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অনেক েদীর জল 

অনেক েদীর জল উনে গেনে — 

ঘরোচি সাাঁনকা গেনে গেল; 

গস সে সময় গেদ কনর গেনল আজ  

কারা তেু কানে িনল এল 

গে সুেয অয়নে গেই গকানো চদে, 

— মনে তানক গদখা গেত েচদ — 

গে োরী গদনখ চে গকউ — ে-সাতচি তারার চতচমনর 

হৃদনয় এনসনে গসই েদী। 

তুচম কথা েল — আচম জীেে-মৃতুুর শব্দ শুচে: 

সকানল চশচশর কণা গে-রকম ঘানস 

অচিনর মরণশীল হনয় তেু সূনেয আোর 

মৃতুু মুনখ চেনয় পরচদে চেনর আনস। 

জন্মতারকার ডানক োর োর পৃচথেীনত চেনর এনস আচম  

গদনখচে গতামার গিানখ একই োয়া পনি:  

গস চক গেম? অন্ধকার? — ঘাস ঘুম মৃতুু েকৃচতর 

অন্ধ িলািনলর চেতনর। 

চির হনয় আনে মে; মনে হয় তেু 

গস ধ্রুে েচতর গেনে িনল, 

মহা-মহা রজেীর ব্রহ্মান্ডনক ধনর; 

সৃচির েেীর েেীর হংসী গেম 

গেনমনে — এনসনে আজ রনের চেতনর। 

 

‘এখানে পৃচথেী আর গেই– ‘  

ে’গল তারা পৃচথেচর জেকলুানণই 

চেদায় চেনয়নে চহংসা ক্লাচির পানে; 
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কলুাণ, কলুাণ; এই রাচত্রর েেীরতর মানে। 

শাচি এই আজ; 

এইখানে স্মৃচত; 

এখানে চেস্মৃচত তেু; গেম 

ক্রমায়াত আাঁধারনক আনলাচকত করার েচমচত। 

অন্ধকার গথনক 

োঢ় অন্ধকার গথনক আমরা এ-পৃচথেীর আজনকর মুহূনতয এনসচে। 

েীনজর গেতর গথনক কী ক’গর অরণু জন্ম গেয়,-  

জনলর কণার গথনক গজনে ওনে েনোেীল মহাে সাের, 

কী ক’গর এ-েকৃচতনত—পৃচথেীনত, আহা, 

োয়াচ্ছন্ন দৃচি চেনয় মােে েথম এনসচেল, 

আমরা গজনেচে সে,—অেুেে কনরচে সকলই। 

সূেয গজনল,—কনলাল সাের জল গকাথাও চদেনি আনে, তাই 

শুভ্র অপলক সে শনের মতে 

আমানদর শরীনরর চসনু্ধ-তীর। 

 

এই সে েুাপ্ত অেুেে গথনক মােুনের স্মরণীয় মে  

গজনে েুথা োধা েয় রেনেেশীেয চঘনর োনণ  

সঞ্চাচরত ক’গর গেনে আশা আর আশা; 

সকল অজ্ঞাে কনে জ্ঞাে আনলা হনে, 

সকল গলানের গিনয় সৎ হনে ো চক 

সে মােুনের তনর সে মােুনের োনলাোসা। 

 

আমরা অনেক েুে ইচতহানস সিচকত গিাখ গমনল গথনক 

গদনখচে আসন্ন সূেয আপোনক েলচয়ত ক’গর চেনত জানে 
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েে েে মৃত সূনেয শীনত; 

গদনখচে চের্যর েদী োচলয়াচি মরুর উোনে  

মরনণর-ই োমরূপ অচেরল কী গে। 

 

তেু শ্মশাে গথনক গদনখচে িচকত গরৌনে গকমে গজনেনে শাচলধাে; 

ইচতহাস-ধূনলা-চেে উৎসাচরত ক’গর েে েেতর মােুনের োণ 

েচতচি মৃতুুর স্তর গেদ ক’গর এক চতল গেচশ 

গিতোর আো চেনয় তেু 

খাাঁিার পাচখর কানে কী েীলাে আকাশ-চেনদযশী! 

হয়নতা এখনো তাই;—তেু 

রাচত্র গশে হনল গরাজ পতঙ্গ-পালক-পাতা 

চশচশর-চেিঃসৃত শুভ্র গোনর 

আমরা এনসচে আজ অনেক চহংসার গখলা অেসাে ক’গর; 

অনেক গেনসর ক্লাচি মৃতুু গদনখ গেচে। 

আনজা তেু 

আনজা গের গ্লাচে-কলচিত হনয় োচেিঃ 

রেেদীনদর পানর পৃচথেীর চেচেন্ন জাচতর 

গশাকােহ অি কিানল চক মাচে গতামানদর গমৌমাচের েীি 

অল্পায়ু গসাোচল গরৌনে; 

গেনমর গেরণা গেই—শুধু চেচর্রযত শ্বাস 

পণুজাত শরীনরর মৃতুু-ম্লাে পণু োনলানেনস; 

তেুও হয়নতা আজ গতামার উড্ডীে েে সূনেযর উনেশু। 

 

ইচতহানস-সঞ্চাচরত গহ চেচেন্ন জাচত, মে, মােে-জীেে, 

এই পৃচথেীর মুখ েত গেচশ গিো োয়—িলা োয় সমনয়র পনথ, 

তত গেচশ উওরণ সতু েয়;—জাচে; তেু জ্ঞানের চেেণ্ণনলাকী আনলা 
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অচধক চেমযল হনল েিীর গেনমর গিনয় োনলা  

সেল মােে গেনম উৎসাচরত হয় েচদ, তনে 

েে েদী েে েীি েেরী েীচলমা সৃচি হনে। 

আমরা িনলচে গসই উজ্জ্বল সূনেযর অেুেনে। 

অেনরাধ  

েহুচদে আমার এ-হৃদয়নক অেনরাধ ক’গর র’গয় গেনে; 

গহমনির স্তব্ধতায় পুেরায় ক’গর অচধকার। 

গকাথায় চেনদনশ গেে  

এক চতল অচধক েেীণ এক েীচলমায় পানর 

তাহানক গদচখচে আচম োনলা ক’ গর,- তেু মচহলার 

মেে-চেচেি োণ কখে আমার গিাখোনর 

গিাখ গরনখ ে’গল চেনয়চেনলািঃ 

‘সমনয়র গ্রচি সোতে, তেু সময়ও তা গে’গধ চদনত পানর?’  

  

চেেণয জচিত এক ঘর; 

চক ক’গর োসাদ তানক েচল আচম? 

অনেক োিল গোো আরনসালা কৃকলাস গদয়ানলর ‘ পর  

গেনমর চেতনর েচে গখনয় গেনল অেুরাধাপুর-  ইনলারার; 

মাচতনসর- গসজানের- চপকানসার, 

অথো চকনসর েচে? চকনসর েচের হািনোি? 

  

গকেল আনধক োয়া-  

োয়ায় আশ্চেয সে েৃনের পচরচধর র’গয় গেনে। 

গকউ গদনখ- গকউ তাহা গদনখ োনকা- আচম গদচখ োই। 

তেু তার অেলে কানলা গিচেনলর পানশ আধাআচধ িাাঁদেীর রানত 
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          মনে পনি আচমও েনসচে একচদে। 

গকাথাকার মচহলা গস? কনেকার?- োরতী েচডযক গ্রীক মুচিে মাচকযে? 

          অথো সময় তানক সোে কনর ো আর; 

          সেযদাই তানক চঘনর আনধা অন্ধকার; 

গিনয় থাচক,- তেুও গস পৃচথেীর োো গেনি পচরোোহীে। 

          মনে পনি গসখানে উনোনে এক গদেদারু োে চেনলা। 

  

তারপর সূেযানলানক চেনর এনস মনে হয় এইসে গদেদারু েয়।  

          গসইখানে তম্বুরার শব্দ চেনলা। 

পৃচথেীনত দুন্দুচে গেনজ ওনে- গেনজ ওনে; সুর তাে লয় 

          োে আনে পৃচথেীনত জাচে, তেু োনের হৃদয় গেই। 

একচদে রাচত্র এনস সকনলর ঘুনমর চেতনর 

আমানক একাকী গজনে গডনক চেনলা- অেু-এক েুেহানর 

                                      মাইলিাক দূনর পুনরাপুচর। 

  

সেই আনে- খুে কানে; গোলকধাাঁধার পনথ ঘুচর 

তেুও অেি মাইল তারপর- গকাথাও চকেুই গেই ে’গল। 

অনেক আনের কথা এই সে-  এই 

সময় েৃনের মনতা গোল গেনে িুরুনির আনফাি জােুহীে, মচলে সমাজ 

গসই চদনক অগ্রসর হয় গরাজ- একচদে গসই গদশ পানে। 

গসই োরী গেই আর েুনল তারা শতাব্দীর অন্ধকার েুসনে েুরানে। 

আজনক রানত 

আজনক রানত গতামায় আমার কানে গপনল কথা 

েলা গেত; িাচরচদনক চহজল চশরীে েক্ষত্র ঘাস হাওয়ার োির। 

চকন্তু গেই চেি চেয়নম োেো আনেে োে 
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চেশুদ্ধ হয় চেেয় ও তার েুচের চেতর;-  

 

আচমও গসই েলােনলর চেতনর গথনক চেনয় 

গদনখচে োরত লন্ডে গরাম চেউইয়কয িীে 

আজনক রানতর ইচতহাস ও মৃত মুামথ সে 

চেচেি চেয়মাধীে। 

 

গকাথায় তুচম রনয়ে গকাে পাশার দাে হানতিঃ  

কী কাজ খুাঁনজ;—সকল অেুশীলে োনলা েয়; 

েেীর োনে গজনেচে গে-সে সকাল চেকাল েদী েক্ষত্রনক 

তাচর চেতনর েেীণ েল্প চেচহত হনয় রয়। 

আমানক একচি কথা দাও 

আমানক একচি কথা দাও ো আকানশর মনতা 

               সহজ মহৎ চেশাল, 

েেীর - সমস্ত ক্লাি হতাহত েৃহেচলেুকনদর রনে 

মচলে ইচতহানসর অির ধুনে়ে গিো হানতর মতে:  

আচম োনক আেহমাে কাল োনলানেনস এনসচে গসই োরীর।  

গসই রাচত্রর েক্ষত্রানলাচকত চেচেড়ে োতানসর মনতা; 

গসই চদনের - আনলার অিহীে এচিে-িঞ্চল ডাোর মতে 

গসই উজ্জ্বল পাচখেীর - পাচখর সমস্ত চপপাসানক গে 

অচির মনতা েদীপ্ত গদনখ অচিমশরীচরণী গমানমর মতে। 

ইচতহাসোে  

গসই শশশনের গথনক এ-সে আকাশ মাে গরৌে গদনখচে; 

এই সে েক্ষত্র গদনখচে। 

চেস্ময়র গিানখ গিনয় কতোর গদখা গেনে মােুনের োচি 
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গরানদর চেতনর গেে সমুনের পানর পাচখনদর 

চেেণ্ণ শচের মনতা আনয়াজনে চেচমযত হনতনে;  

গকালাহনল-নকমে চেশীথ উৎসনে ে’গি ওনে। 

একচদে শূেুতায় স্তব্ধতায় চেনর গদচখ তারা 

গকউ আর গেই। 

চপতৃপুরুনেরা সে চেজ স্বাথয গেনি চদনয় অতীনতর চদনক 

স’গর োয়- পুরানো োনের সানথ সহমমযী চজচেনসর মনতা 

গহমনির গরৌনে-চদনে-অন্ধকানর গশেোর দাাঁিানয় তেুও 

কখনো শীনতর রানত েখে গেনিনে খুে শীত 

গদনখচে চপপুল োে 

আর চপতানদর গেউ 

আর সে চজচেে : অতীত। 

 

তারপর গের চদে ি’গল গেনল আোর জীেনোৎসে 

গেৌেমোর গিনয় গের মহীয়াে, অনেক করুণ।  

তেুও আোর মৃতুু।-তারপর একচদে মউমাচেনদর 

অেুরণনের েনল গরৌে চেচু্ছচরত হ’ইনয় গেনল েীল 

আকাশ চেনজর কনে গকমে চেিঃসৃত হনয় ওনে;- গহমনির 

অপরানে পৃচথেী মানের চদনক সহসা তাকানল 

গকাথাও শনের েনে- হলুদ রনের খনি- িাোর আেুনল 

োনল-নকমে চেমীল সো পচশ্চনমর 

অদৃশু সূনেযর গথনক িুনপ োনম আনস; 

েকৃচত ও পাচখর শরীর েুাঁনয় মৃনতাপম মােুনের হানি 

চক গেে চকনসর গসৌরেুেহানর এনস গলনে থানক।  

অথো কখনো সূেয- মনে পনি- অেচহত হনয় 

েীচলমার মার্পনথ এনস গথনম র’গয় গেনে- েনিা 
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গোল-রাহুর আোস গেই-এমেই পচেত্র চেরুনেল। 

এই সে চেনকনলর গহমনির সূেযেচে- তেু 

গদখাোর মনতা আজ গকানো চদনক গকউ 

গেই আর, অনেনকই মাচির শয়ানে েুরানতনে।  

মােুনেরা এই সে পনথ এনস ি’গল গেনে,- চেনর 

চেনর আনস;- তানদর পানয়র গরখায় পথ 

কানি কারা, হাল ধনর, েীজ গোনে, ধাে 

সমুজ্বল কী অচেচেনেনশ গসাো হনয় ওনে- গদনখ; 

সমস্ত চদনের আাঁি গশে হনল সমস্ত রানতর 

অেণে েক্ষনত্রও ঘুমাোর জুনিাোর মনতা  

চকেু গেই;- হাতুচি করাত দাাঁত গেহাই তুর পুন্ 

চপতানদর হাত গথনক চেনরচের চতর মনতা অিহীে 

সিচতর সিচতর হানত 

কাজ ক’গর ি’গল গেনে কনতা চদে। 

অথো এনদর গিনয় আনরক রকম চেনলা গকউ-নকউ; 

গোিা ো মার্াচর মধুচেেনদর চেি;-  

গসইখানে েই পিা হত চকেু- গলখা হত; 

েয়ােহ অন্ধকানর সরুসলনতর 

গরিীর আনলায় মনতা কী গেে গকমে এক আশাোদ চেল 

তাহানদর গিানখ মুনখ মনের চেনেনশ চেমেস্কতায়;  

সাংসানর সমানজ গদনশ েতুিও পরাচজত হনল 

ইহানদর মনে হত দীেতা জনয়র গিনয় েি;  

অথো চেজয় পরাজয় সে গকানো- এক পচলত িাাঁনদর 

এ-চপে ও-চপে শুধু;- সাধো মৃতুুর পনর গলাকসেলতা 

চদনয় গদনে; পৃচথেীনত গহনর গেনল গকানো গক্ষাে গেই। 
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* * * 

 

মানর্-মানর্ োনের গজুাৎস্নায় তারা সে জনিা হনয় গেত-  

গকাথাও সুন্দর গেতসতু আনে গজনে তেু পৃচথেীর মাচির কাাঁকানল 

গকমে চেচেিোনে হনয় ওনে, আহা। 

গসখানে িচের েুো গকানো- এক তন্বী তরুণীর 

চেনজর চজচেস হনত স্বীকার গপনয়নে োঙ্গা িাাঁনদ 

অধয সনতু অধয েৃনতু আনধক মৃতুুর অন্ধকানরিঃ 

অনেক তরুণী েুো- গেৌেরানজু োহানদর গশে 

হনয় গেনে- তারাও গসখানে অেণে  

শিনত্রর চকরনণ চকংো গহমনির আনরা। 

অেেলুচেত চেনক মৃেতৃচিকার 

মতে গজুাৎস্নায় এনস গোল হনয় ঘুনর-ঘুনর োিনরর পনথ 

িাাঁদনক চেচখল ক’গর চদনয় তেু পচরনময় কলনি চেচেি 

ক’গর চদনত গিনয়চেল,- মনে মনে- মুনখ েয়- গদনহ 

েয়; োংলার মােসসাধেশীত শরীনরর গিনয় আনরা গেচশ 

জয়ী হনয় শুক্ল রানত গ্রামীণ উৎসে 

গশে ক’গর চদনত চেনয় শরীনরর কেনল গতা তেুও ডুনেনে োর-োর 

অপরাধী েীরুনদর মনতা োনণ। 

তারা সে মৃত আজ। 

তাহানদর সিচতর সিচতরা অপরাধী েীরুনদর মতে জীচেত। 

‘গের েচে গদখা হল- গের চদে গকনি গেল- গের অচেজ্ঞতা 

জীেনে জচিত হনয় গেল, তেু, হানত খেনের 

অস্ত্র গেই- মনে হয়- িাচরচদনক চেচে গদয়ানলর 

চেনরি চেিঃসঙ্গ অন্ধকার’- ে’গল গেে গকউ গেে কথা েনল। 

হয়নতা গস োংলার জাতীয় জীেে। 
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সনতুর চেনজর রূপ তেুও সনের গিনয় চেকি চজচেস  

সকনলর; অচধেত হনল োণ জাোলার োাঁক চদনয় গিানখর মতে 

অচেনমে হনয় থানক েক্ষনত্রর আকানশ তাকানল। 

আমানদর েেীনণরা আমানদর আচ্ছন্নতা চদনয় গেনে? 

আমানদর মেীেীরা আমানদর অধযসতু ে’গল গেনে 

অধযচমথুার? জীেে তেুও অচেস্মরণীয় সততানক 

িায়; তেু েয়- হয়নতা ো িাওয়ার দীেতা োিা আর চকেু গেই।  

গের েচে গদখা হল- গের চদনে গকনি গেল-নের অচেজ্ঞতা 

জীেনল জচিত হনয় গেল, তেু, েক্ষনত্রর রানতর মতে 

সেলতা মােুনের দূরেীনে র’গয় গেনে,- গজুাচতগ্রযনি; 

জীেনের জনেু আনজা গেই। 

অনেক মােুেী গখলা গদখা হনলা, েই পিা সাঙ্গ হনলা-ত েু 

গক ো কানক জ্ঞাে গদনে- জ্ঞাে েি দূর- দূরতর আজ। 

সমনয়র েুাচপ্ত গেই জ্ঞাে আনে আমানদর োনণ  

তা গতা গেই; িচেরতা আনে- জরা আনে। 

িাচরচদক গথনক চঘনর গকেচল চেচিত্র েয় ক্লাচি অেসাদ 

র’গয় গেনে। চেনজনক গকেচল আত্মকীি কচর; েীি 

েচি। েীি গেনে অন্ধকানর এই গেৌথ মেণার 

মাচলুে এিানয় উৎক্রাি হনত েয় 

পাই। চসনু্ধশব্দ োয়ুশব্দ গরৌেশব্দ রেশব্দ মৃতুশব্দ এনস 

েয়ােহ ডাইেীর মনতা োনি- েয় পাই- গুহার লুকাই; 

লীে হনত িাই- লীে- ব্রহ্মশনব্দ লীে হনয় গেনত 

িাই। আমানদর দু’হাজার েেনরর জ্ঞাে এ- রকম।  

েচিনকতা ধমযধনে উপোসী হনয় গেনল েম  

েীত হয়। তেুও ব্রনহ্ম লীে হওয়াও কচেে। 

আমারা এখেও লুপ্ত হই চে গতা। 
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এখেও পৃচথেী সূনেয হনয় গরৌনে অন্ধকানর 

ঘুনর োয়। থামানলই োনলা হত- হয়নতা ো; 

তেুও সকলই উৎস েচত েচদ,- গরৌেশুভ্র চসনু্ধর উৎসনে 

পাচখর েমাথা দীচপ্ত সােনরর সূনেযর স্পনশয মােুনের 

হৃদনয় েতীক ে’গল ধরা গদয় জুাচতর পনথর গথনক েচদ, 

তাহনল গে আনলা অঘযু ইচতহানস আনে, তেু উৎসাহ চেনেশ 

গেই জেমােনসর অচেেযিেীয় চেিঃসনিাি 

এখেও আনস চে তানক েতযমাে অতীনতর চদকিক্রোনল োর-োর 

গেোনত জ্বালানত চেনয় মনে হয় আজনকর গিনয় আনরা দূর 

অোেত উেরণনলাক োিা মােুনের তনর 

গসই েীচত, স্বেয গেই, েচত আনে;- তেু 

েচতর েুসে গথনক েেচত অনেক চিরতর; 

গস অনেক েতারণােচতোর গসতুনলাক পার 

হল ে’গল চির;-হনত হনে ে’গল দীে, েমাণ কচেে; 

তেুও গেচমক- তানক হনত হনে; সময় গকাথাও 

পৃচথেীর মােুনের েনয়াজে গজনে চেরচিত েয়; তেু 

গস তার েচহমুখয গিতোর দাে সে চদনয় গেনে ে’গল 

মনে হয়; এর পর আমানদর অিদযীপ্ত হোর সময়। 

উেরসামচয়কী 

আকানশর গথনক আনলা চেনে োয় ে’গল মনে হয়। 

আোর একচি চদে আমানদর মৃেতৃিার মনতা পৃচথেীনত 

গশে হনয় গেল তনে;— শহনরর ট্রাম 

উনেচজত হনয় উনে সহনজই েচেতেুতার 

োত্রীনদর েুনক চেনয় গকান্ এক চেরুনেশ কুনিানত িনলনে। 

এই চদনক পায়দলনদর চেি—অই চদনক িনিযর মশানল োর—োর 
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গে োর চেনজর োনম সকনলর গিনর আনে চেনজর চেকনি 

পচরচিত;— েুচের মতে চেিঃসহায়; 

জেতানক অচেকল অমঙ্গল সমুনের মনতা মনে ক’গর 

গে োর চেনজর কানে চেোচরত েীনপর মতে  

হনয় পনি অচেমানে—ক্ষমাহীে কচেে আনেনে। 

 

গস মুহূতয গকনি োয়; োনলাোসা িায় ো চক মােুে চেনজর 

পৃচথেীর মােুনের? শহনর রাচত্রর পনথ গহাঁনি গেনত গেনত 

গকাথাও ট্রাচেক গথনক উৎসাচরত অচেরল োাঁস 

োেপাশ খুনল গেনল চকেুক্ষণ গথনম গথনম এ রকম কথা  

মনে হয় অনেনকরই;— 

আত্মসমাচহচতকূি ঘুমানয় চেনয়নে হৃদনয়র! 

তেু গকানো পথ গেই এখনো অনেক চদে, গেই।  

একচি চেরাি েুদ্ধ গশে হনয় চেনে গেনে োয়। 

আমানদর আনধা-নিো গকানো-এক পনুরানো পৃচথেী 

গেই আর। আমানদর মনে গিানখ েিাচরত েতুে পৃচথেী  

আনস চে গতা। 

এই দুই চদেনির গথনক সমনয়র 

তািা গখনয় পলাতক অনেক পুরুে—োরী পনথ 

েুিপানত মানে জীনপ েুারানক গহানিনল অচলেচলর উনেনজ  

কচমচি-চমচিনে ক্লানে অন্ধকানর অেেযল ইচ্ছার ঔরনস  

সঞ্চাচরত উৎসনের গখাাঁনজ আনজা সূনেযর েদনল 

চেতীয় সূেযনক েুচর্ শুধু অন্ন, শচে, অথয, শুধু মােেীর 

মাংনসর চেকনি এনস চেক্ষা কনর। সারাচদে— অনেক েেীর 

রানতর েক্ষত্র ক্লাি হনয় থানক তানদর চেনলাল কাকলীনত।  

সকল গেশে আজ এই এক চেনলাচিত মহা-নেশনের 
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কুয়াশায় মুখ গেনক গে োর েীনপর কানে তেু 

সতু গথনক— শতাব্দীর রাক্ষসী গেলায় 

শেপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একচি চেমুখ গেশে। 

 

শীত আর েীতনশাক পৃচথেীর মার্খানে আজ  

দাাঁিানয় এ জীেনের কতগুনলা পচরচিত সত্ত্বশূেু কথা— 

গেমে োরীর গেম, েদীর জনলর েীচথ, সারনসর আশ্চেয গক্রিার 

েীচলমায়, দীেতায় গেই জ্ঞাে, জ্ঞানের চেতর গথনক গেই 

োনলাোসা; মােুনের কানে মােুনের স্বাোচেক 

দােীর আশ্চেয চেশুদ্ধতা; েুনের চেকনি ঋণ, মেচেচেময়, 

এেং েতুে জেেীচতনকর কথা— আনরা স্মরণীয় কাজ  

সকনলর সুিতার— হৃদনয়র চকচরনণর দােী কনর; আর অদূনরর 

চেজ্ঞানের আলাদা সজীে েেীরতা; 

গতমে চেজ্ঞাে োহা চেনজর েচতো চদনয় গজনে গসেনকর 

হাত চদেু আনলাচকত ক’গর গদয়— সকল সানধর 

কারণ-কদযম-নেণা চেয়তর অচেনেনক চস্নগ্ধ ক’গর চদনত;— 

এই সে অেুেে ক’গর চেনয় সেচতে হনত হনে ো চক। 

রাচত্রর িলার পনথ এক চতল অচধক েেীে  

সম্মুখীে— অেচহত আনলাকেনেযর েক্ষনত্ররা 

গজনে আনে। কথা গেনে আমানদর েচহরাশ্রচয়তা 

মােেস্বোেস্পনশয আনরা ঋত— অিদযীপ্ত হয়। 

একচি কচেতা 

আমার আকাশ কানলা হনত িায় সমনয়র চেমযম আঘানত;  

জাচে, তেু গোনর রানত্র, এই মহাসমনয়রই কানে 

েদী গক্ষত েোেীর র্াউনয় র্রা গসাোর মতে  



 বব্লা অবব্লা কালবব্লা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
6

 

সূেযতারােীচথর সমস্ত অচির শচে আনে। 

গহ সুেণয, গহ েেীর েচতর েোহ, 

আচম মে সনিতে;—আমার শরীর গেনে গেনল 

েতুে শরীর কর—োরীনক গে উজ্জ্বল োণনে 

োনলানেনস আো আনলা চশচশনরর উৎনসর মতে, 

সজ্জে স্বনণযর মনতা চশল্পীর হানতর গথনক গেনম;  

গহ আকাশ, গহ সময়গ্রচি সোতে, 

আচম জ্ঞাে আনলা োে মচহলানক োনলানেনস আজ;  

সকানলর েীলকে পাচখ জল সূনেযর মতে। 

েেীর এচরনয়নল 

ডুেনলা সূেয; অন্ধকানরর অিরানল হাচরনয় গেনে গদশ। 

এমেতর আাঁধার োনলা আজনক কচেে রুক্ষ শতাব্দীনত। 

রে-েুথা ধচেকতার উিতা এই েীরে স্নীগ্ধ অন্ধকানরর শীনত 

েক্ষত্রনদর চির সমাসীে পচরেনদর গথনক উপনদশ 

পায় ো েে; তেুও উনেজোও গেে পায় ো এখে আর;  

িারচদনকনত সাথযোনহর েুাক্টার েুি চমোর জাহাজ—সে,  

ইন্দ্রনলানকর অপ্সরীনদর ঘািা, 

গ্লাচসয়ানরর েুনের মতে আাঁধানর েীরে। 

 

অন্ধকানরর এ-হাত আচম োনলাোচস; গিো োরীর মনতা 

অনেক চদনের অদশযোর পনর আোর হানতর কানে এনস  

জ্ঞানের আনলা চদেনক চদনয় চক অচেচেনেনশ 

গেনমর আনলা গেমনক চদনত এনসনে সময় মনতা; 

হাত দু’খাো ক্ষমাসেল; েণোহীে েুচেেত গ্লাচে  

ইচতহানসর গোলকধাাঁধায় েন্দী মরুেূচম-  
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সনের গে মৃতুুনত েয়—েীরেতায় আত্মচেিানরর 

আঘাত গদোর েনল চক রাত এমে চস্নগ্ধ তুচম। 

 

আজনক এখে আধাাঁনর অনেক মৃত ঘুচমনয় আনে। 

অনেক জীচেনতরা কচেে সাাঁনকা গেনয় মৃতুুেদীর চদনক 

জনলর চেতর োমনে—েুেহৃত পৃচথেীচিনক 

সিচতনদর গিনয়ও গেচশ শদে আধাাঁর আকাশোণীর কানে  

গেনি চদনয়—চির ক’গর োয় ইচতহানসর েচত। 

োরা গেনে োনচ্ছ—রানত োনো সকচল তনে। 

আজনক এ-রাত গতামার গথনক আমায় দূনর দাাঁি কচরনয় চদনয় 

তেুও গতামার গিানখ আত্মা আত্মীয় এক রাচত্র হনয় রনে।  

 

গতামায় োনলানেনস আচম পৃচথেীনত আজনক গেচমক, োচে। 

তুচম গতামার চেনজর জীেে োনলাোস; কথা  

এইখানেনতই েুচরনয় গেনে; শুনেচে গতামার আত্মনলালুপতা  

গেনমর গিনয় োনণর েৃহৎ কাচহেীনদর কানে চেনয় দাচে 

জাচেনয় চেদয় খৎ গদচখনয় আদায় ক’গর গেয় 

েুাপক জীেে গশােণ ক’গর গে-সে েতুে সিল স্বেয গমনল; 

েচদও আজ রাি সমাজ অতীত অোেনতর কানে তমসুনক োধাাঁ, 

োণাকানশ েিোতীত রাচত্র আনস তেুও গতামার েেীর এচরনয়নল। 

িাচরচদনক েকৃচতর  

িাচরচদনক েকৃচতর ক্ষমতা চেনজর মনতা েিানয় রনয়নে। 

সূেয আর সূনেযর েচেতা তপতী— 

মনে হয় ইহানদর গেম 

মনে ক’গর চেনত গেনল, িুনপ 
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চতচমরচেদারী রীচত হনয় এরা আনস  

আজ েয়,—গকানো এক আোমী আকানশ। 

অনন্নর ঋণ,চেমচলে স্মৃচত সে 

েন্দ্র েচস্তর পনথ গকানো এক চদে 

চেনমনের রহনসুর মনতা েুনল চেনয় 

েদীর োরীর কথা—আনরা েদীচপ্তর কথা সে 

সহসা িচকত হনয় গেনে চেনত গেনল েুচর্ গকউ 

হৃদয়নক চঘনর রানখ চদনত িায় একা আকানশর 

আনশপানশ অনহতুক োো শাদা গমনঘর মতে। 

তেুও োরীর োম গের দূনর আজ, 

গের দূনর গমঘ; 

সারাচদে চেনলনময় কাচলমার খাচরনজর কানজ চমনশ গথনক 

েুচি চেনত োনলানেনস গেনল েচদ মে  

েুচি চদনত িায় ো চেনেক। 

মানর্-মানর্ োচহনরর অিহীে েসানরর গথনক 

মােুনের গিানখ-পিা-ো-পিা গস গকাে স্বোনের 

সুর এনস মােনের োনণ 

গকাে এক মানে গপনত িায়িঃ 

গে-পৃচথেী শুে হনত চেনয় গহনর গেনে গসই েুথযতার মানে। 

িাচরচদনক কলকাতা গিাচকও চদলী মনস্কা আতলাচিনকর কলরে,  

সরেরানহর গোর, 

অেুপম গোরাইনয়র োে; 

অেণে মােুনের সময় ও রনের গজাোে 

োনে েনি ঘর োচি মরুেূচম িাাঁদ 

রে হাি েসার েন্দর গজচি ডক; 

েীচত গেই,—গপনত গেনল হৃদনয়র শাচি স্বনেযর 
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েথম দুয়ানর এনস মুখচরত ক’গর গতানল গমাচহেী েরক। 

আমানদর এ-পচৃথেীর েতদুর উন্নত হনয়নে 

ততদূর মােুনের চেনেক সেল। 

গস-নিতো চপরাচমনড গপচপরানস চেচটং-নেনস েুাপ্ত হনয় 

তেুও অচধক আধুচেকতর িচরনত্রর েল। 

শাদাশানদ মনে হয় গস-সে েসলিঃ 

পানয়র িলার পনথ চদে আর রাচত্রর মতে;— 

তেুও এনদর েচত চস্নগ্ধ চেয়চেত ক’গর োর োর উের সমাজ 

ঈেৎ অেেুসাধারণ। 

জয়জয়িী সূেয 

গকানো চদে েেরীর শীনতর েথম কুয়াশায় 

গকানো চদে গহমনির শাচলনখর রনে ম্লাে মানের চেনকনল 

হয়নতা ো শিনত্রর োতানস 

চিিার সংনেে এনস মােুনের োনণ হাত রানখিঃ  

তাহানক থামানয় রানখ। 

গস-চিিার োণ 

সাম্রানজুর উত্থানের পতনের চেেণয সিাে 

হনয়ও ো চকেু শুভ্র র’গয় গেনে আজ-  

গসই গসাম-সুপনণযর গথনক এই সূনেযর আকানশ-  

গস-রকম জীেনের উেরাচধকার চেনয় আনস। 

গকাথাও গরৌনের োম-  

অনন্নর োরীর োম োনলা ক’গর েুনর্ চেনত গেনল 

চেয়নমর চেেনির হাত এনস গোঁনদ 

মােুেনক গে-আনেনে েত চদে গোঁনধ 

গরনখ গদয়, 
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েত চদে আকাশনক জীেনের েীল মরুেূচম মনে হয়, 

েত চদে শূেুতার গোনলা কলা পূণয হনয়- তনে 

েন্দনর গসৌনধর ঊনবয িাাঁনদর পচরচধ মনে হনে,-  

তত চদে পৃচথেীর কচে আচম- অকচের অেনলশ আচম 

েয় গপনয় গদচখ- সূেয ওনে; 

েয় গপনয় গদচখ- অস্তোমী। 

গে-সমাজ গেই তেু র’গয় গেনে, গসখানে কানয়মী 

মরুনক েদীর মনতা মনে গেনে অেুপম সাাঁনকা  

আজীেে ে’গি তেু আমানদর োনণ  

েীচত গেই- গেম আনস োনকা’ ।  

গকাথাও চেয়চতহীে চেতু েরোরীনদর খুাঁনজ  

ইচতহাস হয়নতা ক্রাচির শব্দ গশানে, চপনে িানে;  

অেি েণোকাল সৃচি ক’গর িনল; 

গকেলই েুচের মৃতুু েণোচেহীে হনয় প’ গি থানক গজনে চেনয়- তনে 

তাহানদর দনল চেনি চকেু গেই- তেু 

গসই মহাোচহেীর মনতা হনত হনে? 

 

সংকনল্পর সকল সময় 

শূেু মনে হয় 

তেুও গতা গোর আনস- হোৎ উৎনসর মনতা, আিচরকোনে; 

জীেেধারণ গেনপ েয়,- তেু 

জীেনের মতে েোনে; 

মরুর োচলর গিনয় চমল মনে হয় 

োচলেুি সূনেযর চেস্ময়। 

মহীয়াে চকেু এই শতাব্দীনত আনে,- আনরা এনস গেনত পানরিঃ 

মহাে সাের গ্রাম েের চেরুপম েদী;-  
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েচদও কাহানরা োনণ আজ এই মরনণর কাচলমানক ক্ষমা করা োনে; 

অেুেে করা োনে স্মরনণর পথ ধ’গর ি’গলিঃ 

কাজ ক’গর েুল হনল, রে হনল, মােুনের অপরাধ মুামনথর ময়  

কত শত রূপাির গেনে জয়জয়িীর সূেয গপনত হনল। 

তার চির গেচমনকর চেকি 

গোঁনি গথনক গকানো লাে গেই,- -আচম েচলোনতা। 

কানরা লাে আনে;– সকনলরই;– হয়নতা ো গের। 

োনের জ্বলি গরৌনে তেু আচম দূরতর সমুনের জনল 

গপনয়চে ধেল শব্দ– োতাসতাচিত পাচখনদর। 

 

গমানমর েদীপ েনিা ধীনর জ্ব’ গল– ধীনর জ্বনল আমার গিচেনল; 

মেীোর েইগুনলা আনরা চির,– শাি,– আরাধোশীল; 

তেু তুচম রাস্তার োর হ’গল,- ঘনররও চকোনর ে’গস গির পানে োচক 

চদনক-চদনক োচিনতনে কী েীেণ উন্মে সচলল। 

 

তাচর পানশ গতামানর রুচধর গকানো েই- গকানো েদীনপর মনতা আর েয়,  

হয়নতা শনের মনতা সমুনের চপতা হ’গয় শসকনতর পনর 

গসও সুর আপোর েচতোয়- চেসনেযর মনতািঃ 

রূপ–চেয়– চেয়তম গিতোর মনতা তারপনর 

তাই আচম েীেণ চেনির গক্ষানে চেস্তীণয হাওয়ার স্বাদ পাই; 

ো হনল মনের েনে হচরণীনক জিায় ময়ালিঃ  

দণ্ডী সতুাগ্রনহ আচম গস-রকম জীেনের করুণ আোস 

অেুেে কচর; গকানো গ্লাচসয়ার- চহম স্তব্ধ কনমযানরট পাল–  

েুচর্নে আমার কথা; জীেনের চেদুুৎ-কম্পাস অেসানে 

তুোর-ধূসর ঘুম খানে তারা গমরুসমুনের মনতা অেি েুাদানে। 
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গতামানক 

মানের চেনি োনের োাঁনক চদনের গরৌে অই: 

কুলেধুর েচহরাশ্রচয়তার মতে অনেক উনি 

চহজল োনে জানমর েনে হলুদ পাচখর মনতা  

রূপসােনরর পার গথনক চক পাখো োচিনয় 

োস্তচেকই গরৌে এখে? সচতুকানরর পাচখ? 

গক গে গকাথায় কার হৃদনয় কখে আঘাত কনর। 

গরৌেেরণ গদনখচেলাম কচেে সময় পচরক্রমার পনথ-  

োরীর, তুে গেনে চেলাম েচহিঃেকৃচতর। 

আজনক গস-সে মীেনকতনের সািার মনতা, তেু 

অন্ধকানরর মহাসোতনের গথনক গিনয় 

আচশ্বনের এই শীত স্বাোচেক গোনরর গেলা হনল 

েনল আচম গরাদ চক ধুনরা পাচখ ো গসই োরী? 

পাতা পাথর মৃতুু কানজ েূকন্দনরর গথনক আচম শুচে; 

েদী চশচশর পাচখ োতাস কথা ে’গল েুচরনয় গেনল পনর 

শাি পচরচ্ছন্নতা এক এই পৃচথেীর োনণ 

সেল হনত চেনয়ও তেু চেেন্নতার মনতা 

েচদও পথ আনে –  তুে গকালাহনল শূেু আচলঙ্গনে 

োয়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লাি হনয় পনি; 

েচতচি োণ অন্ধকানর চেনজর আত্মনোনধর েীনপর মনতা-  

কী এক চেরাি অেক্ষনয়র মােেসােনর। 

তেুও গতামায় গজনেচে, োর ইচতহানসর গশনে এনস; মােেেচতোর 

রূঢ়তা ও চেষ্ফলতার অধম অন্ধকানর 

মােেনক েয়, োর শুধু গতামানক োনলানেনস 

েুনর্চে চেচখল চেে কী রকম মধুর হনত পানর। 
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গদশ কাল সিচত 

গকাথাও পানে ো শাচি—োনে তুচম এক গদশ গথনক দূরনদনশ?  

এ-মাে পুরানো লানে—গদয়ানল গোোর েন্ধ—পায়রা শাচলখ সে গিো? 

এক োাঁদ গেনি চদনয় অেু সূনেয োয় তারা-লনক্ষুর উনেনশ 

তেুও অনশাকস্তম্ভ গকানো চদনক সািো গদনে ো। 

 

গকে গলানে উদ োপো? মুখ ম্লাে—গিানখ তেু উনেজো সাধ?  

জীেনের ধােয গেদোর গথনক এ-চেয়নম চেমুযচে গকাথায়। 

েচিং অনেক দূনর উনি োয় গরানদ ঘানস—তেু তার কামো অোধ 

অসীম েচিংচিনক খুাঁনজ পানে েকৃচতর গোলকধাাঁধাাঁয় 

 

গেনলচির হানত েন্দী েজাপচত চশশুসূনেযর মনতা হানস;  

তেু তার চদে গশে হনয় গেল; একচদে হতই-নতা, গেে এই সে 

চেদুুনতর মনতা মৃদুকু্ষে োণ জানে তার; েনতা োর হৃদনয়র েেীর েয়ানস 

োাঁধা চোঁনি গেনত িায়—পচরচিত চেরাশায় তত োর হয় গস েীরে। 

 

অলঙ্ঘ্ু অিিঃশীল অন্ধকার চঘনর আনে সে; 

জানে তাহা কীনিরাও পতনঙ্গরা শাি চশে পাচখর োোও। 

েেহংসীচশশু শূনেু গিাখ গমনল চদনয় অোস্তে 

স্বচস্ত িায়;—গহ সৃচির েেহংসী, কী অমৃত িাও? 

োরীসচেতা 

আমরা েচদ রানতর কপাি খুনল গেনল এই পৃচথেীর েীল সােনরর োনর 

গেনমর শরীর চিনে চেতাম িাচরচদনকর গরানদর হাহাকানর,–  

হাওয়ায় তুচম গেনস গেনত দচখণ চদনক– গেই খানেনত েনমর দুয়ার আনে; 

অচেিারী োতানস েুক লেণ– চেলুচেত হনল আোর মার কানে 
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উৎনর এনস জাচেনয় চদনত পাচখনদরও স্খলে আনে। 

আমরা েচদ রানতর কপাি খুনল চদতাম েীল সােনরর চদনক, 

চেেণ্েতার মুখর কারুকানেয গেলা হাচরনয় গেত গজুাচতর গমানজচয়নক। 

 

চদনের উজাে গরানদর েনল েতিা দূনর আকাশ গদখা োয় 

গতামার পালক শাদা হনয় অনময় েীচলমায় 

ঐ পৃচথেীর সাচিেপরা দীঘয েিে োরীর মনতা– তেুও গতা এক পাচখ; 

সকল অলাত এইচতহানসর হৃদয় গেনঙ্গ েৃহৎ সচেতা চক! 

ো হনয়নে ো হতানে সকল পরখ এইোনরনত েীল সােনরর েীনি 

গুাঁচিনয় সূেযোরী হনলা, অকূল পাথার পাচখর শরীনর। 

েেীর গরৌনে সীমানির এই গেউ– অচতনেল সাের, োচর, শাদা 

হনত–হনত েীলাে হয়;– গেনমর চেসার, মচহয়সী, চেক এ–রকম আধা 

েীনলর মনতা, গজুাচতর মনতা। মােে ইচতহানসর আনধক চেয়চেত পনথ 

আমরা চেনজাি; তাই গতা দুনধর–েরণ–শাদা পাচখর জেনত 

অন্ধকানরর কপাি খুনল শুকতারানক গিানখ গদখার গিনয় 

উনি গেচে গসৌরকনরর চসাঁচির েচহরাশ্রচয়তা গপনয়। 

 

অনেক চেনমে অই পৃচথেীর কাাঁিা গোলাপ চশচশরকণা মৃনতর কথা গেনে 

তেু আনরা অেিকাল ে’গস থাকা গেত; তেু সময় চক তা গদনে।  

সময় শুধু োচলর ঘচি সিল ক’গর গেচেলনের দুপুরনেলার পনর 

হৃদয় চেনয় চশো েদীর চেনকলনেলা চহরণ সূেযকনর 

গখলা ক’গর ো েুনরানতই কলকাতা গরাম েৃহৎ েতুে োনমর চেচেপানত 

উনি গেনত েনল আমার গতামার োনণর েীল সােনরর সানথ।  

 

ো হনল এই পৃচথেীনত আনলার মুনখ অনপক্ষাতুর ে’গস থাকা গেত 

পাতা র্রার চদনক গিনয় অেণু চদে,–কীনি মৃণালকাাঁিায় অচেনকত 

শাদা রনের সনরাচজেীর মুনখর চদনক গিনয়, 
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কী এক েচের ে’গস থাকায় চেেণ্ণতার চকরনণ ক্ষয় গপনয়, 

োচর, গতামার োো গেত।– গেচেলনে চেনে েতুে কলকাতানত কনে 

ক্রাচি, সাের, সূেয জ্বনল অোথ ইচতহানসর কলরনে। 

পিেূচমর 

পিেূচমর চেতনর চেনয় কনে গতামার গদনখচেলাম আচম 

দশ-পনেনরা েের আনে;—সময় তখে গতামার িুনল কানলা 

গমনঘর চেতর লুচকনয় গথনক চেদুুৎ জ্বালানলা  

গতামার চেচশত োরীমুনখর;—জানো গতা অিেযামী। 

গতামার মুখিঃ িাচরচদনক অন্ধকানর জনলর গকালহল, 

গকাথাও গকানো গেলােূচমর চেয়িা গেই,—েেীর োতানস 

তেুও সে রণক্লাি অেসন্ন োচেক চেনর আনস; 

 

তারা েুো, তারা মৃত; মৃতুু অনেক পচরশ্রনমর েল। 

সময় গকাথাও চেোচরত হয় ো, তেু, গতামার মুনখর পনথ 

আনজা তানক থাচমনয় একা দাাঁচিনয় আে, োচর,-  

হয়নতা গোনর আমরা সোই মােুে চেলাম, তাচর 

চেদশযনের সূেযেলয় আজনকর এই অন্ধ জেনত। 

িাচরচদনক অলীক সাের—জুাসে ওচডচসয়ুস চেচেচশয় 

সাথযোনহর অধীর আনলা,—ধমযানশানকর চেনজর গতা েয়, আপচততকাল 

আমরা আনজা েহে ক’গর, সকল কচেে সমুনে েোল 

মুনি গতামার গিানখর চেোদ েৎসযো…গেম চেচেনয় চদলাম, চেয়। 

পৃচথেী সূেযনক চঘনর 

পৃচথেী সূেযনক চঘনর ঘুনর গেনল চদে  

আগলাচকত হনয় ওনে—রাচত্র অন্ধকার 
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হনয় আনস; সেযদাই, পৃচথেীর আচেক েচতর 

একাি চেয়ম, এই সে; 

গকাথাও লঙ্ঘ্ে গেই চতনলর মতে আনজা; 

অথো তা হনত হনল আমানদর জ্ঞাতকুলশীল 

মােেীয় সময়নক রূপািচরত হনয় গেনত হয় গকানো  

চেতীয় সমনয়; গস-সময় আমানদর জনেু েয় আজ। 

রানতর পর চদে—চদনের পনরর রাত চেনয় সুশৃেল 

পৃচথেীনক েলচয়ত মরুেূচম ে’গল 

মনে হনত পানর তেু; শহনর েদীনত গমনঘ মােুনের মনে  

মােনের ইচতহানস গস অনেক গস অনেক কাল 

গশে ক’গর অেুেে করা গেনত পানর গকানো কাল 

গশে হয় চে গকা তেু;—চশশুরা অেপনেয় োনে 

গকেচল েুেক হনলা,—েুেনকরা িচের হনয়নে, 

সকনলচর মৃতুু হনে,—মরণ হনতনে। 

 

অেণে অংনক মােুনের োম গোনরর োতানস  

উচ্চাচরত হনয়চেল শুনে চেনয় সন্ধুার েদীর 

জনলর মুহূনতয গসই সকল মােুে লুপ্ত হনয় গেনে গজনে  

চেনত হয়; কনলর চেয়নম কাজ সাঙ্গ হনয় োয়;  

কচেে চেয়নম চেরিুশোনে চেনি মােনের কাজ  

অসমাপ্ত হনয় থানক—গকাথাও হৃদয় গেই তেু। 

গকাথাও হৃদয় গেই মনে হয়, হৃদয়েনের 

েয়ােহোনে সুি সুন্দনরর গিনয় এক চতল 

অোির আেনন্দর অনশােেতায়। 

ইচতহানস মানর্-মানর্ এ-রকম শীত অসারতা 

গেনম আনস;—িাচরচদনক জীেনের শুভ্র অথয র’গয় গেনে তেু,  
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গরৌনের েলনে গসাো োরী শসু মােুনের হৃদনয়র কানে, 

েন্ধুা ে’গল েমাচণত হনয় তার গলানকাের মাথার চেকনি 

স্বনেযর চসাঁচির মনতা;—হুচন্ড হানত অগ্রসর হনয় গেনত হয়।  

আমানদর এ-শতাব্দী আজ পৃচথেীর সানথ 

েক্ষত্রনলানকর এই অচেরল চসাঁচির পসরা 

খুনল আত্মক্রীি হনলা;—মাঘসংক্রাচির রাচত্র আজ  

এমে চেষ্প্রে হনয় সমনয়র েুনোচেনত অন্ধকার কাাঁিার মতে  

কানক গোনে? গকে গোনে? গকাে চহনক গকাথায় িনলনে? 

এক গোাঁিা েৃচি পনি,—র্াউ চশশু জারুনল হাওয়ার শব্দ গথনম 

আনরা গথনম-নথনম গেনল—আমানদর পৃচথেীর আচেক েচতর 

অন্ধ কে গশাো োয়;—গশানো, এক োরীর মতে, 

জীেে ঘুমায় গেনে; তেু তার আাঁকাোকা অস্পি শরীর 

চেচশর ডানকর শব্দ শুনে গেচেলনে পনথ গেনম  

উজ্জচয়েী গ্রীনস গরনেসাাঁনস রুনশ আনধা গজনে, তেু, 

হৃদনয় চেচকনয় চেনয় ঘুমানয়নে আর একোর 

চেজযে হ্রনদর পানর গজচেোর পপলানরর চেনি 

অন্ধ সুোতাস গপনয়;—েেীর েেীরতর রাচত্রর োতানস 

গলাকানেযা গেসযাই চমউচেখ অতলনির িািযানর 

ইউ-এে-ওনয়র চেনি আশা দীচপ্ত ক্লাচি োধা েুাসকূি চেে-  

আনরা ঘুম—র’গয় গেনে হৃদনয়র—জীেনের;—োরী, 

শরীনরর জনেু আনরা আশ্চেয গেদো 

চেমূঢ়তা লাঞ্ছোর অেতার র’গয় গেনে; রাত 

এখনো রানতর গরানত চমনশ গথনক সমনয়র হানত দীঘযতম  

রাচত্রর মতে গকাঁনপ মানর্-মানর্ েুদ্ধ গসাক্রানতস্ 

কেেুি গলচেে গেুনি গহুানেরচলে রেীনন্দ্রর গরানল 

আনলাচকত হনত িায়;—গেলনজনের সে-নিনয় গেচশ অন্ধকার 
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চেনি আনরা চেনি গিনে চেনয় গেনত িায় তানক;  

পৃচথেীর সমুনের েীচলমায় দীপ্ত হনয় ওনে 

তেু গেনের র্ণযা,—গরৌনে েদীপ্ত হয়,—মােুনের মে 

সহসা আকানশ েেহংসী-পাচখ েণযাচল 

চক রকম সাহচসকয়া গিনয় গদনখ,-সূনেযর চকরনণ 

চেনমনেই চেকীচরত হনয় ওনে;—অমর েুথায় 

অসীম চেরুৎসানহ অিহীে অেক্ষনয় সংগ্রানম আশায় মােনের 

ইচতহাস-পিেূচম অচেনকত ো চক? তেু, অেণে অধযসনতুর 

উপনর সনতুর মনতা েচতোে হনয় েে েেীে েুাচপ্তর 

সনেয সঞ্চাচরত হনয় মােুে সোর জনেু শুভ্রতার চদনক 

অগ্রসর হনয় িায়—অগ্রসর হনয় গেনত পানর। 

পৃচথেীর গরৌনে 

গকমে আশার মনতা মনে হয় গরানদর পৃচথেী, 

েতদূর মােুনের োয়া চেনয় পনি 

মৃতুু আর চেরুৎসানহর গথনক েয় আর গেই 

এ-রকম গোনরর চেতনর। 

 

েতদূর মােুনের গিাখ ি’গল োয় 

ঊর ময় হরপ্পা আনথন্ স্ গরাম কলকাতা গরানদর সােনর 

অেণে মােুনের শরীনরর চেতনর েচন্দেী 

মােচেকতার মনতািঃ তেুও গতা উৎসাচহত কনর? 

 

গস অনেক গলাক লক্ষু অসম্ভে োনে ম’গর গেনে 

গের আনলাচিত গলাক গোঁনি আনে তেু। 

আনরা স্মরণীয় উপলচদ্ধ জন্মানতনে। 
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ো হনে তা আজনকর েরোরীনদর চেনয় হনে।  

ো হল তা কালনকর মৃতনদর চেনয় হনয় গেনে। 

 

* 

 

কচেে অনময় চদে রাত এই সে। 

িাচরচদনক গথনক-নথনক মােে ও অমােচেকতা 

সময় সীমার গেউনয় অনধামুখ হনয় 

গিনয় গদনখ শুধু-মরনণর 

গকমে অপচরনময় েিা। 

তেু এই পৃচথেীর জীেেই েেীর। 

এক- দুই- শত েেনরর 

পাথর েুচির পনথ গরানতর মতে  

গকাথায় গে ি’গল গেনে গকান্ সে মােুনের গদহ, 

মােুনের মে। 

আজ গোনর সূেযানলাচকত জল তেু 

োেোনলাচকত সে মােুনের ক্রম,-  

গতামারা শতকী েও; 

গতামারা গতা ঊচেশ গশা অেনির মতে সুেম। 

আনলা গেই? েরোরী কলনরাল আনলার আেহ  

েকৃচতর? মােুনেরও; অোচদর ইচতহাসসহ। 

চেয়নদর োনণ 

অনেক পনুরানো চদে গথনক উনে েতুে শহনর 

          আচম আজ দাাঁিালাম এনস। 

গিানখর পলনক তেউ গোর্া গেল জেতােেীর চতচথ আজ;  
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          গকানো েুচতক্রম গেই মােুেচেনশনে। 

  

এখানে রনয়নে গোর,- েদীর সমস্ত েীত জল;-  

          কনের মনের েুেহানর তেু হাত োিানতই 

গদখা গেল স্বাোচেক ধারণার মতে সকাল-  

          অথো গতামার মতে োরী আর গেই। 

  

তেুও র নয়নে সে চেনজনদর আচেস্ট চেয়নম  

সমনয়র কানে সতু হ’গয়, 

গকউ গেে চেকনিই র’গয় গেনে ে’গল;-  

          এই গোধ গোর গথনক গজনেনে হৃদনয়। 

  

আোনোিা েেরীর চদনক গিনয় থাচক;  

          অতীে জচিল ে’গল মনে হ’গলা েথম আঘানত; 

গস-রীচতর মনতা এই িাে গেে েয়িঃ 

          গসই গদশ েহুচদে সনয়চেনলা ধানত 

  

জ্ঞাে মােমচন্দনরর পনথ ঘুনর েই হানত চেনয়; 

          তারপর আজনকর গলাক সাধারণ রাতচদে িিযা ক’গর, 

মনে হয় েেরীর চশয়নরর অচেরুদ্ধ ঊো সূেয িাাঁদ 

          কানলর িাকায় সে আেযোনয়ানের মনতা গঘানর। 

  

গকমে উচচ্চন্ন শব্দ গেনজ ওনে আকানশর গথনক; 

          মনে েুনর্ চেনত চেনয় তেুও েুাহত হয় মে; 

          একচদে হনে তেু এনরানেনের-    

          আমানদনরা শ্রুচতচেনশাধে। 
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দূর গথনক েনপলার সমনয়র শদচেক স্পন্দনে 

          চেনজর গুরুত্ব েুনর্ হ’গত িায় আনরা সামচয়ক; 

গরৌনের চেতনর ওই চেচু্ছচরত এলুচমচেয়ম 

          আকাশ মাচির মধুেচতযেীর মনতা গেে চেক। 

  

ক্রনম শীত, স্বাোচেক ধারণার মনতা এই চেনির েেরী  

          আনরা কানে েচতোত হনয় আনস গিানখ; 

সকল দুরুহ েস্তু সমনয়র অধীেতা গমনে  

মােুে ও মােুনের মৃতুু হনয় সহজ আনলানক 

  

গদখা গদয় ;- সেযদাই মরনণর অতীে েসার,-  

          গজনে গকউ অেুাসেশত তেু দু’িারনি জীেনের কথা 

েুেহার ক’গর চেনত চেনয় গদনখ অলচক্লয়ানররও গিনয় গেচশ 

েতুাশায় েুপ্তকাল গোনলচে োনণর একাগ্রতা। 

  

আশা-চেরাশার গথনক মােুনের সংগ্রানমর জন্মজন্মাির-  

          চেয়নদর োনণ তেু অচেোশ, তনমাোশ আো চেনয় এনস 

স্বাোচেক মনে হয়িঃ উর ময় লন্ডনের আনলা গক্রমচলনে  

          ো গথনম অচেজ্ঞোনে ি’গল োয় চেয়তর গদনশ। 

েয়াণপিেূচম 

চেনকলনেলার আনলা ক্রনম চেনেনে আকাশ গথনক। 

গমনঘর শরীর চেনেদ ক’গর েশযােলার মনতা 

সূেযচকরণ উনে গেনে গেনম গেনে চদনক–চদেিনর; 

সকচল েুপ কী এক চেচেদ েণয়েশত। 

কমলা হলুদ রনের আনলা– আকাশ েদী েেরী পৃচথেীনক 

সূেয গথনক লুপ্ত হনয় অন্ধকানর ডুনে োোর আনে  
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ধীনর–ধীনর ডুচেনয় গদয়;– মােেহৃদয়,চদে চক শুধু গেল? 

শতাব্ধী চক ি’ গল গেল!– গহমনির এই আাঁধানরর চহম লানে;  

গিো জাো গেম েতীচত েচতো সাধ শেরাজু েয় েুল 

সে–চকেুনকই গেনক গেনল অচধকতর েনয়াজনের গদনশ 

মােেনক গস চেনয় চেনয় শাি–আনরা শাি হনত েচদ 

অেুজ্ঞা গদয় জেমােেসেুতার এই েীেণ চেরুনেনশ,–  

আজনক েখে সান্ত্বো কম, চেরাশা গের, গিতো কালজয়ী 

হনত চেনয় েচত পনলই আঘাত গপনয় অনময় কথা োনে,–  

আজনক েচদ দীে েকৃচত দাাঁিায় েচত েেচেকার মনতা  

শাচি চদনত মৃতুু চদনত;–জাচে তেু মােেতা চেনজর স্বোনে 

কালনক গোনরর রে েয়াস সূেযসমাজ রানষ্ট্র উনে গেনে; 

ইচতহানসর েুাপক অেসানদর সময় এখে, তেু, ের–োরীর চেি 

েে েেীে োক সাধোর;–চেনজর মনের সিল পৃচথেীনক 

গক্রম চলনে লন্ডনে গদনখ তেুও তারা আনরা েতুে অমল পৃচথেীর। 

চেস্ময় 

কখনো ো মৃত জেমােনের গদনশ 

গদখা োনে েনসনে কৃোণিঃ  

মৃচেকা-ধূসর মাথা 

আপ্ত চেশ্বানস িকু্ষষ্মাে। 

 

কখনো েুরুনো গক্ষনত দাাঁিানয়নে  

সজারুর েনতযর কানে; 

গসও গেে োেলার কান্ড এক 

অঘ্রানণর পৃচথেীর কানে। 
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সহসা গদনখচে তানর চদেনশনেিঃ 

মুনখ তার সে েশ্ন সমূ্পণয চেহত; 

িাাঁনদর ও-চপে গথনক গেনমনে এ পৃচথেীর 

অন্ধকার েুুব্জতার মনতা। 

 

গস গেে েস্তরখন্ড…চির-  

েচিনতনে পৃচথেীর আচেক আেনতযর সানথ; 

পুরাতে োতকুনিা ঘ্রাণ চদনয় 

েেীে মাচির গেউ মািানত-মািানত। 

 

তুচম চক েোনত জাে? 

সন্ধুায় চেনর োও ঘনর? 

আস্তীণয শতাব্দী ে’গহ োয়চে চক 

গতামার মৃচেকাঘে মাথার উপনর? 

 

কী তারা চেনয়নে চদনয়-  

েি ধাে? উজ্জীচেত ধাে? 

সুেুম্না োিীর েচত-অজ্ঞাত; 

তেু আচম আনরা অজ্ঞাে  

েখে গদনখচে গিনয় কৃোণনক 

চেশীণয পােিী গোঁনধ অস্তাে আনলানক 

েঙ্গােচিনের মনতা উোহু 

মুকুর উনেনে গজনে গিানখ;-  

 

গেে এই মৃচেকার েেয গথনক 

অচেরাম চিিারাচশ- েে-েে েেরীর আোনসর থাম 

গজনে অনে একোর; 
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আর একোর ঐ হৃদনয়র চহম োণায়াম। 

 

সময়ঘচির কানে রনয়নে অক্লাচি শুধুিঃ 

অচেরল েুানস আনলা, গজাোকীনত আনলা;  

ককযি, চমথুে, মীে, কেুা, তুলা ঘুচরনতনে;-  

আমানদর অমাচয়ক কু্ষধা তনে গকাথায় দাাঁিানলা  

মহানোধচূল 

গসাোলী খনির োনর অলস গোরুর োচি—চেনকনলর গরাদ প’গি আনস 

কানলা েীল হলনদ পাচখরা ডাো র্াপিায় গক্ষনতর োাঁিানর, 

শাদা পথ ধুনলা মাচে—ঘুম হনয় চমচশনে আকানশ, 

অস্ত-সূেয ো এচলনয় অির গক্ষনতর পানর-পানর 

 

শুনয় থানক; রনে তার এনসনে ঘুনমর স্বাদ এখে চেজযনে;  

আসন্ন এ-নক্ষতচিনক োনলা লানে—গিানখ অচি তার 

চেনে-চেনে গজনে ওনে;—চস্নগ্ধ কানলা অঙ্গানরর েন্ধ এনস মনে 

একচদে আগুেনক গদনে চেস্তার। 

 

গকাথায় িািযার পুাক্ট কচমশে েুাে ক্ষয় হয়;  

গকে চহংসা ঈেযা গ্লাচে ক্লাচি েয় রে কলরেিঃ  

েুনদ্ধর মৃতুুর পনর গেই তন্বী চেকু্ষণীনক এই েশ্ন আমার হৃদয় 

ক’গর িুপ হনয়চেল—আজও সমনয়র কানে গতমেই েীরে। 

মহাত্মা োন্ধী 

অনেক রাচত্রর গশনে তারপর এই পৃচথেীনক 

োনলা ে’গল মনে হয়;—সমনয়র অনময় আাঁধানর 

গজুাচতর তারণকণা আনস, 
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েেীর োরীর গিনয় অচধক েেীরতর োনে 

পৃচথেীর পচততনক োনলাোনস, তাই 

সকনলরই হৃদনয়র ’পনর এনস েি হাত রানখ; 

আমরাও আনলা পাই—েশাি অমল অন্ধকার 

মনে হয় আমানদর সমনয়র রাচত্রনকও। 

 

একচদে আমানদর মমযচরত এই পৃচথেীর 

েক্ষত্র চশচশর গরাদ ধূচলকণা মােুনের মে 

অচধক সহজ চেল—গশ্বতাশ্বতর েম েচিনকতা েুদ্ধনদনের। 

গকমে সেল এক পেযনতর সােুনদশ গথনক 

ঈশা এনস কথা ে’গল ি’গল গেল—মনে হল েোনতর জল 

কমেীয় শুশ্রূোর মনতা গেনে এনসনে এ পৃচথেীনত মােুনের োণ 

আশা ক’গর আনে ে’গল—িায় ে’গল,-  

চেরাময় হ’গত িায় ে’গল। 

 

পৃচথেীর গসই সে সতু অেুসন্ধানের চদনে  

চেনশ্বর কারণচশনল্পর অপরূপ আোর মতে 

আমানদর পৃচথেীর গহ আচদম ঊোপুরুনেরা, 

গতামারা দাাঁচিনয়চেনল, মনে আনে, মহাত্মার গের চদে আনে;  

গকাথাও চেজ্ঞাে গেই, গেচশ গেই, জ্ঞাে আনে তেু; 

গকাথাও দশযে গেই, গেচশ গেই; তেুও চেচেি অিনেদযী  

দৃচিশচে র’গয় গেনেিঃ মােুেনক মােুনের কানে  

োনলা চস্নগ্ধ আিচরক চহত 

মােুনের মনতা এনে দাাঁি করাোর;  

গতামানদর গস-রকম গেম চেল,েচে চেল, সেলতা চেল। 

গতামানদর িারপানশ সাম্রাজু রানজুর গকাচি দীে সাধারণ  
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পীচিত এেং রোে হনয় গির গপত গকাথাও হৃদয়েো চেনজ  

েক্ষনত্রর অেুপম পচরসনর গহমনির রাচত্রর আকাশ 

ে’গর গেনল তারপর আত্মঘাতী মােুনের চেকনি চেনজর 

দয়ার দানের মনতা একজে মােেীয় মহােুেেনক 

পাোনতনে,—গেম শাচি আনলা 

এনে চদনত,—মােুনের েয়ােহ গলৌচকক পৃচথেী 

গেদ ক’ গর অিিঃশীলা করুণার েসাচরত হানতর মতে। 

 

তারপর গের চদে গকনি গেনে;-  

আজনকর পৃচথেীর অেদাে আনরক রকম হনয় গেনে;  

গেই সে েি-েি মােনেরা আনেকার পৃচথেীনত চেল 

তানদর অিদযাে সচেনশে সমুজ্জ্বল চেল, তেু আজ  

আমানদর পৃচথেী এখে গের েচহরাশ্রয়ী। 

গে সে েৃহৎ আচত্মক কাজ অতীনত হনয়নে-  

সচহিুতায় গেনে গস-সনের ো দাম তা চসনয় 

তেু আজ মহাত্মা োন্ধীর মনতা আনলাচকত মে  

মুমুক্ষার মাধুরীর গিনয় এই আচশ্রত আহত পৃচথেীর 

কলুানণর োেোয় গেচশ রত; গকমে কচেে 

েুাপক কানজর চদনে চেনজনক চেনয়াে ক’গর রানখ 

আনলা অন্ধকানর রনে—গকমে শাি দৃঢ়তায়। 

 

এই অন্ধ োতুাহত পৃচথেীনক গকানো দূর চস্নগ্ধ অনলৌচকক 

তেুোত চশখনরর অপরূপ ঈশ্বনরর কানে 

গিনে চেনয় েয়—ইহনলাক চমথুা েমাচণত ক’গর পরকাল 

দীেত্মা চেশ্বাসীনদর চেধাে স্বনেযর গদশ ে’গল সম্ভােণ ক’গর েয়-  

চকন্তু তার গশে চেদানয়র আনে চেনজনক মহাত্মা 
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জীেনের গের পচরসর ে’গর ক্লাচিহীে চেনয়াজনে িালানয় চেনয়নে 

পৃচথেীরই সুধা সূেয েীি জল স্বাধীেতা সমনেদোনক 

সকলনক—সকনলর চেনি োরা সকলনক সকলনক চদনত। 

 

আজ এই শতাব্দীনত মহাত্মা োন্ধীর সচ্ছলতা  

এ-রকম চেয় এক েচতোদীপে এনে সকনলর োণ 

শতনকর আাঁধানরর মার্খানে গকানো চিরতর 

চেনদযনশর চদনক গরনখ গেনে; 

গরনখ ি’গল গেনে-ে’গল গেনেিঃ শাচি এই, সতু এই। 

 

হয়নতা-ো অন্ধকারই সৃচির অচিমতম কথা; 

হয়নতা-ো রনেরই চপপাসা চেক, স্বাোচেক-  

মােুেও রোে হনত িায়;-  

হয়নতা-ো চেেনের মানে শুধু পচরচিত অন্ধ সমানজর 

চেনজনক েেীে ে’গল—অগ্রোমী(অন্ধ) উনেনজর 

েুাচপ্ত ে’গল েিাচরত করার চেতর; 

হয়নতা-ো শুে পৃচথেীর কনয়কচি োনলা োনে লাচলত জাচতর 

কনয়কচি মােুনের োনলা থাকা—সুনখ থাকা—চররংসারচেম হনয় থাকা; 

হয়নতা-ো চেজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রস্মৃচতর মানে এই শুধু, এই! 

 

িাচরচদনক অন্ধকার গেনি গেনে—মােুনের হৃদয় কচেেতর হনয় গেনে; 

চেজ্ঞাে চেনজনক এনস গশাকােহ েতারণা ক’গরই ক্ষমতাশালী গদখ; 

কনেকার সরলতা আজ এই গেচশ শীত পৃচথেীনত—শীত; 

চেশ্বানসর পরম সােরনরাল গের দূনর স’গর ি’গল গেনে; 

েীচত গেম মনের আেহমাে েহতার পনথ 

গেই সে অচেজ্ঞতা েস্তুত শাচির কলুানণর 

সচতুই আেন্দসৃচির 
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গস-সে েেীর জ্ঞাে উনপচক্ষত মৃত আজ, মৃত, 

জ্ঞােপাপ এখে েেীরতর ে’গল; 

আমরা অজ্ঞাে েই—েচতচদেই চশচখ, জাচে, চেিঃনশনে েিার কচর, তেু 

গকমে দুরপনেয় স্খলনের রোনের চেনয়ানের পৃচথেী গপনয়চে। 

 

তেু এই চেলচম্বত শতাব্দীর মুনখ 

েখে জ্ঞানের গিনয় জ্ঞানের েশ্রয় গের গেনি চেনয়চেল,  

েখে পৃচথেী গপনয় মােুে তেুও তার পৃচথেীনক হাচরনয় গেনলনে, 

আকানশ েক্ষত্র সূেয েীচলমার সেলতা আনে,-  

আনে, তেু মােুনের োনণ গকানো উজ্জ্বলতা গেই, 

শচে আনে, শাচি গেই, েচতো রনয়নে, তার েুেহার গেই। 

 

গেম গেই, রোেতা অচেরল, 

তখে গতা পৃচথেীনত আোর ঈশার পুেরুদনয়র চদে 

োথযো করার মনতা চেশ্বানসর েেীরতা গকানো চদনক গেই; 

তেুও উদয় হয়—ঈশা েয়—ঈশার মতে েয়—আজ এই েতুে চদনের 

আর-এক জনের মনতা; 

মােুনের োণ গথনক পৃচথেীর মােুনের েচত 

গেই আিা েি হনয় চেনয়চেল, চেনর আনস, মহাত্মা োন্ধীনক 

আিা করা োয় ে’গল; 

হয়নতা-ো মােনের সমানজর গশে পচরণচত গ্লাচে েয়;  

হয়নতা-ো মৃতুু গেই, গেম আনে, শাচি আনে—মােুনের অগ্রসর আনে; 

একজে িচের মােুে গদখ অগ্রসর হনয় োয় 

পথ গথনক পথািনর—সমনয়র চকোরার গথনক সমনয়র 

দূরতর অিিঃিনল;—সতু আনে, আনলা আনে; তেুও সনতুর 

                                আচেষ্কানর। 
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আমরা আজনক এই েি শতনকর 

মােুনেরা গস-আনলার পচরচধর চেতনর পনিচে। 

আমানদর মৃতুু হনয় গেনল এই অচেনমে আনলার েলয় 

মােেীয় সময়নক হৃদনয় সেলকাম সতু হনত ে’গল 

গজনে র’গে; জয়, আনলা সচহিুতা চিরতার জয়। 

মচহলা 

এইখানে শূনেু অেুধােেীয় পাহাি উনেনে 

গোনরর চেতর গথনক অেু এক পৃচথেীর মনতা; 

এইখানে এনস প’গি- গথনম গেনল- একচি োরীনক 

গকাথাও গদনখচে ে’গল স্বেেেশত 

  

মনে হয়;- গকেো এমে িাে পাথনরর োনর গকনি তেু 

েচতোত হনয় থানক চেনজর মতে লঘুোনর; 

এইখানে গস-চদে গস গহাঁনিচেনলা,- আনজা ঘুনর োয়; 

এর গিনয় গেচশ েুাখুা কৃিদ্বেপায়ে চদনত পানর, 

  

অচেতু োরীর রূপ েণযোয় েচদও গস কুচিল কলম  

চেনয়াচজত হয় োই গকানোচদে- তেুও মচহলা 

মা ম’গর অমর োরা তাহানদর স্বেযীয় কাপি 

গকািকানয় পৃচথেীর মসৃণ চেলা 

  

অিরঙ্গ ক’গর চেনয় োোনয়নে চেনজর শরীর। 

িুনলর চেতনর উাঁিু পাহানির কুসুম োতাস। 

চদেেত পাপক্ষয় েুনল চেনয় হৃদনয়র চদে 

ধারণ কনরনে তার শরীনরর োাঁস। 
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চিতাোঘ জন্মাোর আনে এই পাহানি গস চেনলা;  

অজের সাচপেীর মরনণর পনর। 

সহসা পাহাি ে’গল গমঘ-খন্ডনক 

                   শূনেুর চেতনর 

  

েুল হনল- েকৃচতি হনয় গেনত হয়; 

(নিাখ গিনয় োনলা ক’গর তাকানলই হনতা;) 

গকেো গকেচল েুচে োনলানেনস আচম 

                   েমানণর অোেেশত 

  

তাহানক গদচখচে তেু আনজা; 

এক আচ্ছান্নতা খুনল শতাব্দী চেনজর মুনখর চেফলতা  

গদখাোর আনে গেনম ডুনে োয় চেতীয় েুথায়;  

আদার েুাপারী হ’গয় এই সে জাহানজর কথা 

  

ো গেনে মােুে কাজ ক’গর োয় শুধু 

                   েয়ােহোনে অোয়ানস। 

কখনো সম্রাি শচে গশয়াল অ োাঁি 

গস-োরীর রাং গদনখ গহা গহা ক’গর হানস। 

দুই 

 

মচহলা তেুও গেনম আনস মনে হয়িঃ 

(েমানরর কাজ সাঙ্গ হ’গল 

চেনজর এনয়ানরানরানম-েশাচির মনতা?) 

আনেও গজনেও জেতার গকালাহনল 

 

তাহার মনের োে চেক কী রকম-  
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আপোরা চির ক’গর চেে; 

মনে পনি, গসে রায় েওয়াজ কাপূর 

আয়াঙ্গার আনপ্ত গপচরে-  

 

এমেই পদেী চেনলা গমনয়চির গকানো একচদে;  

আজ তেু উচশে গতা চেয়াচলশ সাল; 

সম্বর মৃনের গেি জিানয়নে েখে পাহানি 

কখেও চেনকলনেলা চেরাি ময়াল, 

 

অথো েখে চিল শরনতর গোনর 

েীচলমার আধপনথ তুনল চেনয় গেনে  

রসুাঁনয়নক গোো চদনয় অপরূপ চিতনলর গপচি,-  

সহসা তাকানয় তারা ইউৎসাচরত োরীনক গদনখনে;  

 

এক পৃচথেীর মৃতুু োয় হ’গয় গেনল 

অেু-এক পৃচথেীর োম 

অেুেে ক’গর চেনত চেনয় মচহলার 

ক্রনমই জােনে মেস্কাম; 

 

ধূমােতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাচেদুা চেনজনদর মুখ  

গদখানয় সমাপ্ত হ’গল গস তার চেনজর ক্লাি পানয়র সনিনত 

পৃচথেীনক জীেনের মনতা পচরসর চদনত চেনয় 

োনদর গেনমর তনর চেনলা আচি গপনত 

 

তাহারা চেনশে গকউ চকেু েয়;-  

এখেও োনণর চহতাচহত 

ো গজনে এচেনয় গেনত তেু চপেু হনি চেনয় 



 বব্লা অবব্লা কালবব্লা 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
2

 

গহনস ওনে গেৌিজনোচিত 

 

েরম জনলর কানপ েনেনের িানয়র গদাকানে;  

উনেচজত হ’ গয় মনে কনরচেনলা (কচেনদর হাি 

েতদূর উনোচধত হ’গয় গেনত পানর-  

েচদও অনেক কচে গেচমনকর হানত ফীত হ’গয় গেনে রাাঁঢ়):  

 

‘উচেশনশা গেয়াচলশ সানল এনস উচেশনশা পাঁচিনশর জীে-  

গসই োরী আপোর হংসীনশ্বত চরচরংসার মতে কচেে; 

গস ো হনল মহাকাল আমানদর রে গোঁনক চেনয় 

ো’র ক’গর চেনতা ো চক জেসাধারণ োনে সুাকাচরে। 

 

আমানদর োনণ গেই অসনিাে গজনে ওনে গসই চির ক’গর; 

পুেরায় গেদোর আমানদর সে মুখ িুল হনয় গেনল 

োধার সুদীঘয কাে সনন্দনহর গিানখ গদনখ তেু 

শকুনের গশয়ানলর গিকোই কাে গকনি গেনল। 

মাঘসংক্রাচির রানত 

গহপােক, অি েক্ষত্রােীচথ তুচম, অন্ধকানর 

গতামার পচেত্র অচি জ্বনল। 

অমাময়ী চেচশ েচদ সৃজনের গশে কথা হয়, 

আর তার েচতচেম্ব হয় েচদ মােে হৃদয়, 

তেুও আোর গজুাচত সৃচির চেচেি মনোেনল 

জ্ব’গল ওনে সমনয়র আকানশ পৃচথেীর মনে; 

েুনর্চে গোরর গেলা গরানদ েীচলমায়, 

আধার অরে রানত অেণে গজুাচতষ্কচশখায়; 

মহাচেশ্ব একচদে তচমরার মনতা গহয় গেনল 
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মুনখ ো েল চে, োচর, মনে ো গেনেে তার েচত 

লক্ষু গরনখ অন্ধকার শচে অচি সুেনণযর মনতা 

গদহ হনে মে হনে–তুচম হনে গস-সনের গজুাচত। 

মােুে ো গিনয়চেল 

গোধূচলর রে গলনে অশ্বত্থ েনির পাতা হনতনে েরম;  

খনয়রী শাচলখগুনলা গখলনে োতােীোনে—তানদর গপনির শাদা গরাম 

সেুজ পাতার েীনি োকা প’গি একোর পলনকই োর হনয় আনস, 

হলুদ পাতার গকানল গকাঁনপ-নকাঁনপ মুনে োয় সন্ধুার োতানস। 

ও কার গোরুি োচি র’গয় গেনে ঘানস ঐ পাখা গমনল েচরনের মনতা। 

 

হচরণী রনয়নে ে’গস চেনজর চশশুর পানশ েনিা গিাখ গমনল; 

আাঁকা-োাঁকা চশং তানদর গমরুর গোধূচলর 

গমঘগুনলা গলনে আনে; সেুজ ঘানসর ’পনর েচের মতে গেে চির; 

চদচঘর জনলর মনতা োন্ডা কানলা চেচশ্চত গিাখ;  

সৃচির েঞ্চো ক্ষমা করোর মতে অনশাক 

অেুেূচত গজনে ওনে মনে।… 

আাঁধার গেপনথু সে িাচরচদনক—কূল গথনক অকূনলর চদনক চেরুপনণ 

শচে গেই আজ আর পৃচথেীর—তেু এই চস্নগ্ধ রাচত্র েক্ষনত্র ঘানস; 

গকাথাও োিনর ঘনর অথো েন্দনর েীলাকানশ;  

মােুে ো গিনয়চেল গসই মহাচজজ্ঞাসার শাচি চদনত আনস।  

মৃতুু স্বপ্ন সংকল্প 

আাঁধানর চহনমর আকানশর তনল 

এখে গজুাচতনষ্ক গকউ গেই। 

গস কারা কানদর এনস েনলিঃ 
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এখে েেীর পচেত্র অন্ধকার; 

গহ আকাশ, গহ কালচশল্পী, তুচম আর 

সূেয জাচেনয়া ো; 

মহাচেশ্বকারুকােয, শচে, উৎস, সাধিঃ 

মহেীয় আগুনের চক উচচ্ছত গসাো? 

তেুও পৃচথেী গথনক-  

আমরা সৃচির গথনক চেনে োই আজিঃ 

আমরা সূনেযর আনলা গপনয় 

তরঙ্গ কম্পনে কানলা েদী 

আনলা েদী হনয় গেনত গিনয় 

তেুও েেনর েুনদ্ধ োজানর েন্দনর 

গজনে গেচে কারা ধেু, 

কারা স্বণয োধানেুর সূত্রপাত কনর। 

 

তাহানদর ইচতহাস-ধারা 

গের আনে শুরু হনয়চেনলা; 

এখচে সমাপ্ত হনত পানর, 

তেুও আনলয়াচশখা আনজা জ্বালানতনে  

পুরাতে আনলার আাঁধানর। 

 

আমানদর জাো চেনলা চকেু; 

চকেু ধুাে চেনলা; 

আমানদর উৎস-নিানখ স্বপ্নেিা েচতোর মনতা 

হয়নতা-ো এনস পনিচেনলা; 

আমানদর আশা সাধ গেম চেনলা;- েক্ষত্রপনথর 

অিিঃশূনেু অন্ধ চহম আনে গজনে চেনর 
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তেুও গতা ব্রহ্মানন্ডর অপরূপ অচিচশল্প জানে; 

আমানদনরা গেচেনলা জাচেনয় 

পৃচথেীনত; 

আমরা গজনেচে-তেু জাোনত পাচর চে; 

আনলা চেনলা- েদীনপর গেিেী গেই; 

কাজ চেল- শুরু হনলা ো গতা; 

হাহনল চদনের চসাঁচি চক েনয়াজনের? 

চেিঃস্বত্ব সূেযনক চেনয় কার তনে লাে! 

সচ্ছল শাচণত েদী, তীনর তার সারস-দম্পচত 

ঐ জল ক্লাচিহীে উৎসােল অেুেে ক’গর োনলাোনস; 

তানদর গিানখর রং অেি আকৃচত পায় েীলাে আকানশ;  

চদনের সূনেযর েনণয রানতর েক্ষত্র চমনশ োয়; 

তেু তারা েণয়নক সময়নক চিনেনে চক আনজা? 

েকৃচতর গসৌন্দেযনক গক এনস গিোয়! 

মারা মােুে গের ক্ররতর অন্ধকূপ গথনক 

অচধক আয়ত গিানখ তেু ঐ অমৃনতর চেশ্বনক গদনখচে;  

শাি হনয় স্তব্ধ হনয় উনেচলত হনয় অেুেে ক’গর গেচে 

েশাচিই োণরণনের সতু গশে কথা, তাই 

গিাখ েুনজ েীরনে গথনমচে। 

েুাক্টরীর চসচি এনস ডানক েচদ, 

গব্রে কামানের শব্দ হয়, 

লচরনত গোর্াই করা চহংর মােচেকী  

অথো অচহংস চেতু মৃতনদর চেি 

উোম শেেনে েচদ রাজপথ গেনে ি’গল োয়, 

ওরা েচদ কানলাোজানরর গমানহ মানত, 

োরীমূনলু অন্ন চেচক্র ক’গর, 
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মােুনের দাম েচদ জল হয়, আহা, 

েহমাে ইচতহাস মরুকচণকার 

চপপাসা গমিানত 

ওরা েচদ আমানদর ডাক চদনয় োয়-  

ডাক গদনে, তেু তার আনে  

আমরা ওনদর হানত রে েুল মৃতুু হনয় হারানয় চেনয়চে? 

 

জাচে গের কথা কাজ স্পশয চেনলা, তেু 

েেরীর ঘটা-নরাল েচদ গকাঁনদ ওনে, 

েন্দনর কুয়াশা োাঁচশ োনজ, 

আমরা মৃতুুর চহম ঘুম গথনক তনে 

কী ক’গর আোর োণকম্পেনলানকর েীনি েনে 

জ্বলি চতচমরগুনলা আমানদর গরণুসূেযচশখা 

েুনখ চেনয় গহ উড্ডীে েয়ােহ চেশ্বচশল্পনলাক, 

মরনণ ঘুনমানত োধা পাে?-  

েেীে েেীে জিাতনকর কনলানলর গেেশীনেয গেনস  

আর একোর এনস এখানে দাাঁিাে। 

ো হনয়নে- ো হনতনে- এখে ো শুভ্র সূেয হনে 

গস চেরাি অচিচশল্প কনে এনস আমানদর গক্রানি ক’গর লনে।  

েতচদে পৃচথেীনত 

েতচদে পৃচথেীনত জীেে রনয়নে  

দুই গিাখ গমনল গরনখ চির 

মৃতুু আর েঞ্চোর কুয়াশার পানর 

সতু গসো শাচি েুচের 

চেনদযনশর পথ ধ’গর ি’গল 
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হয়নতা-ো ক্রনম আনরা আনলা 

পাওয়া োনে োচহনর—হৃদনয়; 

মােে ক্ষচয়ত হয় ো জাচতর েুচের ক্ষনয়। 

 

ইচতহাস গের চদে েমাণ কনরনে  

মােুনের চেরির েয়ানণর মানে  

হয়নতা-ো অন্ধকার সমনয়র গথনক 

চেশৃেল সমানজর পানে 

ি’গল োওয়া;—গোলকধাাঁধাাঁর 

েুনলর চেতর গথনক আনরা গেচশ েুনল; 

জীেনের কানলারো মানে চক েুরুনে। 

শুধু এই সমনয়র সাের েুরুনল। 

 

গজনে ওনে তেু মােুে রাচত্রচদনের উদনয়;  

িাচরচদনক কলনরাল কনর পচরোো 

গদনশর জাচতর েুথয পৃচথেীর তীনর; 

গেচেল অস্ত্র পানে আশা? 

গেনতনে চেিঃনশে হনয় সে? 

কী তনে থাকনে? 

আাঁধার ও মেনের আজনকর এ চেষ্ফল রীচত 

মুনে গেনল আোর সনিি হনয় উেনে েকৃচত? 

 

েুথয উওরাচধকানর মানর্-মানর্ তেু 

গকাথাকার স্পি সুেয-চেন্দু এনস পনি; 

চকেু গেই উনেচজত হনল; 

চকেু গেই স্বানথযর চেতনর; 

ধনের অনদয় চকেু গেই, গসই সেই 
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জানে এ খচন্ডত রে েচণক পচৃথেী; 

অন্ধকানর সে-নিনয় গস-শরণ োনলািঃ 

গে-নেম জ্ঞানের গথনক গপনয়নে েেীরোনে আনলা। 

েচতহীে 

চেনেলনেলা েচিনয় গেনল অনেক গমনঘর চেি 

কনয়ক েলা দীঘযতম সূেযচকরণ েুনক 

জাচেনয় তুনল হলুদ েীল কমলা রনের আনলায় 

জ্বনল উনে র্নর গেল অন্ধকানরর মুনখ। 

েুোরা সে গে োর গেউনয়–  

গমনয়রা সে গে োর চেনয়র সানথ 

গকাথায় আনে জাচে ো গতা; 

গকাথায় সমাজ অথযেীচত?–স্বেযোমী চসচি 

গেনে চেনয় পানয়র চেনি রেেদীর মনতা–  

মােে ক্রমপচরণচতর পনথ চলঙ্গশরীরী  

হনয় চক আজ িাচর চদনক েণোহীে ধুসর গদয়ানল 

েচিনয় আনে গে োর শেপসাের দখল ক’গর! 

পুরাণপূরুে, েণমােুে, োরীপুরুে, মােেতা, অসংখু চেেে 

অথযচেহীে হনয় গেনল–তেু আনরক েেীেতর গোনর 

সাথযকতা পাওয়া োনে গেনে মােুে সঞ্চাচরত হনয় 

পনথ পনথ সনের শুে চেনকতনের সমাজ োচেনয় 

তেুও গকেল েীপ োোল গে োর চেনজর অেক্ষনয়র জনল। 

োিীে কথা েতুে ক’গর এই পৃচথেীর অেি গোেোনয় 

োেনে একা একা ে’গস 

েুদ্ধ রে চররংসা েয় কলনরানলর োাঁনক: 

আমানদর এই আকাশ সাের আাঁধার আনলায় আজ  
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গে গদার কচেে; গেই মনে হয়–গস োর খুনল চদনয় 

গেনত হনে আোর আনলায় অসার আনলার েুসে োচিনয়।  

েচদও চদে 

েচদও চদে গকেচল েতুে েল্পচেশ্রুচতর 

তারপনর রাত অন্ধকানর গথনম থাকািঃ—লুপ্তোয় েীি 

সচেক ক’গর গেয়ার মনতা শাি কথা োো; 

েচদও েেীর রানতর তারা (মনে হয়) ঐশী শচের;  

 

তেুও গকাথাও এখে আর েচতো আো গেই; 

অন্ধকানর গকেচল সময় হৃদয় গদশ ক্ষ’গয় 

গেনতনে গদনখ েীচলমানক অসীম ক’গর তুচম 

েলনত েচদ গমঘো েদীর মতে অকূল হনয়;  

 

‘আচম গতামার মনের োরী শরীচরণী—জাচে; 

গকে তুচম স্তব্ধ হনয় থানকা। 

তুচম আে ে’গল আচম গকেলই দূনর িলনত োনলাোচস, 

চিচে ো গকানো সাাঁনকা। 

 

েতিা দূর গেনতচে আচম সূেযকনরাজ্জ্বলতাময় োনণ  

ততই গতামার সত্ত্বাচধকার ক্ষয় 

পানচ্ছ ে’গল মনে কর? তুচম আমার োনণর মানর্ েীপ, 

চকন্তু গস-েীপ গমঘো েদী েয়।’ -  

 

এ-কথা েচদ জনলর মনতা উৎসারনণ তুচম 

আমানক—তানক—োনক তুচম োনলাোনসা তানক 

ে’গল গেনত;—শুনে চেতাম, মহাোনণর েৃক্ষ গথনক পাচখ  
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গশানে গেমে আকাশ োতাস রানতর তারকানক। 

শতাব্দী 

িার চদনক েীল সাের ডানক অন্ধকানর, শুচে;  

ঐখানেনত আনলাকস্তম্ভ দাাঁচিনয় আনে গের 

একচি-দুচি তারার সানথ — তারপনরনত অনেকগুনলা তারা; 

অনন্ন কু্ষধা চমনি গেনলও মনের চেতনরর 

েুথার গকানো মীমাংসা গেই জাচেনয় চদনয় আকাশ ে’গর জ্বনল; 

গহমি রাত ক্রনমই আনরা অনোধ ক্লাি আনধাোমী হনয় 

িলনে চক ো োেনত আনে — ঋতুর কামিনক্র গস গতা িনল; 

চকন্তু আনরা আশা আনলা িলার আকাশ রনয়নে চক মােেহৃদনয়। 

অথো এ মােেোনণর অেুতকয; গহমি খুে চির 

সেচতে েুাপ্ত চহরণেেীর সময় ে’গল 

ইচতহানসর করুণ কচেে োয়াপানতর চদনে  

উন্নচত গেম কামু মনে হনল 

হৃদয়নক চেক শীত সাহচসক গহমিনলাক োচে; 

িাচর চদনক রনে গরৌনে অনেক চেচেমনয় েুেহানর 

চকেুই তেু েল হল ো; এনসা মােুে আোর গকখা োক 

সময় গদশ ও সিচতনদর কী লাে হনত পানর। 

ইচতহানসর সমস্ত রাত চমনশ চেনয় একচি রাচত্র আজ পৃচথেীর তীনর; 

কথা োোয়, ভ্রাচি োনে, ক্রনমই েীতনশাক 

কনর চদনত পানর েুচর্ মােেোেোনক; 

অন্ধ অচেেুনতর মনতা েচদও আজ গলাক 

িলনে, তেু মােুেনক গস চিনে চেনত েনল:  

গকাথায় মধু–গকাথায় কানলর মচক্ষকারা — গকাথায় আোে 

েীি েেনের সমোনয়র শাচি-সচহিুতার— 
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মােুেও জ্ঞােী; তেুও ধেু মচক্ষকানদর জ্ঞাে। 

কানে-দুনর এই শতাব্দীর োণেদীরা গরাল 

স্তব্ধ কনর রানধ চেনয় গে-েূনোনলর অসারতার পনর 

গসখানে েীলকে পাচখ েসল সূেয গেই, 

ধূসর আকাশ — একচি শুধু গমরুে রনের োনের মমযনর 

আজ পৃচথেীর শূণু পথ ও জীেেনেনদর চেরাশা তাপ েয় 

গজনে ওনে — সুর ক্রনম েরম — ক্রনম হয়নতা আনরা কচেে হনত পানর; 

গসানোনক্লস ও মহাোরত মােেজাচতর এ েুথযতা গজনেচেল; জাচে; 

আজনক আনলা েেীরতর হনে চক অন্ধকানর। 

সময়নসতুপনথ 

গোনরর গেলায় মাে োির েীলকে পাচখ, 

দুপুরনেলার আকানশ েীল পাহাি েীচলমা, 

সারাচি চদে মীেনরৌেমুখর জনলর স্বর–  

অেেচসত োচহর ঘনরর ঘরণীর এই সীমা। 

 

তেুও গরৌে সােনর চেনে গেল; 

েনল গেল : ‘অনেক মােুে মনর গেনে’; অনেক োরীরা চক 

তানদর সানথ হাচরনয় গেনে?–েলনত গেলাম আচম; 

উাঁিু োনের ধূসর হানি িাাঁদ ো চক গস পাচখ  

োতাস আকাশ েক্ষত্র েীি খুাঁনজ  

েনস আনে এই েকৃচতর পলনক চেেচি হনয়; 

পুরুেোরী হাচরনয় গেনে শষ্প েদীর অমনোচেনেনশ, 

অনময় সুসমনয়র মনতা রনয়নে হৃদনয়। 
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সমনয়র তীনর 

চেনি হতাহত শসেুনদর চেি গপচরনয়, 

মাথার ওপর অেণে েক্ষনত্রর আকানশর চদনক তাচকনয়, 

গকানো দূর সমুনের োতানসর স্পশয মুনখ গরনখ, 

আমার শরীনরর চেতর অোচদ সৃচির রনের গুিরণ শুনে,  

গকাথায় চশচেনর চেনয় গপৌাঁেলাম আচম। 

গসখানে মাতাল গসোোয়নকরা 

মদনক োরীর মনতা েুেহার করনে, 

োরীনক জনলর মনতা; 

তানদর হৃদনয়র গথনক উচত্থত সৃচিচেসারী োনে  

েতুে সমুনের পানর েক্ষনত্রর েিনলাক সৃচি হনচ্ছ গেে; 

গকাথাও গকানো মােচেক েের েন্দর চমোর চখলাে গেই আর;  

এক চদনক োচলেনলপী মরুেূচম হু-হু করনে; 

আর এক চদনক ঘানসর োির েচিনয় আনে-  

আিিঃোক্ষচত্রক শূনেুর মনতা অপার অন্ধকানর মাইনলর পর মাইল। 

 

শুধু োতাস উনি আসনেিঃ 

িচলত চেহত মেুেুনত্বর গশে সীমাোনক 

সময়নসতুগুনলানক চেলীে ক’গর গদোর জনেু, 

উচিত শেোহনকর মূচতযনত। 

শুধু োতানসর গেতিারণ 

অমৃতনলানকর অপচরয়মাে েক্ষত্রোে-আনলার সন্ধানে। 

পাচখ গেই,—গসই পাচখর কিানলর গুিরণ; 

গকানো োে গেই,—গসই তুাঁনতর পলনের চেতর গথনক 

অন্ধ অন্ধকার তুোরচপচচ্ছল এক গশাণ েদীর চেনদযনশ। 
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গসখানে গতামার সনঙ্গ আমার গদখা হনলা, োচর, 

অোক হলাম ো। 

হতোক হোর কী আনে? 

তুচম গে মতযুোরকী ধাতুর সংঘেয গথনক গজনে উনেে েীল 

স্বেযীয় চশখার মনতা; 

সকল সময় িাে অেুেেনলাক অচধকার ক’গর গস গতা থাকনে 

এইখানেই, 

আজ আমানদর এই কচেে পৃচথেীনত। 

 

গকাথাও চমোনর তুচম গেই আজ আর 

জাোলার গসাোচল েীল কমলা সেুজ কানির চদেনি;  

গকাথাও েেচ্ছচের চেতনর গেই; 

শাদা সাধারণ চেিঃসনিাি গরৌনের চেতনর তুচম গেই আজ।  

অথো র্ণযার জনল 

চমশরী শেনরখাসচপযল সােরীয় সমুৎসুকতায় 

তুচম আজ সূেযজলফুচলনঙ্গর আত্মা-মুখচরত েও আর। 

গতামানক আনমচরকার কংনগ্রস-েেনে গদখনত গিনয়চেলাম, 

চকংো োরনতর; 

অথো গক্রমচলনে চক গেতসতম্বী সূেযচশখার গকানো িানে আনে 

োর মানে পচেত্রতা শাচি শচে শুভ্রতা—সকনলর জনেু!  

চেিঃসীম শুনেু শুনেুর সংঘনেয স্বতরুৎসারা েীচলমার মনতা 

গকানো রাষ্ট্র চক গেই আজ আর 

গকানো েেরী গেই 

সৃচির মরালীনক ো েহে ক’গর িনলনে মধু োতানস 

েক্ষনত্র—গলাক গথনক সূেযনলাকািনর! 
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ডানে োাঁনয় ওপনর চেনি সমনয়র 

জ্বলি চতচমনরর চেতর গতামানক গপনয়চে। 

শুনেচে চেরাি গশ্বতপচক্ষসূনেযর 

ডাোর উড্ডীে কলনরাল; 

আগুনের মহাে পচরচধ োে ক’গর উেনে। 

সামােু মােুে 

একজে সামােু মােুেনক গদখা গেনতা গরাজ 

চেপ হানত গিনয় আনে; গোনরর পুকুনর 

িানপলী পায়রািাাঁদা গমৌরলা আনে;  

উজ্জ্বল মানের গিনয় খাচেকিা দূনর 

 

আমার হৃদয় গথনক গসই মােুনের েুেধাে;  

মনে হনয়চেনলা এক গহমনির সকালনেলায়;  

এমে গহমনির গের আমানদর গোল পৃচথেীনত 

গকনি গেনে; তেুও আোর গকনি োয়। 

 

আমার েয়স আজ িচলশ েের; 

গস আজ গেই এ-পৃচথেীনত; 

অথো কুয়াশা গোঁনস-ওপানর তাকানল 

এ-রকম অঘ্রানণর শীনত 

 

গস-সে রূনপাচল মাে জ্ব’গল ওনে গরানদ, 

ঘানসর ঘ্রানণর মনতা চস্নগ্ধ সে জল; 

অনেক েের ধ’গর মানের চেতনর গহনস গখনল 

তেু গস তানদর গিনয় এক চতল অচধক সরল; 
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এক েীি অচধক েেীণ চেল আমানদর গথনক; 

ওইখানে পায়িাচর কনর তার েূত-  

েদীর চেতনর জনল তলতা োনশাঁর 

েচতচেনম্বর মতে চেখুাঁত 

 

েচতচি মানের হাওয়া োল্গুনের আনে এনস গদালায় গস- সে।  

আমানদর পাওয়ার ও পাচিয-নপাচলচিক্স 

জ্ঞাে-চেজ্ঞানে আনরক রকম শ্রীোাঁদ। 

কচমচি চমচিং গেনে আকানশ তাকানল মনে পনি–  

গস আর সপ্তমী চতচথ িাাঁদ। 

সারাৎসার 

এখে চকেুই গেই—এখনে চকেুই গেই আর, 

অমল গোনরর গেলা র’ইনয় গেনে শুধু; 

আচশ্বনের েীলাকাশ স্পি ক’গর চদনয় সূেয আনস; 

অনেক আেো জল গজনে উনে চেজ েনয়াজনে  

েদী হনয় সমস্ত গরৌনের কানে জাোনতনে দাচে;  

 

েক্ষনত্ররা মােুনের আনে এনস কথা কয় োচে;  

পল অেুপল চদনয় অিহীে চেপনলর িকমচক েুনক 

ঐ সে তারার পচরোোর উজ্জ্বলতা; 

আমার লক্ষু চেল মােুনের সাধারণ হৃদনয়র কথা  

সহজ সনঙ্গর মনতা গজনে েক্ষত্রনক 

কী ক’’গর মােুেও মােুেীর মনতা ক’ ’ গর রানখ। 

 

তেু তার উপিার চেনয় গসই োরী 

গকাথায় চেনয়নে আজ ি’গল; 
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এই গতা এখানে চেল গস অনেক চদে;  

আকানশর সে েক্ষনত্রর মৃতুু হনল 

তারপর একচি োরীর মৃতুু হয়িঃ 

অেুেে ক’’গর আচম অেুেে কনরচে সময়। 

সূেয েক্ষত্র োরী 

গতামার চেকি গথনক সেযদাই চেদানয়র কথা চেনলা  

সে গিনয় আনে; জাচে আচম। 

গস-চদেও গতামার সানথ মুখ-নিো হয় োই। 

তুচম গে এ-পৃচথেীনত র’গয় গেনো। 

আমানক েনলচে গকউ। 

গকাথাও জনে চঘনর পৃচথেীর অেুরাে জল 

র’গয় গেনে;–  

গে োর চেনজর কানজ আনে, এই অেুেনে ি’গল 

চশয়নর চেয়ত ফীত সুেযনক গিনে তারা;  

আকানশর সেচতে েক্ষত্রনক চিনে উদীিীর 

গকানো জল কী ক’গর অপর জল চিনে গেনে অেু চের্যনরর? 

তেুও জীেে েুাঁ’গয় গেনল তুচম;-  

আমার গিানখর গথনক চেনমে চেহত 

সূেযনক সরানয় চদনয়। 

 

স’গর গেনতা; তেুও আয়ুর চদে েুনরাোর আনে।  

েে-েে সূেযনক গক োরীর েদনল 

গেনি গদয়; গকে গদে? সকল েতীচত উৎসনের 

গিনয় তেু েনিা 

চিরতর চেয় তুচম;- চেিঃসূেয চেজযে 
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ক’গর চদনত এনল। 

চমলে ও চেদানয়র েনয়াজনে আচম েচদ চমচলত হতাম  

গতামার উৎনসর সানথ, তনে আচম অেু সে গেচমনকর মনতা  

চেরাি পৃচথেী আর সুচেশাল সময়নক গসো ক’গর আত্মি হতাম। 

তুচম তা জানো ো, তেু, আচম জাচে, একোর গতামানক গদনখচে;-  

চপেনের পিেূচমকায় সমনয়র 

গশেোে চেনলা, গেই;- চেজ্ঞানের ক্লাি েক্ষনত্ররা 

চেনে োয়;- মােুে অচেজ্ঞাত গস-আমায়; তেুও তানদর একজে 

েেীর মােুেী গকে চেনজনক গিোয়! 

আহা, তানক অন্ধকার অেনির মনতা আচম গজনে চেনয়, তেু, 

অল্পায়ু রচেে গরৌনে মােনের ইচতহানস গক ো গজনে গকাথায় িনলচে! 

 

দুই 

 

িাচরচদনক সৃজনের অন্ধকার র’গয় গেনে, োরী, 

অেতীণয শরীনরর অেুেূচত োিা আনরা োনলা  

গকাথাও চেতীয় সূেয গেই, ো জ্বালানল 

গতামার শরীর সে অনলাচকত ক’গর চদনয় স্পি ক’গর গদনে গকানো কানল 

শরীর ো র’গয় গেনে। 

এই সে ঐশী কাল গেনে গেনল চদনয় 

েতুে সময় ে’গি চেনজনক ো ে’গি তেু তুচম 

ব্রহ্মানন্ডর অন্ধকানর একোর জন্মাোর গহতু 

অেুেে কনরচেনল;-  

জন্ম-জন্মানির মৃত স্মরনণর সাাঁনকা 

গতামার হৃদয় স্পশয কনর ে’গল আজ 

আমানক ইসারাপাত ক’গর গেনল তাচর;-  
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অপার কানলর গরাত ো গপনল কী ক’গর তেু, োরী 

তুচ্ছ, খন্ড, অল্প সমনয়র স্বত্ব কািানয় অঋণী গতামানক কানে পানে-  

গতামার চেচেি চেজ গিাখ এনস চেনজর চেেয় চেনয় োনে? 

সমনয়র কক্ষ গথনক দূর কনক্ষ িাচে 

খুনল গেনল তুচম অেু সে গমনয়নদর 

আত্ম অিরঙ্গতার দাে 

গদখানয় অেিকাল গেনঙ্গ গেনল পনর, 

গে-নদনশ েক্ষত্র গেই- গকাথাও সময় গেই আর-  

আমানরা হৃদনয় গেই চেো-  

গদখানো চেনজর হানত- অেনশনে কী মকরনকতনে েচতো। 

 

চতে 

 

তুচম আনো গজনে আচম অন্ধকার োনলা গেনে গে-অতীত আর 

গেই শীত ক্লাচিহীে কািানয়চেলাম; 

তাই শুধু কািানয়চে। 

কািানয় জানেচে এই-ই শূনেু, তেু হৃদনয়র কানে চেল অেু-নকাে োম। 

অিহীে অনপক্ষার গিনয় তনে োনলা  

েীপাতীত লনক্ষু অচেরাম ি’গল োওয়া 

গশাকনক স্বীকার ক’গর অেনশনে তনে 

চেনমনের শরীনরর উজ্জলতায়-অেনির জ্ঞােপাপ মুনে চদনত হনে। 

আজ এই বংসমে অন্ধকার গেদ ক’গর চেদুুনতর মনতা 

তুচম গে শরীর চেনয় র’গয় গেনো, গসই কথা সমনয়র মনে  

জাোোর আশার চক একজে পুরুনের চেজযে শরীনর 

একচি পলক শুধু- হৃদয়চেহীে সে অপার আনলাকেেয চঘনর? 

অধিঃপচতত এই অসমনয় গক-ো গসই উপিার পুরুে মােুে?-  
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োচে আচম;- জাচে আচম,তেু 

গস-কথা আমানক জাোোর 

হৃদয় আমার গেই;–  

গে-নকানো গেচমক আজ এখে আমার 

গদনহর েচতেূ হনয় চেনজর োরীনক চেনয় পৃচথেীর পনথ 

একচি মুহূনতয েচদ আমার অেি হয় মচহলার গজুাচতষ্ক জেনত। 

সূেয রাচত্র েক্ষত্র 

এইখানে মাইল মাইল ঘাস ও শাচলখ গরৌে োিা আর চকেু গেই।  

সূেযানলাচকত হনয় শরীর েসল োনলাোচসিঃ 

আমাচর েসল সে,- মীে কেুা এনস েলানলই 

েৃচশ্চক ককযি তুলা গমে চসংহ রাচশ 

েলচয়ত হনয় উনে আমানক সূনেযর মনতা চঘনর 

চেরেচধ কাল েীলাকাশ হনয় চমনশ গেনে আমার শরীনর।  

এই েদী েীি োরী গকউ েয়;- মােুনের োনণর চেতনর 

এ-পৃচথেী তেুও গতা সে। 

অচধক েেীর োনে মােেজীেে োনলা হনল 

অচধক চেচেিতর োনে েকৃচতনক অেুেে 

করা োয়। চকেু েয় অিহীে ময়দাে অন্ধকার রাচত্র েক্ষত্র;-  

তারপর গকউ তানক ো িাইনত েেীে করুণ গরৌনে গোর;-  

অোনে সমাজ েি ো হনল মােুে এই সনে 

হনয় গজত এক চতম অচধক চেনোর। 

গহ হৃদয় 

গহ হৃদয় 

চেস্তব্ধতা? 
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িাচরচদনক মৃত সে অরনণুরা েুচর্? 

মাথার ওপনর িাাঁদ 

িলনে গকেচল গমঘ গকনি পথ খুাঁনজ-  

 

গপাঁিার পাখায় 

গজাোচকর োনয় 

ঘানসর ওপনর কী গে চশচশনরর মনতা ধূসরতা  

দীপ্ত হয় ো চকেু? 

বচেও হয় ো আর? 

 

হলুদ দু’-েুাং তুনল গেনি গরাো শাচলনখর মনতা গেে কথা  

ে’গল িনল তেুও জীেেিঃ 

েয়স গতামার কত? িচলশ েের হল? 

েণনয়র পালা গের এল গেল-  

হল ো চমলে? 

 

পেযনতর পনথ-পনথ গরৌনে রনে অক্লাি শেনর 

খচ্চনর চপনে কারা িনি? 

পতিচল এনস ে’গল গদনে 

েনেদ কী োরা শুধু ে’গস গথনক েুথা পায় মৃতুর েেনর 

মুনখ রে তুনল োরা খচ্চনরর চপে গথনক পনি োয়? 

 

মৃত সে অরনণুরা; 

আমার এ-জীেনের মৃত অরনণুরা েুচর্ েনলিঃ 

গকে োও পৃচথেীর গরৌে গকালাহনল 

চেচখল চেনের গোো েীলকে আকানশর েীনি 

গকে ি’গল গেনত িাও চমনে; 
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গকাথাও পানে ো চকেু; 

মৃতুুই অেি শাচি হনয় 

অিহীে অন্ধকানর আনে 

লীে সে অরনণুর কানে। 

আচম তেু েচলিঃ 

এখেও গে-ক’িা চদে গোঁনি আচে সূনেয-সূনেয িচল, 

গদখা োক পচৃথেীর ঘাস 

সৃচির চেনের চেন্দু আর 

চেনষ্পচেত মেুেুতার 

আাঁধানরর গথনক আনে কী ক’গর গে মহা-েীলাকাশ, 

োো োক—োো োক-  

ইচতহাস খুাঁিলাই রাচশ-রাচশ দুিঃনখর খচে 

গেদ ক’গর গশাো োয় শুশ্রুোর মনতা শত- শত 

শত জলর্ণযার বচে। 

গহমনির রানত 

শীনতর ঘুনমর গথনক এখে চেদায় চেনয় োচহনরর অন্ধকার রানত 

গহমিলক্ষ্মীর সে গশে অচেনকত অেোয়া তারানদর 

সমানেশ গথনক গিাখ োমানয় একচি পাচখর ঘুম কানে  

পাচখেীর েুনক ডুনে আনে,–  

গিনয় গদচখ;– তানদর উপনর এই অচেরল কানলা পৃচথেীর 

আনলা আর োয়া গখনল–মৃতুু আর গেম আর েীি। 

এ োিা অচধক গকানো চেশ্চয়তা চেজযিা জীেনের পনথ 

আমানদর মােেীয় ইচতহাস গিতোয়ও গেই;– (তেু আনে।) 

এমেই অঘ্রাণ রানত মনে পনি–কত সে ধূসর োচির 

আমলকীপলনের োাঁক চদনয় েক্ষনত্রর চেি 
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পৃচথেীর তীনর–তীনর ধূসচরম মচহলার চেকনি সন্নত 

দাাঁিানয় রনয়নে কত মােনের োষ্পাকুল েতীনকর মনতা–  

গদখা গেত; এক আধ মহূতয শুধু;– গস অচেচেনেশ গেনঙ্গ গেনল 

সমনয়র সমুনের রে ঘ্রাণ পাওয়া গেল;– েীচতশব্দ রীচতশব্দ মুচেশব্দ এনস 

আনরা গের পিেূচমকার চদনক চদেনির ক্রনম  

মােেনক গডনক চেনয় ি’গল গেল গেচমনকর মনতা সসম্ভ্রনম; 

তেুও গস গেম েয়, সুধা েয়,– মােুনের ক্লাি অিহীে 

ইচতহাস–আকুচতর েেীণতা ক্রমায়াত ক’গর গস চেলীে? 

 

আজ এই শতাব্দীনত সকনলচর জীেনের শহমি শসকনত 

োচলর উপনর গেনস আমানদর চিিা কাজ সংকনল্পর তরঙ্গকিাল 

েীপসমুনের মনতা অস্পি চেলাপ ক’গর গতামানক আমানক 

অিহীে েীপহীেতার চদনক অন্ধকানর ডানক। 

গকেচল কনলাল আনলা–জ্ঞাে েম পূণযত্র মােেহৃদয় 

সোতে চমথুা েমাচণত হনয়– তেু– ঊচেশ গশা অেনির জয় 

 

হয় গেনত পানর, োচর, আমানদর শতাব্দীর দীঘযতর গিতোর কানে 

আমরা সজ্ঞাে হনয় গোঁনি গথনক েনিা সমনয়র 

সােনরর কূনল চেনর আমানদর পৃচথেীনক েচদ 

চেয়তর মনে কচর চেয়তম মৃতুু অেচধ;–  

সকল আনলার কাজ চেেণ্ে গজনেও তেু কাজ ক’গর– োনে 

গেনয় গলাকসাধারণ ক’গর চদনত পাচর েচদ আনলানকর মানে। 

 

 


