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সূচিপত্র  

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরর্-মন্দিদর যাইর্ার পথ। েদূর 

আকাদশ একটা অভ্রদৈেী স ৌহযদের মাথাটা সেখা যাইদত্দে এর্ং ত্াহার 

অপরন্দেদক ভৈরর্মন্দিরচূড়ার ন্দিশূ । পদথর পাদবব আমর্াগাদন রাজা রণন্দজদত্র 

ন্দশন্দর্র। আজ অমার্েযায় ভৈরদর্র মন্দিদর আরন্দত্, সেখাদন রাজা পেব্রদজ 

যাইদর্ন, পদথ ন্দশন্দর্দর ন্দর্শ্রাম কন্দরদত্দেন। ত্াাঁহার েৈার যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্ 

র্হুর্ৎেদরর সচষ্টায় স ৌহযদের র্াাঁধ ত্ুন্দ য়া মুক্তধারা ঝরনাদক র্াাঁন্দধয়াদেন। এই 

অোমানয কীন্দত্বদক পুরস্কৃত্ কন্দরর্ার উপ দযয উত্তরকূদটর েমস্ত স াক ভৈরর্-

মন্দির-প্রাঙ্গদণ উৎের্ কন্দরদত্ চন্দ য়াদে। ভৈরর্-মদে েীন্দযত্ ে্যােীে  েমস্ত 

ন্দেন স্তর্গান কন্দরয়া সর্ড়াইদত্দে। ত্াহাদের কাহারও হাদত্ ধূপাধাদর ধূপ 

জ্বন্দ দত্দে, কাহারও হাদত্ শঙ্খ, কাহারও ঘন্টা। গাদনর মাদঝ মাদঝ ত্াদ  ত্াদ  

ঘন্টা র্ান্দজদত্দে। 

 

গান 

জয় ভৈরর্, জয় শংকর, 

জয় জয় জয় প্র য়ংকর, 

              শংকর শংকর। 

জয় েংশয়দৈেন, 

জয় র্ন্ধনদেেন, 

জয় েংকটেংহর 

              শংকর শংকর। 

[ে্যােীে  গান্দহদত্ গান্দহদত্ প্রস্থান কন্দর  

পূজার ভনদর্েয  ইয়া একজন ন্দর্দেশী পন্দথদকর প্রদর্শ 

উত্তরকূদটর নাগন্দরকদক সে প্রশ্ন কন্দর  

পন্দথক। আকাদশ ওটা কী গদড় ত্ুদ দে? সেখদত্ ৈয়  াদগ। 

নাগন্দরক। জান না? ন্দর্দেশী র্ুন্দঝ? ওটা যে। 

পন্দথক। ন্দকদের যে? 
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নাগন্দরক। আমাদের যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্ পাঁন্দচশ র্ের ধদর সযটা ভত্ন্দর করন্দে , 

সেটা ওই সত্া সশষ হদয়দে, ত্াই আজ উৎের্। 

পন্দথক। যদের কাজটা কী? 

নাগন্দরক। মুক্তধারা ঝরনাদক সর্াঁদধদে। 

পন্দথক। র্ার্া সর। ওটাদক অেুদরর মাথার মদত্া সেখাদে, মাংে সনই, সচায়া  

সঝা া। সত্ামাদের উত্তরকূদটর ন্দশয়দরর কাদে অমন হাাঁ কদর োাঁন্দড়দয়  ন্দেনরান্দত্তর 

সেখদত্ সেখদত্ সত্ামাদের প্রাণপুরুষ সয শুন্দকদয় কাঠ হদয় যাদর্।  

নাগন্দরক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজর্ুত্ আদে, ৈার্না কদরা না। 

পন্দথক। ত্া হদত্ পাদর, ন্দকন্তু ওটা অমনত্দরা েূযবত্ারার োমদন সমদ  রাখর্ার 

ন্দজন্দনে নয়, ঢাকা ন্দেদত্ পারদ ই ৈাদ া হত্। 

সেখদত্ পাে না সযন ন্দেনরান্দত্তর েমস্ত আকাশদক রান্দগদয় ন্দেদে? 

নাগন্দরক। আজ ভৈরদর্র আরন্দত্ সেখদত্ যাদর্ না? 

পন্দথক। সেখর্ র্দ ই সর্ন্দরদয়ন্দে ুম। প্রন্দত্র্ৎেরই সত্া এই েময় আন্দে, ন্দকন্তু 

মন্দিদরর উপদরর আকাদশ কখদনা এমনত্দরা র্াধা সেন্দখ ন্দন। হঠাৎ ঐদটর ন্দেদক 

ত্ান্দকদয় আজ আমার গা ন্দশউদর উঠ —ও সয অমন কদর মন্দিদরর মাথা োন্দড়দয় 

সগ  এটা সযন স্পধবার মদত্া সেখাদে। ন্দেদয় আন্দে ভনদর্েয, ন্দকন্তু মন প্রে্ হদে 

না। 

[ প্রস্থান 

একজন স্ত্রীদ াদকর প্রদর্শ 

একখান্দন শুভ্র চাের ত্াহার মাথা ন্দঘন্দরয়া ের্বাঙ্গ ঢান্দকয়া মান্দটদত্  ুটাইয়া পন্দড়দত্দে 

স্ত্রীদ াক। েুমন! আমার েুমন! (নাগন্দরদকর প্রন্দত্) র্ার্া আমার েুমন এখদনা 

ন্দির  না। সত্ামরা সত্া ের্াই ন্দিদরে। 

নাগন্দরক। সক ত্ুন্দম? 

স্ত্রীদ াক। আন্দম জনাই গাাঁদয়র অম্বা। সে সয আমার সচাদখর আদ া, আমার 

প্রাদণর ন্দনবাে, আমার েুমন। 

নাগন্দরক। ত্ার কী হদয়দে র্াো? 
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অম্বা। ত্াদক সয সকাথায় ন্দনদয় সগ । আন্দম ভৈরদর্র মন্দিদর পুদজা ন্দেদত্ 

ন্দগদয়ন্দে ুম –ন্দিদর এদে সেন্দখ ত্াদক ন্দনদয় সগদে। 

পন্দথক। ত্া হদ  মুক্তধারার র্াাঁধ র্াাঁধদত্ ত্াদক ন্দনদয় ন্দগদয়ন্দে । 

অম্বা। আন্দম শুদনন্দে এই পথ ন্দেদয় ত্াদক ন্দনদয় সগ , ওই সগৌরীন্দশখদরর 

পন্দিদম— সেখাদন আমার েৃন্দষ্ট সপৌাঁেয় না, ত্ার পদর আর পথ সেখদত্ পাই সন। 

পন্দথক। সকাঁদে কী হদর্? আমরা চদ ন্দে ভৈরদর্র মন্দিদর আরন্দত্ সেখদত্। 

আজ আমাদের র্দড়া ন্দেন, ত্ুন্দমও চদ া। 

অম্বা। না র্ার্া, সেন্দেনও সত্া ভৈরদর্র আরন্দত্দত্ ন্দগদয়ন্দে ুম। ত্খন সথদক 

পুদজা ন্দেদত্ সযদত্ আমার ৈয় হয়। সেদখা, আন্দম র্ন্দ  সত্ামাদক, আমাদের পুদজা 

র্ার্ার কাদে সপৌাঁচদে না— পদথর সথদক সকদড় ন্দনদে। 

নাগন্দরক। সক ন্দনদে? 

অম্বা। সয আমার র্ুদকর সথদক েুমনদক ন্দনদয় সগ  সে। সে সয সক এখনও 

সত্া র্ুঝ ুম না। েুমন, আমার েুমন, র্ার্া েুমন! 

[ উৈদয়র প্রস্থান 

উত্তরকূদটর যুর্রাজ অন্দৈন্দজৎ যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্র ন্দনকট েূত্ পাঠাইয়াদেন। ন্দর্ৈূন্দত্ যখন মন্দিদরর ন্দেদক 

চন্দ য়াদে ত্খন েূদত্র েন্দহত্ ত্াহার োযাৎ 

েূত্। যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্, যুর্রাজ আমাদক পান্দঠদয় ন্দেদ ন। 

ন্দর্ৈূন্দত্। কী ত্াাঁর আদেশ? 

েূত্। এত্কা  ধদর ত্ুন্দম আমাদের মুক্তধারার ঝরনাদক র্াাঁধ ন্দেদয় র্াাঁধদত্ 

স দগে। র্ার র্ার সৈদে সগ , কত্ স াক ধুদ ার্ান্দ  চাপা পড় , কত্ স াক র্নযায় 

সৈদে সগ । আজ সশদষ— 

ন্দর্ৈূন্দত্। ত্াদের প্রাণ সেওয়া র্যথব হয় ন্দন। আমার র্াাঁধ েরূ্ম্বণ হদয়দে। 

েূত্। ন্দশর্ত্রাইদয়র প্রজারা এখন এ খর্র জাদন না। ত্ারা ন্দর্বাে করদত্ই পাদর 

না সয, সের্ত্া ত্াদের সয জ  ন্দেদয়দেন সকাদনা মানুষ ত্া র্ন্ধ করদত্ পাদর। 

ন্দর্ৈূন্দত্। সের্ত্া ত্াদের সকর্  জ ই ন্দেদয়দেন, আমাদক ন্দেদয়দেন জ দক 

র্াাঁধর্ার শন্দক্ত। 

েূত্। ত্ারা ন্দনন্দিন্ত আদে, জাদন না আর েপ্তাহ পদরই ত্াদের চাদষর সখত্— 
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ন্দর্ৈূন্দত্। চাদষর সখদত্র কথা কী র্ ে? 

েূত্। সেই সখত্ শুন্দকদয় মারাই ন্দক সত্ামার র্াাঁধ র্াাঁধার উদেশয ন্দে  না? 

ন্দর্ৈূন্দত্। র্ান্দ -পাথর-জদ র ষড়যে সৈে কদর মানুদষর র্ুন্দি হদর্ জয়ী এই 

ন্দে  উদেশয। সকান্ চান্দষর সকান্ ৈুট্টার সখত্ মারা যাদর্ সে-কথা ৈার্র্ার েময় 

ন্দে  না। 

েূত্। যুর্রাজ ন্দজজ্ঞাো করদেন এখদনা ন্দক ৈার্র্ার েময় হয় ন্দন? 

ন্দর্ৈূন্দত্। না, আন্দম যেশন্দক্তর মন্দহমার কথা ৈার্ন্দে। 

েূত্। যুন্দধদত্র কা্া সত্ামার সে ৈার্না ৈাোদত্ পারদর্ না? 

ন্দর্ৈূন্দত্। না। জদ র সর্দগ আমার র্াাঁধ ৈাদে না, কা্ার সজাদর আমার যে 

টদ  না। 

েূত্। অন্দৈশাদপর ৈয় সনই সত্ামার? 

ন্দর্ৈূন্দত্। অন্দৈশাপ! সেদখা, উত্তরকূদট যখন মজুর পাওয়া যান্দে  না ত্খন 

রাজার আদেদশ চণ্ডপত্তদনর প্রদত্যক ঘর সথদক আঠাদরা র্েদরর উপর র্য়দের 

সেদ দক আমরা আন্দনদয় ন্দনদয়ন্দে। ত্ারা সত্া অদনদকই সিদর ন্দন। সেখানকার কত্ 

মাদয়র অন্দৈশাদপর উপর আমার যে জয়ী হদয়দে। ভের্শন্দক্তর েদঙ্গ যার  ড়াই, 

মানুদষর অন্দৈশাপদক সে গ্রাহয কদর? 

েূত্। যুর্রাজ র্ দেন কীন্দত্ব গদড় সত্া র্ার সগৌরর্ সত্া  াৈ হদয়দেই, এখন 

কীন্দত্ব ন্দনদজ ৈাের্ার সয আদরা র্দড়া সগৌরর্ ত্াই  াৈ কদরা। 

ন্দর্ৈূন্দত্। কীন্দত্ব যখন গড়া সশষ হয় ন্দন ত্খন সে আমার ন্দে   এখন সে 

উত্তরকূদটর েকদ র। ৈাের্ার অন্দধকার আর আমার সনই। 

েূত্। যুর্রাজ র্ দেন ৈাের্ার অন্দধকার ন্দত্ন্দনই গ্রহণ করদর্ন। 

ন্দর্ৈূন্দত্। স্বয়ং উত্তরকূদটর যুর্রাজ এমন কথা র্দ ন? ন্দত্ন্দন ন্দক আমাদেরই 

নন? ন্দত্ন্দন ন্দক ন্দশর্ত্রাইদয়র? 

েূত্। ন্দত্ন্দন র্দ ন— উত্তরকূদট সকর্  যদের রাজত্ব নয়, সেখাদন সের্ত্াও 

আদেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই। 

ন্দর্ৈূন্দত্। যদের সজাদর সের্ত্ার পে ন্দনদজই সনর্ এই কথা প্রমাণ করর্ার ৈার 

আমার উপর। যুর্রাজদক সর্াদ া আমার এই র্াাঁধযদের মুদঠা একটুও আ গা 

করদত্ পারা যায় এমন পথ সখা া রান্দখ ন্দন। 
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েূত্। ৈােদনর ন্দযন্দন সের্ত্া ন্দত্ন্দন ের্ েময় র্দড়া পথ ন্দেদয় চ াচ  কদরন 

না। ত্াাঁর জদনয সয-ের্ ন্দেদ্রপথ থাদক সে কারও সচাদখ পদড় না।  

ন্দর্ৈূন্দত্। (চমন্দকয়া) ন্দেদ্র? সে আর্ার কী? ন্দেদদ্রর কথা ত্ুন্দম কী জান? 

েূত্। আন্দম ন্দক জান্দন? যাাঁর জানর্ার েরকার ন্দত্ন্দন সজদন সনদর্ন।  

[ েূদত্র প্রস্থান 

উত্তরকূদটর নাগন্দরকগণ উৎের্ কন্দরদত্ মন্দিদর চন্দ য়াদে। ন্দর্ৈূন্দত্দক সেন্দখয়া 

১। র্াাঃ যেরাজ, ত্ুন্দম সত্া সর্শ স াক। কখন িাাঁন্দক ন্দেদয় আদগ চদ  এদেে 

সটরও পাই ন্দন। 

২। সে সত্া ওর ন্দচরকাদ র অদৈযে। ও কখন ন্দৈত্দর ন্দৈত্দর এন্দগদয় ের্াইদক 

োন্দড়দয় চদ  যায় সর্াঝাই যায় না। সেই সত্া আমাদের চর্য়ুাগাাঁদয়র সনড়া ন্দর্ৈূন্দত্, 

আমাদের একেদঙ্গই ভকদ ে-গুরুর কানম া সখদ , আর কখন্ সে আমাদের 

ের্াইদক োন্দড়দয় এদে এত্র্দড়া কাণ্ডটা কদর র্ে । 

৩। ওদর গর্রু, ঝুন্দড়টা ন্দনদয় হাাঁ কদর োাঁন্দড়দয় রইন্দ  সকন? ন্দর্ৈূন্দত্দক আর 

কখদনা চদয সেন্দখে ন্দন ন্দক? মা াগুদ া সর্র কর , পন্দরদয় ন্দেই। 

ন্দর্ৈূন্দত্। থাক্ থাক্,  আর নয়।  

৩। আর নয় সত্া কী? সযমন ত্ুন্দম হঠাৎ মস্ত হদয় উদঠে সত্মন্দন সত্ামার গ াটা 

যন্দে উদটর মদত্া হঠাৎ  ম্বা হদয় উঠত্ আর উত্তরকূদটর ের্ মানুদষ ন্দমদ  ত্ার 

উপর সত্ামার গ ায় মা ার সর্াঝা চান্দপদয় ন্দেত্ ত্াহদ ই ন্দঠক মানাত্।  

২। ৈাই, হন্দরশ ঢান্দক সত্া এখনও এদে সপৌাঁদো  না। 

১। সর্টা কুাঁদড়র েোর, ওর ন্দপদঠর চামড়ায় ঢাদকর চাাঁন্দট  াগাদ  ত্দর্— 

৩। সেটা কাদজর কথা নয়। চাাঁন্দট  াগাদত্ ওর হাত্ আমাদের সচদয় মজর্তু্। 

৪। মদন কদরন্দে ুম ন্দর্শাই োমদন্তর রথটা সচদয় এদন আজ ন্দর্ৈূন্দত্োোর 

রথযািা করার্। ন্দকন্তু রাজাই নান্দক আজ পাদয় সহাঁদট মন্দিদর যাদর্ন। 

৫। ৈাদ াই হদয়দে। োমদন্তর রদথর সয েশা, এদকর্াদর েশরথ। পদথর মদধয 

কথায় কথায় েশখানা হদয় পদড়। 

৩। হাাঃ হাাঃ হাাঃ হাাঃ। েশরথ। আমাদের  মু্ব এক-একটা কথা র্দ  ৈাদ া। 

েশরথ।  
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৫। োদধ র্ন্দ । সেদ র ন্দর্দয়দত্ ওই রথটা সচদয় ন্দনদয়ন্দে ুম। যত্ চদড়ন্দে ত্ার 

সচদয় সটদনন্দে অদনক সর্ন্দশ। 

৪। এক কাজ কর। ন্দর্ৈূন্দত্দক কাাঁদধ কদর ন্দনদয় যাই। 

ন্দর্ৈূন্দত্। আদর কদরা কী। কদরা কী। 

৫। না, না, এই সত্া চাই। উত্তরকূদটর সকাদ  সত্ামার জন্ম, ন্দকন্তু ত্ুন্দম আজ 

ত্ার ঘাদড় সচদপে। সত্ামার মাথা ের্াইদক োন্দড়দয় ন্দগদয়দে। 

কাাঁদধর উপর  ান্দঠ োজাইয়া ত্াহার উপর ন্দর্ৈূন্দত্দক ত্ুন্দ য়া  ই  

েকদ । জয় যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্র জয়। 

গান 

নদমা যে,     নদমা যে, নদমা যে, নদমা যে। 

ত্ুন্দম     চক্রমুখরমন্দিত্, 

ত্ুন্দম     র্জ্রর্ন্দির্ন্দিত্, 

ত্র্      র্স্তুন্দর্বর্দযােংশ 

ধ্বংেন্দর্কট েন্ত। 

ত্র্      েীপ্ত অন্দি শত্ শত্ঘ্নী 

ন্দর্ঘ্নন্দর্জয় পন্থ। 

ত্র্      স ৌহগ ন ভশ ে ন 

অচ চ ন মে। 

কৈু     কাষ্ঠদ াষ্ট্রইষ্টকেৃঢ় 

ঘনন্দপনি কায়া, 

কৈু     ৈুত্ জ -অন্তরীয-  

 ঙ্ঘন  ঘুমায়া, 

ত্র্      খন্দনখন্দনিনখন্দর্েীণব 

ন্দযন্দত্ ন্দর্কীণব-অে, 

ত্র্       পঞ্চৈূত্র্ন্ধনকর 

ইিজা ত্ে। 
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উত্তরকূদটর রাজা রণন্দজৎ ও ত্াাঁহার মেী ন্দশন্দর্দরর ন্দেক হইদত্ আন্দেয়া প্রদর্শ কন্দরদ ন 

রণন্দজৎ। ন্দশর্ত্রাইদয়র প্রজাদের ন্দকেুদত্ই সত্া র্াধয করদত্ পারদ  না। 

এত্ন্দেন পদর মুক্তধারার জ দক আয়ত্ত কদর ন্দর্ৈূন্দত্ ওদের র্শ মানার্ার উপায় 

কদর ন্দেদ । ন্দকন্তু, মেী, সত্ামার সত্া সত্মন উৎোহ সেখন্দে সন। রষবা? 

মেী। যমা করদর্ন, মহারাজ। খন্তা-দকাো  হাদত্ মান্দট-পাথদরর েদঙ্গ 

পাদ ায়ান্দন আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীন্দত্ আমাদের অস্ত্র, মানুদষর মন ন্দনদয় 

আমাদের কারর্ার। যুর্রাজদক ন্দশর্ত্রাইদয়র শােনৈার সের্ার মেণা আন্দমই 

ন্দেদয়ন্দে ুম, ত্াদত্ সয র্াাঁধ র্াাঁধা হদত্ পারত্ সে কম নয়। 

রণন্দজৎ। ত্াদত্ ি  হ  কী? দুর্ের খাজনা র্ান্দক। এমনত্দরা দুন্দৈবয সত্া 

সেখাদন র্াদর র্াদরই ঘদট, ত্াই র্দ  রাজার প্রাপয সত্া র্ন্ধ হয় না। 

মেী। খাজনার সচদয় দুমূব য ন্দজন্দনে আোয় হন্দে , এমন েময় ত্াাঁদক ন্দিদর 

আেদত্ আদেশ করদ ন। রাজকাদযব সোদটাদের অর্জ্ঞা করদত্ সনই। মদন 

রাখদর্ন, যখন অেহয হয় ত্খন দুাঃদখর সজাদর সোদটারা র্দড়াদের োন্দড়দয় র্দড়া 

হদয় ওদঠ। 

রণন্দজৎ। সত্ামার মেণার েুর যদণ যদণ র্ে ায়। কত্র্ার র্দ ে উপদর চদড় 

র্দে নীদচ চাপ সেওয়া েহজ, আর ন্দর্দেশী প্রজাদের সেই চাদপ রাখাই রাজনীন্দত্। 

এ কথা র্  ন্দন? 

মেী। র্দ ন্দে ুম। ত্খন অর্স্থা অনযরকম ন্দে , আমার মেণা েময়দয়ান্দচত্ 

হদয়ন্দে । ন্দকন্তু এখন— 

রণন্দজৎ। যুর্রাজদক ন্দশর্ত্রাইদয় পাঠার্ার ইদে আমার এদকর্াদরই ন্দে  না। 

মেী। সকন মহারাজ? 

রণন্দজৎ। সয প্রজারা েূদরর স াক, ত্াদের কাদে ন্দগদয় সঘাঁষাদঘাঁন্দষ করদ  

ত্াদের ৈয় সৈদে যায়। প্রীন্দত্ ন্দেদয় পাওয়া যায় আপন স াকদক, পরদক পাওয়া 

যায় ৈয় জান্দগদয় সরদখ। 

মেী। মহারাজ, যুর্রাজদক ন্দশর্ত্রাইদয় পাঠার্ার আে  কারণটা ৈু দেন। 

ন্দকেুন্দেন সথদক ত্াাঁর মন অত্যন্ত উত্ া সেখা ন্দগদয়ন্দে । আমাদের েদিহ হ  সয 

ন্দত্ন্দন হয়দত্া সকাদনা েূদি জানদত্ সপদরদেন সয ত্াাঁর জন্ম রাজর্ান্দড়দত্ নয়, ত্াাঁদক 
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মুক্তধারার ঝরনাত্ া সথদক কুন্দড়দয় পাওয়া সগদে। ত্াই ত্াদক ৈুন্দ দয় রাখর্ার 

জদনয— 

রণন্দজৎ। ত্া সত্া জান্দন— ইোন্দনং ও সয প্রায় রাদি এক া ঝরনাত্ ায় ন্দগদয় 

শুদয় থাকত্। খর্র সপদয় একন্দেন রাদি সেখাদন সগ ুম, ওদক ন্দজজ্ঞাো কর ুম, 

‘কী হদয়দে অন্দৈন্দজৎ, এখাদন সকন?’ ও র্ দ , ‘এই জদ র শদে আন্দম আমার 

মাত্ৃৈাষা শুনদত্ পাই।’  

মেী। আন্দম ত্াাঁদক ন্দজজ্ঞাো কদরন্দে ুম, ‘সত্ামার কী হদয়দে যুর্রাজ? 

রাজর্ান্দড়দত্ আজকা  সত্ামাদক প্রায় সেখদত্ পাই সন সকন?’ ন্দত্ন্দন র্ দ ন, ‘আন্দম 

পৃন্দথর্ীদত্ এদেন্দে পথ কাটর্ার জদনয, এই খর্র আমার কাদে এদে সপৌাঁদচদে।’  

রণন্দজৎ। ঐ সেদ র সয রাজচক্রর্ত্বীর  যণ আদে এ ন্দর্বাে আমার সৈদে 

যাদে। 

মেী। ন্দযন্দন এই ভের্ যদণর কথা র্দ ন্দেদ ন ন্দত্ন্দন সয মহারাদজর গুরুর গুরু 

অন্দৈরামস্বামী। 

রণন্দজৎ। ৈু  কদরদেন ন্দত্ন্দন। ওদক ন্দনদয় সকর্ ই আমার যন্দত্ হদে। 

ন্দশর্ত্রাইদয়র পশম যাদত্ ন্দর্দেদশর হাদট সর্ন্দরদয় না যায় এইজদনয ন্দপত্ামহদের 

আম  সথদক নন্দিেংকদটর পথ আটক করা আদে। সেই পথটাই অন্দৈন্দজৎ সকদট 

ন্দেদ । উত্তরকূদটর অ্র্স্ত্র দুু্মূব য হদয় উঠদর্ সয। 

মেী। অল্প র্য়ে ন্দকনা। যুর্রাজ সকর্  ন্দশর্ত্রাইদয়র ন্দেক সথদকই— 

রণন্দজৎ। ন্দকন্তু এ সয ন্দনদজর স াদকর ন্দর্রুদি ন্দর্দদ্রাহ। ন্দশর্ত্রাইদয়র ওই সয 

ধনঞ্জয় ভর্রাগীটা প্রজাদের সখন্দপদয় সর্ড়ায়, এর মদধয ন্দনিয় সেও আদে। এর্ার 

কণ্ঠীেুি ত্ার কন্ঠটা সচদপ ধরদত্ হদর্। ত্াদক র্িী করা চাই। 

মেী। মহারাদজর ইোর প্রন্দত্র্াে করদত্ োহে কন্দর সন। ন্দকন্তু জাদনন সত্া, 

এমন-ের্ দুদযবাগ আদে যাদক আটদক রাখার সচদয় োড়া রাখাই ন্দনরাপে। 

রণন্দজৎ। আো, সেজদনয ন্দচন্তা কদরা না। 

মেী। আন্দম ন্দচন্তা কন্দর না,মহারাজদকই ন্দচন্তা করদত্ র্ন্দ । 

প্রন্দত্হারীর প্রদর্শ 

প্রন্দত্হারী। সমাহনগদড়র খুড়া মহারাজ ন্দর্বন্দজৎ অেূদর। 
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[ প্রস্থান 

রণন্দজৎ। ঐ আর-একজন। অন্দৈন্দজৎদক নষ্ট করার েদ  উন্দন অগ্রগণয। 

আত্মীয়রূপী পর হদে কুাঁদজা মানুদষর কুাঁজ, ন্দপেদন স দগই থাদক  সকদটও সি া 

যায় না,র্হন করাও দুাঃখ। ও ন্দকদের শে? 

মেী। ভৈরর্পন্থীর ে  মন্দিরপ্রেন্দযদণ সর্ন্দরদয়দে। 

ভৈরর্পন্থীদের প্রদর্শ ও গান 

ন্দত্ন্দমরহৃদ ন্দর্োরণ 

জ্ব েন্দিন্দনোরুণ 

মরুশ্মশানেঞ্চর 

শংকর শংকর। 

র্জ্রদঘাষর্াণী 

রুদ্র, শূ পান্দণ 

মৃত্ুযন্দেন্ধুেন্তর 

শংকর শংকর। 

[ প্রস্থান 

রণন্দজদত্র খুড়া সমাহনগদড়র রাজা ন্দর্বন্দজৎ প্রদর্শ কন্দরদ ন 

ত্াাঁর শুভ্র সকশ, শুভ্র র্স্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ 

রণন্দজৎ। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, ত্ুন্দম আজ উত্তরভৈরদর্র মন্দিদর পূজায় সযাগ 

ন্দেদত্ আেদর্ এ সেৌৈাগয প্রত্যাশা কন্দর ন্দন। 

ন্দর্বন্দজৎ। উত্তরভৈরর্ আজদকর পূজা গ্রহণ করদর্ন না এই কথা জানাদত্ 

এদেন্দে। 

রণন্দজৎ। সত্ামার এই দুর্বাকয আমাদের মদহাৎের্দক আজ— 

ন্দর্বন্দজৎ। কী ন্দনদয় মদহাৎের্? ন্দর্দবর েক  ত্ৃন্দষদত্র জনয সের্দেদর্র 

কমণ্ড ু সয জ ধারা সঢদ  ন্দেদেন সেই মুক্ত জ দক সত্ামরা র্ন্ধ করদ  সকন? 

রণন্দজৎ। শত্রুেমদনর জদনয। 

ন্দর্বন্দজৎ। মহাদের্দক শত্রু করদত্ ৈয় সনই? 



মুক্তধারা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

সূচিপত্র  

রণন্দজৎ। ন্দযন্দন উত্তরকূদটর পুরদের্ত্া, আমাদের জদয় ত্াাঁরই জয়। 

সেইজদনযই আমাদের পয ন্দনদয় ন্দত্ন্দন ত্াাঁর ন্দনদজর োন ন্দিন্দরদয় ন্দনদয়দেন। ত্ৃষ্ণার 

শূদ  ন্দশর্ত্রাইদক ন্দর্ি কদর ত্াদক ন্দত্ন্দন উত্তরকূদটর ন্দেংহােদনর ত্ ায় সিদ  

ন্দেদয় যাদর্ন। 

ন্দর্বন্দজৎ। ত্দর্ সত্ামাদের পূজা পূজাই নয়, সর্ত্ন। 

রণন্দজৎ। খুড়া মহারাজ, ত্ুন্দম পদরর পযপাত্ী, আত্মীদয়র ন্দর্দরাধী। সত্ামার 

ন্দশযাদত্ই অন্দৈন্দজৎ ন্দনদজর রাজযদক ন্দনদজর র্দ  গ্রহণ করদত্ পারদে না। 

ন্দর্বন্দজৎ। আমার ন্দশযায়? একন্দেন আন্দম সত্ামাদেরই েদ  ন্দেদ ম না? 

চণ্ডপত্তদন যখন ত্ুন্দম ন্দর্দদ্রাহ েৃন্দষ্ট কদরন্দেদ  সেখানকার প্রজার ের্বনাশ কদর সে 

ন্দর্দদ্রাহ আন্দম েমন কন্দর ন্দন? সশদষ কখন ওই র্া ক অন্দৈন্দজৎ আমার হৃেদয়র 

মদধয এ — আদ ার মদত্া এ । অন্ধকাদর না সেখদত্ সপদয় যাদের আঘাত্ 

কদরন্দে ুম ত্াদের আপন র্দ  সেখদত্ সপ ুম। রাজচক্রর্ত্বীর  যণ সেদখ যাদক 

গ্রহণ করদ  ত্াদক সত্ামার ওই উত্তরকূদটর ন্দেংহােনটুকুর মদধযই আটদক রাখদত্ 

চাও? 

রণন্দজৎ। মুক্তধারার ঝরনাত্ ায় অন্দৈন্দজৎদক কুন্দড়দয় পাওয়া ন্দগদয়ন্দে  এ 

কথা ত্ুন্দমই ওর কাদে প্রকাশ কদরে র্ুন্দঝ? 

ন্দর্বন্দজৎ। হাাঁ, আন্দমই। সেন্দেন আমাদের প্রাোদে ওর সেওয়ান্দ র ন্দনমেণ ন্দে । 

সগাধূন্দ র েময় সেন্দখ অন্দ দি ও এক া োাঁন্দড়দয় সগৌরীন্দশখদরর ন্দেদক ত্ান্দকদয় 

আদে। ন্দজজ্ঞাো কর ুম, ‘কী সেখে ৈাই?’ সে র্ দ , ‘সয-ের্ পথ এখদনা কাটা 

হয় ন্দন ঐ দুগবম পাহাদড়র উপর ন্দেদয় সেই ৈার্ীকাদ র পথ সেখদত্ পান্দে— েূরদক 

ন্দনকট করর্ার পথ।’ শুদন ত্খনই মদন হ , মুক্তধারার উৎদের কাদে সকান্ 

ঘরোড়া মা ওদক জন্ম ন্দেদয় সগদে, ওদক ধদর রাখদর্ সক? আর থাকদত্ পার ুম 

না, ওদক র্  ুম, ‘ৈাই, সত্ামার জন্মযদণ ন্দগন্দররাজ সত্ামাদক পদথ অৈযথবনা 

কদরদেন, ঘদরর শঙ্খ সত্ামাদক ঘদর ডাদক ন্দন।’  

রণন্দজৎ। এত্যদণ র্ুঝ ুম। 

ন্দর্বন্দজৎ। কী র্ুঝদ ? 
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রণন্দজৎ। এই কথা শুদনই উত্তরকূদটর রাজগৃহ সথদক অন্দৈন্দজদত্র মমত্া 

ন্দর্ন্দে্ হদয় সগদে। সেইদটই স্পধবা কদর সেখার্ার জদনয নন্দিেংকদটর পথ সে 

খুদ  ন্দেদয়দে। 

ন্দর্বন্দজৎ। যন্দত্ কী হদয়দে? সয পথ খুদ  যায় সে পথ েকদ রই—সযমন 

উত্তরকূদটর সত্মন্দন ন্দশর্ত্রাইদয়র। 

রণন্দজৎ। খুড়া মহারাজ, ত্ুন্দম আত্মীয়, গুরুজন, ত্াই এত্কা  ভধযব সরদখন্দে। 

ন্দকন্তু আর নয়, স্বজনন্দর্দদ্রাহী ত্ুন্দম, এ রাজয ত্যাগ কদর যাও। 

ন্দর্বন্দজৎ। আন্দম ত্যাগ করদত্ পারর্ না। সত্ামরা আমাদক ত্যাগ যন্দে কর ত্দর্ 

েহয করর্। 

[প্রস্থান 

অম্বার প্রদর্শ 

অম্বা। (রাজার প্রন্দত্) ওদগা সত্ামরা সক? েূযব সত্া অস্ত যায়— আমার েুমন 

সত্া এখদনা ন্দির  না। 

রণন্দজৎ। ত্ুন্দম সক? 

অম্বা। আন্দম সকউ না। সয আমার ের্ ন্দে  ত্াদক এই পথ ন্দেদয় ন্দনদয় সগ । 

এ পদথর সশষ ন্দক সনই? েুমন ন্দক ত্দর্ এখদনা চদ দে, সকর্ ই চদ দে, পন্দিদম 

সগৌরীন্দশখর সপন্দরদয় সযখাদন েযূব ডুর্দে, আদ া ডুর্দে, ের্ ডুর্দে? 

রণন্দজৎ। মেী, এ র্ুন্দঝ—‘  

মেী। হাাঁ মহারাজ, সেই র্াাঁধ র্াাঁধার কাদজই— 

রণন্দজৎ। (অম্বাদক) ত্ুন্দম সখে সকাদরা না। আন্দম জান্দন পৃন্দথর্ীদত্ েকদ র সচদয় 

চরম সয োন সত্ামার সেদ  আজ ত্াই সপদয়দে। 

অম্বা। ত্াই যন্দে েন্দত্য হদর্ ত্া হদ  সে-োন েদন্ধদর্ ায় সে আমার হাদত্ 

এদন ন্দেত্, আন্দম সয ত্ার মা। 

রণন্দজৎ। সেদর্ এদন। সেই েদন্ধ এখনও আদে ন্দন। 

অম্বা। সত্ামার কথা েন্দত্য হক র্ার্া। ভৈরর্মন্দিদরর পদথ পদথ আন্দম ত্ার 

জদনয অদপযা করর্। েুমন! 

[ প্রস্থান 
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একে  োি  ইয়া অেূদর গাদের ত্ ায় উত্তরকূদটর গুরুমশায় প্রদর্শ কন্দর  

গুরু। সখদ , সখদ , সর্ত্ সখদ  সেখন্দে। খুর্ গ া সেদড় র্ল , জয় 

রাজরাদজবর। 

োিগণ। জয় রাজরা— 

গুরু। (হাদত্র কাদে দুই-একটা সেদ দক থার্ড়া মান্দরয়া)— সজবর। 

োিগণ। সজবর। 

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী— 

োিগণ। শ্রী শ্রী শ্রী— 

গুরু। (দঠ া মান্দরয়া) পাাঁচর্ার। 

োিগণ। পাাঁচর্ার। 

গুরু।  ক্ষ্মীোড়া র্াাঁের! র্ল শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী— 

োিগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী— 

গুরু। উত্তরকূটান্দধপন্দত্র জয়— 

োিগণ। উত্তরকূটা— 

গুরু। ন্দধপন্দত্র 

োিগণ। ন্দধপন্দত্র 

গুরু। জয়। 

োিগণ। জয়। 

রণন্দজৎ। সত্ামরা সকাথায় যাে? 

গুরু। আমাদের যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্দক মহারাজ ন্দশদরাপা সেদর্ন ত্াই সেদ দের 

ন্দনদয় যান্দে আনি করদত্। যাদত্ উত্তরকূদটর সগৌরদর্ এরা ন্দশশুকা  হদত্ই সগৌরর্ 

করদত্ সশদখ ত্ার সকাদনা উপ যযই র্াে ন্দেদত্ চাই সন। 

রণন্দজৎ। ন্দর্ৈূন্দত্ কী কদরদে এরা ের্াই জাদন সত্া? 

সেদ রা। ( ািাইয়া হাত্ত্ান্দ  ন্দেয়া) জান্দন, ন্দশর্ত্রাইদয়র খার্ার জ  র্ন্ধ 

কদর ন্দেদয়দেন। 

রণন্দজৎ। সকন ন্দেদয়দেন? 

সেদ রা। (উৎোদহ) ওদের জে করার জদনয। 
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রণন্দজৎ। সকন জে করা?  

সেদ রা। ওরা সয খারাপ স াক। 

রণন্দজৎ। সকন খারাপ? 

সেদ রা। ওরা খুর্ খারাপ, ৈয়ানক খারাপ, ের্াই জাদন। 

রণন্দজৎ। সকন খারাপ ত্া জান না? 

গুরু। জাদন ভর্ন্দক, মহারাজ। কী সর, সত্ারা পন্দড়ে ন্দন— র্ইদয় পন্দড়ে ন্দন— 

ওদের ধমব খুর্ খারাপ— 

সেদ রা। হাাঁ, হাাঁ, ওদের ধমব খুর্ খারাপ। 

গুরু। আর ওরা আমাদের মদত্া— কী র্ল -না— (নাক সেখাইয়া) 

সেদ রা। নাক উাঁচু নয়। 

গুরু। আো, আমাদের গণাচাযব কী প্রমাণ কদর ন্দেদয়দেন— নাক উাঁচু থাকদ  

কী হয়? 

সেদ রা। খুর্ র্দড়া জাত্ হয়। 

গুরু। ত্ারা কী কদর? র্ল -না— পৃন্দথর্ীদত্— র্ল— ত্ারাই েকদ র উপর জয়ী 

হয়, না? 

সেদ রা। হাাঁ, জয়ী হয়। 

গুরু। উত্তরকূদটর মানুষ সকাদনান্দেন যুদি সহদরদে জান্দনে?  

সেদ রা। সকাদনান্দেনই না। 

গুরু। আমাদের ন্দপত্ামহ-মহারাজ প্রাগ ন্দজৎ দুদশা ন্দত্দরনব্বই জন ভেনয ন্দনদয় 

একন্দিশ হাজার োদড় োত্দশা েন্দযণী র্র্বরদের হন্দটদয় ন্দেদয়ন্দেদ ন না? 

সেদ রা। হাাঁ, ন্দেদয়ন্দেদ ন। 

গুরু। ন্দনিয়ই জানদর্ন, মহারাজ, উত্তরকূদটর র্াইদর সয হত্ৈাগারা 

মাত্ৃগদৈব জন্মায়, একন্দেন এই-ের্ সেদ রাই ত্াদের ন্দর্ৈীন্দষকা হদয় উঠদর্। এ 

যন্দে না হয় ত্দর্ আন্দম ন্দমদথয গুরু। কত্র্দড়া োন্দয়ত্ব সয আমাদের সে আন্দম 

একেণ্ডও ৈুন্দ  সন। আমরাই সত্া মানুষ ভত্ন্দর কদর ন্দেই, আপনার অমাত্যরা ত্াাঁদের 

ন্দনদয় র্যর্হার কদরন। অথচ ত্াাঁরাই র্া কী পান আর আমরাই র্া কী পাই ত্ু না 

কদর সেখদর্ন। 

মেী। ন্দকন্তু ওই োিরাই সয সত্ামাদের পুরস্কার। 
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গুরু। র্দড়া েুির র্দ দেন, মেীমশায়, োিরাই আমাদের পুরস্কার। আহা, 

ন্দকন্তু খােযোমগ্রী র্দড়া দুমূব য—এই সেদখন-না সকন, গর্যঘৃত্, সযটা ন্দে — 

মেী। আো সর্শ, সত্ামার এই গর্যঘৃদত্র কথাটা ন্দচন্তা করর্। এখন যাও, 

পূজার েময় ন্দনকট হ । 

[ জয়ধ্বন্দন করাইয়া োিদের  ইয়া গুরুমহাশয় প্রস্থান কন্দর  

রণন্দজৎ। সত্ামার এই গুরুর মাথার খুন্দ র মদধয অনয সকাদনা ঘৃত্ সনই, 

গর্যঘৃত্ই আদে। 

মেী। পঞ্চগদর্যর একটা-ন্দকেু আদেই। ন্দকন্তু, মহারাজ, এই-ের্ মানুষই 

কাদজ  াদগ। ওদক সযমনন্দট র্দ  সেওয়া সগদে, ন্দেদনর পর ন্দেন ও ন্দঠক সত্মনন্দট 

কদর চদ দে। র্ুন্দি সর্ন্দশ থাকদ  কাজ কদ র মদত্া চদ  না। 

রণন্দজৎ। মেী, ওটা কী আকাদশ? 

মেী। মহারাজ, ৈুদ  যাদেন, ওটাই সত্া ন্দর্ৈূন্দত্র সেই যদের চূড়া। 

রণন্দজৎ। এমন স্পষ্ট সত্া সকাদনান্দেন সেখা যায় না। 

মেী। আজ েকাদ  ঝড় হদয় আকাশ পন্দরষ্কার হদয় সগদে, ত্াই সেখদত্ পাওয়া 

যাদে। 

রণন্দজৎ। সেদখে ওর ন্দপেন সথদক েূযব সযন কু্রি হদয় উদঠদেন? আর, ওটাদক 

োনদর্র উেযত্ মুন্দষ্টর মদত্া সেখাদে। অত্টা সর্ন্দশ উাঁচু কদর সত্া া ৈাদ া হয় ন্দন। 

মেী। আমাদের আকাদশর র্ুদক সযন সশ  ন্দর্াঁদধ রদয়দে মদন হদে। 

রণন্দজৎ। এখন মন্দিদর যার্ার েময় হ । 

[উৈদয়র প্রস্থান 

উত্তরকূদটর ন্দিত্ীয়ে  নাগন্দরদকর প্রদর্শ 

১। সেখন্দ  সত্া, আজকা  ন্দর্ৈূন্দত্ আমাদের কী রকম এন্দড়দয় এন্দড়দয় চদ । 

ও সয আমাদের মদধযই মানুষ সে কথাটাদক চামড়ার সথদক ঘদষ সি দত্ চায়। 

একন্দেন র্ুঝদত্ পারদর্ন খাদপর সচদয় ত্দ ায়ার র্দড়া হদয় উঠদ  ৈাদ া হয় না। 

২। ত্া যা র্ন্দ ে, ৈাই, ন্দর্ৈূন্দত্ উত্তরকূদটর নাম সরদখদে র্দট। 
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১। আদর সরদখ সে, সত্ারা ওদক ন্দনদয় র্দড়া র্াড়ার্ান্দড় আরম্ভ কদরন্দেে। ঐ 

সয র্াাঁধন্দট র্াাঁধদত্ ওর ন্দজর্ সর্ন্দরদয় পদড়দে, ওটা ন্দকেু না হদর্ সত্া েশর্ার 

সৈদেদে। 

৩। আর্ার সয ৈােদর্ না ত্াই র্া সক জাদন? 

১। সেদখন্দেে সত্া র্াাঁদধর উত্তর ন্দেদকর সেই ন্দঢন্দর্টা? 

২। সকন,দকন, কী হদয়দে? 

১। কী হদয়দে? এটা জান্দনে সন? সয সেখদে সেই সত্া র্ দে— 

২। কী র্ দে ৈাই? 

১। কী র্ দে? নযাকা নান্দক সর? এও আর্ার ন্দজগ দগে করদত্ হয় নান্দক? 

আগাদগাড়াই—সে আর কী র্ র্। 

২। ত্র্ ুর্যাপারটা কী একট ুর্ুন্দঝদয় র্ল -না— 

১। রঞ্জন, ত্ইু অর্াক করন্দ । একট ুের্ুর কর -না, পষ্ট র্ুঝন্দর্ হঠাৎ যখন 

এদকর্াদর— 

২। ের্বনাশ! র্ন্দ ে কী োো? হঠাৎ এদকর্াদর? 

১। হাাঁ ৈাই, ঝগড়ুর কাদে শুদন ন্দনে। সে ন্দনদজ সমদপ জদুখ সেদখ এদেদে। 

২। ঝগড়ুর ওই গুণন্দট আদে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। ের্াই যখন র্াহর্া ন্দেদত্ 

থাদক,ও ত্খন সকাথা সথদক মাপকান্দট সর্র কদর র্দে। 

৩।  আো ৈাই, সকউ সকউ সয র্দ  ন্দর্ৈূন্দত্র যা-ন্দকেু ন্দর্দেয ের্— 

১। আন্দম ন্দনদজ জান্দন সর্ঙ্কটর্মবার কাে সথদক চুন্দর। হাাঁ, সে ন্দে  র্দট গুণীর 

মদত্া গুণী— কত্ র্দড়া মাথা— ওদর র্াে সর! অথচ ন্দর্ৈূন্দত্ পায় ন্দশদরাপা, আর সে 

গন্দরর্ না সখদত্ সপদয়ই মারা সগ । 

৩। শুধুই ন্দক না সখদত্ সপদয়? 

১। আদর না সখদত্ সপদয় ন্দক কার হাদত্র সেওয়া কী সখদত্ সপদয় সে কথায় 

কাজ কী? আর্ার সক সকান্ ন্দেক সথদক—ন্দনিুদকর সত্া অৈার্ সনই। এ সেদশর 

মানুষ সয সকউ কারও ৈাদ া েইদত্ পাদর না। 

২। ত্া, সত্ারা যাই র্ন্দ ে স াকটা ন্দকন্তু— 

১। আহা, ত্া হদর্ না সকন? সকান্ মান্দটদত্ ওর জন্ম, র্ুদঝ সেখ্ ঐ চর্ুয়া গাাঁদয় 

আমার র্ুদড়া োো ন্দে , ত্ার নাম শুদনন্দেে সত্া? 
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২। আদর র্াে সর! ত্াাঁর নাম উত্তরকূদটর সক না জাদন? ন্দত্ন্দন সত্া সেই— ঐ 

সয কী র্দ — 

১। হাাঁ, হাাঁ, ৈাস্কর। নন্দেয ভত্ন্দর করার এত্ র্দড়া ওস্তাে এ মুল্লুদক হয় ন্দন। 

ত্াাঁর হাদত্র নন্দেয না হদ  রাজা শত্রুন্দজদত্র একন্দেনও চ ত্ না।  

৩। সে-ের্ কথা হদর্, এখন মন্দিদর চল। আমরা হ ুম ন্দর্ৈূন্দত্র এক গাাঁদয়র 

স াক— আমাদের হাদত্র মা া আদগ ন্দনদয় ত্দর্ অনয কথা। আর আমরাই সত্া 

র্ের্ ত্ার ডাইদন। 

সনপদথয। সযদয়া না ৈাই, সযদয়া না, ন্দিদর যাও। 

২। ওই সশাদনা র্টকু র্ুদড়া সর্ন্দরদয়দে। 

র্টদুকর প্রদর্শ 

গাদয় সোঁড়া কম্ব , হাদত্ র্াাঁকা ডাদ র  ান্দঠ, চু  উদস্কাখুদস্কা 

১। কী র্ট,ু যাে সকাথায়? 

র্ট।ু োর্ধান, র্ার্া, োর্ধান। সযদয়া না ও পদথ, েময় থাকদত্ ন্দিদর যাও। 

২। সকন র্দ া সত্া? 

র্ট।ু র্ন্দ  সেদর্, নরর্ন্দ । আমার দুই সজায়ান নান্দত্দক সজার কদর ন্দনদয় সগ , 

আর ত্ারা ন্দির  না। 

৩। র্ন্দ  কার কাদে সেদর্ খুদড়া? 

র্ট।ু ত্ৃষ্ণা, ত্ৃষ্ণা োনর্ীর কাদে। 

২। সে আর্ার সক? 

র্ট।ু সে যত্ খায় ত্ত্ চায়— ত্ার শুষ্ক রেনা ন্দঘ-খাওয়া আগুদনর ন্দশখার মদত্া 

সকর্ ই সর্দড় চদ । 

১। পাগ া! আমরা সত্া যান্দে উত্তরভৈরদর্র মন্দিদর, সেখাদন ত্ৃষ্ণা োনর্ী 

সকাথায়? 

র্ট।ু খর্র পাও ন্দন? ভৈরর্দক সয আজ ওরা মন্দির সথদক ন্দর্োয় করদত্ 

চদ দে। ত্ৃষ্ণা র্েদর্ সর্েীদত্। 

২। চুপ চুপ পাগ া। এ-ের্ কথা শুনদ  উত্তরকূদটর মানুষ সত্াদক কুদট 

সি দর্। 
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র্ট।ু ত্ারা সত্া আমার গাদয় ধুদ া ন্দেদে, সেদ রা মারদে সঢ া। ের্াই র্দ  

সত্ার নান্দত্-দুদটা প্রাণ ন্দেদয়দে সে ত্াদের সেৌৈাগয। 

১। ত্ারা সত্া ন্দমদথয র্দ  না। 

র্ট।ু র্দ  না ন্দমদথয? প্রাদণর র্েদ  প্রাণ যন্দে না সমদ , মৃত্ুয ন্দেদয় যন্দে 

মৃত্ুযদকই ডাকা হয়, ত্দর্ ভৈরর্ এত্ র্দড়া যন্দত্ েইদর্ন সকন? োর্ধান, র্ার্া, 

োর্ধান, সযদয়া না ও পদথ। 

[ প্রস্থান 

২। সেদখা, োো, আমার গাদয় ন্দকন্তু কাাঁটা ন্দেদয় উঠদে। 

১। রঞু্জ, ত্ুই সর্জায় ৈীত্ু। চল চল।  

[ েকদ র প্রস্থান 

যুর্রাজ অন্দৈন্দজৎ ও রাজকুমার েঞ্জদয়র প্রদর্শ 

েঞ্জয়। র্ুঝদত্ পারন্দে সন, যুর্রাজ, রাজর্ান্দড় সেদড় সকন সর্ন্দরদয় যাে? 

অন্দৈন্দজৎ। ের্ কথা ত্ুন্দম র্ুঝদর্ না। আমার জীর্দনর সরাত্ রাজর্ান্দড়র পাথর 

ন্দডন্দেদয় চদ  যাদর্ এই কথাটা কাদন ন্দনদয়ই পৃন্দথর্ীদত্ এদেন্দে। 

েঞ্জয়। ন্দকেু ন্দেন সথদকই সত্ামাদক উত্ া সেখন্দে। আমাদের েদঙ্গ ত্ুন্দম সয 

র্াাঁধদন র্াাঁধা সেটা সত্ামার মদনর মদধয আ গা হদয় আেন্দে । আজ ন্দক সেটা 

ন্দোঁড় । 

অন্দৈন্দজৎ। ওই সেদখা েঞ্জয়, সগৌরীন্দশখদরর উপর েযূবাদস্তর মূন্দত্ব। সকান্ 

আগুদনর পান্দখ সমদঘর ডানা সমদ  রান্দির ন্দেদক উদড় চদ দে। আমার এই 

পথযািার েন্দর্ অস্তেূযব আকাদশ এাঁদক ন্দেদ । 

েঞ্জয়। সেখে না, যরু্রাজ, ওই যদের চূড়াটা েূযবাস্তদমদঘর র্ুক িুাঁদড় োাঁন্দড়দয় 

আদে? সযন উড়ন্ত পান্দখর র্ুদক র্াণ ন্দর্াঁদধদে, সে ত্ার ডানা ঝুন্দ দয় রান্দির গহ্বদরর 

ন্দেদক পদড় যাদে। আমার এ ৈাদ া  াগদে না। এখন ন্দর্শ্রাদমর েময় এ । চদ া, 

যুর্রাজ, রাজর্ান্দড়দত্। 

অন্দৈন্দজৎ। সযখাদন র্াধা সেখাদন ন্দক ন্দর্শ্রাম আদে? 

েঞ্জয়। রাজর্ান্দড়দত্ সয সত্ামার র্াধা, এত্ন্দেন পদর সে কথা ত্ুন্দম ন্দক কদর 

র্ুঝদ । 
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অন্দৈন্দজৎ। র্ঝু ুম, যখন সশানা সগ  মুক্তধারায় ওরা র্াাঁধ সর্াঁদধদে। 

েঞ্জয়। সত্ামার এ কথার অথব আন্দম পাই সন। 

অন্দৈন্দজৎ। মানুদষর ন্দৈত্রকার রহেয ন্দর্ধাত্া র্াইদরর সকাথাও না সকাথাও 

ন্দ দখ সরদখ সেন  আমার অন্তদরর কথা আদে ঐ মুক্তধারার মদধয। ত্ারই পাদয় 

ওরা যখন স াহার সর্ন্দড় পন্দরদয় ন্দেদ  ত্খন হঠাৎ সযন চমক সৈদে র্ুঝদত্ পার ুম 

উত্তরকূদটর ন্দেংহােনই আমার জীর্নদরাদত্র র্াাঁধ। পদথ সর্ন্দরদয়ন্দে ত্ারই পথ খুদ  

সের্ার জদনয। 

েঞ্জয়। যরু্রাজ, আমাদকও সত্ামার েঙ্গী কদর নাও। 

অন্দৈন্দজৎ। না ৈাই, ন্দনদজর পথ সত্ামাদক খুাঁদজ সর্র করদত্ হদর্। আমার 

ন্দপেদন যন্দে চ  ত্াহদ  আন্দমই সত্ামার পথদক আড়া  করর্। 

েঞ্জয়। ত্ুন্দম অত্ কদঠার হদয়া না, আমাদক র্াজদে। 

অন্দৈন্দজৎ। ত্ুন্দম আমার হৃেয় জান, সেইজদনয আঘাত্ সপদয়ও ত্ুন্দম আমাদক 

র্ুঝদর্। 

েঞ্জয়। সকাথায় সত্ামার ডাক পদড়দে ত্ুন্দম চদ ে, ত্া ন্দনদয় আন্দম প্রশ্ন করদত্ 

চাই সন। ন্দকন্তু যুর্রাজ, এই সয েদন্ধ হদয় এদেদে,রাজর্ান্দড়দত্ ওই সয র্িীরা 

ন্দেনার্োদনর গান ধরদ , এরও ন্দক সকাদনা ডাক সনই? যা কন্দঠন ত্ার সগৌরর্ 

থাকদত্ পাদর, ন্দকন্তু যা মধুর ত্ারও মূ য আদে। 

অন্দৈন্দজৎ। ৈাই, ত্ারই মূ য সের্ার জদনযই কন্দঠদনর োধনা। 

েঞ্জয়। েকাদ  সয আেদন ত্ুন্দম পূজায় র্ে, মদন আদে সত্া সেন্দেন ত্ার 

োমদন একন্দট সবত্ পদ্ম সেদখ ত্ুন্দম অর্াক হদয়ন্দেদ ? ত্ুন্দম জাগর্ার আদগই সকান্ 

সৈাদর ওই পদ্মন্দট  ুন্দকদয় সক ত্ুদ  এদনদে, জানদত্ সেয় ন্দন সে সক—ন্দকন্তু এইটকুুর 

মদধয কত্ েুধাই আদে সে কথা ন্দক আজ মদন করর্ার সনই? সেই ৈীরু সয 

আপনাদক সগাপন কদরদে, ন্দকন্তু আপনার পূজা সগাপন করদত্ পাদর ন্দন, ত্ার মুখ 

সত্ামার মদন পড়দে না? 

অন্দৈন্দজৎ। পড়দে ভর্ন্দক। সেইজদনযই েইদত্ পারন্দে সন ওই র্ীৈৎেটাদক যা 

এই ধরণীর েংগীত্ সরাধ কদর ন্দেদয় আকাদশ স াহার োাঁত্ সমদ  অট্টাহােয করদে। 

স্বগবদক ৈাদ া স দগদে র্দ ই ভেদত্যর েদঙ্গ  ড়াই করদত্ সযদত্ ন্দিধা কন্দর সন। 
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েঞ্জয়। সগাধূন্দ র আদ ান্দট ওই নী  পাহাদড়র উপদর মূন্দেবত্ হদয় রদয়দে, এর 

মদধয ন্দেদয় একটা কা্ার মূন্দত্ব সত্ামার হৃেদয় এদে সপৌাঁচদে না? 

অন্দৈন্দজৎ। হাাঁ, সপৌাঁচদে। আমারও র্ুক কা্ায় ৈদর রদয়দে। আন্দম কদঠারত্ার 

অন্দৈমান রান্দখ সন। সচদয় সেদখা ঐ পান্দখ সের্োরু-গাদের চূড়ার ডা ন্দটর উপর 

এক া র্দে আদে  ও ন্দক নীদড় যাদর্, না, অন্ধকাদরর ন্দৈত্র ন্দেদয় েরূ প্রর্াদের 

অরদণয যািা করদর্ জান্দন সন— ন্দকন্তু ও সয এই েূযবাদস্তর আকাদশর ন্দেদক চুপ কদর 

সচদয় আদে সেই সচদয় থাকার েুরন্দট আমার হৃেদয় এদে র্াজদে েুির এই 

পৃন্দথর্ী। যা-ন্দকেু আমার জীর্নদক মধুময় কদরদে সে েমস্তদকই আজ আন্দম 

নমস্কার কন্দর। 

র্টরু প্রদর্শ 

র্ট।ু সযদত্ ন্দেদ  না, সমদর ন্দিন্দরদয় ন্দেদ । 

অন্দৈন্দজৎ। কী হদয়দে, র্টু— সত্ামার কপা  সিদট রক্ত পড়দে সয! 

র্ট।ু আন্দম েক দক োর্ধান করদত্ সর্ন্দরদয়ন্দে ুম, র্ ন্দে ুম, ‘সযদয়া না ও 

পদথ, ন্দিদর যাও।’  

অন্দৈন্দজৎ। সকন, কী হদয়দে? 

র্ট।ু জান না যুর্রাজ? ওরা সয আজ যেদর্েীর উপর ত্ৃষ্ণারাযেীর প্রন্দত্ষ্ঠা 

করদর্। মানুষ-র্ন্দ  চায়। 

েঞ্জয়। সে কী কথা? 

র্ট।ু সেই সর্েী গাাঁথর্ার েময় আমার দুই নান্দত্র রক্ত সঢদ  ন্দেদয়দে। মদন 

কদরন্দে ুম পাদপর সর্েী আপন্দন সৈদে পদড় যাদর্। ন্দকন্তু এখদনা সত্া ৈাে  না, 

ভৈরর্ সত্া জাগদ ন না। 

অন্দৈন্দজৎ। ৈােদর্। েময় এদেদে। 

র্ট।ু (কাদে আন্দেয়া চুদপ চুদপ) ত্দর্ শুদনে র্ুন্দঝ? ভৈরদর্র আহ্বান শুদনে? 

অন্দৈন্দজৎ। শুদনন্দে। 

র্ট।ু ের্বনাশ! ত্দর্ সত্া সত্ামার ন্দনষ্কৃন্দত্ সনই। 

অন্দৈন্দজৎ। না, সনই। 
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র্ট।ু এই সেখে না, আমার মাথা ন্দেদয় রক্ত পড়দে, ের্বাদঙ্গ ধুদ া। েইদত্ 

পারদর্ ন্দক,যুর্রাজ,যখন র্য ন্দর্েীণব হদয় যাদর্! 

অন্দৈন্দজৎ। ভৈরদর্র প্রোদে েইদত্ পারর্। 

র্ট।ু চান্দরন্দেদক ের্াই যখন শত্রু হদর্? আপন স াক যখন ন্দধক্ কার সেদর্? 

অন্দৈন্দজৎ। েইদত্ই হদর্। 

র্ট।ু ত্াহদ  ৈয় সনই? 

অন্দৈন্দজৎ। না ৈয় সনই। 

র্ট।ু সর্শ সর্শ। ত্াহদ  র্টদুক মদন সরদখা। আন্দমও ঐ পদথ। ভৈরর্ আমার 

কপাদ  এই-দয রক্তন্দত্ ক এাঁদক ন্দেদয়দেন ত্ার সথদক অন্ধকাদরও আমাদক ন্দচনদত্ 

পারদর্। 

[ র্টরু প্রস্থান 

রাজপ্রহরী উিদর্র প্রদর্শ 

উির্। নন্দিেংকদটর পথ সকন খুদ  ন্দেদ  যরু্রাজ? 

অন্দৈন্দজৎ। ন্দশর্ত্রাইদয়র স াদকদের ন্দনত্যদুন্দৈবয সথদক র্াাঁচার্ার জদনয। 

উির্। মহারাজ সত্া ত্াদের োহাদযযর জদনয প্রস্তুত্, ত্াাঁর সত্া েয়ামায়া 

আদে। 

অন্দৈন্দজৎ। ডান-হাদত্র কাপবণয ন্দেদয় পথ র্ন্ধ কদর র্াাঁ-হাদত্র র্োনযত্ায় 

র্াাঁচাদনা যায় না। ত্াই ওদের অ্-চ াচদ র পথ খুদ  ন্দেদয়ন্দে। েয়ার উপর ন্দনৈবর 

করার েীনত্া আন্দম সেখদত্ পান্দর সন। 

উির্। মহারাজ র্দ ন, নন্দিেংকদটর গড় সৈদে ন্দেদয় ত্ুন্দম উত্তরকূদটর 

সৈাজনপাদির ত্ া খন্দেদয় ন্দেদয়ে। 

অন্দৈন্দজৎ। ন্দচরন্দেন ন্দশর্ত্রাইদয়র অ্জীর্ী হদয় থাকর্ার দুগবন্দত্ সথদক 

উত্তরকূটদক মুন্দক্ত ন্দেদয়ন্দে। 

উির্। দুাঃোহদের কাজ কদরে। মহারাজ খর্র সপদয়দেন এর সর্ন্দশ আর ন্দকেু 

র্ দত্ পারর্ না। যন্দে পার সত্া এখনই চদ  যাও। পদথ োাঁন্দড়দয় সত্ামার েদঙ্গ 

কথা কওয়াও ন্দনরাপে নয়। 

[ উিদর্র প্রস্থান 
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অম্বার প্রদর্শ 

অম্বা। েুমন! র্ার্া েুমন! সয পথ ন্দেদয় ত্াদক ন্দনদয় সগ  সে পথ ন্দেদয় সত্ামরা 

ন্দক সকউ যাও ন্দন? 

অন্দৈন্দজৎ। সত্ামার সেদ দক ন্দনদয় সগদে? 

অম্বা। হাাঁ, ঐ পন্দিদম, সযখাদন েূন্দযয সডাদর্, সযখাদন ন্দেন িুদরায়। 

অন্দৈন্দজৎ। ঐ পদথই আন্দম যার্। 

অম্বা। ত্াহদ  দুাঃন্দখনীর একটা কথা সরদখা— যখন ত্ার সেখা পাদর্, সর্াদ া 

মা ত্ার জদনয পথ সচদয় আদে। 

অন্দৈন্দজৎ। র্ র্। 

অম্বা। র্ার্া, ত্ুন্দম ন্দচরজীর্ী হও। েুমন, আমার েুমন! 

ভৈরর্পন্থীদের প্রদর্শ 

গান 

জয় ভৈরর্, জয় শঙ্কর, 

জয় জয় জয় প্র য়ংকর। 

জয় েংশয়দৈেন,      জয় র্ন্ধনদেেন, 

জয় েংকটেংহার, 

 

সেনাপন্দত্ ন্দর্জয়পাদ র প্রদর্শ 

ন্দর্জয়পা । যুর্রাজ, রাজকুমার, আমার ন্দর্নীত্ অন্দৈর্ােন গ্রহণ করুন। 

মহারাদজর কাে সথদক আেন্দে। 

অন্দৈন্দজৎ। কী ত্াাঁর আদেশ? 

ন্দর্জয়পা । সগাপদন র্ র্। 

েঞ্জয়। (অন্দৈন্দজদত্র হাত্ চান্দপয়া ধন্দরয়া) সগাপন সকন? আমার কাদেও 

সগাপন? 

ন্দর্জয়পা । সেই সত্া আদেশ। যুর্রাজ একর্ার রাজন্দশন্দর্দর পোপবণ করুন। 

েঞ্জয়। আন্দমও েদঙ্গ যার্। 
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ন্দর্জয়পা । মহারাজ ত্া ইো কদরন না। 

েঞ্জয়। আন্দম ত্দর্ এই পদথই অদপযা করর্। 

[ অন্দৈন্দজৎদক  ইয়া ন্দর্জয়পা  ন্দশন্দর্দরর ন্দেদক প্রস্থান কন্দর  

র্াউদ র প্রদর্শ 

গান 

ও সত্া আর      ন্দিরদর্ না সর, ন্দিরদর্ না আর, ন্দিরদর্ না সর। 

ঝদড়র মুদখ ৈাে  ত্রী, 

কূদ  আর ন্দৈড়দর্ না সর। 

সকান্ পাগদ  ন্দন  সডদক, 

কাাঁেন সগ  ন্দপদে সরদখ, 

ওদক সত্ার      র্াহুর র্াাঁধন ন্দঘরদর্ না সর। 

[ প্রস্থান 

িু ওয়া ীর প্রদর্শ 

িু ওয়া ী। র্ার্া, উত্তরকূদটর ন্দর্ৈূন্দত্ মানুষন্দট সক? 

েঞ্জয়। সকন, ত্াদক সত্ামার কী প্রদয়াজন? 

িু ওয়া ী। আন্দম ন্দর্দেশী, সেওত্ন্দ  সথদক আেন্দে। শুদনন্দে উত্তরকূদটর 

ের্াই ত্াাঁর পদথ পদথ পুষ্পর্ৃন্দষ্ট করদে। োধুপুরুষ র্ুন্দঝ? র্ার্ার েশবন করর্ র্দ  

ন্দনদজর মা দঞ্চর িু  এদনন্দে। 

েঞ্জয়। োধুপুরুষ না সহাক, র্ুন্দিমান পুরুষ র্দট। 

িু ওয়া ী। কী কাজ কদরদেন ন্দত্ন্দন? 

েঞ্জয়। আমাদের ঝরনাটাদক সর্াঁদধদেন। 

িু ওয়া ী। ত্াই পুদজা? র্াাঁদধ ন্দক সের্ত্ার কাজ হদর্? 

েঞ্জয়। না, সের্ত্ার হাদত্ সর্ন্দড় পড়দর্। 

িু ওয়া ী। ত্াই পুষ্পর্ৃন্দষ্ট? র্ুঝ ুম না। 

েঞ্জয়। না সর্াঝাই ৈা । সের্ত্ার িু  অপাদি নষ্ট কদরা না, ন্দিদর যাও। 

সশাদনা, সশাদনা, আমাদক সত্ামার ওই সবত্পদ্মন্দট সর্চদর্? 
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িু ওয়া ী। োধুদক সের্ মনন কদর সয িু  এদনন্দে ুম সে সত্া সর্চদত্ পারর্ 

না। 

েঞ্জয়। আন্দম সয-োধুদক ের্ সচদয় ৈন্দক্ত কন্দর ত্াাঁদকই সের্। 

িু ওয়া ী। ত্দর্ এই নাও। না, মূ য সনর্ না। র্ার্াদক আমার প্রণাম 

জান্দনদয়া। সর্াদ া আন্দম সেওত্ন্দ র দুখনী িু ওয়া ী। 

[ প্রস্থান 

ন্দর্জয়পাদ র প্রদর্শ 

েঞ্জয়। োো সকাথায়? 

ন্দর্জয়পা । ন্দশন্দর্দর ন্দত্ন্দন র্িী। 

েঞ্জয়। যরু্রাজ র্িী! এ কী স্পধবা! 

ন্দর্জয়পা । এই সেদখা মহারাদজর আদেশপি। 

েঞ্জয়। এ কার ষড়যে? ত্াাঁর কাদে আমাদক একর্ার সযদত্ োও। 

ন্দর্জয়পা । যমা করদর্ন। 

েঞ্জয়। আমাদকও র্িী কদরা, আন্দম ন্দর্দদ্রাহী। 

ন্দর্জয়পা । আদেশ সনই। 

েঞ্জয়। আো, আদেশ ন্দনদত্ এখনই চ  ুম। (ন্দকেু েূদর ন্দগয়া ন্দিন্দরয়া 

আন্দেয়া) ন্দর্জয়পা , এই পদ্মন্দট আমার নাম কদর োোদক ন্দেদয়া। 

[ উৈদয়র প্রস্থান 

ন্দশর্ত্রাইদয়র ভর্রাগী ধনঞ্জদয়র প্রদর্শ ১  

গান 

আন্দম     মাদরর োগর পান্দড় সের্      ন্দর্ষম ঝদড়র র্াদয় 

আমার     ৈয়-ৈাো এই নাদয়। 

মাভৈাঃ র্াণীর ৈরো ন্দনদয় 

সোঁড়াপাদ  র্ুক িুন্দ দয় 

সত্ামার     ওই পাদরদত্ই যাদর্ ত্রী 

োয়ার্দটর োদয়। 
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পথ আমাদর সেই সেখাদর্ 

সয আমাদর চায়— 

আন্দম      অৈয়মদন োড়র্ ত্রী 

এই শুধু সমার োয়। 

ন্দেন িুদরাদ  জান্দন জান্দন 

সপৌাঁদে ঘাদট সের্ আন্দন 

আমার      দুাঃখন্দেদনর রক্তকম  

সত্ামার করুণ পাদয়। 

ন্দশর্ত্রাইদয়র একে  প্রজার প্রদর্শ 

ধনঞ্জয়। এদকর্াদর মুখ চুন সয! সকন সর, ন্দক হদয়দে? 

১। প্রৈু, রাজশযা ক চণ্ডপাদ র মার সত্া েহয হয় না। সে আমাদের 

যুর্রাজদকই মাদন না, সেইদটদত্ই আদরা অেহয হয়। 

 

১. এই নাটদকর পাি ধনঞ্জয় ও ত্াহার কদথাপকথদনর অদনকটা অংশ “প্রায়ন্দিত্ত” নামক আমার 

একন্দট নাটক হইদত্  ওয়া। সেই নাটক এখন হইদত্ পদনদরা র্েদররও পূদর্ব ন্দ ন্দখত্। 

ধনঞ্জয়। ওদর, আজও মারদক ন্দজত্দত্ পারন্দ  সন? আজও  াদগ? 

২। রাজার সেউন্দড়দত্ ধদর ন্দনদয় মার! র্দড়া অপমান! 

ধনঞ্জয়। সত্াদের মানদক ন্দনদজর কাদে রান্দখে সন  ন্দৈত্দর সয় ঠাকুরন্দট আদেন 

ত্াাঁরই পাদয়র কাদে সরদখ আয়, সেখাদন অপমান সপৌাঁদোদর্ না। 

গদণশ েেবাদরর প্রদর্শ 

গদণশ। আর েহয হয় না, হাত্ দুদটা ন্দনশ ন্দপশ করদে। 

ধনঞ্জয়। ত্াহদ  হাত্ দুদটা সর্হাত্ হদয়দে র্ল।  

গদণশ। ঠাকুর, একর্ার হুকুম কদরা ওই ষণ্ডামাকবা চণ্ডপাদ র েণ্ডটা খন্দেদয় 

ন্দনদয় মার কাদক র্দ  একর্ার সেন্দখদয় ন্দেই। 

ধনঞ্জয়। মার কাদক না র্দ  ত্া সেখাদত্ পান্দরে সন? সজার সর্ন্দশ  াদগ র্ুন্দঝ? 

সঢউদক র্ান্দড় মারদ  সঢউ থাদম না, হা টাদক ন্দস্থর কদর রাখদ  সঢউ জয় করা 

যায়। 
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৪। ত্াহদ  কী করদত্ র্ ? 

ধনঞ্জয়। মার ন্দজন্দনেটাদকই এদকর্াদর সগাড়া সঘাঁদষ সকাপ  াগাও।  

৩। সেটা কী কদর হদর্ প্রৈু? 

ধনঞ্জয়। মাথা ত্ুদ  সযমন্দন র্ দত্ পারন্দর্  াগদে না,অমন্দন মাদরর ন্দশকড় 

যাদর্ কাটা। 

২।  াগদে না র্ া সয শক্ত। 

ধনঞ্জয়। আে  মানুষন্দট সয, ত্ার  াদগ না, সে সয আদ ার ন্দশখা।  াদগ 

জন্তুটার, সে সয মাংে,মার সখদয় সকাঁই-দকাঁই কদর মদর। হাাঁ কদর রইন্দ  সয? কথাটা 

র্ুঝন্দ  সন? 

২। সত্ামাদকই আমরা র্ুন্দঝ, কথা সত্ামার নাই র্া র্ুঝ ুম। 

ধনঞ্জয়। ত্া হদ ই ের্বনাশ হদয়দে। 

গদণশ। কথা র্ঝুদত্ েময়  াদগ, সে ত্র েয় না  সত্ামাদক র্ুদঝ ন্দনদয়ন্দে, 

ত্াদত্ই েকা -েকা  ত্দর যার্। 

ধনঞ্জয়। ত্ার পদর ন্দর্দক  যখন হদর্? ত্খন সেখন্দর্ কূদ র কাদে ত্রী এদে 

ডুদর্দে। সয কথাটা পাকা, সেটাদক ন্দৈত্র সথদক পাকা কদর না যন্দে র্ুন্দঝে সত্া 

মজন্দর্। 

গদণশ। ও কথা র্দ া না, ঠাকুর। সত্ামার চরণাশ্রয় যখন সপদয়ন্দে ত্খন সয 

কদর সহাক র্ুদঝন্দে। 

ধনঞ্জয়। র্ুন্দঝে ন্দন সয ত্া আর র্ুঝদত্ র্ান্দক সনই। সত্াদের সচাখ রদয়দে 

রান্দেদয়, সত্াদের গ া ন্দেদয় েুর সর্দরা  না। একট ুেুর ধন্দরদয় সের্? 

গান 

আদরা, আদরা, প্রৈু,আদরা,আদরা। 

এমন্দন কদরই মাদরা, মাদরা। 

ওদর ৈীত্ু, মার এড়ার্ার জনযই সত্ারা হয় মরদত্ নয় পা াদত্ থান্দকে, দুদটা 

একই কথা। দুদটাদত্ই পশুর েদ  সৈড়ায়, পশুপন্দত্র সেখা সমদ  না।  
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 ুন্দকদয় থান্দক আন্দম পান্দ দয় সর্ড়াই, 

ৈদয় ৈদয় সকর্  সত্ামায় এড়াই –  

যা-ন্দকেু আদে ের্ কাদড়া কাদড়া। 

সেখ র্ার্া, আন্দম মৃত্ুযঞ্জদয়র েদঙ্গ সর্াঝা-পড়া করদত্ চদ ন্দে। র্ দত্ চাই, 

‘মার আমায় র্াদজ ন্দক না ত্ুন্দম ন্দনদজ র্ান্দজদয় নাও।’ সয ডদর ন্দকংর্া ডর সেখায় 

ত্ার সর্াঝা ঘাদড় ন্দনদয় এদগাদত্ পারর্ না। 

এর্ার যা করর্ার ত্া োদরা, োদরা— 

আন্দমই হান্দর, ন্দকংর্া ত্ুন্দমই হার। 

হাদট ঘাদট র্াদট কন্দর সখ া 

সকর্  সহদে সখদ  সগদে সর্ া— 

সেন্দখ সকমদন কাাঁোদত্ পার। 

েকদ । শার্াশ, ঠাকুর,ত্াই েই— 

সেন্দখ সকমদন কাাঁোদত্ পার। 

২। ন্দকন্তু ত্ুন্দম সকাথায় চদ দো র্দ া সত্া? 

ধনঞ্জয়। রাজার উৎেদর্। 

৩। ঠাকুর, রাজার পদয সযটা উৎের্ সত্ামার পদয সেটা কী োাঁড়ায় র্ া যায় 

ন্দক? সেখাদন কী করদত্ যাদর্? 

ধনঞ্জয়। রাজেৈায় নাম সরদখ আের্। 

৪। রাজা সত্ামাদক একর্ার হাদত্র কাদে সপদ — না, না, সে হদর্ না। 

ধনঞ্জয়। হদর্ না কী সর? খরু্ হদর্, সপট ৈদর হদর্। 

১।  রাজাদক ৈয় কর না ত্ুন্দম, ন্দকন্তু আমাদের ৈয়  াদগ। 

ধনঞ্জয়। সত্ারা সয মদন মদন মারদত্ চাে ত্াই ৈয় কন্দরে, আন্দম মারদত্ চাই 

সন ত্াই ৈয় কন্দর সন। যার ন্দহংো আদে ৈয় ত্াদক কামদড় স দগ থাদক। 

২। আো, আমরাও সত্ামার েদঙ্গ যার্। 

৩। রাজার কাদে েররার করর্। 

ধনঞ্জয়। কী চাইন্দর্ সর? 

৩। চাইর্ার সত্া আদে সঢর, সেয় ত্দর্ সত্া? 

ধনঞ্জয়। রাজত্ব চাইন্দর্ সন? 
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৩। ঠাট্টা করে ঠাকুর? 

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা সকন করর্? এক পাদয় চ ার মদত্া ন্দক দুাঃখ আদে? রাজত্ব 

এক া যন্দে রাজারই হয়, প্রজার না হয়, ত্া হদ  সেই সখাাঁড়া রাজদত্বর  ািান্দন 

সেদখ সত্ারা চমদক উঠদত্ পান্দরে ন্দকন্তু সের্ত্ার সচাদখ জ  আদে। ওদর রাজার 

খান্দত্দরই রাজত্ব োন্দর্ করদত্ হদর্। 

২। যখন ত্াড়া  াগদর্? 

ধনঞ্জয়। রাজেরর্াদরর উপরত্ ার মানুষ যখন নান্দ শ মঞু্জর কদরন, ত্খন 

রাজার ত্াড়া রাজাদকই সত্দড় আদে। 

গান 

ৈুদ  যাই সথদক সথদক 

সত্ামার আেন-’পদর র্োদত্ চাও 

নাম আমাদের সহাঁদক সহাঁদক। 

েন্দত্য কথা র্ র্ র্ার্া? যত্যণ ত্াাঁরই আেন র্দ  না ন্দচনন্দর্ ত্ত্যণ 

ন্দেংহােদন োন্দর্ খাটদর্ না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও সত্া র্ুক-িুন্দ দয় র্ের্ার 

জায়গা নয়, হাত্ সজাড় কদর র্ো চাই। 

িারী সমাদের সচদন না সয, 

র্াধা সেয় পদথর মাদঝ, 

র্ান্দহদর োাঁন্দড়দয় আন্দে, 

 ও ন্দৈত্দর সডদক সডদক। 

িারী ন্দক োদধ সচদন না? ধুদ ায় ধুদ ায় কপাদ র রাজন্দটকা সয ন্দমন্দ দয় 

এদেদে। ন্দৈত্দর র্শ মান  না, র্াইদর রাজত্ব করদত্ েুটন্দর্? রাজা হদ ই রাজােদন 

র্দে, রাজােদন র্েদ ই রাজা হয় না। 

সমাদের প্রাণ ন্দেদয়ে আপন হাদত্ 

মান ন্দেদয়ে ত্ান্দর োদথ। 

সথদকও সে মান থাদক না সয 

স াদৈ আর ৈদয়  াদজ, 

ম্লান হয় ন্দেদন ন্দেদন, 
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যায় ধুদ াদত্ সঢদক সঢদক। 

১। যাই র্ ,রাজদুয়াদর সকন সয চদ ে র্ুঝদত্ পার ুম না। 

ধনঞ্জয়। সকন, র্ র্? মদন র্দড়া সধাাঁকা স দগদে। 

১। সে ন্দক কথা? 

ধনঞ্জয়। সত্ারা আমাদক যত্ জন্দড়দয় ধরন্দেে সত্াদের োাঁত্ার সশখা ত্ত্ই 

ন্দপন্দেদয় যাদে। আমারও পার হওয়া োয় হ । ত্াই েুন্দট সনর্ার জদনয চদ ন্দে 

সেইখাদন, সযখাদন আমাদক সকউ মাদন না। 

১। ন্দকন্তু রাজা সত্ামাদক সত্া েহদজ োড়দর্ না। 

ধনঞ্জয়। োড়দর্ সকন সর। যন্দে আমাদক র্াাঁধদত্ পাদর ত্াহদ  আর ৈার্না 

রই  কী? 

গান 

আমাদক সয র্াাঁধদর্ ধদর এই হদর্ যার োধন, 

সে ন্দক অমন্দন হদর্? 

আমার কাদে পড়দ  র্াাঁধা সেই হদর্ সমার র্াাঁধন, 

সে ন্দক অমন্দন হদর্? 

সক আমাদর ৈরো কদর আনদত্ আপন র্দশ? 

সে ন্দক অমন্দন হদর্? 

আপনাদক সে করুক না র্শ, মজুক সপ্রদমর রদে, 

সে ন্দক অমন্দন হদর্? 

আমাদক সয কাাঁোদর্ ত্ার ৈাদগয আদে কাাঁেন, 

সে ন্দক অমন্দন হদর্? 

২। ন্দকন্তু র্ার্াঠাকুর, সত্ামার গাদয় য়ন্দে হাত্ সত্াদ  েইদত্ পারর্ না। 

ধনঞ্জয়। আমার এই গা ন্দর্ন্দকদয়ন্দে যাাঁর পাদয় ন্দত্ন্দন যন্দে েন, ত্দর্ সত্াদেরও 

েইদর্। 

১। আো, চদ া ঠাকুর, শুদন আন্দে, শুন্দনদয় আন্দে, ত্ার পদর কপাদ  যা 

থাদক। 
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ধনঞ্জয়। ত্দর্ সত্ারা এইখাদন সর্াস্, এ জায়গায় কখদনা আন্দে ন্দন, পথঘাদটর 

খর্রটা ন্দনদয় আন্দে। 

[ প্রস্থান 

১। সেদখন্দেে ৈাই, কী সচহারা ঐ উত্তরকূদটর মানুষগুদ ার? সযন একত্া  

মাংে ন্দনদয় ন্দর্ধাত্া গড়দত্ শুরু কদরন্দেদ ন সশষ কদর উঠদত্ িুরেৎ পান ন্দন। 

২।  আর সেদখন্দেে ওদের মা দকাাঁচা সমদর কাপড় পরর্ার ধরনটা? 

৩। সযন ন্দনদজদক র্স্তায় সর্াঁদধদে, একটখুান্দন পাদে স াকোন হয়।  

১। ওরা মজুন্দর করর্ার জদনযই জন্ম ন্দনদয়দে, সকর্  োত্ ঘাদটর জ  সপন্দরদয় 

োত্ হাদটই ঘুদর সর্ড়ায়। 

২। ওদের সয ন্দশযাই সনই, ওদের যা শাস্তর ত্ার মদধয আদে কী? 

১। ন্দকেু না, ন্দকেু না, সেন্দখে ন্দন ত্ার অযরগুদ া উইদপাকার মদত্া। 

২। উইদপাকাই সত্া র্দট। ওদের ন্দর্দেয সযখাদন  াদগ সেখাদন সকদট টকুদরা 

টকুদরা কদর। 

৩। আর গদড় সত্াদ  মান্দটর ন্দঢন্দর্। 

২। ওদের অস্তর ন্দেদয় মাদর প্রাণটাদক, আর শাস্তর ন্দেদয় মাদর মনটাদক। 

১। পাপ, পাপ! আমাদের গুরু র্দ  ওদের োয়া মাড়াদনা ভনর্ ভনর্চ। সকন 

জান্দনে? 

৩। সকন র্  সত্া? 

২। ত্া জান্দনে সন? েমুদ্রমন্থদনর পর সের্ত্ার ৈাাঁড় সথদক অমৃত্ গন্দড়দয় সয 

মান্দটদত্ পদড়ন্দে  আমাদের ন্দশর্ত্রাইদয়র পূর্বপুরুষ সেই মান্দট ন্দেদয় গড়া। আর 

ভেত্যরা যখন সের্ত্ার উন্দেষ্ট ৈাাঁড় সচদট সচদট নেবমায় সিদ  ন্দেদ  ত্খন সেই 

ৈাাঁড়-ৈাো সপাড়া-মান্দট ন্দেদয় উত্তরকূদটর মানুষদক গড়া হয়। ত্াই ওরা শক্ত, ন্দকন্তু 

থুাঃ— অপন্দর্ি। 

৩। এ ত্ইু সকাথায় সপন্দ ? 

২। স্বয়ং গুরু র্দ  ন্দেদয়দেন। 

৩। (উদেদশ প্রণাম কন্দরয়া) গুরু, ত্ুন্দমই েত্য। 

উত্তরকূদটর একে  নাগন্দরদকর প্রদর্শ 
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উ ১। আর ের্ হ  ৈাদ া,ন্দকন্তু কামাদরর সেদ  ন্দর্ৈূন্দত্দক রাজা এদকর্াদর 

যন্দিয় কদর ন্দনদ  সেটা সত্া-  

উ ২। ও ের্ হ  ঘদরর কথা, সে আমাদের গাাঁদয় ন্দিদর ন্দগদয় র্ুদঝ পদড় 

সনর্। এখন র্ল , জয় যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্র জয়। 

উ ৩। যন্দিদয়র অদস্ত্র ভর্দশযর যদে সয ন্দমন্দ দয়দে, জয় সেই যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্র 

জয়।  

উ ১। ও ৈাই, ঐ-দয সেন্দখ ন্দশর্ত্রাইদয়র মানুষ। 

উ ২। কী কদর র্ুঝন্দ ? 

উ ১। কান-ঢাকা টনু্দপ সেখন্দেে সন? কীরকম অদ্ভুত্ সেখদত্! সযন উপর সথদক 

থার্ড়া সমদর হঠাৎ সক ওদের র্াড় র্ন্ধ কদর ন্দেদয়দে। 

উ ২। আো, এত্ সেশ থাকদত্ ওরা কান-ঢাকা টনু্দপ পদর সকন? ওরা ন্দক 

ৈাদর্ কানটা ন্দর্ধাত্ার মন্দত্ভ্রম? 

উ ১। কাদনর উপর র্াাঁধ সর্াঁদধদে, র্ুন্দি পাদে সর্ন্দরদয় যায়।  

েকদ র হােয 

উ ৩। ত্াই? না, ৈু ক্রদম র্ুন্দি পাদে ন্দৈত্দর ঢুদক পদড়। 

হােয 

উ ১। পাদে উত্তরকূদটর কানম ার ৈূত্ ওদের কানদুদটাদক সপদয় র্দে। 

(হােয) ওদর ন্দশর্ত্রাইদয়র অজর্দুগর ে , োড়া সনই, শে সনই— হদয়দে কী সর?  

উ ৩। জান্দনে সন আজ আমাদের র্দড়া ন্দেন। র্ল যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্র জয়! 

উ ১। চুপ কদর রইন্দ  সয? গ া র্ুদজ সগদে? টুাঁন্দট সচদপ না ধরদ  আওয়াজ 

সর্দরাদর্ না র্ুন্দঝ? র্ল যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্র জয়! 

গদণশ। সকন ন্দর্ৈূন্দত্র জয়? কী কদরদে সে? 

উ ১। র্দ  কী? কী কদরদে? এত্ র্দড়া খর্রটা এখনও সপৌাঁেয় ন্দন? কান-

ঢাকা টনু্দপর গুণ সেখন্দ  সত্া? 

উ ৩। সত্াদের ন্দপপাোর জ  সয ত্ার হাদত্— সে েয়া না করদ  অনার্ৃন্দষ্টর 

র্যােগুদ ার মদত্া শুন্দকদয় মদর যান্দর্। 

ন্দশ ২। ন্দপপাোর জ  ন্দর্ৈূন্দত্র হাদত্? হঠাৎ সে সের্ত্া হদয় উঠ  নান্দক? 
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উ ২। সের্ত্াদক েুন্দট ন্দেদয় সের্ত্ার কাজ ন্দনদজই চান্দ দয় সনদর্। 

ন্দশ ১। সের্ত্ার কাজ! ত্ার একটা নমুনা সেন্দখ সত্া। 

উ ১। ঐ-দয মুক্তধারার র্াাঁধ। 

ন্দশর্ত্রাইদয়র েকদ র উচ্চহােয 

উ ১। এটা ন্দক সত্ারা ঠাট্টা ঠাউদরন্দেে? 

গদণশ। ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা র্াাঁধদর্? ভৈরর্ স্বহদস্ত যা ন্দেদয়দেন, সত্ামাদের 

কামাদরর সেদ  ত্াই কাড়দর্? 

উ ১। স্বচদয সেখ্ -না ওই আকাদশ। 

ন্দশ ১। র্াপ সর! ওটা কী সর? 

ন্দশ ২। সযন মস্ত একটা স াহার িন্দড়ং,আকাদশ  াি মারদত্ যাদে। 

উ ১। ওই িন্দড়দের ঠযাং ন্দেদয় সত্ামাদের জ  আটদকদে। 

গদণশ। সরদখ োও ের্ র্াদজ কথা। সকান্ ন্দেন র্ দর্ ওই িন্দড়দের ডানায় 

র্দে সত্ামাদের কামাদরর সপা চাাঁে ধরদত্ সর্ন্দরদয়দে। 

উ ১। ঐ সেদখা কান ঢাকার গুণ! ওরা শুদনও শুনদর্ না, ত্াই সত্া মদর। 

ন্দশ ১। আমরা মদরও মরর্ না পণ কদরন্দে। 

উ ৩। সর্শ কদরে, র্াাঁচাদর্ সক? 

গদণশ। আমাদের সের্ত্াদক সেখ ন্দন? প্রত্যয সের্ত্া?— আমাদের ধনঞ্জয় 

ঠাকুর? ত্ার একটা সেহ মন্দিদর, একটা সেহ র্াইদর। 

উ ৩। কানঢাকারা র্দ  কী? ওদের মরণ সকউ সঠকাদত্ পারদর্ না। 

[ উত্তরকূদটর েদ র প্রস্থান 

ধনঞ্জদয়র প্রদর্শ 

ধনঞ্জয়। কী র্ ন্দেন্দ  সর সর্াকা? আমারই উপর সত্াদের র্াাঁচার্ার ৈার? 

ত্াহদ  সত্া োত্র্ার মদর ৈূত্ হদয় রদয়ন্দেে। 

গদণশ। উত্তরকূদটর ওরা আমাদের শান্দেদয় সগ  সয, ন্দর্ৈূন্দত্ মুক্তধারার র্াাঁধ 

সর্াঁদধদে। 

ধনঞ্জয়। র্াাঁধ সর্াঁদধদে র্ দ ? 

গদণশ। হাাঁ, ঠাকুর। 
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ধনঞ্জয়। ের্ কথাটা শুনন্দ  সন র্ুন্দঝ? 

গদণশ। ও ন্দক সশানর্ার কথা? সহদে উন্দড়দয় ন্দে ুম। 

ধনঞ্জয়। সত্াদের ের্ কানগুদ া একা আমারই ন্দজম্মায় সরদখন্দেে? সত্াদের 

ের্ার সশানা আমাদকই শুনদত্ হদর্? 

ন্দশ ৩। ওর মদধয সশানর্ার আদে কী ঠাকুর? 

ধনঞ্জয়। র্ন্দ ে কী সর? সয শন্দক্ত দুরন্ত ত্াদক সর্াঁদধ সি া ন্দক কম কথা? ত্া 

সে অন্তদরই সহাক আর র্াইদরই সহাক।  

গদণশ। ঠাকুর, ত্াই র্দ  আমাদের ন্দপপাোর জ  আটকাদর্? 

ধনঞ্জয়। সে হ  আর-এক কথা। ওটা ভৈরর্ েইদর্ন না। সত্ারা সর্াস্, আন্দম 

েন্ধান ন্দনদয় আন্দে সগ। জগৎটা র্াণীময় সর,ত্ার সয ন্দেকটাদত্ সশানা র্ন্ধ করন্দর্ 

সেইন্দেক সথদকই মৃত্ুযর্াণ আেদর্। 

[ ধনঞ্জদয়র প্রস্থান 

ন্দশর্ত্রাইদয়র একজন নাগন্দরদকর প্রদর্শ 

ন্দশ ৩। এ কী ন্দর্ষণ সয। খর্র কী? 

ন্দর্ষণ। যুর্রাজদক রাজা ন্দশর্ত্রাই সথদক সডদক ন্দনদয় এদেদে, ত্াদক সেখাদন 

আর রাখদর্ না। 

েকদ । সে হদর্ না, ন্দকেুদত্ই হদর্ না। 

ন্দর্ষণ। কী করন্দর্? 

েকদ । ন্দিন্দরদয় ন্দনদয় যার্। 

ন্দর্ষণ। কী কদর? 

েকদ । সজার কদর। 

ন্দর্ষণ। রাজার েদঙ্গ পারন্দর্? 

েকদ । রাজাদক মান্দন সন। 

রণন্দজৎ ও মেীর প্রদর্শ 

রণন্দজৎ। কাদক মান্দনে সন? 

েকদ । প্রণাম। 

গদণশ। সত্ামার কাদে েরর্ার করদত্ এদেন্দে। 
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রণন্দজৎ। ন্দকদের েরর্ার? 

েকদ । আমরা যুর্রাজদক চাই! 

রণন্দজৎ। র্ন্দ ে কী? 

১। হাাঁ, যরু্রাজদক ন্দশর্ত্রাইদয় ন্দনদয় যার্। 

রণন্দজৎ। আর মদনর আনদি খাজনা সের্ার কথাটা ৈুদ  যান্দর্? 

েকদ । অ্ ন্দর্দন মরন্দে সয। 

রণন্দজৎ। সত্াদের েেবার সকাথায়? 

২। (গদণশদক সেখাইয়া) এই-দয আমাদের গদণশ েেবার। 

রনন্দজৎ। ও নয়, সত্াদের ভর্রাগী। 

গদণশ। ঐ আেদেন। 

ধনঞ্জদয়র প্রদর্শ 

রণন্দজৎ। ত্ুন্দম এই েমস্ত প্রজাদের সখন্দপদয়ে? 

ধনঞ্জয়। খযাপাই ভর্ন্দক, ন্দনদজও সখন্দপ। 

গান 

আমাদর পাড়ায় পাড়ায় সখন্দপদয় সর্ড়ায় সকান্ খযাপা সে? 

ওদর আকাশ জুদড় সমাহন েুদর 

কী সয র্াজায় সকান্ র্াত্াদে? 

সগ  সর সগ  সর্ া, 

পাগদ র সকমন সখ া? 

সডদক সে আকু  কদর, সেয় না ধরা— 

ত্াদর কানন ন্দগন্দর খুাঁদজ ন্দিন্দর, 

সকাঁদে মন্দর সকান্ হুত্াদশ। 

রণন্দজৎ। পাগ ান্দম কদর কথা চাপা ন্দেদত্ পারদর্ না। খাজনা সেদর্ ন্দক না 

র্দ া। 

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, সের্ না। 

রণন্দজৎ। সেদর্ না? এত্ র্দড়া আস্পধবা? 

ধনঞ্জয়। যা সত্ামার নয় ত্া সত্ামাদক ন্দেদত্ পারর্ না। 
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রণন্দজৎ। আমার নয়? 

ধনঞ্জয়। আমার উিৃত্ত অ্ সত্ামার, যুধার অ্ সত্ামার নয়। 

রণন্দজৎ। ত্ুন্দমই প্রজাদের র্ারণ কর খাজনা ন্দেদত্? 

ধনঞ্জয়। ওরা সত্া ৈদয় ন্দেদয় সি দত্ চায়, আন্দম র্ারণ কদর র্ন্দ  প্রাণ ন্দেন্দর্ 

ত্াাঁদকই প্রাণ ন্দেদয়দেন ন্দযন্দন। 

রণন্দজৎ। সত্ামার ৈরো চাপা ন্দেদয় ওদের ৈয়টাদক সঢদক রাখে ভর্ সত্া নয়। 

র্াইদরর ৈরো একট ুিুদটা হদ ই ন্দৈত্দরর ৈয় োত্গুণ সজাদর সর্ন্দরদয় পড়দর্। 

ত্খন ওরা মরদর্ সয। সেদখা, ভর্রাগী, সত্ামার কপাদ  দুাঃখ আদে।  

ধনঞ্জয়। সয দুাঃখ কপাদ  ন্দে  সে দুাঃখ র্ুদক ত্ুদ  ন্দনদয়ন্দে। দুাঃদখর 

উপরওআ া সেইখাদন র্াে কদরন। 

রণন্দজৎ। (প্রজাদের প্রন্দত্) আন্দম সত্াদের র্ ন্দে, সত্ারা ন্দশর্ত্রাইদয় ন্দিদর 

যা। ভর্রাগী, ত্ুন্দম এইখাদনই রইদ । 

েকদ । আমাদের প্রাণ থাকদত্ সে হদর্ না। 

ধনঞ্জয়। 

গান 

রই  র্দ  রাখদ  কাদর? 

হুকুম সত্ামার ি দর্ কদর্? 

টানাটান্দন ন্দটকদর্ না, ৈাই, 

রর্ার সযটা সেটাই রদর্। 

রাজা, সটদন ন্দকেুই রাখদত্ পারদর্ না। েহদজ রাখর্ার শন্দক্ত যন্দে থাদক ত্দর্ই 

রাখা চ দর্। 

রণন্দজৎ। মাদন কী হ ? 

ধনঞ্জয়। ন্দযন্দন ের্ সেন ন্দত্ন্দনই ের্ রাদখন। স াৈ কদর যা রাখদত্ চাইদর্ সে 

হ  সচারাই মা , সে ন্দটাঁকদর্ না। 

গান 

যা-খুন্দশ ত্াই করদত্ পার, 

গাদয়র সজাদর রাখ মার, 
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যাাঁর গাদয় ত্ার র্যথা র্াদজ 

ন্দত্ন্দনই যা েন সেটাই েদর্। 

রাজা, ৈু  করে এই, সয, ৈার্ে জগৎটাদক সকদড় ন্দনদ ই জগৎ সত্ামার হ । 

সেদড় রাখদ ই যাদক পাও, মুদঠার মদধয চাপদত্ সগদ ই সেখদর্ সে িেদক সগদে। 

গান 

ৈার্ে— হদর্ ত্ুন্দম যা চাও, 

জগৎটাদক ত্ুন্দমই নাচাও, 

সেখদর্ হঠাৎ নয়ন সমদ  

হয় না সযটা সেটাও হদর্। 

রণন্দজৎ। মেী, ভর্রাগীদক এইখাদনই ধদর সরদখ োও। 

মেী। মহারাজ— 

রণন্দজৎ। আদেশটা সত্ামার মদনর মদত্া হদে না? 

মেী। শােদনর ৈীষণ যে সত্া ভত্ন্দর হদয়দে, ত্ার উপদর ৈয় আদরা চড়াদত্ 

সগদ  ের্ যাদর্ সৈদে। 

প্রজারা। এ আমাদের েহয হদর্ না। 

ধনঞ্জয়। যা র্ ন্দে, ন্দিদর যা। 

১। ঠাকুর, যুর্রাজদকও সয হান্দরদয়ন্দে, সশান ন্দন র্ুন্দঝ? 

২। ত্াহদ  কাদক ন্দনদয় মদনর সজার পার্? 

ধনঞ্জয়। আমার সজাদরই ন্দক সত্াদের সজার? একথা যন্দে র্ন্দ ে ত্াহদ  সয 

আমাদক-েুি দুর্ব  করন্দর্। 

গদণশ। ওকথা র্দ  আজ িাাঁন্দক ন্দেদয়া না। আমাদের েকদ র সজার একা 

সত্ামারই মদধয। 

ধনঞ্জয়। ত্দর্ আমার হার হদয়দে। আমাদক েদর োাঁড়াদত্ হ ।  

েকদ । সকন ঠাকুর? 

ধনঞ্জয়। আমাদক সপদয় আপনাদক হারান্দর্? এত্ র্দড়া স াকোন সমটাদত্ 

পান্দর এমন োধয ন্দক আমার আদে? র্দড়া  জ্জা সপ ুম। 

১। সে কী কথা ঠাকুর? আো, যা করদত্ র্  ত্াই করর্। 
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ধনঞ্জয়। আমাদক সেদড় ন্দেদয় চদ  যা। 

২। চদ  ন্দগদয় কী করর্? ত্ুন্দম আমাদের সেদড় থাকদত্ পারদর্? আমাদের 

ৈাদ ার্াে না? 

ধনঞ্জয়। ৈাদ াদর্দে সত্াদের সচদপ মারার সচদয় ৈাদ াদর্দে সত্াদের সেদড় 

থাকাই ৈাদ া। যা, আর কথা নয়, চদ  যা। 

ধনঞ্জয়। আো, ঠাকুর চ  ুম, ন্দকন্তু— 

েকদ । ন্দকন্তু কী সর। এদকর্াদর ন্দনন্দষ্কন্তু হদয় যা, উপদর মাথা ত্দু । 

েকদ । আো, ত্দর্ চন্দ । 

ধনঞ্জয়। ওদক চ া র্দ ? সজাদর। 

গদণশ। চ  ুম, ন্দকন্তু আমাদের র্ র্ুন্দি রই  এখাদন পদড়। 

[ প্রস্থান 

রণন্দজৎ। কী ভর্রাগী, চুপ কদর রইদ  সয। 

ধনঞ্জয়। ৈার্না ধন্দরদয় ন্দেদয়দে, রাজা। 

রণন্দজৎ। ন্দকদের ৈার্না? 

ধনঞ্জয়। সত্ামার চণ্ডপাদ র েণ্ড  ান্দগদয়ও যা করদত্ পার ন্দন আন্দম সেখন্দে 

ত্াই কদর র্দে আন্দে। এত্ন্দেন ঠাউদরন্দে ুম আন্দম ওদের র্ র্ুন্দি র্াড়ান্দে  আজ 

মুদখর উপর র্দ  সগ  আন্দমই ওদের র্ র্ুন্দি হরণ কদরন্দে। 

রণন্দজৎ। এমনটা হয় কী কদর? 

ধনঞ্জয়। ওদের যত্ই মান্দত্দয় ত্দু ন্দে ত্ত্ই পান্দকদয় সত্া া হয় ন্দন আর-ন্দক। সেনা 

যাদের অদনক র্ান্দক, শুধু সকর্  সেৌড়  ান্দগদয় ন্দেদয় ত্াদের সেনা সশাধ হয় না 

সত্া। ওরা ৈাদর্ আন্দম ন্দর্ধাত্ার সচদয় র্দড়া, ত্াাঁর কাদে ওরা যা ধাদর আন্দম সযন 

ত্া নামঞু্জর কদর ন্দেদত্ পান্দর। ত্াই চযু র্ুদজ আমাদকই আাঁকদড় থাদক। 

রণন্দজৎ। ওরা সয সত্ামাদকই সের্ত্া র্দ  সজদনদে। 

ধনঞ্জয়। ত্াই আমাদত্ই এদে সঠদক সগ , আে  সের্ত্া পযবন্ত সপৌাঁদো  না। 

ন্দৈত্দর সথদক ন্দযন্দন ওদের চা াদত্ পারদত্ন র্াইদর সথদক ত্াাঁদক সরদখন্দে সঠন্দকদয়। 

রণন্দজৎ। রাজার খাজনা যখন ওরা ন্দেদত্ আদে ত্খন র্াধা োও, আর সের্ত্ার 

পুদজা যখন সত্ামার পাদয়র কাদে এদে পদড় ত্খন সত্ামার র্াদজ না? 
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ধনঞ্জয়। ওদর র্াপ সর! র্াদজ না সত্া কী। সেৌড় সমদর পা াদত্ পারদ  র্াাঁন্দচ। 

আমাদক পুদজা ন্দেদয় ওরা অন্তদর অন্তদর সেউদ  হদত্ চ  , সে সেনার োয় সয 

আমারও ঘাদড় পড়দর্, সের্ত্া োড়দর্ন না। 

রণন্দজৎ। এখন সত্ামার কত্বর্য? 

ধনঞ্জয়। ত্িাদত্ থাকা। আন্দম যন্দে পাকা কদর ওদের মদনর র্াাঁধ সর্াঁদধ থান্দক, 

ত্া হদ  সত্ামার ন্দর্ৈূন্দত্দক আর আমাদক ভৈরর্ সযন একেদঙ্গই ত্াড়া  াগান। 

রণন্দজৎ। ত্দর্ আর সেন্দর সকন? েদরা-না। 

ধনঞ্জয়। আন্দম েদর োাঁড়াদ ই ওরা এদকর্াদর সত্ামার চণ্ডপাদ র ঘাদড়র উপর 

ন্দগদয় চড়াও হদর্। ত্খন সয েণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়দর্ ওদেরই মাথার খুন্দ র 

উপদর। এই ৈার্নায় েরদত্ পান্দর সন। 

রণন্দজৎ। ন্দনদজ েরদত্ না পার আন্দমই েন্দরদয় ন্দেন্দে। উির্, ভর্রাগীদক এখন 

ন্দশন্দর্দর র্িী কদর রাদখা। 

ধনঞ্জয়। 

গান 

সত্ার     ন্দশক  আমায় ন্দর্ক  করদর্ না। 

সত্ার     মাদর মরম মরদর্ না। 

ত্াাঁর     আপন হাদত্র োড়-ন্দচন্দঠ সেই-দয, 

আমার     মদনর ন্দৈত্র রদয়দে এই-দয, 

সত্াদের     ধরা আমায় ধরদর্ না। 

সয-পথ ন্দেদয় আমার চ াচ  

সত্ার     প্রহরী ত্ার সখাাঁজ পাদর্ কী র্ ? 

আন্দম     ত্াাঁর দুয়াদর সপৌাঁদে সগন্দে সর, 

সমাদর     সত্ার দুয়াদর সঠকাদর্ কী সর? 

সত্ার     ডদর পরান ডরদর্ না।  

[ ধনঞ্জয়দক  ইয়া উিদর্র প্রস্থান 

রণন্দজৎ। মেী, র্ন্দিশা ায় অন্দৈন্দজৎদক সেদখ এদো সগ। যন্দে সেখ সে আপন 

কৃত্কদমবর জদনয অনুত্প্ত, ত্া হদ — 
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মেী। মহারাজ, আপন্দন স্বয়ং ন্দগদয় একর্ার— 

রণন্দজৎ। না, না, সে ন্দনজরাজযন্দর্দদ্রাহী, যত্যণ অপরাধ স্বীকার না কদর ত্ত্যণ 

ত্ার মুখেশবন করর্ না। আন্দম রাজধানীদত্ যান্দে, সেখাদন আমাদক েংর্াে ন্দেদয়া। 

[ রাজার প্রস্থান 

ভৈরর্পন্থীর প্রদর্শ 

গান 

ন্দত্ন্দমরহৃে ু্ ন্দর্োরণ 

জ েন্দিন্দনোরুণ 

মরুশ্মশানেঞ্চর 

শংকর শংকর। 

র্জ্রদঘাষর্াণী 

রুদ্র শূ পান্দণ 

মৃত্ুযন্দেন্ধুেন্তর 

শংকর শংকর। 

[ প্রস্থান 

উিদর্র প্রদর্শ 

উির্। এ কী? যুর্রাদজর েদঙ্গ সেখা না কদরই মহারাজ চদ  সগদ ন? 

মেী। পাদে মুখ সেদখ প্রন্দত্জ্ঞা ৈঙ্গ হয় এই ৈদয়। এত্যণ ধদর ভর্রাগীর 

েদঙ্গ কথা কন্দেদ ন মদনর মদধয এই ন্দিধা ন্দনদয়। ন্দশন্দর্দরর মদধযও সযদত্ 

পারন্দেদ ন না, ন্দশন্দর্র সেদড় সযদত্ও পা উঠন্দে  না। যাই যুর্রাজদক সেদখ আন্দে 

সগ। 

[ প্রস্থান 

দুইজন স্ত্রীদ াদকর প্রদর্শ 

১। মােী, ওরা সকন ের্াই এমন সরদগ উদঠদে? সকন র্ দে যুর্রাজ অনযায় 

কদরদেন—আন্দম এ র্ুঝদত্ও পান্দর সন, েইদত্ও পান্দর সন। 
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২। র্ুঝদত্ পান্দরে সন উত্তরকূদটর সমদয় হদয়? উন্দন নন্দিেংকদটর রাস্তা খুদ  

ন্দেদয়দেন। 

১। আন্দম জান্দন সন ত্াদত্ অপরাধ কী হদয়দে। ন্দকন্তু আন্দম ন্দকেুদত্ই ন্দর্বাে 

কন্দর সন সয যুর্রাজ অনযায় কদরদেন। 

২। ত্ইু সেদ মানুষ, অদনক দুাঃখ সপদয় ত্দর্ একন্দেন র্ঝুন্দর্ র্াইদর সথদক 

যাদের ৈাদ া র্দ  সর্াধ হয় ত্াদেরই সর্ন্দশ েদিহ করদত্ হয়। 

১। ন্দকন্তু যুর্রাজদক কী েদিহ করে সত্ামরা। 

২। ের্াই র্ দে সয ন্দশর্ত্রাইদয়র স াকদের র্শ কদর ন্দনদয়, উন্দন এখনই 

উত্তরকূদটর ন্দেংহােন জয় করদত্ চান— ওাঁর আর ত্র েইদে না। 

১। ন্দেংহােদনর কী েরকার ন্দে  ওাঁর। উন্দন সত্া ের্ারই হৃেয় জয় কদর 

ন্দনদয়দেন। যারা ওাঁর ন্দনদি করদে ত্াদেরই ন্দর্বাে করর্ আর যুর্রাজদক ন্দর্বাে 

করর্ না? 

২। ত্ইু চুপ কর। একরন্দত্ত সমদয়, সত্ার মুদখ এ-ের্ কথা োদজ না। সেশেুি 

স াক যাদক অন্দৈের্ম্াত্ করদে ত্ুই হঠাৎ ত্ার— 

১। আন্দম সেশেুি স াদকর োমদন োাঁন্দড়দয় একথা র্ দত্ পান্দর সয— 

২। চুপ চুপ। 

১। সকন চুপ? আমার সচাখ সিদট জ  সর্দরাদত্ চায়। যুর্রাজদক আন্দম 

ের্দচদয় ন্দর্বাে কন্দর এই কথাটা প্রকাশ করর্ার জদনয আমার যা হয় একটা ন্দকেু 

করদত্ ইো করদে। আমার এই  ম্বা চু  আন্দম আজ ভৈরদর্র কাদে মানত্ করর্— 

র্ র্, “র্ার্া, ত্ুন্দম জান্দনদয় োও সয যুর্রাদজরই জয়, যারা ন্দনিুক ত্ারা ন্দমদথয।” 

২। চুপ চুপ চুপ। সকাথা সথদক সক শুনদত্ পাদর্। সমদয়টা ন্দর্পে ঘটাদর্ সেখন্দে। 

[ উৈদয়র প্রস্থান 

উত্তরকূদটর একে  নাগন্দরদকর প্রদর্শ 

১। ন্দকেুদত্ই োড়ন্দে সন, চল রাজার কাদে যাই। 

২।  ি  কী হদর্? যুর্রাজ সয রাজার র্দযর মান্দনক, ত্াাঁর অপরাদধর্ ন্দর্চার 

করদত্ পারদর্ন না, মাদঝর সথদক রাগ করদর্ন আমাদের ’পদর। 

১। করুন রাগ, পষ্ট কথা র্ র্ কপাদ  যাই থাক। 
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৩। এন্দেদক যুর্রাজ আমাদের এত্ ৈাদ ার্াো সেখান, ৈার্ কদরন সযন 

আকাদশর চাাঁে হাদত্ সপদড় সেদর্ন, আর ত্দ  ত্দ  ত্াাঁরই এই কীন্দত্ব? হঠাৎ 

ন্দশর্ত্রাই ত্াাঁর কাদে উত্তরকূদটর সচদয় র্দড়া হদয় উঠ ? 

২। এমন হদ  পৃন্দথর্ীদত্ আর ধমব রই  সকাথা? র্দ া সত্া োো? 

৩। কাউদক সচনর্ার সজা সনই। 

১। রাজা ওাঁদক শান্দস্ত না সেন সত্া আমরা সের্। 

২। কী করন্দর্? 

১। এদেদশ ওাঁর ঠাাঁই হদে না। সয পথ সকদটদেন সেই পথ ন্দেদয় ওাঁদকই 

সর্ন্দরদয় সযদত্ হদর্। 

৩। ন্দকন্তু ঐ সত্া চর্ুয়া গাাঁদয়র স াক র্ দ  ন্দত্ন্দন ন্দশর্ত্রাইদয় সনই, এখাদন 

রাজার র্ান্দড়দত্ও ত্াাঁদক পাওয়া যাদে না। 

১। রাজা ত্াদক ন্দনিয়ই  ুন্দকদয়দে। 

৩।  ুন্দকদয়দে? ইে, সেয়া  সৈদে সর্র করর্। 

১। ঘদর আগুন  ান্দগদয় সর্র করর্। 

৩। আমাদের িাাঁন্দক সেদর্? মন্দর মরর্, ত্র্—ু 

উিদর্র েন্দহত্ মেীর প্রদর্শ 

মেী। কী হদয়দে? 

১।  ুদকাচুন্দর চ দর্ না। সর্র কদরা যুর্রাজদক। 

মেী। আদর র্াপু,আন্দম সর্র করর্ার সক? 

২। সত্ামরাই সত্া মেণা ন্দেদয় ত্াাঁদক—পারদর্ না ন্দকন্তু, আমরা সটদন সর্র 

করর্।  

মেী। আো, ত্দর্ ন্দনদজর হাদত্ রাজত্ব নাও, রাজার গারে সথদক োন্দড়দয় 

আদনা। 

৩। গারে সথদক? 

মেী। মহারাজ ত্াদক র্িী কদরদেন। 

েকদ । জয় মহারাদজর, জয় উত্তরকূদটর। 

২। চল সর, আমরা গারদে ঢুকর্, সেখাদন ন্দগদয়— 
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মেী। ন্দগদয় কী করন্দর্? 

২। ন্দর্ৈূন্দত্র গ ায় মা া সথদক িু  খন্দেদয় েন্দড়গােটা ওর গ ায় ঝুন্দ দয় 

আের্। 

৩। গ ায় সকন, হাদত্। র্াাঁধ র্াাঁধার েম্মাদনর উন্দেষ্ট ন্দেদয় পথ-কাটার হাদত্ 

েন্দড় পড়দর্। 

মেী। যুর্রাজ পথ সৈদেদেন র্দ  অপরাধ, আর সত্ামরা র্যর্স্থা ৈােদর্, 

ত্াদত্ অপরাধ সনই? 

২। আহা, ও সয ের্ম্ণূব আ াো কথা। আো সর্শ, যন্দে র্যর্স্থা ৈান্দে সত্া কী 

হদর্? 

মেী। পাদয়র ত্ ার মান্দট পেি হ  না র্দ  শূদনয ঝাাঁন্দপদয় পড়া হদর্। সেটাও 

পেি হদর্ না র্দ  রাখন্দে। একটা র্যর্স্থা আদগ কদর ত্দর্ অনয র্যর্স্থাটা ৈােদত্ 

হয়।  

৩। আো, ত্দর্ গারে থাক্, রাজর্ান্দড়র োমদন োাঁন্দড়দয় মহারাদজর জয়ধ্বন্দন 

কদর আন্দে সগ। 

১। ও ৈাই, ঐ সেখ্। েূযব অস্ত সগদে, আকাশ অন্ধকার হদয় এ , ন্দকন্তু 

ন্দর্ৈূন্দত্র যদের ওই চূড়াটা এখনও জ্ব দে। সরােুদরর মে সখদয় সযন  া  হদয় 

রদয়দে। 

২। আর ভৈরর্মন্দিদরর ন্দিশূ টাদক অস্তেূদযবর আদ া আাঁকদড় রদয়দে সযন 

সডার্র্ার ৈদয়। কী রকম সেখাদে! 

[ নাগন্দরকদের প্রস্থান 

মেী। মহারাজ সকন সয যুর্রাজদক এই ন্দশন্দর্দর র্িী করদত্ র্দ ন্দেদ ন এখন 

র্ুদঝন্দে। 

উির্। সকন? 

মেী। প্রজাদের হাত্ সথদক ওাঁদক র্াাঁচার্ার জদনয। ন্দকন্তু ৈাদ া সঠকদে না। 

স াদকর উদত্তজনা সকর্ ই সর্দড় উঠদে। 

েঞ্জদয়র প্রদর্শ 
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েঞ্জয়। মহারাজদক সর্ন্দশ আগ্রহ সেখাদত্ োহে কর ুম না, ত্াদত্ ত্াাঁর 

েংকল্প আরও েৃঢ় হদয় ওদঠ। 

মেী। রাজকুমার, শান্ত থাকদর্ন, উৎপাত্দক আরও জন্দট  কদর ত্ু দর্ন না। 

েঞ্জয়। ন্দর্দদ্রাহ ঘন্দটদয় আন্দমও র্িী হদত্ চাই। 

মেী। ত্ার সচদয় মুক্ত সথদক র্ন্ধনদমাচদনর ন্দচন্তা করুন। 

েঞ্জয়। সেই সচষ্টাদত্ই প্রজাদের মদধয ন্দগদয়ন্দে ুম। জানত্ুম যুর্রাজদক ত্ারা 

প্রাদণর অন্দধক ৈাদ ার্াদে, ত্াাঁর র্ন্ধন ওরা েইদর্ না। ন্দগদয় সেন্দখ নন্দিেংকদটর 

খর্র সপদয় ত্ারা আগুন হদয় আদে। 

মেী। ত্দর্ই র্ঝুদেন র্ন্দিশা াদত্ই যুর্রাজ ন্দনরাপে। 

েঞ্জয়। আন্দম ন্দচরন্দেন ত্াাঁরই অনরু্ত্বী, র্ন্দিশা াদত্ও আমাদক ত্াাঁর অনুেরণ 

করদত্ োও। 

মেী। কী হদর্? 

েঞ্জয়। পৃন্দথর্ীদত্ সকাদনা এক া মানুষই এক নয়, সে অদধবক। আর-

একজদনর েদঙ্গ ন্দম  হদ  ত্দর্ই সে ঐকয পায়। যুর্রাদজর েদঙ্গ আমার সেই 

ন্দম । 

মেী। রাজকুমার, সে কথা মান্দন। ন্দকন্তু সেই েত্য ন্দম  সযখাদন, সেখাদন কাদে 

কাদে থাকর্ার েরকার হয় না। আকাদশর সমঘ আর েমুদদ্রর জ  অন্তদর একই, 

ত্াই র্াইদর ত্ারা পৃথক হদয় ঐকযন্দটদক োথবক কদর। যরু্রাজ আজ সযখাদন সনই, 

সেইখাদনই ন্দত্ন্দন সত্ামার মদধয ন্দেদয় প্রকাশ পান। 

েঞ্জয়। মেী, এ সত্া সত্ামার ন্দনদজর কথা র্দ  সশানাদে না, এ সযন 

যুর্রাদজর মুদখর কথা। 

মেী। ত্াাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় েন্দড়দয় আদে, র্যর্হার কন্দর, অথচ ৈুদ  

যাই ত্াাঁর ন্দক আমার। 

েঞ্জয়। ন্দকন্তু কথান্দট মদন কন্দরদয় ন্দেদয় ৈাদ া কদরে, েূর সথদক ত্াাঁরই কাজ 

করর্। যাই মহারাদজর কাদে। 

মেী। কী করদত্? 

েঞ্জয়। ন্দশর্ত্রাইদয়র শােনৈার প্রাথবনা করর্। 
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মেী। েময় সয র্দড়া েংকদটর, এখন ন্দক— 

েঞ্জয়। সেইজদনযই এই সত্া উপযুক্ত েময়। 

[ উৈদয়র প্রস্থান 

ন্দর্বন্দজদত্র প্রদর্শ 

ন্দর্বন্দজৎ। ও সক ও? উির্ র্ুন্দঝ? 

উদ্ভর্। হাাঁ, খুড়া মহারাজ। 

ন্দর্বন্দজৎ। অন্ধকাদরর জদনয অদপযা করন্দে ুম— আমার ন্দচন্দঠ সপদয়ে সত্া? 

উির্। সপদয়ন্দে। 

ন্দর্বন্দজৎ। সেই মদত্া কাজ হদয়দে? 

উদ্ভর্। অল্প পদরই জানদত্ পারদর্। ন্দকন্তু— 

ন্দর্বন্দজৎ। মদন েংশয় কদরা না। মহারাজ ওদক ন্দনদজ মুন্দক্ত ন্দেদত্ প্রস্তুত্ নন, 

ন্দকন্তু ত্াাঁদক না জান্দনদয় সকাদনা উপাদয় আর সকউ যন্দে একাজ োধন কদর ত্া হদ  

ন্দত্ন্দন সর্াঁদচ যাদর্ন। 

উির্। ন্দকন্তু সেই আর-দকউদক ন্দকেুদত্ যমা করদর্ন না। 

ন্দর্বন্দজৎ। আমার ভেনয আদে, ত্ারা সত্ামাদক আর সত্ামার প্রহরীদের র্িী 

কদর ন্দনদয় যাদর্। োয় আমারই। 

সনপদথয। আগুন, আগুন! 

উির্। ঐ হদয়দে। র্ন্দিশা ার েং ি পাকশা ার ত্াাঁর্ুদত্ আগুন ধন্দরদয় 

ন্দেদয়দে। এই েুদযাদগ র্িী-দুন্দটদক সর্র কদর ন্দেই। 

ন্দকেুযণ পদর অন্দৈন্দজদত্র প্রদর্শ 

অন্দৈন্দজৎ। এ কী! োোমশায় সয! 

ন্দর্বন্দজৎ। সত্ামাদক র্িী করদত্ এদেন্দে। সমাহনগদড় সযদত্ হদর্। 

অন্দৈন্দজৎ। আমাদক আজ ন্দকেুদত্ই র্িী করদত্ পারদর্ না— না সক্রাদধ, না 

সেদহ। সত্ামরা ৈার্ে সত্ামরাই আগুন  ান্দগদয়ে? না, এ আগুন সযমন কদরই সহাক 

 াগত্। আজ আমার র্িী থাকর্ার অর্কাশ সনই। 

ন্দর্বন্দজৎ। সকন, ৈাই, কী সত্ামার কাজ? 
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অন্দৈন্দজৎ। জন্মকাদ র ঋণ সশাধ করদত্ হদর্। সরাদত্র পথ আমার ধািী, ত্ার 

র্ন্ধন সমাচন করর্। 

ন্দর্বন্দজৎ। ত্ার অদনক েময় আদে, আজ নয়। 

অন্দৈন্দজৎ। েময় এখনই এদেদে এই কথাই জান্দন, ন্দকন্তু েময় আর্ার আেদর্ 

ন্দক না সে কথা সকউ জান্দন সন। 

ন্দর্বন্দজৎ। আমরাও সত্ামার েদঙ্গ সযাগ সের্। 

অন্দৈন্দজৎ। না, েকদ র এক কাজ নয়, আমার উপর সয কাজ পদড়দে সে 

এক া আমারই। 

ন্দর্বন্দজৎ। সত্ামার ন্দশর্ত্রাইদয়র ৈক্তে  সয সত্ামার কাদজ হাত্ সের্ার 

জদনয অদপযা কদর আদে, ত্াদের ডাকদর্ না? 

অন্দৈন্দজৎ। সয ডাক আন্দম শুদনন্দে সেই ডাক যন্দে ত্ারাও শুনত্ ত্দর্ আমার 

জদনয অদপযা করত্ না। আমার ডাদক ত্ারা পথ ৈু দর্। 

ন্দর্বন্দজৎ। ৈাই, অন্ধকার হদয় এদেদে সয। 

অন্দৈন্দজৎ। সযখান সথদক ডাক এদেদে সেইখান সথদক আদ াও আেদর্।  

ন্দর্বন্দজৎ। সত্ামাদক র্াধা ন্দেদত্ পান্দর এমন শন্দক্ত আমার সনই। অন্ধকাদরর 

মদধয এক া চদ ে ত্ুর্ও সত্ামাদক ন্দর্োয় ন্দেদয় ন্দিরদত্ হদর্। সকর্  একন্দট 

আবাদের কথা র্দ  যাও সয, আর্ার ন্দম ন ঘটদর্। 

অন্দৈন্দজৎ। সত্ামার েদঙ্গ আমার ন্দর্দেে হর্ার নয় এই কথান্দট মদন সরদখা। 

[ দুই জদনর দুই পদথ প্রস্থান 

 

ধনঞ্জদয়র প্রদর্শ 

গান 

          আগুন, আমার ৈাই, 

              আন্দম সত্ামান্দর জয় গাই। 

সত্ামার       ন্দশক -ৈাো এমন রাো 

                    মূন্দত্ব সেন্দখ নাই। 

                    দু-হাত্ ত্ুদ  আকাশ পাদন 

                    সমদত্ে আজ ন্দকদের গাদন? 
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এ কী      আনিময় নৃত্য অৈয়        

                    র্ন্দ হান্দর যাই। 

সযন্দেন      ৈদর্র সময়াে িুদরাদর্,ৈাই    

                    আগ  যাদর্ েদর্ 

সেন্দেন      হাদত্র েন্দড় পাদয়র েন্দড়,      

                    ন্দেন্দর্ সর োই কদর। 

সেন্দেন        আমার অঙ্গ সত্ামার অদঙ্গ 

            ঐ নাচদন নাচদর্ রদঙ্গ, 

            েক  োহ ন্দমটদর্ োদহ, 

                    ঘুচদর্ ের্ র্া াই। 

র্টরু প্রদর্শ 

র্ট!ু ঠাকুর, ন্দেন সত্া সগ , অন্ধকার হদয় এ । 

ধনঞ্জয়। র্ার্া, র্াইদরর আদ ার উপর ৈরো রাখাই অৈযাে, ত্াই অন্ধকার 

হদ ই এদকর্াদর অন্ধকার সেন্দখ। 

র্ট।ু সৈদর্ন্দে ুম,ভৈরদর্র নৃত্য আজই আরম্ভ হদর্, ন্দকন্তু যেরাজ ন্দক ত্াাঁরও 

হাত্ পা যে ন্দেদয় সর্াঁদধ ন্দেদ ? 

ধনঞ্জয়। ভৈরদর্র নৃত্য যখন েদর্ আরম্ভ হয় ত্খন সচাদখ পদড় না। যখন 

সশষ হর্ার পা া আদে ত্খন প্রকাশ হদয় পদড়। 

র্ট।ু ৈরো োও, প্রৈু, র্দড়া ৈয় ধন্দরদয়দে। জাদগা, ভৈরর্, জাদগা! আদ া 

ন্দনদর্দে, পথ ডুদর্দে, োড়া পাই সন মৃত্ুযঞ্জয়! ৈয়দক মাদরা ৈয়  ান্দগদয়। জাদগা, 

ভৈরর্, জাদগা! 

[ প্রস্থান 

উত্তরকূদটর নাগন্দরকেদ র প্রদর্শ 

১। ন্দমদথয কথা। রাজধানীর গারদে সে সনই। ওদক  ুন্দকদয় সরদখদে। 

২। সেখর্ সকাথায়  ুন্দকদয় রাদখ। 

ধনঞ্জয়। না, র্ার্া, সকাথাও পারদর্ না  ুন্দকদয় রাখদত্। পড়দর্ সেয়া , ৈােদর্ 

েরজা, আদ া েুদট সর্র হদয় আেদর্— েমস্ত প্রকাশ হদয় পড়দর্। 
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১। এ আর্ার সক সর? র্ুদকর ন্দৈত্রটায় হঠাৎ চমন্দকদয় ন্দেদ । 

৩। ত্া সর্শ হদয়দে। একজন কাউদক চাই। ত্া, এই ভর্রাগীটাদকই ধর। ওদক 

র্াাঁধ্। 

ধনঞ্জয়। সয মানুষ ধরা ন্দেদয় র্দে আদে ত্াদক ধরদর্ কী কদর?  

১। োধুন্দগন্দর রাদখা, আমরা ও-ের্ মান্দন সন। 

ধনঞ্জয়। না মানাই সত্া ৈাদ া। প্রৈু স্বয়ং হাদত্ ধদর সত্ামাদের মান্দনদয় 

সনদর্ন। সত্ামরা ৈাগযর্ান। আন্দম সয-ের্ অৈাগাদের জান্দন ত্ারা সকর্  সমদন 

সমদনই গুরুদক সখায়াদ । আমাদক েুি ত্ারা মানার ত্াড়ায় সেশোড়া কদরদে। 

১। ত্াদের গুরু সক? 

ধনঞ্জয়। যার হাদত্ ত্ারা মার খায়। 

১। ত্া হদ  সত্ামার উপর গুরুন্দগন্দর আমরাই শুরু কন্দর-না সকন?  

ধনঞ্জয়। রান্দজ আন্দে, র্ার্া। সেদখ ন্দনই ন্দঠকমত্ পাঠ ন্দেদত্ পান্দর ন্দক না। পরীযা 

সহাক। 

২। েদিহ হদে ত্ুন্দমই আমাদের যুর্রাজদক ন্দনদয় ন্দকেু চা ান্দক কদরে। 

ধনঞ্জয়। সত্ামাদের যুর্রাজ আমার সচদয়ও চা াক, ত্াাঁর চা ান্দক আমাদক 

ন্দনদয়। 

২। সেখন্দ  সত্া, কথাটার মাদন আদে। দুজদন একটা কী িন্দি চ দে। 

১। নইদ  এত্ রাদি এখাদন ঘুদর সর্ড়ায় সকন? যুর্রাজদক ন্দশর্ত্রাইদয় 

েরার্ার সচষ্টা। এইখাদনই ওদক সর্াঁদধ সরদখ যাই। ত্ার পদর যুর্রাদজর েন্ধান 

সপদ  ওর েদঙ্গ সর্াঝাপড়া করর্। ওদহ, কুিন, র্াাঁদধা-না। েন্দড়গােটা সত্া সত্ামার 

কাদেই আদে। 

কুিন। এই নাও-না েন্দড়, ত্ুন্দমই র্াাঁদধা-না। 

২। ওদর, সত্ারা ন্দক উত্তরকূদটর মানুষ? সে, আমাদক সে। (র্াাঁন্দধদত্ র্াাঁন্দধদত্) 

সকমন সহ, গুরু কী র্ দেন? 

ধনঞ্জয়। কদষ সচদপ ধদরদেন, েহদজ োড়দেন না। 

ভৈরর্পন্থীর প্রদর্শ 

গান  

ন্দত্ন্দমরহৃদ ন্দর্োরণ 
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জ্ব েন্দিন্দনোরুণ, 

            মরুশ্মশানেঞ্চর, 

            শংকর শংকর। 

র্জ্রদঘাষর্াণী 

রুদ্র শূ পান্দণ 

            মৃত্ুযন্দেন্ধুেন্তর, 

            শংকর শংকর। 

[ প্রস্থান 

কুিন। ঐ সেদখা সচদয়। সগাধূন্দ র আদ া যত্ই ন্দনদর্ আেদে আমাদের যদের 

চূড়াটা ত্ত্ই কাদ া হদয় উঠদে। 

১। ন্দেদনর সর্ ায় ও েুদযবর েদঙ্গ পাল্লা ন্দেদয় এদেদে, অন্ধকাদর ও 

রান্দিদর্ াকার কাদ ার েদঙ্গ টক্কর ন্দেদত্ স দগদে। ওদক ৈূদত্র মদত্া সেখাদে। 

কুিন। ন্দর্ৈূন্দত্ ত্ার কীন্দত্বটাদক এমন কদর গড়  সকন ৈাই? উত্তরকূদটর সয 

ন্দেদকই ন্দিন্দর ওর ন্দেদক না ত্ান্দকদয় থাকর্ার সজা সনই, ও সযন একটা ন্দর্কট 

চীৎকাদরর মদত্া। 

চত্ুথব নাগন্দরদকর প্রদর্শ 

৪। খর্র পাওয়া সগ —ঐ আমর্াগাদনর ন্দপেদন রাজার ন্দশন্দর্র পদড়দে, 

সেখাদন যুর্রাজদক সরদখ ন্দেদয়দে। 

২। এত্যদণ সর্াঝা সগ । ত্াই র্দট ভর্রাগী এই পদথই ঘরুদে। ও থাক্ 

এইখাদনই র্াাঁধা পদড়। ত্ত্যণ সেদখ আন্দে। 

[ নাগন্দরকদের প্রস্থান 

ধনঞ্জয়। 

গান 

শুধু ন্দক       ত্ার সর্াঁদধই সত্ার কাজ িুরাদর্, 

               গুণী সমার, ও গুণী? 

র্াাঁধার্ীণা রইদর্ পদড় এমন্দন ৈাদর্, 

               গুণী সমার, ও গুণী? 
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ত্া হদ        হার হ  সয হার হ ,          

শুধু         র্াাঁধার্াাঁন্দধই োর হ               

               গুণী সমার, ও গুণী!  

র্াাঁধদন        যন্দে সত্ামার হাত্  াদগ,       

     ত্া হদ ই েুর জাদগ 

               গুণী সমার, ও গুণী! 

না হদ        ধু ায় পদড়  াজ কুড়াদর্।       

 

নাগন্দরকদের পুনাঃপ্রদর্শ 

১। এ কী কাণ্ড! 

২। খুদড়া মহারাজ যুর্রাজদক েমস্ত প্রহরীেুি সমাহনগদড় ন্দনদয় সগদ ন। এর 

মাদন কী হ ? 

কুিন। উত্তরকূদটর রক্ত সত্া ওাঁর ন্দশরায় আদে। পাদে এখাদন যুর্রাদজর 

উন্দচত্ ন্দর্চার না হয় সেইজদনয ত্াাঁদক সজার কদর র্িী কদর ন্দনদয় সগদেন। 

১। ৈান্দর অনযায়। এদক অত্যাচার র্দ । আমাদের যুর্রাজদক আমরা শান্দস্ত 

ন্দেদত্ পারর্ না? 

২। এর উন্দচত্ ন্দর্ধান হদে— র্ুঝদ  োো— 

১। হাাঁ, হাাঁ, ওাঁদের সেই সোনার খন্দনটা— 

কুিন। আর জান্দনে সত্া, ৈাই, ওাঁর সগাদষ্ঠ ন্দকেু না হদর্ সত্া পাঁন্দচশ হাজার 

সগারু আদে। 

১। ত্ার ের্ কন্দট গুদন ন্দনদয় ত্দর্—কী অনযায়! অেহয অনযায়!  

৩। আর ওাঁদের সেই জািরাদনর সখত্, ত্ার সথদক অন্তত্ পদয র্ৎেদর— 

২। হাাঁ, হাাঁ, সেটা ন্দেদত্ হদর্ ওাঁদক েণ্ড। ন্দকন্তু এখন এই ভর্রাগীদক ন্দনদয় কী 

করা যায়? 

১। ও ঐখাদনই থাক্ না পদড়। 

[ নাগন্দরকদের প্রস্থান 

ধনঞ্জয়। 
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গান 

সিদ  রাখদ ই ন্দক পদড় রদর্? (ও অদর্াধ) 

সয ত্ার োম জাদন সে কুন্দড়দয়  দর্। (ও অদর্াধ) 

ও-দয সকান্ রত্ন ত্া সেখ্ -না ৈান্দর্, 

ওর, ’পদর ন্দক ধুদ ার োন্দর্? 

ও    হান্দরদয় সগদ  ত্াাঁন্দর গ ার 

হার গাাঁথা সয র্যথব হদর্। 

ওর        সখাাঁজ পদড়দে জান্দনে সন সত্া? 

ত্াই        েূত্ সর্দরা  সহথা সেথা। 

যাদর        করন্দ  সহ া ের্াই ন্দমন্দ , 

আের সয ত্ার র্ান্দড়দয় ন্দেন্দ , 

যাদর        েরে ন্দেন্দ  ত্ার র্যথা ন্দক 

সেই েরন্দের প্রাদণ ে’সর্? 

 

কুিদনর পুনাঃপ্রদর্শ 

কুিন। ঠাকুর, সত্ামার র্াাঁধনটা খুদ  ন্দে, অপরাধ ন্দনদয়া না। ত্ুন্দম এখনই 

র্ান্দড় পা াও। কী জান্দন আজ রাদি— 

ধনঞ্জয়। কী জান্দন আজ রাদি যন্দে ডাক পদড় সেইজদনযই সত্া র্ান্দড় পা ার্ার 

সজা নাই। 

কুিন। এখাদন সত্ামার ডাক সকাথায়? 

ধনঞ্জয়। উৎেদর্র সশষ পা াটায়। 

কুিন। ত্ুন্দম ন্দশর্ত্রাইদয়র মানুষ হদয় উত্তরকূদটর— 

ধনঞ্জয়। ভৈরদর্র উৎেদর্ এখন ন্দশর্ত্রাইদয়র আরন্দত্ই সকর্  র্ান্দক আদে। 

সনপদথয। জাদগা, ভৈরর্, জাদগা! 

কুিন। আমার ৈাদ া সর্াধ হদে না, চ দ ম! 

[ উৈদয়র প্রস্থান 

উত্তরকূদটর দুইজন রাজেূদত্র প্রদর্শ 
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১। এখন সকান্ ন্দেদক যাই? নওোনুদত্ যারা োগ  চরায় ত্ারা সত্া র্ দ  

ত্ারা সেদখদে যুর্রাজ এক া এই পথ ন্দেদয় পন্দিদমর ন্দেদক সগদেন।  

২। আজ রাদি ত্াাঁদক খুদজ সর্র করদত্ই হদর্ মহারাদজর হুকুম। 

১। সমাহনগদড় ত্াাঁদক ন্দনদয় সগদে র্দ  কথা উদঠদে। ন্দকন্তু অম্বা পাগন্দ র কথা 

শুদন স্পষ্ট সর্াধ হদে সে যাদক সেদখদে সে আমাদের যুর্রাজ—আর ন্দত্ন্দন এই পথ 

ন্দেদয়ই উদঠদেন। 

২। ন্দকন্তু এই অন্ধকাদর ন্দত্ন্দন এক া সকাথায় সয যাদর্ন সর্াঝা যাদে না। 

১। আদ া না হদ  আমরা সত্া এক পা এদগাদত্ পারর্ না। সকাটপাদ র কাে 

সথদক আদ া েংগ্রহ কদর আন্দন সগ। 

[ উৈদয়র প্রস্থান 

একজন পন্দথদকর প্রদর্শ 

পন্দথক। (চীৎকার কন্দরয়া) ওদর র্ুধ—ন! শম্ভু—উ! ন্দর্পদে সি দ । আমাদক 

এন্দগদয় ন্দেদ , র্ দ  চড়াই পথ সর্দয় সোজা এদে আমাদক ধরদর্। কারও সেখা 

সনই। অন্ধকাদর ঐ কাদ া যেটা ইশারা করদে। ৈয়  ান্দগদয় ন্দেদ । সক আদে? সক 

সহ? জর্ার্ োও-না সকন? র্ুধন না ন্দক? 

২ পন্দথক। আন্দম ন্দনমকু, র্ান্দত্ওআ া। রাজধানীদত্ েমস্ত রাত্ আদ া জ্ব দর্, 

র্াাঁন্দত্র েরকার। ত্ুন্দম সক? 

১ পন্দথক। আন্দম হুব্বা, যািার েদ  গান কন্দর। পদথর মদধয সেখদত্ সপদ  ন্দক 

আিু অন্দধকারীর ে ? 

ন্দনমকু। অদনক মানুষ আেদে, কাদক ন্দচনর্? 

হুব্বা। অদনক মানুদষর মদধয ত্াদক সধাদরা না, আমাদের আিু। সে এদকর্াদর 

আস্ত একখান্দন মানুষ— ন্দৈদড়র মদধয ত্াদক খুাঁদট সর্র করদত্ হয় না— ের্াইদক 

সঠদ  সেখা সেয়। োো, সত্ামার ঐ ঝুন্দড়টার মদধয সর্াধ কন্দর র্ান্দত্ অদনকগুদ া 

আদে, একখানা োও-না। ঘদরর স াদকর সচদয় রাস্তার স াদকর আদ ার েরকার 

সর্ন্দশ। 

ন্দনমকু। োম কত্ সেদর্? 
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হুব্বা। োমই যন্দে ন্দেদত্ পারত্ুম ত্দর্ সত্া সত্ামার েদঙ্গ সহাঁদক কথা কইত্ুম, 

ন্দমদঠ েুর সর্র করর্ সকন? 

ন্দনমকু। রন্দেক র্ট সহ। 

[ প্রস্থান 

হুব্বা। র্ান্দত্ ন্দেদ  না, ন্দকন্তু রন্দেক র্দ  ন্দচদন ন্দনদ । সেটা কম কথা নয়। 

রন্দেদকর গুণ এই, সঘার অন্ধকাদরও ত্াদক সচনা যায়। উাঃ, ন্দঝাঁন্দঝর ডাদক 

আকাশটার গা ন্দঝম্ ন্দঝম্ করদে। নাাঃ র্ান্দত্ওআ ার েদঙ্গ রন্দেকত্া না কদর ডাকান্দত্ 

করদ  কাদজ  াগত্। 

আর-একজন পন্দথদকর প্রদর্শ 

পন্দথক। সহইদয়া! 

হুব্বা। র্ার্া সর, চমন্দকদয় োও সকন? 

পন্দথক। এখন চদ া! 

হুব্বা। চ র্ র্দ ই সত্া সর্ন্দরদয়ন্দে ুম। েদ র স াকদক োন্দড়দয় চ দত্ ন্দগদয় 

ন্দক রকম অচ  হদয় পড়দত্ হয় সেই ত্ত্ত্বটা মদন মদন হজম করর্ার সচষ্টা করন্দে। 

পন্দথক। েদ র স াক ভত্ন্দর আদে, এখন ত্ুন্দম ন্দগদয় জুটদ ই হদর্। 

হুব্বা। কথাটা কী র্ দ ? আমরা ন্দত্নদমাহনার স াক, আমাদের একটা র্ে 

অদৈযে আদে পষ্ট কথা না হদ  র্ুঝদত্ই পান্দর সন। েদ র স াক র্ ে কাদক? 

পন্দথক। আমরা চর্ুয়া গাাঁদয়র স াক, পষ্ট সর্াঝার্ার র্ে অদৈযদে হাত্ 

পান্দকদয়ন্দে। (ধাক্কা ন্দেয়া) এইর্ার র্ুঝদ  সত্া? 

হুব্বা। উাঃ, র্ুদঝন্দে। ওর সোজা মাদন হদে, আমাদক চ দত্ই হদর্ মন্দজব থাক্ 

আর না থাক্। সকাথায় চ র্? এর্ার একট ুসমা াদয়ম কদর জর্ার্ ন্দেদয়া। সত্ামার 

আ াদপর প্রথম ধাক্কাদত্ই আমার র্ুন্দি পন্দরষ্কার হদয় এদেদে।  

পন্দথক। ন্দশর্ত্রাইদয় সযদত্ হদর্। 

হুব্বা। ন্দশর্ত্রাইদয়? এই অমার্েযারাদি? সেখাদন পা াটা ন্দকদের? 

পন্দথক। নন্দিেংকদটর ৈাো গড় ন্দিদর গাাঁথর্ার পা া। 

হুব্বা। ৈাো গড় আমাদক ন্দেদয় গাাঁথাদর্? োো, অন্ধকাদর আমার সচহারাটা 

সেখদত্ পাে না র্দ ই এত্ র্দড়া শক্ত কথাটা র্ দ । আন্দম হন্দে— 
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পন্দথক। ত্ুন্দম সযই হও-না সকন, দুখানা হাত্ আদে সত্া? 

হুব্বা। সনহাত্ না থাকদ  নয় র্দ ই আদে, নইদ  এদক ন্দক— 

পন্দথক। হাদত্র পন্দরচয় মুদখর কথায় হয় না, যথাস্থাদনই হদর্,এখন ওদঠা। 

 

ন্দিত্ীয় পন্দথদকর প্রদর্শ 

২ পন্দথক। ঐ আর-একজন স াকদক সপদয়ন্দে কঙ্কর। 

কঙ্কর। স াকটা সক? 

৩। আন্দম সকউ না, র্ার্া, আন্দম  েমন, উত্তরভৈরদর্র মন্দিদর ঘন্টা র্াজাই। 

কঙ্কর। সে সত্া ৈাদ া কথা, হাদত্ সজার আদে। চদ া ন্দশর্ত্রাই। 

 েমন। যার্ সত্া, ন্দকন্তু মন্দিদরর ঘন্টা— 

কঙ্কর। র্ার্া ভৈরর্ ন্দনদজর ঘন্টা ন্দনদজই র্াজাদর্ন। 

 েমন। সোহাই সত্ামাদের, আমার স্ত্রী সরাদগ ৈুগদে। 

কঙ্কর। ত্ুন্দম চদ  সগদ  ত্ার সরাগ হয় োরদর্, নয় সে মরদর্— ত্ুন্দম থাকদ ও 

ন্দঠক ত্াই হত্। 

হুব্বা। ৈাই  েমন, চুপ কদর সমদন যাও। কাজটাদত্ ন্দর্পে আদে র্দট, ন্দকন্তু 

আপন্দত্তদত্ও ন্দর্পে কম সনই—আন্দম একট ুআৈাে সপদয়ন্দে। 

কঙ্কর। ঐ সয, নরন্দেদের গ া সশানা যাদে। কী নরন্দেে, খর্র ৈাদ া সত্া? 

 

কদয়কজন স াকদক  ইয়া নরন্দেদের প্রদর্শ 

নরন্দেে। এই সেদখা, ে  জুন্দটদয় এদনন্দে। আদরা কয়ে  আদগই রওনা 

হদয়দে। 

কঙ্কর। ত্া হদ  চদ া, পদথর মদধয আদরা ন্দকেু ন্দকেু জুটদর্। 

েদ র একজন। আন্দম যার্ না। 

কঙ্কর। সকন যাদর্ না? কী হদয়দে? 

উক্ত র্যন্দক্ত। ন্দকেু হয় ন্দন, আন্দম যার্ না। 

কঙ্কর। স াকটার নাম কী নরন্দেে? 

নরন্দেে। ওর নাম র্দনায়ান্দর, পদ্মর্ীদজর মা া ভত্ন্দর কদর। 
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কঙ্কর। আো, ওর েদঙ্গ একট ু সর্াঝাপড়া কদর ন্দনই—সকন যাদর্ না র্দ া 

সত্া। 

র্দনায়ান্দর। প্রর্ৃন্দত্ত সনই। ন্দশর্ত্রাইদয়র স াদকর েদঙ্গ আমার ঝগড়া সনই। 

ওরা আমাদের শত্রু নয়। 

কঙ্কর। আো, না-হয় আমরাই ওদের শত্রু হ ুম, ত্ারও সত্া একটা কত্বর্য 

আদে? 

র্দনায়ান্দর। আন্দম অনযায় করদত্ পারর্ না। 

কঙ্কর। নযায় অনযায় ৈার্র্ার স্বাত্েয সযখাদন সেইখাদনই অনযায় হদে 

অনযায়। উত্তরকূট ন্দর্রাট, ত্ার অংশরূদপ সয কাজ সত্ামার িারা হদর্ ত্ার সকাদনা 

োন্দয়ত্বই সত্ামার সনই। 

র্দনায়ান্দর। উত্তরকূটদক োন্দড়দয় থাদকন এমন ন্দর্রাটও আদেন। উত্তরকূটও 

ত্াাঁর সযমন অংশ, ন্দশর্ত্রাইও সত্মন্দন। 

কঙ্কর। ওদহ নরন্দেে, স াকটা ত্কব কদর সয। সেদশর পদয ওর র্াড়া আপে 

আর সনই। 

নরন্দেে। শক্ত কাদজ  ান্দগদয় ন্দেদ ই ত্কব ঝাড়াই হদয় যায়। ত্াই ওদক সটদন 

ন্দনদয় চদ ন্দে। 

র্দনায়ান্দর। ত্াদত্ সত্ামাদের ৈার হদয় থাকর্, সকাদনা কাদজ  াগর্ না। 

কঙ্কর। উত্তরকূদটর ৈার ত্ুন্দম, সত্ামাদক র্জবন করর্ার উপায় খুাঁজন্দে। 

হুব্বা। র্দনায়ান্দর খুদড়া, ত্ুন্দম ন্দর্চার কদর ের্ কথা র্ঝুদত্ চাও র্দ ই, যারা 

ন্দর্না ন্দর্চাদর র্ুন্দঝদয় থাদক ত্াদের েদঙ্গ সত্ামার এত্ সঠাকাঠুন্দক র্াদধ। হয় ত্াদের 

প্রণা ীটা কায়ো কদর নাও, নয় ন্দনদজর প্রণা ীটা সেদড় ঠাণ্ডা হদয় র্দে থাদকা। 

র্দনায়ান্দর। সত্ামার প্রণা ীটা কী।  

হুব্বা। আন্দম গান গাই। সেটা এখাদন খাটদর্ না র্দ ই েরু সর্র করন্দে সন—

নইদ  এত্যদণ ত্ান  ান্দগদয় ন্দেত্ুম। 

কঙ্কর। (র্দনায়ান্দরর প্রন্দত্) এখন সত্ামার অন্দৈপ্রায় কী? 

র্দনায়ান্দর। আন্দম এক পা নড়র্ না। 

কঙ্কর। ত্াহদ  আমরাই সত্ামাদক নড়ার্। র্াাঁদধা ওদক। 
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হুব্বা। একটা কথা র্ন্দ , কঙ্কর োো, রাগ কদরা না। ওদক র্দয় ন্দনদয় সযদত্ 

সয সজারটা খরচ করদর্ সেইদট র্াাঁচাদত্ পারদ  কাদজ  াগত্। 

কঙ্কর। উত্তরকূদটর সের্ায় যারা অন্দনেুক ত্াদের েমন করা একটা কাজ, 

েময় থাকদত্ এই কথাটা র্ুদঝ সেদখা। 

হুব্বা। এরই মদধয র্ুদঝ ন্দনদয়ন্দে। 

[ নরন্দেে ও কঙ্কর োড়া আর েকদ র প্রস্থান 

নরন্দেে। ঐ-দয ন্দর্ৈূন্দত্ আেদে। যেরাজ ন্দর্ৈূন্দত্র জয়! 

 

ন্দর্ৈূন্দত্র প্রদর্শ 

কঙ্কর। কাজ অদনকটা এন্দগদয়দে, স াকও কম সজাদট ন্দন। ন্দকন্তু ত্ুন্দম এখাদন 

সকন? সত্ামাদক ন্দনদয় ের্াই সয উৎের্ করদর্। 

ন্দর্ৈূন্দত্। উৎেদর্ আমার শখ সনই। 

নরন্দেে। সকন র্দ া সত্া। 

ন্দর্ৈূন্দত্। আমার কীন্দত্ব খর্ব করর্ার জদনযই নন্দিেংকদটর গড় ৈাোর খর্র 

ন্দঠক আজ এদে সপৌাঁে । আমার েদঙ্গ একটা প্রন্দত্দযান্দগত্া চ দে। 

কঙ্কর। কার প্রন্দত্দযান্দগত্া যেরাজ? 

ন্দর্ৈূন্দত্। নাম করদত্ চাই সন, ের্াই জান। উত্তরকূদট ত্াাঁর সর্ন্দশ আের হদর্ 

না আমার, এই হদয় োাঁড়া  েমেযা। একটা কথা সত্ামাদের জানা সনই— এর মদধয 

আমার কাদে সকাদনা পয সথদক েূত্ এদেন্দে  আমার মন ৈাোদত্  আমার 

মুক্তধারার র্াাঁধ ৈােদর্ এমন শােনর্াদকযরও আৈাে ন্দেদয় সগ । 

নরন্দেে। এত্ র্দড়া কথা! 

কঙ্কর। ত্ুন্দম েহয করদ  ন্দর্ৈূন্দত্? 

ন্দর্ৈূন্দত্। প্র াপর্াদকযর প্রন্দত্র্াে চদ  না। 

কঙ্কর। ন্দকন্তু, ন্দর্ৈূন্দত্, এত্ সর্ন্দশ ন্দনাঃেংশয় হওয়া ন্দক ৈাদ া? ত্ুন্দমই সত্া 

র্দ ন্দেদ  র্াাঁদধর র্ন্ধন দুই-এক জায়গায় আ গা আদে, ত্ার েন্ধান জানদ  অল্প 

একটখুান্দনদত্ই— 
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ন্দর্ৈূন্দত্। েন্ধান সয জানদর্ সে এও জানদর্ সয, সেই ন্দেদ্র খু দত্ সগদ  ত্ার 

রযা সনই, র্নযায় ত্খনই ৈান্দেদয় ন্দনদয় যাদর্। 

নরন্দেে। পাহারা রাখদ  ৈাদ া করদত্ না? 

ন্দর্ৈূন্দত্। সে ন্দেদদ্রর কাদে যম স্বয়ং পাহারা ন্দেদেন। র্াাঁদধর জদনয ন্দকেুমাি 

আশঙ্কা সনই। আপাত্ত্ ওই নন্দিেংকদটর পথটা আটদক ন্দেদত্ পারদ  আমার আর 

সকাদনা সখে থাদক না। 

কঙ্কর। সত্ামার পদয এ সত্া কন্দঠন নয়। 

ন্দর্ৈূন্দত্। না, আমার যে প্রস্তুত্ আদে। মুশন্দক  এই সয, ওই ন্দগন্দরপথটা 

েংকীণব, অনায়াদেই অল্প কদয়ক জদনই র্াধা ন্দেদত্ পাদর। 

নরন্দেে। র্াধা কত্ সেদর্? মরদত্ মরদত্ সগাঁদথ ত্ু র্।  

ন্দর্ৈূন্দত্। মরর্ার স াক ন্দর্স্তর চাই। 

কঙ্কর। মারর্ার স াক থাকদ  মরর্ার স াদকর অৈার্ ঘদট না। 

সনপদথয। জাদগা, ভৈরর্, জাদগা। 

ধনঞ্জদয়র প্রদর্শ 

কঙ্কর। ঐ সেদখা, যার্ার মুদখ অযািা। 

ন্দর্ৈূন্দত্। ভর্রাগী, সত্ামাদের মদত্া োধুরা ভৈরর্দক এ পযবন্ত জাগাদত্ পারদ  

না, আর যাদক পাষণ্ড র্  সেই আন্দম ভৈরর্দক জাগাদত্ চদ ন্দে। 

ধনঞ্জয়। সে কথা মান্দন, জাগার্ার ৈার সত্ামাদের উপদরই। 

ন্দর্ৈূন্দত্। এ ন্দকন্তু সত্ামাদের ঘন্টা সনদড় আরন্দত্র েীপ জ্বান্দ দয় জাগাদনা নয়। 

ধনঞ্জয়। না, সত্ামরা ন্দশক  ন্দেদয় ত্াাঁদক র্াাঁধদর্, ন্দত্ন্দন ন্দশক  সোঁড়র্ার জদনয 

জাগদর্ন। 

ন্দর্ৈূন্দত্। েহজ ন্দশক  আমাদের নয়, পাদকর পর পাক, গ্রন্দন্থর পর গ্রন্দন্থ। 

ধনঞ্জয়। ের্ সচদয় দুাঃোধয যখন হয় ত্খনই ত্াাঁর েময় আদে। 

ভৈরর্পন্থীর প্রদর্শ 

গান 

জয় ভৈরর্, জয় শংকর, 
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জয় জয় জয় প্র য়ংকর। 

জয় েংশয়দৈেন, 

জয় র্ন্ধনদেেন, 

জয় েংকটেংহর, 

     শংকর শংকর। 

[ প্রস্থান 

রণন্দজৎ ও মেীর প্রদর্শ 

মেী। মহারাজ, ন্দশন্দর্র এদকর্াদর শূনয, অদনকখান্দন পুদড়দে। অল্প কয়জন 

প্রহরী ন্দে , ত্ারা সত্া— 

রণন্দজৎ। ত্ারা সযখাদনই থাক ু্ -না, অন্দৈন্দজৎ সকাথায় জানা চাই। 

কঙ্কর। মহারাজ, যুর্রাদজর শান্দস্ত আমরা োন্দর্ কন্দর। 

রণন্দজৎ। শান্দস্তর সয সযাগয ত্ার শান্দস্ত ন্দেদত্ আন্দম ন্দক সত্ামাদের অদপযা কদর 

থান্দক? 

কঙ্কর। ত্াাঁদক খুাঁদজ না সপদয় স াদকর মদন েংশয় উপন্দস্থত্ হদয়দে। 

রণন্দজৎ। কী! েংশয়! কার েম্বদন্ধ? 

কঙ্কর। যমা করদর্ন মহারাজ। প্রজাদের মদনর ৈার্ আপনার জানা চাই। 

যুর্রাজদক খুাঁদজ সপদত্ যত্ই ন্দর্ ম্ব হদে ত্ত্ই ত্াদের অভধযব এত্ সর্দড় উঠদে 

সয, যখন ত্াাঁদক পাওয়া যাদর্ ত্খন ত্ারা শান্দস্তর জদনয মহারাদজর অদপযা করদর্ 

না। 

ন্দর্ৈূন্দত্। মহারাদজর আদেদশর অদপযা না কদরই নন্দিেংকদটর ৈাো দুগব 

গদড় সত্া র্ার ৈার আমরা ন্দনদজর হাদত্ ন্দনদয়ন্দে। 

রণন্দজৎ। আমার হাদত্ সকন রাখদত্ পারদ  না? 

ন্দর্ৈূন্দত্। সযটা আপনারই র্ংদশর অপকীন্দত্ব, ত্াদত্ আপনারও সগাপন েম্মন্দত্ 

আদে এ রকম েদিহ হওয়া মানুদষর পদয স্বাৈান্দর্ক।  

মেী। মহারাজ, আজ জনোধারদণর মন একন্দেদক আত্মশ্লাঘার অনযন্দেদক 

সক্রাদধ উদত্তন্দজত্। আজ অভধদযবর িারা অভধযবদক উোম কদর ত্ু দর্ন না। 

রণন্দজৎ। ওখাদন ও সক োাঁন্দড়দয়? ধনঞ্জয় ভর্রাগী? 
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ধনঞ্জয়। ভর্রাগীটাদকও মহারাদজর মদন আদে সেখন্দে। 

রণন্দজৎ। যুর্রাজ সকাথায় ত্া ত্ুন্দম ন্দনন্দিত্ জান। 

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, যা আন্দম ন্দনন্দিত্ জান্দন ত্া সচদপ রাখদত্ পান্দর সন— 

ত্াই ন্দর্পদে পন্দড়। 

রণন্দজৎ। ত্দর্ এখাদন কী করে? 

ধনঞ্জয়। যরু্রাদজর প্রকাদশর জদনয অদপযা করন্দে। 

সনপদথয। েুমন, র্ার্া েুমন! অন্ধকার হদয় এ , ের্ অন্ধকার হদয় এ । 

রাজা। ও সক ও? 

মেী। সেই অম্বা পাগন্দ । 

অম্বার প্রদর্শ 

অম্বা। কই, সে সত্া ন্দির  না। 

রণন্দজৎ। সকন খুাঁজে ত্াদক? েময় হদয়ন্দে , ভৈরর্ ত্াদক সডদক ন্দনদয়দেন। 

অম্বা। ভৈরর্ ন্দক সকর্  সডদকই সনন? ভৈরর্ ন্দক কখদনা ন্দিন্দরদয় সেন না? 

চুন্দপচুন্দপ? গৈীর রাদি? েুমন, েুমন! 

[ প্রস্থান 

চদরর প্রদর্শ 

চর। ন্দশর্ত্রাই সথদক হাজার হাজার স াক চদ  আেদে। 

ন্দর্ৈূন্দত্। সে ন্দক কথা? আমরা হঠাৎ ন্দগদয় ত্াদের ন্দনরস্ত্র করর্ এই সত্া ন্দঠক 

ন্দে । ন্দনিয় সত্ামাদের সকাদনা ন্দর্বােঘাত্ক ত্াদের খর্র ন্দেদয়দে। কঙ্কর, সত্ামরা 

কয়জন োড়া ন্দৈত্দরর কথা সকউ সত্া জাদন না। ত্াহদ  কী কদর— 

কঙ্কর। কী ন্দর্ৈূন্দত্! আমাদেরও েদিহ কর না ন্দক? 

ন্দর্ৈূন্দত্। েদিহ করার েীমা সকাথাও সনই। 

কঙ্কর। ত্া হদ  আমরাও সত্ামাদক েদিহ কন্দর। 

ন্দর্ৈূন্দত্। সে অন্দধকার সত্ামাদের আদে। যাই সহাক, েময় হদ  এর একটা 

সর্াঝাপড়া করদত্ হদর্। 

রণন্দজৎ। (চদরর প্রন্দত্) ত্ারা কী অন্দৈপ্রাদয় আেদে ত্ুন্দম জান?  
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চর। ত্ারা শুদনদে—যুর্রাজ র্িী হদয়দেন, ত্াই পণ কদরদে ত্াাঁদক খুাঁদজ সর্র 

করদর্। এখান সথদক মুক্ত কদর ত্াাঁদক ওরা ন্দশর্ত্রাইদয়র রাজা করদত্ চায়। 

ন্দর্ৈূন্দত্। আমরাও খুাঁজন্দে যুর্রাজদক, আর ওরাও খুাঁজদে, সেন্দখ কার হাদত্ 

পদড়ন। 

ধনঞ্জয়। সত্ামাদের দুই েদ রই হাদত্ পড়দর্ন, ত্াাঁর মদন পযপাত্ সনই। 

চর। ওই সয আেদে ন্দশর্ত্রাইদয়র গদণশ েেবার। 

গদণদশর প্রদর্শ 

গদণশ। (ধনঞ্জদয়র প্রন্দত্) ঠাকুর, পার্ সত্া ত্াাঁদক? 

ধনঞ্জয়। হাাঁ সর, পান্দর্। 

গদণশ। ন্দনিয় কদর র্দ া। 

ধনঞ্জয়। পান্দর্ সর। 

রণন্দজৎ। কাদক খুাঁজন্দেে? 

গদণশ। এই সয রাজা, সেদড় ন্দেদত্ হদর্। 

রণন্দজৎ। কাদক সর? 

গদণশ। আমাদের যুর্রাজদক। সত্ামরা ত্াদক চাও না, আমরা ত্াদক চাই। 

আমাদের ের্ই সত্ামরা আটক কদর রাখদর্? ওদকও? 

ধনঞ্জয়। মানুষ ন্দচনন্দ  সন, সর্াকা? ওদক আটক কদর এমন োধয আদে কার? 

গদণশ। ওদক আমাদের রাজা কদর রাখর্। 

ধনঞ্জয়। রাখন্দর্ ভর্ ন্দক। ও রাজদর্শ পদর আেদর্। 

ভৈরর্পন্থীর প্রদর্শ 

গান 

ন্দত্ন্দমরহৃদ ন্দর্োরণ 

জ্ব েন্দিন্দনোরুণ, 

মরুশ্মশানেঞ্চর, 

শংকর শংকর। 

ব্রজ্রদঘাষর্াণী, 
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রুদ্র শূ পান্দণ 

মৃত্ুযন্দেন্ধুেন্তর, 

শংকর শংকর। 

[ প্রস্থান 

সনপদথয। মা ডাদক, মা ডাদক। ন্দিদর আয়, েুমন ন্দিদর আয়। 

ন্দর্ৈূন্দত্। ও কী শুন্দন? ও ন্দকদের শে? 

ধনঞ্জয়। অন্ধকাদরর র্ুদকর ন্দৈত্র ন্দখল ন্দখল কদর সহদে উঠ  সয। 

ন্দর্ৈূন্দত্। আাঃ থাদমা-না, শেটা সকান্ ন্দেদক র্দ া সত্া। 

সনপদথয। জয় সহাক, ভৈরর্। 

ন্দর্ৈূন্দত্। এ সত্া স্পষ্টই জ দরাদত্র শে! 

ধনঞ্জয়। নাচ-আরদম্ভর প্রথম ডমরুধ্বন্দন। 

ন্দর্ৈূন্দত্। শে সর্দড় উঠদে সয, সর্দড় উঠদে। 

কঙ্কর। এ সযন— 

নরন্দেং। সর্াধ হদে সযন— 

ন্দর্ৈূন্দত্। হাাঁ, হাাঁ, েদিহ সনই। মুক্তধারা েুদটদে। র্াাঁধ সক ৈােদ ? সক ৈােদ ? 

ত্ার ন্দনস্তার সনই। 

[ কঙ্কর নরন্দেং ও ন্দর্ৈূন্দত্র দ্রুত্ প্রস্থান 

রণন্দজৎ। মেী, এ কী কাণ্ড? 

ধনঞ্জয়। র্াাঁধ-ৈাোর উৎেদর্ ডাক পদড়দে। 

গান 

র্াদজ সর র্াদজ ডমরু র্াদজ 

হৃেয়মাদঝ হৃেয়মাদঝ। 

মেী। মহারাজ, এ সযন— 

রণন্দজৎ। হাাঁ, এ সযন ত্াাঁরই— 

মেী। ন্দত্ন্দন োড়া আর সত্া কারও— 

রণন্দজৎ। এমন োহে আর কার! 

ধনঞ্জয়। 
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গান 

নাদচ সর নাদচ চরণ নাদচ, 

প্রাদণর কাদে, প্রাদণর কাদে। 

 

রণন্দজৎ। শান্দস্ত ন্দেদত্ হয় আন্দম শান্দস্ত সের্। ন্দকন্তু এই-ের্ উন্মত্ত প্রজাদের 

হাত্ সথদক—আমার অন্দৈন্দজৎ সের্ত্ার ন্দপ্রয়, সের্ত্ারা ত্াদক রযা করুন। 

গদণশ। প্রৈু, র্যাপার কী হ  ন্দকেু সত্া র্ুঝদত্ পারন্দে সন। 

ধনঞ্জয়। 

গান 

প্রহর জাদগ, প্রহরী জাদগ— 

ত্ারায় ত্ারায় কাাঁপন  াদগ। 

 

রণন্দজৎ। ঐ পাদয়র শে শুনন্দে সযন। অন্দৈন্দজৎ অন্দৈন্দজৎ! 

মেী। ঐ সযন আেদেন। 

েঞ্জদয়র প্রদর্শ 

রণন্দজৎ। এ সয েঞ্জয়! অন্দৈন্দজৎ সকাথায়? 

েঞ্জয়। মুক্তধারার সরাত্ ত্াাঁদক ন্দনদয় সগ , আমরা ত্াাঁদক সপ ুম না। 

রণন্দজৎ। কী র্ ে কুমার। 

েঞ্জয়। যরু্রাজ মুক্তধারার র্াাঁধ সৈদেদেন। 

রণন্দজৎ। র্ুদঝন্দে, সেই মুন্দক্তদত্ ন্দত্ন্দন মুন্দক্ত সপদয়দেন। েঞ্জয়, সত্ামাদক ন্দক 

ন্দত্ন্দন েদঙ্গ ন্দনদয়ন্দেদ ন? 

েঞ্জয়। না, ন্দকন্তু আন্দম মদন র্ুদঝন্দে ুম ন্দত্ন্দন ঐখাদনই যাদর্ন, আন্দম ন্দগদয় 

অন্ধকাদর ত্াাঁর জদনয অদপযা করন্দে ুম, ন্দকন্তু ঐ পযবন্ত—র্াধা ন্দেদ ন, আমাদক 

সশষ পযবন্ত সযদত্ ন্দেদ ন না। 

রণন্দজৎ। কী হ  আর-একট ুর্দ া। 

েঞ্জয়। ওই র্াাঁদধর একটা ত্রুন্দটর েন্ধান কী কদর ন্দত্ন্দন সজদনন্দেদ ন। সেইখাদন 

যোেুরদক ন্দত্ন্দন আঘাত্ করদ ন, যোেুর ত্াাঁদক সেই আঘাত্ ন্দিন্দরদয় ন্দেদ । ত্খন 
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মুক্তধারা ত্াাঁর সেই আহত্ সেহদক মাদয়র মদত্া সকাদ  ত্ুদ  ন্দনদয় চদ  সগ । 

গদণশ। যুর্রাজদক আমরা সয খুাঁজদত্ সর্ন্দরদয়ন্দে ুম, ত্া হদ  ত্াাঁদক ন্দক আর 

পার্ না। 

ধনঞ্জয়। ন্দচরকাদ র মদত্া সপদয় সগন্দ । 

ভৈরর্পন্থীর প্রদর্শ 

গান 

জয় ভৈরর্, জয় শংকর, 

জয় জয় জয় প্র য়ংকর। 

জয় েংশয়দৈেন, 

জয় র্ন্ধনদেেন, 

জয় েংকটেংহর 

শংকর শংকর। 

ন্দত্ন্দমরহৃদ ন্দর্োরণ 

জ েন্দিন্দনোরুণ 

মরুশ্মশানেঞ্চর 

শংকর শংকর। 

র্জ্রদঘাষর্াণী 

রুদ্র শূ পান্দণ 

মৃত্ুযন্দেন্ধুেন্তর, 

শংকর শংকর। 

 

   শান্দন্তন্দনদকত্ন 

সপৌষ েংক্রান্দন্ত ১৩২৮ 

 


