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সূচচপত্র  

অপরাধ শুধু মনে থাক 

 

মমার অপরাধ শুধু মনে থাক! 

     আচম োচস, তার আগুনে আমারই 

          অন্তর মোক পুনড় িাক! 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

চেেীনথর মমার অশ্রুর মরিা 

প্রভানত কনপানল যচদ যায় মদিা, 

তুচম পচড়নয়া ো মস মগাপে মলিা 

          মগাপনে মস মলিা মুনছ যাক 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

এ উপগ্রে কলঙ্ক-ভরা 

তবু ঘুনর চঘচর মতামারই এ ধরা, 

লইয়া আপে দুনির পসরা 

          আপচে মস িাক ঘুরপাক। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

মিুাৎস্না তাোর মতামার ধরায় 

যচদ মগা এতই মবদো িাগায়, 

মতামার বনের লতায় পাতায় 

          কানলা মমনঘ তার আনলা ছাক। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

মতামার পাচির ভুলাইনত গাে 

আচম মতা আচসচে, োচেচে মতা বার্, 

আচম মতা িাচেচে মকানো প্রচতদাে,  
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সূচচপত্র  

          এনস িনল মগচছ চেবণাক। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক। 

 

কত তারা কাাঁনদ কত গ্রনে মিনয় 

ছুনে চদোোরা মবুামপথ মবনয়, 

মতমেই একাকী িচল গাে মগনয় 

          মতামানর চদইচে চপছু-ডাক। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

কত ঝনর ফুল, কত িনস তারা, 

কত মস পার্ানর্ শুকায় মফায়ারা,  

কত েদী েয় আধ-পনথ োরা, 

          মতমেই এ স্মচৃত মলাপ পাক। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

আচিোয় তুচম ফুনেচছনল ফুল 

এ দূর পবে কনরচছল ভুল, 

শ্বাস মফনল িনল যানব মস আকুল –  

          তব োনি পাচি গাে গাক। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

চপ্রয় মমার চপ্রয়, মমারই অপরাধ, 

মকে মিনগচছল এত আো সাধ! 

যত ভানলাবাসা, তত পরমাদ, 

          মকে ছুাঁইলাম ফুল-োি। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 

 

আনলায়ার মনতা চেচভ,পুেঃ জ্বচল, 

তুচম এনসচছনল শুধু কুতূেলী, 
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সূচচপত্র  

আনলয়াও কাাঁনদ কারও চপনছ িচল –  

          এ কাচেচে েব মুনছ যাক। 

          অপরাধ শুধু মনে থাক! 
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সূচচপত্র  

আড়াল 

 

আচম চক আড়াল কচরয়া মরনিচছ তব বন্ধুর মুি? 

ো িাচেয়া আচম ো িাচে কতই চদয়াচছ মতামায় দুি। 

    মতামার কােনে দচিো পবে 

    এনেচছল ফুল পূিা-আনয়ািে, 

আচম এেু ঝড় চবধাতার ভুল – ভণ্ডুল কচর সব, 

আমার অশ্রু-নমনঘ মভনস মগল তব ফুল- উৎসব।  

   

মম উৎপানত চছাঁনড়নছ চক চপ্রয়, বনের মচর্োর? 

আচম চক এনসচছ তব মচিনর দসুু ভাচিয়া দ্বার? 

    আচম চক মতামার মদবতা-পূিার 

    ছড়ানয় মফনলচছ ফুল-সম্ভার? 

আচম চক মতামার স্বনগণ এনসচছ মনতণুর অচভোপ 

আচম চক মতামার িনের বুনক কানলা কলঙ্ক-ছাপ? 

   

ভুল কনর যচদ এনস থাচক ঝড়, চছাঁচড়য়া থাচক মুকুল, 

আমার বরর্া ফুোনয়নছ অনেক অচধক ফুল! 

    পরানয় কািল ঘে মবদোর 

    ডাগর কনরচছ েয়ে মতামার, 

কূনলর আোয়, ভাচিয়া কনরচছ সাত সাগনরর রাচে, 

মস চদয়ানছ মালা, আচম সািানয়চছ চেচিল সুর্মা-ছাচে। 

 

দসুুর মনতা েয়নতা িুনলচছ লাি-অবগুণ্ঠে, 

তব তনর আচম দসুু, কনরচছ চত্রভুবে লুণ্ঠে! 

    তুচম মতা িাে ো, চেচিল চবশ্ব 

    কার চপ্রয়া লাচগ আচিনক চেঃস্ব? 

কার বনে ফুল মফাোবার লাচগ ঢাচলয়াচছ এত েীর, 
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সূচচপত্র  

কার রািা পানয় সাগর বাাঁচধয়া কচরয়াচছ মঞ্জীর। 

   

তুচম ো িাচেনত আচসয়াচছ আচম – সতু চক এইেকু? 

ফুল মফাো-নেনর্ ঝচরবার লাচগ চছনল ো চক উৎসুক? 

    চেমণম-চপ্রয়-চেষ্ঠুর োনত 

    মচরনত িােচে আঘানত আঘানত? 

মচরনত িােচে আঘানত আঘানত? 

তুচম চক িােচে মকে এনস তব চছাঁনড় মদয় গাাঁথা-মালা? 

   

পার্ানর্র মনতা িাচপয়া থাচকচে মতামার উৎস-মুনি, 

আচম শুধু এনস মুচি চদয়াচছ আঘাত োচেয়া বুনক! 

    মতামার মরানতনর মুচি দাচেয়া 

    মরাতমুনি আচম মগলাম ভাচসয়া। 

রচেবার ময – মস রনয় মগল কূনল, মস রিুক মসথা েীড়! 

মম অপরানধ তব মরাত েল পুর্ু তীথণ-েীর! 

   

রূনপর মদনের স্বপে-কুমার স্বপনে আচসয়াচছেু, 

বচিেী! মম মসাোর মছাাঁয়ায় তব ঘুম ভািাইেু। 

    মদি মমানর পানছ ঘুম ভাচিয়াই, 

    ঘুম ো েচুেনত তাই িনল যাই, 

ময আচসল তব িাগরর্-নেনর্ মালা দাও তারই গনল, 

মস থাকুক তব বনে – রচেব আচম অন্তর-তনল। 

   

সন্ধুা-প্রদীপ জ্বালানয় যিে দাাঁড়ানব আচিো-মানঝ, 

শুচেনয়া মকাথায় মকাে তারা-নলানক কার ক্রিে বানি! 

    আমার তারার মচলে আনলানক 

    ম্লাে েনয় যানব দীপচেিা মিানি, 

েয়নতা অদূর গাচেনব পচথক আমারই রচিত গীত –  



 চক্রব্াক 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

সূচচপত্র  

ময গাে গাইয়া অচভমাে তব ভািাতাম সাাঁনঝ চেচত। 

   

মগাধূচল-নবলায় ফুচেনব উঠানে সন্ধুামচর্র ফুল, 

তুলসী-তলায় কচরনত প্রর্াম িুনল যানব বাাঁধা িুল। 

    কুন্তল-নমঘ-ফাাঁনক অচবরল 

    অকারনর্ মিানি ঝচরনব মগা িল, 

সারা েবণরী বাতায়নে বচস েয়ে-প্রদীপ জ্বাচল 

িুাঁচিনব আকানে মকাে তারা কাাঁনপ মতামানর িাচেয়া িাচল।  

   

চেষ্ঠুর আচম – আচম অচভোপ, ভুচলনত চদব ো, তাই 

চেশ্বাস মম মতামানর চঘচরয়া শ্বচসনব সবণদাই। 

    মতামানর িাচেয়া রচিেু ময গাে 

    কনণ্ঠ কনণ্ঠ লচভনব তা প্রার্, 

আমার কনণ্ঠ েইনব েীরব, চেচিল-কণ্ঠ-মানঝ 

শুচেনব আমারই মসই ক্রিে মস গাে প্রভানত সাাঁনঝ! 
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কর্ণফুলী 

 

ওনগা ও কর্ণফুলী, 

উিাড় কচরয়া চদেু তব িনল আমার অশ্রুগুচল। 

ময মলাো িনলর চসন্ধু-চসকনত চেচত তব আোনগাো, 

আমার অশ্রু লাচগনব ো সিী তার মিনয় মবচে মলাো!  

তুচম শুধু িল কনরা েলমল ; োই তব প্রনয়ািে 

আমার দু-নফাাঁো অশ্রুিনলর এ মগাপে আনবদে। 

যুগ যুগ ধচর বাড়াইয়া বাহু তব দু-ধানরর তীর 

ধচরনত িাচেয়া পানরচে ধচরনত, তব িল-মঞ্জীর 

বািাইয়া তুচম ওনগা গচবণতা িচলয়াছ চেি পনথ! 

কূনলর মােুর্ মভনস মগল কত তব এ অকূল মরানত! 

তব কূনল যারা চেচত রনি েীড় তারাই মপল ো কূল, 

চদো চক তাোর পানব এ অচতচথ দুচদনের বুলবুল? 

– বুচঝ চপ্রয় সব বুচঝ, 

তবু তব িনর িিা মকাঁনদ মনর িচিনর তাোর িুাঁচি! 

 

* * * 

 

তুচম চক পদ্মা, োরানো মগামতী, মভানল যাওয়া ভাচগরথী –  

তুচম চক আমার বুনকর তলার মপ্রয়সী অশ্রুমতী? 

মদনে মদনে ঘুনর মপনয়চছ চক মদিা চমলনের মমাোোয়, 

স্থনলর অশ্রু চেনের্ েইয়া যথায় ফুরানয় যায়? 

ওনর পাবণতী উদাচসেী, বল এ গৃে-োরানর বল, 

এই মরাত মতার মকাে পাোনড়র োড়-গলা আাঁচি- িল? 

বজ্র যাোনর চবাঁচধনত পানরচে, উড়ানত পানরচে ঝড়, 

ভূচমকনে ময েনলচে, কনরচে মোকানলনর ময ডর, 

মসই পাোনড়র পার্ানর্র তনল চছল এত অচভমাে? 
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এত কাাঁনদ তবু শুকায় ো তার মিানির িনলর বাে? 

 

তুই োরী, তইু বুচঝচব ো েদী পার্ার্ েনরর মেে, 

োরী কাাঁনদ – তার মস-আাঁচিিনলর একচদে মের্। 

পার্ার্ ফাচেয়া যচদ মকানোচদে িনলর উৎস বনে, 

মস িনলর ধারা োশ্বত েনয় রনে মর চির-চবরনে! 

োরীর অশ্রু েয়নের শুধু ; পুরুনর্র আাঁচি- িল 

বাচেরায় গনল অন্তর েনত অন্তরতম তল! 

আকানের মনতা মতামানদর মিানি সেসা বাদল মেনম 

মরৌনের তাত ফুনে ওনঠ সিী চেনমনর্ মস মমঘ মথনম! 

 

সারা চগচর েল চেরী-মুি োয়, পাোড় গচলল মপ্রনম, 

গচলল ো চেরী! মসই মবদো চক েদী েনয় এনল মেনম? 

ওই চগচর-চেনর মিেুে চক মগা আচিও চদওয়াো েনয় 

লায়চলর লাচগ চেচেচদে িাচগ চফচরনতনছ মরানয় মরানয়? 

পাোনড়র বুক মবনয় মসই িল বচেনতছ তুচম চক মগা? –  

দুষ্মনন্তর মিাাঁি-আসা তুচম েকুন্তলার মৃগ? 

মোনশ্বতা চক বচসয়ানছ মসথা পুণ্ডরীনকর ধুানে? –  

তুচম চক িনলছ তাোরই মস মপ্রম চেরুনেনের পানে? –  

যুনগ যুনগ আচম োরানয় চপ্রয়ানর ধরচর্র কূনল কূনল 

কাাঁচদয়াচছ যত, মস অশ্রু চক মগা মতামানত উনঠনছ দুনল? 

 

* * * 

 

– ওনগা চির উদাচসেী! 

তুচম মোনো শুধু মতামারই চেনির বনের চরচেচরচে। 

তব োনে মভনস আচসল ময লনয় ভািা ‘সাোে’ তচর, 

িােচে তাোর মুি-পানে তুচম কিেও করুর্া কচর। 
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মিায়ানর চসন্ধু মঠনল মদয় মফনল তবু চেচত ভাচে-োনে 

চফনর চফনর যাও মচলে বয়ানে মসই চসন্ধরুই পানে! 

বন্ধু, হৃদয় এমেই অবুঝ কারও মস অধীে েয়! 

যানর িায় শুধু তাোনরই িায়– োচে মনে লাি ভয়। 

বানর বানর যায় তারই দরিায়, বানর বানর চফনর আনস! 

ময আগুনে পুনড় মনর পতঙ্গ – মঘানর মস তাোরই পানে! 

 

* * * 

 

–ওনগা ও কর্ণফুলী! 

মতামার সচলনল পনড়চছল কনব কার কাে-ফুল িুচল? 

মতামার মরানতর উিাে মঠচলয়া মকাে তরুর্ী মক িানে, 

‘সাোে’-োনয় চফনরচছল তার দচয়নতর সন্ধানে? 

আেমো তার িুনল মগল মিাাঁপা, কাে-ফুল মগল িুচল, 

মস ফুল যতনে পচরয়া কনর্ণ েনল চক কর্ণফুলী ? 

 

ময চগচর গচলয়া তুচম বও েদী, মসথা চক আচিও রচে 

কাাঁচদনছ বিী চিত্রকূনের যে চির-চবরেী? 

তব এত িল এচক তারই মসই মমঘদূত-গলা বার্ী? 

তুচম চক মগা তার চপ্রয়-চবরনের চবধরু স্মরর্িাচে? 

ওই পাোনড় চক েরীনর স্মচরয়া ফানরনসর ফরোদ, 

আচিও পাথর কাচেয়া কচরনছ চিনিচগ বরবাদ? 

 

তব িনল আচম ডুনব মচর যচদ, েনে তব অপরাধ, 

মতামার সচলনল মচরব ডুচবয়া, আমারই মস চির-সাধ! 

আপোর জ্বালা চমোনত এনসচছ মতামার েীতল তনল, 

মতামানর মবদো োচেনত আচসচে আমার মিানির িনল! 

অপরাধ শুধু হৃদনয়র সিী, অপরাধ কারও েয়! 



 চক্রব্াক 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

 

সূচচপত্র  

ডুচবনত ময আনস ডুনব মস একাই, তচেেী মতমেই বয়!  

 

* * * 

 

সাচরয়া এনসচছ আমার িীবনে কূনল চছল যত কাি, 

এনসচছ মতামার েীতল চেতনল িুড়াইনত তাই আি! 

ডাকচেনকা তুচম, আপোর ডানক আপচে এনসচছ আচম 

ময বুনকর ডাক শুনেচছ েয়নে স্বপনে চদবস-যাচম। 

েয়নতা আমানর লনয় অনেুর আিও প্রনয়ািে আনছ, 

মমার প্রনয়ািে ফুরাইয়া মগনছ চিরতনর মমার কানছ!  

– মস কনব বাাঁচিনত িায়, 

িীবনের সব প্রনয়ািে যার িীবনে ফুরানয় যায়! 

 

িীবে ভচরয়া চমোনয়চছ শুধু অপনরর প্রনয়ািে, 

সবার মিারাক মিাগানয় মেোচর উপবাসী মমারই মে! 

আপোর পানে চফনর মদচি আি – িচলয়া মগনছ সময়, 

যা োরাবার তা োরাইয়া মগনছ, তাো চফচরবার েয়! 

োরানয়চছ সব, বাচক আচছ আচম, শুধু মসইেকুু লনয় 

বাাঁচিনত পাচরো, যত িচল পনথ তত উচঠ মবাঝা েনয়! 

 

বচেনত পাচর ো আর এই মবাঝা, োমােু মস ভার মেথা; 

মতামার িনলর চলিনে চলচিেু আমার মগাপে বুথা!  

ভয় োই চপ্রয়, চেনমনর্ মুচছয়া যাইনব এ িল-নলিা, 

তুচম িল – মেথা দাগ মকনে কভু থানক ো চকছুরই মরিা! 

আমার বুথায় শুকানয় যানব ো তব িল কাল েনত, 

ঘূর্ণাবতণ িাচগনব ো তব অগাধ গভীর মরানত। 

েয়নতা ঈর্ৎ উচঠনব দুচলয়া, তারপর উদাচসেী, 

বচেয়া িচলনব তব পনথ তুচম বািাইয়া চকচঙ্কচর্! 



 চক্রব্াক 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

 

সূচচপত্র  

শুধু লীলাভনর মতমেই েয়নতা ভাচিয়া িচলনব কূল, 

তুচম রনব, শুধু রনব োনকা আর এ গানের বুলবুল! 

 

তুর্ার-হৃদয় অকরুর্া ওনগা, বুচঝয়াচছ আচম আচি –  

মদওচলয়া েনয় মকে তব তীনর কাাঁনদ ‘সাোে’-মাচঝ! 
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কুনেচলকা 

মতামরা আমায় মদখ নত চক পাও আমার গানের েদী-পানর? 

চেতু কথায় কুনেচলকায় আড়াল কচর আপোনর। 

সবাই যিে মত্ত মেথায় পাে ক’মর মমার সুনরর সুরা 

সব-নিনয় মমার আপে ময িে স-ই কাাঁনদ মগা তৃষ্ণাতুরা।  

আমার বাদল-নমনঘর িনল ভর ল েদী সপ্ত পাথার, 

ফচেক-িনলর কনণ্ঠ কাাঁনদ তৃচপ্ত-োরা মসই োোকার! 

োয় মর, িাাঁনদর মিুাৎস্না-ধারায় তোোরা চবশ্ব-চেচিল,  

কলঙ্ক তার মেয় ো মগা মকউ, রইল িু’মড় িাাঁনদচর চদল! 

  



 চক্রব্াক 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

 

সূচচপত্র  

গানের আড াল 

মতামার কনে রাচিয া এনসচছ মমার কনের গাে - -  

এইেকুু শুধু রনব পচরিয  ? আর সব অবসাে ? 

অন্তরতনল অন্তরতর ময বুথা লুকানয  রয , 

গানের আড ানল পাও োই তার মকােচদে পচরিয  ? 

েয নতা মকবচল গাচেয াচছ গাে, েয ত কচেচে কথা, 

গানের বােী মস শুধু চক চবলাস, চমনছ তার আকুলতা ?  

হৃদনয  কিে িাচগল মিায ার, তাোচর প্রচতধ্বচে 

কনের তনে উনঠনছ আমার অেরে রর্রচর্' - -  

উপকূনল ব'নস শুনেছ মস সুর, মবাঝ োই তার মানে ? 

মবাঁনধচে হৃদনয  মস সুর, দুনলনছ দু'ল েনয  শুধ ুকানে ? 

 

                                        োয  মভনব োচে পাই - -  

ময - িাাঁদ িাগানলা সাগনর মিায ার, মসই িাাঁদই মোনে োই । 

সাগনরর মসই ফুনল ফুনল কাদা কূনল কূনল চেচেচদে ? 

সুনরনর আড ানল মূর্চ্ণো কাাঁনদ, মোনে োই তাো বীর্ ? 

আমার গানের মালার সুবাস ছুাঁল ো হৃদনয  আচস' ? 

আমার বুনকর বার্ী েল শুধু তব কনের ফাাঁচস?  

 

                                      বন্ধু মগা মযনয া ভুনল - -  

প্রভানত ময েনব বাচস, সন্ধায  মরনিা ো মস ফুল তুনল ! 

উপবনে তব মফানে ময মগালাপ -- প্রভানতই তুচম িাচগ' 

িাচে, তার কানছ যাও শুধু তার গন্ধ-সুর্মা লাচগ' । 

ময কাাঁো লতায  ফুনেনছ মস-ফুল রনি ফাচেয া পচড ' 

সারা িেনমর ক্রিে যার ফুচেয ানছ োিা ভচর' 

মদি োই তানর ! -- চমলে মালার ফুল িাচেয াছ তুচম,  

তুচম মিচলয াছ বািাইয া মমার মবদোর ঝুমঝুচম ! 
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মভাল মমার গাে, চক েনব লইয া এইেকুু পচরিয ,  

আচম শুধু তব কনের োর, হৃদনয  মকে েয  ! 

িাোনয া আমানর যচদ আনস চদে, এইেকুু শুধু যাচি- -  

কে পারানয  েনয চছ মতামার হৃদনয র কাছাকাচছ ! 
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িক্রবাক 

 

এপার ওপার িুচড়য়া অন্ধকার 

মমধু অকূল রেসু-পারাবার, 

তারই এই কূনল চেচে চেচে কাাঁনদ িাচগ 

িক্রবাক মস িক্রবাকীর লাচগ। 

ভুনল যাওয়া মকাে িন্মান্তর পানর 

মকাে সুি-চদনে এই মস েদীর ধানর 

মপনয়চছল তানর সারা চদবনসর সাচথ, 

তারপর এল চবরনের চির-রাচত, –  

আচিও তাোর বুনকর বুথার কানছ,  

মসই মস স্মচৃত পালক পচড়য়া আনছ! 

 

মকনে মগল চদে, রাচত্র কানে ো আর, 

মদিা োচে যায় অচত দূর ওই পার। 

এপানর ওপানর িেম িেম বাধা, 

অকূনল িাচেয়া কাাঁচদনছ কূনলর রাধা।  

এই চবরনের চবপুল েূেু ভচর 

কাাঁচদনছ বাাঁেচর সুনরর ছলো কচর! 

আমরা শুোই মসই বাাঁেচরর সুর, 

কাাঁচদ – সানথ কাাঁনদ চেচিল বুথা-চবধুর। 

 

কত মতনরা েদী সাত সমুে পার 

মকাে মলানক মকাে মদনে গ্রে-তারকার 

সৃিে-চদনের চপ্রয়া কাাঁনদ বচিেী, 

দেচদচে চঘচর চেনর্নধর চেেীচথেী। 

এ পানর বৃথাই চবস্মরনর্র কূনল 

মিাাঁনি সাচথ তার, মকবলই মস পথ ভুনল। 
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কত পায় বুনক কত মস োরায় তবু –  

পায়চে যাোনর মভানলচে তাোনর কভু। 

 

তাোরই লাচগয়া েত সুনর েত গানে 

কানবু, কথায়, চিনত্র, িড় পার্ানর্,  

চলচিনছ তাোর অমর অশ্রু-নলিা। 

েীরন্ধ্র মমঘ বাদনল ডাচকনছ মককা ! 

আমানদর পনে তাোরই প্রচতর্চ্চব, 

মস গাে শুোই – আমরা চেল্পী কচব। 

এই মবদোর চেেীথ-তমসা-তীনর 

চবরেী িক্রবাক িুাঁনি িুাঁনি চফনর 

মকাথা প্রভানতর সূনযণাদনয়র সানথ 

ডানক সাচথ তার চমলনের মমাোোনত।  

আমরা চেচের, আমানদর আাঁচি-িনল 

মসই মস আোর রািা রামধেু ঝনল। 
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তুচম মমানর ভুচলয়াছ 

 

তুচম মমানর ভুচলয়াছ তাই সতু মোক! –  

মসচদে ময জ্বনলচছল দীপাচল-আনলাক 

মতামার মদউল িুচড় – ভুল তাো ভুল! 

মসচদে ফুচেয়াচছল ভুল কনর ফুল 

মতামার অঙ্গনে চপ্রয়! মসচদে সন্ধুায় 

ভুনল মপনরচছনল ফুল মোেে-নিাাঁপায়! 

 

ভুল কনর তুচল ফুল গাাঁচথ বর-মালা 

মবলানেনর্ বানর বানর েনয়ছ উতলা 

েয়নতা বা আর কারও লাচগ!…আচম ভুনল 

চেরুনেে তচর মমার তব উপকূনল 

ো িাচেনত মবাঁনধচছেু, মগনয়চছেু গাে, 

েীলাভ মতামার আাঁচি েনয়চছল ম্লাে 

েয়নতা বা অকারনর্! মগাধূচল মবলায় 

মতামার ও-আাঁচিতনল! েয়নতা মতামার 

পনড় মনে, কনব মযে মকাে মলানক কার  

বধূ চছনল ; তারই কথা শুধু মনে পনড়! 

–চফনর যাও অতীনতর মলাক-নলাকান্তনর 

এমেই সন্ধুায় বচস একাচকেী মগনে! 

দুিাচে আাঁচির দীপ সুগভীর মস্ননে 

জ্বালাইয়া থাক িাচগ তারই পথ িাচে! 

মস মযে আচসনছ দূর তারা-নলাক বাচে 

পারাইয়া অসীনমর অেন্ত চিজ্ঞাসা, 

মস মদনিনছ তব দীপ, ধরচর্র বাসা! 

 

োশ্বত প্রতীেমাো অেন্ত সুিরী! 
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োয়, মসথা আচম মকে বাাঁচধলাম তচর, 

মকে গাচেলাম গাে আপো পাসাচর? 

েয়নতা মস গাে মম মতামার বুথায় 

মবনিচছল। েয় মতা বা মলনগচছল তার পায় 

আমার তচরর মঢউ। চদয়াচছল ধুনয় 

িরর্-অলি তব। েয়নতা বা ছুাঁনয় 

চগনয়চছল কনপানলর আকুল কুন্তল 

আমার বুনকর শ্বাস। ও-মুি- কমল 

উনঠচছল রািা েনয়। পনদ্মর মকের 

ছুাঁইনল দচিো বায়, কাাঁনপ থরথর 

মযমে কমল-দল ভঙ্গুর মৃর্ানল 

সলাি সিংনকানি সুনি পল্লব-আড়ানল, 

মতমেই মছাাঁয়ায় মমার চেেচর চেেচর 

উনঠচছল বানর বানর সারা মদে ভচর! 

 

মিনয়চছনল আাঁচি তুচল, মডনকচছল মযে 

চপ্রয় োম ধনর মমার – তুচম িাে, মকে! 

তচর মম মভনসচছল ময েয়ে-িনল 

কূল ছাচড় মেনম এনল মসই মস অতনল। 

বচলনল,– “অিাো বন্ধু, তুচম কী মগা মসই, 

জ্বাচল দীপ গাাঁচথ মালা যার আোনতই 

কূনল বনস একাচকেী যুগ যুগ ধচর 

মেনম এনসা বন্ধু মমার ঘানে বাাঁধ তচর!” 

 

চবস্মনয় রচেেু িাচে ও-মুনির পানে 

কী মযে রেসু তুচম – কী মযে মক িানে –  

চকছুই বুচঝনত োচর! আহ্বানে মতামার 

মকে িানগ অচভমাে, মিায়ার দুবণার 



 চক্রব্াক 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
0

 

সূচচপত্র  

আমার আাঁচির এই গঙ্গা যমুোয়!–  

চেরুনেে যাত্রী, োয়, আচসচল মকাথায়? 

এচক মতার মধয়ানের মসই িাদুনলাক, 

কল্পোর ইেপুরী? এচক মসই মিাি 

ধ্রুবতারাসম যাো জ্বনল চেরন্তর 

ঊনধ্বণ মতার? সপ্তচর্ণর অেন্ত বাসর? 

কানবুর অমরাবতী? এচক মস ইচিরা, 

 

মতারই মস কচবতা-লক্ষ্মী? –চবরে-অধীরা 

এচক মসই মোনশ্বতা, িেপীড়-চপ্রয়া? 

উন্মাদ ফরোদ যানর পাোড় কাচেয়া 

সৃচিনত িাচেয়াচছল – এচক মসই চোঁরী? 

লায়চল এই চক মসই, আচসয়ানছ চফচর 

কানয়নসর মিাাঁনি পুেঃ? চকছু োচে িাচে! 

অসীম চিজ্ঞাসা শুধু কনর কাোকাচে 

এপানর ওপানর, োয়!…তুচম তুচল আাঁচি 

মকবলই িাচেনতচছনল! চদোনন্তর পাচি 

বোনন্ত কাাঁচদনতচছল – ‘কথা কও বউ!’  

ফাগুে ঝুচরনতচছল মফচল ফুল- মউ!  

 

কাোনর িুাঁচিনতচছনল আমার এ মিানি 

অবসাে-নগাধূচলর মচলে আনলানক? 

চিজ্ঞাসার, সনিনের েত আনলা-ছায়া 

ও-মুনি সৃচিনতচছল কী মযে চক মায়া! 

মকবলই রেসু োয়, রেসু মকবল, 

পার োই সীমা োই অগাধ অতল! 

এ মযে স্বপনে-নদিা কনবকার মুি, 

এ মযে মকবলই সুি মকবলই এ দুি! 
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ইোরই স্ফুচলঙ্গ মযে মেচর রূনপ রূনপ, 

এ মযে মিার-পুষ্প মদব-অলকায়! 

যিে সবানর ভুচল। ধরার বন্ধে 

যিে চছাঁচড়নত িাচে, স্বনগণর স্বপে 

মকবলই ভুলানত িায়, এই মস আচসয়া 

রূনপ রনস গনন্ধ গানে কাাঁচদয়া োচসয়া 

আাঁকচড় ধচরনত িানে,–মাচের মমতা! 

পরাে-নপানড়চে শুধু, িানে োনকা কথা ! 

বুনক এর ভার্া মেই, মিানি োই িল, 

চেবণাক ইচঙ্গত শুদু োন্ত অিপল! 

এ বুচঝ মগা ভাস্কনরর পার্ার্-মােসী 

সুির, কচঠে, শুভ্র। মভানরর ঊর্সী, 

চদনের আনলার তাপ সচেনত ো িানে। 

মানঠর উদাসী সুনর বাাঁেচরর তানে, 

বার্ী োই, শুধু সুর, শুধু আকুলতা! 

ভার্ােীে আনবদে মদে-ভরা কথা। 

এ মযে মিোর সানথ অনিোর চমো, –  

যত মদচি তত োয় বানড় শুধু তৃর্া। 

 

আচসয়া বচসনল কানছ দৃপ্ত মুিােে, 

মনে েল – আচম চদচঘ, তুচম পদ্মবে! 

পূর্ণ েইলাম আচি, েয় মোক ভুল,  

যত কাাঁো তত ফুল, মকাথা এর তুল? 

মতামানর চঘচরয়া রব আচম কানলা িল, 

তরনঙ্গর ঊনধ্বণ রনব তুচম েতদল, 

পুিাচরর পুষ্পাঞ্জচলসম। চেচেচদে 

কাাঁচদব ললাে োচে তীনর তৃচপ্তেীে! 

মতামার মৃর্াল-কাাঁো আমার পরানে 
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লুকানয় রাচিব, মযে মকে োচে িানে। 

…কত কী ময কচেলাম অথণেীে কথা, 

েত যুগ-যুগানন্তর অন্তেীে বুথা। 

 

শুচেনল মসসব িাচগ বচসয়া চেয়নর, 

বচলনল, “বন্ধু মগা মের দীপ পুনড় মনর 

চতনল চতনল আমানদর সানথ! আর চেচে 

োই বুচঝ, চদবা এনল দূনর যাব চমচে! 

আচম শুধু চেেীনথর।” যিে ধরচর্ 

েীচলমা-মঞু্জর্া িুচল মেনর মুিামচর্ 

চবচিত্র েেত্রমালা – িে-দীপ জ্বাচল, 

একাকী পাচপয়া কাাঁনদ ‘মিাি মগল’িাচল, 

আচম মসই চেচেনথর। – আচম কই কথা, 

যনব শুধু মফানে ফুল, চবশ্ব তোেতা। 

েয়নতা চদবনস এনল োচরব চিচেনত, 

মতামানর কচরব মেলা, তব বুথা-গীনত 

মকবলই পাইনব োচস সবার সুমুনি, 

কাাঁচদনল োচসব আচম সরল মকৌতুনক, 

মুছাব ো আাঁচি-িল। বচলব সবায়, 

“তুচম োিনের মমঘ –যথায় তথায় 

মকবলই কাাঁচদয়া মফর, কাাঁদাই স্বভাব! 

আচম মতা মকতকী েচে, আমার চক লাভ 

ওই োিনের িনল? কদম্ব যূথীর 

সিানর িাচে ো আচম। মশ্বত-করবীর 

সিী আচম। মেমনন্তর সান্ধু- কুনেচলনত 

দাাঁড়াই চদগনন্ত আচস, চেরশ্রু-সিংগীনত 

ভনর ওনঠ দে চদক! আচম উদাচসেী। 

মুসাচফর! মতামানর মতা আচম োচে চিচে!”  
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ডাচকয়া উচঠল চপক দূনর আম্রবনে 

মুহুমুহু কুহুকুহু আকুল চেঃস্বনে। 

কাাঁচদয়া কচেেু আচম, “শুে, সিী শুে, 

কাতনর ডাচকনছ পাচি মকে পুেঃ পুেঃ!  

িনল যাব মকাে দূনর, স্বরনগর পাচি 

তাই বুচঝ মকাঁনদ ওনঠ মেে থাচক থাচক। 

মতামারই কািল আাঁচি মবড়ায় উচড়য়া,  

পাচি েয় – তব আাঁচি ওই মকানয়চলয়া!” 

 

োচসয়া আমার বুনক পচড়নল লুোনয়, 

বচলনল, –“মপাড়ারমুচি আম্রবের্চ্ানয় 

চদবাচেচে ডানক, শুনে কাে ঝালাপালা!  

িাচে ো মতা কুহু-স্বনর বুনক ধনর জ্বালা! 

উোর স্বভাব এই, মতামারই মতে 

অকারনর্ গানে গাে, কনর জ্বালাতে! 

 

চেচে ো মপাোনত বচস বাতায়ে-পানে 

েলুদ-িাাঁপার ডানল, মকবলই বাতানস 

উহু উহু উহু কচর মবদো িাোয়! 

বুচঝনত োচরেু আচম পাচি ও মতামায়!”  

 

েয়নের িল মমার মগল তলাইয়া 

বুনকর পার্ার্-তনল। উৎসাচরত চেয়া 

সেসা োরাল ধারা তপ্ত মরু-মানঝ।  

আপোনর অচভোচপ েমােীে লানি! 

কচেেু, “মক তুচম োরী, এ চক তব মিলা? 

অকারনর্ মকে মমার ডুবাইনল মভলা,  
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এ অশ্রু-পাথানর একা চদনল ভাসাইয়া? 

দুোনত আনিাচল িল কূনল দাাঁড়াইয়া, 

অকরুর্া, োস আর দাও করতাচল! 

 

অদূনর মেৌবনত বানি ইমে-ভূপাচল 

মতামার মতারর্-দ্বানর কাাঁচদয়া কাাঁচদয়া, 

– মতামার চববাে বুচঝ? ওই বাাঁশুচরয়া 

ডাচকনছ বন্ধুনর তব?” যুচঝ মঢউ সনে 

শুধােু পরাে-পনর্।…তুচম আেমনে 

বানরক পশ্চানত িাচে পচড়নল লুোনয় 

মরাতিনল, সাাঁতচরয়া আচস মম পানে 

‘আচমও ডুচবব সানথ’বচলয়া তরানস 

িড়ানয় ধচরনল মমানর বাহুর বন্ধনে!… 

েইলাম অনিতে!… চকছু োই মনে 

মকমনে উচঠেু কূনল!… কনব মস কিে 

িড়াইয়া ধনরচছনল মালার মতে 

চেেীনথ পাথার-িনল, – শুধু এইেকুু 

সুি-স্মচৃত বুথা সম চির-িাগরূক 

রচেল বুনকর তনল!… আর চকছু োই!… 

মতামানর িুাঁচিয়া চফচর এ কূনল বৃথাই, 

মে িীর রেসুময়ী!ও কূনল দাাঁড়ানয় 

মতমেই োচসছ তুচম সান্ধু-বের্চ্ানয় 

িাচেয়া আমার মুনি! মতামার েয়ে 

বচলনছ সদাই মযে, ‘ডুচবয়া মরর্ 

এবার েল ো, সিা! আিও যায় সাধ 

বাাঁচিনত ধরার পনর। স্বপনের িাাঁদ 

েয়নতা বা চদনব ধরা িাগ্রত এনলানক,  

েয়নতা োচমনব তুচম অশ্রু েনয় মিানি, 
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আচসনব পচথক-বন্ধু েনয় চপ্রয়তম 

বুনকর বুাথায় মমার – পুনষ্প গন্ধ সম! 

অঞ্জচল েইনত োচম মতামার পূিার 

িড়াইয়া রব বনে েনয় কণ্ঠোর!’  

 

চেেীনথর বুক-নিরা তব মসই স্বর, 

মসই মুি মসই মিাি করুর্া-কাতর 

পদ্মা-তীনর-তীনর রানত আিও িুাঁনি চফচর! 

কত োনম ডাচক মতামা, – “মোনশ্বতা, চোঁরী, 

লায়চল, বনকৌচল, তাি, মদবী, োরী, চপ্রয়া!” 

– সাড়া োচে চমনল কারও! ফুচলয়া ফুচলয়া 

বনয় যায় মমঘোর তরঙ্গ চবপুল, 

কিেও এ-কূল ভানি কিেও ও-কূল! 

 

পার েনত োচর এই তরনঙ্গর বাধা, 

ও মযে ‘এনসা ো’ বনল পানয় ধনর-কাাঁদা 

মতামার েয়ে-নরাত! ও মযে চেনর্ধ, 

চবধাতার অচভোপ, অেন্ত চবনর্চ্দ, 

স্বগণ ও মনতণুর মানঝ মযে যবচেকা!… 

আমানদর ভানগু বুচঝ চিররাচত্র চলিা!  

চেেীনথর িিািচি, দুইপানর থাচক 

দুইিনে দুইিে চফচর সদা ডাচক! 

মকাথা তুচম? তুচম মকাথা? মযে মনে লানগ, 

কত যুগ মদচি োই! কত িন্ম আনগ 

মতামানর মদনিচছ মকাে েদীকূনল মগনে,  

জ্বানলা দীপ চবর্াচদেী োন্ত শ্রান্ত মদনে! 

বানর বানর কাাঁনপ, আকাে-দীচপকা 

কাাঁনপ তারারাচি – মযে আাঁচি-পাতা তব,–  
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এইেকুু পনড় মনে! কনব অচভেব 

উচঠনল চবকচে তুচম আমার মানঝ, 

মদচি োই! মদচিব ো – কত চবো কানি 

চেনিনর আড়াল কচর রাচিছ সতত 

অপ্রকাে সুনগাপে মবদোর মনতা। 

আচম মেথা কূনল কূনল চফচর আর কাাঁচদ,  

কুড়ানয় পাব ো চকছু? বুনক যাো বাাঁচধ 

মতামার পরে পাব – একে ুসান্ত্বো! 

িরর্-অলি-রািা দুচে বালুকর্া,  

একচে েূপুর, ম্লাে মবচর্-িসা ফুল, 

করবীর মসাাঁদা-ঘর্া পচরমল-ধুল, 

আধিাচে ভািা িুচড় মরেচম কানির, 

দচলত চবশুষ্ক মালা চেচে-প্রভানতর, 

তব োনত মলিা মম চপ্রয় ডাক-োম 

চলচিয়া চছাঁচড়য়া-নফলা আধিাচে িাম, 

অনঙ্গর সুরচভ-মািা তুি তপ্ত বাস, 

মহুয়ার মদ সম মচদর চেশ্বাস 

পুরনবর পচরস্থাে েনত মভনস-আসা, –  

চকছুই পাব ো িুাঁচি? মকবলই দুরাো। 

কাাঁচদনব পরাে চঘচর? চেরুনেে পানে 

মকবলই ভাচসয়া যাব শ্রান্ত ভাচে-োনে? 

তুচম বচস রনব ঊনধ্বণ মচেম-চেিনর 

চেষ্প্রার্ পার্ার্-নদবী? কভু মমার তনর 

চেষ্প্রার্ পার্ার্-নদবী? কভু মমার তনর 

োচমনব ো চপ্রয়া-রূনপ ধরার ধুলায়? 

মলা মকৌতুকময়ী! শুধু মকৌতুক-লীলায় 

মিচলনব আমানর লনয়? –আর সবই ভুল? 

ভুল কনর ফুনেচছল আচিোয় ফুল? 
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ভুল কনর বনলচছনল সুির? অমচে –  

মঢনকছ দুোনত মুি ত্বচরনত তিেই! 

বুচঝ মকে শুচেয়ানছ, মদচিয়ানছ মকে 

ভাচবয়া আাঁধার মকানর্ লীলাচয়ত মদে 

লুকাওচে সুনি লানি? মকাে োচড়িাচে 

পনরচছনল বাচছ বাচছ মস সন্ধুায় রাচে? 

 

েয়নতা ভুনলছ তুচম, আচম ভুচল োই! 

যত ভাচব ভুল তাো – তত মস িড়াই 

মস ভুনল সাচপচেসম বুনক ও গলায়! 

বাচস লানগ ফুলনমলা। – ভুনলর মিলায় 

এবার মিায়াব সব, কচরয়াচছ পর্। 

মোক ভুল, মোক চমথুা, মোক এ স্বপে,  

–এইবার আপোনর েূেু চরি কচর 

চদয়া যাব মরনর্র আনগ! পাত্র ভচর 

কনর যাব সুিনরর কনর চবর্পাে! 

মতামানর অমর কচর কচরব প্রয়ার্ 

মরনর্র তীথণযাত্রী! 

ওনগা, বন্ধু চপ্রয়, 

এমেই কচরয়া ভুল চদয়া ভুলাইনয়া 

বানর বানর িনন্ম িনন্ম গ্রনে গ্রোন্তনর! 

ও-আাঁচি-আনলাক মযে ভুল কনর পনড় 

আমার আাঁচির পনর। মগাধূচল-লগনে 

ভুল কনর েই বর, তুচম েও কনে 

েচর্নকর লীলা লাচগ! েচর্নকর িমচক 

অশ্রুর শ্রাবর্-নমনঘ োরাইয়া সিী!… 

 

তুচম মমানর ভুচলয়াছ, তাই সতু মোক! 
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চেচে-নেনর্ চেনভ মগনছ দীপাচল-আনলাক! 

সুির কচঠে তুচম পরে-পাথর 

মতামার পরে লচভ েইেু সুির –  

– তুচম তাো িাচেনল ো! 

…সতু মোক চপ্রয়া 

দীপাচল জ্বচলয়াচছল –  চগয়ানছ চেচভয়া! 
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মতামানর পচড নছ মনে 

 

                 মতামানর পচড নছ মনে  

      আচি েীপ-বাচলকার ভীরু-চেেরনর্, 

      যুচথকার অশ্রুচসি ছলছল মুনি 

      মকতকী-বধূর অবগুচেত ও বুনক-  

                  মতামানর পচড নছ মনে। 

েয নতা মতমচে আচি দূর বাতায নে 

                  চঝচলচমচল-তনল 

ম্লাে   লুচলত অঞ্ছনল 

         িাচেয া বচসয া আছ একা, 

বানর বানর মুনছ যায  আাঁচি-িল-নলিা। 

বানর বানর চেনভ যায  চেয নরনর বাচত, 

তুচম িাগ, িানগ সানথ বরর্ার রাচত। 

 

                           চসি-পে পািী 

মতামার িাাঁপার ডানল বচসয া একাকী 

েয ত মতমচে কচর, ডাচকছ সাথীনর, 

তুচম িাচে' আছ শুধু দূর শেল-চেনর ।। 

       মতামার আাঁচির ঘে েীলাঞ্জে ছায া 

       গগনে গগনে আি ধচরয ানছ কায া । ... 

 

আচি মেথা রচি' েব েীপ-মালা- -  

স্মরর্ পানরর চপ্রয া, একানন্ত চেরালা 

             অকারনর্ !-িাচে আচম িাচে 

মতামানর পাব ো আচম। এই গাে এই মালািাচে 

রচেনব তানদচর কনে- যাোনদনর কভু 

িাচে োই, কুসুনম কাাঁোর মত িড ানয  রচেল যারা তব।ু 
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বনে আচি চদোোরা শ্রাবনর্র অোন্ত পবে, 

তাচর মত ছুনে মফনর চদনক চদনক উিােে মে, 

           িুাঁনি যায  মমার গীত-সুর 

মকাথা মকান্ বাতায নে বচস' তুচম চবরে-চবধুর। 

মতামার গগনে মেনভ বানর বানর চবিলীর দীপ, 

আমার অঙ্গনে মেথা চবকচেয া ঝনর যায  েীপ। 

           মতামার গগনে ঝনর ধারা অচবরল, 

আমার েয নে মেথা িল োই, বুনক বুথা কনর েলমল। 

 

আমার মবদো আচি রূপ ধচর' েত গীত-সুনর 

চেচিল চবরেী-কনে--চবরচের্ী--তব তনর ঝুনর! 

            এ-পানর ও-পানর মমারা, োই োই কূল! 

            তুচম দাও আাঁচি-িল, আচম মদই ফুল! 
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েদীপানরর মমনয় 

 

                       েদীপানরর মমনয়! 

ভাসাই আমার গানের কমল মতামার পানে মিনয়। 

আলতা-রািা পা দুিাচে ছুচপনয় েদী-িনল 

ঘানে বনস মিনয় আছ আাঁধার অস্তািনল। 

চেরুনেনে ভাচসনয়-নদওয়া আমার কমলিাচে 

মছাাঁয় চক চগনয় চেতু সাাঁনঝ মতামার িরর্, রাচে? 

   

                       েদীপানরর মমনয়! 

গানের গানি িুাঁচি মতামায় সুনরর তচর মবনয়। 

মিাাঁপায় গুাঁনি কেক-িাাঁপা, গলায় েগর-মালা, 

মেোর গুচছ োনত মবড়াও েদীকূনল বালা। 

শুেনত চক পাও আমার তচরর মতামায়-িাওয়া গীচত? 

ম্লাে েনয় চক যায় ও-নিানি িতুদণেীর চতচথ? 

   

                       েদীপানরর মমনয়! 

আমার বুথার মালনে ফুল মফানে মতামায়-নিনয়। 

েীতল েীনর মেনয় মভানর ফুনলর সাচি োনত, 

রািা উর্ার রািা সচতে দাাঁড়ায় আচিোনত। 

মতামার মচদর শ্বানস চক মমার গুনলর সুবাস মমনে? 

আমার বনের কুসুম তুচল পর চক আর মকনে? 

   

                       েদীপানরর মমনয়! 

আমার কমল অচভমানের কাাঁোয় আনছ মছনয়! 

মতামার সিায় পূি চক মমার গানের কমল তুচল? 

তুলনত মস-ফুল মৃর্াল-কাাঁোয় মবাঁনধ চক অঙ্গুচল? 

ফুনলর বুনক মদানল কাাঁোর অচভমানের মালা,  
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আমার কাাঁোর ঘানয় মবাঝ আমার বুনকর জ্বালা?  

  



 চক্রব্াক 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
3

 

সূচচপত্র  

পথিারী 

মক িানে মকাথায  িচলয াচছ ভাই মুসাচফর পথিাচর,  

দু'ধানর দু'কুল দুঃি-সুনির--মানঝ আচম মরাত-বাচর! 

আপোর মবনগ আপচে ছুনেচছ িন্ম-চেির ে'নত 

চবরাম-চবেীে রাচত্র ও চদে পথ ে'নত আে পনথ! 

চেি বাস ে'ল চির-পরবাস, িনন্মর েে পনর 

বাচেচরচে পনথ চগচর-পবণনত--চফচর োই আর ঘনর। 

পলাতকা চেশু িচন্ময াচছেু চগচর-কেুার মকানল, 

বুনক ো ধচরনত িচকনত ত্বচরনত আচসলাম ছুনে ি'নল। 

 

িেেীনর ভুচল' মস পনথ পলায  মৃগ-চেশু বাাঁেী শুচে', 

ময পনথ পলায  েেনকরা শুচে' ঝরোর ঝুেঝুচে, 

পািী উনড  যায  মফচলয া কুলায  সীমােীে েনভাপানে, 

সাগর ছাচড য া মমনঘর চেশুরা পলায  আকাে-যানে, - -  

মসই পথ ধচর' পলাইেু আচম! মসই ে'নত ছুনে িচল 

চগচর দরী মাঠ পল্লীর বাে সিা বাাঁকা েত গচল। 

 

                                       --নকাে গ্রে ে'নত চছাঁচড ' 

উল্কার মত ছুনতচছ বাচেয া মসৌর-নলানকর চসাঁচড ! 

আচম ছুনে যাই িাচেো মকাথায , ওরা মমার দুই তীনর 

রনি েীড , ভানব উোনদচর তীনর এনসচছ পাোড  চিনর। 

উোনদর বদূ কলস ভচরয া চেনয  যায  মমার বাচর, 

আমার গেনে গােে কচরয া বনল সন্তাপ-োরী! 

ঊোরা মদচিল মকবচল আমার সচলনলর চেতলতা, 

মদনি োই-জ্বনল কত চিতাচি মমার কূনল কূনল মকাথা!  

 

                                       --োয , কত েতভাগী- -  

আচমই চক িাচে-- মচরল ডুচবয া আমার পরে মাচগ'। 
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বাচিয ানছ মমার তনে-তনে িাচে ঘনে-ঘনে চকচঙ্কর্ী, 

িল-তরনঙ্গ মবনিনছ বধূর মধুর চরচেচক-চঝচে। 

বািানয নছ মবর্ু রািাল-বালক তীর-তরুতনল বচস'। 

আমার সচলনল মেচরয ানছ মুি দূর আকানের েেী। 

িাচে সব িাচে, ওরা ডানক মমানর দু'তীনর চবছানয  মস্নে, 

দীচঘ ে'নত ডানক পদ্মমুিীরা 'চথর েও বাাঁচধ' মগে!' 

 

আচম ব'নয  যাই- ব'নয  যাই আচম কুলুকুলু কুলুকুলু 

শুচে ো-- মকাথায  মমারই তীনর োয  পুরোরী মদয  উলু! 

সদাগর-িাদী মচর্-মাচর্নকু মবাঝাই কচরয া তরী 

ভানস মর িনল,-- "ছল ছল" ব'নল আচম দূনর যাই সচর'। 

আাঁকচড য া ধনর' দু'তীর বৃথাই িড ানয  তন্তুলতা; 

ওরা মদনি োই আবতণ মমার, মমার অন্তর-বুথা! 

 

লুকাইয া আনস মগাপনে চেেীনথ কূনল মমার অভাচগেী, 

আচম বচল 'িল ছল ছল ছল ওনর বধূ মতানর চিচে! 

কূল মছনড  আয  মর অচভসাচরকা, মরর্-অকূনল ভাচস!' 

মমার তীনর-তীনর আনিা িুাঁনি চফনর মতানর ঘর-ছাড া বাাঁেী। 

                                      মস পনড  ঝাাঁপায -িনল, 

আচম পনথ ধাই--নস কনব োরায  স্মচৃতর বালুকা-তনল! 

 

িাচে ো ক' োয  িনলচছ মকাথায  অিাো আকর্ণনর্,  

ি'নলচছ যতই তত মস অথই বানি িল িনে িনে। 

সন্মুি-োনে ধাই অচবরাম, োই োই অবসর, 

ছুাঁইনত োরাই--এই আনছ োই- -  এই ঘর এই পর!  

ওনর িল িল ছল ছল চক েনব চফরানয  আাঁচি?  

তচর তীনর ডানক িক্রবানকনর তচর মস িক্রবাকী! 
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ওরা সন্ধুায  ঘনর চফনর যায  কূনলর কুলায -বাসী, 

আাঁিল ভচরয া কুড ায  আমার কাদায -চছোনো োচস। 

ওরা ি'নল একুায , আচম িাচগ োয  ল'ইনয  চিতাচি েব, 

বুথা-আবতণ মিড  িাইয া বুনক কনর কলরব! 

ওনর মবনোিল, ছল ছল ছল ছুনে িল ছুনে িল! 

মেথা কাদািল পচঙ্কল মতানর কচরনতনছ অচবরল। 

মকাথা পাচব মেথা মলাো আাঁচিিল, িল িল পথিারী!  

কনর প্রতীো মতার তনর মলাো সাত-সমুে-বাচর! 
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বর্ণা-চবদায় 

                                   ওনগা বাদনলর পরী! 

যানব মকান্ দূনর, ঘানে বাাঁধা তব মকতকী পাতার তরী! 

ওনগা ও েচর্কা, পুব-অচভসার ফুরাল চক আচি তব?  

পচেল্ ভাদনর পচড়য়ানছ মনে মকান্ মদে অচভেব? 

 

মতামার কনপাল-পরে ো মপনয় পান্ডুর মকয়া-নরর্ু, 

মতামানর স্মচরয়া ভাদনরর ভরা েদীতনে কাাঁনদ মবর্ু। 

 

কুমারীর ভীরু মবদো-চবধুর প্রর্য়-অশ্রু সম 

ঝচরনছ চেচের-চসি মেফাচল চেচে-নভানর অেুপম। 

 

                                   ওনগা ও কািল-নমনয়,  

উদাস আকাে ছলছল মিানি তব মুনি আনছ মিনয়'। 

কােফুল সম শুভ্র ধবল রাে রাে মশ্বত মমনঘ 

মতামার তরীর উচড়নতনছ পাল উদাস বাতাস মলনগ'।  

 

ওনগা ও িনলর মদনের কেুা! তব ও চবদায়-পনথ 

কােনে কােনে কদম-নকের ঝচরনছ প্রভাত ে'নত।  

মতামার আদনর মুকুচলতা েনয় উচঠল ময বল্লরী 

তরুর কণ্ঠ িড়াইয়া তা'রা কাাঁনদ চেচেচদে ভচর'। 

 

                                   'নবৌ-কথা-কও' পাচি 

উনড় মগনছ মকাথা, বাতায়নে বৃথা বঊ কনর ডাকাডাচক। 

িাাঁপার মগলাস চগয়ানছ ভাচিয়া, চপয়াসী মুধুপ এনস' 

কাাঁচদয়া কিে চগয়ানছ উচড়য়া কমল-কুমদী মদনে। 

 

                                   তুচম িনল যানব দূনর, 
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ভাদনরর েদী দুকূল ছাপানয় কাাঁনদ ছলছল সুনর! 

 

যানব যনব দূর চেম-চগচর চেনর, ওনগা বাদনলর পরী, 

বুথা ক'নর বুক উচঠনব ো কভু মসথা কাোনরও স্মচর'?  

মসথা োই িল, কচঠে তুর্ার, চেমণম শুভ্রতা,- -  

মক িানে চক ভাল চবধুর বুথা -- ো মধুর পচবত্রতা। 

মসথা মচেমার উধ্বণ চেিনর োই তরলতা োচস, 

মসথা রিেীর রিেীগন্ধা প্রভানত েয় ো বাচস।  

মসথা যাও তব মুির পানয়র বরর্া-েূপুর িুচল', 

িচলনত িচকনত িমচক' উঠ ো, কবনর ওনঠ ো দুচল'। 

মসথা র'নব তুচম মধয়াে-মিা তাপচসেী অিপল, 

মতামার আোয় কাাঁচদনব ধরায় মতমচে "ফচেক িল"। 
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বাতায়ে-পানে গুবাক-তরুর সাচর 

চবদায়, মে মমার বাতায়ে-পানে চেেীথ িাগার সাথী! 

ওনগা বন্ধুরা, পান্ডুর েনয় এল চবদানয়র রাচত! 

আি ে'নত ে'ল বন্ধ আমার িাোলার চঝচলচমচল,  

আি ে'নত ে'ল বন্ধ মমানদর আলাপে চেচরচবচল।... 

 

অস্ত-আকাে-অচলনি তার েীর্ণ কনপাল রাচি’  

কাাঁচদনতনছ িাাঁদ, "মুসাচফর িানগা, চেচে আর োই বাচক।" 

চেেীচথেী যায় দূর বে-ছায়, তোয় ঢুলুঢুল্, 

চফনর চফনর িায়, দু’োনত িড়ায় আাঁধানরর এনলািুল।- -  

িমচকয়া িাচগ, ললানে আমার কাোর চেোস লানগ? 

মক কনর বীিে তপ্ত ললানে, মক মমার চেয়নর িানগ? 

মিনগ মদচি, মমার বাতায়ে-পানে িাচগনছ স্বপেিারী 

চেেীথ রানতর বন্ধু আমার গুবাক-তরুর সাচর! 

 

মতামানদর আর আমার আাঁচির পল্লব-কেনে 

সারা রাত মমারা কনয়চছ ময কথা, বন্ধু, পচড়নছ মনে!- -  

িাচগয়া একাকী জ্বালা ক'নর আাঁচি আচসত যিে িল, 

মতামানদর পাতা মনে ে’ত মযনো সুেীতল করতল 

আমার চপ্রয়ার!--নতামার োিার পল্লবমমণর 

মনে ে’ত মযে তাচর কনের আনবদে সকাতর। 

মতামার পাতায় মদনিচছ তাোচর আাঁচির কািল-নলিা, 

মতামার মদনেরই মতে দীঘল তাোর মদনের মরিা। 

তব চঝরচঝর চমরচমর মযে তাচর কুচেত বার্ী, 

মতামার োিায় ঝুলানো তাচরর োচড়র আাঁিলিাচে।  

                                    --নতামার পািার োওয়া 

তাচর আঙ্গুচল-পরনের মত চেচবড় আদর-ছাওয়া! 
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ভাচবনত ভাচবনত ঢুচলয়া পনড়চছ ঘুনমর শ্রান্ত মকানল, 

ঘুমানয় স্বপে মদনিচছ,-- মতামাচর সুেীল ঝালর মদানল 

মতমচে আমার চেথানের পানে। মদনিচছ স্বপনে, তুচম 

মগাপনে আচসয়া চগয়াছ আমার তপ্ত ললাে িুচম’ ।  

 

েয়ত স্বপনে রাড়ানয়চছ োত লইনত পরেিাচে, 

বাতায়নে মঠচক’ চফচরয়া এনসনছ, লইয়াচছ লানি োচে’ ।  

বন্ধু, এিে রুদ্ধ কচরনত েইনব মস বাতায়ে! 

ডানক পথ, োাঁনক যাত্রীরা, ‘কর চবদানয়র আনয়ািে’ ।  

 

                                    --আচি চবদানয়র আনগ 

আমানর িাোনত মতামানর িাচেনত কত চক ময সাধ িানে! 

মনমণর বার্ী েূচে তব, শুধু মুনির ভার্ায় মকে 

িাচেনত িায় ও বুনকর ভার্ানর মলাভাতুর মে মেে?  

িাচে--মুনি মুনি েনব ো মমানদর মকােচদে িাোিাচে, 

বুনক বুনক শুধু বািাইনব বীর্া মবদোর বীর্াপাচর্। 

 

েয়নতা মতামানর মদচিয়াচছ , তুচম যাো েও তাই ক'নর, 

েচত চক মতামার, যচদ মগা আমার তানতই হৃদয় ভনর? 

সুির যচদ কনর মগা মতামানর আমার আাঁচির িল,  

োরা-নমামতানি লনয় কানরা মপ্রম রনি যচদ তািম'ল, 

                                    --বল তানে কার েচত? 

মতামানর লইয়া সািাব ো ঘর, সৃচিব অমরাবরী।।.. 

 

েয়ত মতামার োিায় কিনো, বনসচে আচসয়া পািী 

মতামার কুনঞ্জ পত্রপুনঞ্জ মকাচকল ওনঠচে ডাচক'। 

েূনেুর পানে তুচলয়া ধচরয়া পল্লব-আনবদে 

মিনগনছ চেেীনথ িানগচে ক' সানথ িুচল' মকে বাতায়ে। 
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                                    -- সব আনগ আচম আচস' 

মতামানর িাচেয়া মিনগচছ চেেীথ, চগয়াচছ মগা ভানলাবাচস!  

মতামার পাতায় চলচিলাম আচম প্রথম প্রর্য়-নলিা, 

এইেকুু মোক সান্ত্বো মমার, মোক বা ো মোক্ মদিা।... 

 

মতামানদর পানে িাচেয়া বন্ধু, আর আচম িাচগব ো। 

মকালােল কচর' সারা চদেমাে কানরা ধুাে ভাচিব ো 

                                    --চেশ্চল চেশু্চপ 

আপোর মনে পুচড়ব একাকী গন্ধচবধুর ধূপ।- -  

 

শুধাইনত োই, তবুও শুধাই আচিনক যাবার আনগ- -  

ঐ পল্লব-িাফ চর িুচলয়া তুচমও চক অেুরানগ 

মদনিছ আমানর--নদচিয়াচছ যনব তাচম বাতায়ে িুচল'? 

োওয়ায় ো মমার অেুরানগ তব পাতা উচঠয়ানছ দুচল'। 

মতামার পাতার েচরৎ আাঁিনল িাাঁচদেী ঘুমানয় যনব, 

মূচছণতা েনব সুনির আনবনে,--নস আনলার উৎসনব 

মনে চক পচড়নব এই েচর্নকর অচতচথর কথা আর? 

মতামার চেশ্বাস েূেু এ ঘনর কচরনব চক োোকার?  

িাাঁনদর আনলাক চবস্বাদ চক মগা লাচগনব মসচদে মিানি? 

িড়িচড় িুচল' মিনয় র'নব দূর অস্ত অলি-নলানক?-  

                                    --অথবা এমচে কচর' 

দাাঁড়ানয় রচেনব আপে মধয়ানে সারা চদেমাে ভচর'? 

 

মচলে মাচের বন্ধনে বাাঁধা েয় অসোয় তরু, 

পদতনল ধূচল, উনদ্ধণ মতামার েূেু গগে-মরু। 

চদবনস পুচড়ছ মরৌনের দানে, চেেীনথ চভচিছ চেনম, 

কাাঁচদবারও োই েকচত, মৃতুু-আচফনস পচড়ছ চঝনম! 

মতামার দুঃি মতামানরই যচদ, বন্ধু, বুথা ো োনে, 
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চক েনব চরি চিত্ত ভচরয়া আমার বুথার দানে!... 

*                            *                             * 

ভুল কনর' কভু আচসনল স্মরনর্ অমচে তা মযনো ভুচল'। 

যচদ ভুল ক'নর কিনো এ মমার বাতায়ে যায় িুচল', 

বন্ধ কচরয়া চদও পুেঃ তায়!.......নতামার িাফ চর-ফাাঁনক 

িুাঁনিা ো তাোনর গগে-আাঁধানর--মাচেনত মপনল ো যানক! 
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বাদল-রানতর পাচি 

 

                                              বাদল-রানতর পাচি! 

কনব মপাোনয়নছ বাদনলর রাচত, তনব মকে থাচক থাচক 

কাাঁচদছ আচিও ‘বউ কথা কও’মেফাচলর বনে একা, 

োওনে যাোনর মপনল ো, তানর চক ভাদনর পাইনব মদিা?… 

তুচম কাাঁচদয়াছ ‘বউ কথা কও’মস-কাাঁদনে তব সানথ 

ভাচিয়া পনড়নছ আকানের মমঘ গচেে োওে-রানত। 

বন্ধু, বরর্া-রাচত 

মকাঁনদনছ ময সানথ মস চছল মকবল বর্ণা-রানতরই সানথ! 

আকানের িল-ভারাতুর আাঁচি আচি োচস-উজ্জ্বল ; 

মতরছ-িােচে িাদু োনে আি, ভানব তেু ঢল ঢল! 

কমল-চদচঘনত কমল-মুিীরা অধনর চেঙ্গুল মানি, 

আলুথালু মবে – ভ্রমনর মসাোনগ পর্ণ-আাঁিনল ঢানক। 

চেউচল-তলায় কুড়াইনত ফুল আচিনক চকনোরী মমনয় 

অকারর্ লানি িমচকয়া ওনঠ আপোর পানে মিনয়। 

োলুনকর কুাঁচড় গুাঁচিনছ মিাাঁপায় আনবনে চবধুরা বধূ, 

মুকুচল পুষ্প কুমারীর মঠাাঁনে ভনর পুষ্পল মধু। 

আচি আেি-চদনে 

পানব চক বন্ধু বধূনর মতামার, োচস মদনি লনব চিনে? 

সরসীর তীনর আনম্রর বনে আিও যনব ওঠ ডাচক 

বাতায়নে মকে বনল চক, “মক তুচম বাদল-রানতর পাচি! 

আিও চবচেে িানগ চক মস রাচত তার বন্ধরু লাচগ? 

যচদ মস ঘুমায় – তব গাে শুচে িচকনত ওনঠ চক িাচগ? 

চভে-নদচে পাচি! আচিও স্বপে ভাচিল ো োয় তব, 

তাোর আকানে আি মমঘ োই – উচঠয়ানছ িাাঁদ েব!  

ভনরনছ েূেু উপবে তার আচি েব েব ফুনল, 
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মস চক চফনর িায় বাচিনতনছ োয় বাাঁচে যার েদীকূনল? 

বাদলা-রানতর পাচি! 

উনড় িনলা – যথা আিও ঝনর িল, োচেনকা ফুনলর ফাাঁচক! 
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চমলে-নমােোয় 

 

োয় োবা মমনয়, সব ভুনল মগচল দচয়নতর কানছ এনস! 

এত অচভমাে এত ক্রিে সব মগল িনল মভনস ! 

কূনল কূনল এত ভুনল ফুনল কাাঁদা আছচড় চপছাচড় মতার,  

সব ফুনল মগচল মযই বুনক মতানর মেনে চেল মনোনিার! 

চসন্ধুর বুনক লুকাইচল মুি এমেই চেচবড় কনর, 

এমেই কচরয়া োরাইচল তুই আপোনর চিরতনর –  

ময চদনক তাকাই োই তইু োই! মতার বন্ধুর বাহু 

গ্রাচসয়ানছ মতানর বুনকর পাাঁিনর – েুধাতুর কাল রাহু! 

 

চবরনের কূনল অচভমাে যার এমে মফোনয় উনঠ, 

চমলনের মুনি মস চফনর এমেই পদতনল পনড় লুনে? 

এমেই কচরয়া ভাচিয়া পনড় চক বুক-ভািা কান্নায়, 

বুনক বুক মরনি চেচবড় বাাঁধনে চপনর্ গুাঁনড়া েনয় যায়? 

মতার বন্ধুর আিুনলর মছাাঁয়া এমেই চক িাদু িানে, 

আনবনে গচলয়া অধর তুচলয়া ধচরচল অধর পানে!  

একচে িুমায় চমনে মগল মতার সব সাধ সব তৃর্া, 

চছন্ন লতার মতে মুরচছ পচড়চল োরানয় চদো! 

– একচে িুমার লাচগ 

এতচদে ধনর এত পথ মবনয় এচল মবনয় এচল চক মর েতভাচগ? 

 

গাি-চিল আর সাগর-কনপাত মাছ ধচরবার ছনল, 

চেলাচি মলা, মতার রঙ্গ মদচিনত ঝাাঁপ চদনয় পনড় িনল। 

দুধানরর ির অবাক েইয়া মিনয় আনছ মতার মুনি, 

সবার সামনে লুকাইচল মুি মকমনে বাঁধুর বুনক? 

েীচলম আকানে ঝুাঁচকয়া পচড়য়া মমনঘর গুণ্ঠে মফনল 

বউ-চঝর মনতা উাঁচক চদনয় মদনি কুতূেলী-আাঁচি মমনল। 
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‘সাোে’-মাচঝ িুাঁনি মফনর মতার ভাচেয়াচল গানে কাাঁচদ, 

িুাঁচিয়া োকাল দুধানরর িাল – মতার মেনরনমর বাাঁচদ! 

োয় চভিাচরচে মমনয়, 

ভুচলচল সবানর, ভুচলচল আপো দচয়নতনর বুনক মপনয়! 

মতারই মনতা েদী আচম চেরবচধ কাাঁচদ মর প্রীতম লাচগ, 

িন্ম-চেির বাচেয়া িনলচছ তাোরই চমলে মাচগ! 

যার তনর কাাঁচদ – ধার কনর তারই মিায়ানরর মলাো িল 

মতার মনতা মমার িানগ ো মর কভু সানধর কাাঁদে- ছল।  

আমার অশ্রু একাকী আমার, েয়নতা মগাপনে রানত 

কাাঁচদয়া ভাসাই, মভনস মভনস যাই চমলনের মমাোোনত, 

আচসয়া মসথায় পুেঃ চফনর যাই। – মতার মনতা সব ভুনল 

লুোনয় পচড় ো – িানে ো ময মমানর তারই রাঙ্গা পদমূনল! 

যানর িাই তানর মকবলই এড়াই মকবলই চদ তানর ফাাঁচক ; 

মস যচদ ভুচলয়া আাঁচি পানে িায় চফরাইয়া লই আাঁচি! 

–তার তীনর যনব আচস 

অশ্রু-উৎনস পার্ার্ িাচপয়া অকারনর্ শুধু োচস! 

অচভমানে মমার আাঁচিিল িনম করকা-বৃচি সম, 

যানর িাই তানর আঘাত োচেয়া চফনর যায় চেমণম! 

একা মমার মপ্রম ছুচেনব মকবলই চেিু প্রান্তর মবনয়, 

মস কভু ঊনধ্বণ আচসনব ো উনঠ আমার পরে মিনয় –  

িাচে ো তাোনর! বুনক িাপা থাকা আমার বুনকর বুথা, 

ময বুক েূেু েনে মমানর িাচে – েব োনকা ভার মসথা! 

মস যচদ ো ডানক কী েনব ডুচবয়া ও-গভীর কানলা েীনর, 

মস েউক সুিী, আচম রনি যাই স্মচৃত-তাি তার তীনর! 

মমার মবদোর মুনি িাচপয়াচছ চেচত ময পার্ার্-ভার! 

তা চদনয় রচিব পার্ার্-নদউল মস পার্ার্-নদবতার! 
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কত মরাতধারা োরাইনছ কূল তার িনল চেরবচধ, 

আচম োরালাম বালুিনর তার, মগাপে-ফাল্গুেদী! 
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েীনতর চসন্ধ ু

 

ভুচল োই পুেঃ তাই আচসয়াচছ চফনর 

ওনগা বন্ধু, ওনগা চপ্রয়, তব মসই তীনর! 

কূল-োরা কূনল তব চেনমনর্র লাচগ 

মিচলনত আচসয়া োয় ময কচব চববাচগ 

সকলই োরানয় মগল তব বালুিনর, –  

চঝেুক কুড়ানত এনস – মগল আাঁচি ভনর 

তব মলাো িল লনয়, –তব মরাত-োনে 

ভাচসয়া ময মগল দূর চেরুনেনে পানে! 

চফনর মস এনসনছ আি বহু বর্ণ পনর, 

চিচেনত পার চক বন্ধু, মনে তানর পনড়? 

 

বর্ণার মিায়ানর যানর তব চেনিালায় 

মদালাইয়া মফনল চদনল দুরাো-সীমায়, 

চফচরয়া মস আচসয়ানছ তব ভাচে-মুনি, 

োচেয়া লনব চক আি তানর তব বুনক? 

 

মিচলনত আচসচে বন্ধু, এনসচছ এবার 

মদচিনত মতামার রূপ চবরে-চবথার। 

মসবার আচসয়াচছেু েনয় কুতূেলী, 

বচলনত আচসয়া – চদেু আপোনর বচল 

 

কৃপনর্র সম আি আচসয়াচছ চফনর 

োরানয়চছ মচর্ যথা মসই চসন্ধ-ুতীনর! 

মফনর ো তা যা োরায় – মচর্-োরা ফর্ী 

তবু চফনর চফনর আনস! বন্ধু মগা, মতমচে 

েয়নতা এনসচছ বৃথা মিার বালুিনর!–  
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ময চিতা জ্বচলয়া, –যায় চেনভ চিরতনর, 

মপাড়া মােুনর্র মে মস মোশ্মাোনে 

তবু ঘুনর মনর মকে, –মকে মস মক িানে! 

প্রভানত ঢাচকয়া আচস কবনরর তনল 

তাচর লাচগ আধ-রানত অচভসানর িনল 

অবুঝ মােুর্, োয়! – ওনগা উদাসীে, 

মস মবদো বুঝনব ো তুচম মকানোচদে! 

 

েয়নতা োরানো মচর্ চফনর তারা পায়, 

চকন্তু োয়, ময অভাগা হৃদয় োরায় 

োরানয় মস চিরতনর! এ িেনম তার 

চদো োচে চমনল, বন্ধু! – তুচম পারাবার, 

পারাপার োচে তব, মতামার অতনল 

যা মডানব তা চিরতনর মডানব আাঁচিিনল! 

িাচেনল সাাঁতার, বন্ধু, েইনল ডুবুচর, 

কচরতাম কনব তব বে েনত িুচর 

রত্নোর! চকন্তু োয় চিনে শুধু মালা 

কী েইনব বাড়াইয়া হৃদনয়র জ্বালা! 

বন্ধু, তব রত্নোর মমার তনর েয় –  

মালার সচেত যচদ ো মমনল হৃদয়! 

 

মে উদাসী বন্ধু মমার, চির আত্মনভালা,  

আচি োই বুনক তব বর্ণার চেনিালা! 

েীনতর কুনেচল-ঢাকা চবর্ণ্ণ বয়ানে 

কীনসর করুর্া মািা! কূনলর চসথানে 

এলানয় চেচথল মদে আছ একা শুনয়, 

চবেীর্ণ কনপাল বালু-উপাধানে থুনয়! 

মতামার কলঙ্কী বাঁধু িাাঁদ ডুনব যায় 
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মতমেই উচঠয়া দূর গগে-সীমায়, 

ছায়া এনস পনড় তার মতামার মুকুনর, 

কায়ােীে মায়াবীর মায়া বুনক পূনর 

ফুনল ফুনল কূনল কূনল কাাঁদ অচভমানে,  

আছাচড় তরঙ্গ-বাহু বুথণ েূেু পানে! 

ময কলঙ্কী চেচেচদে ধায় েূেু পনথ –  

মস মদনি ো, মকাথা, মকাে বাতায়ে েনত, 

মক তানর িাচেয়ানছ চেচত! মস িুাঁনি মবড়ায় 

বুনকর চপ্রয়ানর তুচি পনথর চপ্রয়ায়! 

 

ভয় োই বন্ধ ুওনগা, আচসচে িাচেনত 

অন্ত তব, মপনত ঠাাঁই অন্তেীে চিনত! 

িাাঁদ ো মস চিতা জ্বনল তব উপকূনল –  

মক কনব ডুচবয়া োয়, পাইয়ানছ তল? 

এক ভাগ থল মসথা, চতে ভাগ িল! 

 

এনসচছ মদচিনত তানর মসচদে বর্ণায় 

মিচলনত মদনিচছ যানর উোম লীলায়  

চবচিত্র তরঙ্গ-ভনঙ্গ! মসচদে শ্রাবনর্ 

ছলছল িল-িুচড়-বলয়-কঙ্কনর্ 

শুচেয়াচছ ময-সঙ্গীত, যার তানল তানল 

মেনিনছ চবিচল মমনঘ, চেিী েীপ-ডানল। 

যার মলানভ অচত দূর অস্তনদে েনত 

ছুনে এনসচছেু এই উদনয়র পনথ! –  

 

ওনগা মমার লীলা-সাচথ অতীত বর্ণার, 

আচিনক েীনতর রানত েব অচভসার! 

িনল মগনছ আচি মসই বরর্ার মমঘ, 
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আকানের মিানি োই অশ্রুর উদ ্নবগ, 

গরনি ো গুর গুর গগনে মস বাি, 

উনড় মগনছ দূর বনে ময়ূরীরা আি, 

মরানয় মরানয় বনে োনকা পুবাচল বাতাস, 

শ্বনস ো ঝাউনয়র োনি মসই দীঘণশ্বাস, 

োই মসই মিনয়-থাকা বাতায়ে িুচল 

মসই পনথ – মমঘ যথা যায় পথ ভুচল। 

ো মাচেয়া কািনলর ছলো চেনর্ধ 

মিাি মছনপ িল ঝরা, –কনপানলর মস্বদ 

মুচছবার ছনল আাঁচি-িল মমাছা মসই, 

মেই বন্ধু, আচি তার স্মচৃতও মস মেই! 

 

থর থর কাাঁনপ আি েীনতর বাতাস, 

মসচদে আোর চছল ময দীরঘ-শ্বাস –  

আি তাো চেরাোয় মকাঁনদ বনল, োয় –  

“ওনর মূঢ়, ময িায় মস চিরতনর যায়! 

যাোনর রাচিচব তুই অন্তনরর তনল 

মস যচদ োরায় কভু সাগনরর িনল 

মক তাোনর চফনর পায়? োই, ওনর োই, 

অকূনলর কূনল তানর িুাঁচিস বৃথাই! 

ময-ফুল মফানেচে ওনর মতার উপবনে 

পুবাচল োওয়ার শ্বানস বরর্া-কাাঁদনে, 

মস ফুল ফুচেনব ো মর আি েীত-রানত 

দু মফাাঁো চেচের আর অশ্রুিল-পানত!” 

 

আমার সান্ত্বো োই িাচে বন্ধু িাচে, 

শুচেনত এনসচছ তবু – যচদ কাোকাচে 

েয় তব কূনল কূনল আমার মস ডাক! 
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এ কূনল চবরে-রানত কাাঁনদ িক্রবাক, 

ও কূনল মোনে চক তাো িক্রবাকী তার? 

এ চবরে এচক শুধু চবরে একার? 

 

কুনেচল-গুণ্ঠে োচে েীনতর চেেীনথ 

ঘুমাও একাকী যনব, চেেব্দ সিংগীনত 

ভনর ওনঠ দে চদক, মস চেেীনথ িাচগ 

বুচথয়া ওনঠ ো বুক কভু কাও লাচগ? 

গুণ্ঠে িুচলয়া কভু মসই আধরানত 

চফচরয়া িাে ো তব কূনল কল্পোনত? 

িাাঁদ মস মতা আকানের, এই ধরা-কূনল 

ময িানে মতামায় তানর িাে ো চক ভুনল? 

 

তব তীনর অগনস্তুর সম লনয় তৃর্া 

বনস আচছ, িনল যায় কত চদবা-চেো! 

যাোনর কচরনত পাচর িুমুনকনত পাে 

তার পদতনল বচস গাচে শুধু গাে! 

িাচে বন্ধু, এ ধরার মৃৎপাত্রিাচে 

ভচরনত োচরল যাো – তানর আচম আচে 

ধচরব ো এ অধনর! এ মম চেয়ার 

চবপুল েূেুতা তানে েনে ভচরবার! 

আচসয়াচছ কূনল আি, কাল প্রানত ঝুনর 

কূল ছাচড় িনল যাব দূনর বহুদূনর। 

 

বনলা বন্ধু, বনলা, িয় মবদোর িয়! 

ময-চবরনে কূনল কূনল োচে পচরিয়, 

মকবলই অেন্ত িল অেন্ত চবনর্চ্দ, 
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হৃদয় মকবলই োনে হৃদনয় চেনর্ধ ; 

ময-চবরনে গ্রে-তারা েূনেু চেচেচদে 

ঘুনর মনর ; গৃেবাসী েনয় উদাসীে –  

উল্কা-সম ছুনে যায় অসীনমর পনথ, 

মছানে েদী চদোোরা চগচরিূড়া েনত ; 

বানর বানর মফানে ফুল কণ্টক-োিায়, 

বানর বানর চছাঁনড় যায় তবু ো ফুরায় 

মালা-গাাঁথা ময-চবরনে, ময-চবরনে িানগ 

িনকারী আকানে আর কুমুদী তড়ানগ ; 

তব বুনক লানগ চেচত মিায়ানরর োে, 

ময-চবর্ চপইয়া কনণ্ঠ ফুনে ওনঠ গাে –  

বন্ধু, তার িয় মোক! এই দুঃি িাচে 

েয়নতা আচসব পুেঃ তব কূল বাচে। 

মেচরব েতুে রূনপ মতামানর আবার, 

গাচেব েতুে গাে। েব অশ্রুোর 

গাাঁচথব মগাপনে বচস। েয়নের ঝাচর 

মবাঝাই কচরয়া চদব তব তীনর ডাচর। 

েয়নতা বসনন্ত পুেঃ তব তীনর তীনর 

ফুচেনব মঞ্জচর েব শুষ্ক তরু-চেনর। 

আচসনব েতুে পাচি শুোইনত গীচত, 

আচসনব েতুে পাচি শুোইনত গীচত, 

 

মযচদে ও বুনক তব শুকাইনব িল, 

চেদারুর্ মরৌে-দানে ধুধু মরুতল 

পুচড়নব একাকী তুচম মরূদুাে েনয়  

আসচব মসচদে বন্ধু, মম মপ্রম লনয়! 

আাঁচির চদগনন্ত মমার কুনেচল ঘোয়, 

চবদানয়র বিংেী বানি, বন্ধু মগা চবদায়! 
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সাচিয়াচছ বর মৃতুুর উৎসনব 

 

মদিা চদনল রািা মৃতুুর রূনপ এতচদনের চক মগা রাচে? 

চমলে-নগাধূচল-লগনে শুোনল চির-চবদানয়র বার্ী। 

  ময ধূচলনত ফুল ঝরায় পবে 

  রচিনল মসথায় বাসর- েয়ে,  

বানরক কনপানল রাচিয়া কনপাল, ললানে কাাঁকে োচে,  

চদনল মমার পনর সকরুর্ কনর কৃষ্ণ কাফে োচে।  

   

চেচে ো মপাোনত িাগানয় বচলনল, ‘েল ময চবদায় মবলা।” 

তব ইচঙ্গনত ও-পার েইনত এপানর আচসল মভলা।  

  আপচে সািানল চবদানয়র মবনে 

  আাঁচি-িল মম মুছাইনল মেনস, 

বচলনল, ‘অনেক েইয়ানছ মদচর, আর িচমনব ো মিলা! 

সকনলর বুনক মপনয়ছ আদর, আচম চদেু অবনেলা।‘  

   

‘মিাি মগল উহু মিাি মগল’বনল কাাঁচদয়া উচঠল পাচি, 

োচসয়া বচলনল, ‘বন্ধু, সচতু মিাি মগল ওর োচক?’  

  অকূল অশ্রু-সাগর-নবলায় 

  শুধু বালু চেনয় ময-িে মিলায়, 

কী বচলব তানর, চবদায়-েনর্ও চভচিল ো যার আাঁচি! 

শ্বচসয়া উচঠল চেেীথ-সমীর, ‘মিাি মগল’কাাঁনদ পাচি! 

 

মদচিেু িাচেয়া ও-মুনির পানে – চেরশ্রু চেষ্ঠুর! 

বুনক মিনপ কাাঁচদ, চপ্রয় ওনগা চপ্রয়, মকাথা তুচম কত দূর? 

  এত কানছ তুচম গলা িড়াইয়া 

  মকে হুহু কনর ওনঠ তবু চেয়া, 

কী মযে কী কীনসর অভাব এ বুনক বুথা-চবধুর! 
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মিাি-ভরা িল, বুক-ভরা কথা, কনণ্ঠ আনস ো সুর। 

   

মেোর মতে বনে চপচর্য়া কচরেু মতামানর লাল, 

ঢচলয়া পচড়নল দচলত কমল িড়ানয় বাহু-মৃর্াল! 

  মকাঁনদ বচল, ‘চপ্রয়া, মিানি কই িল? 

  েল ো মতা ম্লাে মিানির কািল!’  

মিানির িল োই – উচঠল রি – সুির কঙ্কাল! 

বচলনল, ‘বন্ধু, মিানিরই মতা িল, মস চক রনে চিরকাল?’  

   

ছল ছল ছল মকাঁনদ িনল িল, ভাাঁচে-োনে ছুনে তচর, 

সাচপচের মনতা িড়াইয়া ধনর েেীেীে েবণরী। 

  কূনল কূনল ডানক মক মযে, ‘পচথক, 

  আিও রািা েনয় ওনঠচে মতা চদক! 

অচভমােী মমার! এিেই চছাঁচড়নব বাাঁধে মকমে কচর? 

মিানি োই িল – বনের মমার বুথা মতা যায়চে মচর!’  

   

মকমনে বুঝাই কী ময আচম িাই, চির-িেনমর চপ্রয়া! 

মকমনে বুঝাই – এত োচস গাই তবু কাাঁনদ মকে চেয়া! 

  আনছ তব বুনক করুর্ার ঠাাঁই, 

  স্বনগণর মদবী – মিানি িল োই! 

কত িীবনের অচভোপ এ ময, কতবার িেচময়া –  

পাচরিাত-মালা ছুাঁইনত শুকানল – োরাইনল মদিা চদয়া। 

   

বুথণ মমানদর মগাধূচল-লগে এই মস িেনম েনে, 

বাসর-েয়নে োরানয় মতামায় মপনয়চছ চির-চবরনে! 

  কত মস মলানকর কত েদেদী 

  পারানয় িনলচছ মমারা চেরবচধ, 

মমানদর মাঝানর েত িেনমর েত মস িলচধ বনে। 
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বানরবানর ডুচব বানরবানর উচঠ িন্ম-মৃতুু-দনে! 

   

বানর বানর মমারা পার্ার্ েইয়া আপোনর থাচক ভুচল,  

েনর্নকর তনর আনস কনব ঝড়, বন্ধে যায় িুচল। 

  সেসা মস মকাে সন্ধুায়, রাচে, 

  িচকনত েয় মগা চির-িাোিাচে! 

মনে পনড় যায় অচভোপ-বার্ী, উনড় যায় বুলবুচল। 

মকাঁনদ কও, ‘চপ্রয়, মেথা েয়, মেথা লাচগয়ানছ বহু ধূচল।’  

   

মুচছ পথধূচল বুনক লনব তুচল মরনর্র পানর কনব, 

মসই আনে, চপ্রয়, সাচিয়াচছ বর মৃতুুর উৎসনব! 

  মক িাচেত োয় মরনমর মানঝ 

  এমে চবনয়র েেবত বানি! 

েবিীবনের বাসর-দুয়ানর কনব ‘চপ্রয়া’‘বধূ’েনব –  

মসই সুনি, চপ্রয়া, সাচিয়াচছ বর মৃতুুর উৎসনব! 
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স্তব্ধ-রানত 

 

মথনম আনস রিচের গীত-নকালােল, 

     ওনর মমার সাচথ আাঁচি- িল,  

          এইবার তুই মেনম আয় –  

          অতে এ েয়ে-পাতায়। 

   

আকানে চেচের ঝনর, বনে ঝনর ফুল, 

রূনপর পালঙ্ক মবনয় ঝনর এনলািুল ; 

মকাে গ্রনে মক িড়ানয় ধচরনছ চপ্রয়ায়, 

উল্কার মাচেক চছাঁনড় ঝনর পনড় যায়। 

আাঁচি-িল, তুই মেনম আয় -  

বুক মছনড় েয়ে-পাতায়!... 

   

          ওনর সুিবাদী 

অশ্রুনত মপচলনে যানর, োচসনত পাচব চক তানর আচি? 

     আপোনর কতকাল চদচব আর ফাাঁচক? 

অন্তেীে েূেুতানর কত আর রািচব মর কুয়াোয় ঢাচক? 

চভিাচর সাচিচল যচদ, মকে তনব দ্বানর 

এনস চফনর যাস চেচত অন্ধকানর? 

পথ েনত আে-পনথ মকাঁনদ যাস লনয় চভো-ঝুচল, 

প্রাসাদ যাচিস যার তানরই রচেচল শুধু ভুচল? 

 

     সকনল িাচেনব মতার বুথা, 

শুধু মস-ই িাচেনব ো কাাঁো-ভরা েত মতার মকাথা? 

     ওনর ভীরু, ওনর অচভমােী! 

যাোনর সকল চদচব, তানর তইু চদচল শুধু বার্ী? 

সনুরর সুরায় মমনত কতেকুু কচমল মর মমণদাে মতার? 
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গানের গচেনে ডুনব কতচদে লুকাইচব এই আাঁচি-নলার? 

মকবলই গাাঁচথচল মালা, কার তনর মকে োচে িানে! 

  অকূনল ভাসানয় চদস, মভনস যায় মালা েূেু-পানে। 

   

মস-ই শুধু িাচেল ো, যার তনর এত মালা-গাাঁথা, 

িনল-ভরা আাঁচি মতার, ঘুনম-ভরা আাঁচি-পাতা। 

মক িানে কাচেনব চকো আচিকার অন্ধ এ চেেীথ, 

েয়নতা েনব ো গাওয়া কাল মতার আধ-গাওয়া গীত, 

েয়নতা েনব ো বলা, বার্ীর বুদ ্বুনদ যাো মফানে চেচেচদে! 

সময় ফুরানয় যায় – ঘোনয় আচসল সন্ধুা কুনেচল-মচলে! 

সময় ফুরানয় যায়, িনলা এনব, বচল আাঁচি তুচল –  

ওনগা চপ্রয়, আচম যাই, এই লনো মমার চভো-ঝুচল! 

চফনরচছ সকল দ্বানর, শুধু তব ঠাাঁই 

চভো-পাত্র লনয় কনর কভু আচস োই। 

   

ভনরনছ চভোর ঝুচল মাচেনক মচর্নত, 

ভনর োই চিত্ত মমার! তাই েূেু-চিনত 

এনসচছ চববাচগ আচি, ওনগা রািা-রাচে, 

িাচেনত আচসচে চকছু! সিংনকানি অেল মুনি চদনয়া োনকা োচে। 

 

িাোনত এনসচছ েধু–  অন্তর-আসনে 

সব ঠাাঁই মছনড় চদনয় – যাোনর মগাপনে 

িনল মগচছ বে-পনথ একদা একাকী, 

বুক-ভরা কথা লনয় – িল-ভরা আাঁচি। 

িাচেচেনকা োত মপনত তানর মকানোচদে,  

চবলানয় চদনয়চছ তানর সব, চফনর মপনত চদইচেনকা ঋর্! 

   

     ওনগা উদাচসেী, 
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তব সানথ োচে িনল োনে চবচকচকচে। 

কারও মপ্রম ঘনর োনে, মকে অবনেনল 

চভিাচর কচরয়া মদয় বহুদনূর মঠনল! 

িাচেনত আচসচে আচম, চেনমনর্র ভুনল 

কিেও বনসছ চক ো মসই েদী-কূনল, 

     যার ভাচে-োনে –  

মভনস যায় তচর মমার দরূ েূেুপানে। 

িাচে ো মতা মকাে চকছু, তবু মকে রনয় রনয় বুাথা কনর বুক, 

সুি চফচর কনর চফচর, তব ুোচে সো যায় 

     আচি আর এ-দুঃনির সুি।... 

   

আপোনর দচলয়া, মতামানর দচলচে মকানোচদে, 

আচম যাই, মতামানর আমার বুথা চদনয় মগেু ঋর্। 
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চেিংসাতুর 

 

চেিংসাই শুধু মদনিছ এ মিানি? মদি োই আর চকছু? 

সমু্মনি শুধু রচেনল তাকানয়, মিনয় মদচিনল ো চপছু! 

সমু্মি েনত আঘাত োচেয়া িনল মগল ময-পচথক 

তার আঘানতরই বুথা বুনক ধনর িাগ আিও অচেচমি? 

তুচম বুচঝনল ো, োয়, 

কত অচভমানে বুনকর বন্ধু বুথা মেনে িনল যায়! 

 

আঘাত তাোর মনে আনছ শুধু, মনে োই অচভমাে? 

মতামানর িাচেয়া কত চেচে িাচগ গাচেয়ানছ কত গাে, 

মস মিনগনছ একা – তুচম ঘুমানয়ছ মবভুল আপে সুনি, 

কাাঁোর কুনঞ্জ কাাঁচদয়ানছ বচস মস আপে মনোদুনি, 

কুসুম-েয়নে শুইয়া আচিনক পনড় ো মসসব মনে, 

তুচম মতা িাে ো, কত চবর্জ্বালা কণ্ঠক-দিংেনে! 

তুচম চক বুচঝনব বালা, 

ময আঘাত কনর বুনকর চপ্রয়ানর, তার বুনক কত জ্বালা! 

 

বুথা ময চদয়ানছ – সমু্মনি ভানস চেষ্ঠুর তার কায়া, 

মদচিনল ো তব পশ্চানত তারই অশ্রু-কাতর ছায়া!.. 

অপরাধ শুধু মনে আনছ তার, মনে োই চকছু আর? 

মনে োই, তুচম দনলছ দুপানয় কনব কার ফুলোর? 

 

কাাঁদনয় কাাঁচদয়া মস রনিনছ তার অশ্রুর গড়িাই, 

পার েনত তুচম পাচরনল ো তাো, মস-ই অপরাধী তাই? 

মস-ই ভানলা, তুচম চিরসুিী েও, একা মস-ই অপরাধী! 

কী েনব িাচেয়া, মকে পনথ পনথ মরুিারী মফনর কাাঁচদ! 
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েয়নতা মতামানর কনরনছ আঘাত, তবুও শুধাই আচি, 

আঘানতর চপনছ আরও চকছু চক মগা ও বুনক ওনঠচে বাচি?  

মনে তুচম আি কচরনত পার চক –তব অবনেলা চদয়া 

কত ময কচঠে কচরয়া তুনলছ তাোর কুসুম-চেয়া? 

মােুর্ তাোনর কনরছ পার্ার্–মসই পার্ানর্র ঘায় 

মুরছানয় তুচম পচড়নতছ বনল মসই অপরাধী োয়? 

তাোরই মস অপরাধ –  

যাোর আঘানত ভাচিয়া চগয়ানছ মতামার মনের বাাঁধ! 

 

চকন্তু মকে এ অচভনযাগ আচি? মস মতা মগনছ সব ভুনল! 

মকে তনব আর রুদ্ধ দুয়ার ঘা চদয়া চদনতনছ িুনল? 

শুষ্ক ময-মালা আচিও চেরালা যনত্ন মরনিনছ তুচল 

ঝরানয়া ো আর োড়া চদনয় তার পচবত্র ফুলগুচল! 

মসই অপরাধী, মসই অমােুর্, যত পার দাও গাচল! 

চেনভনছ ময-বুথা দয়া কনর মসথা আগুে চদনয়া ো জ্বাচল! 

 

‘মােুর্’, ‘মােুর্’শুনে শুনে চেচত কাে েল ঝালাপালা! 

মতামরা তানরই অমােুর্ বল – পানয় দল যার মালা! 

তারই অপরাধ – ময তার মপ্রম ও অশ্রুর অপমানে 

আঘাত কচরয়া েেুানয় পার্ার্ অশ্রু-চেঝর আনে! 

কচব অমােুর্ –  মাচেলাম সব! মতামার দুয়ার ধচর 

কচব ো মােুর্ মকাঁনদচছল চপ্রয় মসচদে চেেীথ ভচর? 

মদনিছ ঈর্ণা – পনড় োই মিানি সাগনরর এত িল? 

শুকানল সাগর –মদচিনতছ তার সাোরার মরুতল!  

েয়নতা কচবই মগনয়চছল গাে, মস চক শুধু কথা – সুর 

কাাঁচদয়াচছল ময – মতামারই মনতা মস মােুর্ মবদোতুর! 

কচবর কচবতা মস শুধু মিয়াল? তুচম বুচঝনব ো, রাচে, 

কত জ্বাল চদনল উেুনের িনল মফানে বুদ ্বুদ ্-বার্ী! 
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তুচম কী বুচঝনব, কত েত েনয় মবর্রু বুনকর োনড় 

সুর ওনঠ োয়, কত বুথা কাাঁনদ সুর-বাাঁধা বীর্া-তানর! 

 

মসচদে কচবই মকাঁনদচছল শুধু? মােুর্ কাাঁনদচে সানথ? 

চেিংসাই শুধু মদনিছ, মদিচে অশ্রু েয়ে-পানত? 

আিও মস চফচরনছ োচসয়া গাচেয়া? –োয়, তুচম বুচঝনব ো, 

োচসর ফুচতণ উড়ায় ময – তার অশ্রুর কত মদো! 
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১৪০০ সাল 

 

[কচবগুরু রবীেোথ ঠাকুনরর “আচি েনত েতবর্ণ পনর” পচড য া] 

 

                  আচি ে’মত েত বর্ণ আনগ! 

মক কচব, স্মরর্ তুচম ক’মরচছনল আমানদনর েত আেুরানগ, 

                                    আচি ে’মত েত বর্ণ আনগ। 

 

                  মধয ােী মগা, রেসু-দুলাল! 

উতাচর’ মঘামোিাচে মতামার আাঁচির আনগ 

                                    কনব এল সুদূর আড াল? 

 

আোগত আমানদর দচিে-দূয ারী 

বাতায ে িুচল তুচম, মে মগাপে মে স্বপ্ন-িারী, 

                                    এনসচছনল বসনন্তর গন্ধবে-সানথ, 

েত বর্ণ পনর মযথা মতামার কচবতািাচে পচড নতচছ রানত। 

মেোচরনল মবদো-উজ্জ্বল আাঁচি-েীনর, 

আেমো প্রিাপচত েীরব পািায  

                                    উদাসীে, মগনল ধীনর চফনর। 

 

                  আচি মমারা েত বর্ণ পনর 

মযৌবে-নবদো-রািা মতামার কচবতািাচে 

                                    পচড নতচছ অেুরাগ-ভনর ।। 

                  িচড ত িাগর ঘুনম চেচথল েয নে 

শুচেনতচছ চপ্রয া মমার মতামার ইচঙ্গত গাে সিল েয নে। 

 

                                                      আনিা োয  

                                    বানর বানর িুনল যায  
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                                                      দচেনর্র রুদ্ধ বাতায ে, 

গুমচর গুমচর কাাঁনদ উিােে বসন্ত- পবে  

                                    মনে মনে বনে বনে পল্লব মমণনর, 

কবরীর অশ্রুিল মবেী-িসা ফুল-দল পনড  ঝ’মর ঝ’মর! 

 

                  চঝচর চঝচর কাাঁনপ কানলা েয ে-পল্লব, 

মধুনপর মুি েনত কাচড য া মধুপী চপনয  পরাগ আসব! 

কনপানতর িষু্ণপুনে কনপাতীর োরায  কূিে 

পচরয ানছ বেবধূ মযৌবে-আরচিম চকিংশুক- বসে।  

                  রচেয া রচেয া আনিা ধরেীর চেয া 

                  সমীর উচ্ছ্বাস্ব মযে উনঠ চেঃশ্বচসয া! 

 

  মতামা ে’মত েত বর্ণ পনর- -  

  মতামার কচবতািাচে পচড নতচছ, 

                                    মে কবীে, অেুরাগ ভনর! 

আচি এই মদালসা ফাগুে-চেেীনথ 

মতামার ইচঙ্গত িানগ মতামার সঙ্গীনত! 

িতুরাচল, ধচরয াচছ মতামার িাতুরী। 

                                    কচর' িুচর 

 

আচসয াছ আমানদর দুরন্ত মযৌবনে, 

কাবু ে’ময , গাে ে’ময , চসিকনে রঙ্গীলা স্বপনে।  

আচিকার যত ফুল- চবেনঙ্গর যত গাে যত রি-রাগ 

তব অেুরাগ ে’মত মে চির-চকনোর কচব, 

                                    আচেয ানছ ভাগ ! 

                  আচি েব-বসনন্তর প্রভাত-নবলায  

গাে ে’ময  মাচতয ানছ আমানদর মযৌবে-নমলায । 
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আেি দুলাল ওনগা মে চির অমর। 

তরুর্ তরুচর্ মমারা িাচগনতচছ আি তব মাধবী বাসর। 

যত গাে গাচেয াছ ফুল-নফাো রানত- -  

                      সবগুচল তার 

                      একবার--তা’ পর আবার 

চপ্রয া গানে, আচম গাচে, আচম গাচে চপ্রয া গানে সানথ। 

                  গাে-নেনর্ অধণরানত স্বপনেনত শুচে 

কাাঁনদ চপ্রয া, “ওনগা কচব ওনগা বন্ধু ওনগা মমার গুর্ী- - ”  

                                    স্বপ্ন যায  থাচম', 

মদচি, বন্ধু, আচসয াছ চপ্রয ার েয ে-পানত অশ্রু ে’ময  োচম'। 

                  মনে লানগ, েত বর্ণ আনগ 

   তুচম িানগা--তব সানথ আনরা মকে িানগ 

                                    দূনর মকান্ চঝচলচমচল-তনল 

                                                      লুচলত-অেনল। 

মতামার ইচঙ্গতিাচে সঙ্গীনতর করুর্ পািায  

উনড  মযনত মযনত মসই বাতায নে েচর্ক তাকায , 

ছুাঁনয  যায  আচি-িল মরিা, 

                                        েুনয  যায  অলক-কুসুম, 

তারপর যায  োরাইয া,--তুচম একা বচসয া চেঝ ঝুম। 

                  মস কাোর আাঁচিেীর- চেচের লাচগয া, 

মুকুচলকা বার্ী তব মকােচে বা ওনঠ মঞু্জচরয া, 

                  মকােচে বা তিনো গুঞ্জচর মফনর মনে 

                                    মগাপনে স্বপনে। 

 

                  সেসা িুচলয া মগল দ্বার, 

আচিকার বসন্ত প্রভাতিাচে দাাঁড াল কচরয া েমস্কার। 

েতবর্ণ আনগকার মতামাচর মস বাসচন্তকা দূচত 

                  আচি তব েবীনের িাোয  আকুচত!... 
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মে কচব-োোে-োে। মতামানর মদচিচে মমারা, 

                                    সৃচিয াছ ময তািমেল-  

মশ্বতিিনের মফাাঁো কানলর কপানল ঝলমল- -  

                  চবস্ময -চবমুগ্ধ মমারা তাই মেচর, 

  মযৌবনেনর অচভোচপ-- “মকে তুই েতবর্ণ কচরচল মর মদরী?” 

                                    োয , মমারা আি 

মমাম তানি মদচিচে, শুধু মদচিনতচছ তাি! 

 

           েতবর্ণ পনর আচি মে কচব-সম্রাে! 

এনসনছ েূতে কচব--কচরনতনছ তব োিীপাঠ! 

                  উদয াস্ত িুচড ' আনিা তব 

কত ো বিো- ঋক ধ্বচেনছ েব েব। 

                         মতামাচর মস োরা-সুরিাচে 

েবনবর্ু-কুনঞ্জ-ছানয  চবকচেয া মতানল েব বার্ী। 

 

                                                      আচি তব বনর 

                  েতনবর্ু-বীর্া বানি আমানদর ঘনর। 

                               তবুও পুনর ো চেয া ভনর ো ক' প্রার্, 

েতবর্ণ সাাঁতচরয া মভনস আনস স্বনপ্ন তব গাে। 

                                       মনে েয , কচব , 

আনিা আছ অস্তপাে আনলা কচর' আমানদচর রচব! 

                       আচি ে’মত েত বর্ণ আনগ 

ময অচভবাদে তুচম ক’মরচছনল েবীনেনর রািা অেুরানগ, 

                  মস-অচভবাদেিাচে আচি চফনর িনল 

                  প্রর্ামী-কমল ে’ময  তব পদতনল! 

 

মনে েয , আচসয াছ অপূনর্ণর রূনপ 

                  ওনগা পূর্ণ আমানদচর মানঝ িুনপ িুনপ। 
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সূচচপত্র  

আচি এই অপূনর্ণর কম্প্র কেস্বনর 

মতামাচর বসন্তগাে গাচে তব বসন্ত-বাসনর- -  

                                    মতামা ে’মত েতবর্ণ পনর! 

 


