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ইচ্ছে হয় 

এমনভাচ্ছে হাচিচ্ছয় যাওয়া সহজ নাচি 

চভচ্ছেি মচ্ছযে চভখািী হচ্ছয় চমচ্ছে যাওয়া? 

এমনভাচ্ছে ঘুিচ্ছে ঘুিচ্ছে স্বর্গ থেচ্ছি যুচ্ছ াি মচ্ছেগে 

মানুষ থসচ্ছজ এি জীেন মানুষ নাচ্ছম থেেঁচ্ছি োিা? 

  

রূচ্ছপি মচ্ছযে মানুষ আচ্ছে, এই থজচ্ছন চি নািীি িাচ্ছে  

িচ্ছেি যােঁযা খুেঁজচ্ছে খুেঁজচ্ছে টনটনায় িকু্ষ-স্নায়ু 

িপাচ্ছ  দুই ভুরুি সচি, োি চভেচ্ছি ইচ্ছে েন্দী  

আমাি আয়ু, আমাি ফু  থেেঁোি থনো  

নদীি জ  সার্চ্ছি যায়, সার্ি জ  আিাচ্ছে থমচ্ছে 

আমাি খুে ইচ্ছে হয় ভাচ্ছ াোসাি 

মুচ্ছ ায় থফিা! 

এই জীেন 

োেঁিচ্ছে হচ্ছে োেঁিাি মেন, োেঁিচ্ছে-োেঁিচ্ছে 

এই জীেনটা থর্াটা এিটা জীেন হচ্ছয় 

জীেন্ত থহাি 

  

আচম চিেুই োেচ্ছো না, এই থিাদ ও েৃচি 

আমাচ্ছি দাও কু্ষযাি অন্ন 

শুযু যা নয় চনেি অন্ন 

আমাি িাই সে  ােণ্ে 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনী  গলগাপাধ্যায় । দেখা হল া ভাল াব্াসা দব্েনায় । কাব্যগ্রন্থ 

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নইচ্ছ  থর্াটা দুচনয়া খাচ্ছো! 

আমাচ্ছি থিউ গ্রাচ্ছম র্চ্ছে চভখািী িচ্ছি 

পাচ চ্ছয় যাচ্ছে? 

আমায় থিউ চন াম িিচ্ছে সুচ্ছো িচ্ছ  

িামািো ায়? 

আচম চিেুই োেচ্ছো না আি, এখন আমাি 

অনে থখ া 

পদ্মপাোয় ফচেিং থযমন আপনমচ্ছন থখ ায় মাচ্ছে 

থর্াটা জীেন 

মানুষ থসচ্ছজ আসা হচ্ছ া, 

মানুষ হচ্ছয়ই চফচ্ছি যাচ্ছো  

োেঁিচ্ছে হচ্ছে োেঁিাি মেন,োেঁিচ্ছে-োেঁিচ্ছে 

এই জীেনটা থর্াটা এিটা জীেন হচ্ছয় 

জীেন্ত থহাি! 

এিজন মানুচ্ছষি 

  

সদে হাসপাো  থেচ্ছি আসচে, থস এোি থেেঁচ্ছি উ চ্ছে 

সমস্ত চেচ্ছি  এই োো উচেচ্ছয় চদ  োোচ্ছস 

চেচ্ছেষ সিংস্কিচ্ছণ্ 

ট্রাচ্ছম োচ্ছস থিৌিাস্তায় সিচ্ছ ই ে ােচ  িিচ্ছে থযন 

থি োেঁিচ্ছ া, থি থপচ্ছয়চ্ছে চনশ্বাস ইজািা  

থিউ োচ্ছি চিনুি ো না চিনুি, অচ্ছনচ্ছিই নামই থোচ্ছনচন  

েেু থয মৃেুেি পাচ্ছে অসিংখে মৃেুেি থঘাচ্ছি এই এিোি 

থেেঁচ্ছি ও া 
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এি থিচ্ছয় েে চিেু আি থনই এ মুহূচ্ছেগ 

থযন এি ম্লান চদচ্ছন িুসুম র্চ্ছিি ঝে, 

থযন থিাচ্ছনা চসিংহাসচ্ছন েচ্ছস আচ্ছে আমাচ্ছদি 

চিয়েম মুহূেগচট 

যািা খুে থমচ্ছে আচ্ছে চেচ্ছে ো োচণ্চ্ছজে চিিংো  

চেিাি ও চেিািীি র্াঢ় র্চ্ছে 

োচ্ছদি থিাচ্ছখি সামচ্ছন এচ্ছস আচম চিেুই শুচন না, আচম  

িচ্ছেেিচট িােঁয যচ্ছি ঝােঁচিচ্ছয় ঝােঁচিচ্ছয় েচ , 

থেেঁচ্ছি উ চ্ছে, থস এোি থেেঁচ্ছি উ চ্ছে 

িয়টাি ও িাষ্ট্রপুচ্ছে মচ্ছন হয় পাচ চ্ছয় চদ এিজন মানুচ্ছষি 

োেঁিাি িাচহনী! 

এিটা মাত্র জীেন 

  

এিটা মাত্র জীেন োি হাজাি িিম দুচনয়াদাচি 

এি জীেচ্ছন িি থম াচ্ছনা উচ্ছটা থসাজা চদ াম পাচে 

পাচ্ছয়ি ে ায় মায়া সচ্ছষগ, পাচ্ছয়ি ে ায় ঝচ্ছেি হাওয়া  

ফু ঝিাচ্ছনা চদচ্ছনি থেচ্ছষ ফু -চে াসী িুহি পাওয়া 

এিটা মাত্র জীেন োি হাজাি িিম দুচনয়াদাচি! 

  

স্বচ্ছে আমাি জীেনটাচ্ছি েদচ্ছ চে াম সহস্রোি 

স্বে ভাো অনেজীেন ভােচ্ছ া িে েি দুয়াি 

এচদি ওচদি োিাই আমাি িূ  থমচ্ছ  না চদি থমচ্ছ  না 

খিি হচ্ছ া এি আযুচ  খাোয় থ খা িাজে থদনা 

এিটা মাত্র জীেন োি হাজাি িিম দুচনয়াদাচি! 
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এখন 

  

দারুণ্ সুন্দি চিেু থদখচ্ছ  আমাি এিটু এিটু 

িান্না আচ্ছস 

এমন আচ্ছর্ হচ্ছো না, 

আচ্ছর্ চে  দুিন্ত উল্লাস 

আচ্ছর্ এই পৃচেেীচ্ছি জয় িচ্ছি থনোি োসনা চে  

এখন মচ্ছন হয় আমাি এই পৃচেেীটা  

চেচ চ্ছয় চদই সি চ্ছি 

পিশুিাচ্ছমি মচ্ছো িক্তস্নান থসচ্ছি 

িচ্ছ  যাই চদর্ন্ত চিনাচ্ছি 

যে সে মানুষচ্ছি চিচ্ছনচে, োচ্ছদি থেচ্ছি ে চ্ছে ইচ্ছে হয় 

নাও, যাি যা খুচে নাও, 

িো আচ্ছে 

েহুক্ষণ্ মুচ্ছখামুচখ িুপিাপ, এিোি থিাখ েুচ্ছ  থসেু 

আোি আ াদা দৃচি, থটচেচ্ছ  িচ্ছয়চ্ছে শুচ্ছয় 

পুচ্ছিাচ্ছনা পচত্রিা 

পোচ্ছেি চনচ্ছি িচট, ওপাচ্ছে োচেি পাচ্ছে 

দুচট পা-ই ঢািা 

এপাচ্ছে থোোম থখা া েুি, এিচদন না-িামাচ্ছনা দাচে 

ওপাচ্ছে এচ্ছ া থখােঁপা, ব্লাউচ্ছজি নীচ্ছি চিেু 

মসৃণ্ নগ্নো 
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োইচ্ছি পাচ্ছয়ি েব্দ, দূচ্ছি িাচ্ছে িািা যায় 

িািা চফচ্ছি আচ্ছস 

োোস আচ্ছসচন আজ, থিাদ থর্চ্ছে চেচ্ছদে ভ্রমচ্ছণ্। 

আপােে িিৃচেি অনুিািী ওিা দুই মানুষ-মানুষী 

দু‘ খাচন থিয়াচ্ছি স্তব্ধ, এিজন জ্বচ্ছ  চসর্াচ্ছিট 

অনেজন থ ােঁচ্ছট থেচ্ছি হাচসটুিু মুচ্ছেও থমাচ্ছে না 

আেুচ্ছ  চিিচিচ্ছি আিংচট, িুচ্ছ ি চিনাচ্ছি এিটু ঘুম  

থফি থিাখ েুচ্ছ  চিেু স্তব্ধোি চেচনময়, 

সময় চভখািী হচ্ছয় থঘাচ্ছি 

অেি সময়ই জাচ্ছন, িো আচ্ছে, থঢি িো আচ্ছে।  

িো চে  না 
  

চট াি মেন উেঁিু োচেি চেখিে ায় 

আমাি েসচে হোি িো চে  না  

আমাি িো চে  না সিংোদপত্র অচফচ্ছসি  াণ্ডা ঘচ্ছি 

থিাখ র্িম মানুচ্ছষি চভচ্ছে েচ্ছস োিাি 

িাস্তায় ি চ্ছে ি চ্ছে থিউ আমাি মুচ্ছখি সামচ্ছন হ াৎ 

িট িচ্ছি এিটা আয়না েুচ্ছ  যিচ্ছ  

আচম িমচ্ছি উচ , ভয় পাই, এ থি? 

এমন র্াম্ভীযগ, এমন ভুরুি ভােঁজ, িো চে  না, 

িো চে  না। 

  

থহ জীেন, থহ নদীেীচ্ছি র্াচ্ছেি ে ায় শুচ্ছয় োিা জীেন,  

থহ জীেন, থহ থমষপা চ্ছিি সঙ্গীি অ স োেঁেীি সুচ্ছিি জীেন, 
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থহ চদনযাপন, থহ সিোি শ্মোনে ায় েিুচ্ছদি সচ্ছঙ্গ হুচ্ছল্লাে,  

থহ অচভমান, থহ থিাখাচ্ছিাচখি নীিেো— 

থহ চিচ  না পাওয়াি দুুঃখ, থহ থেষ িাচত্রি র্ান, 

থহ সুন্দি, থহ িেম নীিাচ্ছি থোেঁয়াি হৃৎস্পন্দন, 

থহ অ স দুপুচ্ছিি চনুঃসঙ্গো, 

থোমিা আমায় ভুচ্ছ  থর্চ্ছ ? 

এ থিান্ িচ্ছ াি িচপে জীেচ্ছন চদচ্ছ  আমায় চনেগাসন! 

থহ ভূমযে সার্চ্ছিি ভাসমান নাচেি, এিটু োচ্ছমা, 

আচমও থোমাি পাচ্ছে, এিটু জায়র্া দাও, েুচ্ছ  থনে দােঁে। 

িচেো থ খাি থিচ্ছয় 

িচেো থ খাি থিচ্ছয় িচেো চ খচ্ছো চ চ্ছো এই ভােনা 

আিও চিয়  াচ্ছর্ 

থভাি থেচ্ছি টুিটাি িাজ সাচি, থযন ঘি ফােঁিা িচ্ছি 

সমচ্ছয় সুর্ি চনচ্ছয় তেচি হচ্ছে হচ্ছে 

দিজায় পাহািা থদচ্ছে চনস্তব্ধো, আিােচ্ছি চদচ্ছে হচ্ছে 

নািীি ঊরুি মসৃণ্ো, োিপি থ খা 

হীিি-দুেচেি মচ্ছো থটাে  আেন্ন িচ্ছি েচ্ছস োচ্ছি 

িাচ্ছ া িিং িচেোি খাো 

আচম চেস চদই, চসর্াচ্ছিট থ ােঁচ্ছট, থদে াই খুেঁচজ  

মচ্ছন ফুিফুচ্ছি হাওয়া, এোি িচেো এিচট নেুন িচেো… 

েেু আচম চিেুই চ চখ না 

ি ম র্চেচ্ছয় যায়, ঝুপ িচ্ছি শুচ্ছয় পচে, চিয় থিাচ্ছখ  

থদচখ োদা থদয়া চ্ছি, িচেোি সুখস্বে 
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র্াঢ় হচ্ছয় আচ্ছস, মচ্ছন-মচ্ছন েচ , চ খচ্ছো 

চ খচ্ছো এে েেস্তো চিচ্ছসি 

থিউ থ খা িাইচ্ছ  েচ , হোেঁ হোেঁ ভাই, িা  থদচ্ছো, িা  থদচ্ছো 

িা  থোচ্ছট পিশু চিিংো েিশু চিিংো পিেেগী থসামোচ্ছিি চদচ্ছি  

থিউ-চ্ছিউ োেঁিা সুচ্ছি েচ্ছ  ওচ্ছ , আজিা  র্ে উপনোস 

এে চ খচ্ছেন 

িচেো থ খাি জনে সময়ই পান না। 

েুচঝ? না? 

উত্তি না চদচ্ছয় আচম জনাচন্তচ্ছি মুখ মুিচ্ছি হাচস  

ফােঁিা ঘচ্ছি, জান াি ওপাি দূি 

নী ািাে থেচ্ছি আচ্ছস 

চিয়েম হাওয়া 

না-চ্ছ খা িচেোগুচ  আমাি সেগঙ্গ 

জচেচ্ছয় আদি িচ্ছি, িচ্ছ  যায়, ঘুচ্ছি চফচ্ছি আচ্ছস  

না-হচ্ছয় ও াি থিচ্ছয়, আচ্ছযা থফাটা, ওিা খুনসুচট 

খুে ভাচ্ছ াোচ্ছস।। 

িচেো হয় না 
  

োশ্বে সচ্ছেেি পাচ্ছে দােঁে িিাও থো ঐ নোিংচ্ছটা 

চভচখচি োচ্চাচ্ছি 

উপচনষচ্ছদি থলাচ্ছি েোখো িচ্ছিা র্াচে োিান্দাি চনচ্ছি 

ফুটপাচ্ছে হ ুদ চখিুচে 

ঈশ্বচ্ছিি ি াি থিচ্ছপ থটচ্ছন চহিচ্ছে চনচ্ছয় থযচ্ছে ইচ্ছে হয় 

ময়না, দাসপুচ্ছি 
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মচিিঝােঁচপচ্ছে থর্চ্ছ  িা গ মািগসও চেব্রে হচ্ছয় েচ্ছ  উ চ্ছেন  

থহো নয়, অনে থিাো, অনে থিাচ্ছনাখাচ্ছন! 

  

রুখু মাচ্ছ  হ াৎ অচ্ছিনা থিাচ্ছনা মানুচ্ছষি পাচ্ছে এচ্ছ  

সচেে মচ্ছন হয় 

থদচ্ছোদ্ধািিািীিা সে পচ্ছি আচ্ছে উচ্ছটা চদচ্ছি জামা 

থখচ্ছে না-পাওয়া ও পাওয়া এি মচ্ছযে িচ্ছয় থর্চ্ছে 

েহুচ্ছি েোপািীচ্ছদি শুযু োক্ চেভূচেি 

েীব্র অপমান 

চমচ্ছেেি চমনাি র্ো িেুচদগচ্ছি, সজ্ঞান ভণ্ডাচম, এি নাম 

মানে সভেো। 

  

যচদও িচেো চ চ্ছখ থিাচ্ছনাচদন থিউ পাচ্ছিচন এেিং পািচ্ছে না  

থিাচ্ছনা েেেস্থা েদ াচ্ছে 

িচেিা উন্মার্গর্ামী, প ােি, থিউো থিেঁচিচ্ছয় হােোচ  পায় 

অেো চেচ্ছেি নাচ্ছম থখা চ্ছস  ুচ্ছিায় 

েেু থিউ সায়াচ্ছেি ঈষদুষ্ণ িােচনি যুেেীি 

থিাখ িমিাচ্ছনা রূপ েণ্গনাি আচ্ছর্  

অিস্মাৎ থিচ্ছর্ চর্চ্ছয় 

দু’ এিটা িােঁোচ্ছো া থখদ োিে চ চ্ছখ থফচ্ছ , যা আসচ্ছ  

ে াই োহু ে, 

িচেো হয় না! 

িচেি চমনচে 

  

িা গুদাচ্ছমি পাচ্ছে এি টুিচ্ছিা পচ্ছো জচম 
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দুচট দুুঃখী িাণ্ থসইখাচ্ছন েচ্ছসচে  সচ্ছিচ্ছে া  

এিটু পচ্ছিই ওিা চমচ্ছে যাচ্ছে মচ ন োোচ্ছস। 

থযমন োচ ি পাচখ খাচনিটা েব্দ থিচ্ছখ যায় 

থযমন থসানাচ  সাপ ঘাচ্ছসি থর্াোয় ঢাচ্ছ  চেষ 

থস িিমই ও দু’জন ওখাচ্ছন চি এিটুখাচন দুুঃখ থফচ্ছ  থর্ ? 

  

থযন যায়, োই থযন যায়! 

  

আিাচ্ছেি হু নাি সীমা থনই, থমঘগুচ  থমাচ্ছহি িািীি 

োোস সহস্রোি উচ্ছট থদয়  ঘু ইচেহাস 

এমন চি িােঁটা থঝাপ, আর্াোিও থনই চিেু মায়া? 

থোমাচ্ছদি িাচ্ছে এই িচেি চমনচে, থিচ্ছে নাও 

ওচ্ছদি চিেুটা দুুঃখ ভুচ চ্ছয় ভাচ চ্ছয় থিচ্ছে নাও 

ভুচ্ছ  থফচ্ছ  যাওয়া থিাচ্ছনা রুমাচ্ছ ি মচ্ছো এি টুিচ্ছিা দুুঃখ  

থযন িা গুদাচ্ছমি পাচ্ছে পচ্ছে োচ্ছি। 

িাোিাচে মানুচ্ছষি 

  

যািা খুে িাোিাচে োচ্ছদি র্ভীচ্ছি থযচ্ছে থযচ্ছে 

এিচদন থেচ্ছম যাই, থিননা, এমন দূি পে 

থযচ্ছে হচ্ছে, োও থো চে  না জানা, যািা খুে থিনা 

োচ্ছদি হৃদয় খুে জানাচ্ছোনা থভচ্ছে েচ্ছস আচে 

যে ভাচ্ছ াোসা থস্নহ পাোি চনয়চ্ছম থপচ্ছয় থর্চে  

িখচ্ছনা ভাচেচন োি িচ্ছেেচ্ছিি চভন্ন েণ্গেটা  

িচ্ছেেি হৃদচ্ছয় েহু িুয়াোি ইন্দ্রজা , মৃদু অচভমান  

িাোিাচে মানুচ্ছষি চেো  দূিত্ব থদচ্ছখ েমচ্ছি চর্চ্ছয় থদচখ 
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থফিাি িাস্তাও থযন মুচ্ছে থর্চ্ছে, থসই থেচ্ছি আচম  

িাোিাচে মানুচ্ছষি সুদূি িহচ্ছসে চমচ্ছে আচে।  

চিেু পার্ াচম 

জু চপ দুচ্ছটা থদখচ্ছে থদখচ্ছে োদা হচ্ছয় থর্ ! 

আমাচ্ছি েরুণ্ িচে েচ্ছ  থিউ ভুচ্ছ ও ভেচ্ছে না 

পিেেগী অর্ণ্ন েরুচ্ছণ্িা এচ্ছসচ্ছে সুন্দি কু্রদ্ধ মুচ্ছখ  

োচ্ছদি পৃচেেী োিা চনজস্ব চনয়চ্ছম চনয় চনি! 

আচম আি িচফ হাউস থেচ্ছি থহেঁচ্ছট থহেঁচ্ছট থহেঁচ্ছট 

চনরুচিি িখচ্ছনা হচ্ছে না 

  

আচম আি থযােঁয়া চদচ্ছয় িিচ্ছো না চক্ষচ্ছদি আিমন্!  

  

আচম আি পচ্ছিচ্ছট িচেো চনচ্ছয় থভিচ্ছে া 

েিোিচ্ছেি োে যাচ্ছো না িখচ্ছনা 

হসন্তচ্ছি এি মাত্রা যিা হচ্ছে চিনা এি েচ্ছিগ আি 

ফাটাচ্ছো না িাচ্ছয়ি থটচে  

আি চি িখচ্ছনা আচম সুনী চ্ছি চম  থদে 

িচ্ছণ্ডন্সড্ চমচ্ছে? 

  

এখন ক্রমে আচম িচ্ছ  যাচ্ছো েুচম’-ি জর্ৎ থেচ্ছে 

আপচন’-ি জর্চ্ছে 

চিেু িচেচ্ছিায িচ্ছি, হাি থমচ্ছন, চ চ্ছখ থদে 

দুচট িচেচ্ছিায িচ্ছি, হাি থমচ্ছন, চ চ্ছখ থদে 

দুচট এিচট েইচ্ছয়ি ভূচমিা 

আিস্মাৎ উৎসে-োচেচ্ছে পূেগ থিচমিাি সচ্ছঙ্গ থদখা হচ্ছ  
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োি হৃিপুি স্বামীচটি সচ্ছঙ্গ হচ্ছে 

িাজনীচে চনচ্ছয় আচ্ছ ািনা 

  

চদন যাচ্ছে, এিিমভাচ্ছে চদন যাচ্ছে! 

অেি এি া চদচ্ছন, থিউ থনই, শুচ্ছয় আচম আচম আি 

েুচ্ছিি ওপচ্ছি চিয় েই 

চ ি থযন তিচ্ছোচ্ছি থপচিচ্ছয় আসা িক্তমাখা মরূদোন 

থখ া িচ্ছি মাোি চভেচ্ছি 

জঙ্গচ্ছ ি চসিংহ এি ভাো িাসাচ্ছদি থিাচ্ছণ্  

 োজ আেচেচ্ছয় থোচ্ছ  র্ম্ভীি র্জগন 

নদীি িাঙ্গচ্ছণ্ ওই চস্নগ্ধ োয়ামূচেগখাচন িাি? 

যেফে িচ্ছি উচ্ছ  েচস 

িচেোি খাো খুচ্ছ  িুচ্ছপ িাচ্ছপ চ চ্ছখ িাচখ  

র্েিা পিশুি চিেু পার্ াচম! 

িৃচত্তোস 

চেচ্ছ  তিচ্ছোি থযৌেচ্ছনি সঙ্গী, িে সিা , িে মযেিাে, 

সমস্ত হল্লাি মচ্ছযে চে  সুচ্ছো োেঁযা, সিংোদপচ্ছত্রি খুিচ্ছিা র্দে 

আি িইচ্ছভট চটউোচনি টািাি অঘগে চদচ্ছয়চে থোমাচ্ছি, চদচ্ছয়চে ঘাম,  

থঘািঘুচি, ব্লি, চেজ্ঞপন, নেীন িচেি িচিে েুি, থেেঁো পাোচে 

ও পাজামা পচ্ছি িচ্ছ জপা অচ্ছনা দুপুি, মচ্ছন আচ্ছে থমাহনোর্ান 

থ চ্ছনি চটচ্ছনি িাচ্ছ ি োপাখানায় প্রুফ চনচ্ছয় েচ্ছস োিা ঘোি পি 

ঘো, থিচ্ছসি মাচ ি ি চ্ছেন, থখািা ভাই, অে িাচমগনাি থখও না,  

র্া চদচ্ছয় মো থপাোি র্ি থেচ্ছিায়, েখন আমিা িায়ই থযোম 

শ্মোচ্ছন, েিচ্ছেি থিৌেুি ও েচক্তি দুদগান্তপনা, সন্দীপচ্ছনি থিাখ মিিাচ্ছনা, 
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এি িী দুিন্ত নাি 

সমচ্ছিন্দ্র, োিাপদ আি উৎপচ্ছ ি  ুচ্ছিািুচি, থখা া হাসে 

জচ্ছম উচ্ছ চে  এি নদীি চিনাচ্ছি, চেটচ্ছি উচ্ছ চে  জ , আিাে 

থেচ্ছয়চে   া  িচ্ছেি যুচ্ছ ায়, ট ম  িচ্ছি উচ্ছ চে  দে চদর্ন্ত, োিপি 

আমিা েেচক্তর্ে জােীয় সঙ্গীে র্াইচ্ছে-র্াইচ্ছে োোস সােঁেচ্ছি িচ্ছ  

থর্ াম চনরুচ্ছিচ্ছে। 

থিাোয় থর্ , থিাোয় 

  

যািা োরুদ ঘচ্ছি আগুন চদচ্ছে চর্চ্ছয়চে , োচ্ছদি চেনজন  

এখন থদয়াচ্ছ  ঝু চ্ছে, আ াদা মুখ, এিই িিম িাহচন  

োচি এর্াচ্ছিাজন হাচিচ্ছয় থর্ , থিাোয় থর্ , থিাোয়? 

  

আি চিেুচদন পি এই েোব্দী চনুঃেচ্ছব্দ চেদায় থনচ্ছে 

অনে র্ম্ভীি মহািুচ্ছমগি চপচ্ছ  থেচন হােুচে চদচ্ছয় চদচ্ছয় থ খা 

হচ্ছে চহচ্ছসে 

যািা চসিংচ্ছহি মুচ্ছখ  ার্াম পিাচ্ছে চর্চ্ছয়চে , োচ্ছদি দুজন 

থেষ পযগন্ত থপচ্ছয়চ্ছে চসিংহাসন, র্াচ িায় থিচ্ছখচ্ছে পাচ্ছয়ি োপ 

োচি সােজন হাচিচ্ছয় থর্ , থিাোয় থর্ , থিাোয়? 

  

আসচ্ছে নেুন মানুষ, র্চ্ছে উ চ্ছে নেুন সুখী সমাজ 

েে সমচ্ছেদনায় োিা এিচদন থপেন চফচ্ছি োচিচ্ছয় েন্দী  

হচ্ছয় পেচ্ছে এি দুিন্ত যােঁযায় 

জ্ব ন্ত আচ্ছগ্নয়চর্চিি চদচ্ছি সমান োচ্ছ  চনুঃেঙ্ক পা থফচ্ছ  

চর্চ্ছয়চে  থয পােঁিজন 

োচ্ছদি এিজচ্ছনিও থিাচ্ছনা নাম ো মুখেচে থনই, োহচ্ছ  
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সচেে চি থিউ যায়চন? 

গুহাোসী 

-িচ্ছ  যাচ্ছে? সময় হচ্ছয়চ্ছে েুচঝ? 

-সময় হয়চন, োই িচ্ছ  যাওয়া ভাচ্ছ া 

-এচ্ছসা না এখচ্ছনা এই গুহাি চভেচ্ছি খুেঁচজ  

পচ্ছে আচ্ছে চিনা থিাচ্ছনা িুপিাপ আচ্ছ া  

-অেো দু‘জচ্ছন িচ্ছ া োইচ্ছি যাই? 

-আমাি এ চনেগাসন-দণ্ড আজ থেষ হচ্ছে? 

ওসে থহেঁয়াচ  আচম েুচঝ না, থোমাচ্ছি সোি 

মচ্ছযে িাই 

-েহূচদন জনািচ্ছণ্ে িাচটচ্ছয়চে, উৎসচ্ছে-পিচ্ছে 

চপেঁপচ্ছেি মচ্ছো আচম খুেঁচ্ছটখুেঁচ্ছট জচমচ্ছয়চে সুখ  

উপচ্ছভার্ 

এিচদন স্বে এি হ্রচ্ছদ থদচখ আিস্মাৎ িাি দীঘগোয়া 

খুে িাচ্ছে 

এচদচ্ছি ওচদচ্ছি িাই, থিউ থনই, 

েচ্ছে চি আমািই মচ্ছনাচ্ছিার্? 

েস্তুি সৃচিি মচ্ছযে িা -ঋণ্ী োয়া পচ্ছে আচ্ছে। 

অিিাচ্ছি োয়া থনই, োই আচম গুহাি আােঁযাচ্ছি 

-আমাচ্ছি থেচ্ছিচ্ছো থিন এই অচ্ছে ায়? 

-চ্ছভচ্ছেচে হয়চ্ছো ভু , নিীি সুষমা েুচঝ পাচ্ছি 

থভচ্ছে চদচ্ছে আ চ্ছসেি েীে, যচদ স্পচ্ছেগি থখ ায় 

মুহূচ্ছেগ চেমূচ্ছেগ হয়, যচদ থিাখ….  
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-েচ্ছে োই থহাি, েচ্ছে োই থহাি 

ভু  ভাো শুরু হচ্ছে থদচি িিা চ ি নয় 

চেচ্ছেষে অিিাচ্ছি 

-অিিাচ্ছি ফু  হচ্ছ  ফুচ্ছট ওচ্ছ  চনচষদ্ধ  ঘু থ াভ 

তেেচ্ছেি সে দুুঃখ থয িিম চফচ্ছি থপচ্ছে িাই 

োি-োি 

েুচমও দুুঃচ্ছখিই মচ্ছো েে চিয়, এই ওষ্ঠ েুি 

-ওসে জাচন না, দুুঃখ চেিংো োয়াটায়া এখণ্ োিুি  

ভু  ভােোি নাচ্ছম আিও চিেু 

ভু িিা 

এমন মযুি থখ া আি থনই 

-ো হচ্ছ  এোি েুঝচ্ছ , 

গুহাচটচ্ছি মায়া েচ্ছ  

উচেচ্ছয় থদওয়াটা হচ্ছ া 

এ জীেচ্ছন সেগচ্ছেষ্ঠ 

ভু ! 

থর্াল্লােুট 

  

মানুষ হচ্ছ া সিংখো, আি সিংখোি থো মন োচ্ছি না! 

িে মানুষ এচ্ছ া, এোি িে মানুষ থর্ ? 

চেন চিিংো চেনচ্ছো চিিংো পেঁচিে চেচিে হাজাি 

েূনে, েূনে 

থট্রন  াইচ্ছনি দু’পাে জুচ্ছে পচ্ছে িইচ্ছ া 

মানুষ নয়, েূনে, েূনে, েূনে 
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জচ্ছ  িাদায় খােঁ খােঁ থিাচ্ছদ সিংখোগুচ্ছ া  

উচ্ছট পাচ্ছট থোয়, শুচ্ছয়ই োচ্ছি 

আোি ঝচ্ছেি ঝাপটা  াচ্ছর্। 

যুচ্ছ া োচ ি মচ্ছোই 

ভাচ্ছস হাওয়ায় 

িে মানুষ এচ্ছ া, এোি িে মানুষ থর্ ? 

র্াচ্ছেি োচ্ছ  থি ঝু চ্ছ া, র্াে থিচ্ছট থি 

োনাচ্ছ া োি েসত্ 

নদীি জচ্ছ  ভাসচ্ছ া েে, আোি থিউ 

সােঁেচ্ছি থর্  ওপাি 

থি থি থর্ , ি’জন থর্ , িািা থভোি পাচ্ছ ি মেন  

োেঁেী শুচ্ছন থপেন চফিচ্ছ া  

এিচট থভো, চেনচট থভো, চেনচ্ছো থভো, 

এিচট মানুষ, চেনচট মানুষ, চেনচ্ছো মানুষ 

চেচিে চিিংো পঞ্চাে হাজাি,  ক্ষ মানুষ নাম োচ্ছি না  

েূনে চনচ্ছয় থর্াল্লােুট থখ াি মেন  

ি’জন িইচ্ছ া, ি’জন চফিচ্ছ া 

নাম োচ্ছি না, এসে থখ ায় নাম োচ্ছি না, 

নাম োচ্ছি না। 

থিাখ চনচ্ছয় িচ্ছ  থর্চ্ছে 

এই থয োইচ্ছি হু হু ঝে, এি থিচ্ছয় থেেী  

েুচ্ছিি মচ্ছযে আচ্ছে 

তিচ্ছোি জুচ্ছে েৃচি চেো , আিাচ্ছে োিুি যে থমঘ, 
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যে ক্ষচণ্িা 

থমঘ উচ্ছে যায় 

আিাে ওচ্ছে না 

আিাচ্ছেি চদচ্ছি 

উচ্ছেচ্ছে নেুন চসেঁচে 

আমাি দু োহু এি া মাচ্ছ ি জারুচ্ছ ি ো পা া  

িাি থফ া নদী থযন ভাচ্ছ াোসা 

ভাচ্ছ াোসাি মচ্ছো ভাচ্ছ াোসা 

দু‘চদচ্ছিি পাি থভচ্ছে 

নিীিা সোই ফুচ্ছ ি মেন, োোচ্ছস ওোয় 

যখন েখন  

িচেন পাপচে 

োোস ো জাচ্ছন, নািীচ্ছি উো  থদচ্ছয় চনচ্ছয় যায় 

োই আচম আি িিৃচে থদচখ না, 

িিৃচে আমাি থিাখ চনচ্ছয় িচ্ছ  থর্চ্ছে! 

চে  না তিচ্ছোি 

  

আমাি িিৃচে থিম খুে-এিটা চে  না তিচ্ছোচ্ছি 

েচ্ছসচে নদীি যাচ্ছি, নদীচ্ছি থদচখচন, চে  

ওপাচ্ছি যাোি েটফটাচন  

জীেচ্ছন দু’চেনোি, মাত্রই দু’চেনোি থহেঁচ্ছট থর্চে 

েুি ভিা আিাচ্ছেি নীচ্ছি 

আমাি চে  না দুই সীমানা-চ্ছপরুচ্ছনা  ঘু থ াভ 

আমাি থর্াপন 
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আমাি দুুঃচ্ছখিা চে  দীন দুুঃখী, অিিাচ্ছি, চে  ওিা  

ইেঁট িাপা ঘাচ্ছসি মেন চিেু েি অিিাচ্ছি 

েনমমগচ্ছিি েব্দ োচপচ্ছয় েুচ্ছ চে আচম উল্লাচ্ছসি ভাো র্াচ্ছন  

র্াচ্ছনিও ওপচ্ছি েুচ্ছ  এই থহেঁচ্ছে র্ া। 

  

আজ েহু দূচ্ছি এচ্ছস, িিংক্রীট োচ্ছদি নীচ্ছি, 

সামচ্ছন থখা া িচেোি খাো 

আচম থসই চিচ্ছোিচ্ছি থফি থদচখ, েচ্ছস আচ্ছে  

নদীি ঢা ুচ্ছে 

আচম থদচখ নদীচটি পাে থফিা, দুপুচ্ছিি েণ্গ-দুেচে 

োোস চিখণ্ড িচ্ছি থেচ্ছি ওচ্ছ  চি  

এিটু এিটু মন-খািাপ, িচেোি খাো মুচ্ছে উচ্ছ  আচস  

োিান্দায়, িুপ 

আিাে অচ্ছিনা  াচ্ছর্, মায়াময় র্াঢ় থিাচ্ছখ মচ্ছন হয়।  

চদর্ন্তও খুে িাচ্ছে এচর্চ্ছয় এচ্ছসচ্ছে। 

দিজাি পাচ্ছে 

  

দিজাি পাচ্ছে দােঁচেচ্ছয় থোমায় হ াৎ িুমুচ্ছে 

িমচ্ছি চদচ্ছয়চে 

ঝচ্ছেি মচ্ছযে আচ্ছ াি ঝ ি, রূপাচ  িামচ্ছি 

 ােণ্ে পান 

থিাখ চে  দ্রুে, হাচ্ছে চেদুেৎ, েুচ্ছি থমঘ-নাদ 

দিজাি পাচ্ছে 

সে িো থেচ্ছষ চেদাচ্ছয়ি আচ্ছর্ থযমন সহসা 
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থেষ িো োচ্ছি 

দিজাি পাচ্ছে থেমচন নীিে, থেমচন েমচ্ছি 

মুচ্ছখামুচখ থদখা 

দুচট চনশ্বাচ্ছস অিণ্েচ্ছঘিা পােুচ্ছি থদচ্ছেি 

মৃদু পচিম  

েুেঁচ্ছয় থর্  এই ঘাম নুন থমো েহুচ্ছি োোচ্ছস  

দুই সমুদ্র 

জীেন োচপচ্ছয় অনন্তিা , োি থেচ্ছি থেেঁচ্ছি 

এি মুহূেগ 

না-চ্ছ খা িচেো, না-পা াচ্ছনা চিচ , না-হওয়া ভ্রমণ্ 

না-চ্ছদখা স্বে। 

দীঘগ িচেোচটি খসো 
  

এই পৃচেেীি সচ্ছঙ্গ এিটা আ াদা পৃচেেী চমচ্ছে িচ্ছয়চ্ছে  

অিচ্ছণ্েি সচ্ছঙ্গ এি সমান্তিা  অিণ্ে 

দুপুচ্ছিি চনজগনোি মচ্ছযে অনে এি চনজগনো  

আমাচ্ছি িমচ্ছি থদয়, এি এি সময় দারুণ্ িমচ্ছি থদয় 

ভাচ্ছ াোসাি মুখমণ্ড  চঘচ্ছি আচ্ছে অনে এি ভাচ্ছ াোসা 

দীঘগশ্বাচ্ছসি পাচ্ছে এি দীঘগশ্বাস 

থিাচ্ছনা চদন এি া চেচ্ছি  থে া চর্চ্ছয় চদচঘি পাচ্ছে েচস, 

েিচ্ছঙ্গ েিচ্ছঙ্গ টুিচ্ছিা টুিচ্ছিা হচ্ছয় যায় িক্তেণ্গ আিাে 

েখচ্ছনা চ ি আি এিচট চদচঘি পাচ্ছে অসিংখে েিচ্ছঙ্গি 

সম্রাট হচ্ছয় এিজন এি া মানুচ্ছষি েচ্ছস োিা— 

এিজন এি া মানষ, জচ্ছ ি ইন্দ্রজাচ্ছ  থস থদচ্ছখ থস এিা নয় 
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সে দুুঃচ্ছখি চহম  াণ্ডা চেোনায় িচ্ছয়চ্ছে  

আি এিচট চিেীয় দুুঃখ 

সমস্ত মসৃণ্ িাস্তাি চেয়চ্ছি  ি  ি িচ্ছি 

আি এি ভুচ্ছ  যাওয়া চনরুচ্ছিচ্ছেি পে 

আমাচ্ছি িমচ্ছি থদয়, এি এি সময় দারুণ্ িমচ্ছি থদয়… 

দুুঃখ 

  

এি সময় দুুঃচ্ছখি িো দুুঃচ্ছখি সুচ্ছি ে োম 

েখন দুুঃখচ্ছি চিনোম না 

চিিংো দুুঃখ চে  না েখন, আিচস্মি 

েৃচিচ্ছে দু চ্ছে চেষাচ্ছদি পাে া পদগা 

থপৌচ্ছন চেনচ্ছো মাই  দূচ্ছি েুচ্ছট থর্চ্ছে দীঘগশ্বাস  

অসিংখে নী খাম জ চ্ছি চনচ্ছয় থর্চ্ছে 

দুপুিচ্ছে াি অচভমান 

থেেঁো িচট পাচ্ছয় চদন িাে ঘুচ্ছি ঘুচ্ছি 

সচ্ছঙ্গ েহন িিোম খাচ  পচ্ছিচ্ছটি মেন  

খুনখািাপ 

চহিণ্ময় থভািচ্ছে াগুচ ি র্াচ্ছয় থ চ্ছর্ োিচ্ছো  

হৃদয়-চ্ছোচণ্ে। 

সুখী চে াম, সুখী চে াম, ভীষণ্ সুখী চে াম না? 

  

এখন থিউ এচ্ছস আমাচ্ছি থদখুি 

আমাি পচিেন্ন মুখ, আমাি মসৃণ্ জীেন যাপন  

িাচ্ছয়ি িাচ্ছপি পাচ্ছে চসর্াচ্ছিট সমৃদ্ধ হাে 
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চনেীে যেচনিা েেনে িিা থসৌচখন দাপাদাচপ 

থয-চ্ছিউ থদচ্ছখ ভােচ্ছে, আচম দুুঃখচ্ছি চিচনই না। 

দুচ্ছেগাযে 
  

মাত্র োচ্ছিা থেচ্ছিা েেি েচ্ছয়স থেচ্ছ টাি, ে চ্ছ া, ওি মা, োো  

থিউ থনই। অেি আমাি আচ্ছে, আচম থো এই দুুঃখ পাইচন, 

মচ্ছন হচ্ছ া, হয়চ্ছো থিাচ্ছনা ভাচ্ছে আচম ওচ্ছি েঞ্চনা িচ্ছিচে।  

  

থিাোয় োচিস? চজচ্ছজ্ঞস িি াম থেচ্ছ চটচ্ছি, থস ে চ্ছ া, 

থিাোও না। িো ে াি সময় থস ঝিঝচ্ছি ভাচ্ছে হাচ্ছস। 

পাচ্ছেি এিজন থ াি ে চ্ছ া, ওি আোি োিা না-োিা 

ও থোেঁো থো োচ্ছিা হাচ্ছটি িানািচে! 

এ থো নেুন চিেু খেি নয়, আিাচ্ছেি নীচ্ছি চিিংো  

র্াে পা াি মৃদু িেচ্ছয় এখচ্ছনা িচ্ছয় থর্চ্ছে  ক্ষ  ক্ষ মানুষ। আচম  

োচি িীচেমে থসৌচখন োচেচ্ছে, র্ৃহহীনচ্ছদি িো চিন্তা িচ্ছি 

আমাি র্ৃহেোর্ িিাি থিাচ্ছনা মাচ্ছন আচ্ছে চি? 

  

িাচ্ছয়ি থদািাচ্ছনি দাম চমচটচ্ছয় আমিা উচ্ছ  পে ুম। 

োিপি র্াচে ি চ্ছ া দুদান্ত র্চেচ্ছে, দুপাচ্ছে 

সজ  সুন্দি িিৃচে, গ্রাম োিং াি চেখোে থসৌন্দযগ, এ সে 

থদচ্ছখ থিাখ না-জুচ্ছোচ্ছনা অনোয়। 

  

েেু োিোি মাোি মচ্ছযে গুেচিে হয় এি িশ্ন ও 

উত্তি : 

েুই থিাোয় োচি? 
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থিাোও না! 

চিন্তু এিো ে াি সময়ও থেচ্ছ চট থহচ্ছসচে  থিন? 

থদখা হচ্ছ া ভাচ্ছ াোসা, থেদনায় 

  

েব্দ থমাহ েিচ্ছন িচ্ছে িেম যিা পচ্ছেচে ুম আজ মচ্ছন থনই 

থিাচ্ছনা এি নদীি েীচ্ছি দােঁচেচ্ছয় জ চ্ছস্রাচ্ছেি পাচ্ছে 

অিস্মাৎ থদখা থযন চ ি আি এি থস্রাে 

সমস্ত ধ্বচনি পাোপাচে অনে এি ধ্বচন  

জীেন যাপচ্ছনি পাোপাচে এি অচ্ছদখা জীেন যাপন… 

এি এিচদন মচ্ছন হয়, িচ্ছেেি পচ্ছেিই েুচ্ছিি মচ্ছযে িচ্ছয়চ্ছে  

চদি-হািাোি েোিু ো 

থিনা োচেি িাস্তা দুুঃচ্ছখ িােিায় চনরুচ্ছিচ্ছেি জনে 

িচ্ছেেি স্বচ্ছেি চভেচ্ছি আি এিচট স্বে, োি চভেচ্ছি, োি 

চভেচ্ছি, োি চভেচ্ছি… 

  

থনৌচ্ছিাি র্ ুইচ্ছে পা ঝুচ চ্ছয় েসাি মেন চিয় 

ো ািা  থেচ্ছে এিচদন এচ্ছসচে তিচ্ছোচ্ছি 

োোি হাে েক্ত িচ্ছি থিচ্ছয় যচ্ছি চনচ্ছজি থিাচ্ছখি থিচ্ছয়ও 

অচ্ছনি েে থিাখ থমচ্ছ  

পা চদচ্ছয়চে াম এই েহচ্ছিি োেঁযাচ্ছনা িাস্তায় 

থোট থোট চিমাচ্ছিি মচ্ছো ট্রাম, মুখ-না-চ্ছিনা এে মানুষ 

আি এে সাইনচ্ছোেগ, এে হিফ, থদয়াচ্ছ ি এে থপাোি, থভাচ্ছিি 

িুয়াোি মচ্ছযেও থযন সে চিেুি থজোচে চ িচ্ছি আচ্ছস  

আমাি থিাচ্ছখ 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনী  গলগাপাধ্যায় । দেখা হল া ভাল াব্াসা দব্েনায় । কাব্যগ্রন্থ 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

থঘাোর্াচেি জান া চদচ্ছয় থদখা মুহুমুগহু েোিু  উচ্ছন্মািন  

থিউ জাচ্ছন না আচম এচ্ছসচে, েেু িেুচদগচ্ছি এে সমাচ্ছিাহ 

মাচ্ছয়ি র্া থঘেঁচ্ছষ েসা উষ্ণ আসনচট থেচ্ছি থযন আচম চেটচ্ছি  

পচ্ছে যাচ্ছো োইচ্ছি, োো হাে োচেচ্ছয় চদচ্ছ ন  

োেঁি থঘািোি মুচ্ছখই হ াৎ থি থিেঁচিচ্ছয় উ চ্ছ া, গু াচে থিউচে, গু াচে থিউচে 

থিউ ে চ্ছ া, পােচ্ছি নাম থ খাচ্ছেন, থিউ ে চ্ছ া, জয় থহাি  

োি সচ্ছঙ্গ চমচ্ছে থর্  থহ্রষা ও থ ৌহ েব্দ  

সদে িাটা িক্তাক্ত মািংচ্ছসি মেন টাটিা স্মৃচেি থসই েচ্ছয়স… 

  

োিপি 

এিচদন আচম চনচ্ছজই োচেচ্ছয় চনচ্ছয়চে াম োোি হাে 

োো আমাচ্ছি যিচ্ছে এচ্ছসচ্ছেন, 

আচম আোচ্ছ   ুচিচ্ছয়চে 

োো আমাচ্ছি িাস্তা থিনাচ্ছে থর্চ্ছ  

আচম ইচ্ছে িচ্ছি থর্চে ভু  িাস্তায় 

োেঁি উৎিণ্ঠাি সচ্ছঙ্গ  ুচ্ছিািুচি থখচ্ছ চ্ছে আমাি ভয় ভাো  

োেঁি োৎস েচ্ছি  চিচ্ছয়চ্ছে আমাি সে অজানা অঙ্কুি 

চেচন োিোি আমায় িচ ন োচস্ত চদচ্ছ  আচম োেঁচ্ছি 

োচস্ত চদচ্ছয়চে িচ নেি 

আচম অচ্ছনি দূচ্ছি সচ্ছি থর্চে… 

  

িেম িেম এই েহি আমাি িাে থেচ্ছি  ুচিচ্ছয় থিচ্ছখচে  োি 

চেহিন জার্াচ্ছনা থর্াপন অঙ্গ-িেেঙ্গ 

থেচ্ছ চ্ছভা াচ্ছনা দৃচ্ছেেি মেন আচম থদচ্ছখচে াম িচেন ময়দান  

র্ঙ্গাি যাচ্ছিি চেখোে সূযগাচ্ছস্ত দারুণ্ জমিাচ্ছ া সে 

সািেন্দী জাহাজ 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনী  গলগাপাধ্যায় । দেখা হল া ভাল াব্াসা দব্েনায় । কাব্যগ্রন্থ 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ইচ্ছেন োর্াচ্ছন পোচ্ছর্াোি িূোয় িোচ্ছ ণ্ডাচ্ছি েচেি মেন থিাদ 

পচ্ছিেনাে মচন্দচ্ছিি চদচঘচ্ছে চনিাচমষ মাচ্ছেচ্ছদি থখ া  

োচ্ছসি জান ায় িাচ্ছ ি হাে, থদািাচ্ছনি িাচ্ছি সাজাচ্ছনা 

িাঞ্চনজঙ্ঘা চসচিচ্ছজি েই 

িভাে থফিীি সি  র্ান, দচক্ষচ্ছণ্শ্বচ্ছিি মচন্দচ্ছি োেঁদিচ্ছদি সচ্ছঙ্গ চপিচনি 

দুমাচ্ছস এিোি মামাোচেচ্ছে থেোচ্ছে যাোি উৎসে… 

ক্রমে আচম চনচ্ছজই খুেঁচ্ছজ োি িচি থর্াপন সে 

থোট থোট নিি 

ি াোর্ান, থর্ায়াোর্ান, পঞ্চাননে া, িাজাোজাি 

চিৎপুচ্ছিি সুেঙ্গ, িীচ্ছন পাোি থর্াচ্ছ ািযাম, থসানার্াচে, ওয়াটর্ে, থমচ্ছটেুরুজ 

এিটু থেচে িাচ্ছে থদখা অজস্র ফুটপাচ্ছেি সিংসাি 

হাওো ব্রীচ্ছজি ওপি দােঁোচ্ছনা েচ ষ্ঠ উ ঙ্গ পার্চ্ছ ি 

িাণ্চ্ছখা া েুিিােঁপাচ্ছনা হাচস 

িীনাোদাম-ভাো র্চ্ছেি মাচ্ছ ি র্চ্ছেি থেচ্ছষ হ াৎ থিাচ্ছনা 

চহজচ্ছেি অনুনয় িিা িিগে িণ্ঠস্বি 

আমায় োো িচ্ছি থফচ্ছি েহুচদন 

দেিমগ ভাণ্ডাচ্ছিি পাচ্ছের্াচেোিান্দাি নীচ্ছি চেনচ্ছট িুিুি োনাি সচ্ছঙ্গ 

 াফা াচফ িচ্ছি এিচট চেশু 

িুিুিগুচ্ছ াি থিচ্ছয় চেশুচটই আচ্ছর্ থদৌচ্ছে যায় ঝচ্ছেি মেন  চিি ে ায় 

থস থো যাচ্ছেই, যাোি জনেই থস এচ্ছসচে , আশ্চযগ চিেু না 

চিন্তু পচ্ছিি েেি োি মা অচেি  থসই চেশুচটচ্ছিই আোি 

স্তনে থদয় থসখাচ্ছন 

এইসে থদচ্ছখ, শুচ্ছন, থদৌচেচ্ছয়, চজচিচ্ছয়। 

আমাি িণ্ঠস্বি ভাচ্ছে, হাফ পোচ্ছেি নীচ্ছি থেচিচ্ছয় োচ্ছি  

এি থজাো চেসদৃে  োে 
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র্ািী হেোি চেিট থটচ গ্রাম যখন িােঁচপচ্ছয় থদয় পাো 

েখন আচম োটখািা চনচ্ছয় পাচ্ছেি েচস্তি থেচ্ছ চ্ছদি সচ্ছঙ্গ 

চেচপ থখ চে াম… 

  

থভচ্ছেচে াম আসচ্ছো, থদখচ্ছো, থেোচ্ছো, চফচ্ছি যাচ্ছো, আোি আসচ্ছো  

থভচ্ছেচে াম দূিচ্ছত্বি অপচিিয় ঘুিচ্ছে না িখচ্ছনা  

থভচ্ছেচে াম এই চেো  মহান, র্ম্ভীি সুদূি েহি 

র্া েমেচ্ছম অচ্ছিনা হচ্ছয়ই োিচ্ছে 

থজচ্ছ িা থযমন সমুদ্রচ্ছি, থেিপািা থযমন পাহােচ্ছি, থেমন ভাচ্ছি 

এই েহিচ্ছি আচম আচ্ছিপৃচ্ছষ্ঠ জচেচ্ছয় চনচ্ছে িাইচন  

এি সময় দুপুি চে  চদিহীন চিচ্ছ ি োয়াি সচ্ছঙ্গ েুচ্ছট যাওয়া  

তেেে থমোচ্ছনা আ পে, পুিুচ্ছিি যাচ্ছি ঝুেঁচ্ছি োিা থখজুি র্াে 

এি সময় থভাি চে  চেউচ ি র্ি মাখা, থিাচ্ছখ স্থ পচ্ছদ্মি থস্নহ  

এি সময় চেচ্ছি  চে  র্াে র্াচ্ছে  া  চপপচ্ছেি িামে 

অেো মচন্দচ্ছিি দূিার্ে টুিংটািং 

অেো পাটচ্ছক্ষচ্ছে িচি অসভেো 

এি সময় সিা  চে  নদীি যাচ্ছি স্কু -চ্ছনৌচ্ছিাি িেীক্ষায় 

েচ্ছস োিা 

অেো জারু  োর্াচ্ছন হ াৎ ভয় থদখাচ্ছনা থর্াসাচ্ছপি হােঁ 

এি সময় সিো চে  োেঁে ঝাচ্ছে োিিুন্নীচ্ছদি 

নাচিসুি শুচ্ছন আিাণ্ থদৌে 

অেো েচঞ্চে িাজপুত্রচ্ছদি িাচহনী 

জামরু  র্াচ্ছেি নীচ্ছি 

চিিন েৃচিচ্ছে থভজা 

এি সময় িাচত্র চে  ির্াঢ় অিৃচত্রম চনস্তব্ধো 

মৃেুেি িাোিাচে ঘুম, অেো িোন্ত মহাসমুচ্ছদ্র 
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আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত েুচ্ছে যাওয়া এি জাহাজ  

র্িচ্ছ েুি োর্াচ্ছন চেচেিপাচ্ছেিও থিাচ্ছনা েব্দ থনই 

থিাচ্ছনা েব্দ থনই চদচঘি জচ্ছ  এিা এিা িােঁচ্ছদি 

অচেোন্ত  ুচ্ছটাপুচটি 

িিািি জুচ্ছে এি োন্ত েচে, গ্রাম োিং ায় 

থমচ্ছয়চ  আচ্ছমজ মাখা সুখ 

োি মচ্ছযে এিচদন সে তনুঃেব্দ খান খান িচ্ছি থভচ্ছে  

সমস্ত সুচ্ছখি চন াম িিা সুচ্ছি 

থজচ্ছর্ উ চ্ছো চনচেি োি : 

সস্তা না মূ ? সস্তা না মূ … 

  

তিচ্ছোি থভচ্ছেচ্ছে োি এিমাত্র থর্াপন িাচনগস 

তিচ্ছোিই থভচ্ছেচ্ছে 

থভচ্ছে থর্চ্ছে যে থঢউ চে  দূি আিাের্ঙ্গায় 

েে টুিচ্ছিা হচ্ছয় থর্চ্ছে থসানা ী পীচিি 

থস থভচ্ছেচ্ছে, থস চনচ্ছজ থভচ্ছেচ্ছে 

পােিিুচিি আ া দুই থিাচ্ছখ থ চ্ছর্চে  োি 

িক্ত ঝচ্ছি পচ্ছেচে  হাচ্ছে 

েেুও সমস্ত চসেঁচে থভচ্ছে থভচ্ছে এচ্ছস 

পা থসেঁচ্ছি চনচ্ছয়চ্ছে র্াঢ় আগুচ্ছনি আেঁচ্ছি 

তিচ্ছোি থভচ্ছেচ্ছে সে থফিাি চনয়ম 

থযিিম জ স্তম্ভ ভাচ্ছে 

তিচ্ছোি থভচ্ছেচ্ছে োি নী  মখমচ্ছ  ঢািা অচেচিয় পুেুচ্ছ ি থদে 

থস থভচ্ছেচ্ছে অনুপম োেঁে 

িেুচদগচ্ছি চেন্নচভন্ন িচেষ্ঠান, িুন, সুিচি, যুচ্ছ া  

মৃে পাচখচ্ছদি ি িণ্ঠস্বি উচ্ছে থর্চ্ছে হাওয়াি ঝাপচ্ছট 
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থযখাচ্ছন েিফ চে  থসখাচ্ছনই জ চ্ছে মো  

থযখাচ্ছন িুহি চে  থসখাচ্ছন িান্নাি শুিচ্ছনা দার্  

এখচ্ছনা থস্নচ্ছহি পাচ্ছে থ চ্ছর্ আচ্ছে ক্ষীণ্ অচভমান  

আয়নায় যাচ্ছি থদখা, োচ্ছিই থস থভচ্ছেচে  থেচে 

তিচ্ছোি থভচ্ছেচ্ছে সে, তিচ্ছোিই থভচ্ছেচ্ছে  

যখন সোই োচ্ছি সমস্বচ্ছি েচ্ছ  উচ্ছ চে , মা চনষাদ 

থসইক্ষচ্ছণ্ থস থভচ্ছেচ্ছে, োি চনজ হাচ্ছে র্ো ঈশ্বচ্ছিি মুখ 

আমিা যািা এই েহচ্ছি হুেমুে িচ্ছি থেচ্ছে উচ্ছ চে  

আমিা যািা ইট িাপা হ ুদ ঘাচ্ছসি মেন এিচদন ইট থ চ্ছ  

মাো েুচ্ছ চে আিাচ্ছেি চদচ্ছি 

আমিা যািা থিৌচ্ছিাচ্ছি িচ্ছিচে থর্া  আি থর্া চ্ছি িচ্ছিচে জচ্ছ ি মেন  

সমে  

আমিা যািা থিািুি চমচেচ্ছয়চে থজোৎস্নায় আি 

নদীি িাচ্ছে েচ্ছস থেচ্ছিচে র্াঢ় েমসায় 

আমিা যািা িাচ্ছ ি েদচ্ছ  থখচ্ছয়চে িােঁিি, চিচনি েদচ্ছ  িাি 

আি থেচ্ছ ি েদচ্ছ  চেয়া িােঁটা 

আমিা যািা িাস্তাি মাঝখাচ্ছন পচ্ছে োিা  

মৃেচ্ছদহগুচ চ্ছি থদচ্ছখচে 

আচ্ছস্ত আচ্ছস্ত উচ্ছ  েসচ্ছে 

আমিা যািা  াচ , চটয়াি র্োস ও গুচ ি মাঝখান চদচ্ছয় 

েুচ্ছট থর্চে এেঁচ্ছিচ্ছেেঁচ্ছি 

আমিা যািা হৃদচ্ছয় ও জ চ্ছি জ্বাচ চ্ছয়চে আগুন  

থসই আমিাই এি এিচদন ইচেহাস চেস্মৃে সিোয় 

আিমিা হুচ্ছল্লাচ্ছে েচ্ছ  উচ্ছ চে, আুঃ, 

থেেঁচ্ছি োিা চি সুন্দি! 
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আমিা যুসিচ্ছি েচ্ছ চে িচক্তম হচ্ছে, থহমচ্ছন্তি আিাচ্ছে 

এচ্ছনচে চেদুেৎ 

আমিা  ন নচ্ছনি িাস্তায় হােঁটুসমান জ  থভচ্ছে থভচ্ছে  

থপৌেঁচ্ছে থর্চে স্বচ্ছর্গি দিজায় 

আমিা নাচ্ছিি োণ্ডে েুচ্ছ  ভাচেচ্ছয় থেচ্ছি েুচ্ছ চে মযেিাচত্রচ্ছি 

আমিা চনুঃসঙ্গ িুষ্ঠচ্ছিার্ীচ্ছি, পেভ্রান্ত জন্মািচ্ছি, হােিাটাি 

োচে  থেেোচ্ছি েচ্ছ চে, থেেঁচ্ছি োচ্ছিা  

থেেঁচ্ছি োচ্ছিা 

থহ যমগঘটী, থহ অনেনী, থহ িণ্ডা , থহ িেিখানাি ফু চ্ছিাি 

থেেঁচ্ছি োচ্ছিা 

থহ সন্তানহীনা যাইমা, েুচমও থেেঁচ্ছি োচ্ছিা, থহ েেেগ িচে, েুচমও 

োেঁচ্ছিা, োেঁচ্ছিা, থহ আেুি, থহ চেিহী, থহ আগুচ্ছন থপাো সেগস্বান্ত, োেঁচ্ছিা 

োেঁচ্ছিা থজ খানায় থোমিা সোই োেঁচ্ছিা হাসপাোচ্ছ  থোমিা 

োেঁচ্ছিা, োেঁচ্ছিা, থেেঁচ্ছি োচ্ছিা, উেচ্ছে োি চনোন, জ্ব ুি োচেস্তম্ভ  

হাে পােঁজিায় থ পচ্ছট োি থেষ মুহূেগ ভূচমিি 

অেো েজ্রপাচ্ছেি মেন আমিা েুচ্ছ চে থেেঁচ্ছি োিাি েুমু  হুঙ্কাি 

ধ্বিংচ্ছসি থনোয়, ধ্বিংসচ্ছি ভাচ্ছ াচ্ছেচ্ছস আমিা থিচ্ছয়চে জন্মজচ্ছয়ি িে ।  

উখান। 

  

যািা অপমান চদচ্ছয় িচিচ্ছে চমচ চ্ছয় থর্চ্ছে পচ্ছেি োেঁচ্ছি, োিা।  

হয়চ্ছো ভুচ্ছ  থর্চ্ছে, আচম ভুচ চন 

স্মৃচেি মচ্ছযে ঢুচ্ছিচে  েীজ, এিচদন ো মহীরুহ হচ্ছয়চ্ছে  

সমস্ত র্ভীিোি থিচ্ছয় র্ভীি পাো েম িচ্ছদচ্ছে োি চেিে 

সমস্ত উচ্চোি থিচ্ছয় উেঁিুচ্ছে অভ্রিংচ হ োি চেখি 

োি চহিণ্ে ো পা ায় েচ্ছসচ্ছে এি পাচখ যাি হীচ্ছি িুচি থিাখ  

েহুচদচ্ছনি অেীে থভদ িচ্ছি থস েচ্ছ চ্ছে, িেীক্ষায় আচে  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনী  গলগাপাধ্যায় । দেখা হল া ভাল াব্াসা দব্েনায় । কাব্যগ্রন্থ 

 31 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমাি সািা েিীচ্ছি ঝােঁিুচন  াচ্ছর্, িাি জনে িেীক্ষা? 

চিচ্ছসি জনে িেীক্ষা? 

আচম চেহ্ব  হচ্ছয় আিাচ্ছেি চদচ্ছি োিাই, আিােচ্ছি মচ্ছন হয় 

োরুদখানা 

আচম েৃচিি মচ্ছযে সরু হচ্ছয় থহেঁচ্ছট যাই, েৃচিচ্ছি মচ্ছন হয় 

থেজচিয় 

আচম জান াি র্িাচ্ছদি োইচ্ছি দােঁচেচ্ছয় আমাি িাণ্-িচেমাচ্ছি 

িশ্ন িচি, জাচ্ছনা, িাি জনে িেীক্ষা? 

চিচ্ছসি িেীক্ষা? 

এ থো িচেচ্ছোয নয়, িচেচ্ছোচ্ছযি মচ্ছযে র্চ্ছে উচ্ছ চ্ছে এি মচ্ছনািাজে 

যাি িামািো ায় চেেুচিে েচ্ছব্দি ফু চি সেগক্ষণ্  

চঘচ্ছি িাচ্ছখ আমাি 

এি া সময় 

আসচ্ছ  আমাি এিাচিত্ব থনই, আমাি চনজগনো থনই, মুচক্ত থনই 

এি এিচদন এই েহি স্তব্ধ হচ্ছয় যায় 

এি এিচদন এই থিাচ্ছখ থদখা জর্চ্ছে থেচ্ছি অদৃেে হচ্ছয় যায় 

সমস্ত জনিাণ্ী 

থসই মােৃর্চ্ছভগি মেন চনোে চনষ্কি অচস্তচ্ছত্বি মচ্ছযেও 

থজচ্ছর্ োচ্ছি আচদম েব্দ 

সমস্ত জার্িচ্ছণ্ি পাচ্ছে থসই এি মহা জার্িণ্  

সমস্ত ধ্বচনি থিচ্ছয় থসই এি আ াদা ধ্বচন  

েখন সমস্ত অিিাচ্ছিি পাচ্ছে এচ্ছস দােঁোয়। 

এি অনে অিিাি 

স্পি থিনা যায় এি এিোি, আোি থিনা যায় না  

র্ভীি অেচ্ছ ি মচ্ছযে েুচ্ছে থযচ্ছে থযচ্ছে হ াৎ আেঁিচ্ছে যচি 
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ভাসমান েৃণ্ 

এই চনমজ্জন ও থভচ্ছস ও া, োিোি, থযন েিীচ্ছিি মচ্ছযেই 

েিীিচ্ছি থখােঁজাখুেঁচজ 

থযমন নািীি চভেচ্ছি নািীচ্ছি, োি চভেচ্ছি এি অনে নািী, থযমন 

স্তন ও থিামচ্ছিি খােঁচ্ছজ অনে এি 

রূচ্ছপি থিাখ ফাটাচ্ছনা চেভা, 

োি চভেচ্ছি অনে এি, োি 

চভেচ্ছি, োি চভেচ্ছি, 

থযমন স্বচ্ছেি মচ্ছযে 

স্বে… 

  

এমনচি থযখাচ্ছন সুন্দি অচে িোচসদ্ধ, অিচ্ছণ্ে ো পাহাে িূোয় 

থযখাচ্ছন থমঘ ও থিৌচ্ছদ্রি থখ ায় থমচ্ছে োচ্ছি থমঘ ও থিৌচ্ছদ্রি িভুিা 

থসখাচ্ছন সমস্ত আচ্ছ াি পাচ্ছে উেচ্ছে োচ্ছি আিও এিচট আচ্ছ াি পদগা  

সমস্ত েৃচ্ছক্ষি মাো োচেচ্ছয় উচ্ছ  আচ্ছস আি এিচট েৃক্ষ, োি 

চহিণ্ে ো পা া চনচ্ছয় 

থসখাচ্ছন েচ্ছস োচ্ছি এিচট পাচখ, যাি হীচ্ছি িুচি থিাখ  

অচ্ছিনােম িণ্ঠস্বচ্ছি থস েচ্ছ  ওচ্ছ , মচ্ছন আচ্ছে? িেীক্ষায় আচে! 

েখনই েৃঙ্খচ্ছ ি মেন ঝনঝচনচ্ছয় ওচ্ছ  নাদব্রহ্ম, েখনই 

ে’ নম্বচ্ছিি চদচ্ছি েোিু ভাচ্ছে িায় পােঁিচট ইচন্দ্রয় 

িাি িেীক্ষা? চিচ্ছসি জনে িেীক্ষা? উত্তি পাই না 

যচদও জাচন, এই নীচ মাি পিপাচ্ছি থনই আি অনে নীচ মা  

মৃেুেি ওপাচ্ছি জীেন! 

  

োয়াি চভেি থেচ্ছি থেি হচ্ছয় আচ্ছস োয়া, সমান দূিত্ব থিচ্ছখ 

যমচ্ছজি মচ্ছো েুচ্ছট যায় 
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অেো হ্রচ্ছদি পাচ্ছে খুে োন্তভাচ্ছে েচ্ছস োিা, থযন দু’িিম জচ্ছ ি চিনাচ্ছি 

থদখা হচ্ছ া ভাচ্ছ াোসা থেদনায়,চ্ছদখা হচ্ছ া, থদখা হচ্ছ া  

থিািুচ্ছিি মচ্ছযে ওচ্ছে িাপগাস েুচ্ছ াি েীজ, 

এে মায়া, এে থেচে মায়া 

সে চিেু এি জীেচ্ছনি নমগ সহিি, থদখা হচ্ছ া, আিক্ত সিোয় 

থদখা হচ্ছ া 

থদখা হচ্ছ া নািী ও তনিাজে, িচ্ছয়ি থফােঁটা েন্নোো িান্না চেন্দু  

পচ্ছে িইচ্ছ া ঘাচ্ছস 

এচদচ্ছি ওচদচ্ছি জাচ্ছর্ আিচস্মি হােোচন, থয-চ্ছিাচ্ছনা নদীি োেঁচ্ছি 

থিাচ্ছখি ইোিা 

থদখা হচ্ছ া, পােচ্ছিি েুচ্ছি ঘুম, নদীি দপগচ্ছণ্  ুপ্ত সভেোি সচ্ছঙ্গ 

থদখা হচ্ছ া 

জননী-িুম্বি থেচ্ছে আিও দূচ্ছি থদখা হচ্ছ া চনভৃে চেচ্ছেি েে 

মমগচ্ছভদী টান 

থদখা হচ্ছ া, থদখা হচ্ছ া, থদখা… 

থদচখ মৃেুে 

  

আচম থো মৃেুেি িাচ্ছে যাইচন এিোিও 

েেুও থস থিন েদ্মচ্ছেচ্ছে 

মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ থদখা থদয়। 

এ থিমন অভদ্রো োি? 

থযমন নদীি পাচ্ছে থদচখ এি িােঁদ খসা নািী 

োি িু  থমচ্ছ  আচ্ছে 

অমচন োোচ্ছস ওচ্ছে নশ্বিো 
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ভয় হয়, েুি িােঁচ্ছপ, সে চিেু থেচ্ছে থযচ্ছে হচ্ছে! 

যখনই সুন্দি চিেু থদচখ, 

থযমন থভাচ্ছিি েৃচি 

অেো অচ চ্ছন্দ  ঘু পাপ 

অেো থস্নচ্ছহি মচ্ছো েব্দহীন ফু  ফুচ্ছট োচ্ছি। 

থদচখ মৃেুে, থদচখ থসই থর্াপন িণ্য়ী! 

ভয় হয়, েুি িােঁচ্ছপ সে চিেু চদচ্ছয় থযচ্ছে হচ্ছে! 

চিখচণ্ডে 

  

 ঙ্গিখানায় এিোি আচম েুচ্ছ  চনই পচিচ্ছেেচ্ছনি হাো  

পচ্ছিিোি আচমও েচ্ছস পচে ওচ্ছদি সচ্ছঙ্গ 

আচমই চভখািী ও অন্নদাো 

আচমই েচহিার্ে ও মাচটি মানুষ 

পদ্মপাোয় র্িম র্িম চখিুচে, আমাি থপচ্ছট জ্ব চ্ছে েহুিাচ্ছ ি চখচ্ছদ 

মাোি ওপচ্ছি চহঙ্গ র্চ্ছেি চেষণ্ণ থমঘ া আিাে 

আমাি োন হাে ও োেঁ হাে দুচটই েেস্ত  

খাওয়া ও মাচে োোচ্ছনায় 

েৃেীয় হাো চখিুচেি জনে আমাি চজচ্ছভ জ  পচ্ছে 

এি আচ্ছর্ আচম চনচ্ছজই দুহাোি থেেী িারুচ্ছি চদইচন  

আচম চভখািীগুচ ি উিচ্ছেে েচ , এই থিাপ, থিাপ! 

পিমুহূচ্ছেগই থস্বোচ্ছসেীচ্ছদি েচ , ো া! 

োিপি োোস, আেঁেচ্ছট র্ি ও চদর্ন্তচেস্তৃে জচ্ছ ি 

চিনািায় দােঁচেচ্ছয় 

আচম মনুষেজম্ম থেষ িচ্ছি অদৃেে হচ্ছয় থযচ্ছে িাই। 
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নদীি যাচ্ছি 

  

নদীিাচ্ছন্ত েচ্ছস আচ্ছে এি উন্মাদ, আচম িেচ্ছম োচ্ছি িচে থভচ্ছেচে াম। 

েস্তুে োচ্ছি দােগচনিও ে া যাচ্ছে, না থিন না থস জাচ্ছন না িেমা 

েদ াচ্ছে। নদীি সঙ্গীে ো সূযগাচ্ছস্তি চিত্র িেগনীচ্ছেও োি থিাখ িান 

থনই, থস োি  ম্বা আেুচ্ছ  িুচ্ছ খ জট োোচে । নদীিাচ্ছন্তি থসই 

উন্মাদচ্ছি নদীি যাচ্ছিি পার্ াও ে া যায়, থস এমন উ ঙ্গ 

চিিংো নোিংচ্ছটা। চিেুচ্ছেই োচ্ছি িচে ে া যাচ্ছে না, িািণ্ োি 

এিাচিত্ব থোয থনই, থস থিচমি নয়, িািণ্ থস জাচ্ছন না 

আত্মিচে, থস চনোন্তই এিটা পার্ া, থস নদীচ্ছি  াচে 

মািচে । নদী োচ্ছি ভয় থদখাোি জনে ফুচ্ছ  থফেঁচ্ছপ উ চ্ছ া, 

চদর্ন্ত িােঁচপচ্ছয় হা-হা েব্দ, িেুচদগচ্ছি কু্রদ্ধ থো পাে, আিাে 

চনিু হচ্ছয় এচ্ছ া, েেু থসই এি া পার্  নদীচ্ছি  াচেি পি 

 াচে থমচ্ছি যায়। োিপি োি মাোি ওপচ্ছি থঘাি 

েজ্র র্জগন হচ্ছেই হাে েুচ্ছ  থস জচমদাচি র্ ায় েচ্ছ  ওচ্ছ , আোি! 

চনচ্ছজি িাচ্ছন িাচ্ছন 

এি এি সময় মচ্ছন হয়, থেেঁচ্ছি থেচ্ছি আি  াভ থনই 

এি এি সময় মচ্ছন হয় 

পৃচেেীটাচ্ছি থদচ্ছখ যাচ্ছো থেষ পযগন্ত! 

এি এি সময় মানুচ্ছষি ওপি থিচ্ছর্ উচ  

অেি ভাচ্ছ াোসা থো িারুচ্ছি চদচ্ছে হচ্ছে 

জন্তু-জাচ্ছনায়াি র্ােপা াচ্ছদি আচম ওসে 
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চদচ্ছে পাচি না 

এি এি সময় ইচ্ছে হয় 

সে চিেু থভচ্ছেিুচ্ছি  ন্ডভন্ড িচ্ছি থফচ  

আোি থিাচ্ছনা থিাচ্ছনা চেি  মুঞূচ্ছেগ 

ইচ্ছে হয় চিেু এিিটা তেচি িচ্ছি থর্চ্ছ  মন্দ হয় না। 

  

হ াৎ িখচ্ছনা থদখচ্ছে পাই সহস্র থিাখ থমচ্ছ  

োচিচ্ছয় আচ্ছে সুন্দি 

থিউ থযন থেচ্ছি ে চ্ছে, এচ্ছসা এচ্ছসা, 

িেক্ষণ্ যচ্ছি েচ্ছস আচম থোমাি জনে 

মচ্ছন পচ্ছে েিুচ্ছদি মুখ, যািা েত্রুচ্ছদি, যািাও হয়চ্ছো িখচ্ছনা 

আোি েিু হচ্ছে 

নদীি চেনাচ্ছি চর্চ্ছয় মচ্ছন পচ্ছে নদীি থিচ্ছয়ও উত্তা  সুর্ভীি নািীচ্ছি  

সচ্ছিি আিাে িী অিপট, োোচ্ছস থিাচ্ছনা চমচ্ছেে থনই, 

েখন খুে আচ্ছস্ত, চফসচফস িচ্ছি, িায় 

চনচ্ছজিই িাচ্ছন-িাচ্ছন েচ , 

এিটা মানুষ জন্ম পাওয়া থর্ , থনহাৎ অ-জচট  িাটচ্ছ া না! 

থনই 

খচ্ছেি িা ায়  াউ ের্া, ওচ্ছে িাি চিয় সায থ চ্ছর্ আচ্ছে  

জচ্ছ ি অচ্ছনি চনচ্ছি েু সীমঞ্চ, থসইখাচ্ছন থোেঁয়া চে  অচ্ছনি িণ্াম  

িান্নাঘিচটচ্ছে চে  চিেু কু্ষযা, চিেু থস্নহ, চিিু দুচদগচ্ছনি খুদিুেঁচ্ছো 

উচ্ছ াচ্ছন িচ্ছয়িচট পাচ্ছয় দাপাদাচপ, দু‘খুেঁচটচ্ছে টান িিা থেেঁো েুচ্ছে োচে 

পাচ্ছেই থর্য়া ঘি, চ ি  ািুমাি মচ্ছো সহেেী া নীিে র্াভীচট 

োচ্ছি োয়া চদে এি িািীন জামরু  েৃক্ষ, যায় ফ  থখচ্ছয় থযে থপািা 
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পাচ্ছটি েচেি মচ্ছো িুচি িিা মাে িুচ্ছখ চেোচ্ছ ি পা াচ্ছনা দুপুি 

সেই থযন থদখা যায়, অেি চিেুই থনই, িেুচদগচ্ছি জচ্ছ ি িচ্ছল্লা  

এখন িাচত্রি মচ্ছো চদন আি িােগুচ  আিও থেচে অচেিায় িাে 

জননী মাচটি িাচ্ছে মানুচ্ছষি েুি চে , মাচটচ্ছি ভাচসচ্ছয় থর্চ্ছে মাচটি থদেো। 

পুনজগচ্ছন্মি সময় 

নদীি সচ্ছঙ্গ থখ া শুরু িিোি মুহূচ্ছেগ 

আমাি অিিাি পেন্দ হয়চন 

আচম নক্ষত্রচ্ছ ািচ্ছি সিংস্কৃে থেচ্ছি আনুোদ িিা ভাষায় 

োি চদচ্ছয় ে  াম, আচ্ছ া থদখাও! 

িােঁচ্ছদি অচভমান হচ্ছয়চে , চিন্তু নীহাচিিাপুে 

চনিু হচ্ছয় এচ্ছ া 

থিচ্ছনা তদে-চনচ্ছদগে োোই োোস উচেচ্ছয় চনচ্ছ া  

নদীচটি ওেনা 

আমাি েিীচ্ছি অসহে উত্তাপ, আচম 

সূযগচ্ছ াচ্ছিাি আর্ন’ ি 

োটগ, পোে, থর্চে, জাচঙ্গয়া খুচ্ছ  

ঝােঁপ চদ াম 

নগ্ন 

জ চ্ছস্রাচ্ছে 

দু‘পাচ্ছে উদগ্রীে অিণ্ে, থযাপাি িাপে িািাি 

েচ্ছব্দি মেন হচিচ্ছণ্ি োি 

আমাচ্ছদি চভচ্ছজ-চভচ্ছজ থখ া শুরু হয় 

নদীি থোট্ট থিাম  স্তন ও 
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পািসে িুচিিাি মেন উরুিচ্ছয় 

আচম চদই র্িম আদি 

োিপি মৃেুে ও জীেন, জচেন ও মৃেুে 

োিপি থজচ্ছর্ ওচ্ছ  নাদ ব্রহ্ম 

অন্তিীচ্ছক্ষ ধ্বচনে হয় ওেঁিং োচন্ত 

িুন থভজাচ্ছনা জচ্ছ ি মেন পাে া আচ্ছ ায় 

পুনজগচ্ছন্মি সময় আচম শুনচ্ছে পাই 

আমাচ্ছদি ভচেষেৎ সন্তচদচ্ছদি জনে অেীে-পুরুষিা 

থিচ্ছখ যাচ্ছে চেষণ্ন দীঘগশ্বাস ভিা শুভাচেস।।  

েেেগ থিম 

িচেচট েেেগ থিমই আমাচ্ছি নেুন অহঙ্কাি থদয় 

আচম মানুষ চহচ্ছসচ্ছে এিটু  ম্বা হচ্ছয় উচ  

দুুঃখ আমাি মাোি িু  থেচ্ছি পাচ্ছয়ি আেু  পযগন্ত 

েচেচ্ছয় যায় 

আচম সমস্ত মানুচ্ছষি থেচ্ছি আ াদা হচ্ছয় এি 

অচ্ছিনা িাস্তা চদচ্ছয় যীচ্ছি পাচ্ছয় 

থহেঁচ্ছট যাই 

  

সােগি মানুষচ্ছদি আচ্ছিা-িাই মুখ আমাি সহে হয় না  

আচম পচ্ছেি িুিুিচ্ছি চেস্কুট চিচ্ছন চদই 

চিক্সাওয়া াচ্ছি চদই চসর্াচ্ছিট 

অি মানুচ্ছষি োদা  াচ  আমাি পাচ্ছয়ি িাচ্ছে  

খচ্ছস পচ্ছে 

আমাি দু‘হাে ভচেগ অচ্ছঢ  দয়া, আমাচ্ছি থিউ 
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চফচিচ্ছয় চদচ্ছয়চ্ছে েচ্ছ  থর্াটা দুচনয়াটাচ্ছি 

মচ্ছন হয় খুে আপন  

  

আচম োচে থেচ্ছি থেরুই নেুন িািা  

পোে োটগ পচ্ছি 

আমাি সদে দাচে িামাচ্ছনা নিম মুখখাচনচ্ছি 

আচম চনচ্ছজই আদি িচি 

খুে থর্াপচ্ছন 

  

আচম এিজন পচিেন্ন মানুষ 

আমাি সেগাচ্ছঙ্গ থিাোও 

এিটুও ময় া থনই 

অহঙ্কাচ্ছিি িচেভা থজোচেেগ য় হচ্ছয় োচ্ছি আমাি 

মাোি থপেচ্ছন 

  

আি থিউ থদখুি ো না থদখুি 

আচম চ ি থটি পাই 

অচভমান আমাি ওচ্ছষ্ঠ এচ্ছন থদয় চস্মে হাসে 

আচম এমনভাচ্ছে পা থফচ  থযন মাচটি েুচ্ছিও 

আঘাে না  াচ্ছর্ 

আমাি থো িারুচ্ছি দুুঃখ থদোি িো নয়। 

মচ্ছন পচ্ছে যায় 

  

ভাচ্ছ াোসাি জনে িাো পনা আমাি থর্  না এ জীেচ্ছন  

আমাি থর্  না িাো পনা এ জীেচ্ছন ভাচ্ছ াোসাি জনে  
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থয-সে নদী শুচিচ্ছয় থর্চ্ছে, মচ্ছি ভূে হচ্ছয় হাচিচ্ছয় থর্চ্ছে  

থয-সে আর্াো ভিা দুুঃখী মা  উযাও হচ্ছয় থর্চ্ছে জনািচ্ছণ্ে 

থেচ্ছ চ্ছে ায় চেউচ  ফু , িাচনগচ্ছে আটিাচ্ছনা থেেঁো ঘুচেি 

ফিফি েব্দ 

চিেুই হািাচ্ছে চদচ্ছে ইচ্ছে িচ্ছি না, থযন সোই চফচ্ছি আসচ্ছে 

অিিাি সুেচ্ছঙ্গি ওপাচ্ছে আচ্ছ া থযমন চফচ্ছি আচ্ছস স্মৃচেি মচ্ছযে  

থযমন নে থযৌেনা নািীচ্ছদি উপহাস ঝনঝন িচ্ছি োচ্ছজ ঝনগায় 

থিাচ্ছনাচদন হািায় না, অচেি  পাহাে ফুেঁচ্ছে থেচিচ্ছয় আচ্ছস  

িে িিম িিং থম াচ্ছনা থদচ্ছে 

পুচ্ছিাচ্ছনা োচেি অিিাি ঘচ্ছি েূনেোি মচ্ছযেও এি 

চেো  হােঁ িিা েূনেো থিচ্ছয় োচ্ছি 

আিাে চমচ চ্ছয় যায়, থজায়াচ্ছি থভচ্ছস যায় েিুত্ব, আয়ু 

এিই মচ্ছযে এি দমিা হাওয়া এচ্ছস সািে ভাষায় িশ্ন িচ্ছি : 

মচ্ছন আচ্ছে? 

েখনই েটফচটচ্ছয় ওচ্ছ  েুি, সমস্ত চেচ্ছেচ্ছদি দুুঃখ  

মচ্ছন পচ্ছে যায়। 

মৃেুে মুচ্ছখ চনচ্ছয় এচ্ছসা 
  

মৃেুে মুচ্ছখ চনচ্ছয় এচ্ছসা, োচ চ্ছিিা থফচ্ছ  যায় খেিুচ্ছটা  

তিচ্ছত্রি োর্াচ্ছন 

েেস্ত িা চেোচ ি পাচ্ছয় পাচ্ছয় থঘাচ্ছি মৃেুে, েুচ্ছ  চনচ্ছয় এচ্ছসা,  

থয িিম েীচ্ছে 

উচ্ছে যায় েুচ্ছ া-েীজ, োর্াচ্ছনি র্ভগর্ৃচ্ছহ থিেচম থিাম  

চেচ্ছিচ্ছ ি আেঁি 
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মৃেুে মুচ্ছখ চনচ্ছয় এচ্ছসা, পাহাে িূোয় আনন, ঈর্চ্ছ িা মৃেুে 

খুে ভাচ্ছ াোচ্ছস 

োোচ্ছসি থঢউচ্ছয় থঢউচ্ছয় উচ্ছে যায়, মৃেুেি রুমা  উচ্ছে যায়, 

নদী িাচ্ছন্ত এিা 

থিউ েচ্ছস আচ্ছে িাচ্ছিা িেীক্ষায়, চনিু থঝাচ্ছপ সাচ্ছপি থখা স, 

থহমিাচন্ত ফু  

থদখা হচ্ছে সিোচ্ছে া, মৃেুে মুচ্ছখ চনচ্ছয় এচ্ছসা, ওচ্ছষ্ঠ ওষ্ঠ েুেঁচ্ছয় 

পান িিা হচ্ছে 

সুউচ্চ চমনাচ্ছি জ্বচ্ছ  িাচত্র, থযন থিাচ্ছনা এি োরুদখানায় 

থ চ্ছর্চ্ছে আগুন 

োি পাে চদচ্ছয় ি া, খুে োন্ত, সন্নোসীি ঘুচ্ছমি মেন  

িিৃে স্তব্ধো 

এ িিমই িো চে , আমাি থোমাি মৃেুে িাোিাচে এচ্ছস  

ভাে িচ্ছি থনচ্ছে। 

থম া থেচ্ছি থফিা পচ্ছে 

  

ভাো-চেচ্ছিচ্ছ ি থেচ্ছষ থম া থেচ্ছি যািা চফচ্ছিচে  

থিনা পচ্ছে 

োিা চি সোই চফচ্ছি থর্চ্ছে চ ি াি 

িক্তাক্ত চদর্ন্ত থদচ্ছখ থিউ েুচ্ছট যায়চন ওপাচ্ছি? 

  

অিিাচ্ছি থনচ্ছম এচ্ছ  

আমিা এি 

অনে পৃচেেীচ্ছে 
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থেেঁচ্ছি োচি 

দু’ পাচ্ছে অেেক্ত েন, চট াি উৎিাই যচ্ছি 

থযচ্ছে থযচ্ছে 

মচ্ছন হয় সি ই অচ্ছিনা 

িাি চে  ঘি োচে 

চে  নািী 

থস্নহ থিচ্ছম মায়াি সিংসাি? 

ে ে  েব্দ িচ্ছি িচ্ছ  থর্  থয-ঝনগাচট 

থস চি চে ? 

অেো এইমাত্র জন্ম চে ? 

চিিিা  আিাে েচ্ছ চে যাচ্ছি 

থিাখ েুচ্ছ  থদচখ থসই 

আজ মহািাে 

আমাি সচ্ছঙ্গ  াচ্ছর্ মৃে নক্ষচ্ছত্রি চহম যুচ্ছ া  

পচ্ছে যা চঝমচঝম িচ্ছি 

োও েুচঝ নীহাচিিা আচ্ছ া? 

  

থম া থেচ্ছি থফিা পচ্ছে থিাচ্ছনা এিচদন আচম  

চনচশ্চে থদচ্ছখচে 

চেপিীেমুখী এি মন-হািা 

এি া মানুষ 

োি থিাচ্ছনা ভাষা থনই, অনন্তিাচ্ছ ি যাত্রী, 

থস চিেু থদচ্ছখ না 

সপ্তম চদর্ন্ত পাি হচ্ছয় থযন থস িচ্ছ চ্ছে  

অিচ্ছমি চদচ্ছি 

আচম িে দূচ্ছি যাচ্ছো চিেুই জাচন না। 
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যেচনিা সচ্ছি যায় 

  

যেচনিা সচ্ছি যায়, থদচখ দূি অিিাি স্মৃচেি ওপাচ্ছি 

েেেে েচন্দো া, ভচ্ছি আচ্ছে ঝু  িাচ  থযােঁয়া 

অেো পুচ্ছজাি ঘণ্টা, অেো মচদি  াসে র্ীে 

এ এমন িািার্াি, থযখাচ্ছন িহিীেৃন্দ েে থেচে পচিহাসচিয় 

েচ্ছব্দি আহ্লাচ্ছদ োিা থ াহাি েদচ্ছ  আচ্ছন থসানাি েৃঙ্খ ।  

  

যেচনিা সচ্ছি যায়, থদচখ এি অসেে সমাচ্ছজ 

অ ীি িনুাটে িচ্ছঙ্গ িাঢ় েঙ্গ ঝুেঁদ হচ্ছয় আচ্ছে 

উচেি থভাজীিা থমচ্ছে আচ্ছে থ াভী িচেচ্ছযাচর্োয় 

চেজ্ঞ ও ভােঁচ্ছেিা থযন েেেগ হচ্ছয় িচ্ছি থনয় ভূচমিা েদ ।  

  

যেচনিা সচ্ছি যায়, থদচখ সে দৃেেচ্ছি থপচিচ্ছয় অনে আচ্ছ া  

ভয় থভচ্ছে, িান্না থভচ্ছে চেপচ্ছন্নিা থেচিচ্ছয় এচ্ছসচ্ছে িাজপচ্ছে 

িক্ত থ া ুচ্ছপি ঝাে থেচ্ছি উচ্ছ  এচ্ছ া থিাচ্ছনা িিৃে মহান িক্তদাো  

সপ্তিেী থঘিা েেু থঘাি যুচ্ছদ্ধ থমচ্ছে আচ্ছে খেগিায় এিািী ব্রা্মণ্  

এি এিচট থদয়া  ভাচ্ছে, হুহু িচ্ছি আচ্ছস সুোোস  

চিেু গ্লাচন মুচ্ছে থফচ্ছ  উনচেিংে েোব্দীচট পাে চফচ্ছি থোয়। 

যা থিচ্ছয়চে 

  

এিটুখাচন মৃেুে থদচ্ছে 

চিেুক্ষচ্ছণ্ি ভীষণ্ িিম মিণ্? 

স্কু  পা াচ্ছনা থেচ্ছ ি মেন 
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েুটচ্ছে েুটচ্ছে থোমাি িাচ্ছে। 

চপেন চপেন ভয় খাওয়াচ্ছনা হাওয়া  

সমস্তক্ষণ্ োেঁিচ্ছে োেঁিচ্ছে 

চভচ্ছেি মচ্ছযে োেঁিচ্ছে োেঁিচ্ছে 

োেঁিা আমাি থোপা োচেি িাপে 

আি সিচ্ছ  থেেঁচ্ছি েচ্ছেগ 

যুচ্ছ াি মচ্ছেগে থখ া িরুি 

শুনুি থসানা-রুচ্ছপাি ঝনঝনাচন 

আমাি িাই অের্াহন 

এি চনচ্ছমচ্ছষ হাচিচ্ছয় যাওয়া 

থযমন থিাচ্ছনা দৃচিহীচ্ছনি স্বে 

নীিে ঘি, সুখ িাহচন  

োহুি থঘচ্ছি আচ্ছ াি ো 

আি চিেু না, আমাি থেচে িাই না  

িাই না থিম থস্নহ মমো 

সােগিো এি জীেচ্ছনি 

শুযু মৃেুে অমি ভাচ্ছে মিণ্! 

যাত্রাপে 

  

এিটু আযটু চেপদ চে  পচ্ছেি মচ্ছযে েোচ্ছনা চেটাচ্ছনা  

োি মচ্ছযে যাত্রা এেিং দুই আেুচ্ছ  অচ্ছনি চদচ্ছনি েেো  

পচ্ছিট ভিা নাম চ িানা, এেিং োিা সোই চনেগাচসে 

েেু থিাোও থযচ্ছে হচ্ছে, থে া থেচ্ছষি আচ্ছর্ই যাওয়াি িো।  
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থযচদন খুে োো আমাি, থসচদনই সে হুেমুচেচ্ছয় নাচ্ছম  

অিা  থমঘ িমচ্ছি থদয় সািা আিাে, েৃচি আচ্ছস হামচ্ছ  

সামচ্ছন হ াৎ র্চজচ্ছয় উ চ্ছ া পাহাে, নাচি ভুেঁইচ্ছফােঁে র্ােপা া  

িেুচদগচ্ছি চেচ্ছসি েব্দ, িেুচদগচ্ছি ভচ্ছয়ি েব্দ, অেিীিীি শ্বাস। 

  

এই িিম হোি িো, থিাচ্ছনাচদনই থো চ ি পে োচেচন 

থয-জ  আমাি চেষম থিনা, েুে চদইচন িখচ্ছনা থসই জচ্ছ  

থযমনভাচ্ছে হাচিচ্ছয় যাোি িো চে , থেমনভাচ্ছে হািাচ্ছনাও থো হচ্ছ া না 

চেশ্বাচ্ছসি িি চে , ভাচ্ছ াোসাি ভু  চে  চি? সে চিেু োই 

যিা থোেঁয়াি োইচ্ছি? 

থ খা থেষ হয়চন, থ খা হচ্ছে 

  

আচমও চ চ্ছখচে োি এিইসচ্ছঙ্গ পচেত্র ও থ াভনীয় ওই— 

দুই শুভ্র স্তচ্ছনি মাযুিী চনচ্ছয়, 

েেু থ খা থেষ হয়চন, আচ্ছিা অচ্ছনচ্ছিই চ চ্ছখ যাচ্ছে, 

‘থফিা’ এই েব্দচটচ্ছি 

ঘুচ্ছি চফচ্ছি আি থিউ থিউ থদচ্ছে 

নেুন ঝঙ্কাি, 

এখচ্ছনা জন্মায়চন, থসই নেুন িচেো োি 

থিামচ্ছিি োেঁি থদচ্ছখ 

থপচ্ছয় যাচ্ছে নদীি উপমা, 

অসম্ভে েব্দচটচ্ছি, থনচ্ছপাচ য়াচ্ছনি মচ্ছো  

অচ্ছনচ্ছিই 

োিোি থিচ্ছট িুচ্ছট 
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চেনমাত্রা িচ্ছি থনচ্ছে থেচ্ছষ, 

চনভৃে থর্া াপ োি পাপচে থমচ্ছ  দাচে িিচ্ছে 

আি এিচট িচেি, 

উেঁিু চনিু মানুচ্ছষিা সামে পাচ্ছে র্দে িচেোয়, 

িেিখানাি ফু -চ্ছিাি অিস্মাৎ থদখচ্ছে পাচ্ছে 

থসও েন্দী 

েন্দ চমচ্ছ  িচ ন েিচ্ছন। 

ভাচ্ছ াোসা আি ঈষগা এিই মচন্দচ্ছিি মচ্ছযে  

থঘেঁষাচ্ছঘেঁচষ িচ্ছি 

থেচ্ছি যাচ্ছে, 

েুদ্ধ পূচণ্গমাি িাচ্ছত্র 

নাচস্তচ্ছিিা েচ্ছস োিচ্ছে 

আিাে ভাসাচ্ছনা  াণ্ডা নিম আচ্ছ ায় মাো থপচ্ছে, 

উল্লাস েব্দচট েে নী  

ও চি ভ্রচ্ছম থিাচ্ছনাচদন হচ্ছয়চ্ছে যূসি? 

এমনচি অিিাচ্ছি োদামী থমচ্ছঘিা জাচ্ছন 

উল্লচসে হৃদয় েদ াচ্ছে 

এিই মচ্ছযে হাহািাি োোসচ্ছি িচ্ছি থদয় িাচ্ছ া। 

থস িোও থ খা হচ্ছে, থিউ চ চ্ছখ যাচ্ছে, 

মানুচ্ছষি দুুঃখ দূি হচ্ছে হচ্ছে 

েেচদচ্ছন, আো িিা যাি 

হািাচ্ছে না সমস্ত সুন্দি। 
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চেে 

চেে থো সােগজনীন, ো িারুি এি াি নয় 

এ িো ভােচ্ছ ই েে ভয়  াচ্ছর্, এই সেে থঘাি েত্রু 

ভয়  াচ্ছর্, েে ভয়  াচ্ছর্। 
  

নীিা নাম্মী থমচ্ছয়চট চি শুযু নািী? মন চেেঁচ্ছয োচ্ছি  

নীিাি সাি ে চিিংো  ঘু খুেী, 

আেুচ্ছ ি হ াৎ  ােণ্ে চিিংো  

থভাি থভাি মুখ 

আচম থদচখ, থদচ্ছখ থদচ্ছখ দৃচিভ্রম হয় 

এে থিনা, এে িাচ্ছে, েেু থিন এেটা সুদূি 

নীিাি সূচ্ছপি র্াচ্ছয় থ চ্ছর্ আচ্ছে থযন চেেেটা 

ভয় হয়, িাপা দুুঃখ চহম হচ্ছয় আচ্ছস। 

  

নীিা, েুচম োচ িাি থখ া থেচ্ছে চেচ্ছেি জেচ্ছে 

থযচ্ছে িাও! 

িেীি অিচ্ছণ্ে েুচম মায়া েনচ্ছদেী? 

থোমাি হাচসচ্ছে থযন ইোচ ি এি েোব্দীি মৃদু োয়া 

থোমাি থিাচ্ছখি জচ্ছ  ঝ চ্ছি ওচ্ছ  চেচ্ছেি চিিণ্  

এ চেে মযুি চিন্তু েেচক্তর্ে নয় 

চেে সহোচ্ছস আচম থোমাচ্ছি তস্বচিণ্ী হচ্ছে 

থেচ্ছে চদে থিান্ িাচ্ছণ্ েচ্ছ া? 

না, না, নীিা, চফচ্ছি এচ্ছসা, চফচ্ছি এচ্ছসা েুচম  

থোমাচ্ছি আমাি চিিংো আমাচ্ছি থোমাি থিাচ্ছনা 

চনেগাসন থনই 
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চফচ্ছি এচ্ছসা, এই োহুচ্ছঘচ্ছি চফচ্ছি এচ্ছসা! 

সািাটা জীেন 

আমাচ্ছি চদও না োচস্ত, চেয়চ্ছিি িাচ্ছে থিন এে নী  জ  

থিাোও থোঝাি ভু  চে , োই ঝে এচ্ছ া সচ্ছিি আিাচ্ছে 

আমাচ্ছি চদও না োচস্ত, থিন থফচ্ছ  িচ্ছ  থর্চ্ছ  অসমাপ্ত েই 

িেুচদগচ্ছি এে েব্দ, েব্দ চর্চিেচ্ছেগ থঝাচ্ছ  অদূ্ভে েূনেো  

আিাচ্ছেি র্াচ্ছয় র্াচ্ছয় িাচ্ছ া োেঁেু, জর্চ্ছেি সে দীন দুুঃখী শুচ্ছয় আচ্ছে  

এিজন শুযু েইচ্ছি, েুচম োি এিাচিত্ব েুচ্ছ  নাও মিা  গ্রীোি মচ্ছো হাচ্ছে 

আমাচ্ছি চদও না োচস্ত, নীিা, দাও ো ে- থিচমিাি থস্নহ, সািাটা জীেন 

আচম 

অোযে চেশুি মচ্ছো িেয় চভখািী! 

থসই থ খাটা 

থসই থ খাটা চ খচ্ছে হচ্ছে, থয থ খাটা থ খা হয়চন  

  

এি মচ্ছযে ি চ্ছে িে িিম থ খাচ্ছ চখ  

এি মচ্ছযে ি চ্ছে হাজাি-হাজাি িাটািুচট 

এি মচ্ছযে েেস্তো, এি মচ্ছযে হুচ্ছোহুচে 

এি মচ্ছযে শুযু িো িাখা আি িো িাখা 

শুযু অচ্ছনেি িাচ্ছে, শুযু ভদ্রোি িাচ্ছে, শুযু দীনোি িাচ্ছে  

িে জায়র্ায় চফচ্ছি আসচ্ছো েচ্ছ  আি থফিা হয়চন  

অযগ-সমাপ্ত র্াচ্ছনি ওপি এচ চ্ছয় পচ্ছেচে  ঘুম 
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থম ায় থর্ উষ্ণো ভার্াভাচর্ িচ্ছি চনচ্ছয়চে াম 

থোয থদওয়া হয়চন থস ঋণ্  

এি মচ্ছযে িচ্ছ চ্ছে িচেচদন থজচ্ছর্ ও া ও জার্িণ্ থেচ্ছি েুচট 

এি মচ্ছযে িচ্ছ চ্ছে আেচ্ছিাচ্ছখ মানুচ্ছষি মুখ থদখাচ্ছদচখ  

এি মচ্ছযে ি চ্ছে থস্রাচ্ছেি চেপিীে চদি থভচ্ছে থস্রাচ্ছেই থভচ্ছস যাওয়া 

শুযু অচ্ছপক্ষা আি অচ্ছপক্ষা 

েেস্তেম মুহূচ্ছেগি মচ্ছযেও এিটা ঝচ্ছে-ওো শুিচ্ছনা পাো 

শুযু অচ্ছপক্ষা 

  

থসই থ খাটা চ খচ্ছে হচ্ছে, থয থ খাটা থ খা হয়চন! 

থহ এিচেিংে েোব্দীি মানুষ 

  

থহ এিচেিংে েোব্দীি মানুষ থোমাচ্ছদি জনে। 

িঞ্চ  সুখ সমৃচদ্ধ িােগনা িচি 

থোমাি জীেন ও জীেন যাপচ্ছন এচ্ছনা চেশুদ্ধ ইয়াচিগ 

থোমিা আিাে থেচ্ছি এচ্ছনা মুচক্ত ফ , যাি েণ্গ থসানাচ , পাচ্ছয়ি ে ায় 

ভূচম থেচ্ছি িক্ত থযায়া েসে 

থোমিা নদীগুচ চ্ছি থস্রােচস্বনী থিচ্ছখা, নািীচ্ছদি 

িূ  প্লাচেনী 

থোমাচ্ছদি সচঙ্গনীিা থযন আমাচ্ছদি নািীচ্ছদি মেন 

ভাচ্ছ াোসা চিনচ্ছে ভু  না িচ্ছি 

থোমাচ্ছদি োপাখানা থযন চনরুপদ্রে থখা া োচ্ছি  

থোমাচ্ছদি িাচ্ছ ি মানুষ থযন শুযু স্বাস্থে িক্ষাি জনেই 

উপোস িচ্ছি মাচ্ছস এিচদন 
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থোমিা মুচ্ছে থফচ্ছ া সিংখোেত্ত্ব, যাচ্ছে থোমাচ্ছদি চেদুেচ্ছেি 

চহচ্ছসে িষচ্ছে না হয় 

িয় াি মেন থিাচ্ছনা িাচ্ছ া িচ্ছেি চজচনস থোমিা 

থিানচদন েয়ন ঘচ্ছি আচ্ছ ািনায় এচ্ছনা না 

থোমাচ্ছদি র্ৃচ্ছহ আসুি থর্া াপ র্িময় োচন্ত, থোমিা সািা িাে 

োচেি োইচ্ছি ঘুচ্ছি থেচেও 

থহ এিচেিংে েোব্দীি মানুষ, আত্ম িোিণ্াহীন ভাষচ্ছণ্ পচেত্র থহাি 

থোমাচ্ছদি হৃদয় 

থোমিা চনষ্পাপ োোচ্ছস আিমন িচ্ছি িুণ্ঠাহীন 

সচ্ছম্ভাচ্ছর্ থমচ্ছে থেচ্ছিা 

থোমিা পাো  থিচ্ছ  থিচ্ছপ চনয়চমে যাওয়া আসা ি’থিা স্বচ্ছর্গ! 

থহ চপঙ্গ  অশ্বাচ্ছিাহী 
  

থহ চপঙ্গ  অশ্বাচ্ছিাহী, োচ্ছমা 

ঐ দোচ্ছখা থেচ্ছমচ্ছে সময় 

চদর্চ্ছন্তি চিেুটা ওপাচ্ছি 

থেচ্ছম থর্  োরুচ্ছদি ঝে 

আিাে এিািী চে  িােঁদ 

োচ্ছি থখ  পাহােী ভলু্লচ্ছি 

থহ চপঙ্গ  অশ্বাচ্ছিাহী, োচ্ছমা 

থিচ্ছয় দোচ্ছখা থোমাি দচক্ষচ্ছণ্  

 াফ চদচ্ছয় উচ্ছ চ্ছে েূনেো 

পাহাচ্ছেি মচ্ছো থস চেো  

োচ্ছঘি োোি মচ্ছো কু্রি 
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থহ চপঙ্গ  অশ্বাচ্ছিাহী, োচ্ছমা 

উত্তি োহুচ্ছে টাচ্ছনা িাে 

িপাচ্ছ  জচ্ছমচ্ছে এে থস্বদ 

েিীচ্ছি অচ্ছেি গুরুভাি 

এিোি োিাও োেঁ চদচ্ছি 

শুচ্ছয় আচ্ছে চনিাদপ মা  

এেিং ো এমনই নীিে 

মচ্ছন হয় েূনেোও থনই 

থহ চপঙ্গ  অশ্বাচ্ছিাহী, োচ্ছমা 

সম্মুচ্ছখ পচেত্র অিিাি 

সে পে থর্চ্ছে চনরুচ্ছিচ্ছে 

চনরুচ্ছিেও আজ থদে োো 

অিণ্ে পাহাে থিচ্ছট র্ো 

যে চে  মায়া জনপদ 

সে থযন োনা থমচ্ছ  আচ্ছে  

থহ চপঙ্গ  অশ্বাচ্ছিাহী, োচ্ছমা 

থিচ্ছয় দোচ্ছখা, থেচ্ছমচ্ছে সময়। 
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