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আজিকার লিন ককটে র্ায় 

 

আজিকার লিন ককটে র্ায়,— 

অনিস মধ্যাহ্ন কিিায় 

র্াহার অেয় মূলত য কপটয়লেনু খুুঁটি 

তালর পাটন কচটয় আলে চেু িুটি৷ 

আলম কসই ধ্নুধ্ যর র্ার  রাসটন 

অস্ত্র নাই, িীলি মটন মটন, 

লিগটন্তর জিলমত আটিাটক 

পূিা চটি অলনটতযর িলহ্নময় করাটত৷ 

চিমান লনলি যটরাধ্ ডাক, 

আজিটক অন্তর হটত লচরমুজি পাক৷ 

কঠিন প্রিরমূলতয কভটে র্াটি র্টি 

কসই লিন আমাটির অস্ত্র তার ককাষ্মুি হটি৷ 

সুতরাাং রুদ্ধতায় আজিকার লিন 

কহাক মুজিহীন৷ 

প্রর্ম িা ুঁল র স্ফূলত য গুি উৎস হটত 

িীিন–লসনু্ধর িুটক আন্তলরক কপাটত 

আজিও পায় লন পর্ তাই 

আমার রুটের পূিা নগণয প্রর্াই 

তিুও আগত লিন িযগ্র হটয় িারাংিার চায় 

আজিকার লিন ককটে র্ায়॥ 

 

এই কলিতাঠে ভূটপন্দ্রনার্ ভট্টাচাটর্ যর ‘সুকান্ত-প্রসঙ্গ’ প্রিন্ধ কর্টক 

সাংগৃহীত। পাণ্ডুলিলপ পাওয়া র্ায় লন। এঠে ১৯৪০-এর আটগর রচনা। 
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চরমপত্র 

কতামাটক লিজি চরমপত্র রটি কিখা; 

অটনক িুুঃটখ মলর্ত এ ক ষ্ লিটিয ক খা৷ 

অগণয চাষ্ী-মিরু কিটগটে  হটর গ্রাটম 

সিাই লিজি চরমপত্র একঠে খাটম : 

পলিত্র এই মাঠেটত কতামার মুটে কগটে িা ুঁই, 

েুব্ধ আকাট  িাতাটস ধ্বলনত ‘স্বাধ্ীনতা চাই’৷ 

িহু উপহার লিটয়ে,— াজি, ফাুঁলস ও গুলি, 

অরািক, মারী, মন্বন্তটর মার্ার খুলি৷ 

কতামার কর্াগয প্রলতলনলধ্ কিট  গটড়টে শ্ম ান, 

কনটড়টে পণ যকুঠের, ককটড়টে ইজ্জত, মান! 

এতলিন িহু আঘাত কহটনে, কপটয় কগে পার, 

ভুলি লন আমরা, শুরু কহাক ক ষ্ লহসািো তার, 

ধ্ম যতিাটক ভুলি লন আমরা, চট্টগ্রাম 

সি যিা মটন অে্কু  হাটন কনই লিশ্রাম৷ 

কিাম্বাই কর্টক  হীি িীিন আটন সাংহলত, 

েড়ায় রি প্লািন, এটিট  লিিুযৎগলত৷ 

আমাটির এই িিািলি কিটখ কভটিে কতামার 

আয়ু সুিীঘ য, রু্গ কিপটরায়া গুলি ও কিামার, 

কস স্বপ্ন কভাটিা চরমপত্র সমুটখ গড়ায়, 

কতামাটির কচাখ-রাোলনটক আি িটিা কক ডরায়? 

িহু কতা অলি িষ্ যণ কটরা সিিিটি, 

আমরা জ্বািলে আগুন কনভাও অশ্রুিটি৷ 

স্পধ্ যা, তাইটতা কভটে লিটি ক ষ্-রটির িা ুঁধ্ 

করাটখা িনযাটক, চরমপটত্র কঘাষ্ণা : কিহাি॥ 
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চচত্রলিটনর গান 

 

চচতীরাটতর হিাৎ হাওয়া 

আমায় কডটক িটি, 

“িনানী আি সিীি হ’ি 

নতুন ফুটি ফটি৷ 

এখনও লক ঘুম-লিটভার? 

পাতায় পাতায় িানায় কিাি 

িসটন্তরই হাওয়া৷ 

কতামার নিীন প্রাটণ প্রাটণ, 

কক কস আটিার কিায়ার আটন? 

লনরুটেট র পাটন আজি কতামার তরী িাওয়া; 

কতামার প্রাটণ কিাি লিটয়টে িসটন্তরই হাওয়া৷ 

ওি্ কর আজি িাগটর িাগ 

সন্ধযাকাট  উড়ায় ফাগ 

ঘুটমর কিট র সুিহীনা কমটয়৷ 

কতামার কসানার রটর্ চ’কড় 

মুজি-পটর্র িাগাম ধ্’কর 

ভলিষ্যটতর পাটন চি আটিার গান কগটয়৷ 

রিটরাটত কতামার লিন, 

চটিটে কভটস সীমানাহীন৷ 

তাটর তুলম মহান্ ক’কর কতাি, 

কতামার লপটে মৃতুযমাখা লিনগুলি কভাি॥” 

 

‘চচত্রলিটনর গান’ কলিতাঠে লিিনকুমার গটঙ্গাপাধ্যায় সম্পালিত কোেটির 

‘ল খা’ পজত্রকার িনয রলচত৷ রচনাকাি আনুমালনক ১৯৪০৷ 
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িিাি 

 

আ াংকা নয় আসন্ন রাজত্রটক 

মুজি-মি প্রলতজ্ঞায় চালরলিটক 

হানটি এিার অির মৃতুযটক; 

িঙ্গী-িনতা ক্রমাগত সম্মুটখ৷ 
 

 ত্রুিি কগাপটন আি, হাটনা আঘাত 

এটসটে লিন; পটতঙ্গার রিপাত 

আটন লন কক্রাধ্, স্বার্ যটিাধ্ িুলিযটন? 

উষ্ণমন  ালণত কহাক সঙ্গীটন৷ 
 

লেি কহাক, িৃি কহাক তুি প্রাণ 

কাটি ধ্টরা, মুঠিটত এক গুি ধ্ান৷ 

মম য আি িম য সাি আিািন 

করুক : চাই এটিট  িীর উৎপািন৷ 
 

শ্রলমক িৃঢ় কারখানায়, কৃষ্ক িৃঢ় মাটি, 

তাই প্রতীো, ঘনায় লিন স্বপ্নহীন হাটে৷ 

তীব্রতর আগুন কচাটখ, চরণপাত লনলিড় 

পটতঙ্গার িিাি কিটি এটিট র িনল লির॥ 

 

‘িিাি’ কলিতাঠে কালতযক ১৩৫০-এর পলরচয় পত্রকায় প্রকাল ত হটয়লেি৷ 

কলিতাঠে অলময়ভূষ্ণ চক্রিতীর কসৌিটনয প্রাি৷ 
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কিিিারু গাটে করাটির ঝিক 

 

কিিিারু গাটে করাটির ঝিক, কহমটন্ত ঝটর পাতা, 

সারালিন ধ্’কর মুরগীরা ডাটক, এই লনটয় লিন গা ুঁর্া৷ 

রটির ঝড় িাইটর িইটে, কোটে লহাংসার কেউ, 

খিটর কাগি িানায় কসকর্া, কচাটখ কিলখ নাটকা ককউ॥ 

 

১৯৪৭ সাটির কসটেম্বর মাটস রলচত এই কলিতাঠে খুিনার ‘সিলষ্ য’ 

পজত্রকায় প্রকাল ত হয়৷  র্যা ায়ী সুকান্ত ‘করড-এড লকওর কহাম’ 

হাসপাতাটির রাইঠোং পযাটড এঠে লিটখ পািান৷ কলিতাঠে মনী  

িটন্দযাপাধ্যাটয়র কসৌিটনয প্রাি৷ 
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নি িযালমলত”র েড়া 
 

Food-Problem 

(একঠে প্রার্লমক সম্পাটিযর োয়া অিিম্বটন) 

 

লসদ্ধান্ত : 

আিটক কিট  রি উটিটে, কিট টত কনই খািয; 

‘আটে’, কসো প্রমাণ করাই অধু্না ‘সম্পািয’৷ 

* 

 

কল্পনা : 

মটন কটরা, আসটে িাপান অলত অলিিটম্ব, 

সাধ্ারণটক রাখটত হটি কিৌহিৃঢ় ‘িটম্ব’৷ 

“খািয কনই” এর প্রর্ম পাওয়া খুি ‘সরি করখা’কত’, 

কি রোর ‘িম্ব’ কতািাই আিটক হটি ক খাটত৷ 

* 

 

অঙ্কন : 

আত্মলনয়ন্ত্রটণর িািীর েুে লিন্দ ুকর্টক, 

প্রলতটরাটধ্র লিন্দটুত নাও ঐকয-করখা এুঁটক! 

‘লহন্দ’ু-‘মুসিমাটন’র ককটন্দ্র, িুলিটকর িুই ‘চাটপ’, 

রু্ি কটরা উভয়টক এক প্রলতটরাটধ্র ধ্াটপ৷ 

প্রলতটরাটধ্র লিন্দটুত িুই িালত র্লি কমটি, 

সাটর্ সাটর্ই খািয পাওয়ার হলি  তুলম কপটি৷ 

* 

 

প্রমাণ : 

খািয এিাং প্রলতটরাধ্ উভটয়রই চাই, 

লহন্দ ুএিাং মুসিমাটন লমিন হটি তাই৷ 

উভটয়র চাই স্বাধ্ীনতা, উভয় িািী সমান, 

লিটক লিটক ‘খািযিাভ’ একতারই প্রমাণ৷ 

প্রলতটরাটধ্র সঠিক পটর্ অগ্রসর র্ারা, 



অপ্রচলিত কলিতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
 

ঐকযিদ্ধ পরস্পর খািয পায় তারা॥ 

 

‘নি িযালমলতর েড়া’ সািালহক িনরু্টদ্ধর লকট ার লিভাটগ প্রকাট র 

িটনয রলচত হটয়লেি৷ রচনাকাি আনুমালনক ১৯৪৩৷ 
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পেভূলম 

 

অিাত ত্রু, কতলিন কাি কােটিা : 

লচরিীিন লক আিাি-ই ফসি ফিটি? 

ওটগা জত্র ে্কু, নামািিী আি সম্বি 

োংকাটর মূঢ় িব্ধ িুটকর রি৷ 
 

কখটনা সন্ধযা িীিনটক চায় িা ুঁধ্টত, 

সািা রাতগুটিা স্বটপ্নর োয়া মটন হয়, 

মাঠের িুটকটত পলরলচত পি ব্দ, 

ককাটনা আতঙ্ক সৃঠি কর্টকই অিযয়৷ 
 

ভীরু একলিন কচটয়লেি িূর অতীটত 

রটির গড়া মানুষ্টক ভািিাসটত; 

তাই িটি আি কপ ািারী ককান মৃতুয! 

লিপিটক ভয়? সাটমযর পুনরুজি৷ 
 

সটখর  পর্ গলিটত কাটির গটভয— 

প্রপঞ্চময় এই িুলনয়ার মুঠি, 

তিু লিন চাই, উপসাংহাটর লনুঃস্ি 

নইটি চেুি কাটির চপি িৃঠি৷ 
 

পঙু্গ িীিন; লপজিি ভীত আত্মা,— 

রাজত্রর িুটক উিযত িাি চেু; 

ক ষ্ লনুঃশ্বাস পড়ুক কমৌন মটন্ত্র, 

র্লি ধ্লরত্রী একেুও হয় রজিম॥ 

 

‘পেভুলম’ কলিতাঠের রচনাকাি আনুমালনক ১৯৪২-৪৩৷ 
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পত্র 

কা ী লগটয় হু হু ক’কর কােটিা কটয়ক মাস কতা, 

ককমন আটে কমিাি ও মন, ককমন আটে স্বাস্র্্র্? 

কিিায় রকম িাণ্ডা সিাই করটে কতা িরিাি? 

খাটি সিাই সিা জিলনস, খাটি পা ুঁিা আি? 

 

কসিাই কটির কর্ােুকু কমিিার ি’ুকান 

স্প য ক’কর কগটে িটিই আমার অনুমান৷ 

িযিস্থাো হটিই, কলর অভয় ির িান; 

আ া কলর, শুটন হটি উল্ললসত প্রাণ৷ 

এতো কাি িাকুর ও জঝ কিাভ সামটি আসটতা, 

এিার িুজঝ কিাটভর িাটয় হয় তারা িরখাি৷ 
 

চারুোও হটয় কগটে কিিায় কিয়াড়া, 

মার্ার ওপটর কঝাটি র্া খুল র খা ুঁড়া৷ 

নটতিা’র কিটড় কগটে অঙু্গলি হাড়া, 

কঘিুর পরীোও হটয় কগটে সারা; 

এিার খরচ ক’কর লকেু করি-ভাড়া 

মালতটয় তুিটত িলি রামধ্ন পাড়া৷ 
 

এিার কিাধ্হয় োড়টত হি কা ী, 

োড়টত হি চ ির মা, ইন্দ ুও ন’মালস৷ 

িুুঃখ লকটসর, ককউ লক কসর্ায় র্াটক িাটরামাসই? 

কা ী র্াকটত চাইটি তারা র্ারা স্বগ যিাসী, 

আলম লকন্তু কিকাতাটতই র্াকটত ভািিালস৷ 

আমার রু্জি শুনটত লগটয় পাটি লক খুি হালস? 

কিখা িন্ধ কহাক তা হটি, এিার আলম আলস॥ 

 

১৯৪৫ সাটি সুকান্ত কমিটিৌলি করণু কিিীর সটঙ্গ কা ী কিড়াটত র্ান৷ 

সুকান্ত লফটর এটস  যামিািাটরর িালড় কর্টক এই লচঠিঠে তা ুঁটক 

লিটখলেটিন৷ লচঠিঠে রাখাি ভট্টাচার্ য স্মৃলত কর্টক উদ্ধার কটর লিটয়টেন৷ 
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পলরচয় 

 

ও পাড়ার  যাম রায় 

কাটে কপটি কামড়ায় 

এমলন কস পাটিায়ান, 

একলিন িুপুটর 

কডটক িটি গুপুটর 

‘এেুলন আটিা আন্’৷ 

কী লিপি তা হ’কি 

মার খাি আমরা? 

লিটি পটর উত্তর 

করটগ িটি ‘িুত্তর, 

র্ত সি িামড়া’৷ 

ককুঁ টি িলি, শ্রীপটি 

িা ুঁচাও এ লিপটি— 

অেম আমাটির৷ 

কহটস িটি  াম-িা 

লনটয় আয় রামিা 

ধু্িলড়র রামাটির॥ 

 

‘পলরচয়’ েড়াঠের রচনাকাি ১৯৩৯-৪০ সাি িটি মটন হয়৷ 
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িযর্ যতা 
 

আিটক হিাৎ সাত সমুে কতটরা নিী 

পার হ’কত সাধ্ িাটগ, মটন হয় তিু র্লি 

পেপাটতর িািাই না লনটয় পেীরাি, 

চাষ্ার কেটির হাটত এটস কর্ত হিাৎ আি৷ 

তা হটি না হয় আকা লিহার হ’ত সফি, 

েুকটরা কমটঘরা কর্টত-কর্টত েুুঁ টয় কর্ত কটপাি; 

িনারটণয লক রািকনযার কনইটকা িা ুঁই? 

কাটিখানাটক িালগটয় আিটক ভািলে তাই৷ 
 

অলস নাই র্াক, হাটত কতা আমার কাটি আটে, 

চাষ্ার কেটির অলসটক লক ভািিাসাটত আটে? 

তাই আলম কর্টত চাই কসখাটনই কর্খাটন পীড়ন, 

কর্খাটন ঝিটস উিটি কাটি িৃি-লকরণ৷ 

কহ রািকনযা, চিতযপুরীটত িন্দী কর্টক 

লনটিটক মুি করটত আমায় লনটয়ে কডটক৷ 

কহমটন্ত পাকা ফসি সামটন, তিু লিটি ডাক; 

কতামাটক মুি করি, আিটক ধ্ান কাো র্াক৷ 
 

রািপুটত্রর মতন র্লিও কনই কৃপাণ, 

তিু মটন আ া, তাই কাটিটত লিজি  ান, 

কহ রািকুমারী, আমাটির ঘটর আসটত কতামার 

মন চাইটি কতা? হটি কটির সমুে পার? 

চিতয ািায় পার্টরর ঘর, পািঙ্ক-খাে, 

আমাটির শুধু্ পণ য-কুঠের, ফাুঁকা কেত-মাি; 

কসানার ল কি কনই, আমাটির মুি আকা , 

রািার জঝয়ারী! এখাটন লনোহীন িাটরা মাস৷ 
 

এখাটন লিন ও রাজত্র পলরশ্রটমই কাটে 

সূর্ য এখাটন েতু ওটি, নাটম কিলরটত পাটে৷ 



অপ্রচলিত কলিতা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

 

কহ রািকনযা, চটিা র্াই, আি এিাম পাট , 

পেীরাটির অভাটি পা কিি ককামি ঘাটস৷ 

কহ রািকনযা সাড়া িাও, ককন কমৌন পাষ্াণ? 

আমার সটঙ্গ কেটত লগটয় তুলম তুিটি না ধ্ান? 

কহ রািকনযা, ঘুম ভােটিা না? কসানার কাঠি 

ককার্া কর্টক পাি, আমরা লনুঃস্ব, কেটতই খাঠে৷ 

কসানার কাঠির কসানা কনই, আটে ধ্াটনর কসানা, 

তাটত লক হটি না? তটি কতা িৃর্াই অনুট াচনা॥ 

 

িযর্ যতা’ কলিতাঠে আষ্াঢ় ১৩৫৩-র কলিতা পজত্রকায় প্রকাল ত হয়৷ 

কলিতাঠে ‘মীমাাংসা’ কলিতার প্রর্ম খসড়া িটি মটন হয়৷ 
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ভলিষ্যটত 

 

স্বাধ্ীন হটি ভারতিষ্ য র্াকটি না িন্ধন, 

আমারা সিাই স্বরাি-র্টজ্ঞ হি কর ইন্ধন! 

িুটকর রি লিি োলি স্বাধ্ীনতাটর, 

রক্ত পটণ মুজি কির ভারত-মাতাটর৷ 

মূখ য র্ারা অজ্ঞ র্ারা কর্ িন িজঞ্চত 

তাটির তটর মুজি-সুধ্া করি সজঞ্চত৷ 

চাষ্ী মিরু িীন িলরে সিাই কমাটির ভাই, 

একস্বটর িিি কমারা স্বাধ্ীনতা চাই॥ 

র্াকটি নাটকা মতটভি আর লমর্যা সম্প্রিায় 

লেন্ন হটি কভটির গ্রলি কঠিন প্রলতজ্ঞায়৷ 

আমরা সিাই ভারতিাসী কশ্রি পৃলর্িীর 

আমরা হি মুজিিাতা আমরা হি িীর॥ 

 

‘ভলিষ্যটত’ ও ‘সুলচলকৎসা’ — এই েড়ািুঠে ভূটপন্দ্রনার্ ভট্টাচাটর্ যর কিখা 

‘সুকান্ত-প্রসঙ্গ’, ‘ ারিীয়া িসুমতী’, ১৩৫৪-কর্টক সাংগৃহীত। পাণ্ডুলিলপ 

পাওয়া র্ায় লন। এগুলি ১৯৪০-এর আটগর কিখা িটি অনুলমত। 
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ভারতীয় িীিনত্রাণ-সমাটির মহাপ্রয়াণ উপিটে 

ক াটকাচ্ছ্বাস 

( চীন্দ্রনার্ ভট্টাচার্ য-কক) 

 

অকস্মাৎ মধ্যলিটন গান িন্ধ ক’কর লিি পালখ, 

লেন্নলভন্ন সন্ধযাটিিা প্রাতযলহক লমিটনর রাখী; 

ঘটর ঘটর অটনটকই লনুঃসঙ্গ একাকী৷ 
 

ক্লাি উটি লগটয়টে সফটর, 

 ূনয ঘর,  ূনয মাি, 

ফুি কফাো মািঞ্চ প’কড় 

তযি এ ক্লাটির কটে লনষ্প্রিীপ অন্ধকার নাটম৷ 

সূর্ য অি লগটয়টে কখন, 

কাটরা আি কিখা কনই— 

ককার্াও িনু্ধর িি েড়ায় না হালস, 

লনষ্প্রভ কভাটির স্বপ্ন; 

একঠে কর্াও  ব্দ কতাটি না িাতাটস— 

ক্লাি-ঘটর ধু্টিা িটম, 

লিনা গটল্প সন্ধযা হয়; 

চা ুঁি ওটি উন্মুি আকাট ৷ 
 

কখটিায়াড় কখটি নাটকা, 

গায়টকরা গায় নাটকা গান— 

িিারা িটি না কর্া 

সা ুঁতারুর িন্ধ আি স্নান৷ 

সি যস্ব লনটয়টে কগারা তারা মাটর ঊরুটত চাপড়, 

কর্ পটর্ এ ক্লাি কগটে কক িাটন কস পটর্র খির? 

 

সন্ধযার আভাস আটস, 

জ্বটি না আটিাক ক্লাি কটের ককাটি, 
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হাটত হাটত কনই লসগাটরে— 

তকযাতলকয হয় নাটকা লিভি িু’িটি; 

অর্র্া সন্ধযায় ককাটনা অটচনার পি টব্দ 

মািীঠে হা ুঁটক না৷ 
 

মটন পটড় কিটকর কস পর্? 

মটন পটড় সন্ধযাটিিা হাওয়ার চািুক৷ 

অটনক উজ্জ্বি িৃ য এই কিটক 

কটরলেি উৎসালহত িুক৷ 

ককরানী, কিকার, োত্র, অধ্যাপক, ল ল্পী ও ডািার 

সকটির কাটে লেি অিালরত দ্বার, 

কাটির গহ্বর কর্টক পালখটির মটতা এরা নীড় 

সন্ধাটন, সন্ধযায় কডটক এটনলেি এইখাটন লভড়৷ 

রািনীলত, অর্ যনীলত, সালহতয ও লসটনমার কর্া, 

এটির রসনা কর্টক প্রতযহ স্খলিত হ’কত অিটেয অর্র্া; 

মাটঝ মাটঝ অনর্ যক উচ্ছ্বলসত হালস, 

িাতাটস েড়াত লনতয  ব্দ রাল  রাল ৷ 
 

তারপর অকস্মাৎ কভটে কগি রুদ্ধশ্বাস মন্ত্রমুগ্ধ সভা, 

সহসা চচতটনযািয়; প্রটতযটকর িুটক কফাটে েুব্ধ রিিিা; 

সমি গাটনর ক টষ্ কর্ন কভটে কগি এক গাটনর আসর, 

কর্মন রাজত্রর ক টষ্ লনুঃটশ্বটষ্ কাোি হয় লিিাহ-িাসর৷ 
 

‘িীিন-রেক’ এই সমাটির িারুণ অভাটি, 

এটির ‘িীিন-রো’ হয়টতা কঠিন হটি, 

হয়টতা অটনক প্রাণ র্াটি॥ 

 

‘ভারতীয় িীিনত্রাণ-সমাটির মহাপ্রয়াণ উপিটে ক াটকাচ্ছ্বাস 

( চীন্দ্রনার্ ভট্টাচার্ য)’—এই ল টরানামায় কলিতাঠে কিখা হটয়লেি৷ িলেণ 

কিকাতার কিক অঞ্চটির ‘ইজণ্ডয়ান িাইফ কসলভাং কসাসাইঠে’র সিসয 
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লেটিন  চীন্দ্রনার্ ভট্টাচার্ য৷ কিটক রু্দ্ধকািীন লমলিোরী কযাম্প হওয়ায় 

প্রলতিানঠে িন্ধ হটয় কগটি সুকান্ত এই কলিতাঠে লিটখলেটিন৷ 
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মা যাি লতটতার প্রলত 

 

কমটরড, তুলম পািাটি কঘাষ্ণা কি ান্তটর, 

কুঠেটর কুঠেটর প্রলতধ্বলন,— 

তুটিটে মুজি িারুণ তুফান প্রাটণর ঝটড় 

তুলম  জির অেুে খলন৷ 

কমটরড, আি লকষ্াণ শ্রলমক কতামার পাট  

তুলম কর্ মুজি রেনা কটরা, 

তারাই চসনয : হািাটর হািাটর এলগটয় আটস 

কতামার ি’ুপাট  সকটি িটড়া৷ 

কহ িনু্ধ, আি তুলম লিিুযৎ অন্ধকাটর 

কস আটিায় েতু পর্টক কচনা : 

সহসা িনতা িৃি কগলরিা—অতযাচাটর, 

িৃঢ়  ত্রুর কমোয় কিনা৷ 

কতামার মন্ত্র ককাটণ ককাটণ কফটর সাংটগাপটন 

পর্চারীটির লেপ্রগলত; 

কমটতটে িনতা মুজির দ্বার উিঘােটন : 

—ভীরু প্রিাটি অসম্মলত৷ 

ফসটির কেটত  ত্রু রি-কসচন কটর, 

মৃতুযর কেউ কারখানাটত— 

তিুও আকা  ভটর আচমটক আতযস্বটর : 

 ত্রু লনহত িব্ধ রাটত৷ 

প্রিি পাহাটড় কগাপন রু্দ্ধ সঞ্চালরত 

িৃঢ় প্রলতজ্ঞা মুখর গাটন, 

লিপ্লিী পটর্ লমটিটে এিার িনু্ধ লতটতা : 

মুজির কফৌি আঘাত হাটন৷ 

 ত্রু ল লিটর িাগাটনা আগুটন িা ুঁধ্ন কপাটড় 

—অলি ই ারা িনালন্তটক! 

ধ্বাংসিূটপ আি মুজির পতাকা ওটড় 

ভাোর িনযা চতুলিযটক৷ 
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নাটম িসন্ত, পাইন িটনর  াখায়  াখায় 

গাঢ়-সাংগীত তুষ্ারপাটত, 

অরু্ত িীিন ঘলনি কিটহ সামটন তাকায় : 

মারণ-অস্ত্র সিি হাটত৷ 

িে িনতা রটি  পর্ রচনা কটর— 

‘আমরা নই কতা মৃতুযভীত, 

চতলর আমরা; রু্টগাশ্লাটভর প্রলতঠে ঘটর 

তুলম আে িালন িনু্ধ লতটতা৷’ 

কতামার কসনানী পটর্ প্রান্তটর কিাসর কখা ুঁটি : 

‘ককার্ায় কক আে মুজিকামী?’ 

লেি কটরটে কতামার কস ডাক আমাটকও কর্ 

তাইটতা কতামার কপেটন আলম॥ 

 

‘মা যাি লতটতার প্রলত’ কলিতাঠের রচনাকাি আনুমালনক ১৯৪৪৷ 
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কমিিাটক : মুজির অলভনন্দন 

 

কতামাটক কিটখলে আলম অলিচি, িৃি িুুঃসমটয় 

িিাটে পটড় লন করখা কূ্ররতম সাংকটেরও ভটয়; 

কতামাটক কিটখলে আলম লিপটিও পলরহাস রত 

কিটখলে কতামার মটধ্য ককাটনা এক  জি সুসাংহত৷ 

িুুঃখ ক াটক, িারিার অিৃটির লনষ্্িুর আঘাটত 

অনাহত, আত্মমি সমুিযত িয়ধ্বিা হাটত৷ 

ল ল্প ও সালহতযরটস পলরপুি কতামার হৃিয় 

িীিনটক িাটনা তাই মান নাটকা ককাটনা পরািয়; 

িালেটণয সমৃদ্ধ মন কর্ন িযি ভাগীরর্ী িি 

পটর্র ি’ুধ্াটর তার েড়ায় কর্ িাটনর ফসি, 

পটরায়া রাটখ না প্রলতিাটনর তা এমলন উিার, 

িহুিার মুটখামুলখ হটয়টে কস লিশ্বাসহন্তার৷ 

তিুও অেুণ্ণ মন, র্টতা কহাক লনন্দা ও অখযালত 

সলহষু্ণ হৃিয় িাটন সি যিা মানুটষ্র জ্ঞালত, 

তাইটতা কতামার মুটখ শুটন িাণপ্রটস্থর ইলঙ্গত 

মটনটত লিস্ময় মালন, ক টষ্ হটি লিরজির জিত? 

পৃলর্িীটক কচটয় কিখ, প্রশ্ন ও সাং টয় র্টরা র্টরা, 

কতামার মুজির সটঙ্গ লিটশ্বর মুজিটক কর্াগ কটরা॥ 

 

১৯৪৪ সাটি সুকান্তর কমিিা রাখাি ভট্টাচার্ য কগ্রিার হন৷ তা ুঁর মুজি 

উপিটে সুকান্ত এই কলিতাঠে কিটখন৷ 
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সুলচলকৎসা 
 

িলিযনাটর্র সলিয হি কিকাতাটত লগটয়, 

আিা ক’কর কিািাপ লনি নলসয নাটক লিটয়। 

ডািার এটস, িল্ল ককট , “িড়ই কঠিন িযাটমা, 

এ সি লক সুলচলকৎসা ? —আটর আটর রামুঃ। 

আমার হাটত পড়টি পটড় ‘এক্সটর’ কটর কিলখ, 

করাগো ককমন, কঠিন লকনা–আসি লকাংিা কমলক। 

র্াটম যালমোর মুটখ করটখ সািধ্াটনটত র্াকুক, 

আইস–িযাগো মার্ায় লিটয় একো লিন কতা রাখুক। 

‘ইনটিক্ ন’ লনটত হটি ‘অজিটিন’ো পটর 

তারপটরটত কিখি এ করাগ র্াটক ককমন ক’কর।” 

পল্লীগ্রাটমর িলিযনার্ অিাক হি ভারী, 

সলিয হটিই এমনতর? ধ্নয ডািারী!! 
 

‘ভলিষ্যটত’ ও ‘সুলচলকৎসা’ — এই েড়ািুঠে ভূটপন্দ্রনার্ ভট্টাচাটর্ যর কিখা 

‘সুকান্ত-প্রসঙ্গ’, ‘ ারিীয়া িসুমতী’, ১৩৫৪-কর্টক সাংগৃহীত। পাণ্ডুলিলপ 

পাওয়া র্ায় লন। এগুলি ১৯৪০-এর আটগর কিখা িটি অনুলমত। 
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সুহৃিিটরষ্ু 
 

কািযটক িালনটত হয়, িৃঠিটিাটষ্ নতুিা পলতত 

 টব্দর ঝঙ্কার শুধু্ র্াহা েীণ জ্ঞাটনর অতীত। 

রাতকানা কিটখ শুধু্ লিিটসর আটিাক প্রকা , 

তার কাটে অর্ যহীন রাজত্রকার গভীর আকা । 

মানুষ্ কাটিযর রিা, কািয কলি কটর না সৃিন, 

কাটিযর নতুন িন্ম, কর্ই পর্ র্খনই লিিন। 

প্রগলতর কর্া শুটন হালস কমার করুণ পর্ যায় 

কনটম এি (কস্বিাচার িুজঝ িা গিযায়)। 

র্খন নতুন ধ্ারা এটন কিয় িুরন্ত প্লািন 

কস্বিাচার মটন কটর কনটম আটস তখলন শ্রািণ; 

কাটিযর প্রগলত–রর্? (কাটর কটহ িুজঝটত অেম, 

অশ্বগুলি ইিামত চটর খায়, খুুঁজিটত কমােম!) 

সুিীণ য প্রগলত–রর্ েুে েুে উইটয়র জ্বািায় 

সারলর্–িাহন কফলি ইতিত লিপটর্ পািায়। 

নতুন রটর্র পটর্ মৃতপ্রায় প্রিীণ কঘােক, 

মার্া কনটড় িুটঝ, ইহা অ–রািটর্ােক॥ 

 

এই কলিতাঠে অরুণাচিটক সুকান্ত পত্রাকাটর লিটখলেটিন। রচনার তালরখ 

১৩ই কালতযক ১৩৪৮। 

 


