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প্রথম অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

ল্লেপুরার বসনাপল্লত ইশ্া িা াঁর কক্ষ 

ল্লেপুরার কল্লনষ্ঠ রাজকুমার রাজধ্র ও ইশ্া িাাঁ 

ইশ্া িাাঁ অস্ত্র পল্লরষ্কার কল্লরটত ল্লনরু্ি 

রাজধ্র। বদটিা বসনাপল্লত,আল্লম ব্ারব্ার ব্লল্লি তুল্লম আমার নাম ধ্টর 

বেটকা না। 

ইশ্া িাাঁ। তটব্ কী ধ্টর োকব্? চুল ধ্টর না কান ধ্টর? 

রাজধ্র। আল্লম ব্টল রািল্লি,আমার সম্মান র্ল্লদ তুল্লম না রাি বতামার 

সম্মানও আল্লম রািব্ না। 

ইশ্া িাাঁ। আমার সম্মান র্ল্লদ বতামার হাটত থাকব্ার িার থাকত তটব্ 

কানা কড়ার দটর তাটক হাট্ ল্লব্ল্লকটয় আসতুম। ল্লনটজর সম্মান আল্লম ল্লনটজই 

রািটত পারব্। 

রাজধ্র। তাই র্ল্লদ রািটত চাও তা হটল িল্লব্ষযটত আমার নাম ধ্টর 

বেটকা না। 

ইশ্া িাাঁ। ব্ট্! 

রাজধ্র। হাাঁ। 

ইশ্া িাাঁ। হা হা হা হা! মহারাজাল্লধ্রাজটক কী ব্টল োকটত হটব্? হজুর, 

জনাব্,জাাঁহাপনা! 

রাজধ্র। আল্লম বতামার িাে ব্ট্, ল্লকন্তু আল্লম রাজকুমার বস কথা তুল্লম 

িুটল র্াও। 

ইশ্া িাাঁ। সহটজ িুল্লল ল্লন, তুল্লম বর্ রাজকুমার বস কথা মটন রািা শ্ি 

কটর তুটলি। 

রাজধ্র। তুল্লম বর্ আমার ওস্তাদ,টস কথাও মটন রািটত ল্লদটল না বদিল্লি। 
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ইশ্া িাাঁ। ব্স্। চুপ। 

ল্লিতীয় রাজকুমার ইন্দ্রকুমাটরর প্রটব্শ্ 

ইন্দ্রকুমার। িাাঁ সাটহব্,ব্যাপারিানা কী? 

ইশ্া িাাঁ। বশ্াটনা বতা ব্াব্া। ব্টড়া তামাশ্ার কথা। বতামাটদর মটধ্য এই 

বর্ ব্যল্লিল্ল্ সকটলর কল্লনষ্ঠ এাঁটক জাাঁহাপনা শ্াটহন শ্া ব্টল না োকটল ওাঁর 

আর সম্মান থাটক না—ওাঁর সম্মাটনর এত ্ানা্াল্লন! 

ইন্দ্রকুমার। ব্ল কী! সল্লতয নাল্লক! হা হা হা হা! 

রাজধ্র। চুপ কটরা দাদা। 

ইন্দ্রকুমার। বতামাটক কী ব্টল োকটত হটব্? জাাঁহাপনা! হা হা হা হা! 

শ্াটহন শ্া! 

রাজধ্র। দাদা, চুপ কটরা ব্লল্লি। 

ইন্দ্রকুমার। জনাব্,চুপ কটর থাকা ব্টড়া শ্ি, হাল্লসটত বর্ বপ্ বেট্ 

র্ায় হজুর! 

রাজধ্র। তুল্লম অতযন্ত ল্লনটব্থাধ্। 

ইন্দ্রকুমার। ঠান্ডা হও িাই,ঠান্ডা হও। বতামার বু্ল্লি বতামারই থা  ,তার 

প্রল্লত আমার বকাটনা বলাি বনই। 

ইশ্া িাাঁ। ওাঁর বু্ল্লি্া সম্প্রল্লত ব্টড়াই বব্টড় উটঠটি। 

ইন্দ্রকুমার। নাগাল পাওয়া র্াটে না,মই লাগাটত হটব্। 

অনুচরসহ রু্ব্রাজ চন্দ্রমাল্লণকয ও মহারাজ অমরমাল্লণটকযর প্রটব্শ্ 

রাজধ্র। মহারাটজর কাটি আমার নাল্ললশ্ আটি। 

মহারাজ। কী হটয়টি? 

রাজধ্র। ইশ্া িাাঁ পুনঃপুনঃ ল্লনটষধ্সটে আমার অসম্মান কটরন। এর 

ল্লব্চার করটত হটব্। 



 মুকুট 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

সূচিপত্র  

ইশ্া িাাঁ। অসম্মান বকউ কটর না,অসম্মান তুল্লম করাও। আটরা বতা 

রাজকুমার আটিন। তাাঁরাও মটন রাটিন আল্লমও তাাঁটদর গুরু,আল্লম মটন রাল্লি 

তাাঁরা আমার িাে—সম্মান-অসম্মাটনর বকাটনা কথাই ওটঠ না।  

মহারাজ। বসনাপল্লত সাটহব্,কুমারটদর এিন ব্য়স হটয়টি,এিন ওাঁটদর 

মান রক্ষা কটর চলটত হটব্ সব্ল্লক। 

ইশ্া িাাঁ। মহারাজ র্িন আমার কাটি রু্ি ল্লশ্ক্ষা কটরটিন তিন 

মহারাজটক বর্রকম সম্মান কটরল্লি রাজকুমারটদর তা অটপক্ষা কম কল্লর বন। 

রাজধ্র। অনয কুমারটদর কথা ব্লটত চাই বন, ল্লকন্তু— 

ইশ্া িাাঁ। চুপ কটরা ব্ৎস। আল্লম বতামার ল্লপতার সটে কথা কল্লে। 

মহারাজ, মাপ করটব্ন, রাজব্ংটশ্র এই কল্লনষ্ঠ পুেল্ল্ ব্টড়া হটল মুন ল্লশ্র 

মটতা কলম চালাটত পারটব্, ল্লকন্তু তটলায়ার এর হাটত বশ্ািা পাটব্ না। 

(রু্ব্রাজ এব্ং ইন্দ্রকুমারটক বদিাইয়া) বচটয় বদিুন মহারাজ, এাঁরাই বতা 

রাজপুে, রাজগৃহ আটলা কটর আটিন। 

মহারাজ। রাজধ্র, িাাঁ সাটহব্ কী ব্লটিন! তুল্লম অস্ত্রল্লশ্ক্ষায় ওাঁটক সন্তু্ 

করটত পার ল্লন? 

রাজধ্র। বস আমার িাটগযর বদাষ, অস্ত্রল্লশ্ক্ষার বদাষ নয়। মহারাজ ল্লনটজ 

আমাটদর ধ্নুল্লব্থদযার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, এই আমার প্রাথথনা। 

মহারাজ। আো, উত্তম। কাল আমাটদর অব্সর আটি, কালই পরীক্ষা 

হটব্। বতামাটদর মটধ্য বর্ ল্লজতটব্ তাটক আমার এই হীটর-ব্াাঁধ্াটনা তটলায়ার 

পুরস্কার বদব্। 

[প্রস্থান 

ইশ্া িাাঁ। শ্াব্াশ্ রাজধ্র, শ্াব্াশ্! আজ তুল্লম ক্ষল্লেয়সন্তাটনর মটতা কথা 

ব্টলি। অস্ত্রপরীক্ষায় র্ল্লদ তুল্লম হার তাটতও বতামার বগৌরব্ ন্ হটব্ না। হার-

ল্লজত বতা আিার ইো, ল্লকন্তু ক্ষল্লেটয়র মটন স্পধ্থা থাকা চাই। 



 মুকুট 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

সূচিপত্র  

রাজধ্র। থা  বসনাপল্লত, বতামার ব্াহব্া অনয রাজকুমারটদর জনয জমা 

থা  ; এত ল্লদন তা না বপটয়ও র্ল্লদ চটল ল্লগটয় থাটক তটব্ আজও আমার কাজ 

বনই। 

রু্ব্রাজ। রাগ বকাটরা না িাই রাজধ্র। বসনাপল্লত সাটহটব্র সরল িৎথসনা 

ওাঁর সাদা দাল্লড়র মটতা সমস্তই বকব্ল ওাঁর মুটি। বকাটনা একল্ল্ গুণ বদিটলই 

তৎক্ষণাৎ উল্লন সব্ িুটল র্ান। অস্ত্রপরীক্ষায় র্ল্লদ বতামার ল্লজত হয় তা হটল 

বদিটব্, িাাঁ সাটহব্ বতামাটক বর্মন মটনর সটে পুরস্কৃত করটব্ন এমন আর 

বকউ নয়। 

রাজধ্র। দাদা, আজ পূল্লণথমা আটি, আজ রাটে র্িন বগামতী নদীটত 

ব্াটে জল বিটত আসটব্ তিন ল্লশ্কার করটত বগটল হয় না? 

রু্ব্রাজ। বব্শ্ কথা। বতামার র্ল্লদ ইটে হটয় থাটক বতা র্াওয়া র্াটব্। 

ইন্দ্রকুমার। কী আশ্চর্থ! রাজধ্টরর বর্ ল্লশ্কাটর প্রবৃ্ল্লত্ত হল! এমন বতা 

কিটনা বদিা র্ায় ল্লন। 

ইশ্া িাাঁ। ওাঁর আব্ার ল্লশ্কাটর প্রবৃ্ল্লত্ত বনই! উল্লন সকটলর বচটয় ব্টড়া জীব্ 

ল্লশ্কার কটর বব্ড়ান। রাজসিায় দুই পা-ওয়ালা এমন একল্ল্ জীব্ বনই ল্লর্ল্লন 

ওাঁর বকাটনা-না-টকাটনা োাঁটদ আ্কা না পটড়টিন। 

রু্ব্রাজ। বসনাপল্লত সাটহব্, বতামার তটলায়ারও বর্মন বতামার ল্লজহ্বাও 

বতমল্লন, দুইই িরধ্ার—র্ার উপর ল্লগটয় পটড় তার এটকব্াটর মমথটেদ না 

কটর বেটর না। 

রাজধ্র। দাদা, তুল্লম আমার জটনয বিটব্া না। িাাঁ সাটহব্ ল্লজহ্বায় র্তই 

শ্ান ল্লদন-না বকন আমার মটমথ আাঁচড় কা্টত পারটব্ন না। 

ইশ্া িাাঁ। বতামার মমথ পায় বক ব্াব্া! ব্টড়া শ্ি। 

ইন্দ্রকুমার। বর্মন, হঠাৎ আজ রাটে বতামার ল্লশ্কাটর র্াব্ার শ্ি হল, 

এর মমথ িাটলা বব্াঝা র্াটে না। 

রু্ব্রাজ। আহা ইন্দ্রকুমার! প্রটতযক কথাটতই রাজধ্রটক আোত করা্া 

বতামার অিযাস হটয় র্াটে। 
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রাজধ্র। বস আোটত বব্দনা না পাওয়াও আমার অিযাস হটয় বগটি। 

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ রাটে ল্লশ্কাটর র্াওয়াই বতামার মত নাল্লক? 

রু্ব্রাজ। বতামার সটে, িাই, ল্লশ্কাটর করটত র্াওয়াই ল্লব্ড়ম্বনা। ল্লনতান্ত 

ল্লনরাল্লমষ ল্লশ্কার করটত হয়। তুল্লম ব্টন ল্লগটয় ব্টড়া ব্টড়া জন্তু বমটর আন, 

আর আমরা বকব্ল লাউ কুমটড়া কচু কাাঁঠাল ল্লশ্কার কটরই মল্লর। 

ইশ্া িাাঁ। (ইন্দ্রকুমাটরর ল্লপঠ চাপড়াইয়া) রু্ব্রাজ ল্লঠক ব্টলটিন পুে। 

বতামার তীর সকটলর আটগ বিাট্ এব্ং ল্লনেথাত ল্লগটয় লাটগ—বতামার সটে 

বপটর উঠটব্ বক! 

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা নয়। তুল্লম না বগটল বক ল্লশ্কার করটত র্াটব্! 

রু্ব্রাজ। আো, চটলা। আজ রাজধ্টরর ইটে হটয়টি, ওাঁটক ল্লনরাশ্ করব্ 

না। 

ইন্দ্রকুমার। বকন দাদা, আমার ইটে হটয়টি ব্টল ল্লক বর্টত বনই? 

রু্ব্রাজ। বস কী কথা িাই, বতামার সটে বতা বরাজই র্াল্লে! 

ইন্দ্রকুমার। তাই বু্ল্লঝ পুরটনা হটয় বগটি? 

রু্ব্রাজ। আমার কথা অমন উটটা বু্ঝটল ব্টড়া ব্যথা লাটগ।  

ইন্দ্রকুমার। না দাদা, ঠাট্টা করল্লিলুম—চটলা প্রস্তুত হই বগ। 

ইশ্া িাাঁ। ইন্দ্রকুমার বু্টক দশ্্া ব্াণ সইটত পাটর, ল্লকন্তু দাদার সামানয 

অনাদর্ুকু সইটত পাটর না। 

[অনুচরগণ ব্যতীত সকটলর প্রস্থান 

 

অনুচরগণ 

প্রথম। কথা্া বতা িাটলা বঠকটি না বহ। আমাটদর বিাট্া কুমাটরর 

ধ্নুল্লব্থদযার বদৌড় বতা সকটলরই জানা আটি, উল্লন মধ্যম কুমাটরর সটে 

অস্ত্রপরীক্ষায় এটগাটত চান এর মাটন কী? 

ল্লিতীয়। বকউ ব্া তীর ল্লদটয় লক্ষয বিদ কটর, বকউ ব্া বু্ল্লি ল্লদটয়। 
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প্রথম। বসই বতা িটয়র কথা। অস্ত্রপরীক্ষায় অস্ত্র না চাল্ললটয় র্ল্লদ বু্ল্লি 

চালাও বস্া বর্ দু্বু্ল্লি। 

তৃতীয়। বদটিা ব্ংশ্ী, অস্ত্রই চলুক আর বু্ল্লিই চলুক মাটঝর বথটক 

বতামার ঐ ল্লজিল্ল্টক চাল্ললটয়া না, আমার এই পরামশ্থ। র্ল্লদ ল্ল্টক থাকটত 

চাও বতা চুপ কটর থাটকা। 

ল্লিতীয়। ব্নমালী ল্লঠক কথাই ব্টলটি। ঐ বিাট্া কুমাটরর কথা উঠটলই 

তুল্লম র্া মুটি আটস তাই ব্টল বেল। রাজার বিটল—বক িাটলা বক ম্দ  বস 

ল্লব্চাটরর িার আমাটদর উপর বনই। তটব্ ল্লকনা, আমাটদর রু্ব্রাজ বব্াঁটচ 

থাকুন আর আমাটদর মধ্যম কুমার িাই লক্ষ্মটণর মটতা সব্থদা তাাঁর সটে 

সটে বথটক তাাঁটক রটক্ষ করুন, িগব্াটনর কাটি এই প্রথথনা কটরা। বিাট্া 

কুমাটরর কথা মুটি না আনাই িাটলা। 

প্রথম। ইটে কটর বতা আল্লন বন। আমাটদর মধ্যম কুমার সরল মানুষ, 

মটন তাাঁর িয়-েরও বনই, পাক-চক্রও বনই—সব্থদাই িয় হয় ঐ র্াাঁর নাম্া 

করল্লি বন ল্লতল্লন কিন তাাঁটক কী বেসাটদ বেটলন। 

ল্লিতীয়। চল্ চল্ , ঐ আসটিন। 

প্রথম। ঐ-টর্ সটে ওাঁর মামাটতা িাই ধু্রন্ধরল্ল্ও আটিন—শ্ল্লনর সটে 

মেল এটস জুট্টিন। 

[ প্রস্থান 

রাজধ্র ও ধু্রন্ধর 

রাজধ্র। অসহয হটয়টি। 

ধু্রন্ধর। ল্লকন্তু সহয করটতও বতা কসুর বনই। ইন্দ্রকুমাটরর সটে বতা প্রায় 

জন্মাব্ল্লধ্ই এইরকম চলটি, ল্লকন্তু অসহয হটয়টি এমন বতা লক্ষণ বদল্লি বন। 

রাজধ্র। লক্ষণ বদল্লিটয় লাি হটব্ কী? র্িন বদিাব্ এটকরাটর কাটজ 

বদিাব্। এক্া সুটর্াগ এটসটি। এইব্ার অস্ত্রপরীক্ষায় আল্লম লক্ষযটিদ করব্। 

ধু্রন্ধর। ইন্দ্রকুমাটরর ব্টক্ষ না ল্লক? 
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রাজধ্র। ব্টক্ষ নয়, তার হৃদটয়। এব্ারকার পরীক্ষায় আল্লম ল্লজতব্, ওাঁর 

অহংকার্াটক ল্লব্াঁটধ্ এটোাঁড় ওটোাঁড় করব্। 

ধু্রন্ধর। অস্ত্রপরীক্ষায় ইন্দ্রকুমারটক ল্লজতটব্ এইট্টকই সুটর্াগ ব্লি? 

রাজধ্র। সুটর্াগ ল্লক তীটরর মুটি থাটক? সুটর্াগ বু্ল্লির েগায়। বতামাটক 

ল্লকন্তু একল্ল্ কাজ করটত হটব্। 

ধু্রন্ধর। কাজ বতা বতামার ব্রাব্রই কটর আসল্লি, েল বতা ল্লকিু পাই 

বন। 

রাজধ্র। েল সবু্টর পাওয়া র্ায়। বকাটনারকম েল্ল্দ টত ইন্দ্রকুমার-

দাদার অস্ত্রশ্ালায় ঢুটক তাাঁর তূটণর প্রথম বিাপল্ল্ বথটক তাাঁর নাম-টলিা 

তীরল্ল্ তুটল ল্লনটয় আমার নাম-টলিা তীর ব্ল্লসটয় আসটত হটব্। তার সটে 

আমার তীর ব্দল করটত হটব্, িাগযও ব্দল হটব্। 

ধু্রন্ধর। সব্ই বর্ন বু্ঝলুম ল্লকন্তু আমার প্রাণল্ল্? বসল্ল্ বগটল বতা কার 

সটে ব্দল চলটব্ না। 

রাজধ্র। বতামার বকাটনা িয় বনই, আল্লম আল্লি। 

ধু্রন্ধর। তুল্লম বতা ব্রাব্রই আি, ল্লকন্তু িয়ও আটি। বসই র্িন ইন্দ্রকুমাটরর 

রুটপার-পাত-টদওয়া ধ্নুক্ার উপটর তুল্লম বলাি করটল আল্লমই বতা বসল্ল্ 

সংগ্রহ কটর বতামার েটর এটন লুল্লকটয় বরটিল্লিলুম। বশ্ষকাটল র্িন ধ্রা 

পড়টল ইন্দ্রকুমার েৃণা কটর বস ধ্নুক্া বতামাটক দান করটলন, ল্লকন্তু 

আমার বর্ অপমান্া করটলন বস আমার জীব্ন বগটলও র্াটব্ না। তিন 

বতা িাই, তুল্লম ল্লিটল, রক্ষা র্ত কটরল্লিটল বস আমার মটন আটি। 

রাজধ্র। এব্ার বতামার সময় এটসটি, বসই অপমাটনর বশ্াধ্ বদব্ার 

বজাগাড় কটরা। 

ধু্রন্ধর। সময় কিন কার আটস বস্া বর্ পল্লরষ্কার বব্াঝা র্ায় না। দুব্থল 

বলাটকর পটক্ষ অপমান পল্লরপাক করব্ার শ্ল্লি্াই িাটলা; বশ্াধ্ বতালব্ার 

শ্ি্া তার পটক্ষ ল্লনরাপদ নয়। ঐ-টর্ ওাঁরা সব্ আসটিন। আল্লম পালাই। 
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বতামার সটে আমাটক একটে বদিটলই ইন্দ্রকুমার বর্ কথাগুল্লল ব্লটব্ন তাটত 

মধু্ব্ষথণ করটব্ না, আর ইশ্া িাাঁও বর্ বতামার বচটয় আমার প্রল্লত বব্ল্লশ্ 

িাটলাব্াসা প্রকাশ্ করটব্ন এমন িরসা আমার বনই। 

[প্রস্থান 
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ল্লিতীয় দৃশ্য 

ইন্দ্রকুমাটরর অস্ত্রশ্ালার িাটর 

ইন্দ্রকুমার। কী বহ প্রতাপ, ব্যাপারিানা কী? আমাটক হঠাৎ অস্ত্রশ্ালার 

িাটর বর্ োক পড়ল? 

প্রতাপ। মধ্যম ব্উরানীমা আপনাটক িব্র ল্লদটত ব্লটলন বর্, আপনার 

অস্ত্রশ্ালার মটধ্য একল্ল্ জযান্ত অস্ত্র ঢুটকটিন, ল্লতল্লন ব্ায়ু-অস্ত্র না নাগপাশ্ না 

কী বস্া সন্ধান বনওয়া উল্লচত। 

ইন্দ্রকুমার। ব্ল কী প্রতাপ, কল্ললরু্টগও এমন ব্যাপার েট্ নাল্লক? 

প্রতাপ। আটে, কুমার, কল্ললরু্টগই েট্। সতযরু্টগ নয়। দরজা্া 

িুলটলই সমস্ত বু্ঝটত পারটব্ন। 

ইন্দ্রকুমার। তাই বতা ব্ট্, পাটয়র শ্ব্দ শুল্লন বর্! (িার িুল্ললটতই 

রাজধ্টরর ল্লনষ্ক্রমণ) এল্লক! রাজধ্র বর্! হা হা হা হা, বতামাটক অস্ত্র ব্টল বকউ 

িুল কটরল্লিল নাল্লক! হা হা হা হা! 

রাজধ্র। বমজব্উরানী তামাশ্া কটর আমাটক এিাটন ব্ন্ধ কটর 

বরটিল্লিটলন। 

ইন্দ্রকুমার। এ ের্া বতা সহজ তামাশ্ার ের না, এিানকার তামাশ্া বর্ 

িয়ংকর ধ্ারাটলা তামাশ্া-এিাটন বতামার আগমন হল বর্! 

রাজধ্র। আজ রাটে ল্লশ্কাটর র্াব্ ব্টল অস্ত্র িুাঁজটত ল্লগটয় বদিলুম আমার 

অস্ত্রগুটলাটত সব্ মটচথ পটড় রটয়টি। কালটকর অস্ত্রপরীক্ষার জটনয বসগুটলাটক 

সমস্ত সাে করটত ল্লদটয় এটসল্লি। তাই ব্উরানীর কাটি এটসল্লিলুম বতামার 

ল্লকিু অস্ত্র ধ্ার বনব্ার জটনয। 

ইন্দ্রকুমার। তাই ল্লতল্লন বু্ল্লঝ সমস্ত অস্ত্রশ্ালাসুিই বতামাটক ধ্ার ল্লদটয় 

ব্টস আটিন! হা হা হা হা! তা বব্ল্লরটয় এটল বকন? র্াও, ঢুটক পটড়া। ধ্াটরর 

বময়াদ েুল্লরটয়টি নাল্লক? হা হা হা হা! 
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রাজধ্র। হাটসা, হাটসা। এ তামাশ্ায় আল্লমও হাসব্। ল্লকন্তু এিন নয়। 

চললুম দাদা, আজ আর ল্লশ্কাটর র্াল্লে বন। 

[প্রস্থান 

প্রতাপ। বিাট্াকুমারটক ল্লনটয় আপনাটদর এ-সমস্ত ঠাট্টা আমার িাটলা 

বব্াধ্ হয় না। 

ইন্দ্রকুমার। ঠাট্টা ল্লনটয় িয় ল্লকটসর? উল্লনও ঠাট্টা করুন-না। 

প্রতাপ। ওাঁর ঠাট্টা ব্টড়া সহজ হটব্ না। 
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তৃতীয় দৃশ্য 

পরীক্ষািলূ্লম 

রাজা, রাজকুমারগণ, ইশ্া িাাঁ, ল্লনশ্ানধ্ারী ও িা্ 

ইন্দ্রকুমার। দাদা, আজ বতামাটক ল্লজতটতই হটব্, নইটল চলটব্ না। 

রু্ব্রাজ। চলটব্ না বতা কী! আমার তীর্া লক্ষযভ্র্ হটলও জগৎসংসার 

বর্মন চলল্লিল ল্লঠক বতমল্লনই চলটব্। আর, র্ল্লদ ব্া নাই চলত তবু্ আমার 

বজতব্ার বকাটনা সম্ভাব্না বদিল্লি বন। 

ইন্দ্রকুমার। দাদা, তুল্লম র্ল্লদ হাটরা তটব্ আল্লম ইোপুব্থক লক্ষযভ্র্ হব্। 

রু্ব্রাজ। না িাই, বিটলমানুল্লষ বকাটরা না। ওস্তাটদর নাম রািটত হটব্। 

ইশ্া িাাঁ। রু্ব্রাজ, সময় হটয়টি, ধ্নুক গ্রহণ কটরা। মটনাটর্াগ বকাটরা। 

বদটিা, হাত ল্লঠক থাটক বর্ন। 

রু্ব্রাটজর তীর-ল্লনটক্ষপ 

ইশ্া িাাঁ। র্াঃ! েসটক বগল। 

রু্ব্রাজ। মটনাটর্াগ কটরল্লিলুম িাাঁ সাটহব্, তীরটর্াগ করটতই পারলুম 

না। 

ইন্দ্রকুমার। কিটনা না। মন ল্লদটল তুল্লম ল্লনশ্চয়ই পারটত। দাদা, তুল্লম 

বকব্ল উদাসীন হটয় সব্ ল্লজল্লনস বঠটল বেটল দাও, এটত আমার িা ল্লর ক্ 

হয়।  

ইশ্া িাাঁ। বতামার দাদার বু্ল্লি তীটরর মুটি বকন বিটল না, তা জান? 

বু্ল্লি্া বতমন সূক্ষ্ম নয়। 

ইন্দ্রকুমার। বসনাপল্লত সাটহব্, তুল্লম অনযায় ব্লি। 

ইশ্া িাাঁ। (রাজধ্টরর প্রল্লত) কুমার, এব্ার তুল্লম লক্ষয বিদ কটরা, 

মহারাজ বদিুন। 

রাজধ্র। আটগ দাদার বহাক। 
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ইশ্া িাাঁ। এিন উত্তর করব্ার সময় নয়, আমার আটদশ্ পালন কটরা। 

রাজধ্টরর তীর-ল্লনটক্ষপ 

ইশ্া িাাঁ। র্া  , বতামার তীরও বতামার দাদার তীটররই অনুসরণ 

কটরটি—লটক্ষযর ল্লদটক লক্ষও কটর ল্লন। 

রু্ব্রাজ। িাই, বতামার ব্াণ অটনক্া ল্লনক্ ল্লদটয়ই বগটি, আর-এক্ু 

হটলই লক্ষয ল্লব্ি করটত পারত। 

রাজধ্র। লক্ষয ল্লব্ি বতা হটয়টি! দূর বথটক বতামরা স্প্ বদিটত পাে 

না। ঐ-টর্ ল্লব্ি হটয়টি। 

রু্ব্রাজ। না, রাজধ্র, বতামার দৃল্ল্র ভ্রম হটয়টি—লক্ষয ল্লব্ি হয় ল্লন। 

রাজধ্র। আমার ধ্নুল্লব্থদযার প্রল্লত বতামাটদর ল্লব্শ্বাস বনই ব্টলই বতামরা 

বদটিও বদিটত পাে না। আো, কাটি বগটলই প্রমাণ হটব্।  

ইন্দ্রকুমাটরর ধ্নুক-গ্রহণ 

রু্ব্রাজ। (ইন্দ্রকুমাটরর প্রল্লত) িাই আল্লম অক্ষম, বসজটনয আমার উপর 

বতামার রাগ করা উল্লচত না। তুল্লম র্ল্লদ লক্ষযভ্র্ হও তা হটল বতামার ভ্র্লক্ষয 

তীর আমার হৃদয় ল্লব্দীণথ করটব্ এ তুল্লম ল্লনশ্চয় বজটনা। 

ইন্দ্রকুমাটরর তীর-ল্লনটক্ষপ 

বনপটথয জনতা। জয়, কুমার ইন্দ্রকুমাটরর জয়! 

ব্াদয ব্াল্লজয়া উল্লঠল। রু্ব্রাজ ইন্দ্রকুমারটক আল্ললেন কল্লরটলন 

ইশ্া িাাঁ। পুে, আিার কৃপায় তুল্লম দীেথজীব্ী হটয় থাটকা। মহারাজ, 

মধ্যমকুমার পুরস্কাটরর পাে। বর্ূপপ প্রল্লত্রুতত আটিন তা পালন করুন। 

রাজধ্র। না মহারাজ, পুরস্কার আমারই প্রাপয। আমারই তীর লক্ষযটিদ 

কটরটি। 

মহারাজ। কিটনাই না। 
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রাজধ্র। বসনাপল্লত সাটহব্ পরীক্ষা কটর আসুন কার তীর লটক্ষয ল্লব্াঁটধ্ 

আটি। 

ইশ্া িাাঁ। আো, আল্লম বদটি আল্লস। 

[প্রস্থান 

তীর হাটত লইয়া ইশ্া িাাঁর পুনঃপ্রটব্শ্ 

ইশ্া িাাঁ। (ইন্দ্রকুমাটরর প্রল্লত) ব্াব্া, আল্লম বু্টড়ামানুষ, বচাটি বতা িুল 

বদিল্লি বন? এই তীটরর েলায় বর্ন রাজধ্টরর নাম বদিা র্াটে। 

ইন্দ্রকুমার। হাাঁ, রাজধ্টররই নাম। 

মহারাজ। বদল্লি, তাই বতা! একসটে আমাটদর সকটলরই িুল হল!  

রাজধ্র। আজ নয় মহারাজ, আমার প্রল্লত ব্রাব্রই িুল হটয় আসটি! 

ইশ্া িাাঁ। ল্লকিু বব্াঝা র্াটে না। 

ইন্দ্রকুমার। আল্লম বু্টঝল্লি। 

রাজধ্র। মহারাজ, আজ ল্লব্চার করুন। 

ইন্দ্রকুমার। (জনাল্লন্তটক) ল্লব্চার! তুল্লম ল্লব্চার চাও! তা হটল বর্ মুটি 

চুনকাল্লল পড়টব্! ব্ংটশ্র লজ্জা প্রকাশ্ করব্ না, অন্তর্থামী বতামার ল্লব্চার 

করটব্ন। 

ইশ্া িাাঁ। কী হটয়টি ব্াব্া? এর মটধ্য এক্া রহসয আটি। ল্লশ্লা কিটনা 

জটল িাটস না, ব্ানটর কিটনা সংগীত গায় না। ব্াব্া ইন্দ্রকুমার, ল্লঠক কথা 

ব্টলা বতা কী হটয়টি। তূণ ব্দল হয় ল্লন বতা? 

রাজধ্র। কিটনাই না। পরীক্ষা কটর বদটিা। 

ইশ্া িাাঁ। তাই বতা বদিল্লি—তূণ বতা ল্লঠকই আটি। আো, ব্াব্া ইন্দ্রকুমার, 

সতয কটর ব্টলা, এর মটধ্য বতামার অস্ত্রশ্ালায় বকউ ল্লক প্রটব্শ্ কটরল্লিল? 

ইন্দ্রকুমার। বস কথায় প্রটয়াজন বনই িাাঁ সাটহব্। 

ইশ্া িাাঁ। ল্লঠক কটর ব্টলা ব্াব্া, তুল্লম ল্লনশ্চয় জান বকউ বতামার 

অস্ত্রশ্ালায় ল্লগটয় বতামার সটে তীর ব্দল কটরটি। 
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ইন্দ্রকুমার। চুপ কটরা িাাঁ সাটহব্। ও কথা থা ।  

ইশ্া িাাঁ। তা হটল তুল্লম হার মানি? 

ইন্দ্রকুমার। হাাঁ, আল্লম হার মানল্লি। 

ইশ্া িাাঁ। শ্াব্াশ্ ব্াব্া, শ্াব্াশ্! তুল্লম রাজার বিটল ব্ট্। মহারাজ, 

বকাথাও এক্া-ল্লকিু অনযায় হটয় বগটি, বস কথা্া প্রকাশ্ হটে না। আর-

একব্ার পরীক্ষা না হটল ল্লঠকমত মীমাংসা হটত পারটব্ না। 

রাজধ্র। িাাঁ সাটহব্, অনযায় আর ল্লকিু নয়, আমার বজতাই অনযায় 

হটয়টি। ল্লকন্তু তাই ব্টল আব্ার পরীক্ষার অপমান আল্লম স্বীকার করটত পারব্ 

না। আমার ল্লজত হওয়া র্ল্লদ অনযায় হটয় থাটক বস অনযাটয়র সহজ প্রল্লতকার 

আটি। আল্লম পুরস্কার চাই বন, মধ্যম কুমারটকই পুরস্কার বদওয়া বহাক। 

মহারাজ। বস কথা আল্লম ব্লটত পাল্লর বন—তীটর র্িন বতামার নাম বলিা 

আটি তিন বতামাটক পুরস্কার ল্লদটতই আল্লম ব্াধ্য। এই তুল্লম নাও। 

তটলায়ার প্রদান 

রাজধ্র। পুরস্কার আল্লম ল্লশ্টরাধ্ার্থ কটর ল্লনল্লে, ল্লকন্তু আমার এই 

বসৌিাটগয কারও মন র্িন প্রসন্ন হটে না তিন এই তটলায়ার আল্লম দাদা 

ইন্দ্রকুমারটকই ল্লদলুম। 

ইন্দ্রকুমাটরর ল্লদটক তটলায়ার অগ্রসর-করণ 

ইন্দ্রকুমার। (তটলায়ার মাল্ল্টত ল্লনটক্ষপ কল্লরয়া) ল্লধ্  ! বতামার হাত 

বথটক এ পুরস্কাটরর অপমান গ্রহণ করটব্ বক? 

ইশ্া িাাঁ। (ইন্দ্রকুমাটরর হাত ধ্ল্লরয়া) কী? ইন্দ্রকুমার, মহারাটজর দত্ত 

তটলায়ার তুল্লম মাল্ল্টত বেটল ল্লদটত সাহস কর! বতামার এই অপরাটধ্র 

সমুল্লচত শ্াল্লস্ত হওয়া চাই। 

ইন্দ্রকুমার। (হাত িাড়াইয়া লইয়া) বৃ্ি, আমাটক স্পশ্থ বকাটরা না। 

ইশ্া িাাঁ। পুে, এল্লক পুে! তুল্লম আজ আত্মল্লব্স্মৃত হটয়ি। 
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ইন্দ্রকুমার। বসনাপল্লত সাটহব্, আমাটক ক্ষমা কটরা। আল্লম র্থাথথই 

আত্মল্লব্স্মৃত হটয়ল্লি। আমাটক শ্াল্লস্ত দাও। 

রু্ব্রাজ। ক্ষান্ত হও িাই, েটর ল্লেটর চটলা। 

ইন্দ্রকুমার। (মহারাটজর পদধূ্ল্লল লইয়া) ল্লপতা, অপরাধ্ মাজথনা করুন। 

আজ সকল রকটমই আমার হার হটয়টি। 

ইশ্া িাাঁ। মহারাজ, আমার একল্ল্ ল্লনটব্দন আটি। বিলার পরীক্ষা বতা 

চুটকটি, এব্ার কাটজর পরীক্ষা বহাক। বদিা র্াটব্ তাটত আপনার বকান পুে 

পুরস্কার আনটত পাটর। 

মহারাজ। বকান কাটজর কথা ব্লি বসনাপল্লত। 

ইশ্া িাাঁ। আরাকান-রাটজর সটে মহারাটজর রু্টির মতলব্ আটি। 

সসনযও বতা প্রস্তুত হটয়টি। এইব্ার কুমারটদর বসই রু্টি পাঠাটনা বহাক। 

মহারাজ। িাটলা কথাই ব্টলি বসনাপল্লত। িব্র বপটয়ল্লি আরাকাটনর 

রাজা চট্টাগ্রাটমর সীমানার কাটি এটসটিন। ব্ার ব্ার ল্লশ্ক্ষা ল্লদটয়ল্লি, ল্লকন্তু 

মূটিথর ল্লশ্ক্ষার বশ্ষ বতা ল্লকিুটতই হয় না, র্মরাটজর পাঠশ্ালায় না পাঠাটল 

গল্লত বনই। কী ব্ল ব্ৎসগণ! আমাটদর বসই ল্লচরশ্ত্রুর সটে লড়াইটয় র্াো 

কটর ক্ষােচটর্থ দীক্ষা গ্রহণ করটত রাল্লজ আি ল্লক? 

ইন্দ্রকুমার। রাল্লজ। দাদাও র্াটব্ন। 

রাজধ্র। আল্লমও র্াব্ না মটন করি না ল্লক? 

মহারাজ।  তটব্ ইশ্া িাাঁ,  তুল্লম সসনযাধ্যক্ষ হটয় এাঁটদর সকলটক 

শ্ত্রুল্লব্জটয় ল্লনটয় র্াও।  ল্লেপুটরশ্বরী বতামাটদর সহায় বহান।  
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ল্লিতীয় অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

রাজধ্টরর ল্লশ্ল্লব্র 

রাজধ্র ও ধু্রন্ধর 

ধু্রন্ধর। তুল্লম পাাঁচ হাজার সসনয ল্লনটয় তোটত থাকটব্ না ল্লক? 

রাজধ্র। হাাঁ—ইশ্া িাাঁর কাটি আল্লম এই প্রস্তাব্ পাল্লঠটয়ল্লিলুম। 

ধু্রন্ধর। বস বতা আল্লম জাল্লন; আল্লম তিন বসিাটন উপল্লস্থত ল্লিলুম। তাই 

ল্লনটয় অটনক কথাব্াতথা হটয় বগল। 

রাজধ্র। ল্লকরকম? 

ধু্রন্ধর। প্রথটমই বতা ইন্দ্রকুমার অট্টাহাসয কটর উঠটলন। ল্লতল্লন ব্লটলন, 

রাজধ্টরর রু্িপ্রণালী্াই ঐরকম, রু্িটক্ষে বথটক ব্হু দূটর বথটকই ল্লতল্লন রু্ি 

করটত িাটলাব্াটসন। 

রাজধ্র। বস কথা ল্লঠক। বক্ষে হটত রু্ি কটর মজুররা, দূটর বথটক বর্ 

রু্ি করটত পাটর বসই বর্ািা। ইশ্া িাাঁ কী ব্লটলন? 

ধু্রন্ধর। বতামার উপর তাাঁর ল্লব্শ্বাস ল্লকরকম বস বতা তুল্লম জানই। তুল্লম 

র্ল্লদ পাটয় ধ্রটত র্াও তা হটলও ল্লতল্লন সট্দ হ কটরন ল্লনশ্চয় জুটতাটজাড়া্া 

বতামার সরাব্ার মতলব্ আটি। তাই, ইশ্া িাাঁ ব্লটলন, রু্িটক্ষে বথটক 

রাজধ্র তোটত থাকটত চান বস্া তাাঁর পটক্ষ আশ্চর্থ নয়, ল্লকন্তু পাাঁচ হাজার 

সসনয সটে রািটত চান বসইট্ আমার িাটলা বঠকটি না। 

রাজধ্র। রু্ব্রাজ ল্লকিু ব্লটলন না? 

ধু্রন্ধর। রু্ব্রাজ কাউটক বর্ সট্দ হ করটব্ন বস পল্লরমাণ বু্ল্লি িগব্ান 

তাাঁটক বদন ল্লন—এমন-ল্লক, তুল্লম বর্ তুল্লম, বতামার উপটরও তাাঁর সট্দ হ হয় 

না। 

রাজধ্র। বদটিা ধু্রন্ধর, দাদার কথা তুল্লম অমন কটর বব্াটলা না। 
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ধু্রন্ধর। ওঃ, ঐ জায়গা্া বতামার এক্ু নরম আটি বস্া মাটঝ মাটঝ 

িুটল র্াই। র্া বহাক, ল্লতল্লন ব্লটলন, না, না, রাজধ্টরর প্রল্লত বতামরা অনযায় 

অল্লব্চার করি। তাাঁর প্রস্তাব্্া বতা আমার িাটলাই বঠকটি। রু্টি র্ল্লদ সংক্ 

উপল্লস্থত হয় তা হটল ল্লতল্লন তাাঁর সসনয ল্লনটয় আমাটদর সাহার্য করটত 

পারটব্ন। রু্ব্রাটজর অনুটরাটধ্ই বতা ইশ্া িাাঁ বতামার প্রস্তাটব্ রাল্লজ হটলন, 

নইটল তাাঁর ব্টড়া ইটে ল্লিল না। র্াই বহাক, ল্লকন্তু আল্লম বতামার আলাদা 

থাকব্ার মতলব্ িাটলা বু্ঝটত পারল্লি বন। 

রাজধ্র। ওাঁটদর সটে একটে ল্লমটল রু্ি কটর আমার লাি কী? ল্লজত হটল 

বস ল্লজতটক বকউ আমার ল্লজত ব্লটব্ না বতা। 

ধু্রন্ধর। তবু্ িুটলও বকউ বতামার নাম করটত পাটর, ল্লকন্তু তোটত ব্টস 

থাকটল রু্টি জয় হটলও বতামার অপর্শ্, হারটল বতা কথাই বনই।  

রাজধ্র। আমার এই পাাঁচ হাজার সসনয ল্লনটয়ই আল্লম রু্টি ল্লজতব্ এব্ং 

আল্লম একলাই ল্লজতব্। 

দূটতর প্রটব্শ্ 

রাজধ্র। কী বর, রু্টির িব্র কী? 

দূত। আটে, লড়াই বতা সমস্ত ল্লদন ধ্টরই চটলটি, ল্লকন্তু এ পর্থন্ত এাঁরা 

শ্ত্রুটদর বূ্যহ বিদ করটত পাটরন ল্লন। সূর্থ অস্ত র্াব্ার আর বতা বব্ল্লশ্ বদল্লর 

বনই, অন্ধকার হটয় এটল বব্াধ্ হয় রু্ি আজটকর মটতা ব্ন্ধ রািটত হটব্। 

ল্লিতীয় দূটতর প্রটব্শ্ 

রাজধ্র। বক তুল্লম? 

ল্লিতীয় দূত। আটে আল্লম বব্যামটকশ্, রু্ব্রাজ আমাটক পাল্লঠটয় 

ল্লদটয়টিন—বসও প্রায় দুই প্রহর হটয় বগল—আপনার বর্িাটন সসনয ল্লনটয় 

থাকব্ার কথা ল্লিল বসিাটন আপনার বকাটনা ল্লচহ্ন না বপটয় ব্হু সন্ধাটন এিাটন 

এটসল্লি। 

রাজধ্র। রু্ব্রাটজর আটদশ্ কী? 
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দূত। শ্ত্রুসসটনযর সংিযা আমরা বর্রকম অনুমান কটরল্লিলুম তার বচটয় 

অটনক বব্ল্লশ্ বদিা র্াটে, রু্ি িুব্ কল্লঠন হটয় এটসটি। কুমার ইন্দ্রকুমার তাাঁর 

অশ্বাটরাহী-দল ল্লনটয় শ্ত্রুসসটনযর উত্তর ল্লদক আক্রমণ কটরল্লিটলন, আর 

ল্লকিুক্ষণ সময় বপটলই ল্লতল্লন বস ল্লদক বথটক শ্ত্রুসসনযটক এটকব্াটর নদীর 

ল্লকনারা পর্থন্ত হল্লঠটয় আনটত পারটতন। 

রাজধ্র। সল্লতয নাল্লক! সময় বপটল কী করটত পরটতন বস কথা ক্পননা 

কটর ল্লব্টশ্ষ লাি বদল্লি বন, ল্লকন্তু সময় পান ল্লন ব্টলই বব্াধ্ হটে। 

দূত। শ্ত্রুসসনযটক র্িন প্রায় ্ল্ললটয় এটনটিন এমন সময় িব্র বপটলন 

বর্ রু্ব্রাজ সংকট্ পড়টিন, শ্ত্রু তাাঁটক ল্লেটর বেটলটি। ইশ্া িাাঁ তিন অনয 

ল্লদটক রু্টি ল্লনরু্ি ল্লিটলন, ল্লতল্লন িব্র বপটয় ব্লটলন, রু্ব্রাজটক উিার 

করব্ার জটনয আল্লম এিাটন আল্লস ল্লন, আমাটক রু্টি ল্লজতটত হটব্; আল্লম 

এিান বথটক নড়টত বগটলই শ্ত্রুরা সুল্লব্ধ্া পাটব্। 

রাজধ্র। দাদা ল্লক তটব্-  

দূত। না, তাাঁর বকাটনা ল্লব্পদ এিটনা েট্ ল্লন। ইন্দ্রকুমার সসনয ল্লনটয় 

তাাঁটক উিার কটরটিন। ল্লকন্তু এই বগাটলমাটল রু্টি আমাটদর অসুল্লব্ধ্া ে্ল। 

আপনাটক সন্ধান করব্ার জটনয নানা ল্লদটক দূত ল্লগটয়টি। আপনার সাহার্য না 

হটল ল্লব্পদ ে্টতও পাটর, অতএব্ আপল্লন আর ল্লকিুমাে ল্লব্লম্ব করটব্ন না। 

রাজধ্র। না, ল্লকিুমাে ল্লব্লম্ব করব্ না। র্াও, ল্লব্শ্রাম কটরা বগ র্াও—

আল্লম প্রস্তুত হল্লে। 

[দূটতর প্রস্থান 

ধু্রন্ধর। তুল্লম র্াে নাল্লক? 

রাজধ্র। র্াল্লে ব্ট্, ল্লকন্তু ও ল্লদটক নয়, অনয ল্লদটক। 

ধু্রন্ধর। ব্াল্লড়র ল্লদটক? 

রাজধ্র। তুল্লমও ল্লক ইশ্া িাাঁর কাি বথটক ল্লব্দ্রূপ অটিযস কটরি! ব্ীরত্ব 

র্াাঁর িুল্লশ্ ল্লতল্লন বদিান, ল্লকন্তু রু্টি জয় কটর র্ল্লদ বকউ ব্াল্লড় বেটর বতা বস 
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রাজধ্র। ধু্রন্ধর, র্াও তুল্লম—বদটিা বগ আমার ল্লশ্ল্লব্টর বকাথাও বর্ন বকউ 

আগুন না জ্বাটল, একল্ল্ প্রদীপও বর্ন না জ্বলটত পায়। 

ধু্রন্ধর। আো আল্লম সকলটক সতকথ কটর ল্লদল্লে, ল্লকন্তু কী বতামার 

অল্লিপ্রায় িুটলই ব্টলা না—তুল্লম র্ল্লদ আমাটক আর আল্লম র্ল্লদ বতামাটক 

সট্দ হ কল্লর তা হটল পৃল্লথব্ীটত আমাটদর দুল্ল্র বতা বকাথাও ির বদব্ার 

জায়গা থাকটব্ না। 

রাজধ্র। আজ রাটের অন্ধকাটর আল্লম সসনয ল্লনটয় বগাপটন নদী পার হটয় 

র্াব্। হঠাৎ আরাকান-রাটজর ল্লশ্ল্লব্টর উপল্লস্থত হটয় তাটক ব্্দ ী করটত 

হটব্। 

ধু্রন্ধর। এিাটন বকাথায় পার হটব্? ো্ বতা বনই। 

রাজধ্র। পথো্ আল্লম সমস্তই সন্ধান কটর ল্লঠক কটর বরটিল্লি। সূর্থ বতা 

অস্ত বগল। আজ আড়াই প্রহর রাটে চাাঁদ উঠটব্, তার পূটব্থই আমাটদর কাজ 

বশ্ষ করটত হটব্। অতএব্ আর ব্টড়া বব্ল্লশ্ বদল্লর বনই—তুল্লম র্াও, প্রস্তুত হও 

বগ। আর-একল্ল্ কাজ কটরা—রু্ব্রাটজর দূত বর্ন ল্লেটর বর্টত না পাটর, তাটক 

ব্্দ ী কটর রাটিা। 
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ল্লিতীয় দৃশ্য 

ইশ্া িা াঁর ল্লশ্ল্লব্র 

ইন্দ্রকুমার ও ইশ্া িাাঁ 

ইন্দ্রকুমার। বসনাপল্লত সাটহব্, আপল্লন দাদার উপর রাগ করটব্ন না। 

আজ রাটে সসটনযরা ল্লব্শ্রাম করুক, কাল আমরা রু্টি জয়লাি করব্। 

ইশ্া িাাঁ। বদটিা ইন্দ্রকুমার, আগুন র্ত শ্ীঘ্র বনব্াটনা র্ায় ততই মেল; 

তাটক সময় ল্লদটল ল্লকটসর বথটক কী েট্ ল্লকিুই ব্লা র্ায় না। আজই আমরা 

ল্লজটত আসতুম, বকব্ল বতামার দাদা ল্লনতান্ত ল্লনটব্থাটধ্র মটতা শ্ত্রুটদর 

মাঝিাটন ল্লনটজটক িামকা জল্লড়টয় ব্সটলন; আমাটদর সমস্ত পণ্ড হটয় বগল। 

ই্দ কুমার। ল্লনটব্থাটধ্র মটতা বকন ব্লি িাাঁ সাটহব্, ব্টলা ব্ীটরর মটতা—

ল্লতল্লন সামানয কয়জন সসনয ল্লনটয়— 

ইশ্া িাাঁ। বর্িাটন ল্লগটয় পটড়ল্লিটলন বসিাটন বকব্ল ল্লনটব্থাধ্ই বর্টত 

পাটর-  

ইন্দ্রকুমার। (উটত্তল্লজত স্বটর) না, বসিাটন ব্ীর না হটল বকউ প্রটব্শ্ 

করটত সাহস করটত পাটর না। 

ইশ্া িাাঁ। আো ব্াব্া, বতামার কথা মানল্লি। ল্লকন্তু শুধু্ ব্ীর নয়, ল্লনটব্থাধ্ 

ব্ীর না হটল বস ল্লদটক বকউ বর্ত না। 

ইন্দ্রকুমার। ল্লকন্তু তাটত বতামার লড়াইটয়র বতা বকাটনা ব্যাোত হয় ল্লন। 

ইশ্া িাাঁ। িুব্ ব্যাোত হটয়ল্লিল। আমার সসটনযরা িব্র বপটয় সকটলই 

চঞ্চল হটয় উঠল, তাটদর ল্লক আর লড়াইটয় মন ল্লিল? আমাটদর সসটনযর 

মটধ্য একজনও বনই রু্ব্রাটজর ল্লব্পটদর িব্র শুটন বর্ ল্লস্থর থাকটত পাটর। 

ইন্দ্রকুমার। ল্লকন্তু বসনাপল্লত সাটহব্, আমাটদর রাজধ্টরর িব্র কী? 

ইশ্া িাাঁ। আল্লম চার ল্লদটকই দূত পাল্লঠটয়ল্লিলুম; একজন িাড়া সব্ দূতই 

ল্লেটর এটসটি, বকাথাও তার বকাটনা সন্ধান পাওয়া র্াটে না। 

ইন্দ্রকুমার। হা হা হা হা, বস ল্লনশ্চয় পাল্ললটয়টি। 
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ইশ্া িাাঁ। হাল্লসর কথা নয় ব্াব্া। 

ইন্দ্রকুমার। তা কী করব্ বসনাপল্লত সাটহব্, আল্লম িুল্লশ্ হটয়ল্লি। আমরা 

রু্ি কটর মরতুম, আর ও বর্ আমাটদর িযাল্লতটত িাগ ব্সাত বস আমার 

ল্লকিুটত সহয হত না; তার বচটয় ও বিটগ বগটি বস িাটলাই হটয়টি। এব্ারকার 

অস্ত্রপরীক্ষায় বতা োাঁল্লক চলটব্ না। 

ইশ্া িাাঁ। ল্লকন্তু বসব্ার কী হটয়ল্লিল তুল্লম আমার কাটি ব্ল ল্লন। 

ইন্দ্রকুমার। বস ব্লব্ার কথা না িাাঁ সাটহব্; বস আমাটক ল্লকিু ল্লজোসা 

বকাটরা না, বসব্ার আল্লম বহটরল্লিলুম। 

ইশ্া িাাঁ। তীর িুাঁটড় হাটরা ল্লন ব্াব্া, রাগ কটর বহটরল্লিটল। 
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তৃতীয় দৃশ্য 

আরাকান-রাটজর ল্লশ্ল্লব্র 

আরাকান-রাজ ও রাজধ্র 

আরাকান। বদিুন রাজকুমার, আমাটক ব্্দ ী কটর আপনাটদর বকাটনা 

লাি বনই। 

রাজধ্র। বকন লাি বনই রাজন? এই রু্টির মটধ্য আপনাটক লাি করাই 

বতা সব্ বচটয় ব্টড়া লাি। 

আরাকান। তাটত রু্টির অব্সান হটব্ না। আমার িাই হাম চু রটয়টি, 

সসটনযরা তাটকই রাজা করটব্, রু্ি বর্মন চলল্লিল বতমল্লন চলটব্। 

রাজধ্র। আপনাটক মুল্লিই বদব্, ল্লকন্তু বস্া বতা এটকব্াটর ল্লব্না মূটলয 

বদওয়া চলটব্ না। 

আরাকান। বস আল্লম জাল্লন, মূলয ল্লদটত হটব্। আল্লম আপনার কাটি 

পরাজয় স্বীকার কটর সল্লন্ধপে ল্ললটি ল্লদটত রাল্লজ আল্লি। 

রাজধ্র। শুধু্ সল্লন্ধপে ল্লদটল বতা হটব্ না মহারাজ। আপল্লন বর্ পরাজয় 

স্বীকার করটলন তার ল্লকিু ল্লনদশ্থন বতা বদটশ্ ল্লনটয় বর্টত হটব্। 

আরাকান। আপনাটক পাাঁচ শ্ত ব্রক্ষ্মটদটশ্র বোড়া ও ল্লতনল্ল্ হাল্লত উপহার 

বদব্। 

রাজধ্র। বস উপহাটর আমার প্রটয়াজন বনই; মহারাটজর মাথার মুকু্ 

আমাটক ল্লদটত হটব্। 

আরাকান। তার বচটয় প্রাণ বদওয়া সহজ ল্লিল। 

রাজধ্র। প্রাণ ল্লদটলও মুকু্ল্ল্ বতা ব্াাঁচাটত পারটব্ন না, মাটঝর বথটক 

প্রাণ্াই বৃ্থা র্াটব্। 

আরাকান। তটব্ মুকু্ ল্লনন, ল্লকন্তু এই মুকুট্র সল্লহত আরাকাটনর 

ল্লচরস্থায়ী শ্ত্রুতা আপল্লন েটর ল্লনটয় র্াটেন। এই মুকু্ র্তল্লদন না আব্ার 

ল্লেটর পাব্ ততল্লদন আমার রাজব্ংটশ্ শ্াল্লন্ত থাকটব্ না। 
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রাজধ্র। এই বতা রাজার মটতা কথা। আমরাও বতা শ্াল্লন্ত চাই বন 

মহারাজ, আমরা ক্ষল্লেয়। আর-একল্ল্ কতথব্য ব্াল্লক আটি। শ্ীঘ্র রু্ি ল্লনব্ারণ 

কটর এক আটদশ্পে আপনার বসনাপল্লতর ল্লনক্ পাল্লঠটয় ল্লদন, ও পাটর 

এতক্ষণ রু্টির উটদযাগ হটে। 

আরাকান। এিনই আমার আটদশ্ ল্লনটয় দূত র্াটব্। 

রাজধ্র। তটব্ চলুন, সল্লন্ধপে বলিার ব্যাব্স্থা করা র্াক। 
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চতুথথ দৃশ্য 

রণটক্ষে 

রু্ব্রাজ ও ইন্দ্রকুমার 

রু্ব্রাজ। আজটকর রু্টি গল্লতক্া িাটলা বব্াঝা র্াটে না। আমার মটন 

হটে আমাটদর সসটনযরা কালটকর ব্যাপাটর আজও ল্লনরুৎসাহ হটয় রটয়টি, 

ওরা বর্ন িাটলা কটর লড়টি না। ইশ্া িাাঁ বকান ল্লদটক? 

ইন্দ্রকুমার। ওই-টর্ পূব্থটকাটণ তাাঁর ল্লনশ্ান বদিা র্াটে। 

রু্ব্রাজ। িাই, তুল্লম বকন আজ আমার সটে সটে রটয়ি? বতামার বব্াধ্ 

হয় ঐ উত্তটরর ল্লদটক র্াওয়াই কতথব্য। 

ইন্দ্রকুমার। না, আমার এই জায়গাই িাটলা। 

রু্ব্রাজ। ইন্দ্রকুমার, তুল্লম বতামার দাদাটক আজ ল্লনবু্থল্লিতা বথটক 

ব্াাঁচাব্ার জটনয সতকথ হটয় কাটি কাটি ল্লেরি। িাাঁ সাটহব্ বর্ আব্ার বকাটনা 

সুটর্াটগ আমার বু্ল্লির বদাষ ধ্রটব্ন এ্া বতামার িাটলা লাগটি না। ল্লকন্তু 

িাই, আমারও ল্লনবু্থল্লিতার সীমা আটি, আল্লম আজ বব্াধ্ হয় সাব্ধ্াটন কাজ 

করটত পারব্। ঐ বদটিা, বচটয় বদটিা, আমার ল্লকন্তু িাটলা বব্াধ্ হটে না। ঐ 

বদটিা, ঐ পাটশ্ আমাটদর সসটনযরা বর্ন ্লটি, এিনই পালাটত আরম্ভ 

করটব্; তুল্লম না হটল বকউ ওটদর বঠকাটত পারটব্ না। ইন্দ্রকুমার, বদল্লর 

বকাটরা না, আমার জটনয বতামার বকাটনা িয় বনই। এল্লক! এল্লক! এল্লক! 

ইন্দ্রকুমার। তাই বতা এল্লক! শ্ত্রুসসনযরা হঠাৎ রু্ি ব্ন্ধ করটল বর্ন! 

রু্ব্রাজ। ঐ-টর্ সল্লন্ধর ল্লনশ্ান উল্লড়টয়টি! ওটদর বতা পরাজটয়র বকাটনা 

লক্ষণ ল্লিল না, তটব্ বকন এমন ে্ল? আমার বতা মটন হল্লেল আজটকর 

রু্টি আমাটদর সসটনযরাই ্ল্ মল্ করটি। 

দূটতর প্রটব্শ্ 

দূত। রু্ব্রাজ, শ্ত্রুপক্ষ রু্টি ক্ষান্ত হটয়টি। 
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রু্ব্রাজ। বস বতা বদিটত পাল্লে। এর কারণ কী? 

দূত। কারণ এিটনা জানটত পাল্লর ল্লন, ল্লকন্তু শুনটত বপটয়ল্লি আরাকান-

রাজ আর আমাটদর সটে রু্ি করটব্ন না ব্টল সংব্াদ পাল্লঠটয়টিন। 

রু্ব্রাজ। সুসংব্াদ। আমার বকব্ল মটন একল্ল্ বব্দনা ব্াজটি।  

ইন্দ্রকুমার। ল্লকটসর বব্দনা দাদা? 

রু্ব্রাজ। রাজধ্র বকন সসনয ল্লনটয় চটল বগল! বস র্ল্লদ থাকত তা হটল 

কী আনট্দ র সটে আমরা ল্লতন িাই জটয়াৎসব্ করটত পারতুম। আজটকর 

আমাটদর জয়টগৌরটব্র মটধ্য এই একল্ল্ মস্ত অিাব্ রটয় বগল-টরাজধ্র রু্টি 

বর্াগ না ল্লদটয় আমাটক ব্টড়া দুঃি ল্লদটয়টি। 

ইন্দ্রকুমার। জটয়র িাগ না ল্লনটয়ই বস র্ল্লদ পাল্ললটয় থাটক তাটত এমল্লন 

কী ক্ষল্লত হটয়টি দাদা! 

রু্ব্রাজ। না িাই, আমরা ল্লতন িাই একটে বব্ল্লরটয়ল্লি, ল্লব্জয়লক্ষ্মীর 

প্রসাদ আমরা িাগ কটর বিাগ না করটত পারটল আমার বতা মটন দুঃি বথটক 

র্াটব্। রাজধ্র র্ল্লদ মাথা বহাঁ্ কটর ব্াল্লড় বেটর, আমাটদর বসৌিাটগয র্ল্লদ 

তার মুি ল্লব্মষথ হয়, তা হটল এই কীল্লতথ আমাটক ল্লকিুমাে সুি বদটব্ না।—ঐ-

বর্ বোড়া িুল্ল্টয় বসনাপল্লত সাটহব্ আসটিন। 

ইশ্া িাাঁর প্রটব্শ্ 

ইন্দ্রকুমার। িাাঁ সাটহব্, শ্ত্রুসসনয হঠাৎ রু্ি থাল্লমটয় ল্লদটল বকন তার 

বকাটনা িব্র বপটয়ি? 

ইশ্া িাাঁ। বপটয়ল্লি সব্ল্লক। রাজধ্র আরাকান-রাজটক ব্্দ ী কটরটি। 

ইন্দ্রকুমার। রাজধ্র! ল্লমথযা কথা! 

ইশ্া িাাঁ। র্া ল্লমথযা হওয়া উল্লচত ল্লিল এক-এক সময় তাও সতয হটয় 

ওটঠ। আল্লম বদিটত পাল্লে আিার দূটতরা এক-এক সময় েুল্লমটয় পটড়, 

শ্য়তান তিন সমস্ত ল্লহসাব্ উল্া কটর ল্লদটয় র্ায়। 

ইন্দ্রকুমার। শ্য়তানও ল্লক রাজধ্রটক ল্লজল্লতটয় ল্লদটত পাটর!  
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ইশ্া িাাঁ। একব্ার বতা ল্লজল্লতটয়ল্লিল বসই অস্ত্রপরীক্ষার সময়—এব্ারও 

বসই শ্য়তান ল্লজল্লতটয়টি। 

রু্ব্রাজ। বসনাপল্লত সাটহব্, তুল্লম রাজধ্টরর উপর রাগ বকাটরা না। বস 

র্ল্লদ ল্লজটত থাটক তাটত বতা আমাটদরই ল্লজত। কিন বস রু্ি করটল, কিন 

ব্া ব্্দ ী করটল, আমরা বতা জানটত পাল্লর ল্লন। 

ইশ্া িাাঁ। কাল সন্ধযার পটর আমরা র্িন রু্টি ক্ষান্ত ল্লদটয় ল্লশ্ল্লব্টর ল্লেটর 

এটলম তিন বস অন্ধকাটর বগাপটন নদী পার হটয় হঠাৎ আরাকান-রাটজর 

ল্লশ্ল্লব্র আক্রমণ কটর তাাঁটক ব্্দ ী কটরটি। আমাটদর সাহার্য করব্ার জটনয 

আল্লম তাটক বর্িাটন প্রস্তুত থাকটত ব্টলল্লিলুম বসিাটন বস ল্লিলই না। আল্লম 

বসনাপল্লত, আমার আটদশ্ বস মানযই কটর ল্লন। 

ইন্দ্রকুমার। অসহয! এজটনয তার শ্াল্লস্ত পাওয়া উল্লচত।  

ইশ্া িাাঁ। শুধু্ তাই! রু্ব্রাজ উপল্লস্থত থাকটত বস ল্লকনা ল্লনটজর ইোমত 

সল্লন্ধপে রচনা কটরটি! 

ইন্দ্রকুমার। এর শ্াল্লস্ত না ল্লদটল অনযায় হটব্। 

ইশ্া িাাঁ। বতামার দাদাটক এই সহজ কথাল্ল্ বু্ল্লঝটয় দাও বদল্লি। 

রাজধ্টরর প্রটব্শ্ 

ইন্দ্রকুমার। রাজধ্র! তুল্লম কাপুরুষতা প্রকাশ্ কটরি। 

রাজধ্র। বতামার মটতা রু্টি িে ল্লদটয় পুরুষকার প্রকাশ্ করটত আল্লম 

এত দূটর আল্লস ল্লন—আল্লম রু্ি জয় করটত এটসল্লিলুম। 

ইন্দ্রকুমার। তুল্লম রু্ি কটরি? এব্ং জয় কটরি! জয়লক্ষ্মীর মুি বর্ 

লজ্জায় লাল কটর তুটলি! 

রাজধ্র। তা হটত পাটর, বস্া প্রণটয়র লজ্জা। ল্লকন্তু ল্লতল্লন বর্ আমাটক 

ব্রণ কটরটিন তার সাক্ষ্মী এই।  

ইন্দ্রকুমার। এ মুকু্ কার? 

রাজধ্র। এ মুকু্ আমার। এ আমার জটয়র পুরস্কার। 
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ইন্দ্রকুমার। রু্ি বথটক পাল্ললটয়ি তুল্লম, তুল্লম পুরস্কার পাটব্ ল্লকটসর! এ 

মুকু্ রু্ব্রাজ পরটব্ন। 

রাজধ্র। আল্লম ল্লজটত এটনল্লি, আল্লমই পরব্। 

রু্ব্রাজ। রাজধ্র ল্লঠক কথাই ব্লটিন। ওাঁর জটয়র ধ্ন বতা উল্লনই 

পরটব্ন। 

ইশ্া িাাঁ। বসনাপল্লতর আটদশ্ লঙ্ঘন কটর উল্লন অন্ধকাটর শৃ্গালবৃ্ল্লত্ত 

অব্লম্বন করটলন—আর, উল্লন পরটব্ন মুকু্! িাঙা হাাঁল্লড়র কানা পটর র্ল্লদ 

বদটশ্ র্ান তটব্ই ওাঁটক সাজটব্। 

রাজধ্র। আল্লম র্ল্লদ না থাকতুম িাঙা হাাঁল্লড়র কানা বতামাটদর পরটত 

হত। এতক্ষণ থাকটত বকাথায়? 

ইন্দ্রকুমার। বর্িাটনই থাল্লক বতামার মটতা পাল্ললটয় থাকতুম না। 

রু্ব্রাজ। ইন্দ্রকুমার, তুল্লম অনযায় ব্লি িাই। সতয ব্লটত ল্লক, রাজধ্র 

না থাকটল আজ আমাটদর ল্লব্পদ হত। 

ইন্দ্রকুমার। ল্লকেু ল্লব্পদ হত না। রাজধ্র সসনয লুল্লকটয় বরটিই আমাটদর 

ল্লব্পটদ বেলব্ার বচ্া কটরল্লিল। রাজধ্র না থাকটল এ মুকু্ আল্লম রু্ি কটর 

আনতুম। রাজধ্র চুল্লর কটর এটনটি। দাদা, এ মুকু্ এটন আল্লম বতামাটকই 

পারতুম, ল্লনটজ পরাতুম না। 

রু্ব্রাজ। (রাজধ্টরর প্রল্লত) িাই, তুল্লমই আজ ল্লজটতি। তুল্লম না থাকটল 

অ্পন সসনয ল্লনটয় আমাটদর ল্লক ল্লব্পদ হত ব্লা র্ায় না। এ মুকু্ আল্লম 

বতামাটকই পল্লরটয় ল্লদল্লে। 

ইন্দ্রকুমার। (রুিকটে) রাজধ্র ক্ষােধ্মথ লঙ্ঘন কটরটি ব্টল বতামার 

কাি বথটক আজ পুরস্কার বপটল, আর আল্লম-টর্ প্রাণটক তুে কটর ল্লব্পটদর 

মুটি দাাঁল্লড়টয় রু্ি করলুম বতামার মুি বথটক এক্া প্রশ্ংসার কথাও শুনটত 

বপলুম না! এমন কথা বতামার মুি বথটক আজ শুনটত হল বর্, রাজধ্র না 

থাকটল বকউ বতামাটক ল্লব্পদ হটত উিার করটত পারত না! বকন দাদা, আল্লম 

ল্লক প্রতুযষ বথটক আর সন্ধযা পর্থন্ত বতামার বচাটির সামটন দাাঁল্লড়টয় লড়াই 
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কল্লর ল্লন! আল্লম ল্লক রণটক্ষে বিটড় পাল্ললটয়ল্লিলুম! আল্লম ল্লক শ্ত্রুসসটনযর বব্্ন 

ল্লিন্ন কটর বতামার সাহাটর্যর জটনয আল্লস ল্লন! কী বদটি তুল্লম ব্লটল বতামার 

বেটহর রাজধ্র িাড়া বকউ বতামাটক ল্লব্পদ বথটক উিার করটত পারত না! 

রু্ব্রাজ। িাই, আল্লম ল্লনটজর ল্লব্পটদর কথা ব্লল্লি বন। 

ইন্দ্রকুমার। থা  দাদা, থা । আর ল্লকিুই ব্লটত হটব্ না। রাজধ্টরর 

মটতা এমন অসাধ্ারণ ব্ীরটক র্িন তুল্লম সহায় বপটয়ি তিন আমার আর 

প্রটয়াজন বনই—আল্লম চলটলম। 

রু্ব্রাজ। িাই, আব্ার! আব্ার তুল্লম আত্মল্লব্স্মৃত হে! 

ইন্দ্রকুমার। বর্িাটন আমার প্রটয়াজন বনই বসিাটন আমার পটক্ষ থাকাই 

অপমান। 

[প্রস্থান 

ইশ্া িাাঁ। রু্ব্রাজ, এ মুকু্ বতামার কাউটক বদব্ার অল্লধ্কার বনই। আল্লম 

বসনাপল্লত, আল্লম র্াটক বদব্ এ তারই হটব্। 

রাজধ্টরর মাথা হইটত মুকু্ লইয়া রু্ব্রাজটক পরাইয়া ল্লদটত উদযত 

হইটলন 

রু্ব্রাজ। (সল্লরয়া ল্লগয়া) না, এ মুকু্ আল্লম ল্লনটত পাল্লর বন। 

ইশ্া িাাঁ। তটব্ থা । এ মুকু্ বকউ পাটব্ না। এ কণথেুল্ললর জটল র্াক। 

(মুকু্ ল্লনটক্ষপ) রাজধ্র রু্টির ল্লনয়ম লঙ্ঘন কটরটিন, উল্লন শ্াল্লস্তর বর্াগয। 

রাজধ্র। দাদা, তুল্লম সাক্ষী রইটল। এ আল্লম িুলব্ না। 

রু্ব্রাজ। এইট্ই ল্লক সকটলর বচটয় মটন রািব্ার কথা! মুকু্্াও র্ল্লদ 

জটল ল্লগটয় থাটক তটব্ ওর সমস্ত লাঞ্ছনাও র্াক। বতামারও র্া বিালব্ার 

বিাটলা, আমাটদরও র্া বিালব্ার িুটল র্াই।—বদল্লি, ইন্দ্রকুমার সল্লতযই রাগ 

কটর আমাটদর বিটড় চটল বগল ল্লক না। 
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পঞ্চম দৃশ্য 

ল্লশ্ল্লব্র 

রাজধ্র ও ধু্রন্ধর 

রাজধ্র। ধু্রন্ধর, আমার মুকু্ বর্িাটন ল্লগটয়টি আমাটদর রু্িজয়টকও 

বসই কণথেুল্ললর জটল জলাঞ্জল্লল বদব্। 

ধু্রন্ধর। আব্ার হারটব্ নাল্লক? 

রাজধ্র। হাাঁ, এব্ার বহটর ল্লজতব্। ইন্দ্রকুমাটরর অহংকারটক ধু্টলায় না 

লুল্ল্টয় ল্লদটয় আল্লম ল্লেরব্ না। আমার হাটতর ল্লজতটক ল্লতল্লন গ্রহণ করটব্ন না! 

বদল্লি,এব্ার ল্লনটজ ল্লতল্লন বকমন ল্লজতটত পাটরন। 

ধু্রন্ধর। অত বব্ল্লশ্ ল্লনল্লশ্চন্ত বহাটয়া না, সদব্াৎ ল্লজটত বর্টতও পাটর। সল্লতয 

কথায় রাগ করটল চলটব্ না, রু্িল্লব্দযা্া ইন্দ্রকুমার এক্ু ল্লশ্টিটি। 

রাজধ্র। আো, বস-সব্ তকথ পটর হটব্। এিন বতামাটক একল্ল্ কাজ 

করটত হটব্। আরাকান-রাজ সসনয ল্লনটয় কাল প্রাটতই র্াো করটব্ন। কথা 

আটি র্তল্লদন না ল্লতল্লন চট্টগ্রাটমর সীমানা বপল্লরটয় র্াটব্ন ততল্লদন তাাঁর 

বসনাপল্লতরা আমার ল্লশ্ল্লব্টর ব্্দ ী থাকটব্ন। ল্লতল্লন ল্লশ্ল্লব্র বতালব্ার পূটব্থই 

আজ রাটে বগাপটন তাাঁর কাটি তুল্লম আমার এই ল্লচল্লঠিাল্লন ল্লনটয় র্াটব্। 

ধু্রন্ধর। ল্লচল্লঠটত কী আটি বস্া বতা আমার জানা িাটলা। বকননা, র্ল্লদ 

দুট্া-এক্া কথা ব্লব্ার দরকার হয় তা হটল ব্টল কাজ্া চুল্লকটয় আসটত 

পারব্। 

রাজধ্র। আল্লম ল্ললটিল্লি আল্লম অপমাল্লনত হটয়ল্লি, এইজনয আমার 

িাইটদর কাি বথটক আল্লম অব্সর ল্লনলুম। আমার পাাঁচ হাজার সসনয ল্লনটয় 

আল্লম গৃটহ বেরব্ার িটল দূটর চটল র্াব্, ইন্দ্রকুমারও দাদার উপর অল্লিমান 

কটর চটল বগটি, সসটনযরাও রু্ি বশ্ষ হটয় বগটি বজটন বেরব্ার জটনয প্রস্তুত 

হটে—এই অব্কাটশ্ র্ল্লদ আরাকান-রাজ সহসা আক্রমণ কটরন তা হটল 

ল্লেপুরার সসনযটদর ল্লনশ্চয় হার হটব্। 
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ধু্রন্ধর। হার বতা হটব্। তার পটর? তুল্লম-সুি বশ্টষ হায় হায় কটর মরটব্ 

না বতা! আগুন র্ল্লদ লাগাটত হয় বতা ল্লনটজর েটরর চাল্া সামটল লাগাটত 

হটব্। 

রাজধ্র। আমাটক সাব্ধ্ান কটর বদব্ার জটনয আর-কারও বু্ল্লির 

প্রটয়াজন হটব্ না। তুল্লম প্রস্তুত হও বগ—বদটিা, বকউ বর্ন জানটত না পাটর। 

আমার সসটনযরা র্ল্লদ বকাটনামটত সট্দ হ কটর তা হটল সমস্তই পণ্ড হটব্। 

ধু্রন্ধর। বদটিা রাজধ্র, আমাটক সাব্ধ্ান কটর বদব্ার জটনযও আর-

কারও বু্ল্লির প্রটয়াজন হটব্ না-তুল্লম ল্লনল্লশ্চন্ত থাটকা। 
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ষষ্ঠ দৃশ্য 

রণটক্ষে 

ইশ্া িাাঁ ও রু্ব্রাজ 

ইশ্া িাাঁ। রু্ব্রাজ, আিাটক স্মরণ কটরা। আজ ব্টড়া শ্ি সময় এটসটি। 

রু্ব্রাজ। শ্ি্া ল্লকটসর িাাঁ সাটহব্! িগব্াটনর র্িন ইো হয় তিন 

মরাও শ্ি নয়, ব্াাঁচাও শ্ি নয়- সব্ই সহজ।  

ইশ্া িাাঁ। মহারাজ আমার হাটত বতামাটদর ল্লদটয় ল্লনল্লশ্চন্ত ল্লিটলন, 

বসইজটনযই মটন আটক্ষপ হটে। নইটল রু্িটক্ষটে মৃতুয বতা ল্লব্ব্াহশ্র্যায় 

ল্লনদ্রা। রু্ব্রাজ, তুল্লম পালাব্ার বচ্া কটরা—রু্টির িার আমার উপর রইল। 

রু্ব্রাজ। তুল্লম আমাটদর অস্ত্রগুরু, বতামার মুটি এ উপটদশ্ সাটজ না। 

তা িাড়া পথই ব্া বকাথায়? আজ মরব্ার বর্মন চমৎকার সুটর্াগ হটয়টি 

পালাব্ার বতমন নয়। 

ইশ্া িাাঁ। ল্লকন্তু ব্াব্া, মটনর মটধ্য এক্া আগুন জ্বলটি। ইন্দ্রকুমার বর্ 

অল্লিমান কটর দূটর চটল বগল, তার এই অপরাটধ্র শ্াল্লস্ত বদব্ার জটনয আল্লম 

হয়টতা বব্াঁটচ থাকব্ না। 

রু্ব্রাজ। র্ল্লদ বব্াঁটচ না থাক বসনাপল্লত, তা হটল তার শ্াল্লস্ত আটরা বঢর 

বব্ল্লশ্ হটব্। বস-টর্ বতামাটক ল্লপতার মটতা জাটন। 

ইশ্া িাাঁ। আিা! বস কথা সতয। ব্াব্া, আজ বু্ঝল্লি আমার সময় হটব্ না। 

ল্লকন্তু র্ল্লদ বতামার সুটর্াগ হয় তটব্ তাটক বব্াটলা, র্ল্লদ ইশ্া িাাঁ বব্াঁটচ থাকত 

তটব্ তাটক শ্াল্লস্ত ল্লদত, ল্লকন্তু মরব্ার আটগ তাটক ক্ষমা কটর মটরটি। ব্াস, 

আর সময় বনই—চললুম ব্াব্া। এটসা, একব্ার আল্ললেন কটর র্াই। আিার 

হাটত ল্লদটয় বগলুম, ল্লতল্লন বতামাটক রক্ষা করটব্ন।  

রু্ব্রাজ। িাাঁ সাটহব্, কতল্লদন কত অপরাধ্ কটরল্লি, আজ সমস্ত মাজথনা 

কটর র্াও। 
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ইশ্া িাাঁ। ব্াব্া, জন্মকাল বথটক বতামাটক বদিল্লি, বকাটনাল্লদন বকাটনা 

অপরাধ্ তুল্লম জমটত দাও ল্লন, হাটত হাটত সমস্তই ল্লনকাশ্ কটর ল্লদটয়ি।—আজ 

মাজথনা করব্ এমন বতা ল্লকিুই রাি ল্লন। বতামার ল্লনমথল প্রাণ আজ র্ল্লদ বনন 

তটব্ তাাঁর স্বটগথাদযাটনর বকাটনা েুটলর কাটিই বস ম্লান হটব্ না। 
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তৃতীয় অঙ্ক 

প্রথম দৃশ্য 

রণটক্ষে 

সসনযদল 

প্রথম সসল্লনক। এ ল্লক সল্লতয? 

ল্লিতীয় সসল্লনক। কী জাল্লন িাই, শুনল্লি বতা! 

প্রথম। তটব্ বতা সব্থনাশ্ হটব্। 

[দ্রুত প্রস্থান 

ল্লিতীয় দটলর প্রটব্শ্ 

প্রথম। বক ব্লটল বর, বক ব্লটল? 

ল্লিতীয়। আমাটদর উটমশ্ ব্লটল। 

প্রথম। কী জাল্লন িাই, শুটন বর্ন মাথায় ব্জ্রাোত হল, িাটলা কটর সব্ 

কথা ল্লজোসা করটত পারলুম না। 

ল্লিতীয়। চল্ , িাটলা কটর বিাাঁজ কটর আল্লস বগ। 

[প্রস্থান 

তৃতীয় দটলর প্রটব্শ্ 

প্রথম। আমরা তাাঁর হাল্লতটক বদটিল্লি—হাওদা িাল্লল, মাহুত বনই। প্রিুটক 

হাল্লরটয় বস েুটর েুটর বব্ড়াটে। 

ল্লিতীয়। আমাটদরও বর্ বসই দশ্া হটয়টি। 

তৃতীয়। বকান ল্লদটক পটড়টিন বকউ বদটি ল্লন? 

প্রথম। তা বতা বকউ ব্লটত পাটর না। 

ল্লিতীয়। আমাটদর ল্লশ্বু্ ব্লল্লিল,রু্ব্রাজটক র্িন ব্াণ এটস লাগল তিন 

মাহুত তাাঁর হাল্লত ল্লনটয় রু্িটক্ষে বথটক পালাল্লেল, পালাব্ার সময় মাহুত মারা 
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র্ায়—তার পটর রু্ব্রাজ বর্ বসই হাল্লতর উপর বথটক বকান িাটন পটড় 

ল্লগটয়টিন তা বতা বকউ ব্লটত পাটর না। 

আর-এক দটলর প্রটব্শ্ 

চতুথথ। ওটর, সব্থনাশ্ হটয় বগল বর্ বর! কুমার ইন্দ্রকুমারটক ল্লক বকউ 

িব্র ল্লদটত বিাট্ ল্লন? 

তৃতীয়। অটনকক্ষণ ল্লগটয়টি, আরাকাটনর বেৌজ আমাটদর োাঁল্লক ল্লদটয় 

আক্রমণ করটতই তিনই বলাক বগটি—তাাঁটক িুাঁটজ বপটল বতা হয়। 

ল্লিতীয়। কুমার রাজধ্র ল্লক এিটনা িব্র পান ল্লন? 

চতুথথ। ল্লতল্লন বকাথায় আটিন িব্রই পাওয়া বগল না, বব্াধ্ কল্লর ল্লেপুরার ল্লদটক 

চটল বগটিন। রু্ব্রাটজর সংব্াদ জানটত বপটল এতক্ষটণ ল্লতল্লনও বদৌটড় িুট্ 

আসটতন। 

প্রথম। আমরা বকান মুটি বদটশ্ ল্লেরব্! 

তৃতীয়। ল্লেরব্ বকন, মরা র্াক। 

চতুথথ। রু্িই েুল্লরটয় বগল বতা মরব্ কী কটর! 

অপর ব্যল্লির প্রটব্শ্ 

অপর। ওটর, করল্লিস কী! সব্থনাশ্ হল বর্—একব্ার বিাাঁজ করল্লব্ চল্।  

চতুথথ। হাাঁ বর, চল—আমরা িাগ কটর ল্লিন্ন ল্লিন্ন ল্লদটক র্াই। 

তৃতীয়। আমাটদর িাটগয ল্লতল্লন ল্লক বব্াঁটচ আটিন! 

ল্লিতীয়। আল্লম িাব্ল্লি,ইন্দ্রকুমার র্িন এ িব্র শুনটব্ন তিন ল্লতল্লন ল্লক 

প্রাণ রািটত পারটব্ন! 
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ল্লিতীয় দৃশ্য 

রণটক্ষে 

ইন্দ্রকুমার ও সসল্লনক 

ইন্দ্রকুমার।টকাথায়— বকাথায়— বকাথায়? ওটর, দাদা বকাথায়?  

সসল্লনক। তাাঁটকই বতা িুাঁজল্লি প্রিু। 

ইন্দ্রকুমার। আর, ইশ্া িাাঁ? 

সসল্লনক। আজ বব্লা চার প্রহটরর সময় রু্ব্রাজ স্বহটস্ত ইশ্া িাাঁর কব্টর 

মাল্ল্ ল্লদটয়টিন, বসই মাল্ল্টত তাাঁর ল্লনটজরও রি তিন ল্লমশ্ল্লিল। 

ইন্দ্রকুমার। ল্লধ্  ল্লধ্  ল্লধ্  ইন্দ্রকুমার! ল্লধ্  বতাটক! ল্লধ্  বতার চণ্ডাল 

রাগটক! দাদা! দাদা! এই নরাধ্মটক একব্ার মাপ চাইটতও সময় বদটব্ না? 

(উসচঃস্বটর) দাদা! সাড়া দাও। বকব্ল এক মুহূটতথর জটনযও সাড়া দাও। 

ওটর, আর বকউ বনই নাল্লক? বর্ বর্িাটন আল্লিস সকটল ল্লমটল তাাঁটক বিাাঁজ্—

আজ আমার দাদাটক চাইই বর্। 

ল্লিতীয় সসল্লনটকর প্রটব্শ্ 

ল্লিতীয়। এই ল্লদটক চলুন কুমার। তাাঁর বদিা বপটয়ল্লি। 

ইন্দ্রকুমার। বকাথায়? বকাথায়? 

ল্লিতীয়। কণথেুল্ললর তীটর বসই অজুথন গাটির তলায়। 

ইন্দ্রকুমার। সতয কটর ব্ল্ , ল্লতল্লন ল্লক-  

ল্লিতীয়। ল্লতল্লন বব্াঁটচ আটিন, বতামার জটনযই অটপক্ষা কটর রটয়টিন। 

[ প্রস্থান  
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তৃতীয় দৃশ্য 

কণথেলু্ললর তীর। তরুতটল বজযাৎসনার ক্ষীণাটলাটক 

রু্ব্রাজ। ওটর, সল্লরটয় বদ বর, এক্ু সল্লরটয় বদ। গাটির োলগুটলা এক্ু 

সল্লরটয় বদ, আজ আকাটশ্র চাাঁদটক এক্ু বদটি ল্লনই। বকউ বনই! এ ল্লক 

গাটিরই িায়া! না আমার বচাটির উপটর িায়া পটড় আসটি! এিটনা 

কণথেুল্ললর বরাটতর শ্ব্দ বতা শুনটত পাল্লে! এই শ্ব্দল্ল্টতই ল্লক পৃল্লথব্ীর বশ্ষ 

ল্লব্দায়সম্ভাষণ শুনব্! ইন্দ্রকুমার! িাই ইন্দ্রকুমার! এিটনা বতামার রাগ বগল 

না! 

ইন্দ্রকুমাটরর প্রটব্শ্ 

ইন্দ্রকুমার। দাদা! দাদা! 

রু্ব্রাজ। আঃ, ব্াাঁচলুম িাই! তুল্লম আসটব্ বজটনই এত বদল্লর কটরই বব্াঁটচ 

ল্লিলুম। তুল্লম অল্লিমান কটর ল্লগটয়ল্লিটল ব্টলই আল্লম বর্টত পাল্লেলুম না। ল্লকন্তু, 

অটনক রাত হটয় বগটি িাই, এব্ার তটব্ েুটমাই, মা বকাল বপটতটিন। 

ইন্দ্রকুমার। দাদা! মাজথনা করটল ল্লক? 

রু্ব্রাজ। সমস্তই, সমস্তই! এিানকার র্া-ল্লকিু ল্লিল এই রি ল্লদটয় 

মাজথনা কটর বগলুম। ল্লকিুই ব্াল্লক রাল্লি ল্লন। বকব্ল একল্ল্ দুঃি রইল, 

মহারাটজর কাটি িব্র পাঠাটত হটব্ আমার পরাজয় হটয়টি। 

ইন্দ্রকুমার। পরাজয় বতামার হয় ল্লন দাদা, আমারই পরাজয় হটয়টি। 

সসল্লনটকর প্রটব্শ্ 

সসল্লনক। কুমার রাজধ্র রু্ব্রাটজর পদধূ্ল্লল বনব্ার জটনয প্রাথথনা জাল্লনটয় 

পাল্লঠটয়টিন। 

ইন্দ্রকুমার। কিটনা না! ল্লকিুটতই না! 

রু্ব্রাজ। োটকা, োটকা তাটক, োটকা! 

ইন্দ্রকুমার। (রাল্লগয়া) দাদা—রাজধ্রটক-  
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রু্ব্রাজ। আব্ার িাই! আব্ার! 

ইন্দ্রকুমার। না, না, না, আর নয়। আমার আর রাগ বনই।  

রাজধ্টরর প্রটব্শ্ ও প্রণাম 

রাজধ্র। আল্লম নরাধ্ম। এ মুকু্ বতামার পাটয় রািলুম। এ বতামারই। 

রু্ব্রাজ। আমার সময় বনই। ইন্দ্রকুমারটক দাও িাই। 

রাজধ্র। দাদার আটদশ্ মাথায় করটলম। এ মুকু্ তুল্লম নাও।  

ইন্দ্রকুমার। আল্লম পরাল্লজত, এ মুকু্ আমার নয়। এ আল্লম বতামাটকই 

পল্লরটয় ল্লদলুম।—দাদা 

 


