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গীোরা স াথায় সগি 
গীতারা ক াথায় কগললা, 

আহা কেই পুতুললর মলতা রাঙা টু টুল  কমলয়। 
কেখলল তাহালর মায়া মমতার ধারা বলয় যায় 

োরা বু খানি কেলয়, 
আেনর তাহালর  থা িা ফুরায় 

 থার  ুেুম আ ালে বাতালে উলে কবলয়, 
কেখলল তাহালর োড়ায় েড়ায় েড়ায় কয মি 

গড়ায় ধরণী কেলয়। 
ওলের গ্রালমর চানরনে  কবনড় নিলরলে েেুুেল, 
িলর িলর তারা আগুি জ্বালালয় ফু ালর অনি ল। 

কেই  নচ কমলয় ক ালল তুলল নিলত ক াল কয জুনড়লয় কযত, 
ক  মানরল তালর ? মািুষ ন  পালর নিষু্ঠর হলত এত। 
অফুট  ুেুম ক  েলললে পালয়?  থার কে বুলবুনল, 
ক াি নিষু্ঠর বলধলে তাহালর গলায় আঙু্গল তুনল ? 

 
কে বি-হনরণী নিষু্ঠর হলত পালাবার লানগ 
কহথায় কহাথায়  ত িা িুলরলে হায়। 

োরা গাাঁও  নর উথাল পাথাল বাণ-নবদ্ধ কয  নরয়ালে বুাধ তায়। 
আহালর আমার কোট গীতামনণ, 
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কতার তলর আজ ক াঁলে নফনর েবখালি, 
কমার ক্রেি নিেুর কেলের েীমািা কপনরলয় 
পানরলব ন  কযলত ক াি েরেীয়  ালি। 
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ধামরাই রথ 
ধামরাই রথ, ক াি অতীলতর বৃদ্ধ েুত্রধর, 

 ত াল ধলর গলড়নেল এলর  নর অনত মলিাহর। 
েূক্ষ্ম হালতর বাটানল ধনরয়া  নেি  ালেলর  ানট, 
 ত পরী আর লতাপাতা ফুল গলড়নেল পনরপানট। 
রলথর োমলি যুগল অশ্ব, কেই  ত  াল হলত, 

েুনটয়া চলললে আনজও তাহারা আলে িাই ক াি মলত। 
 

তারপর এললা নিপুণ পটুয়া, েূক্ষ্ম তুনলর িায়, 
স্বগগ হলত  ত কেবলেবী আনিয়া রলথর গায়। 
রলঙর করখার মায়ায় বাাঁনধয়া নচর জিলমর তলর, 
মহা োন্ত্বিা গনড়য়া করলখলে ভঙু্গর ধরা পলর। 

 
 ৃষ্ণ চলললে মথুরার পলথ, কগাপীরা রলথর তলল, 
পনড়য়া  নহলে, কযওিা বনু্ধ কমালের োনড়য়া চলল। 
অভানগিী রাধা, আহা তার বুথা যুগ যুগ পার হলয়, 
অলঝালর ঝনরলে গ্রামু কপালটার  লয় নট করখা ললয়। 

 
েীতালর হনরয়া কিলে েোিি, িারীর নিযগাতি 

োরা কেে ভনর হৃেলয় হৃেলয় জ্বালালয়লে হুতােি। 
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রাম-লক্ষ্মণ েুগ্রীব আর ির বািলরর েল, 
েেমুন্ড কে রাবলণ বনধয়া বহাললা লহুর ঢল। 
বস্ত্র হরলণ করৌপেী  াাঁলে, এ অপমালির োে, 

লইবালর োলজ কেলে কেলে বীর  নরয়া ভীষণ িাে। 
 ত বীর নেল আত্ম-আহুতী, ভি েঙ্খ োাঁখা। 

কবাঝায় কবাঝায় পনড়য়া  ত কয িারীর নবলাপ মাথা। 
শ্মোি িাটা কয রনহয়া রনহয়া মালয়লের ক্রেলি, 
নেখায় নেখায় জ্বনললে নিনবগলে িব িব ইন্ধলি। 

 
এ েল মলর, আর েল পলড় ঝাপালয় েক্র মালঝ, 
আ াে ধরণী োনজল কে-নেি রক্তাশ্বর োলজ। 
তারপর কেই েুযগধলির েবংে নিধনিয়া, 

ধমগ রাজু প্রনতনষ্ঠত কয হললা োরা কেে নিয়া। 
এই েনবগুনল রলথর  ালের নললানয়ত করখা হলত, 

 ালল  ালল তাহা রুপানয়ত হলতা জীবি োলির ব্রলত। 
িারীরা জানিত, এমনি কেললরা োনজলব যুদ্ধ োলজ, 
িারী-নিযগাতি- ারীলের মহানিধলির  ালজ। 

 
বেলর েু-বার বনেত কহথায় রথ-যাত্রার কমলা, 

 ত কয কো াি পোরী আনেত  ত ো গাে কখলা। 
ক াথাও গাজীর গালির আেলর কখাললর মধুর েুলর। 
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 ত কয বােো বােোজােীরা কহথায় যাইত িুলর। 
করাতালের মলি জাগালয় তুনলত  ত মনহমার  থা, 
 ত আেেগ িীনতর িুালয়র গাাঁনথয়া েুলরর লতা। 
পুতুললর মত কেললরা কমলয়রা পুতুল লইয়া হালত। 
খুেীর  ুেুম েড়ালয় চনলত বাপ ভাইলের োলথ। 
ক াি যােু র গলড়নেল রথ তুচ্ছ ন   াে নিয়া, 

ন  মায়া তাহালত কমলখ নেলয়নেল নিজ হৃনে নিঙানড়য়া। 
তাহানর মায়ায় বের বের ক াটী ক াটী কলা  আনে, 
রলথর োমলি কোলালয় যাইত প্রীনতর প্রেীপ হানে। 

 
পান স্তালির রক্ষা ারীরা পনরয়া িীনতর কবে, 
এই রথখানি আগুলি কপাড়ালয়  নরল ভস্মলেষ। 
নেল্পী হালতর মহা োন্ত্বিা যুলগর যুলগর তলর, 

এ নট নিলমলষ কেষ  লর কগল এলে ক াি ববগলর। 
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বঙ্গ-বনু্ধ 
(১৯৭১ েলির ১৬ই মালচগ নলনখত ) 

 
মুনজবর রহমাি। 

ওই িাম কযি নবেুনভয়ালের অনি-উগারী বাি। 
বঙ্গলেলের এ প্রান্ত হলত ে ল প্রান্ত কেলয়, 

জ্বালায় জ্বনললে মহা- ালািল ঝঞঝা-অেনি কবলয় । 
নবগত নেলির যত অিুায় অনবচার ভরা-মার। 
হৃেলয় হৃেলয় েনিত হলয় েলহু অঙ্গার ; 

নেলি নেলি হলয় বনধগত স্ফীত েত মজলুম বুল , 
েনিত হলয় েত কলনলহাি নেল প্র ালের মুলখ ; 
তাহাই কযি বা প্রমূতগ হলয় জ্বলন্ত নেখা ধনর 

ওই িালম আজ অেনি োপলট নফনরলে ধরণী ভনর। 
 

মুনজবর রহমাি। 
তব অলশ্বলর কমালের রলক্ত  রালয়নে পূত-স্নাি। 
পীনড়ত-জলির নিশ্বাে তালর নেলয়লে চলার গনত, 
বুলললট নিহত েহীলেরা তার অলঙ্গ নেলয়লে কজুনত। 

েুনভগলক্ষর োিব তাহালর অেমু বল, 
জেলর জেলর অিাহার-জ্বালা  লর তালর চিল। 
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েত ক্ষলত কলখা অমর  াবু হােপাতাললর িলর, 
মুহুগমুহু কয ধবনিত হইলে কতামার পলথর পলর। 
মালয়র বুল র ভালয়র বুল র কবালির বুল র জ্বালা, 
তব েমু্মখ পলথ পলথ আজ কেখালয় চনললে আলা। 
জীবি োলির প্রনতজ্ঞা ললয় লক্ষ কেিািী পালে, 
কতামার হু ুম তানমললর লানগ োলথ তব চনলয়ালে। 
রাজভয় আর  ারােৃঙ্কল কহলায়  লরে জয়। 
ফাাঁনের মলি-মহত্ব তব  খলিা হয়নি ক্ষয়। 
বাঙলালেলের মু ুটনবহীি তুনম প্রমুতগ রাজ, 

প্রনত বাঙালীর হৃেলয় হৃেলয় কতামার তক্ত-তাজ। 
কতামার এ নট আঙু্গল কহললি অচল কয ের ার। 
অনফলে অনফলে তালা কললগ কগলে-স্তব্ধ হু ুমোর। 

 
এই বাঙলায় শুলিনে আমরা ে ল  নরয়া তুাগ, 
েন্ন্ুােী কবলে কেে-বনু্ধর োন্ত-মধুর ডা । 
শুলিনে আমরা গান্ধীর বাণী-জীবি  নরয়া োি, 
নমলালত পালরনি কপ্রম-বন্ধলি নহনু্দ-মুেলমাি। 

তারা যা পালরনি তুনম তা  লরে, ধলমগ ধলমগ আর, 
জানতলত জানতলত ভুনলয়ালে কভে েন্তাি বাঙলার। 

 
কেিাবানহিীর অলশ্ব চনড়য়া েম্ভ-স্ফীত ত্রাে, 
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 ামাি কগালার বুলললটর কজালর হালি নবষাক্ত শ্বাে। 
কতামার হু ুলম তুচ্ছ  নরয়া োেি ত্রােি ভয়, 

আমরা বাঙালীর মৃতুুর পলথ চললনে আনিলত জয়। 
 

ধিু এ  নব ধিু এ যুলগ রলয়লে জীবি ললয়, 
েমু্মলখ তার মহালগৌরলব ইনতহাে চলল বলয়। 

ভুনলব িা কেই মনহমার নেি, ভাষার আলন্দাললি । 
বুলরলটর ভয় তুচ্ছ  নরয়া কেললরা োাঁড়াল রলণ । 
বর ত আর জব্বার আর োলাম পলথর মালঝ, 

পলড় বলল কগললা, “আমরা চনলিু ভাইরা আনেও পালে।” 
উত্তর তার নেলয়লে বাঙালী, জািুয়ারী েত্তলর, 
িলরর বানহর হইল কেললরা বুলললটর মহা-ঝলড়। 
পলথ পলথ তারা নলনখল কলখি বুল র রক্ত নেলয়, 
লক্ষ লক্ষ েুনটল বাঙালী কেই বাণী ফু ানরলয়। 
মনরবার কে ন  উন্মােিা কয, ভয় পালাইল ভলয়, 
পাগললর মত কোট ির-িারী মৃতুুলর হালত ললয়। 
আলরা এ নেি ধিু হইিু কে মহােৃেু কহনর, 

নেল  নেগলি- বানজল কযনেি বাঙালীর জয়লভরী। 
মহাহুঙ্কালর  ংে- ারার ভানঙয়া পাষাণ দ্বার, 
বঙ্গ-বঙ্গ কেখ মুনজলবলর  নরয়া আনিল বার। 
আলরা এ নেি ধিু হইব, ধি-ধালিুলত ভরা, 
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জ্ঞালি-গনরমায় হানেলব এলেে েীনমত-বেুন্ধরা। 
মালের পালত্র ফেললরা আনে ঋতুর বেলি কোনভ, 
বরলণ েুবালে আাঁন য়া যাইলব ি েী- াাঁথার েনব। 
মািুষ মািুষ রনহলব িা কভে, ে লল ে ল ার, 
এ  োলথ ভাগ  নরয়া খাইলব েম্পে যত মার। 
পদ্মা-কমিিা-যমুিা িেীর রুপালীর তার পলর, 
পরাণ ভুলালিা ভানটয়ালী েুর বানজলব নবশ্বভলর। 
আম- াাঁোললর োয়ায় েীতল  ুনটরগুনলর তলল, 
েুখ কয আনেয়া গড়াগনড়  নর কখলাইলব  ুতুহলল। 

 
আলরা এ নেি ধিু হইব নচর-নিভগী ভালব, 

আমােলর জানত কিতার পাগনড় ধনরয়া জবাব চালব, 
“ক াি অনধ ালর জানতর স্বাথগ  নরয়াে নবক্রয়?” 
আমার এলেে হয় কযি েো কেইরুপ নিভগয়। 
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