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উৎসগভ 

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীচিশ্ক বৃদ্ধকচবর চিত্তমরুর 

িলশ্দয হইশ্ি উপশ্র িাচনয়া আচনয়াশ্ে িাহাশ্দর 

এবং সসইসশ্ে 

সসই বালকদশ্লর সকল নাশ্ির কান্ডারী 

আমার সকল গাশ্নর ভান্ডারী 

শ্রীমান চদশ্নন্দ্রনাশ্থর হশ্ে 

এই নািেকাবেচিশ্ক কচব- বাউশ্লর একিারার মশ্িা 

সমপভণ কচরলাম 

১৫ ফাল্গুন ১৩২২ 
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পাত্রগণ 
রাজা 

মন্ত্রী 

শ্রুচিভূষণ 

কচবশ্যখর 

নববসশ্ের দূিগণ 

যীি 

নবশ্যৌবশ্নর দল 

িন্দ্রহাস                                  . . .     উক্ত দশ্লর চপ্রয়সখা 

দাদা                                    . . .      উক্ত দশ্লর প্রবীণ যুবক 

জীবন সদভার                             . . .       সদভার উক্ত দশ্লর সনিা 

অন্ধ বাউল 

মাচি 

সকািাল 

অনাথ কলু ইিোচদ 

 

এই নািেকাশ্বে নবশ্যৌবশ্নর দল সযখাশ্ন কথাবািভা কচহশ্িশ্ে সসখাশ্ন 

িন্দ্রহাস,  দাদা ও সদভার োড়া আর কাহাশ্রা নাম চনচদভষ্ট নাই। দশ্লর অনে 

সকশ্ল সয সযিা খুচয বচলশ্ি পাশ্র এবং িাহাশ্দর সলাকসংখোরও সীমা 

কচরয়া সদওয়া হয়  নাই। 
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সূিনা 
রাশ্জাদোন 

িুপ,  িুপ,  িুপ কর্ সিারা। 

সকন,  কী হশ্য়শ্ে। 

মহারাশ্জর মন  খারাপ হশ্য়শ্ে। 

সবভনায!  

সক সর। সক বাজায় বাাঁচয। 

সকন ভাই,  কী হশ্য়শ্ে। 

মহারাশ্জর মন  খারাপ হশ্য়শ্ে। 

সবভনায!  

সেশ্লগুশ্লা দাপাদাচপ করশ্ে কার। 

আমাশ্দর মণ্ডলশ্দর।  

মণ্ডলশ্ক সাবধান কশ্র সদ। সেশ্লগুশ্লাশ্ক সেকাক। 

মন্ত্রী সকাথায় সগশ্লন। 

এই সয এখাশ্নই আচে। 

খবর  সপশ্য়শ্েন চক। 

কী বশ্লা সদচখ। 

মহারাশ্জর মন  খারাপ হশ্য়শ্ে। 

চকন্তু প্রিেেচবভাগ সথশ্ক যুশ্দ্ধর সংবাদ এশ্সশ্ে সয। 

যুদ্ধ িলুক চকন্তু িার সংবাদিা এখন িলশ্ব না। 

িীন- সম্রাশ্ির দূি অশ্পক্ষা করশ্েন। 

অশ্পক্ষা করশ্ি সদাষ সনই চকন্তু সাক্ষাৎ পাশ্বন না। 

ঐ- সয মহারাজ আসশ্েন। 

জয় সহাক মহারাশ্জর!  

মহারাজ,  সভায় যাবার সময় হল।  

যাবার সময় হল ববচক,  চকন্তু সভায় যাবার নয়।  



ফাল্গুনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
 

সূচিপত্র  

সস চক কথা মহারাজ!  

সভা ভাঙবার ঘণ্টা সবশ্জশ্ে শুনশ্ি সপশ্য়চে। 

কই,  আমরা সিা সকউ — 

সিামরা শুনশ্ব কী কশ্র। ঘণ্টা এশ্কবাশ্র আমারই কাশ্নর কাশ্ে 

বাচজশ্য়শ্ে। 

এিবশ্ড়া স্পধভা কার হশ্ি পাশ্র। 

মন্ত্রী,  এখশ্না বাজাশ্ে। 

মহারাজ,  দাশ্সর সূ্থলবুচদ্ধ মাপ করশ্বন,  বুিশ্ি পারলুম না। 

এই সিশ্য় সদশ্খা — 

মহারাশ্জর িুল — 

ওখাশ্ন একজন ঘণ্টা- বাচজশ্য়শ্ক সদখশ্ি পাে না?  

দাশ্সর সশ্ে পচরহাস?  

পচরহাস আমার নয় মন্ত্রী,  চযচন পৃচথবীসুদ্ধ জীশ্বর কাশ্ন ধশ্র পচরহাস 

কশ্রন এ িাাঁরই। গি রজনীশ্ি আমার গলায় মচিকার মালা পরাবার সময় 

মচহষী িমশ্ক উশ্ে বলশ্লন,  এ কী মহারাজ,  আপনার কাশ্নর কাশ্ে দুশ্িা 

পাকািুল সদখচে সয!  

মহারাজ,  এজনে সখদ করশ্বন না — রাজববদে আশ্েন,  চিচন — 

এ বংশ্যর প্রথম রাজা ইক্ষবাকুরও রাজববদে চেশ্লন,  চিচন চক করশ্ি 

সপশ্রচেশ্লন। — মন্ত্রী,  যমরাজ আমার কাশ্নর কাশ্ে িাাঁর চনমন্ত্রণপত্র 

িুচলশ্য় সরশ্খ চদশ্য়শ্েন। মচহষী এ দুশ্িা িুল িুশ্ল সফলশ্ি সিশ্য়চেশ্লন,  

আচম বললুম, কী হশ্ব রানী। যশ্মর পত্রই সযন সরালুম চকন্তু যশ্মর 

পত্রচলখকশ্ক সিা সরাশ্না যায় না। অিএব এ পত্র চযশ্রাধাযভ করাই সগল। 

এখন িা হশ্ল — 

সয আজ্ঞা এখন িা হশ্ল রাজকাশ্যভর আশ্য়াজন — 

চকশ্সর রাজকাযভ। রাজকাশ্যভর সময় সনই — শ্রুচিভূষণশ্ক সেশ্ক আশ্না। 

সসনাপচি চবজয়বমভা — 

না,  চবজয়বমভা না শ্রুচিভূষণ। 

মহারাজ,  এ চদশ্ক িীন- সম্রাশ্ির দূি — 
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িাাঁর সিশ্য় বশ্ড়া সম্রাশ্ির দূি অশ্পক্ষা করশ্েন — োশ্কা শ্রুচিভূষণশ্ক। 

মহারাজ,  প্রিেেসীমার সংবাদ — 

মন্ত্রী,  প্রিেেিম সীমার সংবাদ এশ্সশ্ে,  োশ্কা শ্রুচিভূষণশ্ক। 

মহারাশ্জর শ্বশুর — 

আচম যাাঁর কথা বলচে চিচন আমার শ্বশুর নন।  োশ্কা শ্রুচিভূষণশ্ক। 

আমাশ্দর কচবশ্যখর িাাঁর কল্পমঞ্জরী কাবে চনশ্য়— 

চনশ্য় চিচন িাাঁর কল্পদ্রুশ্মর যাখায় প্রযাখায় আনশ্ে সঞ্চরণ করুন,  

োশ্কা শ্রুচিভূষণশ্ক। 

সয আশ্দয,  িাাঁশ্ক োকশ্ি পাোচে। 

সবাশ্লা,  সশ্ে সযন িাাঁর ববরাগেবাচরচধ পুাঁচথিা আশ্নন। 

প্রচিহারী,  বাইশ্র ঐ কারা সগাল করশ্ে,  বারণ কশ্রা,  আচম একিু 

যাচে িাই। 

নাগপত্তশ্ন দুচভভক্ষ সদখা চদশ্য়শ্ে,  প্রজারা সাক্ষাৎ প্রাথভনা কশ্র।  

আমার সিা সময় সনই মন্ত্রী,  আচম যাচে িাই। 

িারা বলশ্ে িাশ্দর সময় আশ্রা অশ্নক অল্প — িারা মৃিুের িার 

প্রায় লঙ্ঘন কশ্রশ্ে — িারা ক্ষুধাযাচে িায়। 

ক্ষুধাযাচে!  এ সংসাশ্র চক ক্ষুধার যাচে আশ্ে। ক্ষধুানশ্লর যাচে 

চিিানশ্ল। 

িা হশ্ল মহারাজ ঐ হিভাগেশ্দর — 

ঐ হিভাগেশ্দর প্রচি এই হিভাশ্গের উপশ্দয এই সয,  কাল- ধীবশ্রর 

জাল চেন্ন করবার জনে েিফি  করা বৃথা,  আজই সহাক কালই সহাক সস 

সিশ্ন িুলশ্বই। 

অিএব — 

অিএব শ্রুচিভূষণশ্ক প্রশ্য়াজন এবং িাাঁর ববরাগেবাচরচধ পুাঁচথ। 

প্রজারা িা হশ্ল দুচভভক্ষ — 

সদশ্খা মন্ত্রী,  চভক্ষা সিা অশ্ন্নর নয় ,  চভক্ষা আয়ুর। সসই চভক্ষায় 

জগৎ  জুশ্ড় দুচভভক্ষ — কী রাজার কী প্রজার — সক কাশ্ক রক্ষা করশ্ব। 

অিএব — 
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অিএব শ্মযাশ্নশ্বর চযব সযখাশ্ন েমরুধ্বচন করশ্েন সসইখাশ্নই সকশ্লর 

সব প্রাথভনা োইিাপা পড়শ্ব — িশ্ব সকন চমশ্ে গলা ভাঙা। এই সয 

শ্রুচিভূষণ,  প্রণাম। 

শুভমস্তু। 

শ্রুচিভূষণমযায়,  মহারাজশ্ক একিু বুচিশ্য় বলশ্বন সয অবসাদগ্রে 

চনরুৎসাহশ্ক লক্ষ্মী পচরহার কশ্রন। 

শ্রুচিভূষণ,  মন্ত্রী আপনাশ্ক কী বলশ্েন। 

উচন বলশ্েন লক্ষ্মীর স্বভাবসম্বশ্ন্ধ মহারাজশ্ক চকেু উপশ্দয চদশ্ি। 

আপনার উপশ্দয কী। 

ববরাগেবাচরচধশ্ি একচি সিৌপদী আশ্ে — 

সয পশ্ে লক্ষ্মীর বাস,  চদন- অবসাশ্ন 

সসই পে মুশ্দ দল সকশ্লই জাশ্ন। 

গৃহ যার ফুশ্ি আর মুশ্দ পুনঃপুনঃ 

সস লক্ষ্মীশ্র িোগ কশ্রা,  শুন মূঢ় শুন। 

অশ্হা,  আপনার উপশ্দশ্যর এক ফুৎকাশ্রই আযা- প্রদীশ্পর জ্বলন্ি 

চযখা চনবভাচপি হশ্য় যায়। আমাশ্দর আিাযভ বশ্লশ্েন না — 

দেং গচলিং পচলিং মুণ্ডং 

িদচপ ন মুঞ্চচি আযাভাণ্ডং। 

মহারাজ,  আযার কথা যচদ িুলশ্লন িশ্ব বাচরচধ সথশ্ক আর- একচি 

সিৌপদী সযানাই — 

যৃঙ্খল বাাঁচধয়া রাশ্খ এই জাচন সশ্ব,  

আযার যৃঙ্খল চকন্তু অদ্ভুি এ ভশ্ব। 

সস যাহাশ্র বাাঁশ্ধ সসই ঘুশ্র মশ্র পাশ্ক,  

সস- বন্ধন োশ্ড় যাশ্র চস্থর হশ্য় থাশ্ক। 

হায় হায় অমূলে আপনার বাণী!  শ্রুচিভূষণশ্ক এক সহস্র স্বণভমুরা 

এখচন — ও চক মন্ত্রী,  আবার কারা সগাল করশ্ে। 

সসই দুচভভক্ষগ্রে প্রজারা। 

ওশ্দর এখচন যাে হশ্ি বশ্লা। 
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িা হশ্ল মহারাজ,  শ্রুচিভূষণশ্ক ওশ্দর কাশ্ে পাচেশ্য় চদন- না — 

আমরা িিক্ষণ যুশ্দ্ধর পরামযভিা — 

না না,  যুদ্ধ পশ্র হশ্ব,  শ্রুচিভূষণশ্ক োড়শ্ি পারচে সন। 

মহারাজ,  স্বণভমুরা সদবার কথা বলচেশ্লন চকন্তু সস দান সয ক্ষয় হশ্য় 

যাশ্ব। ববরাগেবাচরচধ চলখশ্েন — 

স্বণভদান কশ্র সযই কশ্র দুঃখ দান,  

যি স্বণভ ক্ষয় হয়  বেথা পায় প্রাণ। 

যি দাও,  লক্ষ দাও,  হশ্য় যায় সযষ,  

যূনে ভাণ্ড ভচর শুধু থাশ্ক মনঃশ্েয। 

আহা যরীর সরামাচঞ্চি হল।  প্রভু চক িা হশ্ল — 

না,  আচম সহস্র মুরা িাই সন। 

চদন চদন,  একি ু পদধূচল চদন। সহস্র মুরা িান না!  এিবশ্ড়া কথা!  

মহারাজ,  এই সহস্র মুরা অক্ষয় হশ্য় যাশ্ি মহারাশ্জর পুণেফলশ্ক 

অসীম কশ্র আচম এমন- চকেু িাই। সগাধনসশ্মি আপনার ঐ কাঞ্চনপুর 

জনপদচি যচদ ব্রহ্মত্র দান কশ্রন সকবলমাত্র ঐিকুুশ্িই আচম সন্তুষ্ট থাকব 

;  কারণ ববরাগেবাচরচধ বলশ্েন –  

বুশ্িচে শ্রুচিভূষণ,  এর জশ্নে আর ববরাগেবাচরচধর প্রমাণ দরকার 

সনই। মন্ত্রী,  কাঞ্চনপুর জনপদচি শ্রুচিভূষশ্ণর বংশ্য চিরেন — আবার 

কী,  বার বার সকন িীৎকার করশ্ে। 

িীৎকারিা বার বার করশ্ে বশ্ি চকন্তু কারণিা একই রশ্য় সগশ্ে। ওরা 

সসই মহারাশ্জর দুচভভক্ষকাির প্রজা। 

মহারাজ,  ব্রাহ্মণী মহারাজশ্ক বলশ্ি বশ্লশ্েন চিচন িাাঁর সবভাশ্ে 

মহারাশ্জর যশ্যািংকার ধ্বচনি করশ্ি িান চকন্তু আভরশ্ণর অভাববযি 

যব্দ বশ্ড়াই ক্ষীণ হশ্য় বাজশ্ে। 

মন্ত্রী!  

মহারাজ!  

ব্রাক্ষ্মণীর আভরশ্ণর অভাবশ্মািন করশ্ি সযন চবলম্ব না হয়।  
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আর মন্ত্রীমযায়শ্ক বশ্ল চদন,  আমরা সবভদাই পরমাথভচিোয় রি,  

বৎসশ্র বৎসশ্র গৃহসংস্কাশ্রর চিোয় মন  চদশ্ি হশ্ল চিত্তচবশ্ক্ষপ হয়।  

অিএব রাজচযল্পী যচদ আমার গৃহচি সুদৃঢ় কশ্র চনমভাণ কশ্র সদয় িা 

হশ্ল িার িলশ্দশ্য যােমশ্ন ববরাগেসাধন করশ্ি পাচর। 

মন্ত্রী,  রাজচযল্পীশ্ক যথাচবচধ আশ্দয কশ্র দাও। 

মহারাজ,  এ বৎসর  রাজশ্কাশ্ষ ধনাভাব। 

সস সিা প্রচি বৎসশ্রই শুশ্ন আসচে। মন্ত্রী,  সিামাশ্দর উপর ভার 

ধন  বৃচদ্ধ করবার,  আর আমার উপর ভার অভাব বৃচদ্ধ করবার। এই দুইশ্য় 

চমশ্ল সচন্ধ কশ্র হয়  ধনাভাব। 

মহারাজ,  মন্ত্রীশ্ক সদাষ চদশ্ি পাচর সন। উচন সদখশ্েন আপনার অথভ,  

আর আমরা সদখচে আপনার পরমাথভ,  সুিরাং উচন সযখাশ্ন সদখশ্ি পাশ্েন,  

অভাব আমরা সসখাশ্ন সদখশ্ি পাচে ধন।  ববরাগেবাচরচধশ্ি চলখশ্েন -  

রাজশ্কাষ পূণভ হশ্য় িবু যূনেমাত্র,  

সযাগে হাশ্ি যাহা পশ্ড় লশ্ভ সৎপাত্র। 

পাত্র নাই ধন  আশ্ে,  সথশ্কও না থাকা,  

পাত্র হাশ্ি ধন ,  সসই রাজশ্কাষ পাকা। 

আহা হা!  আপনাশ্দর সে অমূলে। 

চকন্তু মহারাশ্জর সে কি মূলেবান,  শ্রুচিভূষণমযায় িা সবয জাশ্নন। 

িা হশ্ল আসুন শ্রুচিভূষণ,  ববরাগেসাধশ্নর ফদভ যা চদশ্লন সসিা সংগ্রহ 

করা যাক। 

িলুন িশ্ব িলুন,  চবলশ্ম্ব কাজ সনই। মন্ত্রী এই সামানে চবষয় চনশ্য় 

যখন  এি অধীর হশ্য়শ্েন িখন ওাঁশ্ক যাে কশ্র এখচন আবার চফশ্র 

আসচে। 

আমার সবভদা ভয় হয়  পাশ্ে আপচন রাজাশ্রয় সেশ্ড় অরশ্ণে িশ্ল 

যান। 

মহারাজ,  মনিা মুক্ত থাকশ্ল চকেুই িোগ করশ্ি হয়  না — এই 

রাজগৃশ্হ যিক্ষণ আমার সশ্োষ আশ্ে িিক্ষণ এই আমার অরণে। এক্ষশ্ণ 

িশ্ব আচস। মন্ত্রী,  িশ্লা িশ্লা। 
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ঐ সয কচবশ্যখর আসশ্ে — আমার িপসো ভাঙশ্ল বুচি!  ওশ্ক ভয় 

কচর। ওশ্র পাকািুল কান সেশ্ক থাক্ সর,  কচবর বাণী সযন প্রশ্বযপথ না 

পায়। 

মহারাজ,  আপনার এই কচবশ্ক নাচক চবদায় করশ্ি িান। 

কচবত্ব সয চবদায়- সংবাদ পাোশ্ল,  এখন কচবশ্ক সরশ্খ হশ্ব কী। 

সংবাদিা সকাথায় সপৌাঁেল। 

চেক আমার কাশ্নর উপর।  সিশ্য় সদশ্খা। 

পাকািুল?  ওিাশ্ক আপচন ভাবশ্েন কী। 

সযৌবশ্নর যোমশ্ক মুশ্ে সফশ্ল সাদা করার সিষ্টা। 

কাচরকশ্রর মিলব সবাশ্িন চন। ঐ সাদা ভূচমকার উপশ্র আবার নূিন 

রঙ লাগশ্ব। 

কই,  রশ্ঙর আভাস সিা সদচখ সন। 

সসিা সগাপশ্ন আশ্ে। সাদার প্রাশ্ণর মশ্ধে সব রশ্ঙরই বাসা। 

িুপ িুপ,  িুপ কশ্রা,  কচব িুপ কশ্রা। 

মহারাজ,  এ সযৌবন ম্লান যচদ হল সিা সহাক- না। আশ্রক সযৌবনলক্ষ্মী 

আসশ্েন,  মহারাশ্জর সকশ্য চিচন িাাঁর শুভ্র মচিকার মালা পাচেশ্য় 

চদশ্য়শ্েন— সনপশ্থে সসই চমলশ্নর আশ্য়াজন িলশ্ে। 

আশ্র,  আশ্র,  িুচম সদখচে চবপদ বাধাশ্ব কচব। যাও যাও িুচম যাও 

— ওশ্র,  শ্রুচিভূষণশ্ক সদৌশ্ড় সেশ্ক চনশ্য় আয়। 

িাাঁশ্ক সকন মহারাজ!  

ববরাগে সাধন করব।  

সসই খবর  শুশ্নই সিা েুশ্ি এশ্সচে,  এ সাধনায় আচমই ি আপনার 

সহির।  

িুচম!  

হাাঁ মহারাজ,  আমরাই সিা পৃচথবীশ্ি আচে মানুশ্ষর আসচক্ত সমািন 

করবার জনে। 

বুিশ্ি পারলুম না। 
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এিচদন কাবে শুচনশ্য় এলুম িবু বুিশ্ি পারশ্লন না?  আমাশ্দর কথার 

মশ্ধে ববরাগে,  সুশ্রর মশ্ধে ববরাগে,  েশ্ের মশ্ধে ববরাগে। সসইজনেই 

সিা লক্ষ্মী আমাশ্দর োশ্ড়ন,  আমরাও লক্ষ্মীশ্ক োড়বার জশ্নে সযৌবশ্নর 

কাশ্ন মন্ত্র চদশ্য় সবড়াই। 

সিামাশ্দর মন্ত্রিা কী। 

আমাশ্দর মন্ত্র এই সয,  ওশ্র ভাই,  ঘশ্রর সকাশ্ণ সিাশ্দর থচল- থাচল 

আাঁকশ্ড় বশ্স থাচকস সন — সবচরশ্য় পড়্ প্রাশ্ণর সদর রাোয় ওশ্র সযৌবশ্নর 

ববরাগীর দল।  

সংসাশ্রর পথিাই বুচি সিামার ববরাশ্গের পথ হল?  

িা নয়শ্িা কী মহারাজ!  সংসাশ্র সয সকবলই সরা,  সকবলই িলা;  

িারই সশ্ে সশ্ে সয- সলাক একিারা বাচজশ্য় নৃিে করশ্ি করশ্ি সকবলই 

সশ্র,  সকবলই িশ্ল,  সস- ই সিা ববরাগী,  সস- ই সিা পচথক,  সস- ই 

সিা কচব- বাউশ্লর সিলা। 

িা হশ্ল যাচে পাব কী কশ্র। 

যাচের উপশ্র সিা আমাশ্দর একিওু আসচক্ত সনই,  আমরা সয 

ববরাগী। 

চকন্তু ধ্রুব সম্পদচি সিা পাওয়া িাই। 

ধ্রুব সম্পশ্দ আমাশ্দর একিওু সলাভ সনই,  আমরা সয ববরাগী। 

সস কী কথা। — চবপদ বাধাশ্ব সদখচে। ওশ্র শ্রুচিভূষণশ্ক োক্।  

আমরা অধ্রুব মশ্ন্ত্রর ববরাগী। আমরা সকবলই োড়শ্ি োড়শ্ি পাই,  

িাই ধ্রুবিাশ্ক মাচন সন। 

এ সিামার চকরকম কথা। 

পাহাশ্ড়র গুহা সেশ্ড় সয- নদী সবচরশ্য় পসড়শ্ে িার ববরাগে চক সদশ্খন 

চন মহারাজ। সস অনায়াশ্স আপনাশ্ক সেশ্ল চদশ্ি চদশ্িই আপনাশ্ক পায়। 

নদীর পশ্ক্ষ ধ্রুব হশ্ে বাচলর মরুভূচম — িার মশ্ধে সসাঁধশ্লই সবিারা 

সগল। িার সদওয়া সযমচন সঘাশ্ি অমচন িার পাওয়াও সঘাশ্ি। 

ঐ সযাশ্না কচবশ্যখর,  কান্না সযাশ্না। ঐ সিা সিামার সংসার!  

ওরা মহারাশ্জর দুচভভক্ষকাির প্রজা। 
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আমার প্রজা?  বল কী কচব। সংসাশ্রর প্রজা ওরা। এ দুঃখ চক আচম 

সৃচষ্ট কশ্রচে। সিামার কচবত্বমশ্ন্ত্রর ববরাগীরা এ দুঃশ্খর কী প্রচিকার করশ্ি 

পাশ্র বশ্লা সিা। 

মহারাজ,  এ দুঃখশ্ক সিা আমরাই বহন  করশ্ি পাচর। আমরা সয 

চনশ্জশ্ক সেশ্ল চদশ্য় বশ্য় িশ্লচে। নদী সকমন ক' সর ভার বহন কশ্র 

সদশ্খশ্েন সিা?  মাচির পাকা রাোই হল যাশ্ক বশ্লন ধ্রুব,  িাই সিা 

ভারশ্ক সকবলই সস ভারী কশ্র সিাশ্ল ;  সবািা িার উপর চদশ্য় আিভনাদ 

করশ্ি করশ্ি িশ্ল,  আর িারও বুক ক্ষি- চবক্ষি হশ্য় যায়। নদী আনশ্ে 

বশ্য় িশ্ল,  িাই সিা সস আপনার ভার লাঘব কশ্রশ্ে বশ্লই চবশ্শ্বর ভার 

লাঘব কশ্র। আমরা োক চদশ্য়চে সকশ্লর সব সুখ- দুঃখশ্ক িলার লীলায় 

বশ্য় চনশ্য় যাবার জশ্নে। আমাশ্দর ববরাগীর োক। আমাশ্দর ববরাগীর 

সদভার চযচন,  চিচন এই সংসাশ্রর পথ চদশ্য় সনশ্ি িশ্লশ্েন,  িাই সিা 

বশ্স থাকশ্ি পাচর সন — 

পথ চদশ্য় সক যায় সগা িশ্ল 

োক চদশ্য় সস যায়। 

আমার    ঘশ্র থাকাই দায়। 

 পশ্থর হাওয়ায় কী সুর বাশ্জ,  

বাশ্জ আমার বুশ্কর মাশ্ি,  

বাশ্জ সবদনায়। 

আমার    ঘশ্র থাকাই দায়। 

  

পূচণভমাশ্ি সাগর হশ্ি 

েুশ্ি এল বান,  

আমার    লাগল প্রাশ্ণ িান। 

  

আপন মশ্ন সমশ্ল আাঁচখ 

আর সকন বা পশ্ড় থাচক 

চকশ্সর ভাবনায়। 



ফাল্গুনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

 

সূচিপত্র  

আমার    ঘশ্র থাকাই দায়॥ 

যাক সগ শ্রুচিভূষণ। ওশ্হ কচবশ্যখর,  আমার কী মুযচকল হশ্য়শ্ে 

জাশ্না। সিামার কথা আচম এক চবেুচবসগভও বুিশ্ি পাচর সন,  অথি  

সিামার সুরিা আমার বুশ্ক চগশ্য় বাশ্জ। আর শ্রুচিভূষশ্ণর চেক িার 

উলশ্িা;  িার কথাগুশ্লা খুবই স্পষ্ট সবািা যায় সহ — বোকরশ্ণর সশ্েও 

সমশ্ল — চকন্তু সুরিা — সস কী আর বলব।  

মহারাজ,  আমাশ্দর কথা সিা সবািবার জশ্নে হয়  চন,  বাজবার জশ্নে 

হশ্য়শ্ে। 

এখন সিামার কাজিা কী বশ্লা সিা কচব। 

মহারাজ,  ঐ সয সিামার দরজার বাইশ্র কান্না উশ্েশ্ে ঐ কান্নার 

মািখান চদশ্য় এখন েুিশ্ি হশ্ব। 

ওশ্হ কচব,  বল কী িুচম। এ- সমে সকশ্জা সলাশ্কর কাজ,  দুচভভশ্ক্ষর 

মশ্ধে সিামরা কী করশ্ব। 

সকশ্জা সলাশ্করা কাজ সবসুশ্রা কশ্র সফশ্ল,  িাই সুর বাাঁধবার জশ্নে 

আমাশ্দর েুশ্ি আসশ্ি হয়।  

ওশ্হ কচব,  আর- একিু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।  

মহারাজ,  ওরা কিভবেশ্ক ভাশ্লাবাশ্স ব' সল কাজ কশ্র,  আমরা 

প্রাণশ্ক ভাশ্লাবাচস বশ্ল কাজ কচর- এইজশ্নে ওরা আমাশ্দর গাল সদয়,  

বশ্ল চনষ্কমভা,  আমরা ওশ্দর গাল চদই,  বচল চনজভীব। 

চকন্তু চজিিা হল কার। 

আমাশ্দর,  মহারাজ,  আমাশ্দর।  

িার প্রমাণ?  

পৃচথবীশ্ি যা- চকেু সকশ্লর বশ্ড়া িার প্রমাণ সনই।  পৃচথবীশ্ি যি কচব 

যি কচবত্ব সমে যচদ ধুশ্য়- মুশ্ে সফলশ্ি পার িা হশ্লই প্রমাণ হশ্ব 

এিচদন সকশ্জা সলাশ্করা িাশ্দর কাশ্জর সজারিা সকাথা সথশ্ক পাচেল,  

িাশ্দর ফসলশ্খশ্ির মূশ্লর রস জুচগশ্য় এশ্সশ্ে কারা।  মহারাজ,  

আপনার দরজার বাইশ্র ঐ- সয কান্না উশ্েশ্ে সস কান্না থামায় কারা।  
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যারা ববরাগেবাচরচধর িলায় েুব সমশ্রশ্ে িারা নয় ,  যারা চবষয়শ্ক 

আাঁকশ্ড় ধশ্র রশ্য়শ্ে িারা নয় ,  যারা কাশ্জর সকৌযশ্ল হাি পাচকশ্য়শ্ে 

িারাও নয়,  যারা কিভশ্বের শুষ্ক রুরাশ্ক্ষর মালা জপশ্ে িারাও নয় ,  

যারা অপযভাপ্ত প্রাণশ্ক বুশ্কর মশ্ধে সপশ্য়শ্ে বশ্লই জগশ্ির চকেুশ্ি 

যাশ্দর উশ্পক্ষা সনই,  জয় কশ্র িারা,  িোগ কশ্রও িারাই,  বাাঁিশ্ি 

জাশ্ন িারা,  মরশ্িও জাশ্ন িারা,  িারা সজাশ্রর সশ্ে দুঃখ পায়,  

িারা সজাশ্রর সশ্ে দুঃখ দূর কশ্র— সৃচষ্ট কশ্র িারাই,  সকননা িাশ্দর 

মন্ত্র আনশ্ের মন্ত্র,  সব সিশ্য় বশ্ড়া ববরাশ্গের মন্ত্র। 

ওশ্হ কচব,  িা হশ্ল িুচম আমাশ্ক কী করশ্ি বল।  

উেশ্ি বচল মহারাজ,  িলশ্ি বচল। ঐ- সয কান্না,  ও- সয প্রাশ্ণর কাশ্ে 

প্রাশ্ণর আহ্বান। চকেু করশ্ি পারব চক না সস পশ্রর কথা— চকন্তু োক 

শুশ্ন যচদ চভিশ্র সাড়া না সদয়,  প্রাণ যচদ না দুশ্ল ওশ্ে িশ্ব অকিভবে 

হল বশ্ল ভাবনা নয়,  িশ্ব ভাবনা মশ্রচে বশ্ল। 

চকন্তু মরবই  সয কচবশ্যখর,  আজ সহাক আর কাল সহাক। 

সক বলশ্ল মহারাজ,  চমথো কথা। যখন  সদখচে সবাঁশ্ি আচে িখন  

জানচে সয বাাঁিবই ;  সয আপনার সসই বাাঁিািাশ্ক সব চদক সথশ্ক যািাই 

কশ্র সদখশ্ল না সস- ই বশ্ল মরব — সস- ই বশ্ল “  নচলনীদলগি জলমচি 

িরলং িিৎ জীবনমচিযয় িপলং।”  

কী বল সহ কচব,  জীবন িপল নয়?  

িপল ববচক,  চকন্তু অচনিে নয়।  িপল জীবনিা চিরচদন িপলিা 

করশ্ি করশ্িই িলশ্ব। মহারাজ,  আজ িুচম িার িপলিা বন্ধ কশ্র মরবার 

পালা অচভনয় আরম্ভ করশ্ি বশ্সে। 

চেক বলে কচব?  আমরা বাাঁিবই?  

বাাঁিবই। 

যচদ বাাঁিবই িশ্ব বাাঁিার মশ্িা কশ্র বাাঁিশ্ি হশ্ব — কী বল।  

হাাঁ মহারাজ। 

প্রচিহারী!  
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কী মহারাজ। 

োশ্কা,  োশ্কা মন্ত্রীশ্ক এখনই োশ্কা। 

কী মহারাজ। 

মন্ত্রী,  আমাশ্ক এিক্ষণ বচসশ্য় সরশ্খে সকন। 

বেে চেলুম। 

চকশ্স। 

চবজয়বমভাশ্ক চবদায় কশ্র চদশ্ি। 

কী মুযচকল। চবদায় করশ্ব সকন। যুশ্দ্ধর পরামযভ আশ্ে সয। 

িীশ্নর সম্রাশ্ির দূশ্ির জশ্নে বাহশ্নর বেবস্থা। 

সকন,  বাহন চকশ্সর। 

মহারাশ্জর সিা দর্যন হশ্ব না,  িাই িাাঁশ্ক চফচরশ্য় সদবার — 

মন্ত্রী,  আশ্চযভ করশ্ল সদখচে — রাজকাযভ চক এমচন কশ্রই িলশ্ব। 

হোৎ সিামার হল কী। 

িার পশ্র আমাশ্দর কচবশ্যখশ্রর বাসা ভাঙবার জশ্নে সলাশ্কর সন্ধান 

করচেলুম — আর সিা সকউ রাচজ হয়  না,  সকবল চদঙনাশ্গর বংশ্য যাাঁরা 

অলংকাশ্রর আর বোকরণযাশ্ের সিাল খুশ্লশ্েন িাাঁরা দশ্ল দশ্ল যাবল 

হাশ্ি েুশ্ি আসশ্েন। 

সবভনায!  মন্ত্রী,  পাগল হশ্ল নাচক। কচবশ্যখশ্রর বাসা সভশ্ঙ সদশ্ব?  

ভয় সনই মহারাজ,  বাসািা এশ্কবাশ্র ভাঙশ্ি হশ্ব না। শ্রুচিভূষণ 

খবর  সপশ্য়ই চস্থর কশ্রশ্েন কচবশ্যখশ্রর ঐ বাসািা আজ সথশ্ক চিচনই 

দখল করশ্বন। 

কী চবপদ। সরস্বিী সয িা হশ্ল িাাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর 

আেশ্ড় সভশ্ঙ সফলশ্বন। না,  না,  সস হশ্ব না। 

আর- একিা কাজ চেল— শ্রুচিভূষণশ্ক কাঞ্চনপুশ্রর সসই বৃহৎ 

জনপদিা— 

ওশ্হা,  সসই জনপদিার দানপত্র বিচর হশ্য়শ্ে বুচি?  সসিা চকন্তু 

আমাশ্দর এই কচবশ্যখরশ্ক — 
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সস কী কথা মহারাজ। আমার পুরস্কার সিা জনপদ নয়  — আমরা 

জনপশ্দর সসবা সিা কখশ্না কচর চন — িাই ঐ পদপ্রাচপ্তিা আযাও কচর 

সন। 

আো,  িশ্ব ওিা শ্রুচিভূষশ্ণর জনেই থাক্।  

আর,  মহারাজ,  দুচভভক্ষপীচড়ি প্রজাশ্দর চবদায় করবার জশ্নে 

বসনেদলশ্ক আহ্বান কশ্রচে। 

মন্ত্রী,  আজ সদখচে পশ্দ পশ্দ সিামার বুচদ্ধর চবভ্রাি ঘিশ্ে। দুচভভক্ষকাির 

প্রজাশ্দর চবদায় করবার ভাশ্লা উপায় অন্ন চদশ্য়,  বসনে চদশ্য় নয়।  

মহারাজ!  

কী প্রচিহারী। 

ববরাগেবাচরচধ চনশ্য় শ্রুচিভূষণ এশ্সশ্েন। 

সবভনায করশ্ল!  সফরাও িাশ্ক সফরাও। মন্ত্রী,  সদশ্খা হোৎ সযন 

শ্রুচিভূষণ না এশ্স পশ্ড়। আমার দুবভল মন,  হয়শ্িা সামলাশ্ি পারব 

না,  হয়শ্িা অনেমনস্ক হশ্য় ববরাগেবাচরচধর েুব- জশ্ল চগশ্য় পড়ব।  ওশ্হ 

কচবশ্যখর,  আমাশ্ক চকেুমাত্র সময় চদশ্য়া না — প্রাণিাশ্ক জাচগশ্য় রাশ্খা 

— একিা যা- হয় - চকেু কশ্রা — সযমন এই ফাল্গুশ্নর হাওয়ািা যা- খুচয-

িাই করশ্ে সিমচনিশ্রা। হাশ্ি চকেু বিচর আশ্ে সহ?  একিা নািক,  

চকংবা প্রকরণ,  চকংবা রূপক,  চকংবা ভান,  চকংবা — 

বিচর আশ্ে — চকন্তু সসিা নািক,  চক প্রকরণ,  চক রূপক,  চক ভান 

িা চেক বলশ্ি পারব না। 

যা রিনা কশ্রে িার অথভ চক চকেু গ্রহণ করশ্ি পারব। 

না মহারাজ। রিনা সিা অথভগ্রহণ করবার জশ্নে নয়।  

িশ্ব?  

সসই রিনাশ্কই গ্রহণ করবার জশ্নে। আচম সিা বশ্লচে আমার এ-

সব চজচনস বাাঁচযর মশ্িা,  সবািবার জশ্নে নয় ,  বাজবার জশ্নে। 

বল কী সহ কচব,  এর মশ্ধে িত্ত্বকথা চকেুই সনই?  

চকে ু না। 

িশ্ব সিামার ও- রিনািা বলশ্ে কী। 
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ও বলশ্ে,  আচম আচে। চযশু জন্মাবামাত্র সিাঁচিশ্য় ওশ্ে,  সসই কান্নার 

মাশ্ন জাশ্নন মহারাজ?  চযশু হোৎ শুনশ্ি পায় জল- স্থল- আকায িাশ্ক 

িার চদক সথশ্ক বশ্ল উশ্েশ্ে— ” আচম আচে। ”— িারই উত্তশ্র ঐ 

প্রাণিুকু সাড়া সপশ্য় বশ্ল ওশ্ে— “আচম আচে। ”  আমার রিনা সসই 

সশ্দোজাি চযশুর কান্না,  চবশ্বব্রহ্মাশ্ণ্ডর োশ্কর উত্তশ্র প্রাশ্ণর সাড়া। 

িার সবচয আর চকে ু না?  

চকে ু না। আমার রিনার মশ্ধে প্রাণ বশ্ল উশ্েশ্ে,  সুশ্খ দুঃশ্খ,  কাশ্জ 

চবশ্রাশ্ম,  জশ্ন্ম মৃিুেশ্ি,  জশ্য় পরাজশ্য়,  সলাশ্ক সলাকােশ্র জয় — এই 

আচম- আচের জয়,  জয় — এই আনেময় আচম- আচের জয়।  

ওশ্হ কচব,  িত্ত্ব না থাকশ্ল আজশ্কর চদশ্ন সিামার এ চজচনস িলশ্ব 

না। 

সস কথা সিে মহারাজ। আজশ্কর চদশ্নর আধুচনশ্করা উপাজভন করশ্ি 

িায়,  উপলচি করশ্ি িায় না। ওরা বুচদ্ধমান!  

িা হশ্ল সশ্রািা কাশ্দর োকা যায়। আমার রাজচবদোলশ্য়র নবীন 

োত্রশ্দর োকব চক। 

না মহারাজ,  িারা কাবে শুশ্নও িকভ কশ্র। নিুন- চযং- ওো হচরণচযশুর 

মশ্িা ফুশ্লর গােশ্কও গুাঁশ্িা সমশ্র সমশ্র সবড়ায়। 

িশ্ব?  

োক সদশ্বন যাশ্দর িুশ্ল পাক ধশ্রশ্ে। 

সস কী কথা কচব। 

হাাঁ মহারাজ,  সসই সপ্রৌঢ়শ্দরই সযৌবনচি চনরাসক্ত সযৌবন। িারা 

সভাগবিী পার হশ্য় আনেশ্লাশ্কর োঙা সদশ্খশ্ি সপশ্য়শ্ে। িারা আর ফল 

িায় না,  ফলশ্ি িায়। 

ওশ্হ কচব,  িশ্ব সিা এিচদন পশ্র চেক আমার কাবে সযানবার বশ্য়স 

হশ্য়শ্ে। চবজয়বমভাশ্কও োকা যাক। 

োকুন। 

িীন- সম্রাশ্ির দূিশ্ক?  
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োকুন। 

আমার শ্বশুর এশ্সশ্েন শুনচে — 

িাাঁশ্ক োকশ্ি পাশ্রন — চকন্তু শ্বশুশ্রর সেশ্লগুচলর সম্বশ্ন্ধ সশ্েহ 

আশ্ে।  

িাই ব, সল শ্বশুশ্রর সমশ্য়র কথািা ভুশ্লা না কচব। 

আচম ভুলশ্লও িাাঁর সম্বশ্ন্ধ ভুল হবার আযঙ্কা সনই। 

আর শ্রুচিভূষণশ্ক?  

না মহারাজ,  িাাঁর প্রচি সিা আমার চকেুমাত্র চবশ্িষ সনই,  সকন দুঃখ 

চদশ্ি যাব। 

কচব,  িা হশ্ল প্রস্তুি হও সগ। 

না মহারাজ,  আচম অপ্রস্তুি হশ্য়ই কাজ করশ্ি িাই। সবচয বানাশ্ি 

সগশ্লই সিে োই- িাপা পশ্ড়। 

চিত্রপি — 

চিত্রপশ্ির প্রশ্য়াজন সনই — আমার দরকার চিত্তপি — সসইখাশ্ন শুধু 

সুশ্রর িুচল বুচলশ্য় েচব জাগাব। 

এ নািশ্ক গান আশ্ে নাচক। 

হাাঁ মহারাজ,  গাশ্নর িাচব চদশ্য়ই এর এক- একচি অশ্ঙ্কর দরজা সখালা 

হশ্ব। 

গাশ্নর চবষয়িা কী। 

যীশ্ির বেহরণ। 

এ সিা সকাশ্না পুরাশ্ণ পড়া যায় চন। 

চবশ্বপুরাশ্ণ এই গীশ্ির পালা আশ্ে। ঋি ু নাশ্িে বৎসশ্র বৎসশ্র যীি-

বুশ্ড়ািার েেশ্বয খচসশ্য় িার বসে- রূপ প্রকায করা হয় ,  সদচখ 

পুরািনিাই নূিন। 

এ সিা সগল গাশ্নর কথা,  বাচকিা?  

বাচকিা প্রাশ্ণর কথা। 

সস কী রকম।  
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সযৌবশ্নর দল একিা বুশ্ড়ার চপেশ্ন েুশ্ি িশ্লশ্ে। িাশ্ক ধর সব বশ্ল 

পণ।  গুহার মশ্ধে েুশ্ক যখন  ধরশ্ল িখন — 

িখন কী সদখশ্ল। 

কী সদখশ্ল সসিা যথাসমশ্য় প্রকায হশ্ব। 

চকন্তু একিা কথা বুিশ্ি পারলুম না। সিামার গাশ্নর চবষয় আর  

সিামার নাশ্িের চবষয়িা আলাদা নাচক। 

না মহারাজ,  চবশ্শ্বর মশ্ধে বসশ্ের সয লীলা িলশ্ে আমাশ্দর প্রাশ্ণর 

মশ্ধে সযৌবশ্নর সসই একই লীলা। চবশ্বকচবর সসই গীচিকাবে সথশ্কই সিা 

ভাব িুচর কশ্রচে। 

সিামার নািশ্কর প্রধান পাত্র সক সক। 

এক হশ্ে সদভার। 

সস সক। 

সয আমাশ্দর সকবলই িাচলশ্য় চনশ্য় যাশ্ে। আর- একজন হশ্ে িন্দ্রহাস। 

সস সক। 

যাশ্ক আমরা ভাশ্লাবাচস — আমাশ্দর প্রাণশ্ক সস- ই চপ্রয় কশ্রশ্ে। 

আর সক আশ্ে। 

দাদা — প্রাশ্ণর আনেিাশ্ক সয অনাবযেক সবাধ কশ্র,  কাজিাশ্কই 

সয সার মশ্ন কশ্রশ্ে। 

আর সকউ আশ্ে?  

আর আশ্ে এক অন্ধ বাউল। 

অন্ধ?  

হাাঁ মহারাজ,  সিাখ চদশ্য় সদশ্খ না বশ্লই সস িার সদহ মন  প্রাণ 

সমে চদশ্য় সদশ্খ। 

সিামার নািশ্কর প্রধান পাত্রশ্দর মশ্ধে আর সক আশ্ে। 

আপচন আশ্েন। 

আচম!  

হাাঁ মহারাজ,  আপচন যচদ এর চভিশ্র না সথশ্ক বাইশ্রই থাশ্কন িা 

হশ্ল কচবশ্ক গাল চদশ্য় চবদায় ক' সর সফর শ্রুচিভূষণশ্ক চনশ্য় 
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ববরাগেবাচরচধর সিৌপদী বোখোয় মন  সদশ্বন। িা হশ্ল মহারাশ্জর আর 

মুচক্তর আযা সনই। স্বয়ং চবশ্বকচব হার মানশ্বন — ফাল্গুশ্নর দচক্ষণ হাওয়া 

দচক্ষণা না সপশ্য়ই চবদায় হশ্ব। 

  



ফাল্গুনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
1

 

সূচিপত্র  

প্রথম দৃশ্যের গীচি- ভূচমকা 

নবীশ্নর আচবভভাব 
১ 

সবণুবশ্নর গান 

ওশ্গা    দচখন হাওয়া,  পচথক হাওয়া,  

সদাদুল সদালায় দাও দুচলশ্য়। 

নূিন পািার পুলক- োওয়া 

পরযখাচন দাও বুচলশ্য়। 

আচম    পশ্থর ধাশ্রর বোকুল সবণু 

হোৎ সিামার সাড়া সপনু,  

আহা,     এশ্সা আমার যাখায় যাখায় 

প্রাশ্ণর গাশ্নর সেউ িুচলশ্য়। 

  

ওশ্গা     দচখন হাওয়া,  পচথক হাওয়া,  

পশ্থর ধাশ্র আমার বাসা। 

          জাচন সিামার আসাযাওয়া,  

শুচন সিামার পাশ্য়র ভাষা। 

আমায়    সিামার সোাঁওয়া লাগশ্ল পশ্র 

একিকুুশ্িই কাাঁপন ধশ্র,  

আহা,     কাশ্ন- কাশ্ন একচি কথায় 

সকল কথা সনয় ভুচলশ্য়॥ 

 

২ 

পাচখর নীশ্ড়র গান 
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আকায আমায় ভরল আশ্লায়,  

আকায আচম ভরব  গাশ্ন। 

সুশ্রর আবীর হানব হাওয়ায়,  

নাশ্ির আবীর হাওয়ায় হাশ্ন। 

ওশ্র পলায,  ওশ্র পলায,  

রাঙা রশ্ঙর চযখায় চযখায় 

চদশ্ক চদশ্ক আগুন জ্বলাস,  

আমার মশ্নর রাগরাচগণী 

রাঙা হল রচঙন িাশ্ন। 

দচখন হাওয়ার কুসুমবশ্নর 

বুশ্কর কাাঁপন থাশ্ক না সয। 

নীল আকাশ্য সসানার আশ্লায় 

কচি পািার নূপুর বাশ্জ। 

ওশ্র চযরীষ,  ওশ্র চযরীষ,  

মৃদু হাচসর অেরাশ্ল 

গন্ধজাশ্ল যূনে চঘচরস। 

সিামার গন্ধ আমার কশ্ে 

আমার হৃদয় সিশ্ন আশ্ন॥ 

 

৩ 

ফুলে গাশ্ের গান 

ওশ্গা নদী,  আপন সবশ্গ 

পাগল- পারা,  

আচম েি িাাঁপার িরু 

গন্ধভশ্র িন্দ্রাহারা। 

আচম সদা অিল থাচক,  

গভীর িলা সগাপন রাচখ,  
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আমার িলা নবীন পািায়,  

আমার িলা ফুশ্লর ধারা। 

  

ওশ্গা নদী,  িলার সবশ্গ 

পাগল- পারা,  

পশ্থ পশ্থ বাচহর হশ্য় 

আপন- হারা। 

আমার িলা যায় না বলা,  

আশ্লার পাশ্ন প্রাশ্ণর িলা,  

আকায সবাশ্ি আনে িার,  

সবাশ্ি চনযার নীরব িারা॥ 
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প্রথম দৃযে 
সতূ্রপাি 

পথ 

যুবকদশ্লর প্রশ্বয 

গান 

ওশ্র ভাই      ফাগুন সলশ্গশ্ে বশ্ন বশ্ন-  

োশ্ল োশ্ল ফুশ্ল ফসল পািায় পািায় সর,  

আড়াশ্ল আড়াশ্ল সকাশ্ণ সকাশ্ণ। 

রশ্ঙ রশ্ঙ রচঙল আকায,  

গাশ্ন গাশ্ন চনচখল উদাস,  

সযন িল- িঞ্চল নব  পিবদল 

মমভশ্র সমার মশ্ন মশ্ন। 

ফাগুন সলশ্গশ্ে বশ্ন বশ্ন। 

  

সহশ্রা সহশ্রা অবনীর রে 

গগশ্নর কশ্র িশ্পাভে। 

হাচসর আঘাশ্ি িার      সমৌন রশ্হ না আর 

সকাঁশ্প সকাঁশ্প ওশ্ে ক্ষশ্ণ ক্ষশ্ণ। 

বািাস েুচিশ্ে বনময়  সর,  

ফুশ্লর না জাশ্ন পচরিয় সর। 

িাই বুচি বাশ্র বাশ্র      কুশ্ঞ্জর িাশ্র িাশ্র 

শুধাশ্য় চফচরশ্ে জশ্ন জশ্ন। 

ফাগুন সলশ্গশ্ে বশ্ন বশ্ন॥ 

ফাগুশ্নর গুণ আশ্ে সর ভাই,  গুণ আশ্ে। 

বুিচল কী কশ্র। 
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নইশ্ল আমাশ্দর এই দাদাশ্ক বাইশ্র সিশ্ন আশ্ন চকশ্সর সজাশ্র। 

িাই সিা — দাদা আমাশ্দর সিৌপদীেশ্ের সবািাই সনৌশ্কা — ফাগুশ্নর 

গুশ্ণ বাাঁধা পশ্ড় কাগজ- কলশ্মর উলশ্িা মুশ্খ উচজশ্য় িশ্লশ্ে। 

িন্দ্রহাস। ওশ্র ফাগুশ্নর গুণ নয় সর। আচম িন্দ্রহাস,  দাদার িুলি 

কাগশ্জর হলশ্দ পািাগুশ্লা চপয়াল বশ্নর সবুজ পািার মশ্ধে লুচকশ্য় 

সরশ্খচে ;  দাদা খুাঁজশ্ি সবর হশ্য়শ্ে। 

িুলি কাগজগুশ্লা সগশ্ে আপদ সগশ্ে,  চকন্তু দাদার সাদা িাদরিা সিা 

সকশ্ড় চনশ্ি হশ্ে। 

িন্দ্রহাস। িাই সিা,  আজ পৃচথবীর ধুশ্লামাচি পযভে চযউশ্র উশ্েশ্ে আর 

এ পযভে দাদার গাশ্য় বসের আশ্মজ লাগল না!  

দাদা। আহা,  কী মুযচকল। বশ্য়স হশ্য়শ্ে সয। 

পৃচথবীর বশ্য়স অেি সিামার সিশ্য় কম নয় ,  চকন্তু নবীন হশ্ি ওর 

লজ্জা সনই। 

িন্দ্রহাস। দাদা,  িুচম বশ্স বশ্স সিৌপদী চলখে,  আর এই সিশ্য় 

সদশ্খা,  সমে জল স্থল সকবল নবীন হবার িপসো করশ্ে। 

দাদা,  িুচম সকািশ্র বশ্স কচবিা সলখ কী কশ্র। 

দাদা। আমার কচবিা সিা সিাশ্দর কচবশ্যখশ্রর কল্পমঞ্জরীর মশ্িা 

সযৌচখন কাশ্বের ফুশ্লর িাষ নয়  সয সকবল বাইশ্রর হাওয়ায় সদাল খাশ্ব। 

এশ্ি সার আশ্ে সর,  ভার আশ্ে। 

সযমন কিু। মাচির দখল োশ্ড় না। 

দাদা। সযান্ িশ্ব বচল — 

ঐ সর দাদা এবার সিৌপদী সবর করশ্ব। 

এল সর এল সিৌপদী এল। আর সেকাশ্না সগল না। 

সভা সভা পচথকবৃে,  সাবধান,  দাদার মত্ত সিৌপদী িঞ্চল হশ্য় উশ্েশ্ে। 

িন্দ্রহাস। না দাদা,  িুচম ওশ্দর কথায় কান চদশ্য়া না। সযানাও 

সিামার সিৌপদী। সকউ না চিকশ্ি পাশ্র আচম সযষ পযভে চিশ্ক থাকব। 

আচম ওশ্দর মশ্িা কাপুরুষ নই।  

আো সবয,  আমরাও শুনব। 
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সযমন কশ্র পাচর শুনবই। 

খাড়া দাাঁচড়শ্য় শুনব। পালাব না। 

সিৌপদীর সিাি যচদ লাশ্গ সিা বুশ্ক লাগশ্ব,  চপশ্ে লাগশ্ব না। 

চকন্তু সদাহাই দাদা,  একিা। িার সবচয নয়।  

দাদা। আো,  িশ্ব সিারা সযান্ — 

বংশ্য শুধু বংযী যচদ বাশ্জ 

বংয িশ্ব ধ্বংস হশ্ব লাশ্জ। 

বংয চনঃস্ব নশ্হ চবশ্বমাশ্ি 

সযশ্হিু সস লাশ্গ চবশ্বকাশ্জ। 

আর- একিু বধযভ ধশ্রা ভাই,  এর মাশ্নিা –  

আবার মাশ্ন!  

এশ্ক সিৌপদী — িার উপর আবার মাশ্ন। 

দাদা। একিু বুচিশ্য় চদই — অথভাৎ বাাঁশ্য যচদ সকবলমাত্র বাাঁচযই বাজি 

িা হশ্ল — 

না,  আমরা বুিব না। 

সকাশ্নামশ্িই বুিব না। 

কার সাধে আমাশ্দর সবািায়। 

আমরা চকেু বুিব না ব' সলই আজ সবচরশ্য় পশ্ড়চে। 

আজ সকউ যচদ আমাশ্দর সজার ক' সর সবািাশ্ি িায় িা হশ্ল আমরা 

সজার ক' সর ভুল বুিব। 

দাদা। ও সলাকিার অথভ হশ্ে এই সয,  চবশ্শ্বর চহি যচদ না কচর 

িশ্ব — 

িশ্ব?  িশ্ব চবশ্ব হাাঁপ সেশ্ড় বাাঁশ্ি। 

দাদা। ঐ কথািাশ্কই আর- একিু স্পষ্ট কশ্র বশ্লচে — 

অসংখে নক্ষত্র জ্বশ্ল সযঙ্ক চনযীশ্থ। 

অম্বশ্র লচম্বি িারা লাশ্গ কার চহশ্ি। 

যূশ্নে সকান্ পুণে আশ্ে আশ্লাক বাাঁচিশ্ি। 

মশ্িভ এশ্ল কশ্মভ লাশ্গ মাচিশ্ি হাাঁচিশ্ি। 
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ওশ্হ,  িশ্ব আমাশ্দর কথািাশ্কও আর- একি ু পষ্ট ক' সর বলশ্ি হল 

সদখচে। 

ধশ্রা,  দাদাশ্ক ধশ্রা — ওশ্ক আড়শ্কালা ক' সর চনশ্য় িশ্লা ওর 

সকািশ্র। 

দাদা। সিারা অি বেে হচেস সকন বল্ সিা। চবশ্যষ কাজ আশ্ে?  

চবশ্যষ কাজ। 

অিেে জরুচর। 

দাদা। কাজিা কী শুচন। 

বসশ্ের েুচিশ্ি আমাশ্দর সখলািা কী হশ্ব িাই খুাঁশ্জ সবর করশ্ি 

সবচরশ্য়চে। 

দাদা। সখলা?  চদনরািই সখলা?  

গান 

সকশ্ল।                  সমাশ্দর    সযমন সখলা সিমচন সয কাজ 

জাচনস সন চক ভাই। 

িাই    কাজশ্ক কভু আমরা না েরাই। 

সখলা সমাশ্দর লড়াই করা,  

সখলা সমাশ্দর বাাঁিা মরা,  

সখলা োড়া চকেুই সকাথাও নাই। 

ঐ সয আমাশ্দর সদভার আসশ্ে ভাই। 

আমাশ্দর সদভার!  

সদভার। কী সর,  ভাচর সগাল বাচধশ্য়চেস সয। 

িন্দ্রহাস। িাই বুচি থাকশ্ি পারশ্ল না?  

সদভার। সবচরশ্য় আসশ্ি হল।  

ঐ জশ্নেই সগাল কচর। 

সদভার। ঘশ্র বুচি চিকশ্ি চদচব সন?  

িুচম ঘশ্র চিকশ্ল আমরা বাইশ্র চিচক কী কশ্র। 
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িন্দ্রহাস। এিবশ্ড়া বাইশ্রিা পত্তন করশ্ি সিা িন্দ্র সূর্য িারা কম 

খরি  হয়  চন,  এিাশ্ক আমরা যচদ কাশ্জ লাগাই িশ্ব চবধািার মুখরক্ষা 

হশ্ব। 

সদভার। সিাশ্দর কথািা কী হশ্ে বল্ সিা। 

কথািা হশ্ে এই — 

সমাশ্দর    সযমন সখলা সিমচন সয কাজ 

জাচনস সন চক ভাই। 

  

সদভার।                          সখলশ্ি সখলশ্ি ফুশ্িশ্ে ফুল,  

সখলশ্ি সখলশ্ি ফল সয ফশ্ল,  

সখলারই সেউ জশ্ল স্থশ্ল। 

ভশ্য়র ভীষণ রক্তরাশ্গ। 

সখলার আগুন যখন  লাশ্গ 

ভাঙাশ্িারা জ্বশ্ল সয হয়  োই। 

 

 

সকশ্ল।                  সমাশ্দর    সযমন সখলা সিমচন সয কাজ 

জাচনস সন চক ভাই॥ 

আমাশ্দর এই সখলািাশ্ি দাদার আপচত্ত। 

দাদা। সকন আপচত্ত কচর বলব?  শুনচব?  

বলশ্ি পাশ্রা দাদা,  চকন্তু শুনব চক না িা বলশ্ি পাচর সন। 

দাদা।                     সময় কাশ্জরই চবত্ত,  সখলা িাশ্হ িুচর। 

চসাঁধ সকশ্ি দণ্ডপল লহ ভুচর ভুচর 

চকন্তু সিারাধন চনশ্য় নাচহ হয়  কাজ। 

িাই সিা সখলাশ্র চবজ্ঞ সদয় এি লাজ। 

িন্দ্রহাস। বল কী িুচম দাদা। সময় চজচনসিাই সয সখলা,  সকবল 

িশ্ল যাওয়াই িার লক্ষে। 

দাদা। িা হশ্ল কাজিা?  
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িন্দ্রহাস। িলার সবশ্গ সয ধুশ্লা ওশ্ড় কাজিা িাই,  ওিা উপলক্ষ। 

দাদা। আো সদভার,  িুচম এর চনষ্পচত্ত কশ্র দাও। 

সদভার। আচম চকেুরই চনষ্পচত্ত কচর সন। সংকি সথশ্ক সংকশ্ি চনশ্য় 

িচল — ঐ আমার সদভাচর। 

দাদা। সব চজচনশ্সর সীমা আশ্ে চকন্তু সিাশ্দর সয সকবলই সেশ্লমান্

চষ!  

িার কারণ,  আমরা সয সকবলই সেশ্লমানুষ!  সব চজচনশ্সর সীমা 

আশ্ে সকবল সেশ্লমান্চষর সীমা সনই। 

দাদাশ্ক সঘচরয়া নৃিে 

দাদা। সিাশ্দর চক সকাশ্নাকাশ্লই বশ্য়স হশ্ব না। 

না,  হশ্ব না বশ্য়স,  হশ্ব না। 

বুশ্ড়া হশ্য় মরব ,  িব ু বশ্য়স হশ্ব না। 

বশ্য়স হশ্লই সসিাশ্ক মাথা মুচড়শ্য় সঘাল সেশ্ল নদী পার কশ্র সদব। 

মাথা মুশ্ড়াবার খরি  লাগশ্ব না ভাই — িার মাথাভরা িাক!  

 

গান  

আমাশ্দর      পাকশ্ব না িুল সগা — সমাশ্দর 

পাকশ্ব না িুল। 

আমাশ্দর      িরশ্ব না ফুল সগা — সমাশ্দর 

িরশ্ব না ফুল। 

আমরা      সেকব না সিা সকাশ্না সযশ্ষ,  

ফুরয় না পথ সকাশ্না সদশ্য সর। 

আমাশ্দর      ঘুিশ্ব না ভুল সগা- সমাশ্দর 

ঘুিশ্ব না ভুল। 

  

সদভার।                          আমারা নয়ন  মুশ্দ করব না ধোন,  

করব না ধোন। 

চনশ্জর      মশ্নর সকাশ্ণ খুাঁজব না জ্ঞান। 
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খুাঁজব না জ্ঞান,  

আমরা      সভশ্স িচল সস্রাশ্ি সস্রাশ্ি 

সাগরপাশ্ন চযখর হশ্ি সর,  

আমাশ্দর      চমলশ্ব না কূল সগা — সমাশ্দর 

চমলশ্ব না কূল॥ 

এই উেচি বয়শ্সই দাদার সযরকম মচিগচি,  িাশ্ি সকান্ চদন উচন 

সসই বুশ্ড়ার কাশ্ে মন্ির চনশ্ি যাশ্বন — আর সদচর সনই। 

সদভার। সকান্ বুশ্ড়া সর। 

িন্দ্রহাস। সসই সয মান্ধািার আমশ্লর বুশ্ড়া। সকান্ গুহার মশ্ধে িচলশ্য় 

থাশ্ক,  মরবার নাম কশ্র না। 

সদভার। িার খবর  সিারা সপচল সকাথা সথশ্ক। 

যার সশ্ে সদখা হয়  সবাই িার কথা বশ্ল। 

পুাঁচথশ্ি িার কথা সলখা আশ্ে। 

সদভার। িার সিহারািা কী রকম।  

সকউ বশ্ল,  সস সাদা,  মড়ার মাথার খুচলর মশ্িা ;  সকউ বশ্ল,  

সস কাশ্লা,  মড়ার সিাশ্খর সকািশ্রর মশ্িা। 

সকন,  িুচম চক িার খবর  রাখ না সদভার। 

সদভার। আচম িাশ্ক চবশ্বাস কচর সন। 

বাঃ,  িুচম সয উলশ্িা কথা বলশ্ল। সসই বুশ্ড়াই সিা সব সিশ্য় সবচয 

কশ্র আশ্ে। চবশ্বব্রহ্মাশ্ণ্ডর পাাঁজশ্রর চভিশ্র িার বাসা। 

পচণ্ডিচজ বশ্ল,  চবশ্বাস যচদ কাউশ্ক না করশ্ি হয়  সস সকবল 

আমাশ্দর। আমরা আচে চক সনই িার সকাশ্না চেকানাই সনই। 

িন্দ্রহাস। আমরা সয ভাচর কাাঁিা,  আমরা সয এশ্কবাশ্র নিুন,  ভশ্বর 

রাশ্জে আমাশ্দর পাকা দচলল সকাথায়। 

সদভার। সবভনায করশ্ল সদখচে। সিারা পচণ্ডশ্ির কাশ্ে আনাশ্গানা শুরু 

কশ্রচেস নাচক। 

িাশ্ি ক্ষচি কী সদভার। 
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সদভার। পুাঁচথর বুচলর সদশ্য েুকশ্ল সয এশ্কবাশ্র ফোকাশ্য হশ্য় যাচব। 

কাচিভকমাশ্সর সাদা কুয়াযার মশ্িা। সিাশ্দর মশ্নর মশ্ধে একিওু রশ্ক্তর 

রঙ থাকশ্ব না। আো,  এক কাজ কর্। সিারা সখলার কথা ভাবচেচল?  

হাাঁ সদভার,  ভাবনায় আমাশ্দর সিাশ্খ ঘুম চেল না। 

আমাশ্দর ভাবনার সিাশ্ি পাড়ার সলাক রাজদরবাশ্র নাচলয করশ্ি 

েুশ্িচেল। 

সদভার। একিা নিুন সখলা বলশ্ি পাচর। 

বশ্লা,  বশ্লা,  বশ্লা। 

সদভার। সিারা সবাই চমশ্ল বুশ্ড়ািাশ্ক ধশ্র চনশ্য় আয়। 

নিুন বশ্ি,  চকন্তু এিা চেক সখলা চক না জাচন সন। 

সদভার। আচম বলচে,  এ সিারা পারচব সন। 

পারব না?  বশ্লা কী। চনশ্চয়ই পারব। 

সদভার। কখশ্না পারচব সন। 

আো যচদ পাচর?  

সদভার। িা হশ্ল গুরু ব ' সল আচম সিাশ্দর মানব। 

গুরু!  সবভনায!  আমাশ্দর সুদ্ধ বুশ্ড়া বাচনশ্য় সদশ্ব?  

সদভার। িশ্ব কী িাস্ বল্।  

সিামার সদভাচর আমরা সকশ্ড় সনব। 

সদভার। িা হশ্ল সিা বাাঁচি সর!  সিাশ্দর সদভাচর চক সসাজা কাজ। 

এমনই অচস্থর কশ্র সরশ্খচেস সয হাড়গুশ্লা সুদ্ধ উলশ্িা- পালিা হশ্য় সগশ্ে। 

— িা হশ্ল রইল কথা?  

িন্দ্রহাস। হাাঁ,  রইল কথা। সদালপূচণভমার চদশ্ন িাশ্ক সিালার উপর 

সদালাশ্ি সদালাশ্ি সিামার কাশ্ে হাচজর কশ্র সদব। 

চকন্তু িাশ্ক চনশ্য় কী করশ্ব সদভার। 

সদভার। বসে- উৎসব  করব।  

বল কী। িা হশ্ল সয আশ্মর সবালগুশ্লা ধরশ্ি ধরশ্িই আাঁচি হশ্য় 

যাশ্ব। আর সকাচকলগুশ্লা সপাঁিা হশ্য় সব লক্ষ্মীর সখাাঁশ্জ সবরশ্ব। 
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িন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগুশ্লা অনুস্বার চবসশ্গভর সিাশ্ি বািাসিাশ্ক ঘুচলশ্য় 

চদশ্য় মের জপশ্ি থাকশ্ব। 

সদভার। আর সিাশ্দর খুচলিা সুবুচদ্ধশ্ি এমনই সবািাই হশ্ব সয এক 

পা নড়শ্ি পারচব সন। 

সবভনায!  

সদভার। আর ঐ িুমশ্কা- লিায় সযমন গাাঁশ্ে গাাঁশ্ে ফুল ধশ্রশ্ে সিমনই 

সিাশ্দর গাাঁশ্ে গাাঁশ্ে বাি ধরশ্ব। 

সবভনায!  

সদভার। আর সিারা সবাই চনশ্জর দাদা হশ্য় চনশ্জর কান মলশ্ি 

থাকচব। 

সবভনায!  

সদভার। আর — 

আর কাজ কী সদভার। থাক্ বুশ্ড়াধরা সখলা। ওিা বরঞ্চ যীশ্ির চদশ্নই 

হশ্ব। এবার সিামাশ্ক চনশ্য়ই — 

সদভার। সিাশ্দর সদখচে আশ্গ থাকশ্িই বুশ্ড়ার সোাঁয়াি সলশ্গশ্ে।  

সকন,  কী লক্ষণিা সদখশ্ল। 

সদভার। উৎসাহ সনই?  সগাড়াশ্িই সপচেশ্য় সগচল?  সদখ্ই- না কী হয়।  

আো সবয। রাচজ। 

িল্ সর,  সব িল্।  

বুশ্ড়ার সখাাঁশ্জ িল্।  

সযখাশ্ন পাই িাশ্ক পাকা িুলিার মশ্িা পট্ কশ্র উপশ্ড় আনব। 

শুশ্নচে উপশ্ড় আনার কাশ্জ িারই হাি পাকা। চনড়ুচন িার প্রধান 

অে। 

ভশ্য়র কথা রাখ্।  সখলশ্িই যখন  সবরলুম িখন ভয়,  সিৌপদী,  

পচণ্ডি,  পুাঁচথ এ- সব সফশ্ল সযশ্ি হশ্ব। 

  

গান 

আমাশ্দর    ভয় কাহাশ্র। 
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বুশ্ড়া বুশ্ড়া সিার োকাশ্ি 

কী আমাশ্দর করশ্ি পাশ্র। 

আমাশ্দর    রাো সসাজা,  নাইশ্কা গচল,  

নাইশ্কা িুচল,  নাইশ্কা থচল,  

ওরা    আর যা কাশ্ড় কাড়ুক,  সমাশ্দর 

পাগ্লাচম সকউ কাড়শ্ব না সর। 

আমরা    িাই সন আরাম,  িাই সন চবরাম,  

িাই সন সয ফল,  িাই সন সর নাম,  

সমারা    ওোয় পড়ায় সমান নাচি,  

সমান সখচল চজশ্ি হাশ্র–  

আমাশ্দর    ভয় কাহাশ্র॥ 
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চিিীয় দৃশ্যের গীচি- ভূচমকা 

প্রবীশ্ণর চিধা 
১ 

দুরে প্রাশ্ণর গান 

আমরা খুাঁচজ সখলার সাচথ। 

সভার না হশ্ি জাগাই িাশ্দর 

ঘুমায় যারা সারা রাচি। 

আমরা োচক পাচখর গলায়,  

আমরা নাচি বকুলিলায়,  

মন সভালাবার মন্ত্র জাচন,  

হাওয়াশ্ি ফাাঁদ আমরা পাচি। 

  

মরণশ্ক সিা মাচন সন সর,  

কাশ্লর ফাাঁচস ফাাঁচসশ্য় চদশ্য় 

লুে- করা ধন  চনই সয সকশ্ড়। 

আমরা সিামার মশ্নাশ্িারা,  

োড়ব না সগা সিামায় সমারা,  

িশ্লে সকান্ আাঁধার- পাশ্ন 

সসথাও জ্বশ্ল সমাশ্দর বাচি॥ 

 

২ 

যীশ্ির চবদায়- গান 

োড়্ সগা সিারা োড়্ সগা,  
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আচম িলব  সাগর- পার সগা। 

চবদায়- সবলায় এ কী হাচস,  

ধরচল আগমনীর বাাঁচয। 

যাবার সুশ্র আসার সুশ্র 

করচল একাকার সগা। 

  

সবাই আপনপাশ্ন 

আমায় আবার সকন িাশ্ন। 

পুরাশ্না যীি পািা- িরা,  

িাশ্র এমন নূিন- করা?  

মাঘ মচরল ফাগুন হশ্য় 

সখশ্য় ফুশ্লর মার সগা॥ 

 

৩ 

নবশ্যৌবশ্নর গান 

আমরা    নূিন প্রাশ্ণর ির।  

আমরা থাচক পশ্থ ঘাশ্ি 

নাই আমাশ্দর ঘর।  

চনশ্য় পক্ব পািার পুাঁচজ 

পালাশ্ব যীি ভাবে বুচি। 

ও- সব    সকশ্ড় সনব,  উচড়শ্য় সদব 

দচখন হাওয়ার ' পর।  

সিামায়    বাাঁধব নূিন ফুশ্লর মালায় 

 

বসসের এই বেীযালায়। 

জীণভ জরার েেরূশ্প 

এচড়শ্য় যাশ্ব িুশ্প িুশ্প?  
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সিামার    সকল ভূষণ োকা আশ্ে 

নাই সয অশ্গাির সগা॥ 

 

৪ 

উদ্ভ্রাে যীশ্ির গান 

োড়্ সগা আমায় োড়্ সগা — 

আচম     িলব সাগর- পার সগা। 

রশ্ঙর সখলার,  ভাই সর,  

আমার     সময় হাশ্ি নাই সর। 

 

সিামাশ্দর ওই সবুজ ফাশ্গ 

িশ্ক্ষ আমার ধাাঁদা লাশ্গ,  

আমায় সিাশ্দর প্রাশ্ণর দাশ্গ 

দাচগস সন ভাই,  আর সগা॥ 
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চিিীয় দৃযে 
সন্ধান 

ঘাি 

ওশ্গা ঘাশ্ির মাচি,  ঘাশ্ির মাচি,  দরজা সখাশ্লা। 

মাচি। সকন সগা,  সিামরা কাশ্ক িাও। 

আমরা বুশ্ড়াশ্ক খুাঁজশ্ি সবচরশ্য়চে। 

মাচি। সকান্ বুশ্ড়াশ্ক। 

িন্দ্রহাস। সকান্- বুশ্ড়াশ্ক না। বুশ্ড়াশ্ক। 

মাচি। চিচন সক। 

িন্দ্রহাস। আহা,  আচদেকাশ্লর বুশ্ড়া। 

মাচি। ও,  বুশ্িচে। িাশ্ক চনশ্য় করশ্ব কী। 

বসে- উৎসব  করব।  

মাচি। বুশ্ড়াশ্ক চনশ্য় বসে- উৎসব !  পাগল হশ্য়ে?  

পাগল হোৎ হই  চন। সগাড়া সথশ্কই এই দযা। 

আর অচেম পযভেই এই ভাব। 

গান 

আমাশ্দর    সখচপশ্য় সবড়ায় সয 

সকাথায়    নুচকশ্য় থাশ্ক সর। 

েুিল সবশ্গ ফাগুন হাওয়া 

সকান্ সখপাচমর সনযায় পাওয়া। 

ঘূণভা হাওয়ায় ঘুচরশ্য় চদল সূযভিারাশ্ক। 

মাচি। ওশ্হ,  সিামাশ্দর হাওয়ার সজার আশ্ে — দরজায় ধাক্কা 

লাচগশ্য়শ্ে। 

এখন সসই বুশ্ড়ািার খবর  দাও। 
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মাচি। সসই সয বুচড়িা রাোর সমাশ্ড় ব' সস িরকা কাশ্ি িাশ্ক 

চজজ্ঞাসা করশ্ল হয়  না?  

চজজ্ঞাসা কশ্রচেলুম — সস বশ্ল,  সামশ্ন চদশ্য় কি োয়া যায়,  কি 

োয়া আশ্স,  কাশ্কই বা চিচন। 

ও সয একই জায়গায় ব' সস থাশ্ক,  ও কাশ্রা চেকানা জাশ্ন না। 

মাচি,  িুচম ঘাশ্ি ঘাশ্ি অশ্নক ঘুশ্রে,  িুচম চনশ্চয় বলশ্ি পার 

সকাথায় সসই — 

মাচি। ভাই,  আমার বোবসা হশ্ে পথ চেক করা — কাশ্দর পথ,  

চকশ্সর পথ,  সস আমার জানবার দরকার হয়  না। আমার সদৌড় ঘাি 

পযভে,  ঘর  পযভে না। 

আো িশ্লা সিা,  পথগুশ্লা পরখ কশ্র সদখা যাক। 

গান 

সকান্ সখপাচমর িাশ্ল নাশ্ি 

পাগল সাগরনীর। 

সসই িাশ্ল সয পা সফশ্ল যাই,  

রইশ্ি নাচর চস্থর। 

িল্ সর সসাজা,  সফল্ সর সবািা,  

সরশ্খ সদ সিার রাো সখাাঁজা,  

িলার সবশ্গ পাশ্য়র িলায় 

রাো সজশ্গশ্ে॥ 

মাচি। ঐ সয সকািাল আসশ্ে,  ওশ্ক চজজ্ঞাসা করশ্ল হয়  — আচম 

পশ্থর খবর  জাচন,  ও পচথশ্কর খবর  জাশ্ন। 

ওশ্হ সকািাল সহ,  সকািাল সহ। 

সকািাল। সক সগা,  সিামরা সক। 

আমাশ্দর যা সদখে িাই,  পচরিয় সদবার চকেুই সনই। 

সকািাল। কী িাই। 

িন্দ্রহাস। বুশ্ড়াশ্ক খুাঁজশ্ি সবচরশ্য়চে। 
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সকািাল। সকান্ বুশ্ড়াশ্ক। 

সসই চিরকাশ্লর বুশ্ড়াশ্ক। 

সকািাল। এ সিামাশ্দর সকমন সখয়াল। সিামরা সখাাঁজ িাশ্ক?  সস- ই 

সিা সিামাশ্দর সখাাঁজ করশ্ে। 

িন্দ্রহাস। সকন বশ্লা সিা। 

সকািাল। সস চনশ্জর চহমরক্তিা গরম  কশ্র চনশ্ি িায়,  িপ্ত সযৌবশ্নর 

প' সর িার বশ্ড়া সলাভ। 

িন্দ্রহাস। আমরা িাশ্ক কশ্ষ গরম  কশ্র সদব,  সস- ভাবনা সনই।  

এখন সদখা সপশ্ল হয়।  িচুম িাশ্ক সদশ্খে?  

সকািাল। আমার রাশ্ির সবলার পাহারা — সদচখ সের সলাক,  সিহারা 

বুচি সন। চকন্তু বাপু,  িাশ্কই সকশ্ল বশ্ল সেশ্লধরা,  উলশ্ি সিামরা 

িাশ্ক ধরশ্ি িাও — এিা সিা পুশ্রা পাগলাচম। 

সদশ্খে?  ধরা পশ্ড়চে। পাগলাচমই সিা। চিনশ্ি সদচর হয়  না। 

সকািাল। আচম সকািাল,  পথ- িলচি যাশ্দর সদচখ সবাই এক োাঁশ্দর।  

িাই অদ্ভুি চকেু সদখশ্লই সিাশ্খ সেশ্ক। 

ঐ সযাশ্না!  পাড়ার ভরশ্লাকমাত্রই ঐ কথা বশ্ল — আমরা অদ্ভুি।  

আমরা অদ্ভুি ববচক,  সকাশ্না ভুল সনই। 

সকািাল। চকন্তু সিামরা সেশ্লমান্চষ করে।  

ঐ সর,  আবার ধরা পশ্ড়চে। দাদাও চেক ঐ কথাই বশ্ল। 

অচি প্রািীন কাল সথশ্ক আমরা সেশ্লমান্চষই করচে। 

ওশ্ি আমরা এশ্কবাশ্র পাকা হশ্য় সগচে। 

িন্দ্রহাস। আমাশ্দর এক সদভার আশ্ে,  সস সেশ্লমান্চষশ্ি প্রবীণ। সস 

চনশ্জর সখয়াশ্ল এমচন হুহু কশ্র িশ্লশ্ে সয িার বশ্য়সিা সকান্ চপেশ্ন 

খশ্স পশ্ড় সগশ্ে,  হুাঁয সনই। 

সকািাল। আর সিামরা?  

আমরা সব বয়শ্সর গুচি- কািা প্রজাপচি। 

সকািাল। (  জনাচেশ্ক মাচির প্রচি)  পাগল সর,  এশ্কবাশ্র উন্মাদ 

পাগল!  
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মাচি। বাপু,  এখন সিামরা কী করশ্ব। 

িন্দ্রহাস। আমরা যাব। 

সকািাল। সকাথায়। 

িন্দ্রহাস। সসিা আমরা চেক কচর চন। 

সকািাল। যাওয়ািাই চেক কশ্রে চকন্তু সকাথায় যাশ্ব সসিা চেক কর 

চন?  

িন্দ্রহাস। সসিা িলশ্ি িলশ্ি আপচন চেক হশ্য় যাশ্ব। 

সকািাল। িার মাশ্ন চক হল।  

িার মাশ্ন হশ্ে — 

গান 

িচল সগা,  িচল সগা,  যাই সগা িশ্ল। 

পশ্থর প্রদীপ জ্বশ্ল সগা 

গগন- িশ্ল। 

বাচজশ্য় িচল পশ্থর বাাঁচয,  

েচড়শ্য় িচল িলার হাচস,  

রচঙন বসন  উচড়শ্য় িচল 

জশ্ল স্থশ্ল। 

সকািাল। সিামরা বুচি কথার জবাব চদশ্ি হশ্ল গান গাও?  

হাাঁ। নইশ্ল চেক জবাবিা সবরয় না। সাদা কথায় বলশ্ি সগশ্ল ভাচর 

অস্পষ্ট হয় ,  সবািা যায় না। 

সকািাল। সিামাশ্দর চবশ্বাস,  সিামাশ্দর গানগুশ্লা খুব পষ্ট?  

িন্দ্রহাস। হাাঁ,  ওশ্ি সুর আশ্ে চকনা। 

গান 

পচথক ভুবন ভাশ্লাবাশ্স 

পচথকজশ্ন সর। 

এমন সুশ্র িাই সস োশ্ক 

ক্ষশ্ণ ক্ষশ্ণ সর। 
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িলার পশ্থর আশ্গ আশ্গ 

ঋিুর ঋিুর সসাহাগ জাশ্গ,  

িরণঘাশ্য় মরণ  মশ্র 

পশ্ল পশ্ল॥ 

সকািাল। সকাশ্না সহজ মানুষশ্ক সিা কথা বলশ্ি বলশ্ি গান গাইশ্ি 

শুচন চন। 

আবার ধরা পশ্ড় সগচে সর,  আমরা সহজ মানুষ না। 

সকািাল। সিামাশ্দর সকাশ্না কাজকমভ সনই বুচি?  

না। আমাশ্দর েুচি। 

সকািাল। সকন বশ্লা সিা। 

িন্দ্রহাস। পাশ্ে সময় নষ্ট হয়।  

সকািাল। এিা সিা সবািা সগল না। 

ঐ সদশ্খা — িা হশ্ল আবার গান ধরশ্ি হল।  

সকািাল। না,  িার দরকার সনই। আর সবচয সবািবার আযা রাচখ সন। 

সবাই আমাশ্দর সবািবার আযা সেশ্ড় চদশ্য়শ্ে। 

সকািাল। এমন হশ্ল সিামাশ্দর িলশ্ব কী কশ্র। 

িন্দ্রহাস। আর সিা চকেুই িলবার দরকার সনই — শুধু আমরাই িচল। 

সকািাল। (  মাচির প্রচি)  পাগল সর!  উন্মাদ পাগল!  

িন্দ্রহাস। এই সয এিক্ষণ পশ্র দাদা আসশ্ে। 

কী দাদা,  চপচেশ্য় পশ্ড়চেশ্ল সকন। 

িন্দ্রহাস। ওশ্র আমরা িচল উনপঞ্চায বায়ুর মশ্িা,  আমাশ্দর চভিশ্র 

পদাথভ চকেুই সনই ;  আর দাদা িশ্ল শ্রাবশ্ণর সমঘ — মাশ্ি মাশ্ি থমশ্ক 

দাাঁচড়শ্য় ভারশ্মািন করশ্ি হয়।  পশ্থর মশ্ধে ওশ্ক সলাকরিনায় সপশ্য়চেল। 

দাদা। িন্দ্রহাস,  বদবাৎ সিামার মুশ্খ এই উপমাচি উপাশ্দয় হশ্য়শ্ে। 

ওর মশ্ধে একিু সার কথা আশ্ে। আচম ওচি সিৌপদীশ্ি সগাঁশ্থ চনচে। 

িন্দ্রহাস। না,  না,  এখন থাক্ দাদা। আমরা কাশ্জ সবচরশ্য়চে। সিামার 

সিৌপদীর িার পা,  চকন্তু িলবার সবলা এিবশ্ড়া সখাাঁড়া জন্তু জগশ্ি সদখশ্ি 

পাওয়া যায় না। 
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দাদা। আপচন সক। 

মাচি। আচম ঘাশ্ির মাচি। 

দাদা।  আর আপচন?  

সকািাল। আচম পাড়ার সকািাল। 

দাদা। িা উত্তম হল — আপনাশ্দর চকেু সযানাশ্ি ইো কচর। বাশ্জ 

চজচনষ না — কাশ্জর কথা। 

মাচি। সবয সবয। আহা,  বশ্লন,  বশ্লন। 

সকািাল। আমাশ্দর গুরু বশ্লচেশ্লন,  ভাশ্লা কথা বলবার সলাক অশ্নক 

সমশ্ল চকন্তু ভাশ্লা কথা সয- মরদ খাড়া দাাঁচড়শ্য় শুনশ্ি পাশ্র িাশ্কই 

যাবায। ওিা ভাশ্গের কথা চকনা। িা,  বশ্লা োকুর বশ্লা। 

দাদা। আজ পশ্থ সযশ্ি সযশ্ি সদখলুম,  রাজপুরুষ একজন বেীশ্ক 

চনশ্য় িশ্লশ্ে। শুনলুম,  সস সকাশ্না সশ্রষ্ঠী,  িার িাকার সলাশ্ভই রাজা 

চমথো েুশ্িা কশ্র িাশ্ক ধশ্রশ্ে। শুশ্ন আচম চনকশ্িই মুচদর সদাকাশ্ন বশ্স 

এই সলাকচি রিনা কশ্রচে। সদশ্খা বাপু,  আচম বাচনশ্য় একচি কথাও চলচখ 

সন। আচম যা চলখব রাোয় ঘাশ্ি িা চমচলশ্য় চনশ্ি পারশ্ব। 

োকুর,  কী চলশ্খে শুচন। 

দাদা। 

আত্মরস লক্ষে চেল ব' সল 

ইক্ষ ু মশ্র চভক্ষুর কবশ্ল। 

ওশ্র মূখভ,  ইহা সদচখ চযক্ষ — 

ফল চদশ্য় রক্ষা পায় বৃক্ষ। 

বুশ্িে?  রস জমায় বশ্লই ইক্ষ ু সবিা মশ্র,  সয গাে ফল সদয় িাশ্ক 

সিা সকউ মাশ্র না। 

সকািাল। ওশ্হ মাচি,  খাসা চলশ্খশ্ে সহ!  

মাচি। ভাই সকািাল,  কথাচির মশ্ধে সার আশ্ে। 

সকািাল। শুনশ্ল মানুশ্ষর বিিনে হয়।  আমাশ্দর কাশ্য়শ্ির সপা এখাশ্ন 

থাকশ্ল ওিা চলশ্খ চনিুম সর। পাড়ায় খবর  পাচেশ্য় সদ। 

সবভনায করশ্ল সর!  
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িন্দ্রহাস। ও ভাই মাচি,  িুচম সয বলশ্ল আমাশ্দর সশ্ে সবরশ্ব,  

দাদার সিৌপদী জমশ্ল সিা আর — 

মাচি। আশ্র রসুন মযায়,  পাগলাচম সরশ্খ চদন। োকুরশ্ক সপশ্য়চে,  

দুশ্িা ভাশ্লা কথা শুশ্ন চনই — বশ্য়স হশ্য় এল,  সকান্ চদন মরব।  

ভাই,  সসইজশ্নেই সিা বলচে,  আমাশ্দর সে সপশ্য়ে,  সেশ্ড়া না।  

িন্দ্রহাস। দাদাশ্ক চিরচদনই পাশ্ব চকন্তু আমরা একবার ম' সল চবধািা 

চিিীয়বার আর এমন ভুল করশ্বন না। 

( বাচহর হইশ্ি)  ওশ্গা সকািাল,  সকািাল,  সকািাল!  

সক সর!  অনাথ কলু সদখচে। কী হশ্য়শ্ে। 

কলু। সসই সয সেশ্লিাশ্ক পুশ্ষচেলুম,  িাশ্ক বুচি কাল রাশ্ত্র ভুচলশ্য় 

চনশ্য় সগশ্ে সসই সেশ্লধরা। 

সকান্ সেশ্লধরা। 

কলু। সসই বুশ্ড়া। 

িন্দ্রহাস। বুশ্ড়া?  বচলস কী সর। 

কলু। আপনারা অি খুচয হন  সকন। 

ওিা আমাশ্দর একিা চবশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুচয হশ্য় উচে। 

সকািাল। পাগল!  এশ্কবাশ্র উন্মাদ পাগল!  

িন্দ্রহাস। িাশ্ক িুচম সদশ্খে সহ?  

কলু। সবাধ হয়  কাল রাশ্ত্র িাশ্কই দূর সথশ্ক সদশ্খচেলুম। 

কী রকম সিহারািা। 

কলু। কাশ্লা,  আমাশ্দর এই সকািাল দাদার সিশ্য়ও। এশ্কবাশ্র রাশ্ত্রর 

সশ্ে চমচযশ্য় সগশ্ে। আর বুশ্ক দুশ্িা িক্ষ ু সজানাক- সপাকার মশ্িা জ্বলশ্ে। 

ওশ্হ,  বসে- উৎসশ্ব সিা মানাশ্ব না। 

িন্দ্রহাস। ভাবনা কী। সিমন যচদ সদচখ িশ্ব এবার নাহয় পূচণভমার 

উৎসব  না কশ্র অমাবসোয় করা যাশ্ব। অমাবসোর বুশ্ক সিা সিাশ্খর 

অভাব সনই। 

সকািাল। ওশ্হ বাপু,  সিামরা ভাশ্লা কাজ করে না। 

না,  আমরা ভাশ্লা কাজ করচে সন। 
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আবার ধরা পশ্ড়চে সর,  আমরা ভাশ্লা কাজ করচে সন। 

কী করব,  অভোস সনই। 

সযশ্হিু আমরা ভাশ্লামানুষ নই।  

সকািাল। এ চক োট্টা সপশ্য়ে। এশ্ি চবপদ আশ্ে। 

চবপদ?  সসইশ্িই সিা োট্টা। 

গান 

ভাশ্লামানুষ নই  সর সমারা 

ভাশ্লামানুষ নই।  

গুশ্ণর মশ্ধে ওই আমাশ্দর 

গুশ্ণর মশ্ধে ওই।  

সদশ্য সদশ্য চনশ্ে রশ্ি,  

পশ্দ পশ্দ চবপদ ঘশ্ি,  

পুাঁচথর কথা কই সন সমারা 

উলশ্িা কথা কই।  

সকািাল। ওশ্হ বাপু,  সিামরা সয সকান্ সদভাশ্রর কথা বলচেশ্ল,  সস 

সগল সকাথায়। সস সশ্ে থাকশ্ল সয সিামাশ্দর সামলাশ্ি পারি। 

সস সশ্ে থাশ্ক না পাশ্ে সামলাশ্ি হয়।  

সস আমাশ্দর পশ্থ সবর কশ্র চদশ্য় চনশ্জ সশ্র দাাঁড়ায়। 

সকািাল। এ িার সকমনিশ্রা সদভাচর। 

িন্দ্রহাস। সদভাচর কশ্র না বশ্লই িাশ্ক সদভার কশ্রচে। 

সকািাল। চদচবে সহজ কাজচি সিা সস সপশ্য়শ্ে। 

িন্দ্রহাস। না ভাই,  সদভাচর করা সহজ,  সদভার হওয়া সহজ নয়।  

গান 

জন্ম সমাশ্দর ত্রেহস্পশ্যভ,  

সকল অনাসৃচষ্ট। 

েুচি চনশ্লন বৃহস্পচি,  

রইল যচনর দৃচষ্ট। 
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অযাত্রাশ্ি সনৌশ্কা ভাসা,  

রাচখ সন ভাই ফশ্লর আযা,  

আমাশ্দর আর নাই সয গচি 

সভশ্সই িলা বব॥ 

দাদা,  িশ্লা িশ্ব,  সবচরশ্য় পচড়। 

সকািাল। না না োকুর,  ওশ্দর সশ্ে সকাথায় মরশ্ি যাশ্ব। 

মাচি। িুচম আমাশ্দর সযাশ্লাক সযানাও,  পাড়ার মানুষ সব এল বশ্ল। 

এ- সব কথা সযানা ভাশ্লা। 

দাদা। না ভাই,  এখান সথশ্ক আচম নড়চে সন। 

িা হশ্ল আমরা নচড়। পাড়ার মানুষ আমাশ্দর সইশ্ি পাশ্র না। 

পাড়াশ্ক আমরা নাড়া চদই,  পাড়া আমাশ্দর িাড়া সদয়। 

ঐ সয সিৌপদীর গন্ধ সপশ্য়শ্ে,  মউমাচের গুঞ্জন সযানা যাশ্ে। 

পাড়ার সলাক। ওশ্র মাচির এখাশ্ন পাে হশ্ব। 

সক সগা। সিামরাই পাে করশ্ব নাচক। 

আমরা অনে অশ্নক অসহে উৎপাি কচর চকন্তু পাে কচর সন। 

ঐ পুশ্ণের সজাশ্রই আমরা রক্ষা পাব। 

পাড়ার সলাক। এরা বশ্ল কী সর। সহাঁয়াচল নাচক। 

িন্দ্রহাস। আমরা যা চনশ্জ বুচি িাই বচল ;  হোৎ সহাঁয়াচল বশ্ল ভ্রম 

হয়।  আর সিামরা যা খুবই সবাি দাদা িাই সিামাশ্দর বুচিশ্য় বলশ্ব,  

হোৎ গভীর জ্ঞাশ্নর কথা বশ্ল মশ্ন হশ্ব। 

একজন বালশ্কর প্রশ্বয 

বালক। আচম পারলুম না। চকেুশ্ি িাশ্ক ধরশ্ি পারলুম না। 

কাশ্ক ভাই। 

বালক। ঐ সিামরা সয- বুশ্ড়ার সখাাঁজ করচেশ্ল িাশ্ক। 

িাশ্ক সদশ্খে নাচক। 

বালক। সস সবাধ হয়  রশ্থ িশ্ড় সগল। 

সকান্ চদশ্ক। 
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বালক। চকেুই োওরাশ্ি পারলুম না। চকন্তু িার িাকার ঘূচণভহাওয়ায় 

এখশ্না ধুশ্লা উড়শ্ে। 

িল্ িশ্ব িল্।  

শুকশ্না পািায় আকায সেশ্য় চদশ্য় সগশ্ে। 

[  প্রস্থান 

সকািাল। পাগল!  উন্মাদ পাগল!  
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িৃিীয় দৃশ্যের গীচি- ভূচমকা 

প্রবীশ্ণর পরাভব 
১ 

বসশ্ের হাচসর গান 

ওর    ভাব সদশ্খ সয পায় হাচস। হায় হায় সর। 

মরণ - আশ্য়াজশ্নর মাশ্ি 

বশ্স আশ্েন চকশ্সর কাশ্জ 

প্রবীণ প্রািীন প্রবাসী। হায় হায় সর। 

এবার সদশ্য যাবার চদশ্ন 

আপনাশ্ক ও চনক্- না চিশ্ন,  

সবাই চমশ্ল সাজাও ওশ্ক 

নবীন রূশ্পর সন্নোসী। হায় হায় সর। 

এবার ওশ্ক মচজশ্য় সদ সর 

চহসাব- ভুশ্লর চবষম সফশ্র। 

সকশ্ড় সন ওর থচল- থাচল,  

আয় সর চনশ্য় ফুশ্লর োচল,  

সগাপন প্রাশ্ণর পাগলাশ্ক ওর 

বাইশ্র সদ আজ প্রকাচয। হায় হায় সর॥ 

২ 

আসন্ন চমলশ্নর গান  

আর    নাই সয সদচর,  নাই সয সদচর। 

সামশ্ন সবার পড়ল ধরা 

িুচম সয ভাই আমাশ্দচর। 
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চহশ্মর বাহু- বাাঁধন িচুি 

পাগলা সিারা পাশ্ব েুচি,  

উত্তশ্র এই হাওয়া সিামার 

বইশ্ব উজান কুঞ্জ সঘচর। 

 

আর    নাই সয সদচর,  নাই সয সদচর। 

শুনে না চক জশ্ল স্থশ্ল 

জাদুকশ্রর বাজল সভচর। 

সদখে না চক এই আশ্লাশ্ক 

সখলশ্ে হাচস রচবর সিাশ্খ,  

সাদা সিামার যোমল হশ্ব 

চফরব সমারা িাই সয সহচর॥ 
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িৃিীয় দৃযে 
সশ্েহ 

মাে 

সবাই বশ্ল ঐ,  ঐ,  ঐ — িার পশ্র সিশ্য় সদখশ্লই সদখা যায় শুধু 

ধুশ্লা আর শুকশ্না পািা। 

িার রশ্থর ধ্বজািা সমশ্ঘর মশ্ধে সযন একবার সদখা চদশ্য়চেল।  

চকন্তু চদক ভুল হশ্য় যায়। এই ভাচব পুশ্ব,  এই ভাচব পচশ্চশ্ম। 

এমচন কশ্র সমে চদন ধুশ্লা আর োয়ার চপেশ্ন ঘুশ্র ঘুশ্রই হয়রান 

হশ্য় সগলুম। সবলা সয সগল সর ভাই,  সবলা সয সগল!  

সচিে কথা বচল,  যিই সবলা যাশ্ে িিই মশ্ন ভয় েুকশ্ে। 

মশ্ন হশ্ে,  ভুল কশ্রচে। 

সকালশ্বলাকার আশ্লা কাশ্ন কাশ্ন বলশ্ল,  যাবায,  এচগশ্য় িশ্লা — 

চবশ্কলশ্বলাকার আশ্লা িাই চনশ্য় ভাচর োট্টা করশ্ে। 

েকলুম বুচি সর!  

দাদার সিৌপদীগুশ্লার উপশ্র ক্রশ্ম শ্রদ্ধা বাড়শ্ে। 

ভয় হশ্ে আমরাও সিৌপদী চলখশ্ি বশ্স যাব — বশ্ড়া সদচর সনই। 

আর পাড়ার সলাক আমাশ্দর চঘশ্র বসশ্ব। 

আর এমচন িাশ্দর ভয়ানক উপকার হশ্ি থাকশ্ব সয,  িারা এক পা 

নড়শ্ব না। 

আমরা রাচত্রশ্বলাকার পাথশ্রর মশ্িা োণ্ডা হশ্য় বশ্স থাকব। 

আর িারা আমাশ্দর িার চদশ্ক কুয়াযার মশ্িা ঘন  হশ্য় জমশ্ব। 

ও ভাই,  আমাশ্দর সদভার এ- সব কথা শুনশ্ল বলশ্ব কী। 

ওশ্র আমার ক্রশ্ম চবশ্বাস হশ্ে সদভারই আমাশ্দর েচকশ্য়শ্ে। সস 

আমাশ্দর চমশ্থে ফাাঁচক চদশ্য় খাচিশ্য় সনয়,  চনশ্জ সস কুাঁশ্ড়র সদভার। 

চফশ্র িল্ সর। এবার সদভাশ্রর সশ্ে লড়ব।  
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বলব,  আমরা িলব  না — দুই পা কাাঁশ্ধর উপর মুশ্ড় বসব।  পা 

দুশ্িা লক্ষ্মীোড়া,  পশ্থ পশ্থই ঘুশ্র মরল।  

হাি দুশ্িাশ্ক চপেশ্নর চদশ্ক সবাঁশ্ধ রাখব। 

চপেশ্নর সকাশ্না বালাই সনই সর,  যি মুযচকল এই সামশ্নিাশ্ক চনশ্য়। 

যরীশ্র যিগুশ্লা অে আশ্ে িার মশ্ধে চপেিাই সচিে কথা বশ্ল। সস 

বশ্ল চিি হশ্য় পড়্,  চিি হশ্য় পড়্।  

কাাঁিা বয়শ্স বুকিা বুক ফুচলশ্য় িশ্ল চকন্তু পচরণাশ্ম সসই চপশ্ের 

উপশ্রই ভর — পড়শ্িই হয়  চিি হশ্য়। 

সগাড়াশ্িই যচদ চিিপাি চদশ্য় শুরু করা সযি িা হশ্ল মািখাশ্ন 

উৎপাি থাকি না সর। 

আমাশ্দর গ্রাশ্মর োয়ার নীশ্ি চদশ্য় সসই সয ইরা নদী বশ্য় িশ্লশ্ে 

িার কথা মশ্ন পড়শ্ে ভাই।  

সসচদন মশ্ন হশ্য়চেল,  সস বলশ্ে,  িল্,  িল্,  িল্ — আজ মশ্ন হশ্ে 

ভুল শুশ্নচেলুম,  সস বলশ্ে,  েল,  েল,  েল।  সংসারিা সবই েল সর!  

সস কথা আমাশ্দর পচণ্ডি সগাড়াশ্িই বশ্লচেল। 

এবাশ্র চফশ্র চগশ্য়ই এশ্কবাশ্র সসাজা সসই পচণ্ডশ্ির িণ্ডীমণ্ডশ্প। 

পুাঁচথ োড়া আর এক পা িলা নয়।  

কী ভুলিাই কশ্রচেলুম।  সভশ্বচেলুম িলািাই বাহাদুচর। চকন্তু না- িলাই 

সয গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমের উলশ্িা। সসিাই সিা সিশ্জর কথা হল।  

ওশ্র বীর,  সকামর বাাঁধ্ সর — আমরা িলব  না। 

ওশ্র পাশ্লায়ান,  িাল েুশ্ক বশ্স পড়্,  আমরা িলব  না। 

িলচিত্তং িলচিত্তং — আমাশ্দর চিশ্ত্তও কাজ সনই,  চবশ্ত্তও কাজ সনই 

;  আমরা িলব  না। 

িলজ্জীবনশ্যৌবনং — আমাশ্দর জীবনও থাক্,  সযৌবনও থাক্,  আমরা 

িলব  না। 

সযখান সথশ্ক যাত্রা শুরু কশ্রচে চফশ্র িল্।  

না সর,  সসখাশ্ন চফরশ্ি হশ্লও িলশ্ি হশ্ব। 

িশ্ব?  
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িশ্ব আর কী। সযখাশ্ন এশ্স পশ্ড়চে এইখাশ্নই বশ্স পচড়। 

মশ্ন কচর এইখাশ্নই বরাবর বশ্স আচে। 

জন্মাবার সের আশ্গ সথশ্ক। 

মরার সের পশ্র পযভে। 

চেক বশ্লচেস্,  িা হশ্ল মনিা চস্থর থাকশ্ব। আর- সকাথাও সথশ্ক 

এশ্সচে জানশ্লই আর- সকাথাও যাবার জশ্নে মন েিফি  কশ্র। 

আর- সকাথাওিা বশ্ড়া সবভশ্নশ্য সদয সর!  

সসখাশ্ন সদযিা সুদ্ধ িশ্ল। িার পথগুশ্লা িশ্ল। 

চকন্তু আমরা-  

গান 

সমারা িলব  না। 

মুকুল িশ্র িরুক,  সমারা ফলব না। 

সূযভ িারা আগুন ভুশ্গ 

জ্বশ্ল মরুক যুশ্গ যুশ্গ,  

আমরা যিই পাই না জ্বালা 

জ্বলব না। 

বশ্নর যাখা কথা বশ্ল,  

কথা জাশ্গ সাগর- জশ্ল,  

এই ভুবশ্ন আমরা চকেুই 

বলব না। 

সকাথা হশ্ি লাশ্গ সর িান,  

জীবনজশ্ল োশ্ক সর বান,  

আমরা সিা এই প্রাশ্ণর িলায় 

িলব  না॥ 

ওশ্র হাচস সর হাচস!  

ঐ হাচস সযানা যাশ্ে। 

বাাঁিা সগল,  এিক্ষশ্ণ একিা হাচস সযানা সগল। 
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সযন গুশ্মাশ্ির সঘামিা খুশ্ল সগল। 

এ সযন ববযাশ্খর এক পযলা বৃচষ্ট। 

কার হাচস ভাই। 

শুশ্নই বুিশ্ি পারচেস সন,  আমাশ্দর িন্দ্রহাশ্সর হাচস?  

কী আশ্চযভ হাচস ওর।  

সযন িরনার মশ্িা,  কাশ্লা পাথরিাশ্ক সেশ্ল চনশ্য় িশ্ল। 

সযন সূশ্যভর আশ্লা,  কুয়াযার িাড়কা রাক্ষসীশ্ক িশ্লায়ার চদশ্য় িকুশ্রা 

িকুশ্রা কশ্র কাশ্ি। 

যাক,  আমাশ্দর সিৌপদীর ফাাঁড়া কািল। এবার উশ্ে পড়্।  

এবার কাজ োড়া কথা সনই — িরািরচমদং সবভং কীচিভযভসে স জীবচি। 

ও আবার কী রকম কথা হল।  ঈযানশ্ক এখশ্না সিৌপদীর ভূি োশ্ড় 

চন। 

কীচিভ?  নদী চক চনশ্জর সফনাশ্ক গ্রাহে কশ্র। কীচিভ সিা আমাশ্দর 

সফনা — েড়াশ্ি েড়াশ্ি িশ্ল যাব। চফশ্র িাকাব না। 

এশ্সা ভাই িন্দ্রহাস এশ্সা,  সিামার হাচসমুখ সয!  

িন্দ্রহাস। বুশ্ড়ার রাোর সন্ধান সপশ্য়চে। 

কার কাে সথশ্ক। 

িন্দ্রহাস। এই বাউশ্লর কাে সথশ্ক। 

ও কী। ও সয অন্ধ!  

িন্দ্রহাস। সসইজশ্নে ওশ্ক রাো খুাঁজশ্ি হয়  না,  ও চভির সথশ্ক 

সদখশ্ি পায়। 

কী সহ ভাই,  চেক চনশ্য় সযশ্ি পারশ্ব সিা?  

বাউল। চেক চনশ্য় যাব। 

সকমন কশ্র। 

বাউল। আচম সয পাশ্য়র যব্দ শুনশ্ি পাই। 

কান সিা আমাশ্দরও আশ্ে,  চকন্তু — 

বাউল। আচম সয সব চদশ্য় শুচন — শুধু কান- চদশ্য় না। 
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িন্দ্রহাস। রাোয় যাশ্ক চজজ্ঞাসা কচর বুশ্ড়ার কথা শুনশ্লই আাঁিশ্ক 

ওশ্ে,  সকবল সদচখ এরই ভয় সনই।  

ও সবাধ হয়  সিাশ্খ সদখশ্ি পায় না বশ্লই ভয় কশ্র না। 

বাউল। না সগা,  আচম সকন ভয় কচর সন বচল। একচদন আমার দৃচষ্ট 

চেল। যখন  অন্ধ হলুম ভয় হল দৃচষ্ট বুচি হারালুম। চকন্তু সিাখওয়ালার 

দৃচষ্ট অে সযশ্িই অশ্ন্ধর দৃচষ্টর উদয় হল।  সূযভ যখন  সগল িখন সদচখ 

অন্ধকাশ্রর বুশ্কর মশ্ধে আশ্লা। সসই অবচধ অন্ধকারশ্ক আমার আর ভয় 

সনই। 

িা হশ্ল এখন িশ্লা। ঐ সিা সন্ধোিারা উশ্েশ্ে। 

বাউল। আচম গান গাইশ্ি গাইশ্ি যাই,  সিামরা আমার চপেশ্ন চপেশ্ন 

এশ্সা। গান না গাইশ্ল আচম রাো পাই সন। 

সস কী কথা সহ। 

বাউল। আমার গান আমাশ্ক োচড়শ্য় যায় — সস এচগশ্য় িশ্ল,  আচম 

চপেশ্ন িচল। 

গান 

ধীশ্র বন্ধু ধীশ্র ধীশ্র 

িশ্লা সিামার চবজন মচেশ্র। 

জাচন সন পথ,  নাই সয আশ্লা,  

চভির বাচহর কাশ্লায় কাশ্লা,  

সিামার    িরণযব্দ বরণ  কশ্রচে 

আজ    এই অরণেগভীশ্র। 

  

ধীশ্র বন্ধু ধীশ্র ধীশ্র। 

িশ্লা    অন্ধকাশ্রর িীশ্র িীশ্র। 

িলব  আচম চনযীথরাশ্ি 

সিামার হাওয়ার ইযারাশ্ি,  

সিামার    বসনগন্ধ বরণ  কশ্রচে 
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আজ এই    বসেসমীশ্র॥ 

 

  



ফাল্গুনী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
5

 

সূচিপত্র  

িিুথভ দৃশ্যের গীচি- ভূচমকা 

নবীশ্নর জয় 
১ 

প্রিোগি সযৌবশ্নর গান 

চবদায় চনশ্য় চগশ্য়চেশ্লম 

বাশ্র বাশ্র। 

সভশ্বচেশ্লম চফরব না সর। 

এই সিা আবার নবীন সবশ্য 

এশ্লম সিামার হৃদয়- িাশ্র। 

সক সগা িুচম। — আচম বকুল ;  

সক সগা িুচম। — আচম পারুল ;  

সিামরা সক বা। — আমরা আশ্মর মুকুল সগা 

এশ্লম আবার আশ্লার পাশ্র। 

 

এবার যখন  িরব সমারা 

ধরার বুশ্ক 

িরব িখন হাচসমুশ্খ। 

অফুরাশ্নর আাঁিল ভশ্র 

মরব  সমারা প্রাশ্ণর সুশ্খ। 

িুচম সক সগা।— আচম চযমুল;  

িুচম সক সগা। — কাচমনী ফুল;  

সিামরা সক বা। — আমার নবীন পািা সগা 

যাশ্লর বশ্ন ভাশ্র ভাশ্র॥ 
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২ 

নূিন আযার গান 

এই কথািাই চেশ্লম ভুশ্ল — 

চমলব আবার সবার সাশ্থ 

ফাল্গুশ্নর এই ফুশ্ল ফুশ্ল। 

 

অশ্যাক বশ্ন আমার চহয়া 

নূিন পািায় উেশ্ব চজয়া,  

বুশ্কর মািন িিুশ্ব বাাঁধন 

সযৌবশ্নচর কূশ্ল কূশ্ল। 

ফাল্গুশ্নর এই ফুশ্ল ফুশ্ল। 

  

বাাঁচযশ্ি গান উেশ্ব পুশ্র 

নবীন রচবর বাণী- ভরা 

আকাযবীণার সসানার সুশ্র। 

আমার মশ্নর সকল সকাশ্ণ 

ভরশ্ব গগন  আশ্লাক- ধশ্ন,  

কান্নাহাচসর বনোরই নীর 

উেশ্ব আবার দুশ্ল দুশ্ল 

ফাল্গুশ্নর এই ফুশ্ল ফুশ্ল॥ 

 

৩ 

সবািাপড়ার গান 

এবার সিা সযৌবশ্নর কাশ্ে 

সমশ্নে,  হার সমশ্নে?  

সমশ্নচে। 

আপন মাশ্ি নূিনশ্ক আজ সজশ্নে?  
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সজশ্নচে। 

আবরণশ্ক বরণ  কশ্র 

চেশ্ল কাহার জীণভ ঘশ্র। 

আপনাশ্ক আজ বাচহর কশ্র এশ্নে?  

এশ্নচে। 

এবার আপন প্রাশ্ণর কাশ্ে 

সমশ্নে,  হার সমশ্নে?  

সমশ্নচে। 

মরণ  মাশ্ি অমৃিশ্ক সজশ্নে?  

সজশ্নচে। 

লুচকশ্য় সিামার অমরপুরী 

ধুলা- অসুর কশ্র িুচর,  

িাহাশ্র আজ মরণ  আঘাি সহশ্নে?  

সহশ্নচে॥ 

 

৪ 

নবীন রূশ্পর গান 

এিচদন সয বশ্সচেশ্লম 

পথ সিশ্য় আর কাল গুশ্ন,  

সদখা সপশ্লম ফাল্গুশ্ন। 

বালক বীশ্রর সবশ্য িুচম করশ্ল চবশ্বজয় — 

এ কী সগা চবস্ময়। 

অবাক আচম িরুণ গলার 

গান শুশ্ন। 

গশ্ন্ধ উদাস হাওয়ার মশ্িা 

উশ্ড় সিামার উত্তরী,  

কশ্ণভ সিামার কৃষ্ণিূড়ার মঞ্জরী। 
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িরুণ হাচসর আড়াশ্ল সকান্ 

আগুন োকা রয় — 

এ কী সগা চবস্ময়। 

অে সিামার সগাপন রাখ 

সকান্ িূশ্ণ॥ 
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িিুথভ দৃযে 
প্রকায 

গুহািার 

সদখ্ সদচখ ভাই,  আবার আমাশ্দর সফশ্ল সরশ্খ িন্দ্রহাস সকাথায় 

সগল। 

ওশ্ক চক ধশ্র রাখবার সজা আশ্ে। 

বশ্স চবশ্রাম কচর আমরা,  ও ি ' সল চবশ্রাম কশ্র। 

অন্ধ বাউলশ্ক চনশ্য় সস নদীর ওপাশ্র িশ্ল সগশ্ে। 

আর চকেু নয়,  ঐ অশ্ন্ধর অন্ধিার মশ্ধে সসাঁচধশ্য় চগশ্য় িশ্ব ও 

োড়শ্ব। 

িাই আমাশ্দর সদভার ওশ্ক েুবুচর বশ্ল। 

িন্দ্রহাস একি ু সশ্র সগশ্লই আর আমাশ্দর সখলার রস থাশ্ক না। 

ও কাশ্ে থাকশ্ল মশ্ন হয়  চকেু সহাক বা না সহাক িবু মজা আশ্ে।  

এমন- চক,  চবপশ্দর আযঙ্কা থাকশ্ল মশ্ন হয়  সস আশ্রা সবচয মজা। 

আজ এই রাশ্ত্র ওর জশ্নে মনিা সকমন করশ্ে। 

সদখচেস এখানকার হাওয়ািা সকমনিশ্রা?  

এখাশ্ন আকাযিা সযন যাবার সবলাকার বন্ধুর মশ্িা মুশ্খর চদশ্ক 

িাচকশ্য় আশ্ে। 

যারা সসখাশ্ন বলচেল িল্ িল্,  িারা এখাশ্ন বলশ্ে যাই যাই।  

কথািা একই,  সুরিা আলাদা। 

মনিার চভিশ্র সকমন বেথা চদশ্ে,  িব ু লাগশ্ে ভাশ্লা। 

িাউগাশ্ের বীচথকার চভির চদশ্য় সকাথা সথশ্ক এই একিা নদীর সস্রাি 

িশ্ল আসশ্ে,  এ সযন সকান্ দুপুররাশ্ির সিাশ্খর জল।  

পৃচথবীর চদশ্ক এমন কশ্র কখশ্না আমরা সদচখ চন। 
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উধ্বভশ্বাশ্স যখন  সামশ্ন েুচি িখন সামশ্নর চদশ্কই সিাখ থাশ্ক,  িার 

পাশ্যর চদশ্ক নয়।  

চবদাশ্য়র বাাঁচযশ্ি যখন সকামল বধবি লাশ্গ িখচন সকশ্লর চদশ্ক 

সিাখ সমচল। 

আর সদচখ বশ্ড়া মধুর। যচদ সবাই িশ্ল িশ্ল না সযি িা হশ্ল চক 

সকাশ্না মাধুরী সিাশ্খ পড়ি।  

িলার মশ্ধে যচদ সকবলই সিজ থাকি িা হশ্ল সযৌবন শুচকশ্য় সযি। 

িার মশ্ধে কান্না আশ্ে িাই সযৌবনশ্ক সবুজ সদচখ। 

এই জায়গািাশ্ি এশ্স শুনশ্ি পাচে,  জগৎিা সকবল পাব পাব বলশ্ে 

না — সশ্ে সশ্েই বলশ্ে,  োড়ব,  োড়ব। 

সৃচষ্টর সগাধূচললশ্ে ‘  পাব '  র  সশ্ে ‘  োড়ব '  র  চবশ্য় হশ্য় 

সগশ্ে সর — িাশ্দর চমল ভাঙশ্লই সব সভশ্ঙ যাশ্ব। 

অন্ধ বাউল আমাশ্দর এ সকান্ সদশ্য আনশ্ল ভাই। 

ঐ িারাগুশ্লার চদশ্ক িাকাচে আর মশ্ন হশ্ে,  যুশ্গ যুশ্গ যাশ্দর 

সফশ্ল এশ্সচে িাশ্দর অচনশ্মষ দৃচষ্টশ্ি সমে রাি এশ্কবাশ্র সেশ্য় রশ্য়শ্ে। 

ফুলগুশ্লার মশ্ধে কারা বলশ্ে মশ্ন সরশ্খা, মশ্ন সরশ্খা, িাশ্দর নাম সিা মশ্ন 

সনই চকন্তু মন সয উদাস হশ্য় ওশ্ে। 

একিা গান না গাইশ্ল বুক সফশ্ি যাশ্ব। 

গান 

িুই    সফশ্ল এশ্সচেস কাশ্র। ( মন, মন সর আমার) 

িাই    জনম সগল, যাচে সপচল না সর। ( মন, মন সর আমার) 

সয পথ চদশ্য় িশ্ল এচল 

সস পথ এখন ভুশ্ল সগচল, 

সকমন কশ্র চফরচব িাহার িাশ্র। ( মন, মন সর আমার) 

নদীর জশ্ল থাচক সর কান সপশ্ি, 

কাাঁশ্প সয প্রাণ পািার মমভশ্রশ্ি। 

মশ্ন হয় সর পাব খুাঁচজ 
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ফুশ্লর ভাষা যচদ বুচি, 

সয-পথ সগশ্ে সন্ধোিারার পাশ্র॥ ( মন, মন সর আমার) 

এবার আমাশ্দর বসে-উৎসশ্ব এ কী রকম সুর লাগশ্ে। 

এ সযন িরা পািার সুর। 

এিচদন বসে িার সিাশ্খর জলিা আমাশ্দর কাশ্ে লুচকশ্য়চেল। 

সভশ্বচেল আমরা বুিশ্ি পারব না, আমরা সয সযৌবশ্ন দুরে। 

আমাশ্দর সকবল হাচস চদশ্য় ভুশ্লাশ্ি সিশ্য়চেল। 

চকন্তু আজ আমরা আমাশ্দর মনশ্ক মচজশ্য় সনব এই সমুরপাশ্রর 

দীঘভচনশ্বাশ্স। 

চপ্রয়া, এই পৃচথবী আমাশ্দর চপ্রয়া। এই সুেরী পৃচথবী। সস িাশ্ে আমাশ্দর 

যা আশ্ে সমেই — আমাশ্দর হাশ্ির স্পযভ, আমাশ্দর হৃদশ্য়র গান — 

িাশ্ে যা আমাশ্দর আপনার মশ্ধে আপনার কাে সথশ্কও লুচকশ্য় আশ্ে। 

ও সয চকেু পায় চকেু পায় না, এইজশ্নেই ওর কান্না। সপশ্ি সপশ্িই সব 

হাচরশ্য় যায়। 

ওশ্গা পৃচথবী, সিামাশ্ক আমরা ফাাঁচক সদব না।  

গান 

আচম       যাব না সগা অমচন িশ্ল। 

মালা সিামার সদব গশ্ল। 

অশ্নক সুশ্খ অশ্নক দুশ্খ 

সিামার বাণী চনশ্লম বুশ্ক, 

ফাগুনশ্যশ্ষ যাবার সবলা 

আমার বাণী যাব বশ্ল। 

চকেু হল, অশ্নক বাচক ; 

ক্ষমা আমায় করশ্ব না চক। 

গান এশ্সশ্ে, সুর আশ্স নাই 

হল না সয সযানাশ্না িাই, 

সস-সুর আমার রইল োকা 
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নয়নজশ্ল নয়নজশ্ল॥ 

ও ভাই, সক সযন সগল সবাধ হশ্ে। 

আশ্র, সগল সগল সগল, এ োড়া আর সিা চকেুই সবাধ হশ্ে না। 

আমার গাশ্য়র উপর সকান্ পচথশ্কর কাপড় সেশ্ক সগল। 

চনশ্য় িশ্লা পচথক, চনশ্য় িশ্লা সিামার সশ্ে, হাওয়া সযমন ফুশ্লর গন্ধ চনশ্য় 

যায়। 

কাশ্ক ধশ্র আনবার জশ্নে সবচরশ্য়চেলুম, চকন্তু ধরা সদবার জশ্নেই মন আকুল 

হল।  

বাউশ্লর প্রশ্বয 

এই সয আমাশ্দর বাউল। আমাশ্দর এ সকাথায় এশ্নে, এখাশ্ন সমে পচথক-

জগশ্ির চনশ্বাস আমাশ্দর গাশ্য় লাগশ্ে — সমে িারাগুশ্লার। 

আমরা সখলােশ্ল সবচরশ্য়চেলুম চকন্তু সখলািা সয কী িা ভুশ্লই সগচে। 

আমরা িাশ্কই ধরশ্ি সবচরশ্য়চেলুম পৃচথবীর মশ্ধে সয বশু্ড়া। 

রাোয় সবাই বলশ্ল সস ভয়ংকর। সস সকবলমাত্র একিা মুণ্ডু, একিা হাাঁ, 

সযৌবশ্নর িাাঁদশ্ক চগশ্ল খাবার জশ্নেই িার একমাত্র সলাভ। 

চকন্তু ভয় সভশ্ঙ সগশ্ে। মশ্নর চভির বলশ্ে সস যচদ আমাশ্ক িায় িশ্ব আচমও 

বশ্স থাকব না। ফুল যাশ্ে, পািা যাশ্ে, নদীর জল যাশ্ে — িার চপেন চপেন 

আচমও যাব। 

ও ভাই বাউল, সিামার একিারাশ্ি একিা সুর লাগাও। রাি কি হল সক 

জাশ্ন। হয়শ্িা বা সভার হশ্য় এল। 

বাউশ্লর গান 

সবাই যাশ্র সব চদশ্িশ্ে 

িার কাশ্ে সব চদশ্য় সফচল। 

কবার আশ্গ িাবার আশ্গ 

আপচন আমায় সদব সমচল। 

সনবার সবলা হশ্লম ঋণী, 

চভড় কশ্রচে, ভয় কচর চন, 
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এখশ্না ভয় করব না সর, 

সদবার সখলা এবার সখচল। 

প্রভাি িাচর সসানা চনশ্য় 

সবচরশ্য় পশ্ড় সনশ্ি-কুাঁশ্দ। 

সন্ধো িাশ্র প্রণাম কশ্র 

সব সসানা িার সদয় সর শুশ্ধ। 

সফািা ফুশ্লর আনে সর 

িরা ফুশ্লই ফশ্ল ধশ্র, 

আপনাশ্ক ভাই ফুচরশ্য় সদওয়া 

িুচকশ্য় সদ িইু সবলাশ্বচল॥ 

ওশ্হ বাউল, িন্দ্রহাস এখশ্না এল না সকন। 

বাউল। সস সয সগশ্ে, িা জাশ্না না? 

সগশ্ে? সকাথায় সগশ্ে। 

বাউল। সস বলশ্ল, আচম িাশ্ক জয় কশ্র আনব। 

কাশ্ক। 

বাউল। যাশ্ক সবাই ভয় কশ্র। সস বলশ্ল, নইশ্ল আমার চকশ্সর সযৌবন। 

বাঃ, এ সিা সবয কথা! দাদা সগল পাড়ার সলাকশ্ক সিৌপদী সযানাশ্ি, আর 

িন্দ্রহাস সকাথায় সগল চেকানাই সনই! 

বাউল। সস বলশ্ল, যুশ্গ যুশ্গ মানুষ লড়াই কশ্রশ্ে, আজ বসশ্ের হাওয়ায় 

িারই সেউ। 

িারই সেউ? 

বাউল। হাাঁ। খবর এশ্সশ্ে মানুশ্ষর লড়াই সযষ হয় চন। 

বসশ্ের এই চক খবর। 

বাউল। যারা ম'শ্র অমর, বসশ্ের কচি পািায় িারাই পত্র পাচেশ্য়শ্ে। 

চদগ্ চদগশ্ে িারা রিাশ্ে- “ আমরা পশ্থর চবিার কচর চন — আমরা পাশ্থশ্য়র 

চহসাব রাচখ চন — আমরা েুশ্ি এশ্সচে, আমরা ফুশ্ি সবচরশ্য়চে। আমরা যচদ ভাবশ্ি 

বসিুম িা হশ্ল বসশ্ের দযা কী হি। ” 

িন্দ্রহাস িাই বুচি সখশ্প উশ্েশ্ে? 
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বাউল। সস বলশ্ল-  

গান 

বসশ্ে ফুল গাাঁথল আমার 

জশ্য়র মালা। 

বইল প্রাশ্ণ দচখন হাওয়া 

আগুন-জ্বালা। 

চপশ্ের বাাঁচয সকাশ্ণর ঘশ্র 

চমশ্ে সর ওই সকাঁশ্দ মশ্র, 

মরণ এবার আনল আমার 

বরণ-োলা। 

সযৌবশ্নরই িড় উশ্েশ্ে 

আকায পািাশ্ল। 

নাশ্ির িাশ্লর িংকাশ্র িার 

আমায় মািাশ্ল। 

কুচড়শ্য় সনবার ঘুিল সপযা, 

উচড়শ্য় সদবার লাগল সনযা, 

আরাম বশ্ল, “ এল আমার 

যাবার পালা। ” 

চকন্তু সস সগল সকাথায়। 

বাউল। সস বলশ্ল, আচম পথ সিশ্য় িুপ কশ্র বশ্স থাকশ্ি পারব না। আচম 

এচগশ্য় চগশ্য় ধরব। আচম জয় কশ্র আনব। 

চকন্তু সগল সকান্ চদশ্ক। 

বাউল। সসই গুহার মশ্ধে িশ্ল সগশ্ে। 

সস কী কথা। সস সয সঘার অন্ধকার। 

সকাশ্না খবর না চনশ্য়ই এশ্কবাশ্র — 

বাউল। সস চনশ্জই খবর চনশ্ি সগশ্ে। 

চফরশ্ব কখন। 
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িুইও সযমন! সস চক আর চফরশ্ব। 

চকন্তু িন্দ্রহাস সগশ্ল আমাশ্দর জীবশ্নর রইল কী। 

আমাশ্দর সদভাশ্রর কাশ্ে কী জবাব সদব। 

এবার সদভারও আমাশ্দর োড়শ্ব। 

যাবার সময় আমাশ্দর কী বশ্ল সগল সস। 

বাউল। বলশ্ল, আমার জশ্নে অশ্পক্ষা কশ্রা, আচম আবার চফশ্র আসব।  

চফশ্র আসশ্ব? সকমন কশ্র জানব। 

বাউল। সস সিা বলশ্ল, আচম জয়ী হশ্য় চফশ্র আসব। 

িা হশ্ল আমরা সমে রাি অশ্পক্ষা কশ্র থাকব। 

বাউল, সকাথায় আমাশ্দর অশ্পক্ষা করশ্ি হশ্ব। 

বাউল। এই-শ্য গুহার চভির সথশ্ক নদীর জল সবচরশ্য় আসশ্ে এরই মুশ্খর 

কাশ্ে। 

ঐ গুহায় সকান্ রাো চদশ্য় সগল। ওখাশ্ন সয কাশ্লা খাাঁড়ার মশ্িা অন্ধকার। 

বাউল। রাশ্ত্রর পাচখগুশ্লার োনার যব্দ ধশ্র সগশ্ে। 

িুচম সশ্ে সগশ্ল না সকন। 

বাউল। আমাশ্ক সিামাশ্দর আশ্বাস সদবার জশ্নে সরশ্খ সগল। 

কখন সগশ্ে বশ্লা সিা। 

বাউল। অশ্নকক্ষণ — রাশ্ির প্রথম প্রহশ্রই। 

এখন সবাধ হয় চিন প্রহর সপচরশ্য় সগশ্ে। সকমন একিা োণ্ডা হাওয়া চদশ্য়শ্ে 

— গা চসর্ চসর্ করশ্ে। 

সদখ্ ভাই, স্বপ্ন সদশ্খচে সযন চিন জন সমশ্য়মানুষ িুল এচলশ্য় চদশ্য় — 

সিার স্বশ্প্নর কথা সরশ্খ সদ। ভাশ্লা লাগশ্ে না। 

সব লক্ষণগুশ্লা সকমন খারাপ সেকশ্ে। 

সপাঁিািা োকচেল, এিক্ষণ চকেু মশ্ন হয় চন — চকন্তু — 

মাশ্ের ওপাশ্র কুকুরিা কী রকম চবশ্রী সুশ্র সিাঁিাশ্ে শুনচেস! 

চেক সযন িার চপশ্ের উপর োইচন সওয়ার হশ্য় িাশ্ক িাবকাশ্ে। 

যচদ সফরবার হি িন্দ্রহাস এিক্ষশ্ণ চফরি। 

রািিা সকশ্ি সগশ্ল বাাঁিা যায়। 
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সযান্ সর ভাই, ঐ সমশ্য়মানুশ্ষর কান্না! 

ওরা সিা কাাঁদশ্েই — সকবল কাাঁদশ্েই, অথি কাউশ্ক ধশ্র রাখশ্ি পারশ্ে না। 

নাঃ, আর পারা যায় না — িুপ কশ্র বশ্স থাকশ্লই যি কুলক্ষণ সদখা যায়। 

িল্ আমরাও যাই — পথ িলশ্লই ভয় থাশ্ক না। 

পথ সদখাশ্ব সক। 

ঐ সয বাউল আশ্ে। 

কী সহ, িুচম পথ সদখাশ্ি পাশ্রা? 

বাউল। পাচর। 

চবশ্বাস করশ্ি সাহস হয় না। িুচম সিাশ্খ না সদশ্খ পথ সবর কর শুধু গান 

সগশ্য়? 

িুচম িন্দ্রহাসশ্ক কী রাো সদচখশ্য় চদশ্ল। যচদ সস চফশ্র আশ্স িশ্ব সিামাশ্ক 

চবশ্বাস করব। 

চফশ্র যচদ না আশ্স িা হশ্ল চকন্তু — 

িন্দ্রহাসশ্ক সয আমরা এি ভাশ্লাবাসিুম িা জানিুম না। 

এিচদন ওশ্ক চনশ্য় আমরা যা-খুচয িাই কশ্রচে। 

যখন সখচল িখন সখলািাই হয় বশ্ড়া, যার সশ্ে সখচল িাশ্ক নজর কচর সন।  

এবার যচদ সস সফশ্র, িাশ্ক মুহূশ্িভর জশ্নে অনাদর করব না। 

আমার মশ্ন হশ্ে আমরা সকবলই িাশ্ক দুঃখ চদশ্য়চে। 

িার ভাশ্লাবাসা সব দুঃখশ্ক োচড়শ্য় উশ্েচেল। 

সস সয কী সুের চেল যখন িাশ্ক সিাশ্খ সদখলুম িখন সসিা সিাশ্খ পশ্ড় চন। 

গান 

সিাশ্খর আশ্লায় সদশ্খচেশ্লম 

সিাশ্খর বাচহশ্র। 

অেশ্র আজ সদখব, যখন 

আশ্লাক নাচহ সর। 

ধরায় যখন দাও না ধরা 

হৃদয় িখন সিামায় ভরা, 
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এখন সিামার আপন আশ্লায় 

সিামায় িাচহ সর। 

সিামায় চনশ্য় সখশ্লচেশ্লম 

সখলার ঘশ্রশ্ি। 

সখলার পুিুল সভশ্ঙ সগশ্ে 

প্রলয় িশ্ড়শ্ি। 

থাক্ িশ্ব সসই সকবল সখলা, 

সহাক-না এখন প্রাশ্ণর সমলা — 

িাশ্রর বীণা ভাঙল, হৃদয় — 

বীণায় গাচহ সর॥ 

ঐ বাউলিা িুপ কশ্র বশ্স থাশ্ক, কথা কয় না, ভাশ্লা লাগশ্ে না। 

ও সকমন সযন একিা অলক্ষণ। 

সযন কালববযাখীর প্রথম সমঘ। 

দাও ভাই দাও, ওশ্ক চবদায় কশ্র দাও। 

না, না, ও বশ্স আশ্ে িবু একিা ভরসা আশ্ে। 

সদখে না ওর মুশ্খ চকেু ভয় সনই। 

মশ্ন হশ্ে ওর কপাশ্ল সযন কী সব খবর আসশ্ে। 

ওর সমে গা সযন অশ্নক দূশ্রর কাশ্ক সদখশ্ি পাশ্ে। ওর আঙুশ্লর আগায় 

সিাখ েচড়শ্য় আশ্ে। 

ওশ্ক সদখশ্লই বুিশ্ি পাচর সক আসশ্ে অন্ধকাশ্রর চভির চদশ্য় পথ কশ্র। 

ঐ সদশ্খা, সজাড়হাি কশ্র উশ্ে দাাঁচড়শ্য়শ্ে। 

পুশ্বর চদশ্ক মুশ্খ কশ্র কাশ্ক প্রণাম করশ্ে। 

ওখাশ্ন সিা চকেুই সনই — একি ুআশ্লার সরখাও না। 

একবার চজজ্ঞাসাই কশ্রা-না, ও কী সদখশ্ে — কাশ্ক সদখশ্ে। 

না, না এখন ওশ্ক চকেু সবাশ্লা না। 

আমার কী মশ্ন হশ্ে জান? সযন ওর মশ্ধে সকাল হশ্য়শ্ে। 

সযন ওর ভুরুর মািখাশ্ন অরুশ্ণর আশ্লা সখয়া-শ্নৌশ্কাচির মশ্িা এশ্স 

সেশ্কশ্ে। 
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ওর মনিা সভারশ্বলাকার আকাশ্যর মশ্িা িুপ। 

এখনই সযন পাচখর গাশ্নর িড় উেশ্ব — িার আশ্গ সমে থম থশ্ম। 

ঐ-শ্য একি ুএকি ুএকিারাশ্ি িংকার চদশ্ে, ওর মন গান গাশ্ে। 

িুপ কশ্রা িুপ কশ্রা, ঐ গান ধশ্রশ্ে। 

বাউশ্লর গান 

হশ্ব জয়, হশ্ব জয়, হশ্ব জয় সর 

ওশ্হ বীর, সহ চনভভয়। 

জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, 

জয়ী সর আনেগান, 

জয়ী সপ্রম, জয়ী সক্ষম, 

জয়ী সজোচিমভয় সর। 

এ আাঁধার হশ্ব ক্ষয়, হশ্ব ক্ষয় সর, 

ওশ্হ বীর, সহ চনভভয়। 

োশ্ড়া ঘুম, সমশ্লা সিাখ, 

অবসাদ দূর সহাক, 

আযার অরুণাশ্লাক 

সহাক অভুেদয় সর॥ 

ঐ-শ্য! 

িন্দ্রহাস, িন্দ্রহাস! 

সরাস্ সরাস্ , বেে সহাস্ সন — এখশ্না স্পষ্ট সদখা যাশ্ে না। 

না, ও িন্দ্রহাস োড়া আর সকউ হশ্ি পাশ্র না। 

বাাঁিলুম, বাাঁিলুম। 

এশ্সা এশ্সা িন্দ্রহাস। 

এিক্ষণ আমাশ্দর সেশ্ড় কী করশ্ল ভাই বশ্লা। 

যাশ্ক ধরশ্ি চগশ্য়চেশ্ল িাশ্ক ধরশ্ি সপশ্রে? 

িন্দ্রহাস। ধশ্রচে, িাশ্ক ধশ্রচে। 

কই িাশ্ক সিা সদখচে সন। 
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িন্দ্রহাস। সস আসশ্ে — এখচন আসশ্ে। 

কী িুচম সদখশ্ল আমাশ্ক বশ্লা ভাই। 

িন্দ্রহাস। সস সিা আচম বলশ্ি পারব না। 

সকন। 

িন্দ্রহাস। সস সিা আচম সিাখ চদশ্য় সদচখ চন। 

িশ্ব? 

িন্দ্রহাস। আমার সব চদশ্য় সদশ্খচেলুম। 

িা সহাক-না, বশ্লা-না ভাই। 

িন্দ্রহাস। আমার সমে সদহ মন যচদ কে হি বলশ্ি পারি।  

কাশ্ক িুচম ধশ্রে িাও চক বুিশ্ি পারশ্ল না। 

জগশ্ির সসই চবরাি বুশ্ড়ািাশ্ক? 

সয-বুশ্ড়ািা অগশ্েের মশ্িা পৃচথবীর সযৌবনসমুর শুশ্ষ সখশ্ি িায়? 

সসই সয ভয়ংকর? সয অন্ধকাশ্রর মশ্িা? যার বুশ্ক সিাখ? 

যার পা উলশ্িা চদশ্ক? সয চপেশ্ন সহাঁশ্ি িশ্ল? 

নরমুণ্ড যার গলায়? শ্মযাশ্ন যার বাস? 

িন্দ্রহাস। আচম সিা বলশ্ি পাচর সন। সস আসশ্ে, এখচন িাশ্ক সদখশ্ি পাব। 

ভাই বাউল, িুচম সদশ্খে িাশ্ক? 

বাউল। হাাঁ, এই সিা সদখচে। 

কই।  

বাউল। এই-শ্য। 

ঐ-শ্য সবচরশ্য় এল, সবচরশ্য় এল। 

ঐ-শ্য সক গুহা সথশ্ক সবচরশ্য় এল। 

আশ্চযভ! আশ্চযভ! 

িন্দ্রহাস। এ কী, এ সয িুচম! 

িুচম! সসই আমাশ্দর সদভার! 

আমাশ্দর সদভার সর! 

বুশ্ড়া সকাথায়। 

সদভার। সকাথাও সিা সনই। 
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সকাথাও না? 

সদভার। না। 

িশ্ব সস কী। 

সদভার। সস স্বপ্ন। 

িন্দ্রহাস। িশ্ব িুচমই চিরকাশ্লর? 

সদভার। হাাঁ। 

িন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকাশ্লর? 

সদভার। হাাঁ। 

চপেন সথশ্ক যারা সিামাশ্ক সদখশ্ল িারা সয সিামাশ্ক কি সলাশ্ক কি রকম 

মশ্ন করশ্ল িার চেক সনই। 

সসই ধুশ্লার চভির সথশ্ক আমরা সিা সিামাশ্ক চিনশ্ি পাচর চন। 

িখন সিামাশ্ক হোৎ বুশ্ড়া বশ্ল মশ্ন হল। 

িার পর গুহার মশ্ধে সথশ্ক সবচরশ্য় এল। এখন মশ্ন হশ্ে সযন িুচম বালক। 

সযন সিামাশ্ক এই প্রথম সদখলুম। 

িন্দ্রহাস। এ সিা বশ্ড়া আশ্চযভ! িুচম বাশ্র বাশ্রই প্রথম, িুচম চফশ্র চফশ্রই 

প্রথম। 

ভাই িন্দ্রহাস, সিামারই হার হল। বুশ্ড়াশ্ক ধরশ্ি পারশ্ল না।  

িন্দ্রহাস। আর সদচর না — এবার উৎসব শুরু সহাক। সূযভ উশ্েশ্ে। 

ভাই বাউল, িুচম যচদ অমন িুপ কশ্র থাক িা হশ্ল মূচেভি হশ্য় পড়শ্ব। 

একিা গান ধশ্রা। 

বাউশ্লর গান 

সিামায়    নিুন কশ্রই পাব বশ্ল 

হারাই ক্ষশ্ণ ক্ষণ, 

ও    সমার    ভাশ্লাবাসার ধন। 

সদখা সদশ্ব বশ্ল িুচম 

হও সয অদযভন, 

ও    সমার    ভাশ্লাবাসার ধন। 
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ওশ্গা    িুচম আমার নও আড়াশ্লর, 

িুচম আমার চিরকাশ্লর, 

ক্ষণকাশ্লর লীলার সস্রাশ্ি 

হও সয চনমগন, 

ও    সমার    ভাশ্লাবাসার ধন। 

আচম    সিামায় যখন খুাঁশ্জ চফচর 

ভশ্য় কাাঁশ্প মন, 

সপ্রশ্ম আমার সেউ লাশ্গ িখন। 

  

সিামার    সযষ নাচহ, িাই যূনে সসশ্জ 

সযষ কশ্র দাও আপনাশ্ক সয, 

ওই হাচস সর সদয় ধুশ্য় সমার 

চবরশ্হর সরাদন, 

ও    সমার       ভাশ্লাবাসার ধন॥ 

ঐ-শ্য গুন গুন যব্দ সযানা যাশ্ে। 

শুনচে বশ্ি। 

ও সিা মধুকশ্রর দল নয়, পাড়ার সলাক। 

িা হশ্ল দাদা আসশ্ে সিৌপদী চনশ্য়। 

দাদা। সদভার নাচক। 

সদভার। কী, দাদা। 

দাদা। ভাশ্লাই হশ্য়শ্ে। সিৌপদীগুশ্লা শুচনশ্য় চদই। 

না, না, গুশ্লা নয়, গুশ্লা নয়। একিা। 

দাদা। আো ভাই, ভয় সনই, একিাই হশ্ব। 

সূযভ এল পূবভিাশ্র িূযভ বাশ্জ িার। 

রাচত্র বশ্ল, বেথভ নশ্হ এ মৃিুে আমার, 

এি বচল পদপ্রাশ্ে কশ্র নমস্কার। 

চভক্ষািুচল স্বশ্ণভ ভচর সগল অন্ধকার॥ 
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অথভাৎ-  

আবার অথভাৎ! 

না, এখাশ্ন অথভাৎ িলশ্ব না। 

দাদা। এর মাশ্ন — 

না, মাশ্ন না। মাশ্ন বুিব না এই আমাশ্দর প্রচিজ্ঞা। 

দাদা। এমন মচরয়া হশ্য় উেশ্ল সকন। 

আজ আমাশ্দর উৎসব। 

দাদা। উৎসব নাচক। িা হশ্ল আচম পাড়ায় — 

িন্দ্রহাস। না, সিামাশ্ক পাড়ায় সযশ্ি চদচে সন। 

দাদা। আমাশ্ক দরকার আশ্ে না চক। 

আশ্ে। 

দাদা। আমার সিৌপদী — 

িন্দ্রহাস। সিামার সিৌপদীশ্ক আমরা এমচন রাচঙশ্য় সদব সয িার অথভ আশ্ে 

চক না আশ্ে সবািা দায় হশ্ব। 

সুিরাং অথভ না থাকশ্ল মানুশ্ষর সয দযা হয় সিামার িাই হশ্ব। 

অথভাৎ পাড়ার সলাশ্ক সিামাশ্ক িোগ করশ্ব। 

সকািাল সিামাশ্ক বলশ্ব অশ্বাধ। 

পচণ্ডি বলশ্ব অবভািীন। 

ঘশ্রর সলাক বলশ্ব অনাবযেক। 

বাইশ্রর সলাক বলশ্ব অদ্ভুি। 

িন্দ্রহাস। আমরা সিামার মাথায় পরাব নব পিশ্বর মুকুি। 

সিামার গলায় পরাব নব মচিকার মালা। 

পৃচথবীশ্ি এই আমরা োড়া আর সকউ সিামার আদর বুিশ্ব না। 

 

সকশ্ল চমচলয়া 

উৎসশ্বর গান 

আয় সর িশ্ব মাত্ সর সশ্ব আনশ্ে 
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আজ    নবীন প্রাশ্ণর বসশ্ে। 

চপেনপাশ্নর বাাঁধন হশ্ি 

িল্ েুশ্ি আজ বনোশ্স্রাশ্ি, 

আপনাশ্ক আজ দচখন হাওয়ায় 

েচড়শ্য় সদ সর চদগশ্ে, 

আজ    নবীন প্রাশ্ণর বসশ্ে। 

বাাঁধন যি চেন্ন কশ্রা আনশ্ে 

আজ    নবীন প্রাশ্ণর বসশ্ে। 

অকূল প্রাশ্ণর সাগর-িীশ্র 

ভয় কী সর সিার ক্ষয়-ক্ষচিশ্র। 

যা আশ্ে সর সব চনশ্য় সিার 

িাাঁপ চদশ্য় পড়্ অনশ্ে 

আজ    নবীন প্রাশ্ণর বসশ্ে॥ 

  

 


