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প্রাণের প্রহরী (কাব্যনাটক)  

  

[একজন ডাক্তাণরর চিম্বার। সাণহব্পাড়ায়। সণের পর এ অঞ্চল চনঝুম  হণয় সণস। 

চিম্বারচট চব্শ প্রশস্ত ও পচরচ্ছন্ন। চটচব্ল ও অণনকগুচল চিয়ার ছাড়াও একচট কাণলা 

চরচিণন চ াড়া গচির চব্ছানা। চসখাণন দু’ জন ব্য়স্ক যমব্ক ব্ণস সণছ। এণির না  প্রতীক 

ও সংব্রে। এরা অণপক্ষা করণছ ডাক্তাণরর জনয, চনিম গলায় কথা ব্লণছ। 

  

ডাক্তাণরর িশাসই চিহারা। গলার সওয়াজ গ গণ । তাাঁর না  হৃষীণকশ। সব্াই ষচষ 

ব্ণল ডাণক। চতচন একটম চিাঁচিণয় কথা ব্ণলন, অণনকটা নাটমণক ধরণনর। চতচন প্রকৃতপণক্ষ 

একচট চপ্রৌঢ় চিহারার চশশু।] 
  

.  

  

িূর চথণক ডাক্তাণরর গলার সওয়াজ চশানা যায়: 

ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী? ব্যাপারটা কী? 

প্রতীক : ঐ সসণছ ষচষ, সারা পাড়াটা কাাঁচপণয় 

সংব্রে : সারাচিন এত খাটচন, তব্ম ওণক ক্লান্ত হণত 

চিচখ না কখনও! 

ডাক্তার: ব্যাপারটা কী চহ! সব্ এত িমপিাপ 

ব্ণস সণছা চকন? িূর চথণক ভাব্লা  

চকউ চনই, সণলা জ্বলণছ, চযন চকানও ব্াগাণনর  ণধয একটা  

ঘর।  

কী চর সংব্রে, তমই কী চযন ভাব্চছস  ণন  ণন? 

প্রতীক: িমপিাপ থাকব্ না চক নািানাচি করব্ দু’জণন? 

কতক্ষে ঠায় ব্ণস সচছ! 

সংব্রে: সর চঠক পাাঁি চ চনট চিখতা , তারপর ভাই 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাব্যনাটক । কাব্যগ্রন্থ 

 3 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চকণট পড়তা । 

ডাক্তার: সণর চব্াস চব্াস, এত রাগারাচগ চকন, 

সচ  একা ব্হুক্ষে এখাণন চছলা । এ স য় 

চকানও সমস্থ  ানমণষর চিখা চপণত খমব্  ন িায় 

সারাচিন রুচগ সর রুচগ! 

কটা ব্াজল? 

প্রতীক: সাণড় সটটা, না, না, তার পাাঁি চ চনট ক  

ডাক্তার: যণথষ্ট হণয়ণছ! সজ রুচগ চিখা এখাণন খত ! 

কানাই, কানাই, চকউ এণল ব্লচব্, সটটার পর 

সব্ অসমণখর ছমচট। সচ  চনই, িরজা ব্ে কর, 

এখন সনন্দ হণব্, ফমচতি হণব্… 

চক ওখাণন? 

সংব্রে: চকউ না চতা? 

ডাক্তার:  ণন হল একটা ছায়া  

সংব্রে: চকছম চনই। 

ডাক্তার: ওফ এক পাচশি  চহলাণক চিণখ সসচছ এক্ষমচন, 

 াগীর অসমখ চনই চকানও 

সংব্রে: লযাণগাণয়জ! লযাণগাণয়জ  

ডাক্তার: যত ব্চল,  া জননী। চতা ার চতা অসমখ চকচ্ছম না! 

ঘযাণনার ঘযাণনার কণর তব্ম ব্ণল, ডাক্তার, স ায় তমচ  

চঠক  তন ওষমধ চিচ্ছ না! 

এখাণন চসখাণন ব্যথা, প্রচতচিন ঘম  যাণচ্ছ কণ , 

টাকার ব্াচিল, অচত ব্ড়ণলাক ঘম  হয় টাকার গরণ ? 

চপ্রসার ন িাল, স্টমল, ইউচরন, চকংব্া রণক্ত চিচন, 

স স্ত পরীক্ষা কণর চিখা হল, স্বাভাচব্ক। তব্ম 
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প্রচতচিনই 

ডাক পণড় 

প্রতীক: সহ্ ষচষ, রাচির অণনক হল, স রা এখনও 

চপচ্ছাপ ব্াচহযর কথা শুনব্? এর  াণন হয় চকানও? 

ডাক্তার: না, না, ফমচতি হণব্, সজ ফমচতির িরকার 

স ারই সব্ণিণয় চব্চশ। চক ওখাণন? 

সংব্রে: চকউ না চতা? 

ডাক্তার:  ণন হল, চঠক চযন চকানও 

চ ণয়, ব্ারব্ার ভমল হণয় যাণচ্ছ চকন এ রক ? 

প্রতীক: টাকার ধান্দায় চরাজ এত পচরশ্র ! 

এরপর চিাণখ সণষিফমল চিখণব্ চকান চিন, ষচষ! 

ডাক্তার: (চনিম গলায়, সণগকার ভাষায় যাণক ব্লা হত 

জনাচন্তণক। অথিাৎ তার এ কথাটা অনয চকউ শুনণত 

পাণব্ না)। 

না, না, চস রক  নয়। ব্াব্লমর অসমণখর পর 

একচট চ ণয়র ছায়া চিখণত পাই কচিন অন্তর 

িমপ কণর িরজার পাণশ এণস চনিঃশণে িাাঁড়ায় 

সব্ার চিাণখর এক পলক চফলার সণগ িণল যায় 

সচ  চতা চিচন না, ও চক? 

প্রতীক: চ ণয়চট চক ন চিখণত? 

ডাক্তার: (ি ণক) চকান চ ণয়চট? 

প্রতীক: ঐ চয পাচশি চ ণয়ণছণল, যার কথা তমচ  ব্লচছণল! 

ডাক্তার: অসমন্দর পাচশি সচ  এ পযিন্ত চিচখচন কখনও, 

ডাক্তাচর শাণের  ণত চয শরীণর চরাগ চনই চকানও 

তব্মও অসমখ থাণক চসখাণনও। এই চয  চহলাচট, 
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চরাগ চনই, তব্ম চতচন অসমস্থ চয চস কথাও খাাঁচট। 

সংব্রে: চতা াণির প্রিণ্ড সমচব্ণধ, 

শুধম ভাই স াণিরই যা চকছম দুণভিাগ 

চয অসমখ সারাণত পাণরা না, ব্ণল িাও, 

ওটা  ানচসক চরাগ! 

ডাক্তার: হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ! সকণলরই খমব্ রাগ ডাক্তাণরর প্রচত,  

অথি ডাক্তার ছাড়া িণলও না, চকছম হণল কাকমচত চ নচত! 

অনযানয স ণয় দুর শালা! 

 ণনর অসমখ চিণন চনণত 

ভমল চতা হণতই পাণর। ইণচ্ছ সণছ এই  নটাণক 

একচিন চঠণস ধরব্ লযাব্ণরটচরণত। 

পঞ্চভূত  ানমণষর চিণহ 

চক্ষচত, অপ, চতজ, ব্ায়ম সর চব্যা । অতযন্ত সণেণহ  

শরীর এণির চপাণষ। এর  ণধয পঞ্চ চট ব্াণি 

ব্াচক িারচটণক চঢর চনণড় চিণড় চিখা হণয় চগণছ,  

চকন্তু চগাল ব্াণধ 

অদ্ভমত চজচনসচট চনণয়, ঐ চব্যা , অথিাৎ শূনযতা  

তার চকানও চিশা চনই, চকানও শাণে চনই তার কথা। 

সংব্রে: রব্ীন্দ্রনাণথর চলখা সণছ এ চব্ষণয়, চস সব্ পণড়াচন ব্মচঝু? 

তা পড়ণব্ চকন? ডাক্তাণররা ব্ই-টই পণড়ন না। শুধম  াত্র 

রুচজ-ণরাজগাণরর ধান্দাণতই  ি স স্ত স য় 

প্রতীক: সারা চিণন অযাভাণরজ চঠক কত হয়? 

িশ, চব্শ হাজার, না চব্চশ? 

ডাক্তার: ব্াণজ কথা চব্াণলা না চহ! প্রচতচিন িশ চক ব্াণরাচট 

গ্রন্থপাঠ কচর সচ ।  ানমণষর চনাখ চথণক  াথার কণরাচট,  
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হাড়  জ্জা রণক্তর জীব্ন, এর চিণয় ব্ড় সর গ্রন্থ সণছ? 

প্রতীক: এ স স্ত সস্তা িাশিচনকতা চিণয় চক চপট চটট ভরণব্ ভাই?  

চঢর হল!  ালকচড় ছাণড়া চকছম  াল-টাল খাই? 

ডাক্তার: হযাাঁ, হযাাঁ, ফমচতি হণব্, সজ ফমচতির িরকার 

সণছ খমব্ স ার চনণজরই।  ন ভাণলা চনই। 

চিণত হণব্ এক ড়মব্ ফমচতির সাগণর চকছমক্ষে। 

.  

(ণব্াতল চথণক  ি ঢালা হয়। চতন ব্েম চিয়াসি ব্ণল পান শুরু কণর। )  

ডাক্তার: চক, চক চক ওখাণন? 

প্রতীক: জ্বালাণল চিখচছ সজ? চথণক চথণক ব্ারব্ার চক, চক? 

ভমল হণত হণত তব্ম  ানমষ চতা খাচনকটা চশণখ! 

রাচিণর ঘমণ াও না ব্মচঝু? 

ডাক্তার: না, না, ভমল নয়, খমব্ স্পষ্ট চিাণখ চিখা  

ব্াব্লমর অসমণখর পর চথণক 

সংব্রে: ব্াব্লম, চতা ার চছণল, 

তার কী হণয়ণছ? 

ডাক্তার: কী হণয়ণছ… 

সচ  চনণজই চয 

জাচন না উির–  

প্রতীক: ধমণিার! 

খাচল শুধম অসমখ, 

অসমখ! 

[ণনপণথয একজন চকউ ডাকল, ডাক্তারব্াব্ম, ডাক্তারব্াব্ম! নিীণত  াচঝুরা চয-রক  সমর 

কণর কণর জল  াণপ, চসই রক  কণ্ঠস্বর।] 

সংব্রে: ঐ চতা এণসণছ চকউ 
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প্রতীক : চফর চকানও রুচগ-টমচগ 

সংব্রে: এ চলাকচটই ব্হুক্ষে চথণক সণছ িরজার পাণশ? 

ডাক্তার: না, না, এ চস নয়। এণক জাচন, চিচন এর 

গলার সওয়াজ 

 াণঝু  াণঝু সণস। সাত চিন পর সব্ার এণসণছ ব্মচঝু সজ।।  

[সগন্তুণকর প্রণব্শ। বৃ্দ্ধ,  মণখ সাত চিণনর পাকা িাচড়। একটা রংজ্বণল-যাওয়া নীল জা া 

গায়, চস সর কারুর প্রচত ভ্রূণক্ষপ না কণর শুধম ডাক্তাণরর চিণক চিণয় থাণক।] 

সগন্তুক: ডাক্তারব্াব্ম, ডাক্তারব্াব্ম? 

ডাক্তার: চক, ধরেী? 

সব্ার এণসছ, তমচ  এখনও  ণরাচন? 

সগন্তুক: (সাগ্রণহ)  রব্, ডাক্তারব্াব্ম? 

ডাক্তার:  রার চক অনয চকানও জায়গা চপণল না? 

স ার কাণছই ব্মচঝু সণছ শুধম চিনা? 

সগন্তুক:  রব্, ডাক্তারব্াব্ম? 

ডাক্তার: সাত চিন চকাথা চছণল? চফর িাড়া চিণয় উণঠ এণল? 

সগন্তুক:  রব্, ডাক্তারব্াব্ম? 

ডাক্তার: িমপ কণরা!  রণের উচ্চারে এখাণন চনণষধ! 

[ডাক্তার পণকট চথণক চতচরশ-িচিশটা টাকা ব্ার কণর চিণলন। চলাকচট চকানও কৃতজ্ঞতা 

ব্া ন স্কার না জাচনণয় চনিঃশণে িণল চগল।]  

প্রতীক: কী ব্যাপার চলাকটাণক চিণল এত টাকা? 

স াণির ফমচতির চখারাক সব্ ফাাঁকা? 

সংব্রে: সণগও চিণখচছ, তমচ  ঐ ব্মণড়াটাণক টাকা িাও, 

ব্ল্যাকণ ল নাচক? 

ডাক্তার: ব্ল্যাকণ লই ব্ণট! এই ব্মণড়া চলাকচট প্রাক্তন নাচব্ক, 

চছল জণল ভ্রা য াে। এখন ডাঙায় এণস চিক 
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হাচরণয়ণছ। ও চিণন না শহণরর ব্াাঁধা পথ;  াচটর চনয়  

ও জাণন না। সংসাণরর ব্মচদ্ধ ওর ক  

ও চব্াণঝু না চনণজর সমচব্ণধ 

ব্াচড়ণত পাাঁিচট ব্াচ্চা, চরাগা ব্উ, সর সণছ চখণি 

চব্কাণরর চখণি পাওয়া অচত ব্ড় চিাষ 

চব্কাণরর সন্তাণনর চখণি পাওয়া সরও চব্চশ চিাষ! 

প্রতীক: সব্ার দুিঃণখর গণপা! সজ শুধম অনন্ত ঝুাণ লা। 

ডাক্তার: না, না, না, না; এব্ারই চতা শুরু হণব্ চখলা! 

সংব্রে: ও চব্কার, চকন্তু তমচ  চকন চিণত যাণব্ ওর অন্ন? 

তমচ  চক স াজ? নাচক রাষ্ট্র? নাচক চখাি িাতা-কেি? 

ডাক্তার: চস সব্ চকছম না। 

স াণির প্রণতযণকরই জীব্নিযিায় 

এ রক  ফাাঁক থাণক। ঐ চলাকটা শূনয-হাণত ব্াচড়র িরজায় 

যচি চফণর, চঠক পাচখর ছানার  ণতা, পাাঁিচট হাাঁ-করা  মখ 

চ ণল সণছ। ওরা চরাগী, এর না  চখণির অসমখ! 

ও চতা পয়সা িায় না, 

চব্ষ িায়! দু-চতন ব্ার ওর ব্াচড় চগচছ। 

যা চিণখচছ, 

 ণন হয়, এতকাল ব্ইপণত্র যা চকছম চশণখচছ  

চসখাণন উির চনই এ সব্ প্রণের। 

এ পযিন্ত চখণির ওষমধ চকছম চব্চরণয়ণছ? তণব্? 

নাচক চব্ষ চিব্? 

সচ  চতা ডাক্তার, চকছম একটা চিণত হণব্— 

প্রতীক: ওসব্ ব্াণতলা ছাণড়া,  াল সণনা 

 াণলর উৎসণব্ 
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ব্মাঁি হণয় থাচক! তমচ  অচত ব্মদ্ধ তাই এখনও উির 

িাও, এখনও চব্ণব্ক চনণয় পযানপযান কণর িণলছ, ধমণিার 

ডাক্তার: কানাই, চনয়ায়, সরও  াল সন সজ ফমচতি কচর, 

 ন ভাণলা চনই 

স ার চনণজর চছণল হাসপাতাণল চিণনর পর চিন… 

সংব্রে: এ ন ফমটফমণট চছণল, তার চকছম হণতই পাণর না  

ডাক্তার: সমইণডন চথণক তার জনয চকছম অযা চপউল চকনা 

চব্ণশষ িরকার 

প্রতীক:  াই সান,  াই এচিচকউশানার 

ডাক্তার: (ি ণক) তার  াণন? 

প্রতীক: ওণর পমত্র, জিাি স ার! 

ডাক্তার: কার পমত্র? চক জিাি? 

প্রতীক: প্রণতযক চপতার পমত্র, চপতার জিাি 

এক চছাকরা এই চনণয় চলণখণছ কচব্তা। 

চিণন চিণন ব্াণড় কালণকতম, সর চিণন চিণন ব্ড় হয় চছণল 

সর তমচ , তার চপতা ততই  ৃতমযর চিণক যাও তমচ  চহণল! 

ডাক্তার: এণক্ষণত্র সচ ই ব্মচঝু পমত্রহন্তা, চসই ব্মচঝু ভাণলা… 

 াত্র নব্ছর, এর  ণধয  ৃতময চশয়ণর িাাঁড়াল। 

এচক প্রচতণশাধ? 

সচ  ব্হুব্ার ব্হু ব্াচড় চথণক 

 ৃতমযণক চফরাই 

 রণের সণগ হয় পাশাণখলা 

সচ  চজণত যাই 

তাই  ৃতময এব্ার চক জাল চফণল চছাঁণক 

স ারই সংসাণর চিণব্ থাব্া? 
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সংব্রে: কী রক  সণছ ব্াব্লম? 

যখন ঘম ন্ত থাণক, ভাণলা থাণক, 

হাণস, কথা ব্ণল, 

সচতযই ঘমণ র  ণধয হাণস কথা ব্ণল। যখনই চস চজণগ ওণঠ, 

অসহয যন্ত্রো, 

চযন কাণক িযাণখ 

কযাচব্ণনর ব্াইণর, চকউ চনই তব্ম িযাণখ  

সংব্রে: কী চঠক অসমখ ওর? 

ডাক্তার: চনচটক চসন্ড্র । চতা রা চঠক ব্মঝুণত পারণব্ না, 

দুচট চকডচনণতই ওর অজানা অসমখ 

সংব্রে: অজানা অসমখ? 

ডাক্তার: সশ্চযি হণল চক? শুধম  ন নয়, 

 নমষয শরীণর 

এখনও অণিনা চকছম রণয় চগণছ 

প্রতীক: চব্শ্বাস কচর না! তমচ  চিচকৎসা চছণড়  ন্ত্রট নাও 

সংব্রে: চকডচনর অসমখ? সজকাল প্রায়ই শুচন  

 াদ্রাণজ চভণলাণর, 

ি ৎকার চসণর যায় সব্… 

প্রতীক: সরও একটম সণর 

চহায়াইট চফল্ড গ্রাণ  যাও, সাধম সন্নযাসীর চিওয়া ছাই ভস্ম,  

হাওয়া চথণক ফমল… 

ডাক্তার: ও স স্ত কথা থাক, এণসা খাই 

সংব্রে: ষচষ, তমচ  ব্ড়ই অচস্থর হণয় সণছা ভাই 

ডাক্তার: হয়ণতা ব্াাঁিাণনা যায়, সজ চথণক  াস চিণড়ক সণগ  

ডাক্তার চলা যান নাণ  একজন চসন্ট চপটাসিব্াণগি 
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পরীক্ষা িাচলণয়ণছন ব্াাঁধা- ৃতময িশ জন চরাগীর শরীণর 

নতমন ওষমধ চকংব্া চব্ষ-ফল, চঠক চযন চ ঘ চিণর 

হঠাৎ চব্দুযৎ চকংব্া ব্জ্রপাত চকংব্া সশীব্িাি, 

শুভ চকংব্া অশুভ সংব্াি… 

পাাঁি জন চব্াঁণি চগণছ, পাাঁিচট ব্াাঁণিচন! 

সংব্রে: পাাঁি জন চব্াঁণি চগণছ, পাাঁিচট ব্াাঁণিচন? 

এ চয সাংঘাচতক 

এচক সাথিকতা নাচক ব্যথিতারই সর এক চিক 

ডাক্তার: যাক সর ও কথা নয়। ভমণল থাকণত িাই। 

ফমচতি চহাক। শালা  রণের  মণখ ছাই 

িাও, তমচড়  াণরা, এই চতা এণসণছ, সব্ গ্লাণস ঢাণলা  

চক ওখাণন? 

চক ওখাণন? 

[ঝুনঝুন কণর চগলাস ভাঙার শে ও জলতরগ ব্াজণত থাণক।] 

প্রতীক: চকউ চনই, কাছাকাচছ সর চকউ চনই 

সংব্রে: স রা চতা চকছমই চিখচছ না  

একসণগ 

ডাক্তার: সচ ই চক শুধম চিচখ?  ণন হয় চযন খমব্ চিনা 

একচট নারীর কণ্ঠস্বর: ষচষ, ষচষ 

ডাক্তার: চক তমচ ? তমচ  চক? 

প্রতীক: ষচষ, তমই এত িযাাঁিাচচ্ছস কাণক চিণখ? 

নারীকণ্ঠ: ষচষ ষচষ 

ডাক্তার: চক তমচ ? চিখাও  মখ, এণসা, কাণছ এণসা  

নারীকণ্ঠ: সচ  চতা রণয়চছ চঠক চতা ারই সম্মমণখ  

ডাক্তার: কময়াশায় ঢাকা চকন, কায়া চনই ব্মচঝু? 
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শুধম চযন ছায়া 

নারীকণ্ঠ: চিাণখর কময়াশা! ষচষ, এণসা একব্ার 

তমচ  সর সচ  শুধম  মণখা মচখ ব্চস 

দু’জণন  ণনর কথা এক  ণন ব্চল 

ডাক্তার: চতা াণক চিচন না, তব্ম দু’জণন  ণনর কথা হণব্ ব্লাব্চল? 

তমচ  চকানও পাগচলনী ব্মচঝু? 

পাগলা গারি চথণক পাচলণয় এণসছ? 

প্রতীক: স াণির ব্েমচট চয একা একা কথা ব্লণছ  

হঠাৎ পাগল হল নাচক। 

সংব্রে: ষচষ, চতার কী হল, কী হল? 

ডাক্তার: চতারা সয় চতা চ ণয়টাণক ধচর 

নারীকণ্ঠ: না, না, ষচষ, স াণক ছমাঁণয়া না তমচ , না, না ছমাঁণত চনই। 

(দু-চতন ব্ার এই কথা ব্লণত ব্লণত কণ্ঠস্বর চ চলণয় যায়)  

.  

চিতীয় িৃশয 

  

[হাসপাতাল, কযাচব্ণনর  ণধয খাণট ঘমচ ণয় সণছ ব্াব্লম, ন-িশ ব্ছর ব্ণয়স। তাণক চঘণর 

িার-পাাঁি জন ডাক্তার। সকণলর  মখ চ ঘলা, ষচষ তার অধযাপক এক প্রব্ীে ডাক্তারণক 

চশষব্ার অনমণরাধ করণলন।] 

ষচষ: সযার, নতমন ওষমধ এই াত্র সচ  চনণজ চিণখ  

সব্ ঝুমাঁচক চনণয়, সব্ চভণব্ চিণন্ত ভণরচছ চসচরণে 

সপচন চিন 

সযার: ষচষ, তমচ  ক্ষ া কণরা, স াণক চব্াণলা না 

ব্মণড়া হণয় চগচছ, সজকাল হাত কাাঁণপ 

ষচষ: সযার, চক না জাণন সজও কলকাতা চকংব্া সারাণিণশ 

সপনার তমলয চিচকৎসক চব্চশ চনই 
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সযার: তব্ম তমচ  ক্ষ া কণরা এই বৃ্দ্ধচটণক! 

চয ওষমধ পরীচক্ষত নয়, তা সচ  কী কণর চজণনশুণন  

চিই? 

চতা ার সন্তান চস চয স ারও অণনক সিণরর 

ওণক সচ  কী কণর অজানা পণথ চনণয় যাব্, ব্ণলা? 

ষচষ: (অনযচিণক  মখ চফচরণয়) ডক্টর লাচহড়ী, সচ  

সপনাণক যচি 

লাচহড়ী: না, না, ষচষ, ক্ষ া কণরা  

ষচষ: ডক্টর সা ন্ত? সপচনও ভয় চপণয় 

সা ন্ত: ভয় নয়, ষচষ, এ চয অণধিক হতযার 

ঝুমাঁচক চনওয়া 

ষচষ: অণধিক জীব্ন? তার ঝুমাঁচক চনওয়া যায় না ব্মচঝু?  

চঠক সণছতা। হণল সচ ই চনণজ পমত্রঘাতী হব্, 

চনজ হাণত এই চব্ষ সচ  ওর শরীণর চ শাব্। 

সপনারা সব্াই ব্াইণর যান তণব্ 

[ঘর খাচল। ষচষ চছণলণক ডাকণলন] 

ষচষ: ব্াব্লম, ব্াব্লম, ঘম  চথণক উণঠ সয়, 

স রা দু’জণন চফর চভারণব্লা ব্াগাণন চব্ড়াব্ 

ব্াব্লম: ব্াব্া 

ষচষ: ব্াব্লম, ব্াব্লম 

ব্াব্লম: ব্াব্া, তমচ  কত িূণর সণছা? 

ষচষ: এই চতা এখাণন সচ , চশয়ণরর কাণছ  

ব্াব্লম: ভীষে যন্ত্রো! ব্াব্া, তমচ  হাত ধণর চনণয় যাও,  

স াণক অণনক িূণর এ ন চকাথাও 

চযখাণন একটমও ব্যথা চনই— 
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ষচষ: এই িযাখ, স ার ডান হাণত ছমচর, সচ  

চিাণখর চনণ ণষ 

চতাণক চনণয় যাব্ সব্ যন্ত্রোর চশণষ 

এক শান্ত অনয চিণশ 

ব্াব্লম: খমলণত পাচর না চিাখ, এত ব্যথা, 

চকন এত ব্যথা? 

ষচষ: চিাখ চয খমলণতই হণব্, অেকাণর কী কণর না চিণখ  

যাচব্ চসই অনয চিণশ? 

ব্াব্লম: ছমচর কই? এ চয ইণেকশান! 

ষচষ: ব্াব্লম, ব্াব্লম, চশান, 

খমব্  ন চিণয় তমই চশান, 

চসচরণে ভণরচছ সচ  নতমন ওষমধ চকংব্া চব্ষ 

হয়ণতা উঠচব্ চব্াঁণি, চকংব্া িণল যাচব্ পরপাণর 

যচি পরপার ব্ণল চকছম থাণক, 

চসখাণন স াণক চিাষ চিস, 

চভণব্ চনস, ব্াব্া চতাণক সজ্ঞাণন চস্বচ্ছায় 

পাচঠণয়ণছ চসইখাণন। সর যচি চকানও ক্রণ  চব্াঁণি 

উচঠস তা হণল চসটা চতারই চনণজর জয় 

ব্াব্লম: ব্াব্া, তমচ  সব্ যন্ত্রোর চশষ কণর িাও 

ষচষ: চিব্, তাই চিব্, চতার  া স াণক  াথার চিচব্যণত 

চনণষধ কণরণছ, ব্মচঝু চকাঁণি চকাঁণি অে হণয় যাণব্।  

সত্মীয় ব্েমরা, চিচকৎসক, চকউ রাচজ নয় 

তমই রাচজ? তমই চছণলণব্লা চথণক িারুে সাহসী 

ব্াব্লম: সচ  রাচজ। স াণক ওষমধ িাও, চকংব্া চব্ষ 

ষচষ: তাই চহাক। চিাখ চিণয় থাক 
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[ ৃতমযর প্রণব্শ।  হাভারণতর ব্েিনার  তন অণনকটা তার রূপ৷ চস একচট নারী। সব্িাণগ 

কাণলা চপাশাক। নতমন তা ার ব্াসণনর  তন গাত্রব্েি। চপণঠর ওপর গুচ্ছ গুচ্ছ সঙমর 

ফণলর  তন চকাাঁকড়াণনা িমল। তার চিাণখ জল।] 

 ৃতময: একটম িাাঁড়াও ষচষ। কথা সণছ  

ষচষ: চক তমচ ? 

 ৃতময: চিণয় চিণখা। খমব্ চক অণিনা লাণগ? ব্হুব্ার 

চিখা 

হণয়ণছ চতা ার সণগ 

ষচষ: তমচ  চসই? খরা  াণঠ চব্ াণনর ছায়ার  তন  

িচকণত চ চলণয় যাও 

 ৃতময: ব্ারব্ার চফণর সচস 

ষচষ: স াণক না চিণখ ব্মচঝু  ন কাাঁণি? এ ন প্রেয়? 

সপাতত ব্াইণর যাও 

 ৃতময: সচ  এই চশশুচটর অনন্তকাণলর ধাত্রী  

সচ  ত সার  ধয চিণয় ওর হাত ধণর 

চনণয় যাব্ 

ষচষ: তমচ  এই চছণলচটণক জননীর চকাল চথণক চছাঁণড় 

চনণয় চযণত িাও 

 ৃতময: সচ  এই চশশুচটণক কাণলর সী ানা চভণঙ শুধম 

অসীণ  পাঠাব্ 

ষচষ: ওর  া’র চেহ, সর স ার ব্মণকর ভাণলাব্াসা  

তাও চক অসী  নয়? পৃচথব্ীর এই  ায়াপাশ 

যচি চছন্ন কণরা ব্ারব্ার, তণব্ চকন তা চব্ছাও? 

 ৃতময: ষচষ, তমচ  চিণখছ অণনক  ৃতময, শুভ ও অশুভ 

তব্ম চকন অচস্থরতা? সব্ চ ণথয, সচ  শুধম ধ্রুব্ 
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ষচষ: তমচ  অহংকারী, তব্ম চতা ার দু’চিাণখ 

চকন জল? চতা ার চক িক্ষমণরাগ? 

 ৃতময: স ার হৃিয় চনই, তব্ম সচ  দুিঃখী। 

সচ  একা। 

স ার সকাঙ্ক্ষা চনই, তব্ম সচ  চনতয ভ্রা য াো, 

অনচধকাচরেী সচ , অথি সচ ই হাত পাচত 

ব্াব্লম: ব্াব্া, তমচ  কার সণগ কথা ব্লছ? 

ষচষ: চকউ না, ব্াব্লম চসানা! চনছক  ণনর ভমল, 

ছায়া। 

ব্াব্লম: ব্াব্া, তমচ  সব্ ব্যথা চশষ কণর িাও 

ষচষ: এই চতা এক্ষমচন চিচচ্ছ, চিচখ ডান হাত 

 ৃতময: ষচষ, থাণ া 

ষচষ: সিঃ, চব্রক্ত চকাণরা না, যাও! 

 ৃতময: ষচষ, তমচ  চহণর যাণব্ 

ষচষ: যাই যাব্। তব্ম সচ  চকানও চিন না লণড় 

ছাচড়চন 

তমচ  নয়,  ৃতময নয়, জীব্ণনর কাণছ সচ  ষেী! 

তমচ  নারী, তমচ  সণরা, য রূপী পমরুষ পাঠাও 

যার সণগ সরাসচর িন্দ্বযমদ্ধ হয়, তমচ  যাও! 

 ৃতময: চশাণনা ষচষ, চকন এই িঞ্চলতা, এখনও দু াস 

চিণত পাচর ওর সয়ম, এখনও রণয়ণছ ওর শ্বাস 

চকন তা থা াণব্ তমচ ? এই পৃচথব্ীর রূপ রস  

সরও চকছমচিন ওর প্রাপয, ওর নব্ীন ব্য়স  

চিগুে শচক্তণত সব্ চনণত পাণর, ততটমকম চনক 

সচ  ওণক চেহ চিণয় চঘণর রাখব্ জননী অচধক! 
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ষচষ: চক িায় চতা ার কৃপা? সচ  সচছ প্রাণের প্রহরী। 

চশষ চনশ্বাণসর সণগ লণড় যাই,  মচষ্ট  ণধয ভ্র রণক ধচর। 

এই চয তরল চব্ষ, এর  ণধয অণধিক জীব্ন, 

অথব্া অণধিক  ৃতময, চিচখ সচ  এর  ণধয 

চকান অধিাংশচট চজণত যায়, সচ  সচছ জীব্ণনর চিণক 

—চতা ার সন্তান চনই, রাক্ষচসনী, তাই তমচ  এই চশশুচটণক  

চনণয় জয়ী হণত িাও? 

রাক্ষচসনী, রাক্ষচসনী! 

 ৃতময: ষচষ, শান্ত হও  

ব্াব্লম: ব্াব্া, ব্ড় ব্যথা, তমচ  ব্যথা চশষ কণর িাও 

ষচষ: চিব্ চর, ব্াব্লম চসানা, চিচখ ডান হাত 

 ৃতময: ষচষ, চশাণনা 

ষচষ: িমপ! 

[ষচষ ইণেকশাণনর সমি ছমচরর ভচগণত ঢমচকণয় চিণলন ব্াব্লমর হাণত। ব্াব্লম দু’ ব্ার ব্াব্া 

ব্ণল চডণকই চথণ  চগল হঠাৎ। তার গলায় চসতাণরর তার চছাঁড়ার  তন চশষ শে হল। 

ষচষ চস চিণক একটমক্ষে িমপ কণর চিণয় চথণক চসচরেটা ছমণড় চফণল চিণলন।] 

 ৃতময: ষচষ, তমচ  চহণর চগণল 

ষচষ: (শান্ত ভাণব্) জাচন। ওর ব্যথা চশষ হণয় 

চগণছ 

 ৃতময: সণগই ব্ণলচছ চহণর যাণব্ 

ষচষ: চখলণত এণসচছ তাই সচ  জাচন চখলার চনয় , 

হারচজত সণছ। শুধম তমচ  সর চতা াণির য  

কখনও হাণরা না, শুধম জয় চনণয় িারুে উিাস। 

এব্ার চতা সমখী হণল? চনণয় যাও চশশুচটর লাশ। 

স ার প্রাণের টমকণরা এই চশশু 
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 ৃতময: সমখী নই, সমখী নই 

যতব্ার চজণত যাই, ততব্ার  ণন  ণন হাচর 

অনন্ত কাণলর  ণধয 

সচ  এক সমখশূনয নারী। 

এই হাত দুিঃখ চিণয় গড়া, চিাখ দুিঃণখর স াচধ 

এণসা ষচষ, তমচ  সচ  দু’জণনই একসণগ কাাঁচি। 

ষচষ: চতা ার চিাণখর জল, প্রচতচট চব্ন্দমই  ৃতময চব্ষ 

তমচ  যাও, স ার সন্তানচটণক চনণয় যাও 

চকন্তু সচ  চহণর যাইচন, এর পরও প্রচত অহচনিশ 

লণড় যাণব্ 

স ার ব্াব্লমর  ণতা সরও শত সহস্রণক চনচশ্চত ব্াাঁিাব্ 

কখনও চতা ার সণগ স ার লড়াই থা ণব্ না 

 ৃতময: চতা ার প্রচতিচন্দনী নই সচ , সচ  সচস কাণলর 

চনয়ণ  স স্ত সংগীত এণস থাণ  এক সণ  

গাণছর পাতারা ঝুণর যায় 

সকাণলর ফমলগুচল সণেণব্লা সমষ া হারায় 

ষচষ: এই সব্ চছাঁণিা কথা, ব্স্তা পিা সান্ত্বনার ভাষা  

শুনণল  াথায় রক্ত জ্বণল ওণঠ, যাও, যাও 

নাচক স াণকও সণগ চনণত িাও? 

চিব্ গলা চটণপ? 

 ৃতময: ছমাঁণয়া না, স াণক ছমাঁণত চনই 

চব্শুদ্ধ কম ারী সচ , চকানও জীচব্ণতর স্পশি 

এই ভাণগয চনই 

স ার এক াত্র সমখ পরাজণয় 

[হঠাৎ চযন ব্াব্লম ঘম  চথণক চজণগ উণঠ ব্াব্া, ব্াব্া ব্ণল ডাণক]  
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ষচষ: ব্াব্লম, ব্াব্লম, তমই চফণর এণসচছস? 

ব্াব্লম: ব্াব্া, সব্ ব্যথা চসণর চগণছ। 

ষচষ: সিঃ সিঃ, এ কী স্বপ্ন, নাচক সচতয? 

ষচষ, তমচ  ব্ীর চযাদ্ধা, হাণত তণলায়ার 

গব্ি িৃপ্ত  মখ চনণয় িাাঁচড়ণয় রণয়ছ, এই িৃণশয  

কী চয সমখ, কত সমখ হল চয স ার… 

ষচষ: অণধিক  ৃতমযর ঝুমাঁচক, অণধিক জীব্ন  

সচ  জীব্ণনর চিণক, সচ  চজচি জীব্ণনর চিণক! 

.  

এর পর ষচষ ও  ৃতময দু’জণন ব্াব্লমর দুপাণশ হাাঁটম চগণড় ব্ণস। দু’জণন দু’জণনর চিণক 

তাচকণয় থাণক। 

[এই কাব্যনাটকচট চকউ অচভনয় করণত িাইণল সণগ চলখণকর অনম চত চনওয়া 

প্রণয়াজন। অচভনণয়র স য় লাইনগুচল কচব্তার  তন নয়, গণিযর  তন স্বাভাচব্ক ভাণব্ 

উচ্চারে করা চযণত পাণর।] 
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 ালঞ্চ ালা — কাব্যনাটক  

  

এক চিণশ এক রাজা চছণলন। 

  

রাজার ভাণ্ডার ভরা  চে- াচেকয, হাচতশাণল কত হাচত, চঘাড়াশাণল কত চঘাড়া, রাণজয 

চনই িমচর-ডাকাচত, তব্ম রাজার  ণন ব্ড় দুিঃখ। তাাঁর চকাণনা সন্তান চনই। 

  

কত সাধম-সন্নযাসী, কত চযাগী সর চজযাচতষীর কাণছ পরা শি চনণলন রাজা। চকন্তু 

চকছমণতই চকছম হয় না। চশষ পযিন্ত রাজা চঠক করণলন, রাজযপাট চছণড় রানীণক চনণয় ব্ণন 

িণল যাণব্ন। রানীও  ণনর দুিঃণখ কাাঁিণত কাাঁিণত রাচজ হণয় চগণলন। সব্ চঠক ঠাক। 

চসই রাণত্র রাজা সর রানী চসানার পালণে পাশাপাচশ শুণয় সণছন, িণক্ষর জণল ব্মক 

চভণস যাণচ্ছ। চশষ রাণত চযই একটম ঘম  এণসণছ অ চন স্বণপ্নর  ণধয দু’জণনই শুনণত 

চপণলন দিব্ব্ােী: 

  

(কালপমরুণষর গান) 

  

চশাণনা চশাণনা  হারাজ, চশাণনা  হারান 

এখচন চযওনা চছণড় এই রাজধানী 

ভাণব্ন চিচখ  ণন  ণন কী কণরছ পাপ 

পাণপর খণ্ডন হণল যাণব্ অচভশাপ 

কাণর ব্া চিয়ছ দুখ কাণর চিণল ছাই 

কারাগাণর কারা সণছ, চভণব্ িযাণখা তাই 

হাণত চব্চড় পাণয় চব্চড় তব্ম কণর গান  

চক সণছ এ ন তার করহ সোন। 

চযই না গান চশষ হল, অ চন রাজা চজণগ উণঠ ব্লণলন, কী শুনলা , কী শুনলা । রানী, 

ওণঠা ওণঠা। 
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রানীও সণগ সণগ চজণগ উণঠ ব্লণলন, কী শুনলা , কী শুনলা । রাজা, সপচন কী পাপ 

কণরণছন? 

রাজা: রানী তমচ  কী পাপ কণরছ? 

রানী: চকছম চতা পাপ কচরচন সচ  চকছম চতা পাপ কচরচন। এ নকী এই জীব্ণন একটা 

চপাঁপণড় অব্চধ  াচরচন। না, না, ভমল ব্ণলচছ, একব্ার একটা চপাঁপণড়ণক জণল চছণড় 

চিণয়চছলম । 

রাজা: চছ, চছ, চছ, রানী, তমচ  একটা চপাঁপণড়ণক জণল চছণড় চিণয়চছণল? খমব্ অনযায়, 

ভারী অনযায়! সজ চথণক এই রাণজয সর চকউ চপাঁপণড়  ারণব্ না। 

রানী:  হারাজ, সপচন চকাণনা পাপ কণরনচন? 

রাজা: উহুিঃ! 

যচিও সচ  চলাক চ ণরচছ ব্হু 

চকন্তু চস চতা যমদ্ধ 

যমণদ্ধ তমচ  যা কণরা তা স স্তটাই শুদ্ধ। 

তণব্ 

সচতয কথা সজ ব্লণতই হণব্ 

চিাষ কণরচছ একটা 

কাণলা হাাঁচড়ণত ঘণষ চিণয়চছ হুণলা চব্ড়াণলর নাকটা। 

রানী: চছ, চছ, চছ, রাজা, সপচন চব্ড়াণলর নাক ঘণষ চিণয়ণছন? চস চয অনযায়, ভারী 

অনযায়। সজ চথণক চব্ড়াণলর নাক ঘষা চনচষদ্ধ।  

রাজা: রানী, তমচ  সর কী চিাষ কণরছ? 

রানী:  হারাজ, সর চতা চকছম না। সপচন সর কী চিাষ কণরণছন? 

রাজা: সর চকছম না। সর চকছম না। 

রাজা চিাঁচিণয় ডাকণলন,  ন্ত্রী।  ন্ত্রী। 

 ন্ত্রী তক্ষমচন হাচজর। 

 ন্ত্রী: িণ্ডব্ৎ হই  হারাজ। এত রাণত চডণকণছন, সজ স ার কী চসৌভাগয। 
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রাজা:  ন্ত্রী, কহ চিচখ  ন খমণল 

কখণনা  ণনর ভমণল 

সচ  চক কণরচছ চকাণনা পাপ? 

 ন্ত্রী: এ কী কথা শুচন সজ  

পাপ করণব্ন  হারাজ  

এ চয কাণন চশানাও  হাপাপ অচত 

চস জনয চতা স রা সচছ দতয়ার 

সণিশ চপণলই  াথা কাচট যার তার 

 হারাজ চতা সব্াকার অগচতর গচত। 

রাজা: ব্ণলা চিচখ সতয কণর। 

কারাগাণর সণছ ক’জনা? 

 ন্ত্রী: চকহ নাই  হারাজ  

প্রজারা সব্াই কণর সপনার ভজনা। 

রাজা: হাণত পাণয় চব্চড় তব্ম চক ব্া কণর গান?  

 ন্ত্রী (চিচন্তত) ব্চন্দিশায় গায় গান কার এ ন শণখর প্রাে? 

ওিঃ চহ  হারাজ,  ণন পণড়ণছ। এ চসই চকাটাল ব্যাটা।  

সাত ব্ছর সণগ তাণক সপচন কারাগাণর পাঠাণলন চিণয় 

হযাটা। 

রাজা: নগর চরণখ শুনশান। 

চকাটাল চকন গায় গান। 

ব্াচড় তাহার নিীর ধাণর 

যাণব্ চকন চস কারাগাণর? 

 ন্ত্রী: ভমণলই চগণছন  হারাজ 

চকাটাল অচত জাহাব্াজ  

জণলর ওপর চিণয় হাাঁণট 
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 মণখর ওপর কথা কাণট। 

চসই জনয সপচন একচিন রাগ কণর 

তাণক ভণর চিণলন চজলখানায়। 

রাজা: তাই নাচক, িণলা চতা চিণখ সচস চকাটালণক।  

.  

(ণকাটাণলর গান) 

চলাহা ঝুনঝুন চব্চড় ঝুন ঝুন  

শীণত কনকন চখণি িনিন  

 াচছ ভনভন ব্যথা টনটন 

গলা খনখন  াথা ব্নব্ন  

হাওয়া শনশন চরাি গনগন 

ব্াণজ ঠনঠন কাণজ ঢনঢন 

হণট হনহন… 

িূর ছাই সর  ণন পড়ণছ না। 

 ন্ত্রী: ও চকাটাল, চক এণসণছন, িযাণখা চ ণল চিাখ/  

চকাটাল: ওণর ব্াব্া, এ চয  হারাজ, জয় চহাক জয় চহাক।  

এ চযন রাণতর চব্লা সূযি, স ার জীব্ন ধনয।  

সণিশ করুন প্রভম এব্ার কী শাচস্ত চিণব্ন অনয! 

রাজা: সজ চথণক তমচ   মক্ত হণল 

সচ  জ্বণলচছ অণনক অনমতাপ অনণল। 

যাও, ব্াচড় িণল যাও 

খাও িাও, প্রাণের সনণন্দ গান গাও। 

তণব্ একচট অনমণরাধ চশাণনা 

 মণখর ওপণর কথা সর চযন চব্াণলা না কখণনা  

চকাটাল: কক্ষণনা না কক্ষণনা না 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাব্যনাটক । কাব্যগ্রন্থ 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সজ চথণক সর পাণয়র ওপণরও কথা কণব্া না। 

.  

কথক: পরচিন রাণত সব্ার রাজা সর রানী  

একই স্বণপ্ন শুনণলন দিব্ব্ােী। 

(কালপমরুণষর গান) 

চশাণনা চশাণনা  হারানী, চশাণনা  হারাজ 

চক ণন লচভণব্ পমত্র তা ব্চলব্ সজ  

চতন চিন চতন রাচত্র থাণকা উপব্াণস  

িতমথি প্রভাণত চযও  ালণঞ্চর পাণশ 

 ালণঞ্চ যমগল স  চসানার ব্রে 

চসই দুচট ফণল রাজা কচরও পারে।  

পাকা ফল রানী খাণব্, কাাঁিা ফল রাজা  

ভমল যচি কণরা তণব্, পাণব্ চফর সাজা। 

কথক: শুণন চসই দিব্ব্ােী 

সনণন্দ সটখানা হণলন রাজা সর রানী। 

উপব্াণস চকণট চগল চতনচট চিন রাত 

অব্ণশণষ এল চসই সনন্দ প্রভাত। 

ব্যাকমল হৃিণয় রাজা ছমটণলন  ালণঞ্চর পাণন। 

সণগ এল পাত্র চ ত্র চয চছল চযখাণন। 

চসই  ালণঞ্চ কচি পাতার নীণি এক চব্াাঁটায় দুচট স  

ফণল সণছ। একচট পাকা চসানার ব্রে, অনযচট কাাঁ… 

রাজা ছমড়ণলন চতর 

িতমচিিণক চস চক চভড় 

তব্ম স  চতা পণড় না। 

একচট নয় দুচট নয় 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাব্যনাটক । কাব্যগ্রন্থ 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চতর ছমড়ণলন শণয় শয় 

তব্ম স  চতা পণড় না। 

রাজা হুকম  চিণলন: চয পাণরা স  পাণড়া। তণব্ এক চব্াাঁটায় একসণগ দুচট 

থাকা িাই। নইণল রক্ষা নাই। 

কথক: পাত্র চ ত্র  ন্ত্রী চসনাপচতরা অচত উৎসাণহ স  পাড়ণত চগণলন। কারুর ধনমণকর 

চছলা চছাঁণড় চগল, চকউ গাণছ উঠণত চগণয় হাত পা ভাঙল, তব্ম স  পণড় না। চভণড়র 

এক চকাণে লমচকণয় চছল চসই চরাগা চলকচলণক চকাটাল। চস এব্াণর সা ণন এণস ব্লল, 

চকাটাল: যচি অনম চত পাই,  

স  দুচটণর নীণি না াই। 

পাত্রচ ত্ররা সব্াই চহ চহ কণর চহণস উঠল। একজন ব্লল, 

হাচত চঘাড়া চগল তল 

ফচড়ং ব্ণল কত জল 

কত এল জ্ঞানী গুেী 

এল এব্ার হাত-ব্াাঁধমনী। 

রাজা ব্লণলন: চিণখা চকাটাল। 

না পাণরা চতা শূল, পাণরা চতা শাল। 

চকাটাল:  াচর চতা গণ্ডার 

লমচট চতা ভাণ্ডার 

কািায় পড়ণল হাচত 

ব্যাণঙও  াণর লাচথ। 

কথক:  াচট চথণক কমচড়ণয় চনণয় চছাট্ট একচট পাথর 

চকাটাল এ ন  ন্ত্র পণড় সব্াই ভণয় কাতর 

চকাটাণলর  ন্ত্র: চক্রং চরং চি চত্রং 

ছক্কা না ফক্কা 

কথাচট চকউ কইণলই 
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অ চন পাণব্ অক্কা। 

চকাটাল চঢল ছমড়ণতই ঝুমপ কণর স  দুচট পড়ল রাজার পাণয়র কাণছ। সব্ার  াথা চহাঁট। 

রাজা গা চথণক চনণজর শালখানা চযই চকাটালণক চিণত চগণলন, অ চন  ন্ত্রী ব্লণলন, 

 হারাজ, চকাটাণলর চশষ কথাটার অথি কী? 

রাজা ব্লণলন: তাই চতা, তাই চতা, কী চযন ব্ণলণছ। চকাটাল ব্ণলা চতা সব্ার। 

চকাটাল: কািায় পড়ণল হাচত 

ব্যাণঙও  াণর লাচথ 

রাজা: অযাাঁ? চফর স ার  মণখ  মণখ কথা কও? 

 ন্ত্রী এই দুচব্িনীত চকাটালণক চজলখানায় ভণর িাও।  

তারপর রাজা একাই চঘাড়া ছমচটণয় িলণলন রাজপমরীর চিণক। চযণত চযণতহাণতর স  

দুচট একব্ার চিণখন, একব্ার রাণখন। একব্ার চিণখন, একব্ার রাণখন। চিণখ চিণখ 

সর সশ চ ণট না। চশষ পযিন্ত রাজা সর চলাভ সা লাণত পারণলন না, টপ কণর চখণয় 

চফলণলন একচট স ।  ণনর ভমণল রাজা চখণলন পাকা স চট সর কাাঁিাচট চিণলন 

রানীণক। 

রাজার চঘাড়ার শে শুণনই ব্যস্ত হণয় উঠণলন রানী। রাজা ব্লণলন, রানী, রানী, এই 

চিণখা এণনচছ চসই পর াশ্চযি ফল! 

.  

কথক: িশ  াস িশ চিন পণর 

জন্ম চনল রাজার ঘণর 

অপরূপ সমরূপ রাজকম ার। 

শত িাাঁি হার চ ণন যায় 

সারা অণগ অ ৃত গড়ায় 

এ নচট চিণখচন চকউ সর। 

রাজয জমণড় ধম ধা , নাি গান অচব্রা , কত ফমচতি কত  জা, িান ধযান করণলন রাজা, 

রানী চিণলন চষাড়শ উপািার, প্রজাণির সনন্দ অপার।  
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তার পর এল ছয় ষষ্ঠীর রাত। 

কথক: সাঁতমড় ঘর সণলা কণর সণছন রাজকম ার 

চসপাই  ন্ত্রী পাহারা চিয় চঘণর িাচর ধার 

সসণব্ন সজ কালপমরুষ চিণব্ন চতচন ললাণটর চলখন  

একব্ার যা চলখা হণব্ সর তা না হণব্ খণ্ডন  

ফমণলর  ালা, চসানার ঝুালর, জ্বণল চঘণয়র ব্াচত 

 া  াচস সর িাস-িাসীরা চজণগ চপাহাণব্ন রাচত। 

( চহলাণির কথাব্াতিা) 

রাত হল চনঝুম  

সব্ার চিাণখ চভণস এল সহসা কাল ঘম । 

(ণসপাই শান্ত্রীণির নাক ডাকার সওয়াজ) 

চতনচট প্রহর চপচরণয় চগল, এল কালপমরুষ 

চিখল না চকউ তাণর চসথায় কারুর চনই হুস। 

কালপমরুষ: চসানার ব্রে রাজকম ার হীণরর টমকণরা  ন  

হাণত পতাকা, পাণয় পদ্ম অচত সমলক্ষে 

যা চিব্ার তা সব্ই সণছ নতমন চক চলচখ? 

(হঠাৎ কালপমরুষ ি চকণয়) 

এ চক।। 

না, না, না, না, হায় হায় সচ  এক্ষমচন িণল যাই 

যা চিখলা  তারপর সর চলখার চকছম নাই। 

চসই ঘণরর িাণরর কাণছ শুণয় চছল  াচলনী  াচস। কালপমরুষ তাণক চডচঙণয় চযণতই 

পাণয়র চছাাঁয়া চলণগ চগল। অ চন চজণগ উণঠ চস পা চিণপ ধরল কালপমরুণষর। 

 াচলনী: রাজার দুলাল নয়ন চে ঘমণ  সণছ চস। 

দুয়াণর চগায়  াচলনী  াচস তাণর চডঙায় চক? 

চক তমচ  কও সতয কণর িসময চক িানব্ 
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চক ব্া অচভসচে তব্, চিব্ চক  ানব্? 

কালপমরুষ: ওণর  াচলনী, পা ছাড়, সচ  কালপমরুষ 

 াচলনী: রাজার দুলাল, নয়ন চে, রাঙা িাাঁণির কো 

কী চলচখণল না কচহণল পা ছাড়ব্ না  

কালপমরুষ: ওণর ছাড় ছাড় 

 াচলনী: কী চলচখণল না কচহণল ছাড়ব্ই না সর 

কালপমরুষ: নাণছাড়ব্ান্দা, জানাই শুধম চতাণর 

িািশ চিন পণরই কম ার যাণব্ যণ র চিাণর 

ফল কণরণছ অিল ব্িল 

পাকা ফলচট চনণজ চখণয়ণছ রাজা  

চসই ভমণল তার এ ন হল সাজা। 

চনণজর চিাণষ সমণখর সশা করল রাজা ছারখার 

 াচলনী তমই স ার পা ছাড়। 

 াচলনী: ব্াণরা চিন? হায় হায় হায় হায় 

সকণল চজণগ উণঠ কী হল কী হল ব্লণত লাগণলন। তারপর একটা কান্নার চরাল পণড় 

চগল। রানী  ূছিা চগণলন। 

রাজা: কণরচছ ভমল, কণরচছ পাপ 

শাচস্ত চনব্ তার 

িাই না এই রাজযপাট িাই না চকছম 

সর কত সশায় পূেি িাি 

এণনচছলা  ঘণর 

রাহুণত গ্রাস করণব্ তাণর 

ব্াণরা চিণনর পণর। 

হায় চনয়চত এ ন ক্ষমধা 

চশশুণর চনণব্ চকণড় 
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চিখব্ না চসই িৃশয সচ  

পৃচথব্ী যাব্ চছণড়। 

কথক:  ালণঞ্চর পাণশ রাজা ভূচ ণত শয়ান  

যচি না কম ার ব্াাঁণি তযচজণব্ন প্রাে 

পাত্র চ ত্র সব্াই কাাঁণি চকহ নাই ব্াচক 

রাজার দুিঃণখ চকাঁণি ওণঠ ব্ণনর পশু পাচখ 

তাই চিণখ কালপমরুণষর িয়া হল  ণন  

ব্রাহ্মণের চব্ণশ চতচন এণলন চসই ব্ণন। 

রাজা: চক সপচন চিব্য কাচন্ত চজযাচত িয় প্রভম? 

চ ার রাণজয সপনাণর চিচখ নাই কভম। 

কালপমরুষ: সচ  অত সাধারে ব্রাহ্মে 

চযথা চসথা ঘমচর চফচর যখন চযচিণক িায় প্রাে  ন। 

রাজা: গ্রহ তারা সণছ চযন তব্ চিণহ চ চশ 

অেকার িূর হল এল শুক্লা চনচশ 

সহসা চপলা  চিখা চকান পমেযব্ণল 

চনরাশায় সশা চযন শাচন্ত চশাকানণল 

ধন রত্ন সব্ চিব্, যত খমচশ িান 

সাঁতমণড় কম ার  ণর, তাহাণর ব্াাঁিান! 

কালপমরুষ: পূেিিাাঁি রাহুণত খায়, সূণযি গ্রহে হয় 

চব্ধাতার চব্ধান রাজা, চ ণথয হব্ার নয় 

রাজা: তা হণল চিখমন প্রভম, এই তণলায়ার 

এখচন ব্সাব্ ব্মণক চনজ প্রাে রাচখব্ না সর 

কালপমরুষ: সণর সণর, কণরা চক কণরা চক 

উপায় সণছ চক চকছম চিচখ  

যচি পাও সমলক্ষো কনযা এক িািশ ব্ষিীয়া  
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রাজকম াণরর সাণথ িাও তার চব্য়া  

সাঁতমণড় চব্ব্াহ হণল পমত্র রক্ষা পাণব্ 

ব্ধূ এণস চসব্া যণত্ন স্বা ীণর ব্াাঁিাণব্। 

.  

কথক: যাব্ার সণগ কালপমরুষ চনণলন একচট হীণর 

সকাশ পণথ চযণত চযণত চসই হীণরচট ছমণড় চিণলন  

নিীর অনয তীণর। 

(ঢাক চঢাণলর শে) 

কথক:  হানণন্দ রাজা চফরণলন নগণর 

ধ্বচন উঠল ঢাক-ণঢাল-কারা-নগণর 

িতমচিিণক ছমটল রাজার ির 

ব্াণরা ব্ছণরর কনযা সণছ কাহার ঘর 

সাত স মদ্র চতণরা নিী চপচরণয় কত রাণজয 

িূণতরা সব্ ঘমণর চব্ড়ায় এই জরুচর কাণযি 

চকন্তু হায়, চকাথাও চনই ব্াণরা ব্ছণরর কনযা 

যাাঁণির ঘণর সণছ তারাও চব্ব্াহ চিণত িান না 

ব্াণরা ব্ছণরর চ ণয়র সাণথ সাঁতমড় ঘণরর চছণলর হণব্ চব্ণয়  

যারাই চশাণন, তারাই হাণস চঠাাঁট  মখ চব্াঁচকণয়! 

তা হণল কী উপায়? 

রাজা-রানী-পাত্র চ ত্র সব্াই কণরন হায় হায় 

এচিণক চিন যায় 

রাজকম াণরর সয়ম চ াণট সর একচট  াত্র চিন 

স্বাসপ্রশ্বাস হণয় এণসণছ ক্ষীে  

( ালঞ্চ ালার গান) 

 ালঞ্চ ালা: সকাশ চথণক খণস পড়ল হীণর 
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চব্ণকলণব্লা চব্জন নিীর তীণর 

ও িাপা গাছ, ও চশফাচল, ব্লণতা চতারা ব্ল 

এই হীণরচট চকান চিব্তার এক চব্ন্দম চিাণখর জল? 

কথক: শুণন চসই গান 

সহসা সকমল হল রাজার পরাে 

নিী তীণর যান ছমণট উথাল পাথাল 

সশার তরগ হয় হৃিণয় উিাল 

চসখাণন— 

খাণটর দপঠায় সণছ ব্চস  

চসানার প্রচত া এক চযন স্বেিশশী  

পাণয়র নূপমণর তার ভ্র র গুেন  

গান শুণন  ণন হয় চকাচকল কমজন। 

তখন— 

রাজা: ওণক? ওণক?  ন্ত্রী, ব্ণলা, ওণক? 

চিব্ী না  ানব্ী, নাচক ভ্র  চিচখ চিাণখ? 

 ন্ত্রী:  হারাজ  

 ণন হয় এল ব্ড় শুভচিন সজ  

ওই সমলক্ষো কনযা, চকাটাণলর ব্ালা  

িািশব্ষিীয়া  াত্র রূপ-গুণের ডালা! 

রাজা: অযাাঁ? চসই চকাটাণলর কনযা? 

না, না, না, িাই না ওণক িাই না  

 ন্ত্রী:  হারাজ, স য় চতা সর চনই চ াণট 

 ন চঠক কণর চনন চনিারুে এ ন সংকণট 

রাজা: তণব্ যাও 

চকাটালণক কারাগার হণত দ্রুত  মক্ত কণর িাও 
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কী কচর চয চনরুপায়, চনয়চতণক চধক 

ফাচজল চকাটাল হণব্    দব্ব্াচহক! 

 ন্ত্রী: (কারাগাণর এণস) চকাটাল ভায়া চকাটাল ভায়া, 

চব্াঁণি সছ চক 

এব্ার চতা ার জনয জব্র খব্র এণনচছ 

চকাটাল: চব্ণিয় চিণন সাণপর হাাঁচি 

চজল খানাণত চব্শ চতা সচছ 

সসল কথাচট ব্ণলা চতা খমণল 

এব্ার ব্মচঝু িাপাণব্ শূণল? 

 ন্ত্রী: স য় নাই তাই সংণক্ষণপ জানাই 

রাজার চছণল হণব্ চতা ার জা াই 

হাত পাণয়র চব্চড় খমললা , শীর ব্াচড় যাও 

সাঁতমড় ঘণর ব্াসর হণব্, কনযাণর সাজাও! 

চকাটাল: চহ চহ চহ চহ চহ! 

চশাণনা চশাণনা পাড়া পড়চশ চক চকাথায় সছ চক চহ! 

 ন্ত্র পণড় চঢল ছমড়লা  ফল পাড়লা  সচ  

তাই সজ কনযার স ার রাজপমত্র স্বা ী  

রাজার চব্হাই হণত িিা , নজর-খাজনা চি 

চহ চহ চহ চহ চহ চহ! 

চকাটালনী, িার চখাল, ও চকাটালনী  

চতা ার কনযা হণব্ চয সজ রাজব্াচড়র ঘরনী 

চকাটালনী: না, না, না, না 

চিব্ না সচ  কনযা 

স্বা ী রইণলন কারাগাণর স রা কমাঁণড় ঘণর 

চকউ খব্রও চনত না এক নজণর 
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চছণলর সয়ম ব্াণরা চিন চ াণট। 

চিব্ না কনযা যচি ভাতও না চজাণট! 

 ালঞ্চ ালা:  াণগা তমচ  ব্ারে চকাণরা না, সচ  চযণত িাই।  

স ার কারণে যচি চকহ পায় প্রাে, তার চিণয় ব্ড় চকছম নাই!  

চকাটালনী: দুচখনীর ধন তমই, ওণর চতাণর কী কণর ছাচড় 

যণ র দুয়ার ও চয, নয় রাজব্াচড়! 

 ালঞ্চ ালা: কী কণরচছ পাপ যণ ণর শুধাব্ সচ  

চকন হচরণব্ন স ার জীব্ন স্বা ী; 

ব্াব্া তমচ  যাও, রাজাণর শুধাও সণগ  

িাচব্ সণছ চকছম যচি তার  ণন লাণগ 

ব্াসর শয়ণন সচ  যাব্ িণল সজই। 

চতনচট শণতি যচি চতচন হন রাচজ 

চকাটাল: কী কী চতনচট শতি সণছ ব্লণত শুচন  া চতার 

সঙমল তমণল নািাই যচি তাও নািণব্ন রাজা এ ন কাতর 

 ালঞ্চ ালা: চহাক না রাজার কম ার তব্ম স ার স্বা ী চকাটাল ঘণরর জা াই 

চব্ণয়র পণর একচট চিন এই কমচটণর সসা িাই। 

স ার হাণতর রাাঁধা অন্ন রাজা রানী চখণত িাইণব্ন চকনা  

ব্াসর ঘণর যা িাইব্ চ ণন চনণব্ন চকাণনা প্রে চব্না 

চকাটাল: চঠক চঠক ব্ণলচছস, চতনচট কথাই অচত নযাযয  

না যচি  াণনন রাজা উৎসণন্ন যাণব্ তার রাজয  

(রাজসভায় চকাটাল) 

চকাটাল:  হারাজিঃ 

রাজার রাজা চ াহন রাজা 

এক ব্ংশী হাজা এক ব্ংশী ব্াজা 

সজ হণলও চব্হাই কাল হণলও চব্হাই 
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শণতি সণছ চতন চতনচট নইণল চকাণনা কথা নাই 

প্রথ  শতিচট হল… 

রাজা: কী এতব্ড় চব্চিক নচ্ছার 

শতি চশানাণত িায় স াণক; 

হণব্ রাজার চব্হাই শুণন  াথা চঠক নাই 

চক চকাথায় সচছস চর ব্াাঁধ এণক; 

 ন্ত্রী, চকাটালণক ছমণড় চফণলা গণতি 

 রুক চস চব্-সিচপ শণতি 

শূণনয উচড়ণয় সণনা চ ণয়চটণক ওর 

এখচন চব্ব্াহ হণব্ না ফমরাণত এই চনচশ চভার 

কথক: না হল গায় হলমি, না ব্াজল সানাই 

চক ন এ চব্ব্াহ কনযাপক্ষ নাই 

চনই ফমল  ালা সতর গে 

চনঝুম  রাজপমরী অচত চনরানন্দ 

পমরুত  ন্ত্র পণড় ও  নণ া নণ া 

ব্র শুণয় কাাঁণি ওঙা, ওঙা, ওঙা  

ঘমরল সাত পাক চশশু স্বা ী ব্ণক্ষ 

নতমন ব্ধমচটর জল চনই িণক্ষ 

এণস ব্াসরঘণর চযই চখল চিল 

প্রলণয়র ঝুঞা এণস সকাশ ছাইল 

চস চক চ ঘ বৃ্চষ্ট সগুন চলচলহান  

প্রাসাি-কমচটর চভণঙ খান খান 

ওণঠ িতমচিিণক িারুে হাহাকার 

সৃচষ্ট ব্মচঝু যায় সব্ ছারখার 

 ূছিা যান রানী চিৌণড় সণসন রাজা 
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সভণয় ব্যাকমল যত চছল প্রজা 

ব্ধূ না এ ডাইচন চখল ব্মচঝু সব্ 

এচিণক রাজপমত্র চনথর নীরব্। 

রাজা ব্াসরঘণর এণস চিখণলন  রা স্বা ী চকাণল চনণয় িমপ কণর ব্ণস সণছন 

 ালঞ্চ ালা! 

রাজা: ডাইচন ডাইচন, 

িূর হণয় যা সব্িনাচশনী! 

 ালঞ্চ ালা: শতি চ ণনণছন  হারাজ 

ব্াসরঘণরণত সচ  যা িাইব্ সকচল চিণব্ন সজ  

সচ  শুধম এইটমকম িাই 

স্বা ীণক ব্মণক চনণয় ব্াচড় িণল যাই! 

রাজা: কী, এ ন সাহস রাক্ষসীর 

এখনও চয উণচ্চ চতালা চশর! 

স ার পমণত্রর প্রাে চখণয়চছস 

রাজপমরী, চিউল, প্রাকার চভণঙচছস 

সর চতার নাচহক চনস্তার 

ওণর চক সচছস, জ্বলন্ত চিতায় এই ডাইচনণক 

এখনই পমচড়ণয় চতারা  ার। 

.  

০২.  

ব্ণজ্রর গজিন সর প্রিণ্ড ঝুড়বৃ্চষ্ট। একিল চলাণকর চকালাহল। 

কথক: এত ঝুড় এত বৃ্চষ্ট। তব্ম জ্বণল চিতা 

জীব্ন্ত পমচড়ণব্ সজ চকাটালদুচহতা 

(সব্ার প্রিণ্ড শে) 

কথক: গুরু গুরু ওণঠ রব্,  াচট চকাঁণপ ওণঠ  
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হুড় মড় গাছ পণড়, নিী জল চছাণট 

শুরু হল ভূচ কম্প চক চকাথা পালায় 

তখন  ালঞ্চ ালা চিতা চছণড় যায় 

প্রােপণে চিল চিৌড় ঘন অেকাণর 

পচছল চশণষ এক ব্ণনর  াঝুাণর 

চব্রাট এক ব্ন চসইখাণন স্বা ী চকাণল চনণয় ব্ণস রইল  ালঞ্চ ালা।  

(ভূতণপ্রতণির শে) 

এক চপচত্ন: িাকম  িাকম  িাকম  চলা 

 ানমণষর গে পাইণলা। 

এক ভূত: ঐ চয চিচখ একটা খমচক 

ব্াচ্চা-ণকাণল কাাঁণি 

চপচত্ন: িাকম  িাকম  িাকম  িাকম  

পণড়ণছ চব্শ ফাাঁণি 

ওণর চক তমই ওণর চক তমই 

 ালঞ্চ ালা: চছলা  চকাটাল কনযা  ালঞ্চ ালা সচ  

কপাণলর চলখণন চপলা  রাজপমত্র স্বা ী  

ভূত: রাজপমতমণরর  াংস, সহা, তার তমলনা নাই 

চপচত্ন: চি চি চি, সণগ চখাকাটাণর খাই! 

 ালঞ্চ ালা: যচি ব্া চকছম পমেয কণর থাচক 

না কণর থাচক পাপ 

তা হণল চকউ ছমাঁণয়া না এণস স াণক 

চিব্ চয অচভশাপ 

ভূত ও চপচত্ন: ওণর ব্াপণর! 

এ চয অচভশাণপর ভয় চিখায় 

চপচত্ন: ও  ালঞ্চ ালা, চতার পচত ঘমণ  না যণ ? 
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 ালঞ্চ: ঘমণ ! 

ভূত: ব্ণল চক! চিাখ উলণট পণড় সণছ ও চখাকা চতা স াণির! 

চপচত্ন: ও  ালঞ্চ, ভাণলা কণর িযাখ, 

চতার পচত ঘমণ  না যণ ! 

 ালঞ্চ: ঘমণ ! 

ভূত: ব্ণল চক! চি চি সণগ ওর হাড়  াংস খাই 

তারপর ওণক চখাকা ভূত ব্ানাই! 

চপচত্ন: স াণির একটাও ছানা নাই! 

(িূণর দু’জন পমরুণষর গলার শে) 

চপচত্ন:  ালঞ্চ চলা, ব্ণস সচছস না? 

 ালঞ্চ: হযাাঁ 

চপচত্ন: পচত চিণয় কী করচব্  রা পচতটা চি না 

 ালঞ্চ: না 

.  

কথক: গে চপণয় সণস চধণয় সরও কত ভূত 

তারই  ণধয এল ছমণট দুই য িূত 

১নং য িূত: হণঠা হণঠা সব্ তফাত যাও 

স াণির চজচনস স াণির চনণত িাও 

(ভূণতরা চগাল াল করণত করণত চপচছণয় যায়)  

 ালঞ্চ: চক চতা রা? 

২য় য িূত: স রা কালিূত সর শালিূত 

১নং য িূত:  ালঞ্চ, যণ র সজ্ঞা, স্বা ী ছাণড়া  

 ালঞ্চ: নাও চিচখ চকণড় কী কণর পাণরা! 

যচি ব্া চকছম পমেয কণর থাচক 

না কণর থাচক পাপ 
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তা হণল চকউ ছমাঁণয়া না এণস স াণক 

চিব্ চয অচভশাপ! 

১নং য িূত: চহ চহ চহ চহ চহ চহ 

অচভশাণপর ভয় চিখায় এই চ ণয়টা চক চহ? 

চি  রা স্বা ী চি! 

 ালঞ্চ: পাই নাণকা ভয় চতা াণির এই ধ ণক 

চডণক চনণয় এণসা চতা াণির রাজা য ণক 

২য় য িূত: ওণর িািা, 

স রা ছাণপাষা প্রােী চনতান্তই যণ র । 

অচভশাপ চিণয় ব্ণস, এসব্ ঝুঞ্ঝাণট চনই কাজ 

সিণর জানাই চগণয় সব্, যা চব্াঝুার ব্মঝুণব্ন য রাজ! 

.  

(তারপর শন শন কণর ব্াতাস ব্ইণত থাণক, গাছপালা চনিম হণয় সণস। চফস চফস কণর 

শে চশানা যায়: ও  ালঞ্চ,  ালঞ্চ চলা,  রা পচতণক ছাড়, িযাখনা পণি উণঠণছ, ফমণল 

উণঠণছ, দুগিে চব্রুণচ্ছ, ওণক ছমণড় চফণল চি, চতাণক চসানা চিব্, হীণর চিব্, ভাণলা 

ভাণলা জা াকাপড় পাচব্, সহার চব্হার সমখ পাচব্)  

 ালঞ্চ: না, না, না! 

িূণর নূপমণরর ঝুম ঝুম  শে। ক্রণ  শে কাণছ এচগণয় এল। খমব্ চ চষ্ট গলায় একটা চ ণয় 

কথা ব্ণল উঠল: 

চ ণয়চট: চক এখাণন,  ালঞ্চ নাচক লা? তাই ব্চল 

চতাণত স াণত চছাট চব্লা চথণক কত গলাগচল 

তা চব্ান, ওটা চক চিখচছ পণড় সণছ চতার চকাণলর কাণছ  

ও া ও চয ব্াচস  ড়া! চফণল চি চফণল চি, ও চনণয় চক চখলণত 

সণছ? 

 ালঞ্চ: চক চর এল গত জনণ র চব্ান, সণগ চতা কখণনা চিচখচন  
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পচতণক ছাড়ণত ব্চলস চর তমই চকান চপ্রচতনী ব্া ডাচকনী? 

িূর হণয় যা! িূর হণয় যা! 

চ ণয়চট: সহা, চতার পচত;  াণগা তা ব্মচঝুচন, 

রাগ কচরস চন চব্ান  

যচি ভাণলা িাস তা হণল যা ব্চল  ন চিণয় সণগ চশান 

পচতণর স ার চকাণল চিণয় তমই িণল যা নিীর ওপাণর 

ওষমধ গাণছর পাতা চনণয় সয় তাণত সব্ চরাগ সাণর। 

 ালঞ্চ: চতাণর চিব্ পচত? চখণত িাস ব্মচঝু? চক তমই সব্িনাচশনী 

যত অসহায় হই তব্ম সচ  অকূল পাথাণর ভাচসচন। 

চিব্ অচভশাপ পমণড় হচব্ ছাই 

চ ণয়চট: না না, অত রাগ কচরস চন ভাই 

 ালঞ্চ: সাক্ষী চথণকা িন্দ্র তারা সাক্ষী চথণকা অেকার রাচত 

পচত যচি না ব্াাঁণি চতা চনচশ চশণষ হব্ সত্মঘাতী  

চ ণয়চট: ও  ালঞ্চ ালা, চিণয় িযাখ  

চভাণরর ব্াতাস এল 

দুিঃখ চনচশ ঘমণি চগল 

সর চতার চকাণনা চনই ভয় 

 ালঞ্চ: ও া, এণক? 

হণস্ত গণল ফমল  ালা 

চক চগা তমচ  ব্নব্ালা 

চিণখ খমব্ চিনা  ণন হয় 

কমকথা ব্ণলচছ কত 

 াথা চঠক চছল না চতা 

ক্ষ া কণরা স ায় ভচগনী 

ব্নণিব্ী: সকচল ব্মণঝুচছ সচ  চ াণটই রাচগ চন  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাব্যনাটক । কাব্যগ্রন্থ 

 40 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তমচ  চয  ালঞ্চ ালা ব্নণিব্ী সচ  

িযাণখা িযাণখা চিণয় িযাণখা জাণগ তব্ স্বা ী। 

(ব্াচ্চার চখলচখল হাচস) 

 ালঞ্চ ালা: ও া ও া এণয সচতয, এণয সচতয! 

ব্নণিব্ী: যা চব্ান, এব্ার ঘণর চফণর যা  

সহা চক সমন্দর চতার পচত, সচ  ওণর না  চিলা  

িন্দ্র াচনক! 

.  

কথক: ব্াতাস ব্ইণছ  ন্দ  ন্দ 

তাণত চযন িন্দণনর গে 

চ ণঠ চরাদ্দমর চসানার িাির 

গাণয় লাণগ চযন  াণয়র সির 

ফমণলর ব্াহাণর চিাখ যায় ভচর 

পাচখর কমজণন সমণরর লহরী 

 ালঞ্চ ালা যায় ব্নপণথ 

 ন চযন তার স্বগি জগণত 

িন্দ্র াচনক চকাণল শুণয় হাণস  

কত প্রজাপচত চঘাণর িার পাণশ 

(ব্াচ্চার চখলচখল হাচস) 

চকন্তু  ালঞ্চ ালা পথ ভমল করল। চনণজর রাণজয না চফণর চস সরও গভীর জগণল িণল 

চগল। সব্ার রাচত্র এল। 

 ালঞ্চ: এ চকান অণিনা চিশ, গহন কান্তার 

সব্ি অগ ব্ড় ব্যথা শচক্ত চনই সর 

(চশশুর কান্না) 

 ালঞ্চ: চকাথা ব্নণিব্ী, সই ব্ণল িাও তমচ  
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চক ণন চয পার হব্ এই ব্নভূচ  

(চশশুর কান্না) 

 ালঞ্চ: রাজপমত্র স্বা ী চ ার চসানার থালায় 

চকাথায় খাওয়াব্ তাণর, সচ  অভাচগনী 

এখন কাাঁণিন চতচন ক্ষমধার জ্বালায় 

ব্নব্ালা, ব্নব্ালা, চকাথায় ভচগনী! 

(িূণর ব্াণঘর গজিন) 

 ালঞ্চ: চক চকাথায় সছ সব্ চিব্ণিব্ীগে 

চিণত পাচর চনণজর জীব্ন  

যচি এক চফাাঁটা দুধ পাই 

চকাণনাক্রণ  পচতণর ব্াাঁিাই। 

ব্াঘ: হালম ! হালম ! 

কাছাকাচছ  ানমণষর গে চপলম ! 

ব্াচঘনী: হালম ! হালম ! 

এই চতা গাণছর তলায় চিখলম  

ফমটফমণট এক চ ণয়র সাণথ চছাট্ট একচট ব্াচ্চা  

চশকার অচত সাচ্চা। 

ব্াঘ: সচ  চ ণয়টাণক খাই, তমচ  ব্াচ্চাটাণক খাও 

 ালঞ্চ: ব্াঘ া া, ব্াঘ া া, একচট চ নচত কচর চশাণনা 

স ার চসায়াচ  অচত চশশু, এণর চখণয় লাভ চনই চকাণনা 

এণক চতা রা চছণড় িাও 

তার ব্িণল স াণক খাও! 

ব্াঘ: এই চর  াচট করণল, প্রথণ ই  া া ব্ণল চডণক চফলণল 

ভাগনীণক এখন চক কণর খাই 

তা হণল সর কাজ নাই 
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িণলা ব্াচঘনী, অনয চশকাণর যাই! 

ব্াচঘনী: সহা চর, চতা ার স্বা ী এ ন চশশু চহন  

তাণর চনণয় এই ব্ণন এণসছ  া চকন? 

 ালঞ্চ: ভাগয যচি  ন্দ হয় 

সব্ পথই ভমল হয়! 

ব্াঘ: িণলা িণলা, স রা অনয চশকাণর যাই রাত রণয়ণছ ব্াচক  

ব্াচঘনী: িাাঁড়াও, স রা িণল যাব্, এরা খাণব্টা কী? 

 ালঞ্চ: ব্যার হণলন  া া, তমচ  চ ার  া ী  

ব্ণল িাও, কী কণর ব্াাঁিাব্ চ ার স্বা ী  

ব্াচঘনী: তাই চতা! এণির ব্াাঁিাব্ার কী উপায়? 

 ানমণষর ছানা কী খায়? 

 ালঞ্চ: উপায় একচট সণছ  াত্র 

যচি পাই দুধ এক পাত্র 

ব্াঘ: দুধ? দুধ? সহা ব্াছা, স্বা ীণক খাওয়াচব্? 

গ্রা  চথণক ধণর সচন তণব্ একটা গাভী! 

ব্াঘ সর ব্াচঘনী ডাকণত ডাকণত িণল চগল তারপর  ালঞ্চ ালা স্বা ীণক সান্ত্বনা চিয়। 

 ালঞ্চ: িাাঁণির গাণয় চ ঘ জণ ণছ ফমাঁ চিণয় সরাই 

সাথী সণছ ব্ণনর ব্াতাস চকাণনা চিন্তা নাই 

দুণধর নিী ক্ষীণরর সাগর চপণঠ পমচলর পাহাড় 

এখচন চতা ায় এণন চিব্ কী িাই ব্ণলা সর? 

সব্ার ব্াঘ-ব্াচঘনীর গজিন। ওরা চফণর এণসণছ। 

 ালঞ্চ: কী হল ব্াঘ া া, দুধ চপণল না? 

ব্াঘ: গ্রা  অণনক িূণর, 

তাণত চিচর হণব্ দুধ সনণত 

হাণতর কাণছই রণয়ণছ চতা ব্াচঘনী, 
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তার দুধ দুণয় চন না, ভাচগনী 

 ালঞ্চ: ব্াণঘর দুধ? 

ব্াচঘনী: িযাখ না খাইণয়! চিখচব্ কত শচক্ত ান  

হণব্ চতার চসায়া ী চযন কাচতিণকর স ান। 

িযাাঁক চিাাঁক কণর দুধ চিাওয়াণনার শে। চসই দুধ চখণয় িন্দ্রকম ার চহণস ওণঠ। 

কথক: ব্ণনর  াণঝু কমচটর চব্াঁণধ থাণক  ালঞ্চ ালা  

িন্দ্র াচনক পচত তাহার রূণপ গুণে িশ চিণক উজালা  

সিাই তাণির চঘণর রাণখ পশু পাচখ চসথায় চছল যত 

সব্ার  াণঝু  ানমষ দুচট চয ন চ ৌিাণকর  ধমর  ণতা। 

ব্াণঘর দুণধর এ চন গুে ব্াঘ-ব্াচঘনী এ ন প্রচতপালক 

উচনশ চিণনই রাজার কম ার হল চযন িশ ব্ছণরর ব্ালক।  

 ালঞ্চ ালা: এই এই চকাথা চগণল? প্রােপচত, চযও না! 

িন্দ্র াচনক: টমচক;  ালঞ্চ ালা স ায় ধরণত পাণরা না! স ায় ধরণত পাণর না। 

 ালঞ্চ: অত িূণর চযও না প্রভম! চব্পি হণত পাণর! 

িন্দ্র াচনক: এই তমচ  প্রভম ব্ণলা 

তমচ  স ার চক? 

ব্ণলা না, তমচ  স ার চক? 

 ালঞ্চ: চছলা  কাহার কনযা সচ  চগলা  কাহার ঘণর 

স্বপন স  চসসব্ কথা খাচনক  ণন পণড় 

িন্দ্র াচনক: কী সণছ এই ব্ণনর চশণষ, ওণগা কনযা ব্ণলা না!  

জগল সর ভািাণগ না িূণর চকাথাও িণলা না! 

 ালঞ্চ: িূণর চযণত ভয় হয়, পাণছ চকউ চকণড় চনয় চতা াণক  

িন্দ্র াচনক: চক সব্ার চকণড় চনণব্? চকনই ব্া চকণড় চনণব্ স াণক? 

কী সণছ ব্ণনর চশণষ, স ার ব্াপ- া থাণক চকাথায়? 

যচি তমচ  পথ চিণনা, িণলা তণব্ িণল যাই চসথায় 
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 ালঞ্চ: ভয় হয়, িূণর চযণত ভয় জাণগ  ণন। 

চকন যাব্, তার চিণয় কত সমণখ সচছ এই ব্ণন। 

.  

কথক: চকন্তু  ালঞ্চ ালার এই সমখ সর চব্চশচিন সইল না 

একচিন চসই পণথ এণস হাচজর হল  াচলনী  াচস৷ 

 াচলনী: চিনা চিনা লাণগ চযন, ওণগা কনযা চতা ার কী না ? 

 ালঞ্চ: সচ  চসই  ালঞ্চ ালা,  াচলনী  াচস চতা ায় প্রো  

 াচলনী: চিতায় পমণড়  চরস চন তমই? চক ন কণর চব্াঁণি চফণর এচল? 

সণগ এই ব্ালকচট চক? এণক সব্ার চকাথায় চপচল? 

হাণত পতাকা, পাণয় পদ্ম, চছণলচট ব্ড় সমলক্ষে  

সণন্দহ চনই এ স াণির রাজপমত্ত্বর চব্লক্ষে! 

ওণর ওণর কী সনন্দ, কী সনন্দ সজ  

লক্ষ টাকার পমরস্কার স ায় চিণব্ন  হারাজ! 

িল, িল, িল… 

কথক: তারপর চতা  াচলনী  াচসর হাত ধণর  ালঞ্চ ালা সর 

িন্দ্র াচনক চফণর এল রাণজয। রাজা রানী চশাণক তাণপ  

সধ রা হণয় চছণলন, খব্র চপণয় সনণন্দ লাচফণয় 

উঠণলন। রাজয জমণড় শুরু হল উৎসব্। চকন্তু 

 ালঞ্চ ালা: এ ন সমণখর চিণন কাাঁণপ চকন ক্ষণে ক্ষণে  

স ার চিাণখর দুচট পাতা 

চব্পি সণছ চক সণরা, চকউ ব্ণল চিণত পাণরা  

চকাথায় স ার চপতা  াতা? 

 হারাজা 

(ঢাক চঢাণলর  হড়া,  ালঞ্চ ালার কথা চকউ শুনণছ না।) 

 ালঞ্চ:  হারাজ, সণছ চ ার চকছম চনণব্িন 
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রাজা: হণব্ হণব্ পণর শুনব্ খন  

 ালঞ্চ:  হারাজ, চকাথায় স ার চপতা  াতা? 

রাজা: সণছ তারা ভাণলা সণছ, পণর শুণনা চসসব্ কথা!  

 ালঞ্চ:  হারাজ, যচি অনম চত পাই 

একব্ার সণগ যাই    চপতৃগৃণহ 

রাজা:, , যাও না, িণল যাও, যতচিন খমচশ 

থাণকা চসথা চগণয় 

 ালঞ্চ:  হারাজ, সচ  একাকী যাব্ চক অতিূর পথ 

এ ন গহন রাণত 

কথা চছল চসই িীণনর কমচটণর রাজার কম ার 

যাণব্ন স ার সাণথ 

রাজা: কথা চছল? কার কাণছ? 

 ালঞ্চ: সরও দুচট শতি ব্াচক সণছ  

রাজা: শতি? এ ন সাহস চক চতার রাজাণক চশানাস শতি 

চক চকাথায় সচছস, এই ডাইচনর িমণলর  মচঠটা ধর চতা! 

 ন্ত্রী: চস চক  হারাজ, এ চ ণয়চট রাজব্াচড়র পমত্রব্ধূ 

চপতার কমচটণর একব্ার চযণত অনম চত িায় শুধম! 

রাজা: এত সণয়াজন এত উৎসব্ চছণড় 

স ার কম ার িণল যাণব্ সজ চকাটাণলর কমাঁণড় ঘণর? 

চতা রা শুণনছ এই চ ণয়চটর সহ্লাি 

যাও এক্ষমচন চডণক সণনা জহ্লাি! 

চকাটাণলর চ ণয় চব্ষ  কমচটলা সণগ থাকণতই জাচন! 

চিণখা ভাণলা কণর এ  ায়াচব্নীর সসল চিহারাখাচন 

রাজকম াণরর সাণথ চছল কত ব্য়ণসর ব্যাব্ধান 

কী কণর ব্া সজ হল দুইজণন এ ন স ান স ান? 
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ডাইচন ছাড়া চক সর চকউ পাণর ঘটাণত এসব্ কাণ্ড 

যাও জহ্লাি, ব্ণন চনণয় চগণয় চকণট চফণলা ওর  মণ্ড! 

কথক:  াথাচট  মচড়ণয় চঘাল চঢণল চিণয়  ারণত  ারণত তাহাণর 

ঘাতণকরা চব্াঁণধ চটণন চনণয় এল খমব্ উাঁিম এক পাহাণড় 

চব্ষ  গভীর খাণির  ণধয চঠণল চফণল চিল সণজাণর 

 ালঞ্চ ালা খাণির  াথায় ঝুমণল চথণক কাাঁণি অণঝুাণর। 

( ালঞ্চ ালার কান্না) 

এক চিন যায়, দুচিন যায়, চতন চিন যায়… 

তারপর চসখাণন এণলন ব্নণিব্ী 

ব্নণিব্ী: গাণছর  াথায় শুণয় শুণয় 

কাাঁিণছ চিচখ একচট চ ণয়, 

তমচ  চক? 

 ালঞ্চ: চকউ নাই যার এ সংসাণর 

সব্ চগণছ যার ছাণর খাণর 

সচ  চস! 

ব্নণিব্ী: ও া, এণয  ালঞ্চ, চ ার চব্ানচট 

কী কণর হল িশা চতা ার এ নচট 

খমণল কও চতা সব্! 

 ালঞ্চ: চকছমই চতা চনই জানাব্ার 

সমখ-দুিঃখ চকাণনা চকছম সর 

এখন কচর না অনমভব্। 

ব্নণিব্ী: হুাঁ, এব্ার সব্ ব্মণঝুচছ  

ধযান চনণত্র সব্ চকছম চিণখচছ  

চসই রাজা এত পাপী, এত অকৃতজ্ঞ? 

তার রাণজয এখচন ব্াধাব্ িক্ষযজ্ঞ! 
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সয় চতা চর চসংহ, হস্তী, ভিমক, ব্যার 

চক চকাথায় রণয়চছস িণল সয় শীর! 

(নানারক  জন্তুজাণনায়ারণির ডাক। এর  ণধয ব্াঘ-ব্াচঘনী ডাকণত ডাকণত কাণছ 

সণস।)। 

ব্াঘ: এ চতা চিচখ  ালঞ্চ ালা স ার ভাচগনী 

চিনণত চপণরচছস এণক ব্াচঘনী? 

ব্াচঘনী: চকন, চিনব্ না ওণক সচ  

ও  ালঞ্চ, চগল চকাথায় চতার চসায়া ী? 

( ালণঞ্চর কান্না) 

ব্নণিব্ী: চতারা সব্াই সাণথ কণর  ালঞ্চণক চনণয় যা  

চিচখস চযন উচিত শাচস্ত পায় চস পাপী রাজা! 

কথক: ব্যার ব্াচহনী  ালঞ্চ ালা সরও সব্ সণস সণগ 

নখী ও শৃঙ্খী যত প্রােী চছল ধায় সণব্ রে রণগ 

তাই চিণখ চসই রাজার রাণজয পণড় চগল হুড়াহুচড় 

প্রজারা সভণয় চয-ণযচিণক পাণর চিৌড় চিল ঘর ছাচড় 

চশণষ রাজা এণস অচত িীন চব্ণশ িাাঁড়াণলন করণজাণড় 

রাজা: (কচম্পত কণণ্ঠ)  ালঞ্চ ালা, ওণগা  া  ালক্ষ্মী ক্ষ া কণরা 

তমচ  চ াণর 

(ব্াণঘর গজিন) 

 ালঞ্চ: সণর রাণখা রাণখা স াণক প্রো  করণত িাও 

অরণেযর ভাই ব্েম, এব্ার অরণেয চফণর যাও। 

কথক: তারপর? 

ভয় িূর হল, ঘণর চফণর এল পলাতক প্রজা সণব্ 

এ রাজযখাচন চ ণত ওণঠ চফর নতমন  ণহাৎসণব্ 

চকছমচিন পণর রাজা সন্নযাস চনণলন, চগণলন ব্ণন 
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িন্দ্র াচনক সব্াকার চপ্রয় ব্সল চসংহাসণন  

 ালঞ্চ ালা চস চিণশর রানী রূণপ গুণে সণলা করা  

এ ন চস চিশ হাচসণত খমচশণত সকণলর  ন ভরা। 
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