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প্রথম দৃশ্য 
  
[অন্ধকার মঞ্চ। শেদীর মত একদ্বি স্থান। শকউ একজন গদ্বেথত ভদ্বিতত েতস আতে শসখাতন। 
মঞ্চ ক্রতম ক্রতম আতলাদ্বকত হতে। ভারী ও গম্ভীর গলায় শনপথয শথতক শকউ একজন কথা 
েলতে।] 
  
 শনপথয কণ্ঠ: মদ্বহম গত়ের মহামানয রাজা প্রজাতদর অেস্থা স্বচতে শদখোর জতনয পতথ 
শনতমদ্বেতলন। সন্ধযার আতগই তার রাজপ্রাসাতদ শেরার কথা দ্বতদ্বন দ্বেরতলন না। পথ হাদ্বরতয় 
ভূষদ্বি মাতে েতস রইতলন। রাত ো়েতত লাগতলা। আমাতদর আজতকর গল্প মদ্বহম গত়ের 
নৃপদ্বতর গল্প। গল্প শুরু করদ্বে এইভাতে– এক শদতশ্ এক রাজা দ্বেল। 
  
[কতয়কজন শেতল ও দুদ্বি শমতয় সমতেত কতণ্ঠ গাইতত থাকতে। সদ্বিদ্বলত কতণ্ঠর দ্বেলদ্বিত 
সুতরর গান ক্রতম উচ্চগ্রাতম উেতে। শদখা যাতে মঞ্চ আতলাদ্বকত হতে।] 
  
একতদতশ্ এক রাজা দ্বেল। 
  
 হাতীশ্াতল হাতী দ্বেল। 
  
শ া়োশ্াতল শ া়ো দ্বেল। 
  
িাকশ্াতলতত িাকা দ্বেল। 
  
একতদতশ্ এক রাজা দ্বেল। 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নৃপতি । উপনযাস  

 3 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

  
একতদতশ্ এক রাজা দ্বেল। 
  
 [মঞ্চ আতলাদ্বকত। উপদ্বেষ্ট রাজাতক শদখা যাতে দ্বেমষথ ভদ্বিতত েতস আতেন। মতঞ্চর অনয 
প্রান্ত শথতক একজন শেদ্বরতয় এতস শেদীতত উপদ্বেষ্ট রাজাতক অোক হতয় শদখতে।] 
  
 [প্রায় অন্ধকার মতঞ্চ প্রতেশ্ করতে শচার। তার গাতয় কাাঁথা, এক হাতত একদ্বি পুিদ্বল। 
অনয হাতত দ্বেদ্ব়ে। হাতত দ্বকেু থাকতে না দ্বকন্তু দ্বেদ্ব়ে শিতন শিতন আসতে এমন একদ্বি ভদ্বি 
করতে। হোৎ শস রাজাতক শদতখ থমতক দাাঁ়োতে। দু’পা দ্বপদ্বেতয় আসতে।] 
  
রাজা : শতামার নাম, শতামার পদ্বরচয়? 
  
প্রজা : হুজুর আমাতর দ্বজগাইতততেন? আমার নাম হইল দ্বগয়া…. 
  
 রাজা : তুদ্বম দ্বক আমাতক দ্বচনতত পারে? 
  
 প্রজা : আপতনতর দ্বচনুম না! কন দ্বক আপতন? শহ-তহ-তহ-। 
  
রাজা :ততামার স্পর্থা শদতখ অোক হদ্বে। আমাতক দ্বচনতত শপতরও কুদ্বনথশ্ করদ্বন! আোর 
দাাঁত শের কতর হাসে। রাজার সামতন হাসতত হতল তার অনুমদ্বত লাতগ তাও জান না? 
  
প্রজা : আপতনতর দ্বচনতত পাদ্বর নাই। আল্লাহর কসম হুজুর এটু্টও দ্বচদ্বন নাই। 
  
ে়ে আন্ধাইর। 
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 রাজা : দ্বচনতত পারদ্বন। 
  
 প্রজা : শে না। আন্ধাইতর রাজার শচহারা শযমুন, শচাতরর শচহারাও শতমুন। 
  
 রাজা : তুদ্বম দ্বক কর? 
  
প্রজা : রাজা সাে, আদ্বম একজন শচার। 
  
রাজা : [স্তদ্বম্ভত] শচার? 
  
প্রজা : শজ হুজুর। আমার োপও শচার দ্বেল আর হুজুর আমার দাদা… 
  
রাজা : যাও যাও। আমার সামতন শথতক চতল যাও। একজন শচার কথা েলতে আমার 
সতি! [তচার পাতয় পাতয় সতর যাতে। রাজা হোৎ মত েদলাতেন] এই শচার। 
  
শচার : রাজা সাে ডাকতলন? 
  
রাজা : আদ্বম শভতে শদখলাম শচার হতলও তুদ্বম আমার প্রজা। এেং প্রজা হতে সন্তানতুলয। 
কাতজই তুদ্বম আমার সন্তান। দ্বেক েতলদ্বে দ্বকনা েল? 
  
শচার : এক্কোতর খাাঁদ্বি কথা কইতেন। হুজুর আপতন আমার দ্বপতা। 
  
 রাজা : তুদ্বম আমাতক মদ্বহম গত়ের রাজপ্রাসাতদ দ্বনতয় শযতত পারতে? 
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শচার : তা পারুম দ্বকন্তু হুজুর আপদ্বন এই মাতের মইতর্য কযামতন আইতলন? 
  
আপতনর সসনয সামন্ত কই? মুকুি কই? হাতী শ া়ো কই? মন্ত্রী সােরা কই? 
  
রাজা : শতামার সতি শখাশ্-গল্প করার আমার শকান ইো শনই। 
  
শচার : হুজুতরর কাতে অস্ত্রপাদ্বত দ্বকেু আতে? ততলায়ার, েুদ্বর, চাকু? 
  
 রাজা : প্রজারা আমার সন্তাতনর মত। ওতদর কাতে আদ্বম দ্বনরস্ত্র অেস্থায় শযতত পেন্দ 
কদ্বর। [তচার তার ঝুদ্বল হাতত়ে ভয়াল-দশ্থন একিা শোরা শের করতে।] আমাতক দ্বেকমত 
রাজপ্রাসাতদ শপৌঁতে দ্বদতল প্রচুর ইনাম পাতে। শতামার হাতত ওিা দ্বক? [তচার শোরার র্ার 
পরীো করতে] হাততর এই দ্বজদ্বনসিা শেতল দাও। 
  
শচার : [তহতস উেতে] 
  
রাজা  : হাসে শকন? 
  
শচার : দ্বজদ্বনসিার মইতর্য জের র্ার। আর এইিা োর করদ্বে হুজুর আপনার জইতনয। 
শসতরে আপনার জইতনয। 
  
 রাজা  : [রাজা স্তদ্বম্ভত ও ভীত।] আমার জতনয? 
  
শচার : শে হুজুর। যদ্বদ শকউ আপতনতর আক্রমণ কতর। দুষু্ট শলাতকর শতা হুজুর শদতশ্ 
অভাে নাই। শদশ্ ভদ্বতথ দুষু্ট শলাক- এই জইতনয এই দ্বজদ্বনস। 
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রাজা : ও তাই েল। ওিা তাহতল সতিই রাখ–শেলার প্রতয়াজন শদদ্বখ না। শতামার নাম দ্বক 
শযন েলদ্বেতল? 
  
 শচার : মজনু। মাইনতস ডাতক মজনু শচারা। 
  
রাজা : শতামাতক দ্বকন্তু ভদ্রতলাতকর মতই শদখাতে, শচার েতল মতন হতে না। 
  
শচার : [তহতস উেতে] 
  
রাজা  : হাসে শকন? 
  
শচার : শেয়াদেী মাপ কতরন হুজুর। এই কান র্রলাম আর যদ্বদ হাদ্বস। 
  
রাজা : না না দ্বেক আতে। হাসতত ইতে হতল হাসতে। আমার অনুমদ্বত লাগতে না। 
  
শচার : হুজুতরর দয়ার শ্রীর। 
  
 রাজা  : রাজপ্রাসাতদ শপৌঁতেই শতামার জতনয জায়গীতরর েযেস্থা করে। পঞ্চাশ্ একর 
লাতখরাজ জদ্বম। এতত চলতে? 
  
শচার : হুজুতরর অসীম দয়া। 
  
রাজা : দ্বেক আতে, ওিাতক একশ্ একর কতর দ্বদদ্বে। একশ্ দ্বে া লাতখরাজ জদ্বম। 
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শচার : শগাস্তাকী মাপ হয়। হুজুর দ্বকন্তু দ্বে ার কথা েতলন নাই। হুজুর েতলদ্বেতলন একশ্ 
একর। 
  
রাজা : ও আো। আমার কাতে দ্বে াও যা একরও তা। শতামার যা পেন্দ তাই হতে। 
একশ্ একর। 
  
শচার  : হুজুর তাহতল চতলন, রওনা শদই। শমলা দূতরর পথ। 
  
 রাজা : আমার পতে শহাঁতি যাওয়া সম্ভে নয়। জুততা হাদ্বরতয় শগতে। দ্বক করা যায় েল 
শতা? এ শতা একিা সমসযা হতয় দাাঁ়োল। 
  
শচার : হুজুর দ্বক আমার দ্বপতে উেতত চান? 
  
 রাজা : শতামার যদ্বদ কষ্ট না হয়। কষ্ট হতে? শতামার শ্রীরও শতা খুে মজেুত মতন হতে 
না। অকারতণ কষ্ট দ্বদতত চাই না। 
  
শচার :তে না। শকান কষ্ট নাই। উতেন হুজুর। [রাজা দ্বপতে চ়েতেন] মােুতদ এলাহী, ওজন 
শতা কম না। 
  
রাজা  : কষ্ট হতে? 
  
শচার :  না হুজুর। আরাম লাগতাতে। হুজুতরর শ্ইলডা মাখতনর মত নরম। ে়ে আরাম 
হুজুর। 
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রাজা : আতস্ত আতস্ত যাতে। শকান তা়ো শনই। ঝাাঁকদ্বন শদতে না। আমার ঝাাঁকদ্বন সহয হয় 
না। 
  
শচার :তে আইো। খুে আতস্ত যামু। 
  
রাজা : শতামার শযন দ্বক নাম েলতল? 
  
শচার  : মজনু। 
  
 রাজা : মজনু, শেশ্ সুন্দর োতাস দ্বদতে। এিা দ্বক েসন্তকাল? 
  
শচার  : এইডা হুজুর শ্ীতকাল। 
  
রাজা : না, না, না। শ্ীতকাল হততই পাতর না। আদ্বম েুতলর ঘ্রাণ পাদ্বে। তুদ্বম পাে না? 
  
শচার  : শে না হুজুর, আমার সদ্বদথ। [নাক ঝা়েতে] 
  
 রাজা : শতামার নামিা শযন দ্বক? 
  
শচার : মজনু। 
  
রাজা : মজনু, তুদ্বম গান জান? 
  
শচার : হাাঁপাতত হাাঁপাতত দ্বে না হুজুর। 
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রাজা : আমার কদ্বেতা দ্বলখতত ইতে হতে মজনু। 
  
মজনু : হুজুর, এটু্ট নাতমন দ্বপে থাইকযা। 
  
রাজা  : কষ্ট হতে? 
  
মজনু : শকান কষ্ট না, তয় হুজুর দমিা েন্ধ হইয়া আসতাতে। এটু্ট নাতমন। [রাজা নামতেন। 
মজনু ে়ে ে়ে কতর শ্বাস দ্বনতত থাকতে। জামা খুতল শস দ্বনতজতক প্রেল শেতগ োতাস 
করতত থাকতে। মতঞ্চ একজতনর শপেতন একজন দল শোঁতর্ প্রতেশ্ করতে। তাতদর দলপদ্বত 
এক েৃদ্ধ] 
  
রাজা: ওরা কারা? মজনু, দ্বজতেস কর ওরা কারা? 
  
মজনু : [উচ্চস্বতর] শতামরা শক? 
  
েৃদ্ধ : আমরা শহতমপুতরর প্রজা। 
  
রাজা : শতামার শকাথায় যাও? 
  
মজনু: [উচ্চস্বতর] শতামার শকাথায় যাও? 
  
েৃদ্ধ  : আমরার শপতি ভাত নাই, 
  
এই কথািাই– রাজা সােতর দ্বনতজর মুতখ েলতত চাই। 
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তরুণী : রাজা সােতর েলতত চাই। আমরার শপতি ভাত নাই শ্ীত প়েতে আকাশ্-পাতাল 
শ্ীতত কষ্ট পাই। 
  
রাজা : শহতমপুর কতদূর? 
  
সকতল : শহতমপুর-অতনকদূর! 
  
রাজা : এই সামানয কথা েলোর জতনয এতদূর শথতক এতসে? 
  
সকতল : ভাততর কষ্ট ে়ে কষ্ট এর উপতর কষ্ট নাই। 
  
েৃদ্ধ : এই কথািাই রাজা সােতর দ্বনতজর মুতখ েলতত চাই। 
  
মজনু : অত কথা শুনোর সময় রাজা সাতের নাই। 
  
সকতল : কথা েলতত চাই। আমরা কথা েলতত চাই। 
  
তরুণী : রাজা সােতর েলতত চাই। আমরার শপতি ভাত নাই ভাততর কষ্ট ে়ে কষ্ট এর 
উপতর কষ্ট নাই। এই কথািা রাজা সােতর দ্বনতজর মুতখ েলতত চাই। 
  
সকতল : কথা েলতত চাই। আমরা কথা েলতত চাই। 
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[এই সুতর গান গাইতত গাইতত তারা এদ্বগতয় যাতে। মজনু দ্বপে োাঁকা কতর দাাঁ়োতে। রাজা 
দ্বচদ্বন্তত মুতখ তার দ্বপতে চ়েতেন। তাাঁরা রওনা হতেন।] 
  
[মতঞ্চর আতলা কতম আসতে। রাজার মুখ দ্বচন্তাদ্বিষ্ট। দূর শথতক গম্ভীর গলায় একক কতণ্ঠ 
শশ্ানা যাতে–] 
  
“এক শদতশ্ এক রাজা দ্বেল 
রাজার অতনক সসনয দ্বেল। 
শ া়োশ্াতল শ া়ো দ্বেল। …………….।” 
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তিিীয় দৃশ্য 
  
[অপরূপ শেশ্ভূষায় সদ্বিত হতয় রাণী ঢুকতেন। রাণীর শপেতন েুতলর সাজী হাতত দুইজন 
সহচরী। রাণী  ুরতেন অদ্বস্থর হতয়। রাণীর দ্বপেতন দ্বপেতন সহচরীরা  ুরতে।] 
  
রাণী : মহারাজা প্রাসাতদ এখাতন এতস শপৌঁতেন দ্বন? 
  
সহচরী : [না সূচক মাথা না়েতে।] 
  
রাণী : এত সময় শতা লাগার কথা নয়? আমার ভাল লাগতে না। 
  
১ম সহচরী : সুরদ্বশ্ল্পী আসমত আলী খাাঁন সাতহেতক আসতত েলে? গান শুদ্বনতয় দ্বতদ্বন 
আপনাতক তুষ্ট করতেন। 
  
রাণী : প্রথম প্রহর পার হতয়তে, আমার খুে অদ্বস্থর লাগতে। দ্বকেুততই মন েসতে না। 
প্রজাতদর শদখতত শেদ্বরতয়তেন। ওতদর শদখার দ্বক আতে? 
  
১ম সহচরী : ওস্তাদজীতক আসতত েদ্বল? 
  
রাণী : প্রর্ানমন্ত্রী েলদ্বেতলন শদতশ্র অেস্থা ভাল নয়। প্রজারা অসন্তুষ্ট। চাদ্বরদ্বদতক অভাে। 
এই সে েতল েতল তারা মহারাজাতক দ্বেরক্ত কতরতে। নয়ত দ্বতদ্বন শের হততন না। আমার 
ভাল লাগতে না। 
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 ১ম সহচরী : ওস্তাদজীতক েদ্বল আপনার দ্বপ্রয় গান শগতয় শুনাোর জতনয। এতত মহারাণীর 
মন প্রেুল্ল হতে। েলে? 
  
রাণী : না, না। আমার দ্বকেুততই মন েসতে না। শতামরা আমাতক দ্বেরক্ত করতে না। 
  
২য় সহচরী : চতল যাে? 
  
রাণী : যাও, চতল যাও। 
  
১ম সহচরী : আপদ্বন একা থাকতেন? 
  
রাণী : চতল শযতত েলদ্বে, চতল যাও, শকন কথা ো়োে? আদ্বম একা একা খাদ্বনকেণ 
োগাতন হাাঁিে। মহারাজা এতস শপৌঁোন মাত্র আমাতক খের শদতে। 
  
[সহচরী দু’জন চতল যাওয়ার পর ওস্তাদজী ঢুকতেন।] 
  
ওস্তাদজী : মহারাণী, আমাতক স্মরণ কতরতেন? 
  
রাণী : আদ্বম কাউতক স্মরণ কদ্বরদ্বন। 
  
ওস্তাদ : ওরা েলদ্বেল আপনার মন দ্বেদ্বেপ্ত। দ্বেদ্বেপ্ত মনতক শ্ান্ত করোর জতনয সিীততর 
মত আর দ্বকেুই শনই। আপদ্বন চাইতল মালতকাষ রাতগ…। 
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রাণী : আদ্বম দ্বকেুই চাই না। আো, আপদ্বন েলুন শতা প্রজাতদর শদখতত যাোর এই শখয়াল 
মহারাজার শকন হল? দ্বক মাতন থাকতত পাতর এর? 
  
ওস্তাদ : রাজাতদর দ্বকেু অদু্ভত শখয়াল থাকতত হয়। তা না থাকতল সোই ওতদর সার্ারণ 
মতন করতে। নৃপদ্বতরা অসার্ারণ থাকতত পেন্দ কতরন। 
  
রাণী : তাতর মাতন? 
  
ওস্তাদ : শদশ্ জুত়ে অভাে!  তর  তর হাহাকার। এর মতর্য শদখার দ্বকেুই শনই। মন প্রেুল্ল 
করার মত শকান দৃশ্য নয়। ততে, রাজারা মাতঝ মাতঝ মানুতষর কষ্ট শদখতত ভালোতসন। 
মানুতষর দুুঃখ-কষ্ট শদখার মতর্যও আনন্দ আতে। 
  
রাণী  : এসে আপদ্বন দ্বক েলতেন? 
  
ওস্তাদ : প্রজারা যখন রাজপ্রাসাতদর চাদ্বরদ্বদতক দ্ব তর দাাঁ়োতে, তখন আপদ্বন োতদ দাাঁদ্ব়েতয় 
তাকাতেন ওতদর দ্বদতক। আপনার ভালই লাগতে। দুুঃখী মানুষতদর শদখতত ে়ে ভাল লাতগ। 
অতনযর দুুঃখতক খুে কাে শথতক না শদখতত শপতল দ্বনতজর সুখ দ্বেক শোঝা যায় না মহারাণী। 
  
রাণী : প্রজারা রাজপ্রাসাদ দ্ব তর দাাঁ়োতে? [ওস্তাদ হযাাঁ সূচক মাথা না়েতেন] কতে? 
  
ওস্তাদ : তা শতা েলতত পারে না। গভীর রাতত  ুম শভতি শগতল ওতদর পাতয়র শ্ব্দ শুদ্বন। 
ওরা আসতত শুরু কতরতে মহারাণী। 
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রাণী : আপদ্বন চতল যান আমার সামতন শথতক। [ওস্তাদ কুদ্বনথশ্ কতর চতল শযততই রাণী 
হাততাদ্বল শদতেন। সহচরী দু’জন এতস ঢুকতে।] মহারাজার শকান খের পাওয়া শগতে? 
  
সহচরী : [না সূচক মাথা না়েতে।] 
  
রাণী : মাঝরাতত  ুম ভািতল শতামরা দ্বক শকান পাতয়র আওয়াজ পাও? 
  
সহচরী : [না সূচক মাথা না়েতে।] 
  
[দ্বেক তখন নদ্বকতের গলার আওয়াজ।] 
  
নদ্বকে : মদ্বহম গত়ের মহামানয রাজা, অজাতশ্ত্রু, ভীমোহু, মহােল েীরতেষ্ঠ মহারাজা 
রাজপ্রাসাতদ এতস শপৌঁতেতেন। 
  
[সহচরী দু’জন শের হতয় যাতে, মহারাজার প্রতেশ্]। 
  
রাণী : আপনার দ্বেরতত শদদ্বর শদতখ ে়ে ভয় শপতয়দ্বেলাম। 
  
রাজা : পথ হাদ্বরতয় শেতলদ্বেলাম। এক দ্বেশ্াল মাতের মাঝখাতন েতস েতস আকাতশ্র তারা 
শদখদ্বেলাম। 
  
রাণী : প্রজাতদর অেস্থা শকমন শদখতলন? 
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রাজা : মাতের মতর্য সন্ধযা নামল। ক্রতম ক্রতম চারদ্বদতক অন্ধকার হতে। চারদ্বদতক পাদ্বখ 
ডাকতে। দ্বক চমৎকার দৃশ্য! মতন ে়ে আনন্দ হতলা রাণী। 
  
রাণী : প্রজাতদর তাহতল শদখতত যানদ্বন? 
  
রাজা। : এত চমৎকার োতাস েইদ্বেল–এত আনন্দ চারদ্বদতক শতামাতক একদ্বদন দ্বনতয় যাতে 
শসখাতন। দু’জতন পাশ্াপাদ্বশ্ েতস সন্ধযা হওয়া শদখে। শসই মাতে আমরা শোি-খাতিা 
উৎসতের মত করতত পাদ্বর। 
  
রাণী : কতে? কতে দ্বনতয় যাতেন? আমার এেুদ্বণ শযতত ইো করতে। আমরা দ্বক কাল 
শযতত পাদ্বর? 
  
রাজা : দ্বনশ্চয়ই পাদ্বর। 
  
রাণী : প্রজাতদর কথা শযসে শুনদ্বে শসসে তাহতল দ্বেক নয়। ওরা সুতখই আতে, তাই না 
মহারাজা? 
  
রাজা : দুুঃখ দ্বনতয় মাতামাদ্বত করা আমার পেন্দ নয়। দুুঃখ থাকতেই। শসই দুুঃখ শথতক 
ওতদর মন দ্বেদ্বরতয় শনে। ওতদর জতনয একিা উৎসে করে। 
  
রাণী : উৎসে? 
  
রাজা : চমৎকার একদ্বি উৎসে। আনন্দ-উল্লাস-গান। আকাশ্ ভরা থাকতে শজাৎস্না। 
পুরনারীরা হাত র্রার্দ্বর কতর নাচতে। 
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রাণী : চমৎকার। দ্বকন্তু …। শুনদ্বে হাজার হাজার মানুষ রাজপ্রাসাতদর দ্বদতক আসতে। 
  
রাজা : শকাথায় শুতনে? 
  
রাণী : সদ্বতয নয় তাহতল? 
  
রাজা : না, সদ্বতয নয়। তাো়ো সদ্বতয হতল দ্বকেু যায় আতস না। ওতদর আসতত দাও। ওরা 
আসুক, শযাগ দ্বদক আমাতদর উৎসতে। এ উৎসে শুরু্ শতামার আমার উৎসে নয়। এ 
উৎসে আমাতদর সোর। আমরা সোই দ্বমতল নাচতো, সোই দ্বমতল গাইতো। েুতল েুতল 
রাজয শঢতক শদে। রাণী… । 
  
রাণী : েলুন! 
  
রাজা : যাও, েুল-সাতজ শসতজ আস। আজ আমার মতন ে়ে আনন্দ। ে়ে সুতখর সময় 
আজ। তুদ্বম অপরূপ সাতজ শসতজ দাাঁ়োও আমার সামতন। সভাসদতদরও আসতত েল। 
আজ আদ্বম সোইতক পুরসৃ্কত করতো। 
  
রাণী : আদ্বম আসদ্বে। আদ্বম এেুদ্বন আসদ্বে। [প্রস্থান] 
  
[মন্ত্রী প্রতেশ্ করতেন] 
  
মন্ত্রী : মহারাজা আমাতক স্মরণ কতরতেন? 
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রাজা : আদ্বম আজ সোইতক স্মরণ কতরদ্বে। আজ আমার মতন গভীর আনন্দ। আজ আদ্বম 
সোইতক পুরসৃ্কত করে। দ্বকন্তু শতামাতক আজ এত মদ্বলন শদখাতে শকন? 
  
মন্ত্রী :  আমার গাতয়র রঙিাই ময়লা মহারাজা। 
  
 রাজা : শতামার শ ার কৃষ্ণেতণথও আনতন্দর শজযাদ্বত দ্বেল। আজ তা শদখদ্বে না। 
  
 মন্ত্রী। : শহতমপুর শথতক হাজার হাজার প্রজা এতসতে, তারা আপনার দশ্থনপ্রাথথী। আপনার 
সতি কথা েলতত চায়। 
  
রাজা  : এখন শতা আমার কথা েলার সময় শনই মন্ত্রী। 
  
মন্ত্রী : অতপো করতত েলে? 
  
রাজা : হযাাঁ, অতপো করুক। ভূষদ্বির মাতে েতস অতপো করুক। সময় হতলই আদ্বম ওতদর 
দশ্থন শদে। দ্বকংো আমার োতথা দ্বনতয় শলাক যাতে। শস োতথা হতে আনতন্দর োতথা। সুতখর 
োতথা। 
  
মন্ত্রী : এই শ্ীততর রাতত মাতে েতস থাকতে? 
  
রাজা : (চমতক) এই দ্বক শ্ীতকাল? 
  
মন্ত্রী : [হযাাঁ সূচক মাথা না়েতেন।] 
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রাজা : শ্ীত হতলও ভূষদ্বির মাতের দৃশ্য ে়ে চমৎকার। আকাতশ্ চাাঁদ আতে। েুতল শসৌরভ 
আতে। পাদ্বখর গান আতে। চারদ্বদতক আনন্দ দ্বচকদ্বমক করতে। ওতদর সময় ভালই কািতে। 
[তনপথয শথতক শশ্ানা যাতে কথা েলতত চাই। আমরা কথা েলতত চাই। মহারাজা কান 
শপতত শুনতেন ও দ্বেরক্ত হতয় মঞ্চ তযাগ করতেন। মন্ত্রীও যাতেন। গ্রামোসীর দল কথা 
েলতত চাই, আমরা কথা েলতত চাই–েলতত েলতত মতঞ্চ প্রতেশ্ করতে। রাজার নদ্বকে 
এতস দাাঁ়োতে। গদ্বেথত ভদ্বিতত। 
  
তরুণী : িুদ্বপওয়ালা ভাই– রাজা সাতের সাতথ আমরা কথা েলতত চাই। 
  
নদ্বকে : রাজা সাে েযস্ত মানুষ এত সময় নাই। 
  
েৃদ্ধ ঃুঃ িুদ্বপওয়ালা ভাই রাজা সাতের সাতথ দুইিা কথা েলতত চাই। সময় আমরার অতনক 
আতে সমতয়র অভাে নাই। [দতলর সোর দ্বদতক তাদ্বকতয়] ওতর শতারা েস। [সোই েতস 
প়েতে] [নদ্বকে শরতগ দ্বগতয় একজনতক শিতন তুতল এক চ়ে েদ্বসতয় শদতে।] 
  
নদ্বকে : মতন নাই ডর ভয় পা ে়োইয়া কযামতন েয় [সোই উতে দাাঁ়োতে।] 
  
এই কথািা মতন রাখন চাই। রাজোদ্ব়ের সামতন কারুর েসার হুকুম নাই। শহতমপুতরর 
শোকার দল, আইন জানা নাই? 
  
তরুণী : িুদ্বপওয়ালা ভাই, শকান জায়গাতত েইসা থাকম্ এইিা জানতত চাই। 
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নদ্বকে : ভূষদ্বির মাতে যাও। জায়গািা ভাল। েুতলর গন্ধ আতে। পাদ্বখর গান আতে। চাতন্দর 
আতলা দ্বভ আতে। যখন সময় হতে, খের দ্বনতয় শসইখাতনতত শমাতদর শলাক যাতে। 
  
তরুণী : িুদ্বপওয়ালা ভাই। 
  
খেরিা একিু শযন তা়োতাদ্ব়ে পাই। 
  
নদ্বকে : রাজা সাতের অত তা়ো নাই। 
  
সকতলুঃ কথা েলতত চাই। 
  
[েলতত েলতত ভূষদ্বির মাতের দ্বদতক রওনা হতে।] 
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িৃিীয় দৃশ্য 
  
[রাজা দ্বসংহাতসন েতস আতেন। শচাখ আর্-তোজা। দ্বসংহাসতনর পাতশ্ একজন ওস্তাদ 
দরোরী কানা়ো গাইতেন। দরোতর রাজার শমজাজ আনার জতনয। ওস্তাতদর গলা অদু্ভত 
সুন্দর, দ্বতদ্বন গাইতেনও চমৎকার। সরগতমর মাঝখাতন রাজা হাততাদ্বল দ্বদতয় গান থাদ্বমতয় 
শদতেন।] 
  
[ওস্তাদ তাকাতেন রাজার দ্বদতক] 
  
রাজা :এিা দ্বক েসন্তকাল? 
  
ওস্তাদ : দ্বেনা। 
  
রাজা : এিা শকান্ কাল? 
  
ওস্তাদ : শ্ীত শুরু হতে হুজুর। 
  
রাজা : তাই নাদ্বক? কাল রাতত আমার শকন জাদ্বন মতন হদ্বেল এিা েসন্তকাল। 
  
ওস্তাদ : কাতরা কাতরা এ রকম ভুল হয় জনাে। শ্ীতকালতক েসন্তকাল ভাতে। এই ভুল 
অেদ্বশ্য দী থস্থায়ী হয় না। 
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রাজা : আমার স্পষ্ট মতন হতলা এিা েসন্তকাল। েুতলর গন্ধ শপলাম। দ্বমদ্বষ্ট োতাস 
েইদ্বেতলা। আদ্বম তখন দ্বক দ্বেক করলাম জান? দ্বেক করলাম একিা েসন্ত উৎসে করে। 
একিা েসন্ত উৎসে করতল শকমন হয়? আনন্দ-গান উল্লাস। 
  
ওস্তাদ : ভুলতক ভুল েতল স্বীকার করাই ভাল। এিাতক প্রেয় শদয়া দ্বেক হতে না। েসন্ত 
উৎসে হতয় েসন্তকাতল। 
  
 রাজা : ইদাদ্বনং তুদ্বম শেদ্বশ্-তেদ্বশ্ কথা েলে। 
  
ওস্তাদ : [ চুপ কতর থাকতেন] 
  
রাজা : এেং শতামার গলাও খারাপ হতয় শগতে। 
  
ওস্তাদ : েতয়স হতয় শগতে। 
  
রাজাুঃ শদদ্বখ একিা েসতন্তর গান শুদ্বন। 
  
 ওস্তাদ : শ্ীততর সময় আদ্বম েসতন্তর গান গাইতত পাদ্বর না। 
  
রাজা : শকন? 
  
 ওস্তাদ : দ্বনয়ম শনই। 
  
 রাজা : দ্বনয়ম! কার দ্বনয়মুঃ 
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ওস্তাদ : শ্ীততর সময় েসতন্তর গান শকউ গাইতে না। 
  
[রাজা হাততাদ্বল দ্বদততই মন্ত্রীর প্রতেশ্] 
  
রাজা : আদ্বম একদ্বি েসন্ত উৎসে করতত চাই। [মন্ত্রী তাদ্বকতয় থাকতে।] েসন্ত উৎসে! 
  
 ওস্তাদ : হুজুতরর অনুমদ্বত শপতল আদ্বম উদ্বে। 
  
রাজা : নাচ হতে। গান হতে, আনন্দ-উল্লাস হতে। 
  
ওস্তাদ : প্রজারা শকউ রাদ্বজ হতে না। এখন ওতদর দুুঃসময়। শ্ীত হতে দুুঃখ ও কতষ্টর 
সময়। 
  
মন্ত্রীুঃ দুুঃখ-কষ্ট শথতক ওতদর মন শেরাোর জতনযই উৎসে দরকার। উৎসে হতে। 
  
রাজা : েসন্ত উৎসে! 
  
মন্ত্রী : েসন্ত উৎসেই হতে। 
  
রাজাুঃ নাচ হতে। গান হতে। আনন্দ-উল্লাস হতে। েুল দ্বদতয় আদ্বম রাজয শঢতক শদে। 
  
ওস্তাদ : শ্ীততর সময় েুল পাওয়া যাতে না। 
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মন্ত্রী : রাজোদ্ব়ের কাদ্বরগর কাগতজর েুল সতদ্বর করতে। তার শসৌরভ হতে আসল েুতলর 
শচতয় শেদ্বশ্, তার েণথ হতে… 
  
[ দ্বপে োাঁকা কতর মজনু শচারা লাদ্বেতত ভর দ্বদতয় ঢুকতে।] 
  
 রাজা : [চম্ তক উতে] এ শক? 
  
মজনু : হুজুর, আমাতর দ্বচনতলন না? কাইল রাইতত আপতনতর দ্বপতে কইরা আনলাম। 
আমার নাম মজনু। 
  
 রাজা : মজনু, তুদ্বম ভাল আতো? 
  
মজনু : হুজুতরর দয়া। দ্বপতের মইতর্য এটু্টখাদ্বন দরদ। শসাজা হইতত পাদ্বর না। দ্বকন্তু আদ্বে 
ভাল। 
  
রাজা : রাতিা খুে আনতন্দর দ্বেল মজনু। োতাস দ্বেল মরু্র। পাদ্বখ ডাকদ্বেতলা। মজনু, পাদ্বখ 
ডাকদ্বেতলা না? 
  
মজনু : কাউয়া ডাকততদ্বেল। আর শকান পাদ্বখর ডাক শুদ্বন নাই। 
  
রাজা :দ্বকন্তু শসই কাতকর ডাকও মরু্র দ্বেল। দ্বেল না? 
  
মজনু : শে দ্বেল। দ্বক সুন্দর কা-কা কইরা ডাকতলা। ে়ে মরু্র। 
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রাজা : আদ্বম শতামার উপর খুে সন্তুষ্ট হতয়দ্বে। মন্ত্রী এতক একশ্’ দ্বে া দ্বনষ্কর জদ্বমর েযেস্থা 
কতর দ্বদন। 
  
 মজনু : হুজুর একতরর কথা েতলদ্বেতলন। হুজুতরর শোর্হয় স্মরণ নাই। 
  
রাজা : একশ্’ একর দ্বনষ্কর জদ্বম। শশ্ান মজনু, শতামার উপর আদ্বম খুেই সন্তুষ্ট। 
  
 মজুন : হুজুতরর দয়া। হুজুর দয়ার সাগর। 
  
রাজা : এখন তুদ্বম আমার পদচুিতনরও সুতযাগ পাতে। 
  
মজনু : হুজুর দয়ার মহাসাগর। 
  
রাজা : েৎসতর দু’োর শতামাতক এই সিান শদয়া হতে। 
  
মজনু : হুজুর হতেন দয়ার মহা-মহা-সাগর। 
  
[ রাজা তার পা োদ্ব়েতয় শদতেন। মজনু পাতয় চুমু খাতে। তার শচাতখ-মুতখ স্বগথীয় ভাে।] 
  
মন্ত্রী : জাহাপনা, োইতর অতনতকই আপনার পদচুিতনর জতনয অতপো করতে। 
  
রাজাুঃ আজ আমার মন উৎেুল্ল। আজ আদ্বম সোইতক সুখী করতত চাই। ওতদর দ্বনতয় 
এতসা। [মন্ত্রী হাততাদ্বল দ্বদততই ২য় প্রজা এতস ঢুকতে। তারও হাতত লাদ্বে এেং দ্বপে োাঁকা।] 
এ 
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মন্ত্রী : একোর মৃগয়াতত আপদ্বন পথ হাদ্বরতয় শেতলদ্বেতলন। তখন শস আপনাতক দ্বপতে কতর 
দ্বনতয় এতসদ্বেল। এর নাম েদ্বশ্র। 
  
 রাজা : েদ্বশ্র, ভাল আে? 
  
[েদ্বশ্তরর মুখভদ্বতথ হাদ্বস। রাজা পা োদ্ব়েতয় শদতেন। েদ্বশ্র মহানতন্দ তাাঁর পাতয় চুমু খাতে 
এেং মজনুর পাতশ্ দ্বগতয় দাাঁ়োতে। মন্ত্রী দ্বিতীয়োর হাততাদ্বল দ্বদতেন। ৩য় প্রজা এতস 
ঢুকতে। তারও দ্বপে োাঁকা।] 
  
মন্ত্রী : এ হতে দ্বনয়ামত। শসও একোর আপনাতক দ্বপতে কতর এতনদ্বেল। 
  
রাজা : ভাল আে দ্বনয়ামত? 
  
দ্বনয়ামততর মুতখ হাদ্বস। রাজা পা োদ্ব়েতয় শদতেন। দ্বনয়ামত পাতয় চুমু খাতে এেং োকী 
দু’জতনর পাতশ্ দাাঁ়োতে। 
  
মন্ত্রীুঃ জাহাপনা, অতনতকই দাাঁদ্ব়েতয় আতে। 
  
 রাজা : থাকুক। মুতখর লালায় আমার পা দ্বভতজ শগতে। আমার গা দ্ব ন দ্ব ন করতে। [রাজা 
হাততাদ্বল দ্বদততই একিা ে়ে গামলা এতন একজন পাদ্বন দ্বদতয় রাজার পা রু্ইতয় শদতে।] 
  
 রাজা : শতামরা শকউ েসতন্তর গান জাতনা? গাও, েসতন্তর গান গাও। 
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[দ্বপে-োকারা মুখ চাওয়া-চাওদ্বয় করতে।] 
  
দ্বতনজতনুঃ হুজুর! আমরা গান জাদ্বন না। 
  
রাজা : গাইতত েলদ্বে গাও [রাগতস্বতর] 
  
দ্বতনজতনুঃ গান দ্বক কতর গাইতত হয় জাদ্বন না, হুজুর। 
  
[রাজা ক়ো শচাতখ তাকাতেন] 
  
মন্ত্রী : রাজা সাতহে শরতগ যাতেন। তাতক রাদ্বগও না। 
  
 [দ্বতনজতন ভতয় জ়েস়ে হতয় কাোকাদ্বে চতল আসতে।] 
  
ওস্তাদ : দ্বেক আতে, শতামরা আমার সতি গাও। 
  
[ওস্তাদ গাইতেন। ওরা তাাঁর সতি শোাঁি শমলাতত শচষ্টা করতে। আদ্বজ এ েসতন্ত এই গানদ্বি 
শদয়া শযতত পাতর।] 
  
 রাজা : মরু্, মরু্। মরু্ময় সংগীত। আমার মন প্রেুল্ল হতয়তে। মন্ত্রী, শকমন লাগল আপনার? 
  
মন্ত্রী : [কাশ্তত থাকতেন।] 
  
রাজাুঃ ওস্তাদ, আপনার শকমন লাগল? 
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ওস্তাদুঃ রাজা-মহারাজাতদর কখন দ্বক ভাল লাতগ শোঝা মুশ্দ্বকল। 
  
রাজা : আপদ্বন েলতত চাতেন ওতদর কণ্ঠ মরু্ময় নয়? 
  
ওস্তাদুঃ আদ্বম দ্বকেুই েলতত চাদ্বে না। ওতদর গান আপনার ভাল লাগতলই হল। 
  
রাজাুঃ আমার ভাল শলতগতে। 
  
েৃদ্ধ : আমরা রাজা সাতের জইতনয সকাল-দ্বেকাল সইন্ধযা দ্বতন শেলা গান গাইতত চাই। 
  
োদ্বক সোই : গাইতত চাই। দ্বতন শেলা গান গাইতত চাই। 
  
রাজা : গাইতে, দ্বদনরাত শতামরা মন খুতল গাইতে। শতামাতদর জতনয আদ্বম গান রচনা 
করে। শসই গান শতামরা েদ্ব়েতয় শদতে শদতশ্ শদশ্ান্ততর। 
  
দ্বতনজতনুঃ শদতশ্ শদশ্ান্তর। 
  
রাজা : পৃদ্বথেীর মানুতষরা জানতে এই মহান নৃপদ্বত শুরু্ প্রজােৎসল নৃপদ্বতই দ্বেতলন না, 
দ্বতদ্বন দ্বেতলন একজন কদ্বে এেং একজন মহান সুরকার। 
  
দ্বতনজতনুঃ একজন মহান সুরকার। 
  
রাজাুঃ [দ্বেরক্ত হতয়] এরা োরোর আমার কথার দ্বপতে কথা েলতে শকন? ওতদর  া়ে র্তর 
শের কতর দ্বদন। [দ্বতনজতনই তা়োহুত়ো কতর পালাতত দ্বগতয় একজন দ্বচৎ হতয় পত়ে যাতে।] 
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িিুথথ দৃশ্য 
  
[তখালা মাে। শশ্া শশ্া কতর শ্ীততর হাওয়া েইতে। দ্বতনদ্বি দ্বশ্শু গাতয় চি জদ্ব়েতয় েতস েতস 
শ্ীতত কাাঁপতে। োচ্চাগুদ্বলর সতি শেশ্ দ্বকেু গ্রামোসী আতে। তারা েদ্ব়েতয় দ্বেদ্বিতয় েতস 
আে। এতদর মতর্য আতে ওসমান নাতমর অদ্বত েৃদ্ধ এক েযদ্বক্ত। কাাঁতদর নাতমর এক তরুণ। 
লদ্বতো নাম্নী এক তরুণী। মতঞ্চর এক শকাণায় মাদ্বির মালসায় আগুন। অদ্বত েৃদ্ধ-েৃদ্ধারা 
আগুন তাপাতে। কাতরা মুতখ শকান কথা শনই। হোৎ দূরাগত ধ্বদ্বন শশ্ানা যাতে। আনতন্দর 
োজনা োজতে ও তা ক্রতমই স্পষ্ট হতে। গ্রামোসীরা উৎকীণথ হতয় প্রতীো করতে। শদখা 
যাতে লাদ্বেতত ভর দ্বদতয় মজনু আসতে। শস একোরও না শথতম একই গদ্বততত মঞ্চ অদ্বতক্রম 
করতে। কথাোতথা যা হতে চলার মতর্যই হতে।] 
  
েৃদ্ধ  : ে়ে কষ্ট! ে়ে কষ্ট! শ্ীত জের প়েতে। েু়ো-মরতণর শ্ীত প়েতে। 
  
এই শ্ীতত সে েু়ো শশ্ষ হতে শর। েু়োর দল সে শশ্ষ। 
  
তরুণ : শশ্ষ হইতলই ভাল। েু়ো দ্বদয়া দ্বক হয়? দ্বকেু না। 
  
তরুণী : এইিা শকমন কথা? ও েুত়ো চাচা, আপতন আগুতনর কাতে দ্বগয়া েতসন। হাত 
দুইিা শমতলন আগুতনর উপতর। 
  
েৃদ্ধ  : দুই দ্বদতক আগুন েতল শর শেদ্বি। শপতির মইতর্যও আগুন। দ্বখদার আগুন। শসই 
আগুতনর কষ্ট আতরা শেদ্বশ্। 
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তরুণ : এক কাজ কতরন চাচা দ্বময়া, হা কইরা এটু্ট আগুন খাইয়া শেতলন। আগুতন আগুতন 
শ্াদ্বন্ত। শপি োিা হইে। হা হা-হা। 
  
তরুণী  : চুপ কর। লিা নাই? শকমন কথা কও? 
  
তরুণ : মজাক কদ্বর শর মজাক কদ্বর। রাইতিা শতা কািান শদওন লাগে। হাদ্বস-মজাক 
কইরা রাইত পার কদ্বর। ও চাচা দ্বময়া, শগাসা হইতেন? 
  
েৃদ্ধ  : [কথা েলতে না] 
  
তরুণ : শগাসা কইতরন না চাচা দ্বময়া। শ্ীততর মইতর্য মাথার দ্বেক থাতক না। একিা দ্বকো 
কন শদদ্বখ। 
  
েৃদ্ধ: [চুপ কতর থাতক] 
  
অনয একজন : কন শগা, একিা দ্বকো কন। দ্বকো হুনতত হুনতত রাইতিা পার কদ্বর। 
  
েৃদ্ধ : [চুপ]। 
  
সোই : কনতগা কন, একিা দ্বকো কন। 
  
েৃদ্ধ : এক শদতশ্ আদ্বেল এক রাজা। 
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তরুণ : রাজার গল্প োদ শদন। একিা গরীে মাইনতষর গল্প কন শদদ্বহ। 
  
েৃদ্ধ :  গরীে মাইনতষর শকান গস্প হয় না। খামাখা কথা কইও না। গল্পিা হুন মন দ্বদয়া। 
শুনতত মতন না চায় দূতর দ্বগতয় েইসা থাক। এক শদতশ্ আদ্বেল এক রাজা। তরুণ উতে 
দূতর চতল যায়। শসই রাজার ে়ে শ্ান শ্ওকত। শেশুমার খানা-খাদয। 
  
অনয একজন : দ্বক খানা-খাদয এটু্ট কন শুদ্বন। 
  
েৃদ্ধ : দ্বক কমু কও? রাজোদ্ব়ের খানা-খাইতদযর দ্বহসাে-দ্বনকাশ্ নাই। শসই রাজার হাদ্বতশ্াতল 
হাতী, শ া়োশ্াতল শ া়ো। শলাক-লস্কর, পাইক েরকন্দাজ। দ্বকন্তু রাজার মতন সুখ নাই। 
  
 তরুণী : তেু সুখ নাই? কন দ্বক? কযান? সুখ নাই কযান? 
  
েৃদ্ধ : রাজা হইল আিকু়ো, তার পুত্রসন্তান নাই। 
  
তরুণী : আহা শর! 
  
েৃদ্ধ : পুত্রসন্তাতনর কারতণ রাজা শুরু্ দ্বেয়া কতর। শযখাতন যত সুন্দর কনযা পায় দ্বেয়া কতর। 
দ্বকন্তু পুত্রসন্তান হয় না। [তরুণ শ্ব্দ কতর শহতস উেতে।] 
  
হাস কযান? 
  
তরুণ  : আিকু়ো রাজা হইতত মতন চায়। 
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[সোই শহতস উেতে। এেং হাদ্বস শথতম যাতে।] 
  
তরুণী  : এর পতর দ্বক হইল কন? পুত্রসন্তান হইল? 
  
 েৃদ্ধ  : দ্বকো আইজ থাউক। মন ভাল লাগতে না। ে়ে কষ্ট শর, ে়ে কষ্ট! শ্ীততর কষ্ট। 
দ্বেদার কষ্ট। 
  
তরুণী : একিা দ্বেদার দ্বকো কন্ শতা চাচা দ্বময়া? জানা আতে? 
  
অনয একজন : চুপ, চুপ, চুপ। পাতয়র শ্ব্দ পাওয়া যায়। রাজার শলাক আসতাতে। [সোই 
চুপ] 
  
 তরুণ।  : পাতয়র শ্ব্দ না শগা, োতাতসর শ্ব্দ। োিা োতাস। ে়ে োিা োতাস। 
  
েৃদ্ধ : সমস্ত দ্বদন শগল। সইন্ধযা শগল। চাইরদ্বদক অন্ধকার। োিা শ্ীততর োতাস। রাজার 
খের দ্বনয়া শতা এখতনা শকউ আইল না। 
  
সকতলুঃ আতস না। শকউ আতস না। 
  
তরুণী : পাতয়র শ্ব্দ শশ্ানা যায়। ভাল কইরা চাইয়া শদতখন। কাউতর শদখা যায়? 
  
সকতল : না। শকউ না। 
  
েৃদ্ধ  : শ্ীততর োতাস েয়, শ্রীর দুেথল হইতে, ে়ে কষ্ট হয়। 
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তরুণী : পাতয়র শ্ব্দ শশ্ানা যায় চারদ্বদতক চউখ শেতলন 
  
রাজা সাতের শলাকজন কাউতর শদখা যায়? 
  
সকতল :  না, শকউ নাই। 
  
েৃদ্ধ  : শ্ীততর োতাস েয় 
  
শ্রীর দুেথল হইতে, ে়ে কষ্ট হয়। 
  
অনয একজন : চুপ কতরন, চুপ কতরন, 
  
শকান কথা নাই। 
  
শক শযন আসতত র্রতে লাদ্বের শ্ব্দ নাই। 
  
ওসমান  : তুদ্বম শকডা? 
  
মজনু  : আদ্বম মজনু। 
  
ওসমান :  োদয-োজনা শশ্ানা যায়। আতস শকডা? 
  
মজনু  : রাজার পয়গাম আসতততে। ে়ে সুসংোদ। 
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 [ দ্বিতীয় প্রজা দ্বনয়ামত দ্বপে োাঁকা কতর ঢুকতে। শসও প্রথমজতনর মত মঞ্চ অদ্বতক্রম 
করতে।] 
  
তরুণ : আপতন শকডা? 
  
েদ্বশ্র : আমার নাম েদ্বশ্র। 
  
 তরুণ : শোঁকা হইয়া হাাঁতিন কযান? 
  
েদ্বশ্র : রাজার পয়গাম আসতাতে। ে়ে সুসংোদ। 
  
[তৃতীয় জতনর প্রতেশ্। প্রথম দু’জতনর মততা মঞ্চ অদ্বতক্রম করতে।] 
  
 তরুণী  : আপদ্বন শকডা শগা? 
  
 দ্বনয়ামত : আদ্বম দ্বনয়ামত। 
  
তরুণী  : শজায়ান েয়তস অমুন শোঁকা হইয়া হাাঁতিন কযান? 
  
[দ্বনয়ামত দাাঁ়োতে] কমরিা ভাঙতলন কযামতন?  িনািা কন। 
  
েৃদ্ধ  : দ্বনয়ামত, শ্ীত লাগতল আগুতনর কাতে আইসা এটু্ট খা়োও। 
  
 দ্বনয়ামত : [হাাঁিতত শুরু করতে] োদয-োজনা শুনা যায় রাজার পয়গাম আয়। 
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ে়ে সুসংোদ। 
  
[তদখতত শদখতত রাজার সংোদ েহনকারী দল এতস প়েতে। শঢাল আতে, রামদ্বসংগা আতে। 
একজন শ াষক আতে।] 
  
শ াষক : গ্রামোসী, মন দ্বদয়া শুতনন। রাজা সাতের হুকুতম এই েৎসর েসতন্তর উৎসে 
আতগ আতগ হইোর কথা। এ দ্বেষতয় আপনাতদর মতামত েতলন। 
  
 গ্রামোসী : [মুখ চাওয়া-চাওদ্বয় করতেন। গুন গুন কথা হতে।] 
  
শ াষক : হযাাঁ, দ্বকংো না। স্পষ্ট কতর েতলন। 
  
ওসমান :  শপতি ভাত নাই। রাজা সােতর ভাত দ্বদতত কন। শ্ীততর মইতর্য আোর েসন্ত 
উৎসে দ্বক? 
  
শ াষক : এত কথা না শর ভাই, হযাাঁ দ্বকংো না স্পষ্ট কতর েতলন। 
  
ওসমান  : না। 
  
শ াষক : একজন শুরু্ না েলতলন আর সে হযাাঁ। 
  
[েলতত েলতত োজনা শুরু হতে।] 
  
 গ্রামোসী : [মুখ চাওয়া-চাওদ্বয় করতে।] 
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 শ াষক : ভাই আপতনর নাম? 
  
ওসমান : ওসমান। 
  
শ াষক :  আতসন আমাতদর সাতথ। 
  
ওসমান  : কই? 
  
শ াষক :  এত কথা েলোর সময় নাই। আসতত েলদ্বে আতসন। 
  
চতলন এইোর যাই। [ওসমান উতে দাাঁ়োতে।] 
  
 গ্রামোসী :  কই যান? 
  
[ত াষক তার দলেল দ্বনতয় চতল যায় শশ্া শশ্া কতর েইতে শ্ীততর োতাস। শুকতনা পাতা 
প়েতে। দ্বতন দ্বপে-োাঁকাতক আোর মঞ্চ অদ্বতক্রম করতত শদখা যাতে। এোর একজতনর 
দ্বপেতন একজন। গ্রামোসী তাদ্বকতয় শদখতে, দ্বকেু েলতে না। দূরাগত ধ্বদ্বন। গ্রামোসী 
সচদ্বকত। শ াষতকর প্রতেশ্।[ 
  
 শ াষক :  সুসংোদ ভাই, সুসংোদ! রাতজযর সে শলাক েসতন্তর উৎসে চায় তাই উৎসতের 
সময়িা আপনাতদর জানাই মা  মাতসর নয় তাদ্বরতখ খুে শুভেণ-এই দ্বদতন উৎসে হতে 
শুতনন দ্বদয়া মন। 
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[এ পযথন্ত েলততই তরুণদ্বি থু কতর থুথু শেলতে।] 
  
 গ্রামোসী :  [থু কতর থুথু শেলতে] 
  
শ াষক :  মা  মাতসর নয় তাদ্বরতখ শুভ দ্বদনেণ। 
  
তরুণ  : ভাই আপতন রাজা সােতর ভাত দ্বদতত কন। 
  
শ াষক :  গ্রামােসী েৃদ্ধ-যুো শুতনন দ্বদয়া মন। 
  
তরুণ  : ভাই আপতন রাজা সােতর কাপ়ে দ্বদতত কন। 
  
গ্রামোসী : ভাত দ্বদতত কন। কাপ়ে দ্বদতত কন। ভাত দ্বদতত কন। কাপ়ে দ্বদতত কন। 
[ত াষতকর শলাকজন তরুণদ্বিতক র্রতে এেং দ্বনতয় শযতত শুরু করতে।] 
  
 তরুণী : একিা কথা শুতনন— আপতন কথার জোে শদন। 
  
আপতন আমার  তরর মানুষ শকান্ জাগাতত শনন? 
  
 শ াষক :  চুপ। 
  
তরুণ : তুই চুপ। 
  
শ াষক: মতন নাই ডর ভয় ে়ে শেদ্বশ্ কথা কয়। 
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 তরুণী  : [ গ্রামোসীতদর উতেতশ্য]  তরর মানুষ লইয়া যায়, 
  
চাইয়া থাতকন কযান। আমার মানুষ আমার কাতে কাই়ো আইনযা শদন। [ গ্রামোসী সে 
একতত্র দাাঁদ্ব়েতয় যাতে।] 
  
 শ াষক : খেরদার, চুপ। 
  
[সোই শয শয অেস্থায় দ্বেল শস অেস্থায় ফ্রীজ হতয় যাতে।] 
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পঞ্চম দৃশ্য 
  
[রাজা েতস আতেন দ্বসংহাসতন। মন্ত্রী তাাঁর পাতশ্ দাাঁদ্ব়েতয়] 
  
রাজা  : েসন্ত উৎসতের আতয়াজন দ্বক সুসম্পন্ন? 
  
মন্ত্রী : প্রায়! 
  
রাজা : প্রায় শকন? মতন হতে কাজ এগুতে না? 
  
মন্ত্রী  : শয রকম ভাো দ্বগতয়দ্বেল শতমন উৎসাহ পাওয়া যাতে না। শ্ীতকালিা উৎসতের 
জতনয ভাল নয়। 
  
রাজা : এই মতামত দ্বক শতামার? 
  
মন্ত্রী  : আমার নয় মহারাজ। মন্ত্রীর দ্বনজস্ব শকান মতামত থাতক না। যারা উৎসতের েযাপাতর 
আপদ্বি করতে তাতদর মতামত। 
  
রাজা : তারা সংখযায় খুে শেদ্বশ্ নয় আশ্া কদ্বর। 
  
মন্ত্রী : খুে কমও নয়। আদ্বম ওতদর আপনার সামতন উপদ্বস্থত করদ্বে। 
  
 রাজা  : শকন? 
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মন্ত্রী : ওতদর কথা আপনার শশ্ানা দরকার। 
  
রাজা : আমাতকই যদ্বদ ওতদর কথা শুনতত হয়, তাহতল আপনারা দ্বক জতনয আতেন? 
  
মন্ত্রী :  েয়স হতয় দ্বগতয়তে। এখন আর ওতদর সে কথা পদ্বরষ্কার েুঝতত পাদ্বর না। 
  
 রাজা : শকন? ওরা দ্বক নতুন শকান ভাষায় কথা েলতে? 
  
মন্ত্রী : হুাঁ। 
  
রাজা  : শেশ্ শতা, ওতদর দ্বনতয় আসুন। 
  
[েৃদ্ধ ওসমান ও তরুণদ্বি প্রতেশ্ করতে। এতদর দুজতনর শকামত়ে দদ্ব়ে োাঁর্া। খাদ্বল গা।] 
  
রাজা  : শতামরা ভাল আে? [েন্দী দু’জন মুখ চাওয়া-চাওদ্বয় করতে।] 
  
ওতদর শোঁতর্ শরতখতেন শকন? োাঁর্ন খুতল দ্বদন। [োাঁর্ন খুতল দ্বদততই েৃদ্ধদ্বি নত হতয় কুদ্বনথশ্ 
করতে।] 
  
শুনলাম তুদ্বম চাও না েসন্ত উৎসে শহাক? েৃ 
  
দ্ধ  : [ ইতস্ততুঃ কতর[ ে়ে অভাে হুজুর! কষ্ট। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নৃপতি । উপনযাস  

 41 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

রাজা : অভাে থাকতে, কষ্ট থাকতে। আোর সুখও থাকতে। আনন্দ-উল্লাসও থাকতে। েসন্ত 
উৎসেও হতে। 
  
েৃদ্ধ  : হুজুর এিা শ্ীতকাল। 
  
রাজা : শ্ীত ভােতলই শ্ীত, েসন্ত ভােতলই েসন্ত। তুদ্বম যদ্বদ ভাে এিা েসন্তকাল তাহতল 
এিা েসন্তকাল। দ্বেক না? 
  
 েৃদ্ধ  : তা শতা দ্বেকই। 
  
রাজা  : তুদ্বম োনীর মত কথা েলে। তুদ্বম েৃদ্ধ, কাতজই তুদ্বম োনী। েৃদ্ধরা োনী হয়। 
  
েৃদ্ধ  : তা শতা দ্বেকই। 
  
রাজা : মন্ত্রী, আপদ্বন এতক একদ্বি উপাদ্বর্ শদোর েযেস্থা করুন। 
  
 েৃদ্ধ :হুজুতরর দয়া। 
  
রাজা : শতামার উপাদ্বর্ হতে োনেৃদ্ধ। 
  
েৃদ্ধ  : হুজুতরর অসীম দয়া। 
  
রাজা : আমার পদচুিতনর দুলথভ সিানও তুদ্বম পাতে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আহমমদ । নৃপতি । উপনযাস  

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূতিপত্র 

 

 

তরুণ  :  থু কতর থুথু শেলতে।] 
  
[সোই তাকাতে। রাজা হাদ্বসমুতখ তার পা োদ্ব়েতয় শদতেন। েৃদ্ধ ইতস্ততুঃ করতে। তরুণদ্বির 
দ্বদতক কতয়কোর তাকাতে। তারপর এগুতে রাজার দ্বদতক।] 
  
 মন্ত্রী : শতামার মুখ পদ্বরষ্কার আতে শতা? 
  
েৃদ্ধ :  [থতমত শখতয় দাাঁদ্ব়েতয় যাতে।] 
  
মন্ত্রী : মুখ রু্তয় নাও। 
  
[একজন প্রদ্বতহারী পাদ্বন এদ্বগতয় শদতে। েৃদ্ধ োর োর তাকাতে তরুণদ্বির দ্বদতক। তারপর 
মুখ রু্তয় এদ্বগতয় দ্বগতয় পদচুিন করতে।] 
  
 রাজা :  খুদ্বশ্ হতয়ে? 
  
েৃদ্ধ :  শজ। ে়ে শমালাতয়ম পা হুজুতরর। 
  
[মন্ত্রী হাততাদ্বল দ্বদততই একজন একদ্বি প্রকাি কাতের িুকতরা এতন েৃতদ্ধর গলায় ঝুদ্বলতয় 
শদতে। েৃদ্ধ োাঁকা হতয় যাতে। তার হাতত একদ্বি লাদ্বে র্দ্বরতয় শদয়া হতে। কাতের িুকতরাদ্বিতত 
শলখা ‘োনেৃদ্ধ’।] 
  
 তরুণ  : [থু থু কতর থুথু শেলতে] 
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[ঐ দ্বতন-োাঁকা শলাক লাদ্বে হাতত এতক এতক ঢুকতে। মুখ রু্তয় যাতে। ওতদর সতি সতি 
যাতে এনাতয়ত।] 
  
রাজা :  শতামাতক োনেৃদ্ধ উপাদ্বর্ শদয়া হতয়তে, তুদ্বম এখন একজন োনী। কাতজই োনীর 
মত দ্বকেু কথা েল। 
  
েৃদ্ধ :  [কাশ্তত থাকতে এেং এদ্বদক-ওদ্বদক তাকাতে।] 
  
রাজা : তুদ্বম োনীর মত কথা েলতত জান না? 
  
েৃদ্ধ :   শজ না হুজুর। 
  
রাজা : োতনর কথা হতে দুতেথার্য। শকান অথথ থাকতে না। অথচ মতন হতে অথথ আতে। 
এরকম দ্বকেু তুদ্বম দ্বক জান না? 
  
েৃদ্ধ :  শজ না হুজুর। 
  
রাজা :  শকান োনী েযদ্বক্ততক কখতনা শদখদ্বন? 
  
েৃদ্ধ :   এই জীেতন কুতল্ল একজতনর শদখদ্বে। আপতনতর শদখদ্বে। 
  
আর শকউতর শদদ্বখ নাই হুজুর। 
  
রাজা :  সারু্ সারু্! তুদ্বম শুরু্ োনীই নও, তুদ্বম মহাোনী। 
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[রাজার কথা শশ্ষ হততই একজন প্রদ্বতহারী এতস েৃতদ্ধর গলায় ‘মহাোনী’ পদক পদ্বরতয় 
শদতে। েৃতদ্ধর মাথা অতনকখাদ্বন শনতম যাতে। েৃদ্ধ হাাঁপাতত থাকতে।] 
  
েৃদ্ধ  : ওজন ে়ে শেদ্বশ্ জনাে। 
  
রাজা  : পদতকর ওজন শতা শেদ্বশ্ হতেই। কষ্ট হতে? খুতল শেলতত চাও? 
  
েৃদ্ধ  : শজ না। দুই-একদ্বদন গলায় জুলতল সহয হইে। আর ওজনও শতমন শেদ্বশ্ না। রাজা 
সাে শসলাম, মন্ত্রী সাে শসলাম। [এদ্বগতয় আসতে চান্দ দ্বময়ার দ্বদতক।] ও চাাঁদ দ্বমঞা, আমার 
কথা শশ্ান্ চুমা শদ একিা রাজা সাতের পাওডাত। পাও শথায়া আতে। আমার কথা শশ্ান। 
  
তরুণ : আপতন আপতনর কাতম যান। আমার কথা দ্বচন্তা করতনর দরকার নাই। 
  
েৃদ্ধ  : শেকুদ্বে কদ্বরস না চান। শজায়ান েয়স হইল শেকুদ্বের েয়স। শজায়ান েয়তস খাদ্বল 
শেকুদ্বে করতত মন চায়। 
  
রাজা : ও সদ্বতয সদ্বতয োনীর মত কথা েলতে। ও সদ্বতয োনী হতয় শগতে। েুঝতল মন্ত্রী, 
োন মানুষতক োনী কতর না। 
  
 মন্ত্রী : পদক োনী কতর। 
  
রাজা : শশ্ান োনেৃদ্ধ তুদ্বম এখন যাও, এতক একা থাকতত দাও। [েৃদ্ধ চতল যাতে। দ্বতন-
োাঁকা ঢুকতে এেং কুদ্বল কতর চতল যাতে।] 
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 রাজা : তুদ্বম আমার কথা শশ্ান। তাকাও আমার দ্বদতক। 
  
তরুণ  : [মাথা ঝাাঁকাতে।] 
  
রাজা : দুেথল শ্রীতর এত শজাতর মাথা ঝাাঁদ্বক শদয়া দ্বেক না। 
  
এতত মাথা খুতল পত়ে শযতত পাতর। 
  
মন্ত্রী : রাজার পদচুিন করতত দ্বক শতামার অহংকার লাগতে? 
  
অহংকার ভাল নয়। দুেথতলর অহংকার থাকতত শনই। [তরুণদ্বি র্ীতর র্ীতর এদ্বগতয় আসতে। 
তার ভাে শদতখ মতন হতে শস পদচুিন করতে।]   
  
রাজা : শতামার শুভেুদ্বদ্ধর উদয় হতে শদতখ খুদ্বশ্ হদ্বে। এতসা, এতসা। [তরুণদ্বি এদ্বগতয় 
এতস শগাাঁ শগাাঁ করতত করতত রাজার পা কামত়ে র্রতে। তীব্র োজনা শেতজ উেতে। রাজার 
মুখ হাদ্বস-হাদ্বস থাকতে।] 
  
শতামার সাহস শদতখ চমৎকৃত হতয়দ্বে। দ্বক নাম শতামার? 
  
তরুণ : [তাদ্বকতয় থাকতে।] 
  
রাজা : সাহসী মানুষতদর আদ্বম সে সময়ই পেন্দ কদ্বর। শুরু্ পেন্দ নয়, পুরসৃ্কতও কদ্বর। 
মন্ত্রী, ওতক দ্বক পুরস্কার শদয়া যায়? 
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মন্ত্রী : মহারাজ, ওতক সাহসী তরুণ উপাদ্বর্ দ্বদতয় দ্বদন। 
  
তরুণ: [থু কতর থুথু শেলতে।] 
  
রাজা : এতক আদ্বম মূলযহীন উপাদ্বর্ দ্বক কতর শদই? অনয দ্বকেু দ্বদতত হতে। 
  
মন্ত্রী : পাাঁচদ্বি স্বণথমুদ্রা দ্বদন। 
  
 তরুণ : [থু কতর থুথু শেলতে] 
  
[রাজা তরুণতক লেয করতেন।] 
  
মন্ত্রী : পঞ্চাশ্দ্বি দ্বদন। 
  
তরুণ : [থুথু শেলতে।] 
  
মন্ত্রী : পাাঁচশ্’ দ্বদন। 
  
 তরুণ : [এইোর আর থুথু শেলতে না।] 
  
রাজা : পাাঁচশ্’ নয়, এই সাহসী তরুণতক পাাঁচ হাজার স্বণথমুদ্রা দ্বদন। 
  
[সভাসতদর হাততাদ্বল–একদ্বি স্বণথমুদ্রা ভদ্বতথ থতল তার গলায় ঝুদ্বলতয় শদয়া হতে। শস 
অনযতদর মত োাঁকা হতয় যাতে।] 
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হযাাঁ, তুদ্বম এখন শযতত পার। 
  
[তরুণদ্বি ইতস্ততুঃ কতর দরজা পযথন্ত যাতে। আোর দ্বেতর আসতে। রাজা পা োদ্ব়েতয় 
শদতেন। তরুণদ্বি চুিতনর জনয মাথা দ্বনচু করততই]। 
  
মন্ত্রী : মুখ রু্তয় নাও। ভাল কতর মুখ রু্তয় নাও। 
  
[মুখ রু্তয় চুিন করামাত্রাই অসংখয কাক- কা-কা কতর ডাকতত থাকতে।] 
  
রাজা : একদ্বদতন অতনক কাজ হল মন্ত্রী। আজ তাহতল সভা ভি শহাক। 
  
মন্ত্রী : আর অল্প দ্বকেু সময় দ্বক দ্বদতত পারতেন না মহারাজা? 
  
রাজা : দ্বনশ্চয় পারে। একশ্’োর পারে। হাজার োর পারে। 
  
আজ আমার ে়ে আনন্দ মন্ত্রী। ে়ে আনন্দ! 
  
 মন্ত্রী : আপনার আনতন্দ আমাতদরও আনন্দ। আপনার সুতখই আমাতদর সুখ। 
  
রাজা : আহ্ এসে কথা অতনকোর শুতনদ্বে। আর দ্বক েলতে েল। নতুন দ্বকেু েল। 
  
মন্ত্রী : নগতরর দ্বকেু গণযমানয েযদ্বক্ত আপনাতক েুতলর মালা দ্বদতত চান। 
  
রাজা : েুতলর মালা? 
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মন্ত্রী : দ্বজ, েুতলর মালা। এরা সকাল শথতক অতপো করতেন। 
  
রাজাুঃ আহা, সকাল শথতক অতপো করতে! ওতদর শতা ে়ে কষ্ট হতয়তে মন্ত্রী। আদ্বম কাতরা 
কষ্ট সহয করতত পাদ্বর না। যাও যাও, এক এক কতর দ্বনতয় এতসা। [েুতলর মালা হাতত 
একজন প্রতেশ্ করতে। মালা পরাতে] 
  
ভাল আে তুদ্বম? 
  
১ম শলাক : ভাল আদ্বে। খুে ভাল আদ্বে। 
  
রাজা : সুতখ আতে? 
  
১ম শলাক : মহাসুতখ আদ্বে, মহানতন্দ আদ্বে। 
  
 [১ম শলাক চতল যাতে। ২য় শলাক ঢুকতে, মালা শদতে।] 
  
রাজা : তুদ্বম ভাল শতা? 
  
২য় শলাক : দ্বে জনাে, ভাল। আদ্বম সুখী-মহা-সুখী। 
  
রাজা :তকন তুদ্বম মহাসুখী? 
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 ২য় শলাক : আপনাতক শদখতত শপতয়দ্বে, তাই। রাজদশ্থতন পুণয আতে। শ্াতস্ত্রর কথা। 
পুণযততই সুখ-মহাসুখ। প্রস্থান। 
  
[৩য় েযদ্বক্তর প্রতেশ্]। 
  
৩য় শলাক : হুজুর, এই মালাদ্বি আমার কনযা রাত শজতগ দ্বনজ হাতত শগাঁতথতে আপনার 
জতনয। 
  
 রাজা : রাত শজতগ শগাঁতথতে? আহা, আহা ে়ে কষ্ট হতয়তে শতা। 
  
৩য় শলাক : আপনার জতনয মালা গাাঁথায় শকান কষ্ট শনই। 
  
রাজা : মালা শক এত কতষ্টর মালা দ্বকন্তু শকান গন্ধ পাদ্বে না শকন? 
  
৩য় শলাক : েুলগুদ্বল কাগতজর, তাই গন্ধ শনই। রাতজয েুতলর ে়ে অভাে জনাে। 
  
রাজা : হা হা। দ্বেক দ্বেক। আমার মতন দ্বেল না। গতন্ধর শকান প্রতয়াজন শনই। এর শসৌন্দযথ 
তার গন্ধতক োদ্বপতয় উতেতে। আদ্বম শতামার কনযার প্রদ্বত প্রীদ্বত হতয়দ্বে। ওতক আদ্বম পুরসৃ্কত 
করতত চাই। 
  
৩য় শলাক: হুজতরর অসীম দয়া। প্রজাতদর প্রদ্বত আপনার মমতার শকান সীমা শনই। 
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রাজা : চুপ, সে চুপ। আদ্বম এর কনযার জতনয একদ্বি কদ্বেতা দ্বলতখ শদে। আমার ভাে 
এতস শগতে। কাগজ, কলম। আতলা, আতলা কদ্বমতয় দাও। শগারূ্দ্বলর পদ্বরতেশ্ সতদ্বর কর। 
কলম, কলম। 
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ষষ্ঠ দৃশ্য 
  
[রাণী একাকী হাাঁিতেন। ওস্তাতদর প্রতেশ্] 
  
রাণী : আপদ্বন এতসতেন শকন? আপনাতক শতা ডাদ্বকদ্বন! তাো়ো আপদ্বন এমন দ্বনুঃশ্তব্দ 
শকন হাাঁতিন? আদ্বম চমতক উতেদ্বেলাম। এখাতন আমার েুক কাাঁপতে। 
  
ওস্তাদ : মাতঝ মাতঝ চমতক ওো ভাল। এতত শ্রীর সুস্থ থাতক। 
  
রাণী : আপদ্বন দ্বক চান আমার কাতে? 
  
ওস্তাদ : শুনলাম কতয়ক রাত র্তর আপনার  ুম হতে না। আপদ্বন দুুঃস্বপ্ন শদখতেন। 
  
রাণী : শকাতেতক শুনতলন আমার  ুম হতে না? 
  
ওস্তাদ : রাজপ্রাসাতদর সোই আপনার দুুঃস্বতপ্নর কথা েলােদ্বল করদ্বেল। অতনতকই মতন 
করতে শযতহতু মহারাণী দুস্বপ্ন শদখতেন কাতজই তাতদরও শদখা উদ্বচত। কাতজই তারাও 
শদখতে। কতয়ক রাত র্তর অতনতকই  ুমুতত পারতে না, মহারাণী। 
  
রাণী : আপদ্বন দুুঃস্বপ্ন শদখতেন? 
  
ওস্তাদ : হযাাঁ। 
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রাণী : দ্বক শদখতেন? 
  
ওস্তাদ : শদখলাম, মহানতন্দ রাতজয েসন্ত উৎসে হতে, গান-োজনা, আনন্দ-উল্লাস। রূপসী 
নতথকীরা মহারাজাতক দ্ব তর দ্ব তর নাচতে। প্রাসাতদর অদ্বলতন্দ দাাঁদ্ব়েতয় মহারাণী স্বয়ং 
প্রজাতদর মতর্য েুতলর পাপদ্ব়ে েদ্ব়েতয় দ্বদতেন। একদ্বি-দুদ্বি েুল নয়, লে লে েুতলর 
অযুত দ্বনযুত পাপদ্ব়ে। দ্বক অপূেথ তার শসৌরভ। 
  
রাণী : এ-ততা চমৎকার একদ্বি স্বপ্ন। এতক দুুঃস্বপ্ন েলতেন শকন? 
  
 ওস্তাদ : দুুঃস্বপ্ন েলদ্বে কারণ েুতলর পাপদ্ব়ে আপদ্বন যাতদর দ্বদতেন তারা েুল চায় না। 
  
রাণী : তারা দ্বক চায়? 
  
ওস্তাদ : ভাত চায়। 
  
[রাণী তাদ্বকতয় থাকতেন। এেং দ্রুত চতল যাতেন। ঢং ঢং কতর  ণ্টা োজতত থাকতে।] 
একজতনর শপেতন একজন কতর দ্বপে-োাঁকার দল মঞ্চ অদ্বতক্রম করতে। তারা পা শেলতে 
তাতল তাতল।] 
  
 মজনু : জয়! মহারাজার জয়! [চলতত চলতত েলতে।] 
  
 োকী সোই : জয়! মহারাজায় জয়! 
  
ওস্তাদ : শতামরা শকাথায় যাে? 
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মজুন : েসন্ত উৎসতের কথা দশ্জতনতর েলতত যাই, জনাে। মহারাজার দয়ার কথা সোতর 
েলতত যাই। মহারাজা দয়ার সাগর। 
  
সোই : দয়ার সাগর! 
  
মজনু : আনতন্দর সমুদ্র! 
  
সোই : আনতন্দর সমুদ্র!   
  
ওস্তাদ : োাঁকা হতয় দ্বক উৎসতের সংোদ দ্বদতত আতে? উৎসতের সংোদ দ্বদতত হয় শসাজা 
হতয় দাাঁদ্ব়েতয়। েুক িান কতর দাাঁ়োন না সোই। 
  
মজনু : আমাতদর অত সময় নাই। [চতল যাতে।] 
  
েদ্বশ্র : আমাতদর অত সময় নাই।  [প্রস্থান।] 
  
শনয়ামত : আমাতদর অত সময় নাই। [চতল যাতে।] 
  
সোই : আমাতদর অত সময় নাই। [চতল যাতে।] 
  
[মতঞ্চ শুরু্ েৃদ্ধ ও তরুণদ্বি থাকতে। দু’জতনরই দ্বপে োাঁকা।] 
  
ওস্তাদ : েুক িান কতর দাাঁ়োন। মানুতষর মত দাাঁ়োন। 
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[দু’জতনই শচষ্টা করতে, পারতে না।] 
  
 েৃদ্ধ  : এর ওজন ে়ে শেদ্বশ্ জনাে। শসাজা হওন যায় না। অল্প কয়িা দ্বদন োাঁচুম, শোঁকা 
হইয়া থাকতল অসুদ্বের্া নাই। আো ভাই, যাই। শসলাম। 
  
[চতল শযতত র্রতে।] 
  
[তরুণদ্বি দাাঁদ্ব়েতয় আতে একা।]  
  
ওস্তাদ : অল্প ক’িা দ্বদন োাঁচতে, এই কিা দ্বদন না হয় শসাজা হতয়ই োাঁতচা। 
  
েৃদ্ধ  : লাভ শতা দ্বকেু নাই ওস্তাদজী। 
  
 ওস্তাদ : লাভ থাকতে না শকন? এই েয়তস এততা ে়ে একিা শোঝা! 
  
শতামার শকামর শতা শভতঙ যাতে। 
  
েৃদ্ধ  : দ্বকন্তু জনাে, এই শোঝািার একিা ইিত আতে। এর কারতণ পাাঁচজতন আমাতর 
সালাম শদয়। দুই-একিা োতনর কথা শুনতত চায়। রাজাসােও আমাতর শপয়ার কতরন। 
  
ওস্তাদ : শতামার শলাকজন শতা এক সময় শতামাতক ভালোসততা তারা দ্বক এখতনা োতস? 
  
 েৃদ্ধ  : শোড শলাতকর ভালোসার দ্বক শকান দাম আতে জনাে? 
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শকান দাম শনই। একিা মযূ়রপেী এক হাজার কাতকর সমান। 
  
ওস্তাদ : োহ, তুদ্বম শতা সদ্বতয সদ্বতয োতনর কথা েলতত শুরু কতরে! 
  
েৃদ্ধ  : আতরা একিা কথা আতে, জনাে। 
  
ওস্তাদ : েল, শসই কথািাও শুদ্বন। 
  
েৃদ্ধ : আদ্বম হইলাম মরণকাতলর েু়ো। আমার দ্বপে শোঁকা থাকতলই দ্বক, শসাজা হইতলই 
দ্বক? [তরুণতক ইদ্বিত কতর।] 
  
যারার দ্বপে শসাজা থাকতনর কথা তারাই শোঁকা ইয়া  ুরতাতে। আো ওস্তাদজী, যাই। 
শসলাম। [েৃদ্ধ চতল যাতে।] 
  
  ওস্তাদ : শতামার শজায়ান েয়স। শতামার োাঁকা হতয় থাকা শতা দ্বেক না। নাম দ্বক শতামার? 
  
 তরুণ : চান দ্বময়া। 
  
ওস্তাদ : োহ্, দ্বক চমৎকার একিা নাম! এত সুন্দর নাতমর একদ্বি শেতল সারাজীেন োাঁকা 
হতয় থাকতে? শদতশ্র োদ্ব়েতত শক আতে শতামার? 
  
তরুণ : আমার েউ আতে।   
  
ওস্তাদ : তার দ্বক নাম? 
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তরুণ : েুদ্বল। 
  
ওস্তাদ : োহ্ োহ্ োহ্, দ্বক সুন্দর নাম! েুল শথতক েুদ্বল। শশ্ান চান দ্বময়া–েুদ্বল না শডতক 
এখন শথতক তুদ্বম তাতক ডাকতে েুলকুমারী। 
  
তরুণ : দ্বে আো। 
  
ওস্তাদ : এখন তুদ্বম এক কাজ কর, েস্তািা শেতল দ্বদতয় শসাজা হতয় দাাঁ়োও। তারপর দ্বেতর 
যাও েুলকুমারীর কাতে। [তরুণ গলা শথতক েস্তা নাদ্বমতয় রাখতে। সতি সতি শস শসাজা 
হতয় দাাঁ়োতে] যাও, এখন েুলকুমারীর কাতে যাও। শস অতপো করতে শতামার জতনয। 
অতনক দ্বদন শতা তার সতি শতামার শদখা হতে না, দ্বেক না? 
  
তরুণ : [হযাাঁ সূচক মাথা না়েতে।] 
  
[তরুণ শসাজা হতয় উতটা দ্বদতক চতল যাতে। আনন্দ ও উল্লাস-এর সংগীত শেতজ উেতে। 
হোৎ সমস্ত সংগীত শথতম যাতে। শদখা যাতে তরুণদ্বি শচাতরর মত আোর ঢুকতে। স্বণথমুদ্রা 
ভদ্বতথ েযাগ গলায় ঝুদ্বলতয় দ্বপে োাঁকা কতর শস অনযরা শযদ্বদতক শগতে শসদ্বদতক রওনা হতে। 
একোরও তাকাতে না ওস্তাদজীর দ্বদতক। ওস্তাদজী পাথতরর মূদ্বতথর মত দাাঁদ্ব়েতয় সমস্ত 
েযাপারদ্বি শদখতেন।] 
  
[মতঞ্চর অনযপ্রান্ত শথতক ঢুকতেন রাজা। তাাঁর মুখ হাদ্বস হাদ্বস] 
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 রাজা : যদ্বদ দশ্দ্বি স্বণথমুদ্রা থাকততা তাহতল শস হয়ততা শতামার কথা শুনততা। দ্বেশ্দ্বি ো 
দ্বত্রশ্দ্বি থাকতলও শুনততা। দ্বকন্তু ওখাতন আতে এক হাজার স্বণথমুদ্রা। 
  
 ওস্তাদ : এক হাজার স্বণথমুদ্রা তুে করতত পাতর এমন মানুষও শতা এ রাতজয আতে 
মহারাজা। আতে না? 
  
রাজা : হয়ততা আতে। দ্বকন্তু তাতদর জতনয আতে দু’হাজার স্বণথমুদ্রার থতল। যারা দু’হাজারতক 
তুে করতে তাতদর জতনয দ্বতন হাজাতরর েযেস্থা আতে। [রাজা হাসতত থাকতেন।] 
  
 রাজয চালনা কদ্বেন কাজ ওস্তাদজী। 
  
ওস্তাদ : হযাাঁ খুেই কদ্বেন। 
  
রাজা : আদ্বম দূর শথতক সমস্ত েযাপারিা খুে আগ্রহ দ্বনতয় লেয করদ্বেলাম। এত আগ্রহ 
দ্বনতয় এর আতগ শকানদ্বকেু লেয কদ্বরদ্বন। 
  
ওস্তাদ : মহারাজার আগ্রতহর কারণ  িাতত শপতরদ্বে। তার জতনয ে়ে আনন্দতোর্ করদ্বে। 
  
 রাজা : আনন্দতোর্ করাই উদ্বচত। আদ্বম শতামার উপর খুে খুদ্বশ্ হতয়দ্বে। 
  
ওস্তাদ : আপনার সুতখর কারণ  িাতত শপতরদ্বে। তাততই আমার আনন্দ। 
  
রাজা : ওস্তাদজী। 
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ওস্তাদ : েলুন জনাে। 
  
রাজা : শুনলাম, তুদ্বম না-দ্বক আজকাল দুুঃস্বপ্ন শদখতত শুরু কতরে? ভয়ােহ সে দুুঃস্বপ্ন! 
  
 ওস্তাদ : [চুপ কতর আতে।] 
  
রাজা : এেং তুদ্বম শতামার দুুঃস্বতপ্নর কথা েতল শে়োে সোইতক।   
  
ওস্তাদ : স্বপ্ন খুে রহসযময় েস্তু জনাে। এতত থাতক ভদ্বেষযততর ইংদ্বগত, কাতজই স্বতপ্নর 
কথা েলতত হয়। 
  
 রাজা : দ্বেক দ্বেক। খুে দ্বেক। েলাই উদ্বচত। েতল তুদ্বম ভালই কতরে। আদ্বম শতামার উপর 
খুদ্বশ্। খুে খুদ্বশ্। নাও, তুদ্বম এই মালািা নাও। এিা শতামার জনয। 
  
ওস্তাদ : মহারাজার মালা গলায় পরার শযাগযতা দ্বক আমার আতে? 
  
রাজা : ওস্তাদজী, মহারাজার মালা অতযাগয শলাকতদর গলাততই শেদ্বশ্ ঝুতল। 
  
আদ্বম দ্বক দ্বেক েতলদ্বে?   
  
ওস্তাদ : েতলতেন। দ্বেক েতলতেন। আপদ্বন মাতঝ মাতঝ এমন সে কথা েতলন শয আদ্বম 
দ্বেভ্রান্ত হতয় যাই। 
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রাজা : [হাদ্বস] দ্বেভ্রান্ত হতয় যাও। খুে ভাল েতলে। একজন েুদ্বদ্ধমান নৃপদ্বতর কাজই হতে 
আতশ্পাতশ্র সোইতক দ্বেভ্রান্ত কতর রাখা। দশ্দ্বি দ্বমথযা কথার সতি দ্বতনদ্বি সদ্বতয কথা 
দ্বমদ্বশ্তয় শদয়া। দশ্দ্বি ভুল দ্বসদ্ধাতন্তর সতি দুদ্বি সদ্বেক দ্বসদ্ধান্ত শনয়া। 
  
ওস্তাদ : আপদ্বন েুদ্বদ্ধমান। 
  
রাজা : র্নযোদ। 
  
ওস্তাদ : আদ্বম দ্বক শযতত পাদ্বর, মহারাজা? 
  
রাজা : দ্বনশ্চয়ই শযতত পাতরা। ততে শশ্ান, একদ্বি কথা শতামাতক েলা প্রতয়াজন মতন করদ্বে 
শতামার গান এখন আর আমাতক তৃদ্বপ্ত দ্বদতত পারতে না। শতামার গলা নষ্ট হতয় শগতে। 
এমন একদ্বি সুন্দর কণ্ঠ শতা নষ্ট হতত শদয়া দ্বেক না। দ্বক কতর শতামার গলা দ্বেক করা 
যায় েল শতা? 
  
[রাজা হাততাদ্বল শদতেন, মন্ত্রী এতস ঢুকতেন। রাজা আোর হাততাদ্বল শদতেন, দু’জন সভাসদ 
এতস ঢুকতে।] এর গলা নষ্ট হতয় শগতে। দ্বক কতর এর গলা দ্বেক করা যায় েল শতা? আদ্বম 
তার কতণ্ঠর অপূেথ সংগীত আোর শুনতত চাই। 
  
[ সোই মুখ চাওয়া-চাওদ্বয় করতে।] [আপন মতন] 
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অন্ধ গায়ক গাদ্বয়কারা খুে সুকণ্ঠ হয়। দ্বক, হয় না?[ সোই মুখ চাওয়া চাওদ্বয় করতে।] 
ওতক দ্বনতয় যাও। নষ্ট কতর দাও ওর শচাখ। আদ্বম আোর তার কতণ্ঠ অপূেথ সুরধ্বদ্বন শুনতত 
চাই। আদ্বম আোর আতেতগ উতিদ্বলত হতত চাই। যাও ওতক দ্বনতয় যাও। 
  
মন্ত্রী  : [অোক] মহারাজা! 
  
রাজা : আহা, শকন প্রশ্ন করতো? ও শতা করতে না। শস শতা তার কতণ্ঠ শযৌেন দ্বেতর শপতত 
চায়। তাই না? 
  
ওস্তাদ : [তাদ্বকতয় আতেন।] 
  
 রাজা : যাও, ওতক দ্বনতয় যাও। 
  
[ওস্তাদ চতল যাতেন। তার শপেতন মন্ত্রী ও সভাসদরাও যাতে। আতলা কতম আসতে। রাজা 
দ্বনজ মতন পায়চাদ্বর করতেন ও হাসতত শুরু করতেন। অট্টহাদ্বস শুতন রাণী ঢুকতেন।] 
  
 রাণী : [আতদ্বিত হতয়] দ্বক হতয়তে? 
  
রাজা : দ্বকেু হয়দ্বন। সে দ্বেক আতে এেং দী থ দ্বদন র্তর দ্বেক থাকতে। এতসা, তুদ্বম আমার 
কাতে এতসা! 
  
 [রাজা ও রাণীর প্রস্থান] 
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সপ্তম দৃশ্য 
  
[রাজার দ্বসংহাসন। রাজা শনই। মন্ত্রী ও সভাসদরা আতেন।] 
  
 মন্ত্রী : মদ্বহম গত়ের মহারাজা আজ প্রজাতদর দশ্থন দ্বদতত পারতেন না। আসন্ন উৎসে 
দ্বনতয় দ্বতদ্বন একদ্বি দী থ কােয রচনা করতেন েতল দ্বেক কতরতেন। 
  
 নদ্বকে : মহারাজার জয় শহাক। 
  
সোই : মহারাজার জয় শহাক। 
  
মন্ত্রী : েসন্ত উৎসে উপলতে আমাতদর দ্বপ্রয় নৃপদ্বত এই রাতজযর সমস্ত প্রজাতদর জতনয 
একদ্বি দ্বেতশ্ষ উপহাতরর েযেস্থা কতরতেন। দ্বতদ্বন সোইতক সুখী শদখতত চান, আনদ্বন্দত 
শদখতত চান। 
  
মজনু : মহারাজার হয় শহাক। 
  
সোই : মহারাজার হয় শহাক। 
  
 মন্ত্রী : মহারাজার উপহার হতে রাতজযর সমস্ত প্রজা উেতসর দশ্দ্বদন রাজার পদচুিতনর 
সুতযাগ পাতে। র্নী-দ্বনর্থন, আমীর-েদ্বকর সোর জতনযই এই উপহার। মহারাজার শচাতখ 
সোই সমান। 
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সোই : জয়, মহারাজার জয়! 
  
[ঢং ঢং কতর  ণ্টা োজতে। রাজার প্রতেশ্।] 
  
 রাজা : তুদ্বম দ্বক উপহাতরর শ াষণাদ্বি পত়ে শেতলে? 
  
মন্ত্রী : এইমাত্র প়েলাম। 
  
 রাজা : দ্বকন্তু েযাপারিা এখন আর আমার পেন্দ হতে না। সারােণ আমার পাতয় থুথু 
শলতগ থাকতে ভােততই আমার গা দ্ব নদ্ব ন করতে। েদ্বম-েদ্বম ভাে হতে। তার শচতয় ে়ে 
কথা সোই অতল্প তুষ্ট নয়। শকউ শকউ পা চািতত শুরু করতে। অসহয, অসহয! শ াষণা 
োদ্বতল কতর দাও। উৎসতের দশ্দ্বদন আদ্বম ওতদর শদখতত চাই না। আমাতক আমার মততা 
থাকতত দাও। 
  
মন্ত্রী : তা হয় না মহারাজ। শ াষণা োদ্বতল হতল প্রজাতদর আশ্াভতির কারণ  িতে। ওতদর 
সমস্ত আনন্দই মাদ্বি হতে। শসিা দ্বেক হতে না। ততে মহারাজা, আদ্বম দু’দ্বদক েজায় রাখার 
েযেস্থা কতরদ্বে। প্রজারা আপনার পাতয় চুমু খাতে দ্বকন্তু তা আপনাতক স্পশ্থ করতে না। 
  
 রাজা : েল দ্বক! 
  
মন্ত্রী : [হাততাদ্বল।] রাজদ্বমদ্বস্ত্রতক দ্বদতয় অদ্বেকল আপনার পাতয়র মত একদ্বি কাতের পা 
সতদ্বর করা হতয়তে। [প্রকাি একদ্বি শেতত প্লাস্টার অে পযাদ্বরতসর সতদ্বর র্ের্তে একদ্বি পা 
এতন মতঞ্চ রাখতে।] প্রজারা চুমু খাতে এই পাতয়। 
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রাজা : চমৎকার! 
  
সোই : চমৎকার! চমৎকার! 
  
রাজা : আদ্বম অতযন্ত প্রেুল্ল শোর্ করদ্বে। সমসযার একদ্বি সুন্দর সমার্ান তুদ্বম শের কতরে। 
েল, তুদ্বম আমার কাতে দ্বক চাও? 
  
মন্ত্রী : আপনার অনুগ্রহ চাই। আর দ্বকেুই চাই না। 
  
রাজা : না না, শুরু্ অনুগ্রহ নয়। আদ্বম এর োইতরও শতামাতক দ্বকেু দ্বদতত চাই। দ্বক শদয়া 
যায়? আমার এই রাজকীয় পা েহন করার দুলথভ সিান আদ্বম শতামাতক দ্বদতত চাই। 
  
মন্ত্রী : এ আমার পরম শসৌভাগয। 
  
[রাজার ইদ্বিতত ঐ পা মন্ত্রীর গলায় ঝুদ্বলতয় শদয়া হতে। পা গলায় ঝুলাতনার পর মন্ত্রী খুে 
র্ীতর র্ীতর োাঁকা হতত থাকতেন।] 
  
রাজা : [হাসতত থাকতেন।] 
  
সোই : [রাজার শদখাতদদ্বখ হাসতত থাকতে।] 
  
[িুং িুং কতর  ণ্টা োজতে। পাাঁচ দ্বপে-োাঁকাতক ঢুকতত শদখা যাতে এেং মন্ত্রীর গলায় ঝুলাতনা 
পাতয় চুমু দ্বদতয় এতক এতক চতল যাতে। ওরা চতল শযততই রাজা গম্ভীর গলায় ডাকতেন।] 
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রাজা : ডাক, ওতদর ডাক। [ওরা এতস ঢুকতে।] শতামরা এখাতন শকন? শতামাতদর শতা 
েতলদ্বেলাম–আনতন্দর োতথা দ্বনতয় দূর দূরাতন্ত যাতে। েসন্ত উৎসতের কথা েলতে। শতামরা 
দ্বক যাওদ্বন শকাথাও? েল, েল, কথা েল। চুপ কতর আে শকন? 
  
মজনু : শরাজ একোর আপতনতর না শদখতল মনিা কাতন্দ। 
  
সোই : মনিা কাতন্দ। 
  
মজনু : আমরা মহারাতজর আতশ্-পাতশ্ই থাকতত চাই। সোই থাকতত চাই। 
  
মজনু : শেকুেগুদ্বলর কাতে যাইতত চাই না হুজুর। 
  
সোই : চাই না হুজুর। 
  
রাজা : আমার প্রদ্বত শতামাতদর প্রদ্বত শদতখ সন্তুষ্ট হতয়দ্বে। ে়ে ভাল লাগতে। 
  
সোই : আমাতদরও ে়ে ভাল লাগতাতে। ে়ে আনন্দ। [সোই হাসতে] 
  
রাজা : হাসে শকন? শতামাতদর শতা হাসতত েদ্বলদ্বন। শতামাতদর েতলদ্বেলাম েসন্ত উৎসতের 
খের শপৌঁোতে। তাও শপৌঁোওদ্বন। রাজার আতদশ্ মানদ্বন। রাজার আতদশ্ অমানয কতরে। 
  
মজনু : ওতদর কাতে যাইতত ে়ে ভয় লাতগ হুজুর। 
  
রাজা : ভয়! দ্বকতসর ভয়? আমাতক ভয় লাতগ, না ওতদর ভয় কতর। 
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এসে দ্বক কথাোতথা শুনদ্বে? ওতদর দ্বপতে দশ্  া কতর চােুক েদ্বসতয় দ্বদন। 
  
[েলার সতি সতি মজনু এক হাতত কাপ়ে  ুদ্বচতয় শ্াদ্বস্ত গ্রহণ করোর জতনয এদ্বগতয় 
আসতে। অনযরাও দ্বপতের কাপ়ে তুলতে।] 
  
রাজা : আহ্, এরা আমার ে়ে অনুগত। এতদর সি ে়ে ভাল লাগতে। চােুক মারা শশ্ষ 
হোর পর পরই এতদর একদ্বি কতর স্বণথমুদ্রা শদতেন। 
  
 [ওরা দ্বপতের কাপ়ে আতরা শখালার শচষ্টা করতে। সোর শচাতখ-মুতখ স্বগথীয় ভাে। চােুক 
দ্বনতয় একজন ঢুকতে।] 
  
না না, এখাতন নয়। আমার সামতন নয়। আদ্বম মানুতষর দুুঃখ কষ্ট সহয করতত পাদ্বর না। 
ওতদর এখান শথতক দ্বনতয় যাও। [ওরা চতল যাতে।] 
  
 শতামরা শকন দাাঁদ্ব়েতয় আে? যাও, শতামরাও যাও। [সোই চতল যাতে। মঞ্চ অন্ধকার হততই 
দূরাগত ধ্বদ্বন শশ্ানা যাতে। ভাত শদন, কাপ়ে শদন, অতনকিা সংগীততর মত ধ্বদ্বন। র্ীর 
লতয় সমুতদ্রর গজথন। রাণী ঢুকতেন।] 
  
রাণী : দ্বকতসর শ্ব্দ হতে? 
  
রাজা : োতাতসর শ্ব্দ। োতাতস গাতের পাতা কাাঁপতে। চমৎকার ধ্বদ্বন। শতামার ভাল 
লাগতে না? 
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রাণী : না না, ওিা োতাতসর শ্ব্দ নয়। আদ্বম প্রাসাতদর োতদ দাাঁদ্ব়েতয় শদখলাম, হাজার 
হাজার মানুষ প্রাসাতদর দ্বদতকই আসতে। 
  
রাজা : ওরা আমার ভক্ত প্রজা, ওরা আসতে উৎসে শদখতত। 
  
রাণী : ওতদর সোর হাতত মশ্াল। 
  
রাজা : অন্ধকার রাত। চারদ্বদতক ভাল শদখা যাতে না, শস জতনযই মশ্াল। মশ্াতলর আতলায় 
ওরা উৎসে ভালমত শদখতত পাতে। রাণী। তুদ্বম েুঝতত পারে না। েযাপারিা শস রকম 
নয়। দূর-দূর শথতক সোই আসতে। আমার ভাল লাগতে না। আমার একিুও ভাল লাগতে 
না।   
  
রাজা : হাসতত হাসতত েলতেন রাজপ্রাসাতদর সদর দরজা েন্ধ করা আতে। ওরা শকউ 
এখাতন আসতে না। তাো়ো উৎসে যাতত সুশৃ্ঙ্খলভাতে হতত পাতর তার জতনয হাজার 
হাজার সসনয আতে োইতর। রাণী, শতামার মন দ্বেদ্বেপ্ত। দুুঃস্বপ্ন শদতখ শদতখ এ রকম 
হতয়তে। রাজা-রাণীতদর কখতনা দুুঃস্বপ্ন শদখতত শনই। ওস্তাদজীতক শডতক এতন গান শশ্ান, 
মন ভাল হতে। 
  
[হাততাদ্বল দ্বদততই অন্ধ ওস্তাদ ঢুকতেন।] 
  
 রাজা : তুদ্বম ভাল আে? 
  
ওস্তাদ : ভাল আদ্বে। শেশ্ ভাল। 
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রাজা : োহ্ োহ্ োহ্। শতামার গলা চমৎকার হতয়তে। কণ্ঠ খুতলতে। 
  
মহারাণীতক চমৎকার একদ্বি গান শুনাও শতা। ওর মন দ্বেদ্বেপ্ত, ওর মন ভাল কতর দাও। 
[ওস্তাদ েসতেন। গাতনর আতয়াজন করতেন। শনপথয শথতক শশ্ানা যাতে–ভাত শদন, কাপ়ে 
শদন, ভাত কাপ়ে শদন ইতযাদ্বদ শলাগান।] 
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শশ্ষ দৃশ্য 
  
[মতঞ্চ নদ্বকে দাাঁদ্ব়েতয় আতে একা। তার মুখ দ্বচন্তাদ্বিষ্ট। হাতত একদ্বি শচাঙ। শস শচাঙ মুতখ 
দ্বনতয় দ্বকেু েলতত যাতে- তখন শদখা যাতে োনেৃদ্ধ এতস ঢুকতে। তার হাতত প্লাকাডথ শলখা 
েসন্ত উৎসে, আনন্দ করুন।] 
  
েৃদ্ধ : নদ্বকে সাে, শসলাম। ভাল আতেন? 
  
[নদ্বকে শকান কথা েলতে না] 
  
আমাতর দ্বচনতেন শতা? আমার নাম ওসমান। আদ্বম খুে োনী শলাক। এই শদতখন, রাজা 
সাে আমাতর উপাদ্বর্ দ্বদতয়তে। আদ্বম খুে োতনর কথা জাদ্বন। শহ-তহ-তহ। 
  
নদ্বকে : জাতনন ভাল কথা, এখন যান শকাথায়? 
  
 েৃদ্ধ : শদশ্ শদশ্ান্ততর। োতনর কথা কইে। েসন্ত উৎসতের কথা কইে।   
  
  নদ্বকে : ভাল কথা। .. 
  
েৃদ্ধ : মহারাজার কথাও কইে। মহারাজার কথা েলতত ে়ে ভাল লাতগ। 
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 নদ্বকে : সময়িা দ্বকন্তু ভাল না েু়ো দ্বময়া। কাতরা  তর ভাত নাই। পুলাপান কাতন্দ। েু়োেুদ্ব়ে 
কাতন্দ। আর শজায়ানগুদ্বল শকমুন-তকমুন কইরা চায়। লেণ দ্বকন্তু ভাল না েু়ো দ্বময়া। 
সময়িা খারাপ। ে়ে খারাপ। কাতন দ্বকেু শুতনন না? 
  
েৃদ্ধ : েয়স হইতে, কাতন ভাল শুদ্বন না। 
  
নদ্বকে : দ্বকেু শদতখন না? 
  
েৃদ্ধ : েয়স হইতে, চউতে ভাল শদদ্বখ না। 
  
[তদখা যাতে দুদ্বি শলাক খাদ্বিয়া দ্বনতয় যাতে।] 
  
নদ্বকে : শক যায়? 
  
শলাক দুদ্বি : খাদ্বিয়াতত শহতমপুতরর খদ্বেরুদ্বে যায়। 
  
নদ্বকে : দ্বেষয় দ্বক? 
  
শলাক দুদ্বি : িুদ্বপওয়ালা ভাই, দ্বেষয়ডা রাজা সাতের কাতে েলতত চাই। 
  
নদ্বকে : রাজা সাে রাজর্ানীতত নাই। 
  
শলাক দুদ্বি : রাজা সাে রাজার্ানীতত নাই। রাজা সাে রাজার্ানীতত নাই। 
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[হাসতত হাসতত তারা এগুতে। েু়ো শচাঙ দ্বনতয় হোৎ েলতে।] 
  
েৃদ্ধ : ভাই, ও আমার েনু্ধ। আমার কথা শুতনন আদ্বম োনীতলাক, েসন্ত উৎসতের কাথাডা 
েদ্বল– আইজ সন্ধযা…। [হোৎ েৃদ্ধতক নদ্বকে অোক কতর দ্বদতয় লাদ্বথ েদ্বসতয় শদতে।] 
  
লাদ্বথ দ্বদতলন কযান? 
  
নদ্বকে : জাদ্বন না শকন। 
  
েৃদ্ধ : আদ্বম রাজা সাতের আপনার শলাক, আমাতর লাদ্বথ দ্বদতলন কযান? 
  
নদ্বকে : পাতয়র মইতর্য চুলকায়। 
  
রাজা সাতের আপনার শলাকতর লাদ্বথ দ্বদোর মন চায়। 
  
[েৃদ্ধ ভতয় অতনকিা দূতর সতর যাতে এেং দ্রুত মঞ্চ শেত়ে যাতে। নদ্বকে শহতস উেতে। 
রাজা ঢুকতেন, সতি রাণী।] 
  
রাজা  : শক হাসদ্বেল? অমন দ্বেকি স্বতর শক হাসদ্বেল? 
  
নদ্বকে : হুজুর আদ্বম। 
  
রাজা : শকন হাসদ্বেতল? 
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নদ্বকে : আনন্দ করদ্বেলাম হুজুর। আপদ্বন সোইতক আনন্দ করতত েতলতেন। 
  
রাণী : না, না, আনন্দ নয়। এিা আনতন্দর সময় নয়। 
  
রাজা : আহ! দ্বক েলে তুদ্বম! দ্বনশ্চয় এিা আনতন্দর সময়। উৎসতে আনন্দ করতে না শতা 
কখন করতে? তুদ্বম হাতসা। শ্ব্দ কতর হাতসা। আদ্বমও হাসে শতামার সতি। হাতসা, হাতসা। 
  
[রাজা উচ্চস্বতর হাসতত দ্বগতয়ও শথতম যাতেন। শদখা যাতে েৃদ্ধ মতঞ্চ ঢুকতে। তার গলায় 
শকান পদক শনই, শোঁ়ো জুতা ঝুলতে। খাদ্বল গা।] 
  
রাজা : শতামার এই অেস্থা করল শক? 
  
েৃদ্ধ : সময়িা খারাপ রাজা সাে। 
  
 রাজা : ওর স্পর্থা শতা কম নয়, েতল সময় খারাপ। লাদ্বথ দ্বদতয় ওতক শের কতর দাও। 
  
েৃদ্ধ : হুজুর েহুত শলাকজন আসতাতে। ে়ে ভয় লাগতাতে হুজুর। 
  
রাজা : [দ্বেপ্ত] এই অপদাথথ ভীরুতক এেুদ্বন…। 
  
[েৃদ্ধ পালাতে] 
  
 রাণী, তুদ্বম এতসা আমার সতি। 
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[রাজা রাণীর হাত র্তর চতল যাতেন। েৃদ্ধ আোর মতঞ্চ ঢুকতে। ভাত শদন, কাপ়ে শদন, 
েলতত েলতত একদ্বি দল এতস ঢুকতে। তাতদর পুতরাভাতগ মজনু শচারা।]   
  
নদ্বকে : চুপ! [সোই শথতম যাতে। মজনুতক উতেশ্য কতর] তুদ্বম এতদর সতি? 
  
মজনু : োতাস উলিা েইতাতে নদ্বকে সাে। আদ্বম আদ্বে োতাতসর সাতথ। েতলন ভাই-ভাত 
শদন, কাপ়ে শদন, ভাত কাপ়ে শদন। 
  
সোইুঃ ভাত শদন, কাপ়ে শদন। ভাত কাপ়ে শদন।   
  
মজনু : আতরা শজাতর েতলন। গলায় শ্দ্বক্ত নাই? 
  
সোই : ভাত শদন কাপ়ে শদন। ভাত কাপ়ে শদন। 
  
নদ্বকে  : মজনু! 
  
মজনু : েতলন। 
  
নদ্বকে : রাজা সাে তার সসনয সামন্ততর েতলতে রাজর্ানী দ্ব তর রাখতত। শুতনতেন? 
  
মজনু  : [ভীতস্বতর] শে না। 
  
নদ্বকে : উৎসতের সময় যারা শচাঁচাতমদ্বচ করতে তাতদর শ্হর শথতক শের কতর শদোর হুকুম 
হতয়তে। শুতনতেন? 
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মজনু : [খুেই ভীত।] শে না, শুদ্বন নাই। [দতলর অনয জতনর দ্বদতক তাদ্বকতয়] এই শতামরা 
ভাগ। দ্বচৎকার কইরা মাথা র্রাইয়া দ্বদতে। ভাগ, ভাগ। আতর আোর চউখ  ুরাইয়া চায়। 
  
[সোই চতল যাতে] 
  
মজনু : আদ্বম হইলাম দ্বগয়া রাজা সাতের আপনার শলাক। দ্বক কন নদ্বকে ভাই? 
  
 নদ্বকে : পাতয়র মইতর্য চুলকায় 
  
রাজা সাতের আপনার শলাকতর লাদ্বথ দ্বদোর মন চায়। 
  
[লাদ্বথ েসাতে।] 
  
মজনু  : [অোক! এদ্বগতয় যাতে েৃতদ্ধর কাতে] দ্বেষয়ডা দ্বক দ্বকেুই েুঝততদ্বে না। এই শয 
চাচা দ্বময়া। 
  
েৃদ্ধ : পাতয়র মইতর্য চুলকায় 
  
রাজা সাতের আপনার শলাকতর লাদ্বথ দ্বদোর মন চায়। 
  
[তসও লাদ্বথ েসাতে। মজনু উতট প়েতত দ্বগতয় সামদ্বলতয় দ্বনতে। দু’জতনর দ্বদতক অোক 
হতয় তাদ্বকতয় শদৌত়ে পালাতে। দ্বনদ্বকে ও েৃদ্ধ শহতস উেতে।] 
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লাদ্বথ দ্বদয়া পাওডার মইতর্য আরাম পাইলাম, িুদ্বপওয়ালা ভাই। 
  
নদ্বকে :  খেরদার! িুদ্বপওয়ালা েলতেন না। 
  
[নদ্বকে িুদ্বপ খুতল শেতল শদতে এেং দু’জতনই শহতস উেতে। শদখা যাতে অনয দ্বপে-োাঁকারা 
এতক এতক যাতে। ওতদর হাতত প্লাকাডথ। শসখাতন শলখা- “েসন্ত উৎসে। আনন্দ করুন।” 
ওতদর শদতখ নদ্বকে হাসতত থাকতে।] 
  
নদ্বকে : শতামরা শকাথায় যাও? 
  
োাঁকাতদর একজন : আনন্দ করতত যাই, উৎসে করতত চাই। 
  
নদ্বকে : মুখখান শতা ে়ে শুকনা শুকনা লাতগ। 
  
োকাাঁতদর একজন : যাইতত ভয় লাতগ। মন চায় না। তেু যাইতত হয়। 
  
সোই : তেু যাইতত হয়। তেু যাইতত হয়। 
  
[ওরা এদ্বগতয় যাতে। রাজার প্রতেশ্] 
  
রাজা : চারদ্বদতক এমন নীরে শকন? আনন্দ কর। গান কর। হাতসা। প্রাণ খুতল হাতসা। 
আজ শথতক উৎসতের শুরু। আনতন্দর শুরু। হাতসা, সোই হাতসা। 
  
 [দ্বপে-োাঁকারা দ্বেতর আসতে।] 
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গাও, গান গাও, হাতসা। হাতসা- হা-হা-হা সোই হাতসা আমার সতি। 
  
[তশ্ানা যাতে দূরাগত ধ্বদ্বন–ভাত শদন, কাপ়ে শদন, ভাত কাপ়ে শদন।] 
  
হাতসা, সোই হাতসা। হাতসা। 
  
[দশ্থকতদর মাঝখান শথতক শলাগান শশ্ানা যাতে। এেং নদ্বকে দ্বনতজও শলাগান শদতে।] 
  
[রাজা পাগতলর মত চারদ্বদতক তাকাতেন। মতঞ্চ সোই উতে আসতে।] 
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