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কাল ত ামার ভাললা লালে নন চণ্ডীলক ননলে বকনুন। ও একটা ছনব মাত্র। 

কড়া কড়া লাইলন আকঁা, ওল  রস নাই। আজ ত ামালক নকছু বলব, তস 

সন িকার েল্প। 

 

কুসনম অ িন্ত উৎফুল্ল হলে বলল, হিাঁ হিাঁ,  াই বললা।  নুম ত া তসনিন 

বললল, বরাবর মানুষ সন ি খবর নিলে এলসলছ েলল্পর মলযি মুলড়। 

এলকবালর মেরার তিাকান বাননলে তরলখলছ। সলেলের মলযি ছানালক 

তচনাই যাে না। 

 

িািামোে বললল, এ না হলল মানুলষর নিন কাট  না। ক  আরবি-

উপনিাস, পারসি-উপনিাস, পঞ্চ ন্ত্র, ক  কী সাজালনা হলে তেল। মানুষ 

অলনকখানন তছললমানুষ,  ালক রূপকথা নিলে তভালাল  হে। আর 

ভূনমকাে কাজ তনই। এবার শুরু করা যাক।— 

 

এক তয নছল রাজা,  াঁর নছল না রাজরানী। রাজকনিার সন্ধালন িূ  তেল 

অঙ্গ বঙ্গ কনলঙ্গ মেয তকােল কাঞ্চী।  ারা এলস খবর তিে তয, মহারাজ, 

তস কী তিখলুম; কারু তচালখর জলল মুলতা ঝলর, কারু হানসল  খলস 

পলড় মাননক! কারু তিহ চাঁলির আললাে েড়া, তস তযন পূনণিমারালত্রর 

স্বপ্ন। 

 

রাজা শুলনই বঝুললন, কথাগুনল বানড়লে বলা, রাজার ভালেি স ি কথা 

তজালট না অনুচরলির মুলখর তথলক। ন নন বলললন, আনম ননলজ যাব 

তিখল । 

 

তসনাপন  বলললন,  লব তফৌজ ডানক? 
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রাজা বলললন, লড়াই করল  যানি তন। 

 

মন্ত্রী বলললন,  লব পাত্র-নমত্রলির খবর নিই? 

 

রাজা বলললন, পাত্র-নমত্রলির পছে ননলে কনিা তিখার কাজ চলল না। 

 

 া হলল রাজহস্তী ত নর করল  বলল নিই? 

 

রাজা বলললন, আমার একলজাড়া পা আলছ। 

 

সলঙ্গ কেজন যালব তপোিা? 

 

রাজা বলললন, যালব আমার ছাোটা। 

 

আিা,  া হলল রাজলবে পরুন— চুননপান্নার হার, মাননক-লাোলনা মুকুট, 

হীলর-লাোলনা কাঁকন আর েজলমান র কানবালা। 

 

রাজা বলললন, আনম রাজার সঙ তসলজই থানক, এবার সাজব সলন্ননসর 

সঙ।  

 

মাথাে লাোললন জটা, পরললন কপনন, োলে মাখললন ছাই, কপালল 

আঁকললন ন লক আর হাল  ননললন কমণ্ডলু আর তবলকালের িণ্ড। ‘তবাম্ 

তবাম্ মহালিব’ বলল তবনরলে পড়ললন পলথ। তিলে তিলে রলট তেল— 

বাবা নপনাকীশ্বর তনলম এলসলছন নহমাললের গুহা তথলক,  াঁর একলো-

পঁনচে বছলরর  পসিা তেষ হল। 
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রাজা প্রথলম তেললন অঙ্গলিলে। রাজকনিা খবর তপলে বলললন, ডালকা 

আমার কালছ। 

 

কনিার োলের রঙ উজ্জ্বল েিামল, চুললর রঙ তযন নফলঙর পালক, তচাখ 

দুনটল  হনরলণর চমলক-ওো চাহনন। ন নন বলস বলস সাজ করলছন। 

তকালনা বাঁনি ননলে এল স্বণিচেন বাটা,  াল  মুলখর রঙ হলব তযন 

চাঁপাফুললর মল া। তকউ বা আনল ভৃঙ্গলাঞ্ছন ত ল,  াল  চুল হলব তযন 

পম্পাসলরাবলরর তেউ। তকউ বা আনল মাকড়সাজাল োনড়। তকউ বা 

আনল হাওোহালকা ওড়না। এই করল  করল  নিলনর ন নলট প্রহর যাে 

তকলট। নকছুল ই নকছ ুমলনর মল া হে না। সলন্ননসলক বলললন, বাবা, 

আমালক এমন তচাখ-লভালালনা সালজর সন্ধান বলল িাও, যাল  

রাজরালজশ্বলরর তললে যাে যাঁযা, রাজকমি যাে ঘুলচ, তকবল আমার 

মুলখর নিলক  ানকলে নিনরানত্র কালট। 

 

সন্নিাসী বলললন, আর-নকছুই চাই না? 

 

রাজকনিা বলললন, না, আর-নকছুই না। 

 

সন্নিাসী বলললন, আিা, আনম  লব চলললম, সন্ধান নমললল নাহে 

আবার তিখা তিব। 

রাজা তসখান তথলক তেললন বঙ্গলিলে। রাজকনিা শুনললন সন্নিাসীর 

নামডাক। প্রণাম কলর বলললন, বাবা, আমালক এমন কণ্ঠ িাও যাল  

আমার মুলখর কথাে রাজরালজশ্বলরর কান যাে ভলর, মাথা যাে ঘুলর, 

মন হে উ লা। আমার ছাড়া আর কারও কথা তযন  াঁর কালন না যাে। 

আনম যা বলাই  াই বললন। 
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সন্নিাসী বলললন, তসই মন্ত্র আনম সন্ধান করল  তবরলুম। যনি পাই  লব 

নফলর এলস তিখা হলব। 

 

বলল ন নন তেললন চলল। 

 

তেললন কনললঙ্গ। তসখালন আর-এক হাওো অেরমহলল। রাজকনিা 

মন্ত্রণা করলছন কী কলর কাঞ্চী জে কলর  াঁর তসনাপন  তসখানকার 

মনহষীর মাথা তহঁট কলর নিল  পালর, আর তকােললর গুমরও  াঁর সহি 

হে না।  ার রাজলক্ষ্মীলক বাঁনি কলর  াঁর পালে ত ল নিল  লানেলে 

তিলবন। 

 

সন্নিাসীর খবর তপলে তডলক পাোললন। বলললন, বাবা, শুলননছ সহ্রঘ্ী 

অস্ত্র আলছ তশ্ব দ্বীলপ যার ত লজ নের গ্রাম সমস্ত পুলড় ছাই হলে যাে। 

আনম যালক নবলে করব, আনম চাই  াঁর পালের কালছ বলড়া বলড়া 

রাজবেীরা হা  তজাড় কলর থাকলব, আর রাজার তমলেরা বনেনী হলে 

তকউ বা চামর তিালালব, তকউ-বা ছত্র যলর থাকলব, আর তকউ-বা আনলব 

 াঁর পালনর বাটা। 

 

সন্নিাসী বলললন, আর-নকছু চাই তন ত ামার? 

 

রাজকনিা বলললন, আর-নকছুই না। 

 

সন্নিাসী বলললন, তসই তিে-জ্বালালনা অলস্ত্রর সন্ধালন চলললম। 

 

সন্নিাসী তেললন চলল। বলললন, নযক্।  
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চলল  চলল  এলস পড়ললন এক বলন। খুলল তফলললন জটাজূট। ঝরনার 

জলল স্নান কলর োলের ছাই তফলললন যুলে।  খন তবলা প্রাে ন নপ্রহর। 

প্রখর তরাি, েরীর শ্রান্ত, ক্ষযুা প্রবল। আশ্রে খুঁজল  খুঁজল  নিীর যালর 

তিখললন একনট পা ার ছাউনন। তসখালন একনট তছালটা চুলা বাননলে 

একনট তমলে োকপা া চনড়লে নিলেলছ রাঁযবার জনি। তস ছােল চরাে 

বলন, তস মযু জলড়া কলর রাজবানড়ল  তজাোন নি । তবলা তকলট তেলছ 

এই কালজ। এখন শুকলনা কাে জ্বানললে শুরু কলরলছ রান্না।  ার পরলনর 

কাপড়খানন িােপড়া,  ার দুই হাল  দুনট োঁখা, কালন লানেলে তরলখলছ 

একনট যালনর নেষ। তচাখ দুনট  ার তভামরার মল া কাললা। স্নান কলর তস 

নভলজ চুল নপলে তমলল নিলেলছ তযন বািললেলষর রানির।  

 

রাজা বলললন, বলড়া নখলি তপলেলছ। 

 

তমলেনট বললল, একট ুসবরু করুন, আনম অন্ন চনড়লেনছ, এখনই ত নর 

হলব আপনার জনি। 

 

রাজা বলললন, আর,  ুনম কী খালব  া হলল। 

 

তস বললল, আনম বলনর তমলে, জানন তকাথাে ফলমূল কুনড়লে পাওো 

যাে। তসই আমার হলব তের। অন নথলক অন্ন নিলে তয পুনণি হে েনরলবর 

ভালেি  া ত া সহলজ তজালট না। 

 

রাজা বলললন, ত ামার আর তক আলছ। 

 



 রাজরানী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

তমলেনট বললল, আলছন আমার বুলড়া বাপ, বলনর বাইলর  াঁর কুঁলড়ঘর। 

আনম ছাড়া  াঁর আর তকউ তনই। কাজ তেষ কলর নকছু খাবার ননলে যাই 

 াঁর কালছ। আমার জনি ন নন পথ তচলে আলছন। 

 

রাজা বলললন,  ুনম অন্ন ননলে চললা, আর আমালক তিনখলে িাও তসইসব 

ফলমূল যা  নুম ননলজ জলড়া কলর খাও। 

 

কনিা বললল, আমার তয অপরায হলব।  

 

রাজা বলললন,  ুনম তিব ার আেীবিাি পালব। ত ামার তকালনা ভে তনই। 

আমালক পথ তিনখলে ননলে চললা। 

 

বালপর জনি ত নর অলন্নর থানল তস মাথাে ননলে চলল। ফলমূল সংগ্রহ 

কলর দুজলন  াই তখলে ননলল। রাজা নেলে তিখললন, বুলড়া বাপ 

কুঁলড়ঘলরর িলরাজাে বলস। 

 

তস বললল, মা, আজ তিনর হল তকন। 

 

কনিা বললল, বাবা, অন নথ এলননছ ত ামার ঘলর। 

 

বৃদ্ধ বিস্ত হলে বললল, আমার েনরলবর ঘর, কী নিলে আনম অন নথলসবা 

করব।  

 

রাজা বলললন, আনম ত া আর নকছুই চাই তন, তপলেনছ ত ামার কনিার 

হাল র তসবা। আজ আনম নবিাে ননললম। আর-একনিন আসব। 
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সা  নিন সা  রানত্র চলল তেল, এবার রাজা এললন রাজলবলে।  াঁর অশ্ব 

রথ সমস্ত রইল বলনর বানহলর। বৃলদ্ধর পালের কালছ মাথা তরলখ প্রণাম 

করললন; বলললন, আনম নবজেপিলনর রাজা। রানী খুঁজল  

তবনরলেনছলাম তিলে নবলিলে। এ নিন পলর তপলেনছ— যনি  ুনম আমাে 

িান কর, আর যনি কনিা থালকন রানজ। 

 

বৃলদ্ধর তচাখ জলল ভলর তেল। এল রাজহস্তী— কােকুড়ানন তমলেলক পালে 

ননলে রাজা নফলর তেললন রাজযানীল । 

 

অঙ্গ বঙ্গ কনললঙ্গর রাজকনিারা শুলন বললল, নছ! 

* 

* * 

আনসল নিোনড় হাল  রাজার নঝোনর 

নখড়নকর আনঙনাে, নামনট নপোনর। 

আনম শুযাললম  ালর, এলসছ কী লানে। 

তস কনহল চুলপ চুলপ, নকছ ুনানহ মানে। 

আনম চাই ভাললা ক’তর নচলন রালখা তমালর, 

আমার এ আললানটল  মন ললহা ভলর। 

আনম তয ত ামার দ্বালর কনর আসা-যাওো, 

 াই তহথা বকুললর বলন তিে হাওো। 

যখন ফুনটো ওলে যূথী বনমে 

আমার আঁচলল আনন  ার পনরচে। 

তযথা য  ফুল আলছ বলন বলন তফালট, 

আমার পরে তপলল খুনে হলে ওলে। 

শুক ারা ওলে তভালর,  ুনম থাক একা, 
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আনমই তিখাই  ালর নেকম  তিখা। 

যখনন আমার তোলন নূপুলরর ধ্বনন 

ঘালস ঘালস নেহরণ জালে-লয  খনন। 

ত ামার বাোলন সালজ ফুললর তকোনর, 

কানাকানন কলর  ারা, এলসলছ নপোনর। 

অরুলণর আভা লালে সকাললর তমলঘ, 

‘এলসলছ নপোনর’  ব’ তল বন ওলে তজলে। 

পূনণিমারাল  আলস ফাগুলনর তিাল, 

‘নপোনর নপোনর’ রলব ওলে উ লরাল। 

আলমর মুকুলল হাওো তমল  ওলে গ্রালম, 

চানর নিলক বাঁনে বালজ নপোনরর নালম। 

েরল  ভনরো উলে যমুনার বানর, 

কূলল কূলল তেলে চলল ‘নপোনর নপোনর’ ।  

 


