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আশীর্বাদ 

রীমান অতুলপ্রসাদ লসন 

         করকমশল — 

র্শঙ্গর চদর্ন্ত লিশয় র্াণীর র্াদল 

র্শহ যায় শতশরাশত রসর্নযাশর্শর্ ; 

কিু র্জ্রর্চি কিু চিগ্ধ অশ্রুজল 

ধ্বচনশি সংর্ীশত িশন্দ তাচর পুঞ্জশমশঘ ; 

র্চঙ্কম শশাঙ্ককলা তাচর লমঘজ া 

িুচিয়া মঙ্গলমশে রশি স্তশর স্তশর 

সুন্দশরর ইন্দ্রজাল ; কত রচিচ্ছ া 

প্রতুযশর্ চদশনর অশন্ত রাশখ তাচর 'পশর 

আশলাশকর স্পশবমচণ। আচজ পূর্বর্াশয় 

র্শঙ্গর অির হশত চদশক চদর্ন্তশর 

সহর্ব র্র্বণধারা চর্শয়শি িড়াশয় 

প্রাশণর আনন্দশর্শর্ পচিশম উিশর ; 

চদল র্ঙ্গর্ীণাপাচণ অতুলপ্রসাদ, 

তর্ জার্রণী র্াশন চনতয আশীর্বাদ। 

                     রর্ীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
 

সূরিপত্র  

প্রণাম 

অথব চকিু র্ুচঝ নাই, কুড়াশয় লপশয়চি কশর্ জাচন 

নানা - র্শণব-চিত্র-করা চর্চিশত্রর নমবর্াাঁচশখাচন 

যাত্রাপশথ। লস প্রতুযশর্ প্রশদাশর্র আশলা অন্ধকার 

প্রথম চমলনক্ষশণ লচিল পুলক লদাাঁহাকার 

রি-অর্গুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহাশমৌন-পারার্াশর 

প্রিাশতর র্াণীর্নযা িঞ্চচল চমচলল শতধাশর, 

তুচলল চহশলালশদাল। কত যাত্রী লর্ল কত পশথ 

দুলবি ধশনর লাচর্ অভ্রশিদী দুর্বম পর্বশত 

দুস্তর সার্র উিচরয়া। শুধু লমার রাচত্রচদন, 

শুধু লমার আনমশন পথ-িলা হল অথবহীন। 

র্িীশরর স্পশব লিশয় চিচরয়াচি, তার লর্চশ চকিু 

হয় চন সঞ্চয় করা, অধরার লর্চি চপিু চপিু। 

আচম শুধু র্াাঁশচরশত িচরয়াচি প্রাশণর চনশ্বাস, 

চর্চিশত্রর সুরগুচল গ্রচন্থ র্াশর কশরচি প্রয়াস 

আপনার র্ীণার তন্তুশত। িুল লিা ার্ার আশর্ 

িাল্গুশন তরুর মশমব লর্দনার লয স্পন্দন জাশর্ 

আমেণ কশরচিনু তাশর লমার মুগ্ধ রাচর্ণীশত 

উৎকণ্ঠাকচিত মূিবনায়। চিন্ন পত্র লমার র্ীশত 

লিশল লর্শি লশর্ দীঘবশ্বাস। ধরণীর অন্তাঃপুশর 

রচর্রচি নাশম যশর্, তৃশণ তৃশণ অঙু্কশর অঙু্কশর 

লয চনাঃশব্দ হুলুধ্বচন দূশর দূশর যায় চর্স্তাচরয়া 

ধূসর যর্চন-অন্তরাশল, তাশর চদনু উৎসাচরয়া 

এ র্াাঁচশর রশে রশে ; লয-চর্রা  র্ঢ়ূ অনুিশর্ 

রজনীর অঙ্গুচলশত অক্ষমালা চিচরশি নীরশর্ 

আশলাকর্ন্দনামে জশপ — আমার র্াাঁচশশর রাচখ 

আপন র্শক্ষর ' পশর, তাশর আচম লপশয়চি একাকী 
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সূরিপত্র  

হৃদয়কিশন মম ; লয র্ন্দী লর্াপন র্ন্ধখাচন 

চকশশারশকারক - মাশঝ স্বপ্নস্বশর্ব চিচরশি সন্ধাচন 

পূজার ননশর্দযডাচল, সংশচয়ত তাহার লর্দনা 

সংগ্রহ কশরশি র্াশন আমার র্াাঁশচর কলস্বনা। 

লিতনাচসন্ধুর ক্ষুব্ধ তরশঙ্গর মৃদঙ্গর্জবশন 

ন রাজ কশর নৃতয, উন্মুখর অট্টহাসযসশন 

অতল অশ্রুর লীলা চমশল চর্শয় কলরলশরাশল 

উচঠশতশি রচণ রচণ, িায়াশরৌদ্র লস লদালায় লদাশল 

অরান্ত উশলাশল। আচম তীশর র্চস তাচর রুদ্রতাশল 

র্ান লর্াঁশধ লচিয়াচি আপন িশন্দর অন্তরাশল 

অনশন্তর আনন্দশর্দনা। চনচখশলর অনুিূচত 

সংর্ীতসাধনা - মাশঝ রচিয়াশি অসংখয আকূচত। 

এই র্ীচতপথপ্রাশন্ত লহ মানর্, লতামার মচন্দশর 

চদনাশন্ত এশসচি আচম চনশীশথর ননাঃশশব্দযর তীশর 

আরচতর সান্ধযক্ষশণ ; এশকর িরশণ রাচখলাম 

চর্চিশত্রর নমবর্াাঁচশ — এই লমার রচহল প্রণাম। 
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সূরিপত্র  

চর্চিত্রা 

         চিলাম যশর্ মাশয়র লকাশল, 

         র্াাঁচশ র্াজাশনা চশখাশর্ র্ ' লল 

লিারাই কশর এশনি লমাশর তুচম, 

              চর্চিত্রা লহ, চর্চিত্রা, 

লযখাশন তর্ রশির রঙ্গিূচম। 

          আকাশতশল এলাশয় লকশ 

               র্াজাশল র্াাঁচশ িুশপ, 

          লস মায়াসুশর স্বপ্নিচর্ 

               জাচর্ল কত রূশপ ; 

           লক্ষযহারা চমচলল তারা 

               রূপকথার র্াশ , 

         পারাশয় লর্ল ধূচলর সীমা 

               লতপান্তরী মাশঠ। 

  

         নাচরশকশলর ডাশলর আশর্ 

         দুপুরশর্লা কাাঁপন লাশর্, 

ইশারা তাচর লাচর্ত লমার প্রাশণ, 

               চর্চিত্রা লহ, চর্চিত্রা, 

কী র্শল তারা লক র্শলা তাহা জাশন। 

          অথবহারা সুশরর লদশশ 

                চিরাশল চদশন চদশন, 

          ঝচলত মশন অর্াক র্াণী, 

                চশচশর লযন তৃশণ। 

          প্রিাত-আশলা উচঠত লকাঁশপ 

                 পুলশক কাাঁপা র্ুশক, 

          র্ারণহীন নাচিত চহয়া 
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সূরিপত্র  

                    কারণহীন সুশখ। 

          জীর্নধারা অকূশল লিাশ , 

          দুাঃশখ সুশখ তুিান ওশঠ, 

আমাশর চনশয় চদশয়ি তাশহ লখয়া, 

  চর্চিত্রা লহ, চর্চিত্রা, 

কাশলা র্র্শন লডশকশি ঘন লদয়া। 

          প্রাশণর লসই লেউশয়র তাশল 

                 র্াজাশল তুচম র্ীণ, 

          র্যথায় লমার জার্াশয় চনশয় 

                 তাশরর চরচনচরন। 

          পাশলর ' পশর চদশয়ি লর্শর্ 

                 সুশরর হাওয়া তুশল, 

          সহসা লর্শয় চনশয়ি তরী 

                 অপূশর্বচর কূশল। 

  

          নিত্রমাশস শুক্ল চনশা 

          জুাঁচহ - লর্চলর র্শন্ধ চমশা ; 

জশলর ধ্বচন তশ র লকাশল লকাশল 

                 চর্চিত্রা লহ, চর্চিত্রা, 

অচনদ্রাশর আকুল কচর লতাশল। 

         লযৌর্শন লস উতল রাশত 

         করুণ কার লিাশখ 

লসাচহনী রাশর্ চমলাশত চমড় 

          িাাঁশদর ক্ষীণাশলাশক। 

কাহার িীরু হাচসর'পশর 

         মধুর চিধা িচর 

শরশম-শিাাঁয়া নয়নজল 

        কাাঁপাশত থরথচর। 
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সূরিপত্র  

  

         হঠাৎ কিু জাচর্য়া উচঠ 

         চিন্ন কচর লিশলি  চু  

চনশীচথনীর লমৌন যর্চনকা, 

         চর্চিত্রা লহ, চর্চিত্রা, 

লহশনি তাশর র্জ্রানলচশখা। 

          র্িীর রশর্ হাাঁচকয়া লর্ি, 

                 ‘ অলস লথশকা না লর্া। ' 

 চনচর্ড় রাশত চদশয়ি নাড়া, 

                   র্শলি, ‘ জাশর্া জাশর্া। ' 

    র্াসরঘশর চনর্াশল দীপ, 

           ঘুিাশল িুলহার, 

    ধূচল-আাঁিল দুলাশয় ধরা 

           কচরল হাহাকার। 

          র্ুশকর চশরা চিন্ন কশর 

          িীর্ণ পূজা কশরচি লতাশর, 

কখশনা পূজা লশািন শতদশল, 

                    চর্চিত্রা লহ, চর্চিত্রা, 

           হাচসশত কিু, কখশনা আাঁচখজশল। 

          িসল যত উশঠশি িচল 

                   র্ক্ষ চর্শিচদয়া 

          কণাকণায় লতামাচর পায় 

                   চদশয়চি চনশর্চদয়া। 

          তর্ুও লকন এশনি ডাচল 

                   চদশনর অর্সাশন ; 

          চনাঃশশচর্য়া চনশর্ চক িচর 

                    চনাঃস্ব-করা দাশন। 
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জন্মচদন 

রচর্প্রদচক্ষণপশথ জন্মচদর্শসর আর্তবন 

           হশয় আশস সমাপন।  

     আমার রুশদ্রর 

     মালা রুদ্রাশক্ষর 

    অচন্তম গ্রচন্থ লত এশস লঠশক 

লরৌদ্রদগ্ধ চদনগুচল লর্াঁশথ এশক এশক। 

     লহ তপস্বী, প্রসাচরত কশরা তর্ পাচণ 

                  লশহা মালাখাচন। 

  

উগ্র তর্ তশপর আসন, 

           লসথায় লতামাশর সম্ভার্ণ 

           কশরচিনু চদশন চদশন কচঠন স্তর্শন, 

কখশনা মধযািশরৌশদ্র কখশনা-র্া ঝঞ্ঝার পর্শন। 

       এর্ার তপসযা হশত লনশম এশসা তুচম — 

       লদখা দাও লযথা তর্ র্নিূচম 

িায়াঘন, লযথা তর্ আকাশ অরুণ 

       আর্াশঢ়র আিাশস করুণ। 

অপরাি লযথা তার ক্লান্ত অর্কাশশ 

     লমশল শূনয আকাশশ আকাশশ 

চর্চিত্র র্শণবর মায়া ; লযথা সন্ধযাতারা 

                  র্াকযহারা 

              র্াণীর্চি জ্বাচল 

চনিৃশত সাজায় র্ ' লস অনশন্তর আরচতর ডাচল। 

            শযামল দাচক্ষশণয িরা 

              সহজ আচতশথয র্সুন্ধরা 

                 লযথা চিগ্ধ শাচন্তময়, 
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   লযথা তার অিুরান মাধুযবসঞ্িয়  

                 প্রাশণ প্রাশণ 

চর্চিত্র চর্লাস আশন রূশপ রশস র্াশন। 

চর্শশ্বর প্রাঙ্গশণ আচজ িুচ  লহাক লমার, 

 চিন্ন কশর দাও কমবশডার। 

                  আচম আজ চিচরর্ কুড়াশয় 

উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ লয কুসুম এশনশি উড়াশয় 

            সহশজ ধুলায়, 

           পাচখর কুলায় 

      চদশন চদশন িচর উশঠ লয-সহজ র্াশন, 

আশলাশকর লিাাঁওয়া ললশর্ সর্ুশজর তিুরার তাশন। 

               এই চর্শ্বসিার পরশ, 

স্থশল জশল তশল তশল এই র্ূঢ় প্রাশণর হরর্ 

             তুচল লর্ অন্তশর অন্তশর — 

সর্বশদশহ, রিশরাশত, লিাশখর দৃচিশত, কণ্ঠস্বশর, 

            জার্রশণ, লধয়াশন, তন্দ্রায়, 

   চর্রামসমুদ্রতশ  জীর্শনর পরমসন্ধযায়। 

         এ জশন্মর লর্াধূচলর ধূসর প্রহশর 

                  চর্শ্বরসসশরার্শর 

         লশর্র্ার িচরর্ হৃদয় মন লদহ 

   দূর কচর সর্ কমব, সর্ তকব, সকল সশন্দহ, 

           সর্ খযাচত, সকল দুরাশা, 

র্শল যার্, ‘ আচম যাই, লরশখ যাই, লমার িাশলার্াসা। ' 
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পান্থ 

শুধাশয়া না লমাশর তুচম মুচি লকাথা, মুচি কাশর কই, 

       আচম লতা সাধক নই, আচম গুরু নই। 

       আচম কচর্, আচি 

       ধরণীর অচত কািাকাচি, 

                এ পাশরর লখয়ার ঘা ায়। 

       সমু্মশখ প্রাশণর নদী লজায়ার-িাাঁ ায় 

                চনতয র্শহ চনশয় িায়া আশলা, 

                        মন্দ িাশলা, 

লিশস-যাওয়া কত কী লয, িুশল-যাওয়া কত রাচশ রাচশ 

               লািক্ষচত কান্নাহাচস — 

এক তীর র্চড় লতাশল অনয তীর িাচিয়া িাচিয়া ; 

লসই প্রর্াশহর ‘ পশর উর্া ওশঠ রাচিয়া রাচিয়া, 

পশড় িন্দ্রাশলাকশরখা জননীর অঙ্গুচলর মশতা ;  

                কৃষ্ণরাশত তারা যত 

জপ কশর ধযানমে ; অস্তসূযব রচিম উিরী 

র্ুলাইয়া িশল যায়, লস তরশঙ্গ মাধর্ীমঞ্জচর 

                 িাসায় মাধুরীডাচল, 

                পাচখ তার র্ান লদয় োচল। 

    লস তরঙ্গনৃতযিশন্দ চর্চিত্র িচঙ্গশত 

    চিি যশর্ নৃতয কশর আপন সংর্ীশত 

                এ চর্শ্বপ্রর্াশহ, 

     লস িশন্দ র্ন্ধন লমার, মুচি লমার তাশহ। 

রাচখশত িাচহ না চকিু, আাঁকচড়য়া িাচহ না রচহশত, 

         িাচসয়া িচলশত িাই সর্ার সচহশত 

         চর্রহচমলনগ্রচন্থ খুচলয়া খুচলয়া, 

             তরণীর পালখাচন পলাতকা র্াতাশস তুচলয়া।  
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                  লহ মহাপচথক, 

                  অর্াচরত তর্ দশ চদক। 

  লতামার মচন্দর নাই, নাই স্বর্বধাম, 

  নাইশকা িরম পচরণাম ; 

                 তীথব তর্ পশদ পশদ ; 

  িচলয়া লতামার সাশথ মুচি পাই িলার সিশদ, 

         িঞ্চশলর নৃশতয আর িঞ্চশলর র্াশন, 

         িঞ্চশলর সর্বশিালা দাশন — 

         আাঁধাশর আশলাশক, 

  সৃজশনর পশর্ব পশর্ব, প্রলশয়র পলশক পলশক। 
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অপূণব 

        লয ক্ষুধা িশক্ষর মাশঝ, লযই ক্ষুধা কাশন, 

স্পশশবর লয ক্ষুধা চিশর চদশক চদশক চর্শশ্বর আহ্বাশন 

            উপকরশণর ক্ষুধা কািাল প্রাশণর — 

                ব্রত তার র্স্তু সন্ধাশনর, 

            মশনর লয ক্ষুধা িাশহ িার্া, 

সশঙ্গর লয ক্ষুধা চনতয পথ লিশয় কশর কার আশা, 

        লয ক্ষুধা উশেশহীন অজানার লাচর্ 

                অন্তশর লর্াপশন রয় জাচর্ — 

            সশর্ তারা চমচল চনচত চনচত 

নানা আকর্বণশর্শর্ র্চড় লতাশল মানস-আকৃচত। 

কত সতয, কত চমথযা, কত আশা, কত অচিলার্, 

        কত-না সংশয় তকব, কত-না চর্শ্বাস, 

আপন রচিত িশয় আপনাশর পীড়ন কত-না, 

             কত রূশপ কচল্পত সান্ত্বনা — 

        মনর্ড়া লদর্তাশর চনশয় কাশ  লর্লা, 

             পরচদশন লিশি কশর লেলা, 

        অতীশতর লর্াঝা হশত আর্জবনা কত 

               জচ ল অিযাশস পচরণত, 

র্াতাশস র্াতাশস িাসা র্াকযহীন কত-না আশদশ 

                       লদহহীন তজবনীচনশদবশ, 

              হৃদশয়র র্ূঢ় অচিরুচি 

     কত স্বপ্নমূচতব আাঁশক, লদয় পুন মুচি, 

      কত লপ্রম, কত তযার্, অসম্ভর্ তশর 

      কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষিশর, 

কত মচহমার পূজা, অশযাশর্যর কত আরাধনা, 

সাথবক সাধনা কত, কত র্যথব আত্মচর্ড়িনা, 
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           কত জয় কত পরাির্ — 

    ঐকযর্শন্ধ র্াাঁচধ এই-সর্ 

           িাশলা মন্দ সাদায় কাশলায় 

র্স্তু ও িায়ায় র্ড়া মূচতব তুচম দাাঁড়াশল আশলায়। 

  

জন্মচদশন জন্মচদশন র্াাঁথচনর কমব হশর্ লশর্, 

         সুখ দুাঃখ িয় লজ্জা লক্লশ, 

আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ, 

         তৃপ্ত ইচ্ছা, িগ্ন জীণব সাজ — 

    তুচম-রূশপ পুঞ্জ হশয়, লশশর্ 

কয়চদন পূণব কচর লকাথা চর্শয় লমশশ। 

                   লয নিতনযধারা 

সহসা উদ্ভূত হশয় অকস্মাৎ হশর্ র্চতহারা, 

                   লস চকশসর লাচর্ — 

চনদ্রায় আচর্ল কিু, কখশনা-র্া জাচর্ 

র্াস্তশর্ ও কল্পনায় আপনার রচি চদল সীমা, 

                   র্চড়ল প্রচতমা। 

অসংখয এ রিনায় উদ ঘাচ শত মহা-ইচতহাস 

     যুর্াশন্ত ও যুর্ান্তশর এ কার চর্লাস। 

  

জন্মচদন মৃতুযচদন, মাশঝ তাচর িচর প্রাণিূচম 

                   লক লর্া তুচম। 

            লকাথা আশি লতামার চঠকানা, 

কার কাশি তুচম আি অন্তরঙ্গ সতয কশর জানা। 

আি আর নাই চমশল অসিণূব তর্ সিাখাচন 

            আপন র্দর্দ র্াণী 

  পাশর না কচরশত র্যি, অশচির চনষ্ঠুর চর্শদ্রাশহ 

                র্াধা পায় প্রকাশ আগ্রশহ, 
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       মাঝখাশন লথশম যায় মৃতুযর শাসশন। 

                   লতামার লয সম্ভার্শণ 

জানাইশত লিশয়চিশল চনচখশলশর চনজ পচরিয় 

     হঠাৎ চক তাহার চর্লয়, 

   লকাথাও চক নাই তার লশর্ সাথবকতা। 

তশর্ লকন পঙ্গু সৃচি, খচিত এ অচস্তশের র্যথা।   

   অপূণবতা আপনার লর্দনায় 

       পূশণবর আশ্বাস যচদ নাচহ পায়, 

                তশর্ রাচত্রচদন লহন 

 আপনার সাশথ তার এত িন্দ্ব লকন। 

              ক্ষুদ্র র্ীজ মৃচিকার সাশথ যুচঝ 

অঙু্কচর উচঠশত িাশহ আশলাশকর মাশঝ মুচি খুাঁচজ। 

লস মুচি না যচদ সতয হয় 

অন্ধ মূক দুাঃশখ তার হশর্ চক অনন্ত পরাজয়। 
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আচম 

আজ িাচর্ মশন-মশন, তাহাশর চক জাচন 

           যাহার র্লায় লমার র্াণী, 

          যাহার িলায় লমার িলা, 

          আমার িচর্শত যার কলা, 

যার সুর লর্শজ ওশঠ লমার র্াশন র্াশন, 

সুশখ দুাঃশখ চদশন চদশন চর্চিত্র লয আমার পরাশন। 

          লিশর্চিনু আমাশত লস র্াাঁধা 

          এ প্রাশণর যত হাসা কাাঁদা 

                 র্চি চদশয় লমার মাশঝ 

চঘশরশি তাহাশর লমার সকল লখলায় সর্ কাশজ। 

          লিশর্চিনু লস আমাচর আচম 

আমার জনম লর্শয় আমার মরশণ যাশর্ থাচম। 

  

         তশর্ লকন পশড় মশন, চনচর্ড় হরশর্ 

                         লপ্রয়সীর দরশশ পরশশ 

                         র্াশর র্াশর 

                    লপশয়চিনু তাশর 

                  অতল মাধুরীচসন্ধুতীশর 

               আমার অতীত লস আচমশর। 

        জাচন তাই, লস আচম লতা র্ন্দী নশহ আমার সীমায়, 

                    পুরাশণ র্ীশরর মচহমায় 

                         আপনা হারাশয় 

         তাশর পাই আপনাশত লদশকাল চনশমশর্ পারাশয়। 

                     লয আচম িায়ার আর্রশণ 

                     লুপ্ত হশয় থাশক লমার লকাশণ 

             সাধশকর ইচতহাশস তাচর লজযাচতমবয় 
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                            পাই পচরিয়। 

                        যুশর্ যুশর্ কচর্র র্াণীশত 

           লসই আচম আপনাশর লপশরশি জাচনশত। 

 চদর্শন্ত র্াদলর্ায়ুশর্শর্ 

                                নীল লমশঘ 

                       র্র্বা আশস নাচর্। 

                                র্শস র্শস িাচর্ 

                      এই আচম যুশর্ যুর্ান্তশর 

                           কত মূচতব ধশর, 

             কত নাশম কত জন্ম কত মৃতুয কশর পারাপার 

                                  কত র্ারংর্ার। 

                  িূত িচর্র্যৎ লশয় লয চর্রা  অখি চর্রাশজ 

                             লস মানর্-মাশঝ 

                   চনিৃশত লদচখর্ আচজ এ আচমশর, 

                                সর্বত্রর্ামীশর। 
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তুচম 

সূযব যখন উড়াশলা লকতন 

        অন্ধকাশরর প্রাশন্ত, 

তুচম আচম তার রশথর িাকার 

        ধ্বচন লপশয়চিনু জানশত। 

লসই ধ্বচন ধায় র্কুলশাখায় 

প্রিাতর্ায়ুর র্যাকুল পাখায়, 

সুপ্ত কুলাশয় জার্াশয় লস যায় 

        আকাশপশথর পাশন্থ। 

অরুণরশথর লস ধ্বচন পশথর 

        মে শুনাশয় চদশল 

তাই পাশয়-পায় লদাাঁহার িলায় 

        িন্দ চর্শয়শি চমশল। 

চতচমরশিদন আশলার লর্দন 

        লাচর্ল র্শনর র্শক্ষ, 

নর্জার্রণ পরশরতন 

        আকাশশ এল অলশক্ষয। 

চকশলয়দল হল িঞ্চল, 

চশচশশর চশহচর কশর ঝলমল, 

সুরলক্ষীর স্বণবকমল 

        দুশল চর্শশ্বর িশক্ষ। 

রিরশির উশঠ লকালাহল 

        পলাশকুঞ্জময়, 

তুচম আচম লদাাঁশহ কন্ঠ চমলাশয় 

        র্াচহনু আশলার জয়। 

  

সংর্ীশত িচর এ প্রাশণর তরী 
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        অসীশম িাচসল রশঙ্গ, 

চিচন নাচহ চিচন চিরসচঙ্গনী 

        িচলশল আমার সশঙ্গ। 

িশক্ষ লতামার উচদত রচর্র 

র্ন্দনর্াণী নীরর্ র্িীর, 

অস্তািশলর করুণ কচর্র 

        িন্দ র্সনিশঙ্গ। 

উর্ারুণ হশত রািা লর্াধূচলর 

        দূরচদর্ন্তপাশন 

চর্িাশসর র্ান হল অর্সান 

        চর্ধুর পূরর্ীতাশন। 

আমার নয়শন তর্ অঞ্জশন 

        িুশ শি চর্শ্বচিত্র, 

লতামার মশে এ র্ীণাতশে 

        উদর্াথা সুপচর্ত্র। 

অতল লতামার চিির্হন, 

লমার চদনগুচল সশিন নািন, 

তুচম সনাতনী আচমই নূতন, 

        অচনতয আচম চনতয। 

লমার িাল্গুন হারায় যখন 

        আচশ্বশন চিশর লহ। 

তর্ অপরূশপ লমার নর্রূপ 

        দুলাইি অহরহ। 

  

আচসশি রাচত্র স্বপনধাত্রী, 

        র্নর্াণী হল শান্ত। 

জলিরা ঘশ  িশল নদীতশ  

        র্ধূর িরণ ক্লান্ত। 
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চনচখশল ঘনাশলা চদর্শসর লশাক, 

র্াচহর-আকাশশ ঘুচিল আশলাক, 

উজ্জ্বল কচর অন্তরশলাক 

        হৃদশয় এশল একান্ত। 

লুকাশনা আশলায় তর্ কাশলা লিাখ 

        সন্ধযাতারার লদশশ 

ইচঙ্গত তার লর্াপশন পাঠাশলা 

        জাচন না কী উশেশশ। 

লদশখচি লতামার আাঁচখ সুকুমার 

        নর্জার্চরত চর্শশ্ব। 

লদচখনু চহরণ হাচসর চকরণ 

        প্রিাশতাজ্জ্বল দৃশশয। 

হশয় আশস যশর্ যাত্রার্সান 

চর্মল আাঁধাশর ধুশয় চদশল প্রাণ, 

লদচখনু লমশলি লতামার নয়ান 

        অসীম দূর িচর্শর্য। 

অজানা তারায় র্াশজ তর্ র্ান 

        হারায় র্র্নতশল। 

র্ক্ষ আমার কাাঁশপ দুরু দুরু, 

        িক্ষু িাচসল জশল। 

  

লপ্রশমর চদয়াচল চদশয়চিশল জ্বাচল 

        লতামাচর দীশপর দীচপ্ত 

লমার সংর্ীশত তুচমই সাঁচপশত 

        লতামার নীরর্ তৃচপ্ত। 

আমাশর লুকাশয় তুচম চদশত আচন 

আমার িার্ায় সুর্িীর র্াণী, 

চিত্রচলখায় জাচন আচম জাচন 
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        তর্ আচলপনচলচপ্ত। 

হৃৎশতদশল তুচম র্ীণাপাচণ 

        সুশরর আসন পাচত 

চদশনর প্রহর কশরি মুখর, 

        এখন এল লয রাচত। 

  

লিনা মুখখাচন আর নাচহ জাচন, 

        আাঁধাশর হশতশি গুপ্ত। 

তর্ র্াণীরূপ লকন আচজ িুপ, 

        লকাথায় লস হায় সুপ্ত। 

অর্গুচন্ঠত তর্ িাচর ধার, 

মহাশমৌশনর নাচহ পাই পার, 

হাচসকান্নার িন্দ লতামার 

        র্হশন হল লয লুপ্ত। 

শুধু চঝচলর ঘন ঝংকার 

        নীরশর্র র্ুশক র্াশজ। 

কাশি আি, তর্ু চর্শয়ি হারাশয় 

        চদশাহারা চনশামাশঝ। 

  

এ জীর্নময় তর্ পচরিয় 

        এখাশন চক হশর্ শূনয। 

তুচম লয র্ীণার লর্াঁশধচিশল তার 

        এখাশন চক হশর্ ক্ষুণ্ণ। 

লয পশথ আমার চিশল তুচম সাচথ 

লস পশথ লতামার চনর্াশয়া না র্াচত, 

আরচতর দীশপ আমার এ রাচত 

        এখশনা কচরশয়া পুণয। 

আজও জ্বশল তর্ নয়শনর িাচত 
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        আমার নয়নময়, 

মরণসিায় লতামায় আমায় 

        র্ার্ আশলাশকর জয়। 

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
6

 

সূরিপত্র  

আচি 

        নর্শাশখশত তপ্ত র্াতাস মাশত 

কুশয়ার ধাশর কলার্াশির দীণব পাশত পাশত; 

        গ্রাশমর পশথ ক্ষশণ ক্ষশণ ধুলা উড়ায়, 

        ডাক চদশয় যায় পশথর ধাশর কৃষ্ণিূড়ায়; 

আশুক্লান্ত লর্লগুচল সর্ শীণব হশয় আশস, 

ম্লান র্ন্ধ কুচড়শয় তাচর িচড়শয় লর্ড়ায় সুদীঘব চনশ্বাশস; 

        শুকশনা  র্র উচড়শয় লিশল, 

চিকন কচি অশথ পাতায় যা খুচশ তাই লখশল; 

        র্াাঁশশর র্াশি কী চনশয় তার কাড়াকাচড়, 

        লখাঁজুর র্াশির শাখায় শাখায় নাড়ানাচড়; 

র্শ র শাশখ ঘনসর্ুজ িায়াচনচর্ড় পাচখর পাড়ায় 

        হূহু কশর লধশয় এশস ঘুঘু দুচ র চনদ্রা িাড়ায়; 

রুক্ষ কচঠন রিমাচ  লেউ লখচলশয় চমচলশয় লর্শি দূশর, 

        তার মাশঝ ওর লথশক লথশক নািন ঘুশর ঘুশর; 

লখশপ উশঠ হঠাৎ লিাশ  তাশলর র্শন উিশর চদক সীমায় 

                অস্ফু  ওই র্াষ্পনীচলমায়; 

        ল চলগ্রাশির তাশর তাশর 

সুর লসশধ লনয় পচরহাশসর ঝংকাশর ঝংকাশর; 

        এমচন কশর লর্লা র্শহ যায়, 

এই হাওয়াশত িুপ কশর রই একলা জানালায়। 

        ওই লয িাচতম র্াশির মশতাই আচি 

সহজ প্রাশণর আশর্র্ চনশয় মাচ র কািাকাচি,  

        ওর লযমন এই পাতার কাাঁপন, লযমন শযামলতা, 

লতমচন জাশর্ িশন্দ আমার আজশক চদশনর সামানয এই কথা। 

        না থাক খযাচত, না থাক কীচতবিার, 

        পুঞ্জীিূত অশনর লর্াঝা অশনক দুরাশার — 
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আজ আচম লয লর্াঁশিচিশলম সর্ার মাশঝ চমশল সর্ার প্রাশণ 

        লসই র্ারতা রইল আমার র্াশন। 
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র্ালক 

র্ালক র্য়স চিল যখন, িাশদর লকাশণর ঘশর 

        চনঝুম দুইপহশর 

        িাশরর'পশর লহচলশয় মাথা 

               লমশঝ মাদুর পাতা, 

        একা একা কা ত লরাশদর লর্লা — 

না লমশনচি পড়ার শাসন, না কশরচি লখলা। 

         দূর আকাশশ লডশক লযত চিল, 

চসসুর্াশির ডালপালা সর্ র্াতাশস চঝলচমল। 

         তপ্ত তৃর্ায় িঞ্চু কচর িাাঁক 

         প্রািীর- ' পশর ক্ষশণ ক্ষশণ র্সত এশস কাক। 

         িড়ুই পাচখর আনাশর্ানা মুখর কলিার্া — 

         ঘশরর মশধয কচড়র লকাশণ চিল তাশদর র্াসা। 

  লিচরওয়ালার ডাক লশানা যায় র্চলর ওপার লথশক — 

         দূশরর িাশদ ঘুচড় ওড়ায় লস লক। 

               কখন্ মাশঝ-মাশঝ 

  ঘচড়ওয়ালা লকান্ র্াচড়শত ঘিাধ্বচন র্াশজ। 

  সামশন চর্রা  অজাচনত, সামশন দৃচি-শপচরশয়-যাওয়া দূর 

        র্াজাত লকান্ ঘর-শিালাশনা সুর। 

        চকশসর পচরিশয়র লাচর্ 

আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই চিল জাচর্। 

        অকারশণর িাশলালার্া 

অকারশণর র্যথায় চমশল র্াাঁথত স্বপন নাইশকা লর্াড়া আর্া।  

        সাচথহীশনর সাচথ 

মশন হত লদখশত লপশতম চদর্শন্ত নীল আসন চিল পাচত। 

  

সিশর আজ পা চদশয়চি আয়ুশশশর্র কূশল 
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               অন্তশর আজ জানলা চদশলম খুশল। 

লতমচন আর্ার র্ালকচদশনর মশতা 

লিাখ লমশল লমার সুদূর-পাশন চর্না কাশজ প্রহর হল র্ত। 

          প্রখর তাশপর কাল, 

ঝরঝচরশয় লকাঁশপ ওশঠ চশরীর্র্াশির ডাল ; 

          কুশয়ার ধাশর লতাঁতুলতলায় েুশক 

পাড়ার কুকুর ঘুচমশয় পশড় চিশজ মাচ র চিগ্ধ পরশসশুখ। 

র্াচড়র লর্ারু ক্ষণকাশলর মুচি লপশয় ক্লান্ত আশি শুশয়  

           জাশমর িায়ার তৃণচর্হীন িুাঁশয়। 

           কাাঁকর-পশথর পাশর 

শুকশনা পাতার নদনয জশম র্ন্ধরাশজর সাশর। 

           লিশয় আচি দু-শিাখ চদশয় সর্-চকিুশর িুাঁশয়, 

            িার্না আমার সর্ার মাশঝ থুশয়। 

           র্ালক লযমন নগ্ন-আর্রণ,  

                  লতমচন আমার মন 

ওই কানশনর সর্ুজ িায়ায় এই আকাশশর নীশল 

           চর্না র্াধায় এক হশয় যায় চমশল। 

                  সকল জানার মাশঝ 

চিরকাশলর না-জানা কার শঙ্খধ্বচন র্াশজ। 

এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার লর্াপন আনাশর্ানা 

                   লসই আমাশর কশরশি আন্ মনা। 
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র্র্বশশর্ 

যাত্রা হশয় আশস সারা, আয়ুর পচিমপথশশশর্ 

          ঘনায় মৃতুযর িায়া এশস। 

অস্তসূযব আপনার দাচক্ষশণযর লশর্ র্ন্ধ  চু  

          িড়ায় ঐশ্বযব তার িচর দুই মুচঠ। 

র্ণবসমাশরাশহ দীপ্ত মরশণর চদর্শন্তর সীমা, 

          জীর্শনর লহচরনু মচহমা। 

  

এই লশর্ কথা চনশয় চনশ্বাস আমার যাশর্ থাচম — 

          কত িাশলাশর্শসচিনু আচম। 

অনন্ত রহসয তাচর উচ্ছচল আপন িাচর ধার 

          জীর্ন মৃতুযশর চদল কচর একাকার ; 

লর্দনার পাত্র লমার র্ারংর্ার চদর্শস চনশীশথ 

          িচর চদল অপূর্ব অমৃশত। 

  

দুাঃশখর দুর্বম পশথ তীথবযাত্রা কশরচি একাকী, 

          হাচনয়াশি দারুণ নর্শাখী। 

কত চদন সঙ্গীহীন, কত রাচত্র দীপাশলাকহারা, 

          তাচর মাশঝ অন্তশরশত লপশয়চি ইশারা। 

চনন্দার কিকমাশলয র্ক্ষ চর্াঁচধয়াশি র্াশর র্াশর, 

          র্রমালয জাচনয়াচি তাশর। 

  

আশলাচকত িুর্শনর মুখপাশন লিশয় চনচনবশমর্ 

          চর্স্মশয়র পাই নাই লশর্। 

লয লক্ষ্মী আশিন চনতয মাধুরীর পদ্ম-উপর্শন, 

          লপশয়চি তাাঁহার স্পশব সর্ব অশঙ্গ-মশন। 

লয-চনশ্বাস তরচঙ্গত চনচখশলর অশ্রুশত হাচসশত, 
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          তাশর আচম ধশরচি র্াাঁচশশত। 

  

যাাঁহারা মানুর্রূশপ নদর্র্াণী অচনর্বিনীয় 

           তাাঁহাশদর লজশনচি আত্মীয়। 

কতর্ার পরাির্, কতর্ার কত লজ্জা িয়, 

          তর্ু কশণ্ঠ ধ্বচনয়াশি অসীশমর জয়। 

অসিণূব সাধনায় ক্ষশণ ক্ষশণ ্রনচন্দত আত্মার 

          খুশল লর্শি অর্রুদ্ধ িার। 

  

লচিয়াচি জীর্শলাশক মানর্জশন্মর অচধকার, 

          ধনয এই লসৌিার্য আমার। 

লযথা লয অমৃতধারা উৎসাচরল যুশর্ যুর্ান্তশর 

          জ্ঞাশন কশমব িাশর্, জাচন লস আমার ই তশর। 

পূশণবর লয লকাশনা িচর্ লমার প্রাশণ উশঠশি উজ্জ্বচল 

          জাচন তাহা সকশলর র্চল। 

  

ধূচলর আসশন র্চস িূমাশর লদশখচি ধযানশিাশখ 

          আশলাশকর অতীত আশলাশক। 

অণু হশত অণীয়ান মহৎ হইশত মহীয়ান, 

          ইচন্দ্রশয়র পাশর তার লপশয়চি সন্ধান। 

ক্ষশণ ক্ষশণ লদচখয়াচি লদশহর লিচদয়া যর্চনকা 

          অচনর্বাণ দীচপ্তময়ী চশখা। 

  

লযখাশনই লয-তপস্বী কশরশি দুষ্কর যজ্ঞযার্, 

          আচম তার লচিয়াচি িার্। 

লমাহর্ন্ধমুি চযচন আপনাশর কশরশিন জয়, 

          তাাঁর মাশঝ লপশয়চি আমার পচরিয়। 

লযখাশন চনাঃশঙ্ক র্ীর মৃতুযশর লচিল অনায়াশস, 
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          স্থান লমার লসই ইচতহাশস। 

  

লরষ্ঠ হশত লরষ্ঠ চযচন, যতর্ার িুচল লকন নাম, 

          তর্ু তাাঁশর কশরচি প্রণাম। 

অন্তশর ললশর্শি লমার স্তব্ধ আকাশশর   আশীর্বাদ ; 

          উর্াশলাশক আনশন্দর লপশয়চি প্রসাদ। 

এ আিযব চর্শ্বশলাশক জীর্শনর চর্চিত্র লর্ৌরশর্ 

           মৃতুয লমার পচরপূণব হশর্। 

আচজ এই র্ৎসশরর চর্দাশয়র লশর্ আশয়াজন — 

           মৃতুয, তুচম ঘুিাও গুণ্ঠন। 

কত কী চর্শয়শি ঝশর — জাচন জাচন, কত লিহ প্রীচত 

          চনর্াশয় চর্শয়শি দীপ, রাশখ নাই স্মচৃত। 

মৃতুয, তর্ হাত পূণব জীর্শনর মৃতুযহীন ক্ষশণ, 

          ওশর্া লশর্, অশশশর্র ধশন। 
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মুচি 

১ 

আমাশর সাহস দাও, দাও শচি, লহ চিরসুন্দর, 

দাও স্বচ্ছ তৃচপ্তর আকাশ, দাও মুচি চনরন্তর 

প্রতযশহর ধূচলচলপ্ত িরণপতনপীড়া হশত, 

চদশয়া না দুচলশত লমাশর তরচঙ্গত মুহূশতবর লরাশত, 

লক্ষাশির চর্শক্ষপশর্শর্। রার্ণসন্ধযার পুষ্পর্শন 

গ্লাচনহীন লয সাহস সুকুমার যূথীর জীর্শন — 

চনমবম র্র্বণঘাশত শঙ্কাশূনয প্রসন্ন মধুর, 

মুহূশতবর প্রাণচ শত িচর লতাশল অনশন্তর সুর, 

সরল আনন্দহাশসয ঝচর পশড় তৃণশযযা -' পশর, 

পূণবতার মূচতবখাচন আপনার চর্নম্র অন্তশর 

সুর্শন্ধ রচিয়া লতাশল ; দাও লসই অক্ষুব্ধ সাহস, 

লস আত্মচর্স্মতৃ শচি, অর্যাকুল, সহশজ স্বর্শ 

আপনার সুন্দর সীমায় — চিধাশূনয সরলতা 

র্াাঁথুক শাচন্তর িশন্দ সর্ চিন্তা, লমার সর্ কথা। 

 

২ 

আপনার কাি হশত র্হুদূশর পালার্ার লাচর্ 

লহ সুন্দর, লহ অলক্ষয, লতামার প্রসাদ আচম মাচর্, 

লতামার আহ্বানর্াণী। আজ তর্ র্াজুক র্াাঁশচর, 

চিিিরা রার্ণপ্লার্নরাশর্ — লযন লর্া পাসচর 

চনকশ র তাপতপ্ত ঘূচণবর্াশয় ক্ষুব্ধ লকালাহল, 

ধূচলর চনচর্ড়  ান পদতশল। রশয়চি চনিল 

সারাচদন পথপাশশ্বব ; লর্লা হশয় এল অর্সান, 

ঘন হশয় আশস িায়া, রান্ত সূযব কচরশি সন্ধান 
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চদর্শন্ত অচন্তম শাচন্ত। চদর্া যথা িশলশি চনিবীক 

চিিহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পশথর পচথক 

আপনার কাি হশত অন্তহীন অজানার পাশন 

অসীশমর সংর্ীশত উদাসী — লসইমশতা আত্মদাশন 

আমাশর র্াচহর কশরা, শূশনয শূশনয পূণব লহাক সুর, 

চনশয় যাক পশথ পশথ লহ অলক্ষয, লহ মহাসুদূর। 
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আহ্বান 

আমার তশর পশথর ' পশর লকাথায় তুচম থাক 

           লস কথা আচম শুধাই র্াশর র্াশর। 

লকাথায় জাচন আসনখাচন সাচজশয় তুচম রাখ 

           আমার লাচর্ চনিৃশত এক ধাশর। 

র্াতাস লর্শয় ইশারা লপশয় লর্চি চমলন-আশশ 

চশচশরশধায়া আশলাশত-শিাাঁয়া চশউচলিাওয়া ঘাশস, 

খুাঁশজচি চদশা চর্শলাল জল-কাকচলকলিাশস 

         অধীরধারা নদীর পাশর পাশর। 

আকাশশকাশণ লমশঘর রশি মায়ার লযথা লমলা, 

তশ র তশল স্বচ্ছ জশল িায়ার লযথা লখলা, 

অশথশাশখ কশপাত ডাশক, লসথায় সারাশর্লা 

       লতামার র্াাঁচশ শুশনচি র্াশর র্াশর। 

  

লকমশন র্ুচঝ আমাশর খুাঁচজ লকাথায় তুচম ডাক, 

        র্াচজয়া উশঠ িীর্ণ তর্ লিচর। 

শরম লাশর্, মন না জাশর্, িুচ য়া িচল নাশকা, 

        চিধার িশর দুয়াশর কচর লদচর। 

লডশকি তুচম মানুর্ লযথা পীচড়ত অপমাশন, 

আশলাক লযথা চনচর্য়া আশস শঙ্কাতুর প্রাশণ, 

আমাশর িাচহ ডঙ্কা তর্ লর্শজশি লসইখাশন 

       র্ন্দী লযথা কাাঁচদশি কারার্াশর। 

পার্াণ চিত  চলশি লযথা চক্ষচতর র্ুক িাচ  

ধুলায়-িাপা অনলচশখা কাাঁপাশয় লতাশল মাচ , 

চনশমর্ আচস র্হুযুশর্র র্াাঁধন লিশল কাচ , 

       লসথায় লিচর র্াজাও র্াশর র্াশর। 
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দুয়ার 

লহ দুয়ার, তুচম আি মুি অনকু্ষণ, 

      রুদ্ধ শুধু অশন্ধর নয়ন। 

অন্তশর চক আশি তাহা লর্াশঝ না লস, তাই 

      প্রশর্চশশত সংশয় সদাই। 

  

লহ দুয়ার, চনতয জাশর্ রাচত্রচদনমান 

      সুর্ম্ভীর লতামার আহ্বান। 

সূশযবর উদয়-মাশঝ লখাল আপনাশর। 

      তারকায় লখাল অন্ধকাশর। 

  

লহ দুয়ার, র্ীজ হশত অঙু্কশরর দশল 

      লখাল পথ, িুল হশত িশল। 

যুর্ হশত যুর্ান্তর কর অর্াচরত, 

      মৃতুয হশত পরম অমৃত। 

  

লহ দুয়ার, জীর্শলাক লতারশণ লতারশণ 

      কশর যাত্রা মরশণ মরশণ। 

মুচিসাধনার পশথ লতামার ইচঙ্গশত 

      ‘ মাভিাঃ ' র্াশজ ননরাশযচনশীশথ। 
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দীচপকা 

প্রচত সন্ধযায় নর্ অধযায়, 

         জ্বাল তর্ নর্ দীচপকা। 

প্রতুযর্পশ  প্রচতচদন ললখ 

         আশলাশকর নর্ চলচপকা। 

অন্ধকাশরর সাশথ দুর্বার 

সংগ্রাম তর্ হয় র্ার র্ার, 

চদশন চদশন হয় কত পরাজয়, 

         চদশন চদশন জয়সাধনা। 

পথ িুশল িুশল পথ খুাঁশজ লও, 

লসই উৎসাশহ পথদুখ র্ও, 

লদশচর্শদ্রাশহ র্াাঁধা পড় লমাশহ 

        তশর্ হয় লদর্ারাধনা। 

  

লখলাঘর লিশি র্াাঁধ লখলাঘর, 

           লখল লিশি লিশি লখশলনা। 

র্াসা লর্াঁশধ লর্াঁশধ র্াসা িাশি মন 

           লকাথাও আসন লমশল না। 

জাচন পথশশশর্ আশি পারার্ার, 

প্রচতখশন লসথা লমশশ র্াচরধার, 

চনশমশর্ চনশমশর্ তর্ু চনাঃশশশর্ 

          িুচ শি পচথক তচ নী। 

লিশড় চদশয় চদশয় এক ধ্রুর্ র্ান 

চিশর চিশর আশস নর্ নর্ তান, 

মরশণ মরশণ িচকত িরশণ 

          িুশ  িশল প্রাণনচ নী। 
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ললখা 

সর্ ললখা লুপ্ত হয়, র্ারংর্ার চলচখর্ার তশর 

নূতন কাশলর র্শণব। জীণব লতার অক্ষশর অক্ষশর 

লকন প  লরশখচিস পূণব কচর। হশয়শি সময় 

নর্ীশনর তুচলকাশর পথ লিশড় চদশত। লহাক লয় 

সমাচপ্তর লরখাদুর্ব। নর্ ললখা আচস দপবিশর 

তার িগ্নস্তূপরাচশ চর্কীণব কচরয়া দূরান্তশর 

উন্মুি করুক পথ, স্থার্শরর সীমা কচর জয়, 

নর্ীশনর রথযাত্রা লাচর্। অজ্ঞাশতর পচরিয় 

অনচিজ্ঞ চনক চজশন। কাশলর মচন্দশর পূজাঘশর 

যুর্চর্জয়ার চদশন পূজািবনা সাঙ্গ হশল পশর 

যায় প্রচতমার চদন। ধুলা তাশর ডাক চদশয় কয় — 

‘ চিশর চিশর লমার মাশঝ ক্ষশয় ক্ষশয় হচর্ লর অক্ষয়, 

লতার মাচ  চদশয় চশল্পী চর্রচিশর্ নূতন প্রচতমা, 

প্রকাচশশর্ অসীশমর নর্ নর্ অন্তহীন সীমা। ' 
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নূতন লরাতা 

১ 

লশর্ ললখা ার খাতা 

পশড় লশানাই পাতার পশর পাতা, 

অচময়নাথ স্তব্ধ হশয় লদালায় মুগ্ধ মাথা। 

       উচ্ছ্বচস কয় ; ‘ লতামার অমর কার্যখাচন 

চনতযকাশলর িশন্দ ললখা সতযিার্ার র্াণী। ' 

দচড়র্াাঁধা কাশঠর র্াচড় াশর 

নন্দশর্াপাল ঘ র ঘ র ল শন লর্ড়ায় সিাঘশরর িাশর। 

         আচম র্চল, ‘ থাম্ লর র্াপু, থাম্,  

        দুিুচম এর নাম — 

পড়ার সময় লকউ চক অমন লর্ড়ায় র্াচড় লঠশল। 

লদখ্ লদচখ লতার অচমকাকা লকমন লক্ষ্মীশিশল। ' 

  

অশনক কশি িাশলামানুর্-শর্শশ 

র্সল নন্দ অচমকাকার লকাশলর কাশি লঘাঁশর্। 

        দুরন্ত লসই লিশল 

        আমার মুশখ ডার্র নয়ন লমশল 

িুপ কশর রয় চমচন  কশয়ক, অচমশর কয় লঠশল, 

       ‘ লশাশনা অচমকাকা, 

       র্াচড়র িািা িাকা 

সাচরশয় লদশর্ র্শলচিশল, দাও এাঁশ  ইস্ক্রপু। '  

অচম র্লশল কাশন-কাশন, ‘ িুপ িুপ িুপ। ' 

আর্ার খাচনক শান্ত হশয় শুনল র্শস নন্দ 

       কচর্র্শরর অমর িার্ার িন্দ। 

  

এক  ুপশর উস খুচসশয় র্াচড়র লথশক দশ - র্াশরা া কচড় 
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       লমশজর'পশর করশল িড়ািচড়। 

ঝম্ ঝচমশয় কচড়গুশলা গুন্ গুচনশয় আউশড় িশল িড়া — 

       এর পশর আর হয় না কার্য পড়া। 

তার িড়া আর আমার িড়ায় আর কতখন িলশর্ লরর্াশরচর্,  

       হার মানশত হশর্ই লশর্াশশচর্। 

  

অচম র্লশল, ‘ দুিু লিশল। ' নন্দ র্লশল, ‘ লতামার সশঙ্গ আচড় — 

        চনশয় যার্ র্াচড়, 

চদন্ দাদাশক ডাকর্ িাশত ইচিশশনর লখলায়, 

র্ড়র্চড়শয় যাশর্ র্াচড় র্চের্াচ র লমলায়। ' 

        এই র্শল লস িল িলাচন লিাশখ 

র্াচড় চনশয় লদৌশড় লর্ল লকান্ চদশক লকান্ লঝাাঁশক। 

  

আচম র্লশলম, ‘ যাও অচময়, আজশক পড়া থাক,  

নন্দশর্াপাল এশনশি তার নতুনকাশলর ডাক। 

       আমার িশন্দ কান চদল না ও লয 

কী মাশন তার আচমই র্ুচঝ আর যারা নাই লর্াশঝ। 

লয-কচর্র ও শুনশর্ পড়া লসও লতা আজ লখলার র্াচড় লঠশল, 

      ইচিশশনর লখলাই লসও লখশল। 

  

আমার লমলা িািশর্ যখন লদর্ লখয়ায় পাচড়, 

      তার লমলাশত লপৌাঁিশর্ তার র্াচড়, 

       আমার পড়ার মাশঝ 

       তাচর আসার ঘিা যচদ র্াশজ 

সহজ মশন পাচর লযন আসর লিশড় চদশত 

নতুন কাশলর র্াাঁচশচ শর নতুন প্রাশণর র্ীশত। 

       িশরচিশলম এই িাগুশনর ডালা 

তা চনশয় লকউ নাই-র্া র্াাঁথুক আর-িাগুশনর মালা। ' 
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২ 

র্ির চর্শশক িশল লর্ল সাঙ্গ তখন লঠলার্াচড়র লখলা ; 

নন্দ র্লশল, ‘ দাদামশায়, কী চলশখি লশানাও লতা এইশর্লা! ' 

       পড়শত লর্শলম িরসাশত র্ুক লর্াঁশধ, 

              কণ্ঠ লয যায় লর্শধ ; 

ল শন ল শন র্াচহর কচর এ খাতা ওই খাতা, 

              উলশ  মচর এ পাতা ওই পাতা। 

       িশয়র লিাশখ যতই লদচখ ললখা, 

মশন হয় লয রস চকিু লনই, লরখার পশর লরখা। 

       লর্াপশন তার মুশখর পাশন িাচহ, 

র্ুচদ্ধ লসথায় পাহারা লদয় এক  ুক্ষমা নাচহ। 

নতুনকাশলর শান - লদওয়া তার ললা খাচন খরখড়্গ -সম,  

       শীণব যাহা, জীণব যাহা তার প্রচত চনমবম। 

              তীক্ষ্ণ সজার্ আাঁচখ, 

       ক াশক্ষ তার ধরা পশড় লকাথা লয কার িাাঁচক। 

        সংসাশরশত র্তবগুহা লযখাশন-যা সর্খাশন লদয় উাঁচক, 

       অচমর র্াস্তশর্র সাশথ চনতয মুশখামুচখ। 

              তীব্র তাহার হাসয 

              চর্শ্বকাশজর লমাহযুি িার্য। 

  

এক  ুলকশশ পড়া করশলম শুরু 

লযৌর্শন র্া চশচখশয়চিশলন অন্তযবামী আর্ার কচর্গুরু — 

             প্রথম লপ্রশমর কথা, 

      আপ নাশক লসই জাশন না লযই র্িীর র্যাকুলতা, 

      লসই লয চর্ধুর তীব্রমধুর তরাসশদাদুল র্ক্ষ দুরু দুরু, 

      উশড়া পাচখর ডানার মশতা যুর্ল কাশলা িুরু, 

             নীরর্ লিাশখর িার্া, 
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      এক চনশমশর্ উচ্ছচল লদয় চিরচদশনর আশা, 

      তাহাচর লসই চিধার ঘাশয় র্যথায় কিমান 

              দুচ -একচ  র্ান। 

  

এচড়শয়-িলা জলধারার হাসযমুখর কলকশলাচ্ছ্বাস, 

       পূজায়-স্তব্ধ শরৎপ্রাশতর প্রশান্ত চনশ্বাস, 

             নর্রাচর্ণী ধূসর সন্ধযা অস্তসার্রপাশর, 

       তন্দ্রাচর্হীন চিরন্তশনর শাচন্তর্াণী চনশীথ-অন্ধকাশর,  

িাগুনরাচতর স্পশবমায়ায় অরণযতল পুষ্পশরামাচঞ্চত, 

               লকান্ অদৃশয সুচিরর্াচিত 

  র্নর্ীচথর িায়াচ শর 

               কাাঁচপশয় চদশয় লর্ড়ায় চিশর চিশর, 

                      তাচর িঞ্চলতা 

               মমবচরয়া কইল লয-সর্ কথা, 

                       তাচর প্রচতধ্বচনিরা 

দু-এক া লিৌপদী আমার সসংশকাশি পশড় লর্শলম েরা। 

  

পড়া আমার লশর্ হল লযই, ক্ষশণক নীরর্ লথশক 

নন্দশর্াপাল উৎসাশহশত র্লল হঠাৎ লঝাঁশক — 

                  ‘  দাদামশায়, শার্াশ! 

লতামার কাশলর মশনর র্চত, লপশলম তাচর ইচতহাশসর আিাস। ' 

খাতা চনশত হাত র্াড়াল, িাদশরশত চদশলম তাহা োকা, 

কইনু তাশর, ‘ লদখ্ লতা িায়া, লকাথায় আশি লতার অচময়কাকা।  '  
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আশীর্বাদ 

তরুণ আশীর্বাদপ্রাথীর প্রচত প্রািীন কচর্র চনশর্দন 

রীযুি চদলীপকুমার রাশয়র উশেশশ 

চনশে সশরার্র স্তব্ধ চহমাচদ্রর উপতযকাতশল। 

ঊশধ্বব চর্চরশৃঙ্গ হশত রাচন্তহীন সাধনার র্শল 

তরুণ চনঝবর ধায় চসন্ধুসশন চমলশনর লাচর্ 

অরুশণাদশয়র পশথ। লস কচহল, ‘ আশীর্বাদ মাচর্ 

লহ প্রািীন সশরার্র। ' সশরার্র কচহল হাচসয়া, 

‘ আচশস লতামাচর তশর নীলািশর উশঠ উদ্ভাচসয়া 

প্রিাতসূশযবর কশর ; ধযানমগ্ন চর্চরতপস্বীর 

চর্র্চলত করুণার প্রর্াচহত আশীর্বাদনীর 

লতামাশর চদশতশি প্রাণধারা। আচম র্নচ্ছায়া হশত, 

চনজবশন একাশন্ত র্চস, লদচখ চনর্বাচরত লরাশত 

সংর্ীত-উদ শর্ল নৃশতয প্রচতক্ষশণ কচরশতি জয় 

মসীকৃষ্ণ চর্ঘ্নপুঞ্জ, পথশরাধী পার্াণসঞ্চয়, 

র্ূঢ় জড় শত্রুদল। এই তর্ যাত্রার প্রর্াহ 

আপনার র্চতশর্শর্ আপনার জার্ায় উৎসাহ। ' 
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লমাহানা 

ইরার্তীর লমাহানামুশখ লকন আপন - লিালা 

       সার্র, তর্ র্রন লকন লঘালা। 

লকাথা লস তর্ চর্মল নীল স্বচ্ছ লিাশখ িাওয়া, 

       রচর্র পাশন র্িীর র্ান র্াওয়া? 

নদীর জশল ধরণী তার পাঠাশল এ কী চিচঠ, 

       চকশসর লঘাশর আচর্ল হল চদচঠ। 

আকাশ-সাশথ চমলাশয় রি আচিশল তুচম সাচজ, 

       ধরার রশি চর্লাস লকন আচজ। 

রাশতর তারা আশলাশক আজ পরশ কশর যশর্ 

       পায় না সাড়া লতামার অনুিশর্ ; 

প্রিাত িাশহ স্বচ্ছ জশল চনশজশর লদচখর্াশর, 

       চর্িল কচর চিরাশয় দাও তাশর। 

  

চনশয়ি তুচম ইচ্ছা কচর আপন পরাজয়, 

       মাচনশত হার নাচহ লতামার িয়। 

র্রন তর্ ধূসর কর, র্াাঁধন চনশয় লখল, 

       লহলায় চহয়া হারাশয় তুচম লিল। 

এ লীলা তর্ প্রাশন্ত শুধু তশ র সাশথ লমশা, 

       এক খুাচন মাচ র লাশর্ লনশা। 

চর্পুল তর্ র্ক্ষ- ' পশর অসীম নীলাকাশ, 

        লকাথায় লসথা ধরার র্াহুপাশ। 

ধুলাশর তুচম চনশয়ি মাচন, তর্ুও অমচলন, 

        র্াাঁধন পচর স্বাধীন চিরচদন। 

কালীশর রশহ র্শক্ষ ধচর শুভ্র মহাকাল, 

        র্াাঁশধ না তাাঁশর কাশলা কলুর্জাল। 
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র্ক সাদুর্বস্থ রাজর্ন্দীশদর প্রচত 

চনশীশথশর লজ্জা চদল অন্ধকাশর রচর্র র্ন্দন। 

চপঞ্জশর চর্হঙ্গ র্াাঁধা, সংর্ীত না মাচনল র্ন্ধন। 

              লিায়ারার রে হশত 

              উন্মুখর ঊধ্ববশরাশত 

র্ন্দীর্াচর উচ্চাচরল আশলাশকর কী অচিনন্দন। 

  

মৃচিকার চিচি লিচদ অঙু্কর আকাশশ চদল আচন 

স্বসমুত্থ শচির্শল র্িীর মুচির মের্াণী। 

              মহাক্ষশণ রুদ্রাণীর 

              কী র্র লচিল র্ীর, 

মৃতুয চদশয় চর্রচিল অমতবয নশরর রাজধানী। 

  

‘ অমৃশতর পুত্র লমারা ' — কাহারা শুনাল চর্শ্বময়। 

আত্মচর্সজবন কচর আত্মাশর লক জাচনল অক্ষয়। 

              নিরশর্র আনশন্দশর 

              দুাঃশখশত চজচনল লক   লর, 

র্ন্দীর শৃঙ্খলচ্ছশন্দ মুশির লক চদল পচরিয়। 
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দুচদবশন 

দুশযবার্ আচস  াশন যশর্ িাাঁচস 

       কশমব জড়ায় গ্রচন্থ, 

মন্থর চদন পাশথয়চর্হীন 

       দীঘব পশথর পন্থী ; 

চনদবয়তম চনন্দার হাস, 

         চনমবমতম নদর্, 

শূশনয শূশনয হতাশ র্াতাস 

         িুকাশর ‘ ননর্ ননর্ ' — 

হঠাৎ তখন কশহ লমাশর মন, 

         ‘ চমশথয, এ-সর্ চমশথয, 

প্রাশণ যচদ রয় র্ান অক্ষয় 

         সুর যচদ রয় চিশি। ' 

  

লিৌচদক কশর যুদ্ধশঘার্ণ, 

         দুর্বম হয় পন্থা, 

চিন্তায় কশর রি লশার্ণ 

         প্রখর নখরদন্তা, 

চনরানশন্দর চঘচর রশহ লঘর, 

         নাই জীর্শনর সঙ্গী, 

নদনয কুরূপ কশর চর্দ্রূপ 

         র্যশঙ্গর মুখিচঙ্গ — 

মন র্শল, ‘ নাই িার্না চকিুই 

         চমশথয, এ-সর্ চমশথয, 

অন্তর-মাশঝ চিরধনী তুই 

         অন্তচর্হীন চর্শি। ' 
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িার্াহীন চদন কুয়াশাচর্লীন — 

         মচলন উর্ার স্বণব, 

কল্পনা যত র্াদুশড়র মশতা 

         রাশত ওশড় কাশলা র্ণব ; 

আর্জবনার অিলপুশঞ্জ 

         যাত্রার পথ রুদ্ধ, 

চরিকুসুম শুষ্ক কুশঞ্জ 

         নর্শাখ রশহ ্ুরনদ্ধ — 

মন লমাশর কয়, ‘ এ চকিুই নয়, 

      চমশথয, এ - সর্ চমশথয, 

আপনায় িুশল র্াও প্রাণ খুশল, 

      নাশিা চনচখশলর নৃশতয। ' 

  

র্ন্ধদুয়ার চর্শ্ব চর্রাশজ, 

      চনশর্শি ঘশরর দীচপ্ত, 

চির-উপর্াসী আপনার মাশঝ 

      আপচন না পাই তৃচপ্ত, 

পশদ পশদ রয় সংশয় িয়, 

      পশদ পশদ লপ্রম ক্ষুণ্ন, 

র্ৃথা আহ্বান, র্ৃথা অনুনয়, 

      সখার আসন শূনয — 

মন র্চল উশঠ, ‘ ডুশর্ যা র্িীশর, 

      চমশথয, এ সর্ চমশথয, 

চনচর্ড় লধয়াশন চনচখল লচি লর 

      আপনাচর একাচকশে। ' 
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প্রশ্ন 

ির্র্ান, তুচম যুশর্ যুশর্ দতূ, পাঠাশয়ি র্াশর র্াশর 

                     দয়াহীন সংসাশর, 

তারা র্শল লর্ল ‘ ক্ষমা কশরা সশর্ ', র্শল লর্ল ‘ িাশলার্াশসা — 

                     অন্তর হশত চর্শির্চর্র্ নাশশা '। 

র্রণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তর্ুও র্াচহর-িাশর 

আচজ দুচদবশন চিরানু তাশদর র্যথব নমস্কাশর। 

  

আচম-শয লদশখচি লর্াপন চহংসা কপ  রাচত্রিাশয় 

               লহশনশি চনাঃসহাশয়, 

আচম-শয লদশখচি প্রচতকারহীন শশির অপরাশধ 

               চর্িাশরর র্াণী নীরশর্ চনিৃশত কাাঁশদ। 

আচম-শয লদচখনু তরুণ র্ালক উন্মাদ হশয় িুশ  

কী যেণায় মশরশি পাথশর চনষ্ফল মাথা কুশ । 

  

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আচজশক, র্াাঁচশ সংর্ীতহারা, 

                 অমার্সযার কারা 

লুপ্ত কশরশি আমার িুর্ন দুাঃস্বপশনর তশল, 

                 তাই লতা লতামায় শুধাই অশ্রুজশল — 

যাহারা লতামার চর্র্াইশি র্ায়ু, চনিাইশি তর্ আশলা, 

তুচম চক তাশদর ক্ষমা কচরয়াি, তুচম চক লর্শসি িাশলা। 
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চিকু্ষ 

  হায় লর চিক্ষু, হায় লর, 

চনাঃস্বতা লতার চমথযা লস লঘার, 

       চনাঃশশশর্ লদ চর্দায় লর। 

চিক্ষাশত শুিলশগ্নর ক্ষয় 

       লকান্ িুশল তুই িুচলচল, 

িািার লতার পি-শয হয়, 

       অর্বল নাচহ খুচলচল। 

আপনাশর চনশয় আর্রণ চদশয় 

       এ কী কুৎচসত িলনা ; 

জীণব এ িীর িদ্মশর্শীর, 

       চনশজশর লস কথা র্ল না। 

হায় লর চিক্ষু, হায় লর, 

       চমথযা মায়ার িায়া ঘুিার্ার 

             মে লক চনচর্ আয় লর। 

  

কািাল লয জন পায় না লস ধন, 

         পায় লস লকর্ল চিক্ষা। 

চির-উপর্াসী চমিা-সন্নযাসী 

         চদশয়শি তাহাশর দীক্ষা। 

লতার সাধনায় রত্নমাচনক 

          পশথ পশথ যাস িড়াশয়, 

চিক্ষার ঝুচল, চধক তাশর চধক,  

         র্চহস লন চশশর িড়াশয়। 

হায় লর চিক্ষু, হায় লর, 

         চনাঃস্বজশনর দুাঃস্বপশনর 

               র্ন্ধ, চিাঁচড়স তায় লর। 
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অঞ্চশল রাচত চিক্ষার কণা 

       সঞ্চয় কশর তারাশত, 

চনশয় লস পারাচন তর্ু পাচরল না 

 চতচমরচসন্ধু পারাশত। 

পূর্বর্র্ন আপনার লসানা 

       িড়াল যখন দুযশলাশক, 

পূশণবর দাশন পূণব কামনা 

      প্রিাত পুচরল পুলশক। 

হায় লর চিক্ষু, হায় লর, 

      আপনা-মাঝাশর লর্াপন রাজাশর 

             মন লযন লতার পায় লর। 
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আশীর্বাদী 

কলযাণীয়া অমচলনার প্রথম র্াচর্বক জন্মচদশন 

লতামাশর জননী ধরা 

চদল রূশপ রশস িরা 

      প্রাশণর প্রথম পাত্রখাচন, 

তাই চনশয় লতালাপাড়া 

লিলািড়া নাড়ািড়া 

     অথব তার চকিুই না জাচন। 

লকান্ মহারঙ্গশাশল 

নৃতয িশল তাশল তাশল, 

     িন্দ তাচর লাশর্ রশি তর্। 

অকারণ কলশরাশল 

তাই তর্ অঙ্গ লদাশল, 

িচঙ্গ তার চনতয নর্ নর্। 

চিন্তা-আর্রণ-হীন 

নগ্নচিি সারাচদন 

     লু াইশি চর্শশ্বর প্রাঙ্গশণ, 

িার্াহীন ইশারায় 

িুাঁশয় িুাঁশয় িশল যায় 

     যাহা-চকিু লদশখ আর লশাশন। 

অস্ফু  িার্না যত 

অশথপাতার মশতা 

     লকর্লই আশলায় চঝচলচমচল। 

কী হাচস র্াতাশস লিশস 

লতামাশর লাচর্শি এশস 

     হাচস লর্শজ ওশঠ চখচলচখচল। 

গ্রহ তারা শশী রচর্ 
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সমুশখ ধশরশি িচর্ 

     আপন চর্পুল পচরিয়। 

কচি কচি দুই হাশত 

লখচলি তাহারই সাশথ, 

নাই প্রশ্ন, নাই লকাশনা িয়। 

তুচম সর্ব লদশহ মশন 

িচর লহ প্রচতক্ষশণ 

       লয সহজ আনশন্দর রস, 

যাহা তুচম অনায়াশস    িড়াইি িাচরপাশশ 

       পুলচকত দরশ পরশ, 

আচম কচর্ তাচর লাচর্ 

আপনার মশন জাচর্, 

       র্শস থাচক জানালার ধাশর। 

অমরার দূতীগুচল 

অলক্ষয দুয়ার খুচল 

       আশস যায় আকাশশর পাশর। 

চদর্শন্ত নীচলম িায়া 

রশি দূরাশন্তর মায়া, 

       র্াশজ লসথা কী অশ্রুত লর্ণু। 

মধযচদন তন্দ্রাতুর 

শুচনশি লরৌশদ্রর সুর, 

       মাশঠ শুশয় আশি ক্লান্ত লধনু। 

লিাশখর লদখাচ  চদশয় 

লদহ লমার পায় কী এ, 

       মন লমার লর্ার্া হশয় থাশক। 

সর্ আশি আচম আচি, 

দুইশয় চমশল কািাকাচি 

       আমার সকল-চকিু োশক। 
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লয আশ্বাশস মতবযিূচম 

লহ চশশু, জার্াও তুচম, 

       লয চনমবল লয সহজ প্রাশণ, 

কচর্র জীর্শন তাই 

লযন র্াজাইয়া যাই 

       তারই র্াণী লমার যত র্াশন। 

ক্লাচন্তহীন নর্ আশা 

লসই লতা চশশুর িার্া 

লসই িার্া প্রাণশদর্তার, 

জরার জড়ে লতযশজ 

নর্ নর্ জশন্ম লস লয 

       নর্ প্রাণ পায় র্ারংর্ার। 

ননরাশশযর কুশহচলকা 

উর্ার আশলাকচ কা 

       ক্ষশণ ক্ষশণ মুশি চদশত িায়, 

র্াধার পিাশত কচর্ 

লদশখ চিরন্তন-রচর্ 

       লসই লদখা চশশুিশক্ষ িায়। 

চশশুর সিদ র্শয় 

এশসি এ ললাকালশয়, 

       লস সিদ থাক অমচলনা। 

লয-চর্শ্বাস চিধাহীন 

তাচর সুশর চিরচদন 

            র্াশজ লযন জীর্শনর র্ীণা। 

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
4

 

সূরিপত্র  

অরু্ঝ মন 

অর্ুঝ চশশুর আর্িায়া এই নয়ন - র্াতায়শনর ধাশর 

আপনাশিালা মনখাচন তার অধীর হশয় উাঁচক মাশর। 

        চর্নািার্ার িার্না চনশয় লকমন আাঁকুর্াাঁকুর লখলা — 

        হঠাৎ ধরা, হঠাৎ িচড়শয় লিলা, 

         হঠাৎ অকারণ 

কী উৎসাশহ র্াহু লনশড় উোম র্জবন। 

         হঠাৎ দুশল দুশল ওশঠ, 

অথবচর্হীন লকান্ চদশক তার লক্ষ লিাশ । 

          র্াচহর-িুর্ন হশত 

আশলার লীলায় ধ্বচনর লরাশত 

         লয র্াণী তার আশস প্রাশণ 

তাচর জর্ার্ চদশত চর্শয় কী-শয জানায় লকই তা জাশন। 

এই - লয অর্ঝু এই - লয লর্ার্া মন 

প্রাশণর ' পশর লেউ জাচর্শয় লকৌতুশক লয অধীর অনুক্ষণ, 

           সর্ব চদশকই সর্বদা উন্মুখ, 

আপনারই িাঞ্চলয চনশয় আপচন সমুৎসুক — 

   নয় চর্ধাতার নর্ীন রিনা এ, 

          ইহার যাত্রা আচদম যুশর্র নাশয়। 

              চর্শ্বকচর্র মানস-সশরার্শর 

                  প্রাতাঃিাশনর পশর 

প্রাশণর সশঙ্গ র্াচহর হল, তখন অন্ধকার, 

         চনশয় এল ক্ষীণ আশলাচ  তার। 

  তারই প্রথম িার্াচর্হীন কূজনকাকচল লয 

র্শন র্শন শাখায় পাতায় পুশষ্প িশল র্ীশজ 

              অঙু্কশর অঙু্কশর 

      উঠল লজশর্ িশন্দ সুশর সুশর। 
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      সূযব-পাশন অর্াক আাঁচখ লমচল 

      মুখচরত উচ্ছল তার লকচল। 

নানারূশপর লখলনা লয তার নানা র্শণব আাঁশক, 

          র্াশরক লখাশল, র্াশরক তাশর োশক। 

 লরাদর্াদশল করুণ কান্না হাচস। 

                        সদাই ওশঠ আিাচস উচ্ছ্বাচস। 

  

ওই - লয চশশুর অর্ুঝ লিালা মন 

তরীর লকাশণ র্শস র্শস লদখচি তারই আকুল আশন্দালন। 

       মাশঝ-মাশঝ সার্র-পাশন তাচকশয় লদচখ যত 

       মশন িাচর্, ও লযন এই চশশু-আাঁচখর মশতা, 

              আকাশ-পাশন আর্িায়া ওর িাওয়া 

                          লকান্ স্বপশন-পাওয়া, 

      অন্তশর ওর লযন লস লকান্ অর্ুঝ লিালা মন 

এ তীর হশত ও তীর-পাশন দুলশি অনুক্ষণ। 

               লকমন কলিাশর্ 

প্রলয়কাাঁদন কাাঁশদ ও লয প্রর্ল হাচস হাশস 

      আপ চনও তার অথব আশি িুশল — 

                ক্ষশণ ক্ষশণ শুধুই িুশল িুশল 

      অকারশণ র্চজব উশঠ শূশনয শূশনয মূঢ় র্াহু তুশল। 

  

চর্রা  অর্ুঝ এই লস আচদম মন, 

মানর্-ইচতহাশসর মাশঝ আপ নাশর তার অধীর অশের্ণ। 

       ঘর হশত ধায় আিন-পাশন, আিন হশত পশথ, 

পথ হশত ধায় লতপান্তশরর চর্ঘ্নচর্র্ম অরশণয পর্বশত ; 

                এই লস র্শড়, এই লস িাশি, এই লস কী আশক্ষশপ 

পাশয়র তলায় ধরণীশত আঘাত কশর ধুলায় আকাশ লর্যশপ ; 

                  হঠাৎ লখশপ উশঠ 
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      রুদ্ধ পার্াণচিচি- ' পশর লর্ড়ায় মাথা কুশ । 

                   অনাসৃচি সৃচি আপনর্ড়া 

      তাই চনশয় লস লড়াই কশর, তাই চনশয় তার লকর্ল ওঠাপড়া। 

                                 হঠাৎ উশঠ লঝাঁশক 

              যায় লস িুশ  কী রািা রি লদশখ 

                          অদৃশয লকান্ দূর চদর্ন্ত-পাশন ; 

আর্িায়া লকান্ সন্ধযা-আশলায় চশশুর মশতা তাকায় অনুমাশন, 

                         তাহার র্যাকুলতা 

     স্বশপ্ন সশতয চমচশশয় রশি চর্চিত্র রূপকথা। 
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পচরণয় 

   সুরমা ও সুশরন্দ্রনাথ কশরর চর্র্াহ উপলশক্ষ 

  

চিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল চিল র্াশন র্াশন,  

লসই অপরূপ এল রূপ ধচর লতামাশদর প্রাশণ। 

      আনশন্দর চদর্যমূচতব লস-শয, 

             দীপ্ত র্ীরশতশজ 

      উিচরয়া চর্ঘ্ন যত দূর কচর িীচত 

লতামাশদর প্রাঙ্গশণশত হাাঁক চদল, ‘ এশসচি অচতচথ। ' 

  

জ্বাশলা লর্া মঙ্গলদীপ কশরা অঘবয দান 

             তনু মনপ্রাণ। 

ও লয সুরির্শনর রমার কমলর্নর্াসী, 

মশতবয লনশম র্াজাইল সাহানায় নন্দশনর র্াাঁচশ। 

             ধরার ধূচলর'পশর 

              চমশাইল কী আদশর 

                       পাচরজাতশরণু। 

মানর্র্ৃশহর নদশনয অমরার্তীর কল্পশধনু 

              অলক্ষয অমৃতরস দান কশর 

                        অন্তশর অন্তশর। 

এল লপ্রম চিরন্তন, চদল লদাাঁশহ আচন 

              রচর্করদীপ্ত আশীর্বাণী। 
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চিরন্তন 

এই চর্শদশশর রাস্তা চদশয় ধশুলায় আকাশ লেশক 

          র্াচড় আমার িলশতচিল লহাঁশক। 

লহনকাশল লনর্ুর ডাশল চিগ্ধ িায়ায় উঠল লকাচকল লডশক 

          পথশকাশণর ঘন র্শনর লথশক। 

  

                   এই পাচখচ র স্বশর 

          চিরচদশনর সুর লযন এই একচ  চদশনর'পশর 

                   চর্ন্দু চর্ন্দু ঝশর 

লিশলশর্লায় র্ঙ্গাতীশর আপন-মশন লিশয় জশলর পাশন 

    শুশনচিশলম পলীতশল, এই লকাচকশলর র্াশন 

             অসীমকাশলর অচনর্বিনীয় 

প্রাশণ আমার শুচনশয়চিল, ‘ তুচম আমার চপ্রয়। ' 

  

লসই ধ্বচনচ  কানন লর্যশপ পলশর্ পলশর্ 

              জশলর কলরশর্ 

ওপার-পাশন চমচলশয় লযত সুদূর নীলাকাশশ। 

             আজ এই পরর্াশস 

          লসই ধ্বচনচ  ক্ষুব্ধ পশথর পাশশ 

লর্াপন শাখার িুলগুচলশর চদল আপন র্াণী। 

          র্নচ্ছায়ার শীতল শাচন্তখাচন 

প্রিাত-আশলার সশঙ্গ কশর চনচর্ড় কানাকাচন 

          ওই র্াণীচ র চর্মল সুশর র্িীর রমণীয়,— 

              ‘ তুচম আমার চপ্রয়। ' 

  

              এরই পাশশই চনতয হানাহাচন ; 

                    প্রতারণার িুচর 
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              পাাঁজর লকশ  কশর িুচর 

              সরল চর্শ্বাস ; 

      কুচ ল হাচস ঘচ শয় লতাশল জচ ল সর্বনাশ। 

চনরাশ দুাঃশখ লিশয় লদচখ পৃথবীর্যাপী মানর্চর্িীচর্কা 

 জ্বালায় মানর্শলাকালশয় প্রলয়র্চিচশখা, 

              ললাশির জাশল চর্শ্বজর্ৎ লঘশর, 

লিশর্ না পাই লক র্াাঁিাশর্ আপন-হানা অন্ধ মানুশর্শর। 

  

লহনকাশল চিগ্ধ িায়ায় হঠাৎ লকাচকল ডাশক 

              িুল অশশাকশাশখ ; 

              পরশ কশর প্রাশণ 

        লয শাচন্তচ  সর্-প্রথশম, লয শাচন্তচ  সর্ার অর্সাশন, 

লয শাচন্তশত জানায় আমায় অসীম কাশলর অচনর্বিনীয় — 

                 ‘ তুচম আমার চপ্রয়। ' 
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কচিকাচর 

চশলশি এক চর্চরর লখাশপ পাথর আশি খশস — 

          তার ই উপর লুচকশয় র্ ' লস 

লরাজ সকাশল লর্াঁশথচিশলম লিাশরর সুশর র্াশনর মালা। 

প্রথম সূশযবাদশয়র সশঙ্গ চিল আমার মুশখামুচখর পালা।  

  

ডানচদশকশত অিলা এক চপশির শাখা িশর 

               িুল লিাশ  আর িুল প ' লড় যায় ঝশর। 

কাশলা ডানায় হলশদ আিাস, লকান্ পাচখ লসই অকারশণর র্াশন 

               ক্লাচন্ত নাচহ জাশন — 

  

    লতমচনতশরা লর্ালাপলতা লতাচর্তান লেশক 

অজর তার িুশলর িার্ায় অন্ত না পায় উশেশহীন লডশক। 

       পাইনর্শনর প্রািীন তরু তাকায় লমশঘর মুশখ, 

ডালগুচল তার সর্ুজ ঝরনা ধরার পাশন ঝুাঁশক 

       মশে লযন থমক ললশর্ আশি। 

              দুচ  দাচলম র্াশি 

            ঘনসর্ুজ পাতার লকাশল লকাশল 

            ঘনরািা িুশলর গুচ্ছ লদাশল। 

  

পাশয়র কাশি একচ  কচিকাচর — 

অন্তরঙ্গ কাশির সঙ্গ তারই, 

         দূশরর শূশনয আপনাশক লস প্রিার নাচহ কশর। 

                       মাচ র কাশি নত হশল পশর 

     চিগ্ধ সাড়া লদয় লস ধীশর ধূচলশয়ন লথশক 

নীলর্রশনর িুশলর র্ুশক এক খুাচন লসানার চর্ন্দু এাঁশক। 

  

    লসচদন যত রশিচিলাম র্ান 
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                 কচিকাচরর দান 

           তাশদর সুশর স্বীকার করা আশি। 

আজশক যখন হৃদয় আমার ক্ষচণক শাচন্ত যাশি 

 দুাঃখচদশনর দুিবার্নার প্রিি পীড়শন, 

                     হঠাৎ লকন জার্ল আমার মশন, 

                           লসই সকাশলর  কুশরা এক খুাচন — 

                     মাচ র কাশি কচিকাচরর নীল-শসানাচলর র্াণী। 
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আশরক চদন 

               স্পি মশন জাশর্, 

              চতচরশ র্ির আশর্ 

তখন আমার র্য়স পাঁচিশ — চকিুকাশলর তশর 

এই লদশশশতই এশসচিশলম, এই র্ার্াশনর ঘশর। 

             সূযব যখন লনশম লযত নীশি 

      চদশনর লশশর্ ওই পাহাশড় পাইনশাখার চপশি, 

             নীল চশখশরর আর্ায় লমশঘ লমশঘ 

             আগুনর্রন চকরণ রইত ললশর্, 

        দীঘব িায়া র্শন র্শন এচলশয় লযত পর্বশত পর্বশত — 

         সামশনশত ওই কাাঁকর-োলা পশথ 

            চদশনর পশর চদশন 

ডাক-চপয়শনর পাশয়র ধ্বচন চনতয চনশতম চিশন। 

         মাশসর পশর মাস চর্শয়শি, তর্ু 

         একর্াশরা তার হয় চন কামাই কিু। 

  

আজও লতমচন সূযব লডাশর্ লসইখাশনশতই এশস 

      পাইন-র্শনর লশশর্, 

         সুদূর নশলতশল 

      সন্ধযািায়ার িন্দ র্াশজ ঝরনাধারার জশল, 

      লসই লসকাশলর মশতাই লতমচনধারা 

         তারার পশর তারা 

            আশলার মে িুচপ িুচপ শুনায় কাশন পর্বশত পর্বশত ;  

            শুধু আমার কাাঁকর-োলা পশথ 

                  র্হুকাশলর লিনা 

        ডাক-চপয়শনর পাশয়র ধ্বচন একচদনও র্াজশর্ না। 
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আজশক তর্ু কী প্রতযাশা জার্ল আমার মশন — 

          িলশত িলশত লর্শলম অকারশণ 

ডাকঘশর লসই মাইল-চতশনক দূশর। 

     চিধা িশর চমচন  - কুচড়ক এ-চদক ও-চদক ঘুশর 

  ডাকর্ার্ুশদর কাশি 

     শুধাই এশস, ‘ আমার নাশম চিচঠপির আশি?' 

           জর্ার্ লপশলম, ‘ কই, চকিু লতা লনই। ' 

     শুশন তখন নতচশশর আপন-মশনশতই 

           অন্ধকাশর ধীশর ধীশর 

     আসচি যখন শূনয আমার ঘশরর চদশক চিশর, 

           শুনশত লপশলম চপিন চদশক 

     করুণ র্লায় লক অজানা র্লশল হঠাৎ লকান্ পচথশক — 

            ‘ মাথা লখশয়া, কাল লকাশরা না লদচর। ' 

     ইচতহাশসর র্াচক কুু আাঁধার চদল লঘচর। 

র্শক্ষ আমার র্াচজশয় চদল র্িীর লর্দনা লস 

       পাঁচিশ - র্ির-র্য়স-কাশলর িুর্নখাচনর একচ  দীঘবশ্বাশস,  

       লয িুর্শন সন্ধযাতারা চশউশর লযত ওই পাহাশড়র দূশর 

কাাঁকর-োলা পশথর'পশর ডাক-চপয়শনর পদধ্বচনর সুশর। 
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লত চহ লনা চদর্সাাঃ 

এই অজানা সার্রজশল চর্শকলশর্লার আশলা 

          লার্ল আমার িাশলা। 

লকউ লদশখ লকউ নাই-র্া লদশখ, রাখশর্ না লকউ মশন, 

এমনতশরা লিলািড়ার চহসার্ চক লকউ লর্াশন। 

  

এই লদশখ লমার িরল র্ুশকর লকাণ ; 

লকাথা লথশক নামল লর লসই লখপা চদশনর মন, 

            লযচদন অকারণ 

হঠাৎ হাওয়ায় লযৌর্শনরই লেউ 

িল িচলশয় উঠত প্রাশণ জানত না তা লকউ। 

          লার্ত আমায় আপন র্াশনর লনশা 

অনার্ত িাগুন চদশনর লর্দন চদশয় লমশা। 

  

লস র্ান যারা শুনত তারা আড়াল লথশক এশস 

        আড়াশলশত লুচকশয় লযত লহশস। 

        হয়শতা তাশদর লদর্ার চিল চকিু, 

আিাশস লকউ জানায় চন তা নয়ন কশর চনিু। 

হয়শতা তাশদর সারাচদশনর মাশঝ 

পড়ত র্াধা একশর্লাকার কাশজ। 

িমক-লার্া চনশমর্গুচল লসই 

হয়শতা র্া কার মশন আশি, হয়শতা মশন লনই। 

লজযাৎিারাশত একলা িাশদর'পশর 

           উদার অনাদশর 

কা ত প্রহর লক্ষযচর্হীন প্রাশণ, 

           মূলযচর্হীন র্াশন। 
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লমার জীর্শন চর্শ্বজশনর অজানা লসই চদন, 

র্াজত তাহার র্ুশকর মাশঝ খামশখয়ালী র্ীন — 

লযমনতশরা এই সার্শর চনতয লসানায় নীশল 

রূপ - হারাশনা রাধাশযাশমর লদালন লদাাঁহায় চমশল, 

লযমনতশরা িুচ র চদশন এমচন চর্শকলশর্লা 

লদওয়া লনওয়ার নাই লকাশনা দায়, শুধু হাওয়ার লখলা,  

অজানাশত িাচসশয় লদওয়া আশলািায়ার লিলা। 
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দীপচশল্পী 

লহ সুন্দরী, লহ চশখা মহতী, 

      লতামার অরূপ লজযাচত 

           রূপ লশর্ আমার জীর্শন, 

                 তাচর লাচর্ একমশন 

                 রচিলাম এই দীপখাচন, 

                       মূচতবমতী এই লমার অিযথবনার্াণী। 

  

      এশসা এশসা কশরা অচধষ্ঠান, 

লমার দীঘব জীর্শনশর কশরা লর্া িরম র্রদান। 

           হয় নাই লযার্য তর্, 

      কতর্ার িাচিয়াচি আর্ার র্শড়চি অচিনর্ — 

           লমার শচি আপনাশর চদশয়শি চধক্কার। 

                       সময় নাচহ লয আর, 

চনদ্রাহারা প্রহর-শয এশক এশক হয় অপর্ত, 

           তাই আজ সমাচপনু ব্রত। 

গ্রহণ কশরা এ লমার চিরজীর্শনর রিনাশর 

           ক্ষণকাল স্পশব কশরা তাশর। 

তার পশর লরশখ যার্ এ জশন্মর এক সাথবকতা, 

চিরন্তন সুখ লমার, এই লমার চিরন্তন র্যথা। 
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মানী 

          উচ্চপ্রািীশর রুদ্ধ লতামার 

                 ক্ষুদ্র িুর্নখাচন, 

     লহ মানী, লহ অচিমানী । 

     মচন্দরর্াসী লদর্তার মশতা 

                 সম্মানশৃঙ্খশল 

           র্ন্দী রশয়শি পূজার আসনতশল। 

      সাধারণজন-পরশ এড়াশয় 

                   চনশজশর পৃথক কচর 

      আি চদনরাত লর্ৌরর্গুরু 

                   কচঠন মূচতব ধচর। 

          সর্ার লযখাশন ঠাাঁই 

      চর্পুল লতামার মযবাদা চনশয় 

                   লসথায় প্রশর্শ নাই। 

                       অশনক উপাচধ তর্, 

      মানুর্-উপাচধ হারাশয়ি শুধু 

          লস ক্ষচত কাহাশর কর্। 

  

                   িশিরা মচন্দশর 

      পূজাচরর কৃপা র্হু-দাশম চকশন 

                   পূজা চদশয় যায় চিশর 

      চঝচলমুখর লর্ণুর্ীচথকার িাশয় 

                   আপন চনিৃত র্াাঁশয়। 

      তখন একাকী র্ৃথা - চর্চিত্র 

                     পার্াণচিচি-মাশঝ 

      লদর্তার র্ুশক জান লস কী র্যথা র্াশজ। 

                   লর্চদর র্াাঁধন কচর ধূচলসাৎ 
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                       অিশলশর চদশয় নাড়া 

      মানুশর্র মাশঝ লস-শয লপশত িায় িাড়া। 

  

      লহ রাজা, লতামার পূজা - লঘরা মন 

  আপনাশর নাচহ জাশন। 

          প্রাণহীন সম্মাশন 

      উজ্জ্বল রশি রিকরা তুচম লেলা — 

      লতামার জীর্ন সাজাশনা পুতুল 

                   সূ্থল চমথযার লখলা। 

      আপচন রশয়ি আড়ি হশয় 

         আপনার অচিশাশপ, 

                   চনিল তুচম চনজ র্শর্বর িাশপ। 

          সহজ প্রাশণর মান চনশয় যারা 

                   মুি িুর্শন চিশর 

          মচরর্ার আশর্ তাশদর পরশ 

                   লাগুক লতামার চশশর। 
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রাজপুত্র 

          রূপকথা-স্বপ্নশলাকর্াসী 

           রাজপুত্র লকাথা হশত আচস 

                 শুিক্ষশণ লদখা লদয় রূশপ 

                       িুশপ-িুশপ, 

           জাচন র্শল লজশনচিনু যাশর 

           তাচর মাশঝ। আমার সংসাশর, 

                 র্শক্ষ লমার আর্মনী পদধ্বচন র্াশজ 

                 লযন র্হুদূর হশত আসা। 

                       তার িার্া 

                 প্রাশণ লদয় আচন 

           সমুদ্রপাশরর লকান্ অচিনর্ লযৌর্শনর র্াণী। 

                 লসচদন র্ুচঝশত পাশর মন 

                       চিল লস-শয চনশিতন 

                             তুচ্ছতার অন্তরাশল 

                       এতকাল মায়াচনদ্রাজাশল। 

           তার দৃচিপাশত লমাশর নূতন সৃচির লিাাঁওয়া লাশর্, 

                       চিি জাশর্। –  

           র্চল তার পদযুর্ িুচম, 

                  ‘ রাজপুত্র তুচম। ' 

                       এতচদন 

                   আত্মপচরিয়হীন 

           জড়তার পার্াণপ্রািীর চদশয় লঘরা 

দুর্ব-মাশঝ লরশখচিল প্রতযশহর প্রথার নদশতযরা। 

                 লকান্ মেগুশণ 

           লস দুশিবদ র্াধা লযন দাচহশল আগুশন, 

র্চন্দনীশর কচরশল উদ্ধার, 
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           কচর চনশল আপনার, 

                 চনশয় লর্শল মুচির আশলাশক। 

আচজশক লতামাশর লদচখ কী নূতন লিাশখ। 

      কুাঁচড় আজ উশঠশি কুসুচম, 

র্ার র্ার মন র্শল, ‘ রাজপুত্র তুচম। ' 
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অগ্রদূত 

           লহ পচথক, তুচম একা। 

আপনার মশন জাচন না লকমশন 

           অশদখার লপশল লদখা। 

লয-পশথ পশড় চন পাশয়র চিি 

           লস পশথ িচলশল রাশত, 

আকাশশ লদশখি লকান্ সংশকত, 

           কাশরও চনশল না সাশথ। 

তুঙ্গচর্চরর উচঠি চশখশর 

           লযখাশন লিাশরর তারা 

অসীম আশলাশক কচরশি আপন 

           আশলার যাত্রা সারা। 

  

প্রথম লযচদন িাল্গুনতাশপ 

           নর্চনঝবর জাশর্, 

মহাসুদূশরর অপরূপ রূপ 

           লদচখশত লস পায় আশর্। 

আশি আশি আশি, এই র্াণী তার 

           এক চনশমশর্ই িুশ , 

অশিনা পশথর আহ্বান শুশন 

           অজানার পাশন িুশ । 

লসইমশতা এক অকচথত িার্া 

           ধ্বচনল লতামার মাশঝ, 

আশি আশি আশি, এ মহামে 

           প্রচত চনশ্বাশস র্াশজ। 

  

লরাচধয়াশি পথ র্ন্ধুর কচর 
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           অিল চশলার স্তপূ। 

নশহ নশহ নশহ, এ চনশর্ধর্াণী 

           পার্াশণ ধশরশি রূপ। 

জশড়র লস নীচত কশর র্জবন 

িীরুজন মশর দুশল, 

জনহীন পশথ সংশয়শমাহ 

           রশহ তজবনী তুশল। 

অলস মশনর আপনারই িায়া 

           শচঙ্কল কায়া ধশর, 

অচত চনরাপদ চর্নাশশর তশল 

           র্াাঁচিশত লিশয় লস মশর। 

  

নর্জীর্শনর সংক পশথ 

           লহ তুচম অগ্রর্ামী, 

লতামার যাত্রা সীমা মাচনশর্ না 

           লকাথাও যাশর্ না থাচম। 

চশখশর চশখশর লকতন লতামার 

           লরশখ যাশর্ নর্ নর্, 

দুর্বম-মাশঝ পথ কচর চদশর্ — 

           জীর্শনর ব্রত তর্। 

যত আশর্ যাশর্ চিধা সশন্দহ 

           ঘুশি যাশর্ পাশি পাশি, 

পাশয় পাশয় তর্ ধ্বচনয়া উচঠশর্ 

           মহার্াণী — ‘ আশি আশি। ' 
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প্রতীক্ষা 

লতামার স্বশপ্নর িাশর আচম আচি র্শস 

লতামার সুচপ্তর প্রাশন্ত, চনিৃত প্রশদাশর্ 

প্রথম প্রিাততারা যশর্ র্াতায়শন 

লদখা চদল। লিশয় আচম থাচক একমশন 

লতামার মুশখর'পশর। স্তচম্ভত সমীশর 

রাচত্রর প্রহরশশশর্ সমুু্শদ্রর তীশর 

সন্নযাসী লযমন থাশক ধযানাচর্ি লিাশখ 

লিশয় পূর্বত -পাশন, প্রথম আশলাশক 

স্পশবিান হশর্ তার, এই আশা ধচর 

অচনদ্র আনশন্দ কাশ  দীঘব চর্িার্রী। 

তর্ নর্জার্রণী প্রথম লয-হাচস 

কনকিাাঁপার মশতা উচঠশর্ চর্কাচশ 

আশধাশখালা অধশরশত, নয়শনর লকাশণ, 

িয়ন কচরর্ তাই, এই আশি মশন। 
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চনর্বাক 

মশন লতা চিল লতামাশর র্চল চকিু 

         লয-কথা আচম র্চল চন আর-কাশর,  

লসচদন র্শন মাধর্ীশাখা চনিু 

        িুশলর িাশর িাশর। 

র্াাঁচশশত লই মশনর কথা তুচল 

        চর্রহর্যথার্ৃন্ত হশত িািা — 

লর্াপন রাশত উশঠশি তারা দুচল 

        সুশরর রশি রািা। 

  

চশরীর্র্ন নতুনপাতা-িাওয়া 

        মমবচরয়া কচহল, ‘ র্াশহা র্াশহা। ' 

মধুমালতীর্শন্ধ-িরা হাওয়া 

        চদশয়শি উৎসাহ। 

পূচণবমাশত লজায়াশর উিচলয়া 

        নদীর জল িলিচলয়া উশঠ। 

কাচমনী ঝশর র্াতাশস চর্িচলয়া 

        ঘাশসর'পশর লুশ । 

  

লস মধুরাশত আকাশশ ধরাতশল 

        লকাথাও চকিু চিল না কৃপণতা। 

িাাঁশদর আশলা সর্ার হশয় র্শল 

        যত মশনর কথা। 

মশন হল লয, নীরশর্ কৃপা যাশি 

         যা-চকিু আশি লতামার িাচর চদশক। 

সাহস ধচর লর্শলম তর্ কাশি 

        িাচহনু অচনচমশখ। 
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সহসা মন উচঠল িমচকয়া 

        র্াাঁচশশত আর র্াচজল না লতা র্াণী। 

র্হনিাশয় দাাঁড়ানু থমচকয়া 

        লহচরনু মুখখাচন। 

  

সার্রশশশর্ লদশখচি একচদন 

        চমচলশি লসথা র্হু নদীর ধারা — 

লিচনল জল চদক সীমায় লীন 

        অপাশর চদশাহারা। 

তরণী লমার নানা লরাশতর  াশন 

        অশর্াধসম কাাঁচপশি থরথচর, 

লিশর্ না পাই লকমশন লকান্ খাশন 

        র্াাঁচধর্ লমার তরী। 

  

লতমচন আচজ লতামার মুশখ িাচহ 

        নয়ন লযন কূল না পায় খুাঁচজ, 

অিার্নীয় িাশর্শত অর্র্াচহ 

        লতামাশর নাচহ র্ুচঝ। 

মুশখশত তর্ রান্ত এ কী আশা, 

        শাচন্ত এ কী, লর্াপন এ কী প্রীচত, 

র্াণীচর্হীন এ কী ধযাশনর িার্া, 

        এ কী সুদূর স্মচৃত ; 

চনচর্ড় হশয় নাচমল লমার মশন 

        স্তব্ধ তর্ নীরর্ র্িীরতা — 

রচহনু র্চস লতাচর্তান-শকাশণ, 

        কচহ চন লকাশনা কথা। 
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প্রণাম 

লতামার প্রণাম এ লয তাচর আিরণ 

      যাশর তুচম কশরি র্রণ। 

      তুচম মূলয চদশল তাশর 

           দুলবি পূজার অলংকাশর। 

      িচিসমুজ্জ্বল লিাশখ 

তাহাশর লহচরশল তুচম লয শুভ্র আশলাশক 

           লস আশলা করাশলা তাশর িান ; 

                 দীপযমান মচহমার দান 

                       পরাইল ললাশ র'পর। 

     লহাক লস লদর্তা চক চকংর্া নর, 

লতামারই হৃদয় হশত চর্চ্ছুচরত রচির ি ায় 

      চদর্য আচর্িবাশর্ তার প্রকাশ ঘ ায়। 

           তার পচরিয়খাচন 

      লতামাশতই লচিয়াশি জয়র্াণী। 

      রচিয়া চদয়াশি তার সতয স্বর্বপুরী 

                 লতামারই এ প্রীচতর মাধুরী 

           লয অমৃত কশর পান 

  োশল তাহা লতামারই এ উচ্ছ্বচসত প্রাণ। 

                 তর্ চশর নত 

           চদক শরখায় অরুশণর মশতা, 

           তাচর'পশর লদর্তার অিুযদয় 

   রূপ লশি সুপ্রসন্ন পুণয লজযাচতমবয়। 
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শূনযঘর 

     লর্াধূচল-অন্ধকাশর 

পুরীর প্রাশন্ত অচতচথ আচসনু িাশর। 

      ডাচকনু, ‘ আি চক লকহ, 

      সাড়া লদশহা, সাড়া লদশহা। ' 

ঘরিরা এক চনরাকার শূনযতা 

       না কচহল লকাশনা কথা। 

  

র্াচহশর র্ার্াশন পুচষ্পত শাখা 

           র্শন্ধর আহ্বাশন 

সংশকত কশর কাহাশর তাহা লক জাশন। 

হতিার্া এক লকাচকল ডাচকশি খাচল, 

     জনশূনযতা চনচর্ড় কচরয়া 

           নীরশর্ দাাঁড়াশয় মালী। 

           চসাঁচড় া চনচর্বকার 

      র্শল, ‘ এস আর নাই যচদ এস 

             সমান অথব তার। ' 

  

           ঘরগুশলা র্শল চিলজিাশরর র্লায়, 

      ‘ ডুর্ চদশয় লদশখা সিাসার্র-তলায় 

র্ুচঝশত পাচরশর্, থাকা নাই-থাকা 

           আসা আর দূশর যাওয়া 

      সর্ই এক কথা , লখয়াশলর িাাঁকা হাওয়া। ' 

      লকদারা এচর্শয় চদশত কারও লনই তাড়া, 

           প্রর্ীণ িৃতয িুচ  চনশয় ঘরিাড়া। 

      লময়াদ যখন িুশরায় কপাশল, 

           হায় লর তখন লসর্া 
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           কাশরই র্া কশর লকর্া। 

      মশনশত লাচর্ল নর্রাশর্যর লিাাঁওয়া, 

                 সকচল লদচখনু লধাাঁওয়া। 

           িাচর্লাম এই িাশর্যর তরী 

র্ুচঝ তার হাল লনই, 

      এশলাশমশলা লরাশত আজ আশি কাল লনই। 

           নচলনীর দশল জশলর চর্ন্দু 

                 িপলম্ অচতশয়, 

            এই কথা লজশন সওয়াশলই ক্ষচত সয়। 

                 অতএর্ — আশর অতএর্খানা থাক 

                       আপাতত লিরা যাক। 

  

      র্যথব আশায় িারাতুর লসই ক্ষশণ 

                 চিরাশলম রথ, চিচরর্ার পথ 

                       দূরতর হল মশন। 

           যার্ার লর্লায় শুষ্ক পশথর 

                 আকাশ-িরাশনা ধূচল 

                 সহশজ চিলাম িুচল। 

           চিচরর্ার লর্লা মুশখশত রুমাল, 

                 লধাাঁয়াশ  িশমা লিাশখ, 

           মশন হল যত মাইশ্রনার্- দল 

                 নাশক মুশখ সর্ লোশক। 

           তাই র্ুচঝলাম, সহজ লতা নয় 

                  চিলজিাশরর র্ুচদ্ধ। 

           দরকার কশর র্হুৎ চিিশুচদ্ধ। 

  

                       লমা র িচলল লজাশর, 

           এক  ুপশরই হাচসলাম লহা লহা কশর। 



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e7
9

 

সূরিপত্র  

      সংশয়হীন আশার সামশন 

                       হঠাৎ দরজা র্ন্ধ, 

      লনহাত এ ার ঠাট্টার মশতা িন্দ। 

      লর্াকার মতন র্ম্ভীর মুখ াশর 

                 অট্টহাশসয সহজ কচরনু, 

                       চিচরনু আপন িাশর। 

  

      ঘশর লকহ আজ চিল না লয, তাই 

 না-থাকার চিলজাচি 

                 মন াশক ধশর িাচপ। 

                 থাকা া আকচস্মক, 

      না-থাকাই লস লতা লদশকাল লিশয় 

  

                 লিশয় আশি অচনচমখ। 

      সশন্ধশর্লায় আশলা া চনচর্শয় 

                 র্শস র্শস র্ৃহশকাশণ 

      না-থাকার এক চর্রা  স্বরূপ 

                 আাঁচকশতচি মশন-মশন। 

           কাশলর প্রাশন্ত িাই, 

      ওই র্াচড় ার আর্াশর্াড়া চকিু নাই। 

           িুশলর র্ার্ান, লকাথা তার উশেশ, 

           র্চসর্ার লসই আরামশকদারা 

                 পুশরাপুচর চনাঃশশর্। 

      মাসমাচহনার খাতা াশর চনশয় চপশি 

      দুই দুই মালী এশকর্াশর সর্ চমশি। 

           ল্রনসাশন্থমাম ু্ কাশনবশশনর 

                 লকয়াচর-সশমত তারা 

                  নাই-র্হ্বশর হারা। 
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                 লিশয় লদচখ দূর-পাশন 

লসই িার্ীকাশল যাহা আশি লযইখাশন 

           উপচস্থশতর লিাশ া সীমানায় 

              সামানয তাহা অচত — 

                 লহথায় লসথায় র্ুদ র্ুদসংহচত। 

যাহা নাই তাই চর্রা , চর্পুল, মহা। 

              অনাচদ অতীত যুশর্র প্রর্াহ-র্হা 

      অসংখয ধন, কণামাত্রও তার 

              নাই নাই হায়, নাই লস লকাথাও আর। 

  

‘ দূর কশরা িাই,' এই র্শল লশশর্ 

লযমচন জ্বাচলনু আশলা 

চিলজচি ার কুয়াশা লকাথা চমলাশলা। 

           স্পি র্ুচঝনু যা-চকিু সমুশখ আশি, 

                 িশক্ষর'পশর যাহা র্শক্ষর কাশি 

                       লসই লতা অন্তহীন 

                       প্রচতপল প্রচতচদন। 

                 যা আশি তাহারই মাশঝ 

           যাহা নাই তাই র্িীর লর্াপশন 

                       সতয হইয়া রাশজ। 

           অতীতকাশলর লয চিশলম আচম 

                  আচজকার আচম লসই 

                 প্রশতযক চনশমশর্ই। 

           র্াাঁচধয়া লরশখশি এই মুহূতবজাল 

                 সমস্ত িার্ীকাল। 

  

অতএর্ লসই লকদারা া লযই 
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           জানালায় লর্  াচন, 

র্চসর্ আরাশম, লস মুহূশতবশর 

           চিরচদর্শসর জাচন। 

অতএর্ লজশনা সন্নযাসী হর্ নাশকা, 

           আরর্ার যচদ ডাশকা 

আর্ার লস ওই মাইশ্রনার্-ওড়া পশথ 

           িচলর্ লমা র-রশথ। 

           ঘশর যচদ লকহ রয় 

নাই র্ ' লল তাশর চিলজিাশরর 

           হশর্ নাশকা সংশয়। 

দুয়ার লঠচলয়া িক্ষ ুলমচলয়া 

           লদচখ যচদ লকাশনা চমত্রম্ 

কচর্ তশর্ কশর্, ‘ এই সংসার 

           অতীর্ র্শ  চর্চিত্রম্।  '  
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চদনার্সান 

  র্াাঁচশ যখন থামশর্ ঘশর, 

        চনর্শর্ দীশপর চশখা, 

  এই জনশমর লীলার ‘ পশর 

        পড়শর্ যর্চনকা, 

  লসচদন লযন কচর্র তশর 

  চিড় না জশম সিার ঘশর, 

  হয় না লযন উচ্চস্বশর 

           লশাশকর সমাশরাহ ; 

   সিাপচত থাকুন র্াসায়, 

   কা ান লর্লা তাশস পাশায়, 

   নাই-র্া হল নানা িার্ায় 

            আহা উহু ওশহা। 

   নাই ঘনাল দল-শর্দশলর 

           লকালাহশলর লমাহ। 

  

    আচম জাচন মশন-মশন 

           লসাঁউচত যূথী জর্া 

   আনশর্ লডশক ক্ষশণ ক্ষশণ 

           কচর্র স্মচৃতসিা। 

   র্র্বা-শরৎ-র্সশন্তচর 

    প্রাঙ্গশণশত আমায় লঘচর 

    লযথায় র্ীণা লযথায় লিচর 

           লর্শজশি উৎসশর্, 

   লসথায় আমার আসন- ' পশর 

   চিগ্ধশযামল সমাদশর 

   আচলপনায় স্তশর স্তশর 
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           আাঁকন আাঁকা হশর্। 

   আমার লমৌন করশর্ পূণব 

            পাচখর কলরশর্। 

  

জাচন আচম এই র্ারতা 

            রইশর্ অরশণযশত — 

   ওশদর সুশর কচর্র কথা 

            চদশয়চিশলম লর্াঁশথ। 

   িাগুন হাওয়ায় রার্ণধাশর 

   এই র্ারতাই র্াশর র্াশর 

   চদক র্ালাশদর িাশর িাশর 

             উঠশর্ হঠাৎ র্াচজ ; 

     কিু করুণ সন্ধযাশমশঘ, 

    কিু অরুণ-আশলাক ললশর্, 

    এই র্ারতা উঠশর্ লজশর্ 

             রচিন লর্শশ সাচজ। 

    স্মরণসিার আসন আমার 

              লসানায় লদশর্ মাচজ। 

  

      আমার স্মচৃত থাক -না র্াাঁথা 

              আমার র্ীচত-মাশঝ 

      লযখাশন ওই ঝাউশয়র পাতা 

              মমবচরয়া র্াশজ। 

       লযখাশন ওই চশউচলতশল 

      ক্ষণহাচসর চশচশর জ্বশল, 

      িায়া লযথায় ঘুশম েশল 

              চকরণকলামালী ; 

      লযথায় আমার কাশজর লর্লা 
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      কাশজর লর্শশ কশর লখলা, 

      লযথায় কাশজর অর্শহলা 

             চনিৃশত দীপ জ্বাচল 

      নানা রশির স্বপন চদশয় 

              িশর রূশপর ডাচল। 
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পথসঙ্গী 

রীযুি লকদারনাথ িশট্টাপাধযায় 

           চিশল লয পশথর সাথী, 

চদর্শস এশনি চপপাসার জল 

           রাশত্র লজ্বশলি র্াচত। 

আমার জীর্শন সন্ধযা ঘনায়, 

           পথ হয় অর্সান, 

লতামার লাচর্য়া লরশখ যাই লমার 

           শুিকামনার দান। 

সংসারপথ লহাক র্াধাহীন, 

            চনশয় যাক কলযাশণ, 

নর্ নর্ ঐশ্বযব আনুক 

           জ্ঞাশন কশমব ও ধযাশন। 

লমার স্মচৃত যচদ মশন রাখ কিু 

           এই র্শল লরশখা মশন — 

িুল িু াশয়চি, িল যচদও-র্া 

           ধশর নাই এ জীর্শন। 

     

     রীযুি অচময়িন্দ্র ি্রনর্তবী 

  

র্াচহশর লতামার যা লপশয়চি লসর্া 

           অন্তশর তাহা রাচখ, 

কশমব তাহার লশর্ নাচহ হয় 

           লপ্রশম তাহা থাশক র্াচক। 

আমার আশলার ক্লাচন্ত ঘুিাশত 

           দীশপ লতল িচর চদশল। 

লতামার হৃদয় আমার হৃদশয় 
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           লস আশলাশক যায় চমশল। 
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অন্তচহবতা 

     তুচম লয তাশর লদখ চন লিশয় 

                 জাচনত লস তা মশন — 

      র্যথার িায়া পচড়ত লিশয় 

                 কাশলা লিাশখর লকাশণ। 

      জীর্নচশখা চনচর্ল তার, 

                 ডুচর্ল তার ই সাশথ 

      অর্মাচনত দুাঃখিার 

                 অর্শহলার রাশত। 

      দীপার্লীর থালাশত নাই 

                 তাহার ম্লান চহয়া, 

      তারায় তাচর আশলাক তাই 

                 উচঠল উজচলয়া। 

      স্বার্তর্াণী চিল লস লমচল 

                 িার্াচর্হীন মুশখ, 

      র্হুজশনর র্াণীশর লঠচল 

                 র্াশজ চক তর্ র্ুশক। 

      চনকশ  তর্ এশসচিল লয, 

                 লস কথা র্ুঝার্াশর 

       অসীম দূশর চর্শয়শি ও-শয 

                 শূশনয খুাঁজার্াশর। 

      লসখাশন চর্শয় কশরশি িুপ, 

                 চিক্ষা লর্ল থাচম, 

      তাই চক তার সতযরূপ 

                 হৃদশয় এল নাচম। 
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আরমর্াচলকা 

রীমতী মমতা লসশনর চর্র্াহ-উপলশক্ষ 

            আরশমর লহ র্াচলকা, 

            আচশ্বশনর লশিাচলকা 

                 িাল্গুশনর শাশলর মঞ্জচর 

           চশশুকাল হশত তর্ 

           লদশহ মশন নর্ নর্ 

                 লয মাধুযব চদশয়চিল িচর, 

           মাশঘর চর্দায়ক্ষশণ 

           মুকুচলত আম্রর্শন 

                 র্সশন্তর লয নর্দূচতকা, 

           আর্াশঢ়র রাচশ রাচশ 

           শুভ্র মালতীর হাচস, 

                 রার্শণর লয চসিযূচথকা, 

           চিল চঘশর রাচত্রচদন 

           লতামাশর চর্শচ্ছদহীন 

                 প্রান্তশরর লয শাচন্ত উদার, 

           প্রতুযশর্র জার্রশণ 

           লপশয়ি চর্চস্মত মশন 

                 লয আস্বাদ আশলাকসুধার, 

           আর্াশঢ়র পুঞ্জশমশঘ 

           যখন উচঠত লজশর্ 

                 আকাশশর চনচর্ড় ্রনন্দন, 

           মমবচরত র্ীচতকায় 

           সপ্তপণবর্ীচথকায় 

                 লদশখচিশল লয প্রাণস্পন্দন, 
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           নর্শাশখর চদনশশশর্ 

           লর্াধূচলশত রুদ্রশর্শশ 

                 কালভর্শাখীর উন্মিতা — 

           লস-ঝশড়র কশলালাশস 

চর্দুযশতর অট্টহাশস 

                 শুশনচিশল লয-মুচির্ারতা, 

           পউশর্র মশহাৎসশর্ 

           অনাহত র্ীণারশর্ 

                 ললাশক ললাশক আশলাশকর র্ান 

           লতামার হৃদয়িাশর 

           আচনয়াশি র্াশর র্াশর 

                 নর্জীর্শনর লয আহ্বান, 

           নর্র্রশর্র রচর্ 

           লয উজ্জ্বল পুণযিচর্ 

                 এাঁশকচিল চনমবল র্র্শন, 

           চিরনূতশনর জয় 

           লর্শজচিল শূনযময় 

                 লর্শজচিল অন্তর-অঙ্গশন, 

           কত র্ান কত লখলা, 

           কত-না র্ন্ধুর লমলা, 

                 প্রিাশত সন্ধযায় আরাধনা, 

           চর্হঙ্গকূজন-সাশথ 

           র্াশির তলায় প্রাশত 

                 লতামাশদর চদশনর সাধনা, 

           তারই স্মচৃত শুিক্ষশণ 

           সমস্ত জীর্শন মশন 

                 পূণবকচর চনশয় যাও িশল, 

           চিি কচর িরপুর 
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           চনতয তারা চদক সুর 

                 জনতার কশঠার কশলাশল। 

           নর্ীন সংসারখাচন 

           রচিশত হশর্ লয জাচন 

                  মাধুরীশত চমশাশয় কলযাণ, 

           লপ্রম চদশয় প্রাণ চদশয় 

           কাজ চদশয় র্ান চদশয় 

                 নধযব চদশয়, চদশয় তর্ ধযান — 

লস তর্ রিনা-মাশঝ 

           সর্ িার্নায় কাশজ 

                 তারা লযন উশঠ রূপ ধচর, 

           তারা লযন লদয় আচন 

           লতামার র্াণীশত র্াণী 

                 লতামার প্রাশণশত প্রাণ িচর। 

           সুখী হও, সুখী রশহা 

           পূণব কশরা অহরহ 

                 শুিকশমব জীর্শনর ডালা, 

           পুণযসূশত্র চদনগুচল 

           প্রচতচদন লর্াঁশথ তুচল 

                 রচি লশহা ননশর্শদযর মালা। 

           সমুশদ্রর পার হশত 

           পূর্বপর্শনর লরাশত 

                 িশন্দর তরণীখাচন ি ' লর 

           এ প্রিাশত আজই লতারই 

           পূণবতার চদন স্মচর 

                 আশীর্বাদ পাঠাইনু লতাশর। 
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র্ধূ 

রীমতী অচমতা লসশনর পচরণয় উপলশক্ষ 

মানুশর্র ইচতহাশস লিশনাচ্ছল উদ শর্ল উদযম 

র্চজব উশঠ ; অতীত চতচমরর্িব হশত তরুঙ্গম 

তরঙ্গ িুচ শি শূশনয ; উশন্মচর্শি মহািচর্র্যৎ। 

র্তবমান কালতশ  অচগ্নর্িব অপূর্ব পর্বত 

সশদযাজাত মচহমায় উড়ায় উজ্জ্বল উিরীয় 

নর্ সূশযবাদয়-পাশন। লয-অদিৃ, লয-অিার্নীয় 

মানুশর্র িার্যচলচপ চলচখশতশি অজ্ঞাত অক্ষশর 

দৃপ্ত র্ীরমূচতব ধচর, লদচখয়াচি ; তার কণ্ঠস্বশর 

শুশনচি দীপকরাশর্ সৃচির্াণী মরণচর্জয়ী 

প্রাণমশে। 

           এই ক্ষুব্ধ যুর্ান্তর-মাশঝ র্ৎশস অচয়, 

লতামাশর লহচরনু র্ধূশর্শশ, চনঝবচরণী নৃতযশীলা, 

সহসা চমচলি সশরার্শর, ি লু িঞ্চল লীলা 

র্িীশর কচরি মগ্ন ; চনিবশয় চনচখল কচর পণ 

নর্জীর্শনর সৃচি-রহসয কচরি উশন্মািন। 

ইচতহাসচর্ধাতার ইন্দ্রজাল চর্শ্বদুাঃখসুশখ 

লদশশ লদশশ লয-চর্স্ময় চর্স্তাচরশি চর্রা  লকৌতুশক 

যুশর্ যুশর্, নরনারীহৃদশয়র আকাশশ আকাশশ 

এও লসই সৃচিলীলা লজযাচতমবয় চর্শ্ব-ইচতহাশস। 
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চমলন 

রীমতী ইচন্দরা নমশত্রর চর্র্াহ-উপলশক্ষ 

     লসচদন উর্ার নর্র্ীণাঝংকাশর 

           লমশঘ লমশঘ ঝশর লসানার সুশরর কণা। 

      লধশয় িশলচিশল নকশশারপরপাশর 

           পাচখদুচ  উন্মনা। 

      দচখন র্াতাশস উধাও ওড়ার লর্শর্ 

      অজানার মায়া রশি উচঠল লজশর্ 

           স্বশপ্নর-িায়া-োকা। 

      সুরির্শনর চমলনমে ললশর্ 

           কশর্ দুজশনর পাখায় লঠচকল পাখা। 

      লকশ চিল চদন আকাশশ হৃদয় পাচত 

           লমশঘর রশিশত রািাশয় লদাাঁহার ডানা। 

      আচিশল দুজশন অপাশর ওড়ার সাথী, 

           লকাথাও চিল না মানা। 

      দূর হশত এই ধরণীর িচর্খাচন 

      লদাাঁহার নয়শন অমৃত চদশয়শি আচন — 

           পুচষ্পত শযামলতা। 

      িাচর চদক হশত চর্রাশ র মহার্াণী 

           শুনাল লদাাঁহাশর িার্ার অতীত কথা। 

  

      লমঘশলাশক লসই নীরর্ সচম্মলনী 

                 লর্দনা আচনল কী অচনর্বিনীয়। 

      লদাাঁহার চিশি উচ্ছ্বচস উশঠ ধ্বচন — 

                 ‘ চপ্রয়, ওশর্া লমার চপ্রয়। ' 

      পাখার চমলন অসীশম চদশয়শি পাচড়, 

      সুশরর চমলশন সীমারূপ এল তার ই, 
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                 এশল নাচম ধরা-পাশন। 

      কুলাশয় র্চসশল অকূল শূনয িাচড়, 

                  পরাশন পরাশন র্ান চমলাইশল র্াশন। 
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স্পাই 

           শি হল লরার্, 

হপ্তা-পাাঁশিক চিল আমার লিার্। 

      এক কুু লযই সুস্থ হশলম পশর 

           ললাক ধশর না ঘশর, 

র্যাশমার লিশয় অশনক লর্চশ ঘ াল দুশযবার্। 

      এল িশর্শ, এল পাচলত, এল র্ন্ধু ঈশান, 

           এল লপাচলচ শান, 

      এল লর্াকুল সংর্াদপশত্রর, 

খর্র রাশখ সকল পাড়ার নাড়ীনক্ষশত্রর। 

      লকউ-র্া র্শল ‘ র্দল কশরা হাওয়া ', 

লকউ-র্া র্শল ‘ িাশলা ক ' লর করশর্ খাওয়াদাওয়া '। 

      লকউ-র্া র্শল ‘ মশহন্দ্র ডািার 

এই র্যাশমাশত তার মশতা লকউ ওস্তাদ লনই আর '। 

           লদয়াল লঘাঁশর্ ওই লয সর্ার পাশি 

                 সতীশ র্শস আশি। 

           থাশক লস এই পাড়ায়, 

      িুলগুশলা তার ঊশধ্বব লতালা পাাঁি আিুশলর নাড়ায়। 

           লিাশখ িশমা আাঁ া, 

      এক লকাশণ তার লিশ  লর্শি র্াাঁশয়র পরকলা া। 

           র্লার লর্াতাম লখালা 

         প্রশান্ত তার িাউচন িাশর্-শিালা। 

      সর্বদা তার হাশত থাশক র্াাঁধাশনা এক খাতা, 

                 হঠাৎ খুশল পাতা 

      লুচকশয় লুচকশয় কী-শয ললশখ, হয়শতা - র্া লস কচর্, 

                 চকংর্া আাঁশক িচর্। 

      নর্ীন আমায় লশানায় কাশন-কাশন, 
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         ওই লিশল ার লর্াপন খর্র চনচিত লসই জাশন — 

             যাশক র্শল ‘ স্পাই ', 

                 সশন্দহ তার নাই। 

      আচম র্চল, হশর্ও র্া, িচিনম্র চনরীহ ওই মুশখ 

 খাতার লকাশণ চরশপা ব করার লখারাক চনশচ্ছ  শুক। 

            ও মানুর্ া সচতয যচদ লতমচন লহয় হয়, 

                 ঘৃণা করর্, লকন করর্ িয়। 

  

এই র্িশর র্িরখাশনক লর্চড়শয় চনশলম পাঞ্জাশর্ কািীশর। 

           এশলম যখন চিশর ; 

এল র্শণশ পল  ুএল, এল নর্ীন পাল, 

                 এল মাখনলাল। 

হাশত এক া লমাড়ক চনশয় প্রণাম করশল পাাঁিু, 

                 মুখ া কাাঁিুমািু। 

      ‘ মচনর্ লকাথায় ' শুধাই আচম তাশর, 

                  ‘ সতীশ লকাথায় হাাঁ লর। ' 

      নর্ীন র্লশল, ‘ খর্র পান চন তশর্ 

                 চদন-পশনশরা হশর্ 

      উশপাস কশর মারা লর্ল লসানার- কুশরা লিশল 

নন্ -িাশয়াশলন্ স প্রিার কশর লর্ল যখন আচলপুশরর লজশল। ' 

   পাাঁিু আমার হাশত চদল খাতা, 

           খুশল লদচখ পাতার পশর পাতা — 

লদশশর কথা কী র্শলচি তাই চলশখশি র্িীর অনুরাশর্, 

           পাচঠশয় চদল লজশল যার্ার আশর্। 

আজশক র্শস র্শস িাচর্, মুশখর কথাগুশলা 

           ঝরা পাতার মশতাই তারা ধুশলায় হত ধুশলা। 

           লসইগুশলাশক সতয কশর র্াাঁচিশয় রাখশর্ চক এ 

                       মৃতুযসুধার চনতযপরশ চদশয়। 
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ধার্মান 

‘ লযশয়া না, লযশয়া না ' র্চল কাশর ডাশক র্যথব এ ্রনন্দন।  

           লকাথা লস র্ন্ধন 

      অসীম যা কচরশর্ সীমাশর। 

সংসার যার্ারই র্নযা, তীব্রশর্শর্ িশল পরপাশর 

এ পাশরর সর্-চকিু রাচশ রাচশ চনাঃশশশর্ িাসাশয়, 

           কাাঁদাশয় হাসাশয়। 

অচস্থর সিার রূপ িুশ  আর  শু  ; 

‘ নয় নয় ' এই র্াণী লিনাইয়া মুখচরয়া উশঠ 

      মহাকালসমুশদ্রর'পশর। 

           লসই স্বশর 

রুশদ্রর ডিরুধ্বচন র্াশজ 

           অসীম অির-মাশঝ — 

      ‘  নয় নয় নয় ' ।  

ওশর মন, িাশড়া ললাি, িাশড়া লশাক, িাশড়া িয়। 

সৃচি নদী, ধারা তাচর চনরন্ত প্রলয়। 

  

যাশর্ সর্ যাশর্ িশল, তর্ ুিাশলার্াচস — 

িমশক চর্নাশ-মাশঝ অচস্তশের হাচস 

           আনশন্দর লর্শর্। 

      মরশণর র্ীণাতাশর উশঠ লজশর্ 

           জীর্শনর র্ান ; 

      চনরন্তর ধার্মান 

           িঞ্চল মাধুরী। 

      ক্ষশণ ক্ষশণ উশঠ স্ফুচর 

           শাশ্বশতর দীপচশখা 

উজ্জ্বচলয়া মুহূশতবর মরীচিকা 
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অতল কান্নার লরাত মাতার করুণ লিহ র্য়, 

      চপ্রশয়র হৃদয়চর্চনময়। 

চর্শলাশপর রঙ্গিূশম র্ীশরর চর্পুল র্ীযবমদ 

   ধরণীর লসৌন্দযবসিদ। 

 অসীশমর দান 

ক্ষচণশকর করপুশ , তার পচরমাণ 

      সমশয়র মাশপ নশহ। 

কাল র্যাচপ রশহ নাই রশহ 

      তর্ু লস মহান ; 

যতক্ষণ আশি তাশর মূলয দাও পণ কচর প্রাণ। 

      ধায় যশর্ চর্দাশয়র রথ 

জয়ধ্বচন কচর তাশর লিশড় দাও পথ 

      আপনাশর িুচল । 

           যত কুু ধূচল 

      আজ তুচম কচর অচধকার 

তার মাশঝ কী রশহ না, তচু্ছ লস চর্িার। 

           চর্রাশ র মাশঝ 

এক রূশপ নাই হশয় অনয রূশপ তাহাই চর্রাশজ। 

      লিশড় এশসা আপনার অন্ধকূপ, 

মুিাকাশশ লদশখা লিশয় প্রলশয়র আনন্দস্বরূপ। 

      ওশর লশাকাতুর , লশশর্ 

লশাশকর র্ুদ র্ুদ লতার অশশাক-সমুশদ্র যাশর্ লিশস। 
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িীরু 

   তাচকশয় লদচখ চপশি 

  লসচদন িাশলাশর্শসচিশলম, 

             চদন না লযশতই হশয় লর্ল চমশি। 

         র্লার কথা পাই চন আচম খুাঁশজ 

         আপনা হশত লনয় চন লকন র্ুশঝ, 

          লদর্ার মতন এশনচিশলম চকিু, 

              ডাচলর লথশক পশড় লর্ল নীশি। 

             িরসা চিল না লয, 

       তাই লতা লিশর্ লদচখ চন হায় 

                    কী চিল তার হাচসর চিধা-মাশঝ। 

             লর্াপন র্ীণা সুশরই চিল র্াাঁধা, 

             ঝংকার তায় চদশয়চিল আধা, 

              সংশশয় আজ তচলশয় লর্ল লকাথা, 

                     পার্ চক তায় দুাঃখসার্র চসাঁশি। 

  

               হায় লর র্রচর্নী, 

      র্াশরক তর্ করুণ িাহচনশত 

                     িীরুতা লমার লও চন লকন চজচন। 

              লয মচণচ  চিল র্ুশকর হাশর 

             লিশল চদশল লকান্ লখশদ হায় তাশর, 

             র্যথব রাশতর অশ্রুশিাাঁ ার মালা 

                    আজ লতামার ওই র্শক্ষ ঝলচকশি। 
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চর্িার 

          চর্িার কচরশয়া না। 

  লযখাশন তুচম রশয়ি, লস লতা 

          জর্শত এক লকাণা। 

  লয কুু তর্ দৃচি যায় 

          লস ুকু কতখাচন, 

  লয কুু লশান তাহার সাশথ 

           চমশাও চনজর্াণী। 

  মন্দ িাশলা সাদা ও কাশলা 

           রাচখি িাশর্ িাশর্। 

  সীমানা চমশি আাঁচকয়া লতাল 

           আপন-রিা দাশর্। 

                 

সুশরর র্াাঁচশ যচদ লতামার 

           মশনর মাশঝ থাশক, 

িচলশত পশথ আপন-মশন 

           জার্াশয় দাও তাশক। 

  র্াশনর মাশঝ তকব নাই, 

             কাশজর নাই তাড়া। 

  যাহার খুচশ িচলয়া যাশর্, 

             লয খুচশ চদশর্ সাড়া। 

  লহাক-না তারা লকহ-র্া িাশলা 

             লকহ-র্া িাশলা নয়, 

   এক পশথরই পচথক তারা 

             লশহা এ পচরিয়। 

  

              চর্িার কচরশয়া না। 
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   হায় লর হায়, সময় যায়, 

             র্ৃথা এ আশলািনা। 

    িুশলর র্শন লর্ড়ার লকাশণ 

             লহশরা অপরাচজতা 

 আকাশ হশত এশনশি র্াণী, 

             মাচ র লস লয চমতা। 

   ওই লতা ঘাশস আর্াঢ়মাশস 

             সর্ুশজ লাশর্ র্ান — 

  সকল ধরা িচরয়া চদল 

             সহজ তার দান। 

  আপনা িুচল সহজ সুশখ 

             িরুক তর্ চহয়া, 

  পচথক, তর্ পশথর ধন 

             পশথশর যাও চদয়া। 
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পুরাশনা র্ই 

                   আচম জাচন 

      পুরাতন এই র্ইখাচন। — 

      অপচঠত, তর্ু লমার ঘশর 

                 আশি সমাদশর। 

      এর চিন্ন পাশত পাশত তার 

                 র্াষ্পাকুল করুণার 

      স্পশব লযন রশয়শি চর্লীন ; 

                 লস লয আজ হল কতচদন। 

  

                  সরল দুখাচন আাঁচখ েশলােশলা, 

           লর্দনার আিাশসই কশর িশলািশলা ; 

      কাশলাপাড় শাচড়খাচন মাথার উপর চদশয় লিরা, 

           দুচ  হাত কঙ্কশণ ও সান্ত্বনায় লঘরা। 

                       জনহীন চিপ্রহশর 

           এশলািুল লমশল চদশয় র্াচলশশর'পশর, 

                  এই র্ই তুশল চনশয় র্ুশক 

                 একমশন চিগ্ধমুশখ 

                       চর্শচ্ছদকাচহনী যায় পশড়। 

                 জানালা-র্াচহশর শূশনয ওশড় 

                     পায়রার ঝাাঁক, 

                     র্চল হশত চদশয় যায় ডাক 

                       লিচরওলা, 

                     পাশপাশশর'পশর লিালা 

                 িি লস কুকুর 

      ঘুচমশয় ঘুচমশয় স্বশপ্ন িাশড় আতবসুর। 

           সমশয়র হশয় যায় িুল ; 
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                 র্চলর ও পাশর স্কুল, 

           লসথা হশত র্াশজ যশর্ 

                     কাংসযরশর্ 

           িুচ র ঘিার ধ্বচন, 

 দীঘবশ্বাস লিচলয়া তখন ই 

                 তাড়াতাচড় 

                ওশঠ লস শয়ন িাচড়, 

           র্ৃহকাশযব িশল যায় সিচকশত 

                 র্ইখাচন লরশখ কুলুচঙ্গশত। 

      অন্তাঃপুর হশত অন্তাঃপুশর 

      এই র্ই চিচরয়াশি দূর হশত দূশর। 

            ঘশর ঘশর গ্রাশম গ্রাশম 

      খযাচত এর র্যাচপয়াশি দচক্ষশণ ও র্াশম। 

  

           তার পশর লর্ল লসই কাল, 

চিাঁশড় চদশয় িশল লর্ল আপন সৃচির মায়াজাল।  

                 এ লচজ্জত র্ই 

        লকাশনা ঘশর স্থান এর কই। 

      নর্ীন পাঠক আজ র্চস লকদারায় 

                 লিশর্ নাচহ পায় 

      এ ললখাও লকান্ মশে কশরচিল জয় 

           লসচদশনর অসংখয হৃদয়। 

      জানালা-র্াচহশর চনশি ট্রাম যায় িচল। 

           প্রশস্ত হশয়শি র্চল। 

      িশল লর্শি লিচরওলা, লস পসরা তার 

                 চর্কায় না আর। 

           ডাক তার ক্লান্ত সুশর 

           দূর হশত চমলাইল দূশর। 



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

4
 

সূরিপত্র  

           লর্লা িশল লর্ল লকান্ ক্ষশণ, 

      র্াচজল িুচ র ঘিা ও পাড়ার সুদূর প্রাঙ্গশণ। 
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চর্স্ময় 

আর্ার জাচর্নু আচম। রাচত্র হল ক্ষয়। 

পাপচড় লমচলল চর্শ্ব। এই লতা চর্স্ময় 

অন্তহীন। 

  

           ডুশর্ লর্শি কত মহাশদশ, 

চনশর্ লর্শি কত তারা, হশয়শি চনাঃশশর্ 

কত যুর্ যুর্ান্তর। চর্শ্বজয়ী র্ীর 

চনশজশর চর্লুপ্ত কচর শুধু কাচহনীর 

র্াকযপ্রাশন্ত আশি িায়াপ্রায়। কত জাচত 

কীচতবস্তম্ভ রিপশঙ্ক তুশলচিল র্াাঁচথ 

চম াশত ধূচলর মহাক্ষুধা। লস চর্রা  

ধ্বংসধারা-মাশঝ আচজ আমার ললা  

লপল অরুশণর চ কা আশরা একচদন 

চনদ্রাশশশর্, এই লতা চর্স্ময় অন্তহীন। 

  

আজ আচম চনচখশলর লজযাচতষ্কসিাশত 

রশয়চি দাাঁড়াশয়। আচি চহমাচদ্রর সাশথ, 

আচি সপ্তচর্বর সাশথ, আচি লযথা সমুশদ্রর 

তরশঙ্গ িচঙ্গয়া উশঠ উন্মি রুশদ্রর 

অট্টহাশসয না যলীলা। এ র্নস্পচতর 

র্ল্কশল স্বাক্ষর আশি র্হু শতাব্দীর, 

কত রাজমুকুশ শর লদচখল খচসশত।  

তারই িায়াতশল আচম লপশয়চি র্চসশত 

আশরা একচদন — 

           জাচন এ চদশনর মাশঝ 

কাশলর অদৃশয ি্রন শব্দহীন র্াশজ। 
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অশর্াির 

     হাশ র চিশড়র চদশক লিশয় লদচখ, 

হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইচতহাস 

     োকা চদশয় আশস যায় চদশনর আশলায় 

           রাশতর আাঁধাশর। 

         সর্ কথা তার 

     লকাশনা কাশল জানশর্ না লকউ, 

         চনশজও জাশন না লকাশনা ললাক। 

     মুখর আলাপ তার, উচ্চস্বশর কত আশলািনা, 

           তাচর অন্তস্তশল 

                 চর্চিত্র চর্পুল 

           স্মচৃতচর্স্মচৃতর সৃচিরাচশ। 

     লসখাশন লতা শব্দ লনই আশলা লনই, 

           র্াইশরর দৃচি লনই, 

               প্রশর্শশর পথ লনই কার ও। 

                 সংখযাহীন মানুশর্র 

            এই - লয প্রচ্ছন্ন র্াণী, অশ্রুত কাচহনী 

                 লকান্ আচদকাল হশত 

                 অন্তাঃশীল অর্ণয ধারায় 

           আাঁধার মৃতুযর মাশঝ লমশশ রাচত্রচদন, 

                 কী হল তাশদর, 

                         কী এশদর কাজ। 

  

লহ চপ্রয়, লতামার যত কুু 

            লদশখচি শুশনচি 

     লজশনচি, লপশয়চি স্পশব কচর — 

   তার র্হুশতগুণ অদৃশয অশ্রুত 
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         রহসয চকশসর জনয র্ন্ধ হশয় আশি, 

               কার অশপক্ষায়। 

           লস চনরালা ির্শনর 

           কুলুপ লতামার কাশি লনই। 

কার কাশি আশি তশর্। 

           লক মহা-অপচরচিত যার অশর্াির সিাতশল 

           লহ লিনা-অপচরচিত, লতামার আসন? 

লসই চক সর্ার লিশয় জাশন 

     আমাশদর অন্তশরর অজানাশর। 

        সর্ার লিশয় চক র্শড়া তার িাশলার্াসা 

                যার শুিদৃচি-কাশি 

           অর্যি কশরশি অর্গুণ্ঠন লমািন। 
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সান্ত্বনা 

লয লর্ার্া দুাঃশখর িার 

ওশর দুাঃখী, র্চহশতি, তার লকাশনা লনই প্রচতকার। 

                 সহায় লকাথাও নাই, র্যথব প্রাথবনায় 

                       চিিভদনয শুধু লর্শড় যায়। 

  

ওশর লর্ার্া মাচ , 

      র্ক্ষ লতার যায় না লতা িাচ  

র্চহয়া চর্শশ্বর লর্াঝা দুাঃখশর্দনার 

            র্শক্ষ আপনার 

                 র্হু যুর্ ধশর। 

                       লর্ার্া র্াি ওশর, 

           সহশজ র্চহস চশশর নর্শাশখর চনদবয় দাহন — 

                     তুই সর্বসচহষু্ণ র্াহন 

                         রার্শণর 

                      চর্শ্বর্যাপী প্লার্শনর। 

  

      তাই মশন িাচর্, 

                 যাশর্ নাচর্ 

           সর্ব দুাঃখ সন্তাপ চনাঃশশশর্ 

      উদার মাচ র র্শক্ষাশদশশ, 

                       র্িীর শীতল 

                 যার স্তব্ধ অন্ধকার তল 

কাশলর মচথত চর্র্ চনরন্তর চনশতশি সংহচর। 

       লসই চর্লুচপ্তর'পশর চদর্াচর্িার্রী 

            দুচলশি শযামল তৃণস্তর 

                 চনাঃশব্দ সুন্দর। 
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     শতাব্দীর সর্ ক্ষচত সর্ মৃতুযক্ষত 

          লযখাশন একান্ত অপর্ত 

     লসইখাশন র্নস্পচত প্রশান্ত র্ম্ভীর 

         সূশযবাদয়-পাশন লতাশল চশর, 

  পুষ্প তার পত্রপুশ  

         লশািা পায় ধচরত্রীর মচহমামুকুশ । 

  

      লর্ার্া মাচ , লর্ার্া তরুদল, 

নধযবহারা মানুশর্র চর্শশ্বর দুাঃসহ লকালাহল 

      স্তব্ধতায় চমলাইি প্রচত মুহূশতবই — 

           চনর্বাক সান্ত্বনা লসই 

                 লতামাশদর শান্তরূশপ লদচখলাম, 

                         কচরনু প্রণাম। 

           লদচখলাম সর্ র্যথা প্রচতক্ষশণ লইশতশি চজচন 

                    সুন্দশরর নিরর্ী রাচর্ণী 

                       সর্ব - অর্সাশন 

                              শব্দহীন র্াশন। 
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লিাশ া প্রাণ 

           চিলাম চনদ্রার্ত, 

      সহসা আতবচর্লাশপ কাাঁচদল 

           রজনী ঝঞ্ঝাহত। 

      জাচর্য়া লদচখনু পাশশ 

           কচি মুখখাচন সুখচনদ্রায় 

               ঘুমাশয় ঘুমাশয় হাশস। 

           সংসার- ' পশর এই চর্শ্বাস 

                 দৃঢ় র্াাঁধা লিহশডাশর 

            র্জ্র-আঘাশত িাশি তা লকমন ক ' লর। 

  

      নসনযর্াচহনী চর্জয়কাচহনী 

           চলশখ ইচতহাস জুশড়। 

      শচিদম্ভ জয়স্তম্ভ 

           তুচলশি আকাশ িুাঁশড়। 

           সিদসমাশরাহ 

      র্র্শন র্র্শন র্যাচপয়া িশলশি 

           স্বণবমরীচিশমাহ। 

      লসথায় আঘাতসংঘাতশর্শর্ 

            িািাশিারা যত লহাক 

                 তার লাচর্ র্ৃথা লশাক। 

  

      চকন্তু লহথায় চকিু লতা িাশহ চন এরা। 

           এশদর র্াসাচ  ধরণীর লকাশণ 

                 লিাশ া-ইচ্ছায় লঘরা। 

           লযমন সহশজ পাচখর কুলায় 

                 মৃদুকশণ্ঠর র্ীশত 



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
1

2
 

সূরিপত্র  

      চনিৃত িায়ায় িরা থাশক মাধুরীশত। 

      লহ রুদ্র, লকন তার ও 'পশর র্াণ হাশনা, 

           লকন তুচম নাচহ জাশনা 

      চনিবশয় ওরা লতামাশর লর্শসশি িাশলা, 

           চর্চস্মত লিাশখ লতামাচর িুর্শন 

                 লদশখশি লতামার আশলা। 
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চনরারৃ্ত 

      যর্চনকা-অন্তরাশল মতব পৃচথর্ীশত 

      োকা - পড়া এই মন। আিাশস ইচঙ্গশত 

      প্রমাশণ ও অনুমাশন আশলাশত আাঁধাশর 

      িািা খি জুশড় লস লয লদশখশি আমাশর 

      চমলাশয় তাহার সাশথ চনজ অচিরুচি 

      আশা তৃর্া। র্ার র্ার লিশলচিল মুচি 

      লরখা তার ; মাশঝ-মাশঝ কচরয়া সংস্কার 

      লদশখশি নূতন কশর লমাশর। কতর্ার 

      ঘশ শি সংশয় । এই-শয সশতয ও িুশল 

      রচিত আমার মূচতব, সংসাশরর কূশল 

      এ চনশয় লস এতচদন কা াশয়শি লর্লা। 

      এশর িাশলাশর্শসচিল, এশর চনশয় লখলা 

      সাঙ্গ কশর িশল লর্শি। 

  

                          র্শস একা ঘশর 

      মশন-মশন িাচর্শতচি আজ — ললাকান্তশর 

      যচদ তার চদর্য আাঁচখ মায়ামুকত হয়  

      অকস্মাৎ, পাশর্ যার নর্ পচরিয় 

      লস চক আচম। স্পি তাশর জানুক যতই 

      তর্ু লয অস্পি চিল তাহাচর মশতাই 

      এশর চক আপচন রচি র্াচসশর্ লস িাশলা। 

      হায় লর মানুর্ এ লয। পচরপূণব আশলা 

      লস লতা প্রলশয়র তশর, সৃচির িাতুরী 

      িায়াশত আশলাশত চনতয কশর লুশকািুচর। 

      লস মায়াশত লর্াঁশধচিনু মশতবয লমারা লদাাঁশহ 

      আমাশদর লখলাঘর, অপূশণবর লমাশহ 
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      মুগ্ধ চিনু , মতবযপাশত্র লপশয়চি অমৃত। 

      পূণবতা চনমবম লস লয স্তব্ধ অনার্ৃত। 
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মৃতুযঞ্জয় 

            দূর হশত লিশর্চিনু মশন 

দুজবয় চনদবয় তুচম, কাাঁশপ পৃথবী লতামার শাসশন। 

                 তুচম চর্িীচর্কা, 

দুাঃখীর চর্দীণব র্শক্ষ জ্বশল তর্ ললচলহান চশখা। 

দচক্ষণ হাশতর লশল উশঠশি ঝশড়র লমঘ-পাশন, 

                 লসথা হশত র্জ্র ল শন আশন। 

িশয় িশয় এশসচিনু দুরুদুরু র্ুশক 

                        লতামার সমু্মশখ 

লতামার ভ্রূকুচ িশঙ্গ তরচঙ্গল আসন্ন উৎপাত — 

                 নাচমল আঘাত। 

                 পাাঁজর উচঠল লকাঁশপ, 

                       র্শক্ষ হাত লিশপ 

           শুধাশলম, ‘ আশরা চকিু আশি নাচক, 

                       আশি র্াচক 

                               লশর্ র্জ্রপাত?' 

                       নাচমল আঘাত। 

      এইমাত্র?   আর চকিু নয়? 

                 লিশি লর্ল িয়। 

      যখন উদযত চিল লতামার অশচন 

লতামাশর আমার লিশয় র্শড়া র্ ' লল চনশয়চিনু র্চন। 

      লতামার আঘাত-সাশথ লনশম এশল তুচম 

           লযথা লমার আপনার িূচম। 

                 লিাশ া হশয় লর্ি আজ।  

                       আমার  চু ল সর্ লাজ। 

                 যত র্শড়া হও, 

      তুচম লতা মৃতুযর লিশয় র্শড়া নও। 
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আচম মৃতুয-শিশয় র্শড়া এই লশর্ কথা র্শল 

           যার্ আচম িশল। 
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অর্াধ 

     সশর যা, লিশড় লদ পথ, 

দুিবর সংশশয় িারী লতার মন পাথশরর পারা। 

      হালকা প্রাশণর ধারা 

           চদশক চদশক ওই িুশ  িশল 

           কলশকালাহশল 

                 দুরন্ত আনন্দিশর। 

           ওরাই লয লঘু কশর 

                 অতীশতর পুরাতন লর্াঝা। 

                       ওরাই লতা কশর লদয় লসাজা 

সংসাশরর র্্রন িচঙ্গ িঞ্চল সংঘাশত। 

      ওশদর িরণপাশত 

জচ ল জাশলর গ্রচন্থ যত 

      হয় অপর্ত। 

           মচলনতা লদয় লমশজ, 

      রাচন্ত দূর কশর ওরা ক্লাচন্তহীন লতশজ। 

      ওরা সর্ লমশঘর মতন 

প্রিাতচকরণপায়ী — চসন্ধুর তরঙ্গ অর্নন, 

      ওরা লযন চদশাহারা হাওয়ার উৎসাহ, 

           মাচ র হৃদয়জয়ী চনরন্তর তরুর প্রর্াহ ; 

           প্রািীনরজনীপ্রাশন্ত ওরা সশর্ প্রথম আশলাক। 

                 ওরা চশশু, র্াচলকা র্ালক, 

                 ওরা নারী তারুশণয উচ্ছল। 

                       ওরা লয চনর্রিবীক র্ীরদল 

                 লযৌর্শনর দুাঃসাহশস চর্পশদর দুর্ব হাশন, 

                       সিশদশর উদ্ধাচরয়া আশন। 

           পাশয়র শৃঙ্খল ওরা িশল ঝংকাচরয়া 
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                 অন্তশর প্রর্ল মুচি চনয়া। 

           আর্ামী কাশলর লাচর্ নাই চিন্তা, নাই মশন িয়, 

                 আর্ামী কাশলশর কশর জয়। 

            িশলশি িশলশি ওরা িাচর চদক হশত 

                                   আাঁধাশর আশলাশত, 

                            সমু্মশখর পাশন 

                                অজ্ঞাশতর  াশন। 

                            তুই সশর যা লর 

           ওশর িীরু, িারাতুর সংশশয়র িাশর। 
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যাত্রী 

লয কাল হচরয়া লয় ধন 

      লসই কাল কচরশি হরণ 

           লস ধশনর ক্ষচত। 

           তাই র্সুমতী 

                 চনতয আশি র্সুন্ধরা। 

এশক এশক পাচখ যায়, র্াশনর পসরা। 

           লকাথাও না হয় শূনয, 

     আঘাশতর অন্ত লনই, তর্ুও অক্ষুণ্ন 

           চর্পুল সংসার। 

      দুাঃখ শুধু লতামার আমার 

    চনশমশর্র লর্ড়া-শঘরা এখাশন ওখাশন। 

লস লর্ড়া পারাশয় তাহা লপৌাঁিায় না চনচখশলর পাশন।  

        ওশর তুচম, ওশর আচম, 

লযখাশন লতাশদর যাত্রা একচদন যাশর্ থাচম 

           লসখাশন লদচখশত পাচর্ ধন আর ক্ষচত 

তরশঙ্গর ওঠা নামা, একই লখলা, একই তার র্চত। 

            কান্না আর হাচস 

এক র্ীণাতেীতাশর একই র্ান উচঠশি উচ্ছ্বাচস 

                 একই শশম এশস 

           মহাশমৌশন চমশল যায় লশশর্। 

                 লতামার হৃদয়তাপ 

              লতামার চর্লাপ 

      িাপা থাক আপনার ক্ষুদ্রতার তশল। 

                 লযইখাশন ললাকযাত্রা িশল 

      লসখাশন সর্ার সাশথ চনচর্বকার িশলা একসাশর, 

                 লদখা দাও শাচন্তশসৌময আপনাশর — 
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লয শাচন্ত মৃতুযর প্রাশন্ত নর্রাশর্য চনিৃত, 

                 আত্মসমাচহত ; 

                 চদর্শসর যত 

           ধূচলচিি, যত চকিু ক্ষত 

লুপ্ত হল লয শাচন্তর অচন্তম চতচমশর ; 

               সংসাশরর লশর্ তীশর 

           সপ্তচর্বর ধযানপুণয রাশত 

হারায় লয শাচন্তচসন্ধু আপনাচর অন্ত আপনাশত ; 

        লয শাচন্ত চনচর্ড় লপ্রশম 

           স্তব্ধ আশি লথশম, 

লয লপ্রম শরীরমন অচত্রনম কচরয়া সুদশূর 

                 একান্ত মধুশর 

            লচিয়াশি আপনার িরম চর্স্মচৃত। 

লস পরম শাচন্ত-মাশঝ লহাক তর্ অিঞ্চল চস্থচত। 
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চমলন 

লতামাশর চদর্ না লদার্। জাচন লমার িাশর্যর ভ্রূকুচ , 

ক্ষুদ্র এই সংসাশরর যত ক্ষত, যত তার ত্রুচ , 

যত র্যথা আঘাত কচরশি তর্ পরম সিাশর 

অহরহ। জাচন লয তুচম লতা নাই িাড়াশয় আমাশর 

চনচলবপ্ত সুদূর স্বশর্ব। আচম লমার লতামাশত চর্রাশজ, 

লদওয়া-শনওয়া চনরন্তর প্রর্াচহত তুচম-আচম-মাশঝ 

দুর্বম র্াধাশর অচত্রনচম। আমার সকল িার 

রাচত্রচদন রশয়শি লতামাচর'পশর, আমার সংসার 

লস শুধু আমাচর নশহ। তাই িাচর্ এই িার লমার 

লযন লঘু কচর চনজর্শল, জচ ল র্ন্ধনশডার 

এশক এশক চিন্ন কচর লযন, চমচলয়া সহজ চমশল 

িন্দ্বহীন র্ন্ধহীন চর্িরণ কচর এ চনচখশল 

না লিশয় আপনা-পাশন। অশাচন্তশর কচর চদশল দূর 

লতামাশত আমাশত চমচল ধ্বচনয়া উচঠশর্ এক সুর। 
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আর্ন্তুক 

এশসচি সুদূর কাল লথশক। 

   লতামাশদর কাশল 

       লপৌাঁিশলম লয সমশয় 

                    তখন আমার সঙ্গী লনই। 

            ঘাশ  ঘাশ  লক লকাথায় লনশর্ লর্শি। 

               লিাশ া লিাশ া লিনা সুখ যত, 

                   প্রাশণর উপকরণ, 

                       চদশনর রাশতর মুচিদান 

                   এশসচি চনাঃশশর্ কশর র্হুদূর পাশর। 

              এ জীর্শন পা চদশয়চি প্রথম লয কাশল 

                 লস কাশলর ‘ পশর অচধকার 

                     দৃঢ় হশয়চিল চদশন চদশন 

                       িাশর্ ও িার্ায় 

                            কাশজ ও ইচঙ্গশত, 

                 প্রণশয়র প্রাতযচহক লদনাপাওনায়। 

লহশস লখশল লকাশনামশত সকশলর সশঙ্গ লর্াঁশি থাকা, 

                               ললাকযাত্রারশথ 

                   চকিু চকিু র্চতশর্র্ লদওয়া, 

শুধু উপচস্থত লথশক প্রাশণর আসশর 

চিড় জমা করা, 

                   এই লতা যশথি চিল। 

  

      আজ লতামাশদর কাশল 

           প্রর্াসী অপচরচিত আচম। 

                 আমাশদর িার্ার ইশারা 

      চনশয়শি নূতন অথব লতামাশদর মুশখ। 
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           ঋতুর র্দল হশয় লর্শি — 

      র্াতাশসর উলশ া-পাল া ঘ ' ল  

           প্রকৃচতর হল র্ণবশিদ। 

      লিাশ া লিাশ া নর্র্শমযর দল 

 লদয় লঠলা, 

           কশর হাসাহাচস। 

           রুচি আশা অচিলার্ 

                 যা চমচশশয় জীর্শনর স্বাদ, 

           তার হল রসচর্পযবয়। 

  

      আমাশদর লসকালশক লয সঙ্গ চদশয়চি 

           যতই সামানয লহাক মূলয তার 

      তর্ু লসই সঙ্গসূশত্র র্াাঁথা হশয় মানুশর্ মানুশর্ 

                 রশিচিল যুশর্র স্বরূপ — 

           আমার লস সঙ্গ আজ 

      লমশল না লয লতামাশদর প্রতযশহর মাশপ। 

      কাশলর ননশর্শদয লাশর্ লয-সকল আধুচনক িুল 

           আমার র্ার্াশন লিাশ  না লস। 

      লতামাশদর লয র্াসার লকাশণ থাচক 

           তার খাজনার কচড় হাশত লনই। 

      তাই লতা আমাশক চদশত হশর্ 

           র্শড়া চকিু দান 

                দাশনর একান্ত দুাঃসাহশস। 

      উপচস্থত কাশলর যা দাচর্ 

           চম ার্ার জশনয লস লতা নয় — 

      তাই যচদ লসই দান লতামাশদর রুচিশত না লাশর্, 

           তশর্ তার চর্িার লস পশর হশর্। 

      তর্ু যা সিল আশি তাই চদশয় 
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      একাশলর ঋণ লশাধ ক ' লর অর্শশশর্ 

           ঋণী তাশর লরশখ যাই লযন। 

      যা আমার লািক্ষচত হশত র্শড়া, 

           যা আমার সুখদুাঃখ হশত লর্চশ — 

      তাই লযন লশর্ কশর চদশয় িশল যাই 

           স্তুচত চনন্দা চহসাশর্র অশপক্ষা না লরশখ। 
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জরতী 

       লহ জরতী, 

           অন্তশর আমার 

                 লদশখচি লতামার িচর্। 

   অর্সানরজনীশত দীপর্চতবকার 

           চস্থরচশখা আশলাশকর আিা 

               অধশর ললাশ  — শুভ্র লকশশ। 

   চদর্শন্ত প্রণামনত শান্ত-আশলা প্রতুযশর্র তারা 

                 মুি র্াতায়ন লথশক 

           পশড়শি চনশমর্হীন নয়শন লতামার। 

                 সন্ধযাশর্লা 

           মচলকার মালা চিল র্শল, 

               র্ন্ধ তার ক্ষীণ হশয় 

                 র্াতাসশক করুণ কশরশি — 

  

      উৎসর্শশশর্র লযন অর্সন্ন অঙ্গুচলর 

                 র্ীণাগুঞ্জরণ। 

              চশচশরমন্থর র্ায়ু, 

           অশশথর শাখা অকচিত। 

      অদূশর নদীর শীণব স্বচ্ছ ধারা কলশব্দহীন, 

            র্ালুত প্রাশন্ত িশল ধীশর 

                 শূনযর্ৃহ-পাশন 

      ক্লান্তর্চত চর্রচহণী র্ধূর মতন। 

  

      লহ জরতী মহাশশ্বতা, 

                   লদশখচি লতামাশক 

            জীর্শনর শারদ অিশর 
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      র্ৃচিচরি শুচিশুক্ল লঘু স্বচ্ছ লমশঘ। 

           চন লে শশসয িরা লখত চদশক চদশক, 

                   নদী িরা কূশল কূশল, 

           পূণবতার স্তব্ধতায় র্সুন্ধরা চিগ্ধ সুর্ম্ভীর। 

  লহ জরতী, লদশখচি লতামাশক 

           সিার অচন্তম তশ , 

                    লযখাশন কাশলর লকালাহল 

                প্রচতক্ষশণ ডুচর্শি অতশল। 

                চনস্তরঙ্গ লসই চসন্ধুনীশর 

                       তীথবিান কচর 

      রাচত্রর চনকর্কৃষ্ণ চশলাশর্চদমূশল 

                 এশলািুশল কচরি প্রণাম 

                       পচরপূণব সমাচপ্তশর 

      িঞ্চশলর অন্তরাশল অিঞ্চল লয শান্ত মচহমা 

                 চিরন্তন, 

               িরম প্রসাদ তার 

           নাচমল লতামার নম্র চশশর 

        মানসসশরার্শরর অর্াধ সচলশল 

                 অস্তর্ত তপশনর সর্বশশর্ আশলার মতন। 
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প্রাণ 

      র্হু লক্ষ র্র্ব ধশর জ্বশল তারা, 

              ধার্মান অন্ধকার কালশরাশত 

                    অচগ্নর আর্তব ঘুশর ওশঠ। 

      লসই লরাশত এ ধরণী মাচ র র্ুদ র্ুদ ;  

           তাচর মশধয এই প্রাণ 

                 অণুতম কাশল 

      কণাতম চশখা লশয় 

                  অসীশমর কশর লস আরচত। 

      লস না হশল চর্রাশ র চনচখলমচন্দশর 

                 উঠত না শঙ্খধ্বচন, 

               চমলত না যাত্রী লকাশনাজন, 

      আশলাশকর সামমে িার্াহীন হশয় 

                 রইত নীরর্। 
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সাচথ 

        তখন র্য়স সাত। 

                  মুখশিারা লিশল, 

      একা একা আপনাচর সশঙ্গ হত কথা। 

                       লমশঝ র্শস 

      ঘশরর র্রাশদখানা ধশর 

           র্াইশরর চদশক লিশয় লিশয় 

                 র্শয় লযত লর্লা। 

      দূশর লথশক মাশঝ-মাশঝ েি েি কশর 

           র্াজত ঘিার ধ্বচন, 

           লশানা লযত রাস্তা লথশক সইশসর হাাঁক। 

      হাাঁসগুশলা কলরশর্ িুশ  এশস নামত পুকুশর। 

           ও পাড়ার লতলকশল র্াাঁচশ ডাক চদত। 

           র্চলর লমাশড়র কাশি দিশদর র্াচড়, 

      কাকাতুয়া মাশঝ-মাশঝ উঠত িীৎকার কশর লডশক। 

           এক া র্াতাচর্শলর্ু, এক া অশথ, 

      এক া কশয়তশর্ল, একশজাড়া নারশকলর্াি, 

           তারাই আমার চিল সাচথ। 

          আকাশশ তাশদর িুচ  অহরহ, 

           মশন-মশন লস িুচ  আমার। 

      আপনাচর িায়া চনশয় 

           আপনার সশঙ্গ লয লখলাশত 

                 তাশদর কা ত চদন 

                    লস আমাচর লখলা। 

                        তারা চিরচশশু 

                 আমার সমর্য়সী। 

           আর্াশঢ় র্ৃচির িাাঁশ , র্াদল-হাওয়ায়, 
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                 দীঘব চদন অকারশণ 

           তারা যা কশরশি কলরর্, 

                 আমার র্ালকিার্া 

                     লহা - লহা শব্দ কশর 

 কশরচিল তাচর অনুর্াদ। 

  

        তার পশর একচদন যখন আমার 

                 র্য়স পাঁচিশ হশর্, 

           চর্রশহর িায়াম্লান নর্কাশলশত 

                 ওই জানালায় 

                       চর্জশন লকশ শি লর্লা। 

      অশশথর কিমান পাতায় পাতায় 

             লযৌর্শনর িঞ্চল প্রতযাশা 

                  লপশয়শি আপন সাড়া। 

      সকরুণ মূলতাশন গুন্ গুন্ লর্শয়চি লয র্ান 

           লরৌশদ্র-চঝচলচমচল লসই নারশকলডাশল 

                 লকাঁশপচিল তাচর সুর। 

      র্াতাচর্িুশলর র্ন্ধ ঘুমিািা সাচথ হারা রাশত 

           এশনশি আমার প্রাশণ 

                 দূর শযযাতল লথশক 

      চসি আাঁচখ আর কার উৎকচণ্ঠত লর্দনার র্াণী। 

                   লসচদন লস র্ািগুচল 

           চর্শচ্ছশদ চমলশন চিল লযৌর্শনর র্য়সয আমার। 

  

      তার পশর অশনক র্ৎসর লর্ল, 

           আরর্ার একা আচম। 

           লসচদশনর সঙ্গী যারা 

      কখন চিরচদশনর অন্তরাশল তারা লর্শি সশর। 
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           আর্ার আশরকর্ার জানলাশত 

               র্শস আচি আকাশশ তাচকশয়। 

           আজ লদচখ লস অশ্বত্থ, লসই নারশকল 

                সনাতন তপস্বীর মশতা। 

                       আচদম প্রাশণর 

           লয র্াণী প্রািীনতম 

                  তাই উচ্চাচরত রাচত্রচদন 

      উচ্ছ্বচসত পলশর্ পলশর্। 

সকল পশথর আরশম্ভশত 

           সকল পশথর লশশর্ 

     পুরাতন লয চনাঃশব্দ মহাশাচন্ত স্তব্ধ হশয় আশি, 

           চনরাসি চনচর্বিল লসই শাচন্ত-সাধনার 

       মে ওরা প্রচতক্ষশণ চদশয়শি আমার কাশন-কাশন। 
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লর্ার্ার র্াণী 

                আমার ঘশরর সমু্মশখই 

            পাশক পাশক জচড়শয় চশমূলর্াশি 

                 উশঠশি মালতীলতা। 

           আর্াশঢ়র রসস্পশব 

                        ললশর্শি অন্তশর তার। 

           সর্ুজ তরঙ্গগুচল হশয়শি উচ্ছল 

                 পলশর্র চিক্কণ চহশলাশল। 

            র্াদশলর িাাঁশক িাাঁশক লমঘিুযত লরৌদ্র এশস 

               লিাাঁয়ায় লসানার-কাচঠ অশঙ্গ তার, 

                       মজ্জায় কাাঁপন লাশর্, 

               চশকশড় চশকশড় র্াশজ আর্মনী। 

           লযন কত-কী-শয কথা নীরশর্ উৎসুক হশয় থাশক 

                         শাখাপ্রশাখায়। 

                        এই লমৌনমুখরতা 

                        সারারাচত্র অন্ধকাশর 

           িুশলর র্াণীশত হয় উচ্ছ্বচসত, 

                   লিাশরর র্াতাশস উশড় পশড়। 

  

                 আচম একা র্শস র্শস িাচর্ 

           সকাশলর কচি আশলা চদশয় রািা 

                 িািা িািা লমশঘর সমুশখ ; 

           র্ৃচিশধাওয়া মধযাশির 

                 লর্ারু-িরা মাশঠর উপর আাঁচখ লরশখ, 

           চনচর্ড় র্র্বশণ আতব 

                 রার্শণর আদ্রব অন্ধকার রাশত — 

           নানা কথা চিড় কশর আশস 
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                 র্হন মশনর পশথ — 

                        চর্চর্ধ রশির সাজ, 

                 চর্চর্ধ িচঙ্গশত আসাযাওয়া — 

                       অন্তশর আমার লযন 

                                 িুচ র চদশনর লকালাহশল 

                       কথাগুশলা লমশতশি লখলায়। 

           তর্ুও যখন তুচম আমার আচিনা চদশয় যাও 

                    লডশক আচন, কথা পাই লন লতা। 

                কখশনা যচদ র্া িুশল কাশি আস 

                       লর্ার্া হশয় থাচক। 

                 অর্াচরত সহজ আলাশপ 

                       সহজ হাচসশত 

                 হল না লতামার অিযথবনা। 

           অর্শশশর্ র্যথবতার লজ্জায় হৃদয় িশর চদশয় 

                       তুচম িশল যাও — 

                 তখন চনজবন অন্ধকাশর 

           িুশ  ওশঠ িশন্দ-র্াাঁথা সুশর-িরা র্াণী ; 

                       পশথ তারা উশড় পশড়, 

           যার খুচশ সাচজ িশর চনশয় িশল যায়।  
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আঘাত 

লসাাঁদাশলর ডাশলর ডর্ায় 

      মাশঝ মাশঝ লপাকাধরা পাতাগুচল 

           কুাঁকশড় চর্শয়শি ; 

                 চর্চলচত চনশমর 

                       র্াকশল ললশর্শি উই ; 

      কুরচির গুাঁচড় াশত পশড়শি িুচরর ক্ষত, 

                       লক চনশয়শি িাল লকশ  ; 

                               িারা অশশাশকর 

                       নীশিকার দুশয়ক া ডাশল 

      শুচকশয় পাতার আর্া কাশলা হশয় লর্শি। 

           কত ক্ষত, কত লিাশ া মচলন লািনা, 

                 তাচর মাশঝ অরশণযর অক্ষুণ্ন মযবাদা 

                       শযামল সিশদ 

      তুশলশি আকাশ-পাশন পচরপূণব পূজার অঞ্জচল। 

           কদশযবর কদাঘাশত 

      চদশয় যায় কাচলমার মসীশরখা, 

           লস সকচল অধাঃসাৎ ক ' লর 

                 শান্ত প্রসন্নতা 

           ধরণীশর ধনয কশর পূশণবর প্রকাশশ। 

িুচ শয়শি িুল লস লয, 

      িচলশয়শি িলিার, 

           চর্চিশয়শি িায়া-আস্তরণ, 

                পাচখশর চদশয়শি র্াসা, 

           লমৌমাচিশর জুচর্শয়শি মধু, 

                 র্াচজশয়শি পলর্মমবর। 

           লপশয়শি লস প্রিাশতর পুণয আশলা, 
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                 রার্শণর অচিশর্ক, 

           র্সশন্তর র্াতাশসর আনন্দচমতাচল — 

           লপশয়শি লস ধরণীর প্রাণরস, 

                 সুর্িীর সুচর্পুল আয়ু, 

           লপশয়শি লস আকাশশর চনতয আশীর্বাদ। 

                  লপশয়শি লস কীশ র দংশন। 

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
3

5
 

সূরিপত্র  

শান্ত 

          চর্দ্রূপর্াণ উদযত কচর 

                     এশসচিল সংসার, 

                     নার্াল লপল না তার। 

           আপনার মাশঝ আশি লস অশনক দূশর। 

                     শান্ত মশনর স্তব্ধ র্হশন 

                       ধযাশনর র্ীণার সুশর 

                                 লরশখশি তাহাশর চঘচর। 

           হৃদশয় তাহার উচ্চ উদয়চর্চর। 

                       লসথা অন্তরশলাশক 

           চসন্ধুপাশরর প্রিাত-আশলাক                 

                       জ্বচলশি তাহার লিাশখ। 

           লস আশলাশক এই চর্শশ্বর রূপ 

                       অপরূপ হশয় জাশর্। 

                       তার দৃচির আশর্ 

                 চর্রূপ চর্কল খচিত যত-চকিু 

                        চর্শদ্রাহ লিশড় চর্রাশ র পাশয় 

                               কশর এশস মাথা চনিু। 

  

      চসন্ধুতীশরর নশলতশ র ‘ পশর 

           চহংসামুখর তরঙ্গদল 

                 যতই আঘাত কশর — 

           কশঠার চর্শরাধ রচি তুশল তত 

                 অতশলর মহালীলা,  

            লিচনল নৃশতয দামামা র্াজায় চশলা। 

                 লহ শান্ত, তুচম অশাচন্তশরই 

                       মচহমা কচরি দান। 
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           র্জবন এশস লতামার মাঝাশর 

                       হল নিরর্ র্ান। 

           লতামার লিাশখর র্িীর আশলাশক 

                       অপমান হল র্ত 

           সন্ধযাশমশঘর চতচমররশে 

                       দীপ্ত রচর্র মশতা। 
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জলপাত্র 

      প্রিু, তুচম পূজনীয়। আমার কী জাত, 

           জান তাহা লহ জীর্ননাথ। 

           তর্ুও সর্ার িার লঠশল 

                    লকন এশল 

                  লকান্ দুশখ 

               আমার সমু্মশখ। 

           িরা ঘ  লশয় কাাঁশখ 

      মাশঠর পশথর র্াাঁশক র্াাঁশক 

                 তীব্র চিপ্রহশর 

           আচসশতচিলাম লধশয় আপনার ঘশর — 

      িাচহশল তৃষ্ণার র্াচর। 

                 আচম হীন নারী 

           লতামাশর কচরর্ লহয়, 

                 লস চক লমার লরয়। 

      ঘ খাচন নামাইয়া িরশণ প্রণাম ক ' লর 

           কচহলাম, ‘ অপরাধী কচরশয়া না লমাশর। ' 

      শুচনয়া আমার মুশখ তুচলশল নয়ন চর্শ্বজয়ী, 

           হাচসয়া কচহশল, ‘ লহ মৃন্ময়ী, 

      পুণয যথা মৃচিকার এই র্সুন্ধরা 

                 শযামল কাচন্তশত িরা 

                       লসইমশতা তুচম 

      লক্ষ্মীর আসন, তাাঁর কমলিরণ আি িুচম। 

           সুন্দশরর লকাশনা জাত নাই, 

                 মুি লস সদাই। 

           তাহাশর অরুণরািা উর্া 

                 পরায় আপন িূর্া ; 
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           তারাময়ী রাচত 

       লদয় তার র্রমালয র্াাঁচথ। 

           লমার কথা লশাশনা, 

      শতদল পঙ্কশজর জাচত লনই লকাশনা। 

যার মাশঝ প্রকাচশল স্বশর্বর চনমবল অচিরুচি 

                 লসও চক অশুচি। 

      চর্ধাতা প্রসন্ন লযথা আপনার হাশতর সৃচিশত 

      চনতয তার অচিশর্ক চনচখশলর আচশসর্ৃচিশত। ' 

                  জলিরা লমঘস্বশর এই কথা র্ ' লল 

                       তুচম লর্শল িশল। 

             তার পর হশত 

           এ িঙ্গুর পাত্রখাচন প্রচতচদন উর্ার আশলাশত 

                       নানা র্শণব আাঁচক, 

                   নানা চিত্রশরখা চদশয় মাচ  তার োচক। 

      লহ মহান, লনশম এশস তুচম যাশর কশরি গ্রহণ, 

      লসৌন্দশযবর অঘবয তার লতামা-পাশন করুক র্হন। 
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আতঙ্ক 

  র্শ র জ ায় র্াাঁধা িায়াতশল 

                       লর্াধূচলশর্লায় 

           র্ার্াশনর জীণব পাাঁচিশলশত 

                       সাদাকাশলা দার্গুশলা 

                       লদখা চদত িয়ংকর মূচতব ধশর। 

           ওইখাশন নদতযপুরী, 

                 অদৃশয কুঠচর লথশক তার 

      মশন-মশন লশানা লযত হাাঁউমাউখাাঁউ। 

           লাচঠ হাশত কুাঁশজাচপঠ 

      চখচলচখচল হাসত ডাইচনর্ুড়ী। 

                     কাচশরাম দাস 

      পয়াশর যা চলশখচিল চহচড়িার কথা 

           ই -শর্র-করা লসই পাাঁচিশলর'পশর 

                    চিল তাচর প্রতযক্ষ কাচহনী। 

      তাচর সশঙ্গ লসইখাশন নাককা া সূপবণখা 

                 কাশলা কাশলা দাশর্ 

                       কশরচিল কু ুচিতা। 

  

      সশতশরা র্ৎসর পশর 

           চর্শয়চি লস সাশর্ক র্াচড়শত। 

                 দার্ লর্শড় লর্শি, 

      মুগ্ধ নতুশনর তুচল পুশরাশনাশক চদশয়শি প্ররয়। 

       ইাঁ গুশলা মাশঝ-মাশঝ খশস চর্শয় 

                 পশড় আশি রাশকরা। 

           র্াশয় র্াশয় ললশর্শি অনন্তমূল, 

                 কালশমঘ লতা, 
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                 চর্িুচ র ঝাড় ; 

           িাাঁচ র্াশি হশয়শি জঙ্গল। 

                 পুশরাশনা র্শ র পাশশ 

           উশঠশি লিশরিার্াি মস্তর্শড়া হশয়। 

র্াইশরশত সূপবণখা-চহচড়িার চিিগুশলা আশি, 

           মশন তারা লকাশনাখাশন লনই। 

  

      লিশশন লর্শলম চিশর একর্ার খুর্ লহশস চনশয় 

                 জীর্শনর চিচি ার র্াশয় 

                       পশড়শি চর্স্তর কাশলা দার্, 

                 মূঢ় অতীশতর মসীশলখা ; 

                       িািা র্াাঁথুচনশত 

           িীরু কল্পনার যত জচ ল কুচ ল চিিগুশলা। 

                       মাশঝ-মাশঝ 

                 লযচদন চর্শকলশর্লা 

                       র্াদশলর িায়া নাশম 

                 সাচর সাচর তালর্াশি 

                        চদচঘর পাচড়শত, 

                    দূশরর আকাশশ 

                 চিগ্ধ সুর্ম্ভীর 

               লমশঘর র্জবন ওশঠ গুরুগুরু, 

           চঝাঁচঝাঁ ডাশক র্ুশনা লখজুশরর লঝাশপ, 

                 তখন লদশশর চদশক লিশয় 

           র্াাঁকাশিারা আশলাহীন পশথ 

                লিশিপড়া লদউশলর মূচতব লদচখ — 

                 দীণব িাশদ, তার জীণব চিশত 

                 নামহীন অর্সাদ, 

           অচনচদবি শঙ্কাগুশলা চনদ্রাহীন লপাঁিা, 
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                 ননরাশশযর অলীক অতুযচি যত, 

             দুর্বশলর স্বরচিত শত্রুর লিহারা। 

                  চধক লর িািনলার্া মন, 

      চিন্তায় চিন্তায় লতার কত চমথযা আাঁিড় লকশ শি। 

           দুিগ্রহ লসশজ িয় 

                 কাশলাচিশি মুখিচঙ্গ কশর। 

           কাাঁ া-আর্ািার মশতা 

                 অমঙ্গল নাম চনশয় 

   আতশঙ্কর জঙ্গল উশঠশি। 

            িাচর চদশক সাচর সাচর জীণব চিশত 

           লিশিপড়া অতীশতর চর্রূপ চর্কৃচত। 

                 কাপুরুশর্ কচরশি চর্দ্রূপ। 

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

2
 

সূরিপত্র  

আশলখয 

লতাশর আচম রচিয়াচি লরখায় লরখায় 

      ললখনী র ন নশলখায়। 

চনর্বাশকর গুহা হশত আচনয়াচি 

      চনচখশলর কািাকাচি, 

            লয সংসাশর হশতশি চর্িার 

                চনন্দা-প্রশংসার। 

            এই আস্পধবার তশর 

আশি চক নাচলশ লতার রিচয়তা আমার উপশর। 

       অর্যি আচিচল যশর্ 

     চর্শশ্বর চর্চিত্ররূপ িশলচিল নানা কলরশর্ 

        নানা িশন্দ লশয় 

                সৃজশন প্রলশয়। 

       অশপক্ষা কচরয়া চিচল শূশনয শূশনয, কশর্ লকান্ গুণী 

        চনাঃশব্দ ্রনন্দন লতার শুচন 

  সীমায় র্াাঁচধশর্ লতাশর সাদায় কাশলায় 

             আাঁধাশর আশলায়। 

  পশথ আচম িশলচিনু। লতার আশর্দন 

              কচরল লিদন 

  নাচস্তশের মহা-অন্তরাল, 

               পরচশল লমার িাল 

                      িুশপ িুশপ 

               অধবস্ফু  স্বপ্নমূচতবরূশপ।           

  অমূতব সার্রতীশর লরখার আশলখযশলাশক 

          আচনয়াচি লতাশক। 

             র্যথা চক লকাথাও র্াশজ 

                মূচতবর মশমবর মাশঝ। 
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                   সুর্মার অনযথায় 

িন্দ চক লচজ্জত হল অচস্তশের সতয মযবাদায়। 

                  যচদও তাই-র্া হয় 

                      নাই িয়, 

 প্রকাশশর ভ্রম লকাশনা 

                  চিরচদন রশর্ না কখশনা। 

             রূশপর মরণত্রুচ  

                       আপচনই যাশর্  চু  

                         আপনাচর িাশর, 

আরর্ার মুি হচর্ লদহহীন অর্যশির পাশর। 
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সান্ত্বনা 

    সকাশলর আশলা এই র্াদলর্াতাশস 

                 লমশঘ রুদ্ধ হশয় আশস 

           িািা কশণ্ঠ কথার মতন। 

                    লমার মন 

           এ অস্ফু  প্রিাশতর মশতা 

      কী কথা র্চলশত িায়, থাশক র্াকযহত। 

              মানুশর্র জীর্শনর মজ্জায় মজ্জায় 

      লয দুাঃখ চনচহত আশি অপমাশন শঙ্কায় লজ্জায়, 

                লকাশনা কাশল যার অন্ত নাই, 

                      আচজ তাই 

      চনযবাতন কশর লমাশর। আপনার দুর্বশমর মাশঝ 

           সান্ত্বনার চির-উৎস লকাথায় চর্রাশজ, 

       লয উৎশসর র্ূঢ় ধারা চর্শ্বচিি-অন্তাঃস্তশর 

                 উন্মুি পশথর তশর 

                       চনতয চিশর যুশঝ 

               আচম তাশর মচর খুাঁশজ। 

                       আপন র্াণীশত 

               কী পুশণয র্া পাচরর্ আচনশত 

      লসই সুর্ম্ভীর শাচন্ত, ননরাশশযর তীব্র লর্দনাশর 

           স্তব্ধ যা কচরশত পাশর। 

                 হায় লর র্যচথত, 

      চনচখল-আত্মার লকশন্দ্র র্াশজ অকচথত 

      আশরাশর্যর মহামে, যার গুশণ 

                 সৃজশনর লহাশমর আগুশন 

      চনশজশর আহুচত চদয়া চনতয লস নর্ীন হশয় উশঠ — 

      প্রাশণশর িচরয়া তুশল চনতযই মৃতুযর করপুশ । 
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           লসই মে শান্ত লমৌনতশল 

      শুনা যায় আত্মহারা তপসযার র্শল। 

           মাশঝ-মাশঝ পরম নর্রার্ী 

      লস মে লিশয়শি চদশত সর্বজন লাচর্। 

লক পাশর তা কচরশত র্হন, 

            মুি হশয় লক পাশর তা কচরশত গ্রহণ। 

              র্চতহীন আতব অক্ষশমর তশর 

      লকান্ করুণার স্বশর্ব মন লমার দয়া চিক্ষা কশর 

                     ঊশধ্বব র্াহু তুচল। 

      লক র্ন্ধু রশয়ি লকাথা, দাও দাও খুচল 

                       পার্াণকারার িার — 

           লযথায় পুচঞ্জত হল চনষ্ঠুশরর অতযািার, 

                    র্ঞ্চনা ললািীর, 

                 লযথায় র্িীর 

      মশমব উশঠ চর্র্াইয়া সশতযর চর্কার। 

                 আচমেচর্মুগ্ধ মন লয দুর্বহ িার 

      আপনার আসচিশত জমাশয়শি আপনার'পশর, 

      চনমবম র্জবনশচি দাও তার অন্তশর অন্তশর। 

                  আমার র্াণীশত দাও লসই সুধা 

      যাহাশত চমচ শত পাশর আত্মার র্িীরতম ক্ষুধা। 

  

           লহনকাশল সহসা আচসল কাশন 

      লকান্ দূর তরুশাশখ রাচন্তহীন র্াশন 

                       অদৃশয লক পাচখ 

           র্ার র্ার উচঠশতশি ডাচক। 

      কচহলাম তাশর , ‘  ওলর্া, লতামার কশণ্ঠশত আশি আশলা, 

                       অর্সাদ-আাঁধার ঘুিাশলা। 

                     লতামার সহজ এই প্রাশণর লপ্রালাস 
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                       সহশজই লপশতশি প্রকাশ। 

         আচদম আনন্দ যাহা এ চর্শশ্বর মাশঝ, 

           লয আনন্দ অচন্তশম চর্রাশজ, 

           লয পরম আনন্দলহরী 

      যত দুাঃখ যত সুখ চনশয়শি আপনা-মাশঝ হচর, 

          আমাশর লদখাশল পথ তুচম তাচর পাশন 

                 এই তর্ অকারণ র্াশন। ' 
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রীচর্জয়লক্ষ্মী 

লতামায় আমায় চমল হশয়শি লকান্ যুশর্ এইখাশন। 

িার্ায় িার্ায় র্াাঁঠ পশড়শি, প্রাশণর সশঙ্গ প্রাশণ। 

ডাক পাঠাশল আকাশপশথ লকান্ লস পুশর্ন র্াশয় 

দূর সার্শরর উপকূশল নাচরশকশলর িাশয়। 

র্ঙ্গাতীশরর মচন্দশরশত লসচদন শঙ্খ র্াশজ, 

লতামার র্াণী এ পার হশত চমলল তাচর মাশঝ। 

চর্ষু্ণ আমায় কইল কাশন, র্লশল দশিুজা, 

‘ অজানা ওই চসন্ধুতীশর লনর্ আমার পূজা। ' 

মন্দাচকনীর কলধারা লসচদন িশলািশলা 

পুর্ সার্শর হাত র্াচড়শয় র্লশল, ‘ িশলা, িশলা। ' 

রামায়শণর কচর্ আমায় কইল আকাশ হশত, 

‘ আমার র্াণী পার কশর দাও দূর সার্শরর লরাশত। ' 

লতামার ডাশক উতল হল লর্দর্যাশসর িার্া — 

র্লশল, ‘ আচম ওই পাশরশত র্াাঁধর্ নূতন র্াসা। ' 

আমার লদশশর হৃদয় লসচদন কইল আমার কাশন, 

‘ আমায় র্শয় যাও লর্া লশয় সুদূর লদশশর পাশন। ' 

  

লসচদন প্রাশত সুনীল জশল িাসল আমার তরী — 

শুভ্র পাশল র্র্ব জার্ায় শুি হাওয়ায় িচর। 

লতামার ঘাশ  লার্ল এশস, জার্ল লসথায় সাড়া, 

কূশল কূশল কাননলক্ষ্মী চদল আাঁিল নাড়া। 

প্রথম লদখা আর্িায়াশত আাঁধার তখন ধরা, 

লসচদন সন্ধযা সপ্তঋচর্র আশীর্বাশদ িরা। 

প্রাশত লমাশদর চমলনপশথ উর্া িড়ায় লসানা, 

লস পথ লর্শয় লার্ল লদাাঁহার প্রাশণর আনাশর্ানা।  

দুইজশনশত র্াাঁধনু র্াসা পাথর চদশয় লর্াঁশথ, 
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দুইজশনশত র্সনু লসথায় একচ  আসন লপশত। 

  

চর্রহরাত ঘচনশয় এল লকান্ র্রশর্র লথশক, 

কাশলর রশথর ধুলা উশড় চদল আসন লেশক। 

চর্স্মরশণর িাাঁ া লর্শয় কশর্ এশলম চিশর 

ক্লান্তহাশত চরিমশন একা আপন তীশর। 

র্ঙ্গসার্র র্হুর্রর্ র্শল চন লমার কাশন 

লস লয কিু লসই চমলশনর লর্াপন কথা জাশন। 

জাির্ীও আমার কাশি র্াইল না লসই র্ান — 

সুদূর পাশরর লকাথায় লয তার আশি নাড়ীর  ান। 

  

এর্ার আর্ার ডাক শুশনচি, হৃদয় আমার নাশি, 

হাজার র্ির পার হশয় আজ আচস লতামার কাশি। 

মুশখর পাশন লিশয় লতামার আর্ার পশড় মশন, 

আশরক চদশনর প্রথম লদখা লতামার শযামল র্শন। 

হশয়চিল রাচখর্াাঁধন লসচদন শুি প্রাশত, 

লসই রাচখ লয আজও লদচখ লতামার দচখন হাশত। 

এই লয পশথ হশয়চিল লমাশদর যাওয়া-আসা, 

আজও লসথায় িচড়শয় আশি আমার চিন্ন িার্া। 

লস চিি আজ লর্শয় লর্শয় এশলম শুিক্ষশণ 

লসই লসচদশনর প্রদীপ-জ্বালা প্রাশণর চনশকতশন। 

আচম লতামায় চিশনচি আজ, তুচম আমায় লিশনা — 

নূতন-পাওয়া পুরাশনাশক আপন র্ ' লল লজশনা। 

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
4

9
 

সূরিপত্র  

লর্াশরারু্দুর 

           লসচদন প্রিাশত সূযব এইমশতা উশঠশি অিশর 

                            অরশণযর র্ন্দনমমবশর ; 

                       নীচলম র্াশষ্পর স্পশব লচি 

           নশলশরণী লদখা লদয় লযন ধরণীর স্বপ্নচ্ছচর্। 

  

           নাচরশকল-র্নপ্রাশন্ত নরপচত র্চসল একাকী 

                                 ধযানমগ্ন-আাঁচখ। 

           উশচ্চ উচ্ছ্বচসল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাশত, 

                 কী সাহশস িাচহল পাঠাশত 

                আপন পূজার মে যুর্যুর্ান্তশর। 

                          অপরূপ অমৃত অক্ষশর 

           চলচখল চর্চিত্র ললখা ; সাধশকর িচির চপপাসা 

                           রচিল আপন মহািার্া — 

                       সর্বকাল সর্বজন 

           আনশন্দ পচড়শত পাশর লয িার্ার চলচপর চলখন।  

  

           লস চলচপ ধচরল িীপ আপন র্শক্ষর মাঝখাশন, 

           লস চলচপ তুচলল চর্চর আকাশশর পাশন। 

                 লস চলচপর র্াণী সনাতন 

                       কশরশি গ্রহণ 

           প্রথম উচদত সূযব শতাব্দীর প্রতযহ প্রিাশত। 

                       অদূশর নদীর চকনারাশত 

                                আলর্াাঁধা মাশঠ 

           কত যুর্ ধশর িার্ী ধান লর্াশন আর ধান কাশ  — 

                       আাঁধাশর আশলায় 

                 প্রতযশহর প্রাণলীলা সাদায় কাশলায় 
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           িায়ানাশ য ক্ষচণশকর নৃতযচ্ছচর্ যায় চলশখ চলশখ, 

                     লুপ্ত হয় চনচমশখ চনচমশখ। 

        কাশলর লস লুকািুচর, তাচর মাশঝ সংকল্প লস কার 

                     প্রচতচদন কশর মশোচ্চার, 

 র্শল অচর্রাম — 

                        ‘ র্ুশদ্ধর শরণ লইলাম। ' 

      প্রাণ যার দুচদশনর, নাম যার চমলাশলা চনাঃশশশর্ 

                 সংখযাতীত চর্স্মশৃতর লদশশ, 

              পার্াশণর িশন্দ িশন্দ র্াাঁচধয়া লর্শি লস 

                        আপনার অক্ষয় প্রণাম — 

                       ‘ র্ুশদ্ধর শরণ লইলাম। ' 

  

                 কত যাত্রী কতকাল ধশর 

           নম্রচশশর দাাঁড়াশয়শি লহথা করশজাশড়। 

        পূজার র্ম্ভীর িার্া খুাঁচজশত এশসশি কতচদন, 

                 তাশদর আপন কণ্ঠ ক্ষীণ। 

         ইচঙ্গতপুচঞ্জত তুঙ্গ পার্াশণর সংর্ীশতর তাশন 

                       আকাশশর পাশন 

                     উশঠশি তাশদর নাম, 

           লজশর্শি অনন্ত ধ্বচন —   ‘ র্ুশদ্ধর শরণ লইলাম। ' 

  

           অথব আজ হারাশয়শি লস যুশর্র চলখা, 

                 লনশমশি চর্স্মচৃতকুশহচলকা। 

           অঘবযশূনয লকৌতূহশল লদশখ যায় দশল দশল আচস 

                       ভ্রমণচর্লাসী — 

           লর্াধশূনয দৃচি তার চনরথবক দৃশয িশল গ্রাচস। 

           চিি আচজ শাচন্তহীন ললাশির চর্কাশর, 

                 হৃদয় নীরস অহংকাশর 
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           চক্ষপ্রর্চত র্াসনার তাড়নায় তৃচপ্তহীন েরা, 

                 কিমান ধরা ; 

           লর্র্ শুধু লর্শড় িশল ঊধ্ববশ্বাশস মৃর্য়া-উশেশশ, 

          লক্ষয লিাশ  পশথ পশথ, লকাথাও লপৌাঁশি না পচরশশশর্ ; 

          অন্তহারা সঞ্চশয়র আহুচত মাচর্য়া 

           সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উশঠশি জাচর্য়া — 

                 তাই আচসয়াশি চদন, 

                 পীচড়ত মানুর্ মুচিহীন,               

                        আর্ার তাহাশর 

           আচসশত হশর্ লয তীথবদ্ধাশর 

                 শুচনর্াশর 

           পার্াশণর লমৌনতশ  লয র্াণী রশয়শি চিরচস্থর— 

                 লকালাহল লিদ কচর শতাব্দীর 

                       আকাশশ উচঠশি অচর্রাম— 

           অশমর লপ্রশমর মে— ‘র্ুশদ্ধর শরণ লইলাম।’  

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
5

2
 

সূরিপত্র  

চসয়াম 

প্রথম দশবশন 

              চত্রশরণ মহামে যশর্ 

                     র্জ্রমন্দ্ররশর্ 

           আকাশশ ধ্বচনশতচিল পচিশম পুরশর্, 

           মরুপাশর, নশলতশ , সমুশদ্রর কূশল উপকূশল, 

           লদশশ লদশশ চিিিার চদশল যশর্ খুশল 

                 আনন্দমুখর উদ শর্াধন — 

           উোম িাশর্র িার ধচরশত নাচরল যশর্ মন, 

                 লর্র্ তার র্যাপ্ত হল িাচরচিশত, 

           দুাঃসাধয কীচতবশত, কশমব চিত্রপশ  মচন্দশর মূচতবশত, 

                 আত্মদানসাধনস্ফূচতবশত 

                       উচ্ছ্বচসত উদার উচিশত, 

            স্বাথবধন দীনতার র্ন্ধনমুচিশত — 

           লস-মে অমৃতর্াণী লহ চসয়াম, তর্ কাশন 

                   কশর্ এল লকহ নাচহ জাশন 

           অিাচর্ত অলচক্ষত আপনাচর্স্মতৃ শুিক্ষশণ 

                   দূরার্ত পান্থসমীরশণ। 

  

                 লস-মে লতামার প্রাশণ লচি প্রাণ 

           র্হুশাখাপ্রসাচরত কলযাশণ কশরশি িায়াদান। 

                       লস মেিারতী 

                     চদল অস্খচলত র্চত 

           কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রাশর — 

                       শুি আকর্বশণ র্াাঁচধ তাশর 

                       এক ধ্রুর্ লকন্দ্র-সাশথ 

                       িরম মুচির সাধনাশত — 
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           সর্বজনর্শণ তর্ এক কচর একাগ্র িচিশত — 

                 এক ধমব, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শচিশত। 

           লস র্াণীর সৃচিচ্রনয়া নাচহ জাশন লশর্, 

নর্যুর্-যাত্রাপশথ চদশর্ চনতয নতূন উশেশ ; 

                  লস র্াণীর ধযান 

           দীপযমান কচর চদশর্ নর্ নর্ জ্ঞান 

                 দীচপ্তর ি ায় আপনার, 

           এক সূশত্র র্াাঁচথ চদশর্ লতামার মানসরত্নহার। 

                 হৃদশয় হৃদশয় চমল কচর 

                       র্হু যুর্ ধচর 

           রচিয়া তুশলি তুচম সুমহৎ জীর্নমচন্দর, 

                       পদ্মাসন আশি চস্থর, 

           ির্র্ান র্ুদ্ধ লসথা সমাসীন 

                   চিরচদন — 

           লমৌন যাাঁর শাচন্ত অন্তহারা, 

           র্াণী যাাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা। 

  

      আচম লসথা হশত এনু লযথা িগ্নস্তূশপ 

       র্ুশদ্ধর র্িন রুদ্ধ দীণবকীণব মূক চশলারূশপ, 

           চিল লযথা সমাচ্ছন্ন কচর 

                 র্হু যুর্ ধচর 

                       চর্স্মচৃতকুয়াশা 

           িচির চর্জয়স্তশম্ভ সমুৎকীণব অিবনার িার্া। 

                 লস অিবনা লসই র্াণী 

                        আপন সজীর্ মূচতবখাচন 

           রাচখয়াশি ধ্রুর্ কচর শযামল সরস র্শক্ষ তর্, 

                 আচজ আচম তাশর লদচখ লর্ — 

                       িারশতর লয মচহমা 
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           তযার্ কচর আচসয়াশি আপন অঙ্গনসীমা 

                 অঘবয চদর্ তাশর 

           িারত-র্াচহশর তর্ িাশর। 

                 চিগ্ধ কচর প্রাণ 

               তীথবজশল কচর যার্ িান 

                     লতামার জীর্নধারাশরাশত, 

               লয নদী এশসশি র্চহ িারশতর পুণযযুর্ হশত — 

                      লয যুশর্র চর্চরশৃঙ্গ-  '  পর 

                 একদা উচদয়াচিল লপ্রশমর মঙ্গলচদনকর। 
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চসয়াম 

চর্দায়কাশল 

লকান্ লস সুদূর নমত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অচিজ্ঞাশন 

        আমার লর্াপন ধযাশন 

    চিচিত কশরি তর্ নাম, 

          লহ চসয়াম, 

র্হু পূশর্ব যুর্ান্তশর চমলশনর চদশন। 

        মুহূশতব লশয়চি তাই চিশন। 

            লতামাশর আপন র্চল, 

তাই আজ িচরয়াচি ক্ষচণশকর পচথক-অঞ্জচল 

        পুরাতন প্রণশয়র স্মরশণর দাশন, 

সপ্তাহ হশয়শি পূণব শতাব্দীর শব্দহীন র্াশন। 

        চিরন্তন আত্মীয়জনাশর 

                লদচখয়াচি র্াশর র্াশর 

                লতামার িার্ায়, 

লতামার িচিশত, তর্ মুচির আশায়, 

        সুন্দশরর তপসযাশত 

লয অঘবয রচিশল তর্ সুচনপুণ হাশত 

        তাহাচর লশািন রূশপ — 

পূজার প্রদীশপ তর্, প্রজ্জ্বচলত ধূশপ। 

  

        আচজ চর্দাশয়র ক্ষশণ 

িাচহলাম চিগ্ধ তর্ উদার নয়শন, 

        দাাঁড়ানু ক্ষচণক তর্ অঙ্গশনর তশল, 

                পরাইনু র্শল 

            র্রমালয পূণব অনুরাশর্ — 

অম্লান কুসুম যার িুশ চিল র্হুযুর্ আশর্। 
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রু্দ্ধশদশর্র প্রচত 

সারনাশথ মূলগ্ধ কুচ চর্হার প্রচতষ্ঠা-উপলশক্ষ রচিত 

         

  ওই নাশম একচদন ধনয হল লদশশ লদশান্তশর 

                   তর্ জন্মিূচম। 

  লসই নাম আরর্ার এ লদশশর নর্র ল  প্রান্তশর 

                   দান কশরা তুচম। 

  লর্াচধদ্রুমতশল তর্ লসচদশনর মহাজার্রণ 

  আর্ার সাথবক লহাক, মুি লহাক লমাহ-আর্রণ,  

  চর্স্মচৃতর রাচত্রশশশর্ এ িারশত লতামাশর স্মরণ 

                    নর্প্রাশত উঠুক কুসুচম। 

  

  চিি লহথা মৃতপ্রায়, অচমতাি, তুচম অচমতায়ু, 

                     আয়ু কশরা দান। 

  লতামার লর্াধনমশে লহথাকার তন্দ্রালস র্ায়ু 

                      লহাক প্রাণর্ান। 

  খুশল যাক রুদ্ধিার, লিৌচদশক লঘারু্ক শঙ্খধ্বচন 

  িারত-অঙ্গনতশল, আচজ তর্ নর্ আর্মনী, 

  অশময় লপ্রশমর র্াতবা শতকশণ্ঠ উঠুক চনাঃস্বচন — 

                     এশন চদক অশজয় আহ্বান। 
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পারশসয জন্মচদশন 

ইরান, লতামার যত র্ুলর্ুল 

লতামার কানশন যত আশি িুল 

      চর্শদশী কচর্র জন্মচদশনশর মাচন 

      শুনাল তাহার অচিনন্দনর্াণী। 

ইরান, লতামার র্ীর সন্তান, 

প্রণয়-অঘবয কচরয়াশি দান 

      আচজ এ চর্শদশী কচর্র জন্মচদশন, 

      আপনার র্চল চনশয়শি তাহাশর চিশন। 

  

ইরান, লতামার সম্মানমাশল 

নর্ লর্ৌরর্ র্চহ চনজ িাশল 

      সাথবক হল কচর্র জন্মচদন। 

      চিরকাল তাচর স্বীকার কচরয়া ঋণ 

      লতামার ললাশ  পরানু এ লমার ললাক — 

           ইরাশনর জয় লহাক। 
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ধমবশমাহ 

ধশমবর লর্শশ লমাহ যাশর এশস ধশর 

অন্ধ লস জন মাশর আর শুধু মশর। 

         নাচস্তক লসও পায় চর্ধাতার র্র, 

         ধাচমবকতার কশর না আড়ির। 

  রদ্ধা কচরয়া জ্বাশল র্ুচদ্ধর আশলা, 

  শাশে মাশন না, মাশন মানুশর্র িাশলা। 

  

  চর্ধমব র্চল মাশর পরধশমবশর, 

  চনজ ধশমবর অপমান কচর লিশর, 

          চপতার নাশমশত হাশন তাাঁর সন্তাশন, 

           আিার লইয়া চর্িার নাচহশকা জাশন, 

    পূজার্ৃশহ লতাশল রিমাখাশনা ধ্বজা — 

  লদর্তার নাশম এ লয শয়তান িজা। 

  

    অশনক যুশর্র লজ্জা ও লািনা, 

    র্র্বরতার চর্কার চর্ড়িনা 

           ধশমবর মাশঝ আরয় চদল যারা 

           আর্জবনায় রশি তারা চনজ কারা। — 

    প্রলশয়র ওই শুচন শৃঙ্গধ্বচন, 

    মহাকাল আশস লশয় সম্মাজবনী। 

  

     লয লদশর্ মুচি তাশর খুাঁচ রূশপ র্াড়া, 

    লয চমলাশর্ তাশর কচরল লিশদর খাাঁড়া , 

            লয আচনশর্ লপ্রম অমৃত-উৎস হশত 

            তাচর নাশম ধরা িাসায় চর্শর্র লরাশত, 

     তরী িু া কচর পার হশত চর্শয় লডাশর্ — 
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     তর্ু এরা কাশর অপর্াদ লদয় লক্ষাশি। 

  

    লহ ধমবরাজ, ধমবচর্কার নাচশ 

    ধমবমূঢ়জশনশর র্াাঁিাও আচস। 

লয পূজার লর্চদ রশি চর্শয়শি লিশস 

            িাশিা িাশিা, আচজ িাশিা তাশর চনাঃশশশর্ — 

     ধমবকারার প্রািীশর র্জ্র হাশনা, 

    এ অিার্া লদশশ জ্ঞাশনর আশলাক আশনা। 
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সংশযাজন 

প্রািী 

                 জাশর্া লহ প্রািীন প্রািী। 

           লেশকশি লতামাশর চনচর্ড় চতচমর 

           যুর্যুর্র্যাপী অমারজনীর ; 

           চমশলশি লতামার সুচপ্তর তীর 

                       লুচপ্তর কািাকাচি। 

                 জাশর্া লহ প্রািীন প্রািী। 

  

            জীর্শনর যত চর্চিত্র র্ান 

           চঝচলমশে হল অর্সান ; 

           কশর্ আশলাশকর শুি আহ্বান 

                       নাড়ীশত উচঠশর্ নাচি। 

                  জাশর্া লহ প্রািীন প্রািী। 

  

           সাঁচপশর্ লতামাশর নর্ীন র্া ণী লক। 

           নর্প্রিাশতর পরশমাচনশক 

            লসানা কচর চদশর্ িুর্নখাচনশক, 

                       তাচর লাচর্ র্চস আচি। 

                   জাশর্া লহ প্রািীন প্রািী। 

  

           জরার জচড়মা-আর্রণ  শু  

           নর্ীন রচর্র লজযাচতর মুকুশ  

           নর্ রূপ তর্ উঠুক-না িুশ , 

                        করপুশ  এই যাচি। 

                 জাশর্া লহ প্রািীন প্রািী। 
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           ‘ লখাশলা লখাশলা িার, ঘুিুক আাঁধার ', 

           নর্যুর্ আচস ডাশক র্ার র্ার — 

           দুাঃখ-আঘাশত দীচপ্ত লতামার 

   সহসা উঠুক র্াাঁচি। 

                   জাশর্া লহ প্রািীন প্রািী। 

  

           নিরর্রাশর্ উচঠয়াশি তান, 

           ঈশাশনর র্ুচঝ র্াচজল চর্র্াণ, 

           নর্ীশনর হাশত লশহা তর্ দান 

                       জ্বালাময় মালার্াচি 

                    জাশর্া লহ প্রািীন প্রািী। 
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আশীর্বাদ 

রীমতী লীলা লদর্ী কলযাণীয়াসু 

           চর্শ্ব-পাশন র্াচহর হশর্ 

                       আপন কারা  চু  — 

           এই সাধনায় কুাঁচড় ওশঠ 

                       কুসুম হশয় িুচ । 

           র্ীজ আপনার র্াাঁধন চিাঁশড় 

                       িশলশর লদয় সাড়া। 

           সূযবতারা আাঁধার চিশর 

                        লজযাচতশর লদয় িাড়া। 

           এই সাধনায় লযার্যুি 

                       সাধু তাপসর্র 

           মৃতুয হশত কশরন মুি 

                       অমৃতচনঝবর। 

           এই সাধনায় চর্শ্বকচর্র 

                       আনন্দর্ীন র্াশজ — 

           আপ নাশর লদয় উৎরাচর্য়া 

                       আপন সৃচি-মাশঝ। 

           লসই িল পাও লপ্রশমর লযাশর্ 

                       পুণয চমলনব্রশত ; 

           আপ নাশর দাও িুচ  তুচম 

                       আপন র্ন্ধ হশত। 

           আত্মশিালা দুইচ  প্রাশণ 

                        চমলশর্ একাকার, 

           লসই চমলশন চর্কাশ হশর্ 

                       নূতন সংসার। 
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আশীর্বাদ 

রীমতী কল্পনা লদর্ীর প্রচত 

সুন্দর িচির িুল অলশক্ষয চনিৃত তর্ মশন 

যচদ িুশ  থাশক লমার কাশর্যর দচক্ষণ সমীরশণ, 

লহ লশািশন, আচজ এই চনমবল লকামল র্ন্ধ তার 

চদশয়ি দচক্ষণা লমাশর, কচর্র র্িীর পুরস্কার। 

  

লশহা আশীর্বাদ র্ৎশস, আপন লর্াপন অন্তাঃপুশর 

িশন্দর নন্দনর্ন সৃচি কশরা সুধাচিগ্ধ সুশর — 

র্শঙ্গর নচন্দনী তুচম, চপ্রয়জশন কশরা আনচন্দত, 

লপ্রশমর অমৃত তর্ লেশল চদক র্াশনর অমৃত। 
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লক্ষযশূনয 

রথীশর কচহল র্ৃহী উৎকণ্ঠায় ঊধ্ববস্বশর ডাচক, 

‘ থাশমা থাশমা, লকাথা তুচম রুদ্রশর্শর্ রথ যাও হাাঁচক, 

সমু্মশখ আমার র্ৃহ। ' রথী কশহ, ‘ ওই লমার পথ, 

ঘুশর লর্শল লদচর হশর্, র্াধা লিশি চসধা যাশর্ রথ। ' 

র্ৃহী কশহ, ‘ চনদারুণ েরা লদশখ লমার ডর লাশর্, 

লকাথা লযশত হশর্ র্শলা। ' রথী কশহ, ‘ লযশত হশর্ আশর্। ' 

‘ লকান্ খাশন ' শুধাইল। রথী র্শল, ‘ লকাশনাখাশন নশহ — 

শুধু আশর্। ' ‘ লকান্ তীশথব, লকান্ লস মচন্দশর ' র্ৃহী কশহ। 

‘ লকাথাও না, শুধু আশর্। ' ‘ লকান্ র্ন্ধু-সাশথ হশর্ লদখা। ' 

‘ কাশরা সাশথ নশহ, যার্ সর্-আশর্ আচম মাত্র একা। ' 

ঘঘবচরত রথশর্শর্ র্ৃহচিচি কচর চদল গ্রাস ; 

হাহাকাশর, অচিশাশপ, ধূচলজাশল ক্ষুচিল র্াতাস 

সন্ধযার আকাশশ। আাঁধাশরর দীপ্ত চসংহিার-র্াশর্ 

রির্ণব অস্তপশথ লিাশ  রথ লক্ষযশূনয আশর্। 
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প্রর্াসী 

পরর্াসী িশল এশসা ঘশর 

অনুকূল সমীরণিশর। 

     র্াশর র্াশর শুিচদন 

     চিশর লর্ল অথবহীন, 

লিশয় আশি সশর্ লতামা-তশর 

     চিশর এশসা ঘশর। 

         

আকাশশ আকাশশ আশয়াজন, 

র্াতাশস র্াতাশস আমেণ। 

     র্ন িরা িুশল িুশল, 

     এশসা এশসা, লশহা তুশল, 

       উশঠ ডাক মমবশর মমবশর। 

  

িসশল োচকয়া যায় মাচ , 

তুচম চক লশর্ না তাহা কাচ । 

     ওই লদশখা কতর্ার 

     হল লখয়া পারাপার, 

       সাচরর্ান উচঠল অিশর। 

  

লকাথা যাশর্ লস চক জানা লনই। 

লযথা আি ঘর লসখাশনই। 

     মন লয চদল না সাড়া, 

     তাই তুচম র্ৃহিাড়া, 

       পরর্াসী র্াচহশর অন্তশর। 

  

আচিনায় আাঁকা আচলপনা, 

আাঁচখ তর্ লিশয় লদচখল না। 
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     চমলনঘশরর র্াচত 

     জ্বশল অচনশমর্িাচত 

       সারারাচত জানালার'পশর। 

  

র্াাঁচশ পশড় আশি তরুমূশল, 

আজ তুচম আি তাশর িুশল। 

     লকাশনাখাশন সুর নাই, 

     আপন িুর্শন তাই 

       কাশি লথশক আি দূরান্তশর। 

  

এশসা এশসা মাচ র উৎসশর্ 

দচক্ষণর্ায়ুর লর্ণরুশর্। 

     পাচখর প্রিাতীর্াশন, 

     এশসা এশসা পুণযিাশন 

       আশলাশকর অমৃতচনঝবশর। 

  

চিশর এশসা তুচম উদাসীন, 

চিশর এশসা তুচম চদশাহীন। 

     চপ্রশয়শর র্চরশত হশর্, 

     র্রমালয আশনা তশর্, 

       দচক্ষণা দচক্ষণ তর্ কশর। 

  

দুাঃখ আশি অশপচক্ষয়া িাশর, 

র্ীর তুচম র্শক্ষ লশহা তাশর। 

     পশথর কিক দচল 

     ক্ষতপশদ এশসা িচল 

       ঝচ কার লমঘমন্দ্রস্বশর। 

  

লর্দনার অঘবয চদশয়, তশর্ 
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ঘর তর্ আপনার হশর্। 

     তুিান তুচলশর্ কূশল, 

     কাাঁ াও িচরশর্ িুশল, 

       উৎসধারা ঝচরশর্ প্রস্তশর। 
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রু্দ্ধজশন্মাৎসর্ 

সংস্কৃত িশন্দর চনয়ম-অনুসাশর পঠনীয় 

           চহংসায় উন্মি পৃচথব, 

               চনতয চনঠুর িন্দ্ব, 

          লঘার কুচ ল পন্থ তার, 

               ললািজচ ল র্ন্ধ। 

নূতন তর্ জন্ম লাচর্ কাতর যত প্রাণী, 

কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতর্াণী, 

           চর্কচশত কর লপ্রমপদ্ম 

                চিরমধুচনর্যন্দ। 

  

শান্ত লহ, মুি লহ, লহ অনন্তপুণয, 

          করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূনয । 

  

        এশসা দানর্ীর, দাও 

               তযার্কচঠন দীক্ষা, 

        মহাচিক্ষু, লও সর্ার 

               অহংকার চিক্ষা। 

  

ললাক ললাক িুলুক লশাক, খিন কর লমাহ, 

উজ্জ্বল কশরা জ্ঞানসূযব-উদয়-সমাশরাহ, 

           প্রাণ লিুক সকল িুর্ন, 

               নয়ন লিুক অন্ধ। 

  

শান্ত লহ, মুি লহ, লহ অনন্তপুণয, 

           করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূনয। 

  

           ্রনন্দনময় চনচখলহৃদয় 
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                 তাপদহনদীপ্ত। 

           চর্র্য়চর্র্-চর্কারজীণব 

                  চখন্ন অপচরতৃপ্ত। 

 লদশ লদশ পচরল চতলক রিকলুর্গ্লাচন, 

           তর্ মঙ্গলশঙ্খ আশনা, তর্ দচক্ষণ পাচণ, 

                      তর্ শুি সংর্ীতরার্, 

                         তর্ সুন্দর িন্দ। 

  

           শান্ত লহ, মুি লহ, লহ অনন্তপুণয, 

                 করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূনয। 
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প্রথম পাতায় 

চলখশত যখন র্ল আমায় 

       লতামার খাতার প্রথম পাশত 

তখন জাচন, কাাঁিা কলম 

       নািশর্ আজও আমার হাশত। 

লসই কলশম আশি চমশশ 

       িাদ্র মাশসর কাশশর হাচস, 

লসই কলশম সাাঁশঝর লমশঘ 

       লুচকশয় র্াশজ লিাশরর র্াাঁচশ। 

লসই কলশম চশশু লদাশয়ল 

       চশস চদশয় তার লর্ড়ায় উচড়, 

পারুলচদচদর র্াসায় লদাশল 

       কনকিাাঁপার কচি কুাঁচড়। 

লখলার পুতুল আজও আশি 

       লসই কলশমর লখলাঘশর, 

লসই কলশম পথ লকশ  লদয় 

       পথ-হারাশনা লতপান্তশর। 

নতুন চিকন অশথপাতা 

       লসই কলশম আপচন নাশি। 

লসই কলশম লমার র্য়শস 

        লতামার র্য়স র্াাঁধা আশি। 
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নূতন 

          আমরা লখলা লখশলচিশলম, 

                 আমরাও র্ান লর্শয়চি ; 

           আমরাও পাল লমশলচিশলম, 

                 আমরা তরী লর্শয়চি। 

           হারায় চন তা হারায় চন, 

           নর্তরণী পারায় চন, 

           নর্ীন আাঁচখর িপল আশলায় 

                 লস কাল চিশর লপশয়চি। 

  

           দূর রজনীর স্বপন লাশর্ 

                 আজ নূতশনর হাচসশত। 

           দূর িাগুশনর লর্দন জাশর্ 

                 আজ িাগুশনর র্াাঁচশশত। 

           হায় লর লসকাল, হায় লর, 

           কখন্ িশল যায় লর 

           আজ একাশলর মরীচিকায় 

                 নতুন মায়ায় িাচসশত। 

  

           লয মহাকাল চদন িুরাশল 

                 আমার কুসুম ঝরাশলা, 

           লসই লতামাচর তরুণ িাশল 

                 িুশলর মালা পরাশলা। 

           কইল লশশর্র কথা লস, 

           কাাঁচদশয় লর্ল হতাশশ, 

           লতামার মাশঝ নতুন সাশজ 

                 শূনয আর্ার িরাশলা। 
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           আনশল লডশক পচথক লমাশর 

                 লতামার লপ্রশমর আিশন। 

           শুকশনা লঝারা চদল িশর 
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 এক পসলায় শািশন। 

           সন্ধযাশমশঘর লকানাশত 

           রিরাশর্র লসানাশত 

            লশর্ চনশমশর্র লর্াঝাই চদশয় 

                 িাচসশয় চদশল িািশন। 
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শুকসারী 

রীযুি নন্দলাল র্সুর পাহাড়-আাঁকা চিত্রপচত্রকার উিশর 

      শুক র্শল, চর্চররাশজর জর্শত প্রাধানয ; 

      সারী র্শল, লমঘমালা, লসই র্া কী সামানয — 

             চর্চরর মাথায় থাশক। 

      শুক র্শল, চর্চররাশজর দৃঢ় অিল চশলা। 

      সারী র্শল, লমঘমালার আচদ-অন্তই লীলা — 

             র্াাঁধশর্ লক-র্া তাশক। 

  

      শুক র্শল, নদীর জশল চর্চর োশলন প্রাণ। 

      সারী র্শল, তার চপিশন লমঘমালার দান — 

             তাই লতা নদী আশি। 

      শুক র্শল, চর্রীশ থাশকন চর্চরশত চদনরাত্র। 

      সারী র্শল, অন্নপূণবা িশরন চিক্ষাপাত্র — 

             লস লতা লমশঘর কাশি। 

      শুক র্শল, চহমাচদ্র লয িারত কশর ধনয। 

      সারী র্শল, লমঘমালা চর্শশ্বশর লদয় স্তনয — 

             র্াাঁশি সকল জন। 

      শুক র্শল, সমাচধশত স্তব্ধ চর্চরর দৃচি, 

      সারী র্শল, লমঘমালার চনতযনূতন সৃচি — 

             তাই লস চিরন্তন। 
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সুসময় 

       নর্শাখী ঝড় যতই আঘাত হাশন 

      সন্ধযা-শসানার িািারিার-পাশন, 

           দসুযর লর্শশ যতই কশর লস দাচর্ — 

           কুচণ্ঠত লমঘ হারায় লসানার িাচর্, 

      র্র্ন সঘন অর্গুন্ঠন  াশন। 

  

      ‘ লখাশলা লখাশলা মুখ ' র্নলক্ষ্মীশর ডাশক, 

      চনচর্ড় ধুলায় আপচন তাহাশর োশক। 

           ‘ আশলা দাও ' হাাঁশক, পায় না কাহাশরা সাড়া, 

           আাঁধার র্াড়াশয় লর্ড়ায় লক্ষ্মীিাড়া — 

      পথ লস হারায় আপন ঘূচণবপাশক। 

  

      তার পশর যশর্ চশউচলিুশলর র্াশস 

      শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আশলায় িাশস, 

           নদীর ধারায় নাই চমশি মিতা, 

           কুন্দকচলর চিগ্ধশীতল কথা, 

      মৃদু উচ্ছ্বাস মমবশর ঘাশস ঘাশস — 

  

      চশচশর যখন লর্ণুর পাতার আশর্ 

      রচর্র প্রসাদ নীরর্ িাওয়ায় মাশর্, 

           সর্ুজ লখশতর নর্ীন ধাশনর চশশর্ 

       লেউ লখশল যায় আশলাকিায়ায় চমশশ, 

      র্র্নসীমায় কাশশর কাাঁপন লাশর্ — 

  

      হঠাৎ তখন সূযবশডার্ার কাশল 

      দীচপ্ত লার্ায় চদক ললনার িাশল, 

           লমঘ লিাঁশড় তার পদবা আাঁধার-কাশলা, 
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           লকাথায় লস পায় স্বর্বশলাশকর আশলা, 

      িরম খশনর পরম প্রদীপ জ্বাশল। 
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নূতন কাল 

              নন্দশর্াপাল র্ুক িুচলশয় এশস 

                 র্লশল আমায় লহশস, 

‘ আমার সশঙ্গ লড়াই ক ' লর কখ্ খশনা চক পার,  

           র্াশর র্াশরই হার। ' 

আচম র্লশলম, ‘ তাই নর্চক! চমশথয লতামার র্ড়াই, 

           লহাক লদচখ লতা লড়াই। ' 

‘ আচ্ছা তশর্ লদখাই লতামায় ' এই র্ ' লল লস লযমচন  ানশল হাত 

           দাদামশাই তখ্ খচন চিৎপাত। 

সর্াইশক লস আনশল লডশক, লিাঁচিশয় নন্দ করশল র্াচড় মাত। 

  

র্াশর র্াশর শুধায় আমায়, ‘ র্শলা লতামার হার হশয়শি না চক। '  

           আচম কইশলম, ‘ র্লশত হশর্ তা চক। 

ধুশলার যখন চনশলম শরণ প্রমাণ তখন রইল চক আর র্াচক। 

           এই কথা চক জান — 

আমার কাশি নন্দশর্াপাল যখচন হার মান 

           আমাচর লসই হার, 

             লজ্জা লস আমার। 

ধুশলায় লযচদন পড়র্ লযন এই জাচন চনচিত, 

             লতামাচর লশর্ চজত। ' 
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পচরণয়মঙ্গল 

নহমন্তী লদর্ী ও অচময়িন্দ্র ি্রনর্তবীর পচরণয়-উপলশক্ষ 

উিশর দুয়াররুদ্ধ চহমানীর কারাদুর্বতশল 

প্রাশণর উৎসর্লক্ষ্মী র্ন্দী চিল তন্দ্রার শৃঙ্খশল। 

লয নীহারচর্ন্দু িুল চিাঁচড় তার স্বপ্নমেপাশ 

কচঠশনর মরুর্শক্ষ মাধুরীর আচনল আশ্বাস, 

নহমন্তী চনাঃশশব্দ কশর্ লর্াঁশথশি তাহাচর শুভ্রমালা 

চনিৃত লর্াপন চিশি ; লসই অশঘবয পূণব কচর ডালা 

লার্ণযভনশর্দযখাচন দচক্ষণসমুদ্র-উপকূশল 

এশনশি অরণযচ্ছাশয়, লযথায় অর্ণয িুশল িুশল 

রচর্র লসাহার্র্র্ব র্ণবর্ন্ধমধুরসধাশর 

র্ৎসশরর ঋতুপাত্র উচ্ছচলয়া লদয় র্াশর র্াশর। 

চর্স্মশয় িচরল মন, এ কী এ লপ্রশমর ইন্দ্রজাল, 

লকাথা কশর অন্তধবান মুহূশতব দুস্তর অন্তরাল — 

দচক্ষণপর্নসখা উৎকচণ্ঠত র্সন্ত লকমশন 

নহমন্তীর কণ্ঠ হশত র্রমালয চনল শুিক্ষশণ। 

  



পররশেষ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
8

1
 

সূরিপত্র  

জীর্নমরণ 

জীর্নমরশণর র্াজাশয় খঞ্জচন 

              নাচিয়া িাল্গুন র্াচহশি। 

অধীরা হল ধরা মাচ র র্চন্দনী 

              র্াতাশস উশড় লযশত িাচহশি। 

আচজশক আশলা িায়া কচরশি লকালাকুচল, 

আচজশক এক লদাশল দুজশন লদালাদুচল 

              শুকাশনা পাতা আর মুকুশল। 

আচজশক চশরীশর্র মুখর উপর্শন 

জচড়ত পাশাপাচশ নূতশন পুরাতশন 

              চিকন শযামশলর দুকূশল। 

  

চর্রশহ  াশন চমড় চমলন-র্ীণাতাশর, 

              সুশখর র্ুশক র্াশজ লর্দনা। 

কশপাত-কাকচলশত করুণা সঞ্চাশর, 

             কাননশদর্ী হল চর্মনা। 

আমাশরা প্রাশণ র্ুচঝ র্শহশি ওই হাওয়া, 

চকিু-র্া কাশি আসা, চকিু-র্া িশল যাওয়া, 

             চকিু-র্া স্মচর চকিু পাসচর। 

লয আশি লয-র্া নাই আচজশক লদাাঁশহ চমচল 

আমার িার্নাশত ভ্রচমশি চনচরচর্চল 

             র্াজাশয় িাগুশনর র্াাঁশচর। 
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র্ৃহলক্ষ্মী 

নর্জার্রণ-লর্শন র্র্শন র্াশজ কলযাণশঙ্খ — 

এশসা তুচম উর্া ওশর্া অকলুর্া, আশনা চদন চনাঃশঙ্ক। 

           দুযশলাকিাসাশনা আশলাকসুধায় 

           অচিশর্ক তুচম কশরা র্সুধায়, 

নর্ীন দৃচি নয়শন তাহার এশন দাও অকলঙ্ক। 

  

সমু্মখ-পাশন নর্যুর্ আচজ লমলুক উদার চিত্র। 

অমৃতশলাশকর িার খুশল চদন চিরজীর্শনর চমত্র। 

           চর্শশ্বর পশথ আচসয়াশি ডাক, 

           যাত্রীরা সশর্ যাক লধশয় যাক, 

লদহমন হশত লহাক অপর্ত অর্সাদ অপচর্ত্র। 

  

লমৌন লয চিল র্শক্ষ তাহার র্াজুক র্ীণার তন্তু্র।  

নর্ চর্শ্বাশস আশ্বাসহীন শুনুক চর্জয়মে। 

           এশসা আনন্দ, দুাঃখহরণ, 

            দুাঃশখর দাও কচরশত র্রণ, 

মরণশতারণ পার হশয় যাই অমর প্রাশণর পন্থ। 

  

কলযাণী, তর্ অঙ্গশন আচজ হশর্ মঙ্গলকমব, 

শুিসংগ্রাশম লয যাশর্ তাহাশর পরাও র্ীশরর র্মব। 

           র্শলা সশর্ ডাচক ‘  িাশড়া সংশয় ', 

           র্শলা যাত্রীশর ‘ হশয়শি সময়,' 

র্শলা ‘ নাচহ িয় ', র্শলা ‘ জয় জয়, জয়ী লযন হয় ধমব '। 

  

পিাৎ-পাশন চিরাশয় লডশকা না, মশন জার্াশয়া না িন্দ্ব,  

দুর্বল লশাশক অশ্রুসচলশল নয়ন লকাশরা না অন্ধ। 

           সংক -মাশঝ িুচ র্ার কাশল 
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           র্াাঁচধয়া লরশখা না আশর্শশর জাশল, 

লয িরণ র্াধা লচিশর্ তাশহ জড়াশয়া না লমাহর্ন্ধ। 
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রচিন 

       চিড় কশরশি রিমশালীর দশল 

      লকউ-র্া জশল লকউ-র্া তারা স্থশল। 

           অজানা লদশ, রাচত্রচদশন 

           পাশয়র কাশির পথচ  চিশন 

      দুাঃসাহশস এচর্শয় তারা িশল। 

      

       লকান্ মহারাজ রশথর'পশর একা, 

      িাশলা কশর যায় না তাাঁশর লদখা। 

           সূযবতারা অন্ধকাশর 

           ডাইশন র্াাঁশয় উাঁচক মাশর, 

      আপন আশলায় দৃচি তাশদর লঠকা। 

  

      আমার মশাল সামশন ধচর না লয, 

      তাই লতা আশলা িশক্ষ নাচহ র্াশজ। 

           অন্তশর লমার রশির চশখা 

           চিিশক লদয় আপন চ কা, 

      রচিনশক তাই লদচখ মশনর মাশঝ। 

  

      পাচখরা রি ওড়ায় আকাশতশল, 

      মাশিরা রি লখলায় র্িীর জশল। 

           রি লজশর্শি র্নসিায় 

           লর্ালাপ িাাঁপা রিন জর্ায়, 

      লমশঘরা রি লিা ায় পশল পশল। 

  

      নীরর্ ডাশক রিমহাশলর রাজা 

      হুকুম কশরন , ‘ রশির আসর সাজা। ' — 

           অমচন িাগুন লকাথা হশত 
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           লিশস আশস হাওয়ার লরাশত, 

      পুরাশনাশক রাচিশয় কশর তাজা। 

তাশদর আসর র্াচহর-িুর্শনশত, 

      লিশর লসথায় রশির লনশায় লমশত। 

           আমার এ রি লর্াপন প্রাশণ, 

           আমার এ রি র্িীর র্াশন, 

      রশির আসন লধয়াশন চদই লপশত। 
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আশীর্বাদী 

কলযাণীয় রীযুি যতীন্দ্রশমাহন র্ার্িীর সংর্ধবনা উপলশক্ষ 

আমরা লতা আজ পুরাতশনর লকাঠায়, 

           নর্ীন র্শ  চিশলম লকাশনা কাশল। 

র্সশন্ত আজ কত নূতন লর্াাঁ ায় 

           ধরল কুাঁচড় র্াণীর্শনর ডাশল। 

কত িুশলর লযৌর্ন যায় িুশক 

           একশর্লাকার লমৌমাচিশদর লপ্রশম, 

মধুর পালা লরণুকণার মুশখ 

            ঝরা পাতায় ক্ষচণশক যায় লথশম। 

  
  

িাগুনিুশল িশরচিশল সাচজ, 

           রার্ণমাশস আশনা িশলর চিড়। 

লসতাশরশত ইমন উশঠ র্াচজ 

           সুরর্াহাশর চদক কানাড়ার চমড়। 
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র্সন্ত উৎসর্ 

এ-র্ৎসর লদালপূচণবমা িাল্গুন পার হশয়   নিশত্র লপৌাঁিল। আশমর মুকুল 

চনাঃশশচর্ত আমর্ার্াশন লমৌমাচির চিড় লনই, পলাশ-শিা ার পালা িুরল, র্াশির 

তলায় শুকশনা চশমূল তার লশর্মধু চপাঁপশড়শদর চর্চলশয় চদশয় চর্দায় চনশয়শি। 

কাঞ্চনশাখা প্রায় লদউশল, ঐশ্বশযবর অল্প চকিু র্াচক। লকর্ল শাশলর র্ীচথকা িশর 

উশঠশি মঞ্জচরশত। উৎসর্-প্রিাশত আরমকনযারা ঋতুরাশজর চসংহাসন প্রদচক্ষণ 

করশল এই পুচষ্পত শাশলর র্শন, তার র্ল্কশল আচর্র মাচখশয় চদশল, তার িায়ায় 

রাখশল মালযপ্রদীশপর অঘবয। িতুদবশীর িাাঁদ যখন অস্তচদর্শন্ত, প্রিাশতর ললাশ  

যখন অরুণ-আচর্শরর চতলকশরখা িুশ  উঠল, তখন আচম এই িশন্দর ননশর্দয 

র্সন্ত-উৎসশর্র লর্চদর জনয রিনা কশরচি। 

           আরমসখা লহ শাল, র্নস্পচত, 

                       লশহা আমাশদর নচত। 

           তুচম এশসচিশল লমাশদর সর্ার আশর্ 

           প্রাশণর পতাকা রািাশয় হচরৎরাশর্, 

           সংগ্রাম তর্ কত ঝঞ্ঝার সাশথ, 

           কত দুচদবশন কত দুশযবার্রাশত 

                 জয়শর্ৌরশর্ ঊশধ্বব তুচলশল চশর 

                       লহ র্ীর, লহ র্ম্ভীর। 

  

           লতামার প্রথম অচতচথ র্শনর পাচখ, 

           শাখায় শাখায় চনশল তাহাশদর ডাচক, 

           চিগ্ধ আদশর র্াশনশর চদশয়ি র্াসা, 

           লমৌন লতামার লপশয়শি আপন িার্া, 

                 সুশর চকশলশয় চমলন ঘ াশল তুচম — 

                        মুখচরত হল লতামার জন্মিূচম। 

  

           আমরা লযচদন আসন চনশলম আচস 
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           কচহল স্বার্ত তর্ পলর্রাচশ, 

           তার পর হশত পচরিয় নর্ নর্ 

           চদর্সরাচত্র িায়ার্ীচথতশল তর্ 

                 চমচলল আচসয়া নানা চদগ শদশ হশত 

                        তরুণ জীর্নশরাশত। 

  

           নর্শাখতাপ শান্ত শীতল কশরা, 

নর্র্র্বাশর কচর দাও ঘনতর, 

           শুভ্র শরশত লজযাৎিার লরখাগুচল 

           িায়ায় চমলাশয় সাজাও র্শনর ধূচল, 

                 মধুলক্ষ্মীশর আচনয়াশি আহ্বাচন 

                         মঞ্জচরিরা সুন্দর তর্ র্াণী। 

  

           নীরর্ র্ন্ধু, লশহা আমাশদর প্রীচত, 

           আচজ র্সশন্ত লশহা এ কচর্র র্ীচত, 

           লকাচকলকাকচল চশশুশদর কলরশর্ 

           চমশলশি আচজ এ তর্ জয়-উৎসশর্, 

                 লতামার র্শন্ধ লমার আনশন্দ আচজ 

                       এ পুণযচদশন অঘবয উচঠল সাচজ। 

           র্ম্ভীর তুচম, সুন্দর তুচম, উদার লতামার দান, 

                              লশহা আমাশদর র্ান। 
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আশীর্বাদ 

িারুিন্দ্র র্শন্দযাপাধযাশয়র জন্মচদশন 

      অিার্া যখন লর্াঁশধচিল তার র্াসা 

লকাশণ লকাশণ তাচর পুচঞ্জত হল জীর্শনর িািা আশা। 

      ঘশরর মশধয র্ুশকর কাাঁদনগুলা 

           উচড়শয় লর্ড়ায় ধুলা। 

দুচর্য়া রুচর্য়া উশঠ চনরুদ্ধ র্ায়ু, 

           লশার্ণ কচরশি আয়ু। 

লযখাশন-শসখাশন মচলশনর লাশর্ লিাাঁওয়া, 

      দীপ চনশি যায়, তীব্রর্ন্ধ লধাাঁওয়া 

           লরাধ কশর চনশ্বাস, 

      কশঠার িার্য হাশন চনষ্ঠুর িার্। 

  

ওশর দচরদ্র, লিশয় লদখ, লতার িািা চিচির ধাশর, 

      অসীম আকাশ, লক তাশর লরাচধশত পাশর। 

           লসথা নাই র্ন্ধন, 

      প্রিাত-আশলাশক প্রচতচদন আশস তর্ অচিনন্দন। 

           সন্ধযার তারা লতামাচর মুশখশত িাশহ, 

                 লতামাচর মুচি র্াশহ। 

      তর্ সিার মচহমা লঘাচর্শি সর্ সিার মাশঝ, 

           লহ মানর্, তুচম লকাথায় লুকাও লাশজ। 

                 লযখাশন ক্ষুদ্র লসখাশন পীচড়ত তুচম, 

      ককবশ হাচস হাচসশি লযথায় নদশনযর মরুিূচম 

           তাহার র্াচহশর লতামার উদার স্থান — 

       চর্শ্ব লতামাশর র্ক্ষ লমচলয়া কচরশতশি আহ্বান। 
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আশীর্বাদ 

রীমান চদশনন্দ্রনাথ ঠাকুশরর জন্মচদর্শস 

প্রথম পঞ্চাশ র্র্ব রচি চদক প্রথম লসাপান, 

চিতীয় পঞ্চাশ তাশহ লর্ৌরশর্ করুক অিুযত্থান। 

  লতামার মুখর চদন লহ চদশনন্দ্র, লইয়াশি তুচল 

  আপনার চদর্ ু্ চদর্শন্ত রচর্র সংর্ীতরচিগুচল 

  প্রহর কচরয়া পূণব। লমশঘ লমশঘ তাচর চলচপ চলশখ 

  চর্রহচমলনর্াণী পাঠাইশল র্হু দূর চদশক 

  উদার লতামার দান। রচর্কর কচর মমবর্ত 

  র্নস্পচত আপনার পত্রপুশষ্প কশর পচরণত, 

  তাহাচর ননশর্দয চদশয় র্সশন্তর রশি আরাধনা 

  চনশতযাৎসর্-সমাশরাশহ। লসইমশতা লতামার সাধনা। 

  রচর্র সিদ হত চনরথবক, তুচম যচদ তাশর 

  না লইশত আপনার কচর, যচদ না চদশত সর্াশর। 

  সুশর সুশর রূপ চনল লতামা-'পশর লিহ সুর্িীর, 

  রচর্র সংর্ীতগুচল আশীর্বাদ রচহল রচর্র। 
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উচিষ্ঠত চনশর্াধত 

কলযাণীয়া রীমতী রমা লদর্ী 

আচজ তর্ জন্মচদশন এই কথা করার্ স্মরণ — 

জয় কশর চনশত হয় আপনার জীর্ন মরণ 

আপন অক্লান্ত র্শল চদশন চদশন ; যা লপশয়ি দান 

তার মূলয চদশত হশর্, চদশত হশর্ তাহাশর সম্মান 

চনতয তর্ চনমবল চনষ্ঠায়। নশহ লিার্, নশহ লখলা 

এ জীর্ন, নশহ ইহা কালশরাশত িাসাইশত লিলা 

লখয়াশলর পাল তুশল। আপনাশর দীপ কচর জ্বাশলা, 

দুর্বম সংসারপশথ অন্ধকাশর চদশত হশর্ আশলা, 

সতযলশক্ষয লযশত হশর্ অসশতযর চর্ঘ্ন কচর দূর, 

জীর্শনর র্ীণাতশে লর্সুশর আচনশত হশর্ সুর — 

দুাঃশখশর স্বীকার কচর ; অচনশতযর যত আর্জবনা 

পূজার প্রাঙ্গণ হশত চনরালশসয কচরশর্ মাজবনা 

প্রচতক্ষশণ সার্ধাশন, এই মে র্াজুক চনয়ত 

চিন্তায় র্িশন কশমব তর্ — উচিষ্ঠত চনশর্াধত। 
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প্রাথবনা 

কামনায় কামনায় লদশশ লদশশ যশুর্ যুর্ান্তশর 

চনরন্তর চনদারুণ িন্দ্ব যশর্ লদচখ ঘশর ঘশর 

প্রহশর প্রহশর ; লদচখ অন্ধ লমাহ দুরন্ত প্রয়াশস 

র্ুিুক্ষার র্চি চদশয় িস্মীিূত কশর অনায়াশস 

চনাঃসহায় দুিবার্ার সকরুণ সকল প্রতযাশা, 

জীর্শনর সকল সিল ; দুাঃখীর আরয়র্াসা 

চনচিশন্ত িাচিয়া আশন দুদবাম দুরাশাশহামানশল 

আহুচত-ইন্ধন লজার্াইশত ; চনাঃসংশকাি র্শর্ব র্শল, 

আত্মতৃচপ্ত ধমব হশত র্শড়া ; লদচখ আত্মম্ভরী প্রাণ 

তুচ্ছ কচরর্াশর পাশর মানুশর্র র্িীর সম্মান 

লর্ৌরশর্র মৃর্তৃচষ্ণকায় ; চসচদ্ধর স্পধবার তশর 

দীশনর সর্বস্ব সাথবকতা দচল লদয় ধূচল- ' পশর 

জয়যাত্রাপশথ ; লদচখ চধক্কাশর িচরয়া উশঠ মন, 

আত্মজাচত-মাংসলুব্ধ মানুশর্র প্রাণচনশকতন 

উন্মীচলশি নশখ দশন্ত চহংর চর্িীচর্কা ; চিি মম 

চনষ্কৃচতসন্ধাশন চিশর চপঞ্জচরত চর্হঙ্গমসম, 

মুহূশতব মুহূশতব র্াশজ শৃঙ্খলর্ন্ধন-অপমান 

সংসাশরর। লহনকাশল জ্বচল উশঠ র্জ্রাচগ্ন-সমান 

চিশি তাাঁর চদর্যমূচতব, লসই র্ীর রাজার কুমার 

র্াসনাশর র্চল চদয়া চর্সচজবয়া সর্ব আপনার 

র্তবমানকাল হশত চনষ্ক্রচমলা চনতযকাল-মাশঝ 

অনন্ত তপসযা র্চহ মানুশর্র উদ্ধাশরর কাশজ 

অহচমকা-র্ন্দীশালা হশত। ির্র্ান র্ুদ্ধ তুচম, 

চনদবয় এ ললাকালয়, এ লক্ষত্রই তর্ জন্মিূচম। 

িরসা হারাল যারা, যাহাশদর লিশিশি চর্শ্বাস, 

লতামাচর করুণাচর্শি িরুক তাশদর সর্বনাশ — 
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আপনাশর িুশল তারা িুলুক দুর্বচত। আর যারা 

ক্ষীশণর চনিবর ধ্বংস কশর, রশি দুিবাশর্যর কারা 

দুর্বশলর মুচি রুচধ, লর্াশসা তাহাশদচর দুর্বিাশর 

তশপর আসন পাচত ; প্রমাদচর্হ্বল অহংকাশর 

পড়ুক সশতযর দৃচি ; তাশদর চনাঃসীম অসম্মান 

তর্ পুণয আশলাশকশত লিুক চনাঃশশর্ অর্সান। 
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অতুলপ্রসাদ লসন 

            র্ন্ধু, তুচম র্ন্ধুতার অজর অমৃশত 

           পূণবপাত্র এশনচিশল মতব ধরণীশত। 

                 চিল তর্ অচর্রত 

                 হৃদশয়র সদাব্রত, 

                       র্চঞ্চত কর চন কিু কাশর 

                       লতামার উদার মুি িাশর। 

  

           নমত্রী তর্ সমুচ্ছল চিল র্াশন র্াশন 

           অমরার্তীর লসই সুধাঝরা দাশন। 

                  সুশর-িরা সঙ্গ তর্ 

                 র্াশর র্াশর নর্ নর্ 

                       মাধুরীর আচতথয চর্লাশলা, 

                       রসভতশল লজ্বশলচিল আশলা। 

  

           চদন পশর লর্শি চদন, মাস পশর মাস, 

           লতামা হশত দূশর চিল আমার আর্াস। 

                 ‘ হশর্ হশর্, লদখা হশর্ ' — 

                 এ কথা নীরর্ রশর্ 

                       ধ্বচনত হশয়শি ক্ষশণ ক্ষশণ 

                       অকচথত তর্ আমেশণ। 

           আমাশরা যার্ার কাল এল লশশর্ আচজ, 

           ‘ হশর্ হশর্, লদখা হশর্ ' মশন ওশঠ র্াচজ। 

                 লসখাশনও হাচসমুশখ 

                  র্াহু লমচল লশর্ র্ুশক 

                       নর্শজযাচতদীপ্ত অনুরাশর্, 

                       লসই িচর্ মশন-মশন জাশর্। 
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           এখাশন লর্াপন লিার ধরার ধুলায় 

           কশর লস চর্র্ম িুচর যখন িুলায়। 

                 যচদ র্যথাহীন কাল 

                  চর্নাশশর লিশল জাল, 

  চর্রশহর স্মচৃত লয় হচর, 

                       সর্ লিশয় লস ক্ষচতশর ডচর। 

           তাই র্চল, দীঘব আয়ু দীঘব অচিশাপ, 

           চর্শচ্ছশদর তাপ নাশশ লসই র্শড়া তাপ। 

                 অশনক হারাশত হয়, 

                 তাশরও কচর লন িয় ; 

                       যতচদন র্যথা রশহ র্াচক, 

                       তার লর্চশ লযন নাচহ থাচক। 

 


