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বিচার 

এক 

  

রাঠ ান রাজকুমারী যমুনাবাই ছেঠেঠবোয় তাহার পিতার ছরাঠে বপিয়া বপেত—

‘বাবা, তুপম পিিংহািঠন বপিয়া পবচার কর না ছকন?’ অজয় পিিংহ কনযার প র চুবন ন কপরয়া 

বপেঠতন—‘ মা, ছতামার বুঠো বাবার বে ভুে হয়, তাই ছি আর পবচার কঠর না—

পিিংহািঠন বপিয়া শুধু ক্ষমা কপরঠত ভােবাঠি। তুপম যখন ঐ স্বর্ণ পিিংহািঠন বপিঠব, 

তখন পক কপরঠব যমুনা?’  

  

যমুনা বপেত—‘আপম পনঠজ পবচার কপরব। অিক্ষিাত পবচার কপরয়া ছয ছষাীী তাহাঠক 

পনশ্চয়  াপি পষব। ছষাী কপরঠে আপম কাহাঠকও ক্ষমা কপরব না।’  

  

বৃদ্ধ রাজা হাপিঠতন। বপেঠতন—‘মা, ক্ষমা ছকহ কঠর না—ক্ষমা হৃষয় হইঠত আিপন 

বাপহর হইয়া ছষাীীর ছষাীটুকুঠক এমন ছেঠহর িপহত ছকাঠে েইয়া বঠি ছয রাজাও ছি 

মুখ ছষপখয়া পনঠজর ছচাঠখর জে িামোইঠত িাঠর না। ক্ষমা আিপন ক্ষমা কঠর। ভুে 

প্রমাঠষর িিংিাঠর এ স্বর্ণীয় প্রবৃপি মানুঠীর হৃষঠয়র একপট ছোট পনজণন প্রাঠতে  বপিয়া 

থাঠক, প্রঠয়াজন হইঠে ছি  তমুখী অমৃত প্রস্রপবর্ীর মত েুপটয়া বাপহর হইয়া িঠে  ছকহই 
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তাহার র্পতঠরাধ কপরঠত িাঠর না। আপমও ছি র্পতঠরাধ কপরঠত িাপর না—তাই ছোঠক 

বঠে—বৃদ্ধ অজয় পিিংহ শুধু ক্ষমা কপরঠতই আঠে।’  

  

‘আপম পকন্তু পনঠজই পবচার কপরব—পমোপমপে কখন ক্ষমা কপরব না।’  

  

‘যপষ কখন আমার বয়ি িাও’—বৃদ্ধ রাজা ষীর্ণপনিঃশ্বাি ছেপেয়া বপেঠেন, ‘যপষ কখন 

ছতমনপট র্ঠট, তখন ছষপখঠত িাইঠব রাজা হইয়া রাজপিিংহািঠন বপিয়া পবচার করার মত 

রৃ্র্ার কাজ আর নাই—যখন ছষপখঠত িাইঠব একপট মাত্র কথার জনয হৃষঠয়র িমি রক্ত 

েুপটয়া পর্য়া বযাকুেভাঠব ছষাীীর িষতে ছধৌত কপরয়া পষবার জনয তুমুে তুোন 

তুপেয়াঠে, তখন ছতামার এই বৃদ্ধ পিতার কথা মঠন কপরঠব ত?’  

  

যমুনার চঠক্ষ জে আপিে, বপেে—‘ছি পক বাবা?’  

  

বৃদ্ধ রাজা মপেনমুঠখ হাপিয়া কপহঠেন—’যখন ছযৌবনকাে পেে তখন পিিংহািঠন 

বপিয়া পবচার কপরতাম  এখন আর ছি ক্ষমতা নাই। এখন ছষপখঠতপে, এ পবঠশ্ব শুধু 

একজন পবচারকতণা আঠেন  পতপন িাি-িুঠর্যর িৃপিকতণা, পতপনই বপেঠত িাঠরন—ছক 

ছষাীী, ছক পনঠষণাী। আমরা মাত্র শুধু পবচাঠরর ভান কপর আর অপবচার কপর। 

  

দুই 

  

রাজরাঠজশ্বরী যমুনাবাই স্বর্ণপিিংহািঠন বপিয়া মাথার ছহমমকুুট ধীঠর ধীঠর কপিত 

কপরয়া বপেঠেন—’রাঠ ান রাঠজয মঠহাৎিঠবর আঠয়াজন কর মপি, িাত পষঠনর মঠধয 

নর্ঠর ছযন ছকান দুিঃঠখর পচহ্ন না ছষখা যায়। ছয ষপরদ্র তাহাঠক অথণ ষাও। যাহার যাহাঠত 

প্রঠয়াজন তাহাই ছষওয়া হউক, িকঠে ছযন িুঠখ ও িঠতে াঠীর িপহত থাঠক। যাহাঠক 

িন্তুি কপরঠত িাপরঠব না তাহাঠক তাোইয়া ষাও—রাজাজ্ঞায় দুিঃখী দুভণার্ার স্থান নর্ঠরর 

বপহঠষণঠ  হইয়াঠে। দুজণয় পিিংহ!’  
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‘মহারাপন!’  

  

‘এতপষঠন তুপম ছতামার িঠষর ছর্ৌরব রক্ষা কপরয়াঠে। রাঠ ান রাঠজযর প্রধান 

ছিনািপত। এই ছতামার িুরস্কার।’ যমুনাবাই পনজ র্েঠষ  হইঠত বহুমূেয মুক্তার মাো 

েইয়া তাাঁহার হঠি পষঠেন। দুজণয় পিিংহ নতজানু হইয়া বহু িম্মাঠন ছি িুরস্কার মিঠক 

গ্রহর্ কপরঠেন। ‘মহারানীর জয় ছহাক।’  

  

মহারানী কপহঠেন, ‘দুজণয় পিিংহ, এই িভামঠধয বর্ণনা কর ছকমন কপরয়া ছিই 

কণ্টকঠক টাপনয়া বাপহর কপরয়াঠে, ছকমন কপরয়া ছিই অধম িাপিষ্ঠ ছচিা রাজিুত্রঠক 

বন্দী কপরয়া িমগ্র রাঠ ান রাঠজযর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াে।’  

  

নতপ ঠর অপভবাষন কপরয়া দুজণয় পিিংহ কপহঠেন, ‘ছচিা রাজিুঠত্রর মত 

অিমিাহিী, মহাঠকৌ েী, িমরপব ারষ দুমণষ ছযাদ্ধা রাজিুঠতর মঠধয নাই।’  

  

(িভামঠধয) িাধু! িাধু! 

  

যমুনাবাই ভ্রূকুপট কপরয়া কপহঠেন, ‘ বীঠরর কাপহনী বীঠরর মুঠখই ছ াভা িায়—

পকন্তু—’  

  

দু—’না মহারানী, ইহাঠত পকন্তু নাই, বীর মাঠত্রই রাজিুত মাঠত্রই এ কথা মুক্তকঠঠ 

স্বীকার কপরঠব। আজ দুই বৎির হইঠত ছচিারাঠজর িপহত িমর বাপধয়াঠে  বেুন ছষপখ 

কঠব ছক ছচিারাঠজর র্পতঠরাধ কপরঠত িাপরয়াঠে? পবদুযঠতর প খা ছযমন িবণত ছভষ 

কপরয়া স্বচ্ছঠন্দ চপেয়া যায়, ভরত পিিংহও ছিইরূি এই রাঠ ান রাজয ছভষ কপরয়া কতবার 

চপেয়া পর্য়াঠে, কখন পক বাধা িাইয়াঠে? পকন্তু এই ছয তাহাঠক মহারানীর িষতঠে 

আপনঠত িাপরয়াপে ইহা আমার বীরঠের েে নঠহ, ইহা স্বর্ণীয় মহারাজার িুঠর্য এবিং 

মহারানীর ছিৌভার্যবঠে।’  
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‘িাধু! িাধু!’  

  

যমুনাবাই বপেঠেন, ‘এরূি হীনতা রাঠ ান ছিনািপতর মুঠখ পবদ্রূঠির মত ছবাধ হয়, 

যাহা হউক ছকমন কপরয়া তাহাঠক বন্দী কপরঠে?’  

  

‘মহারাপন! বপেঠত েজ্জা হয়—দুই িহস্র সিনয েইয়া এক ত রাজিুতঠক পর্পরয়া 

ছেপে। পকন্তু তাহা মহারানীর আঠষ ।’  

  

যমুনাবাই হাপিয়া বপেঠেন—’ ভাে আপমই আঠষ  পষয়াপেোম, ছযমন কপরয়া িার 

ভরত পিিংহঠক বন্দী কপরঠতই হইঠব।’  

  

‘ভরত পিিংহ এক ত মাত্র অনুচর েইয়া পব াখা িাহাঠে প কার কপরঠত পর্য়াপেে, 

িিংবাষ িাইয়া আপম চতুপষণঠক ছবষ্ঠন কপরয়া এক ত জন রাজিুতঠকই বন্দী কপরয়াপে—

তাহারা ছকহ যুদ্ধ কঠর নাই।’  

  

‘ছকন?’  

  

‘ছচিারাঠজর কুেপ্রথা ছয, মৃর্য়ার পষন নরহতযা কঠর না।’  

  

মিী কপহঠেন, ‘এখন তাহাপষঠর্র উির পক  াপিপবধান কপরঠবন?’  

  

যমুনা বপেঠেন, ‘ভরত পিিংহ পবঠদ্রাহী, তাহার পবচার িঠর হইঠব। আর এক ত জন 

রাজিুত সিঠনযর কর্ণঠচ্ছষ কপরয়া তাোইয়া ষাও।’  

  

িভািুদ্ধ িকঠে প হপরয়া উপ ে, ‘ মহারাপন! এই পক রাজাজ্ঞা?’  

  

পতন 
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যমুনা কপহে, ‘ভাই মপেনা, ভরত পিিংহঠক বে ছষপখঠত ইচ্ছা কঠর, ছি নাপক বে 

ছযাদ্ধা, বে িাহিী বীরিুরুী।’  

  

মপেনার মুঠখর উির কাে োয়া িপেে, বপেে, ‘বাবা বঠেন, তাহার তুেয ছযাদ্ধা 

রাজিুঠতর মঠধয নাই,  ত হঠির মঠধয ছকান মৃর্ই তাহার ব ণার েো োোইয়া যাইঠত 

িাঠর না, বাহুর এত বঠের কথা ছকাথাও শুপনয়াে পক?’  

  

যমুনা বপেে, ‘আহা যপষ প্রার্ষঠের আজ্ঞা না পষতাম।’  

  

মপেনা আগ্রঠহর িপহত কপহে, ‘ছিই ভাে, প্রার্ষোজ্ঞা মাজণনা কপরয়া ষাও।’  

  

যমুনা মাথা নাপেয়া বপেে, ‘মহারানীর আজ্ঞার প্রপতঠরাধ কপরবার ক্ষমতা আমার 

নাই।’  

  

মপেনা বপেে,—’মহারানী হইয়া ছকন এমন কপরঠে?’  

  

‘ছি রাঠজযর  ত্রু—মহারানীর  ত্রু, পিিংহািন তাহার প্রার্ েইবার জনয বযি 

হইয়াঠে—আপম পনঠজ তত হই নাই। ছি কথা যাউক, পকন্তু একবার তাহাঠক ছষপখঠত ইচ্ছা 

কঠর। িবণঠতর মত ভীম  রীর, র্ােিাট্টা ষাপে, হিিষগুো ছেৌঠহর মত—চকু্ষ দুপট িাষা 

রক্তবর্ণ—ছকমন মপেনা, একবার ছষপখঠত িাধ হয় না?’  

  

‘হয় সব পক! বঠে ষাও এইখাঠন প্রািাঠষর নীঠচ তাহাঠক ষাাঁে করাক, আমরা র্বাক্ষ 

পষয়া ছষপখব।’  

  

‘পেিঃ, বীরিুরুঠীর পক অিমান কপরঠত আঠে? ইহাঠত তাহার বে ছে  হইঠব—আজ 

িন্ধ্যার িময় আমরা িুরুঠীর ছবঠ  কারার্াঠর পর্য়া ছষপখয়া আপিব।’  
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িন্ধ্যার ির তাহারা দুইপট পকঠ ার রাজিুত িাপজয়া দ্বারিাঠের পনকট রানীর 

অনুজ্ঞািত্র ছষখাইয়া প্রঠব  কপরে। র্ঠর র্ঠর কত  ৃঙ্খোবদ্ধ রাজিুত বন্দী বপিয়া আঠে 

ছষপখঠত িাইে। ষাপে ছর্াাঁে, র্ােিাট্টা, ছোহার মত  রীর এমন কতজন কাতরমুঠখ 

িময় কাটাইঠতঠে ছষখা ছর্ে, পকন্তু কাহাঠকও ভরত পিিংঠহর মত ছবাধ হইে না। 

  

দুইজঠনর মঠধয ছকহ বপেে, ‘ওই।’ ছকহ বপেে, ‘ষূর, এপক রাজিুঠত্রর মত 

ছষপখঠত?’ দুইজঠন রু্পরয়া রু্পরয়া ছষপখে একটা কঠক্ষ প্রহরীর িিংখযা পকেু অপধক, 

পজজ্ঞািা কপরে, ‘এ র্ঠর ছক আঠে?’  

  

প্রহরী বপেে—’রাজকুমার ভরত পিিংহ।’  

  

‘যাইঠত পষঠব?’  

  

প্রহরী মাথা নাপেয়া বপেে, ‘না।’  

  

তাহারা অনুজ্ঞািত্র ছষখাইয়া কপহে, ‘মহারানীর আঠষঠ  আমরা িবণস্থান যাইবার 

অপধকার িাইয়াপে।’  

  

প্রহরী িিম্মাঠন িথ োপেয়া পষে। 

  

তাহারা পভতঠর প্রঠব  কপরয়া অবাক হইয়া ছর্ে। এই রাজিুত্র! িপরষ্কার  যযার 

উির একজন ক্ষীর্কায় শুভ্র কু্ষদ্র ছষহ েইয়া রু্মাইয়া আঠে। মপেনা কপহে, ‘এই 

রাজিুত্র!’ যমুনা বপেে, ‘এই ভরত পিিংহ, এই ছষঠহ এত  পক্ত?’ মপেনা বপেে, ‘এঠতা 

আমাঠষর িমবয়িী।’ যমুনা প্রপতবাষ কপরে, ‘না আমাঠষর ছচঠয় বে। আমার ষাষা স্বঠর্ণ 

পর্য়াঠেন, পতপন বাাঁপচয়া থাপকঠে এত বে হইঠতন।’  

  

মপেনা ডাপকে, ‘রাজিুত্র।’  
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রাজিুত্র পেপরয়া ছষপখে। ছি শুধু চকু্ষ মুপষয়া পেে। কপহে, ‘ছক ছতামরা?’  

  

‘আমরা আিনাঠক ছষপখঠত আপিয়াপে। আমরা রাজার আত্মীয়।’  

  

যমুনা পজজ্ঞািা কপরে, ‘িীো পকেু উি ম হইয়াঠে পক?’  

  

‘না, বে ছে  িাইঠতপে। বি।’  

  

তাহারা কাঠে বপিে। 

  

মপেনা পজজ্ঞািা কপরে, ‘রাজিুত্র এখাঠন ছকানরূি অিুপবধা ছবাধ কপরঠতঠেন?’  

  

‘না, দুজণয় পিিংহ যঠথি যত্ন কপরঠতঠেন।’  

  

ছি রাঠত্র পেপরয়া যাইবার িময় মপেনা, যমুনার হাত ধপরয়া বপেে, ‘িপখ, অপভমনুয 

বধ কপরঠব?’  

  

চার 

  

যমুনা ভরত পিিংঠহর হাত আিনার হাঠত েইয়া বপেে, ‘ রাজিুত্র, এই ক্ষীর্ বাহুঠত 

এত  পক্ত, আমার ত পবশ্বাি হয় না।’  

  

রাজিুত্র হাপিয়া কপহে, ‘ছোঠক ছব ী বাোইয়া বঠে।’  

  

যমুনা পজজ্ঞািা কপহে—’এই বােক বয়ঠির মঠধয এত বে ছযাদ্ধা পক কপরয়া 

হইঠেন?’  

  

http://www.bengaliebook.com/


শরৎচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়    । বিচার ।         অজ্ঞাত রচনা 

 8 

www.bengaliebook.com 
 

 

‘আপম যুঠদ্ধর ছচঠয় ছিতার বাজাইঠত, চারর্ঠষর র্ান শুপনঠত ভােবাপি। পিতৃ 

আজ্ঞায় যুদ্ধ কপর।’  

  

‘আর আমাঠষর ধমণ বপেয়া যুদ্ধ কপর, না?’  

  

‘না, িমর (িুরুীঠবঠ  যমুনার ইহাই নাম), মানুী মারাটা ধমণ বপেয়া মঠন হয় না। 

তঠব িকেই কপরঠত হয়।’  

  

িমর পিিংহ কপহে, ‘ছতামার প্রার্ষঠের আঠষ  হইয়াঠে, শুপনয়াে? ’  

  

উ। শুপনয়াপে। 

  

ি। মপরঠত ছতামার ভয় হয় না? 

  

উ। হয়,  আমার মপরঠত িাধ নাই। 

  

িমর পিিংহ কপ ন স্বঠর কপহে, ‘তুপম রাজিুত। রাজিুত মপরঠত ভয় িাইঠে তাহার 

নরঠক স্থান হয়, তুপম তঠব কািুরুী?’  

  

ভরত পিিংহ কপহে, ‘তা সব পক!’ এবিং পকপিৎ হাপিে। 

  

‘তঠব ছতামাঠক িকঠে িাহিীর অগ্রর্ী বঠে ছকন?’  

  

‘ িকঠেই পক িতয বঠে? তাহারা ছবাধ হয়—পমো কথা কঠহ।’  

  

‘মপরবার িূঠবণ ছতামার পক পকেু কামনা নাই?’  

  

‘কত কামনা আঠে। পকন্তু তাহাঠত কাজ পক?’  
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‘মহারানীঠক বপেয়া আপম তাহা িূর্ণ করাইয়া পষঠত িাপর।’  

  

‘তাহা িার না। আিাততিঃ আমার মাঠক ছষপখঠত ইচ্ছা কঠর, তুপম ছষখাইঠত িার?’  

  

যমুনা ভাপবয়া কপহে, ‘ছতামার রানীমাতা এখাঠন আপিঠবন ছকন?’  

  

‘তাই ত।’ রাজিুত্র িাশ্বণ িপরবতণন কপরয়া চকু্ষ মুপষয়া রপহে। 

  

িাাঁচ 

  

তার িরপষন িমর পিিংহ রাজিুত্রঠক ধপরয়া বপিে, ‘কাে ছতামাঠষর পবচার, তুপম 

রানীর পনকট প্রার্পভক্ষা চাপহঠয়া।’  

  

রাজিুত্র হাপিয়া উপ ে, ‘তাই ত ভাই, ওরূি বযবিা ছয কখন কপর নাই।’  

  

—নাই কপরঠে, এখন প্রাঠর্র জনয িব কপরঠত হয়। 

  

রাজিুত্র কথা কপহে না। 

  

—বে, কাে ক্ষমা চাপহঠব? 

  

—ছবাধহয় িাপরব না। 

  

িমর পিিংহ প হপরয়া উপ ে, ‘তাহঠে ছয প্রার্ যাইঠব।’  

  

‘পক কপরব ভাই! অনয উিায় ছয আর ছষপখঠতপে না।’  

  

িমর পিিংহ খুব কাঠে আপিয়া বপিে। বপেে, ‘ছতামার জননীর মুখ স্মরর্ কর। তুপম 

তাাঁহার একমাত্র িুত্র, ছতামার মৃতুযঠত তাাঁহারাও মপরঠবন।’  
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িূবণপষঠনর মত ভরত পিিংহ িুনরায় িা  পেপরয়া শুইঠেন। িমর পিিংহ বপিয়া রপহে। 

রাপত্র বাপেয়া যাইঠতঠে। প্রহরী বপেে, ‘এইবার যাইঠত হইঠব।’  

  

িমর পিিংহ ডাপকে—রাজিুত্র! 

  

—পক ভাই! 

  

—এই চাপর-িাাঁচপষন ছতামার কত শুশ্রূীা কপরয়াপে, অতে তিঃ আমার জনয তুপম 

বাাঁপচবার ছচিা কর। 

  

‘আহা ছতামার জনয বে দুিঃখ হয়  ছকন ভাই আমার এত কপরঠতে?’  

  

িমর পিিংহ মুখ পেরাইয়া কপহে—‘ছি কথা পজজ্ঞািা কপরঠয়া না। বে তুপম বাাঁপচঠব?’  

  

রাজিুত্র হাপিে। বপেে, ‘ছি ত ভাই, ছতামাঠষর রানীর হাত।’  

  

িমর পিিংহ প্রেুল্ল হইয়া উপ ে, ‘ভাই, তুপম একবার ক্ষমা চাপহঠেই পতপন ক্ষমা 

কপরঠবন।’  

  

‘আর যপষ না চাই?’  

  

িমর পিিংহ মপেন হইয়া ছর্ে। র্াে নাপেয়া বপেে, ‘ছি ছয প্রাঠর্র ছচঠয়ও র্বণ 

ভােবাঠি, তাই বে ভয় হয়।’  

  

প্রাতিঃকাঠে মপেনা বপেে, ‘মহারাপন! এি িাজাইয়া পষই। আজ ছয রাজিুঠত্রর 

পবচার!’  
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মহারানী বে পবরক্ত হইঠেন। রক্ত-িঠের মত চকু্ষ দুইপট পেরাইয়া বপেঠেন, 

‘মহারাপন মহারাপন িবণষা কপরি ছকন? যমুনা বপেঠত িাপরি না?’  

  

ছি পবপস্মত হইয়া ভাপবে, মহারানী বপেঠে ছয মুক্তার হার খু পেয়া পষঠত িাঠর, ছি 

আজ এমন কঠর ছকন? 

  

যমুনা বপেে, ‘আপম পবচার কপরব না।’  

  

‘তা পক হয়?’  

  

—খুব হয়! বাবার িময় পক রাজে চপেত না? 

  

েয়  

  

পবচার িভা! স্বর্ণখপচত হীরক-মপর্মুক্তাঠ াপভত, পবপচত্র িট্টব্াবৃত স্বর্ণপিিংহািঠন 

যমুনাবাই রাজরাঠজশ্বরী ছবঠ  বপিয়া আঠে। মিী, িভািপেত, িভািদ , প্রভৃপত িাপর 

পষয়া বপিয়া আঠে। অিিংখয প্রহরী রক্তবর্ণ িজ্জায় িুঠ াপভত হইয়া  াপতে রক্ষা কপরঠতঠে। 

  

‘জয় মহারানীর জয়! জয় মহারানীর জয়!’  

  

 ৃঙ্খঠের ঝম ঝম  ব্দ শ্রুত হইে। িকঠেই চাপহয়া ছষপখে,  ৃঙ্খোবদ্ধ  ত  ত 

বন্দী ছযাদ্ধার মঠধয ভরত পিিংহ ষাাঁোইয়া আঠে। 

  

ছক একজন িাশ্বণ হইঠত মৃদুস্বঠর কপহে, ‘রাজিুত্র ক্ষমা চাপহও।’ িপরপচত স্বর। 

  

রাজিুত্র চাপহয়া ছষপখে, পকন্তু ছর্ােমাঠের পভতর ছি েুকাইয়া িপেে। 

  

মহারানীর র্ো কাাঁপিয়া উপ ে, ‘রাজিুত্র।’  
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রাজিুত্র চাপহয়া ছষপখে। 

  

—পকেু কামনা আঠে? 

  

—পকেু না। 

  

—ছতামার আজ প্রার্ষে হইঠব। 

  

রাজিুত্র কথা কপহে না, মঠন হইে িমর পিিংহ ছকাথায়! 

  

—রাজিুত্র পকেু পভক্ষা আঠে? 

  

রাজিুত্র মুখ তুপেে না। নত ষৃপিঠত হাপিয়া মাথা নাপেয়া বপেে—না। 

  

—পকেু না? 

  

—না। 

  

—ছতামার মা—ছতামার মঠন ছকান িাধ নাই? 

  

—না। 

  

মহারানী আঠষ  কপরঠেন—রাজিুত্রঠক বধযভূপমঠত েইয়া যাও। 
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