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অচলায়তেনর গৃহ 

গান 

প ক। 

তিুম       ডাক িদেয়ছ কা   সকােল 

কউ তা জােন না, 

আমার     মন য কােঁদ আপন-মেন, 

কউ তা মােন না। 

িফির আিম উদাস- ােণ, 

তাকাই সবার মুেখর পােন, 

তামার মতন এমন টােন 

কউ তা টােন না। 

মহাপ েকর েবশ  

মহাপ ক। গান! আবার গান!  

প ক। দাদা, তিুম তা দখেল— তামােদর এখানকার ম -ত  আচার-আচমন সূ -বিৃ  িকছুই পারলুম 

না।  

মহাপ ক। স তা দখেত বািক নই—িক  সটা িক খুব আন  করবার িবষয়? তাই িনেয় িক গলা 

ছেড় গান গাইেত হেব?  

প ক। একমা  ঐেটই য পাির।  

মহাপ ক। পাির! ভাির অহংকার। গান তা পািখও গাইেত পাের। সই য ব িবদারণ-ম টা আজ 

সাত িদন ধের তামার মখু  হল না, আজ তার কী করেল?  

প ক। সাত িদন যমন হেয়েছ অ ম িদেনও অেনকটা সইরকম। বর  একট ুখারাপ।  

মহাপ ক। খারাপ! তার মােন কী হল?  

প ক। িজিনসটা যতই পেুরােনা হে  মন ততই লাগেছ না, ভলু ততই করিছ—ভলু যতই বিশ বার 

করিছ ততই সইেটই পাকা হেয় যাে । তাই, গাড়ায় তামরা যটা বেল িদেয়িছেল আর আজ আিম 

যটা আওড়াি , েটার মেধ  অেনকটা তফাত হেয় গেছ। চনা শ ।  

মহাপ ক। সই তফাতটা ঘাচােত হেব িনেবাধ। 
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প ক। সহেজই ঘােচ যিদ তামােদরটােকই আমার মেতা কের নাও। নইেল আিম তা পারব না।  

মহাপ ক। পারেব না কী! পারেতই হেব।  

প ক। তা হেল আর-একবার সই গাড়া থেক চ া কের দিখ—একবার ম টা আউেড় িদেয় যাও।  

মহাপ ক। আ া বশ, আমার সে  আবিৃ  কের যাও। ও ঁতট তট তাতয় তাতয় ট ট াটয় 

াটয় ঘণু ঘণু ঘণুাপয় ঘণুাপয় র বস ািন। চুপ কের রইেল য!  

প ক। ওঁ তট তট তাতয় তাতয় —আ া দাদা।  

মহাপ ক। আবার দাদা। ম টা শষ কেরা বলিছ।  

প ক। একটা কথা িজ াসা কির —এ ম টার ফল কী?  

মহাপ ক। এ ম  ত হ সূেযাদয়-সযূাে  উনস র বার কের জপ করেল ন ই বৎসর পরমায় ুহয়।  

প ক। র া কেরা দাদা। এটা জপ করেত িগেয় আমার এক বলােকই ন ই বছর মেন হয়—ি তীয় 

বলায় মেন হয় মেরই গিছ।  

মহাপ ক। আমার ভাই হেয়ও তামার এই দশা! তামার জেন  আমােদর এই অচলায়তেনর সকেলর 

কােছ িক আমার কম ল া!  

প ক। ল ার তা কােনা কারণ নই দাদা।  

মহাপ ক। কারণ নই?  

প ক। না। তামার পাি েত  সকেল আ য হেয় যায়। িক  তার চেয় ঢর বিশ আ য হয় তিুম 

আমারই দাদা বেল।  

মহাপ ক। এই বানরটার উপর রাগ করাও শ । দেখা প ক, তিুম তা আর বালক নও— তামার 

এখন িবচার কের দখবার বয়স হেয়েছ।  

প ক। তাই তা িবপেদ পেড়িছ। আিম যা িবচার কির তামােদর িবচার এেকবাের তার উলেটা িদেক 

চেল, অথচ তার জেন  যা দ  স আমােক একলাই ভাগ করেত হয়।  

মহাপ ক। িপতার মতৃু র পর কী দির  হেয়, সকেলর কী অব া িনেয়ই এই আয়তেন আমরা েবশ 

কেরিছলুম, আর আজ কবল িনেজর শি েত সই অব া কািটেয় কত উপের উেঠিছ—আমার এই 

দৃ া ও িক তামােক একট ুসেচ  কের না ? 

প ক। সেচ  করবার তা কথা নয়। তিুম য িনজ েণই দৃ া  হেয় বেস আছ, ওর মেধ  আমার 

চ ার তা িকছুমা  দরকার হয় না। তাই িনি  আিছ। 

মহাপ ক। ঐ শ  বাজল। এখন আমার স কমুািরকাগাথা পােঠর সময়। িক  বেল যাি , সময় ন  

কােরা না।  

[ ান  
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গান 

প ক।  
বেজ ওেঠ প েম র,  

কেঁপ ওেঠ ব  এ ঘর,  

বািহর হেত য়াের কর 

    কউ তা হােন না।  

আকােশ কার ব াকলুতা,  

বাতাস বেহ কার বারতা,  

এ পেথ সই গাপন কথা 

    কউ তা আেন না।  

তিুম ডাক িদেয়ছ কা   সকােল 

    কউ তা জােন না॥ 

ছা দেলর েবশ 

থম ছা । ওেহ প ক।  

প ক। না ভাই, আমােক িবর  কােরা না।  

ি তীয় ছা । কন? হল কী তামার?  

প ক। ওঁ তট তট তাতয় তাতয়— 

ততৃীয় ছা । এখেনা তট তট তাতয় তাতয় ঘুচল না? ও য আমােদর কা   কােল শষ হেয় গেছ তা 

মেনও আনেত পাির ন।  

থম ছা । না ভাই, প কেক একট ুপড়েত দাও; নইেল ওর কী গিত হেব! এখেনা ও বচারা তট তট 

কের মরেছ—আমােদর য জা েকয়রূী পয  শষ হেয় গেছ!  

ি তীয় ছা । আ া প ক, এখেনা তিুম চে শম  শখ িন?  

প ক। না।  

ততৃীয় ছা । মরীিচ?  

প ক। না।  

থম ছা । মহামরীিচ?  

প ক। না।  

ি তীয় ছা । পণশবরী?  
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প ক। না।  

ি তীয় ছা । আ া বেলা দিখ, হেরত-প ীর নখাে  য পিরমাণ ধিূলকণা লােগ সই পিরমাণ যিদ – 

প ক। আের ভাই, হেরত-প ীই কােনা জে  দিখ িন তা তার নখাে র ধিূলকণা!  

থম ছা । হেরত-প ী তা আমরাও কউ দিখ িন। েনিছ, স দিধসমুে র পাের মহাজ ু ীেপ বাস 

কের। িক  এ-সম  তা জানা চাই, িনতা  মখূ হেয় জীবনটােক মািট করেল তা চলেব না।  

ি তীয় ছা । প ক, তিুম আর বথৃা সময় ন  কােরা না। তামার কােছ তা কউ বিশ আশা কের না। 

অ ত শৃ েভির ত, কাকচ পুরী া, ছাগেলামেশাধন, ািবংশিপশাচভয়ভ ন—এ েলা তা জানা 

চাইই; নইেল তিুম অচলায়তেনর ছা  বেল লাকসমােজ পিরচয় দেব কা   ল ায়?  

ততৃীয় ছা । চেলা িব র, আমরা যাই। ও একট ুপড়কু।  

গমেনাদ ত 

প ক। ওেহ িব র। তট তট তাতয় তাতয়— 

িব র। কন। আবার ডােকা কন?  

প ক। স ীব, জেয়া ম, তট তট তাতয় তাতয়— 

স ীব। কী হেয়েছ? পেড়া-না!  

প ক। দাহাই তামােদর, এেকবাের চেল যেয়া না। ঐ শ েলা আওড়ােত আওড়ােত মােঝ মােঝ 

বিু মান জীেবর মখু দখেল তবু আ াস হয় য, জগৎটা িবধাতাপু েষর লাপ নয়।  

জেয়া ম। না হ, মহাপ ক বেড়া রাগ কেরন। িতিন মেন কেরন, তামার য িকছু হে  না তার কারণ 

আমরা।  

প ক। আিম য কারও কােনা সাহায  না িনেয় কবলমা  িনজ েণই অকৃতাথ হেত পাির, দাদা 

আমার এটকু ু মতাও ীকার কেরন না, এেতই আিম বেড়া ঃিখত হই। আ া ভাই, তামরা ঐখােন 

একট ুতফােত বেস কথাবাতা কও। যিদ দখ একট ুঅন মন  হেয়িছ, আমােক সতক কের িদেয়া। 

ট ট াটয় াটয় – 

জেয়া ম। আ া বশ, এইখােন আমরা বসিছ।  

স ীব। িব র, তুিম য বলেল এবার আমােদর আয়তেন  আসেবন, সটা নেল কার কাছ 

থেক?  

িব র। কী জািন, কারা সব বলা-কওয়া করিছল। কমন কের চাির িদেকই রেট িগেয়েছ য, 

চাতুমােস র সময়  আসেবন।  

প ক। ওেহ িব র, বল কী? আমােদর  আসেবন নািক?  

স ীব। আবার প ক! তামার কাজ তিুম কেরা-না।  

প ক। ঘণু ঘণু ঘণুাপয় ঘণুাপয়- 
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জেয়া ম। িক  অধ াপকেদর কারও কােছ েনছ িক? মহাপ ক কী বেলন?  

িব র। তােঁক িজ াসা করাই বথৃা। মহাপ ক কারও ে র উ র িদেয় সময় ন  কেরন না। 

আজকাল িতিন আযঅে া রশত িনেয় পেড়েছন—তাঁর কােছ ঘঁেষ ক!  

প ক। চেলা-না ভাই, আচাযেদেবর কােছ যাই। তাঁেক িজ াসা করেলই— 

জেয়া ম। আবার! ফর!  

প ক। ঘণু ঘণু ঘণুাপয় ঘণুাপয়— 

জেয়া ম। আমার তা উিনশ বছর বয়স হল—এর মেধ  একবারও আমােদর  এ আয়তেন আেসন 

িন। আজ িতিন হঠাৎ আসেত যােবন এটা িব াস করেত পাির ন।  

স ীব। তামার তকটা কমনতেরা হেলা হ জেয়া ম? উিনশ বছর আেসন িন বেল িবশ বছের আসাটা 

অস ব হল কা   যিু েত?  

িব র। তা হেল অ শা টাই অ মাণ হেয় যায়। তেব তা উিনশ পয  িবশ নই বেল উিনেশর 

পেরও িবশ থাকেত পাের না।  

স ীব। ধু অ  কন, িব া টাও টঁেক না। কারণ, যা এ মহূুেত ঘেট িন তা ও মহূুেতই বা ঘেট কী 

কের।  

জেয়া ম। আের, ঐেটই তা আমার তক। ক বলেল ঘেট? যা পেূব ঘেট িন তা িকছুেতই পের ঘটেত 

পাের না। আ া, এেসা, িকছু য ঘেট সইেট মাণ কের দাও।  

প ক। (জেয়া েমর কােঁধ চিড়য়া) মাণ? এই দেখা মাণ। ঘণু ঘণু ঘণুাপয় ঘণুাপয়- 

জেয়া ম। আঃ প ক! কর কী! নােবা বলিছ —আঃ নােবা।  

প ক। আিম য তামার কােঁধ চেড়িছ সটা মাণ না কের িদেল আিম িকছুেতই নাবিছ ন। ঘণূ ঘণু 

ঘণুাপয় ঘণুাপয়— 

মহাপ েকর েবশ 

মহাপ ক। প ক, তুিম বেড়া উৎপাত করছ।  

প ক। দাদা, এরাই গাল করিছল। আিম আরও থািমেয় দবার জেন ই এেসিছ। তট তট তাতয় 

তাতয় ট ট—  

মহাপ ক। তামার িনেজর কাজ অবেহলা করবার একটা উপল  জুটেলই তামােক সংবরণ করা 

অস ব।  

িব র। দখুন, একটা জন িত নেত পাি , বষার আরে  আমােদর  নািক এখােন আসেবন।  

মহাপ ক। আসেবন িক না তা িনেয় আে ালন না কের যিদই আেসন তার জেন  ত হও।  

প ক। িতিন যিদ আেসন িতিনই ত হেবন। এ িদক থেক আবার আমরাও ত হেত গেল 

হয়েতা িমেথ  একটা গালমাল হেব।  
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মহাপ ক। ভাির বুি মােনর মেতাই কথা বলেল!  

প ক। অে র াস যখন মুেখর কােছ এেগায় তখন মখু ি র হেয় সটা হণ কের—এ তা সাজা 

কথা। আমার ভয় হয়,  এেস হয়েতা দখেবন, আমরা য িদক িদেয় ত হেত িগেয়িছ স িদকটা 

উলেটা। সইজেন  আিম িকছু কির ন।  

মহাপ ক। প ক, আবার তক?  

প ক। তক করেত পাির ন বেল রাগ কর, আবার দিখ পারেলও রাগ! 

মহাপ ক। যাও তিুম।  

প ক। যাি , িক  বেলা-না,  িক সত ই আসেবন?  

মহাপ ক। তাঁর সময় হেলই িতিন আসেবন।  

[ ান  

স ীব। মহাপ ক কােনা কথার শষ উ র িদেয়েছন এমন কখেনাই িন িন।  

জেয়া ম। কােনা কথার শষ উ র নই বেলই দন না। মখূ যারা তারাই  িজ াসা কের, যারা 

অ  জােন তারাই জবাব দয়; আর যারা বিশ জােন তারা জােন য জবাব দওয়া যায় না। 

প ক। সইজেন ই উপাধ ায়মশায় যখন শা  থেক  কেরন তামরা জবাব দাও, িক  আিম 

এেকবাের মকূ হেয় থািক।  

জেয়া ম। িক   না করেতই য কথা েলা বল তােতই— 

প ক। হ া,ঁ তােতই আমার খ ািত রেট গেছ, নইেল কউ আমােক িচনেতই পারত না।  

িব র। দেখা প ক, যিদ  আেসন তা হেল তামার জেন  আমােদর সকলেকই ল া পেত 

হেব।  

স ীব। আটা  কার আচমনিবিধর মেধ  প ক বেড়ােজার পাচঁটা করণ এতিদেন িশেখেছ।  

প ক। স ীব, আমার মেন আঘাত িদও না। অতু ি  করছ।  

স ীব। অতু ি !  

প ক। অতু ি  নয় তা কী! তিুম বলছ পাঁচটা িশেখিছ। আিম েটার বিশ একটাও িশিখ িন। তৃতীয় 

করেণ মধ মা িুলর কা   পবটা কতবার কতখািন জেল ডেুবােত হেব সটা িঠক করেত িগেয় অন  

আঙেুলর অি ই ভেুল যাই। কবল একমা  বৃ া ু টা আমার খুব অভ াস হেয় গেছ। হাসছ কন? 

িব াস করছ না বিুঝ?  

জেয়া ম। িব াস করা শ ।  

প ক। সিদন উপাধ ায়মশায় যখন পরী া করেত এেলন তখন তােঁক ওই বৃ া ু  পয  দিখেয় 

িবি ত করবার চ ায় িছলুম, িক  িতিন চাখ পািকেয় তজনী তলুেলন, আমার আর এেগাল না।  

িব র। না প ক, এবার  আসার জেন  তামােক ত হেত হেব।  
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প ক। প ক পিৃথবীেত যমন অ ত হেয় জে েছ তমিন অ ত হেয়ই মরেব; ওর ঐ একিট 

মহ  ণ আেছ, ওর কখেনা বদল হয় না।  

স ীব। তামার সই েণ উপাধ ায়মশায়েক য মু  করেত পেরছ তা তা বাধ হয় না।  

প ক। আিম তাঁেক কত বাঝাবার চ া কির য, িবদ া স ে  আমার একটওু নড়চড় নই—ঐ যােক 

বল বন —তােত সিুবধা এই য, এখানকার ছা রা ক কতদরূ এেগাল তা আমার সে  তলুনা 

করেলই বাঝা যােব।  

জেয়া ম। তামার আ য এই সযুিু েত উপাধ ায়মশােয়র বাধ হয়— 

প ক। না, িকছু না —তারঁ মেন িকছুমা  িবকার ঘটল না। আমার স ে  পূেব তারঁ য ধারণা িছল 

সইেটই দখলুম আেরা পাকা হল।  

স ীব। আমরা যিদ উপাধ ায়মশায়েক তামার মতন অমন যা-তা বলতুম তা হেল র া থাকত না। 

িক  প েকর বলায়— 

প ক। তার মােন আেছ। কুতকটা আমার পে  এমিন সু র াভািবক য, সটা আমার মুেখ ভাির 

িম  শানায়। সকেলই খুিশ হেয় বেল, িঠক হেয়েছ, প েকর মেতাই কথা হেয়েছ। িক  ঘারতর বিু র 

পিরচয় না িদেত পারেল তামােদর আদর নই, এমিন তামরা হতভাগ ।  

জেয়া ম। যাও ভাই প ক, আর বােকা না। আমরা চললুম। তিুম একট ুমন িদেয় পেড়া।  

[ িতনজেনর ান  

প ক। হেব না, আমার িকছুই হেব না। এখানকার একটা ম ও আমার খাটল না।  

গান 

দেূর কাথায় দেূর দূের 

মন বড়ায় গা ঘুের ঘুের 

য বাঁিশেত বাতাস কােঁদ 

সই বািঁশিটর সুের সেুর। 

য পথ সকল দশ পারােয় 

উদাস হেয় যায় হারােয়, 

স পথ বেয় কাঙাল পরান 

যেত চায় কা   অিচন পুের। 

ও কী ও! কা া িন য! এ িন য়ই সভু । আমােদর এই আয়তেন ওর চােখর জল আর েকাল না। 

ওর কা া আিম সইেত পাির ন!  

[ ান  

বালক সভু েক লইয়া প েকর পনুঃ েবশ 
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প ক। তার কােনা ভয় নই ভাই, কােনা ভয় নই। তইু আমার কােছ ব  , কী হেয়েচ ব ।  

সভু । আিম পাপ কেরিছ।  

প ক। পাপ কেরিছস? কী পাপ?  

সভু । স আিম বলেত পারব না! ভয়ানক পাপ। আমার কী হেব!  

প ক। তার সব পাপ আিম কেড় নব, তুই ব ।  

সভু । আিম আমােদর আয়তেনর উ র িদেকর – 

প ক। উ র িদেকর?  

সভু । হা,ঁ উ র িদেকর জানলা খুেল— 

প ক। জানলা খুেল কী করিল?  

সভু । বাইেরটা দেখ ফেলিছ!  

প ক। দেখ ফেলিছস? েন লাভ হে  য!  

সভু । হাঁ প কদাদা। িক  বিশ ণ না—একবার দেখই তখনই ব  কের ফেলিছ। কা   ায়ি  

করেল আমার পাপ যােব? 

প ক। ভেুল গিছ ভাই। ায়ি  িবশ-পিঁচশ হাজার রকম আেছ। আিম যিদ এই আয়তেন না আসতমু 

তা হেল তার বােরা-আনাই কবল পুঁিথেত লখা থাকত; আিম আসার পর ায় তার সব-কটাই 

ব বহাের লাগােত পেরিছ, িক  মেন রাখেত পাির িন।  

বালকদেলর েবশ 

থম বালক। অ াঁ, সভু ! তিুম বিুঝ এখােন?  

ি তীয় বালক। জান প কদাদা, সুভ  কী ভয়ানক পাপ কেরেছ?  

প ক। চপু চপু। ভয় নই সভু । কাঁদিছস কন ভাই। ায়ি  করেত হয় তা করিব। ায়ি  

করেত ভাির মজা। এখােন রাজই একেঘেয় রকেমর িদন কােট, ায়ি  না থাকেল তা মানুষ 

িটকেতই পারত না।  

থম বালক। (চিুপ চিুপ) জান প কদাদা, সভু  উ র িদেকর জানলা— 

প ক। আ া আ া, সভুে র মেতা তােদর অমন সাহস আেছ?  

ি তীয় বালক। আমােদর আয়তেনর উ র িদকটা য একজটা দবীর।  

ততৃীয় বালক। স িদক থেক আমােদর আয়তেন যিদ একটওু হাওয়া ঢােক তা হেল য স – 

প ক। তা হেল কী?  

ততৃীয় বালক। স য ভয়ানক।  

প ক। কী ভয়ানক, িনই-না।  

ততৃীয় বালক। জািন ন, িক  স ভয়ানক।  
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সভু । প কদাদা, আিম আর কখেনা খুলব না প কদাদা। আমার কী হেব? 

প ক। শা   বিল সুভ , িকেস কী হয় আিম ভাই িকছুই জািন ন। িক  যাই হাক-না, আিম তােত 

একটওু ভয় কির ন।  

সভু । ভয় কর না?  

সকল ছেল। ভয় কর না?  

প ক। না। আিম তা বিল, দিখই-না কী হয়।  

সকেল। (কােছ ঘিঁষয়া) আ া দাদা, তিুম বিুঝ অেনক দেখছ?  

প ক। দেখিছ বিক। ও মােস শিনবাের যিদন মহাময়ূরী দবীর পজূা পড়ল সিদন আিম কাঁসার 

থালায় ইঁ েরর গেতর মািট রেখ তার উপর পাঁচটা শয়ালকাটঁার পাতা আর িতনেট মাষকলাই 

সািজেয় িনেজ আঠােরা বার ফঁু িদেয়িছ।  

সকেল। অ াঁ! কী ভয়ানক! আঠােরা বার!  

সভু । প কদাদা, তামার কী হল।  

প ক। িতনিদেনর িদেন য সাপটা এেস আমােক িন য় কামড়ােব কথা িছল স আজ পয  আমােক 

খঁুেজ বর করেত পাের িন।  

থম বালক। িক  ভয়ানক পাপ কেরছ তিুম।  

ি তীয় বালক। মহাময়রূী দবী ভয়ানক রাগ কেরেছন।  

প ক। তারঁ রাগটা িকরকম সইেট দখবার জেন ই তা এ কাজ কেরিছ।  

সভু । িক  প কদাদা, যিদ তামােক সােপ কামড়াত।  

প ক। তা হেল এ স ে  মাথা থেক পা পয  কাথাও কােনা সে হ থাকত না।  

থম বালক। িক  প কদাদা, আমােদর উ র িদেকর জানলাটা- 

প ক। সটাও আমােক একবার খুেল দখেত হেব ি র কেরিছ।  

সভু । তিুমও খুেল দখেব?  

প ক। হা ঁভাই সভু , তা হেল তুই তার দেলর একজন পািব।  

থম বালক। না প কদাদা, পােয় পিড় প কদাদা, তিুম— 

প ক। কন র, তােদর তােত ভয় কী?  

ি তীয় বালক। স য ভয়ানক।  

প ক। ভয়ানক না হেল মজা িকেসর?  

ততৃীয় বালক। স য ভয়ানক পাপ।  

থম বালক। মহাপ কদাদা আমােদর বেল িদেয়েছন, ওেত মাতহৃত ার পাপ হয়; কননা উ র িদকটা 

য একজটা দবীর। 
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প ক। মাতহৃত া করলুম না অথচ মাতহৃত ার পাপটা করলুম, সই মজাটা িকরকম দখেত আমার 

ভয়ানক কৗতহূল। 

থম বালক। তামার ভয় করেব না?  

প ক। িকছু না। ভাই সুভ , তুই কী দখিল ব   দিখ।  

ি তীয় বালক। না না, বিলস ন।  

ততৃীয় বালক। না, স আমরা নেত পারব না—কী ভয়ানক!  

থম বালক। আ া, একট,ু খুব একটখুািন ব   ভাই।  

সভু । আিম দখলুম— সখােন পাহাড়, গা  চরেছ— 

বালকগণ। (কােন আঙলু িদয়া) ও বাবা! না না, আর নব না। আর বােলা না সুভ । ওই য 

উপাধ ায়মশায় আসেছন। চ  চ —আর না।  

প ক। কন। এখন তামােদর কী।  

থম বালক। বশ, তাও জান না বিুঝ। আজ য পবূফা নী ন — 

প ক। তােত কী।  

ি তীয় বালক। আজ কািকনী সেরাবেরর নঋত- কােণ ঢাড়ঁাসােপর খালস খঁুজেত হেব না?  

প ক। কন র।  

থম বালক। তিুম িকছু জান না প কদাদা! সই খালস কােলা রেঙর ঘাড়ার লেজর সাতগািছ চলু 

িদেয় বঁেধ পুিড়েয় ধায়ঁা করেত হেব য।  

ি তীয় বালক। আজ য িপতপৃু েষরা সই ধাঁয়া াণ করেত আসেবন।  

প ক। তােত তাঁেদর ক  হেব না?  

থম বালক। পণু  হেব য, ভয়ানক পণু ।  

[বালকগেণর ান  

উপাধ ােয়র েবশ 

উপাধ ায়। প কেক িশ েদর দেলই ায় দখেত পাই।  

প ক। এই আয়তেন ওেদর সে ই আমার বুি র একট ুিমল হয়। ওরা একট ুবেড়া হেলই আর তখন— 

উপাধ ায়। িক  তামার সংসেগ য ওরা অসংযত হেয় উঠেছ। সিদন পটুবম আমার কােছ এেস 

নািলশ কেরেছ, বােরর থম হেরই উপিতষ  তার গােয়র উপর হাই তুেল িদেয়েছ।  

প ক। তা িদেয়েছ বেট। আিম য়ং সখােন উপি ত িছলুম।  

উপাধ ায়। স আিম অনুমােনই বেুঝিছ, নইেল এতবেড়া আয়ু য়কর অিনয়মটা ঘটেব কন। েনিছ, 

তিুম নািক সকেলর সাহস বািড়েয় দবার জন  পটবুমেক ডেক তামার গােয়র উপর এক শা বার 

হাই তলুেত বেলিছেল?  
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প ক। আপিন ভলু েনেছন।  

উপাধ ায়। ভলু েনিছ?  

প ক। একলা পটবুমেক নয়, সখােন যত ছেল িছল েত কেকই আমার গােয়র উপর অ ত দশটা 

কের হাই তুেল যাবার জেন  ডেকিছলুম—প পাত কির িন।  

উপাধ ায়। েত কেকই ডেকিছেল?  

প ক। েত কেকই। আপিন বর  িজ াসা কের জানেবন। কউ সাহস কের এেগাল না। তারা িহেসব 

কের দখেল, পেনেরা জন ছেলেত িমেল দড়েশা হাই তলুেল তােত আমার সম  আয় ু য় হেয় 

িগেয়ও আেরা অেনকটা বািক থােক, সই উ  বৃ টােক িনেয় য কী হেব তাই ি র করেত না পের 

তারা মহাপ কদাদােক  িজ াসা করেত গল, তােতই তা আিম ধরা পেড় গিছ। 

উপাধ ায়। দেখা, তিুম মহাপ েকর ভাই বেল এতিদন অেনক সহ  কেরিছ, িক  আর চলেব না। 

আমােদর  আসেছন েনছ?  

প ক।  আসেছন? িন য় সংবাদ পেয়েছন?  

উপাধ ায়। হা।ঁ িক  এেত তামার উৎসােহর তা কােনা কারণ নই।  

প ক। আমারই তা র দরকার বিশ, আমার য িকছুই শখা হয় িন।  

সভুে র েবশ 

সভু । উপাধ ায়মশায়।  

প ক। আের, পালা পালা। উপাধ ায়মশােয়র কাছ থেক একট ুপরমাথত  নিছ, এখন িবর  কিরস 

ন, এেকবাের দৗেড় পালা।  

উপাধ ায়। কী সুভ , তামার ব ব  কী শী  বেল যাও।  

সভু । আিম ভয়ানক পাপ কেরিছ।  

প ক। ভাির পি ত িকনা! পাপ কেরিছ! পালা বলিছ।  

উপাধ ায়। (উৎসািহত হইয়া) ওেক তাড়া িদ  কন। সুভ , েন যাও।  

প ক। আর র া নই, পােপর একটকু ুগ  পেল এেকবাের মািছর মেতা ছােট।  

উপাধ ায়। কী বলিছেল?  

সভু । আিম পাপ কেরিছ।  

উপাধ ায়। পাপ কেরছ? আ া বশ। তা হেল বােসা। শানা যাক।  

সভু । আিম আয়তেনর উ র িদেকর— 

উপাধ ায়। বেলা, বেলা, উ র িদেকর দওয়ােল আকঁ কেটছ?  

সভু । না, আিম উ র িদেকর জানলায়— 
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উপাধ ায়। বুেঝিছ, কনুুই ঠিকেয়ছ। তা হেল তা সিদেক আমােদর যত িল য র পা  আেছ সম ই 

ফলা যােব। সাত মােসর বাছুরেক িদেয় ওই জানলা না চাটােত পারেল শাধন হেব না।  

প ক। এটা আপিন ভলু বলেছন। ি য়াসং েহ আেছ ভূিমকু াে র বাটঁা িদেয় একবার- 

উপাধ ায়। তামার তা ধা কম দিখ ন। কলুদে র ি য়াসং েহর অ াদশ অধ ায়িট িক কােনািদন 

খুেল দখা হেয়েছ?  

প ক। (জনাি েক) সভু , যাও তিুম।—িক  কলুদ েক তা আিম— 

উপাধ ায়। কলুদ েক মান না? আ া, ভর াজ িমে র েয়াগ ি  তা মানেতই হেব— তােত— 

সভু । উপাধ ায়মশায়, আিম ভয়ানক পাপ কেরিছ।  

প ক। আবার! সই কথাই তা হে । তইু চুপ ক  ।  

উপাধ ায়। সুভ , উ ের দয়ােল য আকঁ কেটছ স চতেু াণ, না গালাকার?  

সভু । আকঁ কািট িন। আিম জানলা খুেল বাইের চেয়িছলুম।  

উপাধ ায়। (বিসয়া পিড়য়া) আঃ সবনাশ! কেরিছস কী! আজ িতনেশা পঁয়তাি শ বছর ঐ জানলা কউ 

খােল িন তা জািনস?  

সভু । আমার কী হেব।  

প ক। (সভু েক আিল ন কিরয়া) তামার জয়জয়কার হেব সুভ । িতনেশা-পঁয়তাি শ বছেরর আগল 

তিুম ঘিুচেয়ছ। তামার এই অসামান  সাহস দেখ উপাধ ায়মশােয়র মেুখ আর কথা নই।  

[ সভু েক টািনয়া লইয়া ান  

উপাধ ায়। জািন ন কী সবনাশ হেব। উ েরর অিধ া ী য একজটা দবী। বালেকর ই চ  ুমহূুেতই 

পাথর হেয় গল না কন তাই ভাবিছ। যাই, আচাযেদবেক জানাই গ।  

[ ান  

আচায ও উপাচােযর েবশ 

আচায। এতকাল পের আমােদর  আসেছন।  

উপাচায। িতিন স  হেয়েছন।  

আচায। স  হেয়েছন?  

তা হেব। হয়েতা স ই হেয়েছন। িক  কমন কের জানব?  

উপাচায। নইেল িতিন আসেবন কন?  

আচায। এক-এক সমেয় মেন ভয় হয় য, হয়েতা অপরােধর মা া পণূ হেয়েছ বেলই িতিন আসেছন।  

উপাচায। না, আচাযেদব, এমন কথা বলেবন না। আমরা কেঠার িনয়ম সম ই িনঃেশেষ পালন কেরিছ 

— কােনা িট ঘেট িন।  

আচায। কেঠার িনয়ম? হাঁ, সম ই পািলত হেয়েছ।  
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উপাচায। ব ি ত আমােদর আয়তেন এইবার িনেয় িঠক সাতা র বার পণূ হেয়েছ। আর কােনা 

আয়তেন এ িক স বপর হয়।  

আচায। না, আর কাথাও হেত পাের না।  

উপাচায। িক  তব ুআপনার মেন এমন ি ধা হে  কন।  

আচায। ি ধা? তা ি ধা হে  স কথা ীকার কির। (িকছু ণ নীরব থািকয়া) দেখা সূতেসাম, অেনক 

িদন থেক মেনর মেধ  বদনা জেগ উঠেছ, কাউেক বলেত পারিছ ন। আিম এই আয়তেনর আচায; 

আমার মনেক যখন কােনা সংশয় িব  করেত থােক তখন একলা চুপ কের বহন করেত হয়। এতিদন 

তাই বহন কের এেসিছ। িক  যিদন প  পেয়িছ  আসেছন সই িদন থেক মনেক আর যন চুপ 

কিরেয় রাখেত পারিছ ন। স কবলই আমােদর িতিদেনর সকল কােজই বেল বেল উঠেছ—বথৃা, 

বথৃা, সম ই বথৃা।  

উপাচায। আচাযেদব, বেলন কী। বথৃা, সম ই বৃথা?  

আচায। সূতেসাম, আমরা এখােন কতিদন হল এেসিছ মেন পেড় িক? কত বছর হেব?  

উপাচায। সময় িঠক কের বলা বেড়া কিঠন। এখােন মেনর পে  াচীন হেয় উঠেত বয়েসর দরকার 

হয় না। আমার তা মেন হয় আিম জে র ব  পবূ হেতই এখােন ি র হেয় বেস আিছ।  

আচায। দেখা সূতেসাম, থম যখন এখােন সাধনা আর  কেরিছলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা 

িছল সাধনার শেষ একটা-িকছু পাওয়া যােব। সইজেন  সাধনা যতই কিঠন হি ল উৎসাহ আেরা 

বেড় উঠিছল। তার পের সই সাধনার চে  ঘরুেত ঘরুেত এেকবােরই ভুেল বেসিছলুম য, িসি  বেল 

িকছু-একটা আেছ। আজ  আসেবন েন হঠাৎ মনটা থমেক দাড়ঁাল—আজ িনেজেক িজ াসা 

করলুম, ওের পি ত, তার সব শা ই তা পড়া হল, সব তই তা পালন করিল, এখন ব   মখূ, কী 

পেয়িছস। িকছু না িকছু না, সূতেসাম। আজ দখিছ—এই অিতদীঘকােলর সাধনা কবল আপনােকই 

আপিন দি ণ কেরেছ— কবল িতিদেনর অ হীন পুনরাবিৃ  রাশীকৃত হেয় জেম উেঠেছ।  

উপাচায। বােলা না, বােলা না, এমন কথা বােলা না। আচাযেদব, আজ কন হঠাৎ তামার মন এত 

উ  া  হল!  

আচায। সূতেসাম, তামার মেন িক তুিম শাি  পেয়ছ?  

উপাচায। আমার তা একমহূুেতর জেন  অশাি  নই।  

আচায। অশাি  নই?  

উপাচায। িকছুমা  না। আমার অেহারা  এেকবাের িনয়েম বাঁধা। স হাজার বছেরর বাঁধন। েমই স 

পাথেরর মেতা বে র মেতা শ  হেয় জেম গেছ। এক মহূুেতর জেন ও িকছু ভাবেত হয় না। এর চেয় 

আর শাি  কী হেত পাের?  
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আচায। না না, তেব আিম ভলু করিছলুম সতূেসাম, ভুল করিছলুম। যা আেছ এই িঠক, এইই িঠক। য 

কেরই হাক এর মেধ  শাি  পেতই হেব।  

উপাচায। সইজেন ই তা অচলায়তন ছেড় আমােদর কাথাও বেরােনা িনেষধ। তােত য মেনর 

িবে প ঘেট —শাি  চেল যায়।  

আচায। িঠক, িঠক —িঠক বেলছ সতূেসাম। অেচনার মেধ  িগেয় কাথায় তার অ  পাব? এখােন 

সম ই জানা, সম ই অভ —এখানকার সম  ে র উ র এখানকারই সম  শাে র িভতর থেক 

পাওয়া যায়—তার জেন  একটওু বাইের যাবার দরকার হয় না। এই তা িন ল শাি । , তিুম যখন 

আসেব, িকছু সিরেয়া না, িকছু আঘাত কােরা না—চাির িদেকই আমােদর শাি , সই বেুঝ পা ফেলা। 

দয়া কােরা, দয়া কােরা আমােদর। আমােদর পা আড়  হেয় গেছ, আমােদর আর চলবার শি  

নই। অেনক বৎসর অেনক যুগ য এমিন কেরই কেট গল— াচীন, াচীন, সম  াচীন হেয় গেছ—

আজ হঠাৎ বােলা না য নূতনেক চাই—আমােদর আর সময় নই।  

উপাচায। আচাযেদব, তামােক এমন িবচিলত হেত কখেনা দিখ িন।  

আচায। কী জািন, আমার কমন মেন হে  কবল একলা আিমই না, চাির িদেক সম ই িবচিলত হেয় 

উেঠেছ। আমার মেন হে  আমােদর এখানকার দয়ােলর েত ক পাথরটা পয  িবচিলত। তিুম এটা 

অনুভব করেত পারছ না সূতেসাম?  

উপাচায। িকছুমা  না। এখানকার অটল তার লশমা  িবচু িত দখেত পাি  ন। আমােদর তা 

িবচিলত হবার কথাও না। আমােদর সম  িশ া কা   কােল সমাধা হেয় গেছ। আমােদর সম  লাভ 

সমা , সম  স য় পযা ।  

আচায। আজ আমার একট ুএকট ুমেন পড়েছ ব পূেব সব থেম সই ভােরর বলা অ কার থাকেত 

থাকেত যারঁ কােছ িশ া আর  কেরিছলুম িতিন ই—িতিন পুঁিথ নন, শা  নন, বিৃ  নন, িতিন । 

িতিন যা ধিরেয় িদেলন তাই িনেয় আর  করলুম—এতিদন মেন কের িনি  িছলুম সইেটই বুিঝ 

আেছ, িঠক চলেছ—িক — 

উপাচায। িঠক আেছ, িঠক চলেছ আচাযেদব, ভয় নই। ভ,ু আমােদর এখােন সই থম উষার িব  

অ কারেক হাজার বছেরও ন  হেত িদই িন। তারই পিব  অ  ছায়ার মেধ  আমরা আচায এবং 

ছা , বীণ এবং নবীন, সকেলই ি র হেয় বেস আিছ। তিুম িক বলেত চাও এতিদন পের কউ এেস 

সই আমােদর ছায়া নািড়েয় িদেয় যােব! সবনাশ! সই ছায়া!  

আচায। সবনাশই তা!  

উপাচায। তা হেল হেব কী! এতিদন যারা  হেয় আেছ তােদর িক আবার উঠেত হেব?  
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আচায। আিম তা তাই সামেন দখিছ। স িক আমার ! অথচ আমার তা মেন হে  এই-সম ই 

—এই পাথেরর াচীর, এই ব  দরজা, এইসব নানা রখার গি , এই পূাকার পুঁিথ, এই অেহারা  

ম পােঠর ন িন—সম ই ।  

উপাচায। ওই- য প ক আসেছ। পাথেরর মেধ  িক ঘাস বেরায়। এমন ছেল আমােদর আয়তেন কী 

কের স ব হল!  

িশ কাল থেকই ওর িভতর এমন-একটা বল অিনয়ম আেছ, তােক িকছুেতই দমন করা গল না। ঐ 

বালকেক আমার ভয় হয়। ঐ আমােদর ল ণ। এই আয়তেনর মেধ  ও কবল তামােকই মােন। তিুম 

ওেক একট ুভৎসনা কের িদেয়া। 

আচায। আ া, তিুম যাও। আিম ওর সে  একট ুিনভেৃত কথা কেয় দিখ।  

[ উপাচােযর ান  

প েকর েবশ 

আচায। (প েকর গােয় হাত িদয়া) বৎস প ক!  

প ক। করেলন কী! আমােক ছঁুেলন?  

আচায। কন, বাধা কী আেছ?  

প ক। আিম য আচার র া করেত পাির িন।  

আচায। কন পার িন বৎস?  

প ক। ভ,ু কন, তা আিম বলেত পাির ন। আমার পারবার উপায় নই।  

আচায। সৗম , তিুম তা জান, এখানকার য িনয়ম সই িনয়মেক আ য় কের হাজার বছর হাজার 

হাজার লাক িনি  আেছ। আমরা য খুিশ তােক িক ভাঙেত পাির?  

প ক। আচাযেদব, য িনয়ম সত  তােক ভাঙেত না িদেল তার য পরী া হয় না।  

আচায। িনয়েমর জন  ভয় নয়, িক  য লাক ভাঙেত যােব তারই বা গিত ঘটেত দব কন?  

প ক। আিম কােনা তক করব না। আপিন িনজমেুখ যিদ আেদশ কেরন য, আমােক সম  িনয়ম 

পালন করেতই হেব তা হেল পালন করব। আিম আচার-অনু ান িকছুই জািন ন, আিম আপনােকই 

জািন।  

আচায। আেদশ করব— তামােক! স আর আমার ারা হেয় উঠেব না।  

প ক। কন আেদশ করেবন না ভ।ু  

আচায। কন? বলব বৎস? তামােক যখন দিখ আিম মুি েক যন চােখ দখেত পাই। এত চােপও 

যখন দখলুম তামার মেধ  াণ িকছুেতই মরেত চায় না তখনই আিম থম বুঝেত পারলুম মানুেষর 

মন মে র চেয় সত , হাজার বছেরর অিত াচীন আচােরর চেয় সত । যাও বৎস, তামার পেথ তুিম 

যাও। আমােক কােনা কথা িজ াসা কােরা না।  
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প ক। আচাযেদব, আপিন জােনন না িক  আপিনই আমােক িনয়েমর চাকার নীেচ থেক টেন 

িনেয়েছন।  

আচায। কমন কের বৎস?  

প ক। তা জািন ন, িক  আপিন আমােক এমন একটা-িকছু িদেয়েছন যা আচােরর চেয় িনয়েমর 

চেয় অেনক বিশ।  

আচায। তিুম কী কর না কর আিম কােনািদন িজ াসা কির ন, িক  আজ একিট কথা িজ াসা করব। 

তিুম িক অচলায়তেনর বাইের িগেয় শাণপাং -জািতর সে  মশ?  

প ক। আপিন িক এর উ র নেত চান?  

আচায। না না, থা  , বােলা না। িক  শাণপাং রা য অত  । তােদর সহবাস িক- 

প ক। তােদর স ে  আপনার িক কােনা িবেশষ আেদশ আেছ।  

আচায। না না, আেদশ আমার িকছুই নই। যিদ ভলু করেত হয় তেব ভলু কেরা গ—তিুম ভলু কেরা 

গ—আমােদর কথা েনা না। আমােদর  আসেছন প ক—তারঁ কােছ তামার মেতা বালক হেয় 

যিদ বসেত পাির—িতিন যিদ আমার জরার ব ন  

খুেল দন, আমােক ছেড় দন, িতিন যিদ অভয় িদেয় বেলন আজ থেক ভুল কের কের সত  জানবার 

অিধকার তামােক িদলুম, আমার মেনর উপর থেক হাজার -হাজার বছেরর পরুাতন ভার যিদ িতিন 

নািমেয় দন!  

প ক। ঐ উপাচায আসেছন — বাধ কির কােজর কথা আেছ—িবদায় হই।  

[ ান  

উপাধ ায় ও উপাচােযর েবশ 

উপাচায। (উপাধ ােয়র িত) আচাযেদবেক তা বলেতই হেব। উিন িনতা  উ       িব  হেবন—িক  

দািয়  য ওরঁই।  

আচায। উপাধ ায়, কােনা সংবাদ আেছ নািক?  

উপাধ ায়। অত  ম  সংবাদ।  

আচায। অতএব সটা স র বলা উিচত।  

উপাচায। উপাধ ায়, কথাটা বেল ফেলা। এিদেক িতকােরর সময় উ ীণ হেয় যাে । আমােদর 

হাচায বলেছন আজ িতন হর সােড় িতন দে র মেধ  া কচরাংশলে  যা-িকছু করবার সময়—

সটা অিত ম করেলই গাপির মণ আর  হেব, তখন ায়ি ে র কবল এক পাদ হেব িব , অধ 

পাদ বশ , বািক সম টাই শূ ।  

উপাধ ায়। আচাযেদব, সুভ  আমােদর আয়তেনর উ র িদেকর জানলা খুেল বাইের দিৃ পাত কেরেছ।  

আচায। উ র িদকটা তা একজটা দবীর।  
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উপাধ ায়। সই তা ভাবনা। আমােদর আয়তেনর ম ঃপূত  বাতাসেক সখানকার হাওয়া কতটা 

দরূ পয  আ মণ কেরেছ বলা তা যায় না।  

উপাচায। এখন কথা হে  এ পােপর ায়ি  কী।  

আচায। আমার তা রন হয় না। উপাধ ায় বাধ কির- 

উপাধ ায়। না, আিমও তা মেন আনেত পাির ন। আজ িতনেশা বছর এ ায়ি টার েয়াজন হয় 

িন— সবাই ভেুলই গেছ। ঐ- য মহাপ ক আসেছ—যিদ কারও জানা থােক তা স ওর।  

মহাপ েকর েবশ 

উপাধ ায়। মহাপ ক, সব েনছ বাধ কির।  

মহাপ ক। সইজেন ই তা এলুম; আমরা এখন সকেলই অ িচ, বািহেরর হাওয়া আমােদর আয়তেন 

েবশ কেরেছ।  

উপাচায। এর ায়ি  কী, আমােদর কােরা রণ নই—তিুমই বলেত পার।  

মহাপ ক। ি য়াক ত েত এর কােনা উে খ পাওয়া যায় না—একমা  ভগবান লনান কৃত 

আিধকিমক বষায়েণ িলখেছ অপরাধীেক ছয় মাস মহাতামস সাধন করেত হেব।  

উপাচায। মহাতামস?  

মহাপ ক। হাঁ, আেলােকর এক রি মা  স দখেত পােব না। কননা আেলােকর ারা য অপরাধ 

অ কােরর ারাই তার ালন।  

উপাচায। তা হেল, মহাপ ক, সম  ভার তামার উপর রইল।  

উপাধ ায়। চেলা, আিমও তামার সে  যাই। তত ণ সুভ েক িহ মুদনকুে  ান কিরেয় আিন গ।  

সকেলর গমেনাদ ম 

আচায। শােনা, েয়াজন নই।  

উপাধ ায়। িকেসর েয়াজন নই?  

আচায। ায়ি ে র।  

মহাপ ক। েয়াজন নই বলেছন! আিধকিমক বষায়ণ খুেল আিম এখনই দিখেয় িদি — 

আচায। দরকার নই —সভু েক কােনা ায়ি  করেত হেব না, আিম আশীবাদ কের তার— 

মহাপ ক। এও িক কখেনা স ব হয়? যা কােনা শাে  নই আপিন িক তাই— 

আচায। না, হেত দব না, যিদ কােনা অপরাধ ঘেট স আমার। তামােদর ভয় নই।  

উপাধ ায়। এরকম বলতা তা আপনার কােনািদন দিখ িন। এই তা সবার অ া ি  উপবােস 

ততৃীয় রাে  বালক কুশলশীল ‘জল জল’কের িপপাসায় াণত াগ করেল িক  তব ুতার মেুখ যখন এক 

িব  ুজল দওয়া গল না তখন তা আপিন নীরব হেয় িছেলন। তু  মানুেষর াণ আজ আেছ কাল 

নই, িক  সনাতন ধমিবিধ তা িচরকােলর। 
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সভু েক লইয়া প েকর েবশ 

প ক। ভয় নই সুভ , তার কােনা ভয় নই।—এই িশ িটেক অভয় দাও ভ।ু  

আচায। বৎস, তুিম কােনা পাপ কর িন বৎস, যারা িবনা অপরােধ তামােক হাজার হাজার বৎসর ধের 

মখু িবকতৃ কের ভয় দখাে  পাপ তােদরই। এেসা প ক।  

[ সভু েক কােল লইয়া প েকর সে  ান  

উপাধ ায়। এ কী হল উপাচাযমশায়!  

মহাপ ক। আমরা অ িচ হেয় রইলুম, আমােদর যাগয  ত-উপবাস সম ই প  হেত থাকল, এ তা 

সহ  করা শ ।  

উপাধ ায়। এ সহ  করা চলেবই না। আচায িক শেষ আমােদর ে র সে  সমান কের িদেত চান!  

মহাপ ক। উিন আজ সুভ েক বাচঁােত িগেয় সনাতনধমেক িবনাশ করেবন! এ কী রকম বিু িবকার 

ওরঁ ঘটল! এ অব ায় ওঁেক আচায বেল গণ  করাই চলেব না।  

উপাচায। স িক হয়! িযিন একবার আচায হেয়েছন তাঁেক িক আমােদর ই ামেতা— 

মহাপ ক। উপাচাযমশায়, আপনােকও আমােদর সে  যাগ িদেত হেব।  

উপাচায। নূতন িকছুেত যাগ দবার বয়স আমার নয়।  

উপাধ ায়। আজ িবপেদর সময় বয়স-িবচার!  

উপাচায। ধমেক বাচঁাবার জেন  যা করবার কেরা। আমােক দাড়ঁােত হেব আচাযেদেবর পােশ। আমরা 

একসে  এেসিছলুম, যিদ িবদায় হবার িদন এেস থােক তেব একসে ই বািহর হেয় যাব। 

মহাপ ক। িক  একটা কথা িচ া কের দখেবন। আচাযেদেবর অভােব আপনারই আচায হবার 

অিধকার।  

উপাচায। মহাপ ক, সই েলাভেন আিম আচাযেদেবর িব ে  দাড়ঁাব? এ কথা বলবার জেন  তিুম 

য মখু খুেলছ স িক এখানকার উ র িদেকর জানলা খালার চেয় কম পাপ!  

[ ান  

মহাপ ক। চেলা উপাধ ায়, আর িবল  নয়। আচায অদীনপণু  যত ণ এ আয়তেন থাকেবন তত ণ 

ি য়াকম সম  ব , তত ণ আমােদর অেশৗচ।  

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

২ 
পাহাড়-মাঠ 

প েকর গান 

এ পথ গেছ কা  খােন গা কা  খােন— 

    তা  ক জােন তা ক জােন। 

কা   পাহােড়র পাের,   কা   সাগেরর ধাের,  

    কা   রাশার িদক-পােন— 

    তা  ক জােন তা ক জােন। 

এ পথ িদেয় ক আেস যায় কা  খােন 

    তা  ক জােন তা ক জােন। 

কমন য তার বাণী,   কমন হািসখািন, 

    যায় স কাহার স ােন 

    তা  ক জােন তা ক জােন। 

প ােত আিসয়া শাণপাং দেলর নৃত  

প ক। ও কী র! তারা কখন িপছেন এেস নাচেত লেগিছস?  

থম শাণপাং । আমরা নাচবার সুেযাগ পেলই নািচ, পা- েটােক ি র রাখেত পাির ন।  

ি তীয় শাণপাং । আয় ভাই, ওেক সু  কাঁেধ কের িনেয় একবার নািচ।  

প ক। আের না না, আমােক ছঁুস ন র, ছঁুস ন।  

ততৃীয় শাণপাং । ঐ র! ওেক অচলায়তেনর ভূেত পেয়েছ। শাণপাং েক ও ছােঁব না।  

প ক। জািনস, আমােদর  আসেবন?  

থম শাণপাং । সিত  নািক! িতিন মানুষিট কী রকম? তারঁ মেধ  নতনু িকছু আেছ?  

প ক। নতনুও আেছ, পুেরােনাও আেছ।  

ি তীয় শাণপাং । আ া, এেল খবর িদেয়া—একবার দখব তাঁেক।  
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প ক। তারা দখিব কী র। সবনাশ। িতিন তা শাণপাং েদর  নন। তারঁ কথা তােদর কােন 

পােছ এক অ রও যায় সজেন  তােদর িদেকর াচীেরর বাইের সাত সার রাজার সন  পাহারা 

দেব। তােদরও তা  আেছ— তােক িনেয়ই— 

ততৃীয় শাণপাং । ! আমােদর আবার  কাথায়! আমরা তা হলুম দাদাঠাকেুরর দল। এ-পয  

আমরা তা কােনা েক মািন িন।  

থম শাণপাং । সইজেন ই তা ও-িজিনসটা কী রকম দখেত ই া কের।  

ি তীয় শাণপাং । আমােদর মেধ  একজন, তার নাম চ ক—তার কী জািন ভাির লাভ হেয়েছ; স 

ভেবেছ তামােদর কােনা র কােছ ম  িনেয় আ য কী-একটা ফল পােব—তাই স লুিকেয় চেল 

গেছ।  

ততৃীয় শাণপাং । িক  শাণপাং  বেল কউ তােক ম  িদেত চায় না; সও ছাড়বার ছেল নয়, স 

লেগই রেয়েছ। তামরা ম  দাও না বেলই ম  আদায় করবার জেন  তার এত জদ।  

থম শাণপাং । িক  প কদাদা, আমােদর ছঁুেল িক তামার  রাগ করেবন? 

প ক। বলেত পাির ন—কী জািন যিদ অপরাধ নন। ওের তারা য সবাই সবরকম কাজই কিরস— 

সইেট য বেড়া দাষ। তারা চাষ কিরস তা?  

থম শাণপাং । চাষ কির বিক, খুব কির। পিৃথবীেত জে িছ পৃিথবীেক সটা খুব ক’ ষ বিুঝেয় িদেয় 

তেব ছািড়।  

গান 

আমরা চাষ কির আনে । 

মােঠ মােঠ বলা কােট সকাল হেত সে । 

রৗ  ওেঠ, বিৃ  পেড়      বােঁশর বেন পাতা নেড়, 

বাতাস ওেঠ ভের ভের চষা মািটর গে । 

সবজু ােণর গােনর লখা     রখায় রখায় দয় র দখা, 

মােত র কা   ত ণ কিব নৃত েদা ল ছে । 

ধােনর িশেষ পলুক ছােট      সকল ধরা হেস ওেঠ, 

অ ােনির সানার রােদ পূিণমারই চে । 

প ক। আ া, নাহয় তারা চাষই কিরস সও কােনামেত সহ  হয়—িক  ক বলিছল তারা কাকঁুেড়র 

চাষ কিরস।  

থম শাণপাং । কির বিক।  

প ক। কাকঁড়ু ! িছ িছ! খঁসািরডােলরও চাষ কিরস বিুঝ?  

ততৃীয় শাণপাং । কন করব না? এখান থেকই তা কাকঁড়ু খঁসািরডাল তামােদর বাজাের যায়।  
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প ক। তা তা যায়, িক  জািনস ন কাকঁড়ু আর খঁসািরডাল যারা চাষ কের তােদর আমরা ঘের 

ঢুকেত িদই ন।  

থম শাণপাং । কন?  

প ক। কন কী র! ওটা য িনেষধ।  

থম শাণপাং । কন িনেষধ?  

প ক। শােনা একবার! িনেষধ, তার আবার কন! সােধ তােদর মখুদশন পাপ! এই সহজ কথাটা 

বিুঝস ন য কাঁকড়ু আর খঁসািরডােলর চাষটা ভয়ানক খারাপ।  

ি তীয় শাণপাং । কন? ওটা িক তামরা খাও না?  

প ক। খাই বিক, খুব আদর কের খাই—িক  ওটা যারা চাষ কের তােদর ছায়া মাড়াই ন।  

ি তীয় শাণপাং । কন?  

প ক। ফর কন! তারা য এতবেড়া িনেরট মখূ তা জানতুম না। আমােদর িপতামহ িব ী কাকঁুেরর 

মেধ  জ হণ  

কেরিছেলন, স খবর রািখস ন বিুঝ?  

ি তীয় শাণপাং । কাঁকেুড়র মেধ  কন?  

প ক। আবার কন! তারা য ঐ এক কন’র ালায় আমােক অিত  কের তলুিল।  

ততৃীয় শাণপাং । আর, খঁসািরর ডাল?  

প ক। একবার কা   যেুগ একটা খঁসািরডােলর ঁেড়া উপবােসর িদন কা   এক ম  বেুড়ার িঠক 

গাঁেফর উপর উেড় পেড়িছল; তােত তারঁ উপবােসর পুণ ফল থেক ষি সহ  ভােগর এক ভাগ কম 

পেড় িগেয়িছল; তাই তখনই সইখােন দািঁড়েয় উেঠ িতিন জগেতর সম  খঁসািরডােলর খেতর উপর 

অিভশাপ িদেয় গেছন। এত-বেড়া তজ। তারা হেল কী করিতস ব   দিখ।  

থম শাণপাং । আমােদর কথা বল কন? উপবােসর িদেন খঁসািরডাল যিদ গােঁফর উপর পয  

এিগেয় আেস তা হেল তােক আরও একট ুএিগেয় িনই।  

প ক। আ া, একটা কথা িজ াসা কির, সিত  কের বিল  — তারা িক লাহার কাজ কের থািকস?  

থম শাণপাং । লাহার কাজ কির বিক, খুব কির।  

প ক। রাম! রাম! আমরা সনাতন কাল থেক কবল তামা-িপতেলর কাজ কের আসিছ। লাহা 

গলােত পাির িক  সব িদন নয়। ষ ীর িদেন যিদ ম লবার পেড় তেবই ান কের আমরা হাপর ছঁুেত 

পাির, িক  তাই বেল লাহা িপেটােনা— স তা হেতই পাের না!  

ততৃীয় শাণপাং । আমরা লাহার কাজ কির, তাই লাহাও আমােদর কাজ কের।  

গান 

কিঠন লাহা কিঠন ঘুেম িছল অেচতন ,  
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ও তার ঘমু ভাঙাইনু র!  

ল যেুগর অ কাের িছল সংেগাপন,  

ওেগা, তায় জাগাইনু র।  

পাষ মেনেছ হােতর তেল,  

যা বলাই স তমিন বেল, 

দীঘ িদেনর মৗন তাহার আজ ভাগাইনু র।  

অচল িছল, সচল হেয়  

ছুেটেছ ঐ জগৎ জেয়,  

িনভেয় আজ ই হােত তার রাশ বাগাইনু র। 

প ক। সিদন উপাধ ায়মশায় একঘর ছাে র সামেন বলেলন শাণপাং  জাতটা এমনই িব ী য, 

তারা িনেজর হােত লাহার কাজ কের। আিম তাঁেক বললুম, ও বচারারা পড়া েনা িকছুই কের িন স 

আিম জািন— এমন-িক, এই পিৃথবীটা য ি িশরা রা সীর মাথামুেড়ােনা চুেলর জটা িদেয় তির তাও 

ঐ মেূখরা জােন না, আবার স কথা বলেত গেল মারেত আেস— তাই বেল ভােলাম র ান িক 

ওেদর এতটকুুও নই য, লাহার কাজ িনেজর হােত করেব। আজ তা ই দখেত পাি , যার য 

বংেশ জ  তার সইরকম বিু ই হয়।  

থম শাণপাং । কন, লাহা কী অপরাধটা কেরেছ।  

প ক। আের, ওটা য লাহা স তা তােক মানেতই হেব।  

থম শাণপাং । তা তা হেব।  

প ক। তেব আর িক—এই বুেঝ ন না।  

ি তীয় শাণপাং । তবু একটা তা কারণ আেছ।  

প ক। কারণ িন য়ই আেছ, িক  কবল সটা পিুথর মেধ । সুতরাং মহাপ কদাদা ছাড়া আর অিত 

অ  লােকরই জানবার স াবনা আেছ। সােধ মহাপ কদাদােক ওখানকার ছাে রা এেকবাের পজূা 

কের! যা হাক ভাই, তারা য আমােক েমই আ য কের িদিল র। তারা তা খঁসািরডাল চাষ 

করিছস আবার লাহাও িপেটাি স, এখেনা তারা কােনা িদক থেক কােনা পাচঁ- চাখ িকংবা সাত-

মাথাওয়ালার কােপ পিড়স িন?  

থম শাণপাং । যিদ পিড় তেব আমােদরও লাহা আেছ, তারও কাপ বেড়া কম নয়।  

প ক। আ া, তােদর ম  কউ পড়ায় িন?  

ি তীয় শাণপাং । ম ! িকেসর ম ।  

প ক। এই মেন ক  যমন ব িবদারণ ম —তট তট তাতয় তাতয়— 

ততৃীয় শাণপাং । ওর মােন কী!  
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প ক। আবার! মােন! তার আ ধা তা কম নয়। সব কথােতই মােন! কয়রূী ম টা জািনস?  

থম শাণপাং । না।  

প ক। মরীিচ?  

থম শাণপাং । না।  

প ক। মহাশীতবতী?  

থম শাণপাং । না।  

প ক। উ ীষিবজয়?  

থম শাণপাং । না।  

প ক। নািপত ৗর করেত করেত যিদন তােদর বা ঁগােল র  পািড়েয় দয় সিদন কিরস কী।  

ততৃীয় শাণপাং । স িদন নািপেতর ই গােল চড় কিষেয় িদই।  

প ক। না র না, আিম বলিছ স িদন নদী পার হবার দরকার হেল তারা খয়া- নৗেকায় উঠেত 

পািরস?  

ততৃীয় শাণপাং । খুব পাির।  

প ক। ওের, তারা আমােক মািট করিল র। আিম আর থাকেত পারিছ ন। তােদর  িজ াসা 

করেত আর সাহস হে  না। এমন জবাব যিদ আর-একটা নেত পাই তা হেল তােদর বুেক কের 

পাগেলর মেতা নাচব, আমার জাত-মান িকছু থাকেব না। ভাই, তারা সব কাজই করেত পাস? তােদর 

দাদাঠাকুর িকছুেতই তােদর মানা কের না?  

শাণপাং গেণর গান 

সব কােজ হাত লাগাই মারা সব কােজই।  

   বাধাবাঁধন নই গা নই। 

        দিখ, খঁুিজ, বিুঝ, 

কবল  ভািঙ, গিড়, যিুঝ,  

মারা  সব দেশেতই বড়াই ঘেুর সব সােজই। 

        পাির, নাইবা পাির, 

নাহয়  িজিত িকংবা হাির, 

যিদ  অমিনেত হাল ছািড়, মির সই লােজই। 

        আপন হােতর জাের 

আমরা  তিুল সজৃন কের, 

আমরা  াণ িদেয় ঘর বািঁধ, থািক তার মােঝই।  
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প ক। সবনাশ করেল র—আমার সবনাশ করেল। আমার আর ভ তা রাখেল না। এেদর তােল তােল 

আমারও পা- েটা নেচ উঠেছ। আমােক সু  এরা টানেব দখিছ। কা   িদন আিমও লাহা িপটব র, 

লাহা িপটব—িক  খঁসািরর ডাল—না না, পালা ভাই, পালা তারা। দখিছস ন, পড়ব বেল পুঁিথ 

সং হ কের এেনিছ।  

ি তীয় শাণপাং । ও কী পুঁিথ দাদা? ওেত কী আেছ?  

প ক। এ আমােদর িদ  চ চি কা—এেত িব র কােজর কথা আেছ র।  

থম শাণপাং । িকরকম?  

প ক। দশটা িদেকর দশ রকম রঙ গ  আর াদ আেছ িক না এেত তার সম  খালসা কের 

িলেখেছ। দি ণ িদেকর রঙটা হে  ইমােছর পেটর মেতা, ওর গ টা দিধর গ , াদটা ঈষৎ িমি ; 

পবু িদেকর রঙটা হে  সবজু, গ টা মদম  হািতর মেতা, াদটা বকেুলর ফেলর মেতা কষা— নঋত 

কােণর— 

ি তীয় শাণপাং । আর বলেত হেব না দাদা। িক  দশ িদেক তা আমরা এ-সব রঙ গ  দখেত 

পাইেন।  

প ক। দখেত পেল তা দখাই যত। য ঘার মখূ সও দখত। এ-সব কবল পুঁিথেত পড়েত 

পাওয়া যায়, জগেত কাথাও দখবার জা নই।  

থম শাণপাং । তা হেল দাদা তিুম পুঁিথই পেড়া, আমরা চললুম।  

ি তীয় শাণপাং । এেদর মেতা চাখকান বুেজ যিদ আমােদর বেস বেস ভাবেত হত তা হেল তা 

আমরা পাগল হেয় যতমু।  

ততৃীয় শাণপাং । চ   ভাই, ঘেুর আিস, িশকােরর স ান পেয়িছ। নদীর ধাের গ ােরর পােয়র িচ  

দখা গেছ। [ ান  

প ক। এই শাণপাং েলা বাইের থােক বেট, িক  িদনরাি  এমিন পাক খেয় বড়ায় য, 

বািহরটােক দখেতই পায় না। এরা যখােন থােক সখােন এেকবাের অি রতার চােট চতিুদক ঘিুলেয় 

যায়। এরা একট ু থেমেছ অমিন সম  আকাশটা যন গান গেয় উেঠেছ। এই শাণপাং েদর দখিছ 

ওরা চপু করেলই আর িকছু নেত পায় না—ওরা িনেজর গালমালটা শােন সইজেন  এত গাল 

করেত ভােলাবােস। িক  এই আেলােত ভরা নীল আকাশটা আমার রে র িভতের িগেয় কথা কে , 

আমার সম  শরীরটা ন ন কের বড়াে ।  

গান 

ঘেরেত মর এেলা ন িনেয়। 

আমাের কার কথা স যায় িনেয়। 

আেলােত কা   গগেন 
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মাধবী জাগল বেন, 

এেলা সই ফুল জাগােনার খবর িনেয়। 

সারািদন সই কথা স যায় িনেয়। 

কমেন রিহ ঘের, 

মন য কমন কের, 

কমেন কােট য িদন িদন িনেয়। 

কী মায়া দয় বলুােয়; 

িদল সব কাজ ভলুােয়, 

বলা যায় গােনর সুের জাল বিুনেয়। 

আমাের কার কথা স যায় িনেয়। 

শাণপাং দেলর পনুঃ েবশ 

থম শাণপাং । ও ভাই প ক, দাদাঠাকুর আসেছ।  

ি তীয় শাণপাং । এখন রােখা তামার পুঁিথ রােখা—দাদাঠাকরু আসেছ।  

দাদাঠাকুেরর েবশ 

থম শাণপাং । দাদাঠাকরু!  

দাদাঠাকুর। কী র?  

ি তীয় শাণপাং । দাদাঠাকরু।  

দাদাঠাকুর। কী চাই র?  

ততৃীয় শাণপাং । িকছু চাই ন—একবার তামােক ডেক িনি ।  

প ক। দাদাঠাকুর!  

দাদাঠাকুর। কী ভাই, প ক য।  

প ক। ওরা সবাই তামায় ডাকেছ, আমারও কমন ডাকেত ইে  হল। যতই ভাবিছ ওেদর দেল িমশব 

না ততই আেরা জিড়েয় পড়িছ।  

থম শাণপাং । আমােদর দাদাঠাকরুেক িনেয় আবার দল িকেসর। উিন আমােদর সব দেলর শতদল 

প ।  

গান 

এই    একলা মােদর হাজার মানুষ 

        দাদাঠাকুর। 

এই    আমােদর মজার মানুষ 
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        দাদাঠাকুর। 

        এই তা নানা কােজ,  

  এই তা নানা সােজ, 

এই    আমােদর খলার মানুষ 

        দাদাঠাকুর। 

সব িমলেন মলার মানুষ 

        দাদাঠাকুর। 

        এই তা হািসর দেল, 

        এই তা চােখর জেল, 

এই তা সকল েণর মানুষ 

        দাদাঠাকুর। 

        এই তা ঘের ঘের, 

        এই তা বািহর কের, 

এই আমােদর কােণর মানুষ 

         দাদাঠাকরু। 

এই আমােদর মেনর মানুষ 

         দাদাঠাকরু। 

প ক। ও ভাই, তােদর দাদাঠাকরুেক িনেয় তারা তা িদনরাত মাতামািত করিছস, একবার আমােক 

ছেড় দ, আিম একট ুিনরালায় বেস কথা কই। ভয় নই, ওেঁক আমােদর অচলায়তেন িনেয় িগেয় 

কপাট িদেয় রাখব না।  

থম শাণপাং । িনেয় যাও না। স তা ভােলাই হয়। তা হেল কপােটর বােপর সাধ  নই ব  থােক। 

উিন গেল তামােদর অচলায়তেনর পাথর েলা-সু  নাচেত আর  করেব, পুঁিথ েলার মেধ  বািঁশ 

বাজেব।  

ি তীয় শাণপাং । আ া, আয় ভাই, আমােদর কাজ েলা সের আিস। দাদাঠাকরুেক িনেয় প কদাদা 

একট ুবসকু।  

[ ান  

প ক। ঐ শাণপাং েলা গেছ, এইবার তামার পােয়র ধেুলা িনই দাদাঠাকুর। ওরা দখেল হেস 

অি র হত তাই ওেদর সামেন িকছু কির ন।  

দাদাঠাকুর। দরকার কী ভাই পােয়র ধুেলায়।  
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প ক। িনেত ইে  কের। বেুকর িভতরটা যখন ভের ওেঠ, তখন বিুঝ তার ভাের মাথা িনচ ুহেয় পেড়— 

ভি  না কের য বািঁচ ন।  

দাদাঠাকুর। ভাই, আিমও থাকেত পাির ন। হ যখন আমার দেয় ধের না, তখন সই হই আমার 

ভি ।  

প ক। অচলায়তেন ণাম কের কের ঘােড় ব থা হেয় গেছ। তােত িনেজেকই কবল ছােটা কেরিছ, 

বেড়ােক পাই িন।  

দাদাঠাকুর। এই আমার সবার বাড়া বেড়ার মেধ  এেস যখন বিস তখন যা কির তাই ণাম হেয় ওেঠ। 

এই- য খালা আকােশর নীেচ দািঁড়েয় তামার মুেখর িদেক তািকেয় আমার মন তামােক আশীবাদ 

করেছ—এও আমার ণাম।  

প ক। দাদাঠাকুর, তামার ই চাখ িদেয় এই- য তিুম কবল সই বেড়ােক দখছ, তামােক যখন 

দিখ তখন তামার সই দখািটেকও আিম যন পাই। তখন প পািখ গাছপালা আমার কােছ আর 

িকছুই ছােটা থােক না। এমন-িক, তখন ঐ শাণপাং েদর সে  মাতামািত করেতও আমার আর বােধ 

না।  

দাদাঠাকুর। আিমও য ওেদর সে  খেল বড়াই স খলা আমার কােছ ম  খলা। আমার মেন হয় 

আিম ঝরনার ধারার সে  খলিছ, সমুে র ঢউেয়র সে  খলিছ।  

প ক। তামার কােছ সবই বেড়া হেয় িগেয়েছ।  

দাদাঠাকুর। না ভাই, বেড়া হয় িন, সত  হেয় উেঠেছ —সত  য বেড়াই, ছােটাই তা িমথ া।  

প ক। তামার বাধা কেট গেছ দাদাঠাকরু, সব বাধা কেট গেছ। এমন হাসেত খলেত, িমলেত 

িমশেত, কাজ করেত, কাজ ছাড়েত ক পাের! তামার ঐ ভাব দেখ আমার মনটা ছ  ফ   করেত 

থােক। ঐ য কী একটা আেছ—চরম, না পরম, না কী, তা ক বলেব—তার জেন  িদনরাত যন আমার 

মন কমন কের। থেক থেক এক-একবার চমেক উিঠ, আর ভািব এইবার বিুঝ হল, বুিঝ পাওয়া 

গল। দাদাঠাকরু, নিছ আমােদর  আসেবন।  

দাদাঠাকুর। ! কী িবপদ। ভাির উৎপাত করেব তা হেল তা।  

প ক। একটু উৎপাত হেল য বািঁচ। চুপচাপ থেক াণ হািঁপেয় উঠেছ।  

দাদাঠাকুর। তামার য িশ া কাচঁা রেয়েছ, মেন ভয় হে  না?  

প ক। আমার ভয় সব- চেয় কম—আমার একিট ভলুও হেব না।  

দাদাঠাকুর। হেব না?  

প ক। এেকবাের িকছুই জািন ন, ভলু করবার জায়গাই নই। িনভেয় চুপ কের থাকব।  

দাদাঠাকুর। আ া বশ, তামার  এেল তােঁক দেখ নওয়া যােব। এখন তিুম আছ কমন বেলা 

তা।  
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প ক। ভয়ানক টানাটািনর মেধ  আিছ ঠাকুর। মেন মেন াথনা করিছ  এেস যিদেক হাক 

একিদেক আমােক িঠক কের রাখুন—হয় এখানকার খালা হাওয়ার মেধ  অভয় িদেয় ছাড়া িদন, নয় 

তা খুব কেষ পুঁিথ চাপা িদেয় রাখুন; মাথা থেক পা পয  আগােগাড়া এেকবাের সমান চ াপটা হেয় 

যাই।  

দাদাঠাকুর। তা, তামার  তামার উপর যত পুঁিথর চাপই চাপান না কন, তার নীেচর থেক 

তামােক আ  টেন বর কের আনেত পারব।  

প ক। তা তিুম পারেব স আিম জািন। িক  দেখা ঠাকরু, একটা কথা তামােক বিল—অচলায়তেনর 

মেধ  ঐ- য আমরা দরজা ব  কের আিছ, িদিব  আিছ। ওখােন আমােদর সম  বাঝাপড়া এেকবাের 

শষ হেয় গেছ। ওখানকার মানুষ সইজেন  বেড়া িনি । িকছুেত কারও একট ুসে হ হবার জা 

নই। যিদ দবাৎ কারও মেন এমন  ওেঠ য, আ া ওই য চ হেণর িদেন শাবার ঘেরর 

দওয়ােল িতনবার সাদা ছাগেলর দািড় বিুলেয় িদেয় আওড়ােত হয় “ ন ন িত  িত  ব  ব  

অমেৃতর হঁূ ফট াহা” এর কারণটা কী— তা হেল কবলমা  চারেট সুপিুর আর এক মাষা সানা হােত 

কের যাও তখনই মহাপ কদাদার কােছ, এমিন উ রিট পােব য আর কথা সরেব না। হয় সটা 

মােনা, নয় কানমলা খেয় বিরেয় যাও, মােঝ অন  রা া নই। তাই সম ই চমৎকার সহজ হেয় 

গেছ। িক  ঠাকরু, সখান থেক বর কের তিুম আমােক এই য জায়গাটােত এেনছ এখােন কােনা 

মহাপ কদাদার িটিক দখবার জা নই—বাঁধা জবাব পাই কার কােছ। সব কথারই বােরা আনা বািক 

থেক যায়। তিুম এমন কের মনটােক উতলা কের িদেল—তার পর?  

দাদাঠাকুর। তার পর?  

গান 

যা হবার তা হেব। 

য আমােক কাদঁায় স িক অমিন ছেড় রেব। 

পথ হেত য ভুিলেয় আেন,      পথ য কাথায় সই তা জােন, 

ঘর য ছাড়ায় হাত স বাড়ায় সই তা ঘের লেব। 

প ক। এতবেড়া ভরসা তুিম কমন কের িদ  ঠাকুর! তিুম কােনা ভয় কােনা ভাবনাই রাখেত দেব 

না, অথচ জ াবিধ আমােদর ভেয়র অ  নই। মতৃু -ভেয়র জেন  অিমতায়ুধািরণী ম  পড়িছ, শ ভেয়র 

জেন  মহাসাহ মিদনী, ঘেরর ভেয়র জেন  গহৃমাতকৃা, বাইেরর ভেয়র জেন  অভয়ংকরী, সােপর 

ভেয়র জেন  মহাময়ূরী, ব ভেয়র জেন  ব গা ারী, ভেূতর ভেয়র জেন  চ ভ ািরকা, চােরর ভেয়র 

জেন  হরাহর দয়া। এমন আর কত নাম করব।  

দাদাঠাকুর। আমার ব  ুএমন ম  আমােক পিড়েয়েছন য তােত িচরিদেনর জন  ভেয়র িবষদাতঁ ভেঙ 

যায়।  
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প ক। তামােক দেখ তা বাঝা যায়। িক  সই ব েুক পেল কাথা ঠাকুর।  

দাদাঠাকুর। পাবই বেল সাহস কের বকু বািড়েয় িদলুম, তাই পলুম। কাথাও যেত হয় িন।  

প ক। স কী রকম।  

দাদাঠাকুর। য ছেলর ভরসা নই স অ কাের িবছানায় মােক না দখেত পেলই কােঁদ, আর যার 

ভরসা আেছ স হাত বাড়ােলই মােক তখনই বুক ভের পায়। তখন ভেয়র অ কারটাই আেরা িনিবড় 

িমি  হেয় ওেঠ। মা তখন যিদ িজ াসা কের, ‘আেলা চাই’? ছেল বেল, ‘তিুম থাকেল আমার আেলাও 

যমন অ কারও তমিন । ’  

প ক। দাদাঠাকুর, আমার অচলায়তন ছেড় অেনক সাহস কের তামার কাছ অবিধ এেসিছ, িক  

তামার ওই ব ু পয  যেত সাহস করেত পারিছ ন।  

দাদাঠাকুর। কন তামার ভয় িকেসর?  

প ক। খাঁচায় য পািখটার জ , স আকাশেকই সব চেয় ডরায়। স লাহার শলা েলার মেধ  ঃখ 

পায় তব ুদরজাটা খুেল িদেল তার বকু   কের, ভােব, ‘ব  না থাকেল বাঁচব কী কের’। আপনােক 

য িনভেয় ছেড় িদেত িশিখ িন। এইেটই আমােদর িচরকােলর অভ াস।  

দাদাঠাকুর। তামরা অেনক েলা তালা লািগেয় িস কু ব  কের রাখােকই ম  লাভ মেন কর—িক  

িস েুক য আেছ কী তার খাজঁ রাখ না।  

প ক। আমার দাদা বেল, জগেত যা-িকছু আেছ সম েক দরূ কের ফলেত পারেল তেবই আসল 

িজিনসেক পাওয়া যায়। সইজেন ই িদনরাি  আমরা কবল দরূই করিছ—আমােদর কতটা গল সই 

িহসাবটাই আমােদর িহসাব— স িহসােবর অ ও পাওয়া যাে  না।  

দাদাঠাকুর। তামার দাদা তা ঐ বেল, িক  আমার দাদা বেল, যখন সম  পাই তখনই আসল 

িজিনসেক পাই। সইজেন  ঘের আিম দরজা িদেত পাির ন—িদনরাি  সব খুেল রেখ িদই। আ া 

প ক, তিুম য তামােদর আয়তন থেক বিরেয় আস কউ তা জােন না?  

প ক। আিম জািন য আমােদর আচায জােনন। কােনািদন তাঁর সে  এ িনেয় কােনা কথা হয় িন—

িতিনও িজ াসা  

কেরন না, আিমও বিল ন। িক  আিম যখন বাইের থেক িফের যাই িতিন আমােক দখেলই বুঝেত 

পােরন। আমােক তখন কােছ িনেয় বেসন, তারঁ চােখর যন একটা কী ুধা িতিন আমােক দেখ 

মটান। যন বাইেরর আকাশটােক িতিন আমার মেুখর মেধ  দেখ নন। ঠাকুর, যিদন তামার সে  

আচাযেদবেক িমিলেয় িদেত পারব সিদন আমার অচলায়তেনর সব ঃখ ঘচুেব।  

দাদাঠাকুর। সিদন আমারও ভিদন হেব।  

প ক। ঠাকরু, আমােক িক  তিুম বেড়া অি র কের তুেলছ। এক-একসময় ভয় হয় বুিঝ কােনািদন 

আর মন শা  হেব না।  
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দাদাঠাকুর। আিমই িক ি র আিছ ভাই? আমার মেধ  ঢউ উেঠেছ বেলই তামারও মেধ  ঢউ তলুিছ।  

প ক। িক  তেব য তামার ঐ শাণপাং রা বেল তামার কােছ তারা খুব শাি  পায়, কই, শাি  

কাথায়! আিম তা দিখ ন।  

দাদাঠাকুর। ওেদর য শাি  চাই। নইেল কবলই কােজর ঘষেণ ওেদর কােজর মেধ ই দাবানল লেগ 

যত, ওেদর পােশ কউ দাড়ঁােত পারত না।  

প ক। তামােক দেখ ওরা শাি  পায়?  

দাদাঠাকুর। এই পাগল য পাগলও হেয়েছ শাি ও পেয়েছ। তাই স কাউেক খ াপায়, কাউেক বাঁেধ। 

পিূণমার চাদঁ সাগরেক উতলা কের য মে , সই মে ই পিৃথবীেক ঘুম পািড়েয় রােখ।  

প ক। ঢউ তােলা ঠাকরু, ঢউ তােলা। কূল ছািপেয় যেত চাই। আিম তামায় সিত  বলিছ আমার 

মন খেপেছ, কবল জার পাি  ন—তাই দাদাঠাকরু, মন কবল তামার কােছ আসেত চায়—তিুম 

জার দাও—তিুম জার দাও—তিুম আর দাড়ঁােত িদেয়া না।  

গান  

        আিম কাের ডািক গা  

        আমার বাঁধন দাও গা টুেট।  

আিম      হাত বািড়েয় আিছ  

  আমায়     লও কেড় লও লুেট।  

তিুম     ডােকা এমিন ডােক  

যন      ল া ভয় না থােক,  

যন      সব ফেল যাই, সব ঠেল যাই,  

           যাই ধেয় যাই ছুেট।  

আিম     পন িদেয় বাধঁা,  

কবল      ঘেুমর ঘােরর বাধা,  

স য      জিড়েয় আেছ ােণর কােছ  

            মিুদেয় আিঁখপুেট;  

ওেগা      িদেনর পের িদন  

আমার      কাথায় হল লীন,  

কবল      ভাষাহারা অ ধারায়  

           পরান কঁেদ উেঠ।  
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আ া দাদাঠাকুর, তামােক আর কাদঁেত হয় না? তিুম যারঁ কথা বল িতিন তামার চােখর জল 

মিুছেয়েছন?  

দাদাঠাকুর। িতিন চােখর জল মাছান, িক  চােখর জল ঘাচান না।  

প ক। িক  দাদা, আিম তামার ঐ শাণপাং েদর দিখ আর মেন ভািব, ওরা চােখর জল ফলেত 

শেখ িন। ওেদর িক তিুম এেকবােরই কাদঁােত চাও না।  

দাদাঠাকুর। যখােন আকাশ থেক বিৃ  পেড় না সখােন খাল কেট জল আনেত হয়। ওেদরও রেসর 

দরকার হেব, তখন দূর থেক বেয় আনেব। িক  দেখিছ ওরা বষণ চায় না, তােত ওেদর কাজ কামাই 

যায়, স ওরা িকছুেতই সহ  করেত পাের না, ঐ রকমই ওেদর ভাব।  

প ক। ঠাকরু, আিম তা সই বষেণর জেন  তািকেয় আিছ। যতদরূ েকাবার তা িকেয়েছ, কাথাও 

একট ুসবজু আর িকছু বািক নই, এইবার তা সময় হেয়েছ—মেন হে  যন দরূ থেক   ডাক 

নেত পাি । বিুঝ এবার ঘন নীল মেঘ ত  আকাশ জুিড়েয় যােব, ভের যােব।  

গান  

দাদাঠাকুর।                                             বিুঝ এল, বিুঝ এল, ওের াণ।  

এবার ধ  দিখ তার গান।  

ঘােস ঘােস খবর ছােট  

ধরা বিুঝ িশউের ওেঠ,  

িদগে  ওই  আকাশ পেত আেছ কান। 

প ক। ঠাকরু, আমার বুেকর মেধ  কী আন  য লাগেছ স আিম বেল উঠেত পাির ন। এই মািটেক 

জিড়েয় ধরেত ই া কের। ডােকা ডােকা, তামার একটা ডাক িদেয় এই আকাশ ছেয় ফেলা।  

গান  

আজ     যমন কের গাইেছ আকাশ  

            তমন কের গাও গা।  

        যমন কের চাইেছ আকাশ  

            তমিন কের চাও গা।  

আজ      হাওয়া যমন পাতায় পাতায়  

            মমিরয়া বনেক কাদঁায়,  

         তমিন আমার বেুকর মােঝ  

             কািঁদয়া কাদঁাও গা।  

নছ দাদা, ঐ কাসঁর বাজেছ।  
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দাদাঠাকুর। হা ঁবাজেছ।  

প ক। আমার আর থাকবার জা নই।  

দাদাঠাকুর। কন।  

প ক। আজ আমােদর দীপেকতন পজূা।  

দাদাঠাকুর। কী করেত হেব।  

প ক। আজ ডমুুরতলা থেক মািট এেন সইেট প গব  িদেয় মেখ িবেরাচন ম  পড়েত হেব। তার 

পের সই মািটেত ছােটা ছােটা মি র গেড় তার উপের জা বিসেয় িদেত হেব। এমন হাজারটা 

গেড় তেব সযূাে র পের জল হণ।  

দাদাঠাকুর। ফল কী হেব।  

প ক। তেলােক িপতামহেদর ঘর তির হেয় যােব।  

দাদাঠাকুর। যারা ইহেলােক আেছ তােদর জেন — 

প ক। তােদর জেন  ঘর এত সহেজ তির হয় না। চললুম ঠাকরু, আবার কেব দখা হেব জািন ন। 

তামার এই হােতর শ িনেয় চললুম—এ-ই আমার সে  সে  যােব—এ-ই আমার নাগপাশ-বাধঁন 

আলগা কের দেব। ওই আসেছ শাণপাং র দল—আমরা এখােন বেস আিছ দেখ ওেদর ভােলা 

লাগেছ না, ওরা ছ  ফ   করেছ। তামােক িনেয় ওরা েটাপািট করেত চায়—ক ক, ওরাই ধন , ওরা 

িদনরাত তামােক কােছ পায়।  

দাদাঠাকুর। েটাপািট করেলই িক কােছ পাওয়া যায়। কােছ আসবার রা াটা কােছর লােকর চােখই 

পেড় না।  

শাণপাং দেলর েবশ 

থম শাণপাং । ও কী ভাই প ক, যাও কাথায়? 

প ক। আমার সময় হেয় গেছ, আমােক যেতই হেব।  

ি তীয় শাণপাং । বাঃ, স িক হয়? আজ আমােদর বনেভাজন, আজ তামােক ছাড়িছ ন।  

প ক। না ভাই, স হেব না— ঐ কাসঁর বাজেছ।  

ততৃীয় শাণপাং । িকেসর কাসঁর বাজেছ? 

প ক। তারা বুঝিব ন। আজ দীপেকতন পজূা—আজ ছেলমানুিষ না। আিম চললুম। (িকছুদরূ িগয়া 

হঠাৎ ছুিটয়া িফিরয়া আিসয়া)  

গান  

      হাের র র র র— 

আমায় ছেড় দ র দ র।  

যমন ছাড়া বেনর পািখ  
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        মেনর আনে  র।  

      ঘন াবণধারা  

      যমন বাঁধনহারা  

বাদল বাতাস যমন ডাকাত  

 আকাশ লুেট ফের।  

      হাের র র র র  

আমায়    রাখেব ধের ক র।  

      দাবানেলর নাচন যমন  

        সকল কানন ঘের।  

      ব  যমন বেগ  

      গেজ ঝেড়র মেঘ  

অ হােস  সকল িব বাধার ব  চের।  

থম শাণপাং । বশ বশ প কদাদা, তা হেল চেলা আমােদর বনেভাজেন।  

প ক। বশ, চেলা। (একট ুথািময়া ি ধা কিরয়া) িক  ভাই, ওই বন পয ই যাব, ভাজন পয  নয়।  

ি তীয় শাণপাং । স িক হয়! সকেল িমেল ভাজন না করেল আন  িকেসর!  

প ক। না র, তােদর সে  ঐ জায়গাটােত আন  চলেব না।  

ি তীয় শাণপাং । কন চলেব না? চালােলই চলেব।  

প ক। চালােলই চেল এমন কােনা িজিনস আমােদর ি সীমানায় আসেত পাের না তা জািনস? মারেল 

চেল না, ঠলেল চেল না, দশটা হািত জুেড় িদেল চেল না, আর তইু বিলস িকনা চালােলই চলেব!  

ততৃীয় শাণপাং । আ া ভাই, কাজ কী। তিুম বেনই চেলা, আমােদর সে  খেত বসেত হেব না।  

প ক। খুব হেব র খুব হেব। আজ খেত বসবই, খাবই—আজ সকেলর সে  বেসই খাব—আনে  

আজ ি য়াক ত র ডােল ডােল আ ন লািগেয় দব—পিুড়েয় সব ছাই কের ফলব। দাদাঠাকরু, তিুম 

ওেদর সে  খােব না?  

দাদাঠাকুর। আিম রাজই খাই।  

প ক। তেব তিুম আমােক খেত বলছ না কন।  

দাদাঠাকুর। আিম কাউেক বিল ন ভাই, িনেজ বেস যাই।  

প ক। না দাদা, আমার সে  অমন করেল চলেব না। আমােক তিুম কমু কেরা, তা হেল আিম বঁেচ 

যাই। আিম িনেজর সে  কবলই তক কের মরেত পাির ন।  
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দাদাঠাকুর। অত সহেজ তামােক বেঁচ যেত দব না প ক। যিদন তামার আপনার মেধ  কুম 

উঠেব সইিদন আিম কমু করব।  

একদল শাণপাং র েবশ 

দাদাঠাকুর। কী র, এত ব  হেয় ছুেট এিল কন?  

থম শাণপাং । চ কেক মের ফেলেছ।  

দাদাঠাকুর। ক মেরেছ?  

ি তীয় শাণপাং । িবরপ েনর রাজা।  

প ক। আমােদর রাজা? কন, মারেত গল কন।  

ি তীয় শাণপাং । িবরক হেয় ওঠবার জেন  চ ক বেনর মেধ  এক পােড়া মি ের তপস া করিছল। 

ওেদর রাজা  

ম র  সই খবর পেয় তােক কেট ফেলেছ।  

ততৃীয় শাণপাং । আেগ ওেদর দেশর াচীর পঁয়ি শ হাত উঁচ ুিছল, এবার আিশ হাত উঁচ ুকরবার 

জেন  লাক লািগেয় িদেয়েছ, পােছ পিৃথবীর সব লাক লাফ িদেয় িগেয় হঠাৎ িবরক হেয় ওেঠ।  

চতথু শাণপাং । আমােদর দশ থেক দশজন শাণপাং  ধের িনেয় গেছ, হয়েতা ওেদর কালঝি  

দবীর কােছ বিল দেব।  

দাদাঠাকুর। চেলা তেব।  

থম শাণপাং । কাথায়।  

দাদাঠাকুর। িবরপ েন।  

ি তীয় শাণপাং । এখনই?  

দাদাঠাকুর। হা,ঁ এখনই।  

সকেল। ওের, চ   র চ ।  

দাদাঠাকুর। আমােদর রাজার আেদশ আেছ—ওেদর পাপ যখন াচীেরর আকার ধের আকােশর জ ািত 

আ  করেত উঠেব তখন সই াচীর ধেুলায় লুিটেয় িদেত হেব।  

থম শাণপাং । দব ধুেলায় লুিটেয়।  

সকেল। দব লুিটেয়।  

দাদাঠাকুর। ওেদর সই ভাঙা াচীেরর উপর িদেয় রাজপথ তির কের দব।  

সকেল। হাঁ, রাজপথ তির কের দব।  

দাদাঠাকুর। আমােদর রাজার িবজয়রথ তার উপর িদেয় চলেব।  

সকেল। হাঁ, চলেব। চলেব।  

প ক। দাদাঠাকুর, এ কী ব াপার!  
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দাদাঠাকুর। এই আমােদর বনেভাজন।  

থম শাণপাং । চেলা প ক, তিুম চেলা।  

দাদাঠাকুর। না না, প ক না। যাও ভাই, তুিম তামার অচলায়তেন িফের যাও। যখন সময় হেব দখা 

হেব।  

প ক। কী জািন ঠাকুর, যিদও আিম কােনা কেমরই না, তবু ইে  করেছ তামােদর সে  ছুেট বিরেয় 

পিড়।  

দাদাঠাকুর। না প ক, তামার  আসেবন, তিুম অেপ া কেরা গ।  

প ক। তেব িফের যাই। িক  ঠাকুর, যতবার বাইের এেস তামার সে  দখা হয় ততবার িফের িগেয় 

অচলায়তেন আমােক যন আর ধের না। হয় ওটােক বেড়া কের দাও, নয় আমােক আর বাড়েত িদেয়া 

না।  

দাদাঠাকুর। আয় র, তেব যা া কির। 

 

 

৩ 
অচলায়তন 

মহাপ ক, উপাধ ায়, স ীব, িব র, জেয়া ম 

িব র। আচায অদীনপণু  যিদ ায় পদত াগ না কেরন তেব িতিন যমন আেছন থাকনু, িক  

আমরা তারঁ কােনা অনুশাসন মানব না।  

জেয়া ম। িতিন বেলন, তারঁ  তাঁেক য আসেন বিসেয়েছন তারঁ ই তাঁেক সই আসন থেক 

নািমেয় দেবন সইজেন  িতিন অেপ া করেছন।  

একিট ছাে র েবশ 

মহাপ ক। কী হ তণৃা ন।  

তণৃা ন। আজ াদশী, আজ আমার লােক র েতর পারেণর িদন। িক  কী করব, আমােদর আচায 

য ক তার তা কােনা িঠক হল না—আমােদর য সম  ি য়াকা  প  হেত বসল এর কী করা যায়! 

মহাপ ক। স তা আিম তামােদর বেল রেখিছ—এখন আ েম যা-িকছু কাজ হে , সম ই িন ল 

হে ।  

উপাধ ায়। ধ ুিন ল হে  তা নয়, আমােদর অপরাধ েমই জেম উঠেছ।  

স ীব। এ য বেড়া সবেনেশ কথা।  
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জেয়া ম। িক  আমােদর  আসবার তা দির নই, এর মেধ  আর কত অিন ই বা হেব।  

স ীব। আের রােখা তামার তক। অিন  হেত সময় লােগ না। মরার পে  এক মহূুতই যেথ ।  

অেধ তার েবশ 

উপাধ ায়। কী গা অেধ তা, ব াপার কী।  

অেধ তা। তামরা তা আমােক বেল এেল সুভ েক মহাতামেস বসােত—িক  বসায় কার সাধ ।  

মহাপ ক। কন, কী িব  ঘেটেছ।  

অেধ তা। মিূতমান িব  রেয়েছ তামার ভাই!  

মহাপ ক। প ক?  

অেধ তা। হা।ঁ আিম সুভ েক িহ মুদন কুে  ান কিরেয় সেব উেঠিছ এমন সময় প ক এেস তােক 

কেড় িনেয় গল।  

মহাপ ক। না, এই নরাধমেক িনেয় আর চলল না। অেনক সহ  কেরিছ। এবার ওেক িনবাসন দওয়াই 

ি র। িক  অেধ তা, তিুম এটা সহ  করেল?  

অেধ তা। আিম িক তামার প কেক ভয় কির! য়ং আচায অদীনপণু  এেস তােক আেদশ করেলন, 

তাই তা স সাহস পেল।  

তণৃা ন। আচায অদীনপণু !  

স ীব। য়ং আমােদর আচায!  

িব র। েম এ-সব হে  কী! এতিদন এই আয়তেন আিছ, কখেনা তা এমন অনাচােরর কথা িন 

িন। য াত তােক তার ত থেক িছ  কের আনা! আর য়ং আমােদর আচােযর এই কীিত! 

জেয়া ম। তাঁেক একবার িজ াসা কেরই দখা যাক-না।  

িব র। না না, আচাযেক আমরা— 

মহাপ ক। কী করেব আচাযেক, বেলই ফেলা।  

িব র। তাই তা ভাবিছ কী করা যায়। তােক না হয়—আপিন বেল িদন না কী করেত হেব।  

মহাপ ক। আিম বলিছ তােঁক সংযত কের রাখেত হেব।  

স ীব। কমন কের?  

মহাপ ক। কমন কের আবার কী! ম  হ ীেক যমন কের সংযত করেত হয় তমিন কের।  

জেয়া ম। আমােদর আচাযেদবেক িক তা হেল— 

মহাপ ক। হাঁ, তােঁক ব  কের রাখেত হেব। চুপ কের রইেল য! পারেব না?  

তণৃা ন। কন পারব না। আপিন যিদ আেদশ কেরন তা হেলই— 

জেয়া ম। িক  শাে  িক এর— 

মহাপ ক। শাে  িবিধ আেছ।  
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তণৃা ন। তেব আর ভাবনা কী?  

উপাধ ায়। মহাপ ক, তামার িকছুই বােধ না, আমার িক  ভয় হে ।  

আচােযর েবশ 

আচায। বৎস, এতিদন তামরা আমােক আচায বেল মেনছ, আজ তামােদর সামেন আমার িবচােরর 

িদন এেসেছ। আিম ীকার করিছ অপরােধর অ  নই, অ  নই, তার ায়ি  আমােকই করেত 

হেব।  

তণৃা ন। তেব আর দির কেরন কন। এিদেক য আমােদর সবনাশ হয়।  

জেয়া ম। দেখা তণৃা ন, আ াকুঁেড়র ছাই িদেয় তামার এই মেুখর গতটা ভিরেয় িদেত হেব। একট ু

থােমা না।  

আচায।  চেল গেলন, আমরা তারঁ জায়গায় পুঁিথ িনেয় বসলুম; তার কেনা পাতায় ুধা যতই 

মেট না ততই পুঁিথ কবল বাড়ােত থািক। খােদ র মেধ  াণ যতই কেম তার পিরমাণ ততই বিশ 

হয়। সই জীণ পুঁিথর ভা াের িতিদন তামরা দেল দেল আমার কােছ তামােদর ত ণ দয়িট মেল 

ধের কী চাইেত এেসিছেল! অমৃতবাণী? িক  আমার তালু য িকেয় কাঠ হেয় গেছ! রসনায় য 

রেসর লশমা  নই! এবার িনেয় এেসা সই বাণী, , িনেয় এেসা দেয়র বাণী। াণেক াণ িদেয় 

জািগেয় িদেয় যাও।  

প ক। (ছুিটয়া েবশ কিরয়া) তামার নববষার সজল হাওয়ায় উেড় যাক সব কেনা পাতা—আয় র 

নবীন িকশলয়— তারা ছুেট আয়, তারা ফুেট বেরা। ভাই জেয়া ম, নছ না, আকােশর ঘন নীল 

মেঘর মেধ  মিু র ডাক উেঠেছ—‘আজ নৃত  ক  র নৃত  ক '।  

গান 

ওের ওের     ওের আমার মন মেতেছ  

        তাের আজ থামায় ক র! 

স য      আকাশ পােন হাত পেতেছ, 

                তাের আজ নামায় ক র! 

থম জেয়া েমর, পের িব েরর, পের স ীেবর নৃত গীেত যাগ  

মহাপ ক। প ক, িনল  বানর কাথাকার, থা   বলিছ, থা ।  

গান 

প ক।                                        ওের,     আমার মন মেতেছ 

                  আমাের থামায় ক র। 
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মহাপ ক। উপাধ ায়, আিম তামােক বিল িন একজটা দবীর শাপ আর  হেয়েছ? দখছ, কী কের 

িতিন আমােদর সকেলর বুি েক িবচিলত কের তলুেছন— েম দখেব অচলায়তেনর একিট পাথরও 

আর থাকেব না।  

প ক। না থাকেব না, থাকেব না, পাথর েলা সব পাগল হেয় যােব; তারা ক কাথায় ছুেট বিরেয় 

পড়েব, তারা গান ধরেব—  

ওের ভাই,  না   র ও ভাই না   র— 

আজ  ছাড়া পেয় বাঁ   র- 

লাজ ভয়  ঘুিচেয় দ র। 

তাের আজ থামায় ক র! 

মহাপ ক। উপাধ ায়, হা ঁকের দািঁড়েয় দখছ কী! সবনাশ  হেয়েছ, বুঝেত পারছ না! ওের সব 

ছ মিত মখূ, অিভশ  ববর, আজ তােদর নাচবার িদন?  

প ক। সবনােশর বাজনা বাজেলই নাচ  হয় দাদা।  

মহাপ ক। চুপ ক  ল ীছাড়া! ছা গণ, তামরা আ িবসমতৃ হােয়া না। ঘার িবপদ আস  স কথা 

রণ রেখা।  

িব র। আচাযেদব, পােয় ধির, সুভ েক আমােদর হােত িদন, তােক তার ায়ি  থেক িনর  

করেবন না।  

আচায। না বৎস, এমন অনুেরাধ কােরা না।  

স ীব। ভেব দখুন, সুভে র কতবেড়া ভাগ । মহাতামস কজন লােক পাের। ও য ধরাতেল দব  

লাভ করেব।  

আচায। গােয়র জাের দবতা গড়বার পােপ আমােক িল  কােরা না। স মানুষ, স িশ , সইজন ই 

স দবতােদর ি য়।  

তণৃা ন। দখুন, আপিন আমােদর আচায, আমােদর ণম , িক  য অন ায় আজ করেছন, তােত 

আমরা বল েয়াগ করেত বাধ  হব।  

আচায। কেরা, বল েয়াগ কেরা, আমােক মেনা না, আমােক মােরা, আিম অপমােনরই যাগ , 

তামােদর হাত িদেয় আমার য শাি  আর  হল তােতই বুঝেত পারিছ র আিবভাব হেয়েছ। িক  

সইজেন ই বলিছ শাি র কারণ আর বাড়েত দব না। সভু েক তামােদর হােত িদেত পারব না।  

তণৃা ন। পারেবন না?  

আচায। না।  

মহাপ ক। তা হেল আর ি ধা করা নয়। তণৃা ন, এখন তামােদর উিচত ওঁেক জার কের ধের িনেয় 

ঘের ব  করা। ভী , কউ সাহস করছ না? আমােকই তেব এ কাজ করেত হেব?  
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জেয়া ম। খবরদার—আচাযেদেবর গােয় হাত িদেত পারেব না।  

িব র। না না, মহাপ ক, ওেঁক অপমান করেল আমরা সইেত পারব না।  

স ীব। আমরা সকেল িমেল পােয় ধের ওেঁক রািজ করাব। একা সভুে র িত দয়া কের উিন িক 

আমােদর সকেলর অম ল ঘটােবন?  

তণৃা ন। এই অচলায়তেনর এমন কত িশ  উপবােস াণত াগ কেরেছ—তােত িত কী হেয়েছ!  

সভুে র েবশ 

সভু । আমােক মহাতামস ত করাও।  

প ক। সবনাশ করেল! ঘিুমেয় পেড়েছ দেখ আিম এখােন এেসিছলুম, কখন জেগ চেল এেসেছ।  

আচায। বৎস সভু , এেসা আমার কােল। যােক পাপ বেল ভয় করছ স পাপ আমার—আিমই 

ায়ি  করব।  

তণৃা ন। না না, আয় র সুভ , তুই মানুষ না, তুই দবতা।  

স ীব। তুই ধন ।  

িব র। তার বয়েস মহাতামস করা আর কােরা ভােগ  ঘেট িন। সাথক তার মা তােক গেভ ধারণ 

কেরিছল।  

উপাধ ায়। আহা সভু , তইু আমােদর অচলায়তেনরই বালক বেট।  

মহাপ ক। আচায, এখেনা িক তিুম জার কের এই বালকেক এই মহাপণু  থেক বি ত করেত চা ?  

আচায। হায় হায়, এই দেখই তা আমার দয় িবদীণ হেয় যাে । তামরা যিদ ওেক কািঁদেয় আমার 

হাত থেক িছঁেড় কেড় িনেয় যেত তা হেলও আমার এত বদনা হত না। িক  দখিছ হাজার বছেরর 

িন রু বা  অতটকুু িশ র মনেকও পাথেরর মুেঠায় চেপ ধেরেছ, এেকবাের পাঁচ আঙুেলর দাগ বিসেয় 

িদেয়েছ র। কখন সময় পল স? স িক গেভর মেধ ও কাজ কের!  

প ক। সুভ , আয় ভাই, ায়ি  করেত যাই—আিমও যাব তার সে ।  

আচায। বৎস, আিমও যাব।  

সভু । না না, আমােক য একলা থাকেত হেব— লাক থাকেল য পাপ হেব!  

মহাপ ক। ধন  িশ , তিুম তামার ঐ াচীন আচাযেক আজ িশ া িদেল। এেসা তিুম আমার সে । 

আচায। না, আিম যত ণ তামােদর আচায আিছ তত ণ আমার আেদশ ব তীত কােনা ত আর  

বা শষ হেতই পাের না। আিম িনেষধ করিছ। সভু , আচােযর কথা অমান  কােরা না—এেসা প ক, 

ওেক কােল কের িনেয় এেসা।  

[ সভু েক লইয়া প েকর ও আচােযর এবং উপাধ ােয়র ান  
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মহাপ ক। িধ । তামােদর মেতা ভী েদর গিত হেত র া কের এমন সাধ  কারও নই। তামরা 

িনেজও মরেব অন  সকলেকও মারেব। তামােদর উপাধ ায়িটও তমিন হেয়েছন—তারঁও আর দখা 

নই।  

পদািতেকর েবশ 

পদািতক। রাজা আসেছন।  

মহাপ ক। ব াপারখানা কী! এ য আমােদর রাজা ম র ।  

রাজার েবশ 

রাজা। নরেদবগণ, তামােদর সকলেক নম ার।  

সকেল। জেয়া  রাজ ।  

মহাপ ক। কশুল তা?  

রাজা। অত  ম  সংবাদ। ত েদেশর দূেতরা এেস খবর িদল য দাদাঠাকুেরর দল এেস আমােদর 

রাজ সীমার াচীর ভাঙেত আর  কেরেছ।  

মহাপ ক। দাদাঠাকেুরর দল কারা?  

রাজা। ঐ য শাণপাং রা।  

মহাপ ক। শাণপাং রা যিদ আমােদর াচীর ভােঙ তা হেল য সম  ল ভ  কের দেব।  

রাজা। সইজেন ই তা ছুেট এলুম। তামােদর কােছ আমার  এই য, আমােদর াচীর ভাঙল 

কন?  

মহাপ ক। িশখাস  মহাৈভরব তা আমােদর াচীর র া করেছন।  

রাজা। িতিন অনাচারী শাণপাং েদর কােছ আপন িশখা নত করেলন! িন য়ই তামােদর ম -উ ারণ 

অ  হে , তামােদর ি য়াপ িতেত লন হে , নইেল এ য ে র অতীত।  

মহাপ ক। আপিন সত ই অনুমান কেরেছন মহারাজ।  

স ীব। একজটা দবীর শাপ তা আর ব থ হেত পাের না।  

রাজা। একজটা দবীর শাপ! সবনাশ! কন তাঁর শাপ।  

মহাপ ক। য উ রিদেক তারঁ অিধ ান এখােন একিদন সই িদককার জানলা খালা হেয়েছ।  

রাজা। (বিসয়া পিড়য়া) তেব তা আর আশা নই।  

মহাপ ক। আচায অদীনপণু  এ-পােপর ায়ি  করেত িদে ন না।  

তণৃা ন। িতিন জার কের আমােদর ঠিকেয় রেখেছন।  

রাজা। তেব তা িমথ া আিম সন  জেড়া করেত বেল এলুম। দাও, দাও, অদীনপণু েক এখনই 

িনবািসত কের দাও।  

মহাপ ক। আগামী অমাবস ায়— 
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রাজা। না না, এখন িতিথন  দখবার সময় নই। িবপদ আস । সংকেটর সময় আিম আমার রাজ-

অিধকার খাটােত পাির—শাে  তার িবধান আেছ।  

মহাপ ক। হা ঁআেছ। িক  আচায ক হেব?  

রাজা। তিুম, তুিম। এখনই আিম তামােক আচােযর পেদ িতি ত কের িদলুম। িদ  পালগণ সা ী 

রইেলন, এই চারীরা সা ী রইেলন।  

মহাপ ক। অদীনপণু েক কাথায় িনবািসত করেত চান? 

রাজা। আয়তেনর বািহের নয়—কী জািন যিদ শ পে র সে  যাগ দন। আমার পরামশ এই য, 

আয়তেনর াে  য দভকেদর পাড়া আেছ এ-কয়িদন সইখােন তােঁক ব  কের রেখা।  

জেয়া ম। আচায অদীনপণু েক দভকেদর পাড়ায়! তারা য অ জ পিতত জািত।  

মহাপ ক। িযিন ধাপবূক আচার ল ন কেরন, অনাচারীেদর মেধ  বাস করেলই তেব তারঁ চাখ 

ফুটেব। মেন কােরা না আমার ভাই বেল প কেক মা করব—তারও সইখােন গিত।  

রাজা। দেখা মহাপ ক, তামার উপরই িনভর, যেু  জতা চাই। আমার হার যিদ হয় তেব স 

তামােদর অচলায়তেনরই অ য় কল ।  

মহাপ ক। কােনা ভয় করেবন না।  

 

৪ 
দভকপ ী 

প ক। িনবাসন, আমার িনবাসন র! বঁেচ গিছ, বঁেচ গিছ। িক  এখনও মনটােক তার খালেসর 

িভতর থেক টেন বর করেত পারিছ ন কন!  

গান  

এই      মৗমািছেদর ঘরছাড়া ক কেরেছ র।  

তারা আমায় বেল দ ভাই বেল দ র।  

ফুেলর গাপন পরানমােঝ  

নীরব সুের বািঁশ বােজ— 

ওেদর     সই বািঁশেত কমেন মন হেরেছ র। 

য মধিুট লুিকেয় আেছ  

দয় না ধরা কােরা কােছ  

ওেদর       সই মধুেত কমেন মন ভেরেছ র। 
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দভকদেলর েবশ 

থম দভক। দাদাঠাকরু।  

প ক। ও কী ও। দাদাঠাকরু বলিছস কােক? আমার গােয় দাদাঠাকুর নাম লখা হেয় গেছ নািক?  

থম দভক। তামােদর কী খেত দব ঠাকরু?  

প ক। তােদর যা আেছ তাই আমরা খাব।  

ি তীয় দভক। আমােদর খাবার? স িক হয়? স য সব ছাওঁয়া হেয় গেছ।  

প ক। সজেন  ভািবস ন ভাই। পেটর িখেদ য আ ন, স কারও ছাওঁয়া মােন না, সবই পিব  

কের। ওের, তারা সকালেবলায় কিরস কী ব   তা। ষড় িরত িদেয় একবার ঘট ি  কের িনিব ন? 

ততৃীয় দভক। ঠাকরু, আমরা নীচ দভকজাত—আমরা ওসব িকছুই জািন ন। আজ কতপু ষ ধের 

এখােন বাস কের আসিছ, কােনািদন তা তামােদর পােয়র ধলুা পেড় িন। আজ তামােদর ম  পেড় 

আমােদর বাপ িপতামহেক উ ার কের দাও ঠাকুর।  

প ক। সবনাশ! বিলস কী! এখােনও ম  পড়েত হেব! তাহেল িনবাসেনর দরকার কী িছল? তা, 

সকালেবলা তারা কী কিরস ব   তা?  

থম দভক। আমরা শা  জািন ন, আমরা নামগান কির।  

প ক। স কী রকম ব াপার? শানা দিখ একটা।  

ি তীয় দভক। ঠাকুর, স েন তিুম হাসেব।  

প ক। আিমই তা ভাই এতিদন লাক হািসেয় আসিছ— তারা আমােকও হাসািব! েনও মন খুিশ হয়। 

আিম য কী  

মেূল র মানুষ স তারা খবর পাস িন বেল এখেনা আমার হািসেক ভয় কিরস। িকছু ভািবস ন-িনভেয় 

িনেয় দ।  

থম দভক। আ া ভাই আয় তেব—গান ধর।  

গান  

ও অকেূলর কলূ, ও অগিতর গিত,  

ও অনােথর নাথ, ও পিতেতর পিত!  

ও নয়েনর আেলা, ও রসনার মধ,ু  

ও রতেনর হার, ও পরােনর বঁধ!ূ  

ও অপ প প, ও মেনাহর কথা,  

ও চরেমর সখু, ও মরেমর ব থা!  

ও িভখািরর ধন, ও অবলার বাল – 

ও জনেমর দালা, ও মরেণর কাল!  
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প ক। দ ভাই, আমার ম ত  সব ভিুলেয় দ, আমার িবদ াসািধ  সব কেড় ন, দ আমােক তােদর 

ঐ গান িশিখেয় দ। 

থম দভক। আমােদর গান?  

প ক। হা ঁ র হা,ঁ ঐ অধেমর গান, অ েমর কা া। তােদর এই মেূখর িবদ া এই কাঙােলর স ল 

খঁুেজই তা আমার পড়া না িকছু হল না, আমার ি য়াকম সম  িন ল হেয় গল! ও ভাই, আর-

একটা শানা—অেনক িদনকার তৃ া অে  মেট না।  

দভকদেলর গান 

আমরা     তােরই জািন তােরই জািন সােথর সািথ।  

তােরই কির টানাটািন িদবারািত। 

        সে  তাির চরাই ধনু, 

            বাজাই বণু, 

তাির লািগ বেটর ছায়ায় আসন পািত। 

        তাের হােলর মািঝ কির 

            চালাই তরী, 

ঝেড়র বলায় ঢউেয়র খলায় মাতামািত। 

        সারািদেনর কাজ ফুরােল 

            স াকােল 

তাহাির পথ চেয় ঘের ালাই বািত। 

 

আচােযর েবশ 

আচায। সাথক হল আমার িনবাসন।  

থম দভক। বাবাঠাকুর, আমােদর সম  পাড়া আজ াণ পেয় গল। এতিদন তামার চরণধুেলা তা 

এখােন পেড় িন।  

আচায। স আমার অভাগ , স আমারই অভাগ ।  

ি তীয় দভক। বাবা, তামার ােনর জল কােক িদেয় তালাব। এখােন তা— 

আচায। বাবা, তারাই তুেল আনিব।  

থম দভক। আমরা তেুল আনব! স িক হয়!  

আচায। হা ঁবাবা, তােদর তালা জেল আজ আমার অিভেষক হেব।  

ি তীয় দভক। ওের চ   তেব ভাই, চ  । আমােদর পাটলা নদী থেক জল আিন গ।  
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[ ান  

আচায। দেখা প ক, কাল এখােন এেস আমার ভাির ািন বাধ হি ল।  

প ক। আিম তা কাল রাে  ঘেরর বাইের েয়ই কািটেয় িদেয়িছ।  

আচায। যখন এইরকম অত  কিু ত হেয় আপনােক আেদ াপা  পাপিল  মেন কের বেস আিছ এমন 

সময় ওরা স ােবলায় ওেদর কাজ থেক িফের এেস সকেল িমেল গান ধরেল— 

পােরর কা ারী গা, এবার ঘাট িক দখা যায়? 

নামেব িক সব বাঝা এবার, ঘচুেব িক সব দায়? 

নেত নেত মেন হল আমার যন একটা পাথেরর দহ গেল গল। িদেনর পর িদন কী ভার বেয়ই 

বিড়েয়িছ। িক  কতই সহজ সরল াণ িনেয় সই পােরর কা ারীর খয়ায় চেড় বসা! 

প ক। আিম দখিছ দভক জােতর একটা ণ—ওরা এেকবাের  কের নাম িনেত জােন। আর তট 

তট তাতয় তাতয় করেত করেত আমার িজেবর এমিন দশা হেয়েছ য, সহজ কথাটা িকছুেতই মখু 

িদেয় বেরােত চায় না। আচাযেদব, কবল ভােলা কের না ডাকেত পেরই আমােদর বুেকর িভতরটা 

এমন িকেয় এেসেছ, একবার খুব কের গলা ছেড় ডাকেত ই া করেছ। িক  গলা খােল না য—

রােজ র পুঁিথ পেড় পেড় গলা বেুজ িগেয়েছ ভ।ু এমন হেয়েছ আজ কা া এেলও বেধ যায়।  

আচায। সইজেন ই তা ভাবিছ আমােদর  আসেবন কেব। জ াল সব ঠেল ফেল িদেয় আমােদর 

াণটােক এেকবাের সরল কের িদন—হােত কের ধের সকেলর সে  িমল কিরেয় িদন।  

প ক। মেন হে  যন িভেজ মািটর গ  পাি , কাথায় যন বষা নেমেছ।  

আচায। ঐ, প ক নেত পা  িক?  

প ক। কী বলুন দিখ?  

আচায। আমার মেন হে  যন সুভ  কাদঁেছ।  

প ক। এখান থেক িক শানা যােব? এ বাধ হয় আর- কােনা শ ।  

আচায। তা হেব প ক, আিম তার কা া আমার বুেকর মেধ  কের এেনিছ তার কা াটা এমন কের 

আমােক বেজেছ কন জান? স য কা া রাখেত পাের না তবু িকছুেত মানেত চায় না স কাদঁেছ।  

প ক। এত েণ ওরা তােক মহাতামেস বিসেয়েছ—আর সকেল িমেল খুব দূের থেক বাহবা িদেয় 

বলেছ সুভ  দবিশ । আর িকছু না, আিম যিদ রাজা হতমু তা হেল ওেদর সবাইেক কােন ধের দবতা 

কের িদতুম—িকছুেত ছাড়তমু না।  

আচায। ওরা ওেদর দবতােক কাদঁাে  প ক। সই দবতারই কা ায় এ রােজ র সকল আকাশ 

আকলু হেয় উেঠেছ। তব ু 

ওেদর পাষােণর বড়া এখেনা শতধা িবদীণ হেয় গল না।  
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প ক। ভ,ু আমরা তাঁেক সকেল িমেল কত কাদঁালুম তব ুতাড়ােত পারলুম না। তাঁেক য-ঘের 

বসালুম স-ঘেরর আেলা সব িনিবেয় িদলুম—তােঁক আর দখেত পাই ন—তব ুিতিন সখােন বেস 

আেছন।  

গান 

সকল জনম ভ' র 

     ও মার দরিদয়া— 

কািঁদ কাদঁাই তাের 

     ও মার দরিদয়া! 

     আছ দয়মােঝ, 

সথা      কতই ব থা বােজ 

ওেগা      এ িক তামায় সােজ 

             ও মার দরিদয়া! 

এই      য়ার- দওয়া ঘের 

কভ ু     আধঁার নািহ সের, 

তব ু      আছ তাির পের 

              ও মার দরিদয়া! 

সথা       আসন হয় িন পাতা, 

সথা      মালা হয় িন গাথঁা; 

আমার      ল ােত হঁট মাথা 

             ও মার দরিদয়া। 

  
উপাচােযর েবশ 

আচায। এিক সতূেসাম! আমার কী সৗভাগ । িক  তিুম এখােন এেল য?  

উপাচায। আর কাথা যাব বেলা। তিুম চেল আসামা  অচলায়তন য কী কিঠন হেয় উঠল, কী িকেয় 

গল স আিম বলেত পাির ন। এখন এেসা একবার কালাকিুল কির।  

আচায। আমােক ছঁুেয়া না—কাল থেক ঘট ি  ভতূ ি  িকছুই কির িন।  

উপাচায। তা হাক তা হাক। তামারও আিল ন যিদ অ িচ হয় তেব সই অ িচতার পণু দী াই 

আমােক দাও।  

কালাকিুল 
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প ক। উপাচাযেদব, অচলায়তেন তামার কােছ যত অপরাধ কেরিছ আজ এই দভকপাড়ায় স-সম  

মা কের নাও।  

উপাচায। এেসা বৎস, এেসা।  

আিল ন 

আচায। সূতেসাম,  তা শী ই আসেছন, এখন তিুম সখান থেক চেল এেল কী কের।  

উপাচায। সইজেন ই চেল এলুম।  আসেছন, তিুম নই! আর মহাপ ক এেস েক বরণ কের 

নেব—এও দািঁড়েয় থেক দখেত হেব। ওই শাে র কীটটা েক আ ান কের আনবার যাগ  এমন 

কথা যিদ য়ং মহামহিষ জলধরগিজতেঘাষ-সু রন শ সুিুমত এেসও বেলন তব ুআিম মানেত 

পারব না।  

প ক। আঃ দখেত দখেত কী মঘ কের এল। নছ আচাযেদব, বে র পর ব ! আকাশেক 

এেকবাের িদেক িদেক দ  কের িদেল য! 

আচায। ঐ- য নেম এল বিৃ —পিৃথবীর কতিদেনর পথ-চাওয়া বিৃ —অরেণ র কত রােতর েদখা 

বিৃ ।  

প ক। িমটল এবার মািটর তৃ া—এই য কােলা মািট—এই য সকেলর পােয়র িনেচকার মািট।  

ডািলেত কয়াফুল কদ ফুল লইয়া বাদ সহ দভকদেলর েবশ 

আচায। বাবা, তামােদর এ কী সমােরাহ!আজ এ কী কা ! 

থম দভক। বাবাঠাকুর, আজ তামােদর িনেয়ই সমােরাহ। কখেনা পাই ন, আজ পেয়িছ।  

ি তীয় দভক। আমরা তা শা  িকছুই জািন ন— তামােদর দবতা আমােদর ঘের আেস না।  

ততৃীয় দভক। িক  আজ দবতা কী মেন কের অিতিথ হেয় এই অধমেদর ঘের এেসেছন।  

থম দভক। তাই আমােদর যা আেছ তাই িদেয় তামােদর সবা কের নব।  

ি তীয় দভক। আমােদর ম  নই বেল আমরা ধু কবল গান গাই।  

মাদল বাজাইয়া নৃত গীত 

উতল ধারা বাদল ঝেড়, 

সকল বলা একা ঘের। 

সজল হাওয়া বেহ বেগ, 

পাগল নদী উেঠ জেগ, 

আকাশ ঘের কাজল মেঘ, 

তমালবেন আঁধার কের। 

ওেগা বঁধু িদেনর শেষ 

এেল তিুম কমন বেশ। 
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আচঁল িদেয় কাব জল 

মছুাব পা আকলু কেশ। 

িনিবড় হেব িতিমর রািত, 

েল দব েমর বািত, 

পরানখািন িদব পািত 

চরণ রেখা তাহার ’পের। 

আচায। প ক, আমােদরও এমিন কের ডাকেত হেব—ব রেব িযিন দরজায় ঘা িদেয়েছন তাঁেক ঘের 

ডেক নাও—আর দির কােরা না।  

ভেুল িগেয় জীবন মরণ 

লব তামায় কের বরণ, 

কিরব জয় শরম ােস 

দাড়ঁাব আজ তামার পােশ 

বাঁধন বাধা যােব েল, 

সখু ঃখ দব দেল, 

ঝেরর রােত তামার সােথ 

   বািহর হব অভয় ভের। 

সকেল।                                                 উতল ধারা বাদল ঝের— 

য়ার খুেল এেল ঘের। 

চােখ আমার ঝলক লােগ, 

সকল মেন পলুক জােগ, 

চািহেত চাই মুেখর বােগ 

    নয়ন মেল কাঁিপ ডের। 

প ক। ঐ আবার ব । 

আচায। ি ন বেগ বিৃ  এল। 

উপাচায। আজ সম  রাত এমিন কেরই কাটেব। 

 

৫ 
অচলায়তন 
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মহাপ ক, তৃণা ন, স ীব, িব র, জেয়া ম 

মহাপ ক। তামরা অত ব  হেয় পড়ছ কন! কােনা ভয় নই।  

তণৃা ন। তিুম তা বলছ ভয় নই, এই য খবর এল শ ৈসন  অচলায়তেনর াচীর ফুেটা কের 

িদেয়েছ। 

মহাপ ক। এ-কথা িব াসেযাগ  নয়। িশলা জেল ভােস! রা অচলায়তেনর াচীর ফুেটা কের 

দেব! পাগল হেয়ছ!  

স ীব। ক য বলেল দেখ এেসেছ।  

মহাপ ক। স  দেখেছ।  

জেয়া ম। আজই তা আমােদর র আসবার কথা।  

মহাপ ক। তাঁর জেন  সম  আেয়াজন িঠক হেয় গেছ; কবল য- ছেলর মা-বাপ ভাই- বান কউ 

মের িন এমন নবম গেভর স ান এখনও জুিটেয় আনেত পারেল না— াের দািঁড়েয় ক য মহার া 

পড়েব িঠক করেত পারিছ ন।  

স ীব।  এেল তােঁক িচেন নেব ক। আচায অদীনপুণ  তাঁেক জানেতন। আমরা তা কউ তাঁেক 

দিখ িন। 

মহাপ ক। আমােদর আয়তেন য শাকঁ বাজায় সই বৃ  তাঁেক দেখেছ। আমােদর পজূার ফুল য 

জাগায় সও তাঁেক জােন।  

িব র। ঐ- য উপাধ ায় ব  হেয় ছুেট আসেছন।  

মহাপ ক। িন য়  আসবার সংবাদ পেয়েছন। িক  মহার া-পােঠর কী করা যায়! িঠক 

ল ণস  ছেল তা পাওয়া গল না।  

উপাধ ােয়র েবশ 

মহাপ ক। কতদূর।  

উপাধ ায়। কতদরূ কী! এেস পেড়েছ য!  

মহাপ ক। কই াের তা এখনও শাকঁ বাজােল না।  

উপাধ ায়। িবেশষ দরকার দিখ ন—কারণ ােরর িচ ও দখেত পাি  ন— ভেঙ চুরমার হেয় গেছ। 

মহাপ ক। বল কী! ার ভেঙেছ?  

উপাধ ায়। ধ ু ার নয়, াচীর েলােক এমিন সমান কের ইেয় িদেয়েছ য তােদর স ে  আর 

কােনা িচ া করবার দরকার নই।  

মহাপ ক। িক  আমােদর দব  য গণনা কের  দিখেয় িদেয় গল য— 

উপাধ ায়। তার চেয় ঢর  দখা যাে  শ ৈসন েদর র বণ টুিপ েলা।  

ছা গণ। কী সবনাশ!  
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স ীব। িকেসর ম  তামার মহাপ ক!  

তণৃা ন। আিম তা তখনই বেলিছলুম এ-সব কাজ এই কাচঁাবয়েসর পুঁিথপড়া অকালপ েদর িদেয় 

হবার নয়।  

িব র। িক  এখন করা যায় কী?  

তণৃা ন। আমােদর আচাযেদবেক এখনই িফিরেয় আিন গ। িতিন থাকেল এ িবপি  ঘটেতই পারত না। 

হাজার হাক লাকটা পাকা।  

স ীব। িক  দেখা মহাপ ক, আমােদর আয়তেনর যিদ কােনা িবপি  ঘেট তা হেল তামােক টকুেরা 

টকুেরা কের িছঁেড় ফলব।  

উপাধ ায়। স-পির মটা তামােদর করেত হেব না, উপযু  লাক আসেছ।  

মহাপ ক। তামরা িমথ া িবচিলত হ । বাইেরর াচীর ভাঙেত পাের, িক  িভতেরর লাহার দরজা 

ব  আেছ। স যখন ভাঙেব তখন চ সূয িনেব যােব। আিম অভয় িদি  তামরা ি র হেয় দািঁড়েয় 

অচলায়তেনর র ক- দবতার আ য শি  দেখ নাও।  

উপাধ ায়। তার চেয় দিখ কা   িদক িদেয় বেরাবার রা া।  

তণৃা ন। আমােদরও তা সই ই া। িক  এখান থেক বেরাবার পথ য জািনই ন। কােনািদন 

বেরােত হেব বেল ে ও মেন কির িন।  

স ীব। নছ—ঐ নছ, ভেঙ পড়ল সব।  

ছা গণ। কী হেব আমােদর! িন য় দরজা ভেঙেছ।  

তণৃা ন। ধেরা মহাপ কেক। বােঁধা ওেক। একজটা দবীর কােছ ওেক বিল দেব চেলা।  

মহাপ ক। সই কথাই ভােলা। দবীর কােছ আমােক বিল দেব চেলা। তাঁর রাষ শাি  হেব। এমন 

িন াপ বিল িতিন আর পােবন কাথায়।  

বালকদেলর েবশ 

উপাধ ায়। কী র তারা সব নৃত  করিছস কন?  

থম বালক। আজ এ কী মজা হল!  

উপাধ ায়। মজাটা কী রকম িন?  

ি তীয় বালক। আজ চার িদক থেকই আেলা আসেছ—সব যন ফাঁক হেয় গেছ।  

ততৃীয় বালক। এত আেলা তা আমরা কােনািদন দিখ িন।  

থম বালক। কাথাকার পািখর ডাক এখান থেকই শানা যাে ।  

ি তীয় বালক। এ-সব পািখর ডাক আমরা তা কােনািদন িন িন। এ তা আমােদর খাচঁার ময়নার 

মেতা এেকবােরই নয়।  

থম বালক। আজ আমােদর খুব ছুটেত ইে  করেছ। তােত িক দাষ হেব মহাপ কদাদা!  
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মহাপ ক। আজেকর কথা িঠক বলেত পারিছ ন। আজ কােনা িনয়ম র া করা চলেব বেল বাধ হে  

না।  

থম বালক। আজ তা হেল আমােদর ষড়াসন ব ?  

মহাপ ক। হাঁ, ব ।  

সকেল। ওের কী মজা র মজা!  

ি তীয় বালক। আজ পংি েধৗিতর দরকার নই?  

মহাপ ক। না।  

সকেল। ওের কী মজা! আঃ আজ চািরিদেক কী আেলা।  

জেয়া ম। আমারও মনটা নেচ উেঠেছ িব র। এ িক ভয়, না আন , িকছুই বঝুেত পারিছ ন।  

িব র। আজ একটা অ ুত কা  হে  জেয়া ম।  

স ীব। িক  ব াপারটা য কী ভেব উঠেত পারিছ ন। ওের ছেল েলা, তারা হঠাৎ এত খুিশ হেয় 

উঠিল কন ব   দিখ।  

থম বালক। দখছ না সম  আকাশটা যন ঘেরর মেধ  দৗেড় এেসেছ।  

ি তীয় বালক। মেন হে  ছুিট—আমােদর ছুিট।  

ততৃীয় বালক। সকাল থেক প কদাদার সই গানটা কবলই আমরা গেয় বড়াি ।  

জেয়া ম। কা   গান?  

থম বালক। সই য— 

গান 

আেলা, আমার আেলা, ওেগা 

আেলা ভুবনভরা। 

আেলা নয়ন- ধাওয়া আমার 

আেলা দয়হরা। 

নােচ আেলা নােচ—ও ভাই 

   আমার ােণর কােছ, 

বােজ আেলা বােজ—ও ভাই 

দয়-বীণার মােঝ; 

জােগ আকাশ ছােট বাতাস 

হােস সকল ধরা। 

আেলা, আমার আেলা, ওেগা 

আেলা ভুবনভরা। 
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আেলার ােত পাল তেুলেছ 

হাজার জাপিত। 

আেলার ঢউেয় উঠল নেচ 

মি কা মালতী। 

মেঘ মেঘ সানা—ও ভাই 

   যায় না মািনক গানা, 

   পাতায় পাতায় হািস—ও ভাই 

পলুক রািশ রািশ, 

সরুনদীর কলূ ডেুবেছ 

সধুা-িনঝর-ঝরা। 

আেলা, আমার আেলা, ওেগা 

আেলা ভুবনভরা। 

[ বালকেদর ান  

জেয়া ম। দেখা মহাপ কদাদা, আমার মেন হে  ভয় িকছুই নই—নইেল ছেলেদর মন এমন 

অকারেণ খুিশ হেয় উঠল কন।  

মহাপ ক। ভয় নই স তা আিম বরাবর বেল আসিছ।  

শ বাদক ও মালীর েবশ 

উভেয়।  আসেছন।  

সকেল। !  

মহাপ ক। নেল তা। আিম িন য় জানতমু তামার আশ া বথৃা।  

সকেল। ভয় নই আর ভয় নই।  

তণৃা ন। মহাপ ক যখন আেছন তখন িক আমােদর ভয় থাকেত পাের।  

সকেল। জয় আচায মহাপ েকর।  

যা ৃেবেশ দাদাঠাকেুরর েবশ 

শ বাদক ও মালী। ( ণাম কিরয়া) জয় িজর জয়।  

সকেল ি ত 

মহাপ ক। উপাধ ায়, এই িক ?  

উপাধ ায়। তাই তা নিছ।  

মহাপ ক। তিুম িক আমােদর ?  

দাদাঠাকুর। হা।ঁ তিুম আমােক িচনেব না, িক  আিমই তামােদর ।  
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মহাপ ক। তিুম ? তুিম আমােদর সম  িনয়ম ল ন কের এ কা   পথ িদেয় এেল! তামােক ক 

মানেব?  

দাদাঠাকুর। আমােক মানেব না জািন, িক  আিমই তামােদর ।  

মহাপ ক। তিুম ? তেব এই শ েবেশ কন?  

দাদাঠাকুর। এই তা আমার র বশ। তিুম য আমার সে  লড়াই করেব— সই লড়াই আমার র 

অভ থনা।  

মহাপ ক। কন তিুম আমােদর াচীর ভেঙ িদেয় এেল।  

দাদাঠাকুর। তিুম কাথাও তামার র েবেশর পথ রাখ িন।  

মহাপ ক। তিুম িক মেন কেরছ তিুম অ  হােত কের এেসছ বেল আিম তামার কােছ হার মানব।  

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। িক  িদেন িদেন হার মানেত হেব, পেদ পেদ।  

মহাপ ক। আমােক িনর  দেখ ভাবছ আিম তামােক আঘাত করেত পাির ন?  

দাদাঠাকুর। আঘাত করেত পার িক  আহত করেত পার না—আিম য তামার ।  

মহাপ ক। উপাধ ায়, তামরা এঁেক ণাম করেব নািক?  

উপাধ ায়। দয়া কের উিন যিদ আমােদর ণাম হণ কেরন তা হেল ণাম করব বিক—তা নইেল য— 

মহাপ ক। না, আিম তামােক ণাম করব না।  

দাদাঠাকুর। আিম তামার ণাম হণ করব না—আিম তামােক ণত করব।  

মহাপ ক। তিুম আমােদর পজূা িনেত আস িন?  

দাদাঠাকুর। আিম তামােদর পজূা িনেত আিস িন, অপমান িনেত এেসিছ।  

মহাপ ক। তামার প ােত অ ধারী এ কারা?  

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবতী—এরা শাণপাং ।  

সকেল। শাণপাং !  

মহাপ ক। এরাই তামার অনুবতী?  

দাদাঠাকুর। হা।ঁ  

মহাপ ক। এই ম হীন কমকা হীন দল!  

দাদাঠাকুর। এেসা তা, তামােদর ম  এেদর িনেয় দাও। এেদর কমকা  কী রকম তাও েম 

দখেত পােব।  

শাণপাং েদর গান 

িযিন    সকল কােজর কািজ, মারা 

            তািঁর কােজর স ী। 

যারঁ    নানারেঙর র , মারা 



55 
 

             তািঁর রেসর র ী। 

তারঁ     িবপলু ছে  ছে  

মারা     যাই চেল আনে , 

িতিন    যমিন বাজান ভরী, মােদর 

            তমিন নােচর ভি । 

এই     জ মরণ- খলায় 

মারা    িমিল তািঁর মলায় 

এই      খ:সেুখর জীবন মােদর 

            তািঁর খলার অ ী। 

ওের,    ডােকন িতিন যেব 

তারঁ     জলদম  রেব 

ছুিট     পেথর কাটঁা পােয় দ’ ল 

            সাগরিগির লি । 

মহাপ ক। আিম এই আয়তেনর আচায—আিম তামােক আেদশ করিছ তিুম এখন ওই দলেক 

সে  িনেয় বািহর হেয় যাও।  

দাদাঠাকুর। আিম যােক আচায িনযু  করব সই আচায; আিম যা আেদশ করব সই আেদশ।  

মহাপ ক। উপাধ ায়, আমরা এমন কের দািঁড়েয় থাকেল চলেব না। এেসা আমরা এেদর এখান থেক 

বািহর কের িদেয় আমােদর আয়তেনর সম  দরজা েলা আবার একবার ি ণ দৃঢ় কের ব  কির।  

উপাধ ায়। এরাই আমােদর বািহর কের দেব, সই স াবনাটাই বল বেল বাধ হে !  

থম শাণপাং । অচলায়তেনর দরজার কথা বলছ— স আমরা আকােশর সে  িদিব  সমান কের 

িদেয়িছ।  

উপাধ ায়। বশ কেরছ ভাই। আমােদর ভাির অসিুবধা হি ল। এত তালা-চািবর ভাবনাও ভাবেত হত! 

মহাপ ক। পাথেরর াচীর তামরা ভাঙেত পার, লাহার দরজা তামরা খুলেত পার, িক  আিম 

আমার ইি েয়র সম  ার রাধ কের এই বসলুম—যিদ ােয়াপেবশেন মির তব ু তামােদর হাওয়া 

তামােদর আেলা লশমা  আমােক শ করেত দব না।  

থম শাণপাং । এ পাগলটা কাথাকার র! এই তেলায়ােরর ডগা িদেয় ওর মাথার খুিলটা একটু ফাকঁ 

কের িদেল ওর বিু েত একট ুহাওয়া লাগেত পাের।  

মহাপ ক। িকেসর ভয় দখাও আমায়? তামরা মের ফলেত পার, তার বিশ মতা তামােদর 

নই।  
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থম শাণপাং । ঠাকরু, এই লাকটােক ব ী কের িনেয় যাই—আমােদর দেশর লােকর ভাির মজা 

লাগেব।  

দাদাঠাকুর। ওেক ব ী করেব তামরা? এমন কী ব ন তামােদর হােত আেছ।  

ি তীয় শাণপাং । ওেক িক কােনা শাি ই দব না।  

দাদাঠাকুর। শাি  দেব! ওেক শ করেতও পারেব না। ও আজ যখােন বেসেছ সখােন তামােদর 

তেলায়ার পৗছঁয় না।  

বালকদেলর েবশ 

সকেল। তিুম আমােদর ?  

দাদাঠাকুর। হা,ঁ আিম তামােদর ।  

সকেল। আমরা ণাম কির।  

দাদাঠাকরু। বৎস, তামরা মহাজীবন লাভ কেরা।  

থম বালক। ঠাকরু, তুিম আমােদর কী করেব।  

দাদাঠাকুর। আিম তামােদর সে  খলব।  

সকেল। খলেব!  

দাদাঠাকুর। নইেল তামােদর  হেয় সখু িকেসর।  

সকেল। কাথায় খলেব?  

দাদাঠাকুর। আমার খলার ম  মাঠ আেছ।  

থম বালক। ম । এই ঘেরর মেতা ম ?  

দাদাঠাকুর। এর চেয় অেনক বেড়া।  

ি তীয় বালক। এর চেয়ও বেড়া? ওই আিঙনাটার মেতা?  

দাদাঠাকুর। তার চেয়ও বেড়া।  

ি তীয় বালক। তার চেয়ও বেড়া! উঃ কী ভয়ানক!  

থম বালক। সখােন খলেত গেল পাপ হেব না?  

দাদাঠাকুর। িকেসর পাপ।  

ি তীয় বালক। খালা জায়গায় গেল পাপ হয় না?  

দাদাঠাকুর। না বাছা, খালা জায়গােতই সব পাপ পািলেয় যায়।  

সকেল। কখন িনেয় যােব।  

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শষ হেল।  

জেয়া ম। ( ণাম কিরয়া) ভু, আিমও যাব।  
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িব র। স ীব, আর ি ধা করেল কবল সময় ন  হেব। ভু, ওই বালকেদর সে  আমােদরও ডেক 

নাও। 

স ীব। মহাপ কদাদা, তিুম এেসা না! 

মহাপ ক। না, আিম না। 

 

 

৬ 
দভকপ ী 

গান 

প ক।                                
আিম য  সব িনেত চাই, সব িনেত ধাই র। 

আিম    আপনােক ভাই মলব য বাইের। 

         পােল আমার লাগল হাওয়া, 

         হেব আমার সাগর যাওয়া, 

ঘােট তরী নাই বাঁধা নাই র। 

         সেুখ েখ বেুকর মােঝ 

         পেথর বািঁশ কবল বােজ, 

সকল কােজ িন য তাই র। 

         পাগলািম আজ লাগল পাখায়, 

         পািখ িক আর থাকেব শাখায়? 

িদেক িদেক সাড়া য পাই র।  

আচােযর েবশ 

প ক। দূের থেক নানা কার শ  নেত পাি  আচাযেদব! অচলায়তেন বাধ হয় খুব সমােরাহ 

চলেছ।  

আচায। সময় তা হেয়েছ। কালই তা তাঁর আসবার কথা িছল। আমার মনটা ব াকলু হেয় উেঠেছ। 

একবার সতূেসামেক ওখােন পািঠেয় িদই।  

প ক। িতিন আজ একাদশীর তপণ করেবন বেল কাথায় ই তণৃ পাওয়া যায় সই খাঁেজ 

বিরেয়েছন।  
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দভকদেলর েবশ 

প ক। কী ভাই, তারা এত ব  িকেসর?  

থম দভক। নিছ অচলায়তেন কারা সব লড়াই করেত এেসেছ।  

আচায। লড়াই িকেসর? আজ তা  আসবার কথা।  

ি তীয় দভক। না না, লড়াই হে  খবর পেয়িছ। সম  ভেঙচুের একাকার কের িদেল য।  

ততৃীয় দভক। বাবাঠাকুর, তামরা যিদ কমু কর আমরা যাই ঠকাই িগেয়।  

আচায। ওখােন তা লাক ঢর আেছ, তামােদর ভয় নই বাবা।  

থম দভক। লাক তা আেছ িক  তারা লড়াই করেত পারেব কন?  

ি তীয় দভক। েনিছ কতরকম ম েলখা তাগাতািবজ িদেয় তারা খানা হাত আগােগাড়া কেষ বঁেধ 

রেখেছ। খােল না, পােছ কাজ করেত গেলই তােদর হােতর ণ ন  হয়।  

প ক। আচাযেদব, এেদর সংবাদটা সত ই হেব। কাল সম  রাত মেন হি ল চারিদেক িব া  

যন ভেঙচুের পড়েছ। ঘুেমর ঘাের ভাবিছলুম  বিুঝ। 

আচায। তেব িক  আেসন িন?  

প ক। হয়েতা বা দাদা ভলু কের আমার রই সে  লড়াই বািধেয় বেসেছন! আটক নই। রাে  

তােঁক হঠাৎ দেখ হয়েতা যমদূত বেল ভলু কেরিছেলন।  

থম দভক। আমরা েনিছ ক বলিছল ও এেসেছন।  

আচায। ও এেসেছন! স কী রকম হল!  

প ক। তেব লড়াই করেত কারা এেসেছ ব   তা?  

থম দভক। লােকর মুেখ িন তােদর নািক বেল দাদাঠাকুেরর দল।  

প ক। দাদাঠাকুেরর দল! ব   ব   িন, িঠক বলিছস তা র?  

ি তীয় দভক। হা,ঁ সকেলই তা বলেছ দাদাঠাকুেরর দল।  

প ক। ওের কী আন  র কী আন ! 

আচায। এিক প ক, হঠাৎ তিুম এ রকম উ  হেয় উঠেল কন? 

প ক। ভ,ু আমার মেনর একটা বাসনা িছল কােনা সুেযােগ যিদ আমােদর দাদাঠাকুেরর সে  র 

িমলন কিরেয় িদেত পাির, তাহেল দেখ িনই ক হাের ক জেত!  

আচায। প ক, তামার কথা আিম  বঝুেত পারিছ ন। তিুম দাদাঠাকরু বলছ কােক?  

প ক। আচাযেদব, ঐেট আমার গাপন কথা, অেনকিদন থেকই মেন রেখ িদেয়িছ। এখন তামােক 

বলব না ভু, যিদ িতিন এেস থােকন তাহেল এেকবাের চােখ চােখ িমিলেয় দব।  

থম দভক। বাবাঠাকুর, কমু কেরা, একবার ওেদর সে  লেড় আিস— দিখেয় িদই এখােন মানুষ 

আেছ।  
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প ক। আয় না ভাই আিমও তােদর সে  চলব র।  

ি তীয় দভক। তুিমও লড়েব নািক ঠাকরু?  

প ক। হা,ঁ লড়ব।  

আচায। কী বলছ প ক! তামােক লড়েত ক ডাকেছ!  

প ক। আমার াণ ডাকেছ। একটা িকেসর মায়ােত মন জিড়েয় রেয়েছ ভু। যন কবলই  

দখিছ— আর যতই জার করিছ িকছুেতই জাগেত পারিছ ন। কবল এমন বেস বেস হেব না দব! 

এেকবাের লড়াইেয়র মাঝখােন িগেয় পড়েত না পারেল িকছুেতই এ ঘার কাটেব না।  

গান 

                আর নেহ আর নয়। 

আিম       কির ন আর ভয়। 

আমার      ঘুচল বাধঁন ফলল সাধন 

            হল বাধঁন য়।  

ওই        আকােশ ওই ডােক, 

আমায়      আর ক ধের রােখ। 

আিম       সকল য়ার খুেলিছ আজ 

            যাব সকলময়। 

ওরা       বেস বেস িমেছ 

ধ ু       মায়াজাল গািঁথেছ, 

ওরা        কী য গােন ঘেরর কােণ 

            আমায় ডােক িপেছ। 

আমার      অ  হল গড়া, 

আমার      বম হল পরা, 

এবার       ছুটেব ঘাড়া পবনেবেগ 

            করেব ভবুন জয়। 

মালীর েবশ 

মালী। আচাযেদব, আমােদর  আসেছন।  

আচায। বিলস কী! ? িতিন এখােন আসেছন? আমােক আ ান করেলই তা আিম যতমু।  

থম দভক। এখােন তামােদর  এেল তাঁেক বসাব কাথায়!  
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ি তীয় দভক। বাবাঠাকরু, তিুম এখােন তারঁ বসবার জায়গােক একট ু শাধন কের নাও—আমরা তফােত 

সের যাই।  

আর-একদল দভেকর েবশ 

থম দভক। বাবাঠাকুর, এ তামােদর  নয়— স এ পাড়ায় আসেব কন! এ য আমােদর গাসঁাই!  

ি তীয় দভক। আমােদর গাঁসাই?  

থম দভক। হা ঁ র হাঁ, আমােদর গাসঁাই। এমন সাজ তার আর কখেনা দিখ িন! এেকবাের চাখ 

ঝলেস যায়।  

ততৃীয় দভক। ঘের কী আেছ র ভাই সব বর ক ।  

ি তীয় দভক। বেনর জাম আেছ র।  

চতথু দভক। আমার ঘের খজুর আেছ।  

থম দভক। কােলা গা র ধ িশ   িগর েয় আেনা দাদা।  

দাদাঠাকুেরর েবশ 

আচায। ( ণাম কিরয়া) জয় িজর জয়!  

প ক। এ কী! এ য দাদাঠাকরু!  কাথায়?  

দভকদল। গাসঁাইঠাকরু! ণাম হই। খবর িদেয় এেল না কন? তামার ভাগ য তির হয় িন।  

দাদাঠাকুর। কন ভাই, তােদর ঘের আজ রা া চেড় িন নািক? তারাও ম  িনেয় উেপাস করেত আর  

কেরিছস নািক র?  

থম দভক। আমরা আজ ধ ুমাষকলাই আর ভাত চিড়েয়িছ। ঘের আর িকছু িছল না।  

দাদাঠাকুর। আমারও তােতই হেয় যােব।  

প ক। দাদাঠাকুর, আমার ভাির গব িছল এ রােজ  একলা আিমই কবল িচিন তামােক। কারও য 

িচনেত আর বািক নই।  

থম দভক। ওই তা আমােদর গাসঁাই, পিূণমার িদেন এেস আমােদর িপেঠ খেয় গেছ, তার পর 

এই কতিদন পের দখা। চ   ভাই, আমােদর যা আেছ সব সং হ কের আিন।  

[ ান  

দাদাঠাকুর। আচায, তিুম এ কী কেরছ?  

আচায। কী য কেরিছ তা বাঝবারও শি  আমার নই। তেব এইটুক ুবিুঝ—আিম সব ন  কেরিছ।  

দাদাঠাকুর। িযিন তামােক মিু  দেবন তােঁকই তিুম কবল বাধঁবার চ া কেরছ।  

আচায। িক  বাঁধেত তা পাির িন ঠাকরু। তাঁেক বাঁধিছ মেন কের যত েলা পাক িদেয়িছ সব পাক 

কবল িনেজর চািরিদেকই জিড়েয়িছ। য হাত িদেয় সই বাধঁন খালা যেত পারত সই হাতটা সু  

বেঁধ ফেলিছ।  
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দাদাঠাকুর। িযিন সব জায়গায় আপিন ধরা িদেয় বেস আেছন তােঁক একটা জায়গায় ধরেত গেলই 

তােঁক হারােত হয়।  

আচায। িতিন য আেছন এই খবরটা মেনর মেধ  পৗছঁায় িন বেলই মেন কের বেসিছলুম তাঁেক বিুঝ 

কৗশল কের গেড় তলুেত হয়। তাই িদনরাত বেস বেস এত ব থেচ ার জাল পািকেয়িছ।  

দাদাঠাকুর। তামার য কারাগারটােত তামার িনেজেকই আঁেট না সইখােন তােঁক িশকল পরাবার 

আেয়াজন না কের তাঁরই এই খালা মি েরর মেধ  তামার আসন পাতবার জেন  ত হও।  

আচায। আেদশ কেরা ভ।ু ভলু কেরিছলুম জেনও স ভলু ভাঙেত পাির িন। পথ হািরেয়িছ তা 

জানতমু, যতই চলিছ ততই পথ হেত কবল বিশ দেূর িগেয় পড়িছ তাও বঝুেত পেরিছলুম, িক  

ভেয় থামেত পারিছলুম না। এই চে  হাজার বার ঘুের বড়ােনােকই পথ খঁুেজ পাবার উপায় বেল মেন 

কেরিছলুম।  

দাদাঠাকুর। য-চ  কবল অভ ােসর চ , যা কােনা জায়গােতই িনেয় যায় না, কবল িনেজর মেধ ই 

ঘিুরেয় মাের, তার থেকই বর কের সাজা রা ায় িবে র সকল যা ীর সে  দাড়ঁ কিরেয় দবার 

জেন ই আিম আজ এেসিছ।  

আচায। ধন  কেরছ। িক  এতিদন আস িন কন ভ?ু আমােদর আয়তেনর পােশই এই দভকপাড়ায় 

তিুম আনােগানা করছ আর কত বৎসর হেয় গল আমােদর আর দখা িদেল না!  

দাদাঠাকুর। এেদর দখা দওয়ার রা া য সাজা। তামােদর সে  দখা করা তা সহজ কের রাখ িন।  

প ক। ভােলাই কেরিছ, তামার শি  পরী া কের িনেয়িছ। তুিম আমােদর পথ সহজ কের দেব িক  

তামার পথ সহজ নয়। এখন, আিম ভাবিছ তামােক ডাকব কী বেল? দাদাঠাকরু, না ?  

দাদাঠাকুর। য জানেত চায় না য আিম তােক চালাি  আিম তার দাদাঠাকরু, আর য আমার আেদশ 

িনেয় চলেত চায় আিম তার ।  

প ক। ভ,ু তুিম তাহেল আমার ইই। আমােক আিমই চালাি , আর আমােক তিুমই চালা  এই 

েটাই আিম িমিশেয় জানেত চাই। আিম শাণপাং  না, তামােক মেন চলেত ভয় নই। তামার 

মেুখর আেদশেকই আনে  আমার মেনর ই া কের তুলেত পারব। এবার তেব তামার সে  তামারই 

বাঝা মাথায় িনেয় বিরেয় পিড় ঠাকরু।  

দাদাঠাকুর। আিম তামার জায়গা িঠক কের রেখিছ।  

প ক। কাথায় ঠাকরু?  

দাদাঠাকুর। ওই অচলায়তেন।  

প ক। আবার অচলায়তেন! আমার কারাদে র ময়াদ ফুেরায় িন?  

দাদাঠাকুর। কারাগার যা িছল স তা আিম ভেঙ ফেলিছ, এখন সই উপকরণ িদেয় সইখােনই 

তামােক মি র গঁেথ তলুেত হেব।  
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প ক। ঠাকরু, আিম তামােক জাড়হাত কের বলিছ, আর আমােক বিসেয় রাখার কােজ লািগেয়া না। 

তামার ঐ বীরেবেশ আমার মন ভুেলেছ— তামােক এমন মেনাহর আর কখেনা দিখ িন।  

দাদাঠাকুর। ভয় নই প ক। অচলায়তেন আর সই শাি  দখেত পােব না। তার ার ফুেটা কের িদেয় 

আিম তার মেধ ই লড়াইেয়র ঝােড়া হাওয়া এেন িদেয়িছ। িনেজর নাসা ভােগর িদেক একদেৃ  

তািকেয় বেস থাকবার িদন এখন িচরকােলর মেতা ঘিুচেয় িদেয়িছ।  

প ক। িক  অচলায়তেনর লােক য আমােক আপন বেল হণ করেব না ভ।ু  

দাদাঠাকুর। আিম বলিছ তিুম অচলায়তেনর লােকর সকেলর চেয় আপন।  

প ক। িক  দাদাঠাকুর, আিম কবল একলা, একলা, ওরা আমােক সবাই ঠেল রেখ দেব।  

দাদাঠাকুর। ওরা তামােক হণ করেত চাে  না, সইজেন ই ওখােন তামার সবেচেয় দরকার। ওরা 

তামােক ঠেল িদে  বেলই তিুম ওেদর ঠলেত পারেব না।  

প ক। আমােক কী করেত হেব?  

দাদাঠাকুর। য যখােন ছিড়েয় আেছ সবাইেক ডাক িদেয় আনেত হেব।  

প ক। সবাইেক িক কেুলােব?  

দাদাঠাকুর। না যিদ কেুলায় তাহেল এমিন কের দয়াল আবার আর-একিদন ভাঙেতই হেব সই বুেঝ 

গেঁথা—আমার আর কাজ বািড়েয়া না।  

প ক। শাণপাং েদর— 

দাদাঠাকুর । হা,ঁ ওেদরও ডেক এেন বসােত হেব, ওরা একট ুবসেত িশখুক।  

প ক। ওেদর বিসেয় রাখা! সবনাশ! তার চেয় ওেদর ভাঙেত চুরেত িদেল ওরা বিশ ঠা া থােক। 

ওরা য কবল ছটফট করােকই মিু  মেন কের।  

দাদাঠাকুর। ছােটা ছেলেক পাকা বল িদেল স ভাির খুিশ হেয় মেন কের এটা খলার গালা। কবল 

সটােক গিড়েয় িনেয় বড়ায়। ওরাও সইরকম াধীনতােক বাইের থেক ভাির একটা মজার িজিনস 

বেল জােন—িক  জােন না ি র হেয় বেস তার িভতর থেক সার পদাথটা বর কের িনেত হয়। 

িকছুিদেনর জেন  তামার মহাপ কদাদার হােত ওেদর ভার িদেলই খািনকটা ঠা া হেয় ওরা িনেজর 

িভতেরর িদকটােত পাক ধরাবার সময় পােব।  

প ক। তাহেল আমার মহাপ কদাদােক িক ঐখােনই— 

দাদাঠাকুর। হা ঁঐখােনই বিক। তার ওখােন অেনক কাজ। এতিদন ঘর ব  কের অ কাের ও মেন 

করিছল চাকাটা খুব চলেছ, িক  চাকাটা কবল এক জায়গায় দাঁিড়েয় ঘরুিছল তা স দখেতও পায় 

িন। এখন আেলােত তার দৃি  খুেল গেছ, স আর  

স-মানুষ নই। কী কের আপনােক আপিন ছািড়েয় উঠেত হয় সইেট শখাবার ভার ওর উপর। 

ধুাতৃ া- লাভভয়-জীবনমৃতু র আবরণ িবদীণ কের আপনােক কাশ করার রহস  ওর হােত আেছ।  
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আচায। আর এই িচর-অপরাধীর কী িবধান করেল ভ?ু  

দাদাঠাকুর। তামােক আর কাজ করেত হেব না আচায। তিুম আমার সে  এেসা।  

আচায। বাচঁােল ভু, আমােক র া করেল। আমার সম  িচ  িকেয় পাথর হেয় গেছ—আমােক 

আমারই এই পাথেরর বড়া থেক বর কের আেনা। আিম কােনা স দ চাই ন—আমােক একট ুরস 

দাও।  

দাদাঠাকুর। ভাবনা নই আচায, ভাবনা নই—আনে র বষা নেম এেসেছ—তার ঝর ঝর শে  মন নৃত  

করেছ আমার। বাইের বিরেয় এেলই দখেত পােব চািরিদক ভেস যাে । ঘের বেস ভেয় কাঁপেছ 

কারা। এ ঘনেঘার বষার কােলা মেঘ আন , তী  িব েত আন , বে র গজেন আন । আজ 

মাথার উ ীষ যিদ উেড় যায় তা যাক, গােয়র উ রীয় যিদ িভেজ যায় তা িভেজ যাক—আজ েযাগ 

এেক বেল ক! আজ ঘেরর িভত যিদ ভেঙ িগেয় থােক যাক না—আজ এেকবাের বেড়া রা ার 

মাঝখােন হেব িমলন।  

সভুে র েবশ 

সভু । !  

দাদাঠাকুর। কী বাবা?  

সভু । আিম য-পাপ কেরিছ তার তা ায়ি  শষ হল না!  

দাদাঠাকুর। তার আর িকছু বািক নই।  

সভু । বািক নই?  

দাদাঠাকুর। না। আিম সম  চরুমার কের ধেুলায় লুিটেয় িদেয়িছ।  

সভু । একজটা দবী— 

দাদাঠাকুর। একজটা দবী! উ েরর িদেকর দয়ালটা ভাঙবামা ই একজটা দবীর সে  আমােদর 

এমিন িমল হেয় গল য, স আর কােনািদন জটা িলেয় কাউেক ভয় দখােব না। এখন তােক 

দখেল মেন হেব স আকােশর আেলা—তার সম  জটা আষােঢ়র নবীন মেঘর মেধ  জিড়েয় িগেয়েছ।  

সভু । এখন আিম কী করব।  

প ক। এখন তিুম আছ ভাই আর আিম আিছ। জেন িমেল কবলই উ র দি ণ পুব পি েমর সম  

দরজা-জানলা েলা খুেল খুেল বড়াব।  

উপাচায। ( েবশ কিরয়া) তণৃ পাওয়া গল না— কাথাও তণৃ পাওয়া গল না।  

আচায। সূতেসাম, তুিম বিুঝ তণৃ খঁুেজই বড়াি েল?  

উপাচায। হা,ঁ ই তণৃ, স তা কাথাও পাওয়া গল না। হায় হায়! এখন আিম কির কী! এমন 

জায়গােতও মানুষ বাস কের!  

আচায। থাক তামার তণৃ। এিদেক একবার চেয় দেখা।  
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উপাচায। এ কী! এ য আমােদর ! এখােন! এই দভকেদর পাড়ায়! এখন উপায় কী! ওঁেক 

কাথায়— 

দভকগেণর অঘ  লইয়া েবশ 

থম দভক। গাসঁাই, এই-সব তামার জেন  এেনিছ। কতেনর মািস পর  িপেঠ তির কেরিছল, তার 

িকছু বািক আেছ— 

উপাচায। আের আের, সবনাশ করেল র! কিরস কী! উিন য আমােদর ।  

ি তীয় দভক। তামােদর  আবার কাথায়? এ তা আমােদর গাসঁাই।  

দাদাঠাকুর। দ ভাই, আর িকছু এেনিছস?  

ি তীয় দভক। হা,ঁ জাম এেনিছ।  

ততৃীয় দভক। িকছু দই এেনিছ।  

দাদাঠাকুর। সব এখােন রা  । এেসা ভাই প ক, এেসা আচায অদীনপণু -নূতন আচায আর পরুাতন 

আচায এেসা, এেদর ভি র উপহার ভাগ কের িনেয় আজেকর িদনটােক সাথক কির।  

বালকগেণর েবশ 

সকেল। !  

দাদাঠাকুর। এেসা বাছা, তামরা এেসা।  

থম বালক। কখন আমরা বর হব?  

দাদাঠাকুর। আর দির নই —এখনই বর হেত হেব।  

ি তীয় বালক। এখন কী করব?  

দাদাঠাকুর। এই য তামােদর ভাগ তির হেয়েছ।  

থম বালক। ও ভাই, এই য জাম—কী মজা।  

ি তীয় বালক। ওের ভাই, খজুর—কী মজা।  

ততৃীয় বালক। , এেত কােনা পাপ নই?  

দাদাঠাকুর। িকছু না—পণূ  আেছ।  

থম বালক। সকেলর সে  এইখােন বেস খাব?  

দাদাঠাকুর। হা ঁএইখােনই।  

শাণপাং দেলর েবশ 

থম শাণপাং । দাদাঠাকরু।  

ি তীয় শাণপাং । আর তা পাির ন। দয়াল তা একটাও বািক রািখ িন। এখন কী করব? বেস বেস 

পা ধের গল য।  

দাদাঠাকুর। ভয় নই র। ধু ধু বিসেয় রাখব না। তােদর কাজ দব।  
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সকেল। কী কাজ দেব?  

দাদাঠাকুর। আমােদর প কদাদার সে  িমেল ভাঙা িভেতর উপর আবার গাথঁেত লেগ যেত হেব।  

সকেল। বশ, বশ, রািজ আিছ।  

দাদাঠাকুর। ওই িভেতর উপর কাল যেু র রাে  িবরেকর রে র সে  শাণপাং র র  িমেল 

িগেয়েছ।  

সকেল। হা ঁিমেলেছ।  

দাদাঠাকুর। সই িমলেনই শষ করেল চলেব না। এবার আর লাল নয়, এবার এেকবাের । নূতন 

সৗেধর সাদা িভতেক আকােশর আেলার মেধ  অ েভদী কের দাড়ঁ করাও। মেলা তামরা ইদেল, 

লােগা তামােদর কােজ।  

সকেল। তাই লাগব। প কদাদা, তাহেল তামােক উঠেত হে , অমন কের ঠা া হেয় বেস থাকেল 

চলেব না। রা কেরা। আর দির না।  

প ক। ত আিছ।  তেব ণাম কির। আচাযেদব আশীবাদ কেরা।  

---------- 


