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সূচিপত্র  

অবতরচিকা 

 

মজলগ ওঠ তযই মর মভ্ালরর পাচখ  

               চনচৈ-প্রভ্ালতর কচব! 

ম াচহত সাগলর চসনান কচরয়া  

               উচদ  আরব-রচব। 

ওলর ওঠ তযই, নূতন কচরয়া 

               মবঁলধ মতা  মতার বীি! 

ঘন আঁধালরর চ নালর ফযকালর 

               আজান  যয়াচিন । 

কাঁচপয়া উচঠ  মস ডালকর মঘালর 

               গ্রহ, রচব, ৈৈী, মবুা , 

ওই মৈান মৈান ‘সা ালতর’ ধ্বচন 

               ‘খায়রু চ নালনৌ  ! ’  

রচব-ৈৈী-গ্রহ-তারা ঝ    

               গগনাঙ্গনতল  

সাগর ঊচ ত- ঞ্জীর পালয় 

               ধরা মনলি মনলি িল । 

তচিনী-ল খ া নচিচন ধরার 

               নালির ঘূচিত  ালগ 

গগলন গগলন পাবলক পবলন 

               ৈলসু কযসয -বালগ। 

মস আজান শুচন থ চক দাঁড়ায় 

               চবশ্ব-নালির সভ্া, 

চনচখ -  ত ছাচপয়া উচঠ  

               অরুি মজুাচতর জবা। 
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সূচিপত্র  

চদগ চদগন্ত ভ্চরয়া উচঠ  

               জাগর পাচখর গালন, 

ভ্ূল াক দ্যুল াক প্লাচবয়া মগ  মর 

               আকয  আল ার বালন! 

আরব ছাচপয়া উচঠ  আবার 

               মবুা পলথ ‘দীন’ ‘দীন’ ,  

কাবার চ নালর আবার আচস  

               নবীন  যয়াচিন! 

ওলর ওঠ মতারা, পচিল  ওই 

               ম াচহত সাগর জ  

রলে রলে হ  ম াচহততর মর 

                াল - া  ঝ   । 

রলঙ্গ ভ্লঙ্গ মকাচি তরলঙ্গ 

               ইরাচন দচরয়া ছযলি, 

পূবত-সী ায়,– সা া  জানায় 

               আরব-িরলি  যলি। 

দচখলন ভ্ারত-সাগলর বাচজলছ 

               ৈঙ্খ, আরচত ধ্বচন, 

উচদ  আরলব নূতন সূর্ত–  

                ানব- যকযি- চি। 

উত্তলর চির-উদাচসনী  রু, 

               বা যকা-উত্তরীয় 

উড়ালয় নাচিয়া নাচিয়া গাচহলছ–  

               ‘জালগা মর, অ ৃত চপলয়া!’  

 য হাওয়া বাজায় সালরচঙ্গ বীি  

               মখজযর পাতার তালর, 
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সূচিপত্র  

বা যর আচবর ছযঁলড় ছযঁলড়  ালর 

               স্বলগত গগন-পালর। 

খযচৈলত মবদানা-ডাচ   ডাঁসালয় 

               ফাচিয়া পচড়লছ ভ্যঁলয়, 

ঝলর রসধারা নারচঙ্গ মৈউ 

               আলপ  আেযর িযঁলয়। 

আরচব মঘাড়ারা রাৈ নাচহ  ালন  

               আৈ ালন র্ালব উচঠ, 

 রুর তরচি উলিরা আচজলক 

               মসাজা চপলঠ িল  ছযচি। 

বলয় র্ায় ঢ  ধলর নালকা জ  

               আচজ ‘জ জ ’ কূলপ, 

‘সাহারা’ আচজলক উথচ য়া ওলঠ  

               অতীত সাগর রূলপ 

পযরাতন রচব উচঠ  না আর 

               মসচদন  িা মপলয়, 

নবীন রচবর আল ালক মসচদন 

               চবশ্ব উচঠ  মছলয়। 

িলে সযর া বলে ‘মখা তা’  

               মবদ্যইন চকলৈারীরা 

চবচন চকম্মলত চব া  মসচদন  

               অধর চিচনর চৈরা! 

‘ঈদ’ উৎসব আচস  মর মর্ন 

               দ্যচভ্তলের চদলন, 

র্ত ‘দ্যৈ চন’ চছ  র্থা চন  

               ‘মদাসচত’ আচসয়া চজলন। 
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সূচিপত্র  

   

নলহ আরলবর, নলহ এচৈয়ার,–  

               চবলশ্ব মস একচদন, 

ধূচ র ধরার মজুাচতলত হ  মগা  

               মবলহশ ত মজুাচতহীন! 
 

ধরার পলে ফযচি  মগা আজ 

               মকাচিদ  মকাকনদ, 

গুঞ্জচর ওলঠ চবশ্ব- ধযপ–  

               ‘আচস  ম াহাম্মদ!’  

অচভ্নব না  শুচন  মর 

               ধরা মসচদন – ‘ম াহাম্মদ!’  

এতচদন পলর এ  ধরার 

               ‘ প্রৈংচসত ও মপ্র াস্পদ!’  

িাচহয়া রচহ  সচবস্ময় 

               ইহুচদ আর ইৈাই সব, 

আচস  চক চফলর এতচদলন 

               মসই  চসহ্  হা ানব? 

‘তওরাত’ 'ইচঞ্জ ’ ভ্চর 

               শুচন  র্াঁর আগ চন, 

‘ইৈা’ ‘ যসা’ আর ‘দাউদ’ র্াঁর 

               শুলনচছ  পা-র ধ্বচন, 

মসই সযন্দর দ্য া  আজ 

               আচস  চক নীরব পায়? 

মর্ ন নীরলব আলস তপন  

               পূিত িাঁদ পযব-সী ায়। 
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সূচিপত্র  

এ নই কচরয়া ওলঠ রচব 

               ওলঠ মর িাঁদ, ধরা তখন 

এ নই কচরয়া ঘয ালয় রয় 

               রচব ৈৈী মহলর স্বপন। 

   

আল ালক আল ালক ছায় চদচৈ 

               নব অরুি ভ্ালে মর ঘয , 

তন্দ্রা য সব আঁচখ-পাতায় 

               বন্ধযপ্রায় বয ায় িয । 

   

মত নই  চহ া মসই চবভ্ায় 

               আচস  আজ আল ার দূত, 

ঝরনার সযলর পাচখরা গায়, 

               আতর গায় বয়  ারুত। 

   

শুষ্ক সাহারা এত মস র্যগ 

               মহলরলছ মর র্ার স্বপন, 

মবলহশ ত হলত নাচ   ওই 

               মসই সযধার প্রস্রবি। 

   

মখা তা মখজযলর  রু-কানন 

               ফ বতী হ যদ-রং 

 রুর চৈয়লর বালজ মর ওই 

               জ ধারার ম ঘ- ৃদং! 
 

মৈালনচন চবশ্ব কভ্য মর্ না  –  

               ‘ম াহাম্মদ’ শুলন মস আজ 
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সূচিপত্র  

মসই মস না  অচবশ্রা  

               একী  ধযর, একী আওয়াজ! 

   

আঁধার চবলশ্ব র্লব প্রথ  

               হই  মর সূলর্তাদয় 

মিলয়চছ  বযচঝ সক  ম াক 

               এই মস রূপ সচবস্ময়! 

   

এ নই কচরয়া নবারুলির 

               কচর  চক না করি, 

মস আল াক-চৈশু এ নই মর 

               হচর আঁধার হচর   ন! 

   

এ নই সযলখ মর মসই মসচদন  

               চবহগ সব গাচহ  গান, 

ৈাখায় প্রথ  ফযচি  ফয , 

               হ  চনচখ  ৈুা ায় ান। 

   

গুল  গুল  ৈাচড় গু বাহার 

               পচর মসচদন ধরচি  া 

আঁধার সূচতকাবাস তুচজ 

               মহলর প্রথ  চদক সী া। 

   

ফয বন  যচি, মখাৈখবর 

               চদলয় মবড়ায় িপ  বায়, 

‘ওলর নদ নদী ওলর চনঝর 

               ছাচড় পাহাড় ছযচিয়া আয়। 
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সূচিপত্র  

   

সাগর! ৈঙ্খ বাজা মর মতার, 

               আচস  ওই মজুাচতষ্মান, 

একী আনন্দ একী মর সযখ 

               এ  আল ার একী এ বান!’  

   

ফযল র গন্ধ, পাচখর গান 

               স্পৈতসযখ মভ্ার হাওয়ার, 

জাচন  চবশ্ব মসই মসচদন, 

               মসই প্রথ  ; আজ আবার 

আঁধার চনচখল  এ  আবার 

               আচদ প্রালতর মস সম্পদ 

নূতন সূর্ত উচদ  ওই –  

               ম াহাম্মদ ! ম াহাম্মদ ! 
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সূচিপত্র  

অনাগত 

 

চবশ্ব তখনও চছ  মগা স্বলপ্ন, চবলশ্বর বন া ী  

আপনালত চছ  আপচন  গন। তখনও চবশ্ব-ডাচ  

ভ্চরয়া ওলঠচন ৈলসু কযসযল  ; তখনও গগন-থা া 

পূিত কলরচন িন্দ্র সূর্ত গ্রহ তারকার  া া। 

আপন মজুাচতর সযধায় চবলভ্ার আপচন মজুাচত তয় 

একাকী আচছ  – চছ  এ চনচখ  ৈূলনু ৈূলনু  য়। 

অপ্রকাৈ মস  চহ ার  ালঝ জালগচন প্রকাৈ-বুথা, 

চছ  নালকা সযখ দ্যখ আনলন্দ সৃচির আকয তা। 

চছ  না বাগান, চছ  বন া ী! – সহসা জাচগ  সাধ, 

আপনালর  লয় মখচ লত চবচধর, আপচন সাচধলত বাদ।  

অি   চহ া-চগচর-গুহা-তুচজ– মক বযচঝলব তাঁর  ী া–  

বাচহচরয়া এ  সৃচি প্রকাৈ চনঝতর গচতৈী া। 

চেচত-অপ-লতজ- রুৎ-লবুাল র সৃচজয়া মস  ী া রাজ, 

ভ্াচব  সৃচজলব পযতয লখ ার  ানযষ সৃি- াঝ। 

িচ লত  াচগ  কত ভ্াোগড়া মস  হাচৈশুর  লন, 

 ানযষ হইলব রচসক ভ্র র, সৃচির ফয বলন। 

আচদ   ানব ‘আদল ’ সৃচজয়া এক  যঠা  াচি চদয়া 

বচ ল ন, ‘র্াও, কলরা মখ া ওই ধরার আেলন চগয়া!’  

সৃচজয়া  ানব-আত্মা তাহার দাচন   ানবলদলহ, 

কাঁচদলত  াচগ   ানব-আত্মা পচৈয়া  াচির মগলহ। 

বল , ‘প্রভ্য, আচ  রচহলত নাচর এ ধূচ -পচে  ঘলর, 

অন্ধকার এ কারাঘলর একা রচহব মক ন কলর!’  

আদল র  ালঝ বালরবালর র্ায় বালরবালর চফলর আলস  

িাচরচদলক মঘার চবভ্ীচষকা শুধয, কাঁচপয়া  লর মস ত্রালস।  
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সূচিপত্র  

কচহল ন প্রভ্য, ‘ভ্য় নাই, চদনয আ ার র্া চপ্রয়ত  

মতা ার  াঝালর – জ্বচ লব মস মজুাচত মতা ালত আ ারই স । 

আ া হলত চছ  চপ্রয়তর র্াহা আ ার আল ার আল া  

– ম াহাম্মদ মস, চদনয তাঁহালরই মতা ালর বাচসয়া ভ্াল া!’  

 

 ানব-আত্মা পচৈয়া এবার আদল র মদহ ালঝ 

মহচর  তথায় অতয  চবভ্ায়  হালজুাচত এক রালজ। 

আত্মার আল া ঘযিালত পালরচন মর্  হা অন্ধকার 

তালর আল া য় কচরয়ালছ আচস এ মকান মজুাচত-পাথার। 

বন্দনা কচর মস  হালজুাচতলর আদ  মখাদালর কয়, 

‘অপরূপ মজুাচত-প্রদীপ্ত তনয এ কার  চহ  য়! 

মকবা এ পযরুষ, মকন এ উচদ  আ ার   াি-তীলর, 

ধনু কচরল  মকন এ  ধযর মবাঝা চদলয় ম ার চৈলর?’  

কচহল ন মখাদা, ‘এই মস মজুাচতর পূলিু আঁধার ধরা  

আল ায় আল ায় হলব আল া য়, সক  ক যষ-হরা 

এই মস আল ার দীচপ্ত ভ্াচতলব চবশ্ব চনচখ  ভ্চর 

এ মজুাচত-চবভ্ায় হইলব প্রভ্াত পাপীলদর ৈবতরী। 

আ ার হাচবব – বন্ধয এ চপ্রয় ;  ানব-ত্রালির  াচগ 

ইহালর চদ া  মতা ালত – হইলত  ানব-দ্যুঃখ-ভ্াগী। 

ম াহাম্মদ এ, সযন্দর এ, চনচখ  প্রৈংচসত, 

ইহার কলে আ ার বািী ও আলদৈ হইলব গীত।’  

 

চসজদা কচরয়া মখাদালর আদ  সম্ভ্র - নত কয়,  

‘ধূচ র ধরায় র্াইলত আ ার নাচহ আর মকালনা ভ্য়।  

আ ার  াঝালর জ্বা াইয়া চদল  অচনবতাি মর্ দীপ, 

পরাইয়া চদল  আ ার   ালি মর্  হালজুাচতর চিপ, 
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ধরার সক  ভ্লয়লর ইহারই পূলিু কচরব জয়, 

আ ার বংলৈ জচিলব তব বন্ধয  চহ  য়! 

ম ার সালথ হ  ধনু পৃচথবী!’ – ম াহাম্মলদর না  

 ইয়া পচড় , ‘সাল্লাল্লাহু আ ায়াচহসাল্লা !’  

ধরায় আচস  আচদ   ানব-চপতা আদল র সাথ 

‘মখাদার মপ্রচরত’, ‘মৈষ বািী-বাহী’ কাঁদাইয়া জানাত। 

 

* * * * 

 

ৈত ৈতাব্দী র্যগর্যগান্ত বচহয়া র্ায় 

   চফলর নাচহ-আসা মস্রালতর প্রায় 

িল  মগ  ‘হাওয়া’, ‘আদ ’, ‘চৈশ’ ও ‘নূহ’ নচব –  

   জ্বচ য়া চনচভ্  কত রচব! 

িল  মগ  ‘ইৈা’, ‘ যসা’ ও ‘দাউদ’, ইব্রাচহ ’  

   চফরলদৌলসর দূর সাচক । 

মগ  ‘সযল  ান’, মগ  ‘ইউনযস’, মগ  ‘ইউসযফ’ রূপকয ার 

   হাচসয়া জীবন-নদীর পার। 

মগ  ‘ইসাহাক’, ‘ইয়াকযব’, মগ  ‘জবীহুল্লাহ্ ইস াই ’  

   মখাদার আলদৈ কচর হাচস । 

এলসচছ  র্ারা মখাদার বািীর দচধয়া  তযতী পাচপয়া চপক 

   বয বয  ৈুা া ; ভ্চরয়া চদক 

র্ালদর কলে উচঠয়াচছ  মগা  হান চবভ্যর  চহ া গান 

   উলড় মগ  তারা দূর চব ান! 

ঊলধ্বত জাচগয়া রচহল ন ‘ইৈা’ অ র,  লততু ‘খাজাচখচজর’  

   - দ্যই ধ্রুবতারা দ্যই মস তীর -  

মঘাচষলত মর্ন মগা এপালর-ওপালর তাহারই আসার মখাৈখবর-  



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

 

সূচিপত্র  

   র্াহার আৈায় এ-িরাির 

আলছ তপসুারত চিরচদন; ঘযচরলছ পৃচথবী র্ার আলৈ 

   মসৌরল ালকর িাচরপালৈ। 

আচদ -  ালি ভ্াচত  মর্ আল া উষায় পযরব-গগন-প্রায় 

   মকাথায় ওলগা মস আল া মকাথায়! 

আল াক, আঁধার, জীবন,  ৃতযু, গ্রহ, তারা তালর খযঁচজলছ হায় 

   মকাথায় ওলগা মস আল া মকাথায়! 

খযঁচজলছ শদতু, দানব, মদবতা, ‘চজন’ পচর, হুর পাগ প্রায় 

   মকাথায় ওলগা মস আল া মকাথায়! 

মখাঁলজ অপ্সর, চকনর, মখাঁলজ গন্ধবত ও মফলরৈতায় 

   মকাথায় ওলগা মস আল া মকাথায়! 

খযঁচজলছ রে র্ে পাতাল , মখাঁলজ  যচন ঋচষ মধয়ালন তায় 

   মকাথায় ওলগা মস আল া মকাথায়! 

আপনার  ালঝ মখাঁলজ ধরা তালর সাগলর, কানলন  রু-সী ায়, 

   মকাথায় ওলগা মস আল া মকাথায়! 

খযঁচজলছ তাহালর সযলখ, আনলন্দ, নব সৃচির ঘন বুথায়,  

   মকাথায় ওলগা মস আল া মকাথায়! 
 

উৎপীচড়লতরা নয়লনর জল  নয়ন-ক   ভ্াসালয় িায়, 

   মকাথায়  যচি-দাতা মকাথায়! 

ৈৃঙ্খচ ত ও চির-দাস মখাঁলজ বন্ধ অন্ধকার কারায় 

   বন্ধ-লছদন নচব মকাথায়! 

চনপীচড়ত  ূক চনচখ  খযঁচজলছ তাহার অসী  স্তব্ধতায়, 

   বজ্র-লঘাষ বািী মকাথায়! 

ৈাস্ত্র-আিার-জগদ -চৈ া বলে চনৈাস রুদ্ধপ্রায় 

   মখাঁলজ প্রাি, চবলরাহী মকাথায়! 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

 

সূচিপত্র  

খযঁচজলছ দ্যলখর  ৃিাল  রি-ৈতদ  ৈত েত বুথায়, 

   ক  -চবহারী তযচ  মকাথায়! 

আচদ ও অন্ত র্যগর্যগান্ত দাঁড়ালয় মতা ার প্রতীোয়, 

   চিরসযন্দর, তযচ  মকাথায়! 

চবশ্ব-প্রিব-ওংকার-ধ্বচন অচবশ্রান্ত গাচহয়া র্ায় –  

   তযচ  মকাথায়, তযচ  মকাথায়! 

মধয়ান-স্তব্ধ চবশ্ব ি চক ম ল  আঁচখ –  

আরলবর  রু আচজলক পাগ  হ  নাচক? 

খযঁচজলছ র্াহালর মকাচি গ্রহ তারা িাঁদ তপন  

 রু- রীচিকা মহচর  চক আজ তার স্বপন? 

মপ  নালকা খযঁলজ সক  চদচৈর চদৈাচর র্ার, 

 রুর তপ্ত বা যলত পচড়  িরি তাঁর! 

মরৌর-দগ্ধ চির-তাপচসনী তনয-কচঠন 

এরই তপসুা কচর চক আরব র্াচপ  চদন? 

বা যকা-ধূসর মকৈ এ াইয়া তপ্ত ভ্া  

তপ্ত আকাৈ-তলি মঠকাইয়া এত মস কা  

ইহার  াচগ চক চছ  হতভ্াচগ জাচগয়া মর, 

চবশ্ব- থন অ ৃত ধন  াচগয়া মর! 

 

* * * * 

দৈচদক ছাচপ ওলঠ আবাহন, ‘ধনু ধনু  যত্তাচ ব!’  

তব কচনষ্ঠ পযত্র ধনু আবদ্যল্লাহ্ মখাৈ-নচসব, 

ঔরলস র্াঁর  চভ্  জন  চবশ্ব-ভ্ূ ান  হা ানব, 

মধয়ালন র্াহালর ধচরলত না পাচর চনচখ  ভ্যবন কলর স্তব।  

ধনু মগা তযচ  ‘আচ না’ জননী মক লন জঠলর ধচরল  তায় 

মর্াগী  যচন ঋচষ পয়গম্বর মগয়ালন র্াহার সী া না পায়!  
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ধনু ধরচি-লকন্দ্র  ক্কা নগরী, কাবার পযলিু মগা 

বলে ধচরল  তাঁহালর, মর্-জন ধলরচন; অসী  ৈূলনু মগা 

র্াঁহালর মকন্দ্র কচরয়া সৃচি ঘযচরলতলছ চনুঃসী  নলভ্  

ধরার মকলন্দ্র আচসলব মস-জন, এও চক মগা কভ্য সম্ভলব! 

চবন্দযর রূলপ আচস  চসন্ধয, চৈশু-রূপ ধচর এ  চবরাি! 

অসম্ভলবর সম্ভাবনায় রাচে  এচৈয়া অস্তপাি! 

পূলবত সূর্ত ওলঠ চিরচদন, পচিল  আজ উচঠ  ওই, 

স্বলগতর ফয  ফযচি  মসথায় মর্- রুলত মফালি বা যকা- খই!  

চনচখ -ৈরি িরলির  াচগ তযই চক আরব এত মস চদন  

তপসুা কচর কচরচ  চনলজলর মর্ন মস চবরাি-িরি-চিন! 

ধনু  ক্কা, ধনু আরব, ধনু এচৈয়া পযিু মদৈ, 

মতা ালত আচস  প্রথ  নচব মগা মতা ালত আচস  নচবর মৈষ! 
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অভ্যুদয় 

 

আঁধার মকন মগা ঘনত  হয় উদয়-উষার আলগ? 

পাতা ঝলর র্ায় কানলন, র্খন ফাগুন-আলবৈ  ালগ 

তরু ও  তার তনযলত তনযলত, মকন মক বচ লত পালর? 

সযর বাঁচধবার আলগ মকন গুিী বুথা হালন বীিা-তালর? 

িাচনয়া িাচনয়া না বাঁচধল  তালর চছঁচড়য়া র্াবার  লতা  

মফালি না চক বািী, না কচরল  তালর সদা অঙ্গযচ  েত? 

সূর্ত ওঠার র্লব মদচর নাই, চবহলগরা প্রায় জালগ, 

তখন চক মিালখ অচধক কচরয়া তন্দ্রার চঝ   ালগ? 

মকন মগা মক জালন, নতযন িন্দ্র উদলয়র আলগ মহন  

অ াবসুার আঁধার ঘনায়, গ্রাচসলব চবশ্ব মর্ন! 

পযলিুর শুভ্ আল াক পচড়লব র্লব ৈতধালর ফযলি 

তার আলগ মকন বসয তী পাপ-পচে  হলয় উলঠ? 

ফয  ফসল র ম  া বসাবার বষতা না ার আলগ, 

কাল া হলয় মকন আলস ম ঘ, মকন বলজ্রর ধাঁধা  ালগ? 

এই চক চনয় ? এই চক চনয়চত? চনচখ -জননী জালন, 

সৃচির আলগ এই মস অসহ প্রসব-বুথার  ালন! 

 

এ নই আঁধার ঘনত  হলয় চঘচরয়াচছ  মসচদন, 

উদয়-রচবর পালন মিলয়চছ  জগৎ ত সা- ীন। 

পাপ অনািার মেষ চহংসার আৈী-চবষ-ফিা তল  

ধরচির আৈা মর্ন েীিলজুাচত  াচনলকর  লতা জ্বল ! 

 ানযলষর  লন মবঁলধচছ  বাসা বলনর পশুরা র্ত, 

বনু বরালহ ভ্ল্লযলক রি; নখর-দন্ত-েত 

কাঁচপলতচছ  এ ধরা অসহায় ভ্ীরু বাচ কার স ! 
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ৈূনু-অলে মেলদ ও পলে পালপ কযৎচসতত  

ঘযচরলতচছ  এ কযগ্রহ মর্ন অচভ্ৈাপ-ধূ লকতয, 

সৃচির  ালঝ এ চছ  সক  অক ুালির মহতয! 

অতুািাচরত উৎপীচড়লতর জল  উলঠ আঁচখজ  

সাগর হইয়া গ্রাচস  ধরার মর্ন চতন ভ্াগ থ ! 

ধরচি ভ্গ্ন তরচির প্রায় ৈূনু-পাথরতল  

হাবযডযবয খায় বযচঝ ডযলব র্ায়, র্ত িল  তত িল । 

এচৈয়া য়যলরাপ আচিকা – এই পৃচথবীর র্ত মদৈ 

মর্ন মনল চছ  প্রচতলর্াচগতায় মদচখলত পালপর মৈষ! 

 

এই অনািার চ থুা পালপর চনপীড়ন-উৎসলব 

 ক্কা চছ  মগা রাজধানী মর্ন ‘জচজরাতয  আরলব।’  

পালপর বাজালর কচরত মবসাচত স ান পযরুষ নারী, 

পালপর ভ্াঁচিলত িচ ত মগা মর্ন চপপীচ কা সাচর সাচর। 

বা ক বাচ কা র্যবা ও বৃলদ্ধ চছ  নালকা মভ্দালভ্দ, 

িচ ত ভ্ীষি বুাচভ্িার- ী া চন তাজ চনলবতদ! 

নারী চছ  মসথা মভ্াগ-উৎসলব জ্বাচ লত কা না-বাচত, 

চছ  না চবরা  মস বাচত জ্বচ ত স ান চদবস-রাচত। 

জচিল  ম লয় চপতা তালর  লয় মফচ ত অন্ধকূলপ 

হতুা কচরত, চকংবা  াচরত আছাচড় পাষািস্তূলপ! 

হায় মর, র্াহারা স্বলগত লততু বাঁলধ চ  লনর মসতয 

বনুা-ঢ  মস কনুারা চছ  মর্ন  িারই মসতয! 

সযন্দলর  লয় অসযন্দলরর এই  ী া তাণ্ডব 

িচ লতচছ , এ মদহ চছ  শুধয ৈকযন-খাদু ৈব! 

মদহ-সরসীর পাঁলকর ঊলধ্বত সচ   সযচন ত  

তুচজয়া তাহালর ম লতচছ  পাঁলক বনু-বরাহ দ ! 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

সূচিপত্র  

িরলি দচ ত কদতল  র্ালর গচড়য়া তযচ   নর 

ভ্াচবত তাহালর সৃচিকততা, মসই পরল শ্বর! 

 

আল্লার ঘর কাবায় কচরত হল্লা চপৈাি ভ্ূত, 

চৈরচন খাইত মসথা চতন ৈত ষাি মস মপ্রলতর পযত! 

ৈয়তান চছ  বাদৈাহ মসথা, অগচিত পাপ-লসনা, 

চবচন সযলদ মসথা হলত িচ ত মগা বুচভ্িার ম না-লদনা! 

মস পাপ-গলন্ধ চছঁচড়য়া র্াইত মর্ন ধরচির নায়ায়য, 

ভ্ূচ কলম্প মস ম ািড় খাইত মর্ন মৈষ তার আয়য! 

এ নই আঁধার গ্রাচসয়ালছ র্লব পৃথবী চনচবড়ত –  

ঊলধ্বত উচঠ  সংগীত, ‘হ  আসার স য়   !’  

ঘন ত সার সূচতকা-আগালর জনচ   নব ৈৈী, 

নব আল ালকর আভ্ালস ধরচি উচঠ  মগা উচ্ছ্বচস। 

ছযচিয়া আচস  গ্রহ-তারাদ  আকাৈ-আচেনা  ালঝ, 

ম লঘর আঁিল  জড়াইয়া চৈশুিাঁলদলর পয ক  ালজ  

দাঁড়া  চবশ্ব-জননী মর্ন মর ; পাইয়া সযসংবাদ 

িলকার-িলকারী চভ্ড় কলর এ  চনলত সযধার প্রসাদ! 

 

ধরচির নী  আঁচখ-র্যগ মর্ন সায়লর ৈা যক সযঁচদ 

িাঁলদলর না মহলর ভ্াচসত মগা জল  চছ  এতচদন  যচদ, 

ফযচি  মর তারা অরুি-আভ্ায় আজ এতচদন পলর, 

দ্যচি মিালখ মর্ন প্রালির সক  বুথা চনলবদন কলর! 

পয লক শ্রদ্ধা সম্ভ্রল  ওলঠ দ্যচ য়া দ্যচ য়া কাবা, 

চবশ্ব-বীিায় বালজ আগ চন, ‘ ারহবা!  ারহবা!!’  
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স্বপ্ন 

 

প্রভ্াত-রচবর স্বপ্ন মহলর মগা মর্ ন চনৈীথ একা 

গলভ্ত ধচরয়া নতযন চদলনর নতযন অরুি-ল খা। 

মত নই মহচরলছ স্বপ্ন আচ না – মর্চদন চনৈীথ মৈলষ 

স্বলগতর রচব উচদলব জননী আচ নার মকাল  এলস। 

মর্ন মগা তাহার চনরা া আঁধার সূচতকা-আগার হলত 

বাচহচর  এক অপরূপ মজুাচত, মস চবপয  মজুাচত-লস্রালত 

মদখা মগ  দূর মবাসরা নগরী দূর চসচরয়ার  ালঝ।  

ইরান-অধীপ নওলৈলরায়াঁর প্রাসালদর িূড়া  ালজ 

গঁুড়া হলয় মগ  ভ্াচেয়া পচড়য়া। অচগ্নপূজা মদউ  

চবরাি হইয়া মগ  মগা ইরান চনলভ্ চগলয় চব কয ।  

জগলতর র্ত রাজার আসন উ চিয়া মগ  পচড়, 

 ূচততপূজার প্রচত া ঠাকযর মভ্লে মগ  গড়াগচড়! 

নব নব গ্রহ তারকায় মর্ন গগন মফচ   মছলয়, 

স্বগত হইলত মদবদূত সব  লততু আচস  মধলয়। 

মসচবলত মর্ন মগা আচ নায় তাঁর সূচতকা-আগার ভ্চর, 

দল  দল  এ  মবলহশ ত হইলত মবহশ চত হুরপচর। 

র্ত পশু-পাচখ  ানযলষর  লতা কচহ  মগা মর্ন কথা, 

মরা -সম্রাি-কর হলত ক্রস খচসয়া পচড়  মহাথা, 

মহঁি যখ হলয় ঝযচ লত  াচগ  পূজার  ূচতত র্ত, 

মহচরল ন মজুাচত- চণ্ডত মদহ অপরূপ রূপ কত! 

িযচিলত স্বপ্ন মহচরল ন  াতা, ফযচিলত আল ার ফয  

আর মদচর নাই, আগ চন গায় গু বালগ বয বয । 

কী এক মজুাচতচৈতখার ঝ লক  াতা ভ্লয় চবস্মলয় 

 যচদল ন আঁচখ। জাচগল ন র্লব পূবত-লিতনা  লয়, 
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মহচরল ন িাঁদ পচড়য়ালছ খচস মর্ন মর তাঁহার মকাল ,  

  ালি চৈশুর ৈত সূলর্তর চ চহর  হর মতাল ! 

চৈশুর কলে অজানা ভ্াষায় মকান অপরূপ বািী 

ধ্বচনয়া উচঠ , মস স্বলর মর্ন মর কাঁচপ  চনচখ  প্রািী। 

বুচথত জগৎ শুলনলছ বুথায় র্ার িরলির ধ্বচন, 

এতচদলন আজ বাজা  মর তার বাঁশুচরয়া আগ চন! 

চনচখ  বুচথত অন্তলর এর আসার খবর রলি 

ইহারই স্বপন জালগলর চনচখ -চিত্ত-আকাৈপলি। 

সারা চবলশ্বর উৎপীচড়লতর মরাদলনর ধ্বচন ধচর 

ধরচির পলথ অচভ্সার এ  চছ  চদবা ৈবতরী। 

সাগর শুকালয় হ   রুভ্ূচ  এরই তপসুা  াচগ, 

 রু-লর্াগী হ  খজযতরতরু ইহারই আৈায় জাচগ। 

 যকালয় চছ  মর্ ফল্গুর ধারা  রু-বা যকার তল  

 রু-উদুালন বাচহচরয়া এ  আচজ ঝরনার ছল । 

খজযতর-বলন এ াইয়া মকৈ চসনাচন চসন্ধযজল  

চরিাভ্রিা আরব চবশ্ব-দ্য াল  ধচর  মকাল ! 

‘ফারালির’ পবতত-িূড়াপালন ভ্াববাদী চবলশ্বর 

কর-সংলকলত চদ  ইচঙ্গত ইহাই আগ লনর। 

মসচদন মশ্রষ্ঠ সৃচির সযলখ হচস  চবশ্বত্রাতা, 

‘সযলয়ারাচন’ হ  আচজলক মর্ন মর বসয তী ‘দ্যলয়া’  াতা 

 

‘ ারহাবা         শসয়লদ  চক্ক  দচন আ -আরচব!’  

  গাচহলত         নান্দী মগা র্াঁর চনুঃস্ব হ  চবশ্বকচব। 

  আচস           বন্ধ-লছদন ৈো-নাৈন মশ্রষ্ঠ  ানব, 

   পচৈ          অন্ধ গুহায় ওই পযনরায় রে দানব। 

  ভ্াচস           বনুাধারায় ‘দজ া’ ‘মফারাত’ কনুা  রুর, 
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 সাহারায়          মনৌবলতরই বাজনা বালজ ম ঘ-ড রুর। 

  মবদ্যইন          তাম্বয চছঁলড় বৈতা ছযঁলড় অশ্ব মছলড় 

  মখচ লছ          মগণ্ডযয়া-লখ , রি চছিায় বে মফলড়! 

 আরলবর          কযব্জা বঁধয উি মছলড় পথ সব জা-লখচত 

  খযঁচজলছ          আজলক ঈলদ মখা তা আেযর মখজযর-ল চত। 

   খজযতর           কন্টলক আজ বন্ধ খযচ  র্যি মবচির 

  ঢাচ লছ           যি-লকৈী আরচব-চনঝর ক চস পাচনর! 

  জচরদার          নাগরা পালয় গাগরা কাঁলখ ঘাগরা চঘরা 

  মবদ্যইন          বউরা নালি ম ৌ-িযসচকর ম ৌ াচছরা। 

   ৈরল           মনৌলজায়ানীরা নযইলয় চছ  ডাচ  -ৈাখা, 

আচজ তার          রস ধলর না, তাম্বয ী মঠাঁি চহঙ্গয   াখা 

কলর আজ          খযনসযচড় ওই শুকলনা কাঁিার মখজযর-তরু, 

 মখজযলরর          গু চত মখলয় ‘উুঃ’ ডালক ‘ য’ হাওয়ায়  রু!  

 আখলরাি          বাদা  র্ত আরচব-বউ-এর পড়লছ পালয়, 

বল , ‘ এই         নীরস মখাসা ছাড়াও মকা   হালতর ঘালয়!’  

 আরলবর          উঠচত বলয়স ফয -চকলৈারী ডাচ  -ভ্াো 

  চবচ লয়          রং কলপাল র আলপ -কানন করলছ রাো। 

  ছযচিলত          দ্যম্বাস  স্থূ  মশ্রাচিভ্ার হয় মগা বাধা, 

   দৈলন          মপস্তা কাচি পথ-বঁধযলর মদয় মস আধা! 

  অধলরর         কা রাো-ফ  চনেলড়  রুর তপ্ত  যলখ, 

   উড়যচন         মদয় জড়ালয় পাগ া হাওয়ার উত  বযলক। 

   

না-জানা           আনলন্দ মগা ‘আরাস্তা’ আজ আরব-ভ্ূচ , 

অ-লিনা           চবহগ গালহ মফালি কযসয  মব- রশুচ , 

আরলবর           তীথত  াচগ চভ্ড় কলর সব মবলহশ ত বযচঝ, 

  এলসলছ          ধরার ধয ায় চবচ লয় চদলত সযলখর পযঁচজ। 
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‘রচবউ           আউও ’ িাঁদ শুো নব ীর চতচথলত 

মধয়ালনর           অচতথ্ এ  মসই প্রভ্ালত এই চেচতলত। 

 সীলহর            পঞ্চৈত সপ্তচত এক বষত পলর 

মসা বার           মজুষ্ঠ প্রথ  – ধরার  ানব-ত্রালির তলর 

আচসল ন           বন্ধয মখাদার  হান উদার মশ্রষ্ঠ নচব, 

‘ ারহাবা          শসয়দ  চক্ক  দচন আ -আরচব।’  
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আল া-আধঁাচর 

 

বাদল র চনচৈ অবসালন ম ঘ-আবরি অপসাচর 

ওলঠ মর্ সূর্ত – প্রদীপ্ততর রূপ তার  লনাহারী। 

          চসিৈাখায় ম ঘ-বাদল র ফাঁলক 

          ‘বউ কথা কও’ পাচপয়া র্খন ডালক–  

মস গান মৈানায়  ধযরতর মগা সজ  জ দিারী! 

বষতায়-লধায়া ফযল র সযষ া বচিতলত নাচহ পাচর! 

   

কানার মিাখ-ভ্রা জ  চনলয় আলস চৈশু অচভ্ ানী, 

হাচসর চবজচ  ি চক  যকায় তার কালছ  াজ  াচন। 

          কয় ার কাচ   াচখ র্লব চহরা ওলঠ, 

          মস রূপ মর্ন মগা মবচৈ কলর মিালখ মফালি! 

নী  নলভ্া মঠাঁলি এক ফাচ  হাচস চেতীয়ার িাঁদখাচন  

পূিতৈৈীর মিলয় ভ্াল া  ালগ – মকন মকহ নাচহ জাচন! 

   

পলথর সক  ধযল া কাদা  াচখ মর্ চৈশু মফলর মগা ঘলর, 

মস চক মগা পাইলত মবচৈ ভ্াল াবাসা র্ত্ন জননী কলর? 

           যছালবন  াতা অঞ্চ  চদয়া বল  

          চৈশুর নয়লন অকারলি বাচর ঝল ? 

ধরার আঁিল  পাথলরর সালথ মসানা বাঁধা এক থলর, 

চবলষ নী  হলয় আলস  চি – মস চক অচধক  ূ ু তলর? 

   

ডযলব এক-গ া নয়লনর জল  তলব চক ক   মফালি? 

 ৃিা -কাঁিার মবদনায় চক ও ৈতদ  হলয় ওলঠ? 

          ৈত সযষ ায় মফািালব বচ য়া চকলর 
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          ম ঘ এত জ  ঢাল  কযসযল র চৈলর? 

দগ্ধ ম াহায় না চবঁচধল  সযর মফালি না চক মবিয-লঠাঁলি? 

তত সযগন্ধ ওলঠ িন্দলন র্ত ঘলষ চৈ াতলি! 

   

 যছালত এ  মর্ উৎপীচড়ত এ চনচখল র আঁচখজ , 

মস এ  মগা  াচখ শুভ্র তনযলত চবষালদর পচর  ! 

          অথবা মস চির-সযখ-দ্যখ-ববরাগী 

          আচস  হইয়া চনচখ -লবদনা-ভ্াগী! 

জালন বন াতা, গলন্ধ ও রূলপ  াতালব মর্ বনত  

মস ফয -চৈশুর ৈয়ন মকন মগা কণ্টক-অঞ্চ ! 

   

শুলন হাচস পায় এত মৈালক হায়! চবলশ্বর চপতা র্ার 

‘হাচবব’ বন্ধয, হারালয় চপতায় মস এ  ধরা  াঝার! 

          মখাদার  ী া মস চির-রহসু য় –  

          বন্ধযর পথ এত বন্ধযর হয়! 

আচবভ্তালবর পূলবত চপতৃহীন হলয় – বার বার 

মঘাচষ  মস মর্ন, আচ  ভ্াই সাচথ চপতাহীন সবাকার! 

 

আল ালকর চৈশু এ  মগা জড়ালয় আঁধার-উত্তরীয় 

জানালত মর্ন মগা ‘চবষ-জজতর, এবার অ ৃত চপলয়া!’  

          তৃষ্ণাতযলরর চপপাসা কচরলত দূর 

          হৃদয় চনোচড় রি মদয় আেযর! 

মৈাক-ছ ছ  ধরায় মক লন হাচস অচ য় 

আচসলব সবার সক  বুথার বুথী বন্ধয ও চপ্রয়! 

   

পূিতৈৈীলর মহচরয়া র্খন সাগলর মজায়ার  ালগ, 

উথ ায় জ  তত ক ক  র্ত আনন্দ জালগ! 
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          মত নই পূিতৈৈীলর বলে ধচর 

          ‘আচ নার’ মিালখ শুধয জ  ওলঠ ভ্চর! 

সযলখর মৈালকর গঙ্গা-র্ যনা চবষালদ ও অনযরালগ  

বলয় িল , মর্ন ‘দজ  া’ ‘মফারাত’ বসরা-কযসয -বালগ! 

   

কাঁচদলছ আচ না, হাচসলছন মখাদা,‘ওলর ও অবযঝ ম লয়, 

ডযচবয়ালছ িাঁদ উচঠয়ালছ রচব বলে মদখনা মিলয়,  

          ভ্বলনর মনায়হ কাচড়য়া কলঠার কলর 

          ভ্যবলনর প্রীচত আচনয়া চদয়াচছ ওলর! 

ঘর মস চক ধলর চবশ্ব র্াহার আল ালক উচঠলব মছলয়? 

চনচখ  র্াহার আত্মীয় – ভ্যল  রলব মস স্বজন মপলয়? 

   

নীড় নলহ তার – মর্ পাচখ উদার অম্বলর গালব গান, 

মকবা তার চপতা মকবা তার  াতা, সক ই তার স ান! 

          নাচহ দ্যখ সযখ আত্মীয়, নাই মগহ, 

          এলকর  াঝালর মস মর্ মগা সবতলদহ, 

এ নলহ মতা ার কযচির-প্রদীপ মভ্ালর র্ার অবসান, 

রচব এ – জনচ  পূবত-অিল  মঘালর সারা আৈ ান!’  

   

মস বািী মর্ন মগা শুচনয়া আচ না-জননী রলহ অি , 

েলিক রাচেয়া স্তব্ধ রলহ মগা মর্ ন পূবতাি ! 

          কচহ  জননী আপনার  লন  লন, -  

          ‘আ ার দ্য াল  চদ া  সবতজলন!’  

চথর হলয় মগ  পচড়লত পচড়লত কলপাল  অশ্রুজ । 

উচদ  চিলত্ত রাো রা ধনয, িযচি  মৈাক-বাদ ! 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
5

 

সূচিপত্র  

 ‘দাদা’  

 

সব-কচনষ্ঠ পযত্র মস চপ্রয় আবদ্যল্লার মৈালক, 

মসচদন চনৈীলথ ঘয  নালকা  যত্তাচ লবর মিালখ! 

পঁচিৈ বছর চছ  মর্ পযত্র আঁচখর পযত া হলয়, 

বৃদ্ধ চপতালর রাচখয়া  ৃতযু তালরই মগ  চক  লয়! 

হলয় আঁচখজ  ঝলর অচবর  পঁচিৈ-বছচর স্মৃচত, 

মস স্মৃচতর বুথা র্তচদন র্ায় তত বালড় হায় চনচত! 

বাচহলর ও ঘলর বলে নয়লন অশ্রুলত তালর মখাঁলজ 

সহসা চবধবা আচ নালর মহচর সভ্লয় িেয মবালজ! 

ওলর ও অভ্াচগ, মক চদ  ও বযলক ছড়ালয় সাহারা- রু? 

অসহায়  তা গড়াগচড় র্ায় হারালয় সহায়-তরু! 

আেলন মবড়ায় ও মর্ন মর হায় মৈালকর শুভ্রচৈখা, 

রজচনগন্ধা চবধবা ম লয়লর  লয় কাঁলদ কানচনকা! 

 ন্থরগচত মবদনা-ভ্ারতী আচ না আেলন িল , 

মহচরলত সহসা  যত্তাচ লবর আঁধার চিত্ততল  

ঈষৎ আল ার মজানাচক ি চক র্ায় মর্ন েলি েলি, 

আবদ্যল্লার স্মৃচত রচহয়ালছ ওই আচ নার সলন। 

আচসলব সযচদন আচসলব আবার, পযলত্র মর্ চছ  প্রাি 

পযত্র হইলত মপৌলত্র আচসয়া হলব মর্ অচধষ্ঠান। 

চদন মগালন  লন  লন আর কয়, ‘বাচক আর কত চদন, 

 ইয়া অ-লদখা চপতার স্মৃচতলর আচসচব চপতৃহীন!’  

 

 যত্তাচ লবর আঁধার চিলত্ত জ্বল লছ সহসা বাচত, 

মসচদন আচসলব মর্ন মৈষ হল  আচজকার এই রাচত! 

মিালখ ঘয  নাই ৈূলনু বৃথাই নয়ন ঘযচরয়া  লর,–  
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চনচৈ-লৈলষ মর্ন অতন্দ্র মিালখ তন্দ্রা আচস  ভ্লর! 

কত জালগ আর  লয় হাহাকার, আঁধালরর গ া ধচর 

আর কতচদন কাঁচদলব মগা, মিালখ অশ্রু চগয়ালছ  চর! 

আয় ঘয  হায়, হয়লতা এবার স্বপলন মহচরব তালর, 

চবরা -চবহীন জাচগ চনচৈচদন খযঁচজয়া পাইচন র্ালর! 

মহচর   যত্তাচ ব অপরূপ স্বপ্ন তন্দ্রা-লঘালর,–  

অভ্ূতপূবত আওয়াজ মর্ন মগা বাচজলছ আকাৈ ভ্লর! 

মফলরৈতা সব মর্ন গগলনর নী  ৈাচ য়ানা-তল  

জ ালয়ত হলয় তকবীর হাঁলক, মস আওয়াজ জল  থল  

উচঠ  রচিয়া। ‘সাফা’ ‘ ারওয়ান’ চগচর-র্যগ মস আওয়ালজ 

কাঁচপলত  াচগ , উচঠ  আরাব, ‘আচস  মস ধরা  ালঝ!’  

মক আচস  ? মস কী আচ নার ঘলর? ছযচিলত ছযচিলত মর্ন 

আচস  মর্ ঘলর আচ না! ওচক ও, গৃলহর ঊলধ্বত মকন 

এত সাদা ম ঘ ছায়া কলর আলছ? ৈত স্বলগতর পাচখ  

বচসলতলছ ওই মগহ-পচর মর্ন িাঁলদর মজাছনা  াচখ! 

ঝযঁচকয়া ঝযঁচকয়া মদচখলছ কী মর্ন গ্রহ তারাদ  আচস  

আকাৈ জযচড়য়া মনৌবত বালজ ভ্যবন ভ্চরয়া বাঁচৈ!… 

 

িযচি  তন্দ্রা  যত্তাচ লবর অপরূপ চবস্মলয় –  

ছযচি  র্থায় আচ না – মহচর  চনচৈ আলস মৈষ হলয়। 

আচ নার মশ্বত   ালি ঝচ ত মর্ চদবু মজুাচত-চৈখা, 

মকাল  মস এলসলছ – হালত িাঁদ তার ভ্াল  সূলর্তর চিকা! 

মস রূপ মহচরয়া  যচছতত হলয় পড়   যত্তাচ ব, 

একী রূপ ওলর একী আনন্দ একী এ মখাৈনচসব! 

মিতনা  চভ্য়া পাগল র প্রায় কভ্য হালস কভ্য কাঁলদ, 

র্ত  লন পলড় পযলত্র, মপৌলত্র তত বযলক  লয় বাঁলধ! 
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মপৌলত্র ধচরয়া বলে তখনই আচসল ন কাবা-ঘলর, 

মবচদ পলর রাচখ চৈশুলর কলরন প্রাথতনা চৈশু তলর। 

‘আরলৈ’ থাচকয়া হাচসল ন মখাদা – চনচখল র শুভ্  াচগ 

আচস  মর্  হা ানব – র্াচিলছ ক ুাি তারই  াচগ! 

চছ  মকালরলৈর সদতার র্ত মস প্রালত কাবায় বচস 

মর্াগ চদ  মসই ‘ যনাজালত’ সলব আনলন্দ উচ্ছ্বচস। 

 

সাতচদন র্লব বয়স চৈশুর – আরলবর প্রথা লতা 

আচস  ‘আচককা’ উৎসলব চপ্রয় বন্ধয স্বজন র্ত! 

উৎসব মৈলষ শুধা  সকল  চৈশুর কী না  হলব, 

মকান মস নাল র কাঁকন পরালয় প াতলক বাঁচি  লব। 

কচহ   যত্তাচ ব বযলক িাচপ চনচখল র সম্পদ,–  

“নয়নাচভ্রা ! এ চৈশুর না  রাচখনয ‘ম াহাম্মদ’ ! ”  

ি লক উচঠ  মকালরচৈর দ  শুচন অচভ্নব না , 

কচহ , ‘এ না  আরলব আ রা প্রথ  এ শুচন া । 

বচন-হালৈল র মগাষ্ঠীলত মহন না  কভ্য শুচন নাই, 

মগাষ্ঠী-ছাড়া এ না  মকন তযচ  রাচখল , শুচনলত িাই!’  

আঁচখজ   যচছ িযচ য়া চৈশুলর কচহল ন চপতা হ –  

“এর প্রৈংসা রচিয়া উঠযক এ চবলশ্ব অহরহ, 

তাই এলর কচহ ‘ম াহাম্মদ’ মর্ চির-প্রৈংস ান, 

জাচন না এ না  মকন এ   যলখ সহসা  চথয়া প্রাি।”  

না  শুচন কলহ আচ না –‘স্বলপ্ন মহচরয়াচছ কা  রালত 

‘আহ্  দ’ না  রাচখ মর্ন ওর!’ ‘জননী, েচত চক তালত’  

হাচসয়া কচহ  চপতা হ, ‘এই র্যগ  নাল র ফাঁলদ,  

বাঁচধয়া রাচখনয কযচিলর ম ালদর মতা ার মসানার িাঁলদ!’  

একচি মবাঁিায় ফযচি  মগা মর্ন দ্যচি মস নাল র ফয ,  
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একচি মস নদী  ালঝ বলয় র্ায়, দ্যইধালর দ্যই কূ ! 
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পরভৃ্ত 

 

পাচ ত বচ য়া অপর পাচখর নীলড় 

চপলকর কলে এত গান মফালি চক মর? 

ম ঘ-চৈশু ছাচড় সাগর- াতার নীড় 

উলড় র্ায় হায় দূর চহ াচর-চৈর, 

তাই চক মস নাচ  বষতাধারার রূলপ 

ফযল র ফস  ফ ায়  াচির স্তূলপ? 

জননী চগচরর মকা  মফল  চনঝতর 

প াইয়া র্ায় দূর বন-প্রান্তর, 

তাই চক মস মৈলষ হলয় নদী মস্রাতধারা –  

ৈসু ছড়ালয় চসন্ধযলত হয় হারা? 

চবহগ-জননী মনায়লহর পেপযলি 

ধচরয়া রালখ না, মর্লত মদয় নলভ্ ছযলি 

চবহগ-চৈশুলর,  যি-কলে তাই 

মস চক গালহ গান চব ালন সবতদাই? 

মবিয-বন কাচি  লয় র্ায় ৈাখা গুিী, 

তাই চক মগা তালত বাঁৈচরর ধ্বচন শুচন? 

 

উদয়-অি  ধচরয়া রালখ না বচ  

তরুি অরুি রচব হলয় ওলঠ জ্বচ ! 

আড়া  কচরয়া রালখ না তা সী চনৈা, 

তাই ম ারা পাই পূিতৈৈীর চদৈা। 

আকাৈ-জননী ৈূনু বচ য়া – তার 

মকাল  এত চভ্ড় গ্রহ িাঁদ তারকার। 

মত নই আচ না-জননী চৈশুলর  লয় 
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‘হাচ  া’র মকাল  মছলড় চছ  চনভ্তলয়! 

 া-র বযক তুচজ আচস  ধাত্রীবযলক, 

চগচর-চৈর ছাচড় এ  নদী গুহা যলখ! 

মক লন চনঝতর এ  প্রান্তলর বচহ 

অচভ্নবতর মস কাচহচন এলব কচহ। 

 

আরলবর র্ত ‘খাদাচন’ ঘলর বহুকা  হলত চছ  মরওয়াজ  

নবজাত চৈশু পা ন কচরলত জননী স ালজ পাইত  াজ; 

ধাত্রীর কলর অচপতত  াতা জনচ ল  চৈশু অ চন তায়, 

 রু-পচল্ললত স্বগৃলহ পা ন কচরত চৈশুলর ধাত্রী ায়। 

 রু প্রান্তর বাচহ ধাত্রীরা ছযচিয়া আচসত প্রচত বছর, 

ভ্াগুবান মক জনচ   চৈশু বলড়া বলড়া ঘলর – চনলত খবর। 

দূর  রুপালর চনজ পচল্ললত চৈশুলর  ইয়া তালর তথায় 

কচরত পা ন সন্তানস  র্লত্ন – পযরস্কার-আৈায়। 

ঊলধ্বত উদার গগন চবথার চনলে  হান চগচর অি , 

পদতল  তার পাবততী ম লয় চনঝতচরিীর ৈুা াঞ্চ । 

মসই ঝরনার নযচড় ও পাথর কযড়ালয় কযড়ালয় দ্যই মসই তীর 

রচিয়ালছ  রু-দগ্ধ আরচব ৈুা   পচল্ল ৈান্ত নীড়। 

মসথায় চছ  না নগলরর ক -লকা াহ  কাচ  ধূচ -স্তূপ, 

ঝরনার জল  মধায়া তনযখাচন পচল্লর চির-ৈুা  ী রূপ। 

মস আকাৈতল  মসই প্রান্তলর – মসই ঝরনার চপইয়া জ , 

 চভ্ত চৈশুরা অিযি স্বাস্থু, ঋজযলদহ, তাজা প্রাি- িপ ।  

মখ া-সাচথ চছ  ম ষ-চৈশু আর মবদ্যইন চৈশু দ্যুঃসাহস, 

 রু-চগচর-দচর িপ  চৈশুর িরলির তল  চছ  মগা বৈ। 

 রু-চসংলহলর কচরত না ভ্য় এইসব চৈশু চতরন্দাজ, 

মকৈর ধচরয়া পৃলষ্ঠ িচড়য়া ছযিাত তাহালর  রুর  াঝ।  
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আরচব মঘাড়ায় হইয়া সওয়ার বল্ল   লয় কচরত রি, 

 াচগত সচন্ধ মখজযর ৈাখার হাত উঠাইয়া  রু-কানন। 

নাৈপাচত মসব আনার মবদানা নজরানা চদত ফয  ফল র, 

মসাজা চপঠ কযঁলজা কচরয়ালছ উি সা া  কচরলত মর্ন তালদর! 

‘ য’ হাওয়ায় ছযলি পা াত মগা  রু ইহালদরই ভ্লয় চদক মছলয়,  

রি-ব ন কচরত অস্ত-সূর্ত এরই চতর মখলয়! 

 

আরলবর র্ত গালনর কচবরা ‘কয সয ’ ‘ই রু  কালয়স’  

এই মবদ্যইন-লগাষ্ঠীলত তারা জচিয়াচছ  এই মস মদৈ! 

গাচহত মহথাই আল ার পাচখ ও গালনর কচবতা র্ত মস গান,  

নগলর মকব  চছ  বাচিজু, পচল্ললত চছ  ছড়ালনা প্রাি। 

আরলবর প্রাি আরলবর গান, ভ্াষা আর বািী এই মহথাই,  

মবদ্যইনলদর সালথ  যসাচফর মবলৈ চফচরত মগা সবতদাই।  

বাজাইয়া মবিয িরাইয়া ম ষ উদাসী রাখা  মগালঠ  ালঠ, 

আরচব ভ্াষালর  ী াসাচথ কলর মরলখচছ  পচল্লর বালি…।  

 

মর্ বছর হ   ক্কা নগলর ম াহাম্মলদর অভ্যুদয়, 

দ্যচভ্তলের অন  মসচদন ছড়ালয় আরব-জঠর য়।  

ঊলধ্বত আকাৈ অচগ্ন-কিাহ, চনলে েযধার মঘার অন , 

মরৌর শুষ্ক হই  চনঝর, তরু তা ৈাখা ফয -ক  ।  

 ক্কা নগলর ছযচিয়া আচস  মবদ্যইন র্ত েযধা-আতযর, 

ছাচড় প্রান্তর, পচল্লর বাি খজযতর-বন দূর  রুর। 

মবদ্যইনলদর মগাষ্ঠীর  ালঝ মশ্রষ্ঠ মগাষ্ঠী ‘বচন সায়াদ’ ,  

মসই মগাষ্ঠীর ‘হাচ  া’ জননী – দ্যচভ্তলেলত গচি প্র াদ 

আচস   ক্কা, র্চদ পায় হলত মকালনা মস চৈশুর ধাত্রী- া; 

খযঁচজলত খযঁচজলত মদচখ , ‘আচ না-লকা  জযচড়’ িাঁদ পূচিত া, 
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মকালনা মস ধাত্রী  য় নাই এই চৈশুলর মহচরয়া চপতৃহীন –  

ভ্াচব  – মক মদলব পযরস্কার এর পাচ লব মর্ ওলর রাচত্রচদন?  

চৈশুলর মহচরয়া হাচ  ার মিালখ অকারলি মকন ধলর না জ ,  

বে ভ্চরয়া এ  মনায়হ-সযধা – শুষ্ক  রুলত বচহ  ঢ । 

আরচব ভ্াষার ধাত্রী া চছ  এই মস মগাষ্ঠী ‘বচন সায়াদ’ ,  

এই মগাষ্ঠীলত রাচখলত চৈশুলর সব মস ৈচরফ কচরত সাধ। 

এই মগাষ্ঠীর  ালঝ থাচক চৈশু  চভ্  ভ্াষার মর্ সম্পদ, 

ভ্াচবত চনরের নচবঘলর সকল  ‘আল  ’ ম াহাম্মদ। 

চৈশুলর  ইয়া হাচ  া জননী িচ    রুর পচল্ল দূর, 

ছায়া কলর িল  সালথ সালথ তার ঊলধ্বত আকালৈ ম ঘ ম দ্যর।  

নতযন কচরয়া আচ না-জননী কাঁচদল ন মহচর ৈূনু মকা , 

অদূলর ‘দচ লজ’  যত্তাচ লবর মৈানা মগ  মঘার কাঁদন-লরা ! 

প াইয়া মগ  িপ  ৈৈক-চৈশু শুচন দূর ঝরনা-গান, 

বন ৃগ-চৈশু প া   া ছাচড় শুচন বাঁৈচরর সযদূর তান। 

চবশ্ব র্াঁহার ঘর, মস চক রয় ঘলরর কারায় বচন্দ মগা? 

ঘর কলর পর অপলরর সালথ মসই চববাচগর সচন্ধ মগা! 

চৈশু-ফয  হচর চন  বন া ী ফয ৈাখা হলত মভ্ারলব ায়, 

 তা কাঁলদ, ফয  মহলস বল , ‘আচ   া া হব  া মগা গুিী-গ ায়!’  

আচস  হাচ  া কযচিলর আপন সযদূর ৈুা   প্রান্তলর, 

সালথ এ  গান শুনালত শুনালত বয বয  পথ-প্রান্তলর। 

পাহাড়তচ র ৈুা  প্রান্তর হ  আরও আরও ৈুা ায় ান, 

ঊলধ্বত কাজ  ম ঘ-ঘন-ছায়া, সানযলদলৈ ৈুা া মদালয়  গান!  

 

তরুি অরুি আচস  আকালৈ তুচজয়া উদয়-চগচরর মকা , 

ওলর কচব, মতার কলে ফযিযক নতযন চদলনর নতযন মবা ! 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
3

 

সূচিপত্র  

শৈৈব ী া 

 

     মখল  মগা     ফযল্লচৈশু ফয -কানলনর বন্ধয চপ্রয় 

     পলড় মগা     উপলি তনয মজুাৎনায়া িাঁলদর রূপ অচ য়।  

                মস মবড়ায়,   হীরক নলড়,  

                আল া তার    চঠকলর পলড়! 

     মঘালর মস      যি  ালঠ পচল্লবালি ধরার ৈৈী, 

  মস মবড়ায় –      শুষ্ক  রুর শুো চতচথ িতযদতৈী। 
 

       অদূলর     স্তব্ধচগচর ম ৌনী অি  তপস্বী-প্রায়, 

    পালয় তার     পযষ্প-তনয কনুা মর্ন উপতুকায়।  

               চৈলর তার    উদার আকাৈ,  

               বুজনী      দ্য ায় বাতাস। 

     বলয় র্ায়    গন্ধ চৈ ায় ঝরনা নহর  হর  ী ায়, 

     মর্লত মস     মখাৈবযপাচন চছিায় কূল র ফয  হ ায়! 

     পাচখ সব    চৈস চদলয় র্ায় চকৈচ লৈরই বল্লচরলত, 

   আকাৈ আর    বনলদবীলত  ন চবচন য় নী  হচরলত। 

     ালঝ তার    ফযল্লচৈশু মবড়ায় মখল  ফয -ভ্য ালনা, 

    বযলক তার     মসানার তাচবজ চনচখ  আল াক মদা -লদা ালনা। 

     কভ্য মস     দ্যম্বা িরায় সাধ কলর হয় ম লষর রাখা , 

    কভ্য তার     দৃচি হারায় দূর সাহারায়, র্ায় মকলি কা ।  

      অিপ     ম ৌনী পাহাড়  ন হলর তার, রয় বলস মস, 

      মখ ালত     ন বলস না র্ায় হাচরলয় চনরুলেলৈ।  

               অসী  এই    চবৈা  ভ্যবন  

               ওলগা তার    স্রিা মক ন!  

   মক মস জন    কর  সৃজন চবচিত্র এই চিত্রৈা া? 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
4

 

সূচিপত্র  

      ম লষরা    র্ায় হাচরলয়,  যগ্ধ চৈশু রয় চনরা া। 

      কভ্য মস    বংৈী বাজায়, উি-চৈশুরা সলঙ্গ নালি, 

     ভ্যল  নাি    মবড়ায় খযঁলজ মক মর্ন তায় ডাকলছ কালছ। 

        সহসা   আন না হয় সঙ্গীজলনর সংগীলত মস, 

    মিালখ তার    কার অপরূপ মবড়ায় রূলপর ভ্চঙ্গ মভ্লস। 

     সাচথ সব    ভ্য় মপলয় র্ায় িেযলত তার এ মকান মজুাচত! 

      ও আঁচখ    নী  সযঁচদফয  সযন্দলরলর মদয় আরচত। 
 

       ও মর্ন   নয় মগা চৈশু, পথলভ্া া এক মফলরৈতা মকান 

       ও মর্ন   আপন হওয়ার ছ  কলর র্ায়, নয়লকা আপন। 
 

       হাচ  া   ভ্য়-িচকতা রয় মিলয় মগা চৈশুর পালন, 

      ও মর্ন   পূিত জ্ঞানী, সক  চকছযর অথত জালন। 

     মক জালন   কাহার সালথ কয় মস কথা দূর চনরা ায়, 

     মক জালন   কাহার মখাঁলজ র্ায় পাচ লয় বলনর সী ায়।  

              কভ্য মস    চৈশুর  লতা,  

              কভ্য মস    মধয়ান- রত।  

 

     একী মগা   পাগ  তলব, চকংবা ভ্ূলত ধর  এলর, 

     এলন হায়   পলরর মছল  পড়  কী কয-গ্রলহর মফলর! 

    স্বা ী তার   ব   মভ্লব, “মৈান হাচ  া, কা  সকাল  

    চদলয় আয়   র্ালদর মছল  তালদরকালছ, নয় কপাল  

     আলছ মস    বদনাচ  মঢর, নাই এ গ্রাল  ভ্ূলতর ওঝা, 

      কাবালত   ‘ াত  ানালতর' কৃপায় এ ভ্ূত হলবই মসাজা!”  

 

      হাচ  া    অশ্রু  যলছ ম াহাম্মলদ আন  আবার 

      হারালনা     াতৃলক্রালড়, ব ল , ‘ লহা পযত্র মসানার!’  
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     আচ নার    বে মবলয় অশ্রু ঝলর আকয  মনায়লহ, 

    ওলর ম ার    মসানার দ্য া  আজ চফলরলছ আঁধার মগলহ! 

     এ  আজ     যত্তাচ লবর মিালখর  চি, ৈাচন্ত মৈালকর, 

     এ  আজ    সফর কলর সফর িাঁলদ িাঁদ  যসালফর! 

      পারালয়    কৃষ্ণা চতচথ শুো চতচথর আস  অচতথ, 

     কত মস     চদলনর পলর আঁধার ঘলর উঠ  মর গীত! 
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প্রতুাবততন 

 

মসবার দূচষত চছ  বলড়া বায়য  ক্কাপযরীর, 

চনশ্বালস চছ  চবলষর আল জ হাওয়ায় সযরীর। 

কচহল ন দাদা  যত্তাচ ব, ‘মগা হাচ  া শুলনা, 

 রু-প্রান্তলর  লয় র্াও ম ার িাঁলদলর পযন! 

আবার মর্চদন ডাচকব, আচনলব চফরালয় এলর, 

 ালঝ  ালঝ এলন মদখাইয়া মর্লয়া ম ার িাঁলদলর!’  

আচ নার মিালখ ফযরা  শুে িাঁলদর চতচথ, 

আবার আচস  ভ্বলন অতীত-আঁধার ভ্ীচত। 

স্বপলন িচ য়া মগ  মর্ন িাঁদ স্বপলন এলস, 

চেতীয়ার িাঁদ  যকা  আকালৈ েলিক মভ্লস। 

অঙ্গ ভ্চরয়া অশ্রু-িয ায় িচ   চফলর 

মসানার চৈশু মগা – নীড় তুচজ পযন অজানা তীলর। 

হাচ  ার বযলক খযচৈ ধলর নালকা, নী াঞ্চল  

হারালনা  াচনক পযন মপ  তার ভ্াগুবল ! 

িল  অ লেু সালথ মবলহশ ত-লফলরৈতারা! 

 ক্কার  চি পযন  রুপলথ হই  হারা। 

হাচ  ার দ্যই কনুা ‘আচনসা’ ‘হাচফজা’ ছযচি 

িযচ   খযচৈলত ম াহালদের নয়ন দ্যচি! 

‘আবদ্যল্লাহ্’ হাচ  া-দ্য া   ালনর ভ্লর 

রচহ  দাঁড়ালয় অদূলর, নয়লন সচ   ঝলর। 

মস র্খন চছ  ঘয ালয়, তাহার জননী কখন 

চনলয় মগ  মকাথা ম াহাম্মলদলর ; ভ্াচেলত স্বপন  

খযঁচজ  কত না সাচথলর তাহার কানন চগচর! 

মরাদন করুি প্রচতধ্বচনলত এলসলছ চফচর! 
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ৈয়লন স্বপলন ওই  যখ তার স্মৃচতর  ালঝ 

উচঠয়ালছ ভ্াচস, মহলরলছ তাহালর সক  কালজ। 

নচড়য়া উলঠলছ মখজযলরর পাতা বাতালস র্লব 

মস মভ্লবলছ তালর ডাচকলতলছ সাথী নূপযর-রলব। 

চৈস চদত র্লব বয বযচ  বচস আনার- ৈালখ, 

 লন হত তার, বন্ধয বংৈী বাজালয় ডালক। 

দ্যম্বা ম লষর চৈশুরা করুি নয়ন তযচ  

িাচহয়া থাচকত, খযঁচজত কাহালর সক  ভ্যচ । 

ম ষ-িারলির  ালঠ তরুতল  বচসয়া একা  

পাঠালয়লছ তার হারালনা সখালর সচ  -ল খা। 

চফচরয়া আচস   যলকািযচর মখল  র্চদ মস িপ , 

ওর সালথ আচড় – ব   ালয় ওলর চনলয় মর্লত ব । 

হাচ  ার স্বা ী হাচরস চৈশুলর  ই  কাচড়, 

আনন্দ তার পযনরায় মর্ন চফচর  বাচড়। 

ম াহাম্মদ মস আবদ্যল্লার কে ধচর 

বল , ‘আচ  কত মকঁলদচছ মদাস্ত মতা ালর স্মচর।’  

ছযচি  আবার দ্যচিলত পাহাচড় িারি- ালঠ, 

বংৈী বাজালয় দ্যম্বা িরালয় স য় কালি! 

রাখাল র রাজা আচস  চফচরয়া রাখা -দল , 

আবার  হর- ী ায় পাহাচড় নহর িল । 
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 ‘ৈাককযস সাদর’  

হৃদয়-উলিািন 

 

এ চন কচরয়া িরাইয়া ম ষ, বংৈী বাজালয় গাচহয়া গান, 

মখল  চৈশু নচব রাখাল র রাজা  রুর সি   রূদুান।  

িন্দ্র তারার ঝাড়  েন ঝয ালনা গগন িাঁলদায়া- ত ,  

চনলে তাহার ধরচির িাঁদ মখচ য়া মবড়ায় ি - িপ ।  

ঘন কযচঞ্চত কাল া মকৈদা  ক ে শুধয এই িাঁলদর, 

ঘয াল  এ িাঁদ কৃষ্ণা চতচথ মগা, জাচগল  শুো চতচথ মগা মফর। 

িাঁদ চক আকালৈ বংৈী বাজায়, গ্রহ তারকারা শুচন মস রব 

িচরয়া মবড়ায়  যি আকালৈ ম ষ বৃষ রাচৈ রূলপ মগা সব? 

মখচ লত মখচ লত আন না িাঁদ হারাইয়া র্ায় দূর ম লঘ 

অন্ধকালরর অঞ্চ তল , আন লন পযন ওলঠ মজলগ। 

মখচ লত মখচ লত মসচদন মকাথায় হারা  বা ক ম াহাম্মদ 

খযঁচজয়া মবড়ায় মখ ার সাচথরা প্রান্তর বন চগচর ও নদ।  

মকাথাও মস নাই! খযঁচজ সব ঠাঁই চফচরয়া আচস  বা ক দ , 

হাচ  ালর বল , ‘আ ালদর রাজা হারাইয়া মগলছ, মদচখচব ি ! ’  

কাঁচদয়া ছযচি  হাচ  া, খযঁচজ  প্রান্তর চগচর  রু কানন,  

রচবলর হারালয় চনৈীচথনী  াতা এ নই কচরয়া মখাঁলজ গগন! 

এ নই কচরয়া চসন্ধয-জননী হারা চি তার খযঁচজয়া র্ায় –  

মকাচি তরলঙ্গ ভ্াচেয়া পচড়য়া ধূচ র ধরায় বা যলব ায়।  

কত না  ধলর ডাচক  হাচ  া, ‘ওলর জাদ্য চি, মসানা  াচনক! 

চফলর আয়, আয়, ও িাঁদ- যলখর হাচসলত আবার প্লাচবয়া চদক।  

মপলি ধচর নাই, ধলরচছ মতা বযলক, মিালখ ধরা ম ার  চি মর্ তযই 

ম ার বনভ্ূল  আচসসচন ফয , এলসচছচ  পাচখ এ বনভ্যঁই!’  

সহসা অদূলর চিরলিনা স্বলর শুচনলর ও কার  ধযর ডাক, 
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ওলক ও  ধযচ্ছন্দা গায়ন-কলে উহার ওকী ও বাক? 

ও মর্ন ৈান্ত  রু-তপস্বী, মধয়ালন উচঠলছ কলে মলাক, 

চৈশু-ভ্াস্কর – উহারই আৈায় জাচগয়া উচঠলছ সবতল াক। 

হাচ  া বলে জড়ালয় ধচরলত ভ্াচে  মর্ন মগা ি ক তার, 

মর্ন অনন্ত চজজ্ঞাসা  লয় খযচ   ক  -আঁচখ চবথার। 

‘একী এ মকাথায় আচসয়াচছ আচ ’ – চজজ্ঞালস চৈশু সচবস্ময়, 

িযচম্বয়া  যখ হাচ  া জননী, ‘মতার  ার বযলক’ কাঁচদয়া কয়।  

‘ওলর ও পাগ , কী স্বপন-লঘালর চছচ  চন গ্ন ব  মর ব । 

ওলর পথলভ্া া, মকান মবলহশ ত-পথ ভ্যল  এচ  কচরয়া ছ ? 

মদহ  লয় আচ  খযঁলজচছ ধরচি,  লন খযঁচজয়াচছ ৈত মস ম াক, 

এ নই কচরয়া, প াতকা ওলর, এড়ালত হয় চক  ালয়র মিাখ?’  

এবার বা ক  ালয়র কে জড়াইয়া বল , ‘ জননী মগা, 

কী জাচন মক মর্ন চনচত ম ালর ডালক মর্ন মসানার  ায়া ৃগ! 

আজও মস ডাচকলত এড়ালয় সবালর এলসচছনয ছযচি এ- রুপথ, 

ছযচিলত ছযচিলত হারাইনয চদৈা, ভ্যচ নয আ ালর, ম ার জগৎ।  

এই তরুতল  আচসলত আ ার নয়ন ছাইয়া আচস  ঘয , 

মহচরনয স্বপলন – মক মর্ন আচসয়া নয়লন আ ার বয ায় িয । 

আল ার অঙ্গ, আল ালকর পাখা, মজুাচতদতীপ্ত তনয তাহার, 

কচহ  মস, ‘আচ  খযচ লত এলসচছ মতা ার হৃদয়-স্বগতোর। 

মখাদার হাচবব – মজুাচতর অংৈ ধরার ধূচ র পাপ-লছাঁয়ায় 

হলয়ছ  চ ন, মখাদার আলদলৈ শুচি কলর র্াব পযন মতা ায়।  

ঐৈী বািীর আচ ই বাহক,আচ  মফলরৈতা চজব্রাই , 

মবলহশ ত হলত আচনয়চছ পাচন, ধযলয় র্াব তনয  ন ও চদল্! ’  

এই বচ  ম ালর কচহ  সা া , সচঙ্গনী তার হুচরর দ  

গাচহলত  াচগ  অপরূপ গান, চছিাই  চৈলর সযরচভ্ জ । 

তারপর ম ালর মৈায়াই  মক্রালড়, বে চিচরয়া ম ার হৃদয় 
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কচর  বাচহর! হ  না আ ার মকালনা র্ন্ত্রিা মকালনা মস ভ্য়!  

বাচহর কচরয়া হৃদয় আ ার রাচখ  মসানার মরকাচবলত, 

মফল  চদ , চছ  মর্ কাল া রি হৃদলয় [জ াি] ম ার চিলত। 

ধযই  হৃদয় পচবত্র ‘আব-জ জ ’ চদলয় চজব্রাই , 

বচ  , ‘আবার হ  পচবত্র মজুাচত তহান মতা ার চদল্।  

এই  ায়াচবনী ধরার স্পলৈত ম লগ চছ  র্াহা গ্লাচন-ক যষ 

মর্ ক যষ ম লগ ধরার ঊলধ্বত উচঠলত পালর না এই  ানযষ, 

পূত জ জ -পাচন চদয়া তাহা ধযইয়া মগ া  – তাঁর আলদৈ, 

তযচ  মবলহৈচত, মতা ালত ধরার রচহ  না আর ম্লাচন া-ল ৈ!’  

মস াই কচরয়া চদ  পযন ম ার বলে রাচখয়া মধৌত চদল্, 

সা া  কচরয়া ঊলধ্বত চব ীন হই  আল াক-চজব্রাই !’  

বযচঝলত পালর না অথত ইহার – হাচ  া কাঁচদয়া বযক ভ্াসায়,  

বল  ‘কত ৈত চজন পচর আলছ ওই পবতলত ওই গুহায়, 

আর মতালর আচ  আচসলত চদব না ম ষ-িারলির এই  ালঠ 

মকানচদন মতালর ভ্য াইয়া তারা  লয় র্ালব দূর  রু-বালি।’  

ছযচিয়া আচস  পড়চৈ আবা বৃদ্ধবচনতা মছল ল লয়, 

বল , ‘আলসলবর’ আসর হলয়লছ উহার উপলর, মদখ মিলয়! 

অ ন মসানার মছল , ওচক আর  ানযষ, ও মর্ মগা পথলভ্া া 

মকাকাফ  য যক পচরস্থালনর পচরজাদা মকালনা রূপও া!’  

চবস্ময়াকয  নয়লন িাচহয়া খাচনক কচহ  ম াহাম্মদ হাচস, 

‘আম্মা মগা ওরা কী বচ লছ সব? আচ  মর্ মতালরই ভ্াল াবাচস! 

তযচ  আম্মা ও আচ  আহ্  দ, পায়চন মতা ম ালর চজন পচর, 

এলসচছ  মসলতা চজব্রাই  মস মফলরৈতা!  ালগা, মহলস  চর! 

এই মতা মতা ার মকাল  আচছ বলস, চদওয়ানা চক আচ ? তযই  া ব !  

আ ালর পায়চন পচরলত, ওলদলর পাইয়ালছ ভ্ূলত তাই এ ছ !’  

হাচ  া জড়ালয় বলে বা লক বল , ‘বাবা তযচ  বল ছ চঠক!’  
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 লনর ৈো র্ায় নালকা তবয, বাচহলর দসযু ঘলর  াচনক।  

 লন পলর তার, মসচদনও ইহার জননী আচ না এই কথাই 

বল চছ , ‘কই মখাকার আ ার মকাথাও মত ন আভ্াসও নাই! 

মদচখছ না ওর মিাখ  যখ কত মতজ-প্রদীপ্ত, তাই ম ালক 

র্া-তা বল ! আচ   াচন না এসব, র্চদ মদচখ ইহা চনজ মিালখ!’  

জননীর  ন অন্তর্তা ী, মস মতা কচরলব না কখনও ভ্য , 

মদলখচন মতা এরা দ্যচনয়ায় কভ্য ফযচিলব এ ন মবলহশ ত-গু ! 

বালর বালর িায় বা লকর মিালখ – ও মর্ন অত  সাগরজ , 

কত মস রত্ন  চি াচিকু পাওয়া র্ায় মর্ন খযঁচজল  ত । 

বলে িাচপয়া িযচ য়া   াি বল , ‘র্চদ হস বাদৈা তযই 

 লন পচড়লব এ হাচ  া  ালয়লর? পচড়লব  লন এ পচল্ল ভ্যঁই?’  

‘ া মগা  লন রলব।’ হাচসয়া বা ক কচহ  কলে জড়ালয়  া- র ;  

ভ্চবষুলতর দফতলর ম খা রচহ  মস কথা, ও বািী মর্ন মগা মখাদ মখাদার! 
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সবতহারা 

 

সকল র তলর এলসলছ মর্-জন, তার তলর 

চপতার  াতার মনায়হ নাই, ঠাঁই নাই ঘলর। 

চনচখ  বুচথত জলনর মবদনা বযচঝলব মস, 

তাই তালর  ী া-রচসক পাঠা  দীন মবলৈ! 

আশ্রয়হারা সম্ব হীন জনগলি –  

মস মদচখলব চির-আপন কচরয়া কায় লন –  

মবদনার পর মবদনা হাচনয়া তাই তালর 

চভ্খাচর সাজালয় পাঠা  চবশ্ব-দরবালর! 

আচস  আকয  অন্ধকালরর বযলক মহথাই। 

আল ার স্বপন মহচরলব, আল ার চদৈাচর, তাই 

চনচখ  চপতৃহীলনর মবদনা চনজ কলর 

 যছালব বচ য়া – চনচখল র চপতা ধরা পলর 

পাঠাই  তার বন্ধযলর কচর চপতৃহীন, 

দীলনর বন্ধয আচস  সাচজয়া দীনাচতদীন। 

চপতৃহীন মস চৈশু পযনরায়  াতালর তার 

হারাই  আজ! মৈাক-নদী হ  মৈাক পাথার! 

 

* * * 

হাচ  ার মকাল  গত হলয় মগ  পাঁি বছর 

ৈৈীক া স  বাচড়লত  াচগ  ৈৈী-লসাদর। 

সহসা মসচদন ৈুা  প্রান্তলর চনষ্প ক 

িাচহয়া অদূলর কী ম লঘর ছায়া মহচর বা ক 

উত া হই  চফচরবার  াচগ জননী-লক্রাড় ; 

গগন চবহারী চবহলগর মিালখ নীলড়র মঘার! 
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কত গ্রহ তারা কত ম ঘ ডালক নী াকালৈ, 

চবহচর খাচনক িপ  চবহগ চফলর আলস  

আপনার নীলড়! ভ্যচ লত পালর না  া-র পাখা, 

আকালৈর মিলয় তপ্ততর মস মনায়হ াখা!… 

কাঁচদলত  াচগ   রুপচল্লর  াঠ ও বাি, 

ভ্াচেয়া মগ  মগা মখজযর বলনর রাখাচ  নাি। 

পাহাড়তচ লত দ্যম্বা চৈশুরা িাচহয়া রয়, 

তাহালদর মিালখ আজ পাহালড়র ঝরনা বয়। 

হচ  ার ঘলর আল া চনলভ্ মগ  দ কা বায়, 

পযত্র কনুা কাঁচদয়া কাঁচদয়া  ূছতা র্ায়। 

তবয তালর মছলড় চদলত হ ! ভ্াচে ম লঘর বাঁধ 

প াইয়া মগ  রাো পঞ্চ ী চতচথর িাঁদ! 

আচ নার মকাল  চফলর এ  আচ নার রতন 

বৃদ্ধ  যত্তাচ লবর র্চষ্ঠ – র্লখর ধন! 

স্কলন্ধ তযচ য়া বা লক বৃদ্ধ এ  কাবায়, 

মবচদলত রাচখয়া বা লক মখাদার আচৈস িায়। 

সাতবার তালর করাই  কাবা প্রদচেি  

প্রাথতনা কলর, ‘রে চপতা এ চপতৃহীন!’  

আচ না সাদলর হাচ  ায় কয়, ‘কী চদব ধন 

আ ার রতলন কচরয়াছ কত ৈত র্তন, 

 লনর  তন চদব মর্ অথত নাচহ উপায়, 

তবয বল া ম ার র্া আলছ ঢাচ ব মতা ার পায়।  

আচ  ধলরচছনয গলভ্ত – তযচ  মর্ ধচর বযলক 

কলরছ পা ন – ম ারা সলহাদরা মসই সযলখ।’  

হাচ  ার মিালখ বলয় র্ায় জ জ  পাচন,–  

ম াহাম্মলদলর ধলর কাঁলদ নাচহ সলর বািী।  
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কাঁচদয়া কচহ  ম াহাম্মলদলর, ‘জাদ্য আ ার, 

তযই মদ আ ায় আ ার প্রাপু পযরস্কার! 

আচ না-বচহন জালন না মতা মতালর মক ন মস 

রাচখয়াচছ বযলক দ্যখ চদলয় না মস ভ্াল ালবলস!’  

ছযচিয়া আচস  বা ক মফচ য়া  ালয়র মকা , 

কে জড়ালয় হাচ  ালর বল   ধযর মবা । 

িয য চদলয় কয়, ‘ া মগা, এই  হ পযরস্কার।’  

হাচ    যচছয়া আঁচখ, কয়, ‘চকছয িাচহ না আর! 

সব পাইয়াচছ আচ না, ইহার অচধক মবান, 

পাচরলব আ ালর চদলত জহরত  াচনক মকান।’  

জননীর মকা  জযড়া  আবার নব সযলখ, 

মিালখর অশ্রু চৈশু হলয় আজ দ্যল  বযলক!… 

পযন রচবয়  আউও  িাঁদ এ  চফলর, 

এবার িাঁলদর   াি আচস  ম লঘ চঘলর। 

কনক-কাচন্ত বা ক মখ ায় আচেনায়, 

আচ নার  লন স্বা ী-স্মৃচত চনচত কাঁচদয়া র্ায়। 

চফচরয়া চফচরয়া আচস  মসই মস িান্দ্র  াস 

আবদ্যল্লাহ মগ  পরবালস মফচ য়া শ্বাস, 

আর চফচর  না –  চদনায় চন  চিরচবরা ! 

আচ নার মিালখ ‘মসালবহ্ সালদক’ হই  ‘ৈা ’ !  

 চদনার  াচি  যকালয় মরলখলছ স্বা ীলর তার,  

র্ালব মস খযঁচজলত র্চদ বা িচকলত পায় ‘চদদার’ ।  

মর্ কবরতল  আলছ মস  যকালয়, মসই কবর 

চজয়ারত কচর পযচছলব স্বা ীলর তার খবর। 

 ৃতযু-নদীর উজান মঠচ য়া মকহ চক আর 

চফচরলত পালর না ওপার হইলত পযনবতার? 
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মদচখলব ডযচবয়া – নাই র্চদ চফলর, ভ্য় কী তায়? 

হয়লতা একূল  হারালয় ওকূল  চপ্রয়লর পায়! 

আহ্  লদ  লয় আচ না- া িল   চদনাধা , 

জালন না, মস িল   চভ্লত স্বা ীর সালথ চবরা । 

জালন না মস িল  জীবনপলথর মৈষ সী ায়, 

ওপার হইলত চিরসাচথ তালর ডাচকলছ ‘ আয়! ’  

কত ৈত পথ- চঞ্জ   রু পারালয় মস 

দাঁড়া  স্বা ীর মগালরর চৈয়লর আজ এলস! 

বযচঝলত পালর না বা ক, মকন মর্ জননী হায় 

কবর ধচরয়া  যিায় আহত কলপাতী প্রায়! 

বা লক বলে জড়াইয়া বল , ‘ওলঠা স্বা ী, 

মতা ার অ-লদখা  াচনলক এলনচছ চদলত আচ !’  

 া-র মদখালদচখ কাঁচদ  বা ক, িযচ   মগার, 

বল  – ‘ া মগা মতার মিলয় চছ  ভ্াল া চপতা চক ম ার? 

মতা ার  তন ভ্াল াবাচসত মস? তলব মকন 

না ধচরয়া মকাল   াচিলত  যকালয় রয় মহন?’  

কী বচ লব  াতা! ক্রন্দনরত বা লক তার 

বলে ধচরয়া িযলম্ব কবর বারংবার! 

 াচখয়া স্বা ীর কবলরর ধূচ  সক  গায় 

 ক্কার পলথ আবার আচ না চফচরয়া র্ায়। 

চফলর মর্লত  ন সলর না ছাচড়য়া মগারস্থান, 

তবয মর্লত হলব – এ বা ক এ মর্ স্বা ীর দান! 

 রুপলথ বালজ উিিা লকর বংৈী সযর, 

 লন হয় মর্ন মসই ডালক তালর বুথা-চবধযর! 

 লন  লন বল  – ‘অন্তর্তা ী! শুলনচছ ডাক, 

তযচ  ডাচকয়াছ – চছঁলড় র্াব বন্ধন মববাক।’  
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চকছযদূর আচস পথ চঞ্জল  আচ না কয় –  

‘বযলক বলড়া বুথা, আহ্  দ, বযচঝ হ  স য় 

মতালর এক াচি মফচ য়া র্াবার! িাঁদ আ ার, 

কাঁচদসলন তযই, রচহ  মর্ রহ ত মখাদার!’  

বচ লত বচ লত শ্রান্ত হইয়া পচড় ঢচ , 

চফরলদৌলসর পলথ  া আচ না মগ  িচ ’ !  

বজ্র-আহত চগচর-িূড়া স  কাঁচপ খাচনক 

 া-র  যলখ িাচহ রচহ  বা ক চনচনতচ খ! 

পূচিত া িাঁলদ গ্রালস রাহু এই জালন ম ালক, 

গরাচস  রাহু আজ ষষ্ঠীর িন্দ্রলক! 

 

* * * 

 

বাজ-পড়া তা তরুস  একা বৃন্তহীন  

              দাঁড়ালয় বৃদ্ধ  যত্তাচ ব 

আকাৈ-  ালি   াি রাচখয়া চনচৈ ও চদন  

              মদখায় তাহার বদ-নচসব। 

আবদ্যল্লাহ্ চগয়াচছ , আচ না আজ 

              ম াহাম্মলদলর চদয়া জাচ ন! 

দরদ- য যলক বাদৈাহ চৈলর মবদনা আজ 

              উনত চৈর বীর প্রািীন, 

ফচরয়াদ কলর আকালৈ তযচ য়া নাঙ্গা চৈর, 

              ‘ওলর বা ক মকন এচ  মহথায়, 

নাচহ পল্লব-ছায়া মপাড়া তরু  রুর তার 

              কী চদয়া আতপ চনবাচর হায়! 

খাক হলয় মগলছ  রু-উদুান, বা যর উপলর বা যর স্তূপ 
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সূচিপত্র  

              রলিলছ মসখালন কবর গাহ্ 

গু  নাই, মকন মপাড়াইলত পাখা এচ   ধযপ, 

              মৈাকপযরী – আচ  ৈাহানৈাহ! 

নাচহ পল্লব-ৈাখা নাই একা তা তরু, 

              উলড় এচ  মসথা বয বযচ ! 

ঊলধ্বত তপ্ত আকাৈ চনলে খর  রু 

              ‘চবয়াবালন’ এচ  গু  ভ্যচ ।’  

র্ত কাঁলদ তত বযলক বাঁলধ আরও, মক মর কপি 

               ায়াবী মখচ লছ মখ া এ ন, 

প্রািীন বলির সারা তনয চঘচর, জচি  জি 

              আঁকচড়য়া আলছ মপাড়া কানন। 

বুাধ-ভ্য়াতযর চৈশু-পাচখস  তবয বা ক 

              জড়াইয়া চপতা লহলর তার, 

জননীর িল -র্াওয়া পলথ িালহ চনষ্প ক 

 ডাগর নয়ন বুথা চবথার। 

মর্ ডা  ধলর মস মসই ডা  ভ্ালে, অ-সহায় 

 তবয আর ডা  ধলর আবার, 

তৃিচিও ধলর আঁকচড় মস্রালত মর্ ভ্াচসয়া র্ায় 

 আৈা  লন – র্চদ পায় চকনার। 

মৈালক ঘযিধরা জীিত মস ৈাখা, তাই ধচর 

 রচহ  বা ক প্রািপলি, 

জালন না, এ ডা ও ভ্াচেয়া পচড়লব চৈলরাপচর 

 আবার মঘার প্রভ্ঞ্জলন। 

পাখা ম ল  এ  মৈালকর চবপয  ‘চস-ল ারগ’  

 কাল া হ  ধরা মসই ছায়ায়, 

দ্য-বছর পলর – চপতা হ িচ  মগ  স্বরগ 
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সূচিপত্র  

              চছঁচড় বন্ধন ম াহ ায়ায়। 

ওলড় কাল া ম ঘ  ক্কার চৈলর ৈকযচনপ্রায় 

              চছন জিায়য-পাখা মর্ন, 

আি বছলরর বা লকর বাহু ৈচি তায় 

              বাঁচধয়া রাচখলব নাই মহন। 

আরলবর বীর  ক্কার চৈর  যত্তাচ ব 

              মকারায়চৈ সদতার  হান, 

আলখচর নচবর না-আসা বািীর দূত নচকব 

              কচর  মগা আজ  হাপ্রয়াি। 

 যকযিচবহীন  ক্কার বাদৈাহ আচজ  

              মফল  মগ  ধূচ  চসংহাসন, 

 ক্কার ঘলর ঘলর ওলঠ ক্রন্দন আচজ, 

               াত  কচরলছ ৈত্রুগি। 

ডাচকয়া পযত্র আবযতাল লবলর  যত্তাচ ব 

              চদয়াচছ  সঁচপ আহ লদ, 

মজুষ্ঠতালতর মকাল  এ  সব-হারা ‘হাচবব’ ,  

              চদচঘর ক   এ  নলদ। 

 ূ হারা ফয  মস্রালত মভ্লস র্ায় চনচবতকার 

              নাচহ আর সযখ-দ্যুঃখ ম ৈ, 

শুধয জালন তালর ভ্াচসলত হইলব বারংবার 

              এ নই অকূল  চনরুলেৈ! 

রহসু- ী ারচসক মখাদার অন্ত নাই, 

              কী জাচন সাচধলত মকান মস কাজ 

বন্ধযলর বন্ধযর পলথ – মবদনা নাই 

              ফযল লর মফািায় কাঁিার  াঝ। 

চনলবতদ মস চক, নাচহ মগা দ্যুঃখ বুথা চক তার? 
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              সৃচি চক তার শুধয মখয়া ? 

শুধয ভ্াোগড়া পযতয লখ া চক চনচবতকার 

              মখল   হাচৈশু চির মস কা ? 

জগলতলর আল া দাচনলব মর্ – মকন অন্ধকার 

              তার িারপালৈ চঘচরয়া রয়? 

সব মৈালক চদলব ৈাচন্ত মর্ – শৈৈব তাহার 

              মকন এত মৈাক দ্যুঃখ য়? 

মকহ তা জালন না, জাচনলব না মকহ, সদ্যত্তর 

              পাইলব না মকহ মকালনা মসচদন, 

শুধয রহসু, চজজ্ঞাসা শুধয, চির-আড়া  

              চবস্ময় আচদ অন্তহীন! 

 াতৃগলভ্ত চৈশু র্লব হ  চপতৃহীন, 

              পাই  না কভ্য চপতৃলক্রাড়, 

ষষ্ঠবরলষ হারা   াতায়, মনায়হ-চবহীন 

              জীবলন মকব ই ঘাত কলঠার! 

পযন অষ্ঠ  বরলষ হারা  চপতা লহ 

              সবহারা চৈশু চনরাশ্রয় 

পচড়  অকূ  তরঙ্গাকয  বুথা-দলহ, 

              দৈচদচৈ মর্ন  ৃতযু য়! 

মখল  মর্ মবড়ালব ধয া-কাদা  লয় মনায়হনীলড়, 

              বুথার উপলর মপলয় বুথা 

বা ক-বয়লস হ  মস মধয়াচন  রুতীলর –  

              অত  অসী  নীরবতা 

ছাই  আচজলক জীবন তাহার, একা বচস  

              ভ্ালব, এ জীবন  ৃতযু হায় 

মকন অকারি? মকন মকঁলদ মফলর ক্রন্দসী  
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              এই আনন্দ য় ধরায়? 

প াতক চৈশু ঘলর নাচহ রয়, চনষ্কারি 

              ঘযচরয়া মবড়ায় পলথ পলথ 

খযঁচজয়া মবড়ায়  রু-কান্তার মখজযর বন 

              অন্ধগুহায় পবতলত, 

সক  চদৈার চদৈাচরর মদখা পালব বযচঝ, 

              হলব স াধান স সুার, 

‘আব-হায়ালতর’  ৃতযু-অ ৃত পালব খযঁচজ –  

              খযঁলজ পায়চন র্া মসকান্দার। 

এ নই কচরয়া মবদনার পলর মপলয় মবদন 

              অল্প বয়লস মৈষ নচব 

ভ্ালব তারই কথা এই রহসু র্ার সৃজন 

              আঁধার র্াহার – র্ার রচব! 
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শকলৈার 

 

চবশ্ব- লনর মসানার স্বপলন চকলৈার তনয মবড়ায় ওই 

তন্দ্রা মঘালর অন্ধ আঁচখ চনচখ  মখাঁলজ কই মস কই। 

বাচজলয় বাঁচৈ িড়ায় উি, 

চনরুলেলৈ মদয় মস ছযি, 

‘মহরার’ গুহায়  যচকলয় ভ্ালব – এ আচ  মতা আচ  নই! 

অত  জল  চবম্বস  ফযলিই মকন চব ীন হই। 

রূপ ধলর ওই মবড়ায় মখল  দাহন-চবহীন অচগ্নচৈখ 

পচথক মভ্াল  পথ-ি া তার, দাঁচড়লয় মদলখ চনচনতচ খ। 

সাগর অত  ডাগর মিাখ 

মভ্া ায় আকাৈ অ খ ম াক, 

র্ায় মর্ পলথ – চফনচক রূলপর ছচড়লয় পলড় চদগ চবচদক, 

আরব-সাগর- ন্থন-ধন আরব দ্য া  নী   াচনক। 

পাচ লয় মবড়ায় প াতকা রাখলত নালর আপন জন, 

কারুর পালন িায় না চফলর মক জালন তার মকাথায়  ন।  

আদর কলর সবাই িায়, 

মস িল  র্ায় িপ  পায়, 

মক মর্ন তার বন্ধয আলছ ডাকলছ তালর অনযেি, 

তার মস ডালকর ইচঙ্গত ওই সাগর  রু পাহাড় বন। 

 ক্কাপযরীর রত্ন া ায়  ধু চি এই চকলৈার, 

চপক পাচপয়া অলনক আলছ – দূরচবহারী এ িলকার। 

কী  ায়া মর্ এ জালন, 

অজাচনলত  ন িালন, 

সবার মিালখ চনথর চনৈা, উহার মিালখ প্রভ্াত মঘার। 

ফচিক জল র ঊষর মদলৈ মস এলসলছ বাদ -ল ৌর। 
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এ চন কলর োদৈ বরষ একার জীবন র্ায় কাচি, 

আবযতাল ব ব  , “এবার করব মসানা এই  াচি! 

আহ্  দ মতার মদৌ লত! 

এবার র্াব দূর পলথ 

বাচিলজু ‘ৈা ’ ‘ম াকােলস’, তযই মর্ন বাপ মরাস খাঁচি, 

মদচখস তযই এ মতার চপতা -চপতার পূত এই ঘাঁচি।”  

‘িািা, মতা ার সলঙ্গ র্াব’, ব   চকলৈার মৈষ নচব, 

িলে তাহার উঠ  জ্বল  ভ্চবষুলতর মকান ছচব। 

মক মর্ন দূর পলথর পার 

ডাকলছ তালর বারংবার, 

সন্ধালন তার পার হলব মস এই সাহারা এই মগাচব, 

আকাৈ তালর ডাক চদলয়লছ আর চক বাঁধা রয় রচব? 

বযঝায় র্ত আবযতাল ব, “ াচনক, মস মর্ অলনক দূর! 

দজ া মফারাত পার হলত হয়,  চিলত হয় পাহাড় তূর। 

 রুর ভ্ীষন ‘ য’ হাওয়া, 

র্ায় না মসথা জ  পাওয়া, 

কত মস পথ র্াব ম ারা, ঘযরলত হলব অলনক ঘযর!”  

চকলৈার মিালখ মভ্লস ওলঠ মকাকাফ  য যক পচরর পযর। 

 চি সবার চনলষধ-বাধা িািার সালথ চকলৈার র্ায় 

বাচিলজু দূর মদলৈ প্রথ  উলির চপলঠ –  রুর নায়। 

মদখচব মর আয় চবশ্বজন, 

রত্ন মখাঁলজ র্ায় রতন! 

ধয ায় কলর মসানা াচনক মর্জন ঈষৎ পা-র মছাঁয়ায়, 

আনলত মসানা মস র্ায় মর ওই মসানার মরিয চছচিলয় পায়!  

মদখচব মক আয়, দচরয়া িল  নহর মথলক আনলত জ , 

আনলত পাথর ি   পাহাড় ঝরনা-পলথ সিঞ্চ । 
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ফযল র মখাঁলজ কানন র্ায়, 

নতযন মখ া মদখচব আয়! 

মবলহশ ত-োরী মরজওয়ান িায় মকাথায় পালব চ ি ফ ! 

সূর্ত িল  আল ার মখাঁলজ,  াচনক মখাঁলজ সাগর- ত !  

মদখচব মক আয়, আজ আ ালদর নও  চকলৈার সওদাগর 

শুো োদৈ চতচথর িাঁলদর চকরি ঝল   যলখর পর 

আয়  হাজন ভ্াগুবান, 

এই সদাগর এই মদাকান  

আর পাচবলন, আর পাচবলন এ ন চবচকচকচনর দর! 

আয় গুনাগার, এবার মসরা সওদাগলরর িরি ধর! 

আয় গুনাগার,  াভ্ ম াকসান খচতলয় মন মতার এই মব া, 

আসলব না আর এ ন বচিক, বসলব না আর এই ম  া! 

চফরলদৌলসর এই বচিক 

 াচির দলর মদয়  াচনক! 

জহর চনলয় জহরত মদয়, নও-বচিলকর নও-লখ া। 

আয় গুনাগার, েচতর চহসাব িযচকলয় মন মতার এই মব া।  

গুনাগারীর জীবন-খাতায় ৈূনু র্ালদর  ালভ্র ঘর, 

এই মব া আয় – ভ্যচ লয় মন সব, চকলৈার বলয়স সওদাগর। 

আন মর জাহাজ, আন মর উি, 

চবৈ হালত আজ  াচনক  যি! 

অথত খযঁলজ বুথত মর্ জন, এর কালছ মখাঁজ তার খবর।  

ৈূনু ঝযচ  মদউচ য়া আয়, পযলিু ঝযচ  মবাঝাই কর! 

আপনলপ্রয় মশ্রয় র্া সব  ৃতযুলর তা দান কলর 

অপচর াি জীবন-পযঁচজ মস এলনলছ অন্তলর, 

তাই চদলব মস চবচ লয় আজ  

সক জলন চবশ্ব াঝ! 
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আয় মদনাদার, চবনা সযলদ ঋি মদলব এ প্রাি ভ্লর,  

ঋি-দালয় মর্ পাচ লয় মবড়ায়, মৈাধ মদলব এ, আন ধলর!… 

পচঙ্খরালজ পাল্লা চদলয়  রুর পলথ ছযিলছ উি 

িরি তার আজ বারি-হারা, রুখলত নালর ব গা- যঠ। 

পৃলষ্ঠ তাহার এ মকানজন, 

ি লত শুধয িায় িরি 

‘হজজ’ ‘র ল্’ ছন্দ-লদাল  দ্যচ লয় তনয মস মদয় ছযি। 

উি নয় মস, চফরলদৌলসর মবাররাক – নয় নয় এ ঝযি! 

ি লত পলথ  লন ভ্ালব র্লতক আরব বচিক দ  –  

ঊষর  রুর ধূসর মরালদও মক লন তনয রয় ৈীত ! 

ম ঘ িাইলত পায় পাচন, 

এ মকান  ায়ার আ দাচন! 

খযঁড়লত  রু ঠাণ্ডা পাচন উথল  আলস অনগত । 

উড়লছ সালথ সলফদ কলপাত ঝাঁক মবঁলধ ওই গগনত । 

বযঝলত নালর, ভ্ালব এসব মখাদার মখ া, নাই  ালন! 

 রুর রচব চনষ্প্রভ্ চক হ  এবার, মক জালন! 

চছিায় না মস আগুন- খই,  

মস ‘ য’ হাওয়ায় ঘূচিত কই, 

থাকত না মতা এ ন ডাঁসা আেযর  রুর উদুালন। 

জাদ্যকলরর জাদ্য এসব –  রুর পলথ সবখালন। 

মপৌঁছা  মৈষ দূর মবাসরায় তাচ ব, আরব সওদাগর 

নগরবাসী আস  ছযলি, মদখলব চজচনস নতযনতর। 

বচিকদল  ও মকানজন –  

িলে চনচবড় নী াঞ্জন, 

এই বয়লস মক এ  ওই ৈূনু কলর মকান মস ঘর! 

কার আঁিল র  াচনক  যিায়  রুর ধয ায় পলথর পর। 
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অপরূপ এক রূলপর চকলৈার এলসলছ ‘ৈা ’, উঠ  মরা , 

 যখর মর্ ন হয় মগা চবহগ আসল  রচব গগন-লকা । 

পাচ লয় হুচরস্থান সযদূর 

এলসলছ এ চকলৈার হুর, 

নওলরালজর আজ বস  ম  া, রূলপর বাজার ডা ালডা ! 

আকাৈ জযলড় সজ  ম লঘর কাজ  চনৈান মদয় মগা মদা । 

রূপ মদলখলছ অলনক তারা, এ রূপ মর্ন অল ৌচকক, 

এ রূপ- ায়া ঘচনলয় আলস নয়ন মছলড়  লনর চদক! 

আস  পযলরাচহলতর দ , 

দৃচি তালদর অিঞ্চ  

‘ম াহন’ ধুালন মদখল  র্ালর, রূপ ধলর চক মসই  াচনক 

আস   ানব-ত্রালির তলর চকলৈার মছল  এই বচিক? 

কবযতরায় কূজনগীচত গাইলছ কবযতলরর ঝাঁক, 

দ্যম্বা-চৈশু  া ভ্যল  তার উহার  যলখ িায় অ-বাক। 

গগন-চবথার কাজ  ম ঘ, 

ফয -লফািালনা পবন-লবগ, 

 লনর বলন ৈহদ ঝলর আপচন মফলি  ধযর িাক, 

 যঞ্জচর  পযলষ্প পাতায়  চ ন  তা তরুর ৈাখ। 

মসথায় চছ  ইৈাই- পযরুত ‘মবাহায়রা’ না , ধুান-  গন,  

ইৈাই-লদউ   ালঝ বলস উথল  ওলঠ নয়ন  ন! 

বস  ধুালন পযনবতার, 

আগ চন আজলক কার। 

মদখল  ধুালন – সক  নচব ঈৈা,  যসা, দাউদ, র্ন, 

আসার খবর কই  র্াহার আজ এলসলছ মসই রতন! 

মদখ  – তালর চবচ লয় ছায়া কাজ  নীরদ চফরলছ সাথ, 

 যচিলয় পলড়  ূচততপূজার মদউ  িযলি, ‘ াত  ানাত’ ।  
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অচগ্ন পূজার মদউ  সব 

র্ায় চনলভ্ মগা, কলর স্তব, 

তরুর ছায়া সলর আলস বাঁিালত মগা মরালদর তাত।  

জন্তু জড় কইলছ ‘সা াত’, নতযন ‘দীলনর’ ‘মতল স াত’ ।  

মস এলসলছ বচিক মবলৈ এই চসচরয়ার এই নগর, 

ধুান মফল  মস আস  ছযলি, র্থায় আরব-সওদাগর। 

উলেৈ র্ার পায় না  ন 

হালতর কালছ আজ মস জন, 

‘মবাহায়রা’ িায় প ক-হারা,  যিালত িায় ধয ার পর। 

গগন মফল  ধরায় এ  আজলক ধুালনর িাঁদ অ- ধর।  

চকলৈার নচবর দস্ত িযচ  ‘মবাহায়রা’ কয়, “এই মতা মসই –  

মৈলষর নচব – চবশ্ব চনচখ  ঘযরলছ র্াঁহার উলেলৈই। 

আল্লার এই মৈষ ‘রসয ’ ,  

পালপর ধরায় পযিুফয , 

দীন-দ্যচনয়ার সদতার এই, ইহার আচদ অন্ত মনই। 

আল্লার এ রহ ত রূপ, চনচখ  খযঁলজ পায় না মর্ই।”  

মবাহায়রা কয়, ‘আ ার  াঠ রই  দাত্তত আজ সবার।’  

 যগ্ধ-চিলত শুন  তাচ ব সক  কথা মবাহায়রার। 

হাস  শুলন মকালরৈগি, 

ব  , ‘ফজয  ওর বিন!’  

শুধায় তবয, ‘মক ন কলর তযচ ই মপল  খবর তার?’  

মবাহায়রা কয় মহলস, ‘মর্ ন দীলপর নীলিই অন্ধকার। 

মদখচছ আচ  ক-চদন মথলকই ধুালনর মিালখ অসম্ভব 

অলনক চকছয – পাহাড় নদী কাহার মর্ন কলর স্তব, 

প্রচত তরু পাষাি জড় 

এই চকলৈালরর িরি পর 
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পলড়লছ ঝযঁলক অলধা যলখ চসজদা করার  াচগ সব। 

মসচদন হলত শুনচছ মকব  নতযনতর ‘সা াত’ - রব।  

‘ মদলখচছ এর চপলঠর পলর নবযয়লতর ম াহর চস , 

িলে ইহার প ক-চবহীন দৃচি গভ্ীর চনত  নী । 

নচব ছাড়া কালরও গড় 

কলর নালকা পাষাি জড়! 

‘নিয ’ সব ব লছ সবাই, আসলব মস জন এ  চঞ্জ  

এই মস  ালস, আ ার ধুালন তালদর মগানায় আলছ চ  ।  

রু ীয়গি মদখল  এলর হয়লতা প্রালি করলব বধ, 

চদলনর আল ায় আর এলনা না, আবযতাচ ব, এ সম্পদ। 

এই মর্ চকলৈার সয েি –  

মদখল  ইহার ৈত্রুগি –  

মফ লব চিলন,  ারলব প্রালি, মখাদার কা া  করলব রদ!’  

তাচ ব শুলন কাঁপ  ভ্লয়, হাস  শুলন ম াহাম্মদ। 

এ ন স য় আস  মসথা সপ্ত মরা ান অস্ত্র-কর,  

মবাহায়রা কয়, ‘কাহার মখাঁলজ এলসছ এই র্াজক- ঘর?’  

ব   তারা, ‘খযঁজচছ তায় 

মৈলষর নচবর আসন িায় 

মর্ জন – তালর, মবচরলয়লছ মস এই  ালস এই পলথর পর!’  

মবাহায়রা কয়, ‘বচিক এরা, ইহারা নয়, নচবর ির!’  

চফলর মগ  মরা ান ইহুদ, মবাহায়রা কয়, ‘আজ রালত 

পাচঠলয় দাও এ চকলৈার কয ার মতা ার স্বলদৈ  ক্কালত!’  

চকলৈার নচব সওদাগর 

ি   চফলর আবার ঘর, 

মব া , আবযবকর িল  সঙ্গী হলয় মসই সালথ। 

জীবন-পলথর চির-সাচথ সাচথ হ  আজ প্রালত। 
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সতুাগ্রহী ম াহাম্মদ 

 

আঁধার ধরচি িচকলত মদচখ  স্বলপ্ন রচব, 

 ক্কায় পযন চফচরয়া আচস  চকলৈার নচব। 

ছাগ ম ষ  লয় িচ   চকলৈার আবার  ালঠ, 

দূর চনরা ায় পাহাড়তচ র এক া বালি। 

কী  লন পচড়ত িচ লত িচ লত চবজন পযলর, 

মক মর্ন তাহালর মকব ই ডাচকলছ অলনক দূলর।  

আৈ াচন তার তাম্বয িাোলনা  াথার পলর, 

গ্রহ রচব ৈৈী দ্যচ লতলছ আল া স্তলর স্তলর। 

ভ্যল  চগলয় পথ, ভ্যচ  আপনায়, চবশ্ব ভ্যচ  

বচসত চকলৈার আসন কচরয়া পলথর ধূচ । 

থ চক দাঁড়াত গগলন সূর্ত, মধয়ান- রত,  

চকলৈালর মহচরলত নচ ত পাহাড় শ্রদ্ধানত। 

সাগলরর চৈশু ম লঘরা আচসত দাচনলত ছায়া, 

সহসা বাচজ  রি-দ্যন্দযচভ্ আরবলদলৈ, 

‘মফজার’ র্যদ্ধ আচস  ভ্ীষি করা  মবলৈ। 

 রুর  াতা   াচত  মরৌর-ৈারাব চপয়া, 

মর্ গৃহর্যলদ্ধ আরব হই   রু সাহারা, 

আত্মচবনাৈী মস রলি নাচ   পযন তাহারা। 

এ  হারলির জি প্রথ  ‘ওকাজ’ ম  ায়, 

 াচতত মর্খালন সক  আরব পালপর মখ ায়। 

সক  প্রধান মগাত্র চ চ ত মহথায় আচস, 

এলক অলনুর পালত্র চছিালত কাদার রাচৈ। 

কচবর  ড়াই িচ ত মসখালন কযৎসা গাচ র, 

 লদর অচধক ছযচিত বনুা কাদা ও কাচ র। 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
9

 

সূচিপত্র  

এই গা াগাচ   ইয়া বাচধ  র্যদ্ধ প্রথ , 

মদচখলত মদচখলত  াচগ  ‘মফজার’ দ্যপযলর  াত । 

নচবর মগাত্র ‘বচন হালৈ ী’রা মস ভ্ী  রলি 

হই  চ প্ত তালদর চ ত্র-লগাত্র সলন। 

তরুি নচবও িচ   মস রলি মর্াদৃ্ধসালজ, 

র্যলদ্ধ র্াইলত পরালন দারুি মবদনা বালজ।  

ভ্ালয় ভ্ালয় এই হানাহাচন মহচর পরান কাঁলদ, 

নাচহ চক মগা মকহ – এলদর মসানার রাচখলত বাঁলধ? 

সক  মগাষ্ঠী সদতালর ডাচক মবাঝায় কত, 

আপনার মদহ কচরস মতারা মর আপচন েত! 

 ৃতযু- লদর  াতা  না মৈালন নচবর বািী, 

পাঁিচি বছর িচ   ভ্ীষি মস হানাহাচন। 

সদা চনরন আতযর দ্যুঃখী দচরলরলর 

মসচবত মর্ তালর মফচ ল  মগা মখাদা এ মকান মফলর! 

র্যদ্ধভ্ূচ লত চগয়া নচব হায় র্যদ্ধ ভ্যচ  

আহত মসনালর মসচবত আদলর বলে তযচ । 

মদচখলত মদচখলত তরুি নচবর সাধনা মসবায় 

ৈত্রু চ ত্র সকল  গচ   অজানা  ায়ায়। 

সচন্ধ হই  র্যর্যৎসয সব মগাত্র দল  

ম াহাম্মলদর  াচন  সাচ ৈ চ চ  সকল । 

বচস  সাচ ৈ ‘ইবলন জদ আন’ গৃলহ  ক্কায়, 

 লধু  ধু চি আহ দ মৈাভ্া মস সভ্ায়! 

‘হালৈ ’, ‘মজাহরা’ মগালত্রর র্ত মসরা সদতার 

ৈচরক হই  শুভ্েলি মস সাচ চৈ সভ্ার। 

ম াহাম্মলদর প্রভ্ালব সকল  হই  রাচজ, 

সলতুর নাল  িচ লব না আর মফলরববাচজ! 
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আল্লার নাল  ৈপথ কচর  হাচজর সলব 

সচন্ধর সব ৈতত এবার কালয়  রলব। 

একচি পৈ  মভ্জাবার  লতা স যর জ  

রলব র্তচদন, ততচদন রলব ৈতত অি ! 

মফচ  হাচতয়ার হালত হাত মরলখ চ চ  ভ্াই ভ্াই 

এই মস ৈলতত হ  প্রচতজ্ঞাবদ্ধ সবাই। 

(১) আ রা আরলব অৈাচন্ত দূর করার  াচগ  

সক  দ্যুঃখ কচরব বরি মবদনাভ্াগী। 

(২) চবলদচৈর  ান সম্ভ্র  ধন প্রাি র্া চকছয 

রচেব, চৈর তাহালদর কভ্য হলব না চনিয। 

৩) অকযে চিলত্ত দচরর আর অসহালয়লর 

রচেব ম ারা পচড়ল  তাহারা চবপদ মফলর। 

(৪) কচরব দ ন অতুািারীর অতুািালর, 

দ্যবত  আর হলব না পীচড়ত তালদর োলর। 

দ্যবত  মদৈ, দ্যবত  আজ স্বলদৈবাসী, 

আ রা নাচৈব এ-উৎপীড়ন সবতনাৈী! 

দ্য-িাচর বছর সচন্ধর এই ৈতত  লতা 

আরলবর  রু হ  না ক হ-ঝচিকাহত। 

রলির তৃষ্ণা বুাঘ্র কচদন ভ্যচ য়া রলব, 

 াচত  আরব বালর বালর তাই মঘার আহলব। 

মভ্াল চন আরলব শুধয একজন একথা কভ্য, 

ম াহাম্মদ মস সতুাগ্রহী দীলনর প্রভ্য! 

বহুকা  পলর মপলয় পয়গম্বরী নবযয়ত 

এই প্রচতজ্ঞা মভ্াল চন সতুব্রতী হজরত। 

ভ্ীষি ‘বদর’ সংগ্রাল  হলয় র্যদ্ধ-জয়ী 

বজ্র-লঘাষ কলে কলহন, ‘চ থুা য়ী 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
1

 

সূচিপত্র  

নলহ নলহ ম ার প্রচতজ্ঞা-বািী, মৈানলর সলব, 

র্যলদ্ধ-বচন্দ ৈত্রুরা আজ  যি হলব! 

ৈত্রু-পে মকহ র্চদ আজ হাচসয়া বল , 

প্রচতজ্ঞা কচর মভ্া াও এ নই চ থুা ছল ! 

মকহ নাচহ মদয় – আচ  চদব সাড়া তাহার ডালক, 

সলতুর তলর এই ‘ইস া ’ কচহব তালক! 

অসহায় আর উৎপীচড়লতর বন্ধয হলয় 

বাঁিালত এলসলছ ‘ইস া ’ চনলজ পীড়ন সলয়!’  

নুালয়লর বসালব চসংহ-আসলন  েু তাহার ; 

 যসচ   মসই, এই নুায়-নীচত মধয়ান র্াহার! 

এ নই কচরয়া ভ্চবষুলতর সহস্রদ  

ম চ লত  াচগ  পাপচড় তাহার আল ার ক  । 

অনাগত তার আল াক-আভ্াস গগলন ম লগ 

উচঠলত  াচগ  নতযন চদলনর সূর্ত মজলগ। 

আকালৈর পর-লকািা মরলে ওলঠ মসই পয লক, 

দ্যুল ালকর রচব আল া চদলত আলস এই ভ্ূল ালক। 

স্তব কলর আর কাঁলদ ধরচির সন্তানগি, 

বুথা-চব থন এলসা এলসা ওলগা অনাথ- ৈরি!  
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ৈাচদ ম াবারক 

 

[গজ -গান] 

 

ম ালদর নচব আ -আরচব 

  সাজ  নওৈার নও  সালজ ; 

মস রূপ মহচর নী  নলভ্রই মকাল  রচব  যকায়  ালজ॥ 

আরাস্তা আজ জচ ন আৈ ান  

  হুরপচর সব গালহ গান, 

পূিত িাঁলদর িাঁলদায়া মদাল , কাবালত মনৌবত বালজ॥ 

কয় ‘ৈাচদ ম াবারক বাচদ’  

  আউচ য়া আর আচম্বয়ার, 

মফলরৈতা সব সওদা খযচৈর চব ায় চনচখ  ভ্যবন  ালঝ॥ 

গ্রহ তারা গচতহারা 

  িায় গগলনর ঝলরাকায়, 

মখাদার আরৈ মদখলছ ঝযঁলক চবশ্ব-বধূর হৃদয়-রালজ॥ 

আয়লর ৈাপী দ্যুঃখী তাপী 

  আয় হচব মক বরাতী, 

ৈাফায়লতর চৈরীন চৈরচন পাচব না আর পাচব না মর্॥  

চবপয  চবত্ত-ৈাচ নী ‘খচদজা’ চছ  আরলবর চিত্ত-রাচন, 

রূপ আর গুলি পূচজত তাহায়  যগ্ধ আরব অরঘতু দাচন। 

স্তুচত গাচহ তার র্ৈ  চহ ার হার ম লন মর্ত কচবর ভ্াষা, 

শুভ্ ভ্ালগুর সায়র-সচ ল  মস চছ  মসানার ক   ভ্াসা! 

শুদ্ধািাচরিী সতী সাধ্বী মস চছ  আজি, তাই সকল  

শ্রদ্ধা ভ্চি প্রীচত-ভ্রা নাল  ডাচকত তাহালর ‘তালহরা’ বল । 

হজরলতর আর খচদজার চছ  একই মগাষ্ঠী বংৈ-ৈাখা, 
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আরব-পূজু র্লৈা চণ্ডত তুাগ-সযন্দর গচর া- াখা। 

বীর ‘আবযহানা’ চবচব খচদজার আচছ  প্রথ  জীবন-সাচথ, 

 ৃতযু আচসয়া হচর  তাহালর, খচদজার প্রালি নাচ   রাচত।  

চবধবার মবলৈ রচহ কতকা  বচর  খচদজা ‘আতীক’ বীলর, 

জীবলনর পালর মস-ও মগ  িচ , আচস  মৈালকর চতচ র চঘলর। 

মস মৈালকর স্মৃচত চৈশুলদর বযলক িাচপ ভ্যল  রয় বযলকর বুথা, 

চে-চবংৈচত মগা বৎসর মগ  কাচি জীবলনর, মক ন মকাথা।  

এ ন স য় এ  আহ দ তরুি অরুি ভ্াগুাকালৈ, 

পাণ্ডযর নভ্ ভ্চর  আবার আল া-ঝ    ফযল্ল হালস। 

পঁচিৈ বছচর র্যবক তখন নচব আহ দ রূলপর খচন, 

সারা আরলবর হৃদয়-দ্য া  মকালরৈ-কযল র নয়ন- চি। 

‘সাচদক’ – সতুবাদী বল  তারা ডাচকত নচবলর ভ্চিভ্লর, 

র্যবক নচবলর ‘আচ ন’ বচ য়া ডাচকত এখন আদর কলর। 

চবশ্বাস আর সাধযতায় তাঁর  ক্কাবাসীরা মগ  মগা ভ্যচ  

ম াহাম্মলদর আর সব না  ; কালয়  হই  ‘আচ ন’ বযচ । 

‘আচ ন’ ‘তালহরা’ সাধয ও সাধ্বী, ইচঙ্গলত ওলগা মখাদারই মর্ন 

আরববাসীরা না জাচনয়া এই না  চদলয়চছ  তালদলর মহন! 

 হান মখাদারই ইচঙ্গলত মর্ন ‘সাধয’ ও সাধ্বী’ চ চ   আচস,  

ৈচি আচসয়া চসচদ্ধর রূলপ সাধনার হাত ধচর  হাচস। 

চগচর-ঝরনার মস্রালতালবলগ আচস মর্াগ চদ  মর্ন নহর-পাচন, 

ঊষর  রুর ধূসর বলে বান মডলক মগ  উদার বািী! 

 রুর আকালৈ ঘনা  মর্ ছায়া, বে ছাই  মর্ ৈীত তা, 

সযজ া সযফ া ধরা র্যলগ র্যলগ মহলরলছ স্বলপ্ন ইহারই কথা।  
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খচদজা 

 

সদাগর-জাচদ চবচব খচদজার মসানার তচর 

মফলর মদলৈ মদলৈ  চি- াচিকু মবাঝাই কচর। 

সচ্ছ তার বান মডলক র্ায় বাচহলর ঘলর, 

তবয মকন সব শুলনা-শুলনা  ালগ কাহার তলর। 

কী মর্ অভ্াব চরিতা মকান চিত্ততল  

 রু-চভ্খাচরচন কী মর্ন চভ্ো  াচগয়া িল ! 

 

‘সাচদক’ সতুব্রতী আহ দ জাচনত সলব 

‘আচ ন’ শুদ্ধািারী সাধয মর্ মগা হই  কলব। 

‘তালহরা’ শুদ্ধািাচরিী সাধ্বী আরব মদলৈ 

মস-ই চছ , এ  প্রচতেন্দ্বী অরুি মবলৈ। 

মক ন প্রচতেন্দ্বী অরুন সাধয মস তালর 

মদচখলব বচ য়া োর খযচ  রয় হৃদয়-োলর। 

মহথা ঘর ছাচড় চগচর-চৈলর মফলর অরুি র্যবা, 

সহসা তাহালর না  ধলর ডালক মক চদল্ রুবা? 

মখাঁলজ চগচর-গুহা  রু-প্রান্তর মর্ আল া-চৈখা, 

পালব না চক তার চদৈা, এই চছ    ালি চ খা? 

জি-লধয়ানী বচস একচদন মধয়ান  ধযর 

অসী  আল াক-পারাবালর মফলর স্বপ্ন আতযর –  

আহ্বালন কার ভ্াচে  মধয়ান, স্বপ্ন িযলি, 

চিত্ত-কানলন আল ার  যকয   যচদ  ফযলি। 

চনচৈচদন মৈালন মর্ চদ রুবার  ঞ্জয-গীচত 

অন্তর-তল , আজ চক মগা এ  মসই অচতচথ? 

ম চ লত নয়ন িযচি  স্বপন! নলহ মস নলহ, 
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তালহরা খচদজা পাঠালয়লছ তার বাততাবলহ! 

 

কযচনতৈ কচর কচহ  বান্দা, ‘ম ালদর রাচন  

দরৈ-চপয়াচস মতা ার, এলনচছ তাহারই বািী। 

চবচব খচদজার প্রাসালদ মতা ার িরি-ধূচ  

পচড়লব কখন, মসই আলৈ আলছ দ্যয়ার খযচ । 

চবৈা  মহজাজ আরব র্াহার প্রসাদ র্ালি, 

র্াচিলত প্রসাদ মস পাঠা  দূত মতা ার কালছ!’  

অন্তর-ল াক-চবহারী তরুি বযচঝলত নালর, 

তবয আন লন এ  দূত সালথ খচদজা-োলর। 

 

সম্ভ্র -নতা কচহ  খচদজা সা া  কচর, 

‘মহ চপতৃবু-পযত্র! কত মস চদবস ধচর 

মতা ার সতুচনষ্ঠা, মতা ার  চহ া চবপয , 

তব িচরত্র ক েহীন ৈৈী স তয , 

মতা ার শুদ্ধ আিার, চিত্ত  হানযভ্ব –  

মহচরয়া মতা ালর অঘতু চদয়াচছ চনতু নব! 

এই মহজালজর সকল র সালথ মগাপলন আচ , 

আচ ন, মতা ালর শ্রদ্ধা চদয়াচছ চদবস-র্া ী! 

 

চবপয  আ ার চবত্ত চবপয  র্ৈ মগৌরব, 

চনষ্প্রভ্ আচজ কলরলছ তাহালর মতা ার চবভ্ব। 

চবশ্বাসী মকহ নাই পালৈ, তাই চবত্ত    

হইয়ালছ ভ্ার, দংৈন কলর কাঁিার স  

   বাচিজু-সম্ভার, ম ার চবভ্ব র্ত –  

তযচ   ও ভ্ার, আচ ন, ইহার ! চিত্তগত 

সলন্দহ ম ার দূর মহাক! আচ  ৈান্ত যখ  
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ভ্যল  রব ম ার গত জীবলনর সক  দ্যখ! 

মতা ার পরলৈ তব গুলি    চবভ্ব-রাচজ 

মসানা হলয় র্ালব, সহস্র-দল  ফযচিলব আচজ! 

তযচ  ছাড়া এই সম্পদ ম ার মহজাজ মদলৈ 

রলব না দ্য-চদন, মস্রালত অসহায় র্াইলব মভ্লস! 

আরলব তযচ ই চবশ্বাসী একা, কাহালর আর 

নাচহ চদলত পাচর চনচিলন্ত এ চবপয  ভ্ার!’  

 

তরুি উদাসী বচসয়া বচসয়া ভ্ালব কী মর্ন –  

‘ওলগা মখাদা, মকন কর পরীো আ ালর মহন! 

আ ার চিলত্ত সক  চবত্ত তযচ  মর্ প্রভ্য, 

তযচ  ছাড়া ম ার মকালনা মস বাসনা নাচহ মতা কভ্য!’  

 রীচিকা- ালঝ ভ্রান্ত-পথ মস  ৃলগর  লতা 

ভ্ীরু মিাখ দ্যচি তযচ  কলহ র্যবা শ্রদ্ধানত, –  

‘চপতৃতয ু চপতৃবু এ  াথার পলর 

রলয়লছন আজও, তাঁলর চজজ্ঞাচস মতা ার ঘলর 

আচসব আবার, কচহব তখন র্া হয় আচস!’  

 ই  চবদায় ; খচদজা হাচস   চ ন হাচস! 

 

তরুি তাপস িচ য়া মগ  মগা মর্ পথ বাচহ 

সক  ভ্যচ য়া খচদজা রলহ মগা মস পথ িাচহ। 

মব া-লৈলষ মকন অস্ত-আকাৈ বধূর প্রায় 

চববালহর রলে রাো হলয় ওলঠ, মকান  ায়ায়! 

‘জযল খার’  লতা অনযরাগ জালগ হৃদলয় মকন, 

 লন  লন ভ্ালব, এই মস তরুি ‘য়যলসাফ’ মর্ন! 

মদলখচন য়যলসালফ, তবয  লন হয় ইহার মিলয় 
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সযন্দরতর চছ  না মস কভ্য। মবলহশ ত মবলয় 

সযন্দরত  মফলরৈতা আজ এলসলছ নাচ  

এ  জীবলনর মগাধূচ - গলন জীবন-স্বা ী! 

মফালিচন মর্ আজও মস  যকযচ   লন ৈলতক আৈা, 

মৈালন চক মগা মকহ ঝরার আলগর ফযল র ভ্াষা! 

চিরলর্ৌবনা বাসনার কভ্য  ৃতযু নাচহ, 

 লনর রালজু অেয় তার ৈাহানৈাচহ। 

 

উদয়-লব ায়  ন চছ  তার জ লদ ঢাকা, 

মহলরচন মপ্রল র রচবর চকরি মসানায়  াখা। 

আচস  জীবন- ধুালে মর্ – মস নলহ রচব, 

চদন িচ  মগলছ – মহচর  না চদন চির ছচব। 

মব া বলয় র্ায় – মসই অলব ায় ম ঘ-আবরি!  

চবদাচরয়া এ  মসানার রচব চক ভ্যবন-ল াহন! 

 

আলছ আলছ মব া, মব া-লৈলষর মস অলনক মদচর, 

পযরচবলত নয় – শ্রী রালগ এখনও বাচজলছ মভ্চর! 

ওলর আলছ মব া, ভ্ালেচনলকা ম  া, ইহারই  ালঝ! 

প্রালির সওদা কলর মন, বলর মন হৃদয়-রালজ! 

মফলরচন মর নীলড় এখনও চবদায়-লব ায় পাচখ, 

নাচহলকা’ কাজ , আজও আলছ জ ভ্রা এ আঁচখ। 

শুকালয়লছ ফয , শুকালয়লছ  া া, – নয়ন-জল  

রাজাচধরালজর হলব অচভ্লষক হৃদয়তল । 

মহাক মহাক অপরাে এ মব া হৃদ-গগলন 

এই মতা প্রথ  উচদ  সূর্ত শুভ্- গলন। 

মহাক অলব ায় – তবয এ মপ্রল র প্রথ  প্রভ্াত, 
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পচহ  মপ্রল র উদয়-উষার রাো সওগাত। 

নূতন বসলন নূতন ভ্ূষলি সাচজয়া তালর, 

নব-আনলন্দ বচরয়া  ইলব হৃদয়-োলর। 

 

আবয তাচ লবর কালছ আচস কলহ তরুি নচব 

তালহরা খচদজা কলয়চছ  র্াহা র্াহা – মস সবই। 

বৃদ্ধ তাচ ব শুচনয়া পর  ভ্াগু  াচন 

মখাদালর স্মচরয়া মভ্চজ  মৈাকর জযচড়য়া পাচন। 

সযবৃহৎ চছ  পচরবার তাঁর মপাষু বহু, 

চিন্তায় তারই পাচন হলয় মর্ত মদলহর ম াহু। 

দ্যচভ্তলের হাহাকার ওলঠ আবার জযচড়, 

র্াহা চকছয চছ  সচঞ্চত র্ার মগ  মগা উচড়। 

মহন দ্যচদতলন আচস  মর্ন মগা গালয়চব ধ্বচন, 

না িাচহলত এ  শুভ্ ভ্ালগুর আ ন্ত্রিী। 

মসৌভ্ালগুর এ দাওত মকহ চফরায় চক মগা, 

আপচন আচসয়া ধরা চদ  আজ মসানার  ৃগ। 

 

আন লন িল  তরুি ‘আচ ন’ মসই মস পলথ, 

মর্-পলথ দৃচি পাচতয়া খচদজা কখন হলত 

বচস আলছ একা ; জাফচরর ফাঁলক নয়ন-পাচখ 

উলড় মর্লত িায়, – কালর মর্ন হায় আচনলব ডাচক। 

ধনু মর্ আজ মহজালজর  ালঝ ভ্াগুবতী –  

ওই আলস ওই তরুি অরুি  ৃদ্য -গচত। 

‘ম াতাকাচরব’ আর ‘হজজ’ ‘র ল্’ ছন্দ র্ত 

 যিাইয়া পলড় মর্ন মগা তাহার িরিাহত। 

 

বাতায়লন বচস খচদজার বযলক মবদনা বালজ, 
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না জাচন কত না কন্টক ও-পথ  ালঝ! 

কের য় অকরুি পলথ িচ লত পালয় 

কত মর্ন  ালগ, মস বাঁলি হৃদয় চদল  চবছালয়! 

আচস  তরুি, কচহ  সক  স্বপন স , 

দৃচি নাচহ মকা মকাথা মফালি ফ  মগাপনত  

মকান মস কানলন আল ালক তাহারই! আপন  লন  

মখাঁলজ মস কাহালর আকয  আঁধালর অজানা জলন। 

খচদজা তার বাচিজু-ভ্ার ‘আচ লন’ চদয়া 

কচহ ,‘সক ই চদ া  মতা ালর স চপতয়া।’  

নীরলব  ই  মস ভ্ার ‘আচ ন’ স্বপ্নিারী, –  

পয লক খচদজা রুচধলত পালর না নয়ন-বাচর। 

 

 ী া-রচসক মস মখাদার মখ া মগা বযচঝলত পালর না এ িরাির,  

হাচবব মখাদার সাচজ  আবার তাঁরই ইচঙ্গলত সওদাগর! 

‘কালফ া’  ইয়া িল  আবার 

‘ৈা ’ ‘এয়  ন্’  রুভ্ূচ -পার, 

‘মহাবাৈা’ ‘মজারৈ’ কত পরলদলৈ ঘযচর  তরুি বচিকবর, 

সব পযলিুর ভ্াণ্ডারী মফলর পিু  ইয়া দর বদর! 

 

মরাজ চকয়া লত পাপ-চসন্ধযর নাইয়া হলব মর্ নচব রসয , 

হ  বাচিজু-কাণ্ডাচর মস মগা,  ী া-বাতযল র  ধযর ভ্য ! 

চবলদলৈ ঘযচরয়া মফলর স্বলদৈ 

পযন র্ায় দূর মদলৈর মৈষ, 

মসানার মছাঁয়ায় পিু-তরুর ৈালখ ৈালখ মফালি  চির ফয । 

উপকূল  মখাঁলজ রতন – র্াহালর খযঁচজলছ রত্নাকর অকূ । 

অনযরাগ-রাো খচদজার চহয়া শধরজ মর্ন  ালন না আর,  
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ভ্ার হলয় ওলঠ, তরুি বচিক বলয় আলন র্ত রতন-ভ্ার। 

প্রচতভ্া জ্ঞালনর নাচহ সী া –  

একী িচরত্র- াধযচর া, 

একী এ উদয়-অরুচি া আচজ ঝ চক ওলঠ মগা চদগ চবথার! 

পল্ললব ফযল  উচঠ  মগা দ্যল  শুষ্ক  াধবী- তা আবার 

 

কী হলব এ ছার  চিসম্ভার চবপয  কচরয়া চনরবচধ, 

পরালন তৃষ্ণা অ ৃলতর েযধা চ চি  না এ জীবলন র্চদ।  

উদাসীন র্যবা চফলর না িায়,  

মকান চবরচহিী মখাঁলজ মগা তায়, 

চসন্ধযর তালত কী বা আলস র্ায় র্চদ তালর নাচহ িায় নদী,  

আপনালত মস মর্ পূিত আপচন – চবরাি চবপয   লহাদচধ। 

 লনর মদলৈর ও মর্ন নলহ মগা, বলনর মদলৈর চির-তাপস, 

 ন চনলয় মখ া ও মর্ন মবালঝ না, ও িালহ না সম্মান ও র্ৈ।  

নয়লন তাহার অত  ধুান  

রহসু- াখা চবধয বয়ান, 

ধরার অতীত ও মর্ন মগা মকহ, ধরা নালর ওলর কচরলত বৈ।  

ও মর্ন আল ার  যচির দূত, সৃজন-চদলনর আচদ- হরষ।  

 

র্ত  লন হয় ধরার নলহ ও,  ায়াপযরীর ও রূপকয ার, 

তত খচদজার  ন মকন ধায় উহারই পালন মগা দ্যচনতবার।  

মর্ মকহ মহাক মস, নাচহলকা ভ্য়, 

খচদজা তাহালর কচরলব জয়, 

নলহ তপসুা একা পযরুলষর – নব-তপসুা মপ্রল র তার। 

হয় তালর জয় কচরলব, নতযবা  চভ্লব অ ৃত  রি-পার। 

 

চছ  খচদজার আত্মার আত্মীয় সহিরী ‘নাচফসা’ না , 
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কচহ  তাহালর অন্তর-বুথা, হলরলছ মক তার সযখ আরা ! 

অনযরাগ-ভ্লর মবপথয  ন 

হুহু কলর মকন সক  খন, 

‘ সখী ম া, জহর চপইয়া  চরব, না পযচরল  ম ার  নস্কা ।  

মস চবলন আ ার এই দ্যচনয়ার সব আনন্দ সযখ হারা ।  

 

মক মরলখলছ সখী ৈহদ -চৈরীন মহন  ধযনা  – ম াহাম্মদ! 

মহজালজর নয় – ও শুধয আ ার চির-জনল র মপ্র াস্পদ! 

সব বুবধান র্ায় ঘযলি 

বয়লসর ম খা র্ায়  যলছ, 

র্ত মদচখ তত  লন হয় সখী, আচ  উপনদী মস মর্ন নদ, 

বচন্দ কচরলত তাহালর, চনলয় র্া ৈাচদ-ল াবারক-বাচদ- সনদ।  

দ্যচত হলয় িল  নাচফসা এলক া প্রলবাধ দাচনয়া খচদজালর,  

বল , মহজালজর রাচন র্ালর িায় বয ন্দ-নচসব বচ  তালর। 

প্রসাদ র্াহার র্ালি আরব, 

কলর গুিগান – রলি স্তব, 

র্াচিয়া মস র্াহালর িালহ বচর চনলত, হাচনলত মস মহ া কভ্য পালর? 

চবরাি সাগলর পায় চক ঝরনা?  হানদী ম লৈ পারাবালর! 

 

মর্ৌবন? মস মতা েচিক স্বপন, ছযঁইলত স্বপন িযচিয়া র্ায়,  

মপ্র  মসথা চির ম ঘ-আবৃত, তনয মসথা মভ্াল  তনয- ায়ায়। 

নাচহ ৈতদ  শুধয  ৃিা  –  

কা না-সায়র িা - ািা , 

মসথা উো   ত্ত বাসনা ফয বলন মফলর করীর প্রায়, 

সযন্দর িালহ ফযল র সযরচভ্, অরচসলক শুধয সযষ া িায়। 

 

র্যবা আহ দ  গ্ন মধয়ালন, নাচফসা আচসয়া ভ্াচে  ধুান,  
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কচহ , ‘আচ ন! আচজও কয ার-জীবন র্াচপছ হলয় পাষাি, 

মকান দ্যলখ বল া, তাপস-প্রায় 

মকালনা চকছয মর্ন িাহ না, হায়! 

মহজাজ-গগলন তযচ  মর্ মহ া , তযচ  মকন থাক চিন্তাম্লান?  

 

রুচির শুভ্র হাচস মহলস বল  তরুি মধয়ানী  চহ  য়, 

‘চববালহর ম ার সম্ব  নাই, চববাহ আ ার  েু নয়!’  

কচহ  নাচফসা, ‘মহ সযন্দর! 

র্ালি র্চদ মকহ মতা ালর বর, 

গুলি মগৌরলব তয না র্াহার নাই, গালহ র্ার মহজাজ জয়,  

মসই  হীয়সী নারী র্চদ র্ালি, তযচ  হলব তার? দাও অভ্য়!’  

 

ধুালনর  ানস-লনলত্র মহচর  তরুি মধয়ানী ভ্চবষুৎ –  

ক ুািী এক নারী দীপ জ্বাচ  গহন চতচ লর মদখায় পথ।  

িাচরধালর অচর – বন্ধযহীন 

র্যচঝলছ একাকী মর্ন আচ ন, 

মস নারী আচসয়া ব ত হইয়া দাঁড়া  সয যলখ, ধচর  রথ! 

সাধনা-ঊলধ্বত মস এ  সহসা ৈচিরূচপিী – চসচদ্ধবৎ! 

 

এ নই মিালখর মিনালিচন চনচত,  ানস-িলে মদলখচন তায়, 

মদলখচন তাহার অন্তলর কলব ফযচিয়ালছ মপ্র  ৈত চবভ্ায়।  

মপ্র -ল াক মস মর্ মজুাচত ততী 

চির-লর্ৌবনা চির-সতী! 

তবয নাচফসালর কচহ  আচ ন, ‘মকান   না মস, বাস মকাথায়?’  

নাচফসা হাচসয়া কচহ , ‘খচদজা, মহজাজ  যিায় র্াহার পায়!’  

 

হজরত কন, ‘বা ন হইয়া মক লন বাড়াব িলন্দ্র হাত!’  
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নাচফসা কচহ  ‘অসম্ভব র্া, মস আলস এ নই অকস্মাৎ!’  

খচদজা শুচন  মখাৈখবর, 

পরালন খযচৈর বলহ নহর। 

আবযতাচ লবর কালছ এ  চনলয় খচদজার দূত মস সওগাত! 

িাঁদ মর্ন হালত পাই  শুচনয়া আলখলর নচবর খযল্লতাত।  

তাচ লবর  লন খযচৈর বনুা িইিম্বযর সবতদাই, 

আরলবর রাচন তাচহরা খচদজা বধূ াতা হলব, আর কী িাই।  

‘আ ার ইবলন আসাদ’ বীর 

খচদজার চপতৃবু ধীর 

শুভ্ চববালহর পয়গা  তালর পাঠা  – মদলৈর মরওয়াজ তাই। 

চদন ও তাচরখ হ  সব চঠক, গ াগচ  কলর দ্যই মবয়াই। 

 

খচদজার ঘলর জ্বচ   দীপাচ , নহবলত বালজ সযর  ধযর, 

খচদজার  ন সদা উিািন মবপথয স াজ মপ্র -চবধযর! 

প্রিয়-সূর্ত হ  প্রকাৈ, 

ঝ    কলর হৃচদ-আকাৈ, 

তরুি ধুানীর ধুান মভ্লে র্ায়, বুথা-িনিন চিত্তপযর, 

 রু-উদুান এ  মকাথা হলত বন্ধযর পলথ মর্লত সযদূর! 

 

তরুি নচবর রচবর আল াক িযচর কলর এ  এ মকান িাঁদ, 

স্বলগতর দূত ধচরলত চক মস মগা মপলতলছ ধরায় নয়ন-ফাঁদ! 

 ানবীর মপ্র  এই র্চদ 

ি    কলর  ন-নদী, 

না জাচন মক ন মপ্র  তার কলর সৃজন মর্-জন চনরবচধ! 

নদী মহচর  ন এ ন, না জাচন কী হয় মহচরল  মস জ চধ! 
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সম্প্রদান 

 

বাচজ  মবলহৈলত বীি            আচস  মস শুভ্চদন 

 যচি-নাি-নিবর সালজ বর-লবলৈ 

সযন্দর সযন্দরতর                 হ  আজ ধরা পর 

সন্ধুারাচন বধূলবলৈ নাচ   মগা মহলস। 

হায় মক মদলখলছ কলব            দ্যই িাঁদ এক নলভ্, 

মসলহচ  সখীরা সলব  ূক বািীহারা, 

কাহালর ছাচড়য়া কালর            মদচখলব, বযচঝলত নালর, 

স্তব্ধ অিপ -গচত তাই আঁচখতারা। 

   

ৈাচদর  হচফ   ালঝ            বচসয়া নওৈার সালজ 

নচববর, আত্মীয় কযিযম্ব চঘচর তালর, 

িাচরচদলক তারাদ ,              ালঝ িাঁদ ঝ   , 

হুরপচর  যকায় তা মহচর চদকপালর। 

তাচ ব উচঠয়া কলহ            ‘ গ্ন র্ায় আর নলহ, 

বন্ধযগি শুভ্কার্ত মহাক স াপন!’  

আনলন্দর মস সভ্ায়             সকল  দাচন  সায় 

 জচ লৈ বচস  আচস কনুাপেগি। 

   

মহজাচজ আিার লতা            মরস  মরওয়াজ র্ত 

হল  মৈষ – খচদজার চপতৃবু আসাদ 

আহ লদর কর ধচর             চদ  স পতি কচর 

কনুালর – সভ্ায় ওলঠ ম াবারকবাদ! 

   

কচহ  আসাদ বীর              কলর  যচছ অশ্রু-নীর, 
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‘মহ সাচদক, মহ আচ ন, মহজালজর  চি, 

চপতৃহীনা খচদজায়              চদ া  মতা ার পায়, 

মতা ালর জা াতা মপলয় ভ্াগু বল  গচি। 

মহ নয়ন-অচভ্রা !             সাথতক মতা ার না  

রয় মর্ন চিরচদন পচবত্র মহজালজ, 

চির-লপ্র াস্পদ হলয়             এ বধূ-রতলন  লয় 

আদৈত দম্পচত হও আরলবর  ালঝ।’  

‘তাই মহাক, তাই মহাক’          কচহ  সভ্ার ম াক; 

বর-লবৈ-নচব সলব কচর  সা া । 

নহবলত বাঁচৈ বালজ,            মহথায় অন্দর  ালঝ 

নৃতুগীত-লস্রাত বলয় িল  অচবরা । 

হুচরপচর নালি গায়             মবলহশ লতর জ সায় 

আরৈ আরাস্তা হ ! – মখাদার হচবব 

হচববায় মপ  আচজ,            মভ্চর তূরী ওলঠ বাচজ, 

খযচৈর খবর চবলশ্ব মৈানায় নচকব। 

বয়লসর বন্ধলন                মক বাঁচধলব মর্ৌবলন, 

য়যলসাফ বযচঝয়াচছ  মদলখ জযল খায়, 

িচল্লৈ বছর তার              বয়স হই  পার 

তবয তালর মদলখ মজাহরা আকালৈ প ায়। 

মস কাচহচন নব-রূলপ            রূপ ধচর এ  িযলপ, 

মগাধূচ -লব ার রূপ মদচখচব মক আয়, 

উদয়-উষাও আজ             প ায় পাইয়া  াজ, 

উচঠয়া ঈলদর িাঁদ আবার  যকায়। 

   

িচল্লৈ বসন্ত চদন                আলছ এ  া ায়  ীন, 

শুকায়চন আজও বঁধয পলরচনলকা বল , 
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মপ্রল র চৈচৈরজল              চভ্জালয় অন্তরতল  

মরলখচছ  চজয়াইলয় – চদ  আচজ গল । 

উদয়-লগাধূচ  সালথ             চবদায়-লগাধূচ   ালত 

হালত হাত জড়াইয়া দাঁড়াই  নলভ্, 

রচব ৈৈী  লনাদ্যলখ             ধরা চদ  রাহু যলখ, 

এত রূপ অপরূপ মক মদলখলছ কলব। 
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নও কাবা 

 

চহয়ায় চ চ   চহয়া, 

নদীলস্রাত হ  খরতর আরও মপলয় উপনদী-চপ্রয়া। 

মস্রালতালবলগ আর রুচধলত পালর না, ছযলি অসীল র পালন,  

ভ্লর দ্যই কূ  অসী -চপয়াচস কয য কয য কয য গালন। 

মকাথা মস সাগর কত দূর পথ, মকান চদলক হলব মর্লত, 

জালন না চকছযই, তবয ছযলি র্ায় অজানার চদৈা মপলত।  

কত  রু-পথ চগচর-পবতত  ালঝ কত দচর বন, 

বাধা চনলষলধর সব বুবধান  চিয়া অনযখন 

তবয ছযলি িল , শুচনয়ালছ মস মর্ দূর চসন্ধযর ডাক, 

রলি তাহারই প্রচতধ্বচন মস আজও মৈালন চনবতাক। 

সক  ভ্াবনা হলয় মগলছ দূর, অনন্ত অবকাৈ 

ধুালনর অ ৃলত উচঠলছ ভ্চরয়া। চদবস বরষ  াস  

মকাথা চদয়া র্ায়, উলেৈ নাই! শুধয অনন্ত-পযর 

শুচনলতলছ দূর আহ্বান-বািী অনাগত বন্ধযর। 

পলথ মর্লত মর্লত ি চকয়া িায়, মক মর্ন পলথর পালৈ 

ডাকনা  ধলর মডলক মগ  তালর, হাতছাচন চদয়া হালস।  

তারই সন্ধালন ঊষর  রুর ধূসর বযলক মস মফলর, 

মস বযচঝ  যকালয় চগচর-গহ্বলর ওই দূর একলিলর! 

মকাথাও না মপলয় তরুি মধয়ানী হারায় মধয়ান-ল ালক, 

এ কী এ মবদনা-আতত  যরচত মফালি মগা সহসা মিালখ। 

মর্ মদাস্ত  াচগ মফলর মস চববাচগ, মখাঁলজ মস মর্ সযন্দলর,  

মস মকাথাও নাই, চবরাি মবদনা দাঁড়ালয় চবশ্ব পলর। 

অনন্ত দ্যখ-লৈাক-তাপ বুথা, অসী  অশ্রুজ  –  

অকূ  মস জল  একাকী মস মদাল  মবদনা-নীল াৎপ । 
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চবপয  দ্যলখর অেয় বি দাঁড়ালয় চবশ্ব মছলয়, 

মবদনা বুথার মকাচি মকাচি ঝযচর মনল লছ অঙ্গ মবলয়।  

শুধয ক্রন্দন, ক্রন্দন শুধয একিানা অচবরা  

রচিয়া উচঠলছ বুাচপয়া চবশ্ব, চনচখ  মবদনাধা । 

 

পলড় র্ায়  ালঝ কাল া র্বচনকা, সহসা আঁচখর আলগ  

অসযন্দলরর কযৎচসত  ী া বুচভ্িার ৈত জালগ। 

উদুত-ফিা কযচি  চহংসা মেষ হানাহাচন ৈত 

মশ্রষ্ঠ সৃচি  ানযলষলর দংচৈ  াচরলতলছ অচবরত। 

পালপ অসূয়ায় পচে  ফাঁলক ডযলব আলছ িরাির, 

চদৈাচর তালদর ৈয়তান, তার অনযির নারী নর। 

মদচখলত পালর না এ-দৃৈু আর, চনচ লষ িযলি মস ধুান, 

দ্যুঃখ-পালপর ম াকা লয় পালন ছযলি আলস বুথা-ম্লান। 

 

মহলর প্রান্তলর কযচিলরর োলর কাঁলদ অনাচথচন একা, 

কা  তার স্বা ী চগয়ালছ িচ য়া, জীবলন হলব না মদখা! 

অদূলর পযত্র-লৈাকাতযরা  াতা পযলত্রর না  ধচর 

ডালক আর কাঁলদ – বচঞ্চত মনায়হ আঁচখজ  পলড় ঝচর। 

পলথ মর্লত মর্লত খঞ্জ অন্ধ চভ্খাচররা অসহায় 

েযধার তাড়লন পলড়  য ূষযত, ভ্লর  ন করুিায়। 

চপতৃ াতৃহীন চৈশুদ  িায় পচথলকর পালন, 

তাহারা তালদর চপতা ও  াতার সন্ধান বযচঝ জালন। 

 

তরুি তাপস িচ লত পালর না, মবদনার উচ্ছ্বাস  

ফযল  ফযল  ওলঠ অন্তর-কূল , বন্ধ হয় বা শ্বাস! 

ঊলধ্বত আল ার অনন্ত- ী া, চনলে ধরচি পলর 

এ ন কচরয়া দ্যুঃখ-গ্লাচনর মকন মগা বরষা ঝলর। 
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োন্ত িরলি িচ লত িচ লত মহলর পলথ ধনী র্যবা  

নগ্ন  াতা  িল  আর িল , পালৈ তার চদ রুবা  

চদ রুবা নয় – প্রচতলবচৈনী ও কয ারী মিনা মস ম লয়, 

অলথতর চবচন লয় ও  াতা  এলনলছ তাহালর মিলয়! 

সহসা মহচর  –ববতর এক চপতা তার মক্রালড়  লয় 

িচ লছ সলদুাজাত কনুালর বচধলত স াজ-ভ্লয়! 

কনুা হওয়া মর্ ‘ াত  ানালতর’ অচভ্ৈাপ, তাই তালর 

বচধলত িল লছ – অভ্াচগ জননী কাঁচদলছ পলথর ধালর। 

মহচর  অদূলর ভ্ী  হানাহাচন পশুলত পশুলত রি  

নারী  লয় এক – চবজয়ীলর বীর বচ লছ সবতজন! 

িচ লত িচ লত মহলর দূলর এক বাজার বলসলছ ভ্ারী, 

ছাগ উি সালথ চবক্রয়  াচগ বলস অপরূপা নারী। 

 াচ ক তাহার হাঁচকলতলছ দা , বচ র পশুর স  

ৈত বন্ধন-জজতর নারী কাঁলপ  ূক অে । 

তাহারই পালশ্বত পশু-ধনী এক তাহার মগা াল  ধচর 

হাচনলছ িাবযক –কযক্কযলর বযচঝ  ালর না মত ন কচর! 

সহসা শুচন  অনাহত বািী ঊলধ্বত গগন-পালর –  

‘মহ ত্রাি-কততা, জালগা জালগা, দূর কলরা এই মবদনালর!’  

ি চকয়া ওলঠ নচবর চিত্ত, চৈহরন জালগ প্রালি, 

 লন  ালগ মর্ন ইহালদর মস-ই  যচির চদৈা জালন। 

 

স্বপ্ন-আতযর র্যবক মধয়ানী আন লন পথ িল , 

িচ লত িচ লত কখন সন্ধুা ঘনায় আকাৈতল । 

ধরার ঊলধ্বত অসী  গগন, মকাচি মকাচি গ্রহ-তারা 

মস গগন ভ্চর ঢাল  আনলন্দ চনচৈচদন মজুাচতধারা।  

তাহালদর  ালঝ নাচহ মতা চবলরাধ, মপ্রল র আকষতলি  
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ভ্াল ালবলস চনজ চনজ পলথ িল ,  ালত না প্র য়-রলি। 

এই আল া – এই আনন্দ –  এই সহজ সর  পথ 

এই মপ্র , এই ক ুাি তাচজ – রলি এরা পবতত 

ৈত বুবধান–নদীপ্রান্তর ঘলর ঘলর  লন  লন, 

অক ুালির ভ্ূত ৈয়তান পূজা কলর জলন জলন! 

তপুঃপ্রভ্ালব সাধনার মজালর অসযন্দর এ ধরা  

কচরলত হইলব সযন্দরত , রলব না এ মৈাক জরা। 

রলব না মহথায় পালপর এ মেদ, এ গ্লাচন  যচছলত হলব,  

পচততা পৃথবী পালব ঠাঁই পযন আল ার  লহাৎসলব। 

আঁধার ইহার কলে আবার জ্বচ লব শুভ্র আল া, 

মহ  ানব, জালগা ! ম ঘ য় পলথ বজ্র- ৈা  জ্বাল া। 

 

আলছ পথ, আলছ দ্যুঃলখর মৈষ, আচ  শুলনচছ মস বািী,  

চবশ্ব-সযষ া-সভ্ায় এ-ধরা হাচসলব অতীত-গ্লাচন! 

মদলখচছ মবদনা-সযন্দলর আচ  মতা ালদর ম্লান  যলখ, 

ঘযচিলব-চবষাদ – আচসলব ৈাচন্ত মপ্র -প্রৈান্ত বযলক। 

মহথায় খচদজা একা –  

কাঁলদ চবরচহিী, উদাসীন তার স্বা ীর নাচহলকা মদখা! 

প াতকা ওলর বাঁচধলব মক লন, মকাথায় মত ন ফাঁচস, 

কার কথা ভ্াচব ি চকয়া ওলঠ মহলর ভ্াল াবাসাবাচস! 

বলে তাহালর পযচরয়া রাচখল  চনৈালস উচড়য়া র্ায়, 

নয়লন রাচখল  আঁচখ-বাচর হলয় গল  পলড় মস মর্, হায়! 

বাহুলত বাঁচধল  ঘয -লঘালর মস মর্ চছঁলড় বন্ধন-লডার, 

বলের  চি-হার কলর রালখ, িযচর কলর মনয় মিার! 

 

মকন এ চববাচগ, কার অনযরাগী সক  সযলখলর দল  
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মরৌর-তপ্ত কেরভ্রা  রুপলথ র্ায় িল । 

আপনার  লন মস কাহার সলন চনচৈচদন কথা কয়, 

বচসল  মধয়ালন িাচহলত পালর না, রচব মস মজুাচত তয়! 

আদর কচরয়া পাগ  বচ ল  চৈশুর  লতা মস হালস, 

একী রহসু, এত অবলহ া, তবয মর্ন ভ্াল াবালস। 

 

একদা ইহারই  ালঝ –  

মপ্রচ লক তাঁহার  াগাল ন মখাদা তাঁর চপ্রয়ত  কালজ।  

আচদ উপাসনা- চন্দর কাবা – র্াহালর ইব্রাচহ  

চন ত  মকান প্রভ্ালত পূচজলত মখাদালর  হা চহ , –  

মসই কাবাঘলর চছ  না প্রািীর, মভ্লেচছ  তালর কা , 

িাচরচদক চঘচর জল চছ  তার  ূচতত ও জঞ্জা । 

বষতার জ  ঢযচক মসই ঘলর কচরত পে য়, 

পচবত্র কাবা রচেলত র্ত মকালরৈ সহৃদয় 

িাচরচদলক তার রচি  প্রািীর, তাও চকছযকা  পলর 

বষতার মস্রালত মভ্লস মগ । ওলঠ আল্লার ঘর ভ্লর 

ধূচ -জঞ্জাল . চ চ য়া তখন ভ্ি মকালরৈ সলব 

ভ্াচবলত  াচগ  কী উপালয় এর রো সাধন হলব। 

পূজা  চন্দলর রলব নালকা ছাদ, এই চবশ্বালস তারা  

ছাদহীন কলর মরলখচছ  কাবা, ঝচরলব আচৈস-ধারা 

ঊধ্বত হইলত। ভ্ূত মপ্রত র্ত মদবতারা নাচ  রালত 

 ইলব মস পূজা, চফলর র্ালব র্চদ বাধা পায় তারা ছালত! 

 চি কাবার ভ্গ্নপ্রািীর এরই  ালঝ এক মিার 

 ূচতত-পূজাচর ভ্লির  লন হাচন  বুথা কলঠার। 

 ূচততর গালয় চছ  অ ূ ু র্া চকছয অ ংকার 

 চি- াচিকু, – হচর  সক ! অভ্াচবত অনািার! 
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কাবার সয যলখ চছ  এক কূপ, ভ্ি পূজাচর দ  

পূজা-সা গ্রী মদব-উলেলৈ মসই কূলপ অচবর  

মফচ লত  াচগ , মসই সব বচ , ফয  পাতা ক্রল  পলি 

কাবা- চন্দলর চবকি-গন্ধ নরক তযচ  া রলি। 

মহচর  একদা ভ্ি মস এক – মস কূপ-গাত্র মবলয় 

উচঠয়া আচসলছ অজগর এক সচপত  মবলগ মধলয়। 

ক্রল  নাগরাজ কূপ-গুহা ছাচড় কাবায় পাচত  হানা, 

ভ্ি পূজাচর ভ্লয় মসথা হলত উঠাই  আস্তানা। 

পূজা চদলত আর মকহ নাচহ আলস, ভ্ীষি সপত-ভ্ীচত, 

কত ৈত কলর  ানত তাহারা ভ্ূত উলেলৈ চনচত। 

একচদন এক ঈগ  পেী সহসা মস অজগলর 

মছাঁ  াচরয়া  লয় মগ  তালর দূর পবতত কন্দলর। 

আবার িচ   নব-উদুল   ূচততপূজার ঘিা। 

ভ্িদল র  লন এ  এই চবশ্বাস আল া-ছিা; 

কাবা- চন্দর সংস্কালরর  ানত কলরলছ বল  

অজগলর  লয় মগল ন ঠাকযর ঈগ  পাচখর ছল ! 

 

সক  মগাত্র-সদতার আচস চ চ   মস এক ঠাঁই, 

র্া চদয়া গচড়লব কালয়  কচরয়া কাবালর, মহজালজ নাই 

মত ন চকছযই। শুচন  তাহারা একচদন ম াক যলখ –  

চগ্রক-বাচিজু-লপাত এক মগলছ ভ্াচেয়া ‘মজো’-বযলক; 

ঝচিকা-তাচড়ত ভ্গ্ন মস তচর আলছ চবক্রয়  াচগ। 

সদতার সব এ খবর মপলয় উচঠ  আবার জাচগ। 

আচন  অচ দ ভ্গ্ন মপালতর তিা সক  চকলন, 

কাবা  চন্দর গচড়য়া তযচ   সলব চ ল  চকছযচদলন। 
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চনচ তত র্লব হ   চন্দর সকল র সাধনায়, 

একতা তালদর িযিাইয়া চদ  মকান এক অজানায়। 

আচছ  ‘হাজর আস্ ওয়াদ’ নাল  প্রস্তর কাবার োলর, 

কাবার মবাধন-চদলন হজরত ইব্রাচহ  মস তালর 

রাচখয়াচছল ন চিে-স্বরূপ মসকাল র প্রথা লতা, 

মসই হলত মসই প্রস্তর সলব িযচ ত শ্রদ্ধানত। 

মকহ মকহ বল , আচদ   ানব ‘আদ ’ স্বগত হলত 

আচনয়াচছল ন ওই প্রস্তর ধূচ র ধরচি-পলথ। 

মসই পচবত্র প্রস্তর তযচ  মর্-লগাত্র কাবা-োলর 

রচেলব – সারা মহজাজ মশ্রষ্ঠ মগাত্র বচ লব তালর। 

এই ধারিায় সক  মগালত্র বাচধ  ক হ মঘার, 

প্রচত মগাষ্ঠী মস বল , ‘ও-পাথলর একা অচধকার ম ার।’  

মস ক হ ক্রল  হইলত  াচগ  ভ্ী  হলত ভ্ী তর ; 

আবার ভ্ীষি র্যদ্ধ সূিনা, কাঁলপ মদৈ থরথর! 

রি-পূিত পালত্র হস্ত ডযবাইয়া তারা সলব 

কচর   রি-প্রচতজ্ঞা তারা –  াচতলব ভ্ী  আহলব! 

দা া া নাকাড়া চডচ  চডচ  বালজ, হাঁচক  নচকব তূরী, 

পে ম চ য়া ‘ াচ কূ   উত’ আঁচি  কচিলত ছযচর। 

 

চছ  মহজালজর প্রবীিত  মস জইফ ‘আবয উ াইয়া’ ,  

র্যর্যৎসয সব মগালত্র অলনক কচহল ন স ঝাইয়া –  

‘মর্ শুভ্ব্রলতর কচরল  সাধনা, অশুভ্ ক হ-রলি 

নাচৈলয়া না তালর চসচদ্ধ ালভ্র  হান শুভ্েলি। 

শুভ্রশ্মশ্রু এই বৃলদ্ধর মৈালনা উপলদৈ-বািী, 

সংবলরা এই আত্মচবনাৈী হীন রি হানাহাচন।  

কাবা- চন্দলর সবতপ্রথ  প্রলবচৈলব আজ মর্ই 
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এই ক লহর শুভ্  ী াংসা করুক একাকী মসই!’  

 

শ্রদ্ধাস্পদ বৃলদ্ধর এই ক ুাি-বািী শুচন, 

চবরত হই  ক লহ তাহারা, বল , ‘ ারহাবা’ গুিী! 

অপ ক মিালখ চনরুদ্ধ শ্বালস িাচহয়া রচহ  সলব, 

না জাচন মস মকান অজাচনত জন পচৈলব কাবায় কলব –  

 

সহসা আচস  তরুি ম াহাম্মদ কাবা- চন্দলর 

সবতপ্রথ  উপাসনা  াচগ পলৈ আন লন ধীলর। 

সক  মগাষ্ঠী সদতার ওলঠ আনলন্দ চিৎকাচর –  

‘সম্মত এলর  াচনলত সাচ ৈ – আচ ন এ ব্রতিারী!’  

মহজা -দ্য া  সতুব্রতী চবশ্বাসী আহ দ 

চছ  সকল র নয়লনর  চি মগৌরব-সম্পদ। 

শুচনয়া সক , কচহ  তরুি সাধক, ‘আ ার চবচধ 

 ান র্চদ সব বীর সদতার – স্ব-লগাত্র প্রচতচনচধ 

কলরা চনবতািন, তারপলর সব প্রচতচনচধ চ ল  

পচবত্র এই প্রস্তর চনলয় িল া কাবা- চঞ্জল । 

আ ার উত্তরীয় চদয়া এলর বাঁচধয়া তাহার পর 

এক সালথ এলর রাচখব কাবায়।’ কলহ সব ‘সযন্দর! 

সযন্দর এই  ী াংসা তব, আচ ন, মহজালজ ধনু! 

তযচ  রালখা এই পাথর একাই, ছযঁইলব না মকহ অনু!’  

রাচখল ন হজরত পচবত্র প্রস্তর কাবা-ঘলর, 

থাচ   ভ্ীষি অনাগত রি মখাদার আচৈস-বলর। 

 

ধনু ধনু পলড় মগ  রব মহজালজর সবখালন, 

এলসলছ সাচদক আচ ন ম াহাম্মদ আরবস্তালন। 

 



মরুভাস্কর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
5

 

সূচিপত্র  

জব্বযর তওরাত ইচঞ্জ  র্াহার আসার বািী 

মঘাচষ  র্যগ-র্যগান্ত পূলবত, মবলহশ ত হইলত িাচন 

আচন  পীচড়তা  ূক ধরচির তপসুা আচজ তালর, 

বুচথত হৃদলয় মফচ য়া িরি, অবতার এ  োলর! 

সক  কাল র সক  গ্রন্থ, মকতাব, মর্াগী ও ধুানী, 

 যচন, ঋচষ, আউচ য়া, আচম্বয়া, দরলবৈ  হাজ্ঞানী 

প্রিাচর  র্ার আসার খবর – আচজ  ন্থন-লৈষ 

মবদনা-চসন্ধয মভ্চদয়া আচস  মসই নচব অ ৃলতৈ! 

মহচর  প্রািীনা ধরচি আবার উদয় অভ্যুদয় 

সব-লৈষ ত্রািকততা আচস , ভ্য় নাই, গালহা জয়। 

মর্ চসচেক ও আচ লন খযঁলজলছ বাইলব  আর ইৈা  

তওরাত চদ  বালর বালর মসই ম াহাম্মলদর চদৈা, 

পাচপয়া-কে দাউদ গাচহ  র্ার অনাগত গীচত, 

মর্ ‘ হা লদত’ অথবত-লবদ-গান খযঁচজয়ালছ চনচত, 

মস অচতচথ এ , কতকা  ওলর – আচজ কতকা  পলর 

মধয়ালনর  চি নয়লন আচস ! চবশ্ব উচঠ  ভ্লর,–  

আল ালক, পয লক, ফযল  ফল , রূলপ রলস, বিত ও গলন্ধ, 

গ্রহতারা-ল াক পচততা ধরায় আচজ পূজা কলর, বলন্দ! 

 


