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অনুভব 

১৯৪০ 

অবাক পৃচর্থবী! অবাক কিগ্নল িয চম 

জগ্নেই মদচখ কু্ষব্ধ স্বগ্নদেভূচম। 

অবাক পৃচর্থবী! আমিা মর্ পিাধীন। 

অবাক, কী দ্রিু জগ্নম মরাধ চদন চদন; 

অবাক পৃচর্থবী! অবাক কিগ্নল আগ্নিা– 

মদচখ এই মদগ্নে অে মনইগ্নকা কাগ্নিা। 

অবাক পৃচর্থবী! অবাক মর্ বািবাি 

মদচখ এই মদগ্নে মৃিয ুিই কািবাি। 

চিগ্নসগ্নবি খািা র্খচন চনগ্নয়চছ িাগ্নি 

মদগ্নখচছ চলচখি–‘িক্ত খিচ’ িাগ্নি। 

এগ্নদগ্নে জগ্নে পদাঘািই শুধু মপলাম, 

অবাক পৃচর্থবী! মসলাম, মিামাগ্নক মসলাম! 
 

১৯৪৬ 

চবগ্নদ্রাি আজ চবগ্নদ্রাি চাচিচদগ্নক, 

আচম র্াই িাচি চদন-পঞ্জিকা চলগ্নখ, 

এি চবগ্নদ্রাি কখগ্ননা মদগ্নখ চন মকউ, 

চদগ্নক চদগ্নক ওগ্নঠ অবাদুিাি মেউ; 

স্বপরন-চূড়াি মর্থগ্নক মনগ্নম এগ্নসা সব– 

শুগ্ননছ? শুনছ উোম কলিব? 

নয়া ইচিিাস চলখগ্নছ ধম যঘি; 

িগ্নক্ত িগ্নক্ত আিঁকা প্রচ্ছদপি। 

প্রিুি র্ািা ঘৃচিি ও পদানি, 

মদখ আজ িািা সগ্নবগ্নগ সমুদুি; 

িাগ্নদিই দগ্নলি মপছগ্নন আচমও আচছ, 

িাগ্নদিই মগ্নধু আচমও মর্ মচি-বা িঁচচ। 

িাইগ্নিা চগ্নলচছ চদন-পঞ্জিকা চলগ্নখ– 

চবগ্নদ্রাি আজ! চবপ্লব চাচিচদগ্নক।। 
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আগামী 
জড় নই, মৃি নই, নই অন্ধকাগ্নিি খচনজ, 

আচম মিা জীবন্ত প্রাি, আচম এক অঙরকুচিি বীজ; 

মাটিগ্নি লাচলি ভীু, শুদু আজ আকাগ্নেি ডাগ্নক 

মমগ্নলচছ সঞ্জিগ্ধ মচাখ, স্বপ্ন চঘগ্নি িগ্নয়গ্নছ আমাগ্নক। 

র্চদও নগিু আচম, িযচ্ছ বিবৃগ্নক্ষি সমাগ্নজ 

িবু কু্ষদ্র এ েিীগ্নি মগাপগ্নন মম যিধ্বচন বাগ্নজ, 

চবদীি য কগ্নিচছ মাটি, মদগ্নখচছ আগ্নলাি আনাগ্নগানা 

চেকগ্নড় আমাি িাই অিগ্নিুি চবোল মচিনা। 

আজ শুধু অঙরকুচিি, জাচন কাল কু্ষদ্র কু্ষদ্র পািা 

উোম িাওয়াি িাগ্নল িাল মিগ্নখ মনগ্নড় র্াগ্নব মার্থা; 

িাি পি দৃপ্ত োখা মমগ্নল মদব সবাি সম্মুগ্নখ, 

মফািাব চবঞ্জিি ফুল প্রচিগ্নবেী গাগ্নছগ্নদি মুগ্নখ। 
 

সংিি কটঠন ঝগ্নড় দৃঢ়প্রাি প্রগ্নিুক চেকড়; 

োখায় োখায় বা িঁধা, প্রিুািি িগ্নব জাচন ঝড়; 

অঙরকুচিি বনু্ধ র্ি মার্থা িয গ্নল আমািই আহ্বাগ্নন 

জাচন িািা মুখচিি িগ্নব নব অিগ্নিুি গাগ্নন। 

আগামী বসগ্নন্ত মজগ্ননা চমগ্নে র্াব বৃিগ্নিি দগ্নল; 

জয়ধ্বচন চকেলগ্নয়; সম্বধ যনা জানাগ্নব সকমল। 

কু্ষদ্র আচম িযচ্ছ নই- জাচন আচম ভাবী বনস্পচি, 

বৃটিি, মাটিি িগ্নস পাই আচম িাচি মিা সম্মচি। 

মসচদন ছায়ায় এগ্নসা; িাগ্ননা র্চদ কটঠন কুঠাগ্নি 

িবুও মিামায় আচম িািছাচন মদব বাগ্নি বাগ্নি; 

ফল মদব, ফুল মদব, মদব আচম পাচখিও কূজন 

একই মাটিগ্নি পুি মিামাগ্নদি আপনাি জন।। 
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আগ্নেয়চগচি 

কখগ্ননা িঠাৎ মগ্নন িয়ঃ 

আচম এক আগ্নেয় পািাড়। 

োচন্তি ছায়া-চনচবড় গুিায় চনচদ্রি চসংগ্নিি মগ্নিা 

মচাগ্নখ আমাি বিয  চদগ্ননি িন্দ্রা। 

এক চবগ্নফািি মর্থগ্নক আি এক চবগ্নফািগ্নিি মাঝখাগ্নন 

আমাগ্নক মিামিা চবদূ্রগ্নপ চবদ্ধ কগ্নিছ বািংবাি 

আচম পার্থিঃ আচম িা সিু কগ্নিচছ। 
 

মুগ্নখ আমাি মৃদ ুিাচস, 

বুগ্নক আমাি পুিীভূি ফুিন্ত লাভা। 

চসংগ্নিি মগ্নিা আধ-মবাজা মচাগ্নখ আচম মকবচল মদখচছঃ 

চমর্থুাি চভগ্নি কল্পনাি মেলায় গড়া মিামাগ্নদি েিি, 

আমাগ্নক চঘগ্নি িচচি উৎসগ্নবি চনগ্নব যাধ অমিাবিী, 

চবদূ্রগ্নপি িাচস আি চবগ্নেগ্নষি আিস-বাঞ্জজ– 

মিামাগ্নদি নগগ্নি মদমত্ত পূচি যমা। 
 

মদখ, মদখঃ 

ছায়াঘন, অিিু-চনচবড় আমাগ্নক মদখ; 

মদখ আমাি চনুচেে বনুিা। 

মিামাগ্নদি েিি আমাগ্নক চবদূ্রপ কুক, 

কুঠাগ্নি কুঠাগ্নি আমাি ধধর্ যগ্নক কুক আিি, 

চকছয গ্নিই চবশ্বাস ক’মিা না– 

আচম চভসুচভয়স-ফুঞ্জজয়ামাি সগ্নিাদি। 

মিামাগ্নদি কাগ্নছ অজ্ঞাি র্থাক 

মভিগ্নি মভিগ্নি মমাচড় চদগ্নয় ওঠা আমাি অেুুদরগাি, 

অিগ্নিু োকা অন্তচন যচিি উত্তাগ্নপি জ্বালা। 
 

মিামাি আকাগ্নে ফুাকাগ্নে মপ্রি আগ্নলা, 

বুগ্ননা পািাগ্নড় মৃদ-ুমধা িঁয়াি অবগুণ্ঠন: 

ও চকছয  নয়, িয়গ্নিা নিযন এক মমঘদূি। 
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উৎসব কি, উৎসব কি– 

ভয গ্নল র্াও মপছগ্নন আগ্নছ এক আগ্নেয় পািাড়, 

চভসুচভয়স-ফুঞ্জজয়ামাি জাগ্রি বংেধি। 

আি, 

আমাি চদন-চপ কায় আসে মিাক 

চবগ্নফািগ্নিি চিম, পচবত্র চিচর্থ।। 
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আঠাগ্নিা বছি বয়স 

আঠাগ্নিা বছি বয়স কী দুঃসি 

স্প যধায় মনয় মার্থা মিালবাি ঝুিঁ চক, 

আঠাগ্নিা বছি বয়গ্নসই অিিি 

চবিাি দুঃসািগ্নসিা মদয় মর্ উিঁচক। 
 

আঠাগ্নিা বছি বয়গ্নসি মনই ভয় 

পদাঘাগ্নি চায় ভাঙগ্নি পার্থি বাধা, 

এ বয়গ্নস মকউ মার্থা মনায়াবাি নয়– 

আঠাগ্নিা বছি বয়স জাগ্নন না কািঁদা। 
 

এ বয়স জাগ্নন িক্তদাগ্ননি পুিরর্ 

বাগ্নেি মবগ্নগ চিমাগ্নিি মগ্নিা চগ্নল, 

প্রাি মদওয়া-মনওয়া ঝুচলিা র্থাগ্নক না েূনরর্ 

সিঁগ্নপ আত্মাগ্নক েপগ্নর্থি মকালািগ্নল। 
 

আঠগ্নিা বছি বয়স ভয়ঙ্কি 

িাজা িাজা প্রাগ্নি অসিু র্ন্ত্রিা, 

এ বয়গ্নস প্রাি িীব্র আি প্রখি 

এ বয়গ্নস কাগ্নন আগ্নস কি মন্ত্রিা। 
 

আঠাগ্নিা বছি বয়স মর্ দুব যাি 

পগ্নর্থ প্রান্তগ্নি মছািায় বিয  িযফান, 

দুগ্নর্ যাগ্নগ িাল টঠক মগ্নিা িাখা ভাি 

ক্ষি-চবক্ষি িয় সিস্র প্রাি। 
 

আঠাগ্নিা বছি বয়গ্নস আঘাি আগ্নস 

অচবশ্র্রান্ত; এগ্নক এগ্নক িয় জগ্নড়া, 

এ বয়স কাগ্নলা লক্ষ দীঘ যশ্বাগ্নস 

এ বয়স কািঁগ্নপ মবদনায় র্থগ্নিার্থগ্নিা। 
 

িব আঠাগ্নিাি শুগ্ননচছ জয়ধ্বচন, 
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এ বয়স বা িঁগ্নচ দুগ্নর্ যাগ্নগ আি ঝগ্নড়, 

চবপগ্নদি মুগ্নখ এ বয়স অগ্রিী 

এ বয়স িবু নিযন চকছয  মিা কগ্নি। 
 

এ বয়স মজগ্ননা ভীু, কাপুুষ নয় 

পর্থ চলগ্নি এ বয়স র্ায় না মর্থগ্নম, 

এ বয়গ্নস িাই মনই মকাগ্ননা সংেয়– 

এ মদগ্নেি বুগ্নক আঠাগ্নিা আসুক মনগ্নম।। 
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ইউগ্নিাগ্নপি উগ্নেগ্নে 

ওখাগ্নন এখন মম-মাস িযষাি-গলাগ্ননা চদন, 

এখাগ্নন অচে-ঝিা ধবোখ চনদ্রািীন; 

িয়গ্নিা ওখাগ্নন শুু মন্থি দচক্ষি িাওয়া; 

এখাগ্নন মবাগ্নেখী ঝগ্নড়ি ঝাো পশ্চাৎ দাওয়া; 

এখাগ্নন মসখাগ্নন ফুল মফাগ্নি আজ মিামাগ্নদি মদগ্নে 

কি িঙ, কি চবচচত্র চনচে মদখা মদয় এগ্নস। 

ঘি মছগ্নড় পগ্নর্থ মবচিগ্নয় পগ্নড়গ্নছ কি মছগ্নলগ্নমগ্নয় 

এই বসগ্নন্ত কি উৎসব কি গান মগগ্নয়। 

এখাগ্নন মিা ফুল শুকগ্ননা, ধূসি িগ্নঙি ধুগ্নলায় 

খা িঁ-খা িঁ কগ্নি সািা মদেিা, োচন্ত চগগ্নয়গ্নছ চয গ্নলায়। 

কটঠন মিাগ্নদি ভগ্নয় মছগ্নলগ্নমগ্নয় বন্ধ ঘগ্নি, 

সব চযপচাপ; জাগগ্নব িয়গ্নিা মবাগ্নেখী ঝগ্নড়। 

অগ্ননক খািয চন, অগ্ননক লড়াই কিাি মেগ্নষ 

চাচিচদগ্নক রগ্নম ফুগ্নলি বাগান মিামাগ্নদি মদগ্নে; 

এগ্নদগ্নে রু্দ্ধ মিামািী, ভযখা জ্বগ্নল িাগ্নড় িাগ্নড়- 

অচেবষী গ্রীগ্নেি মাগ্নঠ িাই ঘুম কাগ্নড় 

মবপগ্নিায়া প্রাি; জগ্নম চদগ্নক চদগ্নক আজ লাগ্নখ লাগ্নখ- 

মিামাগ্নদি মদগ্নে মম-মাস; এখাগ্নন মঝাগ্নড়া ধবোখ।। 
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এই নবাগ্নে 

এই মিমগ্নন্ত কািা িগ্নব ধান, 

আবাি েূনু মগালায় ডাকগ্নব ফসগ্নলি বান– 

মপৌষপাব যগ্নি প্রাি-মকালািগ্নল ভিগ্নব গ্রাগ্নমি নীিব শ্মোন। 

িবুও এ িাগ্নি কাগ্নে িযলগ্নি কাো ঘনায়ঃ 

িালকা িাওয়ায় চবগি িৃচিগ্নক ভয গ্নল র্থাকা দায়; 

গি মিমগ্নন্ত মগ্নি মগগ্নছ ভাই, মছগ্নড় মগগ্নছ মবান, 

পগ্নর্থ-প্রান্তগ্নি খামাগ্নি মগ্নিগ্নছ র্ি পচিজন; 

চনগ্নজি িাগ্নিি জচম ধান-মবানা, 

বৃর্থাই ধুগ্নলাগ্নি ছচড়গ্নয়গ্নছ মসানা, 

কাগ্নিািই ঘগ্নিগ্নি ধান মিালবাি আগ্নসচন শুভক্ষি– 

মিামাি আমাি মক্ষি ফসগ্নলি অচি ঘচনষ্ঠ জন। 
 

এবাি নিযন মজািাগ্নলা বািাগ্নস 

জয়র্াত্রাি ধ্বচন মভগ্নস আগ্নস, 

চপগ্নছ মৃিয ুি ক্ষচিি চনব যাচন– 

এই মিমগ্নন্ত ফসগ্নলিা বগ্নলঃ মকার্থায় আপন জন? 

িািা চক মকবল লুগ্নকাগ্ননা র্থাকগ্নব, 

অক্ষমিাি গ্লাচনগ্নক োকগ্নব, 

প্রাগ্নিি বদগ্নল র্ািা প্রচিবাদ কিগ্নছ উচ্চািি 

এই নবাগ্নে প্রিাচিিগ্নদি িগ্নব না চনমন্ত্রি? 
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একটি মমািগ্নগি কাচিনী 
একটি মমািগ িঠাৎ আশ্র্য় মপগ্নয় মগল 

         চবিাি প্রাসাগ্নদি মছাট্ট এক মকাগ্নি, 

ভাঙা পুাচকং বাগ্নেি গাদায়– 

         আগ্নিা দ’ুচিনটি মুিগীি সগ্নে। 

আশ্র্য় র্চদও চমলল, 

         উপরু্ক্ত আিাি চমলল না। 

সুিীক্ষ্ণ চচৎকাগ্নি প্রচিবাদ জাচনগ্নয় 

         গলা ফািাল মসই মমািগ 

         মভাি মর্থগ্নক সগ্নন্ধ পর্ যন্ত– 

িবুও সিানুভূচি জানাল না মসই চবিাি েক্ত ইমািি। 
 

িািপি শুু িল িা িঁি আিঁোকুগ্নড় আনাগ্নগানা; 

         আশ্চযর্ য! মসখাগ্নন প্রচিচদন চমলগ্নি লাগল 

মফগ্নল মদওয়া ভাি-ুটিি চমৎকাি প্রচযি খাবাি! 
 

িািপি এক সময় আিঁোকুগ্নড়ও এল অংেীদাি– 

         ময়লা মছিঁড়া নুাকড়া পিা দ’ুচিনগ্নি মানুষ; 

কাগ্নজই দুব যলিাি মমািগ্নগি খাবাি মগল বন্ধ িগ্নয়। 
 

         খাবাি! খাবাি! খাচনকিা খাবাি! 

অসিায় মমািগ খাবাগ্নিি সন্ধাগ্নন 

         বাি বাি মচিা ক’িল প্রাসাগ্নদ েযকগ্নি, 

         প্রগ্নিুকবািই িাড়া মখল প্রচণ্ড। 

মছাট্ট মমািগ ঘাড় উিঁচয  কগ্নি স্বপ্ন মদগ্নখ– 

         ‘প্রাসাগ্নদি মভিি িাচে িাচে খাবাি’! 
 

িািপি সচিুই মস একচদন প্রাসাগ্নদ েযকগ্নি মপল, 

         এগ্নকবাগ্নি মসাজা চগ্নল এল 

ধবরধগ্নব সাদা দামী কাপগ্নড় োকা খাবাি মিচবগ্নল ; 

         অবেু খাবাি মখগ্নি নয়– 
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খাবাি চিগ্নসগ্নব 
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ঐচিিাচসক 

আজ এগ্নসচছ মিামাগ্নদি ঘগ্নি ঘগ্নি– 

পৃচর্থবীি আদালগ্নিি পগ্নিায়ানা চনগ্নয় 

মিামিা চক মদগ্নব আমাি প্রগ্নেি ধকচফয়ৎ: 

মকন মৃিয ুকীি য েগ্নব ভিগ্নলা পঞ্চাে সাল? 

আজ বািাে সাগ্নলি সূচনায় চক িাি উত্তি মদগ্নব? 

জাচন! েব্ধ িগ্নয় মগগ্নছ মিামাগ্নদি অগ্রগচিি মস্রাি, 

িাই দীঘ যশ্বাগ্নসি মধা িঁয়ায় কাগ্নলা কিছ ভচবষুৎ 

আি অনুগ্নোচনাি আগুগ্নন ছাই িগ্নচ্ছ উৎসাগ্নিি কয়লা। 

চকন্তু মভগ্নব মদগ্নখছ চক? 

মদচি িগ্নয় মগগ্নছ অগ্ননক, অগ্ননক মদচি! 

লাইগ্নন দা িঁড়াগ্ননা অগ্নভুস কি চন মকাগ্ননাচদন, 

একটি মাত্র লগ্নক্ষুি মুগ্নখামুচখ দা িঁচড়গ্নয় 

মািামাচি কগ্নিছ পিস্পি, 

মিামাগ্নদি ঐকুিীন চবেঙৃ্খলা মদগ্নখ 

বন্ধ িগ্নয় মগগ্নছ মুঞ্জক্তি মদাকাগ্ননি ঝা িঁপ। 

মকবল বঞ্জঞ্চি চবহ্বল চবমূঢ় ঞ্জজজ্ঞাসাভিা মচাগ্নখ 

প্রগ্নিুগ্নক মচগ্নয়ছ প্রগ্নিুগ্নকি চদগ্নকঃ 

–মকন এমন িল? 

 

একদা দুচভযক্ষ এল 

কু্ষদাি মািীন িাড়নায় 

পাোপাচে মঘিঁষাগ্নঘিঁচষ সবাই দা িঁড়াগ্নল একই লাইগ্নন 

ইিি-ভদ্র, চিি ুআি মুসলমান 

একই বািাগ্নস চনগ্নল চনঃশ্বাস। 

চাল, চচচন, কয়লা, মকগ্নিাচসন? 

এ সব দুষ্প্রাপু ঞ্জজচনগ্নসি জনু চাই লাইন। 

চকন্তু বুঝগ্নল না মুঞ্জক্তও দুল যভ আি দুমূ যলু, 

িাগ্নিা জগ্ননু চাই চচিে মকাটিি দীঘ য, অচবঞ্জচ্ছে এক লাইন। 
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মূখ য মিামিা 

লাইন চদগ্নলঃ চকন্তু মুঞ্জক্তি বদগ্নল চকনগ্নল মৃিয ু, 

িক্তগ্নয়ি বদগ্নল মপগ্নল প্রবঞ্চনা। 

ইচিমগ্নধু মিামাগ্নদি চববদমান চবেঙৃ্খল চভগ্নড় 

মুঞ্জক্ত উিঁচক চদগ্নয় মগগ্নছ বিয বাি। 

লাইগ্নন দা িঁড়াগ্ননা আয়ত্ত কগ্নিগ্নছ র্ািা, 

মসাচভগ্নয়ি, মপালুান্ড, ফ্রানরস 

িক্তমূগ্নলু িািা চকগ্নন চনগ্নয় মগল িাগ্নদি মুঞ্জক্ত 

সব য প্রর্থম এই পৃচর্থবীি মদাকান মর্থগ্নক। 

এখগ্ননা এই লাইগ্নন অগ্ননগ্নক প্রিীক্ষমান, 

প্রার্থী অগ্ননক; চকন্তু পচিচমি মুঞ্জক্ত। 

িয়গ্নিা এই চবশ্ববুাপী লাইগ্ননি মেগ্নষ 

এখগ্ননা মিামাগ্নদি স্থান িগ্নি পাগ্নি– 

এ কর্থা মঘাষিা ক’মি দাও মিামাগ্নদি মদেময় 

প্রচিগ্নবেীি কাগ্নছ। 

িািপি চনঃেগ্নে দা িঁড়াও এ লাইগ্নন প্রচিজ্ঞা 

আি প্রিীক্ষা চনগ্নয় 

িাগ্নিি মুগ্নঠায় ধিিী মিগ্নখ প্রগ্নিুগ্নকি প্রাি। 

আচম ইচিিাস, আমাি কর্থািা একবাি মভগ্নব মদগ্নখা, 

মগ্নন মিগ্নখা, মদচি িগ্নয় মগগ্নছ, অগ্ননক অগ্ননক মদচি। 

আি মগ্নন ক’মিা আকাগ্নে আগ্নছ এক ধরুব নক্ষত্র, 

নদীি ধািায় আগ্নছ গচিি চনগ্নদযে, 

অিগ্নিুি মম যিধ্বচনগ্নি আগ্নছ আগ্নিালগ্ননি ভাষা, 

আি আগ্নছ পৃচর্থবীি চচিকাগ্নলি আবিযন।। 
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কনভয় 

িঠাৎ ধূগ্নলা উচড়গ্নয় ছয গ্নি মগল 

রু্দ্ধগ্নফিি এক কনভয়ঃ 

মক্ষগ্নপ-ওঠা পেপাগ্নলি মগ্নিা 

িাজপর্থ সচচকি ক’মি 

আগ্নগ আগ্নগ কামান উিঁচচগ্নয়, 

মপছগ্নন চনগ্নয় খাদু আি িসগ্নদি সম্ভাি। 
 

ইচিিাগ্নসি ছাত্র আচম, 

জানালা মর্থগ্নক মচাখ চফচিগ্নয় চনলাম 

ইচিিাগ্নসি চদগ্নক। 

মসখাগ্ননও মদচখ উেত্ত এক কনভয় 

ছয গ্নি আসগ্নছ রু্গরু্গাগ্নন্তি িাজপর্থ মবগ্নয়। 

সামগ্নন ধূম-উদরগীিিিি কামান, 

মপছগ্নন খাদুেসু আিঁকগ্নড়-ধিা জনিা– 

কামাগ্ননি মধা িঁয়াি আড়াগ্নল আড়াগ্নল মদখলাম, 

মানুষ। 

আি মদখলাম ফসগ্নলি প্রচি িাগ্নদি পুুষানুরচমক 

মমিা। 

অগ্ননক রু্গ, অগ্ননক অিিু,পািাড়, সমুদ্র মপচিগ্নয় 

িািা এচগগ্নয় আসগ্নছ; ঝলরসাগ্ননা কগ্নঠাি মুগ্নখ।। 

  



 ছাড়পত্র 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

কলম 

কলম, িয চম কি না রু্গ কি না কাল ধ’মি 

অক্ষগ্নি অক্ষগ্নি 

চগগ্নয়ছ শুধু ক্লাচন্তিীন কাচিনী শুু ক’মি। 

কলম, িয চম কাচিনী মলগ্নখা, মিামাি কাচিনী চক 

দুঃগ্নখ জ্বগ্নল িগ্নলায়াগ্নিি মিন ঞ্জঝচকচমচক? 

 

কলম, িয চম শুধু বািংবাি, 

আনি ক’মি ক্লান্ত ঘাড় 

চগগ্নয়ছ চলগ্নখ স্বপ্ন আি পুিগ্ননা কি কর্থা, 

সাচিগ্নিুি দাসগ্নেি কু্ষচদি বেুিা। 

ভে চনব, ুে মদি, জগ্নলি মগ্নিা কাচল, 

কলম, িয চম চনিপিাদ িবুও গালাগাচল 

মখগ্নয়ছ আি সগ্নয়ছ কি মলখকগ্নদি ঘৃিা, 

কলম, িয চম মচিা কি, দা িঁড়াগ্নি পাি চক না। 
 

মি কলম! িয চম ইচিিাস চগগ্নয়ছ চলগ্নখ 

চলগ্নখ চলগ্নখ শুধু ছচড়গ্নয় চদগ্নয়ছ চিয চদযগ্নক। 

িবু ইচিিাস মূলু মদগ্নব না, এিিয কু মকান 

মদগ্নব না মিামায়, মজগ্ননা ইচিিাস বড়ই কৃপি; 

কি লাঞ্ছনা, খািয চন চগগ্নয়গ্নছ মলখগ্নকি িাগ্নি 

ঘুমিীন মচাগ্নখ অচবশ্র্ান্ত অজস্র িাগ্নি। 

মিামাি মগাপন অশ্রু িাইগ্নিা ফসল ফলায় 

বিয  সাচিিু বিয  কাগ্নবুি বুগ্নকি িলায়। 

িবু মদখ মবাধ মনই মলখগ্নকি কৃিজ্ঞিা, 

মকন চলগ্নব এ প্রভযি মখয়াগ্নল, চলখগ্নব কর্থা? 

 

মি কলম! মি মলখনী! আি কি চদন 

ঘষ যগ্নি ঘষ যগ্নি িগ্নব ক্ষীি? 

আি কি মমৌন-মূক, েেিীন চেধাচিি বুগ্নক 

কাচলি কলঙ্ক চচহ্ন মিগ্নখ মদগ্নব মুগ্নখ? 
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আি কি আি 

কািগ্নব দুঃসি চদন দুব যাি লজ্জাি? 

এই দাসে ঘুগ্নচ র্াক, এ কলঙ্ক মুগ্নছ র্াক আজ, 

কাজ কি- কাজ। 
 

মজিু মদখ চন িয চম? মি কলম, মদখ চন মবকাি? 

চবগ্নদ্রাি মদখ চন িয চম? িগ্নক্ত চকছয  পাও চন মেখাি? 

কি না েিােী, রু্গ মর্থগ্নক িয চম আগ্নজা আছ দাস, 

প্রগ্নিুক মলখায় শুচন মকবল মিামাি দীঘ যশ্বাস! 

চদন মনই, িাঞ্জত্র মনই, শ্র্াচন্তিীন, মনই মকাগ্ননা ছয টি, 

একিয  অবাধু িগ্নল িখুচন ভূ্রকুটি; 

এমচন কগ্নিই কাগ্নি দুভযাগা মিামাি বাগ্নিা মাস, 

কগ্নয়কটি পয়সায় মকনা, মি কলম, িয চম রীিদাস। 

িাই র্ি মলখ, িি পচিশ্র্ম এগ্নস িয় জগ্নড়াঃ 

-কলম! চবগ্নদ্রাি আজ! দল মবিঁগ্নধ ধম যঘি কগ্নিা। 

মলখক েচম্ভি মিাক, মকিানীিা মছগ্নড় চদক িা িঁফ, 

মিাজনী বন্ধ মিাক, বন্ধ মিাক মজগু্নিি পাপ; 

উগ্নেগ-আকুল মিাক চপ্রয়া র্ি দূি দূি মদগ্নে, 

কলম! চবগ্নদ্রাি আজ, ধম যঘি, মিাক অবগ্নেগ্নষ; 

আি কাগ্নলা কাচল নয়, িগ্নক্ত আজ ইচিিাস চলগ্নখ 

মদওয়াগ্নল মদওয়াগ্নল এিঁগ্নি, মি কলম, 

                           আগ্ননা চদগ্নক চদগ্নক।। 
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কাশ্মীি 

মসই চবশ্র্ী দম-আিকাগ্ননা কুয়াো আি মনই 

মনই মসই একিানা িযষাি-বৃটি, 

িঠাৎ মজগ্নগ উগ্নঠগ্নছ– 

সূগ্নর্ যি মছা িঁয়ায় চমগ্নক উগ্নঠগ্নছ ভূস্বগ য। 

দুিাগ্নি িযষাগ্নিি পদযা সচিগ্নয় মফগ্নল 

মুগ্নঠা মুগ্নঠা িলগ্নদ পািাগ্নক চদগ্নয়গ্নছ উচড়গ্নয়, 

মডগ্নকগ্নছ মিৌদ্রগ্নক, 

মডগ্নকগ্নছ িযষাি-উচড়গ্নয়-মনওয়া ধবোখী ঝড়গ্নক, 

পৃচর্থবীি নিন-কানন কাশ্মীি। 
 

কাশ্মীগ্নিি সুিি মুখ কগ্নঠাি িল 

প্রচণ্ড সূগ্নর্ যি উত্তাগ্নপ। 

গগ্নল গগ্নল পড়গ্নছ বিফ– 

ঝগ্নি ঝগ্নি পড়গ্নছ জীবগ্ননি স্পিনঃ 

েুামল আি সমিল মাটিি 

স্পে য মলগ্নগগ্নছ ওি মুগ্নখ, 

দচক্ষি সমুগ্নদ্রি িাওয়ায় উড়গ্নছ ওি চযলঃ 

আগ্নিাচলি োল, পাইন আি মদবদাুি বগ্নন 

ঝগ্নড়ি পগ্নক্ষ আজ সুস্পি সম্মচি। 

কাশ্মীি আজ আি জমাি-বা িঁধা বিফ নয়ঃ 

সূর্ য-কগ্নিাত্তাগ্নপ জাগা কগ্নঠাি গ্রীগ্নে 

িাজাি িাজাি চঞ্চল মস্রাি। 
 

িাই আজ কাল-ধবোখীি পিাকা উড়গ্নছ 

কু্ষব্ধ কাশ্মীগ্নিি উোম িাওয়ায় িাওয়ায়; 

দুগ্নল দুগ্নল উঠগ্নছ 

লক্ষ লক্ষ বছি ধগ্নি ঘুমন্ত, চনেবরধ 

চবিাি বুাপ্ত চিমালগ্নয়ি বুক।। 
 

২ 
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দম-আিকাগ্ননা কুয়াো মিা আি মনই 

মনই আি মসই চবশ্র্ী িযষাি-বৃটি, 

সূর্ য ছয িঁ গ্নয়গ্নছ ‘ভূস্বগ য চঞ্চল’ 

সিসা মজগ্নগই চমগ্নক উগ্নঠগ্নছ দৃটি। 
 

দুিাগ্নি িযষাি-পদযা সচিগ্নয় মফগ্নল 

িঠাৎ িলগ্নদ পািাগ্নক চদগ্নয়গ্নছ উচড়গ্নয় 

মিাদগ্নক মডগ্নকগ্নছ নিনবন পৃচর্থবীি 

ধবোখী ঝড় চদগ্নয়গ্নছ বিফ গুিঁ চড়গ্নয়। 
 

সুিি মুখ কগ্নঠাি কগ্নিগ্নছ কাশ্মীি 

িীক্ষ্ণ চািচন সূগ্নর্ যি উত্তাগ্নপ, 

গচলি বিগ্নফ জীবগ্ননি স্পিন 

েুামল মাটিি স্পগ্নে য ও আজ কািঁগ্নপ। 
 

সাগি-বািাগ্নস উড়গ্নছ আজ ওি চযল 

োল মদবদাু পাইগ্ননি বগ্নন মক্ষাভ, 

ঝগ্নড়ি পগ্নক্ষ চূড়ান্ত সম্মচি– 

কাশ্মীি নয়, জমাি বা িঁধা বিফ। 
 

কগ্নঠাি গ্রীগ্নে সূগ্নর্ যাত্তাগ্নপ জাগা– 

কাশ্মীি আজ চঞ্চল-মস্রাি লক্ষঃ 

চদগরচদগগ্নন্ত ছয গ্নি ছয গ্নি চগ্নল দুব যাি 

দুঃসি মরাগ্নধ ফুগ্নল ওগ্নঠ বক্ষ। 
 

কু্ষব্ধ িাওয়ায় উোম উিঁচয  কাশ্মীি 

কালগ্নবাগ্নেখীি পিাকা উড়গ্নছ নগ্নভ, 

দুগ্নল দুগ্নল ওগ্নঠ ঘুমন্ত চিমালয় 

বিয  রু্গ পগ্নি বুঞ্জঝ জাগ্রি িগ্নব।। 
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কৃষগ্নকি গান 

এ বন্ধুা মাটিি বুক চচগ্নি 

এইবাি ফলাব ফসল– 

আমাি এ বচলষ্ঠ বািয গ্নি 

আজ িাি চনজযন মবাধন। 

এ মাটিি গগ্নভয আজ আচম 

মদগ্নখচছ আসে জগ্নেিা 

রমে সুপুি ইচেগ্নিঃ 

দুচভযগ্নি অচন্তম কবি। 

আমাি প্রচিজ্ঞা শুগ্ননছ চক? 

(মগাপন একান্ত এক পি) 

এ মাটিগ্নি জে মদব আচম 

অগচিি পল্টন-ফসল। 

ঘনায় ভাঙন দুই মচাগ্নখ 

ধ্বংসগ্নস্রাি জনিা জীবগ্নন; 

আমাি প্রচিজ্ঞা গ’মড় মিাগ্নল 

কু্ষচদি সিস্র িািছাচন। 

দুয়াগ্নি েিরুি িানা 

মুটঠগ্নি আমাি দুঃসািস। 

কচষ যি মাটিি পগ্নর্থ পগ্নর্থ 

নিযন সভুিা গগ্নড় পর্থ।। 

  



 ছাড়পত্র 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
1

 

খবি 

খবি আগ্নস! 

চদগরচদগন্ত মর্থগ্নক চবদুুদরবাচিনী খবি; 

রু্দ্ধ, চবগ্নদ্রাি, বনুা, দুচভযক্ষ ঝড় 

—এখাগ্নন সাংবাচদকিাি ধনে ধনঃেেু। 

িাি গভীি িয় র্গ্নন্ত্রি ঝঙরকৃি ছগ্নি- প্রকাগ্নেি বুগ্রিায়; 

মিামাগ্নদি জীবগ্নন র্খন চনদ্রাচভভযি মধুিাঞ্জত্র 

মচাগ্নখ স্বপ্ন আি ঘগ্নি অন্ধকাি। 

অিল অদৃেু কর্থাি সমুদ্র মর্থগ্নক চনঃেে েগ্নেিা উগ্নঠ আগ্নস; 

অভে িাগ্নি খবি সাজাই- 

ভাষা মর্থগ্নক ভাষান্তি কিগ্নি কখগ্ননা চমগ্নক উটঠ, 

মদচখ রু্গ মর্থগ্নক রু্গান্তি। 

কখগ্ননা িাি মকিঁ গ্নপ ওগ্নঠ খবি চদগ্নি ; 

বাইগ্নে শ্র্াবি, বাইগ্নে জগু্নন। 
 

মিামাগ্নদি ঘুগ্নমি অন্ধকাি পর্থ মবগ্নয় 

খবি-পিীিা এখাগ্নন আগ্নস মিামাগ্নদি আগ্নগ, 

িাগ্নদি মপগ্নয় কখগ্ননা কগ্নণ্ঠ নাগ্নম বুর্থা, কখগ্ননা বা আগ্নস গান ; 

সকাগ্নল চদগ্ননি আগ্নলায় র্খন মিামাগ্নদি কাগ্নছ িািা মপৌৌঁগ্নছায় 

িখন আমাগ্নদি মচাগ্নখ িাগ্নদি ডানা ঝগ্নি মগগ্নছ। 

মিামিা খবি পাও, 

শুধু খবি িাগ্নখা না কাগ্নিা চবচনদ্র মচাখ আি উৎকি য কাগ্ননি। 

ঐ কগ্নপাঞ্জজিি চক কখগ্ননা চমগ্নক ওগ্নঠ চনখুিঁি র্াচন্ত্রকিাি মকাগ্ননা ফািঁগ্নক? 

 

পুিগ্ননা ভাঙা চেমায় ঝাপসা মগ্নন িয় পৃচর্থবী 

৯ই আগগ্নি চক আসাম সীমান্ত আরমগ্নি? 

জ্বগ্নল ওগ্নঠ চক োচলনগ্রাগ্নদি প্রচিগ্নিাগ্নধ, মিাত্মাজীি মুঞ্জক্তগ্নি, 

পুাচিগ্নসি অভয ুত্থাগ্নন? 

দুঃসংবাদগ্নক মগ্নন িয় না চক 

কাগ্নলা অক্ষগ্নিি পচিচ্ছগ্নদ মোকর্াত্রা? 



 ছাড়পত্র 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
2

 

মর্ খবি প্রাগ্নিি পক্ষপাচিগ্নে অচভচষকর ি 

আত্মপ্রকাে কগ্নি নাচক বড় িিগ্নফি সম্মাগ্নন? 

এ প্রে অবুক্ত অনুচ্চাচিি র্থাগ্নক 

মভািগ্নবলাকাি কাগগ্নজি পচিচ্ছে ভা িঁগ্নজ ভা িঁগ্নজ। 
 

শুদু আমিা ধদনঞ্জিন ইচিিাস চলচখ! 
 

িবু ইচিিাস মগ্নন িাখগ্নব না আমাগ্নদি- 

মক আি মগ্নন িাগ্নখ নবাগ্নেি চদগ্নন কািা দাগ্ননি গুচ্ছগ্নক? 

চকন্তু মগ্নন মিগ্নখা মিামাগ্নদি আগ্নগই আমিা খবি পাই 

মদুিাঞ্জত্রি অন্ধকাগ্নি 

মিামাগ্নদি িন্দ্রাি অগ্নগাচগ্নিও। 

িাই মিামাগ্নদি আগ্নগই খবি-পিীিা এগ্নসগ্নছ আমাগ্নদি 

মচিনাি পর্থ মবগ্নয়। 
 

আমাি হৃদরর্গ্নন্ত্র ঘা মলগ্নগ মবগ্নজ উগ্নঠগ্নছ কগ্নয়কটি কর্থা- 

পৃচর্থবী মুক্ত- জনগি চূড়ান্ত সংগ্রাগ্নম জয়ী। 

মিামাগ্নদি ঘগ্নি আগ্নজা অন্ধকাি, মচাগ্নখ স্বপ্ন। 

চকন্তু জাচন একচদন মস সকাল আসগ্নবই 

মর্চদন এই খবি পাগ্নব প্রগ্নিুগ্নকি মচাগ্নখমুগ্নখ 

সকাগ্নলি আগ্নলায়, ঘাগ্নস ঘাগ্নস পািায় পািায়। 
 

আজ মিামিা এখগ্ননা ঘুগ্নম।। 
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চট্টগ্রামঃ ১৯৪৩ 

কু্ষদািয বািাগ্নস শুচন এখাগ্নন চনভৃি এক নাম– 

চট্টগ্রামঃ বীি চট্টগ্রাম! 

চবক্ষি চবধ্বে মদগ্নি অদরভযি চনঃেে সচিষু্ণিা 

আমাগ্নদি স্নায়ুগ্নি স্নায়ুগ্নি 

চবদুুৎপ্রবাি আগ্নন, আগ্নন আজ মচিনাি চদন। 

চট্টগ্রামঃ বীি চট্টগ্রাম! 

এখগ্ননা চনেব্ধ িয চম 

িাই আগ্নজা পােচবকিাি 

দুঃসি মিড়া চগ্নল, 

িাই আগ্নজা েিরুিা সািসী। 

জাচন আচম মিামাি হৃদগ্নয় 

অজস্র ঔদার্ য আগ্নছ; জাচন আগ্নছ সুস্থ োলীনিা 

জাচন িয চম আঘাগ্নি আঘাগ্নি 

এখনও ঞ্জেচমি নও, জাচন িয চম এখগ্ননা উোম– 

মি চট্টগ্রাম! 

িাই আগ্নজা মগ্নন পগ্নড় িক্তাক্ত মিামাগ্নক 

সিস্র কাগ্নজি ফািঁগ্নক মগ্নন পগ্নড় োদূযগ্নলি ঘমু 

অিগ্নিুি স্বপ্ন মচাগ্নখ, দা িঁগ্নি নগ্নখ প্রচিজ্ঞা কগ্নঠাি। 

মি অভযক্ত কু্ষচদি শ্বাপদ– 

মিামাি উদুি র্থাবা, সংঘবদ্ধ প্রচিটি নখি 

এখগ্ননা িয় চন চনিাপদ। 

চদগগ্নন্ত চদগগ্নন্ত িাই ধ্বচনি গজযন 

িয চম চাও মোচিগ্নিি স্বাদ– 

মর্ স্বাদ মজগ্ননগ্নছ োচলনগ্রাদ। 

মিামাি সংকল্পগ্নস্রাগ্নি মভগ্নস র্াগ্নব মলািাি গিাদ 

এ মিামাি চনঞ্জশ্চি চবশ্বাস। 

মিামাি প্রচিজ্ঞা িাই আমাি প্রচিজ্ঞা, চট্টগ্রাম! 

আমাি হৃৎচপগ্নণ্ড আজ িাচি লাল স্বাক্ষি চদলাম।। 
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চািাগাছ 

ভাঙা কুিঁ গ্নড় ঘগ্নি র্থাচক; 

পাগ্নে এক চবিাি প্রাসাদ 

প্রচিচদন মচাগ্নখ পগ্নড়; 

মস প্রাসাদ কী দুঃসি স্পধ যায় প্রিুি 

আকােগ্নক বনু্ধে জানায়; 

আচম িাই মচগ্নয় মচগ্নয় মদচখ। 

মচগ্নয় মচগ্নয় মদচখ আি মগ্নন মগ্নন ভাচব- 

এ অট্টাচলকাি প্রচি ইিঁগ্নিি হৃদগ্নয় 

অগ্ননক কাচিনী আগ্নছ অিুন্ত মগাপগ্নন, 

ঘাগ্নমি, িগ্নক্তি আি মচগ্নখি জগ্নলি। 

িবু এই প্রাসাদগ্নক প্রচিচদন িাজাগ্নি িাজাগ্নি 

মসলাম জানায় মলাগ্নক, মচগ্নয় র্থাগ্নক চবমূঢ় চবিগ্নয়। 

আচম িাই এ প্রাসাগ্নদ এিকাল ঐশ্বর্ য মদগ্নখচছ, 

মদগ্নখচছ উদ্ধি এক বচনয়াদী কীচিযি মচিমা। 
 

িঠাৎ মসচদন 

চচকি চবিগ্নয় মদচখ 

অিুন্ত প্রাচীন মসই প্রাসাগ্নদি কাচন যগ্নেি দাগ্নি 

অশ্বত্থ গাগ্নছি চািা। 
 

অমচন পৃচর্থবী 

আমাি মচাগ্নখি আি মগ্ননি পদযায় 

আসে চদগ্ননি ছচব মমগ্নল চদল একটি পলগ্নক। 
 

মছাি মছাি চািাগাছ- 

িসিীন খাদুিীন কাচন যগ্নেি দাগ্নি 

বচলষ্ঠ চেশুি মগ্নিা মবগ্নড় ওগ্নঠ দুিন্ত উচ্ছ্বাগ্নস। 
 

িঠাৎ চচকগ্নি, 

এ চেশুি মগ্নদু আচম মদচখ এক বৃদ্ধ মিীুি 
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চেকগ্নড় চেকগ্নড় আগ্নন অবাধু ফািল 

উদ্ধি প্রাচীন মসই বচনয়াদী প্রাসাগ্নদি মদগ্নি। 
 

মছাি মছাি চািাগাছ- 

চনঃেগ্নে িাওয়ায় মদাগ্নল, কান মপগ্নি মোগ্ননঃ 

প্রগ্নিুক ইিঁগ্নিি নীগ্নচ োকা বিয  মগাপন কাচিনী 

িগ্নক্তি, ঘাগ্নমি আি মচাগ্নখি জগ্নলি। 
 

িাইগ্নিা অবাক আচম মদচখ র্ি অশ্বত্থচািায় 

মগাপগ্নন চবগ্নদ্রাি জগ্নম, জগ্নম মদগ্নি েঞ্জক্তি বাুদ ; 

প্রাসাদ-চবদীি য-কিা বনুা আগ্নস চেকগ্নড় চেকগ্নড়। 
 

মগ্নন িয়, এই সব অশ্বত্থ-চেশুি 

িগ্নক্তি, ঘাগ্নমি আি মচাগ্নখি জগ্নলি 

দািায় দািায় জে, 

ওিা িাই চবগ্নদ্রাগ্নিি দূি।। 
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চচল 

পর্থ চলগ্নি চলগ্নি িঠাৎ মদখলামঃ 

ফুিপাগ্নি এক মিা চচল! 
 

চমগ্নক উঠলাম ওি কুি বীভৎস মূচি য মদগ্নখ। 

অগ্ননক উিঁচয  মর্থগ্নক মর্ এই পৃচর্থবীিাগ্নক মদগ্নখগ্নছ 

লুণ্ঠগ্ননি অবাধ উপচনগ্নবে; 

র্াি মেুন দৃটিগ্নি মকবল চছল 

িীব্র মলাভ আি মছা িঁ মািাি দসুু প্রবৃচত্ত– 

িাগ্নক মদখলাম, ফুিপাগ্নি মুখ গুিঁ গ্নজ প’মড়। 

গমু্বজচেখগ্নি বাস কিি এই চচল, 

চনগ্নজগ্নক জাচিি কিি সুিীক্ষ্ণ চীৎকাগ্নি; 

িালকা িাওয়ায় ডানা মমগ্নল চদি আকাগ্নেি নীগ্নল- 

অগ্ননকগ্নক ছাচড়গ্নয়ঃ এককঃ 

পৃচর্থবী মর্থগ্নক অগ্ননক, অগ্ননক উিঁচয গ্নি। 
 

অগ্ননগ্নক আজ চনিাপদ; 

চনিাপদ ইিঁদুি ছানািা আি খাদু-িাগ্নি ত্রে পর্থচািী, 

চনিাপদ–কািি আজ মস মৃি। 

আজ আি মকউ মনই মছা িঁ মািাি, 

ওিই মফগ্নল-মদওয়া উঞ্জচ্ছগ্নিি মগ্নিা 

ও পগ্নড় িইল ফুিপাগ্নি, 

শুকর মনা-েীিল, চবকৃি মদগ্নি। 
 

িাগ্নি র্াগ্নদি চছল প্রািধািগ্নিি খাদরর্ 

বুগ্নকি কাগ্নছ সর্গ্নে মচগ্নপ ধিা– 

িািা আজ এচগগ্নয় মগল চনভযগ্নয়; 

চনষরঠযি চবদূ্রগ্নপি মগ্নিা চপছগ্নন মফগ্নল 

আকােচয ুি এক উদ্ধি চচলগ্নক।। 
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ছাড়পত্র 
মর্ চেশু ভূচমষ্ঠ িল আজ িাগ্নত্র 

িাি মুগ্নখ খবি মপলুমঃ 

মস মপগ্নয়গ্নছ ছাড়পত্র এক, 

নিযন চবগ্নশ্বি োগ্নি িাই বুক্ত কগ্নি অচধকাি 

জেমাত্র সুিীব্র চচৎকাগ্নি। 

খব যগ্নদি চনঃসিায়, িবু িাি মুটিবদ্ধ িাি 

উগ্নত্তাচলি, উদ্ভাচসি 

কী এক দুগ্নব যাধু প্রচিজ্ঞায়। 

মস ভাষা মবাগ্নঝ না মকউ, 

মকউ িাগ্নস, মকউ কগ্নি মৃদ ুচিিস্কাি। 

আচম চকন্তু মগ্নন মগ্নন বুগ্নঝচছ মস ভাষা। 

মপগ্নয়চছ নিযন চচটঠ আসে রু্গ্নগি 

পচিচয়-পত্র পচড় ভূচমষ্ঠ চেশুি 

অস্পি কুয়াোভিা মচাগ্নখ। 

এগ্নসগ্নছ নিযন চেশু, িাগ্নক মছগ্নড় চদগ্নি িগ্নব স্থান; 

জীি য পৃচর্থবীগ্নি বুর্থ য, মৃি আি ধ্বংসেূপ-চপগ্নঠ 

চগ্নল মর্গ্নি িগ্নব আমাগ্নদি। 

চগ্নল র্াব- িবু আজ র্িক্ষি মদগ্নি আগ্নছ প্রাি 

প্রািপগ্নি পৃচর্থবীি সিাব জিাল, 

এ চবশ্বগ্নক এ চেশুি বাসগ্নর্াগু ক’মি র্াব আচম 

নবজািগ্নকি কাগ্নছ এ আমাি দৃঢ় অেীকাি। 

অবগ্নেগ্নষ সব কাজ মসগ্নি 

আমাি মদগ্নিি িগ্নক্ত নিযন চেশুগ্নক 

কগ্নি র্াব আেীব যাদ, 

িািপি িব ইচিিাস।। 
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টঠকানা 
টঠকানা আমাি মচগ্নয়ছ বনু্ধ– 

টঠকানাি সন্ধান, 

আজও পাও চন? দুঃখ মর্ চদগ্নল কিব না অচভমান? 

টঠকানা না িয় না চনগ্নল বনু্ধ, 

পগ্নর্থ পগ্নর্থ বাস কচি, 

কখগ্ননা গাগ্নছি িলাগ্নি 

কখগ্ননা পি যকুটিি গচড়। 

আচম র্ার্াবি, কুড়াই পগ্নর্থি নুচড়, 

িাজাি জনিা মর্খাগ্নন, মসখাগ্নন 

আচম প্রচিচদন ঘুচি। 

বনু্ধ, ঘগ্নিি খুিঁগ্নজ পাই নাগ্নকা পর্থ, 

িাইগ্নিা পগ্নর্থি নুচড়গ্নি গড়ব 

মজবুি ইমািি। 
 

বনু্ধ, আজগ্নক আঘাি চদও না 

             মিামাগ্নদি মদওয়া ক্ষগ্নি, 

আমাি টঠকানা মখা িঁজ ক’মিা শুধু 

             সূগ্নর্ যাদগ্নয়ি পগ্নর্থ। 

ইগ্নিাগ্ননচেয়া, রু্গ্নগাশ্লাচভয়া, 

   ুে ও চীগ্ননি কাগ্নছ, 

আমাি টঠকানা বিয কাল ধ’মি 

   মজগ্ননা গঞ্জচ্ছি আগ্নছ। 

আমাগ্নক চক িয চম খুিঁগ্নজছ কখগ্ননা 

   সমে মদে জগু্নড়? 

িবুও পাও চন? িািগ্নল চফগ্নিছ 

   ভযল পগ্নর্থ ঘুগ্নি ঘুগ্নি। 

আমাি িচদে জীবগ্ননি পগ্নর্থ 

             মিন্তি মর্থগ্নক 

ঘুগ্নি চগগ্নয়গ্নছ মর্ চকছয  দূি চগগ্নয় 
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   মুঞ্জক্তি পগ্নর্থ মবিঁগ্নক। 

বনু্ধ, কুয়াো, সাবধান এই 

             সূগ্নর্ যাদগ্নয়ি মভাগ্নি; 

পর্থ িাচিও না আগ্নলাি আোয় 

   িয চম একা ভযল ক’মি। 

বনু্ধ, আজগ্নক জাচন অচস্থি 

             িক্ত, নদীি জল, 

নীগ্নড় পাচখ আি সমুদ্র চঞ্চল। 

বনু্ধ, সময় িগ্নয়গ্নছ এখগ্ননা 

             টঠকানা অবজ্ঞাি 

বনু্ধ, মিামাি ভযল িয় মকন এি? 

আি কিচদন দুচকু্ষ কচরলাগ্নব, 

জাচলয়ানওয়ালায় মর্ পগ্নর্থি শুু 

             মস পগ্নর্থ আমাগ্নক পাগ্নব, 

জালালাবাগ্নদি পর্থ ধ’মি ভাই 

             ধম যিলাি পগ্নি, 

মদখগ্নব টঠকানা মলখা প্রগ্নিুক ঘগ্নি 

কু্ষব্ধ এগ্নদগ্নে িগ্নক্তি অক্ষগ্নি। 

        বনু্ধ, আজগ্নক চবদায়! 

                     মদগ্নখছ উঠল মর্ িাওয়া মঝাগ্নড়া, 

              টঠকানা িইল, 

       এবাি মুক্ত স্বগ্নদগ্নেই মদখা ক’মিা।। 
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ডাক 

মুগ্নখ-মৃদ-ুিাচস অচিংস বুগ্নদ্ধি 

ভূচমকা চাই না। ডাক ওগ্নঠ রু্গ্নদ্ধি। 

গুচল মবিঁগ্নধ বুগ্নক উদ্ধি িবু মার্থা– 

িাগ্নি িাগ্নি মফগ্নি মদনা-পাওনাি খািা, 

মোগ্ননা িয ঙ্কাি মকাটি অবুগ্নদ্ধি। 

দুচভযক্ষগ্নক িাড়াও, ওগ্নদিও িাড়াও– 

সচন্ধপত্র মাড়াও, দু’পাগ্নয় মাড়াও। 

চিন-পিাকাি চমনচিঃ মদগ্নব না সাড়াও? 

অসিু জ্বালা মকাটি মকাটি কর ুগ্নদ্ধি! 
 

ক্ষিচবক্ষি নিযন সকাল মবলা, 

মেষ কিব এ িগ্নক্তি মিাচলগ্নখলা, 

ওগ্নঠা মসাজা িগ্নয়, পাগ্নয় পাগ্নয় লাগ্নগ মঠলা 

মদখ, চভড় মদখ স্বাদীনিালুগ্নব্ধি। 
 

ফালরগুন মাস, ঝুক জীি য পািা। 

গজাক নিযন পািািা, িয লুক মার্থা, 

নিযন মদয়াল চদগ্নক চদগ্নক মিাক গা িঁর্থা– 

জাগ্নগ চবগ্নক্ষাগ্নভ চাচিপাগ্নে কু্ষগ্নব্ধি। 
 

হ্রগ্নদ িৃষ্ণাি জল পাগ্নব কি কাল? 

সম্মুগ্নখ িাগ্নন সমুদ্র উত্তালঃ 

িয চম মকানর দগ্নল? ঞ্জজজ্ঞাসা উোমঃ 

‘গুণ্ডা’ি দগ্নল আগ্নজা মলখাও চন নাম? 
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দুিাোি মৃিয ু 
োগ্নি মৃিয ু, 

বগ্নন বগ্নন মলগ্নগগ্নছ মজায়াি, 

চপছগ্নন চক পর্থ মনই আি? 

আমাগ্নদি এই পলায়ন 

মজগ্ননগ্নছ মিি, 

অনুগামী ধূি য চপগ্নছ চপগ্নছ, 

প্রস্থাগ্ননি মচিা িল চমগ্নছ। 
 

দাবানল! 

বুর্থ য িল শুষ্ক অশ্রুজল, 

মবনামী মকৌেল 

মজগ্ননগ্নছ মর্ আিিুক প্রািী 

িাই মেগ্নষ চনমূ যল বনানী।। 
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মদেলাই কাটঠ 

আচম একিা মছাট্ট মদেলাইগ্নয়ি কাটঠ 

এি নগিু, িয়গ্নিা মচাগ্নখও পচড় নাঃ 

িবু মজগ্ননা 

মুগ্নখ আমাি উসখুস কিগ্নছ বাুদ– 

বুগ্নক আমাি জ্বগ্নল উঠবাি দুিন্ত উচ্ছ্বাস; 

আচম একিা মদেলাইগ্নয়ি কাটঠ। 
 

মগ্নন আগ্নছ মসচদন িয লসরর্থলূ মবগ্নধচছল? 

ঘগ্নিি মকাগ্নি জ্বগ্নল উগ্নঠচছল আগুন– 

আমাগ্নক অবজ্ঞাভগ্নি না-চনচভগ্নয় ছয িঁ গ্নড় মফলায়! 

কি ঘিগ্নক চদগ্নয়চছ পুচড়গ্নয়, 

কি প্রাসাদগ্নক কগ্নিচছ ধূচলসাৎ 

আচম একাই- মছাট্ট একিা মদেলাই কাটঠ। 
 

এমচন বিয  নগি, বিয  িাজুগ্নক চদগ্নি পাচি ছািখাি কগ্নি 

িবুও অবজ্ঞা কিগ্নব আমাগ্নদি? 

মগ্নন মনই? এই মসচদন– 

আমিা সবাই জ্বগ্নল উগ্নঠচছলাম একই বাগ্নে; 

চমগ্নক উগ্নঠচছগ্নল– 

আমিা শুগ্ননচছলাম মিামাগ্নদি চববি য মুগ্নখি আিযনাদ। 
 

আমাগ্নদি কী অসীম েঞ্জক্ত 

িা মিা অনুভব কগ্নিছ বািংবাি; 

িবু মকন মবাগ্নঝা না, 

আমিা বিী র্থাকগ্নবা না মিামাগ্নদি পগ্নকগ্নি পগ্নকগ্নি, 

আমিা মবচিগ্নয় পড়ব, আমিা ছচড়গ্নয় পড়ব 

েিগ্নি, গগ্নি , গ্রাগ্নম–চদগন্ত মর্থগ্নক চদগগ্নন্ত। 

আমিা বাি বাি জ্বচল, চনিান্ত অবগ্নিলায়– 

িা মিা মিামিা জাগ্ননাই! 

চকন্তু মিামিা মিা জাগ্ননা না: 
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কগ্নব আমিা জ্বগ্নল উঠব– 

সবাই মেষবাগ্নিি মগ্নিা! 
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প্রস্তুি 

কাগ্নলা মৃিয ুিা মডগ্নকগ্নছ আজগ্নক স্বয়ম্বিায়, 

নানাচদগ্নক নানা িািছাচন মদচখ চবপুল ধিায়। 

ভীি মন মখা িঁগ্নজ সিজ পন্থা, চনষরঠযি মচাখ; 

িাই চবষাক্ত আস্বাদময় এ মিযগ্নলাক, 

মকবচল এখাগ্নন মগ্ননি েি আগুন ছড়ায়। 
 

অবগ্নেগ্নষ ভযল মভগ্নঙগ্নছ, মজায়াি মগ্ননি মকাগ্নি, 

িীব্র ভূ্রকুটি মিগ্ননচছ কুটিল ফুগ্নলি বগ্নন; 

আচভোপময় মর্ সব আত্মা আগ্নজা অধীি, 

িাগ্নদি সকাগ্নে মিগ্নখচছ প্রাগ্নিি দৃঢ় চেচবি; 

চনগ্নজগ্নক মুকর ি কগ্নিচছ আত্মসমপ যগ্নি। 
 

চা িঁগ্নদি স্বগ্নপ্ন ধুগ্নয় মগগ্নছ মন মর্-সব চদগ্নন, 

িাগ্নদি আজগ্নক েিরু বগ্নলই চনগ্নয়চছ চচগ্নন, 

িীন স্প যধািা ধূগ্নি যি মগ্নিা েঞ্জক্তগ্নেগ্নল 

চছচনগ্নয় আমায় চনগ্নি পাগ্নি আগ্নজা সুগ্নর্াগ মপগ্নল 

িাই সিকয িগ্নয়চছ মনগ্নক িাচখ চন ঋগ্নি। 
 

অসংখু চদন মকগ্নিগ্নছ প্রাগ্নিি বৃর্থা মিাদগ্নন 

নিম মসাফায় চবপ্লবী মন উগ্নদ্ধাধগ্নন; 

আজগ্নক চকন্তু জনিা-মজায়াগ্নি মদাগ্নল প্লাবন, 

চনিে মগ্নন িঞ্জক্তম পর্থ অনুধাবন, 

কিগ্নছ পৃচর্থবী পূব য-পন্থা সংগ্নোধগ্নন। 
 

অস্ত্র ধগ্নিচছ এখন সমুগ্নখ েিরু চাই, 

মিামিগ্নিি চনষরঠযি ব্রি চনগ্নয়চছ িাই; 

পৃচর্থবী জটিল, জটিল মগ্ননি সম্ভাষি 

িাগ্নদি প্রভাগ্নব িাচখচন মগ্ননগ্নি মকাগ্ননা আসন, 

ভযল িগ্নব জাচন িাগ্নদি আজগ্নক মগ্নন কিাই।। 
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প্রার্থী 
          মি সূর্ য! েীগ্নিি সূর্ য! 

চিমেীিল সুদীঘ য িাি মিামাি প্রিীক্ষায় 

             আমিা র্থাচক, 

মর্মন প্রিীক্ষা ক’মি র্থাগ্নক কৃষকগ্নদি চঞ্চল মচাখ, 

             ধানকািাি মিমাঞ্চকি চদনগুচলি জগ্ননু। 
 

              মি সূর্ য, িয চম মিা জাগ্ননা, 

আমাগ্নদি গিম কাপগ্নড়ি কি অভাব! 

              সািািাি খড়কুগ্নিা জ্বাচলগ্নয়, 

এক-িযকগ্নিা কাপগ্নড় কান মেগ্নক, 

কি কগ্নি আমিা েীি আিকাই! 
 

সকাগ্নলি এক-িযকগ্নিা মিােুি 

       এক িযকগ্নিা মসানাি মচগ্নয়ও মগ্নন িয় দামী। 

ঘি মছগ্নড় আমিা এচদক ওচদগ্নক র্াই 

       এক-িযকগ্নিা মিােুগ্নিি িৃষ্ণায়। 
 

       মি সুর্ য! 

িয চম আমাগ্নদি সুা িঁিগ্নসিঁগ্নি চভগ্নজ ঘগ্নি 

       উত্তাপ আি আগ্নলা চদও, 

       আি উত্তাপ চদও, 

িাোি ধাগ্নিি ঐ উলে মছগ্নলিাগ্নক। 
 

       মি সূিরর্ 

িয চম আমাগ্নদি উত্তাপ চদও 

শুগ্ননচছ, িয চম এক জ্বলন্ত অচেচপন্ড, 

         মিামাি কাগ্নছ উত্তাপ মপগ্নয় মপগ্নয় 

একচদন িয়গ্নিা আমিা প্রগ্নিুগ্নকই এক একিা জ্বলন্ত অচেচপগ্নণ্ড 

                           পচিিি িব! 

িািপি মসই উত্তাগ্নপ র্খন পুড়গ্নব আমাগ্নদি জড়িা, 
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          িখন িয়গ্নিা গিম কাপগ্নড় মেগ্নক চদগ্নি পািগ্নবা 

                      িাোি ধাগ্নিি ঐ উলে মছগ্নলিাগ্নক। 

আজ চকন্তু আমিা মিামাি অকৃপি উত্তাগ্নপি প্রার্থী।। 
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ফসগ্নলি ডাক ১৩৫১ 

কাগ্নে দাও আমাি এ িাগ্নি 

মসানালী সমুদ্র সামগ্নন, ঝা িঁপ মদব িাগ্নি । 

েঞ্জক্তি উেুক্ত িাওয়া আমাি মপেীগ্নি 

স্নায়ুগ্নি স্নায়ুগ্নি মদচখ মচিনাি চবদুুৎ চবকাে : 

দ ুপাগ্নয় অচস্থি আজ বচলষ্ঠ কদম ; 

কাগ্নে দাও আমাি এ িাগ্নি । 
 

দ ুমচাগ্নখ আমাি আজ চবচ্ছয চিি মাগ্নঠি আগুন, 

চন-েগ্নে চবেীি য মক্ষগ্নি িিচেি প্রাগ্নিি মজায়াি 

মমৌসুচম িাওয়ায় আগ্নস জীবগ্ননি ডাক ; 

েিগ্নিি চযিী চঘগ্নি পিগ্নেি কাগ্নন । 
 

বিয চদন উপবাসী চনঃস্ব জনপগ্নদ, 

মাগ্নঠ মাগ্নঠ আমাগ্নদি ছড়াগ্ননা সপদ, 

কাগ্নে দাও আমাি এ িাগ্নি । 

মগ্নন আগ্নছ একচদন মিামাগ্নদি ঘগ্নি 

নবাে উজাড় ক’মি পাটঠগ্নয়চছ মসানাি বছগ্নি, 

চনভযাবনাি িাচস ছচড়গ্নয়চছ মুগ্নখ 

িৃচপ্তি প্রগাঢ় চচহ্ন এগ্ননচছ সম্মুগ্নখ, 

মসচদগ্ননি অলক্ষু মসবাি চবচনমগ্নয় 

আজ শুধু কাগ্নে দাও আমাি এ িাগ্নি । 
 

আমাি পুিগ্ননা কাগ্নে পুগ্নড়ন মগগ্নছ কু্ষধাি আগুগ্নন, 

িাই দাও দীপ্ত কাগ্নে ধচিনুপ্রখি —— 

মর্ কাগ্নে ঝলর সাগ্নব চনিু উগ্র মদেগ্নপ্রগ্নম… 

 

জাচন আচম মৃিয ু আজ ঘুগ্নি র্ায় মিামাগ্নদিও োগ্নি, 

দুচভযক্ষ মফগ্নলগ্নছ ছায়া মিামাগ্নদি ধদচনক ভান্ডাগ্নি ; 

মিামাগ্নদি বা িঁচাগ্ননাি প্রচিজ্ঞা আমাি, 

শুধু আজ কাগ্নে দাও আমাি এ িাগ্নি । 
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পিাে অগ্ননক চাষী ; চক্ষপ্রগচি চনঃেে মিি—— 

জলন্ত মৃিয ুি িাগ্নি মদখা মগল বুভয গ্নক্ষি আত্মসমপ যি, 

িাগ্নদি ফসল প’মড় দৃটি জ্বগ্নল সুদূিসন্ধানী 

িাগ্নদি মক্ষগ্নিি িাওয়া চয চপচয চপ কগ্নি কানাকাচন—— 

আমাগ্নকই কাগ্নে চনগ্নি িগ্নব | 

চনয়ি আমাি কাগ্নন গুিচিি কু্ষধাি র্ন্ত্রিা, 

উগ্নেচলি িাওয়া আগ্নন মাগ্নঠি মস উচ্ছ্বচসি ডাক, 

সুস্পি আমাি কাগ্নছ জীবগ্ননি সুিীব্র সংগ্নকি ; 

িাই আজ একবাি কাগ্নে দাও আমাি এ িাগ্নি ।। 
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চববৃচি 

আমাি মসানাি মদগ্নে অবগ্নেগ্নষ মিন্তি নাগ্নম, 

জগ্নম চভড় ভ্রিনীড় নগগ্নি ও গ্রাগ্নম, 

দুচভযগ্নক্ষি জীবন্ত চমচছল, 

প্রগ্নিুক চনিে প্রাগ্নি বগ্নয় আগ্নন অচনবার্ য চমল। 
 

আিাগ্নর্ যি অগ্নিষগ্নি প্রচি মগ্নন আচদম আগ্রি 

িাোয় িাোয় আগ্নন প্রচিচদন নে সমাগ্নিাি; 

বুভযক্ষা মবিঁগ্নধগ্নছ বাসা পগ্নর্থি দু’পাগ্নে, 

প্রিুি চবষাক্ত বায়ু ইিেি বুর্থ য দীঘ যশ্বাগ্নস। 
 

মধুচবত্ত ধূি য সুখ রগ্নম রগ্নম আবিিিীন 

চনঃেগ্নে মঘাষিা কগ্নি দাুি দুচদযন, 

পগ্নর্থ পগ্নর্থ দগ্নল দগ্নল কঙ্কাগ্নলি মোভার্াত্রা চগ্নল, 

দুচভযক্ষ গুিন মিাগ্নল আিঞ্জঙ্কি অিিমিগ্নল! 

দুয়াগ্নি দুয়াগ্নি বুগ্র উপবাসী প্রিুােীি দল, 

চনষ্ফল প্রার্থ যনা-ক্লান্ত, িীব্র কু্ষধা অচন্তম সম্বল; 

িাজপগ্নর্থ মৃিগ্নদি উগ্র চদবাগ্নলাগ্নক, 

চবিয় চনগ্নক্ষপ কগ্নি অনভুে মচাগ্নখ। 

পিন্তু এগ্নদগ্নে আজ চিংস্র েিরু আরমি কগ্নি, 

চবপুল মৃিয ুি মস্রাি িান মদয় প্রাগ্নিি চেকগ্নড়, 

চনয়ি অনুায় িাগ্নন জিাগ্রে চবগ্নদেী োসন, 

ক্ষীিায়ু মকাষ্ঠীগ্নি মনই ধ্বংস-গভয সংকিনােন। 

সিসা অগ্ননক িাগ্নত্র মদেগ্নদ্রািী ঘািগ্নকি িাগ্নি 

মদেগ্নপ্রগ্নম দৃপ্তপ্রাি িক্ত োগ্নল সূগ্নর্ যি সাক্ষাগ্নি। 
 

িবুও প্রচিজ্ঞা মফগ্নি বািাগ্নস চনভৃি, 

এখাগ্নন চচিে মকাটি এখগ্ননা জীচবি, 

ভািিবগ্নষ যি ‘পগ্নি গচলি সূর্ য ঝগ্নি আজ– 

চদচিচদগ্নক উগ্নঠগ্নছ আওয়াজ, 

িগ্নক্ত আগ্ননা লাল, 
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িাঞ্জত্রি গভীি বৃন্ত মর্থগ্নক চছিঁগ্নড় আগ্ননা ফুিন্ত সকাল। 

উদ্ধি প্রাগ্নিি মবগ্নগ উেুখি আমাি এ মদে, 

আমাি চবধ্বে প্রাগ্নি দৃঢ়িাি এগ্নসগ্নছ চনগ্নদযে। 
 

আজগ্নক মজিু ভাই মদেময় িযচ্ছ কমি প্রাি, 

কািখানায় কািখানায় মিাগ্নল ঐকুিান। 

অভযক্ত কৃষক আজ সূচীমুখ লাঙগ্নলি মুগ্নখ 

চনভযগ্নয় িচনা কগ্নি জেী কাবু এ মাটিি বুগ্নক। 

আজগ্নক আসে মুঞ্জক্ত দূি মর্থগ্নক দৃটি মদয় মেুন, 

এগ্নদগ্নে ভাণ্ডাি ভ’মি মদগ্নব জাচন নিযন য়ূগ্নরন। 
 

চনিে আমাি মদগ্নে আজ িাই উদ্ধি মজিাদ, 

িগ্নলামগ্নলা এ দুচদযন, র্থগ্নিার্থগ্নিা জীি য বচনয়াদ। 

িাইগ্নিা িগ্নক্তি মস্রাগ্নি শুচন পদধ্বচন 

চবকু্ষব্ধ িাইফুন-মত্ত চঞ্চল ধমনী: 

চবপে পৃথ্বীি আজ শুচন মেষ মুিয মু যিয  ডাক 

আমাগ্নদি দৃপ্ত মুটঠ আজ িাি উত্তি পাঠাক। 

চফুক দুয়াি মর্থগ্নক সন্ধানী মৃিয ুি পগ্নিায়ানা, 

বুর্থ য মিাক কুচরান্ত, অচবিাম চবপগ্নক্ষি িানা।। 
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মবাধন 

মি মিামানব, একবাি এগ্নসা চফগ্নি 

শুধু একবাি মচাখ মমগ্নলা এই গ্রাম নগগ্নিি চভগ্নড়, 

এখাগ্নন মৃিয ু িানা মদয় বািবাি; 

মলাকচকু্ষি আড়াগ্নল এখাগ্নন জগ্নমগ্নছ অন্ধকাি। 

এই মর্ আকাে, চদগন্ত, মাঠ স্বগ্নপ্ন সবুজ মাটি 

নীিগ্নব মৃিয ু মগগ্নড়গ্নছ এখাগ্নন ঘা িঁটি; 
 

মকার্থাও মনইগ্নকা পাি 

মািী ও মড়ক, মিন্তি, ঘন ঘন বনুাি 

আঘাগ্নি আঘাগ্নি চছেচভে ভাঙা মনৌকাি পাল, 

এখাগ্নন চিম দুঃখ মকগ্নিগ্নছ সব যনাগ্নেি খাল, 

ভাঙা ঘি, ফািঁকা চভগ্নিগ্নি জগ্নমগ্নছ চনজযনিাি কাগ্নলা, 

মি মিামানব, এখাগ্নন শুকগ্ননা পািায় আগুন জ্বাগ্নলা। 
 

বুািি জীবনর্াত্রা, চয চপ চয চপ কাো বও বুগ্নক, 

মি নীড়-চবিািী সেী! আজ শুধু মগ্নন মগ্নন ধুিঁগ্নক 

মভগ্নবছ সংসািচসনু্ধ মকাগ্ননামগ্নি িগ্নয় র্াগ্নব পাি 

পাগ্নয় পাগ্নয় বাধা মঠগ্নল। িবু আগ্নজা চবিয় আমাি– 

ধূি য, প্রবঞ্চক র্ািা মকগ্নড়গ্নছ মুগ্নখি মেষ গ্রাস 

িাগ্নদি কগ্নিছ মা, মডগ্নকছ চনগ্নজি সব যনাে। 

মিামাি মক্ষগ্নিি েসরর্ 

চয চি ক’মি র্ািা গুপ্তকক্ষগ্নি জমায় 

িাগ্নদচি দু’পাগ্নয় প্রাি মেগ্নল চদগ্নল দুঃসি ক্ষমায়; 

মলাগ্নভি পাগ্নপি দুগ য গমু্বজ ও প্রাসাগ্নদ চমনাগ্নি 

িয চম মর্ মপগ্নিছ িাি; আজ মার্থা ঠযগ্নক বাগ্নি বাগ্নি 

অচভোপ দাও র্চদ, বািংবাি িগ্নব িা চনফল– 

মিামাি অনুাগ্নয় মজগ্ননা এ অনুায় িগ্নয়গ্নছ প্রবল। 

িয চম মিা প্রিি মগাগ্ননা, 

িািা মুদ্রা মগাগ্নন মকাটি মকাটি, 
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িাগ্নদি ভাণ্ডাি পূি য; েূনু মাগ্নঠ কঙ্কাল-কগ্নিাটি 

মিামাগ্নক চবদূ্রপ কগ্নি, িািছাচন চদগ্নয় কাগ্নছ ডাগ্নক– 

কুজ্ঝটি মিামাি মচাগ্নখ, িয চম ঘুগ্নি মফগ্নিা দুচব যপাগ্নক। 
 

পৃচর্থবী উদাস, মোগ্ননা মি দুচনয়াদাি! 

সামগ্নন দা িঁচড়গ্নয় মৃিয ু-কাগ্নলা পািাড় 

দগ্ধ হৃদগ্নয় র্চদও মফিাও ঘাড় 

সামগ্নন মপছগ্নন মকার্থাও পাগ্নব না পাি: 

চক কগ্নি খুলগ্নব মৃিয ু-মঠকাগ্ননা োি- 

এই মুিগূ্নি য জবাব মদগ্নব চক িাি? 

 

লক্ষ লক্ষ প্রাগ্নিি দাম 

অগ্ননক চদগ্নয়চছ; উজাড় গ্রাম। 

সুদ ও আসগ্নল আজগ্নক িাই 

রু্দ্ধ মেগ্নষি প্রাপু চাই। 
 

কৃপি পৃচর্থবী, মলাগ্নভি অসরিরি 

চদগ্নয় মকগ্নড় মনয় অেবস্ত্র, 

মলালুপ িসনা মমলা পৃচর্থবীগ্নি 

বাড়াও ও-িাি িাগ্নক চছিঁগ্নড় চনগ্নি। 

মলাগ্নভি মার্থায় পদাঘাি িাগ্ননা– 

আগ্ননা, িগ্নক্তি ভাগীির্থী আগ্ননা। 

ধদিুিাগ্নজি র্ি অনুচি 

মৃিয ুি ফািঁদ পাগ্নি পি পি; 

মমগ্নলা মচাখ আজ ভাগ্নঙা মস ফািঁদ- 

িা িঁগ্নকা চদগ্নক চদগ্নক চসংিনাদ। 

মিামাি ফসল, মিামাি মাটি 

িাগ্নদি জীয়ন ও মিিকাটঠ 

মিামাি মচিনা চাচলি িাগ্নি। 

এখনও কািঁপগ্নব আেঙ্কাগ্নি? 

স্বগ্নদেগ্নপ্রগ্নমি বুােমা পাচখ 
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মািিমন্ত্র বগ্নল, মোগ্ননা িা চক? 

এখগ্ননা চক িয চম আচম স্বিন্ত্র? 

কগ্নিা আবৃচত্ত, িা িঁগ্নকা মস মন্ত্রঃ 

মোনর মি মাচলক, মোনর মি মজিুদাি! 

মিাগ্নদি প্রাসাগ্নদ জমা িল কি মৃি মানুগ্নষি িাড়– 

চিসাব চক চদচব িাি? 

 

চপ্রয়াগ্নক আমাি মকগ্নড়চছস মিািা, 

                          মভগ্নঙচছস ঘিবাচড়, 

মস কর্থা চক আচম জীবগ্নন মিগ্নি 

                          কখগ্ননা ভযলগ্নি পাচি? 

আচদম চিংস্র মানচবকিাি র্চদ আচম মকউ িই 

স্বজনিািাগ্ননা শ্মোগ্নন মিাগ্নদি 

                          চচিা আচম িযলবই। 
 

মোনর মি মজিুদাি, 

ফসল ফলাগ্ননা মাটিগ্নি মিাপি 

                          কিব মিাগ্নক এবাি। 
 

িািপি বিয েি রু্গ পগ্নি 

ভচবষুগ্নিি মকাগ্ননা র্াদুঘগ্নি 

নিৃত্ত্বচবদর িয়িান িগ্নয় মুছগ্নব কপাল িাি, 

মজিুদাি ও মানুগ্নষি িাগ্নড় চমল খুিঁগ্নজ পাওয়া ভাি। 

মিগ্নিাগ্নো সাগ্নলি মধুবিী মাচলক, মজিুদাি 

মানুষ চছল চক? জবাব মমগ্নল না িাি। 
 

আজ আি চবমূঢ় আফালন নয়, 

চদগগ্নন্ত প্রিুাসে সব যনাগ্নেি ঝড়; 

আজগ্নকি ধনঃেে মিাক রু্দ্ধািগ্নম্ভি স্বীকৃচি। 

দুিাগ্নি বাজাও প্রচিগ্নোগ্নদি উেত্ত দামামা, 

প্রার্থ যনা কগ্নিাঃ 
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মি জীবন, মর্ রু্গ-সচন্ধকাগ্নলি মচিনা- 

আজগ্নক েঞ্জক্ত দাও, রু্গ রু্গ বাচঞ্ছি দুদযমনীয় েঞ্জক্ত, 

প্রাগ্নি আি মগ্নন দাও েীগ্নিি মেগ্নষি 

                           িযষাি-গলাগ্ননা উত্তাপ। 

িযকগ্নি িযকগ্নিা ক’মি মছিঁগ্নড়া মিামাি 

অনুায় আি ভীুিাি কলঞ্জঙ্কি কাচিনী। 

মোষক আি োসগ্নকি চনষরঠযি একিাি চবুগ্নদ্ধ 

একঞ্জত্রি মিাক আমাগ্নদি সংিচি। 
 

িা র্চদ না িয় মার্থাি উপগ্নি ভয়ঙ্কি 

চবপদ নামুক, ঝগ্নড় বনুায় ভাঙযক ঘি; 

িা র্চদ না িয়, বুঝগ্নবা িয চম মানুষ নও- 

মগাপগ্নন মগাপগ্নন মদেগ্নদ্রািীি পিাকা বও। 

ভািিবষ য মাটি মদয়চনগ্নকা, মদয় চন জল 

মদয় চন মিামাি মুগ্নখগ্নি অে, বািয গ্নি বল 

পূব যপুুষ অনুপচস্থি িগ্নক্ত, িাই 

ভািিবগ্নষ য আজগ্নক মিামাি মনইগ্নকা ঠা িঁই।। 
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মজিুগ্নদি ঝড় 

(লুাংিন চিউজ) 

এখন এই মিা সময়– 

কই? মকার্থায়? মবচিগ্নয় এগ্নসা ধম যঘিভাঙা দালালিা; 

মসই সব দালালিা- 

মছগ্নলগ্নদি মচাগ্নখি মগ্নিা র্াগ্নদি মভাল বদলায়, 

মবচিগ্নয় এগ্নসা! 

জািাোগ্নম র্াওয়া মূগ্নখ যি দল, 

চবঞ্জচ্ছে, চিক্ত, দুগ্নব যাধরর্ 

পিাজয় আি মৃিয ুি দূি– 

মবচিগ্নয় এগ্নসা! 

মবচিগ্নয় এগ্নসা েঞ্জক্তমান আি অর্থ যগ্নলাভীি দল 

সংকীি য গচলি চবষাক্ত চনঃশ্বাস চনগ্নয়। 

গগ্নিযি মপাকািা! 

এই মিা মিামাগ্নদি শুভক্ষি, 

গিয মছগ্নড় মবচিগ্নয় পগ্নড়া 

আি মবচিগ্নয় পগ্নড়া মছাি মছাি সাগ্নপিা 

বড় আি মমািা সাগ্নপগ্নদি র্ািা চঘগ্নি র্থাগ্নকা। 

সময় িগ্নয়গ্নছ, 

আসিচফ আি পুিগ্ননা অপমাগ্ননি বদগ্নল 

সাদা র্াগ্নদি মপি– 

বংেগি সিীসৃপ দা িঁি িািা মবি কুক, 

এই মিা িাগ্নদি সুগ্নর্াগ। 

মানুষ ভাগ্নলা কগ্নিই জাগ্নন 

অগ্ননক মানুগ্নষি চবুগ্নদ্ধ একজনগ্নক লাগাগ্ননাি মসই 

পুিগ্ননা কায়দা। 
 

সামানু কগ্নয়কজন মলাভী 

অগ্ননক অভাবীি চবুগ্নদ্ধ– 

আি স্বাস্থুবানগ্নদি চবুগ্নদ্ধ 
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ক্ষগ্নয়-র্াওয়াি দল। 

সূর্ যাগ্নলাগ্নকি পগ্নর্থ র্াগ্নদি র্াত্রা 

িাগ্নদি চবুগ্নদ্ধ িাই সাগ্নপিা। 
 

অিীগ্নি অবেু এই সাগ্নপিা ঞ্জজগ্নিগ্নছ বিয বাি। 

চকন্তু এখন মসই সময়, 

সগ্নচিন মানুষ! এখন আি ভযল ক’মিা না– 

চবশ্বাস ক’মিা না মসই সব সাগ্নপগ্নদি 

জমকাগ্নলা চামড়ায় র্ািা চনগ্নজগ্নদি মেগ্নক িাগ্নখ, 

চবপগ্নদ পড়গ্নল র্ািা ডাগ্নক 

িাগ্নদি মচগ্নয় কম চিকদাি চবষাক্ত অনুচিগ্নদি। 

এিিয কু লজ্জা িয় না িাগ্নদি ধম যঘি ভাঙগ্নি 

মর্ ধম যঘি মবআবরু কু্ষদাি চূড়ান্ত চচহ্ন। 
 

–অবেু, এখগ্ননা মকাগ্ননা সম্মাচনি প্রচিষ্ঠান িয় চন 

র্াি অজ্ঞাি নামঃ 

“দম যঘি ভাঙাি দল” 

অন্তি দিজায় মস নাম মলখা র্থাগ্নক না। 

ঝড় আসগ্নছ–মসই ঝড়ঃ 

মর্ ঝড় পৃচর্থবীি বুক মর্থগ্নক জিালগ্নদি মিগ্নন িযলগ্নব। 

আি িয িঁচেয়াি মজিুঃ 

মস ঝড় প্রায় মুগ্নখামুচখ।। 
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মধুচবত্ত `৪২ 

পৃচর্থবীময় মর্ সংরামক মিাগ্নগ, 

আজগ্নক সকগ্নল ভযগগ্নছ একগ্নর্াগ্নগ, 

এখাগ্নন খাচনক িািই পূব যাভাস 

পাঞ্জচ্ছ, এখন বইগ্নছ পুব-বািাস। 

উপায় মনই মর্ সামগ্নল ধিব িাল, 

চিংস্র বািাগ্নস চছিঁড়ল আজগ্নক পাল, 

মগাপগ্নন আগুন বাড়গ্নছ ধানগ্নক্ষগ্নি, 

চবগ্নদেী খবগ্নি মিগ্নখচছ কান মপগ্নি। 

সভগ্নয় এগ্নদগ্নে কািগ্নছ িাঞ্জত্রচদন, 

লুব্ধ বাজাগ্নি ুে স্বপ্নিীন। 

সিসা মনিািা ুদ্ধ–মদে জগু্নড় 

‘মদেগ্নপ্রচমক’ উচদি ভযিঁ ই ফুিঁ গ্নড়। 

প্রর্থগ্নম িাগ্নদি অন্ধ বীি মগ্নদ 

মমগ্নিচছ এবং ঠগ্নকচছ প্রচিপগ্নদ; 

মদগ্নখচছ সুচবধা মনই এ কাজ কিায় 

একক মচিা মকবলই ভযল ধিায়। 

এচদগ্নক মদগ্নেি পূব য প্রান্তগ্নি 

আবাি মবামাু িক্ত পান কগ্নি, 

কু্ষব্ধ জনিা আসাগ্নম, চািগা িঁগ্নয়, 

োচিি-ধেি-নে অনুাগ্নয়; 

িাগ্নদি স্বার্থ য আমাি স্বার্থ যগ্নক, 

মদখগ্নছ মচিনা আজগ্নক এক মচাগ্নখ।। 
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মৃিয ুজয়ী গান 

চনয়ি দচক্ষি িাওয়া েব্ধ িল একদা সন্ধুায় 

অজ্ঞািবাগ্নসি মেগ্নষ চনদ্রাভগ্নে চনবীর্ য জনিা 

সিসা আিিু িাগ্নজু েচম্ভি সভগ্নয়; 

চনব যায়ুমণ্ডল রগ্নম দুভযাবনা দৃঢ়িি কগ্নি। 

দুিাগি স্বগ্নপ্নি কী দুচদযন! মিামািী অন্তগ্নি চবগ্নক্ষাভ, 

সঞ্চাচিি িক্তগ্নবগ পৃচর্থবীি প্রচি ধমনীগ্নিঃ 

অবসে চবলাগ্নসি সঙরকুচচি প্রাি। 
 

বচিগ্নকি মচাগ্নখ আজ কী দুিন্ত মলাভ ঝ’মি পগ্নড়ঃ 

মুিয মু যিয  িক্তপাগ্নি স্বধম য সূচনা; 

ক্ষচয়ষু্ণ চদগ্ননিা কািঁগ্নদ অনর্থ যক প্রসব বুর্থায়। 

নশ্বি মপৌষচদন, চাচিচদগ্নক ধূগ্নি যি সমিা 

জটিল আবগ্নিয শুধু ধনচমচত্তক প্রাগ্নিি স্পিন; 

মোকচ্ছে আমাগ্নদি সনািন মন 

পৃচর্থবীি সম্ভাচবি অকাল মৃিয ুগ্নিঃ 

দুচদযগ্ননি সমিয়, সম্মুগ্নখগ্নি অনন্ত প্রিি– 

দৃটিপর্থ অন্ধকাি, সঞ্জিিান আগামী চদগ্ননিা। 

গচলি উদুম িাই ধবিাগ্নগুি ভান, 

কণ্টচকি প্রিীক্ষায় আমাগ্নদি অিিুবাসি। 
 

সিসা জানালায় মদচখ দুচভযগ্নক্ষি মস্রাগ্নি 

জনিা চমচছগ্নল আগ্নস সংঘবদ্ধ প্রাি– 

অদরভযি মিামাঞ্চ লাগ্নগ সমুদ্র পব যগ্নি; 

মস চমচছগ্নল মোনা মগল 

জনিাি মৃিয ুজয়ী গান।। 
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িবীন্দ্রনাগ্নর্থি প্রচি 

এখগ্ননা আমাি মগ্নন মিামাি উজ্জ্বল উপচস্থচি, 

প্রগ্নিুক চনভৃি ক্ষগ্নি মত্তিা ছড়ায় র্র্থািীচি, 

এখগ্ননা মিামাি গাগ্নন সিসা উগ্নেল িগ্নয় উটঠ, 

চনভযগ্নয় উগ্নপক্ষা কচি জঠগ্নিি চনঃেে ভূ্রকুটি; 

এখগ্ননা প্রাগ্নিি েগ্নি েগ্নি, 

মিামাি দাগ্ননি মাটি মসানাি ফসল িয গ্নল ধগ্নি। 

এখগ্ননা স্বগি ভাবাগ্নবগ্নগ 

মগ্ননি গভীি অন্ধকাগ্নি মিামাি সৃটিিা র্থাগ্নক মজগ্নগ। 

িবুও কু্ষচধি চদন রমে সাম্রাজু গগ্নড় মিাগ্নল, 

মগাপগ্নন লাচঞ্ছি িই িানাদািী মৃিয ুি কবগ্নল; 

র্চদও িক্তাক্ত চদন, িবু দৃপ্ত মিামাি সৃটিগ্নক 

এখগ্ননা প্রচিষ্ঠা কচি আমাি মগ্ননি চদগ্নক চদগ্নক। 
 

িবুও চনঞ্জশ্চি উপবাস, 

আমাি মগ্ননি প্রাগ্নন্ত চনয়ি ছড়ায় দীঘ যশ্বাস- 

আচম এক দুচভযগ্নক্ষি কচব, 

প্রিুি দুঃস্বপ্ন মদচখ, মৃিয ুি সুস্পি প্রচিচ্ছচব। 

আমাি বসন্ত কাগ্নি খাগ্নদুি সাচিগ্নি প্রিীক্ষায়, 

আমাি চবচনদ্র িাগ্নি সিকয সাইগ্নিন মডগ্নক র্ায়, 

আমাি মিামাঞ্চ লাগ্নগ অর্র্থা চনষরঠযি িক্তপাগ্নি, 

আমাি চবিয় জাগ্নগ চনষরঠযি েঙৃ্খল দুই িাগ্নি। 
 

িাই আজ আমাগ্নিা চবশ্বাস, 

“োচন্তি লচলি বািী মোনাইগ্নব বুর্থ য পচিিাস।” 

িাই আচম মচগ্নয় মদচখ প্রচিজ্ঞা প্রস্তুি ঘগ্নি ঘগ্নি, 

দানগ্নবি সাগ্নর্থ আজ সংগ্রাগ্নমি িগ্নি।। 
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িানাি 

িানাি ছয গ্নিগ্নছ িাই ঝুমরঝুমর ঘণ্টা বাজগ্নছ িাগ্নি 

িানাি চগ্নলগ্নছ, খবগ্নিি মবাঝা িাগ্নি, 

িানাি চগ্নলগ্নছ িানাি! 

িাঞ্জত্রি পগ্নর্থ পগ্নর্থ চগ্নল মকাগ্ননা চনগ্নষধ জাগ্নন না মানাি। 

চদগন্ত মর্থগ্নক চদগগ্নন্ত মছাগ্নি িানাি– 

কাজ চনগ্নয়গ্নছ মস নিযন খবি আনাি। 
 

িানাি! িানাি! 

জানা-অজানাি 

মবাঝা আজ িাি কািঁগ্নধ, 

মবাঝাই জািাজ িানাি চগ্নলগ্নছ চচটঠ আি সংবাগ্নদ; 

িানাি চগ্নলগ্নছ, বুঞ্জঝ মভাি িয় িয়, 

আগ্নিা মজাগ্নি,আগ্নিা মজাগ্নি, এ িানাি দুব যাি দুজযয়। 

িাি জীবগ্ননি স্বগ্নপ্নি মগ্নিা চপগ্নছ স’মি র্ায় বন, 

আগ্নিা পর্থ, আগ্নিা পর্থ- বুঞ্জঝ িয় লাল ও-পূব যগ্নকাি। 

অবাক িাগ্নিি িািািা, আকাগ্নে চমিরচমির ক’মি চায়! 

মকমন ক’মি এ িানাি সগ্নবগ্নগ িচিগ্নিি মগ্নিা র্ায়! 

কি গ্রাম, কি পর্থ র্ায় স’মি স’মি– 

েিগ্নি িানাি র্াগ্নবই মপৌৌঁগ্নছ মভাগ্নি; 

িাগ্নি লণ্ঠন কগ্নি ঠনরঠনর, মজানাচকিা মদয় আগ্নলা 

মাভভঃ, িানাি! এখগ্ননা িাগ্নিি কাগ্নলা। 
 

এমচন ক’মিই জীবগ্ননি বিয  বছিগ্নক চপছয  মফগ্নল, 

পৃচর্থবীি মবাঝা কু্ষচধি িানাি মপৌৌঁগ্নছ চদগ্নয়গ্নছ ‘মমগ্নল’। 

ক্লান্তশ্বাস ছয িঁ গ্নয়গ্নছ আকাে, মাটি চভগ্নজ মগগ্নছ ঘাগ্নম 

জীবগ্ননি সব িাঞ্জত্রগ্নক ওিা চকগ্ননগ্নছ অল্প দাগ্নম। 

অগ্ননক দুঃগ্নখ, বিয  মবদনায়, অচভমাগ্নন, অনুিাগ্নগ, 

ঘগ্নি িাি চপ্রয়া একা ের্ুায় চবচনদ্র িাি জাগ্নগ। 
 

িানাি! িানাি! 
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এ মবাঝা িানাি চদন কগ্নব মেষ িগ্নব? 

িাি মেষ িগ্নয় সূর্ য উঠগ্নব কগ্নব? 

ঘগ্নিগ্নি অভাব; পৃচর্থবীিা িাই মগ্নন িয় কাগ্নলা মদা িঁয়া, 

চপগ্নঠগ্নি িাকাি মবাঝা, িবু এই িাকাগ্নক র্াগ্নব না মছা িঁয়া, 

িাি চনজযন, পগ্নর্থ কি ভয়, িবুও িানাি মছাগ্নি, 

দসুুি ভয়, িাগ্নিা মচগ্নয় ভয় কখন সূর্ য ওগ্নঠ। 

কি চচটঠ মলগ্নখ মলাগ্নক– 

কি সুগ্নখ, মপ্রগ্নম, আগ্নবগ্নগ, িৃচিগ্নি, কি দুঃগ্নখ ও মোগ্নক। 

এি দুঃগ্নখি চচটঠ পড়গ্নব না জাচন মকউ মকাগ্ননা চদনও, 

এি জীবগ্ননি দুঃখ মকবল জানগ্নব পগ্নর্থি িৃি, 

এি দুঃগ্নখি কর্থা জানগ্নব না মকউ েিগ্নি ও গ্রাগ্নম, 

এি কর্থা োকা পগ্নড় র্থাকগ্নবই কাগ্নলা িাঞ্জত্রি খাগ্নম। 

দিগ্নদ িািাি মচাখ কািঁগ্নপ চমটিচমটি,– 

এ-মক মর্ মভাগ্নিি আকাে পাঠাগ্নব সিানুভূচিি চচটঠ- 

িানাি! িানাি! চক িগ্নব এ মবাঝা ব’ময়? 

চক িগ্নব কু্ষদাি ক্লাচন্তগ্নি ক্ষগ্নয় ক্ষগ্নয়? 

িানাি!িানাি ! মভাি মিা িগ্নয়গ্নছ–আকাে িগ্নয়গ্নছ লাল 

আগ্নলাি স্পগ্নে য কগ্নব মকগ্নি র্াগ্নব এই দুঃগ্নখি কাল? 

 

িানাি! গ্রাগ্নমি িানাি! 

সময় িগ্নয়গ্নছ নিযন খবি আনাি; 

েপগ্নর্থি চচটঠ চনগ্নয় চগ্নলা আজ 

             ভীুিা চপছগ্নন মফগ্নল– 

মপৌৌঁগ্নছ দাও এ নিযন খবি 

             অগ্রগচিি ‘মমগ্নল’, 

মদখা মদগ্নব বুঞ্জঝ প্রভাি এখুচন– 

             মনই, মদচি মনই আি, 

ছয গ্নি চগ্নলা, ছয গ্নি চগ্নলা আগ্নিা মবগ্নগ 

                     দুদযম, মি িানাি।। 
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মলচনন 

মলচনন মভগ্নঙগ্নছ ুগ্নে জনগ্নস্রাগ্নি অনুাগ্নয়ি বা িঁধ, 

অনুাগ্নয়ি মুগ্নখামুচখ মলচনন প্রর্থম প্রচিবাদ। 

আজগ্নকও ুচেয়াি গ্রাগ্নম ও নগগ্নি 

িাজাি মলচনন রু্দ্ধ কগ্নি, 

মুঞ্জক্তি সীমান্ত চঘগ্নি চবেীি য প্রান্তগ্নি। 

চবদুুৎ-ইোিা মচাগ্নখ, আজগ্নকও অরু্ি মলচনন 

রমে সংচক্ষপ্ত কগ্নি চবশ্ববুাপী প্রিীচক্ষি চদন,– 

চবপর্ যে ধনিন্ত্র, কণ্ঠুদ্ধ, বুগ্নক আিযনাদ; 

–আগ্নস েিরুজগ্নয়ি সংবাদ। 
 

সর্ে মুগ্নখােধিী ধচনগ্নকিও বন্ধ আফালন, 

কািঁগ্নপ হৃৎর্ন্ত্র িাি, মচাগ্নখ মুগ্নখ চচচহ্নি মিি। 

চবপ্লব িগ্নয়গ্নছ শুু, পদানি জনিাি বুগ্র গাগ্নত্রাত্থাগ্নন, 

মদগ্নে মদগ্নে চবগ্নফািি অিচকযগ্নি অেুুৎপাি িাগ্নন। 

চদগ্নক চদগ্নক মকাগ্নি মকাগ্নি মলচনগ্ননি পদধ্বচন 

আগ্নজা র্ায় মোনা, 

দচলি িাজাি কগ্নণ্ঠ চবপ্লগ্নবি আগ্নজা সম্বধ যনা। 

পৃচর্থবীি প্রচি ঘগ্নি ঘগ্নি, 

মলচনন সমৃদ্ধ িয় সম্ভাচবি উব যি জঠগ্নি। 

আশ্চর্ য উোম মবগ্নগ চবপ্লগ্নবি প্রগ্নিুক আকাগ্নে 

মলচনগ্ননি সূর্ যদীচপ্ত িগ্নক্তি িিগ্নে মভগ্নস আগ্নস; 

ইিালী, জাম যান, জাপান, ইংলন্ড, আগ্নমচিকা, চীন, 

মর্খাগ্নন মুঞ্জক্তি রু্দ্ধ মসখাগ্ননই কমগ্নিড মলচনন। 

অন্ধকাি ভািিবষ য: বুভযক্ষায় পগ্নর্থ মৃিগ্নদি 

অভনগ্নকুি মচািাবাচল; পিস্পি অর্র্থা সগ্নিি; 

দিজায় চচচহ্নি চনিু েিরুি উদরধি পদাঘাি, 

অদৃি ভযৎসনা-ক্লান্ত কাগ্নি চদন, চবমষ য িাি 

চবগ্নদেী েঙৃ্খগ্নল চপি, শ্বাস িাি রমাগি ক্ষীি– 

এখাগ্ননও আগ্নয়াজন পূি য কগ্নি চনঃেগ্নে মলচনন। 
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মলচনন মভগ্নঙগ্নছ চবগ্নশ্ব জনগ্নস্রাগ্নি অনুাগ্নয়ি বা িঁধ, 

অনুাগ্নয়ি মুগ্নখামুচখ মলচনন জানায় প্রচিবাদ। 

মৃিয ুি সমুদ্র মেষ; পাগ্নল লাগ্নগ উোম বািাস 

মুঞ্জক্তি েুামল িীি মচাগ্নখ পগ্নড়, আগ্নিাচলি ঘাস। 

মলচনন ভয চমষ্ঠ িগ্নক্ত, ক্লীবিাি কাগ্নছ মনই ঋি, 

চবপ্লব স্পঞ্জিি বুগ্নক, মগ্নন িয় আচমই মলচনন।। 
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েিরু এক 

এগ্নদে চবপে আজ; জাচন আজ চনিে জীবন– 

মৃিয ুিা প্রিুি সেী, চনয়ি েিরুি আরমি 

িগ্নক্তি আল্পনা আিঁগ্নক, কাগ্নন বাগ্নজ আিযনাদ সুি; 

িবুও সুদৃঢ় আচম, আচম এক কু্ষচধি মজিু 

আমাি সম্মুগ্নখ আজ এক েিরুঃ এক লাল পর্থ, 

েিরুি আঘাি আি বুভযক্ষায় উেীপ্ত েপর্থ। 

কটঠন প্রচিজ্ঞা-েব্ধ আমাগ্নদি দৃপ্ত কািখানায়, 

প্রগ্নিুক চনব যাক র্ন্ত্র প্রচিগ্নিাধ সংকল্প জানায়। 

আমাি িাগ্নিি স্পগ্নে য প্রচিচদন র্গ্নন্ত্রি গজযন 

িিি কিায় পি; অবসাদ চদই চবসজযন। 

চবকু্ষব্ধ র্গ্নন্ত্রি বুগ্নক প্রচিচদন মর্ রু্দ্ধ মঘাষিা, 

মস রু্দ্ধ আমাি রু্দ্ধ, িািই পগ্নর্থ েব্ধ চদন মগানা। 

অদূি চদগন্ত আগ্নস চক্ষপ্র চদন, জগ্নয়ােত্ত পাখা– 

আমাি দৃটিগ্নি লাল প্রচিচবম্ব মুঞ্জক্তি পিাকা। 

আমাি মবগান্ধ িাি, অচবিাম র্গ্নন্ত্রি প্রসব 

প্রচযি সৃটি, মেষ বজ্র সৃটিি উৎসব।। 

  



 ছাড়পত্র 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
6

 

চসিঁচড় 

আমিা চসিঁচড়, 

মিামিা আমাগ্নদি মাচড়গ্নয় 

          প্রচিচদন অগ্ননক উিঁচয গ্নি উগ্নঠ র্াও, 

িািপি চফগ্নিও িাকাও না চপছগ্ননি চদগ্নক; 

          মিামাগ্নদি পদধূচলধনু আমাগ্নদি বুক 

পদাঘাগ্নি ক্ষিচবক্ষি িগ্নয় র্ায় প্রচিচদন। 
 

মিামিাও িা জাগ্ননা, 

িাই কাগ্নপ যগ্নি মুগ্নড় িাখগ্নি চাও আমাগ্নদি বুগ্নকি ক্ষি 

মেগ্নক িাখগ্নি চাও মিামাগ্নদি অিুাচাগ্নিি চচহ্নগ্নক 

আি মচগ্নপ িাখগ্নি চাও পৃচর্থবীি কাগ্নছ 

          মিামাগ্নদি গগ্নব যাদ্ধি, অিুাচািী পদধ্বচন। 
 

িবুও আমিা জাচন, 

          চচিকাল আি পৃচর্থবীি কাগ্নছ 

                          চাপা র্থাকগ্নব না। 

আমাগ্নদি মদগ্নি মিামাগ্নদি এই পদাঘাি। 

          আি সম্রাি িয মায়ুগ্ননি মগ্নিা 

একচদন মিামাগ্নদিও িগ্নি পাগ্নি পদস্খলন।। 
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চসগাগ্নিি 

আমিা চসগাগ্নিি। 

মিামিা আমাগ্নদি বা িঁচগ্নি দাও না মকন? 

আমাগ্নদি মকন চনঃগ্নেষ কগ্নিা পুচড়গ্নয়? 

মকন এি স্বলরপ-স্থায়ী আমাগ্নদি আয়ু? 

মানবিাি মকানর মদািাই মিামিা পাড়গ্নব? 

আমাগ্নদি দাম বড় কম এই পৃচর্থবীগ্নি। 

িাই চক মিামিা আমাগ্নদি মোষি কগ্নিা? 

চবলাগ্নসি সামগ্রী চিসাগ্নব মফগ্নলা পুচড়গ্নয়? 

মিামাগ্নদি মোষগ্নিি িাগ্নন আমিা ছাই িই: 

মিামিা চনচবড় িও আিাগ্নমি উত্তাগ্নপ। 
 

মিামাগ্নদি আিামঃ আমাগ্নদি মৃিয ু। 

এমচন ক’মি চলগ্নব আি কি কাল? 

আি কিকাল আমিা এমচন চনঃেগ্নে ডাকব 

আয়ু-িিিকািী চিল চিল অপঘািগ্নক? 

 

চদন আি িাঞ্জত্র – িাঞ্জত্র আি চদন; 

মিামিা আমাগ্নদি মোষি কিছ সব যক্ষি– 

আমাগ্নদি চবশ্র্াম মনই, মজচুি মনই– 

মনই মকাগ্ননা অল্প-মাত্রাি ছয টি। 
 

িাই, আি নয়; 

আি আমিা বিী র্থাকব না 

মকৌগ্নিায় আি পুাগ্নকগ্নি; 

আঙয গ্নল আি পগ্নকগ্নি 

মসানা-বা িঁধাগ্ননা ‘মকগ্নস’ আমাগ্নদি চনঃশ্বাস িগ্নব না ুদ্ধ। 

আমিা মবচিগ্নয় পড়ব, 

সবাই একগ্নজাগ্নি, একগ্নত্র– 

িািপি মিামাগ্নদি অসিকয মুিগূ্নি য 

জ্বলন্ত আমিা চছিরমক পড়ব মিামাগ্নদি িাি মর্থগ্নক 
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চবছানায় অর্থবা কাপগ্নড়; 

চনঃেগ্নে িঠাৎ জ্বগ্নল উগ্নঠ 

বাচড়সুদ্ধ পুচড়গ্নয় মািব মিামাগ্নদি 

মর্মন কগ্নি মিামিা আমাগ্নদি পুচড়গ্নয় মমগ্নিছ এিকাল।। 
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মসগ্নেম্বি `৪৬ 

কলকািায় োচন্ত মনই। 

িগ্নক্তি কলঙ্ক ডাগ্নক মধুিাগ্নত্র 

প্রচিটি সন্ধুায়। 

হৃৎস্পিনধ্বচন দ্রিু িয়ঃ 

মূচছ যি েিি। 

এখন গ্রাগ্নমি মগ্নিা 

সন্ধুা িগ্নল জনিীন নগগ্নিি পর্থ; 

েচম্ভি আগ্নলাকেমরভ 

আগ্নলা মদয় চনিান্ত সভগ্নয়। 

মকার্থায় মদাকানপাি? 

কই মসই জনিাি মস্রাি? 

সন্ধুাি আগ্নলাি বনুা 

আজ আি মিাগ্নল নাগ্নকা 

জনিিিীি পাল 

েিগ্নিি পগ্নর্থ। 

ট্রাম মনই, বাস মনই– 

সািসী পচর্থকিীন 

এ েিি আিঙ্ক ছড়ায়। 

সাচি সাচি বাচড় সব 

মগ্নন িয় কবগ্নিি মগ্নিা, 

মৃি মানুগ্নষি েূপ বুগ্নক চনগ্নয় পগ্নড় আগ্নছ 

চযপ ক’মি সভগ্নয় চনজযগ্নন। 

মাগ্নঝ মাগ্নঝ েে িয়ঃ 

চমচলিািী লিীি গজযন 

পর্থ মবগ্নয় ছয গ্নি র্ায় চবদুুগ্নিি মগ্নিা 

সদম্ভ আগ্নরাগ্নে। 

কলঞ্জঙ্কি কাগ্নলা কাগ্নলা িগ্নক্তি মিন 

অন্ধকাি িানা মদয় অিন্দ্র েিগ্নি; 
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িয়গ্নিা অগ্ননক িাগ্নত্র 

পর্থচািী কুকুগ্নিি দল 

মানুগ্নষি মদখাগ্নদচখ 

স্বজাচিগ্নক মদগ্নখ 

আফালন, আরমি কগ্নি। 

ুদ্ধশ্বাস এ েিি 

ছিরফি কগ্নি সািা িাি– 

কখন সকাল িগ্নব? 

জীয়নকাটঠি স্পিরে 

পাওয়া র্াগ্নব উজ্জ্বল মিােুগ্নি? 

সন্ধুা মর্থগ্নক প্রিয ুগ্নষি দীঘ যকাল 

প্রিগ্নি প্রিগ্নি 

সেগ্নে ঞ্জজজ্ঞাসা কগ্নি ঘচড়ি ঘণ্টায় 

ধধর্ যিীন েিগ্নিি প্রািঃ 

এি মচগ্নয় ছয চি চক চনষরঠযি? 

বাদুগ্নড়ি মগ্নিা কাগ্নলা অন্ধকাি 

ভি ক’মি গুজগ্নবি ডানা 

উৎকি য কাগ্ননি কাগ্নছ 

সািা িাি ঘুিপাক খায়। 

েব্ধিা কািঁচপগ্নয় চদগ্নয় 

কখগ্ননা বা গৃিগ্নস্থি োগ্নি 

উদ্ধি, অিল আি সুগম্ভীি 

েে ওগ্নঠ কটঠন বুগ্নিি। 

েিি মূচছ যি িগ্নয় পগ্নড়। 
 

জলুাই! জলুাই! আবাি আসুক চফগ্নি 

আজগ্নকি কলকািাি এ প্রার্থ যনা; 

চদগ্নক চদগ্নক শুধু চমচছগ্নলি মকালািল– 

এখগ্ননা পাগ্নয়ি েে র্াগ্নচ্ছ মোনা। 
 

অগ্নটাবিগ্নক জলুাই িগ্নিই িগ্নব 
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আবাি সবাই দা িঁড়াব সবাি পাগ্নে, 

আগি এবং মসগ্নেম্বি মাস 

এবাগ্নিি মগ্নিা মুগ্নছ র্াক ইচিিাগ্নস।। 
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মি মিাজীবন 

মি মিাজীবন, আি এ কাবু নয় 

এবাি কটঠন, কগ্নঠাি গগ্নদু আগ্ননা, 

পদ-লাচলিু-ঝঙ্কাি মুগ্নছ র্াক 

গগ্নদুি কড়া িািয চড়গ্নক আজ িাগ্ননা! 

প্রগ্নয়াজন মনই, কচবিাি চস্নগ্ধিা– 

কচবিা মিামায় চদলাম আজগ্নক ছয টি, 

কু্ষধাি িাগ্নজু পৃচর্থবী-গদুময়ঃ 

পূচি যমা-চা িঁদ মর্ন ঝলরসাগ্ননা ুটি।। 
 


