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সূগ্নিপত্র  

আগমনী 

 এচক     রণ-বোজো বোনজ ঘন ঘন–  

ঝন      রনরন রন ঝনঝন!  

কসচক    দমচক দমচক 

                ধমচক ধমচক 

           দোমো-চরচম-চরচম গমচক গমচক 

               ওনে কিোনে কিোনে, 

          ক োনে কলোনে ক োনে 

          বচি-চ চনচক     িমচক   িমচক 

                    ঢোল-তনলোয়োনর েনেন! 

          এচক    রণ-বোজো বোনজ ঘন ঘন 

                    রণ     ঝনঝন ঝন রণরণ!  

 

হহ       হহ রব 

ঐ       হেরব 

হোাঁনক,   লোনে লোনে 

ঝোাঁনক   ঝোাঁনক ঝোাঁনক 

লোল     হগচরক-গোয় হসচনক ধোয় তোনল তোনল 

ওই      পোনল পোনল, 

              ধরো কোাঁনপ দোনপ। 

          জোাঁনক    মহোকোল কোাঁনপ থরথর! 

          রনণ     কড়কড় কোড়ো-েোাঁড়ো-ঘোত, 

চশর    চপনে হোাঁনক রথ-ঘঘঘর-ধ্বচন ঘররর! 

'গুরু   গরগর' কবোনল কেরী তূরী, 

' হর    হর হর'  

কচর   িীৎকোর ক োনে সুরোসুর-নসনো হনহন! 

ওনে   ঝন ঝো ঝোপচে দোপচে সোপচে 
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সূগ্নিপত্র  

             হু-হু-হু-হু-হু-হু- শনশন!  

ক োনে  সুরোসুর-নসনো হনহন! 

 

তোতো   হথথথ তোতো হথথথ েল েল েল 

নোনি   রণ-রচিণী সচিনী সোনথ, 

         ধকধক জ্বনল জ্বলজ্বল 

বুনক   মুনে কিোনে করোে-হুতোশন! 

        করোস্ ককোথো কশোন! 
 

ঐ     ডম্বরু-নঢোনল চডচমচডচম কবোনল, 

       কবযোম মরুৎ স-অম্বর কদোনল, 

       মম-বরুণ কী কল-কনল্লোনল িনল উতনরোনল 

       ধ্বংনস মোচতয়ো     তোচথয়ো তোচথয়ো 

                    নোচিয়ো রনি! িরণ-েনি 

                    সৃচি কস েনল েলমল! 

 

ওচক   চবজয়-ধ্বচন চসন্ধু গরনজ কলকল কল কলকল! 

            ওনে    ককোলোহল, 

            কূে      হলোহল 

            ক োনে   মন্থনন পুন রক্ত-উদচধ, 

                      ক নো-চবে ক্ষনর গলগল! 

েনল   চনচবঘকোর কস চবধোত্রীনরো কগো 

               চসংহ-আসন েলমল!  

কোর   আকোশ-নজোড়ো ও আনত-নয়োনন 

              করুণো-অশ্রু  ল ল! 

 

বোনজ   মৃত সুরোসুর-পোাঁজনর ঝোাঁজর ঝম্ঝম,  

নোনি   ধূজঘচে সোনথ প্রমথ ববম্ বম্ বম্! 
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সূগ্নিপত্র  

লোল    লোনল-লোল ওনড় ঈশোনন চনশোন যুনের, 

ওনে   ওঙ্কোর রণ-ডঙ্কোর, 

নোনদ   ওম্ ওম্ মহোশঙ্খ চবেোণ রুনরর! 

         ক োনে   রক্ত-ন োয়োরো বচির বোন কর! 

         ককোচে   বীর-প্রোণ 

         ক্ষনণ    চনবঘোণ 

তবু    শত সূনযঘর জ্বোলোময় করোে 

              গমনক চশরোয় গম্ গম্! 

েনয়   রক্ত-পোগল কপ্রত চপশোনিরও 

              চশরদোাঁড়ো কনর িন িন! 

যত    ডোচকনী কযোচগনী চবস্ময়োহতো, 

              চনশীচথনী েনয় থম্ থম্! 

বোনজ  মৃত সুরোসুর-পোাঁজনর ঝোাঁঝর ঝম্ ঝম্! 

 

ঐ     অসুর-পশুর চমথযো হদতয-নসনো যত 

হত    আহত কনর কর কদবতো সতয! 

        স্বগঘ, মতঘ, পোতোল, মোতোল রক্ত-সুরোয়; 

                 ত্রস্ত চবধোতো, 

মস্ত পোগল চপনোক-পোচণ স-চত্রশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরোয়! 

                              চক্ষপ্ত সবোই রক্ত-সুরোয়! 

 

              চিতোর উপনর চিতো সোচর সোচর, 

                      িোচরপোনশ তোচর 

              ডোনক কুকু্কর গৃচহনী শৃগোল! 

              প্রলয়-নদোলোয় দুচলন  চত্রকোল! 

              প্রলয়-নদোলোয় দুচলন  চত্রকোল!! 

আজ   রণ-রচিণী জগৎমোতোর কদখ্ মহোরণ, 

         দশচদনক তোাঁর দশ হোনত বোনজ দশ প্রহরণ!  
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সূগ্নিপত্র  

                    পদতনল লুনে মচহেোসুর, 

         মহোমোতো ঐ চসংস-বোচহনী জোনোয় আচজনক চবশ্ববোসীনক–  

         শোশ্বত ননহ দোনব-শচক্ত, পোনয় চপনে যোয় চশর পশুর! 

                          'নোই দোনব 

                           নোই অসুর,–  

                           িোইনন সুর, 

                           িোই মোনব!'–  

               বরোেয়-বোণী ঐ কর কোর 

               শুচন, ননহ হহ হর এবোর! 
 

                              ওঠ্ কর ওঠ্, 

                              ক োট্ কর ক োট্! 

                              শোন্ত মন, 

                              ক্ষোন্ত রণ!–  

 

                             কেোল্ কতোরণ, 

                             িল্ বরণ 

                             করব্ মো'য়; 

                             ডর্ ব কোয়? 

            ধরব পো'য় কোর্ কস আর, 

            চবশ্ব-মো'ই পোনশ্বঘ যোর? 

আজ   আকোশ-নডোবোননো কনহোচর তোাঁহোচর িোওয়ো, 

 ঐ     কশ োচলকো-তনল কক বোচলকো িনল? 

        ককনশর গন্ধ আচনন  আচশন-হোওয়ো! 

        এনসন  কর সোনথ উৎপলোক্ষী িপলো কুমোরী কমলো ঐ, 

                সরচসজ-চনে শুভ্র বোচলকো 

      এল            বীণো-পোচণ অমলো ঐ! 
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সূগ্নিপত্র  

                    এনসন  গননশ, 

                    এনসন  মনহশ, 

                    বোস্ নর বোস্! 

                    কজোর উ োস্!! 

      এল সুন্দর সুর-নসনোপচত, 

      সব মুে এ কয কিনো-নিনো অচত! 

      বোস্ কর বোস্   কজোর উ োস্!! 

 

      চহমোলয়! জোনগো! ওনেো আচজ, 

                  তব সীমো লয় কহোক। 

      েুনল যোও কশোক– কিোনে জল ব'ক 

      শোচন্তর– আচজ শোচন্ত-চনলয় এ আলয় কহোক! 

            ঘনর ঘনর আচজ দীপ জ্বলুক! 

            মো'র আবোহন-গীত্ িলুক! 

                দীপ জ্বলুক! 

                গীত িলুক!! 

আজ   কোাঁপুক মোনব-কলকনল্লোনল চকশলয় সম চনচেল কবযোম্! 

                    স্বো-গতম্! 

                    স্বো-গতম্!! 

                    মো-তরম্! 

                    মো-তরম্!! 

      ঐ   ঐ  ঐ  চবশ্ব কনে 

      বন্দনো- বোণী লুনে-'বনন্দ মোতরম্!!!' 
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সূগ্নিপত্র  

আননোয়োর 

[স্থোন– প্রহরী–কবচিত অন্ধকোর কোরোগৃহ, কন্যোচটিনননোপ ল্।  

কোল–অমোবসযোর চনশীথ রোচত্র।] 

 

[িোচরচদনক চনস্তব্ধ চনবঘোক। কসই কমৌনো চনশীচথনীনক বযথো চদনতচ ল শুধু কোচি-

সোস্ত্রীর পোয়িোচরর চবশ্রী েট্ েট্ শব্দ। ঐ চজন্দোনেোনোয় মহোবোহু আননোয়োনরর 

জোতীয়-থসনযদনলর সহকোরী এক তরুণ কসনোনী বন্দী। তোহোর কুচিত দীঘঘ ককশ, 

ডোগর কিোে, সুন্দর গেন– সমস্ত-চক ুনত কযন একেো বযচথত-চবনরোনহর চতক্ত-

ক্রন্দন  ল ল কচরনতচ ল। তরুণ প্রদীপ্ত মুেমণ্ডনল চিন্তোর করেোপোনত তোহোনক 

তোহোর বয়স অনপক্ষো অননকেো কবচশ বয়স্ক কবোধ হইনতচ ল। 

কসইচদনই ধোমো-ধরো সরকোনরর ককোেঘ-মোশঘোনলর চবিোনর চনেঘোচরত হইয়ো চগয়োন  

কয, পরচদন চনচশনেোনর তরুণ কসনোনীনক কতোনপর মুনে উড়োইয়ো কদওয়ো হইনব। 

আজ হতেোনগযর কসই মুচক্ত-চনশীথ, জীবননর কসই কশেরোচত্র। তোহোর হোনত, পোনয়, 

কচেনদনশ, গদঘোনন উৎপীড়ননর কলৌহ-শৃঙ্খল। শৃঙ্খল-েোরোতুর তরুণ কসনোনী স্বনে 

তোহোর ‘মো’-নক কদচেনতচ ল। সহসো িীৎকোর কচরয়ো কস জোচগয়ো উেল। তোহোর পর 

িোচরচদনক কোতর নয়নন একবোর িোচহয়ো কদচেল, ককোথোও ককহ নোই। শুধু চহমোচন-

চসক্ত বোয়ু হো হো স্বনর কোাঁচদয়ো কগল, ‘হোয় মোতৃহোরো!’  

স্বনদশবোসীর চবশ্বোসঘোতকতো স্মরণ কচরয়ো তরুণ কসনোনী বযথঘ-নরোনে চননজর বোম 

বোহু চননজ দংশন কচরয়ো ক্ষত-চবক্ষত কচরনত লোচগল। কোরোগৃনহর কলৌহ-শলোকোয় 

তোহোর শৃঙ্খচলত কদহেোর বোনরবোনর চনপচতত হইয়ো কোরো-গৃহ কোাঁপোইয়ো 

তুচলনতচ ল। 

এেন তোহোর অস্ত্র-গুরু আননোয়োরনক মনন পচড়ল। তরুণ বন্দী িীৎকোর কচরয়ো 

উচেল, ‘আননোয়োর!’ – ]  

 

              আননোয়োর!      আননোয়োর! 

চদলোওয়োর তুচম, কজোর তলওয়োর হোননো, আর  

কনস্ত-ও-নোবুদ কনরো, মোনরো যত জোননোয়োর! 
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সূগ্নিপত্র  

             আননোয়োর! আ নসোস্! 

             বেনতরই সোফ্ কদোে, 

রনক্তরও নোই েোই আর কস কয তোপ কজোশ, 

কেনে কগন  শম্ নশর–পনড় আন  েোপ ককোে! 

            আননোয়োর! আ নসোস্! 

 

          আননোয়োর! আননোয়োর! 

সব যচদ সুম্ সোম, তুচম ককন কোাঁনদো আর? 

দুচনয়োনত মুসচলম আজ কপোেো জোননোয়োর! 

            আননোয়োর! আর নো!–  

            চদল্ কোাঁনপ কোর নো? 

তল্ ওয়োনর কতজ নোই! –তুচ্ছ স্মোণঘো, 

ঐ কোাঁনপ থরথর মচদনোর দ্বোর নো? 

            আননোয়োর! আর নো! 
 

           আননোয়োর! আননোয়োর! 

বুক ক নড় আমোনদর কচলজোেো েোননো, আর  

েুন কনরো –েুন কনরো েীরু যত জোননোয়োর! 

           আনলোয়োর! চজচির–  

          পরো কমোরো চেচির! 

শৃঙ্খনল বোনজ কশোননো করোণো চরণ-চঝণ্ চকর,–  

চনবু চনবু ক োয়োরো বচির চ ন চকর! 

          গদঘোনন চজচির! 

 

         আননোয়োর! আননোয়োর! 

দুবঘল্ এ চগদ ধনড় ককন তড় পোননো আর? 

কজোরওয়োর কশর কই? কজর্ বোর জোননোয়োর! 

         আননোয়োর! মুশ চকল 
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         জোগো কিুশ-চদল, 

চঘনর আনস দোবোনল তবু নোই হুাঁশ চতল! 

েোই আজ শয়তোন েোই-এ মোনর ঘুে চকল! 

        আননোয়োর! মুশ চকল! 

 

     আননোয়োর! আননোয়োর! 

কবইমোন কমোরো, নোই জোন আধ-েোনও আর। 

ককোথো কেোাঁনজো মুস্ চলম? –শুধু বুননো জোননোয়োর! 

       আননোয়োর! সব কশে!–  

       কদনহ েুন অবনশে!–  

ঝুেো কতচর তলওয়োর চ ন চলয়ো যব্ কদশ ! 

আওরত সম চ  চ  ক্রদন রব কপশ ! ! 

      আননোয়োর ! সব কশে ! 

 

      আননোয়োর ! আননোয়োর ! 

জনহীন এ চবয়োবোনন চমন  পস্তোননো আর ! 

আনজো যোরো কবাঁনি আন  তোরো েযোপো জোননোয়োর ! 

     আননোয়োর ! –ককউ নোই ! 

     হোচথয়োর? –কসও নোই ! 

দচরয়োও থম্ থম্ নোই তোনত কঢউ,  োই ! 

চজচির গনল আজ কবদুঈন-নদ'ও েোই ! 

     আননোয়োর ! ককউ নোই ! 

 

     আননোয়োর ! আননোয়োর ! 

কয বনল কস মুস্ চলম– চজভ্ ধনর েোননো তোর ! 

কবইমোন জোনন শুধু জোনেো বোাঁিোননো সোর ! 

     আননোয়োর ! চধক্কোর ! 

     কোাঁনধ ঝুচল চেক্ষোর–  
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তল্ওয়োনর শুরু যোর স্বধীনতো চশক্ষোর! 

যোরো চ ল দুদঘম আজ তোরো চদক দোর! 

    আননোয়োর! চধক্কোর! 
 

    আননোয়োর ! আননোয়োর! 

দুচনয়োেো েুচনয়োর, তনব ককন মননো আর 

রুচধনরর কলোহু আাঁচে? –শয়তোচন জোননো সোর! 

    আননোয়োর ! পিোয় 

    বৃথো কলোনক সম্ ঝোয়, 

 

 বযথো-হত চবনরোহী চদল্ নোনি ঝন ঝোয়, 

েুন-নেনগো তল্ ওয়োর আজ শুধু রণ্ িোয়, 

  আননোয়োর ! পিোয়! 

  আননোয়োর ! আননোয়োর! 

পোশো তুচম নোশো হও মুসচলম-জোননোয়োর, 

ঘনর যত দুশ মন, পনর ককন হোননো মোর?–  

  আননোয়োর ! এনসো েোই! 

  আজ সব কশেও যোই!–  

ইস্ লোমও ডুনব কগল, মুক্ত স্বনদশও নোই!-  

কতগ তযোচজ বচরয়োচ  চেেোচরর কবশও তোই! 

     আননোয়োর ! এনসো েোই!! 

 

 

 [সহসো কোচি সোস্ত্রীর েীম িযোনলি্ প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বচনর মনতো হুঙ্কোর চদয়ো উচেল– 

'এয়্ কনৌজওয়োন, হুাঁচশয়োর!' অধীর কক্ষোনে চতক্ত করোনে তরুনণর কদনহর রক্ত েগবগ 

কচরয়ো  ুচেয়ো উচেল! তোহোর কচেনদনশর, গদঘোননর, পোনয়র শৃঙ্খল েোনেোন হইয়ো 

েচুেয়ো কগল, শুধ ুহোনতর শৃঙ্খল েচুেল নো। কস চসংহ-শোবনকর মনতো গজঘন কচরয়ো 

উচেল– ]  
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                       এয়্ কেোদো! এয়্ আচল! লোও কমচর তনলোয়োর! 

 

[সহসো তোহোর ক্লোন্ত আাঁচের িোওয়োয় তুরনস্কর বচন্দনী মোতৃ-মূচতঘ েোচসয়ো উচেল। ঐ 

মোতৃমূচতঘর পোনশ্বঘই তোহোর মোনয়রও শৃঙ্খচলত চেেোচরচন কবশ। তোাঁনদর দুইজননরই 

কিোনের ককোনণ দুই চবন্দু কচরয়ো করুণ অশ্রু। অচেমোনী পুত্র অনযচদনক মুে 

চ রোইয়ো লইয়ো কোাঁচদয়ো উচেল– ]  

 

                          ও কক? ও কক  ল আর?    

                নো-মো, মরো জোননক এ চমন  তর্ সোননো আর! 

                         আননোয়োর ! আননোয়োর!! 

 

[কোপুরুে প্রহরীর েীম প্রহরণ চবচনর বন্দী তরুণ কসনোনীর পৃনের উপর পচড়ল। 

অন্ধ কোরোগোনরর বন্ধ রনে রনে তোহোরই আতঘ প্রচতধ্বচন গুমচরয়ো চ চরনত লোচগল-

'আঃ-আঃ-আঃ!' 

    আজ চনচেল বন্দী-গৃনহ গৃনহ ঐ মোতৃমুচক্তকোমী তরুনণরই অতৃপ্ত কোাঁদন  চরয়োদ 

কচরয়ো চ চরনতন । কযচদন এ ক্রন্দন থোচমনব, কসচদন কস-নকোন অচিন কদনশ 

থোচকয়ো গেীর তৃচপ্তর হোচস হোচসব জোচন নো! তেন হয়নতো হোরো-মো-আমোর আমোয় 

'তোরোর পোনন কিনয় কিনয়' ডোকনবন। আচমও হয়নতো আবোর আচসব। মো চক আমোয় 

তেন নূতন নোনম ডোচকনবন? আমোর চপ্রয়জন চক আমোয় নূতন বোহুর কডোনর 

বোাঁচধনব? আমোর কিোে জনল েচরয়ো উচেনতন , আর ককন কযন মনন হইনতন , 

'আচসনব কসচদন আচসনব!'] 

 

সুমসোম– চনঝঝুম। 

চজচির– শৃঙ্খল 

চেচির– শূকর 

করোণো– ক্রন্দন 

কজোরওয়োর– বলবোন 

কশর– বোঘ 
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চগদ নড়– শৃগোল 

কজোরবোর– ক্ষত-চবক্ষত 

কিুশ-চদল– কৃপণ মন 

চবয়োবোন– মরুেূচম। 

হোচথয়োর– অস্ত্র 

চদক দোর– চতক্ত-চবরক্ত 

কতগ– তনলোয়োর। 

তরসোননো– দুঃনে কদওয়ো 
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কোমোল পোশো 

[তেন শরৎ-সন্ধযো। আস্ মোননর আচেনো তেন কোর্ বোলো ময়দোননর মনতো 

েুনেোরোচবর রনে রচেন। কসচদনকোর মহো-আহনব গ্রীক-থসনয সম্পূণঘে নপ চবধ্বস্ত 

হইহো চগয়োন । তোহোনদর অচধকোংশ হসনযই রণস্থনল হত অবস্থোয় পচড়য়ো রচহয়োন । 

বোচক সব প্রোণপনণ পৃে প্রদশঘন কচরনতন । তুরনস্কর জোতীয় হসনযদনলর কোণ্ডোরী 

চবশ্বত্রোস মহোবোহু কোমোল-পোশো মহোহনেঘ রণস্থল হইনত তোমু্বনত চ চরনতন ন। 

চবজনয়োন্মত্ত হসনযদল মহোকনল্লোনল অম্বর-ধরণী কোাঁপোইয়ো তুচলনতন । তোহোনদর 

প্রনতযনকর বুনক চপনে দুই জন কচরয়ো চনহত বো আহত হসনয বোাঁধো। যোহোরো 

চ চরনতন  তোহোনদরও অি-প্রতযি কগোলোগুচলর আঘোনত, কবয়ননের কেোাঁিোয় 

ক্ষতচবক্ষত, কপোেোক-পচরচ্ছদ চ ন্নচেন্ন, পো হইনত মোথো পযঘন্ত রক্তরচিত। 

তোহোনদর চকন্তু কস চদনক ভ্রূনক্ষপও নোই। উদ্দোম চবজনয়োন্মোদনোর কনশোয় মৃতুয-

কোতর রণক্লোচন্ত েুচলয়ো চগয়ো তোহোরো কযন কেচপয়ো উচেয়োন । েোেো সিীননর আগোয় 

রক্ত-ন জ উড়োইয়ো েোেো-েোচেয়ো-আচদ-দ্বোরো-চনচমঘত এক অচেনব কিৌদনল 

কোমোলনক বসোইয়ো চবেম হল্লো কচরনত কচরনত তোহোরো মোিঘ কচরনতন । েূচমকনম্পর 

সময় সোগর কনল্লোনলর মনতো তোহোনদর চবপুল চবজয়ধ্বচন আকোনশ-বোতোনস কযন 

ককমন একেো েীচত-কম্পননর সৃজন কচরনতন । বহু দূর হইনত কস রণ-তোণ্ডব 

নৃনতযর ও প্রবল কেরী-তূরীর ঘন করোল কশোনো যোইনতন । অতযচধক আননন্দ 

অনননকরই ঘন ঘন করোমোি হইনতচ ল। অনননকরই কিোে চদয়ো অশ্রু গড়োইয়ো 

পচড়নতচ ল।] 

 

      [থসনয-বোচহনী দোাঁড়োইয়ো। হোচবলদোর-নমজর তোহোনদর মোিঘ করোইবোর জনয প্রস্তুত 

হইনতচ ল। চবজনয়োন্মত্ত হসনযগণ গোইনতচ ল, – ]  

    

 

ঐ কেনপন  পোগ চল মোনয়র দোমোল ক নল কোমোল েোই,  

অসুর-পুনর কশোর উনেন  কজোর্ নস সোমোল সোমোল তোই। 

            কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

কহো কহো   কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 
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[হোচবলদোর-মোজর মোনিঘর হুকুম কচরল,-কুইক মোিঘ!] 

 

      কলফ্ ে! রোইে! কলফ্ে!!  

      কলফ্ ে! রোইে! কলফ্ে!!  

 

[থসনযগণ গোচহনত গোচহনত মোিঘ কচরনত লোচগল] 

 

     ঐ কেনপন  পোগ চল মোনয়র দোমোল ক নল কোমোল েোই, 

     অসুর-পুনর কশোর উনেন  কজোর্ নস সোমোল সোমোল তোই! 

             কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

কহো কহো    কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

 

[হোচবলদোর-নমজর;- কলফ্ ট্! রোইে!] 

 

সোব্বোস্ েোই! সোব্বোস্ চদই, সোব্বোস্ কতোর শম্ নশনর। 

পোচেনয় চদচল দুশ মনন সব যম-ঘর একদম্ -নস কর! 

      বল্ কদচে েোই বল্ হোাঁ কর, 

দুচনয়োর কক ডর্ কনর নো তুচকঘর কতজ তনলোয়োনর? 

 

      [নল ট্! রোইে! কলফ্ ট্!] 

 

     েুব চকয়ো েোই েুব চকয়ো! 

বুজ চদল্ ঐ দুশ মন সব চবল্ কুল্ সো  কহো চগয়ো! 

      েুব চকয়ো েোই েুব চকয়ো! 

           হুর্ নরো কহো! 

           হুর্ নরো কহো! 

দসুযগুনলোয় সোম্ লোনত কয এমচন দোমোল কোমোল িোই! 

           কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 
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কহো কহো  কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

 

[হোচবলদোর-নমজর;- সোবোস চসপোই! কলফ্ ট্! রোইট্! কলফ্ে!]  

 

চশর হনত এই পোাঁও-তক েোই লোল-লোনল-লোল েুন কমনে 

      রণ-চেতুনদর শোচন্ত-বোণী শুন নব কক? 

           চপণ্ডোচরনদর েুন-রচেন 

           কনোে-েোেো এই নীল সচেন 

হতয়োর কহয়্ হদঘম েোই  োড় নত চযগর্ শত্রুনদর! 

চহংসুক-দল! কজোর তুনলচ  কশোধ্ তোনদর! 

           সোবোস্ কজোয়োন! সোবোস্! 

ক্ষীণজীচব ঐ জীবগুনলোনক পোনয়র তনলই দোবোস্–  

      এম্ চন কনর কর–  

      এমচন কজোনর কর–  

ক্ষীণজীচব ঐ জীবগুনলোনক পোনয়র তনলই দোবোস্!–  

ঐ কিনয় দযোখ্ আসমোনন আজ রক্ত-রচবর আেোস!–  

      সোবোস্ কজোয়োন! সোবোস্!!  

 

      [নল ট্! রোইে! কলফ্ ট্] 

 

চহংসুনে ঐ জীবগুনলো েোই নোম ডুবোনল হসচননকর, 

তোই তোরো আজ কনস্ত-নোবুদ, আমরো কমোনেই হইচন কজর ! 

      পনরর মুলুক লুে কনর েোয় ডোকোত তোরো ডোকোত ! 

তোই   তোনদর তোনর বরোদ্দ েোই আঘোত শুধু আঘোত ! 

            চক বনলো েোই শযোেোত? 

                     হুর্ নরো কহো ! 

                     হুর্ নরো কহো ! ! 

      দনুজ দনল দল্ নত দোদো এম্ চন দোমোল কোমোল িোই ! 
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               কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

কহো কহো       কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

 

[হোচবলদোর কমজর: রোইট্ হুইল্! কল  ্ট্ রোইট্! কলফ্ ট্! 

      হসনযগণ ডোনচদনক কমোড় চ চরল।] 

 

আজোদ মোনুে বন্দী কনর, অধীন কনর স্বোধীন কদশ, 

কুল্ মুলুনকর কুচি কনর কজোর কদেোনল ক'চদন কবশ, 

কমোনদর হোনত তুচকঘ-নোিন নোচ নল তোচধন তোচধন কশে! 

                   হুর্ নরো কহো! 

                   হুর্ নরো কহো! 

বদ -নচসনবর বরোত েোরোব বরোদ্দ তোই কর্ নল চক নো আল্লোয়,  

চপশোিগুনলো পড় ল এনস কপল্লোয় এই পোগলোনদরই পোল্লোয়! 

           এই    পোগলোনদরই পোল্লোয়!! 

                    হুর্ নরো কহো! 

                    হুর্ নরো–  

ওনদর     কল্লো কদনে আল্লো ডরোয়, হল্লো শুধু হল্লো, 

         ওনদর    হল্লো শুধু হল্লো, 

এক মুচগঘর কজোর গোনয় কনই, ধর্ নত আনসন তুচকঘ-তোচজ 

                মদঘ গোচজ কমোল্লো! 

                হোঃ! হোঃ! হোঃ! 

      কহনস   নোচড়ই ক নড় বো! 

      হো হো   হোঃ! হোঃ! হোঃ! 

 

[হোচবলদোর-নমজর-সোবোস চসপোই! কলফ্ ট্ রোইট্! কলফ্ ট্! 

                                সোবোস চসপোই! ক র বল েোই!] 

 

ঐ কেনপন  পোগচল মোনয়র দোমোল ক নল কোমোল েোই!  
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অসুর-পুনর কশোর উনেন  কজোর্ নস সোমোল সোমোল তোই! 

      কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

 

কহো কহো  কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই! 

 

[হোচবলদোর-নমজর;- কলফ্ ট্ হুইল্! য়যোজ য়ু ওয়যোর্!- রোইে হুইল!–  

            কলফ্ ট্! রোইে! কল ট্! ]  

[থসনযনদর আাঁচের সোমনন অস্ত-রচবর আশ্চযঘ রনের কেলো েোচসয়ো উচেল।] 

 

কদখ্ ি চক কদোস্ত অমন কনর? কহৌ কহৌ কহৌ! 

সচতয কতো েোই!– সনন্ধেো আজ কদেনত কযন হসচননকরই কবৌ! 

      শহীদ কসনোর েকু েনুক কবৌ লোল-চপরোহোন-পরো, 

      স্বোমীর েুননর ক োপ-নদওয়ো, তোয় ডগডনগ আন নকোরো!–  

নো নো নো,–কল্ নজ কযন েকুনরো-কনর-কোেো 

হোজোর তরুণ শহীদ বীনরর,–চশউনর উনে গো'েো! 

আস্ মোননর ঐ চসং-দরজোয় েোচেনয়ন  ককোন কসোই! 

কদেনত কপনল এক্ষুচন কগ এই ক োরোেো কল্ নজনত তোর বসোই! 

                    মুণ্ডুেো তোর েসোই! 

কগোস্বোনত আর পোইনন কেনব চক কয কচর দশোই! 

 

[হোচবলদোর-নমজর-সোবোস চসপোই! কলফ্ ট্! রোইট্! কলফ্ ট্!] 

[ঢোলু পোবঘতয পথ, হসনযগণ বুনকর চপনের চনহত ও আহত হসনযনদর ধচরয়ো 

সন্তপঘনণ নোচমল।] 

 

                  আহো কচি েোইরো আমোর কর! 

      এমন কোাঁিো জোনগুনলো েোন েোন কনরন  ককোন কস িোমোর কর? 

                    আহো কচি েোইরো আমোর কর! ! 
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[সোম্ নন উপতযকো। হোচবলদোর কমজর :– কলফ্ ট্  মঘ! হসনয- বোচহনীর মুে হেোৎ 

বোমচদনক চ চরয়ো কগল! হোচবলদোর কমজর :- র্ ওয়োডঘ ! কলফ্ ট্ ! রোইট্ ! কলফ্ ট্ 

! ]  

 

                     আস্ মোননর ঐ আেরোেো 

                     েুন-েোরোচবর রে মোেো 

                     চক েুবসুরৎ বোঃ কর বো ! 

                     কজোর বোজো েোই কোহোরবো! 

               কহোক নো েোই এ কোরবোলো ময়দোন–  

               আমরো কয গোই সোচ্চোরই জয়-গোন ! 

                         কহোক নো এ কতোর কোর্ বোলো ময়দোন ! ! 

                                      হুর্ নরো কহো ! 

                                      হুর্ নরো–  

 

[সোম্ নন উপতযকো– হেোৎ কযন পথ হোরোইয়ো ক চলয়োন । হোচবলদোর-নমজর পথ 

েুাঁচজনত লোচগল। হুকুম চদয়ো কগল– 'মোকঘ েোইম্।' হসনযরো এক স্থোননই দোাঁড়োইয়ো পো 

আ ড়োইনত লোচগল– ]  

 

                  রোম্ ! রোম ! রোম! 

                  কলফ্ ট্! রোইে! কলফ্ে!  

                  রোম্ ! রোম্! রোম্! 

আস্ মোনন ঐ েোস্ মোন কয মস্ত দুনেো রনের তোল, 

একেো চনচবড় নীল-চসয়ো আর একেো েুবই গেীর লোল,–  

           বুঝ নল েোই! ঐ নীল চসয়োেো শত্রুনদর! 

          কদখ্ নত নোনর কোরুর েোনলো, 

তোইনত কোনলো রক্ত-ধোরোর বইন  চশরোয় করোত ওনদর। 

                 চহংর ওরো চহংর পশুর দল! 
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           গৃধ্নু ওরো, লুব্ধ ওনদর লক্ষয অসুর বল–  

                 চহংর ওরো চহংর পশুর দল! 

                 জোচলম ওরো অতযোিোরী! 

           সোর কজননন  সতয যোহো হতযো তোরই! 

                 জোচলম ওরো অতযোিোরী! 

                 হসচননকর এই হগচরনক েোই–  

                 কজোর অপমোন করনল ওরোই, 

           তোই কতো ওনদর মুে কোনলো আজ, েুন কযন নীল জল!–  

                     ওরো    চহংর পশুর দল! 

                     ওরো    চহংর পশুর দল!! 

 

[হোচবলদোর-নমজর পথ েুাঁচজয়ো চ চরয়ো অডঘোর চদল- র্ওয়োডঘ! কলফ্ ট্ হুইল্–  

           হসনযগণ আবোর িচলনত লোচগল-নলফ্ ট্ রোইট্! কলফ্ ট্!] 

 

      সোচ্চো চ ল হসনয যোরো শহীদ হনলো মনর। 

      কতোনদর মতন চপে ক নরচন প্রোণেো হোনত কনর,–  

              ওরো     শহীদ হনলো মনর! 

              চপট্ চন কেনয় চপে কয কতোনদর চঢে হনয়ন ! ককমন! 

              পৃনে কতোনদর বশঘো কবাঁধো, বীর কস কতোরো এমন! 

                    মুদঘোরো সব যুনে আচসস্ ! যো যো! 

েুন কদনেচ স্ বীনরর? হো কদখ্ েক েনক লোল ককমন গরম তোজো!  

                                  মুদঘোরো সব যো যো!! 

 

[বচলয়োই কচেনদশ হইনত ক োরো েুচলয়ো হোনতর রক্ত লইয়ো কদেোইল]  

 

                ত্রাঁরোই বনলন হনবন রোজো! 

                আনর যো যো! উচিত সোজো 

      তোই চদনয়ন  শক্ত ক নল কোমোল েোই! 
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              [হোচবলদোর কমজর;- সোবোস চসপোই!] 

 

                 এই কতো িোই! এই কতো িোই! 

থোক নল স্বোধীন সবোই আচ , কনই কতো নোই, কনই কতো নোই! 

                                    এই কতো িোই!! 

 

[কতকগুচল কলোক অশ্রুপূণঘ নয়নন এই দশৃয কদচেবোর জনয  ুচেয়ো আচসনতচ ল। 

         তোহোনদর কদচেয়ো হসনযগণ আরও উনত্তচজত হইয়ো উচেল।] 

 

                     মোর্ চদয়ো েোই মোর্ চদয়ো! 

                     দুশ মন সব হোর্ চগয়ো! 

                               চকল্লো  নত কহো চদয়ো। 

      পর্ ওয়ো কনচহ, যো কন কদো েোই কযো চগয়ো! 

                    চকল্লো  নত কহো চগয়ো! 

                                হুর্ নরো কহো! 

                                হুর্ নরো কহো! 

 

[হোচবলদোর-নমজর;-সোবোস কজোয়োন! কলফ্ ট্! রোইট্!] 

 

      কজোর্ নস িনলো পো চমচলনয়, 

                      গো চহচলনয়, 

             এম্ চন কনর হোত দুচলনয়! 

      দোদ রো তোনল 'এক দুই চতন' পো চমচলনয় 

                কঢউএর মত যোই! 

আজ   স্বোধীন এ কদশ! আজোদ কমোরো কবনহশ তও নো িোই! 

      আর          কবনহশ তও নো িোই!! 

 

[হোচবলদোর-নমজর:- সোবোস চসপোই! ক র বল েোই!] 
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      ঐ কেনপন  পোগচল মোনয়র দোমোল ক নল কোমোল েোই, 

      অসুর-পুনর কশোর উনেন  কজোর্ নস সোমোল তোই! 

                     কোমোল ! তু কন কোমোল চকয়ো েোই ! 

        কহো কহো    কোমোল ! তু কন কোমোল চকয়ো েোই ! ! 

 

[থসনযদল এক নগনরর পোশ্বঘ চদয়ো িচলনত লোচগল। নগর-বোচসনীরো ঝরকো হইনত 

মুে বোড়োইয়ো এই মহোন দৃশয কদচেনতচ ল; তোহনদর কিোে-মুে আনন্দোশ্রুনত 

আপ্লুত। আজ বধূর মুনের কবোরকো েচসয়ো পচড়য়োন ।  ুল  ড়োইয়ো হোত দুলোইয়ো 

তোহোরো চবজয়ী বীরনদর অেযথঘনো কচরনতচ ল। হসনযগণ িীৎকোর কচরয়ো উচেল।] 

 

      ঐ শুননচ স্ ? ঝর্ কোনত সব বল্ ন  কডনক কবৌ-দনল, 

         'নক বীর তুচম? কক িনল  কিৌদনল?' 

চিচনস্ নন চক? এমন কবোকো কবোনগুচল সব!– কোমোল এ কয কোমোল! 

         পোগচল মোনয়র দোমোল ক নল! েোই কয কতোনদর! 

         তো নো হনল কোর হনব আর করৌশন এমন জোমোল? 

                            কোমোল এ কয কোমোল!! 

উচড়নয় কদনবো পুচড়নয় কদনবো ঘর-বোচড় সব সোমোল! 

                           ঘর-বোচড় সব সোমোল!! 

               আজ আমোনদর েুন  ুনেন , কহোশ েনুেন , 

                     ডগ মচগনয় কজোশ উনেন ! 

                            সোম্ নন কথনক পোলোও! 

কশোহরত দোও নওরোচত আজ! হর্ ঘনর দীপ জ্বোলোও! 

                           সোম্ নন কথনক পোলোও! 

                           যোও ঘনর দীপ জ্বোলোও!! 
 

[হোচবলদোর-নমজর:- কলফ্ ট্  ম্ঘ! কলফ্ ট্! রোইে! কলফ্ ট্!- রওয়োর্ডঘ!] 
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[বোচহনীর মুে হেোৎ বোমচদনক চ চরয়ো কগল। পোনশ্বঘই পচরেোর সোচর। পচরেো-েচতঘ 

চনহত হসননযর দল পচিনতন  এবং কতকগুচল অ-সোমচরক নগরবোসী তোহো 

চডেোইয়ো চডেোইয়ো িচলনতন ।] 

    

 

ইস্! কদনেচ স! ঐ কোরো েোই সোম্ নল িনলন পো, 

 স্ নক মরো আধ-মরোনদর মোচড়নয় ক নলন বো! 

                   ও তোই চশউনর ওনে গো! 

                                 হোঃ হোঃ হোঃ! 

             মরল কয কস মনরই কগন , 

                    বোাঁচ ল যোরো রইল কবাঁনি! 

      এই কতো জোচন কসোজো চহসোব! দুঃে চক তোর আাঁ? 

      মরোয় কদনে ডরোয় এরো! েয় চক মরোয়? বোঃ! 

                  হোঃ হোঃ হোঃ! 

 

[সমু্মনে সঙ্কীণঘ েগ্ন কসতু। হোচবলদোর-নমজর অডঘোর চদল-' ম্ঘ ইন ে ুচসিল্ লোইন'। 

এক একজন কচরয়ো বুনকর চপনের চনহত ও আহত েোইনদর িোচপয়ো ধচরয়ো অচত 

সন্তপঘনণ 'নলো মোিঘ' কচরয়ো পোর হইনত লোচগল।] 

    

 

                            সচতয চকন্তু েোই! 

      যেন কমোনদর বনক্ষ-বোাঁধো েোইগুচলর এই মুনের পোনন িোই–  

      ককমন কস এক বযথোয় তেন প্রোণেো কোাঁনদ কয কস! 

      কক কযন দুই বজ্র-হোনত কিনপ ধনর কল্ নজেোনো কপনে! 

চননজর হোজোর ঘোনয়ল জেম েুনল তেন ডুক নর ককন ককাঁনদও ক চল কশনে! 

              কক কযন েোই কল্ নজেোনো কপনে!! 

      ঘুনমোও চপনে, ঘুনমোও বুনক, েোইচে আমোর, আহো! 

      বুক কয েনর হোহোকোনর যতই কতোনর সোব্বোস চদই, 

                    যতই বচল বোহো! 
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           লক্ষ্মীমচণ েোইচে আমোর, আহো!! 

           ঘুনমোও ঘুনমোও মরণ-পনরর েোইচে আমোর, আহো!! 

অস্ত-পোনরর কদশ পোরোনয় বহুৎ কস দূর কতোনদর ঘনরর রোহো! 

      ঘুনমোও এেন ঘুনমোও ঘুনমোও েোইচে ক োে আহো! 

                 মরণ-বধূর লোল রোেো বর! ঘুনমো! 

      আহো, এমন িোাঁদমুনে কতোর ককউ চদল নো িুনমো! 

 

                                হতেোগো কর! 

      মনরও কয তুই চদনয় কগচল বহুৎ দোগো কর 

                নো জোচন ককোন  ুট্ নত-িোওয়ো মোনুে-কুাঁচড়র চহয়োয়! 

তরুণ জীবন এম্ চন কগল, একচে রোতও কপচলনন কর বুনক ককোননো চপ্রয়োয়! 

      অরুণ েুননর তরুণ শহীদ! হতেোগয কর! 

      মনরও কয তুই চদনয় কগচল বহুৎ দোগো কর! 

তোই যত আজ চলখ্ নন-ওয়োলো কতোনদর মরণ  ুচতঘ-নস কজোর কলনে! 

      এক লোইনন দশ হোজোনরর মৃতুয-কথো! হোচস রকম কদনে!  

      মরনল কুকুর ওনদর, ওরো শহীদ-গোথোর বই কলনে! 

                                 েবর কবনরোয় হদচননক, 

আর   একচে কথোয় দুঃে জোনোন, 'নজোর মনরন  দশেো হোজোর হসচননক!' 

             আাঁচের পোতো চেজল চক নো ককোননো কোনলো কিোনের, 

      জোন ল নো হোয় এ-জীবনন ঐ কস তরুণ দশচে হোজোর কলোনকর! 

      পনি মচরস পচরেোনত, মো-নবোননরোও শুনন বনল 'বোহো'! 

হসচননকরই সচতযকোনরর বযথোর বযথী ককউ চক কর কনই? আহো!–  

      আয় েোই কতোর কবৌ এল ঐ সন্ধযো কমনয় রক্ত-নিচল পনর, 

আাঁধোর-শোচড় পরনব এেন পশ নব কয কতোর কগোনরর বোসর-ঘনর!–  

      েোবনত নোচর, কগোনরর মোচে করনব মোচে এ মুে ককমন কনর–  

              কসোনো মোচনক েোইচে আমোর ওনর! 

      চবদোয়-নবলোয় আনরকচেবোর চদনয় যো েোই িুনমো! 

অনোদনরর েোইচে আমোর! মোচের মোনয়র ককোনল এবোর ঘুনমো!! 
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 [চনহত হসনযনদর নোমোইয়ো রোচেয়ো চদয়ো কসতু পোর হইয়ো আবোর কজোনর মোিঘ 

কচরনত কচরনত তোহোনদর রক্ত গরম হইয়ো উচেল।] 

    

 

                     চেক বনল  কদোস্ত তুচম! 

      কিোস্ত কথো! আয় কদচে–কতোর হস্ত িুচম! 

      মৃতুয এরো জয় কনরন , কোন্নো চকনসর? 

আব্-জম্-জম্ আননল এরো, আপচন চপনয় কল্ চস চবনের! 

      কক মনরন ? কোন্নো চকনসর? 

         কবশ কনরন ! 

কদশ বোাঁিোনত আপ নোচর জোন কশে কনরন ! 

     কবশ কনরন !! 

     শহীদ ওরোই শহীদ! 

বীনরর মতন প্রোণ চদনয়ন  েুন ওনদচর কলোচহত! 

     শহীদ ওরোই শহীদ!! 
 

[এইবোর তোহোনদর তোমু্ব কদেো কগল। মহোবীর আননোয়োর পোশো বহু হসনযসোমন্ত ও 

হসচনকনদর আত্মীয়-স্বজন লইয়ো চবজয়ী বীরনদর অেযথঘনো কচরনত আচসনতন ন 

কদচেয়ো হসনযগণ আননন্দ আত্মহোরো হইয়ো 'ডবল মোিঘ' কচরনত লোচগল] 

 

             হুর্ নরো কহো! 

                 হুর্ নরো কহো!! 

েোই-নবরোদর পোলোও এেন! দূর্ রনহো! দূর্ রনহো!! 

           হুর্ নরো কহো! হুর্ নরো কহো! 
 

[কোমোল পোশোনক ককোনল কচরয়ো নোচিনত লোচগল]  
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    কহৌ কহৌ কহৌ! কোমোল চজতো রও! 

            কোমোল চজতো রও! 

    ও কক আনস? আননোয়োর েোই?–  

    আননোয়োর েোই! জোননোয়োর সব সো !! 

    কজোর নোনিো েোই! হদঘম্ দোও লো ! 

            আজ জোননোয়োর সব সো ! 

    হুর্ নরো কহো! হুর্ নরো কহো!! 

সব-কু  আব্ দূর্ রনহো! – হুর্ নরো কহো! হুর্ নরো কহো!! 

রণ চজনত কজোর মন কমনতন !-সোলোম সবোয় সোলোম!–  

                              নোচ নো থোমো কর! 

জখ্ চম ঘোনয়ল েোইনক আনগ আনস্ত নোমো কর! 

               নোচ নো থোমো কর!–  

 

            [আহতনদনর নোমোইনত নোমোইনত] 
 

     কক েোই? হোাঁ হোাঁ, সোলোম! 

–ঐ কশোন কশোন চসপোহ -সোলোর কোমোল েোই-এর কোমোল। 

 

              [নসনোপচতর অডঘোর আচসল] 

 

  'সোবোস! থোনমো! কহো! কহো! 

   সোবোস! হল্্ট! এক! কদো!' 
 

[এক চনচমনে সমস্ত কল-নরোল চনস্তব্ধ হইয়ো কগল। তেননো চক তোরোয় তোরোয় কযন 

ঐ চবজয় গীচতর হোরো-সুর বোচজয়ো বোচজয়ো ক্রনম ক্ষীণ হইনত ক্ষীণ হইয়ো চমচলয়ো 

কগল– ]  

    

 

ঐ কেনপন  পোগচল মোনয়র দোমোল ক নল কোমোল েোই!  
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    অসুর-পুনর কশোর উনেন  কজোরনস সোমোল সোমোল তোই! 

              কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই। 

    কহো কহো,     কোমোল! তু কন কোমোল চকয়ো েোই!! 
 

তু কন– তুচম। 

কোমোল চকয়ো– অেোবনীয় কোণ্ড করনল, অসম্ভব করনল! [‘কোমোল মোনন চকন্তু 

পূণঘ’ ]  

শমনশনর– তরবোচরনক। 

চবল্ কুল সো  কহো চগয়ো– একদম পচরষ্কোর হনয় কগন । 

েুব চকয়ো–আচ্ছো কনর । বুজচদল–েীরু, কোপুরুে। 

পোাঁও তক– পো পযঘন্ত। 

কনস্ত-নোবুদ– ধ্বংস-চবধ্বংস 

কুল মুলুক– সমস্ত কদশ। 

আজোদ– মুক্ত 

বদ-নচসব– দুেঘোগয 

তযচজ– যুেোশ্ব 

চপরোহোন– চপরোন। 

কগোস্বো– কক্রোধ 

েুবসরৎ– সনু্দর 

চসয়ো– কৃষ্ণবণঘ। 

জোচলম– উৎপীড়ক 

মুদঘো– মৃত 

জোমোল– ে প। 

কজোশ– উনত্তজনো 

কশোহরত– কঘোেণো 

কনোরোচত– উৎসব-রোচত্র 

েোই-নবরোদর– আত্মীয়-স্বজন। 

চজতো রও– কবাঁনি থোক 
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আব্–  এেন 

জখ্ চম – ঘোনয়ল, আহত। 

চসপোচহ-সোলোর – প্রধোন কসনোপচত 

কোলোম– হুকুম 
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ককোরবোচন 

 ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

        দুবঘল! েীরু! িুপ রনহো, ওনহো েোম্ েো ক্ষুব্ধ মন! 

             ধ্বচন ওনে রচণ দূর বোণীর,–  

             আচজকোর এ েুন ককোর্ বোচনর! 

             দুম্বো-চশর      রুম্-বোসীর 

        শহীনদর চশর-নসরো আচজ। –রহমোন চক রুর নন? 

             বোস ! িুপ েোনমোশ করোদন! 

আজ  কশোর ওনে কজোর 'েুন কদ, জোন কদ, চশর কদ বৎস' কশোন! 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

             েির মোনরো গদঘোননই, 

              পিনর আচজ দরদ কনই, 

              মদঘোচন'ই পদঘো কনই 

        ডর্ তো কনই আজ েুন-েোরোচবনত রক্ত-লুব্ধ মন! 

              েুনন  কেল্ ব েুন-মোতন! 

দুননো  উন্মোদনোনত সতয মুচক্ত আন নত যুঝর রণ।  

ওকর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

 

 ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

             িনড়ন  েুন আজ েুচনয়োরোর 

             মুস্ চলনম সোরো দুচনয়োেোর। 

             'জুল্ ন কোর' েুল্ নব তোর 

     দু'ধোরী ধোর্ কশনর-নেোদোর রনক্ত-পূত- বদন!  

             েনন আজনক রুধ্ব মন!  

ওনর  শচক্ত-হনস্ত মুচক্ত, শচক্ত রনক্ত সুপ্ত কশোন! 
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ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

             আস্তোনো চসধো রোস্তো নয়, 

             'আজোচদ' কমনল নো পস্তোননোয়! 

             দস্তো নয় কস     সস্তো নয়! 

     হতযো নয় চক মৃতুযও? তনব রক্ত-লুব্ধ ককোন 

             কোাঁনদ-শচক্ত-দুঃস্থ কশোন–  

 

'এয়্  ইব্ রোচহম্ আজ ককোর্ বোচন কর কশ্রে পুত্রধন!' 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

          এ কতো ননহ কলোহু তরবোনরর 

          ঘোতক জোচলম কজোর্ বোনরর! 

          ককোরবোননর কজোর-জোননর 

     েুন এ কয, এনত কগোদঘো কঢর কর, এ তযোনগ 'বুে' মন! 

          এনত    মো রোনে পুত্র পণ্! 

তোই  জননী হোনজরো কবেোনর পরোল বচলর পূত বসন! 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 
 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

          এই চদনই 'মীনো'-ময়দোনন 

          পুত্র-নেনহর গদঘোনন 

           ুচর কহনন েুন ক্ষচরনয় কন 

     করনেন  আব্বো ইব্ রোচহম্ কস আপনো রুর পণ! 

     চ  চ ! ককাঁনপো নো ক্ষুর মন! 

আজ  জল্লোদ নয়, প্রহলোদ সম কমোল্লো েুন- বদন!  

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

 



অগ্নিব্ীণা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
0

 

সূগ্নিপত্র  

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

        দযোখ্    ককাঁনপন  'আরশ' আস্ মোনন, 

                  মন-েুচন চক কর রোশ মোনন? 

                  ত্রোস প্রোনণ?-তনব রোস্তো কন!  

    প্রলয়- চবেোণ চকয়োমনত তনব বোজোনব ককোন কবোধন? 

    কসচক       সৃচি-সংনশোধন? 

ওনর  তোচথয়ো তোচথয়ো নোনি হেরব বোনজ ডম্বরু কশোন!–  

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

          মুস্ চলম- রণ-ডঙ্কো কস, 

          েুন কদনে কনর শঙ্কো কক? 

          েঙ্কোনর অচস ঝঙ্কোনর 

ওনর  হুঙ্কোনর, েোচে গড়ো েীম কোরো লড়ব রণ- মরণ!  

     ঢোনল    বোজ নব ঝন-ঝনন!  

ওনর  সতয মুচক্ত স্বোধীনতো কদনব এই কস েুন-নমোিন! 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

          কজোর িোই আর যোচ নো নয় 

          ককোরবোচন-চদন আজ নো ওই? 

          বোজ নো কই? সোজ নো কই? 

কোজ নো আচজনক জোন মোল চদনয় মুচক্তর উেরণ? 

          বল্– 'যুঝ ব জোন চে পণ!' 

ঐ   েুননর েুাঁচেনত কলযোণ-নকতু, লক্ষয ঐ কতোরণ! 

আজ  আল্লোর নোনম জোন ককোরবোনন ঈনদর পূত কবোধন। 

ওনর   হতযো নয় আজ 'সতযোগ্রহ', শচক্তর উদ নবোধন। 

রহমোন– করুণোময় 
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েোনমোশ– নীরব। 

গদঘোনন– স্কনন্ধ 

জোন্নোত– স্বগঘ 

জুলন কোর– মহোবীর হজরত আলীর চবশ্বত্রোস তরবোচর  

কশর-নেোদো– কেোদোর চসংহ; হজরত আলীনক এই কগৌরোবোচিত নোনম অচেচহত করো 

হয়।  

কজোরবোর– বলদৃপ্ত 

কজোর-জোন– মহোপ্রোণ 

আজোচদ– মুচক্ত 

আব্বো– বোবো 

ইবরোচহম–  Abr a ha m 

হোনজরো– হজরত ইবরোহীনমর স্ত্রী 
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কেয়ো-পোনরর তরণী 

যোত্রীরো রোচত্তনর হনত এল কেয়ো পোর, 

বনজ্রচর তূনযঘ এ গনজঘন  কক আবোর? 

প্রলনয়চর আহ্বোন ধ্বচনল কক চবেোনণ! 

ঝন ঝো ও ঘন কদয়ো স্বচনল কর ঈশোনন! 

 

নোনি পোপ-চসন্ধুনত তুি তরি! 

মৃতুযর মহোচনশো রুর উলি! 

চনঃনশনে চনশোির গ্রোনস মহোচবনশ্ব, 

ত্রোনস কোাঁনপ তরণীর পোপী যত চনঃনস্ব। 

 

তমসোবৃতো কঘোরো ‘চকয়োমত’ রোচত্র, 

কেয়ো-পোনর আশো নোই ডুচবল কর যোত্রী! 

দমচক দমচক কদয়ো হোাঁনক কোাঁনপ দোচমনী,  

চশিোর হুঙ্কোনর থরথর যোচমনী! 

 

লচি এ চসন্ধুনর প্রলনয়র নৃনতয 

ওনগো কোর তরী ধোয় চনেঘীক চিনত্ত–  

অবনহচল জলচধর হেরব গজঘন 

প্রলনয়র ডঙ্কোর ওঙ্কোর তজঘন! 

 

পুণয-পনথর এ কয যোত্রীরো চনষ্পোপ, 

ধনমঘচর বনমঘ সু-রচক্ষত চদল্ সো ! 

নকহ এরো শচঙ্কত বজ্র চনপোনতও 

কোণ্ডোরী আহ মদ তরী েরো পোনথয়। 

 

আবুবকর উস্ মোন উমর আচল হোয়দর 

দোাঁচড় কয এ তরণীর, নোই ওনর নোই ডর! 
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কোণ্ডোরী এ তরীর পোকো মোচঝ মোল্লো,  

দোাঁচড়-মুনে সোচর-গোন –লো-শচরক আল্লোহ! 

 

‘শো োয়ত’-পোল-বোাঁধো তরণীর মোস্তুল, 

‘জোন্নোত্’ হনত ক নল হুচর রোশ রোশ  ুল। 

চশনর নত কেহ-আাঁচে মিল দোত্রী, 

গোও কজোনর সোচর-গোন ও-পোনরর যোত্রী।  

বৃথো ত্রোনস প্রলনয়র চসন্ধু ও কদয়ো-েোর, 

ঐ হনলো পুনণযর যোত্রীরো কেয়ো পোর। 

 

আহমদ– কমোহোম্মদ (সো)।  

লো-শচরক আল্লোহ– ঈশ্বর চেন্ন অনয ককহ উপোসয নোই। 

শো োয়ত– পচরত্রোণ 

জোন্নোত– স্বগঘ 
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ধমূনকত ু

 আচম     যুনগ যুনগ আচস, আচসয়োচ  পুন মহোচবপ্লব কহতু 

           এই     রিোর শচন মহোকোল ধূমনকতু! 

সোত      সোতনশো নরক-জ্বোলো জনল মম ললোনে, 

মম       ধূম-কুণ্ডুচল কনরন  চশনবর চত্রনয়ন ঘর কঘোলোনে! 

আচম     অচশব চতক্ত অচেশোপ, 

আচম     রিোর বুনক সৃচি-পোনপর অনুতোপ-তোপ-হোহোকোর–  

           আর    মনতঘ সোহোরো-নগোচব- োপ, 

           আচম   অচশব চতক্ত অচেশোপ! 

 

আচম     সবঘনোনশর ঝোণ্ডো উড়োনয় কবোাঁও কবোাঁও ঘুচর শূননয, 

আচম     চবে-ধূম-বোণ হোচন একো চঘনর েগবোন-অচেমুননয। 

           কশোাঁও    শন- নন- নন- শন-নন-নন শোাঁই শোাঁই, 

           ঘুর্       পোক েোই, ধোই পোাঁই পোাঁই 

           মম       পুনচ্ছ জড়োনয় সৃচি; 

           কচর      উল্কো-অশচন-বৃচি,–  

আচম   একেো চবশ্ব গ্রোচসয়োচ , পোচর গ্রোচসনত এেননো চত্রশচে। 

আচম   অপঘোত দুথদঘব কর আচম সৃচির অনোসৃচি! 

 

আচম   আপনোর চবে-জ্বোলো-মদ-চপয়ো কমোিড় েোইয়ো েোইয়ো 

কজোর   বুাঁদ হনয় আচম িনলচ  ধোইয়ো েোইয়ো! 

শুচন    মম চবেোক্ত 'চরচরচরচর'-নোদ 

         কশোনোয় চদ্বনর -গুিন সম চবশ্ব-নঘোরোর প্রণব-চননোদ! 

         ধূজঘচে-চশে করোল পুনচ্ছ 

         দশ অবতোনর কবাঁনধ ঝযোাঁেো কনর ঘুরোই উনচ্চ, ঘুরোই–  

আচম   অচগ্ন-নকতন উড়োই!–  

আচম   যুনগ যুনগ আচস, আচসয়োচ  পুন মহোচবপ্লব কহতু 
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এই    রিোর শচন মহোকোল ধূমনকতু! 

 

ঐ     বোমন চবচধ কস আমোনর ধচরনত বোড়োনয়চ ল কর হোত 

মম    অচগ্ন-দোহনন জ্বনল পুনড় তোই েুাঁনেো কস জগন্নোথ! 

আচম   জোচন জোচন ঐ রিোর  োাঁচক, সৃচির ঐ িোতুরী, 

তোই   চবচধ ও চনয়নম লোচথ কমনর, েুচক চবধোতোর বুনক হোতুচড়।  

আচম   জোচন জোচন ঐ েুনয়ো ঈশ্বর চদনয় যো হয়চন হনব তোও! 

তোই   চবপ্লব আচন চবনরোহ কচর, কননি কননি চদই কগোাঁন  তোও! 

কতোর   চনযুত নরনক  ুাঁ চদনয় চনবোই, মৃতুযর মুনে থুথু চদ! 

আর   কয যত রোনগ কর তোনর তত কোল্-আগুননর কোতুকুতু চদ। 

মম    তূরীয় কলোনকর চতযঘক গচত তূযঘ গোজন বোজোয় 

মম    চবে চনশ্বোনস মোরীেয় হোনন অরোজক যত রোজোয়! 

 

কচি   চশশু-রসনোয় ধোচন-লঙ্কোর কপোড়ো ঝোল 

আর   বন্ধ কোরোয় গন্ধক কধোাঁয়ো, এচসড, পেোশ, কমোন  োল, 

আর   কোাঁিো কচলজোয় পিো ঘো'র সম সৃচিনর আচম দোহ কচর 

                      আর রিোনর আচম িুনে েোই! 

কপনল   বোহোন্ন-শও জোহোন্ননমও আধো িুমুনক কস শুনে যোই! 
 

আচম   যুনগ যুনগ আচস আচসয়োচ  পুন মহোচবপ্লব কহতু–  

এই     রিোর শচন মহোকোল ধূমনকতু! 

আচম   চশ চশ চশ প্রলয়-চশশ চদনয় ঘুচর কৃতঘ্নী ঐ চবশ্বমোতোর কশোকোচগ্ন, 

আচম   চত্রেুবন তোর কপোড়োনয় মোচরয়ো আচমই কচরব মুেোচগ্ন! 

তোই আচম কঘোর চতক্ত সুনে কর, একপোক ঘুনর কবোাঁও কনর ক র দু'পোক চন! 

         কৃতঘ্নী আচম কৃতঘ্নী ঐ চবশ্বমোতোর কশোকোচগ্ন! 

 

         পির মম েপঘনর জ্বনল চনদোরুণ কযই হবশ্বোনর–  

                  কশোন কর মর, কশোন অমর!–  
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                  কস কয কতোনদর ঐ চবশ্বচপতোর চিতো! 

        এ চিতোচগ্ননত জগদীশ্বর পুনড়  োই হনব, কহ সৃচি জোননো চক তো? 

        চক বনলো? চক বনলো? ক র বনলো েোই আচম শয়তোন-চমতো! 

কহো কহো  েগবোনন আচম কপোড়োব বচলয়ো জ্বোলোনয়চ  বুনক চিতো! 

ক োে   শন শন শন ঘর ঘর সোাঁই সোাঁই! 

ক োে         পোাঁই পোাঁই! 

তুই    অচেশোপ তুই শয়তোন কতোর অনন্তকোল পরমোই! 

ওনর   েয় নোই কতোর মোর নোই!! 

তুই    প্রলয়ঙ্কর ধূমনকতু, 

তুই    উগ্র চক্ষপ্ত কতজ-মরীচিকো ন'স্ অমরোর ঘুম-নসতু 

                    তুই     হেরব েয় ধূমনকতু! 

আচম    যুনগ যুনগ আচস আচসয়োচ  পুন মহোচবপ্লব কহতু 

এই      রিোর শচন মহোকোল ধূমনকতু ! 

 

ঐ       ঈশ্বর-চশর উল্লচঘঘনত আচম আগুননর চসাঁচড়, 

আচম   বচসব বচলয়ো কপনতন  েবোনী ব্রহ্মোর বুনক চপাঁচড় ! 

েযোপো  মনহনশর চবচক্ষপ্ত চপনোক, কদবরোজ-দনম্ভোচল 

কলোনক  বনল কমোনর, শুনন হোচস আচম আর নোচি বব-বম্ বচল ! 

এই    চশেোয় আমোর চনযুত চত্রশূল বোশুচল বজ্র- চড় 

ওনর    ড়োননো রনয়ন , কত যোয় গড়োগচড় ! 

মহো    চসংহোসনন কস কোাঁচপন  চবশ্ব-সম্রোে চনরবচধ, 

তোর    ললোে তপ্ত অচেশোপ- োপ এাঁনক চদই আচম যচদ ! 

তোই   চেেচকচর চদনয় হোহো কহনস উচে, 

 

আচম   বোজোই আকোনশ তোচল চদয়ো 'তোতো-উর্-তোক' 

আর   কসোাঁও কসোাঁও কনর পযোাঁি চদনয় েোই চিনল-ঘুচড় সম ঘুরপোক!  

মম    চনশোস আেোনস অচগ্ন-চগচরর বুক ক নে ওনে ঘুৎকোর 

আর   পুনচ্ছ আমোর ককোচে নোগ-চশশু উদ্গোনর চবে- ুৎকোর! 
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কোল            বোচঘনী কযমন ধচরয়ো চশকোর 

                 তেচন রক্ত কশোনে নো কর তোর, 

          দৃচি-সীমোয় রোচেয়ো তোহোনর উগ্রিণ্ড-সুনে 

          পুচ্ছ সোপচে কেলো কনর আর চশকোর মনর কস ধুাঁনক! 

                 কতমচন কচরয়ো েগবোনন আচম 

                 দৃচি-সীমোয় রোচে চদবোযোমী 

চঘচরয়ো  চঘচরয়ো কেচলনতচ  কেলো, হোচস চপশোনির হোচস 

         এই অচগ্ন-বোচঘনী আচম কয সবঘনোশী! 

 

আজ   রক্ত-মোতোল উল্লোনস মোচত কর–  

মম    পুনচ্ছ চেকনর দশগুণ েোচত, 

         রক্ত রুর উল্লোনস মোচত কর! 

েগবোন? কস কতো হোনতর চশকোর!– মুনে ক নো উনে মনর! 

েনয়   কোাঁচপন , কেন পচড় চগয়ো তোর আহত বুনকর 'পনর! 

        অথবো কযন কর অসহোয় এক চশশুনর চঘচরয়ো 

 

অজগর কোল-নকউনে কস ককোন চ চরয়ো চ চরয়ো 

িোয়, আর কঘোনর শন শন শন, 

েয়-চবহ্বল চশশু তোর মোনঝ কোাঁনপ কর কযমন–  

      কতমচন কচরয়ো েগবোনন চঘনর 

ধূমনকতু-কোলনোগ অচেশোপ  ুনে িনলচ  কর,  

      আর সোনপ-নঘরো অসহোয় চশশু সম 

চবধোতো তোনদর কোাঁচপন  রুর ঘূচণঘর মোনঝ মম! 

 

আচজও বযচথত সৃচির বুনক েগবোন কোাঁনদ ত্রোনস, 

রিোর কিনয় সৃচি পোন  বো বড় হনয় তোনর গ্রোনস! 
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প্রলনয়োল্লোস 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 

ঐ নূতননর ককতন ওনড় কোল্-নবোনশচের ঝড়। 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 
 

আস্ ন  এবোর অনোগত প্রলয়-ননশোর নৃতয-পোগল, 

চসন্ধ-ুপোনরর চসংহ-দ্বোনর ধমক কহনন েোঙ্ল আগল। 

      মৃতুয-গহন অন্ধ-কূনপ 

      মহোকোনলর িণ্ড-ে নপ–  

                ধূম্র-ধূনপ 

বজ্র-চশেোর মশোল কজ্বনল আস্ ন  েয়ঙ্কর–  

      ওনর ঐ হোস্ ন  েয়ঙ্কর! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 
 

ঝোমর তোহোর ককনশর কদোলোয় ঝোপ েো কমনর গগন দুলোয়, 

সবঘনোশী জ্বোলো-মুেী ধূমনকতু তোর িোমর ঢুলোয়! 

      চবশ্বপোতোর বক্ষ-নকোনল 

      রক্ত তোহোর কৃপোণ কঝোনল 

                কদোদুল্ কদোনল! 

অট্টনরোনলর হট্টনগোনল স্তব্ধ িরোির–  

      ওনর ঐ স্তব্ধ িরোির! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 

 

দ্বোদশ রচবর বচি-জ্বোলো েয়োল তোহোর নয়ন-কেোয়, 
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চদগন্তনরর কোাঁদন লুেোয় চপিল তোর ত্রস্ত জেোয়! 

      চবন্দু তোহোর নয়ন-জনল 

      সপ্ত মহোচসন্ধু কদোনল 

                       কনপোল-তনল! 

চবশ্ব-মোনয়র আসন তোচর চবপুল বোহুর 'পর–  

      হোাঁনক ঐ 'জয় প্রলয়ঙ্কর! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 

 

মোথে মোথে! জগৎ জুনড় প্রলয় এবোর ঘচননয় আনস! 

জরোয়-মরো মুমূেঘনদর প্রোণ লুকোননো ঐ চবনোনশ! 

      এবোর মহো-চনশোর কশনে 

      আস্ নব ঊেো অরুণ কহনস 

                        করুণ কবনশ! 

চদগম্বনরর জেোয় লুেোয় চশশু িোাঁনদর কর, 

      আনলো তোর ের্ নব এবোর ঘর। 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 

 

ঐ কস মহোকোল-সোরচথ রক্ত-তচড়ত-িোবুক হোনন, 

রচণনয় ওনে কেেোর কোাঁদন বজ্র-গোনন ঝড়-তু োনন! 

েুনরর দোপে তোরোয় কলনগ উল্কো  ুেোয় নীল চেলোনন! 

                    গগন-তনলর নীল চেলোনন। 

      অন্ধ করোর বন্ধ কূনপ 

      কদবতো বোাঁধো যজ্ঞ-যূনপ 

                          পোেোণ স্তনূপ! 

এই কতো কর তোর আসোর সময় ঐ রথ-ঘঘঘর–  

      কশোনো যোয় ঐ রথ-ঘঘঘর।  
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      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 

 

ধ্বংস কদনে েয় ককন কতোর? –প্রলয় নূতন সৃজন-নবদন! 

আসন  নবীন– জীবন-হোরো অ-সুন্দনর কর্ নত ক দন! 

      তোই কস এমন ককনশ কবনশ 

      প্রলয় বনয়ও আস্ ন  কহনস–  

                           মধুর কহনস! 

কেনে আবোর গড়নত জোনন কস চির-সুন্দর! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 

 

ঐ েোেো-গড়ো কেলো কয তোর চকনসর তনব ডর? 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!–  

      বধূরো প্রদীপ তুনল ধর্!  

কোল েয়ঙ্কনরর কবনশ এবোর ঐ আনস সুন্দর!–  

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্! 

      কতোরো সব জয়ধ্বচন কর্!! 
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চবনরোহী 

                  বল        বীর –  

               বল উন্নত মম চশর! 

চশর কনহোচর’ আমোচর নতচশর ওই চশের চহমোচরর! 

                 বল        বীর –  

বল   মহোচবনশ্বর মহোকোশ  োচড়’  

       িন্দ্র সূযঘ গ্রহ তোরো  োচড়’  

       েূনলোক দুযনলোক কগোলক কেচদয়ো 

       কেোদোর আসন ‘আরশ’ ক চদয়ো, 

       উচেয়োচ  চির-চবস্ময় আচম চবশ্বচবধোতৃর! 

 মম   ললোনে রুর েগবোন জ্বনল রোজ-রোজেীকো দীপ্ত জয়শ্রীর!  

                 বল        বীর –  

              আচম   চির উন্নত চশর! 

 

আচম   চিরদূদঘম, দুচবঘনীত, নৃশংস, 

মহো-     প্রলনয়র আচম নেরোজ, আচম সোইনক্লোন, আচম ধ্বংস! 

আচম   মহোেয়, আচম অচেশোপ পৃথবীর, 

আচম   দুবঘোর, 

আচম   কেনে কচর সব িুরমোর! 

আচম   অচনয়ম উচ্ছৃঙ্খল, 

আচম   দ’ কল যোই যত বন্ধন, যত চনয়ম কোনুন শৃঙ্খল! 

আচম   মোচন নো ককো ককোন আইন, 

আচম   েরো-তরী কচর েরো-ডুচব, আচম েনপঘনডো, আচম েীম েোসমোন মোইন! 

আচম   ধূজঘচে, আচম এনলোনকনশ ঝড় অকোল-থবশোেীর 

আচম   চবনরোহী, আচম চবনরোহী-সুত চবশ্ব-চবধোতৃর! 

                 বল        বীর –  

              চির-উন্নত মম চশর! 
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            আচম  ঝন্ঝো, আচম ঘূচণঘ, 

  আচম   পথ-সমূনে যোহো পোই যোই িূচণঘ’ ।  

            আচম  নৃতয-পোগল  ন্দ, 

  আচম   আপনোর তোনল কননি যোই, আচম মুক্ত জীবনোনন্দ। 

  আচম   হোম্বোর, আচম  োয়োনে, আচম চহনন্দোল, 

  আচম   িল-িিল, েমচক’   মচক’  

            পনথ কযনত কযনত িচকনত িমচক’  

            চ ং চদয়ো চদই চতন কদোল; 

  আচম   িপলো-িপল চহনন্দোল। 

  আচম   তোই কচর েোই যেন িোনহ এ মন যো, 

  কচর    শত্রুর সোনথ গলোগচল, ধচর মৃতুযর সোনথ পোন্জো, 

  আচম   উন্মোদ, আচম ঝন্ঝো! 

  আচম   মহোমোরী আচম েীচত এ ধচরত্রীর; 

  আচম   শোসন-ত্রোসন, সংহোর আচম উষ্ন চির-অধীর! 

                 বল        বীর –  

            আচম  চির উন্নত চশর! 

 

               আচম চির-দুরন্ত দুমঘদ, 

  আচম   দুদঘম, মম প্রোনণর কপয়োলো হদঘম হযোয় হদঘম েরপুর মদ। 

 

  আচম   কহোম- চশেো, আচম সোচগ্নক জমদচগ্ন, 

  আচম   যজ্ঞ, আচম পুনরোচহত, আচম অচগ্ন। 

  আচম   সৃচি, আচম ধ্বংস, আচম কলোকোলয়, আচম শ্মশোন, 

  আচম   অবসোন, চনশোবসোন। 

  আচম   ইন্দ্রোণী-সুত হোনত িোাঁদ েোনল সূযঘ 

  মম      এক হোনত বোাঁকো বোাঁনশর বোাঁশরী আর রণ-তূযঘ; 

  আচম   কৃষ্ন-কন্ঠ, মন্থন-চবে চপয়ো বযথো-বোচরধীর। 
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  আচম   কবযোমনকশ, ধচর বন্ধন-হোরো ধোরো গনিোত্রীর। 

                 বল        বীর –  

            চির –            উন্নত মম চশর! 
 

  আচম    সন্নযোসী, সুর-থসচনক, 

  আচম    যুবরোজ, মম রোজনবশ ম্লোন হগচরক। 

  আচম    কবদুঈন, আচম কিচিস, 

  আচম    আপনোনর  োড়ো কচর নো কোহোনর কুচণঘশ! 

  আচম    বজ্র, আচম ঈশোন-চবেোনণ ওঙ্কোর, 

  আচম    ইরোচ নলর চশিোর মহো হুঙ্কোর, 

  আচম    চপণোক-পোচণর ডমরু চত্রশূল, ধমঘরোনজর দন্ড, 

  আচম    িক্র ও মহো শঙ্খ, আচম প্রণব-নোদ প্রিন্ড! 

  আচম    ক্ষযোপো দুবঘোসো, চবশ্বোচমত্র-চশেয, 

  আচম    দোবোনল-দোহ, দোহন কচরব চবশ্ব। 

  আচম    প্রোণ কেোলো হোচস উল্লোস, – আচম সৃচি-থবরী মহোত্রোস, 

  আচম    মহো প্রলনয়র দ্বোদশ রচবর রোহু গ্রোস! 

  আচম    কেূ প্রশোন্ত কেূ অশোন্ত দোরুণ কস্বচ্ছোিোরী, 

  আচম    অরুণ েুননর তরুণ, আচম চবচধর দপঘহোরী! 

  আচম    প্রনেোন্জননর উচ্ছ্বোস, আচম বোচরচধর মহো কনল্লোল, 

                        আচম উদ্জ্জ্বল, আচম কপ্রোঘবল, 

  আচম    উচ্ছ্বল জল- ল- ল, িল-ঊচমঘর চহনন্দোল-নদোল! 

 

  আচম    বন্ধন-হোরো কুমোরীর কবণু, তিী-নয়নন বচি 

  আচম    কেোড়শীর হৃচদ-সরচসজ কপ্রম উদ্দোম, আচম ধচনয! 

                         আচম উন্মন মন উদোসীর, 

  আচম    চবধবোর বুনক ক্রন্দন-শ্বোস, হো হুতোশ আচম হুতোশীর।  

  আচম    বচন্িত বযথো পথবোসী চির গৃহহোরো যত পচথনকর, 

  আচম    অবমোচননতর মরম কবদনো, চবে – জ্বোলো, চপ্রয় লোচন্িত বুনক গচত ক র 
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  আচম    অচেমোনী চির ক্ষুব্ধ চহয়োর কোতরতো, বযথো সুচনচবড় 

  চিত      িুম্বন-নিোর কম্পন আচম থর-থর-থর প্রথম প্রকোশ কুমোরীর! 

      আচম    কগোপন-চপ্রয়োর িচকত িোহচন,  ল-ক’কর কদেো অনুেন, 

      আচম    িপল কমনয়র েোনলোবোসো, তো’র কোাঁকন-িুচড়র কন-কন!  

      আচম    চির-চশশু, চির-চকনশোর, 

      আচম    কযৌবন-েীতু পল্লীবোলোর আাঁিড় কোাঁিচল চননিোর! 

      আচম    উত্তর-বোয়ু মলয়-অচনল উদোস পূরবী হোওয়ো, 

      আচম    পচথক-কচবর গেীর রোচগণী, কবণু-বীনণ গোন গোওয়ো। 

      আচম    আকুল চনদোঘ-চতয়োসো, আচম করৌর-রুর রচব 

      আচম    মরু-চনঝঘর ঝর ঝর, আচম শযোমচলমো  োয়ো- চব! 

      আচম    তুরীয়োননন্দ  ুনে িচল, এ চক উন্মোদ আচম উন্মোদ! 

      আচম    সহসো আমোনর চিননচ , আমোর েুচলয়ো চগয়োন  সব বোাঁধ!  

 

      আচম    উথ্থোন, আচম পতন, আচম অনিতন-চিনত কিতন, 

      আচম    চবশ্ব-নতোরনণ হবজয়ন্তী, মোনব-চবজয়-নকতন। 

                  ুচে          ঝনড়র মতন করতোচল চদয়ো 

                                  স্বগঘ মতঘয-করতনল, 

      তোজী    কবোররোক আর উথচ্চঃশ্রবো বোহন আমোর 

                             চহম্মত-নেেো কহাঁনক িনল! 
 

      আচম    বসুধো-বনক্ষ আচগ্নয়োচর, বোড়ব-বচি, কোলোনল, 

      আচম    পোতোনল মোতোল অচগ্ন-পোথোর-কলনরোল-কল-নকোলোহল! 

      আচম    তচড়নত িচড়য়ো উনড় িচল কজোর তুচড় চদয়ো চদয়ো লম্ফ, 

      আচম    ত্রোস সন্িোচর েুবনন সহসো সন্িোচর’ েূচমকম্প। 
 

                 ধচর   বোসুচকর  ণো জোপচে’  –  

       ধচর     স্বগঘীয় দূত চজব্রোইনলর আগুননর পোেো সোপচে’ ।  

            আচম    কদব চশশু, আচম িিল, 
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  আচম   ধৃি, আচম দোাঁত চদয়ো চ াঁচড় চবশ্ব মোনয়র অন্িল! 

                 আচম    অচ ঘয়োনসর বোাঁশরী, 

                 মহো-      চসন্ধু উতলো ঘুমঘুম 

  ঘুম      িুমু চদনয় কচর চনচেল চবনশ্ব চনঝঝুম 

                 মম     বোাঁশরীর তোনন পোশচর’  

                 আচম  শযোনমর হোনতর বোাঁশরী। 

  আচম   রুনে উচে’ যনব  ুচে মহোকোশ  োচপয়ো, 

  েনয়    সপ্ত নরক হোচবয়ো কদোজে চননে চননে যোয় কোাঁচপয়ো! 

  আচম   চবনরোহ-বোহী চনচেল অচেল বযোচপয়ো! 
 

                 আচম   শ্রোবণ-প্লোবন-বনযো, 

 কেু    ধরনীনর কচর বরণীয়ো, কেু চবপুল ধ্বংস-ধনযো-  

 আচম   চ চনয়ো আচনব চবষু্ণ-বক্ষ হইনত যুগল কনযো! 

 আচম   অনযোয়, আচম উল্কো, আচম শচন, 

 আচম   ধূমনকতু-জ্বোলো, চবেধর কোল- ণী! 

 আচম   চ ন্নমস্তো িন্ডী, আচম রণদো সবঘনোশী, 

 আচম   জোহোন্নোনমর আগুনন বচসয়ো হোচস পুনষ্পর হোচস! 

 

           আচম   মৃন্ময়, আচম চিন্ময়, 

           আচম   অজর অমর অক্ষয়, আচম অবযয়। 

           আচম   মোনব দোনব কদবতোর েয়, 

                     চবনশ্বর আচম চির-দুজঘয়, 

                     জগদীশ্বর-ঈশ্বর আচম পুরুনেোত্তম সতয, 

  আচম   তোচথয়ো তোচথয়ো মোচথয়ো চ চর স্বগঘ-পোতোল মতঘয! 

                     আচম উন্মোদ, আচম উন্মোদ!! 

  আচম চিননচ  আমোনর, আচজনক আমোর েুচলয়ো চগয়োন  সব বোাঁধ!! 

 

            আচম   পরশুরোনমর কনেোর কুেোর 
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           চনঃক্ষচত্রয় কচরব চবশ্ব, আচনব শোচন্ত শোন্ত উদোর! 

                 আচম হল বলরোম-স্কনন্ধ 

আচম     উপোচড়’ ক চলব অধীন চবশ্ব অবনহনল নব সৃচির মহোননন্দ। 

                            মহো-চবনরোহী রণ ক্লোন্ত 

                            আচম কসই চদন হব শোন্ত, 

 যনব       উৎ পীচড়নতর ক্রন্দন-নরোল আকোনশ বোতোনস ধ্বচননব নো –  

            অতযোিোরীর েড়গ কৃপোণ েীম রণ-েূনম রচণনব নো –  

                               চবনরোহী রণ ক্লোন্ত 

                        আচম কসই চদন হব শোন্ত। 
 

আচম     চবনরোহী েৃগু, েগবোন বুনক এাঁনক চদই পদ-চিি, 

আচম     রিো-সূদন, কশোক-তোপ হোনো কেয়োলী চবচধর বক্ষ কচরব চেন্ন! 

আচম     চবনরোহী েৃগু, েগবোন বুনক এাঁনক কদনবো পদ-চিি! 

আচম     কেয়োলী-চবচধর বক্ষ কচরব চেন্ন! 
 

           আচম চির-চবনরোহী বীর –  

চবশ্ব  োড়োনয় উচেয়োচ  একো চির-উন্নত চশর! 
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কমোহর্রম 

নীল চসয়ো আসমো লোনল লোল দুচনয়ো,–  

‘আম্মো ! লোল কতচর েুন চকয়ো েুচনয়ো’ ।  

কোাঁনদ ককোন ক্রদসী কোরবোলো ক োরোনত, 

কস কোাঁদনন আাঁসু আনন সীমোনররও ক োরোনত ! 

রুর মোতম্ ওনে দুচনয়ো দোনমশনক–  

‘জয়নোনল পরোল এ েুচনয়োরো কবশ কক? 

‘হোয় হোয় কহোনসনো’ ওনে করোল ঝন ঝোয়, 

তল্ ওয়োর ককাঁনপ ওনে এচজনদনরো পিোয়! 

উন মোদ ‘দুলদুল্’  ুনে ক নর মচদনোয়, 

আচল-জোদো কহোনসননর কদেো কহথো যচদ পোয়! 

মো  োনতমো আস্ মোনন কোাঁনদ েুচল ককশপোশ, 

কবেোনদর লোশ চননয় বধূনদর কশ্বতবোস! 

রনণ যোয় কোচসম্ ঐ দু’ঘচড়র নওশো, 

কমনহচদর রেেকুু মুন  কগল সহসো! 

‘হোয় হোয়’ কোাঁনদ বোয় পূরবী ও দচেনো–  

‘কঙ্কণ পাঁইচি েুনল ক নলো সচকনো!’  

কোাঁনদ কক কর ককোনল কনর কোচসনমর কোেো-চশর? 

েোন েোন েুন হনয় ক্ষনর বুক- োেো নীর! 

ককাঁনদ কগন  থোচম কহথো মৃতুয ও রুর, 

চবনশ্বর বযথো কযন বোচলকো এ ক্ষুর! 

গড়োগচড় চদনয় কোাঁনদ কচি কমনয়  োচতমো, 

‘আম্মো কগো পোচন দোও ক নে কগল  োচত মো!’  

চননয় তৃেো সোহোরোর, দুচনয়োর হোহোকোর, 

কোরবোলো-প্রোন্তনর কোাঁনদ বো ো আহো কোর! 

দুই হোত কোেো তবু কশর-নর আব্বোস 

পোচন আনন মুনে, হোাঁনক দুশ মনও ‘সোব্বোস’ !  
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চরম্ চরম্ বোনজ ঘন দুন্দুচে দোমোমো, 

হোাঁনক বীর ‘চশর কদগো, কনচহ কদগো আমোমো!’  

মো’র থনন দুধ নোই, বোচ্চোরো তড় পোয়!  

চজে িুনে কচি জোন থোনক চকনর ধড় েোয়? 

দোউদোউ জ্বনল চশনর কোরবোলো-েোস্কর, 

কোাঁনদ বোনু–’পোচন দোও, মনর জোদু আস্গর!’  

কচলজো কোবোব সম েুনন মরু-নরোদ্দুর, 

েোাঁ েোাঁ কনর কোর্ বোলো, নোই পোচন েজুঘর, 

কপল নো কতো পোচন চশশু চপনয় কগল কোাঁিো েুন, 

ডোনক মোতো, –পোচন কদনবো চ নর আয় বো ো শুন! 

পুত্রহীনোর আর চবধবোর কোাঁদনন 

চ াঁনড় আনন মনমঘর বচত্রশ বোাঁধনন! 

তোমু্বনত শযযোয় কোাঁনদ একো জয়নোল, 

‘দোদো! কতচর হর্ চকয়ো বর্ বোদ পয়মোল!’  

হোইদচর-হোাঁক হোাঁচক দুল্ দুল্-আস্ ওয়োর 

শম্ নশর িম্ কোয় দুশমনন ত্রোস্ বোর! 

েনস পনড় হোত হনত শত্রুর তরবোর, 

েোনস কিোনে চকয়োমনত আল্লোর দরবোর। 

চনঃনশে দুশ মন; ওনক রণ-শ্রোন্ত 

ক োরোনতর নীনর কননম মুন  আাঁচে-প্রোন্ত? 

ককোথো বোবো আস্ গর্? কশোনক বুক-ঝোাঁঝরো 

পোচন কদনে কহোসননর ক নে যোয় পোাঁজরো! 

ধুাঁনক ম’কলো আহো তবু পোচন এক কোৎরো 

কদয়চন কর বো োনদর মুনে কম্ জোত্ রো! 

অিচল হনত পোচন পনড় কগল ঝর্-ঝর্ 

লুনে েূনম মহোবোহু েির-জজঘর! 

হল্ কুনম হোনন কতগ ও কক বনস  োচতনত?–  

আফ্ তোব ক নয় চনল আাঁচধয়োরো রোচতনত! 
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আস্ মোন েনর কগল কগোধূচলনত দুপনর, 

লোল নীল েুন ঝনর কু নরর উপনর! 

কবেোনদর কলোহু-রোেো চপরোহোন-হোনত, আহ–  

‘আরনশর পোয়ো ধনর কোাঁনদ মোতো  োনতমো, 

‘এয়্ কেোদো বদ লোনত কবেোনদর রনক্তর 

মোজঘনো কনরো কগোনো পোপী কম্ বখ্ নতর!’  

কত কমোহর্ রম্ এল্ কগল িনল বহু কোল–  

েুচলচন কগো আনজো কসই শহীনদর কলোহু লোল!  

মুস্ চলম্! কতোরো আজ জয়নোল আনবচদন, 

‘ওয়ো কহোনসনো-ওয়ো কহোনসনো’ ককাঁনদ তোই যোনব চদন! 

চ নর এল আজ কসই কমোহর্ রম মোচহনো,–  

তযোগ িোই, মচসঘয়ো-ক্রন্দন িোচহ নো! 

উষ্ণীে ককোরোননর, হোনত কতগ আরচবর, 

দুচনয়োনত নত নয় মুস্ চলম কোনরো চশর;–  

তনব কশোননো ঐ কশোননো বোনজ ককোথো দোমোমো, 

শম্ নশর হোনত নোও, বোাঁনধো চশনর আমোমো! 

কবনজন  নোকোড়ো, হোাঁনক নচকনবর তূযঘ, 

হুচশয়োর ইস্ লোম, ডুনব তব সূযঘ! 

জোনগো ওনেো মুস্ চলম, হোাঁনকো হোইদচর হোাঁক। 

শহীনদর চদনন সব-লোনল-লোল হনয় যোক! 

নওশোর সোজ নোও েুন-েিো আচস্তন, 

ময়দোনন লুেোনত কর লোশ এই েোস চদন। 

হোসোননর মনতো চপ’ব চপয়োলো কস জহনরর, 

কহোনসননর মনতো চনব বুনক  ুচর কহনরর; 

আস্ গর সম চদব বোচ্চোনর ককোর্ বোন, 

জোচলনমর দোদ কননবো, কদনবো আজ কগোর জোন! 

সচকনোর কশ্বতবোস কদব মোতো কনযোয়,  

কোচসনমর মনতো কদনবো জোন রুচধ অনযোয়! 
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কমোহর্ রম্! কোরবোলো! কোাঁনদো ‘হোয় কহোনসনো!’  

কদনেো মরু-সূনযঘ এ েুন কযন কশোনে নো! 

 

———————————–  

আরশ–কেোদোর চসংহোসন। 

আম্মো –মো। 

লো’ল–জোদু। 

মোতম –হোহো ক্রন্দন। 

দুচনয়ো-দোনমশনক– দোনমশক-ে প দুচনয়োয়। 

আমোমো–চশরস্ত্রোণ। 

 

বোনু –আসগনরর মোতো। 

আসগর –ইমোম কহোনসননর চশশুপুত্র। 

জয়নোল –ইমোম কহোনসননর পুত্র। 

বরবোদ –নি। 

পয়মোল –ধ্বংস। 

দুলদুল-আসওয়োর –’দুলদুল’ কঘোড়োর সওয়োর ইমোম কহোনসন। 

এক কোৎরো –এক চবন্দু। 

কমজোতরো –নীিমনোগণ। 

হলকুম –কে। 

কতগ –তরবোচর। 

আ তোব –সূযঘ। 

কমবখ্ ত –হতেোগয 

 

মচসঘয়ো –কশোক-গীচত। 

শম্ নশর –তরবোচর। 

নচকব –তূযঘবোদক। 

জহর –চবে। 
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কহর –অচেশোপ। 

দোদ –প্রচতনশোধ। 
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রক্তোম্বরধোচরণী মো 

রক্তোম্বর পর মো এবোর 

      জ্বনল পুনড় যোক কশ্বত বসন। 

কদচে ঐ কনর সোনজ মো ককমন 

      বোনজ তরবোচর ঝনন-ঝন।  

চসাঁচথর চসাঁদুর মুন  ক ল মো কগো 

      জ্বোল কসথো জ্বোল কোল্-চিতো। 

কতোমোর েড়গ-রক্ত হউক 

      রিোর বুনক লোল চ তো। 

এনলোনকনশ তব দুলুক ঝন ঝো 

      কোল-থবশোেী েীম তু োন, 

িরণ-আঘোনত উদ্গোনর কযন 

      আহত চবশ্ব রক্ত-বোন। 

চনশ্বোনস তব কপাঁজো-তুনলো সম 

      উনড় যোক মো কগো এই েুবন, 

অ-সুনর নোচশনত হউক চবষু্ণ 

      িক্র মো কতোর কহম-কোাঁকন। 

েচুে েনপ মোনরো অতযোিোনর মো, 

      গল-হোর কহোক নীল  োাঁচস, 

নয়নন কতোমোর ধূমনকতু-জ্বোলো 

      উেুক সনরোনে উদ্ভোচস। 

হোনসো েলেল, দোও করতোচল, 

      বনলো হর হর শঙ্কর! 

আজ হনত মো কগো অসহোয় সম 

      ক্ষীণ ক্রন্দন সম্বর। 

কমেলো চ াঁচড়য়ো িোবুক কনরো মো,  

      কস িোবুক কনরো নে-তচড়ৎ, 
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জোচলনমর বুক কবনয় েুন ঝনর 

      লোনল-লোল কহোক কশ্বত হচরৎ। 

চনচরত চশনব লোচথ মোনরো আজ, 

      েোনেো মো কেোলোর েোে-ননশো, 

চপয়োও এবোর অ-চশব গরল 

     নীনলর সনি লোল কমশো। 

কদেো মো আবোর দনুজ-দলনী 

     অচশব-নোচশনী িচণ্ড ে প; 

কদেোও মো ঐ কলযোণ-করই 

     আচননত পোনর চক চবনোশ-স্তপূ। 

কশ্বত শতদল-বোচসনী নয় আজ 

      রক্তোম্বরধোচরণী মো, 

ধ্বংনসর বুনক হোসুক মো কতোর 

      সৃচির নব পূচণঘমো। 
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রণ-নেরী 

[গ্রীনসর চবরুনে আনিোরো-তকুঘ-গেণঘনমটিন কয যুে িোলোইনতচ নলন, কসই যুনে 

কোমোল পোশোর সোহোনযযর জনয েোরতবেঘ হইনত দশ হোজোর কস্বচ্ছো-থসচনক কপ্ররনণর 

প্রস্তোব শুচনয়ো চলচেত] 

 

                   ওনর       আয়! 

ঐ       মহো-চসন্ধুর পোর হনত ঘন রণ-নেরী কশোনো যোয়–  

                 ওনর       আয়! 

ঐ       ইস্ লোম ডুনব যোয়! 

                 যত শয়তোন 

                 সোরো ময়দোন 

জুচড়    েুন তোর চপনয় হুঙ্কোর চদনয় জয়-গোন কশোন গোয়! 

          আজ   শে কনর জুচত-েক্কনর 

কতোনড়  শহীনদর েুচল দুশ মন পোয় পোয়–  

                 ওনর আয়! 

কতোর    জোন যোয় যোক, কপৌরুে কতোর মোন কযন নোচহ যোয়! 

ধনর     ঝন ঝোর ঝুাঁচে দোপচেয়ো শুরু মুস্ চলম-পিোয়! 

          কতোর   মোন যোয় প্রোণ যোয়–  

তনব    বোজোও চবেোণ, ওড়োও চনশোন! বৃথো েীরু সম্ ঝোয়! 

          রণ-        দুমঘদ রণ িোয়! 

                ওনর   আয়! 

ঐ       মহো-চসন্ধরু পোর হনত ঘন রণ-নেরী কশোনো যোয়! 

                ওনর   আয়! 

ঐ       ঝননননন রণ-ঝনঝন ঝন ঝনো কশোনো যোয়! 

শুচন     এই ঝন ঝনো-বযিনো কননব গিনো কক কর হোয়? 

                ওনর   আয়! 

          কতোর       েোই ম্লোন কিোনে িোয়, 



অগ্নিব্ীণা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
5

 

সূগ্নিপত্র  

                মচর    লজ্জোয়, 

               ওনর    সব যোয়, 

তবু      কব্ জোয় কতোর শম্ নশর নোচহ কোাঁনপ আফ্ নসোনস হোয়? 

                রণ-     দুন্দুচে শুচন েুন-েুচব 

নোচহ      নোনি চক কর কতোর মরনদর ওনর চদচলনরর কগোদঘোয়? 

 

                    ওনর    আয় 

কমোরো    চদলোবোর েোাঁড়ো তনলোয়োর হোনত আমোনদচর কশোেো পোয়! 

তোরো     চেচির যোরো চজচির-গনল েূচম িুচম মূর োয়! 

                  আনর   দূর দূর! যত কুকু্কর 

আচস    কশর-বব্বনর লোচথ মোনর চ  চ   োচত িনড়! হোচত 

                  ঘো'ল হনব ক রু-ঘোয়? 

ঐ       ঝননননন রণঝনঝন ঝন ঝনো কশোনো যোয়! 

                 ওনর    আয়! 

কবোনল   চরম্ চরম্ তোনো চরম, চরম্ ঘন রণ-কোড়ো-নোকোড়োয়! 

ঐ                    কশর-নর হোাঁকড়োয়–  

                  ওনর       আয়! 

                  ক োড়   মন-দুে, 

                  কহোক   কন্দুক 

ঐ       বন্দুক কতোপ, সন্দুক কতোর পনড় থোক, পন্ন্দুক বুক ঘো' য়!  

          নোচ তোতো হথ হথ তোতো হথ–  

হথ       তোণ্ডব, আজ পোণ্ডব সম েোণ্ডব-দোহ িোই! 

 

                      ওনর       আয়! 

কর      ককোর্ বোন আজ কতোর জোন চদল্ আল্লোর নোনম েোই। 

ঐ       দীন দীন-রব আহব চবপুল বসুমতী কবযোম  োয়! 

                কশল–    গজঘন 

                কচর     তজঘন 
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হোাঁনক, বজঘন নয় অজঘন আজ, চশর কতোর িোয় মোয়! 

            সব   কগৌরব যোয় যোয়; 

কবোনল চরম্ চরম্ তোনো চরম্ চরম্ ঘন রণ-কোড়ো-নোকোড়োয়! 

                   ওনর  আয় !  

ঐ   কড়কড় বোনজ রণ-বোজো, সোজ সোজ রণ-সোজ্জোয়! 

                  ওনর  আয়! 

মুে            ঢোচকচব চক লজ্জোয়? 

 

                   হুর্        হুর্ নর। 

                  কত       দূর কর 

   কসই    পুর কর যথো েুন-নেোশ নরোজ কেনল হর্ নরোজ দুশ মন-েুনন েোই! 

             কসই   বীর-নদনশ িল্ বীর-নবনশ, 

   আজ    মুক্ত কদনশ কর মুচক্ত চদনত কর বন্দীরো ঐ যোয়! 

                ওনর     আয়! 

   বল্        'জয় সতযম্ পুরুনযোত্তম', েীরু যোরো মোর েোয়! 

নোরী  আমোনদচর শুচন রণ-নেরী হোনস েলেল হোত-তোচল চদনয় রনণ ধোয়! 

                কমোরো     রণ িোই রণ িোই, 

   তনব    বোজহ দোমোমো, বোাঁধই আমোমো, হোচথয়োর পোিোয়! 

   কমোরো   সতয নযোনয়র হসচনক, েুন-থগচরক বোস গো'য়। 

              ওনর     আয়! 

ঐ   কড়কড় বোনজ রণ-বোজো, সোজ সোজ রণ-সজ্জোয়! 

          ওনর     আয়! 

অব–        রুনের দ্বোনর যুনের হোাঁক নচকব  ুকোচর যোয়! 

         কতোপ দ্রুম্ দ্রুম্ গোন গোয়! 

                  ওনর     আয়! 
 

ঐ     ঝননরণন েির-ঘোত পিনর মূর োয়! 

                 হোাঁনকো হোইদোর, 
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                 নোই নোই ডর, 

ঐ     েোই কতোর ঘুর-িেঘীর সম েুন কেনয় ঘুর্ েোয়! 

                ঝুেো  হদনতযনর 

                নোচশ  সনতযনর 

চদচব    জয়-েীকো কতোরো, েয় নোই ওনর েয় নোই হতযোয়! 

 

                ওনর     আয়! 

কমোরো    েুন -নজোচশ বীর, কিুচশ কলেো আমোনদর েুনন নোই! 

চদনয়    সতয ও নযোনয় বোদশোচহ, কমোরো জোচলনমর েুন েোই! 

          কমোরো     দুমঘদ, ের্ পুর্ মদ 

েোই     ইশ নকর, ঘোত-শম্ নশর ক র চনই বুক নোিোয়! 

          লোল   পল্টন কমোরো সোচ্চো, 

কমোরো    হসচনক, কমোরো শহীদোন বীর বোচ্চো, 

         মচর   জোচলনমর দোিোয়! 

কমোরো অচস বুনক বচর হোচস মুনে মচর জয় স্বোধীনতো গোই! 

          ওনর     আয়! 

ঐ   মহো-চসন্ধুর পোর হনত ঘন রণ-নেরী কশোনো যোয়!! 

——————————-  

শম্ নশর– তরবোচর। 

েুন-েুচব– রনক্তোন্মত্ততো 

চদচলর– সোহসী, চনেঘীক 

চদলবোর– প্রোণবন্তো। 

চজচির– চশকল 

কশর-বববনর– চসংহ 

কশর-নর– পুরুেচসংহ 

হোাঁকোড়োয়– গজঘন কচরনতচ  

ককোরবোন– উৎসগঘ 

েুন-নেোশ-নরোজ– রক্ত-মনহোৎসব। 
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হরনরোজ– প্রচতচদন 

আমোমো – চশরস্ত্রোণ 

নচকব– তূযঘবোদক 

হোইদোর– মহোবীর হজরত আলীর হোাঁক 

েুন-নজোশ– রক্ত-পোগলোচম 

কিুচশ– কৃপণতো 

ইশনকর– কপ্রনমর 

শহীদোন–  Ma r t y r s  
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শোত- ইল-আরব 

 শোচতল্ আরব! শোচতল্ আরব!! পূত যুনগ যুনগ কতোমোর তীর। 

শহীনদর কলোহু, চদচলনরর েুন কঢনলন  কযেোনন আরব-বীর। 

     যুনঝন  এেোনন তুচকঘ-নসনোনী, 

     য়ুনোচন, চমস্ চর, আর্ চব, ককনোচন–  

লুনেন  এেোনন মুক্ত আজোদ কবদুঈন নদর িোিো চশর! 

                                  নোিো-চশর্–  

শম্ নশর হোনত, আাঁসু-আাঁনে কহথো মূচতঘ কদনেচ  বীর-নোরীর! 

শোচতল্ আরব! শোচতল্ আরব!! পূত যুনগ যুনগ কতোমোর তীর।  

     'কুত-আমোরো'র রনক্ত েচরয়ো 

     দজ লো এননন  কলোহুর দচরয়ো; 

     উগোচর কস েুন কতোমোনত দজ লো নোনি হেরব 'মস্তোচন'র। 

                                                         এস্তো-নীর 

গনজঘ রক্ত-গিো ক োরোত, –'শোচস্ত চদনয়চ  কগোস্তোচের!' 

দজ লো-ন োরোত-বোচহনী শোচতল! পূত যুনগ যুনগ কতোমোর তীর।    

     বহোনয় কতোমোর কলোচহত বনযো 

     ইরোক আজনম কনর  ধনযো;–  

     বীর-প্রসূ কদশ হনলো বনরণযো মচরয়ো মরণ মদঘচমর! 

                                                 মদঘ বীর 

সোহোরোয় এরো ধুাঁনক মনর তবু পনর নো চশকল পেচতর। 

 

শোচতল্-আরব! শোচতল্-আরব্! পূত যুনগ যুনগ কতোমোর তীর! 

     দুশ মন-নলোহু ঈেঘোয়-নীল 

     তব তরনি কনর চঝলচমল্, 

বোাঁনক বোাঁনক করোনে কমোিড় কেনয়  চপনয় নীল েুন চপণ্ডোচরর! 

                                                চজন্দো বীর 

 



অগ্নিব্ীণা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
0

 

সূগ্নিপত্র  

'জুলচ কোর' আর 'হোয়দচর' হোাঁক কহথো আনজো হজরত্ আলীর-  

শোচতল্-আরব!-শোচতল্-আরব!! চজন্দো করনেন  কতোমোর তীর। 

     ললোনে কতোমোর েোস্বর েীকো 

     বস্ রো-গুনলর বচিনত চলেো–  

এ কয বনসোরোর েুন-েোরোচব কগো রক্ত-নগোলোব-মিরীর! 

                                              েিরীর 

েিনর ঝনর েজুঘর সম কহথো লোনেো কদশ-েক্ত-চশর! 

শোচতল্-আরব! শোচতল্-আরব!! পূত যুনগ কতোমোর তীর। 

     ইরোক-বোচহনী! এ কয কগো কোচহনী,–  

     কক জোচনত কনব বি-বোচহনী 

কতোমোরও দুঃনে 'জননী আমোর!' বচলয়ো ক চলনব তপ্ত নীর! 

                                           রক্ত-ক্ষীর–  

পরোধীনো! একই বযথোয় বযচথত ঢোচলল দু-ন োাঁেো েক্ত-বীর। 

শহীনদর কদশ! চবদোয়! চবদোয়!! এ অেোগো আজ কনোয়োয় চশর! 

—————————–  

শোচতল আরব– আরব কদনশর একচে নদীর নোম। 

চদচলর– অসম সোহসী 

য়ুয়োচন– য়ুনোন কদনশর অচধবোসী 

চমস্ চরো– চমশনরর অচধবোসী 

ককনোচন– ককনোননর অচধবোসী 

িোিো– েোেকো 

কুত-আমোরো–  

কুতল-আমোর নোমক স্থোন, কযেোনন কজনোনরল েোউননসন্ড বন্দী হন।  

 


