
 

আমার �কিফয়  

বত�মােনর কিব আিম ভাই, ভিবষ�েতর নই ‘নবী’, 
   কিব ও অকিব যাহা বেলা �মাের মখু বুেঁজ তাই সই সিব! 

     �কহ বেল, ‘তুিম ভিবষ�েত �য 
     ঠাঁই পােব কিব ভবীর সােথ �হ! 

   �যমন �বেরায় রিবর হােত �স িচরেকেল-বাণী কই কিব?’ 
   দিুষেছ সবাই, আিম তব ুগাই শধু ু�ভােতর �ভরবী! 

কিব-ব�ুরা হতাশ হইয়া �মার �লখা প’�ড় �াস �ফেল! 
   বেল, �কেজা �েম হে� অেকেজা পিল�ে�র পাশ �ঠেল’� 

     পেড় না ক’ বই, ব’�য় �গেছ ওটা। 
     �কহ বেল, �বৗ-এ িগিলয়ােছ �গাটা। 

   �কহ বেল, মা� হ’ল হেয় �মাটা �জেল ব’�স শধু ুতাস �খেল! 
   �কহ বেল, তুই �জেল িছিল ভােলা �ফর �যন তুই যাস �জেল! 

গরু ুক’ন, তুই কেরিছস শরু ুতেলায়ার িদেয় দািড় চাঁছা! 
   �িত শিনবারী িচ�েত ��য়সী গািল �দন, ‘তুিম হাঁিড়চাঁচা!’ 

     আিম বিল, ‘ি�েয়, হােট ভািঙ হাঁিড়!’ 
     অমিন ব� িচ� তাড়াতািড়। 

   সব �ছেড় িদেয় কিরলাম িবেয়, িহ�রুা ক’ন, আিড় চাচা!’ 
   যবন না আিম কােফর ভািবয়া খুিঁজ �িক দািড়, নািড় কাছা! 

�মৗ-�লাভী যত �মৗলবী আর ‘ �মা�-লা’রা ক’ন হাত �নেড়’, 
   ‘�দব-�দবী নাম মেুখ আেন, সেব দাও পািজটার জাত �মের! 

     ফেতায়া িদলাম- কােফর কাজী ও, 
     যিদও শহীদ হইেত রাজী ও! 

   ‘আমপারা’-পড়া হাম-বড়া �মারা এখেনা �বড়াই ভাত �মের! 
   িহ�রুা ভােব,‘ পাশ�-শে� কিবতা �লেখ, ও পা’ত-�নেড়!’ 

আনেকারা যত ন�ভােয়ােল� ন�-�কা’র দলও ন� খুশী। 
   ‘ভােয়ােরে�র ভােয়ািল�’ নািক আিম, িব�বী-মন তুিষ! 



     ‘এটা অিহংস’, িব�বী ভােব, 
     ‘নয় চ�কার গান �কন গা’�ব?’ 

   �গাঁড়া-রাম ভােব নাি�ক আিম, পািত-রাম ভােব ক�ফুিস! 
   �রাজীরা ভােব নারাজী, নারাজীরা ভােব তাহােদর আ�ুিশ! 

নর ভােব, আিম বড় নারী-�ঘষঁা! নারী ভােব, নারী-িবে�ষী! 
   ‘িবেলত �ফরিন?’ �বাসী-ব�ু ক’ন, ‘ এই তব িবেদ�, িছ!’ 

     ভ�রা বেল, ‘নবযগু-রিব!’- 
     যেুগর না হই, হজেুগর কিব 

   ব� ত �র দাদা, আিম মেন ভািব, আর ক’�ষ কিষ ��-�পশী, 
   দ’ুকােন চ�মা আঁ�য়া ঘমুান,ু িদিব� হ’�তেছ িন� �বশী! 

িক �য িলিখ ছাই মাথা ও ম�ুু আিমই িক বিুঝ তার িকছু? 
   হাত উঁচু আর হ’ল না ত ভাই, তাই িলিখ ক’�র ঘাড় নীচু! 

     ব�ু! �তামরা িদেল না ক’ দাম, 
     রাজ-সরকার �রেখেছন মান! 

   যাহা িকছু িলিখ অমূল� ব’�ল অ-মূেল� �নন! আর িকছু 
   শেুনছ িক, হঁু হঁু, িফিরেছ রাজার �হরী সদাই কার িপছু? 

ব�ু! তুিম ত �দেখছ আমায় আমার মেনর মি�ের, 
   হাড় কািল হ’ল শাসােত নািরন ুতব ু�পাড়া মন-ব�ীের! 

     যতবার বাঁিধ �ছঁেড় �স িশকল, 
     �মের �মের তা’�র কিরন ুিবকল, 

   তব ুযিদ কথা �শােন �স পাগল! মািনল না রির-গা�ীের। 
   হঠা  জািগয়া বাঘ খুেঁজ �ফের িনশার আঁধাের বন িচের’! 

আিম বিল, ওের কথা �শা� ��াপা, িদিব� আিছ� �খা�-হােল! 
   �ায় ‘হাফ’-�নতা হ’�য় উেঠিছ�, এবার এ দাঁও ফ�কােল 

     ‘ফুল’-�নতা আর হিবেন �য হায়! 
     ব�ৃতা িদয়া কাঁিদেত সভায় 

   গুড়ঁােয় ল�া পেকেটেত �বাকা এই �বলা �ঢাকা! �সই তােল 
   িন� �তার ফুেটা ঘরটাও �ছেয়, নয় প�ািব �শষকােল। 

    



   �বােঝ না ক’ �য �স চারেণর �বেশ �ফের �দেশ �দেশ গান �গেয়, 
   গান শনু সেব ভােব, ভাবনা িক! িদন যােব এেব পান �খেয়! 

     রেব না ক’ ম�ােলিরয়া মহামারী, 
     �রাজ আিসেছ চ’�ড় জিুড়-গাড়ী, 

   চাঁদা চাই, তারা �ুধার অ� এেন �দয়, কাঁেদ �ছেল-�মেয়। 
   মাতা কয়, ওের চু� হতভাগা, �রাজ আেস �য, �দ� �চেয়! 

    
  �ুধাতুর িশশ ুচায় না �রাজ, চায় দেুটা ভাত, একটু ননু, 

  �বলা ব’�য় যায়, খায়িন ক’ বাছা, কিচ �পেট তার �েল আগনু। 
     �কঁেদ ছুেট আিস পাগেলর �ায়, 
     �রােজর �নশা �কাথা ছুেট যায়! 

   �কঁেদ বিল, ওেগা ভগবান তুিম আিজও আেছ িক? কািল ও চুন 
   �কন ওেঠ না ক’ তাহােদর গােল, যারা খায় এই িশশরু খুন? 

আমরা ত জািন, �রাজ আিনেত �পাড়া বাত� া� এেনিছ খাস! 
   কত শত �কা� �ুিধত িশশরু �ুধা িনঙািড়য়া কািড়য়া �াস 

     এল �কা� টাকা, এল না �রাজ! 
     টাকা িদেত নাের ভুখাির সমাজ। 

   মা’র বকু হ’�ত �ছেল �কেড় খায়, �মারা বিল, বাঘ, খাও �হ ঘাস! 
   �হিরন,ু জননী মািগেছ িভ�া �ঢেক �রেখ ঘের �ছেলর লাশ! 

    
   ব�ু �গা, আর বিলেত পাির না, বড় িবষ-�ালা এই বেুক! 
   �দিখয়া শিুনয়া ��িপয়া িগয়ািছ, তাই যাহা আেস কই মেুখ। 

     র� ঝরােত পাির না ত একা, 
     তাই িলেখ যাই এ র�-�লখা, 

   বড় কথা বড় ভাব আেস না ক’ মাথায়, ব�ু, বড় দেুখ! 
   অমর কাব� �তামরা িলিখও, ব�ু, যাহারা আছ সেুখ! 

    
   পেরায়া কির না, বাঁিচ বা না-বাঁিচ যেুগর হুজগু �কেট �গেল, 

   মাথায় উপের �িলেছন রিব, রেয়েছ �সানার শত �ছেল। 



   �াথ�না ক’�রা যারা �কেড় খায় �তি�শ �কা� মেুখর �াস, 
   �যন �লখা হয় আমার র�-�লখায় তােদর সব�নাশ! 

 

কা�ারী হুিশয়ার! 

১ 
দগু�ম িগির কা�ার-মর ুদ�ুর পারাবার 

লি�েত হেব রাি� িনশীেথ যা�ীরা হুিশয়ার! 
দিুলেতেছ তরী, ফুিলেতেছ জল, ভূিলেতেছ মািঝ পথ, 
িছঁিড়য়ােছ পাল, �ক ধিরেব হাল, আেছ কার িহ� ? 
�ক আছ �জায়ান, হও আগয়ুান, হাঁিকেছ ভিবষ�ত। 

এ তুফান ভারী, িদেত হেব পািড়, িনেত হেব তরী পার!! 

২ 
িতিমর রাি�, মাতৃম�ী সা�ীরা সাবধান! 

যগু-যগুা� সি�ত ব�থা �ঘািষয়ােছ অিভযান! 
�ফনাইয়া উেঠ বি�ত বেুক পুি�ত অিভমান, 

ইহােদর পেথ, িনেত হেব সােথ, িদেত হেব অিধকার!! 

৩ 
অসহায় জািত মিরেছ ডুিবয়া, জােননা স�রণ, 
কা�ারী! আজ �দিখব �তামার মাতৃমিু�পণ! 

“িহ� ুনা ওরা মসুিলম?” ওই িজ�ােস �কান জন? 
কা�ারী! বল ডুিবেছ মানষু, স�ান �মার মা’র! 

৪ 
িগির-সংকট, ভীর ুযা�ীরা, গরু ুগরজায় বাজ, 
প�া -পথ-যা�ীর মেন সে�হ জােগ আজ 

কা�ারী! তুিম ভূিলেব িক পথ? ত�িজেব িক পথ-মাঝ? 
‘কের হানাহািন, তব ুচল টািন’, িনয়াছ �য মহাভার! 

৫ 
কা�ারী! তব স�ুেখ ঐ পলাশীর �া�র, 



বা�ালীর খুেন লাল হ’ল �যথা �াইেভর খ�র! 
ঐ গ�ায় ডুিবয়ােছ হায়, ভারেতর িদবাকর 

উিদেব �স রিব আমােদির খুেন রািঙয়া পুনব�ার� 

৬ 
ফাঁিসর মে� যারা �গেয় �গল জীবেনর জয়গান, 

আিস’ অলে�� দাঁড়ােয়েছ তারা, িদেব �কান বিলদান? 
আিজ পরী�া জািতর অথবা জােতর কিরেব �ান? 
দিুলেতেছ তরী, ফুিলেতেছ জল, কা�ারী হঁুিশয়ার! 

 

ঈ�র 

�ক তুিম খুিঁজছ জগদীশ ভাই আকাশ পাতাল জেুড়’ 
�ক তুিম িফিরছ বেন-জ�েল, �ক তুিম পাহাড়-চূেড়? 

        হায় ঋিষ দরেবশ, 
   বেুকর মািনেক বেুক ধ’�র তুিম �খাঁজ তাের �দশ-�দশ। 
   সিৃ� রেয়েছ �তামা পােন �চেয় তুিম আছ �চাখ বুেঁজ, 
   ��াের �খাঁেজা-আপনাের তুিম আপিন িফিরছ খুেঁজ! 
   ই�া-অ�! আঁিখ �খােলা, �দশ দপ�েণ িনজ-কায়া, 

   �দিখেব, �তামাির সব অবয়েব প’�ড়েছ তাঁহার ছায়া। 
   িশহির’ উেঠা না, শা�িবেদর ক’�রা না ক’ বীর, ভয়- 
তাহারা �খাদার �খা� ‘ �াইেভট �সে�টারী’ ত নয়! 
সকেলর মােঝ �কাশ তাঁহার, সকেলর মােঝ িতিন! 
আমাের �দিখয়া আমার অেদখা জ�দাতাের িচিন! 
র� লইয়া �বচা-�কনা কের বিণক িস�ু-�েল- 

র�াকেরর খবর তা ব’�ল পুেছা না ওেদর ভুেল’� 
    উহারা র�-�বেন, 

র� িচিনয়া মেন কের ওরা র�াকেরও �চেন! 
ডুেব নাই তা’রা অতল গভীর র�-িস�ুতেল, 
শা� না �ঘেঁট ডুব দাও, সখা, সত�-িস�ু-জেল� 

 



নারী 

সােম�র গান গাই- 
   আমার চে� পুরষু-রমণী �কােনা �ভদােভদ নাই! 

   িবে� যা-িকছু মহা� সিৃ� িচর-কল�াণকর, 
   অেধ�ক তার কিরয়ােছ নারী, অেধ�ক তার নর। 
   িবে� যা-িকছু এল পাপ-তাপ �বদনা অ�বাির, 
   অেধ�ক তার আিনয়ােছ নর, অেধ�ক তার নারী। 

   নরক�� বিলয়া �ক �তামা’ কের নারী �হয়-�ান? 
   তাের বেলা, আিদ পাপ নারী নেহ, �স �য নর-শয়তান। 

   অথবা পাপ �য-শয়তান �য-নর নেহ নারী নেহ, 
   �ীব �স, তাই �স নর ও নারীেত সমান িমিশয়া রেহ। 

   এ-িবে� যত ফু�য়ােছ ফুল, ফিলয়ােছ যত ফল, 
   নারী িদল তােহ রূপ-রস-মধ-ুগ� সিুনম�ল। 

   তাজমহেলর পাথর �দেখছ, �দিখয়ােছ যত ফল, 
   অ�ের তার �মামতাজ নারী, বািহেরেত শা-জাহান। 

   �ােনর ল�ী, গােনর ল�ী, শস� ল�ী নারী, 
   সষুমা-ল�ী নারীই িফিরেছ রূেপ রূেপ স�াির’� 
   পুরষু এেনেছ যািমনী-শািন-, সমীরণ, বািরবাহ! 
   িদবেস িদয়ােছ শি� সাহস, িনশীেত হ’�য়েছ বধ,ূ 
   পুরষু এেসেছ মরতৃুষা ল’�য়, নারী �যাগােয়েছ মধ।ু 

   শস�ে�� উব�র হ’ল, পুরষু চালাল হল, 
   নারী �সই মােঠ শস� �রািপয়া কিরল সশু�ামল। 

   নর বােহ হল, নারী বেহ জল, �সই জল-মা� িমেশ’ 
   ফসল হইয়া ফিলয়া উ�ল �সানালী ধােনর শীেষ� 

�ণ�-�রৗপ�ভার, 
   নারীর অ�-পরশ লিভয়া হ’�য়েছ অল�ার। 

   নারীর িবরেহ, নারীর িমলেন, নর �পল কিব-�াণ, 
   যত কথা তার হইল কিবতা, শ� হইল গান। 

   নর িদল �ুধা, নারী িদল সধুা, সধুায় �ুধায় িমেল’ 
   জ� লিভেছ মহামানেবর মহািশশ ুিতেল িতেল! 



   জগেতর যত বড় বড় জয় বড় বড় অিভযান, 
   মাতা ভ�ী ও বধূেদর ত�ােগ হইয়ােছ মহীয়া�� 

   �কা� রেণ কত খুন িদল নর �লখা আেছ ইিতহােস, 
   কত নারী িদল িসিঁথর িসদঁরু, �লখা নাই তার পােশ। 
   কত মাতা িদল �দয় উপিড়’ কত �বান িদল �সবা, 
   বীেরর �িৃত-�ে�র গােয় িলিখয়া �রেখেছ �কবা? 

   �কােনা কােল একা হয়িন ক’ জয়ী পুরেুষর তরবারী, 
   ��রণা িদয়ােছ, শি� িদয়ােছ িবজয় ল�ী নারী। 

   রাজা কিরেতেছ রাজ�-শাসন, রাজাের শািসেছ রাণী, 
   রাণীর দরেদ ধইুয়া িগয়ােছ রােজ�র যত �ািন� 

পুরষু �দয়-হীন, 
মানষু কিরেত নারী িদল তাের আেধক �দয় ঋণ। 
ধরায় যাঁেদর যশ ধের না’ক অমর মহামানব, 
বরেষ বরেষ যাঁেদর �রেণ কির �মারা উ সব, 
�খয়ােলর বেশ তাঁেদর জ� িদয়ােছ িবলাসী িপতা,- 

লব-�েশ বেন ত�িজয়ােছ রাম, পালন ক’�রেছ সীতা। 
নারী �স িশখা’ল িশশ-ুপুরেুষের ��হ ��ম দয়া মায়া, 
দী� নয়েন পরা’ল কাজল �বদনার ঘন ছায়া। 
অ�ুতরূেপ পুরষু পুরষু কিরল �স ঋণ �শাধ, 

বেুক ক’�র তাের চুিমল �য, তাের কিরল �স অবেরাধ! 
    িতিন নর-অবতার- 

িপতার আেদেশ জননীের িযিন কােটন হািন’ �ঠার। 
পা�� িফিরয়া শেুয়েছন আজ অধ�নারী�র- 

নারী চাপা িছল এতিদন, আজ চাপা পিড়য়ােছ নর। 
    �স যগু হেয়েছ বািস, 

�য যেুগ পুরষু দাস িছল না ক’, নারীরা আিছল দাসী! 
�বদনার যগু, মানেুষর যগু, সােম�র যগু আিজ, 

�কহ রিহেব না ব�ী কাহারও , উ�েছ ড�া বািজ’� 
নর যিদ রােখ নারীের ব�ী, তেব এর পর যেুগ 
আপনাির রচা ঐ কারাগাের পুরষু মিরেব ভুেগ! 



     যেুগর ধম� এই- 
পীড়ন কিরেল �স পীড়ন এেস পীড়া �দেব �তামােকই� 

�শােনা মেত� �র জীব! 
অেন�ের যত কিরেব পীড়ন, িনেজ হেব তত �ীব! 

�ণ�-�রৗপ� অল�ােরর য�পুরীেত নারী 
কিরল �তামায় বি�নী, বল, �কা� �স অত�াচারী? 
আপনাের আজ �কােশর তব নাই �সই ব�া�লতা, 
আজ তুিম ভীর ুআড়ােল থািকয়া �নপেথ� কও কথা! 

�চােখ �চােখ আজ চািহেত পার না; হােত রিুল, পায় মল, 
মাথার �ঘা�টা িছঁেড় �ফল নারী, �ভেঙ �ফল ও-িশকল! 
�য �ঘামটা �তামা’ কিরয়ােছ ভীর,ু ওড়াও �স আবরণ, 
দরূ ক’�র দাও দাসীর িচ�, �যথা যত আভরণ! 

ধরার দলুালী �মেয়, 
িফর না �তা আর িগিরদরীবেন পাখী-সেন গান �গেয়। 
কখন আিসল ‘�ুেটা’ যমরাজা িনশীথ-পাখায় উেড়, 
ধিরয়া �তামায় পুিরল তাহার আঁধার িববর-পুের! 
�সই �স আিদম ব�ন তব, �সই হ’�ত আছ মির’ 
মরেণর পুের; নািমল ধরায় �সইিদন িবভাবরী। 

�ভেঙ যমপরুী নািগনীর মেতা আয় মা পাতাল ফঁুিড়’! 
আঁধাের �তামায় পথ �দখােব মা �তামাির ভ� চুিড়! 
পুরষু-যেমর  �ুধার ��র ম�ু ও পদাঘােত 

লটুােয় পিড়েব ও চরণ-তেল দিলত যেমর সােথ! 
এতদিন শধু ুিবলােল অমতৃ, আজ �েয়াজন যেব, 

�য-হােত িপয়ােল অমতৃ, �স-হােত �ট িবষ িদেত হেব। 
   �সিদন সদুরূ নয়- 

�যিদন ধরণী পুরেুষর সােথ গািহেব নারীরও জয়! 

 

পাপ 



সােম�র গান গাই!- 
   যত পাপী তাপী সব �মার �বান, সব হয় �মার ভাই। 

   এ পাপ-মলুেুক পাপ কেরিন কেরিনক’ �ক আেছ পুরষু-নারী? 
   আমরা ত ছার; পােপ পি�ল পাপীেদর কা�ারী!  

   �তি�শ �কা� �দবতার পােপ �গ� �স টলমল, 
   �দবতার পাপ-পথ িদয়া পেশ �েগ� অসরু দল! 
   আদম হইেত শরু ুক’�র এই নজরলু ত� সেব 

   কম-�বশী ক’�র পােপর ছুিরেত পুণ� কেরেছ জেব� ! 
       িব� পাপ�ান 

   অেধ�ক এর ভগবান, আর অেধ�ক শয়তা�! 
       থম�া�রা �শােনা, 

   অেন�র পাপ গিনবার আেগ িনেজেদর পাপ �গােনা! 
   পােপর পে� পুণ�-প�, ফুেল ফুেল �হথা পাপ! 
   স�ুর এই ধরা-ভরা শধু ুব�না অিভশাপ। 

   এেদর এড়ােত না পািরয়া যত অবতার আিদ �কহ 
   পুেণ� িদেলন আ�া ও �াণ, পােপের িদেলন �দহ। 

       ব�ু, কিহিন িমেছ, 
   ��া িব�ু িশব হ’�ত ধ’�র �েম �নেম এস নীেচ- 

   মানেুষর কথা �ছেড় দাও, যত ধ�ানী মিুন ঋিষ �যাগী 
   আ�া তাঁেদর ত�াগী তপ�ী, �দহ তাঁহােদর �ভাগী! 

       এ-দিুনয়া পাপশালা, 
   ধম�-গাধার পৃে� এখােন শূণ�-ছালা! 

�হথা সেব সম পাপী, 
   আপন পােপর বা�খারা িদেয় অেন�র পাপ মািপ! 
   জবাবিদিহর �কন এত ঘটা যিদ �দবতাই হও, 

   টুিপ প’�র �িক �রেখ সদা বল �যন তুিম পাপী নও। 
   পাপী নও যিদ �কন এ ভড়ং, ��ডমাক� ার ধমু? 

   পুিলশী �পাশাক পিরয়া হ’�য়ছ পােপর আসামী গমু� 

ব�ু, একটা মজার গ� �শােনা, 
   একদা অপাপ �ফেরশতা সব �গ�-সভায় �কােনা 



   এই আেলাচনা কিরেত আিছল িবিধর িনয়েম দিুষ,’ 
   িদন রাত নাই এত পূজা কির, এত ক’�র তাঁের তুিষ, 

   তব ুিতিন �যন খুিশ ন�-তাঁর যত ��হ দয়া ঝের 
   পাপ-আস� কাদা ও মা�র মানষু জািতর’ পের! 

   শিুনেলন সব অ�য�ামী, হািসয়া সবাের ক’ন,- 
   মিলন ধলুার সন-◌ান ওরা বড় দবু�ল মন, 

   ফুেল ফুেল �সথা ভুেলর �বদনা-নয়েন , অধের শাপ, 
   চ�েন �সথা কামনার �ালা, চাঁেদ চু�ন-তাপ! 
   �সথা কািমনীর নয়েন কাজল, ��নীেত চ�হার, 

   চরেণ লা�া, �ঠােট তা�লু, �দেখ ম’�র আেছ মার! 
   �হরী �সখােন �চাখা �চাখ িনেয় স�ুর শয়তান, 

   বেুক বেুক �সথা বাঁকা ফুল-ধন,ু �চােখ �চােখ ফুল-বাণ� 

�দবদতু সব বেল, ‘�ভু, �মারা �দিখব �কমন ধরা, 
   �কমেন �সখােন ফুল �ফােট যার িশয়ের মতুৃ�-জরা!’ 

   কিহেলন িবভু-‘�তামােদর মােঝ ��� �য দইুজন 
   যা� পৃিথবীেত, �দখুক িক �ঘার ধরণীর �েলাভন!’ 
   ‘হারতু’ ‘মারতু’ �ফেরশতােদর �গৗরব রিব-শশী 
   ধরার ধলুার অংশী হইল মানেবর গেৃহ পিশ’� 

   কায়ায় কায়ায় মায়া বেুল �হথা ছায়ায় ছায়ায় ফাঁদ, 
   কমল-দীিঘেত সাতশ’ হেয়েছ এই আকােশর চাঁদ! 

   শ� গ� বণ� �হথায় �পেতেছ অরূপ-ফাঁসী, 
   ঘােট ঘােট �হথা ঘট-ভরা হািস, মােঠ মােঠ কাঁেদ বাঁশী! 

   দিুদেন আতশী �ফেরশতা �াণ- িভিজল মা�র রেস, 
   শফরী-�চােখর চটুল চাতুরী বেুক দাগ �কেট বেস। 

   ঘাঘরী ঝলিক’ গাগরী ছলিক’ নাগরী ‘�জাহরা’ যায়- 
   �েগ�র দতূ মিজল �স-রূেপ,  িবকাইল রাঙা পা’য়! 
   অধর-আনার-রেস ডুেব �গল �দাজেখর নার-ভীিত, 
   মা�র �সারাহী মস-◌ানা হ’ল আ�রুী খুেন িতিত’! 
   �কাথা �ভেস �গল-সংযম-বাঁধ, বারেণর �বড়া টুেট, 
   �াণ ভ’�র িপেয় মা�র মিদরা ও�-পু�-পুেট। 



   �বেহ��ত সব �ফের�তােদর িবধাতা কেহন হািস’- 
   ‘ হার”ত মার”�ত িক ক’�রেছ �দখ ধরণী সব�নাশী!’ 

   নয়না এখােন যাদ ুজােন সখা এক আঁিখ-ইশারায় 
   ল� যেুগর মহা-তপস�া �কাথায় উিবয়া যায়। 

       স�ুরী বসমুতী 
   িচরেযৗবনা, �দবতা ইহার িশব নয়-কাম রিত! 

 

বারা�না 

�ক �তামায় বেল বারা�না মা, �ক �দয় থতুু ও-গােয়? 
   হয়ত �তামায় স-ন� িদয়ােছ সীতা-সম সতী মােয়। 

   না-ই হ’�ল সতী, তব ু�তা �তামরা মাতা-ভিগনীরই জািত; 
   �তামােদর �ছেল আমােদরই মেতা, তারা আমােদর �ািত; 
   আমােদরই মেতা খ�ািত যশ মান তারাও লিভেত পাের, 
   তাহােদর সাধনা হানা িদেত পাের সদর �গ�-�াের।- 

   �গ�েবশ�া ঘতৃাচী-পু� হ’ল মহাবীর ��াণ, 
   �মারীর �ছেল িব�-পূজ� কৃ�-��পায়ন. 
   কানীন-পু� কণ� হইল দান-বীর মহারথী 

   �গ� হইেত পিততা গ�া িশেবের �পেলন পিত, 
   শান-ন ুরাজা িনেবিদল ��ম পুনঃ �সই গ�ায়- 
   তাঁেদির পু� অমর ভী�, কৃ� �ণেম যায়! 

   মিুন হ’ল শিুন সত�কাম �স জারজ জবালা-িশশ,ু 
   িব�য়কর জ� যাঁহার-মহাে�িমক �স িযশ!ু-  
   �কহ নেহ �হথা পাপ-পি�ল, �কহ �স ঘণৃ� নেহ, 

   ফু�েছ অযতু িবমল কমল কামনা-কালীয়-দেহ! 
      �শােনা মানেুষর বাণী, 

   জে�র পর মানব জািতর থােক না ক’ �কােনা �ািন! 
   পাপ কিরয়ািছ বিলয়া িক নাই পুেণ�রও অিধকার? 

   শত পাপ কির’ হয়িন �ু� �দব� �দবতার। 
   অহল�া যিদ মিু� লেভ, মা, �মরী হ’�ত পাের �দবী, 
   �তামরাও �কন হেব না পূজ�া িবমল সত� �সিব’? 



   তব স�ােন জারজ বিলয়া �কা� �গাঁড়া পােড় গািল, 
   তাহােদর আিম এই দ’ু�টা কথা িজ�াসা কির খািল- 

      �দবতা �গা িজ�ািস- 
   �দড় শত �কা� স�ান এই িবে�র অিধবাসী- 

   কয়জন িপতা-মাতা ইহােদর হ’�য় িন�াম �তী 
   পু�কন�া কামনা কিরল? কয়জন স -সতী? 
   ক’জন কিরল তপস�া ভাই স�ান-লাভ তের? 

   কার পােপ �কা� দেুধর বা”চা আঁতুেড় জে�’ মের? 
   �সের� পশরু �ুধা িনেয় �হথা িমেল নরনারী যত, 

   �সই কামানার স�ান �মারা! তবওু গব� কত! 
       শনু ধেম�র চাঁই- 

   জারজ কামজ স�ােন �দিখ �কােনা �স �েভদ নাই! 
   অসতী মাতার পু� �স যিদ জারজ-পু� হয়, 

   অস  িপতার স�ানও তেব জারজ সিুন�য়! 

 

মানুষ 

গািহ সােম�র গান- 
   মানেুষর �চেয় বড় িকছু নাই, নেহ িকছু মিহয়া� � 

   নাই �দশ-কাল-পাে�র �ভদ, অেভদ ধম�জািত, 
   সব �দেশ সব কােল ঘের-ঘের িতিন মানেুষর �ািত।- 

              ‘পূজারী দয়ুার �খােলা, 
   �ুধার ঠা�র দাঁড়ােয় দয়ুাের পূজার সময় হ’ল!’ 
   �পন �দিখয়া আ�ল পূজারী খুিলল ভজনালয়, 

   �দবতার বের আজ রাজা-টাজা হ’�য় যােব িন�য়! 
   জীণ�-ব� শীণ�-গা�, �ুধায় ক� �ীণ 

   ডািকল পান’, ‘�ার �খাল বাবা, খাইিন ক’ সাত িদন!’ 
   সহসা ব� হ’ল মি�র, ভুখারী িফিরয়া চেল, 

   িতিমর রাি�, পথ জেুড় তার �ুধার মািনক �েল! 
              ভুখারী ফুকাির’ কয়, 

   ‘ঐ মি�র পূজারীর, হায় �দবতা, �তামার নয়!’ 



   মসিজেদ কাল িশ�নী আিছল,-অেঢল �গাস–র”� 
   বাঁিচয়া িগয়ােছ, �মা�া সােহব �হেস তাই �� ��, 
   এমন সময় এেলা মসুািফর গােয় আজািরর িচ� 

   বেল, ‘ বাবা, আিম ভূখা-ফাকা আিম আজ িনেয় সাত িদন!’ 
   �তিরয়া হইয়া হাঁিকল �মা�া-‘ভ�ালা হ’ল �দিখ �লঠা, 

   ভূখা আছ মর �গা-ভাগােড় িগেয়! নামাজ পিড়স �বটা?’ 
   ভূখারী কিহল, ‘না বাবা!’ �মা�া হাঁিকল-‘তা হেল শালা 
   �সাজা পথ �দখ!’ �গাস–র”� িনয়া মসিজেদ িদল তালা! 

              ভুখারী িফিরয়া চেল, 
              চিলেত চিলেত বেল- 

‘আিশটা বছর �কেট �গল, আিম ডািকিন �তামায় কভু, 
আমার �ুধার অ� তা ব’�ল ব� করিন �ভু। 
তব ম�িজদ মি�ের �ভু নাই মানেুষর দাবী। 

�মা�া-পুর”ত লাগােয়েছ তার সকল দয়ুাের চাবী!’ 
�কাথা �চি��, গজনী-মামদু, �কাথায় কালাপাহাড়? 
�ভেঙ �ফল ঐ ভজনালেয়র যত তালা-�দওয়া-�ার! 
�খাদার ঘের �ক কপাট লাগায়, �ক �দয় �সখােন তালা? 
সব �ার এর �খালা রেব, চালা হাতুিড় শাবল চালা! 

              হায় �র ভজনালয়, 
�তামার িমনাের চিড়য়া ভ� গােহ �ােথ�র জয়! 

              মানেুষের ঘণৃা কির’ 
ও’ কারা �কারান, �বদ, বাইেবল চুি�েছ মির’ মির’ 
ও’ মখু হইেত �কতাব �ন’ নাও �জার ক’�র �কেড়, 
যাহারা আিনল �ন’-�কতাব �সই মানেুষের �মের, 
পূিজেছ �ন’ ভে�র দল! মূখ�রা সব �শােনা, 

মানষু এেনেছ �ন’;-�ন’ আেনিন মানষু �কােনা। 
আদম দাউদ ঈসা মসুা ই�ািহম �মাহা�াদ 
কৃ� ব�ু নানক কবীর,-িবে�র স�দ, 

আমােদির এঁরা িপতা-িপতামহ, এই আমােদর মােঝ 
তাঁেদির র� কম-�বশী ক’�র �িত ধমনীেত রােজ! 
আমরা তাঁেদির স�ান, �ািত, তাঁেদির মতন �দহ, 



�ক জােন কখন �মারাও অমিন হেয় �যেত পাির �কহ। 
�হেসা না ব�ু! আমার আিম �স কত অতল অসীম, 

আিমই িক জািন-�ক জােন �ক আেছ  
                            আমােত মহামিহম� 

হয়ত আমােত আিসেছ কি�, �তামােত �মেহদী ঈসা, 
�ক জােন কাহার অন- ও আিদ, �ক পায় কাহার িদশা? 
কাহাের কিরছ ঘণৃা তুিম ভাই, কাহাের মািরছ লািথ? 
হয়ত উহারই বেুক ভগবা� জািগেছন িদবা-রািত! 
অথবা হয়ত িকছুই নেহ �স, মহা� উ”চ নেহ, 
আেছ ��দা� �ত-িব�ত পিড়য়া দঃুখ-দেহ, 
তব ুজগেতর যত পিব� �ন’ ভজনালয় 
ঐ একখািন �ু� �দেহর সম পিব� নয়! 

হয়ত ইহাির ঔরেস ভাই ইহারই ��র-বােস 
জি�েছ �কহ- �জাড়া নাই যার জগেতর ইিতহােস! 
�য বাণী আিজও �শােনিন জগ , �য মহাশি�ধের 
আিজও িব� �দখিন,-হয়ত আিসেছ �স এরই ঘের! 
ও �ক? চ�াল? চ�কাও �কন? নেহ ও ঘণৃ� জীব! 
ওই হ’�ত পাের হিরশচ�, ওই �শােনর িশব। 
আজ চ�াল, কাল হ’�ত পাের মহােযাগী-স�াট, 
তুিম কাল তাের অঘ�� দািনেব, কিরেব না�ী-পাঠ। 

রাখাল বিলয়া কাের কেরা �হলা, ও-�হলা কাহাের বােজ! 
হয়ত �গাপেন �েজর �গাপাল এেসেছ রাখাল সােজ! 

              চাষা ব’�ল কর ঘণৃা! 
�দ’�খা চাষা-রূেপ লকুােয় জনক বলরাম এেলা িক না! 
যত নবী িছল �মেষর রাখাল, তারাও ধিরল হাল, 

তারাই আিনল অমর বাণী-যা আেছ র’�ব িচরকাল। 
�াের গািল �খেয় িফের যায় িনিত িভখারী ও িভখািরনী, 

তাির মােঝ কেব এেলা �ভালা-নাথ িগিরজায়া, তা িক িচিন! 
�তামার �ভােগর �াস হয় পােছ িভ�া-মিু� িদেল, 
�ারী িদেয় তাই মার িদেয় তুিম �দবতাের �খদাইেল। 



              �স মার রিহল জমা- 
�ক জােন �তামায় লাি�তা �দবী কিরয়ােছ িকনা �মা! 

ব�ু, �তামার বকু-ভরা �লাভ, দ’ু�চােখ �াথ�-ঠুিল, 
নতুবা �দিখেত, �তামাের �সিবেত �দবতা হ’�য়েছ �িল। 
মানেুষর বেুক �যটু� �দবতা, �বদনা-মিথত সধুা, 

তাই লেুট তুিম খােব পশ?ু তুিম তা িদেয় িমটােব �ুধা? 
�তামার �ুধার আহার �তামার মে�াদরীই জােন 
�তামার মতুৃ�-বাণ আেছ তব �াসােদর �কা�খােন! 

              �তামাির কামনা-রাণী 
যেুগ যেুগ পশ,ু �ফেলেছ �তামায় মতুৃ�-িববের টািন’� 

 

সাম�বাদী 

গািহ সােম�র গান- 
�যখােন আিসয়া এক হেয় �গেছ সব বাধা-ব�বধান 
�যখােন িমশেছ িহ�-ু�বৗ�-ম�ুিলম-�ী�ান। 

             গািহ সােম�র গান! 
�ক তুিম?- পাস�? �জন? ইহুদী? সাঁওতাল, ভীল, গােরা? 
ক�ফুিসয়া�? চাব�আখ �চলা? ব’�ল যাও, বেলা আেরা! 

             ব�ু, যা-খুিশ হও, 
�পেট িপেঠ কাঁেধ মগেজ যা-খুিশ পুিঁথ ও �কতাব বও, 
�কারান-পুরাণ-�বদ-�বদা�-বাইেবল-ি�িপটক- 
�জ�ােব�া-��সােহব প’�ড় যাও, �ত সখ- 
িক�, �কন এ প��ম, মগেজ হািনছ শূল? 

�দাকােন �কন এ দর কষাকিষ? -পেথ ফুেট তাজা ফুল! 
�তামােত রেয়েছ সকল �কতাব সকল কােলর �ান, 
সকল শা� খুেঁজ পােব সখা, খুেল �দখ িনজ �াণ! 
�তামােত রেয়েছ সকল ধম�, সকল যগুাবতার, 
�তামার �ষয় িব�-�দউল সকল �দবতার। 

�কন খুেঁজ �ফর’ �দবতা ঠা�র মতৃ পুিঁথ -ক�ােল? 
হািসেছন িতিন অমতৃ-িহয়ার িনভৃত অ�রােল! 



ব�ু, বিলিন ঝুট, 
এইখােন এেস লটুাইয়া পেড় সকল রাজম�ুট। 
এই ��য়ই �স নীলাচল, কাশী, মথরুা, ব�ৃাবন, 
ব�ু-গয়া এ, �জরজুােল� এ, মিদনা, কাবা-ভবন, 

ম�িজদ এই, মি�র এই, িগজ� া এই �দয়, 
এইখােন ব’�স ঈসা মসুা �পল সেত�র পিরচয়। 

এই রণ-ভূেম বাঁশীর িকেশার গািহেলন মহা-গীতা, 
এই মােঠ হ’ল �মেষর রাখাল নবীরা �খাদার িমতা। 
এই �দেয়র ধ�ান-গহুা-মােঝ বিসয়া শাক�মিুন 

ত�িজল রাজ� মানেবর মহা-�বদনার ডাক শিুন’� 
এই ক�ের আরব-দলুাল শিুনেতন আহবান, 

এইখােন বিস’ গািহেলন িতিন �কারােনর সাম-গান! 
             িমথ�া শিুনিন ভাই, 

এই �দেয়র �চেয় বড় �কােনা মি�র-কাবা নাই� 

 

অ-নািমকা 

�তামাের ব�না কির 
      ��-সহচরী 

     �লা আমার অনাগত ি�য়া, 
   আমার পাওয়ার বেুক না-পাওয়ার তৃ�া-জাগািনয়া! 

      �তামাের ব�না কির…. 
     �হ আমার মানস-রি�ণী, 

   অন�-�যৗবনা বালা, িচর�ন বাসনা-সি�নী! 
      �তামাের ব�না কির…. 

   নাম-নািহ-জানা ওেগা আেজা-নািহ-আসা! 
   আমার ব�না লহ, লহ ভালবাসা…. 
     �গাপণ-চািরণী �মার, �লা িচর-��য়সী! 

   সিৃ�-িদন হ’�ত কাঁদ’ বাসনার অ�রােল বিস’- 
      ধরা নািহ িদেল �দেহ� 

   �তামার কল�াণ-দীপ �িলেল না 



     দীপ-�নভা �বড়া-�দওয়া �গেহ� 
   অসীমা! এেল না তুিম সীমােরখা-পাের! 

   �পেন পাইয়া �তামা’ �পেন হারাই বাের বাের 
   অরপুা �লা! রিহ হ’�য় এেল মেন, 
     সতী হ’�য় এেল না ক’ ঘের� 

   ি�য় হ’�য় এেল ��েম, 
     বধ ূহেয় এেল না অধের! 

   �া�া-বেুক রিহেল �গাপেন তুিম িশরী� শরাব, 
   �পয়ালায় নািহ এেল!- 
     ‘উতােরা �নকার’- 

      হাঁেক �মার দরু� কামনা! 
   সদুিুরকা! দেূর থাক’-ভােলাবাসা-িনকেট এেসা না� 

তুিম নহ িনেভ যাওয়া আেলা, নহ িশখা� 
     তুিম মরীিচকা, 
     তুিম �জ�ািত�- 

   জ�-জ�া�র ধির’ �লােক-�লাকা�ের �তামা’ কেরিছ আরিত, 
    বাের বাের  একই জে� শতবার কির! 

   �যখােন �দেখিছ রূপ,-কেরিছ ব�না ি�য়া �তামােরই �ির’� 
     রূেপ রূেপ, অপরূপা, খুেঁজিছ �তামায়, 

     পবেনর যবিনকা যত তুিল তত �বেড় যায়! 
   িবরেহর কা�া-�ধাওয়া তৃ� িহয়া ভির’ 

   বাের বাের উিদয়াছ ই�ধনসুমা, 
      হাওয়া-পরী 

      ি�য় মেনারমা! 
   ধিরেত িগেয়ািছ-তুিম িমলােয়ছ দরূ িদ�লেয় 

   ব�থা-�দওয়া রাণী �মার,  এেল না ক’ কথা কওয়া হ’�য়� 

িচর-দেূর  থাকা ওেগা িচর-নািহ-আসা! 
   �তামাের �দেহর তীের পাবার দরুাশা 

     �হ হ’�ত �হা�ের ল’�য় যায় �মাের! 
   বাসনার িবপুল আ�েহ- 



     জ� লিভ �লােক-�লাকা�ের! 
   উে�িলত বেুক �মার অতৃ� �যৗবন-�ুধা 

       উদ� কামনা, 
     জ� তাই লিভ বাের বাের, 

      না-পাওয়ার কির আরাধনা!…. 
   যা-িকছু স�ুর �হির’ ক’�রিছ চু�ন, 
    যা-িকছু চু�ন িদয়া ক’�রিছ স�ুর- 

   �স-সবার মােঝ �যন তব হরষণ 
    অনভুব কিরয়ািছ!-ছঁুেয়িছ অধর 

   িতেলা�মা, িতেল িতেল! 
     �তামাের �য কেরিছ চু�ন 

   �িত তরণুীর �ঠাঁেট 
     �কাশ �গাপন� 

�য �কহ ি�য়াের তার চুি�য়ােছ ঘমু-ভাঙা রােত, 
    রাি�-জাগা ত�া-লাগা ঘমু-পাওয়া �ােত, 

   সকেলর সােথ আিম চুিময়ািছ �তামা’ 
   সকেলর �ঠাঁেট �যন, �হ িনিখল-ি�য়া ি�য়তমা! 
   তর,ু লতা, পশ,ু পাখী, সকেলর  কামনার সােথ 

   আমার কামনা জােগ,-আিম রিম িব�-কামনােত! 
   বি�ত যাহারা ��েম, ভুে� যারা রিত- 

   সকেলর মােঝ আিম-সকেলর ��েম �মার গিত! 
   �য-িদন ��ার বেুক �জেগিছল আিদ সিৃ�-কাম, 

   �সই িদন ��া সােথ তুিম এেল, আিম আিসলাম� 
     আিম কাম, তুিম হ’�ল রিত, 

   তরণু-তরণুী বেুক িনত� তাই আমােদর অপরপূ গিত! 
   কী �য তুিম, কী �য নহ, কত ভািব-কত িদেক চাই! 
   নােম নােম, অ-নািমকা, �তামাের িক খুিঁজন ুবথৃাই? 
   বথৃাই বািসন ুভােলা? বথৃা সেব ভােলাবােস �মাের? 
   তুিম �ভেব যাের বেুক �চেপ ধির �স-ই যায় স’�র� 

     �কন �হন হয়, হায়, �কন লয় মেন- 



   যাের ভােলা বািসলাম, তােরা �চেয় ভােলা �কহ 
বািসেছ �গাপেন� 

�স বিুঝ স�ুরতর-আেরা আেরা মধ!ু 
    আমাির বধরূ বেুক হােসা তুিম হ’�য় নববধ�ূ 

     বেুক যাের পাই, হায়, 
     তাির বেুক তাহাির শয�ায় 

   নািহ-পাওয়া হ’�য় তুিম কাঁদ একািকনী, 
     ওেগা �মার ি�য়ার সিতনী�…. 

   বাের বাের পাইলাম-বাের বাের মন �যন কেহ- 
     নেহ, এ �স নেহ! 

   �েহিলকা! �কাথা তুিম? �দখা পাব কেব? 
   জে�িছেল জি�য়াছ িক�া জ� লেব? 

     কথা কও, কও কথা ি�য়া, 
   �হ আমার যেুগ-যেুগ না-পাওয়ার তৃ�া-জাগািনয়া! 

কিহেব না কথা তুিম! আজ মেন হয়, 
   ��ম সত� িচর�ন, ��েমর পা� �স বিুঝ িচর�ন নয়� 

     জ� যার কামনার বীেজ 
   কামনারই মােঝ �স �য �বেড় যায় ক�তর ুিনেজ� 

   িদেক িদেক শাখা তার কের অিভযান, 
   ও �যন শিুষয়া �নেব আকােশর যত বায়ু �াণ� 

     আকাশ �ঢেকেছ তার পাখা 
     কামনার সবজু বলাকা! 

��ম সত�,  ��ম-পা� বহু-আগণন, 
   তাই-চাই, বেুক পাই, তব ু�কন �কঁেদ ওেঠ মন� 

     মদ সত�, পা� সত� নয়! 
   �য-পাে� ঢািলয়া খাও �সই �নশা হয়! 

      িচর-সহচরী! 
     এতিদেন পিরচয় �পন,ু মির মির! 

     আমাির ��েমর মােঝ রেয়ছ �গাপন, 



   বথৃা আিম খুেঁজ মির’ জে� জে� কিরন ু�রাদন� 
     �িত রূেপ, অপরপূা, ডাক তুিম, 

      িচেনিছ �তামায়, 
     যাহাের বািসব ভােলা-�স-ই তুিম, 

      ধরা �দেব তায়! 
     ��ম এক, ��িমকা �স বহু, 

   বহু পাে� �ঢেল িপ’ব �সই ��ম- 
      �স শরাব �লাহু� 

   �তামাের কিরব পান, অ-নািমকা, শত কামনায়, 
     ভৃ�াের, �গালােস কভু, কভু �পয়ালায়! 

 

�গাপন-ি�য়া 

পাইিন ব’�ল আেজা �তামায় বাসিছ ভােলা, রািণ, 
   মেধ� সাগর, এ-পার ও-পার করিছ কানাকািন! 

     আিম এ-পার, তুিম ও-পার, 
     মেধ� কাঁেদ বাধার পাথার 

   ও-পার হ’�ত ছায়া-তর ুদাও তুিম হা�ছািন, 
   আিম মর,ু পাইেন �তামার ছায়ার �ছাঁওয়াখািন� 

    
   নাম-�শানা দইু ব�ু �মারা, হয়িন পিরচয়! 

   আমার বেুক কাঁদেছ আশা, �তামার বেুক ভয়! 
     এই-পারী �ঢউ বাদল-বােয় 
     আছেড় পেড় �তামার পােয়, 

   আমার �ঢউ-এর �দালায় �তামার ক’রেলা না �ল �য়, 
   �ল �ভেঙেছ আমার ধাের-�তামার ধাের নয়! 

�চনার ব�ু,  �পলাম না ক’ জানার অবসর� 
   গােনর পাখী ব’�সিছলাম দ’ুিদন শাখার’ পর� 

     গান ফুরােলা  যাব যেব 
     গােনর কথাই মেন রেব, 



   পাখী তখন থাকেবা না ক’-থাকেব পাখীর ¯^i, 
   উড়ব আিম,-কাঁদেব তুিম ব�থার বালচুর! 

    
   �তামার পাের বা�ল কখন আমার পােরর �ঢউ, 

   অজািনতা! �কউ জােন না, জানেব না ক’ �কউ� 
     উড়েত িগেয় পাখা হ’�ত 
     এক� পালক প’ড়েল পেথ 

   ভুেল’ ি�য় তুেল �যন �খাঁপায় গুেঁজ �নও! 
   ভয় িক সিখ? আপিন তুিম �ফলেব খুেল এ-ও! 

    
   বষ�া-ঝরা এমিন �ােত আমার মত িক 

   ঝুরেব তুিম এ�লা মেন, বেনর �কতকী? 
     মেনর মেন িনশী�-রােত 
     চু� �দেব িক ক�নােত? 

   �� �দেখ উঠেব �জেগ, ভাবেব কত িক! 
   �মেঘর সােথ কাঁদেব তুিম, আমার চাতকী! 

    
   দেূরর ি�য়া! পাইিন �তামায় তাই এ কাঁদন-�রাল! 
   �ল �মেল না,-তাই দিরয়ায় উঠেতেছ �ঢউ-�দাল! 

     �তামায় �পেল থা�ত বাঁশী, 
     আ�ত মরণ সব�নাশী� 

   পাইিন ক’ তাই ভ’�র আেছ আমার বেুকর �কাল� 
   �বণরু িহয়া শূন� ব’�ল উঠেব বাঁশীর �বাল� 

ব�ু, তুিম হােতর-কােছর সােথর-সাথী নও, 
   দেূর যত রও এ িহয়ার তত িনকট হও� 

     থাকেব তুিম ছায়ার সােথ 
     মায়ার মত চাঁদনী রােত! 

   যত �গাপন তত মধরু-নাই বা কথা কও! 
   শয়ন-সােথ রও না তুিম নয়ন-পােত রও! 

    



   ওেগা আমার আড়াল-থাকা ওেগা �পন-�চার! 
   তুিম আছ আিম আিছ এই �তা খুিশ �মার� 

     �কাথায় আছ �ক��ন রািণ 
     কাজ িক �খাঁেজ, নাই বা জািন! 

   ভােলাবািস এই আনে� আপিন আিছ �ভার! 
   চাই না জাগা, থা�ক �চােখ এমিন ঘেুমর �ঘার! 

    
   রাে� যখন এ�লা �শাব-চাইেব �তামার বকু, 
   িনিবড়-ঘন হেব যখন একলা থাকার দখু, 

     দেুখর সরুায় ম�্ হ’�য় 
     থাকেব এ-�াণ �তামায় ল’�য়, 

   ক�নােত আঁ�ব �তামার চাঁদ-চুয়ােনা মখু! 
   ঘেুম জাগায় জিড়েয় র’�ব, �সই �তা চরম সখু! 

    
   গাইব আিম, দেূরর �থেক শনুেব তুিম গান� 

   থা��ব আিম-গান গাওয়ােব �তামার অিভমান! 
     িশ�ী আিম, আিম কিব, 
     তুিম আমার আঁকা ছিব, 

   আমার �লখা কাব� তুিম, আমার রচা গান� 
   চাইব না ক’, পরান ভ’�র ক’�র যাব দান� 

�তামার বেুক �ান �কাথা �গা এ দরূ-িবরহীর, 
   কাজ িক �জেন?- তল �কবা পায় অতল জলিধর� 

     �গাপন তুিম আ��ল �নেম 
     কােব� আমার, আমার ��েম, 

   এই-�স সেুখ থা��ব �বেঁচ, কাজ িক �দেখ তীর? 
   দেূরর পাখী-গান �গেয় যাই, না-ই বাঁিধলাম নীড়! 

িবদায় �যিদন �নেবা �সিদন নাই-বা �পলাম দান, 
   মেন আমায় ক’রেব না ক’-�সই �তা মেন �ান! 

     �য-িদন আমায় ভুলেত িগেয় 
     ক��ব মেন, �স-িদন ি�েয় 



   �ভালার মােঝ উঠেব �বেঁচ, �সই �তা আমার �াণ! 
   নাই বা �পলাম, �চেয় �গলাম, �গেল �গলাম গান! 

 

দাির�� 

�হ দাির��, তুিম �মাের কেরছ মহা�� 
তুিম �মাের দািনয়াছ �ীে�র স�ান 

ক�ক-ম�ুট �শাভা�-িদয়াছ, তাপস, 
অসে�াচ �কােশর দরু� সাহস; 
উ�ত উল� দিৃ�, বাণী �ুরধার, 
বীণা �মার শােপ তব হ’ল তরবার! 
দঃুসহ দাহেন তব �হ দপ� তাপস, 
অ�ান �েণ�ের �মার কিরেল িবরস, 
অকােল শকুােল �মার রূপ রস �াণ! 
শীণ� করপুট ভির’ স�ুেরর দান 
যতবার িনেত যাই-�হ বভুু�ু তুিম 
অে� আিস’ কর পান! শূন� মরভূুিম 
�হির মম ক�েলাক� আমার নয়ন 
আমাির স�ুের কের অি� বিরষণ! 

�বদনা-হলদু-ব�ৃ কামনা আমার 
�শফািলর মত শ�ু সরুিভ-িবথার 

িবকিশ’ উ�েত চােহ, তুিম �হ িনম�ম, 
দলব�ৃ ভাঙ শাখা কাঠুিরয়া সম! 
আি�েনর �ভােতর মত ছলছল 

ক’�র ওেঠ সারা িহয়া, িশিশর সজল 

টলটল ধরণীর মত করণুায়! 
তুিম রিব, তব তােপ শকুাইয়া যায় 
করণুা-নীহার-িব�!ু �ান হ’�য় উ� 
ধরণীর ছায়া�েল! �� যায় টু�’ 
স�ুেরর, কল�ােণর� তরল গরল 



কে� ঢািল’ তুিম বল, ‘অমেৃত িক ফল? 
�ালা নাই, �নশা নাই. নাই উ�াদনা,- 
�র দবু�ল, অমরার অমতৃ-সাধনা 
এ দঃুেখর পৃিথবীেত �তার �ত নেহ, 
তুই নাগ, জ� �তার �বদনার দেহ� 
কাঁটা-�ে� বিস’ তুই গাঁিথিব মািলকা, 
িদয়া �গন ুভােল �তার �বদনার �কা!…. 
গািহ গান, গাঁিথ মালা, ক� কের �ালা, 
দংিশল সব�াে� �মার নাগ-নাগবালা!…. 

িভ�া-ঝুিল িনয়া �ফর’ �াের �াের ঋিষ 
�মাহীন �হ দবু�াসা! যািপেতেছ িনিশ 
সেুখ রব-বধ ূযথা-�সখােন কখন, 

�হ কেঠার-ক�, িগয়া ডাক-‘মূঢ়, �শা�, 
ধরণী িবলাস-�� নেহ নেহ কােরা, 

অভাব িবরহ আেছ, আেছ দঃুখ আেরা, 
আেছ কাঁটা শয�াতেল বাহুেত ি�য়ার, 
তাই এেব ক� �ভাগ!-পেড় হাহাকার 
িনেমেষ �স সখু-�েগ�, িনেব যায় বািত, 
কা�েত চােহ না �যন আর কাল-রািত! 
চল-পেথ অনশন-ি�� �ীণ তন,ু 

কী �দিখ’ বাঁিকয়া ওেঠ সহসা �-ধন,ু 
দ’ুনয়ন ভির’ র�ু হােনা অি�-বাণ, 
আেস রােজ� মহামারী দিুভ�� তুফান, 
�েমাদ-কানন পুেড়, উেড় অ�ািলকা,- 
�তামার আইেন শধু ুমতুৃ�-দ� িলখা! 

িবনেয়র ব�িভচার নািহ তব পাশ, 
তুিম চান ন�তার উল� �কাশ� 

সে�াচ শরম বিল’ জান না ক’ িকছু, 
উ�ত কিরছ িশর যার মাথা নীচু� 
মতুৃ�-পথ-যা�ীদল �তামার ইি�েত 



গলায় পিরেছ ফাঁিস হািসেত হািসেত! 
িনত� অভােবর �� �ালাইয়া বেুক 
সািধেতছ মতুৃ�-য� �পশািচক সেুখ! 
ল�ীর িকরী� ধির, �ফিলেতছ টািন’ 
ধূিলতেল� বীণা-তাের করাঘাত হািন’ 
সারদার, কী সরু বাজােত চাহ গণুী? 
যত সরু আত�নাদ হ’�য় ওেঠ শিুন! 
�ভােত উ�য়া কািল শিুনন,ু সানাই 
বািজেছ করণু সেুর! �যন আেস নাই 

আেজা কা’রা ঘের িফের! কাঁিদয়া কাঁিদয়া 
ডািকেছ তােদের �যন ঘের ‘সানাইয়া’! 
বধূেদর �াণ আজ সানা’�য়র সেুর 
�ভেস যায় যথা আজ ি�য়তম দেূর 

আিস আিস কিরেতেছ! সখী বেল, ‘ব� 
মিুছিল �কন লা আঁিখ, মিুছিল কাজল?…. 

শিুনেতিছ আেজা আিম �ােত উ�য়াই 
‘ আয় আয়’ কাঁিদেতেছ �তমিন সানাই� 
�ানমখুী �শফািলকা পিড়েতেছ ঝির’ 
িবধবার হািস সম-ি�� গে� ভির’! 
�নেচ �ফের �জাপিত চ�ল পাখায় 
দরু� �নশায় আিজ, পু�-�গ�ভায় 
চু�েন িববশ কির’! �ভােমারার পাখা 
পরােগ হলদু আিজ, অে� মধ ুমাখা� 

উছিল’ উ�েছ �যন িদেক িদেক �াণ! 
আপনার অেগাচের �গেয় উ� গান 
আগমনী আনে�র! অকারেণ আঁিখ 
পু’�র আেস অ�-জেল! িমলেনর রাখী 
�ক �যন বাঁিধয়া �দয় ধরণীর সােথ! 
পু��িল ভির’ দ’ু� মা� মাখা হােত 
ধরণী এিগেয় আেস, �দয় উপহার� 



ও �যন কিন�া �মেয় দলুালী আমার!- 
সহসা চমিক’ উ�! হায় �মার িশশ ু
জািগয়া কাঁিদছ ঘের, খাওিন ক’ িকছু 
কািল হ’�ত সারািদন তাপস িন�ুর, 
কাঁদ’ �মার ঘের িনত� তুিম �ুধাতুর! 

পাির নাই বাছা �মার, �হ ি�য় আমার, 
দইু িব� ুদ�ু িদেত!-�মার অিধকার 
আনে�র নািহ নািহ! দাির�� অসহ 
পু� হ’�য় জায়া হেয় কাঁেদ অহরহ 

আমার দয়ুার ধির! �ক বাজােব বাঁিশ? 
�কাথা পাব আনি�ত স�ুেরর হািস? 
�কাথা পাব পু�াসব?-ধতুুরা-�গলাস 
ভিরয়া কেরিছ পান নয়ন-িনয�াস!…. 
আেজা শিুন আগমনী গািহেছ সানাই, 
ও �যন কাঁিদেছ শধু-ুনাই িকছু নাই! 

 

ফা�নী 

সিখ পািতসেন িশলাতেল প�পাতা, 
   সিখ িদসেন �গালাব-িছেট খা� �লা মাথা! 

    যার অ�ের ��ন 
     কের �িদ ম�ন 
     তাের হির-চ�ন 
       কমলী মালা- 

   সিখ িদসেন �লা িদসেন �লা, বড় �স �ালা!       
বল �কমেন িনবাই সিখ বেুকর আগনু! 

   এল খুন-মাখা তৃণ িনেয় খ’ু�নরা ফাগনু! 
    �স �যন হােন হু�-খুনসিুড়, 

     �ফেট পেড় ফুল�ঁিড় 
     আইবেুড়া আইবেুড়া 



       বেুক ধের ঘণু! 
   যত িবরিহণী িন�-খুন-কাটা ঘােয় ননু! 

আজ লাল-পািন িপেয় �দিখ সব-িকছু  চুর! 
   সেব আতর িবলায় বায়ু বাতািব �নবরু! 

    হ’ল মাদার আেশাক ঘা’ল, 
     রঙন �তা নােজহাল! 
     লােল লাল ডােল-ডাল 

       পলাশ িশমলু! 
   সিখ তাহােদর মধ ু�ের-�মাের �বেঁধ হু�! 

নব সহকার-ম�রী সহ �মরী! 
   চুেম �ভামরা িনপট, িহয়া মের গমুির’� 

    কত ঘােট ঘােট সই-সই 
     ঘট ভের িনিত ওই, 

     �চােখ মেুখ �ফােট খই,- 
      আব-রাঙা গাল, 

   যত আধ-ভাঙা ইি�ত তত হয় লাল! 

আর সইেত পািরেন সই ফুল-ঝােমলা! 
   �ােত ম�ী চাঁপা, সাঁেজ �বলা চােমলা! 

    �হর ফুটেবা মাধী হুরী 
     ডগমগ তরপুুরী, 
     পেথ পেথ ফুলঝুির 
      সিজনা ফুেল! 

   এত ফুল �দেখ �লবালা �ল না ভুেল! 

সািজ’ বাটা-ভরা ছাঁিচপান ব�জনী-হােত 
   কের �জেন বীজন কত সজনী ছােত! 

    �সথা �চােখ �চােখ সে�ত 
     কােন কথা-যাও �ধ ,- 

     ঢ’�ল-পড়া অে�েত 



      ম�মথ-ঘায়! 
   আজ আিম ছাড়া আর সেব মন-মত পায়� 

সিখ িমি� ও ঝাল �মশা এল এ িক বায়! 
   এ �য বকু যত �ালা কের মখু তত চায়! 

    এেয শরােবর মেতা �নশা   
     এ �পাড়া মলয় �মশা, 
     ডােক তােহ �লনাশা 
      কালামেুখা িপক� 

   �যন কাবাব কিরেত �বেঁধ কিলজােত িশ�! 

এল আেলা-রাধা ফাগ ভির’ চাঁেদর থালায় 
   ঝের �জাছনা-আবীর সারা শ�াম সষুমায়! 

    যত ডাল-পালা িন�খুন, 
     ফুেল ফুেল ��ু�, 
     চুিড় বালা র�ুঝুম, 

      �হািরর �খলা, 
   শধু ুিনরালায় �কঁেদ মির আিম এেকলা! 

    
   আজ সে�ত-শি�ত বন-বীিথকায় 

   কত �লবধ ূিছঁেড় শািড় �েলর কাঁটায়! 
    সিখ ভরা �মার এ দ’ু�ল 

     কাঁটাহীন শধু ুফুল! 
     ফুেল এত �বেঁধ হুল? 
      ভােলা িছল হায়, 

   সিখ িছঁিড়ত দ’ু�ল যিদ �েলর কাঁটায়! 

 

িবদায়-�রেণ 

পেথর �দখা এ নেহ �গা ব�ু 
     এ নেহ পেথর আলাপন� 
   এ নেহ সহসা পথ-চলা �শেষ 



     শধু ুহােত হােত পরশন�� 
   িনেমেষ িনেমেষ নব পিরচেয় 
   হ’�ল পিরিচত �মােদর �দেয়, 

   আসিন িবজয়ী-এেল সখা হ’�য়, 
     �হেস হ’�র িনেল �াণ-মন�� 
   রাজাসেন বিস’ হওিন ক’ রাজা, 

     রাজা হ’�ল বিস, �দেয়, 
   তাই আমােদর �চেয় তুিম �বশী 
     ব�থা �পেল তব িবদােয়� 
   আমােদর শত ব�িথত �দেয় 

   জািগয়া রিহেব তুিম ব�থা হ’�য়, 
   হ’�ল পিরজন িচর-পিরচেয়- 
     পুনঃ পাব তার দরশন, 

     এ নেহ পেথর আলাপন�� 

িস�ু 

-�থম তর�- 

�হ িস�ু, �হ ব�ু �মার, �হ িচর-িবরহী, 
     �হ অতৃ�! রিহ’ রিহ’ 

      �কা� �বদনায় 
     উে�িলয়া ওঠ তুিম কানায় কানায়? 

িক কথা শনুােত চাও, কাের িক কিহেব ব�ু তুিম? 
�তী�ায় �চেয় আেছ উে�� নীলা িনে� �বলা-ভুিম! 

     কথা কও, �হ দরু�, বল, 
তব বেুক �কন এত �ঢউ জােগ, এত কলকল? 

     িকেসর এ অশা� গজ� ন? 
     িদবা নাই রাি� নাই, অন� ��ন 

      থািমল না, ব�ু, তব! 
�কাথা তব ব�থা বােজ! �মাের কও, কা’�র নািহ ক’ব! 

     কা’�র তুিম হারােল কখ�? 



    �কা� মায়া-মিণকার �হিরছ �পন? 
     �ক �স বালা? �কাথা তার ঘর? 

    কেব �দেখিছেল তাের? �কন হ’ল পর 
     যাের এত বািসয়াছ ভােলা! 

    �কন �স আিসল, এেস �কন �স লকুােলা? 
     অিভমান ক’�রেছ �স? 

    মািননী �ঝেপেছ মখু িনশীিথনী-�কেশ? 
    ঘমুােয়েছ একািকনী �জাছনা-িবছােন? 
    চাঁেদর চাঁিদনী বিুঝ তাই এত টােন 

    �তামার সাগর-�াণ, জাগায় �জায়ার? 
    কী রহস� আেছ চাঁেদ লকুােনা �তামার? 

      বল, ব�ু বল, 
   ও িক গান? ওিক কাঁদা? ঐ ম� জল-ছলছল- 

      ও িক হুহু�ার? 
     ঐ চাঁদ ঐ �স িক ��য়সী �তামার? 

     টািনয়া �স �মেঘর আড়াল 
    সদুিূরকা সদুেূরই থােক িচরকাল? 

চাঁেদর কল� ঐ, ও িক তব �ুধাতুর চু�েনর দাগ? 
দেূর থােক কলি�নী, ও িক রাগ? ও িক অনরুাগ? 

     জান না িক, তাই 
   তরে� আছািড়’ মর আে�ােশ বথৃাই?…. 

    মেন লােগ তুিম �যন অন� পুরষু 
    আপনার �ে� িছেল আপিন �বহঁুশ! 

     অশা�! �শা� িছেল 
      এ-িনিখেল 

     জািনেত না আপনাের ছাড়া� 
তর� িছল না বেুক, তখেনা �দালানী এেস �দয়িন ক’ নাড়া! 

    িবপলু আরিশ-সম িছেল ��, িছেল ি�র, 
     তব মেুখ মখু �রেখ ঘমুাইত তীর�– 



তপ�ী! �ধয়ানী! 
    তারপর চাঁদ এেলা-কেব, নািহ জািন 

     তুিম �যন উ�েল িশহির’� 
    �হ �মৗনী, কিহেল কথা-“মির মির, 

      স�ুর স�ুর!” 
    “স�ুর স�ুর” গািহ’ জািগয়া উ�ল চরাচর! 

    �সই �স আিদম শ�, �সই আিদ কথা, 
    �সই বিুঝ িনজ� েনর সজৃেনর ব�থা, 

     �সই বিুঝ বিুঝেল রাজ� 
    একা �স স�ুর হয়  হইেল দ’ুজন!… 
    �কাথা �স উ�ল চাঁদ �দেয় না নেভ 

�স-কথা জােন না �কউ, জািনেব না,  িচরকাল নািহ-জানা র’�ব� 
এতিদেন ভার হ’ল আপনাের িনয়া একা থাকা, 

    �কন �যন মেন হয়-ফাঁকা, সব ফাঁকা 
    �ক �যন চািহেছ �মাের, �ক �যন কী নাই, 
    যাের পাই তাের �যন আেরা �পেত চাই! 

     
    জািগল আন�-ব�থা, জািগল �জায়ার, 
    লািগল তরে� �দালা, ভািঙল দয়ুার, 

     মািতয়া উ�েল তুিম! 
    কাঁিপয়া উ�ল �কঁেদ িন�াতুরা ভূিম! 
    বাতােস উ�ল �ব�েপ তব হতা�াস, 
    জািগল অ�ত শূেন� নীিলমা-উছাস! 

    �রামাি�ত হ’ল ধরা, 
     বকু িচের এল তার তৃণ-ফুল-ফল� 
    এল আেলা, এল বায়ু, এল �তজ �াণ, 

   জানা ও অজানা �ব�েপ ওেঠ �স িক অিভনব গান! 
    এ িক মাতামািত ওেগা এ িক উতেরাল! 
    এত বকু িছল �হথা, িছল এত �কান! 

    শাখা ও শাখীেত �যন কত জানােশানা, 
   হাওয়া এেস �দালা �দয়, �সও �যন িছল জানা 



      কত �স আপনা! 
     জেল জেল ছলাছিল চলমান �বেগ, 

   ফুেল হুেল চুেমাচুিম-চরাচের �বলা ওেঠ �জেগ! 
     আন�-িব�ল 

সব আজ কথা কেহ, গােহ গান, কের �কালাহল! 
ব�ু ওেগা িস�ুরাজ! �ে� চাঁদ-মখু 

�হিরয়া উ�েল জািগ’,  ব�থা ক’�র উ�ল ও-বকু� 
কী �যন �স �ুধা জােগ, কী �যন �স পীড়া, 

গ’�ল যায় সারা িহয়া, িছঁেড় যায় যত �ায়ু িশরা! 
    িনয়া �নশা, িনয়া ব�থা-সখু 

    দিুলয়া উ�েল িস�ু উ সকু উ�খু! 
    �কা� ি�য়-িবরেহর সগুভীর ছায়া 

   �তামােত পিড়ল �যন, নীল হ’ল তব �� কায়া! 
     িস�ু, ওেগা ব�ু �মার! 
     গিজ� য়া উ�ল �ঘার 
      আত�  হুহু�াের! 

      বাের বাের 
   বাসনা-তরে� তব পেড় ছায়া তব ��য়সীর, 

ছায়া �স তরে� ভােঙ, হােন মায়া, উ�� ি�য়া ি�র! 
     ঘিুচল না অন� আড়াল, 

    তুিম কাঁদ, আিম কাঁিদ, কাঁিদ সােথ কাল! 
     কাঁেদ �ী�, কাঁেদ বষ�া, বস� ও শীত, 

     িনিশিদন শিুন ব�ু ঐ এক ��েনর গীত, 
     িনিখল িবরহী কাঁেদ িস�ু তব সােথ, 

    তুিম কাঁদ, আিম কাঁিদ, কাঁেদ ি�য়া রােত! 
     �সই অ�-�সই �লানা জল 

তব চে� — �হ িবরহী ব�ু �মারা — কের টলমল! 
     এক �ালা এক ব�থা িনয়া 

তুিম কাঁদ, আিম কাঁিদ, কাঁেদ �মার ি�য়া� 
  

-ি�তীয় তর�- 



�হ িস�ু, �হ ব�ু �মার 
     �হ �মার িবে�াহী! 

      রিহ’ রিহ’ 
     �কা� �বদনায় 

    তর�-িবভে� মােতা উ�াম লীলায়! 
     �হ উ��, �কন এ নত�ন? 

    িন�ল আে�ােশ �কন কর আ�ালন 
     �বলাভূেম পেড়া আছািড়য়া! 

    সব��াসী! �ািসেতছ মতুৃ�-�ুধা িনয়া 
     ধরণীের িতেল-িতেল! 

    �হ অি�র! ি�র নািহ হ’�ত িদেল 
     পৃিথবীের! ওেগা নতৃ�-�ভালা, 

    ধরাের �দালায় শূেন� �তামার িহে�ালা! 
      �হ চ�ল, 

    বাের বাের টািনেতছ িদগি�কা-ব�ুর অ�ল! 
�কৗতুকী �গা! �তামার এ-�কৗতুেকর অ� �যন নাই�- 

      কী �যন বথৃাই 
     খুিঁজেতছ �েল �েল 

কার �যন পদেরখা!-�ক িনশীেথ এেসিছল ভুেল 
    তব তীের, গিব�তা �স নারী, 
    যত বাির আেছ �চােখ তব 
     সব িদেল পেদ তার ঢািল’, 
     �স শধু ুহািসল উপ�ায়! 

তুিম �গেল কিরেত চু�ন, �স িফরােলা ক�েণর ঘায়! 
      –�গল চ’�ল নারী! 

    স�ান কিরয়া �ফর, �হ স�ানী, তাির 
     িদেক িদেক তরণীর দরুাশা লইয়া, 

    গজ� েন গজ� েন কাঁদ–“িপয়া, �মার িপয়া!’’ 

বেলা ব�ু, বেুক তব �কন এত �বগ, এত �ালা? 
�ক িদল না �িতিদন? �ক িছঁিড়ল মালা? 



�ক �স গরিবনী বালা? কার এত রূপ এত �াণ, 
   �হ সাগর, কিরল �তামার অপমান! 

   �হ মজন,ু �কা� �স লায়লীর 
    �ণেয় উ�াদ তুিম?-িবরহ-অিথর 

    কিরয়ােছ িবে�াহ �ঘাষণা, িস�ুরাজ, 
   �কা� রাজ�মারীর লািগ’? কাের আজ 

    পরািজত কির’ রেণ, তব ি�য়া রাজ-দিুহতাের 
    আিনেব হরণ কির?-সাের সাের 
    দেল দেল চেল তব তরে�র �সনা, 

    উ�ীষ তােদর িশের �শােভ শ�ু �ফনা! 
     ঝ�কা �তামার �সনাপিত 

আেদশ হািনয়া চেল উে�� অ�গিত� 
     উেড় চেল �মেঘর �বলনু, 

‘মাই�’ �তামার �চারা পব�ত িনপুণ! 
হা�র ��ীর িতিম চেল ‘সাবেমিরন’, 

�নৗ-�সনা চিলেছ নীেচ মীন! 
   িস�ু-�ঘাটেকেত চিড়’ চিলয়াছ বীর 

      উ�াম অি�র! 
কখন আিনেব জয় কির’-কেব �স আিসেব তব ি�য়া, 

      �সই আশা িনয়া 
      ম�ুা-বেুক মালা রিচ’ নীেচ! 

     �তামার �হের�-বাঁদী শত শিু�-বধ ূঅেপি�েছ� 
     �বাল গাঁিথেছ র�-হার- 

     �হ িস�ু, �হ ব�ু �মার-�তামার ি�য়ার! 
      বধ ূতব দীপা�ীতা আিসেব কখন? 

     রিচেতেছ নব নব �ীপ তাির �েমাদ-কানন� 
      বে� তব চেল িস�ু-�পাত 

     ওরা তব �যন �পাষা কেপাতী-কেপাত� 
     নাচােয় আদর কের পাখীের �তামার 

     �ঢউ-এর �দালায়, ওেগা �কামল দবু�ার! 
      উ�ােস �তামার জল উলিসয়া উেঠ, 



      ও বিুঝ চু�র তব তা’র চ�ুপুেট? 
     আশা তব ওেড় ল�ু সাগর-শ�ন, 

     তটভূিম �টেন চেল তব আশা-তারকার গণু! 
     উেড় যায় নাম-নািহ-জানা কত পাখী, 
     ও �যন �পন তব!-কী তুিম একাকী 

      ভাব কভু আনমেন �যন, 
       সহসা লকুােত চাও আপনাের �কন! 
     িফের চেলা ভাঁ�-টােন �কা� অ�রােল, 
     �যন তুিম �বেঁচ যাও িনেজের লকুােল!- 
      �া� মািঝ গােহ গান ভা�য়ালী সেুর, 

     �ভেস �যেত চায় �াণ দেূর-আেরা দেূর� 
      সীমাহীন িনরেু�শ পেথ, 

     মািঝ ভােস, তুিম ভাস, আিম ভািস ��ােত� 
      

     িনরেু�শ! শেুন �কা� আড়ালীর ডাক 
     ভা�য়ালী পেথ চেলা একাকী িনব�াক? 

      অ�েরর তলা হ’�ত �শান িক আহবান? 
     �কা� অ�িরকা কাঁেদ অ�রােল থািক’ �যন, 

        চােহ তব �াণ! 
     বািহের না �পেয় তাের �ফর তুিম অ�েরর পােন 

      ল�ায়-ব�থায়-অপমােন! 
      তারপর, িবরাট পুরষু! �বাঝা িনজ ভুল 
     �জায়াের উ�িস’ ওেঠা, �ভেঙ চল �ল 
      িদেক িদেক �াবেনর বাজােয় িবষাণ 

     বেলা, ‘ ��ম কের না দবু�ল ওের কের মহীয়া�!’ 
বারণী সাকীের কহ, ‘ আেনা সিখ সরুার �পয়ালা!’ 

আনে� নািচয়া ওেঠা দেুখর �নশায় বীর, �ভাল সব �ালা! 
  অ�েরর িনে�িষত ব�থার ��ন 

  �ফনা হ’�য় ওেঠ মেুখ িবষর মতন� 
  �হ িশব, পাগল! 

তব কে� ধির’ রােখা �সই �ালা-�সই হলাহল! 



   �হ ব�ু, �হ সখা, 
এতিদেন �দখা হ’ল, �মারা দইু ব�ু পলাতকা� 

কত কথা আেছ-কত গান আেছ �শানাবার, 
কত ব�থা জানাবার আেছ-িস�ু, ব�ু �গা আমার! 

  এেসা ব�ু, মেুখামিুখ বিস, 
অথবা টািনয়া লহ তরে�র আিল�ন িদয়া, দুঁ হু পিশ 

  �ঢউ নাই �যথা-শধু ুিনতল সনুীল!- 
 িতিমর কিহয়া দাও-�স �যন �খােল না িখল 

   থােক �াের বিস’, 
  �সইখােন ক’ব কথা� �যন রিব-শশী 

   নািহ পেশ �সথা� 
   তুিম র’�ব-আিম র’ব-আর র’�ব ব�থা! 
  �সথা শধু ুডুেব র’�ব কথা নািহ কিহ’,- 

   যিদ কই,- 
  নাই �সথা দ’ু� কথা বই, 

 আিমও িবরহী, ব�ু, তুিমও িবরহী!’ 
-তৃতীয় তর�- 

�হ �ুিধত ব�ু �মার, তৃিষত জলিধ, 
এত জল বেুক তব, তব ুনািহ তৃষার অবিধ! 
 এত নদী উপনদী তব পেদ কের আ�দান, 

  বভুু�ু! তব ুিক তব ভরিল না �াণ? 
  দরু� �গা, মহাবাহু 

   ওেগা রাহু, 
 িতন ভাগ �ািসয়াছ-এক ভাগ বাকী! 
 সরুা নাই-পা�-হােত কাঁিপেতেছ সাকী! 

  
 �হ দগু�ম! �খােলা �খােলা �খােলা �ার� 

সাির সাির িগির-দরী দাঁড়ােয় দয়ুাের কের �তী�া �তামার� 
 শস�-শ�ামা বসমুতী ফুেল-ফেল ভিরয়া অ�িল 

   কিরেছ ব�না তব, বলী! 



 তুিম আছ িনয়া িনজ দরু� কে�াল 
   আপনােত আপিন িবেভাল! 

পােশ না �বেণ তব ধরণীেত শত দঃুখ-গীত; 
�দিখেতছ বত�মান, �দেখছ অতীত, 

 �দিখেব সদুেূর ভিবষ� - 
মতুৃ��য়ী ��া, ঋিষ, উদাসীনব ! 
ওেঠ ভােঙ তব বেুক তরে�র মেতা 

জ�-মতুৃ� দঃুখ-সখু, ভূমানে� �হিরছ সতত! 

�হ পিব�! আিজও স�ুর ধরা, আিজও অ�ান 
সদ�-�ফাটা পু�সম, �তামােত কিরয়া িনিত �ান! 

 জগেতর যত পাপ �ািন 
�হ দরদী, িনঃেশেষ মিুছয়া লয় তব ��হ-পািণ! 

 ধরা তব আদিরনী �মেয়, 
তাহাের �দিখেত তুিম আস’ �মঘ �বেয়! 
�হেস ওেঠ তৃেণ-শেস� দলুালী �তামার, 

কােলা �চাখ �বেয় ঝের িহম-কণা আন�া�-ভরা! 
জলধারা হ’�য় নােমা, দাও কত রিঙন �যৗতুক, 

  ভাঙ’ গড়’ �দালা দাও,- 
 কন�াের লইয়া তব অন� �কৗতুক! 

 �হ িবরাট, নািহ তব �য়, 
িনত� নব নব দােন �েয়ের ক’�রছ তুিম জয়! 

�হ স�ুর! জলবাহু িদয়া 
 ধরণীর ক�তট আেছা আঁকিড়য়া 
ই�ানীলকা�মিণ �মখলার সম, 

�মিদনীর িনত� সােথ �দাল’ অনপুম! 
 ব�ু, তব অন� �যৗবন 

 তরে� �ফনােয় ওেঠ সরুার মতন! 
কত ম স�-�মারীরা িনত� �তামা’ যােচ, 

কত জল-�দবীেদর শ�ু মালা প’�ড় তব চরেণর কােছ, 
 �চেয় নািহ �দখ, উদাসীন! 



কার �যন �ে� তুিম ম� িনিশিদন! 
  

 ম�র-ম�ার িদয়া দস�ু সরুাসরু 
মিথয়া লিু�য়া �গেছ তব র�-পুর, 

হিরয়ােছ উে�ঃ�বা, তব ল�ী, তব শশী-ি�য়া 
তার সব আেছ আজ সেুখ �েগ� িগয়া! 

 ক’�রেছ ল�ুন 
�তামার অমতৃ-সধুা-�তামার জীবন! 
সব �গেছ, আেছ শধু ু��ন-কে�াল, 

আেছ �ালা, আেছ �িৃত, ব�থা-উতেরাল 
উে�� শূন�, িনে� শূন�,-শূন� চািরধার, 

মেধ� কাঁেদ বািরধার, সীমাহীন ির� হাহাকার! 

�হ মহান! �হ িচর-িবরহী! 
�হ িস�ু, �হ ব�ু �মার, �হ �মার িবে�াহী, 

 স�ুর আমার! 
   নম�ার! 

   নম�ার লহ! 
তুিম কাঁদ,-আিম কাঁিদ,-কাঁেদ �মার ি�য়া অহরহ� 

 �হ দ�ুর, আেছ তব পার, আেছ �ল, 
এ অন� িবরেহর নািহ পার–নািহ �ল–শধু ু��, ভুল� 

 মািগব িবদায় যেব, নািহ র’ব আর, 
তব কে�ােলর মােঝ বােজ �যন ��ন আমার! 

 বথৃাই খুিঁজেব যেব ি�য় 
উ�িরও ব�ু ওেগা িস�ু �মার, তুিম গরিজয়া! 

তুিম শূন�, আিম শূন�, শূন� চািরধার, 
মেধ� কাঁেদ বািরধার, সীমাহীন ির� হাহাকার� 

 


