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প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

ধনঞ্জয় ও প্রজাগণ 

প্রজা। থাকতত পারলুম না যে ঠাকুর। তাই যতামাতক ধতর চনতয় িতলচি। 

ধনঞ্জয়। আমাতক চনতয় যতাতদর কী হতে েল্ যতা। 

প্রজা। মাতে মাতে যতামাতক না যদখতত যপতল যে-  

ধনঞ্জয়। যতারা ভােচিস যতারাই আমাতক ধতর এতনচিস। তা নয় যর -  আচমই 

যতাতদর খের চদতত যেচরতয়চি-  

প্রজা। চকতসর খের ঠাকুর? 

ধনঞ্জয়। দুঃতখর চদন আসতি। 

প্রজা। েল কী প্রভু? 

ধনঞ্জয়। হাাঁ যর, আচম ধরণীর কান্না শুনতত পাই যে। 

প্রজা। যকাথায় পালাে? 

ধনঞ্জয়। পালাে না যর, তাতক েুতে যনে-চভততর এতস দুঃখটাতক যদখে 

োইতর। 

গান 

তুচম    োচহর যথতক চদতল চেষম তাড়া-  

তাই    ভতয় য ারায় চদক -চেচদতক 

      যশ্তষ    অন্ততর পাই সাড়া। 

আচম যতাতদর ডাকচি- সোই আমার েুতকর চভততর আয়, যসইখান যথতক 

চনভথতয় যদখচে তুফাতনর দাপট, মরতণর যিাখ-রাঙাচন। 

প্রজা। তুচম যেখাতন ডাক দাও ঠাকুর যসখাতন োোর পথ পাই যন যে। 

ধনঞ্জয়।                               েখন     হারাই েন্ধ- তরর তালা, 

েখন     অন্ধ নয়ন, শ্রেণ কালা, 
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তখন    অন্ধকাতর লুচকতয় িাতর 

        চশ্কতল দাও নাড়া। 

 ুম েখন ভাঙতে তখনই দরজা যখালোর সময় আসতে যর। 

প্রজা।  ুম যে ভাতঙ না। 

ধনঞ্জয়। যসইজনযই তাড়া লাগতি, নইতল দুঃখ আসতে যকন। 

েত     দুঃখ আমার দুঃস্বপতন, 

যস-তে    ুতমর য াতরই আতস মতন, 

        যঠলা চদতয় মায়ার আতেশ্ 

                  কতরা যগা যদশ্িাড়া। 

অজ্ঞান হতয় থাচকস েতলই যতা স্বতের যিাতট যতারা গুঙতর মচরস। 

প্রজা। রাজার যপয়াদা এতস েখন মার লাগায়? যসটাতক তুচম স্বে েল নাচক। 

ধনঞ্জয়। তা না যতা কী? স্বতের হাজার লক্ষ মুতখাশ্ আতি ; রাজার মুতখাস 

প'তরও আতস-ততাতদর অচিতনয চনতয়ই যতাতদর যস মাতর, তার হাতত আর যকাতনা 

অস্ত্র যনই। 

আচম    আপন মতনর মাতরই মচর 

যশ্তষ    দশ্ জনাতর যদাষী কচর-  

আচম    যিাখ েুতজ পথ পাই যন ে'তল 

                   যকাঁতদ ভাসাই পাড়া। 

যদখ , আচম এই কথা যতাতদর েলতত এতসচি-সংসাতর যতারাই দুঃখ 

এতনচিস। 

প্রজা। যস কী কথা ঠাকুর, আমরা দুঃখ পাই, আমরা যতা দুঃখ চদই যন। 

আমাতদর যসই শ্চিই যনই। 

ধনঞ্জয়। ওতর যোকা, মার খাোর জনয যে ততচর হতয় আতি মাতরর ফসল 

ফলাোর মাচট যস যে িতষ যরতখতি। যতাতদরই অপরাধ সে যিতয় যেচশ্ — যতারা 

যতাতদর অন্তেথামী ঠাকুরতক লজ্জা চদতয়চিস, তাই এত দুঃখ। 

প্রজা। আমরা কী করে েতল দাও। 

ধনঞ্জয়। আর কত েলে? োর োর েলচি ভয় যনই, ভয় যনই, ভয় যনই। 

গান 
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নাই ভয়, নাই ভয় নাই যর। 

    থাক পতড় থাক ভয় োইতর! 

    জাতগা মৃতুযঞ্জয় চিতে 

    তথ-চথ-নতথন-নৃততয, 

    ওতর মন েন্ধনচিন্ন 

          দাও তাচল তাই তাই তাই যর। 

প্রজা। ঠাকুর, ঐ যেন যক আসতি? 

ধনঞ্জয়। আসতত যদ। 

প্রজা। কী জাচন, খুতন হতে চক ডাকাত হতে, এই অন্ধকার রাচেতর যেচরতয়তি। 

ধনঞ্জয়। খুতনতক যতারাই খুতন কচরস, ডাকাততক কতর তুচলস ডাকাত। খাড়া 

দাাঁচড়তয় থাক।  

প্রজা। প্রভু, চেপদ  টতত পাতর। আমরা েরঞ্চ একট ুসতর দাাঁড়াই — এতকোতর 

সামতন এতস পড়তে — তখন — 

ধনঞ্জয়। ওতর যোকারা, চপিন চদতক চেপদ েখন মাতর তখন আর োাঁতিায়া 

যনই — েুক যপতত চদতত পাচরস, 

চেপদ তা হতল চনতজই চপিন চফরতে। 

েসন্তরায় ও একজন পাঠাতনর প্রতেশ্ 

পাঠান। যকান্ হযায় যর! 

প্রজা। যদাহাই োো, আমরা িাচষ যলাক-  

পাঠান। রাচেতর কী করতত যেচরতয়চিস? 

ধনঞ্জয়। রাচেতর োরা যেতরায় তাতদর সতে চমলন হতে েতলই যেচরতয়চি। 

চদতন চমচল কাতজর যলাতকর সতে, রাচেতর চমচল অকাতজর যলাতকর সতে। 

পাঠান। ভয় ডর যনই? 

ধনঞ্জয়। দাদা, যতামারও যতা ভয় ডর যনই যদখচি। দই চনভথতয় সামনাসামচন 

যদখাসাক্ষাৎ হল-এ যতা পরম 

আনন্দ। ( প্রজাতদর প্রচত) োস যকাথায় যতারা!তিনাতশ্ানা কতর যন-না। 

েসন্ত। ভাতে যোধ হতে, তুচমই ধনঞ্জয় ঠাকুর, যকমন চঠক ঠাউতরচি চক না? 

ধনঞ্জয়। ধরা পতড়চি। রাত-কানা নও তুচম। 
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েসন্ত। যতমন মানুষ অন্ধকাতরও যিাতখ পতড়। 

ধনঞ্জয়। তুচমও যতা অন্ধকাতর ঢাকা পড়োর যলাক নও, খুতড়া মহারাজ! 

পাঠান। োুঃ িতল! সে যফাঁতস যগল! 

ধনঞ্জয়। কী ফাাঁসল দাদা! 

পাঠান। মহারাতজর সতে চঠক যে সময়চটতত একলা আলাপ জচমতয়চিলুম, 

তুচম এতস োগড়া চদতল। 

ধনঞ্জয়। খাাঁ-সাতহে, তুচম জান না, োগড়া চদতয়ই আলাপ জমান চেচন েতড়া 

আলাপী। 

গান 

আমার   পতথ পতথই পাথর িড়াতনা। 

তাই যতা যতামার োণী োতজ 

ের ্না-েরাতনা। 

আমার োাঁচশ্ যতামার হাতত 

ফুতটার পতর ফুতটা তাতত, 

তাই শুচন সুর অমন মধরু 

পরান-ভরাতনা। 

যতামার হাওয়া েখন জাতগ 

আমার পাতল োধা লাতগ, 

এমন কতর গাতয় প'তড় 

সাগর-তরাতনা। 

িাড়া যপতল এতকোতর 

রথ চক যতামার িলতত পাতর? 

যতামার হাতত আমার য াড়া 

লাগাম-পরাতনা। 

েসন্ত। খাাঁ-সাতহে, এই যতা জতম যগল। আজ পতথ োধা যপতয়চিলুম েতলই 

যতা। চেচন োগড়া যদন জয় যহাক 

তাাঁর। 
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ধনঞ্জয়। আজ যেচরতয়ি যকান্ ডাতক মহারাজ? 

েসন্ত। েতশ্াতর িতলচিলুম। ঠাকুর, গ্রাতম ডাকাত পতড়তি খের যপতয় 

যলাকজনতদর সে পাচঠতয় চদতয়চি। 

তাই খাাঁ-সাতহেতক চনতয় এই রাস্তার মতধযই মজচলশ্ জতম যগল। 

ধনঞ্জয়। রাস্তার মােখাতন হঠাৎ-মজচলতশ্ই মজা মহারাজ। আচমও যতামার 

এ সভায় হঠাৎ-দরোরী। 

গান 

তুচম   হঠাৎ-হাওয়ায় যভতস-আসা ধন-  

তাই   হঠাৎ-পাওয়ায় িমতক ওতঠ মন। 

েসন্ত। যেশ্, যেশ্ ঠাকুর। ো চনচতয যজাতট তা থাক পতড়-এই হঠাততর টাতনই 

যতা োাঁধন কাতট। 

ধনঞ্জয়।–                 যগাপন পতথ আপন মতন 

োচহর হও যে যকান্ লগতন, 

হঠাৎ-গতন্ধ মাতাও সমীরণ! 

েসন্ত। হায় হায় ঠাকুর-েতড়া শুভক্ষতণই যেচরতয়চিলুম-তদহমন চশ্উতর 

উঠতি। 

ধনঞ্জয়।–                 চনতয যেথায় আনাতগানা 

হয় না যসথায় যিনাতশ্ানা, 

উচড়তয় ধুতলা আসতি কতই জন। 

েসন্ত। আহা, চভতড়র মতধয হল না যদখা! চদন যগল েৃথা। 

ধনঞ্জয়।–                কখন পতথর োচহর যথতক 

হঠাৎ োাঁচশ্ োয় যে যডতক 

পথহারাতক কতর সতিতন। 

েসন্ত। এতসা ঠাকুর, একোর যকালাকুচল কতর চনই। 

প্রজা। যকাথায় িতলি মহারাজ? 

েসন্ত। প্রতাপ আমাতক যডতকতি, তাই েতশ্াতর িতলচি। 

প্রজা। রায়গতড় চফতর োও আজ রাচেতরই। 

েসন্ত। যকন েতলা যদচখ? 
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প্রজা। নানারকম গুজে কাতন আতস। ভাতলা লাতগ না।  

ধনঞ্জয়। যকাথাকার অোত্রা এরা সে? চনতজরাও িলচে যন ভতয়, অনযতকও 

িলতত চদচে যন? 

প্রজা। যদখি না ঠাকুর, পাঠানটা হঠাৎ কখন সতর যগল? 

ধনঞ্জয়। যতাতদর সে ওর ভাতলা লাগল না, তাতত আর আশ্চর্ে কী যর। 

সোই চক যতাতদর সহয করতত পাতর? 

প্রজা। যতামার সাদা মন, তুচম েুেতে না — ওর যে কী মতলে চিল তা যোোই 

োতে। 

ধনঞ্জয়। সাদা মতন যোো োয় না, ময়লা মতন যোো সহজ হয়, এ কথা নতুন 

যশ্ানা যগল। চেশ্বাস যনই, উপর যথতক যদচখস চদচ র পানা, চেশ্বাস কতর নীতি ডুে 

মাচরস, যদখচে ডুে-জল। যতারা ডাঙা যথতকই মুখ চফচরতয় োস, আচম না তচলতয় 

যদতখ িাচড় যন। 

প্রজা। প্রভু, রাগ যে হয়। 

ধনঞ্জয়। যসইজতনযই সংসাতর যকেল রাগীতকই যদচখস- না রাগচতস, তা হতল 

যে রাতগ না তাতকও যদখতত যপচতস। 

পাঠাতনর পুনুঃপ্রতেশ্ 

  

েসন্ত। এই-তে খাাঁ-সাতহে চফতরতি। তুচম যে ফারচস েতয়দ গুচল শুচনতয়চিতল, 

ওগুচল আমাতক চলতখ চদতত 

হতে। 

পাঠান। যদে হুজুর, চকন্তু একটা কথা চনতেদন কচর। ( প্রজাচদগতক যদখাইয়া) 

এই এতদর সতর যেতত েতলা। 

প্রজা। না, যস হতে না। আমরা ওাঁতক যফতল োে না। 

ধনঞ্জয়। যকন োচে যন যর? ভাচর অহংকার যতাতদর যদচখ। যতারা হচল 

রক্ষাকতথা, না? 

প্রজা। তুচম েচদ হুকুম কর যতা োই। 

ধনঞ্জয়। রক্ষা করোর েচদ দরকার হয়, খাাঁ-সাতহে একলা রক্ষা করতত 

পারতেন। 
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[ প্রজাতদর প্রস্থান 

পাঠান। মহারাজ, আমাতকই রক্ষা কতরা। 

েসন্ত। যস কী কথা? চকিু চেপদ হতয়তি? 

পাঠান। হতয়তি। আচম েচদ আজ েতশ্াতর চফতর োই, আমার প্রাণ থাকতে না। 

েসন্ত। সেথনাশ্! যকন, কী অপরাধ কতরি? 

পাঠান। প্রতাপাচদতয রাজা কাল েখন আমাতদর দই ভাইতক রওনা কতর 

চদতলন, তখন পতথর মতধয আপনাতক খুন করোর হুকুম চিল। 

েসন্ত। কী েল খাাঁ-সাতহে? 

পাঠান। হাাঁ, চকন্তু যগাপতন। যগাপনও রইল না, তা িাড়া আপনাতক মারা 

আমার িারা হতে না, মচনতের 

হুকুতমও না। এখন আপনার যমতহরোচন িাই। 

েসন্ত। এখনই িতল োও রায়গতড়। যতামার যকাতনা ভয় যনই। 

[ যসলাম কচরয়া পাঠাতনর প্রস্থান 

েুতক েতড়া োজল ঠাকুর! 

ধনঞ্জয়। োজতে তেচক ভাই। ভাতলাোস যে — না োজতল চক ভাতলা হত? 

গান 

     কাাঁদাতল তুচম যমাতর ভাতলাোসাচর  াতয় — 

চনচেড় যেদনাতত পুলক লাতগ গাতয়। 

েসন্ত। আহা, সাথথক যহাক কান্না আমার। 

ধনঞ্জয়।—               যতামার অচভসাতর 

োে অগম পাতর 

   িচলতত পতথ পতথ োজুক েযথা পাতয়। 

েসন্ত। এই েযথার পতথই আমাতক িালাও প্রভু! আচম আর চকিুই িাই যন। 

ধনঞ্জয়।—         পরাতন োতজ োাঁচশ্, নয়তন েতহ ধারা — 

দতখর মাধুরীতত কচরল চদশ্াহারা। 

সকচল চনতে যকতড় 

চদতে না তেু যিতড় — 

মন সতর না যেতত যফচলতল এ কী দাতয়। 
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চিতীয় দৃশ্য 

মন্ত্রগৃতহ প্রতাপাচদতয ও মন্ত্রী 

মন্ত্রী। মহারাজ, কাজটা চক ভাতলা হতে? 

প্রতাপ। যকান্ কাজটা? 

মন্ত্রী। যেটা আতদশ্ কতরতিন — 

প্রতাপ। কী আতদশ্ কতরচি? 

মন্ত্রী। আপনার চপতৃেয সম্বতন্ধ-  

প্রতাপ। আমার চপতৃেয সম্বতন্ধ কী? 

মন্ত্রী। মহারাজ আতদশ্ কতরচিতলন, েখন রাজা েসন্তরায় েতশ্াতর আসোর 

পতথ চশ্মুলতচলর িচটতত আশ্রয় যনতেন, তখন-  

প্রতাপ। তখন কী? কথাটা যশ্ষ কতরই যফতলা। 

মন্ত্রী। তখন দজন পাঠান চগতয় — 

প্রতাপ। হাাঁ। 

মন্ত্রী। তাাঁতক চনহত করতে। 

প্রতাপ। চনহত করতে! অমরতকাষ খুাঁতজ েুচে আর যকাতনা কথা খুাঁতজ যপতল 

না? চনহত করতে! যমতর 

যফলতে কথাটা মুতখ আনতত েুচে োধতি? 

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভােচট ভাতলা েুেতত পাতরন চন। 

প্রতাপ। চেলক্ষণ েুেতত যপতরচি। 

মন্ত্রী। আতজ্ঞ মহারাজ, আচম — 

প্রতাপ। তুচম চশ্শু! খুন করাটা যেখাতন ধমথ যসখাতন না-করাটাই পাপ, এটা 

এখতনা যতামার চশ্খতত 

োচক আতি। চপতৃেয েসন্তরায় চনতজতক যেতের দাস েতল স্বীকার কতরতিন। ক্ষত 

হতল চনতজর োহুতক যকতট যফলা োয়, যস কথা মতন যরতখা মন্ত্রী। 

মন্ত্রী। যে-আতজ্ঞ। 
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প্রতাপ। অমন তাড়াতাচড় ‘ যে-আতজ্ঞ ' েলতল িলতে না। তুচম মতন করি 

চনতজর চপতৃেযতক েধ করা সকল অেস্থাততই পাপ। ‘ না ' যোতলা না, চঠক এই 

কথাটাই যতামার মতন জাগতি। চকন্তু মতন যকাতরা না এর উের যনই। চপতার 

অনুতরাতধ ভৃগু তাাঁর মাতক েধ কতরচিতলন, আর ধতমথর অনুতরাতধ আচম আমার 

চপতৃেযতক যকন েধ করে না? 

মন্ত্রী। চকন্তু চদল্লীশ্বর েচদ যশ্াতনন, ততে-  

প্রতাপ। আর োই কর, চদল্লীশ্বতরর ভয় আমাতক যদচখতয়া না!  

মন্ত্রী। প্রজারা জানতত পারতল কী েলতে? 

প্রতাপ। জানতত পারতল যতা। 

মন্ত্রী। এ কথা কখতনাই িাপা থাকতে না। 

প্রতাপ। যদতখা মন্ত্রী, যকেল ভয় যদচখতয় আমাতক দেথল কতর যতালোর 

জতনযই চক যতামাতক যরতখচি? 

মন্ত্রী। মহারাজ, েুেরাজ উদয়াচদতয — 

প্রতাপ। চদল্লীশ্বর যগল, প্রজারা যগল, যশ্ষকাতল উদয়াচদতয! যসই তস্ত্রণ 

োলকটার কথা আমার কাতি 

তুতলা না! যদতখা যদচখ মন্ত্রী, যস পাঠান দতটা এখতনা এল না! 

মন্ত্রী। যসটা যতা আমার যদাষ নয় মহারাজ। 

প্রতাপ। যদাতষর কথা হতে না। যদচর যকন হতে তুচম কী অনুমান কর তাই 

চজজ্ঞাসা করচি। 

মন্ত্রী। চশ্মুলতচল যতা কাতি নয়। কাজ যসতর আসতত যদচর যতা হতেই। 

একজন পাঠাতনর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। কী হল? 

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষতণ কাজ চনতকশ্ হতয় যগতি। 

প্রতাপ। যস কী রকম কথা? ততে তুচম জান না? 

পাঠান। জাচন তেচক। কাজ যশ্ষ হতয় যগতি ভুল যনই, ততে আচম যস সমতয় 

উপচস্থত চিলুম না। আমার ভাই যহাতসন খাাঁ'র উপর ভার আতি, যস খুে হুাঁচশ্য়ার। 
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মহারাতজর পরামশ্থমতত আচম খুড়া রাজাসাতহতের যলাকজনতদর তফাত কতরই 

িতল আসচি। 

প্রতাপ। যহাতসন েচদ ফাাঁচক যদয়। 

পাঠান। যতাো। যস যতমন যেইমান নয়। মহারাজ, আচম আমার চশ্র জাচমন 

রাখলুম। 

প্রতাপ। আো, এইখাতন হাচজর থাতকা, যতামার ভাই চফতর এতল েক চশ্শ্ 

চমলতে। ( পাঠাতনর োচহতর গমন) এটা োতত প্রজারা যটর না পায় যস যি্া করতত 

হতে। 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কথা যগাপন থাকতে না।  

প্রতাপ। চকতস তুচম জানতল? 

মন্ত্রী। আপনার চপতৃতেযর প্রচত চেতিষ আপচন যতা যকাতনাচদন লুতকাতত পাতরন 

চন। এমন-চক, আপনার কনযার চেোতহও আপচন তাাঁতক চনমন্ত্রণ কতরন চন- চতচন 

চেনা চনমন্ত্রতণই এতসচিতলন। আর আজ আপচন অকারতণ তাাঁতক চনমন্ত্রণ করতলন, 

আর পতথ এই কাণ্ডচট  টল, এমন অেস্থায় প্রজারা আপনাতকই মূল েতল 

জানতে। 

প্রতাপ। তা হতলই তুচম খুে খুচশ্ হও! না? 

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন কথা যকন েলতিন? আপনার ধমথ-অধমথ পাপ-পুতণযর 

চেিার আচম কচর যন, চকন্তু রাতজযর ভাতলামন্দর কথাও েচদ আমাতক ভােতত না 

যদতেন ততে আচম আচি কী করতত? যকেল প্রচতোদ কতর মহারাতজর যজদ োচড়তয় 

যতালোর জতনয? 

প্রতাপ। আো, ভাতলামন্দর কথাটা কী ঠাওরাতল শুচন। 

মন্ত্রী। আচম এই কথাই েলচি, পতদ পতদ প্রজাতদর মতন অসতন্তাষ োচড়তয় 

তুলতেন না। যদখুন, মাধেপুতরর প্রজারা খেু প্রেল এেং আপনার চেতশ্ষ োধয নয়। 

তারা রাতজযর সীমানার কাতি থাতক, পাতি আপনার প্রচততেশ্ী শ্ত্রুপতক্ষর সতে 

যোগ যদয়, এই ভতয় তাতদর গাতয় হাত যতালা োয় না। যসইজনয মাধেপুর-

শ্াসতনর ভার েুেরাতজর উপর যদোর কথা আচমই মহারাজতক েতলচিতলম। 
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প্রতাপ। যস যতা েতলচিতল। তার ফল কী হল যদতখা-না। আজ দ েৎ সতরর 

খাজনা োচক। সকল মহল যথতক টাকা এল, আর ওখান যথতক কী আদায় হল?  

মন্ত্রী। আতজ্ঞ, আশ্ীেথাদ। যতমন সে েজ্জাত প্রজাও েুেরাতজর পাতয়র যগালাম 

হতয় যগতি। টাকার যিতয় চক তার কম দাম? যসই েুেরাতজর কাি যথতক আপচন 

মাধেপুতরর ভার যকতড় চনতলন। সমস্তই উলতট যগল। এর যিতয় তাাঁতক না 

পাঠাতনাই ভাতলা চিল। যসখানকার প্রজারা যতা হতনয কুকুতরর মততা যক্ষতপ রতয়তি- 

তার পতর েচদ এই কথাটা প্রকাশ্ হয়, তা হতল কী হয় েলা োয় না। রাজকাতেথ 

যিাতটাতদর অেজ্ঞা করতত যনই মহারাজ! অসহয হতলই যিাতটারা যজাট োাঁতধ, যজাট 

োাঁধতলই যিাতটারা েতড়া হতয় ওতঠ। 

প্রতাপ। যসই ধনঞ্জয় তেরাগী যতা মাধেপুতর থাতক? 

মন্ত্রী। আতজ্ঞ হাাঁ। 

প্রতাপ। যসই যেটাই েত নত্র যগাড়া। ধতমথর যভক ধতর যসই যতা েত প্রজাতক 

নাচিতয় যতাতল। যসই যতা প্রজাতদর পরামশ্থ চদতয় খাজনা েন্ধ কচরতয়তি। উদয়তক 

েতলচিলুম যেমন কতর যহাক তাতক আো কতর শ্াসন কতর চদতত। চকন্তু উদয়তক 

জান যতা? এ চদতক তার না আতি যতজ, না আতি যপৌরুষ, চকন্তু একগুাঁতয়চমর অন্ত 

যনই। ধনঞ্জয়তক শ্াসন দূতর থাক তাতক আস্পধথা চদতয় োচড়তয় তুতলতি। এোতর 

তার কচিসুদ্ধ কি যিতপ ধরতত হতে, তার পতর যদখা োতে যতামার মাধেপুতরর 

প্রজাতদর কত েতড়া েুতকর পাটা! আর যদতখা, যলাকজন আজই সে চঠক কতর 

রাতখা — খেরটা পাোমাত্রই রায়গতড় চগতয় েসতত হতে। যসইখাতনই শ্রাদ্ধশ্াচন্ত 

করে- আচম িাড়া উেরাচধকারী আর যতা কাউতক যদচখ যন। 

েসন্তরাতয়র প্রতেশ্। প্রতাপাচদতয িমচকত হইয়া দণ্ডায়মান 

  

েসন্ত। আমাতক চকতসর ভয় প্রতাপ? আচম যতামার চপতৃেয, তাততও েচদ 

চেশ্বাস না হয় আচম েৃদ্ধ, যতামার যকাতনা অচন্ কচর এমন শ্চি যনই। 

[ প্রতাপ নীরে 

প্রতাপ, একোর রায়গতড় িতলা — যিতলতেলা কতচদন যসখাতন কাচটতয়ি — 

তার পতর েহুকাল যসখাতন োও চন। 
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প্রতাপ। ( যনপতথযর চদতক িাচহয়া সগজথতন) খেরদার! ওই পাঠানতক িাচড়স 

যন! 

[ দ্রুত প্রস্থান 

েসন্তরাতয়র প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনুঃপ্রতেশ্ 

  

প্রতাপ। যদতখা মন্ত্রী, রাজকাতেথ যতামার অতযন্ত অমতনাতোগ যদখা োতে। 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ চেষতয় আমার যকাতনা অপরাধ যনই। 

প্রতাপ। এ চেষতয়র কথা যতামাতক যক েলতি? আচম েলচি, রাজকাতেথ 

যতামার অতযন্ত অমতনাতোগ যদখচি। যসচদন যতামাতক চিচঠ রাখতত চদতলম, 

হাচরতয় যফলতল! আর-একচদন মতন আতি উতমশ্ রাতয়র কাতি যতামাতক যেতত 

েতলচিলুম, তুচম যলাক চদতয় কাজ যসতরচিতল। 

মন্ত্রী। আতজ্ঞ মহারাজ-  

প্রতাপ। িুপ কতরা! যদাষ কাটাোর জতনয চমতথয যি্া যকাতরা না। ো যহাক, 

যতামাতক জাচনতয় রাখচি, রাজকাতেথ তুচম চকিুমাত্র মতনাতোগ চদে না। আর-

একটা কথা যতামাতক েতল চদচে মন্ত্রী, সমস্ত েযাপারটার মতধয উদয় আতি। এমচন 

কতর যস চনতজর িার চদতক জাল জড়াতে- এর পতর আমাতক যদাষ চদতত পারতে 

না। 
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তৃতীয় দৃশ্য 

উদয়াচদততযর শ্য়নকক্ষ 

উদয়াচদতয ও সুরমা 

উদয়। োক , িুকল। 

সুরমা। কী িুকল। 

উদয়। আমার উপর মাধেপুর শ্াসতনর ভার মহারাজ যরতখচিতলন। টাকায় 

আট আনা েৃচদ্ধ ধতর খাজনা আদাতয়র হঠাৎ হুকুম এল। েৃচ্ যনই, এোতর যসখাতন 

অজন্মা — তাই আচম — 

সুরমা। আচম যতা যতামাতক আমার গহনাগুতলা চদতত যিতয়চিলুম। তার 

যথতক-  

উদয়। যতামার গহনা যকতন এত েতড়া েুতকর পাটা এ রাতজয আতি? আচম 

মহারাজতক েললুম, মাধেপুর যথতক েৃচদ্ধ খাজনা আচম যকাতনামততই আদায় 

করতত পারে না। শুতন চতচন মাধেপুর আমার কাি যথতক যকতড় চনতয়তিন। চতচন 

এখন যকেলই তসনয োড়াতেন, অস্ত্র চকনতিন, টাকা তাাঁর চনতান্ত িাই- তা প্রজা 

োাঁিুক আর মরুক। 

সুরমা। পরগনা যতা যকতড় চনতলন, চকন্তু তুচম িতল এতল প্রজারা যে মরতে! 

উদয়। আচম চঠক কতরচি, যে কতর যহাক তাতদর যপতটর ভাতটা যজাগাে। 

শুনতত যপতল মহারাজ খুচশ্ হতেন না- চনশ্চয় ভােতেন, আচম তাতদর প্রশ্রয় চদচে। 

উচন মতন কতরন, আচম দয়া চদতয় নাম চকচন। চকন্তু যতামার  তর আজ ফুতলর 

মালার  টা যকন? 

সুরমা। রাজপুত্রতক রাজসভায় েখন চিনতল না, তখন যে তাতক চিতনতি যস 

তাতক মালা চদতয় েরণ করতে। 

উদয়। সচতয নাচক! যতামার  তর রাজপুত্র আসা োওয়া কতরন? চতচন যক 

শুচন? এ খেরটা জানতুম না! 

সুরমা। রামিন্দ্র যেমন ভুতলচিতলন চতচন অেতার, যতামারও যসই দশ্া। চকন্তু 

ভিতক যভালাতত পারতে না! 
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উদয়। রাজপুত্র! রাজার  তর যকাতনা জতন্ম পুত্র জন্মাতে না, চেধাতার এই 

অচভশ্াপ। 

সুরমা। যস কী কথা? 

উদয়। রাজার  তর উেরাচধকারীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না। 

সুরমা। এ তুচম মতনর যক্ষাতভ েলি। 

উদয়। কথাটা চক নূতন যে যক্ষাভ হতে? েখন এতটকুু চিলুম তখন যথতক 

মহারাজ এইতটই যদখতিন যে, আচম তাাঁর রাজযভার েইোর যোগয চক না? যকেলই 

পরীক্ষা, যেহ যনই। 

সুরমা। চপ্রয়তম, দরকার কী যেতহর। খুে কতঠার পরীক্ষাততও যতামার চজত 

হতে। যতামার মততা রাজার যিতল যকান্ রাজা যপতয়তি? 

উদয়। েল কী? পরীক্ষক যতামার পরামশ্থ চনতয় চেিার করতেন না, যসটা যেশ্ 

েুেতত পারচি। 

সুরমা। কারও পরামশ্থ চনতয় চেিার করতত হতে না- আগুতনর পরীক্ষাততও 

সীতার িুল যপাতড় চন! তুচম রাজযভার েহতনর উপেুি নও, এ কথা েলতলই হল? 

এত েতড়া অচেিার চক জগতত কখতনা চটকতত পাতর? 

উদয়। রাজযভারটা নাই ো  াতড়র উপর পড়ল, তাততই ো দুঃখ চকতসর? 

সুরমা। না, না, ও কথা যতামার মুতখ আমার সহয হয় না। ভগোন যতামাতক 

রাজার যিতল কতর পাচঠতয়তিন, যস কথা েুচে অমন কতর উচড়তয় চদতত আতি! 

নাহয় দুঃখই যপতত হতে- তা েতল-  

উদয়। আচম দুঃতখর পতরায়া রাচখ যন। তুচম আমার  তর এতসি, যতামাতক 

সুখী করতত পাচর যন, আমার যপৌরুতষ যসই চধক কার! 

সুরমা। যে সুখ চদতয়ি তাই যেন জন্মজন্মান্ততর পাই। 

উদয়। সুখ েচদ যপতয় থাক যতা চনতজর গুতণ, আমার শ্চিতত নয়। এ  তর 

আমার আদর যনই েতল যতামারও যে অপমান  তট ; এমন-চক, মাও যে যতামাতক 

অেজ্ঞা কতরন। 

সুরমা। আমার সে সম্মান যে যতামার যপ্রতম, যস যতা যকউ কাড়তত পাতর চন। 
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উদয়। যতামার চপতা শ্রীপুররাজ চকনা েতশ্াতরর অধীনতা স্বীকার কতরন না- 

যসই হতয়তি যতামার অপরাধ- মহারাজ যতামার উপর রাগ যদচখতয় তার যশ্াধ 

তুলতত িান। 

যনপতথয। দাদা, দাদা! 

উদয়। যকও! চেভা েুচে? ( িার খুচলয়া) কী চেভা? কী হতয়তি? 

চেভা। একটা কাণ্ড হতয় যগতি। আচম আর োাঁচি যন! 

[ মুখ ঢাচকয়া কান্না 

সুরমা। ( চেভার গলা জড়াইয়া ধচরয়া) কী হতয়তি ভাই, েল্!  

চেভা। আর-োর েখন উচন এখাতন এতসচিতলন, ঠাট্টার সম্পকথ ধতর ওাঁতক যক 

ঠাট্টা কতরচিল। 

সুরমা। যস যতা জাচন, ওই লক্ষ্মীিাড়া যিাাঁড়া মাখনটা ওাঁর কাপতড়র সতে 

একটা যলজ জুতড় চদতয়চিল-েতলচিল-উচন রামিন্দ্র নন, রামদাস।  

চেভা। যস কথা তাাঁরা ভুলতত পাতরন চন। এোর এতস ঠাট্টায় চজততত পণ কতর 

ওাঁর রমাই ভাাঁড়তক যমতয় সাচজতয় োচড়র মতধয পাচঠতয় চদতয়চিতলন-মাতক কী-

একটা ো-তা েতলতি। 

উদয়। সেথনাশ্! 

চেভা। আচম তাতক যদতখই চিনতত যপতরচিলুম-তমাহন মালতক েতল তখনই 

তাতক চেদায় কতর চদতয়চি। চকন্তু কী জাচন েচদ যকউ েুেতত যপতর থাতক! 

উদয়। যতামার চক মতন হয় মা যটর যপতয়চিতলন? 

চেভা। হততও পাতর মা হয়ততা যটর যপতয়তিন, চকন্তু অপমানটা পাতি িচড়তয় 

পতড়, তাই িুপ কতর যগতলন। 

উদয়। মা কখতনা এত েতড়া সেথতনতশ্ কথাটা োোতক েলতেন না।  

চেভা। তা েলতেন না, চকন্তু যকমন কতর েুেে আর যকউ যজতনতি চক না। 

সুরমা। চেভা, ভয় পাস যন, চনশ্চয় যকউ যটর পায় চন। যপতল এতক্ষণ আগুন 

দাউ দাউ কতর জ্বতল উঠত। 

উদয়। েযাপারটা যতা কাল হতয় যগতি? 

চেভা। হাাঁ। 
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উদয়। তা হতল আচম েতল চদচে ফাাঁড়া যকতট যগতি। চেিার করতত মহারাতজর 

এক মুহূতথ চেলম্ব হয় না। খের যপতল কালতকর রাতটা কাটত না। তেু এক কাজ 

কর্, চেভা তুই এখনই ো। রামিন্দ্রতক েল্ , এ োচড় যথতক িতল যেতত, যেন 

চকিুমাত্র চেলম্ব না কতরন। 

চেভা। তুচম েতলা-না দাদা, আমার কথা েচদ না যশ্াতনন। 

উদয়। না, আচম তাতক যেতত েলতল যস অপমান যোধ করতে। 

[ চেভার প্রস্থান 

সুরমা। রাজা হতলই চক মানুষ চনতজর যখয়াল িাড়া আর চকিুই যদখতত পায় 

না? 

উদয়। সামানয একটা যমতয়চল ঠাট্টার হার-চজততর কথা এই েতশ্াতরর 

রাজোচড়তত স্বতেও ভােতত পাতর, এত েতড়া চনতেথাধ! এখাতনও যখয়াতলর রাজত্ব 

েতট, চকন্তু কত-েতড়া সে যখয়াল- চেচধর চলখনতক মুতি যফতল রতির অক্ষতর 

নতুন চলখন েচসতয় যদওয়ার যখয়াল। 

েসন্তরাতয়র প্রতেশ্ 

উদয়। এচক, দাদামশ্ায় যে! স্বে? না মচতভ্রম? 

েসন্ত।-  

গান 

আজ যতামাতর যদখতত এতলম 

অতনক চদতনর পতর। 

ভয় চকিু যনই, সতুখ থাতকা, 

অচধক ক্ষণ থাকে নাতকা-  

এতসচি এক চনতমতষর ততর। 

যদখে শুধু মুখখাচন, 

শুনে দচট মধুর োণী, 

আড়াল যথতক হাচস যদতখ 

িতল োে যদশ্ান্ততর। 
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সুরমা। দাদামশ্ায়, কাতরা মুতখ হাচস যদখোর জতনয যতামাতক যকাতনাচদন 

আড়াতল থাকতত হয় চন। 

উদয়। তুচম োই েল, হাচস যদতখ যদশ্ান্ততর যেতত ইতে হয় এমন হাচস 

আমরা যকউ হাচস যন। 

সুরমা। তুচম যে এতল আমরা যকাতনা খের জানতুম না। 

েসন্ত। চদচদ, এ সংসাতর প্রতযক্ষ এতস না যপৌাঁিতল, যক আসতে যক না আসতে 

তার চঠক খেরচট যতা পাওয়া োয় না। 

সুরমা। ওটা শ্ঙ্করািাতেথর মততা কথা হল। যতামার ওই হাচসমুতখ এমন কথা 

মানায় না। 

েসন্ত। যস কথা চমতথয েচলস চন ভাই। সংসার অচনতয, জীেন অচনচশ্চত, এ-

সে কথা য ার চমতথয। যতাতদর মুখ েখনই যদচখ তখনই সংসার চনতয, তখনই 

জীেন চিরচদতনর, তা যেচদন মচর আর যেচদন োাঁচি। 

সুরমা। যে অমৃত-মুতখর কথা েলতল যসচটতক যতামার তৃচষত িক্ষ ু খুাঁতজ 

যেড়াতে, আচম চক েুেতত পারচি যন? 

েসন্ত। ওটা, ভাই, চমতথয অচভমাতনর কথা েলচল, মহাতদে েতুকর মতধয 

যরতখতিন অন্নপূণথাতক, আর মাথার উপতর যরতখতিন গোতক-কাউতকই তাাঁর িাড়তল 

একদণ্ড িতল না। - তাাঁর প্রাতণর অন্নজল দইই সমান িাই। 

সুরমা। আর আমার ঠাক রুনচদচদ! এখাতন এতসই েুচে ভুলতল?  

েসন্ত। চতচন যতা আমার িাাঁদ। চেধাতা আমার কপাতল চলতখ চদতয়তিন। তাাঁতক 

ভুতলও যভালোর যজা যনই। 

সুরমা। চতচন িাাঁতদর মততাই িুপ কতর থাতকন েতট, আচম যোধ হয় গোর 

মততাই মুখরা। 

েসন্ত। যস কথা অস্বীকার করতত পাচর যন। িক্ষু েতুজ ওই চেগ্ধ কলকি 

চনয়তই মতন মতন শুনতত পাই। 

সুরমা। এত স্তুচতোকযও িতুমুথখ যতামার এক মুতখ যজাগান কী কতর? 

েসন্ত। যস আমার এই োগ োচদনীর গুতণ-চেচধরও নয়, আমারও নয়।  

সুরমা। আর নয় দাদামশ্ায়, চমচ্র পচরমাণটা একলার পতক্ষ চকিু যেচশ্ হতয় 

উতঠতি। 
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চেভার দ্রুত প্রতেশ্ 

  

েসন্ত। চেভা! কী হতয়তি চদচদ, যতামার মুখ অমন যকন? 

চেভা। মহারাতজর কাতন চগতয়তি। 

উদয়। কী সেথনাশ্! যকমন কতর যগল? মা চকিু েতলতিন না চক? 

চেভা। না, মা েতলন চন। ওাঁরা চনতজই থাকতত পাতরন চন। এই চনতয় আমাতদর 

রাজোচড়র যলাকতদর কাতি েড়াই করতত চগতয়তিন-তার যথতকই রাষ্ট্র হতয়তি। 

েসন্ত। কী হতয়তি েযাপারটা? 

উদয়। রামিন্দ্র যিতলমানুচষ কতর অন্তুঃপুতর তার ভাাঁড়তক পাচঠতয়চিল যমতয় 

সাচজতয়। যস কথা মহারাতজর কাতন উতঠতি, এখন কী হয় চকিুই েলা োয় না। 

েসন্ত। আচম একোে প্রতাতপর কাতি োই। 

উদয়। এখন চকিু যোতলা না- উলতটা হতে। আতগ যদচখ মহারাজ কী হুকুম 

যদন। 

সুরমা। হুকুম োই চদন, এখনই েতশ্ার যিতড় ওাঁতদর পালাতনা িাই। 

রামতমাহন মাতলর প্রতেশ্ 

  

রামতমাহন। ( চেভার প্রচত) যতামাতক খুাঁতজ যেড়াচে মা,  তর যদখতত যপলুম 

না, তাই এখাতন এলুম। 

চেভা। ( সভতয়) যকন, যকন, কী হতয়তি! 

রামতমাহন। চকিুই হয় চন। আজ কতকাল পতর মাতয়র যদখা যপতয়চি। 

িারতজাড়া শ্াাঁখা এতনচি তুচম পতরা, 

আচম যদতখ োই। 

উদয়। রামতমাহন, যতামাতদর যনৌতকা সে ততচর আতি? 

রামতমাহন। এখনই চকতসর ততচর েেুরাজ, কতচদন পতর আমাতদর আসা, 

এখন যতা চশ্গচগর মাতক যিতড় 

োচে যন। 

চেভা। যমাহন, এখনই যনৌকা ততচর কর্ যগ-একটওু যদচর কচরস যন। 

রামতমাহন। যকন মা? 
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চেভা। চেপদ  চটতয়তি-তইু যতা সে জাচনস। ওই-তে ভাাঁড় এতসচিল 

অন্তুঃপুতর। যস কথা মহারাতজর কাতন চগতয়তি। 

রামতমাহন। যেশ্ যতা, এখনই তার মুণ্ডু যনন না- তার যনাংরা মুখটা েন্ধ হতল 

আমরাও োাঁচি। আচম ধতর এতন যদে তাতক-ভােনা যনই। 

উদয়। রামতমাহন, যস কীটটাতক যকউ যিাাঁতেও না, তার যিতয় েতড়া চেপতদর 

ভয় আতি। যতামাতদর সে যিতয় েতড়া যে চিপ যনৌতকা তার দাাঁচড় কত? 

রামতমাহন। যিৌষচট্ট জন। 

উদয়। যসই যনৌতকাটা আমার এই জানলার সামতনর  াতট এখনই ততচর কতর 

আতনা। আজ রাচেতরই যকাতনামতত রওনা কতর চদতত হতে। 

রামতমাহন। যদচর হতে না েুেরাজ, দণ্ড দতয়তকর মতধয সে ততচর কতর যরতখ 

যদে। কী করতত হতে েতল দাও। 

উদয়। এই জানলা চদতয় তাাঁতক নাচেতয় চদতত হতে, তার পতর রাতারাচত যতারা 

দাাঁড় যটতন িতল োচে। 

[ রামতমাহতনর প্রস্থান চেভা েচসয়া পচড়য়া মুতখ অঞ্চল চদয়া যরাদন 

েসন্ত। চদচদ, ভয় কচরস যন, ভগোতনর কৃপায় সে চঠক হতয় োতে। আচম 

যোঁতি থাকতত যতার ভয় যনই যর। 

চেভা। ভয় না, দাদামশ্ায়, লজ্জা! চি চি, কী লজ্জা! রাজার যিতল হতয় এমন 

েযেহার যতা আচম 

ভােতত পাচর যন। জতন্মর মততা আমার যে মাথা যহাঁট হতয় যগল।  

েসন্ত। এখন ও-সে কথা ভাচেস যন, আপাতত — 

চেভা। অপরাধ করতল আচম চনতজ মহারাতজর কাতি মাপ িাইতত যেতুম। চকন্তু 

এ যে তারও যেচশ্। এ যে 

নীিতা। আমার মাপ িাইোর মুখ রইল না। 

সুরমা। চেভা, এখন মনটা চেিচলত কচরস যন। 

চেভা। েউচদচদ, েচদ মহারাজ শ্াচস্ত যদন, আমার যতা চকিুই েলোর থাকতে 

না। তাাঁর সম্মান তাাঁর যমতয়-  

জামাইতয়র সুখদুঃতখর যিতয় অতনক েতড়া, তাাঁর যমতয় হতয় এ কথা চক আচম 

েুেতত পাচর যন। 
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েসন্ত। এখন রামিন্দ্র আতিন যকাথায়? 

চেভা। োইতরর তেঠকখানায় নািগান জচমতয়তিন — শ্হর যথতক চতচন সে 

নািওআলী আচনতয়তিন, আজ 

দচদন ধতর এই সে িলতি। 

েসন্ত। কচল েখন সেথনাশ্ কতর তখন আতমাদ করতত করততই কতর। যেমন 

কতর পার চেভা, তুচম এখনই তাতক ডাচকতয় আনাও। 

[ চেভার প্রস্থান 

যনপতথয। উদয়, উদয়! 

উদয়। ওই-তে মহারাজ আসতিন! 

সুরমার পলায়ন 

প্রতাপাচদততযর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। শুতনি সে কথা? 

উদয়। শুতনচি। 

প্রতাপ। লিমন সদথারতক হুকুম কতরচি, কাল সকাতল রামিন্দ্র েখন শ্য়ন র 

যথতক যেচরতয় আসতে, তখন 

তার মুণ্ডু কাটা োতে। আজ রাতত্র অন্তুঃপুতরর পাহারার ভার যতামার উপতর। 

উদয়। আমার উপতর মহারাজ? এ যে আমাতক শ্াচস্ত। 

প্রতাপ। শ্াচস্ত আমাতকও নয়? তা েতল রাজার কতথেয করতত হতে না? 

েসন্ত। োো প্রতাপ! (প্রতাপাচদতয চনরুের) োো প্রতাপ, এ ও চক সভে? 

প্রতাপ। যকন সভে নয়? 

েসন্ত। যিতলমানুষ, যস যতা অেজ্ঞার পাত্র, যস চক যতামার যরাতধর যোগয? 

প্রতাপ। আগুতন হাত চদতল হাত পুতড় োয়, এ কথা যে যোকা না'ও যোতে 

তারও হাত যপাতড়। দেুথচদ্ধ োর মাথায় যজাগাতত পাতর যস েুচদ্ধর ফলটা কী হতে 

যস চক তার মাথায় যজাগায় না? দুঃখ এই, েুচদ্ধটা েখন মাথায় যজাগাতে মাথাটা 

তখন যদতহ থাকতে না। 

েসন্ত। অপরাধ যে কতর যস দেথল, ক্ষমা যে কতর শ্চি তারই, এ কথা ভুতলা 

না। 
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প্রতাপ। যদতখা চপতৃেয ঠাকুর, রায়েংতশ্র চকতস মান-অপমান যস যোধ েচদ 

যতামার থাকতে তা হতল পাকা মাথায় আজ যমাগল-োদশ্ার চশ্তরাপা জচড়তয় 

যেড়াতত পারতত চক? যতামারও লাচিত মাথার স্থান এই ধুলায়, আমারই দভথাগয 

যতামাতক োাঁচিতয় চদতল। এই যতামাতক স্প্ েললুম। খতুড়ামশ্ায়, এখন আমার 

চনদ্রার সময়। 

েসন্ত। েতুেচি প্রতাপ, একোর যে িুচর যতামার খাপ যথতক যেতরায় রি না 

চনতয় যস চফরতে না। তা চনক, যে তার প্রথম লক্ষয চিল এখনও যতা সামতনই 

আতি। প্রতাপ, একোর চেভার কথা যভতে যদতখা। 

প্রতাপ। আো, ততে ডাতকা চেভাতক। 

ঐ-তে এতসতি। চেভা! 

চেভা। মহারাজ! 

প্রতাপ। সকল কথা শুতনি চেভা? 

চেভা। হাাঁ। 

প্রতাপ। যতামার মাতক, আমাতদর অন্তুঃপুরতক কী রকম অপমান কতরতি, তা 

যতা জান? 

চেভা। জাচন। 

প্রতাপ। আচম েচদ তার প্রাণদণ্ড চদই ততে যসটা অনযায় হতে চক? 

চেভা। না। 

েসন্ত। চদচদ, কী েলচল চদচদ! মহারাতজর পাতয় ধতর মাপ যিতয় যন। 

[ চেভা চনরুের 

প্রতাপ। খুড়ামহারাজ, মতন যরতখা চেভা আমারই যমতয়। 

উদয়। মহারাজ, আপচন দণ্ডদাতা, আপচনই শ্াচস্ত চদন। চকন্তু এ শ্াচস্তর 

দণ্ডভার আমাতদর উপতর যদতেন 

না। 

প্রতাপ। কী েলতত িাও তুচম? 

উদয়। পাহারা যদোর যলাক মহারাতজর অতনক আতি, তাতদর যেহ যনই, এই 

জতনয তাতদর দৃচ্ তীক্ষ্ম 

হতয়ই কতথেযপালন করতে। আমার উপতর পাহারা যদোর ভার যদতেন না। 
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প্রতাপ। যলাক থাকতে আমার, চকন্তু দায় থাকতে যতামার। 

উদয়। আচম আমার যেহতক অচতরম করতত পারে না। 

প্রতাপ। না পার যতা তারও জোেচদচহ আতি। 

[ প্রস্থান 

উদয়। যকাথায় ফাাঁক আতি, একোর যদতখ আচস। 

েসন্ত। চকন্তু, দাদা, তুচম এতত হাত েচদ দাও তা হতল — 

উদয়। তা হতল ো হতে যসটা যতা এখনকার কথা নয়-এখনকার কথা হতে 

হাত যদওয়াই িাই। 
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িতুথথ দৃশ্য 

নতৃযসভা 

রামিন্দ্র। নটনটীর দল 

রামতমাহতনর প্রতেশ্ 

রামতমাহন। একোর উতঠ আসুন। 

রামিন্দ্র। এখন না, োুঃ, চেরি কচরস যন। গান যিতড়া না। 

রামতমাহন। শুনততই হতে। 

রামিন্দ্র। কাল সকাতল শুনে। যদখ , চেরি কচরস যন। 

রামতমাহন। েুেরাজ ডাকতিন, জরুচর কাজ আতি। 

রামিন্দ্র। েুতেচি, শ্ালা েুচে ঠাট্টার জোে চদতত িায়! পারতে না আমার সতে। 

রামতমাহন। ঠাট্টা যশ্ষ হতয় যগতি, এখন চেপতদর পালা। শ্ীঘ্র এতসা। 

রামিন্দ্র। আর ভয় যদখাতত হতে না, এখন আর সময় যনই। 

রামতমাহন। এ চদতকও সময় একটওু যনই। আো, এই চদতক আসুন, েলচি। 

( রামিন্দ্রতক জনাচন্ততক) প্রতাপাচদতয মহারাজ সে কথা শুতনতিন। 

রামিন্দ্র। না শুনতল মজাটা কী। 

রামতমাহন। কী েতলন মহারাজ, মজা! চতচন আপনার শ্বশুর, আপনার ঠাট্টার 

সম্পকথ যতা নন। 

রামিন্দ্র। আমার ঠাট্টা িলতি শ্ালাতদর চনতয়। চতচন যসটা েচদ গাতয় মাতখন 

যসটা চক আমার যদাষ? 

রামতমাহন। যস চেিার এখন নয়। আপাতত প্রাণদতণ্ডর হুকুম হতয়তি, কাল 

সকাতলই-  

রামিন্দ্র। তুচম শুনতল যকাথা যথতক? 

রামতমাহন। েুেরাতজর চনতজর মুখ যথতক। 

রামিন্দ্র। যতার মততা যোকা দচনয়ায় যনই যর। েুেরাজ ঠাট্টা কতরতি েুেতত 

পাচরস যন! প্রাণদণ্ড! 
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রামতমাহন। যদাহাই যতামার, একটুও ঠাট্টা নয়। 

রামিন্দ্র। আমাতক ঠাট্টায় ওরা হারাতত পারতে না। তুই এখন ো। 

রামতমাহন। আো, আচম েুেরাজতক যডতক আনচি।  

[ প্রস্থান 

রামিন্দ্র। ( নটীতদর প্রচত) ধতরা গান।-  

নটীতদর নাি ও গান 

  

আমার   নয়ন যতামার নয়নততল 

মতনর কথা যখাাঁতজ। 

যসথায়   কাতলা িায়ার মায়ার য াতর 

পথ হারাতলা ও যে। 

নীরে চদতঠ শুধায় েত 

পায় না সাড়া মতনর মততা, 

অেুে হতয় রয় যস যিতয় 

অশ্রুধারায় মতজ। 

তুচম   আমার কথার আভাখাচন 

যপতয়ি চক মতন। 

এই-তে আচম মালা আচন 

তার োণী যকউ যশ্াতন? 

পথ চদতয় োই, যেতত যেতত 

হাওয়ায় েযথা চদই যে যপতত ; 

োাঁচশ্ চেিায় চেষাদ-িায়া 

তার ভাষা যকউ যোতে? 

রামিন্দ্র। যেটা রামতমাহন আমার মনটা চমচিচমচি খারাপ কতর চদতয় যগল। 

এ যকমন যগাাঁয়ার-তগাতির ঠাট্টা 

এ োচড়র? শ্যালাতদর রতসর জ্ঞান একটওু যনই। যথতমা না, আর-একটা গান 

ধতরা। একট ুদ্রুততাতল। 

নটীতদর গান 
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না ে'তল যেতয়া না িতল চমনচত কচর 

যগাপতন জীেন মন লইয়া হচর। 

সারা চনচশ্ যজতগ থাচক 

 ুতম ঢ'তল পতড় আাঁচখ, 

 ুমাতল হারাই পাতি যস ভতয় মচর। 

িচকত িমচক োঁধু যতামাতর খুাঁচজ, 

যথতক যথতক মতন হয় স্বপন েুচে। 

চনচশ্চদন িাতহ চহয়া 

পরান পসাচর চদয়া 

অধীর িরণ তে োাঁচধয়া ধচর। 

(রামিন্দ্র মাতে মাতে োহো চদতততিন, মাতে মাতে উৎ কচিতভাতে িাতরর 

চদতক িাচহতততিন।) 

  

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

উদয়। উতঠ এতসা শ্ীঘ্র। 

রামিন্দ্র। এতকোতর যজার তলে যে। 

উদয়। যদচর যকাতরা না, এতসা চশ্গচগর। 

রামিন্দ্র। যোতনর যপয়াদা হতয় এতসি েুচে, তলে চদতত? 

উদয়। আমার কতথেয আচম করলুম। েচদ না যশ্ান যতা থাতকা। চেধাতা োতক 

মাতরন, তাতক যকউ োাঁিাতত 

পাতর না। 

[ প্রস্থান 

রামিন্দ্র। আওয়াজটা ঠাট্টার মততা যশ্ানাতে না। একোর যদতখই আচস যগ। 

( নটীতদর প্রচত) যতামরা গান 

থাচমতয়া না- এখনও রাত আতি োচক। আচম এখনই আসচি। 

[ প্রস্থান 

নটীতদর গান 
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ফুল তুচলতত ভুল কতরচি 

যপ্রতমর সাধতন। 

োঁধু যতামায় োাঁধে চকতস 

মধুর োাঁধতন। 

যভালাে না মায়ার িতল, 

রইে যতামার িরণততল, 

যমাতহর িায়া যফলে না যমার 

হাচস-কাাঁদতন। 

রইল শুধু যেদন-ভরা আশ্া, 

রইল শুধু প্রাতণর নীরে ভাষা। 

চনরাভরণ েচদ থাচক 

যিাতখর যকাতণ িাইতে না চক, 

েচদ আাঁচখ নাই ো যভালাই 

রতঙর ধাাঁদতন। 

প্রথমা নটী। কই, এখনও যতা চফরতলন না। 

চিতীয়া নটী। আর যতা ভাই পাচর যন।  ুম যপতয় আসতি। 

তৃতীয়া নটী। যফর চক সভা জমতে নাচক! 

প্রথমা নটী। যকউ যে যজতগ আতি তা যতা যোধ হতে না। এতেতড়া রাজোচড় 

সমস্ত যেন হাাঁ হাাঁ করতি। 

চিতীয়া নটী। িাকররাও সে হঠাৎ যক যকাথায় যেন িতল যগল।  

তৃতীয়া নটী। োচতগুতলা চনতে আসতি, যকউ জ্বাচলতয় যদতে না? 

প্রথমা নটী। আমার যকমন ভয় করতি ভাই। 

চিতীয়া নটী। ( োদকচদগতক যদখাইয়া চদয়া) ওরাও যে সে  ুতমাতত লাগল 

— কী মুশ্চকতলই পড়া যগল। ওতদর তুতল যদ-না। যকমন গা িম্ িম্ করতি। 

তৃতীয়া নটী। চমতি না ভাই। একটা গান ধতরা। ওতগা, যতামরা ওতঠা, ওতঠা। 

োদকগণ। ( ধড় ফড় কচরয়া উচঠয়া) অযাাঁ অযাাঁ, এতসতিন নাচক? 

প্রথমা নটী। যতামরা একোর যেচরতয় চগতয় যদতখা না যগা। যকউ যকাথাও 

যনই। আমাতদর আজতক চেদায় যদতে না নাচক? 
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একজন োদক। ( োচহতর চগয়া চফচরয়া আচসয়া) ও চদতক যে সে েন্ধ। 

প্রথমা নটী। অযাাঁ! েন্ধ! আমাতদর চক কতয়দ করতল নাচক? 

চিতীয়া নটী। দূর। কতয়দ করতত োতে যকন? 

প্রথমা নটী। ভাতলা লাগতি না। কী হল েুেতত পারচি যন। িতলা ভাই, আর 

এখাতন নয়। একটা কী কাণ্ড হতে। 

[প্রস্থান 

রাজমচহষীর প্রতেশ্ 

রাজমচহষী। কই এতদর মহতলও যতা যমাহনতক যদখতত পাচে যন। কী হল 

েুেতত পারচি যন। োমী! 

োমীর প্রতেশ্ 

এ চদক কার খাওয়াদাওয়া যতা সে যশ্ষ হল, যমাহনতক খুাঁতজ পাচে যন যকন। 

োমী। মা, তুচম অত ভােি যকন। তুচম শুতত োও, রাত যে পুইতয় এল, 

যতামার শ্রীতর সইতে যকন। 

রাজমচহষী। যস চক হয়। আচম যে তাতক চনতজ েচসতয় খাওয়াে েতল যরতখচি। 

োমী। চনশ্চয় রাজকুমারী তাতক খাইতয়তিন। তুচম িতলা, শুতত িতলা। 

রাজমচহষী। আচম ওই মহতল যখাাঁজ করতত োচেলুম, যদচখ সে দরজা েন্ধ- 

এর মাতন কী, চকিুই েুেতত পারচি যন। 

োমী। োড়ীতত যগালমাল যদতখ রাজকুমারী তাাঁর মহতল দরজা েন্ধ কতরতিন। 

অতনক চদন পতর জামাই এতসতিন, আজ যলাকজতনর চভড় সইতে যকন। িতলা, 

তুচম শুতত িতলা। 

রাজমচহষী। কী জাচন োমী, আজ ভাতলা লাগতি না। প্রহরীতদর ডাক তত 

েললুম, তাতদর কাতরা যকাতনা সাড়াই পাওয়া যগল না।  

োমী। োত্রা হতে, তারা তাই আতমাদ করতত যগতি। 

রাজমচহষী। মহারাজ জানতত পারতল যে তাতদর আতমাদ যেচরতয় োতে। 

উদতয়র মহলও যে েন্ধ, তারা  ুচমতয়তি েুচে! 

োমী।  ুতমাতেন না! েল কী। রাত চক কম হতয়তি। 
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রাজমচহষী। গান-োজনা চিল, জামাইতক চনতয় একট ুআতমাদ-আহ্লাদ করতে 

না? ওরা মতন চক ভােতে েতলা যতা। এ-সমস্তই ওই েউমার কাণ্ড। একট ুচেতেিনা 

যনই। যরাজই যতা  ুতমাতে-একটা চদন চক আর-  

োমী। োক , যস-সে কথা কাল হতে-আজ িতলা। 

রাজমচহষী। মেলার সতে যতার যদখা হতয়তি যতা? 

োমী। হতয়তি তেচক। 

রাজমচহষী। ওষুতধর কথা েতলচিস? 

োমী। যস-সে চঠক হতয় যগতি। 

[উভতয়র প্রস্থান 

প্রতাপাচদতয প্রহরী পীতাম্বর ও অনুিতরর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। কত রাত আতি? 

পীতাম্বর। এখনও িার দণ্ড রাত আতি। 

প্রতাপ। কী যেন একটা যগালমাল শুনলুম। 

পীতাম্বর। আতজ্ঞ হাাঁ, তাই শুতনই আচম আসচি। 

প্রতাপ। কী হতয়তি? 

পীতাম্বর। আসোর সময় যদখলুম োইতরর প্রহরীরা িাতর যনই। 

প্রতাপ। অন্তুঃপুতরর প্রহরীরা? 

পীতাম্বর। হাত-পা-োাঁধা পতড় আতি। 

প্রতাপ। তারা কী েলতল? 

পীতাম্বর। আমার কথার যকাতনা জোে চদতল না-হয়ততা অজ্ঞান হতয় পতড় 

আতি। 

প্রতাপ। রামিন্দ্র রায় যকাথায়? উদয়াচদতয েসন্তরায় যকাথায়? 

পীতাম্বর। যোধ কচর তাাঁরা অন্তুঃপুতরই আতিন। 

প্রতাপ। যোধ কচর! যতামার যোধ-করার কথা যক চজজ্ঞাসা করতি। মন্ত্রীতক 

ডাতকা। 

[ পীতম্বতরর প্রস্থান 

মন্ত্রীর প্রতেশ্ 
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মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা-  

প্রতাপ। রামিন্দ্ররায়-  

মন্ত্রী। হাাঁ, চতচন রাজপুরী পচরতযাগ কতর যগতিন। 

প্রতাপ। পচরতযাগ কতর যগতিন, প্রহরীরা যগল যকাথা? 

মন্ত্রী। েচহিথাতরর প্রহরীরা পাচলতয় যগতি। 

প্রতাপ। ( মুচ্ েদ্ধ কচরয়া) পাচলতয় যগতি? পালাতে যকাথায়? যেখাতন থাতক 

তাতদর খুাঁতজ আনতত হতে। অন্তুঃপুতরর পাহারায় যক যক চিল? 

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগেত। 

প্রতাপ। ভাগেত চিল? যস যতা হুাঁচশ্য়ার ; যসও চক উদতয়র সতে যোগ চদতল? 

মন্ত্রী। যস হাত-পা-োাঁধা পতড় আতি। 

প্রতাপ। হাত-পা-োাঁধা আচম চেশ্বাস কচর যন। হাত-পা ইতে কতর োাঁচধতয়তি। 

আো, সীতারামতক চনতয় এস, যসই গদথতভর কাি যথতক কথা যের করা শ্ি হতে 

না। 

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামতক লইয়া পুনুঃপ্রতেশ্ 

প্রতাপ। অন্তুঃপুতরর িার যখালা হল কী কতর। 

সীতারাম। ( করতজাতড়) যদাহাই মহারাজ, আমার যকাতনা যদাষ যনই।  

প্রতাপ। যস কথা যতাতক যক চজজ্ঞাসা করতি। 

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ — েুেরাজ — েুেরাজ আমাতক েলপূেথক যোঁতধ 

— 

েযস্তভাতে েসন্তরাতয়র প্রতেশ্ 

সীতারাম। েুেরাজতক চনতষধ করলুম, চতচন — 

েসন্ত। হাাঁ হাাঁ, সীতারাম কী েলচল? অধমথ কচরস যন সীতারাম, উদয়াচদততযর 

এতত যকাতনা যদাষ যনই। 

সীতারাম। আজ্ঞা না, েুেরাতজর যকাতনা যদাষ যনই। 

প্রতাপ। ততে কার যদাষ! 

সীতারাম। আতজ্ঞ না। 

প্রতাপ। ততে কার যদাষ? 

সীতারাম। আজ্ঞা েুেরাজ-  
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প্রতাপ। তাাঁর সতে আর যক চিল? 

সীতারাম। আতজ্ঞ, েউরানীমা-  

প্রতাপ। েউরানী? ঐ যসই শ্রীপুতরর-(েসন্তরাতয়র চদতক িাচহয়া) 

উদয়াচদততযর এ অপরাতধর মাজথনা যনই। 

েসন্ত। োো প্রতাপ, এতত উদতয়র যকাতনা যদাষ চিল না। 

প্রতাপ। যদাষ চিল না! যদতখা, তুচম তার পক্ষ চনতয় েচদ কথা কও তাতত তার 

ভাতলা হতে না — এই আচম েতল চদলুম। 

[েসন্তরায় চকয়ৎ কাল িুপ কচরয়া থাচকয়া ধীতর ধাতর উচঠয়া প্রস্থান 
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চিতীয় অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

মাধেপতুরর পথ 

ধনঞ্জয় ও প্রজাদল 

ধনঞ্জয়। এতকোতর সে মুখ িুন কতর আচিস যকন? যমতরতি, যেশ্ কতরতি। 

এতচদন আমার কাতি আচিস যেটারা, এখনও ভাতলা মার যখতত চশ্খচল যন? 

হাড়তগাড় সে যভতঙ যগতি নাচক যর? 

প্রথম। রাজার কািাচরতত ধতর মারতল যস েতড়া অপমান! 

ধনঞ্জয়। আমার যিলা হতয়ও যতাতদর মানসম্ভ্রম আতি? এখনও সোই যতাতদর 

গাতয় ধুতলা যদয় না যর? ততে এখনও যতারা ধরা পচড়স যন? ততে এখনও আতরা 

অতনক োচক আতি! 

চিতীয়। োচক আর রইল কী ঠাকুর। এ চদতক যপতটর জ্বালায় মরচি, ও চদতক 

চপতঠর জ্বালাও ধচরতয় চদতল। 

ধনঞ্জয়। যেশ্ হতয়তি, যেশ্ হতয়তি-একোর খুে কতর যনতি যন।  

গান 

আতরা প্রভু, আতরা আতরা! 

এমচন কতর আমায় মাতরা। 

লুচকতয় থাচক আচম পাচলতয় যেড়াই-  

ধরা পতড় যগচি, আর চক এড়াই? 

ো-চকিু আতি সে কাতড়া কাতড়া। 

এোর ো করোর তা সাতরা সাতরা। 

আচম হাচর চকম্বা তুচমই হাতরা। 

হাতট  াতট োতট কচর যমলা, 

যকেল যহতস যখতল যগতি যেলা-  
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যদচখ যকমতন কাাঁদাতত পার। 

চিতীয়। আো ঠাকুর, তুচম যকাথায় িতলি েতলা যদচখ? 

ধনঞ্জয়। েতশ্ার োচে যর। 

তৃতীয়। কী সেথনাশ্। যসখাতন কী করতত োে। 

ধনঞ্জয়। একোর রাজাতক যদতখ আচস। চিরকাল চক যতাতদর সতেই কাটাে? 

এোর রাজ-দরোতর নাম যরতখ আসে। 

িতুথথ। যতামার উপতর রাজার যে ভাচর রাগ। তার কাতি যগতল চক যতামার 

রক্ষা আতি। 

পঞ্চম। জান যতা, েুেরাজ যতামাতক শ্াসন করতত িায় চন েতল তাতক এখান 

যথতক সচরতয় চনতয় যগল। 

ধনঞ্জয়। যতারা যে মার সইতত পাচরস যন। যসইজতনয, যতাতদর মারগুতলা সে 

চনতজর চপতঠ যনোর জতনয স্বয়ং রাজার কাতি িতলচি। যপয়াদা নয় যর যপয়াদা নয়- 

যেখাতন স্বয়ং মাতরর োো েতস অতি যসইখাতন িুতটচি। 

প্রথম। না না, যস হতে না ঠাকুর, যস হতে না। 

ধনঞ্জয়। খুে হতে- যপট ভতর হতে, আনতন্দ হতে। 

প্রথম। ততে আমরাও যতামার সতে োে। 

ধনঞ্জয়। যপয়াদার হাতত আশ্ যমতট চন েুচে? 

চিতীয়। না ঠাকুর, যসখাতন একলা যেতত পারি না, আমরাও সতে োে। 

ধনঞ্জয়। আো, যেতত িাস যতা িল্। একোর শ্হরটা যদতখ আসচে। 

তৃতীয়। চকিু হাচতয়ার সতে চনতত হতে। 

ধনঞ্জয়। যকন যর? হাচতয়ার চনতয় কী করচে? 

তৃতীয়। েচদ যতামার গাতয় হাত যদয় তা হতল-  

ধনঞ্জয়। তা হতল যতারা যদচখতয় চদচে হাত চদতয় না যমতর কী কতর হাচতয়ার 

চদতয় মারতত হয়। কী আমার উপকারটা করততই োে! যতাতদর েচদ এইরকম 

েুচদ্ধ হয়, ততে এইখাতনই থাক।  

িতুথথ। না না, তুচম ো েলতে তাই করে, চকন্তু আমরা যতামার সতে থাকে। 

তৃতীয়। আমরাও রাজার কাতি দরোর করে। 

ধনঞ্জয়। কী িাইচে যর? 
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তৃতীয়। আমরা েুেরাজতক িাইে। 

ধনঞ্জয়। যেশ্, যেশ্, অতধথক রাজত্ব িাইচে যন? 

তৃতীয়। ঠাট্টা করি ঠাকুর! 

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা যকন করে। সে রাজত্বটাই চক রাজার। অতধথক রাজত্ব প্রজার 

নয় যতা কী। িাইতত যদাষ যনই যর। যিতয় যদচখস। 

িতুথথ। েখন তাড়া যদতে? 

ধনঞ্জয়। তখন আোর িাইে। তুই চক ভাচেস রাজা একলা যশ্াতন। আরও 

একজন যশ্ানোর যলাক দরোতর েতস থাতকন- শুনতত শুনতত চতচন একচদন মঞু্জর 

কতরন, তখন রাজার তাড়াতত চকিুই ক্ষচত হয় না। 

গান 

আমরা     েসে যতামার সতন। 

যতামার     শ্চরক হে রাজার রাজা 

   যতামার     আতধক চসংহাসতন। 

যতামার    িারী যমাতদর কতরতি চশ্র নত, 

তারা     জাতন না যে যমাতদর গরে কত, 

তাই     োচহর হতত যতামায় ডাচক 

    তুচম     যডতক লও যগা আপন জতন। 

প্রথম। োোঠাকুর, রাজার কাতি োে, চকন্তু চতচন যতামাতক সহতজ িাড়তেন 

না। 

ধনঞ্জয়। িাড়তেন যকন োপ-সকল। আদর কতর ধতর রাখতেন। 

প্রথম। যস আদতরর ধরা নয়। 

ধনঞ্জয়। ধতর রাখতত ক্ আতি োপ- পাহারা চদতত হয়- যে-তস যলাকতক চক 

রাজা এত আদর কতর? রাজোচড়তত কত যলাক োয়, দরজা যথতকই যফতর- 

আমাতক যফরাতে না। 

গান 

আমাতক যে োাঁধতে ধ'তর এই হতে োর সাধন, 

যস চক    অমচন হতে। 
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আপনাতক যস োাঁধা চদতয় আমায় যদতে োাঁধন, 

যস চক    অমচন হতে। 

আমাতক যে দুঃখ চদতয় আনতে আপন েতশ্, 

যস চক    অমচন হতে। 

তার আতগ তার পাষাণ-চহয়া গলতে করুণরতস, 

যস চক    অমচন হতে। 

আমাতক যে কাাঁদাতে তার ভাতগয আতি কাাঁদন, 

যস চক    অমচন হতে। 

চিতীয়। োোঠাকুর, যতামার গাতয় েচদ রাজা হাত যদন, তা হতল চকন্তু আমরা 

সইতত পারে না। 

ধনঞ্জয়। আমার এই গা োাঁর চতচন েচদ সইতত পাতরন োো, ততে যতামাতদরও 

সইতে। যেচদন যথতক জতন্মচি আমার এই গাতয় চতচন কত দুঃখই সইতলন — কত 

মার যখতলন, কত ধুতলা মাখতলন — হায় হায়-  

গান 

    যক েতলতি যতামায় োঁধু, এত দুঃখ সইতত। 

    আপচন যকন এতল োঁধু, আমার যোো েইতত। 

প্রাতণর েন্ধু, েুতকর েন্ধু, 

সুতখর েন্ধু, দতখর েন্ধু, 

যতামায়     যদে না দখ, পাে না দখ, 

    যহরে যতামার প্রসন্ন মুখ, 

আচম সুতখ দুঃতখ পারে েন্ধু চিরানতন্দ রইতত — 

    যতামার সতে চেনা কথায় মতনর কথা কইতত। 

তৃতীয়। োো, আমরা রাজাতক চগতয় কী েলে। 

ধনঞ্জয়। েলে, আমরা খাজনা যদে না। 

তৃতীয়। েচদ শুতধায়, যকন চদচে যন? 

ধনঞ্জয়। েলে,  তরর যিতলতমতয়তক কাাঁচদতয় েচদ যতামাতক টাকা চদই তা 

হতল আমাতদর ঠাকুর ক্ পাতে। যে অতন্ন প্রাণ োাঁতি যসই অতন্ন ঠাকুতরর যভাগ হয় 
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;  চতচন যে প্রাতণর ঠাকুর। তার যেচশ্ েখন  তর থাতক তখন যতামাতক চদই- চকন্তু 

ঠাকুরতক ফাাঁচক চদতয় যতামাতক খাজনা চদতত পারে না। 

িতুথথ। োো, এ কথা রাজা শুনতে না। 

ধনঞ্জয়। তে ুযশ্ানাতত হতে। রাজা হতয়তি ে'তলই চক যস এমন হতভাগা যে 

ভগোন তাতক সতয কথা শুনতত যদতেন না। ওতর, যজার কতর শুচনতয় আসে। 

পঞ্চম। ও ঠাকুর, তাাঁর যজার যে আমাতদর যিতয় যেচশ্- তাাঁরই চজত হতে। 

ধনঞ্জয়। দরূ োাঁদর, এই েুচে যতাতদর েুচদ্ধ! যে হাতর তার েুচে যজার যনই! 

তার যজার যে এতকোতর তেকুি পেথন্ত যপৌাঁিয় তা জাচনস! 

ষষ্ঠ। চকন্তু ঠাকুর, আমরা দূতর চিলুম, লুচকতয় োাঁিতুম- এতকোতর রাজার 

দরজায় চগতয় পড়ে, যশ্তষ দাতয় যঠকতল আর পালাোর পথ থাকতে না। 

ধনঞ্জয়। যদখ পাাঁিকচড়, অমন িাপািুচপ চদতয় রাখতল ভাতলা হয় না। েতদূর 

পেথন্ত হোর তা হতত যদ, নইতল চকিুই যশ্ষ হতত িায় না! েখন িূড়ান্ত হয় তখনই 

শ্াচন্ত হয়। 

সপ্তম। যতারা অত ভয় করচিস যকন? োো েখন আমাতদর সতে োতেন উচন 

আমাতদর োাঁচিতয় আনতেন। 

ধনঞ্জয়। যতাতদর এই োো োর ভরসায় িতলতি তার নাম কর্। যেটারা, 

যকেল যতারা োাঁিততই িাস — পণ কতর েতসচিস যে মরচে যন। যকন, মরতত যদাষ 

কী হতয়তি। চেচন মাতরন তাাঁর গুণগান করচে যন েুচে। যতারা একট ুদাাঁড়া, িাচর 

চদতকর ভােগচতকটা একট ুেুতে চনতয় আচস। 

[প্রস্থান 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

উদয়। ওতর, মরতত এতসচিস এখাতন? মহারাজ খের যপতল রক্ষা রাখতেন 

না। পালা পালা। 

প্রথম। আমাতদর মরণ সেথত্রই। পালাে যকাথায়? 

চিতীয়। তা, মরতত েচদ হয় যতামার সামতন দাাঁচড়তয় মরে। 

উদয়। যতাতদর কী িাই েল্ যদচখ। 

অতনতক। আমরা যতামাতক িাই। 

উদয়। আমাতক চনতয় যতাতদর যকাতনা লাভ হতে না যর- দুঃখই পাচে। 
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তৃতীয়। আমাতদর দুঃখই ভাতলা, চকন্তু যতামাতক আমরা চনতয় োে। 

িতুথথ। আমাতদর মাধেপুতর যিতলতমতয়রা পেথন্ত কাাঁদতি, যস চক যকেল ভাত 

না যপতয়। তা নয়। তুচম 

িতল এতসি ে'তল। যতামাতক আমরা ধতর চনতয় োে। 

উদয়। আতর িুপ কর্, িুপ কর্। ও কথা েচলস যন। 

পঞ্চম। রাজা যতামাতক িাড়তে না। আমরা যতামাতক যজার কতর চনতয় োে। 

আমরা রাজাতক মাচন যন — 

আমরা যতামাতক রাজা করে। 

প্রতাপাচদততযর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। কাতক মাচনস যন যর। যতারা কাতক রাজা করচে। 

প্রজাগণ। মহারাজ, যপন্নাম হই। 

প্রথম। আমরা যতামার কাতি দরোর করতত এতসচি। 

প্রতাপ। চকতসর দরোর? 

প্রথম। আমরা েুেরাজতক িাই। 

প্রতাপ। েচলস কী যর। 

সকতল। হাাঁ মহারাজ, আমরা েুেরাজতক মাধেপুতর চনতয় োে। 

প্রতাপ। আর ফাাঁচক চদচে! খাজনা যদোর নামচট করচে যন! 

সকতল। অন্ন চেতন মরচি যে। 

প্রতাপ। মরতত যতা সকলতকই হতে। যেটারা, রাজার যদনা োচক যরতখ মরচে? 

প্রথম। আো, আমরা না যখতয়ই খাজনা যদে, চকন্তু েুেরাজতক আমাতদর 

দাও। মচর যতা ওাঁরই হাতত মরে। 

প্রতাপ। যস েতড়া যদচর যনই। যতাতদর সদথার যকাথায় যর? 

চিতীয়। ( প্রথমতক যদখাইয়া) এই-তে আমাতদর গতণশ্ সদথার। 

প্রতাপ। ও নয়- যসই তেরাগীটা। 

প্রথম। আমাতদর ঠাকুর। চতচন যতা পুতজায় েতসতিন। এখনই আসতেন। ঐ-

যে এতসতিন। 

ধনঞ্জয় তেরাগীর প্রতেশ্ 



পররত্রাণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
8

 

সূরিপত্র  

ধনঞ্জয়। দয়া েখন হয় তখন সাধনা না কতরই পাওয়া োয়। ভয় চিল, 

কাঙালতদর দরজা যথতকই চফরতত হয় ো। প্রভুর কৃপা হল, রাজাতক অমচন যদখতত 

যপলুম। ( উদয়াচদততযর প্রচত) আর, এই আমাতদর হৃদতয়র রাজা। ওতক রাজা 

েলতত োই, েন্ধু েতল যফচল। 

উদয়। ধনঞ্জয়! 

ধনঞ্জয়। কী রাজা। চক ভাই। 

উদয়। এখাতন যকন এতল। 

ধনঞ্জয়। যতামাতক না যদতখ থাকতত পাচর যন যে। 

উদয়। মহারাজ রাগ করতিন। 

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগুন জ্বলতি তে ুপতে মরতত োয়। 

প্রতাপ। তুচম এই-সমস্ত প্রজাতদর যখচপতয়ি? 

ধনঞ্জয়। যখপাই তেচক। চনতজ যখচপ, ওতদরও যখপাই, এই যতা আমাতদর 

কাজ। 

গান 

আমাতর    পাড়ায় পাড়ায় যখচপতয় যেড়ায় 

যকান্ যখপা যস। 

ওতর    আকাশ্ জুতড় যমাহন সুতর 

কী যে োতজ যকান্ োতাতস। 

ওতর যখপার দল, গান ধর্ যর- হাাঁ কতর দাাঁচড়তয় রইচল যকন? রাজাতক 

যপতয়চিস, আনন্দ কতর যন। রাজা 

আমাতদর মাধেপুতরর নৃতযটা যদতখ চনক।  

  

সকতল চমচলয়া নৃতযগীত 

  

যগল যর যগল যেলা, পাগতলর যকমন যখলা-  

যডতক    যস আকুল কতর, যদয় না ধরা। 

তাতর    কানন চগচর খুাঁতজ চফচর 

যকাঁতদ মচর যকান্ হুতাতশ্। 
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(প্রতাপাচদততযর মুতখর চদতক িাচহয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন চনষ্ঠুর 

যসতজ এ কী লীলা হতে। ধরা 

যদতে না েতল পণ কতরচিতল, আমরা ধরে েতল যকামর যোঁতধ যেচরতয়চি। 

প্রতাপ। যদতখা তেরাগী, তুচম অমন পাগলাচম কতর আমাতক যভালাতত পারতে না। 

এখন কাতজর কথা যহাক। মাধেপুতরর প্রায় দ েিতরর খাজনা োচক — যদতে চক 

না েতলা। 

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, যদে না। 

প্রতাপ। যদতে না! এতেতড়া আস্পধথা। 

ধনঞ্জয়। ো যতামার নয় তা যতামাতক চদতত পারে না। 

প্রতাপ। আমার নয়! 

ধনঞ্জয়। আমাতদর ক্ষুধার অন্ন যতামার নয়। চেচন আমাতদর প্রাণ চদতয়তিন এ 

অন্ন যে তাাঁর, এ আচম যতামাতক চদই কী েতল। 

প্রতাপ। তুচমই প্রজাতদর োরণ কতরতি খাজনা চদতত? 

ধনঞ্জয়। হাাঁ মহারাজ, আচমই যতা োরণ কতরচি। ওরা মূখথ, ওরা যতা যোতে 

না — যপয়াদার ভতয় সমস্তই 

চদতয় যফলতত িায়। আচমই েচল, আতর আতর এমন কাজ করতত যনই- প্রাণ 

চদচে তাাঁতক প্রাণ চদতয়তিন চেচন — 

যতাতদর রাজাতক প্রাণহতযার অপরাধী কচরস যন।  

প্রতাপ। যদতখা ধনঞ্জয়, যতামার কপাতল দুঃখ আতি। 

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপাতল চিল তাতক আমার েুতকর উপর েচসতয়চি মহারাজ, 

যসই দুঃখই যতা আমাতক 

ভুতল থাকতত যদয় না। যেখাতন েযথা যসইখাতনই হাত পতড়- েযথা আমার 

যোঁতি থাক।  

প্রতাপ। যদতখা তেরাগী, যতামার িাল যনই, িুতলা যনই — চকন্তু এরা সে গৃহস্থ 

মানুষ, এতদর যকন চেপতদ যফলতত িাে। ( প্রজাতদর প্রচত) যদখ যেটারা, আচম 

েলচি, যতারা সে মাধেপুতর চফতর ো।– তেরাগী, তুচম এইখাতনই রইতল। 

প্রজাগণ। আমাতদর প্রাণ থাকতত যস যতা হতে না। 
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ধনঞ্জয়। যকন হতে না যর। যতাতদর েুচদ্ধ এখনও হল না। রাজা েলতল ‘ তেরাগী 

তুচম রইতল ', যতারা েলচল ‘ না তা হতে না ' — আর তেরাগী লক্ষ্মীিাড়াটা চক 

যভতস এতসতি? তার থাকা না-থাকা যকেল রাজা আর যতারা চঠক কতর চদচে? 

গান 

রইল ে'তল রাখতল কাতর, 

হুকুম যতামার ফলতে কতে? 

যতামার     টানাটাচন চটকতে না ভাই, 

রোর যেটা যসটাই রতে। 

ো খুচশ্ তাই করতত পাতরা, 

গাতয়র যজাতর রাতখা মাতরা-  

োাঁর গাতয় সে েযথা োতজ 

চতচন ো সন যসটাই সতে। 

অতনক যতামার টাকা কচড়, 

অযনক দড়া অতনক দচড়, 

অতনক অশ্ব অতনক করী, 

অতনক যতামার আতি ভতে। 

ভােি হতে তুচমই ো িাও, 

জগৎ টাতক তুচমই নািাও-  

যদখতে হঠাৎ নয়ন খুতল 

হয় না যেটা যসটাও হতে। 

মন্ত্রীর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। তুচম চঠক সমতয়ই এতসি। এই তেরাগীতক এইখাতনই ধতর যরতখ 

দাও। ওতক মাধেপুতর যেতত 

যদওয়া হতে না। 

মন্ত্রী। মহারাজ — 

প্রতাপ। কী। হুকুমটা যতামার মতনর মততা হতে না েুচে। 

উদয়। মহারাজ, তেরাগীঠাকুর সাধুপুরুষ। 
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প্রজারা। মহারাজ, এ আমাতদর সহয হতে না। মহারাজ, অকলযাণ হতে। 

ধনঞ্জয়। আচম েলচি, যতারা চফতর ো। হুকুম হতয়তি আচম দচদন রাজার কাতি 

থাকে, যেটাতদর যসটা সহয 

হল না। 

প্রজারা। আমরা এইজতনযই চক দরোর করতত এতসচিলুম? আমরা 

েুেরাজতকও পাে না, যতামাতকও 

হারাে? 

ধনঞ্জয়। যদখ , যতাতদর কথা শুনতল আমার গা জ্বালা কতর। হারাচে চক যর 

যেটা। আমাতক যতাতদর গাাঁতঠ 

যোঁতধ যরতখচিচল? যতাতদর কাজ হতয় যগতি, এখন পালা সে পালা। 

প্রজারা। মহারাজ, আমরা চক আমাতদর েুেরাজতক পাে না। 

প্রতাপ। না। 
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চিতীয় দৃশ্য 

অন্তুঃপুর 

সুরমা ও চেভা 

সুরমা। চেভা, ভাই চেভা, যতার যিাতখ েচদ জল যদখতুম তা হতল আমার 

মনটা যে যখালসা হত। যতার 

হতয় যে আমার কাাঁদতত ইো কতর ভাই, সে কথাই চক এমচন কতর যিতপ 

রাখতত হয়। 

চেভা। যকাতনা কথাই যতা িাপা রইল না েউরানী। ভগোন যতা লজ্জা রাখতলন 

না। 

সুরমা। আচম যকেল এই কথাই ভাচে যে, জগতত সে দাহই জুচড়তয় োয়। 

আজতকর মততা এমন কপাল-তপাড়া সকাল যতা যরাজ আসতে না। সংসার লজ্জা 

চদততও যেমন, লজ্জা চমচটতয় চদততও যতমচন। সে ভাঙাতিারা জুতড় আোর যদখতত 

যদখতত চঠক হতয় োয়। 

চেভা। চঠক নাও েচদ হতয় োয় তাততই ো কী। যেটা হয় যসটা যতা সইততই 

হয়।  

সুরমা। শুতনচিস যতা চেভা, মাধেপুর যথতক ধনঞ্জয় তেরাগী এতসতিন। তাাঁর 

যতা খুে নাম শুতনচি, েতড়া ইো কতর তাাঁর গান শুচন। গান শুনচে চেভা? ঐ যদখ, 

যকেল অতটকুু মাথা নাড়তল হতে না। যলাক চদতয় েতল পাচঠতয়চি, আজ যেন 

একোর মচন্দতর গান গাইতত আতসন, তা হতল আমরা উপতরর  র যথতক শুনতত 

পাে! ও কী, পালাচেস যকাথায়? 

চেভা। দাদা আসতিন। 

সুরমা। তা, এলই ো দাদা। 

চেভা। না, আচম োই েউরানী। 

[ প্রস্থান 

সুরমা। আজ ওর দাদার কাতিও মুখ যদখাতত পারতি না। 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 
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আজ ধনঞ্জয় তেরাগীতক আমাতদর মচন্দতর গান গাোর জনয যডতক পাচঠতয়চি। 

উদয়। যস যতা হতে না। 

সুরমা। যকন? 

উদয়। তাাঁতক মহারাজ কতয়দ কতরতিন। 

সুরমা। কী সেথনাশ্, অমন সাধুতক কতয়দ কতরতিন? 

উদয়। ওটা আমার উপর রাগ কতর। চতচন জাতনন আচম তেরাগীতক ভচি 

কচর, মহারাতজর কচঠন আতদতশ্ও আচম তাাঁর গাতয় হাত চদই চন- যসইজনয আমাতক 

যদচখতয় চদতলন রাজকােথ যকমন কতর করতত হয়। 

সুরমা। চকন্তু এগুতলা যে অমেতলর কথা- শুনতল ভয় হয়। কী করা োতে! 

উদয়। মন্ত্রী আমার অনুতরাতধ তেরাগীতক গারতদ না চদতয় তাাঁর োচড়তত লুচকতয় 

রাখতত রাচজ হতয়চিতলন। চকন্তু ধনঞ্জয় চকিুততই রাচজ হতলন না। চতচন েলতলন, 

আচম গারতদই োে, যসখাতন েত কতয়চদ আতি তাতদর প্রভুর নামগান শুচনতয় 

আসে। চতচন যেখাতনই থাকুন তাাঁর জতনয কাউতকই ভােতত হতে না, তাাঁর ভােনার 

যলাক উপতর আতিন। 

সুরমা। মাধেপুতরর প্রজাতদর জতনয আচম সে চসতধ সাচজতয় যরতখচি, যকাথায় 

সে পাঠাে? 

উদয়। যগাপতন পাঠাতত হতে। চনতেথাধগুতলা আমাতক রাজা রাজা কতর 

যিাঁিাচেল, মহারাজা যসটা শুনতত যপতয়তিন — চনশ্চয় তাাঁর ভাতলা লাতগ চন। এখন 

যতামার  র যথতক তাতদর খাোর পাঠাতনা হতল মতন কী সতন্দহ করতেন েলা োয় 

না। 

সুরমা। আো, যস আচম চেভাতক চদতয় পাচঠতয় যদে। চকন্তু আচম ভােচি, কাল 

রাতত্র োরা পাহারায় চিল যসই সীতারাম-ভাগেততর কী দশ্া হতে! 

উদয়। মহারাজ ওতদর গাতয় হাত যদতেন না, যস ভয় যনই। 

সুরমা। যকন? 

উদয়। মহারাজ কখতনা যিাতটা চশ্কারতক েধ কতরন না। যদখতল না, রমাই 

ভাাঁড়তক চতচন যিতড় চদতলন। 

সুরমা। চকন্তু শ্াচস্ত যতা চতচন একজন কাউতক না চদতয় থাকতেন না। 
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উদয়। যস যতা আচম আচি। 

সুরমা। ও কথা যোতলা না। 

উদয়। েলতত োরণ কর যতা েলে না। চকন্তু চেপতদর জতনয চক প্রস্তুত হতত 

হতে না। 

সুরমা। আচম থাকতত যতামার চেপদ  টতে যকন? সে চেপদ আচম যনে। 

উদয়। তুচম যনতে? তার যিতয় চেপদ আমার আর আতি না চক? োই যহাক, 

সীতারাম-ভাগেততর অন্নেতস্ত্রর একটা েযেস্থা কতর চদতত হতে। 

সুরমা। তুচম চকন্তু চকিু যকাতরা না। তাতদর জতনয ো করোর ভার যস আচম 

চনতয়চি। 

উদয়। না, না, এতত তুচম হাত চদতয়া না। 

সুরমা। আচম যদে না যতা যক যদতে? ও যতা আমারই কাজ। আচম সীতারাম 

ভাগেততর স্ত্রীতদর যডতক পাচঠতয়চি। 

উদয়। সুরমা, তুচম েতড়া অসােধান। 

সুরমা। আমার জতনয তুচম চকিু যভতো না। আসল ভােনার কথা কী জান? 

উদয়। কী েতলা যদচখ। 

সুরমা। ঠাকুরজামাই তাাঁর ভাাঁড়তক চনতয় যে কাণ্ডচট করতলন, চেভা যসজতনয 

লজ্জায় মতর যগতি। 

উদয়। লজ্জার কথা তেচক। 

সুরমা। এতচদন স্বামীর অনাদতর োতপর 'পতরই তার অচভমান চিল — আজ 

যে তার যসই অচভমান করোরও মুখ রইল না। োতপর চনষ্ঠরুতার যিতয় তার স্বামীর 

এই নীিতা তাতক অতনক যেচশ্ যেতজতি! এতক যতা ভাচর িাপা যমতয়, তার পতর 

এই কাণ্ড! আজ যথতক যদতখা, ওর স্বামীর কথা আমার কাতিও েলতত পারতে না। 

স্বামীর গেথ যে স্ত্রীতলাতকর যভতঙতি জীেন তার পতক্ষ যোো, চেতশ্ষত চেভার মততা 

যমতয়। 

উদয়। ভগোন চেভাতক দুঃখ েতথ্ চদতলন, যতমচন সহয করোর শ্চিও 

চদতয়তিন। 

সুরমা। যস শ্চির অভাে যনই- চেভা যতামারই যতা যোন েতট। 

উদয়। আমার শ্চি যে তুচম। 
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সুরমা। তাই েচদ হয় যতা যসও যতামারই শ্চিতত। 

উদয়। আমার যকেলই ভয় হয় যতামাতক েচদ হারাই তা হতল-  

সুরমা। তা হতল যতামার যকাতনা অচন্ হতে না। যদতখা, একচদন ভগোন 

প্রমাণ কচরতয় যদতেন যে, যতামার মহ্ত্ব  একলা যতামাততই। 

উদয়। আমার যস প্রমাতণ কাজ যনই। 

সুরমা। ভাগেততর স্ত্রী অতনকক্ষণ দাাঁচড়তয় আতি। 

উদয়। আো, িললুম, চকন্তু যদতখা-  

[ প্রস্থান 

ভগেততর স্ত্রীর প্রতেশ্ 

সরমা। যভার রাতত্র আচম যে টাকা আর কাপড় পাচঠতয়চি তা যতাতদর হাতত 

চগতয় যপৌাঁতিতি যতা? 

ভাগেততর স্ত্রী। যপৌাঁতিতি মা, চকন্তু তাতত আমাতদর কতচদন িলতে? যতামরা 

আমাতদর সেথনাশ্ করতল! 

সুরমা। ভয় যনই কাচমনী! আমার েতচদন খাওয়াপরা জুটতে যতাতদরও 

জুটতে। আজও চকিু চনতয় ো। চকন্তু এখাতন যেচশ্ক্ষণ থাচকস যন! 

[ উভতয়র প্রস্থান 

রাজমচহষী ও োমীর প্রতেশ্ 

রাজমচহষী। এত েড় একটা কাণ্ড হতয় যগল, আচম জানততও পারলুম না। 

োমী। মহারানীমা, যজতনই ো লাভ হত কী। তুচম যতা যঠকাতত পারতত না! 

রাজমচহষী। সকাতল উতঠ আচম ভােচি হল কী- জামাই েুচে রাগ কতরই যগল! 

এ চদতক যে এমন সেথনাতশ্র উদ তোগ হচেল, তা মতন আনততও পাচর চন। তুই 

যস রাতত্রই জানচতস, আমাতক ভাাঁচড়তয়চিচল। 

োমী। জানতল তুচম যে ভতয়ই মতর যেতত! তা মা, আর ও কথায় কাজ যনই- 

ো হতয় যগতি যস হতয় যগতি। 

রাজমচহষী। হতয় িুকতল যতা োাঁিতুম- এখন যে আমার উদতয়র জতনয ভয় 

হতে! 

োমী। ভয় খুে চিল, চকন্তু যস যকতট যগতি। 
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রাজমচহষী। কী কতর কাটল। 

োমী। মহারাজার রাগ েউরানীর উপর পতড়তি। চতচনও আো যমতয় ো যহাক- 

আমাতদর মহারাতজর ভতয় েম কাাঁতপ, চকন্তু ওাঁর ভয় ডর যনই! োতত তাাঁরই উপতর 

সে রাগ পতড় চতচন ইতে কতরই যেন তার যজাগাড় করতিন। 

রাজমচহষী। তার জতনয যতা যেচশ্ যজাগাড় করোর দরকার যদচখ যন। মহারাজ 

যে ওতক চেদায় করতত পারতলই োাঁতিন। এোতর আর যতা যঠচকতয় রাখতত পারা 

োতে না। তা যতাতক ো েতলচিলুম যসটা চঠক আতি যতা! 

োমী। যস-সমস্তই ততচর হতয় রতয়তি, যস জতনয যভতো না। 

রাজমচহষী। আর যদচর কচরস যন, আজতকই োতত-  

োমী। যস আমাতক েলতত হতে না, চকন্তু — 

রাজমচহষী। ো হয় হতে- অত ভােতত পাচর যন — ওতক চেদায় করতত 

পারতলই আপাতত মহারাতজর রাগ পতড় োতে, নইতল উদয়তক োাঁিাতত পারা োতে 

না। তুই ো, শ্ীঘ্র কাজ যসতর আয়। 

োমী। আচম যস চঠক কতরই এতসচি- এতক্ষতণ হয়ততা — 

[ প্রস্থান 

রাজমচহষী। কী জাচন োমী, ভয়ও হয়। 

প্রতাপাচদততযর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। মচহষী! 

মচহষী। কী মহারাজ! 

প্রতাপ। এসে কাজ চক আমাতক চনতজর হাতত করতত হতে? 

মচহষী। কী কাজ। 

প্রতাপ। ঐ-তে আচম যতামাতক েতলচিলুম শ্রীপুতরর যমতয়তক তার চপত্রালতয় 

দূর কতর চদতত হতে- এ কাজটা চক আমার তসনয-তসনাপচত চনতয় করতত হতে? 

মচহষী। আচম তার জতনয েতন্দােস্ত করচি। 

প্রতাপ। েতন্দােস্ত! এর আোর েতন্দােস্ত চকতসর! আমার রাতজয কজন 

পালচকর যেহারা জুটতে না- না চক? 

মচহষী। যসজতনয নয় মহারাজ। 

প্রতাপ। ততে কী জতনয। 
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মচহষী। যদতখা, ততে খুতল েচল! ঐ েউ আমার উদয়তক যেন জাদ কতর 

যরতখতি যস যতা তুচম জান। ওতক েচদ োতপর োচড় পাচঠতয় চদই তা হতল-  

প্রতাপ। এমন জাদ যতা যভতঙ চদতত হতে- এ োচড় যথতক ঐ যমতয়টাতক 

চনেথাচসত কতর চদতলই জাদ ভাঙতে। 

মচহষী। মহারাজ, এ-সে কথা যতামরা েুেতে না- আচম চঠক কতরচি। 

প্রতাপ। কী চঠক কতরি জানতত িাই। 

মচহষী। আচম োমীতক চদতয় মেলার কাি যথতক ওষুধ আচনতয়চি। 

প্রতাপ। ওষুধ চকতসর জতনয? 

মচহষী। ওতক ওষুধ খাওয়াতলই ওর জাদ যকতট োতে। মেলার ওষুধ অেযথথ, 

সকতলই জাতন। 

প্রতাপ। আচম যতামার ওষুধ-টষুধ েুচে যন- আচম এক ওষুধ জাচন- যশ্ষকাতল 

যসই ওষুধ প্রতয়াগ করে। আচম যতামাতক েতল রাখচি, কাল েচদ ওই শ্রীপুতরর 

যমতয় শ্রীপুতর চফতর না োয় তা হতল আচম উদয়তক সুদ্ধ চনেথাসতন পাঠাে- এখন 

ো করতত হয় কতরাতগ। 

মচহষী। আর যতা োাঁচি যন। কী যে করে মাথামুণ্ডু যভতে পাই যন। 

[ প্রস্থান 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। সীতারাম-ভাগেততর যেতন েন্ধ হতয়তি, যস চক রাজতকাতষ অথথ যনই 

েতল? 

উদয়। না মহারাজ, আচম েলপূেথক তাতদর কতথতেয োধা চদতয়চি, আমাতক 

তারই দণ্ড যদোর জতনয। 

প্রতাপ। েউমা তাতদর যগাপতন অথথসাহােয করতিন। 

উদয়। আচমই তাাঁতক সাহােয করতত েতলচি। 

প্রতাপ। আমার ইোর অপমান করোর জতনয? 

উদয়। না মহারাজ, যে দণ্ড আমারই প্রাপয তা চনতজ গ্রহণ করোর জতনয। 

প্রতাপ। আচম আতদশ্ করচি, ভচেষযতত তাতদর আর যেন অথথসাহােয না করা 

হয়।  

উদয়। আমার প্রচত আতরা গুরুতর শ্াচস্তর আতদশ্ হল। 
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প্রতাপ। আর েউমাতক যোতলা, চতচন আমাতক এতকোতরই ভয় কতরন না- 

দী থকাল তাাঁতক প্রশ্রয় যদওয়া হতয়তি েতলই এ রকম  টতত যপতরতি, চকন্তু চতচন 

জানতত পারতেন স্পধথা প্রকাশ্ করা চনরাপদ নয়। চতচন মতন রাতখন যেন আমার 

রাজোচড় আমার রাজতত্বর োইতর নয়। 

[ উভতয়র প্রস্থান 

মচহষী ও োমীর প্রতেশ্ 

মচহষী। ওষুতধর কী করচল? 

োমী। যস যতা এতনচি — পাতনর সতে যসতজ চদতয়চি। 

মচহষী। খাাঁচট ওষুধ যতা? 

োমী। খুে খাাঁচট। 

মচহষী। খুে কড়া ওষুধ হওয়া িাই, এক চদতনই োতত কাজ হয়। মহারাজ 

েতলতিন কালতকর মতধয েচদ সুরমা চেদায় না হয়, তা হতল উদয়তক সুদ্ধ 

চনেথাসতনর পাঠাতেন। আচম যে কী কপাল কতরচিলুম। 

োমী। কড়া ওষুধ যতা েতট। েতড়া ভয় হয় মা, কী হতত কী  তট।  

মচহষী। ভয়-ভােনা করোর সময় যনই োমী, একটা চকিু করততই হতে। 

মহারাজতক যতা জাচনস- যকাঁতদতকতট মাথা খুাঁতড় তাাঁর কথা নড়াতনা োয় না। উদতয়র 

জতনয আচম চদনরাচত্র যভতে মরচি। ওই েউটাতক চেদায় করতত পারতল তে ু

মহারাতজর রাগ একট ুকম পড়তে। ও যেন ওাঁর িক্ষশু্ূল হতয়তি। 

োমী। তা যতা জাচন। চকন্তু ওষুতধর কথা যতা েলা োয় না। যদতখা, যশ্ষকাতল 

মা, আচম যেন চেপতদ না পচড়। আর, আমার োজুেন্দর কথাটা মতন যরতখা। 

মচহষী। যস আমাতক েলতত হতে না। যতাতক যতা যগাটিড়াটা আগাম চদতয়চি। 

োমী। শুধু যগাট নয় মা, োজুেন্দ িাই। 

[ প্রস্থান 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

মচহষী। োো উদয়, সুরমাতক োতপর োচড় পাঠাতনা োক। 

উদয়। যকন মা, সুরমা কী অপরাধ কতরতি। 

মচহষী। কী জাচন োিা, আমরা যমতয়মানুষ চকিু েুচে না, েউমাতক োতপর 

োচড় পাচঠতয় মহারাতজর রাজকাতেথর যে কী সুতোগ হতে মহারাজই জাতনন। 
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উদয়। মা, রাজোচড়তত েচদ আমার স্থান হতয় থাতক ততে সুরমার চক হতে 

না? যকেল স্থানটুকু মাত্রই তার চিল, তার যেচশ্ যতা আর চকিু যস পায় চন। 

মচহষী। ( সতরাদতন) কী জাচন োো, মহারাজ কখন কী যে কতরন চকিু েুেতত 

পাচর যন। চকন্তু তাও েচল োিা, আমাতদর েউমাও েতড়া ভাতলা যমতয় নয়। ও 

রাজোচড়তত প্রতেশ্ কতর অেচধই এখাতন আর শ্াচন্ত যনই। হাড় জ্বালাতন হতয় 

যগল। তা, ও চদনকতক োতপর োচড়ততই োক-না যকন, যদখা োক, চক েল োিা? 

ও চদনকতক এখান যথতক যগতলই যদখতত পাতে, োচড়র শ্রী যফতর চক না। 

[ উদয় নীরে থাচকয়া চকয়ৎ কাল পতর প্রস্থান 

সরুমার প্রতেশ্ 

সুরমা। কই এখাতন যতা চতচন যনই। 

মচহষী। যপাড়ামুখী, আমার োিাতক তুই কী কচল্ল? আমার োিাতক আমায় 

চফচরতয় যদ। এতস অেচধ তুই তার কী সেথনাশ্ না কচল্ল। অেতশ্তষ- যস রাজার 

যিতল- তার হাতত যেচড় না চদতয় চক তুই ক্ষান্ত হচে চন। 

সুরমা। যকাতনা ভয় যনই মা। যেচড় এোর ভাঙল। আচম েুেতত পারচি আমার 

চেদায় হোর সময় হতয় এতসতি- আর েতড়া যদচর যনই। আচম আর দাাঁড়াতত পারচি 

যন। েুতকর চভতর যেন আগুন জ্বতল োতে। যতামার পাতয়র ধুতলা চনতত এলুম। 

অপরাধ ো-চকিু কতরচি মাপ যকাতরা। ভগোন করুন, যেন আচম যগতলই শ্াচন্ত 

হয়।  

[পদধূচল লইয়া প্রস্থান 

মচহষী। ওষুধ যখতয়তি েুচে! চেপদ চকিু  টতে না যতা? যে ো েলুক, েউমা 

চকন্তু লক্ষ্মী যমতয়। ওতক এমন যজার কতর চেদায় করতল চক ধতমথ সইতে। োমী, 

োমী! 

োমীর প্রতেশ্ 

োমী। কী মা। 

মচহষী। ওষুধটা চক েড্ড কড়া হতয়তি? 

োমী। তুচম যতা কড়া ওষুতধর কথাই েতলচিতল। 

মচহষী। চকন্তু চেপদ  টতে না যতা? 

োমী। আপদ-চেপতদর কথা েলা োয় চক। 
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মচহষী। সচতয েলচি োমী, আমার মনটা যকমন করতি। ওষুধটা চক যখতয়তি 

চঠক জাচনস। 

োমী। যেচশ্ক্ষণ নয়- এই খাচনকক্ষণ হল যখতয়তি। 

মচহষী। যদখলুম মুখ এতকোতর সাদা যফকাতশ্ হতয় যগতি। কী করলুম যক 

জাতন। হচর, রক্ষা কতরা। 

োমী। যতামরা যতা ওতক চেদায় করততই যিতয়চিতল। 

মচহষী। না, না, চি চি — অমন কথা েচলস যন। যদখ , আচম যতাতক আমার 

এই গলার হারগািটা চদচে, তইু চশ্গচগর যদৌতড় চগতয় মেলার কাি যথতক এর 

উলতটা ওষুধ চনতয় আয়-তগ। ো োমী, ো। চশ্গচগর ো। 

[ োমীর প্রস্থান 

চেভার সতরাদতন প্রতেশ্ 

চেভা। মা, মা, কী হল মা। 

মচহষী। কী হতয়তি চেভু। 

চেভা। েউচদচদর এমন হল যকন মা। যতামরা তাতক কী করতল মা। কী 

খাওয়াতল। 

মচহষী। ( উচ্চস্বতর) ওতর, োমী, োমী, চশ্গচগর যদৌতড় ো — ওতর, ওষুধ 

চনতয় আয়। 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

মচহষী। োো উদয়, কী হতয়তি োপ। 

উদয়। সুরমা চেদায় হতয়তি মা, এোর আচম চেদায় হতত এতসচি — আর 

এখাতন নয়। 

মচহষী। ( কপাতল করা াত কচরয়া) কী সেথনাশ্ হল যর, কী সেথনাশ্ হল। 

উদয়। ( প্রণাম কচরয়া) িললুম ততে। 

মচহষী। ( হাত ধচরয়া) যকথায় োচে োপ। আমাতক যমতর যফতল চদতয় ো। 

চেভা। ( পা জড়াইয়া) যকাথায় োতে দাদা। আমাতক কার হাতত চদতয় োতে। 

উদয়। যতাতক কার হাতত চদতয় োে। আচম হতভাগা িাড়া যতার যক আতি। 

ওতর চেভা, তইুই আমাতক যটতন রাখচল — নইতল এ পাপ-োচড়তত আচম আর এক 

মুহূতথ থাকতুম না। 
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চেভা। েুক যফতট যগল দাদা, েুক যফতট যগল। 

উদয়। দুঃখ কচরস যন চেভা, যে যগতি যস সুতখ যগতি। এ োচড়তত এতস যসই 

যসানার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম যপল। ওখাতন চকতসর যগালমাল।  

(োতায়ন হইতত নীতি িাচহয়া) প্রজারা এতসতি যদখচি। ওতদর চেদায় কতর 

চদতয় আচস যগ। 

[ প্রস্থান 
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তৃতীয় দৃশ্য 

নীতির আচঙনায় মাধেপুতরর প্রজাদল 

  

প্রথম। ( উচ্চস্বতর) আমরা এখাতন হতযা চদতয় পতড় থাকে।  

চিতীয়। আমরা এখাতন না যখতয় মরে। 

প্রহরীর প্রতেশ্ 

প্রহরী। এরা সে তেরাগী ঠাকুতরর যিলা, এতদর গাতয় হাত চদতত ভয় কতর। 

চকন্তু যেরকম যগালমাল লাচগতয়তি, এখনই মহারাতজর কাতন োতে — মুশ্চকতল 

পড়ে। কী োো, যতামরা চমতি যিাঁিাতমচি করি যকন েতলা যতা। 

সকতল। আমরা রাজার কাতি দরোর করে। 

প্রহরী। আমার পরামশ্থ যশ্ান্ োো, দরোর করতত চগতয় মরচে। যতারা যনহাত 

যিাতটা েতলই মহারাজ যতাতদর গাতয় হাত যদন চন, চকন্তু হাোমা েচদ কচরস যতা 

একচট প্রাণীও রক্ষা পাচে যন। 

প্রথম। আমরা আর যতা চকিুই িাই যন, যে গারতদ োো আতিন আমরাও 

যসখাতন থাকতত িাই। 

প্রহরী। ওতর, িাই েতল্লই হতে এমন যদশ্ এ নয়। 

চিতীয়। আো, আমরা আমাতদর েুেরাজতক যদতখ োে। 

প্রহরী। চতচন যতাতদর ভতয়ই লুচকতয় যেড়াতেন। 

তৃতীয়। তাাঁতক না যদতখ আমরা োে না। 

সকতল। ( ঊর্ধ্থস্বতর) যদাহাই েুেরাজ োহাদর। 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

  

উদয়। আচম যতাতদর হুকুম করচি যতারা যদতশ্ চফতর ো। 

প্রথম। যতামার হুকুম মানে — আমাতদর ঠাকুরও হুকুম কতরতি, তাাঁর হুকুমও 

মানে— চকন্তু যতামাতক আমরা চনতয় োে। 

উদয়। আমায় চনতয় কী হতে। 

প্রথম। যতামাতক আমাতদর রাজা করে। 
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উদয়। যতাতদর যতা েতড়া আস্পধথা হতয়তি। এমন কথা মুতখ আচনস। যতাতদর 

চক মরোর জায়গা চিল না। 

চিতীয়। মরতত হয় মরে, চকন্তু আমাতদর আর দুঃখ সহয হয় না। 

তৃতীয়। আমাতদর যে েুক যকমন কতর ফাটতি তা চেধাতাপুরুষ জাতনন। 

িতুথথ। রাজা, যতামার দুঃতখ আমাতদর কচলজা জ্বতল যগল। 

পঞ্চম। আমরা যজার কতর চনতয় োে, যকতড় চনতয় োে। 

উদয়। আো, যশ্ান্ , আচম েচল- যতারা েচদ যদচর না কতর এখনই যদতশ্ িতল 

োস, তা হতল আচম মহারাতজর কাতি চনতজ মাধেপুতর োোর দরোর করে। 

প্রথম। সতে আমাতদর ঠাকুরতকও চনতয় োতে? 

উদয়। যি্া করে। চকন্তু, আর যদচর না। এই মুহূততথ যতারা এখান যথতক 

চেদায় হ। 

প্রজারা। আো, আমরা চেদায় হলুম। জয় যহাক। যতামার জয় যহাক। 
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তৃতীয় অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

মন্ত্রী ও প্রতাপাচদতয 

মন্ত্রী। েুেরাজ কারাদণ্ড যতা এতচদন যভাগ করতলন, এখন যিতড় চদন। 

প্রতাপ। কারাদণ্ড যদোর কারণ  তটচিল, যিতড় যদোর যতা কারণ  তট চন। 

মন্ত্রী। যকেল সতন্দহমাতত্র ওাঁতক শ্াচস্ত চদতয়তিন। প্রমাণ যতা পান চন। 

প্রতাপ। মাধেপুতরর প্রজারা দরখাস্ত চনতয় চদচল্লতত িতলচিল, হাতত হাতত ধরা 

পতড়চিল, যসও চক তুচম অচেশ্বাস কর। 

মন্ত্রী। আতজ্ঞ না মহারাজ, অচেশ্বাস করচি যন। 

প্রতাপ। ওরা তাতত চলতখতি আচম চদল্লীশ্বতরর শ্ত্রু, ওতদর ইো আমাতক 

চসংহাসন যথতক নাচমতয় উদয়তক চসংহাসন যদওয়া হয়-এ কথাগুতলা যতা চঠক? 

মন্ত্রী। আতজ্ঞ হাাঁ, যস দরখাস্ত যতা আচম যদতখচি। 

প্রতাপ। এর যিতয় তুচম আর কী প্রমাণ িাও। 

মন্ত্রী। চকন্তু এর মতধয আমাতদর েুেরাজ আতিন, এ কথা আচম চকিুততই 

চেশ্বাস করতত পাচর যন। 

প্রতাপ। যতামার চেশ্বাস চকংো যতামার আন্দাতজর উপর চনভথর কতর যতা আচম 

রাজকােথ িালাতত পাচর যন। েচদ চেপদ  তট ততে ‘ ঐ ো, মন্ত্রী আমার ভুল চেশ্বাস 

কতরচিল ' েতল যতা চনষ্কৃচত পাে না। 

মন্ত্রী। চকন্তু নযায়চেিার করা রাজতত্বর অে মহারাজ। েেুরাজতক যে সতন্দতহ 

কারাদণ্ড চদতয়তিন তার েচদ যকাতনা মূল না থাতক তা হতলও রাজকাতেথর মেল 

হতে না। 

প্রতাপ। রাজযরক্ষা সহজ েযাপার নয় মন্ত্রী। অপরাধ চনশ্চয় প্রমাণ হতল তার 

পতর দণ্ড যদওয়াই যে রাজার কতথেয তা আচম মতন কচর যন। যেখাতন সতন্দহ করা 
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োয় চকংো যেখাতন ভচেষযততও অপরাতধর সভােনা আতি, যসখাতনও রাজা দণ্ড 

চদতত োধয। 

মন্ত্রী। আপচন রাগ করতেন, চকন্তু আচম এ যক্ষতত্র সতন্দহ চকংো ভচেষযৎ 

অপরাতধর সভােনা পেথন্ত কল্পনা করতত পাচর যন। 

প্রতাপ। মাধেপুতরর প্রজারা এখাতন এতসচিল চক না? 

মন্ত্রী। হাাঁ। 

প্রতাপ। তারা ওতকই রাজা করতত যিতয়চিল চক না? 

মন্ত্রী। হাাঁ যিতয়চিল। 

প্রতাপ। তুচম েলতত িাও এ-সকতলর মতধয উদতয়র যকাতনা হাত চিল না? 

মন্ত্রী। েচদ হাত থাকত তা হতল এত প্রকাতশ্য এ কথার আতলািনা হত না। 

প্রতাপ। আো, আো, যতামার চনুঃসংশ্য় চনতয় তুচম চনচশ্চন্ত হতয়ই েতস 

থাতকা — চেপদটা এতকোতর  াতড় এতস পড়ার জতনয পথ যিতয় েতস থাকে না। 

রাজার দাচয়ত্ব মন্ত্রীর দাচয়তত্বর যিতয় যঢর যেচশ্। অনযাতয়র িারা অচেিাতরর িারাও 

রাজাতক রাজধমথ পালন করতত হয়। 

মন্ত্রী। অন্তত তেরাগী ঠাকুরতক যিতড় চদন মহারাজ। প্রজাতদর মতন একসতে 

এতগুতলা যেদনা িাপাতেন না। 

প্রতাপ। আো, যস আচম চেতেিনা কতর যদখে। 

মন্ত্রী। িলুন-না মহারাজ, একোর স্বয়ং চভততর চগতয় েুেরাজতক যদতখ আসুন-

না। ওাঁর মুখ যদখতল, ওাঁর দতটা কথা শুনতলই েুেতত পারতেন, যগাপতন অপরাধ 

ওাঁর িারা কখতনা  টততই পাতর না। 

প্রতাপ। োরা মুতখর ভাে যদতখ আর হায়-হায় আহা-উহু করতত করতত 

রাজযশ্াসন কতর তারা রাজা হোর যোগয নয়। 

েসন্তরাতয়র প্রতেশ্ 

েসন্ত। োো প্রতাপ, উদয়তক আর যকন ক্ দাও। পতদ পতদই েচদ যস 

যতামাতদর কাতি অপরাধ কতর ততে তাতক এই েতুড়ার কাতি দাও-না। 

প্রতাপ চনরুের 
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তুচম ো মতন কতর উদয়তক শ্াচস্ত চদে, যসই অপরাধ যে েথাথথ আমার। 

আচমই যে রামিন্দ্ররায়তক রক্ষা করোর জতনয িরান্ত কতরচিলুম। 

প্রতাপ। খুতড়ামশ্ায়, েৃথা কথা েতল আমার কাতি যকাতনাচদন যকউ যকাতনা 

ফল পায় চন। 

েসন্ত। ভাতলা, আমার আর-একটা ক্ষুদ্র প্রাথথনা আতি। আচম একোর যকেল 

উদয়তক যদতখ যেতত িাই — আমাতক যসই কারাগৃতহ প্রতেশ্ করতত যকউ যেন োধা 

না যদয় এই অনুমচত দাও! 

প্রতাপ। যস হতত পারতে না। 

েসন্ত। তা হতল আমাতক তার সতে েন্দী কতর রাতখা। আমাতদর দজতনরই 

অপরাধ এক — দণ্ডও এক যহাক — েতচদন যস কারাগাতর থাকতে আচমও থাকে। 

[ নীরতে প্রতাতপর প্রস্থান 

রামতমাহতনর প্রতেশ্ 

  

েসন্ত। কী যমাহন। কী খের। 

রামতমাহন। মাতক আমাতদর িন্দ্রিীতপ আসোর কথা েলতত এতসচিলুম। 

েসন্ত। প্রতাপতক জাচনতয়চিস নাচক। 

রামতমাহন। তাাঁতক জানাোর আতগ একোর স্বয়ং মাতক চনতেদন করতত 

চগতয়চিলুম। 

েসন্ত। তা, চেভা কী েলতল। 

রামতমাহন। চতচন েলতলন, চতচন যেতত পারতেন না। 

েসন্ত। যকন, যকন। অচভমান কতরতি েুচে? যসটা চমতি অচভমান, রামতমাহন, 

যস যেচশ্ক্ষণ থাকতে না, একট ুতুচম সেুর কতরা। 

রামতমাহন। চতচন েলতলন, ‘ দাদাতক যিতড় আজ আচম যেতত পারে না। ' 

েসন্ত। আহা, যস কথা েলতত পাতর েতট। 

রামতমাহন। েতড়া েুক ফুচলতয় এতসচিতলম। মহারাজ চনতষধ কতরচিতলন।– 

েতলচিতলন, মালক্ষ্মী আমাতক েতড়া দয়া কতরন, আমার কথা যঠলতত পারতেন না! 

আমাতদর রাজা েলতলন, প্রতাপাচদততযর  তরর যমতয়তক চনতত পারে না। আচম 

েলতলম, চতচন চক যকেল প্রতাপাচদততযর  তরর যমতয়? আপনার  তরর রানী নন। 
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শ্বশুতরর উপর রাগ কতর চনতজর চসংহাসনতক অপমান করতেন? এই েতল িতল 

এতসচি, আজ আচম চফরে যকান্ মুতখ? 

েসন্ত। চেভাতক যদাষ চদতয়া না রামতমাহন। 

রামতমাহন। না খুতড়ামহারাজ, আমাতদর মহারাজার ভাগযতকই যদাষ চদই— 

এমন লক্ষ্মীতক যপতয়ও যহলায় হারাতত েতসতিন। 

েসন্ত। হারাতে যকন রামতমাহন। শুভচদন আসতে, আোর চমলন হতে। 

রামতমাহন। কুপরামশ্থ যদোর যলাক যে যঢর আতি। ওরা েলতি োদেপুতরর 

 তরর যমতয় এতন তাতক ওাঁর পাটরানী করতে। 

েসন্ত। এও চক কখতনা সভে? আমাতদর চেভাতক তযাগ করতে? 

রামতমাহন। যসই িরান্তই হতয়তি, তাই আচম িুতট এলুম। অপরাধ করতল 

চনতজ, আর চেচন সতীলক্ষ্মী তাাঁতক দণ্ড চদতলন। এও চক কখতনা সইতে?তহাক-না 

কচল, ধমথ চক এতকোতর যনই। িললুম মহারাজ, আশ্ীেথাদ করতেন, আমাতদর 

রাজার যেন সুমচত হয়। 

েসন্ত। এখানকার চেপদ যকতট যগতল আচম চনতজ োে যতামাতদর ওখাতন। 

এমন অনযায় হতত যদে যকন। 

[ রামতমাহতনর প্রণাম কচরয়া প্রস্থান 

সীতারাতমর প্রতেশ্ 

কী সীতারাম, খের চক? 

সীতারাম। কারাগাতর আমরা আগুন লাচগতয় চদতয়চি, এখনই েুেরাজ যেচরতয় 

আসতেন। 

েসন্ত। আোর আর-একটা উৎ পাত  টতে না যতা? একটা ফাাঁড়া কাটাতত 

চগতয় আর-একটা ফাাঁকা  াতড় িাতপ যে। আমার ভাতলা যঠকতি না।  

সীতারাম। কাতিই যনৌতকা ততচর আতি খুতড়ামহারাজ, তাাঁতক চনতয় এখনই 

আপনাতক পালাতত হতে। এ িাড়া আর যকাতনা গচত যনই। 

েসন্ত। তার আতগ চেভার সতে একোর যদখা কতর আচস যগ। 

সীতারাম। না, তার সময় যনই। 

েসন্ত। যদচর করে না সীতারাম, তার সতে জীেতন আর যতা যদখা হতে না। 
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সীতারাম। তা হতল সমস্ত আমাতদর েৃথা হতয় োতে। ওই যদখুন, আগুতনর 

চশ্খা জ্বতল উতঠতি। 

েসন্ত। আগুন যথতক যেচরতয় আসতত পারতে যতা যর? 

সীতারাম। কারাগাতরর মতধযই আমাতদর ির আতি, এই এতলন েতল, যদখুন-

না। 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

উদয়। দাদামশ্ায় যে! 

েসন্ত। আয় ভাই, আয়। 

উদয়। সমস্তই স্বে নাচক? আচম যতা েুেতত পারচি যন। 

সীতারাম। েুেরাজ, এই চদতক যনৌতকা আতি, শ্ীঘ্র আসুন। 

উদয়। যকন, যনৌতকা যকন? 

সীতারাম। নইতল আোর প্রহরীরা ধতর যফলতে। 

উদয়। যকন, আচম চক পাচলতয় োচে। 

েসন্ত। হাাঁ ভাই, আচম যতাতক িুচর কতর চনতয় িতলচি। 

সীতারাম। কতয়দখানায় আচমই আগুন লাচগতয়চি। 

উদয়। কী সেথনাশ্! মরচে যে যর! 

সীতারাম। েতচদন তুচম কতয়তদ চিতল, প্রচতচদন আচম মতরচি।  

উদয়। না, আচম পালাে না। 

েসন্ত। যকন দাদা। 

উদয়। চনতজতক োাঁিাতত চগতয় অনযতদর চেপতদর জাতল জড়াতত পারে না। 

েসন্ত। অনযতদর যে তাততই আনন্দ। যতামার তাতত যকাতনা অপরাধ যনই। 

উদয়। যস আচম পারে না। কারাগাতরর েন্ধন আমার পতক্ষ তার যিতয় অতনক 

ভাতলা। েচদ পালাই ততে মুচি আমার ফাাঁস হতে। আচম কারাগাতর চফরে। 

েসন্ত। কারাগার যতা যগতি িাই হতয়, তুচম চফরতে যকাথায়। 

উদয়। ওই চদতক একখানা  র োচক আতি। 

েসন্ত। তা হতল আচমও োই। 

উদয়। না, তুচম যেতত পারতে না। চকিুততই না। 
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েসন্ত। আো তা হতল আচম চেভার কাতি োই। তার প্রাণটা যে কীরকম 

করতি, যস আচমই জাচন। 

উদয়। সীতারাম আমার জতনয যে যনৌতকা ততচর আতি যস যনৌতকায় িতড় 

এখনই তুই রায়গতড় িতল ো। 

সীতারাম। (উদয়তক প্রণাম কচরয়া) তা িাড়া আমার আর গচত চনই। প্রভু, 

েচদ যকাতনা পুণয কতর থাচক আর-জতন্ম যেন যতামার দাস হতয় জন্মাই। 

[ উভতয়র প্রস্থান 

ধনঞ্জতয়র প্রতেশ্ 

নৃতয ও গীত 

ওতর আগুন আমার ভাই, 

আচম যতামাচর জয় গাই। 

যতামার   চশ্কলভাঙা এমন রাঙা মূচতথ যদচখ নাই। 

তুচম     দ হাত তুতল আকাশ্-পাতন 

যমততি আজ চকতসর গাতন, 

এচক আনন্দময় নৃতয অভয় েচলহাচর োই। 

যেচদন   ভতের যময়াদ ফুরাতে ভাই, 

আগল োতে সতর-  

যসচদন    হাততর দচড় পাতয়র যেচড় 

চদচে যর িাই কতর। 

যসচদন আমার অে যতামার অতে 

ওই নািতন নািতে রতে, 

সকল দাহ চমটতে দাতহ 

 ুিতে সে োলাই। 

[ প্রস্থান 

প্রতাপাচদতয ও মন্ত্রীর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। তদোৎ আগুন লাগার কথা আচম একেণথ চেশ্বাস কচর যন। এর মতধয 

িরান্ত আতি। খুতড়া যকাথায়? 
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মন্ত্রী। তাাঁতক যদখা োতে না। 

প্রতাপ। হুাঁ। চতচনই এই অচিকাণ্ড  চটতয় যিাাঁড়াটাতক চনতয় পাচলতয়তিন। 

মন্ত্রী। চতচন সরল যলাক — এ-সকল েুচদ্ধ যতা তাাঁর আতস না। 

প্রতাপ। োইতর যথতক োতক সরল েতল যোধ হতে না তার কুচটল েুচদ্ধ েৃথা। 

মন্ত্রী। কারাগার ভস্মসাৎ হতয় যগতি। আমার আশ্ঙ্কা হতে েচদ — 

প্রতাপ। যকাতনা আশ্ঙ্কা যনই, আচম েলচি উদয়তক চনতয় খুতড়ামহারাজ 

পাচলতয়তিন। তেরাগীটার খের 

যপতয়ি? 

মন্ত্রী। না মহারাজ। 

প্রতাপ। যস যোধ হয় পাচলতয়তি। যস েচদ থাতক যতা আমার কাতি পাচঠতয় 

চদতয়া। 

মন্ত্রী। যকন মহারাজ, তাতক আোর চকতসর প্রতয়াজন। 

প্রতাপ। আর চকিু নয় — যসই ভাাঁড়টাতক চনতয় একট ুআতমাদ করতত পারতুম, 

তার কথা শুনতত মজা আতি। 

  

ধনঞ্জতয়র প্রতেশ্ 

  

ধনঞ্জয়। জয় যহাক মহারাজ। আপচন যতা আমাতক িাড়ততই িান না, চকন্তু 

যকাথা যথতক আগুন িুচটর পতরায়ানা চনতয় হাচজর ; চকন্তু না েতল োই কী কতর। 

তাই হুকুম চনতত এলুম। 

প্রতাপ। কচদন কাটল যকমন? 

ধনঞ্জয়। সুতখ যকতটতি, যকাতনা ভােনা চিল না। এ-সে তারই লুতকািুচর যখলা 

— যভতেচিতল গারতদ লুতকাতে, ধরতত পারতে না। চকন্তু ধতরচি, যিতপ ধতরচি, তার 

পর খুে হাচস, খুে গান। েতড়া আনতন্দ যগতি, আমর গারদ-ভাইতক মতন থাকতে। 

গান 

ওতর চশ্কল, যতামায় অতে ধতর 

চদতয়চি েংকার। 

তুচম        আনতন্দ ভাই, যরতখচিতল 
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যভতঙ অহংকার। 

যতামায় চনতয় কতর যখলা 

সুতখ দুঃতখ কাটল যেলা-  

অে যেচড় চদতল যেচড়, 

চেনা দাতমর অলংকার। 

যতামার 'পতর কচর যন যরাষ, 

যদাষ থাতক যতা আমারই যদাষ, 

ভয় েচদ রয় আপন মতন 

যতামায় যদচখ ভয়ংকর। 

অন্ধকাতর সারা রাচত 

চিতল আমার সাতথর সাচথ, 

যসই দয়াচট স্মচর যতামায় 

কচর নমস্কার। 

প্রতাপ। েল কী তেরাগী, গারতদ যতামার এত আনন্দ চকতসর। 

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাতজয যতামার যেমন আনন্দ, যতমচন আনন্দ। অভাে 

চকতসর। যতামাতক সুখ চদতত পাতরন আর আমাতক পাতরন না? 

প্রতাপ। এখন তুচম োতে যকাথায়। 

ধনঞ্জয়। রাস্তায়। 

প্রতাপ। তেরাগী, আমার এক-একোর মতন হয় যতামার ঐ রাস্তাই ভাতলা — 

আমার এই রাজযটা চকিু না। 

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজযটাও যতা রাস্তা। িলতত পারতলই হল। ওটাতক যে 

পথ েতল জাতন যসই যতা পচথক ; আমরা যকাথায় লাচগ। তা হতল অনুমচত েচদ 

হয় যতা এোরকার মততা যেচরতয় পচড়। 

প্রতাপ। আো, চকন্তু মাধেপুতর যেতয়া না। 

ধনঞ্জয়। যস যকমন কতর েচল, েখন চনতয় োতে তখন কার োোর সাধয 

েতল যে োে না। 

[ প্রস্থান 

মন্ত্রী। মহারাজ! ঐ যতা যদচখ েুেরাজ আসতিন। 
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প্রতাপ। তাই যতা, পালায় চন ততে। 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

প্রতাপ। কী, তুচম যে মুি যদচখ? 

উদয়। যকমন কতর েলে মহারাজ। কারাগার পুড়তলই চক কারাগার োয়। 

প্রতাপ। তুচম যে পাচলতয় যগতল না? 

উদয়। যময়াদ না ফুতরাতল পালাে কী কতর। মহারাতজর সতে আমার যে 

চিরেন্ধতনর সম্বন্ধ, যসটা েখন চনতজ চিন্ন কতর যদতেন যসইচদনই যতা িাড়া পাে। 

প্রতাপ। যতামাতক তযাগ ক'তর? 

উদয়। তা িাড়া আর কী েলে। আমাতক গ্রহণ কতর আমাতদর যতা কাতরা 

যকাতনা সুখ যনই। 

প্রতাপ। তুচম অথি চসংহাসতনর যোগয নও, যসই চসংহাসতন যতামার অচধকার 

আতি, এর যথতকই েত দুঃখ। যেখাতন োর স্থান নয় যসইখাতনই তার েন্ধন।  

উদয়। না মহারাজ, আচম যোগয নই। আপনার এই চসংহাসন হতত আমাতক 

অেযাহচত চদন এই চভক্ষা। 

প্রতাপ। তুচম ো েলি তা যে সতযই যতামার হৃদতয়র ভাে তা কী কতর জানে। 

উদয়। আজ আচম মা-কালীর িরণ স্পশ্থ কতর শ্পথ করে, আপনার রাতজযর 

সূিযগ্র ভূচমও আচম কখতনা শ্াসন করে না ; সমরাচদতযই আপনার রাতজযর 

উেরাচধকারী। 

প্রতাপ। তুচম ততে কী িাও 

উদয়। মহারাজ, আচম আর চকিুই িাই যন-তকেল আমাতক চপঞ্জতরর পশুর 

মততা গারতদ পুতর রাখতেন না। আমাতক সম্পণূথ পচরতযাগ করুন, আচম একাকী 

কাশ্ী িতল োই। 

প্রতাপ। আো যেশ্। আচম এর েযেস্থা করচি। 

উদয়। আমার আর-একচট প্রাথথনা আতি মহারাজ। আচম চেভাতক চনতজ তার 

শ্বশুরোচড় যপৌাঁতি চদতয় আসোর অনুমচত িাই। 

প্রতাপ। তার আোর শ্বশুরোচড় যকাথায়। 

উদয়। তাই েচদ মতন কতরন ততে যসই অনাথা কনযাতক আমার কাতি থাকোর 

অনুমচত চদন। এখাতন 
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যতা তার সুখও যনই, কমথও যনই। 

প্রতাপ। তার মাতার কাতি অনুমচত চনতত পার।  

[ মন্ত্রীর প্রস্থান 

মচহষী ও চেভার প্রতেশ্ 

মচহষী। উদয় চক যোঁতি আতি। 

প্রতাপ। ভয় যনই। যোঁতি আতি। তুচম এখাতন যে? 

মচহষী। পারে যকন থাকতত। শুনলুম কারাগাতর আগুন যলতগতি। উদয়, োো 

আমার, এখন  তর িল্।  

উদয়। আমার  র যনই। আচম োচে কাশ্ী। 

মচহষী। যস কী কথা। তা হতল আমাতক যমতর যফতল ো। 

উদয়। মা, এতচদতন তুচম চক ঠাউতরি যতামার আশ্রতয়ই যিতল চনরাপতদ 

থাকতে। আমার যতা চশ্ক্ষার আর চকিু োচক যনই। আজ যতামাতদরই কলযাতণ 

চেশ্বনাতথর আশ্রয় যপতয়চি। কারাগাতরর সতে সতে আমার অনয সে আশ্রয়ই পুতড় 

িাই হতয় যগতি। যকাঁতদ কী হতে মা, আজই যিাতখর জল যমািাোর সময়।  

চেভা। দাদা, আমাতক যফতল যেতত পারতে না। 

উদয়। চকিুতত না। ( মাতার প্রচত) চেভার যতা আর জায়গা যনই - এখন তুচম 

অনুমচত কতরা, আমার সতে ওতকও অভয়-আশ্রতয় চনতয় োই। 

মচহষী। তুই েচদ োচে উদয়, যতা ও োক যতার সতে — যতার মাতয়র হতয় 

ও-ই যতাতক যদখতত শুনতত পারতে। ইচতমতধয ওর শ্বশুরোচড়তত খের পাচঠতয় 

চদই, েচদ তারা — 

প্রতাপ। িুপ কতরা, ওর আোর শ্বশুরোচড় যকাথায়। 

মচহষী। গতভথ ধতর সংসাতর কী দুঃখই এতনচি। রাজার োচড়তত এরা জতন্মচিল 

এইজতনযই? এখন একোর 

োচড়তত িল্ — তার পতর — 

উদয়। না মা, ও োচড়তত আর নয় — রাস্তা যেতয় যসাজা িতল োে, আমাতদর 

চপিতন তাকাোর চকিুই যনই। 

মচহষী। যতারা রাস্তায় যেচরতয় োচে, আর এই রাজোচড়র অন্ন যে আমার 

চেতষর মততা যঠকতে। 



পররত্রাণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
4

 

সূরিপত্র  

উদয়। এখন আমাতদর আশ্ীেথাদ কতর চেদায় কতরা। 

মচহষী। েুেতত পারচি, যতাতদর দুঃতখর চদন  ুিল। এোর ঈশ্বর যতাতদর 

সুতখই রাখতেন। তেু দেথল মন মাতন না যে। আজ যথতক মাতয়র যোগয যসো 

যতাতদর আর যতা চকিু করতত পারে না। যতাতদর জতনয েতশ্াতরশ্বরীর কাতি যরাজ 

পুতজা যদে। 

চেভা। দাদামশ্ায় যকাথায় দাদা। 

উদয়। চতচন কাতিই যকাথাও আতিন-এখনই যদখা হতে। 

প্রতাপ। না, যদখা হতে না। যকাতনাচদন না! 

উদয়। যকন, তাাঁর কী হল? 

প্রতাপ। তাাঁর চেিার োচক আতি। যস-সে কথা যতামাতদর ভােোর কথা নয়। 

উদয়। না হতত পাতর, চকন্তু এই েতল যগলুম মহারাজ, রাজয যতা মাচটর নয়, 

রাজয হল পুতণযর— যস পুণয রাজাতক চনতয়, প্রজাতক চনতয়, সকলতক চনতয়। চেভা, 

আর কাাঁচদস যন। দাদামশ্ায় যতা মহাপুরুষ, ভতয় তাাঁর ভয় যনই, মৃতুযতত তাাঁর মৃতুয 

যনই। আমাতদর মততা সামানয মানুষই  া যখতয় মতর। 

প্রতাপ। এখন এস উদয়, কালীর মচন্দতর এস, মাতয়র পা িুাঁতয় শ্পথ করতত 

হতে। 
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িতুথথ অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

েরতেতশ্ রামিন্দ্র 

রমাই। আপচন যতা িতল এতলন, এ চদতক েুেরাজ োোচজ চেষম যগাতল 

পড়তলন। 

মন্ত্রী। কী রকম যহ রমাই। 

রমাই। রাজার অচভপ্রায় চিল, কনযাচট চেধো হতল হাততর যনায়া আর োলা 

দগাচি চেচর কতর রাজতকাতষ চকচঞ্চৎ অথথাগম হয়। েেুরাজ তাতত েযা াত করাতত 

তচম্ব কত। 

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনতত পাই প্রতাপাচদতয আপতসাতস সারা হতেন। এ চদতক 

একট ুইশ্ারা করতলই চনতজর খরতি এখতনা যমতয়চটতক যপৌাঁচিতয় চদতত রাচজ। 

রমাই। যসটা চেচন-খরিায় হতত পাতর, চকন্তু চফতর পাঠাোর খরিাটা 

মহারাতজর চনতজর গাাঁট যথতক চদতত হতে। 

মন্ত্রী। যস যতা েতটই। চেোহ কতরতিন তাাঁতদর োচড়তত, চকন্তু চনতজর োচড়তত 

আনোর যেলা যতা চেিার করতত হয়। কী েল রমাই। 

রমাই। যস যতা েতটই। পাাঁতক েচদ মহারাজা পা চদতয় থাতকন যস যতা পাাঁতকর 

োোর ভাচগয, তা েতল  তর যঢাকোর সময় পা ধুতয় আসতেন না? 

মন্ত্রী। যেশ্ েতলি রমাই। 

রমাই। মচন্ত্রের, শুভকতমথ মহারাতজর েশুতর শ্বশুরমশ্ায়তক একখানা 

চনমন্ত্রণপত্র পাঠাতনা হতয়তি যতা? কী জাচন, মতন দুঃখ করততও পাতরন। 

সকতলর হাসয 

েরণ করোর জতনয এতয়াস্ত্রীতদর মতধয শ্াশুচড়-ঠাকরুনতকও ভুলতল িলতে 

না। চম্ান্নচমততর জনাুঃ, যসটাও িাই — অতএে যসখাতন েখন চম্ান্ন পাঠাতনা হতে 

তখন যসই সতে দিারিড়া কাাঁিা রভাও পাঠাতনা ভাতলা। কী েল মন্ত্রী। 
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মন্ত্রী। তার উপতর কথা। 

উচ্চহাসয 

রমাই। আর যদতখন মহারাজ, েুেরাজতক একখানা পত্র চলতখ জানাতেন যে, 

যতামাতদর রাজত্ব রাজকনযা যতামাতদরই থাক , প্রজাপচতর কৃপায় জগতত শ্ালা-

শ্বশুতরর অভাে যনই। কী েতলন আপনারা। 

সকতলর উচ্চহাসয 

রামিন্দ্র। রমাই, তুচম োও, যলাকজনতদর যদতখা-তগ। 

[ রমাইতয়র প্রস্থান 

যসনাপচত, তুচম এইখাতন যোতসা, রমাইতয়র হাচস আমার ভাতলা লাগতি না। 

যসনাপচত ফনথাচণ্ডজ। মহারাজ, রমাইতয়র হাচস গন্ধতকর যধাাঁয়ার মততা, তার 

যধাাঁয়ায় দম েন্ধ হতয় আতস। 

রামিন্দ্র। চঠক েতলি যসনাপচত, আমার ইতে হচেল উতঠ িতল োই। আজ 

গান োজনা ভাতলা জমতি না ফনথাচণ্ডজ। 

ফনথাচণ্ডজ। না মহারাজ, জমতি না, আমার েুতক োজতি — আর-এক চদতনর 

কথা মতন পড়তি। 

রামিন্দ্র। গুজেটা চক সতয। 

ফনথাচণ্ডজ। চকতসর গুজে। 

রামিন্দ্র। ঐ তাাঁরা চক েতশ্ার যথতক আসতিন। 

ফনথাচণ্ডজ। হাাঁ মহারাজ, শুতনচি েতট। আতদশ্ কতরন যতা তাাঁতদর এচগতয় আচন 

যগ। 

রামিন্দ্র। এচগতয় আনতে? তা হতল চকন্তু মন্ত্রী রমাই সোই হাসতে। 

ফনথাচণ্ডজ। আতদশ্ কতরন যতা ওতদর হাচসসুদ্ধ মুখ এতকোতর যিাঁতি পচরষ্কার 

কতর চদই। 

রামিন্দ্র। না, না, যগালমাল কতর কাজ যনই। চকন্তু যসনাপচত, আচম যতামাতক 

যগাপতন েলচি, কাউতক যোতলা না, আচম তাতক চকিুতত ভুলতত পারচি যন। কালই 

রাতত্র তাতক স্বতে যদতখচি। 

ফনথাচণ্ডজ। মহারাজ, আচম আর কী েলে — তাাঁর জতনয প্রাণ চদতল েচদ যকাতনা 

কাতজও না লাতগ তেু চদতত ইো হতে। 
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রামিন্দ্র। যদতখা যসনাপচত, এক কাজ করতল হয় না? 

ফনথাচণ্ডজ। কী েলুন। 

রামিন্দ্র। যমাহন েচদ একোর খের পায় যে, তাাঁরা আসতিন তা হতল যস 

আপচন িুতট োতে। একোর যকাতনামতত তাতক সংোদটা জানাও-না। চকন্তু যদতখা, 

আমার নাম যকাতরা না। 

ফনথাচণ্ডজ। যে আজ্ঞা মহারাজ। 

রমাইতয়র প্রতেশ্ 

  

রমাই। মহারাজ, েতশ্ার যথতক যতা যকউ চনমন্ত্রণ রাখতত এল না। রাগ করতল 

ো। 

রামিন্দ্র। হা, হা, হা, হা। 

রমাই। আপনার প্রথম পতক্ষর শ্বশুর যতা যসোর তাাঁর কনযার চসাঁচথর চসাঁদতরর 

উপর হাত েুলাোর যি্ায় চিতলন — এোতর তাাঁতক — 

  

রামতমাহন দ্রুত আচসয়া 

  

রামতমাহন। িুপ। আর একচট কথা েচদ কও তা হতল — 

রমাই। েুতেচি োো, আর েলতত হতে না। 

রামতমাহন। মহারাজ, হাসতেন না মহারাজ। আজতকর চদতন অতনক সহয 

কতরচি, চকন্তু মহারাজার ঐ হাচস সহয করতত পারচি যন। 

রামিন্দ্র। যফর যেয়াদচে করচিস। 

রামতমাহন। আমার যেয়াদচে! যেয়াদচে যক করতল েুেতল না! 

ফনথাচণ্ডজ। যমাহন, একটা কথা আতি ভাই, একট ুএ চদতক এস।  

[ উভতয়র প্রস্থান 

রামিন্দ্র। ওরা সে গান েন্ধ কতর হাাঁ কতর েতস রইল যকন। ওতদর একট ু

গাইতত েতলা-না। আজ সে যেন যকমন চেচমতয় পড়তি। গান ধতরা। 

গান 

িাাঁতদর হাচসর োাঁধ যভতঙতি, 
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উিতল পতড় আতলা — 

ও রজনীগন্ধা, যতামার 

গন্ধসুধা ঢাতলা। 

পাগল হাওয়া েুেতত নাতর 

ডাক পতড়তি যকাথায় তাতর, 

ফুতলর েতন োর পাতশ্ োয় 

তাতরই লাতগ ভাতলা। 

নীল গগতনর ললাটখাচন 

িন্দতন আজ মাখা, 

োণীেতনর হংসচমথুন 

যমতলতি আজ পাখা। 

পাচরজাততর যকশ্র চনতয় 

ধরায়, শ্চশ্, িড়াও চক এ। 

ইন্দ্রপুরীর যকান্ রমণী 

োসরপ্রদীপ জ্বাতলা। 
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চিতীয় দৃশ্য 

পতথ 

উদয়াচদতয ও ধনঞ্জয় 

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় চমলন, আজ েতড়া আনন্দ। আজ আর ভণ্ডাচমর যকাতনা 

দরকার যনই, আজ আর েুেরাজ নয়। আজ যতা তুচম ভাই। আয় ভাই, যকালাকুচল 

কতর চনই। 

যকালাকুচল 

দাদা, যেখাতন দীন দচরদ্র সোই এতস যমতল যসই দরাজ জায়গাটাতত এতস 

দাাঁচড়তয়ি, আজ আর চকিু ভােনা যনই। 

গান 

সকল ভতয়র ভয় যে তাতর যকান্ চেপতদ কাড়তে। 

প্রাতণর সতে যে প্রাণ গাাঁথা 

যকান্ কাতল যস িাড়তে। 

নাহয় যগল সেই যভতস — 

রইতে যতা যসই সেথতনতশ্, 

যে লাভ সকল ক্ষচতর যশ্তষ 

যস লাভ যকেল োড়তে। 

সুখ চনতয় ভাই, ভতয় থাচক — 

আতি আতি যদয় যস ফাাঁচক, 

দুঃতখ যে সুখ থাতক োচক 

যকই ো যস সুখ নাড়তে। 

যে পতড়তি পড়ার যশ্তষ 

ঠাাঁই যপতয়তি তলায় এতস — 

ভয় চমতটতি, যোঁতিতি যস, 

তাতর যক আর পাড়তে। 
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উদয়। তেরাগী ঠাকুর, আচম যতামার সে ধরলুম, আর িাড়চি যন চকন্তু। 

ধনঞ্জয়। তুচম িাড়তল আচম িাচড় কই ভাই। মতন যেশ্ আনন্দ আতি যতা? 

খুাঁতমুত চকিু যনই যতা? 

উদয়। চকিু না, যেশ্ আচি। 

ধনঞ্জয়। ততে দাও একট ুপাতয়র ধুতলা। 

উদয়। ও কী কর, ও কী কর। অপরাধ হতে যে। 

ধনঞ্জয়। দাদা, এতেতড়া যোো চনতজর হাতত ভগোন োর কাাঁধ যথতক নাচমতয় 

যদন, যস যে মহাপুরুষ। যতামাতক যদতখ আমার সেথ গাতয় কাাঁটা চদতে। একোর 

চদচদতক আতনা, তাতক একোর যদচখ। 

উদয়। যস যতামাতক যদখোর জনয েযাকুল হতয় আতি, তাতক যডতক আনচি। 

  

চেভার প্রতেশ্ ও তেরাগীতক প্রণাম 

  

ধনঞ্জয়। ভয় যনই চদচদ, ভয় যনই, যকাতনা ভয় যনই। এই যদখ -না, আমাতক 

যদখ -না — আচম তাাঁর রাস্তার যিতল — রাস্তার যকাতল-তকাতলই চদন যকতট যগল — 

চদনরাচত্র এতকোতর ধুতলায় ধুতলাময় হতয় যেড়াই, মাতয়র আদতর লাল হতয় উচঠ। 

আমার মাতয়র ওই ধুতলা তর আজ যতামার নতুন চনমন্ত্রণ, চকন্তু মতন যকাতনা ভয় 

যরতখা না। 

চেভা। তেরাগী ঠাকুর, তুচম যকাথায় োে। তুচম চক আমাতদর সতে োতে। 

ধনঞ্জয়। যকাথায় োে যস কথা আমার মতনই থাতক না। ওই রাস্তাই যতা 

আমাতক মচজতয়তি। এই মাচট যদখতল আমাতক মাচট কতর যদয়। 

 

গান 

সাচরগাতনর সুর 

গ্রামিাড়া ঐ রাঙা মাচটর পথ 

আমার মন ভুলায় যর। 

ওতর    কার পাতন মন হাত োচড়তয় 

লুচটতয় োয় ধুলায় যর। 



পররত্রাণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
1

 

সূরিপত্র  

ও যে    আমায়  তরর োচহর কতর, 

পাতয় পাতয় পাতয় ধতর — 

ও যে    যকতড় আমায় চনতয় োয় যর 

োয় যর যকান্ িুলায় যর। 

ও যে    যকান্ োাঁতক কী ধন যদখাতে, 

যকান্ খাতন কী দায় যঠকাতে, 

যকাথায় চগতয় যশ্ষ যমতল যে — 

যভতেই না কুলায় যর। 

উদয়। ঠাকুর, তুচম চক ভােি চেভা আমার পতথর সচেনী। ওতক আচম ওর 

শ্বশুরোচড় যপৌাঁতি চদতত োচে। 

ধনঞ্জয়। যেশ্, যেশ্, হচর যেখাতন চনতয় োন যসইখাতনই ভাতলা। যদচখ চতচন 

যকান্ খাতন যপৌাঁচিতয় যদন, আচমও সতে আচি। যকাতনা ভয় যনই চদচদ, যকাতনা ভয় 

যনই। 

[ প্রস্থান 

চেভা। দাদা, ঐ-তে যমাহন আসতি। ওর সতে আচম একট ুআলাদা কথা 

কইতত িাই। 

উদয়। আো, আচম একট ুসতর োচে। 

[ প্রস্থান 

রামতমাহতনর প্রতেশ্ 

চেভা। যমাহন! 

রামতমাহন। মা, আজ তুচম এতল? 

চেভা। হাাঁ যমাহন, তুই চক আমায় চনতত এচল। 

রামতমাহন। না মা, অত েযস্ত যহাতয়া না, আজ থাক।  

চেভা। যকন যমাহন, আজ যকন নয়। 

রামতমাহন। আজ চদন ভাতলা নয় যে মা, আজ চদন ভাতলা নয়। 

চেভা। ভাতলা চদন নয়? ততে আজ এত উৎ সতের আতয়াজন যকন। েরাের 

যদখলুম রাস্তায় আতলার মালা, োাঁচশ্ োজতি। আজ েুচে শুভলি পতড়তি। 

রামতমাহন। শুভলি, চমথযা কথা! সমস্ত ভুল! 
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চেভা। যমাহন, যতার কথা আচম েুেতত পারচি যন, কী হতয়তি আমাতক সচতয 

কতর েল্। মহারাজ চক রাগ কতরতিন? 

রামতমাহন। রাগ কতরতিন তেচক। 

চেভা। চতচন যতা আমাতক যডতক পাচঠতয়তিন। 

রামতমাহন। যদচর হতয় যগতি মা, যদচর হতয় যগতি। অতনক যদচর হতয় যগতি। 

সময় যগতল আর যফতর না।  

চেভা। যক েলতল যফতর না। আচম তপসযা কতর যফরাে, আচম জীেন মন 

চদতয় যফরাে। যমাহন, এখনই তুই আমাতক চনতয় ো। যদচর েচদ হতয় থাতক, আর 

এক মুহূতথ যদচর করে না। 

রামতমাহন। েুেরাজ যকাথায় যগতিন? 

চেভা। চতচন এখনই আসতেন। 

রামতমাহন। চতচন চফতর আসুন-না। 

চেভা। না যমাহন, আর চেলম্ব নয়। চতচন চক খের যপতয়তিন আচম এতসচি। 

দাদা েলতলন, চতচন যনৌকার িাত যথতক যদতখতিন ময়ূরপংচখ সাজাতনা হতে। 

রামতমাহন। হাাঁ, সাজাতনা হতে েতট — 

চেভা। এখনও চক সাজাতনা যশ্ষ হয় চন। 

রামতমাহন। ঐ ময়ূরপংচখর সাজসজ্জায় আগুন লাগুক। 

চেভা। যমাহন, যতার মুতখ এ কী কথা! তইু েখন আনতত যগচল আসতত পাচর 

চন েতল এত রাগ কতরচিস? তইুও আমার দুঃখ েুেতত পাচরস চন যমাহন? 

রামতমাহন চনরুের 

এই যদখ , যতার যদওয়া যসই শ্াাঁখাতজাড়া পতর এতসচি — আজতকর চদতন তুই 

আমার উপর রাগ কচরস যন। 

রামতমাহন। আমাতক আর দগ্ধ যকাতরা না। চমতথয চদতয় যতামার কাতি আর 

িাপা চদতত পারলুম না। মা জনচন, এ রাতজযর লক্ষ্মী তুচম, চকন্তু এ রাতজয যতামার 

আজ আর স্থান যনই। িতলা মা, তুচম চফতর িতলা — যতামার এই পাদপতের দাস, 

এই অধম সন্তান যতামার সতে োতে। 

চেভা। যমাহন, ো যতার েলোর আতি সে তইু েল্। আচম যে কত দুঃখ সইতত 

পাচর তা চক তুই জাচনস যন? 
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রামতমাহন। সন্তান েখন ডাকতত যগল তখন যকন এচল যন — তখন যকন এচল 

যন — আমার যপাড়া কপাল, যতাতক যকন আনতত পারলুম না।  

চেভা। ওতর যমাহন, জগতত এমন যকাতনা সুখ যনই োর যলাতভ আচম যসচদন 

দাদাতক যফতল আসতত পারতুম — এতত আমার কপাতল ো থাতক তাই হতে। 

রামতমাহন। ততে যশ্ান্ মা, যসই ময়ূরপংচখ যতার জতনয নয়। 

চেভা। নাই হল যমাহন, দুঃখ চকতসর। আচম যহাঁতট িতল োে। 

রামতমাহন। োচে যকাথায়। যসখাতন যে আজ আর-এক রানী আসতি। 

চেভা। আর-এক রানী! 

রামতমাহন। হাাঁ, আর-এক রানী। আজ মহারাতজর চেোহ। 

চেভা। ওুঃ — আজ চেোতহর লি! 

রামতমাহন। এক চেোতহর লতি মহারাজ যতামাতদর  তর চগতয়চিতলন — আজ 

যকান্ চেোতহর লতি তুচম তাাঁর  তরর সামতন এতস যপৌাঁিতল। আর, আমার এমন 

কপাল আজ আচম যোঁতি আচি। িল্ মা, চফতর িল্ , আর এক দণ্ড নয় — ওই োাঁচশ্ 

আমার কাতন চেষ ঢালতি। ওতর, আর-একচদন কী োাঁচশ্ শুতনচিলুম, যসই কথা মতন 

পড়তি। িল্ িল্ , চফতর িল্। অমন িুপ কতর েতস রইতল যকন মা? যকমন কতর যে 

কাাঁদতত হয় তাও চক এতকোতর ভুতল যগি। 

চেভা। যমাহন, আমার একচট কথা রাখতত হতে। 

রামতমাহন। কী কথা। 

চেভা। আমাতক সতে কতর চনতয় যেতত হতে। েচদ না োস আচম একলা োে। 

রামতমাহন। যস আজ ময়ূরপংচখতত িড়তে, আর তুচম আজ যহাঁতট োতে? 

চেভা। যহাঁতট োওয়াই আমাতক সাতজ — আচম যহাঁতটই োে। তুই সতে োচে 

যন? 

রামতমাহন। আচম সতে োে না, যতা যক োতে। চকন্তু মা, যস সভায় আজ তুচম 

চকতসর জতনয োতে। 

চেভা। তা েতট, যকন োে। যমাহন, আমাতক দুঃখ সইতত হতে যস কথাটা হঠাৎ 

আচম ভুতল চগতয়চিলুম — যভতেচিলুম, ো যভাগ হোর তা েুচে হতয় িুতক যগতি। 

রামতমাহন। যকন মা, তুচম সতীলক্ষ্মী, তুচম দুঃখ যকন পাও।  
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চেভা। যমাহন, যসচদন অপরাধ যে সচতয হতয়চিল। যস অপরাতধর শ্াচস্ত না 

হতয় যতা চমটতে না, যস শ্াচস্ত আচমই চনলুম — প্রায়চশ্চে আমাতক চদতয়ই হতে। 

রামতমাহন। মা, যতামার চপতার হাততর আ াত যসও তুচমই মাথায় কতর 

চনতয়ি, আোর যতামার স্বামীর হাততর আ াত যসও তুচমই চনতল। চকন্তু আচম েলচি 

মা, সকতলর যিতয় েতড়া দণ্ড যপতল যতামার স্বামী। যস আজ িাতরর কাি যথতকও 

যতামাতক হারাতলা। 

উদয়াচদততযর প্রতেশ্ 

উদয়। ওতর চেভা! 

চেভা। দাদা, সে জাচন। চকিু যভতো না। 

উদয়। এখন কী করচে যোন। 

চেভা। যভতেচিলুম রাজোচড়তত একোর োে, চকন্তু োে না।  

রামতমাহন। মা, যেতয়া না, যেতয়া না। যগতল যতামার অপমান হত — যসই 

অপমাতন যতামার স্বামীর পাপ আতরা োড়ত। 

চেভা। আমার মান-অপমান সে িুতক যগতি। চকন্তু দাদার অপমান হত যে। 

দাদা, এোর যনৌকা যফরাও। 

উদয়। তইু যকাথায় োচে চেভা। 

চেভা। যতামার সতে কাশ্ী োে। আচম আজ মুচি যপতয়চি। এখন যতামার 

ির ণতসো কতর আমার জীেন আনতন্দ কাটতে। যমাহন,তুই যতার প্রভুর কাতি চফতর 

ো। 

রামতমাহন। ওই যদতখা মা, যফরোর পতথ আগুন যলতগতি, ওই-তে ময়ূরপংচখ 

িতলতি। ও পথ আমার পথ নয়। 

ধনঞ্জতয়র প্রতেশ্ 

চেভা। তেরাগী ঠাকুর! 

ধনঞ্জয়। যকন চদচদ। 

চেভা। আমাতক যতামাতদর সে চদতয়া ঠাকুর। 

উদয়। ঠাকুর, যশ্ষকাতল চেভাতকও আমাতদর পথ চনতত হল! 
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ধনঞ্জয়। যস যতা যেশ্ কথা। দয়াময় হচর! কী আনন্দ, যতামার এ কী আনন্দ! 

িাড় না, চকিুততই িাড় না। শ্বশুরোচড়র রাস্তার ধাতরও ডাকাততর মত েতস আতি। 

চদচদ, এই মােরাস্তায় আমাতদর পাগল প্রভুর তলে পতড়তি। এতকোতর যজার 

তলে। িল্ িল্। িল্ িল্। পা যফতল িল্। খুচশ্ হতয় িল্। হাসতত হাসতত িল্। রাস্তা 

এমন কতর পচরষ্কার কতর চদতয়তি — আর ভয় চকতসর। 

গীত 

আচম চফরে না যর, চফরে না আর চফরে না যর — 

এখন     হাওয়ার মুতখ ভাসল তরী, 

কূতল     চভড়ে না আর চভড়ে না যর। 

িচড়তয় যগতি সুততা চিাঁতড়, 

তাই খুাঁতট আজ মরে চক যর। 

এখন     ভাঙা  তরর কুচড়তয় খুাঁচট 

যেড়া     চ রে না আর চ রে না যর। 

 াতটর রচশ্ যগতি যকতট, 

কাাঁদে চক তাই েক্ষ যফতট? 

এখন     পাতলর রচশ্ ধরে কচষ, 

এ রচশ্     চিাঁড়ে না আর চিাঁড়ে না যর। 

 


