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১ 

অন্ধকার ঘর  

রানী সুদর্শনা ও তাাঁহার দাসী সুরঙ্গমা 

সুদর্শনা। আল া,  আল া কই।  এ ঘলর চক একচদনও আল া জ্ব লে 

না। 

সুরঙ্গমা। রানীমা,  ততামার ঘলর- ঘলরই ততা আল া জ্ব লে— তার তেলক 

সলর আসোর জলনে চক একটা ঘলরও অন্ধকার রাখলে না। 

সুদর্শনা। তকাোও অন্ধকার তকন োকলে। 

সুরঙ্গমা। তা হল  তে আল াও চিনলে না,  অন্ধকারও চিনলে না। 

সুদর্শনা। তুই তেমন এই অন্ধকার ঘলরর দাসী ততমচন ততার অন্ধকালরর 

মলতা কো,  অেশই তোঝা োয় না। েল্ ততা এ ঘরটা আলে তকাোয়। 

তকাো চদলয় এখালন আচস,  তকাো চদলয় তেলরাই,  প্রচতচদনই ধাাঁদা  ালে। 

সুরঙ্গমা। এ ঘর  মাচটর আেরণ তেদ কলর পৃচেেীর েুলকর মাঝখালন 

ততচর। ততামার জলনেই রাজা চেলর্ষ কলর কলরলেন!  

সুদর্শনা। তাাঁর ঘলরর অোে কী চে  তে এই অন্ধকার ঘরটা চেলর্ষ 

কলর কলরলেন!  

সুরঙ্গমা। আল ার ঘলর সকল রই আনালোনা— এই অন্ধকালর তকে  

এক া ততামার সলঙ্গ চম ন। 

সুদর্শনা। না না,  আচম আল া িাই— আত ার জলনে অচির হলয় আচে। 

ততালক আচম আমার ে ার হার তদে েচদ এখালন একচদন আল া আনলত 

পাচরস। 

সুরঙ্গমা। আমার সাধে কী মা— তেখালন চতচন অন্ধকার রালখন আচম 

তসখালন আল া জ্বা ে!  

সুদর্শনা। এত েচি ততার!  অেি শুলনচে,  ততার োপলক রাজা র্াচি 

চদলয়লেন। তস চক সচতে। 
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সুরঙ্গমা। সচতে।  োো জুলয়া তখ ত। রালজের েত েুেক আমালদর 

ঘলর জুটত—মদ তখত আর জুলয়া তখ ত। 

সুদর্শনা। তুই কী করচতস। 

সুরঙ্গমা। মা,  তলে সে শুলনে। আচম নষ্ট হোর পলে চেলয়চে মুম। 

োো ইলে কলরই আমালক তস পলে দাাঁড় কচরলয়চেল ন। আমার মা চে  

না। 

সুদর্শনা। রাজা েখন  ততার োপলক চনেশাচসত কতর চদল ন তখন  ততার 

রাে হয়  চন?  

সুরঙ্গমা। খুে রাে হলয়চি  — ইলে হলয়চে ,  তকউ েচদ রাজালক 

তমলর তেল  ততা তের্ হয়।  

সুদর্শনা। রাজা ততার োলপর কাে তেলক োচড়লয় এলন তকাোয় 

রাখল ন?  

সুরঙ্গমা। তকাোয় রাখল ন তক জালন। চকন্তু কী কষ্ট তেলে!  আমালক 

তেন েুাঁি তোটাত,  আগুলন তপাড়াত। 

সুদর্শনা। তকন,  ততার এত কষ্ট চকলসর চে । 

সুরঙ্গমা। আচম নষ্ট হোর পলে চেলয়চে ুম— তস পে েন্ধ হলতই মলন 

হ  আমার তেন তকালনা আশ্রয়ই রই  না। আচম তকে  খাাঁিায়- তপারা 

েুলনা জন্তুর মলতা তকে  েলজশ তেড়াতুম এেং সোইলক আাঁিলড় কামলড় 

চোঁলড় তে লত ইলে করত।  

সুদর্শনা। রাজালক তখন ততার কী মতন হত।  

সুরঙ্গমা। উঃ,  কী চনষ্ঠুর!  কী চনষ্ঠুর!  কী অচেিচ ত চনষ্ঠুরতা!  

সুদর্শনা। তসই রাজার ’ পলর ততার এত েচি হ  কী কলর। 

সুরঙ্গমা। কী জাচন মা!  এত অট ,  এত কল ার ে’ ত ই এত চনেশর,  

এত েরসা। নইল  আমার মলতা নষ্ট আশ্রয় তপত তকমন কলর। 

সুদর্শনা। ততার মন েদ  হ  কখন।  

সুরঙ্গমা।  কী জাচন কখন হলয় তে । সমি দুরন্তপনা হার তমলন 

একচদন মাচটলত  ুচটলয় পড় ।  তখন তদচখ,  েত েয়ানক ততই সুন্দর।  

তোঁলি তে ুম,  তোঁলি তে ুম,  জলের মলতা তোঁলি তে ুম। 
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সুদর্শনা। আো সুরঙ্গমা,  মাো খা,  সচতে কলর েল্ আমার রাজালক 

তদখলত তকমন। আচম একচদনও তাাঁলক তিালখ তদখ ুম না। অন্ধকালরই 

আমার কালে আলসন,  অন্ধকালরই োন। কত ত াকলক চজজ্ঞাসা কচর,  তকউ 

স্পষ্ট কলর জোে তদয় না। সোই তেন কী-একটা  ুচকলয় রালখ। 

সুরঙ্গমা। আচম সচতে ে চে রানী,  োল া কলর ে লত পারে না। 

চতচন চক সুন্দর— না,  ত ালক োলক সুন্দর েল  চতচন তা নন।  

সুদর্শনা। েচ স কী!  সুন্দর নন ?  

সুরঙ্গমা। না রানীমা!  সুন্দর ে ল  তাাঁলক তোলটা কলর ে া হলে। 

সুদর্শনা। ততার সে কো ঐ এক- রকম।  চকেু তোঝা োয় না। 

সুরঙ্গমা। কী করে  মা,  সে কো ততা তোঝালনা োয় না। োলপর 

োচড়লত অল্প েয়লস অলনক পুরুষ তদলখচে,  তালদর সুন্দর ে তুম।  তারা 

আমার চদনরাচত্রলক,  আমার সুখদুঃখলক কী নািন নাচিলয় তেচড়লয়চে  তস 

আজও েু লত পাচর চন। আমার রাজা চক তালদর মলতা?  সুন্দর!  কক্খলনা 

না। 

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?  

সরঙ্গমা। হাাঁ,  তাই ে ে— সুন্দর নয়।  সুন্দর নয় ে’ ত ই এমন  

অদ্ভুত,  এমন আশ্চেশ। েখন  োলপর কাে তেলক তকলড় আমালক তাাঁর কালে 

চনলয় তে  তখন তস েয়ানক তদখ ুম। আমার সমি মন এমন চেমুখ 

হ  তে,  কটালেও তাাঁর চদলক তাকালত িাইতুম না। তার পলর এখন  

এমন হলয়লে তে েখন সকা লে ায় তাাঁলক প্রণাম কচর তখন তকে  তাাঁর 

পালয়র ত ার মাচটর চদলকই তাকাই,  আর মলন হয়— এই আমার তের,  

আমার নয়ন  সােশক হলয় তেলে। 

সুদর্শনা। ততার সে কো েুঝলত পাচর তন,  তেু শুনলত তের্ োল া 

 ালে। চকন্তু োই েচ স,  তাাঁলক তদখেই। আমার কলে চেোহ হলয়চে  

মলনও তনই;  তখন আমার জ্ঞান চে  না। মা’ র  কালে শুলনচে তাাঁলক 

তদেজ্ঞ েল চে ,  তাাঁর তমলয় োাঁলক স্বামীরূলপ পালে পৃচেেীলত তাাঁর মলতা 

পুরুষ আর তনই। মালক কতোর চজজ্ঞাসা কলরচে,  আমার স্বামীলক তদখলত 

তকমন। চতচন োল া কলর উত্তর চদলতই িান না;  েল ন,  আচম চক 
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তদলখচে— আচম তঘামটার চেতর তেলক োল া কলর তদখলতই পাই চন। 

চেচন সুপুরুলষর তশ্রষ্ঠ তাাঁলক তদখে এ ত াে চক োড়া োয়!  

সুরঙ্গমা। ঐ- তে মা,  একটা হাওয়া আসলে। 

সুদর্শনা। হাওয়া?  তকাোয় হাওয়া। 

সুরঙ্গমা। ঐ- তে েন্ধ পাে না?  

সুদর্শনা। না,  কই,  েন্ধ পাচে তন ততা। 

সুরঙ্গমা। েলড়া দরজাটা খুল লে— চতচন আসলেন,  চেতলর আসলেন। 

সুদর্শনা। তুই তকমন কলর তটর পাস। 

সুরঙ্গমা। কী জাচন মা। আমার মলন হয়  তেন আমার েুলকর চেতলর 

পালয়র র্ব্দ পাচে। আচম তাাঁর এই অন্ধকার ঘলরর তসচেকা চকনা,  তাই 

আমার একটা তোধ জলে তেলে— আমার তোঝোর জলনে চকেুই তদখোর 

দরকার হয়  না। 

সুদর্শনা। আমার েচদ ততার মলতা হয়  তা হল  তে তোঁলি োই। 

সুরঙ্গমা। হলে মা,  হলে। তুচম তদখে তদখে কলর তে অতেন্ত িঞ্চ  

হলয় রলয়ে তসইজলনে তকে  তদখোর চদলকই ততামার সমি মন পলড় 

রলয়লে। তসইলট েখন  তেলড় তদলে তখন সে আপচন সহজ হলয় োলে। 

সুদর্শনা। দাসী হলয় ততার এত সহজ হ  কী কলর?  রানী হলয় আমার 

হয়  না তকন?  

সুরঙ্গমা। আচম তে দাসী,  তসইজলনেই এত সহজ হ ।  আমালক তেচদন 

চতচন এই অন্ধকার ঘলরর োর চদলয় ে ল ন ‘ সুরঙ্গমা,  এই ঘরটা প্রচতচদন 

তুচম প্রস্তুত কলর তরলখা এই ততামার কাজ’  তখন আচম তাাঁর আজ্ঞা মাোয় 

কলর চন ুম— আচম মলন মলনও েচ  চন,  ‘ োরা ততামার আল ার ঘলর 

আল া জ্বাল  তালদর কাজচট আমালক দাও।’  তাই তে কাজচট চন ুম তার 

র্চি আপচন তজলে উ  ,  তকালনা োধা তপ  না। ঐ- তে চতচন আসলেন— 

ঘলরর োইলর এলস দাাঁচড়লয়লেন। প্রেু!  

োচহলর োন 
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তখাল া তখাল া দ্বার,          রাচখলয়া না আর 

            োচহলর আমায় দাাঁড়ালয়। 

দাও,  সাড়া দাও,           এই চদলক িাও,  

            এলসা দুই োহু োড়ালয়। 

            কাজ হলয় তেলে সারা,  

            উল লে সন্ধোতারা,  

আল ালকর তখয়া           হলয় তে  তদয়া 

            অিসাের পারালয়। 

এলসচে দুয়ালর           এলসচে,  আমালর 

            োচহলর তরলখা না দাাঁড়ালয়। 

েচর  লয় ঝাচর           এলনে চক োচর,  

            তসলজে চক শুচি দুকূল । 

তোঁলধে চক িু ,            তুল ে চক েু ,  

            তোঁলেে চক মা া মুকূল । 

            তধনু এ  তোল  চেলর,  

            পাচখরা এলসলে নীলড়,  

পে চে  েত           জুচড়য়া জেত 

আাঁধালর চেলয়লে হারালয়। 

ততামাচর দুয়ালর          এলসচে,  আমালর 

            োচহলর তরলখা না দাাঁড়ালয়॥ 

সুরঙ্গমা। ততামার দুলয়ার তক েন্ধ রাখলত পালর রাজা!  ও ততা েন্ধ তনই,  

তকে  তেজালনা আলে;  একটু তোাঁও েচদ আপচন খুল  োলে। তসটুকুও 

করলে না?  চনলজ উল  চেলয় না খুল  চদল  েুকলে না?  

োন 

এ তে তমার আেরণ 

ঘুিালত কতেণ। 

চনশ্বাসোলয়        উলড় িল  োয় 

তুচম কর েচদ মন।  
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েচদ পলড় োচক েূলম 

ধু ার ধরণী িুলম,  

তুচম তাচর  াচে        দ্বালর রলে জাচে 

এ তকমন তে পণ।  

রলের িাকার রলে 

জাোও জাোও সলে,  

আপনার ঘলর         এলসা ে েলর 

এলসা এলসা তেৌরলে। 

ঘুম টলুট োক িল ,  

চিচন তেন প্রেু েল — 

েুলট এলস দ্বালর        কচর আপনালর 

িরলণ সমপশণ॥ 

রানী,  োও তলে,  দরজাটা খুল  দাও,  নাইল  আসলেন না। 

সুদর্শনা। আচম এ ঘলরর অন্ধকালর চকেুই োল া কলর তদখলত পাই 

তন— তকাোয় দরজা তক জালন। তুই এখানকার সে  জাচনস,  তইু আমার 

হলয় খুল  তদ। 

[ সুরঙ্গমার দ্বার- উদ্ঘাটন,  প্রণাম ও প্রসোন 

তুচম আমালক আল ায় তদখা চদে না তকন। 

( ১)
রাজা। আল ায় তুচম হাজার হাজার চজচনলসর সলঙ্গ চমচর্লয় আমালক 

তদখলত িাও?  এই েেীর অন্ধকালর আচম ততামার একমাত্র হলয় োচক- না 

তকন। 

সুদর্শনা। সোই ততামালক তদখলত পায়,  আচম রানী হলয় তদখলত পাে 

না?  

রাজা। তক ে ল  তদখলত পায়। মূঢ় োরা তারা মলন কলর ‘ তদখলত 

পাচে’ ।  

সুদর্শনা। তা তহাক,  আমালক তদখা চদলতই হলে। 

 
১  রাজালক এ নাটলকর তকাোও রঙ্গমলঞ্চ তদখা োইলে না। 
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রাজা। সহে করলত পারলে না—কষ্ট হলে। 

সুদর্শনা। সহে হলে না— তুচম ে  কী!  তুচম তে কত সুন্দর,  কত 

আশ্চেশ,  তা এই অন্ধকালরই েুঝলত পাচর,  আর আল ালত েুঝলত পারে 

না?  োইলর েখন  ততামার েীণা োলজ তখন আমার এমচন হয়  তে,  

আমার চনলজলক তসই েীণার োন েল  মলন হয়।  ততামার ঐ সুেন্ধ 

উত্তরীয়টা েখন  আমার োলয় এলস ত লক তখন আমার মলন হয় ,  আমার 

সমি অঙ্গটা োতালস ঘন আনলন্দর সলঙ্গ চমল  তে । ততামালক তদখল  

আচম সইলত পারে না,  এ কী কো!  

রাজা। আমার তকালনা রূপ চক ততামার মলন আলস না। 

সুদর্শনা। একরকম কলর আলস তেচক!  নইল  োাঁিে কী কলর। 

রাজা। কী রকম তদখে। 

সুদর্শনা। তস ততা একরকম নয়।  নেেষশার চদলন জ েরা তমলঘ 

আকালর্র তর্ষ প্রালন্ত েলনর তরখা েখন  চনচেড় হলয় ওল ,  তখন েলস 

েলস মলন কচর আমার রাজার রূপচট েুচঝ এইরকম— এমচন তনলম-আসা,  

এমচন তেলক- তদওয়া,  এমচন তিাখ-জুড়ালনা,  এমচন হৃদয়- েরালনা,  তিালখর 

পল্লেচট এমচন োয়ামাখা,  মুলখর হাচসচট এমচন েেীরতার- মলধে-ডুলে-

োকা। আোর,  র্রৎকাল  আকালর্র পদশা েখন  দূলর উলড় িল  োয় তখন 

মলন হয় ,  তুচম স্নান কলর ততামার তর্োচ েলনর পে চদলয় িল ে,  

ততামার ে ায় কুন্দ- েুল র মা া,  ততামার েুলক তশ্বতিন্দলনর োপ,  

ততামার মাোয় হা কা সাদা কাপলড়র উষ্ণীষ,  ততামার তিালখর দৃচষ্ট 

চদেলন্তর পালর— তখন মলন হয় ,  তুচম আমার পচেক েন্ধু;  ততামার সলঙ্গ 

েচদ ি লত পাচর তা হল  চদেলন্ত চদেলন্ত তসানার চসংহদ্বার খলু  োলে,  

শুভ্রতার চেতর- মহল  প্রলের্ করে।  আর,  েচদ না পাচর,  তলে এই 

োতায়লনর ধালর েলস তকান্-এক অলনক দূলরর জলনে দীঘশচনশ্বাস উ লত 

োকলে,  তকে ই চদলনর পর চদন,  রাচত্রর পর রাচত্র,  অজ্ঞাত েলনর 

পেলশ্রণী আর অনাঘ্রাত েুল র েলন্ধর জলনে েুলকর চেতরটা তকাঁলদ তকাঁলদ 

ঝুলর ঝুলর মরলে। আর েসন্তকাল  এই- তে সমি েন  রলে রচেন,  এখন 

আচম ততামালক তদখলত পাই কালন কুণ্ড ,  হালত অঙ্গদ,  োলয় েসন্তী 
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রলের উত্তরীয়,  হালত অলর্ালকর মঞ্জরী,  তালন তালন ততামার েীণার সে-

কচট তসানার তার উত া। 

রাজা। এত চেচিত্ররূপ তদখে,  তলে তকন সে োদ চদলয় তকে  একচট 

চেলর্ষ মূচতশ তদখলত িাে। তসটা েচদ ততামার মলনর মলতা না হয় তলে 

ততা সমি তে । 

সুদর্শনা। মলনর মলতা হলে চনশ্চয় জাচন। 

রাজা। মন েচদ তার মলতা হয়  তলেই তস মলনর মলতা হলে। আলে 

তাই তহাক। 

সুদর্শনা। সতে ে চে,  এই অন্ধকালরর মলধে ততামালক তদখলত না 

পাই অেি তুচম আে েত  জাচন,  তখন এক- একোর তকমন- একটা েলয় 

আমার েুলকর চেতরটা তকাঁলপ ওল !  

রাজা। তস েলয় তদাষ কী। তপ্রলমর মলধে েয় না োকল  তার রস 

হা কা হলয় োয়। 

সুদর্শনা। আো,  আচম চজজ্ঞাসা কচর,  এই অন্ধকালরর মলধে তুচম 

আমালক তদখলত পাও?  

রাজা। পাই তেচক। 

সুদর্শনা। তকমন কলর তদখলত পাও। আো,  কী তদখ। 

রাজা। তদখলত পাই,  তেন অনন্ত আকালর্র অন্ধকার আমার আনলন্দর 

টালন ঘুরলত ঘুরলত কত নেলত্রর আল া তটলন চনলয় এলস একচট জায়োয় 

রূপ ধলর দাাঁচড়লয়লে। তার মলধে কত েুলের ধোন,  কত আকালর্র আলেে,  

কত ঋতুর উপহার। 

সুদর্শনা।  আমার এত রূপ!  ততামার কালে েখন  শুচন েুক েলর ওল ।  

চকন্তু োল া কলর প্রতেয় হয়  না;  চনলজর মলধে ততা তদখলত পাই তন। 

রাজা। চনলজর আয়নায় তদখা োয় না— তোলটা হলয় োয়। আমার 

চিলত্তর মলধে েচদ তদখলত পাও ততা তদখলে,  তস কত েলড়া!  আমার 

হৃদলয় তুচম তে আমার চদ্বতীয়,  তুচম তসখালন চক শুধু তুচম!  
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সুদর্শনা। েল া েল া,  এমচন কলর েল া!  আমার কালে ততামার কো 

োলনর মলতা তোধ হলে— তেন অনাচদকাল র োন,  তেন জে-জোন্তর 

শুলন এলসচে। তস চক তুচমই শুচনলয়ে,  আর আমালকই শুচনলয়ে। না,  োলক 

শুচনলয়ে তস আমার তিলয় অলনক েলড়া,  অলনক সুন্দর;  ততামার োলন 

তসই অল াকসুন্দরীলক তদখলত পাই— তস চক আমার মলধে,  না ততামার 

মলধে। তুচম আমালক তেমন কলর তদখে তাই একোর এক চনলমলষর জনে 

আমালক তদচখলয় দাও- না। ততামার কালে অন্ধকার েল  চক চকেুই তনই। 

তসইজলনেই ততা ততামালক তকমন আমার েয় কলর। এই- তে কচ ন কাল া 

ত াহার মলতা অন্ধকার,  ো আমার উপর ঘুলমর মলতা,  মূেশার মলতা,  

মৃতুের মলতা,  ততামার চদলক তার চকেুই তনই!  তলে এ জায়োয় ততামার 

সলঙ্গ আচম তকমন কলর চম ে। না না,  হলে না চম ন,  হলে না। এখালন 

নয়,  এখালন নয়।  তেখালন আচম োেপা া পশুপাচখ মাচটপাের সমি 

তদখচে তসইখালনই ততামালক তদখে। 

রাজা। আো,  তদলখা,  চকন্তু ততামালক চনলজ চিলন চনলত হলে;  তকউ 

ততামালক েল  তদলে না— আর েল  চদল ই ো চেশ্বাস কী?  

সুদর্শনা। আচম চিলন তনে,  চিলন তনে,   ে ত ালকর মলধে চিলন 

তনে। েু  হলে না। 

রাজা। আজ েসন্তপূচণশমার উৎসলে তুচম ততামার প্রাসালদর চর্খলরর 

উপলর দাাঁচড়লয়া— তিলয় তদলখা— আমার োোলন সহস্র ত ালকর মলধে 

আমালক তদখোর তিষ্টা তকালরা। 

সুদর্শনা। তালদর মলধে তদখা তদলে ততা?  

রাজা। োর োর কলর সক  চদক তেলকই তদখা তদে। সুরঙ্গমা!  

সুরঙ্গমার প্রলের্ 

সুরঙ্গমা। কী প্রেু!  

রাজা। আজ েসন্তপূচণশমার উৎসে।  

সুরঙ্গমা। আমালক কী কাজ করলত হলে। 
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রাজা। আজ ততামার সালজর চদন,  কালজর চদন নয়।  আজ আমার 

পুষ্পেলনর আনলন্দ ততামালক তোে চদলত হলে। 

সুরঙ্গমা। তাই হলে প্রেু!  

রাজা। রানী আজ আমালক তিালখ তদখলত িান। 

সুরঙ্গমা। তকাোয় তদখলেন। 

রাজা। তেখালন পঞ্চলম োাঁচর্ োজলে,  েুল র তকর্লরর োে উড়লে,  

তজোৎস্নায় োয়ায় ে ােচ  হলে— তসই আমালদর দচেলণর কুঞ্জেলন। 

সুরঙ্গমা। তস  ুলকািুচরর মলধে চক তদখা োলে!  তসখালন তে হাওয়া 

উত া,  সেই  িঞ্চ । তিালখ ধাাঁদা  ােলে না?  

রাজা। রানীর তকৌতূহ  হলয়লে। 

সুরঙ্গমা। তকৌতূহল র চজচনস হাজার হাজার আলে— তুচম চক তালদর 

সলঙ্গ চমল  তকৌতূহ  তমটালে। তুচম আমার ততমন রাজা নও।  রানী,  

ততামার তকৌতূহ লক তর্ষকাল  তকাঁলদ চেলর আসলত হলে। 

োন 

তকাো     োইলর দূলর োয় তর উলড় হায় তর হায়,  

ততামার    িপ  আাঁচখ েলনর পাচখ েলন পা ায়। 

আচজ      হৃদয়মালঝ েচদ তো োলজ তপ্রলমর োাঁচর্ 

তলে       আপচন তসলধ আপনা তোঁলধ পলর তস োাঁচস,  

তলে       ঘুলি তো ত্বরা ঘুচরয়া মরা তহো তহাোয়— 

আহা,       আচজ তস আাঁচখ েলনর পাচখ েলন পা ায়। 

তিলয়       তদচখস না তর হৃদয়দ্বালর তক আলস োয়। 

ততারা      শুচনস কালন োরতা আলন দচখনোয়!  

আচজ       েুল র োলস সুলখর হালস আকু  োলন 

চির-         েসন্ত তে ততামাচর তখাাঁলজ এলসলে প্রালণ। 

তালর       োচহলর খুাঁচজ ঘুচরয়া েুচঝ পাে প্রায়— 

ততামার      িপ  আাঁচখ েলনর পাচখ েলন পা ায়॥ 
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২ 

পে 

প্রেম পচেক। ওলো মর্ায়!  

প্রহরী। তকন তো। 

চদ্বতীয়। রািা তকাোয়। আমরা চেলদর্ী,  আমালদর রািা েল  দাও। 

প্রহরী। চকলসর রািা। 

তৃতীয়। ঐ- তে শুলনচে আজ তকাোয় উৎসে  হলে। তকান্ চদক চদলয় 

োওয়া োলে। 

প্রহরী। এখালন সে রািাই রািা। তে চদক চদলয় োলে চ ক তপৌাঁেলে। 

সামলন িল  োও। 

[  প্রিান 

প্রেম।  তর্ালনা একোর,  কো তর্ালনা। েল ,  সেই এক রািা। তাই 

েচদ হলে তলে এতগুল ার দরকার চে  কী?  

চদ্বতীয়। তা োই,  রাে কচরস তকন। তে তদলর্র তেমন েেেিা!  

আমালদর তদলর্ ততা রািা তনই ে ল ই হয়—োাঁকালিারা েচ ,  তস ততা 

তো কধাাঁদা। আমালদর রাজা েল ,  তখা া রািা না োকাই োল া;  রািা 

তপল ই প্রজারা তেচরলয় িল  োলে। এ তদলর্ উ লটা,  তেলতও তকউ ত কায় 

না,  আসলতও তকউ মানা কলর না— তে ু মানুষও ততা তের তদখচে—এমন  

তখা া তপল  আমালদর রাজে উজাড় হলয় তেত!  

প্রেম। ওলহ জনাদশন,  ততামার ঐ একটা েলড়া তদাষ। 

জনাদশন। কী তদাষ তদখল । 

প্রেম। চনলজর তদলর্র তুচম েলড়া চনলন্দ কর।  তখা া রািাটাই েুচঝ 

োল া হ ?  েল া ততা োই তকৌচণ্ড ে,  তখা া রািাটালক েল  চকনা 

োল া। 
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তকৌচণ্ড ে। োই েেদত্ত,  েরােরই ততা তদলখ আসে জনাদশলনর ঐ 

একরকম ততড়া েুচি। তকান্ চদন চেপলদ পড়লেন— রাজার কালন েচদ োয় 

তা হল  ম’ ত  ওাঁলক শ্মর্ালন তে োর ত াক খুাঁলজ পালেন না। 

েেদত্ত।  আমালদর ততা োই এই তখা া রািার তদলর্ এলস অেচধ 

তখলয়- শুলয় সুখ তনই—চদনরাত ো- চঘনচঘন করলে। তক আসলে তক োলে 

তার তকালনা চ ক- চ কানাই তনই—রাম রাম!  

তকৌচণ্ড ে। তসও ততা ঐ জনাদশলনর পরামর্শ শুলনই এলসচে। আমালদর 

গুচষ্টলত এমন কখলনা হয়  চন। আমার োোলক ততা জান— কতেলড়া 

মহাত্মাল াক চে — র্াস্ত্রমলত চ ক ঊনপঞ্চার্ হাত তমলপ েচণ্ড তকলট তার 

মলধেই সমি জীেনটা কাচটলয় চদল — একচদলনর জলনে তার োইলর পা 

তেল  চন। মৃতুের পর কো উ  ,  ঐ ঊনপঞ্চার্ হালতর মলধেই ততা দাহ 

করলত হয়।  তস এক চেষম মুর্চক । তর্ষকাল  র্াস্ত্রী চেধান চদল  তে,  

ঊনপঞ্চালর্ তে দুলটা অঙ্ক আলে তার োইলর োোর তজা তনই,  অতএে 

ঐ িার নয়  ঊনপঞ্চার্লক উ লট চনলয় নয়- িার িুরানব্বই কলর দাও।  

তলেই ততা তালক োচড়র োইলর তপাড়ালত পাচর,  নইল  ঘলরই দাহ করলত 

হত।  োো,  এত আাঁটাআাঁচট!  এ চক তে- তস তদর্ তপলয়ে!  

েেদত্ত। েলটই ততা,  মরলত তেল ও োেলত হলে,  এ চক কম কো!  

তকৌচণ্ড ে। তসই তদলর্র মাচটলত র্রীর,  তেু জনাদশন েল  চকনা তখা া 

রািাই োল া!  

[  সকল র প্রিান 

ো কেণলক  ইয়া  াকুরদার প্রলের্ 

 াকুরদা। ওলর,  দচেলন হাওয়ার সলঙ্গ সমান পাল্লা চদলত হলে,  হার 

মানল  ি লে না— আজ সে রািাই োলন 

োচসলয় চদলয় ি ে।  

োন 

আচজ   দচখনদুয়ার তখা া— 

           এলসা তহ,  এলসা তহ,  এলসা তহ আমার 
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                েসন্ত এলসা। 

চদে   হৃদয়লদা ায় তদা া,  

           এলসা তহ,  এলসা তহ,  এলসা তহ,  আমার 

                েসন্ত এলসা। 

নে    র্োম  তর্ােন রলে 

এলসা   েকু চেোলনা পলে,  

এলসা   োজালয় েোকু  তেণু 

তমলখ   চপয়া  েুল র তরণু— 

           এলসা তহ,  এলসা তহ,  এলসা তহ,  আমার 

                েসন্ত এলসা। 

এলসা   ঘনপল্লেপুলঞ্জ— 

           এলসা তহ,  এলসা তহ,  এলসা তহ। 

এলসা   েনমচল্লকাকুলঞ্জ 

           এলসা তহ,  এলসা তহ,  এলসা তহ। 

মৃদু   মধুর মচদর তহলস 

এলসা   পাে  হাওয়ার তদলর্,  

ততামার   উত া উত্তরীয় 

তুচম   আকালর্ উড়ালয় চদলয়া— 

           এলসা তহ,  এলসা তহ,  এলসা তহ,  আমার 

                েসন্ত এলসা। 

[  সকল র প্রিান 

নােচরকদ  

প্রেম। ো েচ স োই,  আজলকর চদনটালত আমালদর রাজার তদখা 

তদওয়া উচিত চে । তার রালজে োস করচে,  একচদনও তালক তদখ ুম 

না,  এ চক কম দুঃলখর কো। 

চদ্বতীয়। ওর চেতরকার কোটা ততারা তকউ জাচনস তন। কাউলক েচদ 

না েচ স ততা েচ । 
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প্রেম। এক পাড়ালতই ততা েসত করচে;  কলে কার কো কালক 

েল চে। ঐ- তে ততামালদর রাহকদাদা কুলয়া খুাঁড়লত খুাঁড়লত গুপ্তধন  তপল ,  

তস চক আচম সাধ কলর োাঁস কলরচে। সে ততা জান। 

চদ্বতীয়। জাচন তেচক,  তসইজলনেই ততা ে চে— কোটা েচদ তিলপ 

রাখলত পার ততা েচ ,  নইল  চেপদ ঘটলত পালর। 

তৃতীয়। তুচমও ততা আো ত াক তহ চেরূপাে!  চেপদই েচদ ঘটলত 

পালর তলে ঘটাোর জলনে অত েেি হও তকন। তক ততামার কোটা চনলয় 

চদনরাচত্র সামল  তেড়ায়। 

চেরূপাে। কোটা উল  পড়  নাচক তসইজলনেই— তা তের্,  নাই 

ে ল ম। আচম োলজ কো ে োর ত াকই নই।  রাজা তদখা তদন না তস 

কোটা ততামরাই তু ল — তাই ততা আচম ে ল ম,  সালধ তদখা তদন- না। 

প্রেম। ওলহ চেরূপাে,  েল ই তেল া- না। 

চেরূপাে। তা,  ততামালদর কালে ে লত তদাষ তনই,  ততামরা হল  

েন্ধু- মানুষ। ( মৃদুস্বলর)  রাজালক তদখলত েলড়া চেকট,  তসইজলনে পণ 

কলরলে কাউলক তদখা তদলে না। 

প্রেম। তাই ততা েলট। আমরা েচ ,  োল া তর োল া,  সক  তদলর্ই 

রাজালক তদলখ তদর্সুি ত ালকর আত্মাপুরুষ োাঁর্পাতার মলতা হী হী কলর 

কাাঁপলত োলক,  আর আমালদরই রাজালক তদখা োয় না তকন। চকেু না 

তহাক,  একোর েচদ তিাখ পাচকলয় েল  ‘ তেটার চর্র ত ও’  তা হল ও 

তে েুচঝ রাজা েল  একটা- চকেু আলে। চেরূপালের কোটা মলন চনলে 

তহ। 

তৃতীয়। চকে ু মলন চনলে না। ওর চসচক পয়সাও চেশ্বাস কচর তন। 

চেরূপাে। কী ে ল  তহ চেশু!  তুচম ে লত িাও আচম চমলে কো 

েল চে?  

চেশ্বেসু। তা ে লত িাই তন,  চকন্তু কোটা তাই েল  মানলত পারে 

না— এলত রােই কর আর োই কর।  
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চেরূপাে। তুচম মানলে তকন। তুচম ততামার োপখুলড়ালকই মান না,  

এত েুচি ততামার। এ রাজলত্ব রাজা েচদ ো োকা চদলয় না তেড়াত তা 

হল  চক এখালন ততামার  াাঁই হত।  তুচম ততা নাচিক ে ল ই হয়।  

চেশ্বেসু। ওলহ আচিক,  অনে রাজার তদর্ হল  ততামার চজে তকলট 

কুকুরলক চদলয় খাওয়াত,  তুচম ে  চকনা আমালদর রাজালক চেকট তদখলত!  

চেরূপাে। তদলখা চেশু,  মুখ সামল  কো কও।  

চেশ্বেসু। মুখ তে কার সাম ালনা দরকার তস আর েল  কাজ তনই। 

প্রেম। িুপ িুপ,  এ- সে োল া হলে না। আমালক সুি চেপলদ 

তে লে তদখচে। আচম এ- সে কোর মলধে তনই। 

[ সকল র প্রিান 

 াকুরদালক একদ  ত ালকর টানাটাচন কচরয়া  ইয়া প্রলের্ 

প্রেম।  াকুরদা,  ততামালক আজ এমন কলর সাজাল  তক। মা াচট তকান্ 

চনপুণ হালতর োাঁো। 

 াকুরদা। ওলর তোকারা,  সে কোই চক তখা সা কলর ে লত হলে 

নাচক। চকেু োকা োকলে না?  

চদ্বতীয়। দরকার তনই দাদা,  ততামার ততা সে োাঁস হলয়ই আলে।  

আমালদর কচেলকর্রী ততামার নালম তে োন তোঁলধলে তর্ান চন েুচঝ?  তস 

তে ঘলর ঘলর রলট তেলে। 

 াকুরদা। একটা ঘরই  েলেষ্ট,  ঘলর ঘলর শুলন তেড়াোর চক সময় 

আলে। 

তৃতীয়। ওটা ততামার তনহাত োাঁকা েড়াই।  াকরুনচদচদ ততামালক 

আাঁিল  তোঁলধ রালখ েলট। পাড়ার তেখালন োই তসখালনই তুচম,  ঘলর োক 

কখন।  

 াকুরদা। ওলর,  ততালদর  াকরুনচদচদর আাঁি   ম্বা আলে।  পাড়ার তেখালন 

োই তস আাঁি  োচড়লয় োোর তজা তনই। তা,  কচে কী ে লেন শুচন। 

তৃতীয়। চতচন ে লেন— 

োন 
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তেখালন    রূলপর প্রো নয়নল াো 

           তসখালন   ততামার মতন তো া তক—    াকুরদাদা!  

তেখালন    রচসক-সো পরম তর্াো 

           তসখালন   এমন রলসর তঝা া তক—    াকুরদাদা!  

 াকুরদা। আলর িুপ িুপ!  এমন েসলন্তর চদলন ততারা এ কী োন 

ধরচ  তর!  

প্রেম। তকন ধর ুম জান না?— 

তেখালন   ে ােচ  তকা াকুচ  

           ততামাচর   তেিালকনা তসই হালট,  

পলড় না   পদধূচ  পে েুচ  

          তেখালন   ঝেড়া কলর ঝেড়ালট। 

তেখালন   তো ােুচ  তখা াখুচ  

          তসখালন   ততামার মতন তখা া তক—    াকুরদাদা!  

 াকুরদা। েচদ ততারা ততালদর তসই কচের কালে চেধান চনচতস তা 

হল  শুনলত তপচতস,  এই োল্গুন মালসর চদলন  াকুরদা প্রেৃচত পুলরালনা 

চজচনস মাত্রই এলকোলর েজশনীয়। আমার নালম োন তোঁলধ আজ রাে-

রাচেণীর অপেেয় কচরস তন,  ততারা সরস্বতীর েীণার তালর মরলি ধচরলয় 

চদচে তে। 

চদ্বতীয়।  াকুরদা,  তুচম ততা রািালতই সো জমাল ,  উৎসলে োলে 

কখন।  িল া আমালদর দচেণ- েলন। 

 াকুরদা। োই,  আমার ঐ দর্া,  আচম রািা তেলকই িাখলত িাখলত 

িচ ,  তার পলর তোজটা ততা আলেই। আদােলন্ত ি  মলধে ি।  

চদ্বতীয়। তদলখা দাদা,  আজলকর চদলন মলন একটা কো েলড়া  ােলে। 

 াকুরদা। কী েল্ তদচখ। 

চদ্বতীয়। এোর তদর্চেলদলর্র ত াক এলসলে। সোই ে লে,  সেই 

তদখচে োল া,  চকন্তু রাজা তদচখ তন তকন। কাউলক জোে চদলত পাচর 

তন। আমালদর তদলর্ ঐলট একটা েলড়া োাঁকা রলয় তেলে। 
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 াকুরদা। োাঁকা!  আমালদর তদলর্ রাজা এক জায়োয় তদখা তদয় না 

েল ই ততা সমি রাজেটা এলকোলর রাজায়  াসা হলয় রলয়লে— তালক ে  

োাঁকা!  তস তে আমালদর সোইলকই রাজা কলর চদলয়লে!  এই- তে অনে 

রাজাগুল া,  তারা ততা উৎসেটালক দ’ ত  ম’ ত  োরখার কলর চদল — 

তালদর হাচত- তঘাড়া ত াক-  র্কলরর তাড়ায় দচেণ- হাওয়ার দাচেণে আর 

রই  না,  েসন্তর তেন দম আটকাোর তজা হলয়লে। চকন্তু আমালদর রাজা 

চনলজ জায়ো তজালড় না,  সোইলক জায়ো তেলড় তদয় কচেলকর্রীর তসই 

োনটা ততা জাচনস। 

োন 

আমরা   সোই রাজা আমালদর এই রাজার রাজলত্ব,  

          নইল  তমালদর রাজার সলন চম ে কী স্বলত্ব।— 

                    আমরা সোই রাজা। 

            আমরা   ো খুচর্ তাই কচর,  

            তেু    তাাঁর খুচর্লতই িচর,  

আমরা   নই োাঁধা নই দালসর রাজার ত্রালসর দাসলত্ব,  

          নইল  তমালদর রাজার সলন চম ে কী স্বলত্ব— 

                    আমরা সোই রাজা। 

            রাজা   সোলর তদন মান,  

            তস মান   আপচন চেলর পান,  

তমালদর   খালটা কলর রালখ চন তকউ তকালনা অসলতে,  

          নইল  তমালদর রাজার সলন চম ে কী স্বলত্ব।— 

                    আমরা সোই রাজা। 

            আমরা   ি ে আপন মলত,  

            তর্লষ   চম ে তাচর পলে। 

তমারা   মরে  না তকউ চেে তার চেষম আেলতশ 

          নইল  তমালদর রাজার সলন চম ে কী স্বলত্ব।— 

                    আমরা সোই রাজা। 
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তৃতীয়। চকন্তু দাদা,  ো ে ,  তাাঁলক তদখলত পায় না েল  ত ালক 

অনায়ালস তাাঁর নালম ো খুচর্ েল  তসইলট অসহে হয়।  

প্রেম। এই তদলখা- না,  আমালক ো  চদল  র্াচি আলে,  চকন্তু রাজালক 

ো  চদল  তকউ তার মুখ েন্ধ করোরই তনই। 

 াকুরদা। ওর মালন আলে। প্রজার মলধে তে রাজাটকুু আলে তারই 

োলয় আঘাত  ালে,  তার োইলর চেচন তাাঁর োলয় চকেুই োলজ না। সূলেশর 

তে ততজ প্রদীলপ আলে তালত েুাঁটুকু সয় না,  চকন্তু হাজার ত ালক চমল  

সূলেশ েুাঁ চদল  সূেশ অম্লান হলয়ই োলকন। 

চেশ্বেসু ও চেরূপালের প্রলের্ 

চেশ্বেসু। এই- তে  াকুরদা,  এই তদলখা,  এই ত াকটা রচটলয় তেড়ালে— 

আমালদর রাজালক কুৎচসত তদখলত,  তাই চতচন তদখা তদন না। 

 াকুরদা। এলত রাে কর তকন চেশু। ওর রাজা কুৎচসত তেচক,  নইল  

তার রালজে চেরূপালের মলতা অমন তিহারা োলক তকন। স্বয়ং ওর োপ-

মা’ ও ততা ওলক কাচতশক নাম তদন চন। ও আয়নালত তেমন আপনার মুখচট 

তদলখ,  আর রাজার তিহারা ততমচন ধোন কলর। 

চেরূপাে।  াকুরদা,  আচম নাম করে না,  চকন্তু এমন ত ালকর কালে 

খেরটা শুলনচে োলক চেশ্বাস না কলর োকোর তজা তনই। 

 াকুরদা। চনলজর তিলয় কালক তেচর্ চেশ্বাস করলে েল া। 

চেরূপাে। না,  আচম ততামালক প্রমাণ কলর চদলত পাচর। 

প্রেম।  ত াকটার  জ্জা তনই তহ। এলক ততা ো না ে োর তাই 

েল ,  তার পলর আোর তসটা প্রমাণ কলর চদলত িায়!  

চদ্বতীয়। ওলহ,  দাও- না ওলক মাচটর সলঙ্গ চমচর্লয় এলকোলর মাচট-

প্রমাণ কলর দাও- না। 

 াকুরদা। আলর োই,  রাে তকালরা না। ওর রাজা কুৎচসত এই েল  

তেচড়লয়ই ও তেিারা আজ উৎসে  করলত তেচরলয়চে ।  োও োই চেরূপাে,  

তের ত াক পালে োরা ততামার কো চেশ্বাস করলে,  তালদর চনলয় দ  

তোঁলধ আজ আলমাদ কলরা তে। 
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[  সকল র প্রিান 

চেলদর্ী দল র পুনঃপ্রলের্ 

তকৌচণ্ড ে। সচতে ে চে োই,  রাজা আমালদর এমচন অলেেস হলয় 

তেলে তে এখালন তকাোও রাজা না তদলখ মলন হলে দাাঁচড়লয় আচে,  চকন্তু 

পালয়র ত ায় তেন মাচট তনই!  

েেদত্ত। তদলখা োই তকৌচণ্ড ে,  আস  কোটা হলে এলদর মূল ই রাজা 

তনই। সকল  চমল  একটা গুজে রচটলয় তরলখলে। 

তকৌচণ্ড ে। আমারও ততা তাই মলন হলয়লে। আমরা ততা জাচন তদলর্র 

মলধে সকল র তিলয় তেচর্ কলর তিালখ পলড় রাজা— চনলজলক খুে কলষ না 

তদচখলয় তস ততা োলড় না। 

জনাদশন। চকন্তু এ রালজে আোলোড়া তেমন চনয়ম তদখচে,  রাজা না 

োকল  ততা এমন হয়  না। 

েেদত্ত। এতকা  রাজার তদলর্ োস কলর এই েুচি হ  ততামার!  চনয়মই 

েচদ োকলে তা হল  রাজা োকোর আর দরকার কী। 

জনাদশন। এই তদলখা- না,  আজ এত ত াক চমল  আনন্দ করলে,  রাজা 

না োকল  এরা এমন কতর চম লতই পারত না। 

েেদত্ত। ওলহ জনাদশন,  আস  কোটাই তে তুচম এচড়লয় োচ্ে।  একটা 

চনয়ম আলে তসটা ততা তদখচে,  উৎসে  হলে তসটাও স্পষ্ট তদখা োলে,  

তসখালন ততা তকালনা তো  োধলে না— চকন্তু রাজা তকাোয়,  তালক তদখল  

তকাোয় তসইলট েল া। 

জনাদশন। আমার কোটা হলে এই তে,  ততামরা ততা এমন রাজ্ে 

জান তেখালন রাজা তকে  তিালখই তদখা োয়,  চকন্তু রালজের মলধে তার 

তকালনা পচরিয় তনই;  তসখালন তকে  েূলতর কীতশন— চকন্তু এখালন তদলখা— 

তকৌচণ্ড ে। আোর ঘুলর চেলর তসই একই কো। তুচম েেদত্তর আস  

কোটার উত্তর দাও- না তহ— হাাঁ চক না,  রাজালক তদলখে চক তদখ চন। 

েেদত্ত। তরলখ দাও োই তকৌচণ্ড ে। ওর সলঙ্গ চমলেে েকােচক করা। 

ওর নোয়র্াস্ত্রটা পেশন্ত এ- তদর্ী রকলমর হলয় উ লে। চেনা- িলে ও েখন  
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তদখলত শুরু কলরলে তখন আর েরসা তনই। চেনা-অলে চকেুচদন ওলক 

আহার করলত চদল  আোর েুচিটা সাধারণ ত ালকর মলতা পচরষ্কার হলয় 

আসলত পালর। 

[  সকল র প্রিান 

োউল র দ  

আমার       প্রালণর মানুষ আলে প্রালণ,  

              তাই তহচর তায় সক  খালন। 

আলে তস      নয়ন -তারায় আল াক- ধারায়,  তাই না হারায়— 

ওলো         তাই তদচখ তায় তেোয় তসোয় 

তাকাই আচম তে চদক - পালন। 

আচম তার মুলখর কো 

শুনে েল  তে াম তকাো,  

তর্ানা হ  না,  তর্ানা হ  না। 

আজ         চেলর এলস চনলজর তদলর্ 

                এই- তে শুচন,  

শুচন         তাহার োণী আপন োলন। 

তক ততারা খুাঁচজস তালর 

কাো - তেলর্ দ্বালর দ্বালর,  

তদখা তমল  না,  তমল  না। 

ও ততারা      আয় তর তধলয়,  তদখ্ তর তিলয় 

                আমার েুলক— 

ওলর         তদখ্ তর আমার দুই নয়ালন॥ 

[  প্রিান 

একদ  পদাচতক 

প্রেম পদাচতক। সলর োও সে,  সলর োও। তোত োও। 

প্রেম পচেক। ইস,  তাই ততা!  মি ত াক েলট।  ম্বা পা তেল  

ি লেন। তকন তর োপু,  সরে  তকন। আমরা সে পলের কুকুর নাচক। 
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চদ্বতীয় পদাচতক। আমালদর রাজা আসলেন। 

চদ্বতীয় পচেক। রাজা?  তকাোকার রাজা। 

প্রেম পদাচতক। আমালদর এই তদলর্র রাজা। 

প্রেম পচেক। ত াকটা পাে  হ  নাচক। আমালদর তদলর্র রাজা পাইক 

চনলয় হাাঁকলত হাাঁকলত আোর রািায় কলে তেলরায়। 

চদ্বতীয় পদাচতক। মহারাজ আজ আর তোপন োকলেন না,  চতচন স্বয়ং 

আজ উৎসে  করলেন। 

চদ্বতীয় পচেক। সচতে নাচক োই। 

চদ্বতীয় পদাচতক। ঐ তদলখা- না,  চনলর্ন উড়লে। 

চদ্বতীয় পচেক। তাইলতা তর,  ওটা চনলর্লনই ততা েলট। 

চদ্বতীয় পদাচতক। চনলর্লন চকংশুক েু  আাঁকা আলে তদখে না?  

চদ্বতীয় পচেক। ওলর,  চকংশুক েু ই ততা েলট। চমলেে েল  চন,  

এলকোলর  া  টক্টক্ করলে। 

প্রেম পাদাচতক। তলে!  কোটা তে েলড়া চেশ্বাস হ  না!  

চদ্বতীয় পচেক।  না দাদা,  আচম ততা অচেশ্বাস কচর চন। ঐ কুম্ভই 

তো মা  কলরচে । আচম একচট কোও েচ  চন। 

প্রেম পদাচতক। তেটা তোধ হয়  র্ূনেকুম্ভ,  তাই আওয়াজ তেচর্। 

চদ্বতীয় পদাচতক। ত াকটা তক তহ। ততামালদর তক হয়।  

চদ্বতীয় পচেক। তকউ না,  তকউ না। আমালদর গ্রালমর তে তমাড়  ও 

তার খুড়শ্বশুর— অনে পাড়ায় োচড়। 

চদ্বতীয় পদাচতক। হাাঁ হাাঁ,  খুড়শ্বশুর- তোলের তিহারা েলট,  েুচিটাও 

তনহাত খুড়শ্বশুলর ধাাঁিার। 

কুম্ভ। অলনক দুঃলখ েুচিটা এইরকম হলয়লে। এই- তে তসচদন তকাো 

তেলক এক রাজা তেলরা ,  নালমর তোড়ায় চতন- তর্া-পাঁয়তাচল্লর্টা শ্রী 

 াচেলয় োক চপলটালত চপলটালত র্হর  ঘুলর তেড়াল া— আচম তার চপেলন 

চক কম চেলরচে। কত তোে চদল ম,  কত তসো করল ম,  চেলটমাচট 

চেচকলয় োোর তজা হ ।  তর্ষকাল  তার রাজাচেচর রই  তকাোয়। ত ালক 

েখন  তার কালে তা ুক িায়,  মু ুক িায়,  তস তখন পাাঁচজপুাঁচে খুল  
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শুেচদন চকেুলতই খুাঁলজ পায় না। চকন্তু আমালদর কালে খাজনা তনোর 

তে ায় মঘা অলেষা ত্রেস্পর্শ চকেুই ততা োধত না!  

চদ্বতীয় পদাচতক। হাাঁ তহ কুম্ভ,  আমালদর রাজালক তুচম তসইরকম 

তমচক রাজা ে লত িাও!  

প্রেম পদাচতক। ওলহ খুড়শ্বশুর,  এোর খুড়র্াশুচড়র কালে তেলক চেদায় 

চনলয় এলসা তে,  আর তদচর তনই। 

কুম্ভ। না োো,  রাে তকালরা না। আচম কান ম চে,  নালক খত 

চদচে— েতদরূ সরলত ে  ততদূরই সলর দাাঁড়ালত রাচজ আচে। 

চদ্বতীয় পদাচতক। আো তের্, এইখালন সার তোঁলধ দাাঁচড়লয় োলকা। 

রাজা এল ন েল । আমরা এচেলয় চেলয় রািা চ ক কলর রাচখ। 

চদ্বতীয় পচেক। কুম্ভ,  ততামার ঐ মুলখর তদালষই তুচম মরলে।  

কুম্ভ। না োই মাধে,  ও মুলখর তদাষ নয়,  ও কপাল র তদাষ। তে 

োলর চমলে রাজা তেলরা  একচট কোও কই চন,  অতেন্ত োল ামানুলষর 

মলতা চনলজর সেশনার্ কলরচে;  আর এোর হয়লতা- ো সচতে রাজা 

তেচরলয়লে,  তাই তেোাঁস কোটা মুখ চদলয় তেচরলয় তে । ওটা কপা । 

মাধে। আচম এই েুচঝ,  রাজা সচতে তহাক চমলেে তহাক তমলন ি লতই 

হলে। আমরা চক রাজা চিচন তে চেিার করে!  অন্ধকালর তে া মারা— েত 

তেচর্ মারলে একটা- না-একটা ত লে োলে। আচম োই এক- ধার তেলক 

েড় কলর োই— সচতে হল   াে;  চমলেে হল ই- ো ত াকসান কী। 

কুম্ভ। তে াগুল া তনহাত তে া হল  োেনা চে  না— দামী চজচনস— 

োলজ খরি  করলত চেলয় েতুর হলত হয়।  

মাধে। ঐ- তে আসলেন রাজা। আহা,  রাজার মলতা রাজা েলট!  কী 

তিহারা!  তেন নচনর পুতু । তকমন তহ কুম্ভ,  এখন কী মলন হলে। 

কুম্ভ। তদখালে োল া— কী জাচন োই,  হলত পালর। 

মাধে। চ ক তেন রাজাচট েলড় তরলখলে। েয় হয়  পালে তরাদ্দুর 

 ােল  েল  োয়। 

রাজলের্ধারীর প্রলের্ 
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মাধে। জয় মহারালজর!  দর্শলনর জলনে সকা  তেলক দাাঁচড়লয়।  দয়া 

রাখলেন। 

কুম্ভ। েলড়া ধাাঁদা ত কলে,   াকুরদালক তডলক আচন। 

[  প্রিান 

আর- এক দ  পচেক 

প্রেম পচেক। ওলর,  রাজা তর,  রাজা!  তদখচে আয়। 

চদ্বতীয় পচেক। মলন তরলখা রাজা,  আচম কুর্ ীেস্তুর উদয়দত্তর নাচত। 

আমার নাম চেরাজদত্ত। রাজা তেচরলয়লে শুলনই েুলটচে,  ত ালকর কারও 

কোয় কান চদই চন— আচম সক্কল র আলে ততামালক তমলনচে। 

তৃতীয় পচেক। তর্ালনা একোর,  আচম তে তোর তেলক এখালন দাাঁচড়লয়— 

তখলনা কাক ডালক চন— এতেণ চেল  তকাোয়। রাজা,  আচম চেক্রমি ীর 

েদ্রলসন,  েিলক স্মরণ তরলখা। 

রাজলের্ী। ততামালদর েচিলত েলড়া প্রীত হল ম। 

চেরাজদত্ত। মহারাজ,  আমালদর অোে চেস্তর।  এতচদন দর্শন পাই 

চন,  জানাে কালক?  

রাজলের্ী। ততামালদর সমি অোে চমচটলয় তদে। 

[  প্রিান 

প্রেম পচেক। ওলর,  চপচেলয় োকল  ি লে না— চেলড় চমলর্ তেল  

রাজার তিালখ পড়ে না। 

চদ্বতীয় পচেক। তদখ্ তদখ্,  একোর নলরাত্তলমর কাণ্ডখানা তদখ্।  আমরা 

এত ত াক আচে— সোইলক ত ল  ুল  তকাো তেলক এক তা পাতার পাখা 

চনলয় রাজালক োতাস করলত ত লে তেলে। 

মাধে। তাই ততা তহ,  ত াকটার আস্পধশা ততা কম নয় !  

চদ্বতীয় পচেক। ওলক তজার কলর ধলর সচরলয় চদলত হলে— ও চক 

রাজার পালর্ দাাঁড়াোর েুচেে। 

মাধে। ওলহ,  রাজা চক আর এটকুু েুঝলে না?  এ তে অচতেচি। 
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প্রেম পচেক। না তহ না,  রাজারা তোলঝ না চকেু। হয়লতা ঐ 

তা পাখার হাওয়া তখলয়ই েু লে। 

[  সকল র প্রিান 

 াকুরদালক  ইয়া কুলম্ভর প্রলের্ 

কুম্ভ। এখনই এই রািা চদলয়ই তে তে । 

 াকুরদা। রািা চদলয় তেল ই রাজা হয়  নাচক তর। 

কুম্ভ। না দাদা,  এলকোলর স্পষ্ট তিালখ তদখা তে — একজন না,  

দুজন না,  রািার দু ধালরর ত াক তালক তদলখ চনলয়লে। 

 াকুরদা। তসইজলনেই ততা সলন্দহ। কলে আমার রাজা রািার 

ত ালকর তিাখ ধাাঁচদলয় তেড়ায়!  এমন উৎপাত ততা তকালনাচদন কলর না। 

কুম্ভ। তা,  আজলক েচদ মচজশ হলয় োলক ে া োয় চক। 

 াকুরদা। ে া োয় তর,  ে া োয়। আমার রাজার মচজশ েরাের  

চ ক আলে,  ঘচড়- ঘচড় েদ ায় না। 

কুম্ভ। চকন্তু কী ে ে দাদা—এলকোলর নচনর পুতু চট। ইলে কলর,  

সেশাঙ্গ চদলয় তালক োয়া কলর রাচখ। 

 াকুরদা। ততার এমন েুচি কলে হ ।  আমার রাজা নচনর পুতু ,  

আর তুই তালক োয়া কলর রাখচে!  

কুম্ভ। ো ে  দাদা,  তদখলত েলড়া সুন্দর। আজ ততা এত ত াক 

জুলটলে,  অমনচট কাউলক তদখ ুম না। 

 াকুরদা। আমার রাজা েচদ- ো তদখা চদত ততালদর তিালখই পড়ত 

না। দলর্র সলঙ্গ তালক আ াদা েল  তিনাই োয় না— তস সকল র 

সলঙ্গই চমলর্ োয় তে। 

কুম্ভ। ধ্বজা তদখলত তপ ুম তে তো। 

 াকুরদা। ধ্বজায় কী তদখচ । 

কুম্ভ। চকংশুক েু  আাঁকা— এলকোলর তিাখ চ কলর োয়। 

 াকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মেুল র মাঝখালন েজ্র আাঁকা। 

কুম্ভ। ত ালক েল ,  এই উৎসলে রাজা তেচরলয়লে। 
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 াকুরদা। তেচরলয়লে তেচক। চকন্তু সলঙ্গ পাইক তনই,  োচদে তনই,  

আল া তনই,  চকেু না। 

কুম্ভ। তকউ েুচঝ ধরলতই পালর না। 

 াকুরদা। হয়লতা তকউ তকউ পালর। 

কুম্ভ। তে পালর তস তোধ হয়  ো িায় তাই পায়। 

 াকুরদা। তস তে চকে ু িায় না। চেেুলকর কমশ নয়  রাজালক তিনা। 

তোলটা চেেুক েলড়া চেেুকলকই রাজা েল  মলন কলর েলস। আজ তে 

ত াকটা ো- েরা েয়না পলর রািার দুই ধালরর ত ালকর দুই িেুর কালে 

চেলে তিলয় তেচড়লয়লে,  ততারা ত ােীরা তালকই রাজা েল   াউলর েলস 

আচেস!— ঐ- তে আমার পাে া আসলে। আয় োই,  আয়— আর ততা োলজ 

েকলত পাচর তন— একটু মাতামাচত কলর তনওয়া োক। 

পােল র প্রলের্ ও োন 

        ততারা     তে ো েচ স োই,  

        আমার    তসানার হচরণ িাই। 

তসই   মলনাহরণ িপ - িরণ  

              তসানার হচরণ িাই। 

তস তে   িমলক তেড়ায়,  দৃচষ্ট এড়ায়,  

              োয় না তালর োাঁধা। 

তার   নাো  তপল  পা ায় ত ল ,  

               াোয় তিালখ ধাাঁদা। 

তেু   েুটে চপলে চমলে চমলে 

              পাই ো নাচহ পাই— 

আচম   আপন- মলন মাল  েলন 

              উধাও হলয় ধাই। 

ততারা   পাোর চজচনস হালট চকচনস,  

              রাচখস ঘলর েলর। 

োহা   োয় না পাওয়া তাচর হাওয়া 
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               াে  তকন তমালর। 

আমার    ো চে  তা চদল ম তকাো 

              ো তনই তাচর তঝাাঁলক। 

আমার   েুলরায় পুাঁচজ,  োচেস েুচঝ 

              মচর তাহার তর্ালক!  

ওলর,    আচে সুলখ হাসেমুলখ,  

              দুঃখ আমার নাই। 

আচম   আপন- মলন মাল  েলন 

              উধাও হলয় ধাই॥ 
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৩ 

কুঞ্জেলনর দ্বালর 

 াকুরদা ও উৎসেো কেণ 

 াকুরদা। ওলর,  দরজার কালে এলসচে,  এোর খুে কলষ দরজায় ঘা 

 াো। 

োন 

আচজ    কম মুকু দ  খুচ  !  

          দুচ   তর দুচ  !  

মানসসরলস   রসপু লক 

প লক প লক তেউ তুচ  । 

েেন  মেন  হ  েলন্ধ,  

সমীরণ মূলেশ আনলন্দ,  

গুন্ গুন্ গুঞ্জনেলন্দ 

মধুকর চঘচর চঘচর েলন্দ— 

  চনচখ েুেনমন েুচ  ,  

    মন েুচ   তর 

      মন েুচ  ॥ 

[  প্রিান 

অেন্তী তকার্  কাঞ্চী প্রেৃচত রাজেণ 

অেন্তী। এখানকার রাজা চক আমালদরও তদখা তদলে না। 

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করোর প্রণা ী চকরকম!  রাজার েলন উৎসে ,  

তসখালনও সাধারণ ত ালকর কালরা তকালনা োধা তনই?  

তকার্ । আমালদর জলনে সম্পণূশ স্বতন্ত্র জায়ো ততচর কলর রাখা উচিত 

চে । 
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কাঞ্চী। তজার কলর চনলজরা ততচর কলর তনে। 

তকার্ । এই-সে তদলখই সলন্দহ হয়  এখালন রাজা তনই,  একটা 

োাঁচক িল  আসলে। 

অেন্তী। ওলহ,  তা হলত পালর। চকন্তু এখানকার মচহষী সুদর্শনা চনতান্ত 

োাঁচক নয়।  

তকার্ । তসই ত ালেই ততা এলসচে। চেচন তদখা তদন না তাাঁর জলনে 

আমার চেলর্ষ ঔৎসুকে তনই,  চকন্তু চেচন তদখোর তোেে তাাঁলক না তদলখ 

চেলর তেল   কলত হলে। 

কাঞ্চী। একটা েচন্দ তদখাই োক- না। 

অেন্তী। েচন্দ চজচনসটা খুে োল া,  েচদ তার মলধে চনলজ আটকা 

না পড়া োয়। 

কাঞ্চী। এ কী েোপার!  চনলর্ন উচড়লয় এ চদলক তক আলস!  এ 

তকাোকার রাজা। 

পদাচতকেলণর প্রলের্ 

কাঞ্চী। ততামালদর রাজা তকাোকার। 

প্রেম পদাচতক। এই তদলর্র। চতচন আজ উৎসে  করলত তেচরলয়লেন। 

[  প্রিান 

তকার্ । এচক কো!  এখানকার রাজা তেচরলয়লে!  

অেন্তী। তাই ততা,  তা হল  এাঁলক তদলখই চেরলত হলে— অনে দর্শনীয়টা 

রই ।  

কাঞ্চী। তর্ান তকন। এখালন রাজা তনই েল ই তে- খুচর্ চনেশােনায় আপনালক 

রাজা েল  পচরিয় তদয়। তদখে- না,  তেন তসলজ এলসলে—অতেন্ত তেচর্ 

সাজ। 

অেন্তী। চকন্তু ত াকটালক তদখালে োল া,  তিাখ তো াোর মলতা তিহারাটা 

আলে। 

কাঞ্চী। তিাখ েু লত পালর,  চকন্তু োল া কলর তাকাল ই েু  োলক না। 

আচম ততামালদর সামলনই ওর োাঁচক ধলর চদচে। 
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রাজলের্ীর প্রলের্ 

রাজলের্ী। রাজেণ,  স্বােত। এখালন ততামালদর অেেেশনার তকালনা ত্রুচট 

হয়  চন ততা?  

রাজেণ। ( কপট চেনলয় নমস্কার কচরয়া)  চকেু না। 

কাঞ্চী। তে অোে চে  তা মহারালজর দর্শলনই পূণশ হলয়লে। 

রাজলের্ী। আচম সাধারলণর দর্শনীয় নই,  চকন্তু ততামরা আমার অনুেত 

এইজনে একোর তদখা চদলত এ ুম। 

কাঞ্চী। অনুগ্রলহর এত আচতর্েে সহে করা কচ ন। 

রাজলের্ী। আচম অচধকেণ োকে না। 

কাঞ্চী। তসটা অনুেলেই েুলঝচে;  তেচর্েণ িায়ী হোর োে তদখচে 

তন। 

রাজলের্ী। ইচতমলধে েচদ তকালনা প্রােশনা োলক— 

কাঞ্চী। আলে তেচক। চকন্তু অনুিরলদর সামলন জানালত  জ্জা তোধ 

কচর। 

রাজলের্ী। ( অনুেতশীলদর প্রচত)  েণকাল র জনে ততামরা দূলর োও। 

এইোর ততামালদর প্রােশনা অসংলকালি জানালত পার। 

কাঞ্চী। অসংলকালিই জানাে— ততামারও তেন ত র্মাত্র সংলকাি না 

হয়।  

রাজলের্ী। না,  তস আর্ঙ্কা তকালরা না। 

কাঞ্চী। এলসা তলে— মাচটলত মাো ত চকলয় আমালদর প্রলতেকলক প্রণাম 

কলরা। 

রাজলের্ী। তোধ হলে,  আমার েৃতেেণ োরুণী মদেটা রাজচর্চেলর 

চকেু মুিহলিই চেতরণ কলরলে। 

কাঞ্চী। েণ্ডরাজ,  মদ োলক েল  তসটা ততামার োলেই অচতমাত্রায় 

পলড়লে,  তসইজলনেই এখন ধুল ায় ত াটাোর অেিা হলয়লে। 

রাজলের্ী। রাজেণ,  পচরহাসটা রালজাচিত নয়।  
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কাঞ্চী। পচরহালসর অচধকার োলদর আলে তারা চনকলটই প্রস্তুত আলে। 

তসনাপচত!  

রাজলের্ী। আর প্রলয়াজন তনই। স্পষ্টই তদখলত পাচে আপনারা আমার 

প্রণমে। মাো আপচনই নত হলে,  তকালনা তীক্ষ্ম উপালয় তালক ধু ায় 

টানোর দরকার হলে না। আপনারা েখন  আমালক চিলনলেন তখন আচমও 

আপনালদর চিলন চন ুম। অতএে এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। েচদ দয়া 

কলর পা ালত তদন তা হল  চে ম্ব করে না। 

কাঞ্চী। পা ালে তকন। ততামালকই আমরা এখানকার রাজা কলর চদচে— 

পচরহাসটা তর্ষ কলরই োওয়া োক। দ ে  চকেু আলে?  

রাজলের্ী। আলে। রািার ত ালক তে তদখলে আমার চপেলন েুলট 

আসলে। আরলম্ভ েখন  আমার দ  তেচর্ চে  না তখন সোই আমালক 

সলন্দহ করচে ,  ত াক েত তেলড় তে  সলন্দহ ততই দূর হ ।  এখন 

চেলড়র ত াক চনলজলদর চেড় তদলখই মুগ্ধ হলয় োলে,  আমালক তকালনা 

কষ্ট তপলত হলে না। 

কাঞ্চী। তের্ কো। এখন তেলক আমরা ততামায় সাহােে করে।  চকন্তু 

ততামালক আমালদরও একটা কাজ কলর চদলত হলে। 

রাজলের্ী। আপনালদর দত্ত আলদর্ এেং মুকুট আচম মাোয় কলর 

রাখে। 

কাঞ্চী। আপাতত আর চকেু িাই তন,  রানী সুদর্শনালক তদখলত িাই। 

তসইলট ততামালক কলর চদলত হলে। 

রাজলের্ী। েোসাধে তিষ্টার ত্রুচট হলে না। 

কাঞ্চী। ততামার সালধের উপর েরসা তনই,  আমালদর েুচিমত ি লত 

হলে। আো,  এখন তুচম কুলঞ্জ প্রলের্ কলর রাজ-আড়ম্বলর উৎসে কলরা 

তে। 

[  রাজেণ ও রাজলের্ীর প্রিান 

 াকুরদা ও কুলম্ভর প্রলের্ 
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কুম্ভ।  াকুরদা,  ততামার কো আচম ততমন েুচঝ তন,  চকন্তু ততামালক 

েুচঝ। তা,  আমার রাজায় কাজ তনই,  ততামার পালেই রলয় তে ুম। চকন্তু 

 ক ুম না ততা?  

 াকুরদা। আমালক চনলয়ই েচদ সম্পণূশ িল  তা হল   কচ  তন,  

আমার তিলয় তেচর্ েচদ চকেু দরকার োলক তা হল   কচ  তেচক। 

কুম্ভ।  াকুরদা,  উৎসে  শুরু হলয়লে,  এোর চেতলর িল া। 

 াকুরদা। না তর,  আলে দ্বালরর কাজটা তসলর চনই,  তার পলর চেতলর। 

এখালন সক  আেন্তুলকর সলঙ্গ একোর চমল  চনলত হলে। ঐ আমার 

অচকঞ্চলনর দ  আসলে। 

অচকঞ্চলনর দ ।   াকুরদা,  ততামালক খুাঁলজ আজ আমালদর তদচর হলয় 

তে । 

 াকুরদা। আজ আচম দ্বালর,  আজ আমালক অনে জায়োয় খুাঁজল  চম লে 

তকন। 

প্রেম। তুচম তে আমালদর উৎসলের সূত্রধর। 

 াকুরদা। তাই ততা আচম দ্বালর। 

চদ্বতীয়। আজ তুচম েুচঝ এই কুম্ভ সুধন মুষ  ততাষ  এলদর চনলয়ই 

আে?  তদর্- চেলদলর্র কত রাজা এ ,  তালদর সলঙ্গ পচরিয় কলর তনলে 

না?  

 াকুরদা। োই,  এরা সে সর  ত াক। িুপ কলর তকে  এলদর পালর্ 

দাাঁচড়লয় োকল ও এরা োলে,  এলদর তেন কত তসো কর ুম। আর োরা 

মি ত াক তালদর কালেও মুণ্ডটাও েচদ খচসলয় তদওয়া োয় তারা মলন 

কলর,  ত াকটা োলজ চজচনস চদলয়  চকলয় তে । 

প্রেম। এখন িল া দাদা। 

 াকুরদা। না োই,  আজ আমার এইখালনই দাাঁচড়লয় দাাঁচড়লয় ি া। 

সকল র ি ািল ই আমার মন  েুটলে। তলে আর কী;  এইোলর শুরু করা 

োক। 

সকল র োন 
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তমালদর    চকেু নাই তর নাই 

আমরা    ঘলর োইলর োই— 

                 তাইলর নাইলর নাইলর না। 

েতই    চদেস োয় তর োয় 

         োই তর সুলখ হায় তর হায়— 

                তাইলর নাইলর নাইলর না। 

োরা    তসানার তিারাোচ র ’ পলর 

         পাকা ঘলরর চেচত্ত েলড় 

তালদর    সামলন তমারা োন তেলয় োই— 

                তাইলর নাইলর নাইলর না। 

েখন     তেলক তেলক োাঁল র পালন,  

         োাঁ -কাটারা দৃচষ্ট হালন 

তখন    র্ূনে ঝুচ  তদখালয় োই— 

                তাইলর নাইলর নাইলর না। 

েখন     দ্বালর আলস মরণ- েুচড় 

            মুলখ তাহার োজাই তুচড়,  

তখন    তান চদলয় োন জুচড় তর োই— 

                তাইলর নাইলর নাইলর না। 

এ তে    েসন্তরাজ এলসলে আজ,  

         োইলর তাহার উজ্জ্ব  সাজ,  

ওলর    অন্তলর তার তেরােী োয়— 

                 তাইলর নাইলর নাইলর না। 

তস তে    উৎসেচদন িুচকলয় চদলয়,  

         ঝচরলয় চদলয়,  শুচকলয় চদলয়,  

দুই    চরি হালত তা  চদলয় োয়— 

                তাইলর নাইলর নাইলর না। 

  

[  প্রিান 
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একদ  স্ত্রীল ালকর প্রলের্ 

প্রেমা।  াকুরদা। 

 াকুরদা। কী োই। 

প্রেমা। আজ েসন্তপূচণশমার িাাঁলদর সলঙ্গ মা া- েদ  করে এই পণ 

কলর ঘর  তেলক তেচরলয়চে। 

 াকুরদা। চকন্তু পণ রো হওয়া কচ ন তদখচে। 

চদ্বতীয়া। তকন েল া ততা। 

 াকুরদা। ততামালদর  াকরুনচদচদ তকে  একখাচনমাত্র মা া আমার 

ে ায় পচরলয়লেন। 

তৃতীয়া। তদলখে তদলখে,   াকুরদার চেনয়টা একোর তদলখে!  

চদ্বতীয়া। হায় তর হায়,  আকালর্র িাাঁলদর এতদূর অধঃপতন হ !  

 াকুরদা। তে োাঁদ ততামরা তপলতে,  ধরা না চদলয় োাঁলি কী কলর। 

প্রেমা। তলে তাই েল া,  আমালদর োাঁলদর গুণ। 

 াকুরদা। িাাঁলদরও গুণ আলে উপেুি োাঁদ তদখল  তস আপচন ধরা 

তদয়। 

তৃতীয়া। আো  াকরুনচদচদর চহলসেটা চকরকম। আজ উৎসলের চদলন 

না- হয়  দুলটা তেচর্ কলরই মা া চদলতন। 

 াকুরদা। েতই চদলতন কুল াত না,  তসইজলনে আজ একচটমাত্র 

চদলয়লেন। একচটর তকালনা ো াই তনই। 

চদ্বতীয়া।  াকুরদা,  তুচম দরজা তেলড় নড়লে না?  

 াকুরদা। হাাঁ োই,  সক লক এচেলয় তদে,  তার পর সে- তর্লষ আচম। 

[ স্ত্রীল াকলদর প্রিান 

নালির দল র প্রলের্ 

 াকুরদা। আলর,  এলসা এলসা। 

প্রেম। আমালদর নটরাজ তুচম,  ততামালক খুাঁলজ তেড়াচে ুম।  
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 াকুরদা। আচম দরজার কালে খাড়া আচে;  জাচন,  এইখান চদলয়ই 

সোইলক তেলত হলে। ততামালদর তদখল ই পা- দুলটা েট্েট্ কলর। একোর 

নাচিলয় চদলয় োও। 

নৃতে ও েীত 

মম চিলত্ত চনচত নৃলতে তক তে নালি 

তাতা তেথে তাতা তেথে তাতা তেথে। 

তাচর সলঙ্গ কী মৃদলঙ্গ সদা োলজ 

তাতা তেথে তাতা তেথে তাতা তেথে। 

হাচসকাো হীরাপাো তদাল  োল ,  

কাাঁলপ েলন্দ োল ামন্দ তাল  তাল ,  

নালি জে,  নালি মৃতুে পালে পালে 

তাতা তেথে তাতা তে তে তাতা তেথে। 

কী আনন্দ,  কী আনন্দ,  কী আনন্দ— 

চদোরাচত্র নালি মুচি,  নালি েন্ধ,  

তস তরলঙ্গ েুচট রলঙ্গ পালে পালে 

তাতা তেথে তাতা তেথে তাতা তেথে॥ 

 াকুরদা। োও োও োই,  ততামরা তনলি তেড়াও তে,  নাচিলয় তেড়াও 

তে োও।  

[  নালির দল র প্রিান 

নােচরকদ  

প্রেম।  াকুরদা,  আমালদর রাজা তনই এ কো দুলর্া োর ে ে।  

 াকুরদা। তকে মাত্র দুলর্া োর?  এত কচ ন সংেলমর দরকার কী—

পাাঁিলর্া োর েল্- না। 

চদ্বতীয়। োাঁচক চদলয় কতচদন ততামরা মানুষলক েুচ লয় রাখলে। 

 াকুরদা। চনলজও েুল চে োই। 

তৃতীয়। আমরা িাচর চদলক প্রিার কলর তেড়াে,  আমালদর রাজা তনই। 
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 াকুরদা। কার সলঙ্গ ঝেড়া করলে েল া। ততামালদর রাজা ততা কালরা 

কালন ধলর ে লেন না ‘ আচম আচে’ ।  চতচন ততা েল ন,  ততামরাই আে। 

তাাঁর সেই ততা ততামালদরই জলনে। 

প্রেম। এই ততা,  আমরা রািা চদলয় তিাঁচিলয় োচে— ‘ রাজা তনই’ ।  

েচদ রাজা োলক তস কী করলত পালর করুক- না। 

 াকুরদা। চকেু করলে না। 

চদ্বতীয়। আমার পাঁচির্ েেলরর তেল টা সাত চদলনর জ্বলর মারা তে । 

তদলর্ েচদ ধলমশর রাজা োকলে তলে চক এমন অকা মৃতুে ঘলট। 

 াকুরদা। ওলর,  তে ু ততা এখলনা ততার দু তেল  আলে— আমার তে 

এলক এলক পাাঁি তেল  মারা তে ,  একচট োচক রই  না। 

তৃতীয়। তলে?  

 াকুরদা। তলে কী তর। তেল  ততা তে ই,  তাই েল  চক ঝেড়া কলর 

রাজালকও হারাে। এমচন তোকা!  

প্রেম। ঘলর োলদর অে তজালট না তালদর আোর রাজা চকলসর!  

 াকুরদা। চ ক েল চেস োই। তা তসই অে- রাজালকই খুাঁলজ তের কর্ 

!  ঘলর েলস হাহাকার করল ই ততা চতচন দর্শন তদলেন না। 

চদ্বতীয়।  আমালদর রাজার চেিারটা চকরকম তদলখা না। ঐ আমালদর 

েদ্রলসন,  রাজা ে লত তস এলকোলর অজ্ঞ।ন হলয় পলড়,  চকন্তু তার ঘলরর 

এমন দর্া তে িামচিলকগুল ারও োকোর কষ্ট হয়।  

 াকুরদা। আমার দর্াটাই তদখ্- না। রাজার দরজায় সমি চদনই ততা 

খাটচে— আজ পেশন্ত দুলটা পয়সা পুরস্কার চম   না। 

তৃতীয়। তলে?  

 াকুরদা। তলে কী তর। তাই চনলয়ই ততা আমার অহংকার। েন্ধুলক চক 

তকউ তকালনাচদন পুরস্কার তদয়। তা,  ো োই,  আনন্দ কলর েল  তেড়া 

তে— রাজা তনই। আজ আমালদর নানা সুলরর উৎসে— সে সুরই চ ক এক 

তালন চম লে। 

োন 
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েসলন্ত চক শুধু তকে  তোটা েুল র তম া তর। 

তদচখস তন চক শুকলনা পাতা ঝরা েুল র তখ া তর। 

তে তেউ ওল  তাচর সুলর 

োলজ চক োন সাের জুলড়। 

তে তেউ পলড় তাহালরা সুর জােলে সারা তে া তর। 

েসলন্ত আজ তদখ্ তর ততারা ঝরা েুল র তখ া তর। 

আমার প্রেুর পালয়র তল  

শুধুই চক তর মাচনক জ্বল । 

িরলণ তাাঁর  ুচটলয় কাাঁলদ  ে মাচটর তে া তর। 

আমার গুরুর আসন- কালে 

সুলোধ তেল  ক’ জন আলে। 

অলোধ জলন তকা  চদলয়লেন,  তাই আচম তাাঁর তি া তর। 

উৎসেরাজ তদলখন তিলয় ঝরা েুল র তখ া তর॥ 
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৪ 

প্রাসাদচর্খর 

সুদর্শনা ও সখী তরাচহণী 

সুদর্শনা। ওল া তরাচহণী,  তুই আমার রাজালক চক কখলনা তদচখস চন। 

তরাচহণী। শুলনচে প্রজারা সোই তদলখলে,  চকন্তু চিলনলে খেু অল্প 

ত ালক। তসইজলনে েখনই  কাউলক তদলখ মনটা িমলক ওল  তখনই মলন 

কচর,  এই েুচঝ হলে রাজা। আোর দুচদন পলর েু  োলে। 

সুদর্শনা। েু  ততারা করলত পাচরস,  চকন্তু আমার েু  হলত পালর 

না। আচম হ ুম রাণী। ঐ ততা আমার রাজাই েলট। 

তরাচহণী। ততামালক চতচন কত মান চদলয়লেন;  চতচন চক ততামালক 

তিনালত তদচর করলত পালরন। 

সুদর্শনা। ঐ মূচতশ তদখল ই চিত্ত তে আপচন খাাঁিার পাচখর মলতা িঞ্চ  

হলয় ওল । ওর কো োল া কলর চজজ্ঞাসা কলর এলসচেস ততা?  

তরাচহণী। এলসচে তেচক। োলক চজজ্ঞাসা কচর তসই ততা েল — রাজা। 

সুদর্শনা। তকাোকার রাজা। 

তরাচহণী। আমালদরই রাজা। 

সুদর্শনা। ঐ োর মাোয় েুল র োতা ধলর আলে তার কোই ততা 

ে চেস?  

তরাচহণী। হাাঁ,  ঐ োাঁর পতাকায় চকংশুক আাঁকা। 

সুদর্শনা। আচম ততা তদখোমাত্রই চিলনচে,  েরঞ্চ ততার মলন সলন্দহ 

এলসচে । 

তরাচহণী। আমালদর তে সাহস অল্প,  তাই েয় হয় ,  কী জাচন েচদ 

েু  কচর তলে অপরাধ হলে। 

সুদর্শনা। আহা,  েচদ সুরঙ্গমা োকত তা হল  তকালনা সংর্য় োকত 

না। 
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তরাচহণী। সুরঙ্গমাই আমালদর সকল র তিলয় তসয়ানা হ  েুচঝ!  

সুদর্শনা। তা ো েচ স। তস তাাঁলক চ ক তিলন। 

তরাচহণী। এ কো আচম কক্খলনা মানে না। ও তার োন। ে ল ই 

হ  চিচন,  তকউ ততা পরীো কলর চনলত পারলে না। আমরা েচদ ওর  

মলতা চন শজ্জ হতুম তা হল  অমন কো আমালদরও মুলখ আটকাত না। 

সুদর্শনা। না না,  তস ততা েল  না চকেু। 

তরাচহণী। োে তদখায়। তস তে ে ার তিলয় আলরা তেচর্। কত ে ই 

তে জালন!  ঐজলনেই ততা আমালদর তকউ তালক তদখলত পালর না। 

সুদর্শনা। োই তহাক,  তস োকল  একোর তালক চজজ্ঞাসা কলর 

তদখতুম। 

তরাচহণী। তস ততা কখলনা তকাোও তেলরায় না— আজ তদচখ তস সাজসজ্জা 

কলর উৎসে  করলত তেচরলয়লে। তার রঙ্গ তদলখ তহলস োাঁচি তন। 

সুদর্শনা। আজ তে প্রেুর হুকুম,  তাই তস তসলজলে। 

তরাচহণী। তা তের্ মহারানী,  আমালদর কোয় কাজ কী। েচদ ইো 

কলরন তালকই তডলক আচন,  তার মুখ তেলকই সলন্দহেঞ্জন তহাক। তার 

োেে োল া,  রানীর কালে রাজার পচরিয় তসই কচরলয় তদলে। 

সুদর্শনা। না না,  পচরিয় কাউলক করালত হলে না— তে ু কোটা 

সকল রই মুলখ শুনলত ইলে কলর। 

তরাচহণী। সকল ই ততা ে লে— ঐ তদলখা- না,  তাাঁর জয়ধ্বচন এখান 

তেলক তর্ানা োলে। 

সুদর্শনা। তলে এক কাজ কর্। পদ্মপাতায় কলর এই েু গুচ  তাাঁর 

হালত চদলয় আয় তে। 

তরাচহণী। েচদ চজজ্ঞাসা কলরন,  তক চদল । 

সুদর্শনা। তার তকালনা উত্তর চদলত হলে না— চতচন চ ক েুঝলত 

পারলেন। তাাঁর মলন চে ,  আচম চিনলতই পারে না— ধরা পলড়লেন তসটা 

না জাচনলয় োড়চে তন। ( েু   ইয়া তরাচহণীর প্রিান)  আমার মন আজ 

এমচন িঞ্চ  হলয়লে— এমন ততা তকালনাচদন হয়  না। এই পূচণশমার আত া 

মলদর তেনার মলতা িাচর চদলক উপচিলয় পড়লে,  আমালক তেন মাতা  
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কলর তুল লে। ওলো েসন্ত,  তে-সে েীরু,   াজুক েু  পাতার আড়াল  

েেীর রালত্র তোলট,  তেমন কলর তালদর েন্ধ উচড়লয় চনলয় িল ে ততমচন 

তুচম আমার মনলক হ াৎ তকাোয় উদাস কলর চদল ,  তালক মাচটলত পা 

তে লত চদল  না!— ওলর প্রচতহারী। 

প্রচতহারী। ( প্রলের্ কচরয়া)  কী মহারানী। 

সুদর্শনা। ঐ- তে আম্রেলনর েীচেকার চেতর চদলয় উৎসে - ো লকরা 

আজ োন তেলয় োলে— ডাক্ ডাক্,  ওলদর তডলক চনলয় আয়— একটু োন 

শুচন। ( প্রচতহারীর প্রিান)  েেোন িন্দ্রমা,  আজ আমার এই িঞ্চ তার 

উপলর তুচম তেন তকে ই কটােপাত করে!  ততামার চস্মত তকৌতুলক সমি 

আকার্ তেন েলর তেলে— তকাোও আমার আর  ুলকাোর জায়ো তনই— 

আচম তকমন আপনার চদলক তিলয় আপচন  জ্জা পাচে!  েয়  জ্জা সখু 

দুঃখ সে চমল  আমার েুলকর মলধে আজ নৃতে করলে— র্রীলরর রি 

নািলে,  িাচর চদলকর জেৎ  নািলে,  সমি ঝাপসা ত কলে। 

ো কেলণর প্রলের্ 

এলসা এলসা,  ততামরা সে মূচতশমান চকলর্ার েসন্ত,  ধলরা,  ততামালদর 

োন ধলরা। আমার সমি র্রীর মন োন োইলে,  অেি আমার কলে সুর 

আসলে না। ততামরা আমার হলয় োন তেলয় োও। 

ো কেলণর োন 

চেরহ মধুর হ  আচজ 

        মধুরালত। 

েেীর রাচেণী উল  োচজ 

        তেদনালত। 

েচর চদয়া পূচণশমাচনর্া 

অধীর অদর্শনতৃষা 

কী করুণ মরীচিকা আলন 

        আাঁচখপালত!  

সুদূলরর সুেন্ধধারা 
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        োয়ুেলর 

পরালন আমার পেহারা 

        ঘুলর মলর। 

কার োণী তকান্ সুলর তাল  

মমশলর পল্লেজাল ,  

োলজ মম মঞ্জীররাচজ 

        সালে সালে॥ 

সুদর্শনা। হলয়লে হলয়লে,  আর না। ততামালদর এই োন শুলন তিালখ 

জ  েলর আসলে। আমার মলন হলে,  ো পাোর চজচনস তালক হালত 

পাোর তজা তনই;  তালক হালত পাোর দরকার তনই। এমচন কলর তখাাঁজার 

মলধেই সমি পাওয়া তেন সুধাময় হলয় আলে। তকান্ মাধুলেশর সেোসী 

ততামালদর এই োন চর্চখলয় চদলয়লে তো—ইলে করলে,  তিালখ- তদখা কালন-

তর্ানা ঘুচিলয় চদই,  হৃদলয়র চেতরটালত তে েহন  পলের কুঞ্জেন আলে 

তসইখানকার োয়ার মলধে উদাস হলয় িল  োই। ওলো কুমার তাপসেণ,  

ততামালদর আচম কী তদে েল া!  আমার ে ায় এ তকে  রলের মা া,  

এ কচ ন হার ততামালদর কলে পীড়া তদলে— ততামরা তে েুল র মা া 

পলরে ওর মলতা চকেুই আমার কালে তনই। 

[  প্রণাম কচরয়া ো কেলণর প্রিান 

তরাচহণীর প্রলের্ 

সুদর্শনা। োল া কচর চন,  োল া কচর চন তরাচহণী। ততার কালে সমি 

চেেরণ শুনলত আমার  জ্জা করলে। এইমাত্র হ াৎ েুঝলত তপলরচে,  ো 

সকল র তিলয় েলড়া পাওয়া তা েুাঁলয় পাওয়া নয় ,  ততমচন ো সকল র 

তিলয় েলড়া তদওয়া তা হালত কলর তদওয়া নয়।তে ু েল্,  কী হ  েল্।  

তরাচহণী। আচম ততা রাজার হালত েু  চদ ুম,  চকন্তু চতচন তে চকেু 

েুঝল ন এমন ততা মলন হ  না। 

সুদর্শনা। েচ স কী!  চতচন েুঝলত পারল ন না?  
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তরাচহণী। না,  চতচন অোক হলয় তিলয় পুতু চটর মলতা েলস রইল ন। 

চকেু েুঝল ন না এইলট পালে ধরা পলড় তসইজলনে একচট কো কইল ন 

না। 

সুদর্শনা।  চে চে চে,  আমার তেমন প্রেল্েতা ততমচন র্াচি হলয়লে। 

তুই আমার েু  চেচরলয় আনচ  তন তকন। 

তরাচহণী। চেচরলয় আনে কী কলর। পালর্ চেল ন কাঞ্চীর রাজা।  চতচন 

খুে িতুর—িচকলত সমি েুঝলত পারল ন;  মুিলক তহলস ে ল ন,  

‘ মহারাজ,  মচহষী সুদর্শনা আজ েসন্তসখার পূজার পুলষ্প মহারালজর 

অেেেশনা করলেন।’  শুলন হ াৎ চতচন সলিতন হলয় উল  ে ল ন,  ‘ আমার 

রাজসম্মান পচরপূণশ হ । ’  আচম  চজ্জত হলয় চেলর আসচে ুম,  এমন  

সমলয় কাঞ্চীর রাজা মহারালজর ে া তেলক স্বহলি এই মুিার মা াচট 

খুল  চনলয় আমালক ে ল ন,  ‘ সখী,  তুচম তে তসৌোেে েহন  কলর এলনে 

তার কালে পরােে স্বীকার কলর মহারালজর কলের মা া ততামার হালত 

আত্মসমপশণ করলে।’  

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজালক েুচঝলয় চদলত হ !  আজলকর পূচণশমার 

উৎসে  আমার অপমান এলকোলর উদ্ঘাচটত কলর চদল । তা তহাক,  ো,  

তুই ো। আচম একটু এক া োকলত িাই। ( তরাচহণীর প্রিান)  আজ এমন 

কলর আমার দপশ িূণশ হলয়লে,  তে ু তসই তমাহন রূলপর কাে তেলক মন  

তেরালত পারচে তন। অচেমান আর রই  না— পরােে,  সেশত্রই পরােে— 

চেমুখ হলয় োকে তস র্চিটুকুও তনই। তকে  ইলে করলে,  ঐ মা াটা 

তরাচহণীর কাে তেলক তিলয় চনই। চকন্তু ও কী মলন করলে। তরাচহণী!  

তরাচহণী। ( প্রলের্ কচরয়া)  কী মহারানী। 

সুদর্শনা। আজলকর েোপালর তুই চক পুরস্কার পাোর তোেে। 

তরাচহণী। ততামার কালে না তহাক,  চেচন চদয়ালেন তাাঁর কাে তেলক 

তপলত পাচর। 

সুদর্শনা। না না,  ওলক তদওয়া েল  না,  ও তজার কলর তনওয়া।  

তরাচহণী। তে,ু  রাজকলের অনাদলরর মা ালকও অনাদর কচর এমন  

স্পধশা আমার নয়।  
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সুদর্শনা। এ অেজ্ঞার মা া ততার ে ায় তদখলত আমার োল া  ােলে 

না। তদ,  ওটা খুল  তদ। ওরা েদল  আমার হালতর কঙ্কণটা ততালক চদ ুম— 

এই চনলয় তুই িল  ো। ( তরাচহণীর প্রিান)  হার হ ,  আমার হার হ ।  

এ মা া েুলড় তেল  তদওয়া উচিত চে — পার ুম না। এ তে কাাঁটার 

মা ার মলতা আমার আেুল  চোঁধলে,  তেু তোে করলত পার ুম না।  

উৎসেলদেতার হাত তেলক এই চক আচম তপ ুম— এই অলেৌরলের মা া। 
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৫ 

কুঞ্জদ্বার 

 াকুরদা ও একদ  ত াক 

 াকুরদা। কী োই,  হ  ততামালদর?  

প্রেম। খুে হ   াকুরদা। এই তদলখা- না,  এলকোলর  াল   া  কলর 

চদলয়লে। তকউ োচক তনই। 

 াকুরদা। েচ স কী। রাজাগুল ালক সুি রাচেলয়লে নাচক। 

চদ্বতীয়।  ওলর োস তর!  কালে তঘাঁলষ তক। তারা সে তেড়ার মলধে 

খাড়া হলয় রই ।  

 াকুরদা। হায় হায়,  েলড়া োাঁচকলত পলড়লে। একটওু রে ধরালত 

পারচ  তন?  তজার কলর েুলক পড়লত হয়।  

তৃতীয়। ও দাদা,  তালদর রাো তস আর- এক রলের। তালদর িে ু

রাো,  তালদর পাইকগুল ার পােচড় রাো;  তার উপলর তখা া তল ায়ালরর 

তেরকম েচঙ্গ তদখ ুম,  একটু কালে তঘাঁষল ই এলকোলর িরম  রাো রাচেলয় 

চদত। 

 াকুরদা। তেলর্ কলরচেস— তঘাঁচষস চন। পৃচেেীলত ওলদর চনেশাসনদণ্ড— 

ওলদর তোলত তরলখ ি লতই হলে। এখন োচড় িল চেস েুচঝ?  

চদ্বতীয়। হাাঁ দাদা,  রাত ততা আড়াই পহর  হলয় তে । তুচম তে চেতলর 

তেল  না?  

 াকুরদা। এখতনা ডাক পড়  না—দ্বালরই আচে। 

তৃতীয়। ততামার র্ম্ভু-সুধনরা সে তে  তকাোয়। 

 াকুরদা। তালদর ঘুম তপলয় তে — শুলত তেলে। 

প্রেম। তারা চক ততামার সলঙ্গ অমন খাড়া জােলত পালর। 

[ প্রিান 

োউল র দ  
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োন 

        ো চে  কাল া ধল া 

ততামার   রলে রলে রাো হ ।  

  তেমন      রাোেরন ততামার িরণ 

        তার সলন আর তেদ না র’  ।  

রাো হ  েসন েূষণ,     রাো হ  র্য়ন স্বপন— 

মন      হ  তকমন তদখ্ তর,  তেমন 

        রাো কম  ট ম ॥ 

 াকুরদা। তের্ োই,  তের্। খুে তখ া জলমচে ?  

োউ । খুে খুে। সে  াল   া । তকে  আকালর্র িাাঁদটাই োাঁচক 

চদলয়লে— সাদাই রলয় তে । 

 াকুরদা। োইলর তেলক তদখালে তেন েলড়া োল ামানুষ। ওর সাদা 

িাদরটা খুল  তদখচতস েচদ তা হল  ওর চেলদে ধরা পড়ত। িুচপিুচপ ও 

তে আজ কত রে  েচড়লয়লে,  এখালন দাাঁচড়লয় সে তদলখচে। অেি ও চনলজর 

চক এমচন সাদাই তেলক োলে। 

োন 

আহা,     ততামার সলঙ্গ প্রালণর তখ া 

            চপ্রয় আমার ওলো চপ্রয়!  

েলড়া     উত া আজ পরান আমার 

            তখ ালত হার মানলে চক ও।  

তকে     তুচমই চক তো এমচন োলে 

            রাচেলয় তমালর পাচ লয় োলে। 

তুচম    সাধ কলর নাে,  ধরা চদলয় 

        আমারও রে েলে চনলয়া— 

এই      হৃৎকমল র রাো তরণু 

          রাোলে ওই উত্তরীয়॥ 

[ প্রিান 
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স্ত্রীল াকলদর প্রলের্ 

প্রেমা। ওমা,  ওমা!  তেখালন তদলখ চেলয়চে ুম তসইখালনই দাাঁচড়লয় 

আলে তো!  

চদ্বতীয়া। আমালদর েসন্তপূচণশমার িাাঁদ,  এত রাত হ  তেু একটওু 

পচশ্চলমর চদলক তহ   না। 

প্রেমা। আমালদর অিঞ্চ  িাাঁদচট কার জলনে পে তিলয় আলে োই। 

 াকুরদা। তে তালক পলে তের করলে তারই জলনে। 

তৃতীয়া। ঘর  তেলড় এোর পলের মানুষ খুাঁজলে েুচঝ?  

 াকুরদা। হাাঁ োই,  সেশনালর্র জলনে মন  তকমন করলে। 

োন 

আমার    সক  চনলয় েলস আচে 

                সেশনালর্র আর্ায়। 

আচম    তার  াচে পে তিলয় আচে। 

                পলে তে জন োসায়। 

চদ্বতীয়া। আমালদর ততা পলে োসাোর র্চি তনই,  পে তেলড় চদলয় 

োওয়াই োল া। ধরা তে তদলে না তার কালে ধরা চদলয়  াে কী। 

 াকুরদা। তার কালে ধরা চদল  ধরা তদওয়াও ো,  োড়া পাওয়াও 

তা। 

তে জন    তদয় না তদখা,  োয় তে তদলখ,  

                োল াোলস আড়া  তেলক,  

আমার    মন মলজলে তসই েেীলরর 

                তোপন োল াোসায়। 

[ স্ত্রীল াকলদর প্রিান 

নালির দল র প্রলের্ 
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 াকুরদা। ও োই,  রাত ততা অলধশলকর তেচর্ পার হলয় এ ,  চকন্তু 

মলনর মাতন এখলনা তে োমলত িাইলে না। 

ততারা ততা োচড় িল চেস,  ততালদর তর্ষ নািটা নাচিলয় চদলয় ো। 

োন 

আমার    ঘুর ত লেলে— তাচধন তাচধন। 

ততামার    চপেন চপেন তনলি তনলি 

                 ঘুর ত লেলে তাচধন তাচধন। 

ততামার    তাল  আমার িরণ  িল ,  

                 শুনলত না পাই তক কী েল — 

                      তাচধন তাচধন। 

ততামার    োলন আমার প্রালণ তে তকান্ 

                 পাে  চে  তসই তজলেলে— 

                      তাচধন তাচধন। 

আমার     ালজর োাঁধন সালজর োাঁধন 

                 খলস তে  েজন সাধন— 

                      তাচধন তাচধন। 

চেষম    নালির তেলে তদা া ত লে 

                 োেনা েত সে তেলেলে— 

                       তাচধন তাচধন। 

[ নালির দল র প্রিান 

সুরঙ্গমার প্রলের্ 

সুরঙ্গমা। এতক্ষণ  কী করচেল   াকুরদা। 

 াকুরদা। দ্বালরর কালজ চে ুম। 

সুরঙ্গমা। তস কাজ ততা তর্ষ হ ।  একচট মানুষও তনই— সোই িল  

তেলে। 

 াকুরদা। এোর তলে চেতলর িচ । 
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সুরঙ্গমা। তকান্খালন োাঁচর্ োজলে,  এোর োতালস কান চদল  তোঝা 

োলে। 

 াকুরদা। সোই েখন চনলজর তা পাতার তোঁপু োজাচে  তখন  চেষম 

তো । 

সুরঙ্গমা। উৎসলে তোঁপুর েেেিা চতচনই কলর তরলখলেন। 

 াকুরদা। তাাঁর োাঁচর্ কালরা োজনা োচপলয় ওল  না,  তা না হল  

 জ্জায় আর- সকল র তান েন্ধ হলয় তেত। 

সুরঙ্গমা। তদলখা  াকুরদা,  আজ এই উৎসলের চেতলর চেতলর তকে ই 

আমার মলন হলে,  রাজা আমালক এোর দুঃখ তদলেন। 

 াকুরদা। দুঃখ তদলেন!  

সুরঙ্গমা। হাাঁ  াকুরদা। এোর আমালক দূলর পাচ লয় তদলেন,  অলনক 

চদন কালে আচে তস তাাঁর সইলে না। 

 াকুরদা। এোর তলে কাাঁটােলনর পার তেলক ততামালক চদলয় পাচরজাত 

তুচ লয় আনালেন। তসই দুেশলমর খেরটা আমরা তেন পাই োই। 

সুরঙ্গমা। ততামার নাচক তকালনা খের  তপলত োচক আতে!  রাজার কালজ 

তকান্ পেটালতই ো তুচম না িল ে। হ াৎ নতুন হুকুম এল  আমালদরই 

পে খুাঁলজ তেড়ালত হয়।  

োন 

পুষ্প েুলট তকান্ কুঞ্জেলন 

    তকান্ চনেৃলত তর,  তকান্ েহলন। 

      মাচত  আকু  দচেণোয়ু 

তসৌরেিঞ্চ  সঞ্চরলণ 

    তকান্ চনেৃলত তর,  তকান্ েহলন। 

কাচট  ক্লান্ত েসন্তচনর্া 

     োচহর-অঙ্গন-সঙ্গী-সলন। 

উৎসেরাজ তকাোয় চেরালজ— 

    তক  লয় োলে তস েেলন,  
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তকান্ চনেৃলত তর তকান্ েহলন॥ 

[ সুরঙ্গমার প্রিান 

রাজলের্ী ও কাঞ্চীরালজর প্রলের্ 

কাঞ্চী। ততামালক তেমন পরামর্শ চদলয়চে চ ক তসইরকম তকালরা।  েু  

না হয়।  

রাজলের্ী। েু  হলে না। 

কাঞ্চী। করলোদোলনর মলধেই রানীর প্রাসাদ। 

রাজলের্ী। হাাঁ মহারাজ,  তস আচম তদলখ চনলয়চে। 

কাঞ্চী। তসই উদোলন আগুন  াচেলয় তদলে— তার পলর অচিদালহর 

তো মাল র মলধে কােশচসচি করলত হলে। 

রাজলের্ী। চকেু অনেো হলে না। 

কাঞ্চী। তদলখা তহ েণ্ডরাজ,  আমার তকে ই মলন হলে,  আমরা চমলেে 

েলয় েলয় ি চে,  এ তদলর্ রাজা তনই। 

রাজলের্ী। তসই অরাজকতা দূর করোর জলনেই ততা আমার তিষ্টা। 

সাধারণ ত ালকর জলনে,  সতে তহাক চমলেে তহাক একটা রাজা িাইই— 

নইল  অচনষ্ট ঘলট। 

কাঞ্চী। তহ সাধু,  ত াকচহলতর জলনে ততামার এই আশ্চেশ তোেস্বীকার 

আমালদর সকল রই পলে একটা দৃষ্টান্ত। োেচে তে,  এই চহতকােশটা 

চনলজই করে।  ( সহসা  াকুরদালক তদচখয়া)  তক তহ,  তক তুচম। তকাোয় 

 ুচকলয় চেল । 

 াকুরদা।  ুচকলয় োচক চন। অতেন্ত েুদ্র েল  আপনালদর তিালখ পচড় 

চন। 

রাজলের্ী। ইচন এ তদলর্র রাজালক চনলজর েন্ধু েল  পচরিয় 

তদন, চনলেশালধরা চেশ্বাস কলর। 

 াকুরদা। েুচিমানলদর চকেুলতই সলন্দহ তঘালি না,  তাই চনলেশাধ চনলয়ই 

আমালদর কারোর। 

কাঞ্চী। তুচম আমালদর সে কো শুলনে?  
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 াকুরদা। আপনারা আগুন  াোোর পরামর্শ করচেল ন। 

কাঞ্চী। তুচম আমালদর েন্দী,  িল া চর্চেলর। 

 াকুরদা। আজ তলে েুচঝ এমচন কলরই ত ে পড় ?  

কাঞ্চী। চেড়্ চেড়্ কলর েকে কী?  

 াকুরদা। আচম ে চে,  তদলর্র টান কাচটলয় চকেুলতই নড়লত 

পারচেল ম না,  তাই েুচঝ চেতর- মহল  তটলন চনলয় োোর জলনে মচনলের 

তপয়াদা এ । 

কাঞ্চী। ত াকটা পাে  নাচক। 

রাজলের্ী। ওর কো োচর এল ালমল া— তোঝাই োয় না। 

কাঞ্চী। কো েত কম তোঝা োয় অেুঝরা ততই েচি কলর। চকন্তু 

আমালদর কালে তস েচন্দ খাটলে না। আমরা স্পষ্ট কোর কারোচর। 

 াকুরদা। তে আলজ্ঞ মহারাজ,  িুপ কর ুম। 
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৬ 

করলোদোন 

তরাচহণী। েোপারখানা কী। চকেু ততা েুঝলত পারচে তন। ( মা ীলদর 

প্রচত)  ততারা সে তাড়াতাচড় তকাোয় িল চেস। 

প্রেম মা ী। আমরা োইলর োচে। 

তরাচহণী। োইলর তকাোয় োচেস। 

চদ্বতীয় মা ী। তা জাচন তন,  আমালদর রাজা তডলকলে। 

তরাচহণী। রাজা ততা োোলনই আলে। তকান্ রাজা। 

প্রেম মা ী। ে লত পাচর তন। 

চদ্বতীয় মা ী। চিরচদন তে রাজার কাজ করচে তসই রাজা। 

তরাচহণী। ততারা সোই িল  োচে!  

প্রেম মা ী। হাাঁ,  সোই োে,  এখনই তেলত হলে। নইল  চেপলদ 

পড়ে।  

[ প্রিান 

তরাচহণী। এরা কী েল  েুঝলত পাচর তন— েয় করলে। তে নদীর পাচড় 

তেলে পড়লে তসই পাচড় তেলড় তেমন জন্তুরা পা ায় এই োোন তেলড় 

ততমচন সোই পাচ লয় োলে। 

তকার্ রালজর প্রলের্ 

তকার্ । তরাচহণী,  ততামালদর রাজা এেং কাঞ্চীরাজ তকাোয় তে  

জান। 

তরাচহণী। তাাঁরা এই োোলনই আলেন,  চকন্তু তকাোয় চকেুই জাচন তন। 

তকার্ । তালদর মন্ত্রণাটা চ ক েুঝলত পারচে তন। কাঞ্চীরাজলক চেশ্বাস 

কলর োল া কচর চন। 

[ প্রিান 
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তরাচহণী। রাজালদর মলধে কী একটা েোপার ি লে। র্ীঘ্র একটা দুথদশে 

ঘটলে। আমালক সুি জড়ালে না ততা?  

অেন্তীরাজ। ( প্রলের্ কচরয়া)  তরাচহণী,  রাজারা সে তকাোয় তে  

জান। 

তরাচহণী। তাাঁরা তক তকাোয় তার চ কানা করা র্ি। এইমাত্র 

তকার্ রাজ এখালন চেল ন। 

অেন্তী। তকার্ রালজর জলনে োেনা তনই। ততামালদর রাজা এেং 

কাঞ্চীরাজ তকাোয়। 

তরাচহণী। অলনকেণ তাাঁলদর তদচখ চন। 

অেন্তী। কাঞ্চীরাজ তকে ই আমালদর এচড়লয় এচড়লয় তেড়ালে। চনশ্চয় 

োাঁচক তদলে। এর মলধে তেলক োল া কচর চন। সখী,  এ োোন তেলক 

তেলরাোর পেটা তকাোয় জান। 

তরাচহণী। আচম ততা জাচন তন। 

অেন্তী। তদচখলয় চদলত পালর এমন তকালনা ত াক তনই?  

তরাচহণী। মা ীরা সে োোন তেলড় তেলে। 

অেন্তী। তকন তে । 

তরাচহণী। তালদর কো োল া েুঝলত পার ুম না। তারা ে ল ,  রাজা 

তালদর র্ীঘ্র োোন তেলড় তেলত েল লেন। 

অেন্তী। রাজা!  তকান্ রাজা। 

তরাচহণী। তারা স্পষ্ট কলর ে লত পারল  না। 

অেন্তী। এ ততা োল া কো নয়।  তেমন কলরই তহাক এখান তেলক 

তেলরাোর পে খুাঁলজ তের করলতই হলে। আর এক মুহূতশ এখালন নয়।  

[ দ্রুত প্রিান 

তরাচহণী। চিরচদন ততা এই োোলনই আচে চকন্তু আজ মলন হলে তেন 

োাঁধা পলড় তেচে,  তেচরলয় পড়লত না পারল  চনষ্কৃচত তনই। রাজালক তদখলত 

তপল  তে োাঁচি। পরশু েখন  তাাঁলক রানীর েু  চদ ুম তখন চতচন ততা 

একরকম আত্মচেস্মতৃ চেল ন— তার পর তেলক চতচন আমালক তকে ই 

পুরস্কার চদলেন। এই অকারণ পুরস্কালর আমার েয় আলরা োড়লে।— এত 
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রালত পাচখরা সে তকাোয় উলড় ি ত লে?  এরা হ াৎ এমন েয় তপ  

তকন। এখন ততা এলদর ওড়োর সময় নয়।  রানীর তপাষা হচরণী ও চদলক 

তদৌড়  তকাোয়। িপ া,  িপ া!  আমার ডাক শুন ই না। এমন ততা 

কখলনাই হয়  না। িার চদলকর চদেন্ত মাতাল র তিালখর মলতা হ াৎ  া  

হলয় উল লে। তেন িার চদলকই অকাল  সূেশাি হলে। চেধাতার এ কী 

উেত্ততা আজ!  েয় হলে। রাজার তদখা তকাোয় পাই। 
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৭ 

রানীর প্রাসাদ- দ্বার 

রাজলের্ী। এ কী কাণ্ড কলরে কাঞ্চীরাজ। 

কাঞ্চী। আচম তকে  এই প্রাসালদর কােটালতই আগুন ধরালত 

তিলয়চে ুম,  তস আগুন তে এত র্ীঘ্র এমন িার চদলক ধলর উ লে তস ততা 

আচম মলনও কচর চন। এ োোন তেলক তেলরাোর পে তকাোয় র্ীঘ্র েল  

দাও। 

রাজলের্ী। পে তকাোয় আচম ততা চকেুই জাচন তন। োরা আমালদর 

এখালন এলনচে  তালদর একজনলকও তদখচে তন। 

কাঞ্চী। তুচম ততা এ তদলর্র ত াক— পে চনশ্চয় জান। 

রাজলের্ী। অন্তঃপুলরর োোলন তকালনাচদনই প্রলের্ কচর চন। 

কাঞ্চী। তস আচম েুচঝ তন,  ততামালক পে ে লতই হলে,  নইল  

ততামালক দু- টকুলরা কলর তকলট তে ে। 

রাজলের্ী। তালত প্রাণ তেলরালে,  পে তেলরাোর তকালনা উপায় হলে 

না। 

কাঞ্চী। তলে তকন েল  তেড়াচেল  তুচমই এখানকার রাজা। 

রাজলের্ী। আচম রাজা না,  রাজা না। ( মাচটলত পচড়য়া তজাড়কলর)  

তকাোয় আমার রাজা,  রো কলরা। আচম পাচপষ্ঠ,  আমালক রো কলরা। 

আচম চেলদ্রাহী,  আমালক দণ্ড দাও,  চকন্তু রো কলরা। 

কাঞ্চী। অমন র্ূনেতার কালে িীৎকার কলর  াে কী। ততেণ পে 

তের করোর তিষ্টা করা োক্।  

রাজলের্ী। আচম এইখালনই পলড় রই ুম— আমার ো হোর তাই হলে। 

কাঞ্চী। তস হলে না। পুলড় মচর ততা এক া মরে  না,  ততামালক সঙ্গী 

তনে। 

তনপেে হইলত। রো কলরা রাজা,  রো কলরা। িাচর চদলক আগুন। 
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কাঞ্চী। মূঢ়,  ওঠ্,  আর তদচর না। 

সুদর্শনা। ( প্রলের্ কচরয়া)  রাজা,  রো কলরা। আগুলন চঘলরলে। 

রাজলের্ী। তকাোয় রাজা। আচম রাজা নই।  

সুদর্শনা। তুচম রাজা নও!  

রাজলের্ী। আচম েণ্ড,  আচম পাষণ্ড। ( মুকুট মাচটলত তেচ য়া)  আমার 

ে না ধূচ সাৎ তহাক। 

[  কাঞ্চীরালজর সচহত প্রিান 

সুদর্শনা। রাজা নয়!  এ রাজা নয়!  তলে,  েেোন হুতার্ন,  দগ্ধ 

কলরা আমালক;  আচম ততামারই হালত আত্মসমপশণ করে।  তহ পােন,  

আমার  জ্জা,  আমার োসনা পুচড়লয় োই কলর তেল া। 

তরাচহণী। ( প্রলের্ কচরয়া)  রানী,  ও চদলক তকাোয় োও। ততামার 

অন্তঃপুলরর িার চদলক আগুন ধলর তেলে,  ওর মলধে প্রলের্ তকালরা না। 

সুদর্শনা। আচম তারই মলধে প্রলের্ করে।  এ আমারই মরোরই 

আগুন। 

[  প্রাসালদ প্রলের্ 
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৮ 

অন্ধকার কে 

রাজা। েয় তনই,  ততামার েয় তনই। আগুন এ ঘলর এলস তপৌাঁেলে 

না। 

সুদর্শনা। েয় আমার তনই— চকন্তু  জ্জা!   জ্জা তে আগুলনর মলতা 

আমার সলঙ্গ সলঙ্গ এলসলে। আমার মুখ- তিাখ,  আমার সমি হৃদয়টালক 

রাো কলর তরলখলে। 

রাজা। এ দাহ চমটলত সময়  ােলে। 

সুদর্শনা। তকালনাচদন চমটলে না,  তকালনাচদন চমটলে না। 

রাজা। হতার্ তহালয়া না রানী। 

সুদর্শনা। ততামার কালে চমেো ে ে  না রাজা— আচম আর- এক জলনর 

মা া ে ায় পলরচে। 

রাজা। ও মা াও তে আমার,  নইল  তস পালে তকাো তেলক। তস 

আমার ঘর  তেলক িুচর কলর এলনলে। 

সুদর্শনা। চকন্তু এ তে তারই হালতর তদওয়া। তেু ততা তোে করলত 

পার ুম না। েখন  িার চদলক আগুন আমার কালে এচেলয় এ  তখন 

একোর মলন কর ুম,  এই মা াটা আগুলন তেল  চদই। চকন্তু পার ুম না। 

আমার পাচপষ্ঠ মন ে ল ,  ঐ হার ে ায় চনলয় পুলড় মরে।  আচম 

ততামালক োইলর তদখে েল  পতলঙ্গর মলতা এ তকান্ আগুলন ঝাাঁপ চদ ুম। 

আচমও মচর তন,  আগুনও তনলে না,  এ কী জ্বা া!  

রাজা। ততামার সাধ ততা চমলটলে,  আমালক ততা আজ তদলখ চনল । 

সুদর্শনা। আচম চক ততামালক এমন সেশনালর্র মলধে তদখলত তিলয়চে ুম!  

কী তদখ ুম জাচন তন,  চকন্তু েুলকর মলধে এখলনা কাাঁপলে। 

রাজা। তকমন তদখল  রানী। 
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সুদর্শনা। েয়ানক,  তস েয়ানক। তস আমার স্মরণ করলতও েয় হয়।  

কাল া,  কাল া,  তুচম কাল া। আচম তকে  মুহূলতশর জলনে তিলয়চে ুম। 

ততামার মুলখর উপর আগুলনর আো ত লেচে — আমার মলন হ ,  ধূমলকত ু

তে আকালর্ উল লে তসই আকালর্র মলতা তুচম কাল া। তখনই  তিাখ েুলজ 

তে  ুম,  আর িাইলত পার ুম না— ঝলড়র তমলঘর মলতা কাল া,  কূ র্ূনে 

সমুলদ্রর মলতা কাল া— তারই তুোলনর উপলর সন্ধোর রচিমা।  

রাজা। আচম ততা ততামালক পূলেশই েল চে,  তে ত াক আলে োকলত 

প্রস্তুত না হলয়লে তস েখন  আমালক হ াৎ তদলখ সইলত পালর না;  আমালক 

চেপদ েল  মলন ক’ তর আমার কাে তেলক ঊধ্বশশ্বালস পা ালত িায়। এমন 

কতোর তদলখচে। তসইজলনে তসই দুঃখ তেলক োাঁচিলয় ক্রলম ক্রলম ততামার 

কালে পচরিয় চদলত তিলয়চে ুম। 

সদুর্শনা। চকন্তু পাপ এলস সমি তেলে চদল — এখন আর তে ততামার 

সলঙ্গ ততমন কলর পচরিয় হলত পারলে তা মলন করলতও পাচর তন। 

রাজা। হলে রানী,  হলে। তে কাল া তদলখ আজ ততামার েুক কাঁলপ 

তেলে তসই কাল ালতই একচদন ততামার হৃদয় চস্নগ্ধ হলয় োলে। নইল  

আমার োল াোসা চকলসর। 

োন 

আচম    রূলপ ততামায় তো াে না,  

                       োল াোসায় তো াে। 

আচম    হাত চদলয় দ্বার খু ে না তো,  

                       োন চদলয় দ্বার তখা াে। 

েরাে না েূষণোলর,  

সাজাে না েুল র হালর,  

তসাহাে আমার মা া কলর 

                ে ায় ততামার পরাে। 

জানলে না তকউ তকান্ তুোলন 

তরঙ্গদ  নািলে প্রালণ। 
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িাাঁলদর মলতা অ খ টালন 

                তজায়ালর তেউ ততা াে॥ 

সুদর্শনা। হলে না,  হলে না;  শুধু ততামার োল াোসায় কী হলে। 

আমার োল াোসা তে মুখ চেচরলয়লে। রূলপর তনর্া আমালক ত লেলে— তস 

তনর্া আমালক োড়লে না,  তস তেন আমার দুই িলে আগুন  াচেলয় 

চদলয়লে,  আমার স্বপন সুি ঝল্মল্ করলে। এই আচম ততামালক সে  কো 

ে  ুম,  এখন আমালক র্াচি দাও। 

রাজা। র্াচি শুরু হলয়লে। 

সুদর্শনা। চকন্তু তুচম েচদ আমালক তোে না কর আচম ততামালক তোে 

করে।  

রাজা। েতদূর সাধে তিষ্টা কলর তদলখা। 

সুদর্শনা। চকেু তিষ্টা করলত হলে না— ততামালক আচম সইলত পারচে 

তন। চেতলর চেতলর ততামার উপর রাে হলে। তকন তুচম আমালক— জাচন 

তন,  আমালক তুচম কী কলরে!  চকন্তু তকন তুচম এমনতলরা। তকন আমালক 

ত ালক েল চে ,  তুচম সুন্দর। তুচম তে কাল া,  কাল া— ততামালক আমার 

কখলনা োল া  ােলে না। আচম ো োল াোচস তা আচম তদলখচে— তা 

নচনর মলতা তকাম ,  চর্রীষ েুল র মলতা সুকুমার,  তা প্রজাপচতর মলতা 

সুন্দর। 

রাজা। তা মরীচিকার মলতা চমেো এেং েুদ্েুলদর মলতা র্ূনে। 

সুদর্শনা। তা তহাক,  চকন্তু আচম পারচে তন,  ততামার কালে দাাঁড়ালত 

পারচে তন। আমালক এখান তেলক তেলতই হলে। ততামার সলঙ্গ চম ন তস 

আমার পলে এলকোলরই অসম্ভে। তস চম ন চমেো হলে,  আমার মন  

অনে চদলক োলে। 

রাজা। একটওু তিষ্টা করলে না?  

সুদর্শনা। কা  তেলক তিষ্টা করচে— চকন্তু েতই তিষ্টা করচে ততই মন  

আলরা চেলদ্রাহী হলয় দাাঁড়ালে। আচম অশুচি,  আচম অসতী,  ততামার কালে 

োকল  এই ঘৃণা তকে ই আমালক আঘাত করলে। তাই আমার ইলে 
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করলে— দূলর িল  োই,  এত দূলর োই তেখালন ততামালক আমার আর 

মলন আনলত হলে না। 

রাজা। আো,  তুচম েতদূলর পার ততদূলরই িল  োও। 

সুদর্শনা। তুচম হাত চদলয় পে আটকাও না েল ই ততামার কাে তেলক 

পা ালত মলন এত চদ্বধা হয়।  তুচম তকলর্র গুে ধলর তজার কলর আমালক 

তটলন তরলখ দাও- না তকন। তুচম আমালক মালরা- না তকন। মালরা,  মালরা,  

আমালক মালরা। তুচম আমালক চকেু ে ে না,  তসইজলনেই আলরা অসহে 

তোধ হলে। 

রাজা। চকেু ে চে তন,  তক ততামালক ে ল । 

সুদর্শনা। অমন কলর নয় ,  অমন কলর নয় ,  িীৎকার কলর েল া,  

েজ্রেজশলন েল া—আমার কান তেলক অনে সক  কো ডুচেলয় চদলয় েল া— 

আমালক এত সহলজ তেলড় চদলয়া না,  তেলত চদলয়া না। 

রাজা। তেলড় তদে,  চকন্তু তেলত তদে তকন। 

সুদর্শনা। তেলত তদলে না?  আচম োেই। 

রাজা। আো োও। 

সুদর্শনা। তদলখা,  তা হল  আমার তদাষ তনই। তুচম আমালক তজার 

কলর ধলর রাখলত পারলত,  চকন্তু রাখল  না— আমালক োাঁধল  না।  আচম 

ি  ুম। ততামার প্রহরীলদর হুকুম দাও,  আমালক ত কাক। 

রাজা। তকউ ত কালে না। ঝলড়র মুলখ চেে তমঘ তেমন অোলধ িল  

ততমচন তুচম অোলধ িল  োও। 

সুদর্শনা। ক্রলমই তেে তেলড় উ লে,  এোর তনাের  চোঁড় । হয়লতা 

ডুেে,  চকন্তু আর চেরে না। 

[ দ্রুত প্রিান 

সুরঙ্গমার প্রলের্ ও োন 

েলয়লর তমার আঘাত কলরা 

       েীষণ,  তহ েীষণ। 

কচ ন কলর িরণ - ’ পলর 
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       প্রণত কলরা মন।  

তোঁলধে তমালর চনতেকালজ 

প্রািীলর- তঘরা ঘলরর মালঝ,  

চনতে তমালর তোঁলধলে সালজ 

       সালজর আেরণ। 

এলসা তহ ওলহ আকচস্মক,  

চঘচরয়া তেল া সক  চদক— 

মুি পলে উড়ালয় চনক 

       চনলমলষ এ জীেন। 

তাহার পলর প্রকার্ তহাক 

উদার তে সহাস তিাখ,  

তে অেয় র্াচন্তময় 

       স্বরূপ পুরাতন॥ 

সুদর্শনা। (পুনঃপ্রলের্ কচরয়া) রাজা, রাজা! 

সুরঙ্গমা। চতচন িল  তেলেন। 

সুদর্শনা। িল  তেলেন। আো তের্, তা হল  চতচন আমালক এলকোলর তেলড়ই 

চদল ন। আচম চেলর এ ুম, চকন্তু চতচন অলপো করল ন না। আো, োল াই হ — 

তা হল  আচম মুি। সুরঙ্গমা, আমালক ধলর রাখোর জলনে চতচন চক ততালক 

েল লেন। 

সুরঙ্গমা। না, চতচন চকেুই েল ন চন। 

সুদর্শনা। তকনই-ো ে লেন। ে োর ততা কো নয়। তা হল  আচম মুি। 

আো সুরঙ্গমা, একটা কো রাজালক চজজ্ঞাসা করে মলন কলরচে ুম, চকন্তু মুলখ 

তেলধ তে । েল্ তদচখ, েন্দীলদর চতচন চক প্রাণদণ্ড চদলয়লেন। 

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা ততা তকালনাচদন চেনার্ কলর র্াচি তদন না। 

সুদর্শনা। তা হল  ওলদর কী হ । 

সুরঙ্গমা। ওলদর চতচন তেলড় চদলয়লেন। কাঞ্চীরাজ পরােে স্বীকার কলর তদলর্ 

চেলর তেলেন। 

সুদর্শনা। শুলন োাঁি ুম।  
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সুরঙ্গমা। রানীমা, ততামার কালে আমার একচট প্রােশনা আলে। 

সুদর্শনা। প্রােশনা চক মুলখ জানালত হলে মলন কলরচেস। রাজার কাে তেলক এ 

পেশন্ত আচম েত আেরণ তপলয়চে সে ততালকই চদলয় োে— এ অ ংকার আমালক 

আর তর্াো পায় না। 

সুরঙ্গমা। মা, আচম োাঁর দাসী চতচন আমালক চনরােরণ কলরই সাচজলয়লেন। 

তসই আমার অ ংকার। ত ালকর কালে েেশ করলত পাচর এমন চকেুই চতচন আমালক 

তদন চন। 

সুদর্শনা। তলে তইু কী িাস। 

সুরঙ্গমা। আচম ততামার সলঙ্গ োে। 

সুদর্শনা। কী েচ স তুই! ততার প্রেুলক তেলড় দূলর োচে, এ চকরকম প্রােশনা। 

সুরঙ্গমা। দূলর নয় মা, তুচম েখন চেপলদর মুলখ িল ে, চতচন কালেই 

োকলেন। 

সুদর্শনা। পােল র মলতা েচকস তন। আচম তরাচহণীলক সলঙ্গ চনলত তিলয়চে ুম, 

তস তে  না। তুই তকান্ সাহলস তেলত িাস। 

সুরঙ্গমা। সাহস আমার তনই, র্চিও আমার তনই। চকন্তু আচম োে— সাহস 

আপচন আসলে, র্চিও হলে। 

সুদর্শনা। না, ততালক আচম চনলত পারে না। ততার কালে োকল  আমার েলড়া 

গ্লাচন হলে, তস আচম সইলত পারে না। 

সুরঙ্গমা। মা, ততামার সমি োল ামন্দ আচম চনলজর োলয় তমলখ চনলয়চে। 

আমালক পর কলর রাখলত পারলে না— আচম োেই। 

োন 

আচম     ততামার তপ্রলম হে সোর 

                  ক ঙ্কোেী। 

আচম      সক  দালে হে দাচে। 

ততামার   পলের কাাঁটা করে িয়ন— 

          তেো ততামার ধু ার র্য়ন 
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          তসো আাঁি  পাতে আমার 

               ততামার রালে অনুরােী! 

আচম      শুচি আসন তটলন তটলন 

          তেড়াে না চেধান তমলন— 

          তে পলঙ্ক ওই িরণ পলড় 

               তাহাচর োপ েলে মাচে॥ 
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৯ 

সুদর্শনার চপতা কানেকুব্জরাজ ও মন্ত্রী 

কানেকুব্জ। তস আসোর পূলেশই আচম সমি খের তপলয়চে। 

মন্ত্রী। রাজকনো নেলরর োচহলর নদীকূল  দাাঁচড়লয় আলেন, তাাঁলক অেেেশনা 

কলর আনোর জলনে ত াকজন পাচ লয় চদই? 

কানেকুব্জ। হতোচেনী স্বামীলক তোে কলর আসলে, অেেেশনা কলর তার তসই 

 জ্জা তঘাষণা কলর তদলে? অন্ধকার তহাক, রািায় েখন ত াক োকলে না তখন তস 

তোপলন আসলে। 

মন্ত্রী। প্রাসালদ তাাঁর োলসর েেেিা কলর চদই? 

কানেকুব্জ। চকেু করলত হলে না। ইো ক’তর তস আপনার এলকশ্বরী রানীর পদ 

তোে কলর এলসলে— এখালন রাজেৃলহ তালক দাসীর কালজ চনেুি োকলত হলে। 

মন্ত্রী। মলন েলড়া কষ্ট পালেন। 

কানেকুব্জ। েচদ তালক কষ্ট তেলক োাঁিালত তিষ্টা কচর তা হল  চপতা-নালমর 

তোেে নই। 

মন্ত্রী। তেমন আলদর্ কলরন তাই হলে। 

কানেকুব্জ। তস তে আমার কনো এ কো তেন প্রকার্ না হয়— তা হল  চেষম 

অনেশপাত ঘটলে! 

মন্ত্রী। অনলেশর আর্ঙ্কা তকন কলরন মহারাজ। 

কানেকুব্জ। নারী েখন আপন প্রচতষ্ঠা তেলক ভ্রষ্ট হয় তখন সংসালর তস েয়ংকর 

চেপদ হলয় তদখা তদয়। তুচম জান না, আমার এই কনোলক আচম আজ কী রকম 

েয় করচে। তস আমার ঘলরর মলধে র্চনলক সলঙ্গ কলর চনলয় আসলে।  
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১০ 

অন্তঃপরু 

সুদর্শনা। ো ো সুরঙ্গমা, তুই ো! আমার মলধে একটা রালের আগুন জ্ব লে— 

আচম কাউলক সহে করলত পারচে তন। তইু অমন র্ান্ত হলয় োচকস, ওলত আমার 

আলরা রাে হয়। 

সুরঙ্গমা। কার উপর রাে করে মা!  

সুদর্শনা। তস আচম জাচন তন, চকন্তু আমার ইলে করলে— সমি োরখার হলয় 

োক! অতেলড়া রানীর পদ এক মুহূলতশ চেসজশন চদলয় এ ুম, তস চক এমচন তকালণ 

 ুচকলয় ঘর ঝাাঁট তদোর জলনে। মর্া  জ্বল  উ লে না? ধরণী তকাঁলপ উ লে না? 

আমার পতন চক চর্উচ  েুল র খলস পড়া। তস চক নেলত্রর পতলনর মলতা অচিময় 

হলয় চদেন্তলক চেদীণশ কলর তদলে না। 

সুরঙ্গমা। দাোন  জ্বল  ও োর আলে গুমলর গুমলর তধাাঁওয়ায়— এখলনা সময় 

োয় চন। 

সুদর্শনা। রানীর মচহমা ধূচ সাৎ কলর চদলয় োইলর িল  এ ুম, এখালন আর 

তকউ তনই তে আমার সলঙ্গ চম লে? এক া— এক া আচম! আমার এতেলড়া তোে 

গ্রহণ কলর তনোর জলনে তকউ এক পা’ও োড়ালে না? 

সুরঙ্গমা। এক া তুচম না— এক া না। 

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, ততার কালে সচতে কলর ে চে, আমালক পাোর জলনে 

প্রাসালদ আগুন  াচেলয়চে , এলতও আচম রাে করলত পাচর চন— চেতলর চেতলর 

আনলন্দ আমার েুক তকাঁলপ তকাঁলপ উ চে । এতেলড়া অপরাধ! এতেলড়া সাহস! 

তসই সাহলসই আমার সাহস জাচেলয় চদল , তসই আনলন্দই আমার সমি তেল  

চদলয় আসলত পার ুম। চকন্তু তস চক তকে  আমার কল্পনা! আজ তকাোও তার 

চিহ্ন তদচখ না তকন। 

সুরঙ্গমা। তুচম োর কো মলন োেে তস ততা আগুন  াোয় চন, আগুন 

 াচেলয়চে  কাঞ্চীরাজ। 



রাজা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
5

 

সূচিপত্র  

সুদর্শনা। েীরু! েীরু! অমন মলনালমাহন রূপ— তার চেতলর মানুষ তনই। 

এমন অপদালেশর জলনে চনলজলক এতেলড়া েঞ্চনা কলরচে?  জ্জা!  জ্জা! চকন্তু 

সুরঙ্গমা, ততার রাজার চক উচিত চে  না আমালক এখলনা তেরাোর জলনে আলস। 

(সুরঙ্গমা চনরুত্তর) তুই োেচেস, তেরোর জলনে েেি হলয় উল চে! কখলনা না। 

রাজা এল ও আচম চেরতুম না। চকন্তু তস একোর োরণও করল  না! িল  োোর 

দ্বার এলকোলর তখা া রই ! োইলরর চনরােরণ রািা রানী েল  আমার জলনে 

একট ুতেদনা তোধ করল  না? তসও ততার রাজার মলতাই কচ ন? দীনতম পলের 

চেেুকও তার কালে তেমন আচমও ততমচন! িুপ কলর রইচ  তে। েল্ -না, ততার 

রাজার এ চকরকম েেেহার! 

সুরঙ্গমা। তস ততা সোই জালন— আমার রাজা চনষ্ঠুর, কচ ন, তালক চক তকউ 

তকালনাচদন ট ালত পালর। 

সুদর্শনা। তলে তইু তালক চদনরাচত্র এমন ডাচকস তকন। 

সুরঙ্গমা। তস তেন এইরকম পেশলতর মলতাই চিরচদন কচ ন োলক— আমার 

কাোয়, আমার োেনায় তস তেন টল্ মল্ না কলর। আমার দুঃখ আমারই োক্,  

তসই কচ লনরই জয় তহাক। 

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তদখ্ ততা, ঐ মাল র পালর পূেশচদেলন্ত তেন ধুল া উড়লে। 

সুরঙ্গমা। হাাঁ, তাই ততা তদখচে। 

সুদর্শনা। ঐ-লে, রলের ধ্বজার মলতা তদখালে না? 

সুরঙ্গমা। হাাঁ, ধ্বজাই ততা েলট। 

সুদর্শনা। তলে ততা আসলে! তলে ততা এ ! 

সুরঙ্গমা। তক আসলে। 

সুদর্শনা। আোর তক! ততার রাজা। োকলত পারলে তকন। এতচদন িুপ কলর 

আলে এই আশ্চেশ। 

সুরঙ্গমা। না, এ আমার রাজা নয়। 

সুদর্শনা। না তেচক! তুচম ততা সে জান! োচর কচ ন ততামার রাজা! চকেুলতই 

টল ন না! তদচখ তকমন না টল ন। আচম জানতুম তস েুলট আসলে। চকন্তু মলন 

রাচখস সুরঙ্গমা, আচম তালক একচদলনর জলনেও ডাচক চন। আমার কালে ততামার 

রাজা তকমন কলর হার মালন এোর তদলখ চনলয়া। সুরঙ্গমা, ো একোর তেচরলয় 
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চেলয় তদলখ আয় তে। (সুরঙ্গমার প্রিান) রাজা এলস আমালক ডাকল ই েুচঝ োে? 

কখলনা না। আচম োে না, োে না। 

সুরঙ্গমার প্রলের্ 

সুরঙ্গমা। মা, এ আমার রাজা নয়। 

সুদর্শনা। নয়? তইু সচতে ে চেস? এখলনা আমালক চনলত এ  না? 

সুরঙ্গমা। না, আমার রাজা এমন কলর ধুল া উচড়লয় আলস না। তস কখন 

আলস তকউ তটরই পায় না। 

সুদর্শনা। এ েুচঝ তলে— 

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরালজর সলঙ্গ তস’ই আসলে। 

সুদর্শনা। তার নাম কী জাচনস। 

সুরঙ্গমা। তার নাম সুেণশ। 

সুদর্শনা। তলে ততা তস আসলে। তেলেচে ুম, আেজশনার মলতা েুচঝ োইলর 

এলস পলড়চে, তকউ তনলে না— চকন্তু আমার েীর ততা আমালক উিার করলত 

আসলে। সুেণশলক তুই জানচতস? 

সুরঙ্গমা। েখন োলপর োচড় চে ুম তখন তস জুলয়ালখ ার দল — 

সুদর্শনা। না না, ততার মুলখ আচম তার তকালনা কো শুনলত িাই তন। তস আমার 

েীর, তস আমার পচরত্রাণকতশা। তার পচরিয় আচম চনলজই পাে। চকন্তু সরুঙ্গমা, 

ততার রাজা তকমন েল্ ততা। এত হীনতা তেলকও আমালক উিার করলত এ  না? 

আমার আর তদাষ চদলত পারচে তন। আচম এখালন চদনরাচত্র দাসীচেচর কলর তার 

জলনে চিরজীেন অলপো কলর োকলত পারে না। ততার মলতা দীনতা করা আমার 

দ্বারা হলে না। আো, সচতে েল্ , তইু ততার রাজালক খুে োল াোচসস? 

সুরঙ্গমার োন 

        আচম   তকে  ততামার দাসী। 

তকমন কলর আনে মুলখ ততামায় োল াোচস! 

         গুণ েচদ তমার োকত তলে 

         অলনক আদর চম ত েলে, 

চেনামূল ের তকনা আচম শ্রীিরণপ্রয়াসী॥ 
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১১ 

চর্চের 

কাঞ্চী। (কানেকুলব্জর দূলতর প্রচত) ততামালদর রাজালক চেলয় েল া তে, আমরা 

তাাঁর আচতেে গ্রহণ করলত আচস চন। রালজে চেলর োোর জলনে প্রস্তুত হলয় আচে, 

তকে  সুদর্শনালক এখানকার দাসীর্া া তেলক উিার কলর চনলয় োোর জলনেই 

অলপো। 

দূত। মহারাজ, স্মরণ রাখলেন, রাজকনো তাাঁর চপতৃেৃলহ আলেন। 

কাঞ্চী। কনো েতচদন কুমারী োলক ততচদনই চপতৃেূলহ তার আশ্রয়। 

দূত। চকন্তু পচতকুল র সলঙ্গও তাাঁর সম্বন্ধ আলে। 

কাঞ্চী। তস সম্বন্ধ চতচন তোে কলরই এলসলেন। 

দূত। জীেন োকলত তস সম্বন্ধ তোে করা োয় না; মালঝ মালঝ চেলেদ ঘলট, 

চকন্তু অেসান ঘটলতই পালর না। 

কাঞ্চী। তসজনে তকালনা সংলকাি তোধ করলত হলে না; কারণ, তাাঁর স্বামীই 

স্বয়ং তাাঁলক চেচরলয় চনলত এলসলেন। রাজন্!  

সুেণশ। কী মহারাজ! 

কাঞ্চী। ততামার মচহষীলক চক চপতৃেৃলহ দাসীলত্ব চনেুি তরলখ তুচম চির 

োকলে। 

সুেণশ। এমন কাপুরুষ আচম না। 

দূত। এ েচদ আপনার পচরহাস-োকে না হয় তা হল  রাজেেলন আচতেে 

চনলত চদ্বধা চকলসর। 

কাঞ্চী। রাজন্!  

সুেণশ। কী মহারাজ। 

কাঞ্চী। তুচম চক ততামার মচহষীলক চেো কলর চেচরলয় চনলয় োলে। 

সুেণশ। এও চক কখলনা হয়। 

দূত। তলে কী ইো কলরন। 
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কাঞ্চী। তসও চক ে লত হলে। 

সুেণশ। তা ততা েলটই। তস ততা েুঝলতই পারলেন। 

কাঞ্চী। মহারাজ েচদ সহলজ তাাঁর কনোলক আমালদর হালত সমপশণ না কলরন 

েচত্রয়ধমশ-অনুসালর ে পূেশক চনলয় োে, এই আমার তর্ষ কো। 

দূত। মহারাজ, আমালদর রাজালকও েচত্রয়ধমশ পা ন করলত হলে। চতচন ততা 

তকে  স্পধশাোকে শুলনই আপনার হালত কনো চদলয় তেলত পালরন না। 

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর তর্ানোর জলনেই প্রস্তুত হলয় এলসচে, এই কো 

রাজালক জানাও তে। 

[ দূলতর প্রিান 

সুেণশ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহচসকতা হলে। 

কাঞ্চী। তাই েচদ না হলে তলে এমন কালজ প্রেৃত্ত হলয় সুখ কী। 

সুেণশ। কানেকুব্জরাজলক েয় না করল ও িল , চকন্তু— 

কাঞ্চী। ‘চকন্তু’ তক েয় করলত আরম্ভ করল  জেলত চনরাপদ জায়ো খুাঁলজ 

পাওয়া োয় না। 

সুেণশ। সতে েচ  মহারাজ, ঐ চকন্তুচট তদখা তদন না, চকন্তু ওাঁর কাে তেলক 

চনরাপলদ পা াোর জায়ো জেলত তকাোও তনই। 

কাঞ্চী। চনলজর মলন েয় োকল ই ঐ চকন্তুর তজার তেলড় ওল ।  

সুেণশ। তেলে তদখুন- না, োোলন কী কাণ্ডটা হ । আপচন আটঘাট তোঁলধই ততা 

কাজ কলরচেল ন, তার মলধেও তকাো চদলয় চকন্তু এলস েুলক পড় । চতচনই ততা 

রাজা, তাাঁলক মানে না তেলেচে ুম— আর না তমলন োকোর তজা রই  না। 

কাঞ্চী। েলয় মানুলষর েুচি নষ্ট হয়, তখন মানুষ ো-তা তমলন েলস। তসচদন 

ো ঘলটচে  তসটা অকস্মাৎ ঘলটচে । 

সুেণশ। আপচন োাঁলক অকস্মাৎ ে লেন আচম তাাঁলকই চকন্তু ে ল ম। 

তকালনামলত তাাঁলক োাঁচিলয় ি ল ই তলে োাঁিন। 

তসচনলকর প্রলের্ 

তসচনক। মহারাজ, তকার্ রাজ অেন্তীরাজ ও কচ লঙ্গর রাজা সথসলনে 

আসলেন সংোদ তপ ুম। 
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[প্রিান 

কাঞ্চী। ো েয় করচে ুম তাই হ । সুদর্শনার প ায়ন-সংোদ রলট চেলয়লে। 

এখন সকল  চমল  কাড়াকাচড় কলর সক লকই েেেশ হলত হলে। 

সুেণশ। কাজ তনই মহারাজ! এ-সমি োল া  েণ নয়। আচম চনশ্চয় ে চে, 

আমালদর রাজাই এই তোপন সংোদটা রচটলয় চদলয়লেন। 

কাঞ্চী। তকন। তালত তাাঁর  াে কী। 

সুেণশ। ত ােীরা পরস্পর কাটাকাচট তোঁড়াচোঁচড় কলর মরলে— মালঝর তেলক 

োাঁর ধন চতচন চনলয় োলেন। 

কাঞ্চী। এখন তের্ েুঝচে, তকন ততামালদর রাজা তদখা তদন না। েলয় তাাঁলক 

সেশত্রই তদখা োলে, এই তাাঁর তকৌর্ । চকন্তু এখলনা আচম ে চে, ততামালদর রাজা 

আোলোড়াই োাঁচক। 

সুেণশ। চকন্তু মহারাজ, আমালক তেলড় চদন। 

কাঞ্চী। ততামালক োড়লত পারচে তন, ততামালক এই কালজ আমার চেলর্ষ 

প্রলয়াজন। 

তসচনলকর প্রলের্ 

তসচনক। চেরাট পাঞ্চা  ও চেদেশ -রাজও এলসলেন। তাাঁলদর চর্চের নদীর ও 

পালর। 

[প্রিান 

কাঞ্চী। আরলম্ভ আমালদর সক লক চমল  কাজ করলত হলে। কানেকুলব্জর সলঙ্গ 

েুিটা আলে হলয় োক, তার পলর একটা উপায় করা োলে। 

সুেণশ। আমালক ঐ উপায়টার মলধে েচদ না টালনন তা হল  চনচশ্চন্ত হলত 

পাচর। অচম অচত হীন েেচি, আমার দ্বারা— 

কাঞ্চী। তদলখা তহ েণ্ড, উপায় চজচনসটাই হলে হীন। চসাঁচড় ে , রািা ে , 

পালয়র ত ালতই োলক। উপায় েচদ উচ্চলশ্রণীর হয়, তালক েেেহালর  াোলত 

অলনক চিন্তার দরকার কলর। ততামার মলতা ত াকলক চনলয় কাজ িা াোর সুচেলধ 

এই তে, তকালনাপ্রকার েণ্ডাচম করলত হয় না। চকন্তু আমার মন্ত্রীর সলঙ্গ পরামর্শ 

করলত তেল ও িুচরলক ত াকচহত নাম না চদল  শুনলত খারাপ  ালে।  
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সুেণশ। চকন্তু তদলখচে, মন্ত্রীমর্ায় কোটার আস  অেশটাই েুলঝ তনন। 

কাঞ্চী। এই োষাতত্ত্বটকুু তার জানা না োকল  তালক মন্ত্রী না কলর 

তোয়া ঘলরর োর চদতুম। োই, রাজাগুল ালক একোর তোলড়র মলতা তিল  চদলয় 

আচস তে। সকল রই েচদ রাজার িা  হয় তা হল  িতুরঙ্গ তখ া িল  না। 
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১২ 

অন্তঃপরু 

সুদর্শনা। েুি এখলনা ি লে? 

সুরঙ্গমা। হাাঁ, এখলনা ি লে। 

সুদর্শনা। েুলি োোর পূলেশ োো এলস ে ল ন, তুই একজলনর হাত তেলক 

তেলড় এলস আজ সাতজনলক তটলন আনচ । ইলে করলে, ততালক সাত টুকলরা কলর 

ওলদর সাতজলনর মলধে োে কলর চদই। সচতেই েচদ তাই করলতন, োল া হত। 

সুরঙ্গমা! 

সুরঙ্গমা। কী মা! 

সুদর্শনা। ততার রাজার েচদ রো করোর র্চি োকত তা হল  আজ চতচন চক 

চনচশ্চন্ত হলয় োকলত পারলতন। 

সুরঙ্গমা। মা, আমালক তকন ে ে। আমার রাজার হলয় উত্তর তদোর র্চি চক 

আমার আলে। উত্তর েচদ তদন ততা চনলজই এমচন কলর তদলেন তে, কালরা েুঝলত 

চকেু োচক োকলে না। েচদ না তদন তা হল  সক লকই চনেশাক্ হলয় োকলত হলে। 

আচম চকেুই েুচঝ তন জাচন, তসইজলনে তকালনাচদন তাাঁর চেিার কচর তন। 

সুদর্শনা। েলুি তক তক তোে চদলয়লে েল্ ততা। 

সুরঙ্গমা। সাতজন রাজাই তোে চদলয়লে। 

সুদর্শনা। আর তকউ না? 

সুরঙ্গমা। সুেণশ েলুির পূলেশই তোপলন পা াোর তিষ্টা করচে — কাঞ্চীরাজ 

তালক চর্চেলর েন্দী কলর তরলখলেন। 

সুদর্শনা। আমার মৃতুেই োল া চে । চকন্তু রাজা, রাজা, আমার চপতালক রো 

করোর জলনে েচদ আসলত তা হল  ততামার ের্ োড়ত তে কমত না। আমার 

অপরালধ চতচন র্াচি পান তকন? 

সুরঙ্গমা। সংসালর আমরা ততা তকউ এক া নই মা, োল ামন্দ সক লকই 

োে কলর চনলত হয়— তসইজলনেই েয়, নইল  এক ার জলনে েয় চকলসর। 
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সুদর্শনা। তদখ্ সুরঙ্গমা, আচম েখন তেলক এখালন এলসচে কতোর হ াৎ মলন 

হলয়লে, আমার জান ার নীলি তেলক তেন েীণা োজলে। 

সুরঙ্গমা। তা হলে, তকউ হয়লতা োজায়। 

সুদর্শনা। তসখানটা ঘন েন, অন্ধকার,মাো োচড়লয় কতোর তদখলত তিষ্টা 

কচর, োল া কলর চকেু তদখলত পাই তন। 

সুরঙ্গমা। হয়লতা তকালনা পচেক োয়ায় েলস চেশ্রাম কলর আর োজায়। 

সুদর্শনা। তা হলে। চকন্তু আমার মলন পলড় আমার তসই োতায়নচট। সন্ধোর 

সময় তসলজ এলস আচম তসখালন দাাঁড়াতুম আর আমালদর তসই দীপ-লনোলনা 

োসরঘলরর অন্ধকার তেলক োলনর পার োন, তালনর পর তান তোয়ারার মুলখর 

ধারার মলতা উচ্ছ্বচসত হলয় আমার সামলন এলস তেন নানা  ী ায় ঝলর ঝলর 

পড়ত। তসই োনই ততা তকান্ অন্ধকালরর চেতর তেলক তেচরলয় এলস তকান্ 

অন্ধকালরর চদলক আমালক তডলক চনলয় তেত। 

সুরঙ্গমা। আহা মা,লস কী অন্ধকার! তসই অন্ধকালরর দাসী আচম। 

সুদর্শনা। আমার জলনে তসখান তেলক তুই তকন এচ । 

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আোর হালত ধলর চেচরলয় চনলয় োলেন, এই আদরটকুু 

পাোর জলনে। 

সুদর্শনা। না না, চতচন আসলেন না। চতচন আমালদর একোলর তেলড় চদলয়লেন। 

তকনই ো না োড়লেন। অপরাধ ততা কম কচর চন। 

সুরঙ্গমা। েচদ তেলড় চদলতই পালরন তা হল  তাাঁলক আর দরকার তনই, তা 

হল  চতচন তনই, তা হল  আমার তসই অন্ধকার এলকোলর র্ূনে— তার মলধে তেলক 

েীণা োলজ চন, তকউ ডালক চন— সমি েঞ্চনা। 

দ্বারীর প্রলের্ 

সুদর্শনা। তক তুচম। 

দ্বারী। আচম এই প্রাসালদর দ্বারী। 

সুদর্শনা। কী খের, র্ীঘ্র েল া। 

দ্বারী। আমালদর মহারাজ েন্দী হলয়লেন। 

সুদর্শনা। েন্দী হলয়লেন! মা তো েসুন্ধরা! 
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মূেশা 
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১৩ 

েন্দী কানেকুব্জরাজ, অনোনে রাজেণ ও সুেণশ 

কাঞ্চী। রাজেণ, রণলেলত্রর কাজ তর্ষ হ ? 

কচ ঙ্গ। কই তর্ষ হ । েীরলত্বর পুরস্কারচট গ্রহণ করোর পূলেশই আর-একোর 

ততা েীরলত্বর পচরিয় চদলত হলে। 

কাঞ্চী। মহারাজ, এখালন ততা আমরা জয়মা ে চনলত আচস চন, েরমা ে 

চনলত এলসচে। 

চেদেশ। তসই মা া চক জয় ক্ষ্মীর হাত তেলক চনলত হলে না। 

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুলরই তস মা া োাঁো হলে। রি-মাখা 

হালত তসটা চেে করলত তেল  েু  ধু ায়  ুচটলয় পড়লে। 

কচ ঙ্গ। চকন্তু মহারাজ, পঞ্চর্র আমালদর সাতজলনর দাচে তমটালেন কী 

কলর।  

কাঞ্চী। তা েচদ েল ন, সাতজলনর দাচে ততা রণিণ্ডীও তমটালত পালরন না। 

তকার্ । কাঞ্চীরাজ, ততামার প্রিােচট কী পচরষ্কার কলরই েল া। 

কাঞ্চী। আমার প্রিাে এই, স্বয়ংেরসোয় রাজকনো স্বয়ং োাঁর ে ায় মা া 

তদলেন, এই েসলন্তর সে তা চতচনই  াে করলেন। 

চেদেশ। এ প্রিাে উত্তম, আমার এলত সম্মচত আলে। 

সকল । আমালদরও আলে। 

কানেকুব্জ। রাজেণ, আমালক েধ করুন, অেো দ্বন্দ্বেুলি আাান করচে, 

আপনারা আসুন— আমালক জীচেত-মৃতুের হালত সমপশণ করলেন না।  

কাঞ্চী। আপনার কনো পচতকু  তোে কলর এলসলেন। তার অচধক দুঃখ 

আমরা আপনালক চদচে তন। এখন তে প্রিাে করল ম তালত চতচন সম্মান  াে 

করলেন। 

তকার্ । শুে লি কা ই স্বয়ংেলরর চদন চির তহাক। 

কাঞ্চী। তসই োল া। 
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চেদেশ। আমরা আলয়াজলন প্রেৃত্ত হই তে। 

কাঞ্চী। কচ ঙ্গরাজ, েন্দী এখন আপনার আশ্রলয়ই রইল ন। 

[ কাঞ্চী েেতীত অনে রাজেলণর প্রিান 

কাঞ্চী। ওলহ েণ্ডরাজ! 

সুেণশ। কী আলদর্। 

কাঞ্চী। এখন মহারেীরা সরলেন। এোর চর্খণ্ডীলক সামলন চনলয় অগ্রসর 

হলত হলে। 

সুেণশ। মহারালজর কোটা স্পষ্ট েুঝলত পারচে তন। 

কাঞ্চী। তসখালন ততামালক আমার েত্রধর হলয় েসলত হলে। 

সুেণশ। চকংকর প্রস্তুত আলে, চকন্তু তালত মহারালজর উপকারটা কী হলে। 

কাঞ্চী। ওলহ সুেণশ, তদখলত পাচে ততামার েুচিটা কম েল ই অহংকারটাও 

কম। রানী সুদর্শনা ততামালক কী িলে তদলখলেন তসটা এখলনা ততামার ধারণার 

মলধে প্রলের্ কলর চন তদখচে। োই তহাক, চতচন ততা রাজসোয় েত্রধলরর ে ায় 

মা া চদলত পারলেন না, অেি অচধক দূলর তেলতও মন সরলে না; অতএে তেমন 

কলরই তহাক, এ মা া আমারই রাজেলত্রর োয়ায় এলস পড়লে। 

সুেণশ। মহারাজ, আমার সম্বলন্ধ এই-লে সে অমূ ক কল্পনা করলেন, এ 

অচত েয়ানক কল্পনা। তদাহাই আপনার, আমালক এই চমেো চেপচত্তজাল র মলধে 

জড়ালেন না— আমালক মুচি চদন। 

কাঞ্চী। কাজচট তর্ষ হলয় তেল ই ততামালক মুচি চদলত এক মুহূতশও চে ম্ব 

করে না। উলের্েচসচি হলয় তেল ই উপায়টালক তকউ আর চিরস্মরণীয় কলর 

রালখ না। 
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১৪ 

োতায়ন 

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা 

সুদর্শনা। তা হল  স্বয়ংেরসোয় আমালক তেলতই হলে? নইল  চপতার 

প্রাণরো হলে না? 

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ ততা এইরকম েল লেন। 

সুদর্শনা। এই চক রাজার উচিত কো। চতচন চক চনলজর মুলখ েল লেন? 

সুরঙ্গমা। না,তাাঁর দতূ সুেণশ এলস জাচনলয় তেলে। 

সুদর্শনা। চধক্ ,চধক্ আমালক। 

সুরঙ্গমা। তসইসলঙ্গ কতকগুচ  শুকলনা েু  চদলয় আমালক ে ল , ততামার 

রানীলক তোল া, েসন্ত-উৎসলের এই স্মচৃতচিহ্ন োইলর েত মচ ন হলয় আসলে 

অন্তলর ততই নেীন হলয় চেকচর্ত হলে। 

সুদর্শনা। িুপ কর্, িুপ কর্, আমালক আর দগ্ধ কচরস তন। 

সুরঙ্গমা। ঐ তদলখা, সোয় রাজারা সে েলসলেন। ঐ োাঁর োলয় তকালনা 

আেরণ তনই, তকে  মুকুলট একচট েুল র মা া জড়ালনা, উচনই হলেন কাঞ্চীর 

রাজা। সুেণশ তাাঁর চপেলন োতা ধলর দাাঁচড়লয় আলে। 

সুদর্শনা। ঐ সুেণশ! তইু সচতে ে চেস? 

সুরঙ্গমা। হাাঁ মা, আচম সচতে ে চে। 

সুদর্শনা। ওলকই আচম তসচদন তদলখচে ুম? না, না। তস আচম আল ালত 

অন্ধকালর োতালস েলন্ধলত চমল  আর-একটা কী তদলখচে ুম। ও নয়, ও নয়।  

সুরঙ্গমা। সকল  ততা েল , ওলক তিালখ তদখলত সনু্দর। 

সুদর্শনা। ঐ সনু্দলরও মন তোল ! আমার এ পাপ-লিাখলক কী চদলয় ধুল  এর 

গ্লাচন িল  োলে। 

সুরঙ্গমা। তসই কাল ার মলধে ডুচেলয় ধুলত হলে— তসই আমার রাজার সক -

রূপ-লডাোলনা রূলপর মলধে। রূলপর কাচ  ো-চকেু তিালখ ত লেলে সে োলে। 
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সুদর্শনা। চকন্তু সুরঙ্গমা, এমন েুল ও মানুষ তোল  তকন।  

সুরঙ্গমা। েু  োেলে েল  তোল । 

প্রচতহারী। (প্রলের্ কচরয়া) স্বয়ংেরসোয় রাজারা অলপো কলর আলেন। 

[ প্রিান 

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অেগুেলনর িাদরখানা চনলয় আয় তে। 

[ সুরঙ্গমার প্রিান 

রাজা, আমার রাজা! তুচম আমালক তোে কলরে, উচিত চেিারই কলরে। চকন্তু 

আমার অন্তলরর কো চক তুচম জানলে না। (েুলকর েসলনর চেতর হইলত েুচরকা 

োচহর কচরয়া) তদলহ আমার ক ুষ ত লেলে, এ তদহ আজ আচম সোর সমলে 

ধুল ায়  ুচটলয় োে। চকন্তু হৃদলয়র মলধে আমার দাে  ালে চন— েুক চিলর তসটা 

চক ততামালক আজ জাচনলয় তেলত পারে না। ততামার তসই চম লনর অন্ধকার ঘরচট 

আমার হৃদলয়র চেতলর আজ র্ূনে হলয় রলয়লে— তসখানকার দরজা তকউ তখাল  

চন প্রেু। তস চক খু লত তুচম আর আসলে না। তলে দ্বালরর কালে ততামার েীণা আর 

োজলে না? তলে আসুক মৃতুে, আসুক— তস ততামার মলতাই কাল া, ততামার মলতাই 

সুন্দর, ততামার মলতাই তস মন হরণ করলত জালন। তস তুচমই, তস তুচম। 

োন 

এ অন্ধকার ডুোও ততামার অত  অন্ধকালর, 

ওলহ     অন্ধকালরর স্বামী! 

এলসা চনচেড়, এলসা েেীর, এলসা জীেনপালর, 

আমার     চিলত্ত এলসা নাচম। 

এ তদহমন চম ালয় োক, হইয়া োক হারা, 

ওলহ     অন্ধকালরর স্বামী! 

োসনা তমার, চেকৃচত তমার, আমার ইোধারা 

ওই     িরলণ োক োচম। 

চনেশাসলন োাঁধা আচে দুেশাসনার তডালর, 

ওলহ     অন্ধকালরর স্বামী। 

সে োাঁধলন ততামার সালে েন্দী কলরা তমালর, 



রাজা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
9

 

সূচিপত্র  

ওলহ,     আচম োাঁধনকামী। 

আমার চপ্রয়, আমার তশ্রয়, আমার তহ পরম, 

ওলহ     অন্ধকালরর স্বামী— 

সক  ঝ’তর সক  ে’তর আসুক তস িরম, 

ওলো,     মরুক-না এই আচম॥ 
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১৫ 

স্বয়ংেরসো 

রাজেণ 

চেদেশ। ওলহ কাঞ্চীরাজ, ততামার অলঙ্গ তে তকালনা আেরণ রাখ চন। 

কাঞ্চী। তকালনা আর্া তনই ে’ত । আেরলণ তে পরােেলক চদ্বগুণ  জ্জা তদলে। 

কচ ঙ্গ। েত আেরণ সমিই েত্রধলরর অলঙ্গ তদখচে। 

চেরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ োহে তর্াোর হীনতা প্রিার করলত িান। চনলজর 

তদলহ ওাঁর তপৌরুলষর অচেমান অনে তকালনা আেরণ রাখলতই তদয় চন। 

তকার্ । ওাঁর তকৌর্  জাচন, সমি আেরণধারীলদর মাঝখালন উচন আেরণ-

েজশলনর দ্বারাই চনলজর মচহমা প্রমাণ করলত িান। 

পাঞ্চা । তসটা চক উচন োল া করলেন। সকল ই জালন, রমণীর তিাখ পতলঙ্গর 

মলতা— আেরলণর দীচপ্তলত সকল র আলে েুলট এলস পলড়। 

কচ ঙ্গ। চকন্তু, আর কত চে ম্ব হলে। 

কাঞ্চী। অধীর হলেন না কচ ঙ্গরাজ, চে লম্বই ে  মধুর হলয় তদখা তদয়। 

কচ ঙ্গ। ে  চনশ্চয় পাে জানল  চে ম্ব সইত। তোলের আর্া অচনচশ্চত, তাই 

দর্শলনর আর্ায় উৎসুক আচে। 

কাঞ্চী। আপনার নেীন তেৌেন, এ েয়লস োরংোর আর্ালক তোে করল ও 

তস প্রেল্ ো নারীর মলতা চেলর চেলর আলস— আমালদর আর তসচদন তনই। 

কচ ঙ্গ। চকন্তু শুে িলে উত্তীণশ হলয় োয়! 

কাঞ্চী। েয় তনই, শুেগ্রহও দু শে দর্শলনর জলনে অলপো করলে। েচদ চনলেশাধ 

নাও কলর তলে চপ্রয়দর্শলন অশুেগ্রলহরও দৃচষ্ট প্রসে হলয় উ লে। 

চেদেশ। চেরাটরাজ, আপচন োত্রা কলরচেল ন কলে। 

চেরাট। সুসময় তদলখই তেচরলয়চে ুম। তদেজ্ঞ েল চে , োত্রা সে  হলেই। 

পাঞ্চা । আমরা সকল ই ততা শুেলোে তদলখ তেচরলয়চে, চকন্তু কৃপণ চেধাতা 

ততা একচট তে ে  রালখন চন। 
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তকার্ । এই ে চট তোে করালনাই হয়লতা শুেগ্রলহর কাজ। 

কাঞ্চী। এ কী উদাসীলনর মলতা কো ে ে তকার্ রাজ! ে  তোে করাোর 

জলনে এত আলয়াজলনর কী দরকার চে । 

তকার্ । চে  তেচক। কামনা না কলর ততা তোে করা োয় না। কাঞ্চীরাজ, 

আমালদর আসনগুল া তেন তকাঁলপ উ  । এ চক েূচমকম্প নাচক।  

কাঞ্চী। েূচমকম্প? তা হলে। 

চেদেশ। চকম্বা হয়লতা আর-লকালনা রাজার তসনেদ  এলস পড় । 

কচ ঙ্গ। তা হলত পালর, চকন্তু তা হল  ততা দূলতর মুলখ সংোদ পাওয়া তেত। 

চেদেশ। আমার কালে এটা চকন্তু দু শেণ েল  মলন হলে। 

কাঞ্চী। েলয়র িলে সে  েণই দু শেণ। 

চেদেশ। অদষৃ্টপুরুষলক েয় কচর, তসখালন েীরত্ব খালট না। 

পাঞ্চা । চেদেশরাজ, আজলককার শুেকালেশ চদ্বধা জচেলয় চদলয়া না। 

কাঞ্চী। অদৃষ্ট েখন দৃষ্ট হলেন তখন তাাঁর সলঙ্গ তোঝাপড়া কলর োলে। 

চেদেশ। তখন হয়লতা সময় োকলে না। আমার আর্ঙ্কা হলে, তেন একটা— 

কাঞ্চী। ঐ ‘তেন একটা’ র কো তু লেন না— ওটা আমালদরই সৃচষ্ট, অেি 

আমালদরই চেনার্ কলর। 

কচ ঙ্গ। োইলর োজনা োজলে নাচক। 

পাঞ্চা । োজনা েল ই তোধ হলে। 

কাঞ্চী। তলে আর কী, চনশ্চয়ই রানী সুদর্শনা। চেধাতা এতেণ পলর আমালদর 

োেেে  চনলয় আসলেন— এ তাাঁরই পালয়র র্ব্দ। (জনাচন্তলক) সুেণশ,অমনতলরা 

সংকুচিত হলয় আোর আড়াল  আপনালক  ুচকলয় তরলখা না। ততামার হালত আমার 

রাজেত্র কাাঁপলে তে। 

তোিৃলেলর্  াকুরদার প্রলের্ 

কচ ঙ্গ। ও কী ও! ও তক! 

পাঞ্চা । চেনা আাালন প্রলের্ কলর ত াকটা তক তহ।  

চেরাট। স্পধশা ততা কম নয়! কচ ঙ্গরাজ, তুচম এলক তরাধ কলরা। 

কচ ঙ্গ। আপনারা েলয়ালজেষ্ঠ োকলত আমার অগ্রসর হওয়া অলর্ােন হলে। 
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চেদেশ। তর্ানা োক-না কী েল । 

 াকুরদা। রাজা এলসলেন। 

চেদেশ। (সিচকত হইয়া) রাজা! 

পাঞ্চা । তকান্ রাজা। 

কচ ঙ্গ। তকাোকার রাজা। 

 াকুরদা। আমার রাজা। 

চেরাট। ততামার রাজা। 

কচ ঙ্গ। তক। 

তকার্ । তক তস। 

 াকুরদা। আপনারা সকল ই জালনন চতচন তক। চতচন এলসলেন। 

চেদেশ। এলসলেন? 

তকার্ । কী তাাঁর অচেপ্রায়। 

 াকুরদা। চতচন আপনালদর আাান কলরলেন। 

কাঞ্চী। ইস্ ! আাান! কীোলে আাান কলরলেন। 

 াকুরদা। তাাঁর আাান চেচন তেোলে গ্রহণ করলত ইো কলরন োধা তনই— 

সক প্রকার অেেেশনাই প্রস্তুত আলে। 

চেরাট। তুচম তক। 

 াকুরদা। আচম তাাঁর তসনাপচতলদর মলধে একজন। 

কাঞ্চী। তসনাপচত? চমলেে কো। েয় তদখালত এলসে? তুচম মলন কলরে 

ততামার েদ্মলের্ আমার কালে ধরা পলড় চন? ততামালক চে েণ চিচন। তুচম আোর 

তসনাপচত! 

 াকুরদা। আপচন আমালক চ ক চিলনলেন। আমার মলতা অেম তক আলে। তে ু

আমালকই আজ চতচন তসনাপচতর তের্ পচরলয় পাচ লয় চদলয়লেন— েলড়া েলড়া 

েীরলদর ঘলর েচসলয় তরলখলেন। 

কাঞ্চী। আো, উপেুি সমালরালহ আমন্ত্রণ রো করলত োে— চকন্তু উপচিত 

একটা কাজ আলে, তসটা তর্ষ হওয়া পেশন্ত তাাঁলক অলপো করলত হলে। 

 াকুরদা। েখন চতচন আাান কলরন তখন চতচন আর অলপো কলরন না। 

তকার্ । আচম তাাঁর আাান স্বীকার করচে। এখনই োে।  
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চেদেশ। কাঞ্চীরাজ, অলপো করার কোটা োল া ত কলে না। আচম ি  ুম। 

কচ ঙ্গ। আপচন প্রেীণ, আমরা আপনারই অনুসরণ করে। 

পাঞ্চা । ওলহ কাঞ্চীরাজ, চপেলন তিলয় তদলখা, ততামার রাজেত্র ধু ায় 

 ুলটালে; ততামার েত্রধর কখন পাচ লয়লে জানলতও পার চন। 

কাঞ্চী। আো, আচমও োচে রাজদূত! চকন্তু সোয় নয়, রণলেলত্র। 

 াকুরদা। রণলেলত্রই আমার প্রেুর সলঙ্গ আপনার পচরিয় হলে, তসও অচত 

উত্তম প্রর্ি িান। 

চেরাট। ওলহ, আমরা সকল  হয়লতা কাল্পচনক েলয় েঙ্গ চদচে— তর্ষকাল  

তদখচে একা কাঞ্চীরালজরই চজত হলে। 

পাঞ্চা । তা হলত পালর। ে টা প্রায় হালতর কালে এলসলে, এখন েীরুতা 

কলর তসটা তেল  োওয়া োল া হলে না। 

কচ ঙ্গ। কাঞ্চীর সলঙ্গ তোে তদওয়াই তশ্রয়। ও েখন এতটা সাহস করলে তখন 

ও চক চকেু চেলেিনা না কলরই করলে। 
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১৬ 

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা 

সুদর্শনা। েুি ততা তর্ষ হলয় তে । এখন আমার রাজা আসলেন কখন।  

সুরঙ্গমা। তা ততা ে লত পাচর তন— পে তিলয় েলস আচে। 

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, েুলকর চেতরটালত আনলন্দ এমন কাাঁপলে তে, তেদনালোধ 

হলে।  জ্জালতও মলর োচে—মুখ তদখাে তকমন কলর! 

সুরঙ্গমা। এোর এলকোলর হার তমলন তাাঁর কালে োও, তা হল  আর  জ্জা 

োকলে না। 

সুদর্শনা। স্বীকার ততা করলতই হলে চিরচদলনর মলতা আমার হার হলয় তেলে, 

চকন্তু এতচদন েেশ কলর তাাঁর কালে সকল র তিলয় তেচর্ আদলরর দাচে কলর এলসচে 

চকনা— তসটা এলকোলর তেলড় চদলত পারচে তন। সোই তে ে ত, আমার অলনক 

রূপ, অলনক গুণ! সোই তে ে ত, আমার উপলর রাজার অনুগ্রলহর অন্ত তনই! 

তসইজলনেই ততা সকল র সামলন আমার হৃদয় নত হলত এত  জ্জা তোধ করলে। 

সুরঙ্গমা। অচেমান না ঘুিল  ততা  জ্জাও ঘুিলে না। 

সুদর্শনা। তাাঁর কাে তেলক আদর পাোর ইো তে চকেুলত মন তেলক ঘুিলত 

িায় না। 

সুরঙ্গমা। সে ঘুিলে রানীমা! তকে  একচট ইো োকলে, চনলজলক চনলেদন 

করোর ইো। 

সুদর্শনা। তসই আাঁধার ঘলরর ইো— তদখা নয়, তর্ানা নয়, িাওয়া নয়, তকে  

েেীলরর মলধে আপনালক তেলড় তদওয়া! সুরঙ্গমা, তসই আর্ীেশাদ কর্ তেন— 

সুরঙ্গমা। কী ে  তুচম! আচম আর্ীেশাদ করে চকলসর! 

সুদর্শনা। সকল র কালে নত হলয় আচম আর্ীেশাদ তনে। সোই ে ত, এত 

প্রসাদ রাজা আর কাউলক তদন চন। তাই শুলন হৃদয় এত র্ি হলয়লে তে, আমার 

রাজালকও আঘাত করলত তপলরচে। এত র্ি হলয়লে তে, নুইলত  জ্জা করলে। এ 

 জ্জা কাটালত হলে— সমি পৃচেেীর কালে চনিু হোর চদন আমার এলসলে। চকন্তু 
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কই, রাজা এখলনা তকন আমালক চনলত আসলেন না। আলরা চকলসর জলনে চতচন 

অলপো করলেন। 

সুরঙ্গমা। আচম ততা েল চে, আমার রাজা চনষ্ঠুর— েলড়া চনষ্ঠুর। 

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই ো, একোর তাাঁর খের চনলয় আয় তে। 

সুরঙ্গমা। তকাোয় তাাঁর খের তনে তা ততা চকেুই জাচন তন।  াকুরদালক ডাকলত 

পাচ লয়চে— চতচন এল  হয়লতা 

তাাঁর কাে তেলক সংোদ পাওয়া োলে। 

 াকুরদার প্রলের্ 

সুদর্শনা। শুলনচে, তুচম আমার রাজার েন্ধু— আমার প্রণাম গ্রহণ কলরা, 

আমালক আর্ীেশাদ কলরা। 

 াকুরদা। কর কী, কর কী রানী! আচম কালরা প্রণাম গ্রহণ কচর তন। আমার 

সলঙ্গ সকল র হাচসর সম্বন্ধ। 

সুদর্শনা। ততামার তসই হাচস তদচখলয় দাও, আমালক সুসংোদ চদলয় দাও। 

েল া, আমার রাজা কখন আমালক চনলত আসলেন। 

 াকুরদা। ঐ ততা েলড়া র্ি কো চজজ্ঞাসা করল । আমার েন্ধুর োেেচতক 

চকেুই েুচঝ তন, তার আর ে ে কী। েুি ততা তর্ষ হলয় তে — চতচন তে তকাোয় 

তার সন্ধান তনই। 

সুদর্শনা। িল  চেলয়লেন! 

 াকুরদা। সাড়ার্ব্দ ততা চকেুই পাই তন। 

সুদর্শনা। িল  চেলয়লেন! ততামার েন্ধু এমচন েন্ধু! 

 াকুরদা। তসইজলনে ত ালক তালক চনলন্দও কলর, সলন্দহও কলর। চকন্তু আমার 

রাজা তালত তখয়া ও কলর না। 

সুদর্শনা। িল  তেল ন! ওলর ওলর, কী কচ ন, কী কচ ন! একোলর পাের, 

এলকোলর েজ্র! সমি েুক চদলয় ত  চে— েুক তেলট তে — চকন্তু নড়  না! 

 াকুরদা, এমন েন্ধুলক চনলয় ততামার িল  কী কলর। 

 াকুরদা। চিলন চনলয়চে তে— সুলখ দুঃলখ তালক চিলন চনলয়চে— এখন আর তস 

কাাঁদালত পালর না। 

সুদর্শনা। আমালকও তস চক চিনলত তদলে না। 
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 াকুরদা। তদলে তেচক— নইল  এত দুঃখ চদলে তকন। োল া কলর চিচনলয় 

তলে োড়লে। তস ততা সহজ ত াক নয়। 

সুদর্শনা। আো আো, তদখে তার কতেলড়া চনষ্ঠরুতা। এই জান ার কালে 

আচম িুপ কলর পলড় োকে, এক পা নড়ে না— তদচখ তস তকমন না আলস। 

 াকুরদা। চদচদ, ততামার েয়স অল্প, তজদ কলর অলনক চদন পলড় োকলত 

পার। চকন্তু আমার তে এক মুহূতশ তেল ও ত াকসান তোধ হয়। পাই না-পাই 

একোর খুাঁজলত তেলরাে। 

[প্রিান 

সুদর্শনা। িাই তন, তালক িাই তন। সরুঙ্গমা, ততার রাজালক আচম িাই তন। 

চকলসর জলনে তস েুি করলত এ । আমার জলনে এলকোলরই না? তকে  েীরত্ব 

তদখাোর জলনে? 

সুরঙ্গমা। তদখাোর ইলে তাাঁর েচদ োকত তা হল  এমন কলর তদখালতন, 

কালরা আর সলন্দহ োকত না। তদখাল ন আর কই। 

সুদর্শনা। ো ো, িল  ো— ততার কো অসহে তোধ হলে। এত নত করল  তেু সাধ 

চমট  না? চেশ্বসুি ত ালকর সামলন আমালক এইখালন তেল  তরলখ চদলয় িল  

তে ? 
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১৭ 

নােচরকদ  

প্রেম। ওলহ, এতগুল া রাজা একত্র হলয়  ড়াই োচধলয় চদলয়, োে ুম খুে 

তামার্া হলে— চকন্তু তদখলত তদখলত কী তে হলয় তে  োল া তোঝাই তে  না। 

চদ্বতীয়। তদখল  না? ওলদর চনলজলদর মলধেই তো মা  তেলধ তে — তকউ 

তে কাউলক চেশ্বাস কলর না। 

তৃতীয়। পরামর্শ চ ক রই  না তে। তকউ এলোলত িায়, তকউ চপলোলত িায়; 

তকউ এ চদলক োয়, তকউ ও চদলক োয়, এলক চক আর েুি েল । 

প্রেম। ওরা ততা  ড়াইলয়র চদলক তিাখ রালখ চন— ওরা পরস্পলরর চদলকই 

তিাখ তরলখচে । 

চদ্বতীয়। তকে ই োেচে —  ড়াই কলর মরে আচম, আর তার ে  তোে 

করলে আর-লকউ। 

তৃতীয়। চকন্তু  লড়চে  কাঞ্চীরাজ, তস কো ে লতই হলে। 

প্রেম। তস তে তহলরও হারলত িায় না। 

চদ্বতীয়। তর্ষকাল  অস্ত্রটা এলকোলর তার েুলক এলস  াে ।  

তৃতীয়। তার আলে তস তে পলদ পলদই হারচে  তা তেন তটরও পাচে  না। 

প্রেম। অনে রাজারা ততা তালক তেল  তক তকাোয় পা া  তার চ ক তনই। 

চদ্বতীয়। চকন্তু শুলনচে, কাঞ্চীরাজ মলর চন। 

তৃতীয়। না, চিচকৎসায় তোঁলি তে , চকন্তু তার েুলকর মলধে তে হালরর চিহ্নটা 

আাঁকা রই  তস ততা আর এ জলে মুেলে না। 

প্রেম। রাজারা তকউ পাচ লয় রো পায় চন, সোই ধরা পলড়লে। চকন্তু চেিারটা 

চকরকম হ । 

চদ্বতীয়। আচম শুলনচে, সক  রাজারই দণ্ড হলয়লে, তকে  কাঞ্চীর রাজালক 

চেিার-কতশা চনলজর চসংহাসলনর দচেণপালশ্বশ েচসলয় স্বহলি তার মাোয় রাজমুকুট 

পচরলয় চদলয়লে। 
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তৃতীয়। এটা চকন্তু এলকোলরই তোঝা তে  না। 

চদ্বতীয়। চেিারটা তেন তকমন তেখাপ রকম তর্ানালে। 

প্রেম। তা ততা েলটই। অপরাধ ো-চকেু কলরলে তস ততা ঐ কাঞ্চীর রাজা। 

এরা ততা একোর ত ালে, একোর েলয়,লকে  এলোচে  আর চপলোচে । 

তৃতীয়। এ তকমন হ । তেন োঘটা তে  তোঁলি আর তার ত জটা তে  কাটা। 

চদ্বতীয়। আচম েচদ চেিারক হতুম তা হল  কাঞ্চীলক চক আর আি রাখতুম। 

ওর আর চিহ্ন তদখাই তেত না। 

তৃতীয়। কী জাচন োই, মি মি চেিারকতশা— ওলদর েুচি একরকলমর! 

প্রেম। ওলদর েুচি েল  চকেু আলে চক। ওলদর সেই মচজশ। তকউ ততা ে োর 

ত াক তনই। 

চদ্বতীয়। ো েচ স োই, আমালদর হালত র্াসলনর োর েচদ পড়ত তা হল  

এর তিলয় তের োল া কলর িা ালত পারতুম। 

তৃতীয়। তস চক একোর কলর ে লত। 
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১৮ 

পে 

 াকুরদা ও কাঞ্চীরাজ 

 াকুরদা। এ কী কাঞ্চীরাজ, তুচম পলে তে! 

কাঞ্চী। ততামার রাজা আমায় পলেই তের কলরলে। 

 াকুরদা। ঐ ততা তার স্বোে। 

কাঞ্চী। তার পলর আর চনলজর তদখা তনই। 

 াকুরদা। তসও তার এক তকৌতুক। 

কাঞ্চী। চকন্তু আমালক এমন কলর আর কতচদন এড়ালে। েখন চকেুলতই তালক 

রাজা েল  মানলতই িাই চন তখন তকাো তেলক কা থের্াখীর মলতা এলস এক 

মুহূলতশ আমার ধ্বজা পতাকা তেলে উচড়লয় োরখার কলর চদল ; আর, আজ তার 

কালে হার মানোর জলনে পলে পলে ঘুলর তেড়াচে, তার আর তদখাই তনই। 

 াকুরদা। তা তহাক, তস েত েলড়া রাজাই তহাক, হার-মানার কালে তালক 

হার মানলতই হলে। চকন্তু রাজন্ , রালত্র তেচরলয়ে তে? 

কাঞ্চী। ঐ  জ্জাটকুু এখলনা োড়লত পাচর চন। কাঞ্চীর রাজা ো ায় মুকুট 

সাচজলয় ততামার রাজার মচন্দর খুাঁলজ তেড়ালে এই েচদ চদলনর আল ায় ত ালক 

তদলখ তা হল  তে তারা হাসলে। 

 াকুরদা। ত ালকর ঐ দর্া েলট। ো তদলখ তিাখ চদলয় জ  তেচরলয় োয়, 

তাই তদলখই োাঁদররা হালস। 

কাঞ্চী। চকন্তু  াকুরদা, ততামার এ কী কাণ্ড! তসই উৎসলের তেল লদর 

এখালনও জুচটলয় এলনে? চকন্তু তসখালন োরা ততামার চপলে চপলে ঘুরত তালদর 

তদখচে তন েলড়া। 

 াকুরদা। আমার র্ম্ভু-সুধলনর দ ? তারা এোর  ড়াইলয় মলরলে। 

কাঞ্চী। মলরলে? 
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 াকুরদা। হাাঁ, তারা আমালক ে ল ,  াকুরদা, পচণ্ডতরা ো েল  আমরা 

চকেুই েুঝলত পাচর তন, তুচম তে োন োও তার সলঙ্গও ে া তম ালত পাচর তন, 

চকন্তু একটা কাজ আমরা করলত পাচর— আমরা মরলত পাচর। আমালদর েুলি 

চনলয় োও, জীেনটা সােশক কলর আচস। তা, তেমন কো ততমন কাজ। সকল র 

আলে চেলয় তারা দাাঁড়া , সকল র আলেই তারা প্রাণ চদলয় েলস আলে। 

কাঞ্চী। চসলধ রািা ধলর সে েুচিমানলদর তিলয় এচেলয় তে  আর-চক। এখন 

এই তেল র দ  চনলয় কী ো ে ী াটা ি লে। 

 াকুরদা। এোরকার েসন্ত-উৎসেটা নানা তেলত্র নানারকম হলয় তে , তাই 

সক  পা ার মলধে চদলয় এলদর ঘুচরলয় চনলয় তেড়াচে। তসচদন োোলনর মলধে 

চদলয় চদচেে  া  হলয় উল চে — রণলেলত্রও মন্দ জলম চন। তস ততা িুক , আজ 

আোর আমালদর েলড়া রািার েলড়াচদন। আজ ঘলরর মানুষলদর পলে তের 

করোর জলনে দচেণ-হাওয়ার মলতা দ ে  চনলয় তেচরলয়চে। ধর্ ততা তর োই, 

ততালদর তসই দরজায় ঘা তদোর োনটা ধর্। 

োন 

আচজ    েসন্ত জাগ্রত দ্বালর। 

তে     অেগুচেত কুচেত জীেলন 

          তকালরা না চেড়চম্বত তালর। 

আচজ    খুচ লয়া হৃদয়দ  খুচ লয়া, 

আচজ    েুচ লয়া আপন-পর েুচ লয়া, 

এই     সংেীতমুখচরত েেলন 

তে     েন্ধ তরচঙ্গয়া তুচ লয়া। 

এই     োচহর-েুেলন চদর্া হারালয় 

চদলয়া    েড়ালয় মাধুরী োলর োলর। 

অচত    চনচেড় তেদনা েনমালঝ তর 

আচজ    পল্ললে পল্ললে োলজ তর। 

দূলর    েেলন কাহার পে িাচহয়া 

আচজ    েোকু  েসুন্ধরা সালজ তর। 



রাজা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
1

 

সূচিপত্র  

তমার    পরালন দচখনোয়ু  াচেলে— 

কালর    দ্বালর দ্বালর কর হাচন মাচেলে। 

এই     তসৌরেচো া রজনী 

কার    িরলণ ধরণীতল  জাচেলে। 

ওলো    সুন্দর, েল্লে, কান্ত, 

তে     েম্ভীর আাান কালর॥ 
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১৯ 

পে 

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা 

সুদর্শনা। তোঁলিচে, তোঁলিচে সুরঙ্গমা! হার তমলন তলে তোঁলিচে। ওলর োস্ তর! 

কী কচ ন অচেমান! চকেুলতই ে লত িায় না। আমার রাজা তকন আমার কালে 

আসলত োলে, আচমই তাাঁর কালে োে, এই কোটা তকালনামলতই মনলক ে ালত 

পারচে ুম না। সমি রাতটা তসই জানা ায় পলড় ধুল ায়  ুচটলয় তকাঁলদচে, দচেলন 

হাওয়া েুলকর তেদনার মলতা হুহু কলর েলয়লে, আর কৃষ্ণিতুদশর্ীর অন্ধকালর েউ-

কো-কও িার পহর রাত তকে ই তডলকলে— তস তেন অন্ধকালরর কাো। 

সুরঙ্গমা। আহা, কা লকর রাতটা মলন হলয়চে  তেন চকেুলতই আর তপাহালত 

িায় না। 

সুদর্শনা। চকন্তু ে ল  চেশ্বাস করচে তন, তারই মলধে োর োর আমার মলন 

হচে , তকাোয় তার েীণা োজচে । তে চনষ্ঠুর তার কচ ন হালত চক অমন চমনচতর 

সুর োলজ। োইলরর ত াক আমার অসম্মানটাই তদলখ তে , চকন্তু তোপন রালত্রর 

তসই সুরটা তকে  আমার হৃদয় োড়া আর ততা তকউ শুন  না। তস েীণা তইু চক 

শুলনচেচ  সুরঙ্গমা! না, তস আমার স্বপ্ন? 

সুরঙ্গমা। তসই েীণা শুনে েল ই ততা ততামার কালে কালে আচে। অচেমান-

ে ালনা সুর োজলে তজলনই কান তপলত পলড় চে ুম। 

সুদর্শনা। তার পণটাই রই , পলে তের করল  তলে োড়ল । চম ন হল  এই 

কোটাই তালক ে ে তে, আচমই এলসচে, ততামার আসার অলপো কচর চন। ে ে, 

তিালখর জ  তে লত তে লত এলসচে, কচ ন পে োেলত োেলত এলসচে। এ েেশ 

আচম োড়ে না। 

সুরঙ্গমা। চকন্তু তস েেশও ততামার চটকলে না। তস তে ততামারও আলে এলসচে , 

নইল  ততামালক তের কলর কার সাধে। 
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সুদর্শনা। তা হয়লতা এলসচে । আোস তপলয়চে ুম, চকন্তু চেশ্বাস করলত পাচর চন। 

েতেণ অচেমান কলর েলস চে ুম ততেণ মলন হলয়চে , তসও আমালক তেলড় 

চেলয়লে। অচেমান োচসলয় চদলয় েখনই রািায় তেচরলয় পড় ুম তখনই মলন হ — 

তসও তেচরলয় এলসলে, রািা তেলকই তালক পাওয়া শুরু কলরচে। এখন আমার মলন 

আর তকালনা োেনা তনই। তার জলনে এত তে দুঃখ, এই দুঃখই আমালক তার সঙ্গ 

চদলে। এত কলষ্টর রািা আমার পালয়র ত ায় তেন সুলর সুলর তেলজ উ লে। এ 

তেন আমার েীণা, আমার দুঃলখর েীণা— এরই তেদনার োলন চতচন এই কচ ন 

পােলর এই শুকলনা ধুল ায় আপচন তেচরলয় এলসলেন, আমার হাত ধলরলেন— তসই 

আমার অন্ধকার ঘলরর মলধে তেমন কলর হাত ধরলতন— হ াৎ িমলক উল  োলয় 

কাাঁটা চদলয় উ ত— এও তসইরকম। তক ে ল  চতচন তনই! সুরঙ্গমা, তুই চক েুঝলত 

পারচেস তন চতচন  ুচকলয় এলসলেন? 

সুরঙ্গমার োন 

অন্ধকালরর মালঝ আমায় ধলরে দুই হালত। 

কখন তুচম এল , তহ নাে, মৃদুিরণপালত। 

তেলেচেল ম, জীেনস্বামী 

ততামায় েুচঝ হারাই আচম— 

আমায় তুচম হারালে না েুলঝচে আজ রালত। 

তে চনর্ীলে আপন হালত চনচেলয় চদল ম আল া 

তারই মালঝ তুচম ততামার ধ্রুেতারা জ্বাল া 

ততামার পলে ি া েখন 

ঘুলি তে , তদচখ তখন— 

আপচন তুচম আমার পলে  ুচকলয় ি  সালে॥ 

সুদর্শনা। ও তক ও! তিলয় তদখ্ সুরঙ্গমা, এত রালত্র এই আাঁধার পলে আলরা 

একজন পচেক তেচরলয়লে তে! 

সুরঙ্গমা। মা, এ তে কাঞ্চীর রাজা তদখচে। 

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা? 
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সুরঙ্গমা। েয় তকালরা না মা! 

সুদর্শনা। েয়! েয় তকন করে। েলয়র চদন আমার আর তনই। 

কাঞ্চীরাজ। (প্রলের্ কচরয়া) মা, তুচমও িল ে েুচঝ? আচমও এই এক পলেরই 

পচেক। আমালক চকেুমাত্র েয় তকালরা না। 

সুদর্শনা। োল াই হলয়লে কাঞ্চীরাজ, আমরা দুজলন তাাঁর কালে পার্াপাচর্ 

িল চে, এ চ ক হলয়লে। ঘর তেলড় তেলরাোর মুলখই ততামার সলঙ্গ আমার তোে 

হলয়চে , আজ ঘলর তেরোর পলে তসই তোেই তে এমন শুেলোে হলয় উ লে তা 

আলে তক মলন করলত পারত। 

কাঞ্চী। চকন্তু মা, তুচম তে তহাঁলট িল ে এ ততা ততামালক তর্াো পায় না। েচদ 

অনুমচত কর তা হল  এখনই রে আচনলয় চদলত পাচর। 

সুদর্শনা। না না, অমন কো তোল া না— তে পে চদলয় তাাঁর কাে তেলক দূলর 

এলসচে তসই পলের সমি ধুল াটা পা চদলয় মাচড়লয় মাচড়লয় চেরে, তলেই আমার 

তেচরলয় আসা সােশক হলে। রলে কলর চনলয় তেল  আমালক োাঁচক তদওয়া হলে। 

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুচমও ততা আজ ধুল ায়। এ পলে ততা হাচত তঘাড়া রে 

কালরা তদচখ চন। 

সুদর্শনা। েখন রানী চে ুম তখন তকে  তসানারূলপার মলধেই পা তেল চে, 

আজ তাাঁর ধুল ার মলধে িল  আমার তসই োেেলদাষ খচণ্ডলয় তনে। আজ আমার 

তসই ধুল ামাচটর রাজার সলঙ্গ পলদ পলদ এই ধুল ামাচটলত চম ন হলে— এ সুলখর 

খের তক জানত। 

সুরঙ্গমা। রানীমা, ঐ তদলখা, পূেশ চদলক তিলয় তদলখা, তোর হলয় আসলে। আর 

তদচর তনই মা— তাাঁর প্রাসালদর তসানার িূড়ার চর্খর তদখা োলে। 

োন 

তোর হ  চেোেরী, পে হ  অেসান। 

শুন ওই ত ালক ত ালক উল  আল ালকরই োন। 

        ধনে হচ  ওলর পান্থ, 

        রজনী জােরক্লান্ত, 

ধনে হ  মচর মচর ধু ায় ধূসর প্রাণ। 
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        েলনর তকাল র কালে 

        সমীরণ জাচেয়ালে। 

        মধুচেেু সালর সালর 

        আেত কুলঞ্জর দ্বালর। 

        হ  তে োত্রা সারা, 

        তমাে তমাে অশ্রুধারা, 

 জ্জােয় তে  ঝচর, ঘুচি  তর অচেমান॥ 

 াকুরদার প্রলের্ 

 াকুরদা। তোর হ  চদচদ, তোর হ । 

সুদর্শনা। ততামালদর আর্ীেশালদ তপৌাঁলিচে  াকুরদা, তপৌাঁলিচে। 

 াকুরদা। চকন্তু আমালদর রাজার রকম তদলখে? রে তনই, োদে তনই, 

সমালরাহ তনই। 

সুদর্শনা। ে  কী, সমলরাহ তনই? ঐ-লে আকার্ এলকোলর রাো, েু েলন্ধর 

অেেেশনায় োতাস এলকোলর পচরপূণশ। 

 াকুরদা। তা তহাক। আমালদর রাজা েত চনষ্ঠুর তহাক, আমরা ততা ততমন 

কচ ন হলত পাচর তন— আমালদর তে েেো  ালে। এই দীনলেলর্ তুচম রাজেেলন 

োে, এ চক আমরা সহে করলত পাচর। একট ুদাাঁড়াও, আচম েুলট চেলয় ততামার 

রানীর তের্টা চনলয় আচস। 

সুদর্শনা। না না না! তস রানীর তের্ চতচন আমালক চিরচদলনর মলতা 

োচড়লয়লেন, সোর সামলন আমালক দাসীর তের্ পচরলয়লেন— তোঁলিচে, তোঁলিচে। 

আচম আজ তাাঁর দাসী— তে-লকউ তাাঁর আলে, আচম আজ সকল র নীলি। 

 াকুরদা। র্ত্রুপে ততামার এ দর্া তদলখ পচরহাস করলে তসইলট আমালদর 

অসহে হয়। 

সুদর্শনা। র্ত্রুপলের পচরহাস অেয় তহাক, তারা আমার োলয় ধুল া চদক। 

আজলকর চদলনর অচেসালর তসই ধুল াই তে আমার অঙ্গরাে। 

 াকুরদা। এর উপলর আর কো তনই। এখন আমালদর েসন্ত-উৎসলের তর্ষ 

তখ াটাই ি ুক— েুল র তরণু এখন োক্ , দচেলন হাওয়ায় এোর ধুল া উচড়লয় 
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চদক। সকল  চমল  আজ ধূসর হলয় প্রেুর কালে োে। চেলয় তদখে তার োলয়ও 

ধুল া মাখা। তালক েুচঝ তকউ োলড় মলন করে? তে পায়, তার োলয় মুল া মুল া 

ধুল া তদয় তে! তস ধুল া তস তঝলড়ও তেল  না। 

কাঞ্চী।  াকুরদা, ততামালদর এই ধুল ার তখ ায় আমালক েুল া না। আমার 

এই রাজলের্টালক এমচন মাচট কলর চনলয় তেলত হলে োলত এলক আর তিনা না 

োয়। 

 াকুরদা। তস আর তদচর হলে না োই! তেখালন তনলে এলসে এখালন েত 

ততামার চমলেে মান সে ঘুলি তেলে, এখন তদখলত তদখলত রে চেলর োলে। আর, 

এই আমালদর রানীলক তদলখা— ও চনলজর উপর োচর রাে কলরচে — মলন 

কলরচে , েয়না তেল  চদলয় চনলজর েুেনলমাহন রূপলক  াঞ্ছনা তদলে— চকন্তু, তস 

রূপ অপমালনর আঘালত আলরা েুলট পলড়লে, তস তেন তকাোও আর চকেু োকা 

তনই। আমালদর রাজাচটর চনলজর নাচক রূলপর সম্পকশ তনই, তাই ততা এই চেচিত্র 

রূপ তস এত োল াোলস,এই রূপই ততা তার েলের অ ংকার। তসই রূপ আপনার 

েলেশর আেরণ ঘুচিলয় চদলয়লে। আজ আমার রাজার ঘলর কী সুলর তে এতেলণ 

েীণা তেলজ উল লে তাই তর্ানোর জলনে প্রাণটা েট্ েট্ করলে। 

সুরঙ্গমা। ঐ-লে সূেশ উ  । 
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সূচিপত্র  

২০ 

অন্ধকার ঘর 

সুদর্শনা। প্রেু, তে আদর তকলড় চনলয়ে তস আদর আর চেচরলয় চদলয়া না। 

আচম ততামার িরলণর দাসী, আমালক তসোর অচধকার দাও। 

রাজা। আমালক সইলত পারলে? 

সুদর্শনা। পারে রাজা, পারে। আমার প্রলমাদেলন, আমার রানীর ঘলর, 

ততামালক তদখলত তিলয়চে ুম েল ই ততামালক এমন চেরূপ তদলখচে ুম— তসখালন 

ততামার দালসর অধম দাসলকও ততামার তিলয় তিালখ সুন্দর ত লক। ততামালক ততমন 

কলর তদখোর তৃষ্ণা আমার এলকোলর ঘুলি তেলে। তুচম সুন্দর নও প্রেু, সুন্দর 

নও, তুচম অনুপম। 

রাজা। ততামারই মলধে আমার উপমা আলে। 

সুদর্শনা। েচদ োলক ততা তসও অনুপম। আমার মলধে ততামার তপ্রম আলে, 

তসই তপ্রলমই ততামার োয়া পলড়, তসইখালনই তুচম আপনার রূপ আপচন তদখলত 

পাও। তস আমার চকেুই নয়, তস ততামার। 

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘলরর দ্বার এলকোলর খুল  চদ ুম। এখানকার  ী া 

তর্ষ হ । এলসা, এোর আমার সলঙ্গ এলসা, োইলর িল  এলসা— আল ায়।  

সুদর্শনা। োোর আলে আমার অন্ধকালরর প্রেুলক, আমার চনষ্ঠুরলক, আমার 

েয়ানকলক প্রণাম কলর চনই। 

 

 

 


