িবে াহী
বল

বীর বল উ ত মম িশর!
িশর নহাির’ আমাির নতিশর ওই িশখর িহমাি র!
বল
বীর বল মহািবে র মহাকাশ ফািড়’
চ সূয হ তারা ছািড়’
ভূ েলাক দু েলাক গালক ভিদয়া
খাদার আসন ‘আরশ’ ছিদয়া,
উ য়ািছ িচর-িব য় আিম িব িবধাতৃ র!
মম ললােট রু ভগবান েল রাজ-রাজ কা দী জয় র!
বল
বীর আিম িচর উ ত িশর!
আিম িচরদূদম, দুিবনীত, নৃশংস,
মহা- লেয়র আিম নটরাজ, আিম সাইে ান, আিম ংস!
আিম মহাভয়, আিম অিভশাপ পৃ ীর,
আিম দুবার,
আিম ভেঙ কির সব চু রমার!
আিম অিনয়ম উ ৃ ল,
আিম দ’ ল যাই যত ব ন, যত িনয়ম কানুন শৃ ল!
আিম মািন না কা কান আইন,
আিম ভরা-তরী কির ভরা-ডু িব, আিম টেপেডা, আিম ভীম ভাসমান মাইন!
আিম ধূজ , আিম এেলােকেশ ঝড় অকাল- বশাখীর
আিম িবে াহী, আিম িবে াহী-সুত িব -িবধাতৃ র!
বল
বীর িচর-উ ত মম িশর!
আিম ঝ ঝা, আিম ঘূিণ,
আিম পথ-সমূেখ যাহা পাই যাই চূ িণ’
আিম নৃত -পাগল ছ ,

আিম আপনার তােল নেচ যাই, আিম মু জীবনান ।
আিম হা ার, আিম ছায়ানট, আিম িহে াল,
আিম চল-চ ল, ঠমিক’ ছমিক’
পেথ যেত যেত চিকেত চমিক’
িফং িদয়া িদই িতন দাল;
আিম চপলা-চপল িহে াল।
আিম তাই কির ভাই যখন চােহ এ মন যা,
কির শ র সােথ গলাগিল, ধির মৃতু র সােথ পা জা,
আিম উ াদ, আিম ঝ ঝা!
আিম মহামারী আিম ভীিত এ ধির ীর;
আিম শাসন- াসন, সংহার আিম উ ন িচর-অধীর!
বল
বীর আিম িচর উ ত িশর!
আিম িচর-দুর দুমদ,
আিম দুদম, মম ােণর পয়ালা হদম হ ায় হদম ভরপুর মদ
আিম হাম-িশখা, আিম সাি ক জমদি ,
আিম য , আিম পুেরািহত, আিম অি ।
আিম সৃি , আিম ংস, আিম লাকালয়, আিম শান,
আিম অবসান, িনশাবসান।
আিম ই াণী-সুত হােত চাঁদ ভােল সূয
মম
এক হােত বাঁকা বাঁেশর বাঁশরী আর রণ-তূ য;
আিম কৃ ন-ক , ম ন-িবষ িপয়া ব থা-বািরধীর।
আিম ব ামেকশ, ধির ব ন-হারা ধারা গে া ীর।
বল
বীর িচর উ ত মম িশর!
আিম স াসী, সুর- সিনক,
আিম যুবরাজ, মম রাজেবশ ান গিরক।
আিম বদুঈন, আিম চি স,
আিম আপনাের ছাড়া কির না কাহাের িণশ!

আিম ব , আিম ঈশান-িবষােণ ও ার,
আিম ই ািফেলর িশ ার মহা হু ার,
আিম িপণাক-পািণর ডমরু ি শূল, ধমরােজর দ ,
আিম চ ও মহা শ , আিম ণব-নাদ চ !
আিম
াপা দুবাসা, িব ািম -িশষ ,
আিম দাবানল-দাহ, দাহন কিরব িব ।
আিম াণ খালা হািস উ াস, – আিম সৃি - বরী মহা াস,
আিম মহা লেয়র াদশ রিবর রাহু াস!
আিম কভূ শা কভূ অশা দারুণ াচারী,
আিম অরুণ খুেনর তরুণ, আিম িবিধর দপহারী!
আিম েভা জেনর উ াস, আিম বািরিধর মহা কে াল,
আিম উ ল, আিম া ল,
আিম উ ল জল-ছল-ছল, চল-ঊিমর িহে াল- দাল!
আিম ব ন-হারা মারীর বণু, ত ী-নয়েন বি
আিম ষাড়শীর িদ-সরিসজ ম উ াম, আিম ধিন !
আিম উ ন মন উদাসীর,
আিম িবধবার বুেক ন- াস, হা হুতাশ আিম হুতাশীর।
আিম বি চত ব থা পথবাসী িচর গৃহহারা যত পিথেকর,
আিম অবমািনেতর মরম বদনা, িবষ – ালা, ি য় লাি চত বুেক গিত ফর
আিম অিভমানী িচর ু িহয়ার কাতরতা, ব থা সুিনিবড়
িচত
চু ন- চার ক ন আিম থর-থর-থর থম কাশ মারীর!
আিম গাপন-ি য়ার চিকত চাহিন, ছল-ক’ র দখা অনুখন,
আিম চপল মেয়র ভােলাবাসা, তা’র কাঁকন-চু িড়র কন-কন!
আিম িচর-িশশু, িচর-িকেশার,
আিম যৗবন-ভীতু প ীবালার আঁচড় কাঁচিল িনেচার!
আিম উ র-বায়ু মলয়-অিনল উদাস পূরবী হাওয়া,
আিম পিথক-কিবর গভীর রািগণী, বণু-বীেণ গান গাওয়া।
আিম আ ল িনদাঘ-িতয়াসা, আিম রৗ -রু রিব
আিম মরু-িনঝর ঝর ঝর, আিম শ ামিলমা ছায়া-ছিব!

আিম তু রীয়ানে ছুেট চিল, এ িক উ াদ আিম উ াদ!
আিম সহসা আমাের িচেনিছ, আমার খুিলয়া িগয়ােছ সব বাঁধ!
আিম উ থান, আিম পতন, আিম অেচতন-িচেত চতন,
আিম িব - তারেণ বজয় ী, মানব-িবজয়- কতন।
ছু
ঝেড়র মতন করতািল িদয়া
গ মত -করতেল,
তাজী বাররাক আর উৈ ঃ বা বাহন আমার
িহ ত- ষা হঁ েক চেল!
আিম বসুধা-বে আি য়াি , বাড়ব-বি , কালানল,
আিম পাতােল মাতাল অি -পাথার-কলেরাল-কল- কালাহল!
আিম তিড়েত চিড়য়া উেড় চিল জার তু িড় িদয়া িদয়া ল ,
আিম াস স চাির ভু বেন সহসা স ির’ ভূ িমক
ধির বাসুিকর ফণা জাপ ’ ধির
গ য় দূত িজ াইেলর আগুেনর পাখা সাপ ’
আিম দব িশশু, আিম চ ল,
আিম ধৃ , আিম দাঁত িদয়া িছঁিড় িব মােয়র অ ল!
আিম অিফয়ােসর বাঁশরী,
মহা- িস ু উতলা ঘুমঘুম
ঘুম চু মু িদেয় কির িনিখল িবে িনঝঝু ম
মম বাঁশরীর তােন পাশির’
আিম শ ােমর হােতর বাঁশরী।
আিম রুেষ উ ’ যেব ছু মহাকাশ ছািপয়া,
ভেয় স নরক হািবয়া দাজখ িনেভ িনেভ যায় কাঁিপয়া!
আিম িবে াহ-বাহী িনিখল অিখল ব ািপয়া!
আিম াবণ- াবন-বন া,
কভু ধরনীের কির বরণীয়া, কভু িবপুল ংস-ধন াআিম িছিনয়া আিনব িব ু -ব হইেত যুগল কন া!
আিম অন ায়, আিম উ া, আিম শিন,
আিম ধূমেকতু - ালা, িবষধর কাল-ফণী!

আিম িছ ম া চ ী, আিম রণদা সবনাশী,
আিম জাহা ােমর আগুেন বিসয়া হািস পুে র হািস!
আিম মৃ য়, আিম িচ য়,
আিম অজর অমর অ য়, আিম অব য়।
আিম মানব দানব দবতার ভয়,
িবে র আিম িচর-দুজয়,
জগদী র-ঈ র আিম পুরেু ষা ম সত ,
আিম তািথয়া তািথয়া মািথয়া িফির গ-পাতাল মত !
আিম উ াদ, আিম উ াদ!!
আিম িচেনিছ আমাের, আিজেক আমার খুিলয়া িগয়ােছ সব বাঁধ!!

আিম

যেব

আিম পরশুরােমর কেঠার ঠার
িনঃ ি য় কিরব িব , আিনব শাি শা উদার!
আিম হল বলরাম- ে
উপািড়’ ফিলব অধীন িব অবেহেল নব সৃি র মহানে ।
মহা-িবে াহী রণ া
আিম সই িদন হব শা ,
উ পীিড়েতর ন- রাল আকােশ বাতােস িনেব না অত াচারীর খড়গ কৃ পাণ ভীম রণ-ভূ েম রিণেব না িবে াহী রণ া
আিম সই িদন হব শা
আিম

িবে াহী ভৃ গু, ভগবান বুেক এঁেক িদই পদ-িচ ,
আিম
া-সূদন, শাক-তাপ হানা খয়ালী িবিধর ব কিরব িভ !
আিম িবে াহী ভৃ গু, ভগবান বুেক এঁেক দেবা পদ-িচ !
আিম খয়ালী-িবিধর ব কিরব িভ !
আিম িচর-িবে াহী বীর িব ছাড়ােয় উ য়ািছ একা িচর-উ ত িশর!

আপন-িপয়াসী
আমার আপনার চেয় আপন য জন
খুিঁ জ তাের আিম আপনার,
আিম শুিন যন তার চরেণর িন
আমাির িতয়াসী বাসনায়।।
আমারই মেনর তৃ িষত আকােশ
কাঁেদ স চাতক আ ল িপয়ােস,
কভু স চেকার সুধা- চার আেস
িনশীেথ পেন জাছনায়।
আমার মেনর িপয়াল তমােল হির তাের হ- মঘ-শ াম,
অশিন-আেলােক হির তাের িথর-িবজুিল-উজল অিভরাম।।
আমারই রিচত কানেন বিসয়া
পরানু িপয়াের মািলকা রিচয়া,
স মালা সহসা দিখনু জািগয়া,
আপনাির গেল দােল হায়।

অ- কেজার গান
ঐ ঘােসর ফু েল মটরশু র েত
আমার এ-মন- মৗমািছ ভাই উেঠেছ আজ মেত।
এই রাদ- সাহাগী পউষ- ােত
অিথর জাপিতর সােথ
বড়াই ঁ িড়র পােত পােত
পু ল মৗ খেত।
আিম আমন ধােনর িবদায়-কাঁদন শুিন মােঠ রেত।
আজ কাশ-বেন ক াস ফেল যায় মরা নদীর েল,
ও তার হলেদ আঁচল চ’লেত জড়ায় অড়হেরর ফু েল!
ঐ বাবলা ফু েলর নাকছিব তার,

গা’য় শািড় নীল অপরািজতার,
চ’ লিছ সই অজািনতার
উদাস পরশ পেত।
আমায় ডেকেছ স চাখ-ইশারায় পেথ যেত যেত।।
ঐ ঘােসর ফু েল মটরশু র েত
আমার এ-মন- মৗমািছ ভাই উেঠেছ তাই মেত।

আশা
হয়ত তামার পাব’ দখা,
যখােন ঐ নত আকাশ চু মেছ বেনর সবুজ রখা।
ঐ সুদেূ রর গাঁেয়র মােঠ,
আ’ লর পেথ িবজন ঘােট;
হয়ত এেস মুচিক হেস
ধ’রেব আমার হাত একা।
ঐ নীেলর ঐ গহন-পাের ঘা টা-হারা তামার চাওয়া,
আনেল খবর গাপন দূতী িদ পােরর ঐ দিখনা হাওয়া।।
বেনর ফাঁেক দু ু তু িম
আেস- যােব ন না চু িম’
সই স কথা িলখেছ হতা
িদ লেয়র অরুণ- লখা

কমল-কাঁটা
আজেক দিখ িহংসা-মেদর ম -বারণ-রেণ
জা ছ শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বেন।
উঠল কখন ভীম কালাহল,
আমার বুেকর র -কমল
ক িছঁিড়ল-বাঁধ-ভরা জল
শুধায় েণ েণ।
ঢউ-এর দালায় মরাল-তরী না ব না আ মেন।

কাঁটাও আমার যায় না কন, কমল গল যিদ!
িসনান-বধূর শাপ শুধু আজ ড়াই িনরবিধ!
আ ব িক আর পিথক-বালা?
প’রেব আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার ালা
’লেব মারই মেন?
ফু ল না পেয়ও কমল-কাঁটা বাঁধেব ক ক েণ?

িচরিশশু
নাম-হারা তু ই পিথক-িশশু এিল অিচন দশ পারােয়।
কা নােমর আজ প’রিল কাঁকনম বাঁধনহারায় কা কারা এ।।
আবার মেনর মতন ক’ র
কা নােম বল ডা ব তাের!
পথ- ভালা তু ই এই স ঘের
িছিল ওের এিল ওের
বাের বাের নাম হারােয়।
ওের যাদু ওের মািণক, আঁধার ঘেরর রতণ-মািণ!
ু িধত ঘর ভ’রিল এেন ছা হােতর একটু ননী।
আজ য শুধু িনিবড় সুেখ
কা া-সায়র উথেল বুেক,
নতু ন নােম ডাকেত তােক
ওের ও ক ক র” খ’
উঠেছ কন মন ভারােয়!
অ হ’ ত এেল পিথক উদয় পােন পা বাড়ােয়।

চতী হাওয়া
হািরেয় গছ অ কাের-পাইিন খুেঁ জ আর,
আ ক তামার আমার মােঝ স পারাবার!

আ ক তামার জ িদনরণ- বলায় িন াহীন
হা ড় িফির হািরেয়-যাওয়ার অ ল অ কার!
এই - স হথাই হািরেয় গেছ িড়েয়-পাওয়া হার!
শূন িছল িনতল দীিঘর শীতল কােলা জল,
কন তু িম ফু টেল সথা ব থার নীেলা পল?
আঁধার দীিঘর রাঙেল মুখ,
িনেটাল ঢউ-এর ভাঙেল বুক,কা পূজারী িনল িছঁেড়? িছ তামার দল
ঢেকেছ আজ কা দবতার কা স পাষাণ-তল?
অ - খয়ার হারামািণক- বাঝাই-করা না’
আ ছ িনতু ই িফিরেয় দওয়ার উদয়-পােরর গাঁ
ঘােট আিম রই ব’ স
আমার মািণক কই গা স?
পারাবােরর ঢউ- দালানী হা ছ বুেক ঘা!
আিম খুিঁ জ িভেড়র মােঝ চনা কমল-পা!
বইেছ আবার চতী হাওয়া গু র ওেঠ মন,
পেয়িছলাম এ িন হাওয়ায় তামার পরশন।
ত িন আবার মহুয়া-মউ
মৗমািছেদর কৃ -বউ
পান ক’ র ওই ঢু ছ নশায়, দু ছ মহুল বন,
ফু ল- সৗিখ দিখন হাওয়ায় কানন উচাটন!
প’ড়েছ মেন টগর চাঁপা বল চােমিল যুইঁ ,
মধুপ দেখ যােদর শাখা আ িন যত নুই।
হা ত তু িম দুিলেয় ডাল,
গালাপ হ’ য় ফু টেতা গাল
থ কমলী আঁউের যত ত ও-গাল ছুঁই!
ব ল শাখা-ব ল হ’ত টলমলাত ভুঁ ই!

চতী রােতর গাইত’ গজল বুলবুিলয়ার রব,
দুপুর বলায় চবুতরায় কাঁদত কবুতর!
ভুঁ ই- তারকা সু রী
সজেন ফু েলর দল ঝির’
থাপা থাপা লা ছড়াত দালন- খাঁপার’ পর।
ঝাজাল হাওয়ায় বাজত উদাস মাছরাঙার র!
িপয়ালবনায় পলাশ ফু েলর গলাস-ভরা মউ!
খত বঁধরু জিড়েয় গলা সাঁওতািলয়া বউ!
লুিকেয় তু িম দখেত তাই,
বলেত, ‘আিম অমিন চাই!
খাঁপায় িদতাম চাঁপা গুেঁ জ, ঠাঁেট িদতাম মউ!
িহজল শাখায় ডাকত পািখ “ বউ গা কথা কউ”
ডাকত ডাহুক জল- পায়রা নাচত ভরা িবল,
জাড়া ভু র” ওড়া যন আসমােন গাঙিচল
হঠা জেল রাখ ◌ পা,
কাজলা দীিঘর িশউের গাকাঁটা িদেয় উঠত মৃণাল ফু টত কমল-িঝল!
ডাগর চােখ লাগত তামার সাগর দীিঘর নীল!
উদাস দুপুর কখন গেছ এখন িবেকল যায়,
ঘুম জড়ােনা ঘুমতী নদীর ঘুমরু পরা পায়!
শ বােজ মি ের,
স া আেস বন িঘের,
ঝাউ-এর শাখায় ভজা আঁধার ক িপেঁ জেছ হায়!
মােঠর বাঁশী ব -উদাসী ভী পলাশী গায়অ
বাউল আিজ বাউল হ’ল আমরা তফােত!
আম-মু েলর গুিঁ জ-কা দাও িক খাঁপােত?
ডােবর শীতল জল িদেয়
মুখ মাজ’িক আর ি েয়?

জাপিতর ডাক-ঝরা সানার টাপােত
ভাঙা ভু র” দাও িক জাড়া রাতু ল শাভােত?
বউল ঝ’ র ফ’ লছ আজ থােলা থােলা আম,
রেসর পীড়ায় ট টেস বুক ঝু রেছ গাপাবজাম!
কামরাঙারা রাঙল ফর
পীড়ন পেত ঐ মুেখর,
রণ ক’ র িচবুক তামার, বুেকর তামার ঠামজামর” ল রস ফেট পেড়, হায়, ক দেব দাম!
ক’ রিছলাম চাউিন চয়ন নয়ন হ’ ত তার,
ভেবিছলুম গাঁ ব মালা পাইেন খুেঁ জ ডার!
সই চাহিন নীল-কমল
ভ’রল আমার মানস-জল,
কমল-কাঁটার ঘা লেগেছ মমমূেল মার!
বে আমার দুেল আঁিখর সাতনরী-হার লার!
তরী আমার কা িকনারায় পাইেন খুেঁ জ ল,
রণ-পােরর গ পাঠায় কমলা নবুর ফু ল!
পাহাড়তলীর শালবনায়
িবেষর মত নীল ঘনায়!
সাঁঝ প’ রেছ ঐ ি তীয়ার-চাঁদ-ইহুদী-দুল!
হায় গা, আমার িভ গাঁেয় আজ পথ হ’ য়েছ ভু ল!
কাথায় তু িম কাথায় আিম চেত দখা সই,
কঁ েদ িফের যায় য চত- তামার দখা নই!
কে কাঁেদ এক রকাথায় তু িম বাঁধেল ঘর?
তমিন ক’ র জাগেছ িক রাত আমার আশােতই?
িড়েয় পাওয়া বলায় খুিঁ জ হািরেয় যাওয়া খই!
পারাপােরর ঘােট ি য় রইনু বঁেধ না’,
এই তরীেত হয়ত তামার প’ড়েব রাঙা পা!

আবার তামার সুখ- ছাঁওয়ায়
আ ল দালা লাগেব না’য়,
এক তরীেত যাব মারা আর-না-হারা গাঁ
পারাপােরর ঘােট ি য় রইনু বঁেধ না’

দূেরর ব ু
ব ু আমার! থেক থেক কা সুদেূ রর িবজন পুের
ডাক িদেয় যাও ব থার সুের?
আমার অেনক দুেখর পেথর বাসা বাের বাের ঝেড় উেড়,
ঘর-ছাড়া তাই বড়াই ঘুের।।
তামার বাঁশীর উদাস কাঁদন
িশিথল কের সকল বাঁধন
কাজ হ’ল তাই পিথক সাধন,
খুেঁ জ ফরা পথ-বঁধের,
ঘুের’ ঘুের’ দূের দূের।
হ মার ি য়! তামার বুেক একটু েতই িহংসা জােগ,
তাই তা পেথ হয় না থামা- তামার ব থা বে লােগ!
বাঁধেত বাসা পেথর পােশ
তামার চােখ কা া আেস
উ রী বায় ভজা ঘােস
াস ওেঠ আর নয়ন বুেঝ,
ব ু , তামার সুের সুের।

পলাতকা
কা সুদেূ রর চনা বাঁশীর ডাক শুেনিছ ওের চখা?
ওের আমার পলাতকা!
তার প’ড়েলা মেন কা হারা-ঘর,
পন-পােরর কা অলকা?

ওের আমার পলাতকা!
তার জল ভ’ রেছ চপল চােখ,
ব কা হারা-মা ডাকেলা তােক র?
ঐ গগন-সীমায় সাঁেঝর ছায়ায়
হাতছািন দয় িনিবড় মায়ায়উতল পাগল! িচিন িক তু ই িচিন ওেক র?
যন বুক-ভরা ও গভীর েহ ডাক িদেয় যায়, “আয়,
ওের আয় আয় আয়,
কবল আয় য আমার দু ু খাকা!
ওের আমার পলাতকা!’’
দিখ হাওয়ায় বেনর কাঁপেনদুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা িক র তার
ডাক িদেয়েছ আজ?
এতকিদেন িচ িল িক র পর ও আপেন!
িনিশেভােরই তাই িক আমার নামেলা ঘের সাঁঝ!
ধােনর শীেষ, শ ামার িশেসযাদুমিণ! ব স িকেস র,
তু ই িশউের চেয় িছঁড়িল বাঁধন!
চাখ-ভরা তার উছেল কাঁদন র!
তাের ক িপয়ােলা সবুজ েহর কাঁচা িবেষ র!
যন আচ কা কা শশক-িশশু চ’ ক ডােক হায়,
“ওের আয় আয় আয়
আয় র খাকন আয়,
বেন আয় িফের আয় বেনর চখা!
ওের চপল পলাতকা’’

িবজিয়নী
হ মার রািণ! তামার কােছ হার মািন আজ শেষ।
আমার িবজয়- কতন লুটায় তামার চরণ-তেল এেস।
আমার সমর-জয়ী অমর তরবারী

িদেন িদেন ািন- আেন, হ’ য় ওেঠ ভারী,
এখন
এ ভার আমার তামায় িদেয় হাির,
এই
হার-মানা-হার পরাই তামার কেশ।
ওেগা জীবন- দবী।
আমায় দেখ কখন তু িম ফলেল চােখর জল,
আজ
িব জয়ীর িবপুল দউল তাইেত টলমল!
আজ
িবে াহীর এই র -রেথর চূ েড়,
িবজিয়নী! নীলা রীর আঁচল তামার উেড়,
যত তৃ ণ আমার আজ তামার মালায় পূের’,
আিম িবজয়ী আজ নয়ন-জেল ভেস।

িবদায়- বলায়
তু িম অমন ক’ র গা বাের বাের জল-ছল-ছল চােখ চেয়া না,
জল-ছল-ছল চােখ চেয়া না।
ঐ কাতর কে থেক থেক শুধু িবদােয়র গান গেয়া না,
শুধু িবদােয়র গান গেয়া না।।
হািস িদেয় যিদ লুকােল তামার সারা জীবেনর বদনা,
আেজা তেব শুধু হেস যাও, আজ িবদােয়র িদেন কঁ েদা না।
ঐ ব থাতু র আঁিখ কাঁেদা-কাঁেদা মুখ
দিখ আর শুধু হেস যাও,আজ িবদােয়র িদেন কঁ েদা না।
চলার তামার বাকী পথটু পিথক! ওেগা সুদরূ পেথর পিথকহায়, অমন ক’ র ও অকর”ণ গীেত আঁিখর সিলেল ছেয়া না,
ওেগা আঁিখর সিলেল ছেয়া না।
দূেরর পিথক! তু িম ভাব বুিঝ
তব ব থা কউ বােঝ না,
তামার ব থার তু িমই দরদী একাকী,
পেথ ফের যারা পথ-হারা,
কান গৃহবাসী তাের খাঁেজ না,

বুেক ত হ’ য় জােগ আেজা সই ব থা- লখা িক?
দূর বাউেলর গােন ব থা হােন বুিঝ শুধু ধূ-ধূ মােঠ পিথেক?
এ য িমেছ অিভমান পরবাসী! দেখ ঘর-বাসীেদর িতেক!
তেব জান িক তামার িবদায়- কথায়
কত বুক-ভাঙা গাপন ব থায়
আজ কতগুিল াণ কাঁিদেছ কাথায়পিথক! ওেগা অিভমানী দূর পিথক!
কহ ভােলাবািসল না ভেব যন আেজা
িমেছ ব থা পেয় যেয়া না,
ওেগা যােব যাও, তু িম বুেক ব থা িনেয় যেয়া না।

ব থা-িনশীথ
এই নীরব িনশীথ রােত
শুধু জল আেস আঁিখপােত
কন িক কথা রেণ রােজ?
বুেক কার হতাদর বােজ?
কা
ন িহয়া-মােঝ
ওেঠ গুমির’ ব থতােত
আর জল ভের আঁিখ-পােত।
মম বথ জীবন- বদনা
এই িনশীেথ লুকােত নাির,
তাই গাপেন একাকী শয়েন
শুধু নয়েন উথেল বাির।
িছল সিদেনা এমিন িনশা,
বুেক জেগিছল শত তৃ ষা
তাির ব থ িনশাস িমশা
ওই িশিথল শফািলকােত
আর পূরবীেত বদনােত।

শায়ক- বঁধা পাখী
র নীড়-হারা, কিচ বুেক শায়ক- বঁধা পাখী!
কমন ক’ র কাথায় তাের আড়াল িদেয় রািখ?
কাথায় র তার কাথায় ব থা বােজ?
চােখর জেল অ আঁিখ িকছুই দিখ না য?
ওের মািণক! এ অিভমান আমায় নািহ সােজতার
জুড়াই ব থা আমার ভাঙা ব পুেট ঢািক’
ওের আমার কামল-বুেক-কাঁটা- বঁধা পাখী,
কমন ক’ র কাথায় তাের আড়াল িদেয় রািখ?
বে িবেঁ ধ িবষ মাখােনা শর,
পথ- ভালা র! লু েয় প’িল এ কা’র বুেকর’ পর!
ক িচনােল পথ তাের হায় এই দুিখনীর ঘর?
তার
ব থার শািন- লুিকেয় আেছ আমার ঘের নািক?
ওের আমার কামল-বুেক-কাঁটা- বঁধা পাখী!
কমন ক’ র কাথায় তাের আড়াল িদেয় রািখ?
হায়, এ কাথায় শািন- খুিঁ জ তার?
ডা ছ দয়া. হাঁকেছ হাওয়া, কাঁপেছ র মার!
ঝ াবােত িনেবেছ দীপ, ভেঙেছ সব দার,
দুেল দুঃখ রােতর অসীম রাদন বে থািক’ থািক’!
ওের আমার কামল-বুেক-কাঁটা- বঁধা পাখী!
এমন িদেন কাথায় তাের আড়াল িদেয় রািখ?
মরণ য বাপ বরণ কের তাের,
‘মা’ ‘মা’ ডেক য দাঁড়ায় এই শি হীনার াের!
মািণক আিম পেয় শুধু হারাই বাের বাের,
ওের তাই তা ভেয় ব কাঁেপ কখন িদিব ফাঁিক!

ওের আমার হারামিণ! ওের আমার পাখী!
কমন ক’ র কাথায় তাের আড়াল িদেয় রািখ?
হািরেয় পাওয়া ওের আমার মািণক!
দেখই তাের িচেনিছ, আয়, বে ধির খািনক!
বাণ- বঁধা বুক দেখ তাের কােল কহ না িনক,
ওের হারার ভেয় ফলেত পাের িচরকােলর মা িক?
ওের
আমার কামল-বুেক-কাঁটা- বঁধা পাখী!
কমন ক’ র কাথায় তাের আড়াল িদেয় রািখ।
এ য র তার িচর- চনা হ,
তু ই তা আমার ন’সের অিত অতীত কােলর কহ,
বাের বাের নাম হারােয় এেসিছস এই গহ,
এই
মােয়র বুেক থাক যাদু তার য’িদন আেছ বাকী!
ােণর আড়াল ক’রেত পাের সৃজন িদেনর মা িক?
হািরেয় যাওয়া? ওের পাগল, স তা চােখর ফাঁিক!

স াতারা
ঘা টা-পরা কােদর ঘেরর বৗ তু িম ভাই স াতারা?
তামার চােখ দৃি জােগ হারােনা কা মুেখর পারা।
সাঁেঝর দীপ আঁচল ঝঁ েপ
বঁধরু পেথ চাইেত বঁেক
চাউিন কার উঠেছ কঁ েপ
রাজ সাঁেঝ ভাই এমিন ধারা।
কারা হারােনা বধূ তু িম অস-পেথ মৗন মুেখ
ঘনাও সাঁেঝ ঘেরর মায়া গৃহহীেনর শূন বুেক
এই য িনতু ই আসা-যাওয়া,
এমন কর”ণ মিলন চাওয়া,
কার তের হায় আকাশ-বধু
তু িমও িক আজ ি য়-হারা।

কিব-রাণী
তু িম আমায় ভােলাবােসা তাই তা আিম কিব।
আমার এ রূপ- স য তামায় ভােলাবাসার ছিব।।
আপন জেন হাত বাড়ােলাআকাশ বাতাস ভাত-আেলা,
িবদায়- বলার স া-তারা
পুেবর অরুণ রিব,তু িম ভােলাবাস ব’ ল ভােলাবােস সিব?
আমার আিম লুিকেয়িছল তামার ভােলাবাসায়,
তু িমই আমার মােঝ আিস’
অিসেত মার বাজাও বাঁিশ,
আমার পূজার যা আেয়াজন
তামার ােণর হিব।
আমার বাণী জয়মাল , রািণ! তামার সিব।
তু িম আমায় ভােলাবাস তাই তা আিম কিব।
আমার এ রূপ- স য তামার ভােলাবাসার ছিব।

পথহারা
বলা শেষ উদাস পিথক ভােব,
স যন কান অেনক দূের যােব উদাস পিথক ভােব
‘ঘের এস’ স া সবায় ডােক,
‘নয় তাের নয়’ বেল একা তােক;
পেথর পিথক পেথই বেস থােক,
জােন না স ক তাহাের চােব।
উদাস পিথক ভােব

বেনর ছায়া গভীর ভােলােবেস
আঁধার মাথায় িদগবধূেদর কেশ,
ডাকেত বুিঝ শ ামল মেঘর দেশ
শলমূেল শলবালা নােব উদাস পিথক ভােব
বািত আিন রািত আনার ীিত,
বধূর বুেক গাপন সুেখর ভীিত,
িবজন ঘের এখন স গায় গীিত,
একলা থাকার গানখািন স গােব উদাস পিথক ভােব
হঠা তাহার পেথর রখা হারায়
গহন বাঁধায় আঁধার-বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তার কাঁেদ তারায় তারায়
আর িক পূেবর পেথর দখা পােব
উদাস পিথক ভােব

িপছু-ডাক
সিখ! নতু ন ঘের িগেয় আমায় প’ড়েব িক আর মেন?
সথা তামার নতু ন পূজা নতু ন আেযাজেন!
থম দখা তামায় আমায়
য গৃহ-ছায় য আিঙনায়,
যথায় িত ধূিলকণায়,
লতাপাতার সেন
িনত চনার িব রােজ িচ -আরাধেন,
শূন স ঘর শূন এখন কাঁদেছ িনরজেন।
সথা তু িম যখন ভু ত আমায়, আ ত অেনক কহ,
তখন আমার হ’ য় অিভমােন কাঁদত য ঐ গহ।
যিদক পােন চাইেত সথা
বা ত আমার িৃ তর ব থা,

স ািন আজ ভু লেব হথা
নতু ন আলাপেন।
আিমই শুধু হািরেয় গেলম হািরেয়-যাওয়ার বেন।
আমার এত িদেনর দূর িছল না সিত কােরর দুর,
ওেগা আমার সুদরু ক’রত িনকট ঐ পুরাতন পুর।
এখন তামার নতু ন বাঁধন
নতু ন হািস, নতু ন কাঁদন,
নতু ন সাধন, গােনর মাতন
নতু ন আবাহেন।
আমারই সুর হািরেয় গল সুদরু পুরাতন।
সিখ! আমার আশাই দুরাশা আজ, তামার িবিধর বর,
আজ মার সমািধর বুেক তামার উঠেব বাসর-ঘর!
শূণ ভ’ র শুনেত পনু
ধনু-চরা বেনর বণুহািরেয় গনু হািরেয় গনু
অন–িদগ েন।
িবদায় সিখ, খলা- শষ এই বলা- শেষর খেন!
এখন তু িম নতু ন মানুষ নতু ন গৃহেকােণ।

পূজািরণী
এত িদেন অেবলায়ি য়তম!
ধূিল-অ ঘূিণ সম
িদবাযামী
যেব আিম
নেচ িফির র”িধরা মরণ- খলায়এ িদেন অ- বলায়
জািনলাম, আিম তামা’ জে জে িচিন।
পূজািরণী!

ঐ ক , ও-কেপাত- কাঁদােনা রািগণী,
ঐ আিখ, ঐ মুখ,
ঐ ভু র”, ললাট, িচবুক,
ঐ তব অপরূপ রূপ,
ঐ তব দােলা- দােলা গিত-নৃত দু দুল রাজহংসী িজিন’িচিন সব িচিন
তাই আিম এতিদেন
জীবেনর আশাহত ান- শু িবদ পুিলেন
মূছাতু র সারা াণ ভ’ র
ডািক শু ডািক তামা’
ি য়তমা!
ই মম জপ-মালা ঐ তব সব চেয় িম নাম ধ’ র!
তাির সােথ কাঁিদ আিমিছ -কে কাঁিদ আিম, িচিন তামা’, িচিন িচিন িচিন,
িবজিয়নী নহ তু িম-নহ িভখািরনী,
তু িম দবী িচর-শু তাপস- মারী, তু িম মম িচর-পূজািরণী!
যুেগ যুেগ এ পাষােণ বািসয়াছ ভােলা,
আপনাের দাহ কির, মার বুেক ালােয়ছ আেলা,
বাের বাের কিরয়াছ তব পূজা-ঋণী।
িচিন ি য়া িচিন তামা’ জে জে িচিন িচিন িচিন!
িচিন তামা’ বাের বাের জীবেনর অস–ঘােট, মরণ- বলায়,
তারপর চনা- শেষ
তু িম-হারা পরেদেশ
ফেল যাও একা শুণ িবদায়- ভলায়!
িদনােন-র ােন- বিস’ আঁিখ-নীের িতিন’
আপনার মেন আিন তাির দূর-দূরােন-র িৃ তমেন পেড়-বসেন-র শষ-আশা- ান মৗন মার আগমনী সই িনিশ,
যিদন আমার আঁিখ ধন হ’ল তব আিখ-চাওয়া সেন িমিশ।
তখেনা সরল সুখী আিম- ফােটিন যৗবন মম,
উ খু বদনা-মুখী আিস আিম ঊষা-সম

আধ-ঘুেম আধ- জেগ তখেনা কেশার,
জীবেনর ফােটা- ফােটা রাঙা িনিশ- ভার,
বাধা ব -হারা
অেহতু ক নেচ-চলা ঘূিণবায়ু-পারা
দুরন- গােনর বগ অফু রন- হািস
িনেয় এনু পথ- ভালা আিম অিত দূর পরবাসী।
সােথ তাির
এেনিছনু গৃহ-হারা বদনার আঁিখ-ভরা বাির।
এেস রােত- ভাের জেগ গেয়িছনু জাগরণী সুরঘুম ভেঙ জেগ উেঠিছেল তু িম কােছ এেসিছেল,
মুখ-পােন চেয় মার সকর”ণ হািস হেসিছেল,হািস হের কঁ েদিছনু-‘তু িম কার পাষাপাখী কান-◌ার িবধুর?’
চােখ তব স কী চাওয়া! মেন হ’ল যন
তু িম মার ঐ ক ঐ সুরিবরেহর কা া-ভারাতু র
বনানী-দুলােনা,
দিখনা সমীের ডাকা সুম- ফাটােনা বন-হিরণী-ভু লােনা
আিদ জ িদন হ’ ত চন তু িম চন!
তারপর-অনাদের িবদােয়র অিভমান-রাঙা
অ ”-ভাঙা-ভাঙা
ব থা-গীত গেয়িছনু সই আধ-রােত,
বুিঝ নাই আিম সই গান-গাওয়া ছেল
কাের পেত চেয়িছনু িচরশূন মম িহয়া-তেলশুধু জািন, কাঁচা-ঘুেম জাগা তব রাগ-অর”ণ-আঁিখ-ছায়া
লেগিছল মম আঁিখ-পােত।
আেরা দেখিছনু, ঐ আঁিখর পলেক
িব য়-পুলক-দীি ঝলেক ঝলেক
ঝ’ লিছল, গ’ লিছল গাঢ় ঘন বদানার মায়া,কর”ণায় কঁ েপ কঁ েপ উেঠিছল িবরিহণী
অ কার-িনশীিথনী-কায়া

তৃ ষাতু র চােখ মার বড় যন লেগিছল ভােলা
পূজািরণী! আঁিখ-দীপ- ালা তব সই িস সকর”ণ আেলা
তারপর-গান গাওয়া শেষ
নাম ধ’ র কােছ বুিঝ ডেকিছনু হেস।
অমিন কী গ’ জ-উঠা র” অিভমােন
( কন ক স জােন)
দুিল’ উেঠিছল তব ভু র”-বাঁধা িস’র আঁিখ-তরী,
ফু েল উেঠিছল জল, ব থা-উ স-মুেখ তাহা ঝরঝর
প’ ড়িছল ঝির’!
একটু আদের এত অিভমােন ফু েল-ওঠা, এত আঁিখ-জল,
কাথা পিল ওের কা’র অনাদৃতা ওের মার িভখািরনী
ব মাের ব
এই ভাঙা বুেক
ঐ কা া-রাঙা মুখ থুেয় লাজ-সুেখ
ব মাের ব মাের হির’ কন এত অিভমান?
মার ডােক কন এত উথলায় চােখ তব জল?
অ- চনা অ-জানা আিম পেথর পিথক
মাের হের জেল পুের ওেঠ কন এত ঐ বািলকার আঁিখ অিনিমখ?
মার পােন চেয় সেব হােস,
বাঁধা-নীড় পুেড় যায় অিভশ ত মার ােস;
মিণ ভেব কত জেন তু েল পের গেল,
মিণ যেব ফণী হেয় িবষ-দ -মুেখ
দংেশ তার বুেক,
অমিন স দেল পদতেল!
িব যাের কের ভয় ঘৃণা অবেহলা,
িভখিরণী! তাের িনেয় এ িক তব অকর”ণ খলা?
তাের িনেয় এ িক গূঢ় অিভমান? কা অিধকাের
নাম ধ’ র ডাকটু তা’ও হােন বদনা তামাের?
কউ ভােলাবােস নাই? কই তামা’ কেরিন আদর?
জ -িভখািরনী তু িম? তাই এত চােখ জল, অিভমানী কর”ণা-কাতর!

নেহ তা’ও নেহবুেক থেক ির -কে কা ির অিভমানী কেহ‘নেহ তা’ও নেহ।’
দিখয়ািছ শতজন আেস এই ঘের,
কতজন না চািহেত এেস বুেক কের,
তবু তব চােখ-মুেখ এ অতৃ ি , এ কী হ- ু ধা
মাের হেল উছলায় কন তব বুক-ছাপা এত ীিত সুধা?
স রহস রাণী!
কহ নািহ জােনতু িম নািহ জানআিম নািহ জািন।
চেন তা ম, জােন শুধু াণকাথা হ’ ত আেস এত অকারেণ ােণ ােণ বদনার টান!
নািহ বুিঝয়াও আিম সিদন বুিঝনু তাই, হ অপিরিচতা!
িচর-পিরিচতা তু িম, জ জ ধ’ র অনাদৃতা সীতা!
কানন-কাঁদােনা তু িম তাপস-বািলকা
অনন- মারী সতী, তব দব-পূজার থািলকা
ভািঙয়ািছ যুেগ যুেগ, িছঁিড়য়ািছ মালা
খলা-ছেল; িচন- মৗনা শাপ া ওেগা দববালা!
নীরেব স’ য়ছ সিবসহিজয়া! সহেজ জেনছ তু িম, তু িম মার জয়ল ী, আিম তব কিব।
তারপর-িনিশ শেষ পােশ ব’ স শুেনিছনু তব গীত-সুর
লােজ-আধ-বাধ-বাধ শি ত িবধুর;
সুর শুেন হ’ল মেন- েণ েণ
মেন-পেড়-পেড় না হারা ক যন
কঁ েদ কঁ েদ সােধ, ‘ওেগা চন মাের জে জে চন।’
মথুরায় িগেয় শ াম, রািধকার ভু েলিছল যেব,
মেন লােগ- এই সুর গীত-রেব কঁ েদিছল রাধা,
অবেহলা- বঁধা-বুক িনেয় এ যন র অিত-অন-রােল লিলতার কাঁদা
বন-মােঝ একািকনী দময়ন-◌ী ঘুের ঘুের ঝু ের,

ফেল-যাওয়া নােথ তার ডেকিছল ান–কে এই গীত-সুের।
কােন- প’ ড় মেন
বনলতা সেন
িবষািদনী শ ন-লা কঁ েদিছল এই সুের বেন সে াপেন।
হম-িগির-িশের
হারা-সতী উমা হ’ য় িফের
ডেকিছল ভালানােথ এমিন স চনা কে হায়,
কঁ েদিছল িচর-সতী পিত ি য়া ি েয় তার পেত পুনরায়!িচিনলাম বুিঝলাম সিবযৗবন স জািগল না, লািগল না মেম তাই গাঢ় হ’ য় তব মুখ-ছিব
তবু তব চনা ক মম ক -সুর
রেখ আিম চ’ ল গনু কেব কা প ী-পেথ দূের!–
দু’িদন না যেত যেত এ িক সই পুণ গামতীর েল
থম উ ল কাঁিদ’ অপরূপ ব থা-গ নািভ-প -মুেল!
খুেঁ জ িফির কাথা হ’ ত এই ব াথা-ভারাতু র মদ-গ আেসআকাশ বাতাস ধরা কঁ েপ কঁ েপ ওেঠ শুধু মার ত ঘন দীঘ ােস।
কঁ েদ ওেঠ লতা-পাতা,
ফু ল পািখ নদীজল
মঘ বায়ু কাঁেদ সিব অিবরল,
কাঁেদ বুেক উ সুেখ যৗবন- ালায়-জাগা অতৃ িবধাতা!
পাড়া াণ জািনল না কাের চাই,
চী কািরয়া ফের তাই-‘ কাথা যাই,
কাথা গেল ভােলাবাসাবািস পাই?
হু-হু ক’ র ওেঠ াণ, মন কের উদাস-উদাস,
মেন হয়-এ িনিখল যৗবন-আতু র কােনা িমেকর ব িথত হুতাশ!
চাখ পুের’ লাল নীল কত রাঙা, আবছায়া ভােস, আেস-আেসকার ব টু েট
মম াণ-পুেট
কাথা হ’ ত কন এই মৃগ-মদ-গ -ব থা আেস?
মন-মৃগ ছুেট ফের; িদগন-র দুিল’ ওেঠ মার ি হাহাকার- ােস!

কস’রী হিরণ-সম
আমাির নািভর গ খুেঁ জ ফেল গ -অ মন-মৃগ মম!
আপনারই ভােলাবাসা
আপিন িপইয়া চােহ িমটাইেত আপনার আশা!
অনন- অগস-◌্ য-তৃ ষা ল িব -মাগা যৗবন আমার
এক িস ু শুিষ’ িব -ু সম, মােগ িস ু আর!
ভগবান! ভগবান! এ িক তৃ া অনন- অপার!
কাথা তৃ ি ? তৃ ি কাথা? কাথা মার তৃ া-হরা ম-িস ু
অনািদ পাথার!
মার চেয় ”ছাচারী দুরন- দুবার!
কাথা গেল তাের পাই,
যার লািগ’ এত বড় িবে মার নাই শািন- নাই!
ভািব আর চিল শুধ,ু শুধু পথ চিল,
পেথ কত পথ-বালা যায়,
তাির পােছ হায় অ - বেগ ধায়
ভােলাবাসা- ু ধাতু র মন,
িপছু িফের কহ যিদ চায়, ‘িভ া লহ’ ব’ ল কহ আেস ার-পােশ।
াণ আেরা কঁ েদ ওেঠ তােত,
গুমিরয়া ওেঠ কাঙােলর ল াহীন গুর” বদনােত!
লয়-পেয়ািধ-নীের গেজ-ওঠা হুহু ার-সম
বদনা ও অিভমােন ফু েল’ ফু েল’ দুেল’ ওেঠ ধূ-ধূ
াভ-ি
াণ-িশখা মম!
পথ-বালা আেস িভ া-হােত,
লািথ মের চু ণ কির গব তার িভ া-পা সােথ।
কঁ েদ তারা িফের যায়, ভেয় কহ নািহ আেস কােছ;
‘অনাথিপ দ’-সম
মহািভ ু াণ মম
ম-বু লািগ’ হায় াের াের মহািভ া যােচ,
“িভ া দাও, পুরবািস!
বু লািগ’ িভ া মািগ, ার হ’ ত ভু িফের যায় উপবাসী!’’
কত এল কত গল িফের,-

কহ ভেয় কহ-বা িব েয়!
ভাঙা-বুেক কহ,
কহ অ ”-নীেরকত এল কত গল িফের!
আিম যািচ পূণ সমপণ,
বুিঝেত পাের না তাহা গৃহ-সুখী পুরনারীগণ।
তারা আেস হেস;
শেষ হািস- শেষ
কঁ েদ তারা িফের যায়
আপনার গৃহ হ”ছােয়।
বেল তারা, “ হ পিথক! বল বল তব াণ কা ধন মােগ?
সুের তব এত কা া, বুেক তব কা’র লািগ এত ু ধা জােগ?
িক য চাই বুেঝ না ক’ কহ,
কহ আেন াণ মম কহ- বা যৗবন ধন,
কহ রূপ দহ।
গিবতা ধিনকা আেস মদম া আপনার ধেন
আমাের বাঁিধেত চােহ রূপ-ফাঁেদ যৗবেনর বেন।….
সব ব থ, িফের চেল িনরাশায় াণ
পেথ পেথ গেয় গেয় গান“ কাথা মার িভখািরনী পূজািরণী কই?
য বিলেব-‘ভােলােবেস স ািসনী আিম
ওেগা মার ািম!
ির া আিম, আিম তব গরিবনী,িবজিয়নী নই!”
মর” মােঝ ছুেট িফির বৃথা,
হু হু ক’ র ’ ল ওেঠ তৃ ষাতাির মােঝ তৃ া-দ াণ
েণেকর তের কেব হারাইল িদশা।
দূের কার দখা গল হাতছািন যনডেক ডেক স-ও কাঁেদ‘আিম নাথ তব িভখািরনী,
আিম তামা’ িচিন,

তু িম মাের চন।’
বুিঝনু না, ডািকনীর ডাক এ য,
এ য িমথ া মায়া,
জল নেহ, এ য খল, এ য ছল মরীিচকা ছাষা!
‘িভ া দাও’ ব’ ল আিম এনু তার াের,
কাথা িভখািরনী? ওেগা এ য িমথ া মায়ািবনী,
ঘের ডেক মাের।
এ য ূ র িনষােদর ফাঁদ,
এ য ছেল িজেন িনেত চােহ িভখারীর ঝু িলর সাদ।
হ’ল না স জয়ী,
আপনার জােল প’ ড় আপিন মিরল িমথ াময়ী।
কাঁটা- বঁধা র মাথা াণ িনেয় এনু তব পুের,
জািন নাই ব থাহত আমার ব থায়
তখেনা তামার াণ পুেড়।
তবু কন কতবার মেন যন হ’ত,
তব ি মিদন পরশ মুেছ িনেত পাের মার
সব ালা সব দ ত।
মেন হ’ত ােণ তব ােণ যন কাঁেদ অহরহ‘ হ পিথক! ঐ কাঁটা মাের দাও, কাথা তব ব থা বােজ
কহ মাের কহ!
নীরব গাপন তু িম মৗন তাপিসনী,
তাই তব িচর- মৗন ভাষা
শুিনয়াও শুিন নাই, বুিঝয়াও বুিঝ নাই ঐ ু চাপা-বুেক
কাঁেদ কত ভােলাবাসা আশা!
এির মােঝ কাথা হ’ ত ভেস এল মু ধারা মা আমার
স ঝেড়র রােত,
কােল তু েল িনল মাের, শত শত চু মা িদল িস আঁিখ-পােত।
কাথা গল পথকাথা গল রথডু েব গল সব শাক- ালা,
জননীর ভােলাবাসা এ ভাঙা দউেল যন দুলাইল দয়ালীর আলা!
গত কথা গত জ হন

হারা-মােয় পেয় আিম ভু েল গনু যন।
গৃহহারা গৃহ পনু, অিত শান- সুেখ
কত জ পের আিম াণ ভ’ র ঘুমাইনু মুখ থুেয় জননীর বুেক।
শষ হ’ল পথ-গান গাওয়া,
ডেক ডেক িফের গল হা-হা ের পথসাথী তু ফােনর হাওয়া।
আবার আবার বুিঝ ভু িললাম পথবুিঝ কা িবজিয়নী- ার ােন- আিস’ বাধা পল পাথ-পথ-রথ।
ভু েল গনু কাের মার পেথ পথ খাঁজা,ভু েল গনু াণ মার িনত কাল ধ’ র অিভসারী
মােগ কা পূজা,
ভু েল গনু যত ব থা শাক,নব সুখ-অ ”ধাের গ’ ল গল িহয়া, িভেজ গল অ ”হীন চাখ।
যন কা রূপ-কমেলেত মার ডু েব গল আঁিখ,
সুরিভেত মেত উেঠ বুক,
উলিসয়া িবলিসয়া উথিলল ােণ
এ কী ব উ ব থা-সুখ।
বাঁিচয়া নূতন ক’ র মিরল আবার
সীধু- লাভী বাণ- বঁধা পাখী।….
…. ভেস গল রে মার মি েরর বদীজািগল না পাষাণ- িতমা,
অপমােন দাবানল-সম তেজ
র”িখয়া উ ল এইবার যত মার ব থা-অর”িনমা।
হু ািরয়া ছু লাম িবে ােহর র -অে চিড়’
বদনার আিদ- হতু া পােন মঘ অ েভদী,
ধূম জ লেয়র ধূমেকতু -ধুেম
িহংসা হামিশখা ািল’ সৃিজলাম িবভীিষকা হ-মরা শু মর”ভূ েম।
…. এ িক মায়া! তার মােঝ মােঝ
মেন হ’ত কতদূের হ’ ত, ি য় মার নাম ধ’ র যন তব বীণা বােজ!
স সুদরূ গাপন পেথর পােন চেয়
িহংসা-র -আঁিখ মার অ ”রাঙা বদনার রেস যত ছেয়।
সই সুর সই ডাক ির’ ির’

ভু িললাম অতীেতর ালা,
বুিঝলাম তু িম সত -তু িম আেছ,
অনাদৃতা তু িম মার, তু িম মাের মেন ােণ যাচ’,
একা তু িম বনবালা
মার তের গাঁিথেতছ মালা
আপনার মেন
লােজ সে াপেন।
জ জ ধ’ র চাওয়া তু িম মার সই িভখািরনী।
অন- রর অি -িস ু ফু ল হ’ য় হেস উেঠ কেহ- ‘িচিন, িচিন।
বঁেচ ও মরা াণ! ডােক তাের দূর হ’ ত সইযার তের এত বড় িবে তার সুখ-শািন- নই!’
তাির মােঝ
কাহার ন- িন বােজ?
ক যন র িপছু ডেক চী কািরয়া কয়‘ব ু এ য অেবলায়! হতভাগ , এ য অসময়!
শুিননু না মানা, মািননু না বাধা,
ােণ শুধু ভেস আেস জ ন-র হ’ ত যন িবরিহণী লিলতার কাঁদা!
ছুেট এনু তব পােশ
উ ােস,
মৃতু -পথ অি -রথ কাথা প’ ড় কাঁেদ, র - কতু গল উেড় পুেড়,
তামার গাপান পূজা িবে র আরাম িনয়া এেলা বুক জুেড়
তারপর যা বিলব হারােয়িছ আজ তার ভাষা;
আজ মার াণ নাই, অ ” নাই, নাই শি আশা।
যা বিলব আজ ইহা গান নেহ, ইহা শুধু র -ঝরা াণ-রাঙা
অ ”-ভাঙা ভাষা।
ভািবেতছ, ল াহীন িভখারীর াণস-ও চােহ দওয়ার স ান!
সত ি য়া, সত ইহা, আিমও তা ির’
আজ শুধু হেস হেস মির!
তবু শুধু এইটু জেন রােখা ি য়তমা, ার হ’ ত ারান- র
ব থ হ’ য় িফের

এেসিছনু তব পােশ, জীবেনর শষ চাওয়া চেয়িছনু তামা’,
ােণর সকল আশা সব ম ভােলাবাসা িদয়া
তামাের পূিজয়ািছনু, ওেগা মার ব-দরদী পূজািরণী ি য়া!
ভেবিছনু, িব যাের পাের নাই তু িম নেব তার ভার হেস,
িব -িবে াহীের তু িম কিরেব শাসন
অবেহেল শুধু ভােলাবােস।
ভেবিছনু, দুিবনীত দুজয়ীের জেয়র গরেব
তব ােণ উ ািসেব অপরূপ জ ািত, তারপর একিদন
তু িম মার এ বাহুেত মহাশি স ািরয়া
িবে াহীর জয়ল ী হেব।
িছল আশা, িছল শি , িব টাের টেন
িছঁেড় তব রাঙা পদতেল িছ রাঙা প সম পূজা দব এেন!
িকন’ হায়! কাথা সই তু িম? কাথা সই াণ?
কাথা সই নাড়ী- ছঁ ড়া ােণ ােণ টান?
এ-তু িম আজ স-তু িম তা নহ;
আজ হির-তু িমও ছলনাময়ী,
তু িমও হইেত চাও িমথ া িদয়া জয়ী!
িকছু মাের িদেত চাও, অন তের রাখ িকছু বাকী,দুভািগনী! দেখ হেস মির! কাের তু িম িদেত চাও ফাঁিক?
মার বুেক জািগেছন অহরহ সত ভগবান,
তাঁর দৃি বড় তী ন, এ দৃি যাহাের দেখ,
ত ত ক’ র খুেঁ জ দেখ তার াণ!
লােভ আজ তব পূজা কলুিষত, ি য়া,
আজ তাের ভু লাইেত চাহ,
যাের তু িম পূেজিছেল পূণ মন- াণ সমিপয়া।
তাই আিজ ভািব, কার দােষঅকল তব িদ-পুের
িলল এ মরেণর আেলা কেব প’ শ?
তবু ভািব, এ িক সত ? তু িমও ছলনাময়ী?
যিদ তাই হয়, তেব মায়ািবনী অিয়!
ওের দু , তাই সত হাক।

ােলা তেব ভােলা ক’ র ােলা িমথ ােলাক।
আিম তু িম সুয চ হ তারা
সব িমথ া হাক;
ােলা ওের িমথ াময়ী, ােলা তেব ভােলা ক’ র
ােলা িমথ ােলাক।
তব মুখপােন চেয় আজ
বাজ-সম বােজ মেম লাজ;
তব অনাদর অবেহলা ির’ ির’
তাির সােথ ির’ মার িনল তা
আিম আজ ােণ ােণ মির।
মেন হয়-ডাক ছেড় কঁ েদ উ , ‘মা বসুধা ি ধা হও!
ঘৃণাহত মা মাখা ছেলের তামার
এ িনল মুখ- দখা আেলা হ’ ত অ কাের টেন লও!
তবু বাের বাের আিস আশা-পথ বািহ’,
িকন’ হায়, যখনই ও-মুখ পােন চািহমেন হয়,-হায়,হায়, কাথা সই পূজািরণী,
কাথা সই ির স ািসনী?
এ য সই িচর-পিরিচত অবেহলা,
এ য সই িচর-ভাবহীন মুখ!
পূণা নয়, এ য সই াণ িনেয় ফাঁিকঅপমােন ফেট যায় বুক!
াণ িনয়া এ িক িনদার”ণ খলা খেল এরা হায়!
র -ঝরা রাঙা বুক দ’ ল অল ক পের এরা পায়!
এর দবী, এরা লাভী, এরা চােহ সবজন- ীিত!
ইহােদর তের নেহ িমেকর পূণ পূজা, পূজারীর পূণ সমপণ,
পূজা হির’ ইহােদর ভীর” বুেক তাই জােগ এত সত -ভীিত।
নারী নািহ হ’ ত চায় শুধু একা কােরা,
এরা দবী, এরা লাভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আেরা!
ইহােদর অিতেলাভী মন
একজেন তৃ নয়, এক পেয় সুখী নয়,
যােচ বহু জন।..
য-পূজা পূিজিন আিম া ভগবােন,

যাের িদনু সই পূজা স-ই আিজ তারণা হােন।
বুিঝয়ািছ, শষবার িঘের আেস সাথী মার মৃতু -ঘন আঁিখ,
ির াণ িত সুেখ হু ািরয়া উেঠ তাই,
কার তের ওের মন, আর কন পেথ পেথ কাঁিদ?
েল’ ও এইবার মহাকাল ভরেবর ন ালা সম - ,
হাহাকার-করতািল বাজা! ালা তার িবে ােহর র িশখা অনন- পাবক।
আ তার বি -রথ, বাজা তার সবনাশী তূ রী!
হা তার পরশু-ি শুল! ংস ক এই িমথ াপুরী।
র -সুধা-িবষ আ মরেণর ধর েপ টু !
এ িমথ া জগ তার অিভশ জগ ল চােপ হা
- !
কে আজ এত িবষ, এত ালা,
তবু, বালা,
থেক থেক মেন পেড়যতিদন বািসিন তামাের ভােলা,
যতিদন দিখিন তামার বুক-ঢাকা রাগ-রাঙা আেলা,
তু িম ততিদনই
যেচিছেল ম মার, ততিদনই িছেল িভখািরনী।
ততিদনই এতটু অনাদের িবে ােহর িত অিভমােন
তব চােখ উছলােতা জল, ব থা িদত তব কাঁচা ােণ;
একটু আদর-কণা একটু সাহােগর লািগ’
কত িনিশ-িদন তু িম মেন কর, মার পােশ রিহয়াছ জািগ’,
আিম চেয় দিখ নাই; তারই িতেশাধ
িনেল বুিঝ এতিদেন! িমথ া িদেয় মাের িজেন
অপমান ফাঁিক িদেয় কিরেতছ মার াস- রাধ!
আজ আিম মরেণর বুক থেক কাঁিদঅকর”ণা! াণ িনেয় এ িক িমথ া অকর”ণ খলা!
এত ভােলােবেস শেষ এত অবেহলা
কমেন হািনেত পার, নারী!
এ আঘাত পুর” ষর,
হািনেত এ িনমম আঘাত, জািনতাম মারা শুধু পুর” ষরা পাির।
ভািবতাম, দাগহীন অকল মারীর দান,

এক িনেমষ মােঝ িচরতের আপনাের ির কির’ িদয়া
মন- াণ লেভ অবসান।
ভু ল, তাহা ভু ল
বায়ু শুধু ফাটায় কিলকা, অিল এেস হ’ র নয় ফু ল!
বায়ু বলী, তার তের ম নেহ ি য়া!
অিল শুধু জােন ভােলা কমেন দিলেত হয় ফু ল-কিল-িহয়া!
পিথক-দিখনা-বায়ু আিম চিললাম বসেন-র শেষ
মৃতু হীন িচররাি নািহ-জানা দেশ!
িবদােয়র বলা মার েণ েণ ওেঠ বুেক আন া ” ভির’
কত সুখী আিম আজ সই কথা ির’!
আিম না বািসেত ভােলা তু িম আেগ বেসিছেল ভােলা,
মারী-বুেকর তব সব ি রাগ-রাঙা আেলা
থম পিড়য়ািছল মার বুেক-মুেখভু খারীর ভাঙা বুেক পুলেকর রাঙা বান ডেক যায় আজ সই সুেখ!
সই ীিত, সই রাঙা সুখ- িৃ ত ির’
মেন হয় এ জীবন এ জনম ধন হ’ল- আিম আজ তৃ হ’ য় মির!
না-চািহেত বেসিছেল ভােলা মাের তু িম-শুধু তু িম,
সই সুেখ মৃতু -কৃ অধর ভিরয়া
আজ আিম শতবার ক’ র তব ি য় নাম চু িম’
মাের মেন প’ ড়একদা িনশীেথ যিদ ি য়
ঘুশােয় কাহারও বুেক অকারেণ বুক ব থা কের,
মেন ক’ রা, মিরয়ােছ, িগয়ােছ আপদ!
আর কভু আিসেব না
উ সুেখ কহ তব চু িমেত ও-পদ- কাকনদ!
মিরয়ােছ-অশান- অতৃ িচর- াথপর লাভী,অমর হইয়া আেছ-র’ ব িচরিদন
তব েম মৃতু য়ী
ব থা-িবেষ নীলক কিব!

পউষ

পউষ এেলা গা!
পউষ এেলা অ ”-পাথার িহম পারাবার পারােয়
ঐ য এেলা গাজঝ কার ঘা টা-পরা িদগন- র দাঁড়ােয়।।
স এেলা আর পাতায় পাতায় হায়
িবদায়-ব থা যায় গা কঁ েদ যায়,
অ -বধূ (আ-হা) মিলন চােখ চায়
পথ-চাওয়া দীপ স া-তারায় হারােয়।
পউষ এেলা গাএক বছেরর ািন- পেথর, কােলর আয়ু- য়,
পাকা ধােনর িবদায়-ঋতু , নতু ন আসার ভয়।
পউষ এেলা গা! পউষ এেলাশু না িনশা , কাঁদন-ভারাতু র
িবদায়- েণর (আ-হা) ভাঙা গলার সুর‘ ওেঠ পিথক! যােব অেনক দূর
কােলা চােখর কর”ণ চাওয়া ছাড়ােয়।।’

আজ সৃি -সুেখর উ ােস
মার

আজ সৃি সুেখর উ ােস–
মুখ হােস মার চাখ হােস মার টগবিগেয় খুন হােস
আজ সৃি -সুেখর উ ােস

আজেক আমার রু ােণর প েল বান ডেক ঐ জাগল জায়ার দুয়ার – ভাঙা কে ােল।
আসল হািস, আসল কাঁদন
মুি এেলা, আসল বাঁধন,
মুখ ফু েট আজ বুক ফােট মার িত দুেখর সুখ আেস।
ঐ
ির বুেকর দুখ আেস আজ
সৃি -সুেখর উ ােস!

আসল উদাস, সল হুতাশ
সৃি -ছাড়া বুক-ফাটা াস,
ফু লেলা সাগর দুলেলা আকাশ ছুটেলা বাতাস,
গগন ফেট চ ছােট, িপণাক-পািণর শূল আেস!
ঐ ধূমেকতু আর উ ােত
চায় সৃি টােক উ ােত,
আজ তাই দিখ আর বে আমার ল বােগর ফু ল হােস
আজ সৃি -সুেখর উ ােস!
আজ হাসল আগুন, সল ফাগুন,
মদন মাের খুন-মাখা তূ ণ
পলাশ অেশাক িশমুল ঘােয়ল
ফাগ লােগ ঐ িদক-বােস
গা িদগ বািলকার পীতবােস;
আজ

র ন এেলা র ােণর অ েন মার চারপােশ
আজ সৃি সুেখর উ ােস!
আজ কপট কােপর তূ ণ ধির,
ঐ
আসল যত সু রী,
কারুর পােয় বুক ডলা খুন, কউ বা আগুন,
কউ মািননী চােখর জেল বুক ভােস!
তােদর ােণর ‘বুক-ফােট-তাও-মুখ- ফােট-না’ বাণীর বীণা মার পােশ
ঐ তােদর কথা শানাই তােদর
আমার চােখ জল আেস
আজ সৃি সুেখর উ ােস!
আজ

আসল ঊষা, স া, দুপুর,
আসল িনকট, আসল সুদরূ
আসল বাধা-ব -হারা ছ -মাতন
পাগলা-গাজন-উ ােস!
ঐ আসল আিশন িশউিল িশিথল

আজ

হাসল িশিশর দুবঘােস
সৃি -সুেখর উ ােস!

আজ

জাগল সাগর, হাসল মরু
কাঁপল ভূ ধর, কানন তরু
িব -ডু বান আসল তু ফান, উছেল উজান
ভরবীেদর গান ভােস,
মার ডাইেন িশশু সেদ াজাত জরায়-মরা বামপােশ
মন ছুটেছ গা আজ ব াহারা অ যন পাগলা স।
আজ সৃি -সুেখর উ ােস!
আজ সৃি -সুেখর উ ােস!!

