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সূতিপত্র  

জীবয়নর প্রথম বয়স ষকয়েয়ে বদ্ধঘয়র চনিঃসঙ্গ চনজথয়ন। সন্ধ্যাসংগীত এবং 

প্রভাতসংগীয়তর অয়নকো ষসই অবরুদ্ধ আয় ায়কর কচবতা। চনয়জর ময়নর ভাবনা 

চনয়জর ময়নর প্রািীয়রর ময়যয প্রচতহত হয়য় আয় াচড়ত। 

তার পয়রর অবস্থায় ময়নর ময়যয মানুয়ষর স্পশ্থ  াগ , বাইয়রর হায়য়ায় 

জান া ষগ  খুয় , উৎসুক ময়নর কায়ে পৃচথবীর দৃশ্য খণ্ড খণ্ড ি ছবিচবর ময়তা 

ষদখা চদয়ত  াগ । গুহািয়রর মন তখন ঝুুঁক  ষ াকা য়য়র চদয়ক। তখনয় 

বাইয়রর জগৎ সম্পরূ্থ মুক্ত হয়ত পায়র চন আয়বয়গর বাষ্পপুঞ্জ ষথয়ক। তবু ঃিঃবপ্য়ের 

ময়তা আপনার বাুঁযন-জা  োড়াবার জয়নয ষজয়গ উঠ  বা য়কর আগ্রহ। এই 

সময়কার রিনা 'েচব য় গান'। ষ খনীর ষসই নূতন বচহমুথখী প্রবৃচতি  তখন ষকব  

ভাবুকতার অস্পষ্টতার ময়যয বন্ধ্ন বপ্ীকার করয়  না। ষবদনার চভতর চদয়য় 

ভাবপ্রকায়শ্র প্রয়ায়স ষস শ্রান্ত, কল্পনার পয়থ সৃচষ্ট করবার চদয়ক পয়ড়য়ে তার 

ষঝাুঁক। এই পয়থ তার িার প্রথম খুয় চে  'বাল্মীচক-প্রচতভা'য়। যচদয় তার 

উপকরর্ গান চনয়য় চকন্তু তার প্রকৃচতই নােযীয়। তায়ক গীচতকাবয ব া িয়  না। 

চকেুকা  পয়র, তখন আমার বয়স ষবায হয় ষতইশ্ চকংবা িচিশ্ হয়ব, কায়রায়ার 

ষথয়ক জাহায়জ আসয়ত আসয়ত হঠাৎ ষয গান সমুয়ের উপর প্রভাতসূযথায় ায়ক 

সম্পরূ্থ হয়য় ষদখা চদ  তায়ক নােযীয় ব া ষযয়ত পায়র, অথথাৎ ষস আমগতগত নয় ষস 

কল্পনায় রূপাচয়ত। 'য়হয়দ ষগা নন্দরানী' গানচে একচে েচব, যার রস নােযরস। 

রাখা  বা য়করা নন্দরানীর কায়ে এয়সয়ে আবদার করয়ত, তারা শ্যাময়ক চনয়য় 

ষগায়ষ্ঠ যায়ব এই তায়দর পর্। এই গানচে প্রকৃচতর প্রচতয়শ্ায়য ভুক্ত কয়রচে। এই 

আমার হায়তর প্রথম নােক যা গায়নর োুঁয়ি ঢা া নয়। এই বইচে কায়বয এবং নায়েয 

চমচ ত। সন্ন্যাসীর যা অন্তয়রর কথা তা প্রকাশ্ হয়য়য়ে কচবতায়। ষস তার এক ার 

কথা। এই আমগতয়কচিত ববরাগীয়ক চঘয়র প্রাতযচহক সংসার নানা রূয়প নানা 

ষকা াহয়  মুখচরত হয়য় উয়ঠয়ে। এই ক রয়বর চবয়শ্ষত্বই হয়ছবি তার 

অচকচঞ্চৎকরতা। এই ববপরীতযয়ক নাচেযক ব া ষযয়ত পায়র। এরই মায়ঝ মায়ঝ 

গায়নর রস এয়স অচনবথিনীয়তার আভাস চদয়য়য়ে। ষশ্ষ কথাো এই দাুঁড়া  

শ্ূনযতার ময়যয চনচবথয়শ্য়ষর সন্ধ্ান বযথথ, চবয়শ্য়ষর ময়যযই ষসই অসীম প্রচতষণেয়র্ 

হয়য়য়ে রূপ চনয়য় সাথথক, ষসইখায়নই ষয তায়ক পায় ষসই যথাথথ পায়। 
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সূতিপত্র  

শ্াচন্তচনয়কতন 

২৮ জানুয়াচর ১৯৪০ 
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সূতিপত্র  

প্রথম দৃশ্য 
গুহা 

সন্ন্যাসী 

ষকাথা চদন, ষকাথা রাচত্র, ষকাথা বষথ মাস! 

অচবশ্রাম কা য়রায়ত ষকাথায় বচহয়ে 

সৃচষ্ট ষযথা ভাচসয়তয়ে তৃর্পুঞ্জসম! 

আুঁযায়র গুহার মায়ঝ রয়য়চে একাকী, 

আপনায়ত বয়স আচে আপচন অে । 

অনাচদ কায় র রাচত্র সমাচযমগনা 

চনশ্বাস কচরয়া ষরায পায়শ্ বয়স আয়ে। 

চশ্ ার ফাে  চদয়া চবন্দু চবন্দু কচর 

ঝচরয়া পচড়য়ে বাচর আেথ গুহাতয় । 

স্তব্ধ শ্ীতজয়  পচড় অন্ধ্কার-মায়ঝ 

প্রািীন ষভয়কর দ  রয়য়য়ে ঘুমায়য়। 

বাঃড় গুহায় পচশ্ সুদরূ হইয়ত 

অমাচনশ্ীয়থর বাতথা আচনয়ে বচহয়া। 

কখয়না বা ষকায়না চদন ষক জায়ন ষকময়ন 

একচে আয় ার ষরখা ষকাথা হয়ত আয়স,  

চদবয়সর গুপ্তির রজনীর মায়ঝ 

একেকুু উুঁচক ষময়র যায় প াইয়া। 

বয়স বয়স প্র য়য়র মন্ত্র পচড়য়তচে, 

চত  চত  জগয়তয়র ধ্বংস কচরয়তচে, 

সাযনা হয়য়য়ে চসদ্ধ, কী আনন্দ আচজ। 

জগৎ-কুয়াশ্া-মায়ঝ চেনু মগ্ন হয়য়, 

অদৃয়শ্য আুঁযায়র বচস সুতীক্ষ্ম চকরয়র্ 
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সূতিপত্র  

চেুঁচড়য়া ষফয় চে ষসই মায়া-আবরর্,  

জগৎ িরর্ তয়  চগয়ায়ে চম ায়য়— 

সহসা প্রকাশ্ পাই দীপ্ত মচহমায়। 

বয়স বয়স িি সূযথ চদয়য়চে চনবায়য়, 

এয়ক এয়ক ভাচিয়াচে চবয়শ্বর সীমানা,  

দৃশ্য শ্ব্দ বপ্াদ গন্ধ্ চগয়য়য়ে েুচেয়া,  

ষগয়ে ষভয়ি আশ্া ভয় মায়ার কুহক।  

ষকাচে- ষকাচে- যুগ- বযাপী সাযনার পয়র,  

যুগায়ন্তর অবসায়ন,  প্র য়- সচ য়  

সৃচষ্টর মচ ন ষরখা মুচে শ্ূনয হয়ত— 

োয়াহীন চনষ্ক ঙ্ক অনন্ত পুচরয়া 

ষয আনয়ন্দ মহায়দব কয়রন চবরাজ 

ষপয়য়চে ষপয়য়চে ষসই আনন্দ-আভাস।  

জগয়তর মহাচশ্ া বয়ষণে িাপাইয়া 

ষক আমায়র কারাগায়র কয়রচে  ষরায!  

পয়  পয়  যুচঝ যুচঝ চত  চত  কচর 

জগদ্দ  ষস পাষার্ ষফয় চে সরায়য়,  

হৃদয় হয়য়য়ে  ঘু বপ্াযীন স্ববশ্।  

 

 

কী কষ্ট না চদয়য়চেস রাষণেসী প্রকৃচত 

অসহায় চেনু যয়ব ষতার মায়াফাুঁয়দ।  

আমার হৃদয়রায়জয কচরয়া প্রয়বশ্ 

আমাচর হৃদয় তুই কচরচ  চবয়োহী।  

চবরাম চবশ্রাম নাই চদবসরজনী 

সংগ্রাম বচহয়া বয়ষণে ষবড়ায়তম ভ্রচম।  

কায়নয়ত বাচজত সদা প্রায়র্র চব াপ,  

হৃদয়য়র রক্তপায়ত চবশ্ব রক্তময়,  
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সূতিপত্র  

রািা হয়য় উয়ঠচে  চদবয়সর আুঁচখ।  

বাসনার বচিময় কশ্াঘায়ত হায় 

পয়থ পয়থ েুচেয়াচে পাগয় র ময়তা।  

চনয়জর োয়ায়র চনজ বয়ষণে যচরবায়র 

চদনরাচত্র কচরয়াচে চনষ্ফ  প্রয়াস।  

সুয়খর চবঃযৎ চদয়া কচরয়া আঘাত 

ঃিঃয়খর ঘনান্ধ্কায়র ষদচেস ষফচ য়া।  

বাসনায়র ষেয়ক এয়ন প্রয় াভন চদয়য় 

চনয়য় চগয়য়চেস মহা ঃচভথষণে- মাঝায়র।  

খাদয বয়  যাহা িায় যূচ মুচষ্ট হয় ।  

তৃষ্ণার সচ  রাচশ্ যায় বাষ্প হয়য়। 

প্রচতজ্ঞা কচরনু ষশ্য়ষ যন্ত্রর্ায় জ্বচ  

এক চদন— এক চদন ষনব প্রচতয়শ্ায। 

ষসই চদন হয়ত পচশ্ গুহার মাঝায়র 

সাচযয়াচে মহা হতযা আুঁযায়র বচসয়া। 

আজ ষস প্রচতজ্ঞা ষমার হয়য়য়ে সফ । 

বয কচরয়াচে ষতার ষেয়হর সন্তায়ন, 

চবশ্ব ভস্ম হয়য় ষগয়ে জ্ঞানচিতানয় । 

ষসই ভস্মমুচষ্ট আজ মাচখয়া শ্রীয়র 

গুহার আুঁযার হয়ত হইব বাচহর। 

ষতাচর রঙ্গভূচমমায়ঝ ষবড়াব গাচহয়া 

অপার আনন্দময় প্রচতয়শ্ায-গান। 

ষদখাব হৃদয় খুয় , কচহব ষতামায়র, 

এই ষদখ্ ষতার রাজয মরুভূচম আচজ, 

ষতার যারা দাস চে  ষেহ ষপ্রম দয়া 

শ্মশ্ায়ন পচড়য়া আয়ে তায়দর কঙ্কা , 

প্র য়য়র রাজযানী বয়সয়ে ষহথায়। 
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সূতিপত্র  

চিতীয় দৃশ্য 
রাজপথ 

সন্ন্যাসী 

এ কী ষণেুে যরা! এ কী বদ্ধ িাচর চদয়ক! 

কাোকাচে ষঘুঁষায়ঘুঁচষ গােপা া গৃহ 

িাচর চদক হয়ত ষযন আচসয়ে ষঘচরয়া, 

গায়য়র উপয়র ষযন িাচপয়া পচড়য়ব! 

িরর্ ষফচ য়ত ষযন হয়তয়ে সংয়কাি, 

ময়ন হয় পয়দ পয়দ রচহয়ায়ে বাযা। 

এই চক নগর! এই মহা রাজযানী! 

িাচর চদয়ক ষোয়ো ষোয়ো গৃহগুহাগুচ , 

আনায়গানা কচরয়তয়ে নরচপপীচ কা। 

িাচর চদয়ক ষদখা যায় চদয়নর আয় াক, 

ষিায়খয়ত ষঠচকয়ে ষযন সৃচষ্টর পঞ্জর। 

আয় াক ষতা কারাগার, চনষ্ঠুর কচঠন 

বস্তু চদয়য় চঘয়র রায়খ দৃচষ্টর প্রসর। 

পষদ পয়দ বাযা ষখয়য় মন চফয়র আয়স, 

ষকাথায় দাুঁড়ায়ব চগয়া ভাচবয়া না পায়। 

অন্ধ্কার বপ্াযীনতা, শ্াচন্ত অন্ধ্কার, 

অন্ধ্কার মানয়সর চবিরর্ভূচম, 

অনয়ন্তর প্রচতরূপ, চবশ্রায়মর ঠাুঁই। 

এক মুচষ্ট অন্ধ্কায়র সৃচষ্ট ষঢয়ক ষফয় , 

জগয়তর আচদ অন্ত  ুপ্ত হয়য় যায়, 

বপ্াযীন অনন্ত প্রার্ চনয়ময়ষর মায়ঝ 

চবয়শ্বর বাচহয়র চগয়য় ষফয়  ষর চনশ্বাস। 
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পথ চদয়য় িচ য়তয়ে এরা সব কারা! 

এয়দর চিচন ষন আচম, বুচঝয়ত পাচর ষন 

ষকন এরা কচরয়তয়ে এত ষকা াহ । 

কী িায়? চকয়সর  াচগ এত বযস্ত এরা? 

এক কায়  চবশ্ব ষযন চে  ষর বৃহৎ, 

তখন মানুষ চে  মানুয়ষর ময়তা, 

আজ ষযন এরা সব ষোয়ো হয়য় ষগয়ে। 

ষদচখ ষহথা বয়স বয়স সংসায়রর ষখ া। 

 

কৃষকগয়র্র প্রয়বশ্ 

গান 

          ষহয়দ ষগা নন্দরানী, 

আমায়দর  শ্যাময়ক ষেয়ড় দায়। 

আমরা   রাখা -বা ক দাুঁচড়য়য় িায়র, 

আমায়দর  শ্যাময়ক চদয়য় যায়। 

ষহয়রা ষগা    প্রভাত হ  সুচযয উয়ঠ 

          ফু  ফুয়েয়ে বয়ন— 

আমরা    শ্যাময়ক চনয়য় ষগায়ষ্ঠ যাব 

          আজ কয়রচে ময়ন। 

য়য়গা,    পীতযড়া পচরয়য় তায়র 

          ষকায়  চনয়য় আয়। 

তার    হায়ত চদয়য়া ষমাহন ষবর্ু, 

          নূপুর চদয়য়া পায়। 

       ষরায়দর ষব ায় গায়ের ত ায় 

          নািব ষমারা সবাই চময় । 

       বাজয়ব নূপুর রুনুঝুনু 
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          বাজয়ব বাুঁচশ্ মযুর ষবায় । 

       বনফুয়  গাুঁথব মা া, 

          পচরয়য় চদব শ্যায়মর গয় । 

 

[প্রস্থান 

বা ক-পুত্র সয়মত স্ত্রীয় ায়কর প্রয়বশ্ 

স্ত্রীয় াক। ( ব্রাহ্মর্ পচথয়কর প্রচত ) হযাুঁগা দাদাঠাকুর, এত বযস্ত হয়য় ক্ য়ন 

িয় ে? 

ব্রাহ্মর্। আজ চশ্ষযবাচড় িয় চে নাতচন। অয়নকগুচ  ঘর আজয়কর ময়যয 

ষসয়র আসয়ত হয়ব, তাই সকা  সকা  ষবচরয়য়চে। তুচম ষকাথায় যাছবি গা? 

স্ত্রীয় াক। আচম ঠাকুয়রর পুয়জা চদয়ত যাব। ঘরকন্ন্ার কাজ ষফয়  এয়সচে, 

চমনয়স আবার রাগ করয়ব। পয়থ ঃ দণ্ড দাুঁচড়য়য় ষয চজগ য়গসপড়া করব তার ষজা 

ষনই। বচ  দাদাঠাকুর, আমায়দর য় চদয়ক ষয এক বার পায়য়র যুয় া পয়ড় না! 

ব্রাহ্মর্। আর ভাই, বুয়ড়াসুয়ড়া হয়য় পয়ড়চে, ষতায়দর এখন নবীন বয়য়স, কী 

জাচন পেন্দ না হয়। যার দাুঁত পয়ড় ষগয়ে, তার িা কড়াইভাজার ষদাকায়ন না 

যায়য়াই ভায় া। 

স্ত্রীয় াক। নায়, নায়, রঙ্গ ষরয়খ দায়। 

আর এক স্ত্রীয় াক। এই-য়য ঠাকুর, আজকা  তুচম ষয বয়ড়া মাগ চগ হয়য়ে। 

ব্রাহ্মর্। মাগ চগ আর হয় ম কই। সক্কা য়ব ায় পয়থর ময়যয ষতারা পাুঁি 

জয়ন চময়  আমায়ক োনায়েুঁড়া আরম্ভ কয়রচেস। তবু ষতা আমার ষসকা  ষনই। 

প্রথমা। আচম যাই ভাই, ঘয়রর সমস্ত কাজ পয়ড় রয়য়য়ে। 

চিতীয়া। তা এস। 

প্রথমা। (পুনবথার চফচরয়া) হযাুঁ া অ ঙ্গ, ষতায়দর পাড়ায় ষসই-য়য কথাো 

শুয়নচে ুম, ষস চক সচতয! 

চিতীয়া। ষস ভাই ষবস্তর কথা। 

[সকয় র িুচপ িুচপ কয়থাপকথন 

আর-কতকগুচ  পচথয়কর প্রয়বশ্ 
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প্রথম। আমায়ক অপমান! আমায়ক ষিয়ন না ষস! তার কাুঁয়য কো মাথা আয়ে 

ষদখয়ত হয়ব! তার চভয়েমাচে উছবিন্ন্ কয়র তয়ব োড়ব। 

চিতীয়। চঠক কথা। তা না হয়  ষতা ষস জব্দ হয়ব না। 

প্রথম। জব্দ বয়  জব্দ! তায়ক নায়কর জয়  ষিায়খর জয়  করব।  

তৃতীয়। শ্াবাশ্ দাদা, একবার উয়ঠপয়ড়  ায়গা ষতা। 

িতুথথ। ষ াকোর বয়ড়া বাড় ষবয়ড়য়ে। 

পঞ্চম। চপুঁচপড়ার পাখা য়য়ঠ মচরবার তয়র। 

চিতীয়। অচত দয়পথ হত  ঙ্কা। 

িতুথথ। আছবিা, তুচম কী করয়ব শুচন দাদা! 

চিতীয়। কী না করয়ত পাচর! গাযার উপয়র িচড়য়য় মাথায় ষঘা  ঢাচ য়য় 

শ্হর ঘুচরয়য় ষবড়ায়ত পাচর। তার এক গায়  িুন এক গায়  কাচ   াচগয়য় ষদশ্ 

ষথয়ক দূর কয়র চদয়ত পাচর, তার চভয়েয় ঘুঘু িরায়ত পাচর। 

 

[য়রায়য প্রস্থান। হাচসয়ত হাচসয়ত অনয পচথকগয়র্র অনুগমন 

 

প্রথম স্ত্রী। মাইচর, দাদাঠাকুর, আর হাসয়ত পাচর ষন, ষতামার রঙ্গ ষরয়খ 

দায়। য়মা, ষব া হয়য় ষগ । আজ আর মচন্দয়র যায়য়া হ  না। আবার আর-

এক চদন আসয়ত হয়ব। (সয়রায়য) ষপাড়ারমুয়খা ষেয় , ষতার জয়নযই ষতা 

যায়য়া হ  না, তুই আবার পয়থর ময়যয ষখ য়ত চগয়য়চেচ  ষকাথা? 

ষেয় । ষকন মা, আচম ষতা এইয়খয়নই চেয় ম। 

স্ত্রী। ষফর আবার ষনই করচেস! 

[প্রহার, রন্দন য় প্রস্থান 

ঃই জন ব্রাহ্মর্-বেরু প্রয়বশ্ 

প্রথম। মাযব শ্াস্ত্রীরই জয়। 

চিতীয়। কখয়না না, জনাদথন পচণ্ডতই জয়ী। 

প্রথম। শ্াস্ত্রী ব য়েন সূ্থ  ষথয়ক সূক্ষ্ম উৎপন্ন্ হয়য়য়ে। 

চিতীয়। গুরু জনাদথন ব য়েন, সূক্ষ্ম ষথয়ক সূ্থ  উৎপন্ন্ হয়য়য়ে। 
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প্রথম। ষস ষয অসম্ভব কথা। 

চিতীয়। ষসই ষতা ষবদবাকয। 

প্রথম। ষকমন কয়র হয়ব! বৃষণে ষথয়ক ষতা বীজ। 

চিতীয়। দূর মূখথ, বীজ ষথয়কই ষতা বষৃণে। 

প্রথম। আয়গ চদন না আয়গ রাত? 

চিতীয়। আয়গ রাত। 

প্রথম। ষকমন কয়র! চদন না ষগয়  ষতা রাত হয়ব না! 

চিতীয়। রাত না ষগয়  ষতা চদন হয়ব না। 

প্রথম। (প্রর্াম কচরয়া) ঠাকুর, একো সয়ন্দহ উপচস্থত হয়য়য়ে। 

সন্ন্যাসী। কী সংশ্য়? 

চিতীয়। প্রভু, আমায়দর ঃই গুরুর চবিার শুয়ন অবচয আমরা ঃই জয়ন চময়  

চতন চদন চতন রাচত্র অনবরত ভাবচে সূ্থ  হয়ত সূক্ষ্ম, না সূক্ষ্ম হয়ত সূ্থ , চকেুয়তই 

চনর্থয় কচরয়ত পারচে ষন। 

সন্ন্যাসী।                সূ্থ  ষকাথা! সূ্থ  সূক্ষ্ম ষভদ চকেু নাই, 

নানারূয়প বযক্ত হয় শ্চক্ত প্রকৃচতর। 

সবই সূক্ষ্ম, সবই শ্চক্ত, সূ্থ  ষস ষতা ভ্রম। 

প্রথম। আচময় ষতা তাই বচ । আমার মাযব গুরুয় ষতা তাই বয় ন।  

চিতীয়। আমারয় ষতা ঐ মত। আমার জনাদথন গুরুরয় ষতা য়ই মত।  

উভয়য়। (প্রর্াম কচরয়া) ি য় ম প্রভু। 

[চববাদ কচরয়ত কচরয়ত প্রস্থান 

সন্ন্যাসী।                হা ষর মূখথ, ঃজয়নই বুচঝ  না চকেু। 

এক খণ্ড কথা ষপয়য়  চভ  সান্ত্বনা। 

জ্ঞানরত্ন খুুঁয়জ খুুঁয়জ খচন খুুঁয়ড় ময়র— 

মুয়ঠা মুয়ঠা বাকযযু া আুঁি  পুচরয়া, 

আনয়ন্দ অযীর হয়য় ঘয়র চনয়য় যায়। 

 

এক দ  মাচ নীর প্রয়বশ্ 

গান 
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বুচঝ ষব া বয়হ যায়, 

কানয়ন আয়, ষতারা আয়। 

আয় ায়ত ফু  উঠ  ফুয়ে, োয়ায় ঝয়র পয়ড় যায়। 

সায চে  ষর পচরয়য় ষদব ময়নর মতন মা া ষগুঁয়থ, 

কই ষস হ  মা া গাুঁথা, কই ষস এ  হায়, 

যমুনার ষঢউ যায়ছবি বয়য়, ষব া িয়  যায়। 

পচথক। ষকন ষগা এত ঃিঃখ চকয়সর! মা া যচদ থায়ক ষতা গ ায় ষঢর 

আয়ে। 

মাচ নী। হাড়কাঠয় ষতা কম ষনই। 

চিতীয় মাচ নী। ষপাড়ারমুয়খা চমন ্য়স, ষগারুবােুর চনয়য়ই আয়ে। আর,আচম 

ষয গ া ষভয়ি মরচে, আমার চদয়ক এক বার তাকায় য় না! (কায়ে চগয়া গা 

ষঘুঁচষয়া) মর্ চমন ্য়স গায়য়র উপর পচড়স ষকন? 

ষসই ষ াক। গায়য় পয়ড় ঝগড়া কর ষকন! আচম সাত হাত তফায়ত দাুঁচড়য়য় 

চে ুম। 

চিতীয় মাচ নী। ষকয়ন গা! আমরা বাঘ না ভাল্লুক! না হয় একে ুকায়েই 

আসয়ত! ষখয়য় ষতা ষফ তুম না। 

[হাচসয়ত হাচসয়ত সকয় র প্রস্থান 

 

একজন বৃদ্ধ চভষণেুয়কর প্রয়বশ্ 

 

গান 

 

চভয়ষণে ষদ ষগা চভয়ষণে ষদ। 

িায়র িায়র ষবড়াই ঘুয়র, মুখ তুয়  ষকউ িাইচ  ষন। 

 ক্ষ্মী ষতায়দর সদয় হন, যয়নর উপর বাড়ুক যন— 

আচম      একচে মুয়ঠা অন্ন্ িাই ষগা, তায় ষকন পাই ষন। 

য়ই ষর সূযথ উঠ  মাথায়, ষয যার ঘয়র িয় য়ে— 

চপপাসায়ত ফােয়ে োচত ি য়ত আর ষয পাচর ষন। 
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য়য়র, ষতায়দর অয়নক আয়ে, আয়রা অয়নক হয়ব— 

একচে মুয়ঠা চদচব শুযু, আর চকেু িাচহ ষন। 

 

একদ  বসচনক। (যাক্কা মাচরয়া) সয়র যা, সয়র যা, পথ ষেয়ড় ষদ। ষবো, 

ষিাখ ষনই! ষদখচেস ষন মন্ত্রীর পুত্র আসয়েন! 

 

[বাদয বাজাইয়া িতুয়দথা া িচড়য়া মচন্ত্রপুয়ত্রর প্রয়বশ্ য় প্রস্থান 

 

সন্ন্যাসী।    মযযাি আই , অচত তীক্ষ্ম রচবকর। 

শ্ূনয ষযন তপ্ত তাম্র-কোয়হর ময়তা। 

ঝাুঁ ঝাুঁ কয়র িাচর চদক; তপ্ত বায়ুভয়র 

ষথয়ক ষথয়ক ঘুয়র ঘুয়র উচড়য়ে বা ুকা। 

সকা  হইয়ত আচে, কী ষদচখনু ষহথা? 

এ দীঘথ পরান ষমার সংকুচিত ক’ষর 

পাচর চক এয়দর সায়থ চমচশ্য়ত আবার। 

কী ষঘার বপ্াযীন আচম! কী মহা আ য়। 

জগয়তর বাযা নাই — শ্ূয়নয কচর বাস। 
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তৃতীয় দৃশ্য 
অপরাি। পথ 

প্রথম পচথক।   পান্থগর্, সয়র যায়। ষহয়রা, আচসয়তয়ে 

যমথভ্রষ্ট অনািারী রঘুর ঃচহতা। 

 

বাচ কার প্রয়বশ্ 

 

প্রথম পচথক।    েুুঁস ষন েুুঁস ষন ষমায়র— 

চিতীয় পচথক।            সয়র যা অশুচি। 

তৃতীয় পচথক।  হতভাগী জাচনস ষন রাজপথ চদয়য় 

আনায়গানা কয়র যত নগয়রর ষ াক— 

ষেছবিকনযা, তুই ষকন িচ স এ পয়থ! 

 

 

বাচ কার পথপায়শ্বথ বৃষণেতয়  সচরয়া যায়ন 

 

একজন বৃদ্ধা।  ষক তুচম গা, কার বাো, ষিায়খ অশ্রুজ , 

চভখাচরনী ষবয়শ্ ষকন রয়য়য়ে দাুঁড়ায়য় 

এক পায়শ্? 

 

কাুঁচদয়া উচঠয়া 

 

বাচ কা।    জননী ষগা আচম অনাচথনী। 

বৃদ্ধা।    আহা ময়র যাই! 

পচথকগর্।    েুুঁয়য়া না েুুঁয়য়া না য়য়র— 
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ষক ষগা তুচম, জান না চক অনািারী রঘু, 

তাহাচর ঃচহতা য় ষয! 

বৃদ্ধা।    চে চে চে, কী ঘৃর্া।! 

[প্রস্থান 

ষদবীমচন্দয়রর কায়ে চগয়া 

 

বাচ কা।    জগৎ-জননী মায়গা, তুচময় চক ষমায়র 

ষনয়ব না? তুচময় চক, মা ষতযচজয়ব অনায়থ? 

ঘৃর্ায় সবাই যায়র ষদয় দূর কয়র 

ষস চক, মা, ষতামায়রা ষকায়  পায় না আশ্রয়? 

মচন্দররষণেক।   দূর হ! দূর হ তুই অনাযথা অশুচি! 

কী সাহয়স এয়সচেস মচন্দয়রর মায়ঝ! 

 

জননী য় ঃচহতার প্রয়বশ্ 

 

জননী।    আরচতর ষব া হ , আয় বাো আয়। 

আয় ষর আয় ষর ষমার বুক-য়িরা যন। 

মচন্দয়রর দীপ হয়ত কাজ  পরাব, 

অক যার্ যত চকেু যায়ব দূর হয়য়। 

কনযা।    য় ষক য় মা! 

জননী।      য় ষকউ না, সয়র আয় বাো।! 

[প্রস্থান 

বাচ কা।   এ চক ষকউ না মা! এ চক চনতান্ত অনাথা! 

এর চক মা চে  না ষগা! য় মা, ষকাথা তুচম! 

 সন্ন্যাসীয়ক ষদচখয়া 

প্রভু, কায়ে যাব আচম? 

সন্ন্যাসী।                           এয়সা বৎয়স, এয়সা। 

বাচ কা।     অনাযথা অশুচি আচম। 
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হাচসয়া 

সন্ন্যাসী।                সকয় ই তাই। 

ষসই শুচি যুয়য়য়ে ষয সংসায়রর যু া। 

দূয়র দাুঁড়াইয়া ষকন! ভয় নাই বাো। 

িমচকয়া 

বাচ কা।     েুুঁয়য়া না, েুুঁয়য়া না, আচম রঘুর ঃচহতা। 

সন্ন্যাসী।    নাম চক ষতামার বৎয়স? 

বাচ কা।    ষকময়ন বচ ব? 

ষক আমায়র নাম যয়র োচকয়ব প্রভু ষগা, 

বায় য চপতৃমাতৃহীনা আচম। 

সন্ন্যাসী।                ষবায়সা ষহথা। 

 

    কাুঁচদয়া উচঠয়া 

 

বাচ কা।    প্রভু, প্রভু, দয়াময়, তুচম চপতা মাতা, 

এক বার কায়ে তুচম ষেয়কে যখন 

আর ষমায়র দূর কয়র চদয়য়া না কখয়না। 

সন্ন্যাসী।     মুে অশ্রুজ  বৎয়স, আচম ষয সন্ন্যাসী। 

নাইয়কা কাহায়রা ' পয়র ঘৃর্া-অনুরাগ। 

ষয আয়স আসুক কায়ে, যায় যাক দূয়র, 

ষজয়না বৎয়স, ষমার কায়ে সকচ  সমান। 

বাচ কা।     আচম, প্রভু, ষদব নর সবাচর তাচড়ত, 

ষমার ষকহ নাই— 

সন্ন্যাসী।     আমায়রা ষতা ষকহ নাই। 

ষদব নর সকয় য়র চদয়য়চে তাড়ায়য়। 

বাচ কা।      ষতামার চক মাতা নাই? 

সন্ন্যাসী।                নাই। 

বাচ কা।                    চপতা নাই? 
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সন্ন্যাসী।     নাই বৎয়স। 

বাচ কা।          সখা ষকহ নাই? 

সন্ন্যাসী।               ষকহ নাই। 

বাচ কা।     আচম তয়ব কায়ে রব, ষতযচজয়ব না ষমায়র? 

সন্ন্যাসী।     তুচম না ষতযচজয়  ষমায়র আচম ষতযচজব না। 

বাচ কা।      যখন সবাই এয়স কচহয়ব ষতামায়র— 

              রঘুর ঃচহতা, য়য়র েুুঁয়য়া না েুুঁয়য়া না, 

            অনাযথ অশুচি য় ষয ষেছবি যমথহীন— 

            তখয়না চক ষতযচজয়ব না? রাচখয়ব চক কায়ে? 

সন্ন্যাসী।     ভয় নাই, িল্ বৎয়স, ষতার গৃহ ষযথা। 

[প্রস্থান 
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িতুথথ দৃশ্য 
পথপায়শ্বথ বাচ কার ভগ্নকুচের 

বাচ কা।    চপতা! 

সন্ন্যাসী।    আহা,চপতা বয়  ষক োচকচ  য়য়র! 

সহসা শুচনয়া ষযন িমচক উচঠনু। 

বাচ কা।    কী চশ্ষণো চদয়তে প্রভু, বুচঝয়ত পাচর ষন। 

শুযু বয়  দায় ষমায়র আশ্রয় ষকাথায়। 

ষক আমায়র ষেয়ক ষনয়ব, কায়ে কয়র ষনয়ব, 

মুখ তুয়  মুখপায়ন ষক িাচহয়ব ষমার? 

সন্ন্যাসী।     আশ্রয় ষকাথায় পাচব এ সংসারমায়ঝ! 

এ জগৎ অন্ধ্কায়র প্রকাণ্ড গহ্বর— 

আশ্রয় আশ্রয় বয়  শ্ত  ষণে প্রার্ী 

চবকে গ্রায়সর মায়ঝ ষযয়য় পয়ড় চগয়া, 

চবশ্া  জঠরকুয়ণ্ড ষকাথা পায় ষ াপ। 

চমথযা রাষণেসীরা চময়  বাুঁচযয়ায়ে হাে, 

মযুর ঃচভথষণেরাচশ্ ষরয়খয়ে সাজায়য়, 

তাই িাচর চদক হয়ত আচসয়ে অচতচথ। 

যত খায় ষণেুযা জ্বয় , বায়ড় অচভ াষ, 

অবয়শ্য়ষ সায যায় রাষণেয়সর ময়তা 

জগৎ মুঠায় কয়র মুয়খয়ত পুচরয়ত। 

ষহথা হয়ত িয়  আয় — িয়  আয় ষতারা। 

বাচ কা।    এখায়ন ষতা সকয় ই সুয়খ আয়ে চপতা। 

দূয়রয়ত দাুঁচড়য়য় আচম ষিয়য় ষিয়য় ষদচখ! 

সন্ন্যাসী।     হায় হায়, ইহায়দর বুঝাব ষকময়ন! 
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সুখ ঃিঃখ ষস ষতা, বাো জগয়তর পীড়া! 

জগৎ জীবন্ত মৃতুয — অনন্ত যন্ত্রর্া! 

মরর্ মচরয়ত িায় মচরয়ে না তব—ু 

চিরচদন মৃতুযরূয়প রয়য়য়ে বাুঁচিয়া। 

জগৎ মৃতুযর নদী চিরকা  যয়র 

পচড়য়ে সমুেমায়ঝ, ফুরায় না তব ু— 

প্রচত ষঢউ, প্রচত তৃর্, প্রচত জ কর্া 

চকেুই থায়ক না, তবু ষস থায়ক সমান! 

চবশ্ব মহা মৃতয়দহ, তাচর কীে ষতারা 

মরয়র্য়র ষখয়য় ষখয়য় রয়য়চেস ষবুঁয়ি— 

ঃ-দণ্ড ফুরায়য় যায়ব চকচ চবচ  কচর, 

আবার মৃয়তর মায়ঝ রচহচব মচরয়া। 

বাচ কা।    কী কথা বচ ে চপতা ভয় হয় শুয়ন। 

 

পয়থ এক জন চভষণেুক পচথয়কর প্রয়বশ্ 

 

পচথক।    আশ্রয় ষকাথায় পাব? আশ্রয় ষকাথায়? 

সন্ন্যাসী।    আশ্রয় ষকাথায় নাই — ষক িায়হ আশ্রয়? 

আশ্রয় ষকব  আয়ে আপনার মায়ঝ। 

আচম োড়া যাহা-চকেু সকচ  সংশ্য়। 

আপনায়র খুুঁয়জ  য়, যয়রা তায়র বুয়ক, 

নচহয়  েুচবয়ত হয়ব সংশ্য়পাথায়র। 

পচথক।     আশ্রয় ষক ষদয়ব ষমায়র? আশ্রয় ষকাথায়? 

 

বাচহয়র আচসয়া 

 

বাচ কা।    আহা, ষক ষগা, আচসয়ব চক এ ষমার কুচেয়র? 
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কা  প্রায়ত িয়  ষযয়য়া শ্রাচন্ত দূর কয়র। 

একপায়শ্ পর্থশ্যযা ষরয়খচে চবোয়য়, 

এয়ন ষদব ফ মূ  চনঝথয়রর জ । 

পচথক।    ষক তুচম ষগা? 

বাচ কা।            ষতামায়দচর একজন আচম। 

পচথক।     চপতার কী নাম তব? ষক তুচম বাচ কা? 

বাচ কা।   পচরিয় না ষপয়  চক আচসয়ব না ঘয়র? 

তয়ব শুন পচরিয় — রঘু চপতা মম, 

অনাযথা অশুচি আচম, চবয়শ্বর ঘৃচর্ত। 

িমচকয়া 

পচথক।     রঘুর ঃচহতা তুচম? সুয়খ থায়কা বাো! 

কাজ আয়ে অনযতি য়র, ত্বরা ষযয়ত হয়ব। 

[প্রস্থান 

 

একো খাে মাথায় হাচসয়ত হাচসয়ত পয়থ এক দ  ষ ায়কর প্রয়বশ্ 

 

সকয়  চমচ য়া।    হচরয়বা — হচরয়বা ! 

প্রথম।   ষবো এখয়না জাগ  না ষর। 

চিতীয়।   চবষম ভারী। 

এক জন পচথক।   ষক ষহ, কায়ক চনয়য় যায়। 

তৃতীয়।   চবয়ন্দ তাুঁচত মড়ার ময়তা ঘুয়মাচছবি , ষবোয়ক খােসুদ্ধ উচঠয়য় 

এয়নচে। 

সকয় ।   হচরয়বা — হচরয়বা ! 

চিতীয়।   আর ভাই বইয়ত পাচর ষন, একবার ঝাুঁকা দায়, শ্া া ষজয়গ উঠুক। 

চবয়ন্দ।   (সহসা জাচগয়া উচঠয়া) অযাুঁ অযাুঁ উুঁ উুঁ! 

তৃতীয়।    য়য়র, শ্ব্দ কয়র ষক ষর। 

চবয়ন্দ।    য়য়গা, য়য়গা, এ কী! আচম ষকাথায় যাচছবি! 

সকয় ।    (খাে নামাইয়া) িুপ কর্ ষবো! 
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চিতীয়।   শ্া া ময়র চগয়য়য় কথা কয়! 

িতুথথ।   তুই ষয ময়রচেস ষর! হাত-পাগুয় া চসয়য কয়র চিত হয়য় পয়ড় থাক্

।  

চবয়ন্দ।   আচম মচর চন, আচম ঘুয়মাচছবি ুম। 

পঞ্চম।   ময়রচেস ষতার হুঁশ্ ষনই, তুই তকথ করয়ত বসচ ! এমচন ষবোর 

বুচদ্ধ বয়ে! 

ষষ্ঠ।    য়র কথা ষশ্ান ষকন! চবপয়দ পয়ড় এখন চময়থয কথা ব য়ে। 

সপ্তম।    চময়ে ষদচর কর ষকন? য় চক আর কবু  করয়ব? িয় া য়য়ক পুচড়য়য় 

চনয়য় আচস ষগ। 

চবয়ন্দ।   ষদাহাই বাবা, আচম মচর চন। ষতায়দর পায়য় পচড় বাবা, আচম মচর 

চন। 

প্রথম।   আছবিা, আয়গ প্রমার্ কর্ তুই মচরস চন। 

চবয়ন্দ।   হাুঁ, আচম প্রমার্ কয়র ষদব, আমার স্ত্রীর হায়ত শ্াুঁখা আয়ে ষদখয়ব 

িষ া। 

চিতীয়।    না, তা না, য়য়ক মার্, ষদচখ য়র  ায়গ চক না। 

তৃতীয়।    (মাচরয়া)  াগয়ে? 

চবয়ন্দ।   উিঃ! 

িতুথথ।   এো ষকমন  াগ ? 

চবয়ন্দ।   য় বাবা! 

পঞ্চম।   এো ষকমন? 

চবয়ন্দ।   তুচম আমার যমথবাপ। 

[সহসা েুচেয়া প ায়ন য় হাচসয়ত হাচসয়ত সকয় র অনুগমন 

সন্ন্যাসী।    আহা শ্রান্তয়দয়হ বা া ঘুচময়য় পয়ড়য়ে! 

ভুয়  ষগয়ে সংসায়রর অনাদর-জ্বা া। 

কচঠন মাচেয়ত শুয়য় চশ্য়র হাত চদয়য় 

ঘুয়মর মায়য়র ষকায়  রয়য়য়ে আরায়ম। 

ষযন এই বাচ কার ষোয়ো হাত ঃচে 

হৃদয়য়য়র অচত যীর কচরয়ে ষবষ্টন। 
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পা া, পা া, এইয়ব া, পা া এইয়ব া। 

ঘুচময়য়য়ে, এইয়ব া য়ঠ্ ষর সন্ন্যাসী! 

প ায়ন! প ায়ন! চে চে প ায়ন! 

অবয়হ া কচর আচম চবশ্বজগয়তয়র, 

বাচ কা ষদচখয়া ষশ্য়ষ প াইয়ত হয়ব! 

কখয়না না, পা াব না, রচহব এমচন। 

প্রকৃচত, এই চক ষতার মায়াফাুঁদ যত! 

এ ঊর্থাজায়  ষতা শুযু পতয়ঙ্গরা পয়ড়। 

 

িমচকয়া জাচগয়া 

 

বাচ কা।     প্রভু িয়  ষগে তুচম! ষগে চক ষফচ য়া! 

সন্ন্যাসী।    ষকন যাব! কার ভয়য় প াইব আচম! 

োয়ার মতন ষতায়র রাচখব কায়েয়ত, 

তবুয় রচহব আচম দূর হয়ত দয়ূর। 

বাচ কা।    য়ই ষশ্ায়না, রাজপয়থ মহা ষকা াহ । 

সন্ন্যাসী।    ষকা াহ -মায়ঝ আচম রচিব চনজথন, 

            নগয়র পয়থর মায়ঝ তয়পাবন ষমার, 

            পাচতব প্র য়াসন সৃচষ্টর হৃদয়য়। 

একদ  পুরুষ য় স্ত্রীয় ায়কর প্রয়বশ্ 

প্রথমা স্ত্রী।   (য়কায়না পুরুয়ষর প্রচত) যায়, যায়, আর মুয়খর ভায় াবাসা 

ষদখায়ত হয়ব না! 

প্রথম পুরুষ।   ষকন, কী অপরায কর ুম? 

স্ত্রী।   জাচন ষগা জাচন, ষতামরা পুরুষ-মানুষ, ষতামায়দর পাষার্ প্রার্। 

প্রথম পুরুষ।    আছবিা, আমায়দর পাষার্ প্রার্ই যচদ হয়ব, তয়ব ফু শ্রয়ক 

ষকন েরাই? (অনয সকয় র প্রচত) কী ব  ভাই? যচদ পাষার্ই হয়ব তয়ব চক আর 

ফু শ্য়রর আুঁিড়  ায়গ! 

চিতীয় পুরুষ।    বাহবা, ষবশ্ বয় ে। 
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তৃতীয় পুরুষ।    শ্াবাশ্, খুয়ড়া, শ্াবাশ্। 

িতুথথ পুরুষ।  (স্ত্রীয় ায়কর প্রচত) ষকমন! এখন জবাব দায়। 

প্রথম পুরুষ। না, তাই ব চে। ষতামরা ষতা দশ্ জন আে, ষতামরাই চবিার 

কয়র বয় া-না ষকন, যচদ পাষার্ প্রার্ই হয়ব,তয়ব— 

পঞ্চম পুরুষ।   চঠক কথা বয় ে। তুচম না হয়  আমায়দর মুখরষণো করত 

ষক। 

ষষ্ঠ পুরুষ।    খুয়ড়া এক-একো কথা বয়ড়া সয়রস বয় । 

সপ্তম পুরুষ।   হাুঁিঃ আচময় অমন ব য়ত পারতুম। য় চক আর চনয়জ বয় ? 

ষকান্ এক পুুঁচথ ষথয়ক পয়ড় ব য়ে। 

অষ্টম পুরুষ।    (আচসয়া)। কী ষহ কী কথাো হয়ছবি? কী কথাো হয়ছবি? 

প্রথম পুরুষ।    ষশ্ায়না, ষতামায় বুচঝয়য় বচ । এই উচন ব চেয় ন, ষতামরা 

পুরুষ-মানুষ, ষতামায়দর পাষার্ প্রার্। তাইয়ত আচম ব য় ম, আছবিা যচদ পাষার্ 

প্রার্ই হয়ব, তয়ব ফু শ্য়রর আুঁিড়  াগয়ব কী কয়র? বুয়ঝে ভাবখানা? অথথাৎ 

যচদ— 

অষ্টম পুরুষ।   আমায়ক আর ষবাঝায়ত হয়ব না দাদা। আচম আর বুচঝ চন! 

আজ বাইশ্ বৎসর যয়র আচম চনজ শ্হয়র গুয়ড়র কারবার কয়র আসচে আর 

একো মায়ন বুঝয়ত পারব না এ ষকান্ কথা। 

প্রথম পুরুষ।    (স্ত্রীয় ায়কর প্রচত) ষকমন, এখন একো জবাব দায়। 

 

সক  স্ত্রীয় াক চমচ য়া গান 

 

কথা ষকাস ষন ষ া রাই, শ্যায়মর বড়াই বয়ড়া ষবয়ড়য়ে। 

ষক জায়ন য় ষকমন কয়র মন ষকয়ড়য়ে। 

শুযু যীয়র বাজায় বাুঁচশ্, শুযু হায়স মযুর হাচস, 

ষগাচপনীয়দর হৃদয় চনয়য় তয়ব ষেয়ড়য়ে। 

 

একজন পুরুয়ষর গান 
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চপ্রয়য়, ষতামার ষঢুঁচক হয়  ষযয়তম ষবুঁয়ি, 

রািা িরর্তয়  ষনয়ি ষনয়ি। 

চঢপচঢচপয়য় ষযয়তম মারা, মাথা খুুঁয়ড় হয়তম সারা, 

কায়নর কায়ে কি ্কচিয়য় মানচে ষতামার চনয়তম ষযয়ি। 

চিতীয় পুরুষ।     বাহবা দাদা, ষবশ্ ষগয়য়ে। 

তৃতীয় পুরুষ।     ষবশ্, ষবশ্, সাবাশ্। 

সপ্তম পুরুষ।     আয়র দূর, য়য়ক চক আর গান বয় । গাইত বয়ে চনতাই; ষয 

হাুঁ, শুয়ন িষণেু চদয়য় অশ্রু পড়ত। 

[প্রস্থান 
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পঞ্চম দৃশ্য 
গুহািায়র 

বাচ কা।   না চপতা, য়-সব কথা বয় া না আমায়র— 

শুয়ন ভয় কয়র শুযু, বুচঝয়ত পাচর ষন। 

সন্ন্যাসী।   তয়ব থাক্ , তয়ব তুই কায়ে আয় ষমার, 

ষদচখ ষতার অচতমৃঃ স্পশ্থ সুয়কাম । 

আহা, ষতার স্পশ্থ ষমার যযায়নর মতন— 

সীমা হয়ত চনয়য় যায় অসীয়মর িায়র। 

 

 

এ চক মায়া? এ চক বপ্ে? এ চক ষমাহয়ঘার? 

জগৎ চক মায়া কয়র োয়া হয়য় চগয়য় 

কচরয়ে প্রায়র্র কায়ে অনয়ন্তর ভান? 

 

দূয়র সচরয়া 

 

বাচ কা, এ সব কথা না শুচনচব যচদ 

সন্ন্যাসীর কায়ে তয়ব এচ  কী আশ্ায়? 

বাচ কা।   আচম শুযু কায়ে কায়ে রচহব ষতামার, 

মুখপায়ন ষিয়য় রব বচস পদতয় । 

নগয়রর পয়থ যয়ব হইয়ব বাচহর 

য়ই হাত যয়র আচম যাব সায়থ সায়থ। 

সন্ন্যাসী।   চপঞ্জয়রর ষোয়ো পাচখ আহা ষণেীর্ অচত, 

এয়র ষকন চনয়য় যাই অনয়ন্তর মায়ঝ! 

োনা চদয়য় মুখ ষঢয়ক ভয়য় হ  সারা, 

আমার বুয়কর কায়ে  ুকাইয়ত িায়! 
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আহা, তয়ব ষনয়ব আয়। থাক্ মুখ ষঢয়ক। 

বুয়কর মায়ঝয়ত তয়ব থাক্  ুকাইয়া। 

এ চক ষেহ? আচম চক ষর ষেহ কচর এয়র? 

না না। ষেহ ষকাথা ষমার! ষকাথা ষিষ ঘৃর্া! 

কায়ে যচদ আয়স ষকহ তাড়াব না তায়র, 

দূয়র যচদ থায়ক ষকহ োচকব না কায়ে। 

 

প্রকায়শ্য 

 

বাো, এ আুঁযায়র তুই ষকময়ন রচহচব? 

ষতারা সব ষোয়ো ষোয়ো আয় ায়কর প্রার্ী। 

কুচের রয়য়য়ে ষতার নগয়রর মায়ঝ, 

ষসথা আয়ে ষ াকজন, গােপা া, পাচখ— 

ষহথায় ষক আয়ে ষতার! 

বাচ কা।             তুচম আে চপতা। 

ষয ষেহ চদয়য়ে তুচম তাই চনয়য় রব। 

 

হাচসয়া। বপ্গত 

 

সন্ন্যাসী।   বাচ কা চক ময়ন কয়র ষেহ কচর য়য়র? 

হায় হায়, এ কী ভ্রম! জায়ন না সর া 

চনষ্ক ঙ্ক এ হৃদয় ষেহয়রখাহীন। 

তাই ময়ন কয়র যচদ সুয়খ থায়ক থাক্।  

ষমাহ চনয়য় ভ্রম চনয়য় ষবুঁয়ি থায়ক এরা। 

  

প্রকায়শ্য 
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যাই বৎয়স, গুহামায়ঝ কচর ষগ প্রয়বশ্, 

এক বার বচস চগয়য় সমাচয-আসয়ন। 

বাচ কা।   চফচরয়ব কখন চপতা? 

সন্ন্যাসী।            ষকময়ন বচ ব, 

যযায়ন মগ্ন, নাচহ থায়ক সময়য়র জ্ঞান। 

[প্রস্থান 
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ষষ্ঠ দৃশ্য 
অপরাি 

গুহািায়র সন্ন্যাসীর প্রয়বশ্ 

বাচ কা।    এয়  তুচম এতষণেয়র্, বয়স আচে ষহথা— 

চপতা, আচম ষতামা তয়র চগয়য়চেনু বয়ন, 

এয়নচে আুঁি  ভয়র ফ ফু  তুয় । 

ষদয়খা ষিয়য় কী সুন্দর রািা ঃচে ফু । 

 

হাচসয়া 

সন্ন্যাসী।    চদয়ত িাস যচদ বাো, ষদ তয়ব যা খুচশ্। 

ষমার কায়ে চকেু নাই সুন্দর কুৎচসত। 

এক মুঠা ফু  যচদ ভায় া  ায়গ ষতার 

এক মুঠা যু া ষসয় কী কচর  ষদাষ? 

ভায় া মন্দ ষকন  ায়গ? সবই অথথহীন। 

আজ বৎয়স, সারাচদন কাোচ  কী কয়র? 

বাচ কা।    য়ই ষদয়খা—িুচপ িুচপ এস এই চদয়ক। 

সারাচদন ষমার সায়থ ষখ া কয়র কয়র 

সাুঁয়ঝয়ত  তাচে ষমার ঘুচময়য় পয়ড়য়ে। 

নুইয়য় পয়ড়য়ে ভুুঁয়য় কচি ো গুচ , 

পাতাগুচ  মুয়দ ষগয়ে জড়াজচড় কয়র। 

এস চপতা, এইখায়ন বয়সা এর কায়ে — 

যীয়র যীয়র গায়য় দায় হাতচে বুচ য়য়। 

 

বপ্গত 
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সন্ন্যাসী।     এ কী ষর মচদরা আচম কচরয়তচে পান। 

এ কী মযু অয়িতনা পচশ্য়ে হৃদয়য়! 

এ কী ষর বপ্পন-য়ঘায়র োইয়ে নয়ন! 

আয়বয়শ্ পরায়ন আয়স ষগাযূচ  ঘনায়য়। 

পচড়য়ে জ্ঞায়নর ষিায়খ ষমঘ-আবরর্।  

যীয়র যীয়র ষমাহময় মরয়র্র োয়া 

ষকন ষর আমায়র ষযন আছবিন্ন্ কচরয়ে। 

 

সহসা ফু  ফ  চেুঁচড়য়া ষফচ য়া, 

    ভূচময়ত পদাঘাত কচরয়া 

 

দূর ষহাক — এ সক  চকেু ভায় া নয় — 

বাচ কা, বাচ কা ষতার এ কী ষেয় য়খ া। 

আচম ষয সন্ন্যাসী ষযাগী মুক্ত চনচবথকার, 

সংসায়রর গ্রচন্থহীন, বপ্াযীন সব , 

এ যু ায় ঢাচকচব চক আমার নয়ন? 

 

চকয়ৎষণের্ থাচময়া 

 

বাো ষর, অমন কয়র িাচহয়া ষকন ষর! 

ষকন ষর নয়ন েুচে কয়র ে  ে । 

জাচনস ষন তুই, ষমারা সন্ন্যাসী চবরাগী, 

আমায়দর এ-সক  ভায় া নাচহ  ায়গ। 

চেচে, জনচম  প্রায়র্ এ কী এ চবকার! 

সহসা ষকন ষর এত কচর  িঞ্চ ! 

ষকাথা  ুকাইয়া চে  হৃদয়য়র মায়ঝ 

ষণেুে ষরাষ, অচগ্নচজহ্ব নরয়কর কীে! 

ষকান্ অন্ধ্কার হয়ত উচঠ  ফুুঁচসয়া! 
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এতচদন অনাহায়র এখয়না ময়র চন! 

হৃদয়য়  ুকায়না আয়ে এ কী চবভীচষকা! 

ষকাথা ষয ষক আয়ে গুপ্ত চকেু ষতা জাচন ষন। 

হৃদয়শ্মশ্ান মায়ঝ মৃতপ্রার্ী যত 

প্রার্ ষপয়য় নাচিয়তয়ে কঙ্কায় র নাি, 

ষকময়ন চনচিন্ত হয়য় রচহ আচম আর! 

 

প্রকায়শ্য 

 

দায় বৎয়স, এয়ন দায় ফ ফু  তব, 

ষদখায় ষকাথায় বাো  তাচে ষতামার — 

না, না, আচম িচ  াম নগয়র ভ্রচময়ত। 

ঃ দণ্ড বচসয়া থায়কা, আচসব এখচন। 

[প্রস্থান 
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সপ্তম দৃশ্য 
পবথতচশ্খয়র সন্ন্যাসী 

পবথতপয়থ ঃই জন স্ত্রীয় ায়কর প্রয়বশ্ 

 

গান 

 

   বয়ন এমন ফু  ফুয়েয়ে, 

মান কয়র থাকা আজ চক সায়জ! 

মান-অচভমান ভাচসয়য় চদয়য় 

   িয় া িয় া কুঞ্জমায়ঝ। 

আজ ষকাচকয়  ষগয়য়য়ে কুহ,   মুহর ্মুহ, 

আজ    কানয়ন ঐ বাুঁচশ্ বায়জ। 

   মান কয়র থাকা আজ চক সায়জ! 

আজ মযুয়র চমশ্াচব মযু,   পরান-বুঁযু 

িাুঁয়দর আয় ায় ঐ চবরায়জ। 

মান কয়র থাকা আজ চক সায়জ! 

 

সন্ন্যাসী।             সহসা পচড়  ষিায়খ এ কী মায়ায়ঘার!  

জগয়তয়র ষকন আজ ময়নাহর ষহচর! 

পচিয়ম কনকসন্ধ্যা সমুয়ের মায়ঝ 

সুযীয়র নীয় র ষকায়  ষযয়তয়ে চম ায়য়। 

চনয়ে বনভূচমমায়ঝ ঘনায় আুঁযার, 

সন্ধ্যার সুবর্থোয়া উপয়র পয়ড়য়ে। 

িাচর চদয়ক শ্াচন্তময়ী স্তব্ধতার মায়ঝ 

চসন্ধ্ু শুযু গাচহয়তয়ে অচবশ্রাম গান। 
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বায়ম দূয়র ষদখা যায় বশ্ পদতয়  

শ্যাম  তরুর মায়ঝ নগয়রর গৃহ। 

ষকা াহ  ষথয়ম ষগয়ে, পথ জনহীন 

দীপ জ্বয়  উচঠয়তয়ে ঃ-একচে ক’ষর— 

সন্ধ্যার আরচত হয়, শ্ঙ্খঘণ্টা বায়জ। 

প্রকৃচত, এমন ষতায়র ষদচখ চন কখয়না— 

এমন মযুর যচদ মায়ামূচতথ ষতার, 

দূর হয়ত বয়স বয়স ষদচখ-না িাচহয়া! 

ষহথায় বচস-না ষকন রাজার মতন, 

জগয়তর রঙ্গভূচম সমু্ময়খ আমার! 

আচম আচজ প্রভু ষতার, তুই দাসী ষমার, 

মায়াচবনী ষদখা ষতার মায়াঅচভনয়, 

ষদখা ষতার জগয়তর মহা ইিজা । 

ষখ া কর্ সমুয়খয়ত িিসূযথ চনয়য়, 

নী াকাশ্ রাজেত্র যর্ ষমার চশ্য়র, 

সমস্ত জগৎ চদয়য় কর্ ষমায়র পূজা। 

উঠুক ষর চদবাচনচশ্ সপ্তয় াক হয়ত 

চবচিত্র রাচগর্ীময়ী মায়াময়ী গাথা। 

 

আর এক দ  পচথয়কর প্রয়বশ্ 

 

গান 

 

          মচর ষ া মচর, 

      আমায় বাুঁচশ্য়ত ষেয়কয়ে ষক! 

ষভয়বচেয় ম ঘয়র রব ষকাথায় যাব না— 

য়ই ষয, বাচহয়র বাচজ  বাুঁচশ্ বয় া কী কচর? 
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শুয়নচে ষকান্ কুঞ্জবয়ন যমুনাতীয়র, 

সাুঁয়ঝর ষব া বায়জ বাুঁচশ্ যীর সমীয়র— 

      য়য়গা ষতারা জাচনস যচদ 

        আমায়   পথ বয়  ষদ। 

        আমায়   বাুঁচশ্য়ত ষেয়কয়ে ষক! 

      ষদচখ ষগ তার মুয়খর হাচস, 

তায়র   ফুয় র মা া পচরয়য় আচস, 

তায়র   বয়  আচস ষতামার বাুঁচশ্ 

      আমার   প্রায়র্ ষবয়জয়ে। 

        আমায়   বাুঁচশ্য়ত ষেয়কয়ে ষক! 

সন্ন্যাসী।        জগৎ সমু্ময়খ ষমার সমুয়ের ময়তা, 

আচম তীয়র বয়স আচে পবথতচশ্খয়র— 

তরয়ঙ্গয়ত গ্রহতারা হয়তয়ে আকু , 

ভাচসয়তয়ে ষকাচে প্রার্ী জীর্থ কাষ্ঠ যচর। 

আচম শুযু শুচনয়তচে ক ধ্বচন তার, 

আচম শুযু ষদচখয়তচে তরয়ঙ্গর ষখ া। 

চকরর্কুন্ত জা  এ ায়য় ষিৌচদয়ক 

রুে তায়  নৃতয কয়র এ মহাপ্রকৃচত। 

আয় াক আুঁযার োয়া, জীবন মরর্, 

রাচত্র চদন, আশ্া ভয়, উত্থান পতন, 

এ ষকব  তায়  তায়  পদয়ষণেপ তার। 

শ্ত গ্রহ, শ্ত তারা, শ্ত ষকাচে প্রার্ী 

প্রচত পদয়ষণেয়প তার জচিয়ে মচরয়ে। 

আচম ষতা য়য়দর মায়ঝ ষকহ নই আর, 

তয়ব ষকন এই নৃতয ষদচখ- না বচসয়া! 

 

এক জন পচথক 
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গান 

 

  ষযাগী ষহ, ষক তুচম হৃচদ-আসয়ন। 

     চবভূচতভূচষত শুভ্র ষদহ, 

      নাচিে চদক্ বসয়ন। 

মহা আনয়ন্দ পু ককায়   গঙ্গা উথচ  েচ  যায়, 

    ভায়  চশ্শুশ্শ্ী হাচসয়া িায়, 

      জোজুে োয় গগয়ন। 

  

[প্রস্থান 
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অষ্টম দৃশ্য 
গুহািায়র 

সন্ন্যাসীর প্রয়বশ্ 

সন্ন্যাসী।    আয় ষতারা, কায়ে আয় ষক আচসচব আয়— 

সকচ  সুন্দর ষহচর এ চবশ্বজগয়ত। 

বাচ কা।    আচময় চক কায়ে যাব! োয়কা চপতা োক!, 

কী ষদাষ কচরয়াচেনু বয় া বুঝাইয়া! 

সন্ন্যাসী।    চকেু ভয় কচরস ষন, ষকায়না ষদাষ ষনই — 

ষতায়র ষফয়  আর কভু যাব না বাচ কা। 

 

গুহার কায়ে চগয়া 

এ কী অন্ধ্কার ষহথা! এ কী বদ্ধ গুহা! 

আয়, বাো, ষমারা ষদাুঁয়হ বাচহয়রয়ত যাই 

িাুঁয়দর আয় ায়ত চগয়য় বচস এক বার। 

 

বাচহয়র আচসয়া 

আহা এ কী সুমযুর! এ কী শ্াচন্ত-সুযা! 

কী আরায়ম গােগুচ  রয়য়য়ে দাুঁড়ায়য়! 

ময়ন সায যায় ঐ তরু হয়য় চগয়য় 

িিায় ায়ক দাুঁড়াইয়া স্তব্ধ হয়য় থাচক। 

যীয়র যীয়র কত কী ষয ময়ন আচসয়তয়ে। 

অতীয়তর অচত দূর ফু বন হয়ত 

বায়ু ষযন বয়হ আয়স চনশ্বায়সর ময়তা, 

সায়থ  য়য় পল্লয়বর মমথরচব াপ, 

চমচ ত জচড়ত শ্ত পুষ্পগন্ধ্রাচশ্। 
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এমচন ষজােনা-রায়ত্র ষকান্ খায়ন চেনু, 

কারা ষযন িাচর পায়শ্ বয়স চে  ষমার! 

ষতাচর ময়তা ঃ-একচে মযুমাখা মুখ 

িাুঁয়দর আয় ায়ত চময়শ্ পচড়য়তয়ে ময়ন। 

আর না ষর, আর না ষর, আর চফচরব না। 

ষতায়দর অয়নক দূয়র ষফচ য়া এয়সচে। 

অনয়ন্তর পারাবায়র ভাসায়য়চে তরী, 

মায়ঝ মায়ঝ অচত দূয়র ষরখা ষদখা যায়— 

ষতায়দর ষস ষমঘময় মায়ািীপগুচ । 

ষসথা হয়ত কারা ষতারা বাুঁচশ্চে বাজায়য় 

আচজয় োচকস ষমায়র! আচম চফচরব না। 

বন্দী কয়র ষরয়খচেচ  মায়ামুগ্ধ কয়র, 

পা ায়য় এয়সচে আচম, হয়য়চে বপ্াযীন। 

তীয়র বয়স গা ষতায়দর মায়াগানগুচ  — 

অনয়ন্তর পায়ন আচম িয় চে ভাচসয়া।  

বাো, তুই কায়ে আয়, ষদচখ ষতায়র আচম, 

মুয়খয়ত পয়ড়য়ে ষতার িাুঁয়দর চকরর্। 

 

কায়ে আচসয়া 

বাচ কা।    গান পচড়য়তয়ে ময়ন গাই বয়স চপতা! 

 

গান 

    ষময়ঘরা িয়  িয়  যায়, 

    িাুঁয়দয়র োয়ক ‘ আয় আয়’ ।  

ঘুময়ঘায়র বয়  িাুঁদ, ‘ষকাথায় — ষকাথায়!’  

    না জাচন ষকাথা িচ য়ায়ে, 

    কী জাচন কী ষস ষসথা আয়ে, 
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আকায়শ্র মায়ঝ িাুঁদ িাচর চদয়ক িায়। 

    সুদূয়র — অচত — অচত দূয়র, 

    বুচঝ ষর ষকান্ সুরপুয়র 

তারাগুচ  চঘয়র বয়স বাুঁশ্চর বাজায়। 

    ষময়ঘরা তাই ষহয়স ষহয়স 

    আকায়শ্ িয়  ষভয়স ষভয়স 

নুচকয়য় িাুঁয়দর হাচস িুচর কয়র যায়। 

সন্ন্যাসী।    এ কী ষর িয় চে ষকাথা, এয়সচে ষকাথায়? 

বুচঝ আর আপনায়র পাচর ষন রাচখয়ত। 

বুচঝ মচর, েুচব, বুচঝ  ুপ্ত হয়য় যাই। 

য়য়র ষকান্ অতয় য়ত ষযয়তচে ত ায়য়, 

সবথায়ঙ্গ িাচপয়ে ভার আুঁচখ মুয়দ আয়স। 

ষিৌচদয়ক কী ষযন ষতায়র আচসয়ে চঘচরয়া! 

ষকাথায় রাচখচ  ষতার পা াবার পথ! 

ঘুচময়য় ঘুচময়য় ষয ষর ষযয়তচেস িচ , 

সহসা িরয়র্ ষকাথা  াচগয়ব আঘাত, 

চবনায়শ্র মাঝখায়ন উচঠচব জাচগয়া। 

এখচন চেুঁচড়য়া ষফল্ বপ্পয়নর মায়া। 

িল্ ষতার চনজ রায়জয অনন্ত আুঁযায়র। 

যত িি সূযথ ষসথা েুয়ব চনয়ব যায়ব। 

ষণেুে এ আয় ায়ত এয়স হনু চদয়শ্হারা, 

আুঁযার ষদয় না কভু পথ ভু াইয়া। 
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নবম দৃশ্য 
গুহায় সন্ন্যাসী 

সন্ন্যাসী।    আহা এ কী শ্াচন্ত, এ কী গভীর চবরাম! 

অন্তর বাচহর যায়ব, যায়ব ষদশ্ কা — 

'আচে' মাত্র রয়ব শুযু, আর চকেু নয়। 

 

দীপ হয়স্ত বাচ কার প্রয়বশ্ 

বাচ কা।    ঃই চদন ঃই রাচত্র িয়  ষগয়ে চপতা, 

গুহার ঃয়ায়র আচম বচসয়া রয়য়চে, 

তাই আজ এক বার এয়সচে ষদচখয়ত। 

একচেয় জনপ্রার্ী আয়স চন ষহথায়, 

দীঘথ চদন, দীঘথ রাচত্র চগয়য়য়ে কাচেয়া, 

ষকন ষহথা অন্ধ্কায়র একা বয়স আে! 

কতষণের্ বয়স বয়স শুচননু সহসা 

তুচম ষযন ষেহবায়কয োচকে আমায়র। 

চনতান্ত এয়ক া তুচম রয়য়ে ষয চপতা— 

তাই আর পাচরনু না, আচস াম কায়ে। 

য় কী প্রভু, কথা ষকন কচহে না তুচম! 

য় কী ভায়ব ষিয়য় আে ষমার মুখপায়ন! 

ভায় া  াচগয়ে না চপতা? যাব তয়ব িয় ? 

সন্ন্যাসী।    না না, এচ  যচদ, তয়ব যাস ষন িচ য়া। 

আচম ষতা োচক চন ষতায়র, চনয়জ এয়সচেস! 

একেকুু দাুঁড়া, ষতায়র ষদচখ ভায় া কয়র। 

সংসায়রর পরপায়র চেয় ম ষয আচম, 

সহসা জগৎ হয়ত ষক ষতায়র পাঠায় ? 
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ষসথা হয়ত সায়থ কয়র ষকন চনয়য় এচ  

চদবায় াক, পুষ্পগন্ধ্, চেগ্ধ সমীরর্! 

চকবা ষতার সুযাকণ্ঠ, ষেহমাখা বপ্র! 

মচর কী অচময়াময়ী  াবর্যপ্রচতমা! 

সর তাময় ষতার মুখখাচন ষদয়খ 

জগয়তর 'পয়র ষমার হয়তয়ে চবশ্বাস। 

তুই চক ষর চমথযা মায়া, ঃ দয়ণ্ডর ভ্রম! 

জগয়তর কায়ে তইু ফুয়েচেস ফু  

জগৎ চক ষতাচর ময়তা এত সতয হয়ব! 

িল্ বাো গুহা হয়ত বাচহয়রয়ত যাই। 

সমুয়ের এক পায়র রয়য়য়ে জগৎ, 

সমুয়ের পরপায়র আচম বয়স আচে, 

মায়ঝয়ত রচহচ  তুই ষসানার তরর্ী — 

জগৎ-অতীত এই পারাবার হয়ত 

মায়ঝ মায়ঝ চনয়য় যাচব জগয়তর কূয় । 

[প্রস্থান 
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দশ্ম দৃশ্য 
গুহার বাচহয়র 

সন্ন্যাসী।     আহা এ কী িাচরচদয়ক প্রভাতচবকাশ্! 

এ জগৎ চমথযা নয়, বুচঝ সতয হয়ব, 

চমথযা হয়য় প্রকাচশ্য়ে আমায়দর ষিায়খ। 

অসীম হয়তয়ে বযক্ত সীমারূপ যচর। 

যাহা-চকেু ষণেুে ষণেুে, অনন্ত সকচ ! 

বা ুকার কর্া ষসয় অসীম অপার, 

তাচর ময়যয বাুঁযা আয়ে অনন্ত আকাশ্ — 

ষক আয়ে ষক পায়র তায়র আয়তি  কচরয়ত? 

বয়ড়া ষোয়ো চকেু নাই, সকচ  মহৎ। 

আুঁচখ মুয়দ জগয়তয়র বাচহয়র ষফচ য়া 

অসীয়মর অয়েষয়র্ ষকাথা চগয়য়চেনু! 

সীমা ষতা ষকাথায় নাই — সীমা ষস ষতা ভ্রম। 

ভায় া কয়র পচড়ব এ জগয়তর ষ খা, 

শুযু এ অষণের ষদয়খ কচরব না ঘৃর্া। 

ষ াক হয়ত ষ াকান্তয়র ভ্রচময়ত ভ্রচময়ত, 

এয়ক এয়ক জগয়তর পৃষ্ঠা উ চেয়া, 

রয়ম যুয়গ যুয়গ হয়ব জ্ঞায়নর চবস্তার। 

চবয়শ্বর যথাথথ রূপ ষক পায় ষদচখয়ত! 

আুঁচখ ষমচ  িাচর চদয়ক কচরয়ব ভ্রমর্, 

ভায় ায়বয়স িাচহব এ জগয়তর পায়ন, 

তয়ব ষতা ষদচখয়ত পাব বপ্রূপ ইহার। 

 

ঃই জন পচথয়কর প্রয়বশ্ 
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প্রথম।    আর কতদূয়র যাচব, চফয়র যা ষর ভাই। 

আয় ভাই, এইখায়ন ষকা াকুচ  কচর। 

চিতীয়।    ষক জায়ন আবার কয়ব ষদখা হয়ব চফয়র। 

প্রথম।    আবার আচসব চফয়র যত শ্ীঘ্র পাচর। 

চিতীয়।    যায়ব যচদ, এক বার দাুঁড়ায় ষহথায়। 

এক বার চফয়র িায় নগয়রর পায়ন। 

য়ই ষদয়খা দূয়র য়ই গৃহচে ষতামার— 

িাচর চদয়ক রচহয়ায়ে  চতকার ষবড়া, 

য়ই ষস অয়শ্াক গাে বায়ম উচঠয়ায়ে, 

য়ই তরুতয়  বয়স আমরা ঃজয়ন 

কত রাচত্র ষজােনায়ত কথা কচহয়াচে। 

প্রথম।    ঃচদয়নর এ চবরহ ত্বরায় ফুরায়ব, 

আনয়ন্দর মায়ঝ পুন হইয়ব চম ন। 

চিতীয়।    ময়ন ষযন ষরয়খা, সখা সুদূর প্রবায়স— 

পুরাতন এ বন্ধ্ুয়র ভুচ য়য়া না ষযন। 

ষদবতা রাখুন সুয়খ আর কী কচহব। 

[প্রস্থান 

সন্ন্যাসী।    আহা, ষযয়ত ষযয়ত ষদাুঁয়হ িায় চফয়র চফয়র, 

অশ্রুজয়  ভায় া কয়র ষদচখয়ত না পায়। 

চবপু  জগৎ-মায়ঝ চদগয়ন্তর পায়ন 

সখা য়র ষকাথা ষগ , ষক জায়ন ষকাথায়! 

এ কী সংশ্য়য়র ষদয়শ্ রয়য়চে আমরা, 

ষিায়খর আড়ায়  ষহথা সচব অচনিয়। 

বায়রক ষয কাে হয়ত দূয়র িয়  ষগ  

হয়য়তা ষস কায়ে চফয়র আর আচসয়ব না। 

তাই সদা ষিায়খ ষিায়খ ষরয়খ চদয়ত িাই, 

তাই সদা ষেয়ন চনই বুয়কর মায়ঝয়ত। 

ষকাথা ষক অদৃশ্য হয় িাচর চদক হয়ত, 
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যাহা-চকেু বাচক থায়ক ভয়য় তাহায়দর 

আয়রা ষযন দৃঢ় কয়র যচর জড়াইয়া। 

সবাই িচ য়া যায় চভন্ন্ চভন্ন্ চদয়শ্, 

অসীম জগয়ত ষমারা ষক ষকাথায় থাচক, 

মায়ঝ ষ াক-য় াকায়ন্তর বযবযান পয়ড়। 

তবু চক গ ায় চদচব ষমায়হর বন্ধ্ন! 

সুখ ঃিঃখ চনয়য় তবু কচরচব চক ষখ া! 

ষয রয়ব না তবু তায়র রাচখবায়র িাস! 

য়য়র, আচম প্রচতচদন ষদচখয়তচে, ষযন 

ষক আমায়র অচবরত আচনয়তয়ে ষেয়ন। 

প্রচতচদন ষযন আচম ঘুচরয়া ঘুচরয়া 

জগৎ-িয়রর মায়ঝ ষযয়তচে পচড়য়ত — 

িাচর চদয়ক জড়াইয়ে অশ্রুর বাুঁযন, 

প্রচতচদন কচময়তয়ে িরয়র্র ব । 

 

যাক্ চেুঁয়ড়! ষগ  চেুঁয়ড়! িল্ েুয়ে িল্!  

িল্ দূয়র — যত দূয়র িয়  ষর িরর্। 

ষক য় আয়স অশ্রুয়নয়ত্র শ্ূনযগুহা-মায়ঝ, 

ষক য় ষর পিায়ত োয়ক 'চপতা চপতা' ব'য় ! 

চেুঁয়ড় ষফল্ ,য়ভয়ি ষফল্ িরয়র্র বাযা — 

ষহথা হয়ত িল্ েুয়ে, আর ষদচর নয়। 

 

  



প্রকৃতির প্রতিশ াধ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
4

 

সূতিপত্র  

একাদশ্ দৃশ্য 
পয়থ সন্ন্যাসী 

সন্ন্যাসী।    এয়সচে অয়নক দূয়র — আর ভয় নাই। 

পায়য়য়ত জড়া   তা, চেন্ন্ হয়য় ষগ । 

ষসই মুখ বার বার জাচগয়তয়ে ময়ন। 

ষস ষযন করুর্ মুয়খ ময়নর ঃয়ায়র 

বয়স বয়স কাুঁচদয়তয়ে োচকয়তয়ে সদা! 

যতই রাচখয়ত িাই ঃয়ার রুচযয়া — 

চকেুয়তই যায়ব না ষস, চফয়র চফয়র আয়স, 

একে ুময়নর মায়ঝ স্থান ষপয়ত িায়। 

 

 

চনভথয়য় গা ষঢয়  চদয়য় সংসায়রর ষরায়ত 

এরা সয়ব কী আরায়ম িয় য়ে ভাচসয়া। 

ষয যাহার কাজ কয়র, গৃয়হ চফয়র যায়, 

ষোয়ো ষোয়ো সুয়খ ঃিঃয়খ চদন যায় ষকয়ে। 

আচম ষকন চদবাচনচশ্ প্রার্পর্ কয়র 

যুচঝয়তচে সংসায়রর ষরাত-প্রচতকূয় । 

ষপয়রচে চক এক চত  অগ্রসর হয়ত! 

চবপরীয়ত মুখ শুযু চফরাইয়া আচে, 

উজায়ন ষযয়তচে বয়  হইয়তয়ে ভ্রম, 

পিায়ত ষরায়তর োয়ন িয় চে ভাচসয়া— 

সবাই িয় য়ে ষযথা েুয়েচে ষসথাই! 

 

দচরে বাচ কার প্রয়বশ্ 
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বাচ কা।    য়য়গা, দয়া কয়রা ষমায়র আচম অনাচথনী। 

 

সহসা িমচকয়া উচঠয়া 

সন্ন্যাসী।    ষক ষর তুই? ষক ষর বাো? ষকাথা হয়ত এচ ? 

অনাচথনী? তুইয় চক তাচর ময়তা তয়ব? 

ষতায়রয় চক ষফয়  ষকউ চগয়য়য়ে প ায়য়? 

তায়রই চক িাচর চদয়ক খুুঁচজয়া ষবড়াস? 

বৎয়স, কায়ে আয় তইু — ষদ ষর পচরিয়। 

বাচ কা।    চভখাচর বাচ কা আচম, সন্ন্যাসী ঠাকুর, 

অন্ধ্ বৃদ্ধ মাতা ষমার ষরাগশ্যযাশ্ায়ী। 

আচসয়াচে একমুঠা চভষণোয়ন্ন্র তয়র। 

সন্ন্যাসী।     আহা বৎয়স, চনয়য় িল্ কুচেয়রয়ত ষতার। 

রুগ র্ ষতার জননীয়র ষদয়খ আচস আচম। 

[প্রস্থান 

কতকগুচ  সন্তান  ইয়া এক জন স্ত্রীয় ায়কর প্রয়বশ্ 

 

স্ত্রী। ষদখ্ ষদচখ, চমশ্রয়দর বাচড়র ষেয় গুচ  ষকমন চরষ্টপুষ্ট! ষদখয়  ঃ-দণ্ড 

ষিয়য় থাকয়ত ইছবিা কয়র — আর এুঁয়দর চেচর ষদয়খা-না, ষযন বৃষকাষ্ঠ দাুঁচড়য়য় 

আয়েন, ষযন সাতকুয়  ষকউ ষনই, ষযন সাত জয়ি ষখয়ত পান না। 

সন্তানগর্। তা আমরা কী করব মা! আমায়দর ষদাষ কী? 

মা। ব য় ম—বচ , ষরাজ সকায়  ভায় া কয়র হ ুদ ষময়খ ষত  ষময়খ োন 

কর্, যাত ষপাষ্টাই হয়ব, চেচর চফরয়ব— তা ষতা ষকউ শুনয়ব না! আহা য়য়দর 

চদয়ক িাইয়  ষিাখ জুচড়য়য় যায়, রং ষযন ঃয়য-আ তায় — 

সন্তানগর্। আমায়দর রং কায় া তা আমরা কী করব? 

মা। ষতায়দর রং কায় া ষক ব য় ? ষতায়দর রং মন্দ কী? তয়ব ষকন য়য়দর 

ময়তা ষদখায় না? 

[প্রস্থান 
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সন্ন্যাসীর প্রয়বশ্। একচে কনযা  ইয়া স্ত্রীয় ায়কর প্রয়বশ্ 

 

সন্ন্যাসী।     ষকাথায় িয় ে বাো। 

স্ত্রী।                  প্রর্াম ঠাকুর! 

ঘয়রয়ত ষযয়তচে ষমারা। 

সন্ন্যাসী।                  ষসথায় ষক আয়ে? 

স্ত্রী।       শ্াশুচড় আয়েন ষমার, আয়েন ষসায়ামী, 

শ্ত্রুমুয়খ োই চদয়য় ঃচে ষেয়  আয়ে। 

সন্ন্যাসী।     কী কায়জ কাোয় চদন বয় া ষমায়র বাো! 

স্ত্রী।        ঘরকন্ন্া-কাজ আয়ে, ষেয় চপয়  আয়ে, 

ষগায়ায়  চতনচে ষগারু তার কচর ষসবা, 

চবয়কয়  িরকা কাচে ষময়য়চেয়র চনয়য়। 

সন্ন্যাসী।     সুয়খয়ত চক কায়ে চদন? ঃিঃখ চকেু ষনই? 

স্ত্রী।       দয়ার শ্রীর রাজা প্রজার মা-বাপ, 

ষকায়না ঃিঃখ ষনই প্রভু!রামরায়জয থাচক। 

সন্ন্যাসী।    এচে চক ষতামাচর ষময়য় বাো! 

স্ত্রী।                  হাুঁ ঠাকুর। 

 

কনযার প্রচত 

যা না ষর, প্রভুয়র চগয়য় কর্ দণ্ডবৎ। 

সন্ন্যাসী।    আয় বৎয়স, কায়ে আয় ষকায়  কচর ষতায়র। 

আচসচব ষন! তুই ষমায়র চিয়নচেস বুচঝ — 

চনষ্ঠুর কচঠন আচম পাষার্ হৃদয়, 

আমায়র চবশ্বাস কয়র আচসস ষন কায়ে! 

 

মায়ক োচনয়া 
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কনযা।     মা ষগা, ঘয়র িয় া। 

স্ত্রী।                   তয়ব প্রর্াম ঠাকুর। 

সন্ন্যাসী।     যায় বাো, সুয়খ থায়কা আশ্ীবথাদ কচর। 

[সন্ন্যাসী বযতীত সকয় র প্রস্থান 

বয়স বয়স কী ষদচখ এ, এই চক ষর সুখ! 

 ঘু সুখ  ঘু আশ্া বাচহয়া বাচহয়া 

সংসারসাগয়র এরা ভাচসয়া ষবড়ায়, 

তরয়ঙ্গর নতৃয-সয়ন নৃতয কচরয়তয়ে। 

ঃ চদয়নয়ত জীর্থ হয়ব এ ষণেেু তরর্ী, 

আশ্রয়য়র সায়থ ষকাথা মচজয়ব পাথায়র। 

আচম ষতা ষপয়য়চে কূ  অে  পবথয়ত, 

চনতয যাহা তাচর মায়ঝ কচরয়তচে বাস। 

আবার ষকন ষর ষহাথা সন্তরর্-সায! 

য়ই অশ্রুসাগয়রর তরঙ্গচহয়ল্লায়  

আবার চক চদবাচনচশ্ উচঠচব পচড়চব! 

 

িষণেু মুচদয়া 

হৃদয় ষর শ্ান্ত হয়, যাক সব দূয়র— 

যাক দূয়র, যাক িয়  মায়া-মরীচিকা। 

এস এস অন্ধ্কার, প্র য়সমুয়ে 

তপ্ত দীপ্ত দগ্ধ প্রার্ দায় েুবাইয়া। 

অকু  স্তব্ধতা এয়সা িাচর চদয়ক চঘয়র, 

ষকা াহয়  কর্থ ষমার হয়য়য়ে বচযর। 

ষগ , সব েুয়ব ষগ , হই  চব ীন, 

হৃদয়য়র অচগ্নজ্বা া সব চনয়ব ষগ । 

 

বাচ কার প্রয়বশ্ 
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বাচ কা।     চপতা, চপতা, ষকাথা তুচম চপতা! 

 

িমচকয়া 

সন্ন্যাসী।                  ষক ষর তুই! 

চিচন ষন, চিচন ষন ষতায়র, ষকাথা হয়ত এচ ! 

বাচ কা।    আচম, চপতা, িায় চপতা, ষদয়খা চপতা, আচম! 

সন্ন্যাসী।     চিচন ষন, চিচন ষন ষতায়র, চফয়র যা, চফয়র যা। 

আচম কায়রা ষকহ নই, আচম ষয বপ্াযীন। 

 

পায়য় পচড়য়া 

বাচ কা।    আমায়ক ষযয়য়া না ষফয় , আচম চনরাশ্রয়। 

শুযায়য় শুযায়য় সয়ব ষতামায়র খুুঁচজয়া 

বহ দূর হয়ত চপতা, এয়সচে ষয আচম। 

 

সহসা চফচরয়া আচসয়া, বুয়ক োচনয়া 

সন্ন্যাসী।     আয় বাো, বুয়ক আয়, ঢাল্ অশ্রুযারা! 

ষভয়ি যাক এ পাষার্ ষতার অশ্রুয়রায়ত! 

আর ষতায়র ষফয়  আচম যাব না বাচ কা, 

ষতায়র চনয়য় যাব আচম নূতন জগয়ত। 

পদাঘায়ত ষভয়িচেনু জগৎ আমার — 

ষোয়ো এ বাচ কা এর ষোয়ো ঃচে হায়ত 

আবার ভািা জগৎ গচড়য়া তুচ  ।  

আহা ষতার মুখখাচন শুকায়য় চগয়য়য়ে, 

িরর্ দাুঁড়ায়ত ষযন পাচরয়ে না আর। 

অচনোয়, অনাহায়র, মযযাি-তপয়ন 

চতন চদবয়সর পথ ষকময়ন এচ  ষর! 
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আয় ষর বাচ কা ষতায়র বুয়ক কয়র চনয়য় 

ষযথা চেনু চফয়র যাই ষসই গুহামায়ঝ। 

[প্রস্থান 
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িাদশ্ দশৃ্য 
গুহার িায়র 

সন্ন্যাসী।   এইখায়ন সব বুচঝ ষশ্ষ হয়য় ষগ ! 

ষয যযায়ন অনন্তকা  মগ্ন হব বয়  

আসন পাচতয়াচেনু চবয়শ্বর বাচহয়র, 

আরম্ভ না হয়ত হয়ত ষভয়ি ষগ  বুচঝ! 

তাচর মুখ জায়গ ময়ন সমাচযয়ত বয়স, 

তাচর মুখ হৃদয়য়র প্র য়-আুঁযায়র 

সহসা তারার ময়তা ষকাথা ফুয়ে য়য়ঠ, 

ষসই চদয়ক আুঁচখ ষযন বদ্ধ হয়য় থায়ক, 

রয়ম রয়ম অন্ধ্কার চম াইয়া যায়, 

জগয়তর দশৃ্য যীয়র ফুয়ে ফুয়ে য়য়ঠ— 

গােপা া, সূযথায় াক, গৃহ, ষ াকজন 

ষকাথা হয়ত ষজয়গ য়য়ঠ গুহার মাঝায়র। 

সদা ময়ন হয় বা া ষকাথায় না জাচন, 

হয়য়তা ষস ষগয়ে িয়  নগয়র ভ্রচময়ত, 

হয়য়তা ষক অনাদর কয়রয়ে তাহায়র, 

এয়সয়ে ষস কাুঁয়দা-কাুঁয়দা মুখখাচন কয়র 

আমার বুয়কর কায়ে  ুকাইয়ত মাথা। 

 

 

এইখায়ন সব বুচঝ ষশ্ষ হয়য় ষগ ! 

চময়ে যযান চময়ে জ্ঞান চময়ে আশ্া ষমার! 

আকাশ্চবহারী পাচখ উচড়ত আকায়শ্ — 

মাচে হয়ত বযায তায়র মাচরয়ায়ে বার্, 

রয়মই মাচের পায়ন ষযয়তয়ে পচড়য়া — 
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রয়মই ঃবথ  ষদহ শ্রান্ত ভগ্ন পাখা, 

রয়মই আচসয়ে নুয়য় অভ্রয়ভদী মাথা। 

যু ায়, মৃতুযর মায়ঝ  ুোইয়ত হয়ব। 

ষ ৌহচপঞ্জয়রর মায়ঝ বচসয়া বচসয়া 

আকায়শ্র পায়ন ষিয়য় ষফচ ব চনশ্বাস। 

তয়ব চক ষর আর চকেু নাইয়কা উপায়! 

বাচ কা।      ষদয়খা চপতা,  তাচেয়ত কুুঁচড় যচরয়ায়ে, 

প্রভায়তর আয় া ষপয়  উচঠয়ব ফুচেয়া। 

 

সন্ন্যাসী সয়বয়গ চগয়া  তা চেুঁচড়য়া ষফচ   

 

বাচ কা।     য় কী হ ! য় কী হ ! কী কচরয়  চপতা! 

সন্ন্যাসী।     রাষণেসী চপশ্ািী, য়য়র, তুই মায়াচবনী — 

দূর হ, এখচন তইু যা ষর দূর হয়য়। 

এত চবষ চে  ষতার য়ইেকুু-মায়ঝ। 

অনন্ত জীবন ষমার ধ্বংস কয়র চদচ ! 

য়য়র, ষতায়র চিচনয়াচে, আজ চিচনয়াচে — 

প্রকৃচতর গুপ্তির তইু ষর রাষণেসী, 

গ ায় বাুঁচযয়া চদচ  ষ াহার শ্ৃঙ্খ । 

তুই ষর আয় ায়-আয় া, তুই মরীচিকা— 

ষকান্ চপপাসার মায়ঝ, ঃচভথয়ষণের মায়ঝ, 

ষকান্ মরুভূচম-মায়ঝ, শ্মশ্ায়নর পয়থ, 

ষকান্ মরয়র্র মুয়খ ষযয়তচেস চনয়য়! 

য়ই-য়য ষদচখ ষর ষতার চনদারুর্ হাচস, 

প্রকৃচতর হৃচদহীন উপহাস তুই — 

শ্ৃঙ্খয় য়ত ষবুঁয়য ষফয়  পরাচজত ষমায়র 

হা হা কয়র হাচসয়তয়ে প্রকৃচত রাষণেসী! 

এখয়না চক আশ্া ষতার পুয়র চন পাষার্ী? 
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এখয়না কচরচব ষমায়র আয়রা অপমান! 

আয়রা যু া চদচব ষফয়  এ মাথায় ষমার! 

আয়রা গহ্বয়রয়ত ষমায়র ষেয়ন চনয়য় যাচব! 

না ষর না, তা হয়ব না ষর, এখয়না যুচঝব — 

এখয়না হইব জয়ী চেুঁচড়ব শ্ৃঙ্খ । 

 

 

সন্ন্যাসীর সয়বয়গ গুহা হইয়ত বচহগথমন 

য় মূচেথত হইয়া বাচ কার পতন 
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ত্রয়য়াদশ্ দৃশ্য 
অরর্য 

ঝড়বৃচষ্ট। রাচত্র 

সন্ন্যাসী।   ষক য় ষর করুর্কয়ণ্ঠ কয়র আতথনাদ! 

এখয়না কায়নয়ত ষকন পচশ্য়ে আচসয়া! 

প্র য়য়র শ্য়ব্দ আচজ কাুঁচপয়ে যরর্ী— 

বজ্রদন্ত কড়মচড় েুচেয়তয়ে ঝড়, 

ষণেুব্ধ সমুয়ের ময়তা আুঁযার অরর্য 

তরুর তরঙ্গ  য়য় উচঠয়ে পচড়য়ে! 

তবুয় ঝচেকা, ষতার বজ্রগীত ষগয়য় 

ষণেুে এক বাচ কার ষণেীর্ কণ্ঠধ্বচন 

পাচরচ  ষন েুবাইয়ত! এখয়না শুচন ষয! 

য়ই -য়য ষস কাুঁচদয়তয়ে করুর্ বপ্য়রয়ত, 

চনশ্ীয়থর বুক ষফয়ে উচঠয়ে ষস ধ্বচন। 

ষকাথা যাব, ষকাথা যাব, ষকান্ অন্ধ্কায়র — 

জগয়তর ষকান্ প্রায়ন্ত, চনশ্ীয়থর বুয়ক — 

যরর্ীর ষকান্ ষঘার, ষঘার গভথতয় — 

এ ধ্বচন ষকাথায় ষগয়  পচশ্য়ব না কায়ন! 

যাই েুয়ে আয়রা, আয়রা অরয়র্যর মায়ঝ — 

মহাকায় তরুয়দর জচে তা-মায়ঝ 

চদচিচদক হারাইয়া মগ্ন হয়য় যাই। 
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িতুদথশ্ দৃশ্য 
প্রভাত 

অরর্য হইয়ত েুচেয়া বাচহয়র আচসয়া 

সন্ন্যাসী।      যাক, রসাতয়  যাক সন্ন্যাসীর ব্রত! 

 

েুুঁচড়য়া ষফচ য়া 

দূর কয়রা, ষভয়ি ষফয় া দণ্ড কমণ্ডু ু! 

আজ হয়ত আচম আর নচহ ষর সন্ন্যাসী! 

পাষার্সংকল্পভার চদয়য় চবসজথন 

আনয়ন্দ চনশ্বাস ষফয়  বাুঁচি এক বার। 

ষহ চবশ্ব, ষহ মহাতরী, িয় ে ষকাথায়, 

আমায়র তুচ য়া  য় ষতামার আশ্রয়য় — 

একা আচম সাুঁতাচরয়া পাচরব না ষযয়ত। 

ষকাচে ষকাচে যাত্রী য়ই ষযয়তয়ে িচ য়া, 

আচময় িচ য়ত িাই উহায়দচর সায়থ। 

ষয পয়থ তপন শ্শ্ী আয় া যয়র আয়ে, 

ষস পথ কচরয়া তুছবি, ষস আয় া তযচজয়া, 

আপনাচর ষণেুে এই খয়দযাত-আয় ায়ক 

ষকন অন্ধ্কায়র মচর পথ খুুঁয়জ খুুঁয়জ! 

জগৎ, ষতামায়র ষেয়ড় পাচর ষন ষয ষযয়ত, 

মহা আকষথয়র্ সয়ব বাুঁযা আচে ষমারা। 

পাচখ যয়ব উয়ড় যায় আকায়শ্র পায়ন 

ময়ন কয়র, ‘এনু বুচঝ পৃচথবী তযচজয়া,’  

যত য়য়ড় — যত য়য়ড়— যত ঊয়ধ্বথ যায় — 
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চকেুয়ত পৃচথবী তবু পায়র না োচড়য়ত, 

অবয়শ্য়ষ শ্রান্তয়দয়হ নীয়ড় চফয়র আয়স। 

 

িাচরচদয়ক িাচহয়া 

আচজ এ জগৎ ষহচর কী আনন্দময়! 

সবাই আমায়র ষযন ষদচখয়ত আচসয়ে। 

নদী তরু তা পাচখ হাচসয়ে প্রভায়ত। 

উচঠয়ায়ে ষ াকজন প্রভাত ষহচরয়া, 

হাচসমুয়খ িচ য়ায়ে আপনার কায়জ। 

য়ই যান কায়ে, য়ই কচরয়ে কষথর্, 

য়ই গাভী চনয়য় মায়ঠ িয় য়ে গাচহয়া। 

য়ই ষয পূজার তয়র তুচ য়তয়ে ফু , 

য়ই ষনৌকা  য়য় যাত্রী কচরয়তয়ে পার। 

ষকহ বা কচরয়ে োন, ষকহ তুয়  জ , 

ষেয় রা যু ায় বয়স ষখ া কচরয়তয়ে, 

সখারা দাুঁড়ায়য় পয়থ কয়হ কত কথা। 

  

আহা ষস অনাথা বা া ষকাথায় না জাচন! 

ষক তায়র আশ্রয় ষদয়ব, ষক তায়র ষদচখয়ব! 

বযচথত হৃদয় চনয়য় কার কায়ে যায়ব, 

ষক তায়র চপতার ময়তা বুয়ক চনয়য় তুয়  

নয়য়নর অশ্রুজ  চদয়ব মুোইয়া! 

কী কয়রচে, কী বয় চে, সব ষগচে ভুয় , 

চবস্মতৃ ঃিঃবপ্ে শুযু ষিয়প আয়ে প্রায়র্— 

একখাচন মুখ শুযু ময়ন পচড়য়তয়ে, 

ঃচে আুঁচখ ষিয়য় আয়ে করুর্ চবস্ময়য়। 

আহা, কায়ে যাই তার— বুয়ক চনয়য় তায়র 
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শুযাই ষগ কী হয়য়য়ে কী কয়রচে আচম! 

একচে কুচেয়র ষমারা রচহব ঃজয়ন, 

রামায়র্ হয়ত তায়র শুনাব কাচহনী— 

সন্ধ্যার প্রদীপ ষজ্বয় , শ্াস্ত্রকথা শুয়ন, 

বাচ কা ষকায় য়ত ষমার পচড়য়ব ঘুমায়য়। 

[প্রস্থান 

  



প্রকৃতির প্রতিশ াধ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
7

 

সূতিপত্র  

পঞ্চদশ্ দৃশ্য 
পয়থ 

ষ াকারর্য 

প্রথম পুরুষ।      য়য়র আজ আমায়দর রাজপুয়ত্রর চবয়য়। 

চিতীয় পুরুষ।   তা ষতা জাচন। 

তৃতীয় পুরুষ।   েুয়ে িল্ , েুয়ে িল্ , েুয়ে িল্।  

িতুথথ পুরুষ।   রাজার বাচড় নবৎ বয়সয়ে, চকন্তু ভাই আমায়দর েুগ ্েুচগ না 

বাজয়  আয়মাদ হয় না। তাই কা  সারা রাচত্র ষমায়যায়ক আর হয়রয়ক ষেয়ক 

চতন জয়ন চময়  ষকব  েুগেুচগ বাচজয়য়চে। 

স্ত্রীয় াক।  হাুঁ গা, রাজপুতি ুয়রর চবয়য় হয়ব, তা মুচড়মুড়চক চবয় ায়না হয়ব না? 

প্রথম পুরুষ।  দূর মাচগ, রাজপুতি ুয়রর চবয়য়য়ত চক মুচড়মুড়চক চবয় ায়না হয়? 

গুড়, ষো া, চিচনর পানা — 

চিতীয় পুরুষ।   না ষর না, খুয়ড়া আমার শ্হয়র থায়ক, তার কায়ে শুয়নচে, 

দই চদয়ত োতু চদয়য় ফ ার হয়ব। 

অয়নয়ক। য়য়র তয়ব আজ আনন্দ কয়র ষন ষর, আনন্দ কয়র ষন। 

প্রথম পুরুষ।   য়য়র য় সদথায়রর ষপা, আজ আবার কাজ করয়ত বয়সচেস 

ষকন, ঘর ষথয়ক ষবচরয়য় আয়। 

চিতীয় পুরুষ।   আজ ষয শ্া া কাজ করয়ব তার ঘয়র আগুন  াচগয়য় ষদব। 

তৃতীয় পুরুষ।   না ষর ভাই, বয়স বয়স মা া গাুঁথচে, দরজায় ঝুচ য়য় চদয়ত 

হয়ব। 

স্ত্রীয় াক।  (রুদযমান সন্তায়নর প্রচত) িুপ কর্,কাুঁচদস ষন, কাুঁচদস ষন, আজ 

রাজপুতি ুয়রর চবয়য় — আজ রাজবাচড়য়ত যাচব, মুয়ঠা মুয়ঠা চিচন ষখয়ত পাচব। 

[য়কা াহ  কচরয়ত কচরয়ত প্রস্থান 

 

সন্ন্যাসীর প্রয়বশ্ 
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সন্ন্যাসী।       জগয়তর মুয়খ আচজ এ কী হাসয ষহচর! 

আনন্দতরঙ্গ নায়ি িিসূযথ ষঘচর। 

আনন্দচহয়ল্লা  কাুঁয়প  তায় পাতায়, 

আনন্দ উচ্ছ্বচস উয়ঠ পাচখর গ ায়, 

আনন্দ ফুচেয়া পয়ড় কুসুয়ম কুসুয়ম। 

 

কতকগুচ  পচথয়কর প্রয়বশ্ 

প্রথম পচথক।  ঠাকুর, প্রর্াম হই। 

চিতীয় পচথক।                   প্রভু ষগা, প্রর্াম। 

তৃতীয় পচথক।  এই ষেয় চেয়র ষমার আশ্ীবথাদ কয়রা। 

িতুথথ পচথক।   পদযূচ  দায় প্রভু, চনয়য় যাই চশ্য়র। 

পঞ্চম পচথক।   এয়নচে িরয়র্ চদয়ত গুচে-ঃই ফু । 

সন্ন্যাসী।       ষকন এরা সয়ব ষমায়র কচরয়ে প্রর্াম, 

আচম ষতা সন্ন্যাসী নই। য়য়ঠা ভাই য়য়ঠা — 

এস ভাই, আজ ষমারা কচর ষকা াকুচ । 

আচময় ষয একজন ষতামায়দচর ময়তা, 

ষতামায়দচর গৃহমায়ঝ চনয়য় যায় ষমায়র। 

 

জান চক ষকাথায় আয়ে ষময়য়চে আমার? 

শুযাইয়ত ষকন ষমার কচরয়তয়ে ভয়! 

তার ম ান মুখ ষদয়খ ষকহ চক ষতামরা 

ষেয়ক চনয়য় যায় নাই গৃয়হ ষতামায়দর! 

ষস বাচ কা ষকাথায় চক পায় চন আশ্রয়? 
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ষষাড়শ্ দৃশ্য 
গুহামুখ 

যু ায় পচতত বাচ কা 

সন্ন্যাসীর দ্রুত প্রয়বশ্ 

সন্ন্যাসী।   নয়ন-আনন্দ ষমার, হৃদয়য়র যন, 

ষেয়হর প্রচতমা য়য়গা, মা, আচম এয়সচে — 

যু ায় পচড়য়া ষকন — য়ঠ্ মা, য়ঠ্ মা— 

পাষায়র্য়ত মুখখাচন ষরয়খচেস ষকন? 

আয় ষর বুয়কর মায়ঝ — এয় ষতা পাষার্! 

য় মা, এত অচভমান কয়রচেস ষকন! 

মুখখাচন তুয়  ষদখ্ , ঃয়ো কথা ক! 

এ কী, এ ষয চহম ষদহ! না পয়ড় চনশ্বাস — 

হৃদয় ষকন ষর স্তব্ধ, চববর্থ মুখাচন! 

 

বাো, বাো, ষকাথা ষগচ ! কী কচরচ  ষর — 

হায় হায়, এ কী চনদারুর্ প্রচতয়শ্ায! 

 


