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অঘ্রান প্রান্তরে 

‘জাচি আচি ত ািার দু’তিাখ আজ আিাকে তখাোঁকজ িা আর পৃচিবীর’ পকর-  

বকে িুকপ িািোি, তেবচে অশত্থ পা া পকে আকে ঘাকসর চি কর 

শুেকিা চিক াকিা তেোঁো;- অঘ্রাি একসকে আজ পৃচিবীর বকি;  

তস সকবর তের আকে আিাকের দুজকির িকি 

তেিন্ত একসকে  বু; বেকে তস, ‘ ঘাকসর ওপকর সব চবোকিা পা ার 

িুকখ এই চিস্তব্ধ া তেিি তে-সন্ধ্যার আবো অন্ধ্োর 

েচেক  পকেকে জকে; চেেুক্ষণ অঘ্রাকণর অস্পষ্ট জেক  

োোঁটোি, চিে উকে িকে তেকে-েু াশার প্রান্তকরর পকি 

দু-এেটা সজারুর আসা-োও া; উচ্ছে েোর ঝকে উকে িুকপ সন্ধ্যার 

বা াকস 

েক্ষ্মীকপোঁিা চেজকের ফাোঁে চেক  বাবোর আোঁধার েচেক  তিকি আকস; 

আিাকের জীবকির অকিে অ ী  বযাচি আকজা তেি তেকে আকে বে া 

পাখা  

ঐ সব পাচখকের ঐ সব েূর েূর ধািকক্ষক , ো েুকোিাখা ক্লান্ত জাকির 

শাখা ; 

িীেকি ঘাকসর ফুকে ফচেকের হৃেক র িক া িীরব া  

েচেক  রক কে এই প্রান্তকর বুকে আজ …… তেোঁকট িচে….. আজ তোকিা েিা 

তিই আর আিাকের; িাকের চেিাকর তের ঝরা ঝাউফে 

পকে আকে; খেেুকটা উকে একস তেকে আকে শচের চি কর, 

সজকি পা ার গোঁচে িুকে তবোঁকধ চেক  িকে-িকে; 

প ঙ্গ পােক্ জে-িাচর চেকে সূকেের উজ্জ্বে া িাশ; 

আকো ার িক া ওই ধািগকো িকে শূকিয েী রেি অবাধ আোশ 

েক  ো ; সি ও অপার- াকে তপ্রি আশা তি িার েণা 

ধকর আকে বকে তস-ও সিা ি;-চেন্তু এই বযিে ধারণা 

সচরক  তিক চট  াোঁর আোঁিকের তিারাোোঁটা তবকে  
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প্রান্তর িক্ষত্র িেী আোকশর তিকে সকর তেকে 

তেই স্পষ্ট চিচেেচিক - াই-ই চেে;-ওখাকি চসগ্ধ ে  সব।  

অকপ্রকি বা তপ্রকি ি - চিচখকের বৃক্ষ চিজ চবোকশ িীরব।  
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অন্ধ্োর 

েিীর অন্ধ্োকরর ঘুি তিকে িেীর চ্ছে চ্ছে শকে তজকে উেোি আবার; 

 াচেক  তেখোি পানু্ডর িাোঁে বব রণীর তিকে  ার অকধেে ো া 

             গচটক  চিক কে তেি 

েীচ েিাশার চেকে। 

 

ধারচসচে িেীর চেিাকর আচি শুক চেোি পউকের রাক -  

             তোকিাচেি আর জােব িা তজকি 

তোকিাচেি জােব িা আচি তোকিাচেি জােব িা আর-  

 

তে িীে েস্তুরী আিার িাোঁে 

 ুচি চেকির আকো িও, স্বপ্ন িও, 

হৃেক  তে িৃ ুযর শাচন্ত ও চির া রক কে, 

রক কে তে অোধ ঘুি 

তস-আস্বাে িষ্ট েরবার িক া তশে ীব্র া ত ািার তিই, 

 ুচি প্রোে প্রবেিাি েন্ত্রণা িও-  

জাকিা িা চে িাোঁে 

জাকিা িা চে চিশীকি, 

আচি অকিে চেি-  

অকিে অকিে চেি 

অন্ধ্োকরর সারাৎসাকর অন্ত  িৃ ুযর িক া চিকশ তিকে 

েোৎ তিাকরর আকোর িূখে উচ্ছ্বাকস চিকজকে পচৃিবীর জীব বকে 

             বুঝক  তপকরচে আবার; 

ি  তপক চে, 

তপক চে অসীি দুচিেবার তবেিা; 

তেকখচে রচিি আোকশ সূেে তজকে উকে 
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িািুচেে বসচিে তসকজ পৃচিবীর িুকখািুচখ োোঁোবার জিয 

             আিাকে চিকেেশ চেক কে; 

আিার সিস্ত হৃে  ঘৃণা  তবেিা  আকরাকশ িকর চেক কে; 

সূকেের তরৌকে আরান্ত এই পৃচিবী তেি তোচট তোচট শুক াকরর আ েিাকে 

             উৎসব শুরু েকরকে। 

ো , উৎসব! 

হৃেক র অচবরে অন্ধ্োকরর চি র সূেেকে ডুচবক  তফকে 

আবার ঘুকিাক  তিক চে আচি, 

অন্ধ্োকরর স্তকির তোচির চি র অিন্ত িৃ ুযর িক া চিকশ 

             িােক  তিক চে। 

তোকিাচেি িািুে চেোি িা আচি। 

তে ির, তে িারী। 

ত ািাকের পৃচিবীকে চিচিচি তোকিাচেি;  

আচি অিয তোকিা িক্ষকত্রর জীব িই। 

তেখাকি স্পন্দি, সংঘেে, েচ , তেখাকি উেযি, চিন্তা, োজ 

তসখাকিই সূেে, পৃচিবীর, বৃেস্পচ , োেপুরুে, অিন্ত আোশগ্রচি, 

শ  শ  শূেকরর চিৎোর তসখাকি, 

শ  শ  শূেরীর প্রসবকবেিার আেম্বর; 

এই সব ি াবে আরচ ! 

েিীর অন্ধ্োকরর ঘুকির আস্বাকে আিার আত্মা োচে ; 

আিাকে তেি জাোক  িাও? 

তে সি গ্রচি, তে সূেে, তে িাঘচিশীকির তোচেে, তে স্মৃচ , তে চেি োও া 

আিাকে জাোক  িাও তেি। 

অরব অন্ধ্োকরর ঘুি তিকে িেীর চ্ছে চ্ছে শকে তজকে উেব িা আর; 

 াচেক  তেখব িা চিজেি চবচিশ্র িাোঁে বব রণীর তিকে  

             অকধেে ো া গচটক  চিক কে 
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েীচ েিাশার চেকে। 

ধািচসচে িেীর চেিাকর আচি শুক  িােব-ধীকর-পউকের রাক । 

             তোিচেি জােব িা তজকি-  

 

তোকিাচেি জােব িা আচি-কোকিাচেি আর। 
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অবকশকে 

এখাকি প্রশান্ত িকি তখো েকর উোঁিু উোঁিু োে। 

সবুজ পা ার পকর েখি তিকিকে একস দুপুকরর সূকেের আোঁি 

িেীক  স্মরণ েকর এেবার পৃচিবীর সোে তবোকে। 

আবার চবকেে েকে অচ ো  েচরকণর িক া শান্ত িাকে। 

এই সব োেুগকো, তেি তোি েূর তিকে অস্পষ্ট বা াস  

বাকঘর ঘ্রাকণর িক া হৃেক  জাোক  ো  ত্রাস;  

তিক  তেখ ইোকের পরস্পর িীচেি চবিযাস 

িকে উকে ত্রস্ত া  আকধা িীে আোকশর বুকে 

েচরকণর িক া দ্রু  েযাকের  ুরুকে 

অন্তচেে  েক  তেক  পাকর  ারা বকট: 

এেকজাকট োজ েকর িািুকেরা তে রেি তিাকটর বযােকট;  

 বুও বাচঘিী েক  বা াসকে আচেঙ্গি েকর–  

সােকরর বাচে আর রাচত্রর িক্ষকত্রর  কর। 

  



ব্নলতা সেন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
 

আবেিাি 

পৃচিবী এখি রকি েক কে চিঝুি। 

সেকেরই তিাখ রকি চবজচে  ে’ত  তেি আকস; 

েচেও আোশ চসনু্ধ্ ি’তর তেে অচির উল্লাকস; 

তেিি েখি চবকেেকবো োটা ে  তক্ষক র তোধূি  

চিকের োন্নার িক া শে ে’তর তিকো ইোঁদুকরর চিে ফসকের ঘুি 

 

োঢ় েকর চেক  ো ।-এইবার েু াশা  োত্রা সেকের। 

সিূকের তরাে তিকে এেচট আকবে চিক  তেউ 

িেীর  রকঙ্গ – রকি  ুোকরর স্তুকপ  ার তেউ 

এেবার তটর পাকব, চি ী বাকরর 

সি  আসার আকে চিকজকেই পাকব িা তস তের। 

 

এইখাকি সি কে ে দুর তেখা ো  তিাকখ 

চিজেি তক্ষক র চেকে তিক  তেচখ োোঁোক কে অচিিু  িাো; 

এখকিা িাোক  আকে পৃচিবীর প্রিি  ািাশা  

সেে সি  পাি ে’তর তফকে জকের ি ি এে তোোঁকে; 

অঘ্রাকির চবকেকের েিো আকোকে 

চিকোকিা তক্ষক র োজ ে’তর ো  ধীকর; 

এেচট পাচখর িক া চডিািাইকটর ’পকর ব’তস। 

পৃচিবীর িেত্তর অচিজ্ঞ া চিকজর িকির িুোকোকে 

িষ্ট েক  খ’তস ো  িাচরচেকে আচিে চ চিকর; 

তসািাচে সূকেের সাকি চিকশ চেক  িািুেটা আকে চপেু চফকর। 

 

তিাকরর স্ফচটে তরৌকে িেরী িচেি েক  আকস।  

িািুকের উৎসাকের োে তিকে শুরু েে িািুকের বৃচত্ত আো । 
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েচে তেউ োিােচে চেক  পাকর বুকের উপকর ো  তরকখ 

 কব তস তপ্রক র িক া তিকস চেক  চসংেেরজা  

আঘা  োচিক  চেক  চিকশ ো  অন্ধ্োর চবকম্বর ি ি। 

অচিিূ  েক  আকে — তিক  েযাকখা — তবেিার চিকজর চি ি। 

তিউেধূসর িেী আপিার োজ বুকঝ প্রবাচে  ে ; 

জেপাই অরকণযর ওই পাকর পাোকের তিধাবী িীচেিা;  

ওই চেকে সৃচষ্ট তেি উষ্ণ চির তপ্রকির চবে ; 

চপ্রক র োক র িক া তেকে আকে ঘচের সি  িুকে চেক  

আোকশর প্রসাচর  োক র চি কর। 

 

তসই আচে অরচণর েুে তিকে শুরু ে’তর আজ 

অকিে িিীো, তপ্রি, চিিীে ফসেরাচশ ঘকর 

একস তেকে িািুকের তবেিা ও সংকবেিাি ।  

পৃচিবীর রাজপকি-রিপকি-অন্ধ্োর অববাচেো  

এখকিা িািুে  বু তখাোঁো েযাকে ব িুকরর িক া বার ে ।  

 াোর পাক র চিকি  ৃকণর চিেকট  ৃণ িুে অকপক্ষা ; 

 াোর িািার ‘পকর সূেে, স্বা ী, সরিার চিে; 

একের িৃক যর তরাকে অবচে  েক  তিকে রকি এেচেি  

েকব  ার কু্ষে তেিকন্তর তবো েকব চিসকেের তিক ও প্রবীণ? 

 

তিক কে িাচটর চেকে — িুেকিে ত কের চেকে 

সিস্ত িািার ঘাি পাক  তফকে অচবরে োরা, 

িািার উপকর তিক  তেকখকে এবার; 

দুরবীকণ চেিাোর চসংকের সাো 

পাও া ো  শরক র চিকিেঘ রাক । 

বুকের উপকর ো  তরকখ তে   ারা। 
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েচেও চেক কে তের েযারািাি ি’তর, 

িশাকের তেকরাচসকি িািুকেরা অকিে পাোরা 

চেক  তেকে ত ে, তসািা, ে ো ও রিণীকে তিক ;  

চিরচেি এইসব হ্নে  ও রুচধকরর ধারা। 

িাচটও আশ্চেে স য। ডাি ো  অন্ধ্োকর তফকে 

িক্ষত্রও প্রািাচণে; পরকোে তরকখকে তস তেকে;  

অিৃ  তস আিাকের িৃ ুযকে োো। 

 

তিাকির আকো  আজ গ্রকির োকে ব’তস – অিবা তিাকরর তবো িেীর 

চি কর 

আিরা ে টা েূর ি’তে োই -কিক  তেচখ আকরা চেেু আকে  ারপকর। 

অচিচেেষ্ট আোকশর পাকি উকে েচর াে আিাকরা চববকর 

ো া ফযাকে। ঘুকরাকিা চসোঁচের পি তবক  োরা উকে ো  ধবে চিিাকর, 

চেংবা োরা ঘুিকন্তর িক া তজকে পা িাচর েকর চসংেিাকর, 

অিবা তে সব িাি সিীিীি চিচস্তচরর ো  তিকে উকে তেকে চবদুযক র  াকর, 

 াোরা েচবর িক া পচর ৃি চবকবকের তরখা  রক কে অচিকিে।  

ে ক া অকিে এচেক   ারা তেকখ তেকে িািুকের পরি আ ুর পাকর তশে 

জকের রকের িক া স্বচ্ছ তরাকে এেচটও তবাে ার তিই অবকেশ। 

 

 াই  ারা তোকের ি ি স্তব্ধ। আিাকেরও জীবকির চেি অচিধাকি 

বজোইস অক্ষকর তেখা আকে অন্ধ্োর েচেকের িাকি। 

সৃচষ্টর চি কর  বু চেেুই সুেীঘে ি ি  — এই জ্ঞাকি 

তোেসািী বাজাকরর বাকের আ াফে িারীগচটোর িক া তপকে  

চিকজর বীকজর  কর তজার েকর সূেেকে চিক  আকস তডকে।  

অেৃচত্রি িীে আকো তখো েকর তের আকে িৃ  তপ্রচিকের শব তিকে। 

 

এেচট আকোে চিক  বকস িাো চিরচেি; 
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িেীর জকের িক া স্বচ্ছ এে প্র যাশাকে চিক ; 

তস সকবর চেি তশে েক  তেকে  

এখি সৃচষ্টর িকি — অিবা িিীেীকের প্রাকণর চি কর। 

সৃচষ্ট আিাকের শ  শ ােীর সাকি ওকে তবকে। 

এেচেি চেকো োো অরকণযর তরাকে — বােুিকর, 

তস আজ চিকজকে তিকি িািুকের হৃেক র প্রচ িাকে তিকে।  

আিরা জচটে তের েক  তেচে — বহুচেি পুরা ি গ্রকে তবোঁকি তিকে। 

েচে তেউ বকে একস : ‘এই তসই িারী, 

একে  ুচি তিক চেকে এই তসই চবশুদ্ধ সিাজ–  

 বুও েপেকণ অচি তেকখ েব্ক  ফুরাক  চেক কে োর োজ?  

 

আিাকের িৃ ুয তিই আজ আর, 

েচেও অকিে িৃ ুযপরস্পরা চেকো ইচ োকস;  

চবস্তৃ  প্রাসাকে  ারা তে াকের অবেে েচব;  

িািারুপ ক্ষচ  ক্ষ  িািা চেকে িকর তেচে — িকি পকে বকট 

এইসব েচব তেচখ; বন্দীর ি ি  বু চিস্তব্ধ পকট 

তিই তোকিা তেবেত্ত, উে ি, চিত্রকসিী িাণু। 

এে েরজা  েুকে বচেস্কৃ  েক  তেকে অিয এে দু াকরর চেকে 

অকি  আকো  তেোঁকট  ারা সব। 

(আিাকের পূবেপুরুকেরা তোন্ বা াকসর শে শুকিচেে; 

 ারপর েক চেকো পািকরর ি ি িীরব?)  

আিাকের িচণবকন্ধ্ সিক র ঘচে 

োকির তেোকস জকে উজ্জুে শফরী; 

সিুকের চেবাকরৌকে আরচিি োেকরর িক া; 

 ারপর অিয গ্রে-িক্ষকত্ররা আিাকের ঘচের চি কর 

ো েক কে, ো েক কে, অিবা ো েকব সব এে সাকি প্রিাচর  েকর। 
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সৃচষ্টর িােীর ‘পকর ো  তরকখ তটর পাও া ো  

অসম্ভব তবেিার সাকি চিকশ রক  তেকে অকিাঘ আকিাে;  

 বু  ারা েকর িাকো পরস্পকরর ঋণকশাধ। 
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আিাকে  ুচি 

আিাকে 

 ুচি তেচখক চেকে এেচেি; 

িস্ত বে ি োি — তেবোরু পাকির চিচবে িািা — িাইকের পর িাইে; 

দুপুরকবোর জিচবরে েিীর বা াস 

েূর শূকিয চিকের পাটচেকে ডািার চি র অস্পষ্ট েক  োচরক  ো ; 

তজা াকরর িক া চফকর আকস আবার; 

 

জািাো  জািাো  অকিে ক্ষণ ধকর েিা বকে:  

পৃচিবীকে িা াবী িেীর পাকরর তেশ বকে িকি ে । 

 ারপর 

েূকর 

অকিে েূকর 

খরকরৌকে পা েচেক  বেেী সী রূপসীর িা া ধাি িাকি — োি ো  — োি 

ো  

এই দুপুকরর বা াস। 

 

এে-এেটা দুপুকর এে-এেটা পচরপুণে জীবি অচ বাচে  েক  ো  তেি। 

চবকেকে িরি িুহু ে; 

িেীর জকের চি র শম্বর, িীেোই, েচরকণর ো ার আসা োও া; 

এেটা ধবর চি ে-েচরণীর ো া 

আ ার ধূসর ক্ষীকর েো িুচ ের িক া 

িেীর জকে 

সিস্ত চবকেেকবো ধকর 

চির! 
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িাকঝ িাকঝ অকিে েূর তিকে শ্মশাকির িন্দিোকের চি ার েন্ধ্ 

আগকণর — চঘক র ঘ্রাণ; 

চবকেকে 

অসম্ভব চবেন্ন া। 

ঝাউ েচর েী শাে, চিিস্ত সূকেে 

চপ াশাে চপ াে আিেেী তেবোরু–  

বা াকসর বুকে সৃ্পো, উৎসাে, জীবকির তফিা; 

 

শাো শাোচেট োকো পা রার ওোওচে তজােিা –ো া , 

রাচত্র; 

িক্ষত্র ও িক্ষকত্রর 

অ ী  চিস্তব্ধ া! 

 

িরকণর পরপাকর বকো অন্ধ্োর 

এই সব আকো তপ্রি ও চিজেি ার িক া। 
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আচি েচে ে াি 

আচি েচে ে াি বিেংস; 

বিেংসী েক  েচে  ুচি; 

তোকিা এে চেেকন্তর জেচসোঁচে িেীর ধাকর 

ধািকক্ষক র োকে 

চেপচেকপ শকরর চি র 

এে চিরাো িীকে; 

 

 ােকে আজ এই ফালু্পকির রাক  

ঝাউক র শাখার তপেকি িাোঁে উেক  তেকখ  

আিরা চিম্নিূচির জকের েন্ধ্ তেকে 

আোকশর রুপাচে শকসযর চি র ো িাচসক  চে াি-  

ত ািার পাখিা  আিার পােে, আিার পাখিা  ত ািার রকির স্পন্দি-  

িীে আোকশ খইকক্ষক র তসািাচে ফুকের িক া অজস্র  ারা, 

চশরীে বকির সবুজ তরািশ িীকে 

তসািার চডকির িক া 

ফাল্গুকির িাোঁে। 

ে ক া গচের শেঃ 

আিাকের চ েেে েচ কস্রা , 

আিাকের পাখা  চপস টকির উল্লাস, 

আিাকের েকে উত্তর োও ার োি! 

 

ে ক া গচের শে আবারঃ 

আিাকের স্তব্ধ া, 

আিাকের শাচন্ত। 

আজকের জীবকির এই টুেকরা টুেকরা িৃ ুয আর িাে  িা: 
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িাে  িা আজকের জীবকির টুেকরা টুেকরা সাকধর বযিে া ও অন্ধ্োর; 

আচি েচে বিেংস ে াি, 

বিেংসী েক  েচে  ুচি; 

তোকিা এে চেেকন্তর জেচসচে িেীর ধাকর 

ধািকক্ষক র োকে। 
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েিোকেবু 

এেবার েখি তেে তিকে বার েক  োব 

আবার চে চফকর আসব িা আচি পৃচিবীক ? 

আবার তেি চফকর আচস 

তোকিা এে শীক র রাক  

এেটা চেি েিোকেবুর েরুণ িাংস চিক  

তোকিা এে পচরচি  িুিূেুের চবোিার চেিাকর। 
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েুচে বের পকর 

আবার বের েুচে পকর  ার সাকি তেখা ে  েচে! 

আবার বের েুচে পকর-  

ে ক া ধাকির েোর পাকশ 

োচ েকের িাকস-  

 খি সন্ধ্যার োে ঘকর তফকর- খি েেুে িেী 

িরি িরি ে  শর োশ তোেো -িাকের চি কর! 

 

অিবা িাইকো ধাি তক্ষক  আর, 

বযস্ত া িাইকো আর, 

োোঁকসর িীকের তিকে খে 

পাচখর িীকের তিকে খে 

েোক কে; িচি ার ঘকর রা , শী  আর চশচশকরর জে! 

 

জীবি চেক কে িকে আিাকের েুোঁচে েুোঁচে, বেকরর পার-  

 খি েোৎ েচে তিকো পকি পাই আচি ত ািাকর আবার! 

 

ে ক া একসকে িাোঁে িাঝরাক  এেরাশ পা ার চপেকি 

সরু-সরু োকো োকো ডােপাো িুকখ চিক   ার, 

চশরীকের অিবা জাকির, 

ঝাউক র-আকির; 

েুচে বেকরর পকর  খি ত ািাকর িাই িকি! 

 

জীবি চেক কে িকে আিাকের েুচে েুচে বেকরর পার-  

 খি আবার েচে তেখা ে  ত ািার আিার! 

 

 খি ে ক া িাকে োিাগচে চেক  তপোঁিা িাকি 
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বাবোর েচের অন্ধ্োকর 

অশকির জািাোর ফাোঁকে 

তোিা  েুো  আপিাকে! 

তিাকখর পা ার িক া তিকি িুচপ চিকের ডািা িাকি-  

 

তসািাচে তসািাচে চিে-চশচশর চশোর েকর চিক  তেকে  াকর-  

েুচে বেকরর পকর তসই েু াশা  পাই েচে েোৎ ত ািাকর! 
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ঘাস 

েচি তেবুপা ার িক া িরি সবুজ আকো  

                  পৃচিবী িকর চেক কে এই তিাকরর তবো; 

োোঁিা বা াবীর িক া সবুজ ঘাস—ত িচি সুঘ্রাণ— 

                  েচরকণরা োোঁ  চেক  চেোঁকে চিকচ্ছ! 

আিাকরা ইকচ্ছ েকর এই ঘাকসর এই ঘ্রাণ েচরৎ িকের িক া  

                  তেোকস-কেোকস পাি েচর, 

এই ঘাকসর শরীর োচি—তিাকখ ঘচে, 

                  ঘাকসর পাখিা  আিার পােে, 

ঘাকসর চি র ঘাস ে’ত  জন্মাই তোকিা এে চিচবে ঘাস-িা ার 

                  শরীকরর সুস্বাে অন্ধ্োর তিকে তিকি। 
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 ুচি 

িক্ষকত্রর িোকফরা ইশারা  িাচর চেকে উজ্জ্বে আোশ;  

বা াকস িীোি েক  আকস তেি প্রান্তকরর ঘাস;  

োোঁিকপাো ঘুচিক কে — েঙ্গাফচেং তসও ঘুকি; 

আি চিি চেজকের বযাচিক  পকে আে  ুচি। 

 

‘িাচটর অকিে িীকি িকে তেে? চেংবা েূর আোকশর পাকর 

 ুচি আজ? তোন্ েিা িাবে আধাকর? 

ওই তে ওোকি পা রা এো ডাকে জচিকরর বকি;  

িকি ে   ুচি তেি ওই পাচখ- ুচি োো সিক র এ-উদ্ভাবকি 

 

আিার এিি োকে — আচিকির এ  বে অেূে আোকশ 

আর োকে পাব এই সেজ েিীর অিা াকস – ‘  

বেক ই চিচখকের অন্ধ্োর েরোকর পাচখ তেে উকে 

প্রেৃচ ি প্রেৃচ র িক া শকে — তপ্রি অকপ্রি তিকে েূকর। 
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ত ািাকে 

এেচেি িকি েক া জকের ি ি  ুচি। 

সোেকবোর তরাকে ত ািার িুকখর তিকে চবিা–  

অিবা দুপুরকবো — চবকেকের আসন্ন আকো –  

তিক  আকে — িকে ো  — জকের প্রচ িা। 

 

িকি েক া  ীকরর উপকর বকস তিকে। 

আচবষ্ট পুেুর তিকে চসোোর ফে 

তেউ তেউ  ুকে চিক  িকে তেকে — িীকি 

ত ািার িুকখর ি ি অচবেে। 

 

চিজেি জকের রে  াোক  রক কে; 

িািান্তচর  েক  চেবকসর আকোর চি কর 

চিকজর িুকখর োন্ডা জেকরখা চিক  

পুিরা  শযাি পরোো সৃচষ্ট েকর; 

 

এে পৃচিবীর রি চিপচ   েক  তেকে তজকি 

এে পৃচিবীর আকো সব চেকে চিকি ো  বকে 

রচেি সাপকে  ার বুকের চি কর তটকি তি ;  

অপরাকে আোকশর রং চফকে েকে। 

 

ত ািার বুকের ‘পকর আিাকের পৃচিবীর অকিাঘ সোে; 

ত ািার বুকের ‘পকর আিাকের চবকেকের রচিে চবিযাস; 

ত ািার বুকের ‘পকর আিাকের পৃচিবীর রা ; 

িেীর সাচপিী, ে া, চবেীি চবিাস। 
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দুজি 

আিাকে তখাকজা িা  ুচি বহুচেি-ে চেি আচিও ত ািাকে 

খুচজ িাকো; এে িক্ষকত্রর চিকি  বু-এেই আকো পৃচিবীর পাকর 

আিরা দুজকি আচে; পৃচিবীর পুরকিা পকির তরখা েক  ো  ক্ে ,  

তপ্রি ধীকর িুকে ো  িক্ষকত্ররও এেচেি িকর তেক  ে , 

ে  িাচে? বকে তস  াোে  ার সচঙ্গিীর চেকে;  

আজ এই িাে সূেে সেিিেী অঘ্রাণ োচ েকে 

প্রাণ  ার িকর তেকে। 

 

দুজকি আজকে  ারা চিরিা ী পৃচিবীর ও আোকশর পাকশ 

আবার প্রিি এে-িকি ে  তেি চেেু তিক -চেেু এোন্ত চবিাকস। 

োেকি েেকে পা া অিুেকঙ্গ জাি বট অিকত্থর শাখার চি কর 

অন্ধ্োকর িকে িকে ঘাকসর উপর ঝকর পকে; 

 ারপর সান্ত্বিা  িাকে চিরোে; 

 

তেখাকি আোকশ খুব িীরব া শাচন্ত খুব আকে, 

হৃেক  তপ্রকির েল্প তশে েকে রকি রকি তেখাকি িািুে  

আিাস খুোঁকজকে একস সিক র ো িােী িক্ষকত্রর িািুে 

আিাস খুোঁকজকে একস সিক র ো িােী িক্ষকত্রর োকে:  

তসই বযাি প্রান্তকর দুজি; িাচর চেকে ঝাউ আি চিি িাকেিকর 

তেিন্ত আচস া তেকে; চিকের তসািাচে ডািা েক কে খক চর;  

ঘুঘুর পােে তেি ঝকর তেকে- শাচেকের তসই আর তেচর, 

েেুে েচেি েযাং উোঁিু েকর ঘুিাকব তস চশচশকরর জকে;  

ঝচরকে িচরকে সব এই খাকি চবো  চিক কে বযাি চি কির ফকে। 

 

িারী  ার সঙ্গীকে : ‘পৃচিবীর পুরকিা পকির তরখা েক  ো  ক্ষ , 
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জাচি আচি; —  ারপর আিাকের দুঃি হৃে  

েী চিক  িাচেকব বে; — এেচেি হৃেক  আঘা  তের চেক কে তি িা, 

 ারপর ঝকর তেকে আজ  বু িকি ে  েচে ঝচর  িা 

হৃেক  তপ্রকির শীেে আিাকের — তপ্রকির অপূবে চশশু আরি বাসিা 

ফুর  িা েচে, আো, আিাকের হৃেক র তিকে–‘  

 

এই বকে চি িাণ আোঁিকের সবেস্ব া চেক  িুখ তেকে 

উকিে োকশর বকি োোঁচেক  রইে োোঁটুির। 

েেুেরকের শাচে, তিারোোঁটা চবোঁকধ আে, একোকিকো অঘ্রাকণর খে 

িাচর চেকে শূিয তিকে তিকস একস েুোঁক  তেকি তেক কে শরীর; 

িুকের উপর  ার েু াশা তরকখকে ো , ঝচরকে চশচশর;–  

 

তপ্রচিকের িকি েে : ‘এই িারী-অপরূপ-খুোঁকজ পাকব িক্ষকত্রর  ীকর 

তেখাকি রব িা আচি, রকব িা িাধুরী এই, রকব িা ে াশা,  

েু াশা রকব িা আর — জচি  বাসিা চিকজ — বাসিার িক া িাকোবাসা 

খুোঁকজ তিকব অিৃক র েচরণীর চিে তিকে ইচিক কর  ার।’  
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ধাি োটা েক  তেকে 

ধাি োটা েক  তেকে েকব তেি — তক্ষ  িাকে পকে আকে খে 

পা া েুকটা িাো চডি — সাকপর তখােস িীে শী । 

এই সব উৎরাক  ঐ খাকি িাকের চি র 

ঘুিাক কে েক েচট পচরচি  তোে আজ — তেিি চিচবে। 

 

ঐ খাকি এেজি শুক  আকে — চেিরা  তেখা ে  ে  ে  চেি  

হৃেক র তখো চিক   ার োকে েকরচে তে ে  অপরাধ;  

শাচন্ত  বু: েিীর সবুজ ঘাস ঘাকসর ফচেং 

আজ তেকে আকে  ার চিন্তা আর চজজ্ঞাসার অন্ধ্োর স্বাে।  
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িি চিজেি ো  

আবার আোকশ অন্ধ্োর ঘি েক  উকেকে: 

আকোর রেসযি ী সকোেরার িক া এই অন্ধ্োর। 

তে আিাকে চিরচেি িাকোকবকসকে  

অিি োর িুখ আচি তোিাচেি তেচখচি, 

তসই িারীর িক া 

ফাল্গুি আোকশ অন্ধ্োর চিচবে েক  উকেকে। 

 

িতি ে  তোকিা চবেুি িেরীর েিা  

তসই িেরীর এে ধুসর প্রাসাকের রূপ জাকে হৃেক । 

 

িার  সিুকের  ীকর 

চেংবা বূিধযসােকরর চেিাকর 

অিবা টা ার চসনু্ধ্র পাকর 

আজ তিই তোিা এে িেরী চেে এেচেি, 

তোকিা এে প্রাসাে চেে; 

িূেযবাি আসবাকব িরা এে প্রাসাে; 

পারসয োচেিা, োচশ্মরী শাে, তবচরি  রকঙ্গর চিকটাে িুিা প্রবাে, 

আিার চবেুি হৃে , আিার িৃ  তিাখ, আিার চবেীি স্বপ্ন আোঙ্খা; 

আর  ুচি িারী-  

এই সব চেে তসই জেক  এেচেি। 

 

অকিে েিো রকের তরাে চেে, 

অকিে োো ু া পা রা চেে, 

তিেেচির ো াঘর পল্লব চেে অকিে; 

 

অকিে েিো রকের তরাে চেে; 
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অকিে েিো রকের তরাে; 

আর  ুচি চেকে; 

ত ািার িুকখর রূপ ে  শ  শ ােী আচি তেচখ িা, 

খুোঁচজ িা। 

 

ফাল্গুকির অন্ধ্োর চিক  আকস তসই সিুেপাকরর োচেিী, 

অপরূপ চখোরও েম্বুকজর তবেিাি  তরখা, 

েুি িাশপাচর  েন্ধ্, 

অজস্র েচরণ ও চসংকের োকের ধুসর পানু্ডচেচপ, 

রািধিু রকের োকির জািাো 

ি ুকরর তপখকির িক া রচেি পেো  পেো  

েক্ষ ও েক্ষান্তর তিকে আকরা েূর েক্ষ ও েক্ষান্তকরর 

ক্ষচণে আিাস-  

আ ুেীি স্তব্ধ া ও চবস্ম । 

 

পেো , োচেিা  রিাি তরৌকের চবচু্ছচর  তস্বে, 

রচিি তেোকস  রিুজ িে! 

ত াির িি চিজেি ো ; 

ত ািার িি চিজেি ো । 
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পিোোঁটা 

েী এে ইশারা তেি িকি তরকখ এো-এো শেকরর পি তিকে পকি 

অকিে তেোঁকটচে আচি; অকিে তেকখচে আচি ট্রাি-বাস সব চেে িকে; 

 ারপর পি তেকে শান্ত েক  িকে ো   াোকের ঘুকির জেক :  

 

সারারা  েযাস োইট আপিার োজ বুকঝ িাকো েকর েকে। 

তেউ িুে েকর িাকো-ইোঁট বাচে সাইিকবাডে জািাো েপাট োোঁে সব 

িুপ েক  ঘুিাবার প্রক াজি তবাধ েকর আোকশর  কে। 

 

এো এো পি তেোঁকট একের েিীর শাচন্ত হৃেক  েকরচে অিুিব;  

 খি অকিে রা - খি অকিে  ারা িিুকিন্ট চিিাকরর িািা  

চিজেকি চঘকরকে একস;-িকি ে  তোকিাচেি এর তিক  সেজ সম্িব  

 

আর চেেু তেকখচে চে: এেরাশ  ারা আর িিুকিন্ট িরা েেো া? 

তিাখ চিকি তিকি ো -িূরুট িীরকব েকে-বা াকস অকিে ধূকো খে; 

তিাখ বুকজ এেপাকশ সকর োই-োে তিকে অকিে বাোচি জীণে পা া 

 

উকে তেকে; তবচবেকি এো এো এিিই তেোঁকটচে আচি রাক র চি র 

তেি তেি; আকজা আচি জাচি িাকো োজার োজার বযস্ত বেকরর পর।  
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বিে া তসি 

োজার বের ধকর আচি পি োোঁচটক চে পৃচিবীর পকি,  

চসংেে সিুে তিকে চিশীকির অন্ধ্োকর িােে় সােকর 

অকিে ঘুকরচে আচি; চবচম্বসার অকশাকের ধূসর জেক  

তসখাকি চেোি আচি; আকরা েূর অন্ধ্োকর চবেিে িেকর;  

আচি ক্লান্ত প্রাণ এে, িাচরচেকে জীবকির সিুে সকফি, 

আিাকর দুেণ্ড শাচন্ত চেকে়চেকো িাকটাকরর বিে া তসি।  

 

িুে  ার েকবোর অন্ধ্োর চবচেশার চিশা, 

িুখ  ার শ্রাবস্তীর োরুোেে; অচ েূর সিুকের ‘ পর  

োে তিকে তে িাচবে োরাকে়কে চেশা  

সবুজ ঘাকসর তেশ েখি তস তিাকখ তেকখ োরুচিচি-িীকপর চি র, 

ত িচি তেকখচে  াকর অন্ধ্োকর; বকেকে তস , ‘এক াচেি তোিাে় চেকেি?’  

পাচখর িীকড়র ি  তিাখ  ুকে িাকটাকরর বিে া তসি। 

 

সিস্ত চেকির তশকে চশচশকরর শকের ি ি  

সন্ধ্যা আকস; ডািার তরৌকের েন্ধ্ িুকে তফকে চিে;  

পৃচিবীর সব রে চিকি তেকে পাণু্ডচেচপ েকর আকে়াজি  

 খি েকল্পর  কর তজািাচের রকে চঝেচিে; 

সব পাচখ ঘকর আকস — সব িেী ফুরাে় এ-জীবকির সব তেিকেি;  

িাকে শুধু অন্ধ্োর, িুকখািুচখ বচসবার বিে া তসি। 
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বুকিা োোঁস 

তপোঁিার ধূসর পাখা উকে ো  িক্ষকত্রর পাকি-  

জো িাে তেকে চেক  িাোঁকের আেবাকি 

বুকিা োোঁস পাখা তিকে- শাোঁই শাোঁই শে শুচি  ার; 

এে-দুই-চ ি িার-অজস্র-অপার-  

 

রাচত্রর চেিার চেক   াোকের চক্ষপ্র ডািা ঝাো 

এচিকির িক া শকে; েুচটক কে-েুচটক কে  ারা। 

 

 ারপর পকে িাকে, িক্ষকত্রর চবশাে আোশ, 

োোঁকসর োক র ঘ্রাণ-দু-এেটা েল্পিার োোঁস; 

 

িকি পকে েকবোর পাোোোঁর অরুচণিা সযািাকের িুখ;  

উেুে উেুে  ারা পউকের তজযাৎস্না  িীরকব উেুে 

 

েল্পিার োোঁস সব — পৃচিবীর সব ধ্বচি সব রং িুকে তেে পর 

উেুে উেুে  ারা হৃেক র শেেীি তজােিার চি র। 
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তবোে 

সারাচেি এেটা তবোকের সকঙ্গ ঘুকর চফকর তেবেই আিার তেখা ে : 

োকের ো া , তরাকের চি কর, বাোচি পা ার চিকে;  

তোিাও েক ে টুেকরা িাকের োোঁটার সফে ার পর 

 ারপর সাো িাচটর েঙ্কাকের চি র 

চিকজর হৃে কে চিক  তিৌিাচের িক া চিিি েক  আকে তেচখ; 

চেন্তু  বুও  ারপর েৃষ্ণিূোর োক  িখ আোঁিোকচ্ছ, 

সারাচেি সূকেের চপেকি চপেকি িকেকে তস।  

এেবার  াকে তেখা ো , 

এেবার োচরক  ো  তোিা । 

তেিকন্তর সন্ধ্যা  জাফরাি রং এর সূকেের িরি শরীকর 

শাো িাবা বুচেক  বুচেক  তখো েরক  তেখোি  াকে;  

 ারপর অন্ধ্োরকে তোট তোট বকের িক া িাবা চেক  েুকফ আিে তস 

সিন্ত পৃচিবীর চি র েচেক  চেে। 
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চিচখরী 

এেচট প সা আচি তপক  তেচে আচেরীকটাো , 

এেচট প সা আচি তপক  তেচে বাদুেবাোকি, 

এেচট প সা েচে পাও া ো  আকরা–  

 কব আচি তেোঁকট ি’তে োকবা িাকি িাকি। 

–ব’তে তস বাোক  চেকো অন্ধ্োকর ো । 

আোকোো শরীরটা চিক  এে োিা তেি বুকি তেক  তিক চেকো  াোঁ ; 

 বুও  া িুকো শাোঁখারীর োক  েক কে েরা । 

 

এেচট প সা আচি তপক  তেচে িােকোটা ঘুকর, 

এেচট প সা আচি তপক  তেচে পািুচর াঘাটা, 

                এেচট প সা েচে পাও া ো  আকরা 

                 ােকে তেোঁচের িাে েকব েকে োোঁটা। 

                বকে তস বাোক  চেকো েযাসোইকট িুখ। 

চিকের চি কর  বু — েযাচরসি তরাকড — আকরা েিীর অসুখ, 

এে পৃচিবীর িুে; চিচখরীর িুকে : এে পৃচিবীর িুেিুে। 
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চি ািােণ 

ত ািার তসৌন্দেে িাচর, অ ীক র োকির ি ি।  

িধযসােকরর োকো  রকঙ্গর তিকে 

ধিোকশাকের স্পষ্ট আহ্বাকির িক া 

আিাকের চিক  ো  তডকে 

শাচন্তর সকের চেকে — ধকিে — চিবোকণ, 

ত ািার িুকখর চস্নগ্ধ প্রচ িার পাকি। 

 

অকিে সিুে ঘুকর ক্ষক  অন্ধ্োকর, 

তেকখচে িচণো-আকো োক  চিক   ুচি 

সিক র শ কের িৃ ুয েকে  বু 

োোঁচেক  রক কে তশ্র  র তবোিূচি: 

ো েক কে ো েক কে এখুচি ো েকব 

 ার চস্নগ্ধ িাি ীকসৌরকি। 

 

িািুকের সিয ার িকিে ক্লাচন্ত আকস; 

বে বে িেরীর বুেিরা বযিা;  

রকিই োচরক  তফকে  ারা সব সঙ্কল্প-স্বকপ্নর 

উেযকির অিূেয স্পষ্ট া। 

 বুও িেীর িাকি চস্নগ্ধ শুশ্রূোর জে, সূেে িাকি আকো; 

এখকিা িারী িাকি  ুচি, ে  রাচধো ফুরাকো। 
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শঙ্খিাো 

োন্তাকরর পি তেকে সন্ধ্যার আোঁধাকর 

তস তে এে িারী একস ডাচেে আিাকর, 

বচেে, ত ািাকর িাই: 

তবক র ফকের িক া িীোি বযচি  ত ািার দুই তিাখ 

খুকজচে িক্ষকত্র আচি েু াশার পাখিা -  

সন্ধ্যার িেীর জকে িাকি তে আকোে 

তজািাচের তেে েক -খুকজচে ত ািাকর তসইখাকি-  

ধূসর তপিার িক া ডািা তিকে অঘ্রাকণর অন্ধ্োকর 

ধািচসচে তবক -কবক  

তসািার চসচের িক া ধাকি আর ধাকি 

ত ািাকর খুোঁজচে আচি চিজেি তপোঁিার িক া প্রাকণ। 

 

তেচখোি তেে  ার চবিেে পাচখর রকে িরা;  

সন্ধ্যার আোঁধাকর চিকজ চশরীকের ডাকে তেই পাচখ তে  ধরা-  

বাোঁো িাোঁে িাকে োর িািার উপর, 

চশকের ি ি বাোঁো িীে িাোঁে তশাকি োর স্বর। 

 

েচের ি ি শাো িুখ  ার; 

দুইখািা ো   ার চেি; 

তিাকখ  ার চেজে োকের রচিি 

চি া েকে: েচক্ষণ চশ কর িািা শঙ্খিাো তেি পুকে ো  

তস আগকি ো । 

 

তিাকখ  ার 

তেি শ  শ ােীর িীে অন্ধ্োর! 
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স্তি  ার 

েরুণ শকঙ্খর িক া – দুকধ আেে-েকবোর শচঙ্খিীিাোর! 

এ পৃচিবী এেবার পা   াকর, পা  িাকো আর। 

  



ব্নলতা সেন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
7

 

চশোর 

তিার; 

আোকশর রং ঘাসফচেকের তেকের িক া তোিে িীে:  

িাচরচেকে তপ ারা ও তিািার োে চট ার পােকের িক া সবুজ।  

এেচট  ারা এখকিা আোকশ রক কে :  

পাোোোঁর বাসরঘকর সবকিক  তোধূচে-িচের তিক চটর িক া; 

চেংবা চিশকরর িািুেী  ার বুকের তিকে তে-িুিা 

                  আিার িীে িকের তেোকস তরকখচেে 

োজার োজার বের আকে এে রাক  ত িচি-  

ত িচি এেচট  ারা আোকশ েেকে এখিও। 

 

চেকির রাক  শরীর উম্ রাখবার জিয তেকশ াচেরা  

                  সারারা  িাকে আগি তেকেকে 

তিারে ফুকের িক া োে আগি 

শুেকিা অিত্থ পা া দুিুকে এখাকিা আগি েেকে  াকের;  

 

সূকেের আকো   ার রে েুসুকির িক া তিই আর; 

েক  তেকে তরাো শাচেকের হৃেক র চববণে ইচ্ছার িক া।  

সোকের আকো  টেিে চশচশকর িাচরচেকের বি ও আোশ 

                  ি ুকরর সবুজ িীে ডািার িক া চঝেচিে েরকে। 
 

তিার; 

সারারা  চি াবাচঘিীর ো  তিকে চিকজকে বাোঁচিক  বাোঁচিক  

িক্ষত্রেীি, তিেেচির িক া অন্ধ্োকর সুন্দরীর বি তিকে অজুেকির বকি 

ঘুকর ঘুকর 

সুন্দর বাোচি েচরণ এই তিাকরর জিয অকপক্ষা েরচেে। 
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একসকে তস তিাকরর আকো  তিকি; 

েচি বা াচবকেবুর িক া সবুজ সুেন্ধ্ী ঘাস চেকে চেকে খাকচ্ছ; 

িেীর  ীক্ষ্ম শী ে তেউক  তস িািে-  

ঘুিেীি ক্লান্ত চবহ্বে শরীরটাকে তস্রাক র িক া এেটা আকবে তেও ার জিয 

অন্ধ্োকরর চেি েুচি  জরা ু চেোঁকে তিাকরর তরৌকের িক া  

                                    এেটা চবস্তীণে উল্লাস পাবার জিয, 

এই িীে আোকশর চিকি সূকেের তসািার বশোর িক া তজকে উকে 

সােকস সাকি তসৌন্দকেে েচরণীর পর োচরণীকে িিে োচেক  তেবার জিয। 

এেটা অদূ্ভ  শে। 

িেীর জে িিোফুকের িক া োে। 

আগি েেে আবার – উষ্ণ োে েচরকণর িাংস ব চর েক  এে।  

িক্ষকত্রর চিকি ঘাকসর চবোিা  বকস অকিে পুরকিা চশচশরকিজা েল্প; 

চসোকরকটর তধাোঁ া; 

তটচরোটা েক েটা িািুকের িািা;  

একোকিকো েক েটা বন্দুে – চেি – চিস্পন্দ চিরপরাধ ঘুি।  
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চশরীকের ডােপাো 

চশরীকের ডােপাো তেকে আকে চবকেকের তিকঘ, 

চপপুকের িরা বুকে চিে তিকি একসকে এখি;  

চবকেকের চশশুসুেেকে চঘকর িাক র আকবকে  

েরুণ েক কে ঝাউবি। 

 

িেীর উজ্জ্বে জে তোরাকের িক া েেবকর 

তিকস িারকোেবকি তেকে তি  তোরােীর ভ্রূণ:  

চবকেে বকেকে এই িেীচটকে: ‘শান্ত েক  েকব– ‘  

অেূে সুপুচরবি চির জকে ো া তফকে এে িাইে শাচন্ত েেযাণ 

 

েক  আকে।  ার িুখ িকি পকে এ-রেি চস্নগ্ধ পৃচিবীর 

পা াপ কঙ্গর োকে িকে একে; িাচরচেকে রাচত্র িক্ষকত্রর আকোেি 

এখি ে ার িক া;  বুও ে ার িাকি িৃ ুযক  চির 

েক  তিকে িুকে োও া িািুকের সিা ি িি। 

  



ব্নলতা সেন 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
0

 

শযািেী 

শযািেী, ত ািার িুখ তসোকের শচির ি ি: 

েখি জাোকজ িকে েুবকের েে 

সুেূকর ি ুি তেকশ তসািা আকে ব’তে 

িচেোরই প্রচ িা  তস ধা ু উজ্জ্বে 

তটর তপক , োক্ষা দুধ ি ুরশেযার েিা িুকে 

সোকের রূঢ় তরৌে ডুকব তে  তোিা  অেূকে। 

 

ত ািার িুকখর চেকে  াোকে এখিও 

আচি তসই পৃচিবীর সিুকে িীে, 

দুপুকরর শূিয সব বন্দকরর বযিা, 

চবকেকের উপেকে সােকরর চিে, 

িক্ষত্র, রাচত্রর জে েুবাকের রন্দি সব–  

শযািেী, েকরচে অিুিব। 

 

অকিে অপচরকি  েুে তেকট তেে; 

িািুেকে চির চির র েক  তেকব িা সি ;  

তস চেেু তিক কে বকে এ  রি িেী। 

অন্ধ্োর তপ্ররণার িক া িকি ে  

েূর সােকরর শে — শ ােীর  ীকর একস ঝকর 

োে চেেু েক চেে — েকব চে শাি োে পকর। 
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সচব া 

সচব া, িািুেজন্ম আিরা তপক চে  

িকি ে  তোকিা এে বসকন্তর রাক :  

িূিধযসাের চঘকর তসই সব জাচ , 

 াোকের সাকি 

চসনু্ধ্র আোঁধার পকি েকরচে গিি; 

িকিপকে চিচবে তিরুি আকো, িুিার চশোরী, 

তরশি, িকের সািেবাে, 

দুকধর ি ি শাো িারী। 

 

অন্ত  তরৌকের তিকে  ারা 

শাি  রাচত্রর চেকে  কব 

সেসা চবকেেকবো তশে েক  তেকে 

িকে তে  তেিি িীরকব। 

িাচর চেকে ো া ঘুি সিচেে িক্ষত্র;  

িধযেুকের অবসাি 

চির েকর চেক  চেক  ইউকরাপ গ্রীস 

েক কে উজ্জ্বে খৃষ্টাি। 

 

 বুও অ ী  তিকে উকে একস  ুচি আচি ওরা–  

চসনু্ধ্র রাচত্রর জে জাকি–  

আকধে তে াি িব পৃচিবীর চেকে; 

তেিি অিকিযাপা  োও ার আহ্বাকি  

আিরা অেূে েক  উকে 

িািুেকে িািুকের প্র াসকে শ্রদ্ধা েরা েকব 

তজকি  বু পৃচিবীর িৃ  সিয া  
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তে াি ত া সােকরর চস্নগ্ধ েেরকব। 

 

এখি অপর আকো পৃচিবীক  েকে; 

েী এে অপবয ী অক্লান্ত আগি! 

ত ািার চিচবে োকো িুকের চি কর 

েকবোর সিুকের িুি; 

ত ািার িুকখর তরখা আকজা 

িৃ  ে  তপৌত্তচেে খৃষ্টাি চসনু্ধ্র 

অন্ধ্োর তিকে একস িব সূকেে জাোর ি ি:  

ে  আকে —  বু ে  েূকর। 
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সুকি িা 

সুকি িা,  ুচি এে েূর র িীপ 

চবকেকের িক্ষকত্রর োকে; 

তসইখাকি োরুচিচি-বিািীর ফাোঁকে 

চিজেি া আকে। 

এই পৃচিবীর রণ রি সফে া 

স য;  বু তশে স য ি । 

েেো া এেচেি েকল্লাচেিী চ কোত্তিা েকব; 

 বুও ত ািার োকে আিার হৃে । 

 

আজকে অকিে রূঢ় তরৌকের ঘুকর প্রাণ  

পৃচিবীর িািুেকে িািুকের িক া 

িাকোবাসা চেক  চেক   বু, 

তেকখচে আিাচর োক  ে ক া চিে  

িাই তবাি বনু্ধ্ পচরজি পকে আকে; 

পৃচিবীর েিীর েিীর র অসুখ এখি; 

িািুে  বুও ঋণী পৃচিবীরই োকে। 

 

তেবচে জাোজ একস আিাকের বন্দকরর তরাকে 

তেকখচে ফসে চিক  উপিী  ে ; 

তসই শসয অেণি িািুকের শব; 

শব তিকে উৎসাচর  স্বকণের চবস্ম  

আিাকের চপ া বুদ্ধ েিফুচশ াকসর িক া আিাকেরও প্রাণ 

িূে েকর রাকখ;  বু িাচরেকে রিক্লান্ত োকজর আহ্বাি।  

 

সুকি িা, এই পকি আকো তেকে — এ পকিই পৃচিবীর রিিুচি েকব; 
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তস অকিে শ ােীর িািেীর োজ: 

এ বা াস েী পরি সূেেেকরাজ্জ্বে;–  

প্রা     েূর িাকো িািবসিাজ  

আিাকের িক া ক্লান্ত ক্লাচন্তেীি িাচবকের োক  

েকে তেব আজ ি , তের েূর অচন্তি প্রিাক । 

 

িাচট-পৃচিবীর টাকি িািবজকন্মর ঘকর েখি এসচে, 

িা একেই িাকো ে  অিুিব েকর; 

একস তে েিীর র োি েে তস সব বুকঝচে 

চশচশর শরীর েুোঁক  সিুজ্জ্বে তিাকর; 

তেকখচে ো েে েকব িািুকের ো েবার ি –  

শাি  রাচত্রর বুকে সেচে অিন্ত সূকেোে । 
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সুেশেিা 

এেচেি ম্লাি তেকস আচি 

ত ািার ি ি এে িচেোর োকে 

েুকের সচি  পকণয েীি েক  চেক  

অচিপচরচধর িাকঝ সেসা োোঁচেক  

শুকিচে চেন্নরেে তেবোরু োকে, 

তেকখে অিৃ সূেে আকে। 

 

সবকিক  আোশ িক্ষত্র ঘাস িন্দ্রিচল্লোর রাচত্র িাকো,   

 বুও সি  চির ি , 

আকরে েিীর র তশে রূপ তিক  

তেকখকে তস ত ািার বে । 

 

এই পৃচিবীর িাকো পচরচি  তরাকের ি ি  

ত ািার শরীর;  ুচি োি েকরা চি ত া; 

সি  ত ািাকে সব োি েকর িৃ োর ব’তে 

সুেশেিা,  ুচি আজ িৃ । 
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সুরিিা 

সুরিিা, আকজা  ুচি আিাকের পৃচিবীক  আকো;  

পৃচিবীর বে়চসিী  ুচি এে তিকে়র ি ি; 

োকো তিাখ তিকে ওই িীচেিা তেকখে;  

গ্রীে চেন্দু চফচিচশে় চিে়কির রূে় আকে়াজি  

শুকিে তফচিে শকে চ কোত্তিা-িেরীরর োকে় 

েী তিকে়কে? েী তপকে়কে — চেকে়কে োরাকে়। 

 

বে়স তবকড়কে তের িরিারীকের, 

ঈেৎ চিকিকে সূেে িক্ষকত্রর আকো; 

 বুও সিুে িীে: চঝিুকের োকে় আেপিা; 

এেচট পাচখর োি েী রেি িাকো। 

িািুে োউকে িাে় —  ার তসই চিে  উজ্জ্বে 

ঈিকরর পচরবক ে অিয তোি সাধিার ফে। 

 

িকি পকড় েকব এে  ারািরা রাক র বা াকস  

ধিোকশাকের তেকে িকেকন্দ্রর সাকি 

উ করাে বড় সােকরর পকি অচন্তি আোঙ্কা চিকে় প্রাকণ  

 বুও োউকে আচি পাচরচি তবাঝাক  

তসই ইচ্ছা সে িে় শচি িে় েিেীকের সুধীকের চববণে া িে়, 

আকরা আকো: িািুকের  কর এে িািুেীর েিীর হৃেে়।  

 

তেি সব অন্ধ্োর সিুকের ক্লান্ত িাচবকেরা। 

িচক্ষোর গিকির িক া এে চবহ্বে বা াকস 

িূিধযসারেীি েূর এে সিয ার তিকে 

আজকের িব সিয াে় চফকর আকস;–  
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 ুচি তসই অপরূপ চসনু্ধ্ রাচত্র িৃ কের তরাে 

তেে চেকে় িাকোকবকস,  বু আজ তিাকরর েকল্লাে। 
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স্বকপ্নর ধ্বচিরা 

স্বকপ্নর ধ্বচিিা একস বকে ো : িাচবরা া সব তিক  িাকো 

              চিস্তব্ধ শীক র রাক  েীপ তেকে 

              অিবা চিিাক  েীপ চবোিা  শুক  

িচবকরর তিাকখ তেি জকি ওকে অিয তোি চবকেকের আকো।  

 

              তসই আকো চিরচেি েক  িাকে চির, 

              সব তেকে এেচেি আচিও িচবর 

েক  োব; তসচেি শীক র রাক  তসািােী জচরর োজ তফকে 

              প্রেীি চিিাক  রব চবোিা  শুক : 

              অন্ধ্োকর তেস চেক  তজকে রব 

              বাদুকের আোঁোবাোঁো আোকশর িক া। 

 

              িচবর া, েকর  ুচি আচসকব বে ত া। 
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েচরকণরা 

স্বকপ্নর চি কর বুচঝ–ফাল্গুকির তজােিার চি কর। 

তেচখোি পোকশর বকি তখো েকর 

 

েচরকণরা; রূপাচে িাোঁকের ো  চশচশকর পা া ;  

বা াস ঝচরকে ডািা — িুিা ঝ’তর ো  

 

পল্লকবর ফাোঁকে ফাোঁকে-বকি বকি-েচরকণর তিাকখ; 

েচরকণরা তখো েকর োও া আর িুিার আকোকে। 

 

েীকরর প্রেীপ তেকে তশফাচেো তবাস তেি োকস 

চেজে ডাকের চপকে অেণি বকির আোকশ–  

 

চবেুি ধূসর তোি পৃচিবীর তশফাচেো আো; 

ফাল্গুকির তজােিা  েচরকণরা জাকি শুধু  াো। 

 

বা াস ঝাচেকে ডািা, েীরা ঝকর েচরকণর তিাকখ–  

েচরকণরা তখো েকর োও া আর েীরার আকোকে। 
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োও ার রা  

েিীর োও ার রা  চেে োে-অসংখয িক্ষকত্রর রা ; 

সারারা  চবস্তেীণে োও া আিার িশাচরক  তখকেকে;  

িশাচরটা ফুকে উকেকে েখকিা তিৌসুিী সিুকের তপকটর িক া, 

েখকিা চবোিা চেোঁকে 

িক্ষকত্রর চেকে উকে তেক  তিক কে, 

এে-এেবার িকি েচচ্ছে আিার-আকধা ঘুকির চি র ে ক া-  

                        িািার উপকর িশাচর তিই আিার 

স্বা ী  ারার তোে তঘোঁকে িীে োও ার সিুকে শাো বকের িক া উেকে তস! 

োে এিি িিৎোর রা  চেে। 

 

সিস্ত িৃ  িক্ষকত্ররা োে তজকে উকেচেে-আোকশ এেচ ি ফাোঁে চেে িা; 

পৃচিবীর সিস্ত ধূরসচপ্র  িৃ কের িুখও তসই িক্ষকত্রর চি র তেকখচে আচি; 

অন্ধ্োর রাক  অিকত্থর িূো  তপ্রচিে চিেপুরুকের চশচশর-কিজা তিাকখর 

িক া 

                        ঝেিে েরচেে সিস্ত িক্ষকত্ররা; 

তজােিারাক  তবচবেকির রাচির ঘাকের ওপর চি ার উজ্জ্বে িািোর 

                        শাকের িক া েেেে েরচেে চবশাে আোশ! 

োে এিি আশ্চেে রা  চেে। 

 

তে িক্ষকত্ররা আোকশর বুকে োজার োজার বের আকে িকর চেক কে। 

 ারাও োে জািাোর চি র চেক  অসংখয িৃ  আোশ সকঙ্গ েকর একিকে 

তে রূপসীকের আচি এচশচর ার, চিশকর চবচেশা  ি’তর তেক  তেকখচে 

োে  ারা অচ েূকর আোকশর সীিািার েু াশা  েু াশা  েীঘে বশো োক  

েকর 

                        ো াকর োক র োোঁচেক  তেকে তেি-  
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িৃ ুযকে েচে  েরবার জিয? 

জীবকির েিীর জ  প্রোশ েরবার জিয? 

তপ্রকির ি াবে েম্ভীর স্তম্ভ  ুেবার জিয? 

 

আেষ্ট-অচিিূ  েক  তেচে আচি, 

োে রাক র প্রবে িীে অ যািার আিাকে চেোঁকে তফকেকে তেি;  

আোকশর চবরািেীি চবস্তীণে ডািার চি র 

পৃচিবী েীকটর িক া িুকে চেক কে োে! 

আর উতু্তঙ্গ বা াস একসকে আোকশর বুে তিকে তিকি  

আিার জািাোর চি র চেক , শাোঁই শাোঁই েকর, 

চসংকের হুঙ্কাকর উৎচক্ষি েচরৎ প্রান্তকরর অজস্র তজব্রার িক া! 

 

হৃে  িকর চেক কে আিার চবস্তীণে তফকের সবুজ ঘাকসর েকন্ধ্, 

চেেন্ত-প্লাচব  বেী াি তরৌকের আঘ্রাকণ  

চিেকিান্মত্ত বাচঘিীর েজেকির িক া অন্ধ্োকরর িিে চবরাট সজীব তরািশ 

উচ্ছ্বাকস, 

জীবকির দুেোন্ত িীে িত্ত া ! 

 

আিার হৃে  পৃচিবী চেোঁকে উকে তেে, 

িীে োও ার সিুকে স্ফী  িা াে তবেুকির িক া তেে উকে,  

এেটা েূর িক্ষকত্রর িাস্তুেকে  ারা - ারা  উচেক  চিক  িেে 

                        এেটা দুরন্ত শেুকির িক া। 
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োজার বের শুধু তখো েকর 

োজার বের শুধু তখো েকর অন্ধ্োকর তজািাচের িক া; 

িাচর চেকে চিরচেি রাচত্রর চিধাি; 

বাচের উপকর তজযাৎস্না — তেবোরু ো া ই স্ত  

চবিূণে িাকির িক া: িারোর — োোঁোক  রক কে ি , ম্লাি। 

শরীকর ঘুকির ঘ্রাণ আিাকের ঘুকি — তেকে জীবকির সব তেিকেি; 

‘িকি আকে?’ শুধাকো তস — শুধাোি আচি শুধু, ‘বিে া তসি?’  
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ো  চিে 

ো  চিে, তসািােী ডািার চিে, এই চিকজ তিকঘর দুপুকর 

 ুচি আর তেোঁকো িাকো উকে-উকে ধািচসোঁচড় িেীচটর পাকশ! 

ত ািার োন্নার সুকর তবক র ফকের িক া  ার ম্লাি তিাখ িকি আকস! 

পৃচিবীর রাো রাজেিযাকের িক া তস তে িকে তেকে রূপ চিকে় েূকর; 

আবার  াোকর তেি তডকে আকিা? তে োে় হৃেে় খুোঁকে 

তবেিা জাোক  িাকোবাকস! 

ো  চিে, তসািােী ডািার চিে, এই চিকজ তিকঘর দুপুকর 

 ুচি আর উকে-উকে তেোঁকো িাকো ধািচসোঁচড় িেীচটর পাকশ! 

 

 


