
ছ োট গল্প 

 

  

 
রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর 



 রীতিমি নভেল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

প্রথম পতরভেদ 

 

‘আলা হ া আকবর’  শভে রণেূতম প্রতিধ্বতনি  ইয়া উতিয়াভে। এক 

তদভক তিন লক্ষ যবনভেনা, অনয তদভক তিন ে স্র আযযসেনয। বনযার 

মভযয একাকী অশ্বত্থবৃভক্ষর মভিা ত ন্দুবীরগণ েমস্ত রাতরি  এব  েমস্ত 

তদন যুদ্ধ কতরয়া অটল দাাঁড়াইয়া তেল, তকন্তু এইবার োতয়য়া পতড়ভব 

িা ার লক্ষণ হদখা যাইভিভে। এব  হেইেভে োরভির জয়ধ্বজা 

েূতমোৎ  ইভব এব  আতজকার এই অস্তাচলবিযী ে স্ররতির েত ি 

ত ন্দুস্থাভনর হগৌরবেযূয তচরতদভনর মভিা অস্ততমি  ইভব। 

 

‘ র  র হবাম্ হবাম্!’ পািক, বতলভি পার হক ঐ দৃপ্ত যুবা পাঁয়তরি শজন 

মারি  অনুচর লইয়া মুক্ত অতে  ভস্ত অশ্বাভরা ভণ োরভির অতযষ্ঠারি ী হদবীর 

করতনতপ্ত দীপ্ত বভের নযায় শত্রুসেভনযর উপভর আতেয়া পতিি  ইল? 

বতলভি পার কা ার প্রিাভপ এই অগতণি যবনসেনয প্রচণ্ড বািযা ি 

অরণযানীর নযায় তবক্ষবু্ধ  ইয়া উতিল ? কা ার বেমতদ্রিতি ‘ র  র হবাম্ 

হবাম্’ শভে তিন লক্ষ হেেকভের ‘আলা হ া আকবর’ ধ্বতন তনমগ্ন  ইয়া 

হগল ? কা ার উদযি অতের েমু্মভখ বযাঘ্র-আক্রান্ত হমষযূভথর নযায় 

শত্রুসেনয মু ূভিযর মভযয ঊধ্বযশ্বাভে পলায়নপর  ইল? বতলভি পার 

হেতদনকার আযযস্থাভনর েযূযভদব ে স্ররক্তকরস্পভশয কা ার রক্তাক্ত 

িরবাতরভক আশীবযাদ কতরয়া অস্তাচভল তবশ্রাম কতরভি হগভলন? বতলভি 

পার তক পািক। 

 

ইতনই হেই লতলিতে  । কাঞ্চীর হেনাপতি। োরি-ইতি াভের ্রুববনরি । 

 

তিিীয় পতরভেদ 
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আজ কাঞ্চীনগভর তকভের এি উৎেব। পািক, জান তক।  মযযতশখভর 

জয়ধ্বজা হকন এি চঞ্চল  ইয়া উতিয়াভে। হকবল তক বায়ুেভর না 

আনন্দেভর। িাভর িাভর কদলীিরু ও মেলঘট, গৃভ  গৃভ  শঙ্খধ্বতন, 

পভথ পভথ দীপমালা। পুরপ্রাচীভরর উপর হলাভক হলাকারণয। নগভরর 

হলাক কা ার জনয এমন উৎেকু  ইয়া প্রিীক্ষা কতরভিভে। ে ো 

পুরুষকভের জয়ধ্বতন এব  বামাকভের হুলুধ্বতন একরি  তমতশ্রি  ইয়া অভ্র 

হেদ কতরয়া তনতনযভমষ নক্ষরি ভলাভকর তদভক উতত্থি  ইল। নক্ষরি ভশ্রণী 

বায়ুবযা ি দীপমালার নযায় কাাঁতপভি লাতগল। 

 

ঐ-ভয প্রমত্ত িরুেভমর উপর আভরা ণ কতরয়া বীরবর পুরিাভর প্রভবশ 

কতরভিভেন, উাঁ াভক তচতনয়াে তক। উতনই আমাভদর হেই পূবযপতরতচি 

লতলিতে  , কাঞ্চীর হেনাপতি। শত্রু তনযন কতরয়া স্বীয় প্রেু 

কাঞ্চীরাজপদিভল শত্রুরক্তাতিি খড়্গ উপ ার তদভি আতেয়াভেন। িাই 

এি উৎেব।  

 

তকন্তু, এি-ভয জয়ধ্বতন, হেনাপতির হে তদভক কণযপাি নাই; গবাক্ষ 

 ইভি পুরললনাগণ এি-ভয পুষ্পবৃতি কতরভিভেন, হে তদভক িাাঁ ার 

দৃক্পাি নাই। অরণযপথ তদয়া যখন িৃষ্ণািরু পতথক েভরাবভরর তদভক 

যাতবি  য় িখন শুষ্ক পরি রাতশ িাাঁ ার মাথার উপর ঝতরভি থাতকভল তিতন 

তক ভ্রূভক্ষপ কভরন। অযীরতচত্ত লতলিতে ভ র তনকট এই অজস্র েম্মান 

হেই শুষ্ক পভরি র নযায় নীরে লঘু ও অতকতঞ্চৎকর বতলয়া হবায  ইল। 

 

অবভশভষ অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাোভদর েমু্মভখ তগয়া উপতস্থি  ইল িখন 

মু ূভিযর জনয হেনাপতি িাাঁ ার বল্গা আকষযণ কতরভলন; অশ্ব মু ূভিযর 

জনয স্তব্ধ  ইল; মু ূভিযর জনয লতলিতে   একবার প্রাোদবািায়ভন 
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িৃতষি দৃতি তনভপ কতরভলন; মু ূভিযর জনয হদতখভি পাইভলন, দুইতট 

লজ্জানি হনরি  একবার চতকভির মভিা িাাঁ ার মুভখর উপর পতড়ল এব  

দুইতট অতনতন্দি বাহু  ইভি একতট পুষ্পমালা খতেয়া িাাঁ ার েূিভল 

পতিি  ইল। িৎক্ষণাৎ অশ্ব  ইভি নাতময়া হেই মালা তকরীটচূড়ায় 

িুতলয়া লইভলন এব  আর-একবার কিৃাথয দৃতিভি ঊভধ্বয চাত ভলন। িখন 

িার রুদ্ধ  ইয়া তগয়াভে, দীপ তনবযাতপি। 

 

িৃিীয় পতরভেদ 

 

ে স্র শত্রুর তনকট হয অতবচতলি, দুইতট চতকি  তরণভনভরি র তনকট হে 

পরােূি। হেনাপতি বহুকাল ধযযযভক পাষাণদুভগযর মভিা হৃদভয় রক্ষা 

কতরয়া আতেয়াভেন, গিকলয েন্ধ্যাকাভল দুতট কাভলা হচাভখর েলজ্জ 

েেম্ভ্রম দৃতি হেই দুভগযর তেতত্তভি তগয়া আঘাি কতরয়াভে এব  এিকাভলর 

ধযযয মু ূভিয েূতমোৎ  ইয়া হগভে। তকন্তু, তে তে, হেনাপতি, িাই বতলয়া 

তক েন্ধ্যার অন্ধ্কাভর হচাভরর মভিা রাজান্তঃপুভরর উদযানপ্রাচীর লয়ঘন 

কতরভি  য়! িতুমই না েুবনতবজয়ী বীরপুরুষ! 

 

তকন্তু, হয উপনযাে হলভখ িা ার হকাথাও বাযা নাই; িারীরাও িারভরায 

কভর না, অেযূযম্পশযরূপা রমণীরাও আপতত্ত প্রকাশ কভর না, অিএব এই 

েরুময বেন্ত-েন্ধ্যায় দতণবায়ুবীতজি রাজান্তঃপুভরর তনেৃি উদযাভন 

একবার প্রভবশ করা যাক। হ  পাতিকা, হিামরাও আইে, এব  পািকগণ, 

ইো কতরভল হিামরাও অনুবিযী  ইভি পার – আতম অেয়দান কতরভিতে। 

 

একবার চাত য়া হদভখা, বকলুিভলর িণৃশযযায় েন্ধ্যািারার প্রতিমার 

মভিা ঐ রমণী হক। হ  পািক, হ  পাতিকা, হিামরা উাঁ াভক জান তক। 
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অমন রূপ হকাথাও হদতখয়াে? রূভপর তক কখভনা বণযনা করা যায়। োষা 

তক কখভনা হকাভনা মন্ত্রবভল এমন জীবন হযৌবন এব  লাবভণয েতরয়া 

উতিভি পাভর। হ  পািক, হিামার যতদ তিিীয় পভর তববা   য় িভব স্ত্রীর 

মুখ স্মরণ কভরা; হ  রূপেী পাতিকা, হয যুবিীভক হদতখয়া িুতম েতেনীভক 

বতলয়াে ‘ই াভক কী এমন োভলা হদতখভি, োই।  উক েনু্দরী, তকন্তু 

োই, হিমন শ্রী নাই’ িা ার মুখ মভন কভরা – ঐ িরুিলবতিযনী 

রাজকুমারীর েত ি িা ার তকতঞ্চৎ োদৃশয উপলতব্ধ কতরভব। পািক এব  

পাতিকা, এবার তচতনভল তক। উতনই রাজকনযা তবদুযন্মালা। 

 

রাজকুমারী হকাভলর উপর ফুল রাতখয়া নিমুভখ মালা গাাঁতথভিভেন, 

ে চরী হক ই নাই। গাাঁতথভি গাাঁতথভি এক-একবার অেুতল আপনার 

েকুুমার কাভযয ধশতথলয কতরভিভে; উদােীন দৃতি হকান্-এক অতিদরূবিযী 

তচন্তারাভজয ভ্রমণ কতরয়া হবড়াইভিভে। রাজকুমারী কী োতবভিভেন। 

 

তকন্তু, হ  পািক, হে প্রভের উত্তর আতম তদব না। কুমারীর তনেৃি 

হৃদয়মতন্দভরর মভযয আতজ এই তনস্তব্ধ েন্ধ্যায় হকান মিযভদবিার আরতি 

 ইভিভে, অপতবরি  হকৌিূ ল লইয়া হেখাভন প্রভবশ কতরভি পাতরব না। 

ঐ হদভখা, একতট দীঘযতনশ্বাে পূজার েগুতন্ধ্ যূপযূভমর নযায় েন্ধ্যার 

বািাভে তমশাইয়া হগল এব  দুইভফাাঁটা অশ্রুজল দুতট েুভকামল 

কুেুমভকারভকর মভিা অজ্ঞাি হদবিার চরভণর উভেভশ খতেয়া পতড়ল। 

এমন েময় পশ্চাৎ  ইভি একতট পুরুভষর কে গেীর আভবগ-েভর 

কতম্পি রুদ্ধস্বভর বতলয়া উতিল, “রাজকুমারী!”  
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রাজকনযা ে ো েভয় চীৎকার কতরয়া উতিভলন। চাতর তদক  ইভি প্র রী 

েুতটয়া আতেয়া অপরাযীভক বন্দী কতরল। রাজকনযা িখন পুনরায় েে জ্ঞ 

 ইয়া হদতখভলন, হেনাপতি বন্দী  ইয়াভেন। 

 

চিুথয পতরভেদ 

 

এ অপরাভয প্রাণদণ্ডই তবযান। তকন্তু পূভবযাপকার স্মরণ কতরয়া রাজা 

িাাঁ াভক তনবযাতেি কতরয়া তদভলন। হেনাপতি মভন মভন কত ভলন, ‘হদবী, 

হিামার হনরি ও যখন প্রিারণা কতরভি পাভর িখন েিয পৃতথবীভি 

হকাথাও নাই। আজ  ইভি আতম মানভবর শত্রু।’ একতট বৃ ৎ দেযুদভলর 

অতযপতি  ইয়া লতলিতে   অরভণয বাে কতরভি লাতগভলন। 

 

হ  পািক, হিামার আমার মভিা হলাক এইরূপ ঘটনায় কী কতরি। তনশ্চয় 

হযখাভন তনবযাতেি  ইি হেখাভন আর-একটা চাকতরর হচিা হদতখি, 

তক বা একটা নূিন খবভরর কাগজ বাত র কতরি। তকে ুকি  ইি েভন্দ  

নাই – হে অন্নাোভব। তকন্তু, হেনাপতির মভিা ম ৎ হলাক, যা ারা 

উপনযাভে েলুে এব  পৃতথবীভি দুলযে, িা ারা চাকতরও কভর না, খবভরর 

কাগজও চালায় না। িা ারা যখন েভুখ থাভক িখন এক তনশ্বাভে তনতখল 

জগভির উপকার কভর এব  মভনাবাঞ্ছা তিলমারি  বযথয  ইভলই 

আরক্তভলাচভন বভল, “রােী পৃতথবী, তপশাচ েমাজ, হিাভদর বুভক পা 

তদয়া আতম ই ার প্রতিভশায লইব।” বতলয়া িৎক্ষণাৎ দেযুবযবোয় আরভ 

কভর। এইরূপ ই রাতজ কাভবয পড়া যায় এব  অবশযই এ প্রথা 

রাজপুিভদর মভযয প্রচতলি তেল। 
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দেযুর উপদ্রভব হদভশর হলাক রি স্ত  ইয়া উতিল। তকন্তু, এই অোমানয 

দেযুরা অনাভথর ে ায়, দতরভদ্রর বন্ধ্ু, দুবযভলর আশ্রয়; হকবল, যনী 

উচ্চকলুজাি েম্ভ্রান্ত বযতক্ত এব  রাজকমযচারীভদর পভক্ষ কালান্তক যম। 

 

হঘার অরণয, েযূয অস্তপ্রায়। তকন্তু, বনোয়ায় অকালরাতরি র আতবেযাব 

 ইয়াভে। িরুণ যুবক অপতরতচি পভথ একাকী চতলভিভে। েকুুমার শরীর 

পথশ্রভম ক্লান্ত, তকন্তু িথাতপ অযযবোভয়র তবরাম নাই। কতটভদভশ হয 

িরবাতর বদ্ধ রত য়াভে, িা ারই োর দুঃে  হবায  ইভিভে। অরভণয 

হলশমারি  শে  ইভলই েয়প্রবণ হৃদয়  তরভণর মভিা চতকি  ইয়া 

উতিভিভে। তকন্তু, িথাতপ এই আেন্ন রাতরি  এব  অজ্ঞাি অরভণযর মভযয 

দৃঢ় ে কভের েত ি অগ্রের  ইভিভে। 

 

দেযুরা আতেয়া দেযুপতিভক ে বাদ তদল, “ম ারাজ, বৃ ৎ তশকার 

তমতলয়াভে। মাথায় মুকুট, রাজভবশ, কতটভদভশ িরবাতর।”  

দেযুপতি কত ভলন, “িভব এ তশকার আমার। হিারা এখাভনই থাক।”  

 

পতথক চতলভি চতলভি ে ো একবার শুষ্ক পভরি র খস খস শে শুতনভি 

পাইল। উৎকতেি  ইয়া চাতর তদভক চাত য়া হদতখল। 

 

ে ো বুভকর মাঝখাভন িীর আতেয়া তবাঁতযল, পান্থ ‘মা’ বতলয়া েূিভল 

পতড়য়া হগল। দেযুপতি তনকভট আতেয়া জানু পাতিয়া নি  ইয়া আ ভির 

মুভখর তদভক তনরীক্ষণ কতরভলন। েূিলশায়ী পতথক দেযুর  াি যতরয়া 

হকবল একবার মৃদুস্বভর কত ল “লতলি!”  

 

মু ূভিয দেযুর হৃদয় হযন ে স্র খভণ্ড োতয়য়া এক চীৎকারশে বাত র  ইল, 

“রাজকুমারী!”  
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দেযুরা আতেয়া হদতখল, তশকার এব  তশকারী উেভয়ই অতন্তম আতলেভন 

বদ্ধ  ইয়া মৃি পতড়য়া আভে। 

 

রাজকুমারী একতদন েন্ধ্যাকাভল িাাঁ ার অন্তঃপুভরর উদযাভন অজ্ঞাভন 

লতলভির উপর রাজদণ্ড তনভক্ষপ কতরয়াতেভলন, লতলি আর-একতদন 

েন্ধ্যাকাভল অরভণযর মভযয অজ্ঞান রাজকনযার প্রতি শর তনভক্ষপ কতরল। 

ে োভরর বাত ভর যতদ হকাথাও তমলন  ইয়া থাভক হিা আজ উেভয়র 

অপরায উেভয় হবায কতর মাজযনা কতরয়াভে। 

 


