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কৈশর য ৌবন দুহু যমচল যেল 
এখছনা েন্ধ বন্ধ যৈারছৈ, দুএৈলি রাঙা দি, 

উলৈ ঝুাঁলৈ লদছয় পান ৈলরছতছে যভাছরর লশলশর জি। 
রলঙন অধছর সরি হালসলি, লবহান যবিার আছে, 
যেঘগুলি য ন রছঙ ডুগুডুগু ঊষসীর অনুরাছে। 
এ হালস এখলন যৈৌতুৈ হছয় নালিছব নানান ঢছঙ, 
যেছঘর আড়াছি ৈভু িুছৈািুলর যখলিছব ৈতা রছঙ। 

 
আাঁলখ দুলি আছজা স্বচ্ছ-সরি ৈাজি দীলঘর েত, 

ৈাছরা ৈিসীর আঘাছত এখছনা হয় নাই যঢউ-ক্ষত। 
সব লৈেু এর েুৈুছর এখছনা উজ্জ্বি হছয় ভাছস, 

য  আছস লনৈছি তাহাছরই যস য  আদলরয়া ভািবাছস। 
 

আছরা লৈেুলদন পছর এই আাঁলখ লবদুুদ্দাে হছয়, 
নৃতু িপি যখলিয়া যবড়াছব যেঘ হছত যেছঘ বছয়। 
ওই ভুরু-ধনু আছরা বাাঁৈাইয়া িাহনীর তীরগুলি, 
ৈত হতভাো েৃছেছর বলধছব ৈাজছির লবষগুলি। 

 
ওই বাহু দুলি  ুেি েেতা, য  হয় লনৈিতর, 

তাহালর েিায় পরাইয়া যদয় জাছন না আপন পর। 
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লৈেুলদন পছর ও বাহু িতায় ফুলিছব যোছহর ফুি, 
আৈষষছের েন্ত্র পলড়য়া েড়াছব রছঙর ভুি। 

তাহালর বাাঁধছন বন্দী হইছত লির জনছের তছর, 
আলসছব ৈুোর রূপ-োছন তার অধর বাাঁশরী ভছর। 

 
বছক্ষর পছর আধ-েুৈুলিত  ুেি ৈেি দুলি, 

এখছনা সুবাছস ভছর নাই লদৈ পল্লব দছি ফুলি। 
লৈেুলদন পছর ওই েলন্দছর অনঙ্গ লনছজ পলশ, 
ভািবালসবার েন্ত্র রলিছব ধুাছনর আসছন বলস। 
েন্ত্র-লসদ্ধ এৈদন তার ফুি ধনু ৈলর লির, 

লফরাছব ঘুরাছব যস্বচ্চায় যসিা স্থালপ এ  ুেি তীর। 
 

এখছনা অফুি ৈুসুলেত যদহ, জবা ৈুসুছের দুুলত, 
আনত ঊষার নব-যেঘদছি রালঙছে রূছপর সত্তলত। 
লনহাছর ভূলসি ৈুসুে ৈেি আছধৈ েুলদত আাঁলখ, 

সরসী নালিছে হরলষত যদাছি আরশীছত তাছর রালখ। 
লবহান যবিার আধ ঘুছে পাওয়া আধ স্বপছনর সৃ্মলত, 
দূরােত যৈান সুখদ বাাঁশীর আবো েধুর েীলত। 
যস য ন ঊষার হলসত ৈছপাছি যেত িন্দন যফাাঁিা, 
যস য ন পূজার লনছবলদত ফুি যদবতা িরছে যিািা। 
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আছরা ক্ষেৈাি দাাঁড়াও যো যেছয়! যতাোর যসানার হালস, 
আছরা ক্ষেৈাি যদছখ িছি  াই আলে ৈলব পরবাসী। 
আছরা ক্ষেৈাি ৈরছো যবিে, যভাছরর লশলশর ৈো, 
তাই লদছয়  লদ হয় ৈভু যৈান অেরতা-েীলত যবানা। 
আলে ক্ষলেছৈর অলতলি যতাোর, তব অনােত লদছন, 
জালন জালন এই পলিৈ সখাছর িইছত পাছব না লিছন। 
ওই যদহ বীো বালজছব যসলদন, হাত যিাখ েুখ ৈান, 
শত তার হছয় আৈাছশ বাতাছস েড়াছব ৈুহৈ োন। 
তালর ঝঙ্কাছর রলেছব ধরেী, ফুছির স্তবৈ হছয়, 

আলসছব পূজারী স্তব-োন যেছয় ওছদছহর যদবািছয়। 
তাহাছদর তছর রালখয়া যেিাে আোর আশীবষাদ, 

য ন তারা পায় যতাোর োঝাছর যোর অপূলরত সাধ। 
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ফুল যনয়া ভাল নয় 
ফুি যনয়া ভাি নয় যেছয়। 
ফুি লনছি ফুি লদছত হয়, – 
ফুছির েতন প্রাে লদছত হয়। 

 ারা ফুি লনছয়  ায়, 
 ারা ফুি লদছয়  ায়, 
তারা ভুি লদছয়  ায়, 
তারা ৈুি লনছয়  ায়। 

তুলে ফুি, যেছয়! বাতাছস ভালঙয়া পড় 
বাতাছসর ভছর দিগুলি নড়নড়। 

ফুছির ভার য  পাহাড় বলহছত নাছর 
দলখনা বাতাস নছড় উছে বাছর বাছর। 
ফুছির ভাছর য  ধরেী দুলিয়া ওছে, 

যভাের পাখার আঘাছত োলিছত যিাছি। 
যসই ফুি তুলে যৈেছন বলহছব তাছর, 
ফুি যতা ৈখছনা ফুছিছর বলহছত নাছর। 
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সীবন-রতা 
যসিাই ৈলরছে যেছয়, 

জাে-দানী শাড়ী যরখায় হালসছে যসানার অঙ্গ যেছয়। 
এৈ পাশ হইছত যদলখছতলে তাছর, বাাঁৈাধনু নালসৈায় 
ভূরু-তীর দুলি সদা উদুত বলধছত যৈ অজানায়। 
আাঁলখ সছরাবর স্তব্ধ লনঝুে, েৃদু পিছৈর ঘাছয়, 
যঢউ-হংসীরা লবরাে িলভছে ৈাজি যরখায় োাঁছয়। 
অধরখালনছত  ুেি যোাঁছির রলঙন বাাঁধন খুলি, 

োছঝ োছঝ েৃদু হালসছি ফুলিছে সুেধুর সুছখ দুলি। 
 

যখাাঁপার লফতার ৈুসুে বাাঁধছন যোিাপ যেলিছে দি, 
যবনীর ভ্রের যসিা জড় হছয় রছয়ছে অিঞ্চি। 

এৈ হাছত ধলর সরু সুইলিছর যসিাই ৈলরছে বছস, 
আৈাশ হইছত তারা-ফুিগুলি পলড়ছে যসিায় খছস। 
রছঙর রছঙর আিপনা  ত তার ভািবাসা হছয়, 
জনছের েছতা বন্দী হইছে ৈাাঁিায় ৈুহৈািছয়। 

 
যৈ োলখয়া যদছে হিুছদর গুছড়া তাহার সারালি োয়, 
রলঙন শাড়ীর ফাাঁছৈ ফাাঁছৈ তাহা আৈাশ ধরনী বায়। 
অনাহত যৈান োন বাছজ তার যদছহর বীনার তাছর, 
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ৈাছির সারলি িাোছয়ছে িিা যসই সুর শলনবাছর। 
যস সুর শুধুই হৃদয় েহছন লৈেু অনুভব হয়, 

ৈাহাছরা লনৈি ভাষার বসন ৈভু যস পলরি নয়। 
তাহারই এৈিু যরশ যেছখ বুছৈ বাাঁশী য  আত্মহারা, 
শূেু বুছৈর শূনু ভলরছত ৈাাঁছদ তার সুর-ধারা। 
যোছহর েতন স্বপছনর েছতা আবো রলঙন যেছঘ, 
য েলন েড়ায় েধুর সুষো লসদুলরয়া যরাদ যিছে; 
যৈানছস েহান ভাস্কর য ন তাজেহছির যিছৈ, 

পাির ৈালিয়া অলত ধীছর ধীছর িইছতছে তাছর এাঁছৈ। 
 

বারবার ৈছর যভছঙ  ায় েলব, হয় না েছনর েত, 
আবার তাহাছর েলড়বার িালে হয় তপসুা-রত। 
ওই বাহু দুলি েেতা হইয়া যেলিছব শাড়ীর যেছঘ, 
ও অধরখালন ভািবাসা ৈছর পাষাছে িইছব এাঁছৈ। 

নালসৈার ওই স্বেষ যদউছি স্থালপ েন্মি-েলব। 
 ুব- ুোন্ত রূপ-যহাোনছি ঢলিছব জীবন-হলব। 

 
বলসয়া রছয়ছে সীবন-রতা যস যেছয়, 

রলঙন ফুিলি ভালসয়া এছসছে রােধনু নদী যবছয়। 
িরে দুখালন  ুেি হংসী শাড়ীর সাের পাছি, 

সাাঁতালর এখন আলসয়া বছসছে পাছড়র রলঙন ঘাছি, 
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রাঙা িুৈিুছৈ আিতা যরখার রলঙন তছির পালন, 
ভািবাসা-ফুি ফুলিছে িুলিছে ভলরয়া ধরেীখালন। 
সাবধান হাছত সরু সুই িছয় নক্সা আাঁছৈ যস ধছর, 
ৈাাঁিা উপছর আছরৈ ধরেী হালসছতছে খুশী ভছর। 
আছরৈ লশল্পী তাহাছর িইয়া ৈাছির খাতার পছর, 
আর এৈ ৈাাঁিা বুনি ৈলরছে যস রূপ োধুরী ধছর। 
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হলদু বাাঁচিছে যমছয় 
হিুদ বাাঁলিছে হিুদ বরেী যেছয়, 

হিুছদর পািা হালসয়া েড়ায় রাঙা অনুরাছে যনছয়। 
দুই হাছত ধলর ৈলেন পুতাছর ঘলসছে পািার পছর, 
ৈাাঁছির িুড়ী য  লরলনৈ লঝলনলৈ নালিছে খুশীর ভছর। 
দুইলি জঙ্ঘা দুইধাছর যেিা ৈাে-েড়া ৈােনার, 

তাহার উপর উলেছত নালেছত যসানার যদহলি তার; 
েলদ্দষত দুলি  ুেি সারসী শাড়ী সরসীর নীছর, 

ডুলবছত ভালসছত পুষ্প ধনুছর স্মলরছতছে ঘুছর লফছর। 
 

হিুদ বাাঁলিছে হিুদ বরেী যেছয়, 
রলঙন ঊষার আবো হালসছত আৈাশ যফলিি যেছয়। 
লেলহ-সুরী োন গুন গুন ৈছর ঘুলরছে হালসি যোাঁছি, 
খুশীর যভােরী উলড়য়া শ্রীেুখ-পছের দি যিাছি। 
লবেত রাছতর বভস-সুছখর েলদরা জলড়ত সৃ্মলত, 

সারালি পািাছর হিুছদ জড়াছয় েড়াছয় রলঙছে লক্ষলত। 
োছের ডাছি য  বুিবুিী বলস ভলরয়া দুখানা পাখ, 
লিলখয়া হইছত তালর এৈিুৈু যেলিছে সুছরিা ডাৈ। 

 
হিুদ বাাঁলিছে হিুদ বরেী যেছয়, 
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হিুছদ লিলখত রলঙন ৈালহনী েড়াইছে পািা যবছয়। 
যডাি-ভরা ধান, যৈাি ভরা লশশু, বুৈ-ভরা লেছে োন, 
যৈালৈি ডাৈান আম্র োয়ায় পাতার ৈুিীর খান; 

িাাঁলদনী রাছতর যজােনা আলসয়া েড়ায় যবড়ার ফাাঁছৈ 
ৈৃষাে ৈছে বাাঁশীলি বালজয়া আৈাছশছত প্রীলত আাঁছৈ। 

অছদ্ধষৈ রাত নক্সী-ৈাাঁিালি যেিন ৈলরয়া ধলর, 
অলত স তছন আাঁছৈ ফুি-িতা েছনর েেতা ভলর। 
সুখ য ন আলস েড়াইয়া পছড়, সূতার িতািী ফাাঁছদ, 
োলির ধরায় যিছন লনছয় আছস েেন লবহারী িাাঁছদ। 
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