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রাজা।   কবি! 

কবি।   কী মহারাজ। 

রাজা।   আবম মন্ত্রণাসভা স্নেনক পাবলনে এনসবি। 

কবি।   সৎকার্গ কনরনিন। বকন্তু মহারানজর এমন সুমবি হল স্নকন। 

রাজা।   িৎসর স্নেষ হনে এল, রাজনকাষ েূনযপ্রাে। মন্ত্রণাসভাে িসনলই 

সবিিরা আনসন িাাঁনের বনজ বিভানর্র জননয টাকা োবি করনি। কানজই পলােন 

িাড়া র্বি স্ননই। 

কবি।   এনি উপকার হনি। 

রাজা।   কার উপকার হনি। 

কবি।   রানজযর। 

রাজা।   স্নস বক কো! 

কবি।   রাজা মানে-মানে সনর োাঁড়ানল প্রজারা রাজত্ব করিার বিকাে পাে। 

রাজা।   িার বেগ কী হল। 

কবি।   রাজার বেগ র্খন েূননয এনস স্নেনক প্রজা িখন বননজর বেগ খুাঁনজ স্নির 

কনর, িানিই িার রক্ষা। 

রাজা।   কবি, স্নিামার কোগুনলা িাাঁকা স্নেকনি। মন্ত্রণাসভা স্নিনড় এনসবি, 

আিার স্নিামার সঙ্গও িাড়নি হনি নাবক। 

কবি।   না, িার েরকার হনি না। আপবন র্খন পলািক িখন স্নিা আমানেরই 

েনল এনস পনড়নিন। 

রাজা।   স্নিামার েনল? 

কবি।   হাাঁ মহারাজ, আবম জন্মপলািক। 

র্ান 

আমরা    িাস্তুিাড়ার েল, 

ভনির     পদ্মপনে জল। 

আমরা    করবি টলমল। 

      স্নমানের    আসার্াওো েূনয হাওো 

                                নাইনকা ফলাফল। 
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রাজা। িুবম আমানক েনল টাননি িাও? বিেূর এনর্ানি পারি না। আমানক 

মন্ত্রীরা বমনল সভািাড়া কনরনি, িাই িনল বক কবির েনল বভনড় স্নেনষ— 

কবি। শুধু আমানক স্নেনখ ভে পানিন না, এ েনল আপবন রাজসঙ্গীও পানিন। 

রাজা। রাজসঙ্গী? স্নক িনলা স্নিা। 

কবি। ঋিুরাজ। 

রাজা। ঋিুরাজ? িসন্ত? 

কবি। হাাঁ মহারাজ। বিবন বিরপলািক। আমারই মনিা। পৃেবী িাাঁনক বসাহাসনন 

িবসনে পৃেবীপবি করনি স্নিনেবিল বকন্তু বিবন— 

রাজা। িুনেবি, স্নিাধ কবর রাজনকানষর বিস্থা স্নেনখ পালানি ইনে করনিন। 

কবি। পৃবেিীর রাজনকাষ পূণগ কনর বেনে বিবন পালান। 

রাজা। কী দুঃনখ। 

কবি। দুঃনখ নে, আননে। 

রাজা। কবি, স্নিামার স্নহাঁোবল রানখা; আমার বধযাপনকর েল স্নিামার স্নহাঁোবল 

শুনন রার্ কনর, িনল ওগুনলার স্নকাননা বেগ স্ননই। আজ িসন্ত-উৎসনি কী পালা 

তিবর কনরি স্নসইনট িনলা। 

কবি। আজ স্নসই পলািকার পালা। 

রাজা। স্নিে স্নিে। িেুনি পারি স্নিা? 

কবি। স্নিাোিার স্নিষ্টা কবর বন। 

রাজা। িানি ক্ষবি স্ননই। বকন্তু না-নিাোিার স্নিষ্টা কর বন স্নিা? 

কবি। না মহারাজ, এনি মূনলই বেগ স্ননই, স্নিাো না-নিাোর স্নকাননা িালাই 

স্ননই, স্নকিল এনি সুর আনি। 

রাজা। আো স্নিে, শুরু স্নহাক। বকন্তু ও বেনক মন্ত্রণাসভার কাজ িলনি, 

আওোজ শুনন মন্ত্রীরা স্নিা— 

কবি। হাাঁ মহারাজ, িাাঁরাসুদ্ধ হেনিা পলািকার েনল স্নর্ার্ বেনি পানরন। 

িানি স্নোষ কী হনেনি। ফাল্গুন-নর্ পনড়নি। 

রাজা। সিগনাে! এখানন এনস র্বে আিার— 

কবি। ভে স্ননই। েূনযনকানষর কোটা স্মরণ কবরনে স্নেিার ভারই মন্ত্রীনের 

িনট, বকন্তু েূনযনকানষর কো ভুবলনে স্নেিার ভারই স্নিা কবির উপনর। 
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রাজা। িা হনল ভানলা কো। িা হনল আর স্নেবর নে। স্নভালিার বিযন্ত 

েরকার হনেনি। েলিল সি প্রস্তুি স্নিা? আমানের নাটযািার্গ বেনপবি— 

কবি। ঐ স্নিা বিবন ভারিীর কমলিননর মধুর্নে বিহ্বল হনে িনস আনিন। 

রাজা। স্নেনখ মনন হনে িনট েূনয রাজনকানষর কোে ওাঁর বকিুমাে স্নখোল 

স্ননই। 

কবি। উবন আমানের উৎসনির িেু, দবভগনক্ষর বেনন ওাঁনক না হনল িনল না। 

কারণ উবন ক্ষুধার কো সুধা বেনে স্নভালান। 

রাজা। সাধু! আমার মন্ত্রীনের সনঙ্গ ওাঁর পবরিে কবরনে বেনি হনি। বিনেষি 

আমার বেগসবিনির সনঙ্গ। বিবন বিযন্ত র্ম্ভীর হনে আনিন। িাাঁর মনন র্বে পুলক-

সঞ্চার করনি পানরন িা হনল— 

কবি। ফস্ কনর স্নিবে আো বেনে স্নফলনিন না— রাজনকানষর বিস্থা 

স্নর্রকম— 

রাজা। হাাঁ হাাঁ, িনট িনট।– আো, িনি স্নিামার পালা আরম্ভ হনি কী বেনে। 

কবি। ঋিুরাজ আসনিন, প্রস্তুি হিার জননয আকানে একটা ডাক পনড়নি। 

রাজা। িলনি কী। 

কবি। িলনি, সি বেনে স্নফলনি হনি। 

রাজা। বননজনক এনকিানর েূনয কনর? সিগনাে! 

কবি। না, বননজনক পূণগ কনর। নইনল স্নেওো স্নিা ফাাঁবক স্নেওো। 

রাজা। মানন কী হল। 

কবি। স্নর্-নেওো সবিয, স্নস স্নেওোনি ভরবি কনর। িসন্ত-উৎসনি োননর 

দ্বারাই ধরণী ধনী হনে উেনি। 

রাজা। িা হনল ধরণীর সনঙ্গ ধরণীপবির ঐখানন ববমল স্নেখনি পাবে। আবম 

স্নিা োন করনি বর্নে প্রােই বিপনে পবড়— বেগসবিনির মুখ বিযন্ত র্ম্ভীর হনি 

োনক। 

কবি। স্নর্-োন সিয িার দ্বারা িাইনরর ধন বিনাে পাে, বন্তনরর ধন বিকাে 

স্নপনি োনক। 

রাজা। ও আিার কী। এটা উপনেনের মনিা স্নোনানে, কবি। 

কবি। িা হনল আর স্নেবর নে,র্ান শুরু স্নহাক। 
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িসনন্তর পবরিরর্ণ 

সি বেবি স্নক, সি বেবি পাে, 

            আে আে আে। 

ডাক পনড়নি ওই স্নোনা র্াে, 

            আে আে আে। 

আসনি-নর্ স্নস স্বণগরনে, 

জার্বি কারা বরক্ত পনে 

        স্নপৌষরজনী িাহার আোে। 

              আে আে আে। 

ক্ষনণক স্নকিল িাহার স্নখলা, 

            হাে হাে হাে। 

িার পনর িার র্ািার স্নিলা, 

            হাে হাে হাে। 

িনল স্নর্নল জার্বি র্নি 

ধনরিন স্নিাো হনি,  

        িহন করা হনি-নর্ োে। 

           হাে হাে হাে। 

রাজা। োবি স্নিা কম নে। 

কবি। োবি িনড়া হনলই োন সহজ হে; স্নিানটা হনলই কৃপণিা জার্াে। 

রাজা। িা এরা সি রাজী আনি? 

কবি। ওনের মুনখই শুনন বনন। 

িনভূবম 

িাবক আবম রাখি না বকিুই। 

স্নিামার িলার পনে পনে   

       স্নিনে স্নেি ভুাঁই। 

ওনর্া     স্নমাহন, স্নিামার উত্তরীে 

        র্নে আমার ভনর বননো, 
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        উজাড় কনর স্নেি পানে 

            িকুল স্নিলা জুাঁই। 

        েবখনসার্র পার হনে-নর্ 

           এনল পবেক িুবম। 

আমার      সকল স্নেি ববিবেনর 

          আবম িনভূবম। 

আমার      কুলােভরা রনেনি র্ান, 

        সি স্নিামানরই কনরবি োন, 

        স্নেিার কাঙাল কনর আমাে 

          িরণ র্খন িুাঁই। 

 

আম্রকুঞ্জ 

ফল ফলািার আো আবম মননই রাবখ বন স্নর। 

আজ আবম িাই মুকুল েরাই েবক্ষণসমীনর। 

       িসন্তর্ান পাবখরা র্াে, 

       িািানস িার সুর েনর র্াে, 

       মুকুল েরার িযাকুল স্নখলা 

            আমারই স্নসই রাবর্নী স্নর। 

জাবন স্নন ভাই, ভাবি স্নন িাই কী হনি স্নমার েো 

র্খন আমার সারা হনি সকল েরা খসা। 

       এই কো স্নমার েূনয ডানল 

       িাজনি স্নসবেন িানল িানল, 

       ‘িরম স্নেওোে সি বেনেবি 

            মধুর মধুর্াবমনীনর।’  

রাজা। ভািখানা িুনেবি কবি। 

কবি। কী িুেনলন। 
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রাজা। ‘ফল ফলাি’ িনল স্নকামর স্নিাঁনধ িসনল ফল ফনল না। মননর আননে 

‘ফল িাই স্নন’ িলনি পারনল, ফল আপবন ফনল ওনে। আম্রকুঞ্জ মুকুল েরানি 

ভরসা পাে িনলই িার ফল ধনর। 

কবি। মহারাজ, এটা স্নর্ন উপনেনের মনিা স্নোনানে। 

রাজা। বেক কো। িা হনল র্ান ধনরা। 

করিী 

       র্বে িানর নাই বিবননর্া 

              স্নস বক আমাে স্নননি বিনন 

              এই নি ফাল্গুননর বেনন। 

              (জাবন স্নন জাবন স্নন) 

       স্নস বক আমার কুাঁবড়র কানন 

       ক’স্নি কো র্ানন র্ানন, 

              পরান িাহার স্নননি বকনন 

              এই নি ফাল্গুননর বেনন? 

              (জাবন স্নন জাবন স্নন) 

স্নস বক    আপন রনঙ ফুল রাঙানি। 

স্নস বক    মনমগ এনস ঘুমভাঙানি। 

       স্নঘামটা আমার নিুন পািার 

       হোৎ স্নোলা পানি বক িার।  

              স্নর্াপন কো স্নননি বজনন 

              এই নি ফাল্গুননর বেনন? 

              (জাবন স্নন জাবন স্নন) 

রাজা। ও বেনক ও বকনসর স্নর্ালমাল শুননি পাই। 

কবি। েবখনহাওো স্নর্ এল। 

রাজা। িা হনেনি কী। 

কবি। িাইনরর স্নিণুিন উিলা হনে উনেনি, বকন্তু ঘনরর স্নকানণর েীপবেখাবট 

নিিধূর মনিা েবিি। 
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স্নিণুিন 

েবখনহাওো, জানর্া জানর্া 

       জার্াও আমার সুপ্ত এ প্রাণ। 

আবম স্নিণু, আমার োখাে 

        নীরি-নর্ হাে কি-না র্ান। 

            (জানর্া জানর্া) 

 

েীপবেখা 

ধীনর ধীনর ধীনর িও 

        ওনর্া উিল হাওো। 

 বনেীেরানির িাাঁবে িানজ, 

        োন্ত হও স্নর্া, োন্ত হও। 

 

     স্নিণুিন 

 

     পনের ধানর আমার কারা 

     ওনর্া পবেক িাাঁধনহারা, 

  নৃিয স্নিামার বিনত্ত আমার 

     মুবক্তনোলা কনর স্নর্ োন। 

 

     েীপবেখা 

 

  আবম    প্রেীপবেখা স্নিামার লাবর্ 

             ভনে ভনে একা জাবর্, 

            মননর কো কানন-কানন 

                     মৃদ মৃদ কও। 

 

স্নিণুিন 
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র্াননর পাখা র্খন খুবল 

িাধানিেন িখন ভুবল। 

 

েীপবেখা 

 

স্নিামার       েূনরর র্াো িননর িাণী 

         ঘনরর স্নকানণ স্নেে-নর্ আবন। 

 

স্নিণুিন 

 

র্খন আমার িুনকর মানে 

স্নিামার পনের িাাঁবে িানজ, 

িেভাঙার িনে আমার 

        স্নমৌন কাাঁেন হে বিসান। 

েবখনহাওো, জানর্া জানর্া, 

        জার্াও আমার সুপ্ত এ প্রাণ। 

েীপবেখা 

 

আমার বকিু কো আনি 

স্নভানরর স্নিলাে িারার কানি, 

স্নসই কোবট স্নিামার কানন 

    িুবপ িুবপ লও 

    ধীনর ধীনর িও 

    ওনর্া উিল হাওো। 

 

ঋিুরানজর পবরিরির্গ 
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সহসা    ডালপালা স্নিার উিলা-নর্! 

    (ও িাাঁপা, ও করিী) 

কানর িুই স্নেখনি স্নপবল 

      আকানে-মানে 

        জাবন না স্নর্। 

স্নকান্     সুনরর মািন হাওোে এনস 

            স্নিড়াে স্নভনস, 

    (ও িাাঁপা, ও করিী) 

  কার নািননর নূপুর িানজ 

               জাবন না স্নর্। 

স্নিানর     ক্ষনণ ক্ষনণ িমক লানর্। 

স্নকান্ বজানার স্নধোন স্নর্ স্নিার 

                মনন জানর্। 

স্নকান্         রনঙর মািন উেল দনল। 

               ফুনল ফুনল, 

         (ও িাাঁপা, ও করিী) 

   স্নক সাজানল রবঙন সানজ 

       জাবন না স্নর্। 

কবি। ঋিুরানজর েূনিরা ভািনি স্নকউ খির পাে বন— পানের েব্দ স্নোনা 

র্ানে না। বকন্তু পানের েব্দ স্নর্ হৃৎকম্পননর মনধয ধরা পনড়। 

 

মাধিী 

 

স্নস বক ভানি স্নর্াপন রনি     

       লুবকনে হৃেে কাড়া। 

িাহার আসা হাওোে ঢাকা, 

      স্নস স্নর্ সৃবষ্টিাড়া। 
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বহোে বহোে জার্ল িাণী, 

পািাে পািাে কানাকাবন, 

‘ওই এল স্নর্’, ‘ওই এল স্নর্’  

         পরান বেল সাড়া। 

  এই স্নিা আমার আপনারই এই 

         ফুল স্নফাটাননার মানে 

  িানর স্নেবখ নেন ভ’স্নর      

           নানা রনঙর সানজ। 

এই-নর্ পাবখর র্ানন র্ানন 

িরণধ্ববন িনে আনন,     

বিশ্বিীণার িানর িানর   

      এই স্নিা বেল নাড়া। 

রাজা। কবি, ঐ স্নিা পূণগিন্দ্র উনেনি স্নেখবি। 

কবি। েবখনহাওোে স্নর্ন স্নকান্ স্নেিিার স্বপ্ন স্নভনস এল। 

রাজা। শুধু েবখনহাওোে ওনক ভাসানল িলনি না কবি, স্নিামার র্াননর সুরও 

িাই। জর্নি স্নকিল স্নর্ স্নেিিাই আনিন িা স্নিা নে। 

োলিীবেকা 

 

     ভাঙল হাবসর িাাঁধ। 

বধীর হনে মািল স্নকন      

         পূবণগমার ওই িাাঁে। 

     উিল হাওো ক্ষনণ ক্ষনণ 

     মুকুলিাওো িকুলিনন   

     স্নোল বেনে র্াে, পািাে পািাে 

                   ঘটাে পরমাে। 

ঘুনমর আাঁিল আকুল হল 

     কী উল্লানসর ভনর। 

স্বপন র্ি িবড়নে পল    
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     বেনক বের্ন্তনর। 

     আজ রানির এই পার্লাবমনর 

     িাাঁধনি ি'নল স্নক ওই বফনর, 

    োলিীবেকাে িাো স্নর্াঁনে 

          িাই স্নপনিনি ফাাঁে। 

 

িকুল 

 

ও আমার িাাঁনের আনলা, 

         আজ ফাগুননর সেযাকানল 

ধরা বেনেি স্নর্ আমার      

         পািাে পািাে ডানল ডানল। 

স্নর্-র্ান স্নিামার সুনরর ধারাে 

িনযা জার্াে িারাে িারাে,  

স্নমার আবঙনাে িাজল স্নস-সুর 

         আমার প্রানণর িানল িানল। 

সি কুাঁবড় স্নমার ফুনট ওনে     

          স্নিামার হাবসর ইোরানি। 

েবখনহাওো বেোহারা        

            আমার ফুনলর র্নে মানি। 

শুভ্র, িুবম করনল বিনলাল    

আমার প্রানণ রনঙর বহনলাল, 

মমগবরি মমগ আমার         

        জড়াে স্নিামার হাবসর জানল। 

রাজা। সি স্নিা িুেলুম। আকাে স্নেনক িাাঁে স্নেখবি পৃবেিীর হৃেেনক স্নোলা 

লাবর্নেনি। বকন্তু ওাঁনক পৃবেিীনি নাবমনে এনন কনষ স্নোলা না বেনি পারনল স্নিা 

জিাি স্নেওো হে না। িার কী করনল।  
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কবি। িার স্নিা িযিস্থা হনেনি মহারাজ। আমানের নেীর স্নঢউ আনি স্নিা,নস 

বেনক স্নিনে স্নেনখা না। িাাঁে টনলামনলা। 

নেী 

        স্নক স্নেনি িাাঁে স্নিামাে স্নোলা। 

আপন আনলার স্বপন-মানে বিভল স্নভালা। 

        স্নকিল স্নিামার স্নিানখর িাওোে 

        স্নোলা বেনল হাওোে হাওোে, 

        িনন িনন স্নোল জার্ানলা 

              ওই িাহবন িুফাননিালা। 

        আজ মাননসর সনরািনর 

        স্নকান্ মাধুরীর কমলকানন 

              স্নোলাও িুবম স্নঢউনের পনর। 

        স্নিামার হাবসর আভাস স্নলনর্ 

        বিশ্বনোলন স্নোলার স্নিনর্ 

        উেল স্নজনর্ আমার র্াননর 

               কনল্লাবলনী কলনরালা। 

রাজা। এিার ঐ স্নক আনস। 

কবি। িলি না। বিননি পানরন বক না স্নেখনি িাই। 

েবখনহাওো 

 

শুকননা পািা স্নক স্নর্ িড়াে ওই েূনর 

        উোস-করা স্নকান্ সুনর। 

ঘরিাড়া ওই স্নক তিরার্ী   

জাবন না স্নর্ কাহার লাবর্ 

          ক্ষনণ ক্ষনণ েূনয িনন র্াে ঘুনর। 

বিবন বিবন স্নহন ওনর হে মনন,   

বফনর বফনর স্নর্ন স্নেখা ওর সনন। 
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     িদ্মনিনে স্নকন স্নখল, 

     জীণগ এ িাস স্নফনলা স্নফনলা, 

          প্রকাে কনরা বিরনূিন িেুনর। 

রাজা। ওনহ কবি, স্নিামার এ পালাটা কী রকম কনর িুনলি। িরর্ােীরই বভড়, 

ির স্নকাোে। স্নিামার ঋিুরাজ কই। 

কবি। ওই স্নর্, এই খাবনক আনর্ স্নেখনলন। 

রাজা। ওই জীণগ িসন পনর শুকননা পািা িবড়নে স্নিড়ানে? ওনি স্নিা নিীননর 

রূপ স্নেখলুম না। ও স্নিা মূবিগমান পুরািন। 

কবি। িনি স্নিা বিননি পানরন বন, েনকনিন। আমানের ঋিুরানজর স্নর্ র্ানের 

কাপড়খানা আনি, িার এক বপনে নূিন, এক বপনে পুরািন। র্খন উলনট পনরন 

িখন স্নেবখ শুকননা পািা, েরা ফুল; আিার র্খন পালনট স্ননন িখন সকালনিলার 

মবল্লকা, সেযানিলার মালিী— িখন ফাল্গুননর আম্রমঞ্জবর, তিনের কনকিাাঁপা। উবন 

একই মানুষ নূিন-পুরািননর মনধয লুনকািুবর কনর স্নিড়ানেন। 

রাজা। িা হনল নিীন মূবিগটা একিার স্নেবখনে োও। আর স্নেবর স্নকন। 

কবি। ওই-নর্ এনসনিন। পবেকনিনে, নূিন-পুরািননর মােখানকার বনিয 

র্ািাোনির পনে। 

রাজা। স্নিামার পলািকা িুবে পনে-পনেই োনকন? 

কবি। হাাঁ, উবন িাস্তুিাড়ার েলপবি, আবম ওাঁরই র্াননর িলবপ িনে স্নিড়াই। 

র্ান 

        র্ানগুবল স্নমার তেিানলবর েল— 

ওরা    িনযাধারাে পে স্নর্ হারাে 

                  উদ্দাম িঞ্চল। 

  ওরা    স্নকনই আনস র্াে িা ি’স্নল, 

         বকারনণর হাওোে স্নোনল, 

         বিহ্ন বকিুই র্াে না স্নরনখ, 

               পাে না স্নকাননা ফল। 

ওনের    সাধন স্নিা নাই— 
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বকিু     সাধন স্নিা নাই, 

ওনের    িাাঁধন স্নিা নাই— 

স্নকাননা   িাাঁধন স্নিা নাই। 

       উোস ওরা উোস কনর 

       র্ৃহহারা পনের স্বনর, 

        ভুনল-র্াওোর স্নরানির ’ পনর 

             কনর টলমল। 

রাজা। আর স্নেবর নে, কবি। ঐ স্নেনখা, মন্ত্রণাসভা স্নেনক বেগসবিি এনসনি। 

রাজনকানষর কো পাড়িার পূনিগই ঋিুরানজর আসর জমাও। 

মাধিী মালিী ইিযাবে 

 

স্নিামার িাস স্নকাো-নর্ পবেক ওনর্া, 

            স্নেনে বক বিনেনে। 

িুবম     হৃেে-পূণগ-করা, ওনর্া   

              িুবমই সিগনননে। 

 

ঋিুরাজ 

 

আমার িাস স্নকাো-নর্ জান নাবক, 

     শুধানি হে স্নস কো বক, 

        ও মাধিী, ও মালিী 

 

মাধিী মালিী ইিযাবে 

 

হেনিা জাবন, হেনিা জাবন, হেনিা জাবন স্নন, 

স্নমানের     িনল স্নেনি স্নক স্নস। 

মনন কবর আমার িুবম, 

        িুবে নও আমার। 
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িনলা িনলা িনলা পবেক, 

        িনলা িুবম কার। 

 

ঋিুরাজ 

 

আবম িারই স্নর্ আমানর 

স্নর্মবন স্নেনখ বিননি পানর 

         ও মাধিী, ও মালিী। 

 

মাধিী মালিী ইিযাবে 

 

হেনিা বিবন, হেনিা বিবন, হেনিা বিবন স্নন, 

স্নমানের    িনল স্নেনি স্নক স্নস। 

 

িনপে  

আজ    েবখনিািানস 

   নাম-না-জানা স্নকান্ িনফুল 

      ফুটল িননর ঘানস। 

 

ঋিুরাজ 

 

ও স্নমার     পনের সােী,পনে পনে 

            স্নর্াপনন র্াে আনস। 

 

িনপে  

কৃষ্ণিূড়া িূড়াে সানজ, 

িকুল স্নিামার মালার মানে, 
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সূতিপত্র  

বেরীষ স্নিামার ভরনি সাবজ— 

        ফুনটনি স্নসই আনে। 

ঋিুরাজ 

 

এ স্নমার          পনের িাাঁবের সুনর সুনর 

              লুবকনে কাাঁনে হানস। 

 

িনপে  

 

ওনর      স্নেখ িা নাই স্নেখ, ওনর      

              র্াও িা না-র্াও ভুনল। 

ওনর      নাই-িা বেনল স্নোলা, ওনর 

                 নাই-িা বননল িুনল। 

        সভাে স্নিামার ও স্নকহ নে, 

        ওর সানে স্ননই ঘনরর প্রণে, 

        র্াওো-আসার আভাস বননে 

          রনেনি একপানে। 

 

ঋিুরাজ 

 

ওনর্া       ওর সানে স্নমার প্রানণর কো 

         বনশ্বানস বনশ্বানস। 

রাজা। খুি জনমনি, কবি। সুনরর স্নোলাে িাাঁেনক দবলনেি। ঐ স্নেনখা-না, 

আমার বেগসবিিসুদ্ধ দলনি। 

কবি। এিার সমে হনেনি। 

রাজা। বকনসর সমে। 

কবি। ঋিুরানজর র্ািার সমে। 

রাজা। আমানের বেগসবিিনক স্নিানখ পনড়নি নাবক। 
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সূতিপত্র  

কবি। িনলইবি স্নিা, পূণগ স্নেনক বরক্ত, বরক্ত স্নেনক পূণগ, এরই মনধয ওাঁর 

আনানর্ানা। িাাঁধন পরা, িাাঁধন স্নখালা, এও স্নর্মন এক স্নখলা, ওও স্নিমবন এক 

স্নখলা। 

রাজা। আবম বকন্তু ঐ পূণগ হওোর স্নখলাটাই পিে কবর। 

কবি। র্োেগ পূণগ হনে উেনল বরক্ত হওোর স্নখলাে ভে োনক না। 

রাজা। স্নিাধ হনে স্নর্ন এখনই উপনেে বেনি শুরু করনি। 

কবি। আো িা হনল আিার র্ান শুরু স্নহাক। 

ঋিুরাজ 

 

        এখন আমার সমে হল, 

        র্ািার দোর স্নখানলা স্নখানলা। 

হল স্নেখা, হল স্নমলা,       

আনলািাোে হল স্নখলা,      

    স্বপন-নর্ স্নস স্নভানলা স্নভানলা। 

আকাে ভনর েূনরর র্ানন,     

বলখ স্নেনে হৃেে টানন।      

       ওনর্া সুেূর, ওনর্া মধুর, 

        পে িনল োও পরানিাঁধূর, 

সি আিরণ স্নিানলা স্নিানলা। 

 

মাধিী 

 

বিোে র্খন িাইনি িুবম েবক্ষণসমীনর, 

           স্নিামাে   ডাকি না স্নিা বফনর। 

করি স্নিামাে কী সম্ভাষণ।     

স্নকাোে স্নিামার পািি আসন 

               পািােরা কুসুমেরা বনকুঞ্জকুবটনর। 

িুবম     আপ বন র্খন আনসা িখন        
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সূতিপত্র  

            আপ বন কর োাঁই, 

আপ বন কুসুম স্নফাটাও, স্নমারা 

        িাই বেনে সাজাই। 

িুবম র্খন র্াও, িনল র্াও,    

সি আনোজন হে-নর্ উধাও, 

র্ান ঘুনি র্াে, রঙ মুনি র্াে, 

      িাকাই বশ্রুনীনর। 

 

ঋিুরাজ 

 

এনিলা        ডাক পনড়নি স্নকান্ খানন 

ফাগুনন        ক্লান্ত ক্ষনণর স্নেষ র্ানন। 

স্নসখানন        স্তব্ধ িীণার িানর িানর, 

               সুনরর স্নখলা ডুিসাাঁিানর, 

স্নসখানন       স্নিাখ স্নমনল র্ার পাই স্নন স্নেখা 

িাহানর        মন জানন স্নর্া, মন জানন। 

এনিলা        মন স্নর্নি িাে স্নকান্ খানন 

বনরালাে         লুপ্ত পনের সোনন।      

স্নসখানন        বমলনবেননর স্নভালা হাবস   

                লুবকনে িাজাে করুণ িাাঁবে, 

স্নসখানন        স্নর্ কোবট হে না িলা   

স্নস কো       রে কানন স্নর্া, রে কানন। 

েুমনকালিা 

 

না,   স্নর্নো না, স্নর্নো নানকা। 

      বমলনবপোসী স্নমারা, 

           কো রানখা, কো রানখা। 
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সূতিপত্র  

      আজও িকুল আপনহারা, হাে স্নর, 

      ফুল স্নফাটাননা হে বন সারা, 

                   সাবজ ভনর বন, 

          পবেক ওনর্া, োনকা োনকা। 

িাাঁনের স্নিানখ জানর্ স্ননো, 

িার আনলা— র্ানন র্নে স্নমো।                

       স্নেনখা স্নিনে স্নকান্ স্নিেনাে হাে স্নর, 

       মবল্লকা ওই র্াে িনল র্াে           

           ববভমাবননী। 

         পবেক, িানর ডানকা ডানকা। 

 

      আকে 

 

এিার     বিোেনিলার সুর ধনরা ধনরা,  

        (ও িাাঁপা, ও করিী) 

স্নিামার    স্নেষ ফুনল আজ সাবজ ভনরা। 

            র্ািার পনে আকােিনল 

স্নমঘ         রাঙা হল স্নিানখর জনল, 

   েনর পািা ের ের। 

            স্নহনরা স্নহনরা ওই রুদ্র রবি 

     ভাঙাে রক্তিবি। 

স্নখোিরীর রাঙা পানল 

আজ      লার্ল হাওো েনড়র িানল, 

            স্নিণুিননর িযাকুল োখা ের ের। 

   ধুিুরা 

 

আজ      স্নখলাভাঙার স্নখলা স্নখলবি আে। 

               সুনখর িাসা স্নভনঙ স্নফলবি আে। 
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     বমলনমালার আজ িাাঁধন স্নিা টটুনি, 

     ফাগুনবেননর আজ স্বপন স্নিা িুটনি, 

               উধাও মননর পাখা স্নমলবি আে। 

          বস্তবর্বরর ওই বেখরিূনড়              

          েনড়র স্নমনঘর আজ ধ্বজা উনড়।       

     কালবিোখীর হনি স্নর্-নািন,              

     সানে নািুক স্নিার মরণিাাঁিন,            

               হাবসকাাঁেন পানে স্নেলবি আে। 

 

জিা 

 

ভে করি না স্নর 

        বিোেনিেনানর। 

        আপন সুধা বেনে 

             ভনর স্নেি িানর। 

স্নিানখর জনল স্নস-নর্ নিীন রনি, 

ধযাননর মবণমালাে র্াাঁো হনি,     

          পরি িুনকর হানর। 

নেন হনি িুবম আসনি প্রানণ,      

বমলনি স্নিামার িাণী আমার র্ানন। 

          বিরহিযোে বিধুর বেনন               

          দনখর আনলাে স্নিামাে স্ননি বিনন, 

                    এ স্নমার সাধনা স্নর। 

 

 

সকনল 
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ওনর পবেক,ওনর স্নপ্রবমক, 

বিনেনে স্নিার খণ্ডবমলন পূণগ হনি। 

আে স্নর সনি 

প্রলের্াননর মনহাৎসনি। 

িাণ্ডনি ওই িপ্ত হাওোে ঘূবণগ লার্াে, 

মত্ত ঈোন িাজাে বিষাণ েিা জার্াে, 

োকাবরো উেল আকাে েঞ্ঝারনি। 

আে স্নর সনি 

প্রলের্াননর মনহাৎসনি। 

রাজা। আমার মন্ত্রণাসভার েো করনল কী। সি মন্ত্রী-নর্ এখানন এনস 

জুনটনি। ঐ স্নেনখা, আমার বেগসবিিসুদ্ধ-নর্ নািনি শুরু কনর বেনল। িনড়া লঘ ু

হনে পড়নিন না? 

কবি। ওাঁর-নর্ েবল েূনয হনে স্নর্নি, িাই নানি স্নটনননি। স্নিাো ভারী োকনল 

স্নর্ৌরনি নড়নি পারনিন না। আজ আমানের বনর্ৌরনির উৎসি। 

রাজা। রাজনর্ৌরি? 

কবি। স্নসও বটাঁকল না। িাই স্নিা ঋিুরাজ আজ রাজনিে খবসনে বেনে তিরার্ী 

হনে স্নিবরনে িনলনিন। এিার ধরণীনি িপসযার বেন এনসনি, বেগসবিিনের হানি 

কাজ োকনি না। 

  

ভাঙনধরার বিন্ন-করার রুদ্র নানট 

র্খন সকল িে বিকল, িে কানট, 

মুবক্তপার্ল তিরার্ীনের বিত্তিনল 

স্নপ্রমসাধনার স্নহামহুিােন জ্বলনি িনি। 

          ওনর পবেক, ওনর স্নপ্রবমক, 

   সি আোজাল র্াে স্নর র্খন উনড় পুনড় 

   আোর বিীি োাঁড়াে িখন ভুিন জুনড়, 

     স্তব্ধ িাণী নীরি সুনর কো কনি। 
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            আে স্নর সনি 

        প্রলের্াননর মনহাৎসনি। 

 


