
 

 

  অভিযান 
সুকান্ত িট্টাচায য 

 



অভিযান 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

সূভচপত্র 
অভিযান ............................................................................................................................................2 

সূয যপ্রণাম – অস্তাচল ......................................................................................................................... 17 

সূয যপ্রণাম – উদয়াচল......................................................................................................................... 23 

 

  



অভিযান 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

অভিযান 
ননপথ্যে (গান) 

 

কু্ষভিথ্ের নসবার সব িার 

লও লও কাাঁথ্ি েুথ্ল – 

নকাটি ভিশু নরনারী 

মথ্র অসহায় অনাদথ্র, 

মহাশ্মিাথ্ন জাথ্গ মহামানব 

আগুয়ান হও নিদ িুথ্ল। 
 

ববজয়ন্ত নগর। সকাল। (দূথ্র নক নযন বলথ্ে) 

 

নহ পুরবাসী ! নহ মহাপ্রাণ, 

যা ভকেু আথ্ে করথ্গা দান, 

অন্ধকাথ্রর নহাক অবসান 

করুণা-অরুথ্ণাদথ্য় ! 
 

বালকদথ্লর প্রথ্বি 

 

উদয়ন 

 

ওই দোখ, ওই দোখ, আথ্স ওই 

আয় নোরা, ওর সাথ্য কযা কই। 
 

ইন্দ্রথ্সন 

 

নগথ্র এথ্সথ্ে এক অদ্িুে নমথ্য় 

পথ্রর জনে শুিু মথ্র ভিখ্ নচথ্য়। 
 

সেেকাম 

 

শুথ্নভে ও যাথ্ক দূর নদথ্ি, 

নসইখান নযথ্ক নহাঁথ্ি এথ্স 
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নদথ্ির জনে ভিখ্ চায় 

আমাথ্দর নখালা দরজায়। 
 

উদয়ন 

 

শুথ্নভে ওথ্দর নদথ্ি পথ্যর িাথ্র 

মরথ্ে হাজার নলাক ভবনা আহাথ্র, 

নানান বোভিথ্ে নদি ভগথ্য়থ্ে নেথ্য়, 

োইথ্ো ভিক্ষা মাথ্গ ওথ্দর নমথ্য়। 
 

সংকভলোর প্রথ্বি (গান িরল) 

 

গান 

 

নিাথ্না, নিাথ্না, ও ভবথ্দথ্ির িাই, 

এথ্সভে আজ বনু্ধজথ্নর ঠা াঁই ; 

নদিবাসী মরথ্ে অনিথ্ন 

নোমরা ভকেু দাও নগা জথ্ন জথ্ন, 

বা াঁচাব নদি অন্ন যভদ পাই। 
 

উদয়ন 

 

নিাথ্না ওথ্গা ভবথ্দথ্ির কনো 

বোভি দুভিযথ্ক্ষর বনো 

আমরাই প্রাণ ভদথ্য় বা াঁিব – 

নোমাথ্দর কান্নায় আমরাও নযাগ ভদথ্য় কাাঁদব। 
 

ইন্দ্রথ্সন 

 

আমরা নোমায় েুথ্ল নদব অন্ন বস্ত্র অর্য 

েুভম নকবল গান নিানাথ্ব এই আমাথ্দর িেয। 
 

সেেকাম 
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ওই দোখ আথ্স নহযা রাথ্জের নকাথ্োয়াল 

ইয়া বড় নগা াঁফ োর, হাথ্ে বা াঁকা েথ্রায়াল ; 

ওর কাথ্ে ভগথ্য় েুভম পাথ্ো দুই হস্ে 

ও নদথ্ব অথ্নক ভকেু ও নয নলাক মস্ত ! 
 

নকাথ্োয়াথ্লর প্রথ্বি 

 

সংকভলো (আাঁচল েুথ্ল) 

 

ওথ্গা রাজপ্রভেভনভি, 

েুভম রাথ্জের ভবভি। 

েুভম দাও আমাথ্দর অন্ন, 

আমরা নয বড়ই ভবপন্ন। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

য চ’নল ভিখারী নমথ্য় যা চ’নল 

নদব না ভকেুই নোর আাঁচথ্ল। 
 

সংকভলো 
 

েুভম যভদ না নদথ্ব নো নক নদথ্ব এ রাথ্জে ? 

সবাথ্র রক্ষা করা নোমাথ্দর কাজ নয। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

চুপ কর হেিাগী, বড় নয সাহস নোর ? 

এখুভন বুঝিথ্য় নদব আমার গাথ্য়র নজার। 
 

সংকভলো 
 

নোমরা নদখাও শুিু িঝি, 

োইথ্ো কথ্র না নকউ িঝি ; 

কথ্রা না প্রজার নকাথ্না কলোণ, 
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নোমরা অন্ধ আর অজ্ঞান। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

চল েথ্ব মুখপুড়ী, নবথ্ড়ভেস বড় বাড় – 

কপাথ্ল আথ্ে নর নোর ভনর্ যাে কারাগার। 
 

(সংকভলোথ্ক পাকড়াও কথ্র গমননাদেে, এমন সময় জননক পভযথ্কর 

প্রথ্বি) 

 

পভযক 

 

শুথ্নে নহ নকাথ্োয়াল – 

নগথ্র শুনভে নয নগালমাল ? 

 

উদয়, ইন্দ্র ও সেে (একথ্যাথ্গ) 

 

োড়, োড়, োড় ওথ্ক – নেথ্ড় দাও। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

ওথ্র নর নেথ্লর দল, নচাপরাও ! 
 

সংকভলো 
 

কখথ্না ভক নোমরা নোথ্য়র িারটি িাথ্রা ? 

বন্দী যভদ কথ্রা আমায় করথ্ে পাথ্রা, 

কভর ভন নো নদথ্ির আাঁিার র্ুভচথ্য় আথ্লা 

কারাগাথ্র যাওয়াই আমার পথ্ক্ষ িাথ্লা। 
 

পভযক 

 

ওথ্গা নগরপাল ! 

রাজপুরীথ্ে এভদথ্ক নয জমথ্লা প্রজার পাল। 
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পভযথ্কর প্রস্থান 

 

ইন্দ্রথ্সন 

 

অেোচারী নকাথ্োয়াথ্লর আজথ্ক এভক অেোচার ? 

এমভনের নখয়ালখুভি করব না বরদাস্ত আর। 
 

নকাথ্োয়াল 

(েরবাভর উাঁভচথ্য়) 

 

হাথ্র নর দুথ্ির নেথ্ল, এেিুকু ননই ডর ? 

মাযার ভবথ্য়াগবেযা এখুভন বুিথ্ব িড়। 
 

রাজদূথ্ের প্রথ্বি 

 

রাজদূে 

(ভচৎকার কথ্র) 

 

রাথ্খা অথ্স্ত্রর চাকভচক্য 

এথ্দথ্ি নলথ্গথ্ে দুভিযক্ষ 

প্রজাদল হথ্য়থ্ে অিান্ে 

মহারাজ োই ভবভ্রান্ত। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

এভক শুভন আজ নোমার িাষে ? 

মথ্ন হয় নযন অভবশ্বাসে, 

মহামন্বন্তথ্রর হাসে, 

এখাথ্নও নিথ্ষ হল প্রকািে ? 

 

উদয়ন 

 

আমরা নো পূথ্ব যই জাভন, 

লাভিো হথ্ল কনো কলোণী 
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এথ্দথ্িও র্িথ্ব অমঙ্গল 

উঠথ্বই মৃেুের কথ্লাল। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

বুিলাম, সামানো নয় এই নমথ্য়, 

নপৃভেথ্ক সংবাদ দাও দূে নযথ্য়। 
 

রাজদূথ্ের প্রস্থান 

 

(সংকভলোর প্রভে) 

 

আজথ্ক নোমার প্রভে কথ্রভে নয অনোয় 

োইথ্ো ডুবথ্ে নদি মৃেুের বনোয় ; 

বথ্লা েথ্ব দয়া কথ্র ভকথ্স পাব উদ্ধার 

র্ুচথ্ব ভকথ্সর ফথ্ল মৃেুের হাহাকার ? 

 

সংকভলো 
 

নই আভম অদ্িুে, নই অসামানো, 

ধ্বভনে আমার মাথ্ি মানুথ্ষর কান্না – 

নযখাথ্ন মানুষ আর নযখাথ্ন ভেভেক্ষা 

আমার নদথ্ির েথ্র নসযা চাই ভিক্ষা। 

আমার নদথ্ির নসই মহামন্বন্তর 

ভর্থ্রথ্ে নোমার নদিও িীথ্র অিেন্তর। 
 

মহারাজ ও ভপেথ্ন কুথ্বর নিথ্ঠর প্রথ্বি 

 

মহারাজ 

 

নক েুভম এথ্সে নমথ্য় আমার নদথ্ি, 

এথ্সে ভকথ্সর েথ্র, কার উথ্েথ্ি ? 

 

সংকভলো 
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আমার নদথ্িথ্ে আজ মথ্র নলাথ্ক অনাহাথ্র, 

এথ্সভে োথ্দর েথ্র মহামানথ্বর দ্বাথ্র – 

লাথ্খ লাথ্খ োরা আজ পথ্যর দুিার নযথ্ক 

মৃেুেদভলে িথ্ব পযথ্ক নফথ্লথ্ে নেথ্ক। 

চাষী িুথ্ল নগথ্ে চাষ, মা োর িুথ্লথ্ে নেহ, 

কুটিথ্র কুটিথ্র জথ্ম গভলে মৃথ্ের নদহ ; 

উজার নগর গ্রাম, নকাযাও জ্বথ্ল না বাভে, 

হাজার ভিশুরা মথ্র, নদথ্ির আগামী জাভে। 

নরাথ্গর প্রাসাদ ওথ্ঠ নসখাথ্ন প্রভেটি র্থ্র, 

মানুষ কু্ষভিে আর নিয়াথ্ল উদর িথ্র ; 

এখথ্না রথ্য়থ্ে নকাটি মরথ্ণর পয নচথ্য় 

োই নো ভিক্ষা মাভগ এথ্দথ্ি এ-গান নগথ্য় – 

 

গান 

 

ওথ্ঠা জাথ্গা ও নদিবাসী, 

আমরা নয রই উপবাসী, 

আসথ্ে মরণ সব যনািী। 

হও েথ্ব সত্বর – 

দুয়াথ্র উঠল মহািড়। 
 

সংকভলো 
 

ভকন্তু নোমার এই এেবড় রাজ্য 

এখাথ্ন নপলাম নাথ্কা নকাথ্নাই সাহাযে। 
 

রাজদূথ্ের প্রথ্বি 

 

রাজদূে 

 

প্রজারা সহসা ভক্ষপ্ত হথ্য়থ্ে নয মহারাজ – 

রাজপ্রাসাথ্দর পাথ্ি ভিড় ক’নর আথ্ে আজ। 
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প্রস্থান 

 

মহারাজ 

 

বথ্লা নমথ্য় োথ্দর আভম িান্ত কভর কী ভদথ্য় ? 

 

সংকভলো 
 

িনাগার আজ োথ্দর হাথ্ে এখুভন দাও ভফভরথ্য়। 
 

মহারাজ 

 

োও কখথ্না সম্ভব ? 

অবথ্িথ্ষ োড়ব ভবপুল ববিব ? 

 

কুথ্বর নিঠ 

(করথ্জাথ্ড়) 

 

শ্রীচরথ্ণ ভনথ্বদন কভর সভবনয় – 

কখনই নয়, প্রিু কখনই নয়। 
 

মহারাজ 

 

ভকন্তু কুথ্বর নিঠ, 

বড়ই উেলা নদভখ এথ্দর কু্ষভিে নপি। 
 

কুথ্বর নিঠ 

 

এ এথ্দর েল, মহারাজ ! 

নেুবা ভনর্ যাে দুষ্ট চাষীথ্দর কাজ ! 
 

মহারাজ 

 

েুভমই যখন এথ্দর সমস্ত, 
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এথ্দর খাওয়ার সকল বথ্ন্দাবস্ে 

নোমার হাথ্েই করলাম আজ নেস্ত। 
 

কুথ্বর নিঠ 

(ভবগভলে হথ্য়) 

 

মহারাজ নোয়পরায়ণ ! 

োইথ্ো সদাই নসবা কভর ও চরণ ! 
 

মহারাথ্জর সথ্ঙ্গ কুথ্বর নিথ্ঠর প্রস্থান 

 

ইন্দ্রথ্সন 

 

বাথ্র্র ওপর নদওয়া হল োগ পালথ্নর িার, 

নকাথ্োয়াল নহ ! নোমাথ্দর নয বোপার চমৎকার ! 
 

নকাথ্োয়াল 

 

বথ্ি ! বথ্ি ! বড় নয সাহস ? 

গদযান যাথ্ব েথ্ব নরাস্ ! 
 

সংকভলো 
 

নেথ্লর দথ্লর সামথ্ন সাহস িাভর, 

নযাগে নলাথ্কর কাথ্ে ভগথ্য় নর্ারাও েরবাভর। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

চুপ কথ্র যাক্ নমথ্য়, চুপ কথ্র যাক্, 

েুই এথ্নভেস নদথ্ি িীষণ ভবপাক। 

নযভদন এথ্দথ্ি েুই এভল ভিখাভরণী 

অশুি নোরঈ সাথ্য এল নসই ভদনই। 
 

সেেকাম 
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নক বথ্ল একযা নকাথ্োয়াল ? 

ও নহযা এথ্সথ্ে বহুকাল ; 

এেভদন ভেল না আকাল। 

প্রজার ফসল কথ্র হরণ, 

েুভমই নডথ্কে নদথ্ি মরণ, 

নস কযা হয় না নকন স্মরণ ? 

জমাথ্না নোমার র্থ্র িসে, 

েবু েুভম কথ্রা ওথ্ক দূষে ? 

 

নকাথ্োয়াল 

 

নক নহ েুভম ? নদখভে নচাথ্রর পথ্কিকািা সাক্ষী 

বলে নকবল বৃহৎ বৃহৎ বাভকে ? 

 

ইন্দ্রথ্সন 

 

নকাথ্োয়ালজী, আজথ্ক হঠাৎ রাথ্গর নকন বৃঝদ্ধ ? 

নোমার ভক আজ খাওয়া হয় ভন ভসঝদ্ধ ? 

 

নকাথ্োয়াল 

 

চুপ্ কর, ওথ্র হেিাগা ! 

এিা নয় োমাসার জা’গা। 
 

(দা াঁথ্ে দা াঁে র্থ্ষ সংকভলোর প্রভে) 

 

এই নমথ্য় বাভড়থ্য়থ্ে নেথ্লথ্দর ভবক্রম, 

োইথ্ো আমাথ্ক নকউ কথ্র নাথ্কা সম্ভ্রম। 
 

সংকভলো 
 

ভচরভদনই েরুথ্ণরা অনোথ্য়র কথ্র ভনবারণ, 

এথ্দর এ সাহথ্সর আভম োই নয়থ্কা কারণ। 
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নকাথ্োয়াল 

 

আভম রামদাস নকাথ্োয়াল – 

চিাস্ভন িুথ্ল, কাটিস্ভন কুভমথ্রর খাল। 
 

সংকভলো 
 

ভে ! ভে ! ভে! ওথ্গা নকাথ্োয়ালজী, 

আভম ভক নোমাথ্ক পাভর চিাথ্ে ? 

িে্রুও পাথ্র না ো রিাথ্ে। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

জাথ্ন বাোস, জাথ্ন অন্তরীক্ষ, 

জাথ্ন নদী, জাথ্ন বথ্নর বৃক্ষ, 

েুই এথ্নভেস এথ্দথ্ি দুভিযক্ষ। 
 

সংকভলো 
 

ক্ষমা কথ্রা ! আভম সব যথ্নথ্ি ! 

পথ্রর উপকাথ্রর েথ্র এথ্স – 

মন্বন্তর েভড়থ্য় নগলাম নোমাথ্দর এই নদথ্ি। 
 

উদয়ন 

 

অমন ক’নর বলে নকন িগ্নী ! 

জ্বালে মথ্ন নকন নক্ষাথ্ির অভগ্ন ? 

রার্ব নবায়াল এই নকাথ্োয়াল 

হানা নদয় এ রাথ্জে 

এথ্ক েুভম এথ্নাই না নগরাথ্হে। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

আমার িাসন-োয়ায় হথ্য় পুষ্ি 
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রার্ব নবায়াল বভলস আমায় দুষ্ট ? 

 

ইন্দ্রথ্সন 

 

বলা উভচে সহস্রবার নযমন েুভম ভনদযয়। 

ভনথ্দযাষথ্ক পীড়ন করায় নযমন নোমার ননই িয়। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

বার বার কথ্রভে নো সাবিান, 

এইবার যাথ্ব নোর গদযান। 
 

সংকভলো 
 

চুপ কথ্র যাক িাই, কযায় ননইথ্কা ফল, 

আমার জথ্নে নকন ডাকে অমঙ্গল ? 

রাজা িনাগার যভদ নদন প্রজাথ্দর হাথ্ে 

ওর নয সমূহ ক্ষভে, নিথ্ব ও কু্ষব্ধ োথ্ে। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

ওথ্র ওথ্র রাক্ষসী, ওথ্র ওথ্র ডাইনী, 

নোর কযা আভম নযন শুনথ্েই পাই ভন, 

নোর নয র্নাল ভদন, সাহস িয়ংকর, 

দুুঃসাহথ্সর কযা বলথ্ে ননইথ্কা ডর ? 

 

সেেকাম 

 

নোমার মথ্ো দুজযনথ্ক করথ্ে হথ্ল িয় 

পৃভযবীথ্ে নবাঁথ্চ যাকা নমাথ্িই উভচে নয়। 
 

নকাথ্োয়াল 

 

নোথ্দর মুথ্খ শুনভে নযন িাগবথ্ের িীকা, 



অভিযান 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

ভনথ্জর হাথ্ে জ্বালভেস আজ ভনথ্জর ভচোর ভিখা। 
 

ইন্দ্রথ্সন 

 

একটি নোমার েথ্লায়াথ্রর নজাথ্র 

িাবে বুঝি ভচরকালিাই যাথ্ব িাসন কথ্র ? 

নসভদন নো আজ অথ্নক কালই গে, 

নোমার মুথ্খর ফাাঁকা আওয়াজ শুনভে অভবরে। 
 

নকাথ্োয়াল 

(ইন্দ্রথ্সনথ্ক িাক্কা ভদথ্য় নফথ্ল) 

 

বুিথ্ল এাঁথ্চাড়পাকা, 

আওয়াজ আমার নয়থ্কা নমাথ্িই ফাাঁকা। 
 

সংকভলো 

(আেযনাদ কথ্র) 

 

দভরথ্ের রি ক’নর নিাষণ 

ভবরাি অহংকারথ্ক কথ্র নপাষণ, 

েুভম পশু, পাষণ্ড, বব যর 

অেোচারী, নোমার ও হাে কাাঁথ্প না যরযর ! 
 

নকাথ্োয়াল 

(হুংকার ভদথ্য়) 

 

আমাথ্ক বভলস পশু, বব যর ? 

ওথ্র দুম যভে েুই েথ্ব মর ! 
 

(েথ্লায়াথ্রর আর্াথ্ে আেযনাদ ক’নর সংকভলোর মৃেুে) 

 

প্রজাদথ্লর প্রথ্বি ও নকাথ্োয়াল পলায়থ্নাদেে 

 

জননক পভযক 
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নকাযায় নস কনো, অপরূপ কাভন্ত, 

যার বাণী আমাথ্দর ভদথ্ে পাথ্র িাভন্ত ; 

নদথ্ি আজ জাগরণ যার সংগীথ্ে, 

আমরা নয উৎসুক োথ্ক গৃথ্হ ভনথ্ে। 
 

(সংকভলোর মৃেথ্দথ্হর ভদথ্ক নচথ্য় আেযনাদ ক’নর) 

 

এ নয মহামহীয়সী, এ নয কলোণী 

িূলায় লুিায় নকন এর নদহখাভন ? 

 

ইন্দ্রথ্সন 

(নকাথ্োয়াথ্ে আঙুল ভদথ্য় নদভখথ্য়) 

 

ওই নদখ, িাই সব, ওই অপরািী 

সবার ভবচার নহাক ওর প্রভেবাদী – 

 

জননক প্রজা 
 

ওথ্র নর স্পভি যে পশু, কী সাহস নোর, 

েুই কথ্রভেস আজ অনোয় নর্ার ; 

কলোণীথ্ক নহথ্ন আজ নোর আর 

পৃভযবীথ্ে বা াঁচবার ননই অভিকার। 
 

ইন্দ্রথ্সন 

 

রাজার ওপথ্র আর করব না ভনিযর – 

আমাথ্দর িাথ্গের আমরাই ঈশ্বর। 
 

সকথ্ল 

 

চলথ্ব না অনোয়, খািথ্ব না ফঝন্দ, 

আমাথ্দর আদালথ্ে আজ েুই বন্দী !!! 
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(নকাথ্োয়ালথ্ক প্রজারা বন্দী করল) 

যবভনকা 
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সূয যপ্রণাম – অস্তাচল 
প্রাভন্তক 

(আবৃভি) 

 

নবলাথ্িথ্ষ িান্তোয়া সন্ধোর আিাথ্স 

ভবষন্ন মভলন হথ্য় আথ্স, 

োভর মাথ্ি ভবভ্রান্ত পভযক 

েৃভপ্তহীন খুাঁথ্জ ভফথ্র পঝিথ্মর ভদক। 

পযপ্রাথ্ন্ত 

প্রাচীন কদম্বেরুমূথ্ল, 

ক্ষণেথ্র স্তদ্ধ হথ্য় যাত্রা যায় িুথ্ল। 

আবার মভলন হাভস নহথ্স 

চথ্ল ভনরুথ্েথ্ি। 

রজনীর অন্ধকাথ্র একটি মভলন দীপ হাথ্ে 

কাথ্দর সন্ধান কথ্র উষ্ণ অশ্রুপাথ্ে 

কাথ্লর সমভিেথ্ল। 

স্মৃভেথ্র সঞ্চয় কথ্র জীবন-অঞ্চথ্ল; 

মাথ্ি মাথ্ি নচথ্য় রয় বেযা িরা পঝিথ্মর ভদথ্ক, 

ভনভন যভমথ্খ। 

নযযায় পাথ্য়র ভচহ্ন পথ্ড় আথ্ে অমর অথ্র 

নসযায় কাথ্দর আেযনাদ বারংবার ববিাখীর িথ্ড়। 

আবার সম্মুখপাথ্ন 

যাত্রা কথ্র রাঝত্রর আহ্বাথ্ন। 

ক্ষীণদীপ উব যর আথ্লাথ্ে 

ভচরন্তন পথ্যর সংথ্কে 

নরথ্খ যায় প্রিাথ্ের কাথ্ন। 

অকস্মাৎ আত্মভবস্মৃভের অন্তুঃপুথ্র, 

নিথ্স ওথ্ঠ মানসকমুকুথ্র 

উিরকাথ্লর আেযনাদ,- 

“কভবগুরু 
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আমাথ্দর যাত্রা শুরু 

কাথ্লর অরণে পথ্য পথ্য 

পভরেেি েব রাজ-রথ্য 

আঝজ হথ্ে িেবষ য আথ্গ 

অস্ত নগািূভলর সন্ধোরাথ্গ 

নয ভদগন্ত হথ্য়থ্ে রঝিম, 

নসযা আজ কাথ্রা ভচিবীণা 

েন্ত্রীথ্ে েন্ত্রীথ্ে বাথ্জ ভকনা 

নস কযা শুিাও? 

শুিু ভদথ্য় যাও 

ক্ষভণথ্কর দভক্ষণ বাোথ্স নোমার সুবাস 

বাণীহীন অন্তথ্রর অভন্তম আিাস। 

োই আজ বািামুি ভহয়া 

অজস্র উথ্পক্ষািাথ্র ভবস্মৃভেথ্র পিাথ্ে নফভলয়া 

ভেন্নবািা বলাকার মথ্ো 

মি অভবরে, 

পিাথ্ের প্রিাথ্ের পুষ্প-কুঞ্জ বথ্ন 

আজ িূনে মথ্ন।” 

োই উচ্চভকে পভযথ্কর মন 

অকারণ 

উচ্ছভলে চঞ্চল পবথ্ন। 

অনাগে গগথ্ন গগথ্ন! 

ক্লান্ত আজ প্রিাথ্ের উৎসথ্বর বা াঁভি; 

পুরবাসী নবীন প্রিাথ্ে 

পুরােন জয়মালে হাথ্ে 

অস্তাচথ্ল পভযথ্কর মুথ্খ মূেয হাভস।। 
 

নিষ ভমনভে 

(গান) 

 

ও নক যায় চথ্ল কযা না বথ্ল, ভদও না নযথ্ে 



অভিযান 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
9

 

োহারই েথ্র আসন র্থ্র নরথ্খভে নপথ্ে। 

কে কযা আথ্ে োর মথ্নথ্ে সদাই, 

েবু নকন রভব কথ্হ আভম চথ্ল যাই; 

রামিনু রথ্য 

ভবদাথ্য়র পথ্য 

উটঠল নমথ্ে। 

রথ্ঙ রথ্ঙ আজ নগািূভল গগন 

রটঙন কী হল, ভবলাথ্প মগন। 

আভম নকাঁ থ্দ কই নযও না নকাযাও, 

নস নয নহথ্স কয় নমাথ্র নযথ্ে দাও 

বাড়াথ্য় বাহু 

মরণ-রাহু 

চাভহথ্ে নপথ্ে।। 
 

আথ্য়াজন 

(বণ যনা) 

 

হঠাৎ বুঝি নোমার রথ্যর সােটি নর্াড়া উঠল 

নেষা-রথ্ব চঞ্চল হথ্য়, যাবার ডাক শুভন? 

অস্তপয আজ নোমারই প্রেোিায় উন্মুখ, নহ কভব, 

কখন েুভম আসথ্ব? 

কথ্ব, কখন েুভম এথ্স দা াঁড়াথ্ল 

অস্তপথ্যর সীমানায়, নকউ জানল না; এমন কী 

েুভমও না! 

একবার নিথ্ব নদথ্খে ভক, 

নহ িাবুক, নোমার চলমান নর্াড়ার নিষ পদথ্ক্ষথ্পর 

আর্াথ্ে নকমন ক্ষে-ভবক্ষে হথ্য় উঠথ্ব আমাথ্দর 

অন্তরথ্লাক? 

নোমার রভচে বাণীর মঝন্দথ্র নকান্ 

নেুন পূজারী আসথ্ব জাভন না, েবু নোমার আসন হথ্ব 

িূনে আর নোমার ভনে্য-নূেন পূজাপদ্ধভে, অর্ যে-উপচার 
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আর মঝন্দথ্রর নবদী স্পি য করথ্ব না। নদউথ্লর ফািল 

ভদথ্য় নকান্ অিত্থ-েরু চাইথ্ব আকাি, চাইথ্ব নোমার 

মঝন্দথ্র োর প্রভেষ্ঠা, জাভন না। েবু একভদন ো 

সম্ভব, েুভমও জাথ্না। নসই ভদনকার কযা 

নিথ্ব নদথ্খে ভক, নহ ভদগন্ত-রভব? 

নোমার নবণুথ্ে আজ নিষ সুর নকাঁ থ্প উঠল। 

েুভম যাথ্ব আমাথ্দর মভযে কথ্র। নকান্ মহাথ্দথ্ির 

নকান্ আসথ্ন হথ্ব নোমার স্থান? ভবশ্ববীণার োথ্র আজ 

নকান্ সুর নবথ্জ উথ্ঠথ্ে, জাথ্না? নস নোমারই ভবদায় 

নবদনায় সকরুণ ওপাথ্রর সুর। এই সুরই ভচরন্তন, 

সেে এবং িাশ্বে। যুথ্গর পর যুগ নয সুর ধ্বভনে হথ্য় 

আসথ্ে, আবহমানকাথ্লর নসই সুর। সৃটষ্ট-সুথ্রর 

প্রেুেির এই সুথ্রর নাম লয়। োন-লয় ভনথ্য় নোমার 

নখলা চথ্লথ্ে কেকাল, আজ নসই লথ্য়র োন রণরভণে হথ্চ্ছ 

নকান্ অদৃিে েন্ত্রীথ্ে েন্ত্রীথ্ে, জাভন না। 

নকান্ যুগান্তথ্রর পাথ্রও ধ্বভনে হথ্ব নসই সুর 

কেদূর- ো নক জাথ্ন। 
 

যাত্রা 

(আবৃভি) 

 

অমৃেথ্লাথ্কর যাত্রী নহ অমর কভব, নকান্ প্রস্থাথ্নর 

পথ্য নোমার একাকী অভিযান। প্রভেভদন োই 

ভনথ্জথ্র কথ্রে মুি, ভবদাথ্য়র ভনেে-আিঙ্কায় 

পৃথ্বীর বন্ধন ভিভি ভনঝিহ্ন কভরথ্ে ভবপুল প্রয়াস 

েব ভদথ্ন ভদথ্ন হথ্য়থ্ে বভি যে। এই হাভস গান, 

ক্ষভণথ্কর অভনঝিে বুদ্বুথ্দর মথ্ো; নশ্বর জীবন 

অনন্তকাথ্লর েুচ্ছ কভণকার প্রায় হাভস ও ক্রন্দথ্ন 

ক্ষয় হথ্য় যায় োই ওরা ভকেু নয়, েুভমও জাভনথ্ে 

‘কালথ্স্রাথ্ে নিথ্স যায় জীবন-নযৌবন-িন-মান’, 

েবু েুভম ভিল্পীর েুভলকা ভনথ্য় কথ্রে অঝঙ্কে 
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সিেোর প্রথ্েেক সম্পদ। সুন্দথ্রর সুন্দর অচযনা। 

ভবশ্বপ্রদি যনী মাথ্ি উজ্জ্বল নোমার সৃটষ্টগুভল 

পৃভযবীর ভবরাি সম্পদ, স্রষ্টা েুভম, েষ্টা েুভম 

নূেন পথ্যর। নসই েুভম আজ পথ্য পথ্য, 

প্রয়াথ্ণর অস্পষ্ট পভরহাথ্স আমাথ্দর কথ্রে 

উন্মাদ। নচথ্য় নদভখ ভচো েব জ্বথ্ল যায় অসহয্ 

দাহথ্ন, জ্বথ্ল যায় িীথ্র িীথ্র প্রথ্েেক অন্তর। 

েুভম কভব, েুভম ভিল্পী, েুভম নয ভবরাি, অভিনব 

সবাথ্র কাাঁদাথ্য় যাও চুভপ চুভপ এ কী লীলা েব।। 
 

ভবদায় 

(গান) 

 

িুলন- পূভণ যমাথ্ে 

নীরব ভনঠুর মরণ সাথ্য 

নক েুভম ওথ্গা ভমলন-রাখী 

বা াঁভিথ্ল হাথ্ে? 

শ্রাবণভদথ্ন উদাস হাওয়া 

কাাঁভদল এ কী, 

পভযক রভবর চথ্ল যাওয়া 

চাভহয়া নদভখ, 

বোকুল প্রাথ্ণ সজলর্ন 

নয়ন পাথ্ে – 

ভবদায় ভনথ্ে চায় নক ওথ্র 

বা াঁিথ্র োথ্র বজ্রথ্ডাথ্র 

আথ্লার স্বপন নিথ্ঙথ্ে নমার, 

আাঁিার নযযায় শ্রাবণ-নিার 

র্ুম িুথ্ি নমার সকল-হারা 

এই প্রিাথ্ে।। 
 

প্রণভে 
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(সমথ্বে গান) 

 

নথ্মা রভব, সূয য নদবো 

জয় অভগ্ন-ভকরণময় জয় নহ 

সহস্র-রঝশ্ম ভবিাভসে, 

ভচর অয় েব পভরচয় নহ। 

জয় ধ্বান্ত-ভবনািক জয় সূয য, 

ভদথ্ক ভদথ্ক বাথ্জ েব জয়-েূর্য 

অনুক্ষণ কাাঁথ্দ মন, অকারণ অকারণ 

নকাযা েুভম মহামঙ্গলময় নহ। 

নকাযা নসৌমে িান্ত েব দীপ্ত েভব 

নকাযা লাবণেপু নহ ইন্দ্র রভব, 

েুভম ভচরজাগ্রে েুভম পুণ্য 

রভবহীন আঝজ নকন মহািূন্য 

যুথ্গ যুথ্গ দাও েব আভিস অিয় নহ।। 
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সূয যপ্রণাম – উদয়াচল 

 

আগমনী 

(সমথ্বে গান) 

 

পুবসাগথ্রর পার হথ্ে নকান পভযক েুভম উঠথ্ল নহথ্স, 

ভেভমর নিভদ িুবন-নমাহন আথ্লার নবথ্ি। 

ওথ্গা পভযক, নোমার আথ্লার র্ুচুক জরা 

েথ্ন্দ নাচুক বসুন্ধরা 

গগনপথ্য যাত্রা নোমার ভনরুথ্েথ্ি। 

েুভম ভচরভদথ্নর নদাথ্ল নদালাও অনন্ত আবেযথ্ন, 

নথৃ্েে কাাঁপুক ভচি নমাথ্দর নিরাথ্জর নেযথ্ন। 

আথ্লার সুথ্র বাজাও বা াঁভি, 

ভচরকাথ্লর রূপ-ভবকাভি’ 

আাঁিার নাথ্ি সুন্দর নহ নোমার বাণীর মূক আথ্বথ্ি।। 
 

আভবিযাব 

(আবৃভি) 

 

সূয যথ্দব, 

আঝজ এই ববিাথ্খর খরেপ্ত নেথ্জ 

পৃভযবী উন্মুি যথ্ব েুভম এথ্ল নসথ্জ 

কনক-উদয়াচথ্ল প্রযম আথ্বথ্গ 

নফভলথ্ল চরণভচহ্ন, োর স্পি য নলথ্গ 

িরণী উটঠল কাাঁভপ নগাপন স্পন্দথ্ন 

সাজাল আপন নদহ পুষ্প ও চন্দথ্ন 

েব পূজা লাভগ। পৃভযবীর চকু্ষদান 

হল নসই ভদন। অন্ধকার অবসান, 

যথ্ব দ্বার খুথ্ল প্রিাথ্ের েীথ্র আভস 

বভলথ্ল, নহ ভবশ্বথ্লাক নোথ্র িালবাভস, 

েখভন িভরত্রী োর জয়মালেখাভন 
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আিীব যাদসহ েব ভিথ্র ভদল আভন- 

সঝস্মে নয়থ্ন। োথ্র েুভম বথ্লভেথ্ল, 

জাভন এ নয জয়মালে, নমাথ্র নকন ভদথ্ল? 

কেবার েব কাথ্ন পাঁভচথ্ি ববিাখ 

সদূথ্রর েথ্র শুিু ভদথ্য় নগল ডাক, 

েুভম বথ্লভেথ্ল নচথ্য় সম্মুথ্খর পাথ্ন 

“নহযা নয়, অনে নকাযা, অনে নকানখাথ্ন।” 

 

বরণ 

(বণ যনা) 

 

হঠাৎ আথ্লার আিাস নপথ্য় নকাঁ থ্প উঠল 

নিারথ্বলা, নকান্ পুলথ্ক, নকান্ অজানা সম্ভাবনায়? 

রুদ্ধশ্বাথ্স প্রেীক্ষা কথ্র অন্ধকার। 

ভিউভল বকুল িথ্র পথ্ড় নিষ রাঝত্রর কান্নার মথ্ো, 

নহমন্ত-নিাথ্রর ভিভিথ্রর মথ্ো। 

অস্পষ্ট হল অন্ধকার; স্বচ্ছ আরও স্বচ্ে 

মৃেপ্রাথ্য়র আগ্রথ্হর মথ্ো পাণ্ডুর আথ্লা এথ্স পথ্ড় 

আিীব যাথ্দর মথ্ো িরা ফুথ্লর মরা নচাথ্খ, 

শুভ্র কথ্পাথ্ল,- র্ুমন্ত হাভসর মথ্ো োর মায়া। 

পৃভযবীর নেথ্লথ্মথ্য়রা এল উচ্ছ্বভসে বনোর নবথ্গ, 

হাথ্ে োথ্দর আহরণী-ডালা; 

োরা অবাক হথ্য় নদখথ্ল 

একী! নেুন ফুল ফুথ্িথ্ে োথ্দর আটঙনায় 

রভবর প্রযম আথ্লা এথ্স পথ্ড়থ্ে োর মুথ্খ, 

ওরা বলথ্ল, ওথ্ো সূয যমুখী। 

ভপলু-বাথ্রায়া াঁর সুর েখনও রজনীগন্ধার বথ্ন 

দীর্ যশ্বাথ্সর মথ্ো সুরভিে- মিোয় হা-হা করথ্ে; 

ভকন্তু োও নগল ভমভলথ্য়। শুিু জাভগথ্য় ভদথ্য় 

নগল হাজার সূয যমুখীথ্ক। 

সূয য উঠল। অথ্চেন জড়োর বুথ্ক টঠকথ্র 
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পড়থ্ে লাগল, বন্ধ জানলায় োর নকামল 

আর্াে, অজস্র দীপ্তথ্ে ভবহ্বল। 

পৃভযবীর নেথ্লথ্মথ্য়রা ভফথ্র নগল উজ্জ্বল, উচ্ছল হথ্য় 

বুথ্ক োথ্দর সূয যমুখীর 

অদৃিে সুবাস। 
 

মঙ্গলাচরণ 

(গান) 

 

ওথ্গা কভব, েুভম আপন নিালা- 

আভনথ্ল েুভম ভনযর জথ্ল নেউথ্য়র নদালা, 

মাভলকাটি ভনথ্য় নমার 

একী বা াঁভিথ্ল অলখ-নডার 

ভনথ্বভদে প্রাথ্ণ নগাপথ্ন নোমার ভক সুর নোলা, 

নজথ্নে নো েুভম সকল প্রাথ্ণর নীরব কযা, 

নোমার বাণীথ্ে আমার মথ্নর এ বোকুলো 

নপথ্য়ে ভক েুভম সা াঁথ্ির নবলাথ্ে 

যখন ভেলাম কাথ্জর নখলাথ্ে 

েখন ভক েুভম এথ্সভেথ্ল, ভেল নয দুয়ার নখালা? 

 

আহ্বান 

(সমথ্বে গান) 

 

আমাথ্দর ডাক এথ্সথ্ে 

এবার পথ্য চলথ্ে হথ্ব, 

ডাক ভদথ্য়থ্ে গগন-রভব 

র্থ্রর নকাথ্ণ নকই বা রথ্ব। 

ডাক এথ্সথ্ে চলথ্ে হথ্ব আজ সকাথ্ল 

ভবশ্বপথ্য সবার সাথ্য সমান োথ্ল, 

পথ্যর সাযী আমরা রভবর 

সা াঁি-সকাথ্ল চলথ্র সথ্ব। 
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র্ুম নযথ্ক আজ সকালথ্বলা ওঠ নর, 

ডাক ভদল নক পথ্যর পাথ্ন নোি নর, 

ভপেন পাথ্ন োকাস ভন আজ চল সমুথ্খ 

জথ্য়র বাণী নূেন প্রাথ্ে বল ও-মুথ্খ 

নোথ্দর নচাথ্খ নসানার আথ্লা 

সফল হথ্য় ফুিথ্ব কথ্ব। 
 

স্তব 

(আবৃভি) 

 

কভবগুরু আজ মিোথ্হ্নর অর্্ যয 

ভদলাম নোমায় সাজাথ্য়, 

পৃভযবীর বুথ্ক রথ্চে িাভন্তস্বর্গ 

ভমলথ্নর সুর বাঝজথ্য়। 

যুথ্গ যুথ্গ যে আথ্লাক-েীয যযাত্রী 

ভমভলথ্ব এখাথ্ন আভসয়া, 

নোমার স্বগ য এথ্ন নদথ্ব মিুরাঝত্র 

োহাথ্দর িালবাভসয়া। 

োরা নদথ্ব ভনভে িাভন্তর জয়মাল্য 

নোমার কথ্ে পরাথ্য়, 

নোমার বাণী নয োহাথ্দর প্রভেপালে, 

মথ্ম যথ্ে যাথ্ব জড়াথ্য়। 

েুভম নয ভবরাি নদবো িাপভ্রষ্ি 

িুভলয়া এথ্সে মথ্েয; 

পৃভযবীর ভবষ পান কথ্র নাই এখথ্না নোমার ওষ্ঠ 

িঞ্ঝা-প্রলয়-আবথ্েয। 

আঝজকার এই িূভলময় মহাবাসথ্র 

নোমাথ্র জানাই প্রণভে, 

নোমার পূজা ভক িঙ্খর্ণ্টা কাাঁসথ্র? 

িূপ-দীথ্প েব আরভে? 

ভবথ্শ্বর আজ িাভন্তথ্ে অনাসঝি, 
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সিে মানুষ নযাদ্ধা, 

চথ্লথ্ে যখন ভবপুল রিারঝি, 

নোমাথ্র জানাই শ্রদ্ধা। 
 

অবথ্িষ 

(বণ যনা) 

 

ভকন্তু মিোহ্ন নো নপভরথ্য় যায় 

সন্ধোর সন্ধাথ্ন, নমথ্র্র োয়ায় 

ভবশ্রাম করথ্ে করথ্ে, আকাথ্ির 

নসই িূ িূ করা নেপান্তথ্রর মাঠ। 

আর সুয যও োর অভবরাম আথ্লাকসম্পাে 

ক’নর েথ্ল পড়ল সা াঁি-গগথ্ন। 

সমথ্য়র পিাথ্ে বা াঁিা সূথ্য যর গভে 

কী সূথ্য যর ভপেথ্ন বা াঁিা সমথ্য়র প্রভে 

ো নবািা যায় না। 

ভদন যায় িাবীকালথ্ক আহ্বান করথ্ে। 

একিা ভদন আর একিা নেউ, 

সময় আর সমুে। 

েবু ভদন যায় 

সূথ্য যর ভপেথ্ন, অন্ধকাথ্র অবগাহন 

করথ্ে করথ্ে। 
 

নযথ্ে হথ্ব! 

প্রকৃভের কাথ্ে এই পরািথ্বর লজ্জায় 

আর নবদনায় রঝিম হল 

সূথ্য যর মুখ, 

আর পৃভযবীর নলাথ্করা; 

োথ্দর মুখ পূব য-আকাথ্ির মথ্ো 

কাথ্লা হথ্য় উঠল। 
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ভমনভে 

(সমথ্বে গান) 

 

দা াঁড়াও ক্ষভণক পভযক নহ, 

নযও না চথ্ল, 

অরুণ-আথ্লা নক নয নদথ্ব 

যাও নগা বথ্ল। 

নফথ্রা েুভম যাবার নবলা; 

সা াঁি-আকাথ্ি রথ্ঙর নমলা- 

নদখে কী নকমন কথ্র 

আগুন হথ্য় উঠল জ্বথ্ল। 

পূব-গগথ্ণর পাথ্ন বাথ্রক োকাও 

ভবরথ্হরই েভব নকন আাঁকাও 

আাঁিার নযন বদেে সম আসথ্ে নবথ্গ, 

নিষ হথ্য় যাক োরা নোমার নো াঁয়াচ নলথ্গ। 

যাথ্মা ওথ্গা, নযও না হয় 

সময় হথ্ল।। 
 


