
নাটক 
 

  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



শারদ াৎসব 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

সূচিপত্র  

সূচিপত্র 

পাত্রগণ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  

শারদ াৎসব . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

প্রথম  ৃশয . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

চিতীয়  ৃশয . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

 

  



শারদ াৎসব 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

সূচিপত্র  

 

পাত্রগণ 

1 .  সন্ন্যাসী 

2 .  ঠাকুর া া 

3 .  লদেশ্বর 

4 .  উপনন্দ 

5 .  রাজা 

6 .  রাজ ূত 

7 .  অমাতয 

8 .  বালকগণ 

  



শারদ াৎসব 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

সূচিপত্র  

রাচগণী ভৈরবী। তাল ততওরা 

আজ বুদকর বসন চ িঁদে তেদল 

 ািঁচেদয়দ  এই প্রৈাতখাচন, 

আকাদশদত তসানার আদলায় 

 চেদয় তগল তাহার বাণী। 

 

ওদর মন, খুদল ত  মন, 

যা আদ  ততার খুদল ত । 

অন্তদর যা ডুদব আদ  

আদলাক-পাদন তুদল ত । 

 

আনদন্দ সব বাধা টুদট 

সবার সাদথ ওঠ্ তর েুদট, 

তিাদখর ' পদর আলস-ৈদর 

রাচখস তন আর আিঁিল টাচন। 
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শারদ াৎসব 

প্রথম  ৃশয 

পদথ বালকগণ 

গান 

চবৈাস। একতালা 

তমদের তকাদল তরা  তহদসদ , 

বা ল তগদ  টুচট — 

আজ আমাদ র  ুচট ও ৈাই, 

আজ আমাদ র  ুচট। 

কী কচর আজ তৈদব না পাই, 

পথ হাচরদয় তকান্ বদন যাই, 

তকান্ মাদঠ তয  ুদট তবোই 

সকল ত দল জুচট! 

তকয়া-পাতার তনৌদকা গদে 

সাচজদয় ত ব-েুদল, 

তালচ চেদত ৈাচসদয় ত ব — 

িলদব দুদল দুদল। 

রাখাল-দ দলর সদে তধনু 

িরাব আজ বাচজদয় তবণু, 

মাখব গাদয় েুদলর তরণু 

িািঁপার বদন লুচট। 

আজ আমাদ র  ুচট ও ৈাই, 

আজ আমাদ র  ুচট। 
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লদেশ্বর। ( ের হইদত  ুচটয়া বাচহর হইয়া ) ত দলগুদলা ততা জ্বালাদল! 

ওদর তিাদব! ওদর চগচরধারীলাল! ধর্ ততা ত ািঁোগুদলাদক ধর্ ততা। 

ত দলরা। (  ূদর  ুচটয়া চগয়া হাততাচল চ য়া ) ওদর লক্ষ্মীদপিঁিা তবচরদয়দ  

তর, লক্ষ্মীদপিঁিা তবচরদয়দ । 

লদেশ্বর। হনুমন্ত চসিং, ওদ র কান পাকদে আন্ ততা; একটাদকও  াচেস 

তন। 

একজন বালক। ( িুচপ িুচপ পশ্চাৎ হইদত আচসয়া কান হইদত কলম 

টাচনয়া লইয়া ) — 

কাক তলদগদ  লক্ষ্মীদপিঁিা, 

তলদজ তঠাকর তখদয় তিিঁিা। 

 

লদেশ্বর। হতৈাগা, লক্ষ্মী াো সব, আজ একটাদকও আস্ত রাখব না! 

ঠাকুর া ার প্রদবশ 

ঠাকুর া া। কী হদয়দ  লখা া া? মারমূচতি তকন? 

লদেশ্বর। আদর, ত দখা-না! সক্কালদবলা কাদনর কাদ  তিিঁিাদত আরভ 

কদরদ । 

ঠাকুর া া। আজ তয শরদত ওদ র  ুচট, একটু আদমা  করদব না? গান 

গাইদলও ততামার কাদন তখািঁিা মাদর! হায় তর হায়, ৈগবান ততামাদক এত 

শাচস্তও চ দেন! 

লদেশ্বর। গান গাবার বুচি আর সময় তনই! আমার চহসাব চলখদত ৈুল 

হদয় যায় তয। আজ আমার সমস্ত চ নটাই মাচট করদল। 

ঠাকুর া া। তা চঠক। চহদসব ৈুচলদয় ত বার ওস্তা  ওরা। ওদ র সাো 

তপদল আমার বয়দসর চহসাদব প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন্ ব দরর গরচমল হদয় 

যায়।—ওদর বািঁ রগুদলা, আয় ততা তর! িল্ ততাদ র পঞ্চাননতলার মাঠটা 
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েুচরদয় আচন।—যাও  া া, ততামার  প্তর চনদয় তবাদসা তগ। আর চহদসদব ৈুল 

হদব না। 

ঠাকুর া াদক চেচরয়া ত দলদ র নৃতয 

প্রথম। হািঁ ঠাকুর া া, িদলা। 

চিতীয়। আমাদ র আজ গল্প বলদত হদব। 

তৃতীয়। না, গল্প না, বটতলায় ব’তস আজ ঠাকু িার পািঁিাচল হদব। 

িতুথি। বটতলায় না, ঠাকু িা, আজ পারুলডাঙায় িদলা। 

ঠাকুর া া। িুপ, িুপ, িুপ! অমন তগালমাল লাগাস যচ  ততা লখা া া 

আবার  ুদট আসদব। 

লদেশ্বদরর পুনঃপ্রদবশ 

লদেশ্বর। তকান্ তপাোরমুদখা আমার কলম চনদয়দ  তর! 

[ কলম তেচলয়া চ য়া সকদলর প্রস্থান 

উপনদন্দর প্রদবশ 

লদেশ্বর। কী তর, ততার প্রৈু চক ু টাকা পাচঠদয় চ দল? অদনক পাওনা 

বাচক। 

উপনন্দ। কাল রাদত্র আমার প্রৈুর মৃতুয হদয়দ । 

লদেশ্বর। মৃতুয! মৃতুয হদল িলদব তকন? আমার টাকাগুদলার কী হদব? 

উপনন্দ। তািঁর ততা চক ুই তনই। তয বীণা বাচজদয় উপাজিন ক’তর ততামার 

ঋণ তশাধ করদতন তসই বীণাচট আদ  মাত্র। 

লদেশ্বর। বীণাচট আদ  মাত্র! কী শুৈসিংবা টাই চ দল! 

উপনন্দ। আচম শুৈসিংবা  চ দত আচস চন। আচম একচ ন পদথর চৈেুক 

চ দলম, চতচনই আমাদক আশ্রয় চ দয় তািঁর বহু দুঃদখর অদন্ন্র ৈাদগ আমাদক 

মানুষ কদরদ ন। ততামার কাদ   াসত্ব কদর আচম তসই মহাত্মার ঋণ তশাধ 

করব।  
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লদেশ্বর। বদট! তাই বুচি তািঁর অৈাদব আমার বহু দুঃদখর অদন্ন্ ৈাগ 

বসাবার মতলব কদর । আচম তত বদো গ িৈ নই।—আো, তুই কী করদত 

পাচরস বল ত চখ। 

উপনন্দ। আচম চিত্রচবচিত্র কদর পুিঁচথ নকল করদত পাচর। ততামার অন্ন্ আচম 

িাই তন। আচম চনদজ উপাজিন কদর যা পাচর খাব—ততামার ঋণও তশাধ করব। 

লদেশ্বর। আমাদ র বীনকারচটও তযমন চনদবিাধ চ ল ত দলটাদকও 

ত খচ  চঠক ততমচন কদরই বাচনদয় তগদ । হতৈাগা ত ািঁোটা পদরর  ায় োদে 

চনদয়ই মরদব। এক-এক জদনর ঐরকম মরাই স্বৈাব!—আো তবশ, মাদসর 

চঠক চতন তাচরদখর মদধযই চনয়মমত টাকা চ দত হদব। নইদল— 

উপনন্দ। নইদল আবার কী! আমাদক ৈয় ত খাে চমদ । আমার কী 

আদ  তয তুচম আমার চক ু করদব? আচম আমার প্রৈুদক স্মরণ কদর ইো 

কদরই ততামার কাদ  বন্ধন স্বীকার কদরচ । আমাদক ৈয় ত চখদয়া না বলচ । 

লদেশ্বর। না না, ৈয় ত খাব না। তুচম লক্ষ্মীদ দল, তসানার িািঁ  ত দল! 

টাকাটা চঠকমত চ দয়া বাবা! নইদল আমার েদর ত বতা আদ , তার তৈাগ 

কচমদয় চ দত হদব—তসটাদত ততামারই পাপ হদব। 

[ উপনদন্দর প্রস্থান 

ঐ তয! আমার ত দলটা এইখাদন েুদর েুদর তবোদে। আচম তকান্ খাদন 

টাকা পুিঁদত রাচখ ও চনশ্চয়ই তসই তখািঁদজ তেদর। ওদ রই ৈদয়ই ততা আমাদক 

এক সুরে হদত আর-এক সুরদে টাকা ব ল কদর তবোদত হয়।–ধনপচত, 

এখাদন তকন তর? ততার মতলবটা কী বল্ ত চখ! 

ধনপচত। ত দলরা আজ সকদলই তবতচসনীর ধাদর আদমা  করদত 

তগদ —আমাদক  ুচট চ দল আচমও যাই। 

লদেশ্বর। তবতচসনীর ধাদর! ঐ তর, খবর তপদয়দ  বুচি! তবতচসনীর 

ধাদরই ততা আচম তসই গজদমাচতর তকৌদটা পুিঁদত তরদখচ । (ধনপচতর প্রচত) 

না, না, খবর ার বলচ , তস- সব না। িল্ , শীঘ্র িল্ , নামতা মুখস্থ 
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করদত হদব। 

ধনপচত। ( চনশ্বাস তেচলয়া ) আজ এমন সুন্দর চ নটা! 

লদেশ্বর। চ ন আবার সুন্দর কী তর! এইরকম বুচি মাথায় ুুকদলই 

ত ািঁোটা মরদব আর-চক! যা বলচ  েদর যা। 

[ ধনপচতর প্রস্থান 

ৈাচর চবশ্রী চ ন! আচশ্বদনর এই তরাদ দুর ত খদল আমার সুি মাথা খারাপ 

কদর ত য়, চক ুদত কাদজ মন চ দত পাচর তন। মদন করচ  মলয়িীদপ চগদয় 

চক ু িন্দন তজাগাে করবার জদনয তবচরদয় পেদল হয়। যাই তহাক, তস পদর 

হদব, আপাতত তবতচসনীর ধারটায় একবার েুদর আসদত হদে। ত ািঁোগুদলা 

খবর পায় চন ততা! ওদ র তয ইিঁদুদরর স্বৈাব! সব চজচনস খুিঁদে তবর কদর 

তেদল—তকাদনা চজচনদসর মূলয তবাদ  না, তকবল তকদটকুদট  ারখার করদতই 

ৈাদলাবাদস। 
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চিতীয়  ৃশয 

তবতচসনীর তীর। বন 

ঠাকুর া া ও বালকগণ 

গান 

বাউদলর সুর 

আজ     ধাদনর তখদত তরৌদ্র ায়ায় 

লুদকািুচর তখলা। 

  নীল আকাদশ তক ৈাসাদল। 

সা া তমদের তৈলা! 

একজন বালক। ঠাকু িা, তুচম আমাদ র  দল। 

চিতীয় বালক। না ঠাকু িা, তস হদব না, তুচম আমাদ র  দল। 

ঠাকুর া া। না ৈাই, আচম ৈাগাৈাচগর তখলায় তনই; তস-সব হদয়-বদয় 

তগদ । আচম সকল  দলর মািখাদন থাকব, কাউদক বা  চ দত পারব না। 

এবার গানটা ধর্।— 

আজ     ভ্রমর তৈাদল মধু তখদত 

   উতে তবোয় আদলায় তমদত, 

আজ     চকদসর তদর ন ীর িদর 

   িখািখীর তমলা! 

অনয  ল আচসয়া। ঠাকু িা, এই বুচি! আমাদ র তুচম তডদক আনদল না 

তকন? ততামার সদে আচে! জদের মদতা আচে! 

ঠাকুর া া। এতবদো  ন্ড! চনদজরা ত াষ কদর আমাদক শাচস্ত! আচম 

ততাদ র তডদক তবর করব, না ততারা আমাদক তডদক বাইদর তটদন আনচব! না 

ৈাই, আজ িগো না, গান ধর্। — 

ওদর     যাব না আজ েদর তর ৈাই, 
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যাব না আজ েদর। 

ওদর     আকাশ তৈদঙ বাচহরদক আজ 

তনব তর লুঠ কদর। 

তযন     তজায়ার-জদল তেনার রাচশ 

বাতাদস আজ  ুটদ  হাচস, 

আজ     চবনা কাদজ বাচজদয় বািঁচশ 

কাটদব সকল তবলা। 

প্রথম বালক। ঠাকু িা, ঐ ত দখা, ঐ ত দখা, সন্ন্যাসী আসদ । 

চিতীয় বালক। তবশ হদয়দ , তবশ হদয়দ , আমরা সন্ন্যাসীদক চনদয় 

তখলব। আমরা সব তিলা সাজব। 

তৃতীয় বালক। আমরা ওিঁর সদে তবচরদয় যাব, তকান্ ত দশ িদল যাব 

তকউ খুিঁদজও পাদব না। 

ঠাকুর া া। আদর িুপ, িুপ! 

সকদল। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর! 

ঠাকুর া া। আদর, থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করদব। 

সন্ন্যাসীর প্রদবশ 

বালকগণ। সন্ন্যাসীঠাকুর, তুচম চক আমাদ র উপর রাগ করদব? আজ 

আমরা সব ততামার তিলা হব। 

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা! এ ততা খুব ৈাদলা কথা। তার পদর আবার ততামরা 

সব চশশু-সন্ন্যাসী তসদজা, আচম ততামাদ র বুদো তিলা সাজব। এ তবশ তখলা, 

এ িমৎকার তখলা। 

ঠাকুর া া। প্রণাম হই, আপচন তক? 

সন্ন্যাসী। আচম  াত্র? 

ঠাকুর া া। আপচন  াত্র! 

সন্ন্যাসী। হযািঁ, পুিঁচথপত্র সব তপাোবার জদনয তবর হদয়চ । 
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ঠাকুর া া। ও ঠাকুর, বুদিচ । চবদ যর তবািা সমস্ত তিদে তেদল চ চবয 

এদকবাদর হালকা হদয় সমুদদ্র পাচে ত দবন! 

সন্ন্যাসী। তিাদখর পাতার উপদর পুিঁচথর পাতাগুদলা আোল কদর খাো 

হদয়  ািঁচেদয়দ , তসইগুদলা খচসদয় তেলদত িাই। 

ঠাকুর া া। তবশ তবশ! আমাদকও একটু পাদয়র ধুদলা ত দবন। প্রৈু, 

আপনার নাম তবাধ কচর শুদনচ —আপচন ততা স্বামী অপূবিানন্ !  

ত দলরা। সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুর া া কী চমদথয বকদ ন! এমচন কদর 

আমাদ র  ুচট বদয় যাদব। 

সন্ন্যাসী। চঠক বদল , বৎস, আমারও  ুচট েুচরদয় আসদ । 

ত দলরা। ততামার কত চ দনর  ুচট? 

সন্ন্যাসী। খুব অল্প চ দনর। আমার গুরুমশায় তাো কদর তবচরদয়দ ন, 

চতচন তবচশ  ূদর তনই—এদলন বদল। 

ত দলরা। ও বাবা, ততামারও গুরুমশায়! 

প্রথম বালক। সন্ন্যাসীঠাকুর, িদলা আমাদ র তযখাদন হয় চনদয় িদলা। 

ততামার তযখাদন খুচশ। 

ঠাকুর া া। আচমও চপ দন আচ  ঠাকুর, আমাদকও ৈুদলা না।  

সন্ন্যাসী। আহা, ও ত দলচট তক? গাদ র তলায় এমন চ দন পুিঁচথর মদধয 

ডুদব রদয়দ ! 

বালকগণ। উপনন্দ! 

প্রথম বালক। ৈাই উপনন্দ, এদসা ৈাই! আমরা আজ সন্ন্যাসীঠাকুদরর 

তিলা তসদজচ , তুচমও িদলা আমাদ র সদে। তুচম হদব স িার তিলা। 

উপনন্দ। না ৈাই, আমার কাজ আদ । 

ত দলরা। চকেু কাজ তনই, তুচম এদসা। 

উপনন্দ। আমার পুিঁচথ নকল করদত অদনকখাচন বাচক আদ । 

ত দলরা। তস বুচি কাজ! ৈাচর ততা কাজ!—ঠাকুর, তুচম ওদক বদলা-না। 

ও আমাদ র কথা শুনদব না। চকন্তু উপনন্দদক না হদল মজা হদব না। 



শারদ াৎসব 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

 

সূচিপত্র  

সন্ন্যাসী। ( পাদশ বচসয়া ) বা া, তুচম কী কাজ কর ? আজ ততা কাদজর 

চ ন না। 

উপনন্দ। ( সন্ন্যাসীর মুদখর চ দক েণকাল িাচহয়া, পাদয়র ধুলা লইয়া 

) আজ  ুচটর চ ন। চকন্তু আমার ঋণ আদ , তশাধ করদত হদব, তাই আজ 

কাজ করচ । 

ঠাকুর া া। উপনন্দ, জগদত ততামার আবার ঋণ চকদসর ৈাই?  

উপনন্দ। ঠাকুর া া, আমার প্রৈু মারা চগদয়দ ন, চতচন লদেশ্বদরর 

কাদ  ঋণী—তসই ঋণ আচম পুিঁচথ চলদখ তশাধ ত ব। 

ঠাকুর া া। হায় হায়, ততামার মদতা কািঁিা বয়দসর ত দলদকও ঋণ তশাধ 

করদত হয়! আর, এমন চ দনও ঋণদশাধ!—ঠাকুর, আজ নতুন উত্তদর হাওয়ায় 

ও পাদর কাদশর বদন তুউ চ দয়দ , এ পাদর ধাদনর তখদতর সবুদজ তিাখ 

এদকবাদর ডুচবদয় চ দল, চশউচলবন তথদক আকাদশ আজ পুদজার গন্ধ ৈদর 

উদঠদ , এরই মািখাদন ঐ ত দলচট আজ ঋণদশাদধর আদয়াজদন বদস তগদ —

এও চক িদে ত খা যায়? 

সন্ন্যাসী। বল কী, এর তিদয় সুন্দর চক আর চক ু আদ ! ঐ ত দলচটই ততা 

আজ সার ার বরপুত্র হদয় তািঁর তকাল উজ্জ্বল কদর বদসদ । চতচন তািঁর 

আকাদশর সমস্ত তসানার আদলা চ দয় ওদক বুদক তিদপ ধদরদ ন। আহা, আজ 

এই বালদকর ঋণদশাদধর মদতা এমন শুভ্র েুলচট চক তকাথাও েুদটদ —তিদয় 

ত দখা ততা! তলদখা, তলদখা বাবা, তুচম তলদখা, আচম ত চখ। তুচম প্ চির পর 

প্ চি চলখ , আর  ুচটর পর  ুচট পাে। ততামার এত  ুচটর আদয়াজন আমরা 

ততা পণ্ড করদত পারব না।  াও বাবা, একটা পুিঁচথ আমাদক  াও, আচমও 

চলচখ। এমন চ নটা সাথিক তহাক। 

ঠাকুর া া। আদ  আদ , িশমাটা টযািঁদক আদ , আচমও বদস যাই-না। 

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও চলখব। তস তবশ মজা হদব। 

চিতীয় বালক। হািঁ হািঁ, তস তবশ মজা হদব। 

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, ততামাদ র তয ৈাচর কষ্ট হদব। 
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সন্ন্যাসী। তসইজদনযই বদস তগচ । আজ আমরা সব মজা কদর কষ্ট করব। 

কী বল বাবা-সকল? আজ একটা চক ু কষ্ট না করদল আনন্দ হদে না। 

সকদল। ( হাততাচল চ য়া ) হািঁ হািঁ, নইদল মজা চকদসর! 

প্রথম বালক।  াও  াও, আমাদক একটা পুিঁচথ  াও। 

চিতীয় বালক। আমাদকও একটা  াও-না। 

উপনন্দ। ততামরা পারদব ততা ৈাই? 

প্রথম বালক। খুব পারব। তকন পারব না? 

উপনন্দ। শ্রান্ত হদব না ততা? 

চিতীয় বালক। কক খদনা না। 

উপনন্দ। খুব ধদর ধদর চলখদত হদব চকন্তু। 

প্রথম বালক। তা বুচি পাচর তন! আো, তুচম ত দখা। 

উপনন্দ। ৈুল থাকদল িলদব না। 

চিতীয় বালক। চকেু ৈুল থাকদব না। 

প্রথম বালক। এ তবশ মজা হদে। পুিঁচথ তশষ করব তদব  ােব। 

চিতীয় বালক। নইদল ওঠা হদব না। 

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকু িা, আজ তলখা তশষ কদর চ দয় তদব 

উপনন্দদক চনদয় তনৌদকা-বাি করদত যাব। তবশ মজা! 

ঠাকুর া া। 

গান 

চসনু্ধ ভৈরবী। ততওরা 

আনদন্দরই সাগর তথদক এদসদ  আজ বান 

 ািঁে ধ’তর আজ তবাস্ তর সবাই, টান্ তর সবাই টান্।  

তবািা যত তবািাই কচর 

করব তর পার দুদখর তরী, 

তুউদয়র ’পদর ধরব পাচে— 
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যায় যচ  যাক প্রাণ। 

তক ডাদক তর চপ ন হদত, তক কদর তর মানা? 

ৈদয়র কথা তক বদল আজ, ৈয় আদ  সব জানা। 

তকান্ শাদপ তকান্ গ্রদহর ত াদষ 

সুদখর ডাঙায় থাকব বদস?— 

পাদলর রচশ ধরব কচষ, 

িলব তগদয় গান। 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা! 

ঠাকুর া া। ( চজৈ কাচটয়া ) প্রৈু, তুচমও আমাদক পচরহাস করদব? 

সন্ন্যাসী। তুচম তয জগদত ঠাকু িা হদয়ই জেগ্রহণ কদর , ঈশ্বর সকদলর 

সদেই ততামার হাচসর সম্বন্ধ পাচতদয় চ দয় বদসদ ন, তস ততা তুচম লুচকদয় 

রাখদত পারদব না! ত াদটা ত াদটা ত দলগুচলর কাদ ও ধরা পদে , আর 

আমাদকই োিঁচক ত দব? 

ঠাকুর া া। ত দল-দৈালাদনাই তয আমার কাজ—তা ঠাকুর, তুচমও যচ  

ত দলর  দলই চৈদে যাও তা হদল কথা তনই। তা, কী আজ্ঞা কর!  

সন্ন্যাসী। আচম বলচ দলম ওই-দয গানটা গাইদল, ওটা আজ চঠক হল 

না। দুঃখ চনদয় ওই অতযন্ত টানাটাচনর কথাটা, ওটা আমার কাদন চঠক লাগদ  

না। দুঃখ ততা জগৎ ত দয়ই আদ , চকন্তু িার চ দক তিদয় ত দখা-না—টানাটাচনর 

ততা তকাদনা তিহারা ত খা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রৈাদতর মান রাখবার 

জদনয আমাদক আর-একটা গান গাইদত হল। 

ঠাকুর া া। ততামাদ র সে এইজনযই এত  াচম; ৈুল করদলও ৈুলদক 

সাথিক কদর ততাল। 

সন্ন্যাসী। 

গান 

লচলত। আোদঠকা 
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ততামার    তসানার থালায় সাজাব আজ 

দুদখর অশ্রুধার। 

  জননী তগা, গািঁথব ততামার 

গলার মুিাহার। 

  িন্দ্র সূযি পাদয়র কাদ  

  মালা হদয় জচেদয় আদ , 

ততামার    বুদক তশাৈা পাদব আমার 

দুদখর অলিংকার। 

  ধন ধানয ততামাচর ধন, 

কী করদব তা কও। 

  চ দত িাও ততা চ দয়া আমায়, 

চনদত িাও ততা লও। 

  দুঃখ আমার েদরর চজচনস, 

  খািঁচট রতন তুই ততা চিচনস-  

ততার       প্রসা  চ দয় তাদর চকচনস 

এ তমার অহিংকার। 

বাবা উপনন্দ, ততামার প্রৈুর কী নাম চ ল? 

উপনন্দ। সুরদসন। 

সন্ন্যাসী। সুরদসন! বীণািাযি! 

উপনন্দ। হািঁ ঠাকুর, তুচম তািঁদক জানদত? 

সন্ন্যাসী। আচম তািঁর বীণা শুনব আশা কদরই এখাদন এদসচ দলম। 

উপনন্দ। তািঁর চক এত খযাচত চ ল? 

ঠাকুর া া। চতচন চক এতবদো গুণী? তুচম তািঁর বাজনা তশানবার জদনযই 

এ ত দশ এদস ? তদব ততা আমরা তািঁদক চিচন চন! 

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা? 
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ঠাকুর া া। এখানকার রাজা ততা তকাদনাচ ন তািঁদক ডাদকন চন, িদেও 

ত দখন চন। তুচম তািঁর বীণা তকাথায় শুনদল? 

সন্ন্যাসী। ততামরা হয়দতা জান না, চবজয়াচ তয বদল একজন রাজা— 

ঠাকুর া া। বল কী ঠাকুর! আমরা অতযন্ত মুখি, গ্রাময, তাই বদল 

চবজয়াচ দতযর নাম জানব না এও চক হয়? চতচন তয আমাদ র িক্রবতিী সম্রাট। 

সন্ন্যাসী। তা হদব। তা, তসই তলাকচটর সৈায় একচ ন সুরদসন বীণা 

বাচজদয়চ দলন, তখন শুদনচ দলম। রাজা তািঁদক রাজধানীদত রাখবার জদনয 

অদনক তিষ্টা কদরও চক ুদতই পাদরন চন। 

ঠাকুর া া। হায় হায়, এতবদো তলাদকর আমরা তকাদনা আ র করদত 

পাচর চন! 

সন্ন্যাসী। আ র কর চন তাদত তািঁদক কমাদত পার চন, আদরা তািঁদক বদো 

কদর । ৈগবান তািঁদক চনদজর সৈায় তডদক চনদয়দ ন।—বাবা উপনন্দ, 

ততামার সদে তািঁর কী রকদম সম্বন্ধ হল? 

উপনন্দ। ত াদটা বয়দস আমরা বাপ মারা তগদল আচম অনয ত শ তথদক 

এই নগদর আশ্রদয়র জদনয এদসচ দলম। তসচ ন শ্রাবণমাদসর সকালদবলায় 

আকাশ তৈদঙ বৃচষ্ট পেচ ল, আচম তলাকনাদথর মচন্দদরর এক তকাদণ  ািঁোব 

বদল প্রদবশ করচ দলম। পুদরাচহত আমাদক তবাধ হয় নীি জাত মদন কদর 

তাচেদয় চ দলন। তসচ ন সকাদল তসইখাদন বদস আমার প্রৈু বীণা 

বাজাচেদলন। চতচন তখনই মচন্দর ত দে এদস আমার গলা জচেদয় ধরদলন; 

বলদলন, এদসা বাবা, আমার েদর এদসা। তসই চ ন তথদক ত দলর মদতা চতচন 

আমাদক কাদ  তরদখ মানুষ কদরদ ন; তলাদক তািঁদক কত কথা বদলদ , চতচন 

কান ত ন চন। আচম তািঁদক বদলচ দলম, প্রৈু, আমাদক বীণা বাজাদত তশখান, 

আচম তা হদল চক ু চক ু উপাজিন কদর আপনার হাদত চ দত পারব। চতচন 

বলদলন, বাবা, এ চব যা তপট ৈরাবার নয়; আমার আর-এক চব যা জানা 

আদ , তাই ততামাদক চশচখদয় চ চে। এই বদল আমাদক রঙ চ দয় চিত্র কদর 
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পুিঁচথ চলখদত চশচখদয়দ ন। যখন অতযন্ত অিল হদয় উঠত তখন চতচন মাদি 

মাদি চবদ দশ চগদয় বীণা বাচজদয় টাকা চনদয় আসদতন। এখাদন তািঁদক সকদল 

পাগল বদলই জানত। 

সন্ন্যাসী। সুরদসদনর বীণা শুনদত তপদলম না, চকন্তু বাবা উপনন্দ, ততামার 

কলযাদণ তািঁর আর-এক বীণা শুদন চনলুম, এর সুর তকাদনাচ ন ৈুলব না।—

বাবা, তলদখা,দলদখা। 

ত দলরা। ঐ তর, ঐ আসদ ! ঐ তর লখা,ঐ তর লক্ষ্মীদপিঁিা! 

ত ৌে 

লদেশ্বর। আ সবিনাশ! তযখানচটদত আচম তকৌদটা পুিঁদত তরদখচ লুম চঠক 

তসই জায়গাচটদতই তয উপনন্দ বদস তগদ ? আচম তৈদবচ দলম ত ািঁোটা তবাকা 

বুচি, তাই পদরর ঋণ শুধদত এদসদ ! তা ততা নয় ত খচ । পদরর োে ৈাঙাই 

ওর বযাবসা। আমার গজদমাচতর খবর তপদয়দ । একটা সন্ন্যাসীদকও তকাথা 

তথদক জুচটদয় এদনদ  ত খচ । সন্ন্যাসী হাত তিদল জায়গাটা তবর কদর 

ত দব।—উপনন্দ! 

উপনন্দ। কী? 

লদেশ্বর। ওঠ্ , ওঠ্ ঐ জায়গা তথদক! এখাদন কী করদত এদসচ স? 

উপনন্দ। অমন কদর তিাখ রাঙাও তকন? এ চক ততামার জায়গা নাচক? 

লদেশ্বর। এটা আমার জায়গা চক না তস তখািঁদজ ততামার  রকার কী তহ 

বাপু? ৈাচর তসয়ানা ত খচ ! তুচম বদো ৈাদলামানুষচট তসদজ আমার কাদ  

এদসচ দল! আচম বচল সচতযই বুচি প্রৈুর ঋণ-দশাধ করবার জদনযই ত ািঁোটা 

আমার কাদ  এদসদ —তকননা, তসটা রাজার আইদনও আদ — 

উপনন্দ। আচম ততা তসইজদনযই এখাদন পুিঁচথ চলখদত এদসচ । 

লদেশ্বর। তসইজদনযই এদস  বদট! আমার বয়স কত আন্দাজ কর  

বাপু! আচম চক চশশু! 

সন্ন্যাসী। তকন বাবা, তুচম কী সদন্দহ কর ? 
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লদেশ্বর। কী সদন্দহ করচ ! তুচম তা চক ু জান না! বদো সাধু! ৈণ্ড 

সন্ন্যাসী তকাথাকার! 

ঠাকুর া া। আদর, কী বচলস লখা, আমার ঠাকুদরর অপমান!  

উপনন্দ। এই রঙবাটা তনাো চ দয় ততামার মুখ গুিঁচেদয় ত ব না! টাকা 

হদয়দ  বদল অহিংকার! কাদক কী বলদত হয় জান না! 

সন্ন্যাসীর পশ্চাদত লদেশ্বদরর লুক্কায়ন 

সন্ন্যাসী। আদর,কর কী ঠাকুর া া! কর কী বাবা! লদেশ্বর ততামাদ র 

তিদয় তুর তবচশ মানুষ তিদন। তযমচন ত দখদ  অমচন ধরা পদে তগদ ! ৈণ্ড 

সন্ন্যাসী যাদক বদল! বাবা লদেশ্বর, এত ত দশর এত মানুষ ৈুচলদয় এদলম, 

ততামাদক তৈালাদত পারদলম না। 

লদেশ্বর। না, চঠক ঠাওরাদত পারচ  তন। হয়দতা ৈাদলা কচর চন। আবার 

শাপ ত দব চক কী করদব! চতনখানা জাহাজ এখদনা সমুদদ্র আদ । ( পাদয়র 

ধুলা লইয়া ) প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনদত পাচর চন। চবরূপপাদের মচন্দদর 

আমাদ র ওই চবকটানন্দ বদল একটা সন্ন্যাসী আদ , আচম বচল তসই ৈন্ডটাই 

বুচি— ঠাকু িা, তুচম এক কাজ কদরা। সন্ন্যাসীঠাকুরদক আমার েদর চনদয় 

যাও; আচম ওিঁদক চক ু চৈদে চ দয় ত ব। আচম িলদলম বদল। ততামরা 

এদগাও। 

ঠাকুর া া। ততামার বদো  য়া! ততামার েদরর এক মুদঠা িাল তনবার 

জদনয ঠাকুর সাত চসনু্ধ তপচরদয় এদসদ ন! 

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকু িা! এক মুদঠা িাল তযখাদন দুলিৈ তসখান তথদক 

তসচট চনদত হদব ভবচক! বাবা লদেশ্বর, িদলা ততামার েদর। 

লদেশ্বর। আচম পদর যাচে, ততামরা এদগাও। উপনন্দ, তুচম আদগ 

ওদঠা। ওদঠা, শীঘ্র ওদঠা বলচ , ততাদলা ততামার পুিঁচথপত্র। 

উপনন্দ। আো, তদব উঠদলম, চকন্তু ততামার সদে আমার তকাদনা সম্বন্ধ 

রইল না। 
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লদেশ্বর। না থাকদলই তয বািঁচি বাবা! আমার সম্বদন্ধ কাজ কী! এতচ ন 

ততা আমার তবশ িদল যাচেল। 

উপনন্দ। আচম তয ঋণ স্বীকার কদরচ দলম ততামার কাদ  এই অপমান 

সহয কদরই তার তথদক মুচি গ্রহণ করদলম। বাস্ , িুদক তগল। 

[ প্রস্থান 

লদেশ্বর। ওদর! সব তোেসওয়ার আদস তকাথা তথদক! রাজা আমার 

গজদমাচতর খবর তপদল নাচক! এর তিদয় উপনন্দ তয চ ল ৈাদলা! এখন কী 

কচর! ( সন্ন্যাসীদক ধচরয়া ) ঠাকুর, ততামার পাদয় ধচর, তুচম চঠক এইখানচটদত 

তবাদসা—এই-দয এইখাদন—আর-একটু বািঁ চ দক সদর এদসা—এই হদয়দ ! খুব 

তিদপ তবাদসা। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুচম তকাদনামদতই এখান 

তথদক উদঠা না। তা হদল আচম ততামাদক খুচশ কদর ত ব। 

ঠাকুর া া। আদর, লখা কদর কী! হঠাৎ তখদপ তগল নাচক! 

লদেশ্বর। ঠাকুর, আচম তদব একটু আোদল যাই। আমাদক ত খদলই 

রাজার টাকার কথা মদন পদে যায়। শত্রুরা লাচগদয়দ  আচম সব টাকা পুিঁদত 

তরদখচ —শুদন অবচধ রাজা তয কত জায়গায় কূপ খুিঁেদত আরভ কদরদ ন তার 

চঠকানা তনই। চজজ্ঞাসা করদল বদলন, প্রজাদ র জল ান করদ ন। তকান্ চ ন 

আমার চৈদটবাচের চৈত তকদট জল াদনর হুকুম হদব, তসই ৈদয় রাদত্র েুমুদত 

পাচর তন। 

[ প্রস্থান 

রাজ ূদতর প্রদবশ 

রাজ ূত। সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপচনই ততা অপূবিানন্দ? 

সন্ন্যাসী। তকউ তকউ আমাদক তাই বদলই ততা জাদন। 

রাজ ূত। আপনার অসামানয েমতার কথা িার চ দক রাষ্ট্র হদয় তগদ । 

আমাদ র মহারাজ তসামপাল আপনার সদে ত খা করদত ইো কদরন। 
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সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রচত  ৃচষ্টপাত করদবন তখনই আমাদক ত খদত 

পাদবন। 

রাজ ূত। আপচন তা হদল যচ  একবার— 

তসন্ন্যাসী। আচম একজদনর কাদ  প্রচতশ্রুত আচ  এইখাদনই আচম অিল 

হতয় বদস থাকব। অতএব আমার মদতা অচকঞ্চন অকমিণযদকও ততামার 

রাজার যচ  চবদশষ প্রদয়াজন থাদক তা হদল তািঁদক এইখাদনই আসদত হদব। 

রাজ ূত। রাদজা যান অচত চনকদটই, ঐখাদনই চতচন অদপো করদ ন— 

তসন্ন্যাসী। যচ  চনকদটই হয় তদব ততা তািঁর আসদত তকাদনা কষ্ট হদব না। 

রাজদুত। তয আজ্ঞা, তদব ঠাকুদরর ইো তািঁদক জানাই তগ। 

[ প্রস্থান 

ঠাকুর া া। প্রৈু, এখাদন রাজসমাগদমর সভাবনা হদয় এল—আচম তদব 

চব ায় হই। 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা, তুচম আমার চশশু বনু্ধগুচলদক চনদয় ততেণ আসর 

জচমদয় রাদখা, আচম তবচশ চবলম্ব করব না। 

ঠাকুর া া। রাজার উৎপাতই েটুক আর অরাজকতাই তহাক, আচম প্রৈুর 

িরণ  ােচ  তন। 

[ প্রস্থান 

 

লদেশ্বদরর প্রদবশ 

লদেশ্বর। ঠাকুর, তুচমই অপূবিানন্দ! তদব ততা বদো অপরাধ হদয় তগদ । 

আমাদক মাপ করদত হদব। 

সন্ন্যাসী। তুচম আমাদক ৈন্ড তপস্বী বদল  এই যচ  ততামার অপরাধ হয় 

আচম ততামাদক মাপ করদলম। 
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লদেশ্বর। বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করদত ততা সকদলই পাদর, তস োিঁচকদত 

আমার কী হদব! আমাদক একটা-চক ু ৈাদলারকম বর চ দত হদে। যখন 

ত খা তপদয়চ  তখন শুধু-হাদত চেরচ  তন। 

সন্ন্যাসী। কী বর িাই? 

লদেশ্বর। তলাদক যতটা মদন কদর ততটা নয়, তদব চকনা আমার 

অল্পস্বল্প চক ু জদমদ —তস অচত যৎসামানয—তাদত আমার মদনর আকাঙ্ক্ষা 

ততা চমটদ  না। শরৎকাল এদসদ , আর েদর বদস থাকদত পারচ  তন; এখন 

বাচণদজয তবদরাদত হদব। তকাথায় তগদল সুচবধা হদত পাদর আমাদক তসই 

সন্ধানচট বদল চ দত হদব; আমাদক আর তযন েুদর তবোদত না হয়।  

সন্ন্যসী। আচমও ততা তসই সন্ধাদনই আচ । 

লদেশ্বর। বল কী ঠাকুর! 

সন্ন্যাসী। আচম সতযই বলচ । 

লদেশ্বর। ওঃ, তদব তসই কথাটাই বদলা। বাবা, ততামারা আমাদ র 

তিদয়ও তসয়ানা। 

সন্ন্যাসী। তার সদন্দহ আদ ! 

লদেশ্বর। ( কাদ  তেিঁচষয়া বচসয়া মৃদুস্বদর ) সন্ধান চক ু তপদয় ? 

সন্ন্যাসী। চক ু তপদয়চ  ভবচক। নইদল এমন কদর েুদর তবোব তকন? 

লদেশ্বর। ( সন্ন্যাসীর পা িাচপয়া ধচরয়া ) বাবাঠাকুর, আর-একটু 

তখালসা কদর বদলা। ততামার পা  ুিঁদয় বলচ  আচমও ততামাদক এদকবাদর 

োিঁচক ত ব না। কী খুিঁজ  বদলা ততা, আচম কাউদক বলব না। 

সন্ন্যাসী। তদব তশান। লক্ষ্মী তয তসানার পদ্মচটর উপদর পা দুখাচন রাদখন 

আচম তসই পদ্মচটর তখািঁদজ আচ ।  

লদেশ্বর। ও বাবা, তস ততা কম কথা নয়! তা হদল তয এদকবাদর সকল 

লযাঠাই তিাদক। ঠাকুর, তৈদব তৈদব এ ততা তুচম আো বুচি ঠাওদর ! তকদনা 

গচতদক পদ্মচট যচ  তজাগাে কদর আন তা হদল লক্ষ্মীদক আর ততামার খুিঁজদত 

হদব না, লক্ষ্মীই ততামাদক খুিঁদজ তবোদবন! এ নইদল আমাদ র িঞ্চলা 
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ঠাকরুনচটদক ততা জব্দ করবার তজা তনই। ততামার কাদ  তািঁর পা দুখাচনই 

বািঁধা থাকদব। তা, তুচম সন্ন্যাসীমানুষ, একলা তপদর উঠদব? এদত ততা 

খরিপত্র আদ । এক কাজ কদরা-না বাবা, আমরা ৈাদগ বযাবসা কচর। 

সন্ন্যাসী। তা হদল ততামাদক তয সন্ন্যাসী হদত হদব। বহুকাল তসানা  ুিঁদতই 

পাদব না। 

লদেশ্বর। তস তয শি কথা। 

সন্ন্যাসী। সব বযাবসা যচ   ােদত পার তদবই এ বযাবসা িলদব। 

লদেশ্বর। তশষকাদল দু কূল যাদব না ততা? যচ  এদকবাদর োিঁচকদত না 

পচে তা হদল ততামার তলচপ বদয় ততামার চপ ন চপ ন িলদত রাচজ আচ । 

সচতয বলচ  ঠাকুর, কাদরা কথায় বদো সহদজ চবশ্বাস কচর তন; চকন্তু ততামার 

কথাটা তকমন মদন লাগদ । আো! আো রাচজ! ততামার তিলাই হব!—ঐ 

তর, রাজা আসদ ! আচম তদব একটু আোদল  ািঁোই তগ। 

বন্দীগদণর গান 

চমশ্র কানাো। িািঁপতাল 

রাজরাদজন্দ্র জয় জয়তু জয় তহ! 

বযাপ্ত পরতাপ তব চবশ্বময় তহ! 

দুষ্ট ল লন তব  ণ্ড ৈয়কারী, 

শত্রুজন পিহর  ৃপ্ত তরবারী, 

সিংকটশরণয তুচম ভ নযদুখহারী— 

মুি-অবদরাধ তব অৈুয য় তহ! 

 

রাজার প্রদবশ 

রাজা। প্রণাম হই ঠাকুর! 

সন্ন্যাসী। জয় তহাক! কী বাসনা ততামার? 
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রাজা। তস কথা চনশ্চয় ততামার অদগাির তনই। আচম অখণ্ড রাদজযর 

অধীশ্বর হদত িাই প্রৈু! 

সন্ন্যাসী। তা হদল তগাো তথদক শুরু কদরা। ততামার খণ্ডরাজযচট ত দে 

 াও। 

রাজা। পচরহাস নয় ঠাকুর! চবজয়াচ দতযর প্রতাপ আমার অসহয তবাধ 

হয়, আচম তার সামন্ত হদয় থাকদত পারব না। 

সন্ন্যাসী। রাজন্ , তদব সতয কথা বচল, আমার পদেও তস বযচি অসহয 

হদয় উদঠদ । 

রাজা। বল কী ঠাকুর?  

সন্ন্যাসী। এক বণিও চমথযা বলচ  তন। তাদক বশ করবার জদনযই আচম 

মন্ত্রসাধনা করচ । 

রাজা। তাই তুচম সন্ন্যাসী হদয় ? 

সন্ন্যাসী। তাই বদট। 

রাজা। মদন্ত্র চসচিলাৈ হদব? 

সন্ন্যাসী। অসভব নয়। 

রাজা। তা হদল ঠাকুর, আমার কথা মদন তরদখা। তুচম যা িাও আচম 

ততামাদক ত ব। যচ  তস বশ মাদন তা হদল আমার কাদ  যচ — 

সন্ন্যাসী। তা তবশ, তসই িক্রবতিী-সম্রাটদক আচম ততামার সৈায় ধদর 

আনব। 

রাজা। চকন্তু, চবলম্ব করদত ইো করদ  না। শরৎকাল এদসদ —

সকালদবলা উদঠ তবতচসনীর জদলর উপর যখন আচশ্বদনর তরৌদ্র পদে তখন 

আমার ভসনযসামন্ত চনদয় চ গ চবজদয় তবচরদয় পেদত ইদে কদর। যচ  

আশীবিা  কর তা হদল— 

সন্ন্যাসী। তকাদনা প্রদয়াজন তনই; শরৎকাদলই আচম তাদক ততামার কাদ  

সমপিণ করব, এই ততা উপযুি কাল। তুচম তাদক চনদয় কী করদব? 
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রাজা। আমার একটা তকাদনা কাদজ লাচগদয় ত ব—তার অহিংকার  ূর 

করদত হদব। 

সন্ন্যাসী। এ ততা খুব ৈাদলা কথা। যচ  তার অহিংকার িূণি করদত পার 

তা হদল ৈাচর খুচশ হব। 

রাজা। ঠাকুর, িদলা আমার রাজৈবদন। 

সন্ন্যাসী। তসচট পারচ  তন। আমার  দলর তলাকদ র অদপোয় আচ । 

তুচম যাও বাবা! আমার জদনয চকেু তৈদবা না। ততামার মদনর বাসনা তয 

আমাদক বযি কদর বদল  এদত আমার ৈাচর আনন্দ হদে। চবজয়াচ দতযর 

তয এত শত্রু জদম উদঠদ  তা ততা আচম জানদতম না। 

রাজা। তদব চব ায় হই। প্রণাম! 

[ প্রস্থান 

( পুনশ্চ চেচরয়া আচসয়া ) আো ঠাকুর, তুচম ততা চবজয়াচ দতযদক জান, সতয 

কদর বদলা ত চখ, তলাদক তার সম্বদন্ধ যতটা রটনা কদর ততটা চক সতয? 

সন্ন্যাসী। চক ুমাত্র না। তলাদক তাদক একটা মস্ত রাজা বদল মদন কদর—

চকন্তু তস চনতান্তই সাধারণ মানুদষর মদতা। তার সাজসজ্জা ত দখই তলাদক 

ৈুদল তগদ । 

রাজা। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা! আচমও তাই ঠাউদরচ দলম। অযািঁ! 

চনতান্তই সাধারণ মানুষ! 

সন্ন্যাসী। আমার ইদে আদ  আচম তাদক তসইদট আো কদর বুচিদয় 

ত ব। তস তয রাজার তপাশাক প’তর োিঁচক চ দয় অনয পািঁি জদনর তিদয় 

চনদজদক মস্ত একটা-চক ু বদল মদন কদর আচম তার তসই ৈুলটা এদকবাদর 

েুচিদয় ত ব। 

রাজা। তাই চ দয়া ঠাকুর, তাই চ দয়া। 

সন্ন্যাসী। তার ৈণ্ডাচম আমার কাদ  ততা চক ু ুাকা তনই। ভবশাখ-জ্জযষ্ঠ 

মাদস প্রথম বৃচষ্ট হদল পর বীজ তবানবার আদগ তার রাদজয একটা মদহাৎসব 

হয়। তসচ ন সব িাচষ গৃহদস্থরা বদন চগদয় সীতার পূজা ক’তর সকদল চমদল 
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বনদৈাজন কদর। তসই িাষাদ র সদে এক সদে পাত তপদে খাবার জদনয 

চবজয়াচ দতযর প্রাণটা কািঁদ । রাজাই তহাক আর যাই তহাক, চৈতদর তয িাষাটা 

আদ  তসটা 

যাদব তকাথায়? তসবাদর ততা তস রাজদবশ ত দে ওদ র সদে বদস যাবার জদনয 

তখদপ উদঠচ ল। চকন্তু ওর মন্ত্রী আর িাকর-বাকরদ র মদন রাজাচগচরর উচ্চ 

ৈাব ওর তিদয় অদনক তবচশ আদ । তারা হাদত পাদয় ধদর বলদল, এ কখদনাই 

হদত পাদর না। অথিাৎ, তাদ র এই ৈয়টা আদ  তয, ঐ  দ্মদবশটা খুদল 

তেলদলই আসল মানুষটা ধরা পদে যাদব। এইজদনয চবজয়াচ দতযদক চনদয় 

তারা বদো ৈদয় ৈদয়ই থাদক—তকান্ চ ন তার সমস্ত োিঁস হদয় যায় এই এক 

চবষম ৈাবনা। 

রাজা। ঠাকুর, তুচম সব োিঁস কদর  াও। ও তয চমদথয রাজা, ৈুদয়া রাজা, 

তস তযন আর  াপা না থাদক। ওর বদো অহিংকার হদয়দ । 

সন্ন্যাসী। আচম ততা তসই তিষ্টাদতই আচ । তুচম চনচশ্চন্ত থাদকা, যতেণ 

না আমার অচৈপ্রায় চসি হয় আচম সহদজ  ােব না। 

রাজা। প্রণাম। 

[ প্রস্থান 

উপনদন্দর প্রদবশ 

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মদনর ৈার ততা তগল না! 

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা? 

উপনন্দ। মদন কদরচ দলম, লদেশ্বর যখন আমাদক অপমান কদরদ  

তখন ওর কাদ  আচম আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুিঁচথপত্র চনদয় েদর 

চেদর চগদয়চ দলম। তসখাদন আমার প্রৈুর বীণাচট চনদয় তার ধুদলা িােদত 

চগদয় তারগুচল তবদজ উঠল—অমচন আমার মনটার চৈতর তয তকমন হল তস 

আচম বলদত পাচর তন। তসই বীণার কাদ  লুচটদয় পদে বুক তেদট আমার 

তিাদখর জল পেদত লাগল। মদন হল আমার প্রৈুর কাদ  আচম অপরাধ 
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কদরচ । লদেশ্বদরর কাদ  আমার প্রৈু ঋণী হদয় রইদলন, আর আচম চনচশ্চন্ত 

হদয় আচ ! ঠাকুর, এ ততা আমার তকাদনামদতই সহয হদে না। ইো করদ , 

আমার প্রৈুর জদনয আজ আচম অসাধয চক ু একটা কচর। আচম ততামাদক 

চমথযা বলচ  তন, তািঁর ঋণ তশাধ করদত যচ  আজ প্রাণ চ দত পাচর তা হদল 

আমার খুব আনন্দ হদব—মদন হদব, আজদকর এই সুন্দর শরদতর চ ন আমার 

পদে সাথিক হল। 

সন্ন্যাসী। বাবা, তুচম যা বল  সতযই বল । 

উপনন্দ। ঠাকুর, তুচম ততা অদনক ত শ েুদর , আমার মদতা 

অকমিণযদকও হাজার কাষিাপণ চ দয় চকনদত পাদরন এমন মহাত্মা তকউ 

আদ ন? তা হদলই ঋণটা তশাধ হদয় যায়। এ নগদর যচ  তিষ্টা কচর তা হদল 

বালক বদল, ত াদটা জাত বদল, সকদল আমাদক খুব কম  াম ত দব।  

সন্ন্যাসী। না বাবা, ততামার মূলয এখাদন তকউ বুিদব না। আচম ৈাবচ  

কী, চযচন ততামার প্রৈুদক অতযন্ত আ র করদতন তসই চবজয়াচ তয বদল 

রাজাটার কাদ  তগদল তকমন হয়? 

উপনন্দ। চবজয়াচ তয? চতচন তয আমাদ র সম্রাট! 

সন্ন্যাসী। তাই নাচক? 

উপনন্দ। তুচম জান না বুচি? 

সন্ন্যাসী। তা, হদব। নাহয় তাই হল। 

উপনন্দ। আমার মদতা ত দলদক চতচন চক  াম চ দয় চকনদবন?  

সন্ন্যাসী। বাবা, চবনামূদলয তকনবার মদতা েমতা তািঁর যচ  থাদক তা হদল 

চবনা মূদলযই চকনদবন। চকন্তু ততামার ঋণটুকু তশাধ কদর না চ দত পারদল 

তািঁর এত ঋণ জমদব তয তািঁর রাজৈাণ্ডার লচজ্জত হদব, এ আচম ততামাদক 

সতযই বলচ । 

উপনন্দ। ঠাকুর, এও চক সভব? 
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সন্ন্যাসী। বাবা, জগদত তকবল চক এক লদেশ্বরই সভব? তার তিদয় বদো 

সভাবনা চক আর-চক ুই তনই? 

উপনন্দ। আো, যচ  তস সভব হয় ততা হদব, চকন্তু আচম ততচ ন 

পুিঁচথগুচল নকল কদর চক ু চক ু তশাধ করদত থাচক; নইদল আমার মদন বদো 

গ্লাচন হদে। 

সন্ন্যাসী। চঠক কথা বদল  বাবা। তবািা মাথায় তুদল নাও, কাদরা 

প্রতযাশায় তেদল তরদখ সময় বইদয় চ দয়া না। 

উপনন্দ। তা হদল িলদলম ঠাকুর। ততামার কথা শুদন আচম মদন কত তয 

বল তপদয়চ  তস আচম বদল উঠদত পাচর তন। 

সন্ন্যাসী। ততামাদক ত দখ আচমও তয কত বললাৈ কদরচ  তস কথা তকমন 

কদর বুিদব? এক কাজ কদরা বাবা, আমার তখলার  লচট তৈদঙ চগদয়দ , 

আবার তাদ র সকলদক তডদক চনদয় এদসা তগ। 

উপনন্দ। তা আনচ । চকন্তু ঠাকুর, ততামার  লচটদক আমার পুিঁচথ নকল 

করার কাদজ লাগাদল িলদব না। তারা আমার সব নষ্ট কদর ত য়; এত খুচশ 

হদয় কদর তয বারণ করদতও পাচর তন। 

[ প্রস্থান 

লদেশ্বদরর প্রদবশ 

লদেশ্বর। ঠাকুর, অদনক তৈদব ত খদলম—পারব না। ততামার তিলা হওয়া 

আমার কমি নয়। যা তপদয়চ  তা অদনক দুঃদখ তপদয়চ , ততামার এক কথায় 

সব ত দে ুদে চ দয় তশষকাদল হায় হায় কদর মরব! আমার তবচশ আশায় 

কাজ তনই। 

সন্ন্যাসী। তস কথাটা বুিদলই হল। 

লদেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখাচন উঠদত হদে। 

সন্ন্যাসী। ( উচঠয়া ) তা হদল ততামার কা  তথদক  ুচট পাওয়া তগল! 
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লদেশ্বর। ( মাচট ও শুষ্কপত্র সরাইয়া তকৌটা বাচহর কচরয়া ) ঠাকুর, 

এইটুকুর জদনয আজ সকাল তথদক সমস্ত চহসাব-চকতাব তেদল তরদখ এই 

জায়গাটার িার চ দক ৈূদতর মদতা েুদর তবচেদয়চ । এই তয গজদমাচত, এ 

আচম ততামাদকই আজ প্রথম ত খাদলম; আজ পযিন্ত তকবলই এটাদক লুচকদয় 

লুচকদয় তবচেদয়চ ; ততামাদক ত খাদত তপদর মনটা তবু একটু হালকা হল। ( 

সন্ন্যাসীর হাদতর কাদ  অগ্রসর কচরয়াই, তাোতাচে চেরাইয়া লইয়া )—না, 

হল না! ততামাদক তয এত চবশ্বাস করদলম, তবু এ চজচনস একচটবার ততামার 

হাদত তুদল চ ই এমন শচি আমার তনই। এই তয আদলাদত এটাদক তুদল 

ধদরচ , আমার বুদকর চৈতদর তযন গুর গগুর্ করদ । আো ঠাকুর, চবজয়াচ তয 

তকমন তলাক বদলা ততা। তাদক চবচক্র করদত তগদল তস ততা  াম না চ দয় এটা 

আমার কা  তথদক তজার কদর তকদে তনদব না? আমার ঐ এক মুশচকল 

হদয়দ । আচম এটা তবিদতও পারচ  তন, রাখদতও পারচ  তন, এর জদনয 

আমার রাদত্র েুম হয় না। চবজয়াচ তযদক তুচম চবশ্বাস কর?  

সন্ন্যাসী। সব সমদয়ই চক তাদক চবশ্বাস করা যায়? 

লদেশ্বর। তসই ততা মুশচকদলর কথা। আচম ত খচ  এটা মাচটদতই তপািঁতা 

থাকদব। হঠাৎ তকান্ চ ন মদর যাব, তকউ সন্ধানও পাদব না। 

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ওই মাচটই সব োিঁচক চ দয় তনদব। 

ততামাদকও তনদব, আমাদকও তনদব। 

লদেশ্বর। তা চনক তগ! চকন্তু, আমার তকবলই ৈাবনা হয়, আচম মদর তগদল 

পর তকাথা তথদক তক এদস হঠাৎ হয়দতা খুিঁেদত খুিঁেদত ওটা তপদয় যাদব। 

যাই তহাক ঠাকুর, চকন্তু ততামার মুদখ ওই তসানার পদ্মর কথাটা আমার কাদ  

বদো ৈাদলা লাগল। আমার তকমন মদন হদে, ওটা তুচম হয়দতা খুিঁদজ তবর 

করদত পারদব। চকন্তু, তা তহাক তগ, আচম ততামার তিলা হদত পারব না। 

প্রণাম। 

[ প্রস্থান 
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ঠাকুর া ার প্রদবশ 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা, আজ অদনক চ ন পদর একচট কথা খুব ্পষষ্ট বুিদত 

তপদরচ —তসচট ততামাদক খুদল না বদল থাকদত পারচ  তন। 

ঠাকুর া া। আমার প্রচত ঠাকুদরর বদো  য়া। 

সন্ন্যাসী। আচম অদনক চ ন তৈদবচ  জগৎ এমন আশ্চযি সুন্দর তকন। 

চক ুই তৈদব পাই চন। আজ ্পষষ্ট প্রতযে ত খদত পাচে—জগৎ আনদন্দর ঋণ 

তশাধ করদ । বদো সহদজ করদ  না, চনদজর সমস্ত শচি চ দয় সমস্ত তযাগ 

কদর করদ । তসইজদনযই ধাদনর তখত এমন সবুজ ঐশ্বদযি ৈদর উদঠদ , 

তবতচসনীর চনমিল জল এমন কানায় কানায় পচরপূণি! তকাথাও সাধনার 

এতটুকু চবশ্রাম তনই, তসইজদনযই এত তসৌন্দযি! 

ঠাকুর া া। এক চ দক অনন্ত ৈাণ্ডার তথদক চতচন তকবলই তুদল চ দেন, 

আর-এক চ দক কচঠন দুঃদখ তারই তশাধ িলদ । তসই দুঃদখর আনন্দ এবিং 

তসৌন্দযি তয কী তস কথা ততামার কাদ  পূদবিই শুদনচ । প্রৈু, তকবল এই দুঃদখর 

তজাদরই পাওয়ার সদে ত ওয়ার ওজন তবশ সমান তথদক যাদে, চমলনচট 

এমন সুন্দর হদয় উদঠদ । 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা, তযখাদন আলসয, তযখাদন কৃপণতা, তযখাদনই 

ঋণদশাদধ চুল পদে যাদে, তসইখাদনই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অবযবস্থা। 

ঠাকুর া া। তসইখাদনই তয এক পদে কম পদে যায়, অনয পদের সদে 

চমলন পুদরা হদত পায় না। 

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানদবর মতিদলাদক আদসন তখন দুঃচখনী হদয়ই 

আদসন; তািঁর তসই সাধনার তপচস্বনীদবদশই ৈগবান মুগ্ধ হদয় আদ ন; শত 

দুঃদখরই  দল তািঁর তসানার পদ্ম সিংসাদর েুদট উদঠদ , তস খবরচট আজ ওই 

উপনদন্দর কা  তথদক তপদয়চ । 

লদেশ্বদরর প্রদবশ 

লদেশ্বর। ততামরা িুচপিুচপ দুচটদত কী পরামশি কর ?  
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সন্ন্যাসী। আমাদ র তসই তসানার পদদ্মর পরামশি। 

লদেশ্বর। অযািঁ! এরই মদধয ঠাকু িার কাদ  সমস্ত োিঁস কদর বদস আ ? 

বাবা, তুচম এই বযাবসাবুচি চনদয় তসানার পদ্মর আম াচন করদব? তদবই 

হদয়দ ! তুচম তযই মদন করদল আচম রাচজ হদলম না অমচন তাোতাচে অনয 

অিংশী ার খুিঁজদত তলদগ তগ ! চকন্তু, এ-সব চক ঠাকু িার কমি? ওিঁর পুিঁচজই বা 

কী? 

সন্ন্যাসী। তুচম খবর পাও চন। চকন্তু, এদকবাদর পুিঁচজ তনই তা নয়। চৈতদর 

চৈতদর জচমদয়দ । 

লদেশ্বর। ( ঠাকুর া ার চপঠ িাপোইয়া ) সচতয নাচক ঠাকু িা? বদো 

ততা োিঁচক চ দয় আস । ততামাদক ততা চিনদতম না। তলাদক আমাদকই সদন্দহ 

কদর, ততামাদক ততা স্বয়িং রাজাও সদন্দহ কদর না—তা হদল এত চ দন 

খানাতল্লাচশ পদে তযত। আচম ততা,  া া, গুপ্তিদরর ৈদয় েদর িাকর-বাকর 

রাচখ তন। 

ঠাকুর া া। তদব তয আজ সকাদল ত দল তাোবার তবলায় ঊর্ধ্িস্বদর 

তিাদব-দতওয়াচর-চগর গধাচরলালদক হািঁক পােচ দল? 

লদেশ্বর। যখন চনশ্চয় জাচন হািঁক পােদলও তকউ আসদব না, তখন 

ঊর্ধ্িস্বদরর তজাদরই আসর গরম কদর তুলদত হয়। চকন্তু, 

বদল ততা ৈাদলা করদলম না। মানুদষর সদে কথা কবার ততা চবপ ই ঐ। 

তসইজদনযই কাদরা কাদ  তেিঁচস তন। ত দখা  া া, োিঁস কদর চ দয়া না। 

ঠাকুর া া। ৈয় তনই ততামার। 

লদেশ্বর। ৈয় না থাকদলও তবু ৈয় তোদি কই? যা তহাক ঠাকুর, একা 

ঠাকু িাদক চনদয় অতবদো কাজটা িলদব না। আমরা নাহয় চতন জদনই 

অিংশী ার হব। ঠাকু িা আমাদক োিঁচক চ দয় চজদত তনদব তসচট হদে না। আো 

ঠাকুর, তদব আচমও ততামার তিলা হদত রাচজ হদলম।—ওই-দয িািঁদক িািঁদক 

মানুষ আসদ । ঐ ত খ  না  ূদর? আকাদশ তয ধুদলা উচেদয় চ দয়দ ! সবাই 

খবর তপদয়দ  স্বামী অপূিবানন্দ এদসদ ন। এবার পাদয়র ধুদলা চনদয় ততামার 
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পাদয়র ততদলা হািঁটু পযিন্ত খইদয় ত দব। যাই তহাক, তুচম তযরকম আলগা 

মানুষ ত খচ , তসই কথাটা আর কাদরা কাদ  োিঁস তকাদরা না—অিংশী ার আর 

বাচেদয়া না। চকন্তু ঠাকু িা, লাৈ-দলাকসাদনর িুিঁচক ততামাদকও চনদত হদব; 

অিংশী ার হদলই হয় না; সব কথা তৈদব ত দখা। 

[ প্রস্থান 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা, আর ততা ত চর করদল িলদব না। তলাকজন জুটদত 

আরভ কদরদ , ‘পুত্র  াও’ ‘ধন  াও’ কদর আমাদক এদকবাদর মাচট কদর 

ত দব। ত দলগুচলদক এইদবলা ডাদকা। তারা ধন িায় না, পুত্র িায় না, তাদ র 

সদে তখলা জুদে চ দলই পুত্রধদনর কাঙালরা আমাদক তযাগ করদব। 

ঠাকুর া া। ত দলদ র আর ডাকদত হদব না। ঐ-দয আওয়াজ পাওয়া 

যাদে। এল বদল। 

লদেশ্বদরর পুনঃপ্রদবশ 

লদেশ্বর। না বাবা, আচম পারব না! ৈাদলা বুিদত পারচ  তন। ও-সব 

আমার কাজ তনই—আমার যা আদ  তসই ৈাদলা। চকন্তু, তুচম আমাদক কী তযন 

মন্ত্র কদর ! ততামার কা  তথদক না পালাদল আমার ততা রদে তনই। তুচম 

ঠাকু িাদক চনদয়ই কারবার কদরা, আচম িলদলম। 

[ দ্রুত প্রস্থান 

ত দলদ র প্রদবশ 

ত দলরা। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর! 

সন্ন্যাসী। কী বাবা! 

ত দলরা। তুচম আমাদ র চনদয় তখদলা। 

সন্ন্যাসী। তস চক হয় বাবা? আমার চক তস েমতা আদ ? ততামরা আমাদক 

চনদয় তখলাও। 

ত দলরা। কী তখলা তখলদব? 

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদ াৎসব তখলব। 
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প্রথম বালক। তস তবশ হদব। 

চিতীয় বালক। তস তবশ মজা হদব। 

তৃতীয় বালক। তস কী তখলা ঠাকুর? 

িতুথি বালক। তস তকমন কদর তখলদত হয়? 

সন্ন্যাসী। তদব এক কাজ কদরা। ওই কাশবন তথদক কাশ তুদল চনদয় 

এদসা। আিঁিল ৈদর ধাদনর মঞ্জরী আনদত হদব। আর, ততামরা আজ 

চশউচলেুদলর মালা তগিঁদথ ঐখাদন তেদল তরদখ তগ , তসগুচল চনদয় এদসা। 

প্রথম বালক। কী করদত হদব ঠাকুর? 

সন্ন্যাসী। আমাদক ততামরা সাচজদয় ত দব—আচম হব শারদ াৎসদবর 

পুদরাচহত। 

সকদল। ( হাততাচল চ য়া ) হািঁ, হািঁ, হািঁ! তস বদো মজাই হদব। 

 

কাশগুে প্রৈৃচত আচনয়া ত দলরা সকদল চমচলয়া 

সন্ন্যাসীদক সাজাইদত প্রবৃত্ত হইল 

এক ল তলাদকর প্রদবশ 

প্রথম বযচি। ওদর ত ািঁোগুদলা, সন্ন্যাসী তকাথায় তগল তর? 

চিতীয় বযচি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই? 

বালকগণ। এই-দয আমাদ র সন্ন্যাসী। 

প্রথম বযচি। ও ততা ততাদ র তখলার সন্ন্যাসী! সচতযকার সন্ন্যাসী তকাথায় 

তগদলন? 

সন্ন্যাসী। সচতযকার সন্ন্যাসী চক সহদজ তমদল? আচম এই ত দলদ র সদে 

চমদল সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী তখলচ । 

প্রথম বযচি। ও ততামার কী রকম তখলা গা! 

চিতীয় বযচি। ওদত তয অপরাধ হদব। 

তৃতীয় বযচি। তেদলা তেদলা, ততামার জটা তেদলা। 
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িতুথি বযচি। ত দখা-না, আবার তগরুয়া পদরদ ! 

সন্ন্যাসী। জটাও তেলব, তগরুয়াও  ােব, সবই হদব, তখলাটা সমূ্পণি হদয় 

যাক। 

প্রথম বযচি। তদব তয আমাদ র তক একজন বলদল তকাথাকার তকান্ 

একজন স্বামী এদসদ ! 

সন্ন্যাসী। যচ  বা এদস থাদক তাদক চ দয় ততামাদ র তকাদনা কাজ হদব 

না। 

চিতীয় বযচি। তকন? তস ৈণ্ড নাচক? 

সন্ন্যাসী। তা নয় ততা কী? 

তৃতীয় বযচি। বাবা, ততামার তিহারাচট চকন্তু ৈাদলা। তুচম মন্ত্রতন্ত্র চক ু 

চশদখ ? 

সন্ন্যাসী। তশখবার ইো ততা আদ , চকন্তু তশখায় তক?  

তৃতীয় বযচি। একচট তলাক আদ  বাবা—তস থাদক ভৈরবপুদর, তলাকটা 

তবতালচসি। একচট তলাদকর ত দল মারা যাচেল, তার বাপ এদস ধদর 

পেদতই তলাকটা করদল কী, তসই ত দলটার প্রাণপুরুষদক একটা তনকদে 

বাদের মদধয িালান কদর চ দল। বলদল চবশ্বাস করদব না—ত দলটা তমাল বদট, 

চকন্তু তনকদেটা আজও চ চবয তবিঁদি আদ । না, হাস  কী? আমার সম্বন্ধী 

স্বিদে ত দখ এদসদ । তসই তনকদেটাদক মারদত তগদল বাপ লাচঠ হাদত  ুদট 

আদস। তাদক দু তবলা  াগল খাইদয় তলাকটা েতুর হদয় তগল। চবদ য চশখদত 

িাও ততা তসই সন্ন্যাসীর কাদ  যাও। 

প্রথম বযচি। ওদর িল্ তর, তবলা হদয় তগল। সন্ন্যাসী-েন্ন্যাসী সব চমদথয। 

তস কথা আচম ততা তখনই বদলচ দলম। আজকালকার চ দন চক আর তসরকম 

তযাগবল আদ ! 

চিতীয় বযচি। তস ততা সচতয। চকন্তু আমাদক তয কালুর মা বলদল, তার 

ৈাগদন চনদজর িদে ত দখ এদসদ , সন্ন্যাসী এক টান গািঁজা তটদন কলদকটা 
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তযমচন উপুে করদল অমচন তার মদধয তথদক এক ৈািঁে ম  আর একটা আস্ত 

মোর মাথার খুচল তবচরদয় পেল! 

তৃতীয় বযচি। বল কী, চনদজর িদে ত দখদ ? 

চিতীয় বযচি। হািঁ তর, চনদজর িদে ভবচক। 

তৃতীয় বযচি। আদ  তর আদ ,চসিপুরুষ আদ । ৈাদগয যচ  থাদক, তদব 

ততা  শিন পাব। তা, িল্ -না ৈাই, তকান্ চ দক তগল একবার ত দখ আচস তগ। 

[প্রস্থান 

সন্ন্যাসী। ( বালকদ র প্রচত ) বাবা, আজ তয ততামাদ র সব তসানার 

রদঙর কাপে পরদত হদব। 

ত দলরা। তসানার রদঙর কাপে তকন ঠাকুর? 

সন্ন্যাসী। বাইদর তয আজ তসানা তুদল চ দয়দ । তারই সদে আমাদ রও 

আজ অন্তদর বাইদর চমদল তযদত হদব ততা, নইদল এই শরদতর উৎসদব আমরা 

তযাগ চ দত পারব কী কদর? আজ এই আদলার সদে আকাদশর সদে চমলব 

বদলই ততা উৎসব। 

ত দলরা। তসানার রদঙর কাপে তকাথায় পাব ঠাকুর? 

সন্ন্যাসী। ঐ তবতচসনীর ধার চ দয় যাও। তযখাদন বটতলায় তপাদো 

মচন্দরটা আদ  তসই মচন্দরটায় সমস্ত সাজাদনা আদ । ঠাকু িা, তুচম এদ র 

সাচজদয় আদনা তগ। 

ঠাকুর া া। তদব িদলা সবাই। 

[প্রস্থান 

সন্ন্যাসী। 

গান 

রামদকচল। কাওয়াচল 

নবকুন্দধবল ল-সুশীতলা 

অচতসুচনমিল সুখসমুজ্জ্বলা 
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শুৈ-সুবণি-আসদন-অিঞ্চলা! 

চস্মত-উ য়ারুণ-চকরণ-চবলাচসনী 

পূণিচসতািংশু-চবৈাস-চবকাচশনী 

নন্দনলক্ষ্মী সুমেল! 

 

লদেশ্বদরর প্রদবশ 

লদেশ্বর। ত দখা ঠাকুর, ততামার মন্তর যচ  চেচরদয় না নাও ততা ৈাদলা হদব 

না বলচ ! কী মুশচকদলই তেদল ! আমার চহদসদবর খাতা মাচট হদয় তগল! 

একবার মনটা বদল যাই তসানার পদ্মর তখািঁদজ, আবার বচল থাক তগ ও-সব 

বাদজ কথা! একবার মদন ৈাচব এবার বুচি তদব ঠাকু িাই চজতদলবা, আবার 

ৈাচব মরুক তগ ঠাকু িা! চকন্তু, এ ততা ৈাদলা কথা নয়! তিলা-ধরা বযাবসা 

ত খচ  ততামার। চকন্তু, তস হদব না, তকাদনামদতই হদব না! িুপ কদর হাস  

কী? আচম বলচ  আমাদক পারদব না—আমার শি হাে! লদেশ্বর তকাদনাচ ন 

ততামার তিলাচগচরদত চৈেদব না। 

[ প্রস্থান 

েুল লইয়া ত দলদ র প্রদবশ 

সন্ন্যাসী। এবার অেিয সাজাদনা যাক। এ তয টগর, এই বুচি মালতী, 

তশোচলকাও অদনক এদন  ত খচ ! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার 

সব  ািঁোও। একবার পূবি আকাদশ  ািঁচেদয় তব মন্ত্র পদে চনই। 

তব মন্ত্র 

অচে দুঃদখাচিতজ্সযব সুপ্রসদন্ন্ কনীচনদক। 

আিংদি িাদ গণিং নাচস্ত ঋৈূনািং তচন্ন্দবাধত। 

কনকাৈাচন বাসািংচস অহতাচন চনদবাধত। 

অন্ন্মশ্নীত মৃজ মীত অহিং তবা জীবনপ্র ঃ। 
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এতা বািঃ প্রযুজযদন্ত শরদ যদত্রাপ ৃশযদত। 

 

এবাদর সকদল চমদল ততামাদ র শারদ াৎসদবর আবাহন-গানচট গাইদত 

গাইদত বনপথ প্র চেণ কদর এদসা। ঠাকু িা, তুচম গানচট ধচরদয়  াও। 

ততামাদ র উৎসদবর গাদন বনলক্ষ্মীদ র জাচগদয় চ দত হদব। 

গান 

চমশ্র রামদকচল। একতাল 

আমরা     তবিঁদধচ  কাদশর গুে, আমরা 

তগিঁদথচ  তশোচলমালা। 

   নবীন ধাদনর মঞ্জরী চ দয় 

সাচজদয় এদনচ  ডালা। 

   এদসা তগা শার লক্ষ্মী, ততামার 

শুভ্র তমদের রদথ, 

এদসা             চনমিল নীল পদথ, 

এদসা      তধৌত শযামল আদলা- িলমল 

বনচগচরপবিদত। 

এদসা      মুকুদট পরয়া তশ্বত শত ল 

শীতল-চশচশর-ুালা। 

িরা মালতীর েুদল 

আসন চব াদনা চনৈৃত কুদঞ্জ 

ৈরা গোর কূদল, 

চেচরদ  মরাল ডানা পাচতবাদর 

ততামার িরণমূদল। 

গুঞ্জরতান তুচলদয়া ততামার 

তসানার বীণার তাদর 
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মৃদু মধু িিংকাদর, 

হাচসুালা সুর গচলয়া পচেদব 

েচণক অশ্রুধাদর। 

রচহয়া রচহয়া তয পরশমচণ 

িলদক অলকদকাদণ। 

পলদকর তদর সকরুণ কদর 

বুলাদয়া বুলাদয়া মদন— 

তসানা হদয় যাদব সকল ৈাবনা, 

আিঁধার হইদব আলা। 

 

সন্ন্যাসী। তপৌিঁদিদ , ততামাদ র গান আজ এদকবাদর আকাদশর পাদর 

চগদয় তপৌিঁদিদ ! িার খুদলদ  তািঁর! ত খদত পাে চক শার া তবচরদয়দ ন? 

ত খদত পােনা?  ূদর,  ূদর, তস অদনক  ূদর, বহু বহু  ূদর! তসখাদন তিাখ তয 

যায় না! তসই জগদতর সকল আরদভর প্রাদন্ত, তসই উ য়ািদল প্রথমতম 

চশখরচটর কাদ ! তযখাদন প্রচতচ ন উষার প্রথম প দেপচট পেদলও তবু তািঁর 

আদলা তিাদখ এদস তপৌিঁ য় না, অথি তৈাদরর অন্ধকাদরর সবিাদে কািঁটা চ দয় 

ওদঠ—তসই অদনক অদনক  ূদর! তসইখাদন হৃ য়চট তমদল চ দয় স্তব্ধ হ হদয় 

থাদকা, ধীদর ধীদর একটু একটু কদর ত খদত পাদব। আচম ততেণ আগমনীর 

গানচট গাইদত থাচক। 

গান 

ভৈরবী। একতালা 

তলদগদ  অমল ধবল পাদল 

মন্দ মধুর হাওয়া। 

ত চখ নাই কৈু ত চখ নাই 

এমন তরণী বাওয়া। 
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তকান্ সাগদরর পার হদত আদন 

তকান্ সু ূদরর ধন! 

তৈদস তযদত িায় মন, 

তেদল তযদত িায় এই চকনারায় 

সব িাওয়া সব পাওয়া! 

চপ দন িচরদ  িদরা িদরা জল, 

গুরু গুরু ত য়া ডাদক— 

মুদখ এদস পদে অরুণচকরণ 

চ ন্ন্ তমদের োিঁদক। 

ওদগা কাণ্ডারী, তক তগা তুচম,কার 

হাচসকান্ন্ার ধন— 

তৈদব মদর তমার মন 

তকান্ সুদর আজ বািঁচধদব যন্ত্র, 

কী মন্ত্র হদব গাওয়া! 

 

এবাদর আর ত চখদত পাই চন বলবার তজা তনই। 

প্রথম বালক। কই ঠাকুর, ত চখদয়  াও-না। 

সন্ন্যাসী। ঐ-দয সা া তমে তৈদস আসদ । 

চিতীয় বালক। হািঁ হািঁ, তৈদস আসদ । 

তৃতীয় বালক। হািঁ, আচমও ত দখচ । 

সন্ন্যাসী। ঐ-দয আকাশ ৈদর তগল! 

প্রথম বালক। চকদস? 

সন্ন্যাসী। চকদস! এই ততা ্পষষ্টই ত খা যাদে আদলাদত, আনদন্দ! 

বাতাদস চশচশদরর পরশ পাে না? 

চিতীয় বালক। হািঁ পাচে। 
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সন্ন্যাসী। তদব আর-চক! িেু সাথিক হদয়দ , শরীর পচবত্র হদয়দ , মন 

প্রশান্ত হদয়দ ! এদসদ ন, এদসদ ন, আমাদ র মািখাদনই এদসদ ন! ত খ  

না তবতচসনী ন ীর ৈাবটা! আর, ধাদনর তখত কী রকম িঞ্চল হদয় উদঠদ ! 

গাও গাও, ঠাকু িা, বরদণর গানটা গাও! 

ঠাকুর া া। 

গান 

আদলয়া। একতালা 

আমার    নয়ন-ৈুলাদনা এদল! 

আচম     কী তহচরলাম হৃ য় তমদল! 

সন্ন্যাসী। যাও বাবা, ততামরা সমস্ত বদন বদন ন ীর ধাদর ধাদর তগদয় 

এদসা তগ। 

[ ত দলদ র গাচহদত গাচহদত প্রস্থান 

ঠাকুর া া। প্রৈু, আচম তয এদকবাদর ডুদব চগদয়চ । ডুদব চগদয় ততামার 

এই পাদয়র তলাচটদত এদস তঠদকচ । এখান তথদক আর নেদত পারব না। 

লদেশ্বদরর প্রদবশ 

ঠাকুর া া। এ কী হল! লখা তগরুয়া ধদরদ  তয! 

লদেশ্বর। সন্ন্যাসীঠাকুর, এবার আর কথা তনই। আচম ততামারই তিলা। 

এই নাও আমার গজদমাচতর তকৌদটা; এই আমার মচণমাচণদকযর তপচটকা 

ততামারই কাদ  রইল। ত দখা ঠাকুর, সাবধাদন তরদখা। 

সন্ন্যাসী। ততামার এমন মচত তকন হল লদেশ্বর? 

লদেশ্বর। সহদজ হয় চন প্রৈু! সম্রাট চবজয়াচ দতযর ভসনয আসদ । এবার 

আমার েদর চক আর চক ু থাকদব? ততামার গাদয় ততা তকউ হাত চ দত পারদব 

না, এ- সমস্ত ততামার কাদ ই রাখদলম। ততামার তিলাদক তুচম রো তকাদরা 

বাবা, আচম ততামার শরণাগত। 

রাজার প্রদবশ 



শারদ াৎসব 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
0

 

সূচিপত্র  

রাজা। সন্ন্যাসীঠাকুর! 

সন্ন্যাসী। তবাদসা তবাদসা, তুচম তয হািঁচপদয় পদে ! একটু চবশ্রাম কদরা। 

রাজা। চবশ্রাম করবার সময় তনই। ঠাকুর, িদরর মুদখ সিংবা  পাওয়া 

তগল তয, চবজয়াচ দতযর পতাকা ত খা চ দয়দ —তািঁর ভসনয ল আসদ । 

সন্ন্যাসী। বল কী! তবাধ হয় শরৎকাদলর আনদন্দ তািঁদক আর েদর চটিঁকদত 

ত য় চন, চতচন রাজযচবস্তার করদত তবচরদয়দ ন! 

রাজা। কী সবিনাশ! রাজযচবস্তার করদত তবচরদয়দ ন! 

সন্ন্যাসী। বাবা, এদত দুঃচখত হদল িলদব তকন? তুচমও ততা রাজযচবস্তার 

করবার জদনয তবদরাবার উদ  গ যাদগ চ দল। 

রাজা। না, তস হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বদল আমার এই রাজযটুকুদত—তা, 

তস যাই তহাক, আচম ততামার শরণাগত! এই চবপ  হদত আমাদক বািঁিাইদত 

হদব, তবাধ হয় তকাদনা দুষ্টদলাক তািঁর কাদ  লাচগদয়দ  তয আচম তািঁদক ল্ঘনন 

করদত ইো কদরচ ! তুচম তািঁদক তবাদলা তস কথা সমূ্পণি চমথযা, সজ্বিব চমথযা! 

আচম চক এমচন উেত্ত! আমার রাজিক্রবতিী হবার  রকার কী! আমার শচিই 

বা এমন কী আদ ! 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা! 

ঠাকুর া া। কী প্রৈু? 

সন্ন্যাসী। ত দখা, আচম তকৌপীন প’তর এবিং গুচটকতক ত দলদক মাত্র চনদয় 

শারদ াৎসব তকমন জচমদয় তুদলচ দলম, আর ওই িক্রবতিী-সম্রাটটা তার 

সমস্ত ভসনযসামন্ত চনদয় এমন দুলিৈ উৎসব তকবল নষ্টই করদত পাদর! 

তলাকটা চকরকম দুৈিাগা ত দখ ! 

রাজা। িুপ কদরা, িুপ কদরা ঠাকুর! তক আবার তকান্ চ ক তথদক শুনদত 

পাদব! 

সন্ন্যাসী। ওই চবজয়াচ দতযর ’পদর আমার— 

রাজা। আদর িুপ, িুপ! তুচম সবিনাশ করদব ত খচ ! তািঁর প্রচত ততামার 

মদনর ৈাব যাই থাক তস তুচম মদনই তরদখ  াও। 
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সন্ন্যাসী। ততামার সদে পূদবিও ততা তস চবষদয় চক ু আদলািনা হদয় তগদ । 

রাজা। কী মুশচকদলই পেদলম! তস-সব কথা তকন ঠাকুর! তস এখন 

থাক -না—ওদহ লদেশ্বর, তুচম এখাদন বদস বদস কী শুন ! এখান তথদক যাও-

না। 

লদেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধয কী আদ ? এদকবাদর পাথর 

চ দয় তিদপ তরদখদ । যদম না নোদল আমার আর নেিে তনই। নইদল 

মহারাদজর সামদন আচম তয ইোসুদখ বদস থাচক এমন আমার স্বৈাবই নয়। 

চবজয়াচ দতযর অমাতযগদণর প্রদবশ 

মন্ত্রী। জয় তহাক মহারাজাচধরাজিক্রবতিী চবজয়াচ ত্য!  

ৈূচমষ্ঠ হইয়া প্রণাম 

রাজা। আদর কদরন কী! কদরন কী! আমাদক পচরহাস করদ ন নাচক? 

আচম চবজয়াচ তয নই। আচম তািঁর িরণাচশ্রত সামন্ত তসামপাল।  

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় ততা অতীত হদয়দ , এেদণ রাজধানীদত চেদর 

িলুন। 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা, পূদবিই ততা বদলচ দলম পাঠশালা ত দে পাচলদয়চ , 

চকন্তু গুরুমশায় চপ ন চপ ন তাো কদরদ ন। 

ঠাকুর া া। প্রৈু, এ কী কাণ্ড! আচম ততা স্বপ্ন ত খচ  তন? 

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুচমই ত খ  চক এিঁরাই ত খদ ন তা চনশ্চয় কদর তক 

বলদব? 

ঠাকুর া া। তদব চক— 

সন্ন্যাসী। হািঁ, এিঁরা কয়জদন আমাদক চবজয়াচ তয বদলই ততা জাদনন। 

ঠাকুর া া। প্রৈু, আচমই ততা তদব চজদতচ । এই কয়  দণ্ড আচম ততামার 

তয পচরিয়চট তপদয়চ  তা এিঁরা পযিন্ত পান চন। চকন্তু বদো সিংকদট তেলদল 

ততা ঠাকুর! 
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লদেশ্বর। আচমও বদো সিংকদট পদেচ  মহারাজ! আচম সম্রাদটর হাত 

তথদক বািঁিবার জদনয সন্ন্যাসীর হাদত ধরা চ দয়চ , এখন আচম তয কার হাদত 

আচ  তসটা তৈদবই পাচে তন। 

রাজা। মহারাজ,  াসদক চক পরীো করদত তবচরদয়চ দলন?  

সন্ন্যাসী। না তসামপাল, আচম চনদজর পরীোদতই তবচরদয়চ দলম। 

রাজা। ( তজােহদস্ত ) এই অপরাধীর প্রচত মহারাদজর কী চবধান? 

সন্ন্যাসী। চবদশষ চক ুই না। ততামার কাদ  তয কয়টা চবষদয় প্রচতশ্রুত 

আচ  তস আচম তসদর চ দয় যাব।  

রাজা। আমার কাদ  আবার প্রচতশ্রুত! 

সন্ন্যাসী। তার মদধয একটা ততা উিার কদরচ । চবজয়াচ তয তয 

ততামাদ র সকদলর সমান, তস তয চনতান্ত সাধারণ মানুষ, তসটা ততা োিঁস 

হদয়ই তগদ । চনদজর এই পচরিয়টুকু পাবার জদনযই রাজতি ত দে সন্ন্যাসী 

তসদজ সকল তলাদকর মািখাদন তনদব এদসচ দলম। এখন ততামার একটা-

চক ু কাজ কদর চ দয় যাব এই প্রচতশ্রুচতচট রো করদত হদব। চবজয়াচ তযদক 

ততামার সৈায় আজই হাচজর কদর ত ব—তাদক চ দয় ততামার তকান্ কাজ 

করাদত িাও বদলা। 

রাজা। ( নতচশদর ) তািঁদক চ দয় আমার অপরাধ মাজিনা করাদত িাই। 

সন্ন্যাসী। তা, তবশ কথা। আমাদক যচ  সম্রাট বদল মান তদব আমার 

সম্বদন্ধ ততামার যা-চক ু অপরাধ তস রাজকাদযির ত্রুচট। 

তস-রকম যচ  চক ু েদট থাদক তদব আচম কদয়কচ ন ততামার রাদজয তথদক 

তস-সমস্তই স্বহদস্ত মাজিনা কদর চ দয় যাব। 

রাজা। মহারাজ, আপচন তয শরদতর চবজয়যাত্রায় তবচরদয়দ ন আজ তার 

পচরিয় পাওয়া তগল। আজ এমন হার আনদন্দ তহদরচ , তকাদনা যুদি এমনচট 

েটদত পারত না। আচম তয আপনার অধীন এই তগৌরবই আমার সকল 

যুিজদয়র তিদয় বদো হদয় উদঠদ । কী করদল আচম রাজত্ব করবার উপযুি 

হব তসই উপদ শচট িাই। 



শারদ াৎসব 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
3

 

সূচিপত্র  

সন্ন্যাসী। উপদ শচট কথায় ত াদটা, কাদজ অতযন্ত বদো। রাজা হদত 

তগদল সন্ন্যাসী হওয়া িাই। 

রাজা। উপদ শচট মদন রাখব, তপদর উঠব বদল ৈরসা হয় না।  

লদেশ্বর। আমাদকও ঠাকুর—না না, মহারাজ, ঐ-রকম একটা কী 

উপদ শ চ দয়চ দলন, তস আচম তপদর উঠদলম না, তবাধ কচর মদন রাখদতও 

পারব না। 

সন্ন্যাসী। উপদ দশ তবাধ কচর ততামার চবদশষ প্রদয়াজন তনই। 

লদেশ্বর। আজ্ঞা না। 

উপনদন্দর প্রদবশ 

উপনন্দ। ঠাকুর! এচক, রাজা তয! এরা সব কারা! 

পলায়দনা যম 

সন্ন্যাসী। এদসা, এদসা বাবা,এদসা, কী বলচ দল বদলা। ( উপনন্দ 

চনরুত্তর ) এিঁদ র সামদন বলদত লজ্জা কর ? আো, তদব তসামপাল একটু 

অবসর নাও। ততামরাও— 

উপনন্দ। তস কী কথা! ইচন তয আমাদ র রাজা, এিঁর কাদ  আমাদক 

অপরাধী তকাদরা না। আচম ততামাদক বলদত এদসচ দলম, এই কচ ন পুিঁ চথ 

চলদখ আজ তার পাচরশ্রচমক চতন কাহন তপদয়চ । এই ত দখা। 

সন্ন্যাসী। আমার হাদত  াও বাবা! তুচম ৈাব  এই ততামার বহুমূলয চতন 

কাষিাপণ আচম লদেশ্বদরর হাদত ঋণদশাদধর জনয ত ব? এ আচম চনদজ 

চনদলম। আচম এখাদন শার ার উৎসব কদরচ , এ আমার তারই  চেণা। কী 

বল বাবা? 

উপনন্দ। ঠাকুর, তুচম তনদব! 

সন্ন্যাসী। তনব ভবচক। তুচম ৈাব  সন্ন্যাসী হদয়চ  বদলই আমার চক ুদত 

তলাৈ তনই? এ-সব চজচনদস আমার ৈাচর তলাৈ। 
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লদেশ্বর। সবিনাশ! তদবই হদয়দ ! ডাইদনর হাদত পুত্র সমপিণ কদর বদস 

আচ  ত খচ ! 

সন্ন্যাসী। ওদগা তশ্রষ্ঠী! 

তশ্রষ্ঠী। আদ শ করুন। 

সন্ন্যাসী। এই তলাকচটদক হাজার কাষিাপণ গুদণ  াও। 

তশ্রষ্ঠী। তয আদ শ। 

উপনন্দ। তদব ইচনই চক আমাদক চকদন চনদলন? 

সন্ন্যাসী। উচন ততামাদক চকদন তনন ওিঁর এমন সাধয কী! তুচম আমার।  

উপনন্দ। ( পা জোইয়া ধচরয়া ) আচম তকান্ পুণয কদরচ দলম তয আমার 

এমন ৈাগয হল! 

সন্ন্যাসী। ওদগা সুৈূচত! 

মন্ত্রী। আজ্ঞা! 

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র তনই বদল ততামরা সবি া আদেপ করদত। এবাদর 

সন্ন্যাসধদমির তজাদর এই পুত্রচট লাৈ কদরচ । 

লদেশ্বর। হায় হায়, আমার বয়স তবচশ হদয় তগদ  বদল কী সুদযাগটাই 

তপচরদয় তগল! 

মন্ত্রী। বদো আনন্দ! তা, ইচন তকান্ রাজগৃদহ— 

সন্ন্যাসী। ইচন তয গৃদহ জদেদ ন তস গৃদহ জগদতর অদনক বদো বদো 

বীর জেগ্রহণ কদরদ ন—পুরাদণ-ইচতহাস খুিঁদজ তস আচম ততামাদক পদর 

ত চখদয় ত ব। লদেশ্বর! 

লতেশ্বর। কী আদ শ? 

সন্ন্যাসী। চবজয়াচ দতযর হাত তথদক ততামার মচণমাচণকয আচম রো 

কদরচ ; এই ততামাদক চেদর চ দলম। 

লদেশ্বর। মহারাজ, যচ  তগাপদন চেচরদয় চ দতন তা হদলই যথাথি রো 

করদতন, এখন রো কদর তক! 
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সন্ন্যাসী। এখন চবজয়াচ তয স্বয়িং রো করদবন, ততামার ৈয় তনই। চকন্তু, 

ততামার কাদ  আমার চক ু প্রাপয আদ । 

লদেশ্বর। সবিনাশ করদল! 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা সােী আদ ন। 

লদেশ্বর। এখন সকদলই চমদথয সােয ত দব। 

সন্ন্যাসী। আমাদক চৈো চ দত তিদয়চ দল। ততামার কাদ  এক মুদঠা িাল 

পাওনা আদ । রাজার মুচষ্ট চক ৈরাদত পারদব? 

লদেশ্বর। মহারাজ, আচম সন্ন্যাসীর মুচষ্ট ত দখই কথাটা তপদেচ দলম। 

সন্ন্যাসী। তদব ততামার ৈয় তনই, যাও। 

লদেশ্বর। মহারাজ, ইদে কদরন যচ  তদব এইবার চক ু উপদ শ চ দত 

পাদরন। 

সন্ন্যাসী। এখদনা ত চর আদ । 

লদেশ্বর। তদব প্রণাম হই। িার চ দক সকদলই তকৌদটাচটর চ দক বড্ড 

তাকাদে। 

[ প্রস্থান 

সন্ন্যাসী। রাজা তসামপাল, ততামার কাদ  আমার একচট প্রাথিনা আদ । 

রাজা। তস কী কথা! সমস্তই মহারাদজর, তয আদ শ করদবন— 

সন্ন্যাসী। ততামার রাজয তথদক আচম একচট বন্দী চনদয় তযদত িাই। 

রাজা। যাদক ইো নাম করুন, ভসনয পাচঠদয় চ চে। নাহয় আচম চনদজই 

যাব। 

সন্ন্যাসী। তবচশ  ূদর পাঠাদত হদব না। ( ঠাকুর া াদক ত খাইয়া ) ততামার 

এই প্রজাচটদক িাই। 

রাজা। তকবলমাত্র এিঁদক! মহারাজ যচ  ইো কদরন তদব আমার রাদজয 

তয শ্রুচতধর স্মৃচতৈূষণ আদ ন তািঁদক আপনার সৈায় চনদয় তযদত পাদরন। 

সন্ন্যাসী। না, অত বদো তলাকদক চনদয় আমার সুচবধা হদব না, আচম 

এিঁদকই িাই। আমার প্রাসাদ  অদনক চজচনস আদ , তকবল বয়সয তনই। 
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ঠাকুর া া। বয়দস চমলদব না প্রৈু, গুদণও না। তদব চকনা, ৈচি চ দয় 

সমস্ত অচমল ৈচরদয় তুলদত পারব এই ৈরসা আদ । 

সন্ন্যাসী। ঠাকু িা, সময় খারাপ হদল বনু্ধরা পালায় তাই ততা ত খচ ! 

আমার উৎসদবর বনু্ধরা এখন সব তকাথায়? রাজিাদরর গন্ধ তপদয়ই ত ৌে 

চ দয়দ  নাচক? 

ঠাকুর া া। কারও পালাবার পথ চক তরদখ ? আটোট চেদর তেদল  তয! 

ওই আসদ । 

বালকগদণর প্রদবশ 

সকদল। সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর! 

সন্ন্যাসী। ( উচঠয়া  ািঁোইয়া ) এদসা বাবা, সব এদসা। 

সকদল। এ কী! এ তয রাজা! আদর, পালা, পালা! 

পলায়দনা যম 

ঠাকুর া া। আদর, পালাস তন, পালাস তন। 

সন্ন্যাসী। ততামরা পালাদব কী, উচনই পালাদেন। যাও তসামপাল, সৈা 

প্রস্তুত কদরা তগ, আচম যাচে। 

রাজা। তয আদ শ। 

[ প্রস্থান 

বালদকরা। আমরা বদন পদথ সব জায়গায় তগদয় তগদয় এদসচ , এইবার 

এখাদন গান তশষ কচর। 

ঠাকুর া া। হািঁ ৈাই, ততারা ঠাকুরদক প্র চেণ কদর কদর গান গা। 

সকদলর গান 

আদলয়া। একতালা 

    আমার    নয়ন-ৈুলাদনা এদল! 

আচম    কী তহচরলাম হৃ য় তমদল! 
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চশউচলতলার পাদশ পাদশ 

িরা েুদলর রাদশ রাদশ 

চশচশর-দৈজা োদস োদস 

অরুণ-রাঙা িরণ তেদল 

নয়ন-ৈুলাদনা এদল! 

আদলা ায়ার আিঁিলখাচন 

লুচটদয় পদে বদন বদন, 

েুলগুচল ওই মুদখ তিদয় 

কী কথা কয় মদন মদন! 

ততামায় তমারা করব বরণ, 

মুদখর ুাকা কদরা হরণ— 

ওইটুকু ওই তমোবরণ 

দু হাত চ দয় তেদলা তঠদল! 

নয়ন-ৈুলাদনা এদল! 

বনদ বীর িাদর িাদর 

শুচন গৈীর শঙ্খর্ধ্চন, 

আকাশবীণার তাদর তাদর 

জাদগ ততামার আগমনী! 

তকাথায় তসানার নূপুর বাদজ— 

বুচি আমার চহয়ার মাদি 

সকল ৈাদব সকল কাদজ 

পাষাণ-গলা সুধা তুদল! 

নয়ন-ৈুলাদনা এদল! 

 

 

 


