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সূচো ............................................................................................................................................... 51 

১লা ফম-র কচৈতা ‘৪৬ ....................................................................................................................... 53 

১৯৪১ সাল ........................................................................................................................................ 54 

 

  



 ঘুমনেই 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

অদ্বৈধ 

েরম ঘুনমর ফঘার ভাঙল? 

ফদখ ফচনয় অরাজক রাজয; 

ধ্বংস সমুনখ কানঁপ চেত্র্ 

এখনো চৈপদ অগ্রােয? 

পৃচিৈী, এ পুরাতে পৃচিৈী 

ফদখ আজ অৈনেনে চেঃস্ৈ 

স্বপ্ন-অলস র্ত িায়ারা 

এনক এনক সকচল অদৃেয। 
 

রুয মরুর দুঃস্বপ্ে 

হৃদয় আজনক শ্বাসরুদ্ধ, 

একলা গেে পনি চলনত 

জীৈে সেসা চৈযুব্ধ। 
 

জীৈে লচলত েয় আজনক 

ঘুনচনি সকল চেরাপত্তা, 

চৈ ল ফরানতর চপিুোেনক 

েরণ কনরনি ভীরু সত্তা। 
 

তৈু আজ রনক্তর চেরা, 

তৈু ভীরু স্বনপ্নর সখয; 

সেসা চমক লানগ চচনত্ত 

দুজযয় েল প্রচতপয! 
 

চেরুপায় চিঁনড় ফগল বৈদ 

চেজযনে মুখ ফতানল অঙ্কুর, 

ৈুনে চেল উনদযাগী আত্মা 

জীৈে আজনক যণভঙু্গর। 
 

দচলত হৃদয় ফদনখ স্বপ্ে 
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েতুে, েতুেতর চৈশ্ব, 

তাই আজ স্বনপ্নর িায়ারা 

এনক এনক সকচল অদৃেয।। 

অেনেযাপায় 

অনেক গড়ার ফচষ্টা ৈযি য েল, ৈযি য ৈেু উদযম আমার, 

েদীনত ফজনলরা ৈযি য, তাতঁী ঘনর, চেঃেব্দ কামার, 

অনধ যক প্রাসাদ বতরী, ৈন্ধ িাদ-ফপোনোর গাে, 

চােীর লাঙল ৈযি য, মানে ফেই পচরপূণ য ধাে। 

র্তৈার গনড় তুচল, ততৈার চচকত ৈেযায়। 

উদযত সৃষ্টষ্টনক ভানঙ পৃচিৈীনত অৈাধ অেযায়। 

ৈার ৈার ৈযি য, তাই আজ মনে এনসনি চৈনরাে, 

চেচৈ যনে গড়ার স্বপ্ন ফভনঙ ফগনি; চিন্নচভন্ন ফমাে। 

আজফক ভাঙার স্বপ্ন- অেযানয়র দম্ভনক ভাঙার, 

চৈপদ ধ্বংনসই মুক্তক্ত, অেয পি ফদচখ োনকা আর। 

তাইনতা তন্দ্রানক ভাষ্টঙ, ভাষ্টঙ জীণ য সংস্কানরর চখল, 

রুদ্ধ ৈন্দীকয ফভনঙ ফমনল চদই আকানের েীল। 

চেচৈ যনে সৃষ্টষ্টনক চাও? তনৈ ভানঙা চৈনের ফৈদীনক, 

উোম ভাঙার অস্ত্র িঁুনড় দাও চাচরচদনক।। 

অদ্বৈধ 

আজ মনে েয় ৈসন্ত আমার জীৈনে এনসচিল 

উত্তর মোসাগনরর কূনল 

আমার স্বনপ্নর  ুনল 

তারা কিা কনয়চিল 

অস্পষ্ট পুরনো ভাোয় 

অস্ ুে স্বনপ্নর  ুল 

অসেয সূনর্ যর তানপ 

অচেৈার্ য েনরচিল 

মনরচিল চেে্েুর প্রগল্ভ েতাোয়। 
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েোৎ চমনক ওনে োওয়া 

ফসচদে আর ফেই- 

ফেই আর সূর্ য-চৈচকরণ 

আমার জীৈনে তাই ৈযি য েল ৈাসন্তীমরণ! 

শুচে চে স্বনপ্নর ডাকঃ 

ফিনকচি আশ্চর্ য চেৈ যাক 

চৈেযস্ত কনরচি প্রাণ ৈুভুযার োনত। 

সেসা একচদে 

আমার দরজায় ফেনম এল 

চেঃেনব্দ উড়ন্ত গৃচধেীরা। 

ফসইচদে ৈসনন্তর পাচখ 

উনড় ফগল 

ফর্খানে চদগন্ত ঘোচয়ত । 
 

আজ মনে েয় 

ফেমনন্তর পড়ন্ত ফরােুনর, 

কী ক’ফর সম্ভৈ েল 

আমার রক্তনক ভালৈাসা! 

সূনর্ যর কুয়াো 

এখনো কানে চে 

ফঘানচ চে অকাল দুভযাৈো। 

মুেনূত যর ফসাো 

এখনো সভনয় যয় েয়, 

এরই মনদয ফেমনন্তর পড়ন্ত ফরােুর 

কষ্টেে কানস্তনত ফদয় সুর, 

অেযমনে এ কী দুঘ যেো- 

ফেমনন্তই ৈসনন্তর প্রস্তাৈ রেো।। 

অদ্বৈধ 

আজ মনে েয় ৈসন্ত আমার জীৈনে এনসচিল 
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উত্তর মোসাগনরর কূনল 

আমার স্বনপ্নর  ুনল 

তারা কিা কনয়চিল 

অস্পষ্ট পুরনো ভাোয় 

অস্ ুে স্বনপ্নর  ুল 

অসেয সূনর্ যর তানপ 

অচেৈার্ য েনরচিল 

মনরচিল চেে্েুর প্রগল্ভ েতাোয়। 
 

েোৎ চমনক ওনে োওয়া 

ফসচদে আর ফেই- 

ফেই আর সূর্ য-চৈচকরণ 

আমার জীৈনে তাই ৈযি য েল ৈাসন্তীমরণ! 

শুচে চে স্বনপ্নর ডাকঃ 

ফিনকচি আশ্চর্ য চেৈ যাক 

চৈেযস্ত কনরচি প্রাণ ৈুভুযার োনত। 

সেসা একচদে 

আমার দরজায় ফেনম এল 

চেঃেনব্দ উড়ন্ত গৃচধেীরা। 

ফসইচদে ৈসনন্তর পাচখ 

উনড় ফগল 

ফর্খানে চদগন্ত ঘোচয়ত । 
 

আজ মনে েয় 

ফেমনন্তর পড়ন্ত ফরােুনর, 

কী ক’ফর সম্ভৈ েল 

আমার রক্তনক ভালৈাসা! 

সূনর্ যর কুয়াো 

এখনো কানে চে 

ফঘানচ চে অকাল দুভযাৈো। 

মুেনূত যর ফসাো 
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এখনো সভনয় যয় েয়, 

এরই মনদয ফেমনন্তর পড়ন্ত ফরােুর 

কষ্টেে কানস্তনত ফদয় সুর, 

অেযমনে এ কী দুঘ যেো- 

ফেমনন্তই ৈসনন্তর প্রস্তাৈ রেো।। 

অচভৈাদে 

ফে সািী, আজনক স্বনপ্নর চদে ফগাো 

ৈযি য েয় ফতা, চৈপুল সম্ভাৈো 

চদনক চদনক উদ্র্াপে করনি লগ্ন, 

পৃচিৈী সূর্ য-তপসযানতই মগ্ন। 
 

আজনক সামনে চেরুচ্চাচরত প্রশ্ন, 

মনের ফকামল মেল চঘনর কনৈাে্ণ 

ক্রমে পুষ্ট চমচলত উন্মাদো, 

ক্রমে স ল স্বনপ্নর চদে ফগাো। 
 

স্বনপ্নর ৈীজ ৈপে কনরচি সদয, 

চৈদুযৎনৈনগ  সল সংঘৈদ্ধ! 

ফে সািী,  সনল শুনেনিা প্রানণর গাে? 

দুরন্ত োওয়া িড়ায় ঐকতাে। 
 

ৈনু্ধ, আজনক ফদাদুলযমাে পৃথ্বী 

আমরা গেে করৈ েতুে চভচত্ত; 

তারই সুত্রপাতনক কনরচি সাধে 

ফে সািী, আজনক রক্তক্তম অচভৈাদে।। 

অলনযয 
আমার মৃতুযর পর ফকনে ফগল ৈৎসর ৈৎসর; 

যচয়ষু্ণ স্মৃচতর ৈযি য প্রনচষ্টাও আজ অগভীর, 

এখে পৃচিৈী েয় অচতক্রান্ত প্রায়ান্ধ স্থচৈর; 
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চেনভনি প্রদূম্রজ্বালা, চেরঙ্কুে সূর্ য অেশ্বর ; 

স্তব্ধতা ফেনমনি রানত্র ফিনমনি চেভীক তীক্ষ্ণস্বর- 

অিৈা চেরন্ন চদে, পৃচিৈীনত দুচভযয ফঘােণা ; 

উদ্ধত ৈনের ভনয় চেঃেনব্দ মৃতুযর আোনগাো, 

অেেয মােৈসত্তা ক্রমান্বনয় স্বল্পপচরসর। 
 

গচলত স্মৃচতর ৈাস্প ফসচদনের পল্লৈ োখায় 

ৈারম্বার প্রতাচরত অস্ ুে কুয়াো রচোয়; 

চৈলুপ্ত ৈনের ফেউ চেক্তশ্চত মৃতুযনত প্রচতেত। 

আমার অজ্ঞাত চদে েগণয উদার উনপযানত 

অগ্রগামী েূেযতানক লাক্তিত কনরনি অচৈরত 

তিাচপ তা প্রস্ ুষ্টেত মৃতুযর অদৃেয দুই োনত।। 

আমরা এনসচি 

কারা ফর্ে আজ দুোনত খুনলনি, ফভনঙনি চখল, 

চমচিনল আমারা চেমগ্ন তাই ফদানল চমচিল। 

দুঃখ-রু্নগর দারায় দারায় 

র্ারা আনে প্রাণ, র্ারা তা োরায় 

তারাই ভচরনয় তুনলনি সাড়ায় হৃদয়-চৈল। 

তারাই এনসনি চমচিনল, আজনক চনল চমচিল- 

 

ফক ফর্ে যুব্ধ ফভামরার চানক িঁুনড়নি চেল, 

তাইনতা দগ্ধ, ভগ্ন, পুরনো পি ৈাচতল। 

আচশ্বে ফিনক বৈোনখ র্ারা 

োওয়ার মতে িুনে চদনেোরা, 

োনতর স্পনে য কাজ েয় সারা, কানঁপ চেচখল 

তারা এল আজ দুৈ যারগচত চনল চমচিল- 

 

আজনক োলকা োওয়ায় উড়ুক একক চচল 

জেতরনঙ্গ আমরা চযপ্ত ফেউ ফ চেল। 

উধাও আনলার চেনচ সমানরাে , 
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চমচলত প্রানণর একী চৈনরাে! 

চ নর তাকানোর ফেই ভীরু ফমাে, কী গচতেীল! 

সৈাই এনসনি, তুচম আনসাচেনকা, ডানক চমচিল- 

একষ্টে কিায় ৈযক্ত ফচতোঃ আকানে েীল, 

দৃষ্টষ্ট ফসখানে তাইনতা পদধ্বচেনত চমল। 

সামনে মৃতুযকৈচলত ৈার, 

িাক অরণয, িাক ো পাোড়, 

ৈযি য ফোঙর, েদী েৈ পার, খুষঁ্টে চেচিল। 

আমরা এনসচি চমচিনল, গনজয ওনে চমচিল।। 

উৈীযণ 

েগনর ও গ্রানম জনমনি চভড় 

ভগ্নেীড়,- 

যুচদত জেতা আজ চেচৈড়। 

সমুনর জানগ ো ৈাড়ৈােল, 

কী উচ্ছল, 

তীরসন্ধােী ৈযাকুল জল। 

কখনো চেংর চেচৈড় ফোনক; 

দানঁত ও েনখ- 

জানগ প্রচতজ্ঞা অন্ধ ফচানখ। 

তৈু সমুর সীমাো রানখ, 

দুচৈ যপানক 

চদগন্তৈযাপী প্লাৈে োনক। 

আসন্ন েনড়া অরণযময় 

ফর্ চৈস্ময় 

িড়ানৈ, তার চক অর্িা যয়? 

ফদনে ও চৈনদনে লানগ ফজায়ার, 

ফঘাড়নসায়ার 

চচনে ফেনৈ দৃঢ় ফলাোর, 

ফর্ পনি চেতয সূনর্ যাদয় 
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আনে প্রলয়, 

ফসই সীমানন্ত ৈাতাস ৈয়; 

তাই প্রতীযা- ঘোয় চদে 

স্বপ্নেীে।। 

একুনে েনভম্বরঃ ১৯৪৬ 

আৈার এৈার দুৈ যার ফসই একুনে েনভম্বর- 

আকানের ফকানণ চৈদুযৎ ফেনে তুনল চদনয় ফগল 

                                    মুতুযকাপঁানো েড়। 

আৈার এনদনে মানে, ময়দানে 

সুদূর গ্রানমও জেতার প্রানণ 

োসাোৈানদর ইচঙ্গত োনে 

প্রতযাঘানতর স্বপ্ন ভয়ঙ্কর। 

আৈার এনসনি অৈাধয এক একুনে েনভম্বর।। 
 

চপিনে রনয়নি একষ্টে ৈির, একষ্টে পুরনো সাল, 

ধম যঘে আর চরম আঘানত উোম, উত্তাল; 

ৈার ৈার ক্তজনত, জাচে অৈনেনে একৈার ফগচি ফেনর- 

চৈনদেী! ফতানদর র্াদুদণ্ডনক এৈার ফেৈই ফকনড়। 

ফোে্ ফর চৈনদেী, ফোে্ 

আৈার এনসনি লড়াই ফজতার চরম শুভযণ। 

আমরা সৈাই অসভয, ৈুনো- 

ৈৃিা রনক্তর ফোধ ফেৈ দুনো 

একপা চপচিনয় দ’ুপা এনগানোর 

            আমরা কনরচি পণ, 
 

ে’ফক চেখলাম– 

তাই তুনল ধচর দুজযয় গজযে। 

আহ্বাে আনস অনেক দূনরর, 

োয়রাৈাদ আর ক্তত্রৈাঙ্কুনরর, 

আজ প্রনয়াজে একষ্টে সুনরর 
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                         একষ্টে কনোর স্বরঃ 

“ফদেী কুকুর! আৈার এনসনি একুনে েনভম্বর।” 

ডাক ওনে, ডাক ওনে- 

আৈার কনোর ৈেু েরতানল 

আনস চমল্লাত, চৈপ্লৈী ডানল 

এখানে ফসখানে রনক্তর  ুল ফ ানে। 

এ েনভম্বনর আৈানরা ফতা ডাক ওনে।। 
 

আমানদর ফেই মৃতুয এৈং আমানদর ফেই যয়, 

অনেক রক্ত ৈৃিাই চদলুম 

তৈু ৈাচঁৈার েপি চেলুম 

ফকনে ফগনি আজ রক্তদানের ভয়! 

ল’ফড় মচর তাই আমরা অমর, আমরাই অযয়।। 
 

আৈার এনসনি ফতনরাই ফ ৈ্রুয়ারী, 

            দানঁত দাতঁ ফচনপ 

            োনত োত ফচনপ 

                        উদযত সাচর সাচর , 

চকিু ো েনলও আৈার আমরা 

                                     রক্ত চদনত ফতা পাচর? 

পতাকায় পতাকায় ফ র চমল আেনৈ ফ ৈ্রুয়াচর। 

এ েনভম্বনর সংনকত পাই তাচর।। 

কচৈতার খসড়া 
আকানে আকানে ধ্রুৈতারায় 

কারা চৈনরানে পি মাড়ায় 

ভনর চদগন্ত রতু সাড়ায়, 

             জানে ো ফকউ। 

উদযমেীে মূঢ় কারায় 

পুরনো ৈুচলর মাচি তাড়ায় 

র্ারা, তারা চেনয় ফঘানর পাড়ায় 
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স্মৃচতর ফ উ।। 

কনৈ 

অনেক স্তব্ধ চদনের এপানর চচকত চুতুচদযক, 

আনজা ফৈঁনচ আচি মৃতুযতাচড়ত আনজা ফৈঁনচ আচি ষ্টেক। 

দুনল ওনে চদে; েপিমুখর চকোণ শ্রচমকপাড়া, 

োজানর োজানর মানে ৈন্দনর আজনক চদনয়নি সাড়া। 

জ^ফল আনলা আজ, আমানদর োনড় জমা েয় চৈদুযৎ, 

চেেত চদনের দীঘ য োখায় ফ ানে ৈসন্তদূত। 

মূঢ় ইচতোস; চচল্লে ফকাষ্টে বসনেযর ফসোপচত। 

সংেত চদে, রুখনৈ ফক এই একত্রীভূত গচত? 

জাচে আমানদর অনেক রু্নগর সক্তিত স্বনপ্নরা 

রতু মুকুচলত ফতামার চদে ও রাক্তত্র চদনয়ই ফঘরা। 

তাই ফে আচদম, যতচৈযত জীৈনের চৈস্ময়, 

িড়াও প্লাৈে, দুঃসে চদে আর চৈলম্ব েয়। 

সারা পৃচিৈীর দুয়ানর মুক্তক্ত, এখানে অন্ধকার, 

এখানে কখে আসন্ন েনৈ বৈতরণীর পার? 

চচরচদনের 

এখানে ৈৃষ্টষ্টমুখর লাজকু গানঁয় 

এনস ফিনম ফগনি ৈযস্ত ঘচড়র কােঁা, 

সৈুজ মানেরা পি ফদয় পানয় পানয় 

পি ফেই, তৈু এখানে ফর্ পি োেঁা। 
 

ফজাড়া দীচঘ, তার পানড়নত তানলর সাচর 

দূনর ৈােঁোনড় আত্মদানের সাড়া, 

পচা জল আর মোয় অেংকারী 

েীরৈ এখানে অমর চকোণপাড়া। 
 

এ গ্রানমর পানে মজা েদী ৈানরা মাস 

ৈে যায় আজ চৈনরাে ৈুক্তে কনর, 
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ফগায়ানল পাোয় ইোরা সৈুজ ঘাস 

এ গ্রাম েতুে সৈুজ ঘাগরা পনর। 
 

রাক্তত্র এখানে স্বাগত সান্ধয োনঁখ 

চকোণনক ঘনর পাোয় ফর্ আল-পি; 

ৈুনড়া ৈেতলা পরস্পরনক ডানক 

সন্ধযা ফসখানে জনড়া কনর জেমত। 
 

দুচভযনযর আচঁল জড়ানো গানয় 

এ গ্রানমর ফলাক আনজা সৈ কাজ কনর, 

কৃেক-ৈধূরা ফেঁচকনক োচায় পানয় 

প্রচত সন্ধযায় দীপ জ্বনল ঘনর ঘনর। 
 

রাক্তত্র েনলই দাওয়ার অন্ধকানর 

োকুমা গল্প ফোোয় ফর্ োতেীনক, 

ফকমে ক’ফর ফস আকানলনত গতৈানর, 

চনল ফগল ফলাক চদোোরা চদনক চদনক। 
 

এখানে সকাল ফঘাচেত পাচখর গানে 

কামার, কুনমার, তাতঁী তার কানজ ফজানে, 

সারাো দুপুর ফযনতর চােীরা কানে 

একোো আর চৈচচত্র ধ্বচে ওনে। 
 

েোৎ ফসচদে জল আেৈার পনি 

কৃেক-ৈধূ ফস িমনক তাকায় পানে, 

ফঘামো তুনল ফস ফদনখ ফেয় ফকানোমনত, 

সৈুজ  সনল সুৈণ য রু্গ আনস।। 

িুচর 

চৈগত ফেে-সংেয়; স্বপ্ন ক্রনম চিন্ন, 

আচ্ছাদে উনন্মাচে কনরনি র্ত ঘৃণয, 

েঙ্কাকুল চেল্পীপ্রাণ, েঙ্কাকুল কৃষ্টষ্ট, 
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দুচদযনের অন্ধকানর ক্রমে ফখানল দৃষ্টষ্ট। 

েতযা চনল চেল্পীনদর, চেল্প আক্রান্ত, 

ফদেনক র্ারা অস্ত্র োনে, তারা ফতা েয় ভ্রান্ত। 

চৈনদেী-চর িুচরকা ফতানল ফদনের হৃদয়-ৈৃনন্ত 

সংসৃ্কচতর েত্রুনদর ফপনরচি তাই চচেনত। 

চেল্পীনদর রক্তনরানত এনসনি বচতে্র্ 

গুপ্তঘাতী েত্রুনদর কচর ো আজ গণয। 

ভুনলনি র্ারা সভয-পি,সম্মুখীে রু্দ্ধ, 

তানদর আজ চমচলত মুষ্টে করুক শ্বাসরুদ্ধ, 

েেীদ-খুে আগুে জ্বানল, েপি অযুণঃ 

এনদে অচত েীঘ্র েনৈ চৈনদেী-চর েূেয। 

ৈাচঁাৈ ফদে, আমার ফদে, োেনৈা প্রচতপ, 

এ জেতার অন্ধ ফচানখ আেনৈা দৃঢ় লযয। 

ৈাইনর েয় ঘনরও আজ মৃতুয োনল বৈরী, 

এনদনে-জে ৈাচেেী তাই চেনমনে েয় বতরী।। 

জেতার মুনখ ফ ানে চৈদুযৎৈাণী 
কত রু্গ, কত ৈে যানন্তর ফেনে 

             জেতার মুনখ ফ ানে চৈদুযৎৈাণী; 

আকানে ফমনঘর তাড়ােুনড়া চদনক চদনক 

             ৈনের কাোকাচে। 

সেসা ঘুনমর তল্লাে ফিনড় 

             োচন্ত পালাল আজ। 

চদে ও রাক্তত্র েল অচস্থর 

             কাজ, আর শুধু কাজ! 

জেচসংনের যুদ্ধ েখর 

             েনয়নি তীক্ষ্ণ, েনয়নি প্রখর 

             ওনে তার গজযে- 

প্রচতনোধ, প্রচতনোধ! 

োজার োজার েেীদ ও ৈীর 
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স্বনপ্ন চেচৈড় স্মরনণ গভীর 

             ভুচল চে তানদর আত্মচৈসজযে। 

ফোনঁে ফোনঁে কানঁপ প্রচতজ্ঞা দুনৈ যাধঃ 

             কানে ৈানজ শুধু চেকনলর েে্েে্; 

প্রশ্ন েয়নকা পারা ো পারার, 

অতযাচারীর রুদ্ধ কারার 

             ৈার ভাঙা আজ পণ; 

এতচদে ধ’ফর শুনেচি ফকৈল চেকনলর েে্েে্ 

ওরা ৈীর, ওরা আকানে জাগাত েড়, 

ওনদর কাচেেী চৈনদেীর খুনে 

গুচল, ৈন্দকু, ফৈামার আগুনে 

             আনজা ফরামািকর; 

ওনদর স্মৃচতরা চেরায় চেরায় 

             ফক আনি আজনক ওনদর চ রায় 

ফক ভানৈ ওনদর পর? 

ওরা ৈীর, আকানে জাগাত েড়! 

চেরায়, কাজকনম যর  ানঁক 

ওরা চদেরাত আমানদর ডানক 

             ওনদর চ রাৈ কনৈ? 

কনৈ আমানদর ৈােুর প্রতানপ 

ফকাষ্টে মােুনের দুৈ যার চানপ 

             েঙৃ্খল গত েনৈ? 

কনৈ আমানদর প্রাণনকালােনল 

ফকাষ্টে জেতার ফজায়ানরর জনল 

             ফভনস র্ানৈ কারাগার। 

কনৈ েনৈ ওরা দুঃখসাগর পার? 

মোজে ওরা, আমরা ওনদর চচচে; 

ওরা আমানদর রক্ত চদনয়নি, 

ৈদনল দুোনত চেকল চেনয়নি 

             ফগাপনে কনরনি ঋণী। 
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মোজে ওরা, আমরা ওনদর চচচে! 

             ফে খাতক চেনৈ যাধ, 

রক্ত চদনয়ই সৈ ঋণ কনরা ফোধ! 

ফোনো, পৃচিৈীর মােুনেরা ফোনো, 

             ফোনো স্বনদনের ভাই, 

রনক্তর চৈচেময় েয় ফোক 

             আমরা ওনদর চাই।। 

জেরৈ 

পাচখ সৈ কনর রৈ, রাক্তত্র ফেে ফঘােণা ফচৌচদনক, 

ফভানরর কাকচল শুচে; অন্ধকার েনয় আনস চ নক, 

আমার ঘনরও রুদ্ধ অন্ধকার, ষ্পস্ট েয় আনলা, 

পাচখরা ফভানরর ৈাতযা অকস্মাৎ আমানক ফোোনলা। 

স্বপ্ন ফভনঙ ফজনগ উষ্টে, অন্ধকানর খাড়া কচর কাে- 

পাচখনদর মাতামাচত, শুচে মুখচরত ঐকতাে; 

আজ এই রাক্তত্রনেনে ৈাইনর পাচখর কলরনৈ 

রুদ্ধ ঘনর ৈ’ফস ভাচৈ, েয়নতা চকিু ৈা শুরু েনৈ, 

েয়নতা এখচে ফকানো মুক্তক্তদূত দুরন্ত রাখাল, 

মুক্তক্তর অৈাদ মানে চেনয় র্ানৈ জেতার পাল; 

স্বনপ্নর কুসুমকচল েয়নতা ৈা  ুনেনি কােনে, 

আচম চক খৈর রাচখ? আচম ৈদ্ধ িাচক গৃেনকানণ, 

চেৈ যাচসত মে চচরকাল অন্ধকানর ৈাসা, 

তাইনতা মুক্তক্তর স্বপ্ন আমানদর চেতান্ত দুরাো। 
 

জে-পাচখনদর কনে তৈুও আনলার অভযি যো. 

চদনক চদনক প্রচতচদে অচৈশ্রান্ত শুধু র্ায় ফোো; 

এরা ফতা েগণয জাচে, তুচ্ছ ৈনল ক’ফর িাচক ঘৃণা, 

আনলার খৈর এরা চক ক’ফর ফর্ পায় তা জাচে ো। 

এনদর চমচলত সুনর ফকে ফর্ে ৈুক ওনে দুনল, 

অকস্মাৎ পূৈ যচদনক মনের জাোলা চদই খুনলঃ 
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েোৎ ৈন্দর িাড়া ৈাচঁে ৈুক্তে ৈাজায় জাোজ, 

চচকনত আমার মনে চৈদুযৎ চৈদীণ য েয় আজ। 

অদূনর েোৎ ৈানজ কারখাোর পিজেযধ্বচে, 

ফদচখ দনল দনল ফলাক ঘুম ফভনঙ িুেনি তখচে, 

মনে েয়, র্চদ ৈানজ মুক্তক্ত-কারখাোর তীব্র োখঁ 

তনৈ চক েনৈ ো জমা ফসখানে জেতা লানখ লাখ? 

জে-পাচখনদর গানে মুখচরত েনৈ চক আকাে? 

– ভানৈ চেৈ যাচসত মে, চচরকাল অন্ধকানর ৈাস। 

পচখনদর মাতামাচত; ৈুক্তে মুক্তক্ত েয় অসম্ভৈ, 

র্চদও ওনে চে সূর্ য, তৈু আজ শুচে জেরৈ।। 

চদক্প্রানন্ত 

ভাঙে ফেপিয পৃচিৈীনত; 

অদৃেয কানলর েত্রু প্রচ্ছন্ন ফজায়ানর, 

অনেক চৈপন্ন জীৈ যচয়ষু্ণ ফখায়ঁানড় 

উন্মুখ চেঃনেনে ফকনড় চেনত, 

দুগ যম চৈেণ্ণ ফেে েীনত। 
 

ৈীভৎস প্রানণর ফকানে ফকানে 

চেঃেনব্দ ধ্বংনসর ৈীজ চেচদযষ্ট আয়ুনত 

পনেনি আদঁার রানত্র- প্রনতযক স্নায়ুনত;- 

ফগাপনে েযত্র ফগনি খনস 

আরক্তক্তম আচদম প্রনদানে।। 
 

চদনের েীলাভ ফেে আনলা 

জাোল আসন্ন রাক্তত্র দুল যযয সংনকনত। 

অনেক কানস্তর েব্দ চেঃস্ব ধানেনযনত 

ফসই রানত্র োওয়ায় চমলাল; 

চদক্প্রানন্ত সূর্ য চমকাল।। 
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চদেৈদনলর পালা 
আর এক রু্দ্ধ ফেে, 

পৃচিৈীনত তৈু চকিু ক্তজজ্ঞাসা উন্মুখ। 

উোম োনকর েনব্দ 

ফস প্রনশ্নর উত্তর ফকািায়? 

চৈজয়ী চৈনশ্বর ফচাখ মুনদ আনস, 

োনম এক ক্লাচন্তর জড়তা। 

রক্তাক্ত প্রান্তর তার অদৃেয দুোনত 

োড়া ফদয় পৃচিৈীনক, 

ফস প্রনশ্নর উত্তর ফকািায়? 

তুোরখচচত মানে, 

ফেনি, েূনেয, অরনণয, পৈ যনত 

অচস্থর ৈাতাস ফঘানর দুনৈ যাধয ধাধঁায়, 

ভাঙা কামানের মুনখ 

ধ্বংসসূ্তনপ উৎকীণ য ক্তজজ্ঞাসাঃ 

ফকািায় ফস প্রনশ্নর উত্তর? 

চদচিজয়ী দুঃোসে! 

ৈেু দীঘ য দীঘ যতর চদে 

তুচম আি দৃঢ় চসংোসনে সমাসীে, 

োনত চেনসনৈর খাতা 

উন্মুখর এই পৃচিৈীঃ 

আজ তার ফোধ কনরা ঋণ। 

অনেক চেনয়ি রক্ত, চদনয়ি অনেক অতযাচার, 

আজ ফোক ফতামার চৈচার। 

তুচম ভাৈ, তুচম শুধু চেনত পার প্রাণ, 

ফতামার সোয় আনি চেে্েুর কামাে; 

জানো োচক আমানদরও উষ্ণ ৈুক, রক্ত গাঢ় লাল, 

ফপিনে রনয়নি চৈশ্ব, ইচঙ্গত চদনয়নি মোকাল, 

স্পীনডাচমোনরর মনতা আমানদর হৃৎচপণ্ড উোম, 
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প্রানণ গচতনৈগ আনে, ফিনয় ফ নল জেপদ-গ্রাম, 

ৈুনেচি সৈাই আমরা আমানদর কী দুঃখ চেঃসীম, 

ফদখ ঘনর ঘনর আজ ফজনগ ওনে এক এক ভীম। 

তৈুও ফর্ তুচম আনজা চসংোসনে আি 

ফস ফকৈল আমানদর চৈরাে মায়। 

এখানে অরণয স্তব্ধ, প্রতীযা-উৎকীর্ণ চাচরচদক, 

গঙ্গায় প্লাৈে ফেই, চেমালয় বধনর্ যর প্রতীক; 

এ সুনর্ানগ খুনল দাও কূ্রর োসনের প্রদে যেী, 

আমরা প্রের শুধু গচে। 

পৃচিৈীনত রু্দ্ধ ফেে, ৈন্ধ বসচেনকর রক্ত োলাঃ 

ফভনৈি ফতামার জয়, ফতামার প্রাপয এ জয়মালা; 

জানো ো এখানে রু্দ্ধ-শুরু চদেৈদনলর পালা।। 
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ফদওয়ালী 
(ভূনপন্দ্রোি ভোচার্ য-ফক) 

 

ফতার ফসই ইংনরজীনত ফদওয়ালীর শুনভচ্ছা কামো 

ফপনয়চি, তৈুও আচম চেরুৎসানে আজ অেযমো, 

আমার ফেইনকা সুখ, দীপাচন্বতা লানগ চেরুৎসৈ, 

রনক্তর কুয়াো ফচানখ, স্বনপ্ন ফদচখ েৈ আর েৈ। 

এখানে শুনয়ই আচম কানে শুচে আতযোদ খাচল, 

মুমূেু য কলকাতা কানঁদ, কানঁদ োকা, কানঁদ ফোয়াখালী, 

সভযতানক চপনে ফ নল সাম্রাজয িড়ায় ৈৈ যরতঃ 

এমে দুঃসে চদনে ৈযি য লানগ শুনভচ্ছার কিা; 

তৈু ফতার রঙচনঙ সুমধুর চচষ্টের জৈানৈ 

চকিু আজ ৈলা চাই, েইনল ফর্ প্রানণর অভানৈ 

পৃচিৈী শুচকনয় র্ানৈ, ফভনস র্ানৈ রনক্তর প্লাৈনে। 

র্চদও সৈ যদা ফতার শুভ আচম চাই মনে মনে, 

তৈুও েতুে ক’ফর আজ চাই ফতার োচন্তসুখ, 

মনের আধঁানর ফতার েত েত প্রদীপ জ্বলুক, 

এ দুনর্ যাগ ফকনে র্ানৈ, রাত আর কতযণ িানক? 

আৈার সৈাই চমলনৈ প্রতযাসন্ন চৈপ্লনৈর ডানক, 

আমার ঐশ্বর্ য ফেই, ফেই রঙ, ফেই ফরােোই- 

শুধু মাত্র িন্দ আনি, তাই চদনয় শুনভচ্ছা পাোই।। 
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চেভৃত 

অচেক্তশ্চত পৃচিৈীনত অরনণযর  ুল 

রনচ ফগল ভুল; 

তারা ফতা জােত র্ারা পরম ঈশ্বর 

তানদর চৈচভন্ন েয় স্তর, 

অেন্তর 

তারাই তানদর সৃষ্টষ্টনত 

অেি যক পৃিক দৃষ্টষ্টনত 

একই কারুকানর্ য চেয়চমত 

উত্তপ্ত গচলত 

ধাতুনদর পচরচয় চদত। 

ফেে অধযায় এল অকস্মাৎ। 

তখে প্রমত্ত প্রচতঘাত 

ফশ্রয় ফমনে চেল ইচতোস, 

অকনল্পয় পচরোস 

সুদূর চদগন্তনকানণ সকরুণ চৈলাল চেঃশ্বাস। 
 

ফর্খানে চেনমর রাজয চিল, 

ফর্খানে প্রচ্ছন্ন চিল পশুর চমচিলও 

ফসখানেও ধানের মঞ্জরী 

প্রানণর উত্তানপ ফ ানে, চৈক্তচ্ছন্ন েৈ যরী; 

সূর্ য-সেচরী! 

তাই চেতযৈুভুচযত মে 

চচরন্তে 

ফলানভর চেে্েুর োত ৈাড়াল ফচৌচদনক 

পৃচিৈীনক 

একাগ্রতায় চেনলা চলনখ। 

সেসা প্রকম্পম্পত সুেুপ্ত সত্তায় 

কষ্টেে আঘাত লানগ সুচেরাপত্তায়। 

ৈযি য েল গুপ্ত পচরপাক, 
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চৈ ল চীৎকার ফতানল ৈুভুযার কাক 

–পৃচিৈী চৈস্মনয় েতৈাক।। 
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চেভৃত ২ 

চৈেণ্ণ রাত, প্রসন্ন চদে আনো 

আজ মরনণর অন্ধ অচেরায়, 

ফস অন্ধতায় সূনর্ যর আনলা োনো, 

ফশ্বত স্বনপ্নর ফঘানর ফর্ মৃতপ্রায়। 

চেভৃত-জীৈে-পচরচর্ যায় কানে 

ফর্ চদনের, আজ ফসখানে প্রৈল ৈন্দ্ব। 

চেরন্ন ফপ্রম ফ নর চেজযে োনে, 

অচল চরণ ললানের চেৈ যন্ধ? 

জীৈে মরনণ প্রানণর গভীনর ফদালা 

কাল রানত চিল চেেীি কুসুমগন্ধী, 

আজ সূনর্ যর আনলায় পিনক ফভালা 

মনে েয় ভীরু মনের দুরচভসচন্ধ।। 
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পচঁচনে বৈোনখর উনেনে 

আমার প্রাি যো ফোনো পচঁচনে বৈোখ, 

আর একৈার তুচম জন্ম দাও রৈীন্দ্রোনির। 

োতাোয় স্তব্ধ ৈাকয; ভাো চাই আমরা চেৈ যাক, 

পাোৈ বমত্রীর ৈাণী সারা পৃচিৈীনক জাচে ফ র। 

রৈীন্দ্রোনির কনে আমানদর ভাো র্ানৈ ফোো 

ফভনঙ র্ানৈ রুদ্ধশ্বাস চেরুদযম সুদীঘ য ফমৌেতা, 

আমানদর দুঃখসুনখ ৈযক্ত েনৈ প্রনতযক রচো। 

পীড়নের প্রচতৈানদ উচ্চাচরত েনৈ সৈ কিা। 
 

আচম চদৈযচনয ফদচখ অোগত ফস রৈীন্দ্রোি; 

দসুযতায় দৃপ্তকে (চৈগত চদনের) 

বধনর্ যর ৈাধঁে র্ার ভানঙ দুঃোসনের আঘাত, 

র্ন্ত্রণায় রুদ্ধৈাক, ফর্ র্ন্ত্রণা সোয়েীনের। 

চৈগত দুচভযনয র্ার উনত্তক্তজত চতক্ত তীব্র ভাো 

মৃতুযনত ৈযচিত আর ফলানভর চৈরুনদ্ধ খরদার, 

ধ্বংনসর প্রান্তনর ৈনস আনে দৃঢ় অোেত আো; 

তারঁ জন্ম অচেৈার্ য, তানঁক চ নর পাৈই আৈার। 

রৈীন্দ্রোনির ফসই ভুনল র্াওয়া ৈাণী 

                                     অকস্মাৎ কনর কাোকাচে; 

‘দামামা ঐ ৈানজ, চদে ৈদনলর পালা 

                                     এ েনড়া রু্নগর মানে’। 

চেষ্কম্প গানির পাতা, রুদ্ধশ্বাস অচগ্নগভয চদে, 

চৈষ্ফাচরত দৃষ্টষ্ট ফমনল এ আকাে, গচতরুদ্ধ রায়ু ; 

আচৈশ্ব ক্তজজ্ঞাসা এক ফচানখ মুনখ িড়ায় রষ্টঙে 

সংেয় স্পক্তন্দত স্বপ্ন, ভীত আো উচ্চারণেীে 

ফমনল ো উত্তর ফকানো, সমসযায় উনত্তক্তজত স্নায়ু। 

ইচতোস ফমাড় ফ নর পদতনল চৈধ্বস্ত ৈাচল যে , 

পক্তশ্চম সীমানন্ত োচন্ত, দীঘ য েয় পৃচিৈীর আয়ু, 

চদনক চদনক জয়ধ্বচে, কানঁপ চদে রক্তাক্ত আভায়। 
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রামরাৈনণর রু্নদ্ধ চৈযত এ ভারতজোয়ু 

মৃতপ্রায়, রু্দ্ধােত, পীড়নে-দুচভযনয ফমৌেমূক। 

পূৈ যািল দীপ্ত ক’ফর চৈশ্বজে-সমৃদ্ধ সভায় 

রৈীন্দ্রোনির ৈাণী তার দাচৈ ফঘােণা করুক। 

এৈানর েতুে রূনপ ফদখা চদক রৈীন্দ্রোকুর 

চৈপ্লনৈর স্বপ্ন ফচানখ কনে গণ-সংগীনতর সুর; 

জেতার পানে পানে উজ্জ্বল পতাকা চেনয় োনত 

চলুক চেন্দানক ফেনল গ্লাচে মুনি আঘানত আঘানত। 

র্চদও ফস অোগত, তৈু ফর্ে শুচে তার ডাক। 

আমানদরই মানে তানক জন্ম দাও পচঁচনে বৈোখ।। 
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পচরখা 
স্বচ্ছ রাক্তত্র এনেনি প্লাৈে, উষ্ণ চেচৈড় 

ধুচলদাপনের মরুচ্ছায়ায় ঘোয় েীল। 

ক্লান্ত ৈুনকর হৃৎস্পন্দে ক্রনমই ধীর 

েনয় আনস তাই ফেে সম্বল ফতানলা পাচঁচল। 

যণভঙু্গর জীৈনের এই চেচৈ যনরাধ 

েতাো চেনয়ই চেতয ফতামার দাদে ফোধ? 

 

শ্রান্ত ফদে চক ভীরু ফৈদোর অন্ধকূনপ 

ডুনৈ ফর্নত কানঁদ মুক্তক্ত মায়ায় ইতস্তত; 

কত চেখণ্ডী জন্ম চেনয়নি েূতে রূনপ? 

দুঃস্বনপ্নর প্রায়ক্তশ্চত্ত ফচানরর মনতা। 

মৃত ইচতোস অশুচচ ঘুচায়  ল্গু-স্নানে; 

গন্ধচৈধুর রুচধর তৈুও ফজায়ার আনে। 
 

পিচৈভ্রম েনয়নি এৈার, আসন্ন ফমঘ। 

চনল কযারাভাে ধূসর আধঁানর অন্ধগচত, 

সরীসৃনপর পি চলা শুরু প্রমত্ত ফৈগ 

জীৈন্ত প্রাণ, চৈৈণ য ফচানখ অসম্মচত। 

অরণয মানে দাৈদাে চকিু র্ায় ো ফরনখ। 

মেনক ৈাচঁাও চৈপন্ন এই মৃতুয ফিনক। 
 

সঙ্গীচৈেচে দুজযয় এই পচরভ্রমণ 

রক্তনেোয় এনেনি ফকৈলই সুখাস্বাদ, 

এইৈানর কনরা ফমরুদুগ যম পচরখা খেে 

ৈাইনর চলুক অর্িা অধীর মুক্তক্তৈাদ। 

দুগ যম পনি র্াত্রী সওয়ার ভ্রাচন্তচৈেীে 

 ুচরনয় এনসনি তন্দ্রাচেেুম ঘুমন্ত চদে। 
 

পালানৈ ৈনু্ধ? চপিনে ফতামার ধূমন্ত েড় 

পি চেজযে, রাক্তত্র চৈিানো অন্ধকানর। 
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চনলা, আনরা দূনর? যুচদত মরণ চেরন্তর, 

পুরনো পৃচিৈী ফজনগনি আৈার মৃতুযপানর, 

অনেতুক তাই েয়চে ফতামার পচরখা খেে, 

ফিনম আনস আজ চৈড়ম্বোয় শ্রান্ত চরণ। 
 

মরনণর আজ সচপ যল গচত ৈক্রৈচধর- 

চপিনে েষ্টেকা, সামনে মৃতুয রক্তনলালুপ। 

ৈারুনদর দুম কানলা িায়া আনে, – চতক্ত রুচধর ; 

পৃচিৈী এখনো চেজযে েয়- জ্বলন্ত ধূপ। 

বেঃেনব্দযর তীনর তীনর আজ প্রতীযানত 

সের প্রাণ ৈনস আনি চঘনর অস্ত্র োনত।। 

  



 ঘুমনেই 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
8

 

পচরচেষ্ট 
অনেক উল্কার ফরাত ৈনয়চিল েোৎ প্রতুযনে. 

চৈচের তারার ফৈ পল্লচৈত ফমঘ 

িঁুনয়চিল রক্তিেুকু প্রিম আনৈনগ। 

অকস্মাৎ কম্পমাে অেরীরী চদে, 

রনক্তর ৈাসরঘনর চৈৈণ য মৃতুযর ৈীজ 

িড়াল আসন্ন রাজপনি। 

তৈু স্বপ্ন েয়ঃ 

ফগাদূলীর প্রতযে িায়ায় 

ফগাপে স্বার সৃষ্টষ্ট কচুযত গ্রে-উপৈনেঃ 

চদগনন্তর চেশ্চল আভাস। 

ভস্মীভূত িোেক্রন্দনে, 

রক্তক্তম আকােচচহ্ন সনৈনগ প্রস্থাে কনর 

রূ্ি ৈযঞ্জোয়। 

চেচেদ্ধ কল্পোগুচল ৈন্ধযা তৈু 

অলনযয প্রসৈ কনর অৈযক্ত র্ন্ত্রণা, 

প্রিম ফর্ৌৈে তার রক্তময় চরক্ত জয়েীকা 

স্তচম্ভত জীৈে েনত চেঃনেনে চেক্তশ্চহ্ন ক’ফর চদল। 

তারপরঃ 

প্রাচন্তক র্াত্রায় 

অতৃপ্ত রাক্তত্রর স্বাদ, 

ৈাসর ের্যায় 

অসমৃ্বত দীঘ যশ্বাস 

চৈস্মরণী সুরাপানে চেতয চেমম্পিত 

স্বগত জাহ্নৈীজনল। 

তৃষ্ণাতয কঙ্কাল 

অতীত অমৃত পানে দৃষ্টষ্ট োনে কত! 

সৈ যগ্রাসী প্রলুব্ধ চচতার অপৈানদ 

সভনয় সন্ধাে কনর ইচতৈৃত্ত দগ্ধপ্রায় মনে। 
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ফপ্রতাত্মার প্রচতচৈম্ব ৈাধ যনকযর প্রকম্পনে লীে, 

অেুৈ যর জীৈনের সূনর্ যাদয়ঃ 

ভস্মনেে চচতা। 

কুজ্ঝষ্টেকা মূি যা ফগল আনলাক-সম্পানত, 

ৈাসো-উদ্গ্রীৈ চচন্তা 

উন্মুখ ধ্বংনসর আতযোনদ। 
 

সরীসৃপ ৈেযা ফর্ে জড়তার চস্থর প্রচতৈাদ, 

মােচৈক অচভর্ানে চেক্তশ্চন্ত উষ্ণীে! 

প্রচ্ছন্ন অগ্নুযৎপানত সংজ্ঞােীে ফমরুদণ্ড-চদে 

চেতান্ত ভঙু্গর, তাই উদযত সৃষ্টষ্টর ত্রানস কানঁপঃ 

পণভানর জজযচরত পানিয় সংগ্রাম, 

চচকত েচরণদৃষ্টষ্ট অভুক্ত মনের পুষ্টষ্টকরঃ 

অোসক্ত বচতনেযর অস্থায়ী প্রয়াণ। 

অিৈা বদৈাৎ ফকাে বেৈ যযক্তক্তক আোর চেঃশ্বাস 

েগণয অঙ্গারতনল খুনঁজনি অচন্তম। 

রুদ্ধশ্বাস ৈসনন্তর আচদম প্রকাে, 

চৈপ্রলব্ধ জেতার কুষ্টেল চৈোক্ত প্রচতৈানদ 

প্রতযে লাচিত স্বপ্ন, 

স্পচধ যত আঘাত! 

সুেুপ্ত প্রনকাষ্ঠতনল তন্দ্রােীে বৈতাচারী ের 

চেনজনর চৈেষ্ট কনর উৎসাচরত ধূনম, 

অদ্ভুত ৈযাচধর চেমিায়া 

দীণ য কনর চের্ যাচতত শুদ্ধ কল্পোনক ; 

সদযমৃত-পৃচিৈীর মােুনের মনতা 

প্রনতযক মােৈমনে একই উত্তাপ অৈসানদ। 

তৈুও োদূযল-মে অন্ধকানর সন্ধযার চমচিনল 

প্রিম চৈস্ময়দৃষ্টষ্ট ফমনল ধনর চৈোক্ত চৈশ্বানস। 

ৈচহ্নমাে তপ্তচেখা উনন্মচেত প্রিম স্পধ যায়- 

চৈেকেযা পৃচিৈীর চক্রানন্ত চৈহ্বল 
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উপচস্থত প্রেরী সভযতা। 

ধূসর অচগ্নর চপণ্ডঃ উত্তাপচৈেীে 

ক্তস্তচমত মত্ততাগুচল স্তব্ধ েীোচরকা, 

মৃচত্তকার ধাত্রী অৈনেনে।। 
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চপ্রয়তমাস ু

সীমানন্ত আজ আচম প্রেরী। 

অনেক রক্তাক্ত পি অচতক্রম ক’ফর 

আজ এখানে এনস িমনক দাচড়নয়চি- 

স্বনদনের সীমাোয়। 

দূসর চতউচেচসয়া ফিনক চস্নগ্ধ ইতালী, 

চস্নগ্ধ ইতালী ফিনক িুনে ফগচি চৈপ্লৈী ফ্রানে 

েযত্রচেয়চন্ত্রত চেয়চতর মনতা 

দুচে যৈার, অপরােত রাইন ল োনত; 

– ফ্রাে ফিনক প্রচতনৈেী ৈাম যানতও। 
 

আজ ফদনে আমার বসচেনকর কড়া ফপাোক, 

োনত এখনো দুজযয় রাইন ল, 

রনক্ত রনক্ত তরচঙ্গত জনয়র আর েক্তক্তর দুৈ যে দম্ভ, 

আজ এখে সীমানন্তর প্রেরী আচম। 

আজ েীল আকাে আমানক পাষ্টেনয়নি চেমন্ত্রণ, 

স্বনদনের োওয়া ৈনয় এনেনি অেুনরাধ, 

ফচানখর সামনে খুনল ধনরনি সৈুজ চচষ্টেঃ 

চকিুনতই ৈুক্তে ো কী ক’ফর এড়াৈ তানক? 

কী ক’ফর এড়াৈ এই বসচেনকর কড়া ফপাোক? 

রু্দ্ধ ফেে। মানে মানে প্রসাচরত োচন্ত, 

ফচানখ এনস লাগনি তারই েীতল োওয়া, 

প্রচত মুেনূত য শ্লি েনয় আনস োনতর রাইন ল, 

গা ফিনক খনস পড়নত চায় এই কড়া ফপাোক, 

রানত্র চাদঁ ওনেঃ আমার ফচানখ ঘুম ফেই। 
 

ফতামানক ফভনৈচি কতচদে, 

কত েত্রুর পদনযপ ফোোর প্রতীযার অৈসনর, 

কত ফগালা  াোর মুেনূত য। 

কতৈার অৈাধয েনয়নি মে, রু্দ্ধজনয়র  ানঁক  ানঁক 



 ঘুমনেই 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
2

 

কতৈার হৃদয় জ্বনলনি অেুনোচোর অঙ্গানর 

ফতামার আর ফতামানদর ভাৈোয়। 

ফতামানক ফ নল এনসচি দাচরনরযর মনধয 

িঁুনড় চদনয়চি দুচভযনযর আগুনে, 

েনড় আর ৈেযায়, মারী আর মড়নকর দুঃসে আঘানত 

ৈাৈ ৈার চৈপন্ন েনয়নি ফতামানদর অক্তস্তত্ব। 

আর আচম িুনে ফগচি এক রু্দ্ধনযত্র ফিনক আর এক রু্দ্ধনযত্র। 

জাচে ো আনজা, আি চক ফেই, 

দুচভযনয  াকঁা আর ৈেযায় তচলনয় ফগনি চকো চভনে 

জাচে ো তাও। 
 

তৈু চলখচি ফতামানক আজঃ চলখচি আত্মম্ভর আোয় 

ঘনর ফ রার সময় এনস ফগনি। 

জাচে, আমার জনেয ফকউ প্রতীযা ক’ফর ফেই 

মালায় আর পতাকায়, প্রদীনপ আর মঙ্গলঘনে; 

জাচে, সম্বধ যো রেনৈ ো ফলাক মুনখ, 

চমচলত খুচসনত চমলনৈ ো ৈীরনত্বর পুরস্কার। 

তৈু, একষ্টে হৃদয় ফেনচ উেনৈ আমার আচৈভযানৈ 

ফস ফতামার হৃদয়। 

রু্দ্ধ চাই ো আর, রু্দ্ধ ফতা ফিনম ফগনি; 

পদাপ যণ করনত চায় ো মে ইনন্দানেচেয়ায় 

আর সামনে েয়, 

এৈার ফপিনে ফ রার পালা। 
 

পনরর জনেয রু্দ্ধ কনরচি অনেক, 

এৈার রু্দ্ধ ফতামার আর আমার জনেয। 

প্রশ্ন কনরা র্চদ এত রু্দ্ধ ক’ফর ফপলাম কী? উত্তর তার- 

চতউচেচসয়ায় ফপনয়চি জয়, 

ইতালীনত জেগনণর ৈনু্ধত্ব, 

ফ্রানে ফপনয়চি মুক্তক্তর মন্ত্র; 

আর চেষ্কণ্টক ৈাম যায় ফপলাম ঘনর ফ রার তাগাদা। 
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আচম ফর্ে ফসই ৈাচতওয়ালা, 

ফস সন্ধযায় রাজপনি-পনি ৈাচত জ্বাচলনয় ফ নর 

অিচ চেনজর ঘনর ফেই র্ার ৈাচত জ্বালার সামি যয, 

চেনজর ঘনরই জনম িানক দুঃসে অন্ধকার।। 
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চৈনযাভ 

দৃঢ় সনতযর চদনত েনৈ খাষঁ্টে দাম, 

ফে স্বনদে, ফ র ফসই কিা জােলাম। 

জানে ো ফতা ফকউ পৃচিৈী উেনি ফকঁনপ 

ধনরনি চমিযা সনতযর েঁুষ্টে ফচনপ, 

কখনো ফকউ চক ভূচমকনম্পর আনগ 

োনত োখঁ ফেয়, েোৎ সৈাই জানগ? 

র্ারা আজ এত চমিযার দায়ভাগী, 

আজনক তানদর ঘৃণার কামাে দাচগ। 

ইচতোস, জাচে েীরৈ সাযী তুচম, 

আমরা ফচনয়চি স্বাধীে স্বনদেভূচম, 

অনেনক চৈরূপ, কানে ফদয় োত চাপা, 

তানতই চক েয় আসল েকল মাপা? 

চৈনরােী মে! আজনক ক’ফরা ো মাো, 

ফদৈ ফপ্রম আর পাৈ কলসীর কণা, 

ফদৈ, প্রাণ ফদৈ মুক্তক্তর ফকালােনল, 

জীে্ ডাকয, র্ীশু, ফসানক্রাষ্টেনসর দনল। 

কুয়াো কােনি, কােনৈ আজ চক কাল, 

ধুনয় ধুনয় র্ানৈ কুৎসার জঞ্জাল, 

ততচদনে প্রাণ ফদৈ েত্রুর োনত 

মুক্তক্তর  ুল  ুেনৈ ফস সংঘানত। 

ইচতোস! ফেই অমরনত্বর ফলাভ, 

আজ ফরনখ র্াই আজনকর চৈনযাভ।। 
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চৈনরানের গাে 

ফৈনজ উেল চক সমনয়র ঘচড়? 

এনসা তনৈ আজ চৈনরাে কচর, 

আমরা সৈাই ফর্ র্ার প্রেরী 

                         উেুক ডাক। 
 

উেুক তু াে মাষ্টেনত পাোনড় 

জ্বলুক আগুে গচরনৈর োনড় 

ফকাষ্টে করাঘাত ফপৌৌঁনিাক ৈানর 

                         ভীরুরা িাক। 
 

মােনৈা ো ৈাধা, মােনৈা ো যচত, 

ফচানখ রু্নদ্ধর দৃঢ় সম্মচত 

রুখনৈ ফক আর এ অগ্রগচত, 

                         সাধয কার? 

 

রুষ্টে ফদনৈ োনকা? ফদনৈ ো অন্ন? 

এ লড়াইনয় তুচম েও প্রসন্ন? 

ফচাখ-রাঙাচেনক কচর ো গণ্র্ 

                         ধাচর ো ধার। 
 

খযাচতর মুনখনত পদাঘাত কচর, 

গচড়, আমরা ফর্ চৈনরাে গচড়, 

চিঁচড় দুোনতর েঙৃ্খলদচড়, 

                         মৃতুযপণ। 
 

চদক ফিনক চদনক চৈনরাে ফিানে, 

ৈনস িাকৈার ফৈলা ফেই ফমানে, 

রনক্ত রনক্ত লাল েনয় ওনে 

                         পূৈ যনকাণ। 
 

চিঁচড়, ফগালাচমর দচললনক চিঁচড়, 
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ফৈপনরায়ানদর দনল চগনয় চভচড় 

খুকঁ্তজ ফকােখানে স্বনগ যর চসঁচড়, 

                         ফকািায় প্রাণ! 
 

ফদখৈ, ওপানর আনজা আনি কারা, 

খসাৈ আঘানত আকানের তারা, 

সারা দুচেয়ানক ফদৈ ফেে োড়া, 

                         িড়াৈ দাে। 

জাচে রনক্তর ফপিনে ডাকনৈ সুনখর ৈাে।। 
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বৈেম্পায়ে 

আকানের খাপিাড়া ক্রন্দে 

োই আর আোনঢ়র ফখলো। 

চেতয ফর্ পাণ্ডুর জড়তা 

সিীোরা পচিনকর সিয়। 
 

রনক্তর ৈুকভরা চেঃশ্বাস, 

আধঁানরর ৈুক াো চীৎকার- 

এই চেনয় ফমনত আচি আমরা 

কাজ ফেই চেসানৈর খাতানত। 
 

চমলাল চদনের ফকানো িায়ানত 

চপপাসায় আর কূল পাই ো; 

োরানো স্মৃচতর মৃদ ুগনন্ধ 

প্রাণ কভু েয় োনকা চিল। 
 

মানে মানে অোেতূ আহ্বাে 

আনে কই আনলয়ার চৈত্ত? 

েেনরর জমকানলা খৈনর 

োক্তজরা খাতাো িানক েূেয। 

আেমনে জাো পি চলনত 

পাই োনকা মাদনকর গন্ধ! 

রাক্তত্রচদনের দাৈা চানলনত 

আমানদর মে ফকে উষ্ণ? 

 

িোেঘানেনত ৈ’ কখনো 

ফদচখ োই মরীচচকা সেসা, 

তাই ৈুক্তে চচরকাল আধঁানর 

আমরাই ফদচখ শুধু স্বপ্ন! 

ৈার ৈার কায়ােীে িায়ানর 

ধনরচিেু ৈােুপানে জচড়নয়, 
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তাই আজ বগচরক মাষ্টেনত 

রচঙ্গে ৈসে কচর শুদ্ধ।। 
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মচণপুর 

এ আকাে, এ চদগন্ত, এই মাে, স্বনপ্নর সৈুজ ফিায়ঁা মাষ্টে, 

সের ৈির ধ’ফর এনস আচম জাচে পচরপাষ্টে, 

জাচে এ আমার ফদে অজর ঐচতেয চদনয় ফঘরা, 

এখানে আমার রনক্ত ফৈঁনচ আনি পূৈ যপুরুনেরা। 

র্চদও দচলত ফদে, তৈু মুক্তক্ত কিা কয় কানে, 

রু্গ রু্গ আমরা ফর্ ফৈঁনচ িাচক পতনে উত্থানে! 

ফর্ চােী ফকনেনি ধে, এ মাষ্টেনত চেনয়নি কৈর, 

এখনো আমার মনধয ফভনস আনস তানদর খৈর। 

অদৃেয তানদর স্বনপ্নর সমাচ্ছন্ন এনদনের ধূচল, 

মাষ্টেনত তানদর স্পে য, তানদর ফকমে ক’ফর ভুচল? 

আমার সম্মুনখ ফযত, এ প্রান্তনর উদয়স্ত খাষ্টে, 

ভালৈাচস এ চদগন্ত, স্বনপ্নর সৈুজ ফিায়ঁা মাষ্টে। 

এখানে রনক্তর দাগ ফরনখ ফগনি ফচচঙ্গস, বতমুর, 

ফস চচহ্নও মুনি চদল কত উদ্বচ্চঃশ্রৈানদর খুর। 

কত রু্দ্ধ েনয় ফগনি, কত রাজয েনয়নি উজাড়, 

উৈ যর কনরনি মাষ্টে কত চদচিজয়ীর োড়। 

তৈুও অনজয় এই েতাব্দীগ্রচিত চেন্দসু্থাে, 

এরই মনধয আমানদর চৈকচেত স্বনপ্নর সন্ধাে। 

আজন্ম ফদনখচি আচম অদ্ভুত েতুে এক ফচানখ, 

আমার চৈোল ফদে আসমুর ভারতৈে যনক। 

এ ধুনলায় প্রচতনরাধ, এ োওয়ায় ঘুচণ যত চাৈুক, 

এখানে চেক্তশ্চহ্ন েল কত েত গনৈ যাদ্ধত ৈুক। 

এ মাষ্টের জনেয প্রাণ চদনয়চি ফতা কত রু্গ ধ’ফর 

ফরনখচি মাষ্টের মাে কতৈার কত রু্দ্ধ ক’ফর। 

আজনক র্খে এই চদক্প্রানন্ত ওনে রক্ত-েড়, 

ফকামল মাষ্টেনত রানখ েত্রু তার পানয়র স্বাক্ের, 

তখে চীৎকার ক’ রক্ত ৈ’ ওনে ‘চধক্ চধক্, 

এখনো চদল ো ফদখা ফদনে ফদনে চেভযয় বসচেক! 
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দাসনত্বর িদ্মনৈে দীণ য ক’ফর উনন্মাচচত ফোক 

একৈার চৈশ্বরূপ- উোম, ফে অচধোয়ক!’ 

এচদনক উৎকণ য চদে, মচণপুর, কানঁপ মচণপরু 

বচনত্রর োওয়ায় ক্লান্ত, উৎকোয় অচস্থর দুপুর- 

কনৈ ফদখা ফদনৈ, কনৈ প্রতীচযত ফসই শুভযণ 

িড়ানৈ ঐশ্বর্ য পনি জেতার দুরন্ত ফর্ৌৈে? 

দুচভযযপীচড়ত ফদনে অতচকযনত েত্রু তার পদচচহ্ন রানখ- 

এখনো েত্রু যমা? েত্রু চক কনরনি যমা 

                                  চৈধ্বস্ত ৈাংলানক? 

আজনকর এ মুেনূত য অৈসন্ন িোেস্তব্ধতা, 

ফকে তাই মনে মনে আচম প্রশ্ন কচর ফসই কিা। 

তুচম চক যুচদত ৈনু্ধ? তুচম চক ৈযাচধনত জনরাজনরা? 

তা ফোক , তৈুও তুচম আর এক মৃতুযনক ফরাধ কনরা। 

ৈসন্ত লাগুক আজ আনন্দাচলত প্রানণর োখায়, 

আজনক আসুক ফৈগ এ চেশ্চল রনির চাকায়, 

এ মাষ্টে উত্তপ্ত ফোক, এ চদগনন্ত আসুক বৈোখ, 

যুদার আগুনে আজ েত্রুরা চেক্তশ্চহ্ন েনয় র্াক। 

েত্রুরা চেনয়নি আজ চৈতীয় মৃতুযর িদ্মনৈে, 

তৈু ফকে চেরুত্তর প্রানণর প্রাচুনর্ য ভরা ফদে? 

এনদনে কৃেক আনি, এনদনে মজরু আনি জাচে, 

এনদনে চৈপ্লৈী আনি, জেরানজয মুক্তক্তর সন্ধােী। 

দাসনত্বর ধুনলা ফেনড় তারা আজ আহ্বাে পাোক 

ফঘােণা করুক তারা এ মাষ্টেনত আসন্ন বৈোখ। 

তাই এই অৈরুদ্ধ স্বপ্নেীে চেচৈড় ৈাতানস 

েব্দ েয়, মনে েয় রাক্তত্রনেনে ওরা ফর্ে আনস। 

ওরা আনস, কাে ফপনত আচম তার পদধ্বচে শুচে, 

মৃতুযনক চেেত ক’ফর ওরা আনস উজ্জ্বল আরুচণ, 

পৃচিৈী ও ইচতোস কানঁপ আজ অসেয আনৈনগ, 

ওনদর পানয়র স্পনে য মাষ্টেনত ফসাোর ধাে, 

রঙ ফলনগ ফমনঘ। 
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এ আকাে চন্দ্রাতপ, সূর্ য আজ ওনদর পতাকা, 

মুক্তক্তর প্রচ্ছদপনে ওনদর কাচেেী আজ োকা, 

আগন্তুক ইচতোনস ওরা আজ প্রিম অধযায়, 

ওরা আজ পচলমাষ্টে অচৈরাম রনক্তর ৈেযায়; 

ওনদর দুনচানখ আজ চৈকচেত আমার কামো, 

অচভেন্দে গানি, পনির দুপানে অভযি যো। 

ওনদর পতাকা ওনড় প্রানম গ্রানম েগনর ৈন্দনর, 

মুক্তক্তর সংগ্রাম ফসনর ওরা ফ নর স্বপ্নময় ঘনর।। 
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মোত্মাজীর প্রচত 

চচল্লে ফকাষ্টে জেতার জাচে আচমও ফর্ একজে, 

োোৎ ফঘােণা শুনেচি; আমার জীৈনে শুভযণ 

এনসনি, তখচে মুনি ফগনি ভীরু চচন্তার চেক্তজচৈক্তজ। 

রনক্ত ফৈনজনি উৎসৈ, আজ োত ধনরা গান্ধীজী। 

এখানে আমরা লনড়চি, মনরচি, কনরচি অঙ্গীকার, 

এ মৃতনদনের ৈাধা ফেনল েৈ অনজয় রাজয পার। 

এনসনি ৈেযা, এনসনি মৃতুয, পনর রু্নদ্ধর েড়, 

মন্বন্তর ফরনখ ফগনি তার পনি পনি স্বাযর, 

প্রচত মুেনূত য ৈুনেচি এৈার মুনি ফেনৈ ইচতোস– 

তৈু উোম, মৃতুয-আেত ফ চল চে দীঘ যশ্বাস; 

েগর গ্রানমর িোনে িোনে চেচেত অচভজ্ঞাে; 

ৈেু মৃতুযর মুনখামুচখ দৃঢ় কনরচি জনয়র ধযাে। 

তাইনতা এখানে আজ ঘচেষ্ঠ স্বনপ্নর কািাকাচি, 

মনে েয় শুদু ফতামারই মনধয-আমরা ফর্ ফৈঁনচ আচি– 

ফতামানক ফপনয়চি অনেক মৃতুয উত্তরনণর ফেনে, 

ফতামানক গড়ৈ প্রাচীর, ধ্বংস-চৈকীণ য এই ফদনে। 

চদক্চদগনন্ত প্রসাচরত োনত তুচম ফর্ পাোনল ডাক, 

তাইনতা আজনক গ্রানম ও েগনর স্পক্তন্দত লানখ লাখ।। 
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মুক্ত ৈীরনদর প্রচত 

ফতামরা এনসি, চৈপ্লৈী ৈীর! অৈাক অভুযদয়। 

র্চদও রক্ত িচড়নয় রনয়নি সারা কলকাতাময়। 

তৈু ফদখ আজ রনক্ত রনক্ত সাড়া- 

আমরা এনসচি উোম ভয়োরা। 

আমরা এনসচি চাচরচদক ফিনক, ভুলনত কখনো পাচর! 

একসূনত্র ফর্ ৈাধঁা েনয় ফগনি কনৈ ফকাে্ রু্নগ োড়ী। 

আমরা ফর্ ৈানর ৈানর 

ফতামানদর কিা ফপৌৌঁনি চদনয়চি এনদনের ৈানর ৈানর, 

চমচিনল চমচিনল সভায় সভায় উদাত্ত আহ্বানে, 

ফতামানদর স্মৃচত জাচগনয় ফরনখচি জেতার উত্থানে, 

উোম ধ্বচে মুখচরত পনিঘানে, 

পানকযর ফমানড়, ঘনর, ময়দানে, মানে 

মুক্তক্তর দাচৈ কনরচি তীব্রতর 

সারা কলকাতা ফশ্লাগানেই িনরািনরা। 

এই ফসই কলকাতা। 

একচদে র্ার ভনয় দুরু দুরু ৈৃষ্টেে ফোয়াত মািা। 

মনে পনড় চক্তিনে? 

ফসচদে দুপুনর সারা কলকাতা োচরনয় ফ নলনি চদনে; 

োজার োজার জেসাধারণ ফধনয় চনল সম্মুনখ 

পচরেদ-ফগনে োক্তজর সকনল, ফেে প্রচতজ্ঞা ৈুনক 

গনজয উেল োজার োজার ভাইঃ 

রনক্তর চৈচেমনয় েয় ফোক, আমরা ওনদর চাই। 

স ল! স ল! ফসচদনের কলকাতা- 

ফেঁে েনয়চিল অতযাচারী ও দাচম্ভকনদর মািা। 

জাচে চৈকৃত আজনকর কলকাতা 

ৈৃষ্টেে এখে এখানে জেত্রাতা! 
 

গৃেরু্নদ্ধর েড় ৈনয় ফগনি- 

ফডনকনি এখানে কানলা রনক্তর ৈাে; 
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ফসচদনের কলকাতা এ আঘানত ফভনঙ চুনর খাে্খাে্। 

ফতামারা এনসি ৈীনরর মতে, আমরা ফচানরর মনতা। 
 

ফতামরা এনসি, ফভনঙি অন্ধকার- 

ফতামরা এনসি, ভয় কচর োনকা আর। 

পানয়র স্পনে য ফমঘ ফকনে র্ানৈ, উজ্জ্বল ফরােুর 

িচড়নয় পড়নৈ ৈেুদুর-ৈেুদূর 

ফতামরা এনসি, ফজনো এইৈার চেভযয় কলকাতা- 

অতযাচানরর োত ফিনক জাচে ফতামরা মুক্তক্তদাতা। 

ফতামরা এনসি, চেেরণ ঘানস ঘানসঃ 

পাচখর কাকচল উোম উচ্ছ্বানস, 

মম যরধ্বচে তরুপল্লনৈ োখায় োখায় লানগঃ 

েোৎ ফমৌে মোসমুর জানগ 

অচস্থর োওয়া অরণযপৈ যনত, 

গুঞ্জে ওনে ফতামরা র্াও ফর্-পনি। 
 

আজ ফতামানদর মুক্তক্তসভায় ফতামনদর সম্মুনখ, 

েপি চেলাম আমরা োজার মুনখঃ 

র্তচদে আনি আমানদর প্রাণ, আমানদর সম্মাে, 

আমরা রুখৈ গৃেরু্নদ্ধর কানলা রনক্তর ৈাে। 

অনেক রক্ত চদনয়চি আমরা, ৈুক্তে আনরা চদনত েনৈ 

এচগনয় চলার প্রনতযক উৎসনৈ। 

তৈুও আজনক ভরসা, ফর্নেতু ফতামরা রনয়ি পানে, 

ফতামরা রনয়ি এনদনের চেঃশ্বানস। 
 

ফতামানদর পি র্চদও কুয়াোময়, 

উোম জয়র্াত্রার পনি ফজনো ও চকিুই েয়। 

ফতামরা রনয়ি, আমরা রনয়চি, দুজযয় দুৈ যার, 

পদাঘানত পদাঘানতই ভাঙৈ মুক্তক্তর ফেে ৈার। 

আৈার জ্বালাৈ ৈাচত, 

োজার ফসলাম তাই োও আজ, ফেেরু্নদ্ধর সািী।। 
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ফরামঃ ১৯৪৩ 

ফভনঙ্গনি সাম্রাজযস্বপ্ন, িত্রপচত েনয়নি উধাও; 

েঙৃ্খল গড়ার দুগ য ভূচমসাৎ ৈেু েতাব্দীর। 

‘সািী আজ দৃঢ় োনত োচতয়ার োও’ — 

ফরানমর প্রনতযক পনি ওনে ডাক ক্রমে অচস্থর। 

উদ্ধত যমতানলাভী দসুযতার ৈযি য পরাক্রম 

মুক্তক্তর উত্তপ্ত স্পনে য প্রকম্পম্পত রু্গ রু্গ অন্ধকার ফরাম। 

োজার ৈির ধ’ফর দাসত্ব ফৈঁনদনি ৈাসা ফরানমর ফদউনল, 

চদনয়নি অনেক রক্ত ফরানমর শ্রচমক– 

তানদর েক্তক্তর োওয়া মুক্তক্তর দুয়ার চদল খুনল, 

আজনক রক্তাক্ত পি; উদ্ভাচসত চদক। 

চেল্পী আর মজনুরর ৈেু পচরশ্রম 

একচদে গনড়চিল ফরাম, 

তারা আজ এনক এনক ফভনঙ ফদয় ফরানমর ফস ফসৌন্দর্ যসম্ভার, 

ভগ্নসূ্তনপ ভচৈেযৎ মুক্তক্তর প্রচার। 

ফরনমর চৈপ্লৈী হৃৎস্পন্দনে ধ্বচেত 

মুক্তক্তর সেস্ত্র ফ ৌজ আনস অগচণত, 

দুনচানখ সংোর স্বপ্ন, ৈুনক তীব্র ঘৃণা 

েত্রুনক চৈধ্বস্ত করা ফর্নত পানর চকো 

রাইন নলর মুনখ এই সংচযপ্ত ক্তজজ্ঞাসা। 

র্চদও উনৈগ মনে, তৈু দীপ্ত আো– 

পনি পনি জেতার রক্তাক্ত উত্থাে, 

চৈনফারনণ চৈনফারনণ ফডনক ওনে ৈাে। 
 

ফভনঙ পনড় দসুযতার, পশুতার প্রিম প্রাসাদ 

চৈযুব্ধ অগ্নুযৎপানত উচ্চাচরত ফোেনণর চৈরুনদ্ধ ফজোদ। 

ফর্ উদ্ধত একচদে ফদনে ফদনে চদনয়নি েঙৃ্খল 

আচৈচসচেয়ার ফচানখ আজ তার ফস দম্ভ চেষ্ফল। 
 

এচদনক ত্বচরত সূর্ য ফরানমর আকানে 
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র্চদও কুয়াোোকা আকানের েীল, 

তৈুও চৈপ্লৈী জানে, ফসাচভনয়ে পানে।। 
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ফরৌনরর গাে 

এখানে সূর্ য িড়ায় অকৃপণ 

দুোনত তীব্র ফসাোর মতে মদ, 

ফর্ ফসাোর মদ পাে ক’ফর ধে ফযত 

চদনক চদনক তার গনড় ফতানল জেপদ। 

ভারতী! ফতামার লাৈণয ফদে োনক 

ফরৌর ফতামায় পরায় ফসাোর োর, 

সূর্ য ফতামার শুকায় সৈুজ চুল 

ফপ্রয়সী, ফতামার কত ো অেংকার। 
 

সারাো ৈির সূর্ য এখানে ৈাধঁা 

ফরানদ েলসায় ফমৌে পাোড় ফকানো, 

অৈাধ ফরানর তীব্র দেে ভরা 

ফরৌনর জ্বলুক ফতামার আমার মেও। 
 

চৈনদেনক আজ ডানকা ফরৌনরর ফভানজ 

মুনো মুনো দাও ফকাোগার-ভরা ফসাো, 

প্রান্তর ৈে েলমল কনর ফরানদ, 

কী মধুর আো ফরৌনর প্রের ফগাো! 

ফরৌনর কষ্টেে ইস্পাত উজ্জ্বল 

েকমক কনর ইোরা ফর্ তার ৈুনক 

েূেয েীরৈ মানে ফরৌনরর প্রজা 

স্তৈ কনর জাচে সূনর্ যর সম্মুনখ। 
 

পচিক-চৈরল রাজপনি সূনর্ যর 

প্রচতচেচধ োনঁক আসন্ন কলরৈ, 

মধযানহ্নর কনোর ধযানের ফেনে 

জাচে আনি এক চেভযয় উৎসৈ। 
 

তাইনতা এখানে সূর্ য তাড়ায় রাত 

ফপ্রয়সী, তুচম চক ফমঘভনয় আজ ভীত? 
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ফকৌতুকিনল এ ফমঘ ফদখায় ভয়, 

এ যচণক ফমঘ ফকনে র্ানৈ চেক্তশ্চত। 
 

সূর্ য, ফতামায় আজনক এখানে ডাচক- 

দুৈ যল মে, দুৈ যলতর কায়া, 

আচম ফর্ পুরনো অচল দীচঘর জল 

আমার এ ৈুনক জাগাও প্রচতচ্ছায়া।। 
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সৈযসাচী 
অভুক্ত শ্বাপদচযু চেঃস্পন্দ আধঁানর 

জ্বনল রাক্তত্রচদে। 

ফে ৈনু্ধ, পশ্চানত ফ চল অন্ধ চেমচগচর 

অেন্ত ৈাধযকয তৈ ফ লুক চেঃশ্বাস; 

রক্তচলপ্ত ফর্ৌৈনের অচন্তম চপপাসা 

চেে্েুর গজযনে আজ অরণয ফধায়ঁায় 

উেুক প্রজ্বচল’। 

সপ্তরিী ফোনে োনকা পৃচিৈীর বেেৈক্রন্দে, 

ফদনখ োই চেৈ যানকর অশ্রুেীে জ্বালা। 

চৈধােীে চণ্ডানলর চেচল যপ্ত আনদনে। 

আচদম কুক্কুর চানে 

ধরণীর ৈস্ত্র ফকনড় চেনত। 

উল্লানস ফলচলে ক্তজেৈ্ লুব্ধ োনয়োরা- 

তৈু ফকে কষ্টেে ইস্পাত 

জরাগ্রস্ত সভযতার হৃদচপণ্ড জজযর, 

যুৎচপপাসা চযু ফমনল 

মরনণর উপসগ য ফর্ে। 

স্বপ্নলব্ধ উদযনমর অদৃেয ফজায়ানর 

সংঘৈদ্ধ ৈল্মীনকর দল। 

ফেনম এনসা-ফে  াল্গুেী, 

বৈোনখর খরতপ্ত ফতনজ 

ক্লান্ত দু’ৈােু তৈ ফলৌেময় ফোক 

ৈনয় র্াক ফোচণনতর মন্দাচকেী ফরাত; 

মুমূেু য পৃচিৈী উষ্ণ, চেতয তৃোতুরা, 

চেৈ যাচপত আনগ্নয় পৈ যত 

চ নর চায় অেগ যল চৈলুপ্ত আতপ। 

আজ ফকে সূৈণ য েঙৃ্খনল 

ৈাধঁা তৈ চরক্ত ৈেপাচণ, 
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তুোনরর তনল সুপ্ত অৈসন্ন প্রাণ? 

তুচম শুধু েে সৈযসাচী, 

চৈস্মৃচতর অন্ধকার পানর 

ধূসর বগচরক চেতয প্রান্তেীে ফৈলাভুচম ‘পনর 

আত্মনভালা, তুচম ধেঞ্জয়।। 
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সূচো 
ভারতৈনে য পািনরর গুরুভারঃ 

এনেে অৈস্থানকই পাোণ ৈনলা, 

প্রস্তরীভুত ফদনের েীরৈতার 

একন ােঁা ফেই অশ্রুও সম্বলও। 

অেলযা েল এই ফদে ফকাে্ পানপ 

যুদার কান্না কষ্টেে পািনর োকা, 

ফকানো সাড়া ফেই আগুনের উত্তানপ 

এ বেঃেব্দয ফৈনঙনি কানলর চাকা। 

ভারতৈে য! কার প্রতীযা কনরা, 

কাে ফপনত কার শুেি পদধ্বচে? 

চৈনরানে েনৈ পািনররা িনরািনরা, 

কনৈ ফদখা ফদনৈ লয প্রানণর খচে? 

 

ভারতী, ফতামার অেলযারূপ চচচে 

রানমর প্রতীযানতই কাোও কাল, 

র্চদ তুচম পানয় ৈাজাও ও-চকক্তঙ্কেী, 

তনৈ জাচে ফৈঁনচ উেনৈই কঙ্কাল। 
 

কত ৈসন্ত চগনয়নি অেলযা ফগা- 

জীৈনে ৈযি য তুচম তৈু ৈার ৈার, 

ৈানর ৈসন্ত, একৈার শুধু জানগা 

দুোনত সরাও পাোনণর গুরুভার। 
 

অেলযা-ফদে, ফতামার মুনখর ভাো 

অেুচ্চাচরত, তৈু অদ্বধনর্ য ভরা; 

পাোণ িদ্মনৈেনক ফিঁড়ার আো 

ক্রমে ফতামার হৃদয় পাগল করা। 
 

ভারতৈে য, তন্দ্রা ক্রমে যয় 

অেলযা! আজ োপনমাচনের চদে; 
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তুোর-জেতা ৈুক্তে জাগ্রত েয়- 

গা-োড়া ফদৈার প্রস্তাৈ চৈধােীে। 
 

অেলযা, আজ কানঁপ কী পাসাণকায়! 

ফরামাি লানগ পািনরর প্রতযনঙ্গ; 

রানমর পদস্পে য চক লানগ গায়? 

অেলযা, ফজনো আমরা ফতামার সনঙ্গ।। 
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১লা ফম-র কচৈতা ‘৪৬ 

লাল আগুে িচড়নয় পনড়নি চদগন্ত ফিনক চদগনন্ত, 

কী েনৈ আর কুকুনরর মনতা ফৈঁনচ িাকায়? 

কতচদে তুষ্ট িাকনৈ আর 

অপনরর ফ নল ফদওয়া উক্তচ্ছষ্ট োনড়? 

মনের কিা ৈযক্ত করনৈ 

যীণ অস্পষ্ট ফকঁউ-ফকঁউ েনব্দ? 

যুচদত ফপনে ধুনঁক ধুনঁক চলনৈ কতচদে? 

েুনল পড়া ফতামার ক্তজভ, 

শ্বানস প্রশ্বানস ক্লাচন্ত ফেনে কাপঁনত িাকনৈ কত কাল? 

মািায় মৃদ ুচাপড় আর চপনে োনতর স্পনে য 

কতযণ ভুনল িাকনৈ ফপনের যুদা আর গলার চেকলনক? 

কতযণ োড়নত িাকনৈ ফলজ? 

তার ফচনয় ফপােমাোনক অস্বীকার কনরা, 

অস্বীকার কনরা ৈেযতানক। 

চনলা, শুকনো োনড়র ৈদনল 

সন্ধাে কচর তাজা রফক্তর, 

বতরী ফোক লাল আগুনে েল্সানো আমানদর খাদয। 

চেকনলর দাগ ফেনক চদনয় গক্তজনয় উেুক 

চসংনের ফকের প্রনতযনকর ঘানড়। 
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১৯৪১ সাল 

েীল সমুনরর ইোরা- 

অন্ধকানর যীণ আনলার ফিাে ফিাে ৈীপ, 

আর সূর্ যময় চদনের স্তব্ধতা; 

চেঃেব্দ চদনের ফসই ভীরু অন্তঃেীল 

মত্ততাময় পদনযপঃ 

এ সনৈর ম্লাে আচধপতয ৈুক্তে আর 

জীৈনের ওপর কানলর ৈযৈনচ্ছদ-ভ্রষ্ট েয় 

তাই রক্তাক্ত পৃচিৈীর ডাকঘর ফিনক 

ডাক এল- 

সভযতার ডাক 

চেে্েুর যুদাতয পনরায়াো 

আমানক চচচহ্নত ক’ফর ফগল। 

আমার একক পৃচিৈী 

ফভনস ফগল জেতার প্রৈল ফজায়ানর। 

মনের স্বচ্ছতার ওপর চৈরক্তক্তর েযাওলা 

গভীরতা রচো কনর, 

আর েক্তঙ্কত মনের অস্পষ্টতা 

ইতস্ততঃ ধাৈমাে। 

চেধ যাচরত জীৈনেও মাষ্টের মাশুল 

পূণ যতায় মূচত য চায়; 

আমার চেষ্ফল প্রচতৈাদ, 

আনরা অনেনকর চৈরুনদ্ধ চৈৈযা 

তাই পরােত েল। 

ফকািায় ফসই দূর সমুনরর ইোরা 

আর অন্ধকানরর চেচৈ যনরাধ ডাক! 

চদনের মুনখ মৃতুযর মুনখাস। 

ফর্ সৈ মুেতূ য-পরমাণু 

ফগনঁিচিল অস্থায়ী রচো, 
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ফস সৈ মুেতূ য আজ 

প্রানণর অস্পষ্ট প্রোখায় 

অজ্ঞাত রক্তক্তম  ুল ফ ানে।। 
 


