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সূচিপত্র  

অন্তর-নযাশনাল সঙ্গীত 

জারগা–  

জারগা অনশন-র্ন্দী, ওঠ হর র্ত 

      জগরতর লাণিত  াগযহত! 

   র্ত অতযািারর আণজ র্জ্র হাণন’  

   হাাঁরক ণনপীণিত-জন-মন-মণেত র্ািী, 

   নর্ জনম লণ ’ অণ নর্ ধরিী 

    ওরর ওই আগত।। 
 

   আণদ শৃঙ্খলা সনাতন শাস্ত্র-আিার 

   মূল সর্বনারশর, এরর  াণির্ এর্ার! 

    হ ণদ’ দদতয-কারা! 

    আয় সর্বহারা! 

   হকহ রণহরর্ না আর পর- পদ-আনত।।  

 

   হকারাস্ :   

     নর্ ণ ণি ’পরর 

   নর্ নর্ীন জগৎ হরর্ উণিত হর! 

   হশান্  অতযািারী! হশান্ হর সঞ্চয়ী! 

    ণিনু সর্বহারা, হর্’ সর্বজয়ী।। 

   ওরর সর্বরশরের এই সাংগ্রাম-মাঝ, 

   ণনজ ণনজ অণধকার জুরি দাাঁিা সরর্ আজ! 

   এই  ‘অন্তর-নযাশনাল-সাংহণত’ হর 

   হরর্ ণনণিল-মানর্-জাণত সমুদ্ধত।। 
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সূচিপত্র  

অণিনীকুমার 

 

আজ র্রর্ প্র ারতর নর্ র্াত্রীদল 

হেরক হগল রাণত্ররশরে, ‘িল আরগ িল’ ,  –  

‘িল আরগ িল’ গারহ ঘুম-জাগা পাণি, 

কুয়াশা-মশাণর হঠরল জারগ রি-আাঁণি 

নর্ারুি নর্ আশা। আণজ এই সারে, 

এই নর্ জাগরি-আনা নর্ প্রারত 

হতামারর স্মণরনু র্ীর প্রাতৈঃস্মরিীয় ! 

স্বগব হরত এ স্মরি-প্রীণত অঘবয ণনরয়া ! 

ণনরয়া ণনরয়া সপ্তরকাণি র্ািাণলর তর্ 

অশ্রু-জরল স্মৃণত-পূজা অঘ বয অণ নর্! 

 

আজও তারা ক্রীতদাস, আজও র্দ্ধ-কর 

শৃঙ্খল-র্ন্ধরন হদর্ ! আজও পরস্পর 

করর তারা হানাহাণন, ঈেবা-অরস্ত্র রু্ণঝ 

ণিিায় মরনর কাণল-ণনররস্ত্রর পুাঁণজ! 

মন্দ াে গাঢ় মণস ণদর্য অস্ত্র তার! 

‘দুই-সপ্ত হকাণি ধৃত ির তরর্ার’  

হস শুধু হকতাণর্ কো, আজও হস স্বপন! 

সপ্তরকাণি ণতি ণজহ্বা ণর্ে-রসায়ন 

উদ ্গাণররি র্রঙ্গ ণনণত, দগ্ধ হল  ূণম! 

র্রঙ্গ আজ পুষ্প নাই, ণর্ে লরহা তুণম! 

হক কণররর্ নমস্কার! হায় রু্িকর 

মুি নাণহ হল আজও! র্ন্ধন-জজবর 

এ কর পারর না হদর্ িুাঁইরত ললাি! 
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সূচিপত্র  

হক কণররর্ নমস্কার? 

হক কণররর্ পাঠ 

হতামার র্ন্দনা-গান? রসনা অসাি! 

কো আরি র্ািী নাই িরন্দ নারি হাি! 

 

 াো আরি আশা নাই, নাই তারহ প্রাি, 

হক কণররর্ এই জাণতরর নর্মন্ত্র দান! 

অমৃরতর পুত্র কণর্ অরের কািাল, 

কণর্ আর ঋণে নয়, প্রারির অকাল 

কণরয়ারি হহয় তারর! হলিনী ও কাণল 

র্ত না সৃণজরি কার্য তরতাণধক গাণল! 

করে র্ার  াো আরি অন্তরর সাহস, 

ণসাংরহর ণর্র্রর আজ পরি হস অর্শ! 

গদবান কণরয়া উাঁিু হর্ পারর গাণহরত 

নর্ জীর্রনর গান, র্ন্ধন-রণশরত 

হিরপ আরি িুাঁণি তার! জুলুম-ণজণির 

মাাংস হকরি র্রস আরি, হারি িায় ণিি 

আতব প্রণতধ্বণন তার! হকাো প্রণতকার! 

র্ারা আরি—তারা ণকিু না করর নািার! 

 

হনহাণরর্ হতামারর হর্ ণশর উাঁিু কণর, 

তাও নাণহ পাণর, হদর্! আইরনর িণি 

মারর এরস গুপ্ত হিিী। র্াইরর্ হকাোয়! 

আমার িরি নরহ মম র্রশ, হায়। 

এক ঘর িাণি আর ঘরর হর্রত নাণর, 

মদবজাণত হরয় আরি পদবা-রঘরা নারী! 
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সূচিপত্র  

এ লািনা, এ পীিন, এ আত্মকলহ, 

আত্মসুিপরায়ি পরারৃ্ণি হমাহ–  

তর্ র্রর দূর হহাক! এ জাণতর পরর 

হহ হর্াগী, হতামার হর্ন আশীর্বাদ ঝরর ! 

হর্-আত্মরিতনা-র্রল হর্ আত্মণর্িারস 

হর্-আত্মশ্রদ্ধার হজারর জীর্ন উচ্ছ্বারস 

উচ্ছ্বণসত হরয় উরঠ মরা জাণত র্াাঁরি, 

হর্াগী, তর্ কারি জাণত হসই শণি র্ারি! 

 

স্বরগব নরহ, আমারদর অণত কািাকাণি  

আি তুণম হহ তাপস, তাই হমারা র্াণি 

তর্ র্র, শণি তর্! হজরনণিরল তুণম 

স্বগবাদণপ গরীয়সী এই র্ঙ্গ ূণম! 

ণদরল ধমব, ণদরল কমব, ণদরল ধযান জ্ঞান, 

তরু্ সাধ ণমণিল না, ণদরল র্ণলদান  

আত্মারর জনণন-পরদ, হাাঁণকরল, “মাভ ৈঃ! 

 য় নাই, নর্ ণদনমণি ওরঠ ওই! 

ওরর জি, ওঠ হতারা!” জাণগল না হকউ, 

হতামারর লইয়া হগল পারাপারী হেউ। 

 

অরগ্র তুণম হজরগণিরল অগ্রজ শণহদ, 

তুণম ঋণে, শু  প্রারত িুরিণিল ণনদ, 

তর্ পরে র্াত্রী র্ারা রাণত্র-ণদর্া ধণর 

ঘুমাল গ ীর ঘুম, আজ তারা মণর 

হর্লারশরে জাণগয়ারি! সম্মুরি সর্ার 

অনন্ত তণমস্রারঘার দুগবম কান্তার! 
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সূচিপত্র  

পশ্চারত ‘অতীত’ িারন জি ণহমালয়, 

সাংশরয়র ‘র্তবমান’ অরগ্র নাণহ হয়, 

হতামা-হারা হদরি তারা অন্ধ ‘ ণর্েযৎ’ ,  

র্াত্রী  ীরু, রাণত্র গুরু, হক হদিারর্ পে! 

 

হহ হপ্রণমক, তর্ হপ্রম র্ণরোয় হদরশ 

এল েল র্ীর ূণম র্ণরশাল হ রস। 

হসই েল হসই জল ণর্েম তৃোয় 

র্াণিরি ঊের র্ঙ্গ তর্ কারি হায়! 

পীণিত এ র্ঙ্গ তর্ কারি হায়! 

পীণিত এ র্ঙ্গ পে িাণহরি হতামার, 

অসুর ণনধরন করর্ আণসরর্ আর্ার! 

 

হুগণল, 

মাঘ, ১৩৩২ 
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সূচিপত্র  

আশীর্বাদ 

 

কলযািীয়া শামসুন নাহার িাতুন 

জয়রু্িাসু 

 

শত ণনরেরধর ণসনু্ধর মারঝ অন্তরারলর অন্তরীপ 

তারই রু্রক নারী র্রস আরি জ্বাণল ণর্পদ-র্াণতর ণসনু্ধ-দীপ।  

শািত হসই দীপাণিতার দীপ হরত আাঁণি-দীপ  ণর 

আণসয়াি তুণম অরুণিমা-আরলা প্র াণত তারার ণিপ পণর। 

আপনার তুণম জান পণরিয় – তুণম কলযািী তুণম নারী –  

আণনয়াি তাই  ণর হহম-ঝাণর মরু-রু্রক জমজম-র্াণর। 

অন্তণরকার আাঁধার ণিণরয়া প্রকাণশরল তর্ সতয-রূপ –  

তুণম আি, আরি হতামারও হদর্ার, তর্ হগহ নরহ অন্ধ-কূপ। 

তুণম আরলারকর – তুণম সরতযর – ধরার ধুলায় তাজমহল, –  

হরৌদ্র-তপ্ত আকারশর হিারি পরারল ণিগ্ধ নীল কাজল! 

আপনারর তুণম ণিণনয়াি র্রর্, শুণধয়াি ঋি, িুরিরি ঘুম,  

অন্ধকাররর কুাঁণিরত ফুরিি আরলারকর শতদল-কুসুম। 

র্দ্ধ কারার প্রকারর তুরলি র্ণন্দনীরদর জয়-ণনশান –  

অর্ররাধ হরাধ কণরয়ারি হদহ, পাররণন রুণধরত করে গান।  

লরহা হিহাণশস – হতামার ‘পুিযময়ী’র ‘শাম ্স’ পুিযারলাক 

শািত হহাক! সুন্দর হহাক! প্রণত ঘরর ণির-দীপ্ত হরাক। 

 

হুগণল, 

১৯ মাঘ, ১৩৩১  
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সূচিপত্র  

ইনু্দ-প্রয়াি 

 

(কণর্ শরণদন্দু রারয়র অকালমৃতুয উপলরযয) 

 

র্াাঁণশর হদর্তা! লণ য়াি তুণম হাণসর অমর-রলাক, 

হহো মর-রলারক দুৈঃিী মানর্ কণররতণি হমারা হশাক! 

অমৃত-পাোরর েুর্ ণদরল তুণম যীররাদ-শয়ন লণ , 

অনৃরতর ণশশু হমারা হকাঁরদ র্ণল, মণরয়াি তুণম কণর্! 

হাণসর ঝঞ্ঝা লুিারয় পরিরি ণনদারঘর হাহাকারর, 

হমারা হকাঁরদ র্ণল, কণর্ হিায়া হগরি অস্ত-রিয়ার পারর! 

 

আগুন-ণশিায় ণমরশরি হতামার ফাগুন-জাগারনা হাণস, 

ণিতার আগুরন পুরি হগি হ রর্ হমারা আাঁণি-জরল  াণস। 

অনৃত হতামার র্াহা ণকিু কণর্ তাই হরয় হগরি িাই,  

অমৃত হতামার অণর্নাশী র্াহা আগুরন তা পুরি নাই।  

ণির-অতৃপ্ত তরু্ কাাঁণদ হমারা,  রর না তাহারত রু্ক, 

আজ তর্ র্ািী আন্-মুরি শুণন, তুণম নাই, তুণম মূক। 

 

অণত-রলা ী হমারা পাই না তৃণপ্ত সুরণ রত শুধু  াই, 

সুরণ র সারে রূপ-যুধাতুর ফুরলরও পরশ িাই। 

আমরা অনৃত তাই হতা অমৃরত  রর ওরঠ নারকা প্রাি, 

হিারি জল আরস হদণিয়া তযাগীর আপনা-ণর্লারনা দান। 

তরুরির রু্রক হহ ণির-অরুি িিারয়ি র্ত লাণল, 

হসই লাণল আজ লারল লাল হরয় কাাঁরদ, িাণল সর্ িাণল! 

 

কাাঁদারয় ণগয়াি, নর্রূপ ধরর হয়রতা আণসরর্ ণফরর, 

আণসয়া আর্ার আধ-গাওয়া গান গারর্ গঙ্গারই তীরর, 
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হয়রতা হতামায় ণিণনর্ না, কণর্, ণিণনর্ হতামার র্াাঁণশ, 

ণিণনর্ হতামার ওই সুর আর িল-িঞ্চল হাণস। 

প্রারির আলাপ আধ-রিনারিণন দূরর হেরক শুধু সুরর, 

এর্ার হহ কণর্, কণরর্ পূিব ওই ণির-কণর্-পরুর।… 

 

 ারলাই কররি ণেণিয়া ণগয়াি ণনতয এ কারাগার, 

সতয হর্িারন র্ায় নারকা র্লা, গৃহ নয় হস হতামার।  

ণগয়াি হর্িারন শাসরন হসিারন নরহ ণনরুদ্ধ র্ািী,  

 রির তরর রাণিরয়া হসিারন আরধক আসনিাণন। 

র্ন্দী হর্িারন শুণনরর্ হতামার মুির্দ্ধ সুর, –  

গঙ্গার কূরল িাই আর  াণর্ হকাো হসই েসুর- পুর! 

 

গণির হর্ণি কাণিয়া ণনয়াি অনন্তরূপ িাণন, 

কারও রু্রক আি মূণতব ধণরয়া, কারও রু্রক আি র্ািী। 

হস ণক মণরর্ার?  াণি অণনরতয ণনতয ণনয়াি র্ণর, 

যমা কররা কণর্, তরু্ হলা ী হমারা হশাক কণর, হকাঁরদ মণর।  

না-রদিা হ লায় িণিয়া হয়রতা আণজও সন্ধযারর্লা  

গঙ্গার কুরল আণসয়া হাণসি হদরি আমারদর হিলা! 

 

হউক ণমেযা মায়ার হিলা এ তরু্ও কণরর্ হশাক, 

‘শাণন্ত হউক’ র্ণল রু্রগ রু্রগ র্যোয় মুণির্ হিাি! 

আণসরর্ আর্ারও ণনদাঘ-রশরের ণর্দারয়র হাহাকার, 

শািরনর ধারা আণনরর্ স্মররি র্যাো-অণ রেক তার। 

হাণস ণনষ্ঠুর রু্রগ রু্রগ হমারা ণিগ্ধ অশ্রু ণদয়া, 

হাণসর কণর্রর োণকর্ গ ীরর হশাক-ক্রন্দন ণনয়া। 

 

র্হরমপুর হজল, 
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জাগর-তূর্ব * 

 

ওরর ও শ্রণমক, সর্ মণহমার উির-অণধকারী! 

অণলণিত র্ত গল্প-কাণহণন হতারা হর্ নায়ক তারই॥ 

   

    শণিময়ী হস এক জনণনর 

    হিহ-সতু সর্ হতারা হর্ হর র্ীর, 

পরস্পররর আশা হর্ হর হতারা, মার সন্তাপ-হারী॥ 

   

    ণনরদ্রাণিত হকশরীর মরতা 

    ওঠ ঘুম িাণি নর্ জাগ্রত! 

আয় হর অরজয় আয় অগণিত দরল দরল মরুিারী॥ 

   

    ঘুমরঘারর ওরর র্ত শৃঙ্খল 

    হদহ মন হর্াঁরধ করররি ণর্কল, 

হঝরি হফল সর্, সমীরর হর্মন ঝরায় ণশণশর র্াণর।  

উহারা কজন? হতারা অগিন সকল শণি-ধারী॥ 
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ণদল-দরণদ 

 

(কণর্ সরতযন্দ্রনাে দরির ‘িাাঁিার পাণি’ শীেবক করুি কণর্তাণি পণিয়া) 

 

হক  াই তুণম সজল গলায় 

       গাইরল গজল আপরশারশর? 

ফাগুন-র্রনর ণনর্ল আগুন, 

       লাগল হসো িাপ হপারের। 
 

দরদ-র জা কাো-কাতর 

       ণিে হতামার স্বর শুরন 

ইরান মুলুক ণর্রান হল 

       এমন র্াহার-মরশুরম। 
 

ণসস্তারনর ওই গুল-র্াণগিা 

       গুণলস্তান আর হর্াস্তারন 

হসাস্ত হরয় দণিন হাওয়া 

       কাাঁদল হস আপরশাশ-তারন। 
 

এ হকান ণর্গর -পস্তাণন সুর? 

       মস্তাণন সর্ ফুল-র্ালা 

ঝুরল, তারদর নাজুক রু্রক 

       র্াজল র্যোর শূল-জ্বালা। 
 

আর্িা মরন পিরি, হর্ ণদন  

       ণশরাজ -র্ারগর গুল  ুণল 

শযামল হমরয়র হসাহাগ-শযামার 
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       শযাম হরল  াই রু্লরু্ণল, –  

 

কারলা হমরয়র কাজল হিারির 

       পাগল িাওয়ার ইণঙ্গরত 

মস্ত্ হরয় কাাঁকন িুণির 

       ণকণিণি ণরন ণঝন গীরত। 
 

নািরল হদদার দাদরা তারল, 

       কারফারত, সরফদবারত, –  

হাঠাৎ হতামার কাাঁপল গলা 

       ‘িাাঁিার পাণি’ ‘গর্বারত’ ।  

 

দিতাণলরত দর্কাণল সুর 

       গাইরল, “ণনরজর নই মাণলক, 

আফ রস মণর আপরশারশ আহ্, 

       আপ-রস র্ন্দী দর্তাণলক। 
 

কাাঁদায় সদাই হঘরা-রিারপর 

       আাঁধার ধাাঁধায়, তায় একা, 

র্যোর োণল একলা সাজাই, 

       সাণের আমার নাই হদিা। 
 

অসাি জীর্ন, ঝাপসা দুরিাি  

       িাাঁিার জীর্ন একিানা।”  

অশ্রু আরস, আর হকন  াই, 

       র্যোর ঘারয় ঘা হানা? 
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িুর্ জাণন  াই, র্যেব জীর্ন 

       েুর্ায় র্ারা সাংগীরতই, 

মরম-র্যো রু্ঝরত তারদর 

       ণদল-দরণদ সঙ্গী হনই। 
 

জানরত হক িায় গারনর পাণি  

       ণর্পুল র্যোর রু্ক  রাি, 

সর্ার র্িন নওরাণত, হায়, 

       হমারদর তিন দুৈঃি-রাত! 
 

ওরদর সাণে, হমারদর রাণত 

       শয়ন আরন নয়ন-জল;  

গান হগরয়  াই ঘামরল কপাল 

       মুিরত হস ঘাম নাই অঞ্চল। 
 

তাই  াণর্ আজ হকান দররদ 

       ণপেরি হতামার কলরজ- তল? 

কার অ ার্ আজ র্াজরি রু্রক, 

       কলরজ িুাঁরয় গলরি জল! 
 

কাতর হরয় পাের-রু্রক 

       র্য় র্রর্ যীর-সুরধুনী, 

হহাক তা সুধা, িুর্ জাণন  াই, 

       হস সুধা  রপুর-িুনই। 
 

আজ হর্ হতামার আাঁকা-আাঁশু 

       কে ণিাঁরি উিরল র্ায় –  
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কতই র্যোয়,  ার্রত হর্ তা 

       জান ওরঠ  াই কিরল হায়! 
 

র্সন্ত হতা কতই এল, 

       হগল িাাঁিার পাশ ণদরয়, 

এল অরনক আশ ণনরয়, হশে 

       হগল দীঘল-িাস ণনরয়। 
 

অরনক শারার্ িারার্ হল, 

       অরনক সাণকর  ািল রু্ক! 

আজ এল হকান দীপাণিতা? 

       কার শররম রািল মুি? 
 

হকান দরণদ ণফরল? হপরল 

       হকান হারা-রু্ক আণলঙ্গন? 

আজ হর্ হতামার ণহয়ার ররি 

       উঠল হররি োণলম- র্ন!  

 

ণর্গর-রিাঁিা ণদগর হতামার 

       আজ ণক এল ঘর ণফরর? 

তাই ণক এমন কাশ ফুরিরি 

       হতামার র্যোর ির ণফরর? 
 

নীরির পাণি ম্লান হিারি িায়, 

       শুনরি হতামার ণিে সুর; 

হর্লা-রশরের তান ধরররি 

       র্িন হতামার ণদন দুপুর! 
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মুি আণম পণেক-পাণি 

       আনন্দ-গান গাই পরের, 

কাো-হাণসর র্ণি-ঘারতর 

       র্রয আমার ণিি হের ; 
 

র্ীি িািা হমার একলা পরের 

       প্রারির হদাসর অণধক নাই, 

কাো শুরন হাণস আণম, 

       আঘাত আমার পণেক- াই। 
 

হর্দনা-র্যো ণনতয সাণে, –  

       তরু্  াই ওই ণসি সুর, 

দুরিাি পুরর অশ্রু আরন  

       উদাস করর ণিি-পুর! 
 

ঝাপসা হতামার দুরিাি শুরন  

       সুরাি হল কলরজরত, 

নীল পাোররর সাাঁতার পাণন  

       লাি হিারি  াই গলরি হর্! 
 

র্াদশা-কণর্! সালাম জানায় 

        ি হতামার অ-কণর্, 

কইরত ণগরয় অশ্রুরত হমার 

       কো েুরর্ র্ায় সর্ই! 
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দ্বীপান্তররর র্ণন্দনী 

   আরস নাই ণফরর  ারত- ারতী 

     মা’র কতণদন দ্বীপান্তর? 

   পুিয হর্দীর শূরনয ধ্বণনল 

     ক্রন্দন-‘হদি শত র্ির।’ ….  

   সপ্ত ণসনু্ধ হতর নদী পার    

     দ্বীপান্তররর আন্দামান, 

   রূরপর কমল রূপার কাণঠর 

     কণঠন স্পরশব হর্িারন ম্লান, 

   শতদল হর্ো শতধা ণ ে 

     শস্ত্র-পাণির অস্ত্র-ঘাস, 

   র্স্ত্রী হর্িারন সাস্ত্রী র্সারয় 

     র্ীনার তন্ত্রী কাণিরি হায়, 

   হসিারন হ’হত ণক হর্তার-রসতার 

     এরসরি মুি-র্ন্ধ সুরা? 

   মুি ণক আজ র্ণন্দনী র্ািী?  

     ধ্বাংস হ’ল ণক র্য-পুর? 

   র্যপুরীর হরৌপয-পরি 

     ফুণিল ণক তরর্ রূপ-কমল? 

   কামান হগালার সীসা-স্তুরপ ণক 

     উরঠরি র্ািীর ণশশ- মহল?  

   শাণন্ত-শুণিরত শুভ্র হ’ল ণক 

     রি হসাাঁদাল িুন-িারার্? 

   তরর্ এ ণকরসর আতব আরণত, 

     ণকরসর তরর এ শিারার্?… 

 



 ফণি-মনসা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

 

সূচিপত্র  

   সাত সমুদ্র হতর নদী পার 

     দ্বীপান্তররর আন্দামান, 

   র্ািী হর্ো ঘাণন িারন ণনণশণদন, 

     র্ন্দী সতয  াণনরি ধান, 

   জীর্ন িুয়ারনা হসই ঘাণন হ’হত 

     আরণতর হতল এরনি ণক? 

   হহামানল হ’হত র্ািীর রযী 

     র্ীর হিরলরদর িণর্ব ণঘ? 

   হায় হশৌণিন পূজারী, রৃ্োই 

     হদর্ীর শরঙ্খ ণদরতি ফুাঁ, 

   পুিয হর্দীর শূনয হ ণদয়া 

     ক্রন্দন উণঠরতরি শুধু! 

   পূজারী, কাহারর দাও অিণল? 

     মুি  ারতী  াররত কই? 

   আইন হর্িারন নযারয়র শাসক, 

     সতয র্ণলরল র্ন্দী হই, 

   অতযািাণরত হইয়া হর্িারন 

     র্ণলরত পাণর না অতযািার, 

   র্ো র্ণন্দনী সীতা সম র্ািী 

     সণহরি ণর্িার-রিিীর মার 

   র্ািীর মুি শতদল র্ো 

     আিযা লণ ল ণর্রদ্রাহী, 

   পূজারী, হসিারন এরসি ণক তুণম 

     র্ািী পূজা-উপিার র্ণহ? 

   ণসাংরহরর  রয় রারি ণপিরর, 

      র্যারেরর হারন অণি-রশল, 
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   হক জাণনত কারল র্ীিা িারর্ গুণল, 

     র্ািীর কমল িাণিরর্ হজল! 

   তরর্ ণক ণর্ণধর হর্তার-মন্ত্র 

     হর্রজরি র্ািীর হসতারর আজ, 

   পরে হররিরি িরি-পে 

     রু্গান্তররর ধমবরাজ? 

   তরর্ তাই হহাক। োক অিণল, 

     র্াজাও পাঞ্চজনয শাাঁি! 

   দ্বীপান্তররর ঘাণনরত হলরগরি 

     রু্গান্তররর ঘুণিবপাক! 
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পরের ণদশা 

িাণরণদরক এই গুিা এর্াং র্দমারয়ণসর আখ িা ণদরয় 

হর অগ্রদূত, ি’লরত ণক তুই পারণর্ আপন প্রাি র্াাঁণিরয়? 

পারণর্ হর্রত হ দ ক’হর এই র্ক্র-পরের িক্ররু্যহ? 

উঠণর্ ণক তুই পাোি ফুাঁরি র্নস্পণত মহীরুহ? 

আজরক প্রারির হগা- াগারি উিরি শুধু ণিল-শকুণন, 

এর মারঝ তুই আরলারক-ণশশু হকান্ অণ র্ান ক’রণর্, শুণন? 

িুাঁিরি পাের, ণিিায় কাদা, কদরর্বর এই হহাণর-রিলায় 

শুভ্র মুরি মাণিরয় কাণল হ াজপুরীরদর হট্ট-রমলায় 

র্ািলা হদশও মাত ল ণক হর? তপসযা তার  ুলরলা অরুি? 

তাণিিানার িীৎকারর ণক নাম ল ধুলায় ইন্দ্র র্রুি? 

র্যগ্র-পরান অগ্রপণেক,রকান্ র্ািী হতার শুনারত সাধ? 

মন্ত্র ণক হতার শুন্ রত হদরর্ ণনন্দার্াদীর েক্কা-ণননাদ?  

 

নর-নারী আজ কন্ঠ হিরি কুৎসা-গারনর হকারাস্ ধ’হর 

 ার্রি তা’রা সুন্দরররই জয়ধ্বণন ক’ররি হজারর? 

এর মারঝ ণক ির্র হপণল নর্-ণর্প্লর্-রঘািসাওয়ারী 

আসরি হকহ? িুট ল ণতণমর, িুল ল দুয়ার পুর্-দয়ারী? 

 গর্ান আজ  ূত হ’ল হর্ প’হি দশ-িক্র হফরর, 

র্র্ন এর্াং কারফর ণমরল হায় হর্িারায় ণফররি হতরি! 

র্াাঁিারত তায় আসরি ণক হর নতুন রু্রগর মানুে হকহ? 

ধুলায় মণলন, ণরিা রি, ণসি আাঁণি, রি হদহ? 

মসণজদ আর মণন্দর ঐ শয়তানরদর মন্ত্রিাগার, 

হর অগ্রদূত,  ািরত এর্ার আসরি ণক জাঠ কালাপাহাি? 

জাণনস র্ণদ, ির্র হশানা র্ন্ধ িাাঁিার হঘরারিারপ, 

উিরি আরজা ধমব-ধ্বজা ণিণকর ণগাঁরঠ দাণির হঝারপ! 
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ণনন্দার্ারদর রৃ্ন্দার্রন হ রর্ণিলাম গাইর্ না গান, 

োকরত নাণর হদরি শুরন সুন্দররর এই হীন অপমান।  

কু্রদ্ধ হরারে রুদ্ধ র্যোয় হফাাঁপায় প্রারি যুদ্ধ র্ািী, 

মাতালরদর ঐ  াাঁণিশালায় নণিনী আজ র্ীিাপাণি! 

জাণতর পারি-ণসনু্ধ মণে’ স্বােব-রলা ী ণপশাি র্ারা 

সুধার পাত্র লক্ষ্মীলার র ক’ররতরি  াগ-র্াাঁরিায়ারা, 

ণর্ে র্িন আজ উঠল হশরে তিন কারুর পাইরন ণদশা, 

ণর্রের জ্বালায় ণর্ি পুরি, স্বরগব তাাঁরা হমিান তৃো!  

শ্মাশন-শরর্র িাইরয়র গাদায় আজরক হর তাই হর্িাই িুাঁরজ, 

 ািন-রদর্ আজ  ারির হনশায় হকাোয় আরি িযু রু্াঁরজ! 

হর অগ্রদূত, তরুি মরনর গহন র্রনর হর সন্ধানী, 

আণনস্ ির্র, হকাোয় আমার রু্গান্তররর িড় পপাণি! 
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প্রর্তবরকর ঘরু-িাকায় 

 

র্ায় মহাকাল মূিবা র্ায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায় 

র্ায় অতীত 

কৃষ্ণ-কায় 

র্ায় অতীত 

রি-পায়— 

র্ায় মহাকাল মূিবা র্ায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায়! 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায়! 

   

র্ায় প্রর্ীি 

     দিণত-র্ায় 

আয় নর্ীন-  

     শণি আয়! 

র্ায় অতীত 

র্ায় পণতত, 

‘আয় অণতে, 

     আয় হর আয় – ’  

দর্শািী-ঝি সুর হাাঁকায় –  

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায়! 

   

ওই হর ণদক্-  

     িরক্র কার 
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র্ক্রপে 

     ঘুর-িাকার! 

িুিরি রে, 

     িক্র-ঘায় 

ণদগ ণর্ণদক 

     মূিবা র্ায়! 
 

হকাণি রণর্ শশী ঘুর-পাকায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায়! 

হঘারর গ্রহ তারা পে-ণর্র াল, –  

‘কাল’-রকারল ‘আজ’িায় হর হদাল! 

   

আজ প্র াত 

     আনরি কায়, 

দূর পাহাি-  

     িূি তাকায়। 

জয়-রকতন 

     উিরি কার 

ণকাংশুরকর 

     ফুল-শািায়। 

ঘুররি রে, 

     রে-িাকায় 

রি-লাল 

     পে আাঁকায়। 

জয়-রতারি 
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     রিরি কার 

ওই উোর 

     লাল আ ায়, 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায়। 

 

গরজব হঘার 

     ঝি তুফান 

আয় করঠার 

     র্তবমান। 

আয় তরুি 

আয় অরুি 

আয় দারুি, 

দদনযতায়! 

     দদনযতায়! 

ওই মা অ য়-হাত হদিায় 

রামধনুর 

     লাল শাাঁিায়! 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায়! 

র্েব-সতী-স্করন্ধ ওই 

নািরি কাল 

     েই তা েই 

   

কই হস কই 

     িক্রধর, 
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ওই মায়ায় 

     িি কর। 

শর্-মায়ায় 

     ণশর্ হর্ র্ায় 

ণিে কর 

     ওই মায়ায় — 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায় 

প্রর্তবরকর ঘুর-িাকায়! 

  



 ফণি-মনসা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
6

 

সূচিপত্র  

র্াাংলার মহাত্মা 

 

(গান) 

 

আজ   না-িাওয়া পে ণদরয় হক এরল 

 ওই   কাংস-কারার দ্বার হঠরল। 

আজ   শর্-শ্মশারন ণশর্ নারি ওই ফুল-ফুিারনা পা হফরল॥ 

   

আজ   হপ্রম-দ্বারকায় হেরকরি র্ান 

      মরু ূরম জাগল তুফান, 

      ণদগ ণর্ণদরক উপরি পরি প্রাি হর! 

তুণম   জীর্ন-দুলাল সর্ লারল-লাল কররল প্রারির রাং হেরল॥ 

   

 ওই   শ্রার্ণস্ত-েল আসল হনরম 

      আজ  াররতর হজরুজারলরম  

      মুণি-পাগল এই হপ্রণমরকর হপ্ররম হর!  

ওরর   আজ নদীয়ার শযাম ণনকুরি রয-অণর রাম হিরল॥ 

   

ওই    িরকা-িাকায় ঘঘবরঘর 

      শুণন কাহার আসার ির্র, 

      হেউ-রদালারত হদারল সপ্ত সাগর হর! 

ওই    পরের ধুলা হেরকরি আজ সপ্ত হকাণি প্রাি হমরল। 

   

আজ   জাত-ণর্জারতর ণর্র দ ঘুণি, 

      এক হল  াই র্ামুন-মুণি, 

      হপ্রম-গঙ্গায় সর্াই হল শুণি হর! 

আয়   এই র্মুনায় ঝাাঁপ ণদণর্ হক র্রন্দমাতরম র্রল–  
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            ওরর    সর্ মায়ায় আগুন হজ্বরল॥ 
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ণর্দায়-মাভ ৈঃ 

 

ণর্দায়-রণর্র করুণিমায় অণর্িাসীর  য়, 

ণর্িাসী! র্রলা আসরর্ আর্ার প্র াত-রণর্র জয়! 

িি করর হদিরি র্ারা অসীম জীর্নিাই, 

দুৈঃি তারাই করুক র্রস, দুৈঃি হমারদর নাই। 

আমরা জাণন, অস্ত-রিয়ায় আসরি হর উদয়। 

ণর্দায়-রণর্র করুণিমায় অণর্িাসীর  য়।  

 

হারাই-হারাই  য় কররই না হাণররয় ণদণল সর্! 

মরার দলই আগরল মিা কররি কলরর্। 

ঘরর্াণিিাই সতয শুধু নয় ণকিুরতই নয়। 

ণর্দায়-রণর্র করুণিমায় অণর্িাসীর  য়। 

 

দৃণি-অণিন হদরশর পররও আরি ণিনা হদশ, 

এক ণনরমরের ণনরমে-রশেিা নয়রকা অরশে হশে। 

ঘররর প্রদীপ ণনর্রল ণর্ণধর আরলাক-প্রদীপ রয়। 

ণর্দায়-রণর্র করুণিমায় অণর্িাসীর  য়। 

 

জয়ধ্বণন উঠরর্ প্রািীন ণিরনর প্রািীরর, 

অস্ত-ঘারি র্রস আণম তাই হতা নাণি হর। 

ণর্দায়-পাতা আনরর্ হেরক নর্ীন ণকশলয়, 

ণর্িাসী! র্ল আসরর্ আর্ার প্র াত-রণর্র জয় । 

 

কণলকাতা 

দিত্র, ১৩৩০ 
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মুণিকাম 

 

               স্বাগত র্রঙ্গ মুণিকাম! 

সুপ্ত র্রঙ্গ জাগুক আর্ার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম! 

হশানাও সাগর-জাগর ণসনু্ধ-ভ রর্ী গান  য়- হরি, –  

এ হর্ হর তন্দ্রা, হজরগ ওঠ হতারা, হজরগ ঘুম হদওয়া নয় মরি!  

সপ্ত-রকাণি কু-সন্তান হতারা রাণিরত নাণরণল সপ্তগ্রাম? 

িাসণন মারয়র রু্রকর রুণধর? হালাল িাইয়া হণল হারাম ! 

মৃতুয- ূতরক হদণিণল হর শুধু, হদণিণল না হতারা  ণর্েযৎ,  

অস্ত-আাঁধার পার হরয় আরস ণনতয প্র ারত রণর্র রে! 

অরহারাণত্ররক হদরিরি র্াহারা সন্ধযারক তারা করর না  য়,  

তারা হসাজা জারন রাণত্রর পরর আর্ার প্র াত হরর্ উদয়।  

ণদন-কানা হতারা আাঁধাররর পযাাঁিা, হদরিণিস শুধু মৃতুয-রাত, 

ওরর আাঁণি হিাল, হদি হতারও দ্বারর এরসরি জীর্ন নর্-প্র াত!  

মৃতুযর ‘ য়’ হমরররি হতারদরর, মৃতুয হতারদরর মাররণন,  াই! 

হতারা মরর তাই হরয়ণিস  ূত, আরলারকর দূত হণলরন তাই! 

জীর্ন োণকরত ‘মরর আণি’ র্রল পণিয়া আণিস মিা-ঘারি, 

ণসনু্ধ-শকুন হনরমরি হর তাই হতারদর প্রারির রাজ-পারি! 

রি মাাংস হিরয়রি হতারদর, কিাল শুধু আরি র্াণক, 

ওই হাি ণনরয় উরঠ দাাঁিা হতারা ‘আজও হর্াঁরি আণি’ র্ল োণক!  

জীর্রনর সািা হর্ই পারর্,  রয় ণসনু্ধ-শকুন পালারর্ দূর, 

ওই হারি হরর্ ইন্দ্র-র্জ্র, দগ্ধ হরর্ হর রৃ্ত্রাসুর! 

এ মৃরতর হদরশ, অমৃত-পুত্র, আণনরর্ ণক হসই অমৃত- েল –  

র্ারত প্রাি হপরয় মৃত সগররর হদশ এ র্ঙ্গ হরর্ সিল? 

জযারন্ত-মরা এ  ীরুর  াররত িাই নারকা মৃত-সিীর্ন, 

ক্লীরর্র জীর্ন-সুধা আরনা, কররা  ূরতর  ণর্েযৎ সৃজন! 
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হুগণল 

২০ হপৌে, ১৩৩১  
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র্া শত্রু পরর পরর 

 

রারজয র্ারদর সূর্ব অস্ত র্ায় না কিনও, শুণনস হায়, 

হমরর হমরর র্ারা  াণর্রি অমর, মণররর্ না ক ু মৃতুয-ঘায়,  

                    তারদর সন্ধযা ওই ঘনায়! 

          হিরয় হদি ওই ধূম্র-িূি 

          অসরন্তারের হমঘ-গরুি 

                    সূর্ব তারদর গ্রাণসল প্রায়! 

েুরর্রি হর্ পরে হরাম ণগ্রক পযাণর – হসই পরে র্ায় অস্ত র্ায় 

                    ওরদর সূর্ব! – হদিণর্ আয়! 

   

২ 

অধব পৃণের্ী জুরি হাহাকার, মিক, র্নযা, মৃতুযত্রাস, 

ণর্প্লর্, পাপ, অসূয়া, ণহাংসা, রু্দ্ধ, হশােি-রজ্জুপাশ, 

                    অণনল র্ারদর যুণধত গ্রাস –  

          তারদর হস হলা -র্ণি-ণশি 

          জ্বালারয় জগৎ, ণদগ ণর্ণদক, 

                    ণঘরররি তারদরই গৃহ, সার্াস! 

হর্ আগুরন তারা জ্বালাল ধরা তা এরনরি তারদরই সর্বনাশ! 

                    আপনার গরল আপন ফাাঁস! 

   

৩ 

এর্ার মাোয় দাংরশরি সারপ, তাগা আর হকাো র্াাঁধরর্ র্ল? 

আপনার হপাো নাণগণন তাহার আপনার ণশরর ণদল হিার্ল। 

                    ওঝা হেরক আর র্ল কী ফল? 

          ঘরর আজ তার হলরগরি আগুন, 
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           াগারি তাহার পরিরি শকুন, 

                    হর  ারতর্াসী, িল হর িল! 

এই হর্লা সরর্ ঘর হিরয় হনয়, হতারাই র্রস ণক রণর্ হকর্ল? 

                    আরস ঘনঘিা ঝি-র্াদল! 
 

৪ 

ঘর সামরল হন এই হর্লা হতারা ওরর ও ণহন্দু-মুসরলণমন! 

আল্লা ও হণর পাণলরয় র্ারর্ না, সুরর্াগ পালারল হমলা কণঠন!  

                    ধমব-কলহ রাি দুণদন! 

          নি ও দন্ত োকুক র্াাঁণিয়া, 

          গিূে হফর কণরণর্ কাাঁণিয়া, 

                    আণসরর্ না ণফরর এই সুণদন! 

র্দনা-গািুরত হকন হঠাকাঠুণক, কািা হকাাঁিা হিরন শণি যীি, 

                    ণসাংহ র্িন পি-লীন। 

   

৫ 

 ারয়  ারয় আজ হাতাহাণত করর কাাঁিা হাত র্ণদ পাণকরয়ণিস  

শত্রু র্িন র্ায় পরর পরর – ণনরজর গিা র্াণগরয় ণনস! 

                     ুরল র্া ঘররায়া দ্বন্দ্ব-ণরে। 

          কলহ করার পাইণর্ সময়, 

          এ সুরর্াগ দাদা হারার্ার নয়! 

হারত হাত রাি, হফল হাণতয়ার, হফরল হদ রু্রকর ণহাংসা-ণর্ে!  

                    নর্- াররতর এই আণশে! 

   

৬ 

নারদ নারদ! জুরতা উলরি হদ! ঝগরিরি ফল িুাঁণজয়া আন।  

নরি নি র্াজা! এক হিাি হদিা! দুকাণি র্াণজরয় লাগাও গান! 
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                    শত্রুর ঘরর েুরকরি র্ান! 

          ঘরর ঘরর তার হলরগরি কাণজয়া, 

          রে হিরন আন আনরর তাণজয়া, 

                    পূজা হদরর হতারা, হদরর হকারর্ান! 

শত্রুর হগারর গলাগণল কর আর্ার ণহন্দু-মুসলমান! 

          র্াজাও শঙ্খ, দাও আজান! 
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র্ুরগর আরলা 

 

ণনদ্রা-রদর্ীর ণমনার-িুরি মুয়াণজ্জরনর শুনণি আরার্, –  

পান করর হন প্রাি-রপয়ালায় রু্রগর আরলার হরৌদ্র-শারার্! 

উোয় র্ারা িমরক হগল তরুি রণর্র রি-রারগ, 

রু্রগর আরলা! তারদর র্রলা, প্রেম উদয় এমণন লারগ! 

সাতরিা ওই ইন্দ্রধনুর লাল রাংিাই হদিল র্ারা, 

তারদর গাাঁরয় হমঘ নামারয়  ুল করররি র্েবা-ধারা। 

রু্রগর আরলার রািা উদয়, ফাগুন-ফুরলর আগুন-ণশিা, 

সীমরন্ত লাল ণসাঁদুর পরর আসরি হহরস জয়ণন্তকা! 

 

োকা, 

১৭ ফাল্গুন, ১৩৩৩ 
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রি-পতাকার গান 

 

ওিাও ওিাও লাল ণনশান!.... 

দুলাও হমারদর রি-পতাকা 

           ণরয়া র্াতাস জুণি ণর্মান!  

          ওিাও ওিাও লাল ণনশান॥ 

শীরতর িারসরর ণর্দ্রুপ কণর হফারি কুসুম, 

নর্-র্সন্ত-সূর্ব উণঠরি িুণিয়া ঘুম, 

অতীরতর ওই দশ-সহস্র র্িররর হারনা মৃতুয-র্াি 

                    ওিাও ওিাও লাল ণনশান॥ 

   

ণির র্সন্ত হর্ৌর্ন করর ধরা শাসন, 

নরহ পুরাতন দাসরের ওই র্দ্ধ মন, 

          ওিাও ওিাও লাল ণনশান! 

           ণরয়া র্াতাস জুণি ণর্মান। 

র্সরন্তর এই হজযাণতর পতাকা ওিাও ঊরধ্বব 

                    গারহারর গান! 

          লাল ণনশান! লাল ণনশান! 
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সতয-কণর্ 

অসতয র্ত রণহল পণিয়া, সতয হর্ হগল ি’হল 

র্ীররর মতন মরি-কারারর িররির তরল দ’হল। 

হর্-র াররর তারা অরুি-রণর্র উদয়-রতারি-রদারর 

হঘাণেল ণর্জয়-ণকরি-শঙ্খ-আর্ার প্রেম হ ারর, 

রণর্র ললাি িুণিল র্ার প্রেম রণশ্ম-িীকা, 

র্াদরলর র্ারয় ণনর  হগল হায় দীপ্ত তাহাণর ণশিা! 

মধয গগরন স্তব্ধ ণনশীে, ণর্ি হিতন-হারা, 

ণনণর্ি ণতণমর, আকাশ  াণিয়া ঝণররি আকুল-ধারা 

গ্রহ শশী তারা হকউ হজরগ নাই, ণনর  হগরি সর্ র্াণত, 

হাাঁক ণদয়া হফরর ঝি- তুফারনর উতররাল মাতামাণত! 

 

হহন দুণদবরন হর্দনা-ণশিার ণর্জণল-প্রদীপ হজ্বরল 

কাহারর িুাঁণজরত হক তুণম ণনশীে-গগন-আিরন এরল? 

র্ারর র্ারর তর্ দীপ ণনর  র্ায়, জ্বারলা তুণম র্ারর র্ারর,  

কাাঁদন হতামার হস হর্ন ণর্িণপতারর িারু্ক মারর!  

ণক ধন িুাঁণজি? হক তুণম সুনীল হমঘ-অর্গণন্ঠতা? 

তুণম ণক হগা হসই সরু্জ ণশিার কণর্র দীপািীতা? 

ণক হনরর্ হগা আর? ঐ ণনরয় র্াও ণিতার দু-মুরঠা িাই! 

োক ণদরয়া না ক’, মূণিবতা মাতা ধুলায় পণিয়া আরি, 

োক ণদরয়া না ক’, শূনয এ ঘর, নাই হগা হস আর নাই, 

গঙ্গা-সণলরল  াণসয়া ণগয়ারি তাহার ণিতার িাই! 

আণসরল তণিৎ-তািারম হক হগা নর াতরল তুণম সতী? 

সতয-কণর্র সতয জননী িন্দ-সরেতী? 

ঝলণসয়া হগরি দু’হিাি মা তার হতারর ণনণশণদন োণক’ ,  

ণর্দারয়র ণদরন করন্ঠর তার গানণি ণগয়ারি রাণি’  
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সাত হকাণি এই  ি করন্ঠ; অর্রশরে অণ মানী  

 র-দুপুররই হিলা হফরল হগল কাাঁদারয় ণনণিল প্রািী! 

োণকি কাহারর আকাশ-পারন ও র্যাকুল দু’হাত তুরল? 

হকাল ণমরলরি মা, শ্মশান-ণিতায় ঐ  াগীরেী-কূরল! 

 

হ াররর তারা এ  াণর্য়া পণেক শুধায় সাাঁরঝর তারায়, 

কাল হর্ আণিল মধয গগরন আণজ হস হকাোয় হারায়? 

সাাঁরঝর তারা হস ণদগরন্তর হকারল ম্লান হিারি িায়, 

অস্ত-রতারি-পার হস হদিায় ণকররির ইশারায়। 

হমঘ-তািাম িরল কার আর র্ায় হকাঁরদ র্ায় হদয়া, 

পরপার-পারাপারর র্াাঁধা কার হকতকী-পাতার হিয়া? 

হুতাণশয়া হফরর পূরর্ীর র্ায়ু হণরৎ-হুরীর হদরশ 

জদবা-পরীর কনক-রকশর কদি-র্ন-রশরে! 

প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কণর হস আণসরর্ না আর ণফরর, 

ক্রন্দন শুধু কাাঁণদয়া ণফণররর্ গঙ্গার তীরর তীরর! 

‘তুণলর ণলিন’ হলিা হর্ এিরনা অরুি-রি-রারগ, 

ফুল্ল হাণসরি ‘ফুরলর ফসল’ শযামার সর্ণজ-র্ারগ, 

আণজও ‘তীেবররিু ও সণলরল’ ‘মণি-মিুো’  রা, 

‘হর্িু-র্ীিা’ আর ‘কুহু-রককা’-ররর্ আরজা ণশহরায় ধরা, 

জ্বণলয়া উণঠল ‘ অভ্র-আণর্র’ ফাগুয়ায় ‘হহাম ণশিা’ , -  

র্ণি-র্াসরর ণিট কাণর ণদরয় হাণসল ‘হহামণন্তকা’ -  

এত সর্ র্ার প্রাি-উৎসর্ হসই আজ শুধু নাই, 

সতয-প্রাি হস রণহল অমর,মায়া র্াহা হ’ল িাই! 

 ুল র্াহা ণিল হ রি হগল মহাশূরনয ণমলারলা ফাাঁকা, 

সৃজন-ণদরনর সতয হর্, হস-ই ররয় হগল ণির-আাঁকা! 
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উেতণশর কালজয়ী মহাকাল হ’ হয় হজািপাণি 

স্করন্ধ ণর্জয়-পতাকা তাহাণর ণফণররর্ আরদশ মাণন! 

আপনারর হস হর্ র্যাণপয়া হররিরি আপন সৃণি-মারঝ, 

হিয়ালী ণর্ণধর োক এল তাই ি’হল হগল আন্ -কারজ। 

ওরগা রু্রগ রু্রগ কণর্, ও-মররি মররণন হতামার প্রাি, 

কণর্র করন্ঠ প্রকাশ সতয-সুন্দর  গর্ান। 

ধরায় হর্ র্ািী ধরা নাণহ ণদল, হর্-গান রণহল র্াকী 

আর্ার আণসরর্ পূিব কণররত, সতয হস নরহ ফাাঁণক! 

সর্ রু্ণঝ ওরগা, হারা- ীতু হমারা তরু্  াণর্ শুধু  াণর্, 

হয়ত র্া হগল ণিরকাল তরর হারানু তাহার দাণর্।  

 

তাই  াণর্,আজ হর্ শযামার ণশস িিন-নতবন 

হেরম হগল, তাহা মাতাইরর্ পুনৎ হকান্ নন্দন- র্ন!  

হিারি জল আরস, হহ কণর্-পার্ক, হহন অসমরয় হগরল 

র্িন এ-রদরশ হতামাণর মতন দরকার শত হিরল। 

আোঢ়-রণর্র হতরজাপ্রদীপ্ত তুণম ধূমরকতু-জ্বালা, 

ণশরর মণি-হার, করন্ঠ ণত্রণশরা ফণি-মনসার মালা, 

তণিৎ-িারু্ক করর ধণর’ তুণম আণসরল হহ ণন বীক, 

মরি-শয়রন িমণক’ িাণহল র্ািালী ণনণনবণমি। 

র্াাঁশীরত হতামার ণর্োি-মন্দ্র রিরণি/ ওরঠ জয় 

মানুরের জয়, ণর্রি হদর্তা দদতয হস র্ি নয়! 

 

কররাণন র্রি দাসে তুণম আত্ম-অসম্মান, 

হনায়ায়ণন মাো, ণির জাগ্রত ধ্রুর্ তর্  গর্ান, 

সতয হতামার পর-পদানত হয়ণন ক’ ক ু, তাই 

র্লদপবীর দন্ড হতামায় স্পণশবরত পারর নাই! 
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র্শ-রলা ী এই অন্ধ  ন্ড সজ্ঞান  ীরু-দরল 

তুণমই একাকী রি-দুন্দুণ  র্াজারল গ ীর হরারল। 

হমকীর র্াজারর আমরি তুণম র’হয় হগরল কণর্ িাাঁণি, 

মাণির এ-রদহ মাণি হ’ল, তর্ সতয হ’ল না মাণি। 

আঘাত না হিরল জারগ না হর্-রদশ, ণিরল হস-রদরশর িালক, 

র্ািীর আসরর তুণম একা ণিরল তূর্ব-র্াদক র্ালক। 

 

হক ণদরর্ আঘাত? হক জাগারর্ হদশ? কই হস সতযপ্রাি? 

আপনারর হহলা কণর’ কণর হমারা  গর্ারন অপমান। 

র্াাঁশী ও ণর্োন ণনরয় হগি, আরি হিাঁিা হোল  ািা কাাঁণস,  

হলাক-রদিারনা এ আাঁণির সণলরল লুকারনা ররয়রি হাণস। 

র্রশর মারনর ণিরল না কািাল, হশরিাণন িাণতর-দারী, 

উচ্চরক তুণম তুচ্ছ কররাণন, হওণন রাজার দ্বারী! 

অতযািাররক র্লণন ক’ দয়া, র্’হলি অতযািার, 

গি কররাণন ক’ ণনগরির পায়,  রয়রত মারনাণন হার। 

অিল অিল অণিগ ব আরিয়ণগণর তুণম 

উণরয়া ধনয ক’হরণিরল এই  ীরুর জন্ম ূণম। 

হহ মহা-রমৌনী, মররিও তুণম হমৌন মাধুরী ণপ’য়া 

ণনরয়ি ণর্দায়, র্াওণন হমারদর িল-করা গীণত ণনয়া! 

হতামার প্রয়ারি উণঠল না কণর্ হদরশ কল-করল্লাল, 

সুন্দর! শুধু জুণিয়া র্ণসরল মাতা সারদার কাল। 

স্বরগব র্াদল মাদল র্াণজল, ণর্জলী উণঠল মাণত’ ,  

হদর্-কুমারীরা হাণনল রৃ্ণি-প্রসূন সারাণি রাণত। 

হকহ নাণহ জাণগ’, অগবল-রদওয়া সকল কুিীর-দ্বারর 

পুত্রহারার ক্রন্দন শুধু িুাঁণজয়া ণফণররি কারর! 
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ণনশীে-শ্মশারন অ াণগনী এক হিত-র্াস পণরণহতা, 

 াণর্রি তাহাণর ণসাঁদুর মুণিয়া হক জ্বালারলা ঐ ণিতা! 

 গর্ান! তুণম িাণহরত পার ণক ঐ দু’ণি নারীস পারন? 

জাণন না, হতামায় র্াাঁিারর্ হক র্ণদ ওরা অণ শাপ হারন! 
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সরতযন্দ্র-প্রয়াি 

 

আজ        আোঢ়-রমরঘর কারলা কাফরনর আিারল মু-িাণন োণক 

আহা        হক তুণম জনণন কার নাম ধরর র্ারর র্ারর র্াও োণক? 

                         মারগা কর হাণন দ্বারর দ্বারর 

তুণম        হকান হারামণি িুাঁণজরত আণসরল ঘুম-সাগররর পারর? 

           ‘কই হর সতয, সরতযন কই’ কাতর কাো শুধু 

           গগন-মরুর প্রাঙ্গরি হারন সাহারার হাহা ধুধু! 

           সতয অমর, হকাঁরদা না জনণন, আণসরর্ আর্ার রণর্, 

           ণগয়ারি র্ািীর কমল-র্রন মা, কমল তুণলরত কণর্! 
 

ও হক        ক্রন্দসী হায় মুরণিয়া পরি অশ্রু-ণসনু্ধতীরর 

           হগল সহসা ণনশীরে র্ািীর হারতর হর্য়ালার তার ণিাঁরি। 

                         আহা, হকান ণ িাণরণন এরর 

           কাহারর হারারয় ণনণিরলর দ্বারর ফণরয়াদ করর হফরর? 

           সতীর কাাঁদরন হিাি িুরল িায় ঊরধ্বব অরুন্ধতী, 

           ণনণর্ি হর্দনা ম্লান করর আরন রণর্র কনক-রজযাণত। 

           সতয অমর, কাাঁণদরয়া না সতী, আণসরর্ আর্ার রণর্, 

           ণগয়ারি র্ািীর কমল-কানরন কমল তুণলরত কণর্! 
 

আজ        সারণে হারারয় ণর্োরদ অন্ধ িন্দ-সরস্বতী, 

ওরগা        পুররাণহত-হারা  ারতী-রদউরল র্ন্ধ পূজা-আরণত 

                         ওরর মৃতুয-ণনোদ কূ্রর 

           ণর্োদ-শায়ক ণর্াঁণধয়া করররি র্াাংলার রু্ক িুর! 

           ণনর  হগল মঙ্গল-দীপণশিা, র্ঙ্গর্ািীর আরলা, 

           দুরল দশণদরক শুধু ণদরশহারা অশ্রু অতল কারলা! 
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           ‘সতয’ অমর! কাাঁণদয়া না কণর্, আণসরর্ আর্ার রণর্, 

           ণগয়ারি র্ািীর কমল-কানরন কমল তুণলরত কণর্। 
 

হিত        দর্জয়ন্তী উরি িরল র্ায় মৃতুযরও আরগ আরগ, 

ওরর        হস ণির-অমর, মৃতুয আপণন তারই পারয় প্রাি মারগ। 

                         তাই ওই র্ারজ জয়-র ণর 

           স্বগব-দুয়ারর, ওরঠ জয়ধ্বণন, ‘জয় সুত অমৃরতরই!’  

           কাাঁণদসরন মারগা, ওই হতার হিরল মাতা সারদার হকারল 

           ণশশু হরয় পুনৈঃ দুধ-হাণস হহরস হতারর হেরক হেরক হদারল! 

           ‘সতয’ অমর, কাাঁণদরয়া না হকহ, আণসরর্ আর্ার রণর্, 

           মা র্ীিাপাণির হসাহাগ আণনরত স্বরগব ণগয়ারি কণর্। 
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সরতযন্দ্র-প্রয়াি-গীণত 

    িল-িঞ্চল র্ািীর দুলাল এরসণিল পে  ুরল, 

   ওরগা   এই গঙ্গার কূরল। 

ণদশাহারা মাতা ণদশা হপরয় তাই ণনরয় হগরি হকারল তুরল 

   ওরগা    এই গঙ্গার কূরল।। 

    িপল িারি হর্িু-র্ীরি তা’ র   

    সুর হর্াঁরধ শুধু ণদল ঝিার, 

    হশে গান গাওয়া হ’ল না ক’  আর,  

      উণঠল ণিি দুরল, 

   তাণর োক-নাম ধ’হর োণকল হক হর্ন অস্ত-রতারি-মূরল, 

   ওরগা   এই গঙ্গার কূরল।। 
 

   ওরর এ হঝারিা হাওয়ায় কারর হেরক র্ায় এ হকান সর্বনাশী 

    ণর্োি কণর্র গুমণর’ উণঠল, হর্সুররা র্াণজল র্াাঁশী। 

    আাঁণির সণলরল ঝলসারনা আাঁণি 

    কূরল কূরল  ’হর ওরঠ োণক’ োণক’ ,  

    মরন পরি করর্ আহত এ-পািী 

      মৃতুয-আণফম-ফুরল, 

   হকান ঝি-র্াদরলর এমণন ণনশীরে প’হিণিল ঘুরম েুরল। 

   ওরগা   এই গঙ্গার কুরল।। 
 

   তার ঘররর র্াাঁধন সণহল না হস হর্ ণির র্ন্ধন-হারা, 

   তাই িন্দ-পাগরল হকারল ণনরয় হদারল জননী মুিধারা! 

   ও হস আরলা ণদরয় হগল আপনারর দণহ’ ,  

    অমৃত ণর্লারলা ণর্ে-জ্বালা সণহ’ ,  

   হশরে শাণন্ত মাণগল র্যো-ণর্রদ্রাহী 
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     ণিতার অণি-শূরল! 

   পুনৈঃ নর্-র্ীনা-করর আণসরর্ র্ণলয়া এই শযাম তরুমূরল 

   ওরগা  এই গঙ্গার কূরল।। 
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সর্যসািী 

ওরর    য় নাই আর, দুণলয়া উরঠরি ণহমালয়-িাপা প্রািী, 

       হগৌরণশিরর তুণহন হ ণদয়া জাণগরি সর্যসািী! 

              দ্বাপর রু্রগর মৃতুয হঠণলয়া 

              জারগ মহারর্াগী নয়ন হমণলয়া, 

মহা াররতর মহার্ীর জারগ, র্রল ‘আণম আণসয়াণি।’  

নর্-রর্ৌর্ন-জলতররঙ্গ নারি হর প্রািীন প্রািী! 

 

ণর্রাি কারলর অজ্ঞাতর্াস হ ণদয়া পােব জারগ, 

গান্ডীর্ ধনু রাণিয়া উণঠল লয লাযারারগ! 

              র্াণজরি ণর্োি পাঞ্চজনয, 

              সারে রোি, হাাঁণকরি দসনয, 

ঝরির ফুাঁ ণদয়া নারি অরিয, রসাতরল হদালা লারগ, 

হদালায় র্ণসয়া হাণসরি জীর্ন মৃতুযর অনুরারগ! 

 

রু্রগ রু্রগ ম’হর র্াাঁরি পুনৈঃ পাপ দুমবণত কুরুরসনা, 

দুরর্বাধরনর পদরলহী ওরা, দুৈঃশাসরনর হকনা! 

              লিাকারন্ড কুরুরযরত্র, 

              হলা -দানরর্র যুণধত হনরত্র, 

ফাাঁণসর মরঞ্চ কারার হর্রত্র ইহারা হর্ ণির-রিনা! 

 াণর্য়াি, হকহ শুণধরর্ না এই উৎপীিরনর হদনা? 

 

কারলর িক্র র্ক্রগণতরত ঘুণররতরি অণর্রত, 

আজ হদণি র্ারা কারলর শীরেব, কাল তারা পদানত। 

              আণজ সম্রাট কাণল হস র্ন্দী, 

              কুিীরর রাজার প্রণতদ্বন্দী! 
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কাংস-কারায় কাংস-হন্তা জণন্মরি অনাগত, 

তাণর রু্ক হফরি আরস নৃণসাংহ র্ারর করর পদাহত! 

 

আজ র্ার ণশরর হাণনরি পাদুকা কাল তারর র্রল ণপতা, 

ণির-র্ণন্দনী হরতরি সহসা হদশ-রদশ-নণন্দতা। 

              ণদরক ণদরক ঐ র্াণজরি েিা, 

              জারগ শির ণর্গত-শিা! 

লিা সায়রর কাাঁরদ র্ণন্দনী  ারত-লক্ষ্মী সীতা, 

জ্বণলরর্ তাাঁহাণর আাঁণির সুমুরি কাল রার্রির ণিতা! 

 

রু্রগ রু্রগ হস হর্ নর্ নর্ রূরপ আরস মহারসনাপণত, 

রু্রগ রু্রগ হ’ন শ্রী গর্ান্ হর্ তাাঁহারই রে-সারণে! 

              রু্রগ রু্রগ আরস গীতা-উদ গাতা 

              নযায়- পান্ডর্-ভসরনযর ত্রাতা। 

অণশর্-দযর্রজ্ঞ র্িনই মরর স্বাধীনতা-সতী, 

ণশরর্র িিরগ তিনই মুন্ড হারারয়রি প্রজাপণত! 

 

নর্ীন মরন্ত্র দাণনরত দীযা আণসরতরি ফাল্গুনী, 

জারগা হর হজায়ান! ঘুমারয়া না  ূরয়া শাণন্তর র্ািী শুণন-  

              অরনক দধীণি হাি ণদল  াই, 

              দানর্ দদতয তরু্ মরর নাই, 

সুতা ণদরয় হমারা স্বাধীনতা িাই, র্’হস র্’হস কাল গুণি! 

জারগা হর হজায়ান! র্াত ধ’হর হগল ণমেযার তাাঁত রু্ণন! 

 

দণযি করর ণিাঁণিয়া ণশকল, র্াম করর র্াি হাণন’  

এস ণনরস্ত্র র্ন্দীর হদরশ হহ রু্গ-শস্ত্রপাণি! 

              পূজা ক’হর শুধু হপরয়ণি কদলী, 
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              এইর্ার তুণম এস মহার্লী। 

ররের সুমুরি র্সারয়া িক্রী িত্রুধারীরর িাণন’ ,  

আর সতয হসণর্য়া হদণিরত পাণর না সরতযর প্রািহাণন। 

 

মশা হমরর ঐ গররজ কামান-‘ণর্প্লর্ মাণরয়াণি। 

আমারদর োন হারত হাতকিা, র্াম হারত মাণর মাণি!’  

              হমরন শত র্াধা ণিকণিণক হাাঁণি, 

              ণিণক দাণি ণনরয় আরজা হর্াঁরি আণি! 

র্াাঁণিরত র্াাঁণিরত প্রায় মণরয়াণি, এর্ার সর্যসািী, 

র্া হহাক একিা দাও ণকিু হারত, একর্ার ম’হর র্াাঁণি! 
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সার্ধানী ঘণ্টা 

 

ররি আমার হলরগরি আর্ার সর্বনারশর হনশা।  

রুণধর-নদীর পার হরত ওই োরক ণর্প্লর্-রেো! 

র্নু্ধ হগা, সিা, আণজ এই নর্ জয়-র্াত্রার আরগ 

হদ্বে-পণিল ণহয়া হরত তর্ হিত পিজ মারগ  

র্নু্ধ হতামার ; দাও দাদা দাও তর্ রূপ-মণস িাণন 

অিণল  ণর শুধু কুৎণসত কদর্বতার গ্লাণন! 

হতামার নীিতা,  ীরুতা হতামার, হতামার মরনর কাণল 

উদ গাররা সিা র্নু্ধর ণশরর ; তর্ রু্ক হহাক িাণল! 

সুদূর র্নু্ধ, দূণেত দৃণি দূর কররা, িারহা ণফরর, 

শয়তারন আজ হপরয়রি হতামায়, হস হর্ পাাঁক োরল ণশরর! 

ণিরণদন তুণম র্াহারদর মুরি মাণরয়াি ঘৃিা-রেলা, 

হর্ হ াগানন্দ দারসরদরর গাণল হাণনয়াি দুই হর্লা,  

আণজ তাহারদরই ণর্নামার তরল আণসয়াি তুণম নাণম! 

র্াাঁদরররর তুণম ঘৃিা করর  ারলার্াণসয়াি র্াাঁদরাণম! 

হহ অস্ত্রগুরু! আণজ মম রু্রক র্ারজ শুধু এই র্যো, 

পািরর্ ণদয়া জয়রকতু, হরল কুক্কুর-কুরু-রনতা! 

হ াগ-নররকর নারকীয় দ্বারর হইয়াি তুণম দ্বারী, 

হারামানরন্দ হহরররম েুরকি হায় হহ ব্রহ্মিারী! 

হতামার কৃষ্ণ রূপ-সরসীরত ফুরিরি কমল কত,  

হস কমল ণঘণর হনরিরি মরাল কত সহস্র শত, –  

হকাো হস ণদণঘর উচ্ছল জল, হকাো হস কমল রািা, 

হহণর শুধু কাদা, শুকারয়রি জল, সরসীর র্াাঁধ  ািা! 

হসই কাদা মাণি হিারি মুরি তুণম সাণজয়াি ণি ণি সাং, 

র্াাঁদর-নারির  ালুক হরয়ি, হহরস মণর হদরি োং। 
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অন্ধকাররর ণর্র্র িাণিয়া র্াণহণরয়া এরসা দাদা, 

হহররা আরণশরত – র্াাঁদররর হর্রদ করররি হতামায় িযাাঁদা! 

ণমত্র সাণজয়া শত্রু হতামারর হফরলরি নররক িাণন, 

ঘৃিার ণতলক পরাল হতামারর স্তার্রকর শয়তাণন! 

র্াহারা হতামারর র্াণসয়ারি  ারলা, কণরয়ারি পূজা ণনণত,  

তাহারদর হারন অণত লজ্জার র্যো আজ তর্ স্মৃণত। 

নপুাংসক ওই ণশিিী আজ ররের সারণে তর্, –  

হারনা র্ীর তর্ ণর্দ্রুপ-র্াি, সর্ রু্ক হপরত লর্ 

 ীরের সম ; র্ণদ তারহ শর-শয়রনর র্র লণ , 

তুণম র্ত র্ল আণমই হস-ররি ণজণতর্ অস্ত্র-কণর্! 

তুণম জান, তুণম সম্মুি ররি পাণররর্ না পরাণজরত, 

আণম তর্ কাল র্রশারাহু সদা শিা হতামার ণিরত, 

রি-অণসর কৃষ্ণ মণসর হর্ হকারনা রু্রদ্ধ,  াই,  

তুণম ণনরজ জান তুণম অশি, কণরয়াি শুরু তাই 

হিারা-র্াি হিাাঁিা হর্ণল্লকপনা ণর্নামা আিারল োণক 

নযক্কার-আনা নপুাংসরকরর রে-সম্মুরি রাণি। 

হহররা সিা আজ িাণরণদক হরত ণধক্কার অণর্রত 

ণি ণি ণর্ে োণল জ্বালায় হতামার পুরারনা প্রদাহ-যত! 

আমারর হর্ সরর্ র্াণসয়ারি  ারলা, হমার অপরাধ নরহ! 

কালীয়-দমন উণদয়ারি হমার হর্দনার কালীদরহ –  

তাহার দাহ তা হতামারর দরহণন, দরহরি র্ারদর মুি  

তাহারা নািুক জ্বলুণনর হিারি। তুণম পাও হকান সুি? 

দগ্ধ-মুি হস রাম-রসনাদরল নাণিয়া হহ হসনাপণত! 

ণশর্ সুন্দর সতয হতামার লণ ল একী এ গণত? 

র্ণদই অসতী হয় র্ািী হমার, কারলর পরশুরাম 

করঠার কুঠারর নাণশরর্ তাহারর, তুণম হকন র্দনাম 
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ণকণনি র্নু্ধ, হকন এত তর্ ণহয়া দগদণগ জ্বালা? –  

হহাণলর রাজা হক সাজাল হতামারর পরারয় ণর্নামা-মালা? 

হতামার হগাপন দুর্বলতারর, ণি ণি করর মণসময় 

প্রকাণশরল, সিা, এইিারন তর্ অণত র্রিা পরাজয়। 

শতদল-দরল তুণম হর্ মরাল হিত-সায়ররর জরল। 

ওরঠা সিা, র্ীর, ঈেবা-পি-শয়ন িাণিয়া পুনৈঃ, 

ণনন্দার নহ, নান্দীর তুণম, উণঠরতরি র্ািী শুরনা। 

ওরঠা সিা, ওরঠা, লরহা হগা সালাম, হর্াঁরধ দাও হারত রাণি,  

ওই হহররা ণশরর িক্কর মারর ণর্প্লর্-র্াজপাণি! 

অন্ধ হহারয়া না, হর্ত্র িাণিয়া হনত্র হমণলয়া িারহা –  

ঘনায় আকারশ অসরন্তারের ণনদারুি র্াণরর্াহ।  

হদাতালায় র্ণস উতাল হহারয়া না শুণন ণর্রদ্রাহ-র্ািী, 

এ নরহ হকৌরর্, এ কাাঁদন উরঠ ণনণিল-মমব িাণন। 

ণর্দ্রুপ কণর উিাইরর্ এই ণর্রদ্রাহ-রতাঁরতা জ্বালা? 

সুররর হতামরা কী কণররর্ তরু্ হরর্ কান ঝালাপালা 

অসুররর  ীম অণস-ঝনঝরন, র্রিা অরসায়াণস্ত-কর!  

র্নু্ধ হগা, এত  য় হকন? আরি হতামার আকাশ- ঘর!  

অগবল এাঁরি হসো হরত তুণম দাও অনগবল গাণল, 

হগাপীনাে মরলা? সতয ণক? মারঝ মারঝ হদরিা তুণল জাণল 

র্ারীন* হঘারের দ্বীপান্তর আর ণমজবাপুররর হর্ামা, 

লাল র্াাংলার হুমকাণন,– ণি ণি, এত অসতয ও মা, 

হকমন করর হর্ রিায় এ সর্ ঝুিা ণর্রদ্রাহী দল! 

সিী হগা, আমায় ধররা ধররা! মারগা, কত জারন এরা িল! 

সই হলা, আমার কাতুকুতু  ার্ হরয়রি হর্, েরল পণি 

আাঁিরল জিারয় পা িরল না হগা, হাত হরত পরি িণি! 

শ্রণমরকর গাাঁণত, ণর্প্লর্-রর্ামা, আ মরলা হতামরা মররা! 
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র্ত সর্ র্ারজ র্াজিাাঁই সুর, হমিুণন-রৃ্ণি ধররা! 

র্ারা করর র্ারজ সুির াগ তযাগ, আর রাজররারে মরর, 

ওই হর্াকারদর ইতর  াোয় গাণল দাও িুর্ করর। 

এই ইতরাণম, র্াাঁদরাণম-আিব আরিপৃরি হর্াঁরধ 

হরনয কুকুর হপি পারলা আর হাউ হাউ মররা হকাঁরদ? 

এই হনাাংরাণম করর ণদনরাত র্ল আরিবর জয়! 

আিব মারন শুধু র্াাঁদরাণম আর মুি  যাাংিারনা কয়! 

আপনার নাক হকরি দাদা এই পররর র্াত্রা  ািা  

ইহাই হইল আদশব আিব, নাণক-সুর, কান রািা! 

আিব ও হপ্ররমর এই সর্ হমরিা মারিায়াণর দলই জারন, 

হকারনা ণর্রদ্রাহ অসরন্তারের হরিা নাই হকারনািারন! 

সর্  ুরয়া দাদা, ও-সরর্ হদরশর ণকিুই হইরর্ নারকা, 

এমনই কণরয়া জুরতা িাও আর মলমল-মল মারিা! –  

 

জ্ঞান-অিন-শলাকা দতণর হরতরি এরদর তরর, 

হদণিরর্ এরদর আরিবর আাঁিুণন একণদরন হগরি িরি! 

র্নু্ধ হগা! সিা! আাঁণি হিারলা, হিারলা শ্রর্ি হইরত তুলা, 

ওই হহররা পরে গুিবা-রসপাই উিাইয়া র্ায় ধুলা! 

ওই হশারনা আজ ঘরর ঘরর কত উণঠরতরি হাহাকার, 

 ূধর প্রমাি উদরর হতামার এর্ার পণিরর্ মার! 

হতামার আরিবর র্াাঁশণরর সুরর মুগ্ধ হরর্ না এরা, 

প্ররয়াজন-র্াাঁরশ হতামার আরিবর আিশালা হরর্ নযািা! 

হপ্রমও আরি সিা, রু্দ্ধও আরি, ণর্ি এমনই ঠাাঁই, 

 ারলা নাণহ লারগ,  ারলা হিরল হরয় হিরি র্াও, মানা নাই! 

আণম র্ণল সিা, হজরন হররিা মরন হকারনা র্াতায়ন-ফাাঁরক 

সণজনার ঠযািা সজণনরই মরতা হাতিাণন ণদরয় োরক।  
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র্ত ণর্দ্রুপই কররা সিা, তুণম জান এ সতয-র্ািী, 

কারুর পা হিরি মণরর্ না; হকারনা প্র ু হপরি লাণে হাণন 

ফািারর্ না ণপরল, মণরর্ হর্ণদন মণরর্ র্ীররর মরতা, 

ধরা-মা-র রু্রক আমার রি ররর্ হরয় শািত! 

আমার মৃতুয ণলণিরর্ আমার জীর্রনর ইণতহাস! 

ততণদন সিা সকরলর সারে করর নাও পণরহাস! 

 

কণলকাতা 

কাণতবক, ১৩৩২ 
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সুর-কুমার 

 

(ণদলীপকুমাররর ইউররাপ র্াত্রা উপলরযয)  

 

র্নু্ধ, হতামায় স্বপ্ন-মারঝ োক ণদল ণক র্ণন্দনী 

সপ্ত সাগর হতররা নদীর পার হরত সুর-নণন্দনী! 

 

র্ীি-র্াণদনী র্াজায় হঠাৎ র্াত্রা-পরের দুন্দুণ , 

অরুি আাঁণি কইল সাণক, ‘আজরক শরার্ মুলতুণর্!’  

 

সাগর হতামায় শঙ্খ র্াজায়, হাতিাণন হদয় ণসনু্ধ-পার, 

গারনর হ লায় িলরল হ রস রূপকোরই রাজকুমার! 

 

গারনর হ লায় িলরল হ রস রূপকোরই রাজকুমার! 

লরয় সুররর হসানার কাণঠ ণদগ ্ ণর্জরয় র্াও হসোয়। 

 

র্ন্দী-রদরশর আনন্দ-র্ীর! আনরর্ তুণম জয় কণর 

ইন্দ্ররলারকর উর্বশী নয় – কেরলারকর ণকেরী। 

 

হিতদ্বীরপর সুর-স ায় আজরক হতামার আমন্ত্রি, 

অরস্ত্র র্ারা রি হজরতণন র্ীিায় তারা ণজনল মন।  

 

করে আরি আনন্দ-গান, হস্ত-পরদ োক ণশকল; 

ফুল-র্াণগিায় ফুরলর হমলা, নাই-র্া হসো ফলল ফল। 

 

রৃ্ি-র্যারস র্ন্দী তরু্ হমারদর রণর্র অরুি-রাগ 

জয় করররি র্ন্ত্রাসুররর মানর্-রমরধর লয র্াগ। 
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িুিরি র্রশর র্জ্ঞ-রঘািা স্পধবা-অধীর ণর্িময়, 

হতামার মারঝ হদির্ র্নু্ধ নূতন করর ণদগ ণর্জয়। 

 

র্ীিার তারর ণর্মান-পাররর হর্তার-র্াতবা শুনণি ওই 

করে র্ণদ গান োরক হগা ণপিরর হকউ র্ন্ধ নই। 

 

িলায় হতামার ক্লাণন্ত হতা নাই ণনতয তুণম ভ্রামযমান, 

হতামার পারয় ণনতয নূতন হদশান্তররর র্াজরর্ গান। 

 

র্ধূর মতন ণর্ধুর হরয় সুদূর হতামায় হদয় হগা োক, 

হতামার মরনর এপার হেরক উঠল হকাঁরদ িক্রর্াক! 

 

ধযান হ রি র্ায় নর্ীন হর্াগী, ওপার পারন িায় নয়ন,  

মরনর মাণনক িুাঁরজ হফর র্রনর মারঝ সর্বযি। 

 

দূর-ণর্রহী, পার হরয় র্াও সাত সাগররর অশ্রুজল, 

আমরা র্ণল – র্াত্রা হতামার সুন্দর হহাক, হহাক সফল! 

 

কণলকাতা, 

৪ ফাল্গুন, ১৩৩৩ 
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ণহনু্দ-মুসণলম র্দু্ধ 

   মাভ ৈঃ! মাভ ৈঃ! এতণদরন রু্ণঝ জাণগল  াররত প্রাি 

   সজীর্ হইয়া উণঠয়ারি আজ শ্মশান হগারস্থান! 

     ণিল র্ারা ণির- মরি -আহত, 

     উণঠয়ারি জাণগ’ র্যো-জাগ্রত, 

   ‘িারলদ’  আর্ার ধণরয়ারি অণস, ‘অজুবন’ হিাাঁরি র্াি। 

   হজরগরি  ারত, ধণরয়ারি লাণঠ ণহন্দু-মুসলমান! 
 

   মণররি ণহন্দু, মরর মুসণলম এ উহার ঘারয় আজ, 

   হর্াঁরি আরি র্ারা মণররতরি তারা, এ-মররি নাণহ লাজ। 

     হজরগরি শণি তাই হানাহাণন, 

     অরস্ত্র অরস্ত্র নর্ জানাজাণন। 

   আণজ পরীযা-কাহার দস্ত হরয়রি কত দারাজ! 

   হক মণররর্ কাল সম্মুরি-ররি, মণররত কা’রা নারাজ। 

    

   মূচ্ছবাতুররর করন্ঠ শুরন র্া জীর্রনর হকালাহল, 

   উঠরর্ অমৃত, হদণর নাই আর, উণঠয়ারি হলাহল। 

     োণমসরন হতারা, িালা মন্থন! 

     উরঠরি কারফর, উরঠরি র্র্ন; 

   উণঠরর্ এর্ার সতয ণহন্দু-মুসণলম মহার্ল। 

   হজরগণিস হতারা, হজরগরি ণর্ধাতা, ন’হিরি হিাদার কল। 

    

   আণজ ওস্তারদ-শাগরররদ হর্ন শণির পণরিয়।  

   হমরর হমরর কাল কণররতরি  ীরু  াররতর ণন বয়। 

     হহণররতরি কাল,-কর্ণজ ণক মুণঠ 

     ঈেৎ আঘারত পরি ণক-না িুণি’ ,  
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   মাণররত মাণররত হক হ’ল হর্াগয, হক কণররর্ রি-জয়!  

   এ ‘মক্ ফাইরি’ হকান্ হসনানীর রু্ণদ্ধ হয়ণন লয়! 
 

   ক’ হফাাঁিা রি হদণিয়া হক র্ীর িাণনরতরি হলপ-কাাঁো! 

   হফরল হররি অণস মাণিয়ারি মণস, র্ণকরি প্রলাপ র্া-তা! 

     হায়, এই সর্ দুর্বল-রিতা 

     হরর্ অনাগত ণর্প্লর্-রনতা! 

   ঝি সাইরক্লারন ণক কণররর্ এরা! ঘূণিবরত হঘারর মািা? 

   রি-ণসনু্ধ সাাঁতণররর্ কা’রা-করর পরীযা ধাতা। 
 

   হতারদণর আঘারত িুরিরি হতারদর মণন্দর মসণজদ, 

   পরাধীনরদর কলুণেত ক’হর উরঠণিল র্ার ণ ত! 

     হিাদা হিাদ হর্ন কণররতরি লয় 

     পরাধীনরদর উপাসনালয়! 

   স্বাধীন হারতর পূত মাণি ণদয়া রণিরর্ হর্দী শহীদ। 

   িুণিয়ারি িূিা? ওরর ঐ সারে িুণিরি হতারদর ণনাঁদ! 
 

   হক কাহারর মারর, হঘারিণন ধন্দ, িুরিণন অন্ধকার, 

   জারন না আাঁধারর শত্রু  াণর্য়া আত্মীরয় হারন মার! 

     উণদরর্ অরুি,ঘুণিরর্ ধন্দ, 

     ফুণিরর্ দৃণি, িুণিরর্ র্ন্ধ, 

   হহণররর্ হমরররি আপনার  ারয় র্দ্ধ কণরয়া দ্বার! 

    ারত- াগয ক’হররি আহত ণত্রশূল ও তরর্ার! 
 

   হর্-লাণঠরত আজ িুরি গিুজ, পরি মণন্দর-িূিা, 

   হসই লাণঠ কাণল প্র ারত কণররর্ শত্রু-দুগব গুাঁিা! 

     প্র ারত হরর্ না  ারয়- ারয় রি, 
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     ণিণনরর্ শত্রু, ণিণনরর্ স্বজন। 

   করুক কলহ-রজরগরি হতা তরু্-ণর্জয়-রকতন উিা! 

   লযারজ হতার র্ণদ হলরগরি আগুন, স্বিবলিা পুিা! 
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হহমপ্র া 

 

হকান অতীরতর আাঁধার হ ণদয়া 

          আণসরল আরলাক-জনণন। 

প্র ায় হতামার উণদল প্র াত 

          হহম-প্র  হল ধরণি॥ 

   

      ি দুরগব ঘুমারয় রযী 

     এরল ণক মা তাই ণর্জয়-লক্ষ্মী, 

‘হময়্  ুিা হুাঁ’-র ক্রন্দন-ররর্ 

          নািারয় তুণলরল ধমণন ॥ 

   

এরসা র্াাংলার িাাঁদ-সুলতানা 

          র্ীর-মাতা র্ীর-জায়া হগা॥ 

হতামারত পরিরি সকল কারলর 

র্ীর-নারীরদর িায়া হগা॥ 

   

     ণশর্-সারে সতী ণশর্ানী সাণজয়া 

     ণফণরি শ্মশারন জীর্ন মাণগয়া, 

     তর্ আগমরন নর্-র্াাংলার 

          কািুক আাঁধার রজণন॥ 

 


