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অসহ্য চিন 

অসহ্য চিন! স্নায়ু উলদ্ব । শ্লথ পালয় ঘুচর ইত্স্তত্ 

অলনক িুঃলখ রক্ত আমার অসাংর্ত্। 

মালে মালে দর্ন জ্বা া কলর এক চর্রাট ক্ষত্ 

হৃিয়গত্। 

র্যথ বত্া র্ুলক, অক্ষম দিহ্, র্হ্য  অচভলর্াগ আমার ঘালে 

চিন রাত্ শুধু দচত্না আমালক চনিবয় হ্ালত্ চার্ুক মালর। 

এখালন ওখালন, পলথ চ লত্ও চর্পিলক দিচখ সমুিযত্, 

মলন হ্য় দর্ন জীর্নধারণ্ র্ুঝে খাচনকটা অসঙ্গত্।। 
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আমার মৃত্য যর পর 

আমার মৃত্য যর পর দথলম র্ালর্ কথার গুঞ্জন, 

র্ুলকর স্পন্দনটয কু মূত্ব হ্লর্ ঝেল্লীর োংকালর 

জীর্লনর পথপ্রালন্ত ভয ল  র্ার্ মৃত্য যর শঙ্কালর, 

উজ্জ্ব  আল ার দচালখ আকঁা হ্লর্ আধঁার-অঞ্জন। 

পচরচয়ভালর নুযব্জ অলনলকর দশাকগ্রস্ত মন, 

চর্স্মলয়র জাগরলণ্ ছদ্মলর্শ দনলর্ চর্ ালপর 

মুহ্লূত্ ব চর্স্মৃত্ হ্লর্ সর্ চচহ্ন আমার পালপর। 

চকছয কা  সন্তপ বলণ্ র্যক্ত হ্লর্ সর্ার স্মরণ্। 

 

আমার মৃত্য যর পর, জীর্লনর র্ত্ অনাির 

 াঞ্ছনার দর্িনায়, ষৃ্পষ্ট হ্লর্ প্রলত্যক অন্তর।। 
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আল া-অন্ধকার 

িৃষ্টষ্টহ্ীন সন্ধযালর্ া শীত্  দকাম  অন্ধকার 

স্পশ ব ক’দর দগ  দমালর। স্বপলনর গভীর চযম্বন, 

ছন্দ-ভাঙা স্তব্ধত্ায় ভ্রাচন্ত এলন চি  চচরন্তন। 

অহ্চন বচশ চচন্তা দমার চর্কু্ষব্ধ হ্লয়লছ; প্রচত্র্ার 

স্নায়ুলত্ স্নায়ুলত্ দিচখ অন্ধকালর মৃত্য যর চর্স্তার। 

মুহ্তূ্ ব-কম্পিত্-আচম র্ন্ধ কচর অল ৌচকক গান, 

প্রচ্ছন্ন স্বপন দমার আচরক চমথযার পাষাণ্, 

কষ্টিন প্র ুব্ধ চচন্তা নগরীলত্ চনষ্ফ  আমার। 

ত্র্ু চাই রুদ্ধত্ায় আল ালকর আচিম প্রকাশ, 

পৃচথর্ীর গন্ধ দনই এমন চির্স র্ালরামাস। 

আর্ার জাগ্রত্ দমার িুষ্ট চচন্তা চনগূঢ় ইচঙ্গলত্; 

ভযঁ ইচাপঁা সুরচভর মরণ্ অঝস্তত্বময় নয়, 

ত্ার সালথ কল্পনার কখলনা হ্লর্ না পচরচয় ; 

ত্র্ু দর্ন আল া আর অন্ধকার দমার চাচরচভলত্।। 
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আসন্ন আধঁালর 

চনশুচত্ রালত্র র্ুলক গ ালনা আকাশ েলর – 

িুচনয়ায় ক্লাচন্ত আজ দকাথা? 

চনঃশলে চত্চমর দরাত্ চর্রক্ত-চর্স্বালি 

প্রগ ্ভ আল ার র্ুলক চিলর দর্লত্ চায়। 

-ত্লর্ দকন কালঁপ ভীরু র্ুক? 

দস্বি-চসক্ত   ালটর দশষ চর্ন্দটুয কু 

প্রখর আল ার সীমা হ্লত্ 

চর্ঝচ্ছন্ন কলরলছ দর্ন সাহ্ারার নীরর্ ইচঙ্গলত্। 

দকঁলিচছ  পৃচথর্ীর র্ুক। 

দগাপলন চনজবলন 

ধার্মান পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষলত্রর কালছ 

দপলয়চছ  অত্ীত্ র্ারত্া? 

দমরুিণ্ড জীণ্ ব ত্র্ু চর্কৃত্ র্যথায় 

র্ার র্ার আত্বনাি কলর 

আহ্ত্ চর্ক্ষত্ দিহ্, -মুমূষু ব চঞ্চ , 

ত্র্ুও চর্রাম দকাথা র্যগ্র আঘালত্র। 

 

প্রথম পৃচথর্ী আজ জ্বল  রাঝত্রচিন 

আর্াল যর সঝঞ্চক িাহ্লন 

চচরচিন দ্বন্দ্ব চল  দজায়ার ভাটঁায়, 

আষালঢ়র কু্ষব্ধ-ছায়া র্সলন্তর র্ুলক 

এলস পলেচছ  একচিন- 

উিভ্্রান্ত পৃচথর্ী ত্াই ছয লটলছ চপছলন 

আল ালর পশ্চালত্ দিচ , িুলর- র্হ্য  িূলর 

র্ত্ িূলর িৃষ্টষ্ট র্ায় – 

দচলয় দিচখ চঘলরলছ কুয়াশা। 

উেন্ত র্াত্ালস আজ কুলমরু কষ্টিন 

দকাথা হ্লত্ চনলয় এ  জে অন্ধকার, 

-এই চক পৃচথর্ী? 
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একচিন জ্বল চছ  র্ুলকর জ্বা ায় – 

আজ ত্ার শর্ দিহ্ চনঃস্পন্দ অসাে।। 
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উলিযাগ 

র্নু্ধ, দত্ামার ছালো উলদ্বগ, সুত্ীক্ষ্ণ কলরা চচি, 

র্াাং ার মাষ্টট িুজবয় ঘাষঁ্টট র্ুলে চনক িুর্ৃ বি। 

মূঢ় শত্্রুলক হ্ালনা দরাত্ রুলখ, ত্ন্দ্রালক কলরা চছন্ন, 

একাগ্র দিলশ শত্্রুরা এলস হ্লয় র্াক চনঝশ্চহ্ন। 

ঘলর দত্া  ধান, চর্প্লর্ী প্রাণ্ প্রস্তুত্ রাখ কালস্ত, 

গাও সাচরগান, হ্াচত্য়ালর শান িাও আজ উিয়ালস্ত। 

আজ িৃঢ় িালঁত্ পুঝঞ্জত্ হ্ালত্ প্রচত্লরাধ কলরা শক্ত, 

প্রচত্ ঘালস ঘালস চর্িুযৎ আলস জালগ সাো অর্যক্ত। 

আজলক মজরু হ্ত্য চের সুর ক্রমশই কলর িৃপ্ত, 

আলস সাংহ্চত্; শত্্রুর প্রচত্ ঘৃণ্া হ্য় চনচক্ষপ্ত। 

ভীরু অনযায় প্রাণ্-র্নযায় দজলনা আজ উলচ্ছিয, 

চর্পন্ন দিলশ ত্াই চনঃলশলষ ঢাল া প্রাণ্ িুলভবিয! 

সর্ প্রস্তুত্ রু্লদ্ধর িূত্ হ্ানা দিয় পুর্-িরজায়, 

দিনী ও আসালম, চট্টগ্রালম চক্ষপ্ত জনত্া গজবায়। 

র্নু্ধ, দত্ামারা ছালো উলদ্বগ সুত্ীক্ষ্ণ কলরা চচি, 

র্াাং ার মাষ্টট িুজবয় ঘাষঁ্টট র্ুলে চনক িুর্ৃ বি।। 
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ঘুমভাঙার গান 

মাথা দত্া  ত্য চম চর্ন্ধযাচ  

          দমাছ উিগ্ত্ অশ্রুজ  

দর্ দগ  দস দগ , দভলর্ চক ি ? 

          দভা  ক্ষত্! 

ত্য চম প্রত্াচরত্ চর্ন্ধযাচ , 

          দর্াে চন ধূত্ ব চত্যর ছ , 

হ্ালস দর্ আকাশচারীর ি , 

          অনাহ্ত্। 

দশান অর্নত্ চর্ন্ধযাচ , 

          ত্য চম নও ভীরু চর্গত্ র্  

কালঁপ অর্াধয হৃিয়ি  

          অচর্রত্। 

কষ্টিন, কলিার চর্ন্ধযাচ , 

          অলনক ধধলর্ ব আলজা অট  

ভালঙা চর্ঘ্নলকঃ কলরা চশক  

          পিাহ্ত্। 

চর্শা , র্যাপ্ত চর্ন্ধযাচ , 

          দিখ সূলর্ বর িপ বান ; 

ভয ল লছ দত্ামার িৃঢ় কর্  

          র্াধা র্ত্। 

সময় দর্ হ্  চর্ন্ধযাচ , 

          দছঁে আকালশর উঁচয  ঝত্রপ  

দ্রতু্ চর্লদ্রালহ্ হ্ালনা উপ  

          শত্ শত্।। 
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জাগর্ার চিন আজ 

জাগর্ার চিন আজ, িুচিবন চয চপ চয চপ আসলছ; 

র্ালির দচালখলত্ আলজা স্বলপ্নর ছায়া ছচর্ ভাসলছ – 

ত্ালিরই দর্ িুচিবন পচরণ্ালম আলরা দর্শী জানলর্, 

মৃত্য যর সঙ্গীন ত্ালিরই র্ুলকলত্ দশ  হ্ানলর্। 

           আজলকর চিন নয় কালর্যর – 

আজলকর সর্ কথা পচরণ্াম আর সম্ভালর্যর; 

শরলত্র অর্কালশ দশানা র্ায় আকালশর র্াশঁরী, 

চকন্তু র্াশঁরী র্ৃথা, জমলর্ না আজ দকালনা আসর-ই। 

আকালশর প্রালন্ত দর্ মৃত্য যর কাল া পাখা চর্স্তার – 

মৃত্য য ঘলরর দকালণ্, আজ আর দনই দজলনা চনস্তার, 

মৃত্য যর কথা আজ ভার্লত্ও পাও র্ুঝে কষ্ট 

আজলকর এই কথা জাচন  াগলর্ই অস্পস্ট। 

           ত্র্ুও দত্ামার চাই দচত্না, 

দচত্না থাকল  আজ িুচিবন আশ্রয় দপত্ না, 

আজলক রষ্টঙন দখ া চনষ্িযর হ্ালত্ কলরা র্জবন, 

আজলক দর্ প্রলয়াজন প্রকৃত্ দিশলপ্রম অজবন; 

           ত্াই এলসা দচলয় দিচখ পৃথ্বী 

দকানখালন ভালঙ আর দকানখালন গলে ত্ার চভচি 

দকানখালন  াচঞ্ছত্ মানুলষর চপ্রয় র্যঝক্তত্ব, 

দকানখালন িানলর্র ‘মরণ্-র্জ্ঞ’ চল  চনত্য ; 

           পণ্ কলরা, ধিলত্যর অলঙ্গ 

হ্ানলর্া র্জ্রাঘাত্, চম লর্া সর্াই এক সলঙ্গ; 

           সাংগ্রাম শুরু কলরা মুঝক্তর, 

           চিন দনই ত্কব ও রু্ঝক্তর। 

আজলক শপথ কলরা সকল  

র্াচঁার্ আমার দিশ, র্ালর্ না ত্া শত্্রুর িখল ; 

ত্াই আজ দিল  চিলয় ত্য চ  আর দ খনী, 

           একত্ার্দ্ধ হ্ও এখচন।। 



 পূর্ বাভাস 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

ত্রঙ্গ ভঙ্গ 

দহ্ নাচর্ক, আজ দকান্ সমুলদ্র 

            এ  মহ্ােে, 

ত্াচর অিৃশয আঘালত্ অর্শ 

             মরু-প্রান্তর। 

এই ভযর্লনর পলথ চ র্ার 

             দশষ-সম্ব  

িুচরলয়লছ, ত্াই আজ চনরুক্ত্ 

             প্রাণ্ চঞ্চ । 

 

আজ জীর্লনলত্ দনই অর্সাি! 

দকর্  ধ্বাংস, দকর্  চর্র্াি- 

এই জীর্লনর একী মহ্া উৎকষ ব! 

পলথ দর্লত্ দর্লত্ পালয় পালয় সাংঘষ ব। 

(ছয ষ্টট আজ চাই ছয ষ্টট, 

চাই আমালির সকাল  চর্কাল  িুষ্টট 

নুন-ভাত্, নয় আধলপাো চকছয  রুষ্টট!) 

-একী অর্সাি ক্লাচন্ত দনলমলছ র্ুলক, 

ত্াইলত্া শঝক্ত হ্াচরলয়চছ আজ 

           িােঁালত্ পাচর না রুলখ। 

র্নু্ধ, আমরা হ্াচরলয়চছ র্ুঝে প্রাণ্ধারলণ্র শঝক্ত, 

ত্াইলত্া চনিযর মলন হ্য় এই অর্থা রক্তারঝক্ত। 

 

এর দচলয় ভা  মলন হ্য় আজ পুরলনা চিন, 

আমালির ভা  পুরলনা, চাই না র্ৃথা নর্ীন।। 
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ত্ারুণ্য 
দহ্ ত্ারুণ্য, জীর্লনর প্রলত্যক প্রর্াহ্ 

অমৃলত্র স্পশ ব চায়; অন্ধকারময় 

ঝত্রকাল র কারাগৃহ্ চছন্ন কচর’ 

উদ্দাম গচত্লত্ দর্িনা-চর্িুযৎ-চশখা 

জ্বা াময় আত্মার আকালশ, ঊধ্ব বমুখী 

আপনালর িগ্ধ কলর প্রচণ্ড চর্স্মলয়। 

জীর্লনর প্রচত্ পিলপ ত্াই র্ুঝে 

র্যাথাচর্দ্ধ চর্ষণ্ণ চর্িালয়। রক্তময় 

চদ্বপ্রহ্লর অনাগত্ সন্ধযার আভালস 

দত্ামার অক্ষয় র্ীজ অঙ্কুচরত্ র্লর্ 

চর্ষ-মগ্ন রাঝত্রলর্ া কাল র চহ্াংরত্া 

কণ্ঠলরাধ কলর অচর্শ্বালস। অচগ্নময় 

চিনরাঝত্র দমার; আচম দর্ প্রভাত্সূর্র্ 

স্পশ বহ্ীন অন্ধকালর ধচত্লনযর ত্ীলর 

উন্মাি, সন্ধান কচর চর্লশ্বর র্নযায় 

সৃষ্টষ্টর প্রথম সুর। র্লজ্রর োংকালর 

প্রচণ্ড ধ্বাংলসর র্াত্বা আচম দর্ন পাই। 

মুঝক্তর পু ক- ুব্ধ দর্লগ একী দমার 

প্রথম স্পন্দন! আমার র্লক্ষর মালে 

প্রভালত্র অস্িুট কাকচ , দহ্ ত্ারুণ্য, 

রলক্ত দমার আঝজকার চর্িুযৎ-চর্িায় 

আমার প্রালণ্র কলণ্ঠ চিলয় দগ  গান; 

র্লক্ষ দমার পৃচথর্ীর সুর। উচ্ছ্বচসত্ 

প্রালণ্ দমার দরামাঝঞ্চত্ আচিম উল্লাস। 

আচম দর্ন মৃত্য যর প্রত্ীক। ত্াণ্ডলর্র 

সুর দর্ন নতৃ্যময় প্রচত্ অলঙ্গ দমার, 

সম্মুখীন সৃষ্টষ্টর আশ্বালস। মধযালহ্নর 

ধযান দমার মুঝক্ত দপ  দত্ামার ইচঙ্গলত্। 
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ত্ারুলণ্যর র্যথ ব দর্িনায় চনমম্পিত্ 

চিনগুচ  র্াত্রা কলর সম্মুলখর টালন। 

ধনরাশয চনঃশ্বালস ক্সত্ দত্ামার চর্শ্বাস 

প্রচত্চিন র্ৃদ্ধ হ্য় কাল র কিবলম। 

হৃিলয়র সূক্ষ্ম ত্ন্ত্রী সঙ্গীত্ চর্হ্ীন, 

আকালশর স্বপ্ন মালে রাঝত্রর ঝজজ্ঞাসা 

ক্ষয় হ্লয় র্ায়। চনভৃত্ ক্রন্দলন ত্াই 

পচরশ্রান্ত সাংগ্রালমর চিন। র্চহ্নময় 

চিনরাঝত্র চলক্ষ দমার এলনলছ অচন্তম। 

ধ্বাংস দহ্াক,  ুপ্ত দহ্াক কু্ষচিত্ পৃচথর্ী 

আর সচপ ব  সভযত্া। ইচত্হ্াস 

স্তুচত্ময় দশালকর উচ্ছ্বাস! ত্র্ু আজ 

ত্ারুলণ্যর মুঝক্ত দনই, মুমূষু ব মানর্। 

প্রালণ্ দমার অজানা উিাপ অচর্রাম 

মুগ্ধ কলর পুষ্টষ্টকর রলক্তর সলঙ্কলত্! 

পচরপূণ্ ব সভযত্া সঞ্চলয় আজ র্ারা 

রক্তল াভী র্চধ বত্ প্র য় অলেষলণ্, 

ত্ালির সাংহ্ার কলরা মৃলত্র চমনচত্। 

অন্ধ ত্চমরার দরালত্ িূরগামী চিন 

আসন্ন রলক্তর গলন্ধ মূচছ বত্ সভলয়। 

চল লছ রাঝত্রর র্াত্রী আল ালকর পালন 

িূর হ্লত্ িূলর। চর্ি  ত্ারুণ্য-দরালত্ 

জরাগ্রস্ত চকশ য় চিন। চনত্যকার 

আর্ত্বলন ত্ারুলণ্যর উি্গত্ উিযম 

র্াধ বলকযর দর্ াভূচম ‘পলর অত্চকবলত্ 

স্তব্ধ হ্লয় র্ায়। ত্র্ু, হ্ায়লর পৃচথর্ী, 

ত্ারুলণ্যর মম বকথা দক র্ুোলর্ দত্ালর! 

কাল র গহ্বলর দখ া কলর চচরকা  

চর্লফারণ্হ্ীন। ঝস্তচমত্ র্সন্তলর্গ 

চনরুলদ্দশ র্াত্রা কলর দজায়ালরর জল । 
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অন্ধকার, অন্ধকার, চর্ভ্রান্ত চর্িায়; 

চনঝশ্চত্ ধ্বাংলসর পলথ ক্ষচয়ষু্ণ পৃচথর্ী। 

চর্কৃত্ চর্লশ্বর র্ুলক প্রকম্পিত্ ছায়া 

মরলণ্র, নক্ষলত্রর আহ্বালন চর্হ্ব  

ত্ারুলণ্যর হৃৎচপলণ্ড চর্িীণ্ ব চর্ াস। 

কু্ষব্ধ অন্তলরর জ্বা া, ত্ীব্র অচভশাপ; 

পর্ বলত্র র্ক্ষমালে চনে বর-গুঞ্জলন 

উৎস হ্লত্ ধর্মান চিক্-চক্রর্াল । 

সম্মুলখর পানপালত্র কী িুর্ বার দমাহ্, 

ত্র্ু হ্ায় চর্প্র ব্ধ চরক্ত দহ্ামচশখা! 

মিত্ায় চিক্ভ্রাচন্ত, প্রালণ্র মঞ্জরী 

িচক্ষলণ্র গুঞ্জরলণ্ চনষ্িযর প্র ালপ 

অস্বীকার কলর পৃচথর্ীলর। অ চক্ষলত্ 

ভূচম গ্ন আকাশ কুসুম েলর র্ায় 

অস্পষ্ট হ্াচসলত্। ত্ারুলণ্যর নী রক্ত্ 

সহ্র সূলর্ বর দরালত্ মৃত্য যর স্পধ বায় 

দভলস র্ায় চিগন্ত আধঁালর। প্রত্য যলষর 

কাল া পাচখ দগাধূচ র রঝক্তম ছায়ায় 

আকালশর র্াত্বা চনলয় চর্চনদ্র ত্ারার 

র্ুলক চিলর দগ  চনস্তব্ধ সন্ধযায়। 

চিলনর চপপাসু িৃষ্টষ্ট, রাঝত্র েলর 

চর্র্ণ্ ব পলথর চাচরচিলক। ভয়ঙ্কর 

চিনরাঝত্র প্র লয়র প্রচত্দ্বলন্দ্ব  ীন; 

ত্ারুলণ্যর প্রলত্যক আঘালত্ কিমান 

উর্ বর-উলচ্ছি। অশরীরী আচম আজ 

ত্ারুলণ্যর ত্রলঙ্গর ত্ল  সমাচহ্ত্ 

উিপ্ত শর্যায়। ক্রমাগত্ শত্ােীর 

র্ন্দী আচম অন্ধকালর দর্ন খুলঁজ চিচর 

অিৃশয সূলর্ বর িীচপ্ত উঝচ্ছষ্ট অন্তলর। 

চর্িায় পৃচথর্ী আজ, ত্ারুলণ্যর ত্ালপ 
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চনর্দ্ধ পচথক-িৃষ্টষ্ট উি্র্ুদ্ধ আকালশ, 

সাথ বক আমার চনত্য- ুপ্ত পচরক্রমা 

ধ্বচনময় অনন্ত প্রান্তলর। িূরগামী 

আচম আজ উলদ্বচ ত্ পশ্চালত্র পালন 

উিাস উদ্ভ্রান্ত িৃষ্টষ্ট দরলখ র্াই 

সম্মুলখর ডালক। শাশ্বত্ ভাস্বর পলথ 

আমার চনচষদ্ধ আলয়াজন, চহ্মাচ্ছন্ন 

চলক্ষ দমার জেত্ার ঘন অন্ধকার। 

দহ্ দির্ত্া আল া চাই, সূলর্ বর সঞ্চয় 

ত্ারুলণ্যর রলক্ত দমার কী চনঃসীম জ্বা া! 

অন্ধকার অরলণ্যর উদ্দাম উল্লাস 

 ুপ্ত দহ্াক আশঙ্কায় উদ্ধত্ মৃত্য যলত্।। 
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িুম বর 

চহ্মা য় দথলক সুন্দরর্ন, হ্িাৎ র্াাং ালিশ 

দকঁলপ দকঁলপ ওলি পদ্মার উচ্ছ্বালস, 

দস দকা াহ্ল  রুদ্ধস্বলরর আচম পাই উলদ্দশ 

জল  ও মাষ্টটলত্ ভাঙলনর দর্গ আলস। 

 

হ্িাৎ চনরীহ্ মাষ্টটলত্ কখন 

জন্ম চনলয়লছ সলচত্নত্ার িান, 

গত্ আকাল র মৃত্য যলক মুলছ 

আর্ার এলসলছ র্াাং ালিলশর প্রাণ্। 

 

“হ্য় িান নয় প্রাণ্” এ শলে 

সারা দিশ চিশাহ্ারা, 

একর্ার মলর ভয ল  দগলছ আজ 

মৃত্য যর ভয় ত্ারা। 

 

সার্াস, র্াাং ালিশ, এ পৃচথর্ী 

অর্াক ত্াচকলয় রয়ঃ 

জ্বল  পুলে-মলর ছারখার 

ত্র্ু মাথা দনায়ার্ার নয়। 

 

এর্ার দ ালকর ঘলর ঘলর র্ালর্ 

দসানা ী নয়লকা, রলক্ত রষ্টঙন িান, 

দিখলর্ সকল  দসখালন জ্ব লছ 

িাউ িাউ কলর র্াাং ালিলশর প্রাণ্।। 
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দিয়াচ কা 
এক 

দিয়াল  দিয়াল  মলনর দখয়াল  

চ চখ কথা। 

আচম দর্ দর্কার, দপলয়চছ দ খার 

স্বাধীনত্া। 

 

িইু 

সকাল  চর্কাল  মলনর দখয়াল  

ইঁিারায় 

িাচঁেলয় থাকল  অথ বটা ত্ার 

চক িােঁায়? 

 

চত্ন 

কখন র্াজ  ছ’টা 

প্রাসালি প্রাসালি ে সায় দিচখ 

দশষ সূলর্ বর ছটা – 

ঝস্তচমত্ চিলনর উদ্ধত্ ঘনঘটা। 

 

চার 

দর্লজ চল  দরচডও 

সর্ বিা দগা মা  করলত্ই 

‘দরচড’ ও। 

 

পাচঁ 

জাপানী দগা জাপানী 

ভারত্র্লষ ব আসলত্ চক দশষ 

ধলর দগ  হ্াপঁানী? 

 

ছয় 

জাম বানী দগা জাম বানী 
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ত্য চম চছল  অলজয় র্ীর 

এ কথা আজ আর মাচন! 
 

সাত্ 

দহ্ রাজকলনয 

দত্ামার জলনয 

এ জনারলণ্য 

দনইলকা িাইঁ- 

জানাই ত্াই। 

 

আট 

আচঁধয়ালর দকঁলি কয় স ্দত্ঃ 

‘চাইলন চাইলন আচম জ্ব লত্।’ 
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চনর্ৃচির পূলর্ ব 
িুর্ ব  পৃচথর্ী কালঁি জষ্টট  চর্কালর, 

মৃত্য যহ্ীন ধমনীর জ্ব ন্ত প্র াপ; 

অর্রুদ্ধ দর্ ত্ার উন্মাি ত্চেৎ; 

চনত্য দিলখ চর্ভীচষকা পূর্ ব অচভশাপ। 

 

ভয়াত্ব দশাচণ্ত্-চলক্ষ নালম কাল াছায়া, 

রক্তাক্ত েষ্টটকা আলন মূত্ব চশহ্রণ্– 

চিক্প্রালন্ত দশাকাত্য রা হ্ালস কূ্রর হ্াচস, 

দরাগগ্রস্ত সন্তালনর অি্ভযত্ মরণ্। 

 

িৃষ্টষ্টহ্ীন আকালশর চনষ্িযর সান্ত্বনাঃ 

ধূ-ধূ কলর দচরাপুঝঞ্জ-সচহ্ষু্ণ হৃিয়। 

ক্লাচন্তহ্ারা পচথলকর অরণ্য ক্রন্দনঃ 

চনশীলথ দপ্রলত্র র্ুলক জালগ মৃত্য যভয়।। 
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পরাভর্ 

হ্িাৎ িা ্গুনী হ্াওয়া র্যাচধগ্রস্ত কচ র সন্ধযায়ঃ 

নগলর নগররক্ষী পিাচত্ক পিধ্বচন শুচন; – 

িুরাগত্ স্বলপ্নর কী িুচিবন, – মহ্ামারী,অন্তলর চর্লক্ষাভ – 

অর্সন্ন চর্ ালসর সাংকুচচত্ প্রাণ্। 

র্যঝক্তলত্বর গাত্রিাহ্; রন্ধ্রহ্ীন স্বধম ব চর্কাশ 

অত্ীলত্র ভগ্ননীে এইর্ার সুপুষ্ট সন্ধযায়। 

র্চণ্লকর দচালখ আজ কী িুরন্ত দ াভ ে’দর পলর, – 

ধর্শালখর েলে ত্ারই অস্পষ্ট দচত্না। 

ক্ষচয়ষু্ণ চিলনরা কালঁি অনথ বক প্রসর্ র্যথায়…. 

নশ্বর দপৌলষর চিন চাচরচিলক ধূলত্ বর সমত্াঃ 

জষ্টট  আর্লত্ব শুধু ধনচমচিক প্রালণ্র স্পন্দন। 

গচ ত্ উিযম ত্াই ধর্রালগযর ভান, – 

প্রকাশয চভক্ষার েুচ  কা ক্রলম অত্যন্ত উিার; 

সাংক্রাচমত্ রক্ত-দরাগ পৃচথর্ীর প্রচত্ ধমনীলত্। 

দশাকাচ্ছন্ন আমালির সনাত্ন মন, 

পৃচথর্ীর সম্ভাচর্ত্ অকা  মৃত্য যলত্, 

িুচিবলনর সমেয়, সম্মুলখলত্ অনন্ত প্রহ্র। 

চর্ঝজগীষা? – সঝন্দহ্ান আগামী চিলনরাঃ 

িৃষ্টষ্টপথ অন্ধকার, ( া -সূর্ ব মুঝক্তর প্রত্ীক? 

-আজ ত্লর্ প্রত্ীক্ষায় আমালির অরণ্যর্াসর।) 
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পচরলর্শন 

সান্ধয চভে জলম ওলি দরলস্তারারঁ িু বভ আসলর, 

অথ বনীচত্, ইচত্হ্াস, চসলনমার পচরচ্ছন্ন পলথ – 

খুলঁজ দিলর অনলন্তর চর্ ুপ্ত পর্ বায়। 

গন্ধহ্ীন আনদন্দর অচন্তম চনর্ বাস 

এক কাপ চা-এ আর রষ্টঙন সিায়। 

সম্প্রচত্ নীরর্ হ্ ; চর্চনদ্র র্াসলর 

ধূমপান চল ঃ ত্লর্ ভর্ত্রী ত্াস। 

স্মৃচত্-ভ্রষ্ট উঞ্ছজীর্ী চল  দকান মলত্। 

 

জে-ভরলত্র ি  র্লস আলছ পালকবর দর্ঝঞ্চলত্, 

পচর্ত্র জাহ্নর্ী-ত্ীলর প্রাথী র্ত্ দর্কার রু্র্ক। 

কত্ক্ষণ্? গঞ্জনার র্ে ত্ীব্র জ্বা া- 

চর্র্াগী প্রালণ্র ত্র্ু গৃহ্গত্ টান। 

 

ক্রলম দগালি সন্ধযা নালমঃ অন্তরও চনরা া, 

এই র্ার চিলর চল া, ভাগয সর্ই চমলত্; 

িূলর র্ালজ একটানা দরচডলয়ার গান। 

এখলনা হ্য় চন শূনয, ক্রমাগত্ দর্লে চল  সখ। 

 

ক্ষীণ্ শে দভলস আলস, আগমনী পঝশ্চমা হ্াওয়ায়, 

সুপ্রাচীন গুরুভঝক্ত আলজা আলন উন্মুক্ত  া সা। 

চযপ কলর র্লস থালকা অন্ধকার ঘলর এক দকালণ্ঃ 

রাম আর রার্লণ্র উভলয়রই হ্ালত্ ত্ীক্ষ্ণ কশা।। 
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পূর্ বাভাস 

সন্ধযার আকাশত্ল  পীচেত্ চনঃশ্বালস 

চর্শীণ্ ব পাণ্্ডয র চািঁ ম্লান হ্লয় আলস। 

র্ুভয কু্ষ দপ্রলত্রা হ্ালস শাচণ্ত্ চর্দূ্রলপ, 

প্রাণ্ চায় শত্ােীর চর্ ুপ্ত রলক্তর– 

সুষুপ্ত র্লরা চনত্য কাচঁিলছ কু্ষিায় 

িূত্ ব িার্াচগ্ন আজ জ্বল  চয লপ চয লপ 

প্রমি কস্তুরীমৃগ কু্ষব্ধ দচত্নায় 

চর্পন্ন করুণ্ ডালক দত্াল  আত্বনাি। 

র্যথ ব আজ শেলভিী র্াণ্– 

সহ্র চত্র্ বকশঙৃ্গ কচরলছ চর্র্াি – 

জীর্ন-মৃত্য যর সীমানায়। 

                      াচঞ্ছত্ সম্মান। 

চিলর চায় ভীরু-িৃষ্টষ্ট চিলয়। 

িুর্ ব  চত্চত্ক্ষা আজ িুর্ বাশার দত্লজ 

স্বপ্ন মালে উলিলছ চর্চষলয়। 

িূর পূর্ বাকালশ, 

চর্হ্ব  চর্ষাণ্ উলি দর্লজ 

মরলণ্র চশরায় চশরায়। 

মুমূষ ব চর্র্ণ্ ব র্ত্ রক্তহ্ীন প্রাণ্– 

চর্ফাচরত্ চহ্াংর-দর্িনায়। 

অসাংখয স্পন্দলন চল  মৃত্য য অচভর্ান 

দ ৌলহ্র িুয়ালর পলে কুষ্টট  আঘাত্, 

উিপ্ত মাষ্টটলত্ েলর র্ণ্ বহ্ীন দশাচণ্ত্ প্রপাত্। 

সুলপ্তাঝিত্ চপরাচমড িুঃসহ্ জ্বা ায় 

ধপশাচচক কূ্রর হ্াচস দহ্লস 

চর্স্তীণ্ ব অরণ্য মালে কুিার চা ায়। 

কাল া মৃত্য য চিলর র্ায় এলস।। 
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প্রচত্দ্বন্দ্বী 
গন্ধ এলনলছ ত্ীব্র দনশায়, দিচন  মচির, 

দজায়ার চক এ  রক্ত নিীর? 

নইল  কখলনা চনস্তার দনই র্ন্দীশা ায়। 

সচারাচর চক সামনা সামচন ধূত্ ব পা ায়? 

কাজ দনই আর র্ল্লা  দসন-ই আমল , 

মুঝক্ত দপলয়চছ দধায়ঁালত্ চনচর্ে শযামল , 

দত্ামালত্ আমালত্ চচরচিন চল  দ্বন্দ্ব। 

িাণ্ডা হ্াওয়ায় ত্ীব্র র্াচঁশর ছন্দ। 

মলনলর জাগায় সার্ধান হ্য ঁচশয়ার। 

খুলঁজ চনলত্ হ্লর্ পুরাত্ন হ্াচত্য়ার 

পাণ্্ডয র পৃচথর্ীলত্। 

আচিলঙর দঘার দমরু-র্ঝজবত্ শীলত্ 

চর্ষাক্ত আর চশচথ  আলর্ষ্টলন 

দত্ামালর স্মচরলছ মলন। 

সন্ধান কলর চনত্য চনভৃত্ রালত্ 

প্রচত্দ্বন্দ্বী, -উচ্ছ  মচিরালত্।। 
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প্রথম র্াচষ বকী 
আর্ার চিলর এ  র্াইলশ শ্রার্ণ্। 

আজ র্ষ বলশলষ দহ্ অত্ীত্, 

                      দকান সম্ভাষণ্ 

           জানার্ অ ক্ষয পালন? 

           র্যথাকু্ষব্ধ গালন 

                      েরার্ শ্রার্ণ্ র্চরষণ্! 
 

চিলন চিলন, চত্ল  চত্ল  দর্ দর্িনা 

                      উিাস মধুর 

           হ্লয়লছ চনঃশে প্রালণ্ 

           ভলরলছ চর্পু  টালন, 

                      ত্ালর আজ দির্ দকান সুর? 

 

দত্ামার ধূসর স্মৃচত্, দত্ামার কালর্যর সুরচভলত্ 

দ লগলছ সন্ধযার দছাওঁয়া, প্রাণ্ ভলর চিলত্ 

           দহ্মলন্তর চশচশলরর কণ্া 

           আচম পাচরর্ না। 

 

প্রশান্ত সূর্ বাস্ত পলর চিগলন্তর দর্ রাগ-রঝক্তমা, 

           দ লগলছ প্রালণ্র ‘পলর, 

           সহ্সা স্মৃচত্র েলে 

                      মুচছয়া র্ালর্ কী ত্ার সীমা! 

দত্ামার সন্ধযার ছায়াখাচন 

           দকান পথ হ্লত্ দমালর 

দকান পলথ চনলয় র্ালর্ টাচন’ 

           অমত্বযলর আল াক সন্ধানী 

                      আচম নাচহ্ জাচন। 

একিা শ্রার্ণ্ চিলন গভীর চরলণ্, 

নীরলর্ চনষ্িযর সরচণ্লত্ 

           পািস্পশ ব চিলত্ 



 পূর্ বাভাস 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
4

 

                      চভকু্ষক মরলণ্। 

দপলয়লছ পলথর মলধয চিলয়ছ অক্ষয় 

                      ত্র্ িান, 

           দহ্ চর্রাট প্রাণ্! 

দত্ামার চরণ্ স্পলশ ব দরামাঝঞ্চত্ পৃচথর্ীর ধূচ  

           উষ্টিলছ আকুচ ’, 

আঝজও স্মৃচত্র গলন্ধ র্যচথত্ জনত্া 

কচহ্লছ চনঃশে স্বলর একমাত্র কথা, 

           ‘ত্য চম দহ্থা নাই’। 

চর্স্মলয়র অন্ধকালর মুহ্যমান জ স্থ  ত্াই 

আলিা ত্ন্দ্রা, আলধা জাগরলণ্ 

িচক্ষণ্ হ্াওয়ায় ক্ষলণ্ ক্ষলণ্ 

           দিচ লছ চনঃশ্বাস। 

দক্লিচক্লষ্ট পৃচথর্ীলত্ একী পচরহ্াস। 

ত্য চম চল  দগছ ত্র্ু আঝজও র্চহ্লছ র্ালরামাস 

           উদ্দাম র্াত্াস, 

এখলনা র্সন্ত আলস 

           সকরুণ্ চর্ষণ্ণ চনঃশ্বালস, 

এখলনা শ্রার্ণ্ েলরাের 

           অচর্শ্রান্ত মাত্ায় অন্তর। 

এখলনা কিম্ব র্লন র্লন 

            ালগ দিা া মি সমীরলণ্, 

           এখলনা উিাচস’ 

শরলত্ কালশর দিালট হ্াচস। 

জীর্লন উচ্ছ্বাস, হ্াচস গান 

           এখলনা হ্য় চন অর্সান। 

এখলনা িুষ্টটলছ চাপঁা দহ্না, 

           চকছয ই দত্া ত্য চম দিচখল  না। 

           দত্ামার কচর্র িৃষ্টষ্ট চিলয় 

           দকান চকছয  চিল  না চচচনলয় 
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এখন আত্ঙ্ক দিচখ পৃচথর্ীর অচস্থলত্ মিায়, 

           সভযত্া কাচঁপলছ  িায়; 

স্বালথ বর প্রাচীরত্ল  মানুলষর সমাচধ রচনা, 

           অর্থা চর্লভি সৃষ্টষ্ট, হ্ীন প্রলরাচনা 

           পরস্পর চর্লদ্বষ সাংঘালত্, 

                      চমথযা ছ নালত্ – 

           আঝজকার মানুলষর জয়; 

প্রসন্ন জীর্ন মালে চর্সচপ ব , চর্ভীচষকাময়।। 
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চর্ভীষলণ্র প্রচত্ 

আমরা সর্াই প্রস্তুত্ আজ, ভীরু প াত্ক 

 ুপত্্ অধুনা এলিলশ দত্ামার গুপ্তঘাত্ক, 

হ্াজার জীর্ন চর্কচশত্ এক রক্ত-িুল , 

পলথ-প্রান্তলর নত্যন স্বপ্ন উলিলছ িুল । 

অচভজ্ঞত্ার আগুলন শুদ্ধ অত্ীত্ পাত্ক, 

এখালন সর্াই সাংঘর্দ্ধ, দহ্ নর্জাত্ক। 

 

ক্রমশ এলিলশ গুচ্ছর্দ্ধ রক্ত-কুসুম 

ছোয় শত্্রু-শলর্র গন্ধ, ত্ালত্ ভালঙ ভীত্ ঘুম। 

এখালন কৃষক র্াোয় িস  চমচ ত্ হ্ালত্, 

দত্ামার স্বপ্ন চূণ্ ব করার শপথ িালঁত্ , 

র্চিও চনত্য মূখ ব র্াধার র্যথ ব জ ুুমঃ 

ত্র্ু শত্্রুর চনিলন চ প্ত র্াসনার িুম। 

 

চমচ ত্ ও ক্ষত্ পালয়র রক্ত গলে  া পথ, 

ত্াইলত্া  ক্ষ মুষ্টিলত্ র্যক্ত িৃঢ় অচভমত্। 

কু্ষচিত্ প্রালণ্র অক্ষলর দ খা, “প্রলর্শ চনলষধ, 

এখালন সর্াই ভয ল লছ দ্বন্দ্ব ভয ল লছ চর্লভি।” 

িুচভবক্ষ ও শত্্রুর দশষ হ্লর্ রু্গপৎ, 

দশাচণ্ত্ ধারার উষ্ণ ঐলকয ঘনায় চর্পি।। 
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র্ুি্র্ুি মাত্র 

মৃত্য যলক ভয ল ছ ত্য চম ত্াই, 

দত্ামার অশান্ত মলন চর্প্লর্ চর্রালজ সর্ বিাই। 

প্রচত্চিন সন্ধযালর্ া মৃত্য যলক স্মরণ্ ক’দরা মলন, 

মুহ্লূত্ ব মুহ্লূত্ ব চমথযা জীর্ন ক্ষরলণ্, – 

ত্াচর ত্লর পাত্া চসাংহ্াসন, 

রাঝত্র চিন অসাধয সাধন। 

ত্র্ুও প্রচণ্ড-গচত্ জীর্লনর ধরা, 

চনয়ত্ কাল র কীচত্ব চিলত্লছ পাহ্ারা, 

জলন্মর প্রথম কা  হ্লত্, 

আমরা র্ুি্র্ুি মাত্র জীর্লনর দরালত্। 

এ পৃচথর্ী অত্যন্ত কুশ ী, 

দর্খালন কীচত্বর নামার্ ী, 

আমালির স্থান দনই দসথা – 

আমরা শলক্তর ভক্ত, নচহ্ দত্া চর্লজত্া।। 
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মুহ্তূ্ ব (ক) 

এমন মুহ্তূ্ ব এলসচছ  

একচিন আমার জীর্লন 

দর্ মহ্লূত্ব মলন হ্লয়চছ  

সাথ বক ভযর্লন দর্ঁলচ থাকাঃ 

কাল র আরণ্য পিপাত্ 

ঘলটচছ  আমার গুহ্ায়। 

জরাগ্রস্ত শীলত্র পাত্ারা 

উলে এলসচছ  দকাথা দথলক, 

সর্ চকছয  চমলশ একাকার 

কা -দর্ালশখীর পিাপ বলণ্ 

দসচিন হ্াওয়ায় জলমচছ  

অি্ভযত্ দরামাঞ্চ চিলক চিলক; 

আকালশর দচালখ আশীর্ বাি, 

চয ঝক্ত চছ  আমৃত্য য জীর্লন। 

দস সর্ মুহ্তূ্ বগুল া আলজা 

প্রালণ্র অষ্পষ্ট প্রশাখায় 

দিাটায় সর্ুজ িু , 

উলে আলস কালর্যর দমৌমাচছ। 

অসাংখয মুহ্লূত্ ব গ’দে দত্া া 

স্বপ্ন-িুগ ব মুহ্লূত্ ব চয রমার। 

আজ কক্ষচয যত্ ভাচর্ আচম 

মুহ্তূ্ বলক ভয ল  থাকা র্ৃথা; – 

দর্ মুহ্তূ্ ব অিৃশয প্লার্লন 

দটলন চনলয় র্ায় কান্তলর। 

আজ আচছ নক্ষলত্রর িল , 

কা  জাচন মুহ্লূত্ বর টালন 

দভলস র্ার্ সূলর্ বর সভায়, 

কু্ষব্ধ কাল া েলের জাহ্ালজ।। 
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মুহ্তূ্ ব (খ) 

মুহ্তূ্ বলক ভয ল  থাকা র্ৃথা 

দর্ মুহ্র্ূত্ 

দত্ামার আমার আর অনয সকল র 

মৃত্য যর সূচনা, 

দর্ মুহ্তূ্ ব এলন চি  আমার কচর্ত্া 

আর দত্ামার আগ্রহ্। 

এ মুহ্লূত্ ব সূলর্ বািয়, 

এ মুহ্লূত্ ব নক্ষলত্রর সভা, 

আর এক মুহ্লূত্ ব দিচখ কাল া েলে 

সুস্পষ্ট সাংলকত্। 

অলনক মুহ্তূ্ ব চমল  পৃচথর্ীর 

র্াো  িস , 

মুহ্লূত্ ব মুহ্লূত্ ব ত্ারপর 

দস িসল  ঘনাল া উলচ্ছি। 

 

এমন মুহ্তূ্ ব এ  আমার জীর্লন, 

দর্ মুহ্তূ্ ব চচরচিন মলন রাখা র্ায় – 

অথচ আশ্চর্ ব কথা 

নত্যন মুহ্তূ্ ব আর এক 

দস মুহ্লূত্ ব ছোল া চর্ষাি। 

অলনক মুহ্তূ্ ব দগলছ অলনক জীর্ন, 

দর্ সর্ মুহ্তূ্ ব চমল  

আমার কালর্যর শূনয হ্ালত্ 

ভলর চিত্ অক্ষয় সিি। 

চকন্তু আজ উষ্ণ-চদ্বপ্রহ্লর 

আমার মুহ্তূ্ ব কালট কার্যরচনার 

িুঃসহ্ দচষ্টায়। 

হ্য়লত্া এ মুহ্লূত্ বই অনয দকালনা কচর্ 

কালর্যর অজর দপ্ররণ্ায় 
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উচ্ছ্বচসত্, অথচ র্াধার 

উদ্ধত্ প্রাচীর মুলখামুচখ। 

অত্এর্ মুহ্তূ্ বলক মলন রাখা ভা  

দর্ মুহ্তূ্ ব র্ৃথা ক্ষয় হ্য়। 

দগাপন মুহ্তূ্ ব আজ এক 

চনম্পিদ্র আকালশ 

অচর্রাম পূর্ বাচ  খুলঁজ 

ক্লান্ত হ্  অস্িুট জীর্লন, 

চনঃসঙ্গ স্বলপ্নর আসা-র্াওয়া 

ধূচ সাৎ – ত্াই আজ দিচখ, 

প্রলত্যক মুহ্তূ্ ব অনাগত্ 

মুহ্লূত্ বর রঝক্তম কলপাল  

ত্য ল  ধলর স ি প্রাথ বনা।। 
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মৃত্ পচৃথর্ী 
পৃচথর্ী চক আজ দশলষ চনঃস্র্ 

কু্ষধাত্য র কালঁি সারা চর্শ্ব, 

চাচরচিলক েলর পো রক্ত, 

জীর্ন আজলক উত্যক্ত। 

আজলকর চিন নয় কালর্যর 

পচরণ্াম আর সম্ভালর্যর 

ভয় চনলয় চিন কালট চনত্য, 

জীর্লন দগাপন-িুর্ৃ বি। 

ত্াইলত্া জীর্ন আজ চরক্ত, 

অ স হৃিয় দস্বিচসক্ত; 

আজলক প্রাচীর গো চভন্ন 

পৃচথর্ী ছোলর্ ক্ষত্চচহ্ন। 

অলগাচলর নালম চহ্ম-ধশত্য, 

দকাথায় পা ালর্ মরু ধিত্য? 

জীর্ন র্চিও উৎচক্ষপ্ত, 

ত্র্ু দত্া হৃিয় উদ্দীপ্ত, 

দর্াধহ্য় আগামী দকালনা র্নযায়, 

দভলস র্ালর্ অনশন, অনযায়।। 

  



 পূর্ বাভাস 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
2

 

সহ্সা 
আমার দগাপন সূর্ ব হ্  অস্তগামী 

এপালর মম বরধ্বচন শুচন, 

চনস্পন্দ শলর্র রাজয হ্লত্ 

ক্লান্ত দচালখ ত্াকা  শকুচন। 

 

দগািূচ  আকাশ র্’দ  চি  

দত্ামার মরণ্ অচত্ কালছ, 

দত্ামার চর্শা  পৃচথর্ীলত্ 

এখলনা র্সন্ত দর্ঁলচ আলছ। 

 

অিূলর চনচর্ে োউর্লন 

দর্ কাল া চঘলরলছ নীরর্ত্া, 

দচাখ ত্ারই িীঘ বাচয়ত্ পলথ 

অস্পষ্ট ভাষায় কয় কথা। 

 

আমার চিনান্ত নালম ধীলর 

আচম দত্া সুিূর পরাহ্ত্, 

অশিশাখায় কাল া পাচখ 

িুঝশ্চন্তা ছোয় অচর্রত্। 

 

সন্ধযালর্ া, আজ সন্ধযালর্ া 

চনষ্িযর ত্চমরা ঘনা  কী! 

মরণ্ পশ্চালত্ র্ুঝে চছ  

সহ্সা উিার দচাখালচাচখ।। 
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সুত্রাাং 

এত্ চিন চছ  র্াধঁা সেক, 

আজ দচালখ দিচখ শুধু নরক! 

           এত্ আঘাত্ চক সইলর্, 

                     র্চি না র্াচঁচ ধিলর্? 

                                 চাচর পালশ দ লগ দগলছ মেক! 
 

র্হ্য চিনকার উপাজবন, 

আজ চিলত্ হ্লর্ চর্সজবন। 

            চনষ্ফ  র্চি পন্থা; 

                       সুত্রাাং দছঁো কন্থা 

                                 মলন হ্য় দশ্রয় র্জবন।। 
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স্বত্ঃচসি্ধ 

মৃত্য যর মৃচিকা ‘পলর চভচি প্রচত্কূ  – 

দসখালন চনয়ত্ রাঝত্র ঘনায় চর্পু ; 

সহ্সা ধচলত্রর হ্াওয়া ছোয় চর্িায়ঃ 

ঝস্তচমত্ সূলর্ বর দচালখ অন্ধকার ছায়। 

চর্রহ্-র্নযার দর্লগ প্রভালত্র দমঘ 

রাঝত্রর সীমায় এলস জানায় আলর্গ, 

ধূসর প্রপঞ্চ-চর্শ্ব উন্মুক্ত আকালশ 

অলনক চর্পন্ন স্মৃচত্ র্লয় চনলয় আলস। 

ত্র্ু দত্া প্রালণ্র মলম ব প্রচ্ছন্ন ঝজজ্ঞাসা 

অজর িুল র রালজয র্ালঁধ  ঘ ুর্াসা; 

রাঝত্রর চর্র্ণ্ ব স্মৃচত্ প্রভালত্র র্ুলক 

ছোয় মচ ন হ্াচস চনরথ ব-দকৌত্য লক।। 
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স্বপ্নপথ 

আজ রালত্র দভলঙ দগ  ঘুম, 

চাচরচিক চনস্তব্ধ চনঃেুম, 

ত্ন্দ্রালঘালর দিচখ াম দচলয় 

অচর্রাম স্বপ্নপথ দর্লয় 

চচ য়ালছ িুরাশার দরাত্, 

র্ুলক ত্ার র্হ্য  ভগ্ন দপাত্। 

চর্ি  জীর্ন র্াহ্ালির, 

ত্ারাই টাচনলছ ত্ার দজর; 

অচর্শ্রান্ত পৃচথর্ীর পলথ, 

জল  স্থল  আকালশ পর্ বলত্। 

একচিন পলথ দর্লত্ দর্লত্ 

উষ্ণ র্ক্ষ উলিচছ  দমলত্ 

র্াহ্ালির, ত্ারাই সাংঘালত্ 

মৃত্য যমুখী, র্যথ ব রক্তপালত্।। 
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স্মারক 

আজ রালত্ র্চি শ্রার্লণ্র দমঘ হ্িাৎ চিচরয়া র্ায় 

ত্র্ুও পচেলর্ মলন, 

চঞ্চ  হ্াওয়া র্চি দিলর হৃিলয়র আচঙ্গনায় 

রজনীগন্ধা র্লন, 

ত্র্ুও পচেলর্ মলন। 

র্ াকার পাখা আজও র্চি উলে সুিূর চিগঞ্চল  

র্নযার মহ্ালর্লগ, 

ত্র্ুও আমার স্তব্ধ র্ুলকর ক্রন্দন র্ালর্ দমল  

মুঝক্তর দঢউ দ লগ, 

মুঝক্তর মহ্ালর্লগ। 

র্াসরঘলরর প্রভালত্র মলত্া স্বপ্ন চম ায় র্চি 

চর্চনদ্র ক রলর্ 

ত্র্ুও পলথর দশষ সীমাটয কু চচরকা  চনরর্চধ 

পার হ্লয় দর্লত্ হ্লর্, 

চর্চনদ্র ক রলর্। 

মচিরাপাত্র শুষ্ক র্খন উৎসর্হ্ীন রালত্ 

চর্ষণ্ণ অর্সালি 

র্ুঝে র্া ত্খন সুচপ্তর তৃ্ষা কু্ষব্ধ নয়নপালত্ 

অচস্থর হ্লয় কালঁি, 

চর্ষণ্ণ অর্সালি। 

চনজবন পলথ হ্িাৎ হ্াওয়ার আসক্তহ্ীন মায়া 

ধূচ লর উোয় িূলর, 

আমার চর্র্াগী মদনর দকালণ্লত্ চকলসর দগাপন ছায়া 

চনঃশ্বাস দিল  সুলর; 

ধূচ লর উোয় িূলর। 

কাহ্ার চচকত্-চাহ্চন-অধীর চপছলনর পালন দচলয় 

কাচঁিয়া কাটায় রাচত্, 

আল য়ার র্ুলক দজযাৎস্নার ছচর্ সহ্সা দিচখলত্ দপলয় 
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জ্বাল  নাই ত্ার র্াচত্, 

কাচঁিয়া কাটায় রাচত্। 

চর্রচহ্ণ্ী ত্ারা আধঁালরর র্ুলক সূলর্ বলর কভয  হ্ায় 

দিলখচনলকা দকালনা ক্ষলণ্। 

আজ রালত্ র্চি শ্রার্লণ্র দমঘ হ্িাৎ চিচরয়া র্ায় 

হ্য়লত্া পচেলর্ মলন, 

রজনীগন্ধা র্লন।। 
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হ্চিশ 

আচম ধসচনক, হ্াষঁ্টট রু্গ দথলক রু্গান্তলর 

প্রভাত্ী আল ায়, অলনক ক্লান্ত চিলনর পলর, 

          অজ্ঞাত্ এক প্রালণ্র েলে। 

 

র্হ্য  শত্ােী িলর  াচঞ্ছত্, পাই চন ছাো 

র্হ্য  চর্লদ্রাহ্ চিলয়লছ মলনর প্রান্ত নাো 

          ত্র্ু হ্ত্র্াক চিই চন সাো। 

 

আচম ধসচনক, িাসত্ব কালঁি রু্লদ্ধ দর্লত্ 

দিলখচছ প্রালণ্র উচ্ছ্বাস িূলর ধালনর দক্ষলত্ 

          ত্র্ু দকন দর্ন উষ্টি চন দমলত্। 

 

কত্ সান্ত্বনা খুলঁজচছ আকালশ গভীর নীল  

শুধু শূনযত্া এলনলছ চর্ষাি এই চনচখল  

          মূঢ় আত্ঙ্ক জন-চমচছল । 

 

ক্ষত্চর্ক্ষত্ চল চছ হ্াজার, ত্র্ুও একা 

সামলন চর্রাট শত্্রু পাহ্াে আকাশ দিকা 

          দকান সূলর্ বর পাই চন দিখা। 

 

অলনক রক্ত চিলয়চছ চর্মূঢ় চর্না কারলণ্ 

চর্লরাধী স্বাথ ব কলরচছ পুষ্ট অর্থা রলণ্; 

          সচঙ্গচর্হ্ীন প্রাণ্ধারলণ্। 

 

ভীরু ধসচনক কলরচছ িচ ত্ কত্ চর্লক্ষাভ 

ইন্ধন দচলয় র্খচন জ্বল লছ কুলর্রীর দ াভ 

          চিলয়চছ ত্খচন জন-খাণ্ডর্! 
 

একিা রু্দ্ধ শুরু হ্  সারা চর্শ্ব জলুে, 

জগলত্র র্ত্  ুণ্ঠনকারী আর মজলুর, 

          চঞ্চ  চিন দঘাোর খুলর। 
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উষ্টি উদ্ধত্ প্রালণ্র চশখলর, চাচরচিলক চাই 

এ  আহ্বান জন-পলুঞ্জর শুচন দরাশনাই 

          দিচখ ক্রমাগত্ কালছ উৎরাই। 

 

হ্াত্ছাচন চিলয় দগ  শলসযর উন্নত্ শীষ, 

          জনর্াত্রায় নত্যন হ্চিশ – 

সহ্সা প্রলণ্র সর্ুলজ দসানার িৃঢ় উষ্ণীষ।। 
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দহ্ পচৃথর্ী 
দহ্ পৃচথর্ী, আঝজলক চর্িায় 

এ িুভবাগা চায়, 

র্চি কভয  শুধু ভয  ক’দর 

মলন রালখা দমালর, 

চর্ ুপ্ত সাথ বক মলন হ্লর্ 

িুভবাগার! 

            চর্স্মৃত্ ধশশলর্ 

দর্ আিঁার চছ  চাচরচভলত্ 

ত্ালর চক চনভৃলত্ 

আর্ার আপন ক’দর পার্, 

র্যথ বত্ার চচহ্ন এলঁক র্ার্, 

স্মৃচত্র মম বলর? 

প্রভাত্পাচখর ক স্বলর 

দর্  লগ্ন কলরচছ অচভর্ান, 

আজ ত্ার চত্ক্ত অর্সান। 

ত্র্ু দত্া পলথর পালশ পালশ 

প্রচত্ ঘালস ঘালস। 

দ লগলছ চর্স্ময়! 

দসই দমার জয়।। 

 


