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অচিমানী 

 

টুিবিা দমবে ঢািা দস 

দছাট্ট দনহাত তািাি মতন সাাঁঝবেলািাি আিাবশ 

দস চছল িাই ইিান দদবশি পােবতী এি দমবয়। 

দিবেচছল পাহাড়তচলি িুচটিোচন দছবয় 

িুল-মুলুবিি িুলিাচন তাি এি দিাাঁটা ওই রূবপ; 

সুদূি হাওয়া পচথি হাওয়া ওই দস পবথ দযবত িুবপ-িুবপ 

িমবি দিন থমবি দযত, শ্বাস দিলত, তাবি দদবে দদবে  

যাোি দেলায় েবনি েুবি তাি িামনাি িাাঁপন দযত দিবে।  

 

দুবল দুবল ডািত তাবি েবনি লতা-পাতা, 

‘দতাি তবি িাই এই আমাবদি সািাচট েুি পাতা, 

আয় সজচন আয়!’  

িইত দস, ‘সই! এমচন দতা দেশ চদন-িজচন যায়, 

দতাবদি েুি দয েড্ড দিামল, দতািা এেন িচি, 

িাজ িী িাই, এ িচিন আমাি দসথায় শয়ন িচি?’  

েবলই দিাবেি জলিণাচটি লাবজ  

মাচননী দস েন-চেহগী পাচলবয় দযত গহন েবনি মাবঝ। 

িাাঁদন-িিা চেবরাহী দস-বমবয়ি িপল িলায়, 

শুিবনা পাতা মিমচিবয় িাাঁদত পাবয়ি তলায়। 

দদাল-চঢলা তাি দসাহাগ-বেচণি জচিন চিতাি দলাবি 

হচিণগুচল ছুটত পাবছ চি আবগ তায় দছাাঁবে। 

আিমিা তাি নয়না পাবন দিবয় সুদূি হবত 

চিিচম দেত হচিণ-োলা মূছবা দযত পবথ। 

েবনি দমবয় েবনি সবন এমচন িবি থাবি 
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এিলাচট হায়, জানত না দিউ তাবি। 

 

চদন-দুচনয়ায় দস ছাড়া আি দিউ চছল না তাি, 

তেু চিন্তু িােত দস, ‘িাই, 

আি িী আমাি িাই? 

েবনি হচিণ, তরুলতা এই দতা সে আমাি, 

আিাশ, আবলা, চনঝি, নদী, পাহাড়তচলি েন, 

এই দতা আমাি সেই িাবলা সোই আপন জন! 

নাই ো চদল দিউ এবস দগা এিাচিনী আমাি েযথায় সান্ত্বনা!’  

েবলই দিন দিাাঁট িুলাত; হায় অিাচগ জানত না 

পবল পবল আপনাবি দস চদবে িাাঁচি িতই –  

অথই মবনি থই দমবল না েুজবত দস িায় যতই। 

দুষু্ট এিচট দদেতা তেন িুল-ধনুচট হাবত 

েধূি েুবি পড়ত লুচট দহবস দহবস িুল-িুাঁচড়বদি ছাবত। 

েুঝত না তাি িী চছল না, দিন চপষবছ েুবিি তলা, 

িােত আমাি িাবি দযন অবনি চিছু েলাি আবছ  

এেনও তাি হয়চন চিছুই েলা। 

এমচন িবি িাি হল দগা ক্রবমই োলাি এিাচিনী জীেন-পবথ িলা। 

 

িুাঁচড়ি েুবি িথম এোি িাাঁদল সুিচি, 

জাগল েযথা-অরুণ, দযন দেলা-বশবষি িরুণ পুিচে। 

এিটুোচন েুিচট তাহাি অবনিোচন িাবলাোসাি গন্ধ-বেদনাবত 

টনটচনবয় উিল, ওবগা, স্বচি নাই আি দিাথাও চদবন িাবত।  

িস্তুিী দস হচিণ-োলা উন্মনা আজ উদাস হবয় চিবি 

নাম-হািা ক্ষীণ চনঝি-তীবি-তীবি। 

েুঝল না হায়, িী তাি কু্ষধা, েুি দযন িায় িী, 
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দস েুচঝ ো অবনি দূবিি সুদূি পাবিি োাঁচশি সুবিি চঝ।  

 

এমচন িবি িাবট দেলা –  

শুধু দিন হিাৎ িেন যায় িুবল দস দেলা, 

দিবয় থাবি অবনি দূবি, দিাে িবি যায় জবল, 

দি দযন তাি দূবিি পচথি চেদায়-বেলায় ‘আচস তবে’ েবল 

দগবছ িবল ওই অজানা অবনি দূবিি পবথ 

আিাশ-পাবি িবড় িুসুম-িবথ। 

েযাঙ্গমা আি েযাঙ্গচমও পথ জাবন না তাি, 

িতই দস পথ সুদূি ওবগা িতই দস দয সাত-সমুদ্দুি দতবিা-নদীি পাি। 

আজ দস িাবে মবন, 

(িােবত িােবত িমবি দিন ওবি ক্ষবণ ক্ষবণ) –  

পাচিচনবিা োসবত অবনি িাবলা দসোি তাবি, 

অচিমাবন তাই দস িবল দগবছ সুদূি পাবি। 

এোি এবল ছায়াি মতন চিিে সাবথ সাবথ, 

েুেই িাবলা েড্ড িাবলা োসে তাবি –  

িােবত দস আি পাবি নাবিা 

িমবি দদবে ছুটবছ চনযুত পাগল-বঝািা যুগল নয়ন-পাবত। 

চদবনি পবি চদন িবল যায় 

এমচন িবিই সুবে-দুুঃবে, হায়! 

এি চদন না সাাঁঝবেলাবত ঝিনা-ধাবি েি না চগবয় দস –  

চিশচমশ আি আঙুি দেবত ধন্না চদবয়বছ। 

গাচেল গান েুচিবয় নয়ান সুিমা-টানা ডাগি-পানা, 

শুনচছল গান োবসি েুবি এচলবয় পবড় েবনি যত হচিণ-ছানা। 

েীণ ছাচপবয় উিচছল চমড় চনচেড় গমবি –  

আজ দযন দস আনবে দডবি গাবনি সুবি সুদূিতমবি। 
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সুি-উদাসী েূচণব োয়ু নািচছল তায় চেবি চেবি,  

েুলেুচল সে োবয়ল হবয়চছল সুবিি তীবি। 

দসচদন পচথি দদেবল তাবি হিাৎ দসই দস সাাঁবঝ, 

েলবল, ‘আমাি দিনা িুসুম দিমন িবি িুটল ওবগা 

নামহািা এই সুদূি েবনি মাবঝ?’  

 

অচিমাবন অশ্রু এবস িণ্ঠ দগল দিবপ, 

রুধবত চগবয় দস জল আিও নয়ন-জবল উিল দু-বিাে দছবপ! 

আজবি আোি পড়ল তাহাি মবন 

দসোি অিািবণ 

দিন চদবয়চছল আমায় অনাদবিি দেদন 

এই দস দমবয়, সোি দিবয় আপন আমাি দয- জন।  

 

সইবত দস দগা পাবিচনবিা আমাি িাবলাোসা, 

তাই দসোবি মধযচদবনই শুচিবয়চছল আমাি সিল আশা। 

আজও িী হায় তবে 

িাবলাবেবস অেবহলা অনাদবিই সইবত শুধু হবে? 

জাাঁতা চদবয় দি দযন তায় চেপুলিাবে চপষবল িলবজ- তল,  

দারুণ অচিমাবন দস তাই েলবল ‘ও মন, আোি দূবি আিও দূবি িল।’  

 

আবিিচট চদন উষায় 

েবনি দমবয় োচহি হল দসবজ সেুজ িূষায়। 

আঙুি পািাি লােণয আি ডাচলম িুবলি লাল 

িাচঙবয় চদবল দমৌনা দমবয়ি দুইচট দিাাঁট আি গাল।  

মউল িুবলি মন-মাতাবনা োবস 

চশচশি-বিজা েসেস আি োবস 
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দযৌেবন তাি েচনবয় চদল দিমন দেদনা দস।  

দসচদন চনচশ-বিাি 

পথহািা দসই পচথি দেবশ এল মবনাবিাি। 

দিােিিা তাি অচিমাবনি দোি। 

অবনি চদবনি অবনি িথাই উতল োতাস দলবগ। 

হৃদ-পদ্মায় িড়াি মতন উিল দজবগ দজবগ। 

 

তাই দস আোি উিল দগবয় দূবি যাোি গান, 

গিীি েযথায় েবনি দমবয়ি উিল দিাঁবদ িাণ। 

েলবল, ‘চিয়তম, 

ক্ষবমা আমায় ক্ষবমা!’  

‘দতামায় আচম িাবলাোচস’ – এই িথাচট তেু 

িবনামবতই িিু 

েলবত নাবি হতিাচগ, েুি দিবট যায় দুবে। 

িইবত-নািাি িাণ-বপাড়াচন িণ্ঠ শুধু রুবে। 

মূি হল দগা দমৌন েযথায় মুেি েবনি োলা, 

িাবজি জ্বালা জ্বাচলবয় চদল অবনি আশাি গাাঁথা িুসুম-মালা। 

 

আজ সিাবল িুল দদবে তাি দিন 

েুবিি তলা দমািবড় ওবি দযন! 

এি চনচমবষি িুবলি তবল িুলমালা আজ শূবলি মবতা োবজ। 

মবন পবড়, িেন দস এি িুবল যাওয়া সাাঁবঝ 

পচথি-চিয় দিবয়চছল তাহাি হাবতি মালা; 

এতই চি দি দপাড়া লাবজি জ্বালা? 

অিাচগচন পাবিচনবিা িােবত দসচদন চিবয়ি িাওয়াি মান! 

অমচন তাহাি দচয়ত-চহয়ায় জাগল অচিমান –  
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হিাৎ হল ছাড়াছাচড় –  

িাবলাোসা িইল িাপা েুবিি তলায়, অচিমানচট চনবয় শুধু 

জীেন-িবি িলল আড়াআচড়। 

 

আগুন-পাথাি দপচিবয় পচথি যেন অবনি দূবি 

িাাঁদল েযথাি সুবি 

েবনি দমবয়ি িাবলাোসা নামল তেন োাঁধনহািা শ্রােণধািাি মবতা, 

অ-বেলা হায় সময় তেন গত! 

 

সিাল-সাাঁবঝ চনতুই এমচন িবি 

িােত এোি পচথি-োঁধু আসবে েুচঝ েবি। 

পথ-িাওয়া তাি দশষ হল না, পবথি হল দশষ, 

হিাৎ দসচদন লাগল েুবি যবমি দছাাঁয়াি দিশ। 

সে হাচিবয় হতিাচগ পাচড় চদল, ‘সে-বপবয়চছ’ি দদবশ 

তৃচি-হািা তৃষ্ণা-আতুি মচলন হাচস দহবস। 

হায় দি িাবলাোসা! 

এমচন সেবনাশা 

িাবলাোসাি দিবয় দশবষ অচিমানই হবয় ওবি েবড়া, 

ছাড়াছাচড়ি দেলা দদাাঁবহ দুইজনািই আোতগুবলাই েুবি িবি জবড়া! 

এমচন তািা দোিা, 

িাবে নাবিা এই দেদনাই সুে হবয় তাি মবনি োতায় িইবে দলো-বজািা। 

জীেন-পবথ ক্লান্ত পচথি েবিি পাবন দিবয় 

অবনি চদবনি পবি এল েবনি পাবন দধবয়। 

পড়ল দসচদন অচিমাবনি মি দদয়াল দিবঙ, 

দদেল আহা, উবিবছ চি লাল লাবল লাল েযথায় চহয়া দিবঙ! 

চনবজি উপি চনবজি চনদয় চনমবমতাি শাবপ 



ননর্ঝর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
 

সূনিপত্র  

িলবজবত সে চছন্ন চশিা, 

মমব-বজাড়া ো শুধু আি োাঁধন-বছাঁড়াি চগিা, 

আজ চনিাশায় মুহুমুবহু েক্ষ শুধু িাাঁবপ! 

ছুবট এল হাহা িবি তাই, 

আজ দয দগা তাি অ-পাওয়াবি েুবি পাওয়াই িাই। 

 

ছুবট এল মাচননী দসই িপল োলাি আাঁধাি িুচটি-বিাবণ –  

হায়, অিাচগ চগবয়চছল িবল তেন যবমি চনমন্ত্রবণ! 

ইিান দদবশি ওপাবি দস দিািাি মুলু্লবি 

নাসপাচত আি দোমবা-বেজুি িুবে েুিল দস। 

হায়, দস দিাথাও নাই, 

ঝিনাধাবিি িুচটবি তাি চিবি এল তাই। 

 

আলবোিবজি নীবি 

োাঁধ-বদওয়া দস ক্ষীণ ঝিনাি নীল দশওলা চছাঁবি। 

োাঁধ মাবন না, দিাে দছবপ জল ঝবি, 

অিাচগ আজ িুবট আবছ দগালাপ হবয় েবি। 

েবনি দমবয় িইবত দনবি েুবিি িাপা েযথা, 

িি-িচঙন দগালাপ হবয় িুবট আবছ দসথা। 

আি ওই পাতা সেুজ –  

ও েুচঝ তাি নতুন-পাওয়া মুচি-পুলি অেুঝ! 

িাগযহত পচথি-যুু্োি দশবষি চনশাস উিল োতাস চছাঁবড়, 

দস সুি আজও োবজ দযন সাাঁবঝি উদাস পুিচেচটি চমবড়। 

দনইবিা দিাবনা ইচতহাবস দলো, 

এই দয দুচট চিি-অচিমানী 

ওবগা দিাথায় আোি হবে এবদি দদো। 
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আশায় 

(হাবিজ) 

 

নাই ো দপল নাগাল, শুধু দসৌিবিিই আবশ 

অেুঝ, সেুজ দূেবা দযমন জুাঁই-িুচড়চটি পাবশ 

েবসই আবছ, দতমচন চেবিাি থাি দি চিয়াি আশায়;  

তাি অলবিি এিটু সুোস পশবে দতাি এ নাসায়। 

েিষ-বশবষ এিচট োিও চিয়াি চহয়াি পিশ 

জাগাবে দি দতািও িাবণ অমচন অেুঝ হিষ।  

গচিবেি েযথা 

 

এই দয মাবয়ি অনাদবি চক্লষ্ট চশশুগুচল, 

পিবন দনই দছাঁড়া িাচন, সািা গাবয় ধূচল, − 

সািাচদবনি অনাহাবি শুষ্ক েদনোচন, 

চেবদি জ্বালায় কু্ষণ্ণ, তাবত জ্ববিি ধুিধুিাচন, 

অযতবন োছাবদি হায়, গা চগবয়বছ দিবট, 

েুদ-োাঁটা তাও দজাবট নাবিা সািাচট চদন দেবট, − 

এবদি দিবল ওবগা ধনী, ওবগা দদবশি িাজা, 

দিমন িবি দিাবি মুবে মণ্ডা-চমিাই-োজা? 

কু্ষধায় িাতি যেন এিা দদবে দতামায় দেবত, 

দস িী নীিে যাচ ঞা িরুণ দিাবট নয়বনবত! 

তা দদবে চছুঃ, অিাতবি দিমবন দগবলা অন্ন? 

দাাঁচড়বয় পাবশ িুো চশশু ধূচলধূসি েণব। 

িােছ দয িাল মিাই দোঁবধ, িািচট তািই দপবল, 

আ-বলানা মাড়-িাত দেবয় দয োাঁবি এসে দছবল। 
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দপাশাি দতামাি তি-বেতবিি, দনইবিা এবদি দতনা, 

দয িাপবড় দমাছ জুবতা, এবদি তাও দমবল না। 

পযাাঁটিা-িিা িাপড় দতামাি, এিা মবি শীবত, 

সািাচট িাত মাবয়-বপাবয় শুবয় ছাাঁি-গচলবত। 

দতামিা দছবলি িুবমা দেবয় হাস িতই সুবে, 

এবদি মা-িা িাাঁবদই শুধু ধবি এবদি েুবি। 

দছবলি শবেি িািাতুয়া, তািও দসানাি দাাঁড়, 

এিা দয মা পায় না দগা হায় এিচট িুমুি মাড়। 

দতামাবদি সে দোিােুচিি দেলনাি অন্ত নাই, 

দেলনা দতা মা দিলনা – এবদি মাবয়ি মুবে ছাই –  

দতলও দদয়চন এিটু মাথায়, িুল হল তাই িটা; 

এই েয়বস িচি চশশুি োাঁধল মাথায় জটা! 

দটাবটা িবি দিাবদ েুবি েণব হল িাচল, 

অিািবণ মাবি ধবি দলাবি দদয় আি গাচল। 

এিটুিুবতই দতামাবদি সে দছবল দিাঁবদ েুন; 

েুি িাটবলও িবষ্ট তািা মুেচট িবি িুন, 

এই অিাগা দছবলিা মা দাাঁচড়বয় িয় এিবটবি;  

দি দোবঝ ওই িাউচন সজল িী েযথা িাপবছ দি! 

দতামাবদি মা দোিাি এিটু গাচট গিম হবল, 

দশ ডািাি দদবে এবস; এিা জ্ববি মবল 

দদয় না মা দিউ এিচট িুমুি জলও এবদি মুবে, 

হাড়-িামড়া হবয় মবি মাবয়ি েুবি ধুাঁবি! 

আনাি আঙুি োয় না দগা মা রুগ ন দতামাি দছবল; 

এিা িাবে, িাচজয দপলুম চমছচি এিটু দপবল। 

দতামাবদি মা দোিােুচি েুমায় দদালায় দুবল, 

এবদি দছবলি েুম দপবল মা েুমায় দতাঁতুল-তবল 
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এিলাচট দগ’ মাচটি েুবি োহুয় থুবয় মাথা;  

পাষাণ-েুিও িাটবে দতামাি দদে যচদ মা তা! 

দুুঃে এবদি দদউ দোবঝ না, দেন্না সোই িবি, 

িাবে, এসে োলাই দিন পবথই েুবি মবি? 

ওবগা, েবড়া মুদ্দই দয দপাড়া দপবটি দায়, 

দুশমবনিও শাচি দযন হয় না দহন, হায়! 

এত দুবেও দোদাি নাচি মঙ্গবলো আবছ, 

এইটুিু যা সান্ত্বনা মা, এ গচিেবদি িাবছ। 

চিচি 

 

          চেনু! 

দতামায় আমায় িুল পাচতবয়চছনু, 

মবন চি তা পবড়? –  

দযচদন সাাঁবঝ নতুন দদো দোবশে মাবসি ঝবড় 

    আমোগাবনি এিচট গাবছি তলায় 

দুইচট িাণই দুবলচছল চহবন্দাবলিই দদালায়? 

    তুচম তেন পা চদবয়ছ তরুণ কিবশাবি! 

    দদাবয়ল-বিাবয়ল-োবয়ল-িিা িরুণ ওই স্ববি 

    চজজ্ঞাচসবল আেছায়াবত আমায় দদবে – ‘দি?’  

    দস স্ববি দমাি অশ্রুজল িকু্ষ দছবপ দয! 

েলবত চগবয় িাাঁপল আমাি আওয়াজ, - ‘চেনু, আচম!’  

িমবি তুচম লাল িবি গাল পবথই দগবল থাচম। 

    আাঁচেি েন িাবলা পল্লবে 

িটুল দতামাি িাউচন দিাবেি হিাৎ চনেল দয! 

    পাবনি চপবি-িাঙা চহঙুল েিন 
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    আিুল অধি আলতা-িাঙা িিণ, 

চশউবি চশউবি উিল দিাঁবপ অচিমাবনি েযথায়, 

েিষ পবি এমন িবি আজ দয দদো দহথায়! 

    নচলন-নয়ান হবয় মচলন সজল 

    মুছবল দতামাি দিাবেি িাবলা িাজল! 

   

  *      *      * 

   

তািপি দেবি ঝড়ঝঞ্ঝা েৃচষ্ট িিিায় 

অচিমান আি সংবিাবিিই চনদয় ‘দোিিা’ য় 

উচড়বয় চদল; দিউ জাচনচন িেন দুজবন  

অবনি আবগি মবতাই আোি আিুল িূজবন 

    উবিচছনু দমবত! 

তািপি হায়, চিবি এনু আোি েবি দিবত, 

আম োগাবনি পাবশি দেবত েদল িবি মালা, -  

    দিি চেদাবয়ি পালা! 

দুজনািই শুধু িুবলি মালাি িুম্ববন  

ছাড়াছাচড় হল দিয়াি দসই চনঝুম েবন। 

   

হয়চন দতা আি দদো, 

    আজও আশায় েবসই আচছ এিা 

দসই মালাচটি শুিবনা িুবলি েুিবনাগুচল ধবি 

    আমাি েুবিি পবি। 

   

এ চতন েিষ চেনা িাবজি দসোয় দেবট দয 

দিউ জাবন না, চেনু, আমাি দিমন দিবটবছ! 

আজও দতমচন িান্না-বধায়া সজল দয দজযাৎস্না, 
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    দতমচন িুবটবছ দহনা-হাসনা, -  

তুচমই শুধু নাই! 

চসনু্ধপাবিি দমৌন-সজল ইন্দুচিিণ তাই 

    দতামাি িবল যাওয়াি দদবশ দযবত 

অচিসাবিি দগাপন িথা এবনবছ এ দিবত! 

দসোি এোি দশষ হবয়বছ, আজ দয িাবজি ছুচট, 

তাইবত, চেনু, দহবস দিাঁবদ োচে লুবটাপুচট! 

অচিন দদবশ আবগি স্মৃচত নাই ো যচদ জাবগ, 

    তাইবতা চেনু চিচি চদনু আবগ। 

    এেন শুধু এিচট িথা চিয়, 

চেবেবদিও দেদন চদবয়া – েুবিও তুবল চনবয়া। 

েযথায়-িিা ছাড়াছাচড় চমলন হবে চনচত, 

    দসথায় দমাবদি এমচন িবি, চিয়তম! –  ইচত। 

জীেবন যাহািা োাঁচিল না 

 

জীেন থাচিবত োাঁচিচল না দতািা  

          মৃতুযি পবি িচে দোঁবি 

দেবহশ বত চগবয় োদশাি হাবল, 

          আচছস চদচেয মবন এাঁবি! 

হাচস আি শুচন! – ওবি দুেবল, 

          পৃচথেীবত যািা োাঁচিল না, 

এই দুচনয়াি চনয়ামত হবত –  

          চনবজবি িচিল েঞ্চনা, 

চিয়ামবত তািা িল পাবে চগবয়? 

          ঝুচড় ঝুচড় পাবে হুিপচি? 
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পচিি দিাবগি শিীিই ওবদি! 

          দদচে শুচন আি দহবস মচি! 

জুবতা গুাঁবতা লাচথ ঝাাঁটা দেবয় দেবয় 

          আিামবস যাি িাচটল চদন, 

পৃষ্ঠ যাবদি োবিায়াচি ঢাি 

          দয িাবহ োজায় তাচধন চধন,  

আপনািা সবয় অপমান যািা 

          িবি অপমান মানেতাি, 

অমূলয িাণ েচহয়াই মল, 

          মচণ-মাচণিয চপবি গাধাি! 

তািা যচদ মবি দেবহশ বত যায়, 

          দস দেবহশ ত তবে মজাি িাাঁই, 

এই সে পশু িচহবে যথা, দস 

          চিচড়য়াোনাি তুলনা নাই! 

 

দোদাবি চনতয অপমান িবি 

          িচিবছ দোদাি অসম্মান, 

আচম েচল – ওই দগাবিি চঢচেি 

          ঊববব তাবদি নাচহ স্থান! 

দেবহশ বত দিহ যায় না এবদি, 

          এিা মবি হয় মামবদা িূত! 

এইসে দগারু ছাগবল দসচেবে 

          হুচিপচি আি স্বগবদূত? 

এই পৃচথেীি মানুবষি মুবে  

          উচিল না যাি জীেবন জয়, 

দিবিশ তা তাি দামামা োজাবে, 
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          িাচেবতও চছচছ লজ্জা হয়! 

দমড়াবতও যািা িচড়বত ডিায়, 

          দদচেল দিেল দোড়াি চডম, 

দোিিাবি তািা হইবে সওয়াি, -  

          ছুবটাইবে দোড়া! ততুঃচিম! 

   

সিবলি নীবি চপবছ দথবি, মুবে  

          পচড়ল যাবদি িুনিাচল, 

তাবদিই তবি চি িবি িতীক্ষা 

          দেবহশ ত শত দীপ জ্বাচল? 

জীেবন যাহািা চিি-উপোসী, -  

          িুপচসয়া দগল না দেবয় দপট, 

উহাবদি গ্রাস দিবড় োয় সবে, 

          ওিা সয় মাথা িচিয়া দহাঁট, 

দেবে্শবত যাবে মাদল োজাবয় 

          িুাঁবড়ি োদশা এিাই সে? 

োইবে দপালাও িামবা িাোে! 

          আয় দি শুচনচে িথা আজে! 

পৃচথেীবত চপবি সবয় দগল সে 

          দেবহশ বত দপবট সচহবল হয়! 

অত দেবয় দশবষ োাঁচিবে দতা ওিা? 

          দিবস যাবে দপট সুচনশ্চয়! 

   

হাচসছ েনু্ধ? হাবসা হাবসা আিও 

          এি দিবয় দেচশ হাচস আবছ, 

যেন দদচেবে দেবহশ ত েবল 
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          ওবদবি দিাথায় আচনয়াবছ! 

শহবিি োচস আেজবনা ও 

          ময়লা, িচড়য়া ‘ধাপাবমবল’  

িাবে, িচলয়াবছ দাচজবচলবঙ্গ –  

          হাওয়া েদলাবত িবড় দিবল! 

েদলায় হাওয়া দিবলও তা িবড়, 

          তাি পবি দদবে দিাে েুবল 

িূপ িবি সে ধাপাি মাবিবত 

          আগুন চদয়াবছ মুবে তুবল! 

   

ডুেুচি নামাবয় দপবটবত যাবদি 

          েুাঁচজয়া দমবল না ‘ি’ অক্ষি, 

তািাই চি পাবে দোদাি চদদাি, 

          পুচছবে ‘মাআিিচত’  েেি!  

পশু জগবতবি সিয িচিয়া 

          চনবজিা আচজবি েুবনা মচহষ, 

েুবিবত নাচহবিা দজাশ দতজ চিশ, 

          মুবেবত দিেল েুলন্দ িীশ, 

তািাই িচিবে দেবহশ বত চগবয় 

          হুিপচিবদি সাবথ িণয়! 

হুচি িুলাোি মবতাই দিহািা, 

          গাবছ গাবছ িূত আাঁতবি িয়! 

দদবহ মবন নাই দযৌেন-বতজ 

          েূণ-ধিা োাঁশ হাচড্ডসাি, 

এইসে জিাজীবণবিা হবে 

          দেবহশ ত-হুচিি দেচলিাি! 
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দনংচট পচিয়া পিম আিাবম 

          যাহািা চদেয চদন িাটায়, 

চজজ্ঞাবস যািা পায়জামা দদবে –  

          ‘িী িচিয়া োো পি ইহায়? 

পচিয়া ইহাবি িবিছ দসলাই 

          অথো দসলাই িবি পি?’  

এিাই পচিবে োদশাচহ সাজ 

          দেবহশ বত চগবয় নেতি? 

েনু্ধ, এিটা মজাি গল্প 

          শুচনবে? এি দয চছল েুবনা! 

পুণয িচিবত িচিবত এিদা 

          তুচলল পটল হবয় ঝুবনা! 

জগবতি দিাবনা মানুবষি দিাবনা  

          মঙ্গল িিু িবিচন দস, 

দিেলই দোদায় ডাচিত দস েবন 

          েুবনা পশুবদি দবল চমবশ। 

চশবেচনবিা িিু সিযতা দিাবনা, 

          আদে-িায়দা দিাবনা দদবশি, 

দেবহশ বত যাবে িিসায় শুধু 

          িুচলয়া পুণয িচিল দঢি! 

মচিল যেন, দগল দেবহশ বত; 

          দবল দবল এল হুিপচি, 

এল দিবিশ তা, েিা েিা 

          এল ডাাঁসা ডাাঁসা অপ্সচি। 

িং-বেিবঙি সাজপিা সে, − 

          েুবি েুবি িাঙা িামধনু; 
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িচলবত িলচি পচড়বছ িাাঁিাল 

          দযৌেন-থিথি তনু। 

সািা গাবয় দযন িুচটয়া িবয়বছ  

          িম্পা-িাবমচল-জুাঁই োগান, 

নয়বন সুিমা, দিাাঁবট তাম্বুল, 

          মুে নয় দযন আতি-দান! 

দযন আধ-পািা আঙু্গি, িবি 

          টলমল মচি রূপ সোি, 

পান দেবল – দদো যায়, গলা চদবয় 

          গবল দগা যেন চপি তাহাি। 

দবল দবল আবস দলমল িবি 

          তরুণী হচিণী িচিণী দল, 

পান সাবজ, োয়, িাাঁবি িাাঁবি মাবি 

          দিাো-বিাো চতি দিাবে দিেল! 

েুবনা দেিািাি ঝুবনা মনও দযন  

          ডাাঁসাবয় উচিল এি দিলায়, 

হযাাঁিি-পযাাঁিি িবি মন তাি 

          িায় আি শুধু শ্বাস দিলায়! 

পচড়ল িাাঁপবি, দিমন িচিয়া 

          িচিবে আলাপ সাবথ এবদি! 

িাচহবতই ওিা হাচসয়া লুটায়, 

          হাচসবল িী জাচন িচিবে দিি! 

উসেুস িবি, িুলিায় দদহ, 

          তাই দতা িী েবল িয় িথা, 

ক্রবম তাচতয়া উচিবতবছ মন 

          আি িত সয় নীিেতা! 
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িস িবি েুবনা আগাইয়া চগয়া  

          েচসল দযোবন পচিিা সে 

হাবস আি শুধু দিাে মাবি, সাবজ  

          পান, আি িবি গল্পগুজে। 

পাবনি োটাবত হিাৎ দহাঁিিা  

          টান দমবি েবল, ‘দোন দি দোন 

আমাবি চদস দতা পাবনি োটাটা, 

          মুইও দুবটা পান োই এেন।’  

যত হুচিপচি অপ্সচিদল –  

          দেয়াদচে দদবে িচটয়া লাল! 

েবল, ‘ দে-তচমজ! দি পািাল দতাবি, 

          জুতা দমবি দতাি তুচলে োল! 

না চশবে আদে এচল দেবহশ বত 

          দিান েন হবত দি মনহুশ? 

এই চি িণয়-চনবেদন িীচত 

          জংচল োাঁদি অলম্ভুশ! 

েবলই িালাল িটাপট জুচত; 

          েুবনা দিাঁবদ িয়, ‘মাওই মাও, 

আি দেবহশ বত আচসে না আচম 

          িাচহে না পান, ছাচড়য়া দাও!’  

আচসল দেবহশ ত-ইনিাজব ছুবট, 

          েবল পচিবদবি, ‘িচিবল িী? 

ও দয দেবহশ চত!’ পচিদল েবল, 

          ‘ওই জংচলটা? চছচছ চছচছ! 

এেনই উহাবি পািাও আোি 

          পৃচথেীবত, দসথা সিয দহাি, 
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তািপি দযন চিবি আবস এই 

          হুচিপচিবদি স্বগববলাি!’  

সিল পুণয তপসযা তাি 

          হইল চেিল, আচসল দিি 

নাচময়া ধুলাি পৃচথেীবত, হায়, 

          দদচেয়া দদাজবে হাবস িাবিি! 

েনু্ধ, দতমনই স্বগব-বিিতা 

          িািতীয় দমািা জংচল ছাগ, 

পৃচথেীিই নচহ দযাগয, দিমবন  

          িাচহবত যাই ও দেবহশ ত োগ! 

চপচষয়া যাবদবি িিবণি তবল 

          ‘দদউ’ ‘চজন’ িবি মাতামাচত, 

কদতয পাবয়ি পুবণয তািাই 

          স্ববগব যাবে চি িাতািাচত? 

িাি হাত মাচট েুাঁচড়য়া িেবি 

          পুাঁচতবল হবে না শাচি এি, 

পৃচথেী হইবত িসাতল পাবন  

          ধবি চদি ছুবড় দিউ এবদি! 

   

আগাইয়া িবল চনতয নূতন 

          সম্ভােনাি পবথ জগৎ 

ধুাঁবি ধুাঁবি িবল এিা ধবি দসই 

          োো আদবমি আচদম পথ! 

িাসাবদি চশবি শূল িড়াইয়া 

          িতীিী েবে দদোয় িয়, 

চেদুযৎ ওবদি গৃহ-চিংিিী 
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          নে-দপববণ চেশ্ব েয়। 

তাবদি জ্ঞাবনি আিচশবত দদবে 

          গ্রহ শশী তািা – চেশ্বরূপ, 

মণু্ডি দমািা চিচনয়াচছ শুধু 

          গণু্ডষ-জলেদ্ধ-িূপ! − 

গ্রহ গ্রহাবন্ত উচড়োি ওিা 

          িচিবতবছ পাো, দহবি স্বপন, 

দগারুি গাচড়বত িচড়য়া আমিা 

          িবলচছ চপছবন দিাচট দযাজন। 

পৃচথেী িাচড়য়া সাগি দসাঁচিয়া 

          আহবি মুিা-মচণ ওিা, 

ঊববব িাচহয়া আচছ হাত তুবল 

          েলহীন মাজা-িাঙা দমািা। 

দমািা মুসচলম, িািতীয় দমািা 

          এই সান্ত্বনা চনবয় আচছ 

মবি দেবহশ বত যাইে দেশি 

          জুবতা দেবয় দহথা থাচি োাঁচি! 

অতীবতি দিান োপ-দাদা িবে 

          িবিচছল দিান যুদ্ধ জয়, 

মাি োই আি তাহািই িেি 

          িচি হিদম জগৎময়। 

তািাইয়া আচছ মূঢ় ক্লীেদল 

          দমবহচদ আচসবে িবে িেন, 

দমাবদি েদবল লচড়বে দস-ই দয, 

          আমিা েুমাবয় দদচে স্বপন! 

যত গুাঁবতা োই, েচল, ‘ আিও আিও,  
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          দাদা দি আমাি েবড়াই সুে! 

দমবি নাও দাদা দুবটা চদন আিও 

          আচসবছ দমবহচদ আগন্তুি!’  

দমবহচদ আসুি না আসুি, তবে 

          আমিা হবয়চছ দমবহচদ-লাল 

মাি দেবয় দেবয় েুন ঝবি ঝবি –  

          িবিবছ শত্রু হাচসি হাল! 

চেংশ শতাব্দীবত আচছ দোঁবি 

          আমিা আচদম েন-মানুষ, 

েবিি েউচঝ-সম িবয় মচি 

          দদচে পিবদচশ পি-পুরুষ! 

ওবি দযৌেন-িাজাি দসনানী 

          নয়া জমানাি নওবজায়ান, 

েন-মানুবষি গুহা হবত দতািা 

          নতুন িাবণি েনযা আন! 

যত পুিাতন সনাতন জিা –  

          জীবণববি িাঙ, িাঙ দি আজ! 

আমিা সৃচজে আমাবদি মবতা 

          িবি আমাবদি নে-সমাজ। 

েুবড়াবদি মবতা িবি দতা েুবড়ািা  

          োাঁচিয়াবছ, দমািা সাচধচন োদ, 

োইয়া দাইয়া দোদাি োচসিা  

          এবনবছ মুচি-ষাাঁবড়ি নাদ। 

আমাবদি পবথ আজ যচদ ওই 

          পুিাবনা পাথি-নুচড়িা সে 

দাাঁড়ায় আচসয়া, তেু চি দু-হাত 
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          জুচড়য়া িচিে তাবদি িে? 

িাঙ িাঙ িািা, দি েন্ধহািা  

          নে-জীেবনি েনযা- ঢল!  

ওবদবি স্ববগব পািাবয়, োজা দি 

          মবতব দমাবদি জয় মাদল! 

চিিবযৌেনা এই ধিচণি 

          গন্ধ েণব রূপ ও িস 

আবছ যতচদন, িাচহ না স্বগব! 

          িাই ধন, মান, িাগয, যশ! 

জগবতি োস-দিোবি িাই –  

          দশ্রষ্ঠ আসন, দশ্রষ্ঠ মান, 

হাবতি িাবছ দয িবয়বছ অমৃত 

          তাই িাণ িবি িচিে পান। 

তুচম চি চগয়াছ িুবল 

 

তুচম চি চগয়াছ িুবল? –  

দতামাি িিণ-স্মিণ-চিহ্ন আজও দমাি নদীিূবল 

মুচছল না চিয়, মুচছল না তাি েুবি দয চলচেবল দলো! 

মাবঝ েবহ দরাত, দু-িূল জুচড়য়া িিণ-স্মিণ-বিো। 

েনযাি ঢল, দজায়াি, উজান আবস যায় চিবি চিবি, 

ও িিণ-বলো মুচছল না দমাি োলুিবি নদীতীবি! 

ঊববব ধূসি সান্ধয আিাবশ ক্ষীণ িবেি দলো, 

চনবে আমাি শুবনা োলুিবি দতামাি িিণ-বিো। 

 

িূবল আচস এিা েচস, 
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তে মুে-মদ-গবন্ধি িুলেন ওবি চনশ্বচস। 

িূবল এিা েচস দঢউ গচণ আি িাচহ ওপাবিি তীবি –  

িিাবত দয পাচে উচড়ল দস সাাঁবঝ চিচিল না আি নীবড়। 

এই োলুিি শূনয ধূসি আমাি এ মরুিূচম 

দিন এ শূবনয িিণ-চিহ্ন এাঁবি চদবয় দগবল তুচম? 

দহচিনু, আিাবশ ওবিচনবিা িাাঁদ – শূনয আিাশ িাাঁবদ, 

ও চেিাট েুি িচিয়া দতাবল চি ওইটুিু ক্ষীণ িাাঁবদ? 

 

িবল-যাওয়া চদনগুচল 

মবনি মাচনি-মেুষা হবত েুবল দদচে, িাচে তুচল।  

িতোি আচস চিবি যাই দেবয় দতামাি দদবশি নদী, 

িত েধূ আবস জল চনবত দসথা তুচম দসথা আস যচদ। 

দতামাি িলচস-চহবল্লাল যচদ দমাি নাবয় এবস লাবগ  

দুচট দিনা দিাে সন্ধযা-দীবপি মবতা যচদ দসথা জাবগ!….  

িতচদন সাাঁবঝ হইয়াবছ মবন, দতামাবি ো দদচেয়াবছ,  

তিচণবত িাি দিনা োাঁচশ শুবন আচসয়াছ িাছািাচছ।  

আাঁিল িচিয়া জবল-বিজা িাঙা চহজবলি িুলগুচল 

িুড়াবত দতামাি দোমটা েবসবছ, এবলাবোাঁপা দগবছ েুচল! 

 

সচপবল োাঁিা দেচণ, 

ওি সাবথ চছল দমাি আঙুবলি িতই না দিনাবিচন! 

ওই দস দেচণি চেনুচনবত দমাি োাঁধা পবড়চছল চহয়া, 

িতচদন তাবি ছাড়াবত দিবয়বছ আমাি আঙুল চদয়া! –  

দাাঁড়াবয়ছ আচস, দসানাবগাধূচলবত আিাশ চগয়াবছ িবি, 

চপছবনি িাবলা-বেচণবত সন্ধযা োাঁধা পবড় দিাঁবদ মবি! 

োাঁচশবত িাাঁচদয়া চিচিয়া এবসচছ তিচণ োচহয়া দূবি,  



ননর্ঝর 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
5

 

সূনিপত্র  

আমাি চনশাবস নাচহ দনবি দযন িদীপ দতামাি পুবি।….  

ছল িবি যবে জল চনবত যাও – নদী-তিবঙ্গ হায়! 

তিঙ্গ চি দগা দুবল ওবি মবন, িলচস িাচসয়া যায়? 

নয়বনি নীবি তুচম দডাে, দডাবে িলচস নদীি জবল? 

অথো িাাঁবেি িলচসই শুধু ডুোবত চশবেছ ছবল? 

 

যত িাই সে িুচল, 

আাঁধাি িচিয়া ডাবি আঙবনি তে ঝাউগাছগুচল। 

তে অঙু্গচল-ইচঙ্গত দযন ওবদি শীণব শাো, 

হাহািাি িবি আিাবশ িাচহয়া, োতাবস ঝাপবট পাো! 

িুচলোি িথা িুবল যাই, হায় েচন্দচন দমাি পাচে, 

চপেি-পাবশ আচস যাই চিবি, আিাবশ থাচিয়া ডাচি! 

 

চিবি আচস এিা নীবড়, 

ক্লান্ত পক্ষ েবস েবস িাচে িাঙা দমাি তরু-চশবি। 

দশ চদি িবি িলিে িবি অবিনািা ছুবট আবস, 

তুচম নাই তাই চেচিয়া সোই েবস দমাি আবশ-পাবশ। 

না িাচহবত দিহ পাোয় আমাি োাঁবধ অসহায় পাো,  

তৃচষত অধবি চনবয় যায় িবি দেদনাি চেষ মাো। 

 

আজ আচম অপিাধী, 

অচিমান-জ্বালা চনোচিত চনচত অপিাধ িচি – িাাঁচদ! 

দয আবস এ েুবি তাহািই হৃদবয় দতামাি হৃদয় েুাঁচজ, 

েুাঁচজবত েুাঁচজবত হািাবয় দিবলচছ দমাি হৃদবয়ি পুাঁচজ। 

শূনয আিাবশ ওবিনাবিা িাাঁদ, উল্কািা আবস ছুবট, 

আগুবনি তৃষা চমটাই তাবদি অচি-অধি-পুবট! 
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তুচম যাও নাই িুবল? 

মম পথ পাবন িাহ চি আচজও সন্ধযা-িদীপ তুবল? 

চনোও চনোও ও সন্ধযা-দীপ, িাচহবয়া না দমাি পবথ, 

মিবণি িবথ উবিবছ, উচিত দয তে দসানাি িবথ। 

িুসুবমি মালা দু-চদবন শুিায়, থাি অতীবতি স্মৃচত –  

শুিাবে না যাহা – আমাি গাাঁথা এ িাাঁটাি িথাি গীচত! 

দীওয়ান–ই–হাচিজ 

 

গজল ১  

 

হাাঁ, এয় সাচি , শিাে ির্ লাও দোলাও দপয়ালী িালাও হর্ দম্! 

িথম দিম-পথ সহজ-সুন্দি, দশবষি চদি তা-ি ঢালাও-িদবম! 

 

িসম তাি িাই দিাবিি োয় িায় অলি-গুবেি দয-োস িান্তাি, 

েহুত চদল্ েুন িিবল িুন্তল িবপাল-িুম্বী িপল িাাঁদদাি। 

 

যচদই ি-ন দতাি সাচিি ওই চপি মুসল্লায় িি শিাে-িচঙ্গন,  

পবথই িথ যাি অচিন নয় তাি দিাথায় পথ-োট োিাে সচঙ্গন 

 

আিাম সুে দমাি হািাম চেলিুল পবথি মচেল চপয়াি মুল্ বিি, 

নচিে হিদম হাাঁিায় হাম্ দম্ – পচথি! দূিপথ গাাঁিাচি তুল্ দিি! 

 

অন্ধিাি িাত, ঊচমব-সংোত, েূণবােতবও তুমুল গবজব, 

দেলায় োস যাি েুঝবে ছাই তাি পবথি দক্লশ দমাি সমুন্দি দয! 

 

তামাম দমাি িাম শুধুই েদনাম, চনবজি দদাষ িাই চনবজি দদাষ দস, 

দগাপন দূি ছাই িয় চি নাম তাি িাজ-সিায় যাি িিবা দজাি-বস। 
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িসাদ িাস? োস, গাচিল দহাসবন হাচিজ হিদম হাচজি-মজচলস!  

এ সে তঞ্চট ঝচি-ঝঞ ঝট দছাড়্ দদ, তািপি চপয়াি দোাঁজ চনস। 

 

————— 

ছন্দসূত্র : –  

“আলাইয়যা আইবয়াহাস্ সাচি আচদর্ িা-সা ওয়ানা চেল্ হা!”  

হাাঁ, এয়্ সাচি শিাে ির্ লাও দোলাও দপয়ালী িালাও হিদম্।”  

 

গজল ২ 

 

দহ দমাি সুন্দি! িাাঁবদি িাাঁদমুে দতামাি দিৌশন রূপ দমবেই,  

রূবপি দজৌলুস দতামাি দটালদাি চিেুি-গবেি িূপ দথবিই। 

 

ওবষ্ঠ িাণ! হায়, দদেবত িাও তায় দগাল-েদন ওই দোমটা-হীন, 

জানাও িিমান জ্বলবে আি না চনেবে জান টাি দমামটা ক্ষীণ!  

 

দতামাি দিশপাশ আমাি চদল্ োস – জমবে দজাট দসই এি জা-গায়, –  

আিজ এই ক্ষীণ চমটবে দিান চদন? আি না চেবেদ – দদি লাগায়! 

 

নাচগবস-অচক্ষ! হিবল সে সুে দতামাি নয়নাি অতযািাি 

মিু্ িাউচনি হবি তাই িই যাি সতীত্বও হতযা ছাি! 

 

েুলবে এইোি নয়ন-পাত তাি েদ-নচসে দমাি চনাঁদ-আতুি,  

আজ দয পযাচিি উজ চল চস্মিচত-য় আনবল চনঝবি ক্ষীণ আাঁসুি! 

 

পাচিবয়া দিাি োয় িুল্ল িুল তুল দতামাি গবণ্ডি িুল-বতাড়া!  

যচদই পাই তায় দতামাি দোাঁিাি দোশেুদা োি ধুল দথাড়া! 
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দদ েেি চদল্-দাি চপয়ায় সই েবক্ষ আজ দমাি দজাি েযথা, 

মাথাি চদচেয িইল সই দলা, জরুি িস তায় দমাি িথা!  

 

জামবশবদি দর্-োবিি সাচি! োড়ুি পিমাই মদয-চপবয়া! 

দতামাি হবি এ-মবদি িাাঁড় দমাি পুিল নাই িাই যদযচপও! 

 

‘য়যাজদ্’ মুল্ বিি োচসন্দায় সে েলবে, েনু্ধ দিাি-সমীি! 

িরুি ময়দান লুটাি পায়-পায় অিৃতবজ্ঞি েণ্ড চশি! 

 

“েহুত দূি পথ েহুত চেবেদ স্মৃচতি িুল হায় হয়চন তায়,  

তাবদি োদশাি দগালাম আজবিও তাবদি দোশনাম িয় সদাই।”  

 

িলবত দমাি পথ সামবলা পযাচি, আাঁিি, োি আি েুন হবত;  

দতামাি এশ বিি চনিাশ েুন-চদল্ দলাহুয় পথ এ পূণব দয! 

 

এয়্ শাহানশাু্হ! ওয়াবি আল্লাি শচি দাও এই, অহচনবশ-  

আশমাবনি নযায় িুচম্ব অমচন দতামাি োস িং-মহল শীষ! 

 

আচশস িায় এই ‘হাচিজ’ হিদম, িও ‘আচমন’ সে েুে মবন –  

“লাল চশিীন দিাাঁট চপয়াি দিাজ পাই, িিাই লাে লাে িুম্ববন!”  

 

——————–  

ছন্দসূত্র : –  

এয়্ িবিাবগ মাবহ দহাসন আজ রূবয় দিাখ শা দন শুমা 

আেরূবয় েূচে আজ িা- দহা জনেদা দন শুমা। 

 

গজল ৩ 
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হাত হবত দমাি হৃদয় যায় দদাহাই োাঁিাও হৃদয়-োন! 

আপবশাশ! আমাি দগাপন সে িসবি দয দদয় চনদয় িাণ। 

 

দশ চদবনি এই দুন য়া িাই, স্বপ্ন-িুহি িল্পবলাি; 

িিবত িাবলাই েনু্ধবদি, েনু্ধ, দতামাি লক্ষয দহাি! 

 

েও অনুেূল োয়, এ নাও িি, মবনও শ্রাচন্ত, হায়! 

হয় দতা দু-োি দদেে দিি দসই হািা দমাি িাণ-চিয়ায়। 

 

শিাে-সিায় িুবে আজ েুলেুচল োুঃ দোল চেলায় –  

লাও িিাবতি মবদি িাাঁড়, মিানা সে জলচদ আয়! 

 

হাজাি লাে দহ মহান-িাণ, সালাম সালাম ধনযোদ! 

দিবেশ এ দীন এিচট চদন িসাদ িায়, নাই অনয সাধ।  

 

‘দুই দুচনয়াি আিাম’ সে েযােযা িাই এই এি িথায়, –  

দদাবি মধুি চস্নগ্ধ িাষ, শত্রু দয – দাও েক্ষ তায়। 

 

সুনাম সুযশ লাবিি পথ িিবল হািাম , দহ দুবেবাধ! 

মন্দ দোধ হয় িু-নাম আজ? েদবল দাও, োস এ দূি পথ। 

 

জমবশবদি এই মবদি গ্লাস চসিান্দাবিি আয়না িাই;  

দািাি দদবশি সিল হাল ওই দহি োুঃ, িায় না তায়? 

 

চশি দঝাাঁিা, নয় দমাবমি নযায় জ্বালবে – দস চি শিম িম? –  

ওই চপয়া যাি – পিশ োয় িচিন চশলা ও নিম দমাম। 
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েনু্ধ দদ সে কেতাচলি গায় যচদ এই িািচস-গীত 

সন্নযাসী চপি িাে-বমাচহত নািবে; এ-গান সাি-চনচহত। 

 

ওই োাঁচট মদ – সুচিি দল পাবপি মা িয়? – আ দুবতাি! 

আইেুবড়া সে ছুিচিবদি দিাাঁট-িুবমািও মধুিতি! 

 

হাতোচল? োস, আয়াস িি আবয়স িিাি, দশে সুবেও; 

পিশ-পাথি মততাি ‘িারুন’ োনায় চিকু্ষবিও। 

 

পর্ মায়ু দদয় মুমুষুববি িাবিস দদবশি চদল্-চপয়ায়, 

এয়্ সাচি, এই দোশেেি জ্ঞান-েুবড়াবদি েলচে িাই! 

 

োম্ ো হাচিজ দদয়চন গা-য় শিাে-িচঙন িুচতব এই, 

আলবেলা পাি গায় দহ দশে! লািাি, সে এই িুচতববতই! 

 

——————— 

ছন্দসূত্র : –  

“চদল্ চন িওদ দয দিম সাচহে চদলাাঁ দোদা িা”  

হাত হবত দমাি হৃদয় যায় দদাহাই োাঁিাও হৃদয়-োন ! 

 

গজল ৪ 

 

 দমাি   পাত্র মদয-বিাশনাবয় িি দিৌশন এয়্ সাচি! 

 গাও    োন্দা , “দমাবদি পুিবে সে আশ দুন য়া নয় িাাঁচি! ”  

 মদ-     পাবত্র দমাি আজ চেচম্বত ছচে চিয়াি িাাঁদ মুবেি,  

 দশান    েচঞ্চত যত হিদমই মদ-টানাি স্বাদ সুবেি! 

 ঝাউ    চছপচছবপ তন-নাঙ্গীবদ ‘নাজ নেিা’ সে িুবিায়, 

 ক্ষীণ    দদেদারু-তনু মিালী চপয়াি দযই হয় অিুযদয়। 
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দস দয    মৃতুযেয়ী শাশ্বত চিি-জাগ্রত দিম যাি; 

 অচে-     নশ্বি মম নাম তাই দদাবল িাল-েুবি দহম-হাি। 

 দমাি    “চদল্ রুো” চপয়াি আাঁচেয়াি েবড়া চমচি চদচি আধ-বোি, 

 তাই    িাউচনি ওিই হাবত সাঁপা দমাি োসনাি োগ-বডাি । 

 দিাজ    চিয়ামবত িাই, চজতবে না, - আহা, দুুঃবে গাল েুাঁচট! 

 দমাি    হািাম মদবি িণ্ড দশবেি হালাল দাল-রুচট। 

 িি ু   েনু্ধবদি দস িুলোবগ যচদ যাও দচেন হাওয়া; 

 দমাি    িান্তািও িাবছ এই িথাটুিু জরুি িাই যাওয়া; 

 েবলা    চিয়তম! স্মৃচত দজাি িবি চছ চছ দিালা চি িেনও যায়? 

 ওবগা    আপচন দসচদনও আচসবে, আি না দদচেবে স্বপ্ন তায়! 

  ওই    পাতলা ছুাঁচড়িই দিম দাগ েুবি ‘লালা’ –িুল-সম চিন; 

  মম    জাবল ধিা দদবে চমলন-চেহগ – োচি আি িতচদন? 

  ওই    সব জা দচিয়া আশমাবনি, আি িাাঁবদি দনৌিা দসই, 

  সে    ডুে চগয়া িায়া ‘িওয়াম হাচজ’ ি মাল এ মদ গ্লাবসই!  

 দিল    অশ্রুচেন্দু – শসয-িচণিা হাচিজ িাাঁদ দি িাাঁদ, 

 ওবি    চমলন-পক্ষী হয়বতা লক্ষ িিবে তা হবল িাাঁদ! 

———————–  

ছন্দসূত্র : –  

সা   চি ে-নুবি  ো-দা ের্-অফ্  দিাবজ জা-ম্ এমা 

দমাি পাত্র মদয–দিাশনাবয় িি দিৌশন এয় সা – চি ! 

 

গজল ৫ 

 

দিাথায় সুবোধ সংযমী, তাি তুল্ এ-মাতাল অপাবত্র ছাই! 

তাবদি িথ আি আমাি এ-পথ েহুত েহুত তিাত দয িাই! 

 

ধিম শিম? িুবলায় দস যাি! দিম-চশিাচজি দিচমি এ- জন,  
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নীচতি নীিস দিাাঁট দিবপ দশান িোে -েীবণি চঝাঁচঝট-বেদন? 

 

মসচজবদ দগ চশেনু পিা দিবিেোচজি িুচতব িাবলা; 

িাই দি, আমাি আতশ -পূজা শিাে-চশিীি স্ফূচতব িাবলা। 

 

চমলন-িুমুি চশিীন স্মৃচত আেছায়া তাও হয় না মবন! 

হায় দিাথা দসই জাদুি মায়া, মান িবি জল নয়না-বিাবণ? 

 

দদাবিি অরূপ রূপ-দচিয়ায় দুশমবন ছাই পায় না িতন, 

িচেি চশোয় চিচমত িদীপ জ্বালবত দস ছাই োম্ ো যতন!  

 

দসবেি মতন স-বটাল চিেুি-িূপচট চিয়াি িািাবত না? 

আবশি পচথি, সামবল িচলস! আবি! পবড়ই যাস তাবত ো! 

 

সুিমা আাঁচেি অেন আমাি, চপতম, দতামাি িিণ-বিণু, 

এই মচদনা-মিা, দহথাই োজবে আমাি মিণ-বেণু! 

 

আশ দিাবিা না েনু্ধ আমাি, হাচিজ হবত িুম-িিা েুম, 

শাচন্ত িী চিজ? আিাম দিাথায়? িলবজবত দমাি জ্বলবছ আগুন।  

 

গজল ৬ 

 

যচদই িান্তা চশিাজ সজ চন দিিত দদয় দমাি দিািাই চদল্ দিি, 

সমিেন্দ আি দোোিায় চদই েদল তাি লাল গাবলি চতল্ বটি! 

 

দল আও সাচি, শিাে দশষটুি! দিাথাও নাই িাই, দেবহশবতও দস, 

নহি , ‘দিািনা-আোদ’ -তীি আি এমন ঈদগাহ, এবদশ দসও দস। 
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োাঁিাও েনু্ধ! চনলাজ িঞ্চল িটুল িুলেুল চিয়াি মুেবিাে, 

তুচিব কসবনযি ‘লুবটি োঞ্চা’ি মবতাই চেলিুল লুটবল সুে-বলাি! 

 

অপূণবই দমাি এশ ক্-গুলোগ তাবতই মশগুল দিামি িঞ্চল, 

হুি দয িায় না স-বটাল লাল গাল, হচিণ দিাে, মুে দিামল ঢলঢল।  

 

আবগই জানতাম, েযািুল-চদন-চদন আিুল-বযৌেন হাচসন ‘ ইউসি’  –  

দিবমি টান তাি নাশবে হিবে ‘জুলায়ো’ি সে নািীি দগৌিে।  

 

িলুি দসহচলি শিাে-সংগীত, িাবলি িুচে নাই তলাশ তাি, 

না-হি িসিত গ্রচি েুলোি িহবসযি এই িচশ িাাঁসটাি! 

 

নীচতি গীত দশান চপতম িঞ্চল! শান্ত সুন্দি তািই চিি িাণ, 

জ্ঞাবনি েৃবদ্ধি নীচতি েশ দয, সৎ দিাথায় যাি িাণ-অচধি জ্ঞান। 

 

মন্দ িও? আে্ তাবতই জান তর্ ! আোি গাল দাও দহ দমাি লক্ষ্মী; 

গাল দতা নয় ও, চমচষ্ট শিেত ঢালবছ পান্নাি চশিীন দিাাঁটচট! 

 

গজল-গীত নয়, মুবিা গাাঁথচছস, হাচিজ আয়, দিি মধুি তান ধি!  

তািাি লাে হাি ছুড়বে োিোি অধীি আশমান শুনবল গান দতাি।  

 

—————–  

ছন্দসূত্র : –  

আগন আাঁ তুি দি চশিাচজ েদসত আ-িদ চদবল মািা। 

যচদই িান্তা চশিাজ সজ চন দিিত দদয় দমাি দিািাই চদল্ দিি। 

 

গজল ৭ 
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তযচজ মসচজদ িাল মুচশবদ মম আিানা চনল মদশালা, 

দনবে দিান পথ এবে পথ-িথ ওবগা সুহৃদ সেী পথ-োলা! 

 

আচম মুসাচিি যত শািাচেি ওই োিাচেি পথ মচেবল, 

সেীমাি িাই, চেচধ এই িায় িাবল চলবেচছল আচম জচন্মবল। 

 

‘িাো শচিবিি’ পাবন িচি দিি মুে দিান েবল আচম িও সেী, 

চপি শািাবেি পথ-মদিত যবে, আন-পবথ যাবে চশষয চি? 

 

জ্ঞান দোবঝ যচদ দিন োাঁচধ হৃচদ চপয়া-িুন্তল-িাাঁবদ দসবধ দসবধ, 

যত জ্ঞানী চপি ওই চজচেি লাচগ চদওয়ানা হবে দগা দিাঁবদ দিাঁবদ। 

 

মম দিাাঁবট ওবগা েধূ ‘আবয়ত’ -মধু দয ঢাবল তে ও-মুে ‘দিািআবন’ ,  

তাই সুধা আি সীধু দিবট পবড় শুধু িচেতাবত আি দমাি গাবন।  

 

মম অচি-েষবী ‘আহা’-শ্বাস আি এিা-িাবত-জাগা িাতিাচন, 

তে মমবি-বমাড়া মবমব চি চদল েযথা আাঁচি দিাবনা িাত-িাচন! 

 

মন- ময়ূিীি লাচগ ‘চেিহ’-িুজগী দিাঁবসচছল িাবলা দিশ-জাবল, 

দিন েুবল চদবয় দেচণ ‘চেবেদ’-িণী দছবড় চদবল চিয়া দশষ-িাবল! 

 

তে এবলািুবল োয়ু দগল েুবল মম আবলা চনবি দগল আাঁচধয়াবি, 

ওই িাবলাবিবশ আচম িাবলাবেবস দশবষ দদবশ দদবশ চিচি িাাঁচদয়া দি! 

 

দমাি েুি-িাটা ‘উহু’-চিৎিাি-োণ িিি মাবি নি চিবি, 

দদবো হুচশয়াি মম চিয়তম, চতি-োজপাচে উবড় তে চশবি! 

 

দমাি জ্ঞানী চপি আজ োিাচেি পবথ, এবসা দমাি সাচথ পথ-োলা, 
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ওই হাচিবজি মবতা আমাবদিও পথ দিম-চশিাচজিই মদশালা। 

 

গজল ৮ 

 

েুি-েযথাবনা দেণুি দেদন োচজবয়চছল িাল িাবত 

েনচশওয়ালা – আল্লাতালা িােুন তাবি আহ্লাবদ! 

 

িিবল আমায় ক্লান্ত এতই তাি দস মুিজ মুিঝা সুি –  

দোধ হল দমাি চেশ্ব-চনচেল দিেল িান্না-বেদনাতুি! 

 

পাবশ্বব চছল ছুিচি সাচি দিাাঁট-িূবপ যাি ‘আে-হায়াত’  

মুে আবলা আি দিশ িাবলা যাি দেলায় সদাই চদন ও িাত।  

 

চেহ্বল আমাি তৃষ্ণা দদবে পাবত্র আিও ঢালল মদ, 

মদ-মদালস িইনু আচম িুচম্ব সাচিি পুণয পদ –  

 

“মুচি চদবল আমাি ‘অহম’-দুুঃে দথবি আজ তুচম, 

মদ দঢবল দযই িিবল অধি িাি-বপয়ালাি নাি-িূচম। 

 

আল্লা দতামায় আগবল িােুন আলাই-োলাই আপচন দন, 

সাচি! দতামাি সেববলাবি িলযাণ দহাি সে চদবন।”  

 

হাচিজ যেন আপন-হািা দিাথায় ো দতাি ‘িায়িাউস’ ,  

িায়বিাোবদি িুল-মুলুি? এি চতল েিােি তেত তাউস। 

 

গজল ৯ 

 

জাবগা সাচি হামদিচদ, জাম-োচটবত দাও শিাে, 
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িুবলায় যাি এই দুুঃে-েযথা, ধুবলায় ঢািুি সে অিাে! 

 

িি চপয়ালা হবি দদ দদাি, মি হবয় েুাঁদ দসই দনশায় 

চদই দিবল এই চশি হবত ওই সুনীল আিাশ-গাাঁিচিটায়! 

 

িয় িী সচে? িিবে চনন্দা শাস্ত্র-শিুন েনু্ধিা? 

েদনাবম দমাি পবিায়া দথাড়াই! িালাও পানচস, দাও সুিা।  

 

দনশাি দারু জরুচি িাই, দোদ-বদমাচিি নাশবত জাত, 

ঢাবলা শিাে, আত্ম দিালাও, দিতন আমাি দহাি চনপাত! 

 

দহন-দারুণ চদল্ দছবপ দমাি উিবছ দয শ্বাস েচহ্ন-চশস, 

িতই িাাঁিা শুষ্ক হৃদয় পুড়বছ তাবত অহচনবশ! 

 

সে অজানা জানাি মাবঝ দিম-বদওয়ানা চিিনু িাই, 

দুচনয়া জুবড় দদেনু ঢুাঁবড় চদল্- দিচদ েনু্ধ নাই। 

 

তািই তবি জান িাাঁবদ দমাি, দসই জাচন দমাি চদল্-আিাম, 

িিল দয দমাি এই জীেবনি সিল দসায়াদ-সুে হািাম! 

 

গুলোবগ আি দদেদারুবি দদেবত িারুি িয় না সাধ, 

দদেবল চিয়াি সিল ছাাঁদ আি িাাঁদচন-সবিদ েদন-িাাঁদ! 

 

মাচটি িাাঁচটি িস চছল যা, সে চপবয়চছস, িীবসি দুে? 

োও চপবয়া আি স্ফূচতব িালাও, িালাও – মউবজ চদন িাটুি।  

 

চদোচনচশ পাস দয েযথা, ওবি হাচিজ, দু-চদন থাম! 

আসবে চিয়া চদল্-জাচনয়া, পূণব হবে মনস্কাম! 
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চিয়াি দদওয়া শিাে 

 

দিাাঁিড়া অলি মূবছবচছল োম-বিজা লাল গাল ছুাঁবয়, 

িাাঁপচছল, দস যায় দযন োয় ঝাউ-এি িচি ডাল নুবয়।  

িচম্পত তাি আিুল অধি-চপষ্ট দক্লবশ সামবল দন 

শিাে-িিা দসািাই হাবত গিীি িাবত নামবল দস। 

দিদ-চিজা চমচহন সুবি গাইল গজল আপবশাবশি, 

দিাে দুচট নীি-চসি দযন িাগুন-েুবি ছাপ দপাবষি! 

দিান দেদনাি িন্টবি দগা েুবিি েসন দীণবতাি, 

চছন্ন-তাবিি দসতাি-সম িবণ্ঠ োণী চেন্নতাি! 

এচলবয় দদবয় আমাি পাবশ েযথায় চেেশ ম্লান তনু 

িইল দক্লবশ, ‘িান্ত আমাি আমাি দিবয়ও ক্লান্ত, উুঃ!’  

শঙ্কা-আিুল মুেচট দশবষ িাবনি িাবছ িুচমবয় দস  

চজজ্ঞাচসল, ‘আজ চি তবে শ্রান্ত আবশি েুচমবয়বছ?’  

েুচমবয় দস দি িইবত পাবি িান্তা এবস ডাি চদবল, 

চনঝুম েুবম েুমবন্তিও মুে দিাবট দয – োি চমবল! 

িচম্পত োম হাতচট থুবয় স্পচন্দত দমাি েুিচটবত 

শিাে চনবয় আবিি হাবত িইল িুমুি এি চদবত। 

দেবহশচত দস শিাে, না তা আঙুি-গলা িস চছল, 

চজজ্ঞাচস নাই – িাবন শুধু চমনচত তাি পশচছল। 

এমচন দেবশ মুি দিবশ এমচন চনশুত িাচতবি 

শিাে চনবয় এবস চিয়া িােবল েুবি হাত ধীবি;  

দিবমি এমন দেচদল িাবিি দি আবছ দগা চেবশ্ব দস  

শিাে দসািাই এি চনবশবষ পান িবি না চনুঃবশবষ? 

ওবগা িাচজ, িামো নীিস শাস্ত্রোণী িও িাবি? 

িাঙবত পাবি চপয়াি ঈষৎ িাওয়া লাবো দতৌোবি! 
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োাঁচশি েযথা 

(রুমী) 

 

দশান দদচে মন োাঁবশি োাঁচশি েুি দেযবপ িী উিবছ সুি, 

সুি দতা নয় ও, িাাঁদবছ দয দি োাঁশচি চেবেদ-চেধুি॥ 

   দিান অসীবমি মায়াবত 

   সসীম তাি এই িায়াবত, 

এই দয আমাি দদহ-োাঁচশ, িান্না সুবি গুমবি তায়, 

হায়বি, দস দয সুদূি আমাি অচিন-চিয়ায় িুমবত িায়। 

   চিয়ায় পাোি ইবে দয, 

   উড়বছ সুবিি চেবেবদ। 

মুচি 

 

    িাচনগবেি অজুবনপচটি োাঁবি 

    দযোন চদবয় চনতুই সাাঁবঝ ঝাাঁবি ঝাাঁবি 

িাজাি োাঁবধ জল চনবত যায় শহুবি েউ িলস িাাঁবে –  

    দসই দস োাঁবিি দশবষ 

    চতন চদি হবত চতনবট িািা এবস 

চত্রবেচণি চত্রধািাি মবতা দগবছ এবিই চমবশ। 

    দতমাথাি দসই ‘দদোশুনা’ স্থবল 

    চেিাট এিটা চনম্ব গাবছি তবল, 

জটওয়ালা দস সন্নযাসীবদি জটলা োাঁধত দসথা, 

গাাঁজাি ধুাঁয়ায় পবথি দলাবিি আাঁবত হত েযাথা। 

    োোচজবদি ‘ধুচন’ দদওয়াি তাবপ –  

    না দস তবপি িতাবপ –  
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    গাবছ দমাবটই চছল নাবিা পাতা, 

উলঙ্গ এি দিত দস দযন িঙ্কালসাি তুবলচছল মাথা। 

    িুবল যাওয়াি দস দিান চনচশবিাি, 

‘আজান’  যেন শহুবিবদি িাঙবল েুবমি দোি, 

    অোি হবয় দদেবল সোই দিবয়, 

শুিবনা চনবমি গাছটা দগবছ িবল-িুবল দছবয়! 

    োোচজিাও তচল্প দোঁবধ িাবতই 

সটবিবছন সে; দোধ হয় পবড়চছবলন দেজায় িাবতই। 

   

    অত দিাবিও দহাথা 

হট্টবগাবলি লাগল এিটা চেষম জনতা। 

    চিন্তু দদবে লাগল সোি তাি, 

এদিান মহােযাচধগ্রি অেধূত চনেবাি? 

    দস িী িীষণ মূচতব! 

ঈষৎ তাি এি িাহচনবত দথবম দগল দগালমাল সে স্ফূচতব। 

    জট-পািাবনা চেপুল জটা, 

দমচদনী-িুচম্বত শ্মশ্রু, গুম্ফগুবলা িটা, 

দস এি দযন জচটলতাি সৃচষ্ট –  

অনায়াবস সইবত পাবি ঝড় ঝঞ্ঝা েৃচষ্ট। 

 

পা দুবটা তাি দেজায় োবটা – চেেত োচনি দমাবট, 

দন্ত-িািীি লচি অধি ছুাঁবতই পায় না দিাাঁবট, 

    িকু্ষ ডাগি, নািটা দেজায় োাঁদা, 

মি দুবটা দলাহাি চশিল চদবয় 

    হাত দুবটা তাি সে সময়ই োাঁধা, 

িাষাটা তাি এতই োবধা-োবধা, 
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িইবল িথা দোঝাই যায় না আবদৌ। 

    ও পথ দেবয় দযবত 

    দুষু্ট দছবল যা-তা দদয় দেবত, 

িচিিও দস এমনই দসাজা দনবেই তা মুে দপবত 

    চেষ দহাি িাই অমৃত দহাি। 

    দদবে অোি দলাি! 

    শহবি দস িতই িানােুচষ, -  

দিউ েবল, ‘িাাঁদ তচল্প োাঁবধা, তুচম শুধুই িুচস।‘  

দিউ েবল, ‘িাই, িাজ িী েিােচিি? 

    হবতও পাবি জেিদি িচিি!’  

এই িিম নানান িথা েবল যাি যা েুচশ! 

    দমৌন িচিি হাবস মুিচি হাচস। 

   

*      *       * 

   

    দদেবত দদেবত এমচন িবি 

চনম গাছটাি দুোি পাতা দগল ঝবি। 

    িচিি দতমচন থাবি, -  

 হিাৎ দসচদন দসই পবথিই োাঁবি 

চনচশ – দিাবিই 

দোঝাই দগারুি গাচড় দহাঁবি যাচেল েুে দজাবিই 

 দোট্টা গাবড়ায়ান 

    কিিেীবত দগবয় গজল-গান। 

‘দহাবহা’ িবি হিাৎ িচিি উিল চেষম দহবস। 

    গাচড়-সুদ্ধ দামড়া েলদ িমবি উবি এবস 

    পড়ল হিাৎ িচিবিিই োবড়, 
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িািা দুবটা িবল দগল এবিোবি েুবিি হাবড়, 

    মড়মচড়বয় উিল পাাঁজি যত! –  

    গাবড়ায়ান দতা েুচদ্ধহত 

েযাপাি মবতা ছুবটাছুচট িিবছ থতমত! 

    পুচলশ চছল িাবছই 

গাবড়ায়াবনবি ধবি োাঁধবল ওই চনম্ব গাবছই।  

    লাগল হুবড়াহুচড় –  

দতমন দিাবিও দলাি জমল সািাটা পথ জুচড়। 

    িিাি দস িূণব েবক্ষ েদ্ধ দুচট হাত 

থুবয় িচিি পড়বছ শুধু দিািাবনি আয়াত, 

হয়চন মুবে আবদৌ েযাথাি দিামল চিিণ-পাত, 

    চস্নগ্ধ দীচি দস দিান দজযাচতি আবলায় 

দিলবল দছবয় োইবিি সে িুৎচসত আি িাবলায়, 

দস দিান দদবশি আনন্দ-গীত োজল তািই িাবন, 

    দসই-ই জাবন, -  

চশশুি মবতা উিল দহবস দিবয় শূনয পাবন। 

    ধযানমি িচিি হিাৎ িমবি উবি িায়, 

    িুচণ্ঠত দস গাচড়ওয়ালা গাবছ োাঁধা, হায়! 

    িহাি-ক্ষবত িি েবয় যায়! 

    আিুল িবণ্ঠ উিল িচিি দিাঁবদ, -  

ও দগা, আমাি মুচিদাতায় দি দিবেবছ দোঁবধ? 

    এ দিান জনাি িচন্দ, -  

োাঁধন দয দমাি েুবল চদবল তায় িবিবছ েচন্দ? 

দিাবিি সািা আিাশ-আবলা দেযবপ 

    উিল দিাঁবপ দিাঁবপ 

দিবেবশি দস েযািুল োণী অমৃত-চনষযন্দী! 
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চিিেদ্ধ হাবতি চশিল অমচন দগল েুবল, 

    ঝুচল হবত দশচট টািা তুবল 

লাল-পাগচড়ি হাবত গুাঁবজ েলবল, ‘শুবনা িাই, 

    দিাবনা দদাষ এি নাই, 

    চনবদবাষ এ অবোধ গাবড়ায়ান, 

এ মবল দয মিবে সাবথ চতনচট দছাট্ট জান!’  

চনবমি ডাবল হাজাি পাচে উিল দগবয় গান! 

    পাবয় ধবি দিাঁবদ পুচলশ িয়, 

    ‘ এও িেনও হয়?  

    ও দগা সাধু, অথব-লালসায় 

আচম শুধু হে চি আজ েচঞ্চত দয়ায়? 

    তা হবে না িিু, 

পিশমচণি চেচনমবয় পাথি দনে িিু?’  

    েুি দেবয় তাি ঝবি অশ্রুনীি –  

    দু-হাত ধবি তুবল তায় িচিি 

েবল, ‘োো, দমাছ এ অশ্রুবলাি, 

    মুচি হবে দতাি। 

    ওই দয মুরাগুচল 

    গাবড়ায়াবন দদ তুচল! ’  –  

    চনম্ব গাবছি সিল পাতা 

ঝিঝচিবয় পড়ল ঝবি – আি হল না িথা। 

সুন্দিী 

 

          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

েিচট দতামাি দিান-বদাচি? 
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          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

   

দিান দস পবথি োাঁিচটবত 

িলচস চনবয় িাাঁেচটবত, 

থমবি যাও আি িমবি িাও 

          দুচলবয় োহু িুন্দচি? 

          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

   

িুচে িই দস িুেিী –  

যাি চহয়াচট িঞ্চবল 

আিুল দতামাি অঞ্চবল? 

সাতনচি আি পাাঁিনচি হাি 

          দিান পবথ যায় গুেচি? 

          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

   

দিান মন ওবি মুু্েচি –  

দিবশি দতামাি দসৌিবি, 

পিশ পাওয়াি দগৌিবে? 

তূণ িচি ভ্রু-ি গুণ ধচি 

          িিছ চশিাি দিান পচি? 

          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

   

দিাথায় দস োও দিান তচি? 

উতিীয় সঞ্চাচি 

িিবছ হওয়াি মন িুচি, 

অপ্সচি আি হুিপচি 

          িলবছ তচিি গুণ ধচি, 
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          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

 

শাচড়ি পাবড় দিান জচি? 

িবণব দদাদুল দুল দুবল, 

গাল দদবে পারুল িুবল, 

িুমবি ছবল েুলেুবল দগা 

          মুে িুবল িুলপুেচি। 

          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

   

িাি দিন আজ মন দতািই? 

চিন্নিী ও হুিপচি 

তুলয দতামাি দিান দগািী? 

দিান জবন দদয় মন-বেদন এ –  

          োয় িাাঁিা েুন েুণ ধচি? 

          সুন্দিী দগা সুন্দিী! 

   

িিল দস দি মন িুচি? 

মনচট দতামাি উন্মনা, 

মন-বিািা দস দিান জনা? 

আপবশাশ উাঁহু! আি দনই আাঁশু! 

          উিবছ আাঁবে েুন িচি! 

          আি দিাঁবদা না সুন্দিী! 

                    সুন্দিী দগা সুন্দিী 

                    েি দতামাি িাই দিান দদাচি? 

 


