
গীতিনাট্য 
 

  

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 



শেষ বষ ষণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

সূতিপত্র  

রাজা,পাররষদবর্গ,নটরাজ,নাটযাচার্গ ও র্ায়ক-র্ারয়কা 

  

র্ান আরম্ভ 

রাজা। ওহে থাহমা ত ামরা, একট ু থাহমা। আহর্ বযাপারখানা বুহে  রন।। 

নটরাজ, ত ামাহদর পালার্াহনর পুুঁরথ একখানা োহ  দাও-না। 

নটরাজ। (পুুঁরথ রদয়া) এ। রনন মোরাজ। 

রাজা। ত ামাহদর তদহের অক্ষর ভাহলা বুে হ  পারর তন। কী রলখহ?  

‘তেষবষগণ’ ।  

নটরাজ। োুঁ মোরাজ। 

রাজা। আচ্ছা তবে ভাহলা। রকন্তু পালাটা র্ার তলখা তে তলাকটা তকাথায়  

নটরাজ। কাটা ধাহনর েহে েহে তখ টাহক ত া তকউ ঘহর আহন না। কাবয 

রলহখ। করব খালাে,  ার পহর জর্হ   ার মহ া অদরকারর আর রক?ু তন।। 

আহখর রেটা তবররহয় তর্হল বারক র্া থাহক  াহক ঘহর রাখা চহল না;   া। তে 

পারলহয়হ?। 

রাজা। পররোে বহল তেকহ?। একট ুতোজা ভাষায় বহলা। পালাল তকন  

নটরাজ। পাহ? মোরাজ বহল বহেন, ভাব অথগ েুর  ান লয়, রকচ।ু তবাে া 

র্াহচ্ছ না তে। ভহয়। তলাকটা বহ া রভ ু। 

রাজকরব। এ ত া বহ া তকৌ ুক। পাুঁরজহ  তদখা তর্ল র রথটা পূরণগমা, এরদহক 

চাুঁদ তমহরহ?ন তদৌ , পাহ? তকউ ব’তল বহে  াুঁর আহলা ে াপো। 

রাজা। ত ামাহদর করবহেখহরর নাম শুহন। মধুকপত্তহনর রাজার কা? তথহক 

 াুঁর র্াহনর দলহক আরনহয় রনহলম, আর র রন পালাহলন  

নটরাজ। ক্ষর  েহব না, র্ানগুহলা েুদ্ধ পালানরন। অস্তেূর্গ রনহজ লুরকহয়হ?ন 

রকন্তু তমহঘ তমঘ রঙ ?র হয় আহ?। 

রাজকরব।  ুরম বুরে  তে। তমঘ  রকন্তু ত ামাহক তদখাহচ্ছ বহ া োদা। 

নটরাজ। ভয় তন।, এ। োদার রভ র তথহক। ক্রহম ক্রহম রঙ খুলহ  থাকহব। 

রাজা। রকন্তু আমার রাজবুরদ্ধ, করবর বুরদ্ধর েহে র্রদ না তমহল  আমাহক 

তবাে হব তক  

নটরাজ। তে ভার আমার উপর। ।োরায় বুরে হয় তদব। 
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রাজা। আমার কাহ? ।োরা চলহব না। রবদ্যযহ র ।োরার তচহয় বহের বাণী 

স্পষ্ট,  াহ  ভুল তবাে ার আেঙ্কা তন।। আরম স্পষ্ট কথা চা।। পালাটা আরম্ভ েহব 

কী রদহয়  

নটরাজ। বষগাহক আহ্বান ক’তর। 

রাজা। বষগাহক আহ্বান  এ। আরিন মাহে  

রাজকরব। ঋ ু-উৎেহবর েবোধনা  করবহেখর ভূ কালহক খা া ক’তর 

 ুলহবন। অদ্ভ ু রহের কী গন। 

নটরাজ। করব বহলন, বষগাহক না জানহল েরৎহক তচনা র্ায় না। আহর্ আবরণ 

 ার পহর আহলা। 

রাজা। (পাররষহদর প্রর ) মাহন কী তে  

পাররষদ। মোরাজ, আরম ওুঁহদর তদহের পররচয় জারন। ওুঁহদর তেুঁয়ারল বরচ 

তবাে া র্ায় রকন্তু র্খন বযাখযা করহ  বহেন  খন এহকবাহর। োল ত?হ  রদহ  

েয়।  

রাজকরব। তর্ন তরৌপদীর বস্ত্রেরণ, টানহল আরও বা হ  থাহক। 

নটরাজ। তবাে বার করেন তচষ্টা করহবন না মোরাজ,  ােহল। েেহজ বুে হবন। 

জুুঁ। ফুলহক র?ুঁহ  তদখহল তবাে া র্ায় না, তচহয় তদখহল তবাে া র্ায়। আহদে কুনন 

এখন বষগাহক ডারক। 

রাজা। রহো তরহো। বষগাহক ডাকা কী রকম  বষগা ত া রনহজ। ডাক রদহয় 

আহে। 

নটরাজ। তে ত া আহে বা।হরর আকাহে। অন্তহর আকাহে  াহক র্ান তর্হয় 

তডহক আনহ  েয়। 

রাজা। র্াহনর েুরগুহলা রক করবহেখহরর রনহজর। বাুঁধা  

নটরাজ। োুঁ মোরাজ। 

রাজা। এ। আর এক রবপদ। 

রাজকরব। রনহজর অরধকাহর তপহয় কাবযরহের োহ  করব রারর্ণীর দ্যর্গর  

ঘটাহবন। এখন রাজার ক গবয র্ী েরস্ব ীহক কাবযপী ার ো  তথহক রক্ষা করা। 

মোরাজ, তভাজপুহরর র্ন্ধবগদলহক খবর রদন-না। দ্য। পহক্ষর ল া। বাধুক  া েহল 

করবর পহক্ষ ‘তেষ বষগণ’ নামটা োথগক েহব। 



শেষ বষ ষণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

সূতিপত্র  

নটরাজ। রারর্ণী র্ রদন কুমারী   রদন র রন স্ব ন্ত্রা, কাবযরহের েহে 

পররণয় ঘটহল।  খন ভাহবর রেহক। পর ব্র া তমহন চহল। উলহট, রারর্ণীর 

হুকুহম ভাব র্রদ পাহয় পাহয় নাহক খ  রদহয় চলহ  থাহক তে। স্ত্রস্ত্রণ া অেেয। 

অন্ত  আমার তদহের চাল এ রকম নয়। 

রাজা। ওহে নটরাজ, রে রজরনেটা স্পষ্ট নয়, রারর্ণী রজরনেটা স্পষ্ট। রহের 

নার্াল র্রদ-বা না পা।, রারর্ণীটা বুরে । ত ামাহদর করব কাবযোেহন  াহকও র্রদ 

তবুঁহধ তফহলন  া েহল ত া আমার মহ া তলাহকর মুেরকল।  

নটরাজ। মোরাজ, র্াুঁে? ার বাুঁধন রক বাুঁধন  তে। বাুঁধহন। রমলন।  াহ  

উভহয়। উভয়হক বাুঁহধ। কথায় েুহর েয় একাত্মা। 

পাররষদ। অলমর রবস্তহরণ। ত ামাহদর ধহমগ র্া বহল  া। কহরা, আমরা 

বীহরর মহ া েেয করব। 

নটরাজ। (র্ায়কর্ারয়কাহদর প্রর ) ঘনহমহঘ  াুঁর চরণ পহ হ?। শ্রাবহণর 

ধারায়  াুঁর বাণী, কদহের বহন  াুঁর র্হন্ধর অদেৃয উত্তরীয়। র্াহনর আেহন  াুঁহক 

বোও, েুহর র রন রূপ ধুনন, হৃদহয়  াুঁর েভা জমুক। ডাহকা— 

এহো নীপবহন ?ায়াবীরথ হল, 

এহো কহরা স্নান নবধারাজহল। 

দাও আকুরলয়া ঘন কাহলা তকে, 

পহরা তদে তঘরর তমঘনীল তবে;  

কাজল নয়হন র্ূথীমালা র্হল 

এহো নীপবহন ?ায়বীরথ হল। 

আরজ ক্ষহণ ক্ষহণ োরেখারন, েরখ, 

অধহরর নয়হন উেুক চমরক। 

মল্লারর্াহন  ব মধুস্বহর 

রদক বাণী আরন বনমমগহর। 

ঘন বররষহন জল-কলকহল 

এহো নীপবহন ?ায়াবীরথ হল। 

নটরাজ। মোরাজ, এখন একবার রভ হরর রদহক  ারকহয় তদখুন, ‘রজনী 

োঙন ঘন, ঘন তদয়া র্রজন, ররমরে ম েবহদ বররহষ’ ।  
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রাজা। রভ হরর রদহক  তে। রদহকর পথ। ত া েব তচহয় দ্যর্গম।  

নটরাজ। র্াহনর তরাহ  োল ত?হ  রদন, েুর্ম েহব। অনুভব করহ?ন রক 

প্রাহণর আকাহের পুব োওয়া মুখর েহয় উেল। রবরহের অন্ধকার ঘরনহয়হ?। 

ওহর্া েব র্ী ররেক, আকাহের তবদনার েহে হৃদহয়র রারর্ণীর রমল কাহরা। 

ধহরা ধহরা, ‘ে হর ে হরা ে হরা’ ।  

ে হর ে হরা ে হরা ভাদর বাদর, 

    রবরেকা র েবগরী। 

রফররহ? এ তকান ্ অেীম তরাদন 

    কানন কানন মমগরর। 

আমার প্রাহণর রারর্ণী আরজ এ 

    র্র্হন র্র্হন উরেল বারজহয়। 

হৃদয় এরক তর বযারপল র রমহর 

     েমীহর েমীহর েচরর। 

নটরাজ। শ্রাবণ ঘর?া া উদােী। আলুথালু  ার জটা, তচাহখ  ার রবদ্যযৎ। 

অোন্ত ধারায় এক ারায় এক। েুর তে বারজহয় বারজহয় োরা েল। পথোরা  ার 

েব কথা বহল তেষ করহ  পারহল না। ও। শুনুন মোরাজ তমঘমল্লার।——-  

তকাথা তর্ উধাও েল তমার প্রাণ উদােী 

       আরজ ভরা বাদহর। 

ঘন ঘন গুুন গুুন র্ররজহ?, 

তে ারহে ার নাহম রদহক রদর্হন্ত জলধারা, 

মন ?ুহট েূহনয েহূনয অনহন্ত 

      অোন্ত বা াহে। 

রাজা। পুব রদকটা আহলা েহয় উেল তর্, তক আহে  

নটরাজ। শ্রাবহণর পূরণগমা। 

রাজকরব। শ্রাবহণর পূরণগমা! োাঃ োাঃ োাঃ। কাহলা খাপটা। তদখা র্াহব, 

 হলায়ারটা র।হব ।োরায়। 

রাজা। নটরাজ, শ্রাবহণর পূরণগমায় পূণগ া তকাথায়  ও ত া বেহন্তর পূরণগমা 

নয়।  
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নটরাজ। মোরাজ, বেন্তপূরণগমা। ত া অপূণগ।  াহ  তচাহখর জল তন। 

তকবলমাত্র োরে। শ্রাবহণর শুক্ল রাহ  োরে বলহ? আমার রজ , কান্না বলহ? 

আমার। ফুল তফাটার েহে ফুল ে রার মালাবদল। ওহর্া কলস্বরা, পূরণগমার ডালারট 

খুহল তদহখা, ও কী আনহল। 

আজ শ্রাবহণর পূরণগমাহ  কী এহনর?ে বল্,  

োরের কানায় কানায় ভরা তকান্ নয়হনর জল। 

       বাদল োওয়ার দীঘগিাহে 

       র্ূথীবহনর তবদন আহে, 

ফুল-হফাটাহনার তখলায় তকন ফুল-ে রাহনার ?ল। 

       কী আহবে তেরর চাুঁহদর তচাহখ, 

       তফহর তে তকান স্বপনহলাহক। 

      মন বহে রয় পহথর ধাহর, 

       জাহন না তে পাহব কাহর, 

আো-র্াওয়ার আভাে ভাহে বা াহে চচল। 

রাজা। তবে, তবে, এটা মধুর লার্ল বহট। 

নটরাজ। রকন্তু মোরাজ, তকবলমাত্র মধুর  তেও ত া অেম্পূণগ  

রাজা। ও। তদহখা, তর্মরন আরম বহলর? মধুর অমরন  ার প্রর বাদ। ত ামাহদর 

তদহে তোজা কথার চলন তন। বুরে   

নটরাজ। মধুহরর েহে কহোহরর রমলন েহল  হব। েয় েরপাবগ ীর রমলন। 

তে। রমলহনর র্ানটা ধহরা। 

  

     বে-মারনক রদহয় র্াুঁথা 

         আষাঢ় ত ামার মালা। 

    ত ামার েযামল তোভার বুহক 

         রবদ্যযহ র। জ্বালা। 

    ত ামার মন্ত্রবহল 

         পাষাণ র্হল, ফেল ফহল, 

মুন বহে আহন ত ামার পাহয় ফুহলর ডালা। 
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     মহরা মহরা পা ায় পা ায় 

         ে হরা ে হরা বাররর রহব, 

    গুুন গুুন তমহঘর মাদল 

        বাহজ ত ামার কী উৎেহব। 

     েবুজ েুধার ধারায় ধারায় 

        প্রাণ এহন দাও  প্ত ধরায়, 

    বাহম রাখ ভয়ংকরী 

        বনযা মরণ-ঢালা। 

রাজা। েব রকহমর খযাপারম। ত া েল। োরের েহে কান্না, মধুহরর েহে 

কহোর, এখন বারক র।ল কী  

নটরাজ। বারক আহ? অকারণ উৎকণ্ঠা। কারলদাে বহলন, তমঘ তদখহল েুখী 

মানুষও আনমনা েহয় র্ায়। এ।বার তে। তর্ “অনযথাবৃরত্ত তচ াঃ”, তে। তর্ পথ-

তচহয়-থাকা আনমনা,  ার। র্ান েহব। নাটযাচার্গ, ধহরা তে— 

পুব োওয়াহ  তদয় তদালা আজ মরর মরর। 

হৃদয়- নদীর কূহল কূহল জাহর্ লেরী। 

      পথ তচহয়  া। একলা ঘাহট 

      রবনা কাহজ েময় কাহট, 

পাল  ুহল ও। আহে ত ামার েুহরর।  রী। 

বযথা আমার কূল মাহন না বাধা মাহন না, 

পরান আমার ঘুম জাহন না জার্া জাহন না। 

      রমলহব তর্ আজ অকূল পাহন, 

      ত ামার র্াহন আমার র্াহন, 

তভহে র্াহব রহের বাহন আজ রবভাবরী। 

নটরাজ। রবরেীর তবদনা রূপ ধ’তর দাুঁ াল, ঘটবষগার তমঘ আর ?ায়া রদহয় 

র্ া েজল রূপ। অোন্ত বা াহে ওর েুর পাওয়া তর্ল রকন্তু ওর বাণীরট আহ? 

ত ামার কহণ্ঠ, মধুররকা। 

অশ্রুভরা তবদনা রদহক রদহক জাহর্। 

     আরজ েযামল তমহঘর মাহে  
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      বাহজ কার কামনা। 

    চরলহ? ?ুরটয়া অোন্ত বায়, 

ক্রন্দন কার  ার র্াহন ধ্বরনহ?, 

কহর তক তে রবরেী রবফল োধনা। 

রাজা। আর নয় নটরাজ, রবরহের পালাটা। বহ া তবরে েহয় উেল, ওজন রেক 

থাকহ? না। 

নটরাজ। মোরাজ, রহের ওজন আয় হন নয়। েমস্ত র্া? একরদহক, একরট 

ফুল একরদহক,  বু ওজন রেক থাহক। অেীম অন্ধকার একরদহক, একরট  ারা 

একরদহক,  াহ ও ওজহনর ভুল েয় না। তভহব তদখুন, এ েংোহর রবরহের েহরাবর 

চারর রদহক ?ল?ল করহ?, রমলনপদ্মরট  ার। বুহকর একরট দ্যলগভ ধন।  

রাজকরব।  া। না েয় েল রকন্তু অশ্রুবাহের কুয়াো ঘরনহয় রদহয় তে। 

পদ্মরটহক এহকবাহর লুরকহয় তফলহল ত া চলহব না। 

নটরাজ। রমলহনর আহয়াজনও আহ?। খুব বহ া রমলন, অবনীর েহে র্র্হনর। 

নাটযাচার্গ একবার শুরনহয় দাও ত া। 

ধরণীর র্র্হনর রমলহনর ?হন্দ 

বাদল বা াে মাহ  মাল ীর র্হন্ধ। 

      উৎেবেভা-মাহে  

       শ্রাবহণর বীণা বাহজ, 

    রেেহর েযামল মারট প্রাহণর আনহন্দ। 

দ্য। কূল আকুরলয়া অধীর রবভহে 

নাচন উরেল তজহর্ নদীর  রহে। 

     কাুঁরপহ? বহনর রেয়া 

    বরষহন মুখররয়া, 

রবজরল ে রলয়া উহে নবঘন মহে। 

রাজা। আাঃ, এ ক্ষহণ একট ুউৎোে লার্ল। থামহল চলহব না। তদহখা-না, 

ত ামাহদর মাদলওআলার ো  দ্যহটা অরির েহয়হ?, ওহক একট ুকাজ দাও। 
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নটরাজ। বরল ও ওস্তাদ, ও। তর্ দহল দহল তমঘ এহে জুটল, ওরা তর্ খযাপার 

মহ া চহলহ?। ওহদর েহে পাল্লা রদহয় চহলা-না, এহকবাহর মৃদে বারজহয় বুক 

ফুরলহয় র্াত্রা জহম উেুক-না েুহর কথায় তমহঘ রবদ্যযহ  ে হ ।  

পরথক তমহঘর দল তজাহট ঐ শ্রাবণ-র্র্ন-অেহন। 

মন তর আমার, উধাও েহয় রনুনহেহের েে তন। 

       রদক-োরাহনা দ্যাঃোেহে 

       েকল বাুঁধন প ুক খহে, 

রকহের বাধা ঘহরর তকাহণর োেন-েীমা লঙ্ঘহন। 

  তবদনা ত ার রবজুলরেখা জ্বলুক অন্তহর;  

  েবগনাহের কররে োধন ব্রজ-মন্তহর। 

       অজানাহ  কররব র্ােন, 

       ে   তে পহথর েহব বােন, 

তেষ কহর রদে আপনাহর  ু। প্রলয়রাহ র ক্রন্দহন। 

রাজকরব। ঐ তর আবার ঘুহর রফহর এহলন তে। ‘অজানা’ তে। ত ামার 

‘রনুনহেে’। মোরাজ, আর তদরর তন।, আবার কান্না নামল বহল। 

নটরাজ। রেক োউহর?। তবাধ েহচ্ছ তচাহখর জহলর। রজ । বষগার রাহ  

োরথোরার স্বহে অজানা বন্ধ ুর?হলন অন্ধকার ?ায়ায় স্বহের মহ া;  আজ বুরে  বা 

শ্রাবহণর প্রাহ  তচাহখর জহল ধরা রদহলন। মধুররকা, স্ত্রভরবীহ  কুনণ েুর লার্াও, 

র রন ত ামার হৃদহয় কথা কহবন। 

    বন্ধু, রহো রহো োহথ 

আরজ এ েঘন শ্রাবণপ্রাহ । 

    র?হল রক তমার স্বপহন 

        োরথোরা রাহ । 

    বন্ধু, তবলা বৃথা র্ায় তর 

আজ এ বাদহল আকুল োওয়ায় তর। 

    কথা কও তমার হৃদহয় 

        ো  রাহখা োহ । 
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রাজা। কান্না োরে রবরে রমলন েব রকম। ত া খণ্ড খণ্ড কহর েল, এ।বার 

বষগার একটা পররপূণগ মূর গ তদখাও তদরখ। 

নটরাজ। ভাহলা কথা মহন কররহয় রদহলন মোরাজ। নাটযাচার্গ,  হব ঐহট শুুন 

কহরা। 

ঐ আহে ঐ অর  স্ত্রভরব েরহষ, 

জলরেরচ  রক্ষর -হেৌরভ-রভহে, 

ঘনহর্ৌরহব নবহর্ৌবনা বরষা, 

       েযাম র্ম্ভীর েরো। 

গুুন র্জগহন নীল অরণয রেেহর 

উ লা কলাপী তককা-কলরহব রবেহর, 

       রনরখল-রচত্ত-েরষা 

ঘনহর্ৌরহব আরেহ? মত্ত বরষা। 

      তকাথা ত ারা অরয়  ুনণী পরথক-ললনা, 

      জনপদবধূ  র  -চরক -নয়না, 

      মাল ী-মারলনী তকাথা রপ্রয়-পররচাররকা, 

        তকাথা ত ারা অরভোররকা।  

      ঘনবন হল এে ঘননীলবেনা, 

      লরল  নৃহ য বাজুক স্বণগরেনা, 

        আহনা বীণা মহনাোররকা। 

      তকাথা রবররেণী, তকাথা ত ারা অরভোররকা। 

আহনা মৃদে, মুরজ, মুরলী মধুরা, 

বাজাও েঙ্খ, হুলুরব কহরা বধূরা, 

এহেহ? বরষা, ওহর্া নব অনুরারর্ণী, 

      ওহর্া রপ্রয়েুখভারর্নী 

কুঞ্জকুরটহর, অরয় ভাবাকুলহলাচনা, 

ভূজগপা ায় নবর্ী  কহরা রচনা 

       তমঘমল্লার রারর্ণী। 

এহেহ? বরষা, ওহর্া নব অনুরারর্ণী। 



শেষ বষ ষণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

সূতিপত্র  

      তক কীহকেহর তকেপাে কহরা েুররভ, 

      ক্ষীণ করট হট র্াুঁরথ লহয় পহরা করবী, 

      কদেহরণু রব?া।য়া দাও েয়হন, 

         অঞ্জন আুঁহকা নয়হন। 

       াহল  াহল দ্যরট কঙ্কণ কনকরনয়া, 

      ভবনরেখীহর নাচাও র্রনয়া র্রনয়া 

         রি -রবকরে  বয়হন;  

      কদেহরণু রব?া।য়া ফুল-েয়হন। 

এহেহ? বরষা, এহেহ? নবীনা বরষা, 

র্র্ন ভররয়া এহেহ? ভুবন-ভরো, 

দ্যরলহ? পবহন েন েন বনবীরথকা, 

       র্ী ময়  ুনলর কা। 

েহ ক র্ুহর্র করবদহল রমরল আকাহে 

ধ্বরনয়া  ুরলহ? মত্তমরদর বা াহে 

       েহ ক র্ুহর্র র্ীর কা, 

ে  ে  র্ী -মুখরর  বনবীরথকা। 

রাজা। বাাঃ, তবে জহমহ?। আরম বরল আজহকর মহ া বাদহলর পালা। চলুক। 

নটরাজ। রকন্তু মোরাজ তদখহ?ন না, তমহঘ তমহঘ পালা।-পালা। ভাব। তেষ 

তকয়াফুহলর র্হন্ধ রবদাহয়র েরু রভহজ োওয়ায় ভহর উেল। ঐ তর্ ‘এবার আমার 

তর্ল তবলা’ বহল তক কী। 

একলা বহে বাদলহেহষ শুরন ক  কী। 

‘এবার আমার তর্ল তবলা’ বহল তক কী। 

    বৃরষ্ট-োরা তমঘ তর্  াহর 

    তডহক তর্ল আকােপাহর, 

      া। ত া তে তর্ উদাে েল 

        ন।হল তর্  রক। 

র?ল তে তর্ একরট ধাহর বহনর রকনারায়, 

উে  তকুঁহপ  র ৎ-আহলার চরক  ।োরায়। 
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     শ্রাবণ-ঘন অন্ধকাহর 

    র্ন্ধ তর্  অরভোহর, 

     েন্ধযা ারা আ াল তথহক 

         খবর তপ  রক। 

রাজা। নটরাজ, বাদলহক রবদায় তদওয়া চলহব না। মনটা তবে ভহর উহেহ?। 

নটরাজ।  া েহল করবর েহে রবহরাধ বাধহব।  াুঁর পালায় বষগা এবার র্াব 

র্াব করহ?। 

রাজা।  ুরম ত া তদরখ রবহরােী দহলর একজন, করবর কথা। মান, রাজার 

কথা মান না  আরম র্রদ বরল তর্হ  তদব না  

নটরাজ।  া েহল আরমও  া। বলব। করবও  া। বলহব। ওহর্া তরবা, ওহর্া 

কুনরণকা, বাদহলর েযামল ?ায়া তকান্ লজ্জায় পালাহ  চায়  

নাটযাচার্গ। নটরাজ, ও বলহ? ওর েময় তর্ল। 

নটরাজ। তর্ল। বা েময়। কাহজর েময় র্খন র্ায়  খন। ত া শুুন েয় 

অকাহজর তখলা। েরহ র আহলা আেহব ওর েহে তখলহ । আকাহে েহব আহলায় 

কাহলায় র্ুর্ল রমলন। 

েযামল তোভন শ্রাবণ-?ায়া, না। বা তর্হল 

       েজল রবহলাল আুঁচল তমহল। 

পুব োওয়া কয়, ‘ওর তর্ েময় তর্ল চহল’ ,  

েরৎ বহল, ‘ভয় কী েময় তর্ল বহল, 

    রবনা কাহজ আকােমাহে  কাটহব তবলা 

       অেমহয়র তখলা তখহল।’  

  কাহলা তমহঘর আর রক আহ? রদন। 

       ও তর্ েল োরথেীন। 

পুব োওয়া কয়, ‘কাহলার এবার র্াওয়া। ভাহলা’ ,  

েরৎ বহল, ‘রমলহব র্ুর্ল কাহলায় আহলা, 

োজহব বাদল তোনার োহজ আকাে মাহে  

       কারলমা ওর ঘুরচহয় তফহল।' 
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নটরাজ। েরহ র প্রথম প্র ুযহষ ঐ তর্ শুক ারা তদখা রদল অন্ধকাহরর প্রাহন্ত। 

মোরাজ দয়া করহবন, কথা কহবন না। 

রাজা। নটরাজ,  ুরমও ত া কথা ক।হ  কেুর কর না। 

নটরাজ। আমার কথা তর্ পালার। অে। 

রাজা। আর আমার েল  ার বাধা। ত ামার র্রদ েয় জহলর ধারা, আমার না 

েয় েল নুর , দ্য।হয় রমহল। ত া ে রনা। েৃরষ্টহ  বাধা তর্ প্রকাহের। অে। তর্ 

রবধা া ররেহকর েৃরষ্ট কহরহ?ন অররেক  াুঁর। েৃরষ্ট, তেটা রহের। প্রহয়াজহন। 

নটরাজ। এবার বুহে র? আপরন ?দ্মররেক, বাধার ?হল রে রনংহ  তবর কহরন। 

আর আমার ভয় র।ল না। র্ী াচার্গ র্ান 

ধহরা। 

তদহখা তদহখা শুক ারা আুঁরখ তমরল চায় 

             প্রভাহ র রকনারায়। 

      ডাক রদহয়হ? তর রেউরল ফুহলহর 

            আয় আয় আয়। 

      ও তর্   কার লারর্ জ্বাহল দীপ, 

    কার   ললাহট পরায় রটপ, 

      ও তর্   কার আর্মনী র্ায়— 

     আয় আয় আয়। 

      জাহর্া জাহর্া, েখী, 

  কাোর আোয় আকাে উরেল পুলরক। 

         মাল ীর বহন বহন 

         ও। শুন ক্ষহণ ক্ষহণ 

         করেহ? রেরেরবায় 

         আয় আয় আয়। 

নটরাজ।  ঐ তদখুন শুক ারার ডাক পৃরথবীর বহন তপৌুঁহ?হ?।  আকাহের 

আহলাহকর তর্ রলরপ তে। রলরপরটহক ভাষান্তহর রলহখ রদল ও। তেফারল। 

তে তলখার তেষ তন।,  া। বাহর বাহর। অশ্রান্ত ে রা আর তফাটা। তদব ার 
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বাণীহক তর্ এহনহ? মহ গ,  ার বযথা কজন তবাহে   তে। কুনণার র্ান েন্ধযার 

েুহর ত ামরা ধহরা। 

         ওহলা তেফারল, 

েবুজ ?ায়ার প্রহদাহষ  ু। জ্বারলে দীপারল। 

          ারার বাণী আকাে তথহক 

         ত ামার রূহপ রদল এুঁহক 

    েযামল পা ায় থহর থহর আখর রূপারল। 

বুহকর খো র্ন্ধ-আুঁচল র।ল পা া তে 

    কাননবীরথর তর্াপন তকাহণর রববে বা াহে। 

         োরাটা রদন বাহট বাহট 

         নানা কাহজ রদবে কাহট, 

    আমার োুঁহে  বাহজ ত ামার কুনণ ভূপারল। 

  

রাজা। নটরাজ, অমন শুক ারাহ  তেফারলহ  ভার্ কহর কহর েরৎহক 

তদখাহব তকমন কহর  

নটরাজ। আর তদরর তন।, করব ফাুঁদ তপহ হ?। তর্ মাধুরী োওয়া োওয়ায় 

আভাহে তভহে তব ায় তে। ?ায়ারূপরটহক ধহরহ? করব আপন র্াহন। তে। 

?ায়ারূরপণীর নূপুর বাজল, কঙ্কণ চমক রদল করবর েুহর, তে। েুররটহক ত ামাহদর 

কহণ্ঠ জার্াও ত া। 

তর্-?ায়াহর ধরব বহল কহরর?হলম পণ 

আজ তর্ তমহন রনল আমার র্াহনর। বন্ধন। 

      আকাহে র্ার পরে রমলায় 

      েরৎ তমহঘর ক্ষরণক লীলায় 

আপন েুহর আজ শুরন  ার নূপুরগুঞ্জন। 

      অলে রদহনর োওয়ায় 

র্ন্ধখারন তমহল তর্  তর্াপন আোর্াওয়ায়। 

      আজ েরহ র ?ায়ানহট 
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      তমার রারর্ণীর রমলন ঘহট 

তে। রমলহনর  াহল  াহল বাজায় তে কঙ্কণ। 

নটরাজ। শুভ্র োরন্তর মূর গ ধহর এ।বার আেুন েরৎশ্রী।  েজল োওয়ার তদাল 

তথহম র্াহব— আকাহে আহলাক-ে দহলর উপর র রন চরণ রাখুন, রদহক রদর্হন্ত 

তে রবকরে  েহয় উেুক। 

এহো েরহ র অমল মরেমা, 

          এহো তে ধীহর। 

রচত্ত রবকারেহব চরণ রঘহর। 

রবরে- রহে অকূহল তে তর্ তদাহল 

          রদবার্ারমনী আকুল েমীহর। 

  

বাদললক্ষ্মীর প্রহবে 

রাজা। ও কী েল নটরাজ, তে। বাদললক্ষ্মী। ত া রফহর এহলন;  মাথায় তে। 

অবগুণ্ঠন। রাজার মান। ত া র।ল, করব ত া েরৎহক আনহ  পারহলন না। 

নটরাজ। রচনহ  েময় লাহর্ মোরাজ। তভাররারত্রহকও রনেীথরারত্র বহল ভুল 

েয়। রকন্তু তভাহরর পারখর কাহ? রক?ু। লুহকাহনা থাহক না;  অন্ধকাহরর মহধয। তে 

আহলার র্ান তর্হয় ওহে। বাদহলর ?লনার রভ র তথহক। করব েরৎহক রচহনহ?, 

 া। আমন্ত্রহণর র্ান ধরল। 

ওহর্া         তেফারলবহনর মহনর কামনা 

তকন         েুদূর র্র্হন র্র্হন 

আ?         রমলাহয় পবহন পবহন 

তকন         রকরহণ রকরহণ ে রলয়া 

র্াও         রেরেহর রেরেহর র্রলয়া 

তকন         চপল আহলাহ  ?ায়াহ  

আ?         লুকাহয় আপন মায়াহ  

 ুরম     মুরর  ধররয়া চরকহ  নাহমা না। 

আরজ         মাহে মাহে চহলা রবেরর, 

 ৃণ         উেুক রেেরর রেেরর। 
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নাহমা          ালপল্লববীজহন, 

নাহমা         জহল ?ায়া?রব েৃজহন, 

এহো         তেৌরভ ভরর আুঁচহল, 

আুঁরখ         আুঁরকয়া েুনীল কাজহল, 

মম     তচাহখর েমুহখ ক্ষহণক থাহমা না। 

ওহর্া         তোনার স্বপন োহধর োধনা। 

ক          আকুল োরে ও তরাদহন, 

রাহ          রদবহে স্বপহন তবাধহন, 

জারল         তজানারক প্রদীপ-মারলকা, 

ভরর          রনেীথ-র রমর থারলকা, 

প্রাহ          কুেুহমর োরজ োজাহয়, 

োুঁহজ          রে রল্ল-ে াুঁে র বাজাহয়, 

ক    কহরহ? ত ামার স্তুর -আরাধনা। 

ওহর্া         তোনার স্বপন, োহধর োধনা। 

ও।         বহে? শুভ্র আেহন 

আরজ         রনরখহলর েম্ভাষহণ। 

আো         তি চন্দনর লহক 

আরজ         ত ামাহর োজাহয় রদল তক  

আো         বররল ত ামাহর তক আরজ 

 ার         দ্যাঃখ-েয়ন ত য়ারজ, 

 ুরম         ঘুচাহল কাোর রবরে-কাুঁদনা। 

নটরাজ। রপ্রয়দরেগকা, েময় েহয়হ?, এ।বার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুহল 

তদহখা। রচনহ  পারহব তে। ?দ্মহবরেনী। েরৎপ্রর মা। বষগার ধারায় র্াুঁর কণ্ঠ 

র্দর্দ, রেউরলবহন  াুঁর। র্ান, মাল ীরব াহন  াুঁর। বাুঁরের ধ্বরন। 

    এবার অবগুণ্ঠন তখাহলা। 

    র্েন তমঘমায়ায় রবজন বন?ায়ায় 

ত ামার   আলহে অবলুণ্ঠন োরা েল। 

      রেউরল-েুররভ রাহ  



শেষ বষ ষণ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

সূতিপত্র  

      রবকরে  তজযাৎস্নাহ  

মৃদ্য মমগর র্াহন  ব মহমগর বাণী বহলা 

তর্াপন অশ্রুজহল রবলুক েরম-োরে— 

মাল ীরব ান হল বাজুক বুঁধুর বাুঁরে। 

       রেরেররেক্ত বাহয় 

      রবজর   আহলা?াহয় 

রবরেরমলহন র্াুঁথা নব প্রণয়হদালায় তদাহলা। 

[ অবগুণ্ঠন তমাচন 

নটরাজ। অবগুণ্ঠন ত া খুলল। রকন্তু এ কী তদখলুম। এ রক রূপ, না বাণী  এ 

রক আমার মহনর। মহধয, না আমার তচাহখর। োমহন  

ত ামার নাম জারন তন েুর জারন। 

 ুরম েরৎপ্রাহ র আহলার বাণী। 

       োরাহবলা রেউরলবহন 

      আর? মর্ন আপন মহন, 

রকহের ভুহল তরহখ তর্হল 

       আমার বুহক বযথার বাুঁরেখারন। 

আরম র্া বরলহ  চা। েল বলা, 

ও। রেরেহর রেরেহর অশ্রুর্লা। 

আরম র্া তদরখহ  চা। প্রাহণর মাহে  

       তে। মুরর  এ। রবরাহজ, 

      ?ায়াহ  আহলাহ  আুঁচল র্াুঁথা 

আমার   অকারণ তবদনার বীণাপারণ। 

রাজা। েরৎশ্রী কাহক ।োরা কহর ডাকহ?  বহলা ত া এবার তক আেহব  

নটরাজ। উরন ডাকহ?ন েুন্দরহক। র্া র?ল ?ায়ার কুুঁর   া ফুটল আহলার 

ফুহল। র্াহনর রভ র রদহয়  ারকহয় তদখুন। 

েুন্দহরর প্রহবে 
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কার বাুঁরে রনরেহভাহর বারজল তমার প্রাহণ  

ফুহট রদর্হন্ত অুনণ-রকরণ-করলকা।  

েরহ র আহলাহ  েুন্দর আহে, 

ধরণীর আুঁরখ তর্ রেরেহর ভাহে 

হৃদয়কুঞ্জবহন মঞ্জররল 

            মধুর তেফারলকা। 

রাজা। নটরাজ, েরৎলক্ষ্মীর েেচররট এর। মহধয চচল েহয় উেহলন তকন  

নটরাজ। রেরের শুরকহয় র্ায়, রেউরল ে হর পহ , আরিহনর োদা তমঘ 

আহলায় র্ায় রমরলহয়। ক্ষরণহকর অর রথ স্বর্গ তথহক মহ গয আহেন। কাুঁরদহয় রদহয় 

চহল র্ান। এ। র্াওয়া-আোয় স্বর্গ-মহ গযর রমলনপথ রবরহের রভ র রদহয় খুহল 

র্ায়। 

তে ক্ষরণহকর অর রথ, 

এহল প্রভাহ  কাহর চারেয়া, 

ে রা তেফারলর পথ বারেয়া। 

তকান্ অমরার রবররেণীহর 

চাে রন রফহর, 

কার রবষাহদর রেরেরনীহর 

এহল নারেয়া। 

ওহর্া অকুনণ, কী মায়া জান, 

রমলন?হল রবরে আন। 

চহল? পরথক আহলাক-র্াহন 

আুঁধারপাহন, 

মন-ভুলাহনা তমােন  াহন 

র্ান র্ারেয়া। 

নটরাজ। এ।বার করবর রবদায় র্ান। বাুঁরে েহব নীরব। র্রদ রক?ু বারক থাহক 

তে থাকহব িরহণর মহধয। 

আমার রা  তপাোল োরদ প্রাহ । 

বাুঁরে, ত ামায় রদহয় র্াব কাোর োহ । 
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সূতিপত্র  

ত ামার বুহক বাজল ধ্বরন 

রবদায়র্াথা, আর্মনী, ক  তর্, 

ফাল্গুহন শ্রাবহণ, ক  প্রভাহ  রাহ । 

তর্ কথা রয় প্রাহণর রভ র অহর্াচহর 

র্াহন র্াহন রনহয়র?হল চুরর কহর। 

েময় তর্  ার েল র্  

রনরেহেহষর  ারার মহ া 

 াহর তেষ কহর দাও রেউরলফুহলর মরণ োহথ। 

রাজা। ও কী। এহকবাহর তেষ েহয় তর্ল নারক  তকবল দ্যদহণ্ডর জহনয র্ান 

বাুঁধা েল, র্ান োরা েল! এ  োধনা, এ  আহয়াজন, এ  উৎকণ্ঠা— ার পহর  

নটরাজ। ‘ ার পহর’ প্রহের উত্তর তন। েব চুপ। এ। ত া েৃরষ্টর লীলা এ ত া 

কৃপহণর পুুঁরজ নয়। এ তর্ আনহন্দর অরম বযয়। মুকুল ধহরও তর্মন ে হরও ত মরন। 

বাুঁরেহ  র্রদ র্ান তবহজ থাহক তে। ত া চরম।  ার পহর  তকউ চুপ কহর তোহন, 

তকউ র্লা ত?হ   কগ কহর। তকউ মহন রাহখ, তকউ তভাহল, তকউ বযে কহর।  াহ  

কী আহে র্ায়  

র্ান আমার র্ায় তভহে র্ায়, 

চােহন রফহর তদ  াহর রবদায়। 

তে তর্ দরখন োওয়ায় মুকুল ে রা, 

ধুলার আুঁচল তেলায় ভরা, 

তে তর্ রেরেরহফাুঁটার মালা র্াুঁথা বহনর আরঙনায়। 

কাুঁদন-োরের আহলা?ায়া োরা অলে তবলা, 

তমহঘর র্াহয় রহঙর মায়া তখলার পহর তখলা। 

ভুহল র্াওয়ার তবাে া। ভরর 

তর্ল চহল ক ।  রী 

উজনবাহয় তফহর র্রদ তক রয় তে আোয়। 

রাজা। উত্তম েহয়হ?। 

রাজকরব। আহরা অহনক উত্তম েহ  পার । 

 


