
রাজবাহনচররতম রবষয়সংক্ষেপ 

 

অবন্তীসুন্দরী ও রাজবাহন সুখালাপ করতে করতে 

ননদ্রা গেতলন | অেঃপর স্বতে এক বদৃ্ধ হংসতক 

মণৃালেন্তুর দ্বারা বদ্ধপাদ অবস্থায় গদতখ োহারা 

উভতয় জােনরে হতলন | গদখা গেল, রাজবাহতনর 

পাদদ্বয় এক গরৌপয়শৃঙ্খতল ননেনিে হতয়তেন | ো 

গদতখ পনরত্রাতস নবহ্বল অবন্তীসুন্দরী নিে্কার কতর 

উঠতলন | গসই নিে্কাতর কনয়ান্তঃপুতরর সকতলই 

গজতে উঠতলন এবং মহা গকালাহল শুরু করতলন | 

অন্তঃপুররক্ষীরাও অনবমতে গসখাতন উপনস্থে হল 

এবং রাজবাহনতক ঐ অবস্থায় গদখতে গপল |  গসই 

সংবাদ েে্ক্ষণাে রাজা পনরিালনায় নয়স্তভার 

িণ্ডবম মার ননকট গেনরে হল | িণ্ডবম মাও সংবাদ 

গপতয় গসখাতন উপনস্থে হতলন  এবং রাজবাহনতক 

গদতখ োতক ননতজর ভ্রাো দারুবর্ম্ মার মৃেয় য়র কারণ 

পাপশীলা বালিন্দ্রিকার স্বামী পুতপাদ্ভতবর বনু্ধ বতল 

নিনতে পারতলন এবং গক্ষাতভ োর গলৌহদণ্ডসদৃশ 

কঠঠন বাহুদ্বারা রাজবাহনতক সতবতে আকর্ মণ কতর 

িলতলন | স্বভাবধীরা রজবাহন এই নবপদতক দদবােে 

বতল বুঝতে পারতলন | এই পনরনস্থনেতে শান্ত থাকাই 

এর একমাত্র েনেকার মতন কতর োণনেয়া 



অবন্তীসুন্দরীতক পূব মজতের অনভশাতপর কথা স্মরণ 

কনরতয় শত্রুর বশয়ো স্বীকার করতলন | মালবরাজ 

মানসার ও মনহর্ী এই সংবাদ গপতলন | জামাোর 

েনে গেহশীল হতয় োরা রাজবাহতনর অননষ্ট করতল 

োণনবসজমন করতবন, এই ভয় গদনখতয় গকাতনাক্রতম 

োতক সামনয়কভাতব মৃেয় য়র হাে গথতক রক্ষা করতলন 

| নকন্তু েভয়ত্ব না থাকায় োতক মুক্ত করতে পারতলন 

না | িণ্ডবম মা অেঃপর এই সংবাদ দকলাস পব মতে 

েপসয়ারে দপ মসারতক জাননতয় োর অনভমে 

জানতে িাইতেন | ইনেমতধয় পুতপাদ্ভতবর 

আত্মীয়স্বজতনর সব মস্ব বাতজয়াপ্ত কতর িণ্ডবম মা 

োতদরতক কারাোতর ননতক্ষপ করতলন | 

রাজবাহনতক একঠট দারুনপঞ্জতর বন্দী কতর রাখা হল 

| মস্ততক রাখা মনণর েভাতব রাজবাহন অবশয় কু্ষধা 

ও নপপাসা কষ্ট অনুভব কতরননন | একদা িণ্ডবম মা 

অঙ্গরাতজর কনয়া অোনলকাতক নবতয় করার কতরন | 

অঙ্গরাজ নসংহবম মা গসই েস্তাব েেয়াখয়ান কতরন | 

এই অপমাতনর েনেতশাধ গ্রহতণর জনয় িণ্ডবম মা 

অতঙ্গর রাজধানী িম্পানেরী অনভমুতখ অনভযান 

করতলন | কাতরার উপর নবশ্বাস না থাকায় 

রাজবাহনতক দারুনপঞ্জতর আবদ্ধ অবস্থায় সতঙ্গ 

ননতয় িলতলন এবং অনিতরই িম্পানেরী অবতরাধ 



করতলন | িতম্পশ্বর নসংহবম মাতক োর সাহাতযয়র 

জনয় অনয়ানয় রাজারা আসতেন গজতনও অতপক্ষা না 

কতরই েনে আক্রমণ করতলন | যুতদ্ধ সকল দসনয় 

নবনষ্ট হল এবং নেনন বন্দী হতলন | েণকনদেতক নদতয় 

েণনা কনরতয় রান্দ্রত্রতশতর্ই িণ্ডবম মা অোনলকাতক 

নববাহ করতবন নস্থর হল | ইনেমতধয় দকলাস পব মে 

হতে দপ মসাতরর আতদশ ননতয় দেূ উঅপনস্থে হল | 

দপ মসার অনবলতেই রাজবাহতনর নিত্রবতধর আতদশ 

নদতয়তেন গদতখ িণ্ডবম মা পরনদন সকাতলই 

রাজবাহনতক িণ্ডতপাে নামক হস্তীর পাদতপর্তণ বধ 

করা হতব এই গ ার্ণা করতলন এবং অনুিরেণতক 

োর আতয়াজন েস্তুে রাখার আতদশ নদতলন | 

েভাতে রাজবাহনতক শৃঙ্খনলে অবস্থায় োসাতদর 

অঙ্গতন আনা হল | িণ্ডতপােও গসখাতন উপনস্থে হল 

| গসই মূহুততমই রাজবাহতনর পদদ্বয় রজেশঙৃ্খল 

গথতক মুক্ত হল | অেঃপর গসই রজেশৃঙ্খল এক 

অপ্সরার রূপ পনরগ্রহ কতর রাজবাহনতক েণাম 

কতর জানাল গয গস সুরেমঞ্জরী নাতম এক সুরসুন্দরী 

| মাকমতণ্ডয় মুননর অনভশাতপ োর গলাহজানেতে 

পনরণে হওয়া, বীরতশখর নাতম নবদয়াধতরর অনধেে 

হওয়া এবং রাজবাহতনর পদযুেতল শঙৃ্খলরূতপ 

অবস্থান করা েভৃনে সমস্ত বতৃান্তও গস জানাল | 



রাজবাহন োতক অবন্তীসুন্দরীতক োর মুন্দ্রক্তর সংবাদ 

জানাতে অনুতরাধ কতর নবদায় নদতলন | গসই সমতয়ই 

িণ্ডবম মা গকাতনা দসুয়কেৃ মক েয় নরকা াতে ননহে 

হতয়তে এই রব উন্দ্রিে হল | ো শুতন রাজবাহন গসই 

মত হস্তীতে আতরাহণ কতর দুঃসাধয়সাধনকারী গসই 

পুরুর্তক োর ননকট আসতে অনুতরাধ করতলন | 

ননকতট আসতেই োতক অপহারবর্ম্ মা বতল নিনতে 

পারতলন | অনন্তর দুইজতনই েবল পরাক্রতম 

শত্রুসসনয় সংহার করতে করতে গদখতলন গয অনয় 

এক দসনয়দতলর দ্বারা সকল শত্রুসসনয় পনরতবঠষ্টে 

হতয়তে | গসই দসনয়দতলর মধয় হতে এক সুপুরুর্ 

এতস রাজবাহনতক েণাম করতলন | অপহারবর্ম্ মা 

জানাতলন - ইনন ধননমত্র এবং ইননই োর ননতদমশ মে 

অঙ্গরাতজর সাহাযয়দানকারী সমস্ত রাজেণতক 

একত্র কতর এখাতন উপনস্থে হতয়তেন | অেঃপর 

রাজবাহতনর ননতদমতশ ধননমত্র অঙ্গরাজতক কারাোর 

গথতক মুক্ত করতে আনতে গেতলন | অপহারবর্ম্ মার 

অনুতরাতধ রাজবাহন েঙ্গােতট বটবৃক্ষমূতল নবশ্রাতমর 

জনয় সুতখ উপতবশন করতল ধননমত্র, উপহারবর্ম্ মা, 

অথ মপাল, েমনে, নমত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, নবশ্রুে, 

নমনথলরাজ েহারবর্ম্ মা, কাশীরাজ কামপাল ও 

িতম্পশ্বর নসংহবর্ম্ মা গসখাতন উপনস্থে হতলন | 



অেঃপর বনু্ধেতণর দ্বারা অনুরদ্ধ হতয় ননতজর এবং 

গসামদত ও পুতপাদ্ভতবর বতৃান্ত বণ মনা কতর 

বনু্ধেণতকও োতদর বৃতান্ত বলতে অনুতরাধ করতলন | 
 


