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ভূচিকা 

ফচকর, স্বািী অিুযতানন্দের চিলা। চ াোঁফদাচিন্দত িুন্দের বান্দরা-আনা 

অনাচবস্কৃত। ফচকন্দরর স্ত্রী হৈিবতী। বান্দপর আদন্দরর চিন্দয়। চতচন াাকা চরন্দে 

চ ন্দেন ওর জন্দনয। ফচকন্দরর বাপ চবন্দেের পুত্রবধূন্দক চেৈ কন্দরন, পুন্দত্রর 

অপচরচিত গুরুভচিন্দত চতচন উৎকচিত। 

পুষ্পিালা এি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃন্দত প্রথি চেণীন্দত প্রথি ৈওয়া চিন্দয়। 

দূরসম্পন্দকথ হৈির চদচদ। কন্দলচজ োোঁিা চথন্দক োিা চপন্দয় পািা াোঁন্দয় চবান্দনর 

বাচিন্দত সংসারাান্দক প্রতযক্ষ চদেন্দত এন্দসন্দে। চকৌতূৈন্দলর সীিা চনই। চকৌতুন্দকর 

চজচনসন্দক নানা রকন্দি পরে কন্দর চদেন্দত কেন্দনা চনপন্দথয, কেন্দনা রঙ্গভূচিন্দত। 

ভাচর িজা লা ন্দে। সকল পািায় তার  চতচবচধ, সকন্দলই তান্দক ভান্দলাবান্দস। 

পুষ্পিালার একজন গুরু আন্দেন, চতচন োোঁচা বনস্পচত জান্দতর। অগুরুজঙ্গন্দল 

চদশ্ চ ন্দে চেন্দয়। পুষ্পর ইন্দে চসইগুন্দলান্দত ৈাচসর আগুন লাচ ন্দয় োণ্ডবদাৈন 

কন্দর। কাজ শুরু কন্দরচেল এই নবগ্রান্দি। শুন্দনচে, চবন্দয় ৈন্দয় যাওয়ার পর পুণযকন্দিথ 

বযাঘাত ঘন্দান্দে। তার পর চথন্দক পঞ্চশ্ন্দরর সন্দঙ্গ ৈাচসর শ্র চযা  কন্দর ঘন্দরর 

িন্দধযই সুিধুর অশ্াচি আন্দলাচিত কন্দরন্দে। চসই প্রৈসনাা এই প্রৈসন্দনর বাইন্দর। 

পান্দশ্র পািার চিািল ষষ্ঠীিরণ। তার নাচত িােন দুই স্ত্রীর তািায় সাত বের 

চদশ্োিা। ষষ্ঠীিরন্দণর চবোস পুষ্পর অসািানয বশ্ীকরণ-শ্চি। চসই পারন্দব 

িােনন্দক চফচরন্দয় আনন্দত। পুষ্প শুন্দন ৈান্দস আর ভান্দব, যচদ সম্ভব ৈয় তন্দব 

প্রৈসনাান্দক চস সম্পণূথ কন্দর চদন্দব। এই চনন্দয় রচব ঠাকুর নান্দি একজন গ্রন্থকান্দরর 

সন্দঙ্গ িান্দে িান্দে চস পত্রবযবৈার কন্দরন্দে। 
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প্রথি দৃশ্য 

ফচকর।  পুষ্পিালা।  হৈিবতী 

ফচকর। চসাৈং চসাৈং চসাৈং। 

পুষ্প। ব’চস ব’চস আওিাে কী। 

ফচকর। গুরুিন্ত্র। 

পুষ্প। কতদূর এন্দ াল। 

ফচকর। এই, ইিা নাচিাার কাে পযথি এন্দস চ ল চথন্দি। 

পুষ্প। ৈঠাৎ থান্দি চকন। 

ফচকর। ঐ আিার চেোঁিকাোঁদুচন েুচকাার কীচতথ। িিরাা গুরগুর গুরগুর করন্দত 

করন্দত চদচবয উন্দঠচেল উপন্দরর চদন্দক চঠন্দল। চবাধ ৈয় আর চসচক ইচঞ্চ ৈন্দলই 

চপঙ্গলার িন্দধয কুন্দক পিত, এিন সিয় চিন্দয়াা নাচকসুন্দর িীৎকার কন্দর উঠল— 

বাবা, নিঞ্চুস্। চদলুি ঠাস কন্দর  ান্দল এক িি, ভযাোঁ কন্দর উঠল চকোঁন্দদ, অিচন এক 

িিন্দক িিরাা চনন্দি পিল চপঙ্গলার িুে চথন্দক এন্দকবান্দর নাভী হ্বর পযথি। চসাৈং 

ব্রহ্ম, চসাৈং ব্রহ্ম। 

পুষ্প। চতািার গুরুর িিরাা চক অজীণথন্দরান্দ র িন্দতা। নাচির িন্দধয চ ন্দয়— 

ফচকর। ৈাোঁ চদচদ, নাচির িন্দধয ঘুাঘাা ঘুাঘাা করন্দেই— ওাা বায়ু চকনা। 

পুষ্প। বায়ু নাচক। 

ফচকর। তা না চতা কী। শ্ব্দব্রহ্ম— ওন্দত বায় ুোিা আর চকেুই চনই। ঋচষরা 

যেন চকবলই বায়ু চেন্দতন তেন চকবলই বানান্দতন িির। 

পুষ্প। বল কী। 

ফচকর। নইন্দল অতাা বায়ু জিন্দত চদন্দল চপা চযত চফন্দা। নািী চযত পাপা 

কন্দর চেোঁন্দি চবশ্োনা ৈন্দয়। 

পুষ্প। উঃ, তাই চতা বন্দা— এন্দকবান্দর িার-ন্দবদ-ভরা িন্ত্র— কি ৈাওয়া চতা 

লান্দ  চন। 

ফচকর। শুনন্দলই চতা বুেন্দত পার, ঐ-ন্দয ও—ম , ওাা চতা চনেক বায়ু উদ্গার। 

পুণযবায়ু, জ ৎ পচবত্র কন্দর। 
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পুষ্প। এত সব জ্ঞান্দনর কথা চপন্দল চকাথা চথন্দক। আিরা ৈন্দল চতা পা ল 

ৈন্দয় চযতুি। 

ফচকর। সবই গুরুর িুে চথন্দক। চতচন বন্দলন, কচলন্দত গুরুর িুেই চ ািুেী— 

িন্ত্র ঙ্গা চবরন্দে কল কল কন্দর। 

পুষ্প। চব. এ. চত সংস্কৃন্দত অনাসথ চনন্দয় চেন্দা িন্দরচে চিন্দথয। অজীণথ চরান্দ ও 

ভুন্দ চে, চসাা চকন্তু পাকযন্দন্ত্রর, ইিাচপঙ্গলার নয়। 

ফচকর। এন্দতই বুন্দে নাও— গুরুর কৃপা। তাই চতা আিার নাচির িন্দধয 

িিরাা প্রায়ই ডাক োন্দি গুরু গুরু গুরু শ্ন্দব্দ। 

পুষ্প। আো, ডাকাা চক আৈান্দরর পন্দর বান্দি। 

ফচকর। তা বান্দি বন্দা। 

পুষ্প। গুরু কী বন্দলন। 

ফচকর। চতচন বন্দলন, চপন্দার িন্দধয সূ্থন্দল সূক্ষ্ন্দি লিাই, চযন চদন্দব হদন্দতয। 

োন্দদযর সন্দঙ্গ িন্দন্ত্রর চবন্দধ যায় চযন চ ালাগুচল-বষথণ, নাচিগুন্দলা উ্চসস্বন্দর গুরুন্দক 

স্মরণ করন্দত থান্দক। 

হৈি। দুঃন্দের কথা আর কী বলব চদচদ, চপন্দার িন্দধয গুরুর স্মরণ িলন্দে, 

বাইন্দরও চবরাি চনই। িরণদাস বাবাচজ আন্দেন ওোঁর গুরুভাই, চস চলাকাার 

দয়ািায়া চনই, ওোঁন্দক  ান চশ্োন্দেন। পািার চলান্দকরা— 

পুষ্প। িুপ িুপ িুপ, পচতব্রতা তুচি। স্বািীর কি যেন িন্দল, সাধ্বীরা প্রাণপন্দণ 

থান্দকন নীরন্দব। ফচকরদা,  লায়  ান শ্ানাে চকন,  াচিচজর অচৈংসানীচতর কথা 

চশ্ান চন। 

হৈি। চতািরা দুজন্দন তত্ত্বকথা চনন্দয় থান্দকা। আিান্দক চযন্দত ৈন্দব িাে কুান্দত। 

আচি িললুি। 

[ প্রস্থান 

ফচকর। আিার কথাাা বুচেন্দয় বচল। গুরুর িন্ত্র, যান্দক বন্দল গুরুপাক। েুব 

চবচশ্ যেন জন্দি ওন্দঠ অিন্দর, তেন সিস্ত শ্রীরাা ওন্দঠ পাক চদন্দয়;  নান্দির ঘূচণথ 

উঠন্দত থান্দক পান্দয়র তলা চথন্দক উপন্দরর চদন্দক;  আর, ঘাচন ঘুরন্দল চযরকি 

আওয়াজ চদন্দত িায়, ভচির চঘান্দর চসইরকি  ান্দনর আওয়াজ ওন্দঠ  লার চভতর 
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চদন্দয়। এই চদন্দো-না এেচন সাধনার নািা চলন্দ ন্দে এন্দকবান্দর িূলাধার চথন্দক—

উঃ! 

পুষ্প। কী সবথনাশ্! ডািার ডাকব নাচক। 

ফচকর। চকেু করন্দত ৈন্দব না। একবার চপা ভন্দর চনন্দি চনন্দত ৈন্দব। গুরু 

বন্দলন্দেন, গুরুর িন্ত্রাা ৈল ধারক, আর নৃতযাা ৈল সারক, দুন্দাারই েুব দরকার। 

(উন্দঠ দাোঁচিন্দয় নৃতয) 

গুরুিরণ কন্দরা শ্রণ-অ 

ভবতরঙ্গ ৈন্দব তরণ-অ 

সুধাক্ষরণ। প্রাণভরণ-অ 

িরণ-ভয় ৈন্দব ৈরণ-অ।  

পুষ্প। শুধু িরণভয়-ৈরণ নয়, দাদা। গুরুদচক্ষণার চিান্দা স্ত্রীর  য়না,বান্দপর 

তৈচবল ৈরণও িলন্দে পুন্দরা দন্দি। 

ফচকর। ঐ চদন্দো, বাবা আসন্দেন বউ চক চনন্দয়। বন্দিা বযাঘাত, বন্দিা বযাঘাত। 

গুন্দরা। 

পুষ্প। বযাঘাতাা চকন্দসর। 

ফচকর। সূ্থলরূন্দপ ওোঁরা আিান্দক ফচকর বন্দলই জান্দনন। 

পুষ্প। আন্দরা একাা রূপ আন্দে না চক। 

ফচকর। ক্ষয় ৈন্দয় চ ন্দে আিার ফচকর-ন্দদৈাা চভতন্দর চভতন্দর। চকবলই চিন্দল 

যান্দে গুরুন্দদন্দৈর সূক্ষ্মরূন্দপ। বাইন্দর পন্দি আন্দে চোলসাা িাত্র। ওোঁরা আসলাান্দক 

চকেুন্দতই চদেন্দবন না। 

পুষ্প। চোলসাা চয অতযি চবচশ্ চদো যান্দে। এন্দকবান্দরই স্বে নয়। 

ফচকর। দৃচিশুচি ৈন্দত চদচর ৈয়। চকন্তু সব আন্দ  িাই চবোসাা। ভ বৎ-কৃপায় 

এোঁন্দদর িন্দন যচদ কেন্দনা চবোস জান্দ , তা ৈন্দল গুরুন্দদন্দৈ আর ফচকন্দরর চদন্দৈ 

এন্দকবান্দর অন্দভদ রূপ চদেন্দত পান্দবন— তেন বাবা— 

পুষ্প। তেন বাবা  য়ায় চপচণ্ড চদন্দত চবরন্দবন। 

[ ফচকন্দরর প্রস্থান 

চবন্দেের ও হৈিবতীর প্রন্দবশ্ 
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চবন্দেের। (হৈির প্রচত) চবয়াই বযান্দে চতািার নান্দি চকেু াাকা চরন্দে চ ন্দেন। 

ফচকর চসাা জান্দন, তাই চতা ওর চকেু ৈল না। 

পুষ্প। আর কী ৈন্দল আর কী ৈত, চস ভাবন্দত চ ন্দল িাথা ধন্দর যায়। 

চবন্দেের। িযাচকনন্দনর চৈড বাবু আিার বিুর শ্যালীপচত, চস বন্দলচেল, ফচকর 

যা-ৈয় একাা চকেু পাস করন্দলই তান্দক অযাচসন্দেণ্ট চোর কীপার কন্দর চদন্দব। 

বাোঁদরাা চকবল চজদ কন্দরই বান্দর বান্দর চফল করন্দত লা ল। 

পুষ্প। চফল করবার চবেী চজদ আন্দরা অন্দনক চেন্দলর চদন্দেচে। চিচিরন্দদর 

বাচির চিাচতলাল আিার সন্দঙ্গ একসন্দঙ্গই পিা আরম্ভ কন্দরচেল। িযাচরন্দকর এ 

পান্দরর চোোঁাা এিচন চবষি চজদ কন্দর আোঁকচিন্দয় রইল, ওর চপন্দসিশ্ায় ওর কান্দন 

ধন্দর চেোঁন্দক িারন্দত িারন্দত কান প্রায় চেোঁন্দি চদন্দলন চকন্তু পার করন্দত পারন্দলন না। 

িল ভাই হৈচি, পিা করচব আয়— স্বািীর ৈন্দয় পাস করার কাজাা তইু চসন্দর রােচব 

িল।  

চবন্দেের। যাও পিন্দত, চকন্তু চশ্ান্দনা িা— ফচকর াাকা িাইন্দলই তুচি ওন্দক 

দাও চকন। 

হৈি। কী করব বাবা, াাকা াাকা কন্দর উচন বন্দিা অশ্াচি বাধান। 

চবন্দেের। ঐ চদন্দো-না, একাা চরাোঁওয়া-ওঠা বান্দঘর িািিার উপর বন্দস 

চবিচবি কন্দর বকন্দে। এই ফচকর, শুন্দন যা, বাোঁদর। শুন্দন যা বলচে। 

পুষ্প। চিন্দসািশ্ায়, চতািার বুচে সাৈস ৈয় না ওন্দক ওর  চণ্ডাা চথন্দক চান্দন 

আনন্দত! 

চবন্দেের। সচতয কথা বচল, িা, ভয়-ভয় কন্দর। ওর সব িির-তির চঠক চয 

িাচন তাও নয়, আবার না িানবার িন্দতা বুন্দকর পাাাও চনই। চদন্দো-না, ওোনাায় 

চকরকি েুন্দদ পা লা- ারদ সাচজন্দয়ন্দে। গুরু কন্দব পাোঁঠা চেন্দয়চেল, তার িুন্দিার 

েুচলাা চরন্দেন্দে পশ্ন্দির আসন্দন। 

পুষ্প। ঐ জায় াাান্দক ও নাি চদন্দয়ন্দে চিাক্ষধাি। গুরুর চস ান্দরা-োওয়া 

চদশ্লাই-কাচঠগুন্দলা কাাা কাোঁিকলার াকুন্দরার উপর পুোঁন্দত পুোঁন্দত  চণ্ড বাচনন্দয়ন্দে। 

ও বন্দল, কাচঠগুন্দলার আন্দলা চকেুন্দতই চনন্দব না, যার চদবযদৃচি আন্দে চস চিাে 

বুজন্দলই চদেন্দত পায়। গুরুর একাা িা-ন্দসন্দার ভাঙা চপচরি এন্দনন্দে, চসাার প্রচতষ্ঠা 

ৈন্দয়ন্দে গুরুর বিথা িুরুন্দার পযাক ্বান্দে। গুরু ভান্দলাবান্দসন সান্দি আঠান্দরা ভাজা, 
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চকন্দন এন্দন হনন্দবদয চদয় ঐ চপচরি ভন্দর। বন্দল, ঐ চপচরন্দি চয চপয়ালা চেল এক 

কান্দল, তার অদৃশ্যরূপ গুরুর অদশৃ্য প্রসাদ কালন্দত থান্দক। চিাক্ষধাি ভন্দর যায় 

দাচজথচলং িান্দয়র  ন্দি। 

চবন্দেের। আো িা, ঐ বন্দিা বন্দিা চবাতলগুন্দলা কী করন্দত সাচজন্দয় চরন্দেন্দে! 

ওর িন্দধয গুরুর ফীভার-চিক শ্চান্দরর অদৃশ্যরূপ ভন্দর চরন্দেন্দে না চক! 

পুষ্প। বল -না হৈচি, ওগুন্দলা চকন্দসর জন্দনয। 

হৈি। দচক্ষণা চপন্দলই গুরু তালপাতার উপর  ীতার চলাক চলন্দে চসগুন্দলা 

জল চদন্দয় ধুন্দয় চদন।  ীতা-ন্দধাওয়া জন্দল ঐ চবাতলগুন্দলা ভরা। চতন সন্দি োন 

কন্দর চতন িুিুক কন্দর োন। ওোঁর চবোস, ওোঁর রন্দি  ীতার বনযা বন্দয় যান্দে। আিার 

সংসার-েরন্দির দশ্ াাকার পাোঁিোনা চনাা ঐ বনযায় চ ন্দে চভন্দস। যাই, আিার 

কাজ আন্দে। 

[ প্রস্থান 

চবন্দেের। ওন্দর ও ফক ন্দর! 

পুষ্প। আো, আচি ওন্দক চনন্দয় আসচে। (কান্দের চদন্দক চ ন্দয় বযস্ত ৈন্দয়) ও 

ফচকরদা, কন্দরে কী! 

ফচকর। চকন, কী ৈন্দয়ন্দে। 

পুষ্প। গুরু ৈাোঁন্দসর চডন্দির বিা চেন্দয়চেন্দলন, তার চোলাাা পন্দি চ ন্দে চতািার 

িাদর চথন্দক বারাোর চকান্দণ। 

ফচকর। (লাফ চদন্দয় উন্দঠ) এঃ চে চে, কন্দরচে কী! 

পুষ্প। ৈতভা া ৈাোঁসাান্দক পযথি বচঞ্চত করন্দল তুচি! চস চতািার চপেন্দন 

চপেন্দন পযাোঁক পযাোঁক করন্দত 

করন্দত চযত হবকুিধান্দি— চসোন্দন পািত স্ব থীয় চডি। 

ফচকর। (ন্দবচরন্দয় এন্দস চোলাাা চনন্দয় বারবার িাথায় চঠকান্দল) ক্ষিা চকান্দরা 

গুরু, ক্ষিা চকান্দরা— এ অণ্ড জ দ ব্রহ্মান্দণ্ডর চবগ্রৈ;  এর িন্দধয আন্দে িন্দ্র সূযথ, আন্দে 

চলাকপাল চদকপালরা সবাই।  ঙ্গাজল চদন্দয় ধুন্দয় আচনন্দ । 

পুষ্প। (িাদর চিন্দপ ধ’চর) এন্দনা, এেন চতািার বাবার কথাাা শুন্দন নাও। 

 

িাদন্দরর েুোঁন্দা চডি চবোঁন্দধ ফচকর চবন্দেেরন্দক প্রণাি করন্দল 
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চবন্দেের। বাপু, ভচিাা োন্দাা কন্দর আিার উচিাা িান্দনা। 

ফচকর। কী আন্দদশ্ কন্দরন। 

চবন্দেের। আর-একবার পাস করবার চিিা কন্দর চদন্দো। 

ফচকর। পারব না, বাবা। 

চবন্দেের। কী পারচব চন। পাস করন্দত না পাস করবার চিিা করন্দত  

ফচকর। চিিা আিার িারা ৈন্দব না।  

চবন্দেের। চকন ৈন্দব না। 

ফচকর। গুরুচজ বন্দলন, পাশ্ শ্ন্দব্দর অথথ বিন। প্রথন্দি পাস, তার পন্দরই 

িাকচর। 

চবন্দেের। লক্ষ্মীোিা! কী কন্দর িলন্দব চতািার! আিার চপন্দনন্দনর উপর  

আচি চক চতািান্দক োওয়াবার জন্দনয অির ৈন্দয় থাকব। একাা কথা চজজ্ঞাসা কচর— 

বউ িার কান্দে াাকা িাইন্দত চতার লজ্জা কন্দর না  পুরুষিানুষ ৈন্দয় স্ত্রীর কান্দে 

কাঙালপনা! 

ফচকর। আচি চনন্দজর জন্দনয এক পয়সা চনই চন। 

চবন্দেের। তন্দব চনস্ কার জন্দনয। 

ফচকর। ওোঁরই সদ  চতর জন্দনয। 

চবন্দেের। বন্দা  তার িান্দন  

ফচকর। আচি চতা সবই চনন্দবদন কচর গুরুচজর চভান্দ । তার ফন্দলর অংশ্ 

উচনও পান্দবন। 

চবন্দেের। অংশ্ পান্দবন বন্দা! উচনই ফল পান্দবন আোঁচঠসুি। চেন্দলপুন্দলরা 

িরন্দব শুচকন্দয়। 

ফচকর। আচি চকেুই জাচন চন। (দীঘথচনোস চফন্দল) যা কন্দরন গুরু। 

চবন্দেের। চবন্দরা, চবন্দরা আিার সািন্দন চথন্দক লক্ষ্মীোিা বাোঁদর। চতার িুে 

চদেন্দত িাই চন। 

[ প্রস্থান 

হৈিবতীর প্রন্দবশ্ 

ফচকর। কা তব কািা— 
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হৈিবতী। কী বকে। 

ফচকর। কা তব কািা। চকান্ কািা ৈযায়। 

হৈিবতা। চৈেুস্থানী ধন্দরে  বাংলায় বন্দলা। 

ফচকর। বচল, কাোঁদন্দে চক। 

হৈিবতী। চতািারই চিন্দয় চিন্তু। 

ফচকর। ৈায় চর, এন্দকই বন্দল সংসার। কাোঁচদন্দয় ভাচসন্দয় চদন্দল। 

হৈিবতী। কান্দক বন্দল সংসার। 

ফচকর। চতািান্দক। 

হৈিবতী। আর, তুচি কী! িুচির জাৈাজ আিার! চতািরা বাোঁধ না, আিরাই 

বাোঁচধ! 

ফচকর। গুরু বন্দলন্দেন, বাোঁধন চতািান্দদরই ৈান্দত। 

হৈিবতী। আচি চতািান্দক যচদ চবোঁন্দধ থাচক সাত পান্দক, চতািার গুরু চবোঁন্দধন্দেন 

সাতান্ন পান্দক। 

ফচকর। চিন্দয়িানুষ— কী বুেন্দব তুচি তত্ত্বকথা! কাচিনী কাঞ্চন— 

হৈি। চদন্দো, ভণ্ডাচি চকান্দরা না। কাঞ্চন্দনর দাি চতািার গুরুচজ কতোচন 

চবান্দেন চস আিান্দক ৈান্দি ৈান্দি বুচেন্দয় চদন্দয়ন্দেন। আর, কাচিনীর কথা বলে! ঐ 

িূেথ কাচিনীগুন্দলাই পান্দয়র ধুন্দলা চনন্দয় পান্দয় কাঞ্চন যচদ না কালত তা ৈন্দল চতািার 

গুরুচজর চপা অত চিাাা ৈত না। একাা েবর চতািান্দক চদন্দয় রাচে। এ বাচি চথন্দক 

একাা িায়া চতািার কাান্দব। কাঞ্চন্দনর বাোঁধন েসল চতািার। েশুরিশ্ায় আিান্দক 

চদচবয  াচলন্দয় চনন্দয়ন্দেন, আিার িাসৈারা চথন্দক চতািান্দক এক পয়সাও আর চদত 

পারব না। 

পুষ্পর প্রন্দবশ্ 

পুষ্প। ফচকরদা! িান্দন কী। চতািার চশ্াবার ঘর চথন্দক পাওয়া চ ল 

িাণ্ডূন্দকযাপচনষৎ! অচনদ্রার পাোঁিন না চক! 

ফচকর। (ঈষৎ চৈন্দস) চতািরা কী বুেন্দব— চিন্দয়িানুষ! 

পুষ্প। কৃপা কন্দর বুচেন্দয় চদন্দত চদাষ কী! 

ফচকর ৈাসযিুন্দে নীরব 
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হৈি। কী জাচন ভাই, ওোনা উচন বাচলন্দশ্র নীন্দি চরন্দে রাচিন্দর ঘুন্দিান। 

পুষ্প। চবদিন্ত্রগুন্দলান্দক তচলন্দয় চদন ঘুন্দির তলায়। এ বই পিন্দত চ ন্দল চয 

চতািান্দক চফন্দর চযন্দত ৈন্দব সাতজন্ম পূন্দবথ। 

ফচকর। গুরুকৃপায় আিান্দক পিন্দত ৈয় না। 

পুষ্প। ঘুচিন্দয় পিন্দত ৈয়। 

ফচকর। এই পুোঁচথ ৈান্দত তুন্দল চনন্দয় চতচন এর পাতায় পাতায় ফুোঁ চদন্দয় 

চদন্দয়ন্দেন, জ্বন্দল উন্দঠন্দে এর আন্দলা, িলাা ফুোঁন্দি চজযচত চবরন্দত থান্দক অক্ষন্দরর 

ফাোঁন্দক ফাোঁন্দক, কুকন্দত থান্দক সুষুম্না নাচির পান্দক পান্দক। 

পুষ্প। চসজন্দনয ঘুন্দির দরকার  

ফচকর। েুবই। আচি স্বয়ং চদন্দেচে গুরুচজন্দক, দুপুরন্দবলা আৈান্দরর পর 

ভ বদ ীতা চপন্দার উপর চনন্দয় চিৎ ৈন্দয় পন্দি আন্দেন চবোনায়—  ভীর চনদ্রা। 

বারণ কন্দর চদন্দয়ন্দেন সাধনায় বযাঘাত করন্দত। চতচন বন্দলন, ইিাচপঙ্গলার িধয 

চদন্দয় চলাকগুন্দলা অিরাত্মায় প্রন্দবশ্ করন্দত থান্দক, তার আওয়াজ স্পি চশ্ানা যায়। 

অচবোসীরা বন্দল, নাক ডান্দক। চতচন ৈান্দসন;  বন্দলন, িূঢ়ন্দদর নাক ডান্দক, 

ইিাচপঙ্গলা ডান্দক জ্ঞানীন্দদর— নাসারন্ধ্র আর ব্রহ্মরন্ধ্র চঠক এক রাস্তায়, চযন চিৎপুর 

আর চিৌরঙ্গী। 

পুষ্প। ভাই হৈচি, ফচকরদার ইিাচপঙ্গলা আজকাল কী রকি আওয়াজ চদন্দে। 

হৈি। েুব চজান্দর। িন্দন ৈয়, চপন্দার িন্দধয চতনন্দা িারন্দা বযাঙ িচরয়া ৈন্দয় 

উন্দঠন্দে। 

ফচকর। ঐ চদন্দো, শুনন্দল পুষ্পচদচদ  আশ্চযথ বযাপার! সচতয কথা না চজন্দনই 

িুে চদন্দয় চবচরন্দয় পন্দিন্দে। গুরুচজ বন্দল চদন্দয়ন্দেন, িাণ্ডূকয উপচনষন্দদর ডাকাাই 

ৈন্দে বযান্দঙর ডাক। অিরাত্মা িরি অবস্থায় নাভী হ্বন্দর প্রন্দবশ্ কন্দর ৈন্দয় পন্দিন 

কূপিণ্ডূক, িার চদন্দকর চকেুন্দতই আর নজর পন্দি না। তেচন চপন্দার িন্দধয চকবলই 

চশ্ন্দবাৈং চশ্ন্দবাৈং চশ্ন্দবাৈং কন্দর নাচিগুন্দলা ডাক োিন্দত থান্দক। চসই ঘুন্দিন্দত কী 

 ভীর আনে চস আচিই জাচন— চযা চনদ্রা এন্দকই বন্দল। 

হৈি। একচদন চিন্তু চকোঁন্দদ উন্দঠ ওোঁর চসই বযাঙডাকা ঘুি ভাচঙন্দয় চদন্দতই তান্দক 

চিন্দর েুন কন্দরন আর চক! 
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পুষ্প। ফচকরদা, সংস্কৃন্দত অনাসথ চনন্দয়চেলুি, আিান্দক পিন্দত ৈন্দয়চেল 

িাণ্ডূন্দকযর চকেু চকেু। নান্দকর িন্দধয চ ালিচরন্দির গুোঁন্দিা চদন্দয় চৈোঁন্দি চৈোঁন্দি ঘুি 

ভাচঙন্দয় রােন্দত ৈত। ৈাোঁচির চিান্দা চনন্দরা ব্রহ্মজ্ঞান্দনর বান্দরা আনা তরল ৈন্দয় নাক 

চদন্দয়ই চবচরন্দয় চ ন্দয়চেল। ইিাপঙ্গলা রইল চবকার ৈন্দয়। অভাচ নী আচি, গুরুর 

ফুোঁন্দয়র চজান্দর অজ্ঞানসিুদ্র পার ৈন্দত পারন্দলি না। 

ফচকর। (ঈষৎ চৈন্দস) অচধকারন্দভদ আন্দে। 

পুষ্প। আন্দে বই চক। চদন্দো-না, ঐ শ্ান্দস্ত্রই ঋচষ চকান্ -এক চশ্ষযন্দক চদচেন্দয় 

বন্দলন্দেন, চসায়িাত্মা িতুষ্পাৎ— এর আত্মাাা িার-পা-ওয়ালা। অচধকারন্দভদন্দকই 

চতা বন্দল দু-পা িার-পান্দয়র চভদ। হৈি, রান্দত্র চতা বযান্দঙর ডাক শুন্দন চজন্দ  

থাচকস, আর চকান্দনা জান্দতর ডাক শুচনস চক চদন্দনর চবলায়। 

হৈি। কী জাচন ভাই, চিন্তু হদবাৎ ওোঁর িন্ত্রপিা জন্দলর ঘচা উলচান্দয় চদন্দতই 

উচন চয ৈাোঁক চদন্দয় উন্দঠচেন্দলন চসাা— 

পুষ্প। ৈাোঁ, চসাা িারন্দপন্দয় ডাক। চিলন্দে এই শ্ান্দস্ত্রর সন্দঙ্গ। 

ফচকর। চসাৈং ব্রহ্ম, চসাৈং ব্রহ্ম, চসাৈং ব্রহ্ম। 

পুষ্প। ফচকরদা, তপসযা যেন চভন্দঙচেল চশ্ব এন্দসচেন্দলন তাোঁর বরদাত্রীর 

কান্দে— চতািার তপসযা এবার গুচান্দয় নাও;  এই চদন্দো, বরদাত্রী অন্দপক্ষা কন্দর 

আন্দেন লালন্দপন্দি শ্াচিোচন পন্দর। 

হৈিবতী। পুষ্পচদচদ, বরদাত্রীর জন্দনয ভাবনা চনই;  পাি চদো চদন্দে রঙ-

চবরন্দঙর। 

পুষ্প। বুন্দেচে, চ রুয়া রন্দঙর োা বুচে ঘন্দরর চদয়াল চপচরন্দয় বাইন্দর েচিন্দয় 

পন্দিন্দে  

হৈিবতী। এরই িন্দধয আসন্দত আরম্ভ কন্দরন্দেন দুচা একচা কন্দর বরদাত্রী। 

চ রুয়া রন্দঙর চনশ্া চিন্দয়রা সািলান্দত পান্দর না। চপািাকপালীন্দদর িরণদশ্া আর 

চক! চসচদন এন্দসচেল একজন চবৈায়া চিন্দয় ওোঁর কান্দে িুচিিন্ত্র চনন্দব ব’চল। ৈচব 

চতা ৈ, আিারই ঘন্দর এন্দস পন্দিচেল— দুন্দাা-একাা োোঁচা কথা শুচনন্দয়চেলুি, 

িুচিিন্দন্ত্ররই কাজ কন্দরচেল, চ ল িাথা োোঁকাচন চদন্দয় চবচরন্দয়। 

ফচকর। চদন্দো, আিার িাণ্ডূকযাা দাও। 

পুষ্প। কী করন্দব। 
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ফচকর। নারীর ৈাত চলন্দ ন্দে,  ঙ্গাজল চদন্দয় ধনু্দয় আচনন্দ । 

পুষ্প। চসই ভান্দলা, বুচি চদন্দয় চধাওয়াাা চতা ৈল না এ জন্দন্ম। 

ফচকর। শুন্দন যাও, হৈি। আজন্দক গুরু ৃন্দৈ নবরত্নদান ব্রত। আচি তাোঁন্দক চদব 

চসানা, একাা চ চন িাই। 

হৈিবতী। চদন্দত পারব না, েশুরিশ্ায় পা েুোঁইন্দয় বারণ কন্দরন্দেন। 

পুষ্প। চতািার গুরুচজর বুচে কাঞ্চন্দন অরুচি চনই! 

ফচকর। তাোঁর িচৈিা কী বুেন্দব চতািরা! কাঞ্চন পিন্দত থান্দক তাোঁর েুচলর 

িন্দধয আর চতচন চিাে বুন্দজ বন্দলন— হং ফট্।  

বাস্ , এন্দকবান্দর োই ৈন্দয় যায়। যারা তাোঁর ভি তান্দদর এ স্বিন্দক্ষ চদো। 

পুষ্প। েুচলন্দত যচদ োই ভরবারই দরকার থান্দক, কান্দঠর োই আন্দে, কয়লার 

োই আন্দে, চসানার োই চদন্দয় চবাকাচি কর চকন। 

ফচকর। ৈায় চর, এইন্দাই বুেন্দল না! গুরুচজ বন্দলন্দেন, িৈান্দদন্দবর ততৃীয় 

চনন্দত্র দগ্ধ ৈন্দয়চেন্দলন কেপথ, চসানার আসচি োই করন্দতই গুরুচজর আচবভথাব 

ধরাধান্দি। সূ্থল চসানার কািনা ভস্ম কন্দর কান্দন চদন্দবন সূক্ষ্ম চসানা, গুরুিন্ত্র। 

পুষ্প। আর সৈয ৈন্দে না, িল ভাই হৈচি, চতার পিা বাচক আন্দে। 

ফচকর। চসাৈং ব্রহ্ম, চসাৈং ব্রহ্ম, চসাৈং ব্রহ্ম। 

পুষ্প। (োচনক দূন্দর চ ন্দয় চফন্দর এন্দস) চরান্দসা ভাই, একাা কথা আন্দে, বন্দল 

যাই। ফচকরদা, শুন্দনচে চতািার গুরু আিার সন্দঙ্গ একবার চদো করবার ইো 

প্রকাশ্ কন্দরচেন্দলন। 

ফচকর। ৈাোঁ, চতচন শুন্দনন্দেন, তুচি চবদাি পাস কন্দরে। চতচন আিান্দক বন্দল 

চরন্দেন্দেন, চনশ্চয় চতািান্দক তাোঁর পান্দয় এন্দস পিন্দত ৈন্দব, চবদাি যান্দব চকাথায় 

চভন্দস! সিয় প্রায় ৈন্দয় এল। 

পুষ্প। বুেন্দত পারচে। কচদন ধন্দর চকবলই বাোঁ চিাে নািন্দে। 

ফচকর। নািন্দে  বন্দা! ঐ চদন্দো, অবযথথ তাোঁর বাকয। াান ধন্দরন্দে। 

পুষ্প। চকন্তু আন্দ  থাকন্দত বন্দল রােচে, োই কন্দর চদবার িন্দতা িালিসলা 

আিার িন্দধয চবচশ্ পান্দবন না। যা চেল সব পাস করন্দত করন্দত য়ুচনভাচসথচার 

আোঁস্তাকুন্দি ভচতথ কন্দর চদন্দয়চে। 

হৈিবতী। কী বলে ভাই, পুষ্পচদচদ! চকান্ ভূন্দত আবার চতািান্দক চপল। 
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পুষ্প। কী জাচন ভাই, চদন্দশ্র ৈাওয়ায় এাা ঘাায়। বুচিন্দত কাোঁপন চদন্দয় ৈঠাৎ 

আন্দস চযন িযান্দলচরয়ার গুরুগুরুচন। িন্দন ৈন্দে, রচব ঠাকুন্দরর একাা  ান 

শুন্দনচেলুি— 

চ রুয়া ফাোঁদ পাতা ভুবন্দন, 

চক চকাথা ধরা পন্দি চক জান্দন! 

ফচকর। পুষ্পচদ, তুচি চয এতদূর এচ ন্দয়ে তা আচি জানতুি না। পূবথজন্দন্মর 

কিথফল আর চক! 

পুষ্প। চনশ্চয়ই, অন্দনক জন্দন্মর অবুচিন্দক দি চদন্দত চদন্দত এিন অদ্ভূত বুচি 

ৈঠাৎ পাক চেন্দয় ওন্দঠ— তার পন্দর আর রন্দক্ষ চনই। 

ফচকর। উঃ, আশ্চযথ! ধনয তুচি! সংসান্দর চকউ চকউ থান্দক যান্দক 

এন্দকবান্দরই— কী বলব! 

পুষ্প। এন্দকবান্দর চশ্ন্দষর চদক চথন্দকই শুরু কন্দর। রচব ঠাকুর বন্দলন্দেন— 

যেন জাচ ন্দল চবন্দে পূণথপ্রস্ফুচাতা 

ফচকর। বা বা, চবশ্ বন্দলন্দেন রচব ঠাকুর— আচি চতা কেন্দনা পচি চন! 

পুষ্প। ভান্দলা কন্দরে, পিন্দল চবপন্দদই পিন্দত। ভাই হৈচি, চতার চসই 

িারদানার দুনলী ৈারাা আিান্দক চদ চদচে। িৈাপুরুষন্দদর দশ্থন্দন োচল ৈান্দত চযন্দত 

চনই। 

হৈি। কী বল, চদচদ! ও চয আিার শ্াশুচির চদওয়া! 

পুষ্প। এ িানুষচাও চতা চতার শ্াশুচির চদওয়া, এও চযোন্দন তচলন্দয়ন্দে ওাাও 

চসোন্দন যান্দব নাৈয়। 

ফচকর। অন্দবাধ নারী, আসচি তযা  কন্দরা, গুরুিরন্দণ চনন্দবদন কন্দরা যা চকেু 

আন্দে চতািার। 

পুষ্প। হৈচি, চবোস কন্দর দাও আিার ৈান্দত, চলাকসান ৈন্দব না। 

ফচকর। আৈা, চবোস— চবোসই সব! আিার চোন্দাা চেন্দলাার নাি চদব— 

অিূলযধন চবোস। 

পুষ্প। হৈচি, ভয় চনই, আিার সাধনা ৈারাধন চফরান্দনা। গুরুকৃপায় চসচিলাভ 

ৈন্দব। 
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চিতীয় দৃশ্য 

গুরুধাি 

চশ্ষযচশ্ষযাপচরবৃত গুরু। জাাজাল চবলচিত চপন্দঠর উপন্দর। চ রুয়া িাদরোনা 

সূ্থল উদন্দরর উপর চদন্দয় চবোঁন্দক পন্দিন্দে, চঘালা জন্দলর েরনার িন্দতা। ধূপধূনা। 

 চদর এক পান্দশ্ েিি, যারা আসন্দে েিিন্দক প্রণাি করন্দে, দীঘথচনোস চফন্দল 

বলন্দে— গুন্দরা। গুরুর িক্ষ ুিুচদ্রত, বনু্দকর কান্দে দুই ৈাত চজািা। চিন্দয়রা চথন্দক 

চথন্দক আোঁিল চদন্দয় চিাে িুেন্দে। দুজন দু পান্দশ্ দাোঁচিন্দয় পাো করন্দে। অন্দনকক্ষণ 

সব চনস্তব্ধ। 

গুরু। (ৈঠাৎ চিাে েুন্দল) এই-ন্দয, চতািরা সবাই এন্দসে, জানন্দতই পাচর চন। 

চসচিরস্তু চসচিরস্তু। এেন িন চদন্দয় চশ্ান্দনা আিার কথা। 

চসবক। িন চতা প’চিই আন্দে গুরুর িরন্দণ। 

চশ্ষযান্দদর ফুোঁচপন্দয় ফুোঁচপন্দয় কান্না 

গুরু। আজ চতািান্দদর বন্দিা কচঠন পরীক্ষা। িুচির সাতাা দরজার িন্দধয 

এইন্দা ৈল চতন্দনর দরজা। চশ্ন্দবাৈং চশ্ন্দবাৈং চশ্ন্দবাৈং। এইন্দা চকান্দনািন্দত চপরন্দল 

ৈয়। যান্দদর ধন্দনর থচল চফোঁন্দপ উন্দঠন্দে উদুচর-রুচ র চপন্দার িন্দতা, তারা এই সরু 

দরজায় যায় আান্দক, জাোঁতাকন্দলর িন্দতা। 

সকন্দল। ৈায় ৈায় ৈায়, ৈায় ৈায় ৈায়! 

গুরু। এইন্দেন্দন এন্দস িুচির ইন্দেন্দতই ঘন্দা বাধা। চকউ বন্দস পন্দি, চকউ 

চফন্দর যায়। তার পন্দর এক দুই চতন, ঘণ্টা পিল, বাস্— ৈন্দয় চ ল, ডবুল চনৌন্দকা, 

আর চাচক চদেবার চজা থান্দক না। চরং চরং রম।  

সকন্দল। ৈায় ৈায় ৈায়, ৈায় ৈায় ৈায়! 

গুরু। এতকাল আিার সংসন্দ থ চথন্দক চতািান্দদর ধন্দনর চলাভ চকেু ৈা্া 

ৈন্দয়ন্দে যচদ চদচে, তা ৈন্দল আর িার চনই। এইবার তন্দব শুরু চৈাক। ওন্দৈ 

িরণদাস,  ানাা ধন্দরা। 

গুরুপন্দদ িন কন্দরা অপথণ, 

      কান্দলা ধন তাোঁর েুচলন্দত— 
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লঘু ৈন্দব ভার, রন্দব নান্দকা আর 

       ভন্দবর চদালায় দুচলন্দত। 

চৈসান্দবর োতা নাি ব’চস ব’চস, 

িৈাজন্দন চনয় সুদ কন্দষ কন্দষ— 

      োোঁচা চযই জন চসই িৈাজন্দন 

         চকন থাক ৈায় ভুচলন্দত, 

      চদন িন্দল যায় াযাোঁন্দক াাকা ৈায় 

                চকবচল েুচলন্দত তুচলন্দত। 

গুরু। কী চনতাই, িুপ কন্দর বন্দস বন্দস িাথা িুলন্দকাে চয  িন োরাপ ৈন্দয় 

চ ন্দে বুচে! আো, এই চন, পান্দয়র ধুন্দলা চন। 

চনতাই। তা, গুরুর কান্দে চিন্দথয কথা বলব না। েুবই ভাবনা আন্দে িন্দন। কাল 

সারারাত ধস্তাধচস্ত কন্দর স্ত্রীর বাে চভন্দঙ বাজুবেন্দজািা এন্দনচে। 

গুরু। এন্দনে, তন্দব আর ভাবনা কী। 

চনতাই। প্রন্দভা, ভাবনা চতা এেন চথন্দকই। বউ বন্দলন্দে, ঘন্দর যচদ চফচর তন্দব 

োোঁাান্দপাা কন্দর দূর কন্দর চদন্দব। 

গুরু। চসজন্দনয এত ভয় চকন। 

চনতাই। এ িারাা প্রভুর জানা চনই, তাই বলন্দেন। 

গুরু। নারদসংচৈতায় বন্দল, দাম্পতযকলন্দৈ হিব— ে িা দুচদন্দন যান্দব চিন্দা। 

চনতাই। ঐ নারীচান্দক চিন্দনন না। সীতা সাচবত্রীর সন্দঙ্গ চিন্দল না। নাি চদন্দয়চে 

চৈচিিা। তা, বরঞ্চ যচদ অনুিচত পাই তা ৈন্দল চিতীয় সংসার কন্দর শ্াচিপুন্দর বাসা 

বাোঁধব। 

গুরু। চদাষ কী! বচশ্ষ্ঠ প্রভৃচত ঋচষরা বন্দলন্দেন, অচধকন্তু ন চদাষায়। 

চসইরকি দৃিািও চদচেন্দয়ন্দেন। পুরুন্দষর পন্দক্ষ স্ত্রী চ ৌরন্দব বহবিন। 

িাধব। তার িান্দন একাই এক সৈস্র। 

গুরু। উল ন্দাা। আধযাচত্মক অন্দথথ পুরুন্দষর পন্দক্ষ এক সৈস্রই একা। বন্দিা বন্দিা 

সজ্জন কুলীন বহ কন্দি তার প্রিাণ চদন্দয়ন্দেন। চসই জন্দনযই এ চদশ্ন্দক বন্দল 

পুণযভূচি— পূণযচববাৈকন্দিথ আিান্দদর পুরুষন্দদর ক্লাচি চনই। 
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িাধব। আৈা, এ চদন্দশ্র আধযাচত্মক চববান্দৈর এিন সুের বযােযা আর কেনও 

শুচন চন। 

গুরু। কী চ া চবচপন, প্রস্তুত চতা  চযিন বন্দলচেলুি, কাল চতা সারারাত জপ 

কন্দরচেন্দল— চসানা চিন্দথয, চসানা চিন্দথয, সব োই,সব োই  

িাধব। জন্দপচে। চিাৈরাা আন্দরা চযন তারার িন্দতা জ্বল জ্বল করন্দত লা ল 

িন্দনর িন্দধয। (গুরুর পা জচিন্দয় ধন্দর) প্রভু, আচি পাচপষ্ঠ, এবারকার িন্দতা িাপ 

কন্দরা, আন্দরা চকেুচদন সিয় দাও। 

গুরু। এই চর! চিান্দলা, চিান্দলা চদেচে। সবথনাশ্ ৈল। চদন্দত এন্দস চফচরন্দয় 

চনওয়া, এ চয গুরুর ধন িুচর করা! (েুচল এচ ন্দয় চদন্দয়) চফল চফল বল চে, এখ েচন 

চফল।  

িাধব বহ কন্দি কচম্পত ৈন্দস্ত রুিাল চথন্দক চিাৈর েুন্দল চনন্দয় েুচলন্দত চফলল 

এইবার সবাই চিন্দল বন্দলা চদচে— 

চসানা োই, চসানা োই, চসানা োই। 

নাচৈ িাই, নাচৈ িাই, নাচৈ িাই। 

নয়ন িুচদন্দল পন্দর চকেু নাই, চকেু নাই, চকেু নাই। 

সকন্দলর িীৎকারস্বন্দর আবৃচি 

এই-ন্দয, িা তাচরণী! এস এস, এই নাও আশ্ীবথাদ। চতািার ভাবনা চনই, 

তুচি অন্দনক দূন্দর এচ ন্দয়ে। চতািরা চিন্দয়িানুষ, চতািান্দদর সরল ভচি, চদন্দে 

পুরুষন্দদর চশ্ক্ষা চৈাক। 

তাচরণী পান্দয়র কান্দে এক চজািা বালা চরন্দে অন্দনকক্ষণ িাথা চঠচকন্দয় রােল 

(গুরু ৈাত ঘুচরন্দয় ঘুচরন্দয়) গুরুভার বন্দা— বিনাা চবশ্ একা ুিাপ চদন্দয়চেল 

িনাান্দক। যাকন্দ , এত চদন্দন ৈান্দতর চবচি চতািার েসল। চলাৈার চবচির চিন্দয় 

অন্দনক কচঠন— চঠক চকনা, িা  

তাচরনী। েুব চঠক, বাবা। িন্দন ৈন্দে, োচনকাা িাংস চকন্দা চনন্দল। 

গুরু। িাংস নয়, িাংস নয়, চিাৈপাশ্। গ্রচন্থ এই সন্দব আল  া ৈন্দত শুরু করল, 

তার পন্দর রন্দি রন্দি— 
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তাচরণী। না বাবা, আর পারব না। চিন্দয়র চবন্দয়র জন্দনয শ্াশুচির আিন্দলর 

 য়নাগুচল যত্ন কন্দর চরন্দে চদন্দয়চে। 

গুরু। (থচলর িন্দধয বালান্দজািা চফন্দল চদন্দয়) আো আো, এেনকার িন্দতা 

এই পযথিই থাক। চতািরা বন্দলা সবাই— চসানা োই ইতযাচদ। 

সকন্দলর আবৃচি 

আন্দর বলন্দদও, কযা েবর  

বলন্দদও। (পান্দয়র কান্দে ৈাজার াাকার চনাা চরন্দে) েবর আোঁেন্দস চদখ 

চলচজন্দয় ৈজরৎ। 

গুরু। ভালা ভালা, চদল চতা েুশ্ ৈযায়  

বলন্দদও। পন্দৈলা চতা বহৎ ঘবিা চ য়া থা। রাত ভর চিন্দর জীবাত্মান্দনন্দস 

ৈাজান্দরা দন্দফ বাতায়া চলয়া চক, কুছ্ চনই, কুে চনই, ইন্দয় চতা চেফ কা জ ৈযায়, 

ৈাওয়ান্দস িলা জাতা, আ ন্দস জ্বল জাতা, পানীন্দিন্দস  ল জাতা, ইস্ ন্দকা চকম্মৎ 

চকৌচিন্দস চভ কিচত ৈযায়। চলন্দকন আত্মারাি সারা বেৎ ঘিবি করচত চথ। চিন্দর 

ঐসী বুচি লচ  চয ইন্দয় কা জ চতা গুরুচজন্দক পাোঁও পর ডারন্দনন্দক লান্দয়ক একদি 

চনই ৈযায়— ইস্ ন্দস চদা এক রূহপয়া চভ অচে ৈযায়। চপন্দে ফচজরন্দি চদা চলাাা ভর 

ভাঙ যব পী চলয়া, তব সব দুরস্ত চৈা  য়া। চিন্দর চদল ৈালকা চৈা চ য়া ইন্দয় 

কা জকা িাচফক। 

গুরু। জীতা রন্দৈা বাবা, পরিাত্মা তুেন্দকা ভালা কন্দর। বন্দলা সবাই— 

       চনাাগুন্দলা সব েুন্দাা, সব েুন্দাা, সব েুন্দাা— 

       ওরা সব েিকুন্দাা, েিকুন্দাা, েিকুন্দাা— 

োই ৈন্দয় উন্দি যান্দব িুন্দঠা িুন্দঠা, িুন্দঠা িুন্দঠা, িুন্দঠা িুন্দঠা। 

সকন্দলর আবৃচি 

গুরু। আজ ফচকরন্দক চদেচে চন চয বন্দিা। 

বলন্দদও। এক ঔরৎ ফচকরিাোঁদচজন্দকা আপচন সাথ চলন্দক আচয় ৈযায়। নয়া আদচি, 

ৈিারা িালুি চদয়া চক চভতর আন্দক চিল্লান্দয়চ — ইস্ বান্দস্ত চদান্দনান্দকা বাৈার োিা 

রখ ো ৈযায়। হকুি চিল ন্দনন্দস চল আয় া। 
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গুরু। কী সবথনাশ্! ঔরৎ! আন্দর চনন্দয় আয়, এখ েচন চনন্দয় আয়। এইোন্দন 

একাা ভান্দলা আসন চপন্দত চদ, চিন্দয়াা ৈাতোিা না ৈয়! 

ফচকন্দরর সন্দঙ্গ পুষ্পর প্রন্দবশ্ 

গুরু। এন্দসা এন্দসা, িা, এন্দসা। িুে চদন্দেই বুেচে, হদববাণীর বাৈন ৈন্দয় 

এন্দসে। 

পুষ্প। ভুল বুেন্দেন। আচি োই চফলবার ভাঙা কুন্দলা ৈন্দয়ই এন্দসচে। এই 

আিার সন্দঙ্গ যান্দক চদেন্দেন, এত বন্দিা চবশুি োইন্দয়র  াদা চকাম্পাচনর িুল্লুন্দক 

আর পান্দবন না। চকান্দনাচদন ওোঁর িন্দধয হপচত্রক চসানার আভাস ৈয়ন্দতা চকেু চেল— 

গুরুর আশ্ীবথান্দদ চিহ্নিাত্রই চনই। 

গুরু। এসব কথার অথথ কী। 

পুষ্প। অথথ এই চয, এোঁর বাপ এোঁন্দক তযা  কন্দরন্দেন, ইচন তযা  করন্দত যান্দেন 

এোঁর স্ত্রীন্দক। এক পয়সার সিল এোঁর চনই। শুন্দনচে, আপনার এোন্দন সকলরকি 

আবজথনারই স্থান আন্দে, তাই রইন্দলন ইচন আপনার েীপাদপন্দে।  

ফচকর। অযাোঁ, এ-সব কথা কী বলে, পুষ্পচদ। ঐ চতা, চসানার ৈার াো চনন্দয় 

আসা চ ল— গুরুিরন্দণ রােন্দব না  

পুষ্প। রােব হবচক। (গুরুর ৈান্দত চদন্দয়) তৃপ্ত ৈন্দলন চতা  

গুরু। (ৈারোনা ৈান্দত চনন্দয় ওজন আোজ কন্দর) আিার অচত যৎসািান্দনযই 

তৃচপ্ত। পত্রং পুষ্পং ফলং চতায়ং। 

ফচকর। ভুল করন্দবন না প্রভু, ওাা আিারই দান। 

পুষ্প। ভুল ভাঙান্দনা জরুচর দরকার, নইন্দল আসন্ন চবপদ। ওোঁর বাবা 

চবন্দেেরবাবু পুচলন্দস েবর চদন্দয়ন্দেন, তাোঁর ৈার িুচর চ ন্দে। োনাতল্লাচস করন্দত 

এেচন আসন্দে িেলু ন্দের বন্দিা দান্দরা া দচবরুচিন সান্দৈব। 

গুরু। (দাোঁচিন্দয় উন্দঠ) কী সবথনাশ্! 

পুষ্প। চকান্দনা ভয় চনই,এখ েচন চসানাগুন্দলান্দক ভস্ম কন্দর চফলুন, পুচলন্দসর 

উপর চসাা প্রকাণ্ড একাা কানিলা ৈন্দব। 

গুরু। (কাতরস্বন্দর) বলন্দদও! 



মুক্তির উপায় 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
0

 

সূচিপত্র  

বলন্দদও। (লাচঠ বাচ ন্দয়) কুে পন্দরায়া চনই, ভ বান। আপ চতা পরিাত্মা চৈা, 

আপন্দকা হকুিন্দস ৈি লঢ়াই কন্দরন্দঙ্গ। 

িথুর। গুরুচজ, ওর ভরসায় থাকন্দবন না। ওর ভান্দঙর চনশ্া এেন্দনা ভান্দঙ চন। 

লালপা চি চদেন্দলই যান্দব েুন্দা। আপাতত আপচন চদৌি চদন। কী জাচন, এই 

চনাাোনা পরিাত্মার ভরসায় ওর চকান্ িচনন্দবর বাে চভন্দঙ চনন্দয় এসন্দে! 

গুরু। অযাোঁ, বল চক িথুর। পালাব চকাথায়। ওরা চয আিার বাসার চঠকানা 

জান্দন। এেন এই েুচলাা চতািরা চক রােন্দব। 

সকন্দল। চকউ না, চকউ না। 

তাচরণী। আিার বালা চজািা চফচরন্দয় দাও। 

গুরু। এখ েচন, এখ েচন। আর বলন্দদও, চতািার চনাাোনা তুচি নাও, বাবা। 

বলন্দদও। অব চভ চতা চনই সন্দকন্দঙ্গ। পুচলস িলা জান্দনন্দস চপন্দে চলউঙ্গা। 

পুষ্প। আো, আিারই ৈান্দত েুচলাা চদন। পুচলন্দসর কতথার সন্দঙ্গ পচরিয় 

আন্দে। যার যার চজচনস সবাইন্দক চফচরন্দয় চদব। 

িথুর। ওন্দর বাস্ চর, স্পাই চর স্পাই. কারও রক্ষা চনই আজ। 

গুরু। স্পাই! সবথনাশ্! (উধ্বথোন্দস) িললুি আচি। চিাারাা আন্দে  

একজন। আন্দে। 

ফচকর। (পান্দয় ধন্দর) প্রন্দভা, আচি চকন্তু োিচে চন চতািার সঙ্গ। 

গুরু। দূর দূর দূর। োড় , োড় বলচে। লক্ষ্মীোিা! ৈতভা া! 

ফচকর। তা, আিার কী দশ্া ৈন্দব! আিার চকাথায়  চত! 

গুরু। চতাির  চত চ া-ভা ান্দি। 

[ দ্রুত প্রস্থান 

চবচপন। িা চ া, ঐ েুচলর িন্দধয আিার আন্দে চিাৈরাা। 

চনতাই। আর, আিার আন্দে বাজুবে। 

পুষ্প। এই নাও চতািরা। 

সকন্দল। তুচিই রক্ষা করন্দল িা, ধন্দি প্রাণ এল। 

বলন্দদও। িাইচজ, উন্দয়া চনাা ৈিন্দকা চদ দীচজন্দয়। আচফস্ ন্দক বেৎন্দি চথািী 

চদর ৈযায়। 

পুষ্প। এই নাও, চঠক জায় ায় চপৌোঁচেন্দয় চদন্দব চতা  
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বলন্দদও। জরুর। পরিাত্মাচজ চতা চফরার চৈা  য়া, দুসরা চলন্দনওয়ালা চকাই 

ৈযায় চনই সওয়ায় িচনব ঔর ডাকু। িালুি থা চক চনাা ভস্ ি চৈা জায় া, উস্ ন্দকা 

পিা নচৈ চিন্দল া, চিরা পুণয ঔর পুচলসকী ডাণ্ডা ফরক রন্দৈ া। অচভ চদেতা হোঁ 

চক চৈসাবচক চথাচি  লচত থী। ৈর ৈর, চবাম চবাম।  

[ প্রস্থান 

পুষ্প। ফচকরদা, িাথায় ৈাত চদন্দয় ভাবে কী। গুরুর পদধূচল চতা আঠান্দরা 

আনা চিন্দলন্দে। এেন ঘন্দর িন্দলা। 

ফচকর। যাব না। 

পুষ্প। চকাথায় যান্দব। 

ফচকর। রাস্তায়। 

পুষ্প। আো চবশ্, োন্দো যাা চতা চনন্দয় আসন্দত ৈন্দব! 

ফচকর। চস আিার সন্দঙ্গ আন্দে। 

পুষ্প। চকন্তু, চতািার গুরু  

ফচকর। রইন্দলন আিার অিন্দর। 

পুষ্প। আর, চডন্দির চোলাাা  

ফচকর। চস েুলন্দে  ািোয় বাোঁধা বুন্দকর কান্দে। 

[ প্রস্থান 

পুষ্প। (চপেন চথন্দক) চসায়িাত্মা িতুষ্পাৎ। 

হৈির প্রন্দবশ্ 

পুষ্প। চবোস করন্দত পাচরস চন বুচে  এই চন চতার ৈার। 

হৈি। আর, অনযচা  

পুষ্প। এেনকার িন্দতা িার পা তুন্দল চস চবিা চডচঙন্দয়ন্দে। 

হৈি। তার পর  

পুষ্প। লিা দচি আন্দে। 

হৈি। আিার চকন্তু ভয় ৈন্দে। 

পুষ্প। তুই ৈাোঁউিাউ কচরস চন চতা। িতুষ্পদ একা ুিন্দর চবিাক-না! 
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হৈি। উচন োন্দো য চনন্দয় যেন চবরন্দলন তেচন বুেলুি, চফরন্দবন না। িণ্ডূক 

িান্দন বযাঙ বুচে, ভাই  

পুষ্প। ৈাোঁ। 

হৈি। উচন আজকাল বলন্দত আরম্ভ কন্দরন্দেন, িানুন্দষর আত্মা ৈন্দে বযাঙ। 

চসই পরি বযাঙ যেন অিন্দর কুিুর কুিুর কন্দর ডান্দক তেচন চবাো যায়, চস 

পরিানন্দে আন্দে। 

পুষ্প। তাই চৈাক-না, ওর আত্মা চদন্দশ্ চবন্দদন্দশ্ চডন্দক চবিাক, চতার আত্মা-

বযাঙ এেন চকেুচদন্দনর িন্দতা ঘুচিন্দয় চনক। 

হৈি। িনাা চয হ হ করন্দব, তার চিন্দয় বযান্দঙর ডাক চয ভান্দলা। 

পুষ্প। ভয় চনই, আনব চতার িাণ্ডূকযন্দক চফচরন্দয়। 
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তৃতীয় দৃশ্য 

ষষ্ঠীিরণ।  পুষ্প 

ষষ্ঠী। িা, শ্রণ চনলুি চতািার। 

পুষ্প। েবর চনন্দয়চে পািায়, চতািার নাচত িােন পলাতক সাত বের চথন্দক— 

সংসান্দরর দুনলা বেুক চলন্দ ন্দে তার বুন্দক, দুঃে এেন্দনা ভুলন্দত পান্দর চন। একাা 

চবন্দয় করন্দল পুরুন্দষর পা পন্দি না িাচান্দত, চতালা থান্দক স্ত্রীর িাথার উপন্দর;  আর, 

দুন্দাা চবন্দয় করন্দলই দুন্দজািা িল বাজন্দত থান্দক ওন্দদর চপন্দঠ, চশ্রদাোঁিা যায় চবোঁন্দক। 

ষষ্ঠী। কী না জান তুচি, িা। নবগ্রাি চথন্দক আরম্ভ কন্দর িখ লু ে পযথি সব 

কাা  াোঁ চয তুচি চজন্দত চনন্দয়ে। চবধাতাপুরুষ চনষ্ঠুর, তাই চতািায় চিালাি করন্দত 

ৈয় তাোঁর শ্াসন। 

পুষ্প। না জযাঠািশ্ায়, বাচিন্দয় চবান্দলা না। আচি িজা চদেন্দত চবচরন্দয়চে— 

েুচা চপন্দয়চে বই পিার  ারদ চথন্দক। চদেন্দত এলুি চকিন কন্দর চনন্দজর পান্দয় 

চবচি আর চনন্দজর  লায় ফাোঁস পরান্দত চনস্ চপস্ করন্দত থান্দক িানুন্দষর ৈাত দুন্দাা। 

এ না ৈন্দল ভন্দবর চেলা জিত না। ভ বান চবাধ ৈয় রচসক চলাক, ৈাসন্দত 

ভান্দলাবান্দসন। 

ষষ্ঠী। না িা, সবই অদৃি। ৈান্দত ৈান্দত চদন্দো-না! বন্দিা বউন্দয়র চেন্দলপুন্দলর 

চদো চনই। ভাবন্দলি, চপতৃপুরুষ চপচণ্ড না চপন্দয় শুচকন্দয় িরন্দবন হবতরণীতীন্দর। 

ধন্দর চবোঁন্দধ চদন্দলি িােন্দনর চিতীয় চবন্দয়, আর সবুর সইল না, চদেন্দত চদেন্দত 

পন্দর পন্দর দুই পন্দক্ষরই কলযান্দণ িারচা চিন্দয় চতনচা চেন্দল চদো চদল আিার ঘন্দর। 

পুষ্প। এবান্দর চপতৃপুরুন্দষর অজীণথ চরান্দ র আশ্ো চদেচে।  

ষষ্ঠী। িা, চতািার সব ভান্দলা, চকবল একাা বন্দিা েট্ কা লান্দ — িন্দন ৈয়, 

তুচি চদবতা ব্রাহ্মণ িানই না। 

পুষ্প। কথাাা সচতয। 

ষষ্ঠী। চকন িা, ঐ েুোঁতাকুু চকন চথন্দক যায়। 

পুষ্প। সংসান্দর চদবতাব্রাহ্মন্দণর অচবিান্দরর চবরুন্দিই চয লিাই করন্দত ৈয়, 

ওন্দদর িানন্দল চজার চপতুি না। চস কথা পন্দর ৈন্দব, আচি িােন্দনর চোোঁন্দজই আচে। 
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ষষ্ঠী। জান চতা িা, ও চকরকি চৈা চৈা কন্দর চবিাত— চকবল চেলাধুন্দলা, 

চকবল ঠাট্টাতািাসা। ভয় ৈত, চকাথায় কী কন্দর বন্দস! তাই চতা ওর  লায় একাা 

চনাঙন্দরর পর আর-একাা চনাঙর েুচলন্দয় চদলুি। 

পুষ্প। চনাঙর চবন্দিই িলল, ভান্দর চনৌন্দকা তচলন্দয় যাবার চজা। আচি 

চতািান্দদর পািায় এন্দসচে হৈচির েবর চনবার জন্দনয। শুনলুি, চস চতািার এোন্দনই 

আন্দে। 

ষষ্ঠী। ৈাোঁ িা, এতচদন আচি চেলুি নান্দিই িািা। তার চবন্দয়র পর চথন্দক এই 

তান্দক চদেলুি। বুক জুচিন্দয় চ ল তার িধুর স্বভান্দব। তারও স্বািী পাচলন্দয়ন্দে। ৈল 

চক বন্দলা চতা! কন্ ন্দগ্রসওয়ালারা এর চকেু কন্দর উঠন্দত পারন্দল না?  

পুষ্প। িৈাত্মাচজন্দক বলন্দল এেচন চতচন চিন্দয়ন্দদর লাচ ন্দয় চদন্দবন অসৈন্দযা  

আন্দোলন্দন। চদন্দশ্ ৈাতান্দবচির আওয়াজ এন্দকবান্দর ৈন্দব বি।  চলর চিান্দি েুদু 

িয়রার চদাকান্দন চতন্দল-ভাজা ফুলুচর চেন্দয় বাবুন্দদর আচপন্দস েুান্দত ৈন্দব— দুচদন 

বান্দদই চসক লীন্দভর দরোস্ত। 

ষষ্ঠী। ও সবথনাশ্! 

পুষ্প। ভয় চনই, চিন্দয়ন্দদর ৈন্দয় আচি িৈাত্মাচজন্দক দরবার জানাব না। বরঞ্চ 

রচব ঠাকুরন্দক ধরব, যচদ চতচন একাা প্রৈসন চলন্দে চদন। 

ষষ্ঠী। চকন্তু, রচব ঠাকুর চক আজকাল চলেন্দত পান্দর। আিার শ্যালার কান্দে— 

পুষ্প। আর বলন্দত ৈন্দব না। কথাাা রাষ্ট্র ৈন্দয় চ ন্দে চদেচে। চকন্তু ভাবনা চনই, 

চলেোজ চকর জুন্দা চ ন্দে। িাদশ্ আচদতয বলন্দলই ৈয়। 

ষষ্ঠী। বরঞ্চ চলেন্দতই যচদ ৈয়, আচি চতা িন্দন কচর, আজকাল চিন্দয়রা 

চযরকি— 

পুষ্প। অসৈয, অসৈয। জািা চশ্চিজ পরার পর চথন্দক ওন্দদর লজ্জা শ্রি সব 

চ ন্দে। 

ষষ্ঠী। চসচদন কলকাতায় চ ন্দয়চেলুি;  চদচে, চিন্দয়রা রযান্দি বান্দস এিচন চভি 

কন্দরন্দে— 

পুষ্প। চয পুরুষ চবিারারা োচল  াচি চপন্দলও নিন্দত িায় না। ও কথা 

যাক ন্দ — িােন্দনর জন্দনয চভন্দবা না। 

ষষ্ঠী। চসই ভান্দলা, চতািার উপন্দরই ভার রইল। 
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[ ষষ্ঠীর প্রস্থান 

হৈির প্রন্দবশ্ 

হৈি। শুনলুি তুচি এন্দসে, তাই তািাতাচি এলুি। 

পুষ্প। ধৃতরাষ্ট্র অি চেন্দলন, তাই  ািারী চিান্দে কাপি চবোঁন্দধ অি সাজন্দলন। 

চতািারও চসই দশ্া। স্বািী এল চবচরন্দয় রাস্তায়, স্ত্রী এল চবচরন্দয় িািার বাচিন্দত। 

হৈি। িন চাোঁন্দক না ভাই, কী কচর! তুচি বন্দলচেন্দল, ৈারাধন চফচরন্দয় আনন্দব। 

পুষ্প। একা ুসবুর কন্দরা— চেপ চফলন্দত ৈয় সাবধান্দন;  একাা ধরন্দত যাই, 

দুন্দাা এন্দস পন্দি চাাপ চ লন্দত। 

হৈি। আিার চতা দুন্দাান্দত দরকার চনই। 

পুষ্প। চযরকি চদন কাল পন্দিন্দে, দুন্দাা একাা বািচত ৈান্দত রাো ভান্দলা। চক 

জান্দন চকান্ াা কেন ফস্ ন্দক যায়। 

হৈি। আো, একাা কথা চজজ্ঞাসা কচর। চদেলুি কা ন্দজ চতািার নাি চদন্দয় 

একাা চবজ্ঞাপন চবচরন্দয়ন্দে— 

পুষ্প। ৈাোঁ, চসাা আিারই কীচতথ। 

হৈি। তান্দত চলন্দেন্দে, প্রাইন্দভা চসন্দনিায় চসতুবি নাান্দকর জন্দনয চলাক িাই, 

ৈনুিান্দনর পাাথ অচভনয় করন্দব। চতািার আবার চসন্দনিা চকাথায়। 

পুষ্প। এই চতা িার চদন্দকই িলেচবর নাাযশ্ালা, চতািান্দদর সবাইন্দক চনন্দয়ই। 

হৈি। তা চযন বুেলুি, এর িন্দধয ৈনুিান্দনর অভাব ঘাল কন্দব চথন্দক। 

পুষ্প। দল পুরু আন্দে ঘন্দর ঘন্দর। একাা পা লা পাচলন্দয়ন্দে চলজ তুন্দল, ডাক 

চদচে তান্দক। 

হৈি। সািা চিন্দলন্দে  

পুষ্প। চিন্দলন্দে। 

হৈি। তার পন্দর  

পুষ্প। রৈসয এেন চভদ করব না। 

হৈি। যা েুচশ্ চকান্দরা, আিার প্রাণীচান্দক চবচশ্ চদন োিা চরন্দো না। ঐ চক 

আসন্দে ভাই, দাচিন্দ াোঁফন্দোলা চিাৈারা— ওন্দক তাচিন্দয় চদন্দত বন্দল চদই।  

পুষ্প। না না, তুচি বরঞ্চ যাও, আচি ওর সন্দঙ্গ কাজ চসন্দর চনই। 
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[ হৈির প্রস্থান 

চসই চলান্দকর প্রন্দবশ্ 

পুষ্প। তুচি চক  

চসই চলাক। চসাা প্রকান্দশ্র চযা য নয় চ ািা চথন্দকই, জন্মকাল চথন্দকই। 

আচি চবধাতার কুকীচতথ, ৈান্দতর কান্দজর চয নিুনা চদচেন্দয়ন্দেন তান্দত তাোঁর সুনাি 

ৈয় চন। 

পুষ্প। িে চতা লা ন্দে না! 

চসই চলাক। অথথাৎ, িজা লা ন্দে। ঐ গুন্দণই চবোঁন্দি চ চে। প্রথি ধা্াাা সািন্দল 

চনন্দলই চলান্দকর িজা লান্দ । চলাক ৈাচসন্দয়চে চবস্তর।  

পুষ্প। চকন্তু, সব জায় ায় িজা লান্দ  চন। 

চসই চলাক। েবর চপন্দয়ে চদেচে। তা ৈন্দল আর লুচকন্দয় কী ৈন্দব। নাি আিার 

েীিােনিন্দ্র। বুেন্দতই পারে, যাত্রার দন্দলর সরকাচর চ াোঁফদাচি পন্দর এন্দসচে 

চকন। এ পািায় িুে চদোবার সাৈস চনই, চপঠ চদোন্দনাই অন্দভযস ৈন্দয় চ ন্দে। 

পুষ্প। এন্দল চয বন্দিা  

িােন। িন্দলচেলুি নাচজরপুন্দর ইচলশ্ িাে ধরার দন্দল। ইন্দেশ্ন্দন চদচে 

চবজ্ঞাপন, ৈনুিান্দনর দরকার। রইল পন্দি চজন্দলচ চর। চজন্দলরা োিন্দত িায় না, 

আিান্দক ভান্দলাবান্দস। আচি বললুি, ভাই, এন্দদর চবজ্ঞাপন্দনর পয়সা চববাক 

চলাকসান ৈন্দব আচি যচদ না যাই— আর চিতীয় িানুষ চনই যার এত বন্দিা 

চযা যতা। এ চতা আর চত্রতাযু  নয়! 

পুষ্প। োওয়াপরার চকেু াানাাাচন পন্দিন্দে বুচে  

িােন। চনতাি অসৈয ৈয় চন। চকবল যেন ধন্দনশ্াক চদন্দয় চডিওয়ালা কই 

িান্দের চোন্দলর  িস্মচৃত অিরাত্মার িন্দধয পাক চেন্দয় ওন্দঠ, তেন আিার েীিতী 

বাোঁয়া আর েীিতী তবলার চতন্দরন্দকন্দা চিন্দরন্দকন্দা চভর কুচা চির ্কুচার তান্দল তান্দল 

দূর চথন্দক িন চকিন ধড় ফড় করন্দত থান্দক। 

পুষ্প। তাই বুচে ধরা চদন্দত এন্দসে  

িােন। না না, িনাা এেন্দনা তত দূর পযথি শ্ি ৈয় চন। চশ্ন্দষ 

চবজ্ঞাপনদাতার েবর চনন্দত এন্দস যেন চদেলুি, চঠকানাাা এই আচঙনারই 
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সীিানার িন্দধয তেন প্রথিাা ভাবলুি চবজ্ঞাপন্দনর িান রক্ষা করব, চদব এক লম্ফ। 

চকন্তু, রইলুি চকবল িজার চলান্দভ। পণ করলুি চশ্ষ পযথি চদেন্দত ৈন্দব। চদচদ 

আিার,ন্দকিন সন্দেৈ ৈন্দে, চকান্দনা সূন্দত্র বুচে আিান্দক চিনন্দত, নইন্দল অিন 

চবজ্ঞাপন চতািার িাথায় আসত না। 

পুষ্প। চতািার আোঁচিলওয়ালা নান্দকর েযাচত পািার চলান্দকর িুন্দে িুন্দে। 

চতািার চবজ্ঞাপন চতািার নান্দকর উপর। চবেকিথার ৈান্দত এ নাক দুবার হতচর ৈন্দত 

পান্দর না— োোঁি চতচন িন্দনর চক্ষান্দভ চভন্দঙ চফন্দলন্দেন। 

িােন। এই নান্দকর চজান্দর একবার চবোঁন্দি চ ন্দয়চে, চদচদ। িট্ রু ন্দে িুচর ৈল, 

সন্দেৈ কন্দর আিান্দক ধরন্দল চিৌচকদার। দান্দরা া বুচিিান;  চস বলন্দল, এ চলাকাা 

িুচর করন্দব চকান্ সাৈন্দস—নাক লুন্দকান্দব চকাথায়। বুন্দেে, চদচদ  আিার এ 

নাকাান্দত ভাোঁিাচির বযাবসা িন্দল, চিান্দরর বযাবসা এন্দকবান্দর িন্দল না। 

পুষ্প। চকন্তু, চতািার ৈান্দত চয কলার েিাাা চদেচে ওাা চতা আিার চিনা, 

চকান্দনা চফচকন্দর চতািার জুচি-অন্নপূণথার ঘর চথন্দক সচরন্দয় চনন্দয়ে।  

িােন। অন্দনক চদন্দনর চপন্দার জ্বালায় ওন্দদর ভাোঁিান্দর িুচর পূন্দবথ চথন্দকই 

অন্দভযস আন্দে। 

পুষ্প। এত বন্দিা কাোঁচদ চনন্দয় করন্দব কী। ৈনুিান্দনর পালার তাচলি চদন্দব  

িােন। চস চতা চেন্দলন্দবলা চথন্দকই চদচে। পন্দথর িন্দধয চদেলুি এক ব্রহ্মিারী 

বন্দস আন্দেন পাকুিতলায়। আিার বদ অভযাস, ৈাসান্দত চিিা করলুি— চঠাোঁন্দার 

এক চকাণও নিান্দত পারলুি না, িির আউন্দিই িলল। ভয় ৈল, বুচে ব্রহ্মদচতয 

ৈন্দব। চকন্তু, িুে চদন্দে বুেলুি উন্দপাস করন্দত ৈতভা া চতচথচবিার করন্দে না। ওর 

পাোঁচজন্দত চতনন্দা িারন্দা একাদশ্ী একসন্দঙ্গ জিাা চবোঁন্দধ চ ন্দে। চজজ্ঞাসা করলুি, 

বাবাচজ, োন্দব চকেু  কপান্দল চিােতুন্দল বলন্দল, গুরুর কৃপা যচদ ৈয়। িান্দে িান্দে 

চদচে িাথার নীন্দি পুোঁচথ চরন্দে নাক ডাচকন্দয় ঘুিন্দেন, ডান্দকর শ্ন্দব্দ ও  ান্দের পাচে 

একাাও বাচক চনই। নান্দকর সািন্দন চরন্দে আসব কলার েিাাা। 

পুষ্প। চলাকাার পচরিয় চনন্দত ৈন্দব চতা। 

িােন। চনশ্চয় চনশ্চয়। ৈাসন্দত ৈাসন্দত চপা চফন্দা যান্দব, আিার চিন্দয় িজা। 

পুষ্প। ভান্দলা ৈল। ৈনুিান্দনর সন্দঙ্গ অঙ্গদ িাই। ওন্দক চতািারই ৈান্দত হতচর 

কন্দর চনন্দত ৈন্দব। চশ্ওিাফুচলর ৈাা উজাি কন্দর কলার কাোঁচদ আচনন্দয় চনব। 
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িােন। শুধু কলার কাোঁচদর কিথ নয়। 

পুষ্প। তা নয় বন্দা। চয কারোনায় তুচি চনন্দজ হতচর চসোনকার দুই-

িাকাওয়ালা যন্দন্ত্রর তলায় ওন্দক চফলা িাই। 

িােন। দয়ািয়ী, জীন্দবর প্রচত এত চৈংসা ভান্দলা নয়। 

পুষ্প। ভয় চনই, আচি আচে, ৈঠাৎ অপঘাত ঘান্দত চদব না। আপাতত কলার 

েিাাা ওন্দক চদন্দয় এন্দসা। 

িােন। আিান্দদর চদন্দশ্ চিন্দয়রা থাকন্দত সন্নযাসী না চেন্দয় িন্দর না। চকন্তু, ও 

চলাকাা ভুল কন্দরন্দে—হবরাচ র বযাবসা ওর নয়, ওর চিৈারায় জলুষ চনই। চনতাি 

চনন্দজর স্ত্রী োিা ওর েবরদাচর করবার িানুষ চিলন্দব না। 

পুষ্প। চতািার অিন চিৈারা চনন্দয় তুচি ে বের িালান্দল কী কন্দর। 

িােন। িয়রার চদাকান্দন িাচে তাচিন্দয়চে, চপন্দয়চে বাচস লুচি চতন্দল-ভাজা, 

যার েন্দির চজান্দা না। যাত্রার দন্দল চভচস্ত চসন্দজচে, জল চেন্দত চদন্দয়ন্দেন অচধকারী 

িুিচক আর পিা কলা। সুচবন্দধ চপন্দলই িা িাচস পাচতন্দয় চিন্দয়ন্দদর পাোঁিাচল শুচনন্দয় 

চদন্দয়চে 

যেন পুরুষরা কান্দজ িন্দল চ ন্দে— 

ওন্দর ভাই, জানকীন্দর চদন্দয় এস বন— 

ওন্দর চর লক্ষ্মণ, এ কী কুলক্ষণ, চবপদ ঘন্দান্দে চবলক্ষণ। 

িা-জননীন্দদর দুই িক্ষু চদন্দয় অশ্রুধারা েন্দরন্দে— দু-িার চদন্দনর সঞ্চয় চনন্দয় 

এন্দসচে। আিান্দক ভান্দলাবান্দস সবাই। জযাঠাইিা আিার যচদ দুন্দাা চবন্দয় না চদত 

তা ৈন্দল িাই চক আিার চনন্দজর স্ত্রীও ৈয়ন্দতা আিান্দক ভান্দলাবাসন্দত পারত। বাইন্দর 

চথন্দক বুেন্দত পারন্দব না,চকন্তু আিারও চকিন অন্দেন্দতই িন  ন্দল যায়। এই 

চদন্দো-না, এেন চতািান্দক িা-অেনা বলন্দত ইন্দে করন্দে। 

পুষ্প। চসই ভান্দলা, আিার নাচতর সংেযা চবন্দি িন্দলন্দে, চদচদর পদাা ব্ 

চবচশ্ ভাচর ৈন্দয় উঠল। আো, চজন্দ স কচর, চতািার িনাা কী বলন্দে। 

িােন। তন্দব িা, কথাাা েুন্দল বচল। অন্দনক চদন পন্দর এ পািার কাোকাচে 

আসন্দতই প্রথি চদনই আিার চবপদ বাধল চফািন্দনর  ন্দি। চসচদন আিান্দদর 

রান্নাঘন্দর পাোঁঠা িন্দিচেল— সচতয বচল, বন্দিা চবান্দয়র িুে োরাপ, চকন্তু রান্নায় ওর 

ৈাত ভান্দলা। চসচদন বাতাস শুোঁন্দক শুোঁন্দক বাচির আনান্দি কানান্দি ঘুন্দর চবচিন্দয়চে 
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সারাচদন। তার পর চথন্দক অধথন্দভাজন্দনর াান্দন এ পািা োিা আিার অসাধয ৈল। 

বারবার িন্দন পিন্দে, কত চদন্দনর কত  ালিে আর কত কাোঁাাি্চসচি। একচদন 

চদচবয চ ন্দলচেলুি, এ বাচিন্দত চকান্দনাচদন আর কুকব না। প্রচতজ্ঞা চভন্দঙচে কাল। 

পুষ্প। চকন্দস ভাঙান্দলা। 

িােন। তান্দলর বিার  ন্দি। চদনাা েট্ ফট্ কন্দর কাাালুি। রাচিন্দর যেন সব 

চনশুচত, বাইন্দর চথন্দক চেট্ চকচন েুন্দল কুকলুি ঘন্দর। েুা কন্দর শ্ব্দ ৈন্দতই আিার 

চোন্দাাচা এক ৈান্দত চপচদি এক ৈান্দত লাচঠ চনন্দয় কুন্দক পিল ঘন্দর। িুন্দে চিন্দে 

এন্দসচেলুি কাচল, আচি ৈাোঁ কন্দর দাোঁত চেোঁচিন্দয় ৈাোঁউিাউোোঁউ কন্দর উঠন্দতই পতন ও 

িূেথা। বন্দিা বউ একবার উোঁচক চিন্দরই চদল চদৌি। আচি রন্দয় বন্দস চপা ভন্দর আৈার 

কন্দর ধািাসুি বিা চনন্দয় এলুি চবচরন্দয়। 

পুষ্প। চকেু প্রসাদ চরন্দে এন্দল না পচতব্রতান্দদর জন্দনয  

িােন। অন্দনকোচন পান্দয়র ধুন্দলা চরন্দে এন্দসচে, আর বিাগুন্দলা চনন্দয় এন্দসচে 

দলবলন্দক োইন্দয় চদন্দত। 

পুষ্প। আো, চতািান্দক একাা কথা চজজ্ঞাসা কচর, সচতয বলন্দব  

িােন। চদন্দো িা, চবপন্দদ না পিন্দল আচি কেন্দনা চিন্দথয কথা কই চন। 

পুষ্প। চলান্দক বন্দল, তুচি কাশ্ীন্দত চ ন্দয় আরও একাা চবন্দয় কন্দরে। 

িােন। তা কন্দরচে। 

পুষ্প। চপঠ সুড় সুড় করচেল  

িােন। না িা, দুন্দাা চবন্দয় কান্দক বন্দল ৈান্দি ৈান্দি চজন্দনচে। ভাচর ইো ৈল, 

একাা চবন্দয় চক রকি িরার আন্দ  চজন্দন চনব। 

পুষ্প। চজন্দন চনন্দয়ে চসাা  

িােন। চবচশ্ চদন নয়। ভা যবতী চকনা, পুণযফন্দল িারা চ ল সকাল-সকাল, 

স্বািী বতথিান্দনই। চঘািাা সন্দব েুন্দলন্দে িাত্র। চকন্তু ভান্দলা ক'ন্দর িুে চফাাবার 

তেন্দনা সিয় ৈয়চন। চবোঁন্দি থাকন্দল কপান্দল কী চেল বলা যায় না। 

পুষ্প। কার কপান্দল  

িােন। শ্ি কথা। 
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িতুথথ দৃশ্য 

চনদ্রািগ্ন ফচকর। িুন্দের কান্দে একেিা কলা। চজন্দ  উন্দঠ কলার েিা তুন্দল 

চনন্দিন্দিন্দি চদেল 

ফচকর। আৈা, গুরুন্দদন্দবর কৃপা। (েিাাা িাথায় চঠচকন্দয় চিাে বুন্দজ) চশ্ন্দবাৈং 

চশ্ন্দবাৈং চশ্ন্দবাৈং। (একাা একাা কন্দর চ াাা দন্দশ্ক চেন্দয় দীঘথচনোস চেন্দি) আঃ! 

িােন্দনর প্রন্দবশ্ 

িােন। কী দাদা, ভান্দলা চতা! আিার নাি েীিােনানে।  

ফচকর। গুরুর িরণ ভরসা। 

িােন। গুরুই েুোঁন্দজ িরচে। সদ গুরু চিন্দল না চতা। দয়া ৈন্দব চক। চনন্দব চক 

অভাজনন্দক। 

ফচকর। ভয় চনই, সিয় চৈাক আন্দ । 

িােন। (কান্নার সুন্দর) সিয় আিার ৈন্দব না প্রভু, ৈন্দব না। চদন চয চ ল! 

বন্দিা পাপী আচি। আিার কী  চত ৈন্দব। 

ফচকর। গুরুপন্দদ িন চস্থর কন্দরা— চশ্ন্দবাৈং। 

িােন। এই পন্দদই চঠকল আিার তরী;  যি তা ৈন্দল ভন্দয় কান্দে চঘোঁষন্দব না। 

ফচকর। চতািার চনষ্ঠা চদন্দে বন্দিা সন্তুি ৈলুি। 

িােন। শুধু চনষ্ঠা নয় গুরু, এন্দনচে চকেু তান্দলর বিা। তাল াোা সুি উিার 

পাক। 

ফচকর। (বযগ্রভান্দব আৈার) আৈা, সুস্বাদ বন্দা। ভচির দান চকনা। 

িােন। সাথথক ৈল আিার চনন্দবদন। বাচির এোঁন্দয়ারা েবর চপন্দল কী েুচশ্ই 

ৈন্দবন! যাই, ওোঁন্দদর সংবাদ পাচঠন্দয় চদইন্দ , ওোঁরা আরও চকেু ৈান্দত চনন্দয় 

আসন্দবন।— প্রভু,  ৃৈােন্দি আর চক চফরন্দবন না। 

ফচকর। আর চকন। গুরু বন্দলন, হবরা যং এবং ভয়ং। 

িােন।  ৃৈী আচি, ডাইন্দন বাোঁন্দয় িায়া-িাকিসাচন জচিন্দয়ন্দে আপাদিস্তক। 

ধনন্দদৌলন্দতর চসানার চকল্লাাা কত বন্দিা ফাোঁচক চসাা েুব কন্দরই বুন্দে চনন্দয়চে। 

বুন্দেচে চসাা চনেক স্বপ্ন। ভ বান আিান্দক অচকঞ্চন কন্দর পন্দথ পন্দথ চঘারান্দবন এই 
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চতা আিার চদনরাচত্রর সাধনা, চকন্তু আর চতার পাচর চন, একাা উপায় বাতচলন্দয় 

দাও। 

ফচকর। আন্দে উপায়। 

িােন। (পা জচিন্দয়) বন্দল দাও, বন্দল দাও, বচঞ্চত চকান্দরা না। 

ফচকর। চদন-ন্দভার উন্দপাস ক'ন্দর চথন্দক— 

িােন। উন্দপাস! সবথনাশ্! চসাা অন্দভযস চনই এন্দকবান্দরই। আিার দুি গ্রৈ 

চদন্দন িারবার কন্দর আৈার জুচান্দয় চদন্দয় অিরাা এন্দকবান্দর চনন্দরা কন্দর চদন্দয়ন্দেন। 

আর চকান্দনা রাস্তা যচদ— 

ফচকর। আো, দুোনা রুচা— 

িােন। আরও একা ুদয়া কন্দরন যচদ, দুবাচা ক্ষীর! 

ফচকর। ভান্দলা, তাই ৈন্দব। 

িােন। আৈা, কী করুণা প্রভুর! চতিন কন্দর পা যচদ চিন্দপ থাকন্দত পাচর তা 

ৈন্দল পাোঁঠাাাও— 

ফচকর। না না, ওাা থাক।  

িােন। আো, তন্দব থাক , একাা চদন হব চতা নয়। তা কী করন্দত ৈন্দব বলুন। 

চদেুন, আচি িুখ েু িানুষ, অনুস্বার-চবস থওয়ালা িির িুে চদন্দয় চবরন্দব না, কী 

বলন্দত কী বলব, চশ্ষকান্দল অপরাধ ৈন্দব। 

ফচকর। ভয় চনই, চতািার জন্দনয সৈজ কন্দরই চদচে। গুরুর িূচতথ স্মরণ কন্দর 

সারারাত জপ করন্দব, চসানা চতািান্দকই চদলুি, চতািান্দকই চদলুি, যতক্ষণ না 

ধযান্দনর িন্দধয চদেন্দব, চসানা আর চনই—চকাত্থাও চনই। 

িােন। ৈন্দব ৈন্দব প্রভু, এই অধন্দিরও ৈন্দব। বলব, চসানা চনই, চসানা চনই;  

এ ৈান্দত চনই, ও ৈান্দত চনই;  াযাোঁন্দক চনই, থচলন্দত চনই;  বযান্দে চনই, বান্দোয় চনই। 

চঠক সুন্দর বাজন্দব িন্ত্র। আো, গুরুচজ, ওর সন্দঙ্গ একাা অনুস্বার জুন্দি চদন্দল ৈয় 

না  নইন্দল চনতাি বাংলার িন্দতা চশ্ানান্দে। অনুস্বার চদন্দল চজার পাওয়া যায়— 

চসানাং চনই, চসানাং চনই, চকেুং চনই, চকেুং চনই। 

ফচকর। িে চশ্ানান্দে না। 

িােন। আো, তন্দব অনুিচত চৈাক, চপালাওাা ঠাণ্ডা ৈন্দয় এল!  

[ প্রস্থান 
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           ফচকন্দরর  ান 

চশ্ান্ চর চশ্ান্ অন্দবাধ িন— 

        চশ্ান্    সাধুর উচি, চকন্দস িুচি 

            চসই সুযুচি কর গ্রৈণ। 

ভন্দবর    শুচি চভন্দঙ িুচি-িুিা কর অন্দেষণ 

            ওন্দর ও চভালা িন! 

ষষ্ঠীিরণ েুন্দা এন্দস 

ষষ্ঠী। চদচে চদচে, এই চতা দাদু আিার— আিার িােন। (িুন্দে ৈাত বুচলন্দয়) 

অিন িাোঁদিুেোনা দাচি চ াোঁফ চদন্দয় এন্দকবান্দর িাপা চদন্দয়ন্দে। এন্দক ভ বান আিার 

চিান্দে পচরন্দয়ন্দে বুন্দিা বয়ন্দসর ঠুচল, ভান্দলা চদেন্দতই পাই চন, তার উপর এ কী 

কাণ্ড কন্দরচেস িােন! 

ফচকর। চসাৈং ব্রহ্ম, চসাৈং, ব্রহ্ম, চসাৈং ব্রহ্ি।  

ষষ্ঠী। কন্দরচেস কী দাদু, িির প’চি প’চি অিন চিচি  লায় কিা পাচিন্দয় 

চদন্দয়চেস! সুর চিাাা ৈন্দয় চ ন্দে! 

ফচকর। চশ্ন্দবাৈং চশ্ন্দবাৈং চশ্ন্দবাৈং। 

বািনদাস বাবুর প্রন্দবশ্ 

বািনদাস। আন্দর আন্দর, আিান্দদর িােন নাচক  োোঁচা চতা  ও ষষ্ঠীদা, 

িানন্দতই ৈন্দব চযা বল— নান্দকর উপর চথন্দক আোঁচিলাা এন্দকবান্দর সাফ চদন্দয়ন্দে 

উচিন্দয়। ভট্ িায, চদন্দে যাও চৈ, নান্দকর উপর কী িির চদন্দ চেল চ া! একা ুচিহ্ন 

চরন্দে যায় চন। ষষ্ঠীদা, ঐ নাক চনন্দয় কত োিফুোঁক কন্দরচেন্দল, একা ুালান্দত পার 

চন। তচপন্দসযর িাৈাচত্ম বন্দা— 

ষষ্ঠী। না ভাই, িাৈাচত্ম ভান্দলা লা ন্দে না। চতারা যান্দক বলচতস  ণ্ডারী নাক, 

চস চেল ভান্দলা। 

চনচশ্ঠাকুর। ওর িুেিণ্ডল চয চনন্দজন্দক চবকবুল করন্দে, তার উপন্দর আবার 

িুন্দে কথা চনই। অিন সব চবালিাল, িুচন ৈন্দয় সব ভুন্দলন্দে বুচে! 

ভজৈচর। চদচে চদচে িাখ না, িুোা চদচে। (চিিচা চকন্দা, িািিা চান্দন) না 

চৈ, এ িুন্দোষ নয়, ধাোঁদা লাচ ন্দয় চদন্দল। 



মুক্তির উপায় 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
3

 

সূচিপত্র  

চনতাই। চকনু, চদখ চতা চান্দন ওর দাচিন্দ াোঁফ সচতয চক না।  

ফচকর। উঃ উঃ! 

িণ্ডী। (চপন্দঠ চকল চিন্দর) চকিন লা ল। 

ফচকর। উঃ! 

িণ্ডী। ঐ চতা, সন্নযাসীর সুেদুঃেন্দবাধ আন্দে চতা! িাথায় হোঁন্দকার জল কাচল 

তন্দব, িাথা ঠাণ্ডা চৈাক। 

ষষ্ঠী। আৈা, চকন ওন্দক চবরি করে, ভাই। সাত বের পন্দর চফন্দর এল, সবাই 

চিন্দল আবার ওন্দক তািান্দব চদেচে। িােন, ও ভাই িােন, আর দুখ েু চদস্ চন— 

একাা কথা ক, নাৈয় দুন্দাা  াল চদচলই বা! 

ফচকর। আপনারা আিান্দক িােন বন্দল ডাকন্দেন চকন। পূবথ-আেন্দি আিার 

চয নাি থাক , আিার গুরুদি নাি চিদানে স্বািী। 

সকন্দলর উ্চসৈাসয 

চিনু। ওন্দর বাবা, ত্রাণকতথা এন্দলন আিান্দদর। চদখ িাখ না, নযাকাচি কচরস 

চন। ভাবচেস, এিচন কন্দর আবার ফাোঁচক চদন্দয় পালাচব! চসচা ৈে না;  চতার দুই 

বউন্দয়র ৈান্দত দুই কান চজন্দম্ম কন্দর চদব, থাকচব কিা পাৈারায়। 

ফচকর। গুন্দরা, ৈায় গুন্দরা! 

দুই স্ত্রীর প্রন্দবশ্ 

১। ঐ চয চ া, িুে চিাে বদচলন্দয় এন্দসন্দেন আিান্দদর কচলর নারদ।  

ফচকর। িা, আচি চতািান্দদর অধি সিান, দয়া কন্দরা আিান্দক। 

সকন্দল। এই এই, করন্দল কী! প্রান্দণর ভন্দয় িা বন্দল চফলন্দল  

১। ও চপািাকপান্দল চিন্ ন্দস, তুই িা বচলস কান্দক! 

২। চিান্দের িাথা চেন্দয় বন্দসচেস, চতার িরণ ৈয় না! 

ফচকর। একা ুভান্দলা কন্দর আিান্দক চদন্দে চনন। 

১। চতািান্দক চদন্দে চদন্দে চিাে ক্ষন্দয় চ ন্দে। তুচি কচি চোকা নও, নতুন 

জন্মাও চন। চতািার দুন্দধর দাোঁত অন্দনকচদন পন্দিন্দে, চতািার বয়ন্দসর চক  াে পাথর 

আন্দে। চতািায় যি ভুন্দলন্দে বন্দল চক আিরাও ভুলব। 
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২। (নাক িুচ চিন্দয় চদন্দয়) সাক্ষীন্দক চবদায় কন্দরে নান্দকর ড া চথন্দক। তাই 

বন্দল আিান্দদর চভালান্দত পারন্দব না— চতািার চবট্ ন্দলচি চকর জানা আন্দে। ওিা, 

ওিা, ঐ চদখ চলা েুট্ চক— চসই তান্দলর বিার ধািাাা। 

১। তাই রাচিন্দর চ ন্দয়চেন্দলন ভূত চসন্দজ বিা চেন্দত! 

২। িন্দ্াচিিশ্ায়, এই চদন্দে নাও— চিন্ ন্দস রান্নাঘন্দর কুন্দক এন্দনন্দে বিাসুি 

আিান্দদর ধািা িুচর কন্দর। 

সকন্দলর ৈাসয 

কানু িণ্ডল। চস চক ৈয়। চযা বল, ভাোঁিার চথন্দক উচিন্দয় এন্দনন্দে। 

ষষ্ঠী। ওন্দ া বউচদচদরা, চকন ওন্দক চোোঁাা চদে। ঘন্দরর বিা ঘন্দরর িানুষই 

যচদ চনন্দয় এন্দস থান্দক তান্দক চক িুচর বন্দল। 

১। ভান্দলািান্ ন্দষর িন্দতা যচদ চনত তন্দব চদাষ চেল না— িা চ া, চস কী 

দাোঁতচেোঁিুচন। আিার চতা দাোঁতকপাচা চলন্দ  চ ল। 

ষষ্ঠী। ভাই িােন, এাা চতা ভান্দলা কর চন— চ াপন্দন আিান্দক জানান্দল না 

চকন। তান্দলর বিার অভাব কী। 

ফচকর। গুন্দরা! 

২। (কলার েিার বাচক অংশ্ তুন্দল ধ’চর) এই চদন্দো চতািরা। ভাোঁিান্দর 

চরন্দেচেলুি ব্রাহ্মণন্দভাজন করাব ব’চল। সকান্দল উন্দঠ আর চদেন্দত পাই চন। 

দরজাও চোলা চনই, ভন্দয় িচর। আিান্দদর এই িৈাপুরুন্দষর কীচতথ। কলা িুচর কন্দর 

ধিথকিথ কন্দরন! 

ষষ্ঠীিরণ। (িৈান্দরান্দধ) চদন্দো, এ আচি চকেুন্দতই সইব না। এই ডাইচন 

দুন্দাান্দক ঘর চথন্দক চবদায় করন্দত ৈন্দব, নইন্দল আিার িােনন্দক চাোঁকান্দত পারব না। 

চদেে চতা, িােন  চকবল ভান্দলািান্ চষ কন্দর দুই বউন্দক কী রকি কন্দর চবগ চিন্দয় 

চদন্দয়ে! 

ফচকর। সবথনাশ্! আপনারা সাংঘাচতক ভুল করন্দেন। আপনান্দদর সকন্দলর 

পান্দয় ধচর— আিান্দক বাোঁিান! চৈ গুন্দরা, কী করন্দল তুচি। 
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ষষ্ঠী। না ভাই, চবকবুল চযন্দয়া না। ধািাাা তুচি ওন্দদর ঘর চথন্দক এন্দনচেন্দল, 

কলার েিাাাও প্রায় চনন্দকশ্ কন্দরে। চসাান্দত চতািার অপরাধ ৈয় চন— তন্দব লজ্জা 

পাে চকন। 

ফচকর। চদাৈাই ধন্দিথর, চদাৈাই আপনান্দদর— আচি ধািাও আচন চন, কলার 

কাোঁচদও আচন চন। 

ষষ্ঠী। পিই চদো যান্দে চেন্দয়ে তুচি। চকন এত চজদ করে।  

ফচকর। চেন্দয়চে, চকন্তু— 

বািনদাস। আবার চকন্তু চকন্দসর! 

ফচকর। আচি আচন চন। 

সকন্দলর ৈাসয 

পাোঁিু। তুচি োও তান্দলর বিা, চদয় এন্দন আর-এক িৈাত্মা, এও চতা িজা 

কি নয়। তান্দক চিন না  

ফচকর। আন্দজ্ঞ না। 

চসধু। চস চিন্দন না চতািান্দক  

ফচকর। আন্দজ্ঞ না। 

নকুল। এ চয আরবয উপনযাস। 

সকন্দলর ৈাসয 

ষষ্ঠী। যা ৈবার তা চতা ৈন্দয় চ ন্দে, এেন ঘন্দর িন্দলা। 

ফচকর। কার ঘন্দর যাব  

১। িচর িচর, ঘর চিন না চপািারিুন্দো! বচল, আিান্দদর দুচান্দক চিন চতা  

ফচকর। সচতয কথা বচল, রা  করন্দবন না, চিচন চন। 

সকন্দল। ঐ চলাকাার ভণ্ডাচি চতা সইন্দব না। চজার কন্দর চনন্দয় যাও ওন্দক ধন্দর 

তালা বি কন্দর রান্দো। 

ফচকর। গুন্দরা! 

সকন্দল। চিন্দল চঠলান্দঠচল ওন্দঠা, ওন্দঠা বলচে।  

সুধীর। বউ দুন্দাান্দক এিান্দত িাও তার িান্দন বুচে;  চকন্তু চতািার 

চেন্দলন্দিন্দয়গুচলন্দক  চতািার িারচা চিন্দয়, চতনচা চেন্দল, তাও ভুন্দলে না চক। 
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ফচকর। ও সবথনাশ্! আিান্দক চিন্দর চফলন্দলও এোন চথন্দক নিব না। ( ান্দের 

গুোঁচি আোঁকচিন্দয় ধ'ন্দর) চকেুন্দতই না। 

ৈচরশ্ উচকল। জান আচি চক  পূবথ-আেন্দি জানন্দত। অন্দনক সাধুন্দক চজন্দল 

পাচঠন্দয়চে। আচি ৈচরশ্ উচকল। জান  চতািার দুই স্ত্রী! 

ফচকর। এোন্দন এন্দস প্রথি জানলুি। 

ৈচরশ্। আর, চতািার িার চিন্দয় চতন চেন্দল। 

ফচকর। আপনারা জান্দনন, আচি চকেুই জাচন চন। 

ৈচরশ্। এন্দদর ভরণন্দপাষন্দণর ভার তুচি যচদ না নাও, তা ৈন্দল িকিিা িলন্দব 

বন্দল রােলুি। 

ফচকর। বাপ চর! িকিিা! পান্দয় ধচর, একা ুরাস্তা োিুন।  

দুই স্ত্রী। যান্দব চকাথায়, চকান্ িুন্দলায়, যন্দির চকান্ দুন্দয়ান্দর  

ফচকর। গুন্দরা! (ৈতবুচি ৈন্দয় বন্দস পিল) 

হৈিবতীর প্রন্দবশ্ ও ফচকরন্দক প্রণাি 

ফচকর। (লাচফন্দয় উন্দঠ) এ কী, এ চয হৈিবতী! বাোঁিাও, আিান্দক বাোঁিাও। 

১। ওন্দলা, ওর চসই কাশ্ীর বউ, এেন্দনা িন্দর চন বুচে! 

িােনন্দক চনন্দয় পুষ্পর প্রন্দবশ্ 

িােন। ধরা চদন্দলি— চবওজর। লা াও ৈাতকচি। প্রিান্দণর দরকার চনই। 

এন্দকবান্দর চসন্দধ নান্দকর চদন্দক তাকান। আচি িােনিন্দ্র। এই আিার দচি আর এই 

আিার কল চস। িা অেনা, চকচিিযায় চতা চকাকান্দল। িান্দে িান্দে েবর চনন্দয়া। 

নইন্দল চবপন্দদ পিন্দল আবার লাফ িারব। 

পুষ্প। ফচকরদা, চতািার িুচি চকাথায় চস চতা এেন বুন্দেে  

ফচকর। েুব বুন্দেচে— এ রাস্তা আর োিচে চন। 

পুষ্প। বাো িােন, চতািার িস্ত সুচবন্দধ আন্দে— চতািার ফুচতথ চকউ িারন্দত 

পারন্দব না। এ দুচাও নয়। 

দুই স্ত্রী। চে চে, আর একা ু ৈন্দল চতা সবথনাশ্ ৈন্দয়চেল! ( ি ৈন্দয় প্রণাি 

ক'ন্দর) বাোঁিান্দল এন্দস। 

— 
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