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দ্বিজ্ঞাপন 

িউঠােুরানীর হাট নামে উপনযাস হইকত এই প্রায়দ্বিত্ত রন্থখানাদ্বন 

নাটযীেৃত হইল। মূল উপনযাসনাদ্বনর অকনে পদ্বরিতথন হওয়াকত এই নাটেদ্বট 

প্রায় নূতন রন্কথখার মকতাই হইয়াকে। 

  ৩১ শে বিোন 

সন ১৩১৬ সাল                                                           শ্রীরিীন্দ্রনাথ ঠােুর 
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নাটকের পাত্রগণ 

 প্রতাপাদ্বিতয - যকোহকরর রাজা;  

 উিয়াদ্বিতয - যকোহকরর যুিরাজ;  

 িসন্ত রায় - প্রতাপাদ্বিকতযর নুড়া , রায়গকড়র 

রাজা;  

 রামচন্দ্র রায় - প্রতাপাদ্বিকতযর জামাতা , 

চন্দ্রিীকপর রাজা;  

 রমাই - রামচকন্দ্রর ভাাঁড়;  

 রামকমাহন -  রামচন্দ্র রাকয়র মল্ল;  

 ফনথাদ্বিজ - রামচন্দ্র রাকয়র শপাটুথগীজ শসনাপদ্বত;          

 ধনঞ্জয় - এেজন বিরাগী;  

 সীতারাম - প্রতাপাদ্বিকতযর গৃহরক্ষে;  

 পীতাম্বর - প্রতাপাদ্বিকতযর অনুচর;  

 প্রতাপাদ্বিকতযর মন্ত্রী;  

 প্রতাপাদ্বিকতযর মদ্বহষী;  

 সুরমা - উিয়াদ্বিকতযর স্ত্রী;  

 দ্বিভা - প্রতাপাদ্বিকতযর েনযা , রামচন্দ্র রাকয়র 

মদ্বহষী;  

 িামী - প্রতাপাদ্বিকতযর মদ্বহষীর পদ্বরচাদ্বরো 
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প্রথম অঙ্ক 

 

১ 
উিয়াদ্বিকতযর েয়নেক্ষ 

উিয়াদ্বিতয ও সুরমা 

উিয়াদ্বিতয। যাে চুেল! 

সুরমা। েী চুেল? 

উিয়াদ্বিতয। আমার উপর মাধিপুর পরগনা োসকনর ভার মহারাজ 

শরকনদ্বেকলন। জান শতা, দু- িৎ সর শথকে শসনাকন েী রেম অজন্মা হকয়কে 

— আদ্বম তাই নাজনা আিায় িন্ধ েকরদ্বেলুম। মহারাজ আমাকে িকলদ্বেকলন 

শযমন েকর শহাে টাো চাই। 

সুরমা। আদ্বম শতা শতামাকে আমার গহনাগুকলা দ্বিকত শচকয়দ্বেলুম। 

উিয়াদ্বিতয। শতামার গহনা টাো দ্বিকয় শেকন এত িকড়া িুকের পাটা এ-

রাকজয আকে োর? মহারাজার োকন শগকল দ্বে রক্ষা আকে? আদ্বম মহারাজকে 

িললুম মাধিপুর শথকে টাো আদ্বম শোকনামকতই আিায় েরকত পারি না। 

শুকন দ্বতদ্বন মাধিপুর আমার োে শথকে শেকড় দ্বনকয়কেন। দ্বতদ্বন এনন বসনয 

িাড়াকেন, টাো তাাঁর চাই। 

সুরমা। পরগনা শতা শেকড় দ্বনকলন, দ্বেন্তু তুদ্বম চকল একল প্রজারা শয 

মরকি। 

উিয়াদ্বিতয। আদ্বম দ্বঠে েকরদ্বে, শয েকর শহাে তাকির শপকটর ভাতটা 

শজাগাি। শুনকত শপকল মহারাজ নুদ্বে হকিন না — িয়া দ্বজদ্বনসটাকে দ্বতদ্বন 
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শমকয়মানুকষর লক্ষণ িকলই জাকনন। দ্বেন্তু শতামার ঘকর আজ এত ফুকলর 

মালার ঘটা শেন? 

সুরমা। রাজপুত্রকে রাজসভায় যনন দ্বচনল না, তনন শয তাকে দ্বচকনকে 

শস তাকে মালা দ্বিকয় িরণ েরকি। 

উিয়াদ্বিতয। সদ্বতয নাদ্বে! শতামার ঘকর রাজপুত্র আসাযাওয়া েকরন? 

দ্বতদ্বন শে শুদ্বন? এ নিরটা শতা জানতুম না। 

সুরমা। রামচন্দ্র শযমন ভুকলদ্বেকলন দ্বতদ্বন অিতার, শতামারও শসই িো 

হকয়কে। দ্বেন্তু ভক্তকে শভালাকত পারকি না। 

উিয়াদ্বিতয। রাজপুত্র! রাজার ঘকর শোকনা জকন্ম পুত্র জন্মাকি না, 

দ্বিধাতার এই অদ্বভোপ। 

সুরমা। শস েী েথা? 

উিয়াদ্বিতয। হাাঁ, রাজার ঘকর উত্তরাদ্বধোরীই জন্মায়, পুত্র জন্মায় না। 

সুরমা। এ তুদ্বম মকনর শক্ষাকভ িলে। 

উিয়াদ্বিতয। েথাটা দ্বে আমার োকে নূতন শয শক্ষাভ হকি? যনন এতটুেূ 

দ্বেলুম তনন শথকে মহারাজ এইকটই শিকনকেন শয আদ্বম তাাঁর রাজযভার 

িইিার শযাগয দ্বে না। শেিলই পরীক্ষা, শেহ শনই! 

সুরমা। দ্বপ্রয়তম, িরোর েী শেকহর! নুি েকঠার পরীক্ষাকতও শতামার 

দ্বজত হকি। শতামার মকতা রাজার শেকল শোন্ রাজা শপকয়কে? 

উিয়াদ্বিতয। িল েী? পরীক্ষে শতামার পরামেথ দ্বনকয় দ্বিচার েরকিন না, 

শসটা শিে িুঝকত পারদ্বে। 

সুরমা। োরও পরামেথ দ্বনকয় দ্বিচার েরকত হকি না — আগুকনর 

পরীক্ষাকতও সীতার চুল শপাকড় দ্বন। তুদ্বম রাজযভার িহকনর উপয়ুক্ত নও, এ-

েথা দ্বে িলকলই হল? এতিকড়া অদ্বিচার দ্বে জগকত েনকনা দ্বটেকত পাকর? 

উিয়াদ্বিতয। রাজযভারটা নাই-িা ঘাকড়র উপর পড়ল, তাকতই িা দুখন 

দ্বেকসর? 
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সুরমা। না না, ও-েথা শতামার মুকন আমার সহয হয় না। ভগিান 

শতামাকে রাজার শেকল েকর পাদ্বঠকয়কেন, শস-েথা িুদ্বঝ অমন েকর উদ্বড়কয় 

দ্বিকত আকে? না হয় দুখনই শপকত হকি — তা িকল-  

উিয়াদ্বিতয। আদ্বম দুখকনর পকরায়া রাদ্বন শন। তুদ্বম আমার ঘকর একসে, 

শতামাকে সুনী েরকত পাদ্বর শন আমার শপৌরুকষ শসই দ্বধক োর িাকজ। 

সুরমা। শয সুন দ্বিকয়ে তাই শযন জন্ম-জন্মান্তর পাই। 

উিয়াদ্বিতয। সুন যদ্বি শপকয় থাে শতা শস দ্বনকজর গুকণ, আমার েদ্বক্তকত 

নয়। এ-ঘকর আমার আির শনই িকল শতামারও শয অপমান ঘকট। এমন দ্বে, 

মাও শয শতামাকে অিজ্ঞা েকরন। 

সুরমা। আমার সি সম্মান শয শতামার শপ্রকম, শস শতা শেউ োড়কত পাকর 

দ্বন। 

উিয়াদ্বিতয। শতামার দ্বপতা শ্রীপুররাজ দ্বেনা যকোকরর অধীনতা ্ীোর 

েকরন না-, শসই হকয়কে শতামার অপরাধ — মহারাজ শতামার উপকর রাগ 

শিদ্বনকয় তার শোধ তুলকত চান। 

শনপকথয। িািা, িািা। 

উিয়াদ্বিতয। ও শে ও। দ্বিভা িুদ্বঝ! (িার নুদ্বলয়া) েী দ্বিভা! েী হকয়কে? 

এত রাকত্র শেন? 

দ্বিভা। ( চুদ্বপ চুদ্বপ দ্বেেু িদ্বলয়া সকরািকন) িািা েী হকি? 

উিয়াদ্বিতয। ভয় শনই আদ্বম যাদ্বে। 

দ্বিভা। না না, তুদ্বম শযকয়া না। 

উিয়াদ্বিতয। শেন দ্বিভা? 

দ্বিভা। িািা যদ্বি জানকত পাকরন? 

উিয়াদ্বিতয। জানকত পারকিন শতা েী? তাই িকল িকস থােি?  

দ্বিভা। যদ্বি রাগ েকরন? 

সুরমা। দ্বে দ্বিভা, এনন শস-েথা দ্বে ভািিার সময়? 
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দ্বিভা। ( উিয়াদ্বিকতযর হাত ধদ্বরয়া) িািা, তুদ্বম শযকয়া না, তুদ্বম শলাে 

পাদ্বঠকয় িাও। আমার ভয় েরকে। 

উিয়াদ্বিতয। ভয় েরিার সময় শনই দ্বিভা! 

[ প্রস্থান 

দ্বিভা। েী হকি ভাই? িািা জানকত পারকল জাদ্বন শন েী োি েরকিন। 

সুরমা। যাই েরুন না দ্বিভা, নারায়ণ আকেন। 
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২ 

মন্ত্রগৃকহ প্রতাপাদ্বিতয ও মন্ত্রী 

মন্ত্রী। মহারাজ, োজটা দ্বে ভাকলা হকি?  

প্রতাপাদ্বিতয। শোন্ োজটা? 

মন্ত্রী। আকজ্ঞ, োল শযটা আকিে েকরদ্বেকলন। 

প্রতাপাদ্বিতয। োল েী আকিে েকরদ্বেলুম? 

মন্ত্রী। আপনার দ্বপতৃিয সম্বকন্ধ-  

প্রতাপাদ্বিতয। আমার দ্বপতৃিয সম্বকন্ধ েী? 

মন্ত্রী। মহারাজ আকিে েকরদ্বেকলন, যনন রাজা িসন্ত রায় যকোকর 

আসিার পকথ দ্বেমুলতদ্বলর চদ্বটকত আশ্রয় শনকিন, তনন-  

প্রতাপাদ্বিতয। তনন েী? েথাটা শেষ েকরই শফকলা। 

মন্ত্রী। তনন দুজন পাঠান দ্বগকয়-  

প্রতাপাদ্বিতয। হাাঁ-  

মন্ত্রী। তাাঁকে দ্বনহত েরকি। 

প্রতাপাদ্বিতয। দ্বনহত েরকি! অমরকোষ নুাঁকজ িুদ্বঝ আর শোকনা েথা 

নুাঁকজ শপকল না? দ্বনহত েরকি! শমকর শফলকি েথাটা মুকন আনকত িুদ্বঝ 

িাধকে? 

মন্ত্রী। মহারাজ আমার ভািদ্বট ভাকলা িুঝকত পাকরন দ্বন। 

প্রতাপাদ্বিতয। দ্বিলক্ষণ িুঝকত শপকরদ্বে। 

মন্ত্রী। আকজ্ঞ মহারাজ আদ্বম-  

প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বম দ্বেশু! নুন েরাকে তুদ্বম জুজু িকল জান! শতামার িুদ্বড় 

দ্বিদ্বিমার োকে দ্বেকনে নুন েরাটা পাপ। নুন েরাটা শযনাকন ধমথ, শসনাকন না 

েরাটাই পাপ, এটা এনকনা শতামার দ্বেনকত িাদ্বে আকে। শয মুসলমান 

আমাকির ধমথ নষ্ট েকরকে, তাকির যারা দ্বমত্র তাকির দ্বিনাে না েরাই অধমথ। 
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দ্বপতৃিয িসন্ত রায় দ্বনকজকে শেকের িাস িকল ্ীোর েকরকেন। ক্ষত হকল 

দ্বনকজর িাহুকে শেকট শফলা যায়, শস-েথা মকন শরকনা মন্ত্রী। 

মন্ত্রী। শয আকজ্ঞ। 

প্রতাপাদ্বিতয। অমন তাড়াতাদ্বড় ‘ শয আকজ্ঞ ' িলকল চলকি না। তুদ্বম মকন 

েরে দ্বনকজর দ্বপতৃিযকে িধ েরা সেল অিস্থাকতই পাপ। ‘ না ' িকলা না, 

দ্বঠে এই েথাটাই শতামার মকন জাগকে। দ্বেন্তু মকন েকরা না এর উত্তর শনই। 

দ্বপতার অনুকরাকধ ভৃগু তাাঁর মাকে িধ েকরদ্বেকলন, আর ধকমথর অনুকরাকধ আদ্বম 

আমার দ্বপতৃিযকে শেন িধ েরি না? 

মন্ত্রী। দ্বেন্তু দ্বিল্লীশ্বর যদ্বি শোকনন তকি-  

প্রতাপাদ্বিতয। আর যাই ের, দ্বিল্লীশ্বকরর ভয় আমাকে শিদ্বনকয়া না। 

মন্ত্রী। প্রজারা জানকত পারকল েী িলকি? 

প্রতাপাদ্বিতয। জানকত পারকল শতা। 

মন্ত্রী। এ-েথা েনকনাই চাপা থােকি না। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা মন্ত্রী, শেিল ভয় শিদ্বনকয় আমাকে দুিথল েকর 

শতালিার জকনযই দ্বে শতামাকে শরকনদ্বে? 

মন্ত্রী। মহারাজ, যুিরাজ উিয়াদ্বিতয-  

প্রতাপাদ্বিতয। দ্বিল্লীশ্বর শগল, প্রজারা শগল, শেষোকল উিয়াদ্বিতয! শসই 

বস্ত্রণ িালেটার েথা আমার োকে তুকলা না। 

মন্ত্রী। তাাঁর সম্বকন্ধ এেদ্বট সংিাি আকে। োল দ্বতদ্বন রাকত্র শঘাড়ায় চকড় 

এেলা শিদ্বরকয়কেন, এনকনা শফকরন দ্বন। 

প্রতাপাদ্বিতয। শোন্ দ্বিকে শগকে? 

মন্ত্রী। পুকির দ্বিকে। 

প্রতাপাদ্বিতয। েনন শগকে? 

মন্ত্রী। তনন রাত শিড় প্রহর হকি। 

প্রতাপাদ্বিতয। নাখ, আর চলল না! ঈশ্বর েরুন আমার েদ্বনষ্ঠ পুত্রদ্বট শযন 

উপযুক্ত হয়। এননও শফকর দ্বন! 
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মন্ত্রী। আকজ্ঞ না।  

প্রতাপাদ্বিতয। এেজন প্রহরী তার সকে যায় দ্বন শেন? 

মন্ত্রী। শযকত শচকয়দ্বেল, দ্বতদ্বন দ্বনকষধ েকরদ্বেকলন। 

প্রতাপাদ্বিতয। তাকে না জাদ্বনকয়, তার দ্বপেকন দ্বপেকন যাওয়া উদ্বচত দ্বেল। 

মন্ত্রী। তারা শতা শোকনা সকেহ েকর দ্বন। 

প্রতাপাদ্বিতয। িকড়া ভাকলা োজই েকরদ্বেল! মন্ত্রী, তুদ্বম দ্বে শিাঝাকত 

চাও এজকনয শেউ িায়ী নয়? তা হকল এ িায় শতামার। 
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৩ 

পথপাকশ্বথ গােতলায় িাহেহীন পালদ্বেকত িসন্ত রায় আসীন, 

পাকে এেজন পাঠান িিায়মান 

পাঠান। নাখ, এ িুকড়াকে মারার শচকয় িাাঁদ্বচকয় শরকন লাভ আকে। মারকল 

যকোকরর রাজা শেিল এেিার িেদ্বেে শিকি, দ্বেন্তু একে িাাঁদ্বচকয় রানকল এর 

োকে অকনে িেদ্বেে পাি। 

িসন্ত রায়। নাাঁ সাকহি, তুদ্বমও শয ওকির সকে শগকল না? 

পাঠান। হুজুর, যাই েী েকর? আপদ্বন শতা ডাোকতর হাত শথকে 

আমাকির ধনপ্রাণ রক্ষার জকনয আপনার সি শলােজনকিরই পাদ্বঠকয় দ্বিকলন 

— আপনাকে মাকঠর মকধয এেলা শফকল যাি এমন অেৃতজ্ঞ আমাকে 

ঠাওরাকিন না। শিনুন, আমাকির েদ্বি িকলন, শয আমার অপোর েকর শস 

আমার োকে ঋণী, পরোকল শস-ঋণ তাকে শোধ েরকতই হকি, শয আমার 

উপোর েকর আদ্বম তার োকে ঋণী, শোকনা োকলই শস-ঋণ শোধ েরকত 

পারি না। 

িসন্ত রায়। িা িা িা! শলােটা শতা শিে! নাাঁ সাকহি, শতামাকে িকড়া 

ঘকরর শলাে িকল মকন হকে। 

পাঠান। ( শসলাম েদ্বরয়া) েযা তাজ্জি! মহারাজ দ্বঠে ঠাউকরকেন। 

িসন্ত রায়। এনন শতামার দ্বে েরা হয়? 

পাঠান। ( সদ্বনশ্বাকস) হুজুর, গদ্বরি হকয় পকড়দ্বে, চাষিাস েকরই দ্বিন 

চকল। েদ্বি িকলন, শহ অিৃষ্ট, তৃণকে তৃণ েকর গকড়ে শসজকনয শতামাকে শিাষ 

দ্বিই শন। দ্বেন্তু িটগােকে িটগাে েকরও তাকে ঝকড়র ঘাকয় তৃকণর সকে এে 

মাদ্বটকত শোয়াও, একতই িুকঝদ্বে শতামার হৃিয়টা পাষাণ! 

িসন্ত রায়। িাহিা, িাহিা! েদ্বি েী েথাই িকলকেন! সাকহি, শয দুকটা 

িকয়ত আজ িলকল ও শতা আমাকে দ্বলকন দ্বিকত হকি। আো নাাঁসাকহি, 

শতামার শতা শিে মজিুত েরীর, তুদ্বম শতা শফৌকজর দ্বসপাদ্বহ হকত পার। 
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পাঠান। হুজুকরর শমকহরিাদ্বন হকলই পাদ্বর। আমার িাপ-দ্বপতামহ সেকলই 

তকলায়ার হাকত মকরকেন। েদ্বি িকলন-  

িসন্ত রায়। ( হাদ্বসয়া) েদ্বি যাই িলুন, আমার োজ যদ্বি নাও তকি তকলায়ার 

হাকত দ্বনকয় মরার েন দ্বমটকত পাকর, দ্বেন্তু শস-তকলায়ার নাপ শথকে শনালিার 

সুকযাগ হকি না। প্রজারা োদ্বন্তকত আকে — ভগিান েরুন আর লড়াইকয়র 

িরোর না হয়। িুকড়া হকয়দ্বে তকলায়ার শেকড়দ্বে, এনন তার িিকল আর-

এেজন আমার পাদ্বণরন্হণ েকরকে। ( শসতাকর ঝংোর) 

পাঠান। ( ঘাড় নাদ্বড়য়া) হায় হায়, এমন অস্ত্র দ্বে আকে! এেদ্বট িকয়ত 

আকে — তকলায়াকর েত্রুকে জয় েরা যায় দ্বেন্তু সংগীকত েত্রুকে দ্বমত্র েরা 

যায়। 

িসন্ত রায়। ( উৎ সাকহ উদ্বঠয়া িাাঁড়াইয়া) েী িলকল, নাাঁ সাকহি! সংগীকত 

েত্রুকে দ্বমত্র েরা যায়! েী চমৎ োর! তকলায়ার শয এমন ভয়ানে দ্বজদ্বনস, 

তাকতও েত্রুর েত্রুত্ব নাে েরা যায় না। শেমন েকর িলি নাে েরা যায়? 

শরাগীকে িধ েকর শরাগ আকরাগয েরা শস শেমনতকরা আকরাগয? দ্বেন্তু সংগীত 

শয এমন মৃদু দ্বজদ্বনস তাকত েত্রু নাে না েকরও েত্রুত্ব নাে েরা যায়। এদ্বে 

সাধারণ েদ্বিকত্বর েথা! িাখ, েী তাদ্বরফ! নাাঁসাকহি, শতামাকে এেিার 

রায়গকড় শযকত হকে। আদ্বম যকোর শথকে দ্বফকর দ্বগকয়ই আমার সাধযমকতা 

শতামার দ্বেেু-  

পাঠান। আপনার পকক্ষ যা ‘ দ্বেেু ' আমার পকক্ষ তাই শের। হুজুর, 

আপনার শসতার িাজাকনা আকস? 

িসন্ত রায়। িাজাকনা আকস শেমন েকর িদ্বল? তকি িাজাই িকট। 

শসতার িািন 

পাঠান। িাহিা! নাসী! 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 
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উিয়াদ্বিতয। আখ, িাাঁচলুম! িািামোয়, পকথর ধাকর এত রাকত্র োকে 

িাজনা শোনাে? 

িসন্ত রায়। নির েী িািা? সি ভাকলা শতা? দ্বিদ্বি ভাকলা আকে? 

উিয়াদ্বিতয। সমস্তই মেল। 

িসন্ত রায়। 

         শসতার লইয়া গান 

ভূপালী - যৎ  

িাঁধুয়া অসমকয় শেন শহ প্রোে? 

সেদ্বল শয ্প্ন িকল হকতকে দ্বিশ্বাস। 

তুদ্বম গগকনরই তারা 

মকতথয একল পথহারা, 

একল ভুকল অশ্রুজকল আনকেরই হাস। 

উিয়াদ্বিতয। িািামোয়, এ শলােদ্বট শোথা শথকে জুটল? 

িসন্ত রায়। নাাঁ সাকহি িকড়া ভাকলা শলাে। সমজিার িযদ্বক্ত। আজ রাকত্র 

এাঁকে দ্বনকয় িকড়া আনকেই োটাকনা শগকে। 

উিয়াদ্বিতয। শতামার সকের শলােজন শোথায়? চদ্বটকত না দ্বগকয় এই 

পকথর ধাকর রাত োটাে শয? 

িসন্ত রায়। ভাকলা েথা মকন েদ্বরকয় দ্বিকল! নাাঁ সাকহি, শতামাকির জকনয 

আমার ভািনা হকে। এননও শতা শেউ দ্বফরল না। শসই ডাোকতর িল দ্বে 

তকি-  

পাঠান। হুজুর, অভয় শিন শতা সতয েথা িদ্বল। আমরা রাজা প্রতাপাদ্বিকতযর 

প্রজা, যুিরাজ িাহাদুর আমাকির শিে শচকনন। মহারাজ আমাকে আর আমার 

ভাই রদ্বহমকে আকিে েকরন শয, আপদ্বন যনন দ্বনমন্ত্রণ রানকত যকোকরর দ্বিকে 

আসকিন তনন পকথ আপনাকে নুন েরা হয়। 

িসন্ত রায়। রাম, রাম! 
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উিয়াদ্বিতয। িকল যাও। 

পাঠান। আমার ভাই রন্াকম ডাোত পকড়কে িকল শোঁকিকেকট আপনার 

অনুচরকির দ্বনকয় শগকলন। আমার উপকরই এই োকজর ভার দ্বেল। দ্বেন্তু 

মহারাজ, যদ্বিও রাজার আকিে, তিু এমন োকজ আমার প্রিৃদ্বত্ত হল না। োরণ 

আমাকির েদ্বি িকলন, রাজা শতা পৃদ্বথিীরই রাজা, তাাঁর আকিকে পৃদ্বথিী নষ্ট 

েরকত পার, দ্বেন্তু সািধান, ্কগথর এে শোণও নষ্ট েকরা না। গদ্বরি এনন 

মহারাকজর েরণাগত। শিকে দ্বফকর শগকল আমার সিথনাে হকি। 

িসন্ত রায়। শতামাকে পত্র দ্বিদ্বে তুদ্বম এনান শথকে রায়গকড় চকল যাও। 

উিয়াদ্বিতয। িািামোয়, তুদ্বম এনান শথকে যকোকর যাকি নাদ্বে? 

িসন্ত রায়। হাাঁ ভাই। 

উিয়াদ্বিতয। শস েী েথা! 

িসন্ত রায়। আদ্বম শতা ভাই ভিসমুকের দ্বেনারায় একস িাাঁদ্বড়কয়দ্বে — 

এেটা শেউ লাগকলই িাস। আমার ভয় োকে? দ্বেন্তু আদ্বম যদ্বি না যাই তকি 

প্রতাকপর সকে ইহজকন্ম আমার আর শিনা হওয়া েক্ত হকি। এইকয িযাপারটা 

ঘটল এর সমস্ত োদ্বল মুকে শফলকত হকি শয — এইকনন শথকেই যদ্বি রায়গকড় 

দ্বফকর যাই তা হকল সমস্তই জকম থােকি। চল্ িািা চল্। রাত শেষ হকয় এল। 
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৪ 

মন্ত্রসভায় প্রতাপাদ্বিতয ও মন্ত্রী 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা শিদ্বন মন্ত্রী শস পাঠান দুকটা এননও এল না। 

মন্ত্রী। শসটা শতা আমার শিাষ নয় মহারাজ! 

প্রতাপাদ্বিতয। শিাকষর েথা হকে না। শিদ্বর শেন হকে তুদ্বম েী অনুমান 

ের তাই দ্বজজ্ঞাসা েরদ্বে। 

মন্ত্রী। দ্বেমুলতদ্বল শতা োকে নয়। োজ শসকর আসকত শিদ্বর শতা হকিই। 

প্রতাপাদ্বিতয। উিয় োল রাকত্রই শিদ্বরকয় শগকে? 

মন্ত্রী। আকজ্ঞ হাাঁ শস শতা পূকিথই জাদ্বনকয়দ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। েী উপযুক্ত সমকয়ই জাদ্বনকয়ে। আদ্বম শতামাকে দ্বনিয় 

িলদ্বে মন্ত্রী এ সমস্তই শস তার স্ত্রীর পরামেথ দ্বনকয় েকরকে। েী শিাধ হয়? 

মন্ত্রী। শেমন েকর িলি মহারাজ? 

প্রতাপাদ্বিতয। আদ্বম দ্বে শতামার োকে শিিিােয শুনকত চাদ্বে? তুদ্বম েী 

আোজ ের তাই দ্বজজ্ঞাসা েরদ্বে। 

এে জন পাঠাকনর প্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। েী হল? 

পাঠান। মহারাজ, এতক্ষকণ োজ দ্বনকেে হকয় শগকে। 

প্রতাপাদ্বিতয। শস েী রেম েথা? তকি তুদ্বম জান না? 

পাঠান। জাদ্বন িই দ্বে। োজ শেষ হকয় শগকে ভুল শনই, তকি আদ্বম শস-

সমকয় উপদ্বস্থত দ্বেলুম না। আমার ভাই শহাকসন নাাঁর উপর ভার আকে, শস 

নুি হুাঁদ্বেয়ার। মহারাকজর পরামেথমকত আদ্বম নুড়ারাজা-সাকহকির 

শলােজনকির তফাত েকরই চকল আসদ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। শহাকসন যদ্বি ফাাঁদ্বে শিয়? 

পাঠান। শতািা! শস শতমন শিইমান নয়। মহারাজ, আদ্বম আমার দ্বের 

জাদ্বমন রানলুম। 
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প্রতাপাদ্বিতয। আো, এইনাকন হাদ্বজর থাকো, শতামার ভাই দ্বফকর একল 

িেদ্বেে দ্বমলকি। ( পাঠাকনর িাদ্বহকর গমন) এটা যাকত প্রজারা শটর না পায় 

শস শচষ্টা েরকত হকি। 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ-েথা শগাপন থােকি না। 

প্রতাপাদ্বিতয। দ্বেকস তুদ্বম জানকল? 

মন্ত্রী। আপনার দ্বপতৃকিযর প্রদ্বত দ্বিকিষ আপদ্বন শতা শোকনাদ্বিন লুকোকত 

পাকরন দ্বন। এমন-দ্বে, আপনার েনযার দ্বিিাকহও আপদ্বন তাাঁকে দ্বনমন্ত্রণ েকরন 

দ্বন — দ্বতদ্বন দ্বিনা দ্বনমন্ত্রকণই একসদ্বেকলন। আর আজ আপদ্বন অোরকণ তাাঁকে 

দ্বনমন্ত্রণ েরকলন আর পকথ এই োিদ্বট ঘটল, এমন অিস্থায় প্রজারা 

আপনাকেই এর মূল িকল জানকি। 

প্রতাপাদ্বিতয। তাহকলই তুদ্বম নুদ্বে হও, না? 

মন্ত্রী। মহারাজ, এমন েথা শেন িলকেন? আপনার ধমথ-অধমথ 

পাপপুকণযর দ্বিচার আদ্বম েদ্বর শন, দ্বেন্তু রাকজযর ভাকলামের েথাও যদ্বি 

আমাকে ভািকত না শিকিন তকি আদ্বম আদ্বে েী েরকত? শেিল প্রদ্বতিাি েকর 

মহারাকজর শজি িাদ্বড়কয় শতালিার জকনয? 

প্রতাপাদ্বিতয। আো, ভাকলামের েথাটা েী ঠাওরাকল শুদ্বন। 

মন্ত্রী। আদ্বম এই েথা িলদ্বে, পকি পকি প্রজাকির মকন অসকন্তাষ িাদ্বড়কয় 

তুলকিন না। শিনুন মাধিপুকরর প্রজারা নুি প্রিল এিং আপনার দ্বিকেষ িাধয 

নয়। তারা রাকজযর সীমানার োকে থাকে, পাকে আপনার প্রদ্বতকিেী 

েত্রুপকক্ষর সকে শযাগ শিয় এই ভকয় তাকির গাকয় হাত শতালা যায় না। 

শসইজনয মাধিপুর-োসকনর ভার যুিরাকজর উপর শিিার েথা আদ্বমই 

মহারাজকে িকলদ্বেকলম। 

প্রতাপাদ্বিতয। শস শতা িকলদ্বেকল। তার ফল েী হল শিকনা না। আজ দু-

িৎ সকরর নাজনা িাদ্বে। সেল মহল শথকে টাো এল, আর ওনান শথকে েী 

আিায় হল? 
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মন্ত্রী। আকজ্ঞ আেীিথাি। শতমন সি িজ্জাত প্রজাও যুিরাকজর পাকয়র 

শগালাম হকয় শগকে। টাোর শচকয় দ্বে তার েম িাম? শসই যুিরাকজর োে 

শথকে আপদ্বন মাধিপুকরর ভার শেকড় দ্বনকলন। সমস্তই উলকট শগল। এর শচকয় 

তাাঁকে না পাঠাকনাই ভাকলা দ্বেল। শসনানোর প্রজারা শতা হকনয েুেুকরর মত 

শনকপ রকয়কে - তার পকর আিার যদ্বি এই েথাটা প্রোে হয় তা-হকল েী হয় 

িলা যায় না। রাজোকযথ শোকটাকিরও অিজ্ঞা েরকত শনই মহারাজ! অসহয 

হকলই শোকটারা শজাট িাাঁকধ, শজাট িাাঁধকলই শোকটারা িকড়া হকয় ওকঠ। 

প্রতাপাদ্বিতয। শসই ধনঞ্জয় বিরাগী শতা মাধিপুকর থাকে? 

মন্ত্রী। আকজ্ঞ হাাঁ। 

প্রতাপাদ্বিতয।  শসই শিটাই যত নকষ্টর শগাড়া।  ধকমথর শভে ধকর শসই 

শতা যত প্রজাকে নাদ্বচকয় শতাকল।  শসই শতা প্রজাকির পরামেথ দ্বিকয় 

নাজনা িন্ধ েদ্বরকয়কে।  উিয়কে িকলদ্বেলুম শযমন েকর শহাে তাকে 

আো েকর োসন েকর দ্বিকত।  দ্বেন্তু উিয়কে জান শতা?  এদ্বিকে 

তার না আকে শতজ,  না আকে শপৌরুষ,  দ্বেন্তু এেগুাঁকয়দ্বমর অন্ত 

শনই।  ধনঞ্জয়কে োসন িূকর থাে তাকে আস্পধথা দ্বিকয় িাদ্বড়কয় 

তুকলকে।  এিাকর তার েদ্বিসুদ্ধ েি শচকপ ধরকত হকে,  তার পকর 

শিনা যাকি শতামার মাধিপুকরর প্রজাকির েতিকড়া িুকের পাটা! আর 

শিকনা, শলােজন আজই সি দ্বঠে েকর রাকনা — নিরটা পািামাত্রই রায়গকড় 

দ্বগকয় িসকত হকি। শসইনাকনই শ্রাদ্ধোদ্বন্ত েরি — আদ্বম োড়া উত্তরাদ্বধোরী 

আর শতা োউকে শিদ্বন শন। 

িসন্ত রাকয়র প্রকিে। প্রতাপাদ্বিতয চমদ্বেয়া উদ্বঠয়া িিায়মান 

িসন্ত রায়। আমাকে দ্বেকসর ভয় প্রতাপ? আদ্বম শতামার দ্বপতৃিয ; তাকতও 

যদ্বি দ্বিশ্বাস না হয়, আদ্বম িৃদ্ধ, শতামার শোকনা অদ্বনষ্ট েদ্বর এমন েদ্বক্তই শনই। 

( প্রতাপ নীরি) প্রতাপ এেিার রায়গকড় চকলা— শেকলকিলা েতদ্বিন শসনাকন 

োদ্বটকয়ে— তারপকর িহুোল শসনাকন যাও দ্বন। 
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প্রতাপাদ্বিতয। ( শনপকথযর দ্বিকে চাদ্বহয়া সগজথকন) নিরিার! ঐ পাঠানকে 

োদ্বড়স শন! 

[ দ্রুত প্রস্থান 

িসন্ত রাকয়র প্রস্থান। প্রতাপ ও মন্ত্রীর পুনখপ্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা মন্ত্রী, রাজোকযথ শতামার অতযন্ত অমকনাকযাগ শিনা 

যাকে। 

মন্ত্রী। মহারাজ, এ দ্বিষকয় আমার শোকনা অপরাধ শনই। 

প্রতাপাদ্বিতয। এ দ্বিষকয়র েথা শতামাকে শে িলকে? আদ্বম িলদ্বে 

রাজোকযথ শতামার অতযন্ত অমকনাকযাগ শিনদ্বে। শসদ্বিন শতামাকে দ্বচদ্বঠ রানকত 

দ্বিকলম, হাদ্বরকয় শফলকল! আর এেদ্বিন মকন আকে উকমে রাকয়র োকে 

শতামাকে শযকত িকলদ্বেলুম, তুদ্বম শলাে দ্বিকয় োজ শসকরদ্বেকল। 

মন্ত্রী। আকজ্ঞ মহারাজ-  

প্রতাপাদ্বিতয। চুপ েকরা। শিাষ োটািার জকনয দ্বমকথয শচষ্টা েকরা না। 

যাকহাে শতামাকে জাদ্বনকয় রানদ্বে রাজোকযথ তুদ্বম দ্বেেুমাত্র মকনাকযাগ দ্বিে 

না। যাও, োল রাকত্র যারা পাহারায় দ্বেল তাকির েকয়ি েকরা শগ। 
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৫ 

রাজান্তখপুর 

সুরমা ও দ্বিভা 

সুরমা। ( দ্বিভার গলা ধদ্বরয়া) তুই অমন চুপ েকর থাদ্বেস শেন ভাই? যা 

মকন আকে িদ্বলস শন শেন? 

দ্বিভা। আমার আর েী িলিার আকে? 

সুরমা। অকনেদ্বিন তাাঁকে শিদ্বনস দ্বন। তা তুই-ই নাহয় তাাঁকে এেনানা 

দ্বচদ্বঠ শলখ্ না। আদ্বম শতার িািাকে দ্বিকয় পাঠািার সুদ্বিধা েকর শিি। 

দ্বিভা। শযনাকন তাাঁর আির শনই শসনাকন আসিার জকনয আদ্বম শেন তাাঁকে 

দ্বলনি? দ্বতদ্বন আমাকির শচকয় দ্বেকস শোকটা? 

সুরমা। আো শগা আো, না হয় দ্বতদ্বন নুি মানী, তাই িকল মানটাই দ্বে 

সংসাকর সেকলর শচকয় িকড়া হল? শসটা দ্বে দ্বিসজথন েরিার শোকনা জায়গা 

শনই। 

          গান 

ওর      মাকনর এ িাাঁধ টুটকি না দ্বে টুটকি না? 

 

ওর      মকনর শিিন থােকি মকন 

প্রাকণর েথা ফুটকি না? 

েদ্বঠন পাষাণ িুকে লকয় 

নাই রদ্বহল অটল হকয়। 

শপ্রকমকত ঐ পাথর ক্ষ'কয় 

শচাকনর জল দ্বে েুটকি না? 

আো দ্বিভা, তুই যদ্বি পুরুষ হদ্বতস শতা েী েরদ্বতস? দ্বনমন্ত্রণ-দ্বচদ্বঠ না 

শপকল এে পা নড়দ্বতস শন নাদ্বে? 

দ্বিভা। আমার েথা শেকড় িাও — দ্বেন্তু তাই িকল-  
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সুরমা। দ্বিভা, শুকনদ্বেস িািামোয় একস শপৌাঁকেকেন। 

দ্বিভা। এনাকন একলন শেন ভাই? আিার শতা দ্বেেু দ্বিপি ঘটকি না। 

সুরমা। দ্বিপকির মুকনর উপর শতকড় একল দ্বিপি েুকট পালায়।  

দ্বিভা। না ভাই, আমার িুকের দ্বভতর এননও শোঁকপ উঠকে। আমার এমন 

এেটা ভয় ধকর শগকে দ্বেেুকত োড়কে না ; আমার মকন হকে েী শযন এেটা 

হকি। মকন হকে শযন োকে সািধান েকর শিিার আকে। আমার দ্বেেুই ভাকলা 

লাগকে না। আো, দ্বতদ্বন আমাকির শিনকত এননও একলন না শেন?  

িসন্ত রাকয়র প্রকিে ও গান 

  

আজ শতামাকর শিনকত একলম 

অকনে দ্বিকনর পকর। 

ভয় েকরা না সুকন থাকো, 

শিদ্বেক্ষণ থােি নাকো, 

একসদ্বে     িি দুকয়র তকর। 

শিনি শুধু মুননাদ্বন, 

শোনাও যদ্বি শুনি িাণী, 

না-হয় যাি আড়াল শথকে 

হাদ্বস শিকন শিোন্তকর। 

 

সুরমা। ( দ্বিভার দ্বচিুে ধদ্বরয়া) িািামোয়, দ্বিভার হাদ্বস শিনিার জকনয 

শতা আড়াকল শযকত হল না। এিার তকি শিোন্তকরর উদ কযাগ েকরা। 

িসন্ত রায়। না না, অত সহকজ না। অমদ্বন শয ফাাঁদ্বে দ্বিকয় শহকস তাড়াকি 

আদ্বম শতমন পাত্র না। শোঁকি না তাড়াকল িুকড়া দ্বিিায় হকি না। শগাটা পকনকরা 

নতুন গান আর এেমাথা পুরাকনা পাোচুল একনদ্বে সমস্ত দ্বনকেে না েকর 

নড়দ্বে শন। 

দ্বিভা। দ্বমকে িড়াই ের শেন? আধমাথা িই চুলই শনই! 
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িসন্ত রায়। ( মাথায় হাত িুলাইয়া) ওকর শস এেদ্বিন শগকে শর ভাই। িলকল 

দ্বিশ্বাস েরদ্বি শন, িসন্ত রাকয়রও মাথায় একেিাকর মাথাভরা চুল দ্বেল। শসদ্বিন 

দ্বে আর এত রাস্তা শপদ্বরকয় শতাকির শনাোকমাি েরকত আসতুম। শসদ্বিন 

এেটা চুল শপকেকে দ্বে, অমদ্বন পাাঁচটা রূপসী শতালিার জকনয উকমিার হত। 

মকনর আরন্কহ োাঁচাচুল সুদ্ধ উজাড় েকর শিিার শজা েরত। 

সুরমা। িািামোয়, টাকের আকলাচনা পকর হকি, এনন দ্বিভার এেটা যা 

হয় উপায় েকর িাও। 

িসন্ত রায়। শসও দ্বে আমাকে আিার িলকত হকি না দ্বে? এতক্ষণ েী 

েরদ্বেলুম? এই শয িুকড়াটা রকয়কে এ দ্বে শোকনা োকজই লাকগ না মকন েরে? 

গান 

মদ্বলন মুকন ফুটুে হাদ্বস, জুড়াে দু- নয়ন।  

মদ্বলন িসন োকড়া সনী, পকরা আভরণ। 

অশ্রুকধাওয়া োজলকরনা 

আিার শচাকন দ্বিে না শিনা, 

দ্বেদ্বথল শিণী তুলুে শিাঁকধ েুসুমিন্ধন। 

দ্বিভা। িািামোয়, সদ্বতয তুদ্বম িািার োকে দ্বেেু িকলে?  

িসন্ত রায়। এেটা দ্বেেু শয িকলদ্বে তার সাক্ষী আদ্বম থােকত থােকতই 

হাদ্বজর হকি। 

দ্বিভা। শেন এমন োজ েরকত শগকল? 

িসন্ত রায়। নুি েকরদ্বে শিে েকরদ্বে। 

দ্বিভা। না িািামোয়, আদ্বম ভাদ্বর রাগ েকরদ্বে। 

িসন্ত রায়। এই িুদ্বঝ িেদ্বেে! যার জকনয চুদ্বর েদ্বর শসই িকল শচার! 

দ্বিভা। না, সদ্বতয িলদ্বে, শেন তুদ্বম িািাকে অনুকরাধ েরকত শগকল? 

িসন্ত রায়। দ্বিদ্বি, রাজার ঘকর যনন জকন্মদ্বেস তনন অদ্বভমান েকর ফল 

শনই — এরা সি পাথর। 
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দ্বিভা। আমার দ্বনকজর জকনয অদ্বভমান েদ্বর িুদ্বঝ! দ্বতদ্বন শয মানী, তাাঁর 

অপমান শেন হকি? 

িসন্ত রায়। আো শিে, শস আমার সকে তার শিাঝাপড়া হকি। ওকর তুই 

এনন-  

    গান 

দ্বপলু িাকরায়াাঁ 

মান অদ্বভমান ভাদ্বসকয় দ্বিকয় 

এদ্বগকয় দ্বনকয় আয়-  

তাকর এদ্বগকয় দ্বনকয় আয়। 

শচাকনর জকল দ্বমদ্বেকয় হাদ্বস 

শেকল শি তার পায়-  

ওকর শেকল শি তার পায়। 

আসকে পকথ োয়া পকড়, 

আোে এল আাঁধার েকর, 

শুষ্ক েুসুম পড়কে ঝকর 

সময় িকহ যায়-  

ওকর   সময় িকহ যায়। 
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৬ 

মাধিপুকরর পথ 

ধনঞ্জয় ও প্রজািল 

ধনঞ্জয়। একেিাকর সি মুন চুন েকর আদ্বেস শেন? শমকরকে শিে 

েকরকে। এতদ্বিন আমার োকে আদ্বেস শিটারা এননও ভাকলা েকর মার শনকত 

দ্বেনদ্বল শন? হাড়কগাড় সি শভকে শগকে নাদ্বে শর? 

১। রাজার োোদ্বরকত ধকর মারকল শস িকড়া অপমান! 

ধনঞ্জয়। আমার শচলা হকয়ও শতাকির মানসম্ভ্রম আকে? এনকনা সিাই 

শতাকির গাকয় ধুকলা শিয় না শর? তকি এননও শতারা ধরা পদ্বড়স দ্বন। তকি 

এননও আরও অকনে িাদ্বে আকে! 

২। িাদ্বে আর রইল েী ঠােুর। এদ্বিকে শপকটর জ্বালায় মরদ্বে, ওদ্বিকে 

দ্বপকঠর জ্বালাও ধদ্বরকয় দ্বিকল। 

ধনঞ্জয়। শিে হকয়কে, শিে হকয়কে — এেিার নুি েকর শনকচ শন! 

গান 

আকরা আকরা প্রভু, আকরা আকরা। 

এমদ্বন েকর আমায় মাকরা। 

লুদ্বেকয় থাদ্বে আদ্বম পাদ্বলকয় শিড়াই, 

ধরা পকড় শগদ্বে আর দ্বে এড়াই? 

যা দ্বেেু আকে সি োকড়া োকড়া। 

এিার যা েরিার তা সাকরা সাকরা। 

আদ্বম হাদ্বর দ্বেংিা তুদ্বমই হার! 

হাকট ঘাকট িাকট েদ্বর শমলা, 

শেিল শহকস শনকল শগকে শিলা, 

শিদ্বন শেমকন োাঁিাকত পাকরা। 

২। আো ঠােুর, তুদ্বম শোথায় চকলে িকলা শিদ্বন। 
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ধনঞ্জয়। যকোর যাদ্বে শর। 

৩। েী সিথনাে! শসনাকন েী েরকত যাে? 

ধনঞ্জয়। এেিার রাজাকে শিকন আদ্বস। দ্বচরোল দ্বে শতাকির সকেই 

োটাি? এিার রাজিরিাকর নাম শরকন আসি। 

৪। শতামার উপকর রাজার শয ভাদ্বর রাগ। তার োকে শগকল দ্বে শতামার 

রক্ষা আকে? 

৫। জান শতা যুিরাজ শতামাকে োসন েরকত চায় দ্বন িকল তাকে এনান 

শথকে সদ্বরকয় দ্বনকয় শগল। 

ধনঞ্জয়। শতারা শয মার সইকত পাদ্বরস শন। শসই জকনয শতাকির মারগুকলা 

সি দ্বনকজর দ্বপকঠ শনিার জকনয ্য়ং রাজার োকে চকলদ্বে। শপয়ািা নয় শর 

শপয়ািা নয় — শযনাকন ্য়ং মাকরর িািা িকস আকে শসইনাকন েুকটদ্বে। 

১। না, না, শস হকি না ঠােুর, শস হকি না। 

ধনঞ্জয়। নুি হকি — শপট ভকর হকি, আনকে হকি। 

১। তকি আমরাও শতামার সকে যাি। 

ধনঞ্জয়। শপয়ািার হাকত আে শমকট দ্বন িুদ্বঝ? 

২। না ঠােুর, শসনাকন এেলা শযকত পারে না, আমরাও সকে যাি। 

ধনঞ্জয়। আো, শযকত চাস শতা চল্। এে িার েহরটা শিকন আসদ্বি। 

৩। দ্বেেু হাদ্বতয়ার সকে দ্বনকত হকি। 

ধনঞ্জয়। শেন শর? হাদ্বতয়ার দ্বনকয় েী েরদ্বি? 

৩। যদ্বি শতামার গাকয় হাত শিয় তাহকল-  

ধনঞ্জয়। তা হকল শতারা শিদ্বনকয় দ্বিদ্বি হাত দ্বিকয় না শমকর েী েকর 

হাদ্বতয়ার দ্বিকয় মারকত হয়। েী আমার উপোরটা েরকতই যাে! শতাকির 

যদ্বি এই রেম িুদ্বদ্ধ হয় তকি এইনাকনই থাক।  

৪। না, না, তুদ্বম যা িলকি তাই েরি দ্বেন্তু আমরা শতামার সকে থােি। 

৩। আমরাও রাজার োকে িরিার েরি। 

ধনঞ্জয়। েী চাইদ্বি শর? 
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৩। আমরা যুিরাজকে চাইি। 

ধনঞ্জয়। শিে, শিে, অকধথে রাজত্ব চাইদ্বি শন? 

৩। ঠাট্টা েরে ঠােুর! 

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা শেন েরি? সি রাজত্বটাই দ্বে রাজার? অকধথে রাজত্ব 

প্রজার নয় শতা েী? চাইকত শিাষ শনই শর। শচকয় শিদ্বনস। 

৪। যনন তাড়া শিকি? 

ধনঞ্জয়। তনন আিার চাইি। তুই দ্বে ভাদ্বিস রাজা এেলা শোকন? আরও 

এেজন শোনিার শলাে রাজিরিাকর িকস থাকেন — শুনকত শুনকত দ্বতদ্বন 

এেদ্বিন মঞ্জুর েকরন, তনন রাজার তাড়াকত দ্বেেুই ক্ষদ্বত হয় না। 

গান 

আমরা   িসি শতামার সকন। 

শতামার   েদ্বরে হি রাজার রাজা, 

শতামার আকধে দ্বসংহাসকন। 

শতামার   িারী শমাকির েকরকে দ্বের নত, 

তারা   জাকন না শয শমাকির গরি েত, 

তাই   িাদ্বহর হকত শতামায় ডাদ্বে 

তুদ্বম শডকে লও শগা আপন জকন। 
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দ্বিতীয় অঙ্ক 

১ 

চন্দ্রিীপ। রাজা রামচন্দ্র রাকয়র েক্ষ 

রামচন্দ্র, রমাই ভাাঁড়, ফনথাদ্বিজ ও মন্ত্রী 

রামচন্দ্র। ( তামােু টাদ্বনয়া) ওকহ রমাই। 

রমাই। আজ্ঞা মহারাজ! 

রামচন্দ্র। হাখ হাখ হাখ। 

মন্ত্রী। শহাখ শহাখ শহাখ। 

ফনথাদ্বিজ। ( হাততাদ্বল দ্বিয়া) দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ — দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ। 

রামচন্দ্র। নির েী শহ? 

রমাই। পরম্পরায় শুনা শগল, শসনাপদ্বত মোইকয়র ঘকর শচার পকড়দ্বেল। 

রামচন্দ্র। ( শচান দ্বটদ্বপয়া) তার পকর? 

রমাই। দ্বনকিিন েদ্বর মহারাজ। ( ফনথাদ্বিজ তাাঁর শোতথার শিাতাম নুলকেন 

ও দ্বিকেন) আজ দ্বিন দ্বতন-চার ধকর শসনাপদ্বত মোইকয়র ঘকর রাকত্র শচার 

আনাকগানা েরদ্বেল। সাকহকির ব্রাহ্মণী জানকত শপকর েতথাকে অকনে 

শঠলাকঠদ্বল েকরন, দ্বেন্তু শোকনামকতই েতথার ঘুম ভাঙাকত পাকরন দ্বন। 

রামচন্দ্র। হাখ হাখ হাখ হাখ। 

মন্ত্রী। শহাখ শহাখ শহাখ শহাখ শহাখ। 

শসনাপদ্বত। দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ। 

রমাই। তারপর দ্বিকনর শিলায় গৃদ্বহণীর দ্বনরন্হ আর সইকত না শপকর শজাড় 

হকস্ত িলকলন, “ শিাহাই শতামার, 

আজ রাকত্র শচার ধরি। ” রাদ্বত্র দুই িকির সময় দ্বগন্নী িলকলন, “ ওকগা 

শচার একসকে। ” েতথা িলকলন, “ ওই যাখ ঘকর শয আকলা জ্বলকে! ” শচারকে 
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শডকে িলকলন, “আজ তুই িকড়া শিাঁকচ শগদ্বল। ঘকর আকলা আকে, আজ 

দ্বনরাপকি পালাকত পারদ্বি, োল আদ্বসস শিদ্বন — অন্ধোকর শেমন না ধরা 

পদ্বড়স। ” 

রামচন্দ্র। হা হা হা হা। 

মন্ত্রী। শহা শহা শহা শহা শহা। 

শসনাপদ্বত। দ্বহ। 

রামচন্দ্র। তার পকর? 

রমাই। জাদ্বন না, েী োরকণ শচাকরর যকথষ্ট ভয় হল না তার পর রাকত্রও 

ঘকর এল। দ্বগন্নী িলকলন, “সিথনাে হল,ওকঠা।” েতথা িলকলন, “ তুদ্বম ওঠ 

না। ” দ্বগন্নী িলকলন, “ আদ্বম উকঠ েী েরি?” েতথা িলকলন, “ শেন, ঘকর 

এেটা আকলা জ্বালাও না, দ্বেেু শয শিনকত পাদ্বে না। ” দ্বগন্নী দ্বিষম কু্রদ্ধ ; 

েতথা তকতাদ্বধে কু্রদ্ধ হকয় িলকলন, “ শিকনা শিদ্বন। শতামার জনযই শতা 

যথাসিথ্ শগল। আকলাটা জ্বালাও। িেুেটা আকনা। ” ইদ্বতমকধয শচার 

োজেমথ শসকর িলকল, “ মোই এে দ্বেদ্বলম তামাে নাওয়াকত পাকরন? 

িকড়া পদ্বরশ্রম হকয়কে। ” েতথা দ্বিষম ধমে দ্বিকয় িলকলন,” শরাস শিটা! 

আদ্বম তামাে শসকজ দ্বিদ্বে। দ্বেন্তু আমার োকে আসদ্বি শতা এই িেুকে 

শতার মাথা উদ্বড়কয় শিি। ” তামাে শনকয় শচার িলকল, “মোই, আকলাটা 

যদ্বি জ্বাকলন শতা িকড়া উপোর হয়। দ্বসাঁিোদ্বটটা পকড় শগকে, নুাঁকজ পাদ্বে 

না। ” শসনাপদ্বত িলকলন, “ শিটার ভয় হকয়কে। তফাকত থাক , োকে 

আদ্বসস শন। ” িকল তাড়াতাদ্বড় আকলা জ্বাদ্বলকয় দ্বিকলন। ধীকর সুকস্থ 

দ্বজদ্বনসপত্র শিাঁকধ শচার শতা চকল শগল। েতথা দ্বগন্নীকে িলকলন, “শিটা দ্বিষম 

ভয় শপকয়কে। ” 

রামচন্দ্র। রমাই, শুকনে আদ্বম শ্বশুরালকয় যাদ্বে? 
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রমাই। ( মুনভদ্বে েদ্বরয়া) অসারং নলু সংসারং সারং শ্বশুরমদ্বেরং 

(সেকলর হাসয) েথাটা দ্বমথযা নয় মহারাজ! (িীঘথদ্বন:শ্বাস শফদ্বলয়া) 

শ্বশুরমদ্বেকরর সেলই সার — আহারটা, সমািরটা ; দুকধর সরদ্বট পাওয়া 

যায়, মাকের মুকড়াদ্বট পাওয়া যায় ; সেলই সারপিাথথ! শেিল সিথাকপক্ষা 

অসার ওই দ্বযদ্বন — 

রামচন্দ্র। ( হাদ্বসয়া) শস েী শহ, শতামার অধথাে — 

রমাই। ( শজাড়হকস্ত িযােুলভাকি) মহারাজ তাকে অধথাে িলকিন না। 

দ্বতন জন্ম তপসযা েরকল আদ্বম িরঞ্চ এেদ্বিন তার অধথাে হকত পারি এমন 

ভরসা আকে। আমার মতন পাাঁচটা অধথাে জুড়কলও তার আয়তকন েুকলায় না। 

যথাক্রকম সেকলর হাসয 

রামচন্দ্র। আদ্বম শতা শুকনদ্বে, শতামার ব্রাহ্মণী িকড়াই োন্ত্ভািা, 

ঘরেন্নায় দ্বিকেষ পটু। 

রমাই। শসেথায় োজ েী! ঘকর আর সেল রেমই জঞ্জাল আকে, শেিল 

আদ্বম দ্বতষ্ঠকত পাদ্বর না। প্রতুযকষ গৃদ্বহণী এমদ্বন শঝাঁদ্বটকয় শিন শয একেিাকর 

মহারাকজর দুয়াকর একস পদ্বড়। 

সেকলর হাসয 

রামচন্দ্র। ওকহ রমাই, শতামাকে এিার শয শযকত হকি, শসনাপদ্বতকে সকে 

শনি। ( শসনাপদ্বতকে) যাত্রার জনয সমস্ত উদ কযাগ েকরা। আমার শচৌষদ্বট্ট 

িাাঁকড়র শনৌো শযন প্রস্তুত থাকে। 

[ মন্ত্রী ও শসনাপদ্বতর প্রস্থান 

রামচন্দ্র। রমাই, তুদ্বম শতা সমস্তই শুকনে। গতিাকর শ্বশুরালকয় আমাকে 

িকড়াই মাদ্বট েকরদ্বেল। 

রমাই। আকজ্ঞ হাাঁ, মহারাকজর শলজ িাদ্বনকয় দ্বিকয়দ্বেল। 

রামচন্দ্র। ( োষ্ঠ হাদ্বসয়া তাম্রেূট শসিন) 

রমাই। আপনার এে েযালে একস আমাকে িলকলন, িাসরঘকর 

শতামাকির রাজার শলজ প্রোে শপকয়কে। দ্বতদ্বন রামচন্দ্র না রামিাস? এমন 
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শতা পূকিথ জানতাম না। আদ্বম তৎ ক্ষণা ৎ িললুম, “ পূকিথ জানকিন েী েকর? 

পূকিথ শতা দ্বেল না। আপনাকির ঘকর দ্বিিাহ েরকত একসকেন, তাই যদ্বমিনন্ 

শিকে যিাচার। ”  

রামচন্দ্র। রমাই, এিাকর দ্বগকয় দ্বজকত আসকত হকি। যদ্বি জয় হয় তকি 

শতামাকে আমার আংদ্বট উপহার শিি। 

রমাই। মহারাজ, জকয়র ভািনা েী? রমাইকে যদ্বি অন্তখপুকর দ্বনকয় শযকত 

পাকরন, তকি ্ য়ং োশুড়ীঠােরুনকে পযথন্ত মকনর সাকধ শঘাল নাইকয় আসকত 

পাদ্বর। 

রামচন্দ্র। তার ভািনা? শতামাকে আদ্বম অন্তখপুকরই দ্বনকয় যাি। 

রমাই। আপনার অসাধয েী আকে? 
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২ 

পথপাকশ্বথ ধনঞ্জয় বিরাগী ও মাধিপুকরর এেিল প্রজা 

১। িািাঠােুর, রাজার োকে যাে, দ্বেন্তু দ্বতদ্বন শতামাকে সহকজ োড়কিন 

না। 

ধনঞ্জয়। োড়কিন শেন িাপসেল! আির েকর ধকর রানকিন। 

১। শস আিকরর ধরা নয়। 

ধনঞ্জয়। ধকর রানকত েষ্ট আকে িাপ — পাহারা দ্বিকত হয় — শয-কস 

শলােকে দ্বে রাজা এত আির েকর? রাজিাদ্বড়কত েত শলাে যায়, িরজা 

শথকেই শফকর — আমাকে শফরাকি না। 

গান 

আমাকে শয িাাঁধকি ধকর এই হকি যার সাধন, 

শস দ্বে অমদ্বন হকি! 

আপনাকে শস িাাঁধা দ্বিকয় আমায় শিকি িাাঁধন।  

শস দ্বে অমদ্বন হকি! 

আমাকে শয দুখন দ্বিকয় আনকি আপন িকে-  

শস দ্বে অমদ্বন হকি! 

তার আকগ তার পাষাণ দ্বহয়া গলকি েরুণ রকস 

শস দ্বে অমদ্বন হকি! 

আমাকে শয োাঁিাকি তার ভাকগয আকে োাঁিন 

শস দ্বে অমদ্বন হকি! 

২। িািাঠােুর, শতামার গাকয় যদ্বি রাজা হাত শিন তাহকল দ্বেন্তু আমরা 

সইকত পারি না। 

ধনঞ্জয়। আমার এই গা যাাঁর দ্বতদ্বন যদ্বি সইকত পাকরন িািা, তকি 

শতামাকিরও সইকি। শযদ্বিন শথকে জকন্মদ্বে আমার এই গাকয় দ্বতদ্বন েত দুখনই 

সইকলন — েত মার শনকলন, েত ধুকলাই মানকলন — হায় হায়-  
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শে িকলকে শতামায় িাঁধু এত দুখন সইকত? 

আপদ্বন শেন একল িাঁধু আমার শিাঝা িইকত? 

প্রাকণর িনু্ধ িুকের িনু্ধ, 

সুকনর িনু্ধ দুকনর িনু্ধ, 

শতামায় শিি না দুন পাি না দুন, 

শহরি শতামার প্রসন্ন মুন, 

আদ্বম        সুকন দুখকন পারি িনু্ধ দ্বচরানকে রইকত-  

শতামার সকে দ্বিনা েথায় মকনর েথা েইকত। 

৩। িািা, আমরা রাজাকে দ্বগকয় েী িলি? 

ধনঞ্জয়। িলি, আমরা নাজনা শিি না। 

৩। যদ্বি শুকধায় শেন দ্বিদ্বি শন? 

ধন ঞ্জয়। িলি, ঘকরর শেকলকমকয়কে োাঁদ্বিকয় যদ্বি শতামাকে টাো দ্বিই 

তা হকল আমাকির ঠােুর েষ্ট পাকি। শয অকন্ন প্রাণ িাাঁকচ শসই অকন্ন ঠােুকরর 

শভাগ হয় ; দ্বতদ্বন শয প্রাকণর ঠােুর। তার শিদ্বে যনন ঘকর থাকে তনন 

শতামাকে দ্বিই — দ্বেন্তু ঠােুরকে ফাাঁদ্বে দ্বিকয় শতামাকে নাজনা দ্বিকত পারি 

না। 

৪। িািা, এ েথা রাজা শুনকি না। 

ধনঞ্জয়। তিু শোনাকত হকি। রাজা হকয়কে িকলই দ্বে শস এমন হতভাগা 

শয ভগিান তাকে সতয েথা শুনকত শিকিন না? ওকর শজার েকর শুদ্বনকয় 

আসি। 

৫। ও ঠােুর, তাাঁর শজার শয আমাকির শচকয় শিদ্বে — তাাঁরই দ্বজত হকি। 

ধনঞ্জয়। িূর িাাঁির, এই িুদ্বঝ শতাকির িুদ্বদ্ধ! শয হাকর তার িুদ্বঝ শজার 

শনই! তার শজার শয একেিাকর বিেুি পযথন্ত শপৌাঁকোয় তা জাদ্বনস? 

৬। দ্বেন্তু ঠােুর, আমরা িূকর দ্বেলুম, লুদ্বেকয় িাাঁচতুম — একেিাকর রাজার 

িরজায় দ্বগকয় পড়ি, শেকষ িাকয় শঠেকল আর পালািার পথ থােকি না। 
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ধনঞ্জয়। শিখ্ পাাঁচেদ্বড়, অমন চাপাচুদ্বপ দ্বিকয় রানকল ভাকলা হয় না। 

যতিূর পযথন্ত হিার তা হকত শি, নইকল দ্বেেুই শেষ হকত চায় না। যনন চূড়ান্ত 

হয় তননই োদ্বন্ত হয়। 

৭। শতারা অত ভয় েরদ্বেস শেন? িািা যনন আমাকির সকে যাকেন 

উদ্বন আমাকির িাাঁদ্বচকয় আনকিন। 

ধনঞ্জয়। শতাকির এই িািা যার ভরসায় চকলকে তার নাম ের্। শিটারা 

শেিল শতারা িাাঁচকতই চাস্ — পণ েকর িকসদ্বেস শয মরদ্বি শন। শেন, মরকত 

শিাষ েী হকয়কে? দ্বযদ্বন মাকরন তাাঁর গুণগান েরদ্বি শন িুদ্বঝ! ওকর শসই গানটা 

ধর্।  

গান 

িকলা ভাই ধনয হদ্বর। 

িাাঁচান িাাঁদ্বচ, মাকরন মদ্বর। 

ধনয হদ্বর সুকনর নাকট, 

ধনয হদ্বর রাজযপাকট। 

ধনয হদ্বর শ্মোন-ঘাকট-  

ধনয হদ্বর, ধনয হদ্বর। 

সুধা দ্বিকয় মাতান যনন 

ধনয হদ্বর, ধনয হদ্বর। 

িযথা দ্বিকয় োাঁিান যনন 

ধনয হদ্বর, ধনয হদ্বর। 

আত্মজকনর শোকল িুকে 

ধনয হদ্বর হাদ্বসমুকন-  

োই দ্বিকয় সি ঘকরর সুকন 

ধনয হদ্বর, ধনয হদ্বর। 

আপদ্বন োকে আকসন শহকস 

ধনয হদ্বর, ধনয হদ্বর। 



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
4

 

সূচিপত্র  

নুাঁদ্বজকয় শিড়ান শিকে শিকে 

ধনয হদ্বর, ধনয হদ্বর। 

ধনয হদ্বর স্থকল জকল, 

ধনয হদ্বর ফুকল ফকল, 

ধনয হৃিয়পদ্মিকল 

চরণ-আকলায় ধনয েদ্বর। 
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৩ 

দ্বিভার েক্ষ 

রামকমাহকনর প্রকিে ও প্রণাম 

দ্বিভা। শমাহন তুই এতদ্বিন আদ্বসস দ্বন শেন? 

রামকমাহন। তা মা, েুপুত্র যদ্বি িা হয়, েুমাতা েনকনা নয়, তুদ্বম শোন্ 

আমাকে মকন েকরে? শস-েথা িকলা। েিার ডােকলই শতা হত। অমদ্বন লজ্জা 

হল। আর মুকন উত্তরদ্বট শনই! না না, মা, অিসর পাই শন িকলই আসকত পাদ্বর 

শন— নইকল মকন মকন ওই চরণপদ্ম দুনাদ্বন েনকনা শতা ভুদ্বল শন।  

দ্বিভা। শমাহন তুই শিাস, শতাকির শিকের গল্প আমায় িল্।  

রাম। মা, শতামার জকনয চারগাদ্বে োাঁনা একনদ্বে, শতামাকে ওই হাকত 

পরকত হকি, আদ্বম শিনি। 

মদ্বহষীর প্রকিে 

দ্বিভা। ( ্ণথালংোর নুদ্বলয়া, হাকত োাঁনা পদ্বরয়া) এই শিকনা মা। শমাহন 

শতামার চুদ্বড় নুকল আমায় চারগাদ্বে োাঁনা পদ্বরকয় দ্বিকয়কে। 

মদ্বহষী। ( হাদ্বসয়া) তা শিে শতা মাদ্বনকয়কে। শমাহন, এই িাকর শতার শসই 

আগমনী গানদ্বট গা। শতার গান শুনকত আমার িকড়া ভাকলা লাকগ। 

রামকমাহন। 

গান 

সারা িরষ শিদ্বন শন মা, 

মা তুই আমার শেমন ধারা? 

নয়নতারা হাদ্বরকয় আমার 

অন্ধ হল নয়নতারা। 

এদ্বল দ্বে পাষাণী ওকর? 

শিনি শতাকর আাঁদ্বন ভকর; 

দ্বেেুকতই থাকম না শয মা 
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শপাড়া এ নয়কনর ধারা। 

মদ্বহষী। শমাহন চল্ , শতাকে নাইকয় আদ্বন শগ। 

[ রামকমাহন ও মদ্বহষীর প্রস্থান 

সুরমা ও িসন্ত রাকয়র প্রকিে 

িসন্ত রায়। সুরমা, ও সুরমা। এেিার শিকন যাও। শতামাকির দ্বিভার 

মুননাদ্বন শিকনা। িয়স যদ্বি না শযত শতা আজ শতার ওই মুন শিকন এইনাকন 

মাথা ঘুকর পড়তুম আর মরতুম। হায় হায়— মরিার িয়স শগকে! শযৌিনোকল 

ঘদ্বড় ঘদ্বড় মরতুম। িুকড়ািয়কস শরাগ না হকল আর মরণ হয় না। 

  

গান 

হাদ্বসকর দ্বে লুোদ্বি লাকজ 

চপলা শস িাাঁধা পকড় না শয। 

রুদ্বধয়া অধর-িাকর 

ঝাাঁদ্বপকত চাদ্বহদ্বল তাকর, 

অমদ্বন শস েুকট এল নয়নমাকঝ। 

 

  



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
7

 

সূচিপত্র  

৪ 

প্রকমািসভা। নৃতযগীত 

রামচন্দ্র রায় 

নটীর গান 

পরজ িসন্ত। োওয়াদ্বল 

না িকল শযকয়া না চকল দ্বমনদ্বত েদ্বর! 

শগাপকন জীিন মন লইয়া হদ্বর। 

সারা দ্বনদ্বে শজকগ থাদ্বে, 

ঘুকম েুকল পকড় আাঁদ্বন, 

ঘুমাকল হারাই পাকে শস ভকয় মদ্বর। 

চদ্বেকত চমদ্বে িাঁধু, শতামাকর নুাঁদ্বজ 

শথকে শথকে মকন হয় ্পন িুদ্বঝ! 

দ্বনদ্বেদ্বিন চাকহ দ্বহয়া 

পরান পসাদ্বর দ্বিয়া 

অধীর চরণ তি িাাঁদ্বধয়া ধদ্বর। 

  

রামচন্দ্র রায় মাকঝ মাকঝ িাহিা দ্বিকতকেন, মাকঝ মাকঝ উৎ েদ্বিত 

হইয়া িাকরর দ্বিকে চাদ্বহকতকেন 

  

রামচন্দ্র। ( িাকরর োকে উদ্বঠয়া আদ্বসয়া অনুচকরর প্রদ্বত) রমাইকয়র নির 

েী? 

অনুচর। দ্বেেু শতা জাদ্বন শন! 

রামচন্দ্র। এননও দ্বফরল না শেন? ধরা পকড় দ্বন শতা? 

অনুচর। হুজুর, িলকত শতা পাদ্বর শন। 
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রামচন্দ্র। ( দ্বফদ্বরয়া আদ্বসয়া আসকন িদ্বসয়া) গাও, গাও, শতামরা গাও! 

দ্বেন্তু ওটা নয়— এেটা জলি তাল লাগাও! 

  

নটীর গান 

বভরিী। োওয়াদ্বল 

ও শয মাকন না মানা। 

আাঁদ্বন দ্বফরাইকল িকল, ‘ না, না, না। '  

যত িদ্বল ‘ নাই রাদ্বত, 

মদ্বলন হকয়কে িাদ্বত,' 

মুনপাকন শচকয় িকল, ‘ না, না, না।' 

দ্বিধুর দ্বিেল হকয় শনপা পিকন 

ফাগুন েদ্বরকে হাহা ফুকলর িকন। 

আদ্বম যত িদ্বল ‘ তকি 

এিার শয শযকত হকি' 

দুয়াকর িাাঁড়াকয় িকল, ‘ না, না, না।' 

  

রামচন্দ্র। এ েী রেম হল! গান শুকন শয শেিলই মন নারাপ হকয় যাকে! 

রামকমাহকনর প্রকিে 

রামকমাহন। এেিার উকঠ আসুন। 

রামচন্দ্র। শেন, উঠি শেন? 

রামকমাহন। েীঘ্র আসুন আর শিদ্বর েরকিন না। 

রামচন্দ্র। চমৎ োর গান জকমকে— এনন আর দ্বিরক্ত েদ্বরস শন। 

রামকমাহন। যুিরাজ শডকে পাদ্বঠকয়কেন— দ্বিকেষ েথা আকে। 

রামচন্দ্র। আো, শতামরা গান েকরা, আদ্বম আসদ্বে। রমাইকয়র েী হল 

জান? এননও শস একলা না শেন? 
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৫ 

প্রতাপাদ্বিকতযর েয়নেক্ষ 

প্রতাপাদ্বিতয ও লেমন সিথার 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা লেমন, আজ রাকত্র আদ্বম রামচন্দ্র রাকয়র দ্বেন্ন মুিু 

শিনকত চাই। 

লেমন। ( শসলাম েদ্বরয়া) শযা হুেুম মহারাজ! 

রাজেযালকের প্রকিে 

রাজেযালে। ( পিতকল পদ্বড়য়া) মহারাজ, মাজথনা েরুন, দ্বিভার েথা 

এেিার মকন েরুন। অমন োজ েরকিন না। 

প্রতাপাদ্বিতয। েী মুেদ্বেল! আজ রাকত্র এরা আমাকে ঘুকমাকত শিকি না 

নাদ্বে। 

পাে দ্বফদ্বরয়া েয়ন 

রাজেযালে। মহারাজ, রাজজামাতা এনন অন্তখপুকর আকেন। তাাঁকে 

মাজথনা েরুন। লেমনকে শসনাকন শযকত দ্বনকষধ েরুন। তাকত আপনার 

অন্তখপুকরর অিমাননা হকি। 

প্রতাপাদ্বিতয। এনন আমার ঘুকমািার সময়। োল সোকল শতামাকির 

িরিার শোনা যাকি। তুদ্বম িলে রাজজামাতা এনন অন্তখপুকর। আো, 

লেমন।  

লেমন। মহারাজ। 

প্রতাপাদ্বিতয। োল সোকল রামচন্দ্র যনন েয়নঘর হকত িাদ্বহকর আসকি 

তনন আমার আকিে পালন েরকি। এনন সি যাও— আমার ঘুকমর িযাঘাত 

েকরা না। 

[ লেমন ও রাজেযালকের প্রস্থান 

িসন্ত রাকয়র প্রকিে 
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িসন্ত রায়। প্রতাপ! (প্রতাপাদ্বিতয দ্বনরুত্তকর দ্বনোর ভান েদ্বরয়া রদ্বহকলন) 

িািা প্রতাপ। ( প্রতাপাদ্বিতয দ্বনরুত্তর) িািা প্রতাপ, এও দ্বে সম্ভি? 

প্রতাপাদ্বিতয। ( দ্রুত দ্বিোনায় উদ্বঠয়া িদ্বসয়া) শেন সম্ভি নয়?  

িসন্ত রায়। শেকলমানুষ, অপদ্বরণামিেথী, শস দ্বে শতামার শক্রাকধর শযাগয 

পাত্র? 

প্রতাপাদ্বিতয। শেকলমানুষ! আগুকন হাত দ্বিকল হাত পুকড় যায় এ শিাঝিার 

িয়স তার হয় দ্বন? শেকলমানুষ! শোথাোর এেটা লক্ষ্মীোড়া মূনথ ব্রাহ্মণ, 

দ্বনকিথাধকির োকে িাাঁত শিদ্বনকয় শয শরাজোর েকর নায়, তাকে স্ত্রীকলাে 

সাদ্বজকয়, আমার মদ্বহষীর সকে দ্বিদ্রূপ েরিার জকনয একনকে— এতটা িুদ্বদ্ধ 

যার শজাগাকত পাকর, তার ফল েী হকত পাকর শস-িুদ্বদ্ধটা আর তার মাথায় 

শজাগাল না! দুখন এই, িুদ্বদ্ধটা যনন মাথায় শজাগাকি, তনন তার মাথাও 

েরীকর থােকি না। 

িসন্ত রায়। আহা, শস শেকলমানুষ। শস দ্বেেুই শিাকঝ না। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা দ্বপতৃিযঠােুর, যকোকরর রায়-িংকের দ্বেকস মান-

অপমান শস জ্ঞান যদ্বি শতামার থােকি, তকি দ্বে ওই পাো মাথার উপর 

শমাগল-িািোর দ্বেকরাপা জদ্বড়কয় শিড়াকত পার। শতামার ওই মাথাটা ধূদ্বলকত 

লুটািার সাধ দ্বেল, দ্বিধাতার দ্বিড়ম্বনায় তাকত িাধা পড়ল। এই শতামাকে 

স্পষ্টই িললুম। নুড়ামহােয় এনন আমার দ্বনোর সময়। 

িসন্ত রাকয়র দ্বিকে দ্বপেন েদ্বরয়া শচান িুদ্বজয়া েয়ন 

িসন্ত রায়। প্রতাপ আদ্বম সি িুকঝদ্বে -তুদ্বম যনন এেিার েুদ্বর শতাল 

তনন শস েুদ্বর এেজকনর উপর পড়কতই চায়, আদ্বম তার লক্ষয হকত সকর 

পড়লুম িকল আর-এে জন তার লক্ষয হকয়কে। ভাকলা প্রতাপ, শতামার কু্ষদ্বধত 

শক্রাধ এেজনকে যদ্বি রন্াস েরকতই চায়, তকি আমাকেই েরুে। প্রতাপ। ( 

প্রতাপ দ্বনোর ভাকন দ্বনরুওর) প্রতাপ! (প্রতাপ দ্বনরুওর) িািা প্রতাপ, এেিার 

দ্বিভার েথা শভকি শিকনা। (প্রতাপ দ্বনরুওর) েরুনাময় হদ্বর! 

[িসন্তরাকয়র প্রস্থান 
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৬ 

নটনটীগণ 

প্রথমা। েই, এননও শতা দ্বফরকলন না! 

দ্বিতীয়া। আর শতা ভাই পাদ্বর শন। ঘুম শপকয় আসকে। 

তৃতীয়া। শফর দ্বে সভা জমকি নাদ্বে? 

প্রথমা। শেউ শয শজকগ আকে তা শতা শিাধ হকে না। এতিকড়া রাজিাদ্বড় 

সমস্ত শযন হাাঁ হাাঁ েরকে। 

দ্বিতীয়া। চােররাও সি-হঠাৎ শে শোথায় শযন চকল শগল! 

তৃতীয়া। িাদ্বতগুকলা সি দ্বনকি আসকে, শেউ জ্বাদ্বলকয় শিকি না? 

প্রথমা। আমার শেমন ভয় েরকে ভাই। 

দ্বিতীয়া। ( িািেদ্বিগকে শিনাইয়া দ্বিয়া) ওরাও শয সি ঘুকমাকত লাগল— 

েী মুেদ্বেকলই পড়া শগল। ওকির তুকল শি না। শেমন গা েম েম েরকে। 

তৃতীয়া। দ্বমকে না ভাই! এেটা গান ধর্। ওকগা শতামরা ওকঠা ওকঠা। 

িািেগণ। ( ধড়ফড় েদ্বরয়া উদ্বঠয়া) অযাাঁ অযাাঁ! একসকেন নাদ্বে? 

প্রথমা। শতামরা এেিার শিদ্বরকয় দ্বগকয় শিকনা না শগা। শেউ শোথাও 

শনই। আমাকির আজকে দ্বিিায় শিকি না নাদ্বে? 

এেজন িািে। ( িাদ্বহকর দ্বগয়া দ্বফদ্বরয়া আদ্বসয়া) ওদ্বিকে শয সি িন্ধ। 

প্রথমা। যাাঁ। িন্ধ! আমাকির দ্বে েকয়ি েরকল নাদ্বে? 

দ্বিতীয়া। িূর। েকয়ি েরকত যাকি শেন? 

তৃতীয়া। 

গান 

নয়ন শমকল শিদ্বন আমায় িাাঁধন শিাঁকধকে। 

শগাপকন শে এমন েকর ফাাঁি শফাঁকিকে। 

িসন্ত-রজনীকেকষ 

দ্বিিায় দ্বনকত শগকলম শহকস, 



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
4

 

সূচিপত্র  

যািার শিলায় িাঁধু আমায় োাঁদ্বিকয় শোঁকিকে। 

 

প্রথমা। শতার সেল সমকয়ই গান। ভাকলা লাগকে না। েী হল িুঝকত 

পারদ্বে শন। 
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৭ 

অন্তখপুকরর প্রােণ 

দ্বিভা,উিয়াদ্বিতয, রামচন্দ্র রায় ও সুরমা। িসন্ত রাকয়র প্রকিে 

িসন্ত রায়কে শিদ্বনয়া মুকন োপড় োদ্বেয়া দ্বিভা োাঁদ্বিয়া উদ্বঠল 

িসন্ত রায়। ( উিয়াদ্বিকতযর হাত ধদ্বরয়া) িািা, এেটা উপায় েকরা। 

উিয়াদ্বিতয। অন্তখপুকরর প্রহরীকির জকনয আদ্বম ভাদ্বি শন। সির-িরজায় 

এই প্রহকর শয দু-জন পাহারা শিয় তারাও আমার িে আকে। দ্বেন্তু শিনলুম 

িকড়া ফটে িন্ধ, শস শতা পার হিার উপায় শনই। 

িসন্ত রায়। উপায় শনই িলকল চলকি শেন? উপায় শয েরকতই হকি। 

িািা, চকলা। 

উিয়াদ্বিতয। যদ্বি িা ফটে পার হওয়া যায়, এ-রাজয শথকে পালাকি েী 

েকর? 

রামচন্দ্র। আমার শচৌষদ্বট্ট িাাঁকড়র দ্বেপ রকয়কে, এেিার তাকত চকড় িসকত 

পারকল আদ্বম আর োউকে ভয় েদ্বর শন। 

িসন্ত রায়। শস শনৌো শোথায় আকে ভাই? 

উিয়াদ্বিতয। শস শনৌো আদ্বম রাজিাটীর িদ্বক্ষণ পাকের নাকলর মকধয 

আদ্বনকয় শরকনদ্বে। দ্বেন্তু শস পযথন্ত শপৌাঁকোি েী েকর? 

রামচন্দ্র। রামকমাহন শোথায় শগল? 

উিয়াদ্বিতয। শস িন্ধ ফটকের উপর নাাঁচার দ্বসংকহর মকতা িৃথা ধা্া 

মারকে, তাকত শোকনা ফল হকি না। 

দ্বিভা। নাল শতা িূকর নয়। শতামার িদ্বক্ষকণর ঘকরর জানালার একেিাকর 

দ্বনকচই শতা নাল। 

উিয়াদ্বিতয। শস শয অকনে দ্বনকচ। লাদ্বফকয় পড়া চকল না শতা। 
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সুরমা। ( উিয়াদ্বিতযকে মৃদু্কর) আমাকির এনাকন শয িাাঁদ্বড়কয় থােকল 

শোকনা ফল হকি তা শতা শিাধ হয় না। মহারাজ দ্বে শুকত দ্বগকয়কেন?  

িসন্ত রায়। হাাঁ শুকত দ্বগকয়কেন, রাত শতা েম হয় দ্বন। 

সুরমা। মা দ্বে এেিার তাাঁর োকে দ্বগকয়-  

উিয়াদ্বিতয। মা এ-সমস্ত দ্বেেুই জাকনন না। জানকল দ্বতদ্বন োন্নাোদ্বট 

েকর এমদ্বন শগালমাল িাদ্বধকয় তুলকিন শয, আর শোকনা উপায় থােকি না। 

জানই শতা দ্বতদ্বন মহারাকজর োকে দ্বেেু িলকত শগকল সমস্তই উলকটা হকি-

শমাকঝর শথকে শেিল দ্বতদ্বনই অদ্বস্থর হকয় উঠকিন। 

সুরমা। দ্বিভা, োাঁদ্বিস শন দ্বিভা। এ েনকনা ঘটকতই পাকর না। এ এেটা 

্প্ন— এ সমস্তই শেকট যাকি। 

রামকমাহকনর প্রকিে 

রামচন্দ্র। েী রামকমাহন— েী েরদ্বি িল্।  

রামকমাহন। যতক্ষণ আমার প্রাণ আকে ততক্ষণ-  

রামচন্দ্র। আকর শতার প্রাণ দ্বনকয় আমার েী হকি? এনন পালািার উপায় 

েী? 

রামকমাহন। মহারাজ, তুদ্বম যদ্বি ভয় না ের, আদ্বম এে োজ েরকত 

পাদ্বর। 

রামচন্দ্র। েী িল্।  

রামকমাহন। শতামাকে দ্বপকঠ েকর দ্বনকয় রাজিাটীর োকতর উপর শথকে 

আদ্বম নাকলর মকধয লাদ্বফকয় পড়কত পাদ্বর। 

িসন্ত রায়। েী সিথনাে! শস দ্বে হয়। 

রামচন্দ্র। না শস হকি না। আর এেটা সহজ উপায় দ্বেেু িল্।  

রামকমাহন। যুিরাজ, আমাকে শগাটােতে শমাটা চাির একন িাও— 

পাদ্বেকয় েক্ত েকর িদ্বক্ষকণর িরজার সকে শিাঁকধ দ্বনকচ ঝুদ্বলকয় দ্বিই। 

উিয়াদ্বিতয। দ্বঠে িকলদ্বেস রামকমাহন। দ্বিপকির সময় সি শচকয় সহজ 

েথাটাই মাথায় আকস না। চল্ চল্।  
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দ্বিভা। শমাহন, শোকনা ভয় শনই শতা? 

রামকমাহন। শোকনা ভয় শনই মা! আদ্বম িদ্বড় শিকয় ্ েকে নাদ্বমকয় দ্বনকয় 

যাি। জয় মা োলী। 
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৮ 

অন্তখপুর 

মদ্বহষী 

মদ্বহষী। েী হল িুঝকত পারদ্বে শন শতা। সেলকেই নাওয়ালুম দ্বেন্তু 

শমাহনকে শোথাও শিনকত পাদ্বে-কন শেন? িামী। 

িামীর প্রকিে 

এদ্বিেোর নাওয়ািাওয়া শতা সি শেষ হল শমাহনকে নুাঁকজ পাদ্বেকন 

শেন? 

িামী। মা তুদ্বম অত ভািে শেন? তুদ্বম শুকত যাও, রাত শয পুইকয় এল, 

শতামার েরীকর সইকি শেন? 

মদ্বহষী। শস দ্বে হয়। আদ্বম শয তাকে দ্বনকজ িদ্বসকয় নাওয়াি িকল শরকনদ্বে। 

িামী। শস দ্বনিয় রাজেুমারীর মহকল শগকে, দ্বতদ্বন তাকে নাইকয়কেন। 

তুদ্বম চকলা, শুকত চকলা। 

মদ্বহষী। আদ্বম শতা ও-মহকল শনাাঁজ েরকত যাদ্বেলুম, শিদ্বন সি িরজা 

িন্ধ — এর মাকন েী, দ্বেেু শতা িুঝকত পারদ্বে শন। 

িামী। িাদ্বড়কত শগালমাল শিকন রাজেুমারী তাাঁর মহকলর িরজা িন্ধ 

েকরকেন। অকনে দ্বিন পকর জামাই একসকেন, আজ শলােজকনর দ্বভড় সইকি 

শেন? চকলা তুদ্বম শুকত চকলা। 

মদ্বহষী। েী জাদ্বন িামী আজ ভাকলা লাগকে না। প্রহরীকির ডােকত 

িললুম, তাকির োকরা শোকনা সাড়াই পাওয়া শগল না। 

িামী। যাত্রা হকে, তারা তাই আকমাি েরকত শগকে। 

মদ্বহষী। মহারাজ জানকত পারকল শয তাকির আকমাি শিদ্বরকয় যাকি। 

উিকয়র মহলও শয িন্ধ, তারা ঘুদ্বমকয়কে িুদ্বঝ! 

িামী। ঘুকমাকিন না! িল েী! রাত েম হকয়কে? 
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মদ্বহষী। গানিাজনা দ্বেল, জামাইকে দ্বনকয় এেটু আকমাি-আহ্লাি েরকি 

না! ওরা মকন েী ভািকি িল্ শতা? এ-সমস্তই ওই িউমার োি। এেটু 

দ্বিকিচনা শনই। শরাজই শতা ঘুকমাকে — এেটা দ্বিন দ্বে আর-  

িামী। মা, শস-সি েথা োল হকি — আজ চকলা। 

মদ্বহষী। মেলার সকে শতার শিনা হকয়কে শতা? 

িামী। হকয়কে িই দ্বে। 

মদ্বহষী। ওষুকধর েথা িকলদ্বেস? 

িামী। শস-সি দ্বঠে হকয় শগকে। 
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৯ 

েয়নেক্ষ 

প্রতাপাদ্বিতয, প্রহরী, পীতাম্বর। অনুচকরর প্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। েত রাত আকে? 

পীতাম্বর। এননও চার িি রাত আকে। 

প্রতাপাদ্বিতয। েী শযন এেটা শগালমাল শুনলুম। 

পীতাম্বর। আকজ্ঞ হাাঁ তাই শুকনই আদ্বম আসদ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। েী হকয়কে। 

পীতাম্বর। আসিার সময় শিনলুম িাইকরর প্রহরীরা িাকর শনই। 

প্রতাপাদ্বিতয। অন্তখপুকরর প্রহরীরা? 

পীতাম্বর। হাতপা-িাাঁধা পকড় আকে। 

প্রতাপাদ্বিতয। তারা েী িলকল 

পীতাম্বর। আমার েথায় শোকনা জিাি দ্বিকল না— হয়কতা অজ্ঞান হকয় 

পকড় আকে। 

প্রতাপাদ্বিতয। রামচন্দ্র রায় শোথায়? উিয়াদ্বিতয, িসন্ত রায় শোথায়? 

পীতাম্বর। শিাধ েদ্বর তাাঁরা অন্তখপুকরই আকেন। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিাধ েদ্বর! শতামার শিাধ েরার েথা শে দ্বজজ্ঞাসা েরকে? 

মন্ত্রীকে ডাকো। 

[ পীতাম্বকরর প্রস্থান 

মন্ত্রীর প্রকিে 

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজজামাতা-  

প্রতাপাদ্বিতয। রামচন্দ্র রায়-  

মন্ত্রী। দ্বতদ্বন রাজপুরী পদ্বরতযাগ েকর শগকেন। 

প্রতাপাদ্বিতয। ( িাাঁড়াইয়া উদ্বঠয়া) পদ্বরতযাগ েকর শগকে, প্রহরীরা শগল 

শোথা? 
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মন্ত্রী। িদ্বহিথাকরর প্রহরীরা পাদ্বলকয় শগকে। 

প্রতাপাদ্বিতয। ( মুদ্বষ্ট িদ্ধ েদ্বরয়া) পাদ্বলকয় শগকে? পালাকি শোথায়? 

শযনাকন থাকে তাকির নুাঁকজ আনকত হকি। অন্তখপুকরর প্রহরীকির এননই 

শডকে দ্বনকয় এস। অন্তখপুকরর পাহারায় শে শে দ্বেল? 

মন্ত্রী। সীতারাম আর ভাগিত। 

প্রতাপাদ্বিতয। ভাগিত দ্বেল? শস শতা হুাঁদ্বেয়ার। শসও দ্বে উিকয়র সকে 

শযাগ দ্বিকল? 

মন্ত্রী। শস হাতপা-িাাঁধা পকড় আকে। 

প্রতাপাদ্বিতয। হাত-পা-িাাঁধা আদ্বম দ্বিশ্বাস েদ্বর শন। হাত পা ইো েকর 

িাাঁদ্বধকয়কে। আো, সীতারামকে দ্বনকয় এস। শসই গিথকভর োে শথকে েথা 

শির েরা েক্ত হকি না। 

মন্ত্রীর প্রস্থান ও সীতারামকে লইয়া পুনখপ্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। অন্তখপুকরর িার শনালা হল েী েকর? 

সীতারাম। ( েরকজাকড়) শিাহাই মহারাজ, আমার শোকনা শিাষ শনই। 

প্রতাপাদ্বিতয। শস-েথা শতাকে শে দ্বজজ্ঞাসা েরকে? 

সীতারাম। আজ্ঞা না, মহারাজ। যুিরাজ— যুিরাজ আমাকে িলপূিথে 

শিাঁকধ অন্তখপুর হকত শিদ্বরকয়দ্বেকলন। 

িযস্তভাকি িসন্ত রাকয়র প্রকিে 

সীতারাম। যুিরাজকে দ্বনকষধ েরলুম দ্বতদ্বন শুনকলন না। 

িসন্ত রায়। হাাঁ, হাাঁ সীতারাম, েী িলদ্বল? অধমথ েদ্বরস শন সীতারাম, 

উিয়াদ্বিকতযর একত শোকনা শিাষ শনই। 

সীতারাম। আজ্ঞা না, যুিরাকজর শোকনা শিাষ শনই। 

প্রতাপাদ্বিতয। তকি শতার শিাষ! 

সীতারাম। আজ্ঞা না। 

প্রতাপাদ্বিতয। তকি োর শিাষ? 

সীতারাম। আজ্ঞা যুিরাজ-  
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প্রতাপাদ্বিতয। তাাঁর সকে আর শে দ্বেল? 

সীতারাম। আজ্ঞা িউরানীমা-  

প্রতাপাদ্বিতয। িউরানী!ঐ শসই শ্রীপুকরর (িসন্ত রাকয়র দ্বিকে চাদ্বহয়া) 

উিয়াদ্বিকতযর এ অপরাকধর মাজথনা শনই। 

িসন্ত রায়। িািা প্রতাপ, উিকয়র একত শোকনা শিাষ শনই। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিাষ শনই? তুদ্বম শিাষ শনই িলে িকলই তাকে দ্বিকেষরূকপ 

োদ্বস্ত শিি। তুদ্বম মাকঝ পকড় মীমাংসা েরকত একসে শেন? শোকনা 

দ্বপতৃিযঠােুর! তুদ্বম যদ্বি দ্বিতীয় িার যকোকর একস উিয়াদ্বিকতযর সকে শিনা 

ের তকি তার প্রাণ িাাঁচাকনা িায় হকি। 

িসন্ত রায়। ( দ্বেয়ৎোল চুপ েদ্বরয়া থাদ্বেয়া ধীকর ধীকর উদ্বঠয়া) ভাকলা 

প্রতাপ, আজ সন্ধযাকিলায় তকি আদ্বম চলকলম। 

[ প্রস্থান 
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তৃতীয় অঙ্ক 

১ 

উিয়াদ্বিকতযর ঘকরর অদ্বলে 

উিয়াদ্বিতয ও মাধিপুকরর এেিল প্রজা 

উিয়াদ্বিতয। ওকর শতারা মরকত একসদ্বেস এনাকন? মহারাজ নির শপকল 

রক্ষা রানকিন না। পালা পালা। 

১। আমাকির মরণ সিথত্রই। পালাি শোথায়? 

২। তা মরকত যদ্বি হয় শতা শতামার সামকন িাাঁদ্বড়কয় মরি। 

উিয়াদ্বিতয। শতাকির েী চাই িল্ শিদ্বন। 

অকনকে। আমরা শতামাকে চাই। 

উিয়াদ্বিতয। আমাকে দ্বনকয় শতাকির শোকনা লাভ হকি না শর— দুখনই 

পাদ্বি। 

৩। আমাকির দুখনই ভাকলা দ্বেন্তু শতামাকে আমরা দ্বনকয় যাি।  

৪। আমাকির মাধিপুকর শেকলকমকয়রা পযথন্ত োাঁিকে শস দ্বে শেিল ভাত 

না শপকয়? তা নয়। তুদ্বম চকল একসে িকল। শতামাকে আমরা ধকর দ্বনকয় যাি। 

উিয়াদ্বিতয। আকর চুপ ের্, চুপ ের্। ও-েথা িদ্বলস শন। 

৫। রাজা শতামাকে োড়কি শন। আমরা শতামাকে শজার েকর দ্বনকয় যাি। 

আমরা রাজাকে মাদ্বন শন— আমরা শতামাকে রাজা েরি। 

প্রতাপাদ্বিকতযর প্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। োকে মাদ্বনস শন শর। শতারা োকে রাজা েরদ্বি? 

প্রজাগণ। মহারাজ, শপন্নাম হই। 

১। আমরা শতামার োকে িরিার েরকত একসদ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। দ্বেকসর িরিার? 
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১। আমরা যুিরাজকে চাই। 

প্রতাপাদ্বিতয। িদ্বলস েী শর! 

সেকল। হাাঁ মহারাজ, আমরা যুিরাজকে মাধিপুকর দ্বনকয় যাি। 

প্রতাপাদ্বিতয। আর ফাাঁদ্বে দ্বিদ্বি? নাজনা শিিার নামদ্বট েরদ্বি শন? 

সেকল। অন্ন দ্বিকন মরদ্বে শয। 

প্রতাপাদ্বিতয। মরকত শতা সেলকেই হকি। শিটারা রাজার শিনা িাদ্বে 

শরকন মরদ্বি? 

১। আো আমরা না শনকয়ই নাজনা শিি, দ্বেন্তু যুিরাজকে আমাকির 

িাও। মদ্বর শতা ওাঁরই হাকত মরি। 

প্রতাপাদ্বিতয। শস িকড়া শিদ্বর শনই। শতাকির সিথার শোথায় শর? 

২। ( প্রথমকে শিনাইয়া) এই শয আমাকির গকণে সিথার। 

প্রতাপাদ্বিতয। ও নয়— শসই বিরাগীটা। 

১। আমাকির ঠােুর! দ্বতদ্বন শতা পূকজায় িকসকেন। এননই আসকিন। ঐ 

শয একসকেন। 

  

ধনঞ্জয় বিরাগীর প্রকিে 

ধনঞ্জয়। িয়া যনন হয় তনন সাধনা না েকরই পাওয়া যায়। ভয় দ্বেল 

োঙালকির িরজা শথকেই দ্বফরকত হয় িা। প্রভুর েৃপা হল, রাজাকে অমদ্বন 

শিনকত শপলুম। ( উিয়াদ্বিকতযর প্রদ্বত) আর এই আমাকির হৃিকয়র রাজা। 

ওকে রাজা িলকত যাই িনু্ধ িকল শফদ্বল! 

উিয়াদ্বিতয। ধনঞ্জয়! 

ধনঞ্জয়। েী রাজা! েী ভাই? 

উিয়াদ্বিতয। এনাকন শেন একল? 

ধনঞ্জয়। শতামাকে না শিকন থােকত পাদ্বর শন শয। 

উিয়াদ্বিতয। মহারাজ রাগ েরকেন। 

ধনঞ্জয়। রাগই সই। আগুন জ্বলকে তিু পতে মরকত যায়।  
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প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বম এই-সমস্ত প্রজাকির শনদ্বপকয়ে? 

ধনঞ্জয়। শনপাই িই দ্বে! দ্বনকজ শনদ্বপ, ওকিরও শনপাই, এই শতা আমার 

োজ। 

গান 

আমাকর      পাড়ায় পাড়ায় শনদ্বপকয় শিড়ায় 

শোন্ শনপা শস। 

ওকর     আোে জুকড় শমাহন সুকর 

েী শয িাকজ শোন্ িাতাকস। 

ওকর শনপার িল গান ধর্ শর— হাাঁ েকর িাাঁদ্বড়কয় রইদ্বল শেন? রাজাকে 

শপকয়দ্বেস আনে েকর শন। রাজা আমাকির মাধিপুকরর নৃতযটা শিকন দ্বনে। 

সেকল দ্বমদ্বলয়া নৃতযগীত 

  

শগল শর শগল শিলা, পাগকলর শেমন শনলা-  

শডকে শস আেুল েকর শিয় না ধরা। 

তাকর োনন-দ্বগদ্বর নুাঁকজ দ্বফদ্বর, 

শোঁকি মদ্বর শোন্ হুতাকে! 

(প্রতাপাদ্বিকতযর মুকনর দ্বিকে চাদ্বহয়া) আহা, আহা, রাজা আমার, অমন দ্বনষ্ঠুর 

শসকজ এ েী লীলা হকে! ধরা শিকি না িকল পণ েকরদ্বেকল আমরা ধরি িকল 

শোমর শিাঁকধ শিদ্বরকয়দ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা বিরাগী, তুদ্বম অমন পাগলাদ্বম েকর আমাকে 

শভালাকত পারকি না। এনন োকজর েথা শহাে। মাধিপুকরর প্রায় দু-িেকরর 

নাজনা িাদ্বে— শিকি দ্বে না িকলা। 

ধনঞ্জয়। না মহারাজ শিি না। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকি না! এতিকড়া আস্পধথা। 

ধনঞ্জয়। যা শতামার নয় তা শতামাকে দ্বিকত পারি না। 

প্রতাপাদ্বিতয। আমার নয়! 
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ধনঞ্জয়। আমাকির কু্ষধার অন্ন শতামার নয়। দ্বযদ্বন আমাকির প্রাণ 

দ্বিকয়কেন এ অন্ন শয তাাঁর, এ আদ্বম শতামাকে দ্বিই েী িকল? 

প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বমই প্রজাকির িারণ েকরে নাজনা দ্বিকত? 

ধনঞ্জয়। হাাঁ মহারাজ, আদ্বমই শতা িারণ েকরদ্বে। ওরা মূনথ, ওরা শতা 

শিাকঝ না— শপয়ািার ভকয় সমস্তই দ্বিকয় শফলকত চায়। আদ্বমই িদ্বল, আকর 

আকর এমন োজ েরকত শনই— প্রাণ দ্বিদ্বি তাাঁকে প্রাণ দ্বিকয়কেন দ্বযদ্বন। শতাকির 

রাজাকে প্রাণহতযার অপরাধী েদ্বরস শন। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা ধনঞ্জয়, শতামার েপাকল দুখন আকে।  

ধনঞ্জয়। শয-দুখন েপাকল দ্বেল তাকে আমার িুকের উপর িদ্বসকয়দ্বে 

মহারাজ— শসই দুখনই শতা আমাকে ভুকল থােকত শিয় না। শযনাকন িযথা 

শসইনাকনই হাত পকড়— িযথা আমার শিাঁকচ থাে। 

প্রতাপাদ্বিতয। শিকনা বিরাগী, শতামার চাল শনই -চুকলা শনই, দ্বেন্তু এরা 

সি গৃহস্থমানুষ, একির শেন দ্বিপকি শফলকত চাে? ( প্রজাকির প্রদ্বত) শিখ্ 

শিটারা, আদ্বম িলদ্বে শতারা সি মাধিপুকর দ্বফকর যা। বিরাগী তুদ্বম এইনাকনই 

রইকল। 

প্রজাগণ। আমাকির প্রাণ থােকত শস শতা হকি না। 

ধনঞ্জয়। শেন হকি না শর। শতাকির িুদ্বদ্ধ এননও হল না? রাজা িলকল 

বিরাগী তুদ্বম রইকল, শতারা িলদ্বল না তা হকি না— আর বিরাগী লক্ষ্মীোড়াটা 

দ্বে শভকস একসকে? তার থাো না-থাো শেিল রাজা আর শতারা দ্বঠে েকর 

দ্বিদ্বি? 

গান 

রইল িকল রানকল োকর? 

হুেুম শতামার ফলকি েকি? 

শতামার   টানাটাদ্বন দ্বটেকি না ভাই, 

রিার শযটা শসটাই রকি। 

যা নুদ্বে তাই েরকত পার-  
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গাকয়র শজাকর রান মার; 

যাাঁর গাকয় সি িযথা িাকজ 

দ্বতদ্বন যা সন শসটাই সকি। 

অকনে শতামার টাোেদ্বড়, 

অকনে িড়া অকনে িদ্বড়, 

অকনে অশ্ব অকনে েরী— 

অকনে শতামার আকে ভকি। 

ভািে হকি তুদ্বমই যা চাও, 

জগৎটাকে তুদ্বমই নাচাও, 

শিনকি হঠাৎ নয়ন নুকল 

হয় না শযটা শসটাও হকি। 

  

মন্ত্রীর প্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বম দ্বঠে সমকয়ই একসে। এই বিরাগীকে এইনাকনই ধকর 

শরকন িাও। ওকে মাধিপুকর শযকত শিওয়া হকি না। 

মন্ত্রী। মহারাজ-  

প্রতাপাদ্বিতয। েী, হুেুমটা শতামার মকনর মকতা হকে না িুদ্বঝ। 

উিয়াদ্বিতয। মহারাজ, বিরাগীঠােুর সাধুপুরুষ। 

প্রজারা। মহারাজ এ আমাকির সহয হকি না। মহারাজ, অেলযাণ হকি। 

ধনঞ্জয়। আদ্বম িলদ্বে, শতারা দ্বফকর যা। হুেুম হকয়কে আদ্বম দু-দ্বিন রাজার 

োকে থােি, শিটাকির শসটা সহয হল না। 

প্রজারা। আমরা এই জকনযই দ্বে িরিার েরকত একসদ্বেলুম? আমরা 

যুিরাজকেও পাি না, শতামাকেও হারাি? 

ধনঞ্জয়। শিখ্ শতাকির েথা শুনকল আমার গা জ্বালা েকর। হারাদ্বি দ্বে শর 

শিটা? আমাকে শতাকির গাাঁকঠ শিাঁকধ শরকনদ্বেদ্বল? শতাকির োজ হকয় শগকে 

এনন পালা সি পালা। 



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
8

 

সূচিপত্র  

প্রজারা। মহারাজ, আমরা দ্বে আমাকির যুিরাজকে পাি না?  

প্রতাপাদ্বিতয। না। 
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২ 

অন্তখপুর 

সুরমা ও দ্বিভা 

সুরমা। দ্বিভা, ভাই দ্বিভা, শতার শচাকন যদ্বি জল শিনতুম তাহকল আমার 

মনটা শয শনালসা হত। শতার হকয় শয আমার োাঁিকত ইো হো েকর ভাই, 

সি েথাই দ্বে এমদ্বন েকর শচকপ রানকত হয়? 

দ্বিভা। শোকনা েথাই শতা চাপা রইল না িউরানী। ভগিান শতা লজ্জা 

রানকলন না! 

সুরমা। আদ্বম শেিল এই েথাই ভাদ্বি শয জগকত সি িাহই জুদ্বড়কয় যায়। 

আজকের মকতা এমন েপাল-কপাড়া সোল শতা শরাজ আসকি না; সংসার 

লজ্জা দ্বিকতও শযমন, লজ্জা দ্বমদ্বটকয় দ্বিকতও শতমদ্বন! সি ভাঙাকচারা জুকড় 

আিার শিনকত শিনকত দ্বঠে হকয় যায়। 

দ্বিভা। দ্বঠে নাও যদ্বি হকয় যায় তাকতই িা েী? শযটা হয় শসটা শতা 

সইকতই হয়। 

সুরমা। শুকনদ্বেস শতা দ্বিভা, মাধিপুর শথকে ধনঞ্জয় বিরাগী একসকেন। 

তাাঁর শতা নুি নাম শুকনদ্বে, িকড়া ইো েকর তাাঁর গান শুদ্বন। গান শুনদ্বি দ্বিভা? 

ওই শিন, - শেিল অতটুেু মাথা নাড়কল হকি না। শলাে দ্বিকয় িকল পাদ্বঠকয়দ্বে 

আজ শযন এেিার মদ্বেকর গান গাইকত আকসন; তা হকল আমরা উপকরর ঘর 

শথকে শুনকত পাি। ও েী, পালাদ্বেস শোথায়? 

দ্বিভা। িািা আসকেন। 

সুরমা। তা এলই িা িািা। 

দ্বিভা। না, আদ্বম যাই িউরানী! 

[ প্রস্থান 

সুরমা। আজ ওর িািার োকেও মুন শিনাকত পারকে না। 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 
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সুরমা। আজ ধনঞ্জয় বিরাগীকে আমাকির মদ্বেকর গান গািার জকনয 

শডকে পাদ্বঠকয়দ্বে। 

উিয়াদ্বিতয। শস শতা হকি না। 

সুরমা। শেন?  

উিয়াদ্বিতয। তাাঁকে মহারাজ েকয়ি েকরকেন। 

সুরমা। েী সিথনাে, অমন সাধুকে েকয়ি েকরকেন? 

উিয়াদ্বিতয। ওটা আমার উপর রাগ েকর। দ্বতদ্বন জাকনন আদ্বম বিরাগীকে 

ভদ্বক্ত েদ্বর— মহারাকজর েদ্বঠন আকিকেও আদ্বম তাাঁর গাকয় হাত দ্বিই দ্বন— শসই 

জকনয আমাকে শিদ্বনকয় দ্বিকলন রাজোযথ শেমন েকর েরকত হয়।  

সুরমা। দ্বেন্তু এগুকলা শয অমেকলর েথা— শুনকল ভয় হয়। েী েরা 

যাকি? 

উিয়াদ্বিতয। মন্ত্রী আমার অনুকরাকধ বিরাগীকে গারকি না দ্বিকয় তাাঁর 

িাদ্বড়কত লুদ্বেকয় রানকত রাদ্বজ হকয়দ্বেকলন। দ্বেন্তু ধনঞ্জয় দ্বেেুকতই রাদ্বজ হকলন 

না। দ্বতদ্বন িলকলন আদ্বম গারকিই যাি শসনাকন যত েকয়দ্বি আকে তাকির 

প্রভুর নামগান শুদ্বনকয় আসি। দ্বতদ্বন শযনাকনই থােুন তাাঁর জকনয োউকেই 

ভািকত হকি না— তাাঁর ভািনার শলাে উপকর আকেন। 

সুরমা। মাধিপুকরর প্রজাকির জকনয আদ্বম সি দ্বসকধ সাদ্বজকয় শরকনদ্বে— 

শোথায় সি পাঠাি? 

উিয়াদ্বিতয। শগাপকন পাঠাকত হকি। দ্বনকিথাধগুকলা আমাকে রাজা রাজা 

েকর শচাঁচাদ্বেল, মহারাজ শসটা শুনকত শপকয়কেন— দ্বনিয় তাাঁর ভাকলা লাকগ 

দ্বন। এনন শতামার ঘর শথকে তাকির নািার পাঠাকনা হকল মকন েী সকেহ 

েরকিন িলা যায় না। 

সুরমা। আো শস আদ্বম দ্বিভাকে দ্বিকয় পাদ্বঠকয় শিি। দ্বেন্তু আদ্বম ভািদ্বে, 

োল রাকত্র যারা পাহারায় দ্বেল শসই সীতারাম-ভাগিকতর েী িো হকি! 

উিয়াদ্বিতয। মহারাজ ওকির গাকয় হাত শিকিন না— শস ভয় শনই। 

সুরমা। শেন? 
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উিয়াদ্বিতয। মহারাজ েনকনা শোকটা দ্বেোরকে িধ েকরন না। শিনকল 

না, রমাই ভাাঁড়কে দ্বতদ্বন শেকড় দ্বিকলন? 

সুরমা। দ্বেন্তু োদ্বস্ত শতা দ্বতদ্বন এেজন োউকে না দ্বিকয় থােকিন না। 

উিয়াদ্বিতয। শস শতা আদ্বম আদ্বে। 

সুরমা। ও-েথা িকলা না। 

উিয়াদ্বিতয। িলকত িারণ ের শতা িলি না। দ্বেন্তু দ্বিপকির জকনয দ্বে 

প্রস্তুত হকত হকি না? 

সুরমা। আদ্বম থােকত শতামার দ্বিপি ঘটকি শেন? সি দ্বিপি আদ্বম শনি। 

উিয়াদ্বিতয। তুদ্বম শনকি? তার শচকয় দ্বিপি আমার আর আকে নাদ্বে? যাই 

শহাে সীতারাম-ভাগিকতর অন্নিকস্ত্রর এেটা িযিস্থা েকর দ্বিকত হকি। 

সুরমা। তুদ্বম দ্বেন্তু দ্বেেু েকরা না। তাকির জকনয যা েরিার ভার শস আদ্বম 

দ্বনকয়দ্বে। 

উিয়াদ্বিতয। না, না, একত তুদ্বম হাত দ্বিকয়া না। 

সুরমা। আদ্বম শিকিা না শতা শে শিকি? ও শতা আমার োজ। আদ্বম 

সীতারাম-ভাগিকতর স্ত্রীকির শডকে পাদ্বঠকয়দ্বে। 

উিয়াদ্বিতয। সুরমা, তুদ্বম িকড়া অসািধান। 

সুরমা। আমার জকনয তুদ্বম দ্বেেু শভকিা না। আসল ভািনার েথা েী জান? 

উিয়াদ্বিতয। েী িকলা শিদ্বন? 

সুরমা। ঠােুরজামাই তাাঁর ভাাঁড়কে দ্বনকয় শয োিদ্বট েরকলন দ্বিভা 

শসজকনয লজ্জায় মকর শগকে। 

উিয়াদ্বিতয। লজ্জার েথা িই দ্বে। 

সুরমা। এতদ্বিন ্ামীর অনািকর িাকপর'পকরই তার অদ্বভমান দ্বেল— 

আজ শয তার শস অদ্বভমান েরিারও মুন রইল না। িাকপর দ্বনষ্ঠুরতার শচকয় 

তার ্ামীর এই নীচতা তাকে অকনে শিদ্বে শিকজকে। একে শতা ভাদ্বর চাপা 

শমকয়, তার পকর এই োি। আজ শথকে শিকনা, ওর ্ামীর েথা আমার 
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োকেও িলকত পারকি না। ্ামীর গিথ শয স্ত্রীকলাকের শভকঙকে জীিন তার 

পকক্ষ শিাঝা, দ্বিকেষত দ্বিভার মকতা শমকয়। 

উিয়াদ্বিতয। ভগিান দ্বিভাকে দুখন যকথষ্ট দ্বিকলন, শতমদ্বন সহয েরিার 

েদ্বক্তও দ্বিকয়কেন। 

সুরমা। শস-েদ্বক্তর অভাি শনই— দ্বিভা শতামারই শতা শিান িকট! 

উিয়াদ্বিতয। আমার েদ্বক্ত শয তুদ্বম। 

সুরমা। তাই যদ্বি হয় শতা শস'ও শতামারই েদ্বক্তকত। 

উিয়াদ্বিতয। আমার শেিলই ভয় হয় শতামাকে যদ্বি হারাই তাহকল-  

সুরমা। তাহকল শতামার শোকনা অদ্বনষ্ট হকি না। শিকনা এে দ্বিন ভগিান 

প্রমাণ েদ্বরকয় শিকিন শয, শতামার মহত্ত্ব এেলা শতামাকতই আকে। 

উিয়াদ্বিতয। আমার শস-প্রমাকণ োজ শনই। 

সুরমা। ভাগিকতর স্ত্রী অকনেক্ষণ িাাঁদ্বড়কয় আকে। 

উিয়াদ্বিতয। আো চললুম দ্বেন্তু শিকনা। 

[ প্রস্থান 

ভাগিকতর স্ত্রীর প্রকিে 

সুরমা। শভার-রাকত্র আদ্বম শয টাো আর োপড় পাদ্বঠকয়দ্বে তা শতাকির 

হাকত দ্বগকয় শপৌাঁকেকে শতা? 

ভাগিকতর স্ত্রী। শপৌাঁকেকে মা, দ্বেন্তু তাকত আমাকির েতদ্বিন চলকি? 

শতামরা আমাকির সিথনাে েরকল। 

সুরমা। ভয় শনই োদ্বমনী! আমার যতদ্বিন নাওয়াপরা জুটকি শতাকিরও 

জুটকি। আজও দ্বেেু দ্বনকয় যা। দ্বেন্তু এনাকন শিদ্বেক্ষণ থাদ্বেস শন। 

[ উভকয়র প্রস্থান 

মদ্বহষী ও িামীর প্রকিে 

মদ্বহষী। এত িকড়া এেটা োি হকয় শগল, আদ্বম জানকতও পারলুম না। 
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িামী। মহারানীমা, শজকনই িা লাভ হত েী? তুদ্বম শতা শঠোকত পারকত 

না। 

মদ্বহষী। সোকল উকঠ আদ্বম ভািদ্বে হল েী— জামাই িুদ্বঝ রাগ েকরই 

শগল। এদ্বিকে শয এমন সিথনাকের উদশযাগ হদ্বেল তা মকন আনকতও পাদ্বর 

দ্বন। তুই শস-রাকত্রই জানদ্বতস আমাকে ভাাঁদ্বড়কয়দ্বেদ্বল। 

িামী। জানকল তুদ্বম শয ভকয়ই মকর শযকত। তা মা, আর ও-েথায় োজ 

শনই— যা হকয় শগকে শস হকয় শগকে। 

মদ্বহষী। হকয় চুেকল শতা িাাঁচতুম— এনন শয আমার উিকয়র জকনয ভয় 

হকে। 

িামী। ভয় নুি দ্বেল দ্বেন্তু শস শেকট শগকে। 

মদ্বহষী। েী েকর োটল। 

িামী। মহারাজার রাগ িউরানীর উপর পকড়কে। দ্বতদ্বনও আো শমকয় যা 

শহাে— আমাকির মহারাকজর ভকয় যম োাঁকপ দ্বেন্তু ওাঁর ভয় ডর শনই। যাকত 

তাাঁরই উপকর সি রাগ পকড় দ্বতদ্বন ইকে েকরই শযন তার শজাগাড় েরকেন। 

মদ্বহষী। তার জকনয শতা শিদ্বে শজাগাড় েরিার িরোর শিদ্বন শন। মহারাজ 

শয ওকে দ্বিিায় েরকত পারকলই িাাঁকচন। এিাকর আর শতা শঠদ্বেকয় রানকত 

পারা যাকি না। তা শতাকে যা িকলদ্বেলুম শসটা দ্বঠে আকে শতা? 

িামী। শস-সমস্তই বতদ্বর হকয় রকয়কে, শসজকনয শভকিা না।  

মদ্বহষী। আর শিদ্বর েদ্বরস শন আজকেরই যাকত-  

িামী। শস আমাকে িলকত হকি না দ্বেন্তু-  

মদ্বহষী। যা হয় হকি— অত ভািকত পাদ্বর শন— ওকে দ্বিিায় েরকত 

পারকলই আপাতত মহারাকজর রাগ পকড় যাকি নইকল উিয়কে িাাঁচাকত পারা 

যাকি না। তুই যা, েীঘ্র োজ শসকর আয়। 

িামী। আদ্বম শস দ্বঠে েকরই একসদ্বে— এতক্ষকণ হয়কতা-  

মদ্বহষী। দ্বে জাদ্বন িামী, ভয়ও হয়। 
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৩ 

প্রতাপাদ্বিকতযর েক্ষ 

মদ্বহষী ও প্রতাপাদ্বিতয 

প্রতাপাদ্বিতয। মদ্বহষী। 

মদ্বহষী। দ্বে মহারাজ? 

প্রতাপাদ্বিতয। এ-সি োজ দ্বে আমাকে দ্বনকজর হাকত েরকত হকি! 

মদ্বহষী। েী োজ? 

প্রতাপাদ্বিতয। ঐ শয আদ্বম শতামাকে িকলদ্বেলুম, শ্রীপুকরর শমকয়কে তার 

দ্বপত্রালকয় িূর েকর দ্বিকত হকি-এ োজটা দ্বে আমার বসনয-কসনাপদ্বত দ্বনকয় 

েরকত হকি? 

মদ্বহষী। আদ্বম তার জকনয িকোিস্ত েরদ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। িকোিস্ত! এর আিার িকোিস্ত দ্বেকসর? আমার রাকজয 

ে-জন পালদ্বের শিহারা জুটকি না নাদ্বে? 

মদ্বহষী। শস জকনয নয় মহারাজ! 

প্রতাপাদ্বিতয। তকি েী জকনয? 

মদ্বহষী। শিকনা তকি নুকল িদ্বল। ঐ িউ আমার উিয়কে শযন জাদু েকর 

শরকনকে শস শতা তুদ্বম জান। ওকে যদ্বি িাকপর িাদ্বড় পাদ্বঠকয় দ্বিই তাহকল-  

প্রতাপাদ্বিতয। এমন জাদু শতা শভকঙ দ্বিকত হকি— এিাদ্বড় শথকে ওই 

শমকয়টাকে দ্বনিথাদ্বসত েকর দ্বিকলই জাদু ভাঙকি। 

মদ্বহষী। মহারাজ, এ-সি েথা শতামরা িুঝকি না— শস আদ্বম দ্বঠে েকরদ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। েী দ্বঠে েকরে জানকত চাই। 

মদ্বহষী। আদ্বম িামীকে দ্বিকয় মেলার োে শথকে ওষুধ আদ্বনকয়দ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। ওষুধ দ্বেকসর জকনয? 
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মদ্বহষী। ওকে ওষুধ নাওয়াকলই ওর জাদু শেকট যাকি। মেলার ওষুধ 

অিযথথ, সেকলই জাকন। 

প্রতাপাদ্বিতয। আদ্বম শতামার ওষুধ-টষুধ িুদ্বঝ শন। আদ্বম এে ওষুধ জাদ্বন— 

শেষোকল শসই ওষুধ প্রকয়াগ েরি। আদ্বম শতামাকে িকল রানদ্বে, োল যদ্বি 

ঐ শ্রীপুকরর শমকয় শ্রীপুকর দ্বফকর না যায় তাহকল আদ্বম উিয়কে সুদ্ধ দ্বনিথাসকন 

পাঠাি। এনন যা েরকত হয় েকরা শগ। 

মদ্বহষী। আর শতা িাাঁদ্বচ শন! েী শয েরি মাথামুিু শভকি পাই শন। 

[ প্রস্থান 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। সীতারাম-ভাগিকতর শিতন িন্ধ হকয়কে শস দ্বে রাজকোকষ 

অথথ শনই িকল? 

উিয়াদ্বিতয। না মহারাজ, আদ্বম িলপূিথে তাকির েতথকিয িাধা দ্বিকয়দ্বে, 

আমাকে তারই িি শিিার জকনয। 

প্রতাপাদ্বিতয। িউমা তাকির শগাপকন অথথসাহাযয েরকেন।  

উিয়াদ্বিতয। আদ্বম তাাঁকে সাহাযয েরকত িকলদ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। আমার ইোর অপমান েরিার জকনয? 

উিয়াদ্বিতয। না মহারাজ, শয িি আমারই প্রাপয তা দ্বনকজ রন্হণ েরিার 

জকনয। 

প্রতাপাদ্বিতয। আদ্বম আকিে েরদ্বে, ভদ্বিষযকত তাকির আর শযন অথথ 

সাহাযয না েরা হয়। 

উিয়াদ্বিতয। আমার প্রদ্বত আরও গুরুতর োদ্বস্তর আকিে হল।  

প্রতাপাদ্বিতয। আর িউমাকে িকলা, দ্বতদ্বন আমাকে একেিাকরই ভয় 

েকরন না— িীঘথোল তাাঁকে প্রশ্রয় শিওয়া হকয়কে িকলই এরেম ঘটকত 

শপকরকে, দ্বেন্তু দ্বতদ্বন জানকত পারকিন স্পধথা প্রোে েরা দ্বনরাপি নয়। দ্বতদ্বন 

মকন রাকনন শযন আমার রাজিাদ্বড় আমার রাজকত্বর িাইকর নয়। 

[ উভকয়র প্রস্থান 
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মদ্বহষী ও িামীর প্রকিে 

মদ্বহষী। ওষুকধর েী েরদ্বল? 

িামী। শস শতা একনদ্বে — পাকনর সকে শসকজ দ্বিকয়দ্বে। 

মদ্বহষী। নাাঁদ্বট ওষুধ শতা? 

িামী। নুি নাাঁদ্বট। 

মদ্বহষী। নুি েড়া ওষুধ হওয়া চাই এে দ্বিকনই যাকত োজ হয়। মহারাজ 

িকলকেন োলকের মকধয যদ্বি সুরমা দ্বিিায় না হয় তাহকল উিয়কে সুদ্ধ 

দ্বনিথাসকন পাঠাকিন। আদ্বম শয েী েপাল েকরদ্বেলুম! 

িামী। েড়া ওষুধ শতা িকট। িকড়া ভয় হয় মা, েী হকত েী ঘকট। 

মদ্বহষী। ভয়ভািনা েরিার সময় শনই িামী! এেটা দ্বেেু েরকতই হকি। 

মহারাজকে শতা জাদ্বনস-কোঁকিকেকট মাথা নুাঁকড় তাাঁর েথা নড়াকনা যায় না। 

উিকয়র জকনয আদ্বম দ্বিনরাদ্বত্র শভকি মরদ্বে। ওই িউটাকে দ্বিিায় েরকত 

পারকল তিু মহারাকজর রাগ এেটু েম পড়কি। ও শযন ওাঁর চকু্ষেূল হকয়কে। 

িামী। তা শতা জাদ্বন। দ্বেন্তু ওষুকধর েথা শতা িলা যায় না। শিকনা, 

শেষোকল মা আদ্বম শযন দ্বিপকি না পদ্বড়। আর আমার িাজুিের েথাটা মকন 

শরকনা। 

মদ্বহষী। শস আমাকে িলকত হকি না। শতাকে শতা শগাটেড়াটা আগাম 

দ্বিকয়দ্বে। 

িামী। শুধু শগাট নয় মা, িাজুিে চাই। 

[প্রস্থান 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 

মদ্বহষী। িািা উিয়, সুরমাকে িাকপর িাদ্বড় পাঠাকনা যাে! 

উিয়াদ্বিতয। শেন মা, সুরমা েী অপরাধ েকরকে? 



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
7

 

সূচিপত্র  

মদ্বহষী। েী জাদ্বন িাো, আমরা শমকয়মানুষ দ্বেেু িুদ্বঝ না, িউমাকে 

িাকপর িাদ্বড় পাদ্বঠকয় মহারাজার রাজোকযথর শয েী সুকযাগ হকি, মহারাজই 

জাকনন। 

উিয়াদ্বিতয। মা, রাজিাদ্বড়কত যদ্বি আমার স্থান হকয় থাকে তকি সুরমার 

দ্বে হকি না? শেিল স্থানটুেুমাত্রই তার দ্বেল, তার শিদ্বে শতা আর দ্বেেু শস 

পায় দ্বন! 

মদ্বহষী। ( সকরািকন) েী জাদ্বন িািা, মহারাজ েনন েী শয েকরন দ্বেেুই 

িুঝকত পাদ্বর শন। দ্বেন্তু তাও িদ্বল িাো, আমাকির িউমা িকড়া ভাকলা শমকয় 

নয়। ও রাজিাদ্বড়কত প্রকিে েকর অিদ্বধই এনাকন আর োদ্বন্ত শনই। হাড় 

জ্বালাতন হকয় শগল। তা, ও দ্বিনেতে িাকপর িাদ্বড়কতই যাে না শেন, শিনা 

যাে— েী িল িাো? ও দ্বিনেতে এনান শথকে শগকলই শিনকত পাকি, িাদ্বড়র 

শ্রী শফকর দ্বে না। 

[ উিয় নীরি থাদ্বেয়া দ্বেয়ৎোল পকর প্রস্থান 

সুরমার প্রকিে 

সুরমা। েই এনাকন শতা দ্বতদ্বন শনই। 

মদ্বহষী। শপাড়ামুনী, আমার িাোকে তুই েী েরদ্বল? আমার িাোকে 

আমায় দ্বফদ্বরকয় শি। একস অিদ্বধ তুই তার েী সিথনাে না েরদ্বল? অিকেকষ— 

শস রাজার শেকল— তার হাকত শিদ্বড় না দ্বিকয় দ্বে তুই ক্ষান্ত হদ্বি শন? 

সুরমা। শোকনা ভয় শনই মা। শিদ্বড় এিার ভাঙল। আদ্বম িুঝকত পারদ্বে 

আমার দ্বিিায় হিার সময় হকয় একসকে— আর িকড়া শিদ্বর শনই। আদ্বম আর 

িাাঁড়াকত পারদ্বে শন। িুকের দ্বভতর শযন আগুকন জ্বকল যাকে। শতামার পাকয়র 

ধুকলা দ্বনকত এলুম। অপরাধ যা দ্বেেু েকরদ্বে মাপ েকরা। ভগিান েরুন শযন 

আদ্বম শগকলই োদ্বন্ত হয়। 

[ পিধূদ্বল লইয়া প্রস্থান 
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মদ্বহষী। ওষুধ শনকয়কে িুদ্বঝ। দ্বিপি দ্বেেু ঘটকি না শতা? শয যা িলুে, 

িউমা দ্বেন্তু লক্ষ্মী শমকয়। ওকে এমন শজার েকর দ্বিিায় েরকল দ্বে ধকমথ 

সইকি? িামী, িামী! 

িামীর প্রকিে 

িামী। েী মা। 

মদ্বহষী। ওষুধটা দ্বে িড্ড েড়া হকয়কে? 

িামী। তুদ্বম শতা েড়া ওষুকধর েথাই িকলদ্বেকল। 

মদ্বহষী। দ্বেন্তু দ্বিপি ঘটকি না শতা? 

িামী। আপিদ্বিপকির েথা িলা যায় দ্বে? 

মদ্বহষী। সদ্বতয িলদ্বে িামী, আমার মনটা শেমন েরকে। ওষুধটা দ্বে 

শনকয়কে- দ্বঠে জাদ্বনস? 

িামী। শিদ্বেক্ষণ নয়— এই নাদ্বনেক্ষণ হল শনকয়কে। 

মদ্বহষী। শিনলুম, মুন একেিাকর সািা ফযাোকে হকয় শগকে। েী েরলুম 

শে জাকন। হদ্বর রক্ষা েকরা। 

িামী। শতামরা শতা ওকে দ্বিিায় েরকতই শচকয়দ্বেকল! 

মদ্বহষী। না না, দ্বে দ্বে— অমন েথা িদ্বলস শন। শিখ্ আদ্বম শতাকে আমার 

এই গলার হারগাোটা দ্বিদ্বে, তুই দ্বেগদ্বগর শিৌকড় দ্বগকয় মেলার োে শথকে 

এর উলকটা ওষুধ দ্বনকয় আয় শগ। যা িামী, যা! দ্বেগদ্বগর যা! 

[ িামীর প্রস্থান 

দ্বিভার সকরািকন প্রকিে 

দ্বিভা। মা মা, েী হল মা? 

মদ্বহষী। েী হকয়কে দ্বিভু। 

দ্বিভা। িউদ্বিদ্বির এমন হল শেন মা। শতামরা তাকে েী েরকল মা? েী 

নাওয়াকল? 
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মদ্বহষী। ( উচ্চ্কর) ওকর, িামী, িামী, দ্বেগদ্বগর শিৌকড় যা— ওকর ওষুধ 

দ্বনকয় আয়। 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 

মদ্বহষী। িািা, উিয়, েী হকয়কে িাপ। 

উিয়াদ্বিতয। সুরমা দ্বিিায় হকয়কে মা, এিার আদ্বম দ্বিিায় হকত একসদ্বে— 

আর এনাকন নয়। 

মদ্বহষী। ( েপাকল েরাঘাত েদ্বরয়া) েী সিথনাে হল শর, েী সিথনাে হল। 

উিয়াদ্বিতয। ( প্রণাম েদ্বরয়া) চললুম তকি। 

মদ্বহষী। ( হাত ধদ্বরয়া) শোথায় যাদ্বি িাপ? আমাকে শমকর শফকল দ্বিকয় 

যা। 

দ্বিভা। ( পা জড়াইয়া) শোথায় যাকি িািা। আমাকে োর হাকত দ্বিকয় 

যাকি? 

উিয়াদ্বিতয। শতাকে োর হাকত দ্বিকয় যাি। আদ্বম হতভাগা োড়া শতার 

শে আকে? ওকর দ্বিভা, তুই-ই আমাকে শটকন রানদ্বল— নইকল এ পাপ-িাদ্বড়কত 

আদ্বম আর এে মুহূতথ থােতুম না। 

দ্বিভা। িুে শফকট শগল িািা, িুে শফকট শগল। 

উিয়াদ্বিতয। দুখন েদ্বরস শন দ্বিভা, শয শগকে শস সুকন শগকে। এিাদ্বড়কত 

একস শসই শসানার লক্ষ্মী এই আজ প্রথম আরাম শপল। 
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৪ 

প্রাসাকির িাকরর িাদ্বহকর 

মাধিপুকরর প্রজািল 

১। ( উচ্চ্কর) আমরা এনাকন হতযা দ্বিকয় পকড় থােি। 

২। আমরা এনাকন না শনকয় মরি। 

প্রহরীর প্রকিে 

প্রহরী। এরা সি বিরাগীঠােুকরর শচলা, একির গাকয় হাত দ্বিকত ভয় 

েকর। দ্বেন্তু শয-রেম শগালমাল লাদ্বগকয়কে, এননই মহারাকজর োকন যাকি— 

মুেদ্বেকল পড়ি। েী িািা, শতামরা দ্বমকে শচাঁচাকমদ্বচ েরে শেন িকলা শতা। 

সেকল। আমরা রাজার োকে িরিার েরি। 

প্রহরী। আমার পরামেথ শোন্ িািা— িরিার েরকত দ্বগকয় মরদ্বি। শতারা 

শনহাত শোকটা িকলই মহারাজ শতাকির গাকয় হাত শিন দ্বন— দ্বেন্তু হাোমা যদ্বি 

েদ্বরস শতা এেদ্বট প্রাণীও রক্ষা পাদ্বি শন। 

১। আমরা আর শতা দ্বেেু চাই শন, শয-গারকি িািা আকেন আমরাও 

শসনাকন থােকত চাই। 

প্রহরী। ওকর চাই িলকলই হকি এমন শিে এ নয়।  

২। আো আমরা আমাকির যুিরাজকে শিকন যাি। 

প্রহরী। দ্বতদ্বন শতাকির ভকয়ই লুদ্বেকয় শিড়াকেন। 

৩। তাাঁকে না শিকন আমরা যাি না। 

সেকল। ( ঊর্ধ্থ্কর) শিাহাই যুিরাজ িাহাদুর। 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 

উিয়াদ্বিতয। আদ্বম শতাকির হুেুম েরদ্বে শতারা শিকে দ্বফকর যা। 

১। শতামার হুেুম মানি— আমাকির ঠােুরও হুেুম েকরকেন তাাঁর হুেুমও 

মানি— দ্বেন্তু শতামাকে আমরা দ্বনকয় যাি। 

উিয়াদ্বিতয। আমায় দ্বনকয় েী হকি? 
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১। শতামাকে আমাকির রাজা েরি। 

উিয়াদ্বিতয। শতাকির শতা িকড়া আস্পধথা হকয়কে! এমন েথা মুকন 

আদ্বনস! শতাকির দ্বে মরিার জায়গা দ্বেল না? 

২। মরকত হয় মরি, দ্বেন্তু আমাকির আর দুখন সহয হয় না। 

৩। আমাকির শয িুে শেমন েকর ফাটকে তা দ্বিধাতাপুরুষ জাকনন। 

৪। রাজা, শতামার দুখকন আমাকির েদ্বলজা জ্বকল শগল। 

৫। আমাকির মা-লক্ষ্মী শোথায় শগল রাজা? 

১। আমাকির িয়া েকরদ্বেল িকলই শস শগল। 

২। এ-রাকজয শেউ আমাকির মুন তুকল চায় দ্বন— সন্তাকনর শসই অনাির 

শেিল আমাকির মা'র মকন সয় দ্বন। 

৩। দুকিলা মা আমাকির েত যত্ন েকর েত নািার পাদ্বঠকয়কে। শসই 

মাকে রানকত পারলুম না শর। 

৪। দ্বেন্তু রাজা, তুদ্বম মুন দ্বফদ্বরকয় চকলে শোথায়? শতামাকে োড়দ্বে শন। 

৫। আমরা শজার েকর দ্বনকয় যাি, শেকড় দ্বনকয় যাি। 

উিয়াদ্বিতয। আো শোন্ আদ্বম িদ্বল— শতারা যদ্বি শিদ্বর না েকর এননই 

শিকে চকল যাস তাহকল আদ্বম মহারাকজর োকে দ্বনকজ মাধিপুকর যািার 

িরিার েরি। 

১। সকে আমাকির ঠােুরকেও দ্বনকয় যাকি? 

উিয়াদ্বিতয। শচষ্টা েরি। দ্বেন্তু আর শিদ্বর না— এই মুহূকতথ শতারা এনান 

শথকে দ্বিিায় হ। 

প্রজারা। আো আমরা দ্বিিায় হলুম। জয় শহাে। শতামার জয় শহাে। 
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৫ 

চন্দ্রিীপ। রাজা রামচকন্দ্রর েক্ষ 

রামচন্দ্র, মন্ত্রী, শিওয়ান, রমাই ও অনযানয সভাসিগণ 

রামচন্দ্র গদ্বির উপর তাদ্বেয়া শহলান দ্বিয়া গুড়গুদ্বড় টাদ্বনকত টাদ্বনকত 

সম্মুনস্থ এেজন অপরাধীর দ্বিচার েদ্বরকতকেন 

রামচন্দ্র। শিটা, শতার এতিকড়া শযাগযতা! 

অপরাধী। ( সকরািকন) শিাহাই মহারাজ, আদ্বম এমন োজ েদ্বর দ্বন। 

মন্ত্রী। শিটা প্রতাপাদ্বিকতযর সকে আর আমাকির মহারাকজর তুলনা? 

শিওয়ান। শিটা, জাদ্বনস শন, যনন প্রতাপাদ্বিকতযর িাপ প্রথম রাজা হয় 

তনন তাকে রাজদ্বটো পরািার জকনয শস আমাকির মহারাজার ্গথীয় 

দ্বপতামকহর োকে আকিিন েকর। অকনে োাঁিাোটা েরাকত দ্বতদ্বন তাাঁর িাাঁ-

পাকয়র েকড় আঙুল দ্বিকয় তাকে দ্বটো পদ্বরকয় শিন। 

রমাই। দ্বিক্রমাদ্বিকতযর শিটা প্রতাপাদ্বিতয, ওরা শতা দুই পুরুকষ রাজা। 

প্রতাপাদ্বিকতযর দ্বপতামহ দ্বেল শোঁকচা, শোঁকচার পুত্র হল শজাাঁে, শিটা প্রজার 

রক্ত শনকয় শনকয় দ্বিষম ফুকল উঠল, শসই শজাাঁকের পুত্র আজ মাথা নুাঁকড় নুাঁকড় 

মাথাটা েুকলাপানা েকর তুকলকে আর চক্র ধরকত দ্বেকনকে। আমরা 

পুরুষানুক্রকম রাজসভায় ভাাঁড়িৃদ্বত্ত েকর আসদ্বে; আমরা শিকি, আমরা 

জাতসাপ দ্বচদ্বন শন? 

রামচন্দ্র। আো, যা— এ-যাত্রা শিাঁকচ শগদ্বল, ভদ্বিষযকত সািধান থাদ্বেস। 

[ মন্ত্রী, রমাই ও রামচন্দ্র িযতীত সেকলর প্রস্থান 

  

রমাই। আপদ্বন শতা চকল একলন, এ দ্বিকে যুিরাজ িািাদ্বজ দ্বিষম শগাকল 

পড়কলন। রাজার অদ্বভপ্রায় দ্বেল, েনযাদ্বট দ্বিধিা হকল হাকতর শলাহা আর িালা 
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দুগাদ্বে দ্বিদ্বক্র েকর রাজকোকষ দ্বেদ্বঞ্চৎ অথথাগম হয়। যুিরাজ তাকত িযাঘাত 

েরকলন। তা দ্বনকয় তদ্বম্ব েত। 

রামচন্দ্র। ( হাদ্বসকত হাদ্বসকত) িকট? 

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনকত পাই, প্রতাপাদ্বিতয আজোল আপকসাকস সারা 

হকেন। এনন েী উপাকয় শমকয়কে শ্বশুরিাদ্বড় পাঠাকিন, তাই শভকি তাাঁর 

আহারদ্বনো শনই। 

রামচন্দ্র। সদ্বতয নাদ্বে? [ হাসয ও তাম্রেূট শসিন ] 

মন্ত্রী। আদ্বম িললুম, আর শমকয়কে শ্বশুরিাদ্বড় পাদ্বঠকয় োজ শনই। 

শতামাকির ঘকর মহারাজ দ্বিিাহ েকরকেন, একতই শতামাকির সাত পুরুষ 

উদ্ধার হকয় শগকে। তার পকর আিার শতামাকির শমকয়কে ঘকর একন ঘর দ্বনচু 

েরা, এত পুণয এননও শতামরা ের দ্বন। শেমন শহ, ঠােুর? 

রমাই। তার সকেহ আকে? মহারাজ, আপদ্বন শয পাাঁকে পা দ্বিকয়কেন, শস 

শতা পাাঁকের িািার ভাদ্বগয, দ্বেন্তু তাই িকল ঘকর শোেিার সময় পা ধুকয় 

আসকিন না শতা েী। 

  

ভৃকতযর প্রকিে 

  

ভৃতয। মহারাজ, আহার প্রস্তুত। 

[ রমাই ও মন্ত্রীর প্রস্থান 

রামকমাহন মাকলর প্রকিে 

রামকমাহন। ( েরকজাকড়) মহারাজ। 

রামচন্দ্র। েী রামকমাহন? 

রামকমাহন। মহারাজ, আজ্ঞা দ্বিন আদ্বম মাঠােরুনকে আনকত যাই। 

রামচন্দ্র। শস দ্বে েথা! 

রামকমাহন। আকজ্ঞ হাাঁ। অন্তখপুর অন্ধোর হকয় আকে, আদ্বম তা শিনকত 

পাদ্বর শন। অেকর যাই, মহারাকজর ঘকর োকেও শিনকত পাই শন, আমার 
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শযন প্রাণ শেমন েরকত থাকে। আমার মা-লক্ষ্মী ঘকর একস ঘর আকলা েরুন 

শিকন চকু্ষ সাথথে েদ্বর। 

রামচন্দ্র। রামকমাহন, তুদ্বম পাগল হকয়ে? শস-কমকয়কে আদ্বম ঘকর আদ্বন? 

রামকমাহন। ( শনত্র দ্বিস্ফাদ্বরত েদ্বরয়া) শেন মহারাজ! 

রামচন্দ্র। িল েী রামকমাহন? প্রতাপাদ্বিকতযর শমকয়কে আদ্বম ঘকর আনি? 

রামকমাহন। শেন আনকিন না হুজুর? আপনার রানীকে আপদ্বন যদ্বি ঘকর 

একন তাাঁর সম্মান না রাকনন তাহকল দ্বে আপনার সম্মানই রক্ষা হকি? 

রামচন্দ্র। যদ্বি প্রতাপাদ্বিতয শমকয়কে না শিয়? 

রামকমাহন। ( িক্ষ ফুলাইয়া) েী িলকল মহারাজ? যদ্বি না শিয়? 

এতিকড়া সাধয োর শয শিকি না! আমার মা জননী, আমাকির ঘকরর মা-

লক্ষ্মী, োর সাধয তাাঁকে আমাকির োে হকত শেকড় রানকত পাকর। আমার 

মাকে আদ্বম আনি, তুদ্বমই িা িারণ েরিার শে? 

[ প্রস্থাকনািযম 

রামচন্দ্র। ( তাড়াতাদ্বড়) রামকমাহন, শযকয়া না, শোকনা শোকনা। আো তুদ্বম 

আনকত যাে যাও— তাকত আপদ্বত্ত শনই; দ্বেন্তু শিকনা, এ-েথা শযন শেউ 

শুনকত না পায়। রমাই দ্বেংিা মন্ত্রীর োকন এেথা শযন শোকনামকত না ওকঠ। 

রামকমাহন। শয আজ্ঞা মহারাজ। 
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চতুথথ অঙ্ক 

১ 

মন্ত্রী ও প্রতাপাদ্বিতয 

প্রতাপাদ্বিতয। মাধিপুকরর প্রজারা দ্বিল্লীকত িরনাস্ত দ্বনকয় চকলদ্বেল, হাকত 

হাকত ধরা পকড়দ্বেল শসও দ্বে তুদ্বম অদ্বিশ্বাস ের? 

মন্ত্রী। আকজ্ঞ না, মহারাজ, অদ্বিশ্বাস েরদ্বে শন। 

প্রতাপাদ্বিতয। ওরা তাকত দ্বলকনকে, আদ্বম দ্বিল্লীশ্বকরর েত্রু ওকির ইো 

আমাকে দ্বসংহাসন শথকে নাদ্বমকয় উিয়কে দ্বসংহাসন শিওয়া হয়— এ 

েথাগুকলা শতা দ্বঠে? 

মন্ত্রী। আকজ্ঞ হাাঁ, শস িরনাস্ত শতা আদ্বম শিকনদ্বে। 

প্রতাপাদ্বিতয। এর শচকয় তুদ্বম আর েী প্রমাণ চাও? 

মন্ত্রী। দ্বেন্তু এর মকধয আমাকির যুিরাজ আকেন এ-েথা আদ্বম দ্বেেুকত 

দ্বিশ্বাস েরকত পাদ্বর শন। 

প্রতাপাদ্বিতয। শতামার দ্বিশ্বাস দ্বেংিা শতামার আোকজর উপর দ্বনভথর 

েকর শতা আদ্বম রাজোযথ চালাকত পাদ্বর শন। যদ্বি দ্বিপি ঘকট তকি, ওই যা, 

মন্ত্রী আমার ভুল দ্বিশ্বাস েকরদ্বেল ” িকল শতা দ্বনষৃ্কদ্বত পাি না। 

মন্ত্রী। দ্বেন্তু যুিরাজকে শয সকেকহ োরািি দ্বিকয়কেন তার যদ্বি শোকনা 

মূল না থাকে তা হকলও রাজোকযথর মেল হকি না। 

প্রতাপাদ্বিতয। রাজয রক্ষা সহজ িযাপার নয় মন্ত্রী! অপরাধ দ্বনিয় প্রমাণ 

হকল তার পকর িি শিওয়াই শয রাজার েতথিয তা আদ্বম মকন েদ্বর শন। শযনাকন 

সকেহ েরা যায় দ্বেংিা শযনাকন ভদ্বিষযকতও অপরাকধর সম্ভািনা আকে 

শসনাকনও রাজা িি দ্বিকত িাধয। 
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মন্ত্রী। আপদ্বন রাগ েরকিন, দ্বেন্তু আদ্বম এ শক্ষকত্র সকেহ দ্বেংিা ভদ্বিষযৎ 

অপরাকধর সম্ভািনা পযথন্ত েল্পনা েরকত পাদ্বর শন। 

প্রতাপাদ্বিতয। মাধিপুকরর প্রজারা এনাকন একসদ্বেল দ্বে না? 

মন্ত্রী। হাাঁ। 

প্রতাপাদ্বিতয। তারা ওকেই রাজা শচকয়দ্বেল দ্বে না? 

মন্ত্রী। হাাঁ শচকয়দ্বেল। 

প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বম িলকত চাও এ-সেকলর মকধয উিকয়র শোকনা হাত 

দ্বেল না? 

মন্ত্রী। যদ্বি হাত থােত তা হকল এত প্রোকেয এেথার আকলাচনা হত না। 

প্রতাপাদ্বিতয। আো আো শতামার দ্বনখসংেয় দ্বনকয় তুদ্বম দ্বনদ্বিন্ত হকয়ই 

িকস থাকো— দ্বেন্তু আদ্বম িরঞ্চ দ্বনকিথাষকে িি শিি দ্বেন্তু শযনাকন রাকজযর 

দ্বেেুমাত্র অদ্বহত ঘটিার আেঙ্কা আকে শসনাকন দ্বিপিটা একেিাকর ঘাকড় একস 

পড়ার জকনয পথ শচকয় িকস থােি না। রাজার িাদ্বয়ত্ব মন্ত্রীর িাদ্বয়কত্বর শচকয় 

শের শিদ্বে। 

মন্ত্রী। অন্ততখ বিরাগীঠােুরকে শেকড় দ্বিন মহারাজ। প্রজাকির মকন 

এেসকে এতগুকলা শিিনা চাপাকিন না। 

প্রতাপাদ্বিতয। আো শস আদ্বম দ্বিকিচনা েকর শিনি। 

  



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
7

 

সূচিপত্র  

২ 

রায়গড়। িসন্ত রাকয়র প্রাসাি। িসন্ত রায় এোেী আসীন 

পাঠাকনর প্রকিে ও শসলাম 

িসন্ত রায়। নাাঁসাকহি এস এস। সাকহি, শতামার মুন এমন মদ্বলন শিনদ্বে 

শেন? শমজাজ ভাকলা শতা? 

পাঠান। শমজাকজর েথা আর িলকিন না মহারাজ। এেদ্বট িকয়ত আকে— 

রাদ্বত্র িকল, আমার দ্বে হাসিার ক্ষমতা আকে? যনন চাাঁি হাকস তননই আদ্বম 

হাদ্বস, নইকল সি অন্ধোর! মহারাজ, আমরাই িা শে। আপদ্বন না হাসকল শয 

আমাকির হাদ্বস ফুদ্বরকয় যায়! আমাকির আর সুন শনই প্রভু! 

িসন্ত রায়। শস েী েথা সাকহি! আমার শতা অসুন দ্বেেুই শনই। 

পাঠান। এনন আপনার আর শতমন গানিাজনা শুদ্বন শন। আপনার শয 

শসতার শোকল শোকলই থােত শস শতা আর শিনকতই পাই শন। 

িসন্ত রায়। শসতার! শসতাকর শতা নাড়া দ্বিকলই শিকজ ওকঠ। দ্বেন্তু 

মানুকষর মকন যনন সুর লাকগ না তনন োর সাধয তাকে িাজায়। 

সীতারাকমর প্রকিে 

সীতারাম। জয় শহাে মহারাজ! 

[ প্রণাম 

িসন্ত রায়। আকর সীতারাম শয। ভাকলা আদ্বেস শতা? মুন শুেকনা শয। 

নির সি ভাকলা শতা? েীঘ্র িল্।  

সীতারাম। নির িকড়া নারাপ— সি িলদ্বে। 

পাঠান। হুজুর, তকি এনন আদ্বস। 

[ শসলাম ও প্রস্থান 

িসন্ত রায়। সীতারাম, েী হকয়কে সি িল্ , িল্ , আমার প্রাণ িকড়া অধীর 

হকে। আমার িািার-  
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সীতারাম। দ্বনকিিন েরদ্বে মহারাজ। যুিরাজকে আমাকির মহারাজ 

োরািি দ্বিকয়কেন। 

িসন্ত রায়। োরািি! শস েী েথা! শেন, উিয় েী অপরাধ েকরদ্বেল? 

সীতারাম। শস শতা আমরা দ্বেেু িুঝকত পারলুম না। হঠাৎ এেদ্বিন শুনলুম 

যুিরাজ িেী। 

িসন্ত রায়। অযাাঁ! িেী! 

সীতারাম। আজ্ঞা হাাঁ মহারাজ। 

িসন্ত রায়। সীতারাম, এ দ্বে েথা! তাকে দ্বে একেিাকর শজলনানায় 

শফৌজ পাহারায় িন্ধ েকর শরকনকে? 

সীতারাম। আকজ্ঞ হাাঁ মহারাজ! 

িসন্ত রায়। তাকে দ্বে এেিার শিকরাকতও শিয় না? 

সীতারাম। আজ্ঞা না। 

িসন্ত রায়। শস এেলা োরাগাকর? 

সীতারাম। হাাঁ মহারাজ! 

িসন্ত রায়। প্রতাপ আমাকে িেী েরুে না— আদ্বম আপদ্বন দ্বগকয় ধরা 

দ্বিদ্বে। 

সীতারাম। তাকত শোকনা ফল হকি না। 

িসন্ত রায়। দ্বেন্তু েী হকি সীতারাম! েী েরা যায়? 

সীতারাম। আমার মাথায় এেটা মতলি একসকে। আপনাকে শযকত 

হকে। এেিার যকোকর চলুন। 

িসন্ত রায়। শস শতা যািই। এেিার শতা প্রতাপকে িকল েকয় শচষ্টা েকর 

শিনকতই হকি। 
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৩ 

চন্দ্রিীপ। রামচকন্দ্রর েক্ষ 

রামচন্দ্র, মন্ত্রী,রমাই,কিওয়ান ও ফনথাদ্বিজ 

রামকমাহন প্রকিে েদ্বরয়া শজাড়হকস্ত িিায়মান 

রামচন্দ্র। ( দ্বিদ্বমিনত ভাকি) েী হল রামকমাহন? 

রামকমাহন। সেলই দ্বনষ্ফল হকয়কে। 

রামচন্দ্র। ( চমদ্বেয়া) আনকত পারদ্বল শন? 

রামকমাহন। আকজ্ঞ না মহারাজ। েুলকে যাত্রা েকরদ্বেলুম। 

রামচন্দ্র। ( কু্রদ্ধ হইয়া) শিটা শতাকে যাত্রা েরকত শে িকলদ্বেল? তনন 

শতাকে িার িার েকর িারণ েরলুম, তনন শয তুই িুে ফুদ্বলকয় শগদ্বল, আর 

আজ-  

রামকমাহন। ( েপাকল হাত দ্বিয়া) মহারাজ, আমার অিৃকষ্টর শিাষ। 

রামচন্দ্র। ( আরও কু্রদ্ধ হইয়া) রামচন্দ্র রাকয়র অপমান! তুই শিটা, 

আমার নাম েকর দ্বভক্ষা চাইকত শগদ্বল, আর প্রতাপাদ্বিতয দ্বিকল না! এতিকড়া 

অপমান আমাকির িংকে আর েনকনা হয় দ্বন। 

রামকমাহন। ( নত দ্বের তুদ্বলয়া) ওেথা িলকিন না। প্রতাপাদ্বিতয যদ্বি না 

দ্বিকতন, আদ্বম শযমন েকর পাদ্বর আনতুম। প্রতাপাদ্বিতয রাজা িকটন দ্বেন্তু 

আমার রাজা শতা নন। 

রামচন্দ্র। ওকর হতভাগা শিটা, তকি হল না শেন? ( রামকমাহন নীরি) 

রামকমাহন, েীঘ্র িল্।  

রামকমাহন। মহারাজ, তাাঁর ভাই আজ োরাগাকর। 

রামচন্দ্র। তাকত েী হল? 

রামকমাহন। ভাইকয়র এই দ্বিপকির দ্বিকন তাাঁকে এেলা শফকল চকল 

আকসন, এমন মা দ্বে আমার? 
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সূচিপত্র  

রামচন্দ্র। িকট। আসকত চাইকলন না িকট! আমার শলাে দ্বগকয় দ্বফকর এল! 

রামকমাহন। রাগ েকরন শেন মহারাজ। রাগ যদ্বি েরকত হয় তাহকল যারা 

আপনার িুদ্বদ্ধ নষ্ট েকরকে তাকির উপর রাগ েরুন। 

রামচন্দ্র। তার মাকন েী হল? 

রামকমাহন। যুিরাজ শয আজ িেী তার শগাড়াোর েথাটা দ্বে এরই মকধয 

ভুলকলন? এ-সমস্ত শতা আমাকিরই জকনয! এমন স্থকল আমাকির 

মহারানীমাকেও শতা শজার েকর িলকত পারলুম না শয আমাকির েকমথর 

ফল শতামার ভাইকয়র উপকর চাদ্বপকয় তুদ্বম চকল এস। 

রামচন্দ্র। শিকরা শিটা, শিকরা তুই! এননই আমার সুমুন হকত িূর হকয় 

যা। 

রামকমাহন। যাদ্বে মহারাজ; দ্বেন্তু এ-েথা িকল যাি শয, সতীলক্ষ্মী যদ্বি 

এিার তাাঁর ভাইকে শেকড় চকল আসকতন তা হকল তাাঁর ্ ামীর পাপ িৃদ্বদ্ধ হত— 

শসই ভকয়ই দ্বতদ্বন হৃিয় পাষাণ েকর রইকলন, আসকত পারকলন না।  

[ প্রস্থান 

 

 

মন্ত্রী। মহারাজ আর-এেদ্বট দ্বিিাহ েরুন। 

শিওয়ান। মন্ত্রী দ্বঠে েথাই িকলকেন। তাহকল প্রতাপাদ্বিতয এিং তাাঁর 

েনযাকে উপযুক্ত দ্বেক্ষা শিওয়া হকি। 

রমাই। এ শুভোকযথ আপনার িতথমান শ্বশুরমোইকে এেনানা দ্বনমন্ত্রণপত্র 

পাঠাকত ভুলকিন না, নইকল েী জাদ্বন দ্বতদ্বন মকন দুখন েরকত পাকরন। 

সেকল। দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ! হাখ হাখ! শহাখ শহাখ শহাখ! 

রমাই। িরণ েরিার জনয একয়াস্ত্রীকির মকধয যকোকর আপনার 

োশুড়ীঠােরুনকে শডকে পাঠাকিন, আর দ্বমষ্টান্নদ্বমতকর জনাখ,— 
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প্রতাপাদ্বিকতযর শমকয়কে যনন এেথাল দ্বমষ্টান্ন পাঠাকিন তনন তার সকে দুকটা 

োাঁচা রম্ভা পাদ্বঠকয় শিকিন। 

রামচন্দ্র। দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ হাখ হাখ! 

[ সভাসিগকণর হাসয। সেকলর অলকক্ষয ফনথাদ্বিকজর প্রস্থান 

শিওয়ান। তা দ্বমষ্টান্নদ্বমতকর জনাখ, যদ্বি ইতর শলাকের ভাকগযই দ্বমষ্টান্ন 

থাকে তা হকল শতা যকোকরই সমস্ত 

দ্বমষ্টান্ন নরচ হকয় যায় চন্দ্রিীকপ আর নািার উপযুক্ত শলাে থাকে না। 

রামচন্দ্র। আমার শ্বশুরকে এননই এেটা দ্বচদ্বঠ দ্বলকন দ্বিকত হকে। 

মন্ত্রী। েী দ্বলনি। 

রমাই। শলকনা, শতামার রাজত্ব এিং রাজেনযা শতামারই থাে— জগকত 

োলা-শ্বশুকরর অভাি শনই। 

সেকল। দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ দ্বহখ শহাখ শহাখ শহাখ শহাখ ওখ শহাখ শহাখ! 

মন্ত্রী। তা শিে, ওই েথাই গুদ্বেকয় শলনা যাকি। 

রামচন্দ্র। আজই ও-দ্বচদ্বঠ রওনা েকর দ্বিকয়া। 
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৪ 

যকোহর। প্রতাপাদ্বিকতযর েক্ষ 

িসন্ত রাকয়র প্রকিে 

িসন্ত রায়। িািা প্রতাপ, উিয়কে আর শেন েষ্ট িাও? পকি পকিই যদ্বি 

শস শতামাকির োকে অপরাধ েকর, তকি তাকে এই িুকড়ার োকে িাও না। ( 

প্রতাপ দ্বনরুত্তর) তুদ্বম যা মকন েকর উিয়কে োদ্বস্ত দ্বিে শসই অপরাধ শয 

যথাথথ আমার। অদ্বমই শয রামচন্দ্র রায়কে রক্ষা েরিার জকনয চক্রান্ত 

েকরদ্বেলুম। 

প্রতাপাদ্বিতয। নুকড়ামোয়, িৃথা েথা িকল আমার োকে শোকনাদ্বিন শেউ 

ফল পায় দ্বন। 

িসন্ত রায়। ভাকলা, আমার আর এেদ্বট কু্ষে প্রাথথনা আকে। আদ্বম এেিার 

শেিল উিয়কে শিকন শযকত চাই— আমাকে তার শসই োরাগৃকহ প্রকিে েরকত 

শেউ শযন িাধা না শিয় এই অনুমদ্বত িাও। 

প্রতাপাদ্বিতয। শস হকত পারকি না। 

িসন্ত রায়। তাহকল আমাকে তার সকে এে সকে িেী েশর রাকনা। 

আমাকির দুজকনরই অপরাধ এে-িিও এে শহাে— যতদ্বিন শস োরাগাকর 

থােকি আদ্বমও থােি। 

[ নীরকি প্রতাকপর প্রস্থান 

সীতারাকমর প্রকিে ও প্রণাম 

িসন্ত রায়। েী সীতারাম নির েী? 

সীতারাম। নির পকর িলি। এনন েীঘ্র এেিার আপনাকে আমার সকে 

আসকত হকি। দ্বিলম্ব েরকিন না। 

িসন্ত রায়। শেন সীতারাম। শোথায় শযকত হকি? 

িসন্ত রাকয়র োকন োকন সীতারাকমর ভাষণ 

(দ্বিস্ফাদ্বরত শনকত্র) অযাাঁ। সদ্বতয নাদ্বে। 
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সীতারাম। মহারাজ েথা েিার সময় শনই েীঘ্র আসুন। 

িসন্ত রায়। এেিার দ্বিভার সকে শিনাটা েকর আদ্বস না? 

সীতারাম। না, শস হয় না— আর শিদ্বর না। 

িসন্ত রায়। তকি োজ শনই— চকলা (অরন্সর হইয়া) দ্বেন্তু শিদ্বে শিদ্বর হত 

না— এেিার শিনা েকরই চকল আসতুম। 

সীতারাম। না মহারাজ, তাহকল দ্বিপি হকি। 

[ প্রস্থান 
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৫ 

োরাগার 

উিয়াদ্বিতয। অনুচকরর প্রকিে 

উিয়াদ্বিতয। শলাচনিাস। 

শলাচনিাস। যুিরাজ। 

উিয়াদ্বিতয। যুিরাজ োকে িলে। 

শলাচনিাস। আকজ্ঞ, আপনাকে। 

উিয়াদ্বিতয। আমার এই শযৌিরাজয শযন পরম েত্রুর ভাকগযও না পকড়। 

শলাচন। 

শলাচনিাস। আকজ্ঞ। 

উিয়াদ্বিতয। সময় এনন েত? দ্বিভার দ্বে আসিার সময় হয় দ্বন?  

শলাচনিাস। আকজ্ঞ, এননও দ্বেেু শিদ্বর আকে। মাকয়র শভাগ সারা হকল 

দ্বতদ্বন দ্বনকজর হাকত প্রসাি দ্বনকয় আসকিন। 

উিয়াদ্বিতয। সন্ধযারদ্বত এতক্ষকণ হকয় শগকে শিাধ হয়। 

শলাচনিাস। আকজ্ঞ হাাঁ হকয় শগকে। 

উিয়াদ্বিতয। পাদ্বনরা সি িাসায় দ্বফকর শগকে। নহিতনানায় এতক্ষকণ 

ইমনেলযাকণর সুর িাজকে। শলাচন, দ্বিভার শ্বশুরিাদ্বড় শথকে দ্বে আজও শলাে 

আকস দ্বন? 

শলাচনিাস। এেিার শমাহন একসদ্বেল। 

উিয়াদ্বিতয। তকি? দ্বিভা দ্বে-  

শলাচনিাস। দ্বিদ্বিঠােরুন আপনাকে এেলা শরকন শযকত পারকলন না। 

উিয়াদ্বিতয। শস হকি না, শস হকি না! তাকে শযকত হকি! শযকতই হকি! 

আমার জকনয ভািনা শনই— আমার সমস্ত সইকি। এই শয তার ফুলগুদ্বল 

এননও শুকোয় দ্বন। সোলকিলায় পূকজার পকর প্রসািী ফুল একন দ্বিকয় শগল— 

তনন তার মুকন শিিীকে প্রতযক্ষ শিনকত শপকয়দ্বেলুম। 
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শলাচনিাস। আহা শিিীই িকট। 

উিয়াদ্বিতয। দ্বেন্তু তাকে শযকতই হকি। আদ্বম সইকত পারি। তাকে ধকর 

রানি না। 

িাদ্বহকর। আগুন আগুন। 

প্রহরীর প্রকিে 

প্রহরী। আগুন শলকগকে! পালান পালান! 
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৬ 

নাকলর ধাকর শনৌোর সম্মুকন 

সীতারাকমর সদ্বহত যুিরাকজর দ্রুত প্রকিে 

সীতারাম। এই শনৌো, এই শনৌো, আসুন, উকঠ পড়ুন-  

শনৌোর দ্বভতর হইকত িসন্ত রাকয়র অিতরণ 

িসন্ত রায়। িািা একসদ্বেস? আয় িািা আয়। 

  

িাহু প্রসারণ 

  

উিয়াদ্বিতয। িািামোয়! 

  

আদ্বলেন 

  

িসন্ত রায়। েী িািা? 

উিয়াদ্বিতয। ( উদ ভ্রান্তভাকি চাদ্বরদ্বিকে চাদ্বহয়া) িািামোয়। 

িসন্ত রায়। এই শয আদ্বম িািা— শেন ভাই। 

উিয়াদ্বিতয। ( দুই হস্ত ধদ্বরয়া) আজ আদ্বম োড়া শপকয়দ্বে— শতামাকে 

শপকয়দ্বে, আর আমার সুকনর েী অিদ্বেষ্ট রইল? এ মুহূতথ আর েতক্ষণ 

থােকি? 

সীতারাম। ( েরকজাকড়) যুিরাজ, শনৌোয় উঠুন। 

উিয়াদ্বিতয। ( চমদ্বেত হইয়া) শেন? শনৌোয় শেন? 

সীতারাম। নইকল এননই আিার প্রহরীরা আসকি, এননই ধকর শফলকি। 

উিয়াদ্বিতয। ( দ্বিদ্বমিনত হইয়া) আমরা দ্বে পাদ্বলকয় যাদ্বে? 

িসন্ত রায়। ( হাত ধদ্বরয়া) হাাঁ ভাই— আদ্বম শতাকে চুদ্বর েকর দ্বনকয় যাদ্বে। 

এ শয পাষাণ-হৃিকয়র শিে। 
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সীতারাম। যুিরাজ, আদ্বম শতামাকে উদ্ধার েরিার জকনয োরাগাকর 

আগুন লাদ্বগকয়দ্বে। 

উিয়াদ্বিতয। েী সিথনাে— মরদ্বি শয। 

সীতারাম। তুদ্বম যতদ্বিন েকয়কি দ্বেকল প্রদ্বতদ্বিনই আদ্বম মকরদ্বে। 

উিয়াদ্বিতয। ( অকনেক্ষণ ভাদ্বিয়া) না আদ্বম পালাকত পারি না। 

িসন্ত রায়। শেন িািা, এ িুকড়াকে দ্বে ভুকল শগদ্বেস? 

উিয়াদ্বিতয। ( িীঘথদ্বনশ্বাস োদ্বড়য়া) না না,— আদ্বম োরাগাকর দ্বফকর যাই। 

িসন্ত রায়। ( হাত চাদ্বপয়া ধদ্বরয়া) শেমন েকর যাদ্বি যা শিদ্বন! আদ্বম 

শযকত শিি না। 

উিয়াদ্বিতয। এ হতভাগাকে দ্বনকয় শেন দ্বিপি ডােে? 

িসন্ত রায়। িািা শতার জনয শয দ্বিভাও োরািাদ্বসনী হকয় উঠল। তার 

এই নিীন িয়কস শস দ্বে তার সমস্ত জীিকনর সুন জলাঞ্জদ্বল শিকি? 

উিয়াদ্বিতয। চকলা, চকলা, চকলা। সীতারাম, প্রাসাকি দ্বতননাদ্বন পত্র 

পাঠাকত চাই। 

সীতারাম। শনৌোকতই দ্বলকন শিকিন। ওইনাকনই চলুন। 

[ প্রস্থান 

ধন ঞ্জকয়র প্রকিে 

নৃতযগীত 

ওকর       আগুন আমার ভাই 

আদ্বম       শতামাদ্বর জয় গাই। 

শতামার     দ্বেেলভাঙা এমন রাঙা মূদ্বতথ শিদ্বন নাই। 

তুদ্বম       দু হাত তুকল আোেপাকন 

শমকতে আজ দ্বেকসর গাকন। 

এ েী     আনেময় নৃতয অভয় িদ্বলহাদ্বর যাই। 

শয দ্বিন     ভকির শময়াি ফুকরাকি ভাই, 
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আগল যাকি সকর-  

শস দ্বিন     হাকতর িদ্বড় পাকয়র শিদ্বড় 

দ্বিদ্বি শর োই েকর। 

শস দ্বিন     আমার অে শতামার অকে 

ওই নাচকন নাচকি রকে, 

সেল িাহ দ্বমটকি িাকহ 

ঘুচকি সি িালাই। 
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৭ 

প্রতাপাদ্বিকতযর েক্ষ 

প্রতাপাদ্বিতয ও মন্ত্রী 

প্রতাপাদ্বিতয। বিিাৎ আগুন লাগার েথা আদ্বম এে িণথ দ্বিশ্বাস েদ্বর শন। 

এর মকধয চক্রান্ত আকে। নুকড়া শোথায়? 

মন্ত্রী। তাাঁকে শিনা যাকে না। 

প্রতাপাদ্বিতয। হুাঁ। দ্বতদ্বনই এই অদ্বেোি ঘদ্বটকয় শোাঁড়াটাকে দ্বনকয় 

পাদ্বলকয়কেন। 

মন্ত্রী। দ্বতদ্বন সরল শলাে— এ-সেল িুদ্বদ্ধ শতা তাাঁর আকস না। 

প্রতাপাদ্বিতয। িাইকর শথকে যাকে সরল িকল শিাধ না হকি তার েুদ্বটল 

িুদ্বদ্ধ িৃথা। 

মন্ত্রী। োরাগার ভমিনসাৎ হকয় শগকে, আমার আেঙ্কা হকে যদ্বি-  

প্রতাপাদ্বিতয। শোকনা আেঙ্কা শনই, আদ্বম িলদ্বে উিয়কে দ্বনকয় 

নুকড়ামহারাজ পাদ্বলকয়কেন। 

িারীর প্রকিে 

িারী। মহারাজ পত্র-  

প্রতাপাদ্বিতয। োর পত্র? 

িারী। হুজুর, যুিরাকজর হাকতর শলনা। 

প্রতাপাদ্বিতয। শে একনকে? 

িারী। এেজন শনৌোর মাদ্বঝ। 

প্রতাপাদ্বিতয। শস শোথায় শগল? 

িারী। শস পাদ্বলকয়কে। 

[ প্রস্থান 

প্রতাপাদ্বিতয। ( পত্র পাঠাকন্ত) এই শিকনা মন্ত্রী, উিয় আমার োকে মাপ 

শচকয়কে। 
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মন্ত্রী। ( েরকজাকর) তাাঁকে মাপ েরুন মহারাজ। 

প্রতাপাদ্বিতয। তাকে মাপ েরি না শতা েী! শস আমার িকিরও শযাগয 

নয়। দ্বেন্তু— মুদ্বক্তয়ার নাাঁ! 

মুদ্বক্তয়ার নাাঁর প্রকিে 

মুদ্বক্তয়ার। শনািািে্।  

[ শসলাম 

প্রতাপাদ্বিতয। অশ্ব প্রস্তুত আকে— তুদ্বম এননই যাও! োল রাকত্র আদ্বম 

িসন্ত রাকয়র দ্বেন্ন মুি শিনকত চাই। 

মুদ্বক্তয়ার। শযা হুেুম মহারাজ! 

[ প্রস্থান 

প্রতাপাদ্বিতয। শসই বিরাগীটার নির শপকয়ে? 

মন্ত্রী। না মহারাজ। 

প্রতাপাদ্বিতয। শস শিাধ হয় পাদ্বলকয়কে। শস যদ্বি থাকে শতা আমার োকে 

পাদ্বঠকয় দ্বিকয়া। 

মন্ত্রী। শেন মহারাজ, তাাঁকে আিার দ্বেকসর প্রকয়াজন? 

প্রতাপাদ্বিতয। আর দ্বেেু নয়— শসই ভাাঁড়টাকে দ্বনকয় এেটু আকমাি েরকত 

পারতুম— তার েথা শুনকত মজা আকে। 

 

ধনঞ্জকয়র প্রকিে 

 

ধনঞ্জয়। জয় শহাে মহারাজ। আপদ্বন শতা আমাকে োড়কতই চান না দ্বেন্তু 

শোথা শথকে আগুন েুদ্বটর পকরায়ানা দ্বনকয় হাদ্বজর। দ্বেন্তু না িকল যাই েী 

েকর! তাই হুেুম দ্বনকত এলুম। 

প্রতাপাদ্বিতয। ে-দ্বিন োটল শেমন? 

ধনঞ্জয়। সুকন শেকটকে— শোকনা ভািনা দ্বেল না। এ-সি তারই লুকোচুদ্বর 

শনলা— শভকিদ্বেল গারকি লুকোকি, ধরকত পারি না— দ্বেন্তু ধকরদ্বে, শচকপ 
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ধকরদ্বে, তার পকর নুি হাদ্বস, নুি গান। িকড়া আনে শগকে-আমার গারি-

ভাইকে মকন থােকি। 

গান 

ওকর       দ্বেেল, শতামায় শোকল েকর 

দ্বিকয়দ্বে ঝংোর। 

তুদ্বম       আনকে ভাই শরকনদ্বেকল 

শভকঙ অহংোর। 

শতামায় দ্বনকয় ে'কর শনলা 

সুকন দুখকন োটল শিলা, 

অে শিদ্বড় দ্বিকল শিদ্বড় 

দ্বিনা িাকমর অলংোর। 

শতামার'পকর েদ্বর শন শরাষ, 

শিাষ থাকে শতা আমাদ্বর শিাষ, 

ভয় যদ্বি রয় আপন মকন 

শতামায় শিদ্বন ভয়ংের। 

অন্ধোকর সারা রাদ্বত 

দ্বেকল আমার সাকথর সাদ্বথ, 

শসই িয়াদ্বট মিনদ্বর শতামায় 

েদ্বর নমস্কার। 

প্রতাপাদ্বিতয। িল দ্বে বিরাগী, গারকি শতামার এত আনে দ্বেকসর? 

ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাকজয শতামার শযমন আনে শতমদ্বন আনে, অভাি 

দ্বেকসর? শতামাকে সুন দ্বিকত পাকরন আর আমাকে পাকরন না? 

প্রতাপাদ্বিতয। এনন তুদ্বম যাকি শোথায়? 

ধনঞ্জয়। রাস্তায়। 

প্রতাপাদ্বিতয। বিরাগী, আমার এে-এে িার মকন হয় শতামার ওই 

রাস্তাই ভাকলা— আমার এই রাজযটা দ্বেেু না। 
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ধনঞ্জয়। মহারাজ, রাজযটাও শতা রাস্তা। চলকত পারকলই হল! ওটাকে শয 

পথ িকল জাকন শসই শতা পদ্বথে; আমরা শোথায় লাদ্বগ! তাহকল অনুমদ্বত যদ্বি 

হয় শতা এিারোর মকতা শিদ্বড়কয় পদ্বড়। 

প্রতাপাদ্বিতয। আো, দ্বেন্তু মাধিপুকর শযকয়া না। 

ধনঞ্জয়। শস শেমন েকর িদ্বল! যনন দ্বনকয় যাকি তনন োর িািার সাধয 

িকল শয যাি না! 
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পঞ্চম অঙ্ক 

১ 
 

রায়গড়। িসন্ত রাকয়র প্রাসািসংলে প্রান্তর 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 

উিয়াদ্বিতয। মহারাজ শয িািামোয়কে সহকজ দ্বনষৃ্কদ্বত শিকিন তার 

সম্ভািনা শনই। আদ্বম এনাকন শথকে তাাঁর এই দ্বিপি ঘদ্বনকয় শতালা 

শোকনামকতই উদ্বচত হকে না। আর শিদ্বর েরা না। আজই আমাকে পালাকত 

হকি। িািামোয়কে িকল যাওয়া দ্বমথযা। দ্বতদ্বন দ্বেেুকতই োড়কিন না। উখ-

আজ সমস্ত দ্বিনটা আোে শমঘােন্ন হকয় রকয়কে, দুই-এে শফাাঁটা িৃদ্বষ্টও 

পড়কে,— শিদ্বন িািামহােয় েী েরকেন, তাাঁকে— ওদ্বিকে শে এেটা শলাে 

সকর শগল, ও আিার শে? 

পিাৎ হইকত মুদ্বক্তয়ার নাাঁর প্রকিে ও শসলাম 

  সম্মুন হইকত দুইজন বসকনযর প্রকিে ও শসলাম 

উিয়াদ্বিতয। শে, মুদ্বক্তয়ার নাাঁ, েী নির। 

মুদ্বক্তয়ার। জনাি, আমাকির মহারাকজর োে শথকে আকিে দ্বনকয় 

একসদ্বে। 

উিয়াদ্বিতয। েী আকিে মুদ্বক্তয়ার। 

উিয়াদ্বিকতযর হকস্ত মুদ্বক্তয়ার নাাঁর আকিেপত্র প্রিান 

উিয়াদ্বিতয। এর জনয এত বসকনযর প্রকয়াজন েী? আমাকে এেনানা পত্র 

দ্বলকন আকিে েরকলই শতা আদ্বম শযতুম। আদ্বম শতা আপদ্বনই যাদ্বেলুম, যাি 

িকলই দ্বস্থর েকরদ্বে। তকি আর দ্বিলকম্ব প্রকয়াজন েী? এননই চকলা। এননই 

যকোকর দ্বফকর যাই। 
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মুদ্বক্তয়ার। ( েরকজাকড়) এননই দ্বফরকত পারি না শতা হুজুর, আমার শয 

আকরা োজ আকে। 

উিয়াদ্বিতয। ( ভীত হইয়া) শেন! েী োজ? 

মুদ্বক্তয়ার। আকরা এে আকিে আকে, তা পালন না েকর শযকত পারি না। 

উিয়াদ্বিতয। েী আকিে? িলে না শেন? 

মুদ্বক্তয়ার। রায়গকড়র রাজার প্রদ্বত মহারাজা প্রাণিকির আকিে েকরকেন। 

উিয়াদ্বিতয। ( চমদ্বেয়া উচ্চ্কর) না,— েকরন দ্বন! দ্বমথযা েথা! 

মুদ্বক্তয়ার। আকজ্ঞ যুিরাজ দ্বমকথয নয়। আমার োকে মহারাকজর ্ াক্ষদ্বরত 

পত্র আকে। 

উিয়াদ্বিতয। ( শসনাপদ্বতর হাত ধদ্বরয়া) মুদ্বক্তয়ার নাাঁ, তুদ্বম ভুল িুকঝে। 

মহারাজ আকিে েকরকেন শয যদ্বি উিয়াদ্বিতযকে না পাও তা হকল িসন্ত 

রাকয়র— আদ্বম যনন আপদ্বন ধরা দ্বিদ্বে, তনন আর েী? আমাকে এননই দ্বনকয় 

চকলা— এননই দ্বনকয় চকলা— িেী েকর দ্বনকয় চকলা আর শিদ্বর েকরা না। 

মুদ্বক্তয়ার। যুিরাজ, আদ্বম ভুল িুদ্বঝ দ্বন। মহারাজ স্পষ্ট আকিে েকরকেন-  

উিয়াদ্বিতয। তুদ্বম দ্বনিয় ভুল িুকঝে, তাাঁর অদ্বভপ্রায় এরূপ নয়। আো 

চকলা, যকোকর চকলা। আদ্বম মহারাকজর সাক্ষাকত শতামাকির িুদ্বঝকয় শিি। 

দ্বতদ্বন যদ্বি দ্বিতীয় িার আকিে েকরন সম্পন্ন েকরা। 

মুদ্বক্তয়ার। ( েরকজাকড়) যুিরাজ মাজথনা েরুন। তা পারি  না। 

উিয়াদ্বিতয। ( অধীরভাকি) মুদ্বক্তয়ার, মকন আকে আদ্বম এেোকল 

দ্বসংহাসন পাি? আমার েথা রাকনা, আমাকে সন্তুষ্ট েকরা। 

মুদ্বক্তয়ার নাাঁ নীরি 

(কসনাপদ্বতর হাত িৃঢ়ভাকি ধদ্বরয়া) মুদ্বক্তয়ার নাাঁ, িৃদ্ধ দ্বনরপরাধ 

পুণযাত্মাকে িধ েরকল নরকেও শতামার স্থান হকি না! 

মুদ্বক্তয়ার। মদ্বনকির আকিে পালন েরকত পাপ শনই। 
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উিয়াদ্বিতয। দ্বমথযা েথা। শয ধমথোকস্ত্র তা িকল, শস ধমথোস্ত্রও দ্বমথযা। 

দ্বনিয় শজকনা মুদ্বক্তয়ার পাপ আকিে পালন েরকল পাপ। 

মুদ্বক্তয়ার নাাঁ নীরি 

তকি আমাকে শেকড় িাও আদ্বম গকড় দ্বফকর যাই। শতামার বসনযসামন্ত 

দ্বনকয় শসনাকন শযকয়া— আদ্বম শতামাকে যুকদ্ধ আহ্বান েরদ্বে। শসনাকন রণকক্ষকত্র 

জয়লাভ েকর তার পর শতামার আকিে পালন েকরা। 

েদ্বতপয় বসকনযর প্রকিে ও উিয়াদ্বিতযকে শিষ্টন 

উিয়াদ্বিতয। ( উচ্চচ্চ:্কর) িািামহােয় সািধান। 

বসনযগণ- েতৃথে িেী 

িািামোয়, সািধান! 

জচ্চনে পদ্বথকের প্রকিে 

পদ্বথে। শে শগা। 

উিয়াদ্বিতয। যাও যাও— গকড় েুকট যাও— মহারাজকে সািধান েকর 

িাও। 

মুদ্বক্তয়ার। িাাঁকধা ওকে। 

[ পদ্বথে শরন্প্তার 

  



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
6

 

সূচিপত্র  

২ 

েদ্বতপয় িালেকে লইয়া িসন্ত রায় 

িসন্ত রায়। িািা, নুি ভাকলা েকর দ্বেকন নাও। এিারোর রাসলীলায় 

নুি ধুম হকি। আদ্বম দ্বনকজ পি রচনা েকরদ্বে-একেিাকর দ্বননুাঁত েকর গাইকত 

হকি। রায়গকড় এিার আমাকির উিয় একসকে—আমার শসই িাঁধু (গাদ্বহকত 

গাদ্বহকত) 

দ্বেশুোল হকত        িাঁধুর সদ্বহকত 

পরাকন পরাকন শলহা। 

িািা, ধকরা শতামাকির গান ধকরা-  

বভরিী 

ওকে       ধদ্বরকল শতা ধরা শিকি না, 

ওকে       িাও শেকড়, িাও শেকড়! 

  মন        নাই যদ্বি দ্বিল, নাই দ্বিল, 

  মন        শনয় যদ্বি দ্বনে শেকড়। 

     এ েী শনলা শমারা শনকলদ্বে, 

  শুধু       নয়কনর জল শফকলদ্বে, 

ওরই       জয় যদ্বি হয় জয় শহাে, 

শমারা       হাদ্বর যদ্বি, যাই শহকর! 

     এেদ্বিন দ্বমকে আিকর 

 মকন       গরি শসাহাগ না ধকর, 

শেকষ       দ্বিন না ফুরাকত ফুরাকত, 

  সি       গরি দ্বিকয়কে শসকর। 

     শভকিদ্বেনু ওকে দ্বচকনদ্বে, 

 িুদ্বঝ       দ্বিনা পকণ ওকে দ্বেকনদ্বে 

ও শয       আমাকিদ্বর দ্বেকন দ্বনকয়কে, 



 প্রায়শ্চিত্ত 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
7

 

সূচিপত্র  

ও শয       তাই আকস, তাই শফকর। 

 

িািা এনকনা শেন এল না? ওকর িািা দ্বে দ্বফকরকে? 

অনুচর। না, দ্বতদ্বন শতা শফকরন দ্বন। 

িসন্ত রায়। িািা শয অকনেক্ষণ শিদ্বরকয়কে শর! সকে শলাে আকে শতা? 

অনুচর। না দ্বতদ্বন শলাে দ্বফদ্বরকয় দ্বিকয়কেন। 

িসন্ত রায়। ওকর শতারা এেজন শেউ যা। ও শে ও? এ েী! এ শয 

মুদ্বক্তয়ার নাাঁ। নাাঁসাকহি ভাকলা শতা? 

মুদ্বক্তয়ার নাাঁর প্রকিে 

মুদ্বক্তয়ার। ( শসলাম েদ্বরয়া) হাাঁ মহারাজ। 

িসন্ত রায়। আহারাদ্বি হকয়কে? 

মুদ্বক্তয়ার। আজ্ঞা হাাঁ। শগাপকন দ্বেেু েথা আকে। 

িসন্ত রায়। আো, শতামরা সি যাও। 

[ সেকলর প্রস্থান 

আজ তকি শতামার এনাকন থােিার িকোিস্ত েকর দ্বিই। 

মুদ্বক্তয়ার। আজ্ঞা না প্রকয়াজন শনই। োজ শসকর এননই শযকত হকি। 

িসন্ত রায়। না তা হকি না নাাঁ সাকহি, আজ শতামাকে োড়ি না। আজ 

এনাকন থােকতই হকি। শলােজন শতা সকে অকনে শিনদ্বে। শোথাও লড়াইকয় 

শিদ্বরকয়ে না দ্বে? রসকির িকোিস্ত েকর দ্বিকত হকি শতা। ওকর-  

মুদ্বক্তয়ার। না মহারাজ, দ্বেেুই েরকত হকি না, েীঘ্রই যাি। 

িসন্ত রায়। শেন িকলা শিদ্বন, দ্বিকেষ োজ আকে িুদ্বঝ? প্রতাপ ভাকলা 

আকে শতা? 

মুদ্বক্তয়ার। মহারাজ ভাকলা আকেন। 

িসন্ত রায়। তকি েী শতামার োজ েীঘ্র িকলা, দ্বিকেষ জরুদ্বর শুকন 

উদ কিগ হকে। প্রতাকপর শতা শোকনা দ্বিপি ঘকট দ্বন? 
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মুদ্বক্তয়ার। আজ্ঞা না, তাাঁর শোকনা দ্বিপি ঘকট দ্বন। মহারাকজর এেদ্বট 

আকিে পালন েরকত একসদ্বে। 

িসন্ত রায়। েী আকিে এননই িকলা। 

আকিেপত্র িাদ্বহর েদ্বরয়া িসন্ত রাকয়র হকস্ত প্রিান এিং িসন্ত 

রাকয়র পত্র পাঠ। িাকর বসনযগকণর সমাকিে 

িসন্ত রায়। এ দ্বে প্রতাকপর শলনা! 

মুদ্বক্তয়ার। হাাঁ। 

িসন্ত রায়। নাাঁসাকহি, এ দ্বে প্রতাকপর ্হকস্ত শলনা। 

মুদ্বক্তয়ার। হাাঁ মহারাজ! 

িসন্ত রায়। নাাঁসাকহি, আদ্বম প্রতাপকে দ্বনকজর হাকত মানুষ েকরদ্বে। 

(দ্বেেুক্ষণ নীরকি থাদ্বেয়া) প্রতাপ যনন এতটুেু দ্বেল শস আমাকে এেমুহূতথ 

শেকড় থােকত চাইত না। িািা শোথায়? উিয় শোথায়? 

মুদ্বক্তয়ার। দ্বতদ্বন িেী হকয়কেন, মহারাকজর দ্বনেট দ্বিচাকরর জকনয 

পাঠাকনা হকয়কে। 

িসন্ত রায়। উিয় িেী হকয়কে! িেী হকয়কে নাাঁসাকহি! আদ্বম এেিার 

তাকে দ্বে শিনকত পাি না? 

মুদ্বক্তয়ার। ( েরকজাকড়) না জনাি হুেুম শনই। 

িসন্ত রায়। ( মুদ্বক্তয়ার নাাঁর হাত ধদ্বরয়া) এেিার তাকে শিনকত শিকি 

না নাাঁসাকহি? 

মুদ্বক্তয়ার। আদ্বম আকিেপালে ভৃতয মাত্র। 

িসন্ত রায়। এস সাকহি, শতামার অনয আকিেটাও পালন েকরা। 

মুদ্বক্তয়ার। ( মাদ্বট েুাঁইয়া শসলাম েদ্বরয়া শজাড়হকস্ত) মহারাজ, আমাকে 

মাজথনা েরকিন— আদ্বম প্রভুর আকিে পালন েরদ্বে মাত্র, আমার শোকনা শিাষ 

শনই। 

িসন্ত রায়। না সাকহি, শতামার শিাষ েী। শতামার শোকনা শিাষ শনই। 

প্রতাপকে িকলা, এই পাকপ তার প্রকয়াজন দ্বেল না— আদ্বম আর েতদ্বিনই িা 
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িাাঁচতুম। আদ্বম মরকত ভয় েদ্বর শন। দ্বেন্তু এইনাকনই পাকপর োদ্বন্ত শহাে োদ্বন্ত 

শহাে— আর নয়। উিয়কে শযন— নাাঁসাকহি, েী আর িলি— ঈশ্বর যা েকরন 

তাই হকি-আমাকির শেিল োন্নাই সার। 
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৩ 

প্রতাপাদ্বিকতযর েক্ষ 

িেীভাকি উিয়াদ্বিতয 

প্রতাপাদ্বিতয। শোন্ োদ্বস্ত শতামার উপযুক্ত? 

উিয়াদ্বিতয। আপদ্বন যা আকিে েকরন। 

প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বম আমার এ রাকজযর শযাগয নও। 

উিয়াদ্বিতয। না মহারাজ, আদ্বম শযাগয নই। আপনার এই দ্বসংহাসন হকত 

আমাকে অিযাহদ্বত দ্বিন এই দ্বভক্ষা। 

প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বম যা িলে তা শয সতযই শতামার হৃিকয়র ভাি তা েী 

েকর জানি? 

উিয়াদ্বিতয। আজ আদ্বম মা োলীর চরণ স্পেথ েকর েপথ েরি— 

আপনার রাকজযর সূচযরন্ ভূদ্বমও আদ্বম েনকনা োসন েরি না, সমরাদ্বিতযই 

আপনার রাকজযর উত্তরাদ্বধোরী। 

প্রতাপাদ্বিতয। তুদ্বম তকি েী চাও? 

উিয়াদ্বিতয। মহারাজ, আদ্বম আর দ্বেেুই চাই শন— শেিল আমাকে 

দ্বপঞ্জকরর পশুর মকতা গারকি পুকর রানকিন না। আমাকে সমূ্পণথ পদ্বরতযাগ 

েরুন, আদ্বম এোেী োেী চকল যাই। 

প্রতাপাদ্বিতয। আো, শিে। আদ্বম এর িযিস্থা েরদ্বে। 

উিয়াদ্বিতয। আমার আর-এেদ্বট প্রাথথনা আকে মহারাজ। আদ্বম দ্বিভাকে 

দ্বনকজ তার শ্বশুরিাদ্বড় শপৌকে দ্বিকয় আসিার অনুমদ্বত চাই। 

প্রতাপাদ্বিতয। তার আিার শ্বশুরিাদ্বড় শোথায়? 

উিয়াদ্বিতয। তাই যদ্বি মকন েকরন তকি শসই অনাথা েনযাকে আমার 

োকে থােিার অনুমদ্বত দ্বিন। এনাকন শতা তার সুনও শনই েমথও শনই। 

প্রতাপাদ্বিতয। তার মাতার োকে অনুমদ্বত দ্বনকত পার। 

উিয়াদ্বিতয। তাাঁর অনুমদ্বত দ্বনকয়দ্বে। 
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মদ্বহষী ও দ্বিভার প্রকিে 

মদ্বহষী। িািা উিয়, তকি দ্বে তুই োেী যাওয়াই দ্বস্থর েরদ্বল? আমাকেও 

শতার সকে দ্বনকয় চল্।  

[ প্রতাকপর প্রস্থান 

(সকরািকন) িাো এই িয়কস তুই যদ্বি সংসার শেকড় শগদ্বল, আদ্বম শোন্ 

প্রাকণ সংসার দ্বনকয় থােি? রাজয-সংসার পদ্বরতযাগ েকর তুই সন্নযাসী হকয় 

থােদ্বি— আর আমার মুকন এই রাজিাদ্বড়র অন্ন শয দ্বিকষর মকতা শঠেকি! 

শরািন 

উিয়াদ্বিতয। মা দ্বমথযা শেন োাঁিে? শয মুদ্বক্ত শপকয়কে তার জকনযও 

আিার োন্না। আমাকে আেীিথাি েকর দ্বিিায় েকরা। 

মদ্বহষী। রাজিাদ্বড়কত জন্ম দ্বিকয় শতাকে দ্বচরদ্বিন শেিল দুখন দ্বিকয়দ্বে— 

আমার ভাগয দ্বিকয় যনন শতার সুন হল না তনন আদ্বম আর শতাকে েী িকল 

এনাকন রানি? ঈশ্বর শতাকে শযনাকন রাকনন সুকন রানুন— দ্বেন্তু িািা, দ্বিভার 

েী হকি। 

উিয়াদ্বিতয। েী েকর িলি মা! মহারাকজর োকে হুেুম দ্বনকয়দ্বে, ওকে 

শ্বশুরিাদ্বড় শপৌাঁকে শিি। শসনাকন যদ্বি সুকন থাকে শতা ভাকলা— না যদ্বি থাকে 

তিু ভাকলা— ভগিান যদ্বি প্রসন্ন থাকেন ওর ভাকলা শতা শেউ শেকড় শনকি না। 

দ্বিভা। িািা, িািামহােয় শেমন আকেন? 

প্রতাপাদ্বিকতযর পুনখপ্রকিে 

প্রতাপাদ্বিতয। এস উিয়, োলীর মদ্বেকর এস— মা'র পা েুাঁকয় েপথ 

েরকি একসা। 

[ সেকলর প্রস্থান 
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৪ 

িাটীর িাদ্বহকর 

উিয়াদ্বিতয ও ধনঞ্জয় 

ধনঞ্জয়। আজ রাস্তায় দ্বমলন—আজ িকড়া আনে। আজ আর ভিাদ্বমর 

শোকনা িরোর শনই—আজ যুিরাজ নয়। আজ শতা তুদ্বম ভাই! আয় ভাই 

শোলােুদ্বল েকর দ্বনই। (কোলােুদ্বল) িািা, শযনাকন িীনিদ্বরে সিাই একস 

শমকল শসই িরাজ জায়গাটাকত একস িাাঁদ্বড়কয়ে আজ আর দ্বেেু ভািনা শনই। 

গান 

সেল ভকয়র ভয় শয তাকর 

   শোন্ দ্বিপকি োড়াকি? 

প্রাকণর সকে শয প্রাণ গাাঁথা 

   শোন্ োকল শস োড়কি? 

না হয় শগল সিই শভকস-  

রইকি শতা শসই সিথকনকে! 

শয লাভ সেল ক্ষদ্বতর শেকষ 

শস লাভ শেিল িাড়কি। 

সুন দ্বনকয় ভাই ভকয় থাদ্বে, 

আকে আকে শিয় শস ফাাঁদ্বে 

দুখকন শয সুন থাকে িাদ্বে 

   শেই িা শস সুন নাড়কি? 

শয পকড়কে পড়ার শেকষ 

ঠাাঁই শপকয়কে তলায় একস, 

ভয় দ্বমকটকে শিাঁকচকে শস— 

তাকর শে আর পাড়কি? 
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উিয়াদ্বিতয। বিরাগীঠােুর, আদ্বম শতামার সে ধরলুম, আর োড়দ্বে শন 

দ্বেন্তু। 

ধনঞ্জয়। তুদ্বম োড়াকল আদ্বম োদ্বড় েই ভাই? মকন শিে আনে আকে 

শতা? নুাঁতমুত দ্বেেু শনই শতা? 

উিয়াদ্বিতয। দ্বেেু না— শিে আদ্বে। 

ধনঞ্জয়। তকি িাও এেটু পাকয়র ধুকলা! 

উিয়াদ্বিতয। ও েী ের। ও েী ের! অপরাধ হকি শয। 

ধনঞ্জয়। িািা, অত িকড়া শিাঝা দ্বনকজর হাকত ভগিান যার োাঁধ শথকে 

নাদ্বমকয় শিন শস শয মহাপুরুষ। শতামাকে শিকন আজ আমার সিথ গাকয় োাঁটা 

দ্বিকে। এেিার দ্বিদ্বিকে আকনা— তাকে এেিার শিদ্বন! 

উিয়াদ্বিতয। শস শতামাকে শিনিার জকনয িযােুল হকয় আকে— তাকে 

শডকে আনদ্বে। 

দ্বিভার প্রকিে ও বিরাগীকে প্রণাম 

ধনঞ্জয়। ভয় শনই দ্বিদ্বি, ভয় শনই, শোকনা ভয় শনই। এই শিন— না 

আমাকে শিখ্ -না— আদ্বম তাাঁর রাস্তার শেকল— রাস্তার শোকল শোকলই দ্বিন 

শেকট শগল, দ্বিনরাদ্বত্র একেিাকর ধুকলায় ধুকলাময় হকয় শিড়াই— মাকয়র 

আিকর লাল হকয় উদ্বঠ। আমার মাকয়র এই ধুকলাঘকর আজ শতামার নতুন 

দ্বনমন্ত্রণ— দ্বেন্তু মকন শোকনা ভয় শরকনা না। 

দ্বিভা। বিরাগীঠােুর, তুদ্বম শোথায় যাে? তুদ্বম দ্বে আমাকির সকে যাকি? 

ধনঞ্জয়। শোথায় যাি শসেথা আমার মকনই থাকে না। ওই রাস্তাই শতা 

আমাকে মদ্বজকয়কে। এই মাদ্বট শিনকল আমাকে মাদ্বট েকর শিয়। 

গান 

সাদ্বর গাকনর সুর 

     রন্ামোড়া ওই রাঙা মাদ্বটর পথ 

আমার মন ভুলায় শর! 
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ওকর       োর পাকন মন হাত িাদ্বড়কয় 

লুদ্বটকয় যায় ধুলায় শর! 

ও   শয     আমায় ঘকরর িাদ্বহর েকর, 

পাকয় পাকয় পাকয় ধকর-  

ও   শয      শেকড় আমায় দ্বনকয় যায় শর, 

যায় শর শোন্ চুলায় শর! 

ও           শোন্ িাাঁকে েী ধন শিনাকি, 

শোন্ নাকন েী িায় শঠোকি, 

শোথায় দ্বগকয় শেষ শমকল শয-  

শভকিই না েুলায় শর! 

 

উিয়াদ্বিতয। ঠােুর, তুদ্বম দ্বে ভািে দ্বিভা আমার পকথর সদ্বেনী? ওকে 

আদ্বম ওর শ্বশুরিাদ্বড় শপৌাঁকে দ্বিকত যাদ্বে। 

ধনঞ্জয়। শিে, শিে, হদ্বর শযনাকন দ্বনকয় যান শসইনাকনই ভাকলা। শিদ্বন 

দ্বতদ্বন শোন্ নাকন শপৌাঁদ্বেকয় শিন— আদ্বমও সকে আদ্বে।— শোকনা ভয় শনই দ্বিদ্বি 

শোকনা ভয় শনই। 
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৫ 

িরকিকে রামচন্দ্র 

সম্মুকন নৃতযগীত 

রামচন্দ্র। রমাই, তুদ্বম যাও— শলােজনকির শিকনা শগ। 

[ রমাইকয়র প্রস্থান 

শসনাপদ্বত, তুদ্বম এনাকন িকসা, রমাইকয়র হাদ্বস আমার ভাকলা লাগকে 

না। 

ফনথাদ্বিজ। মহারাজ, রমাইকয়র হাদ্বস গন্ধকের আকলার মকতা, তার 

শধাাঁয়ায় িম আটকে আকস। 

রামচন্দ্র। দ্বঠে িকলে শসনাপদ্বত, আমার ইো হদ্বেল উকঠ চকল যাই, 

আজ গানিাজনা ভাল জমকে না ফনথাদ্বিজ। 

ফনথাদ্বিজ। না মহারাজ জমকে না। আমার এই িুকে িাজকে, আর-

এেদ্বিকনর েথা মকন পড়কে। 

রামচন্দ্র। গুজিটা দ্বে সদ্বতয? 

ফনথাদ্বিজ। দ্বেকসর গুজি? 

রামচন্দ্র। ওই তাাঁরা দ্বে যকোর শথকে আসকেন? 

ফনথাদ্বিজ। হাাঁ মহারাজ, যকোকরর এেদ্বট শলাকের োকে শুনলুম তাাঁকির 

আসিার েথা হকে। আমাকে যদ্বি আকিে েকরন মহারাজ আদ্বম তাাঁকির 

এদ্বগকয় আনিার জকনয যাই। 

রামচন্দ্র। এদ্বগকয় আনকি? তাহকল দ্বেন্তু মন্ত্রী রমাই সিাই হাসকি। 

ফনথাদ্বিজ। মহারাজ যদ্বি আকিে েকরন তাকির হাদ্বসসুদ্ধ মুনটা আদ্বম 

একেিাকর সাফ েকর দ্বিকত পাদ্বর! 

রামচন্দ্র। না, না, শগালমাল েকর োজ শনই। দ্বেন্তু শসনাপদ্বত আদ্বম 

শতামাকে শগাপকন িলদ্বে, োউকে িকলা না, আদ্বম তাকে দ্বেেুকত ভুলকত 

পারদ্বে শন! োলই রাকত্র আদ্বম তাকে ্কপ্ন শিকনদ্বে। 
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ফনথাদ্বিজ। মহারাজ আদ্বম আর দ্বে িলি— তাাঁর জকনয প্রাণ দ্বিকল যদ্বি 

শোকনা োকজও না লাকগ তিুও দ্বিকত ইো হকে। 

রামচন্দ্র। শিকনা শসনাপদ্বত, এে োজ েরকল হয় না? 

ফনথাদ্বিজ। েী িলুন। 

রামচন্দ্র। শমাহন যদ্বি এেিার নির পায় শয তাাঁরা আসকেন তাহকল শস 

আপদ্বন েুকট যাকি। এে িার শোকনা মকত তাকে সংিািটা জানাও না। দ্বেন্তু 

শিকনা, আমার নাম েকরা না। 

ফনথাদ্বিজ। শয আজ্ঞা মহারাজ! 

[ প্রস্থান 

রমাইকয়র প্রকিে 

রমাই। মহারাজ, যকোর শথকে শতা শেউ দ্বনমন্ত্রণ রানকত এল না! রাগ 

েরকল িা। 

রামচন্দ্র। হা হা হা হা। 

রমাই। আপনার প্রথম পকক্ষর শ্বশুর শতা শসিার তাাঁর েনযার দ্বসাঁদ্বথর 

দ্বসাঁদুকরর উপর হাত িুকলািার শচষ্টায় দ্বেকলন— এিাকর তাাঁকে-  

রামকমাহকনর দ্রুত প্রকিে 

রামকমাহন। চুপ। আর এেদ্বট েথা যদ্বি েও তাহকল— 

রমাই। িুকঝদ্বে িািা, আর িলকত হকি না। 

রামকমাহন। মহারাজ, হাসকিন না মহারাজ। আজকের দ্বিকন অকনে সহয 

েকরদ্বে, দ্বেন্তু মহারাকজর ওই হাদ্বস সহয েরকত পারদ্বে শন। 

রামচন্দ্র। শফর শিয়ািদ্বি েরদ্বেস! 

রামকমাহন। আমার শিয়ািদ্বি! শিয়ািদ্বি শে েরকল িুঝকল না!  

ফনথাদ্বিজ। শমাহন, এেটা েথা আকে ভাই, এেটু এদ্বিকে এস।  

[ উভকয়র প্রস্থান 

রামচন্দ্র। ওরা সি গান িন্ধ েকর হাাঁ েকর িকস রইল শেন? ওকির এেটু 

গাইকত িকলা না। আজ সি শযন শেমন দ্বঝদ্বমকয় পড়কে। 
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উপসংহার 

নিীতীকর শনৌো 

দ্বিভা ও রামকমাহন 

দ্বিভা। শমাহন। 

রামকমাহন। মা, আজ তুদ্বম একল? 

দ্বিভা। হাাঁ শমাহন। তুই দ্বে আমায় দ্বনকত এদ্বল? 

রামকমাহন। না মা, অত িযস্ত হকয়া না, আজ থাক!  

দ্বিভা। শেন শমাহন, আজ শেন নয়? 

রামকমাহন। আজ দ্বিন ভাকলা নয় শয মা, আজ দ্বিন ভাকলা নয়। 

দ্বিভা। ভাকলা দ্বিন নয়? তকি আজ এত উৎসকির আকয়াজন শেন? 

িরাির শিনলুম রাস্তায় আকলার মালা-িাাঁদ্বে িাজকে। আজ িুদ্বঝ শুভলে 

পকড়কে? 

রামকমাহন। শুভলে! দ্বমকথয েথা। সমস্ত ভুল। 

দ্বিভা। শমাহন, শতার েথা আদ্বম িুঝকত পারদ্বে শন, েী হকয়কে আমাকে 

সদ্বতয েকর িল্ ! মহারাজ দ্বে রাগ েকরকেন? 

রামকমাহন। রাগ েকরকেন িই দ্বে। 

দ্বিভা। দ্বতদ্বন শতা আমাকে শডকে পাদ্বঠকয়কেন। 

রামকমাহন। শিদ্বর হকয় শগকে, মা, শিদ্বর হকয় শগকে। অকনে শিদ্বর হকয় 

শগকে। 

দ্বিভা। অকনে শিদ্বর হকয় শগকে? সময় একেিাকর ফুদ্বরকয় শগকে? 

রামকমাহন। ফুদ্বরকয় শগকে— সি ফুদ্বরকয় শগকে। সময় শগকল আর শফকর 

না। 
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দ্বিভা। শে িলকল শফকর না? আদ্বম তপসযা েকর শফরাি— আদ্বম জীিন-

মন দ্বিকয় শফরাি। শমাহন, এননই তুই আমাকে দ্বনকয় যা। শিদ্বর হকয় থাকে, 

আর এে মুহূতথ শিদ্বর েরি না। 

রামকমাহন। যুিরাজ শোথায় শগকেন? 

দ্বিভা। দ্বতদ্বন নির দ্বনকত শগকেন। 

রামকমাহন। দ্বতদ্বন দ্বফকর আসুন না। 

দ্বিভা। না শমাহন, আর দ্বিলম্ব নয়। দ্বতদ্বন দ্বে নির শপকয়কেন আদ্বম 

একসদ্বে? িািা িলকলন, দ্বতদ্বন শনৌোর োত শথকে শিকনকেন ময়ূরপংদ্বন 

সাজাকনা হকে। 

রামকমাহন। হাাঁ সাজাকনা হকে িকট-  

দ্বিভা। এননও দ্বে সাজাকনা শেষ হয় দ্বন? 

রামকমাহন। ওই ময়ূরপংদ্বনর সাজসজ্জায় আগুন লাগুে, আগুন লাগুে। 

দ্বিভা। শমাহন, শতার মুকন এ েী েথা! তুই যনন আনকত শগদ্বল আসকত 

পাদ্বর দ্বন িকল এত রাগ েকরদ্বেস? তুইও আমার দুখন িুঝকত পাদ্বরস দ্বন 

শমাহন? 

শমাহন দ্বনরুত্তর 

এই শিখ্ শতার শিওয়া শসই োাঁনাকজাড়া পকর একসদ্বে— আজকের দ্বিকন 

তুই আমার উপর রাগ েদ্বরস শন। 

রামকমাহন। আমাকে আর িগ্ধ েকরা না! দ্বমকথয দ্বিকয় শতামার োকে আর 

েথা চাপা দ্বিকত পারলুম না। মা জননী, এ রাকজযর লক্ষ্মী তুদ্বম, দ্বেন্তু এ রাকজয 

শতামার আজ আর স্থান শনই। চকলা মা, তুদ্বম দ্বফকর চকলা-কতামার এই 

পািপকদ্মর িাস, এই অধম সন্তান শতামার সকে যাকি। 

দ্বিভা। শমাহন, যা শতার িলিার আকে সি তুই িল্ ! আদ্বম শয েত দুখন 

িইকত পাদ্বর তা দ্বে তুই জাদ্বনস শন? 

রামকমাহন। সন্তান যনন ডােকত শগল তনন শেন এদ্বল শন, তনন শেন 

এদ্বল শন— আমার শপাড়া েপাল, শতাকে শেন আনকত পারলুম না। 
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দ্বিভা। ওকর শমাহন, জগকত এমন শোকনা সুন শনই যার শলাকভ আদ্বম 

শসদ্বিন িািাকে শফকল আসকত পারতুম — একত আমার েপাকল যা থাকে 

তাই হকি। 

রামকমাহন। তকি শোন্ মা, শসই ময়ূরপংদ্বন শতার জকনয নয়।  

দ্বিভা। নাই হল শমাহন, দুখন দ্বেকসর? আদ্বম শহাঁকট চকল যাি।  

রামকমাহন। যাদ্বি শোথায়? শসনাকন শয আজ আর-এে রানী আসকেন। 

দ্বিভা। আর-এে রানী! 

রামকমাহন। হাাঁ আর-এে রানী। আজ মহারাকজর দ্বিিাহ। 

দ্বিভা। ওখ! আজ দ্বিিাকহর লে। 

রামকমাহন। এে দ্বিিাকহর লকে মহারাজ শতামাকির ঘকর দ্বগকয়দ্বেকলন— 

আজ শোন্ দ্বিিাকহর লকে তুদ্বম তাাঁর ঘকরর সামকন একস শপৌাঁকোকল? আর 

আমার এমন েপাল, আজ আদ্বম শিাঁকচ আদ্বে। চল্ মা, দ্বফকর চল্ , আর এে 

িি নয়— ওই িাাঁদ্বে আমার োকন দ্বিষ োলকে! ওকর, আর এেদ্বিন েী িাাঁদ্বে 

শুকনদ্বেলুম শসই েথা মকন পড়কে! চল্ চ ল্ দ্বফকর চল্ ! অমন চুপ েকর িকস 

রইকল শেন মা! শেমন েকর োাঁিকত হয় তাও দ্বে একেিাকর ভুকল শগকল? মা, 

শোন্ দ্বিকে তাদ্বেকয় আে মা? শতামার এই সন্তাকনর মুকনর দ্বিকে এেিার 

চাও। 

দ্বিভা। শমাহন, আমার এেদ্বট েথা রানকত হকি। 

রামকমাহন। েী েথা? 

দ্বিভা। আমাকে সকে েকর দ্বনকয় শযকত হকি। যদ্বি না যাস আদ্বম এেলা 

যাি। 

রামকমাহন। শস আজ ময়ূরপংদ্বনকত চড়কি, আর তুদ্বম আজ শহাঁকট যাকি? 

দ্বিভা। শহাঁকট যাওয়াই আমাকে সাকজ— আদ্বম শহাঁকটই যাি। তুই সকে যাদ্বি 

শন? 

রামকমাহন। আদ্বম সকে যাি না শতা শে যাকি? দ্বেন্তু, মা, শস সভায় আজ 

তুদ্বম দ্বেকসর জকনয যাকি? 
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দ্বিভা। দ্বেকসর জকনয যাি? শসনাকন আমার শোকনা আো শনই িকলই 

যাি। আমার রাগ অদ্বভমান আমার সমস্ত িাসনা দ্বিসজথন েরি িকলই যাি। 

আদ্বম দ্বে এতিূকর একস অমদ্বন চকল যাি! শয আজ আসকে তাকে আেীিথাি 

েকর যাি না? দ্বনকজর হাকত েকর তার হাকত আমার রাজাকে সমপথণ েরি। 

রামকমাহন। তার পকর? 

দ্বিভা। তার পর?! ভগিাকনর পৃদ্বথিীকত অভাগাকিরও আশ্রয় শমকল। 

আমারও দ্বমলকি। 

রামকমাহন। শসই সকে আমারও দ্বমলকি। আদ্বম শতামাকে আনকত পাদ্বর 

দ্বন দ্বেন্তু তুদ্বম আমাকে দ্বনকয় যাকি মা। 

দ্বিভা। শমাহন, আমাকে দুখন সইকত হকি শস-েথাটা হঠাৎ আদ্বম ভুকল 

দ্বগকয়দ্বেলুম— শভকিদ্বেলুম যা শভাগ হিার তা িুদ্বঝ হকয় চুকে শগকে। 

রামকমাহন। শেন মা, তুদ্বম সতীলক্ষ্মী, তুদ্বম দুখন শেন পাও। 

দ্বিভা। শমাহন, শসদ্বিন অপরাধ শয সদ্বতয হকয়দ্বেল— শস-েথা শতা আর 

শভালিার নয়। শস অপরাকধর োদ্বস্ত না হকয় শতা দ্বমটকি না। শস োদ্বস্ত আদ্বমই 

দ্বনলুম— প্রায়দ্বিত্ত আমাকে দ্বিকয়ই হকি। 

রামকমাহন। মা, শতামার দ্বপতার হাকতর আঘাত শসও তুদ্বমই মাথায় েকর 

দ্বনকয়ে— আিার শতামার ্ ামীর হাকতর আঘাত শসও তুদ্বমই দ্বনকল। দ্বেন্তু আদ্বম 

িলদ্বে মা, সেকলর শচকয় িকড়া িি শপকল শতামার ্ামী। শস আজ িাকরর 

োকে শথকেও শতামাকে হারাকল। 

উিয়াদ্বিকতযর প্রকিে 

উিয়াদ্বিতয। ওকর দ্বিভা। 

দ্বিভা। িািা সি জাদ্বন। দ্বেেু শভকিা না। 

উিয়াদ্বিতয। এনন েী েরদ্বি শিান? 

দ্বিভা। শভকিদ্বেলুম রাজিাদ্বড়কত এেিার যাি, দ্বেন্তু যাি না। 

রামকমাহন। মা, শযকয়া না, শযকয়া না। শগকল শতামার অপমান হত— শসই 

অপমাকন শতামার ্ামীর পাপ আরও িাড়ত। 
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দ্বিভা। আমার মান অপমান সি চুকে শগকে। দ্বেন্তু িািার অপমান হত 

শয। িািা এিার শনৌো শফরাও। 

উিয়াদ্বিতয। তুই শোথায় যাদ্বি দ্বিভা। 

দ্বিভা। শতামার সকে োেী যাি।  

উিয়াদ্বিতয। হায় শর অিৃষ্ট। 

দ্বিভা। িািা, আদ্বম আজ মুদ্বক্ত শপকয়দ্বে। এনন শতামার চরণকসিা েকর 

আমার জীিন আনকে োটকি। শমাহন, তুই শতার প্রভুর োকে দ্বফকর যা। 

রামকমাহন। ওই শিকনা মা, শফরিার পকথ আগুন শলকগকে, ওই শয 

মোকলর আকলা — ওই শয ময়ূরপংদ্বন চকলকে। ও পথ আমার পথ নয়।  

ধনঞ্জকয়র প্রকিে 

দ্বিভা। বিরাগীঠােুর! 

ধনঞ্জয়। শেন দ্বিদ্বি? 

দ্বিভা। আমাকে শতামাকির সে দ্বিকয়া ঠােুর। 

উিয়াদ্বিতয। ঠােুর, শেষোকল দ্বিভাকেও আমাকির পথ দ্বনকত হল! 

ধনঞ্জয়। শস শতা শিে েথা! িয়াময় হদ্বর। েী আনে! শতামার এ েী 

আনে! োড় না, দ্বেেুকতই োড় না। শ্বশুরিাদ্বড়র রাস্তার ধাকরও ডাোকতর 

মশতা িকস আে। দ্বিদ্বি এই মাঝরাস্তায় আমাকির পাগল প্রভুর তলি পকড়কে! 

একেিাকর শজার তলি। চল্ চল্। চল্ চল্। পা শফকল চল্। নুদ্বে হকয় চল্। 

হাসকত হাসকত চল্। রাস্তা এমন েকর পদ্বরস্কার েকর দ্বিকয়কে — আর ভয় 

দ্বেকসর! 

গান 

আদ্বম   দ্বফরি না শর, দ্বফরি না আর দ্বফরি না শর — 

এমন       হাওয়ার মুকন ভাসল তরী 

েূকল       দ্বভড়ি না আর দ্বভড়ি না শর। 

েদ্বড়কয় শগকে সুকতা দ্বোঁকড় 

তাই নুাঁকট আজ মরি দ্বে শর! 
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এনন       ভাঙা ঘকরর েুদ্বড়কয় নুাঁদ্বট 

শিড়া       দ্বঘরি না আর দ্বঘরি না শর। 

ঘাকটর রদ্বে শগকে শেকট, 

োাঁিি দ্বে তাই িক্ষ শফকট? 

এনন       পাকলর রদ্বে ধরি েদ্বষ, 

এ রদ্বে     দ্বোঁড়ি না আর দ্বোঁড়ি না শর! 

 


