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সূবিপত্র  

দেবগণকর্তৃক আদেষ্ট হইয়া বতহস্পদর্পুত্র কচ দের্যগুরু শুক্রাচার্যৃর দিকট 

হইর্র্ সঞ্জীবিী দবেযা দিদিবার দিদিত্ত র্ৎসিীর্প গিি কর্রি। দসিার্ি সহস্র 

বৎসর অদর্বাহি কদরয়া এবং িতর্যগীর্বােযদ্বারা শুক্রদুদহর্া দেবযািীর 

ির্িারঞ্জিপূবৃক দসদ্ধকাি হইয়া, কচ দেবর্ ার্ক প্রর্যাগিি কর্রি। দেবযািীর 

দিকট হইর্র্ দবোয়কা ীি বযাপার পর্র দববতর্ হই । 

 

 

কচ ও দেবযািী 

কচ।          দেহ আজ্ঞা, দেবযািী, দেবর্ ার্ক োস 

              কদরর্ব প্রয়াণ। আদি গুরুগতহবাস 

              সিাপ্ত আিার। আিীবৃাে কর্রা দিার্র 

              দয দবেযা দিদিিু র্াহা দচরদেি ধর্র 

              অন্তর্র িাজ্ব য থার্ক উজ্জ্ব  রর্ি, 

              সুর্িরুদিিরদির্র সূর্যৃর ির্ি, 

              অক্ষয়দকরণ। 

দেবযািী।                     ির্িারথ পুদরয়ার্ে, 

              দপর্য়ে দু ৃভদবেযা আচার্যৃর কার্ে, 

              সহস্রবর্ষৃর র্ব দুুঃসাধযসাধিা 

              দসদ্ধ আদি; আর দকেু িাদহ দক কািিা 

              দভর্ব দের্িা ির্ি ির্ি। 

কচ।                                      আর দকেু িাদহ। 

দেবযািী।     দকেু িাই? র্বু আরবার দের্িা চাদহ 

              অবগাদহ হৃের্য়র সীিান্ত অবদধ 

              করহ সন্ধাি— অন্তর্রর প্রার্ন্ত যদে 

              দকার্িা বাঞ্ছা থার্ক, কুর্ির অঙু্কর-সি 

              ক্ষুদ্র েতদষ্ট-অর্গাচর, র্বু র্ীক্ষ্ণর্ি। 

কচ।          আদি পূণৃ কতর্াথৃ িীবি। দকার্িা ঠাাঁই 
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সূবিপত্র  

              দিার িার্ে দকার্িা দেিয দকার্িা িূিয িাই 

              সু ক্ষর্ণ। 

দেবযািী।                র্ুদি সুিী দত্রিগৎ-িার্ে। 

              যাও র্র্ব ইন্দ্রর্ ার্ক আপিার কার্ি 

              উচ্চদির্র দগৌরব বদহয়া। স্বগৃপুর্র 

              উদঠর্ব আিন্দধ্বদি,  ির্িাহর সুর্র 

              বাদির্ব িঙ্গ িঙ্খ,  সুরাঙ্গিাগণ 

              কদরর্ব দর্ািার দির্র পুষ্প বদরষি 

              সেযদেন্ন িন্দর্ির িন্দারিঞ্জরী।  

              স্বগৃপর্থ ক কর্ে অপ্সরী দকন্নরী 

              দের্ব হু ুধ্বদি।  আহা,  দবপ্র,  বহুর্ের্ি 

              দকর্টর্ে দর্ািার দেি দবির্ি দবর্ের্ি 

              সুকর্ঠার অধযয়র্ি।  িাদহ দে  দকহ 

              স্মরণ করার্য় দের্র্ সুিিয় দগহ,  

              দিবাদরর্র্ প্রবাসর্বেিা।  অদর্দথর্র 

              যথাসাধয পুদিয়াদে েদরদ্রকুদটর্র 

              যাহা দে  দের্য়।  র্াই ব’ দ  স্বগৃসুি 

              দকাথা পাব,  দকাথা দহথা অদিদন্দর্ িুি 

              সুর  িার।  বর্ া আিা কদর ির্ি 

              আদর্র্থযর অপরাধ রর্ব িা স্মরর্ণ 

              দির্র দগর্য় সুির্ ার্ক।  

কচ।                                    সুক যাণ হার্স 

              প্রসন্ন দবোয় আদি দের্র্ হর্ব োর্স।  

দেবযািী।     হাদস?  হায় সিা,  এ দর্া স্বগপৃুরী িয়।  

              পুর্ষ্প কীটসি দহথা র্তষ্ণা দির্গ রয় 

              িিৃিার্ে,  বাঞ্ছা ঘুর্র বাদঞ্ছর্র্র্র দঘর্র,  
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সূবিপত্র  

               াদঞ্ছর্ ভ্রির যথা বারম্বার দির্র 

              িুদদ্রর্ পর্ের কার্ে।  দহথা সুি দগর্  

              স্মতদর্ একাদকিী বদস েীঘৃশ্বাস দির্  

              িূিযগতর্হ—দহথায় সু ভ ির্হ হাদস।  

              যাও বন্ধু,  কী হইর্ব দিথযা কা  িাদি— 

              উৎকদের্ দেবগণ।  

                                    দযর্র্ে চদ য়া?  

              সকদ  সিাপ্ত হ  দু কথা বদ য়া?  

              েিির্ বষৃ পর্র এই দক দবোয়!  

কচ।          দেবযািী,  কী আিার অপরাধ!  

দেবযািী।                                     হায়,  

              সুন্দরী অরণযভূদি সহস্র বৎস র 

              দের্য়র্ে বল্লভোয়া পল্লবিিৃর,  

              শুিার্য়র্ে দবহঙ্গকূিি—র্ার্র আদি 

              এর্ই সহর্ি দের্  যার্ব?  র্রুরাদি 

              ম্লাি হর্য় আর্ে দযি,  দহর্রা আদিকার 

              বিচ্ছায়া গাঢ়র্র দিার্ক অন্ধকার,  

              দকাঁর্ে ওর্ঠ বায়ু,  শুষ্ক পত্র ে’ দর পর্ ,  

              র্ুদি শুধু চর্  যার্ব সহাসয অধর্র 

              দিিার্ন্তর সুিস্বপ্নসসি?  

কচ।                                     দেবযািী,  

              এ বিভূদির্র আদি িার্তভুদি িাদি,  

              দহথা দিার িবিন্ম াভ।  এর ’ পর্র 

              িাদহ দিার অিাের,  দচরপ্রীদর্ভর্র 

              দচরদেি কদরব স্মরণ।  
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সূবিপত্র  

দেবযািী।                              এই দসই 

              বটর্ ,  দযথা র্ুদি প্রদর্ দেবর্সই 

              দগাধি চরার্র্ এর্স পদ র্র্ ঘুিার্য় 

              িধযার্ের িরর্ার্প ;  োন্ত র্ব কার্য় 

              অদর্দথবৎস  র্রু েীঘৃ োয়ািাদি 

              দের্ দবোইয়া,  সুিসুদপ্ত দের্ আদি 

              েেৃরপল্লবের্  কদরয়া বীিি 

              িতদুস্বর্র।  দযর্য়া সিা,  র্বু দকেুক্ষণ 

              পদরদচর্ র্রুর্র্  দবার্সা দিষবার,  

              দির্য় যাও সম্ভাষণ এ দেহোয়ার,  

              দুই েণ্ড দথর্ক যাও—দস দব র্ম্ব র্ব 

              স্বর্গৃর হর্ব িা দকার্িা ক্ষদর্।  

কচ।                                             অদভিব 

              বর্  দযি ির্ি হয়  দবোর্য়র ক্ষর্ণ 

              এই-সব দচরপদরদচর্ বন্ধুগর্ণ— 

              প ার্ক দপ্রয়ির্ি বাাঁদধবার র্র্র 

              কদরর্ে দবস্তার সর্ব বযগ্র দেহভর্র 

              িূর্ি বন্ধিিা ,  অদন্তি দিিদর্,  

              অপূবৃ দসৌন্দযৃরাদি।  ওর্গা বিস্পদর্,  

              আদির্ির্ির বন্ধু,  কদর িিস্কার।  

              কর্ পান্থ বদসর্বক োয়ায় দর্ািার,  

              কর্ োত্র কর্ দেি আিার ির্ি 

              প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়র্র্  িীরব দিিৃি 

              র্তণাসর্ি,  পর্র্ঙ্গর িতদুগুঞ্জস্বর্র,  

              কদরর্বক অধযয়ি—প্রার্ুঃোি-পর্র 
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সূবিপত্র  

              ঋদষবা র্করা  আদস সি  বল্ক  

              শুকার্ব দর্ািার িার্ি—রািার্ র ে  

              িধযার্ে কদরর্ব দি া—ওর্গা,  র্াদর িার্ে 

              এ পুরার্িা বন্ধু দযি স্মরর্ণ দবরার্ি।  

দেবযািী।     ির্ি দরর্িা আিার্ের দহাির্ধিুদটর্র;  

              স্বগৃসুধা পাি কর্র দস পুণযগাভীর্র 

              ভুর্ া িা গরর্ব।  

কচ।                             সুধা হর্র্ সুধািয় 

              দুগ্ধ র্ার— দের্ি র্ার্র পাপক্ষয় হয় ,  

              িার্তরূপা,  িাদন্তস্বরূদপণী,  শুভ্রকাদন্ত,  

              পয়দস্বিী।  িা িাদিয়া ক্ষুধার্তষ্ণািাদন্ত 

              র্ার্র কদরয়াদে দসবা;  গহি  কাির্ি 

              িযািিষ্প দস্রার্দস্বিীর্ীর্র র্াদর সর্ি 

              দিদরয়াদে েীঘৃ দেি ;  পদরর্তদপ্তভর্র 

              দস্বচ্ছাির্র্ দভাগ কদর দিম্নর্ট-  ’ পর্র 

              অপযৃাপ্ত র্তণরাদি সুদেগ্ধ দকাি — 

              আ সযিন্থরর্িু  দভ র্রুর্  

              দরািন্থ কর্রর্ে ধীর্র শুর্য় র্তণাসর্ি 

              সারার্ব া ;  িার্ে িার্ে দবিা  িয়র্ি 

              সকতর্জ্ঞ িান্ত েতদষ্ট দিদ ,  গাঢ়র্েহ 

              চক্ষু দেয়া দ হি কর্রর্ে দিার দেহ।  

              ির্ি রর্ব দসই েতদষ্ট দেগ্ধ অচঞ্চ ,  

              পদরপুষ্ট শুভ্র র্িু দচক্কণ দপচ্ছ ।  

দেবযািী।    আর ির্ি দরর্িা আিার্ের ক স্বিা 

              দস্রার্দস্বিী দবণুির্ী।  
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সূবিপত্র  

কচ।                                  র্ার্র ভুদ ব িা।  

              দবণুির্ী,  কর্ কুসুদির্ কুঞ্জ দের্য় 

              িধুকর্ে আিদন্দর্ ক গাি দির্য় 

              আদসর্ে শুশ্রূষা বদহ গ্রািযবধূসি 

              সো দক্ষপ্রগদর্,  প্রবাসসদঙ্গিী িি 

              দির্যশুভব্রর্া।  

দেবযািী ।                     হায় বন্ধু,  এ প্রবার্স 

              আর্রা দকার্িা সহচরী দে  র্ব পার্ি,  

              পরগতহবাসদুুঃি ভু াবার র্র্র 

              যত্ন র্ার দে  ির্ি রাদত্রদেি ধর্র— 

              হায় দর দুরািা!  

কচ ।                            দচরিীবর্ির সর্ি 

              র্াাঁর িাি গাাঁথা হর্য় দগর্ে।  

দেবযািী ।                                  আর্ে ির্ি 

              দযদেি প্রথি র্ুদি আদসর্  দহথায় 

              দকর্িার ব্রাহ্মণ,  র্রুণ অরুণপ্রায় 

              দগৌরবণৃ র্িুিাদি দেগ্ধ েীদপ্তঢা া,  

              চন্দর্ি চদচৃর্ ভা ,  কর্ে পুষ্পিা া,  

              পদরদহর্ পট্টবাস,  অধর্র িয়র্ি 

              প্রসন্ন সর  হাদস,  দহাথা পুষ্পবর্ি 

              োাঁ ার্  আদসয়া— 

কচ ।                              র্ুদি সেয োি কদর 

              েীঘৃ আদ্রৃ দকিিার্ ,  িবশুোম্বরী 

              দিযাদর্োর্ িূদর্ৃির্ী উষা,  হার্র্ সাদি 

              একাকী র্ুদ র্র্দের্  িব  পুষ্পরাদি 

              পূিার  াদগয়া।  কদহিু কদর দবিদর্,  
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সূবিপত্র  

              ‘ দর্ািার্র সার্ি িা িি,  দের্হা অিুিদর্,  

              িু  র্ুর্  দেব দেবী। ’  

দেবযািী ।                             আদি সদবস্ময় 

              দসই ক্ষর্ণ শুধািু দর্ািার পদরচয়।  

              দবির্য় কদহর্ ,  ‘ অদসয়াদে র্ব দ্বার্র 

              দর্ািার দপর্ার কার্ে দিষয হইবার্র 

              আদি বতহস্পদর্সুর্। ’  

কচ ।                                  িঙ্কা দে  ির্ি,  

              পার্ে োির্বর গুরু স্বর্গৃর ব্রাহ্মর্ণ 

              দেি দিরাইয়া।  

দেবযািী ।                   আদি দগিু র্াাঁর কার্ে।  

              হাদসয়া কদহিু,  ‘ দপর্া,  দভক্ষা এক আর্ে 

              চরর্ণ দর্ািার। ’  দের্হ বসাইয়া পার্ি 

              দির্র দিার দের্য় হার্ িান্ত িতদু ভার্ষ 

              কদহর্ ি,  ‘ দকেু িাদহ অর্েয় দর্ািার্র। ’  

              কদহ াি,  ‘ বতহস্পদর্পুত্র র্ব দ্বার্র 

              এর্সর্েি,  দিষয কদর  র্হা র্ুদি র্াাঁর্র 

              এ দিিদর্।  ’  দস আদির্ক হ  কর্ কা ,  

              র্বু ির্ি হয়  দযি দসদেি সকা ।  

কচ।         ঈষৃাভর্র দর্িবার দের্যগণ দিার্র 

              কদরয়ার্ে বধ ,  র্ুদি দেবী েয়া কর্র 

              দিরার্য় দের্য়ে দিার প্রাণ,  দসই কথা 

              হৃের্য় িাগার্য় রর্ব দচরকতর্জ্ঞর্া।  

দেবযািী।    কতর্জ্ঞর্া!  ভুর্  দযর্য়া,  দকার্িা দুুঃি িাই।  

              উপকার যা কর্রদে হর্য় যাক োই— 
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              িাদহ চাই োি-প্রদর্োি।  সুিস্মতদর্ 

              িাদহ দকেু ির্ি?  যদে আির্ন্দর গীদর্ 

              দকার্িাদেি দবর্ি থার্ক অন্তর্র বাদহর্র,  

              যদে দকার্িা সন্ধযার্ব া দবণুির্ীর্ীর্র 

              অধযয়ি-অবসর্র বদস পুষ্পবর্ি 

              অপূবৃ পু করাদি দির্গ থার্ক ির্ি;  

              িুর্ র দসৌরভসি হৃেয়-উচ্ছ্বাস 

              বযাপ্ত কর্র দের্য় থার্ক সায়াে-আকাি,  

              িুটন্ত দিকুঞ্জর্ ,  দসই সুিকথা 

              ির্ি দরর্িা—েূর হর্য় যাক কতর্জ্ঞর্া।  

              যদে,  সিা,  দহথা দকহ দগর্য় থার্ক গাি 

              দচর্ত্ত যাহা দের্য়দে  সুি;  পদরধাি 

              কর্র থার্ক দকার্িাদেি দহি বস্ত্রিাদি 

              যাহা দের্ি ির্ি র্ব প্রিংসার বাণী 

              দির্গদে ,  দভর্বদের্  প্রসন্ন-অন্তর 

              র্তপ্ত দচার্ি,  আদি এর্র দেিায় সুন্দর,  

              দসই কথা ির্ি দকার্রা অবসরক্ষর্ণ 

              সুিস্বগৃ- ধার্ি।  কর্দেি এই বর্ি 

              দেগ্দেগন্তর্র,  আষার্ঢ়র িী  িটা,  

              িযািদেগ্ধ বরষার িবঘিঘটা 

              দির্বদে ,  অদবর  বতদষ্টি ধার্র 

              কিৃহীি দের্ি সঘিকল্পিাভার্র 

              পীদ র্ হৃেয়—এর্সদে  কর্দেি 

              অকস্মাৎ বসর্ন্তর বাধাবন্ধহীি 

              উল্লাসদহর্ল্লা াকু  দযৌবি-উৎসাহ,  
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              সংগীর্িুির দসই আর্বগপ্রবাহ 

               র্ায় পার্ায় পুর্ষ্প বর্ি বিান্তর্র 

              বযাপ্ত কদর দেয়াদে   হর্র  হর্র 

              আিন্দপ্লাবি—দভর্ব দের্িা একবার 

              কর্ উষা,  কর্ দিযাৎো,  কর্ অন্ধকার 

              পুষ্পগন্ধঘি অিাদিিা,  এই বর্ি 

              দগর্ে দির্ি সুর্ি দুুঃর্ি দর্ািার িীবর্ি— 

              র্াদর িার্ে দহি প্রার্ুঃ,  দহি সন্ধযার্ব া,  

              দহি িুগ্ধরাদত্র,  দহি হৃের্য়র দি া,  

              দহি সুি,  দহি িুি দেয় িাই দেিা 

              যাহা ির্ি আাঁকা রর্ব দচরদচত্রর্রিা 

              দচররাদত্র দচরদেি?  শুধু উপকার!  

              দিাভা ির্হ,  প্রীদর্ ির্হ,  দকেু ির্হ আর?  

কচ।         আর যাহা আর্ে র্াহা প্রকার্ির িয় 

              সিী।  বর্হ যাহা িিৃিার্ে রক্তিয় 

              বাদহর্র র্া দকির্ি দেিাব।  

দেবযািী ।                                       িাদি সর্ি,  

              দর্ািার হৃেয় দিার হৃেয়-আর্ ার্ক 

              চদকর্র্ দের্িদে কর্বার,  শুধু দযি 

              চর্ক্ষর প কপার্র্;  র্াই আদি  দহি 

              স্পধাৃ রিণীর।  থার্কা র্র্ব,  থার্কা র্র্ব,  

              দযর্য়া িার্কা।  সুি িাই যর্ির দগৌরর্ব।  

              দহথা দবণুির্ীর্ীর্র দিারা দুই িি 

              অদভিব স্বগৃর্ াক কদরব সতিি 

              এ দিিৃি বিচ্ছায়াসার্থ দিিাইয়া 



বিদায়-অবিশাপ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

সূবিপত্র  

              দিভতর্ দবিব্ধ িুগ্ধ দুইিাদি দহয়া 

              দিদি দবস্মতর্।  ওর্গা বন্ধু,  আদি িাদি 

              রহসয দর্ািার।  

কচ।                           ির্হ,  ির্হ দেবযািী।  

দেবযািী।    ির্হ?  দিথযা প্রবঞ্চিা!  দেদি িাই আদি 

              িি র্ব?  িাি িা দক দপ্রি অন্তযৃািী?  

              দবকদির্ পুষ্প থার্ক পল্লর্ব দব ীি— 

              গন্ধ র্ার  ুকার্ব দকাথায়?  কর্দেি 

              দযিদি র্ুর্ ে িুি,  দচর্য়ে দযিদি,  

              দযিদি শুর্িে র্ুদি দিার কেধ্বদি,  

              অিদি সবৃার্ঙ্গ র্ব কদিয়ার্ে দহয়া— 

              িদ র্  হীরক যথা পর্  দঠকদরয়া 

              আর্ াক র্াহার।  দস দক আদি দেদি িাই?  

              ধরা পদ য়াে বন্ধু,  বন্দী র্ুদি র্াই 

              দিার কার্ে।  এ বন্ধি িাদরর্ব কাদটর্র্।  

              ইন্দ্র আর র্ব ইন্দ্র ির্হ।  

কচ।                                      শুদচদস্মর্র্,  

              সহস্র বৎসর  ধদর এ দের্যপুরীর্র্ 

              এদর  াদগ কর্রদে সাধিা?  

দেবযািী ।                                   দকি ির্হ?  

              দবেযারই  াদগয়া শুধু দ ার্ক দুুঃি সর্হ 

              এ িগর্র্?  কর্র দি দক রিণীর  াদগ 

              দকার্িা ির  িহার্প?  পত্নীবর িাদগ 

              কর্রি দি সম্বরণ র্পর্ীর আর্ি 

              প্রির সূর্যৃর পার্ি র্াকার্য় আকার্ি 
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              অিাহার্র কর্ঠার সাধিা কর্?  হায়,  

              দবেযাই দু ৃভ শুধু,  দপ্রি দক দহথায় 

              এর্ই সু ভ?  সহস্র বৎসর  ধর্র 

              সাধিা কর্রে র্ুদি কী ধর্ির র্র্র 

              আপদি িাি িা র্াহা।  দবেযা এক ধার্র,  

              আদি এক ধার্র— কভু দিার্র কভু র্ার্র 

              দচর্য়ে দসাৎসুর্ক;  র্ব অদিদির্ িি 

              দোাঁহার্রই কদরয়ার্ে যর্ত্ন আরাধি 

              সংর্গাপর্ি।  আি দিারা দোাঁর্হ এক দের্ি 

              আদসয়াদে ধরা দের্র্।   র্হা,  সিা,  দচর্ি 

              যার্র চাও।  ব  যদে সর  সাহর্স 

              ‘ দবেযায় িাদহর্কা সুি,  িাদহ সুি যর্ি— 

              দেবযািী,  র্ুদি শুধু দসদদ্ধ িূদর্ৃির্ী,  

              দর্ািার্রই কদরিু বরণ ’ ,  িাদহ ক্ষদর্,  

              িাদহ দকার্িা  জ্জা র্ার্হ।  রিণীর িি 

              সহস্রবর্ষৃরই,  সিা,  সাধিার ধি।  

কচ।          দেবসদন্নধার্ি শুর্ভ কর্রদেিু পণ 

              িহাসঞ্জীবিী দবেযা কদর উপািিৃ 

              দেবর্ ার্ক দির্র যাব।  এর্সদেিু,  র্াই;  

              দসই পণ ির্ি দিার দির্গর্ে সোই;  

              পূণ ৃ দসই প্রদর্জ্ঞা আিার,  চদরর্ার্থ 

              এর্কা  পর্র এ িীবি— দকার্িা স্বার্থ 

              কদর িা কািিা আদি।  

দেবযািী ।                              দধক্ দিথযাভাষী!  

              শুধু দবেযা দচর্য়দের্ ?  গুরুগতর্হ আদস 

              শুধু োত্ররূর্প র্ুদি আদের্  দিিৃর্ি 
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              িাস্ত্রগ্রর্ন্থ রাদি আাঁদি রর্ অধযয়র্ি 

              অহরহ?  উোসীি আর সবা- ’ পর্র?  

              োদ  অধযয়িিা া বর্ি বিান্তর্র 

              দিদরর্র্ পুর্ষ্পর র্র্র,  গাাঁদথ িা যিাদি 

              সহাসয প্রিুল্লিুর্ি দকি দের্র্ আদি 

              এ দবেযাহীিার্র?  এই দক কর্ঠার ব্রর্?  

              এই র্ব বযবহার দবেযাথৃীর ির্র্া?  

              প্রভার্র্ রদহর্র্ অধযয়র্ি,  আদি আদস 

              িূিয সাদি হার্র্  র্য় োাঁ ার্র্ি হাদস,  

              র্ুদি দকি গ্রন্থ  রাদি উদঠয়া আদসর্র্,  

              প্রিুল্ল দিদিরদসক্ত কুসুিরাদির্র্ 

              কদরর্র্ আিার পূিা?  অপরােকার্  

              ি র্সক কদরর্াি র্রু-আ বার্ ,  

              আিার্র দহদরয়া িান্ত দকি েয়া কদর 

              দের্র্ ি  র্ুর্ ?  দকি পাঠ পদরহদর 

              পা ি কদরর্র্ দিার িতগদিশুদটর্ক?  

              স্বগৃ হর্র্ দয সংগীর্ এর্সদের্  দির্ি 

              দকি র্াহা শুিাইর্র্,  সন্ধযার্ব া যর্ব 

              িেীর্ীর্র অন্ধকার িাদির্ িীরর্ব 

              দপ্রিির্ িয়র্ির দেগ্ধচ্ছায়ািয় 

              েীঘৃ পল্লর্বর ির্র্া।  আিার হৃেয় 

              দবেযা দির্র্ এর্স দকি কদরর্  হরণ 

              স্বর্গৃর চার্ুদরিার্ ?  বুর্েদে এিি,  

              আিার্র কদরয়া বি দপর্ার হৃের্য় 

              দচর্য়দের্  পদিবার্র—কতর্কাযৃ হর্য় 
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              আি যার্ব দিার্র দকেু দের্য় কতর্জ্ঞর্া,  

               ব্ধির্িারথ অথৃী রািদ্বার্র যথা 

              দ্বারীহর্স্ত দের্য় যায় িুদ্রা দুই- চাদর 

              ির্ির সর্ন্তার্ষ।  

কচ ।                           হা অদভিাদিিী িারী,  

              সর্য শুর্ি কী হইর্ব সুি।  ধিৃ িার্ি,  

              প্রর্ারণা কদর িাই;  অকপট-  প্রার্ণ 

              আিন্দ-অন্তর্র র্ব সাদধয়া সর্ন্তাষ,  

              দসদবয়া দর্ািার্র যদে কর্র থাদক দোষ,  

              র্ার িাদস্ত দের্র্র্েি দবদধ।  দে  ির্ি 

              কব িা দস কথা।  বর্ া,  কী হইর্ব দির্ি 

              দত্রভুবর্ি কার্রা যার্হ িাই উপকার,  

              একিাত্র শুধু যাহা দির্ান্ত আিার 

              আপিার কথা।  ভার্ াবাদস দক িা আি 

              দস র্র্কৃ কী ি ?  আিার যা আর্ে কাি 

              দস আদি সাদধব।  স্বগৃ আর স্বগৃ বর্  

              যদে ির্ি িাদহ  ার্গ,  েূর বির্র্  

              যদে ঘুর্র ির্র দচত্ত দবদ্ধ িতগসি,  

              দচরর্তষ্ণা দ র্গ থার্ক েগ্ধ প্রার্ণ িি 

              সবৃকাযৃ- িার্ে—র্বু চর্  দযর্র্ হর্ব 

              সুিিূিয দসই স্বগৃধার্ি।  দেব-সর্ব 

              এই সঞ্জীবিী দবেযা কদরয়া প্রোি 

              িূর্ি দেবত্ব দেয়া র্র্ব দিার প্রাণ 

              সাথৃক হইর্ব;  র্ার পূর্বৃ িাদহ িাদি 

              আপিার সুি।  ক্ষর্িা দিার্র,  দেবযািী,  
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              ক্ষর্িা অপরাধ।  

দেবযািী ।                      ক্ষিা দকাথা ির্ি দিার।  

              কর্রে এ িারীদচত্ত কুদ িকর্ঠার 

              দহ ব্রাহ্মণ।  র্ুদি চর্  ষার্ব স্বগৃর্ ার্ক 

              সর্গৌরর্ব,  আপিার কর্ৃবযপু র্ক 

              সবৃ দুুঃির্িাক কদর েূরপরাহর্ ;  

              আিার কী আর্ে কাি,  কী আিার ব্রর্।  

              আিার এ প্রদর্হর্ দিষ্ফ  িীবর্ি 

              কী রদহ ,  দকর্সর দগৌরব?  এই বর্ি 

              বর্স রব  ির্দির্র দিুঃসঙ্গ একাকী 

               ক্ষযহীিা।  দয দের্কই দিরাইব আাঁদি 

              সহস্র স্মতদর্র কাাঁটা দবাঁদধর্ব দিষ্ঠুর;  

               ুকার্য় বর্ক্ষর র্র্   জ্জা অদর্ কূ্রর 

              বারম্বার কদরর্ব েংিি।  দধক্ দধক্,  

              দকাথা হর্র্ এর্  র্ুদি,  দিিৃি পদথক,  

              বদস দিার িীবর্ির বিচ্ছায়ার্র্  

              েণ্ড দুই অবসর কাটাবার ের্  

              িীবর্ির সুিগুদ  িুর্ র ির্ি 

              দেন্ন কর্র দির্য়,  িা া কর্রে গ্রন্থি 

              একিাদি সূত্র দের্য়।  যাবার দব ায় 

              দস িা া দির্  িা গর্ , পরি দহ ায় 

              দসই সূক্ষ্ম সূত্রিাদি দুই ভাগ কর্র 

              দোঁর্  দের্য় দগর্ ।  ুটাই  ধূদ -’পর্র 

              এ প্রার্ণর সিস্ত িদহিা। দর্ািা-’পর্র 

              এই দিার অদভিাপ— দয দবেযার র্র্র 

              দিার্র কর অবর্হ া, দস দবেযা দর্ািার 
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সূবিপত্র  

              সিণূৃ হর্ব িা বি— র্ুদি শুধু র্ার 

              ভারবাহী হর্য় রর্ব, কদরর্ব িা দভাগ; 

              দিিাইর্ব, পাদরর্ব িা কদরর্র্ প্রর্য়াগ।  

কচ।          আদি বর দেিু, দেবী, র্ুদি সুিী হর্ব। 

              ভুর্  যার্ব সবৃগ্লাদি দবপু  দগৌরর্ব। 

কা ীগ্রাি, 

 ২৬ িাবণ [ ১৩০০]  

 


