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ভূচিকা 
রাজা ও রানী আিার অল্পবয়কসর রিনা, শসই আিার প্রথি নাটক শেখার 

শিষ্টা। 

সুচিত্রা এবং চবক্রকির সম্বকের িকযয একচট চবকরায আকে— সুচিত্রার িৃত্ুযকত্ 

শসই চবকরাকযর সিাযা হয়। চবক্রকির শে প্রিণ্ড আসচি পূণণভাকব সুচিত্রাকক ্রহহণ 

করবার অন্তরায় চেে, সুচিত্রার িৃত্ুযকত্ শসই আসচির অবসান হওয়াকত্ শসই 

োচন্তর িকযযই সুচিত্রার সত্য উপেচি চবক্রকির পকে সম্ভব হে, এইকটই রাজা 

ও রানীর িূে কথা। 

রিনার শদাকষ এই ভাবচট পচরস্ফুট হয় চন। কুিার ও ইোর শপ্রকির বৃাান্ত 

অপ্রাসচিকত্ার দ্বারা নাটককক বাযা চদকয়কে এবং নাটককর শেষ অংকে কুিার শে 

অসংগত্ প্রাযানয োভ ককরকে ত্াকত্ নাকটযর চবষয়চট হকয়কে ভার্রহ্ত  ও 

চদ্বযাচবভি। এই নাটককর অচন্তকি কুিাকরর িৃত্ুয দ্বারা িিৎকার উৎপাদকনর শিষ্টা 

প্রকাে শপকয়কে — এই িৃত্ুয আখযানযারার অচনবােণ পচরণাি নয়।  

অকনকচদন যকর রাজা ও রানীর ত্রুচট আিাকক পীড়া চদকয়কে। চকেুচদন পূকবণ 

শ্রীিান গগকনন্দ্রনাথ েখন এই নাটকচট অচভনকয়র উদ কোগ ককরন ত্খন এটাকক 

েথাসম্ভব সংচেপ্ত ও পচরবচত্ণত্ ককর একক অচভনয়কোগয করবার শিষ্টা 

ককরচেেুি। শদখেুি এিনত্করা অসম্পণূণ সংস্কাকরর দ্বারা সংকোযন সম্ভব নয়। 

ত্খনই চির ককরচেেুি এ নাটক আগাকগাড়া নূত্ন ককর না চেখকে এর সদ গচত্ 

হকত্ পাকর না। চেকখ এই বইটার সম্বকে আিার সাযযিকত্া দাচয়ত্ব  শোয ককরচে। 

পুরাকনা নাটককক নত্ুন ককর েখন শেখা শগে ত্খন পুরাত্কনর শিাহ কাচটকয় 

ত্ার নত্ুন পচরিয়কক পাকা করকত্ শগকে অচভনয় ককর শদখাকনা দরকার। শসই 

শিষ্টা করকত্ প্রবৃা হকয়চে। এই উপেকে নাটযিকের আকয়াজকনর কথা সংকেকপ 

বুচিকয় বো আবেযক। 

আযুচনক য়ুকরাপীয় নাটযিকের প্রসাযকন দৃেযপট একটা উপদ্রবরূকপ প্রকবে 

ককরকে। ওটা শেকেিানুচষ। শোককর শিাখ শভাোবার শিষ্টা। সাচহত্য ও নাটযকোর 

িািখাকন ওটা গাকয়র শজাকর প্রচেপ্ত। কাচেদাস শিঘদূত্ চেকখ শগকেন, ঐ কাবযচট 
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েকদািয় বাককযর চিত্রোো। শরখাচিত্রকর ত্ুচে-হাকত্ এর পাকে পাকে ত্া র 

শরখাঙ্ক-বযাখযা েচদ িােনা ককরন ত্া হকে কচবর প্রচত্ও শেিন অচবিার, পাঠককর 

প্রচত্ও শত্িচন অশ্রদ্ধা প্রকাে করা হয়। চনকজর কচবত্ব ই কচবর পকে েকথষ্ট, 

বাইকরর সাহােয ত্া র পকে সাহােযই নয়, শস বযাঘাত্  এবং অকনক িকে ্পরযণা। 

েকুন্তোয় ত্কপাবকনর একচট ভাব কাবযকোর আভাকসই আকে। শস-ই 

পেণাপ্ত। আ কা-েচবর দ্বারা অত্যন্ত শবচে চনচদণষ্ট না হওয়াকত্ই দেণককর িকন অবাকয 

শস আপন কাজ করকত্ পাকর। নাটযকাবয দেণককর কল্পনার উপকর দাচব রাকখ, চিত্র 

শসই দাচবকক খাকটা ককর, ত্াকত্ েচত্ হয় দেণককরই। অচভনয় বযাপারটা শবগবান, 

প্রাণবান, গচত্েীে  দৃেযপটটা ত্ার চবপরীত্  অনচযকার প্রকবে ক’শর সিেত্ার 

িকযয থাকক শস িূক, িূঢ়, িাণু  দেণককর চিাদৃচষ্টকক চনশ্চে শবড়া চদকয় শস একান্ত 

সংকীণণ ককর রাকখ। িন শে-জায়গায় আপন আসন শনকব শসখাকন একটা পটকক 

বচসকয় িনকক চবদায় শদওয়ার চনয়ি োচিক েুকগ প্রিচেত্ হকয়কে, পূকবণ চেে না। 

আিাকদর শদকে চিরপ্রিচেত্ োত্রার পাোগাকন শোককর চভকড় িান সংকীণণ হয় বকট 

চকন্তু পকটর ঔদ্ধকত্য িন সংকীণণ হয় না। এই কারকণই শে-নাটযাচভনকয় আিার 

শকাকনা হাত্ থাকক শসখাকন েকণ েকণ দৃেযপট ওঠাকনা-নািাকনার শেকেিানুচষকক 

আচি প্রশ্রয় চদই শন। কারণ বা্ত বসত্যককও এ চবদ্রূপ ককর, ভাবসত্যককও বাযা 

শদয়। 

োচন্তচনককত্ন 

১৯ ভাদ্র, ১৩৩৬                                                           রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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নাটককর পাত্র ও পাত্রীগণ 
সুচিত্রা  -                           জােেকরর রানী 

চবক্রিকদব   -                        জােেকরর রাজা 

নকরে          -                    চবক্রকির ববিাত্র ভাই 

চবপাো      -                      সুচিত্রার সখী 

শদবদা        -                    রাজার সখা 

নারায়ণী           -                শদবদকার স্ত্রী 

শগৌরী,  কাচেদী,  িঞ্জরী       -      রাজবাচড়র পচরিাচরকা 

কুিারকসন          -                কাশ্মীকরর েুবরাজ 

িন্দ্রকসন               -             কুিাকরর চপত্ৃবয 

েংকর                    -         কুিাকরর পুরাত্ন বৃদ্ধ ভৃত্য 

চত্রকবদী                    -         জােেকরর রাজপুকরাচহত্ 

ভাগণব                      -       কাশ্মীকরর িাত্ণণ্ডিচদকরর পুকরাচহত্ 

      রকেশ্বর,  চেখচরনী,  কুঞ্জোে,  জনত্া প্রভৃচত্। 
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১ 

বভরবিচদকরর প্রািণ 

শদবদা ও একদে উপাসক 

গান 

সবণ খবণত্াকর দকহ ত্ব শক্রাযদাহ,  

শহ বভরব,  েচি দাও,  ভিপাকন িাকহা। 

        দূর ককরা িহারুদ্র,  

        োহা িুগ্ধ,  োহা েুদ্র,  

িৃত্ুযকর কচরকব ত্ুচ্ছ প্রাকণর উৎসাহ। 

দুঃকখর িন্থনকবকগ উচঠকব অিৃত্ 

েঙ্কা হকত্ রো পাকব োরা িৃত্ুযভীত্। 

       ত্ব দীপ্ত শরৌদ্র শত্কজ 

       চনিণচরয়া গচেকব শে,  

প্রস্ত্র- েৃঙ্খকোন্মুি ত্যাকগর প্রবাহ॥ 

[ শদবদা বযত্ীত্ অনয সককের প্রিান 

চবক্রকির প্রকবে 

চবক্রি। এর কী অথণ?  আজ িীনককত্ুর পূজার আকয়াজন ককরচে। 

বভরকবর ্ত ব চদকয় শত্ািরা ত্ার ভূচিকা করকে শকন। 

শদবদা। রাজার এই পূজা এখকনা জনসাযারকণ স্বীকার করকত্ই পারকে 

না। এিন চক,  ত্ারা ভীত্ হকয়কে। 

চবক্রি। শকন,  ত্াকদর ভয় চককসর। 

শদবদা। শত্ািার সাহস শদকখ ত্ারা ্ত চম্ভত্। পেের দগ্য হকয়কেন 

ো র ত্কপাবকন,  ত্া রই পূজার বকন কদকপণর পূজা?  এর পচরণাকি চবপদ 

ঘটকব না চক?  
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চবক্রি। কদপণ শসবার একসচেকেন অপরাযীর িকত্া েুচককয় — এবার 

ত্া কক ডাকব প্রকাকেয,  আসকবন শদবত্ার শোগয চনুঃসংককাকি — িাথা 

ত্ুকে ধ্বজা উচড়কয়। চবপকদর ভয় চবপদ শডকক আকন। 

শদবদা। িহারাজ,  আচদকাে শথককই ঐ দই শদবত্ার িকযয চবকরায। 

চবক্রি। েচত্ ত্াকত্ িানুকষরই। এক শদবত্া আর-এক শদবত্ার প্রসাদ 

শথকক িানুষকক বচেত্ ককরন। ব্রাহ্মণ,  োস্ত্র চিচেকয় চিরচদন শত্ািরা 

শদবপূজার বযাবসা ককর একসে ত্াই শদবত্ার শত্ািরা চকেুই জান না। 

শদবদা। শসকথা চঠক,  শদবত্ার সকি আিাকদর পচরিয় পু চথর শথকক। 

শলাককর চভড় শঠকে িচর;  দচেণা পাই,  চকন্তু ও কদর কাকে শঘ ষবার সিয় 

পাই শন। 

চবক্রি। আিার িীনককত্ু অোস্ত্রীয়;  অনুষ্টুভ- চত্রষ্টুকভর বেন িাকনন না। 

চত্চন প্রেকয়রই শদবত্া। রুদ্রভভরকবর সকিই ত্া র অন্তকরর চিে — চপনাক 

েদ্মকবে যকরকে ত্া র পুষ্পযনুকত্। 

শদবদা। িহারাজ,  ঐ শদবত্াচটকক েথাসাযয পাে কাচটকয় িেবারই 

শিষ্টা ককরচে। আভাকস শেটকুু জানাকোনা ঘকটকে ত্াকত্ বভরকবর সকি 

অন্তত্ শবকেভূষায় ও র েকথষ্ট চিে শদখকত্ পাই চন। 

চবক্রি। ত্ার কারণ,  এ পেণন্ত রচত্ চনকজরই শবকের অংে চদকয় 

কদপণকক সাচজকয়কে। ত্া কক রাচিকয়কে চনকজরই কজ্জকের কাচেিায়,  

কুঙু্ককির রচিিায়,  নীে কেুচেকার নীচেিায়— উচন রিণীর োেকন 

োচেকত্য আচ্ছন্ন আচবষ্ট,  ত্াই শত্া বজ্রপাচণ ইকন্দ্রর সভায় উচন েচজ্জত্ 

ভাকব িকরর বৃচা ককরন। রুকদ্রর শপৌরুকষর আগুকন ত্াই শত্া ও কক দগ্ধ 

ককরচেে। 

শদবদা। শস ইচত্হাস শত্া িুকক শগকে। আবার শসই শপাড়া শদবত্াকক 

চনকয় শকন এই উপসগণ। পুনবণার ও কক শপাড়াকত্ হকব নাচক। 

চবক্রি। না,  ত্া কক িৃত্ুযর চভত্র চদকয়ই বা িাকত্ হকব — শসজকনয 

বীকরর েচি িাই। শত্ািাকদর বভরকবর ্ত ব সমূ্পণণ হকব না আিাকদর 

িীনককত্ুর ্ত ব েচদ ত্ার সকি না শোগ কচর। 

গান 
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ভস্ম- অপিানেেযা োকড়া,  পুষ্পযনু,  

রুদ্রবচি হকত্ েকহা জ্বেদচিণ ত্নু। 

োহা িরণীয় োক িকর,  

জাকগা অচবস্মরণীয় যযানিূচত্ণ যকর। 

োহা রূঢ়,  োহা িূঢ় ত্ব,  

োহা িূে দগ্ধ শহাক,  হও চনত্য নব।  

িৃত্ুয হকত্ জাকগা পুষ্পযনু,  

শহ অত্ন,ু  বীকরর ত্নুকত্ েকহা ত্নু। 

 

শত্ািরা জান না,  িকহশ্বর িদনকক অচিবর চদকয়চেকেন,  িৃত্ুয চদকয়ই 

চত্চন ত্াকক অির ককরকেন। অনিই অিৃত্ শদবার অচযকারী হকয়কেন।  

 

িৃত্ুযঞ্জয় শে- িৃত্ুযকর চদকয়কেন হাচন 

অিৃত্ শস- িৃত্ুয হকত্ দাও ত্ুচি আচন। 

শসই চদবয দীপযিান দাহ 

উন্মিু করুক অচি-উৎকসর প্রবাহ। 

চিেকনকর করুক প্রখর,  

চবকচ্ছকদকর ককর চদক দুঃসহ সুদর। 

িৃত্ুয হকত্ ওকঠা পুষ্পযনু,  

শহ অত্ন,ু  বীকরর ত্নুকত্ েহ ত্নু। 

িীনককত্ুর পথ সহজ পথ নয় ,  শস নয়  পুষ্পচবকীণণ শভাকগর পথ,  

শস শদয় না আরাকির ত্ৃচপ্ত। 

শদবদা। শুকন ভয় হয়।  চকন্তু ো চনকয় চবপদ ঘশট ত্ার কারণ হকে 

অনিকদব শে- ঘরকক ত্া র পাকয়র যূচেকেপকন চিচিত্ ককর শনন,  শস- ঘকর 

অনয শকাকনা শদবত্াকক প্রকবে করকত্ শদন না। ত্াকত্ই পূজনীয়কদর িকন 

ঈষণা জন্মায়। 

চবক্রি। িকন হকচ্ছ কথাটা আিাককই েেয ক’ শর। সাহস বাড়কে। 
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শদবদা। রাজার সকি বেুত্ব  দুঃসাহকসর িরি।  ভাগযকদাকষই রাজার 

বেু দিুণখ। ইচ্ছাক্রকি নয়।  

চবক্রি। ত্কব িুখ শখাকো। ্পরষ্ট ককরই বকো,  প্রজারা আিার নাকি 

কী বেকে। 

শদবদা। ত্ারা বেকে,  অন্তুঃপুকরর অবগুণ্ঠনত্কে সি্ত  রাকজয আজ 

প্রকদাষােকার। রাজেক্ষ্মী রাজ্ঞীর োয়ায় ম্লান। 

চবক্রি। দিুণখ,  প্রজারঞ্জকন আর- একবার সীত্ার চনবণাসন িাই নাচক?  

শদবদা। চনবণাসন শত্া ত্ুচিই চদকত্ িাও ত্া কক অন্তুঃপুকর,  প্রজারা 

ত্া কক িায় সবণজকনর রাজচসংহাসকন। ত্া র হৃদকয়র সম্পণূণ অংে শত্া শত্ািার 

নয়,  এক অংে প্রজাকদর। শুযু চক চত্চন রাজবযূ। চত্চন শে শোকিাত্া। 

চবক্রি। শদবদা,  অংে চনকয়ই েত্ চবকরায। ঐ চনকয়ই কুরুকেত্র। ঐ 

চত্চন আসকেন,  রাজবযূর অংে চনকয়,  না শোকিাত্ার?  

শদবদা। আচি ত্কব চবদায় হই ,  িহারাজ। 

[ প্রিান 

িচহষী সুচিত্রার প্রকবে 

চবক্রি। শদবী,  শকাথায় িকেে। শুকন োও!  

সুচিত্রা। কী িহারাজ। 

চবক্রি। একটা সুসংবাদ আকে। 

সুচিত্রা। কী,  শুচন। 

চবক্রি। শোকচনদার পরি শগৌরকব আচি যনয হকয়চে। 

সুচিত্রা। চনদা চককসর। 

চবক্রি। শোকক বেকে,  শত্ািার শপ্রকি কত্ণবযককও ত্ুচ্ছ করকত্ শপকরচে। 

এত্বকড়া কথা। 

সুচিত্রা। োরা বকে ত্াকদর কথা চিথযা শহাক। 

চবক্রি। অেয় শহাক এই সত্য,  ইচত্হাকস চবখযাত্ শহাক,  কচবককণ্ঠ 

আখযাত্ শহাক,  রসত্কে বযাখযাত্ শহাক,  ইত্রকোককর চনদাপ্রেংসার অত্ীত্ 

শহাক। 
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সুচিত্রা। িহারাজ,  শে- শপ্রি রাজকত্ণকবযরও উপকর,  শস ্রহহণ করুন 

শদবত্া,  শস চক আচি চনকত্ পাচর। 

চবক্রি। শদবত্ার ো প্রাপয চত্চন ত্া শনকবন শত্ািার িকযয চদকয়ই। 

শত্ািার িুকখ পরিাশ্চেণকক শদকখচে। েজ্জা শকাকরা না,  শোকনা আিার 

কথা। েকের শোকভ োরা শদে জয় ককর শবড়ায় েক্ষ্মীর ত্ারা চবদূষক। 

ত্াকদর আয়ু োয় বৃথায়,  কীচত্ণও চিরকাে থাকক না,  েক্ষ্মী বকস বকস 

হাকসন। আচি ত্াকদর দকে নই।  কাশ্মীকর চগকয় েুদ্ধ ককরচেোি শত্ািারই 

সাযনায়। 

সুচিত্রা। শত্ািার েুদ্ধোত্রা সফে হকয়কে। এখন আর কী িাও। 

চবক্রি। শপকয়চে বীণাচটকক। সংগীত্ চদকয় অচযকার হকব শকান্ 

শুভেকণ?  সুর শিোকত্ পারচে শন,  শপকয়ও হার হকচ্ছ পকদ পকদ। ভাকগযর 

কাকে শে- দান শপকয়চে,  শসই দানই আিাকক েজ্জা চদকচ্ছ। 

সুচিত্রা। িুকঠার িকযয শিকপ শরকখে আর কল্পনা করে,  পাই চন। 

চকন্তু শত্ািার কাকে আিারও চকেু িাবার শনই চক। 

চবক্রি। সবই িাইকত্ পার,  চকেু িাও না বকেই আিার রাজসম্পদ 

বযথণ। 

সুচিত্রা। আচি িাই আিার রাজাকক। 

চবক্রি। পাও চন?  

সুচিত্রা। না,  পাই চন। চসংহাসন শথকক ত্ুচি শনকি একসে এই নারীর 

কাকে। আিাকক শকন ত্ুকে চনকয় োও না শত্ািার চসংহাসকনর পাকে?  

চবক্রি। হৃদকয়র সকবণাে চেখকর শত্ািার আসন চদকয়চে — ত্াকত্ও 

শগৌরব শনই?  

সুচিত্রা। িহারাজ,  আিাকক চনকয় অিন ককর কথা সাচজকয়া না — এ 

শত্ািাকক শোভা পায় না। একত্ আিাককও শোকটা ককর। কী হকব আিার 

স্তুচত্বাকয। আিার অনুকরায রাকখা। আচি একসচে প্রজাকদর হকয় প্রাথণনা 

জানাকত্। 

চবক্রি। এই উদযাকন?  এখাকন আজ ঋত্ুরাকজর অচযকার। অন্তত্ আজ 

একচদকনর জকনযও সম্পণূণ ক’ শর ত্াকক স্বীকার ককরা। 
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সুচিত্রা। আচি শত্া শত্ািার আকদে পােকন ত্রুচট কচর চন — উৎসব  

োকত্ সুদর হয়  আচি শত্া শসই আকয়াজন ককরচে। চকন্তু শত্ািারও চকেু 

করবার শনই চক?  উৎসব  োকত্ িহৎ  হকয় ওকঠ ত্ুচি ত্াই ককরা,  শত্ািার 

রাজিচহিা চদকয়। 

চবক্রি। বকো,  আিার কী করবার আকে। 

সুচিত্রা। কাশ্মীর শথকক শে-সব েুকির দে শত্ািার সকি জােেকর 

একসকে,  আজই শসই পকরাপজীবীকদর আকদে ককরা কাশ্মীকর চফকর োক।  

চবক্রি। আিার এই চবকদেী অিাত্যকদর ’ পকর শত্ািার িকন শক্রায 

আকে। 

সুচিত্রা। ত্া আকে। 

চবক্রি। কাশ্মীরচবজকয় ওরা আিার সকি শোগ চদকয়চেে এই ত্ার 

কারণ। 

সুচিত্রা। হা  িহারাজ,  আচি জাচন,  চবশ্বাসঘাত্ককর েত্রুত্া ভাকো,  

ত্াকদর বিত্রী অ্পরেৃয। 

চবক্রি। ওকদর যিণ ওরা বুিকব চকন্তু আচি কৃত্ঘ্ন হব  কী ককর। 

সুচিত্রা। শত্ািার সপকে ওরা পাপ ককরকে, েিা করকত্ হয়  শকাকরা,  

চকন্তু শত্ািার চবপকে অনযায় করকে ত্াও চক েিা করকত্ হকব। শত্ািার 

েিার আশ্রকয় প্রজাকদর প্রচত্ পীড়ন হকচ্ছ,  ত্াকত্ও বাযা শদকব না?  

চবক্রি। চিথযা অপবাদ সৃচষ্ট করকে প্রজারা,  ত্াকদর ঈষণা ওরা চবকদেী 

ব’ শে। 

সুচিত্রা। ত্ারও চবিার িাই। 

চবক্রি। এ-সব বযাপাকর ত্ুচি েখন হ্ত কেপ কর,  িহারানী,  ত্খন 

সুচবিার কচঠন হয়।  ত্ুচি স্বয়ং আন অচভকোগ,  শকাকনা প্রিাণকক আচি 

চক ত্ার উপকর আসন চদকত্ পাচর। ত্ুচি অনুকরায করাকত্ েুযাচজৎকক চবনা 

চবিাকরই পদিুযত্ করকত্ হে।  আরও অিাত্য- বচে িাই শত্ািার?  

সুচিত্রা। ত্কব শসই ভাকো। চবিার শকাকরা না। আিারই প্রাথণনা রাকখা। 

কাশ্মীকরর পিপােগুকো েচদ শকাকনা অপরায না ককরও থাকক ত্বু ওরা 

আিার রাচত্রচদকনর েজ্জা। আিাকক ত্ার শথকক বা িাও। 
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চবক্রি। ওরা কেঙ্ক স্বীকার ক’ শর চবপদ সািকন শরকখ আিার পাকে 

দা চড়কয়চেে। শত্ািার কথাকত্ও ওকদর ত্যাগ করকত্ পারব না। শদকখা 

চপ্রকয়,  রাজার হৃদকয়ই শত্ািার অচযকার, রাজার কত্ণকবয নয় এই কথা 

িকন শরকখা। 

সুচিত্রা। িহারাজ,  শত্ািার চবোকস আচি সচিনী,  শত্ািার রাজযকিণ 

আচি শকউ নই  এ কথা িকন শরকখ আিার সুখ শনই। 

[ প্রিান 

চবক্রি। শুকন োও িচহষী। 

সুচিত্রা। ( চফকর একস)  কী,  বকো। 

চবক্রি। ত্ুচি জাগে না শকন। চককসর এই সূক্ষ্ম আবরণ।  সি্ত  আিার 

রাজার েচি চনকয় একক সরাকত্ পারকেি না। আপনাকক প্রকাে ককরা— 

শদখা দাও,  যরা দাও। আিাকক এই অত্যন্ত অদৃেয বেনায় চবড়চম্বত্ 

শকাকরা না। 

সুচিত্রা। আচিও শত্ািাকক ঐ কথাই বেচে। ত্ুচি রাজা,  আচি শত্ািার 

সম্পণূণ প্রকাে শদখকত্ পাচচ্ছ শন— শত্ািার েচিকক অেকাকর শেকক রাখকে। 

ত্ুচি জাগ চন। ত্ুচি আিাকক শককড় চনকয় একসে কাশ্মীর শথকক — শসই 

অপিান আিার ঘুচিকয় দাও — আিাকক রানীর পদ চদকত্ হকব। 

চবক্রি। আচ্ছা আচ্ছা,  আিার রাজককাষ শত্ািার পাকয়র ত্োয় সমূ্পণণ 

শফকে চদচচ্ছ — ত্ুচি প্রজাকদর দান করকত্ িাও,  ককরা দান েত্ খুচে। 

শত্ািার দাচেকণযর প্লাবন বকয় োক এ রাকজয। 

সুচিত্রা। েিা ককরা িহারাজ,  শত্ািার শকাষ শত্ািারই থাক্।  আিার 

শদকহর অেংকার থাক্ আিার প্রজার জকনয। অনযাকয়র হাত্ শথকক প্রজারোয় 

েচদ িচহষীর অচযকার আিার না থাকক ত্কব এ- সব শত্া বচদনীর শবেভূষা 

— এ বইকত্ পারব না। িচহষীকক েচদ ্রহহণ কর শসচবকাককও পাকব,  

নইকে শুযু দাসী!  শস আচি নই।  

[  প্রিান 

িিীর প্রকবে 
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চবক্রি। েুযাচজকত্র নাকি রানীর কাকে শক অচভকোগ ককরচেে?  ত্ুচি?  

িিী। িিগৃকহর বাইকর আচি িিণা কচর শন,  িহারাজ!  

চবক্রি। ত্কব এ-সব কথা শক ত্ার কাকন ত্ুেকে?  

িিী। োরা দুঃখ শপকয়কে ত্ারা স্বয়ং। 

চবক্রি। রানীর সাোৎ ত্ারা পায় কী ককর। 

িিী। করুণার শোগয োরা করুণািয়ী স্বয়ং ত্াকদর সোন রাকখন। 

চবক্রি। আিাকক অচত্ক্রি ককর োরা রানীর কাকে আকবদন চনকয় 

আকস ত্ারা দকণ্ডর শোগয এ কথা শেন িকন থাকক। 

িিী। দণ্ড ত্ারা শপকয়কে। োকদর চবরুকদ্ধ অচভকোগ ত্ারা ত্াকদর পাকা 

ফসকের শখত্ জ্বাচেকয় চদকয়কে,  এ কথা সবাই জাকন। 

চবক্রি। িিী,  নানা শকৌেকে ত্ুচি এই অিাত্যকদর নাকি চনদা করবার 

সুকোগ শখা জ,  এটা আচি েেয ককরচে। 

িিী। চনদনীয়কদর চনদা ককর থাচক চকন্তু শকৌেে ককর নয়।  

চবক্রি। এই চবকদেীরা আিার আচশ্রত্,  শত্ািাকদর ঈষণা শথকক ত্াকদর 

চবকেষভাকব রো করা আিার রাজকত্ণবয। 

িিী। ওকদর সম্বকে নীরব থাকব। চকন্তু গুরুত্র িিণার চবষয় আকে। 

িহারাজ,  েণকাকের জকনয — 

চবক্রি। এখন সিয় নয়।  োও,  চবপাোকক সংবাদ দাও আজ 

বকুেবীচথকায় িযযরাকত্র ত্ার নৃত্য। চত্রকবদীকক শবাকো িীনককত্ুর পূজায় 

িকিাোরকণ ত্ার শকাকনা স্খেন সহয করব না। 

িিী। কাশ্মীরকদেী অিাত্য সবাই উৎসকব আসকবন সংবাদ পাচঠকয়কেন। 

চবক্রি। িহারানীর সকি শকাকনািকত্ ত্াকদর সাোৎ না হয় ,  সত্কণ 

শথককা। 

[ উভকয়র প্রিান 

রাজভ্রাত্া নকরে ও সুচিত্রার সহিরী চবপাোর প্রকবে 

চবপাো। িানব না ও কথা। কাশ্মীর জয় ককরে শত্ািরা!  িানব না। 
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নকরে। সুদরী,  অরচসক ইচত্হাস িযুর ককণ্ঠর সম্মচত্র অকপো রাকখ 

না। 

চবপাো। রাজকুিার,  দাচম্ভক ককণ্ঠর আস্ফােকনর ভাষাও ত্ার ভাষা 

নয়।  

নকরে। চকন্তু ত্কোয়াকরর সােয শত্া িানকত্ হকব। েিরাজকক সািকন 

শরকখ শস কথা কয়।  আিাকদর িহারাজ কাশ্মীর জয় ককরকেন। 

চবপাো। ককরন চন। আিাকদর েুবরাজ চেকেন অনুপচিত্। িানস-

সকরাবর শথকক অচভকষককর জে আনকত্ চগকয়চেকেন। ত্াই েুদ্ধ হয়  চন,  

দসুযবৃচা হকয়চেে। 

নকরে। ত্া র চপত্ৃবয িন্দ্রকসন চেকেন প্রচত্চনচয। েুদয ককরচেকেন। 

চবপাো। েুকদ্ধর ভান ককরচেকেন। েুঠ- করা চসংহাসন হার- িানার 

েদ্মিূকেয চনকজ চককন শনবার জকনয। শত্ািাকদর সভাকচব এই চনকয় সাত্ 

সগণ কচবত্া চেকখকেন। শত্ািাকদর েুদ্ধ ফা চক,  শত্ািাকদর ইচত্হাস ফা চক। 

িুপ ককর হাসে শে!  েজ্জা শনই!  

নকরে। িহারানী সুচিত্রা শত্া ফা চক নন।  চত্চন শত্া পবণত্ শথকক শনকি 

একসকেন আিাকদর জয়েক্ষ্মীর অনুবচত্ণনী হকয়। 

চবপাো। িুপ ককরা,  িুপ ককরা। দুঃকখর কথা িকন কচরকয় চদকয়া না। 

রাজকনযা ত্খন বাচেকা,  বকয়স শষাকো। খুকড়ািহারাজ একস বেকেন,  

চবজয়ীর কাকে আত্মসিপণণ করকত্ হকব,  নইকে সচে অসম্ভব। রাজকুিারী 

আগুন জ্বাচেকয় িা প চদকয় িরকত্ চগকয়চেকেন। পুরবৃদ্ধরা একস বেকে,  

িা,  রো ককরা,  শে পাচণ িৃত্ুযবষণণ করকে শত্ািার পাচণ চদকয় ত্াকক 

অচযকার ককরা — োচন্ত শহাক। 

নকরে। চকন্তু শসচদনকার শকাকনা গ্লাচন শত্া িহারানীর িকন শনই। প্রসন্ন 

িচহিায় চসংহাসকন ত্া র আপন িান চনকয়কেন। 

চবপাো। িহাদুঃখ শভােবার িকত্াই িহােচি ত্া র,  চত্চন শে 

সত্ীেক্ষ্মী। িৃত্ুযর জকনয শে আগুন জ্বকেচেে ত্াকক সােী ককর ত্া র চববাহ। 

চত্নচদন বকোসনাকথর িচদকর যযাকন বকস উপবাস ককর চনকজকক শুদ্ধ 

ককর চনকয়কেন। অসহ্ে অপিানকক চনুঃকেকষ চনকজর িকযয দগ্ধ ককর চনকয় 
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ত্কব একেন শত্ািাকদর ঘকর। বীরািনার েিা েচদ না থাকত্ ত্কব আগুন 

যরত্ শত্ািাকদর চসংহাসকন। 

নকরে। জান চবপাো,  ঐ বীরািনা আপন িচহিাচ্ছটায় কাশ্মীকরর চদকক 

আিাকদর হৃদকয়র একচট দীপযিান োয়াপথ এ কক চদকয়কেন। জােেকরর 

েুবককদর িন চত্চন উদাস ককরকেন ঐ কাশ্মীকরর িুকখ। চত্চন ত্াকদর 

যযাকনর িকযয জাচগকয় ত্ুকেকেন একচট অপরূপ শজযাচত্িূচত্ণ। ত্ুচি জান না 

জােের শথকক কত্ পাগে শগকে ঐ কাশ্মীকর,  খু জকত্ ত্াকদর সাযনার 

যনকক। 

চবপাো। হায় শর,  এ শত্া েুদ্ধ করা নয়।  ওখাকন শত্ািাকদর অস্ত্র 

িেবার রা্ত া থাককত্ও পাকর চকন্তু হৃদয়জকয়র পথ ও চদকক বে ককর 

চদকয়ে শত্ািাকদর ববণরত্া চদকয়। 

নকরে। সাযনা করকত্ হকব — ত্াকত্ও শত্া আনদ আকে। 

চবপাো। ত্া ককরা,  চকন্তু চসচদ্ধর আো শেকড় দাও। 

নকরে। চসচদ্ধ হকবই,  আচি একোই ত্া প্রিাণ করব  — কাশ্মীর পেণন্ত 

না চগকয়!  

চবপাো। শত্ািার েত্ বকড়া অহংকার ত্ত্ বকড়াই দরাো। 

নকরে। দরাোই আিার,  শসই আিার অহংকার। আিার আকাঙ্খা 

পবণকত্র দগণি চেখর। শসখাকন প্রভাকত্র দেণভ ত্ারাকক শদচখ,  শভাকরর 

স্বকে। 

চবপাো। শত্ািাকদর কচবর কাকে পাঠ িুখি ককর একে বুচি?  

নকরে। প্রকয়াজন হয়  না। বাইকর োর কাে শথকক পাই ককঠার কথা,  

অন্তকর শসই শদয় বাণীর বর ,  শগাপকন। েচদ সাহস দাও ত্ার নািচট 

শত্ািাকক বচে। 

চবপাো। কাজ শনই অত্ সাহকস। 

নকরে। ত্কব থাক্।  চকন্তু এই পকদ্মর কু চড়,  একক চনকত্ শদাষ কী। 

এও শত্া িুখ ফুকট চকেু বকে না। 

চবপাো। না,  শনব না। 
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নকরে। কাশ্মীকরর সকরাবর শথকক এর িূে একনচেেুি। অকনকচদন 

অকনক চদ্বযার পকর শদখা চদকয়কে ত্ার এই কু চড়চট। িকন হকচ্ছ আিার 

শসৌভাগয ত্ার প্রথি চনদেণনপত্রচট পাচঠকয়কে — এর িকযয একজকনর অদৃেয 

স্বাের আকে। শনকব না?  এই শরকখ শগেুি শত্ািার পাকয়র কাকে।  

[  প্রিাকনাদযি 

চবপাো। শোকনা,  শোকনা,  আবার বেচে শত্ািরা কাশ্মীর জয় কর 

চন। 

নকরে। চনশ্চয় ককরচে। শসজকনয রাগ করকত্ পার,  অবজ্ঞা করকত্ 

পারকব না। জয় ককরচে। 

চবপাো। েে ককর। 

নকরে। না,  েুদ্ধ ককর। 

চবপাো। ত্াকক েুদ্ধ বকে না। 

নকরে। হা ,  েুদ্ধই বকে। 

চবপাো। শস জয় নয়।  

নকরে। শস জয়ই।  

চবপাো। ত্কব চফচরকয় চনকয় োও শত্ািার পকদ্মর কু চড়। 

নকরে। চফচরকয় শনবার সাযয আিার শনই। 

চবপাো। এ আচি কুচট কুচট ককর চে কড় শফেব। 

নকরে। পার শত্া চে কড় শফকো — চকন্তু আচি চদকয়চে আর ত্ুচি 

চনকয়ে,  এ কথা রইে চবযাত্ার িকন—চিরচদকনর িকত্া। 

[  প্রিান 

সুচিত্রার প্রকবে 

সুচিত্রা। পকদ্মর কু চড়- হাকত্ একো দা চড়কয় কী ভাবচেস,  চবপাো। 

চবপাো। িকন- িকন ফুকের সকি করচে িগড়া। 

সুচিত্রা। সংসাকর শত্ার িগড়া আর চকেুকত্ই চিটকত্ িায় না। চককসর 

িগড়া। ফুকের সকি আবার িগড়া চককসর। 



তপতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

সূচিপত্র  

চবপাো। ওকক বেচে,  ত্ুচি কাশ্মীকরর ফুে,  এখাকনও শত্ািার িুখ 

প্রসন্ন শকন। অপিান এত্ সহকজই ভুকেে?  

সুচিত্রা। শদবত্ার ফুে িানুকষর অপরায েচদ িকন রাখত্ ত্া হকে 

িরু হত্ এই পৃচথবী। 

চবপাো। ত্ুচিই শসই শদবত্ার ফুে,  িহারানী,  চকন্তু কা টাও শদবত্ারই 

সৃচষ্ট। সচত্য ককর বকো,  কাশ্মীকরর ‘ পকর শে-অনযায় হকয়কে শস কখকনা 

শত্ািার িকন পকড় না?  িুপ ককর রইকে শে?  উার শদকব না?  শত্ািার 

িাত্ৃভূচির শদাহাই,  এর একটা উার দাও। 

সুচিত্রা। শসই আিার িাত্ৃভূচিরই শদাহাই,  আিাকক শকবে এই 

একচটিাত্র কথাই িকন রাখকত্ শদ শে,  আচি জােেকরর রানী। 

চবপাো। আর ো ভুেকত্ পার ভুকো,  কখকনা ভুেকত্ শদব না শে,  

ত্ুচি কাশ্মীকরর কনযা। 

সুচিত্রা। ভুচে শন। ত্াই কাশ্মীকরর শগৌরব রোর জকনযই কত্ণকবযর 

শগৌরব রাখকত্ হকব। নইকে এখাকন চক শদকহ িকন দাসীর কেঙ্ক িাখব।  

চবপাো। শস কথা প্রচত্চদন বুিকত্ পারচে,  িহারানী। কাশ্মীরকক জয়ী 

ককরে একদর হৃদকয়। আচি শত্া শকউ না,  ত্বু শত্ািার িচহিার আকোকত্ই 

এরা আিাকক সুদ্ধ শে শিাকখ শদখকে কাশ্মীকরর কারও শিাকখ শত্া শস শিাহ 

োকগ চন। 

সুচিত্রা। চবনয় করচেস বুচি?  

চবপাো। চবনয় না িহারানী। আচি আপনাকত্ আপচন চবচস্মত্।  শহকসা 

না ত্ুচি,  এরা আিাকক উকেে ক' শর শে-সব কথা আজকাে বকে থাকক 

কাশ্মীকরর ভাষাকত্ শস-সব কথা আকে বকে অন্তত্ আিার জানা শনই।  

সুচিত্রা। শে শভারকবোয় এখাকন িকে এচে ত্খকনা শত্ার কাকন 

কাশ্মীকরর ভাষা সম্পণূণ জাগবার সিয় হয়  চন। ত্ব ু কাকচে একট ু আযটু 

আরম্ভ হকয়চেে,  শস কথা আজ বুচি স্মরণ শনই?  োই শহাক এখকনা শে 

উৎসকবর সাজ কচরস চন। 
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চবপাো। সাজ শুরু ককরচেকেি এিন সিয় শক একজন একস বেকে 

ওরা কাশ্মীর জয় ককরকে। কবরী শথকক শফকে চদকয়চে িাো,  আিার 

রিাংশুক েুটকচ্ছ চেরীষবকনর পকথ। হাসে শকন রানী। 

সুচিত্রা। শস জায়গাটাকক ত্ুই বকনর পথ বচেস?  এখাকন আসবার 

সিয় শত্ার রিাংশুক শে একজকনর িাথায় শদখেুি। 

চবপাো। ঐ শদকখা,  িহারানী,  েজ্জা শনই,  এখানকার েুবককদর 

অভযাস খারাপ,  ওটা িুচর!  

সুচিত্রা। আিার সকদহ হকচ্ছ িুচরচবদযা শেখাবার জন্েই শিাকরর রা্ত ায় 

শত্ার রিাংশুক পকড় থাকক। শুকনচে ত্ার চবদযা সম্পণূণ হকয়কে,  এবার 

ত্ার িুচরর শেষ পরীো হকব,  শত্ার উপর চদকয়। 

চবপাো। রাজার আজ্ঞা নাচক। 

সুচিত্রা। ো র আজ্ঞা ত্া র শবদী সাজাচব িল্।  ঐ পকদ্মর কু চড়চটই শত্ার 

প্রথি অঘণয শহাক। 

চবপাো। শেকয়া না ত্ুচি,  ত্কব একটা কথা শত্ািাকক চজজ্ঞাসা কচর,  

সত্য ককর বকো। িকরককত্কনর পূজায় আজ রাকত্র শে উৎসব  হকব ত্াকত্ 

শত্ািার উৎসাহ আকে?  

সুচিত্রা। িহারাকজর আকদে। 

চবপাো। শস শত্া জাচন চকন্তু শত্ািার চনকজর িন  কী বকে। — িুপ 

ককর থাককব?  

সুচিত্রা। হা ,  িুপ ককরই থাকব। 

চবপাো। আচ্ছা শবে। চকন্তু একটা প্রশ্ন এত্চদন শত্ািাকক চজজ্ঞাসা 

করকত্ সাহস কচর চন — আজ চজজ্ঞাসা করবই — িুপ ককর থাককে িেকব 

না। 

সুচিত্রা। কী প্রশ্ন শত্ার। 

চবপাো। সত্যই চক ত্ুচি িহারাজকক ভাকোবাস। বেকত্ই হকব আিাকক। 

সুচিত্রা। হা  ভাকোবাচস। উার শুকন িুপ ককর রইচে শে!  

চবপাো। ত্কব সত্য কথা বচে শত্ািাকক। আর চকেুচদন আকগ এ প্রশ্নও 

আিার িকন আসত্ না,  উার শুনকেও শিকন চনত্ুি। 
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সুচিত্রা। আজ চনকজর িকনর সকি িকন িকন চিচেকয় শদখচেস বুচি। 

চবপাো। ত্া শত্ািাকক েুককাব না,  সবই ত্ুচি জাকনা — চিচেকয় 

শদখচে ববচক,  চকন্তু চঠক শিোকত্ পারচে শন। 

সুচিত্রা। কী ককর চিেকব। প্রজারোর করুণায় কাশ্মীকরর অসম্মান 

স্বীকার ক' শর শেচদন আচি িহারাকজর কাকে আত্মসিপণণ করকত্ সম্মত্ 

হকয়চেেুি ত্খন চত্ন চদন যকর বকোসনাকথর িচদকর চককসর জকনয ত্পসযা 

ককরচে?  

চবপাো। আচি হকে জােেকরর চবচনপাকত্র জকনয ত্পসযা করত্ুি। 

সুচিত্রা। এই েচি শিকয়চেেুি,  রুকদ্রর প্রসাকদ আিার চববাহ শেন 

শভাকগর না হয়।  জােেকরর রাজগৃকহ আচি শকাকনাচদন চকেুর জকনযই শেন 

শোভ না কচর;  ত্শবই আিাকক অপিান ্পরেণ করকত্ পারকব না। 

চবপাো। শকাকনাচদন শত্ািার িন  চবিচেত্ হয়  চন,  িহারানী?  

সুচিত্রা। প্রচত্চদন হকয়কে — হাজারবার হকয়কে। 

চবপাো। িাপ ককরা িহারানী,  আিার সকদহ হয়  ত্ুচি ত্া কক অবজ্ঞা 

কর।  

সুচিত্রা। অবজ্ঞা!  এিন কথা বচেস শন,  চবপাো। ও র িকযয ত্ুচ্ছ 

চকেুই শনই। প্রিণ্ড ও র েচি — শস- েচিকত্ চবোকসর আচবেত্া শনই,  

আকে উল্লাকসর উোিত্া। আচি েচদ শসই কূে-ভািা বনযার যাকর একস 

দা ড়াত্ুি,  ত্া হকে আিার সি্ত  শকাথায় শভকস শেত্,  যিণকিণ,  চেোদীো। 

ঐ েচির দজণয়ত্াকক অহরহ  শঠকাকত্ চগকয়ই আিার িন  এিন পাষাণ 

হকয় উঠে।  এত্ অজস্র দান শকাকনা নারী পায় না — এই দেণভ 

শসৌভাগযকক প্রত্যাখযান করবার জকনয চনকজর সকি আিার এিন  দচবণষহ 

দ্বন্দ্ব। িহারাজকক েচদ অবজ্ঞা করকত্ পারত্ুি ত্াহকে শত্া সি্ত ই সহজ 

হত্।  অন্তকর বাচহকর আিার দুঃখ শষ কত্ দুঃসহ ত্া চত্চনই জাকনন ো র 

কাকে ব্রত্ চনকয়চেেুি। 

চবপাো। ব্রত্ শেন রাখকে,  িহারানী,  চকন্তু ভাকোবাসা!  

সুচিত্রা। কী বচেস,  চবপাো। এই ব্রত্ই শত্া আিার ভাকোবাসাকক 

বা চিকয় শরকখকে,  নইকে চযক্কাকরর িকযয ত্চেকয় শেত্ শস। শপ্রি েচদ 
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েজ্জার চবষয় হয়  ত্কব ত্ার শিকয় ত্ার চবনাে কী হকত্ পাকর। আিার 

শপ্রিকক বা চিকয়কেন ত্পস্বী িৃত্ুযঞ্জয়। চববাকহর শহািাচি শথকক আিার এ 

শপ্রি ্রহহণ ককরচে — আহুচত্র আর অন্ত শনই। 

চবপাো। চনষ্ঠুর শত্ািার শদবত্া,  আচি চকন্তু ত্া কক িানকত্ পারত্ুি 

না। 

সুচিত্রা। কী ককর জানচে। চত্চন ডাক চদকেই শত্াককও িানকত্ হত্।  

চকন্তু চবপাো,  ব্রকত্র কথা প্রকাে করা অপরায,  আজ অনযায় করেুি,  

েিা করুন আিার ব্রত্পচত্। 

চবপাো। আিাকক েিা ককরা,  িহারানী। চকন্তু শকাথায় িকেে।  

সুচিত্রা। শদবদা ঠাকুকরর কাকে শুনেুি উৎসব  উপেকে দূকরর শথকক 

প্রজারা একসকে। আজ িচদকরর বাগাকন ত্ারা দেণন পাকব। রাজা শসই 

সংবাদ শপকয় শুনচে দ্বার রুদ্ধ করবার আকদে ককরকেন। 

চবপাো। ত্ুচি চক শস দ্বার শখাোকত্ পারকব?  

সুচিত্রা। হয়কত্া পারব না। ত্বুও শদখকত্ োব েচদ শকাকনাখাকন ত্ার 

শকাকনা ফা ক থাকক। 

চবপাো। দ্বার শরায করবার চবদযায় এরা এত্ চনপুণ শে,  ত্ার িকযয 

শকাকনা ত্রুচটই ত্ুচি পাকব না— এ আচি বকে চদচচ্ছ। 

[  উভকয়র প্রিান 

শদবদকার প্রকবে। রকেশ্বকরর দ্রুত্ প্রকবে 

রকেশ্বর। ঠাকুর,  শদবদা ঠাকুর। 

শদবদা। আিাকক ডাক শপকড় আিাকক সুদ্ধ চবপকদ শফেকব শদখচে। 

শকন,  কী হকয়কে। 

রকেশ্বর। রাজার কাকে অপরাযী। ত্ার প্রহরীকক প্রহার ককর এখাকন 

একসচে। 

শদবদা। প্রহার ককরে?  শুকন েরীর পুেচকত্ হে।  এিন উগ্র 

পচরহাকসর ইচ্ছা হঠাৎ শকন শত্ািার িকন উদয় হে।  
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রকেশ্বর। উৎসকব রাজার দেণন চিেকব আো ককরই বহু ককষ্ট 

রাজযানীকত্ একসচে। দ্বারী বেকে উৎসকবর দ্বার বে। ত্াই ত্াকক িারকত্ 

হে।  অচভকোগ করকত্ একে েচদ সাোৎ না শিকে অপরায করকে অন্তত্ 

শসই উপেকে শত্া রাজার সািকন শপৌ েব। 

শদবদা। শকাথাকার িূখণ ত্ুচি। ত্ুচি চক িকন কর,  বুযককাকটর 

শগা য়াকরর হাকত্ রাজার প্রহরী িার শখকয়কে এ কথা শস িকর শগকেও 

স্বীকার করকব। ত্ার স্ত্রী শুনকে শে ঘকর েুককত্ শদকব না। 

রকেশ্বর। ঠাকুর,  অকনক দূর শথকক একসচে। 

শদবদা। এখকনা অকনক দূকরই আে। রাজার দেণন চক সহকজ শিকে। 

শোজন গণনা ককরই চক দূরত্ব । 

রকেশ্বর। ্রহাকির িানুষ,  রাজদেণকনর রীচত্নীচত্ বুচি শন শসই শজকনই 

িহারাজ দয়া করকবন। 

শদবদা। চনকজর বুচদ্ধ শথকক বাহুবকে রাজদেণকনর শে রীচত্ ত্ুচি উদ

ভাবন ককরে শসটা রাজযানীকত্ বা রাজসভায় প্রিচেত্ শনই। পাচরষদবকগণর 

জকনয দেণনী চকেু একনে চক। 

রকেশ্বর। আর চকেুই আচন চন আিার অচভকোগ োড়া,  চকেু শনইও। 

শদবদা। ্রহাকির িানুষ ত্া বুিকত্ পারচে। 

রকেশ্বর। চককস বুিকে,  ঠাকুর। 

শদবদা। এখকনা এ চেো হয়  চন শে,  রাজা শত্ািাকদর িুখ শথকক 

শুনকত্ িান রাকজয সি্ত ই ভাকো িেকে,  সত্যেুগ,  রািরাজত্ব ।  

রকেশ্বর। সি্ত ই েচদ ভাকো না িকে?  

শদবদা। ত্া হকে শসটা শগাপন না করকে আকরা িদ িেকব। রাজাকক 

অচপ্রয় কথা শোনাকনা রাজকদ্রাচহত্া। 

রকেশ্বর। আিাকদর প্রচত্ েচদ উৎপাত্ হয় ?  

শদবদা। হয়  েচদ শত্া শস শত্ািাকদর প্রচত্ই হে।  রাজাকক জানাকত্ 

শগকে উৎপাত্ হকব রাজার প্রচত্। 

রকেশ্বর। ঠাকুর,  সকদহ হকচ্ছ পচরহাস করে।  



তপতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
1

 

সূচিপত্র  

শদবদা। পচরহাস ককরন ভাগয। বত্ণিান অবিাটা বুচিকয় বচে। আজ 

ফাল্গুকনর শুক্লািত্ুদণেী। এখাকন িকন্দ্রাদকয়র িুহূকত্ণ শকেরকুকঞ্জ ভগবান 

িকরককত্কনর পূজা,  রাজার আকদে। নািগান বাজনা অকনক হকব,  ত্ার 

সকি শত্ািার কণ্ঠস্বর একটওু চিেকব না। 

রকেশ্বর। না চিেুক,  চকন্তু রাজার িরণ  চিেকব। 

শদবদা। রাজাকক রাজসভায় পাওয়াই হকচ্ছ পাওয়া,  অিাকন ত্া র 

অরাজকত্ব । অকপো ককরা,  কাে চনকজ শত্ািাকক সকি ককর চনকয় োব। 

রকেশ্বর। ঠাকুর,  শত্ািাকদর সবুর সয়।  আিার শে সবণাঙ্গ জ্বকে 

োকচ্ছ,  প্রকত্যক িুহূত্ণ অসহয। আিাকদর সব শিকয় দভণাগয এই শে,  

েিেিণাও েখন পাই,  অপিাকনর েূকের উপর েখন  িকড় থাচক ত্খন  

অকপো ককর থাককত্ হয়  রাজোসকনর জকনয,  চনকজর হাত্ পিু।  চযক্ 

চবযাত্াকক। 

শদবদা। এখন একটু থাকিা,  ঐ িহারানী আসকেন। ও র কাকে আত্ণনাদ 

ককর যৃষ্টত্া শকাকরা না। 

রকেশ্বর। আিার শসৌভাগয,  আপচন একসকেন িহারানী,  সিস্ত্ রা্ত া 

ও রই শত্া দেণন কািনা ককর একসচে।  

শদবদা। চেচন দুঃখ পান ত্া ককই দুঃখ চদকত্ িাও শত্ািরা?  জান না,  

চবিাকরর ভার ও র ’ পকর শনই,  রাজযোসন ককরন রাজা। 

রকেশ্বর। িহারানী িা!  

সুচিত্রার প্রকবে 

সুচিত্রা। কী বৎস ,  ত্ুচি শক। 

শদবদা। ও শকউ না,  নাি রকেশ্বর,  একসকে বুযককাট শথকক;  এর 

শবচে ওর পচরিয় শনই। পাকয়র যুকো চনকয়ই িকে োকব। হে শত্া দেণন 

— িল্ এখন ঘকর,  আিার ব্রাহ্মণীর প্রসাদ পাচব। 

সুচিত্রা। বুযককাট,  শস শত্া চেোচদকত্যর োসকন। বকো শদচখ ত্ার 

বযবহার কী রকি।  
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শদবদা। িহারানী,  এ- সব প্রশ্ন এখানকার শকাচককের ডাককর িকযয 

ভাকো শোনাকচ্ছ না। আচি ওকক কােই চনকজ রাজসভায় চনকয় োব। 

রকেশ্বর। রাজসভা!  িহারানী,  শসখাকন শকাকনা আো শনই বকেই এই 

উৎসকবর প্রািকণ অচভকোগ একনচে। 

সুচিত্রা। শকন আো শনই। 

রকেশ্বর। চেোচদত্য স্বয়ং রাজযানীকত্ উপচিত্,  আিাকদর কান্না িাপা 

শদবার জকনয। চত্চন বকসন রাজার কাকনর কাকে,  আিরা থাচক দূকর। 

সুচিত্রা। শকাকনা ভয় শনই শত্ািার,  কী বেকত্ িাও আিার কাকে 

বকো। 

রকেশ্বর। সত্ীত্ীথণ ভৃগুকূট পাহাকড়র ত্কে। আিাকদরই রাজকুকের 

িচহষী িকহশ্বরী শসখাকন স্বািীর অনুিৃত্া হকয়চেকেন,  শস আজ পা িকো 

বেকরর কথা। 

সুচিত্রা। শসই সত্ীকাচহনী শত্া ভাকটর িুকখ শুকনচে আিার চববাহচদকন। 

রকেশ্বর। ত্া রই চস দকরর শকৌকটা শসখাকন সিাচযিচদকর।  

সুচিত্রা। শসই শকৌকটার চস দর চববাহকাকে আচিও পকরচে। 

রকেশ্বর। আিাকদর শিকয়রা ত্ীকথণ োয়,  শসই শকৌকটার চস দর িাথায় 

পকর পুণয কািনায়। এত্কাে শকাকনা বাযা হয়  চন। 

সুচিত্রা। এখন চক বাযা ঘকটকে। 

রকেশ্বর। হা ,  িহারাণী। 

সুচিত্রা। চককসর বাযা। 

রকেশ্বর। চেোচদত্য ত্ীথণদ্বাকর কর বচসকয়কে। দচরদর শিকয়কদর পকে 

দুঃসাযয হে।  হাত্ শথকক ত্াকদর কঙ্কণ শককড় চনকয় কর আদায় হকচ্ছ। 

সুচিত্রা। কী বেকে!  িহারাকজর সম্মচত্ আকে একত্?  

রকেশ্বর। রাজকাকেণর রহসয জাচনকন,  িা,  কথা কইকত্ সাহস হয়  

না। 

সুচিত্রা। ঠাকুর,  বকো,  একত্ িহারাকজর সম্মচত্ আকে?  

শদবদা। সম্মচত্র প্রকয়াজন হয়  না,  একত্ আয়বৃচদ্ধ আকে। 

সুচিত্রা। সত্য ককর বকো,  এই অথণ রাজককাষ ্রহহণ ককর?  
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শদবদা। শসচদন সভাপচণ্ডত্ বযাখযা ককর বকেচেকেন অচি ো ্রহহণ 

ককরন ত্াকত্ িচেনত্া থাকক না,  রাজার কর শসই অচি। 

সুচিত্রা। আচি পচণ্ডকত্র বযাখযা শুনকত্ িাই শন— বকো,  এই অথণ 

রাজককাকষ আকস?  

শদবদা। চনয়িরোর জকনয চকেু আকস ববচক,  চকন্তু অচনয়কির কবেটা 

ত্ার শিকয় অকনক বকড়া,  শবচের ভাগ ত্চেকয় োয় শসই গহ্বকর। িহারানী,  

অকনক পাপীর উচচ্ছষ্ট রাজককাকষ জিা হয়।  

রকেশ্বর। িা,  এটকুু কথা চনকয় দুঃখ শকাকরা না — আিাকদর 

অন্নসম্বে অল্প,  ত্ার কান্না শক কদ শক কদ আিাকদর স্বর ক্লান্ত। শসই 

সম্বেকক েখন শকউ স্বল্পত্র ককর ত্খন ত্া চনকয় অচভকোগ করা আিরা 

শেকড় চদকয়চে। চকন্তু আিাকদরও িিণিান আকে,  শসখাকন রাজায় প্রজায় 

শভদ শনই;  শসখাকন েচদ রাজা হাত্ শদন শস আিাকদর সইকব না। 

সুচিত্রা। বকো সব কথা। ভয় শকাকরা না। 

রকেশ্বর। আিরা অত্যন্ত ভীরু,  িহারানী,  চকন্তু অত্যন্ত দুঃকখ 

আিাকদরও ভয় শভকি োয়। শসই জকনযই এিন ককর িকে আসকত্ শপকরচে। 

জাচন চবপদ সাংঘাচত্ক,  চকন্তু চবপকদর শিকয় শেখাকন গ্লাচন দুঃসহ শসখাকন 

আিাকদর িকত্া দবণেও চবপদকক ্রহাহয ককর না। না শখকয় িরার দুঃখ 

কি নয়  চকন্তু এিন অবিা আকে েখন শব কি থাকার িকত্া দুঃখ আর  

শনই। 

সুচিত্রা। শস কথা আচিও বুচি। ো শত্ািার বেবার আকে সব ত্চুি 

আিার কাকে বকো। 

রকেশ্বর। ত্ীথণদ্বাকর কর সং্রহকহর জকনয রাজার অনুির  চনেুি,  সুদরী 

শিকয়কদর চবপদ ঘটকে প্রচত্চদন। 

সুচিত্রা। সবণনাে!  সত্য বেে?  

রকেশ্বর। শে কথা চনকয় িানুষ িরকত্ প্রস্তুত্ হয় ,  আচি শসই কথা 

শুয ু িুকখ বেকত্ একসচে িহারানী,  এই আিার েজ্জা। আিার শোকটাকবান 

চগকয়চেে ত্ীকথণ,  হত্ভাচগনী আজও শফকর চন। 

সুচিত্রা। এও ত্ুচি সহয ককরে?  
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রকেশ্বর। সহয করব না,  শসই পণ ককরই শবচরকয়চে। চনকজর হাকত্ই 

দণ্ড ত্ুেকত্ হকব,  চকন্তু ত্ার আকগ রাজদকণ্ডর শেষ শদাহাই শপকড় োব। 

ত্ার পকর যিণই জাকনন,  আর আচিই জাচন। 

সুচিত্রা। এই সি্ত  চক চেোচদকত্যর জ্ঞাত্সাকর?  

রকেশ্বর। ত্া রই ইচ্ছাক্রকি। 

সুচিত্রা। ঠাকুর,  সত্য ককর বকো,  রাজার কাকন এ কথা চক আজও 

ওকঠ চন। 

শদবদা। শত্ািার কাকে শকাকনাচদন চিথযা বচে চন,  আজও বেব না। 

রকেশ্বর,  শত্ািার আকবদন হে,  এখন োও ঐ আিার কুচটর শদখা োকচ্ছ। 

[ রকেশ্বকরর প্রিান 

  

সুচিত্রা। ঠাকুর,  রাজার কাকে এই অচভকোগ আকস চন?  

শদবদা। হা  একসকে। িিী চদ্বযা ককরচেকেন,  আচি স্বয়ং জাচনকয়চে। 

সুচিত্রা। ফে কী হে।  

শদবদা। শুকন োভ শনই। রাজারা েখন অনযায় ককরন ত্খন ত্ার 

সিথণকনর জকনয অচত্ ভীষণ হকয় ওকঠন। 

সুচিত্রা। ঠাকুর,  ভীষণত্া অনযাকয়র েদ্মকবে;  ভয় ক’ শর ত্াকক শেন 

সম্মান না কচর। অনযায়কারীকক েুদ্র বকেই জানকত্ হকব,  অচত্ েুদ্র,  ত্ার 

হাকত্ েত্ বকড়া একটা দণ্ড থাক্।  ত্াকক েচদ ভয় কচর ত্কব ত্ার শিকয়ও 

েুদর হকত্ হকব। চেোচদত্য উৎসকবর চনিিকণ রাজযানীকত্ একসকে?  

শদবদা। হা ,  একসকে। 

সুচিত্রা। িিীকক আকদে ককরা ত্ার সকি সাোৎ করকত্ িাই। 

শদবদা। িহারানী!  

সুচিত্রা। ত্ুচি ো বেকব আচি ত্া সব জাচন,  সি্ত  শজকনই বেচে 

আজ ত্ার সকি আিার সাোৎ হওয়া িাই। 

শদবদা। আকগ উৎসব  সিাযা শহাক। 

সুচিত্রা। এ পাকপর চবিার না হকে আজ উৎসব  হকত্ই পারকব না। 

শদবদা। িহারানী,  সাবযান হবার অত্যন্ত প্রকয়াজন আকে। 
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সুচিত্রা। আিাকক চনবৃা শকাকরা না। একচদন আগুকন িা প চদকত্ 

চগকয়চেেুি,  সুচবকজ্ঞর পরািকেণ চনবৃা হকয়চে। ত্খনই সংকল্প রো করকে 

এত্ অিিে ঘটত্ না এ জগকত্। চেোচদকত্যর চবিার েচদ না হয়  ত্াহকে 

এ রাজকত্ব  রানী হবার েজ্জা আচি সইব না। ঐ- শে গজণন শুনকত্ পাচচ্ছ 

দ্বাকরর বাইকর। 

শদবদা। দয়ািয়ী,  কত্টকুুই বা শুনকে। সবটা কাকন উঠকে কান 

বচযর হকয় শেত্। শে চনুঃসহায়কদর সািকন সকে দ্বার রুদ্ধ ত্াকদর কণ্ঠও 

রুদ্ধ থাকক,  ত্াই শত্া আচে আিরা আরাকি। বাযা আজ অল্প-একটু বুচি 

সকরকে — ত্াই গুিকর ওঠা দুঃখসিুকদ্রর ধ্বচন সািানয একটু শোনা শগে। 

সুচিত্রা। ঠাকুর,  বাযা আকে শত্া আকে— চকন্তু ত্ার সািকন দা চড়কয় 

আত্ণনাদ করকে শকন,  ভীরু সব।  চবযাত্া োকদর অবজ্ঞা ককরন ত্াকদর 

দয়া ককরন না ত্াও চক এরা জাকন না?  দ্বার শভকি শফেুক- না। চবিার 

ভকয় ভকয় িায় বকেই শত্া ওরা চবিার পায় না। রাজা েত্ বকড়া শজাকরর 

সকি ওকদর কাকে কর দাচব ককর,  ত্ত্ বকড়া শজাকরর সকিই ওকদর 

চবিার িাবার অচযকার। যকিণর চবযান িানুকষর অনু্রহকহর দান নয়।  আিাকক 

চনকয় িকো ঠাকুর,  ওকদর িািখাকন। 

শদবদা। িহারানী,  শত্ািার চনকজর জায়গায় থাককেই ওকদর বা িাকত্ 

পারকব;  শত্ািার আসন শেখাকন শত্ািার েচি শসখাকনই। 

সুচিত্রা। আিার আসন!  আিার আসন আচি পাই চন। অহচনণচে শসই 

েূনযত্া সইকত্ পারচে শন,  িন শকবেই বেকে,  রুদ্রভভরকবর পাকয়র 

কাকেই আিার িান— শদচখকয় চদন চত্চন পথ,  শভকি চদন চত্চন চবঘ্ন,  

বযথণত্ার অপিান শথকক শসচবকাকক উদ্ধার করুন। 

[  উভকয়র প্রিান 

নকরে ও চবপাোর প্রকবে 

নকরে। শোকনা শোকনা,  চবপাো,  শুকন োও। 

চবপাো। শোনবার শোগয কথা থাককে ত্কবই শুনব। 

নকরে। আচি বেকত্ একসচে জােের কাশ্মীর জয় ককর চন। 
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চবপাো। ককব শত্ািার ভুে ভািে। 

নকরে। প্রচত্চদনই ভািকে। প্রচত্চদনই প্রিাণ পাচচ্ছ,  কাশ্মীরই জােের 

জয় ককরকে। হার িানেুি। এখন প্রসন্ন হও।  

চবপাো। ত্ার সিয় আকস চন। 

নকরে। ককব আসকব। 

চবপাো। েখন  আর একবার শত্ািরা বসনয চনকয় কাশ্মীকর েুদ্ধ করকত্ 

োকব। 

নকরে। োব েুদ্ধ করকত্,  শিষ্টা ককর শহকরও আসব। 

চবপাো। শিষ্টা করকত্ হকব না,  বীরপুরুষ।  শসই েুদ্ধটা না শদকখ 

আচি শেন না িচর। েেনাকক শগৌরব বকে অহংকার করে,  শসইকট িূণণ 

হকব ত্কবই যিণ আকেন এ কথা িানব। 

নকরে। সত্য বেচে,  শসই শগৌরবকক শফকে চদকত্ পারকে বা চি। 

চবপাো। শকন বকো শত্া। 

নকরে। শকননা,  শসই শগৌরবটার শিকয় অকনক শবচে িূকেযর চজচনস 

শদকখচে। 

চবপাো। রানী সুচিত্রাকক শদকখে। 

নকরে। ত্া র কথা বো বাহুেয। আচি বেচেেুি— 

চবপাো। আর চকেু বেকত্ হকব না। ত্া র শিকয় বকড়া কথা শত্ািাকদর 

রাকজয আর শনই। শত্ািাকদর রাজা চক ত্া র নাগাে পায়। িুপ ককর রইকে 

শে?  েজ্জা আকে শদখচে। স্বীকার ককরাই- না। 

নকরে। স্বীকার অকনকচদন ককরচে। কুেকণ িহারাজ কাশ্মীর জয় করকত্ 

চগকয়চেকেন। জয় ককর ত্া র চনকজর রাজয হাচরকয়কেন। কাশ্মীর শথকক 

পাপ্রহহকক অভযথণনা ককর একনকেন রাকজযর িকযয,  পাকপর বনকবকদয ত্াককই 

পুষ্ট ককর ত্ুকেকেন। চবপাো,  শত্ািার কাকে শগাপন করব না— চবপকদর 

জাে িাচর চদকক চঘকর আসকে,  ্রহচন্থর পর ্রহচন্থ,  ত্ারই িািখাকন চনচশ্চন্ত 

বকস আকেন আিাকদর শস্বচ্ছাে িহারাজ,  প্রস্তুত্ হকত্ হকব আিাকদরই,  

আর সিয় শনই। 

চবপাো। অত্এব?  
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নকরে। অত্এব এই শবো শত্ািার িুকখ একটা গান শুকন চনকত্ িাই। 

চবপাো। আিার গান,  চবপকদর ভূচিকায়!  

নকরে। বা চের স্বকর সাকপর জড়ত্া শঘাকি,  শত্ািার গাকন আিার 

ত্রবাচর শজকগ উঠকব।  

চবপাো। েুকদ্ধর গান িাই?  

নকরে। না,  শস- গান আিার অচিিজ্জায় আকে,  আচি েচত্রয়।  

চবপাো। ত্কব?  

নকরে। ত্ুচি জান শকান্ গানটা আচি ভাকোবাচস। 

চবপাো। উৎসকবর সিয় শত্া গাইকত্ই হকব,  ত্খন শুকনা। 

নকরে। ো সককেই পাকব ত্াকত্ আিার শকবে একটা িাত্র ভাগ। 

একচট সম্পণূণ দান আিাকক দাও,  ো শকবে আিার একোরই। 

চবপাো।                                     গান 

িন শে বকে,  চিচন চিচন 

          শে গে বয় এই সিীকর। 

শক ওকর কয় চবকদচেনী 

          বিত্ররাকত্র িাকিচেকর?  

রকি শরকখ শগকে ভাষা 

স্বকে চেে োওয়া- আসা 

   শকান্ েুকগ শকান্ হাওয়ার পকথ 

          শকান্ বকন শকান্ চসেুত্ীকর। 

এই সুদূকর পরবাকস 

ওর বা চে আজ প্রাকণ আকস। 

শিার পুরাত্ন চদকনর পাচখ 

ডাক শুকন ত্ার উঠে ডাচক,  

চিাত্কে জাচগকয় শত্াকে 

          অশ্রুজকের বভরবীকর॥ 

নকরে। চবপাো,  একটা কথা শুনকত্ িাই। 
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চবপাো। ঐ শত্া শত্ািার েুি স্বভাব। বেকে,  একচট গান শুনকত্ 

িাই,  শেিচন গান শেষ হে রব  উকঠকে একচট কথা শুনকত্ িাই। একচট 

কথা শথকক দচট কথা হকব,  ত্ার পর আিার কাকজর শবো োকব িকে। 

আচি োই। 

নকরে। শোকনা,  শোকনা,  একচট প্রকশ্নর উার চদকয় োও। ঐ- শে 

গাইকে ওটা চক সত্য। প্রবাকস বা চে চক শবকজকে। 

চবপাো। অরচসক,  কথা চদকয় োর কাকে গান বযাখযা করকত্ হয়  

ত্াকক গান না শোনাকনাই ভাকো। ত্ুচি- শে অেঙ্কার- োকস্ত্রর োত্রকদরও 

োচড়কয় উঠকে। 

নকরে। ত্কব থাক্ বযাখযা,  গানই আিার েকথষ্ট। 

[ উভকয়র প্রিান 

রাজপুরািনা কাচেদীর প্রকবে। কাচেদীর আপনিকন কাবয আবৃচা 

িঞ্জরী,  শগৌরীর প্রকবে 

শগৌরী। একা- একা কার সকি আোপ িেকে?  বনকদবত্ার সকি?  

কাচেদী। না শগা,  িকনাকদবত্ার সকি। িন্মথর ্ত ব কণ্ঠি করচে। 

রাজার আকদে। 

শগৌরী। ওটা হৃদয়ি থাককেই হয় ,  ককণ্ঠ আনবার দরকার কী। 

কাচেদী। হৃদকয়র পদিারণার পথ ককণ্ঠ। 

শগৌরী। ওকগা জােেচরণী,  এত্চদন আচে,  শত্ািাকদর যরনযারণ আজও 

বুিকত্ পারেুি না। 

কাচেদী। আশ্চেণ শনই শগা কাশ্মীচরণী,  বুিকত্ বুচদ্ধর দরকার ককর। 

শকান্খানটা দকবণায শঠককে,  শুচন- না। 

শগৌরী। শবকদ অচি সূেণ ইন্দ্র বরুণ অকনক শদবত্ারই স্ত্ব আকে,  

চকন্তু শত্ািাকদর এই শদবত্াচটর শত্া নািও শোনা োয় না। 

কাচেদী। সত্যেুকগর ঋচষিুচনরা এ কক েত্ সাবযাকন এচড়কয় িেশত্ন 

ত্ত্ই অসাবযাকন পড়কত্ন চবপকদ। িুকখ ত্া র নাি করকত্ন না ত্াই িার 

শখকয় িরকত্ন অন্তকর। পুরাণগুকো পড় চন বুচি?  
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শগৌরী। িূখণ আচে শসই ভাকো,  চবদূষী। সত্যেুকগর কেঙ্ককাচহনী 

কচেেুকগ শটকন আনবার িকত্া এত্ চবকদযয় দরকার কী ভাই। কচেেুকগর 

পাকপর ভার েকথষ্ট ভারী আকে। 

কাচেদী। বকড়া েজ্জা চদকে— িূখণ ব’ শে অহংকার করকত্ পারেুি না 

— ওখাকন কাশ্মীকররই চজত্ রইে।  

িঞ্জরী। ভাই,  শত্ার কাচেদীকেককল্লাে একটখুাচন থািা। চত্রকবদীঠাকুর 

বকেন,  কাচেদীর রসনা ত্ার প্রচত্কবেী দেনপংচির কাে শথকক দংেন 

করবার চবকদযটা চেকখ চনকয়কে। শকবে শসই চবকদযটা ফোবার জকনযই শে 

শদবত্াকক িাচনস শন ত্াকক চনকয় ত্কণ ত্ুকেচেস। নত্ুন শদবত্াকক ভচি 

করবার আকগ শত্ার ইষ্টকদবত্ার সাযনা সারা শহাক। 

কাচেদী। ত্ার পকর আসকেন অচনষ্টকদবত্াচট। একটু িুপ কর্,  ভাই,  

্ত বটা আর- একবার আউকড় চনই। শদবত্া ত্রুচট িাজণনা ককরন,  চকন্তু 

আিাকদর সভাকচব ত্া র রিনার আবৃচাকত্ একটু ভুে শপকে কা চদকয় োকড়ন। 

িঞ্জরী। ঐ আসকেন চত্রকবদীঠাকুর,  ও র কাকে আজ সকদহ চিচটকয় 

চনই। 

আবৃচা করকত্ করকত্ চত্রকবদীর প্রকবে 

চত্রকবদী।        কপূণর ইব দকগ্ধাহচপ েচিিাকনযা জকন জকন — 

                নকিাহস্ত্ববােণবীেণায় ত্ভস্ম িকরককত্কব। 

িঞ্জরী। আপন িকন কী বকে,  ঠাকুর। 

চত্রকবদী। শগােিাে শকাকরা না,  িুখি করচে। 

িঞ্জরী। কী িুখি করে।  

চত্রকবদী। িকরককত্ুর ্ত ব। রাজার আকদে। 

কাচেদী। শত্ািারও এই দো?  

চত্রকবদী। শদখে না,  িযুককরর গুঞ্জন আর শোনা োকচ্ছ না। সংস্কৃত্ 

শেৌরকসনী িাগযী অযণিাগযী িহারাষ্ট্রী পারচসক োবচনক নানা ভাষায় আজ 

অভযাস িেকে। এর শথকক শবািা োকচ্ছ িকরককত্ুর সকে শদকের সকে 

ভাষাকত্ই পাচণ্ডত্য। 
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কাচেদী। চকন্তু অনুোচরত্ ভাষাই চত্চন সব শিকয় ভাকো শবাকিন। 

দাদাঠাকুর,  একটা কথার উার দাও। িকরককত্ুর পূজার চবযান শপকয়ে 

শকান্ শবকদ। 

চত্রকবদী। িুপ িুপ। কী কণ্ঠস্বরই শপকয়ে শত্ািরা পুরািনারা। 

কাচেদী। অরচসক,  বয়স হকয়কে বকে চক কণ্ঠস্বকরর চবিারবুচদ্ধটাও 

শখায়াকত্ হকব। শত্ািাকদর কচব শে শকাচককের সকি এই ককণ্ঠর ত্েুনা 

ককরন। 

চত্রকবদী। অনযায় ককরন না। শকাকনা কথা শগাপকন বেবার অভযাস ঐ 

পাচখটার শনই। 

কাচেদী। দাদাঠাকুর,  শত্ািার সকি শগাপন কথা বেবার িকত্া িকনর 

ভাব আিার নয়।  োকস্ত্রর চবিার িাই। এরা বেচেে,  পুরাকণ অত্নুর শনই 

ত্নু,  আবার শবকদ শনই ত্ার নািগে — বাচক রইে কী। ত্াহকে পূজাটা 

হকব কাকক চনকয়। 

চত্রকবদী। আকর িুপ িুপ — স্বরটাকক আর- এক সপ্তক নাচিকয় আকনা। 

িঞ্জরী। শকন,  ঠাকুর,  ভয় কাকক?  

চত্রকবদী। োরা নত্ুন শদবত্ার পূজা িাোকত্ িায় ত্ারা ভচির শজাকরর 

শিকয় গাকয়র শজারটা শবচে বযবহার ককর। আচি ভাকোিানুষ,  শদবত্ার 

শিকয় এই শদবত্াভিকদর ভয় কচর অকনক শবচে। 

শগৌরী। ঠাকুর,  আচি বেচেেুি এই- সব হঠাৎ- শদবত্ার আবার পূজা 

চককসর। 

চত্রকবদী। িূকঢ়,  োরা বকনচদ শদবত্া ত্াকদর এত্ উ্রহত্া শনই। সংসাকর 

হঠাৎ- শদবত্ারাই সাংঘাচত্ক। ত্াকদর পূজা করায় বযথণত্া,  না- পূজা করায় 

সবণনাে। অত্এব োকড়া ত্কণ,  পকরা িঞ্জীর,  আকনা বীণা,  গা কথা িাো — 

পেেকরর েরগুকোকক োন শদও শগ। 

কাচেদী। চকন্তু শত্ািার িিচট শপকে শকাথা শথকক,  ঠাকুর। 

চত্রকবদী। চেচন পূজা প্রিার করকেন পূজার িিরিনা ত্া রই।  আচি 

শসটাকক শ্রুচত্র দ্বারা ্রহহণ ক' শর স্মচৃত্র দ্বারা বযক্ত্ করব।  শদকখ চনকয়া,  
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রাজসভার শ্রুচত্ভূষণ বেকবন,  সাযু,  স্মচৃত্রোকর বেকবন,  অকহা 

চকিাশ্চেণম্!  

িঞ্জরী। ও কী ও,  ভাই,  বাইকর শে অকস্ত্রর িঞ্ঝচন শোনা শগে। 

কাচেদী। হয়কত্া ওটা সত্যকার নয়।  হয়কত্া উৎসকবর একটা শকাকনা 

পাোর অভযাস িেকে। 

শগৌরী। চত্রকবদীঠাকুর,  এও বুচি শত্ািাকদর জােেকরর সৃচষ্টোড়া কীচত্ণ?  

িীনককত্ুর উৎসকব রিপাকত্র পাো?  

চত্রকবদী। সুদরী,  জগকত্ এ পাো বার বার অচভনয় হকয় শগকে। 

শত্রত্ােুকগ এই পাোয় একবার রােকস বানকর চিকে অচিকাণ্ড ককরচেে। 

কচেেুকগ ত্াকদর বংে শবকড়কে বব ককি চন। োই শহাক েব্দটা ভাকো 

োগকে না— োও শত্ািরা িচদকর আশ্রয় েও শগ। 

[  সককের প্রিান 
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২ 

সুচিত্রা ও প্রচত্হারীর প্রকবে 

সুচিত্রা। শসই প্রজাকক িাই,  রকেশ্বর ত্ার নাি। 

প্রচত্হারী। ত্াকক শকাথাও পাওয়া োকচ্ছ না,  িহারানী। 

সুচিত্রা। এই চকেুেণ আকগই চেে। 

প্রচত্হারী। চকন্তু কাকরা কাকে ত্ার সোন পাচচ্ছ শন। 

সুচিত্রা। শদবদা ঠাকুকরর ঘকর চক শনই। 

প্রচত্হারী। ঠাকরুন বেকেন শসখাকন শকউ আকস চন। ঐ শে ঠাকুর 

স্বয়ং আসকেন। 

[ প্রিান 

শদবদকার প্রকবে 

সুচিত্রা। রকেশ্বর শকাথায়। 

শদবদা। ত্াককই খু জকত্ একসচে। 

সুচিত্রা। ত্াকক শে চনত্ান্তই পাওয়া িাই। 

শদবদা। শসই কারকণই ত্াকক পাওয়া চনত্ান্তই কচঠন হকব। হত্ভাগযকক 

বকেচেেুি আিার ঘকর আশ্রয় চনকত্। 

সুচিত্রা। ত্ুচি চক ত্কব সকদহ করে— 

শদবদা। সকদহ করচে চকন্তু নাি করচে শন। 

সুচিত্রা। এও চক সহয করকত্ হকব। 

শদবদা। হকব ববচক। প্রিাণ শনই শে। 

সুচিত্রা। ত্াই বকে পাচপষ্ঠকক চনষ্কৃচত্ শদকব?  

শদবদা। চনষ্কৃচত্র সদপায় পাচপষ্ঠ চনকজই জাকন,  আিাকদর চকেুই 

করকত্ হকব না। 

সুচিত্রা। ঠাকুর,  ত্কব চকেুই করকব না?  
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শদবদা। েচদ সম্ভব হত্ চনকজর অচি চদকয় বজ্র বত্চর ককর ওর 

িাথায় শভকি পড়ত্ুি। 

সুচিত্রা। ত্ুচি বেকত্ িাও চকেুই করবার শনই?  িুপ ককর রইকে শকন 

ঠাকুর,  েজ্জায়?  পাকে চকেু করকত্ হয়  শসই ভকয়?  আচি শত্া বযর্ে 

রাখকত্ পারচে শন। চবপাো,  কী করচেস এখাকন। 

চবপাোর প্রকবে 

চবপাো। অনিকদকবর পূজায় িহারানীর জকনয অঘণয সাচজকয় একনচে। 

সুচিত্রা। শফকে শদ,  শফকে শদ,  দূর ককর শফকে শদ সব।  আচি 

োব রুদ্রভভরকবর িচদকর,  ঠাকুর,  পূজা প্রস্তুত্ ককরা। 

শদবদা। পুকরাচহত্ চত্রকবদীকক িহারাজ ত্া র কাকে আজ চনেুি ককরকেন। 

সুচিত্রা। ত্ুচি হকব আিার পুকরাচহত্। 

শদবদা। আচি পুকরাচহত্?  

সুচিত্রা। হা  ত্ুচি। নীরব শে,  িকন চক ভয় আকে। 

শদবদা। ভয় শদবত্াকক। িুকখ িি পড়কত্ পাচর,  চকন্তু অন্তকরর কথা 

শে অন্তেণািী জাকনন। চকন্তু িহারানী,  বভরকবর পূজায় শত্ািার চককসর 

প্রকয়াজন। 

সুচিত্রা। দবণে িন,  েচি িাই। 

চবপাো। েচির দরকার োর শস শত্ািার নয়,  শস িহারাকজর। শে 

অসািানয রূপ চনকয় একসে সংসাকর ত্ার কাকে রাজেক্ষ্মী হার শিকনকেন— 

শসজকনয শদাষ শদব কাকক। েচদ েিা কর শত্া বচে,  শদাষ শত্ািারই।  

সুচিত্রা। বুচিকয় বকো। 

চবপাো। ঐ শে কাশ্মীকরর নরাযিকদর রাকজযর হৃৎচপকণ্ডর উপর 

বচসকয়কেন রাজা,  ত্ার কারণ শুনকব?  রাগ করকব না?  

সুচিত্রা। কারণ শুনকত্ই িাই আচি। 

চবপাো। শপ্রকির শগৌরব খুব প্রকাণ্ড ককর জানাকত্ শিকয়চেকেন রাজা,  

খুব দিূণেয দান দুঃসাহকসর সকি চদকত্ পারকে চত্চন বা িকত্ন। এই সািানয 

কথাটা ত্ুচি বুিকত্ পার চন?  
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সুচিত্রা। আচি শত্া শকাকনা বাযা চদই চন। 

চবপাো। দাও চন বাযা?  ঐ ভুবনকিাহন রূপ চনকয় শকাথায় সুদূকর 

দা চড়কয় রইকে ত্ুচি। চকেু িাইকে না,  চকেু চনকে না,  এ কী চনষ্ঠুর 

চনরাসচি। ত্ুচি রাজহংসীর িশত্া,  রাজার ত্রচিত্ কািনাসাগকরর জকে 

শত্ািার পাখা চসি হকত্ িায় না,  রাজভবভকবর জাকে পারকে না শত্ািাকক 

একটওু বা যকত্,  ত্ুচি েত্ রইকে িুি,  রাজা ত্ত্ই হকেন বদী।  শেকষ 

একচদন আপন রাজযটাকক খণ্ড খণ্ড ককর েচড়কয় শফকে চদকেন ঐ কাশ্মীরী 

কুটুম্বকদর হাকত্— িকন করকেন শত্ািাককই শদওয়া হে।  

সুচিত্রা। আচি ত্ার চকেুই জানকত্ি না। 

চবপাো। ত্া জাচন,  রাজা শভকবচেকেন চনকজর দাচেকণযর উন্মাত্ায় 

শত্ািাকক চবচস্মত্ ককর শদকবন। ত্খকনা শত্ািাকক শিকনন চন। চকন্তু কত্বকড়া 

দভণাগা— রাজচসংহাসকনর উপকর বকস েটফট  ককর িরকে;  চদকত্ িায় 

চদকত্ পাকর না,  চনকত্ িায় শনবার শোগযত্া শনই।  বযথণ চনবুণচদ্ধত্ার চযক্

কাকর আজ সককেরই উপর শরকগ শরকগ উঠকেন। ত্ার িকযয ত্ুচিও আে।  

সুচিত্রা। ঠাকুর,  আজ পেণন্ত ভাকো ককর বুিকত্ পাচর চন আিার 

অপরাযটা শকাথায়। 

শদবদা। িহারানী,  কচেকক কখন শকাথায় নাড়া চদকয় জাচগকয় ত্ুচে 

সব সিকয় শভকব পাই শন। 

চবপাো। ঠাকুর,  শভকব শপকয়ে ত্ুচি,  বেকত্ িাও না। চকন্তু আচি 

বেব।  আচি ভয় কচর শন কাউকক। িহারানীর সকি িহারাকজর সম্বে 

অনযায় চদকয় আরম্ভ হকয়কে শসই পাকপর চেদ্র চদকয়ই কচের প্রকবে। 

সুচিত্রা। চবপাো,  িুপ কর্ ত্ুই। 

চবপাো। শকন িুপ করব।  কাশ্মীর জয় ককর এরা শত্ািাকক অচযকার 

ককরকে এই চিকথয কথাটাই বকে শবড়াকত্ হকব?  আশ্চেণ হকয় োই শত্ািার 

বযেণ শদকখ,  িহারানী। পাপকক জয় ককরে পুণয চদকয়। চকন্তু শসই পুকণযর 

দান চক িহারাজ ্রহহণ করকত্ পারকেন। 

সুচিত্রা। িুপ কর্,  িুপ কর্,  চবপাো। 
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চবপাো। িুপ কচরকয়া না। শে-কথা অন্তকরর িকযয জান শসকথা বাইকর 

শথককও শোনা ভাকো। ঐ রাজা আসকেন। আচি োই। থাককত্ পারব না,  

শেকষ কী বেকত্ কী বকে শফেব। 

[ প্রিান 

চবক্রকির প্রকবে 

চবক্রি। িহারানী,  শদবদাকক চনকয় কী গূঢ় পরািেণ িেকে। 

সুচিত্রা। আজ বভরবিচদকর পূজা করব,  ও কক পুকরাচহত্ ককরচে। 

চবক্রি। আজ বভরকবর পূজা?  এ চক হকত্ পাকর। 

সুচিত্রা। পাকপর িূচত্ণ শদকখ ভয় শপকয়চে,  চেচন সকে ভকয়র ভয় ত্া র 

স্মরণ শনব। 

চবক্রি। পাকপর িূচত্ণ কী শদখকে। 

সুচিত্রা। সত্ীত্ীকথণ সত্ীযকিণর অবিাননা,  অথি এ রাকজয ত্ার শকাকনা 

প্রচত্কার শনই,  এ সংবাদ শুকন উৎসব  করকত্ আচি সাহস কচর চন। 

চবক্রি। এ সংবাদ শক চদকে। শদবদা?  

সুচিত্রা। োরা অত্যািাকর িিণাচন্তক পীচড়ত্ ত্াকদরই একজন।  

চবক্রি। িহারানী,  অন্তুঃপুকর আিার প্রচত্দ্বন্দ্বী চবিারোো িাপন 

ককরে?  আিার অচযকার হরণ  করকত্ িাও?  

সুচিত্রা। িহারাজ,  যিণ সােী ককর আচি চক শত্ািার সহযচিণণী হই  

চন। রাকজযর পাপ শে িুহূকত্ণ শত্ািাকক ্পরেণ ককর শসই িুহূকত্ণই চক 

আিাককও ্পরেণ ককর না। 

চবক্রি। শদবদা,  অচভকোগ শক একনকে। কার নাকি অচভকোগ। 

শদবদা। বুযককাট শথকক প্রজা একসকে,  নাি রকেশ্বর,  চেোচদকত্যর 

নাকি অচভকোগ। 

চবক্রি। আিাকক েঙ্ঘন ককর রানীর কাকে শকন এই অচভকোগ। 

শদবদা। প্রশ্ন েখন  করকে ত্খন সত্য কথা বেব,  শত্ািার কাকে 

পূকবণই অচভকোগ হকয়কে। 

চবক্রি। আচি চক কান চদই চন। 
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শদবদা। কান চদকয়চেকে,  বকেচেকে চবশ্বাস কর না। 

চবক্রি। শসই শত্া চবিার। অিাকত্যর নাকি চিথযা অপবাদ চদকে ত্ারও 

চবিার রাজাকক করকত্ হকব না?  জান,  চেোচদকত্যর ’ পকর শে ভার আকে 

শস অচত্ কচঠন। প্রত্যন্তকদকের সীিা রো করকত্ হয়  ত্াককই। 

শদবদা। রাজার প্রচত্চনচযরূকপ যিণরো করাও ত্ারই কাজ। 

চবক্রি। শক বেকে শস ত্া ককর চন। 

শদবদা। শত্ািার চনকজর অন্তরই বেকে,  ত্াই আিার ’ পকর এত্ 

রাগ করে।  অচভকোগকারীকক আচিই শত্ািার কাকে চনকয় শগচে। িিী 

সাহস ককর চন। শসচদন শদচখ চন চক চবিারকাকে েকণ েকণ শত্ািার 

ভ্রূকুচট।  দণ্ড শত্ািার কত্বার উদযত্ হকয়ও দবণে চদ্বযায় চনর্ত  হকয়কে 

শস- কথা স্বীকার করকব না?  

চবক্রি। সাবযান!  আচি দবণে!  চককসর ভকয় দবণে!  

শদবদা। চেোচদত্যকক শে- েচি চনকজ চদকয়ে আজ ত্ার প্রচত্করায করা 

শত্ািার চনকজর পকেও দুঃসাযয— এই কারকণই চদ্বযা। ত্ুচি ওকদর ভয় 

করকত্ আরম্ভ ককরে— আিাকদর ভয় শসইখাকনই। 

চবক্রি। অসহয শত্ািার ্পরযণা!  অনুত্াকপর চদন শত্ািার আসন্ন। 

সুচিত্রা। আেণপুত্র,  আিাকদর দণ্ড শদওয়া সহজ কথা— শসজকনয 

রাজেচির প্রকয়াজন হকব না। চকন্তু চেোচদকত্যর চবিার আজই করা িাই। 

চবক্রি। অচভকোগ োর শস কই?  

সুচিত্রা। শস আচি। 

চবক্রি। ত্ুচি?  

সুচিত্রা। শে হত্ভাগা একসচেে ত্াকক পাওয়া োকচ্ছ না। 

চবক্রি। চনকজর চিথযার ভকয় শস পাচেকয়কে। 

সুচিত্রা। িহারাজ,  ত্ুচি চনশ্চয় জান শক ত্াকক হরণ  ককরকে। 

চবক্রি। িহারানী,  অে দয়া আর অ্পরষ্ট অনুিাকনর দ্বারা চবিার হয়  

না। 

 

রকেশ্বরকক চনকয় নকরকের প্রকবে 
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নকরে। চেোচদকত্যর শোক একক বেপূবণক যকর চনকয় োচচ্ছে রাজদ্বাকরর 

সমু্মখ চদকয়। আিার চনকষয শুনকে না। ত্কোয়ার খুেকত্ হে রাজা আকেন 

এই কথা একদর স্মরণ কচরকয় চদকত্। 

চবক্রি। শকন ওকক যকর চনকয় োচচ্ছে। 

নকরে। বেকে চেোচদকত্যর আকদে। শস আকদকের উপকর শত্ািার 

আকদে কী,  শসইকট শোনবার জকনয অশপো করচে। 

রকেশ্বর। িহারানী,  আিার রো শনই শস আচি জাচন,  চকন্তু চবিার 

িাই— শস চবিার আজই শেন হয় ,  শত্ািার সািকনই শেন হয় ,  শদাহাই 

শত্ািার। 

সুচিত্রা। িূঢ়,  ঐ শে িহারাজ আকেন,  ও কক জানাও শত্ািার অচভকোগ। 

রকেশ্বর। িহারাজ,  িিণঘাত্ী দুঃখ আিাকদর— শস দুঃখ বাযা িানকব 

না,  চবেম্ব সইকব না,  িৃত্ুযেিণার শিকয় শস প্রবে। 

চবক্রি। িুপ কর্!  শদবদা,  শক একদর এিন ককর প্রশ্রয় চদকচ্ছ। এরা 

বেপূবণক আিার কাে শথকক চবিার শককড় চনকত্ িায়?  দ্বারী শকাথায়। 

দ্বারীর প্রকবে 

দ্বারী। কী িহারাজ। 

চবক্রি। একক প্রহরীোোয় চনকয় রাকখা। কাে চবিার হকব। 

দ্বারী।  শে আকদে। 

রকেশ্বর। িহারানী,  আিার আজককর চদন শগে,  কােককর চদনকক 

চবশ্বাস শনই। বা চি আর িচর আিার ো- হয়  শহাক,  চকন্তু প্রজার অচভকোগ 

শত্ািার পাকয় শরকখ শগেুি,  শত্ািাকক শস ত্ুকে চনকত্ হকব। আচি চবদায় 

চনেুি। 

সুচিত্রা। িকন রইে রকেশ্বর। 

[  দ্বারী ও রকেশ্বকরর প্রিান 

নকরে।  িহারাজ,  িিী আিাকক চদকয় চকেু সংবাদ পাচঠকয়কেন— 

আশু িিণার আবেযক। 



তপতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
8

 

সূচিপত্র  

চবক্রি। শত্ািরা একটার পর আকরকটা উৎপাত্ চনকজ সাচজকয় 

আনে। 

নকরে। উৎপাত্ সৃচষ্ট করকত্ পাচর এত্ েচি আিাকদর আকে?  

চবক্রি। সৃচষ্ট করবার দরকার শনই। সত্যেুকগও রাকজয উৎপাকত্র 

অভাব চেে না। চকন্তু উৎপাত্ েচড়কয় থাকক শদকে ও কাকে। শত্ািরা 

ত্াকদর আজই একচদকনর িকযয পুচঞ্জত্ ককর সাচজকয়ে। শে- সি্ত  প্রিাণ 

শত্ািাকদর চিত্রকদর শবোয় থাকক চবচেপ্ত,  শত্ািাকদর েত্রুকদর শবো আজ 

শত্ািরা শসইগুকোকক সংহত্ ককর কাকো ককর আিার সািকন যরকত্ 

িাও— আজ উৎসবচদকনর আকোর উপকর এই কােীিূচত্ণকক দা ড় কচরকয় 

শকবে এই কথাটা বেকত্ িাও,  শে,  শত্ািাকদরই চজত্ হে।  শত্ািাকদর 

এই সাচজকয়- শত্াো চবভীচষকার কাকে আচি হার িানব না এ কথা 

চনশ্চয় শজকনা। উৎপাকত্র সংবাদ আকে,  থাক্- না,  চনশ্চয়ই শস আগািী 

কাে পেণন্ত অকপো করকত্ পাকর। 

নকরে। অকপো করকত্ চনশ্চয় পাকর,  িহারাজ,  চকন্তু আজ ো 

সংবাদ আকে কাে ত্া সংকট হকয় দা ড়ায়। ত্কব োই,  িিীকক জানাই 

শগ। 

চবক্রি। ওরা আিার চপ্রয়পাত্র,  ওকদর প্রচত্ আিার পেপাত্,  

ওকদর চবিার আচি করকত্ পাচর শন,  ওকদর োচ্ত  চদকত্ আচি অক্ষি— 

শত্ািাকদর এ- সব কথা চিথযা,  চিথযা। দকণ্ডর োরা শোগয ত্াকদর েখন  

দণ্ড শদব ত্খন ভকয় ্ত ি হকয় োকব। েীণ দবণে শত্ািরাই,  কত্ণকবযর 

শত্ািরা কী জান!  েিায় দয়ায় অশ্রুজকে শত্ািাকদর কত্ণবযবুচদ্ধ পচঙ্কে 

— শত্ািরা চবিার করবার ্পরযণা কর!  সিয় আসকব,  চবিার করব,  

চকন্তু শত্ািাকদর ঐ কান্না শুকন নয়।  িহারানী,  ত্ুচি শকাথায় িকেে। 

শেকয়া না,  থাকিা। 

সুচিত্রা। এিন আকদে শকাকরা না। িকো রাজকুিার,  ঐ 

েত্াচবত্াকন,  িিী কী সংবাদ পাচঠকয়কেন শুনকত্ িাই। 
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চবক্রি। িহারানী,  শত্ািার এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা আিার কত্ণবযকক 

আকরা অসাযয ককর ত্ুেকে। শুকন োও — আচি আকদে করচে। চফকর 

একসা। 

সুচিত্রা। কী,  বকো। 

চবক্রি। ত্ুচি আিাকক চিনকত্ পারকে না— শত্ািায় হৃদয় শনই,  

নারী!  েংককরর ত্াণ্ডবকক উকপো করকত্ পার চক। শস শত্া অপ্সরার 

নৃত্য নয়।  আিার শপ্রি,  এ প্রকাণ্ড,  এ প্রিণ্ড,  একত্ আকে আিার 

শেৌেণ — আিার রাজপ্রত্াকপর শিকয় এ শোকটা নয়।  

ত্ুচি েচদ এর িচহিাকক স্বীকার করকত্ পারকত্ ত্াহকে সব সহজ হত্।  

যিণোস্ত্র পকড়ে ত্ুচি,  যিণভীরু— কিণদাকসর কা কযর উপর কত্ণকবযর শবািা 

িাপাকনাককই িহৎ  ব’ শে গণয করা শত্ািার গুরুর চেো!  ভুকে োও,  

শত্ািার ঐ কাকন িিগুকো। শে আচদেচির বনযার উপকর শফচনকয় 

িকেকে সৃচষ্টর বুদবুদ,  শসই েচির চবপুে ত্রি আিার শপ্রকি— ত্াকক 

শদকখা,  ত্াকক প্রণাি ককরা,  ত্ার কাকে শত্ািার কিণ অকিণ চদ্বযাদ্বন্দ্ব 

সি্ত  ভাচসকয় দাও,  এককই বকে িুচি,  এককই বকে প্রেয়,  একত্ই 

আকন জীবকন েুগান্তর। 

সুচিত্রা। সাহস শনই িহারাজ,  সাহস শনই!  শত্ািার শপ্রি শত্ািার 

শপ্রকির পাত্রকক অকনক দূকর োচড়কয় শগকে— আচি ত্ার কাকে অত্যন্ত 

শোকটা। শত্ািার চিাসিুকদ্র শে ত্ুফান উকঠকে ত্াকত্ পাচড় শদবার িকত্া 

আিার এ ত্রী নয়— উন্মা হকয় েচদ ভাচসকয় চদই ত্কব িুহূকত্ণ এ োকব 

ত্চেকয়। আিার চিচত্ শত্ািার প্রজাকদর কেযাণেক্ষ্মীর দ্বাকর— শসখানকার 

যূচের ’ পকরও েচদ আসন চদকত্,  আিার েজ্জা দূর হত্।  শত্ািার চনকজর 

ত্রিগজণকন শত্ািার কণণ বচযর,  শকিন ককর জানকব কী চনদারুণ দুঃখ 

শত্ািার িার চদকক। কত্ িিণকভদী কান্নার প্রচত্ধ্বচন চদনরাচত্র আিার 

চিাকুহকর েুি হকয় শবড়াকচ্ছ শত্ািাকক ত্া শবািাবার আো শেকড় চদকয়চে। 

েখন  িার চদককই সবাই বচেত্ ত্খন আিাকক ত্ুচি েত্ বকড়া সম্পদই 

দাও,  ত্াকত্ আিার রুচি হয়  না। িকো রাজকুিার,  িিী কী আকবদন 

করকে আিাকক বেকব িকো। 



তপতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
0

 

সূচিপত্র  

চবক্রি। শোকনা নকরে,  কী সংবাদ একনে বকো আিাকক। 

নকরে। িহারাজ েুযাচজৎকক পদত্যাকগর আকদে ককরচেকেন,  শস ত্া 

এককবাকরই শোকন চন। একদর পর্পরকরর িকযয একটা শোগ হকয়কে বকে 

শবায হকচ্ছ। 

চবক্রি। চককস শবায হে।  

নকরে। চেোচদত্যকক শে িুহূকত্ণ িহারানী আহ্বান ককর পাঠাকেন ত্ার 

পরিুহূকত্ণই শস রাজযানী শথকক িকে শগে। িহারানীর আকদে ্রহাহযই করকে 

না। 

চবক্রি। আবার সংকট বাচযকয়ে?  রাজকাকেণ শকন হাত্ চদকত্ শগকে,  

িহারানী। 

সুচিত্রা। রাজকােণ নয়,  আত্মীকয়র কত্ণবয। জােেকরর চকেুকত্ আিার 

অচযকার না েচদ থাকক কাশ্মীকরর দাচয়ত্ব  আকে আিার। 

চবক্রি। সম্মানী শোককর অচভিাকন আঘাত্ ককর অসম্মান েচদ চফকর 

শপকয় থাক কাকক শদাষ শদকব। 

সুচিত্রা। আত্মীয় েচদ আত্মীকয়র অিেণাদা ককর থাকক ত্া চনকয় আিার 

অচভকোগ শনই। ত্কব শে অপরায রাজার চবরুকদ্ধ,  শত্ািার প্রজার হকয় 

ত্ারই চবিার আচি িাই। 

চবক্রি। চবিার েচদ িাও ত্কব প্রথকি েুদ্ধ করকত্ হকব। 

সুচিত্রা। হা ,  েুদ্ধই করকত্ হকব। 

চবক্রি। েুদ্ধ!  শস শত্া নারীর িুকখর কথা নয়।  

সুচিত্রা। নারীর বাহুর সাহােয েচদ িাও শত্া প্রস্তুত্ আচে। 

চবক্রি। শদকখা চপ্রকয়,  জকয়র অচভপ্রাকয়ই েুদ্ধ,  আস্ফােকনর জকনয 

নয়।  একত্ সিয় এবং সুকোকগর অকপো আকে। 

সুচিত্রা। রাজকুিার নকরে,  শত্ািাকক চজজ্ঞাসা কচর,  দবৃণাকদর হাত্ 

শথকক প্রজাকদর বা িাবার শকাকনা পথই শনই?  

চবক্রি। িহারানী,  িকন শরকখা দয়ার অচবিাকরও অনযায় আকে। প্রজাকদর 

’ পকর অত্যািার হকচ্ছ এও শেিন অত্ুযচি,  অনযায়কারীকদর োসন আিার 
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পকে অসাযয এও শত্িচন অশ্রকদ্ধয়। এ- সব কথা শত্ািার সকিও নয়  এবং 

আজও নয়।  শদবদা, শপৌকরাচহত্য ত্ুচি রাজার কাে শথকক পাও চন— চত্রকবদী 

পুকরাচহত্। আজ ত্ার অবকাে শনই,  পূজা কাে হকব। রাজার কাকেণ বা 

পূজার কাকেণ েচদ অনচযকার হ্ত কেপ কর ত্কব শত্ািার ’ পকর রাজার 

হ্ত কেপ প্রীচত্কর হকব না। িহারানী,  উৎসকবর শবে ত্ুচি এখকনা পর 

চন। োও,  রাজার আকদে,  এখনই শবে পচরবত্ণন ককরাকগ। এ শত্া 

রাজরানীর শবে— 

সুচিত্রা। ত্াই করব িহারাজ,  ত্াই করব,  শবে পচরবত্ণন করব।  

চযক এই রাজয!  চযক আচি এ রাকজযর রানী!  

[ শদবদা ও চবক্রি োড়া আর সককের প্রিান 

শদবদা। িহারাজ,  আচিও োচচ্ছ। চকন্তু একটা অচপ্রয় কথা বকে োব। 

চনচবণিাকর শেচদন ঐ কাশ্মীরীকদর হাকত্ েিত্া চদকে শসচদন রাকজয চবকদ্রাকহর 

সূিনা হকয়চেে। কত্ শোককর প্রাণদণ্ড হে,  কত্ শোককর চনবণাসন।  কত্ 

অচভজাত্ বংকের সম্মানী শোক অনয রাকজয আশ্রয় চনকে। এত্ বাযা 

শপকয়চেকে বকেই,  আত্মাচভিাকনর ত্াড়নায় শত্ািার চনবণে এিন দযণষণ 

হকয়চেে। 

চবক্রি। শদবদত্ত্,  এই ইচত্বৃা আবৃা করবার কী প্রকয়াজন হকয়কে। 

শদবদা। িহারাজ,  আিার আর চকেু সাযয শনই,  আচি শকবে পাচর 

চবপদ সািকন শরকখ অচপ্রয় কথা শত্ািাকক শোনাকত্। একচদন শকবেিাত্র 

অকস্ত্রর েুচিকত্ প্রিাণ করকত্ শিকয়চেকে শে,  এ রাকজয সককেই ভুে 

করকে শকবে ত্ুচি োড়া। বহু কণ্ঠ শেদন ককর রাকজযর কণ্ঠকরায ককরচেকে। 

এত্বকড়া প্রকােয অহংকাকরর প্রিাদ সংকোযন পচরকেকষ শত্ািার পকে 

দুঃসাযয হকব এ আচি জাচন। সুত্রাং স্বয়ং চবযাত্াকক চনকত্ হে শসই ভার। 

চবক্রি। এ কথার সহজ অথণ,  শত্ািরা চবকদ্রাহ করকব?  

শদবদা। ত্ুচি জান শস আিার অসাযয— শদবত্া হকয়কেন চবকদ্রাহী,  

রাকজয দকেণাগ এে,  কচঠন দুঃকখ এর অবসান। 
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চবক্রি। শদবত্ার নাি চনচ্ছ আিাকক ভয় শদখাকত্?  

শদবদা। িহারাজ,  শত্ািাকক ভয় শদখাকনা চক একটা শখো। শত্ািার 

ভয় আিাকদর পকে সব শিকয় ভয়ংকর। শত্াকো শত্ািার দণ্ড,  প্রথি 

আঘাত্ পড়ুক আিাকদর ’ পকর োরা শত্ািার একান্ত আপনার। শত্ািার 

অনযায়কক োরা চনকজর েজ্জা ককর চনকয়কে,  শত্ািার শক্রাযকক দুঃখরূকপ 

চনক ত্ারা িাথায় ককর। দাও দণ্ড আিাকক। 

চবক্রি। েচদ নাই চদই?  

শদবদা। অ্রহসর হকয় শনব। আজ আিাকদর জকনয আরাি শনই,  সম্মান 

শনই। োও িহারাজ,  ত্ুচি উৎসব  ককরা। আিাকক রুদ্রভভরকবর পূজা 

করকত্ই হকব। িচদকর প্রকবে করকত্ নাই চদকে— ত্া র পূজার আহ্বান আজ 

শুনকত্ পাচচ্ছ সবণত্র এই রাকজযর বাত্াকস। 

চবক্রি। ্পরষ্ট কথার েকে আিাকক অপিান করকত্ িাও,  আিার 

কথাও একচদন অত্যন্ত ্পরষ্ট হকয় উঠকব— চবেম্ব শনই। 

[  উভকয়র প্রিান 

চবপাোর প্রকবে 

চবপাো। শোকনা শোকনা,  রাজকুিার,  শোকনা। 

নকরকের প্রকবে 

নকরে। কী বকো। 

চবপাো। এই িাো শত্ািার,  বীকরর ককণ্ঠর শোগয। 

নকরে। পচরিয় শপকয়ে?  

চবপাো। শপকয়চে। 

নকরে। এত্ সহকজ?  

চবপাো। আচি অনাগত্কক শদখকত্ পাচচ্ছ। 

নকরে। কী শদখকত্ শপকে। 

চবপাো। জােেকরর রানীর সম্মান ত্ুচি উদ্ধার করকব। িপু ককর রইকে 

শকন কুিার। 

নকরে। কথা বেবার সিয় এখকনা আকস চন। 



তপতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
3

 

সূচিপত্র  

চবপাো। আচি বচে কথা বেবার সিয় এখন িকে শগকে। 

 

গান 

আকোক- শিারা েুচককয় এে ওই,  

চত্চিরজয়ী বীর,  শত্ারা আজ কই।  

          এই কুয়াো-জকয়র দীো 

              কাহার কাকে েই।  

িচেন হে শুভ্র বরন ,  

অরুণ শসানা করে হরণ ,  

েজ্জা শপকয় নীরব হে 

              উষা শজযাচত্িণয়ী। 

সুচপ্তসাগর- ত্ীর শবকয় শস 

              একসকে িুখ শেকক,  

              অকি কাচে শিকখ। 

রচবর রচশ্ম,  কই শগা শত্ারা,  

শকাথায় আ যার- শেদন শোরা,  

উদয়ভেেেৃি হকত্ 

              বল্ িাভভুঃ িাভভুঃ॥ 

নকরে। এ গান শকাথায় শপকে চবপাো?  

চবপাো। কাশ্মীকর িাত্ণণ্ডকদকবর িচদকর আিরা এ গান গাই শহিকন্ত 

চগচরচেখকর েখন  আকোকরাকজয অরাজকত্া আকস। 

নকরে। এ গান আিাকক শোনাকে শে?  

চবপাো। এখানকার চক্লষ্ট আকাকে ত্ুচিই আকোককর দূত্। োক 

িীনককত্ুর শবদী শভকি,  শসখাকন শত্ািার আসন যরকব না,  রুদ্রভভরকবর 

চনিণােয আনব শত্ািার জকনয। এখাকন চত্চন বভরব কাশ্মীকর চত্চনই িাত্ণণ্ড,  

শসই শদবত্াকক প্রসন্ন ককরা বীর। আজ সকাকে আত্ণত্রাকণর জকনয শে কৃপাণ 

খুকেচেকে একবার দাও আিার হাকত্। ( ত্কোয়ার কপাকে শঠচককয়)  রুকদ্রর 
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ত্ৃত্ীয় িেুকত্ ত্ুচিই অচি,  প্রভাত্িাত্ণকণ্ডর দীপ্ত দৃচষ্টকত্ ত্ুচিই শরৌদ্রচ্ছটা,  

বীকরর হাকত্ ত্ুচি কৃপাণ,  শত্ািাকক নিস্কার। 

 

      জাকগা শহ রুদ্র জাকগা। 

সুচপ্তজচড়ত্ চত্চিরজাে 

      সকহ না সকহ না শগা। 

একসা চনরুদ্ধ দ্বাকর 

চবিুি ককরা ত্াকর,  

ত্নুিনপ্রাণ যনজনিান 

      শহ িহাচভেু িাকগা॥ 

রাজকুিার,  ঐ শদকখা!  

নকরে। শসই আিার পকদ্মর কু চড়!  এখকনা শরকখে?  

চবপাো। এ আজ কথা ককয়কে— কাশ্মীকরর হৃদয় শজকগকে এর িকযয। 

নকরে। ঐ আসশেন িিীর সকি রাজা। আিাকক হয়কত্া প্রকয়াজন আকে 

— ত্ুচি িচদর-প্রািকণ অকপো ককরা। 

[  চবপাোর প্রিান 

চবক্রি ও িিীর প্রকবে 

চবক্রি। প্রজারা চবকদ্রাহী?  শকাথায়। 

িিী। বুযককাকট চসংহগকড়। 

চবক্রি। েিার কথা শবাকো না। অেকির ্পরযণা সব শিকয় েিার 

অকোগয। 

নশরে। বস্তুত্ ওকদর চবকদ্রাহ চবকদেী সািন্তকদর চবরুকদ্ধ। 

চবক্রি। ত্ারা চক আিার প্রচত্চনচয নয়।  

নকরে। ত্খন নয়  েখন  ত্ারা চনকজর স্বাথণ শদকখ,  প্রজার নয়,  

রাজার নয়।  আিাকক আকদে ককরা আচি প্রজাকদর োন্ত ককর আচস। 

চবক্রি। ত্ুচি!  আিার োসন আেগা ককরে শত্ািরাই। প্রজাকদর প্রশ্রকয় 

িহারানীর সকি শোগ চদকয়ে ত্ুচিই,  চবকদেীর প্রচত্ ঈষণা শত্ািার িকত্া 
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এিন ্পরষ্ট ককর প্রকাে করকত্ শকউ সাহস ককর চন। প্রচত্হারী,  িহারানী 

শকাথায়। আিার আহ্বান এখনই ত্া কক জানাও শগ। চত্চন শুনুন ত্া র দয়াদৃপ্ত 

প্রজারা আজ চবকদ্রাহ ককরকে— ভীরুরা চবকদ্রাহ করকত্ সাহস ককরকে ত্া র 

ভরসায়। চকন্তু চত্চন ওকদর বা িাকত্ পারকবন?  চবিার সবণাক্রহ ত্া ককই ্রহহণ 

করকত্ হকব। এখনই,  এখাকনই। িিী,  শত্ািরা অপবাদ চদকয় একসে 

আিার চিা দবণে,  রানীর প্রচত্ অে আিার শপ্রি। আজ শদখাব শত্ািরা 

ভুে ককরে। শত্ািাকদর িহারানীরও চবিার হকব। চনবণাসন চদকত্ পাচর শন 

ভাবে?  আিাকদর বংে রািিকন্দ্রর,  সূেণবংে। 

িিী। িহারাজ। 

চবক্রি। কী,  বকো। ্ত ি হকয় রইকে শকন?  

িিী। সািন্তরাজকদর বসনযদে চনকটবত্ণী। চেোচদত্য ত্াকদর শসনাপচত্। 

চবক্রি। চসংহাসকনর প্রচত্ েে?  

িিী। হা  িহারাজ। 

চবক্রি। প্রচত্করাকযর কী বযবিা ককরে। 

িিী। বসনয প্রস্তুত্ শনই,  ত্াকদর সকেকক চবশ্বাস করাও কচঠন। 

নকরে। আিাকক ভার চদন িহারাজ। চদ্বযা করবার সিয় শনই। আচি 

বসনয প্রস্তুত্ কচরকগ। 

চবক্রি। প্রচত্হারী,  িহারানী শকাথায়। 

প্রচত্হারী। চত্চন অন্তুঃপুকর শনই। 

চবক্রি। শকাথায় চত্চন। বভরবিচদকর?  

প্রচত্হারী। শসখাকন দেণন পাই চন। 

চবক্রি। শকাথায় ত্কব। 

প্রচত্হারী। দ্বারপাে বকে,  শঘাড়ায় িকড় চত্চন উাকরর পকথ িকে 

শগকেন। 

চবক্রি। অথণ কী। রাজকুিার,  ত্ুচি চনশ্চয় জান শকাথায় শগকেন চত্চন। 

নকরে। চকেুই জাচন শন িহারাজ। 

চবক্রি। িকে শগকেন?  চবকদ্রাহী প্রজাকদর উকাচজত্ করকত্?  চফচরকয় 

চনকয় একসা,  যকর চনকয় একসা,  শব কয চনকয় একসা েৃঙ্খে চদকয়— বস্বচরণী!  
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নকরে। এিন কথা িুকখ আনকবন না। আিরা সইকত্ পারব না। 

চবক্রি। িুগ্ধ আচি!  চযক আিাকক!  অে,  শদখকত্ই পাই চন,  

চসংহাসকনর আড়াকে বকস কাশ্মীকরর কনযা িক্রান্ত করচেকেন। স্ত্রীকোককক 

চবশ্বাস শনই,  চবশ্বাস শনই। অন্তুঃপুকর ওকক শক রাখকব!  কারাগার িাই!  

নকরে।  এিন পাপ চিন্তা করকবন না,  িহারাজ!  

চবক্রি। শত্ািরা সবাই আে এর িকযয। ত্ুচিও আে,  চনশ্চয় আে।  

িকে শগকেন!  আকগ শত্ািাকদর দণ্ড চদকয় ত্কব আিার অনয কাজ। শদবদা 

শকাথায়। শকাথায় শসই চবশ্বাসঘাত্ক। 

িিী। বৃথা িেে হকবন না,  িহারাজ। িহারানী িনকক োন্ত করকত্ 

শগকেন,  চনশ্চয় আপচনই চফকর আসকবন। অযীর হকয় ত্া কক অপিান করকে 

চিরচদকনর িকত্া ত্া কক আিরা হারাব। 

চবক্রি। চফকর আসকবন শস চক আচি জাচন শন?  আিাকক শকবে ্পরযণা 

শদচখকয় শগকেন। িকন ককরকেন ত্া কক কাকুচত্ চিনচত্ ককর শফরাব।  ভুে 

িকন ককরকেন। আিাকক এিচন কাপুরুষ বকেই জাকনন বকট!  আিার 

পচরিয় পান চন। চনষ্ঠুর হবার প্রিণ্ড েচি আিার আকে। আিাকক ভয় 

করকত্ হকব— এইবার ত্া বুিকবন। 

 

দূকত্র প্রকবে 

দূত্। উারপথ শথকক িহারানীর এই পত্র। 

চবক্রি। ( পত্র পড়কত্ পড়কত্)  রাজকুিার নকরে,  সুচিত্রা এসব কী 

চেকখকেন। এর কী িাকন।— “ চববাকহর পূকবণ একচদন রুদ্রভভরবকক 

আত্মচনকবদন করকত্ চগকয়চেকেি।  ত্া রই বচে চফচরকয় চনকয় একস চদকেি 

শত্ািাকক,  শত্ািার রাজযকক। বযথণ হে,  ত্ুচিও শপকে না,  শত্ািার রাজযও 

শপকত্ বাযা শপে।” 

নকরে। িহারাজ,  ত্ুচি শত্া জান,  িহারানী আগুকন িা প চদকত্ 

চগকয়চেকেন,  পুরবাসীরা চফচরকয় একন শত্ািার হাকত্ চদকেন। 
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চবক্রি। শসই আগুন শে সকি আনকেন,  দগ্ধ করকেন আিাকক। এই 

েও নকরে,  পকড়া,  আিার শিাকখ অেরগুচে নৃত্য করকে,  আচি পড়কত্ 

পারচে শন!  

নকরে। িহারানী চেখকেন,  “আচি ো র কাকে চনকবচদত্ ত্া কক ত্া র 

অঘণয চফচরকয় চদকত্ িেকেি। কাশ্মীকর ধ্রুবত্ীকথণ িাত্ণণ্ডকদব আিাকক ্রহহণ 

করকবন। রূপ চদকয় শত্ািাকক ত্ৃপ্ত করকত্ পাচর চন,  শুভকািনা চদকয় 

শত্ািার রাকজযর অকেযাণ দূর করকত্ পারেুি না। 

েচদ আিার ত্পসযা সাথণক হয় ,  েচদ শদবত্াকক প্রসন্ন কচর ত্কব দূর 

হকত্ শত্ািাকদর িিে করকত্ পারব। আিাকক কািনা শকাকরা না,  এই 

শত্ািার কাকে আিার শেষ চনকবদন। আিাকক ত্যাগ ককরা,  শত্ািাকদর 

োচন্ত শহাক।” 

চবক্রি। শদন চন,  চত্চন চকেুই শদন চন,  সি্ত  ফা চক!  নারী শে সুযা 

একনকে আিার দীনত্ি প্রজারও ঘকর,  আচি রাকজযশ্বর ত্ার কণাও পাই 

চন— আিার চদন রাচত্র ত্ৃষ্ণায় শুচককয় শগকে,  সুযাসিুকদ্রর ত্ীকর বকস। 

নকরে,  আজ আিাকক কী করকত্ হকব বকো,  আচি িন  চির করকত্ পারচে 

শন। 

নকরে। িহারাজ,  আিার কথা েচদ শোকনা ত্া কক চফচরকয় আনবার 

শিষ্টা শকাকরা না। 

চবক্রি। কী বেকে!  করব না শিষ্টা!  চবকশ্বর সািকন আিার শপৌরুষ 

চযক্কৃত্ হকব!  আকনা আকগ ত্া কক চফচরকয়,  ত্ার পর সবণসিকে ত্া কক 

ত্যাগ করব।  রাষ্ট্রপােকক বকো ত্া কক আনুক বদী ককর। 

নকরে। হকব না িহারাজ,  শস হকব না,  আিার প্রাণ থাককত্ শস 

হকত্ শদব না। 

চবক্রি। চবকদ্রাহ?  

নকরে। হা  চবকদ্রাহ!  ত্ুচি আত্মচবস্মতৃ্,  শত্ািার অনুকিাদন ককর শত্ািার 

অবিাননা করকত্ পারব না। শত্ািার রাজযসীিা অচত্ক্রি করকত্ এখকনা 

ত্া র চত্ন- িার চদন োগকব। আচি চনকজ োব ত্া কক চফচরকয় আনকত্। 

চবক্রি। োও,  ত্কব এখনই োও,  েীঘ্র োও। 
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[  নকরকের প্রিান 

িিী,  ত্চুি ভাবে,  ত্া কক েিা ককর চফচরকয় আনচে। এককবাকরই 

নয়।  রাজচবকদ্রাচহণী চত্চন,  আচি চনকজই চদকত্ি ত্া কক চনবণাসন।  আিার 

দণ্ড এচড়কয় চত্চন পাোকচ্ছন,  এই আিার শোভ। 

িিী। িহারাজ,  ত্া কক দণ্ড শদবার কথা বকে আিাকদর সকেকক দুঃখ 

চদকচ্ছন। চত্চন কাকে আসকেই শদখকত্ পাকবন ত্া কক দণ্ড শদবার সাযয 

আপনার শনই। 

চবক্রি। ত্া হকত্ পাকর,  আচি িুগ্ধ। এ শিাহপাে োক,  োক চেন্ন 

হকয়,  আচি আনব না ত্া কক আিার কাকে। প্রচত্হারী,  রাজকুিার নকরেকক 

েীঘ্র চফচরকয় আকনা। শেকত্ দাও,  শেকত্ দাও,  কাশ্মীকরর কনযাকক কাশ্মীকর 

চফকর শেকত্ দাও। 

িিী। দাকসর অনুনয় শুনুন িহারাজ। রাজকুিার নকরে ত্া কক চফচরকয় 

আনুন,  ত্ার পকর আজককর চদকনর এই েত্কবদনা ভুেকত্ শদচর হকব না। 

চবক্রি। চিনচত্ ককর চফচরকয় আনা নয় ,  নয় ,  চকেুকত্ই নয়।  একচদন 

েুদ্ধ ককর ত্া কক জােেকর একনচে,  পুনবণার েুদ্ধ ককরই ত্া কক জােেকর 

চফচরকয় আনব। 

িিী। েুদ্ধ ককর?  

চবক্রি। হা ,  েুদয ককরই। কাশ্মীকরর অচভিাকন কাশ্মীকর িকেকেন— 

জােেকরর অপিান শঘাষণা করকবন!  পদানত্ যূচেোয়ী কাশ্মীকরর শিাকখর 

উপর চদকয় চনকয় আসব ত্া কক বচদনী ককর,  শেিন ককর দাসীকক চনকয় 

আকস। এই কাশ্মীকরর ্পরযণা িকনর িকযয শগাপকন শপাষণ ককর এত্চদন 

আিাকক উকপো ককরকেন। এবার ত্কোয়ার চদকয় ত্ার িূে উৎপাচটত্ ককর 

ত্কব আচি োচন্ত পাব। িিী,  বৃথা ত্ককণর শিষ্টা শকাকরা না — এই িুহূকত্ণ 

বসনয প্রস্তুত্ করকত্ বকো শগ। 

িিী। িহারাজ,  ইচত্িকযয ত্কব চক চবনা বাযায় চবকদ্রাহী সািন্তরাজকদর 

শদকব রাজয অচযকার করকত্। 

চবক্রি। না। 

িিী। ত্া হকে আপাত্ত্ একদর সকি েুদ্ধ শসকর ত্কব অনয কথা। 
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চবক্রি। েুদ্ধ নয়।  

িিী। ত্কব?  

চবক্রি। সচে। 

িিী। িহারাজ কী বেকেন,  সচে?  

চবক্রি। হা ,  সচে করব।  ওরাই হকব কাশ্মীর- অচভোকন আিার সিী। 

িিী। সচে করকব!  িহারাজ,  শোকভর িুকখই এিন কথা বেে।  

চবক্রি। শত্ািার িিণা শদবার সিয় িকে শগকে। এখন চবনা চবিাকর 

আিার আকদে পােন ককরা। 

িিী। ত্বু বেকত্ হকব। ো সংকল্প ককরে ত্াকত্ রাকজযর সি্ত  প্রজা 

উন্মা হকয় উঠকব। 

চবক্রি। উন্মাত্া শগাপন থাককে িায়ী হকয় থাকক— উন্মাত্া প্রকাে 

হকে ত্াকক দিন  করা সহজ।  শসজকনয আিার শকাকনা চিন্তা শনই। দূত্কক 

শডকক পাঠাও।  

[  উভকয়র প্রিান 

কদকপণর পুষ্পিূচত্ণ ও পূকজাপকরণ চনকয় চবপাো ও ত্রুণীকদর প্রকবে 

 

চবপাো।                                গান 

বকুেগকে বনযা এে দচখন হাওয়ার শরাকত্। 

পুষ্পযনু,  ভাসাও ত্রী নদনত্ীর হকত্। 

 

িহারাজ বকেচেকেন এইখান শথকক োত্রারম্ভ হকব। িাযবীচবত্াকন চত্চন 

আিাকদর সকি োকবন। কই,  ত্া কক শত্া শদখচে শন। 

প্রথিা। আিাকদর গান শুনকত্ শপকেই শদখা শদকবন। 

 

        গান।     অনুবৃচা 

    পোেকচে চদকক চদকক 
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  শত্ািার আখর চদে চেকখ,  

িেেত্া জাচগকয় চদে অরকণয পবণকত্। 

 

চদ্বত্ীয়া। চকন্তু িহারাজ শত্া একেন না— শগাযূচেেি বকয় োকচ্ছ। ঐ 

শত্া চদগকন্ত িা কদর শরখা শদখা চদে। 

চবপাো। েি একেই কী আর শগকেই কী,  আিাকদর ত্াকত্ কী আকস 

োয়। গান থািাস শন। িহারাজ বকেকেন উৎসবকক জাচগকয় রাখকত্,  

একটওু শেন চিয়িাণ না হয়।  

 

      গান।    অনুবৃচা 

আকােপাকর শপকত্ আকে একো আসনখাচন— 

চনত্যকাকের শসই চবরহীর জাগে আোর বাণী। 

      পাত্ায় পাত্ায় ঘাকস ঘাকস 

      নবীন প্রাকণর পত্র আকস,  

পোে-জবায় কনকিা পায় অকোকক- অশ্বকথ॥ 

 

চবক্রকির প্রকবে 

চবপাো। িহারাজ,  সিয় হকয়কে। 

চবক্রি। হা  সিয় হকয়কে— এবার শফকে দাও এ-সব,  দ' শে শফকে 

দাও যুকোয়। 

প্রথিা। িহারাজ কী করকেন,  এ শে শদবত্ার িূচত্ণ। 

চবক্রি।  এিন অেি,  এিন বযথণ,  এিন চিথযা,  ওকক বে শদবত্া!  

চবড়ম্বনা!  এই আচি ওকক পাকয়র ত্োয় দেচে। দ্বারী!  

দ্বারী। কী িহারাজ। 

চবক্রি। চনচবকয় চদকত্ বকে দাও এই-সব আকোর িাো। দ্বাকরর কাকে 

বাচজকয় দাও রণকভরী। 

[  রাজা ও ত্রুণীগকণর প্রিান 
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নকরকের প্রকবে 

নকরে। চবপাো,  শুকন োও।  

চবপাো। কী,  বকো। 

নকরে। িকে শগকেন। 

চবপাো। শক িকে শগকেন। 

নকরে। আিাকদর িহারানী। 

চবপাো। শকাথায় িকে শগকেন। 

নকরে। জান না ত্ুচি?  

চবপাো। না। 

নকরে। চত্চন শগকেন একো শঘাড়ায় িকড় কাশ্মীকরর পকথ। 

চবপাো। বকো বকো,  সব কথাটা বকো। 

নকরে। পত্র পাচঠকয়কেন চত্চন আর চফরকবন না। ধ্রুবত্ীকথণ িাত্ণণ্ডিচদকর 

আশ্রয় শনকবন। 

চবপাো। আহা,  কী আনদ। িুচি এত্চদন পকর!  

নকরে। চবপাো,  ত্া কক শত্া বা যকত্ শকউ পাকর চন। 

চবপাো। চেকে পরাকত্ পাকর চন,  খা িায় শরকখচেে। পাখা বা চযকয় 

চদকয়চেে শসানা চদকয়। যরকত্ চগকয় ত্া কক হারাে। এই হারাকনার কী অপূবণ 

িচহিা। সূেণা্ত রচশ্মর পচশ্চিোত্রা। চকন্তু এই অেরা চক এর পুণযরূকপর েটা 

শদখকত্ শপকে। 

নকরে। আিরা োব ত্া কক শফরাকত্। এত্েকণ চত্চন শগকেন নদীগকড়র 

িাকঠর কাকে। 

চবপাো। শেকয়া না শেকয়া না,  চত্চন শত্ািাকদর নন ;  ত্া কক পাও চন,  

পাকবও না। আজ ভািা-উৎসকবর চভত্র চদকয় চত্চন োড়া শপকেন পাষাকণর 

বুকফাটা চনিণকরর িকত্া। 

গান 

প্রেয়- নািন নািকে েখন  আপন ভুকে 

শহ নটরাজ,  জটার বা যন পড়ে খুকে। 
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জািবী ত্াই িুিযারায় 

উন্মাচদনী চদো হারায়,  

সংগীকত্ ত্ার ত্রিদে উঠে দকে। 

 রচবর আকো সাড়া চদে আকােপাকর। 

শুচনকয় চদে অভয়বাণী ঘরোড়াকর। 

   আপন শরাকত্ আপচন িাকত্,  

সাচথ হে আপন সাকথ,  

সবহারা শস সব শপে ত্ার কূকে কূকে॥ 

 

এই গান আিরা পাহাকড় গাই বসকন্ত েখন বরফ গেকত্ থাকক,  

িরনাগুকো শবচরকয় পকড় পকথ-পকথ। এই শত্া ত্ার সিয়—ফাল্গুকনর ্পরেণ 

শেকগকে পাহাকড়র চেখকর চেখকর,  চহিােকয়র শিৌন শগকে শভকি। 

নকরে। খুব খুচে হকয়ে,  চবপাো?  

চবপাো। খুব খুচে আচি। 

নকরে। শকাকনা দুঃখই বাজকে না শত্ািার িকন?  

চবপাো। এিন সুখ শকাথায় পাব,  কুিার,  োকত্ শকাকনা দুঃখই শনই। 

নকরে। বেন শত্া কাটে,  এখন ত্ুচি কী করকব। 

চবপাো। ো র সকি ঘকর চেোি ত্া র সকিই পকথ শবরব। 

নকরে। শত্ািাককও আর শফরাকত্ পারব না?  

চবপাো। কী হকব চফচরকয়,  বেু। হয়কত্া বা যকত্ চগকয় ভুে করকব। 

নকরে। আচ্ছা োও ত্ুচি। আিার িন বেকে,  চিেব একচদন। এখাকন 

আিারও িান শনই। 

চবপাো। শকন শনই,  কুিার। 

নকরে। িহারাজ চির ককরকেন কাশ্মীকর েুদ্ধোত্রা করকবন— েুকদ্ধ জয় 

ককরই িহারানীকক চফচরকয় আনকবন। 

চবপাো। শসও ভাকো। এিচন রাগ ককরও েচদ রাজার শপৌরুষ জাকগ 

শত্া শসও ভাকো। 
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নকরে। ভুে করে চবপাো। এ শপৌরুষ নয়,  এ অসংেি— েচত্রয়কত্জ 

একক বকে না। শে উন্মাত্ায় এত্চদন আপনাকক চবস্মতৃ্ হকত্ েজ্জা পান 

চন এও শসই উন্মাদনারই রূপান্তর। শকাকনা আকাকর শিাহিাদকত্া িাই,  

চনকজকক ভুেকত্ই হকব এই ত্া র প্রকৃচত্। িীনককত্ুরই শকত্কন রকির রি  

িাখাকত্ ি শেকেন— কেযাণ শনই। আিাককও শেকত্ হে কাশ্মীকর। 

চবপাো। েড়াই করকত্?  

নকরে। িহারানীকক এই কথা জানাকত্ শে,  োরা কাশ্মীকর েুদ্ধ করকত্ 

একসকে ত্ারা জােেকরর আবজণনা,  ত্াকদর পাকপ আিাকদর সকেকক শেন 

চত্চন অপরাযী না ককরন। 

চবপাো। োকব ত্ুচি?  সচত্য োকব?  

নকরে। হা ,  সচত্য োব। 

চবপাো। ত্কব আচিও শত্ািার পকথর পচথক। 

নকরে। ত্া হকে এ পকথর অবসান শেন কখকনা না হয়।  

চবপাো। ত্ুচি আর চফরকব না?  

নকরে। শফরবার দ্বার বে। রাজা আিাকক সকদহ করকত্ আরম্ভ 

ককরকেন। অে সংেকয়র হাকত্ শেখাকন রাজদণ্ড,  রাজার বেুকদর িান 

শসখান হকত্ বহুদূকর। 

[  উভকয়র প্রিান 
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৩ 

কাশ্মীর 

 

১।  সবণনাে!  বে কী!  

২।  িকো,  আর শদচর নয়।  

১।  চঠক জান শত্া?  

২।  ত্রাইকয় চগকয়চেেুি ভােুককর িািড়া শবিকত্— স্বিকে শদকখ এেুি 

জােেকরর বসনয। আর শদখেুি যনদাকক,  িন্দ্রকসকনর দূত্। দই পকে 

শবািাপড়া িেকে। 

১।  ওকদর পথ আগোকনা হকব না?  

২।  শক আগোকব। খুকড়ািহারাজ চনকজর পথ শখােসা করকেন। এবার 

আিরা প্রজারা চিকে শেচদন েুবরাজকক রাজা করকত্ দা চড়কয়চে,  এিচন 

অদৃষ্ট,  চঠক শসইচদনই একস পড়ে চবকদেী দসুয। খুকড়ারাজা এবার 

কাশ্মীকরর রাজেকত্রর উপর জােেকরর েত্র িচড়কয় চসংহাসকন চনকজর 

অচযকার পাকা ককর চনকত্ শিষ্টা করকেন। 

১।  চকন্তু শদকখা বেভদ্র,  এ সংবাদ এখন প্রিার ককর অচভকষক শভকি 

চদকয়া না। এখানকার অনুষ্ঠান িেকত্ থাক্,  আজককর িকযযই সিাযা হকয় 

োকব। ইচত্িকযয আিরা ো করকত্ পাচর কচর শগ। রণচজৎকক পাঠাও 

পাকন। আর জচঠয়াকত্ খবর  দাও কাঠুচরয়াপাড়ায়— আচি িেকেি রিীপুকর। 

শঘাড়া োর েত্গুকো পাওয়া োয় যকর আনা িাই। পা িিুচড়র িহাজনকদর 

গকির শগাো আটক করকত্ হকব— অন্তত্ দ িাকসর েুকদ্ধর শখারাক দরকার। 

২।  এবার আিরা িচর আর বা চি,  ঐ চপোকির অচভপ্রায় চকেুকত্ই 

চসদ্ধ হকত্ শদব না। কুিাকরর অচভকষক আজ সম্পন্ন হওয়াই িাই।  ত্ার 

পর শথককই িন্দ্রকসনকক রাজচবকদ্রাহী বকে গণয করব।  ওকর,  শত্ারা 
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শত্ারকণ শদবদারুোখায় িাোগুকো েীঘ্র খাচটকয় শদ। শভরীওয়াোকক বল্-

না বাচজকয় চদকত্ শভরী। 

১।  সবাই একস জকড়া শহাক। এই- শে িহীপাে— শত্ািাকক অত্যন্ত 

দরকার। 

িহীপাে। শকন,  কী হকয়কে। 

২।  শস কথা এখাকন বো িেকব না। িকো ঐ চদকক। শদচর শকাকরা 

না। 

১।  এইিাত্র একটা খবর  শপকয়চে,  িন্দ্রকসন এই চদকক আসকেন।  

শবায কচর অচভকষক শভকি চদকত্। 

২।  না,  আিার চবশ্বাস,  শকৌেকে েুবরাজকক সত্কণ ককর চদকত্।  

িন্দ্রকসন আর সব করকত্ পাকর চকন্তু কুিারকক ওরা বদী ককর চনকয় োকব 

এ চত্চন কখকনাই সইকবন না। চকন্তু িল্,  আর শদচর না। 

[  সককের প্রিান 

আর একদে 

১।  বযাপারখানা কী ভাই। 

২।  আকাে শথকক পড়কে নাচক। 

১।  শসইরকিই শত্া বকট। দুঃকখর কথাটা বচে। জান শত্া শপকটর 

দাকয় একচদন েুককচেেুি খুকড়ারাজার প্রহরীর দকে। খুব শিাটা িাইকন 

নইকে ও র কাকজ শোক আসকত্ িায় না। স্ত্রীর গাকয় গহনা িড়ে— চকন্তু 

েজ্জায় শস ই দারায় জে আনকত্ োওয়া বে করকে। আিাকদর পাড়ায় 

থাকক কুদন;  সককের নাকি শস েড়া কাকট। শস আিার নাি চদকে 

খুকড়া- গকণকের খুড়ত্ুকত্া ই দর। শুকন শদেসুদ্ধ শোক খুব হাসকে,  আচি 

োড়া। 

৩।  বাহবা,  চঠক নািটা শবর ককরকে শত্াকদর কুদন। শদকে খুড়ত্ুকত্া 

ই দকরর বাড়াবাচড় হকত্ িেে।  ঘকরর চভত্ পেণন্ত ফুকটা ককর চদকে শর,  

দা ত্ বসাকচ্ছ সব- ত্াকত্ই,  এইবার ওকদর গশত্ণ োগাব আগুন। ত্ার পকর 

বুদু্ধ,  চপকঠ গকণেঠাকুকরর শু ড়- বুকোচন সইে না বুচি। 
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১।  অকনকচদন অকনক সহয করেুি। শেষকাকে শসচদন খুকড়ারাজা খুচে 

হকয় আিাকক প্রহরীোোর সদণার ককর চদকে— শসইচদন পকথর িকযয শদখা 

আিার শোকটাোেীর সকি। জান ত্াকক— 

২।  জাচন ববচক। ঐ শত্াকদর রূপিত্ী,  খাসা শিকয় শর!  শত্াকদর 

েড়া- কাচটকয় ত্াককই শত্া বকে িৃত্ুযকেে। 

১।  শস আিাকক শদকখ বা  পা চদকয় িাচটকত্ এক োচথ িারকে,  যুকো 

উচড়কয় চদকে,  পাকয়র িে িি িি ককর উঠে— িুখ বা চককয় িকে শগে। 

আর সইে না। 

৩।  হা হা হা হা!  রািা পাকয়র এক ঘাকয় খুড়ত্ুকত্া ই দকরর শেজ 

শগে কাটা!  

১।  চদকেি শফকে আিার পাগচড় প্রহরীোোর দ্বাকর,  িকে শগকেি 

উাকর িােখকণ্ড। ্রহীষ্মকভার োগে িরাই,  েীত্কাকে রাজযানীকত্ চনকয় 

আচস,  কম্বে চবচক্র কচর। পণ ককরচে েখন  হাকত্ চকেু টাকা হকব,  

পাগচড়কত্ োগাব শসানার পাড়— োব আিার েযােীর বাচড়কত্,  শসই বা  

পাকয়র োচথটা শস চফচরকয় শনকব,  ত্কব অনয কথা। এই কথাই ভাবকত্ 

ভাবকত্ আসচেকেি োগকের পাে চনকয়,  োচচ্ছকেি রাজযানীর চদকক। 

পকথর িকযয একদে শোক োগেসুদ্ধ আিাকক বহুঃ বহুঃ েকব্দ শখচদকয় চনকয় 

এে এইখাকন,  বেকে এই আিাকদর রাজযানী এইখাকন— এই উদয়পুকর। 

২।  িুখুণ,  িকন রাচখস,  আজ শথকক এর নাি উদয়পুর নয়,  কুিারপুর। 

১।  িকন রাখা েি হকব ভাই. ,  এখাকন আিার দাদাশ্বশুকরর বাচড়,  

চিরচদন জাচন— 

৩।  ভাবনা কী,  নত্ুন রাজকত্ব  শত্ার দাদাশ্বশুকরর নাি নত্নু ককর 

শদব। 

১।  ত্া শেন চদকে,  চকন্তু আিার োগকের িহাজন থাকক শসইখানটাকত্ 

োকক রাজযানী বকে জানত্ুি। শস শোকটার কাকে শদনাও আকে পাওনাও 

আকে। নইকে ত্ারও নাি বদে ককর চনকে খুচে হত্ুি। 

২।  আচ্ছা শবে,  খুকড়ারাকজর রাজত্ব কাকের শদনাটা কুিাররাকজর 

রাজত্ব কাকে িাপ ককর শদওয়া শগে। 



তপতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
7

 

সূচিপত্র  

১।  আর পাওনাটা?  

২।  শসটা পকর শদখা োকব— সিয়িকত্া। 

১।  শপকটর ত্াচগদ সিয় িানকব না,  দাদা। ত্া োই শহাক,  শত্াকদর 

িুকখর কথায় রাজযানী বত্চর হয়  না শত্া ভাই,  শসরকি শিহারা শদখচে 

শন। 

৩।  সবই চক শিাকখ শদখকত্ হয়।  িকন- িকন শদখ্।  

১।  চকন্তু োগকের দািটা িকন- িকন শপকে আিার িেকব না। কথাটা 

একটু বুচিকয় বকো,  দাদা। 

৩।  ত্কব শোন্,  কুিার একেন ত্ীথণ শথকক,  ত্বু খুকড়ািহারাজ 

চসংহাসন আ ককড়ই রইকেন। শদখেুি,  টানাটাচন করকত্ শগকে রিারচি 

হকব। চঠক ককরচে এখাকনই েুবরাকজর রাজযানী বচসকয় ত্া কক রাজা করব।  

আজই অচভকষক। 

১।  এই আখকরাকটর বকন?  

২।  শকাথাকার শগা য়ার এটা?  রাজা শেখাকনই বসকবন চসংহাসন 

শসইখাকনই। আর শত্াকক েচদ ইকন্দ্রর আসকনও বসাই ত্ার ত্ো শথকক 

োগে ডাককত্ থাককব শর। 

১।  না ডাককেও সুখ হকব না ভাই, িন  শকিন করকব। চকন্তু একটা 

কথা বুিকত্ পারচে শন। চেকেন এক রাজা,  হকেন দই রাজা,  ভার সইকব?  

এক শঘাড়ার দই সওয়ার,  শেকজর চদকক োগাি টানকব একজন,  িুকখর 

চদকক আর একজন,  জন্তুটা িেকব শকান্ রা্ত ায়। 

২।  ওকর,  জন্তুটার শিকয় িুচস্কে হকব সওয়াকরর— চেচন থাককবন 

শেকজর চদকক ত্া কক আপচনই খকস পড়কত্ হকব। বুিকত্ শপকরচেস?  

১।  অকনকখাচন শবািা বাচক আকে। শেকজর িানুষটা খকস পড়বার 

আকগ খাজনা শদব কাকক। 

৩।  খাজনা চদকত্ হকব িহারাজ কুিারকসনকক। 

১।  ত্ার পকর?  

৩।  ত্ার পকর আর চকেুই শনই। 
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১।  খুকড়ািহারাজ শত্া চসংহাসকন বকস উকপাস করবার ব্রত্ শনন চন। 

েখন  চখকদ িকড় োকব ত্খন?  

২।  শস কথা খুকড়ািহারাজ চিন্তা করকবন,  আিরা সবাই পণ ককরচে 

খাজনা শদব িহারাজ কুিারকসনকক,  আর কাউকক নয়।  

১।  চঠক বেে দাদা,  সবাই পণ ককরে?  

২।  হা ,  সবাই। 

১।  বরাবর শদকখ আসচে শত্ািরা শিাড়েরা চপেন শথকক শি চিকয় বে,  

বাহবা,  আর সািকন শথকক িাথায় বাচড় পকড় আিাকদরই। চঠক বেে,  

সবাই খাজনা শদকব কুিার িহারাজকক,  শকউ চপেকব না?  

৩।  শকউ না,  শকউ না। আজ িহারাকজর পা েু কয় েপথ ্রহহণ করব।  

১।  এ কথা ভাকো। িার শত্া কপাকে শেখাই আকে। একো খাই 

শসইকটই দুঃখ। শদে জুকড় িাকরর শভাজ বকস োয় েচদ,  পাত্ পাড়কত্ 

ভয় কচর শন। 

২।  এই রইে কথা?  

১।  হা ,  রইে।  

৩।  চপকোচব শন?  

১।  চপকোবার রা্ত াটা শত্ািরাই শখােসা রাখ,  শস রা্ত া আিরা 

খু কজই পাই শন। 

৩।  ওকর শবাকা,  িরকত্ পাচর শন,  ত্া নয় ,  চকন্তু আিরা িকে 

শত্াকদর দো কী হকব। 

১।  আিাকদর অকন্তযচষ্টসৎকারটা বে থাককব। 

একদে স্ত্রীকোককর প্রকবে 

প্রথিা। রাজার অচভকষককর সিয় হে?  

২।  না,  এখকনা শদচর আকে। শত্ািরা প্রস্তুত্ আে শত্া?  

প্রথিা। আিাকদর জকনয শভকবা না শগা,  শভকবা না। শত্ািাকদর পুরুকষর 

িকযযই শদচখ শকউ বা একগান শকউ বা চপকোন। শকউ বেকেন সিয় বুকি 

কাজ,  শকউ বেকেন কাজ বুকি সিয়।  িাকির শথকক সিয় োকচ্ছ িকে। 
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চদ্বত্ীয়া। শদকখ একেি শত্ািাকদর নযায়বাগীে এখকনা বকস ত্কণ 

করকেন,  চেচন রাজা চত্চন চসংহাসকন বকসন,  না,  চেচন চসংহাসকন বকসন 

চত্চনই রাজা। এই চনকয় দই পকে িাথা- ভািাভাচি িেকে আিাকদর পাড়ায়। 

শিকয়রা কাে সি্ত  রাত্ যকর সাচজকয়কে িািকেযর ডাো। 

ত্ৃত্ীয়া। শভার শথকক শে- োর ্রহাি শথকক সব শবচরকয় পড়ে।  

১।  আর েজ্জা চদকয়া না আিাকদর। এ কথা শিকন চনচচ্ছ শিকয়কদর 

িকত্া পুরুষ শিকে না। শত্ািাকদর গাকনর দে আকে শত্া?  

চদ্বত্ীয়া। হা ,  ত্ারা এে বকে। 

২।  শত্ািাকদর উচিিা কদর শিকয়?  

ত্ৃত্ীয়া। শসই শত্া সব দে শডকক আনকে। 

২।  নদপল্লীর উপেুি শিকয় বকট। শসচদন চবত্্ত ার ঘাকট আিাকদর 

করিিা দ চগকয়চেকেন ত্াকক শগাটা দকয়ক চিকঠ কথা বেকত্। কঙ্ককণর এক 

ঘা শখকয়ই িুখ বে। 

প্রথিা।  জান না বুচি,  শস বকেকে শবত্রবত্ী নাি শনকব— কুিার 

িহারাকজর চসংহাসকনর পশ্চাকত্ থাককব ত্ার পচরিাচরকা হকয়। 

১।  দাদা,  ত্া হকে আচি োগে- িরাকনার বযাবসা শেকড় চদকয় রাজার 

েত্রযর হব।  

২।  ওকর বুদু্ধ,  এই খাকনক আকগই শত্াকক শদািনা শদকখচে,  একিুহূকত্ণ 

রাজভচি ভরপুর হকয় উঠে চককস। 

১।  এক আগুন শথকক আর-এক আগুন জ্বকে। 

৩।  ত্ুই শত্া োগে িরাকত্ চগকয়চেচে,  উারখকণ্ডর খবর  চকেু 

একনচেস?  

১।  কাউকক েচদ না বে শত্া বচে। 

৩।  ভয় চককসর। বকে শফল্ না। 

১।  বেকে না প্রত্যয় োকব স্বয়ং রানী সুচিত্রাকক শদকখচে বভরবীকবকে 

িকেকেন ধ্রুবত্ীকথণ। 

২।  পাগে শর!  
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প্রথিা। না শগা,  উচন চিথযা বেকেন না। আচিও শুকনচে বকট। কাউকক 

বেকত্ সাহস কচর চন। 

৩।  কার কাকে শুনকে। 

প্রথিা। ঐ শে আিার ভাসুরচি িদাচকনী। ত্ীথণ ককর চফকর আসচেে। 

পকথ শদখা। রাজকুিারী িকেকেন িাত্ণণ্ডকদকবর উপাচসকার দীো চনকত্। 

২।  চবশ্বাস কচর কী ককর। বুদু্ধ,  শত্ার সকি কথা হে চকেু?  

১।  প্রণাি ককর বেেুি,  ত্ুচি আিাকদর রাজকুিারী সুচিত্রা। চত্চন 

বেকেন,  আিার নাি ত্পত্ী। জাচনস শত্া শসই অপরূপ রূপ। শসই োবণয 

শেন আগুকন স্নান ককর এে। বেকেি,  শদবী,  িরকণর শসবক হকয় োই 

সকি। চত্চন নীরকব ত্জণনী ত্ুকে চফকর শেকত্ ইচিত্ করকেন। 

৩।  দগণি ত্ীকথণ রাজকুিারী একো িকেকেন,  ত্ুই এখাকন একস 

রাজবাচড়কত্ জানাচে শন?  

১।  দই-একজনকক জানাকত্ চগকয়চেকেি— আিাকক িাকর আর চক। 

বকে,  আচি শনো ককরচে!  

 

আর- একজকনর প্রকবে 

৪।  চকেুকত্ রাচজ হে না। 

২।  কার কথা বেে।  

৪।  আিাকদর সভাকচব দদণর। খুকড়ািহারাকজর আশ্রয় োড়কত্ সাহস 

করে না। আজ অচভকষকক শকাকনারককির একটা সভাকচব িাই শত্া। 

৩।  িাই ববচক। আজককর িকত্া রীত্রো ককর ত্ারপকর সংকেকপ 

চবদায় করকেই হকব। 

৪।  শজাগাড় ককরচে একচট। িন্নু ত্াকক চনকয় আসকে। চবকদেী,  োকচ্ছ 

ধ্রুবত্ীকথণ,  সকি নারী আকে। 

৩।  এর শথককই ঠাওরাকে শস কচব?  

৪।  শদখকেি,  গােত্োয় বকস শিকয়চট গান গাকচ্ছ আর শস বাজাকচ্ছ 

একত্ারা। িুখ শদকখই সকদহ হে শোকটা আর চকেুই না পারুক,  গান 
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বানাকত্ পাকর। চসকয চগকয় বেেুি,  ত্ুচি কচব,  িকো রাজার অচভকষকক। 

প্রথিটা চকেুকত্ই িানকত্ রাচজ নয়।  ভাবকে ত্াকক পাগে বেেুি,  না 

শবাকা বেেুি। সকির শিকয়চট বেকে,  হা ,  ইচন কচব বইচক,  চনশ্চয় 

কচব,  অচভকষকক শেকত্ হকবই শত্া। অিচন িানুষটা জে হকয় শগে— আর  

‘ না’  বেবার শজা রইে না। 

৩।  ‘ না’  বেবার িকত্া শিকয়চট নয়  শবায কচর। 

৪।  এককবাকরই না। শদখকেি চদচবয বে শিকনকে। শিকয়চট েচদ বেত্,  

িকো,  েড়াই করকব,  ত্কব ত্খনই  েুটত্ েড়াই করকত্,  কচবত্া শেখা 

শত্া সািানয কথা। 

২।  শুকন বুিচে,  শোকচট কচব। িকন শত্া আকে,  আিাকদর যরণীদাস। 

শগৌরীত্রাইকয়র নথচন বুনত্ োে,  যরণী আক্ত  আক্ত  দা ড়াত্ ত্ার আচিনার 

শকাকণ। আর শস চদত্ ত্ার কুণ্ডে িুচেকয় িংকার,  ত্ারই শিাকট যরণী 

সাত্ খাত্া জুকড় েড়া চেকখকে। শখত্ুোে,  ত্ুই যকরচেস চঠক,  শোকটা 

কচব। 

৪।  শহাক,  বা না শহাক,  শিহারায় িানাকব। ঐ- শে আসকে। 

িন্নুর সকি নকরে ও চবপাোর প্রকবে 

চবপাো। ( নকরকের প্রচত্)  কচব নকরাাি,  একদর বচেত্ শকাকরা না। 

শত্ািাকক গান গাইকত্ বেকত্ সাহস পাই শন। চকন্তু আচি শত্া শত্ািারই  

চেষযা,  েথাসিকয় আিাকক অনুিচত্ শকাকরা,  আচি গাইব। 

নকরে। শত্ািার ভচিকত্ আচি প্রীত্। ভাকো,  অনুিচত্ করচে,  গাও 

ত্ুচি। 

চবপাো। শস চক প্রভু,  এখনই?  এখকনা শত্া সিয় হয়  চন। 

নকরে। এত্চদকনও আিার কাকে এ চেো হে না শে,  গাকনর অসিয় 

শনই?  

১।  কচব অনযায় বকেন চন। ঐ শদকখা- না,  শোক জকড়া হকয়কে। 

সিয় হে।  
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চবপাো।                                                গান 

 

চদকনর পকর চদন- শে শগে আ যার ঘকর,  

শত্ািার আসনখাচন শদকখ িন- শে শকিন ককর। 

ওকগা ব যু,  ফুকের সাচজ 

িঞ্জরীকত্ ভরে আচজ,  

বযথার হাকর গা থব ত্াকর রাখব িরণ - ’ পকর। 

পাকয়র ধ্বচন গচন গচন রাকত্র ত্ারা জাকগ। 

উারীকয়র হাওয়া একস ফুকের বকন োকগ। 

ফাগুনকবোর বুককর িাকি 

পথ- িাওয়া সুর শক কদ বাকজ,  

প্রাকণর কথা ভাষা হারায় শিাকখর জকে িকর॥ 

১।  হায় হায়,  খা চট কচব বকট শর। শেকড় শদওয়া হকব না। দাদাশ্বশুকরর 

আটিাোর এক শকাকণ জায়গা ককর শদব। 

২।  কচব,  রিনা শত্ািারই বকট শত্া?  ভচণত্া শনই শকন। আিাকদর 

বংেীোে খুব েম্বা ককরই ভচণত্া োগায়। 

নকরে। ভচণত্ার সম্পকণ রাচখ শন। আচি জাচন গান শে গায় গান 

ত্ারই। গানটা আিার চক শত্ািার,  এই অত্যন্ত বাকজ প্রশ্ন েচদ না ভুচেকয় 

চদকে ত্াহকে শস গান গানই নয়।  

৩।  চকন্তু শদকখা কচব,  আিার শকিন িকন হকচ্ছ এ গান আচি পূকবণ 

শুকনচে এই কাশ্মীকরই। 

নকরে। বকড়া খুচে হেুি এ কথা শুকন। ত্ুচি রচসক শোক। ভাকো 

গান শুনকেই িকন হয়  এ গান আকগই শুকনচে। 

৩।  িকন হকচ্ছ আিাকদর কচব েোঙ্ক শেন ঐ রককির একটা— 

নকরে। চকেুই অসম্ভব নয় ,  শকাকনা শকাকনা কচব থাককন ো র রিনা 

চঠক অনয শোককর রিনার িকত্াই হয়।  

৩।  কচব,  ইকচ্ছ করকে শত্ািাকক একটা িাো চদই। 
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নকরে। িাো আচি চনই শন। আিার গান ো র ককণ্ঠ,  আিার িাোও 

ত্া রই ককণ্ঠ পকড়। 

৪।  শস শত্া ভাকো কথা। উচন িাো পরার শোগয বকটন। হা  গা,  

শত্ািাকদর ডাচেকত্ শত্া িাো অকনক আকে,  একখানা দাও- না ও কক 

পচরকয় চদই। 

প্রথিা। হা ,  চদোি বকে। 

৪।  ভাকোিানুকষর চি,  চদকে শদাষ কী। 

চদ্বত্ীয়া। শত্ািরা শদাষ শদখকত্ পাকব শকন?  পকথ ঘাকট িাো পচরকয় 

শবড়াকনা শত্ািাকদর স্বভাব শে। 

৩।  িাচস,  রাগ কর শকন?  

চদ্বত্ীয়া। আর ‘ িাচস িাচস’  করকত্ হকব না। 

৩।  আচ্ছা,  োড়কেি িাচস বো,  ো বেকে খুচে হও ত্াই বেব।  

আপাত্ত্ একখানা িাো দাও- না,  ও কক পচরকয় চদই। 

ত্ৃত্ীয়া। শত্ািরা চক েজ্জার িাথা শখকয় বকসে!  শকাথাকার শক ত্ার 

চঠক শনই,  রাজার অচভকষককর িাো চদকত্ হকব!  এত্ স্ত া নয়  শগা।  

১।  ও কথা শবাকো না চদচদোশুচড়,  রাজা থাককে স্বয়ং ওকক িাো 

চদকত্ন। 

চদ্বত্ীয়া। ভরত্ত্চের শোক,  শত্ািাকদর বযাভারটা কী রকি শগা।  ওকক 

চদচদোশুচড় বে শকান্ সম্পককণ। ও আিার শবানচি। 

১।  িাচস বেকত্ সাহস হে না। ভাবেুি দাদাশ্বশুকরর ্রহাকি থাকক,  

ঐ সম্পককণর নািটা শবিানান হকব না। 

প্রথিা। ঐ শে রাজা আসকেন চেচবর শথকক। এখকনা শত্া সিয় হয়  

চন। এরা সব গান শগকয় উৎপাত্ ককর শবর ককর আনকে। 

সককে। জয়,  িহারাজ কুিারকসকনর জয়!  

কুিারকসকনর প্রকবে 

কুিার। েীঘ্র আিার অশ্ব প্রস্তুত্ ককরা। 

৩।  কচব,  যকরা যকরা,  একটা গান চেগচগর। 
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চবপাো।                                               গান 

    শত্ািার আসন েূনয আচজ,  শহ বীর পূণণ ককরা,  

ওই শে শদচখ বসুেরা কা পে থকরাথকরা। 

বাজে ত্ূেণ আকােপকথ 

সূেণ আকসন অচিরকথ,  

এই প্রভাকত্ দচখন হাকত্ চবজয়খড়্গ যকরা। 

যিণ শত্ািার সহায়,  শত্ািার সহায় চবশ্ববাণী। 

অির বীেণ সহায় শত্ািার,  সহায় বজ্রপাচণ। 

দগণি পথ সকগৌরকব 

   শত্ািার িরণচিি েকব,  

চিকা অভয়বিণ শত্ািার,  বকে ত্াহাই পকরা॥ 

কুিারকসন। (চবপাোকক ইচিকত্ কাকে শডকক) হঠাৎ এখাকন একে শে। 

চবপাো। েুচট শপকয়চে েুবরাজ। 

কুিারকসন। সুচিত্রা? 

চবপাো। শস বচদনীও েুচট শপকয়কে। 

কুিারকসন। িৃত্ুয? 

চবপাো। না, নূত্ন প্রাণ। 

কুিারকসন। অথণ কী, বুচিকয় দাও। 

চবপাো। জােের শেকড়কেন চত্চন। শগকেন ধ্রুবত্ীকথণ, উপাচসকার দীো 

শনকবন। 

কুিারকসন। শত্ািার কথাটাকক এখকনা িকনর িকযয চঠক চনকত্ পারচে শন। 

চবপাো। েুবরাজ, সুচিত্রাকক শত্া শিকনা। সূকেণর ত্পসযা শসই শজযাচত্িণয়ী োড়া 

শক ্রহহণ করকত্ পাকর আজককর চদকন। আকোককর দূত্ী োরা, শভাকগর ভাণ্ডাকর 

ত্াকদর বেন রুদ্রকদব সহয করকত্ পাকরন না। 

কুিারকসন। আর জােেররাজ বুচি েৃঙ্খে হাকত্ চনকয় েুকটকেন। 

চবপাো। িাচটর বা য চদকয় নদীকক শব কয ত্ার শরাত্কক রাজভাণ্ডাকর জিা 

করবার জকনয  ত্া র কথা চজজ্ঞাসা ককরা আিার ঐ পকথর সিীকক। 

কুিারকসন। শত্ািার পকথর সিী? 
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চবপাো। হা  েুবরাজ, আিার পকথর সিী। িুপ ককর রইকে! এর শথকক বুিচে 

ত্ুচি বুকিে। এর উপকর কথা িকে না। 

কুিারকসন। এত্চদকন বেন ্রহহণ করকে, চবপাো? 

চবপাো। চবপাো চসেুনদীকত্ চিকেকে, শস িুিযারার চিেন। 

কুিারকসন। ও র নািচট বকো। 

চবপাো। ও র নাি নকরে। রাজা চবক্রকির ববিাত্র ভাই। শডকক আনচে। 

কুিারকসন। নিস্কার, রাজকুিার। 

নকরে। নিস্কার। 

কুিারকসন। শত্ািার িকত্া অচত্চথকক শপকয় আিার আজককর চদন সাথণক। 

নকরে। আচি আিার িহারানীর অনুবত্ণী— ত্ীথণোত্রী আচি, পকথর অচত্চথ। 

শত্ািার দ্বাকর আজ শে-অচত্চথ অনাহূত্ একসকেন, ত্া র সংবাদ শপকয়ে? প্রস্তুত্ 

হকয়ে শত্া? 

কুিারকসন। এই িাত্র সংবাদ শপকয়চে। আকয়াজন শনই, চকন্তু আহ্বান করকত্ 

হকব। চবকেষ ককর আিারই সকি ত্া র েুকদ্ধর কারণ কী ঘটকে ত্া এখকনা পেণন্ত 

বুিকত্ই পাচর চন। 

নকরে। কারকণর প্রকয়াজন হয় না। অে চবকদ্বষ অে ঈষণা বাইকর শথকক পথ 

শখা কজ না, স্বভাকবর চভত্করই ত্ার আশ্রয়। শত্ািার িেণাদা উচন সহয করকত্ পাকরন 

না, ত্ার অভহত্ুক উকাজনা ও র দীনত্ার িকযয। এ শে চবযাত্ার অচভোপ। ত্ার 

উপকর উচন িকন-িকন সকদহ ককরন িহারানী সুচিত্রা শত্ািার প্রশ্রয় শপকয়কেন বা 

শত্ািার প্রশ্রয় প্রাথণনা করকত্ একসকেন। 

কুিারকসন। এত্চদকনও চক জাকনন না সুচিত্রার পকে ত্া অসম্ভব। 

নকরে। জানবার েচি েচদ থাকত্ ত্াহকে হারাবার দভণাগয ত্ার ঘটত্ না। 

ব্রাহ্মণগকণর প্রকবে 

পুকরাচহত্। িহারাজ, অচভকষককর কাজ এখনই আরম্ভ করা কত্ণবয। িকন হকচ্ছ 

চবেকম্ব চবঘ্ন হকত্ পাকর। নানাপ্রকার জনশ্রুচত্ শোনা োকচ্ছ। 

কুিারকসন। অচভকষককর কাজ সংচেপ্ত ককরা। চবেম্ব সইকব না। 

পুকরাচহত্। িকো ত্কব িহারাজ, ঐ অশ্বত্থকবচদকায়। সককে জয়ধ্বচন ককরা। 
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ত্ুরী শভরী েঙ্খধ্বচন 

সককে। জয় িহারাজাচযরাজ কাশ্মীরাচযপচত্র জয়! 

কুিারকসন। বাচহকর ঐ চককসর শকাোহে। 

অনুিরকদর প্রকবে 

অনুির। খুকড়ািহারাজ হঠাৎ উপচিত্। প্রহরীরা বেকে প্রাণ থাককত্ ত্া কক 

এখাকন প্রকবে করকত্ শদব না। ত্ারা েড়াই ককর িরকত্ প্রস্তুত্। আকদে ককরা 

িহারাজ। 

কুিারকসন। োন্ত ককরা প্রহরীকদর। খুকড়ািহারাজকক অভযথণনা ককর চনকয় 

একসা। 

[ অনুিরকদর প্রিান 

চবপাো। আিরা ত্কব প্রচ্ছন্ন হই। 

[ নকরে ও চবপাোর প্রসহান 

িন্দ্রকসকনর প্রকবে 

একদে। শকাথায় িকেে িন্দ্রকসন। পাষণ্ড,কপট। শকাথায় োও চবশ্বাসঘাত্ক। 

ওকক বদী ককরা। 

কুিারকসন। থাকিা শত্ািরা। এ শকিন বুচদ্ধ শত্ািাকদর। উচন একসকেন চবশ্বাস 

ককর আিার কাকে। 

িন্দ্রকসন। চকেু ভয় শনই, বৎস, শুয ুচবশ্বাকসর উপর ভর ককর আচস চন। ওকদর 

েচদ অপঘাত্িৃত্ুযর ইচ্ছা থাকক চনরাে করব না। 

কুিারকসন। প্রণাি চপত্ৃবযকদব। আিার অচভকষকিুহূত্ণ শত্ািার সিাগকি 

সাথণক হে। আিাকক আেীবণাদ ককরা। 

িন্দ্রকসন। শস পকর হকব। সিয় একটওু শনই। শকন একসচে শোকনা। সহসা 

জােেররাজ সভসকনয কাশ্মীকর উপচিত্। 

কুিারকসন। শুকনচে শস সংবাদ। অচভকষককর কাজ সত্ব র সিাযা করব। 
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িন্দ্রকসন। থাক্ এখন অচভকষক। অচবেকম্ব িকো ত্ার কাকে আত্মসিপণণ 

করকব। 

কুিারকসন। আত্মসিপণণ! েুদ্ধ নয়? 

িন্দ্রকসন। বসনয শকাথায় শত্ািার। 

কুিারকসন। শকন। রাজযানীকত্ বসকনযর অভাব শনই। 

িন্দ্রকসন। শস শত্া এখকনা শত্ািার নয়। 

কুিারকসন। চকন্তু কাশ্মীকরর শত্া বকট! 

িন্দ্রকসন। চবক্রি শত্া কাশ্মীর িান না, শত্ািাককই িান। 

কুিারকসন। আিার িান-অপিান চক কাশ্মীকরর নয়। 

িন্দ্রকসন। কী বে ত্ুচি! এ শত্া সািানয আত্মীয়কেহ। দাও ত্া র কাকে যরা, 

িাও ত্া র শস্নহ ও েিা, হাচসিুকখ সি্ত  চনষ্পচা হকয় োকব। 

কুিারকসন। খুকড়ািহারাজ, ত্কণ করবার সিয় শনই, শেষবার চজজ্ঞাসা কচর— 

রাজযানী শথকক বসনয পাব না? 

িন্দ্রকসন। রাজযানী! চবদ্রূপ করে? শুকনচে ঐ আখকরাটবকনই কাশ্মীকরর 

রাজযানী। শত্ািার আকদে এইখান শথককই শঘাষণা শকাকরা। আিাকক শত্া শকাকনা 

প্রকয়াজন শনই। আচি চবদায় হই। 

[ প্রিান 

সককে। চযক্ চযক্। চনপাত্ োও। শকাচট জন্ম শত্ািার নরকবাস শহাক। 

চসংহাসকনর কীট, চসংহাসনকক জীণণ ককর ত্ার যূচের িকযয শত্ািার চবেুচপ্ত ঘটকু। 

কুিারকসন। ্ত ি হও। শোকনা। জােের কাশ্মীর আক্রিকণ একসকেন, আিাকক 

একো েড়কত্ হকব। 

সককে। িহারাজ, নযায় শত্ািার পকে, যিণ শত্ািার পকে, সি্ত  কাশ্মীকরর 

হৃদয় শত্ািার পকে। জয় িহারাজা কুিারকসকনর জয়! চযক্ চযক্ িন্দ্রকসনকক েত্ 

েত্ েত্ চযক্।  

কুিারকসন। িুপ ককরা, বৃথা উকাজনায় বেেয় শকাকরা না। এখনই োও বসনয 

সং্রহহ ককরা শগ। 

সককে। আর অচভকষক? 

কুিারকসন। নাইবা হে অচভকষক। 
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সককে। শস হকব না, িহারাজ, শস হকব না। িন্দ্রকসকনর িক্রান্ত শেকষ সফে 

হকব! এ চকেুকত্ই পারব না সইকত্। আিরা আচে, বসনযসং্রহকহর আকয়াজকন 

এখনই িেেুি। চকন্তু উৎসব িেুক, অনুষ্ঠান শেষ শহাক। 

কুিারকসন। ভয় শনই, িচদকর শদবসােী ককর ত্ীকথণাদকক একিুহূকত্ণ আিার 

অচভকষক হকয় োকব। েচদ চফকর আচস উৎসব সম্পণূণ করব। চকন্তু শত্ািরা োও। 

আর চবেকম্ব নয়। 

সককে। জয় িহারাজ, কুিারকসকনর জয়। চযক্ িন্দ্রকসন। চযক্ চযক্ চযক্।  

[ সককের প্রিান 

আর-একদকের প্রকবে 

১। িহারাজ, আর সিয় শনই। পাোকত্ হকব। 

কুিারকসন। শকন। 

১। জােেকরর বসনয অেিুচনর িাঠ পেণন্ত একসকে, পাোকনা োড়া এখন আর 

উপায় শনই। িকো, েম্ভুপ্রকির বকন আচি পথ জাচন। 

[উভকয়র প্রিান 

২। এইিাত্র-কে খুকড়ািহারাজ একসচেকেন। 

১। িাত্ুরী, িাত্ুরী। েত্রুপেকক চত্চন চনকজ সোন বাত্চেকয়কেন। 

২। ্রহাকি ্রহাকি শোক শগকে বসনয শজাগাড় করকত্, চকন্তু সিয় শত্া পাওয়া 

শগে না। এরা েুদ্ধ করকত্ও চদকে না শর। 

৩। এ-কে শবড়া আগুন, চকেুই করকত্ পারব না, িরব শুয।ু অসহয! 

১। জােেকরর পাচপষ্ঠরা এককই বকে েুদ্ধ করা। এ শত্া িানুষ খুন করা! 

আর- এক দে 

১। নাগপান জ্বাচেকয় চদকয়কে শর, জ্বাচেকয় চদকয়কে। 

২। বচেস কী। 

৩। হা , শসখানকার িানুষগুকো শেষ পেণন্ত শি চিকয় গো 

শভকিকে— জয় িহারাজ কুিারকসকনর জয়। 

২। এর চপেকন আকে খুকড়ারাজা। নাগপান ওকক চকেুকত্ই িাকন চন চকনা, 

এবার ত্ারই শোয চনকে চবকদেীকক চনকয়। 
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৩। ত্া হকে অকনক পাকনরই েীো সাি হকব। 

 

শদবদকার প্রকবে 

শদবদা। শোকনা শোকনা, শত্ািাকদর িকযয কুন্তীপুকরর িানুষ শকউ আকে? 

১। শকন বকো শত্া। 

শদবদা। িন্দ্রকসকনর সকি চবক্রি িহারাকজর পরািেণ হকয়কে, শসখাকন বসনয 

পাঠাকবন উৎপাত্ করবার জকনয। 

২। আপচন শক হন িোয়। চবকদেী বকে শবায হকচ্ছ। 

শদবদা। হা , চবকদেী। 

৩। জােেকরর িানুষ? 

শদবদা। চঠক ঠাউকরে। 

১। শত্ািার এত্টা যিণবুচদ্ধ হে শকিন ককর। 

শদবদা। চবযাত্ার আশ্চেণ িচহিায় কদাচিৎ এিনত্করা ঘকট। শত্ািাকদর 

কাশ্মীকর িন্দ্রকসন শে-বংকে জকন্মকেন শস বংকেও ভদ্রিানুষ জন্মায় শদকখচে। 

২। শবে বকেকেন, ঠাকুর, শবে বকেকেন। ব্রাহ্মণ শত্া? 

শদবদা। হা , ব্রাহ্মণ। 

সককে। প্রণাি হই। 

২। চনকজর রাজার চবরুকদ্ধ আপচন— 

শদবদা। রাজার চবরুকদ্ধ বে একক শকান্ বুচদ্ধকত্। আিার রাজার পাপ েত্টা 

চনবারণ করব আিার রাজভচি ত্ত্টাই সাথণক হকব। 

৩। চকন্তু চবপদ আকে শত্া ঠাকুর, রাজা েচদ— 

শদবদা। রাজার হকয় আজ োরা অনযায় করকে, চবপকদর আেঙ্কা আিার শিকয় 

ত্াকদর শত্া কি নয়। অযিণ েচদ সাহস চদকত্ পাকর, যিণ চক ভীরু হকব। 

২। খুব বকড়া কথা বেকে ঠাকুর। দাও, আর-একবার পাকয়র যুকো দাও। 

শদবদা। েুবরাজ কুিারকসন এখান শথকক পাোকত্ শপকরকেন? 

১। ঠাকুর িাপ ককরা, ঐকট পারব না, েুবরাকজর কথা শত্ািার সকিও িেকব 

না। 
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শদবদা। চকেু বেকত্ হকব না, আচি জানকত্ িাই, চত্চন চনরাপদ শত্া? 

১। আপদ-চবপকদর কথা শক বেকত্ পাকর। ত্কব চকনা আিাকদর শিষ্টার ত্রুচট 

হকব না। 

৩। শদকখা শদকখা, ঐ পচশ্চি পাহাকড়। শবায হকচ্ছ অিকেশ্বকরর কাকে ওরা 

আগুন োচগকয়কে। বনটা সুদ্ধ জ্বকে উকঠকে। অকারণ সবণনাে করকত্ এে শকন 

এরা! চখকদ শপকে বাকঘ খায়, ভয় শপকে সাকপ ত্াড়া ককর আকস, একদর শে চনষ্কাি 

পাপ, অভহত্ুকী চহংসা। এরা শকান্ জাকত্র িানুষ, ঠাকুর। 

শদবদা। বদত্য, বদত্য। শদবত্ার ’পকর একদর চবশুদ্ধ চবকদ্বষ। ওকর উন্মা দবৃণা 

অে, শত্ািার িহাপাত্ক শত্ািাকক িহাপত্কন চনকয় িেে, আজ শক শত্ািাকক 

বা িাকত্ পাকর। চযক্ শত্ািার বেুকদর। 

[ প্রিান 

চবক্রি ও িকরর প্রকবে 

চবক্রি। কী বেকে। সোন পাওয়া শগে না? 

ির। না িহারাজ। 

চবক্রি। ত্কব শে িন্দ্রকসন বেকেন, এইখাকনই ত্া র অচভকষক হচচ্ছে। শস শত্া 

শবচেেকণর কথা নয়। 

ির। এইিাত্র শদখেুি ত্া র শঘাড়া চফচরকয় আনকে। চত্চন প্রকবে ককরকেন 

েম্ভুপ্রকির বকন। শসখাকন গুহার পকথ অদৃেয হকত্ িুহূত্ণিাত্র চবেম্ব হয় না। 

চবক্রি। োরা পথ জাকন ত্াকদর যকর আকনা। 

ির। িহারাজ, িকর শগকেও ত্ারা বেকব না। ওখাকন সোন করকত্ োকব এিন 

সাহসও কারও শনই। ও শে ভূকত্ পাওয়া অরণয। 

চবক্রি। শডকক আকনা িন্দ্রকসনকক। 

িন্দ্রকসকনর প্রকবে 

শকাথায় কুিারকসন? 

িন্দ্রকসন। প্রজারা চিকে শকাথায় ত্া কক শগাপন ককরকে, খু কজ পাওয়া অসম্ভব। 

চবক্রি। আগুন োগাও িাচর চদকক, আপচন শবচরকয় আসকবন। 

িন্দ্রকসন। শকাথায় আকেন না শজকন আগুন োগাকনা চহংসার শেকেিানুচষ। 



তপতী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
1

 

সূচিপত্র  

চবক্রি। সোন ত্ুচি জান, শগাপন করে। 

িন্দ্রকসন। পাকপ শত্া প্রবৃা হকয়চে, ত্ার উপকর িূঢ়ত্া শোগ করব, এত্বকড়া 

অবণািীন আচি নই। শগাপন ককর শত্ািার কাকে চনকজর চবপদ শকন ঘটাব। 

চবক্রি। আচি শত্ািাকক চবশ্বাস কচর শন। 

িন্দ্রকসন। সি্ত  কাশ্মীকরর শোক আিাকক অচভসম্পাত্ করকে, অবকেকষ 

শত্ািারও িুকখ এিন কথা শুনব এ আচি আো কচর চন। 

চবক্রি। ত্ুচি অল্প আকগই এখাকন কুিাকরর কাকে একসচেকে এ কথা সত্য 

চক না। 

িন্দ্রকসন। ত্া কক শত্ািার কাকে আত্মসিপণকণর পরািেণ চদকত্ একসচেেুি। 

চবক্রি। শসই েকেই ত্াকক জাচনকয়ে আচি একসচে। আিার পে অবেম্বকনর 

ভান ককর ত্াকক সত্কণ ককর চদকয়ে। 

িন্দ্রকসন। ভুে ককর আিাকক অচবশ্বাস শকাকরা না, িহারাজ। 

চবক্রি। শসও ভাকো, চকন্তু চবশ্বাস ককর ভুে করবার সিয় শনই। শসনাপচত্কক 

আকদে ককর চদচচ্ছ, ত্ুচি দৃচষ্টবদী হকয় থাককব, শেষ পেণন্ত কুিারকক সুচিত্রাকক 

েচদ না পাই ত্কব পশুর িকত্া চপঞ্জকর পুকর শত্ািাকক জােেকর চনকয় োব, প্রাণদণ্ড 

শদওয়াও শত্ািার পকে সম্মান। 

চদ্বত্ীয় িকরর প্রকবে 

ির। িচহষীর সংবাদ পাওয়া শগকে। 

চবক্রি। বকো বকো, শকাথায় চত্চন। 

ির। চত্চন শগকেন িাত্ণণ্ডকদকবর িচদকর, ধ্রুবত্ীকথণ। 

চবক্রি। িকো, এখনই িকো শসখাকন। এই িুহূকত্ণ। 

িন্দ্রকসন। িহারাজ, কাশ্মীকরর শদবত্ার চবরুকদ্ধ ্পরযণা প্রকাে শকাকরা না। 

শদবােকয় চগকয় িাত্ণণ্ডকদকবর উপাচসকাকক হরণ করা সইকব না। 

চবক্রি। শত্ািাকদর িাত্ণণ্ডকদবই শত্া আিার িচহষীকক হরণ ককরকেন। 

শদবত্ার শিৌেণ আচি স্বীকার করব না। 

িন্দ্রকসন। এ কী বেে। ভয় শনই শত্ািার? 

চবক্রি। না, ভয় শনই। 
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িন্দ্রকসন। ত্া হকে আিার প্রাণদণ্ড ককরা। এ পাকপর দাচয়ত্ব  আচি বহন করকত্ 

পারব না। 

চবক্রি। প্রাণদণ্ড সব শেকষ। েত্েণ শত্ািার কাে শথকক কাজ উদ্ধাকরর আো 

আকে, ত্ত্েণ নয়। শসনাপচত্— 

 

শসনাপচত্র প্রকবে 

শসনাপচত্। কী িহারাজ। 

চবক্রি। িকো িাত্ণণ্ডকদকবর িচদকরর পকথ। 

শসনাপচত্। ঐ িচদকরর দগণি পকথ বসনয চনকয় োওয়া অসম্ভব। 

চবক্রি। অসম্ভবকক সম্ভব করকত্ হকব। িচদকরর দগণিত্া শেৌচকক শহাক 

অকেৌচকক শহাক, শভৌচত্ক শহাক বদচবক শহাক, চকেুকত্ িানব না। সুচিত্রার পকে 

কাশ্মীকরর আশ্রয় িূণণ িূণণ করব এই েপথ আচি চনকয়চে। 

িন্দ্রকসন। শদবিচদর ইহকোককর সীিায় নয় িহারাজ, শস শত্া পাচথণব 

কাশ্মীকরর বাচহকর। 

চবক্রি। শস কথা শদবত্া সম্বকে খাকট, চকন্তু সুচিত্রা সম্বকে নয়  চত্চন 

ইহকোককর সীিায় েত্েণ আকেন ত্ত্েণ চত্চন আিার, ত্ত্েণ চত্চন শদবত্ার 

নন। ত্ত্েণ আিার কাকে ত্া র চনষ্কৃচত্ শনই, ত্া র কাকে আিারও শনই চনষ্কৃচত্। 

িন্দ্রকসন। িহারাজ, আচি শত্ািার বকয়াকজযষ্ঠ, আচি শত্ািার পাকয়র কাকে 

িাথা রাখচে, েও আিার িুণ্ডকচ্ছদন ককরা, কাশ্মীকরর শদবত্ার অপিান শকাকরা 

না। 

চবক্রি। শত্ািার িুকণ্ডর কী িূেয আকে শে, ত্ার পচরবকত্ণ আিার অপিান 

োঘব হকব। আিাকক েেনা ককর ত্ুচি পচরত্রাণ পাকব না। শসনাপচত্, উদয়পুর 

অবকরায ককরা। এইখাকনই কুিার চনশ্চয় েুচককয় আকেন িন্দ্রকসন শস কথা শগাপন 

করকেন। ত্ার পকর িেব ত্ীকথণর পকথ। কদপণকদকবর পচরিয় পূকবণই শপকয়চে এবার 

শনব িাত্ণণ্ডকদকবর পচরিয়। শে উৎসব জােেকরর শদবিচদকর আরম্ভ ককরচেেুি, 

কাশ্মীকরর শদবিচদকর শসই উৎসকবর সিাচপ্ত হকব। 
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৪ 

ধ্রুবত্ীথণ। িাত্ণণ্ডিচদর 

চবপাো, পুকরাচহত্, িচদকরর শসবকগণ 

সূকেণাদয়কাকে শবদিকি ্ত ব 

 

উদ ত্যং জাত্কবদসং শদবং বহচন্ত শকত্বুঃ 

দৃকে চবশ্বায় সূেণম্।  

অপ শত্য ত্ায়কবা েথা নেত্রা েন্তযিুচভুঃ 

সুরায় চবশ্বিেকস। 

পকদ্মর অঘণয হাকত্ সুচিত্রার প্রকবে 

চবপাো। 

গান 

জাকগা জাকগা 

          আেসেয়নচবেি। 

জাকগা জাকগা 

          ত্ািসগহনচনিি। 

শযৌত্ করুক করুণারুণ বৃচষ্ট 

সুচপ্তজচড়ত্ েত্ আচবে দৃচষ্ট  

          জাকগা জাকগা 

দুঃখভারনত্ উদযিভি। 

শজযাচত্ুঃসম্পদ ভচর চদক চিা 

যনপ্রকোভননােন চবা, 

           জাকগা জাকগা 

পুণযবসন পকরা েচজ্জত্ নি। 
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পুকরাচহত্ ভাগণকবর প্রকবে 

ভাগণব। িা। 

সুচিত্রা। কী বৎস ভাগণব। 

ভাগণব। চকেুচদন শথকক এই দগণি ত্ীকথণর পকথ নানাচবয শোককর োত্ায়াত্ 

েেয করচে। ত্ারা পুণযকািী নয়। 

সুচিত্রা। শদাষ শনই, ভয়ও শনই। 

ভাগণব। শবায হয় শেন ত্ারা চবকদেী। 

সুচিত্রা। ভগবান সূকেণর উদয়চদগন্ত শদকে শদকে। ত্া র শদকে চবকদেী শক 

আকে। 

ভাগণব। অপরায চনকয়া না শদচব, আিরা চকন্তু চকেুচদন শথকক এখাকন 

চবকদেীকদর পথকরায ককরচে। 

সুচিত্রা। ত্াহকে আিারও এখাকন পথ রুদ্ধ হে। 

ভাগণব। েিা ককরা, শদচব। শত্ািাকক চবপদ হকত্ রো করব আিরা, এিন 

চিন্তা করা আিাকদর ্পরযণা, এ আিাকদর শিাহ। দবণে বুচদ্ধর অপরায চনকয়া না, 

োত্রীকদর শকাকনা বাযা ঘটকব না। 

 

চেখচরণীর প্রকবে 

চেখচরণী। িা ত্পত্ী। 

সুচিত্রা। কী চেখচরণী, ত্ুচি শে এখাকন? 

চেখচরণী। আিার স্বািীকক ওরা শিকর শফকেকে। 

সুচিত্রা। শস কী কথা। চত্চন শে সাযুপুরুষ চেকেন, ত্া কক িারকে শকন। 

চেখচরণী। েুবরাজ শকাথায়, শসই সংবাদ ত্া র কাে শথকক ওরা শবর করকত্ 

শিষ্টা ককরচেে। শদকে সবাই ত্া কক সত্যবাদী বকে জানত্ বকেই ত্া র এই চবপদ 

ঘটে। শদচব, আচি চকেুকত্ই সান্ত্বনা পাচচ্ছ শন, আিাকক বুচিকয় বকো, সংসাকর 

ো রা যিণকক প্রাণপকণ িাকনন, যিণ শকন ত্া কদরই এত্ দুঃখ চদকয় িাকরন। 

সুচিত্রা। ো রা িরকত্ শপকরকেন ত্া রাই এ কথার ত্ে জাকনন। িৃত্ুয চদকয় ো রা 

সত্যকক পান ত্া কদর জনয শোক শকাকরা না। 
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চেখচরণী। শোক করব না িা, চত্চন আিার িৃত্ুযর ভয় ঘুচিকয় চদকয় শগকেন, 

আিাকক এই ত্া র শেষ দান। ্রহাকির শোককরা আিাকক বকেকে অভাচগনী  কী 

বুিকব ত্ারা! চত্চন আিার স্বািী চেকেন এই আিার পরি শসৌভাগ্ে।  

সুচিত্রা। োরা ত্া কক শিকরকে, িৃত্ুযর দ্বারা ত্াকদর চত্চন জয় ককরকেন, শস 

কথা ত্ারা শকাকনাচদন বুিকব না এইকটই সককের শিকয় শোককর কথা। চকন্তু বৎকস, 

ত্ুচি এখাকন একসে শকন। 

চেখচরণী। এখাকন শত্ািার িরণত্কে েচদ আশ্রয় চনকত্ পারত্ুি ত্া হকে শব কি 

শেত্ুি। চকন্ত িা, সংসাকরর আকো চনবকে ত্বুও সংসার থাকক। আিার শিকয়চট 

আকে— অিন চপত্ার শকাে হাচরকয়কে, ত্ার কেযাকণর জকনযই শসই অেকারায় 

আিাকক থাককত্ হকব। ত্ারই জকনয শত্ািার কাকে একসচে। 

সুচিত্রা। বকো, আিাকক কী করকত্ হকব। 

চেখচরণী। এই অেংকারগুচে একনচে শদবিচদকর রো করবার জকনয। আিার 

িাকয়র কাে শথকক আচি শপকয়চে, আিার কনযার জকনয রাখব। শে পচরবাকরর ’পকর 

িন্দ্রকসকনর চবকদ্বষ, জােেকরর বসনয চদকয় ত্াকদর সবণস্ব েুঠ করাকচ্ছন। এই েও 

িা, শত্ািার ্পরেণ োভ করুক— আিার শিকয়র শদহ পচবত্র হকব। 

 

কুঞ্জোকের প্রকবে 

কুঞ্জোে। আজ বাচহকরর শকাথাও আিাকদর দুঃকখর পচরত্রাণ শনই শদচব, চকন্তু 

িশন হয় শেন অন্তকর অন্তকর ত্ুচি শসই দুঃখকক নাে করকত্ পার,ত্াই একসচে। 

সুচিত্রা। বকো বৎস, শত্ািার কী বেবার আকে। 

কুঞ্জোে। শে নগরীকত্ শত্ািার িাত্ািহীর জন্মভূচি শসই উদয়পুর এত্চদন 

িন্দ্রকসনকক অস্বীকার ককর স্বত্ি চেে। 

চত্চন েখনই বসনয চনকয় উৎপাত্ করকত্ একসকেন প্রজারা সি্ত  পুরী উজাড় ককর 

িকে শগকে। এবার শসইখাকনই েুবরাকজর রাজযানী িাপন ককর ত্া র অচভকষককর 

আকয়াজন হকয়চেে, বাযা পড়ে। রাজা চবক্রকির বসনয উদয়পুর শবষ্টন ককরকে। 

প্রজাকদর শবচরকয় োবার পথ রুদ্ধ। 
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ভাগণব। কুঞ্জোে, এ কী বুচদ্ধ শত্ার। কত্ বকড়া দুঃখ ও কক চদচে শদখ্ শত্া। 

শকন এসব সংবাদ এই োচন্তত্ীকথণ। 

কুঞ্জোে। িা, শকন এিন ্ত ি হকয় আকাকে ত্াচককয় রইকে। চিন্তার কথা 

চকেুই শনই, িৃত্ুযর পথ শখাো আকে, শকাকনা অপিান শসখাকন শপৌ েয় না। দাও 

স্বহক্ত  আজকক পূজার চনিণােয, চনকয় োই ত্াকদর কাকে, আর দাও শত্ািার হাকত্র 

চেখন একখাচন, একচট আেীবণাদ— ত্াকদর সব দুঃখ শুভ্র হকয় োকব। 

[সককের প্রিান 

নকরকের প্রকবে 

নকরে। চবপাো, আিার কী িকন হকচ্ছ বেব? 

চবপাো। বকো শত্া। 

নকরে। এইখাকন একস আিাকদর শপ্রি পচরপূণণ হকয়কে। আশ্চকেণর কথা 

শুনকব? 

চবপাো। কী, বকো। 

নকরে। আজ িন শত্ািার গান শোনবারও অকপো ককর না— সকে ধ্বচন 

এখাকন আকোক হকয় উকঠকে, প্রত্যে আিার অন্তকর প্রকবে ককর। ত্ুচি চক ত্াই 

অনুভব কর না। 

চবপাো। চপ্রয়ত্ি, শত্ািার আনকদ আজ আচি আনচদত্, ত্ার শিকয় শবচে 

চকেু বেকত্ পাচর শন। 

নকরে। আজ আকোককর িকযয শত্ািাকক শদখেুি আকোকরূকপ, আর শসই 

সকি আিাককও। আর শকাকনা শোভ শনই আিার। 

সুচিত্রার প্রকবে 

সুচিত্রা। কুিার একসকেন, েীঘ্র ত্া কক শডকক আকনা, চবপাো। 

[ নকরে ও চবপাোর প্রিান 

কুিারকসকনর প্রকবে 

কুিারকসন। রাজকত্ব র পথ অচত্ক্রি ককর এই ত্ীকথণই শেকষ আসকত্ হে, 

শবান। 
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সুচিত্রা। অনযত্র শত্ািাকক অকনক প্রকয়াজন আকে। শেষ েচদ না হকয় থাকক 

এখাকন একে শকন। 

কুিারকসন। শত্ািাকক রো করবার জকনয। 

সুচিত্রা। কার হাত্ শথকক। 

কুিারকসন। চবক্রি িহারাজ জ্বাোিুখী শদবীর েপথ চনকয় প্রচত্জ্ঞা ককরকেন, 

শে ককর শহাক এখান শথকক শত্ািাকক সরাকবন। ত্ীকথণর পকথ বসনযবাচহনী আসা 

অসম্ভব ত্াই একক একক ক্রকি ক্রকি ত্া র শোক চনকয় িাচর চদক পূণণ ককর ত্ুেকেন। 

সুচিত্রা। আিাকক চত্চন িান? 

কুিারকসন। হা । 

সুচিত্রা। আর কী িান। 

কুিারকসন। আর চত্চন িান আিাকক। 

সুচিত্রা। শকন, শত্ািার সকি ত্া র চককসর চবকরায। 

কুিারকসন। আিার সকি চবকরাকযর ্পরষ্ট কারণ েচদ থাকত্ ত্া হকে শস কারণ 

দূর করকেই চবপদ কাটত্। কারণ ত্া র অেপ্রকৃচত্র িকযয, শসইজকনয এত্ দচনণবার, 

এত্ ভয়ংকর। 

সুচিত্রা। আচি েচদ োই চত্চন চক শত্ািাকক িুচি শদকবন। 

কুিারকসন। চকন্তু ত্ুচি কী ককর োকব ত্া র কাকে? ত্ুচি শে শদবত্ার। রাকজযর 

কথা আর আচি ভাচব শন চকন্তু কাশ্মীকরর শদবত্ার অপিান ঘটকত্ চদকত্ পারব না। 

সুচিত্রা। কী করকব ত্ুচি। 

কুিারকসন। চকেু না পাচর শত্া িরব। পাপকক শঠকাবার জকনয চকেু না করাই 

শত্া পাপ। 

শনপকথয। িহারানী! 

সুচিত্রা। এ কী, এ শে শদবদা ঠাকুর! 

শদবদকার প্রকবে 

শদবদা। ককয়কচদন শথকক দেণকনর শিষ্টা ককরচেেুি, আিার শিহারা শদকখ 

শত্ািার অনুিরকদর িকন সংেয় শঘাকি না। অকোকবকন হনুিানকক শদকখ রােসরা 

শেরকি সচদগ্ধ হকয়চেে একদর শসই দো। আজ এইিাত্র হঠাৎ শকন এরা প্রসন্ন 
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হে জাচন শন। োড়া শপকয়ই শদখা করকত্ একসচে। একটা চনকবদন আকে—শুনকত্ই 

হকব আিার কথা। 

সুচিত্রা। বকো। 

শদবদা। আর সহয হয় না িহারানী। ্রহাি শথকক ্রহাকি, নগর শথকক নগকর 

অচিকাণ্ড দচভণে রিপাত্ নারীচনেণাত্ন। পাকপর শনো জােেকরর সি্ত  বসনযককই 

শপকয়কে— থািকত্ পারকে না, িাত্রা শকবেই শবকড় িকেকে। আচি িহারাজকক চগকয় 

অচভোপ চদকয়চেকেি, বকেচেকেি, অহরহ েিরাকজর কাকে প্রাথণনা করচে চত্চন 

শত্ািাকক সচরকয় চনকয় োন। রাজা আিাকক কারারুদ্ধ ককরচেকেন, প্রহরী দয়া ককর 

শেকড় চদকে। আজ িহারাজকক শকউ চনকষয করকত্ পারকবন না একিাত্র ত্ুচি 

োড়া। 

কুিারকসন। ঠাকুর, এিন কথা কী ককর বেে, সুচিত্রা োকবন ত্া র কাকে? এ 

িচদর শথকক ও র শত্া শফরবার পথ শনই। একত্ স্বকগণ িকত্ণয চযক্ কার উঠকব শে। 

শদবদা। আচি জাচন বকড়াই কচঠন বযাপার, এও জাচন রাজা এখন প্রকৃচত্ি 

নন। ত্বু বেচে শদবী সুচিত্রা, আজ ত্ুচি সকে িান-অপিান সুখ-দুঃকখর অত্ীত্—

ত্ুচি পচবত্র, পাপ শত্ািার কাকে কুচণ্ঠত্ হকব, ত্ুচি এই বীভৎকসর িকযয চনচবণকার 

চিকা নািকত্ পাকরা। 

কুিারকসন। সুচিত্রার কী ঘটকত্ পাকর না-পাকর শস কথা ভাববার সিয় আজ 

শনই— চকন্তু সুচিত্রা কাশ্মীকরর শদবত্াকক অপিান ককর এখান শথকক িকে োকব শস 

আচি ঘটকত্ শদব না। শদবত্ার যন হরণ ককর ত্াকক িানুকষর শভাকগর ভাণ্ডাকর 

চনকয় োকব আিাকদর বংকের কনযা! 

সুচিত্রা। ভাই কুিার, ত্া কক এইখাকন আহ্বান ককর আনব। 

কুিারকসন। এইখাকন? এই শদবােকয়? 

সুচিত্রা। আসুন এখাকনই, নইকে ত্া র িুচি চকেুকত্ই হকব না। আিার এই শেষ 

কাজ, ত্া কক বা িাকত্ হকব — ত্া র শিাহ্রহচন্থ চেন্ন ককর চদকয় িকে োব। 

শদবদা। এ চকন্তু বকড়া সংককটর কথা, িহারানী। অকনক পাপ শস ককরকে, 

অবকেকষ দবৃণা েচদ শদবােকয় একস শদবত্ার অসম্মান ককর, পুণযত্ীকথণ েচদ কেুষ 

আকন? 
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সুচিত্রা। ভয় শনই, ঠাকুর, শকাকনা ভয় শনই। আিার প্রভু, আিার চহরণযদযচত্, 

সকে পাপ দগ্ধ করকবন, চনুঃকেকষ ভস্ম করকবন। শসই রুদ্র আিাকক ্রহহণ 

ককরকেন, ত্া র কাে শথকক আিাকক চেন্ন ককর চনকত্ পাকর এিন েচি কারও শনই। 

কুিার, শত্ািার সকি েংকর আকে? 

কুিারকসন। ঐ শে শস প্রািকণ দা চড়কয়। 

সুচিত্রা। েংকর! 

েংকর। কী চদচদ। কী শদচব। এই শে আচি একসচে। শেচদন ওরা শত্ািাকক 

শককড় চনকয় শগে শসচদন িরার শবচে দুঃখ শপকয়চে  শেষকাকে কাশ্মীকরর কনযাকক 

কাশ্মীকরর শদবত্া স্বয়ং উদ্ধার ককর আনকেন এই শদকখ আিার জন্ম সাথণক হে। 

সুচিত্রা। ত্ুচি আিার দূত্ হকয় োও িহারাজ চবক্রকির কাকে। 

েংকর। এখনই োব। বকো কী জানাকত্ হকব। 

নকরে। শদবী, েংকরকক নয়, আিাকক পাচঠকয় দাও, রাজা েচদ অপিান ককর 

বৃদ্ধ সইকত্ পারকব না। 

সুচিত্রা। না রাজকুিার, এই আিার শেষ আিিণ— আিার চিরবেু োড়া কার 

হাত্ চদকয় পাঠাব। েংকর, চেশুকাকে শত্ািার শকাকে একচদন আিাকক ্রহহণ 

ককরে। িৃত্ুযর সিয় চপত্া ত্া র শেষ অচভবাদন চদকয়চেকেন শত্ািাককই। আজ 

শসই শত্ািার সুচিত্রার বাণী চনকয় শত্ািাককই শেকত্ হকব, হয়কত্া অপিাকনর িুকখ। 

োন্ত হকয় সচহষু্ণ হকয় শবাকো িহারাজকক, ত্া র সকি সম্বকের িরি পচরণাকির 

জকনয িচদকর শদবত্ার িরণপ্রাকন্ত সুচিত্রা অকপো করকব। আর শত্ািার পরি 

শস্নকহর যন কুিার, ঐ কুিাকরর জনয শভকবা না  চত্চন িৃত্ুযকক ভয় ককরন না। শসই 

বেু, শসই চবশ্বচবিারক যিণরাজ রইকেন ত্া র সহায়। 

েংকর। চদচদ, বৃকদ্ধর একচট কথা শোকনা, জাচন কুিাকরর বসনযসািন্ত শনই, 

জাচন িন্দ্রকসন ও র চবরুকদ্ধ, ত্বু শে-কয়জন আিরা আচে ও র সহির, ত্াকদর চনকয় 

ও কক েুদ্ধকেকত্রই শেকত্ হকব। শসখাকন ত্ার জন্মভূচি ত্া কক পুণযকক্রাকড় ্রহহণ 

করকবন। 

শদবদা। শদকের দুঃখ ত্াকত্ আরও আকোচড়ত্ হকয় উঠকব, েংকর। উন্মকার 

িাত্াচিকত্ আর ইেন চদকয়া না। 
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কুিারকসন। েংকর, োও ত্ুচি, িহারাজকক শডকক চনকয় একসাকগ। অচত্চথ 

চত্চন, অচত্চথর িকত্া ত্া কক সৎকৃত্ করব। 

েংকর। শহ রুদ্র, শহ চহরণযপাচণ, আজ শত্ািার শজযাচত্কত্ আবরণ শকন। 

শত্ািার শসবককদর েজ্জা চনবারণ ককরা। দীপযিান শত্কজ একসা বাচহর হকয়— 

শত্ািার অচিককত্ু উদ ঘাচটত্ ককর দাও। নিস্কার শত্ািাকক, নিস্কার শত্ািাকক, 

বারবার শত্ািাকক নিস্কার। 

ভাগণকবর প্রকবে 

ভাগণব। িহারাজ চবক্রি অনচত্দূকর, এই শুচন জনশ্রুচত্। আকদে ককরা, সি্ত  

দ্বার রুদ্ধ ককর চদই। 

সুচিত্রা। খুকে দাও, খুকে দাও, সি্ত  দ্বার খুকে দাও, আসবার দ্বার এবং 

োবার দ্বার। োও োও ভাগণব, ত্া কক আিিণ ককর আকনা।  

ভাগণব। ত্া র প্রচত্জ্ঞা, শদবত্ার কাে শথকক চত্চন শত্ািাকক শককড় চনকয় োকবন। 

আচি এ িচদকরর পুকরাচহত্, আিার কত্ণবয করকত্ হকব শত্া। 

সুচিত্রা। শত্ািার কত্ণবযই ককরা। শদবত্ার পথ শরায শকাকরা না — শে পথ 

চদকয় রাজার বসনয আসকব শসই পথ চদকয়ই আিার শদবত্া আিাকক উদ্ধার করকত্ 

আসকবন। োও ত্ুচি এখনই, িচদকরর চসংহদ্বার খুকে দাও। 

[ ভাগণকবর প্রিান 

শদবদা। ত্াহকে েংকর ত্ুচি থাককা, িহারানীর দূত্ হকয় আচিই ত্া কক 

আহবান ককর আচন। 

[ প্রিান 

েংকর। চদচদ, রাজগৃহ শথকক শসবার শত্ািাকক ওরা শককড় চনকয় শগে, এবার 

চক শদবােয় শথকক শত্ািাকক শককড় চনকত্ শদকব। এও চক আিরা িুপ ককর সহয 

করব।  

সুচিত্রা। ভয় শনই েংকর। আজ আিাকক শনবার সাযয কার আকে। 

েংকর। ত্কব বকো, শত্ািার কী সংকল্প। 

সুচিত্রা। রুকদ্রর কাকে বহুচদন পূকবণ আত্মচনকবদন ককরচেেুি। বযাঘাত্ 

ঘকটচেে, সংসার আিাকক অশুচি ককরকে। ত্পসযা ককরচে, আিার শদহিন শুদ্ধ 
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হকয়কে। আজ আিার শসই অকনকচদকনর সংকল্প সম্পণূণ হকব। ত্া র পরিকত্কজ 

আিার শত্জ চিচেকয় শদব। 

েংকর। আিার শিাহ দূর শহাক সুচিত্রা, শিাহ দূর শহাক। শত্ািাকক শেন চনবৃা 

না কচর। 

[ েংককরর প্রিান 

সুচিত্রা। চবপাো! 

চবপাোর প্রকবে 

চবপাো। বকো শদচব। 

সুচিত্রা। আিার অচিেেযা অকনকচদন শথককই প্রস্তুত্ হকচ্ছ, ত্ুচি শদকখে 

বহুদুঃকখর শসই আকয়াজন। আজ সিয় হকয়কে, আনদ ককরা, জ্বেুক চেখা, চবেম্ব 

শকাকরা না। 

চবপাো। শে আকদে শদচব। 

[পাকয়র কাকে িাথা শরকখ পকড় রইে 

সুচিত্রা। ও  চবপাো, এবার আিার শেষ পূজা কচর। অঘণয প্রস্তুত্ আকে? 

চবপাো। আকে, শদবী। 

পকদ্মর অঘণয হাকত্ সুচিত্রা 

চবপাো।                                              গান 

শুভ্র নবেঙ্খ ত্ব গগন ভচর বাকজ, 

      ধ্বচনে শুভ জাগরণ-গীত্। 

অরুণরুচি আসকন িরণ ত্ব রাকজ, 

      িি হৃদয়কিে চবকচেত্। 

            ্রহহণ ককরা ত্াকর 

            চত্চির পরপাকর, 

      চবিেত্র পুণযকরপরে-হরচষত্॥ 

 

সুচিত্রা।                                   অদযা শদবা উচদত্া সূেণসয 
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        চনরংহসুঃ চপপৃত্া চনরবদযাৎ॥ 

পৃচথবী োচন্তরন্তচরেং োচন্তকদণযৌুঃ োচন্তুঃ। 

            োচন্তুঃ োচন্তুঃ োচন্তুঃ॥ 
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শেষ দৃেয 

শনপথয শথকক চিত্াচির আভাস আসকে 

সককের শবদিিসহ শবদী প্রদচেণ 

বায়ুরচনেিিৃত্িকথদং ভস্মান্তং েরীরম্॥ 

          ও  ক্রকত্া স্মর কৃত্ং স্মর 

          ক্রকত্া স্মর কৃত্ং স্মর॥ 

    অকি নয় সুপথা রাকয় অস্মান্ 

    চবশ্বাচন শদব বয়ুনাচন চবদ্বান্॥ 

    েুকোযযস্মজ্জুহুরাণকিকনা 

    ভূচয়ষ্ঠাং শত্ নি উচিং চবকযি॥ 

 

শনপকথয বাকদযাদযি। চবক্রি, শদবদা, েঙ্ককরর প্রকবে। 

িকির অনুবাদ 

১।     কপুণর ইব দকগ্ধাহচপ েচিিান্ শো জকন জকন। 

        নি্ত বােণবীেণায় ত্ভস্ম িকরককত্কব॥ 

—সুভাচষত্রেভাণ্ডাগার 

কপূণকরর িকত্া, দগ্ধ হইকেও ো হার েচি প্রকত্যক বযচিকত্ অনুভূত্, ো হার 

প্রভাবকক শকহ চনবারণ কচরকত্ পাকর না, শসই িকরককত্ুকক নিস্কার। 

২।      উদ ত্যং জাত্কবদসং শদবং বহচন্ত শকত্বুঃ 

            দৃকে চবশ্বায় সূেণম্।  

—ঋগ ্কবদ    ১.    ৫০.    ১ 

অপ শত্য ত্ায়কবা েথা নেত্রা েন্তযচিচভুঃ 

          সূরায় চবশ্বিেকস॥ 

—ঋগ ্কবদ   ১.   ৫০.   ২ 

চবশ্ব শদচখকত্ পাইকব এই উকেকেয রচশ্মসিূহ সি্ত  ভূকত্র জ্ঞাত্া উজ্জ্বে 

সূেণকক ঊকধ্বণ বহন কচরকত্কে॥ 
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চবশ্বদ্রষ্টা সূেণকক আচসকত্ শদচখয়া শসই নেত্রগুচে রাচত্রর সচহত্ শিাকরর িকত্া 

পোয়ন কচরকত্কে॥ 

 

৩।      বায়ুরচনেিিৃত্িকথদং ভস্মান্তং েরীরম্॥ 

               ও  ক্রকত্া স্মর কৃত্ং স্মর। 

               ক্রকত্া স্মর কৃত্ং স্মর॥ 

           অকি নয় সুপথা রাকয় অস্মান্ 

           চবশ্বাচন শদব বয়ুনাচন চবদ্বান্।  

           েুকোযযস্মজ্জুহুরাণকিকনা 

           ভূচয়ষ্ঠাং শত্ নি উচিং চবকযি॥ 

—ঈকোপচনষৎ   ১৮ 

িহাবায়ুকত্ আিার প্রাণবায়ু এবং এই েরীর ভকস্ম চিচেত্ শহাক। 

ও , আপন কত্ণবয স্মরণ ককরা, আপন কৃত্কােণ স্মরণ ককরা। 

শহ অচি, আিাচদগকক সুপকথ েইয়া োও। শহ শদব, ত্ুচি আিাকদর সকে 

কােণ জান, ত্ুচি আিাকদর সি্ত  কুচটে পাপকক চবনাে ককরা। শত্ািাকক আিরা 

বারংবার নিস্কার কচর। 

৪।      অদযা শদবা উচদত্া সূেণসয 

        চনরংহসুঃ চপপৃত্া চনরবদযাৎ॥ 

—ঋগ ্কবদ   ১.   ১১৫.   ৬ 

অদয সূকেণর উচদত্ উজ্জ্বে চকরণসিূহ পাপ হইকত্, চনদনীয় কিণ হইকত্, 

আিাচদগকক উদ্ধার কচরয়া পােন করুন॥ 

 

৫।      পৃচথবী োচন্তরন্তচরেং োচন্তকদণযৌুঃ োচন্তুঃ। 

                  োচন্তুঃ োচন্তুঃ োচন্তুঃ॥ 

—অথবণকবদ  ১৯.   ৯.   ১৪ 

পৃচথবীকোক োচন্ত আনয়ন করুক। অন্তরীেকোক োচন্ত আনয়ন করুক। 

দযকোক োচন্ত আনয়ন করুক॥ 

 


