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এ লেডী উইথ এ েযাম্প 
গভীর রালতর কালে, 

কুলেেী আঁধার মূঘছিত প্রাে জড়ালে িুলমর জালে। 
োসপাতালের ঘনঘিোলছ িাঘে; দমকা োওোর িাে, 

শত মুমূরু্ি লরাগীর কাঁদন ঘশেঘরলছ লিদনাে। 
লক তুঘম চলেছ সািধান পলদ িেস-িৃদ্ধা-নারী! 
দুই পালশ তি রুগ্ন-ঘিন্ন শুলে আলছ সাঘর সাঘর। 

কাোর পাখাঘি লজালর চঘেলতলছ, িাঘেশ সলরলছ কার, 
িৃঘির োওো লেলগকার গালে ঘশেলর খুঘেো দ্বার! 
িযালেজ কার খুঘেো ঘগোলছ, কাোর চাই লয জে, 

স্বপন লদঘখো লকঁলদ ওলে লকিা, আঁঘখ দুঘি ছে ছে। 
এ সি খির েইলত েইলত চঘেোছ একাঘকনী, 
দুুঃলখর লকান সান্ত্বনা তুঘম, লিদনাে ঘির্াঘদনী। 

 
গভীর ঘনশীলথ, অলনক ঊলবি জ্বঘেলছ আকালশ তারা, 
লতামার এ লেে মমতার কাজ লদঘখলত পালি না তারা; 
রাত-জাগা পাঘখ উঘড়লছ আকালশ, জাঘনলি না সন্ধান, 
রাত জাগা ফুে িযস্ত িড়ই িাতালস ঘমশালত ঘ্রাণ। 

তারা লকে আজ জাঘনলত পালি না, তাোলদঘর মত লকে, 
সারা ঘনঘশজাঘগ ঘিোইলছ তার মালেেী িুলকর লেে। 
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এই ঘিভািরী িড়ই িান্ত, িড়ই স্তব্ধতম 
উতো িাতাস জড়াইো কাঁলদ আঁঘধোর ঘনমিম। 
মৃতুয চলেলছ এোঘেত লকলশ ভোে িদন ঢাঘক, 

পরখ কঘরো কালর ঘনলে যালি, কালর লস যাইলি রাঘখ। 
মোমরলণর প্রতীক্ষাতুর লরাগীলদর মাঝখালন, 

মেীেসী তুঘম জননী মুরঘত আঘসলে ঘক সন্ধালন; 
জীিন মৃতুয মো-রেসয তুঘম ঘক যাইলি খুঘে, 

ধরণীর লকান লগাপন কুলেেী আঘজলক েইলি তুঘে। 
লয িৃদ্ধ কাে সাক্ষয েইো আলছ মানুলর্র সালথ, 

তুঘম ঘক তাোর িৃদ্ধা সাঘথনী আঘসোছ আজ রালত? 
ঘনঘখে নলরর আঘদম জননী আঘজলক লতামার লিলশ, 

রুগ্ন তাোর সন্তানলদলর লদঘখো ঘনলতছ এলস। 
ঘনরাো আমার শযযার পালশ লতামার আচঁে-ছাে, 

স্তি েলে আজ জড়ালে রঘেলত িড় লমার সাধ যাে! 
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কমো রাণীর দীটি 
কমো রাণীর দীঘি ঘছে এইখালন, 

লছাি লঢউগুঘে গোগঘে ধঘর ছুঘিত তলির পালন। 
আলধক কেসী জলেলত ডুিালে পল্লী-িধূর দে, 

কমো রাণীর কাঘেনী স্মঘরলত আঁঘখ েত ছে ছে। 
আজ লসই দীঘি শুকালেলছ, এর কদিমাক্ত িুলক, 

কঘেন পালের আিাত োঘনো গরুগুঘে িাস িুলক। 
জেেীন এই শুষ্ক লদলশর তৃঘর্ত জলনর তলর। 

লকান লস নৃলপর পরাণ উঘেে করুণার জলে ভলর। 
লস করুণা ধারা মাঘির পালে ভঘরো লদখার তলর, 
সাগর দীঘির মো কল্পনা জাঘগে মলনর িলর। 

 
েক্ষ লকাদােী েইে পাগে, কঘেন মাঘিলর খুঁঘড়, 
উঘেে না োে কে-জে-ধারা গেন পাতাে ফঁুঘড়। 
দাও, জে দাও, কাঁলদ ঘশশু মার শুষ্ক কন্ঠ ধঘর, 
িলর িলর কাঁলদ শূনয কেসী িাতালস িক্ষ ভঘর। 

েক্ষ লকাদােী আলরা লজালর চলে, কঘেন মাঘির লথলক, 
শুষ্ক িােুর ধূঘে উলড় িাে উপোস লযন লেঁলক। 

 
লকাথাে রলেলছ ভাি ব্রাক্ষণ, লকাথাে গণক দে, 
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জেদী কঘরো গুলন লদখ লকন দীঘিলত ওলে না জে? 
আকাশ েইলত গুঘণো লদঘখও শত-তারা আঁঘখ ঘদো, 
পাতালে গুঘণও িাসঘক-ফণার মঘণ-দীপ জ্বাোইো। 

ঈশালন গুঘণও ঈশানী গলের নর-মুলের সলন, 
দঘক্ষলন গুলনা, শাে মান্দার লযথা সুন্দর িলন। 

আকাশ গঘণে, পাতাে গঘণে, গঘেে দশঘি ঘদক, 
দীঘিলত লকন লয জে ওলেনাক িঘেলত নাঘরে ঘেক। 

 
ঘনঘশর শেলন লজাড়মঘন্দলর স্বপন লদঘখলছ রাণী, 

লক লযন আঘসো শুনাইে তালর িড় ঘনদারুণ িানী; 
সাগর দীঘিলত তুঘম যঘদ রাণী! ঘদলত পার প্রাণদান, 
পাতে েইলত শত ধারা-লমঘে জাঘগলি জলের িান। 
স্বপন লদঘখো জাঘগে লয রাণী, পূলিির গগন-গাে, 
রক্ত লেঘপো দাঁড়াইে রঘি সুদূলরর ঘকনারাে। 

লশান লশান ওলে পরালণর পঘত ছাড় লগা আমার মাো, 
উলড় চলে যাে আকালশর পাঘখ পলড় রে শুধু ছাো। 

 
লপিরা খুঘেো তুলে ঘনে রাণী অি অেঙ্কার, 
রাসমেে শাড়ীর েেলর লদেঘি জড়াে তার। 

লকৌিা খুঘেো ঘসঁদুর তুঘেো পঘরে কপাে ভঘর, 
দুগিা প্রঘতমা সাঘজে িুঘঝ িা দশমীর িাঁশী স্মঘর। 
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ধীলর ধীলর রাণী দাড়ঁাইে আঘস সাগর দীঘির মালঝ, 
েক্ষ েক্ষ কাঁলদ নরনারী শুকলনা তলির কালছ। 

পাতাে েইলত শতধারা লমঘে নাঘচো আঘসে জে, 
রাণীর দুখানা চরলণ পঘড়ো লেলস ওলে খে খে। 
খাড়ু জলে রাণী খুঘেো লফঘেে পালের নুপূর তার, 
লকামর জলেলত ঘছঘড়ে লয রাণী লকামলর চন্দ্রোর। 
িুক-জলে রাণী কলন্ঠ েইলত গজমঘত োর খুলে, 

লকালরর লছলেঘি জেধর লকাথা লদলখ রাণী আঁঘখ তুলে। 
গোজলে রাণী লখাঁপা েলত তার ভাসাে চাঁপার ফুে। 

চাঘরধার েলত কে-জেধারা ভঘরে দীঘির কূে। 
লসই ধারা সলন ঘমলশ লগে রাণী আর আঘসে না ঘফলর, 

েক্ষ েক্ষ কাঁলদ নরনারী আকাশ িাতাস ঘিলর। 
* * * 

কমো রানীর এই লসই দীঘি, কার অঘভশালপ আজ, 
খুঘেো লফলেলছ অঙ্গ েইলত জে-কুমুদীর সাজ। 

পালড় পালড় আজ আছাঘড় পলড় না চঞ্চে লঢউদে, 
পল্লী-িধূর কেসীর িালে লদালে না ইোর জে। 

কমো রাণীর কাঘেনী এখন নাঘেক কাোলরা মলন, 
রাখালের িাঁশী েে না করুণ ঘনশীথ উদাস িলন। 
শুধু এই গাঁর নূতন িধূলর িঘরো আঘনলত িলর, 
পল্লীিাসীরা িরণ কুোঘি লরলখ যাে এর পলর। 
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গভীর রালে লসই কুোখাঘন মাথাে কঘরো নাঘক, 
আলেোর মত লক এক রূপসী লেলস ওলে থাঘক থাঘক। 
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খানদান 
ওধালরর লিলড আঘসে িােক, মিলরর ধাক্কাে, 
ক্ষতঘিক্ষত, রক্তমাখান কঘচ তার লদেিাে। 

ঘচৎকার কঘর কাঁঘদত লকিে, আম্মালগা লকাথা লগলে, 
এলকো লয আঘম থাঘকলত পাঘর না লতামালর কালছ না লপলে? 

কাঁচা মুখখাঘন মমতা জড়ালনা, জননী লেলের ভলর, 
লয-চুমাে তালর জাগালেলছ লভালর আলছ তা অধর ভলর। 
িালেলত তাোর ওরু্ধ মাখালত, চীৎকাঘর লকঁলদ ওলে, 

মালের আলগলত নাঘেশ জানাে, লিালঝ না ঘকছুই লমালি। 
আম্মালগা, তুই লকাথা লগঘে আজ, ওরা লয আমালর মালর, 

ক্ষতঘিক্ষত অলঙ্গ আমার িযথা লদে িালর িালর। 
আঘম িাঘড় যাি- আঘম িাঘড় যাি, লতালর শুধু কালছ লপলে, 

সি যন্ত্রণা জুড়াইলি মালগা লতার িুলক িুলক লমলে। 
 

সারাঘদন ভঘর কতই লস কাঁলদ, িড় ভাই তার আলস, 
অশ্রুঘসক্ত নেলন িঘসো রলে ঘিছানার পালশ। 

ডাঘকো লসঘদন িঘেোম তালর, মালেলর সলঙ্গ কলর, 
আলনন না লকন? সারাঘদন লখাকা কাঁলদ লয তাোর তলর। 

ম্লান োঘস লেলস কঘেে ভাইঘি, আমরা লয খানদান, 
আমালদর লমলে লেথাে আঘসলে ভীর্ণ অসম্মান। 
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রালতর লিোে সকে লিলডর লরাগীরা িুমালে পলড়, 
লখাকাঘি লকিে চীৎকাঘর কাঁলদ মালেলর তাোর স্মলর। 

প্রেলরর পর প্রের চলেলছ, আম্মালগা কালছ আে, 
এত ডাক ডাঘক তিু না আঘসস আমার লয জান যাে। 

প্রেলরর পর প্রের চলেলছ, আম্মালগা, লমার িুঘড়, 
পূলির িলরলত লরলখ ঘদস লযন লকউ নাঘে কলর চুঘর। 

মারিে আর লপঘিে দুলিা, কখানা িুকলরা কাঁচ, 
সািধালন তুই রাঘখস লযন না লকউ পাে তার আঁচ। 
প্রেলরর পর প্রের চলেলছ, আম্মালগা, কালছ আে, 

লক লযন আমালর ধঘরলত আঘসলছ ভীর্ণ লচোরা োে, 
আম্মালগা কারা আমালর মাঘরলছ। প্রের চলেলছ লিলে, 
কাঁঘদলছ উতে রালতর পিন িড় লযন িযথা লপলে। 

 
আঘম লদঘখলতঘছ লিিুম শেলন, সুদূর লেলরম লকালণ, 
জাঘগলছ জননী, ঘনঘশর প্রদীপ জাঘগলছ তাোর সলন। 
জাঘগলছ জননী, রাত-জাগা পাঘখ, রঘেো রঘেো জালগ, 

রাত কুসুলমর উদাস গন্ধ ঘচঘরলতলছ িুকিালক। 
জাঘগলছ জননী, দুই োলত যঘদ পাঘরত ঘছঘড়ো ঘদলত, 
লছলে েলত তার লকান িযিধান রাঘখত না ধরনীলত। 
পরদা প্রথার লয ঘমথযা আঘজ দুোলের তার োে, 

এমঘন কঘরো কলরলছ পৃথক ভাঘিত লস আঘজ তাে। 
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আোলর মালের দীরি ঘনশাস লকাথাে নাঘেক োলগ, 

িুঘরো িুঘরো আপনাঘর িুলক আরও িযথা েলে দালগ। 
ধীলর ধীলর দীপ ঘনঘিো আঘসে ম্লান েলে এে আলো, 
ঘনঘিড় নীরি ঘনথর পাথালর জড়ালো রালতর কালো। 

 
সি অঘভলযাগ িযথাতুর লসই িােলকর মুখ েলত, 

ধীলর ধীলর ধীলর লভলস লগে লকান মোনীরিতা লরালত। 
লকাথা লসই স্বর থাঘমে যাইো, িহু িহুযুগ আলগ- 
যারা মঘরোলছ কঘেন পীড়লন সমাজনীঘতর দালগ; 
যারা সঘেোলছ সের িযথা ভার্ােীন লিদনাে, 

মূক িােলকর লিদনা ঘমঘেে লস মো নীরিতাে। 
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জলের কনযা 
জলের উপলর চলেলছ জলের লমলে, 

ভাঘিো িুঘিো আছঘড়ো পলড় লঢউগুঘে তলি লযলে। 
জলের রলির শাড়ীলত তাোর জড়ালে জড়ালে িুঘর, 
মাতাে িাতাস অলঙ্গর ঘ্রাণ ঘফঘরলছ কঘরো চুঘর। 
কাজলে লমলখলছ নতুন চলরর সিুজ ধালনর কাো, 
নেলন ভলরলছ ফঘিকজলের গেন গভীর মাো। 
তাোর উপর ছাো-চুঘর লখো কঘরলত তলির িন, 
সুিাস ফুলের গন্ধ ছড়ালে োঘসলতলছ সারাখন। 

 
জলের কনযা চলেলছ জলের রলথ, 

খুশীলত ফুঘিো শাপো-পদ্ম োঘসলতলছ পলথ পলথ। 
আলগ আলগ চলে কেজেধারা ভাসালে পানার তরী, 
চরলণ তাোর আেতা পরালত ঘেজে পঘড়লছ ঝঘর। 
ডাহুক ডাহুকী ডালক িন-পলথ নতুন পাঘনর সুলর, 

লকাঁড়া আজ তার কঁুড়ীলর খুঁঘজলছ িন পাি-লক্ষলত দূলর; 
পুরাতন জালে তাঘে ঘদলত ঘদলত ঢঘেো লজলের গাে, 
লজলে লিার মন ঘমঘেসুরী গালন উজানীর িাঁলক ধাে। 

পল্লীিধূরা উদাস নেলন লচলে থালক তিপালন, 
িালপর িাঘড়র মমতাে আজ পরাণ লকন লয িালন। 
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িািলড়র খালে ঘসনান কঘরলত কেসী ধঘরো িাঘন, 
মালেলর কঘেলছ লমলের কথাঘি নো-লজাোলরর পাঘন! 

 
লোগরার ছই নতুন িাঁঘধো গাি-জলে মাজা নাে, 

িাপ চঘেোলছ লমলেলর আঘনলত সুদূলরর ঘভন গাঁে। 
বিোর িালে গো জলে-লডািা নাঘচলছ আমন ধান, 
কেঘমর েতা জড়াইো তালর ফুেোঘস কলর দান! 
ঢযালপর লমাোর ঘচঘেত োঁঘড় আিার ভঘরো যাে, 

ঘপোে আঁঘকো নতুন নকশা রাত লভার কলর মাে। 
 

জলের কনযা চলেলছ জলের পলর, 
মালছরা চেলছ দলে দলে আজ পথঘি তাোর ধলর। 
রুঘেত োফাে, ঘচতে ফাোে, ভািা মাছ সাঘর সাঘর, 

সালথ সালথ যাে আলগ ঘপলছ ধাে খুশী লযন ওরা তাঘর। 
লশাে মাছ তার ঘশশুলপানাগুঘে ছড়ালে লেলজর িাে, 

িুিিুি কলর আদঘরো পুন জড়াইলছ িুক-ছাে; 
নকসী কাঁথাঘি লমঘেো ধঘরো গুমলর চার্ার নারী, 
সযতলন লযন গুিালে ধঘরলছ িুলকর ঘনকলি তাঘর। 
জেিাসগুঘে ঈর্ৎ কাঁঘপলছ তালদর চোর লদালে, 

মৃদুে িাতালস ঝুঘমলতলছ িন জলের দুঘনো লকালে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


মাটির কান্না । জসীম উদ্দীন  

13 

www.bengaliebook.com                                  সূটিপত্র 
 

 

জলের কনযা যাে, 
নতুন পাঘনর ঘেখন িঘেো িন্ধ ঘিলের ছাে। 
তলির িলক্ষ আছাঘড়ো মাথা ক্ষতঘিক্ষত কঘর, 
িন্দী-মালছরা কািাইত ঘদন জীেলন- লযন মঘর। 
অঙ্গ ভঘরো শযাওো জড়ান ঘনজিীি িুম-লদালে, 

লরাগ-পােুর অসাড় লদে লয পঘড়লত চাঘেলছ ঢলে। 
আঘজলক নতুন জে-কলল্লাে শুঘনলত লপলেলছ তারা, 

সেসা অলঙ্গ ঘেলল্লাঘে ওলে উধাও গঘতর ধারা! 
লক লযন লিাঘর্লছ তাোলদর কালন সের ঘদক েলত, 
ভাঙ্ ভাঙ্ কারা ভাঙ্ ভাঙ্ পাড় উদ্দাম জেলরালত। 

 
জলের কনযা জে-পথ ঘদলে যাে, 

িলকর ছানারা পাখার আড়াে রঘচলছ তাোর গাে। 
দুইধালর িন লকোর কুঞ্জ ছড়াে সুিাস-লরণু 

মাতাে িাতাস রঘেো রঘেো চুঘমলছ িলনর লিনু। 
তলি তলি কাঁলদ শূনয কেসী, কুিীলরর দীপ ডালক, 

আঘিনার লিেী মাঘিলত েুিাে, লক কুড়ালে েলি তালক? 
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তারাটি 
তারাঘি নামাজ পঘড়লত যাইি লমাল্লািাঘড়লত আজ, 
লমনাজদ্দীন, কঘেমদ্দীন, আে লতারা কঘর সাজ। 

চালের িাতাে লগাঁজা ঘছে লসই পুরাতন জুতা লজাড়া, 
ধুোিােু আর লরাদ লেলগ তাো েইোলছ পাঁচ লমাড়া। 

তাোঘর মলধয অিাধয এই চরণ দুখাঘন লেলে, 
চে লদঘখ ভাই খঘেেদ্দীন, েুন্ঠন-িাঘত লজ্বলে। 
বঢোলর ডাক, েস্কর লকাথা, ঘকনুলর খির দাও। 
লমাল্লািাঘড়লত একে েি ঘমঘে আজ সার গাঁও। 

 
গইজদ্দীন গরু লছলড় ঘদলে খাওোলেলছ লমার ধান, 
ইচ্ছা কঘরলছ থাপপড় মাঘর, ধঘর তার দুলিা কান। 

তিু তার পালশ িঘসো নামাজ পঘড়লত আঘজলক েলি, 
আল্লার িলর লছালিাখালিা কথা লকিা মলন রালখ কলি! 

বমজদ্দীন মামোে লমালর কঘরোলছ ছালরখার, 
িুঘি ঘিলপ তালর মাঘরতাম লপলে পলথ কভু লদখা তার। 
আজলক জামালত ঘনভিলে লস লয িঘসলি আমার পালশ, 
তাোলরা ভাের তলর লমানাজাত কঘরি লয উচ্ছালস। 
মালে রমজান আঘসোলছ িাঁকা লরাজার চাঁলদর নযাে, 
কাইজা লফসাদ সি ভুলে যাি আঘজ তার মঘেমাে। 
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ভুমুরঘদ লকাথা, কাছা ছাল্লাম আঘিো পুঁঘথ খুলে, 
লমার রসুলের কাঘেনী তাোর কলন্ঠ উেুক দুলে। 

লমরোলজ লসই চলেলছন নিী, জুমজুলম কঘর োন, 
অলঙ্গ পলরলছ লজাছনা ঘনছঘন আদলমর ঘপরোন। 
নুহু আোেহুছাোলমর িুপী পলরলছন নিী ঘশলর, 
ইিরাঘেলমর জঘরর পাগরী রঘেোলছ তাো ঘিলর। 
োলত িাঁধা তার লকারান-তাঘিজ বজতুন োর গলে, 
শত রঘিশশী একে েলে উঘেোলছ লযন জ্বলে। 
িুরোলক চলড় চলেলছন নিী কলন্ঠ কলেমা পঘড়, 
দুগ্ধধিে দূর আকালশর ছাোপথ লরখা ধঘর। 

আদম ছুরাত িামধালর লফঘে চলে নিী দূরপালন, 
গ্রে-তারকার লেখালরখােীন ছাো মাো আসমালন। 

 
তারপর লসই লচৌো আকাশ, লসইখালন খাড়া েলে, 
লমানাজাত কলর আলখরী নিীজী দুোত উলবি েলে। 
এই লয কাঘেনী শুঘনলত শুঘনলত লমাল্লা িাঘড়র িলর, 
মঘেমাে লিরা অতীত ঘদলনলর িাঘনো আঘনি ধলর। 

 
িচন লমাল্লা লকাথাে আঘজলক সরু সুলর পুঁঘথ পঘড়, 
লমার রসুলের ওফাত কাঘেনী ঘদক লস িোন কঘর। 
ঘিমালরর লিালর অঘির নিী, তাঁোর িুলকর পলর, 
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আজরাে এলস আসন েঘভে জান কিলজর তলর। 
আধ অলচতন েজরত কলে, এলসছ লদাস্ত লমার, 

িুঘঝোম আজ লমার জীিলনর ঘনঘশ েলে লগলছ লভার 
একিুখাঘনক তিুও ঘিমে কঘরিালর েলি ভাই! 

এ জীিলন লকান ঋণ যঘদ থালক লশাধ কলর তাো যাই। 
* * * 
* * * 

মাঘির ধরাে েুিাে নিীজী, ঘিঘরো তাোর োশ, 
মঘদনার লোক থাপঘড়ো িুক কলর সলি োহুতাশ। 

আব্বালগা িঘে, কাঁলদ মা ফাঘতমা েুিালে মাঘির পলর, 
আকাশ ধরনী গোগঘে তার সলঙ্গ লরাদন কলর। 
এক ক্রন্দন লদলখঘছ আমরা লিলেস্ত েলত োে, 
োওো ও আদম ঘনিিাঘসত লয েলেঘছে ধরাছাে; 
ঘযশু-জননীর কাঁদন লদলখঘছ লভলস-র পাো ধলর, 
কু্রশ ঘিদ্ধ লস ক্ষতঘিক্ষত লিিার লিদন স্মলর। 

আলরক কাঁদন লদলখঘছ আমরা ঘনিিাসী োলজরার, 
জঘমলনর পলর লশওো জলমলছ অশ্রু ধারাে তার; 
সিার কাঁদন একলে লকউ পালর যঘদ ঘমশািার, 

ফাঘতমা মালের কাঁদলনর সালথ তুেনা লমলে না তার। 
 

আসমান লযন ভাঘঙ্গো পঘড়ে তাোর মাথাে োে, 
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আব্বা িঘেলত আদঘরো লকিা ডাঘকো েইলি তাে। 
গলেলত লসানার োরঘি লদঘখো লক িঘেলি লডলক আর, 

নিীর কলনর কলন্ঠ মাতালগা এঘি নলে লশাভাদার। 
লসই িাপজান জনলমর মত ঘগোলছ তাোর ছাঘড়। 
লকান লস সুদূর গেন আঁধার মরণ নদীর পাঘড়। 

জঘজরাতুে লস আরলির রাজা, ঘকলসর অভাি তার, 
তিু ভুখা আলছ চার পাঁচঘদন, মুছাঘফর এলো দ্বার। 

ঘক তাোলর ঘদলি খাইিালর নিী, ফালতমার দ্বালর এলস; 
চাঘরঘি লখারমা ধার ঘদলি মালগা কলে এলস দীন লিলশ। 

লস মােঘভখারী জনলমর মত ছাঘড়ো ঘগোলছ তাে, 
আব্বালগা িঘে এত ডাক ডালক উত্তর নাঘে োে। 
এোইো লিশ েুিাইো লকশ মরুর ধূলোর পলর, 

কাঁলদ মা ফালতমা, কাঁদলন তাোর লখাদার আরশ নলড়। 
কাঁদলন তাোর ছদন লসলখর িোন ঘভঘজো যাে, 

বগজদ্দীন ঘপতৃ-ঘিলোগ পুন লযন উথোে! 
বখমুদ্দীন মামোে যালর কলর ঘছে ছালরখার, 

লস কাঁঘদলছ আজ ফাঘতমার লশালক গোঘি ধঘরো তার। 
লমাল্লািাঘড়র দঘেজাে আঘজ সুরা ইোঘসন পঘড়, 
লকান দরলিশ সুদূর আরলি এলনলছ লেথাে ধঘর। 
েনু তনু ছমু কমুলর আঘজলক োঘগলছ নূতন লেন, 
আিুিক্কর ওমর তালরখ ওরাই এলসলছ লযন। 
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সকলে আঘসো জামালত দাঁড়াে, কলন্ঠ কাোম পঘড়, 
েেত নিীজী দাঁড়াে ঘপছলন ওলদঘর কাতার ধঘর। 
ওলদর মাথার শত তােী লদওো মেো িুপীর পলর, 
দাঁড়াইে লখাদা আরশ কুরঘছ ক্ষলনক তযাজয কলর। 

 
* * * 

 
লমাল্লািাঘড়লত তারাঘি নামাজ েে না এখন আর, 

িুলড়া লমাল্লাঘজ কলি মারা লগলছ, সকেই অন্ধকার। 
লছলেরা তাোর সুদূর শেলর িড় িড় কাজ কলর, 

িড় িড় কালজ িড় িড় নাম লখতালি পলকি ভলর। 
সুদূর গাঁলের ঘক িা ধালর ধার, তারাঘি জামালত োে, 
লমালমর িাঘতঘি জ্বঘেত, তাো লয ঘনলিলছ অিলেোে। 

িচন লমাল্লা যক্ষ্মা লরালগলত যুঘঝো িছর চার, 
ঘিনা ঔর্লধ ঘচঘকৎসােীন ঘনলিলছ জীিন তার। 
গভীর রালে ঝাউিলন নাঘক কলন্ঠ রাঘখো োে, 

লোলসন শঘেদ পুঁঘথখাঘন লস লয সুর কলর লগলে যাে। 
ভুমুরঘদ লসই অনাোলর লথলক েঘভে শূলের িযথা, 

চীৎকার কঘর আছাঘড় ঘপছাঘড় িুঘরলত লয যথা তথা। 
তারপর লসই অসেয জ্বাো সঘেলত না লপলর োে, 
গলে দঘড় ঘদলে লপলেলছ শাঘন- আম্রগালছর ছাে। 
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কাছা ছাল্লাম পুঁঘথখাঘন আলজা রলেলছ লরলেে পলর, 
ইদুলর তাোর পাতাগুঘে োে লকলিলছ আলধক কলর। 

েঙ্কর আজ িৃদ্ধ েলেলছ, চলে োঘেভর ঘদলে, 
েনু তনু তারা িুমালেলছ গালে লগালরর কাফন ঘনলে। 

 
সারা গ্রামখাঘন থম থম কলর স্তব্ধ ঘনরাো রালত; 

িলনর পাঘখরা আছাঘড়ো কাঁলদ উতো িােুর সালথ। 
ঘকলস ঘক েইে, ঘক পাইো োে ঘক আমরা োরাোম, 
তাঘর আফলসাস ঘশেঘর ঘশেঘর কাঁঘপলতলছ সারা গ্রাম। 

ঘঝঁঘঝরা ডাঘকলছ সের সুলর, এ মূক মাঘির িযথা, 
লজানাকী আলোে ছড়ালে চঘেলছ িন-পলথ যথা তথা। 
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লদশ 
লখলতর পলর লখত চলেলছ, লখলতর নাঘে লশর্ 

সিুজ োওোে দুেলছ ও কার এলো মাথার লকশ। 
লসই লকলশলত গেনা ও পরাে প্রজাপঘতর ঝাঁক, 
চঞু্চলত জে ঘছিাে লসথা কালো কালো কাক। 
সাদা সাদা িক-কলনরা রলচ লসথাে মাো, 

শরৎকালের ঘশঘশর লসথা জ্বাোয মাঘনক আো। 
তাঘর মাোে লথাকা লথাকা লদালে ধালনর ছড়া, 
মার আঁচলের পরশ লযন সকে অভাি-েরা। 
লসই ফসলে আসমানীলদর লনইলকা অঘধকার, 
জীণি পাঁজর িুলকর োলড় জ্বেলছ োোকার। 

 
িলনর পলর িন চলেলছ িলনর নাঘে লশর্, 

ফুলের ফলের সুিাস ভরা এ লকান্ পরীর লদশ? 
ঘনঘিড় ছাোে আঁধার করা পাতার পারািার, 
রঘির আলো খে েলে নাচলছ পালে তার। 
সুিাস ফুলের িুলনাি করা িলনর ঘেঘপখাঘন, 

ডালের লথলক ডালের পলর ঘফরলছ পাঘখ িাঘন। 
কঘচ কঘচ িলনর পাতা কাঁপলছ তাঘর সুলর, 
লছাি লছাি লরালদর গুলড়া তোে নালচ িুলর, 
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মাথার পলর কালো কালো লমলিরা এলস লভলড় 
িুলনা োতীর দে এলসলছ আকাশখাঘন লছলড়। 
এই িলনলত আসমানীলদর লনইলকা অঘধকার, 
জীণি পাঁজর িুলকর োলড় জ্বেলছ অনাোর। 

 
নদীর পলর নদী লগলছ নদীর নাঘে লশর্, 

কত অজান গাঁ লপঘরলে কত না-জান লদশ। 
সাত সাগলরর পণয চলে সওদাগলরর নাে, 
সুধার ধারা গঘড়লে পলড় গঞ্জ নগর ছাে। 
চখাে মুকর িােুর চরা োলস কতই তীলর, 
ফুলের িলন রঘিন েলে যাে িা কভু ধীলর; 
কত ঘমনার-লসৌধ চূড়ার লকাে লিঁঘর্ো যাে, 
কত শের োি-িন্দর িাজার লফলে িাে। 
কত নালের ভাঘিোেীর গালন উদাস েলে, 
নদীর পলর নদী চলে লকান অজানায িলে। 
লসই নদীলত আসমানীলদর লনইক অঘধকার, 
জীণি পাঁজর িুলকর োলড় জ্বেলছ োোকার। 
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িস্তীর লমলে 
িস্তীর লিান, লতামালর আঘজলক লছলড় চলে লযলত েলি, 

যত দূলর যাি লতামালদর কথা ঘচরঘদন মলন রলি। 
মলন রলি, লসই ভযাপঁসা গন্ধ অন্ধ-গঘের মালঝ, 

আমার লস লছাি লিানঘির ঘদন কাঘিলছ মঘেন সালজ। 
লপিভরা লস লয পাে না আোর, পরলন ঘছন্নিাস, 

দারুণ বদনয অভালির মালঝ কালি তার িালরামাস। 
আলরা মলন রলি, সুলযাগ পাইলে তার লস ফুলের প্রাণ, 
ফুঘিো উঘেত নানা রি েলে আলো কঘর ধরাখান। 

পঘড়িার তার কত আগ্রে, একিু আদর ঘদলে, 
লকউ যঘদ তালর ভঘতি কঘরত লকান ইসু্কলে ঘনলে; 

কত িই লস লয পঘড়ো লফঘেত জাঘনত লস কত ঘকছু, 
পথ ঘদলে লযলত জ্ঞালনর আলোক ছড়াইত, ঘপছু ঘপছু! 
ঘনলজ লস পঘড়ো পলরলর পড়াত, তাোর আদর লপলে, 
লেখাপড়া লজলন োঘসত লখঘেত ধরনীর লছলেলমলে। 

 
োেলর দুরাশা, লকউ তালর লকান লদলি না সুলযাগ কঘর, 

অজ্ঞানতার অন্ধকারাে রলি লস জীিন ভঘর। 
তারপর লকান মূখি স্বামীর িলরর িরনী েলে, 

ঘদনগুঘে তার কাঘিলি অসে বদলনযর লিাঝা িলে। 
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এ পঘরনালমর েে না িদে? এই অনযাে েলত 
িস্তীর লিান, লতামালর িাঁচালত পাঘরিনা লকানমলত? 
ফুলের মতন োঘসখুশী মুলখ চাঁদ ঘঝঘক ঘমঘক কলর, 
ঘনলজলর গোলে আদর কঘরো ঘদলত সাধ লদে ভলর। 
তুঘম ত কারুর কর নাই লদার্, তলি লকন োে, োে, 

এই ভোিে পঘরনাম তি নাঘমলছ জীিনিাে। 
 

এ লয অনযাে, এ লয অঘিচার, লক রুলখ দাঁড়ালি আজ, 
কার হুঙ্কালর আকাশ েইলত নাঘমো আঘসলি িাজ। 
লক লপাড়ালি এই অসাময-ভরা ঘমথযা সমাজ িাঁধ, 
তার তলর আজ ঘেঘখো লগোম আমর আতিনাদ। 

আকালশ িাতালস ঘফঘরলি এ বঘন, লদশ েলত আর লদলশ, 
হৃদে েইলত হৃদলে পঘশো আিাত োঘনলি এলস। 
অশঘন পাঘখর পাখাে চঘড়ো আছাঘড় লমলির গাে, 

িুঘিো পঘড়লি অঘগ্ন জ্বাোে অসাময ধারািাে! 
লকউলি সালপর ফণাে িঘসো োঘনলি ঘিলর্র শ্বাস, 
দগ্ধ কঘরলি যারা দশ োলত কাঘড়লছ পলরর গ্রাস। 

আলো-িাতালসর লদশ েলত কাঘড়, লনাোংরা িস্তী মালঝ, 
যারা ইোলদর কলরলছ ঘভখারী অভালির েীন সালজ; 
তাোলদর তলর জ্বাোলে লগোম শ্মাশালন ঘচতার কাে, 

লগারস্তালনলত খুঁঘড়ো লগোম কিলরর মো-পাে। 
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কাে েলত কালে যুগ েলত যুলগ ভীর্ণ ভীর্ণতর, 
যতঘদন যালি ততজ্বাো ভরা েলি এ কন্ঠস্বর। 
অনাোরী মার িুভুক্ষা জ্বাো লদলি এলর ইন্ধন, 

ঘদলন ঘদলন এলর ঘির্ালে তুঘেলি পীঘড়লতর ক্রন্দন। 
দুঘভিলক্ষর স্তন ঘপলে ঘপলে লেঘেো ঘজহ্বা লমঘে, 
আকাশ-িাতাস ধরণী িুঘরো কঘরলি রক্ত লকঘে। 
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িানর যুথ 
গেন িলনর মালঝ, 

িুলড়া িিগাছ ঘশকলড়- িাকলে জড়ালেলছ নানা সালজ। 
জীণি শীণি িুলকর পাঁজর ঘগোলছ েইো ফাঁক, 

তাোর মলধয িাসা িাঁঘধোলছ লকাঘকে শাঘেক কাক। 
সালপর লখােস ঝুলে আলছ লকাথা, লকাথাও শুকলনা ডাে, 

মোলযাগী িি ধযালন ঘনমগ্ন কত যুগ কত কাে। 
 

লসঘদন প্রভালত লিড়ালত লিড়ালত লেঘরোম তার তলে, 
িানলরর দে িুমালে রলেলছ ধঘরো এওর গলে। 

লকান িা জননী, সন্তান মুলখ চুমু ঘদলে ঘদলে আর, 
সাধ লমলিনাক, নানাভালি তালর আদঘরলছ িারিার! 
লকান িা জননী িুমালে ঘনঝুম, সন্তানগুঘে উলে, 
লস্বচ্ছাে দুধ কঘরলতলছ পান মার স্তন েলত েুলি। 

লকান িা দুি সন্তান তার লচালখ িুমন্ত মার, 
আঙু্গে মাতা েেত এখলনা স্বপ্ন জঘড়ত লচালখ, 

লছলেলদর তলর লকান সুখ-নীড় আঁঘকলছ িা আশা-লোলক। 
লকান লকান মাতা লছাি লছলেঘিলর জাগালে ঘদলতলছ মাই, 

আছাঘড় ঘপছাঘড় কাঁলদ ঘেোংসাে পালশ তার িড় ভাই। 
মালির প্রভাত, কনকলন োওো িঘেলতলছ শীত কঘর, 
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শুলে আলছ ওরা আদলর লসাোলগ কাছাকাঘছ জড়াজঘড় 
লেে মমতার এমন দৃশয ঘনজিলন আঁঘক আর 

শত ফুে আঁঘখ লমঘেো ইোলর লদঘখলতলছ িারিার। 
প্রভালতর রঘি আঘসলত আঘসলত লথলম যাে পথ ধালর; 

কুোশা চাদলর রঘশ্মলর ঢাঘক রালখ যতখন পালর। 
িন তার শাখা-িাহু িাড়াইো ঘদলনলর আড়াে কলর, 
ঘযশুর জননী এখালন আঘসো দাঁড়াক গালছর তলে, 
িৃন্দািলনর যলশাদা আসুক লগাপাে েইো লকালে; 

ফালতমা জননী আসুক িুলকলত োসান লোলসন িাঘন; 
লদলখ যাক এই ঘনজিন িলন মমতার ছঘিখাঘন। 

 
ধীলর ধীলর ধীলর কুোশা আঁধার মুঘছে রঘির গাে, 

ঘিেগ কুসুম সেরসুলর ফুঘিে িলনর ছাে। 
গালছর পাতাে ফাঁকা পথ ঘদলে রঘির আলোর লঢো; 

িুমন্ত এই লেেপুরী মালঝ জুঘড়ে ঘনেুর লখো। 
ধীলর ধীলর তারা জাঘগো উঘেে, লছলেলর স্কলন্ধ কঘর, 
আোলরর লখাঁলজ চঘেে জননী শাখাপথগুঘে ধঘর। 
চলে দম্পঘত ডাে েলত ডালে েলত ধঘর পাকা ফে, 
এ ওলর খাওোে গান কলর আর লনলচ লফলর চঞ্চে। 
িৃদ্ধ এ িি, শূণয িুলকলত কত ঘক লয কথা ভলর, 

উতো িাতালস কালর ঘক কঘেলছ িুঘঝ ঘফস ঘফস কলর। 
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িাসু্ত তযাগী 
লদউলে লদউলে কাঁঘদলছ লদিতা পূজারীলর লখাঁজ কঘর, 

মঘন্দলর আজ িালজনালকা শাঁখ সন্ধযা-সকাে ভঘর। 
তুেসীতো লস জঙ্গলে ভরা, লসানার প্রদীপ েলে, 
রলচ না প্রণাম গাঁলের রুপসী মঙ্গে কথা কলে। 

োজরাতোে লশোলের িাসা, লশওড়া গালছর লগালড়, 
ঘসঁদুর মাখান, লসই িান আঘজ িুলনা শুলোলররা লকালড়। 

আঘিনার ফুর কুড়াইো লকউ যতলন গাঁলথ না মাো, 
লভালরর ঘশঘশলর কাঁঘদলছ পুজার দুিিাশীলর্র থাো। 
লদাে-মঞ্চ লয ফাঘিলে ফাঘিলছ, ঝুেলনর লদাোখাঘন, 
ইঁদুলর লকলিলছ, নািমলঞ্চর উলড়লছ চালের ছাঘন। 

 
কাক-লচাখ জে পদ্মদীঘিলত কলি লকান রািা লমলে, 
আেতা লছাপান চরণ দুখাঘন লমলেঘছে িালি লযলে। 
লসই রািা রি লভালে নাই দীঘি, ঘেজলের ফুে িুলক, 
মাখাইো লসই রঘিন পালেলর রাঘখোলছ জলে িুলক। 
আঘজ লঢউেীন অপেক লচালখ কঘরলতলছ তাো ধযান, 

িন-িন-তলে ঘিেগ কলন্ঠ জালগ তার স্তি গান। 
এই দীঘি-জলে সাঁতার লখঘেলত ঘফলর এলসা গাঁর লমলে, 
কেঘম-েতা লয ফুিাইলি ফুে লতামালর ঘনকলি লপলে। 
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িুিুরা কাঁঘদলছ উহু উহু কঘর, ডাহুলকরা ডাক ছাঘড়, 
গুমরাে িন সিুজ শাড়ীলর দীিে ঘনশালস ফাঘড়। 

 
ঘফলর এলসা যারা গাঁও লছলড় লগলছা, তরুেঘতকার িাঁলধ, 
লতামালদর কত অতীত-ঘদলনর মাো ও মমতা কাঁলদ। 

সুপাঘরর িন শুলনয ঘছঁঘড়লছ দীিে মাথার লকশ, 
নারলকে তরু উলবি খুঁঘজলছ লতামালদর উলদ্দশ। 

িুলনা পাঘখগুঘে এডালে ওডালে, কইলর কইলর কাঁলদ, 
দীিে রজনী খঘেত েে লপার্া কুকুলরর নালম। 

 
কার মাো লপলে ছাঘড়লে , এলদশ, শলসযর থাো ভঘর, 
অন্নপূণিা আলজা লয জাঘগলছ লতামালদর কথা স্মঘর। 
আঁকািাঁকা রাকা শত নদীপলথ ঘডঘি তরীর পাঘখ, 

লতামালদর ঘপতা-ঘপতামেলদর আদঘরো িুলক রাঘখ ; 
কত নমেীন অথই সাগলর যুঘঝো ঝলড়র সলন, 

েক্ষীর ঝাঁঘপ েুঘিো এলনলছ লতামালদর লগে-লকালণ। 
আঘজ ঘক লতামরা শুঘনলত পাও না লস নদীর কেগীঘত, 
লদঘখলত পাও না লঢউএর আখলর ঘেঘখত মলনর প্রীঘত ? 

 
ঘেনু্দ-মুসেমালনর এ লদশ, এ লদলশর গাঁলে কঘি, 

কত কাঘেনীর লসানার সুলে লগঁলথলছ লস রািা ছঘি। 
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এলদশ কাোলরা েলি না একার, যতখাঘন ভালোিাসা, 
যতখাঘন তযাগ লয লদলি, লেথাে পালি ততখাঘন িাসা। 
লিহুোর লশালক কাঁঘদোঘছ লমারা, গোংঘকনী নদীলসাঁলত, 
কত কাঘেনীর লভোে ভাঘসো লগঘছ লদলশ লদশ েলত। 
এমাম লোলসন, সঘকনার লশালক লভলসলছ েেুদপািা, 
রাঘধকার পার নুপুলর মুখর আমালদর পার-িািা। 

 
অতীলত েেত ঘকছু িযথা লদঘছ লপলে িা ঘকছুিা িযথা, 
আজলকর ঘদলন ভুলে যাও ভাই, লস সি অতীত কথা। 

এখন আমরা স্বাধীন েলেঘছ, নুতন দৃঘি ঘদলে, 
নুতন রাষ্ট্র গুঘড়ি আমরা লতামালদর সালথ ঘনলে। 
ভাঙ্গা ইসু্কে আিার গঘড়ি, ঘফলর এলসা মাস্টার। 
হুঙ্কালর ভাই তাড়াইো ঘদি কাঘে অজ্ঞানতার। 

িলনর ছাোে গালছর তোে শীতে লেলের নীলড়, 
খুঁঘজো পাইি োরাইো যাওো আদলরর ভাইঘিলর । 
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রজনী গন্ধার টিদাে 
লশর্ রালের পােুর চাঁদ নাঘমলছ চক্রিালে, 

রজনী গন্ধা রূপসীর আঁঘখ জড়াইলছ িুম-জালে। 
অেস চরলণ চঘেলত চঘেলত ঢঘেো ঢঘেো পলড়, 
ঘশঘথে শ্রাঘন- চুঘমলছ তাোর সারাঘি অঙ্গ ধলর! 

উতে লকলশলর লখো ঘদলত লশর্ উতে রালতর িােু: 
িুমালত িুমালত কাঁঘপো উঘেলছ স্মঘরো রালতর আেু। 

রজনী- গন্ধা রালতর রূপসী ঝুঘমলছ শ্রাঘন-ভলর, 
অঙ্গ েইলত ঝঘরলছ কুসুম একঘি একঘি কলর। 

 
ঘশেলর চাঁলদর দীপঘি ঝুঘমো েইো আঘসলছ ম্লান, 
রাত-ঘিেগীর কলন্ঠ এখন মৃদু লোলে এে গান। 
পূিি লতারলণ আঘসলছ রুপসী রঘিন উর্সী-িাো, 
েলস- েইো রািা ঘদিলসর অফুি কুসুম-ডাো। 
রজনী-গন্ধা িুমাে আেলস ঘশঘথে লদেঘি তার, 
েুিাইো পলড় িৃন্তশেলন স্বপন নদীর পার। 

 
ভুিন লভাোলনা মঘর মঘর িুম- অপরূপ, অপরূপ! 
ঘিধাতা িুঘঝিা ধযান কঘরলতলছ যুগ যুগ রঘে চুপ! 

এ রূপ মঘেমা সঘেলত পালর না লভালরর রূপসী ঊর্া; 
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রজনী ফুলের অঙ্গ েইলত েঘরো েইলছ ভূর্া! 
 

শাড়ীলত তাোর তারা ফুেগুঘে দঘেো ঘপঘর্লছ পালে, 
লভলিলছ রালতর পাঘখর িাঁশরী উদাস িলনর িালে! 
ঘশেলর চাঁলদর মঘণ দীপ-খাঘন থাপলড় ঘনিালে ঘদে, 
অঙ্গ েইলত ঘশঘশর লফাঁিার গেনা কাঘড়ো ঘনে। 
থাঘমে িলনর ঘঝঁঘঝর কলন্ঠ িুম পাড়াঘনো সুর, 

লজানাকী পরীরা দীপগুঘে েলে চঘেে গেনা-পুর। 
মৃত আত্মারা কিলর েুকাে, মো রেসয তার, 

আঁচলে জড়ালে ধীলর ধীলর ধীলর রজনী রুঘধে দ্বার। 
 

চাঘরঘদলক নি আলোলকর জে ; ঘচরপঘরঘচত সি, 
মো-লকাোেলে আরম্ভ েলো ঘদলনর মলোৎসি। 
এখন শুধুই লোক জানাজাঘন মুখ লচনাঘচঘন আর, 
লদনা-পাওনার ঘেসাি কঘরো ‘িাঘনো খুঘেে দ্বার। 

 
লকাথাে িুমাে রজনী-গন্ধা ঘকিা রেসয-জাে, 

সারারাঘত তালর জড়াইোঘছে ? লক লশালন লস জঞ্জাে। 
রালতর রজনী-গন্ধা িুমাে, ঘচর ঘিসৃ্মঘত-পুলর- 

তিু রলে রলে ঘক করণ িাঁশী লিলজ ওলে িহুদুলর। 
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রালতর পরী 
রালতর লিোে আলস লয রালতর পরী, 

রজনীগন্ধা ফুলের গলন্ধ সকে িাতাস ভঘর। 
চরলণর িালে রালতর প্রদীপ ঘনঘভো ঘনঘভো যাে, 
োসপাতালের ির ভঘরোলছ চাঁঘদমার লজাছনাে। 

 
মানস সলরর তীর েলত লযন ধিে িোকা আলস, 
ধিে পাখাে িুম ভলর আলন ধিে ফুলের িালস। 
নেন ভঘরো আলন লস মঘদরা, সুদূর সাগর পালর, 
ধিে দ্বীলপর িােু-লিোতলি শঙ্খ ছড়াে ভালর। 
তাোলদঘর সালথ েক্ষ িছর িুমাইো ঘনরাোে, 

ধিে িােুর স্বপন আঘনো মাঘখোলছ সারা গাে। 
আজ িুম লভলি আঘসোলছ লেথা, লদে োিনীর পলর, 
কত না কামনা ডুঘিলছ ভাঘসলছ আপন খুশীর ভলর। 
িসলন তাোর এলক এলক আঘস আকালশর তারাগুঘে, 
জ্বঘেলছ ঘনঘিলছ আপনার মলন রালতর িাতালস দুঘে। 

 
রালতর লিোে আলস লয রালতর পরী 

চরলণ িাঘজলছ ঘঝঁঘঝর নূপুর লদালে ধরা মঘর মঘর! 
তাোঘর লদাোে িনপলথ পলথ ফুঘিলছ লজানাকী ফুে, 
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রাত-জাগা পাঘখ রঘেো রঘেো ছড়াে গালনর ভুে! 
তাঘর তালে তালে স্বপলনর পরী িুলমর দুোর খুলে, 
রামধনু রািা লসানা লদলশলত লডলক যাে োত তুলে। 
েেুদ লমলির লদাোে দুঘেো েেলদ রাজার লমলে, 

তার পালছ পালছ েেুদ ছড়ালে চলে যাে গান লগলে। 
 

রালতর লিোে ঝুঘমলছ রালতর পরী, 
লমাে মঘদরার জড়াইলছ িুম লসানার অঙ্গ ভঘর। 
লচোলরর গালে এোইে লদে খাঘনক শ্রাঘন-ভলর, 
লকলশর ছাোে মাো িনালেলছ অধর োিনী পলর। 
লযন েুিালনর ধূঁোর আড়ালে লমালমর িাঘতর লরখা, 

কিলরর পালম জ্বাোইো লকিা রঘচলতলছ লকান লেখা। 
পালশ মুমূরু্ি লরাগীর প্রদীপ ঘনিু ঘনিু েলে আলস, 

উতে িাতাস িুঘরো ঘফঘরো কাঁঘদলছ দ্বালরর পালশ। 
মরলণর দূত আঘসলত আঘসলত থমঘকো লথলম যাে, 

ঘশঘথে েস্ত েলত তরিাঘর েুিাে পলথর গাে। 
যুক্ত কলরলত রঘচ অঞ্জঘে িার িার ক্ষমা মালগ, 
রালের পরী লমঘে লদেভার ঘঝমাে িুলমর রালগ। 

 
লভালরর ঘশঘশর পদ্ম পাতাে রঘচো শীতে চুম, 
তাোর দুইঘি নেন েইলত মুছাইো ঘদলি িুম। 
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রলক্তাৎপে েইলত ঘসদুর মানাইলত তার লোঁলি, 
শুক-তারকার লসানার তরনী দীঘির জলে লয লোলি। 
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