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ইন্দ্রসভা 

বৃহস্পতি। হহ হসৌম্য, হিতিশ হিাতি হেবিাতিও তি ইন্দ্রতোাি রূ্ণ  হ  াাই  

আতরা তি ারিা হেবিা আম্ন্ত্রত্র আবশযি আতে  হহ তি েশণ া, স্মর্ রাতিত া, 

জন্মমৃ্িযযর দ্বারা ম্িণ তোাতি হোািসংিযা তা ম্শাসতা থাতি, তিন্তু স্বর্ণ তোাতি মৃ্িযযর 

অভাতব হেবসংিযা হ্রাস িতরবার হিাতাা উূা  াাই; অিএব সংিযা বৃতক িতরবার 

রূতবণ  সতবতশষ তবতবচাা িতর া হেিা িিণ বয। 

ইন্দ্র। হহ সযরগুতরা, স্বতর্ণ র ূথ দুর্ণ ম্ িতরবার জায স্বর্ণ াতিূতির হচষ্টার ত্রুতি 

াাই এ িথা সবণ জাতবতেি। 

বৃহস্পতি। ূািশাসা াািূতি, িতব হিা অিযাা হেবতোাতি ম্াসা শীিোা 

হ েঁিয-াাম্িারী অঞ্জািিযোশীো াব াব হেবিার অতভতষি হইতিতে?  

ইন্দ্র। তদ্বতজাত্তম্, আম্রা হেবিার্্ তিভযবতার িিৃণ ত্বভার িাত হ হই াতে বতি, 

তিন্তু হস হিবো তিভযবতার সম্মতিক্রতম্। এ িথা গুরুতেতবর অতর্াচর াাই হে, 

ম্িণ তোাতিই হেবিাতের তাবণ াচা হই া থাতি। এি িাতো আেণ াবতিণ র সম্স্ত ব্রাহ্ম্ 

হহািার্্ আম্াতিই স্বতর্ণ র িিাাূে তে াতেতোা এবং িৎিাতো সরস্বিী-

েৃশদ্বিীিীতরর িতিযি েজ্ঞহুিাশতা আম্ার উতেতশ অহরহ হে হতব সম্ত ণূ ি হইি 

িাহার হহাম্িরতম্ আম্ার সহস্রতোাচা হইতি তারন্তর অশ্রু িবাতহি হইি। অেয 

ারতোাতি হতব ৃি হিবোম্াি জঠরেতজ্ঞ ক্ষযিাসযতরর উতেতশই উূহৃি হই া থাতি 

এবং শুতাতি ূাই হস  ৃিও তবশুক াতহ। 

বৃহস্পতি। বৃিতাসরো, হসই অূতবি তবতম্শ্র  িৃ-ূাতা, শুতাতি ূাই, ক্ষযিাসযর 

মৃ্িিা  হই া আতস াতে। হহ শত্রু, হেবিাতের িতি হেবতেতবর তবতশষ িৃূা 

আতে, হসইজাযই ারতোাতি হহাম্াতি তাবণ াতূি হই াতে, ািযবা াবয র্বয ূতরূাি 

িতরতি হইতো, হভা ূািশাসা, হেবজঠতরর সম্স্ত অমৃ্িরস সযিীব্র অম্লরতস 

ূতর্ি হইি, অতিতেতবর ম্ন্দাতি এবং বা যতেতবর বা যূতরবিণ া আবশযি হইি, 

এবং সম্স্ত হেবিার অম্রবতক্ষ অসহয শরোতবোা অম্র হই া বাস িতরি। 

ইন্দ্র। হহ জ্ঞাতাতশ্রষ্ঠ, উক্ত  ৃতির গু্াগু  ্ আম্ার অতবতেি াাই, হেতহিয 

েম্রাতজর তািি সবণ োই িাহার তববর্ শুতাতি ূাই। অিএব হবযূোতথণ  আম্ার 

তিেযম্াি হোাভ াাই, এবং হহাম্াতির তিতরািাা সম্বতেও আতম্ আতক্ষূ িতরতিতে 
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াা। আম্ার বক্তবয এই হে, হেম্া যূষ্প হইতি হসৌরভ উতিি হ  হিম্তা ম্তিণ র 

ভতক্ত হইতিই স্বর্ণ  উর্ধ্ণ তোাতি উে ্বাতহি হইতি থাতি; হসই ভতক্ত যূষ্প েতে শু্ 

হই া ো  িতব, হহ তদ্বজসত্তম্, হিতিশ হিাতি হেবিাও আম্ার এই 

ূাতরজািতম্াতেি ান্দাবাতবতষ্টি স্বর্ণ তোাি রক্ষা িতরতি ূ াতরতব াা। হসই িারত্, 

ম্তিণ র সতহি হোর্িবাহ রক্ষা িতরবার জায ম্াতে ম্াতে ারতোাতির াবতাবণ াতচি 

হেবিাগুতোতি সােতর স্বতর্ণ  আবাহা িতর া আতাতি হ । হহ তিিাোজ্ঞ, স্বতর্ণ র 

ইতিহাতস এম্া  িাা ইতি রূতবণ ও  তি াতে। 

বৃহস্পতি। হম্ বাহা, হস-সম্স্ত ইতিহাস আম্ার অতর্াচর াাই। তিন্তু 

ইতি রূতবণ  হে-সিো ারিা হেবিা ম্িণ  হইতি স্বর্ণ তোাতি উন্নীি হই াতেতোা িােঁহারা 

অতভজাি হেবর্ত্র সতহি এিাসতা বতসবার উূেযক্ত। সম্প্রতি হ েঁিযিম্যি হে-

সম্স্ত হেবিার্্ হিাম্ার তাম্ন্ত্রত্ স্বতর্ণ  আতস া আশ্র  োই াতো িােঁহারা 

সযরসভার তেবযতজযাতি ম্লাা িতর া তে াতো। অতেতিান্দা, আম্ার িস্তাব এই হে, 

িােঁহাতের জায এিতি উূতেবতোাি সৃজা িতরবার জায তবশ্বিম্ণ ার িতি তবতশষ 

ভারা ণূ ্ িরা হ ।  

ইন্দ্র। বযিিবর, িাহা হইতো হসই উূস্বর্ণ ই স্বর্ণ  হই া োেঁড়াইতব এবং স্বর্ণ  উূসর্ণ  

হইতব ম্াি। এিম্াি হবেম্তন্ত্রর উূর আম্াতের স্বর্ণ  িতিতষ্ঠি। জম্ণ ন তেশী  

ূতিির্ত্র বহুো হচষ্টা সতেও হস ম্ন্ত্র এবং িাহার অথণ  সিতো তবস্মিৃ হই া 

আতস াতে। তিন্তু আম্াতের ারিা আম্তন্ত্রি হেবতেবীর্্, সা াাচাতেণ র ভাষয, 

ূাশ্চািয ঐতিহাতসিতের যূরািে অথবা িােঁহাতের িাচযতশষযবতর্ণ র ৈবজ্ঞাতাি 

বযািযার উূর তাভণ র িতরতিতো াা, িােঁহারা িতিতেতার সেয-আহতরি রূজা িাত হ 

হই া উূবাসী যূরািা হেবিাতের অতূক্ষা অতািগুত  ্িবো হই া উতঠ াতো। 

িােঁহাতের্তি স্বূতক্ষ ূাইতো আম্রা ারিা বো োাভ িতরতি ূাতরব। অিএব, 

গুরুতেব, িসন্নতচতত্ত িােঁহাতের িতে হেবম্াোয অ ণূ ্ িতর া িােঁহাতের্তি স্বর্ণ তোাতি 

বর্ িতর া োউা। 

বৃহস্পতি। অতহা দুবৃণ ত্তা তা তি! ম্িণ তোাতির িসােোাভোাোসা  িি যূরািা 

হেবিযোিেীূ ক্রম্শ আূা হেবম্েণ াো তবসজণ া তে াতো। হেবতসাাূতি 
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িাতিণ তি  বীরতবশ ূতরিযার্ িতর া সরক্ষ্মবসা োম্বিতে িাতম্াীম্তাাতম্াহা 

তাোণ জ্জ াার্রম্রতিণ  িার্ িতর াতো! র্ম্ভীরিিৃতি র্্ূতি িেোীিরুর সতহি 

হর্াূা-ূতর্ ূাতশ বক হই াতো এবং ম্হাতোর্ী ম্তহশ্বর র্তঞ্জিা-িযস্তুর-তসতক-

ূাতা উন্মত্ত হই া ম্হাতেবীর সতহি অশ্রাবয ভাষা  িোহ িতর া াীচজািী  

স্ত্রীূল্লীর ম্তিয আূা তবহারতক্ষি তবস্তার িতর াতো। হস-সম্স্তই েিা এতি এতি 

সহয িতরতি ূাতর াতে িিা হবাি িতর হেবাসতা উূতেবিার্ত্র 

অতিতরাহ্েৃশযও এই বৃক ব্রাহ্মত্র ৈিেণ িতঠা বক্ষঃস্থো তবেী্ণ  িতরতি ূাতরতব াা। 

চতন্দ্রর িতবশ 

ইন্দ্র। ভর্বন উড়যূতি, স্বর্ণ তোাতি হিা িৃষ্ণূতক্ষর িভাব াাই, িতব অেয 

হিা হিাম্ার হসৌম্যসযন্দর িফযল্ল ম্যিেতব অেিার হেতিতিতে  

চন্দ্র। হেব সহস্রতোাচা, স্বতর্ণ  িৃষ্ণূক্ষ থাতিতো অম্াবসযার ো া  আতম্ 

আাতন্দ আশ্র  গ্রহ্ িতরতি ূাতরিাম্। হেবরাজ, হেবী শীিোার িসন্ন েৃতষ্ট হইতি 

আম্াতি তাস্কৃতি োা িতরা। তিতা স্বতর্ণ  ূো ণূ ্ িতর া অবতি আম্ার িতি হে 

তবতশষ ূক্ষূাি িিাশ িতরতিতো, আতম্ এিািী িাহার হোর্য াতহ। িােঁহার হসই 

িচযর অাযগ্রহ হেবসািারত্র ম্তিয সম্ভাতর্ তবভক্ত হইতো িাহারও িতি অাযা  

হ  াা। 

ইন্দ্র। সযিাংশুম্াতোন , সযহৃের্ত্র সতহি ভার্ িতর া হভার্ িতরতো অতিিাংশ 

আান্দই বৃতক ূাই া থাতি সতন্দহ াাই, তিন্তু রম্্ীর অাযগ্রহ হস জািী  াতহ। 

চন্দ্র। ভর্বন , িতব হস আান্দ িযতম্ই সম্পর্ ণ  গ্রহ্ িতরা। িযতম্ সযরতশ্রষ্ঠ, এ 

সযিাতবর্ িযতম্ বযিীি আর-তিহ এিািী সংবর্ িতরতি ূাতরতব াা। 

ইন্দ্র। তি সতি। অতাযর তািি োহা ূাও া ো  িাহা বেযতি োা িরা িতঠা 

াতহ, তিন্তু হিম্ হসরূূ সাম্গ্রী াতহ। িযতম্ োহা ূাই াে িাহা িযতম্ অাােতর 

হফতো া তেতি ূার, তিন্তু তি িম্ বেযর অিযাবশযি রূর্ িতরবার জাযও িাহা 

োা িতরতি ূার াা। 

চন্দ্র। েতে হফতো া তেতি ূাতরিাম্, িতব তবূন্নভাতব হিাম্ার দ্বারস্থ হইিাম্ 

াা। সযরূতি, অতাি হসৌভার্য আতে োহা েরতর তাতক্ষূ িতরতোও তািতি সংোি 

হই া থাতি। 
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ইন্দ্র। শশোাঞ্ছা, িযতম্ তি অূেতশর ভ  িতরতিে  

চন্দ্র। সতি, সিয বতোতিতে, িোতের ভ  আম্ার াাই। 

ইন্দ্র। িোাাাথ, িতব তি িযতম্ হিাম্ার অন্তঃ যূরোক্ষ্মী তি িম্ার অসর া 

আশো িতরতিে  

চন্দ্র। বতো, হিাম্ার অতবতেি াাই, সত হতবংশতি াক্ষিাারী োই া আম্ার 

অন্তঃ যূর। িাহারা িতিযতিই সম্স্ত রাতি অতাতম্ষ হাতি জাগ্রি থাতি া আম্ার 

র্তিতবতি তারীক্ষ্ িতর া থাতি, িথাতূ এ ূেণ ন্ত াক্ষিতোাতি হিাতাারূূ 

অশাতন্তর িার্  তি াাই। সত হতবংশতির উূর আর-এিতি হোর্ িতরতি আতম্ 

ভীি াতহ। 

ইন্দ্র। সতি, িায হিাম্ার সাহস! িতব হিাম্ার ভ  তিতসর  

শশবযস্ত হই া হেবেরতির িতবশ 

েরি। জত াস্তু! হেবরাজ, বা্ী বী্াূাত্ স্বর্ণ ূতরিযাতর্র ি্পনাা িতরতিতো। 

ইন্দ্র। ( সসম্ভ্রতম্) হিা  হেবর্্ িােঁহার তািি িী িারত্ অূরািী হই াতে  

েরি। ম্াসা শীিোা ম্ঙ্গোচিী-াাম্নী হেবীর্্ সরস্বিীর িম্োবতা তচঙ্গতি-

াাম্ি িেণ ম্চর ক্ষযদ্র ম্ৎতসযর সোতা তর্ াতেতোা। িৃিিােণ  াা হই া 

িম্োিতোিা  অঞ্চো রূ্ণ  িতর া তিতন্ততড়সংতোতর্ িিযতিতো অম্লবযঞ্জা-রো-

রূবণ ি িীতর বতস া িচযর ূ তরম্াত্ আহার িতর াতো, এবং তূত্তোস্থাোী সতরাবতরর 

জতো ম্াজণ া রূবণ ি স্ব স্ব স্থাতা তফতর া আতস াতো। এ ূেণ ন্ত ম্াাসসতরাবতরর 

ূদ্মিতোিা হেব োাব হিহই ভক্ষযরূতূ বযবহার িতর াাই। 

 

 

হেবর্ত্র ূরস্পর ম্যিাবতোািা 

হ েঁিয ম্াসা িভৃতি হেবতেবীর্ত্র িতবশ 

ইন্দ্র। ( আসা োতড় া উতঠ া) হেবর্্, হেবীর্্, স্বার্ি! আূাাতের িযশো  

স্বর্ণ তোাতি আূাাতের হিাতাারূূ অভাব াাই  অাযচরর্্ সম্াতহি হই া সবণ ো 

আূাাতের আতেশ-ূাোতার জায অতূক্ষা িতর া থাতি  তসকর্েবণ র্্ 

াৃিযশাোা  াৃিযর্ীিাতের দ্বারা আূাাতের ম্তাারঞ্জা িতর  িাম্তিাযর দু্ধ  এবং 

অমৃ্িরস েথািাতো আূাাতের সম্মযতি আহতরি হই া থাতি  ান্দাবতার সযর্ে 
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সম্ীর্ আূাাতের ইোাযর্াম্ী হই া বািা াূতথ িবাতহি হইতি থাতি  

আূাাতের োিাতািযতঞ্জ ূাতরজাি সবণ োই িস্ফরতিি থাতি া হশাভাোা িতর  

হেবীর্ত্র উচ্চহাসয 

ম্াসা। ( হ েঁিযর িতি) তম্ন তস িী বিতে ভাই  

হ েঁিয। যূরুিঠািযতরর ম্তিা ম্ন্তর ূতড় োতে। ( ইতন্দ্রর িতি) ওতহ, িযতম্ বযতে 

িিণ া  হিাম্ার ম্ন্তর ূড়া হত  থাতি হিা হর্ািািিি িথা বতো।  

ইন্দ্র। হহ হ েঁতিা! আূািার— 

হ েঁিয। হ েঁতিা িী! আতম্ তি হিাম্ার বার্াতার ম্াোী  বাতূর জতন্ম এম্া 

অভের ম্াাযষ হিা হেতি তা র্া! হ েঁতিা! আতম্ েতে হিাম্াতি ইতন্দর াা বতো ইতন্দতর 

বতো  

ম্াসা। িা হতোই তচতত্ততর হ ! 

হেবীর্ত্র উচ্চহাসয 

ইন্দ্র। ( হাতসয হোর্োা িতরবার হচষ্টা িতর া) িযন্দাভেতন্ত, বহু িূসযা-দ্বারা 

স্বর্ণ তোাি োাভ িতর াতেোাম্, তিন্তু হিান সযিৃতিফতো আূাার সিতোর 

তস্মিেশাম্ যতি স্বর্ণ তোাি অিস্মাৎ অতিম্াি আতোাতিি হই া উতঠো এিতাা 

িাহা িার্া িতরতি ূাতরোাম্ াা। 

হ েঁিয। আতর, রাতিা, ও-সব বাতজ িথা রাতিা। হিাম্ার হূ াোগুতোা আম্াতি 

হসাাার ভােঁতড় িতর িী-সব এতা হে  হস আতম্ েযেঁতি ূাতর হা। হিাম্ার শচীতর্তন্নতি 

বতো তেত া আম্ার জতায হরাজ এি-থাো হর্াবতরর োাড়য ৈিতর িতর ূাতঠত  হো। 

ইন্দ্র। িথাস্তু। স্বতর্ণ  আম্াতের ি্পনতিায আতো। তিতা সিতোর িাম্াাই রূর  ্

িতর া থাতিা। হবাি িতর, আূাার িাথণ াা রূ্ণ  িরা িােঁহার ূতক্ষ দুঃসািয াা 

হইতি ূাতর। 

শীিোা। ( চন্দ্রতি এি হিাত্ গুত হিা  হেতি া তািতি তর্ া) ম্াইতর! িযতম্ এি 

েোও জাা ভাই। আম্াতি আো হভার্ ভযতর্ত ে ো হহাি। আতম্ বতো, িযতম্ বযতে 

অন্দরম্হতো আে। ঢযতি হেতি, অতেষা আর ম্ া াবাব যূিীর ম্তিা বতস আতো, 

আম্াতি হেতি অবাি হত  রইতোা। আম্ার সহয হো াা। আতম্ বোোযম্, বতো ও 
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বতড়াম্াাযতষর তে, হিাম্াতের র্ির িাতিত  হিতি হ  াা বতো বযতে হেম্াতি 

ম্াতিতি ূা ূতড় াা! ো বোতি হ  িা বতোতে। িযেযম্ার বাতিত  তেত  এতসতে। 

চন্দ্র। ( জাাতন্ততি ইতন্দ্রর িতি) সত হতবংশতির উূর অষ্টতবংশতিিম্ হোর্ 

হইতো তিরূূ দুতেণ ার্ উূতস্থি হইতি ূাতর িাহা, হহ শচীূতি, সহতজই অাযভব 

িতরতি ূাতরতবা। ( শীিোার িতি) অত  অাবতেয— 

শীিোা। ( হাতস া অতস্থর হই া) ম্া হর্া ম্া, িযতম্ এি হাসাতিও ূার! আের 

িতর হবশ াাম্তি তেত ে ো হহাি। আতাা বতেয! তিন্তু বতেযতি িরতব িী ভাই! 

িি বতেযর সাি ূ যরুষতি আতম্ সাি  াতির জো িাইত  এতসতে— আতম্ তি হিম্তা 

হম্ত ! 

হ েঁিয। ( ইতন্দ্রর র্াত র িাতে তর্ া িােঁহার ূৃতষ্ঠ হাি তে া) িী হর্া, ইতন্দরো  

ম্যতি হে রা'তি হাই! হরতির হবোা তর্তন্নর সতঙ্গ বিাবতি চযতোাচযতো হত  হর্তে াাতি  

ইন্দ্র। ( সসংতিাতচ সতর া তর্ া েররস্থ আসা-তাতেণ শ- রূবণ ি) হেব, আসা 

গ্রহত্ অাযম্তি হউি। 

হ েঁিয। এই-তে, এিাতা হঢর জা র্া আতে। ( ইতন্দ্রর সতহি এিাসতা 

উূতবশা) োো, আম্ার সতঙ্গ িযতম্ হাৌতিািা হিাতরা াা। আজ হথতি িযতম্ আম্ার 

োো, আতম্ হিাম্ার হোতিা ভাই হ েঁিয। 

বাহুদ্বারা ইতন্দ্রর র্োতবষ্টা এবং ইন্দ্রিিৃণ ি অবযক্ত িািরর্ধ্তা উচ্চার্ 

শীিোা। ( চতন্দ্রর িতি) িযতম্ োও হিাথা   

চন্দ্র। ম্তাাতজ্ঞ, অেয অন্তঃ যূতর হেবীর্্ ভিৃণ িসাোব্রতি িােঁহাতের এই 

হসবিািম্তি স্মর্ িতর াতো, অিএব েতে অাযম্তি হ  িতব, হহ 

হতর্শাোীাা তা— 

শীিোা। িী বোতো  শাোী  িা ভাই, িাই সই। হিাম্ার চােঁেম্যতি সবই তম্তষ্ট 

োাতর্। িা, শাোী েতে বোতো িতব িাাম্োাতিও িাও।  

চতন্দ্রর ূাতশ্বণ  এিাসতা বতস া চতন্দ্রর ি্ণ ূীড়া 

ইন্দ্র। ( চতন্দ্রর িতি) ভর্বন তসিতির্ম্াতোন , িযতম্ই িায। িরু্স্পতশণ  

িরু্ীিরতিসোত র অরু্রার্ এিতাা হিাম্ার ি্ণ ম্রতো সংোি হই া আতে। 
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শীিোা। ( ম্াসার িতি োক্ষ িতর া স্বর্ি) হম্াতোা হম্াতোা! আম্াতের ম্া ্তস 

তহংতস  হফতি হম্াতোা। আতম্ চােঁতের ূাতশ বতসতে, এ আর ওেঁর র্াত  সইো াা। 

 যর  যর িতর হবড়াতে হেতিা-াা। এিগুতোা যূরুষম্াাযতষর সাম্তা োজ্জাও হাই! 

ম্ার্ী এবার ূাড়া  তর্ত  িি িাাা যতষাই িরতব! উতাও বতড়া িসযর িতরা তা। 

িাতিণ ি-ঠািযরতিতি তাত  হেরিম্ তাোজ্জূাা িতরতে আতম্ হেতি োজ্জা  ম্তর 

োই আর-তি। িাতিণ ি হিাথা  াযতিাতব হভতব ূা  াা। ঐ হিা হচহারা, ঐ তাত  

এি ভতঙ্গও িতর! ম্াতর্া, ম্াতর্া, ম্াতর্া! (িিাতশয) আ ম্র্ ম্ার্ী! চােঁতের সাম্তা 

তেত  অম্া হবহা ার ম্তিা আাাতর্াাা িরতেস হিা  হো সাূ হিতোত  হবড়াতে! 

িাতিণ তির ওিাতা ঠােঁই হো াা াাতি  

সযরসভার ম্তিয ম্াসার ও শীিোার গ্রাম্য ভাষা  িযম্যো িোহ 

ইন্দ্র। ( শশবযস্ত হই া এিবার ম্াসা ও এিবার শীিোার িতি) হক্রাি 

সংবর্ িতরা! হক্রাি সংবর্ িতরা! অত  অসর ািাম্রতোাচতা, অত  

র্োে ্তব্ীবতে, অত  তবর্তোিদুিরোবসতা, অত  হিাতিোতজিিরতজতি, িারির 

সত হম্ স্বরতি ূঞ্চম্ স্বতর াম্র িতর া আতাা। অত  হিাূতা— 

হ েঁিয। ( উত্তরী  িতর া ইন্দ্রতি আসতা বসাই া) িযতম্ এি বযস্ত হও হিা োো  

ওতের এম্া হরাজ হত  থাতি। থািি ওোাতবতব, িা হতো আতরা জম্ি। িার তি 

িাবার হর্াো হত তে িাই হস শচীর সতঙ্গ ের্ড়া িরতি হর্তে। 

ইন্দ্র। ( বযািযোভাতব) হা সযতরন্দ্রবতক্ষাতবহাতর্ী হেবী হূৌোম্ী! 

ম্াসার দ্রুিতবতর্ সভািযার্ এবং শীিোার যূাশ্চ চতন্দ্রর ূাতশ্বণ  উূতবশা 

বী্াূাত্র িতবশ 

বী্াূাত্। হেবরাজ, িিণ শ হিাোাহতো আম্ার হেববী্ার স্বরস্খোা হইতিতে, 

আম্ার িম্োবা শরাযিা , আতম্ হেবতোাি হইতি তবো  গ্রহ্ িতরোাম্। 

[ িস্থাা 

বৃহস্পতি। আতম্ও জাাী বা্ীর অাযর্ম্া িতর। 

[ িস্থাা 

অতেষা ও ম্ ার সভািতবশ 
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অতেষা ও ম্ া। ( চতন্দ্রর এিাসতা শীিোাতি হেতি া) আজ অূরূ  ূঅতভাব 

সত হেশ িোা  হেব শশিরতি সম্তিিির হশাভম্াা হেতিতিতে! 

চন্দ্র। হেবীর্্, এই হিভার্যতি অিরু্ ূতরহাতস তবড়তম্বি িতরতবা াা। 

যূরুষ রাহু আম্াতি হিবো ক্ষ্ম্ািিাো ূরাভব িতরতি ূাতর হসই আতক্রাতশ 

ঈষণ াতিি ভর্বাা এিতি স্ত্রী রাহু সৃজা িতর াতো, ইহার রূ্ণ গ্রাস হইতি আতম্ বহু 

হচষ্টা  আূাাতি ম্যক্ত িতরতি ূাতরতিতে াা। 

অতেষা। আেণ যূি, এই ভদ্রোোাা অাতি রূতবণ  হিাম্ার অন্তঃ যূতর িতবশ রূবণ ি 

হিাম্ার শ্বশুরিযোতি ঊর্ধ্ণ িা চিযেণ শ যূরুষ ূেণ ন্ত অশ্রুি রূবণ  িযৎসা-দ্বারা োাতঞ্ছি 

িতর া আতস াতো। হেবীর হসই আশ্চেণ  বযবহারতি আম্রা অতিিারবতহভরণ ি 

উূদ্রব জ্ঞাা িতর া তবস্ম াতিি হই াতেোাম্। এক্ষত্ স্পষ্ট বযতেতি ূাতরতিতে 

হসৌভার্যবিী হিাম্ারই হতস্ত হসই অবম্াাাার অতিিার িাত হ হই াতো। এিা, 

আেণ যূিতি িােঁহার াবির শ্বশুরিযতো বর্ িতর া আম্রা াক্ষিতোাি হইতি 

তবচযযতিোাতভর জায চতোোাম্। ( শীিোার িতি) ভতদ্র, িোযা্ী, হিাম্ার হসৌভার্য 

অক্ষ  হউি। 

[ িস্থাা 

 

শচীর িতবশ 

ইন্দ্র (সসম্ভ্রতম্ আসা িযার্ িতর া) আতেণ , শুভ আর্ম্া হউি।  

হ েঁিয। ( উত্তরী  িতর া ইন্দ্রতি সবতো আসতা উূতবশা িরাই া) ইস ! ভাতর 

িাতির হে! ম্াইতর োো, হঢর হঢর যূরুষ-ম্াাযষ হেতিতে, তিন্তু হিার ম্তিা এম্া 

ৈস্ত্র্ আতম্ হেতি তা। 

হ েঁিযতি ইতন্দ্রর বাম্ূাতশ্বণ  শচীর তাতেণ ষ্ট স্থাতা বতসতি হেতি া েরতর এি 

হিাত্ শচীতেবী-িিৃণ ি সাম্াায এি আসা গ্রহ্ 

হ েঁিয। ( শচীর অাতিেরতর র্ম্া িতর া সহাতসয) বউঠািরুা, আম্ার োোতি 

িী ম্ন্তর ূতড় তেত ে বতোা হেতি! এতিবাতর শ্রীচরত্র হর্াোাম্ িতর হরতিে! 

িযতম্ উঠতো ওতঠ, িযতম্ বসতো বতস। বতো, এিিা িথাই িও। ( র্াা) ‘ িথা িইতি 

হোষ তি আতে তবিযম্যিী!' 
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ইন্দ্র। হেব হ েঁতিা, তিতঞ্চৎ অবসর তেতি অাযম্তি হউি। হেবীর তািি তিেয 

তাতবো আতে। 

হ েঁিয। ইস ! হেতিা! হেতিা! এিিয িাতে এতস বতসতে, হিাম্ার হে আর র্াত  

সইো াা! এিিা বাড়াবাতড় তিেয া ! িথা  বতো অতিভতক্ত হচাতরর োক্ষ্।— িাজ 

হাই ভাই, আবার শাূ হেতব! হিাম্রা দুজতা হবাতসা, আতম্ োই। 

বো রূবণ ি ইন্দ্রতি শচীর আসতা বসাইবার হচষ্টা 

ইন্দ্র। ( হ েঁিযতি েরতর অূসার্ িতর া) হেব, িযতম্ আত্মতবস্মিৃ হইতিে। 

ওোাতবতবর িতবশ 

ওোাতবতব। ( শচীর িতি) িাই বতো ো  হিাথা ! অম্তা বযতে হসা াতম্র িাতে 

াার্াতি এতসে  িা, াার্াও-াা। হিাম্ার হসা াতম্তি আতম্ ডরাই হা।  

শচী। ( আসা হইতি উতঠ া ইতন্দ্রর িতি) হেবরাজ, আতম্ জ ন্ততি সতঙ্গ 

োই া তবষ্ণযতোাতি তিেয িাো োক্ষ্মীতেবীর আোত  বাস িতরবার সংি্পন িতর াতে। 

বহুিাো হেবীেশণ া  তি াাই। 

ইন্দ্র। আতেণ , আতম্ও হেবীর অাযসর্ িতরতিতে। বহুিাো রূজার 

অাবসরক্রতম্ চক্রূাত্র তািতি অূরািী হই া আতে।  

[ উভত র িস্থাা 

চন্দ্র। হেব সহস্রতোাচা, তবষ্ণযতোাতি আম্ারও তবতশষ আবশযি আতে— 

োক্ষ্মীতেবী— হা , তবূৎিাতো বােতবরাও িযার্ িতর া ো ।  

শীিোা। অম্া হােঁতড়ূাাা ম্যি িতর আে হিা  অম্া িতর থাি হিা হফর 

িাাম্োা িাতব। 

চন্দ্র। স্ফযরৎিািিতভ, তবষ্ণযতোাতি আম্ার তবস্তর তবোম্ব হইতব াা, েতে 

অাযম্তি ির হিা োস— 

শীিোা। হফর িাাম্োা িাতব। 

িাা ম্তোতি উেযি 

ম্াসার যূাঃিতবশ 

শীিোার সতহি যূারা  িোহারম্ভ। হ েঁিয ওোা ম্ঙ্গোচিী িভৃতি 

সিতোর িাহাতি হোর্োা 
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চন্দ্র। আূাারা িতব িিক্ষ্ তম্ষ্টাোাূ িরুা, োস তবষ্ণযতোাি-অতভম্যতি 

ি া্ িতরতি ইো িতর। 

[  দ্রুিূতে, িস্থাা 

  

 


