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নাট্যাচিচিত পাত্রীগণ 
ল াটেশ্বরী -  রাজমচিষী,  মিারাজ চিচিসাটরর পত্নী;   

মচিো -  মিারানী ল াটেশ্বরীর সিিরী;   

িাসিী নন্দা রত্নাি ী অচজতা ভদ্রা -  রাজেুমারীগণ;   

উৎপ পণথা -  লিৌদ্ধ চভক্ষুণী;   

শ্রীমতী -  লিৌদ্ধধমথরতা ন্ী;   

মা তী -  লিৌদ্ধধমথানুরাচগণী পিীিা া,  শ্রীমতীর সিিরী;   

রাজচেিংেরী ও রচক্ষণীগণ 
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চভক্ষ ু উপাচ র প্রটিশ 

গান 

পূিথগগনভাটগ 

            দীপ্ত িই  সুপ্রভাত 

              তরুণারুণরাটগ। 

শুভ্র শুভ মুিূতথ আচজ 

        সাথথে ের’  লর,  

        অমৃটত তর’  লর,  

অচমতপুণযভাগী লে 

       জাটগ,  লে জাটগ। 

লে আছ?  চভক্ষা িাই,  ভগিান িুটদ্ধর নাটম চভক্ষা আমার। 

 

ন্ীর প্রটিশ ও প্রণাম 

শুভম্ভিতু ে যাণম্।  িৎটস,  তুচম লে?  

ন্ী। আচম এই রাজিাচির ন্ী। 

উপাচ । এই পুরীটত আজ এো লেি  তুচমই লজটগ?  

ন্ী। রাজেনযারা সেট ই ঘুচমটয় আটছন। 

উপাচ । ভগিান িুটদ্ধর নাটম চভক্ষা িাই। 

ন্ী।  প্রভু,  অনুমচত েরুন,  রাজেনযাটদর লেটে আচন। 

উপাচ । আজ লতামারই োটছ চভক্ষা জানাটত এটসচছ। 

ন্ী। আচম লে অভাগী। প্রভুর চভক্ষাপাটত্র আমার দান েুচিত িটি। 

েী লদি অনুমচত েরুন। 

উপাচ । লতামার ো লশ্রষ্ঠ দান। 

ন্ী। আমার মটধয লশ্রষ্ঠ েী লস লতা আচম জাচনটন। 

উপাচ । না,  ভগিান লতামাটে দয়া েটরটছন,  চতচন জাটনন। 

ন্ী। প্রভু,  তািট  চতচন স্বয়িং তুট  চনন ো আটছ আমার। 
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উপাচ । তাই লনটিন,  লতামার পূজার ফু । ঋতুরাজ িসন্ত লেমন  

েটর পুষ্পিটনর আত্মদানটে আপচনই জাচগটয় লতাট ন। লতামার লসইচদন 

এটসটছ আচম লতামাটে জাচনটয় লগ ুম। তুচম ভাগযিতী। 

ন্ী। আচম অটপক্ষা েটর থােি। 

[  প্রস্থান 

রাজেনযাটদর প্রটিশ 

প্রভু,  চভক্ষা চনটয় োন। চফটর োটিন না,  চফটর োটিন না। এ েী 

ি ?  িট  লগট ন?  

রত্নাি ী। ভয় েী লতামাটদর,  িাসিী?  চভক্ষা লনিার ল াটের অভাি 

লনই— চভক্ষা লদিার ল ােই েম।  

নন্দা। না রত্না,  চভক্ষা লনিার ল ােটেই সাধনা েটর িুুঁটজ লপটত 

িয়।  আজটের চদন িযথথ ি ।  

[  প্রস্থান 
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প্রথম অঙ্ক 

মগধপ্রাসাদ েুঞ্জিটন 

মিারানী ল াটেশ্বরী,  চভক্ষুণী উৎপ পণথা 

ল াটেশ্বরী। মিারাজ চিচিসার আজ আমাটে স্মরণ েটরটছন?  

চভক্ষুণী। িাুঁ। 

ল াটেশ্বরী। আজ তাুঁর অটশােচিটতয পূজা-আটয়াজটনর চদন— 

লসইজটনযই িুচি?  

চভক্ষুণী। আজ িসন্তপূচণথমা। 

ল ােশ্বরী। পূজা?  োর পূজা?  

চভক্ষুণী। আজ ভগিান িুটদ্ধর জটমাৎসি— তাুঁর উটেটশ পূজা। 

ল াটেশ্বরী। আেথপুত্রটে িট া চগটয় আমার সি পূজা চনিঃটশটষ িুচেটয় 

চদটয়চছ। লেউ িা ফু  লদয় দীপ লদয়— আচম আমার সিংসার শূনয েটর 

চদটয়চছ। 

চভক্ষুণী। েী ি ছ মিারানী?  

ল াটেশ্বরী। আমার এেমাত্র লছট ,  চিত্র— রাজপুত্র আমার, —তাটে 

ভুচ টয় চনটয় লগ  চভক্ষ ু েটর। তি ু িট  পূজা দাও।  তার মূ  লেট্ 

চদট  তি ু িায় ফুট র মঞ্জরী। 

চভক্ষুণী। োটে চদটয়ছ তাটে িারাওচন। লোট  োটে লপটয়চছট  আজ 

চিটশ্ব তাটেই লপটয়ছ। 

ল াটেশ্বরী। নারী,  লতামার লছট  আটছ?  

চভক্ষুণী। না। 

ল ােশ্বরী। লোটনাচদন চছ ?  

চভক্ষুণী। না। আচম প্রথমিয়টসই চিধিা। 

ল াটেশ্বরী। তািট  িুপ েটরা। লে-েথা জান না লস- েথা িট া না। 
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চভক্ষুণী। মিারানী,  সতযধমথটে তুচমই লতা রাজান্তিঃপুটর সেট র প্রথটম 

আহ্বান েটর এটনচছট । তটি লেন আজ— 

ল াটেশ্বরী। আশ্চেথ—মটন আটছ লতা লদচি। লভটিচছট ম লস- েথা িুচি 

লতামাটদর গুরু ভুট  চগটয়টছন। চভক্ষ ু ধমথরুচিটে োচেটয় প্রচতচদন 

ে যাণপঞ্চচিিংশচতো পাঠ েচরটয় তটি জ  গ্রিণ েটরচছ,  এেটশা 

চভক্ষুটে অন্ন চদটয় তটি ভাঙত আমার উপিাস,  প্রচতিৎসর িষথার লশটষ 

সমস্ত সিংঘটে চত্রিীির িস্ত্র লদওয়া চছ  আমার ব্রত। িুটদ্ধর ধমথচিরী 

লদিদটের উপটদটশ লেচদন এিাটন সেট রই মন  ্ ম ,  এো আচম 

অচিিচ ত চনষ্ঠায় ভগিান তথাগতটে এই উদযাটনর অটশােত ায় িচসটয় 

সে টে ধমথতত্ত্ব শুচনটয়চছ। চনষ্ঠুর,  অেৃতজ্ঞ,  লশটষ এই পুর্ার 

আমারই!  লে- মচিষীরা চিটিটষ জ্বট চছ ,  আমার অটন্ন চিষ চমচশটয়টছ 

োরা,  তাটদর লতা চেছুই ি  না,  তাটদর লছট রা লতা রাজটভাটগ 

আটছ। 

চভক্ষুণী। সিংসাটরর মূট য ধটমথর মূ য নয়  মিারানী। লসানার দাম আর 

আট ার দাম চে এে?  

ল াটেশ্বরী। লেচদন লদিদটের োটছ আত্মসমপথণ েটরচছট ন  েুমার 

অজাতশত্রু,  আচম চনটিথাধ লসচদন লিটসচছ াম। লভটিচছট ম ভাঙা লভ ায় 

এরা সমুদ্র পার িটত িায়। লদিদটের শচির লজাটর চপতা থােটতই রাজা 

িটিন এই চছ  তাুঁর আশা। আচম চনভথটয় সগটিথ ি ট ম,  লদিদটের 

লিটয়ও লে- গুরুর পুটণযর লজার লিচশ তাুঁর প্রসাটদ অমঙ্গ  লেট্ োটি। 

এত চিশ্বাস চছ  আমার। ভগিান িুদ্ধটে— শােযচসিংিটে— আচনটয় তাুঁটে 

চদটয় আেথপুত্রটে আশীিথাদ েরাট ম। তিু জয় ি  োর?  

চভক্ষুণী। লতামারই। লসই জয়টে অন্তর লথটে িাইটর চফচরটয় চদটয়া 

না। 

ল াটেশ্বরী। আমারই!  
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চভক্ষুণী। নয় লতা েী!  পুটত্রর রাজযট াভ লদটি মিারাজ চিচিসার 

লস্বচ্ছায় লেচদন চসিংিাসন লছটি চদটত পারট ন লসচদন চতচন লে রাজয জয় 

েটরচছট ন— 

ল াটেশ্বরী। লস রাজয মুটির েথা,  ক্ষচত্রয় রাজার পটক্ষ লস চিদ্রূপ;  

আর আমার চদটে তাোও লদচি। আচম আজ স্বামীসটত্ত্ব চিধিা,  পুত্রসটত্ত্ব 

পুত্রিীনা,  প্রাসাটদর মািিাটন লথটেও চনিথাচসতা। এ্া লতা মুটির েথা 

নয়।  োরা লতামাটদর ধমথ লোটনা চদন মাটনচন তারা আজ আমাটে লদটি 

অিজ্ঞায় লিটস িট  োটচ্ছ। লতামরা োুঁটে ি  শ্রীিজ্রসেি্,  আজ লোথায় 

চতচন— পিুে না তাুঁর িজ্র এটদর মাথায়। 

চভক্ষুণী। মিারানী,  এর মটধয সতয আটছ লোথায়?  এ লতা ক্ষণোট র 

স্বপ্ন— োে না ওরা লিটস। 

ল াটেশ্বরী। স্বপ্ন িট্!  তা এই স্বপ্ন্া আচম িাইটন। আচম িাই অনয 

স্বপ্ন্া,  োটে িট  চিে,  োটে িট  পুত্র,  োটে িট  মান।  লসই স্বটপ্ন 

চিেচশত িটয় ওইচদটে োুঁরা মাথা উুঁিু েটর লিিাটচ্ছন,  িট া না তাুঁটদর 

চগটয়। পুটজা চদন না তাুঁরা। 

চভক্ষুণী। োই তটি। 

ল াটেশ্বরী। োও,  চেন্তু আমার মটতা চনটিথাধ নয় ওরা। ওটদর চেছুই 

িারাটি না,  সিই থােটি। ওরা লতা িুদ্ধটে মাটনচন,  শােযচসিংটির দয়া 

লতা ওটদর উপর পটিচন,  তাই লিুঁটি লগ ,  লিুঁটি লগ  ওরা। অমন স্তব্ধ 

িটয় দাুঁচিটয় আছ লেন?  ধধটেথর ভান েরটত চশটিছ?  

চভক্ষুণী। লেমন েটর ি ি?  এিটনা চভতটর চভতটর ধধেথ ভগ্ন িয়।  

ল াটেশ্বরী। ধধেথ ভগ্ন িয়  তি ু মটন মটন লেি  আমাটদর ক্ষমাই 

েরছ।  লতামাটদর এই নীরি স্পধথা অসিয। োও। 

চভক্ষণুীর প্রস্থাটনাদযম 

লশাটনা লশাটনা,  চভক্ষুণী। চিত্র েী এে্া নতুন নাম চনটয়টছ।  জান 

তুচম?  

চভক্ষুণী। জাচন,  েুশ শী । 
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ল াটেশ্বরী। লে- নাটম তার মা তাটে লেটেটছ লস্া আজ তার োটছ 

অশুচি!  তাই লফট  চদটয় িট  লগ । 

চভক্ষুণী। মিারানী েচদ ইচ্ছা ের তাুঁটে এেচদন লতামার োটছ আনটত 

পাচর। 

ল াটেশ্বরী। আচম ইচ্ছা েরটত োি লোন্  জ্জায়। আর আজ তুচম আনটি 

তাটে আমার োটছ,  লে প্রথম এটনটছ তাটে এই পৃচথিীটত!  

চভক্ষুণী। তটি আটদশ েটরা আচম োই। 

ল াটেশ্বরী। এে্ু থাটমা। লতামার সটঙ্গ তার লদিা িয় ?  

চভক্ষুণী। িয়।  

ল াটেশ্বরী। আচ্ছা,  এেিার না িয়  তাটে— েচদ লস—না,  থাক্।  

চভক্ষুণী। আচম তাুঁটে ি ি।  িয়টতা তাুঁর সটঙ্গ লতামার লদিা িটি। 

[  প্রস্থান 

ল াটেশ্বরী। িয়টতা,  িয়টতা,  িয়টতা!  নািীর রি চদটয় তাটে লতা 

পা ন েটরচছ াম,  তার মটধয ‘ িয়টতা’  চছ  না। এতচদটনর লসই 

মাতৃঋটণর দাচি আজ এই এে্িুাচন িয়টতা- য় এটস লঠে । এটেই িট  

ধমথ!  মচিো। 

 

মচিোর প্রটিশ 

মচিো। লদিী। 

ল াটেশ্বরী। েুমার অজাতশত্রুর সিংিাদ লপট ?  

মচিো। লপটয়চছ। লদিদেটে আনটত লগটছন। এ- রাটজয চত্ররত্ন- পূজার 

চেছুই িাচে থােটি না। 

ল াটেশ্বরী। ভীরু!  রাজার সািস লনই রাজত্ব েরটত। িুদ্ধ- ধটমথর েত 

লে শচি তার প্রমাণ লতা আমার উপর চদটয় িটয় লগটছ। তি ুওই অপদাথথ 

লদিদটের আিাট  না দাুঁচিটয় এই চমথযাটে উটপক্ষা েরটত ভরসা ি  

না। 
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মচিো। মিারানী,  োটদর অটনে আটছ তাটদরই অটনে আশঙ্কা। উচন 

রাটজযশ্বর,  তাই ভটয় ভটয় সে  শচির সটঙ্গই সচির লিষ্টা। িুদ্ধচশটষযর 

সমাদর েিন  লিচশ িটয় োয় অমচন উচন লদিদে- চশষযটদর লেটে এলন 

তাটদর আরও লিচশ সমাদর েটরন। ভাগযটে দুই চদে লথটেই চনরাপদ 

েরটত িান। 

ল াটেশ্বরী। আমার ভাগয এটেিাটর চনরাপদ। আমার চেছুই লনই,  

তাই চমথযাটে সিায় েরিার দুিথ িুচদ্ধ ঘুটি লগটছ। 

মচিো। লদিী,  চভক্ষুণী উৎপ পণথার মটতাই লতামার এ েথা। চতচন িট ন,  

ল াটেশ্বরী মিারানীর ভাগয ভাট া,  চমথযা লে-সি লিাুঁ্ায় মানুষটে িাুঁটধ,  

ভগিান মিাটিাচধর েৃপায় লসই-সি লিাুঁ্াই তাুঁর লভটঙ লগটছ। 

ল াটেশ্বরী। লদটিা ওই সি িানাটনা েথা শুনট  আমার রাগ ধটর। 

লতামাটদর অচতচনমথ  ফাুঁো সতয চনটয় লতামরা থাটো,  আমার ওই 

মাচ্টত- মািা িুুঁচ্ ে’ ্া আমাটে চফচরটয় দাও। তািট  আিার না িয়  

অটশােচিটতয দীপ জ্বা ি,  এেটশা শ্রমণটে অন্ন লদি,  ওটদর েত মন্ত্র 

আটছ সি এেধার লথটে আিৃচে েচরটয় োি। আর তা েচদ না িয়  লতা 

আসুন লদিদে,  তা চতচন সাুঁচ্চাই লিান আর িুুঁট্াই লিান। োই,  এেিার 

প্রাসাদ চশিটর চগটয় লদচিটগ এুঁরা েতদূটর। 

[  উভটয়র প্রস্থান 

িীণা িটস্ত শ্রীমতীর প্রটিশ 

শ্রীমতী। (  তাচিতানতট  আসন চিছাইয়া,  দূটর িাচিয়া)  সময় ি ,  

এস লতামরা। 

আপন মটন গান 

চনশীটথ েী েটয় লগ  মটন,  

েী জাচন েী জাচন। 

লস চে ঘুটম লস চে জাগরটণ,  

েী জাচন েী জাচন। 
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মা তীর প্রটিশ 

মা তী। তুচম শ্রীমতী?  

শ্রীমতী। িাুঁ লগা,  লেন িট া লতা। 

মা তী। প্রচতিারী পাচঠটয় চদট  লতামার োটছ গান চশিটত। 

শ্রীমতী। প্রাসাটদ লতামাটে লতা পূটিথ েিটনা লদচিচন। 

মা তী। নতুন এটসচছ গ্রাম লথটে,  আমার নাম মা তী। 

শ্রীমতী। লেন এট  িাছা?  লসিাটন চে চদন ো্চছ  না?  চছট  পূজার 

ফু ,  লদিতা চছট ন িুচশ;  িটি লভাটগর মা া,  উপটদিতা িাসটি। িযথথ 

িটি লতামার িসন্ত। গান চশিটত এটসছ?  এই্েুু লতামার আশা?  

মা তী। সচতয ি ি?  তার লিটয় অটনে িটিা আশা। ি টত সিংটোি  

িয়।  

শ্রীমতী। ও,  িুটিচছ। রাজরানী িিার দুরাশা। পূিথজটম েচদ অটনে 

দু্ৃচত েটর থাে লতা িটতও পার। িটনর পাচি লসানার িাুঁিা লদটি ল াভ 

েটর,  েিন  তার োনায় িাটপ দুষ্টিুচদ্ধ। োও,  োও,  চফটর োও,  এিটনা 

সময় আটছ। 

মা তী। েী তুচম ি ছ,  চদচদ,  ভাট া িুিটত পারচছটন। 

শ্রীমতী। আচম ি চছ— 

গান 

 

িাুঁধন লেন ভূষণটিটশ লতাটর লভা ায়,  

িায় অভাগী!  

মরণ  লেন লমািন লিটস লতাটর লদা ায়,  

িায় অভাগী!  

মা তী। তুচম আমাটে চেছুই লিািচন। তটি স্পষ্ট েটর িচ । শুটনচছ 

এেচদন ভগিান িুদ্ধ িটসচছট ন এই আরাম- িটন অটশােত ায়। মিারাজ 

চিচিসার লসইিাটনই নাচে লিদী গটি চদটয়টছন। 

শ্রীমতী। িাুঁ,  সতয। 
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মা তী। রাজিাচির লমটয়রা সিযাটি ায় লসিাটন পূজা লদন।  আমার 

েচদ লস অচধোর না থাটে আচম লসিাটন ধু া িাুঁ্ লদি এই আশা েটর 

এিাটন গাচয়োর দট  ভরচত িটয়চছ। 

শ্রীমতী। এস এস লিান,  ভাট া ি ।  রাজেনযাটদর িাটত পূজার দীটপ 

লধাুঁওয়া লদয় লিচশ,  আট া লদয় েম।  লতামার চনমথ  িাত- দুিাচনর জটনয 

অটপক্ষা চছ । চেন্তু এ েথা লতামাটে মটন েচরটয় চদট  লে?  

মা তী। লেমন েটর ি ি  চদচদ। আজ িাতাটস িাতাটস লে আগুটনর 

মটতা েী এে মন্ত্র ল টগটছ। লসচদন আমার ভাই লগ  িট । তার িয়স 

আঠাটরা। িাত ধটর চজজ্ঞাসা েরট ম,  ‘ লোথায় োচচ্ছস ভাই’ ,  লস 

ি ট ,  ‘ িুুঁজটত।’  

শ্রীমতী। নদীর সি লেউটেই সমুদ্র আজ এেোটে লেটেটছ। পূণথিাুঁদ 

উঠ । — এ েী। লতামার িাটত লে আিংচ্ লদচি!  লেমন  াগটছ লে। স্বটগথর 

মন্দারেুুঁচি লতা ধুট ার দাটম চিচেটয় লগ  না?  

মা তী। তটি িুট  িচ —তুচম সি েথা িুিটি। 

শ্রীমতী। অটনে লেুঁটদ লিািিার শচি িটয়টছ। 

মা তী। চতচন ধনী,  আমরা দচরদ্র। দূর লথটে িূপ েটর তাুঁটে 

লদটিচছ। এেচদন চনটজ এটস ি ট ন ‘ মা তীটে আমার ভাট া  াটগ’ ।  

িািা ি ট ন,  ‘ মা তীর লসৌভাগয’ ।  সি আটয়াজন সারা ি  লেচদন 

এট ন চতচন িাটর। িটরর লিটশ নয়  চভক্ষুর লিটশ। োষায়িস্ত্র,  িাটত দণ্ড। 

ি ট ন,  “েচদ লদিা িয়  লতা মুচির পটথ,  এিাটন নয়”।  —চদচদ,  

চেছু মটন েটরা না—এিটনা লিাটি জ  আসটছ,  মন  লে লছাট্া। 

শ্রীমতী। লিাটির জ  িটয় োে না। মুচিপটথর ধুট া ওই জট  

মরটি। 

মা তী। প্রণাম েটর ি ট ম,  ‘ আমার লতা িিন ক্ষয় িয়চন।  লে 

আিংচ্ পরাটি েথা চদটয়চছট ,  লসচ্ চদটয় োও’ ।  এই লসই আিংচ্। 

ভগিাটনর আরচতটত এচ্ লেচদন আমার িাত লথটে তাুঁর পাটয় িটস 

পিটি লসইচদন মুচির পটথ লদিা িটি। 
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শ্রীমতী। েত লমটয় ঘর লিুঁটধচছ ,  আজ তারা ঘর ভাঙ । েত লমটয় 

িীির পটর পটথ লিচরটয়টছ,  লে জাটন লস চে পটথর ্াটন না পচথটের 

্াটন!  েতিার িাত লজাি েটর মটন মটন প্রাথথনা েচর—িচ ,  ‘ মিাপুরুষ,  

উদাসীন লথটো না। আজ ঘটর ঘটর নারীর লিাটির জট  তুচমই িনযা িইটয় 

চদট ,  তুচমই তাটদর শাচন্ত দাও।‘  রাজিাচির লমটয়রা ওই আসটছন। 

 

িাসিী নন্দা রত্নাি ী অচজতা মচিো ভদ্রার প্রটিশ 

িাসিী। এ লমটয়চ্ লে!  লদচি লদচি,  িু  িূিা েটর লিুঁটধটছ,  অ টে 

চদটয়টছ জিা। নন্দা,  লদটি োও,  আেটন্দর মা া চদটয় লিণী েী েরম 

উুঁি ু েটর জচিটয়টছ। গ ায় িুচি েুুঁিফট র িার?  

শ্রীমতী,  এ লোথা লথটে এ ?  

শ্রীমতী। গ্রাম লথটে। ওর নাম মা তী। 

রত্নাি ী। লপটয়ছ এেচ্ চশোর। ওটে চশষযা েরটি িুচি?  আমাটদর 

উদ্ধার েরটত পারট  না,  এিন গ্রাটমর লমটয় ধটর মুচির িযিসা িা াটি!  

শ্রীমতী। গ্রাটমর লমটয়র মুচির ভািনা েী। ওিাটন স্বটগথর িাটতর োজ 

োো পটিচন,  না ধু ায়,  না মচণমাচণটেয;  স্বগথ তাই আপচন ওটদর চিটন 

লনয়। 

রত্নাি ী। স্বটগথ েচদ না োই লসও ভাট া চেন্তু লতামার উপটদটশর লজাটর 

লেটত িাইটন। গটণটশর ইুঁদুটরর েৃপায় চসচদ্ধ াভ েরটত আমার উৎসাি 

লনই;  িরঞ্চ েমরাটজর মচিষ্াটে মানটত রাচজ আচছ। 

নন্দা। রত্না,  লতামার িািন লতা ধতচরই আটছ,   ক্ষ্মীর লপুঁিা। লদটিা 

লতা অচজতা,  শ্রীমতীটে চনটয় লেন চিদ্রূপ?  ও লতা উপটদশ চদটত আটস 

না। 

িাসিী। ওর িুপ েটর থাোই লতা রাশীেৃত উপটদশ। ওই লদটিা না,  

িুচপ িুচপ িাসটছ। ও্া চে উপটদশ ি  না?  

রত্নাি ী। মিৎ  উপটদশ!  অথথাৎ চেনা,  মধুটরর িারা ে্টুে জয় 

েরটি,  িাটসযর িারা ভাষযটে। 
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িাসিী। এে্ু িগিা ের না লেন,  শ্রীমতী?  এত মধুর চে সিয 

িয়!  মানুষটে  জ্জা লদওয়ার লিটয় মানুষটে রাচগটয় লদওয়া লে লের 

ভাট া। 

শ্রীমতী। চভতটর লতমন ভাট া েচদ িটতম িাইটর মন্দর ভান েরট  

লস্া গাটয়  াগত না। ে টঙ্কর ভান েরা িাুঁদটেই লশাভা পায়। চেন্তু 

অমািসযা!  লস েচদ লমটঘর মুটিাশ পটর?  

অচজতা। ঐ লদটিা,  গ্রাটমর লমটয়চ্ অিাে িটয় ভািটছ,  রাজিাচির 

লমটয়গুট ার রসনায় রস লনই,  লেি  ধারই আটছ। েী লতামার নাম,  

ভুট  লগচছ। 

মা তী। মা তী। 

অচজতা। েী ভািচছট  িট া না। 

মা তী। চদচদটে ভাট াটিটসচছ,  তাই িযথা  াগচছ । 

অচজতা। আমরা োটে ভাট ািাচস তাটেই িযথা লদিার ছ  েচর।  

রাজিাচির অ িংোরশাটস্ত্রর এই চনয়ম। মটন লরটিা। 

ভদ্রা। মা তী,  েী এে্া েথা লেন ি টত োচচ্ছট ?  িট ই লফট া 

না। আমাটদর তুচম েী ভাি জানটত ভাচর লেৌতূি  িয়।  

মা তী। আচম ি টত িাচচ্ছট ম,  “িাুঁ গা,  লতামরা চনটজর েথা 

শুনটতই এত ভাট ািাস,  গান লশানিার সময় িটয় োয়।” 

সেট র উচ্চিাসয 

িাসিী। িাুঁ গা!  িাুঁ গা!  রাজিাচির িযােরণিঞ্চুটে োটো,  তাুঁর চশক্ষা 

সটিাধটনর লশষ পেথন্ত লপৌুঁছয়চন। 

রত্নাি ী। িাুঁ গা িাসিী!  িাুঁ গা রাজেু মুেু্মচণমাচ ো!  

িাসিী। িাুঁ গা রত্নাি ী!  িাুঁ গা ভুিনটমািন ািণযটেৌমুদী— িযােরটণর 

এ েী নূতন সম্পদ। সটিাধটন িাুঁ গা। 

মা তী। চদচদ,  এুঁরা চে আমার উপটর রাগ েটরটছন?  

নন্দা। ভয় লনই লতামার মা তী। চদগ্িাচ োরা চশউচ িটন েিন  চশ  

িৃচষ্ট েটর তিন রাগ ে’ লর েটর না,  তাটদর আদর েরিার প্রথাই ওই।  
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অচজতা। ওই লদটিা,  শ্রীমতী মটন মটনই গান লগটয় োটচ্ছ। আমাটদর 

েথা ওর োটনই লপৌুঁছটচ্ছ না। শ্রীমতী,  গ া লছটি গাও না,  আমরাও 

লোগ লদি। 

শ্রীমতীর গান 

চনশীটথ েী েটয় লগ  মটন,  

েী জাচন,  েী জাচন!  

লস চে ঘুটম লস চে জাগরটণ 

েী জাচন,  েী জাচন!  

নানাোটজ নানামটত 

চফচর ঘটর,  চফচর পটথ— 

লস- েথা চে অটগািটর িাটজ ক্ষটণ ক্ষটণ 

েী জাচন,  েী জাচন!  

লস- েথা চে অোরটণ িযচথটছ হৃদয়— 

এচে ভয়,  এচে জয়।  

লস- েথা চে োটন োটন িাটর িাটর েয় 

‘ আর নয় ,  আর নয়’ ।  

লস- েথা চে নানাসুটর 

িট  লমাটর,  ' িট া দূটর' — 

লস চে িাটজ িুটে মম,  িাটজ চে গগটন,  

েী জাচন,  েী জাচন!  

িাসিী। মা তী,  লতামার লিাটি লে জ  ভটর এ ।  এ- গাটনর মটধয 

েী িুিট  িট া লতা। 

মা তী। শ্রীমতী োে শুটনটছ। 

িাসিী। োর োে?  

মা তী। োর োটে আমার ভাই লগ  িট । োর োটে আমার— 

িাসিী। লে,  লে লতামার?  

শ্রীমতী। মা তী,  লিান আমার,  িুপ,  আর িচ সটন। লিাি মুটছ লফল্

,  এ োুঁদিার জায়গা নয়।  
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িাসিী। শ্রীমতী,  ওটে িাধা চদট  লেন?  তুচম চে মটন ভাি আমরা 

লেি  িাসটতই জাচন?  

ভদ্রা। আমরা চে এটেিাটরই জাচনটন িাচস লোন্ জায়গায় নাগা  

পায় না?  

মা তী। রাজেুমারী,  আজ লতা িাতাটস িাতাটস েথা ি টছ লতামরা 

লশানচন?  

নন্দা। সোট র আট াটত পটের পাপচি িুট  োয়,  চেন্তু 

রাজপ্রাসাটদর লদয়া  লতা লিাট  না। 

ল াটেশ্বরীর প্রটিশ। সেট র প্রণাম 

 

ল াটেশ্বরী। আচম সিয েরটত পারচছ লন। ওই শুনছ না রাস্তায় রাস্তায় 

স্তটির ধ্বচন— ওুঁ নটমা িুদ্ধায় গুরটি,  নমিঃ সিংঘায় মিেমায়।  শুনট  

এিটনা আমার িুটের চভতর দুট  ওটঠ। 

( োটন িাত চদয়া)  আজই থাচমটয় লদওয়া িাই। এিনই!  এিনই!  

মচিো। লদিী শান্ত িন।  

ল াটেশ্বরী। শান্ত িি  চেটস?  লোন্ মটন্ত্র শান্ত েরটি?  লসই,  নমিঃ 

পরমশান্তায় মিাোরুচণোয়— এ মন্ত্র আর নয় ,  আর নয়।  আমার মন্ত্র,  

নটমা িজ্রটরাধোচেচনয,  নমিঃ শ্রীিজ্রমিাো ায়। অস্ত্র চদটয় আগুন চদটয় 

রি চদটয় জগটত শাচন্ত আসটি। নইট  মার লো  লছটি লছট  িট  

োটি,  চসিংিাসন লথটে রাজমচিমা জীণথপটত্রর মটতা িটস িটস পিটি।— 

লতামরা েুমারীরা এিাটন েী েরছ?  

রত্নাি ী। ( িাচসয়া)  অটপক্ষা েরচছ উদ্ধাটরর। মচ ন মনটে চনমথ  

েটর এই শ্রীমতীর চশষযা িিার পটথ এে্ু এে্ু েটর এটগাচচ্ছ।  

িাসিী। অশ্রািয লতামার এই অতুযচি। 

ল াটেশ্বরী।  এই ন্ীর চশষযা।  লশষোট  তাই ঘ্াটি,  লসই ধর্মই 

এটসটছ।  পচততা আসটি পচরত্রাটণর উপটদশ চনটয়।  শ্রীমতী িুচি আজ 

িঠাৎ সাধ্বী িটয় উটঠটছ?  লেচদন ভগিান িুদ্ধ অটশােিটন এটসচছট ন 
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রাজপুরীর সেট ই তাুঁটে লদিটত এ ,  এটেও দয়া েটর োেটত 

পাচঠটয়চছট ম। পাচপষ্ঠা এ ই না। তি ুআজ নাচে চভক্ষ ু উপাচ  রাজিাচিটত 

এেমাত্র ওর িাটতই চভক্ষা চনটত আটস,  রাজেুমারীটদর এচিটয় োয়। 

মূটে,  রাজিিংটশর লমটয় িটয় লতারা এই ধমথটে অভযথথনা েরটত িটসচছস,  

উচ্চ আসনটে ধু ায় ল্টন লফ িার এই ধমথ। লেিাটন রাজার প্রভাি চছ  

লসিাটন চভক্ষুর প্রভাি িটি— এটে ধমথ িচ স লতারা আত্মঘাচতনীরা?  

উপাচ  লতাটে েী মন্ত্র চদটয়টছ উচ্চারণ ের্ লদচি ন্ী। লদচি েতিটিা 

সািস। পাপরসনায় পক্ষাঘাত িটি না?  

শ্রীমতী। ( েরটজাটি,  উচঠয়া দাুঁিাইয়া)  

ওুঁ নটমা িুদ্ধায় গুরটি 

নটমা ধমথায় তাচরটণ 

নমিঃ সিংঘায় মিেমায় নমিঃ। 

ল াটেশ্বরী। ওুঁ নটমা িুদ্ধায় গুরটি— থাক্ থাক্,  থাম্ থাম্।  

শ্রীমতী। মচদ্ধতায় অনাথায় অনুেম্পায় লে চিটভা— 

ল াটেশ্বরী। ( িটক্ষ েরাঘাত েচরয়া)  ওটর অনাথা,  অনাথা। শ্রীমতী 

এেিার িট া লতা,  মিাোরুচণটো নাটথা— 

উভটয় আিৃচে 

মিাোরুচণটো নাটথা চিতায় সব্বপাচণনিং 

পূটরত্বা পারমী সব্বা পটো সটিাচধমুেমম্।  

ল াটেশ্বরী। িটয়টছ,  িটয়টছ,  থাক্ আর নয়।  নটমা িজ্রটরাধোচেচনয। 

অনুিরীর প্রটিশ 

অনুিরী। মিারানী,  এইচদটে আসুন চনভৃটত। 

(জনাচন্তটে)  রাজেুমার চিত্র এটসটছন জননীর সটঙ্গ সাক্ষাৎ েরটত। 

ল াটেশ্বরী। লে িট  ধমথ চমথযা। পুণযমটন্ত্রর লেমচন উচ্চারণ অমচন 

লগ  অমঙ্গ । ওটর চিশ্বাসিীনারা,  লতারা আমার দুিঃি লদটি মটন মটন 

লিটসচছচ । মিাোরুচণটো নাটথা-  তাুঁর েরুণার েতিটিা শচি। পাথর 
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গট  োয় এই আচম লতাটদর সিাইটে িট  োচচ্ছ,  পাি আিার পুত্রটে,  

পাি আিার চসিংিাসন। োরা ভগিানটে অপমান েরটছ লদিি তাটদর দপথ 

েতচদন থাটে। 

িুদ্ধিং সরণিং গচ্ছাচম 

ধম্মিং সরণিং গচ্ছাচম 

সিংঘিং সরণিং গচ্ছাচম। 

[  িচ টত িচ টত অনুিরীসি প্রস্থান 

রত্নাি ী। মচিো,  িাওয়া আিার লোন্চদে লথটে িই ?  

মচিো। আজো  আোশ জুটি এ- লে পাগ াচমর িাওয়া,  এর চে 

গচতর চস্থরতা আটছ?  িঠাৎ োটে লোন্ চদটে চনটয় োয় লেউ ি টত 

পাটর না। লসই- লে ে ন্দে আজ িচিশ িছর  জুটয়া লিট  ো্াট ,  লস 

িঠাৎ শুচন নাচে ওটদর অিথৎ িটয় উটঠটছ। আিার নচন্দিধথন,  েটজ্ঞ লে 

সিথস্ব চদটত পণ েরট  আজ ব্রাহ্মণ লদিট  লস মারটত োয়। 

রত্নাি ী। তািট  রাজেুমার চিত্র চফটর এট ন। 

মচিো। লদটিা না লশষ পেথন্ত েী িয়।  

মা তী। ভগিান দয়ািতার লেচদন এিাটন এটসচছট ন লসচদন 

শ্রীমতীচদচদ তাুঁটে লদিটত োওচন,  এচে সতয?  

শ্রীমতী। সতয। তাুঁটে লদিা লদওয়াই লে পূজা লদওয়া। আচম মচ ন,  

আমার মটধয লতা ধনটিদয প্রস্তুত চছ  না!  

মা তী। িায় িায়,  তটি েী ি  চদচদ?  

শ্রীমতী। অত সিটজ তাুঁর োটছ লগট  লে োওয়া িযথথ িয় ।  তাুঁটে 

চে লিটয় লদিট ই লদচি,  তাুঁর েথা োটন শুনট ই চে লশানা োয়?  

রত্নাি ী। ইস,  এ্া আমাটদর ’ পটর ে্াক্ষপাত ি ।  এে্ ু প্রশ্রটয়র 

িাওয়াটতই ন্ীর লসৌজটনযর আিরণ উটি োয়। 

শ্রীমতী। েৃচত্রম লসৌজটনযর চদন আমার লগটছ। চমথযা স্তি েরি  না,  

স্পষ্টই ি ি,  লতামাটদর লিাি োুঁটে লদটিটছ লতামরা তাুঁটে লদিচন। 

রত্নাি ী। িাসিী,  ভদ্রা,  এই ন্ীর স্পধথা সিয েরছ লেমন েটর?  
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িাসিী। িাচির লথটে সতযটে েচদ সিয েরটত না পাচর তািট  চভতর 

লথটে চমথযাটে সিয েরটত িটি। শ্রীমতী আর- এেিার গাও লতা লতামার 

মন্ত্রচ্,  আমার মটনর োুঁ্াগুট ার ধার িটয় োে। 

শ্রীমতী।                                ওুঁ নটমা িুদ্ধায় গুরটি 

                                        নটমা ধমথায় তাচরটণ 

                                        নমিঃ সিংঘায় মিেমায় নমিঃ। 

নন্দা। ভগিানটে লদিটত চগটয়চছট ম আমরা,  ভগিান চনটজ এটস 

লদিা চদটয়টছন শ্রীমতীটে,  ওর অন্তটরর মটধয। 

রত্নাি ী। চিনয় ভুট ছ ন্ী!  এ- েথার প্রচতিাদ েরটি না?  

শ্রীমতী। লেন েরি রাজেুমারী?  চতচন েচদ আমারও অন্তটর পা রাটিন 

তাটত চে আমার লগৌরি,  না তাুঁরই?  

িাসিী। থাক্ থাক্ মুটির েথায় েথা লিটি োয়। তুচম গান গাও। 

শ্রীমতীর গান 

তুচম চে এটসছ লমার িাটর 

িুুঁচজটত আমার আপনাটর?  

লতামাচর লে োটে 

েুসুম লগাপন িটত িাচিরায় নগ্ন শাটি শাটি,  

লসই োটে োটো আচজ তাটর। 

লতামাচর লস- োটে িাধা লভাট ,  

শযাম  লগাপন প্রাণ ধূচ - অিগুিন লিাট । 

লস- োটে লতামাচর 

সিসা নিীন উষা আটস িাটত আট াটের িাচর,  

লদয় সািা ঘন অিোটর। 

 

লনপটথয। ওুঁ নটমা রত্নত্রয়ায় লিাচধসত্ত্বায় মিাসত্ত্বায় মিাোরুচণোয়!  

উৎপ পণথার প্রটিশ 

সেট । ভগিতী,  নম্ার!  
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চভক্ষুণী।                        ভিতু সব্বমঙ্গ িং রক্িন্তু সব্বটদিতা 

                                সব্বিুদ্ধানুভাটিন সদা লসাত্থী ভিন্তু লত। 

শ্রীমতী। েী আটদশ!  

চভক্ষুণী। আজ িসন্তপূচণথমায় ভগিান লিাচধসটত্ত্বর জটমাৎসি। অটশােিটন 

তাুঁর আসটন পূজা- চনটিদটনর ভার শ্রীমতীর উপর।  

রত্নাি ী। লিাধ িয়  ভু  শুনট ম। লোন্ শ্রীমতীর েথা ি টছন?  

চভক্ষুণী। এই লে,  এই শ্রীমতী। 

রত্নাি ী। রাজিাচির এই ন্ী?  

চভক্ষুণী। িাুঁ,  এই ন্ী। 

রত্নাি ী। স্থচিরটদর োটছ উপটদশ চনটয়টছন?  

চভক্ষুণী। তাুঁটদরই এই আটদশ। 

রত্নাি ী। লে তাুঁরা?  নাম শুচন। 

চভক্ষুণী। এেজন লতা উপাচ । 

রত্নাি ী। উপাচ  লতা নাচপত। 

চভক্ষুণী। সুনন্দও িট টছন। 

রত্নাি ী। চতচন লগায়া ার লছট । 

চভক্ষুণী। সুনীটতরও এই আটদশ। 

রত্নাি ী। চতচন নাচে জাচতটত পুকু্কস। 

চভক্ষুণী। রাজেুমারী,  এুঁরা জাচতটত সেট ই এে। এুঁটদর আচভজাটতযর 

সিংিাদ তুচম জান না। 

রত্নাি ী। চনশ্চয় জাচন লন। লিাধ িয়  এই ন্ী জাটন। লিাধ িয় এর 

সটঙ্গ জাচতটত চিটশষ প্রটভদ লনই। নইট  এত মমতা লেন?  

চভক্ষুণী। লস-েথা সতয। রাজচপতা চিচিসার রাজগৃি- নগরীর চনজথনিাস 

লথটে স্বয়িং আজ এটস ব্রতপা ন েরটিন। তাুঁটে সিংিধথনা েটর আচন লগ। 

[  প্রস্থান 

অচজতা। লোথায় িট ছ শ্রীমতী?  

শ্রীমতী। অটশােিটনর আসনটিদী লধৌত েরটত োি। 

মা তী। চদচদ আমাটে সটঙ্গ চনটয়া। 
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নন্দা। আচমও োি। 

অচজতা। ভািচছ লগট  িয়।  

িাসিী। আচমও লদচি লগ,  লতামাটদর অনুষ্ঠান্া েী রেম।  

রত্নাি ী। েী লশাভা!  শ্রীমতী েরটি পূজার উদ্লোগ,  লতামরা 

পচরিাচরোর দ  েরটি িামরিীজন। 

িাসিী। আর এিান লথটে তুচম অচভশাটপর উষ্ণ চনশ্বাস লফ টি। 

তাটত অটশােিনও দগ্ধ িটি না,  শ্রীমতীর শাচন্তও থােটি অক্ষুণ্ন। 

 

রত্নাি ী ও মচিো িযতীত আর সেট র প্রস্থান 

রত্নাি ী। সইটি না!  সইটি না!  এ এটেিাটর সমস্তর চিরুদ্ধ। মচিো,  

পুরুষ িটয় জমা ুম না লেন!  এই েঙ্কণপরা িাটতর ’ পটর চধক্োর িয়।  

েচদ থােত তট ায়ার!  তুচমও লতা মচিো সমস্তক্ষণ িুপ েটর লস িটস 

চছট ,  এেচ্ েথাও েও চন। তুচমও চে ওই ন্ীর পচরিাচরোর পদ 

োমনা ের?  

মচিো। েরট ও পাি না। ন্ী আমাটে িুি লিটন। 

রত্নাি ী। িুপ েটর সিয েটর েী েটর িুিটত পাচরটন। ধধেথ চনরুপায় 

ইতর ল াটের অস্ত্র,  রাজার লমটয়টদর না। 

মচিো। আচম জাচন প্রচতোর আসন্ন,  তাই শচির অপিযায় েচর লন। 

রত্নাি ী। চনচশ্চত জান?  

মচিো। চনচশ্চত। 

রত্নাি ী। লগাপন েথা েচদ িয়  িট া না। লেি  এই্েুু জানটত 

িাই ঐ ন্ী চে আজ সিযাটি ায় পূজা েরটি আর রাজেনযারা লজািিাটত 

দাুঁচিটয় থােটি?  

মচিো। না চেছুটতই না। আচম েথা চদচচ্ছ। 

রত্নাি ী। রাজগৃি ক্ষ্মী লতামার িাণীটে সাথথে েরুন। 
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চিতীয় অঙ্ক 

রাটজাদযান 

ল াটেশ্বরী ও মচিো 

মচিো। পুটত্রর সটঙ্গ লতা লদিা ি  মিারানী। তটি এিটনা লেন— 

ল াটেশ্বরী। পুটত্রর সটঙ্গ?  পুত্র লোথায়?  এ লে মৃতুযর লিটয় লিচশ। 

আটগ িুিটত পাচরচন। 

মচিো। এমন েথা লেন ি টছন। 

ল াটেশ্বরী। পুত্র েিন  অপুত্র িটয় মার োটছ আটস তার মটতা দুিঃি 

আর লনই। চে রেম েটর লস িাইট  আমার চদটে!  তার মা এটেিাটর 

 ুপ্ত িটয় লগটছ— লোথাও লোটনা তার চিহ্নও লনই!  চনটজর এতিলিা 

চনিঃটশটষ সিথনাশ েল্পনাও েরটত পারতুম না। 

মচিো। রিমািংটসর জমটে সম্পণূথ ঘুচিটয় লফট  এুঁরা লে চনমথ  

নূতন জম  াভ েটরন। 

ল াটেশ্বরী। িায় লর রিমািংস। িায় লর অসিয ক্ষুধা,  অসিয লিদনা। 

রিমািংটসর তপসযা এটদর এই শূটনযর তপসযার লিটয় চে চেছুমাত্র েম!  

মচিো। চেন্তু োই ি  লদিী,  তাুঁটে লদিট ম— লস েী রূপ!  আট া 

চদটয় লধাওয়া লেন লদিমূচতথিাচন। 

ল াটেশ্বরী। ওই রূপ চনটয় তার মাটে লস  জ্জা চদটয় লগ !  লে 

মাটয়র প্রাণ আমার নািীটত,  লে মাটয়র লেি আমার হৃদটয়,  তাটে ঐ 

রূপ চধক্োর চদট । লে-জম তাটে চদটয়চছ আচম,  লসজটমর সটঙ্গ তার 

এজটমর লেি  লে চিটচ্ছদ তা নয় ,  চিটরাধ। লদখ্ মচিো আজ িুি স্পষ্ট 

েটর িুিটত পারট ম এ ধমথ পুরুটষর ধতচর। এ ধটমথ মা লছট র পটক্ষ 

অনািশযে;  স্ত্রীটে স্বামীর প্রটয়াজন লনই। োরা না পুত্র,  না স্বামী,  না 

ভাই,  লসই-সি ঘরছািাটদর এে্িুাচন চভক্ষা লদিার জটনয সমস্ত প্রাণটে 
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শুচেটয় লফট  আমরা শুনয ঘটর পটি থােি!  মচিো,  এই পুরুটষর ধমথ 

আমাটদর লমটরটছ,  আমরাও এটে মারি। 

মচিো। চেন্তু লদিী,  লদিচন?  লমটয়রাই লে দট  দট  িট টছ িুদ্ধটে 

পূজা লদিার জটনয। 

ল াটেশ্বরী। মূে ওরা,  ভচি েরিার ক্ষুধার ওটদর অন্ত লনই। ো 

ওটদর সি লিটয় মাটর তাটেই ওরা সি লিটয় লিচশ েটর লদয়। এই 

লমািটে আচম প্রশ্রয় চদইটন। 

মচিো। মুটি ি ছ  মিারানী,  চনশ্চয় জাচন,  লতামার ওই পুত্র আজ 

লতামার লসিােটক্ষর িার চদটয় লিচরটয় এটস লতামার পূজােটক্ষর িার চদটয় 

চভতটর প্রটিশ েটরটছ। লতামার মানি- পুত্র লো  লথটে লনটম আজ লদিতা-

পুত্র িটয় লতামার হৃদটয়র পূজাটিদীটত িটি িটসটছ। 

ল াটেশ্বরী। িুপ িুপ!  িচ সটন!  আচম িাত লজাি েটর তাটে অনুটরাধ 

েরট ম;  ি ট ম,  ‘ এেরাচত্রর জটনয লতামার মাতার ঘটর লথটে োও’ ।  

লস ি ট ,  “আমার মাতার ঘটরর উপটর ছাদ লনই— আটছ আোশ।” 

মচিো,  েচদ মা িচতস লতা িুিচতস েতিটিা েচঠন েথা!  িজ্র লদিতার 

িাটতর চেন্তু লস লতা িজ্র। িুে চিদীণথ িটয় োয় চন!  লসই চিদীণথ িুটের 

চছটদ্রর চভতর চদটয় ঐ- লে রাস্তার শ্রমণটদর গজথন আমার পাুঁজরগুট ার 

চভতটর প্রচতধ্বচনত িটয় লিিাটচ্ছ— িুদ্ধিং সরণিং গচ্ছাচম,  ধম্মিং সরণিং 

গচ্ছাচম,  সিংঘিং সরণিং গচ্ছাচম। 

মচিো। এচে মিারানী,  মটন্ত্রাচ্চারটণর সটঙ্গ সটঙ্গ আটজা আপচন লে 

নম্ার েটরন!  

ল াটেশ্বরী। ওই লতা চিপদ। মচিো,  দুিথট র ধমথ মানুষটে দুিথ  

েটর। দুিথ  েরাই এই ধটমথর উটেশয। েত উুঁিু মাথাটে সি  লিুঁ্ েটর 

লদটি। ব্রাহ্মণটে ি টি লসিা েটরা,  ক্ষচত্রয়টে ি টি চভক্ষা েটরা। এই 

ধটমথর চিষ অটনেচদন লস্বচ্ছায় চনটজর রটির মটধয পা ন েটরচছ। 

লসইজটনয আজ আচমই এটে সি লিটয় ভয় েচর। ঐ লে আসটছ?  

মচিো। রাজেুমারী িাসিী। পূজাস্থট  োিার জটনয প্রস্তুত িটয় 

এটসটছন। 
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িাসিীর প্রটিশ 

ল াটেশ্বরী। পূজায় িট ছ?  

িাসিী। িাুঁ। 

ল াটেশ্বরী। লতামাটদর লতা িয়স িটয়টছ?  

িাসিী। আমাটদর িযিিাটর তার চে লোটনা ধি ক্ষণয লদিটছন?  

ল াটেশ্বরী। চশশু!  লতামরা নাচে িট  লিিাচ্ছ,  অচিিংসা পরটমা ধমথিঃ!  

িাসিী। আমাটদর লিটয় োুঁটদর িয়স অটনে লিচশ তাুঁরাই িট  

লিিাটচ্ছন,  আমরা লতা লেি  মুটি আিৃচে েচর মাত্র। 

ল াটেশ্বরী। চনটিথাধটে লেমন েটর লিািাি অচিিংসা ইতটরর ধমথ!  

চিিংসা ক্ষচত্রটয়র চিশা  িাহুটত মাচণটেযর অঙ্গদ,  চনষ্ঠুর লতটজ দীপযমান। 

িাসিী। শচির চে লোম  রূপ লনই?  

ল াটেশ্বরী। আটছ,  েিন  লস লোিায়। েিন  লস দৃে েটর িাুঁটধ তিন 

না। পিথতটে সৃচষ্টেতথা চনদথয় পাথর চদটয় গটিটছন,  পাুঁে চদটয় নয়।  

লতামাটদর গুরুর েৃপায় উপর লথটে চনটি পেথন্ত সিই  চে িটি পাুঁে?  

রাজিাচিটত মানুষ িটয়ও এই েথা্া মানটত ঘৃণা িয়  না?  িুপ েটর 

রইট  লে?  

িাসিী। লভটি লদিচছ,  মিারানী। 

ল াটেশ্বরী। ভািিার েী আটছ। লিাটির সামটন লদিট  লতা রাজপুত্র 

এেমুিূটতথ রাজা িটত ভুট  লগ । িট  লগ  িরািরটে দয়া েরিার সাধনা 

েরি।  লশানচন,  িাসিী?  

িাসিী।  শুটনচছ। 

ল াটেশ্বরী। তািট  চনদথয়তা েরিার গুরতর োজ গ্রিণ েরটি লে?  

লেউ েচদ না েটর তটি িীরটভাগযা িসুিরার েী িটি গচত?  েত- সি 

মাথা- লিুঁ্-েরা উপিাসজীণথ ক্ষীণেি মন্দাচগ্নম্লান চনজথীটির িাটত তার 

দুগথচতর চে সীমা থােটি?  লতারা ক্ষচত্রটয়র লমটয়,  েথা্া লতাটদর োটছ 

এত নতুন লঠেটছ লেন িাসিী!  

িাসিী। এই পুরাটনা েথা্া িঠাৎ আজ লেন এেচদটন োো পটি 

লগটছ,  িসটন্ত চনষ্পত্র চেিংশুটের শািা লেমন েটর ফুট  লেটে োয়। 
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ল াটেশ্বরী। েিটনা েিটনা িুচদ্ধভ্রিংশ িটয় পুরুষ আপন লপৌরুষধমথ 

ভুট  োয়,  চেন্তু নারীরা েচদ তাটে লস্া ভু টত লদয় তািট  মরণ  লে 

লসই নারীর। মিা তার জটনয চে মিািৃটক্ষর দরোর লনই!  সি গাছই 

গুল্ম িটয় লগট  চে তার পটক্ষ ভাট া?  ি  না। মুটি লে উের লনই। 

িাসিী। মিািৃক্ষ িাই িই চে। 

ল াটেশ্বরী। চেন্তু িনস্পচত চনমূথ  েরিার জনযই এটসটছন লতামাটদর 

গুরু। তাও লে পরশুরাটমর মটতা েুঠার িাটত েরটিন এমন শচি লনই। 

লোম  শাস্ত্রিাটেযর লপাো ত ায় ত ায়  াচগটয় চদটয় মনুষযটত্বর মজ্জাটে 

জীণথ েরটিন,  চিনা েুটদ্ধ পৃচথিীটে চনিঃক্ষচত্রয় েটর লদটিন। তাুঁটদরও োজ 

সারা িটি আর লতামরা রাজার লমটয়রা মাথা মুচিটয় চভক্ষাপাত্র িাটত 

পটথ পটথ চফরটি। তার আটগই লেন মর ,  আমার এই আশীিথাদ। েী 

ভািছ?  েথা্া মটন  াগটছ না?  

িাসিী। ভাট া েটর লভটি লদচি। 

ল াটেশ্বরী। লভটি লদিিার দরোর লনই,  প্রমাণ লদটিা। আেথপুত্র 

চিচিসার,  ক্ষচত্রয় রাজা,  রাজত্ব লতা তাুঁর লভাটগর চজচনস নয়,  তাটতই 

তাুঁর ধমথসাধনা। চেন্তু লোন্ মরুর ধমথ োটন মন্ত্র চদট  অমচন েত সিটজই 

রাজত্ব লথটে চতচন িটস পিট ন— অস্ত্র িাটত না,  রণটক্ষটত্র না,  মৃতুযর 

মুটি না। িাসিী,  এেচদন তুচমও রাজার মচিষী িটি এ আশা চে তযাগ 

েটরছ?  

িাসিী। লেন তযাগ েরি?  

ল াটেশ্বরী। তািট  চজজ্ঞাসা েচর দয়া- মটন্ত্রর িাওয়ায় লে- রাজা 

চসিংিাসটনর উপর লেি  ্ ম  েটর,  রাজদণ্ড োর িাটত চশচথ ,  

জয়চত ে োর   াট্ ম্লান,  তাটে শ্রদ্ধা েটর িরণ  েরটত পারটি?  

িাসিী। না। 

ল াটেশ্বরী। আমার েথা্া িচ । মিারাজ চিচিসার সিংিাদ পাচঠটয়টছন 

চতচন আজ আসটিন। তাুঁর ইচ্ছা আচম প্রস্তুত থাচে। লতামরা ভািছ  ওুঁর 

জটনয সাজি!  লে- মানুষ রাজাও নয়  চভক্ষুও নয়,  লে- মানুষ লভাটগও লনই 
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তযাটগও লনই,  তাটে অভযথথনা!  েিটনা না। িাসিী,  লতামাটে িার িার 

ি চছ,  এই লপৌরুষিীন আত্মািমাননার ধমথটে চেছুটত স্বীোর েটরা না। 

মচিো। রাজেুমারী,  লোথায় িট ছ?  

িাসিী। ঘটর। 

মচিো। এচদটে ন্ী লে প্রস্তুত িটয় এ ।  

িাসিী। থাক্ থাক্।  

[  প্রস্থান 

মচিো। মিারানী শুনটত পাচ্ছ?  

ল াটেশ্বরী। শুনচছ িই  চে। চিষম লো াি । 

মচিো। চনশ্চয় এুঁরা এটস পটিটছন। 

ল াটেশ্বরী। চেন্তু ঐ লে এিটনা শুনচছ,  নটমা— 

মচিো। সুর িদট টছ। “নটমা িুদ্ধায়” গজথন আরও প্রি  িটয় 

উটঠটছ আঘাত লপটয়ই। সটঙ্গ সটঙ্গ ওই লশাটনা— “নমিঃ চপনােিস্তায়”।  

আর ভয় লনই। 

ল াটেশ্বরী। ভাঙ  লর ভাঙ !  েিন  সি ধুট া িটয় োটি তিন 

লে জানটি ওর মটধয আমার প্রাণ েতিাচন চদটয়চছট ম!  িায় লর,  েত 

ভচি!  মচিো,  ভাঙার োজ্া শীঘ্র িটয় লগট  িাুঁচি— ওর চভতর্া লে 

আমার িুটের মটধয। 

রত্নাি ীর প্রটিশ 

রত্না,  তুচমও িট ছ পূজায়?  

রত্নাি ী। ভ্রমরটম পূজযটে পূজা না েরটত পাচর চেন্তু অপূজযটে 

পূজা েরার অপরাধ আমার িারা ঘট্ না। 

ল াটেশ্বরী। তটি লোথায় োচ্ছ?  

রত্নাি ী। মিারানীর োটছই এিাটন এটসচছ। আটিদন আটছ। 

ল াটেশ্বরী। েী,  িট া। 

রত্নাি ী। ঐ ন্ী েচদ এিাটন পূজার অচধোর পায় তািট  এই 

অশুচি রাজিাচিটত িাস েরটত পারি না। 
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ল াটেশ্বরী। আশ্বাস চদচচ্ছ আজ এ পূজা ঘ্টি না। 

রত্নাি ী। আজ না িে ো  ঘ্টি। 

ল াটেশ্বরী। ভয় লনই,  েনযা,  পূজাটে সমূট  উটচ্ছদ েরি।  

রত্নাি ী। লে অপমান সিয েটরচছ তাটতও তার প্রচতোর িটি না। 

ল াটেশ্বরী। তুচম রাজার োটছ অচভটোগ েরট  ন্ীর চনিথাসন,  

এমন চে,  প্রাণদণ্ডও িটত পাটর। 

রত্নাি ী। তাটত ওর লগৌরি িাচিটয় লদওয়া িটি। 

ল াটেশ্বরী। তটি লতামার েী ইচ্ছা?  

রত্নাি ী। ও লেিাটন পূজাচরনী িটয় পূজা েরটত োচচ্ছ  লসিাটনই 

ওটে ন্ী িটয় নািটত িটি। মচিো,  িুপ েটর রই  লে। তুচম েী 

ি ?  

মচিো। প্রস্তাি্া লেৌতুেজনে। 

ল াটেশ্বরী। আমার মন  সায় চদটচ্ছ না রত্না। 

রত্নাি ী। ওই ন্ীর ’ পটর মিারানীর এিটনা দয়া আটছ লদিচছ।  

ল াটেশ্বরী। দয়া!  েুেুর চদটয় ওর মািংস চছুঁটি িাওয়াটত পাচর। 

আমার দয়া!  অটনেচদন ওিাটন চনটজর িাটত পূজা চদটয়চছ। পূজার 

লিদী লভটঙ পিটি লসও সইটত পাচর। চেন্তু রাজরানীর পূজার আসটন 

আজ ন্ীর িরণাঘাত!  

রত্নাি ী। প্রগল্ভতা মাপ েরটিন। ওই্েুু িযথাটে েচদ প্রশ্রয় লদন 

তটি ওই িযথার উপটরই ভাঙা পূজার লিদী িাটরিাটর গটি উঠটি।  

ল াটেশ্বরী। লস-ভয় মটন এটেিাটর লনই তা নয়।  

রত্নাি ী। লমাটি পটি লে- চমথযাটে মান চদটয়চছট ন তাটে দূটর 

সচরটয় চদট ই লমাি োট্ না। লসই চমথযাটে অপমান েরুন তটি মুচি 

পাটিন। 

ল াটেশ্বরী।  মচিো,  ওই লশাটনা। উদযাটনর উের চদে লথটে শব্দ 

আসটছ। লভটঙ লফ ট ,  সি লভটঙ লফ ট । ওুঁ নটমা—োে োে লভটঙ 

োে। 

রত্নাি ী। িট া না,  মিারানী,  লদটি আচস লগ!  
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ল াটেশ্বরী। োি োি,  চেন্তু এিটনা না। 

রত্নাি ী। আচম লদটি আচস লগ। 

[  প্রস্থান 

ল াটেশ্বরী। মচিো,  িাুঁধন চছুঁিটত িলিা িাটজ। 

মচিো। লতামার লিাি চদটয় লে জ  পিটছ। 

ল াটেশ্বরী। ওই লশাটনা না,  “জয় ো ী েরা ী”— অনয ধ্বচন্া 

ক্ষীণ িটয় এ ,  এ আচম সইটত পারচছ লন। 

মচিো। িুটদ্ধর ধমথটে চনিথাচসত েরট  আিার চফটর আসটি—অনয 

ধমথ চদটয় িাপা না চদট  শাচন্ত লনই। লদিদটের োটছ েিন  নূতন মন্্তর 

লনটি তিনই সান্ত্বনা পাটি। 

ল াটেশ্বরী। চছ চছ,  িট া না,  িট া না,  মুটি এটনা না। লদিদে 

রূর সপথ,  নরটের েী্। েিন  অচিিংসাব্রত চনটয়চছট ম তিটনা মটন 

মটন তাটে প্রচতচদন দগ্ধ েটরচছ,  চিদ্ধ েটরচছ। আর আজ!  লে-আসটন 

আমার লসই পরমচনমথ  লজযাচতভথাচসত মিাগুরুটে চনটজ এটন িচসটয়চছ 

তাুঁর লসই আসটনই লদিদেটে লেটে আনি!  ( জানু পাচতয়া)  ক্ষমা 

েটরা প্রভু,  ক্ষমা েটরা। িারত্রটয়ণ েৃতিং সিথিং অপরাধিং ক্ষমত ু লম 

প্রটভা। 

উচঠয়া। ভয় লনই,  মচিো,  চভতটর উপাচসো আটছ লস চভতটরই 

থাক্,  িাইটর আটছ চনষ্ঠুরা,  আটছ রাজেু িধূ তাটে লেউ পরাস্ত েরটত 

পারটি না। মচিো,  আমার চনজথন ঘটর চগটয় িচস লগ,  েিন  ধ ুার 

সমুটদ্র আমার এতোট র আরাধনার তরণী এটেিাটর েুটি োটি তিন  

আমাটে লেটো। 

[  উভটয়র প্রস্থান 

ধূপ দীপ গি মা য মঙ্গ ঘ্ প্রভৃচত পূটজাপেরণ  ইয়া রাজিা্ীর 

এেদ  নারীর প্রটিশ। পুষ্পপাত্রটে চঘচরয়া সেট  

িণ্ন- গি- গুটণাটপতিং এতিং েুসমুসন্তচতিং 

পূজয়াচম মুচনন্দস্স চসচর- পাদ- সটরারুটি। 
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প্রণাম ও শঙ্খধ্বচন। ধূপপাত্রটে চঘচরয়া 

গি-সম্ভার- েুটেন ধূটপনািিং সুগচিনা 

পুজটয় পূজটনেযন্তযিং পূজাভাজনমুেমিং। 

 

শঙ্খধ্বচন ও প্রণাম 

শ্রীমতী প্রদীটপর থা া লঘচরয়া 

ঘনসারপ্পচদটেন দীটপন তমধিংচসনা 

চতট ােদীপিং সিুদ্ধিং পূজয়াচম তটমানুদিং। 

 

শঙ্খধ্বচন ও প্রণাম। আিােথ ধনটিদয লঘচরয়া 

অচধিাটসতু লনা ভটন্ত লভাজনিং পচরেচপ্পতিং 

অনুেম্পিং উপাদায় পচতগণ্ িাতুমমুেমিং। 

 

শঙ্খধ্বচন ও প্রণাম। জানু পাচতয়া 

লো সচন্নচসটন্না িরটিাচধমূট  

মারস্স সনিং মিচতিং চিটজত্বা 

সটিাচধ মাগচচ্ছ অনন্তঞ্ঞাটণা 

ল ােুেটমা তিং পণমাচম িুদ্ধিং। 

 

িটনর প্রটিশপটথ পূজা সমাধা ি ।  এিার িট া স্তপূমূট । 

মা তী। চেন্তু শ্রীমতীচদচদ ঐ লদটিা,  এচদটের পথ লিিা চদটয় 

িি। 

শ্রীমতী। লিিা চেচঙটয় লেটত পারি,  িট া। 

নন্দা। লিাধ িটচ্ছ রাজার চনটষধ!  

শ্রীমতী। চেন্তু প্রভুর আটদশ আটছ। 

নন্দা। েী ভয়িংের গজথন!  এচে রাষ্ট্রচিপ্লি!  
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শ্রীমতী। গান ধটরা। 

গান 

িাুঁধন- লছুঁিার সাধন িটি। 

লছটি োি তীর মাচভিঃ রটি। 

    োুঁিার িাটতর চিজয়মা া 

    রুদ্রদাটির িচহ্নজ্বা া,  

        নচম নচম নচম লস ধভরটি। 

ো - সমুটদ্র আট ার োত্রী। 

শূটনয লে ধায় চদিসরাচত্র। 

োে এ  তার তরটঙ্গচর,  

িাজুে িটক্ষ িজ্রটভরী 

      আেূ  প্রাটণর লস উৎসটি। 

 

এেদ  অন্তিঃপুররচক্ষণীর প্রটিশ 

রচক্ষণী। লফটরা লতামরা এিান লথটে। 

শ্রীমতী। আমরা প্রভুর পূজায় িট চছ। 

রচক্ষণী। পূজা িি। 

মা তী। আজ প্রভুর জটমাৎসি। 

রচক্ষণী। পূজা িি। 

শ্রীমতী। এও চে সম্ভি!  

রচক্ষণী। পূজা িি। আচম আর চেছু জাচনটন। দাও লতামাটদর অঘথয। 

পূজার থা া প্রভৃচত চছনাইয়া  ই  

শ্রীমতী। এ েী পরীক্ষা আমার!  অপরাধ চে ঘট্টছ চেছু!  

উেমটঙ্গন িটন্দিিং পাদপিংসু িরুেমিং। 

িুটদ্ধ লো িচ টতা লদাটসা িুটদ্ধা িমতু তিং মম।  

রচক্ষণী। িি েটরা স্তি। 

শ্রীমতী। িাটরর োটছই অিটরাধ!  প্রটিশ আমার ঘ্  না,  ঘ্  না। 
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মা তী। োুঁদ লেন শ্রীমতীচদচদ। চিনা অটঘথয চিনা মটন্ত্র চে পূজা িয়  

না?  ভগিান লতা আমাটদর মটনর চভতটরও জম াভ েটরটছন। 

শ্রীমতী। শুধু তাই নয়  মা তী,  তাুঁর জটম আমরা সিাই জটমচছ। 

আজ সিারই জটমাৎসি। 

নন্দা। শ্রীমতী,  িঠাৎ এেমূিূটতথ আজ এমন দুচদথন ঘচনটয় এ  লেন?  

শ্রীমতী। দুচদথনই লে সুচদন িটয় ওঠিার চদন আজ। ো লভটঙটছ তা 

লজািা  াগটি,  ো পটিটছ তা উঠটি আিার। 

অচজতা। লদটিা শ্রীমতী,  এিন আমার মটন িটচ্ছ লতামাটে লে পূজার 

ভার লদওয়া িটয়চছ  তার মটধয চনশ্চয় ভু  আটছ। সি তাই নষ্্ ি ।  

লগািাটতই আমাটদর লিািা উচিত চছ । 

শ্রীমতী।  আচম ভয় েচরটন। জাচন প্রথম লথটেই লেউ মচন্দটর িার 

লিা া পায় না। রটম োয় আগ  িুট । তি ুআমার ি টত লোটনা সিংটোি 

লনই লে,  প্রভু আহ্বান েটরটছন আমাটে। িাধা োটি লেট্। আজই োটি। 

ভদ্রা। রাজার িাধাও সরাটত পারটি?  

শ্রীমতী। লসিাটন রাজার রাজদণ্ড লপৌুঁছয় না। 

রত্নাি ীর প্রটিশ 

 

রত্নাি ী। েী ি চছট ,  শুটনচছ শুটনচছ। তুচম রাজার িাধাও মান না 

এতিটিা লতামার সািস। 

শ্রীমতী। পূজাটত রাজার িাধাই লনই। 

রত্নাি ী। লনই রাজার িাধা?  সচতয নাচে?  লেটয়া তুচম পূজা েরটত,  

আচম লদিি দুই লিাটির আশ চমচ্টয়। 

শ্রীমতী। চেচন অন্তেথামী চতচনই লদিটিন। িাচির লথটে সি  সচরটয় 

চদট ন,  তাটত আিা  পটি। এিন— 

িিসা মনসা লিি িন্দাটমটত তথাগটত 

সয়টন আসটন ঠাটন গমটন িাচপ সব্বদা। 

রত্নাি ী। লতামার চদন এিার িটয় এটসটছ,  অিিংোর ঘুিটি। 
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শ্রীমতী। তা ঘুিটি। চেছুই িাচে থােটি না,  চেছুই না। 

রত্নাি ী। এিন আমার পা া,  আচম প্রস্তুত িটয় আসচছ। 

[  প্রস্থান 

ভদ্রা। চেছুই ভাট া  াগটছ না। িাসিী িুচদ্ধমতী,  লস আটগই লোথায় 

সটর পটিটছ। 

অচজতা। আমার লেমন ভয় েরটছ। 

উৎপ পণথার প্রটিশ 

নন্দা। ভগিতী,  লোথায় িট টছন?  

উৎপ পণথা। উপদ্রি এটসটছ নগটর,  ধমথ পীচিত,  শ্রমটণরা শচঙ্কত,  

আচম লপৌরপটথ রক্ষামন্ত্র পিটত িট চছ। 

শ্রীমতী। ভগিতী,  আমাটে সটঙ্গ চনটয় োটি না?  

উৎপ পণথা। লেমন েটর চনটয় োই?  লতামার উপটর লে পূজার আটদশ 

আটছ। 

শ্রীমতী। পূজার আটদশ এিটনা আটছ লদিী?  

উৎপ পণথা। সমাধান না িওয়া পেথন্ত লস আটদটশর লতা অিসান লনই। 

মা তী। মাতিঃ,  চেন্তু রাজার িাধা আটছ লে!  

উৎপ পণথা। ভয় লনই,  ধধেথ ধটরা। লস িাধা আপচনই পথ েটর 

লদটি। 

[  প্রস্থান 

ভদ্রা। শুনছ অচজতা,  রাস্তায় ও চে রন্দন,  না গজথন। 

নন্দা। আমার লতা মটন িটচ্ছ উদযাটনর চভতটরই োরা প্রটিশ েটর 

ভাঙিুর েরটছ। শ্রীমতী,  শীঘ্র িট া রাজমচিষী মাতার ঘটরর মটধয আশ্রয় 

চনইটগ। 

[  প্রস্থান 

ভদ্রা। এস অচজতা,  সমস্তই লেন এে্া দুিঃস্বপ্ন িট  লিাধ িটচ্ছ। 

[  রাজেুমারী প্রভৃচতর প্রস্থান 



নটীর পূজা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
2

 

সূচিপত্র  

মা তী। চদচদ,  িাইটর ওই লেন মরটণর োন্না শুনটত পাচচ্ছ। আোটশ 

লদিছ ওই চশিা!  নগটর আগুন  াগ  িুচি?  জটমাৎসটি এই মৃতুযর তাণ্ডি 

লেন। 

শ্রীমতী। মৃতুযর চসিংিিার চদটয়ই জটমর জয়োত্রা। 

মা তী। মটন ভয় আসটছ িট  িটিা  জ্জা পাচচ্ছ চদচদ। পূজা েরটত 

োি,  ভয় চনটয় োি—এ আমার সিয িটচ্ছ না। 

শ্রীমতী। লতার ভয় চেটসর লিান?  

মা তী। চিপটদর ভয় না। চেছুই লে িুিটত পারচছটন,  অিোর 

লঠেটছ,  তাই ভয়।  

শ্রীমতী। আপনাটে এই িাইটর লদচিসটন। আজ োুঁর অক্ষয় জম তাুঁর 

মটধয আপনাটে লদখ্,  লতার ভয় ঘুটি োটি। 

মা তী। তুচম গান েটরা চদচদ,  আমার ভয় োটি। 

শ্রীমতীর গান 

আর লরটিা না আুঁধাটর আমায় 

লদিটত দাও। 

লতামার মাটি আমার আপনাটর 

আমায় লদিটত দাও। 

োুঁদাও েচদ োুঁদাও এিার,  

সুটির গ্লাচন সয় না লে আর,  

োে না ধুটয় নয়ন  আমার 

অশ্রুধাটর,  

আমায় লদিটত দাও। 

জাচন না লতা লোন্ োট া এই ছায়া,  

আপন ি’ ল  ভু ায় েিন  

ঘনায় চিষম মায়া। 

স্বপ্নভাটর জম  লিািা,  

চিরজীিন শূনয লিাুঁজা,  
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লে লমার আট া  ুচেটয় আটছ 

রাটতর পাটর 

আমায় লদিটত দাও। 

 

এেজন অন্তিঃপুররচক্ষণীর প্রটিশ 

রচক্ষণী। লশাটনা,  লশাটনা,  শ্রীমতী। 

মা তী। লেন চনষ্ঠুর িচ্ছ লতামরা। আর আমাটদর লেটত িট া না। 

আমরা দুচ্ লমটয় এই উদযাটনর োটছ মাচ্র ’ পটর িটস থাচে না— 

তাটত লতামাটদর েী ক্ষচত িটি?  

রচক্ষণী। লতামাটদরই িা েী তাটত প্রটয়াজন?  

মা তী। ভগিান িুদ্ধ লে-উদযাটন এেচদন প্রটিশ েটরচছট ন তার 

লশ্রষপ্রাটন্তও তাুঁর পদধু া আটছ। লতামরা েচদ চভতটর না লেটত দাও 

তািট  আমরা এইিাটন লসই ধু ায় িটস মটনর মটধয তাুঁর জটমাৎসি  

গ্রিণ েচর— মন্ত্রও ি ি না,  অঘথযও লদি না। 

রচক্ষণী। লেন ি টি না মন্ত্র?  িট া,  িট া। শুনটতও পাি না এত 

েী পাপ েটরচছ। অনয রচক্ষণীরা দূটর আটছ,  এইটি া আজ পুণযচদটন 

শ্রীমতী,  লতামার মধুর েি লথটে প্রভুর স্তি শুটন চনই। তচুম লজটনা আচম 

তাুঁর দাসী। লেচদন চতচন এটসচছট ন অটশােছায়ায় লসচদন আচম লে তাুঁটে 

এই পাপটিাটি লদটিচছ,  তার পর লথটে আমার অন্তটর চতচন আটছন। 

শ্রীমতী।                 নটমা নটমা িুদ্ধ চদিােরায় 

                        নটমা নটমা লগাতম- িচন্দমায়,  

                       নটমা নটমা নন্তগুণন্নিায়,  

                        নটমা নটমা সাচেয়নন্দনায়। 

রচক্ষণী,  তুচমও আমার সটঙ্গ সটঙ্গ িট া। 

রচক্ষণী। আমার মুটি চে পুণযমন্ত্র লির িটি?  

শ্রীমতী। ভচি আটছ হৃদটয়,  ো ি টি তাই পূণয িটি। িট া— 

                        নটমা নটমা িুদ্ধ চদিােরায়। 
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                                    [  রটম রটম আিৃচে েরাইয়া  ই  

রচক্ষণী। আমার িুটের লিািা লগ  শ্রীমতী,  আজটের চদন আমার 

সাথথে ি ।  লে-েথা ি টত এটসচছট ম এিার িট  চনই। তুচম এিান 

লথটে পা াও,  আচম লতামাটে পথ েটর চদচচ্ছ। 

শ্রীমতী। লেন?  

রচক্ষণী। মিারাজ অজাতশত্রু লদিদটের োটছ দীক্ষা চনটয়টছন। চতচন 

অটশােতট  প্রভুর আসন লভটঙ চদটয়টছন। 

মা তী। িায় িায় চদচদ,  িায় িায়,  আমার লদিা ি  না। আমার 

ভাগয মন্দ,  লভটঙ লগ  সি।  

শ্রীমতী। েী িচ স মা তী। তাুঁর আসন অক্ষয়। মিারাজ চিচিসার ো 

গটিচছট ন তাই লভটঙটছ। প্রভুর আসনটে চে পাথর চদটয় পাো েরটত 

িটি। ভগিাটনর চনটজর মচিমাই তাটে রক্ষা েটর। 

রচক্ষণী। রাজা প্রিার েটরটছন লসিাটন লে- লেউ আরচত েরটি,  

স্তিমন্ত্র পিটি,  তার প্রাণদণ্ড িটি। শ্রীমতী,  তািট  তুচম আর েী েরটি 

এিাটন?  

শ্রীমতী। অটপক্ষা েটর থােি। 

রচক্ষণী। েতচদন?  

শ্রীমতী। েতচদন না পূজার োে আটস। েতচদন লিুঁটি আচছ ততচদনই। 

রচক্ষণী। পূিথ িটত আজ লতামার োটছ ক্ষমা িাচচ্ছ শ্রীমতী। 

শ্রীমতী। চেটসর ক্ষমা?  

রচক্ষণী। িয়টতা রাজার আটদটশ লতামাটেও আঘাত েরটত িটি। 

শ্রীমতী। েটরা আঘাত। 

রচক্ষণী। লস আঘাত িয়টতা রাজিাচির ন্ীর উপটর পিটি,  চেন্তু 

প্রভুর ভি লসচিোটে আজও আমার প্রণাম,  লসচদনও আমার প্রণাম,  

আমাটে ক্ষমা েটরা। 

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাটে সে  আঘাত ক্ষমা েরিার ির  চদন। 

িুটদ্ধা িমতু!  িুটদ্ধা িমতু!  
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অনয রচক্ষণীর প্রটিশ 

চিতীয় রচক্ষণী। লরাচদনী!  

প্রথম রচক্ষণী। েী পা্ ী?  

পা্ ী। ভগিতী উৎপ পণথাটে এরা লমটর লফট টছ। 

লরাচদনী। েী সিথনাশ!  

শ্রীমতী। লে মারট ?  

পা্ ী। লদিদটের চশটষযরা।  

লরাচদনী। রিপাত তটি শুরু ি ।  তাই েচদ ি ই  তািট  

আমাটদর িাটতও অস্ত্র আটছ। এ পাপ সইটি না। এ লে প্রভুর সিংঘটে 

মারট । শ্রীমতী ক্ষমা ি টি না,  অস্ত্র ধটরা। 

শ্রীমতী। ল াভ লদচিটয়া না লরাচদনী। আচম ন্ী,  লতামার ওই 

তট ায়ার লদটি আমার এই নাটির িাতও িঞ্চ  িটয় উঠ ।  

পা্ ী। তািট  এই নাও। 

তরিাচর দান 

শ্রীমতী। ( চশিচরয়া িাত িইটত তট ায়ার পচিয়া লগ )  না,  না। 

প্রভুর োছ লথটে অস্ত্র লপটয়চছ। ি টছ আমার েুদ্ধ,  মার পরাস্ত লিাে,  

প্রভুর জয় লিাে!  

পা্ ী। িল্ লরাচদনী,  ভগিতীর লদি িিন  েটর চনটয় লেটত িটি 

শ্মশাটন। 

[ উভটয়র প্রস্থান 

েটয়েজন রচক্ষণী সি রত্নাি ীর প্রটিশ 

রত্নাি ী। এই- লে এিাটনই আটছ। ওটে রাজাটদশ শুচনটয় দাও।  

রচক্ষণী। মিারাটজর আটদশ এই লে,  তুচম ন্ী,  লতামাটে 

আটশােিটন নািটত লেটত িটি। 

শ্রীমতী। নাি!  আজ!  

মা তী। লতামরা এ েী েথা ি ছ লগা!  মিারাটজর ভয় ি  না 

এমন আটদশ েরটত?  
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রত্নাি ী। ভয় িিারই লতা েথা। লসই চদনই লতা এটসটছ। তাুঁর 

ন্ীদাসীটেও ভয় েরটিন রাটজশ্বর!  গ্রাময িিথর। 

শ্রীমতী। েিন নাি িটি?  

রত্নাি ী। আজ আরচতর লি ায়। 

শ্রীমতী। প্রভুর আসনটিচদর সামটন?  

রত্নাি ী। িাুঁ। 

শ্রীমতী। তটি তাই লিাে। 

[  সেট র প্রস্থান 

চভক্ষুটদর প্রটিশ ও গান 

 

চিিংসায় উমে পৃথবী,  চনতয চনঠুর িন্দ্ব 

লঘার েুচ্  পন্থ তার ল াভজচ ্ িি 

নূতন তি জম  াচগ োতর সি প্রাণী 

ের’  ত্রাণ মিাপ্রাণ,  আন’  অমৃতিাণী,  

চিেচশত ের লপ্রমপে চির- মধুচনষযন্দ। 

শান্ত লি,  মুি লি,  লি অনন্তপুণয,  

েরুণাঘন,  ধরণীত  ের ে ঙ্কশূনয। 

এস দানিীর দাও তযাগেচঠন দীক্ষা,  

মিাচভক্ষু  ও,  সিার অিিংোর চভক্ষা। 

    ল াে ল াে ভু ুে লশাে,  িণ্ডন ের’  লমাি,  

    উজ্জ্ব  লিাে জ্ঞান-সূেথ উদয়-সমাটরাি,  

    প্রাণ  ভুে সে  ভুিন নয়ন   ভুে অি। 

        শান্ত লি,  মুি লি,  লি অনন্তপুণয,  

        েরুণাঘন,  ধরণীত  ের ে ঙ্কশূনয। 

রন্দনময় চনচি  হৃদয় তাপদিনদীপ্ত,  

চিষয়চিষ- চিোরজীণথ দীণথ অপচরতৃপ্ত। 

    লদশ লদশ পচর  চত ে রি ে ুষ গ্লাচন,  

তি মঙ্গ শঙ্খ আন’  তি দচক্ষণ পাচণ,  
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তি শুভসিংগীতরাগ তি সুন্দর ছন্দ। 

        শান্ত লি,  মুি লি,  লি অনন্তপুণয,  

        েরুণাঘন,  ধরণীত  ের ে ঙ্কশূনয। 
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তৃতীয় অঙ্ক 

রাটজাদযান 

মা তী ও শ্রীমতী 

মা তী। চদচদ,  শাচন্ত পাচচ্ছটন। 

শ্রীমতী। েী িটয়টছ। 

মা তী। লতামাটে েিন  ওরা নাটির সাজ েরাটত চনটয় লগ  আচম 

িুচপ িুচপ ওই প্রািীটরর োটছ চগটয় রাস্তার চদটে লিটয় লদিট ম। লদচি 

চভক্ষুণী উৎপ পণথার মৃতটদি চনটয় িট টছ আর, — 

শ্রীমতী। থামট  লেন?  িট া। 

মা তী। রাগ েরটি না চদচদ?  আচম িলিা দুিথ । 

শ্রীমতী। চেছুটতই না। 

মা তী। লদিট ম অটন্তযচষ্টমন্ত্র পিটত পিটত শিটদটির সটঙ্গ সটঙ্গ 

োচচ্ছট ন। 

শ্রীমতী। লে োচচ্ছট ন?  

মা তী। দূর লথটে মটন ি  লেন চতচন। 

শ্রীমতী। অসম্ভি লনই। 

মা তী। পণ েটরচছট ম,  মুচি েতচদন না পাই তাুঁটে দূর লথটেও 

লদিি না। 

শ্রীমতী। রক্ষা েচরস লসই পণ।  সমুটদ্রর চদটে অচনটমষ তাচেটয় 

থােট ই লতা পার লদিা োয় না। দুরাশায় মনটে প্রশ্রয় চদসটন।  

মা তী। তাুঁটে লদিিার আশায় মনটে আেু  েরচছ মটন েটরা না।  

ভয় িটচ্ছ ওুঁটে তারা মারটি তাই োটছ থােটত িাই। 

পণ রািটত পারচছটন িট  আমাটে অিজ্ঞা েটরা না চদচদ। 

শ্রীমতী। আচম চে লতার িযথা িুচিটন?  
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মা তী। তাুঁটে িাুঁিাটত পারি না চেন্তু মরটত লতা পারি। আর পার ুম 

না চদচদ,  এিারোর মটতা সি লভটঙ লগ । এ- জীিটন িটি না মুচি। 

শ্রীমতী। োুঁর োটছ োচচ্ছস চতচনই লতাটে মুচি চদটত পাটরন। লেননা 

চতচন মুি। লতার েথা শুটন আজ এে্া েথা িুিটত পার ুম। 

মা তী। েী িুিট  চদচদ?  

শ্রীমতী। এিটনা আমার মটনর মটধয পুরাটনা ক্ষত িাপা আটছ লস 

আিার িযচথটয় উঠ ।  িিনটে িাইটর লথটে েতই তািা েটরচছ ততই 

লস চভতটর চগটয়  ুচেটয়টছ। 

মা তী। রাজিাচিটত লতামার মটতা এে া মানুষ আর লেউ লনই,  

তাই লতামাটে লছটি লেটত িটিা েষ্ট পাচচ্ছ। চেন্তু লেটত ি ।  েিন  

সময় পাটি আমার জটনয ক্ষমার মন্ত্র পটিা। 

শ্রীমতী। িুটদ্ধ লো িচ টতা লদাটসা,  িুটদ্ধা িমতু তিং মম।  

মা তী। ( প্রণাম েচরটত েচরটত)  “িুটদ্ধা িমতু তিং মম। ” োিার 

মুটি এে্া গান শুচনটয় দাও। লতামার ওই মুচির গাটন আজ এে্ওু মন  

চদটত পারি না। এে্া পটথর গান গাও। 

 

শ্রীমতীর গান 

পটথ লেটত লেটেচছট  লমাটর। 

চপচছটয় পটিচছ আচম োি লে েী েটর!  

    এটসটছ চনচিি চনচশ 

    পথটরিা লগটছ চমচশ’ ,  

সািা দাও,  সািা দাও আুঁধাটরর লঘাটর। 

    ভয় িয়  পাটছ ঘুটর ঘুটর 

েত আচম োই তত োই িট  দূটর। 

    মটন েচর আছ োটছ,  

    তিু ভয় িয়  পাটছ 

আচম আচছ তুচম নাই োচ  চনচশটভাটর। 
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মা তী। লশাটনা চদচদ,  আিার গজথন। দয়া লনই,  োটরা দয়া লনই।  

অনন্তোরুচণে িুদ্ধ লতা এই পৃচথিীটতই পা চদটয়টছন তিু এিাটন নরটের 

চশিা চনি  না। আর লদচর েরটত পাচরটন। প্রণাম চদচদ!  মুচি েিন  

পাটি আমাটে এেিার োে চদটয়া,  এেিার লশষ লিষ্টা েটর লদটিা। 

শ্রীমতী। িল্,  লতাটে প্রািীরিার পেথন্ত লপৌুঁচছটয় চদটয় আচসটগ। 

[  উভটয়র প্রস্থান 

রত্নাি ী ও মচিোর প্রটিশ 

রত্নাি ী। লদিদটের চশটষযরা চভক্ষুণীটে লমটরটছ। তা চনটয় এত ভািনা 

চেটসর?  ও লতা চছ  লসই লক্ষত্রপাট র লমটয়। 

মচিো। চেন্তু আজ লে ও চভক্ষুণী। 

রত্নাি ী। মন্ত্র পটি চে রি িদ  িয় ?  

মচিো। আজো  লতা লদিচছ মটন্ত্রর িদ  রটির িদট র লিটয় লের 

িটিা। 

রত্নাি ী। লরটি লদ ও-সি েথা। প্রজারা উটেচজত িটয়টছ িট  

রাজার ভািনা!  এ আচম সইটত পাচরটন। লতামার চভক্ষুধমথ রাজধমথটে নষ্ট 

েরটছ। 

মচিো। উটেজনার আরও এে্ু োরণ আটছ। মিারাজ চিচিসার পূজার 

জনয োত্রা েটর লিচরটয়টছন চেন্তু এিটনা লপৌুঁছনচন,  প্রজারা সটন্দি েরটছ। 

রত্নাি ী। োনাোচন ি টছ আচমও শুটনচছ। িযাপার্া ভাট া নয় তা 

মাচন। চেন্তু েমথফট র মূচতথ িাটত িাটত লদিা লগ । 

মচিো। েী েমথফ  লদিট ?  

রত্নাি ী। মিারাজ চিচিসার চপতার ধিচদে ধমথটে চিনাশ েটরটছন। 

লস চে চপতৃিতযার লিটয় লিচশ নয়?  ব্রাহ্মণরা লতা তিন লথটেই ি টছ 

লে- েটজ্ঞর আগুন উচন চনচিটয়টছন,  লসই ক্ষুচধত আগুন এেচদন ওুঁটে 

িাটি। 

মচিো। িুপ িুপ,  আটস্ত। জান লতা,  অচভশাটপর ভটয় উচন েী রেম 

অিসন্ন িটয় পটিটছন। 

রত্নাি ী। োর অচভশাপ?  
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মচিো। িুটদ্ধর। মটন মটন মিারাজ ওুঁটে ভাচর ভয় েটরন।  

রত্নাি ী। িুদ্ধ লতা োউটে অচভশাপ লদন না। অচভশাপ চদটত জাটন 

লদিদে। 

মচিো। তাই তার এত মান। দয়া ু লদিতাটে মানুষ মুটির েথায় 

ফাুঁচে লদয়,  চিিংসা ু লদিতাটে লদয় দাচম অঘথয। 

রত্নাি ী। লে- লদিতা চিিংসা েরটত জাটন না,  তাটে উপিাসী থােটত 

িয় ,  নিদন্তিীন িৃদ্ধ চসিংটির মটতা। 

মচিো। োই লিাে এই িট  োচচ্ছ,  আজ সিযাটি ায় ওই 

অটশােচিটতয পুটজা িটিই। 

রত্নাি ী। তা িয়  লিাে,  চেন্তু নাি তার আটগই িটি এও আচম িট  

চদচচ্ছ। 

[  মচিোর প্রস্থান 

িাসিীর প্রটিশ 

িাসিী। প্রস্তুত িটয় এট ম। 

রত্নাি ী। চেটসর জটনয?  

িাসিী। লশাধ তু ি িট । অটনে  জ্জা চদটয়টছ ওই ন্ী। 

রত্নাি ী। উপটদশ চদটয়?  

িাসিী। না,  ভচি েচরটয়। 

রত্নাি ী। তাই ছুচর িাটত এটসছ?  

িাসিী। লসজটনয না। রাষ্ট্রচিপ্লটির আশঙ্কা ঘট্টছ। চিপটদ পচি লতা 

চনরস্ত্র মরি  না। 

রত্নাি ী। ন্ীর উপর লশাধ তু টি েী চদটয়?  

িাসিী। ( িার লদিাইয়া)  এই িার চদটয়। 

রত্নাি ী। লতামার িীটরর িার!  

িাসিী। িহুমূ য অিমাননা,  রাজেুট র উপেুি। ও নািটি ওর গাটয় 

পুর্ার ছুুঁটি লফট  লদি। 

রত্নাি ী। ও েচদ চতর্ার ে’ লর চফটর লফট  লদয় লতামার গাটয়। 

েচদ না লনয়। 
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িাসিী। ( ছুচর লদিাইয়া)  তিন এই আটছ। 

রত্নাি ী। শীঘ্র লেটে আটনা মিারানী ল াটেশ্বরীটে,  চতচন িুি আটমাদ 

পাটিন। 

িাসিী। আসিার সময় িুুঁটজচছট ম তাুঁটে। শুনট ম ঘটর িার চদটয় 

আটছন। এচে রাষ্ট্রচিপ্লটির ভটয় না স্বামীর ’ পটর অচভমাটন?  লিািা লগ  

না। 

রত্নাি ী। চেন্তু আজ িটি ন্ীর নচতনা্য,  তাটত মিারানীর উপচস্থত 

থাো িাই। 

িাসিী। ন্ীর নচতনা্য!  নামচ্ লিশ িাচনটয়ছ।  

মচিোর প্রটিশ 

 

মচিো। ো মটন েটরচছট ম তাই ঘট্টছ। রাটজয লেিাটন েত িুটদ্ধর 

চশষয আটছ মিারাজ অজাতশত্রু সিাইটে োেটত দূত পাচঠটয়টছন।  এমচন 

েটর গ্রিপূজা ি টছই,  েিটনা িা শচনগ্রি েিটনা িা রচিগ্রি। 

রত্নাি ী। ভাট াই িটয়টছ। িুটদ্ধর সি- েচ্ চশষযটেই লদিদটের 

চশষযটদর িাটত এেসটঙ্গ সমপথণ েটর চদন। তাটত সময়- সিংটক্ষপ িটি। 

মচিো। লসজটনয নয়।  ওরা রাজার িটয় অটিারাত্র পাপটমািন মন্ত্র 

পিটত আসটছ। মিারাজ এটেিাটর অচভভূত িটয় পটিটছন। 

িাসিী। লেন এই দুিথ তা?  

মচিো। ল াটে চে ি টছ লশানচন িুচি?  লদিদটের চশষযটদর মিারাজ 

এিন আর চনটজই সাম াটত পারটছন না। 

িাসিী। তাটত েী িটয়টছ?  

মচিো। েী আশ্চেথ। এিটনা জনশ্রুচত লতামার োটন লপৌুঁছয় চন!  

সিাই অনুমান েরটছ,  পটথর মটধয ওরা চিচিসার মিারাজটে িতযা 

েটরটছ। 

িাসিী। সিথনাশ। এ েিটনা সতয িটতই পাটর না। 

মচিো। চেন্তু এ্া সতয লে,  মিারাজটে লেন আগুটনর জ্বা া ধচরটয় 

চদটয়টছ। চতচন লোন্ এে্া অনুটশািনায় ছ্ফ্  েটর লিিাটচ্ছন। 
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িাসিী। িায়,  িায়,  এ েী সিংিাদ। 

রত্নাি ী। ল াটেশ্বরী মিারানী চে শুটনটছন?  

মচিো। এতিটিা অচপ্রয় সিংিাদ তাুঁটে লে লশানাটি তাটে চতচন দুিানা 

েটর লফ টিন। লেউ সািস পাটচ্ছ না। 

িাসিী। সিথনাশ ি ।  এতিটিা পাটপর আঘাত লথটে রাজিাচির লেউ 

িাুঁিটি না। ধমথটে চনটয় ো িুচশ েরটত লগট  চে সিয িয়!  

রত্নাি ী। ঐ লর!  িাসিী আিার লদিচছ ন্ীর লি া িিার চদটে 

িুুঁেটছ। ভটয়র তািা লিট ই ধটমথর মূেতার চপছটন মানুষ  ুটোটত লিষ্টা 

েটর। 

িাসিী। েিটনা না। আচম চেছু ভয় েচরটন। ভদ্রাটে এই িির্া চদটয় 

আচসটগ। 

রত্নাি ী। চমথযা ছুটতা েটর পাচ টয়া না। ভয় তুচম লপটয়ছ।  লতামাটদর 

এই অিসাদ লদিট  আমার িটিা  জ্জা েটর। এ লেি  নীিসিংসটগথর 

ফ । 

িাসিী।অনযায়ি ছতুচম,আচমচেছুইভয়েচরটন। 

রত্নাি ী।আচ্ছাতািট অটশােিটননািলদিটতিট া। 

িাসিী।লেনোিনা?তুচমভািছআমাটেলজারেটরচনটয়োচ্ছ? 

রত্নাি ী।আরলদচরনয়,মচিো,শ্রীমতীটেএিনইোটো,সাজলিােিা

নালিাে।রাজেনযারােচদনাআসটতিায়রাজচেিংেরীটদরসিাইটেিাই।নইট 

লেৌতুেঅসম্পণূথথােটি। 

িাসিী। ওই লে শ্রীমতীআসটছ। লদটিা, লদটিা, লেন ি টছ স্বটপ্ন। লেন

মধযাটহ্নরদীপ্তমরীচিো,ওরমটধযওলেনএে্ওুলনই। 

ধীটরধীটরশ্রীমতীরপ্রটিশওগান 

লিমিাজীিন,    লিমিামরণ, 

 ইনুশরণ—    ইনুশরণ। 

    আুঁধারপ্রদীটপজ্বা াওচশিা 

    পরাওপরাওলজযাচতরচ্ো, 



নটীর পূজা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
4

 

সূচিপত্র  

    েটরালিআমার জ্জািরণ। 

রত্নাি ী। এইচদটে পথ।আমাটদর েথা চে োটন লপৌুঁছটচ্ছ না? এই-টে

এইচদটে। 

শ্রীমতী। 

পরশরতন   লতামাচরিরণ, 

 ইনুশরণ    ইনুশরণ, 

    ো-চেছুমচ ন,ো-চেছুোট া 

    ো-চেছুচিরূপলিােতাভাট া, 

    ঘুিাওঘুিাওসিআিরণ। 

রত্নাি ী।িাসিী,দাুঁচিটয়রইট লেন?িট া। 

িাসিী।না,আচমোিনা। 

রত্নাি ী।লেনোটিনা? 

িাসিী।তটিসতযেথািচ ।আচমপারিনা। 

রত্নাি ী।ভয়েরটছ? 

িাসিী।িাুঁ,ভয়েরটছ। 

রত্নাি ী।ভয়েরটত জ্জােরটছনা? 

িাসিী।এে্মুাত্রওনা।শ্রীমতী,লসইক্ষমারমন্ত্র্া।  

শ্রীমতী।উেমটঙ্গনিটন্দিিংপাদপিংসু-িরুেমিং 

        িুটদ্ধলোিচ টতালদাটসািুটদ্ধািমতুতিংমম। 

িাসিী।িুটদ্ধািমতুতিংমম!িুটদ্ধািমতুতিংমম! 

        িুটদ্ধািমতুতিংমম! 

শ্রীমতীরগান 

  িারমানাট ,ভাচঙট অচভমান। 

         ক্ষীণিাটতজ্বা া 

       ম্লানদীটপরথা া 

         ি িানিান। 

       এিারতটিজ্বাট া 
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      আপনতারারআট া, 

রচঙনছায়ারএইলগাধূচ লিােঅিসান। 

         এসপাটররসাচথ- -  

িই পটথরিাওয়া,চনি ঘটররিাচত। 

         আচজচিজনিাট্ 

         অিোটররঘাট্ 

         সিিারাটনানাট্ 

         এটনচছএইগান। 

[সেট রপ্রসণথান 

চভক্ষুটদরপ্রটিশওগান 

   সে ে ুষতামসির, 

         জয়লিােতিজয়। 

   অমৃতিাচরচসঞ্চনের’  

             চনচি ভুিনময়।  

         মিাশাচন্তমিাটক্ষম 

         মিাপুণযমিাটপ্রম। 

   জ্ঞানসূেথ-উদয়ভাচত 

   ধ্বিংসেরুেচতচমররাচত। 

   দুিঃসিদুিঃস্বপ্নঘাচত 

       অপগতের’ ভয়।  

         মিাশাচন্তমিাটক্ষম 

         মিাপুণযমিাটপ্রম। 

   লমািমচ নঅচতদুচদথন 

       শচঙ্কত-চিতপান্থ 

   জচ্ গিনপথসিংে্-  

সিংশয় উদ্ভ্রান্ত। 
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েরুণাময়,  মাচগ শরণ— 

দুগথচতভয় েরি িরণ ,  

দাও দুিঃিিিতরণ 

     মুচির পচরিয়। 

      মিাশাচন্ত মিাটক্ষম 

       মিাপুণয মিাটপ্রম!  
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িতুথথঅঙ্ক 

অটশােত ।ভাঙাস্তপূ।ভগ্নপ্রায়আসনটিদী 

রত্নাি ী।রাজচেিংেরীগণ।এেদ রচক্ষণী 

প্রথমচেিংেরী।রাজেুমারী,আমাদরপ্রাসাটদরোটজচি িিটচ্ছ। 

রত্নাি ী।আরএে্ুঅটপক্ষােটরা।মিারানীল াটেশ্বরীস্বয়িংএটসলদিটত

িান।চতচননাএট নািআরম্ভিটতপাটরনা। 

চিতীয়চেিংেরী।আপনারআটদটশএটসচছ।চেন্তুঅধটমথরভটয়মনিযােু । 

তৃতীয়চেিংেরী।এইিাটনইপ্রভুটেপূজাচদটয়চছ,আজএিাটনইন্ীরনাি

লদিা।চছচছ,লেমনেটরএপাটপরক্ষা নিটি? 

িতুথথচেিংেরী।এতিটিািীভৎসিযাপারএিাটনিটিজানটতমনা।থােটত

পারিনাআমরা,চেছুটতনা। 

রত্নাি ী।মন্দভাচগনীলতারাশুচনসচন,িুটদ্ধরপূজাএ-রাটজযচনচষদ্ধিটয়টছ। 

িতুথথচেিংেরী।রাজাটেঅমানযেরাআমাটদরসাধযলনই।ভগিাটনরপূজা

নাইেরট মচেন্তুতাইিট তাুঁরঅপমানেরটতপাচরলন। 

প্রথম চেিংেরী। রাজিািীর ন্ীর নাি রাজেনযা রাজিধূটদরইজটনয। এ

সভায়আমাটদরলেন?িট ালতামরা,আমাটদরলেিাটনস্থানলসিাটনোই। 

রত্নাি ী।(রচক্ষণীটদরপ্রচত)লেটত চদটয়ানাওটদর।এইিারশীঘ্রন্ীটে

লেটেচনটয়এটসা। 

প্রথম চেিংেরী। রাজেুমারী, এ পাপ ন্ীটে স্পশথ েরটি না। এ পাপ

লতামারই। 

রত্নাি ী।লতারাভাচিসলতাটদরনতুনধটমথরনতুন-গিাপাপটেআচমগ্রািয

েচর। 

চিতীয়চেিংেরী।মানুটষরভচিটেঅপমানেরাএলতাচিরোট রপাপ। 

রত্নাি ী। এই ন্ীসাধ্বীর িাওয়া লতামাটদর সিাইটে  াগ  লদিচছ।

আমাটেপাটপরভয়লদচিটয়ানা,আচমচশশুনই। 
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রচক্ষণী। (প্রথম চেিংেরীরপ্রচত) িসুমতী,আমরা শ্রীমতীটেভচিেটরচছ

চেন্তুভু েটরচছলতা।লসলতানািটতরাচজি । 

রত্নাি ী।রাচজিটিনা!রাজারআটদশটেভয়েরটিনা! 

রচক্ষণী।ভয়লতাআমরাইেচর,চেন্তু— 

রত্নাি ী।ন্ীরপদচেলতামাটদরওউপটর? 

প্রথমচেিংেরী।আমরালতাওটেন্ীিট আরভািতুমনা।আমরাওর

মটধযস্বটগথরআট ালদটিচছ। 

রত্নাি ী।ন্ীস্বটগথচগটয়ওনাটিতাজাচনসলন! 

রচক্ষণী।শ্রীমতীটেপাটছরাজারআটদটশআঘাতেরটতিয়এইভয় চছ 

চেন্তুআজমটনিটচ্ছরাজারআটদটশরঅটপক্ষােরিারদরোরলনই। 

প্রথমচেিংেরী।ওপাপীয়সীটদরেথাথাক্।চেন্তুএইপাপদৃটশযদুইলিািটে

ে চঙ্কতেরট আমাটদরগচতিটিেী! 

রত্নাি ী।এিটনান্ীরসাজলশষি না।লদিছলতালতামাটদরন্ীসাধ্বীর

সাটজরআনন্দেত। 

প্রথমচেিংেরী।ঐলেএ !ইস,লদটিচছসি ম েরটছ। 

চিতীয়চেিংেরী।পাপটদটিএেটশািাচতরআট াজ্বাচ টয়টছ। 

শ্রীমতীরপ্রটিশ 

প্রথমচেিংেরী।পাচপষ্ঠা!শ্রীমতী!ভগিাটনরআসটনরসমু্মটি চন থজ্জ,তইু

আজনািচি!লতারদুিানাপাশুচেটয়োঠিটয়লগ নাএিটনা! 

শ্রীমতী।উপায়লনই,আটদশআটছ। 

চিতীয় চেিংেরী।নরটে চগটয়শত ক্ষিৎসরধটরজ্ব ন্তঅঙ্গাটররউপটর

লতাটেচদনরাতনািটতিটিএআচমিট চদট ম। 

তৃতীয় চেিংেরী। লদটিাএেিার!পাতচেনীআপাদমস্তেঅ িংোরপটরটছ।

প্রটতযেঅ িংোরচ্আগুটনরলিচিিটয়লতারিাটিমািংটসজচিটয়থােটি,লতার

নািীটতনািীটতজ্বা ারলরাতিইটয়লদটিতাজাচনস? 

মচিোরপ্রটিশ 
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মচিো। (জনাচন্তটে, রত্নাি ীটে) রাটজয িুদ্ধপূজার লে-চনটষধ প্রিার

িটয়চছ  লসআিার চফচরটয় লনওয়া িটয়টছ। পটথ পটথদুন্দুচভ িাচজটয়তাই

লঘাষণাি টছ।িয়টতাএিনইএিাটনওআসটিতাইসিংিাদচদটয়লগট ম।আটরা

এেচ্সিংিাদআটছ।আজমিারাজঅজাতশ্রত্রুস্বয়িংএিাটনএটসপূজােরটিন

তারজটনযপ্রস্তুতিটচ্ছন। 

রত্নাি ী।এেিারলদৌটিোওতািট মচিো—শীঘ্রমিারানীল াটেশ্বরীটে

লেটেচনটয়এস। 

মচিো।ওইলেচতচনআসটছন। 

ল াটেশ্বরীরপ্রটিশ 

রত্নাি ী।মিারানী,এইআপনার আসন। 

ল াটেশ্বরী।থাটমা।শ্রীমতীরসটঙ্গ চনভৃটতআমারেথাআটছ।(শ্রীমতীটে

জনাচন্তটেোচেয়া ইয়া)শ্রীমতী! 

শ্রীমতী।েীমিারানী? 

ল াটেশ্বরী।এই ও,লতামারজটনযএটনচছ। 

শ্রীমতী।েীএটনটছন? 

ল াটেশ্বরী।অমৃত। 

শ্রীমতী।িুিটতপারচছলন। 

ল াটেশ্বরী।চিষ।লিটয়মটরা,পচরত্রাণপাটি। 

শ্রীমতী।পচরত্রাটণরআরউপায়লনইভািটছন? 

ল াটেশ্বরী।না।রত্নাি ীআটগইচগটয়রাজারোছলথটেলতামারজটনযনািার

আটদশআচনটয়টছ।লসআটদশচেছুটতই চফরটিনাজাচন। 

রত্নাি ী।মিারানী,আরসময়লনই,নৃতযআরম্ভলিাে। 

ল াটেশ্বরী।এইলন,শীঘ্রলিটয়লফ ।এিাটনমট স্বগথপাচি,এিাটননািট 

োচিঅিীচিনরটে। 

শ্রীমতী।সিথাটগ্রআটদশপা নেটরচনই। 

ল াটেশ্বরী।নািচি? 

শ্রীমতী।িাুঁ,নািি। 
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ল াটেশ্বরী।ভয়লনইলতার? 

শ্রীমতী।না,চেছুনা। 

ল াটেশ্বরী।তটিলতামাটেলেউউদ্ধারেরটতপারটিনা। 

শ্রীমতী।চেচনউদ্ধারেতথাচতচনছািা। 

রত্নাি ী।মিারানী,আরএেমুিূতথলদচরি টিনা।িাইটরলগা মা শুনছ

না?িয়টতাচিটদ্রািীরাএিনইরাটজাদযাটনেুটেপিটি।ন্ী,নািশুরুলিাে। 

শ্রীমতীরগানওনাি 

আমায়      ক্ষটমালিক্ষটমা,নটমালিনটমা 

           লতামায়স্মচর,লিচনরুপম, 

           নৃতযরটসচিেমম 

             উছ িটয়িাটজ। 

আমার     সে লদটিরআেু রটি 

           মন্ত্রিারালতামারস্তটি 

           োচিটনিাটমছন্দনাটম 

             নিজনটমরমাটি। 

লতামার     িন্দনালমারভচগ্নটতআজ 

             সিংগীটতচিরাটজ। 

রত্নাি ী। এ েী রেম নাি! এ লতা নাটির ভান।আর এই গাটনর অথথ েী! 

ল াটেশ্বরী।নানািাধাচদটয়ানা। 

শ্রীমতীগানওনাি 

এেী      পরমিযথায়পরানোুঁপায় 

             োুঁপনিটক্ষ াটগ 

         শাচন্তসাগটরলেউলিট োয় 

             সুন্দরতায়জাটগ। 

আমার      সিলিতনাসিলিদনা 

          রচি এলেেীআরাধনা, 

           লতামারপাটয়লমারসাধনা 
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             মটরনালেন াটজ। 

লতামার     িন্দনালমারভচঙ্গটতআজ 

             সিংগীটতচিরাটজ। 

রত্নাি ী। এ েী িটচ্ছ! গয়নাগুট া এটে এটে তাট  তাট  ওই স্তটূপর

আিজথনারমটধযলফট চদটচ্ছ!ওইলগ েঙ্কণ,ওইলগ লেয়ূর,ওইলগ িার!

মিারানী, লদিটছনএসমস্তরাজিাচিরঅ িংোর—এেীঅপমান!শ্রীমতী,এ

আমারচনটজরগাটয়রঅ িংোর।েুচিটয়চনটয়এটসমাথায়লঠোও,োওএিনই। 

ল াটেশ্বরী।শান্তিও,শান্তিও।ওরলদাষলনই,এমচনেটরআভরণলফট 

লদওয়া,এইনাটিরএইলতাঅঙ্গ।আনটন্দআমারওশরীরদুট উটঠটছ।(গ া

িইটতিারিুচ য়ালফচ য়া)শ্রীমতী,লথটমানা,লথটমানা। 

 

শ্রীমতীরগানওনাি 

আচম      োননিটততুচ চনফু , 

              লমট চনলমাটরফ ।  

         ে সমমশূনযসম 

              ভচরচনতীথথজ । 

আমার     তনুতনুটতিাুঁধনিারা 

        হৃদয়োট অধরাধারা, 

        লতামারিরটণিেতাসারা, 

              পূজারপুণযোটজ। 

লতামার     িন্দনালমারভচঙ্গটতআজ 

              সিংগীটতচিরাটজ। 

রত্নাি ী।এেীরেমনাটিরচিিিনা!ন্ীরলিশএটেএটেলফট চদট ।

লদিছলতামিারানী,চভতটরচভক্ষুণীরপীতিস্ত্র।এটেইচেপূজািট না?রচক্ষণী,

লতামরালদিছ।মিারাজেীদণ্ডচিধানেটরটছনমটনলনই? 

রচক্ষণী।শ্রীমতীলতাপূজারমন্ত্রপটিচন। 

শ্রীমতী।(জানুপাচতয়া)িুদ্ধিংসরণিংগচ্ছাচম— 
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রচক্ষণী।(শ্রীমতীরমুটিিাতচদয়া)থাম্থাম্দুিঃসািচসো,এিটনাথাম্।  

রত্নাি ী।রাজারআটদশপা নেটরা। 

শ্রীমতী। 

িুদ্ধিংসরণিংগচ্ছাচম 

ধম্মিংসরণিংগচ্ছাচম— 

চেিংেরীগণ।সিথনাশেচরসটনশ্রীমতী,থাম্থাম্।  

রচক্ষণী।োসটনমরটণরমুটিউমো! 

চিতীয় রচক্ষণী।আচমেরটজাটি চমনচতেরচছআমাটদরউপরদয়ােটর

ক্ষান্তি। 

চেিংেরীগণ।িটক্ষলদিটতপারিনা,লদিটতপারিনা,পা াইআমরা। 

[প ায়ন 

রত্নাি ী।রাজারআটদশপা নেটরা। 

শ্রীমতী।                 িুদ্ধিং সরণিং গচ্ছাচম 

                                ধম্মিং সরণিং গচ্ছাচম 

                                সিংঘিংসরণিংগচ্ছাচম। 

ল াটেশ্বরী। (জানু পাচতয়া সটঙ্গ সটঙ্গ) 

                                িুদ্ধিং সরণিং গচ্ছাচম 

                                ধম্মিং সরণিং গচ্ছাচম 

                                সিংঘিংসরণিংগচ্ছাচম। 

রচক্ষণীশ্রীমতীটেঅস্ত্রাঘাতেচরটতইলসআসটনরউপরপচিয়ালগ ।‘ক্ষমােটরা 

ক্ষমােটরা',িচ টতিচ টতরচক্ষণীরাএটেএটেশ্রীমতীরপাটয়রধু া ই । 

ল াটেশ্বরী। (শ্রীমতীরমাথা লোট   ইয়া) ন্ী, লতারএই চভক্ষুণীর িস্ত্র

আমাটেচদটয়লগচ ।(িসটনরএেপ্রান্তমাথায়লঠোইয়া)এআমার। 

রত্নাি ীধূচ টতিচসয়াপচি  

মচিো।েীভািছ? 

রত্নাি ী।(িস্ত্রাঞ্চট মুিআচ্ছন্নেচরয়া)এইিারআমারভয়িটচ্ছ। 

প্রচতিাচরণীরপ্রটিশ 
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প্রচতিাচরণী।মিারাজঅজাতশত্রুভগিাটনরপূজা চনটয়েননিাটরঅটপক্ষা

েরটছনলদিীটদরসম্মচতিান। 

মচিো।িট া,আচমমিারাজটেলদিীটদরসম্মচতজাচনটয়আচসটগ। 

[প্রস্থান 

ল াটেশ্বরী।িট ালতামরাসিাই, 

                                  িুদ্ধিংসরণিংগচ্ছাচম। 

রত্নাি ীিযতীতসেট ।           িুদ্ধিংসরণিংগচ্ছাচম। 

ল াটেশ্বরী।                       ধম্মিংসরণিংগচ্ছাচম। 

রত্নাি ী।িযতীতসেট ।          ধম্মিংসরণিংগচ্ছাচম। 

ল াটেশ্বরী।                        সিংঘিংসরণিংগচ্ছাচম। 

রত্নাি ীিযতীতসেট ।            সিংঘিংসরণিংগচ্ছাচম। 

নচত্থলমসরণিংঅঞঞিংিুটদ্ধালমসরণিংিরিং 

এটতনসচ্চিটজ্জনলিাতুলমজয়মঙ্গ িং। 

মচিোরপ্রটিশ 

মচিো।মিারাজএট ননা,চফটরলগট ন। 

ল াটেশ্বরী।লেন? 

মচিো।সিংিাদশুটনচতচনভটয়েচম্পতিটয়উঠট ন। 

ল াটেশ্বরী।োটেতাুঁরভয়? 

মচিো।ওইিতপ্রাণন্ীটে। 

ল াটেশ্বরী।িট া,পা ঙ্কচনটয়আচস।এরলদিটেসেট িিনেটরচনটয়

লেটতিটি। 

[রত্নাি ীছািাসেট রপ্রস্থান 

রত্নাি ী।(শ্রীমতীরপাদস্পশথেচরয়াপ্রণাম।জানুপাচতয়ািচসয়া) 

িুদ্ধিংসরণিংগচ্ছাচম 

       ধম্মিংসরণিংগচ্ছাচম 

       সিংঘিংসরণিংগচ্ছাচম। 

 


