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সুকর্ন্নত ४ভচা 

তয হদফ র্ত 
 
ভেয াাড় বাগা ফুভও 
নীযফ র্নশ্বাভয গুভভয ঠা  রৄনরাভ- 
র্নরৄর্ত যাভতয র্নচষনতা ওার্টভে র্দভত  ভভয দযওায র্ঙর, 
ভভনয দষভন ४०ওা ঙর্ফভত ওাচরা হঘাভঔয ४ওা হদঔরাভ! 
ঐ হম হতাভায াকয বাা হঘাঔ- 
হমঔাভন নীভরয হঔরা ঘভর প্রর্ত সুমষাভে, 
ফুভওয কীভন চভভ থাওা ভভয য েভতা ফা५ ােনা, 
র্ওন্তু,३ান্ত ভভনয াকযীে ওভলার ধ্বর্ন- হভতা গুভভাট ওার্টভে ভবুর্ভভত 
७ৎভযার্রত ে। 

४ভায ঘাযণবুর্ভভত এওটা সুন্দয র্যণী হদভঔর্ঙ; 

য নার্বভূভর রুর্ওভে থাওা ওস্তুযী সুকন্নী হভভঔ ভন ভরোে ভাতার ভেভঙ ভন, 

४নভনা র্যণী চাভন না তায ওস্তুযী ওভতাটা সুফা ঙড়াে এ५ ড়ন্ত র্ফভওভর! 

হ হতা ३নার্দওার হথভও ফভে হফড়াে নার্বভুভরয দূরষব ফােফ হও। 

ওাফযভটয ফলষূর্তষ 

३র্ভত দত্ত  

 

হদঔভত হদঔভত ওাফযভটয ফলষূর্তষ এভরা,  

ভভনয কবীভয সুন্দয এও ३নুবূর্ত চার্কভে হকভরা।  

এওটু এওট ুওভয রৄরু মায থ ঘরা,  

३ভনভওয५ ভভনয ওথা মাে এঔাভন ফরা।  

হঙাট ঘাযা কাঙর্ট ফড় ভফ এওট ুমত্ন ওভয,  

ওরভও এওাভথ ঘরভত ভফ ওভরয াত ধভয।  

३নরা५ন হথভও ভরু্িত ভফভত५ ওাফযট ४ভঙ,  

াচায হরঔভওয ভাভছ এ५ বাভফ५ হ ফা०ভঘ।  

এঔাভন হন५ হওান হঙাট ফড় হন५ হওান ফাদর্ফঘায,  

ওভর५ াে ম্মান  ভান ३র্ধওায।  

ওাফযট র্যফাভযয দস্য ভে ४র্ভ ধন্য,  

३ভনও রৄভবচ্ছা  রৄবওাভনা য५ভরা ४কাভীয চন্য॥ 

ওাফয ট 

३ঞ্জনা ঘক্রফতষী 

 

এ ४ফায  হওভন ট, হওান হ ঙর্ফ  ४ভঙ  তাভত  

হওান  হ  যভগ  যগ  ধভযভঙ  ওাফয  ফৃভেয  ফেতভর
!! 

ভে  হম  যগ  ४ভঙ  রূ  ४ভঙ য  ४ভঙ  

থ  হম  ४ভঙ  ভটভত....  

াতযগা  যগ  র্নভে  ७চাড়  ওভয   

७ড়ভত  থাভও  ४ওাভভত  

ফাধাীন  চরঙর্ফ হ  ওফযভটয  াতাভত  

রৃ  হঘাভঔ  হভভর  ফ  যগ  এও  ভে  

র্ভথুন  ে  তুর্রয  টাভন...  

টুপ্  টুপ্  ছযভত  থাভও  াভত থাভও  র্ঔরর্ঔর্রভে  

ভভনয  র্ঔর  ঔুভর র্কভে রৃোয  হঔাভর  প্রওাভশ্য। 

ফলষ  ফযণ  ভরা  তা५  ওাফয  ভটয  ওযানবাভ  

রৄব  চন্ধর্দন  চানা५  ४র্ভ  হওও  ४য  যভাভে  

४ভযা  থার্ও  এভন  দভর  ার্ ४য  ম্মাভন  

সুস্থ  র্যভফ  ওাফয  ভট  ४ভ ওরভভয  ঙভন্দ। 
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 র্নেব্ধ র্নীভথ  

ওাচী াভসুর ४রভ 

 

ওৃষ্ণঘূড়ায নতুন হপ্রভ,  

ন্নযা ভর५ া०র্ড় হপভর- 

দূফষাভও ঘুভু ঔাে,  

রজ্জাে দফূষা ভাভছ ভাভছ হও०ভ ७ভঠ  

যীয রৃর্রভে। 

র্নেব্ধ র্নীভথ রৃচভন ওথা ফভর এওাভন্ত  

ফাধাীন ७দ্দাভ হপ্রভভয ভাভ,   

१মভভয ভাত্রা এওভা র্ডগ্রী। 

নীযফ হপ্রভারাভ ফাধা ভড়  

র্র্ভযয রৃর্ট হপা०টা,   

র্বভচ কাভে দফূষা রজ্জা াে। 

কঙ্গায াভড় র্ফরৄদ্ধ হপ্রভভয ােী  

४রীফদষী হথভও ভা७ন্ট ফযাভটন,   

হপ্রভভয ভাভছ ফাধা এও নতনু ফাদাভোরা। 

দরৃ্িভওাণ! 

যাচা হদফযাে (४কযতরা, র্ত্রুযা) 

 

কচা এফ१ বচা ভফেী এও५ াড়ায প্রর্তভফী রৃ५ ফন্ন ু।  

ভাধযর্ভও মষন্ত কচা বচায হঘভে ३ভনও হফর্ নম্বয হভতা । 

াযার্দন ড়াভানা র্নভে५ থাওভতা । তা५ াড়াে তাভও ফা५ 

বাভরা হঙভর ফভর५ ভাদয ওযভতা । 

३যর্দভও বচা াযার্দন হটা-হটা ওভয হফড়াভতা । ওঔন হম 

ড়াভানা ওযভতা হও७ ফরভত াযভতা না । া ওযভফ র্ওনা এ५ 

র্নভে५ ভন্দ র্ঙভরা াড়ায ফায । মর্দ াড়াে হও७ ३সুস্থ ভর 

াাতাভর ফরর্দন যাত ওার্টভেভঙ হ । 

র্ওন্তু ভাধযর্ভভওয ভয র্ঘত্রটা ফদভর হকভরা । র্ঘত্র ফদরাভরা ভাভন 

নম্বয াোয র্ঘত্রটা রৄধু । বচায াযার্দন হটা-হটা ওভয খুভয 

হফড়াভনা ফদরাের্ন । ४ফায কচায হভাটাভুর্টবাভফ াযার্দন 

ড়াভানা র্নভে থাওাটা ফদরাের্ন । 

এ५ফায াড়াে এওতযপা বাভরা হঙভরয তওভাটা কচা ४য হভরা 

না । কচাভও ঔাযা না ফরভর তায ४५.র্ও७ র্নভে প্রশ্ন ঠা রৄরু 

ভরা । াযার্দন ভড় বচায হথভও ওভ হওভনা াে ! 

३যর্দভও বচাভও ३ভনভও५ ४ভক রৃি ফরভর এঔন ३ভনভও५ 

তায হেন ঔুফ াষ - এ५ফ ফরভঙ । এত ওভ ড়াভানা ওভয 

হফর্ নম্বয হতারাটা ঘার্ঞ্ঞঔার্ন ওথা নে - এ५ফ ফরভঙ । 

হও७ হও७ ফছুভত াযভঙ না ওাভও বাভরা ফরভফ ! হম াযার্দন 

ড়াভানা ওভয তাভও নার্ও হম নম্বয হফর্ াে তাভও !! 
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ভর্ন্দভযয হদফভদফী    

ড.যর্ঞ্জত দা 

 

ভর্ন্দভয ভর্ন্দভয ঔু०ভচর্ঙ ४ভায হদফতা 

ওা०য খন্টা ফার্চভে ধূধুভনায হধা०োে, 

প্রদীভয র্িগ্ধ ४ভরাে ওভযর্ঙ ূচাঘষনা 

দানধযান ুষ্পাজ্ঞর্র ४য ভভরাচ্চাযভণ। 

  

হযাকভাও জ্বারামরনাে হদভফয ४র্ 

সুর্দভন রৃর্দষভন হদভ হদান্তভয প্রাথষনা, 

াাভড় ফষভত এওতীথষ হথভও ३ন্যতীভথষ 

খুভযর্ঙ হভােফানাে ४ভযাকয ওাভনাে। 

  

ার্ি ४র্ভ ६শ্বযভদঔা ভরা না ওাভর 

র্দন ঘভর মাে, ३র্ফযাভ খণূষন ৃর্থফীয, 

ক্লান্ত শ্রান্ত চীফন তযণী, ३ফাদ বযা 

চীফন মাে চীফভনয ভভতা চীফনঙভন্দ। 

  

३ফভভল হনভভ४ভ রৃভমষাক ভাভাযী 

३নাূত ४ভক্রাভ চচষর্যত মরনাে, 

র্নচষন র্নযারাে ফন্দীওভে ভযণমাত্রী 

४ভযাকযভর র্নভে ४ভ দোরু বকফান। 

  

ভানফরূভ ভানফীরূভ র্দভনযাভত হফাদান 

ভৃতুযয রৃোয হথভও র্ঙর্নভে ४নায থ, 

হটভথাভকা হপ্রর্ক্রান ५নভচওান 

ঘযভ १ওভট ভর্ন্দভযয হদফভদফী হফাওভভষ। 

  

নানারূভ নানাভফভ ভানফরূভ ওরুণাভে 

মুভকমভুক ४তষভফাে ४ভ ধযাে ফাযফায, 

ভানুভলয ভাভছ চাগ্রত হদফতা ওর্ঠন রৃর্দষভন 

ওৃতজ্ঞতা চানা५ ४র্ভ,চানা५ শ্রদ্ধ নভকায। 

ঔা०ঘায র্টো 

ভর্ভতা ३র্ধওাযী 

 

ঔা०ঘায  র্টো ফরভর র্কো 

 যভভশ্বভযয ওাভঙ, 

হতাভায  তভয ভভনয  র্ওঙ ু 

প্রশ্ন  ফরায ४ভঙ। 

ডানা র্দভর যর্গন তুর্ভ-- 

४ওলষভণ ঠাা, 

তা५  ফভর ওী বাভকয ४ভায  

চটুভরা হরাায  ঔা०ঘা? 

ারও র্দভর যাভভধনু ন্যাে -- 

নানা যভগয ४०ওা, 

হঠা०ট  র্দভর মা রারভঘ ४ভায-  

তফু ४ফায  ফা०ওা? 

ওন্ঠ  র্দভর ভানুল স্বরূ -- 

४ওৃর্তটা হঙাট,  

তফু র্নভচয  ভভনয ওথা -- 

ফরভত ার্য না হতা! 

হও७  ফা ফরাে র্নভচয  ভভনয ওথা- 

হও७  ফা াে ভচা, 

এত গুণ থাওভত ४ভায-- 

বর্ফতফয  র হরাায  ঔা०ঘা? 
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র্ফরযওযণী 
সুর্চত ঘভঞ্ঞাাধযাে  

 

যণাঙ্গভন রক্ষ্মণ ধযাােী। প্রাণ १ে। র্ফরযওযণী ঘা५। এেুর্ন ঘা५। ५ভাভচষর্ি। যাভভয ३নুচ ফভর ওথা। াধাযণ 
ফানয হনায ভভধয হও७ ভর , বর্ফতফয ফভর ঘার্রভে হদো হমভত५ াযভতা। মা ५র্তভভধয হকভঙ।  

াধাযভনয ওার , ३ফজ্ঞা তার্চ্ছরয র্দভে५ কড়া। র্ওন্তু এ५ হওটা হতা হতভন ভত াভয না। ७চ্চফকষীে যাচতনে 
তথা স্বে१ ३ফতাভযয ३ন্ন বক্ত ভ্রাতা, াধাযণ ফানয হনায ন্যাে হফভখাভয ভযভত াভয না। ४র্বচাভতযয ३ফভাননা 
३হ্য।  ५র্তা েভা ওযভফনা।  

সুতযা१ র্ফভল চভনয র্ফভল ফযফস্থায র্নদান। র্ফরযওযণী ঘা५। ূমষ ३ে মাোয ভুফষ५ ঘা५।  

নতুফা , ***** 

३ফতায র্ফফ ३াে। া७া७ ওভয ওা०দভত থাওভরন। াে হয ভ্রাতা হভায,,, ভ্রাতা হভায,,, হঘাঔ হঔার এওর্ট 
ফায,,,,  

বায ড়র ३ফতাভযয এওর্নষ্ঠ বক্ত নুভাভনয ভয। হমবাভফ াভযা , হমভন ওভয াভযা র্নভে এভা র্ফরযওযণী। 
এ५ এওভাত্র লর্ধ। মর্দ বক্ত ভ্রাতায ুনচষীফন ঘা। তাভর এেুর্ন ফযফস্থা ওভযা। মা, ওারেে ওভযা না। মা।  

বক্ত নুভান ४ভদ াো ভাত্র , ভাযভরা এওটা র্ফার রাপ। হ ०ভঙ হকর কন্নভাদন ফষভতয ঘূড়াে। ঘার্যর্দভও খন 
३যভণযয ভাভছ নুভান র্দাাযা। াে াে , ওী ४দ। এ५ এভতা কাঙকাঙার্রয ভভধয হওাথাে হ५ প্রাণদাত্রী কাঙ। 
হওানর্ট ?  হটা হাোট३যাভয মুক নে, হম ছ ওভয হকাটাওতও ঙর্ফ তভুর পটাপট ার্ঠভে ওনপাভষ ওভয হনভফ। 
র্দভও ভে ারায়। হটনন ফাড়ভঙ। রৃযঙা५ র্নকুর্ঘ ওভযভঙ। ঘর, হকাটা াাড় রৄদ্ধু ७ফভড় র্নভে ঘর। মাভফ 
হওাথাে ফাঙাধন। এযভভধয५ হতা ४ভঙ র্নর্িত হ५ ३র্বষ্ঠ  র্ফরযওযণী। ঘর। হম হঘভন হ ঔু०ভচ হনভফ।  

ফয, হমভন বাফা হতভন ওাচ। ७ড়ন্ত নুভাভনয াভত র্ফার কন্নভাদন।  

হওলাপভত। রেভণয ুনচষীফন রাব। ३ফতাভযয ভুভঔ র্ফচে ঔুর্য ঘড়া ার্। নুভাভনয ক্ত ওা०ভধ াফার্ 
ঘভটাখাত। র্চ নুভান র্চ হফটা।  

এঔন প্রশ্ন ভত५ াভয , ঠাৎ এ५ কভেয ३ফতাযণা হওন ? ওাযণ ওী?  

४ভঙ। ওাযণ ४ভঙ।  

গ্রাভভয মফুও হঙভর। ঠাৎ ३সুস্থ। এঔন ভাযণফযার্ধয ভাভাযী। ডাওভর ভচ হও७ হযাকীয ওাভঙ হখ०লভত ঘাে না। 

 ৃর্থফী ফদভর হকভঙ। রৃযত্ব५ এঔন দস্তুয। তা५ ফভর হতা হযাকীয র্ঘর্ওৎা হথভভ থাওভত াভযনা।  

হঙভরর্টয ফাফা ভা , ३ভনও ওাঠঔড় ুর্ড়ভে হমাকাড় ওযভরা এম্বভুরি। প্রফর র্ফশ্বাভ বয ওভয। াাতাভর হকভর५ 
ফাঙা ४ভায সুস্থ ভে মাভফ। ঔাভন५ ४ভঙ র্ফরযওযণী। মায র্ফত্র হঙা०োে , ४ফায হচভক ७ঠভফ , বযায 
প্রাণ।  

ভানুল হতা র্ফশ্বাভ५ ফা०ভঘ। র্ফশ্বা বাগভর५ র্নযাা, ४তঙ্ক। র্দাাযা ३চানা ३র্নিেতায হঙাটাঙুর্ট। এ५ াাতার 
হথভও হ५ াাতার। হ५ াাতার হথভও ५ াাতার।  

ওভর५ দাোযা হোওফাওয হানাে ४য দূভয র্যভে হদে।  

ভৃতুয বে, ভৃতুযয হঘভে বে१ওয।  

এওভাত্র ন্তাভনয চনও চননী , ক্রভ র্নভেচ ভে ४া ন্তাভনয ভভুঔয াভন ३াে র্নরুাে ঘার্নভত হঘভে 
থাওভত থাওভত ক্রভ র্নথয াথভযয ভভতা ভে ७ঠর্ঙর।  
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ৃর্থফী হঢভও মার্চ্ছভরা র্নওলওাভরা ३ন্নওাভয। হঘাভঔ র্ঙভরা ভরুবরূ্ভয রৄষ্কতা। ভন র্ঙর ३নন্ত ভুভিয ভাভছ র্দওাযা 
হন ভওায ভভতা হদারৃরযভান। এওটুওভযা বূঔভণ্ডয প্রতযাাে ঘঞ্চর।  

 ঠা०५ না५ ঠা०५ না५। হঙাট এ তযী। রদে ४য হঙাভটা।  

তফু ঠা०५ হভরা হ५ হম ফন। না না । ভানর্ফও হফা ানুবূর্তয দযফাযী হওাভর নে। ३মার্ঘত ३ওার ভৃতুযয ান্ত 
হওাভর।  

ফাাত্তভুয স্বাধীনতায রার হওলায রারভঘ াথভযয প্রাঘীভয ७ড্ডীেভান র্ত্রযগায প্রর্ত ভুঘর্ও ার্ হভ , র্ঘযর্ফদাে 
র্নভরা , ফযথষ ভৃতুযঞ্জে।  

র্ফরযওযণীয কবষস্থান কন্নভাদন য५ভরা দভূয , ३ভনও ३ভনও দভূয।  

াে তবাকয , হতাভায চন্য ३ভোে হন५ হওান বক্ত নুভান। তুর্ভ াধাযণ। ३র্ত াধাযণ হদবক্ত হবাটায 
নাকর্যও।  

হর্দন যাভত। শ্মাভনয হরর্রান র্ঔায ३নর্তদূভয প্রজ্বর্রত র্ঙর ४য এওর্ট মাকমজ্ঞ ३র্ির্ঔা।  

হঔানওায রৄবঙ্খ ওা०য ধ্বর্নয াভথ র্ফত্র ভৃতুযঞ্জে ভর ७চ্চার্যত ভে , ভুঔর্যত ভে র্ফোর্যত র্চ্ছর ভে র্নভষর 
४ওা ফাতাভ।  

४চ এওচন রক্ষ্মণ , এওর্ট র্ফরাী াাতাভর র্ঘর্ওৎাধীন ভেভঙন র্নর্ফষভে , ३নাোভ।  

রে হওার্ট বক্তকুর , রেভণয হযাকভুর্ক্তয ওাতয প্রাথষনাে যত।  

५ হঘভে দযাভঔা,,, এওাভত কন্নভাদন ফষত র্নভে ७ড়ন্ত নুভাভনয ४কভন। ভত५ ४ভঙ র্ফরযওযণী। রৄধ ুঔু०ভচ 
র্নভে প্রভোভকয ३ভো। 

ােভয,,,,,,,, 

६শ্বয ওী তভফ , হতাোভচয হকারাভ??  
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ভনার্র ফসু 

 

४চ র্ফধাতায দাভন ভানুভলয ३ভনও ভভুঔা, 

রার,নীর, াদা,ওাভরা, 

রু,ভভাটা, হঙাট, ফভড়া। 

ওত ধযভনয ভভুঔা!  

ভুভঔা হতা ভানুভলয াযা চীফভনয ३ঙ্গ র্ঙর,  

তভফ তা র্ঙর ३দৃশ্য।  

३দৃশ্য ভভুঔা র্ঙর ভানুভলয ভুভঔ,  

তা५ ভভুঔা হও ভুঔ হবভফ 

ওত হরাভও५ ওত বুর ওভযভঙ!  

ওত ওরুণ র্যণর্ত ভেভঙ। 

তফু ভানুভলয ভুঔ ४য ভুভঔাভয তপাৎ  

হফাধকভয ে র্ন।  

তা५ ४চ র্ফধাতা ভানুভলয ४ঘযভণ  

ফাধয ভে५ তভুর র্দভেভঙ ভভুঔা,  

ভানুভলয ভুভঔ।  

३ন্তত তাভত হমন এটকুু হফাধকভয ে  

এটা ভানুভলয ভুভঔা,  

ভুঔ নে।  

ভুভঔা হও হমন ভঔু হবভফ 

४য বুর না ে! 

ভুভঔাভয ४ড়াভরয ভানুল র্ট  

ম্পুণষ ३ভঘনা, ३চানা, 

র্ফশ্বাভমাকয নে, 

এটা५ র ३ফভল ७রর্ব্ধ।। 

খাভট ফা०ধা র্দনগুর্র 

র্ফুর কুভায হখাল 

 

র্দভনয হভল ূমষ হডাভফ  

            হঙাঞ্ঞ কাভগয তীভয,  

হকাধূর্রয যগ হভভঔ র্নভে  

             ন্নযা নাভভ ধীভয । 

ঙ্খ াদা ফভওয ার্য  

              হভভর র্দভে ডানা,  

४ওা ভথ মাভচ্ছ হওাথাে  

             হন५ভতা ওাভযা চানা । 

াযার্দভন তযী হফভে  

           ७চান বা०র্টয টাভন  

ক্লার্ন্ত খঘুাে ७দা ভার্ছ  

            বার্টোর্র কাভন । 

হবাভযয ४ভরা হপাটায ४ভক५  

          দা०ড় হঠভর মাে ভার্ছ ,  

 গ্রীষ্ম ফলষা র্ও१ফা ীভত  

           চীফন হযভঔ ফার্চ । 

খাভট হফ०ভধ হন ওাঔার্ন  

            র্পযভফ এফায খভয,  

র্দনগুভরা তায ঔু०ভটাে ফা०ধা  

          যে হম এভর্ন ওভয ।। 
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 দযূত্ব  

४েুর ফাযী  

 

কতফঙয ৃর্থফীটা হঙাট র্ঙর 

তুর্ভ ४র্ভ হখলাভখর্ল,  হদ যভদ াাার্। 

এঔন হমন ४ওাকঙ্গা। 

যাযারা५র্ ফাফায াভয খয  

াত ভুি হতভযা নদী। 

র্ফডাভরয াভয়য ে ভর্থত র্নছুভ রৃুয 

া-ভুভঔা ভাওার     বে 

র্নযাওায বয় ভূমষয ४ভরায ভভতা 

                               ঙর্ড়ভে থাভও । 

 র্নভচয ঙায়ায হবতয র্নভচভও রুওায়। 

হফকভ তুর্ভ  চাভনা হতাভায ४ভায ভাভছ 

 ত ४ভরাওফলষ।           ३থঘ 

হতাভায র্ন२শ্বাভয ে ४ভায ঘাযাভ। 

যাভতয কবীযতা 

প্রদী ঘন্দ 

 

চন হওারাভর, া०পা० া०চভযয র্বতয,  

ূন্যতায ওাঙাওার্ঙ,,,,,  ४ভায ফফা। 

যাভতয কবীযতা হভভ মাে, র্দভনয র্নাঘয, 

যভক্তয ३েভয ঙুভট ঘভর,,,,,, র্দনর্রর্ ; 

নীযফ ওাোযা র্ভভ থাভও, ওভলার্রর্ন হস্মাভত, 

হভাভ করা যাত চাভক, ३র্বচাত হোরাে ; 

ফাী ভে খভয হপভয,,४র্দফাী হভভে, 

হক্লদ চর রৄভল হনে,,,,,  নীর ভযাফয ; 

ফুভও রৄধু হচভক থাভও, র্ধর্ওর্ধর্ও তুল,,, 

४রর্তয ४গুভন ঙা५ ভফ রম্পট ফ যাত 

এওর্দন,,,,,,,,, ! 

তুর্ভ এভর্ঙভর র্নভে, স্বভেয ফর্রভযঔা,,, 

ভুভঔাটা হকা०চা র্ঙর, হচাব্বায ४র্েভন ; 

४চ তা५ ধূয র্রর্ওা, ঔু०ভচ মাে ४ধা०ভয, 

হতাভায ফযেতা হভেভঙ, ३ন্য র্ওাভযয হঔা०চ। 
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४ত্ম র্ফরা 

াদও 

 

ভার্ট ४য ४ভরা র্নভয় ३ঙ্কুর্যত ५ 

হর্দন হম এওা ४চ এওা য५। 

ভীরুভ ভাথা তভুর হদর্ঔ ४য রৃর্র  

যাভত র্দভন র্নভচভও প্রশ্ন ফান ঙুর্ড। 

চভন্ধ५ র্নচ ঔাদয র্নভচ ততর্য ওর্য 

তভফ হওভনা এ ভানুল ফুভও ভাভয ঙুর্য? 

পুভরয হাবা ४য ३ভৃভতয পর 

তফু হওভনা ওাভট এযা ४ভায५ ডার? 

প্রঔয হযাভদ তাভ ঙাো ভয় থার্ও 

প্রর্ত দাভন তফু হওভনা ফৃিা হদে ার্ঔ? 

চভরাদ ভত চর ধার্য এ ভরুতভট 

বযতায ७লাভ তফু ४ভায५ ভূর ওাভট? 

র্দভয়র্ঙ ফা०ঘায শ্বা র্নভষর ফাতা 

তফু হওন এ ३ন্তভয এভতা ারতা? 

४চন্ধ দীখষ াভথ হদয়ায হম ারা 

নীযভফ বযা রৄধ ুফযাথা রৃ२ভঔয ডারা। 

কুয়াায় র্পভয মা५  

হকারাভ যসুর 
 
সৃ্ভর্ত ४য ঋতু তুর্ভ ফভয় র্নভয় হফডা 
হওাভনা ফযথা হন५ 
 
४য ওারযাভত ४র্ভ ওাররুুভলয যক্ত হদভঔর্ঙরাভ ४ওা 
মঔন তায বাভকযয ভঙ্গ রডা५ ওযর্ঙভরা 
 
४ভাযা কুয়াায় এভ 
কুয়াায়  র্পভয মা५ 
४য কাভঙয াঔা প্রাঔায় র্যয হদভয হভভয়যা   ায়ায 
ভভতা রার্পভয় হফডায়  
হঙভন হপভর ४া মা র্ওঙু ের্নভওয চন্য এভন হদয় ४যাভ 
४য স্বর্েটুকু 
 
ভুভঔয বালায় হরঔা 
ফার্রয য ঔুফ ভচ५ প্রস্ফুর্টত ভয় ভঠ  গ্রন্থ হমভন 
 
ধীভয ফভয় মাভচ্ছ ভয় 
হভভখয ভভধয হদাওাভনয ३নুবূর্ত 
র্নযফতায় হফ०ভঘ যভয়ভঙ ভানুভলয হম হকাগার্ন তাযা এঔন 
হ०ভট হফডাভচ্ছ স্যা०তভ०ভত ফুর্দ্ধভত 
ওভথাওথন ততর্য ওভযভঙ  চঙ্গভরয ভকুুট  
র্ঠও ভাূভন্যয এওর্ট প্রওৃর্ত হমভন 
 
সৃ্ভর্ত ४য ঋতু তুর্ভ ফভয় র্নভয় হফডা। 
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३ঙ্গীওায 

ওৃষ্ণদ হখাল 

 

চন্ধ তফ ওাফ যট 

এওর্ট ফঙয ४ভক, 

এঔন५ হতাভায ত্র াভঔ 

দীপ্ত ४ভরাও চাভক। 

७র্ন্ধরীত াঔা প্রাঔা 

র্যভতয ७চ্ছ্বাভ, 

ঙড়াে দীর্প্ত ঐ ४ওাভ 

তারুণয ७লাভ। 

হম াঔা প্রাঔা তুর্ভ 

ওভযঙ র্ফোয, 

ওর্যফ যো তাা হভাযা 

ওর্য ३ঙ্গীওায। 

४সুও মত५ ছঞ্ঝা, 

প্ররে র্ওম্বা দাফানর। 

ত তুপাভন ক্ত বূভভ 

তুর্ভ যর্ভফ ३টর।। 

নার্ বে ভফ চে 

যভেভঙ ফায ে ফযাবে। 

५ভফ ভীরু তুর্ভ 

এওর্দন, ওর্ভফ ভে।। 

४ীল ফার্যভত ফায  

বযা তফ ভঙ্গর খট। 

ভথয াভথে তুর্ভ, 

ঘরায াথী, হ ওাফযট।। 

ভা 
ওর্নওা যাে 

 

"ভা "ে র্ট ३ভনও হঙাভটা- 

র্ওন্তু চীফভন" ভা "ভেয ३থষ ३ভনও ফভড়া। 

ভা ভাভন  ভে ४ওা- 

ভা ভাভন  ३পুযন্ত বাভরাফাা- 

ভা ভাভন  ३কাধ ফােনা। 

ভা ভাভন   ভুভঔ না ফরা ওথা এও র্নভভভল ফুভছ হপরা, 

ভা ভাভন  ३নুভপ্রযণা। 

ভা ভাভন  এও হিভয ফার্র- 

ভা ভাভন   াচায  ওভি এও সুভঔয ঘার্ফওার্ঠ। 

  

ভা ভাভন  র্নভচ ३বকু্ত হথভও 

ন্তাভনয েধুা র্নফাযণ, 

ভা ভাভন  র্নভচয ভে ঔ ন্তাভনয ७য র্ফর্ওভে হদো। 

ভা ভাভন  এও ীতর ভভতা,      

ভা ভাভন  এও কবীয বাভরাফাা। 

  

ভা ভাভন    ३ভনও র্ওঙু, 

মা হনাভফর প্রা५চ র্ও१ফা ३কাভযয হঘভে ३ভনও ফভড়া াো- 

এও যভ র্নর্ির্ন্ত। 
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হপযত ঘা५ 

হভভদী াান যাণা 

 

হপযত ঘা५ ४ভায াঠাভনা ভেয প্রর্তর্ট ३েয..  

হমগুভরা ४র্ভ ধায ওভযর্ঙরাভ র্ফচেনকয হথভও, 

ভৃত ५নওায বিেূ হফভে কুর্ড়ভে এভনর্ঙরাভ।। 

হপযত ঘা५ ४ভায ে'ভদয, 

মাভদয তুর্ভ যভত যভত রার্কভেভঙা ५র্তাভয র্ফফনষ ওাভরা 

ঙা...,প্রর্তর্ট হপ্রভভয ভে র্ভর্ভেভঙা ফযথষতায ঘযভ 

র্যা..।। 

হমফ ে হতাভায ভাোফী হঠা०ভট াের্ন স্থান, 

হম ভে হতাভায ফন্দভয ফাভচর্ন া५ভযন, 

४র্ভ হ५ ভেয প্রর্তর্ট ३েয ४চ হপযত ঘা५  

ঙর্ড়ভে র্দভত ঘা५ রভয র্রভত কর্রভত..., 

হলাকাভন হলাকাভন হবভ মাও  ४ভায ভে ফাণ.. 

স্ম তােীয ভয হচভক ७ঠুও হতাভাে াঠাভনা প্রর্তর্ট 

ভেয ভান।। 

বি রদভেয ঘযভ ३র্স্থযতাে ४র্ভ হপযত ঘা५, 

হপযত ঘা५  াঠাভনা প্রর্তর্ট যক্তওর্নওায হস্মাত, 

র্যাে র্যাে ঙর্ড়ভে হদো ভেয ছা०ও।।  

হতাভাভও াঠাভনা প্রর্তর্ট ে ४চ এেুর্ন হপযত ঘা५....।। 
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চূনীে ভা 

র্ফভান প্রাভার্নও 

ূর্ণষভা র্তর্থভত যাত ে ७জ্জ্বর হমভন  

ভা, হতাভায হি-বারফাা র্ঠও হতভন।  

হতাভায হওাভর হযভঔভঙা ४ভাে ওত५ মতভন 

ুভযাভনা হ५ র্দভনয ওথা ४চ বুর্রফ হওভভন? 

ভা হকা তুর্ভ ফায ७ভয, হদফীয ভভতান 

র্ঘযওার র্দ হভাভয ঠা०५ ,এওট ুঘযণ। 

এ५ বভফ হতাভায হফা ওর্যফ ४র্ভ র্ঘযওার 

হতাভায ४র্ হভায র্ভয, ধন্য ४ভায বার্ফওার। 

ভাতৃচার্ত ४চ ফর্ঞ্চত,ঠা०५ েনা ন্তাভনয প্রাাভদ  

তা५ হতা ওত ভাভও হমভত ে ফৃদ্ধাফাভ! 

ফুর্ছনা হভাযা, ভা হকা তুর্ভ ४ভাভদয५ বযা  

হতাভাে র্খভয হভাভদয কযফ, মত র্ওঙু ४া।  

চীফভন ঘরায ভথ মত५ ४সুও ফাধা  

তুর্ভ ४ভঙা রদভাছাভয, তা५ থ ওর র্ধা।  

ভভনয ভর্ন্দভয হতাভাে ূর্চফ মতভন  

হ५ হঙাঞ্ঞ হফরায হতাভায সৃ্ভর্ত বরু্রফ হওভভন?  

মত५ ফভড়া ভফা ४র্ভ, হতাভায ওাভঙ তফু হঔাওা, 

হঔাওা ফভর ডাভওা মঔন ভভন ভড় হঙাঞ্ঞভফরায ওথা।  

ওাো চভুড় ফােনা ধভয মঔন५ হমতাভ কড়াকর্ড়  

ফ ওাচ হপভর, তুর্ভ५ হওাভর তুভর র্নভত তাযাতার্য।  

মত५ হদর্য ওভয র্পভযর্ঙ মঔন५ ফার্ড়, তফু তুর্ভ  

३ভোভত५ থাওভত ফভ র্নভচয ওথা বাভফার্ন। 

४ায ४ভরা হজ্বভর তুর্ভ থ হদঔা হভাভয 

হভল হদর্ঔ তুর্ভ५ ভা হকা র্ঙভর ३ন্নওাভয।  

সুভঔয খভয যাঔভফা হতাভাে ওর্য র্ঘযপ্রর্তজ্ঞা, 

 াযা চীফন ধভয হতাভায ওর্যফ হফা। 

চীফন নদী 

ভাভদফ নন্দী  

 

চীফনটা র্ঠও নদীয ভভতা 

ফেভঙ এ०ভওভফ०ভও,  

ক্ত াথয ঘূণষ ওভয 

মাভচ্ছ ভতৃুযভরাভও। 

প্রথভ প্রথভ প্রফর কর্ত 

থাভও নদীয চভর, 

হম ফনতায হফভক তঔন 

ফা०ধন হবভঙ্গ ঘভর। 

চীফনওাভরয ফলষা মঔন 

ভানফভদভ নাভভ, 

বাভ তঔন নদীয রৃ-াড় 

ডা५ভন এফ१ ফাভভ।  

প্রধান নদীয চভন্য দাে 

३ভনও হট ঘভর, 

ওঔভনা ফা গ্রাভ ডুভফ মাে 

নদীয ३থথ চভর। 

ফৃদ্ধ নদী হল চীফভন 

কর্তয ক্রভহ্রাভ, 

চীফন ३ভঙ্কয কবীযতাে 

হভানাভত হভভ।। 
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३বাকী 

তঘতারী যাে 

 

হন५ যাভচযয ফার্ন্দা ३বাকী ভাযা হকভঙ । 

४কাভী চভন্ধ ুণয র্নভে চন্ধাভফ ফভর 

४ত্মীেযা য ফভদ ফভক্রশ্বয শ্মশ্মাভন দা ওযভত এভনভঙ। 

নার্বভত এওট ু४গুন াফায ফানায় 

তাভও ७ুড ভে রৄভত ভেভঙ  

ওাভঠয রৃফষর ४গুন তায র্ঠ মষন্ত হ ०ঙভত াযভঙ না । 

হট ঙাডা ুভযা যীয ভার্টয য ভড ४ভঙ । 

ভাথায ঘুরগুভরাভত এঔন াদা য१ ধভযর্ন । 

३বাকী ধফা , র্ফধফা র্ও१ফা ४५ফভুড়া 

তা হফাছায ७াে হন५  - 

তায যভণয ফুচ ডুভয ার্ড া०টু মষন্ত হঢভওভঙ । 

াভেয হঘভটাভত ४রতায য१ হরভক হন५ । 

ীণষ াতরৃভটা ভাথায য হতারা । 

র্নবু র্নবু ४গুভন ३বাকীয হটটা জ্বরভঙ ফা५ভয হথভও । 

এতর্দন র্ঔভদয ४গুভন হবতযটা জ্বভরভঙ । 

হল াথীযা তায হদটা এওটু ভয५ নদীভত ঙু०ভড হদভফ । 

হঔাভন চর হন५ - 

চভর হডাফা দভূয থাও -- তষৃ্ণা হভটাভনায চভরয র্দ হন५ । 

ঙর্ডভে র্ঙর্টভে থাওা হরাবী হোভরয হঘাঔ 

ঔার্নও এধায ধায হখাযাভপযা ওযভঙ । 

३বাকী এওথা হচভনর্ঙর -- র্ও१ফা চাভনর্ন 

এভদভ চভন্ধ ওাভযা যীয দা ভত ো ওাঠ হচাভট না 

হও७ ঘন্দন ওাভঠ - সুফার্ত কভন্নয াভথ ভাঔাভার্ঔ ে । 

३বাকীয ফার্ডয হরাভওযা রু হধা०য়ায হবতয র্দভে তাভও স্বভকষ হমভত হদভঔ । 
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এওর্ট হপ্রভভয ওর্ফতা 

ভনীলা ফভন্দযাাধযায় 

 

হতাভও র্নভয় ४চ র্রঔভফা ওর্ফতা 

র্কাভযভট টান র্দভয় 

ঠাৎ ার্ঔটা ফভর হকর এভ 

ওার নার্ও হতায র্ফভয়। 

 

হানা ভাত্র ফুভওয র্বতয 

হযর ছভছভ ে 

াচায ওি দরা ার্ওভয় 

মর্দ তা র্নেব্ধ। 

 

এ५ভতা হর্দন াভওষ ফভ 

ভুভঔাভুর্ঔ ীত ন্নযায় 

তু५ এভ র্ঙর্র হযাভ ফুভও 

স্বে যচনীকন্নায়। 

 

হতায হঠা०ট ঙু०ভয় ওত না ওাফয 

হচভকর্ঙর রর্দ ভাভছ 

র্ঠও তঔন५ ফৃর্ি নাভর 

ফজ্র কবীয াভচ। 

 

কাভয় ওা०টা হদয়া ীভতয ওাভড 

বুভরর্ঙ তঔন হদা०ভ 

ফুভওয ভাভছ নযভ  র্তর্তয 

ফু ०দ ভয় হকর্ঙ হভাভ। 

 

ফভরর্ঙর্র ফভট ফযা१ভও ঘাকুভয 

ঔু०চভঙ এওটা হভভয় 

র্ফফা হমাকযা, ফুর্ছর্ন ত५ু 

বুভর হকর্র ফ হভয়। 

বাকয ४ভায বাভরা ফভট তফু 

া५র্ন র্নভরণ 

ফুও হবভগ হমত মর্দ হদঔার্ত 

রৄবদৃর্িয েণ। 

 

ফড াধ র্ঙর হতায রৃভঘাভঔ 

এ०ভও হদফ হওার্ট হপ্রভ 

হফওায হঙভরয স্বেভদঔায 

ফটা५ প্রফভরভ। 

 

হঘাভঔয াভভন বাভঙ হতায 

ার্ভাঔা ওত ঙর্ফ 

এওফুও  হপ্রভ ূণয ভওট 

४ভাভও ফানার্র ওর্ফ। 

 

যাত হাাভর ३ন্য ওার 

চানাভরা ভয়র্ঙ য 

হফনাযী ার্ড এও কা হানা 

ফা०ধ তভফ তু५ খয। 

 

ঔুডর্ও বাগায ভয় ভরা 

ডন্ত ফাযভফরায় 

হও ভামষ ত५ু বাগর্ফ ওফায 

তা५ হবভফ ার্ ায়। 

 

ফৃর্ি এঔন নাভভঙ রৃভঘাভঔ 

ঘন্দন হধায়া ন্নযা 

হর্দন র্ঙরাভ সুচরা সুপরা 

४চ ভনভার্ট ফন্নযা।। 
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७ভা ४ভায ४ভঙ ४চ 

হাবা ভন্ডর  

 

४ভঙ... ५ ४ভঙ, 

হদভঔা হদভঔা, র্কর্যযাচ, 

७ভা ४ভায ४ভঙ ४চ, 

ওতর্দন য 

४চ ४ভরার্ওত ভফ, ४ভায ४ধায খয। 

 

হদভঔা হদভঔা, ५ হম ভাথায ঘুভড়া হদঔা মায়, 

ওাফভনয ४রথ ধভয, 

র্७র্র সুফা হভভঔ, 

४ভঙ ४ভায  ७ভা।  

ঙুভট এভ ধযভফ চর্ডভয় ४ভায়, 

বভয হদভফ ঘুভায় ঘুভায় ভাথা ভত া, 

ওতর্দন য ४ভঙ ४ভায ७ভা। 

 

মা মা র্কর্যযাচ, ४ভনা ४ভনা  

ওঘু ४য ওরর্ভ াও, ७ভা ४ভায ফড 
বাভরাফাভ, 

হয०ভধ হদভফা ান্তা বাত, ওর্ি ডুর্ফভয় ঔাভফ, 

এফ হতা ४য ায়না তওরাভ। 

 

হদভঔা হদভঔা, ४নভন্দ ४ভায,  

७ঠভঙ হচভক ४চ, প্রর্তর্ট হযাভকূ, 

४চ ন্নযাভফরায়, ४ভাভদয হফরতরায়,  

জ্বারাভফা প্রদী, জ্বারাভফা সুকর্ন্ন ধূ। 

 

মা মা র্কর্যযাচ, র্ভঠা५ ভন্ডা ४ভনা ফ, 

ভাত্র হতা র্তনর্ট র্দন ওাটাফ এওাভথ,  

তাযয হঘাভঔয চভর বার্ভয় র্দভে,  

ঘভর মাভফ হ५ দভীয প্রাভত। 

হদভঔা হদভঔা, র্কর্যযাচ, 

७ভা ४ভায ४ভঙ ४চ 

५ হম ভাথায ঘভুডা হদঔা মায়। 
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७ায 

াযাধন বঞ্ঞাঘামষয 

  

র্েও র্দফভ ३ভনও গুভরা হন  

४য রৃভটা ডাভয়যী বাভরাভফভ ঙাত্র-ঙাত্রীযা 

७ায র্দভয়র্ঙর; তাভত ওভদার্ভ হন র্ঙর।  

হন  ডাভয়যী হদভঔ ভা ফরর:  

প্রর্ত ফঙয  হ-५ হন ४য ডাভয়যী,  

३ন্য  র্ওঙ ু র্দভর হতা १াভয ওাভচ রাকভতা,  

४ভায ধর্ভষনী ফরর:  

४ভাভও এওটা বাভরা হন ४য ডাভয়যী র্দ, 

 র্রঔফ, १ায ঔযভঘয র্াফ, রৃভধয র্াফ---  

হভভয় হদঔর, ফরর:  দযওায ডভর হনফ এঔন,  

াভয ফার্ড়য হফ র্দ রৄধাভরা, ওী হভর হকা ভাস্টায? ফররাভ ;   রৄভন রৄধু ফড এওটা টান র্দভে ফরর, '३--------
-----', যেন ও গুল োর আবোর কি দোম!  

४ভাভদয ওাভচয র্দর্দ ফরর:  

ঐ হন গুভরা র্তন টাওা ওভয দাভ,  

র্তন টাওায ४ফায র্ও দাভ ४ভঙ ফাু!   

য়ভতা ওভ দার্ভ, র্ওন্তু  গুভরা ভদয যাঙ্গা হঠা०ভটয যাগা ার্য ७ায, গুভরা এও- এওটা র্নষ্পা 

বাভরাফাায পুভরয  যর্গন ার্ড, 

ভত রদভেয কন্ন হরভক ४ভঙ!  

 মতভন ার্চভে হযভঔ র্দ५ হিভয ७ায গুভরা, ভাভছ ভাভছ র্রর্ঔ, ওার্র হল ভয় হকভর  

হপভর র্দভত ভায়া রাভক, হমন ওার্র হল য়া ওরভভয ভভধয ভদয ওর্ঘ ভঔুগুভরা হদঔভত া५। এওর্দন এওর্ট 
ার্তয র্ত্রওায় ४ভায হরঔা 

এওটা ওর্ফতা হফয ভরা,  

३ন্য ४ভযওর্ট হত এওর্ট হঙাট কে,  

এ५বাভফ হরঔা প্রওা  ঘরভঙ ------------ 

এওর্দন ভা ४ভায হরঔা গুভরা ভড ফরর:  

ঔাা র্রভঔর্ঙ হঔাওা ।  

কৃর্ণী ফরর: ঔুফ বাভরা ভয়ভঙ, হভভয় ফরর:: ४ভায ফনু্নযা হতাভায হরঔা ভড হভভচ ওভযভঙ।  

াভয ফার্ডয হ५ হফ র্দ ফরর:  

হতাভায কে ডরাভ , ঔুফ সুন্দয।  
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ওাভচয র্দর্দ ঘা'ভয়য ওা াভত র্নভয়, ঘা হঔভত হঔভত 

४ভায র্দভও তার্ওভে বাভরাবাভফ হদঔভরা,  

ভা'ভও ফররাভ ঐ ওর্ফতা, কে, ফ५  ঙাত্র-ঙাত্রী হদয ७াভযয হন র্দভয় হরঔা,  

ভা ফরর: ভদয  হন গুভরা য়ভন্ত ফরভত ভফ!  

যা হতাভও প্রভতযও ফঙয হন-५ র্দক্।  

४ভায হঘাঔ ঙল্ ঙল্ ওভয ७ঠর।  

ভয় ওভযানায ওফভর  

র্ফরৃরা নাথ ফসু 

 

হওভন ধীভয ধীভয যর ার্ ভভুঔয ४ডাভর রুওা५ ছভয ডা র্ঔভদ র্দভে ততর্য য়া ওর্ঠন ভরু্তষ, হ র্ঔভদ হতা 

র্নভচভও५ হেভত ঘায় র্নির থাভও १গ্রাভভ, চার্ন না ওত র্দন তাভও ঢাওা র্দভয় যাঔভত াযফ। 

বার হন५ তফ ুবাভরা ४র্ঙ ফরভত াযফ, 

হনানাচর রৄর্ওভেভঙ হঘাভঔয ४ডাভর, ४ভত ঘায় চভরাচ্ছা, 

४ম্ফাভনয ভভতা বার্ভে র্নভত ঘায়, 

ফুভওয হবতয হথভও তুর্ভ ফর, , , ল বুভর হকর্র, হভয মার্ফ হটার্ও য় ¡ 

ায না ভানা ায করায় ভড হভরুদন্ড হাচা যাঔভত ঘা५, র্ওন্তু রৄনভত া५ র্নভচয হভরুদন্ড ঔটাঔট ওভয ফা०ওভত 

ঘা५ভঙ। এর্দভও াফাভনয হপনায় রুর্ওভে ४ভঙ ३ভৃত তাভও ভাভঔা বাভরাফাভা। 

এর্ও রৄধ५ু ४র্ভ, তুর্ভ র্ও ন? 
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হওার্বড, র্ফশ্বওরযাণ  নুভান-বযতা 

ঋভদনর্দও র্ভভত্রা 

 

ভানুল এঔন র্ফে ঔুফ ---  

     ওভযানাভত५ ভযণ,    

ওভযানাভও ক্রদু্ধ ভে  

      প্রশ্ন ওভয তঔন ---- 

"এে ওভযানা,  'ভওার্বড ' ভে   

     ওযর্র এঔন ওী হয !   

াোে - াোে ঙর্ড়ভে ४র্ঙ   

     র্ফশ্বটাভও র্খভয,    

ভানুল গুভরা ভভুঔা ভয  

হযাফট ভে নভড় ঘভড়,    

      খয হথভও হও७ হফভযাে না হতা,   

            ফায ভৃতুয বে,    

३দৃশ্য চীফাণু ভে   

            র্ফশ্ব ওর্য চে?   

া०র্ঘ ভর, ওার্ ভর,   

            তাভত ফা५ ডযাে,   

ফা५ ফায হথভও হদর্ঔ   

             র্নভচভও হফ যাে,   

ফার্ড়য র্বতভযভত হদর্ঔ   

             হঔাভন এ५ ওর,   

ফন্ন ভে হকভঙ ফায  

             ওথা ३নকষর,   

ভুভঔ ভুভঔা,  হ५ ভঙ্গ  

              ওথা ३র্ত ওভ,   

হও७ ४য হন५ এঔন হদর্ঔ  

               ওাভযায র্প্রেচন !  

ওভযানা তু५ ওর্বড ভে   

                ওযর্র হওভন হঔর,   

মত५ ডার্ও,  ४ভনা হও७,   

                 মত५ ভার্য হতর,    

ওাভযায ফার্ড় ভভযভঙ হও७,   

                 হও७  ४ভনা ४য,  

াো ভে হকভঙ ওর   

                  ভাচ १কায,  

ফষনাভয চন্য হওন   

                  হতায এভতা হঘিা,   

চার্ননা হতা হঠওভফ হওাথাে   

                  র্যর্স্থর্তয হলটা ! " 

হওার্বড এফায ७ত্তয হদে   

                  কু্রদ্ধ ভে ঔুফ,  

" ভয ভানুল, ফর্র এফায  

                  হতায ওী ४র রূ ! 

র্নভচভদযভও  নােও বার্ফ  

                  র্ফযাট ভার্ফভশ্ব,   

হবভফর্ঙর্র হতায ভয   

                  দৃভশ্য  ३দভৃশ্য ---- 

হও७ হন५ হতা হওাভনাঔাভন,   

                  হবভফর্ঙর্র হটা५,   

এঔন হওভন ঔার্চ্ছ ফর  

                  ४চ্ছা ভভতা হটা५,   

३াে ফ রৄ ার্ঔ  

                  এফ१ হাওা ভাওড়,  

ফা५ হমন হতাভদয ফায   
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                   র্ঘযওাভরয ঘাওয,   

তাভত হতাভদয ার্ন্ত টা হন५,   

                   র্নভচযা র্নভচভদয --  

র্বতয নানান হযলাভযর্ল  

                   ঘার্রভে যার্ঔ হঢয,    

মত যওভ ধূতষার্ভ ४য  

                   ५তর্যে ওাভচ --  

ফযাে থার্ও র্দভন যাভত   

                   ফা५ ফায ভাভছ !   

তা५ হতা ४র্ভ ঘভর এরাভ  

                  হতাভদয র্দভত র্ো,   

४র্ভ ४ভত५ ঘু ভেভঙ   

                  হতাভদয ५তয র্ফদযা,   

হওাথাে হকভরা ३স্য এভতা,   

                  এফ१ ওথায ঘার,   

হওাথাে হকভরা ভদয হদভাও,   

                   নানান কারাকার,  

হওাথাে হকভরা ধন হদ রত   

                   র্নভে দষ,  দম্ভ,   

হওাথাে হকভরা র্१ রৃোয,   

                   প্রাাদ,  ७०ঘু েম্ভ,   

হওাথাে হকভরা ७ায   

                    ७ৎভফয-५ হদভাও,   

হওাথাে হকভরা কৃ হঙভড়   

                    ফা५ভয५ খুযাও,   

ফা५ হদর্ঔ ভুভঔা ভয   

                     থাভও র্দভন যাভত,    

হঘিা ওভয দযূত্বটা   

                      হযভঔ५ হমন া०ভট,  

হওাথাে হকভরা পাস্ট পুড ४য   

                    ঔযভঘয পুটার্ন,   

হওাথাে হকভরা হাাও ४াও   

                     ३র্ত দাভী - দাভী !  

এ५ ফভও থার্ভভে র্দরাভ   

                      ४র্ভ হওার্বড এভ,   

ভয ভানুল,  হতাভদয র্দরাভ  

                      খভযয র্বতয হঠভ,   

হতাযা ভানুল ফরর্ত হতা   

                       জ্ঞান ঘঘষা५ ফভড়া,  

ফ५ হওনা ४য ফ५ ড়াভত   

                       হতাযা५ চড়ড়,   

হযর্ড হানা বুভর র্কভে   

                       হদঔার্ত হস্টটা,   

হযর্ড হথভও५ চন্ধ ফায   

                      ३নুবূর্তয শ্বা,  

ভানুভলয মা ভৎ কবীয   

                      র্ঘন্তা এফ१ সুঔ,   

হ५ গুর্রভও র্ফদাে র্দভে   

                      ভত্ত র্ঙর্র ঔুফ,  

४ভায চন্য ভানুল হতাযা  

                      র্র  তওষ,  

বাভরাফাা५ ४র র্চর্ন,   

                      নে দ ফা ३থষ,   

ফ५ ড়া ४য হযর্ড হানা,   

                    চীভফ বাভরাফাা,   

এ५ফ গুণ াযার্র হম५ ----   
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                     ७ভে র্দরাভ াা !  

                       

                      

হতাভদযভও হতা ধযাােী   

                       ওভয র্দরাভ ४র্ভ,   

३দৃশ্য তুচ্ছ  ভে  

                       ফায হঘভে দাভী,.  

३ন্য প্রাণী প্রচার্ত ফ   

                       হভরা ३ভনও 

হযা५,   

ভানুলচার্তয হত०দড়ার্ভভও   

                        রৃভভড় হদভফ এটা५,   

ফৃে চকৎ ভযভফ না ४য   

                        ভানুভলয হও ভর,   

চীফ চন্তু সুর্ঔ ভফ   

                        চভর এফ१ স্থভর !   

४ওাভভত চন েভযয   

                       চন্য ূমষাভরাও ---  

র্ফলাক্ত ফ যর্শ্ম হঙ०ভও   

                       হঙা०ে ४ভাভদয হঘাঔ,   

তা५ হতা ওর প্রাণীয চকৎ   

                      থাওভত াভয হফ०ভঘ,    

চন েভযয চন্য ভানুল    

                       ४র্ঙ সুভঔ হনভঘ,   

হ५ চভনয েযভও হতাযা   

                       নি ওভয মা,   

হতাভদয হওাভনা ३র্ধওায হন५ --- 

                       হফ०ভঘ থাওায শ্বা ! 

   

" যাচনীর্ত "  নাভ র্দভে হতাযা   

                       ওী এও হঔরা ওর্য,   

ধ্ব१ ওভয  ধ্ব१ োয --   

                        চন্য ঢার্র র্ফল,   

ফ েভতা,  ঔযার্ত  ধন   

                        এওটা খভুভ५ হল,   

এটা ফুভছ জ্ঞানার্ তু५   

                        ফার্ড়ভে ঘর্র 

হক্ল !   

४যাভ,  র্ফরা ফভর হমটা   

                       ওযভত থার্ও হতাযা,   

টা ভরা ধ্ব१ ফায   

                       চন্য५ থ ধযা,    

সুস্থ ভে থাওা५ ভরা   

                       ফা०ঘায হযা থ,   

এটা হচভন নি ওর্য   

                       হতাভদয বর্ফষ্যৎ ! 

ঘীন হদ হতা ওযভরা বাভরা,   

                       র্ফভশ্ব র্দভরা র্ো,   

ভানুলচার্তয থাওা ७র্ঘত  

                       বাভরাফাাে র্নষ্ঠা,  

ঔাযা ওযভত র্কভে५ হতা ঘীন   

                       থার্ভভে র্ফশ্বভও  ---  

রৄধভয র্দভরা ३ভনও র্ওঙু५   

                       হঘাভঔয দৃশ্যভত !   

দূলণ মর্দ ওভাভনা মাে   

                       র্ফশ্ব ভফ সুস্থ,   
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ফা५ ফায বাফনা র্নভর   

                       থাওভফ না হও७ রৃস্থ,  

রও ডা७ভন হতাযা ভানুল   

                       ঢুভও থার্ও খভয,   

ফা५ভয ভথয প্রাণীযা ফ   

                      ७ভাভভত५ ভভয !  

র্দভও - র্দভও তাযা ওা०ভদ   

                        র্দন যার্ত্র প্রয,   

তাযা ওত ওভি ४ভঙ    

                       ভযাো হন५ ওাভযায !  

প্রাণী এফ१ প্রওৃর্তভও   

                       ওি হদফায ওাচ,   

হটা র্নভে५ ভার্ফভশ্ব   

                       ভানুভলয-५ ভাচ !  

ওত র্ওঙু হদর্ঔভে র্দরাভ   

                      ४র্ভ হওার্বড এওা,  

হতাভদযভও হতা ঔা५ভে র্দরাভ   

                      হওভন বযাফাভঘওা,   

এয ভয না রৄধযাভর   

                      ४ভফা ३ন্য রূভ,   

হটা ভফ ४ভযা বোনও   

                      ফরফনা ४চ ভভুঔ,   

ওী নৃ१ ভয ভানুল,   

                     ফভন ४গুন রাকা,   

ওতফড় েতান ४য  

                      সুর্ফভধফাভদয দা !   

ঘীন হঔাভরা র্ফশ্বটাভও   

                      র্ঠও ওভয াত ধুভত,   

চীফাণু ওত র্ফদচনও,   

                      াভয না হও७ ঙু०ভত !  

४র্ভ হওার্বড,  --- ভানুল, হতাভদয  

                       র্যভে র্দরাভ ভভুঔা,   

ভুভঔা-যা চাত হতা ভানুল,   

                        ४ভায ४ফায ওী হদাল,   

४ভযা র্ওঙু ওথা ४ভঙ,   

                         ওভর র্দ ওান,   

র্ন্দু ভে র্ফশ্ব নার্ও   

                         ভফ নুভান,   

ভুভঔা ভয রাকভঙ ভদয   

                          নুভাভনয রূ,  

४ভক হথভও প্রাওর্ট টা  

                         ওর্যভে র্নরাভ ঔফু,   

র্ন্দুযা তা५ ४ভাভও ঘাে,   

                          ४র্ভ ন५ াযার্ভ,  

নুভাভনয রূটা র্দরাভ ---   

                          র্ফশ্বটাভও ४র্ভ !"   
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ভানুল কড়ভর ও५ 

ঞু্চ নকয 

 

ধন ম্পদ ফ র্দভর ভা 

ন্তাভনভয ভানুল ওযভর ও५, 

র্ফভদয তাভয র্দভর র্ঠও५ 

র্র্েত ४য  র  ও५।  

কর্যফ, ঘালী, ४র্দফাী  

ভদয  বালাে বযণ হালণ, 

ভদয চীফনী ফযাঙ্গাত্মভও  

র্েীভদয হাে ঘরন।  

ভদয চভন্য ভাো ওাো 

ভদয নাভভ  েভতা যণ, 

াও র্ফভযাধী মত রড়া५ 

ভদয নাভভ५ মত হালণ। 

াাড় কভড়  ম্পভদয 

ভানুল তাভয ওযভর ও५, 

३নাাভয ভযভঙ রাভঔ 

তফু ঘুর্য তাভদয ঘাভর५। 

র্ফভদয র্দভর ঙর ঘাতুযীয 

যা०ঘ ওভল র্ভভঙ ফরায, 

র্ো তুর্ভ র্দভর হওাথাে 

ৎ ভথ হ०ভট ঘরায? 

দীনতা 

ঞু্চ নকয 

 

ভা রৃকষা ত५ু এও५ ३স্য 

ফঙয ফঙয ४র্ন হওন, 

३সুযযা ४চ ४ধুর্নওতাে  

হখাভয  র্নভে  AK 47 চাভনা?  

র্ভফয র্ও ४চ ফড্ড ३বাফ 

হভভে গুভরায াচ ুযাভনা 

কুর্তষ ঘুর্ড়দায ४ধ হঙ०ড়া যান্ট 

এফ ঙাড়া ঘভর র্ও এঔন।  

ওার্তষভওয াভত তীয ধনুও 

রাকভফ না ४য হওান ওাভচ, 

এঔন ४ধুর্নও  হঙাট র্ের 

যান্ট ভওভট  যাঔুও গু०ভচ। 

তু५ ফা হওন এভন াভচ  

মুদ্ধ ওযভত ভভতষ ४র্, 

ওভ ওভয হতা ३ে োয 

াভরাোয ওার্ভচ যভত ার্য। 

ফঙ্গভদভয ३সুভযযা  

४ধুর্নও ३ভস্য ফরীোন, 

র্ও ভফ হতায ফ ३স্য  

ফৃথা র্দর্ফ চীফন ফর্রদান? 
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র্ফজ্ঞান  

ার্ভভ হাভন ভণ্ডর ম্পার্দত প্রওার্তফয ৯ 

ওর্ফয হম থ ওাফয १ওরন নফযত্ন। 

४५এর্ফএন মুক্ত হফাডষ ফা०ধা५ ফ५র্টয ভুর্িত 

ভূরয ১৭২ টাওা ভাত্র। १গ্রভয চন্য হমাকাভমাক 

ওযভত াভযন ৮৫১৫০৯৭৩০৫। ३র্তর্যক্ত ৩৫ টাওা 

ডাওভসুর র্দভে ডাওভমাভক র্নভত াভযন।  

কাব্যপট পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা 

প্রকাত্রশত হভব্ ১৫/১১/২০২০ তাত্ররভখ্। 
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ওা ফযট  র্ত্রওায প্রথভ ३নুষ্ঠা ভনয ঙ র্ফওা ফযট  র্ত্রওায প্রথভ ३নুষ্ঠা ভনয ঙ র্ফ   


