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প ৃিথবীর বাধা — এই দেহর বাঘােত
দেয় বদনা জেম — পেনর হােত
আিম তাই
আমাের তুিলয়া িদেত চাই।
যই সব ছায়া এেস পেড়
িদেনর রােতর ঢউেয় — তাহােদর তের
জেগ আেছ আমার জীবন;
সব ছেড় আমােদর মন
ধরা িদত যিদ এই পেনর হােত!

প ৃিথবীর রাত আর িদেনর আঘােত
বদনা পত না তেব কউ আর —
থািকত না দেয়র জরা —
সবাই ের হােত িদত যিদ ধরা!
আকাশ ছায়ার ঢউেয় ঢেক
সারািদন — সারা রাি অেপায় থেক
প ৃিথবীর যত বথা — িবেরাধ, বাব
দয় ভুিলয়া যায় সব
চািহয়ােছ অর য ভাষা,
যই ইা, যই ভােলাবাসা,
খঁিু জয়ােছ প ৃিথবীর পাের পাের িগয়া —
ে তাহা সত হেয় উেঠেছ ফিলয়া!
মরেমর যত ত ৃা আেছ —
তারই খাঁেজ ছায়া আর পেনর কােছ
তামরা চিলয়া আস —

তামরা চিলয়া আস সব!
ভুেল যাও প ৃিথবীর ঐ বথা — বাঘাত — বাব!
সকল সময়
 — ধু  জ লয়
যােদর অের–
পরের যারা হাত ধের
িনরালা ঢউেয়র পােশ পােশ
গাধূিলর অ আকােশ
যাহােদর আকাঙার জ ম ৃতু — সব
প ৃিথবীর িদন আর রাির রব
শােন না তাহারা!
সার নদীর জল, পাথের জেলর ধারা
আয়নার মেতা
জািগয়া উিঠেছ ইতত
তাহােদর তের।
তােদর অের
, ধু  জ লয়
সকল সময়!…
প ৃিথবীর দয়ােলর পের
আঁকাবাঁকা অসংখ অের
একবার িলিখয়ািছ অেরর কথা —
স সব বথতা
আেলা আর অকাের িগয়ােছ মিু ছয়া!
িদেনর উল পথ ছেড় িদেয়
ধূসর ের দেশ িগয়া
দেয়র আকাঙার নদী
ঢউ তুেল ত ৃি পায় — ঢউ তুেল তুি পায় যিদ —
তেব ঐ প ৃিথবীর দয়ােলর পের
িলিখেত যেয়া না তুিম অ অের
অেরর কথা! —
আেলা আর অকাের মেু ছ যায় স সব বথতা!
প ৃিথবীর অই অধীরতা
থেম যায়, আমােদর দেয়র বথা
দূেরর ধেু লার পথ ছেড়
েের — ধােনের
কােছ ডেক লয়
উল আেলার িদন িনেভ যায়

মানেু ষরও আয়ূ শষ হয়
প ৃিথবীর পরু ােনা স পথ
মেু ছ ফেল রখা তার —
িক এই ের জগৎ
িচরিদন রয়!
সমেয়র হাত এেস মেু ছ ফেল আর সব —
নেরও আয়ু শষ হয়!

