Kazi Nazrul Islam Quotes – Part ( 2
)
1
আসেব তামার শীেতর রািত, আসেব নােকা আর স
তামার সেু খ পডে় তা বাধা থাকেল য জন পাে
আসেব নােকা আর স,
পডে় ব মন মার বােত
মাথা থেু য় যিদন েত
মখু িফিরেয় থাকেত ঘ ৃণায়
সই ৃিত িনত িবছানায়
কাটা হেয় ফটু েববঝ
ু েব সিদন বঝ
ু েব।

2
আবার গাে আসেব জায়ার, লেব তরী রে
সই তরীেত হয়েতা কহ থাকেব তামার সে
লেব তরী রে,
পডে় ব মেন স কান রােত
এক তরীেত িছেল সােথ
এমিন গােঙ িছল জায়ার
নদীর ধার এমিন আধার

তমিন তরী ছটেবু
বঝ
ু েব সিদন বঝ
ু েব।

3
তামার সখার আসেব যিদন এমিন কারা ব
আমার মত কেদ কেদ হয়েতা হেব অ
সখার কারা ব,
বু তামার হানেব হলা
ভােব তামার সেু খর খলা
দীঘ লা কাটেব না আর
বইেত াণ া এ ভার
সরন মেন যঝ
ু েব
বঝ
ু েব সিদন বঝ
ু েব।

4
“ আিম বনহারা কুমারীর বনী, তী নয়েন বি, আিম ষাডশ় ীর িদ-সরিসজ ম উাম, আিম ধিন

5
আসেব ঝিড,় নাচেব তুফান টুটেব সকল বন
কাপেব কুিটর সিদন ােস, জাগেব বেু কন
টুটেব যেব বন,
পডে় ব মেন নই স সােথ
বাধেত বেু ক ঃখ রােতআপিন গােল যাচেব চমু া
চাইেব আদর মাগেব ছাওয়া
আপিন যেচ চমু েব

বঝ
ু েব সিদন বঝ
ু েব।

6
খেল চলা বরষা-বািলকা
মেঘর এেলােকেশ ওেড় পবু ািল বায়
দােল গলায় বলাকার মািলকা।।

7
চপল িবেত হির’ স চপলার
িঝিলক হােন কের মিণহার,
নীল আঁচল হেত ত ৃিষত ধরার পেথ
ছেড়
ু ফেল মিু ঠ মিু ঠ ব ৃি শফািলকা।

8
কয়া পাতার তরী ভাসায় কমল -িঝেল
ত-লতার শাখা সাজায় হিরৎ নীেল।
িছিটেয় মেঠা জল খেল স অিবরল
কাজলা দীিঘর জেল ঢউ তােল
আনমেন ভাসায় প-পাতার থািলকা।।

9
ও মন রমজােনর ঐ রাজার শেষ এেলা খিু শর ঈদ
তুই আপনােক আজ িবিলেয় দ, শান আসমানী তািগদ।

তার সানা-দানা, বালাখানা সব রােহ িলাহ
দ যাকাত, মদু া মস
ু িলেমর আজ ভাঙাইেত িনঁদ
ও মন রমজােনর ঐ রাজার শেষ এেলা খিু শর ঈদ।

10
ফটু েব আবার দালন চাপা, চিত রােতর চাদনী
আকাশ ছাওয়া তারায় তারায় বাজেব আমার কাদিন
চিত রােতর চাদনী
ঋতুর পের িফরেব ঋতু
সিদন হ-মার সাহাগ ভীতু
চাইেব কেদ নীল নেভাগায়
আমার মত চাখ ভের চায়
য তারা, তায় খজ
ু েব
বঝ
ু েব সিদন বঝ
ু েব।

11
বস মখু র আিজদিণ সমীরেণ মমর েনবেন বেন িবল বাণী ওেঠ বাজ

12
আমরা সবাই পাপী;
আপন পােপর বাটখারা িদেয়;
অেনর পাপ মািপ !!

13
“ িহু না ওরা মস
ু িলম এই িজােস কান জন হ, কাাির বল ডুিবেছ মানষু সান মার মা’র

14
মহা – িবোহী রণা
আিম সই িদন হব শা।
যেব উৎপীিডে় তর ন-রাল আকােশ-বাতােস িনেব না,
অতাচারীর খডগ়ু কৃপাণ ভীম রণ, ভূেম রিণেব নািবোহী রণা
আিম সই িদন হব শা

15
আপন পােপর বাটখারা িদেয় অেনর পাপ মািপ
জবাবিদিহর কন এত ঘটা যিদ দবতাই হও
টুিপ পেড় িটিক রেখ সদা বেলা যন তুিম পাপী নও
পাপী নও যিদ কন এ ভড়ং ডমাকার ধমু
পিু লিশ পাশাক পিরয়া হেয়ছ পােপর আসামী ম

16
কামনা আর ম িট হে সুণ আলাদা। কামনা একটা বল সামিয়ক উেজনা মা আর ম হে ধীর শা ও িচরন।

17
আমার বেু কর য কাটা ঘা, তামায় বাথা হানত
সই আঘাতই যাচেব আবার হয়েতা হেয় া
আসব তখন পা,
হয়েতা তখন আমার কােল
সাহাগ লােভ পডে় ব ঢােল
আপিন সিদন সেধ-কেদ
চাপেব বেু ক বায় বেধ
চরন চেু ম পূজেব
বঝ
ু েব সিদন বঝ
ু েব।

18
মৗ-লাভী যত মৗলিব আর মাল-লা’রা কন হাত নেড়
দব-দবী নাম মেু খ আেন সেব দাও পািজটার জাত মের
ফেতায়া িদলাম কােফর কাজী ও
যিদও শহীদ হইেত রািজ ও
আমপারা পড়া হামবড়া মারা এখনও বড়াই ভাত মের
িহুরা ভােব পাশী শে কিবতা লেখ ও পা’ত নেড়

19
পন ভেঙ িন রােত জাগেব হঠাৎ চমেক,
কাহার যন চনা-ছাঁওয়ায় উঠেব ও-বেু ক ছমেক,জাগেব হঠাৎ চমেক!
ভাবেব বিু ঝ আিমই এেস
ব’সনু বেু কর কালিট ঘঁেষ,
ধরেত িগেয় দখেব যখন
শূন শযা! িমথা পন!
বদনােত চাখ বঁজ
ু েববঝ
ু েব সিদন বঝ
ু েব!

20
মওলানা মৗলিব সােহবেক সওয়া যায়, মাাও চুকণ বিু জয়া সিহেত পাির, িক কাঠেমাার অতাচার অসহ হইয়া উিঠয়ােছ।
ইসলােমর কলােণর নােম ইহারা য কওেমর জািতর ধেমর িক অিন কিরেতেছন তাহা বিু ঝবার মত ান নাই বিলয়াই ইহােদর
মা করা যায় না। ইহারা ায় েতেকই ‘মেন মেন শাহ ফরীদ, বগল ম ইট’। ইহােদর নীিত ‘মদু া দাজখ ম যায় আওর
বেহশত ম যায়, মরা হালয়ু া িট স কাম’।

21
ও কারা কারাণ বদ বাইেবল চিু েছ মির মির
ও মখু হইেত কতাব  নাও জার কের কেড়
যাহারা আিনল -কতাব সই মানেু ষের মের
পিু জেছ  ভের দল! – মখু রা সব শান
মানষু এেনেছ ;  আেনিন মানষু কানও
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