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১ 
ভ োযেে পোচি ডোযে ভেোথোয় 

      ভ োযেে পোচি ডোযে। 

ভ োে নো হযে ভ োযেে িবে 

      ভেমন েযে েোযি। 

এিযনো ভ  আঁধোে চনচি 

জচিযয় আযে সেল চিচি 

েোলীবেন পুচ্ছ ভডোযেে 

      হোজোে লক্ষ পোযে। 

ঘুচমযয় - পিো বযনে ভেোযে 

      পোচি ভেোথোয় ডোযে। 

  

ওয ো েুচম ভ োযেে পোচি, 

      ভ োযেে ভেোয ো পোচি, 

ভেোন্ অরুযেে আ োস ভপযয় 

      ভমল ' ভেোমোে আঁচি। 

ভেোমল ভেোমোে পোিোে'পযে 

ভসোনোে ভেিো স্তযে স্তযে, 

বোঁধো আযে ডোনোয় ভেোমোে 

      উষোে েোঙো েোচি। 

ওয ো েুচম ভ োযেে পোচি, 

      ভ োযেে ভেোয ো পোচি। 

  

েযয়যে ব , িযেে জ ো 

      ঝুলযে মোচ  ভবেযপ, 

পোেোে উপে পোেোে ঘ ো 
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      উঠযে ফুযল ভফঁযপ। 

েোহোচে ভেোন্ ভেোযেে িোযি 

চনদ্রোহোেো চঝঁচঝে ডোযে 

বোঁচেযয় গ্রীবো ঘুচমযয়চেযল 

      পোিোযে মুি ভঝঁযপ, 

ভ িোযন ব  িোঁচিযয় এেো 

      জ োয় মোচ  ভবেযপ। 

  

ওয ো ভ োযেে সেল পোচি, 

      েযহো আমোয় েযহো — 

েোয়োয় ঢোেো চিগুে েোযে 

      ঘুচমযয়  িন েহ, 

হঠোৎ ভেোমোে েুলোয় - ' পযে 

ভেমন েযে প্রযবি েযে 

আেোি হযে আঁধোে - পযথ 

      আযলোে বোেতোবহ। 

ওয ো ভ োযেে সেল পোচি 

      েযহো আমোয় েযহো! 

  

ভেোমল ভেোমোে বুযেে েযল 

      েক্ত ভনযি উযঠ, 

উিযব বযল পুলে জোয  

      ভেোমোে পক্ষপুয । 

িক্ষু ভমচল পুযবে পোযন 

চনদ্রো -  োঙো নবীন  োযন 

অেুচিে েি ভেোমোে 

      উৎস - সমোন েুয । 

ভেোমল ভেোমোে বুযেে েযল 



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
 

সূচিপত্র  

      েক্ত ভনযি উযঠ। 

  

এে আঁধোে - মোযঝ ভেোমোে 

      এেই অসংিয়! 

চবশ্বজযন ভেহই ভেোযে 

      েযে নো প্রেেয়। 

েুচম ডোে, ‘ িোঁিোও পযথ, 

সূ ত আযসন স্বেতেযথ — 

েোচত্র নয়, েোচত্র নয়, 

      েোচত্র নয় নয়। ' 

এে আঁধোে - মোযঝ ভেোমোে 

      এেই অসংিয়! 

  

আনযেযে জোয ো আচজ 

      আনযেযে জোয ো। 

ভ োযেে পোচি ডোযে ভ  ওই 

      েন্দ্রো এিন নো ভ ো। 

প্রথম আযলো পিুে মোথোয়, 

চনদ্রো -  োঙো আঁচিে পোেোয়, 

ভজেোচেমতয়ী উিয় - ভিবীে 

      আিীবতিন মোয ো। 

ভ োযেে পোচি  োচহযে ওই, 

      আনযেযে জোয ো। 
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২ 
ভেবল েব মুযিে পোযন 

     িোচহয়ো, 

বোচহে হনু চেচমে - েোযে 

  েেেীিোচন বোচহয়ো। 

  অরুে আচজ উযঠযে — 

  আযিোে আচজ ফুয যে — 

নো  চি উযঠ, নো  চি ফুয , 

েবুও আচম িচলব েুয  

  ভেোমোে মুযি িোচহয়ো। 

  

নয়নপোযে ভডযেে ভমোযে 

      নীেযব। 

হৃিয় ভমোে চনযমষ - মোযঝ 

    উযঠযে  চে  েযব। 

    িঙ্খ েব বোচজল — 

    ভসোনোে েেী সোচজল — 

নো  চি বোযজ, নো  চি সোযজ, 

 েব  চি  যু  ভ ো লোযজ 

    িচলব েবু নীেযব। 

  

েথোচ  আচম শুধোব নোযেো 

      ভেোমোযে। 

িোঁিোব নোযেো ক্ষযেে - েযে 

  চিধোে  যে দুয়োযে। 

  বোেোযস পোল ফুচলযে — 
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  পেোেো আচজ দুচলযে — 

নো  চি ফুযল, নো  চি দুযল, 

েেেী  চি নো লোয  েূযল 

  শুধোব নোযেো ভেোমোযে। 
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৩ 
ভমোে চেেু ধন আযে সংসোযে, 

     বোচে সব ধন স্বপযন     চন ৃে 

              স্বপযন। 

ওয ো ভেোথো ভমোে আিোে অেীে, 

ওয ো ভেোথো েুচম পেিিচেে, 

      ভেোথো ভ ো স্বপনচবহোেী। 

েুচম এযসো এযসো   ীে ভ োপযন, 

এযসো ভ ো চনচবি নীেব িেযে 

      বসযন প্রিীপ চনবোচে,     এযসো ভ ো 

              ভ োপযন। 

ভমোে চেেু ধন আযে সংসোযে 

বোচে সব আযে স্বপযন     চন ৃে 

              স্বপযন। 

  

েোজপথ চিযয় আচসযয়ো নো েুচম, 

      পথ  চেয়োযে আযলোযে     প্রিে 

              আযলোযে। 

সবোে অজোনো, ভহ ভমোে চবযিিী, 

ভেোমোযে নো ভ ন ভিযি প্রচেযবিী, 

      ভহ ভমোে স্বপনচবহোেী। 

ভেোমোযে চিচনব প্রোযেে পুলযে, 

চিচনব সজল আঁচিে পলযে, 

      চিচনব চবেযল ভনহোচে     পেম 

              পুলযে। 

এযসো প্রযিোযষে েোয়োেল চিযয়, 
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      এযসো নো পযথে আযলোযে     প্রিে 

              আযলোযে। 
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৪ 
ভেোমোযে পোযে সহযজ বুচঝ 

      েোই চে এে লীলোে েল, 

বোচহযে  যব হোচসে ে ো 

       চ েযে থোযে আঁচিে জল। 

বুচঝ ভ ো আচম বুচঝ ভ ো েব   

           েলনো, 

ভ  েথো েুচম বচলযে িোও 

      ভস েথো েুচম বল নো। 

  

ভেোমোযে পোযে সহযজ ধচে 

      চেেুেই েব চেনোেো নোই — 

িযিে িযল  োচন ভ ো পোযে 

      চবরূপ েুচম , চবমুি েোই। 

বুচঝ ভ ো আচম বুচঝ ভ ো েব 

           েলনো, 

ভ  পযথ েুচম িচলযে িোও 

      ভস পযথ েুচম িল নো। 

  

সবোে ভিযয় অচধে িোহ 

      েোই চে েুচম চফচেয়ো  োও — 

ভহলোে  যে ভিলোে মযেো 

      চ ক্ষোঝুচল  োসোযয় িোও। 

বুযঝচে আচম বুযঝচে েব 

           েলনো, 

সবোে  োযহ েৃচি হল 
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      ভেোমোে েোযহ হল নো। 
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৫ 
আপনোযে েুচম েচেযব ভ োপন 

        েী েচে। 

হৃিয় ভেোমোে আঁচিে পোেোয় 

     ভথযে ভথযে পযি চঠেচে। 

আজ আচসয়োে ভেৌেুেযবযি, 

মোচনযেে হোে পচে এযলোযেযি, 

নয়যনে ভেোযে আযধো হোচস ভহযস 

     এযসে হৃিয়পুচলযন। 

 ুচল ভন ভেোমোে বোঁেো ে োযক্ষ, 

 ুচল ভন িেুে চনঠুে বোযেে 

         ুচল ভন। 

েেপল্লযব চিযল ভ  আঘোে 

েচেব চে েোযহ আঁচিজলপোে। 

      এমন অযবোধ নচহ ভ ো। 

হোযসো েুচম, আচম হোচসমুযি সব 

        সচহ ভ ো। 

  

আজ এই ভবযি এযসে আমোয় 

        ুলোযে। 

ে ু চে আস চন িীি ললোয  

      চিগ্ধ পেি বুলোযে। 

ভিযিচে ভেোমোে মুি েথোহোেো — 

জযল - েলেল ম্লোন আঁচিেোেো, 

ভিযিচে ভেোমোে  য় -  যে সোেো 

      েরুে ভপলব মুেচে। 
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ভিযিচে ভেোমোে ভবিনোচবধুে 

পলেচবহীন নয়যন মধুে 

        চমনচে। 

আচজ হোচসমোিো চনপুে িোসযন 

েেোস আচম ভ  পোব মযন মযন 

      এমন অযবোধ নচহ ভ ো 

হোযসো েুচম, আচম হোচসমুযি সব 

        সচহ ভ ো। 
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৬ 
ভেোমোয়      চিচন বযল আচম েযেচে  েব 

                 ভলোযেে মোযঝ ; 

           ভমোে আঁেো পয  ভিযিযে ভেোমোয় 

                অযনযে অযনে সোযজ। 

           েে জযন এযস ভমোযে ভডযে েয় 

           ‘ ভে ভ ো ভস ', শুধোয় েব পচেিয় — 

                      ‘ ভে ভ ো ভস। ' 

           েিন েী েই, নোচহ আযস বোেী, 

           আচম শুধু বচল, ‘ েী জোচন! েী জোচন! ' 

           েুচম শুযন হোস, েোেো দুযষ ভমোযে 

                      েী ভিোযষ। 

  

ভেোমোে      অযনে েোচহনী  োচহয়োচে আচম 

                 অযনে  োযন। 

           ভ োপন বোেেো লুেোযয় েোচিযে 

                 পোচে চন আপন প্রোযে। 

           েে জন ভমোযে ডোচেয়ো েযয়যে, 

           ‘  ো  োচহে েোে অথত েযয়যে 

                    চেেু চে। ' 

           েিন েী েই, নোচহ আযস বোেী, 

           আচম শুধু বচল, ‘ অথত েী জোচন! ' 

           েোেো ভহযস  োয়, েুচম হোস বযস 

                      মুিুচে। 

  

ভেোমোয়      জোচন নো চিচন নো এ েথো বযলো ভেো 
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                  ভেমযন বচল। 

           িযন িযন েুচম উঁচে মোচে িোও, 

                   িযন িযন  োও েচল। 

           ভজেোৎিোচনিীযথ পূেত িিীযে 

           ভিযিচে ভেোমোে ভঘোম ো িচসযে, 

           আঁচিে পলযে ভপযয়চে ভেোমোয় 

                      লচিযে। 

            বক্ষ সহসো উচঠয়োযে দুচল, 

           অেোেযে আঁচি উযঠযে আেুচল, 

           বুযঝচে হৃিযয় ভফযলে িেে 

                      িচেযে। 

  

ভেোমোয়      িযন িযন আচম বোঁচধযে ভিযয়চে 

                   েথোে ভডোযে। 

           চিেেোল - েযে  োযনে সুযেযে 

                   েোচিযে ভিযয়চে ধযে। 

           ভসোনোে েযে পোচেয়োচে ফোঁি, 

           বোঁচিযে  যেচে ভেোমল চনিোি, 

           েবু সংিয় জোয  ধেো েুচম 

                       চিযল চে! 

           েোজ নোই, েুচম  ো িুচি েো েযেো — 

           ধেো নো ' ই িোও ভমোে মন হযেো, 

           চিচন বো নো চিচন প্রোে উযঠ ভ ন 

                      পুলচে। 

.  
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৭ 
পো ল হইয়ো বযন বযন চফচে 

       আপন  যে মম 

       েস্তুেীমৃ সম। 

ফোল্গুনেোযে িচক্ষেবোযয় 

       ভেোথো চিিো িুঁযজ পোই নো। 

 োহো িোই েোহো  ুল েযে িোই, 

       োহো পোই েোহো িোই নো। 

  

বক্ষ হইযে বোচহে হইয়ো 

      আপন বোসনো মম 

      চফযে মেীচিেোসম। 

বোহু ভমচল েোযে বযক্ষ লইযে 

      বযক্ষ চফচেয়ো পোই নো। 

 োহো িোই েোহো  ুল েযে িোই, 

       োহো পোই েোহো িোই নো। 

  

চনযজে  োযনযে বোঁচধয়ো ধচেযে 

     িোযহ ভ ন বোঁচি মম 

     উেলো পো লসম। 

 োযে বোঁচধ ধযে েোে মোযঝ আে 

     েোচ েী িুঁচজয়ো পোই নো । 

 োহো িোই েোহো  ুল েযে িোই, 

      োহো পোই েোহো িোই নো । 
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৮ 
আচম িঞ্চল ভহ, 

আচম সুিূযেে চপয়োচস। 

        চিন িযল  োয়, আচম আনমযন 

        েোচে আিো ভিযয় থোচে বোেোয়যন, 

        ওয ো প্রোযে মযন আচম ভ  েোহোে 

              পেি পোবোে প্রয়োসী। 

              আচম সুিূযেে চপয়োচস। 

ওয ো              সুিূে, চবপুল সুিূে,   েুচম ভ  

                         বোজোও বেোেুল বোঁিচে। 

                 ভমোে ডোনো নোই, আচে এে ঠোঁই, 

                         ভস েথো ভ   োই পোসচে। 

  

আচম উৎসুে ভহ, 

ভহ সুিূে, আচম প্রবোসী। 

        েুচম দুলত  দুেোিোে মযেো 

        েী েথো আমোয় শুনোও সেে। 

         েব  োষো শুযন ভেোমোযে হৃিয় 

              ভজযনযে েোহোে স্ব োষী। 

              ভহ সুিূে, আচম প্রবোসী। 

ওয ো               সুিূে, চবপুল সুিূে, েুচম ভ  

                         বোজোও বেোেুল বোঁিচে। 

                 নোচহ জোচন পথ, নোচহ ভমোে েথ 

                          ভস েথো ভ   োই পোসচে। 

  

আচম উন্মনো ভহ, 
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ভহ সুিূে, আচম উিোসী। 

        ভেৌদ্র - মোিোযনো অলস ভবলোয় 

        েরুমমতযে, েোয়োে ভিলোয়, 

        েী মুেচে েব নীলোেোিিোয়ী 

            নয়যন উযঠ ভ ো আ োচস। 

            ভহ সুিূে, আচম উিোসী। 

ওয ো             সুিূে, চবপুল সুিূে,   েুচম ভ  

                     বোজোও বেোেুল বোঁিচে। 

                 েযক্ষ আমোে রুদ্ধ দুয়োে 

                     ভস েথো ভ   োই পোসচে। 
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৯ 
        েঁুচিে চ েে েোঁচিযে  ে অে হযয় — 

                 েোঁচিযে আপন মযন, 

             েুসুযমে িযল বে হযয় 

                 েরুে েোেে স্বযন। 

                 েচহযে ভস, ‘ হোয় হোয়, 

            ভবলো  োয় ভবলো  োয় ভ ো 

                  ফোগুযনে ভবলো  োয়। ' 

      য় নোই ভেোে,  য় নোই ওযে  য় নোই, 

                  চেেু নোই ভেোে  োবনো। 

             েুসুম ফুচ যব, বোঁধন  চু যব, 

                 পুচেযব সেল েোমনো। 

             চনিঃযিষ হযয়  োচব  যব েুই 

                 ফোগুন েিযনো  োযব নো। 

  

       েঁুচিে চ েযে চফচেযে  ে চেযসে আযি — 

                   চফচেযে আপনমোযঝ, 

              বোচহচেযে িোয় আেুল শ্বোযস 

                    েী জোচন চেযসে েোযজ। 

                   েচহযে ভস, ‘ হোয় হোয়, 

             ভেোথো আচম  োই, েোযে িোই ভ ো 

                   নো জোচনয়ো চিন  োয়। ' 

        য় নোই ভেোে,  য় নোই ওযে,  য় নোই, 

                   চেেু নোই ভেোে  োবনো। 

            িচিনপবন িোযে চিয়ো েোন 

                   ভজযনযে ভে ভেোে েোমনো। 
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            আপনোযে ভেোে নো েচেয়ো ভ োে 

                   চিন ভেোে িযল  োযব নো। 

       েঁুচিে চ েযে আেুল  ে  োচবযে বযস — 

                    োচবযে উিোসপোেো, 

            ‘ জীবন আমোে েোহোে ভিোযষ 

                    এমন অথতহোেো। ' 

                    েচহযে ভস, ‘ হোয় হোয়, 

            ভেন আচম বোঁচি, ভেন আচে ভ ো 

                    অথত নো বুঝো  োয়। ' 

        য় নোই ভেোে,  য় নোই ওযে,  য় নোই, 

                    চেেু নোই ভেোে  োবনো। 

       ভ  শু  প্র োযে সেযলে সোযথ 

                     চমচলচব, পুেোচব েোমনো, 

       আপন অথত ভসচিন বুচঝচব — 

                    জনম বেথত  োযব নো। 
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১০ 
আমোে মোঝোযে ভ  আযে ভে ভ ো ভস 

       ভেোন্ চবেচহেী নোেী? 

আপন েচেযে িোচহনু েোহোযে, 

       চেেুযেই নোচহ পোচে। 

       েমেীযে ভে বো জোযন — 

       মন েোে ভেোন্ িোযন। 

ভসবো েচেলোম চিবোচনচি েোে, 

 োঁচথ চিনু  যল েে ফুলহোে, 

মযন হল সুযি প্রসন্নমুযি 

      িোচহল ভস ভমোে পোযন। 

চেেু চিন  োয়, এেচিন হোয় 

      ভফচলল নয়নবোচে — 

‘ ভেোমোযে আমোে ভেোযনো সুি নোই ' 

      েযহ চবেচহেী নোেী। 

  

েেযন জচিে নূপুে েোহোযে 

      পেোযয় চিলোম পোযয়, 

েজনী জোচ য়ো বেজন েচেন ু

      িেন - চ জো বোযয়। 

      েমেীযে ভে বো জোযন — 

      মন েোে ভেোন্ িোযন। 

েনেিচিে পোলঙ্ক ' পযে 

বসোনু েোহোযে বহু সমোিযে, 

মযন হল ভহন হোচসমুযি ভ ন 

      িোচহল ভস ভমোে পোযন। 
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চেেু চিন  োয়, লু োযয় ধুলোয় 

      ভফচলল নয়নবোচে — 

‘ এ - সযব আমোে ভেোযনো সুি নোই ' 

      েযহ চবেচহেী নোেী। 

  

বোচহযে আচননু েোহোযে, েচেযে 

      হৃিয়চিগ চবজয়।  

সোেচথ হইয়ো েথিোচন েোে 

      িোলোনু ধেেীময়। 

      েমেীযে ভে বো জোযন — 

      মন েোে ভেোন্ িোযন। 

চিযে চিযে ভলোে সঁচপ চিল প্রোে, 

চিযে চিযে েোে উযঠ িো  ুোন, 

মযন হল েযব িীি  েযব 

      িোচহল ভস ভমোে পোযন। 

চেেু চিন  োয়, মুি ভস চফেোয়, 

      ভফযল ভস নয়নবোচে — 

‘  হৃিয় েুিোযয় ভেোযনো সুি নোই ' 

      েযহ চবেচহেী নোেী। 

  

আচম েচহলোম, ‘ েোযে েুচম িোও 

      ওয ো চবেচহেী নোেী। ' 

ভস েচহল, ‘ আচম  োযে িোই, েোে 

      নোম নো েচহযে পোচে। ' 

      েমেীযে ভে বো জোযন — 

      মন েোে ভেোন্ িোযন। 

ভস েচহল, ‘ আচম  োযে িোই েোযে 

পলযে  চি ভ ো পোই ভিচিবোযে, 
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পুলযে েিচন লব েোযে চিচন 

      িোচহ েোে মুিপোযন। ' 

চিন িযল  োয়, ভস ভেবল হোয় 

      ভফযল নয়যনে বোচে — 

অজোনোযে েযব আপন েচেব ' 

      েযহ চবেচহেী নোেী। 
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১১ 
নো জোচন েোযে ভিচিয়োচে, 

                 ভিযিচে েোে মুি। 

      প্র োযে আজ ভপযয়চে েোে চিচঠ। 

ভপযয়চে েোই সুযি আচে, 

                 ভপযয়চে এই সুি — 

      েোযেও আচম ভিিোব নোযেো ভসচ । 

চলিন আচম নোচহযেো জোচন — 

বুচঝ নো েী ভ  েযয়যে বোেী — 

       ো আযে থোক্ আমোে থোক্ েোহো। 

ভপযয়চে এই সুযি আচজ 

পবযন উযঠ বোঁিচে বোচজ, 

       ভপযয়চে সুযি পেোন  োযহ ‘আহো '। 

  

পচিে ভস ভেোথো আযে, 

                 শুযনচে নোচে চেচন 

     পচিয়ো ভিন চলিন নোনোমযেো। 

 োব নো আচম েোঁে েোযে, 

                েোঁহোযে নোচহ চিচন, 

     থোেুন লযয় পুেোযনো পঁুচথ  ে। 

শুচনয়ো েথো পোব নো চিযি, 

বুযঝন চেনো বুচঝব চেযস, 

       ধে লযয় পচিব মহো ভ োযল। 

েোহোে ভিযয় এ চলচপিোচন 

মোথোয় ে ু েোচিব আচন 

        েযন ে ু েুচলব ধচে ভেোযল। 
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েজনী  যব আঁধোচেয়ো 

                আচসযব িোচে ধোযে, 

        যন  যব উচঠযব গ্রহেোেো ; 

ধচেব চলচপ প্রসোচেয়ো 

               বচসয়ো  ৃহিোযে — 

      পুলযে েব হযয় পলেহোেো 

েিন নিী িচলযব বোচহ 

 ো আযে ভলিো েোহোই  োচহ, 

      চলচপে  োন  োযব বযনে পোেো — 

আেোি হযে সিঋচষ 

 োচহযব ভ চি  হন চনচি 

        ীে েোযন ভ োপন এই  োথো। 

  

বুচঝ নো - বুচঝ ক্ষচে চেবো, 

              েব অযবোধসম। 

      ভপযয়চে  োহো ভে লযব েোহো েোচি। 

েযয়যে  োহো চনচিচিবো 

              েচহযব েোহো মম,  

      বুযেে ধন  োযব নো বুে েোচি। 

িুঁচজযে চ য়ো বথৃোই িুঁচজ, 

বুচঝযে চ য়ো  ুল ভ  বুচঝ, 

      ঘুচেযে চ য়ো েোযেযে েচে িূে। 

নো - ভবোঝো ভমোে চলিনিোচন 

প্রোযেে ভবোঝো ভফচলল  োচন, 

      সেল  োযন লো োযয় চিল সুে। 
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১২ 
‘ হোয়        ন নচহযল ভেোমোযে ধচেযব ভে বো 

ওয ো      েপন ভেোমোে স্বপন ভিচি ভ , েচেযে পোচে ভন ভসবো। ' 

                  চিচিে েচহল েোঁচিয়ো, 

                  ‘ ভেোমোযে েোচি ভ  বোঁচধয়ো 

          ভহ েচব, এমন নোচহযেো আমোে বল। 

          ভেোমো চবনো েোই ক্ষুদ্র জীবন ভেবচল অশ্রুজল। ' 

‘ আচম     চবপুল চেেযে  ুবন েচে ভ  আযলো,  

েবু      চিচিে েুুযে ধেো চিযে পোচে 

             বোচসযে পোচে ভ   োযলো। ' 

             চিচিযেে বুযে আচসয়ো 

             েচহল েপন হোচসয়ো, 

       ‘ ভেোয ো হযয় আচম েচহব ভেোমোযে  চে, 

          ভেোমোে ক্ষুদ্র জীবন  চিব 

             হোচসে মেন েচে। ' 

  



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
8

 

সূচিপত্র  

১৩ 
              আজ মযন হয় সেযলেই মোযঝ 

                      ভেোমোযেই  োযলোযবযসচে। 

              জনেো বোচহয়ো চিেচিন ধযে 

                  শুধু েুচম আচম এযসচে। 

                  ভিচি িোচে চিে - পোযন 

                  েী ভ  ভজয  ওযঠ প্রোযে — 

              ভেোমোে আমোে অসীম চমলন 

                  ভ ন ভ ো সেল িোযন। 

              েে  ু  এই আেোযি  োচপনু 

                  ভস েথো অযনে  ুযলচে। 

              েোেোয় েোেোয় ভ  আযলো েোঁচপযে 

                  ভস আযলোযে ভিোঁযহ দুযলচে। 

  

              েৃেযেোমোঞ্চ' ধেেীে পোযন 

                  আচশ্বযন নব আযলোযে 

              ভিযয় ভিচি  যব আপনোে মযন 

                  প্রোে  চে উযঠ পুলযে। 

                  মযন হয় ভ ন জোচন 

                  এই অেচথে বোেী, 

    মূে ভমচিনীে মযমতে মোযঝ 

                    জোচ যে ভস  োবিোচন। 

এই প্রোযে -  েো মোচ ে চ েযে 

                    েে  ু  ভমোেো ভ যপচে, 

েে িেযেে ভসোনোে আযলোযে 

                     েে েৃযে ভিোঁযহ ভেঁযপচে। 
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প্রোিীন েোযলে পচি ইচেহোস 

                    সুযিে দুযিে েোচহনী — 

পচেচিেসম ভবযজ ওযঠ ভসই 

                       অেীযেে  ে েোচ েী। 

                      পুেোেন ভসই  ীচে 

                      ভস ভ ন আমোে স্মচৃে, 

                      ভেোন্  োিোযে সঞ্চয় েোে 

                      ভ োপযন েযয়যে চনচে। 

প্রোযে েোহো েে মুচিয়ো েযয়যে 

                    েে বো উচঠযে ভমচলয়ো — 

চপেোমহযিে জীবযন আমেো 

                    দুজযন এযসচে ভিচলয়ো। 

  

লক্ষ বেষ আয  ভ  প্র োে 

                    উযঠচেল এই  ুবযন 

েোহোে অরুেচেেেেচেেো 

                     োঁথ চন চে ভমোে জীবযন? 

                    ভস প্র োযে ভেোন্ িোযন 

                    ভজয চেনু ভেবো জোযন। 

    েী মুেচে - মোযঝ ফু োযল আমোযে 

                    ভসচিন লুেোযয় প্রোযে! 

ভহ চিে - পুেোযনো, চিেেোল ভমোযে 

                     চিে নূেন েচেয়ো। 

চিেচিন েুচম সোযথ চেযল ভমোে, 

                    েযব চিেচিন ধচেয়ো। 
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১৪ 
সব ঠোঁই ভমোে ঘে আযে, আচম 

      ভসই ঘে মচে িুঁচজয়ো। 

ভিযি ভিযি ভমোে ভিি আযে, আচম 

      ভসই ভিি লব  ুচঝয়ো। 

পেবোসী আচম ভ  দুয়োযে িোই — 

েোচে মোযঝ ভমোে আযে ভ ন ঠোঁই, 

ভেোথো চিয়ো ভসথো প্রযবচিযে পোই 

      সেোন লব বুচঝয়ো। 

ঘযে ঘযে আযে পেমোত্মীয়, 

      েোযে আচম চফচে িুঁচজয়ো। 

  

েচহয়ো েচহয়ো নব বসযে 

      ফুলসু ে   যন 

ভেঁযি ভফযে চহয়ো চমলনচবহীন 

      চমলযনে শু  ল যন। 

আপনোে  োেো আযে িোচে চ যে 

পোচে চন েোযিে আপন েচেযে, 

েোেো চনচিচিচি জো োইযে চিযে 

      চবেহযবিনো সঘযন। 

পোযি আযে  োেো েোযিেই হোেোযয় 

      চফযে প্রোে সোেো   যন। 

  

েৃযে পুলচেে ভ  মোচ ে ধেো 

      লু োয় আমোে সোমযন — 

ভস আমোয় ডোযে এমন েচেয়ো 
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      ভেন ভ , েব েো ভেমযন। 

মযন হয় ভ ন ভস ধূচলে েযল 

 ুয   ুয  আচম চেনু েৃযে জযল, 

ভস দুয়োে িুচল েযব ভেোন্ েযল 

      বোচহে হযয়চে ভ্রমযে। 

ভসই মূে মোচ  ভমোে মুি ভিযয় 

      লু োয় আমোে সোমযন। 

  

চনিোে আেোি ভেমন েচেয়ো 

      েোেোয় আমোে পোযন ভস। 

লক্ষয োজন িূযেে েোেেো 

      ভমোে নোম ভ ন জোযন ভস। 

ভ   োষোয় েোেো েযে েোনোেোচন 

সোধে েী আে মযন েোহো আচন ; 

চিেচিবযসে  ুযল -  োওয়ো বোেী 

      ভেোন্ েথো মযন আযন ভস। 

অনোচি উষোয় বেু আমোে 

      েোেোয় আমোে পোযন ভস। 

  

এ সোে - মহলো  বযন আমোে 

      চিে - জনযমে চ  োযে 

স্থযল জযল আচম হোজোে বোঁধযন 

      বোঁধো ভ  চ ঁঠোযে চ ঁঠোযে। 

েবু হোয়  ুযল  োই বোযে বোযে, 

িূযে এযস ঘে িোই বোঁচধবোযে, 

আপনোে বোঁধো ঘযেযে চে পোযে 

     ঘযেে বোসনো চম োযে। 

প্রবোসীে ভবযি ভেন চফচে হোয় 
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     চিে - জনযমে চ  োযে। 

  

 চি চিচন,  চি জোচনবোযে পোই, 

     ধুলোযেও মোচন আপনো। 

ভেয ো বযিো হীন সবোে মোঝোযে 

     েচে চিযেে স্থোপনো। 

হই  চি মোচ , হই  চি জল, 

হই  চি েৃে, হই ফুলফল, 

জীব - সোযথ  চি চফচে ধেোেল 

     চেেুযেই নোই  োবনো। 

ভ থো  োব ভসথো অসীম বোঁধযন 

     অেচবহীন আপনো। 

  

চবিোল চবযশ্ব িোচে চিে হযে 

     প্রচে েেো ভমোযে  োচনযে । 

আমোে দুয়োযে চনচিল জ ৎ 

     িে ভেোচ  েে হোচনযে। 

ওযে মোচ , েুই আমোযে চে িোস। 

ভমোে েযে জল দু হোে বোিোস? 

চনশ্বোযস বুযে পচিয়ো বোেোস 

     চিে - আহ্বোন আচনযে। 

পে  োচব  োযে েোেো বোযে বোযে         

     সবোই আমোযে  োচনযে। 

  

আযে আযে ভপ্রম ধুলোয় ধুলোয়, 

     আনে আযে চনচিযল। 

চমথেোয় ভঘযে, ভেোয ো েেোচ যে 

     েুচ্ছ েচেয়ো ভিচিযল। 
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জ যেে  ে অেু ভেে ুসব 

আপনোে মোযঝ অিল নীেব 

বচহযে এেচ  চিেয ৌেব — 

     এ েথো নো  চি চিচিযল 

জীবযন মেযে  যয়  যয় েযব 

     প্রবোসী চফচেযব চনচিযল । 

  

ধুলো - সোযথ আচম ধুলো হযয় েব 

     ভস ভ ৌেযবে িেযে। 

ফুলমোযঝ আচম হব ফুলিল 

     েোঁে পূজোেচে - বেযে। 

ভ থো  োই আে ভ থোয় িোচহ ভে 

চেল ঠোঁই নোই েোঁহোে বোচহযে, 

প্রবোস ভেোথোও নোচহ ভে নোচহ ভে 

     জনযম জনযম মেযে। 

 োহো হই আচম েোই হযয় েব 

     ভস ভ ৌেযবে িেযে। 

  

ধনে ভে আচম অনে েোল, 

     ধনে আমোে ধেেী। 

ধনে এ মোচ , ধনে সুিূে 

     েোেেো চহেে - বেনী। 

ভ থো আচে আচম আচে েোঁচে িোযে, 

নোচহ জোচন ত্রোে ভেন বল েোযে। 

আযে েোঁচে পোযে েোঁচে পোেোবোযে 

     চবপুল  ুবনেেেী। 

 ো হযয়চে আচম ধনে হযয়চে, 

     ধনে এ ভমোে ধেেী। 
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১৫ 
আেোি - চসেু - মোযঝ এে ঠোঁই 

      চেযসে বোেোস ভলয যে — 

      জ ৎ - ঘূচেত ভজয যে। 

ঝলচে উযঠযে েচব - িিোঙ্ক, 

      ঝলচে েুয যে েোেো, 

অ ুে িক্র ঘুচেয়ো উযঠযে 

      অচবেোম মোযেোয়োেো। 

চস্থে আযে শুধু এেচ  চবেু 

      ঘূচেতে মোঝিোযন — 

ভসইিোন হযে স্বেতেমল 

      উযঠযে িূনেপোযন। 

      সুেেী, ওয ো সুেেী, 

িেিলিযল  ুবনলক্ষ্মী 

      িোঁিোযয় েযয়ে মচে মচে। 

জ যেে পোযে সেচল ঘুচেযে, 

      অিল ভেোমোে রূপেোচি। 

নোনো চিে হযে নোনো চিন ভিচি — 

      পোই ভিচিবোযে ওই হোচস। 

  

জনযম মেযে আযলোযে আঁধোযে 

      িযলচে হেযে পূেযে, 

       ঘুচেয়ো িযলচে ঘুেযন। 

েোযে  োই  োে ভিচিযে ভিচিযে 

      িযল  োয় ভসই িূযে, 

হোযে পোই  োযে পলে ভফচলযে 
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      েোযে েঁুযয়  োই ঘুযে। 

ভেোথোও থোচেযে নো পোচে ক্ষযেে, 

      েোচিযে পোচে ভন চেেু — 

মে হৃিয় েুয  িযল  োয় 

      ভফনপুযেে চপেু। 

      ভহ ভপ্রম, ভহ ধ্রুবসুেে, 

চস্থেেোে নীি েুচম েচিয়োে 

      ঘূেতোে পোযে িেেে।  

িীপগুচল েব  ীেমুিচেে, 

      ঝযে চনঝতে েল োযষ, 

অসীযমে চিে - িেম িোচে 

      চনযমযষে মোযঝ মযন আযস। 
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১৬ 
ভহ চবশ্বযিব, ভমোে েোযে েুচম 

     ভিিো চিযল আজ েী ভবযি । 

ভিচিনু ভেোমোযে পূবত  যন, 

     ভিচিনু ভেোমোযে স্বযিযি । 

ললো  ভেোমোে নীল ন েল 

চবমল আযলোযে চিে - উজ্জ্বল 

নীেব আচিস - সম চহমোিল 

     েব বেো য় েে। 

সো ে ভেোমোে পেচি িেে 

পিধূচল সিো েচেযে হেে, 

জোহ্নবী েব হোে -  আ েে 

     দুচলযে বক্ষ ' পে। 

হৃিয় িুচলয়ো িোচহনু বোচহযে, 

     ভহচেনু আচজযে চনযমযষ — 

চমযল ভ ে ওয ো চবশ্বযিবেো, 

     ভমোে সনোেন স্বযিযি। 

  

শুচননু ভেোমোে স্তযবে মন্ত্র 

      অেীযেে েযপোবযনযে — 

অমে ঋচষে হৃিয় ভ চিয়ো 

      ধ্বচনযেযে চত্র ুবযনযে। 

প্র োযে ভহ ভিব, েরুে েপযন 

ভিিো িোও  যব উিয়  যন 

মুি আপনোে ঢোচে আবেযে 

      চহেে - চেেযে  োঁথো — 
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েিন  োেযে শুচন িোচে চ যে 

চমচল েোনযনে চবহঙ্গ ীযে 

প্রোিীন নীেব েি হইযে 

      উযঠ  োয়ত্রী োথো। 

হৃিয় িুচলয়ো িোঁিোনু বোচহযে 

      শুচননু আচজযে চনযমযষ, 

অেীে হইযে উচঠযে ভহ ভিব, 

      েব  োন ভমোে স্বযিযি। 

  

নয়ন মুচিয়ো শুচননু, জোচন নো 

      ভেোন্ অনো ে বেযষ 

েব মঙ্গলিঙ্খ েুচলয়ো 

      বোজোয়  োেে হেযষ। 

ডুবোযয় ধেোে েেহুংেোে 

ভ চি বচেযেে ধনঝংেোে 

মহোেোিেযল উযঠ ওঙ্কোে 

      ভেোযনো বোধো নোচহ মোচন। 

 োেযেে ভশ্বে হৃচিিেিযল, 

িোঁিোযয়  োেেী েব পিেযল, 

সং ীেেোযন িূযনে উথযল 

      অপূবত মহোবোেী। 

নয়ন মুচিয়ো  োবীেোলপোযন 

      িোচহনু, শুচননু চনযমযষ 

েব মঙ্গলচবজয়িঙ্খ 

      বোচজযে আমোে স্বযিযি। 
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১৭ 
ধূপ আপনোযে চমলোইযে িোযহ  যে, 

       ে ভস িোযহ ধূযপযে েচহযে জুযি। 

সুে আপনোযে ধেো চিযে িোযহ েযে, 

      েে চফচেয়ো েুয  ভ যে িোয় সুযে। 

 োব ভপযে িোয় রূযপে মোঝোযে অঙ্গ, 

      রূপ ভপযে িোয়  োযবে মোঝোযে েোিো। 

অসীম ভস িোযহ সীমোে চনচবি সঙ্গ, 

      সীমো িোয় হযে অসীযমে মোযঝ হোেো। 

প্রলযয় সৃজযন নো জোচন এ েোে  ুচক্ত, 

       োব হযে রূযপ অচবেোম  োওয়ো - আসো, 

বে চফচেযে িুঁচজয়ো আপন মুচক্ত, 

      মুচক্ত মোচ যে বোঁধযনে মোযঝ বোসো। 
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১৮ 
ভেোমোে বীেোয় েে েোে আযে 

      েে - নো সুযে, 

আচম েোে সোযথ আমোে েোেচ  

      চিব ভ ো জুযি । 

েোে পে হযে প্র োযে সোঁযঝ 

েব চবচিত্র েোচ েীমোযঝ 

আমোযেো হৃিয় েচেয়ো েচেয়ো 

      বোচজযব েযব । 

ভেোমোে সুযেযে আমোে পেোন 

      জিোযয় েযব। 

  

ভেোমোে েোেোয় ভমোে আিোিীপ 

     েোচিব জ্বোচল। 

ভেোমোে েুসুযম আমোে বোসনো 

     চিব ভ ো ঢোচল। 

েোে পে হযে চনিীযথ প্রোযে 

েব চবচিত্র ভিো োে সোযথ 

আমোযেো হৃিয় জ্বচলযব ফুচ যব, 

     দুচলযব সুযি — 

ভমোে পেোযনে েোয়োচ  পচিযব 

    ভেোমোে মুযি। 
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১৯ 
     ভহ েোজন্ , েুচম আমোযে 

বোঁচি বোজোবোে চিযয়ে ভ   োে 

     ভেোমোে চসংহদুয়োযে — 

      ুচল নোই েোহো  ুচল নোই, 

     মোযঝ মোযঝ েবু  ুযল  োই, 

ভিযয় ভিযয় ভিচি ভে আযস ভে  োয় 

     ভেোথো হযে  োয় ভেোথো ভে । 

  

     ভেহ নোচহ িোয় থোচমযে। 

চিযে লযয় ভবোঝো িযল  োয় ভসোজো, 

     নো িোযহ িচিযন বোযমযে । 

     বেুযলে িোযি পোচি  োয় , 

     ফুল ফুয  েব আচঙনোয় — 

নো ভিচিযে পোয়, নো শুচনযে িোয়, 

     ভেোথো  োয় ভেোন্ গ্রোযমযে। 

  

     বোঁচি লই আচম েুচলয়ো। 

েোেো ক্ষেেযে পযথে উপযে 

      ভবোঝো ভফযল বযস  ুচলয়ো। 

      আযে  োহো চিেপুেোেন 

       েোযে পোয় ভ ন হোেোধন, 

বযল, ‘ ফুল এ েী ফুচ য়োযে ভিচি। 

      পোচি  োয় প্রোে িুচলয়ো। ' 

  

      ভহ েোজন্ , েুচম আমোযে 

ভেযিো চিেচিন চবেোমচবহীন 
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      ভেোমোে চসংহদুয়োযে। 

       োেো চেেু নোচহ েযহ  োয়, 

      সুিদুি োে বযহ  োয়, 

েোেো   ক্ষেেযে চবস্ময় যে 

      িোঁিোযব পযথে মোঝোযে 

      ভেোমোে চসংহদুয়োযে। 

  



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
3

 

সূচিপত্র  

২০ 
    দুয়োযে ভেোমোে চ ি ে'যে  োেো আযে, 

চ ক্ষো েোযিে িুেোইয়ো িোও আয । 

    ভমোে চনযবিন চন ৃযে ভেোমোে েোযে — 

ভসবে ভেোমোে অচধে চেেু নো মোয । 

     োচঙয়ো এযসচে চ ক্ষোপোত্র, 

    শুধু বীেোিোচন ভেযিচে মোত্র, 

বচস এে ধোযে পযথে চেনোযে 

    বোজোই ভস বীেো চিবসেোত্র। 

  

    ভিযিো েেজন মোচ যে েেনধূচল, 

ভেহ আচসয়োযে  োচিযে নোযমে ঘ ো — 

     চে চনযে িোযহ ভেহ চবিেোে ঝুচল , 

ভেহ চফযে  োযব লযয় বোযেেে ে ো। 

আচম আচনয়োচে এ বীেো ন্ত্র, 

    েব েোযে লব  োযনে মন্ত্র, 

েুচম চনজ - হোযে বোঁযধো এ বীেোয় 

    ভেোমোে এেচ  স্বেতেন্ত্র। 

  

  ন যেে হোয  েচেব নো ভবিোযেনো, 

ভলোেোলযয় আচম লোচ ব নো ভেোযনো েোযজ। 

  পোব নো চেেুই, েোচিব নো েোযেো ভিনো, 

অলস জীবন  োচপব গ্রোযমে মোযঝ। 

  েরুেযল বচস মে - মে 

  ঝংেোে চিব েে েী েে, 

 ে  োন  োব েব বোঁধো েোযে 
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  বোচজযব ভেোমোে উিোে মন্দ্র। 
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২১ 
বোচহে হইযে ভিযিো নো এমন েযে, 

     আমোয় ভিযিো নো বোচহযে। 

আমোয় পোযব নো আমোে দুযি ও সুযি, 

আমোে ভবিনো িুঁযজো নো আমোে বুযে, 

আমোয় ভিচিযে পোযব নো আমোে মুযি 

    েচবযে িুঁচজে ভ থোয় ভসথো ভস নোচহ ভে। 

  

                সো যে সো যে েলেযব  োহো বোযজ, 

                ভমঘ জতযন েুয  ঝঞ্ঝোে মোযঝ, 

                নীেব মযন্দ্র চনিীথ - আেোযি েোযজ 

                  আঁধোে হইযে আঁধোযে আসন পোচেয়ো — 

                আচম ভসই এই মোনযবে ভলোেোলযয় 

                বোচজয়ো উযঠচে সুযি দুযি লোযজ  যয়, 

                 েচজ েুচ য়ো ধোই জযয় পেোজযয় 

                      চবপুল েযে উিোে মযন্দ্র মোচেয়ো। 

  

ভ   ে েোঁযপ ফুযলে বুযেে েোযে, 

ভ োযেে আযলোযে ভ   োন ঘুমোযয় আযে, 

িোেি - ধোযনে ভ  আ ো আ োযস নোযি 

      চেেযে চেেযে হচসে চহেযে হচেযে, 

ভসই  েই  যিযে আমোে েোয়ো, 

ভস  োন আমোযে েচিযে নূেন মোয়ো, 

ভস আ ো আমোে নয়যন ভফযলযে েোয়ো — 

      আমোে মোঝোযে আমোযে ভে পোযে ধচেযে। 

  

            নে - অেযেে মমতেেোন েুচল, 
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            ভ ৌবনবযন উিোই েুসুমধূচল, 

            চিেগুহোয় সুি েোচ েীগুচল, 

                  চিহচেয়ো উযঠ আমোে পেযি জোচ য়ো। 

            নবীন উষোে েরুে অরুযে থোচে 

              যনে ভেোযে ভমচল পুলচেে আঁচি, 

            নীেব প্রযিোযষ েরুে চেেযে ঢোচে 

                  থোচে মোনযবে হৃিয়িূিোয় লোচ য়ো। 

  

ভেোমোযিে ভিোযি আঁচিজল ঝযে  যব 

আচম েোহোযিে ভ ঁযথ চিই  ীেেযব, 

লোজুে হৃিয় ভ  েথোচ  নোচহ েযব 

      সুযেে চ েযে লুেোইয়ো েচহ েোহোযে। 

নোচহ জোচন আচম েী পোিো লইয়ো উচি, 

ভিলোই  ুলোই দুলোই ফু োই েঁুচি, 

ভেোথো হযে ভেোন্  ে ভ  েচে িুচে 

      সেোন েোে বচলযে পোচে নো েোহোযে। 

  

            ভ  আচম স্বপন - মুেচে ভ োপনিোেী, 

            ভ  আচম আমোযে বুচঝযে বুঝোযে নোচে, 

            আপন  োযনে েোযেযে আপচন হোচে, 

                  ভসই আচম েচব। ভে পোযে আমোযে ধচেযে। 

     মোনুষ - আেোযে বদ্ধ ভ  জন ঘযে, 

      ূচমযে লু োয় প্রচে চনযমযষে  যে, 

      োহোযে েোঁপোয় স্তুচেচনেোে জ্বযে, 

           েচবযে পোযব নো েোহোে জীবনিচেযে। 
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২২ 
আচে আচম চবেুরূযপ, ভহ অেে োমী 

আচে আচম চবশ্বযেন্দ্রস্থযল। ‘ আচে আচম ' 

এ েথো স্মচেযল মযন মহোন্ চবস্ময় 

আেুল েচেয়ো ভিয়, স্তব্ধ এ হৃিয় 

প্রেোি েহসে োযে। ‘ আচে আে আযে ' 

অেহীন আচি প্রযহচলেো, েোে েোযে 

শুধোইব অথত এে! েত্ত্বচবদ্ েোই 

েচহযেযে, ‘ এ চনচিযল আে চেেু নোই, 

শুধু এে আযে। ' েযে েোেো এেোেোে 

অচস্তত্বেহসেেোচি েচে অস্বীেোে। 

এেমোত্র েুচম জোন এ  বসংসোযে 

ভ  আচি ভ োপন েত্ত্ব, আচম েচব েোযে 

চিেেোল সচবনযয় স্বীেোে েচেয়ো 

অপোে চবস্মযয় চিে েোচিব  চেয়ো। 
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২৩ 
          িূনে চেল মন,   

নোনো - ভেোলোহযল - ঢোেো 

নোনো - আনোয োনো - আঁেো 

          চিযনে মেন। 

নোনো - জনেোয় - ফোঁেো 

          েযমত - অযিেন 

          িূনে চেল মন। 

  

জোচন নো েিন এল নূপুেচবহীন 

        চনিঃিব্দ ভ োধূচল। 

    ভিচি নোই স্বেতযেিো 

    েী চলচিল ভিষ ভলিো 

        চিনোযেে েুচল। 

     আচম ভ  চেলোম এেো 

        েোও চেনু  ুচল। 

        আইল ভ োধূচল। 

  

ভহনেোযল আেোযিে চবস্মযয়ে মযেো 

        ভেোন্ স্ব ত হযে 

    িোঁিিোচন লযয় ভহযস 

    শুক্লসেেো এল ভ যস 

          আঁধোযেে ভরোযে। 

    বুচঝ ভস আপচন ভমযি 

          আপন আযলোযে 

          এল ভেোথো হযে। 
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অেস্মোৎ চবেচিে পুযেে পুলযে 

          েুচললোম আঁচি। 

    আে ভেহ ভেোথো নোই, 

    ভস শুধু আমোচে ঠোঁই 

          এযসযে এেোেী। 

    সমু্মযি িোঁিোযলো েোই 

          ভমোে মুযি েোচি 

          অচনযমষ আঁচি। 

  

েোজহংস এযসচেল ভেোন্  ু োেযে 

          শুযনচে পুেোযে। 

                       িময়েী আলবোযল 

     স্বেতঘয  জল ঢোযল 

           চনেুেচবেোযন, 

     েোে েথো ভহনেোযল 

          েচহ ভ ল েোযন — 

          শুযনচে পুেোযে। 

  

ভজেোৎিোসেেো েোচে মযেো আেোি বোচহয়ো 

          এল ভমোে বুযে। 

  ভেোন্ িূে প্রবোযসে 

  চলচপিোচন আযে এে 

         োষোহীন মুযি। 

  ভস ভ  ভেোন্ উৎসুযেে 

        চমলনযেৌেুযে 

        এল ভমোে বুযে। 

  

দুইিোচন শুভ্র ডোনো ভঘচেল আমোযে 
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        সবতোযঙ্গ হৃিযয়। 

  স্কযে ভমোে েোচি চিে 

  চনস্পে েচহল চস্থে 

        েথোচ  নো েযয়। 

  ভেোন্ পদ্মবনোনীে 

        ভেোমলেো লযয় 

        পচিল হৃিযয়? 

  

আে চেেু বুচঝ নোই, শুধু বুচঝলোম 

        আচে আচম এেো। 

  এই শুধু জোচনলোম 

  জোচন নোই েোে নোম 

        চলচপ  োে ভলিো। 

     এই শুধু বুচঝলোম 

          নো পোইযল ভিিো 

          েব আচম এেো। 

  

বেথত হয়, বেথত হয় এ চিনেজনী, 

          এ ভমোে জীবন! 

     হোয় হোয়, চিেচিন 

     হযয় আযে অথতহীন 

          এ চবশ্ব ুবন। 

     অনে ভপ্রযমে ঋে 

          েচেযে বহন 

          বেথত এ জীবন। 

  

ওয ো িূে িূেবোসী, ওয ো বোেেহীন, 

          ভহ ভসৌমে - সুেে, 
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     িোচহ েব মুিপোযন 

      োচবযেচে মুগ্ধপ্রোযে 

          েী চিব উেে। 

     অশ্রু আযস দু নয়োযন, 

          চনবতোক্ অেে, 

          ভহ ভসৌমে - সুেে। 
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২৪ 
ভহ চনস্তব্ধ চ চেেোজ, অভ্রয িী ভেোমোে সং ীে 

েেচঙ্গয়ো িচলয়োযে অনুিোে উিোে স্বচেে 

প্র োযেে িোে হযে সেেোে পচিমনীি - পোযন 

দু তম দুরূহ পযথ েী জোচন েী বোেীে সেোযন! 

দুিঃসোধে উচ্ছ্বোস েব ভিষ প্রোযে উচঠ আপনোে 

সহসো মুহূযেত ভ ন হোেোযয় ভফযলযে েি েোে, 

 ুচলয়ো চ য়োযে সব সুে — সোম ীে িব্দহোেো 

চনয়ে িোচহয়ো িূযনে বেচষযে চনঝতচেেীধোেো। 

ভহ চ চে, ভ ৌবন েব ভ  দুিতম অচিেোপযবয  

আপনোযে উৎসোচেয়ো মচেযে িোচহয়োচেল ভমযঘ 

ভস েোপ হোেোযয় ভ যে, ভস প্রিি  চে অবসোন — 

চনরুযেি ভিষ্টো েব হযয় ভ যে প্রোিীন পোষোে।  

ভপযয়ে আপন সীমো, েোই আচজ ভমৌন িোে চহয়ো 

সীমোচবহীযনে মোযঝ আপনোযে চিযয়ে সঁচপয়ো। 
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২৫ 
ক্ষোে েচেয়োে েুচম আপনোযে, েোই ভহযেো আচজ 

ভেোমোে সবতোঙ্গ ভঘচে পুলচেযে িেোম িস্পেোচজ 

প্রস্ফুচ ে পুেজোযল ; বনস্পচে িে বেষোে 

আনেবষতেেোবে চলচিযেযে পত্রপুযে েোে 

বল্কযল শিবোযল জয  ; সুদু তম ভেোমোে চিিে 

চন তয় চবহঙ্গ  ে েযলোল্লোযস েচেযে মুিে। 

আচস নেনোেীিল ভেোমোে চবপুল বক্ষপয  

চনিঃিঙ্ক েুচ েগুচল বোঁচধয়োযে চনঝতচেেীেয । 

ভ চিন উচঠয়োচেযল অচিযেযজ স্পচধতযে আেোি, 

েম্পমোন  ূমিযল, িন্দ্রসূ ত েচেবোযে গ্রোস — 

ভসচিন ভহ চ চে, েব এে সঙ্গী আচেল প্রলয় ; 

 িচন ভথযমে েুচম, বচলয়োে ‘ আে নয় নয় ' ,  

িোচে চিে হযে এল ভেোমো ' পযে আনেচনশ্বোস, 

ভেোমোে সমোচি ভঘচে চবস্তোচেল চবযশ্বে চবশ্বোস। 
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২৬ 
আচজ ভহচেযেচে আচম, ভহ চহমোচদ্র,   ীে চনজতযন 

পোঠযেে মযেো েুচম বযস আে অিল আসযন, 

সনোেন পঁুচথিোচন েুচলয়ো লযয়ে অঙ্ক ' পযে। 

পোষোযেে পত্রগুচল িুচলয়ো চ য়োযে থযে থযে, 

পচিযেে এেমযন।  োচঙল  চিল েে ভিি, 

ভ ল এল েে  ু  — পিো েব হইল নো ভিষ। 

আযলোযেে িৃচষ্টপযথ এই - ভ  সহর ভিোলো পোেো 

ইহোযে চে ভলিো আযে  ব -  বোনীে ভপ্রম -  োথো — 

চনেোসক্ত চনেোেোঙ্ক্ষ ধেোনোেীে মহোয ো ীশ্বে 

ভেমযন চিযলন ধেো সুযেোমল দুবতল সুেে 

বোহুে েরুে আেষতযে - চেেু নোচহ িোচহ  োঁে 

চেচন ভেন িোচহযলন —  োযলোবোচসযলন চনচবতেোে — 

পচেযলন পচেেয়পোি। এই - ভ  ভপ্রযমে লীলো 

ইহোেই েোচহনী বযহ ভহ শিল, ভেোমোে  ে চিলো। 
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২৭ 
েুচম আে চহমোিল  োেযেে অনেসচঞ্চে 

েপসেোে মযেো। স্তব্ধ  ূমোনে ভ ন ভেোমোচঞ্চে 

চনচবি চন ূঢ় -  োযবে পথিূনে ভেোমোে চনজতযন, 

চনষ্কলঙ্ক নীহোযেে অভ্রয িী আত্মচবসজতযন। 

ভেোমোে সহর িৃঙ্গ বোহু েুচল েচহযে নীেযব 

ঋচষে আশ্বোসবোেী, ‘ শুন শুন চবশ্বজন সযব, 

ভজযনচে, ভজযনচে আচম। ' ভ  ওঙ্কোে আনে - আযলোযে 

উযঠচেল  োেযেে চবেো    ীে বক্ষ হযে 

আচি - অে - চবহীযনে অিি অমৃেযলোে - পোযন, 

ভস আচজ উচঠযে বোচজ, চ চে, েব চবপুল পোষোযে। 

এেচিন এ  োেযে বযন বযন ভহোমোচি - আহুচে 

 োষোহোেো মহোবোেতো প্রেোচিযে েযেযে আেূচে, 

ভসই বচহ্নবোেী আচজ অিল প্রস্তেচিিোরূযপ 

িৃযঙ্গ িৃযঙ্গ ভেোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বোচসযে ভমঘধুম্রসূ্তযপ। 
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২৮ 
ভহ চহমোচদ্র, ভিবেোত্মো, শিযল শিযল আচজও ভেোমোে 

অয িোঙ্গ হেয ৌেী আপনোযে ভ ন বোেম্বোে 

িৃযঙ্গ িৃযঙ্গ চবস্তোচেয়ো ধচেযেন চবচিত্র মুেচে। 

ওই ভহচে ধেোনোসযন চনেেেোল স্তব্ধ পশুপচে, 

দু তম দুিঃসহ ভমৌন — জ োপুেেুষোেসংঘোে 

চনিঃিযব্দ গ্রহে েযে উিয়োস্তেচবেচিপোে 

পূজোস্বেতপদ্মিল। েচঠনপ্রস্তেেযলবে 

মহোন্ - িচেদ্র, চেক্ত, আ েেহীন চি ম্বে, 

ভহযেো েোঁযে অযঙ্গ অযঙ্গ এ েী লীলো েযেযে ভবষ্টন — 

ভমৌযনযে চঘযেযে  োন, স্তযব্ধযে েযেযে আচলঙ্গন 

সযফন িঞ্চল নৃেে, চেক্ত েচঠযনযে ওই িুযম 

ভেোমল িেোমলযিো ো চনেেনব পল্লযব েুসুযম 

েোয়োযেৌযদ্র ভমযঘে ভিলোয়। চ চেযিযে েযয়যেন চঘচে 

পোবতেী মোধুেীচ্ছচব েব শিল ৃযহ চহমচ চে। 
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২৯ 
 োেেসমুদ্র েোে বোযেোচ্ছ্বোস চনশ্বযস   যন 

আযলোে েচেয়ো পোন, উিোস িচক্ষেসমীেযে 

অচনবতিনীয় ভ ন আনযেে অবেক্ত আযব । 

উধ্বতবোহু চহমোিল, েুচম ভসই উদ্ বোচহে ভমঘ 

চিিযে চিিযে েব েোয়োচ্ছন্ন গুহোয় গুহোয় 

েোচিে চনরুদ্ধ েচে — পুনবতোে উন্মুক্ত ধোেোয় 

নূেন আনেযরোযে নব প্রোযে চফেোইয়ো চিযে 

অসীমচজজ্ঞোসোেে ভসই মহোসমুযদ্রে চিযে। 

ভসইমযেো  োেযেে হৃিয়সমুদ্র এেেোল 

েচেয়োযে উচ্চোেে ঊধ্বত - পোযন ভ  বোেী চবিোল, 

অনযেে ভজেোচেস্পযিত অনযেযে  ো চিযয়যে চফযে, 

ভেযিে সঞ্চয় েচে ভহ চহমোচদ্র, েুচম স্তব্ধচিযে। 

েব ভমৌন িঙৃ্গ - মোযঝ েোই আচম চফচে অযেষযে 

 োেযেে পচেিয় িোে - চিব - অদ্বিযেে সযন। 
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৩০ 
 োেযেে ভেোন্ বৃদ্ধ ঋচষে েরুে মূচেত েুচম 

ভহ আ ত আিো ত জ িীি। েী অিৃিে েযপো ূচম 

চবেচিযল এ পোষোেন েীে শুষ্ক ধূচলেযল। 

ভেোথো ভপযল ভসই িোচে এ উন্মে জনযেোলোহযল 

 োে েযল মি হযয় মুহূযেত চবযশ্বে ভেন্দ্র - মোযঝ 

িোঁিোইযল এেো েুচম — এে ভ থো এেোেী চবেোযজ 

সূ তিন্দ্র পুেপত্র - পশুপক্ষী - ধুলোয় - প্রস্তযে — 

এে েন্দ্রোহীন প্রোে চনেে ভ থো চনজ অঙ্ক - ' পযে 

দুলোইযে িেোিে চনিঃিব্দ সং ীযে। ভমোেো  যব 

মে চেনু অেীযেে অচেিূে চনষ্ফল ভ ৌেযব — 

পেবযে, পেবোযেে, পে চঙ্গমোে বেঙ্গরূযপ 

েযল্লোল েচেযেচেনু স্ফীেেযে ক্ষুদ্র অেেূযপ — 

েুচম চেযল ভেোন্ িূযে। আপনোে স্তব্ধ ধেোনোসন 

ভেোথোয় পোচেয়োচেযল। সং ে  ম্ভীে েচে মন 

চেযল েে েপসেোয় অরূপেচিে অযেষযে 

ভলোেযলোেোযেে অেেোযল — ভ থো পূবত ঋচষ যে 

বহুযত্বে চসংহিোে উদ্ ঘোচ য়ো এযেে সোক্ষোযে 

িোঁিোযেন বোেেহীন স্তচম্ভে চবচস্মে ভজোিহোযে। 

ভহ েপস্বী, ডোযেো েুচম সোমমযন্ত্র জলি জতযন, 

‘ উচেষ্ঠে চনযবোধে! ' ডোযেো িোে - অচ মোনী জযন 

পোচিযেেে পিেেত হযে। সুবৃহৎ চবশ্বেযল 

ডোযেো মূঢ় িোচম্ভযেযে। ডোে িোও েব চিষেিযল, 

এেযত্র িোঁিোে েোেো েব ভহোমহুেোচি চঘচেয়ো। 

আেবোে এ  োেে আপনোযে আসুে চফচেয়ো 

চনষ্ঠোয়, শ্রদ্ধোয়, ধেোযন — বসুে ভস অপ্রমেচিযে 
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ভলো হীন িন্দ্বহীন শুদ্ধ িোে গুরুে ভবিীযে 
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৩১ 
আচজযে  হন েোচলমো ভলয যে   যন, ওয ো, 

              চিক্ - চি ে ঢোচে। 

আচজযে আমেো েোঁচিয়ো শুধোই সঘযন, ওয ো, 

              আমেো িোঁিোে পোচি — 

              হৃিয়বেু, শুন ভ ো বেু ভমোে, 

      আচজ চে আচসল প্রলয়েোচত্র ভঘোে। 

      চিেচিবযসে আযলোে ভ ল চে মুচেয়ো। 

      চিেচিবযসে আশ্বোস ভ ল ঘুচিয়ো? 

ভিবেোে েৃপো আেোযিে েযল ভেোথো চেেু নোচহ বোচে? — 

ভেোমোপোযন িোই, েোঁচিয়ো শুধোই আমেো িোঁিোে পোচি। 

  

ফোল্গুন এযল সহসো িচিনপবন হযে 

              মোযঝ মোযঝ েচহ েচহ 

আচসে সুবোস সুিূেেুে বন হযে 

              অপূবত আিো বচহ। 

              হৃিয়বেু, শুন ভ ো বেু ভমোে, 

      মোযঝ মোযঝ  যব েজনী হইে ভ োে, 

      েী মোয়োমযন্ত্র বেনদুি নোচিয়ো 

      িোঁিোে ভেোযেযে প্র োে পচিে হোচসয়ো 

ঘনমসী -  আঁেো ভলোহোে িলোেো ভসোনোে সুধোয় মোচি। — 

চনচিল চবশ্ব পোইেোম প্রোযে আমেো িোঁিোে পোচি। 

  

আচজ ভিযিো ওই পূবত - অিযল িোচহয়ো, ভহোথো 

              চেেুই নো  োয় ভিিো — 

আচজ ভেোযনো চিযে চেচমেপ্রোে িোচহয়ো, ভহোথো 
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           পযি চন ভসোনোে ভেিো। 

           হৃিয়বেু, শুন ভ ো বেু ভমোে, 

      আচজ িৃঙ্খল বোযজ অচে সুেযঠোে। 

      আচজ চপেে  ুলোবোযে চেেু নোচহ ভে — 

      েোে সেোন েচে অেযে বোচহযে। 

মেীচিেো লযয় জুিোব নয়ন আপনোযে চিব ফোঁচে 

ভস আযলো ুেুও হোেোযয়চে আচজ আমেো িোঁিোে পোচি। 

  

ওয ো আমোযিে এই  য়োেুে ভবিনো ভ ন 

           ভেোমোযে নো ভিয় বেথো। 

চপেেিোযে বচসয়ো েুচমও ভেঁযিো নো ভ ন 

           লযয় বৃথো আেুলেো। 

           হৃিয়বেু, শুন ভ ো বেু ভমোে, 

      ভেোমোে িেযে নোচহ ভেো ভলৌহযডোে। 

      সেল ভমযঘে ঊযধ্বত  োও ভ ো উচিয়ো, 

      ভসথো ঢোযলো েোন চবমল িূনে জুচিয়ো — 

‘ ভনযব চন, ভনযব চন প্র োযেে েচব ' েযহো আমোযিে ডোচে, 

মুচিয়ো নয়োন শুচন ভসই  োন আমেো িোঁিোে পোচি। 

  



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
2

 

সূচিপত্র  

৩২ 
 চি ইচ্ছো েে েযব ে োযক্ষ ভহ নোেী, 

েচবে চবচিত্র  োন চনযে পোে েোচি 

আপন িেেপ্রোযে ; েুচম মুগ্ধচিযে 

মি আে আপনোে  ৃযহে সং ীযে। 

স্তযব েব নোচহ েোন, েোই স্তব েচে, 

েোই আচম  ক্ত েব, অচনেেসুেেী। 

 ুবন ভেোমোযে পূযজ, ভজযনও জোন নো ; 

 ক্তিোসীসম েুচম েে আেোধনো 

িেোচেহীন চপ্রয়জযন। েোজমচহমোযে 

ভ  েেপেযি েব পোে ' েচেবোযে 

চিগুে মচহমোচেে, ভস সুেে েযে 

ধূচল ঝোঁ  িোও েুচম আপনোে ঘযে। 

ভসই ভেো মচহমো েব, ভসই ভেো  চেমো — 

সেল মোধু ত ভিযয় েোচে মধুচেমো। 
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৩৩ 
ভিযিো ভিযয় চ চেে চিযে 

ভমঘ েযেযে   ন চঘযে, 

      আে ভেোযেো নো ভিচে। 

ওয ো আমোে মযনোহেে, 

ওয ো চিগ্ধ ঘনবেন, 

      িোঁিোও, ভেোমোয় ভহচে। 

িোঁিোও ভ ো ওই আেোি - ভেোযল, 

িোঁিোও আমোে হৃিয় - ভিোযল, 

      িোঁিোও ভ ো ওই িেোমল - েৃে - ' পযে, 

আেুল ভিোযিে বোচে ভবযয় 

িোঁিোও আমোে নয়ন ভেযয়, 

      জযন্ম জযন্ম  ুয   ু োেযে। 

অমচন েযে ঘচনযয় েুচম এযসো, 

অমচন েযে েচিৎ - হোচস ভহযসো, 

      অমচন েযে উচিযয় চিযয়ো ভেি। 

অমচন েযে চনচবি ধোেো - জযল 

অমচন েযে ঘন চেচমে - েযল 

      আমোয় েুচম েযেো চনরুযেি। 

  

ওয ো ভেোমোে িেি লোচ  

ওয ো ভেোমোে পেি মোচ  

      গুমযে ভমোে চহয়ো। 

েচহ েচহ পেোন ভবেযপ 

আগুন - ভেিো ভেঁযপ ভেঁযপ 

       োয় ভ  ঝলচেয়ো। 
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আমোে চিে - আেোি জুযি 

বলোেো - িল  োযচ্ছ উযি 

      জোচন ভন ভেোন্ িূে - সমুদ্র - পোযে। 

সজল বোয়ু উিোস েুয , 

ভেোথোয় চ যয় ভেঁযি উযঠ 

      পথচবহীন  হন অেেোযে। 

ওয ো ভেোমোে আযনো ভিয়োে েেী, 

ভেোমোে সোযথ  োব অেূল - ' পচে, 

       োব সেল বোঁধন - বোধো - ভিোলো। 

ঝযিে ভবলো ভেোমোে চস্মেহোচস 

লো যব আমোে সবতযিযহ আচস, 

েেোস - সোযথ হেষ চিযব ভিোলো। 

  

ওই ভ িোযন ঈিোন ভেোযে 

েচিৎ হোযন ক্ষযে ক্ষযে 

      চবজন উপেূযল — 

েয ে পোযয় মোথো েুয  

েেঙ্গিল ভফচনযয় উযঠ 

      চ চেে পিমূযল, 

ওই ভ িোযন ভমযঘে ভবেী 

জচিযয় আযে বযনে ভশ্রেী — 

      মমতচেযে নোচেযেযলে িোিো, 

 রুিসম ওই ভ িোযন 

ঊধ্বতচিযে   ন - পোযন 

      শিলমোলো েুযলযে নীল পোিো, 

ভেন আচজ আযন আমোে মযন 

ওইিোযনযে চমযল ভেোমোে সযন 

      ভবঁযধচেযলম বহুেোযলে ঘে — 
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ভহোথোয় ঝযিে নৃেে - মোযঝ 

ভঢউযয়ে সুযে আযজো বোযজ 

       ু োেযেে চমলন ীচেস্বে। 

  

ভে ভ ো চিেজনম  যে 

চনযয়ে ভমোে হৃিয় হযে 

      উঠযে মযন ভজয । 

চনেেেোযলে ভিনোযিোনো 

েেযে আচজ আনোয োনো 

      নবীন - ঘন ভমযঘ। 

েে চপ্রয়মুযিে েোয়ো 

ভেোন্ ভিযহ আজ চনল েোয়ো, 

      েচিযয় চিল সুিদুযিে েোচি — 

আজযে ভ ন চিযি চিযি 

ঝযিে সোযথ  োযচ্ছ চমযি 

      েে জযন্মে  োযলোবোসোবোচস। 

ভেোমোয় আমোয়  ে চিযনে ভমলো 

ভলোে - ভলোেোযে  ে েোযলে ভিলো 

      এে মুহূযেত আজ েযেো সোথতে। 

এই চনযমযষ ভেবল েুচম এেো 

জ ৎ জুযি িোও আমোযে ভিিো, 

      জীবন জুযি চমলন আচজ ভহোে। 

  

পো ল হযয় বোেোস এল,  

চেন্ন ভমযঘ এযলোযমযলো 

      হযচ্ছ বচেষন , 

জোচন নো চিগ চি েযে 

আেোি ভেযয় চেযসে েযে 



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
6

 

সূচিপত্র  

      িলযে আযয়োজন । 

পচথে ভ যে ঘযে চফযে, 

পোচিেো সব ভ যে নীযি, 

      েেেী সব বোঁধো ঘোয ে ভেোযল। 

  

আচজ পযথে দুই চেনোযে 

জোচ যে গ্রোম রুদ্ধ িোযে, 

      চিবস আচজ নয়ন নোচহ ভিোযল। 

িোে হ ভে, িোে হ ভে প্রোে — 

ক্ষোে েচেস প্র ল   এই  োন, 

      ক্ষোে েচেস বুযেে ভিোলোদুচল। 

হঠোৎ  চি দুয়োে িুযল  োয়, 

হঠোৎ  চি হেষ লোয   োয়, 

      েিন ভিযয় ভিচিস আঁচি েুচল। 
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৩৪ 
আচম  োযে  োযলোবোচস ভস চেল এই  োঁযয়, 

বোঁেো পযথে ডোচহন পোযি,  োঙো ঘোয ে বোঁযয়। 

             ভে জোযন এই গ্রোম, 

             ভে জোযন এে নোম, 

ভিযেে ধোযে মোযঠে পোযে বযনে ঘন েোযয় — 

শুধু আমোে হৃিয় জোযন ভস চেল এই  োঁযয়। 

  

ভবেুিোিোে আিোল চিযয় ভিযয় আেোি - পোযন 

েে সোঁযঝে িোঁি - ওঠো ভস ভিযিযে এইিোযন। 

             েে আষোঢ় মোযস 

             চ যজ মোচ ে বোযস 

বোিলো হোওয়ো বযয় ভ যে েোযিে েোঁিো ধোযন। 

ভস - সব ঘনঘ োে চিযন ভস চেল এইিোযন। 

  

এই চিচঘ, ওই আযমে বো োন, ওই - ভ  চিবোলয়, 

এই আচঙনো ডোে - নোযম েোে জোযন পচেিয়। 

              এই পুেুযে েোচে, 

             সোঁেোে - েো ো বোচে, 

ঘোয ে পথযেিো েোচে িেে - ভলিো -  ময়।  

এই  োঁযয় ভস চেল ভে ভসই জোযন পচেিয়। 

  

এই  োহোেো েলস চনযয় িোঁিোয় ঘোয  আচস 

এেো সবোই ভিযিচেল েোচে মুযিে হোচস। 

             েুিল পুচে েোযে 

             িোঁিোে েোে িোযে 

লোঙল েোঁযধ িলযে মোযঠ ওই - ভ  প্রোিীন িোচষ। 



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e6
8

 

সূচিপত্র  

ভস চেল এই  োঁযয় আচম  োযে  োযলোবোচস। 

  

পোযলে েেী েে - ভ   োয় বচহ িচিনবোযয়, 

িূে প্রবোযসে পচথে এযস বযস বেুলেোযয়। 

             পোযেে  োচত্রিযল 

             ভিয়োে ঘোয  িযল, 

ভেউ ভ ো ভিযয় ভিযি নো ওই  োঙো ঘোয ে বোঁযয়। 

আচম  োযে  োযলোবোচস ভস চেল এই  োঁযয়। 
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৩৫ 
ওযে আমোে েমতহোেো,              ওযে আমোে সৃচষ্টেোিো, 

                ওযে আমোে মন ভে, আমোে মন। 

জোচন ভন েুই চেযসে লোচ যেোন্ জ যে আচেস জোচ  — 

                ভেোন্ ভসেোযলে চবলুি  ুবন। 

ভেোন্ পুেোযনো  ুয ে বোেী            অথত  োহোে নোচহ জোচন 

                  ভেোমোে মুযি উঠযে আচজ ফুয । 

অনে ভেোে প্রোিীন স্মচৃে     ভেোন্  োষোযে  োঁথযে  ীচে,  

                  শুযন িযক্ষ অশ্রুধোেো েুয । 

আচজ সেল আেোি জুযি           োযচ্ছ ভেোমোে পোিো উযি, 

                   ভেোমোে সোযথ িলযে আচম নোচে। 

েুচম  োযিে চিচন বযল            োনে বুযে, চনচ্ছ ভেোযল, 

                  আচম েোযিে চিনযে নোচহ পোচে। 

  

আজযে নবীন শিত্রমোযস             পুেোেযনে বোেোস আযস, 

                  িুযল ভ যে  ু োেযেে ভসেু। 

চমথেো আচজ েোযজে েথো,       আজ ভজয যে ভ  - সব বেথো 

                  এই জীবযন নোইযেো েোহোে ভহেু। 

  ীে চিযে ভ োপন িোলো          ভসথো ঘুমোয় ভ  েোজবোলো 

                  জোচন ভন ভস ভেোন্ জনযমে পোওয়ো। 

ভিযি চনযলম ক্ষযেে েোযে,       ভ মচন আচজ মযনে িোযে 

                   বচনেো উচিযয় চিল হোওয়ো। 

ফুযলে  ে িুযপ িুযপ            আচজ ভসোনোে েোচঠ - রূযপ 

                   োঙোযলো েোে চিে ুয ে ঘুম। 

ভিিযে লযয় মুেুে েযে        আঁেো েোহোে ললো  - ' পযে 

                  ভেোন্ জনযমে িেনেুঙু্কম। 
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আজযে হৃিয়  োহো েযহ             চমথেো নযহ, সেে নযহ, 

                  ভেবল েোহো অরূপ অপরূপ। 

িুযল ভ যে ভেমন েযে              আচজ অসম্ভযবে ঘযে 

                  মযিত - পিো পুেোযনো েুলুপ। 

ভসথোয় মোয়োিীযপে মোযঝ        চনমন্ত্রযেে বীেো বোযজ, 

                  ভফচনযয় ওযঠ নীল সো যেে ভঢউ, 

মমতচেে - েমোল - েোযয়           চ যজ চিেুে শুেোয় বোযয় — 

                  েোযিে ভিযন, ভিযন নো বো ভেউ। 

  

শিলেযল িেোয় ভধনু,              েোিোলচিশু বোজোয় ভবেু, 

                  িূিোয় েোেো ভসোনোে মোলো পযে। 

ভসোনোে েুচল চিযয় চলিো               শিত্রমোযসে মেীচিেো 

                  েোঁিোয় চহয়ো অপূবতধন - েযে। 

 োযেে পোেো ভ মন েোঁযপ          িচিনবোযয় মধুে েোযপ 

                  ভেমচন মম েোঁপযে সোেো প্রোে। 

েোঁপযে ভিযহ েোঁপযে মযন    হোওয়োে সোযথ আযলোে সযন, 

                  মমতচেয়ো উঠযে েলেোন। 

ভেোন্ অচেচথ এযসযে ভ ো,     েোযেও আচম চিচন ভন ভ ো 

                  ভমোে িোযে ভে েেযে আনোয োনো। 

েোয়োয় আচজ েরুে মূযল          ঘোযসে'পযে নিীে েূযল 

                  ওয ো ভেোেো ভিোনো আমোয় ভিোনো — 

িূে - আেোযিে - ঘুম - পোিোচন         ভমৌমোচেযিে - মন - হোেোচন 

                  জুঁই - ভফো োযনো ঘোস - ভিোলোযনো  োন, 

জযলে -  োযয় - পুলে - ভিওয়ো    ফুযলে -  ে - েুচিযয় - ভনওয়ো 

                  ভিোযিে পোযে - ঘুম -  ভবোলোযনো েোন। 

  

শুনোস ভন ভ ো ক্লোে বুযেে     ভবিনো  ে সুযিে দুযিে — 
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                  ভপ্রযমে েথো — আিোে চনেোিোে। 

শুনোও শুধু মৃদুমে                  অথতচবহীন েথোে েে, 

                  শুধু সুযেে আেুল ঝংেোে। 

ধোেো যন্ত্র চসনোন েচে                   যে েুচম এযসো পচে 

                  িোঁপোবেন লঘু বসনিোচন। 

 োযল আঁযেো ফুযলে ভেিো              িেযনেই পত্রযলিো, 

                  ভেোযলে'পযে ভসেোে লযহো  োচন। 

িূে চি যে মোযঠে পোযে          সুনীল - েোয়ো  োযেে সোযে 

                  নয়নদুচ  মি েচে িোও। 

চ ন্নযিিী েচবে  োঁথো           অজোনো ভেোন্  োষোে  োথো 

                  গুেচেয়ো গুেচেয়ো  োও। 

  



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
2

 

সূচিপত্র  

৩৬ 
আমোে ভিোলো জোনোলোযে 

িব্দচবহীন িেেপোযে 

      ভে এযল ভ ো, ভে ভ ো েুচম এযল। 

এেলো আচম বযস আচে 

অস্তযলোযেে েোেোেোচে 

      পচিযমযে দুচ  নয়ন ভমযল। 

অচেসুিূে িীঘত পযথ 

আেুল েব আঁিল হযে 

      আঁধোেেযল  েযেিো েোচি 

ভজোনোে - জ্বোলো বযনে ভিযষ 

েিন এযল দুয়োেযিযি 

      চিচথল ভেযি ললো িোচন ঢোচে। 

  

ভেোমোে সোযথ আমোে পোযি 

েে গ্রোযমে চনদ্রো আযস — 

      পোন্থচবহীন পযথে চবজনেো, 

ধূসে আযলো েে মোযঠে, 

বধূিূনে েে ঘোয ে 

      আঁধোে ভেোযে জযলে েলেথো। 

শিলেয ে পোযয়ে'পযে 

েেঙ্গিল ঘুচমযয় পযি, 

      স্বপ্ন েোচে আনযল বহন েচে। 

েে বযনে িোযি িোযি 

পোচিে ভ   োন সুি থোযে 

      এযনে েোই ভমৌন নূপুে  চে। 
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ভমোে  োযল ওই ভেোমল হস্ত 

এযন ভিয় ভ ো সূ ত - অস্ত, 

      এযন ভিয় ভ ো েোযজে অবসোন — 

সেেচমথেো  োযলোমে 

সেল সমোপযনে েে, 

      সেেোনিীে চনিঃযিচষে েোন। 

আঁিল েব উযি এযস 

লোয  আমোে বযক্ষ ভেযি, 

      ভিহ ভ ন চমলোয় িূনে ' পচে, 

িক্ষু েব মৃেুেসম 

স্তব্ধ আযে মুযি মম 

      েোযলো আযলোয় সবতহৃিয়  চে। 

  

ভ মচন েব িচিন - পোচে 

েুযল চনল প্রিীপিোচন, 

      ভেযি চিল আমোে  ৃহযেোযে, 

 ৃহ আমোে এে চনযমযষ 

বেোি হল েোেোে ভিযি 

      চেচমেেয  আযলোে উপবযন। 

আচজ আমোে ঘযেে পোযি 

  নপোযেে েোেো আযস 

       অঙ্গ েোযিে নীলোম্বযে ঢোচে। 

আচজ আমোে িোযেে েোযে 

অনোচি েোে স্তব্ধ আযে 

      ভেোমোে পোযন ভমচল েোহোে আঁচি। 

  

এই মুহূযেত আযধে ধেো 
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লযয় েোহোে আঁধোে -  েো 

      েে চবেোম, েে   ীে প্রীচে, 

আমোে বোেোয়যন এযস 

িোঁিোযলো আজ চিযনে ভিযষ — 

      ভিোনোয় ভেোমোয় গুেচেে  ীচে। 

িযক্ষ েব পলে নোচহ, 

ধ্রুবেোেোে চিযে িোচহ 

      েোচেযয় আে চনরুযেযিে পোযন। 

নীেব দুচ  িেে ভফযল 

আঁধোে হযে ভে ভ ো এযল 

      আমোে ঘযে আমোে  ীযে  োযন। — 

  

েে মোযঠে িূনেপযথ, 

েে পুেীে প্রোে হযে, 

      েে চসেুবোলুে েীযে েীযে, 

েে িোে নিীে পোযে, 

েে স্তব্ধ গ্রোযমে ধোযে, 

      েে সুি  ৃহদুয়োে চফযে, 

েে বযনে বোয়েু'পযে 

এযলো িুযলে আঘোে েযে 

      আচসযল আজ হঠোৎ অেোেযে। 

বহু ভিযিে বহু িূযেে 

বহু চিযনে বহু সুযেে 

      আচনযল  োন আমোে বোেোয়যন। 
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৩৭ 
আযলোযে আচসয়ো এেো লীলো েযে  োয়, 

      আঁধোযেযে িযল  োয় বোচহযে। 

 োযব মযন, বৃথো এই আসো আে  োওয়ো, 

      অথত চেেুই এে নোচহ ভে। 

      ভেন আচস, ভেন হোচস, 

      ভেন আঁচিজযল  োচস, 

েোে েথো বযল  োই, েোে  োন  োচহ ভে — 

      অথত চেেুই েোে নোচহ ভে। 

  

ওযে মন, আয় েুই সোজ ভফযল আয়, 

      চমযে েী েচেস নো  - ভবিীযে। 

বুচঝযে িোচহস  চি বোচহযেযে আয়, 

      ভিলো ভেযি আয় ভিলো ভিচিযে। 

             ওই ভিখ্ নো িোলো 

             পচেয়োযে িীপমোলো, 

সেল েহসে েুই িোস  চি ভ চিযে 

      চনযজ নো চফচেযল নো  -  ভবিীযে। 

  

ভনযম এযস িূযে এযস িোঁিোচব  িন — 

      ভিচিচব ভেবল , নোচহ িুঁচজচব, 

এই হোচস - ভেোিযনে মহোনো যেে 

             অথত েিন চেেু বুচঝচব। 

                   এযেে সচহে এযে 

                   চমলোইয়ো চনচব ভিযি, 

বুযঝ চনচব, চবধোেোে সোযথ নোচহ    ুচঝচব — 
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      ভিচিচব ভেবল , নোচহ িুঁচজচব। 
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৩৮ 
চিেেোল এচে লীলো ভ ো — 

     অনে েলযেোল। 

অশ্রুে ভেোন্  োযনে েযে 

     অদ্ভুে এই ভিোল। 

     দুচলে ভ ো, ভিোলো চিযেে । 

পলযে আযলোযে েুচলে, পলযে 

     আঁধোযে  োচনয়ো চনযেে। 

     সমুযি  িন আচস 

     েিন পুলযে হোচস, 

পিোযে  যব চফযে  োয় ভিোলো 

       যয় আঁচিজযল  োচস। 

সমুযি ভ মন চপযেও ভেমন, 

      চমযে েচে ভমোেো ভ োল। 

চিেেোল এেই লীলো ভ ো — 

      অনে েলযেোল । 

  

ডোন হোে হযে বোম হোযে লও, 

      বোম হোে হযে ডোযন। 

চনজধন েুচম চনযজই হচেয়ো 

      েী ভ  েে ভে বো জোযন। 

      ভেোথো বযস আে এযেলো — 

সব েচবিিী েুিোযয় লইয়ো 

      েোযল েোযল েে এ ভিলো। 

      িুযল িোও ক্ষেেযে, 

      ঢোেো িোও ক্ষেপযে — 
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ভমোেো ভেঁযি  োচব, আমোচে েী ধন 

      ভে লইল বুচঝ হযে! 

ভিওয়ো - ভনওয়ো েব সেচল সমোন 

      ভস েথোচ  ভে বো জোযন। 

ডোন হোে হযে বোম হোযে লও, 

      বোম হোে হযে ডোযন। 

  

এইমযেো িযল চিে েোল ভ ো 

      শুধু  োওয়ো , শুধু আসো। 

চিে চিনেোে আপনোে সোথ 

      আপচন ভিচলে পোিো। 

       আযে ভেো ভ মন  ো চেল — 

হোেোয় চন চেেু, ফুেোয় চন চেেু 

      ভ  মচেল ভ  বো বোঁচিল। 

      বচহ সব সুিদুি 

      এ  ুবন হোচসমুি, 

ভেোমোচে ভিলোে আনযে েোে 

       চেয়ো উযঠযে বুে।  

আযে ভসই আযলো, আযে ভসই  োন, 

      আযে ভসই  োযলোবোসো। 

এইমযেো িযল চিে েোল ভ ো 

      শুধু  োওয়ো , শুধু আসো। 
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৩৯ 
ভসচিন চে েুচম এযসচেযল ওয ো, 

      ভস চে েুচম , ভমোে স োযে। 

      হোযে চেল েব বোঁচি, 

      অধযে অবোে হোচস, 

ভসচিন ফোগুন ভমযে উযঠচেল 

      মিচবহ্বল ভিো োযে। 

ভস চে েুচম ওয ো, েুচম এযসচেযল 

      ভসচিন নবীন প্র োযে — 

      নবয ৌবনস োযে । 

  

ভসচিন আমোে  ে েোজ চেল 

       সব েোজ েুচম  ুলোযল। 

      ভিচলযল ভস ভেোন্ ভিলো, 

      ভেোথো ভেয  ভ ল ভবলো — 

ভঢউ চিযয় চিযয় হৃিযয় আমোে 

      েক্তেমল দুলোযল। 

পুলচেে ভমোে পেোযন ভেোমোে 

      চবযলোল নয়ন বুলোযল, 

      সব েোজ ভমোে  ুলোযল। 

  

েোে পযে হোয় জোচন ভন েিন 

      ঘুম এল ভমোে নয়যন। 

      উচঠনু  িন ভজয  

      ভঢযেযে   ন ভমযঘ 

েরুেযল আচে এযেলো পচিয়ো 
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      িচলে পত্রিয়যন। 

ভেোমোযে আমোযে েে চেনু  যব 

      েোনযন েুসুমিয়যন 

      ঘুম এল ভমোে নয়যন। 

  

ভসচিযনে স ো ভ যঙ ভ যে সব 

      আচজ ঝেঝে বোিযে। 

      পযথ ভলোে নোচহ আে, 

      রুদ্ধ েযেচে িোে, 

এেো আযে প্রোে  ূেলিয়োন 

      আচজেোে  েো  োিযে। 

েুচম চে দুয়োযে আঘোে েচেযল — 

      ভেোমোযে লব চে আিযে 

      আচজ ঝেঝে বোিযে। 

  

েুচম ভ  এযসে  স্মমচলন 

      েোপসমুেচে ধচেয়ো। 

      চস্তচমে নয়নেোেো 

      ঝচলযে অনলপোেো, 

চসক্ত ভেোমোে জ োজু  হযে 

      সচলল পচিযে ঝচেয়ো। 

বোচহে হইযে ঝযিে আঁধোে 

      আচনয়োে সোযথ েচেয়ো 

      েোপসমুেচে ধচেয়ো। 

  

নচম ভহ  ীষে, ভমৌন, চেক্ত, 

      এযসো ভমোে  োঙো আলযয়। 

      ললোয  চেলেযেিো 
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      ভ ন ভস বচহ্নযলিো, 

হযস্ত ভেোমোে ভলৌহিি 

      বোচজযে ভলৌহবলযয়। 

িূনে চফচেয়ো ভ যয়ো নো অচেচথ, 

      সব ধন ভমোে নো লযয়। 

      এযসো এযসো  োঙো আলযয়। 
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৪০ 
             মযন্ত্র      ভস ভ  পূে 

              েোিীে     েোঙো সুযেো 

         বোঁধন   চিযয়চেনু হোযে, 

         আজ চে      আযে ভসচ  সোযথ। 

   চবিোয়যবলো এল     ভমযঘে মযেো ভবেযপ, 

   গ্রচন্থ ভবঁযধ চিযে   দু হোে ভ ল ভেঁযপ, 

   ভসচিন ভথযে ভথযে         িক্ষুদুচ  ভেযপ 

           যে ভ  এল   জলধোেো। 

    আজযে বযস আচে           পযথে এে পোযি, 

    আযমে ঘন ভবোযল            চবয োল মধুমোযস 

     েুচ্ছ েথো েুু        ভেবল মযন আযস 

          ভ্রমে ভ ন পথহোেো — 

    ভসই - ভ  বোম হোযে          এেচ  সরু েোিী — 

           আযধে েোঙো, ভসোনো আধো, 

           আযজো চে আযে ভসচ  বোঁধো। 

  

                  পথ ভ  েেিোচন 

                 চেেুই নোচহ জোচন, 

            মোযঠে ভ যে ভেোন্ ভিযষ 

            শিত্র - ফসযলে ভিযি। 

      িন ভ যল িযল    ভেোমোে গ্রীবোমূযল 

     িীঘত ভবেী েব       এচলযয় চেল িুযল, 

     মোলেিোচন  োঁথো     সোঁযজে ভেোন্ ফুযল 

            লুচ যয় পযিচেল পোযয়। 

     এে িুোচন েুচম     িোঁচিযয়  চি ভ যে! 
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     নেুন ফুযল ভিযিো   েোনন ওযঠ ভমযে, 

     চিযেম ত্বেো েযে    নবীন মোলো ভ ঁযথ 

             েনেিোঁপো - বনেোযয়। 

     মোযঠে পযথ ভ যে   ভেোমোে মোলোিোচন 

              প'ল চে ভবেী হযে িযস 

             আজযে  োচব েোই বযস। 

                     নূপুে চেল ঘযে 

                     চ যয়ে পোযয় পযে — 

              চনযয়ে ভহথো হযে েোই, 

               অযঙ্গ আে চেেু নোই। 

       আেুল েলেোযন    িযেে েসনোয় 

       িেে ভঘচে েব     েোঁচিযে েরুেোয়, 

       েোহোেো ভহথোেোে      চবেহযবিনোয় 

              মুিে েযে েব পথ। 

        জোচন নো েী এে ভ           ভেোমোে চেল ত্বেো, 

       চেেুযে হল নো ভ             মোথোে  ূষো পেো, 

       চিযেম িুঁযজ এযন             চসঁচথচ  মযনোহেো — 

              েচহল মযন মযনোেথ। 

       ভহলোয় - বোঁধো ভসই   নূপুে - দুচ  পোযয় 

              আযে চে পযথ ভ যে িুযল 

              ভস েথো  োচব েরুমূযল। 

  

                     অযনে  ীে োন 

                     েযেচে অবসোন 

               অযনে সেোযল ও সোঁযজ 

               অযনে অবসযে েোযজ। 

       েোহোচে ভিষ  োন            আযধে লযয় েোযন 

       িীঘত পথ চিযয়       ভ ে সুিূে -  পোযন, 
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       আযধে - জোনো সুযে        আযধে - ভ োলো েোযন 

               ভ যয়ে গুন্ গুন্ স্বযে। 

       ভেন নো ভ যল শুচন           এেচ   োন আযেো — 

       ভস  োন শুধু েব,          ভস নযহ আে েোযেো — 

        েুচমও ভ যল িযল             সময় হল েোযেো, 

               ফু ল েব পূজোেযে। 

       মোযঠে ভেোন্ িোযন   হোেোযলো ভিষ সুে 

               ভ   োন চনযয় ভ ল ভিযষ, 

                োচব ভ  েোই অচনযমযষ। 
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৪১ 
পযথে পচথে েযেে আমোয় 

      ভসই  োযলো ওয ো, ভসই  োযলো। 

আযলয়ো জ্বোলোযল প্রোেে োযল 

      ভসই আযলো ভমোে ভসই আযলো। 

      ঘোয  বোঁধো চেল ভিয়োেেী, 

      েোও চে ডুবোযল েল েচে। 

সোঁেোচেয়ো পোে হব বচহ  োে 

      ভসই  োযলো ভমোে ভসই  োযলো। 

  

ঝযিে মুযি ভ  ভফযলে আমোয় 

      ভসই  োযলো ওয ো, ভসই  োযলো। 

সব সুিজোযল বজ্র জ্বোলোযল 

      ভসই আযলো ভমোে ভসই আযলো। 

      সোচথ ভ  আচেল চনযল েোচি — 

      েী  য় লো োযল, ভ ল েোচি — 

এেোেীে পযথ িচলব জ যে 

      ভসই  োযলো ভমোে ভসই  োযলো। 

  

ভেোযনো মোন েুচম েোি চন আমোে 

      ভসই  োযলো ওয ো, ভসই  োযলো। 

হৃিযয়ে েযল ভ  আগুন জ্বযল 

      ভসই আযলো ভমোে ভসই আযলো। 

      পোযথয় ভ  েচ  চেল েচি 

      পযথ িচস েযব ভ যে পচি, 

শুধু চনজবল আযে সম্বল 
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      ভসই  োযলো ভমোে ভসই  োযলো। 
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৪২ 
আযলো নোই, চিন ভিষ হল, ওযে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

      ঘন্টো বোচজল িূযে 

       ও পোযেে েোজপুযে, 

এিযনো ভ  পযথ িযলচেস েুই 

      হোয় ভে পথশ্রোে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

  

ভিখ্ সযব ঘযে চফযে এল, ওযে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

      পূজো সোচে ভিবোলযয় 

      প্রসোিী েুসুম লযয়, 

এিন ঘুযমে ের্ আযয়োজন 

      হোয় ভে পথশ্রোে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

  

েজনী আঁধোে হযয় আযস, ওযে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

      ওই - ভ  গ্রোযমে'পযে 

      িীপ জ্বযল ঘযে ঘযে — 

িীপহীন পযথ েী েচেচব এেো 

      হোয় ভে পথশ্রোে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

  

এে ভবোঝো লযয় ভেোথো  োস, ওযে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 
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      নোমোচব এমন ঠোঁই 

      পোিোয় ভেোথো চে নোই। 

ভেহ চে িয়ন েোযি নোই পোচে 

      হোয় ভে পথশ্রোে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

  

পযথে চিহ্ন ভিিো নোচহ  োয় 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 

      ভেোন্ প্রোেেযিযষ 

      ভেোন্ বহুিূে ভিযি 

ভেোথো ভেোে েোে হযব ভ  প্র োে 

      হোয় ভে পথশ্রোে 

      পোন্থ, চবযিিী পোন্থ। 
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৪৩ 
        সোঙ্গ হযয়যে েে। 

অযনে  ুচঝয়ো       অযনে িুঁচজয়ো 

        ভিষ হল আযয়োজন। 

        েুচম এযসো এযসো নোেী, 

        আযনো েব ভহমঝোচে। 

ধুযয় - মুযে িোও ধূচলে চিহ্ন, 

ভজোিো চিযয় িোও  ি - চেন্ন, 

সুেে েযেো সোথতে েযেো 

        পুচেে আযয়োজন। 

        এযসো সুেেী নোেী, 

        চিযে লযয় ভহমঝোচে। 

        হোয  আে নোই ভেহ। 

  

ভিষ েযে ভিলো      ভেযি এনু ভমলো, 

        গ্রোযম  চিলোম ভ হ। 

        েুচম এযসো এযসো নোেী, 

        আযনো ভ ো েীথতবোচে। 

চিগ্ধহচসে বিন - ইেু, 

চসঁথোয় আঁচেয়ো চসঁদুে - চবে ু

মঙ্গল েযেো সোথতে েযেো 

        িূনে এ ভমোে ভ হ। 

        এযসো েলেোেী নোেী, 

        বচহয়ো েীথতবোচে। 

  

        ভবলো েে  োয় ভবযি। 
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ভেহ নোচহ িোযহ       িেেচবিোযহ 

        পেবোসী পচথযেযে। 

        েুচম এযসো এযসো নোেী, 

        আযনো েব সুধোবোচে। 

বোজোও ভেোমোে চনষ্কলঙ্ক 

িে - িোঁযি -  িো ভিো ন িঙ্খ, 

বেে েচেয়ো সোথতে েযেো 

     পেবোসী পচথযেযে। 

     আনেময়ী নোেী, 

     আযনো েব সুধোবোচে। 

  

     ভরোযে ভ   োচসল ভ লো ।  

এবোযেে মযেো     চিন হল  ে 

     এল চবিোযয়ে ভবলো। 

     েুচম এযসো এযসো নোেী, 

     আযনো ভ ো অশ্রুবোচে। 

ভেোমোে সজল েোেে িৃচষ্ট 

পযথ েযে চিে েরুেোবৃচষ্ট, 

বেোেুল বোহুে পেযি ধনে 

      ভহোে চবিোযয়ে ভবলো। 

      অচয় চবষোচিনী নোেী, 

      আযনো ভ ো অশ্রুবোচে। 

  

      আঁধোে চনিীথেোচে। 

 ৃহ চনজতন,        িূনে িয়ন , 

     জ্বচলযে পূজোে বোচে। 

     েুচম এযসো এযসো নোেী, 

     আযনো েপতেবোচে। 
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অবোচেে েচে বেচথে বক্ষ 

ভিোযলো হৃিযয়ে ভ োপন েক্ষ, 

এযলো - ভেিপোযি শুভ্র - বসযন 

     জ্বোলোও পূজোে বোচে। 

     এযসো েোপচসনী নোেী, 

     আযনো েপতেবোচে। 
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৪৪ 
            আমোযিে এই পচল্লিোচন পোহোি চিযয় ভঘেো, 

            ভিবিোরুে েুযে ভধনু িেোয় েোিোযলেো। 

ভেোথো হযে শিত্রমোযস               হোঁযসে ভশ্রেী উযি আযস, 

            অঘ্রোযনযে আেোিপযথ  োয় ভ  েোেো ভেোথো 

            আমেো চেেুই জোচন ভনযেো ভসই সুিূযেে েথো। 

            আমেো জোচন গ্রোম ে ' িোচন, চিচন িিচ  চ চে — 

            মো ধেেী েোযিন ভমোযিে ভেোযলে মযধে চঘচে। 

  

            ভস চেল ওই বযনে ধোযে  ুট্টোযিযেে পোযি 

            ভ িোযন ওই েোয়োে েযল জলচ  ঝযে আযস। 

ঝনতো হযে আনযে বোচে                জু ে ভহোথো অযনে নোেী, 

            উঠে েে হোচসে ধ্বচন েোচে ঘযেে িোযে — 

            সেোল - সোঁযঝ আনোয োনো েোচে পযথে ধোযে। 

            চমিে েুলুেুলুধ্বচন েোচে চিযনে েোযজ, 

            ওই েোচ নী পথ হোেোে েোচে ঘুযমে মোযঝ। 

  

            সেেোযবলোয় সন্নেোসী এে, চবপুল জ ো চিযে, 

            ভমযঘ - ঢোেো চিিে হযে ভনযম এযলন ধীযে। 

চবস্মযয়যে আমেো সযব                 শুধোই, ‘ েুচম ভে ভ ো হযব। ' 

            বসল ভ ো ী চনরুেযে চনঝতচেেীে েূযল 

            নীেযব ভসই ঘযেে পোযন চস্থে নয়ন েুযল। 

            অজোনো ভেোন্ অমঙ্গযল বক্ষ েোঁযপ ডযে — 

            েোচত্র হল, চফযে এযলম ভ   োে আপন ঘযে। 

  

            পেচিযন প্র োে হল ভিবিোরুে বযন, 

            ঝনতোেলোয় আনযে বোচে জু ল নোেী যে। 
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দুয়োে ভিোলো ভিযি আচস —              নোই ভস িুচি, নোই ভস হোচস,  

            জলিূনে েলসিোচন  িোয়  ৃহেযল, 

            চনব - চনব প্রিীপচ  ভসই ঘযেে ভেোযে জ্বযল।       

            ভেোথোয় ভস ভ  িযল ভ ল েোে নো ভপোহোযেই, 

            িূনে ঘযেে িোযেে েোযে সন্নেোসীও ভনই। 

  

            শিত্রমোযস ভেৌদ্র বোযি, বেফ  যল পযি — 

            ঝনতোেলোয় বযস ভমোেো েোঁচি েোহোে েযে। 

 আচজযে এই েৃষোে চিযন                 ভেোথোয় চফযে চনঝে চবযন, 

            শুষ্ক েলস  যে চনযে ভেোথোয় পোযব ধোেো। 

           ভে জোযন ভস চনরুযেযি ভেোথোয় হল হোেো। 

            ভেোথোও চেেু আযে চে ভ ো, শুধোই  োযে েোযে — 

            আমোযিে এই আেোি - ঢোেো িি পোহোযিে পোযে। 

   

            গ্রীষ্মেোযে বোেোয়যন বোেোস হু হু েযে, 

            বযস আচে প্রিীপ - ভনবো েোহোে িূনে ঘযে। 

শুচন বযস িোযেে েোযে                 ঝনতো ভ ন েোযেই  োযি — 

            বযল, ‘ ওয ো, আজযে ভেোমোে নোই চে ভেোযনো েৃষো। 

            জযল ভেোমোে নোই প্রযয়োজন, এমন গ্রীষ্মচনিো ?  '  

            আচমও ভেঁযি ভেঁযি বচল, ‘ ভহ অজ্ঞোেিোেী , 

           েৃষ্ণো  চি হোেোও েবু  ুযলো নো এই বোচে। ' 

  

           ভহনেোযল হঠোৎ ভ ন লো ল ভিোযি ধোঁধো, 

           িোচে চিযে ভিযয়   ভিচি নোই পোহোযিে বোধো। 

ওই - ভ  আযস, েোযে ভিচি —            আমোযিে ভ  চেল ভস চে। 

            ওয ো, েুচম ভেমন আে, আে মযনে সুযি? 

            ভিোলো আেোিেযল ভহথো ঘে ভেোথো ভেোন্ মুযি? 

            নোইযেো পোহোি, ভেোযনোিোযন ঝনতো নোচহ ঝযে, 
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            েৃষ্ণো ভপযল ভেোথোয়  োযব বোচেপোযনে েযে? 

  

            ভস েচহল, ‘ ভ  ঝনতো বয় ভসথো ভমোযিে িোযে, 

            নিী হযয় ভসই িযলযে ভহথো উিোে ধোযে। 

 ভস আেোি ভসই পোহোি ভেযি              অসীম - পোযন ভ যে ভবযি 

          ভসই ধেোযেই নোইযেো ভহথো পোষোে - বোঁধো ভবঁযধ। ' 

        ‘ সবই আযে, আমেো ভেো ভনই ' েইনু েোযে ভেঁযি । 

           ভস েচহল েরুে ভহযস, ‘ আে হৃিয়মূযল। ' 

            স্বপন ভ যঙ ভিযয় ভিচি আচে ঝনতোেূযল। 
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৪৫ 
অে           িুচপ িুচপ ভেন েথো েও 

        ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে। 

অচে         ধীযে এযস ভেন ভিযয় েও, 

     ওয ো    এচে প্রেযয়চে ধেন। 

 যব           সেেোযবলোয় ফুলিল 

     পযি     ক্লোে বৃযে নচময়ো, 

 যব           চফযে আযস ভ োযঠ  ো ীিল 

     সোেো     চিনমোন মোযঠ ভ্রচময়ো, 

েুচম          পোযি আচস বস অিপল 

     ওয ো    অচে মৃদু চে -  িেে।  

আচম         বুচঝ নো ভ  েী ভ  েথো েও 

     ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে। 

  

হোয়            এমচন েযে চে, ওয ো ভিোে, 

     ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে, 

ভিোযি         চবেোইয়ো চিযব ঘুমযঘোে 

     েচে      হৃচিেযল অবেেে। 

েুচম           এমচন চে ধীযে চিযব ভিোল 

     ভমোে     অবি বক্ষযিোচেযে। 

েোযন         বোজোযব ঘুযমে েলযেোল 

     েব          চেচঙ্কচে - েেেচেযে? 

ভিযষ         পসোচেয়ো েব চহম - ভেোল 

     ভমোযে    স্বপযন েচেযব হেে? 

আচম         বুচঝ নো ভ  ভেন আস -  োও 

     ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে। 



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
6

 

সূচিপত্র  

  

েহ            চমলযনে এ চে েীচে এই 

     ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে। 

েোে          সমোযেোহ োে চেেু ভনই — 

     ভনই      ভেোযনো মঙ্গলোিেে? 

েব           চপঙ্গলেচব মহোজ  

     ভস চে   িূিো েচে বোঁধো হযব নো। 

েব     চবজযয়োদ্ধে ধ্বজপ  

     ভস চে      আয  - চপযে ভেহ বযব নো। 

েব     মিোল - আযলোযে নিীে  

     আঁচি     ভমচলযব নো েোঙোবেন? 

ত্রোযস         ভেঁযপ উচঠযব নো ধেোেল 

     ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে? 

  

 যব           চববোযহ িচললো চবযলোিন 

     ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে, 

েোঁে          েেমযেো চেল আযয়োজন, 

     চেল      েেিে উপেেে।  

েোঁে          ল প  েযে বোঘেোল 

     েোঁে      বৃষ েচহ েচহ  েযজ, 

েোঁে          ভবষ্টন েচে জ োজোল 

      ে       ুজঙ্গিল েেযজ। 

েোঁে          ববম ববম বোযজ  োল, 

     ভিোযল    লোয় েপোলো েে, 

েোঁে          চবষোযে ফুেোচে উযঠ েোন 

     ওয ো    মেে, ভহ ভমোে মেে। 

  

শুচন         িিোনবোসীে েলেল 
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     ওয ো   মেে, ভহ ভমোে মেে, 

সুযি         ভ ৌেীে আঁচি েলেল, 

     েোঁে    েোঁচপযে চনযিোলোবেে। 

েোঁে         বোম আঁচি ফুযে থেথে, 

     েোঁে    চহয়ো দুরুদুরু দুচলযে, 

েোঁে         পুলচেে েনু জেজে, 

     েোঁে    মন আপনোযে  ুচলযে। 

েোঁে         মোেো েোঁযি চিযে হোচন েে 

     ভিপো   বযেযে েচেযে বেে, 

েোঁে         চপেো মযন মোযন পেমোি 

     ওয ো   মেে, ভহ ভমোে মেে। 

  

েুচম         িুচে েচে ভেন এস ভিোে 

     ওয ো       মেে, ভহ ভমোে মেে। 

শুধু            নীেযব েিন চনচি - ভ োে, 

     শুধু         অশ্রু - চনঝে -  ঝেন।  

েুচম         উৎসব েযেো সোেোেোে 

     েব          চবজয়িঙ্খ বোজোযয়। 

ভমোযে      ভেযি লও েুচম ধচে হোে 

     নব           েক্তবসযন সোজোযয়। 

েুচম         েোযে েচেযয়ো নো িৃক্ পোে, 

     আচম      চনযজ লব েব িেে 

  

 চি         ভ ৌেযব ভমোযে লযয়  োও 

     ওয ো       মেে, ভহ ভমোে মেে। 

 চি         েোযজ থোচে আচম  ৃহমোঝ 

     ওয ো       মেে, ভহ ভমোে মেে, 

েুচম         ভ যঙ চিযয়ো ভমোে সব েোজ, 



উৎসর্ গ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e9
8

 

সূচিপত্র  

     ভেোযেো     সব লোজ অপহেে। 

 চি          স্বপযন চম োযয় সব সোধ 

     আচম        শুযয় থোচে সুিিয়যন, 

 চি           হৃিযয় জিোযয় অবসোি 

     থোচে        আধজো রূে নয়যন, 

েযব          িযঙ্খ ভেোমোে েুযলো নোি 

     েচে         প্রলয়শ্বোস  েে — 

আচম          েুচ য়ো আচসব ওয ো নোথ, 

     ওয ো         মেে, ভহ ভমোে মেে। 

  

আচম          োব ভ থো েব েেী েয় 

     ওয ো        মেে, ভহ ভমোে মেে, 

ভ থো          অেূল হইযে বোয়ু বয় 

     েচে         আঁধোযেে অনুসেে। 

 চি           ভিচি ঘনযঘোে ভমযঘোিয় 

     িূে      িূে ঈিোযনে ভেোযে আেোযি, 

 চি            চবদুেৎফেী জ্বোলোময় 

     েোে         উিেে ফেো চবেোযি, 

আচম         চফচেব নো েচে চমেো  য় — 

     আচম        েচেব নীেযব েেে 

ভসই          মহোবেষোে েোঙো জল 

     ওয ো        মেে, ভহ ভমোে মেে। 
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৪৬ 
ভস ভেো ভস চিযনে েথো, বোেেহীন  যব 

এযসচেনু প্রবোসীে মযেো এই  যব 

চবনো ভেোযনো পচেিয়, চেক্ত িূনে হোযে, 

এেমোত্র ক্রেন সম্বল লযয় সোযথ। 

আজ ভসথো েী েচেয়ো মোনুযষে প্রীচে 

েি হযে  োচন লয়  ে ভমোে  ীচে। 

এ  ুবযন ভমোে চিযে অচে অল্প স্থোন 

চনযয়ে,  ুবননোথ। সমস্ত এ প্রোে 

সংসোযে েযেে পূেত। পোিপ্রোযে েব 

প্রেেহ ভ  েযে - বোঁধো  ীে নব নব 

চিযেচে অেচল, েোও েব পূজোযিযষ 

লযব সযব ভেোমো সোযথ ভমোযে  োযলোযবযস 

এই আিোিোচন মযন আযে অচবযচ্ছযি। 

ভ  প্রবোযস েোি ভসথো ভপ্রযম েোযিো ভবঁযধ। 

নব নব প্রবোযসযে নব নব ভলোযে 

বোঁচধযব এমচন ভপ্রযম। ভপ্রযমে আযলোযে 

চবেচিে হব আচম  ুবযন  ুবযন 

নব নব পুেিযল ; ভপ্রম - আেষতযে 

 ে  ঢ়ূ মধু ভমোে অেযে চবলযস 

উচঠযব অক্ষয় হযয় নব নব েযস, 

বোচহযে আচসযব েুচ  — অেহীন প্রোযে 

চনচিল জ যে েব ভপ্রযমে আহ্বোযন 

নব নব জীবযনে  ে  োব ভেযি, 

নব নব চবেোযিে বেত  োব এঁযে। 

ভে িোযহ সংেীেত অে অমেেোেূযপ 
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এে ধেোেলমোযঝ শুধু এেরূযপ 

বোঁচিয়ো থোচেযে। নব নব মৃেুেপযথ 

ভেোমোযে পূচজযে  োব জ যে জ যে। 
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সংয োজন 
১ 

        ‘ ভহ পচথে, ভেোন্ িোযন 

        িযলে েোহোে পোযন। ' 

চ যয়যে েজনী,       উযঠ চিনমচে, 

        িযলচে সো েিোযন। 

উষোে আ োযস        েুষোেবোেোযস 

        পোচিে উিোে  োযন 

িয়ন ভেয়োচ          উচঠয়োচে জোচ , 

        িযলচে সো েিোযন। 

  

         ‘ শুধোই ভেোমোে েোযে 

        ভস সো ে ভেোথো আযে। ' 

ভ থো এই নিী        বচহ চনেবচধ 

        নীল জযল চমচিয়োযে। 

ভসথো হযে েচব       উযঠ নবেচব, 

        লুেোয় েোহোচে পোযে — 

েি প্রোযেে            েীথতিোযনে 

        সো ে ভসথোয় আযে। 

  

        ‘ পচথে ভেোমোে িযল 

         োত্রী ে ' জন িযল। ' 

 চে েোহো  োই      ভিষ নোচহ পোই, 

        িযলযে জযল স্থযল। 

েোহোযিে বোচে       জ্বযল সোেোেোচে 

        চেচমে - আেোি - েযল। 
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েোহোযিে  োন         সোেো চিনমোন 

        ধ্বচনযে জযল স্থযল। 

  

        ‘ ভস সো ে, েযহো, েযব 

        আে েে িূযে হযব। ' 

‘ আে েে িূযে '      ‘আে েে িূযে ' 

        ভসই ভেো শুধোই সযব। 

ধ্বচন েোে আযস       িচিন বোেোযস 

        ঘনদ্ব েবেযব। 

ে ু  োচব ‘েোযে ',    ে ু ‘িূযে আযে ' — 

        আে েে িূযে হযব। 

  

        ‘ পচথে,   যন িোযহো, 

        বোচিযে চিযনে িোহ। ' 

বোযি  চি দুি        হব নো চবমুি, 

        চনবোব নো উৎসোহ। 

ওযে ওযে  ীে       েৃচষে েোচপে 

        জয়সং ীে  োযহো। 

মোথোে উপযে         িেেচবেযে 

        বোিুে চিযনে িোহ। 

  

        ‘ েী েচেযব িযল িযল 

        পযথই সেেো হযল। ' 

প্র োযেে আযি       চিগ্ধ বোেোযস 

        ঘুমোব পযথে ভেোযল। 

উচিযব অরুে         নবীন েরুে 

        চবহঙ্গেলযেোযল। 

সো যেে িোন        হযব সমোধোন 
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        নূেন প্র োে হযল। 

 

২ 

      েী েথো বচলব বযল 

      বোচহযে এযলম িযল, 

িোঁিোযলম দুয়োযে ভেোমোে — 

      ঊধ্বতমুযি উচ্চেযব 

      বচলযে ভ যলম  যব 

             েথো নোচহ আে। 

ভ  েথো বচলযে িোযহ প্রোে 

ভস শুধু হইয়ো উযঠ  োন। 

      চনযজ নো বুচঝযে পোচে, 

      ভেোমোযে বুঝোযে নোচে, 

ভিযয় থোচে উৎসুে - নয়োন। 

  

      েযব চেেু শুধোযয়ো নো — 

      শুযন  োও আনমনো, 

 োহো ভবোঝ,  োহো নোই ভবোঝ। 

      সেেোে আঁধোে - পযে 

      মুযি আে েিস্বযে 

             বোচে েুু ভিোঁযজো। 

েথোয় চেেু নো  োয় বলো, 

 োন ভসও উন্মে উেলো। 

      েুচম  চি ভমোে সুযে 

      চনজ েথো িোও পুযে 

 ীচে ভমোে হযব নো চবফলো। 

 

৩ 
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          েে চিবো েে         চব োবেী 

েে নিী নযি                         লক্ষ ভরোযেে 

          মোঝিোযন এে পথ ধচে, 

          েে ঘোয  ঘোয    লো োযয়, 

          েে সোচে োন   জো োযয়, 

েে অঘ্রোযন                           নব নব ধোযন 

          েেবোে েে          ভবোঝো  চে 

          েেতধোে ভহ             েেতধোে, 

          ভবযি চেযন েে        স্বেত োে 

ভেোন্ গ্রোযম আজ                      সোচধযে েী েোজ 

          বোঁচধয়ো ধচেযল েব েেী। 

  

          ভহথো চবচেচেচন        েোে হোয । 

ভেন এে ত্বেো                        লইয়ো পসেো, 

          েুয  িযল এেো         ভেোন্ বোয । 

          শুন ভ ো থোচেয়ো        থোচেয়ো 

          ভবোঝো লযয়  োয়        হোঁচেয়ো, 

ভস েরুে স্বযে                        মন েী ভ  েযে — 

          েী ভ যব আমোে        চিন েোয । 

          েেতধোে ভহ             েেতধোে, 

          ভবযি চেযন লও        স্বেত োে — 

ভহথো েোেো েয়                       লযহো পচেিয়, 

          েোেো আযস  োয়        এই ঘোয । 

  

          ভ থো হযে  োই,        োই ভেঁযি। 

এমনচ  আে                          পোব চে আবোে 

          সযে নো ভ  মন         ভসই ভিযি। 

          ভস - সব েোঁিন          ুলোযল, 
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          েী ভিোলোয় প্রোে        দুলোযল। 

ভহোথো  োেো েীযে                     আনমযন চফযে 

          আচম েোহোযিে        মচে ভসযধ। 

          েেতধোে ভহ               েেতধোে, 

          ভবযি চেযন লও        স্বেত োে। 

এই হোয  নোচম                        ভিযি লব আচম — 

          এে ভবলো েেী েোযিো ভবঁযধ। 

  

           োন ধে েুচম          ভেোন্ সুযে। 

মযন পযি  োয়                        িূে হযে এনু, 

          ভ যে হযব পুন         ভেোন্ িূযে। 

          শুযন মযন পযি,        দুজযন 

          ভিযলচে সজযন         চবজযন, 

ভস ভ  েে ভিি                      নোচহ েোে ভিষ — 

          ভস ভ  েেেোল        এনু ঘুযে। 

          েেতধোে ভহ              েেতধোে, 

          ভবযি চেযন লও        স্বেত োে। 

বোচজয়োযে িোঁি,                       পচিয়োযে ডোে 

          ভস ভেোন্ অযিনো        েোজপুযে। 

 

৪ 

চবেহবৎসে - পযে চমলযনে বীেো 

ভেমন উন্মোি - মযন্দ্র ভেন বোচজচল নো। 

ভেন ভেোে সিস্বে সিস্ব তপোযন 

েুচ য়ো ভ ল নো ঊযধ্বত উেোম - পেোযন 

বসযে - মোনস -  োত্রী বলোেোে মযেো। 

ভেন ভেোে সবত েন্ত্র সবযল প্রহে 

চমচলে ঝংেোে -  যে েোঁচপয়ো েোঁচিয়ো 
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আনযেে আেতেযব চিে উন্মোচিয়ো 

উচঠল নো বোচজ। হেোশ্বোস মৃদুস্বযে 

গুেচেয়ো গুেচেয়ো লোযজ িঙ্কো যে 

ভেন ভমৌন হল। েযব চে আমোচে চপ্রয়ো 

ভস পেি - চনপুেেো চ য়োযে  ুচলয়ো। 

েযব চে আমোচে বীেো ধূচলচ্ছন্ন - েোে 

ভসচিযনে মযেো েযে বোযজ নোযেো আে। 

 

৫ 

অচিে বসে হোয় এল, ভ ল িযল — 

এবোে চেেু চে, েচব েযেে সঞ্চয়। 

 যেে চে েল্পনোে েনে - অঞ্চযল 

িঞ্চলপবনচক্লষ্ট িেোম চেিলয়, 

ক্লোে েেবীে গুচ্ছ। েি ভেৌদ্র হযে 

চনযয়ে চে  লোইয়ো ভ ৌবযনে সুেো — 

ভঢযলে চে উচ্ছচলে েব েেিঃযরোযে, 

ভেযিে চে েচে েোযে অনেমধুেো। 

এ বসযে চপ্রয়ো েব পূচেতমোচনিীযথ 

নবমচল্লেোে মোলো জিোইয়ো ভেযি 

ভেোমোে আেোঙ্ক্ষোিীি অেৃি আঁচিযে 

ভ  িৃচষ্ট হোচনয়োচেল এেচ  চনযমযষ 

ভস চে েোি নোই ভ ঁযথ অক্ষয় সং ীযে। 

ভস চে ভ যে পুেিুেে ভসৌেয ে ভিযি। 

 

৬ 

ওযে পদ্মো, ওযে ভমোে েোক্ষসী ভপ্রয়সী, 

লুব্ধ বোহু বোিোইয়ো উচ্ছ্বচস উল্লোচস 
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আমোযে চে ভপযে িোস চিে আচলঙ্গযন। 

শুধু এে মুহূযেতে উন্মে চমলযন 

ভেোে বযক্ষোমোযঝ িোস েচেযে চবলয় 

আমোে বযক্ষে  ে সিু দুিঃি  য়? 

আচমও ভেো েেচিন  োচবয়োচে মযন 

বচস ভেোে েয োপোযে প্রিোে চনজতযন, 

বোচহযে িঞ্চলো েুই প্রমেমুিেো, 

িোচনে অচসে মযেো  ীষে প্রিেো, 

অেযে চন ৃে চিগ্ধ িোে সু ম্ভীে — 

িীপহীন রুদ্ধিোে অধতেজনীে 

বোসেঘযেে মযেো চনষুি চনজতন — 

ভসথো েোে েযে পোেো সুচিে িয়ন। 

 

৭ 

চিযয়ে প্রশ্রয় ভমোযে, েরুেোচনলয়, 

ভহ প্র ু, প্রেেহ ভমোযে চিযয়ে প্রশ্রয়। 

চফযেচে আপন - মযন আলযস লোলযস 

চবলোযস আযবযি ভ যস প্রবৃচেে বযি 

নোনো পযথ, নোনো বেথত েোযজ — েুচম েব ু

েিযনো ভ  সোযথ সোযথ চেযল ভমোে প্র ু, 

আজ েোহো জোচন। ভ  অলস চিেো - লেো 

প্রিুেপল্লবোেীেত ঘন জচ লেো 

হৃিযয় ভবচষ্টয়ো চেল, েোচে িোিোজোযল 

ভেোমোে চিেোে ফুল আপচন ফু োযল 

চন ূঢ় চিেযি েোে চবে ুচবেু সুধো 

ভ োপযন চসঞ্চন েচে। চিযয় েৃষ্ণো - ক্ষুধো, 

চিযয় িি - পুেস্কোে সুি - দুিঃি -   য় 
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চনয়ে  োচনয়ো েোযে চিযয়ে প্রশ্রয়। 

 

৮ 

ভেো ীে চিয়যে েোযত্র এেো চেনু জোচ  

বোচহযে িোঁিোনু এযস ক্ষযেযেে লোচ । 

িোে ভমৌন ন েীে সুি হমতে - চিযে 

ভহচেনু জ্বচলযে েোেো চনস্তব্ধ চেচমযে। 

 ূে  োবী বেতমোন এেচ  পলযে 

চমচলল চবষোিচিগ্ধ আনেপুলযে 

আমোে অেেেযল ; অচনবতিনীয় 

ভস মুহূযেত জীবযনে  ে - চেেু চপ্রয়, 

দুলত  ভবিনো  ে,  ে  ে সুি, 

অনুদ্  ে অশ্রুবোে,  ীে ভমৌনমূে 

আমোে হৃিয়পোযত্র হযয় েোচি েোচি 

েী অনযল উজ্জ্বচলল। ভসৌেয  চনশ্বোচস 

অপরূপ ধূপধূম উচঠল সুধীযে 

ভেোমোে নক্ষত্রিীি চনিঃিব্দ মচেযে। 

 

৯ 

েোল  যব সেেোেোযল বেুস োেযল 

 োচহযে ভেোমোে  োন েচহল সেযল 

সহসো রুচধয়ো ভ ল হৃিযয়ে িোে — 

ভ থোয় আসন েব, ভ োপন আ োে। 

স্থোনয যি েব  োন — মূচেত নব নব — 

সিোসযন হোযসেোচ্ছ্বোস ভসও  োন েব, 

চপ্রয়োসযন চপ্রয়োলোপ, চিশুসযন ভিলো — 

জ যে ভ থোয়  ে আনযেে ভমলো 
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সবতত্র ভেোমোে  োন চবচিত্র ভ ৌেযব 

আপচন ধ্বচনযে থোযে সেযব নীেযব। 

আেোযি েোেেো ফুয , ফুলবযন ফুল, 

িচনযে মোচনে থোযে — হয় নোযেো  ুল। 

ভেমচন আপচন েুচম ভ িোযন ভ   োন 

ভেযিে, েচবও ভ ন েোযি েোে মোন। 

 

১০ 

নোনো  োন ভ যয় চফচে নোনো ভলোেোলয় ; 

ভহচে ভস মেেো ভমোে বৃদ্ধ আচস েয়, 

‘ েোঁে  ৃেে হযয় ভেোে এ েী িপলেো। 

ভেন হোসে - পচেহোস, প্রেযয়ে েথো, 

ভেন ঘযে ঘযে চফচে েচু্ছ  ীেেযস 

 ুলোস এ সংসোযেে সহর অলযস। ' 

চিযয়চে উেে েোঁযে, ‘ ওয ো পক্কযেি, 

আমোে বীেোয় বোযজ েোঁহোচে আযিি। 

ভ  আনযে ভ  অনে চিেযবিনোয় 

ধ্বচনে মোনবপ্রোে, আমোে বীেোয় 

চিযয়যেন েোচে সেু — ভস েোঁহোচে িোন। 

সোধে নোই নষ্ট েচে ভস চবচিত্র  োন। 

েব আজ্ঞো েক্ষো েচে নোই ভস ক্ষমেো, 

সোধে নোই েোঁে আজ্ঞো েচেযে অনেথো। ' 

 

১১  

ভহ জনসমুদ্র, আচম  োচবযেচে মযন 

ভে ভেোমোযে আযেোচলযে চবেো  মন্থযন 

অনে বেষ ধচে। ভিবদ্বিেেিযল 
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েী েে সেোন লোচ  ভেোমোে অেযল 

অিোে আবেত চনেে ভেযিযে জো োযয় 

পোযপ - পুযেে সুযি - দুিঃযি ক্ষুধোয় - েৃষ্ণোয় 

ভফচনল েযল্লোল যঙ্গ। ওয ো, িোও িোও 

েী আযে ভেোমোে  য ত — এ ভক্ষো  থোমোও। 

ভেোমোে অেেলক্ষ্মী ভ  শু  প্র োযে 

উচঠযবন অমৃযেে পোত্র বচহ হোযে 

চবচস্মে  ুবন - মোযঝ, লযয় বেমোলো 

চত্রযলোেনোযথে েযি পেোযবন বোলো, 

ভসচিন হইযব ক্ষোে এ মহোমন্থন, 

ভথযম  োযব সমুযদ্রে রুদ্র এ ক্রেন। 

 

১২ 

নব বৎসযে েচেলোম পে — 

           লব স্বযিযিে িীক্ষো, 

েব আশ্রযম ভেোমোে িেযে 

           ভহ  োেে, লব চিক্ষো। 

পযেে  ূষে পযেে বসন 

ভেয়োচ ব আজ পযেে অিন ; 

 চি হই িীন, নো হইব হীন, 

           েোচিব পযেে চ ক্ষো। 

নব বৎসযে েচেলোম পে — 

           লব স্বযিযিে িীক্ষো। 

  

নো থোযে প্রোসোি, আযে ভেো েুচ ে 

           েলেোযে সুপচবত্র। 

নো থোযে ন ে, আযে েব বন 

           ফযল ফুযল সুচবচিত্র। 
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ভেোমো হযে  ে িূযে ভ চে সযে 

ভেোমোযে ভিযিচে েে ভেোয ো েযে ; 

েোযে ভিচি আজ ভহ হৃিয়েোজ, 

           েুচম পুেোেন চমত্র। 

ভহ েোপস, েব পেতেুচ ে 

            েলেোযে সুপচবত্র। 

  

পযেে বোযেে েব পে হযয় 

           চিযয়চে ভপযয়চে লজ্জো। 

ভেোমোযে  ুচলযে চফেোযয়চে মুি, 

           পযেচে পযেে সজ্জো। 

চেেু নোচহ  চে চেেু নোচহ েচহ 

জচপে মন্ত্র অেযে েচহ — 

েব সনোেন ধেোযনে আসন 

           ভমোযিে অচস্থমজ্জো। 

পযেে বুচলযে ভেোমোযে  ুচলযে 

           চিযয়চে ভপযয়চে লজ্জো। 

  

ভস - সেল লোজ ভেয়োচ ব আজ, 

           লইব ভেোমোে িীক্ষো। 

েব পিেযল বচসয়ো চবেযল 

           চিচিব ভেোমোে চিক্ষো। 

ভেোমোে ধমত, ভেোমোে েমত, 

েব মযন্ত্রে   ীে মমত 

লইব েুচলয়ো সেল  ুচলয়ো 

           েোচিয়ো পযেে চ ক্ষো। 

েব ভ ৌেযব  েব মোচনব, 

           লইব ভেোমোে িীক্ষো। 
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১৩ 

ভহ  োেে, আচজ নবীন বযষত 

     শুন এ েচবে  োন। 

ভেোমোে িেযে নবীন হযষত 

     এযনচে পূজোে িোন। 

এযনচে ভমোযিে ভিযহে িেচে 

এযনচে ভমোযিে মযনে  েচে, 

এযনচে ভমোযিে ধযমতে মচে, 

     এযনচে ভমোযিে প্রোে। 

এযনচে ভমোযিে ভশ্রষ্ঠ অঘতে 

     ভেোমোযে েচেযে িোন। 

  

েোঞ্চন - থোচল নোচহ আমোযিে, 

     অন্ন নোচহযেো জুয  

 ো আযে ভমোযিে এযনচে সোজোযয় 

     নবীন পেতপুয । 

সমোযেোযহ আজ নোই প্রযয়োজন, 

িীযনে এ পূজো, িীন আযয়োজন, 

চিেিোচেদ্রে েচেব ভমোিন 

     িেযেে ধুলো লুয । 

সুেদুলত  ভেোমোে প্রসোি 

     লইব পেতপুয । 

  

েোজো েুচম নহ, ভহ মহোেোপস, 

     েুচমই প্রোযেে চপ্রয়। 

চ ক্ষো ূষে ভফচলয়ো পচেব 

     ভেোমোচে উেেীয়। 
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শিযনেে মোযঝ আযে েব ধন, 

ভমৌযনে মোযঝ েযয়যে ভ োপন 

ভেোমোে মন্ত্র অচিবিন — 

     েোই আমোযিে চিযয়ো। 

পযেে সজ্জো ভফচলয়ো পচেব 

     ভেোমোে উেেীয়। 

  

িোও আমোযিে অ য়মন্ত্র 

     অযিোেমন্ত্র েব। 

িোও আমোযিে অমৃেমন্ত্র, 

     িোও ভ ো জীবন নব। 

ভ  জীবন চেল েব েযপোবযন 

ভ  জীবন চেল েব েোজোসযন 

মুক্ত িীি ভস মহোজীবন 

     চিে  চেয়ো লব। 

মৃেুেেেে িঙ্কোহেে 

     িোও ভস মন্ত্র েব। 

 


