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সূসিপত্র  

অ-নাচিকা 

     গতািাথর বন্দনা কচর 

      স্বপ্ন-সহিরী 

     গলা আিার অনা ত চিয়া, 

   আিার পাওয়ার বুথক না-পাওয়ার তৃষ্ণা-ো াচনয়া! 

      গতািাথর বন্দনা কচর….  

     গহ আিার িানস-রচঙ্গণী, 

   অনন্ত-থযৌবনা বালা, চিরন্তন বাসনা-সচঙ্গনী! 

      গতািাথর বন্দনা কচর….  

   নাি-নাচহ-োনা ওথ া আথো-নাচহ-আসা! 

   আিার বন্দনা লহ, লহ িালবাসা….  

     গ াপণ-িাচরণী গিার, গলা চির-থিয়সী! 

   সৃচি-চদন হ’গত কাাঁদ’ বাসনার অন্তরাথল বচস’ -  

      ধরা নাচহ চদথল গদথহ। 

   গতািার কলযাণ-দীপ জ্বচলথল না 

     দীপ-থনিা গবড়া-থদওয়া গ থহ। 

   অসীিা! এথল না তুচি সীিাথরিা-পাথর! 

   স্বপথন পাইয়া গতািা’ স্বপথন হারাই বাথর বাথর 

   অরুপা গলা! রচহ হ’গয় এথল িথন, 

     সতী হ’গয় এথল না ক’ ঘথর। 

   চিয় হ’গয় এথল গিথি, 

     বধূ হথয় এথল না অধথর! 

   দ্র্াক্ষা-বুথক রচহথল গ াপথন তুচি চিরীন্ িরাব, 

   গপয়ালায় নাচহ এথল!-  

     ‘উতাথরা গনকার’ -  
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সূসিপত্র  

      হাাঁথক গিার দুরন্ত কািনা! 

   সুদুচরকা! দূথর োক’-িাথলাবাসা-চনকথে এথসা না। 
 

   তুচি নহ চনথি যাওয়া আথলা, নহ চিিা। 

     তুচি িরীচিকা, 

     তুচি গেযাচত।-  

   েন্ম-েন্মান্তর ধচর’ গলাথক-থলাকান্তথর গতািা’ কথরচি আরচত, 

    বাথর বাথর  একই েথন্ম িতবার কচর! 

   গযিাথন গদথিচি রূপ,-কথরচি বন্দনা চিয়া গতািাথরই স্মচর’ ।  

     রূথপ রূথপ, অপরূপা, িুাঁথেচি গতািায়, 

     পবথনর যবচনকা যত তুচল তত গবথড় যায়! 

   চবরথহর কান্না-থধাওয়া তৃপ্ত চহয়া িচর’  

   বাথর বাথর উচদয়াি ইন্দ্রধনুসিা, 

      হাওয়া-পরী 

      চিয় িথনারিা! 

   ধচরথত চ থয়াচি-তুচি চিলাথয়ি দূর চদগ্বলথয় 

   বযো-থদওয়া রাণী গিার,  এথল না ক’ কো কওয়া হ’গয়। 
 

   চির-দূথর  োকা ওথ া চির-নাচহ-আসা! 

   গতািাথর গদথহর তীথর পাবার দুরািা 

     গ্রহ হ’গত গ্রহান্তথর ল’গয় যায় গিাথর! 

   বাসনার চবপুল আগ্রথহ-  

     েন্ম লচি গলাথক-থলাকান্তথর! 

   উথদ্বচলত বুথক গিার অতৃপ্ত গযৌবন-কু্ষধা 

       উদগ্র কািনা, 

     েন্ম তাই লচি বাথর বাথর, 
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      না-পাওয়ার কচর আরাধনা!….  

   যা-চকিু সুন্দর গহচর’ ক’গরচি িুম্বন, 

    যা-চকিু িুম্বন চদয়া ক’গরচি সুন্দর-  

   গস-সবার িাথঝ গযন তব হরষণ 

    অনুিব কচরয়াচি!-িুাঁথয়চি অধর 

   চতথলাত্তিা, চতথল চতথল! 

     গতািাথর গয কথরচি িুম্বন 

   িচত তরুণীর গ াাঁথে 

     িকাি গ াপন। 
 

   গয গকহ চিয়াথর তার িুচম্বয়াথি ঘুি-িাঙা রাথত, 

    রাচত্র-ো া তন্দ্রা-লা া ঘুি-পাওয়া িাথত, 

   সকথলর সাথে আচি িুচিয়াচি গতািা’  

   সকথলর গ াাঁথে গযন, গহ চনচিল-চিয়া চিয়তিা! 

   তরু, লতা, পশু, পািী, সকথলর  কািনার সাথে 

   আিার কািনা োথ ,-আচি রচি চবশ্ব-কািনাথত! 

   বচিত যাহারা গিথি, িুথি যারা রচত-  

   সকথলর িাথঝ আচি-সকথলর গিথি গিার  চত! 

   গয-চদন স্রিার বুথক গেথ চিল আচদ সৃচি-কাি, 

   গসই চদন স্রিা সাথে তুচি এথল, আচি আচসলাি। 

     আচি কাি, তুচি হ’গল রচত, 

   তরুণ-তরুণী বুথক চনতয তাই আিাথদর অপরূপ  চত! 

   কী গয তুচি, কী গয নহ, কত িাচব-কত চদথক িাই! 

   নাথি নাথি, অ-নাচিকা, গতািাথর চক িুাঁচেনু বৃোই? 

   বৃোই বাচসনু িাথলা? বৃো সথব িাথলাবাথস গিাথর? 

   তুচি গিথব যাথর বুথক গিথপ ধচর গস-ই যায় স’গর। 
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     গকন গহন হয়, হায়, গকন লয় িথন-  

   যাথর িাথলা বাচসলাি, তাথরা গিথয় িাথলা গকহ 

বাচসথি গ াপথন। 

 

    গস বুচঝ সুন্দরতর-আথরা আথরা িধু! 

    আিাচর বধূর বুথক হাথসা তুচি হ’গয় নববধূ। 

     বুথক যাথর পাই, হায়, 

     তাচর বুথক তাহাচর িযযায় 

   নাচহ-পাওয়া হ’গয় তুচি কাাঁদ একাচকনী, 

     ওথ া গিার চিয়ার সচতনী।….  

   বাথর বাথর পাইলাি-বাথর বাথর িন গযন কথহ-  

     নথহ, এ গস নথহ! 

   কুথহচলকা! গকাো তুচি? গদিা পাব কথব? 

   েথন্মচিথল েচন্ময়াি চকম্বা েন্ম লথব? 

     কো কও, কও কো চিয়া, 

   গহ আিার যুথ -যুথ  না- পাওয়ার তৃষ্ণা-ো াচনয়া! 

 

   কচহথব না কো তুচি! আে িথন হয়, 

   গিি সতয চিরন্তন, গিথির পাত্র গস বুচঝ চিরন্তন নয়।  

     েন্ম যার কািনার বীথে 

   কািনারই িাথঝ গস গয গবথড় যায় কল্পতরু চনথে। 

   চদথক চদথক িািা তার কথর অচিযান, 

   ও গযন শুচষয়া গনথব আকাথির যত বায়ু িাণ। 

     আকাি গেথকথি তার পািা 

     কািনার সবুে বলাকা! 
 

   গিি সতয,  গিি-পাত্র বহু- আ ণন,  
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   তাই-িাই, বুথক পাই, তবু গকন গকাঁথদ ওথ  িন। 

     িদ সতয, পাত্র সতয নয়! 

   গয-পাথত্র োচলয়া িাও গসই গনিা হয়! 

      চির-সহিরী! 

     এতচদথন পচরিয় গপনু, িচর িচর! 

     আিাচর গিথির িাথঝ রথয়ি গ াপন, 

   বৃো আচি িুাঁথে িচর’ েথন্ম েথন্ম কচরনু গরাদন। 

     িচত রূথপ, অপরূপা, ডাক তুচি, 

      চিথনচি গতািায়, 

     যাহাথর বাচসব িাথলা-থস-ই তুচি, 

      ধরা গদথব তায়! 

     গিি এক, গিচিকা গস বহু, 

   বহু পাথত্র গেথল চপ’ব গসই গিি-  

      গস িরাব গলাহু। 

   গতািাথর কচরব পান, অ-নাচিকা, িত কািনায়, 

     িৃঙ্গাথর, গ ালাথস কিু, কিু গপয়ালায়! 
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অতল পথের যাত্রী 

 

        –দূর িান্তর চ চর 

অোনার িাথঝ োনাথর িুাঁচেয়া চফচর 

        হৃদথয় হৃদথয় গবদনার িতদল 

        চঘচরয়া গরথিথি অোনার পদতল। 

   

পথের পথে চফচর, সাথে গফথর চদবা চনিা, 

গকাো তাাঁর পে – িুাঁথে নাচহ গিথল চদিা। 

        কাাঁচদয়া বৃোই আিার নয়নেল 

        সা র হইয়া – কচরথতথি েলিল। 

        গস সায়থর দুথল আিার অশ্রুিতী 

        আিার  াথনর গবদনা-সরস্বতী। 

        চনয়ত তাহারই গিৌন কাাঁদন ঝথর 

        আিার িাথণর হাচসর পান্না পথর। 

   

আিার অশ্রুিতীথর শুধাই চিথি, 

বৃোই িুচেনু গিার অোনার চপথি। 

        উচ থি পচড়থি িাচঙথি োনার গেউ, 

        গহচরথতথি গেউ– সা র গহথর না গকউ! 

        কূথল কূথল চফচর, গেউথয় গেউথয় কাাঁচদ আচি, 

        অতল  িীথর গেথন লও গিাথর স্বাচি! 

        গদচিথব না গেউ, গদচিব চসনু্ধতল 

        যো নাই গেউ – শুধু গস অতল েল। 
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অচিযান 

 

নতুন পথের যাত্রা পচেক 

          িালাও অচিযান! 

উচ্চকথে উচ্চাথরা আে –  

          ‘িানুষ িহীয়ান!’  

      িারচদথক আে িীরুর গিলা, 

      গিলচব গক আয় নতুন গিলা? 

      গোয়ার েথল িাচসথয় গিলা 

            বাইচব গক উোন? 

পাতাল গফথড় িলচব িাতাল 

            স্বথ ে চদচব োন॥ 

   

সির-সাথের নাই গর সিয় 

            গবচরথয় গতারা আয়, 

আে চবপথদর পরি গনব 

            নাঙ্গা আদুল  ায়। 

      আসথব রণ-সজ্জা কথব, 

      গসই আিাথতই রইচল সথব! 

      রাত গপাহাথব িিাত হথব 

             াইথব পাচি  ান। 

আয় গবচরথয়, গসই িিাথত 

            ধরচব যারা তান॥ 

   

আধাাঁর গঘাথর আত্মঘাতী 

            যাত্রা পচেক সব 
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এ উহাথর হানথি আঘাত 

            করথি কলরব। 

      অচিযাথনর বীর গসনাদল! 

      জ্বালাও িিাল, িল আথ  িল! 

      কুিকাওয়াথের বাোও িাদল, 

             াও িিাথতর  ান! 

ঊষার দ্বাথর গপৌাঁথি  াচব 

      ‘েয় নব উত্থান!’  
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উন্মনা 

 

ওথ া    আে গকন িন উদাস এিন কাাঁদথি পুথবর হাওয়ার পারা। 

  গক গযন গিার গনই গ া কাথি গকান চিয়-িুি আেথক হারা॥ 

   

  চদথক চদথক চববাচ  িন 

  িুাঁথে গফথর গকান চিয়েন। 

  গকাোয় গস গিার িথনর িতন 

         বুথকর রতন নয়নতারা॥ 

   

ঘর-দুয়ার আে বাউল গযন িীতল উদাস িাথ র িথতা, 

ঝরথি  াথি সবুে পাতা আিার িথনর – বথনর যত। 

   

  গযোই োক, োচন আচি, –  

  গহ গিার সুদূর েীবন-স্বাচি!–  

  সথন্ধ হথল আসথব নাচি 

         িুচিথয় গদথব নয়ন-ধারা॥ 
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গ াপন-চিয়া 

   পাইচন ব’গল আথো গতািায় বাসচি িাথলা, রাচণ, 

   িথধয সা র, এ-পার ও-পার করচি কানাকাচন! 

     আচি এ-পার, তুচি ও-পার, 

     িথধয কাাঁথদ বাধার পাোর 

   ও-পার হ’গত িায়া-তরু দাও তুচি হাত িাচন, 

   আচি িরু, পাইথন গতািার িায়ার গিাাঁওয়ািাচন। 

    

   নাি-থিানা দুই বনু্ধ গিারা, হয়চন পচরিয়! 

   আিার বুথক কাাঁদথি আিা, গতািার বুথক িয়! 

     এই-পারী গেউ বাদল-বাথয় 

     আিথড় পথড় গতািার পাথয়, 

   আিার গেউ-এর গদালায় গতািার ক’রথলা না কূল ক্ষয়, 

   কূল গিথঙথি আিার ধাথর-থতািার ধাথর নয়!  

 

   গিনার বনু্ধ,  গপলাি না ক’ োনার অবসর। 

    াথনর পািী ব’গসচিলাি দু’চদন িািার’  পর।  

      ান ফুরাথলা  যাব যথব 

      াথনর কোই িথন রথব, 

   পািী তিন োকথবা না ক’-োকথব পািীর ¯^i ,  

   উড়ব আচি,-কাাঁদথব তুচি বযোর বালুির! 

    

   গতািার পাথর বাজ ল কিন আিার পাথরর গেউ, 

   অোচনতা! গকউ োথন না, োনথব না ক’ গকউ। 

     উড়থত চ থয় পািা হ’গত 

     একচে পালক প’ড়থল পথে 
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   িুথল’ চিয় তুথল গযন গিাাঁপায় গাঁথে গনও! 

   িয় চক সচি? আপচন তুচি গফলথব িুথল এ- ও!  

    

   বষো-ঝরা এিচন িাথত আিার িত চক 

   ঝুরথব তুচি এক লা িথন, বথনর গকতকী? 

     িথনর িথন চনিীথ -রাথত 

     িুম্ গদথব চক কল্পনাথত? 

   স্বপ্ন গদথি উ থব গেথ , িাবথব কত চক! 

   গিথঘর সাথে কাাঁদথব তুচি, আিার িাতকী! 

    

   দূথরর চিয়া! পাইচন গতািায় তাই এ কাাঁদন-থরাল! 

   কূল গিথল না,-তাই দচরয়ায় উ থতথি গেউ-থদাল! 

     গতািায় গপথল োম্ ত বাাঁিী, 

     আস ত িরণ সবেনািী। 

   পাইচন ক’ তাই ি’গর আথি আিার বুথকর গকাল। 

   গবণুর চহয়া িূনয ব’গল উ থব বাাঁিীর গবাল। 
 

   বনু্ধ, তুচি হাথতর-কাথির সাথের-সােী নও, 

   দূথর যত রও এ চহয়ার তত চনকে হও। 

     োকথব তুচি িায়ার সাথে 

     িায়ার িত িাাঁদনী রাথত! 

   যত গ াপন তত িধুর-নাই বা কো কও! 

   িয়ন-সাথে রও না তুচি নয়ন-পাথত রও! 

    

   ওথ া আিার আড়াল-োকা ওথ া স্বপন-থিার! 

   তুচি আি আচি আচি এই গতা িুচি গিার। 

     গকাোয় আি গকম্ থন রাচণ 
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     কাে চক গিাাঁথে, নাই বা োচন! 

   িাথলাবাচস এই আনথন্দ আপচন আচি গিার! 

   িাই না ো া, োকুক গিাথি এিচন ঘুথির গঘার! 

    

   রাথত্র যিন এক লা গিাব-িাইথব গতািার বুক, 

   চনচবড়-ঘন হথব যিন একলা োকার দুি, 

     দুথির সুরায় িস্ত্ হ’গয় 

     োকথব এ-িাণ গতািায় ল’গয়, 

   কল্পনাথত আাঁক ব গতািার িাাঁদ-িুয়াথনা িুি!  

   ঘুথি ো ায় েচড়থয় র’গব, গসই গতা িরি সুি! 

    

    াইব আচি, দূথরর গেথক শুনথব তুচি  ান। 

   োম্ থব আচি- ান  াওয়াথব গতািার অচিিান! 

     চিল্পী আচি, আচি কচব, 

     তুচি আিার আাঁকা িচব, 

   আিার গলিা কাবয তুচি, আিার রিা  ান। 

   িাইব না ক’, পরান ি’গর ক’গর যাব দান।  

 

   গতািার বুথক স্থান গকাো গ া এ দূর-চবরহীর, 

   কাে চক গেথন?- তল গকবা পায় অতল েলচধর। 

     গ াপন তুচি আস থল গনথি 

     কাথবয আিার, আিার গিথি, 

   এই-থস সুথি োক থব গবাঁথি, কাে চক গদথি তীর? 

   দূথরর পািী- ান গ থয় যাই, না-ই বাাঁচধলাি নীড়! 
 

   চবদায় গযচদন গনথবা গসচদন নাই-বা গপলাি দান, 

   িথন আিায় ক’রথব না ক’-থসই গতা িথন স্থান! 
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     গয-চদন আিায় িুলথত চ থয় 

     কর থব িথন, গস-চদন চিথয় 

   গিালার িাথঝ উ থব গবাঁথি, গসই গতা আিার িাণ! 

   নাই বা গপলাি, গিথয় গ লাি, গ থল গ লাি  ান! 
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িাাঁদচনরাথত 

 

গকাদাথল গিথঘর িউে উথ থি   থনর নীল  াথঙ, 

হাবুডুবু িায় তারা-বুদ বুদ, গোিনা গসানায় রাথঙ। 

তৃতীয় িাাঁথদর ‘িাম্পাথন’িচড় িচলথি আকাি-চিয়া, 

আকাি দচরয়া উতলা হল গ া পুতলায় বুথক চনয়া। 

তৃতীয়া িাাঁথদর বাচক ‘গতথরা কলা’আবিা কাথলাথত আাঁকা, 

নীচলি চিয়ার নীলা ‘গল রুি’ অবগেথন োকা। 

সপ্তচষের তারা-পালথে ঘুিায় আকাি-রাচন, 

গসথহচল ‘লায়চল’ চদথয় গ থি িুথপ কুথহচল-িিাচর োচন। 

চদকিথের িায়া-ঘন ওই সবুে তরুর সাচর, 

নীহার গনথের কুয়ািা-িিাচর – ও চক বডোর তারই? 

সাতাি তারার ফুল-থতাড়া হাথত আকাি চনশুচত রাথত 

গ াপথন আচসয়া তারা-পালথে শুইল চিয়ার সাথে। 

উহু উহু কচর কাাঁিা ঘুি গিথঙ গেথ  ওথ  নীলা হুচর, 

লুচকথয় গদথি তা ‘গিাি গ ল’বথল গিাঁিায় পাচপয়া িুাঁচড়! 

‘িঙ্গল’তারা িঙ্গল-দীপ জ্বাচলয়া িহর োথ , 

চঝচকচিচক কথর িাথঝ িাথঝ – বুচঝ বাঁধুর চনিাস লাথ । 

উল্কা-জ্বালার সন্ধানী-আথলা লইয়া আকাি-দ্বারী 

‘কাল-পুরুষ’  গস োচ  চবচনদ্র্ কচরথতথি পায়িাচর। 

গসথহচলরা রাথত পলাথয় এথসথি উপবথন গকান আথি, 

গহো গহাো গিাথে চপথকর কথে চফক চফক কথর হাথস।  

আথবথ  গসাহাথ  আকাি-চিয়ার চিবুক বাচহয়া ও চক 

চিচিথরর রূথপ ঘিেচবন্দু ঝথর ঝথর পথড় সিী, 

নবিী িাাঁথদর সসাথর ও গক গ া িাাঁচদচন-চিরাচে োচল 

বধূর অধথর ধচরয়া কচহথি – ‘তহুরা চপথয়া গলা আচল!’  
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কার কো গিথব তারা-িেচলথি দূথর একাচকনী সাচক 

িাাঁথদর সসাথর কলে-ফুল আনিথন যায় আাঁচক!... 

    ফরহাদ-চিরী লায়চল-িেনুাঁ ি থে কথরথি চিড়, 

    িস্তানা িযািা দচধয়াল োথন বায়ু-থবয়ালার চিড়! 

   

আনিনা সাচক! অিচন আিরাও হৃদয়-থপয়ালা-থকাথণ 

কলে-ফুল আনিথন সিী চলথিা িুথিা ক্ষথণ ক্ষথণ! 
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দাচরদ্র্য 

গহ দাচরদ্র্য, তুচি গিাথর কথরি িহান্।  

তুচি গিাথর দাচনয়াি খ্রীথির সম্মান 

কন্টক-িুকুে গিািা।-চদয়াি, তাপস, 

অসথোি িকাথির দুরন্ত সাহস; 

উদ্ধত উলঙ্গ দৃচি, বাণী কু্ষরধার, 

বীণা গিার িাথপ তব হ’ ল তরবার! 

দুুঃসহ দাহথন তব গহ দপেী তাপস, 

অম্লান স্বথণেথর গিার কচরথল চবরস, 

অকাথল শুকাথল গিার রূপ রস িাণ! 

িীণে করপুে িচর’ সুন্দথরর দান 

যতবার চনথত যাই-থহ বুিুকু্ষ তুচি 

অথগ্র আচস’ কর পান! িূনয িরুিূচি 

গহচর িি কল্পথলাক। আিার নয়ন  

আিাচর সুন্দথর কথর অচি বচরষণ! 

 

গবদনা-হলুদ-বৃন্ত কািনা আিার 

গিফাচলর িত শুভ্র সুরচি-চবোর 

চবকচি’ উচ থত িাথহ, তুচি গহ চনিেি, 

দলবৃন্ত িাঙ িািা কা ুচরয়া সি! 

আচশ্বথনর িিাথতর িত িলিল 

ক’গর ওথ  সারা চহয়া, চিচির সেল 

 

েলেল ধরণীর িত করুণায়! 

তুচি রচব, তব তাথপ শুকাইয়া যায় 

করুণা-নীহার-চবন্দু! ম্লান হ’গয় উচ  
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ধরণীর িায়ািথল! স্বপ্ন যায় েুচে’  

সুন্দথরর, কলযাথণর। তরল  রল 

কথে োচল’ তুচি বল, ‘অিৃথত চক ফল? 

জ্বালা নাই, গনিা নাই. নাই উন্মাদনা,-  

গর দুবেল, অিরার অিৃত-সাধনা 

এ দুুঃথির পৃচেবীথত গতার ব্রত নথহ, 

তুই না , েন্ম গতার গবদনার দথহ। 

কাাঁো-কুথি বচস’  তুই  াাঁচেচব িাচলকা, 

চদয়া গ নু িাথল গতার গবদনার চেকা!….  

 াচহ  ান,  াাঁচে িালা, কে কথর জ্বালা, 

দংচিল সবোথঙ্গ গিার না -না বালা!….  

 

চিক্ষা-ঝুচল চনয়া গফর’ দ্বাথর দ্বাথর ঋচষ 

ক্ষিাহীন গহ দুবোসা! যাচপথতথি চনচি 

সুথি রব-বধূ যো-থসিাথন কিন, 

গহ কথ ার-কে, চ য়া ডাক-‘িূঢ়, গিান্,  

ধরণী চবলাস-কুি নথহ নথহ কাথরা, 

অিাব চবরহ আথি, আথি দুুঃি আথরা, 

আথি কাাঁো িযযাতথল বাহুথত চিয়ার, 

তাই এথব কর গিা !-পথড় হাহাকার 

চনথিথষ গস সুি-স্বথ ে, চনথব যায় বাচত, 

কাচেথত িাথহ না গযন আর কাল-রাচত! 

িল-পথে অনিন-চিি ক্ষীণ তনু, 

কী গদচি’  বাাঁচকয়া ওথ  সহসা ভ্রূ-ধনু, 

দু’নয়ন িচর’ রুদ্র্ হাথনা অচি-বাণ, 

আথস রাথেয িহািারী দুচিেক্ষ তুফান, 
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িথিাদ-কানন পুথড়, উথড় অট্টাচলকা,-  

গতািার আইথন শুধু িৃতুয-দন্ড চলিা! 

 

চবনথয়র বযচিিার নাচহ তব পাি, 

তুচি িান নিতার উলঙ্গ িকাি। 

সথোি িরি বচল’ োন না ক’ চকিু,  

উন্নত কচরি চির যার িাো নীিু। 

িৃতুয-পে-যাত্রীদল গতািার ইচঙ্গথত 

 লায় পচরথি ফাাঁচস হাচসথত হাচসথত! 

চনতয অিাথবর কুন্ড জ্বালাইয়া বুথক 

সাচধথতি িৃতুয-যজ্ঞ পপিাচিক সুথি! 

লক্ষ্মীর চকরীচে ধচর, গফচলথতি োচন’  

ধূচলতথল। বীণা-তাথর করাঘাত হাচন’  

সারদার, কী সুর বাোথত িাহ গণী? 

যত সুর আতেনাদ হ’গয় ওথ  শুচন! 

িিাথত উচ য়া কাচল শুচননু, সানাই 

বাচেথি করুণ সুথর! গযন আথস নাই 

আথো কা’রা ঘথর চফথর! কাাঁচদয়া কাাঁচদয়া  

ডাচকথি তাথদথর গযন ঘথর ‘সানাইয়া’ !  

বধূথদর িাণ আে সানা’গয়র সুথর 

গিথস যায় যো আে চিয়তি দূথর 

আচস আচস কচরথতথি! সিী বথল, ‘বল্ 

িুচিচল গকন লা আাঁচি, িুচিচল কােল?….  

 

শুচনথতচি আথো আচি িাথত উচ য়াই 

‘ আয় আয়’ কাাঁচদথতথি গতিচন সানাই। 
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ম্লানিুিী গিফাচলকা পচড়থতথি ঝচর’  

চবধবার হাচস সি-চিগ্ধ  থন্ধ িচর’ !  

গনথি গফথর িোপচত িিল পািায় 

দুরন্ত গনিায় আচে, পুষ্প-ি ল্ িায় 

িুম্বথন চববি কচর’ ! গিাথিারার পািা 

পরাথ  হলুদ আচে, অথঙ্গ িধু িািা। 

 

উিচল’ উচ থি গযন চদথক চদথক িাণ! 

আপনার অথ ািথর গ থয় উচ   ান 

আ িনী আনথন্দর! অকারথণ আাঁচি  

প’ুগর আথস অশ্রু-েথল! চিলথনর রািী 

গক গযন বাাঁচধয়া গদয় ধরণীর সাথে! 

পুষ্পিচল িচর’ দু’চে িাচে িািা হাথত 

ধরণী এচ থয় আথস, গদয় উপহার। 

ও গযন কচনষ্ঠা গিথয় দুলালী আিার!-  

সহসা িিচক’ উচ ! হায় গিার চিশু 

োচ য়া কাাঁচদি ঘথর, িাওচন ক’ চকিু 

কাচল হ’গত সারাচদন তাপস চনষ্ঠুর, 

কাাঁদ’ গিার ঘথর চনতয তুচি কু্ষধাতুর! 

 

পাচর নাই বািা গিার, গহ চিয় আিার, 

দুই চবন্দু দুগ্ধ চদথত!-থিার অচধকার 

আনথন্দর নাচহ নাচহ! দাচরদ্র্য অসহ 

পুত্র হ’গয় োয়া হথয় কাাঁথদ অহরহ 

আিার দুয়ার ধচর! গক বাোথব বাাঁচি? 

গকাো পাব আনচন্দত সুন্দথরর হাচস? 
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গকাো পাব পুষ্পাসব?-ধুতুরা-থ লাস 

িচরয়া কথরচি পান নয়ন-চনযোস!….  

আথো শুচন আ িনী  াচহথি সানাই, 

ও গযন কাাঁচদথি শুধু-নাই চকিু নাই! 

  



সসনু্ধ-সিন্দাল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
2

 

সূসিপত্র  

দ্বাথর বাথে ঝঞ্ঝার চেচির 

 

              দ্বাথর বাথে ঝঞ্ঝার চেচির, 

              গিাথলা দ্বার ওথ া ওথ া বীর! 

চনদাথঘর গরৌদ্র্ ির কথে গিাথন িদীপ্ত আহ্বান— 

              েয় অচিনব গযৌবন-অচিযান!... 

   

শ্রান্ত  ত বরথষর চবিীণে িবেরী  

স্থচলত িন্থর পথদ দূথর যায় সচর 

              চবরাথের িেথনচিতথল। 

              িম্পিালা গদালাইয়া  থল 

       আথলাক-তািাথি আথস অচিযান-রেী, 

       ঘুি-ো া চবহথ র কথে কথে আনন্দ-আরচত 

              গিথস িথল গিয়া-সি চদথক চদথক আচে। 

       বজ্রাঘাথত ঘন ঘন আকাি-কাাঁসর ওথ  বাচে। 

   

       িরির-িিীর-পাথয় িাথত ঘূচণে-নেী 

       চবশুষ্ক পল্লব-নৃথতয, ড ি  পচড়থি উিচে 

           অসহ আনন্দ-িথদ! 

সুন্দর আচসথি চপথি অব াচহ গবদনার েবা-রক্ত হ্রথদ। 

              ওথড় তার ধূচল-রাঙা প চরক পতাকা 

              পবিাথির বাি কথর! ক্ষত-চিহ্ন আাঁকা 

       চনচিল পীচড়ত িুথি িুিচ্ছচব তার। 

       একী রূপ গহচর তব গবদনার িুকুথর আিার 

              অপরূপ! ওথ া অচিনব! 

কত অশ্রু েিাইয়া কত চদথন  থড়ি এ তরবাচর তব? 
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              সাাঁতচরয়া কত অশ্রুেল, 

গহ রক্ত-থদবতা গিার, গপথল আচে স্থল? 

গকান গস গবদনা-পাচন বাণী অশ্রুিতী 

              কচরথতথি গতািার আরচত? 

 

িচন্দর-থবচদর গশ্বত িস্তথরর আস্তরণ তথল 

এলাচয়ত কুন্তলা গক স্খচলত অিথল 

       চিন্নপণো স্থলপদ্ম-িায় 

       িাণহীন গদবতার িরথণ লুোয়? 

োচন, তারই স-থবদন আথবদনিাচন  

       িড়্গ হথয় ঝথল তব কথর, িস্ত্রপাচণ! 

িরণ-উৎসথব রথণ েন্দন-বাসথর 

              চনচিল-েন্দসী, বীর, তব স্তব কথর! 

              বধূ তব চনচিথলর িাণ 

চবদায়-থ াধূচল-লথি িৃতুয-িথি কথর িালয দান! ... 

   

       গহ সুন্দর, গিারা তব দূর যাত্রাপে 

       কচরথতচি সহে সরল, রচিথতচি তব িচবষযৎ! 

       সথতে তরুণ কথে তব আ িচন 

        াচহথতচি রাচত্রচদন, দৃপ্ত েয়ধ্বচন 

       গঘাচষথতথি আিাথদর বাণী বজ্র-থঘাষ! 

       বুথক বুথক জ্বাচলথতচি বচহ্ন-অসথন্তাষ। 

       আিার িিাল জ্বাচল আথলাচকয়া িথলচি আাঁধার 

              অগ্রদূত চনিান-বরদার! 

অতচন্দ্রত চনিীে-িহরী—হাাঁচকথতচি িহথর িহথর, 

       গযৌবথনর অচিযান-থসনাদল, ওথর, 
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              ও  গতারা কচর ত্বরা! 

       চতচিরাবরণ গিাথলা, িুাঁথড় গফথলা স্বপন-পসরা! 

              ওথ া ওথ া বীর, 

       দ্বাথর বাথে ঝঞ্ঝার চেচির! 

       চবপ্লব-থদবতা ওই চিয়থর গতািার 

       দাাঁড়াথয়ি আচসয়া আবার! 

 

       বাথর বাথর এথসথি গদবতা 

       যু াথন্তর এথনথি বারতা। 

              বাথর বাথর করাঘাত কচর 

              দ্বাথর দ্বাথর গহাঁথকচি িহরী 

       চনদ্র্াহীন রাচত্রচদন, 

              আঘাথত চিাঁথড়থি তন্ত্রী, িাচঙয়াথি বীণ; 

                     োচ সচন গতারা, 

       চফথর গ থি গদবতা সুন্দর, এথসথি কুৎচসত িৃতুয েরা।  

   

এবার দুয়ার িাচঙ চিয়থর গদবতা যচদ 

আচসয়াথি পারাইয়া চ চর দচর চসনু্ধ নদ নদী, 

              ওথর চির-সুন্দথরর পূোচরর দল, 

              এবার এ লি গযন না হয় চবফল! 

বাথর বাথর কচরয়াচি যাথর অপিান, 

িচন্দর-িদীপ যাথর বাথর বাথর কথরচি চনবোণ, 

              বরণ কচরথত হথব তাথর। 

পথল পথল চবলাইয়া গিারা আপনাথর 

গয আত্মদাথনর ডালা গরথিচি সাোথয় 

              তাই দান চদব রক্ত-থদবতার পাথয়! 
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এবার পরান িুথল এ দপে কচরথত গযন পাচর, 

                     চেচত আর হাচর, 

ধচরয়াচি গতািার পতাকা—শুচনয়াচি গতািার আথদি, 

আত্মবচল চদয়া চদয়া আপনাথর কথরচি চনুঃথিষ! 

দাাঁড়াথয়চি আচস তব পাি 

চিথর ধচর অচনবোণ গেযাচতথষ্কর উলঙ্গ আকাি! 

              বাচহথরর রােপে বাচহ, 

       গহ সারচে, িচলয়াচি তব রে িাচহ! 

              আথলাক-চকরণ 

       কচরয়াচি পান গিারা পুচরয়া নয়ন! — 

       সুপ্তরাথত গপ্তপে বাচহ, 

       আচসয়াথি অসুন্দর িত্রুর চসপাচহ, 

              অকস্মাৎ 

       চপথি হথত কথরথি আঘাত। 

 

       িচসিয় কচরয়াথি তব রচিপে, 

       চনন্দার িস্তর হাচন রথিথি পবেত, 

পথে পথে িুাঁচড়য়াথি চিেযার পচরিা, 

গিাথি-িুথি চলচিয়াথির িন্ডাচির নীচতবাণী চলিা, 

দথল দথল কচরয়াথি চররংসার উলঙ্গ চিৎকার, 

ফুাঁ চদয়া চনবাথত গ থি, গহ িাস্কর, িদীপ গতািার! 

   

       গহ সুন্দর, গিারা শুধু তব অনুরাথ  

       গকাথনা চদথক গদচি নাই, িচলয়াচি আথ  

              লচি বাধা, লচিয়া চনথষধ, 

িাচনচনথকা গকারান পুরাণ িাস্ত্র, িাচনচনথকা গবদ! 
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       চনথবেদ গতািার ডাথক শুধু িচলয়াচি, 

যিনই গডথকি তুচি, হাাঁচকয়াচি : ‘আচি, গিারা আচি!’  

       িচর তব শুভ্র শুচি ললাে-অঙ্গন 

       কলে-চতলক-পে কথরথি গলপন, 

       বাথর বাথর িুচিয়াচিল, চিয় ওথ া চিয়, 

গতািার ললাে-পথে ম্লান হল আিাথদর রক্ত-উত্তরীয়! 

   

       োদুকর চিেুযথকর সপ্তচসনু্ধনীর 

কত চদথন হব পার, পাব িভ্র আনথন্দর তীর? 

       গহ চবপ্লব-থসনাচধপ, গহ রক্ত-থদবতা, 

              কথহা, কথহা কো! 

িিাথনর চিবা-িাথঝ গহ চিব সুন্দর 

এথসা এথসা, দাও তব িরি চনিের! 

দাও বল, দাও আিা, দাও তব পরি আশ্বাস, 

চহংসুথকর বদ্ধদ্বার েতু ৃথহ আথনা অবকাি! 

       অপ ত গহাক এ-সংিয়, 

দিচদথক চদ ঙ্গনা গ থয় যাক গযৌবথনর েয়! 

   

       অসুন্দর চিেুযথকর গহাক পরােয়, 

       এথসা এথসা আনন্দ-সুন্দর, োথ া গেযাচতিেয়! 
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ফাল্গুনী 

   সচি পাচতসথন চিলাতথল পদ্মপাতা, 

   সচি চদসথন গ ালাব-চিথে িাস গলা িাো! 

    যার অন্তথর েন্দন 

     কথর হৃচদ িন্থন 

     তাথর হচর-িন্দন 

       কিলী িালা-  

   সচি চদসথন গলা চদসথন গলা, বড় গস জ্বালা!       

বল গকিথন চনবাই সচি বুথকর আগন! 

   এল িুন-িািা তৃণ চনথয় িু’ গনরা ফাগন! 

    গস গযন হাথন হুল্ -িুনসুচড়, 

     গফথে পথড় ফুলকুাঁচড় 

     আইবুথড়া আইবুথড়া 

       বুথক ধথর ঘুণ! 

   যত চবরচহণী চনম্ -িুন-কাো ঘাথয় নুন! 
 

   আে লাল-পাচন চপথয় গদচি সব-চকিু  িুর! 

   সথব আতর চবলায় বায়ু বাতাচব গনবুর! 

    হ’ল িাদার আথিাক ঘা’ ল,  

     রঙন গতা নাথেহাল! 

     লাথল লাল ডাথল-ডাল 

       পলাি চিিুল! 

   সচি তাহাথদর িধু ক্ষথর-থিাথর গবাঁথধ হুল্!  

 

   নব সহকার-িিরী সহ ভ্রিরী! 

   িুথি গিািরা চনপে, চহয়া িথর গিচর’ ।  
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    কত ঘাথে ঘাথে সই- সই 

     ঘে িথর চনচত ওই, 

     গিাথি িুথি গফাথে িই,-  

      আব-রাঙা  াল, 

   যত আধ-িাঙা ইচঙ্গত তত হয় লাল! 

 

   আর সইথত পাচরথন সই ফুল-ঝাথিলা! 

   িাথত িল্লী িাাঁপা, সাাঁথে গবলা িাথিলা! 

    গহর ফুেথবা িাধী হুরী 

     ড ি  তরুপুরী, 

     পথে পথে ফুলঝুচর 

      সচেনা ফুথল! 

   এত ফুল গদথি কুলবালা কূল না িুথল! 

 

   সাচে’  বাো-িরা িাাঁচিপান বযেনী-হাথত 

   কথর স্বেথন বীেন কত সেনী িাথত! 

    গসো গিাথি গিাথি সথেত 

     কাথন কো-যাও গধৎ,-  

     ে’গল-পড়া অথেথত 

      িন্ িে-ঘায়! 

   আে আচি িাড়া আর সথব িন-িত পায়। 

 

   সচি চিচি ও ঝাল গিিা এল এ চক বায়! 

   এ গয বুক যত জ্বালা কথর িুি তত িায়! 

    এথয িরাথবর িথতা গনিা   

     এ গপাড়া িলয় গিিা, 

     ডাথক তাথহ কুলনািা 
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      কালািুথিা চপক। 

   গযন কাবাব কচরথত গবাঁথধ কচলোথত চিক!  

 

   এল আথলা-রাধা ফা  িচর’ িাাঁথদর োলায় 

   ঝথর গোিনা-আবীর সারা িযাি সুষিায়! 

    যত ডাল-পালা চনম্ িুন, 

     ফুথল ফুথল কুেুম্,  

     িুচড় বালা রুম্ ঝুি, 

      গহাচরর গিলা, 

   শুধু চনরালায় গকাঁথদ িচর আচি এথকলা! 

    

   আে সথেত-িচেত বন-বীচেকায় 

   কত কুলবধূ চিাঁথড় িাচড় কুথলর কাাঁোয়! 

    সচি িরা গিার এ দু’কুল 

     কাাঁোহীন শুধু ফুল! 

     ফুথল এত গবাঁথধ হুল? 

      িাথলা চিল হায়, 

   সচি চিাঁচড়ত দু’কূল যচদ কুথলর কাাঁোয়! 
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বধ-ূ বরণ  

 

এতচদন চিথল িুবথনর তুচি 

          আে ধরা চদথল িবথন, 

গনথি এথল আে ধরার ধুলাথত 

          চিথল এতচদন স্বপথন। 

     শুধু গিািািয়ী চিথল এতচদন 

     কচবর িানথস কচলকা নচলন, 

     আে পরচিথল চিত্ত-পুচলন 

          চবদায়-থ াধূচল ল থন। 

উষার ললাে-চসন্দূর-চেপ 

          চসচোঁথত উড়াল পবথন। 

   

িিাথতর উষা কুিারী, গসথেি  

          সন্ধযায় বধূ উষসী, 

িন্দন গোপা-তারা-কলথে 

          িথরথি গব-দা  িু-িিী। 

     িুির িুি আর বািাল নয়ন 

     লাে-সুথি আে যাথি গেন, 

     গনােন-কথপাতী কথে এিন 

          কূেন উচ থি উিচস। 

এতচদন চিথল শুধু রূপ-কো 

          আে হথল বধূ রূপচস। 

 

গদালা-িিল চিল এই গ হ 

          তব লেপে গবচণ ঘায়, 
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তারই সচিত আনন্দ ঝথল 

          ওই ঊর-হার-িচণকায়। 

     এ ঘথরর হাচস চনথয় যাও গিাথি, 

     গসো  ৃহ-দীপ গজ্বথলা এ আথলাথক 

     গিাথির সচলল োকুক এ-থলাথক –  

          আচে এ চিলন-থিাহনায় 

ও-ঘথরর হাচস-বাাঁচির গবহা  

          কাাঁদুক এ ঘথর সাহানায়। 

   

চববাথহর রথঙ রাঙা আে সব 

          রাঙা িন রাঙা আিরণ, 

বথলা নারী, ‘এই রক্ত আথলাথক 

          আে িি নব ো রণ!’  

     পাথপ নয়, পচত পুথণয সুিচত 

     োথক গযন, হথয়া পচতর সারচে। 

     পচত যচদ হয় অন্ধ, গহ সতী 

          গবাঁথধা না নয়থন আবরণ ; 

অন্ধ পচতথর আাঁচি গদয় গযন 

     গতািার সতয আিরণ। 
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বাসন্তী 

 

কুথহচলর গদালায় িথড় 

এল ওই গক এল গর? 

িকথরর গকতন ওথড় 

    চিিুথলর চহঙুল বথন। 

পলাথির গ লাস-থদালা 

কানথনর রংিহলা, 

ডাচলথির ডাল উতলা 

    লাচলিার আচলঙ্গথন॥ 

   

না গযথত িীত-কুথহচল 

ফাগথনর ফুল-থসথহচল 

এল চক? রক্ত-থিচল 

    কথরথি বন উোলা। 

িুলাচল িন িুলাচল, 

ওথলা ও িযাি-দুলাচল, 

তিাথল োলচল লাচল, 

    নীচলিায় লাল গদয়ালা॥ 

   

ওথলা এ বযস্ত-বা ীি 

িাধথবর নকল-নচবি 

িধুরাত নাই হথত — ইস 

    িাধবীর কুথি হাচের! 

বচল ও িদনথিাহন! 

না গযথত িীথতর কাাঁপন  



সসনু্ধ-সিন্দাল 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
3

 

সূসিপত্র  

এথলা গয, োলায় এিন 

    িচরচন কুেুি আচবর॥ 

   

হা-রা-রা গহাচরর  ীথত 

িাচতচন আেও িীথত 

অধথরর চপিচকচরথত 

    পুচরচন পাথনর চহঙুল। 
 

 াথহচন গকাথয়ল সিী — 

'ির গলা  রল িচি!' 

এিনই িযাি এল চক 

    আথসচন অথিাক চিিুল॥ 

   

গিারা সই বকচি চিথি 

ওথলা দযাি িযাথির চপথি 

এথসথি গক এথসথি 

    দুথল কার গিচলর লাচল। 

তিনই বথলচি িাই 

আিাথদর এ িান বৃোই, 

এথল িযাি আসথবনই রাই — 

    শ্রীিতী িযাি দুলাচল॥ 

   

পউথষর চরক্ত িািায় 

বাঁধু গযই বংিী বাোয়, 

নীলা বন লাল হথয় যায়, 

    ফুথল হয় ফুথলল আকাি। 

এথল িযাি বংিীধারী 
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গ াপথনর গ াপ-চঝয়াচর 

ফুল সব িযাি-চপয়াচর 

    িুথল যায় িার গ হ-বাস॥ 

   

সাতাথি িাঘ-বাতাথস 

যচদ িাই ফাগন আথস 

আঙথন রঙন হাথস 

    আিাথদর গসই গতা গহাচর! 

শ্রীিতীর লাল কথপাথল 

গদাথল গলা পলাি গদাথল, 

পাথয় তার পদ্ম ডথল 

    গদ গলা বন আলা কচর॥ 
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চবদায়-স্মরথণ 

   পথের গদিা এ নথহ গ া বনু্ধ 

     এ নথহ পথের আলাপন। 

   এ নথহ সহসা পে-িলা গিথষ 

     শুধু হাথত হাথত পরিন।। 

   চনথিথষ চনথিথষ নব পচরিথয় 

   হ’গল পচরচিত গিাথদর হৃদথয়, 

   আসচন চবেয়ী-এথল সিা হ’গয়, 

     গহথস হ’গর চনথল িাণ- িন।।  

   রাোসথন বচস’ হওচন ক’ রাো, 

     রাো হ’গল বচস, হৃদথয়, 

   তাই আিাথদর গিথয় তুচি গবিী 

     বযো গপথল তব চবদাথয়। 

   আিাথদর িত বযচেত হৃদথয় 

   োচ য়া রচহথব তুচি বযো হ’গয়, 

   হ’গল পচরেন চির-পচরিথয়-  

     পুনুঃ পাব তার দরিন, 

     এ নথহ পথের আলাপন।। 
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িঙ্গলািরণ 

 

রঙথনর রথঙ রাঙা হথয় এল িীথতর কুথহচল-রাচত, 

আথির বউথল বাউল হইয়া গকাথয়লা িুাঁচেথি সাচে। 

   

                    সাথে বসন্ত-থসনা 

আথ  অোনার গঘরা-থোথপ তব চিরেনথির গিনা । 

পলাি ফুথলর গপয়ালা িচরয়া পুচরয়া উথ থি িধু, 

তব অন্তথর সিথর আে সৃেন-চদথনর বধূ –  

   

                    উচ থি লক্ষ্মী ওই 

গতািার কু্ষধার ক্ষীথরাদ-সা র িন্থথন সুধািয়ী। 

হারাবার িথল চির-পুরাতথন নূতন কচরয়া লচি, 

িথদাথষ ডুচবয়া িিাথত উচদথি চনতয একই রচব। 

   

                    তাই সুন্দর সৃচি 

একই বরবধূ েনথি েনথি লথি নব শুিদৃচি। 

আচদি চদথনর বধূ তব ওই আবার এথসথি ঘুথর 

কত চ চরদচর নদী পার হথয় তব অন্তর-পুথর। 

   

                    কী চদব আচিস িাই 

গতািরা গয বাাঁধা চির-েনথির – গকাোও চবরহ নাই। 

না োচকথল এই একেু চবরহ – এ েীবন হত কারা, 

দুই তীথর তীথর চবথচ্ছদ তাই িাথঝ বথহ গস্রাত-ধারা। 

 ত েনথির িাড়ািাচড় তাই এ চিলন এত চিথ  

গসই স্মৃচত গলিা শুিদৃচির সুন্দর িাহচনথত। 

ওথ া আচঙনার সচেনা-সেচন,কথরা লাে বচরষন  
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তব পুচষ্পত িািা গনথড় সিী, িইথয় নাই িথয়ােন। 

আথির িুকুল আকুল হইয়া ঝথরা গ া দুকূথল লুচে, 

বধূর আলতা িরণ-আঘাথত অথিাক উথ া গ া ফুচে। 

   

                    বাো িাাঁক গদ গলা হুলু, 

হারা সতী চফথর এথল উিা হথয় – উলু উলু উলু উলু! 
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িাধবী-িলাপ 

 

আে   লালসা-আলস-িথদ চববিা রচত 

শুথয়   অপরাচেতায় ধচন স্মচরথি পচত। 

তার    চনধুবন-উন্মন   

       গ াাঁথে কাাঁথপ িুম্বন,   

       বুথক পীন গযৌবন   

                উচ থি ফুাঁচড়, 

িুথি   কাি-কেক ব্রণ িহুয়া-কুাঁচড়! 

   

কথর   বসন্ত বনিূচি সুরত গকচল, 

পাথি   কাি-যাতনায় কাাঁথপ িালতী গবচল! 

      ঝুথর    আলু-োলু কাচিনী 

             গেথ  সারা যাচিনী, 

             িচল্লকা িাচিনী   

                    অচিিাথন িার, 

কচল   না িুাঁথতই গফথে পথড় কাাঁোচল িাাঁপার! 

   
 

চি চি   গবহায়া কী সাাঁওতাচল িহুয়া িুাঁচড়, 

লাথে   আাঁচি চনিু কথর োথক গসাাঁদাল-কুাঁচড়! 

      পাথি    লাে-বাস চবসচর  

             োিরুচল চকথিারী 

             িািা-থদাথল চক কচর   

                     িায় চহথন্দাল। 

হল   ঘাি-িাঙা লাথে কাি-রাঙার কথপাল!  
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বাাঁকা   পলাি-িুকুথল কার আনত আাঁচি? 

ওথ া   রাঙা-বউ বনবধূ রাচ ল না চক?   

      তার আাঁথি হাচন কুেুি   

              িাচঙল চক কাাঁিা ঘুি? 

              িুিু গিথয় গবিালুি 

                     পালাল চক গিার? 

রাথ    অনুরাথ  রাঙা হল আাঁচি বন- বউর!  

 

ওথ া   নাচ েসফুচল বনবালা-নয়নায় 

ও গক   সুরিা িািায় নীল গিািরা পািায়! 

       কাথলা    গকাথয়লার রূথপ ওচক 

               উচড়য়া গবড়ায় সিী 

               কাচিনী-কােল আাঁচি 

                      গকাঁথদ চবষাথদ? 

কার   িীণে কথপাল কাাঁথদ অস্ত-িাাঁথদ! 

   
 

সিী   িদথনর বাণ-হানা িব্দ শুচনস 

ওই   চবষ-িািা চিিকাথলা গদাথয়থলর চিস! 

     গদি    দুই আাঁচি ঝাাঁচপয়া 

            গকাঁথদ ওথ  পাচপয়া— 

            ‘গিাি গ ল হা চিয়া’  

                      গিাথি গিথয় ির। 

কাাঁথদ   ঘুঘুর পািায় বন চবরহ-কাতর! 

   
 

ঝথর   ঝরঝর িরির চবদায়-পাতা, 
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ওচক   চবরচহণী বনানীর চিন্ন িাতা?   

ওচক    বসথন্ত স্মচর স্মচর   

            সারাচে বির ধচর   

            িত অনুথযা  কচর   

                     চলচিয়া কত 

আে   লজ্জায় চিাঁথড় গফথল চলচপ গস যত! 

 

আথস   ঋতুরাে, ওথড় পাতা েয়ধ্বো; 

 হল   অথিাক চিিুথল বন-পুষ্প রো।   

      তার    পাংশু িীনাংশুক  

             হল রাঙা চকংশুক,   

             উৎসুক উনু্মি   

                    গযৌবন তার 

যাথি   লুেন-চনিেি দসুয তাতার! 

   

ওথড়   চপয়াল-কুসুি-ঝরা পরা  গকািল 

ওচক   বসন্ত বনিূচি-রচত-পচরিল?  

      ওচক    কথপাথল কথপাল ঘষা   

             ওথড় িন্দন িসা?   

             বনানী চক কথর গ াাঁসা   

                    গিাাঁথড় ফুল-ধুল? 

ওচক   এলাথয়থি এথলা-থিাাঁপা গসাাঁদা-িািা িুল? 

   

নাথি   দুথল দুথল তরুতথল িায়া-িবরী, 

গদাথল   চনতম্ব-তথে লেপে কবরী! 

       গদয়    করতাচল তালীবন,  

               াথহ বায়ু িন িন,   
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              বনবধূ উিােন   

                    িদন-পীড়ায়, 

তার   কািনার হরষথণ ডাচলি ডাাঁিায়! 
 

নি   অচলথন্দ বাথলন্দু উচদল চক সই? 

ও গয   পলাি-িুকুল, নব িচিকলা কই?   

       ও গয    চির বালা ত্রথয়াদিী   

               চববস্ত্রা উবেিী,   

               নি-ক্ষত ওই িিী   

                      নি-উরথস। 

ওচক   তারকা না িুথিা-চিন আথি িুরথি? 

   

দূথর   সাদা গিঘ গিথস যায়— গশ্বত সারসী, 

ওচক   পচরথদর তচর অপ্সচর-আরচি   

      ওচক    পাইয়া পীড়ন-জ্বালা  

             তপ্ত উরথস বালা   

             গশ্বতিন্দন লালা  

                     কচরথি গলপন? 

ওচক   পবন িসায় কার নীচব-বন্ধন? 

   

গহো   পুষ্পধনু গলথি চলচপ রচতথর 

 হল   গলিচন তাহার চলিু-িুকুল চিথর! 

      গলথি    িম্পা কচলর পাথত,   

             গিািরা আির তাথত,   

             দচিনা হাওয়ার হাথত  

                     চদল গস গলিা। 

গহো   ‘ ইউথসাফ’ কাাঁথদ, গহাো কাাঁথদ ‘েুথলিা’ !  
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রাচিবন্ধন 

 

সই পাতাল চক িরথত আচেথক চিগ্ধ আকাি ধরচণ? 

নীচলিা বাচহয়া সও াত চনয়া নাচিথি গিথঘর তরচণ! 

অলকার পাথন বলাকা িুচেথি গিঘ-দূত-িন গিাচহয়া 

িিুথত রাঙা কলচির কুাঁচড় – িরথতর গিে বচহয়া। 

সিীর  াাঁথয়র গসাঁউচত-থবাাঁোর চফথরাোয় গরথঙ গপথিায়াে  

আিিাচন আর িৃন্ময়ী সিী চিচিয়াথি গিথ া পে-িাঝ। 

আকাি এথনথি কুয়ািা-উড়ুচন, আিিাচন-নীল কাাঁিুচল, 

তারকার চেপ, চবেুচলর হার, চদ্বতীয়া-িাাঁথদর হাাঁসুচল। 

ঝরা-বৃচির ঝর ঝর আর পাচপয়া িযািার কূেথন 

বাথে নহবত আকাি িুবথন – সই পাচতথয়থি দুেথন! 

আকাথির দাসী সিীরণ আথন গশ্বত গপাঁো গিঘ গফনা ফুল, 

গহো েথল-েথল কুিুথদ-কিথল আলুোলু ধরা গবয়াকুল। 

আকাি- াথঙ চক বান গডথকথি গ া,  ান গ থয় িথল বরষা,  

চবেুচরর গন গেথন গেথন িথল গিঘ-কুিারীরা হরষা। 

গহো গিঘ-পাথন কাথলা গিাি হাথন িাচের কুিার িাচঝরা, 

েল িুাঁথড় িাথর গিঘ-বালাদল, বথল, ‘িাথহ গদি পাচেরা!’  

কচহথি আকাি, “ওথলা সই, গতার িথকাথর পা াস চনচিথত, 

িাাঁদ গিথন গদব গোিনা-অিৃত গতার গিথল যত তৃচষথত। 

আিাথর পা াস গসাাঁদা-থসাাঁদা-বাস গতার ও-িাচের সুরচি 

িিাত-ফুথলর পচরিল িধু, সন্ধযাথবলার পুরচব।”  

হাচসয়া উচ ল আথলাথক আকাি নত হথয় এথলা পুলথক 

লতা-পাতা-ফুথল বাাঁচধয়া আকাথি ধরা কয়, “সই, িূথলাথক 

বাাঁধা পথল আে”, গিথপ ধথর বুথক লজ্জায় ওথ  কাাঁচপয়া, 

িুচিল আকাি নত হথয় িুথি ধরচণর বুথক ঝাাঁচপয়া। 
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চসন্ধু (ততৃীয় তরঙ্গ) 

 

  গহ কু্ষচধত বনু্ধ গিার, তৃচষত েলচধ, 

এত েল বুথক তব, তবু নাচহ তৃষার অবচধ! 

  এত নদী উপনদী তব পথদ কথর আত্মদান, 

    বুিুকু্ষ! তবু চকতব িরচল না িাণ? 

    দুরন্ত গ া, িহাবাহু 

 ওথ া রাহু, 

  চতন িা গ্রাচসয়াি-এক িা  বাকী! 

  সুরা নাই-পাত্র-হাথত কাাঁচপথতথি সাকী! 

   

  গহ দু েি! গিাথলা গিাথলা গিাথলা দ্বার। 

সাচর সাচর চ চর-দরী দাাঁড়াথয় দুয়াথর কথর িতীক্ষাথতািার। 

  িসয-িযািা বসুিতী ফুথল-ফথল িচরয়া অিচল 

 কচরথি বন্দনা তব, বলী! 

  তুচি আি চনয়া চনে দুরন্ত কথল্লাল 

 আপনাথত আপচন চবথিাল! 

পাথি নাশ্রবথণ তব ধরণীথত িত দুুঃি- ীত; 

গদচিথতি বতেিান, গদথিি অতীত, 

  গদচিথব সুদূর িচবষযৎ-  

িৃতুযিয়ী দ্র্িা, ঋচষ, উদাসীনবৎ! 

ওথ  িাথঙ তব বুথক তরথঙ্গরিথতা 

েন্ম-িৃতুয দুুঃি-সুি, িূিানথন্দ গহচরি সতত! 

 

গহ পচবত্র! আচেও সুন্দর ধরা, আচেও অম্লান 

সদয-থফাো পুষ্পসি, গতািাথত কচরয়াচনচত িান! 
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  ে থতর যত পাপ গ্লাচন 

গহ দরদী, চনুঃথিথষ িুচিয়া লয় তবথিহ-পাচণ! 

  ধরা তব আদচরনী গিথয়, 

তাহাথর গদচিথত তুচি আস’ গিঘ গবথয়! 

গহথস ওথ  তৃথণ-িথসয দুলালী গতািার, 

কাথলা গিাি গবথয় ঝথর চহি-কণাআনন্দাশ্রু-িরা! 

েলধারা হ’গয় নাথিা, দাও কত রচঙন গযৌতুক, 

িাঙ’  ড়’ গদালাদাও,-  

  কনযাথর লইয়া তব অনন্ত গকৌতুক! 

   

  গহ চবরাে, নাচহ তব ক্ষয়, 

চনতয নবনব দাথন ক্ষথয়থর ক’গরি তুচি েয়! 

গহ সুন্দর! েলবাহু চদয়া 

  ধরণীর কচেতে আথিা আাঁকচড়য়া 

ইন্দ্রানীলকান্তিচণথিিলার সি, 

গিচদনীর চনতম্ব সাথে গদাল’ অনুপি! 

   

  বনু্ধ, তব অনন্তথযৌবন 

  তরথঙ্গ গফনাথয় ওথ  সুরার িতন! 

   কত িৎসয-কুিারীরা চনতয গতািা’ যাথি, 

কত েল-থদবীথদর শুষ্ক িালা প’গড় তব িরথণর কাথি, 

  গিথয় নাচহ গদি, উদাসীন! 

কার গযন স্বথপ্ন তুচি িত্ত চনচিচদন! 

 

িন্থর-িন্দার চদয়া দসুযসুরাসুর 

িচেয়া লুচেয়া গ থি তব রত্ন-পুর, 

হচরয়াথি উথচ্চুঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব িিী-চিয়া 
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সূসিপত্র  

তার সব আথি আে সুথি স্বথ ে চ য়া! 

কথরথি লুেন 

গতািার অিৃত-সুধা-থতািার েীবন! 

সব গ থি, আথি শুধু েন্দন-কথল্লাল, 

আথি জ্বালা, আথিস্মৃচত, বযো-উতথরাল 

উথধ্বে িূনয, চনথে িূনয,-িূনয িাচরধার, 

িথধয কাাঁথদ বাচরধার, সীিাহীন চরক্ত হাহাকার! 

   

  গহ িহান! গহ চির-চবরহী! 

গহ চসনু্ধ, গহ বনু্ধ গিার, গহ গিারচবথদ্র্াহী, 

সুন্দর আিার! 

    নিস্কার! 

নিস্কার লহ! 

তুচি কাাঁদ,-আচিকাাঁচদ,-কাাঁথদ গিার চিয়া অহরহ। 

  গহ দুস্তর, আথি তব পার, আথি কূল, 

এ অনন্তচবরথহর নাচহ পার–নাচহ কূল–শুধু স্বপ্ন, িুল। 

   

  িাচ ব চবদায় যথব, নাচহ র’ বআর,  

তব কথল্লাথলর িাথঝ বাথে গযন েন্দন আিার! 

  বৃোই িুাঁচেথব যথবচিয় 

উত্তচরও বনু্ধ ওথ া চসনু্ধ গিার, তুচি  রচেয়া! 

   

তুচি িূনয, আচি িূনয, িূনয িাচরধার, 

িথধয কাাঁথদ বাচরধার, সীিাহীন চরক্ত হাহাকার।  
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চসন্ধু (চদ্বতীয় তরঙ্গ) 

 

 গহ চসনু্ধ, গহ বনু্ধ গিার 

গহ গিার চবথদ্র্াহী! 

  রচহ’ রচহ’  

গকান্ গবদনায় 

তরঙ্গ-চবিথঙ্গ িাথতা উদ্দাি লীলায়! 

  গহ উন্মত্ত, গকন এ নতেন? 

চনষ্ফল আথোথি গকন কর আস্ফালন 

  গবলািূথি পথড়াআিাচড়য়া! 

সবেগ্রাসী! গ্রাচসথতি িৃতুয-কু্ষধা চনয়া 

  ধরণীথরচতথল-চতথল! 

গহ অচস্থর! চস্থর নাচহ হ’গত চদথল 

  পৃচেবীথর! ওথ ানৃতয-থিালা, 

ধরাথর গদালায় িূথনয গতািার চহথন্দালা! 

  গহ িিল, 

বাথর বাথর োচনথতি চদ চন্তকা-বনু্ধর অিল! 

গকৌতুকী গ া! গতািারএ-থকৌতুথকর অন্ত গযন নাই।-  

  কী গযন বৃোই 

  িুাঁচেথতি কূথল কূথল 

কারথযন পদথরিা!-থক চনিীথেএথসচিল িুথল 

  তব তীথর,  চবেতা গস নারী, 

যতবাচর আথি গিাথি তব 

  সব চদথল পথদ তার োচল’ ,  

  গস শুধু হাচসল উপক্ষায়! 

তুচি গ থল কচরথত িুম্বন, গস চফরাথলা কেথণর ঘায়! 
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সূসিপত্র  

 –গ ল ি’গলনারী! 

সন্ধান কচরয়া গফর, গহ সন্ধানী, তাচর 

  চদথক চদথক তরণীর দুরািালইয়া, 

 েেথন  েেথন কাাঁদ–“চপয়া, গিার চপয়া!’ ’  

   

  বথলা বনু্ধ, বুথক তব গকন এত গব , এত জ্বালা? 

  গক চদল না িচতচদন? গক চিাঁচড়লিালা? 

  গক গস  রচবনী বালা? কার এত রূপ এত িাণ, 

  গহ সা র, কচরল গতািারঅপিান! 

  গহ িেনু, গকান্ গস লায়লীর 

  িণথয় উন্মাদতুচি?-চবরহ-অচের 

  কচরয়াথি চবথদ্র্াহ গঘাষণা, চসনু্ধরাে, 

গকান্ রােকুিারীরলাচ ’? কাথর আে 

  পরাচেত কচর’ রথণ, তব চিয়া রাে-দুচহতাথর 

  আচনথব হরণকচর?-সাথর সাথর 

  দথল দথল িথল তব তরথঙ্গর গসনা, 

  উষ্ণীষ তাথদর চিথর গিাথিশুভ্র গফনা! 

ঝচেকা গতািার গসনাপচত 

আথদি হাচনয়া িথল উথধ্বেঅগ্র চত। 

উথড় িথল গিথঘর গবলুন, 

‘িাইন্’ গতািার গিারা পবেতচনপুণ! 

হাঙ্গর কুম্ভীর চতচি িথল ‘সাবথিচরন’ ,  

গনৌ-থসনা িচলথি নীথিিীন! 

চসনু্ধ-থঘােথকথত িচড়’  িচলয়াি বীর 

  উদ্দাি অচস্থর! 
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সূসিপত্র  

কিন আচনথব েয় কচর’-কথব গস আচসথব তব চিয়া, 

গসই আিা চনয়া 

  িুক্তা-বুথক িালারচি’ নীথি! 

গতািার গহথরম্ -বাাঁদী িত শুচক্ত-বধূ অথপচক্ষথি। 

  িবাল  াাঁচেথি রক্ত-হার-  

গহ চসনু্ধ, গহ বনু্ধ গিার-থতািার চিয়ার! 

  বধূ তবদীপাম্বীতা আচসথব কিন? 

রচিথতথি নব নব দ্বীপ তাচরিথিাদ-কানন। 

  বথক্ষ তব িথল চসনু্ধ-থপাত 

ওরা তব গযন গপাষাকথপাতী-কথপাত। 

নািাথয় আদর কথর পািীথর গতািার 

গেউ-এর গদালায়, ওথ া গকািলদুবোর! 

  উচ্ছ্বাথস গতািার েল উলচসয়া উথ , 

  ও বুচঝ িুম্বন তব তার িিুপুথে? 

আিা তব ওথড় লুব্ধ সা র-িকুন, 

তেিূচি গেথন িথল তবআিা-তারকার গণ! 

উথড় যায় নাি-নাচহ-োনা কত পািী, 

ও গযন স্বপন তব!-কী তুচি একাকী 

িাব কিু আনিথন গযন, 

  সহসা লুকাথত িাও আপনাথরথকন! 

 

চফথর িথলা িাাঁচে-োথন গকান্ অন্তরাথল, 

গযন তুচি গবাঁথি যাওচনথেথর লুকাথল!-  

  শ্রান্ত িাচঝ  াথহ  ান িাচেয়ালী সুথর, 

গিথস গযথতিায় িাণ দূথর-আথরা দূথর। 

  সীিাহীন চনরুথদ্দি পথে, 
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িাচঝ িাথস, তুচিিাস, আচি িাচস গস্রাথত। 

   

চনরুথদ্দি! শুথন গকান্ আড়ালীরডাক 

িাচেয়ালী পথে িথলা একাকী চনবোক? 

  অন্তথরর তলা হ’গত গিান চকআহবান? 

গকান্ অন্তচরকা কাাঁথদ অন্তরাথল োচক’ গযন, 

িাথহ তবিাণ! 

বাচহথর না গপথয় তাথর গফর তুচি অন্তথররপাথন  

   

  লজ্জায়-বযোয়-অপিাথন! 

    তারপর, চবরাে পুরুষ! গবাঝা চনেিুল 

    গোয়াথর উচ্ছ্বচস’ ওথ া, গিথঙ িল কূল 

  চদথক চদথক প্লাবথনর বাোথয়চবষাণ 

বথলা, ‘ গিি কথর না দুবেল ওথর কথর িহীয়ান্! ’  

বারণী সাকীথর কহ, ‘ আথনা সচি সুরার গপয়ালা!’  

আনথন্দ নাচিয়া ওথ া দুথির গনিায় বীর, গিাল সবজ্বালা! 

 

  অন্তথরর চনথষ্পচষত বযোর েন্দন 

  গফনা হ’গয় ওথ  িুথি চবষরিতন। 

গহ চিব, পা ল! 

তব কথে ধচর’ রাথিা গসই জ্বালা-থসই হলাহল! 

গহ বনু্ধ, গহ সিা, 

এতচদথন গদিা হল, গিারা দুই বনু্ধ পলাতকা। 

   

কত কো আথি-কত  ান আথি গিানাবার, 

কত বযো োনাবার আথি-চসনু্ধ, বনু্ধ গ াআিার! 

  এথসা বনু্ধ, িুথিািুচি বচস, 
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অেবা োচনয়া লহ তরথঙ্গর আচলঙ্গন চদয়া, দুাঁহু পচি 

  গেউ নাই গযো-শুধু চনতল সুনীল!-  

    চতচির কচহয়া দাও-থস গযন গিাথল নাচিল 

  োথক দ্বাথর বচস’ ,  

গসইিাথন ক’ব কো। গযন রচব-িিী 

  নাচহ পথিথসো।  

তুচি র’গব-আচি র’ব-আর র’গব বযো! 

গসো শুধু ডুথব র’গব কো নাচহকচহ’ , -  

  যচদ কই,-  

    নাই গসো দু’চে কো বই, 

আচিও চবরহী, বনু্ধ, তুচিও চবরহী!’  
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চসন্ধু (িেি তরঙ্গ) 

 

গহ চসনু্ধ, গহ বনু্ধ গিার, গহ চির-চবরহী, 

          গহ অতৃপ্ত! রচহ’ রচহ’  

                    গকান্ গবদনায় 

          উথদ্বচলয়া ও  তুচি কানায় কানায়? 

চক কো শুনাথত িাও, কাথর চক কচহথব বনু্ধ তুচি? 

িতীক্ষায় গিথয় আথি উথধ্বে নীলা চনথে গবলা-িুচি! 

          কো কও, গহ দুরন্ত, বল, 

তব বুথক গকন এত গেউ োথ , এত কলকল? 

                    চকথসর এ অিান্ত  রেন?  

          চদবা নাই রাচত্র নাই, অনন্ত েন্দন 

                    োচিল না, বনু্ধ, তব! 

গকাো তব বযো বাথে! গিাথর কও, কা’গর নাচহ ক’ ব!  

                    কা’গর তুচি হারাথল কিন্?  

          গকান্ িায়া-িচণকার গহচরি স্বপন? 

                    গক গস বালা? গকাো তার ঘর? 

কথব গদথিচিথল তাথর? গকন হ’ ল পর  

                    যাথর এত বাচসয়াি িাথলা! 

গকন গস আচসল, এথস গকন গস লুকাথলা? 

                    অচিিান ক’গরথি গস? 

িাচননী গঝথপথি িুি চনিীচেনী-থকথি? 

          ঘুিাথয়থি একাচকনী গোিনা-চবিাথন? 

          িাাঁথদর িাাঁচদনী বুচঝ তাই এত োথন 

          গতািার সা র-িাণ, ো ায় গোয়ার? 

          কী রহসয আথি িাাঁথদ লুকাথনা গতািার? 
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                    বল, বনু্ধ বল, 

ও চক  ান? ওচক কাাঁদা? ঐ িত্ত েল- িলিল-  

          ও চক হুহুোর? 

ঐ িাাঁদ ঐ গস চক গিয়সী গতািার? 

          োচনয়া গস গিথঘর আড়াল 

সুদূচরকা সুদূথরই োথক চিরকাল? 

িাাঁথদর কলে ঐ, ও চক তব কু্ষধাতুর িুম্বথনর দা ? 

দূথর োথক কলচেনী, ও চক রা ? ও চক অনুরা ? 

          োন না চক, তাই 

তরথঙ্গ আিাচড়’ ির আথোথি বৃোই? 

 

          িথন লাথ  তুচি গযন অনন্ত পুরুষ 

          আপনার স্বথপ্ন চিথল আপচন গবহুাঁি! 

                    অিান্ত! িিান্ত চিথল 

                    এ-চনচিথল 

          োচনথত না আপনাথর িাড়া। 

তরঙ্গ চিল না বুথক, তিথনা গদালানী এথস গদয়চন ক’ নাড়া! 

          চবপুল আরচি-সি চিথল স্বচ্ছ, চিথল চস্থর, 

          তব িুথি িুি গরথি ঘুিাইত তীর।–  

                    তপস্বী! গধয়ানী! 

          তারপর িাাঁদ এথলা-কথব, নাচহ োচন 

                    তুচি গযন উচ থল চিহচর’ ।  

          গহ গিৌনী, কচহথল কো-“িচর িচর, 

                    সুন্দর সুন্দর!”  

“সুন্দর সুন্দর”  াচহ’ োচ য়া উচ ল িরাির! 
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          গসই গস আচদি িব্দ, গসই আচদ কো, 

          গসই বুচঝ চনেেথনর সৃেথনর বযো, 

                    গসই বুচঝ বুচঝথল রােন্ 

          একা গস সুন্দর হয়  হইথল দু’ েন!… 

          গকাো গস উচ ল িাাঁদ হৃদথয় না নথি 

গস-কো োথন না গকউ, োচনথব না,  চিরকাল নাচহ-োনা র’গব। 

          এতচদথন িার হ’ল আপনাথর চনয়া একা োকা, 

                    গকন গযন িথন হয়-ফাাঁকা, সব ফাাঁকা 

                    গক গযন িাচহথি গিাথর, গক গযন কী নাই, 

          যাথর পাই তাথর গযন আথরা গপথত িাই! 

 

          োচ ল আনন্দ-বযো, োচ ল গোয়ার, 

          লাচ ল তরথঙ্গ গদালা, িাচঙল দুয়ার, 

                    িাচতয়া উচ থল তুচি! 

          কাাঁচপয়া উচ ল গকাঁথদ চনদ্র্াতুরা িূচি! 

          বাতাথস উচ ল গবযথপ তব হতাশ্বাস, 

          োচ ল অন্তত িূথনয নীচলিা-উিাস! 

          চবস্মথয় বাচহচর এল নব নব নক্ষথত্রর দল, 

          গরািাচিত হ’ ল ধরা, 

                    বুক চিথর এল তার তৃণ-ফুল- ফল। 

          এল আথলা, এল বায়ু, এল গতে িাণ, 

োনা ও অোনা গবযথপ ওথ  গস চক অচিনব  ান! 

          এ চক িাতািাচত ওথ া এ চক উতথরাল! 

          এত বুক চিল গহো, চিল এত গকান! 

          িািা ও িািীথত গযন কত োনাথিানা, 

হাওয়া এথস গদালা গদয়, গসও গযন চিল োনা 
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                    কত গস আপনা! 

          েথল েথল িলািচল িলিান গবথ , 

ফুথলহুথল িুথিািুচি-িরািথর গবলা ওথ  গেথ ! 

                    আনন্দ-চবহ্বল 

সব আে কো কথহ,  াথহ  ান, কথর গকালাহল! 

 

          বনু্ধ ওথ া চসনু্ধরাে! স্বথপ্ন িাাঁদ-িুি 

গহচরয়া উচ থল োচ ’ ,   বযো ক’গর উচ ল ও-বুক। 

কী গযন গস কু্ষধা োথ , কী গযন গস পীড়া, 

 ’গল যায় সারা চহয়া, চিাঁথড় যায় যত িায়ু চিরা! 

          চনয়া গনিা, চনয়া বযো-সুি 

          দুচলয়া উচ থল চসনু্ধ উৎসুক উনু্মি! 

          গকান্ চিয়-চবরথহর সু িীর িায়া 

গতািাথত পচড়ল গযন, নীল হ’ল তব স্বচ্ছ কায়া! 

          চসনু্ধ, ওথ া বনু্ধ গিার! 

           চেেয়া উচ ল গঘার 

                    আতে হুহুোথর! 

                    বাথরবাথর 

বাসনা-তরথঙ্গ তব পথড় িায়া তব গিয়সীর, 

িায়া গস তরথঙ্গ িাথঙ, হাথন িায়া, উধ্বে চিয়া চস্থর!  

          ঘুচিল না অনন্ত আড়াল, 

তুচি কাাঁদ, আচি কাাঁচদ, কাাঁচদ সাথে কাল! 

          কাাঁথদ গ্রীষ্ম, কাাঁথদ বষো, বসন্ত ও িীত, 

          চনচিচদন শুচন বনু্ধ ঐ এক েন্দথনর  ীত, 

          চনচিল চবরহী কাাঁথদ চসনু্ধ তব সাথে, 

তুচি কাাঁদ, আচি কাাঁচদ, কাাঁথদ চিয়া রাথত! 
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          গসই অশ্রু-থসই গলানা েল 

তব িথক্ষ — গহ চবরহী বনু্ধ গিারা — কথর েলিল! 

          এক জ্বালা এক বযো চনয়া 

তুচি কাাঁদ, আচি কাাঁচদ, কাাঁথদ গিার চিয়া। 

 


