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সূিনা 
মাচিনী নাচিকার উৎপচির একিা চিশশ্ষ ইচতহাস আশে,  সস স্বপ্নঘচিত। 

কচিকঙ্কণশক সদিী স্বশপ্ন আশদশ্ কশরচেশিন তাাঁর গুণকীতথন করশত। আমার 

স্বশপ্ন সদিীর আচির্থাি চেি না,  চেি হঠাৎ মশনর একিা গর্ীর আত্মপ্রকাশ্ 

ঘুমন্ত িুচির সুশ াগ চনশয়। 

তখন চেিুম িণ্ডশন। চনমন্ত্রণ চেি চপ্রমশরাজ চহশি তারক পাচিশতর 

িাসায়। প্রিাসী িাঙাচিশদর প্রায়ই সসখাশন হত জিিা,  আর তার সশে 

িিত সর্াজ। সগাশিমাশি রাত হশয় সগি।  াাঁশদর িাচিশত চেিুম,  অত 

রাশত্র দরজার ঘন্টা িাচজশয় চদশয় হঠাৎ িমক িাচগশয় চদশি গৃহ্থ সসিাশক 

দুঃসহ িশিই গণয করশতন ;  তাই পাচিত সাশহশির অনুশরাশে তাাঁর 

ওখাশনই রাচত্র াপন স্বীকার কশর চনিুম। চিোনায়  খন  শুিুম তখশনা 

িিশে কিরশির অচন্তম পিথ,  আমার ঘুম চেি আচিি হশয়। 

এমন সময় স্বপ্ন সদখিুম,  স ন আমার সামশন একিা নািশকর অচর্নয় 

হশে। চিষয়িা একিা চিশরাশহর িক্রান্ত। দই িন্ধুর মশেয এক িন্ধ ু

কতথিযশিাশে সসিা ফাাঁস কশর চদশয়শেন রাজার কাশে। চিশরাহী িন্দী হশয় 

এশিন রাজার সামশন। মৃতুযর পূশিথ তাাঁর সশ্ষ ইো পূণথ করিার জশনয 

তাাঁর িন্ধুশক স ই তাাঁর কাশে এশন সদওয়া হি দই হাশতর চশ্কি তাাঁর 

মাথায় সমশর িন্ধুশক চদশিন রূ্চমসাৎ কশর। 

সজশগ উশঠ স িা আমাশক আশ্চর্  সঠকি সসিা হশে এই স ,  আমার 

মশনর একর্াগ চনশশ্চষ্ট সরাতামাত্র,  অনযর্াগ িুশন িশিশে একখানা নািক। 

স্পষ্ট সহাক অস্পষ্ট সহাক একিা কথািাতথার োরা গল্পশক িহন কশর 

িশিচেি। সজশগ উশঠ সস আচম মশন আনশত পারিুম না। পাচিত সাশহিশক 

মশনর চক্রয়ার এই চিস্ময়করতা জাচনশয়চেিুম। চতচন এিাশত চিশশ্ষ সকাশনা 

ঔৎসুকয সিাে করশিন না। 
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চকন্তু অশনক কাি এই স্বপ্ন আমার জাগ্রত মশনর মশেয সঞ্চরণ 

কশরশে। অিশশ্শষ অশনক চদন পশর এই স্বশপ্নর স্মচৃত নাচিকার আকার 

চনশয় শ্ান্ত হি।  

সিাে কচর এই নাচিকায় আমার রিনার একিা চকেু চিশশ্ষত্ব চেি,  

সসিা অনুর্ি কশরচেিুম  খন চিতীয় িার ইংিশণ্ড িাসকাশি এর ইংশরচজ 

অনুিাদ সকাশনা ইংশরজ িন্ধুর সিাশখ পিি।  প্রথম সদখা সগি এিা আচিথস্ট 

সরাশিনস্টাইশনর মনশক চিশশ্ষর্াশি আকষথণ কশরশে। কখশনা কখশনা এিাশক 

তাাঁর ঘশর অচর্নয় করিার ইশেও তাাঁর হশয়চেি। আমার মশন হি,  এই 

নািশকর প্রোন িচরত্রগুচি তাাঁর চশ্ল্পী- মশন মূচতথরূশপ স্পষ্ট হশয় উশঠশে। 

তার পশর এক চদন সেশর্চিয়াশনর মুশখ এর সম্বশন্ধ মন্তিয শুনিুম। চতচন 

কচি এিং গ্রীক সাচহশতযর রসজ্ঞ। চতচন আমাশক িিশিন,  এই নািশক 

চতচন গ্রীক নািযকিার প্রচতরূপ সদশখশেন। তার অথথ কী তা আচম সম্পণূথ 

িুঝশত পাচর চন,  কারণ  চদও চকেু চকেু তজথমা পশিচে,  তি ু গ্রীক নািয 

আমার অচর্জ্ঞতার িাইশর। সশ্ক্সপীয়শরর নািক আমাশদর কাশে িরাির 

নািশকর আদশ্থ। তার িহুশ্াখাচয়ত বিচিত্রয িযাচি ও ঘাতপ্রচতঘাত প্রথম 

সথশকই আমাশদর মনশক অচেকার কশরশে। মাচিনীর নািযরূপ সং ত সংহত 

এিং সদশ্কাশির োরায় অচিচেন্ন। এর িাচহশরর রূপায়ণ সম্বশন্ধ স  মত 

শুশনচেিুম এ হশে তাই। কচিতার মমথকথাচি প্রথম সথশকই  চদ রিনার 

মশেয সজশনশুশন িপন  করা না হশয় থাশক তশি কচির কাশেও সসিা 

প্রতযক্ষ হশয় উঠশত সদচর িাশগ,  আজ আচম জাচন মাচিনীর মশেয কী 

কথাচি চিখশত চিখশত উদ্ভাচিত হশয় চেি সগৌণরূশপ ঈষৎশগাির। আসি 

কথা,  মসনর একিা সতযকার চিস্মশয়র আশিািন ওর মশেয সদখা চদশয়শে। 

আমার মশনর মশেয েশমথর সপ্ররণা তখন সগৌরীশ্ংকশরর উিুঙ্গ চশ্খশর শুভ্র 

চনমথি তুষারপুশের মশতা চনমথি চনচিথকল্প হশয় স্তব্ধ চেি না,  সস চিগচিত 

হশয় মানিশিাশক চিচিত্র মেিরূশপ বমত্রীরূশপ আপনাশক প্রকাশ্ করশত 

আরম্র্ কশরশে। চনচিথকার তত্ত্ব নয়  সস,  মূচতথশ্ািার মাচিশত পাথশর নানা 

অদ্ভুত আকার চনশয় মানুষশক সস হতিুচি করশত আশস চন। সকাশনা 
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বদিিাণীশক সস আরয় কশর চন। সতয  ার স্বর্াশি,  স  মানুশষর অন্তশর 

অপচরশময় করুণা,  তার অন্তুঃকরণ সথশক এই পচরপূণথ মানিশদিতার 

আচির্থাি অনয মানুশষর চিশি প্রচতফচিত হশত থাশক। সকি আনুষ্ঠাচনক 

সকি সপৌরাচণক েমথজচিিতা সর্দ কশর তশিই এর  থাথথ স্বরূপ প্রকাশ্ 

হশত পাশর। 

আমার এ মশতর সতযাসতয আশিািয নয়।  িক্তিয এই স ,  এই 

র্াশির উপশর মাচিনী স্বতই চনশজশক প্রচতচষ্ঠত কশরশে;  এরই  া দুঃখ,  

এরই  া মচহমা,  সসইশিশতই এর কািযরস। এই র্াশির অঙু্কর আপনা-

আপচন সদখা চদশয়চেি ‘ প্রকৃচতর প্রচতশশ্াশে’ ,  সস-কথা সর্শি সদখিার 

স াগয। চনঝথশরর স্বপ্ন র্শে হয়শতা তারও আশগ এর আর্াস পাওয়া  ায়। 

 

রািণ ১৩৪৭ 
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প্রথম দৃশ্য 
রাজান্তুঃপুর 

মাচিনী ও কাশ্যপ 

কাশ্যপ।   তযাগ কশরা,  িৎশস,  তযাগ কশরা সুখ-আশ্া 

দুঃখর্য় ;  দূর কশরা চিষয়চপপাসা ;  

চেন্ন কশরা সংসারিন্ধন ;  পচরহশরা 

প্রশমাদপ্রিাপ িঞ্চিতা ;  চিশি েশরা 

ধ্রুিশ্ান্ত সুচনমথি প্রজ্ঞার আশিাক 

রাচত্রচদন— সমাহশশ্াক পরারূ্ত সহাক। 

মাচিনী।    র্গিন্,  রুি আচম,  নাচহ সহচর সিাশখ ;  

সন্ধযায় মুচরতদি পশের সকারশক 

আিি ভ্রমরী-  স্বণথশরণুরাচশ্মাশঝ 

মৃত জিপ্রায়। তিু কাশন এশস িাশজ 

মুচক্তর সংগীত,  তুচম কৃপা কর  শি। 

কাশ্যপ।    আশ্ীিথাদ কচরিাম,  অিসান হশি 

চির্ািরী,  জ্ঞানসূ থ-উদয়- উৎসশি 

জাগ্রত এ জগশতর জয়জয়রশি 

শুর্িশে সুপ্রর্াশত হশি উদ্ঘািন 

পুষ্পকারাগার তি।  সসই মহাক্ষণ 

এশসশে চনকশি। আচম তশি িচিিাম 

তীথথপ থিশন। 

মাচিনী।              িশহা দাসীর প্রণাম। 

[  কাশ্যশপর প্র্থান 

মহাক্ষণ আচসয়াশে। অন্তর িঞ্চি 

স ন িাচরচিন্দুসম কশর িিমি 
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পেদশি। সনত্র মুচদ শুচনশতচে কাশন 

আকাশশ্র সকািাহি;  কাহারা সক জাশন 

কী কচরশে আশয়াজন আমাশর চঘচরয়া,  

আচসশতশে  াইশতশে চফচরয়া চফচরয়া 

অদৃশ্যমুরচত। করু্ চিদযশতর মশতা 

িমচকশে আশিা ;  িায়ুর তরে  ত 

শ্ব্দ কচর কচরশে আঘাত। িযথাসম 

কী স ন িাচজশে আচজ অন্তশরশত মম 

িারম্বার— চকেু আচম নাচর িুচঝিাশর 

জগশত কাহারা আচজ ডাচকশে আমাশর। 

 

রাজমচহষীর প্রশিশ্ 

মচহষী।    মা সগা মা,  কী কচর সতাশর িশয়। ওশর িাো,  

এ-সি চক সাশজ সতাশর করু্,  এই কাাঁিা 

নিীন িয়শস?  সকাথা সগি সিশ্রূ্ষা 

সকাথা আর্রণ?  আমার সসানার উষা 

স্বণথপ্রর্াহীনা,  এও চক সিাশখর ’ পশর 

সহয হয়  মার?  

মাচিনী।               কখশনা রাজার ঘশর 

জশে না চক চর্খাচরনী?  দচরশরর কূশি 

তুই স ,  মা জশেচেস সস চক সগচি রু্শি 

রাশজশ্বরী?  সতার সস িাশপর দচররতা 

জগৎচিখযাত,  িল্ মা,  সস  াশি সকাথা?  

তাই আচম েচরয়াচে অিংকারসম 

সতামার িাশপর বদনয সিথ অশে মম,  

মা আমার। 

মচহষী।              ওশগা,  আপন িাশপর গশিথ 

আমার িাশপশর দাও সখাাঁিা?  তাই গশর্থ 
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েশরচেনু সতাশর,  ওশর অহংকারী সমশয়?  

জাচনস,  আমার চপতা সতার চপতা সিশয় 

শ্তগুশণ েনী,  তাই,  েনরত্নমাশন 

এত তাাঁর সহিা। 

মাচিনী।               সস সতা সকশিই জাশন। 

স চদন চপতৃিয তি,  চপতৃেনশিাশর্ 

িচঞ্চশিন চপতাশর সতামার,  মনুঃশক্ষাশর্ 

োচিশিন গৃহ চতচন। সিথ েনজন  

সম্পদ সহায় কচরশিন চিসজথন 

অকাতর মশন ;  শুেু স শত্ন আচনিা 

বপতৃক সদিতামূচতথ শ্ািগ্রামচশ্িা 

দচররকুচিশর। সসই তাাঁর েমথখাচন 

সমার জেকাশি সমাশর চদশয়ে,  মা,  আচন— 

আর চকেু নশহ। থাক্- না মা,  সিথক্ষণ 

তি চপতৃর্িশনর দচরশরর েন  

সতামাচর কনযার হৃশদ। আমার চপতার 

 া- চকেু ঐশ্ব থ আশে েনরত্নর্ার 

থাক্ রাজপুত্রতশর। 

মচহষী।                      সক সতামাশর সিাশঝ 

মা আমার!  কথা শুশন জাচন না সকন স  

িশক্ষ আশস জি। স চদন আচসচি সকাশি 

মাশয়শর িযাকুি কচর,  সক জাচনত তশি 

িাকযহীন মূঢ় চশ্শু,  ক্রন্দনকশলাশি 

সসই ক্ষুর মুগ্ধ মুখ এত কথা কশি 

দই চদন পশর। থাচক সতার মুখ সিশয়,  

র্শয় কাাঁশপ িুক। ও সমার সসানার সমশয়,  

এ েমথ সকাথায় সপচি,  কী শ্াস্ত্রিিন?  

আমার চপতার ের্ম সস সতা পুরাতন 
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অনাচদ কাশির। চকন্তু মা সগা,  এ স  তি 

সৃচষ্টোিা সিদোিা েমথ অচর্নি 

আচজকার- গিা। সকাথা হশত ঘশর আশস 

চিেমথী সন্নযাসী?  সদশখ আচম মচর ত্রাশস। 

কী মন্ত্র চশ্খায় তারা,  সরি হৃদয় 

জিায় চমথযার জাশি?  সিাশক না চক কয় 

সিৌশিরা চপশ্ািপন্থী,  জাদচিদযা জাশন,  

সপ্রতচসি তারা। সমার কথা িশহা কাশন,  

িাো সর আমার!  েমথ চক খুাঁচজশত হয় ?  

সূশ থর মতন েমথ চিরশজযাচতমথয় 

চিরকাি আশে। েশরা তুচম সসই েমথ,  

সরি সস পথ।  িহ ব্রতচক্রয়াকমথ 

র্চক্তর্শর। চশ্িপূজা কশরা চদন ামী,  

ির  মাচগ িশহা,  িাো,  তাাঁচর মশতা স্বামী। 

সসই পচত হশি সতার সমস্ত সদিতা,  

শ্াস্ত্র হশি তাাঁচর িাকয,  সরি এ কথা। 

শ্াস্ত্রজ্ঞানী পচণ্ডশতরা মরুক র্াচিয়া 

সতযাসতয েমথােমথ কতথাকমথচক্রয়া 

অনুস্বার- িন্দ্রচিন্দ ু িশয়। পুরুশষর 

সদশ্শর্শদ কািশর্শদ প্রচতচদিশসর 

স্বতন্ত্র নূতন েমথ ;  সদা হাহা ক’ সর 

চফশর তারা শ্াচন্ত িাচগ সশন্দহসাগশর,  

শ্াস্ত্র িশয় কশর কািাকাচি। রমণীর 

েমথ থাশক িশক্ষ সকাশি চিরচদন চ্থর 

পচতপুত্ররূশপ। 

 

রাজার প্রশিশ্ 
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রাজা।               কনযা,  ক্ষান্ত হও এশি 

চকেুচদন- তশর। উপশর আচসশে সনশি 

ঝচিকার সমঘ। 

মচহষী।               সকাথা হশত চমথযা র্য় 

আচনয়াে মহারাজ?  

রাজা।               িশিা চমথযা নয়।  

হায় সর অশিাে সমশয়,  নি  েমথ  চদ 

ঘশরশত আচনশত িাস,  সস চক িষথানদী 

এশকিাশর তি সর্শঙ হইশি প্রকাশ্ 

সদশ্চিশদশশ্র দৃচষ্টপশথ?  িজ্জাত্রাস 

নাচহ তার?  আপনার েমথ আপনাচর,  

থাশক স ন সংশগাপশন,  সিথনরনারী 

সদশখ স ন নাচহ কশর সিষ,  পচরহাস 

না কশর কশঠার। েশমথশর রাচখশত িাস 

রাখ্ মশন মশন। 

মচহষী।              র্ৎথসনা কচরে সকন 

িাোশর আমার মহারাজ?  কত স ন 

অপরােী। কী চশ্ক্ষা চশ্খাশত এশি আজ,  

পাপ রাষ্ট্রনীচত?  িুকাশয় কচরশি কাজ,  

েমথ চদশি িাপা!  সস সমশয় আমার নয়।  

সােুসন্নযাসীর কাশে উপশদশ্ িয়,  

শুশন পুণযকথা,  কশর সজ্জশনর সসিা— 

আচম সতা িুচঝ না তাশহ সদাষ চদশি সকিা,  

র্য় িা কাহাশর। 

রাজা।               মহারানী,  প্রজাগণ 

ক্ষুব্ধ অচতশ্য়। িাশহ তারা চনিথাসন 

মাচিনীর। 

মচহষী।               কী িচিশি!  চনিথাসন কাশর!  
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মাচিনীশর?  মহারাজ,  সতামার কনযাশর?  

রাজা।      েমথনাশ্-আশ্ঙ্কায় ব্রাহ্মশণর দি 

এক হশয়— 

মচহষী।              েমথ জাশন ব্রাহ্মশণ সকিি?  

আর েমথ নাই?  তাশদচর পুাঁচথশত সিখা 

সিথসতয,  অনয সকাথা নাচহ তার সরখা 

এ চিশ্বসংসাশর?  ব্রাহ্মশণরা সকাথা আশে 

সডশক চনশয় এশসা। আমার সমশয়র কাশে 

চশ্শখ চনক েমথ কাশর িশি। সফশি চদক 

কীশি-কািা েমথ তার,  চেক্ চেক্ চেক্। — 

ওশর িাো,  আচম িি নিমন্ত্র সতার,  

আচম চেন্ন কশর সদি জীণথ শ্াস্ত্রশডার 

ব্রাহ্মশণর। সতামাশর পাঠাশি চনিথাসশন?— 

চনচশ্চন্ত রশয়ে মহারাজ?  র্াি মশন 

এ কনযা সতামার কনযা,  সামানয িাচিকা!  

ওশগা,  তাহা নশহ। এ স  দীি অচেচশ্খা। 

আচম কচহিাম আচজ শুচন িশহা কথা— 

এ কনযা মানিী নশহ,  এ সকান্ সদিতা,  

এশসশে সতামার ঘশর। কচরশয়া না সহিা,  

সকান্ চদন অকস্মাৎ সর্শঙ চদশয় সখিা 

িশি  াশি— তখন কচরশি হাহাকার,  

রাজযেন সি চদশয় পাইশি না আর। 

মাচিনী।    প্রজাশদর পুরাও প্রাথথনা। মহাক্ষণ 

এশসশে চনকশি। দাও সমাশর চনিথাসন 

চপতা। 

রাজা।           সকন িৎশস,  চপতার র্িশন সতার 

কী অর্াি?  িাচহশরর সংসার কশঠার  

দয়াহীন,  সস চক িাো চপতৃমাতৃশক্রাি?  
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মাচিনী।    সশ্াশনা চপতা—  ারা িাশহ চনিথাসন সমার 

তারা িাশহ সমাশর। ওশগা মা,  সশ্ান্ মা কথা— 

সিাঝাশত পাচর সন সমার চিিিযাকুিতা। 

আমাশর োচিয়া সদ মা,  চিনা দুঃখশশ্াশক,  

শ্াখা হশত িুযত পত্রসম। সিথশিাশক 

 াি আচম— রাজিাশর সমাশর  াচিয়াশে 

িাচহর- সংসার। জাচন না কী কাজ আশে,  

আচসয়াশে মহাক্ষণ। 

রাজা।                    ওশর চশ্শুমচত,  

কী কথা িচিস। 

মাচিনী।                   চপতা,  তুচম নরপচত,  

রাজার কতথিয কশরা। জননী আমার,  

আশে সতার পুত্রকনযা এ ঘরসংসার,  

আমাশর োচিয়া সদ মা। িাাঁচেস সন আর 

সেহপাশশ্। 

মচহষী।              সশ্াশনা কথা সশ্াশনা একিার। 

িাকয নাচহ সশর মুশখ,  সিশয় সতার পাশন 

রশয়চে চিচস্মত। হাাঁ সগা,  জচেচি স খাশন 

সসখাশন চক ্থান নাই সতার?  মা আমার,  

তুই চক জগৎিক্ষ্মী,  জগশতর র্ার 

পশিশে চক সতাচর ’ পশর?  চনচখিসংসার 

তুই চিনা মাতৃহীনা,   াচি তাচর কাশে 

নূতন আদশর— আমাশদর মা সক আশে 

তুই িশি সগশি?  

মাচিনী।               আচম স্বপ্ন সদচখ সজশগ,  

শুচন চনরাশঘাশর,  স ন িায়ু িশহ সিশগ,  

নদীশত উচঠশে সেউ,  রাচত্র অন্ধকার,  

সনৌকাখাচন তীশর িাাঁো— সক কচরশি পার,  



মালিনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

 

সূলিপত্র  

কণথোর নাই— গৃহহীন  াত্রী সশি 

িশস আশে চনরাশ্বাস— মশন হয়  তশি 

আচম স ন স শত পাচর,  আচম স ন জাচন 

তীশরর সন্ধান— সমার স্পশশ্থ সনৌকাখাচন 

পাশি স ন প্রাণ,   াশি স ন আপনার 

পূণথ িশি— সকাথা হশত চিশ্বাস আমার 

এি মশন?  রাজকনযা আচম,  সদচখ নাই 

িাচহর- সংসার— িশস আচে এক ঠাাঁই 

জোিচে,  িতুচদথশক সুশখর প্রািীর,  

আমাশর সক কশর সদয় ঘশরর িাচহর 

সক জাশন সগা। িন্ধ সকশি দাও মহারাজ,  

ওশগা,  সেশি সদ মা,  কনযা আচম নচহ আজ,  

নচহ রাজসুতা— স  সমার অন্তর ামী 

অচেময়ী মহািাণী,  সসই শুেু আচম। 

মচহষী।     শুচনশি সতা মহারাজ?  এ কথা কাহার?  

শুচনয়া িুচঝশত নাচর। এ চক িাচিকার?  

এই চক সতামার কনযা?  আচম চক আপচন 

ইহাশর েশরচে গশর্থ?  

রাজা।                         স মন রজনী 

উষাশর জনম সদয়। কনযা সজযাচতমথয়ী 

রজনীর সকহ নশহ,  সস স  চিশ্বজয়ী 

চিশশ্ব সদয় প্রাণ। 

মচহষী।                       মহারাজ তাই িচি,  

খুাঁশজ সদশখা সকাথা আশে মায়ার চশ্কচি 

 াশহ িাাঁো পশি  ায় আশিাকপ্রচতমা। 

কনযার প্রচত 

মুশখ খুশি পশি সকশ্,  এ কী সিশ্!  চে মা!  

আপনাশর এত অনাদর!  আয় সদচখ,  
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র্াশিা কশর সিাঁশে চদই। সিাশক িচিশি কী 

সদশখ সতাশর?  চনিথাসন!  এই  চদ হয়  

েমথ ব্রাহ্মশণর,  তশি সহাক,  মা,  উদয় 

নিেমথ— চশ্শখ চনক সতাচর কাে হশত 

চিপ্রগণ। সদচখ মুখ,  আয় মা,  আশিাশত। 

[  মচহষী ও মাচিনীর প্র্থান 

সসনাপচতর প্রশিশ্ 

সসনাপচত।     মহারাজ,  চিশরাহী হসয়শে প্রজাগণ 

ব্রাহ্মণিিশন।   তারা িায় চনিথাসন 

রাজকুমারীর। 

রাজা।                    াও তশি সসনাপচত,  

সামন্তনৃপচত সশি আশনা দ্রুতগচত। 

[  রাজা ও সসনাপচতর প্র্থান 
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চিতীয় দৃশ্য 
মচন্দরপ্রােশণ ব্রাহ্মণগণ 

ব্রাহ্মণগণ।  চনিথাসন,  চনিথাসন,  রাজদচহতার 

চনিথাসন!  

সক্ষমংকর।                   চিপ্রগণ,  এই কথা সার। 

এ সংকল্প দৃঢ় সরশখা মশন। সজশনা র্াই,  

অনয অচর নাচহ ডচর,  নারীশর ডরাই। 

তার কাশে অস্ত্র  ায় িশুি,  পরাহত 

তকথ ুচক্ত,  িাহুিি কশর চশ্র নত— 

চনরাপশদ হৃদশয়র মাশঝ কশর িাস 

রাজ্ঞীসম মশনাহর মহাসিথনাশ্। 

িারুদি।   িশিা সশি রাজিাশর,  িশিা,  ‘ রক্ষ রক্ষ 

মহারাজ,  আ থেশমথ কচরশতশে িক্ষয 

তি নীি হশত সপথ।’  

সুচপ্রয়।                      েমথ?  মহাশ্য়,  

মূশঢ় উপশদশ্ সদশহা েমথ কাশর কয়।  

েমথ চনশদথাষীর চনিথাসন?  

িারুদি।                        তুচম সদচখ 

কুিশ্ত্রু চির্ীষণ। সকি কাশজ চক 

িাো চদশত আশে?  

সসামািা থ।                      সমারা ব্রাহ্মণসমাশজ 

একশত্র চমশিচে সশি েমথরক্ষাকাশজ,  

তুচম সকাথা হশত এশস মাশঝ চদশি সদখা 

অচতশ্য় সুচনপুণ চিশেশদর সরখা— 

সূক্ষ্ম সিথনাশ্। 

সুচপ্রয়।                     েমথােমথ সতযাসতয 
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সক কশর চিিার?  আপন চিশ্বাশস মি 

কচরয়াে চ্থর,  শুেু দি সিাঁশে সশি 

সশতযর মীমাংসা হশি,  শুেু উচ্চরশি?  

 ুচক্ত চকেু নশহ?  

িারুদি।                     দম্ভ তি অচতশ্য় 

সহ সুচপ্রয়। 

সুচপ্রয়।               চপ্রয়ম্বদ,  সমার দম্ভ নয়,  

আচম অজ্ঞ অচত— দম্ভ তাচর স  আচজশক 

শ্তাথথক শ্াস্ত্র হশত দশিা কথা চশ্শখ 

চনষ্পাপ চনরপরাে রাজকুমারীশর 

িাচনয়া আচনশত িাশহ ঘশরর িাচহশর 

চর্ক্ষুশকর পশথ— তাাঁর শ্াশস্ত্র সমার শ্াশস্ত্র 

দ-অক্ষর প্রশর্দ িচিয়া। 

সক্ষমংকর।                         িিনাশস্ত্র 

সক পাশর সতামাশর িন্ধুির। 

সসামািা থ।                    দূর কশর 

দাও সুচপ্রশয়শর। চিপ্রগণ,  কশরা ওশর 

সর্ার িাচহর। 

িারুদি।               সমারা চনিথাসন িাচহ 

রাজকুমারীর।  ার অচর্মত নাচহ 

 াক সস িাচহশর। 

সক্ষমংকর।               ক্ষান্ত হও িন্ধুগণ। 

    সুচপ্রয়।   ভ্রমক্রশম আমাশর কশরে চনিথািন 

ব্রাহ্মণমণ্ডিী। আচম নচহ এক জন 

সতামাশদর োয়া। প্রচতধ্বচন নচহ আচম 

শ্াস্ত্রিিশনর।  স  শ্াশস্ত্রর অনুগামী 

এ ব্রাহ্মণ,  সস শ্াশস্ত্র সকাথাও সিশখ নাই 

শ্চক্ত  ার েমথ তার। 
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সক্ষমংকশরর প্রচত 

িচিিাম র্াই,  

আমাশর চিদায় দাও। 

সক্ষমংকর।                   চদি না চিদায়। 

তশকথ শুেু চিো তি,  কাশজর সিিায় 

দৃঢ় তুচম পিথশতর মশতা। িন্ধ ু সমার,  

জান না চক আচসয়াশে দুঃসময় সঘার— 

আজ সমৌন থাশকা। 

সুচপ্রয়।                  িন্ধু,  জশেশে চেক্কার। 

মূঢ়তার দচিথনয় নাচহ সশহ আর। 

 াগ জ্ঞ চক্রয়াকমথ ব্রত-উপিাস 

এই শুেু েমথ িশি কচরশি চিশ্বাস 

চনুঃসংশ্শয়?  িাচিকাশর চদয়া চনিথাসশন 

সসই েমথ রক্ষা হশি?  সর্শি সদশখা মশন 

চমথযাশর সস সতয িচি কসর চন প্রিার ;  

সসও িশি সতয েমথ,  দয়া েমথ তার,  

সিথজীশি সপ্রম— সিথেশমথ সসই সার,  

তার সিচশ্  াহা আশে,  প্রমাণ কী তার?  

সক্ষমংকর।    চ্থর হও র্াই। মূি েমথ এক িশি,  

চিচর্ন্ন আোর। জি এক,  চর্ন্ন তশি 

চর্ন্ন জিাশ্য়। আমরা স  সশরািশর 

চমিাই চপপাসা চপতৃচপতামহ ে’ সর 

সসথা  চদ অকস্মাৎ নিজশিাচ্ছ্বাস 

িনযার মতন আশস,  সর্শঙ কশর নাশ্ 

তির্ূচম তার,  সস উচ্ছ্বাস হশি গত 

িাাঁে- র্াঙা সশরািশর জিরাচশ্  ত 

িাচহর হইয়া  াশি। সতামার অন্তশর 
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উৎস  আশে,  প্রশয়াজন নাচহ সশরািশর— 

তাই িশি র্াগযহীন সিথজনতশর 

সাোরণ জিাশ্য় রাচখশি না তুচম— 

বপতকৃ কাশির িাাঁো দৃঢ় তির্ূচম,  

িহুচদিশসর সপ্রশম সতত িাচিত 

সসৌন্দশ থর শ্যামিতা,  স ত্নপাচিত 

পুরাতন োয়াতরুগুচি,  চপতৃেমথ,  

প্রাণচপ্রয় প্রথা,  চির-আিচরত কমথ,  

চিরপচরচিত নীচত?  হারাশয় সিতন 

সতযজননীর সকাশি চনরায় মগন 

কত মূঢ় চশ্শু,  নাচহ জাশন জননীশর— 

তাশদর সিতনা চদশত মাতার শ্রীশর 

সকাশরা না আঘাত। বের্  সদা রাশখা সশখ,  

ক্ষমা কশরা ক্ষমাশ াগয জশন,  জ্ঞানাশিাশক 

আপন কতথিয কশরা। 

সুচপ্রয়।                           তি পথগামী 

চিরচদন এ অেীন। সরশখ চদি আচম 

তি িাকয চশ্শর কচর।  ুচক্তসূচি- ’ পশর 

সংসার-কতথিযর্ার কর্ ু নাই েশর!  

উগ্রশসশনর প্রশিশ্ 

উগ্রশসন।    কা থ চসি,  সক্ষমংকর!  হশয়শে িঞ্চি 

ব্রাহ্মশণর িাকয শুশন রাজসসনযদি,  

আচজ িাাঁে র্াশঙ- র্াশঙ। 

সসামািা থ।                            বসনযদি!  

  িারুদি।                                      সস কী!  

এ কী কাণ্ড,  ক্রশম এ স  চিপরীত সদচখ 

চিশরাশহর মশতা। 

সসামািা থ।                  এতদূর র্াশিা নয়,  
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সক্ষমংকর। 

িারুদি।               েমথিশি ব্রাহ্মশণর জয়,  

িাহুিশি নশহ।  জ্ঞ াশগ চসচি হশি ;  

চিগুণ উৎসাহর্শর এশসা,  িন্ধ,ু  সশি 

কচর মন্ত্রপাঠ। শুিািাশর স াগাসশন 

ব্রহ্মশতজ কচর উপাজথন। একমশন 

পূচজ ইষ্টশদশি। 

সসামািা থ।               তুচম সকাথা আে সদিী,  

চসচিদাত্রী জগিাত্রী!  তি পদ সসচি 

িযথথকাম করু্ নাচহ হশি র্ক্তজন। 

তুচম কর নাচস্তশকর দপথসংহরণ 

সশ্রীশর— প্রতযক্ষ সদখাশয় দাও আচজ 

চিশ্বাশসর িি।   সংহাশরর সিশশ্ সাচজ 

এখচন দাাঁিাও সিথসমু্মশখশত আচস 

মুক্তশকশশ্ খিগহশস্ত,  অট্টহাস হাচস 

পাষণ্ডদিনী। এশসা সশি একপ্রাণ 

র্চক্তর্শর সমস্বশর করহ আহ্বান 

প্রিয়শ্চক্তশর। 

 

সমস্বশর 

ব্রাহ্মণগণ।              সশি করশজাশি  াচি— 

আয় মা প্রিয়ংকরী। 

মাচিনীর প্রশিশ্ 

মাচিনী।                    আচম আচসয়াচে। 

সক্ষমংকর ও সুচপ্রয় িযতীত 

সমস্ত ব্রাহ্মশণর রু্চমষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
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সসামািা থ।   এ কী সদিী,  এ কী সিশ্!  দয়াময়ী এ স  

এশসশেন ম্লানিশস্ত্র নরকনযা সসশজ। 

এ কী অপরূপ রূপ!  এ কী সেহশজযাচত 

সনত্র ুশগ!  এ সতা নশহ সংহারমুরচত। 

সকাথা হশত এশি মাতুঃ?  কী র্াচিয়া মশন,  

কী কচরশত কাজ?  

মাচিনী।                    আচসয়াচে চনিথাসশন,  

সতামরা সডশকে িশি ওশগা চিপ্রগণ। 

সসামািা থ।   চনিথাসন।      স্বগথ হশত সদিচনিথাসন 

র্শক্তর আহ্বাশন!  

িারুদি।                 হায়,  কী কচরি মাতুঃ,  

সতামার সহায় চিনা আর রশহ না সতা 

এ ভ্রষ্ট সংসার। 

মাচিনী।                আচম চফচরি না আর। 

জাচনতাম,  জাচনতাম সতামাশদর িার 

মুক্ত আশে সমার তশর। আমাচর িাচগয়া 

আে িশস। তাই আচম উশঠচে জাচগয়া 

সুখসম্পশদর মাশঝ,  সতামরা  খন  

সশি চমচি  াচিশি আমার চনিথাসন 

রাজিাশর। 

সক্ষমংকর।             রাজকনযা?  

  সকশি।                      রাজার দচহতা!  

  সুচপ্রয়।       েনয েনয!  

  মাচিনী।             আমাশর কশরে চনিথাচসতা?  

তাই আচজ সমার গৃহ সতামাশদর ঘশর।  

তিু একিার সমাশর িশিা সতয কশর 

সতযই চক আশে সকাশনা প্রশয়াজন সমাশর,  
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িাহ চক আমায়?      সতযই চক নাম েশর 

িাচহর- সংসার হশত সডশকচেশি সশি 

আপন চনজথন ঘশর িশস চেনু  শি 

সমস্ত জগৎ  হশত অচতশ্য় দূশর 

শ্তচর্চি- অন্তরাশি রাজ-অন্তুঃপুশর 

একাকী িাচিকা। তশি সস সতা স্বপ্ন নয় !  

তাই সতা কাাঁচদয়াচেি আমার হৃদয় 

না িুচঝয়া চকেু!  

িারুদি।                   এশসা, এশসা মা জননী,  

শ্তচিিশ্তদশি দাাঁিাও অমচন 

করুণামাখাশনা মুশখ। 

মাচিনী।                          আচসয়াচে আজ— 

প্রথশম চশ্খাও সমাশর কী কচরি কাজ 

সতামাশদর। জে িচর্য়াচে রাজকুশি,  

রাজকনযা আচম— কখশনা গিাক্ষ খুশি 

িাচহ চন িাচহশর,  সদচখ নাই এ সংসার 

িৃহৎ চিপুি— সকাথায় কী িযথা তার 

জাচন না সতা চকেু। শুচনয়াচে দুঃখময় 

িসুন্ধরা,  সস দুঃশখর িি পচরিয় 

সতামাশদর সাশথ। 

সদিদি।                         র্াচস নয়শনর জশি,  

মা,  সতামার কথা শুশন। 

সকশি।                                  আমরা সকশি 

পাষণ্ড পামর। 

মাচিনী।                         আচজ সমার মশন হয়  

অমৃশতর পাত্র স ন আমার হৃদয়— 

স ন সস চমিাশত পাশর এ চিশশ্বর ক্ষুো,  

স ন সস োচিশত পাশর সান্ত্বনার সুো 
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 ত দুঃখ স থা আশে সকশির ’ পশর 

অনন্ত প্রিাশহ। সদশখা সদশখা নীিাম্বশর 

সমঘ সকশি চগশয় িাাঁদ সপশয়শে প্রকাশ্। 

কী িৃহৎ সিাকািয়,  কী শ্ান্ত আকাশ্— 

এক সজযাৎো চিস্তাচরয়া সমস্ত জগৎ  

সক চনি কুিাশয় িশক্ষ—।  ওই রাজপথ,  

ওই গৃহশরণী,  ওই উদার মচন্দর— 

স্তব্ধোয়া তরুরাচজ—দূশর নদীতীর,  

িাচজশে পূজার ঘন্টা— আশ্চ থ পুিশক 

পুচরশে আমার অে,  জি আশস সিাশখ। 

সকাথা হশত এনু আচম আচজ সজযাৎোশিাশক 

সতামাশদর এ চিস্তীণথ সিথজনশিাশক। 

িারুদি।    তুচম চিশ্বশদিী। 

সসামািা থ।                    চেক্ পাপ- রসনায়!  

শ্ত র্াশগ ফাচিয়া সগি না সিদনায়— 

িাচহি সতামার চনিথাসন!  

সদিদি।                          িশিা সশি 

চিপ্রগণ,  জননীশর জয়জয়রশি 

সরশখ আচস রাজগৃশহ।  

সমশিত কশে।                         জয় জননীর!  

জয় মা িক্ষ্মীর!  জয় করুণাময়ীর!  

[ মাচিনীশক চঘচরয়া িইয়া সুচপ্রয় ও সক্ষমংকর      িযতীত সকশির প্র্থান 

সক্ষমংকর।   দূর সহাক,  সমাহ দূর সহাক!  সকাথা  াও 

সহ সুচপ্রয়?  

  সুচপ্রয়।                সেশি দাও,  সমাশর সেশি দাও। 

সক্ষমংকর।   চ্থর হও।  তুচমও চক,  িন্ধু,  অন্ধর্াশি 

জনশরাশত সিথসাশথ সর্শস িশি  াশি?  



মালিনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
2

 

সূলিপত্র  

  সুচপ্রয়।    এ চক স্বপ্ন,  সক্ষমংকর?  

সক্ষমংকর।                          স্বশপ্ন মে চেশি 

এতক্ষণ— এখন সিশি িক্ষ ু সমশি 

সজশগ সিশয় সদশখা। 

সুচপ্রয়।                      চমথযা তি স্বগথোম,  

চমথযা সদিশদিী,  সক্ষমংকর— ভ্রচমিাম 

িৃথা এ সংসাশর এতকাি। পাই নাই 

সকাশনা তৃচি সকাশনা শ্াশস্ত্র,  অন্তর সদাই 

সকাঁশদশে সংশ্শয়। আজ আচম িচর্য়াচে 

েমথ সমার,  হৃদশয়র িশিা কাোকাচে। 

সিার সদিতা তি,  শ্াশস্ত্রর সদিতা— 

আমার সদিতা নশহ। প্রাণ তার সকাথা,  

আমার অন্তরমাশঝ কই কশহ কথা,  

কী প্রশের সদয় সস উির— কী িযথার 

সদয় সস সান্ত্বনা!  আচজ তুচম সক আমার 

জীিনতরণী- ’ পশর রাচখশি িরণ — 

সমস্ত জিতা তার কচরয়া হরণ  

এচক গচত চদশি তাশর!  এতচদন পশর 

এ মতথেরণীমাশঝ মানশির ঘশর 

সপশয়চে সদিতা সমার। 

সক্ষমংকর।                       হায় হায় সশখ,  

আপন হৃদয়  শি রু্িায় কুহশক 

আপনাশর,  িশিা র্য়ংকর সস সময়— 

শ্াস্ত্র হয়  ইো আপনার,  েমথ হয়  

আপন কল্পনা। এই সজযাৎোময়ী চনচশ্ 

স  সসৌন্দশ থ চদশক চদশক রচহয়াশে চমচশ্ 

ইহাই চক চির্থায়ী?  কাি প্রাতুঃকাশি 

শ্তিক্ষ ক্ষুোগুিা শ্তকমথজাশি 
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চঘচরশি না র্িচসন্ধু— মহাশকািাহশি 

হশি না কচঠন রণ  চিশ্বরণ্থশি?  

তখন এ সজযাৎোসুচি স্বপ্নমায়া িশি 

মশন হশি,  অচত ক্ষীণ,  অচত োয়াময়। 

স  সসৌন্দ থশমাহ তি চঘশরশে হৃদয় 

সসও সসই সজাৎোসম— েমথ িি তাশর?  

একিার িক্ষ ু সমচি িাও িাচর োশর— 

কত দুঃখ,  কত বদনয,  চিকি চনরাশ্া!  

ওই েশমথ চমিাইশি মেযাহ্নচপপাসা 

তৃষ্ণাতুর জগশতর?  সংসাশরর মাশঝ 

ওই তি ক্ষীণ সমাহ িাচগশি কী কাশজ?  

খরশরৌশর দাাঁিাইয়া রণরেরূ্শম 

তখশনা চক মে হশয় রশি এই ঘুশম,  

রু্শি রশি স্বপ্নেশমথ— আর চকেু নাচহ?  

নশহ সশখ!  

  সুচপ্রয়।             নশহ নশহ। 

সক্ষমংকর।                        তশি সদশখা িাচহ 

সমু্মশখ সতামার। িন্ধু,  আর রক্ষা নাই। 

এিার িাচগি অচে। পুশি হশি োই 

পুরাতন অট্টাচিকা,  উন্নত উদার,  

সমস্ত র্ারতখণ্ড কশক্ষ কশক্ষ  ার 

হশয়শে মানুষ।— এখশনা স  দ- নয়শন 

স্বপ্ন সিশগ আশে তি!  

                      খাণ্ডিদহশন 

সমস্ত চিহেকুি গগশন গগশন 

উচিয়া চফচরয়াচেি করুণ ক্রন্দশন 

স্বগথ সমােন্ন কচর,  িশক্ষ রক্ষণীয় 

অক্ষম শ্ািকগশণ স্মচর। সহ সুচপ্রয়,  
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সসইমশতা উদ্সিগ- অেীর চপতৃকুি 

নানা স্বগথ হশত আচস আশ্ঙ্কািযাকুি 

চফচরশেন শ্ূশনয শ্ূশনয আতথ কিস্বশর 

আসন্নসংকিাতুর র্ারশতর ’ পশর।— 

তিু স্বশপ্ন মে সশখ!  

                      সদশখা মশন স্মচর,  

আ থেমথমহাদগথ এ তীথথনগরী 

পুণয কাশ্ী। িাশর সহথা সক আশে প্রহরী?  

সস চক আজ স্বশপ্ন রশি কতথিয পাসচর 

শ্ত্রু  শি সমাগত,  রাচত্র অন্ধকার,  

চমত্র  শি গৃহশরাহী,  সপৌর পচরিার 

চনশশ্চতন। সহ সুচপ্রয়,  তুশি িাও আাঁচখ। 

কথা কও। িশিা তুচম,  আমাশর একাকী 

সফচিয়া চক িশি  াশি মায়ার পশ্চাশত 

চিশ্বিযাপী এ দশ থাশগ,  প্রিশয়র রাশত?  

  সুচপ্রয়।   করু্ নশহ,  করু্ নশহ। চনরাহীন সিাশখ 

দাাঁিাইি পাশশ্বথ তি।  

সক্ষমংকর।                       শুন তশি,  সশখ,  

আচম িচিিাম। 

  সুচপ্রয়।                       সকাথা  াশি?  

সক্ষমংকর।                             সদশ্ান্তশর। 

সহথা সকাশনা আশ্া নাই আর। ঘশর পশর 

িযাি হশয় সগশে িচহ্ন। িাচহর হইশত 

রক্তশরাত মুক্ত কচর হশি চনিাইশত। 

 াই,  বসনয আচন। 

    সুচপ্রয়।                       সহথাকার বসনযগণ 

রশয়শে প্রস্তুত। 

সক্ষমংকর।                     চমথযা আশ্া। এতক্ষণ 
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মুগ্ধ পেপািসম তারাও সকশি 

দগ্ধপক্ষ পচিয়াশে সিথ দশিিশি 

হুতাশ্শন। জয়ধ্বচন ওই শুনা  ায়। 

উেিা নগরী আচজ েশমথর চিতায় 

জ্বািায় উৎসিদীপ। 

    সুচপ্রয়।                        চদ  াশি র্াই,  

প্রিাশস কচঠন পশণ,  আচম সশে  াই। 

সক্ষমংকর। তুচম সকাথা  াশি িন্ধ?ু  তুচম সহথা সথশকা 

সদা সািোশন;  সকি সংিাদ সরশখা 

রাজর্িশনর। চিশখা পত্র। সদশখা সশখ,  

তুচমও রু্শিা না সশ্শষ নূতন কুহশক,  

সেশিা না আমায়। মশন সরশখা সিথক্ষণ 

প্রিাসী িন্ধুশর। 

    সুচপ্রয়।                       সশখ,  কুহক নূতন,  

আচম সতা নূতন নচহ। তুচম পুরাতন 

আর আচম পুরাতন। 

সক্ষমংকর।                       দাও আচিেন। 

    সুচপ্রয়। প্রথম চিশেদ আচজ। চেনু চিরচদন 

এক সাশথ। িশক্ষ িশক্ষ চিরহচিহীন 

িশিচেনু সদাাঁশহ—আজ তুচম সকাথা  াশি,  

আচম সকাথা রি।  

সক্ষমংকর।                       আিার চফচরয়া পাশি 

িন্ধুশর সতামার। শুেু মশন র্য় হয়  

আচজ চিপ্লশির চদন িশিা দুঃসময়— 

চেন্নচর্ন্ন হশয়  ায় ধ্রুি িন্ধিয়,  

ভ্রাতাশর আঘাত কশর ভ্রাতা,  িন্ধু হয়  

িন্ধুর চিশরােী। িাচহচরনু অন্ধকাশর,  

অন্ধকাশর চফচরয়া আচসি গৃহিাশর— 
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সদচখি চক দীপ জ্বাচি িচস আে ঘশর 

িন্ধু সমার?  সসই আশ্া রচহি অন্তশর। 
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তৃতীয় দৃশ্য 
অন্তুঃপুশর মচহষী 

  মচহষী।   এখাশনও নাই!  মা সগা,  কী হশি আমার!  

সকিচি এমন কশর কতচদন আর 

সিাশখ সিাশখ রাচখ তাশর,  র্শয় র্শয় থাচক,  

রজনীশত ঘুম সর্শঙ নাম ে’ সর ডাচক,  

সজশগ সজশগ উচঠ। সিাশখর আিাি হশি 

মশন শ্ঙ্কা হয় ,  সকাথা সগি িুচঝ িশি 

আমার সস স্বপ্নস্বরূচপণী।  াই,  খুাঁচজ,  

সকাথা সস িুকাশয় আশে। 

[  প্র্থান 

 ুিরাশজর সচহত রাজার প্রশিশ্ 

   রাজা।                       অিশশ্শষ িুচঝ 

চদশত হি চনিথাসন। 

  ুিরাজ।                       না সদচখ উপায়। 

ত্বরা  চদ নাচহ কর রাজয তশি  ায় 

মহারাজ। বসনযগণ নগরপ্রহরী 

হশয়শে চিশরাহী। সেহশমাহ পচরহচর 

কতথিয সােন কশরা— দাও মাচিনীশর 

অচিিশম্ব চনিথাসন। 

   রাজা।                       েীশর,  িৎস ,  েীশর। 

চদি তাশর চনিথাসন, পুরাি প্রাথথনা,  

সাচেি কতথিয সমার। মশন কচরশয়া না 

িৃি আচম সমাহমুগ্ধ,  অন্তর দিথি,  

রাজেমথ তুে কচর সফচি অশ্রুজি। 
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মচহষীর পুনুঃপ্রশিশ্ 

  মচহষী।   মহারাজ,  মহারাজ,  িশিা সতয কশর 

সকাথা িুকাশয়ে তাশর কাাঁদাইশত সমাশর?  

সকাথায় সস?  

   রাজা।                 সক মচহষী?  

  মচহষী।                       মাচিনী আমার। 

   রাজা।   সকাথায় সস?  িশি সগশে?  নাই ঘশর তার?  

  মচহষী।  ওশগা,  নাই।  াও তুচম বসনযদি ি’ সয় 

সখাাঁশজা তাশর পশথ পশথ আিশয় আিশয়,  

কশরা ত্বরা। ওশগা, তাশর কচরয়াশে িুচর 

সতামার প্রজারা চমশি। চনষ্ঠুর িাতুরী 

তাহাশদর। দূর কশর দাও সিথজশন। 

শ্ূনয কশর দাও এ নগরী,   তক্ষশণ 

চফশর নাচহ সদয় মাচিনীশর। 

    রাজা।                             সগশে িশি?  

প্রচতজ্ঞা কচরনু আচম চফরাইি সকাশি 

সকাশির কনযাশর সমার। রাশজয চেক্ থাক্।  

চেক্ েমথহীন রাজনীচত। ডাক্,  ডাক্ 

বসনযদশি। 

[   ুিরাশজর প্র্থান 

মাচিনীশক িইয়া বসনযগণ ও প্রজাগশণর মশ্াি ও 

সমাশরাহ সহকাশর প্রশিশ্ 

ব্রাহ্মণগণ।                     জয় জয় শুভ্র পুণযরাচশ্,  

চিগ্রচহণী দয়া। 

েুচিয়া চগয়া 
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   মচহষী।                   ওমা,  ওমা,  সিথনাশ্ী,  

ও রাক্ষসী সমশয়,  আমার হৃদয়িাসী 

চনদথয় পাষাণী,  এক পি কচর না সগা 

িুশকর িাচহর— তিু ফাাঁচক চদশয়,  মা সগা,  

সকাথা চগশয়চেচি?  

প্রজাগণ।                       সকাশরা না সগা চতরস্কার 

মহারানী!  আমাশদর ঘশর একিার 

চগশয়চেি আমাশদর মাতা। 

িারুদি।                           সকহ নই 

আমরা চক ওশগা রানী?  সদিী দয়াময়ী 

শুে ু সতামাশদচর?  

সদিদি।                       চফশর সতা এশনচে পুন 

পুণযিতী প্রাসাদিক্ষ্মীশর। 

সসামািা থ।                       মা সগা,  শুন,  

আমাশদর রু্চিশয়া না আর। মাশঝ মাশঝ 

শুচন স ন রীমুশখর িাণী,  শুর্কাশজ 

পাই আশ্ীিথাদ,  তা হশি পরান-তরী 

পথ পাশি পারািাশর— ধ্রুিতারা েচর 

 াশি মুচক্তপাশর। 

   মাচিনী।                      সতামরা স শয়া না দূশর 

এশসে  াহারা। প্রচতচদন রাজপুশর 

সদখা চদশয় স শয়া। সকশিশর এশনা ডাচক,  

সিাশর সদচখশত িাচহ আচম। সহথা থাচক 

রি  আচম সতামাশদচর ঘশর পুরিাসী। 

সকশি।    সমারা আচজ েনয সশি,  েনয আচজ কাশ্ী। 

[ প্র্থান 

মাচিনী।   ওশগা চপতা,  আজ আচম হশয়চে সিার। 



মালিনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
0

 

সূলিপত্র  

কী আনন্দ উচ্ছ্বচসি,  জয়জয়কার 

উচঠি ধ্বচনয়া  শি সহর হৃদয় 

মুহূশতথ চিদীণথ কচর। 

  রাজা।                       কী সসৌন্দ থময় 

আচজকার েচি। সমুরমন্থশন  শি 

িক্ষ্মী উচঠশিন,  তাাঁশর সঘচর কিরশি 

মাচতি উোদনৃশতয ঊচমথগুচি সশি,  

সসইমশতা উচ্ছ্বচসত জনপারািার,  

মাশঝ তুচম সিাকিক্ষ্মী মাতা। 

মাচিনী।                           মা আমার,  

এ প্রািীশর সমাশর আর নাচরশি িুকাশত। 

তি অন্তুঃপুশর আচম আচনয়াচে সাশথ 

সিথশিাক— সদহ নাই সমার, িাো নাই,  

আচম স ন এ চিশশ্বর প্রাণ!  

মচহষী।                       থাক্ তাই,  

চিশ্বপ্রাণ হশয় আপন কচরয়া সশি 

থাক্ মার কাশে। িাচহশর স শত না হশি,  

সহথা চনশয় আয় সতার িৃহৎ সংসার— 

মাতা কনযা সদাাঁশহ চমচি সসিা কচর তার। 

অশনক হশয়শে রাত,  সিাস্ মা এখাশন,  

শ্ান্ত কশরা আপনাশর— জ্বচিশে নয়াশন 

উদ্দীি প্রাশণর সজযাচত চনরার আরাম 

দগ্ধ কচর। একিকুু কশরা,  মা,  চিরাম। 

 

মাতাশক আচিেন কচরয়া 

মাচিনী।   মা সগা,  রান্ত এশি আচম। কাাঁচপশতশে সদহ। 
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সকাথা চগশয়চেনু িশি োচি মার সেহ 

প্রকাণ্ড পৃচথিী- মাশঝ। মা সগা,  চনরা আন্ 

িশক্ষ সমার। েীশর েীশর কর্ তুই গান 

চশ্শুকাশি শুচনতাম  াহা। আচজ সমার 

িশক্ষ আচসশতশে জি,  চিষাশদর সঘার 

ঘনাইশে প্রাশণ। 

মচহষী।                           িসুগণ,  রুরগণ,  

চিশ্বশদিগণ,  সশি করহ রক্ষণ 

কনযাশর আমার।  মতথশিাক,  স্বগথশিাক 

হও অনুকূি— শুর্ সহাক,  শুর্ সহাক 

কনযার আমার।  সহ আচদতয,  সহ পিন ,  

কচর প্রচণপাত,  সিথ চদক্পািগণ 

কশরা দূর মাচিনীর সিথ অকিযাণ। — 

সদচখশত সদচখশত আহা রান্ত দ- নয়ান 

মুচদয়া এশসশে ঘুশম।  আহা,  মশর  াই!  

দূর সহাক,  দূর সহাক সকি িািাই।  — 

র্শয় অে কাাঁশপ সমার।  কনযার সতামার 

এ কী সখিা মহারাজ?  সমস্ত সংসার 

সখিার সামগ্রী তার—তাশর সরশখ চদশি 

আপনার গৃহশকাশণ,  ঘুম পািাইশি 

পেহস্ত পরচশ্য়া িিাশি তাহার!  

অিাক হশয়চে সদশখ কাণ্ড িাচিকার।  

স মন সখশিনাখাচন,  সতমচন এ সখিা।  

মহারাজ,  সািোন হও এই সিিা।  

নিেমথ,  নিেমথ কাশর িি তুচম!  

সক আচনি নিেমথ,  সকাথা তার রূ্চম 

আকাশ্কুসুম?  সকান্ মিতার সরাশত 

সর্শস এি—কনযাশর মাশয়র সকাি হশত 
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িাচনয়া িইয়া  ায়—েমথ িশি তায়?  

তুচমও চদশয়া না স াগ কনযার সখিায় 

মহারাজ।  িশি দাও,  গ্রহচিপ্রগণ 

করুক সকশি চমশি শ্াচন্তস্বস্তযয়ন 

সদিািথনা।  স্বয়ম্বরসর্া আশনা সডশক 

মাচিনীর তশর।  মশনামত ির  সদশখ 

সখিা সর্শঙ স াগয কশে চদক িরমািা— 

দূর হশি নিেমথ,  জুিাইশি জ্বািা।  
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িতুথথ দৃশ্য 
রাজ-উপিন 

মাচিনী পচরিাচরকািগথ ও সুচপ্রয় 

মাচিনী।   হায়,  কী িচিি!  তুচমও চক সমার িাশর 

আচসয়াে চিশজািম?  কী চদি সতামাশর?  

কী তকথ কচরি?  কী শ্াস্ত্র সদখাি আচন?  

তুচম  াহা নাচহ জান আচম চক তা জাচন?  

সুচপ্রয়।     শ্াস্ত্রসাশথ তকথ কচর,  নশহ সতামা-সশন। 

সর্ায় পচণ্ডত আচম,  সতামার িরশণ 

িািশকর মশতা। সদিী,  িশহা সমার র্ার। 

স  পশথ িইয়া  াশি জীিন আমার 

সাশথ  াশি,  সিথ তকথ কচর পচরহার,  

নীরি োয়ার মশতা দীপিচতথকার। 

মাচিনী।   সহ ব্রাহ্মণ,  িশি  ায় সকি ক্ষমতা 

তুচম  শি প্রে কর,  নাচহ পাই কথা। 

িশিাই চিস্ময় িাশগ মশন। সহ সুচপ্রয়,  

সমার কাশে কী জাচনশত এশসে তুচমও?  

সুচপ্রয়।    জাচনিার চকেু নাই,  নাচহ িাচহ জ্ঞান। 

সি শ্াস্ত্র পচিয়াচে,  কচরয়াচে েযান 

শ্ত তকথ শ্ত মত।  রু্িাও,  রু্িাও,  

 ত জাচন সি জানা দূর কশর দাও। 

পথ আশে শ্তিক্ষ,  শুেু আশিা নাই 

ওশগা সদিী সজযাচতমথয়ী— তাই আচম িাই 

একচি আশিার সরখা উজ্জ্বি সুন্দর 

সতামার অন্তর হশত। 
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মাচিনী।                        হায় চিপ্রির,  

 ত তুচম িাচহশতে আচম স ন তত 

আপনাশর সহচরশতচে দচরশরর মশতা। 

স  সদিতা মশমথ সমার িজ্রাশিাক হাচন 

িশিচেি একচদন চিদযেয়ী িাণী 

সস আচজ সকাথায় সগি। সসচদন,  ব্রাহ্মণ,  

সকন তুচম আচসশি না?  সকন এতক্ষণ 

সশন্দশহ রচহশি দূশর?  চিশশ্ব িাচহচরয়া 

আচজ সমার জাশগ র্য়,  সকাঁশপ ওশঠ চহয়া,  

কী কচরি কী িচিি িুচঝশত না পাচর— 

মহােমথতরণীর িাচিকাকাণ্ডারী 

নাচহ জাচন সকাথা স শত হশি। মশন হয়  

িশিা একাচকনী আচম— সহর সংশ্য়,  

িৃহৎ সংসার,  অসংখয জচিি পথ,  

নানা প্রাণী—চদিযজ্ঞান ক্ষণপ্রর্ািৎ 

ক্ষচণশকর তশর আশস। তুচম মহাজ্ঞানী 

হশি চক সহায় সমার?  

সুচপ্রয়।                        িহু র্াগয মাচন 

 চদ িাহ সমাশর। 

মাচিনী।                     মাশঝ মাশঝ চনরুৎসাহ 

রুি কশর সদয় স ন প্রাশণর প্রিাহ— 

পীিন কচরশত থাশক চনরুি চনশ্বাশস,  

সথশক সথশক অকারণ অশ্রুজশি র্াশস 

দ- নয়ন  সকান্ সিদনায়। অকস্মাৎ 

আপনার ’ পশর স ন পশি দৃচষ্টপাত 

সহর সিাশকর মাশঝ,  সসই দুঃসমশয় 

তুচম সমার িন্ধু হশি?  মন্ত্রগুরু হশয় 

চদশি নিপ্রাণ?  
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সুচপ্রয়।                     প্রস্তুত রাচখি চনতয 

এ ক্ষুর জীিন।   আমার সকি চিি 

সিি চনমথি কচর,  িুচি কচর শ্ান্ত,  

সমপথণ কচর চদি চনয়ত একান্ত 

তি কাশজ। 

প্রচতহারীর প্রশিশ্ 

প্রচতহারী।                        প্রজাগণ দরশ্ন   াশি। 

  মাচিনী।   আজ নশহ,  আজ নশহ। সকশির কাশে 

চমনচত আমার;  আচজ সমার চকেু নাচহ। 

চরক্ত চিি মাশঝ মাশঝ র্চরিাশর িাচহ— 

চিরাম প্রাথথনা কচর ঘুিাশত জিতা। 

[  প্রচতহারীর প্র্থান 

সুচপ্রশয়র প্রচত 

স  কথা শুনাশতচেশি কশহা সসই কথা,  

আপন কাচহনী। শুচনয়া চিস্ময় িাশগ,  

নূতন িারতা পাই,  নিদৃশ্য জাশগ 

িশক্ষ সমার। সতামাশদর সুখদুঃখ  ত,  

গৃশহর িারতা সি,  আত্মীশয়র মশতা 

সকচি প্রতযক্ষ স ন জাচনিাশর পাই। 

সক্ষমংকর িান্ধি সতামার?  

সুচপ্রয়।                             িন্ধু,  র্াই,  

প্ররু্। সূ থ সস আমার,  আচম তার রাহু,  

আচম তার মহাশমাহ। িচিষ্ঠ সস িাহু,  

আচম তাশহ সিৌহপাশ্। িািযকাি হশত 

দৃঢ় সস অিিচিি,  সংশ্শয়র সরাশত 

আচম র্াসমান। তিু সস চনয়ত সমাশর 

িন্ধুশমাশহ িশক্ষামাশঝ রাচখয়াশে েশর 
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প্রিি অিি সপ্রমপাশশ্,  চনুঃসশন্দশহ 

চিনা পচরতাশপ,  িন্দ্রমা স মন সেশহ 

সহাশসয িহন  কশর কিঙ্ক অক্ষয় 

অনন্ত ভ্রমণপশথ। িযথথ নাচহ হয়  

চিচের চনয়ম করু্— সিৌহময় তরী 

সহাক- না  তই দৃঢ়,   চদ রাশখ েচর 

িক্ষতশি ক্ষুর চেরচিশর,  এক চদন 

সংকিসমুরমাশঝ উপায়চিহীন 

ডুচিশত হইশি তাশর। িন্ধু চিরন্তন,  

সতামাশর ডুিাি আচম,  চেি এ চিখন। 

মাচিনী।   ডুিাশয়ে তাশর?  

সুচপ্রয়।                        সদিী,  ডুিাশয়চে তাশর। 

জীিশনর সি কথা িশিচে সতামাশর,  

শুে,ু  সসই কথা আশে িাচক। 

                        স ই চদন 

চিশিষ উচঠি গচজথ দয়ােমথহীন 

সতামাশর সঘচরয়া িাচর চদশক,  একাচকনী 

দাাঁিাইয়া পূণথ মচহমায়,  কী রাচগণী 

িাজাইশি!  িংশ্ীরশি স ন মন্ত্রাহত 

চিশরাহ কচরি আচস ফণা অিনত 

তি পদতশি। শুেু চিপ্র সক্ষমংকর 

রচহি পাষাণচিি,  অিি- অন্তর। 

একদা েচরয়া কর কচহি সস সমাশর— 

‘ িন্ধু,  আচম িচিিাম দূর সদশ্ান্তশর। 

আচনয়া চিশদশ্ী বসনয িরুণার কূশি 

নিেমথ উৎপািন কচরি সমূশি 

পুণয কাশ্ী হশত।’  িচি সগি চরক্ত হাশত 
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অজ্ঞাত রু্িশন। শুেু িশয় সগি সাশথ 

আমার হৃদয়,  আর,  প্রচতজ্ঞা কশঠার। 

তার পশর জান তুচম কী ঘচিি সমার। 

িচর্িাম স ন আচম নিজেরূ্চম 

স চদন এ শুষ্ক চিশি িরচষশি তুচম 

সুোিৃচষ্ট। ‘ সিথ জীশি দয়া’  জাশন সশি— 

অচত পুরাতন কথা— তি ু এই র্শি 

এই কথা িচস আশে িক্ষিষথ েচর 

সংসাশরর পরতীশর। তাশর পার কচর 

তুচম আচজ আচনয়াে সসানার তরীশত 

সিার ঘশরর িাশর। হৃদয়- অমৃশত 

স্তনযদান কচরয়াে সস সদিচশ্শুশর,  

িশয়শে সস নিজে মানশির পুশর 

সতামাশর মা ি’ সি। স্বগথ আশে সকান্ দূশর,  

সকাথায় সদিতা— সক িা সস সংিাদ জাশন 

শুে ু জাচন িচি চদয়া আত্ম-অচর্মাশন 

িাচসশত হইশি র্াশিা,  চিশশ্বর সিদনা 

আপন কচরশত হশি— স - চকেু িাসনা 

শুে ু আপনার তশর তাই দুঃখময়। 

 শজ্ঞ  াশগ তপসযায় করু্ মুচক্ত নয় ,  

মুচক্ত শুেু চিশ্বকাশজ। চফশর চগশয় ঘশর 

সস চনশ্ীশথ কাাঁচদয়া কচহনু উচ্চস্বশর,  

‘ িন্ধু,  িন্ধ,ু  সকাথা সগে িহু িহু দূশর— 

অসীম েরণীতশি মচরশতে ঘুশর!  ’  

চেনু তার পত্র- আশশ্— পত্র নাচহ পাই,  

না জাচন সংিাদ। আচম শুেু আচস  াই 

রাজগৃহমাশঝ,  িাচর চদশক দৃচষ্ট রাচখ,  

শুোই চিশদশ্ীজশন,  র্শয় র্শয় থাচক— 
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নাচিক স মন সদশখ িচকত নয়শন 

সমুশরর মাশঝ,  গগশনর সকান্ সকাশণ 

ঘনাইশে ঝি।  এি ঝি অিশশ্শষ 

একখাচন সোশিা পত্ররূশপ। চিশখশে সস— 

রত্নিতী নগরীর রাজগৃহ হশত 

বসনয িশয় আচসশে সস সশ্াচণশতর সরাশত 

র্াসাইশত নিেমথ,  চর্িাইশত তীশর 

চপতৃেমথ মেপ্রায়,  রাজকুমারীশর 

প্রাণদণ্ড চদশত। প্রিণ্ড আঘাশত সসই 

চোঁচিি প্রািীন পাশ্ এক চনশমশষই। 

রাজাশর সদখানু পত্র। মৃগয়ার েশি 

সগাপশন সগশেন রাজা বসনযদিিশি 

আক্রচমশত তাশর। আচম সহথা িুিাশতচে 

পৃথবীতশি— আপনার মশমথ ফুিাশতচে 

দন্ত আপনার। 

মাচিনী।                   হায়,  সকন তুচম তাশর 

আচসশত চদশি না সহথা সমার গৃহিাশর 

বসনযসাশথ?  এ ঘশর সস প্রশিচশ্ত আচস 

পূজয অচতচথর মশতা,  সুচিরপ্রিাসী 

চফচরত স্বশদশশ্ তার। 

রাজার প্রশিশ্ 

 রাজা।                        এশসা আচিেশন 

সহ সুচপ্রয়!  চগশয়চেনু অনুকূি ক্ষশণ 

িাতথা সপশয়। িন্দী কচরয়াচে সক্ষমংকশর 

চিনাশেশশ্। চতশিক চিিম্ব হশি পশর 

সুিরাজগৃহচশ্শর িজ্র র্য়ংকর 

পচিত ঝঞ্ঝচন,  জাচগিার অিসর 
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সপশতম না করু্। এশসা আচিেশন মম 

িান্ধি,  আত্মীয় তুচম। 

সুচপ্রয়।                        ক্ষশমা সমাশর ক্ষশমা 

মহারাজ!  

 রাজা।                  শুেু নশহ শ্ূনয আত্মীয়তা 

চপ্রয়িন্ধ!ু  মশন আচনশয়া না সহন কথা 

শুে ু রাজ-আচিেশন পুরস্কার তি।  

কী ঐশ্ব থ িাহ?  কী সম্মান অচর্নি 

কচরি সৃজন সতামা- তশর?  কশহা সমাশর!  

সুচপ্রয়।     চকেু নশহ,  চকেু নশহ,  খাি চর্ক্ষা কশর 

িাশর িাশর। 

 রাজা।                   সতয কশহা,  রাজযখণ্ড িশি?  

সুচপ্রয়।      রাশজয চেক্ থাক্।  

 রাজা।                    অশহা,  িুচঝিাম তশি 

সকান্ পণ িাহ চজচনিাশর,  সকান্ িাাঁদ 

সপশত িাও হাশত। র্াশিা,  পুরাইি সাে,  

চদিাম অর্য়।  সকান্ অসম্ভি আশ্া 

আশে মশন,  খুশি িশিা। সকাথা সগি র্াষা!  

সিচশ্ চদন নশহ,  চিপ্র,  সস চক মশন পশি 

এই কনযা মাচিনীর চনিথাসনতশর 

অগ্রিতথী চেশি তুচম। আচজ আরিার 

কচরশি চক সস প্রাথথনা?  রাজদচহতার 

চনিথাসন চপতৃগৃহ হশত?  সােনার 

অসােয চকেুই নাই—িাঞ্ছা চসি হশি,  

র্রসা িাাঁেহ িশক্ষামাশঝ। শুন তশি— 

জীিনপ্রচতশম,  িৎশস,  স  সতামার প্রাণ 

রক্ষা কচরয়াশে,  সসহ চিপ্র গুণিান্ 
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সুচপ্রয় সিার চপ্রয়,  চপ্রয়দরশ্ন,  

তাশর— 

সুচপ্রয়।              ক্ষান্ত হও,  ক্ষান্ত হও সহ রাজন্!  

অচয় সদিী, আজশের র্চক্ত- উপহাশর 

সপশয়শে আপন ঘশর ইষ্টশদিতাশর 

কত অচকঞ্চন— সতমচন সপশতম  চদ 

আমার সদিীশর,  রচহতাম চনরিচে 

েনয হশয়। রাজহস্ত হশত পুরস্কার!  

কী কশরচে?  আসশ্শ্ি িন্ধুত্ব আমার 

কশরচে চিক্রয়,  আচজ তাচর চিচনমশয় 

িশয়  াি চশ্শর কচর আপন আিশয় 

পচরপূণথ সাথথকতা?  তপসযা কচরয়া 

মাচগি পরমচসচি জোন্ত েচরয়া— 

জোন্তশর পাই  চদ তশি তাই সহাক— 

িন্ধুর চিশ্বাস র্াচঙ সি স্বগথশিাক 

িাচহ না িচর্শত। পূণথকাম তুচম সদিী,  

আপনার অন্তশরর মহশত্ত্বশর সসচি 

সপশয়ে অনন্ত শ্াচন্ত— আচম দীনহীন 

পশথ পশথ চফশর মচর অদৃষ্ট-অেীন 

রান্ত চনজর্াশর। আর চকেু িাচহি না— 

চদশতে চনচখিময় স  শুর্কামনা 

মশন কশর অর্াগাশর তাচর এক কণা 

চদশয়া মশন মশন। 

মাচিনী।                        ওশর রমণীর মন,  

সকাথা িশক্ষামাশঝ িশস কচরস ক্রন্দন 

মেযাশহ্ন চনজথন নীশি চপ্রয়চিরচহতা 

কশপাতীর প্রায়?— কী কশরে িশিা চপতা 

িন্দীর চিিার?  
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  রাজা।                    প্রাণদণ্ড হশি তার। 

মাচিনী।   ক্ষমা কশরা—একান্ত এ প্রাথথনা আমার 

তি পশদ। 

  রাজা।                   রাজশরাহী,  ক্ষচমি তাহাশর 

িৎশস?  

সুচপ্রয়।                 সক কার চিিার কশর এ সংসাশর!  

সস চক সিশয়চেি তি সসাগরা মহী 

মহারাজ?  সস জাচনত তুচম েমথশরাহী,  

তাই সস আচসশতচেি সতামার চিিার 

কচরশত আপন িশি। সিচশ্ িি  ার 

সসই চিিারক। সস  চদ চজচনত আচজ 

বদিক্রশম,  সস িচসত চিিারক সাচজ,  

তুচম হশত অপরােী!  

মাচিনী।                        রাশখা প্রাণ তার 

মহারাজ!  তার পশর স্মচর উপকার 

চহসতষী িন্ধুশর তি  াহা ইো চদশয়া,  

িশি সস আদর কচর। 

 রাজা।                        কী িি সুচপ্রয়?  

িন্ধুশর কচরি িন্ধুদান?  

সুচপ্রয়।                        চিরচদন 

স্মরশণ রচহশি তি অনুগ্রহ-ঋণ 

নরপচত। 

 রাজা।                চকন্তু তার পূশিথ একিার 

সদচখি পরীক্ষা কচর িীরত্ব তাহার। 

সদচখি মরণর্শয় ি সি চক না িশি 

কতথশিযর িি।  মহশত্ত্বর চশ্খা জ্বশি 

নক্ষশত্রর মশতা— দীপ চনশি  ায় ঝশি,  

তারা নাচহ চনশি। সস কথা হইশি পশর। 
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সূলিপত্র  

সতামার িন্ধুশর তুচম পাশি,  মাঝখাশন 

উপিক্ষ আচম। সস দাশন তৃচি না মাশন 

মন।  আশরা চদি। পুরস্কার িশি নয়— 

রাজার হৃদয় তুচম কচরয়াে জয়,  

সসথা হশত িহ তুচি রত্ন সশিথািম 

হৃদশয়র।—কনযা,সকাথাচেিএশ্রম 

এতচদন!িাচিকারিজ্জার্য়শশ্াক 

দূরকচরদীচিসপতঅম্লানআশিাক 

দুঃসহউজ্জ্বি।সকাথাহশতএিআজ 

অশ্রুিাশষ্পেিেিকম্পমানিাজ— 

স নদীিসহামহুতাশ্নচশ্খাোচি 

সদযিাচহচরয়াএিচেগ্ধসুকুমারী 

দ্রুপদদচহতা। 

 

সুচপ্রশয়রপ্রচত 

            উঠ,োশিাপদতি। 

িৎস,িশক্ষএশসা।সখুকচরশেচিহ্বি 

দর্থরদুঃশখরইমশতা।দাওঅিসর, 

সহচরপ্রাণপ্রচতমারমুখশ্শ্ের 

চিরশিআনন্দর্শরশুেুক্ষণকাি।       [সুচপ্রশয়রপ্রচত 

 

স্বগত 

িহুচদনপশরসমারমাচিনীরর্াি 

িজ্জারআর্ায়রাঙা।কশপািউষার 

 খচনরাচঙয়াউশঠ,িঝুা ায়,তার 

তপনউদয়হশতসদচরনাইআর। 

এরাঙাআর্াসসদশখআনশন্দআমার 
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সূলিপত্র  

হৃদয়উচঠশের্চর;িুচঝিামমশন 

আমাশদরকনযািুকুিুচঝএতক্ষশণ 

চিকচশ্উচঠি—সদিীনাসর,দয়ানাসর, 

ঘশররসসসমশয়। 

 

প্রচতহারীরপ্রশিশ্ 

প্রচতহারী।                        জয়মহারাজ,িাশর 

উপনীতিন্দীসক্ষমংকর। 

 রাজা।                        আশনাতাশর। 

শ্ৃঙ্খিিিসক্ষমংকশররপ্রশিশ্ 

সনত্রচ্থর,ঊধ্বথচশ্র,ভ্রূকুচির’পশর 

ঘনাশয়রশয়শেঝি,চহমাচরচশ্খশর 

স্তচম্ভতরািণসম। 

মাচিনী।                      সিাহারশ্ৃঙ্খি 

চেক্কারমাচনশেস নিজ্জায়চিকি 

ওইঅে-’পশর।মহশত্ত্বরঅপমান 

মশরঅপমাশন।েনযমাচনএপরান 

ইন্দ্রতুিযসহনমুচতথসহচর। 

 

িচন্দরপ্রচত 

 রাজা।                             কীচিোন 

হশয়শেশুশনে? 

সক্ষমংকর।                     মৃতুযদণ্ড। 

 রাজা।                              চদপ্রাণ 

চফশরচদই, চদক্ষমাকচর! 

সক্ষমংকর।                             পুনিথার 
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সূলিপত্র  

তুচিয়ািইশতহশিকতথশিযরর্ার— 

স পশথিচিশতচেনুআিারসসপশথ 

স শতহশি। 

 রাজা।                   িাাঁচিশতিাহনাসকাশনামশত! 

ব্রাহ্মণ,প্রস্তুতহওমমতাসতয়াচগ 

জীিশনর।এইসিিািহতশিমাচগ 

প্রাথথনা া-চকেুথাশক। 

সক্ষমংকর।                          আরচকেুনাচহ, 

িন্ধুসুচপ্রশয়শরশুেুসদচখিাশরিাচহ। 

 

প্রচতহারীরপ্রচত 

  রাজা।   সডশকআশনাতাশর। 

মাচিনী।                        হৃদয়কাাঁচপশেিুশক। 

কীস নপরমাশ্চক্তআশেওইমুশখ 

িজ্রসমর্য়ংকর।রক্ষাকশরাচপতুঃ, 

আচনশয়ানাসুচপ্রশয়শর। 

  রাজা।                        সকন,মা,শ্চঙ্কত 

অকারশণ?সকাশনার্য়নাই। 

 

সক্ষমংকশররচনকিসুচপ্রশয়রআগমন 

আচিেনপ্রতযাখযানকচরয়া 

সক্ষমংকর।                            থাক্থাক্,  

 াহািচিিারআশেআশগহশয় াক— 

পশরহশিপ্রণয়সম্মান।এশসাসহথা। 

জানসশখ,িাকযদীনআচম—সিচশ্কথা 

সজাগায়নামুশখ।সময়অচেকনাই, 
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সূলিপত্র  

আমারচিিারহিসশ্ষ—আচমিাই 

সতামারচিিারএশি।িশিাসমারকাশে 

একাজকশরেসকন? 

সুচপ্রয়।                        িন্ধুএকআশে 

সরষ্ঠতম,সসআমারআত্মারচনশ্বাস, 

সিসেশিরাচখয়াচেতাহাচরচিশ্বাস 

প্রাণসশখ—েমথসসআমার। 

সক্ষমংকর।                              জাচনজাচন 

েমথসকসতামার।ওইস্তব্ধমুখখাচন 

অন্তশজথযাচতমথয়,মূচতথমতীবদিিাণী 

রাজকনযারূশপ—িতুশিথদহশত,সশখ, 

সকশিিশয়চপতৃেমথওইসনত্রাশিাশক 

চদশয়েআহুচততুচম।েমথওইতি। 

ওইচপ্রয়মুশখতুচমরচিয়ােনি 

েমথশ্াস্ত্রআচজ। 

সুচপ্রয়।                    সতযিুচঝয়ােসশখ। 

সমারেমথঅিতীণথদীনমতথযশিাশক 

ওইনারীমূচতথেচর।শ্াস্ত্রএতচদন 

সমারকাশেচেিঅন্ধজীিনচিহীন; 

ওইদচিসনশত্রজ্বশিস উজ্জ্বিচশ্খা 

সসআশিাশকপচিয়াচেচিশ্বশ্াশস্ত্রচিখা— 

স থাদয়াসসথােমথ,স থাসপ্রমশেহ, 

স থায়মানি,স থামানশিরসগহ। 

িুচঝিাম,েমথসদয়সেহমাতারূশপ, 

পুত্ররূশপসেহিয়পুন;দাতারূশপ 

কশরদান,দীনরূশপকশরতাগ্রহণ; 

চশ্ষযরূশপকশরর্চক্ত,গুরুরূশপকশর 

আশ্ীিথাদ;চপ্রয়াহশয়পাষাণ-অন্তশর 
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সূলিপত্র  

সপ্রম-উৎসিয়িাচন,অনুরক্তহশয় 

কশরসিথতযাগ।েমথচিশ্বশিাকািশয় 

সফচিয়াশেচিিজাি,চনচখিরু্িন 

িাচনশতশেসপ্রমশক্রাশি—সসমহািন্ধন 

র্শরশেঅন্তরসমারআনন্দশিদশন 

িাচহওইউষারুণকরুণিদশন। 

ওইেমথসমার। 

সক্ষমংকর।                    আচমচকসদচখচনওশর? 

আচমওচকর্াচিনাইমুহূশতথরসঘাশর 

এশসশেঅনাচদেমথনারীমূচতথেশর 

কচঠনপুরুষমনসকশিচনশয়স শত 

স্বগথপাশন?ক্ষণতশরমুগ্ধহৃদশয়শত 

জশেচনচকস্বপ্নাশিশ্?অপূিথসংগীশত 

িশক্ষরপেরসমারিাচগিকাাঁচদশত 

সহরিংশ্ীরমশতা—সিথসফিতা 

জীিশনরস ৌিশনরআশ্াকল্পিতা 

জিাশয়জিাশয়সমারঅন্তশরঅন্তশর 

মেচরউচঠিস নপত্রপুষ্পর্শর 

একচনশমশষরমাশঝ।তিুচকসিশি 

চোঁচিচনমায়ারিন্ধ, াইচনচকিশি 

সদশশ্সদশশ্িাশরিাশর,চর্ক্ষুশকরমশতা 

িইচনচকচশ্শরেচরঅপমানশ্ত 

হীনহস্তহশত—সচহচনচকঅহরহ 

আজশেরিন্ধুতুচমসতামারচিরহ? 

চসচি শিিব্ধপ্রায়,তুচমসহথািশস 

কীকশরে—রাজগৃহমাশঝসুখািশস 

কীেমথমশনরমশতাকশরেসৃজন 

দীঘথঅিসশর! 
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সূলিপত্র  

সুচপ্রয়।                  ওশগািন্ধু,এরু্িন 

নশহচকিৃহৎ?নাইচকঅসংখযজন, 

চিচিত্রস্বর্াি?কাহারকীপ্রশয়াজন 

তুচমচকতাজান?গগশনঅগণযতারা 

চনচশ্চনচশ্চিিাদচককচরশেতাহারা 

সক্ষমংকর?সতমচনজািাশয়চনজসজযাচত 

কতেমথজাচগশতশেতাশহসকান্ক্ষচত! 

সক্ষমংকর।     চমশেআরসকনিন্ধু।ফুরাশিাসময়, 

িাকযিশয়চমথযাসখিা,তকথআরনয়। 

সতযচমথযাপাশ্াপাচশ্চনচিথশরাশেরশি 

এত্থাননাচহনাচহঅনন্তএর্শি। 

অন্নরূশপোনযস থাউশঠচিরচদন 

সরাচপশিতাহাচরমাশঝকন্টকনিীন, 

সহসুচপ্রয়,সপ্রমএতসিথশপ্রমীনয়। 

চেিচিরচদিশসরচিরব্ধপ্রণয়, 

আচনশিচিশ্বাসঘাতিশক্ষামাশঝতার, 

িন্ধুসমার,উদারতাএতচকউদার! 

সকহিােশমথরিাচগসচহচন থাতন 

অকাশিঅ্থাশনমশরসিাশররমতন, 

সকহিােশমথরব্রতকচরয়াচনষ্ফি 

িাাঁচিশিসম্মাশনসুশখ,এেরণীতি 

সহনচিপরীতেমথএকিশক্ষিশহ— 

এতিশিাএতদৃঢ়করু্নশহনশহ। 

মাচিনীরপ্রচতচফচরয়া 

সুচপ্রয়।    সহসদিী,সতামাচরজয়!চনজপেকশর 

স পচিত্রচশ্খাতুচমআমারঅন্তশর 

জ্বািাশয়ে,আচজহিপরীক্ষাতাহার— 
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সূলিপত্র  

তুচমহশিজয়ী।সিথঅপমানর্ার 

সকিচনষ্ঠুরঘাতকচরনুগ্রহণ। 

রক্তউচ্ছ্বচসয়াউশঠউৎশসরমতন 

চিদীণথহৃদয়হশত—তিুসমুজ্জ্বি 

তিশ্াচন্ত,তিপ্রীচত,তিসুমেি 

অম্লান-অিি-দীচিকচরশেচিরাজ 

সশিথাপচর।র্শক্তরপরীক্ষাহিআজ, 

জয়সদিী।সক্ষমংকর,তুচমচদশিপ্রাণ— 

আমারেশমথরিাচগকচরয়াচেদান 

প্রাশণরঅচেকচপ্রয়সতামারপ্রণয়, 

সতামারচিশ্বাস।তারকাশেপ্রাণর্য় 

তুেশ্তিার। 

সক্ষমংকর।                 োশিাএপ্রিাপিাণী। 

মৃতুযচ চনতাাঁহাশরইেমথরাজজাচন— 

েশমথরপরীক্ষাতাাঁচরকাশে।িন্ধিুর, 

এশসাতশিকাশেএশসা,েশরাসমারকর, 

িশিাসমারা াইসসথাসদাাঁশহএকসশন, 

স মনসসিািযকাশি—সসচকপশিমশন, 

কতচদনসারারাচত্রতকথকচর,সশ্শষ 

প্রর্াশতস শতমসদাাঁশহগুরুরউশদ্দশশ্ 

সকসতযসকচমথযাতাহাকচরশতচনণথয়। 

সতমচনপ্রর্াতসহাক।সকিসংশ্য় 

আচজশকিইয়ািচিঅসংশ্য়োশম, 

দাাঁিাইমৃতুযরপাশশ্দচক্ষশণওিাশম 

দইসখা,িশয়দজশনরপ্রে ত। 

সসথায়প্রতযক্ষসতযউজ্জ্বিউন্নত— 

মুহূশতথপিথতপ্রায়চিিার-চিশরাে 

িাষ্পসমসকাথা াশি!দইচিঅশিাে 
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সূলিপত্র  

আনশন্দহাচসিিাচহসদাাঁশহসদাাঁহাকাশর। 

সিসিশয়িশিাআচজমশনকর াশর 

তাহাশররাচখয়াসদশখামৃতুযরসমু্মশখ। 

সুচপ্রয়।    িন্ধু,তাইসহাক। 

সক্ষমংকর।                  এশসাতশি,এশসািুশক। 

িহুদূশরচগশয়চেশিএশসাকাশেতশি 

স থায়অনন্তকািচিশেদনাহশি। 

িশহাতশিিন্ধুহশস্তকরুণচিিার— 

এইিশহা। 

 

শ্ৃঙ্খিিারাসুচপ্রশয়রমস্তশকআঘাতওতাহারপতন 

সুচপ্রয়।                  সদিী,তিজয়                 [মৃতুয 

 

মৃতশদশহরউপরপচিয়া 

সক্ষমংকর।                        এইিার 

ডাশকা,ডাশকাঘাতশকশর। 

 

চসংহাসনোচিয়া 

রাজা।                              সকআচেসওশর! 

আন্খড়্গ। 

মাচিনী।                  মহারাজ,ক্ষশমাসক্ষমংকশর।       [মূচেথত 

 


