দুঃখ
কেরা
না,
িনর্মেলন্দু গুণ

বাঁেচা

ঃখেক ীকার কেরা না, –সবনাশ হেয় যােব ।
ঃখ কেরা না, বাঁেচা, াণ ভের বাঁেচা ।
বাঁচার আনে বাঁেচা । বাঁেচা, বাঁেচা এবং বাঁেচা ।
জািন মােঝ-মােঝই তামার িদেক হাত বাড়ায় ঃখ,
তার কােলা লামশ হাত ায়ই তামার বক
ু ভদ কের
চেল যেত চায়, তা যাক, তামার ব যিদ ঃেখর
নখরাঘােত িছিভ হয়; যিদ গলগল কের র ঝের,
তবু ঃেখর হাতেক তুিম য় িদও না মহু েত
ূ র তের ।
তার সােথ করমদন কেরা না, তােক তাখান কেরা ।
অনেু শাচনা হে পাপ, ঃেখর এক িনপণু ছেবশ ।
তামােক বাঁচােত পাের আন । তুিম তার হাত ধেরা,
তার হাত ধের নােচা, গাও, বাঁেচা, ফিু ত কেরা ।
ঃখেক ীকার কেরা না, মের যােব, িঠক মের যােব ।
যিদ মরেতই হয় আনের হাত ধ’র মেরা ।
বেলা, ঃখ নয়, আনের মেধই আমার জ,
আনের মেধই আমার ম ৃতু, আমার অবসান ।

–

–
এখােন তামােদর এই অহীন চাখ,
কেয়ক লাইন িবদা মখু  করা গীর মখু
আর মলাট িচবােনা দাঁত দখেত দখেত আিম া;
আিম তাই হাত বািড়েয় আিছ তােদর িদেক
যারা ডাবা িবল আর পক
ু ু ের পফলু ফাটায়,
বাংলা সন-তািরখ িদেয় িচিঠ লেখ;
আিম তামােদর িদেকই তািকেয় আিছ, যিদ পার
এক ত ৃণ আর একেফাঁটা অ
আমার জন রেখ িদেয়া;
আিম তার গে ম ৃতুেলাক থেক জেগ উঠেত পাির।
আজ আর আমার শহেরর এই অ
ফটু পােতর কােছ,
এই সব মেু খাশ-পরা মেু খর কােছ
িকছইু চাওয়ার নই;
দাঁত আর নেখর গেব যারা ম তারা কন
আমার জন কখেনা চােখর জল ফলেত যােব?
তামরা যারা ডাবা-িবল খতখামােরর লকলেক
ঘােসর মেধ ডুেব আছ,
তামরা যারা গােয় মাখ পাকা ধােনর গ,
তােদর বিল, আমার জন রেখ িদেয়া
একেফাঁটা অ

েতামােক িলখেবা বেল একখািন িচিঠ –
মহােদব সাহা
তামােক িলখেবা বেল একখািন িচিঠ
কেতাবার ার হেয়িছ আিম
গীিতকিবতার,
কেতািদন মখু  কেরিছ এই নদীর কোল
কান পেত েনিছ ঝণার গান,
বেন বেন ঘেু র আহরণ কেরিছ পািখর িশ
উিেদর কােছ িনেয়িছ শের পাঠ;
তামােক িলখেবা বেল একখািন িচিঠ
সংহ কেরিছ আিম ভােরর িশিশর,
তামােক লখার মেতা াল ভাষার জন
সবজ
ু ব ৃের কােছ জাড়হােত দাঁিড়েয়িছ আিমঘেু র ঘেু র হাগা থেক িনিবড় উৃিত সব
কেরিছ চয়ন;
তামােক িলখেবা বেল জীবেনর গূঢ়তম িচিঠ
হাজার বছর দেখা কমন রেখিছ খেু ল বক
ু ।

–
আিম কিবতা িলখেবা বেল এই আকাশ
পেরেছ নমালা,
পেরেছ রঙধন-ু পাড় শািড়, অপপ চহার
নদীর গহনা পের আেছ ামিল,
ধু আিম কিবতা িলখেবা তাই এই কৃিত
পেরেছ প
ু েশাভা,
কােন পেরেছ ফেু লর ল, হােত িঝনেু কর চিু ড়।
মন -করা এমন উদাস বাতাস, এমন
ি ব ৃিধারা
এই ঝনার মখু র গান, ফেু লর সৗরভ
কবল আমার কিবতার মেধ, আিম কিবতা
িলখেবা তাই।
আিম কিবতা িলখেবা বেল ঘােস এমন
িশিশর মেু া
গােছর পাতায় এই ঘন সবজ
ু রঙরাজহাঁসিলর এমন আলতা-পরা পা,
শাদা বেকর পাখার মেত এই নদীর জল
ফােন এমন অিবণ পলাশ-িশমল
ু ;
আিম কিবতা িলখেবা বেল মােছর েচাখ
এমন রহসময়,
জেলর তা এমন দয়াহী।
আিম কিবতা িলখেবা তাই শূনতার নাম আকাশ
জেলর িবােরর নাম সমু ,
গাছপালা, জেলর নাম অরণ
জলেরখার ভােলা নাম নদী;
আিম কিবতা িলখেবা বেল এই আকাশ ও কৃিত জেু ড়
এেতা সাজসা, এেতা আেয়াজন,
িচরবসোৎসব।

নীরার পােশ িতনিট ছায়া – সুনীল
গঙ্েগাপাধ্যায়
নীরা এবং নীরার পােশ িতনিট ছায়া
আিম ধনেু ক তীর জেু ড়িছ, ছায়া তবও
ু এত বহায়া
পাশ ছােড় না
এবার িছলা সমদু ত, হানেবা তীর ঝেড়র মেতা–
নীরা ’হাত তুেল বলেলা, ‘মা িনষাদ!
ওরা আমার িবষম চনা!’
ঘূিণ ধেু লার সে ওেড় আমার বক
ু চাপা িবষাদ–
লঘু েকােপ হাসেলা নীরা, সে ছায়া-অিভমানীরা
ফরােনা তীর দ ৃি ছঁেু য় িমিলেয় গল
নীরা জােন না!

আিম েবঁেচ িছলাম অন্যেদর সমেয় –
হুমায়ুন আজাদ
আিম বঁেচ িছলাম অনেদর সমেয়
আমার খােদ িছেলা অনেদর আঙেু লর দাগ,
আমার পানীয়েত িছেলা অনেদর জীবাণ,ু
আমার িনােস িছেলা অনেদর বাপক দূষণ।
আিম জেিছলাম, আিম বেড় উেঠিছলাম,

আিম বঁেচ িছলাম অনেদর সমেয়।
আিম দাঁড়ােত িশেখিছলাম অনেদর মেতা,
আিম হাঁটেত িশেখিছলাম অনেদর মেতা,
আিম পাশাক পরেত িশেখিছলাম অনেদর মেতা ক’র,
আিম চল
ু আঁচড়ােত িশেখিছলাম অনেদর মেতা ক’র,
আিম কথা বলেত িশেখিছলাম অনেদর মেতা।
তারা আমােক তােদর মত দাঁড়ােত িশিখেয়িছেলা,
তারা আমােক তােদর মেতা হাঁটার আেদশ িদেয়িছেলা,
তারা আমােক তােদর মেতা পাশাক পরার িনেদশ িদেয়িছেলা,
তারা আমােক বাধ কেরিছেলা তােদর মত চল
ু আঁচড়ােত,
তারা আমার মেু খ ঁেজ িদেয়িছেলা তােদর দূিষত কথামালা।
তারা আমােক বাধ কেরিছেলা তােদর মত বাঁচেত।
আিম বঁেচ িছলাম অনেদর সমেয়।
আিম আমার িনজ ভিেত দাঁড়ােত চেয়িছলাম,
আিম হাঁটেত চেয়িছলাম িনজ ভিেত,
আিম পাশাক পরেত চেয়িছলাম একা আপন রীিতেত,
আিম চল
ু আঁচড়ােত চেয়িছলাম িনেজর রীিতেত,
আিম উারণ করেত চেয়িছলাম আমার আর মৗিলক মাত ৃভাষা।
আিম িনেত চেয়িছলাম িনেজর িনাস।
আিম আহার করেত চেয়িছলাম আমার একা মািলক খাদ,
আিম পান করেত চেয়িছলাম আমার মৗিলক পানীয়।
আিম ভুল সমেয় জেিছলাম। আমার সময় তখেনা আেস িন।
আিম ভুল ব ৃে ফেু টিছলাম। আমার ব ৃ কখেনা অুিরত হয় িন।
আিম ভুল নদীেত াত হেয় বেয়িছলাম। আমার নদী তখেনা উৎপ হয় িন।
আিম ভুল মেঘ ভেস বিরেয়িছলাম। আমার মঘ তখেনা আকােশ জেম িন।
আিম বঁেচ িছলাম অনেদর সমেয়।
আিম গান গাইেত চেয়িছলাম আমার আপন সেু র,
ওরা আমার কে পেু র িদেত চেয়িছেলা ওেদর শাওলাপড়া সরু ।
আিম আমার মেতা  দখেত চেয়িছলাম,
ওরা আমােক বাধ কেরিছেলা ওেদর মত ময়লাধরা  দখেত।
আিম আমার মেতা দাঁড়ােত চেয়িছলাম.
ওরা আমােক িনেদশ িদেয়িছেলা ওেদর মত মাথা িনচু ক’র দাঁড়ােত।
আিম আমার মেতা কথা বলেত চেয়িছলাম,
ওরা আমার মেু খ ঢুিকেয় িদেত চেয়িছেলা ওেদর শ ও বােকর আবজনা।
আিম খবু ভতের ঢুকেত চেয়িছলাম,
ওরা আমােক ওেদর মেতাই দাঁিড়েয় থাকেত বেলিছেলা বাইের।

ওরা মেু খ এক টুকেরা বািস মাংস পাওয়ােক ভাবেতা সাফল,
ওরা নতজানু হওয়ােক ভাবেতা গৗরব,
ওরা িপেঠর কুঁজেক মেন করেতা পদক,
ওরা গলার শকলেক মেন করেতা অমূল অলার।
আিম মাংেসর টুকেরা থেক দূের িছলাম। এটা ওেদর সহ হয় িন।
আিম নতজানু হওয়ার বদেল বেু ক ছিরকােক
সাদর কেরিছলাম।
ু
এটা ওেদর সহ হয় িন।
আিম গলার বদেল হােতপােয় শকল পেরিছলাম। এটা ওেদর সহ হয় িন।
আিম অনেদর সমেয় বঁেচ িছলাম। আমার সময় তখেনা আেস িন।
ওেদর পক
ু ু ের থাগত মােছর কান অভাব িছেলা না,
ওেদর জিমেত অভাব িছেলা না থাগত শস ও শির,
ওেদর উদােন িছেলা থাগত পেু র উাস।
আিম ওেদর সমেয় আমার মেতা িদিঘ খঁেু ড়িছলাম ব’ল
আমার িদিঘেত পািন ওেঠ িন।
আিম ওেদর সমেয় আমার মত চাষ কেরিছলাম ব’ল
আমার জিমেত শস জে িন।
আিম ওেদর সমেয় আমার মেতা বাগান করেত চেয়িছলাম ব’ল
আমার ভিবষেতর িবশাল বাগােন একিটও ফলু ফােট িন।
তখেনা আমার িদিঘর জেন পািন উৎসারেণর সময় আেস িন।
তখেনা আমার জিমর জেন নতুন ফসেলর সময় আেস িন।
তখেনা আমার বাগােনর জেন অিভনব ফেু লর মরম আেস িন।
আিম বঁেচ িছলাম অনেদর সমেয়।
আমার সব িকছ ু পযবিসত হেয়েছ ভিবষেতর মেতা বথতায়,
ওরা ভ’র উেঠেছ বতমােনর মেতা সাফেল।
ওরা য-ফলু তুলেত চেয়েছ, তা তুেল এেনেছ নখ িদেয় িছঁেড়েফেড়।
আিম ধু ে দেখিছ আয ফলু ।
ওরা য-তণীেক জিড়েয় ধরেত চেয়েছ, তােক জিড়েয় ধেরেছ দসু র মেতা।
আমার তণীেক আিম জিড়েয় ধেরিছ ধু ে।
ওরা য নারীেক কামনা কেরেছ, তােক ওরা বধ কেরেছ বােত চেপ।
আমার নারীেক আিম পেয়িছ ধু ে।
চু েন ওরা ববহার কেরেছ নকেড়র মেতা দাঁত।
আিম ধু ে বািড়েয়িছ ও।
আিম বঁেচ িছলাম অনেদর সমেয়।
আমার চাখ যা দখেত চেয়িছেলা, তা দখেত পায় িন।
তখেনা আমার সময় আেস িন।
আমার পা য-পেথ চলেত চেয়িছেলা, স-পেথ চলেত পাের িন।
তখেনা আমার সময় আেস িন।

আমার ক যার ছাঁয়া পেত চেয়িছেলা, তার ছাঁয়া পায় িন।
তখেনা আমার সময় আেস িন।
আিম য-প ৃিথবীেক চেয়িছলাম, তােক আিম পাই িন।
তখেনা আমার সময় আেস িন। তখেনা আমার সময় আেস িন।
আিম বঁেচিছলাম
অনেদর সমেয়।

–
আমার অ এবং করািশ থেক
ফেু ট উেঠ ফলু থের থের অফরু ান,
এবং আমার দীঘােস
িবকিশত হয় নাইিটংেগেলর গান।
বািলকা, আমােক যিদ তুিম ভােলাবােসা,
তামার জন স ফলু আনেবা আিম—
এবং এখােন তামার ােরর কােছ
নাইিটংেগেলরা গান গােব িদবাযািম ।

ফুল

ফুটুক

না

ফুটুক

–

সুভাষ

মুেখাপাধ্যায়
ফলু ফটু ক
ু না ফটু ক
ু
আজ বস।
শান-বাঁধােনা ফটু পােথ
পাথের পা ডুিবেয় এক কাঠেখাা গাছ
কিচ কিচ পাতায় পাঁজর ফািটেয়
হাসেছ।
ফলু ফটু ক
ু না ফটু ক
ু
আজ বস।
আেলার চােখ কােলা ঠিু ল পিরেয়
তারপর খেু ল –
ম ৃতুর কােল মানষু েক ইেয় িদেয়
তারপর তুেল –
য িদনেলা রাা িদেয় চেল গেছ
যন না ফের।
গােয় হলদু দওয়া িবেকেল
একটা েটা পয়সা পেল
য হরেবালা ছেলটা
কািকল ডাকেত ডাকেত যত
– তােক ডেক িনেয় গেছ িদনেলা।
লাল কািলেত ছাপা হলেদ িচিঠর মত
আকাশটােক মাথায় িনেয়
এ-গিলর এক কােলাকুিত আইবেু ড়া মেয়
রিলেঙ বক
ু চেপ ধ’র
এই সব সাত-পাঁচ ভাবিছল –
িঠক সই সময়
চােখর মাথা খেয় গােয় উেড় এেস বসল
আ মরণ ! পাড়ারমখু লীছাড়া জাপিত !
তারপর দড়াম কের দরজা ব হবার শ।
অকাের মখু চাপা িদেয়
দিড়পাকােনা সই গাছ
তখন ও হাসেছ।

–
তুিম যােব ভাই – যােব মার সােথ, আমােদর ছাট গাঁয়,
গােছর ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বেনর বায়;
মায়া মমতায় জড়াজিড় কির
মার গহখািন রিহয়ােছ ভির,
মােয়র বেু কেত, বােনর আদের, ভাইেয়র েহর ছায়,
তুিম যােব ভাই – যােব মার সােথ, আমােদর ছাট গাঁয়,
ছাট গাঁওখািন- ছাট নদী চেল, তাির একপাশ িদয়া,
কােলা জল তার মািজয়ােছ কবা কােকর চু িনয়া;
ঘােটর িকনাের আেছ বাঁধা তরী
পােরর খবর টানাটািন কির;
িবনাসিু ত মালা গািথেছ িনতুই এপার ওপার িদয়া;
বাঁকা ফাঁদ পেত টািনয়া আিনেছ ইিট তেটর িহয়া।
তুিম যােব ভাই- যােব মার সােথ, ছাট স কাজল গাঁয়,
গলাগিল ধির কলা বন; যন িঘিরয়া রেয়েছ তায়।
স পথ খািন সত
ু ায় বাঁিধয়া
দূর পিথেকের আিনেছ টািনয়া,
বেনর হাওয়ায়, গােছর ছায়ায়, ধিরয়া রািখেব তায়,
বক
ু খািন তার ভের দেব বিু ঝ, মায়া আর মমতায়!
তুিম যােব ভাই যােব মার সােথ – নরম ঘােসর পােত
চন রািখ অধরখািনেত মেজ লেয়া িনরালােত।
তলাকুচা – লতা গলায় পিরয়া
মেঠা ফেু ল িনও আঁচল ভিরয়া,
হথায় সথায় ভাব কেরা তুিম বেু না পািখেদর সােথ,

তামার গােয়র রংখািন তুিম দিখেব তােদর পােত।
তুিম যিদ যাও আমােদর গাঁেয়, তামাের সে কির
নদীর ওপাের চেল যাই তেব লইয়া ঘােটর তরী।
মােঠর যত না রাখাল ডািকয়া
তার সেন দই িমতালী কিরয়া
ঢলা কুিড়ইয়া গিড় ইমারত সারা িদনমান ধির,
সিতকােরর নগর ভুিলয়া নকল নগর গিড়।
তুিম যিদ যাও – দিখেব সখােন মটর লতার সেন,
সীম আর সীম – হাত বাড়াইেল মিু ঠ ভের সই খােন।
তুিম যিদ যাও স – সব কুড়ােয়
নাড়ার আেন পাড়ােয় পাড়ােয়,
খাব আর যত গঁেয়া – চাষীেদর ডািকয়া িনমেণ,
হািসয়া হািসয়া মিু ঠ মিু ঠ তাহা িবলাইব ইজেন।
তুিম যিদ যাও – শালক
ু কুড়ােয়, খবু – খবু বড় কের,
এমন একিট গাঁিথব মালা যা দখিন কাহােরা কের,
কােরও দব না, তুিম যিদ চাও
আা না হয় িদেয় দব তাও,
মালািটের তুিম রািখও িক শ কিরয়া ধের,
ও পাড়ার সব  ছেলরা িনেত পাের জার কের;
সা হইেল ঘের িফের যাব, মা যিদ বিকেত চায়,
মতলব িকছ ু আঁিটব যাহােত খশু ী তাের করা যায়!
লাল আেলায়ােন ঘঁেু ট কুড়াইয়া
বঁেধ িনেয় যাব মাথায় কিরয়া
এত ঘষু পেয় যিদ বা তাহার মন না উিঠেত চায়,
বিলব – কািলেক মটেরর শাক এেন দব ব তায়।
খবু ভার ক’র উিঠেত হইেব, সূিয উঠারও আেগ,
কােরও ক’িব না, দিখ পােয়র শে কহ না জােগ
রল সড়েকর ছাট খাদ ভের
ডানিকেন মাছ িকলিবল কের;
কাদার বাঁধন গাঁিথ মাঝামািঝ জল সঁেচ আেগ ভােগ
সব মাছেলা কুড়ােয় আিনব কাহােরা জানার আেগ।
ভর পেু রেত এক রাশ কাঁদা আর এক রাশ মাছ,
কাপেড় জড়ােয় িফিরয়া আিসব আপন বািড়র কাছ।

ওের মখু – পাড়া ওের বাঁদর।
গািল – ভরা মার অমিন আদর,
কতিদন আিম িন নাের ভাই আমার মােয়র পাছ;
যািব তুই ভাই, আমােদর গাঁেয় যথা ঘন কােলা গাছ।
যািব তুই ভাই, যািব মার সােথ আমােদর ছাট গাঁয়।
ঘন কােলা বন – মায়া মমতায় বঁেধেছ বেনর বায়।
গােছর ছায়ায় বেনর লতায়
মার িশকাল লক
ু ােয়েছ হায়!
আিজ স – সব সরােয় সরােয় খিু জয়া লইব তায়,
যািব তুই ভাই, যািব মার সােথ আমােদর ছাট গায়।
তাের িনেয় যাব আমােদর গাঁেয় ঘন-পব তেল
লক
ু ােয় থািকস, খেু জ যন কহ পায় না কানই বেল।
মেঠা কান ফলু কুড়াইেত যেয়,
হারাইয়া যাস পথ নািহ পেয়;
অলস দহিট মািটেত িবছােয় ঘমু াস সা হেল,
সারা গাঁও আিম খিু জয়া িফিরব তাির নাম বেল বেল।

–
 দেখেছন রাে হবচু  ভূপ —
অথ তার ভািব ভািব গবচু  চপ
ু ।
িশয়ের বিসেয় যন িতনেট বাদঁের
উকুন বািছেতিছল পরম আদের —
একটু নিডে় ত গেল গােল মাের চড় ,
চােখ মেু খ লােগ তার নেখর আঁচড় ।

সহসা িমলােলা তারা , এল এক বেদ,
‘পািখ উেড় গেছ ‘ ব‘ল মের কঁেদ কঁেদ।
সুেখ রাজাের দিখ তুিল িনল ঘােড় ,
ঝুলােয় বসােয় িদল উচু এক দাঁেড।়
নীেচেত দাঁডা় েয় এক বিু ড় থড
ু থ় িু ড়
হািসয়া পােয়র তেল দয় সড
ু স় িু ড।়
়
রাজা বেল ‘কী আপদ ‘ কহ নািহ ছােড—
পা টা তুিলেত চােহ , তুিলেত না পাের ।
পািখর মত রাজা কের ঝটপ
বেদ কােন কােন বেল —- িহং িটং ছ।
 মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন , েন পণু বান।।
হবপ
ু রু রােজ আজ িদন ছয় –সাত
চােখ কােরা িনা নাই, পেট নাই ভাত।
শীণ গােল হাত িদেয় নত কির িশর
রাজস
ু বালকব ৃ ভেবই অির ।
ছেলরা ভুেলেছ খলা, পিেতরা পাঠ,
মেয়রা কেরেছ চপ
ু এতই িবাট।
সাির সাির বেস গেছ, কথা নািহ মেু খ,
িচা যত ভারী হয় মাথা পেড় ঝুঁেক ।
ভুঁইেফাঁড় ত যন ভূিমতেল খাঁেজ,
সেব যন বেস গেছ িনরাকার ভােজ।
মােঝ মেঝ দীঘাস ছািডয়় া উৎকট
হঠাৎ ফক
ু াির উেঠ-িহং িটং ছ।
মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।।
চাির িদক হেত এল পিেতর দল—
অেযাধা কেনাজ কাী মগধ কাশল।
উিয়নী হেত এল বধু -অবতংস
কািলদাস কবীের ভািগেনয় বংশ।
মাটা মাটা পঁিু থ লেয় উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নােড় বিস িটিকস
ু মাথা।
বেডা় বেডা় মেকর পাকা শসেখত
বাতােস িলেছ যন শীষ- সেমত।
কহ িত, কহ ৃিত, কহ-বা পরু াণ,
কহ বাকারণ দেখ, কহ অিভধান ।

কােনাখােন নািহ পায় অথ কােনাপ,
বেড় ওেঠ অন
ু র-িবসেগর ূপ।
চপ
ু কের বেস থােক, িবষম সংকট,
থেক থেক হঁেক ওেঠ -িহং িটং ছ।
 মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।।
কিহেলন হতাাস হবচু রাজ,
েদেশ আেছ নািক পিত সমাজ–
তাহােদর ডেক আন য যখােন আেছ,
অথ যিদ ধরা পেড় তাহােদর কােছ।‘
কটা-চল
ু নীলচু কিপশকেপাল
যবন পিত আেস , বােজ ঢাক ঢাল ॥
গােয় কেলা মাটা মাটা ছাঁটােছাঁটা কুিতী তােপ উা বােড,় ভাির উমূিত।
ভূিমকা না কির িকছ ু ঘিড় খিু ল কয়,
‘সেতেরা িমিনট মা রেয়েছ সময়—কথা যিদ থােক িকছ ু বেলা চপ।‘
সভাস
ু বিল উেঠ – িহং িটং ছ।
 মেলর কথা অম ৃতসমান ।।
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।।
 িন মখু রাঙা টকটেক,
আন ছিটেত
চায় মেু খ আর চােখ ।
ু
িক তবু  ওটা কির অনমু ান ,
যিদও রাজার িশের পেয়িছল ান ।
অথ চাই? রাজ কােষ আেছ ভূির ভূির –
রাজ ে অথ নাই যত মাথা খিু ড় ।
নাই অথ, িক তবু কিহ অকপট
িনেত কী িম আহা –িহং িটং ছ।’
 মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পনু বান।।
িনয়া সভা সেব কের িধ-িধক ,
কাথাকার গমূ�খ পাষ নািক!
 ধু  মা মি িবকার
এ কথা কমন কের কিরব ীকার !
জগৎ িবখাত মারা ‘ধমাণ‘ জািত–
 উডা় ইেয় িদেব! পেু র ডাকািত!
হবচু  রাজা কেহ পাকািলয়া চােখ,

‘গবচু , এেদর উিচত িশা হাক ।
হঁেটায় কক দাও , উপের কক,
ডালকুােদর মােঝ করহ বক‘।
সেতেরা িমিনট—কাল না হইেত শষ
 পিেতর আর না িমেল উেশ।
সভা সবাই ভােস আনানীের,
ধমরােজ পনু বার শাি� এল িফের।
পিেতরা মখু চু কিরয়া িবকট
পনু বার উািরল —- িহং িটং ছ
 মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।।
অতঃপর গৗড় হেত এল হন বলা
যবন পিতেদর  মারা চলা।
় নিশর, সা নাই, লা নাই ধেড—
কাছা কাঁচা শতবার খ‘স খ‘স পেড।়
অি আেছ না আেছ , ীণখব দহ,
বাক যেব বিহরায় না থােক সেহ।
এতটুকু য� হেত এত শ হয়
দিখয়া িবের লােগ িবষম িবয়।
না জােন অিভবাদন, না পেু ছ কুশল ,
িপত ৃনাম ধাইেল উদতমষু ল।
সগেব িজাসা কের, কী লেয় িবচার!
িনেল বিলেত পাির কথা ই- চার,
বাখায় কিরেত পাির উলপালট।‘
সমের কেহ সেব –িহং িটং ছ
 মেলর কথা অম ৃতসমান ,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।।
 কথা িন মখু গীর কিরয়া
কিহল গৗডী় য় সাধু হর ধিরয়া ,
‘িনতা� সরল অথ, অিত পিরার—
ব পরু াতন ভাব, নব আিবার ।
েকর িয়ন িকাল িন
শিেভেদ বািেভদ িণ িবণ।
িববতন আবতন সতন আিদ
জীবশি িশবশি কের িবসাদী।
আকষন িবকষন প
ু ষ কৃিত।
আণব চৗক বেল আকৃিত িবকৃিত।

কুশাে বহমান জীবািবৎ
ধারণা পরমা শি সথায় উুদ।
য়ী শি িেপ পে কট,
সংেেপ বিলেত গেল—িহং িটং ছ
মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।।
‘ সাধু সাধু সাধু ‘ রেব কাঁেপ চাির ধার–
সেব বেল , ‘পিরার, অিত পিরার!‘
েবাধ যা-িকছ ু িছল হেয় গল জল,
শ�ন আকােশর মেতা অত� িনমল।
হাঁপ ছািড় উিঠেলন হবচু রাজ,
আপনার মাথা হেত খিু ল লেয় তাজ
পরাইয়া িদল ীণ বাঙািলর িশের—
ভাের তার মাথা টুকৃ পেড় বিু ঝ িছেড।়
ব িদন পের আজ িচা গল ছেট,
ু
হাবড
ু বু ু হবরু াজ নিডচ় িড় ওেঠ।
ছেলরা ধিরল খলা, ব ৃেরা তামক
ু এক দে খেু ল গল রমণীর মখু ।
দশ-জাডা় মাথা-ধরা ছেড় গল চ,
সবাই বিু ঝয়া গল-িহং িটং ছ
মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।।
য িনেব এই  মেলর কথা
সবম ঘেু চ যেব, নিহেব অনথা।
িবে কভূ িব ভেব হেব না ঠিকেত,
সেতের স িমথা বিল বিু ঝেব চিকেত।
যা আেছ তা নাই আর নাই যাহা আেছ,
এ কথা জালমান হেব তার কােছ ।
সবাই সরল ভােব দিখেব যা-িকছ ু
স আপন লজড
ু ় জিু ডে় ব তার িপছ।ু
এেসা ভাই, তাল হাই, েয় পেডা় িচত,
অিনিত এ সংসাের এ কথা িনিত—
জগেত সকেলই িমথা, সব মায়াময়,
 ধু সত আর সত িকছ ু নয়।
 মেলর কথা অম ৃতসমান,
গৗডা় ন কিব ভেন, েন পণু বান।

–
ভূেতর মতন চহারা যমন িনেবাধ অিত ঘার—
যা- িকছ ু হারায়, িগি বেলন, “ক বটাই চার।”
উিঠেত বিসেত কির বাপা, েনও শােন না কােন।
যত পায় বত না পায় বতন, তবু না চতন মােন।
বড় েয়াজন, ডািক াণপণ চীৎকার কির ‘কা’—
যত কির তাডা় নািহ পাই সাডা় , খঁেু জ িফির সারা দশটা।
িতনখানা িদেল একখানা রােখ, বািক কাথা নািহ জােন;
একখানা িদেল িনেমষ ফিলেত িতনখানা কের আেন।
যখােন সখােন িদবেস পেু র িনািট আেছ সাধা;
মহাকলরেব গািল দই যেব `”পািজ হতভাগা গাধা”—
দরজার পােশ দাঁিডে় য় স হােস, দেখ েল যায় িপ।
তবু মায়া তার তাগ করা ভার— বেডা় পরু াতন ভ ৃত।
ঘেরর কী  মূিত বেল, “আর পাির নােকা,
রিহল তামার এ ঘর-য়ার, কাের লেয় থােকা।
না মােন শাসন বসন বাসন অশন আসন যত
কথায় কী গল, ধু টাকােলা যেতছ জেলর মত।
গেল স বাজার সারা িদন আর দখা পাওয়া তার ভার—
কিরেল চা কা ছাডা় িক ভ ৃত মেল না আর!”
েন মহা রেগ ছেট
ু যাই বেগ, আিন তার িটিক ধের;
বিল তাের, “পািজ, বর হ তুই আজই, দূর কের িদনু তাের।
ধীের চেল যায়, ভািব গল দায়; পরিদন উেঠ দিখ,
ঁকািট বাডা় েয়, রেয়েছ দাঁডা় েয় বটা বিু র ঢঁিক—
স মখু , নািহ কান খ, অিত অকাতর িচ!
ছাডে় ল না ছােড,় কী িকরব তাের— মার পরু াতন ভ ৃত!
স বছের ফাঁকা পনু িকছ ু টাকা কিরয়া দালািলিগর।

কিরলাম মন ী িবাবন বােরক আিসব িফির।
পিরবার তায় সােথ যেত চায়, বঝ
ু ােয় বিলনু তাের—
পিতর পেু ণ সতীর পণু , নিহেল য খরচ বােড।়
লেয় রশারিশ কির কষাকিষ পাটলাপঁটু িল বাঁিধ
বলয় বাজােয় বা সাজােয় গ ৃিহণী িকহল কাঁিদ,
“পরেদেশ িগেয় কাের িনেয় ক অেনক পােব।”
আিম কিহলাম, “আের রাম রাম! িনবারণ সােথ যােব।”
রলগািড় ধায়; হিরলাম হায় নািময়া বধমােন—
কৃ কানত, অিত শা তামাক সািজয়া আেন!
ধা তাহার হনমেত আর কত বা সিহব িনত
যত তাের িষ তবু হনু খিু শ, হির পরু াতন ভ ৃত!
নািমনু ীধােম— দিেন বােম িপছেন সমেু খ যত
লািগল পাা,িনেমেষ াণটা কিরল কুাগত।
জন-ছয় সােত িমিল এক-সােথ পরম বুভােব
কিরলাম বাসা; মেনহল আশা আরােম িদবস যােব।
কাথা জবালা কাথা বনমালা,কাথা বনমালী হির!
কাথা ছা হ, িচরবস! আিম বসে মির।
বু য যত ের মেতা বাসা ছেড় িদল ভ
আিম একা ঘের বািধ-খরশের ভিরল সকল অ
ডািক িনিশিদন সকণ ীণ,”কা আয় র কােছ।
এতিদেন শেষ আিসয়া িবেদেশ াণ বিু ঝ নািহ বাঁেচ।”
হির তার মখু ভুের ওেঠ বক
ু , স যন পরম িব—
িনিশিদন ধের দাঁডা় েয় িশয়ের, মার পরু াতন ভ ৃত।
মেু খ দয় জল, ধায় কুশল, িশের দয় মার হাত;
দাঁডা় েয় িনঝুম চােখ নাই ঘমু , মেু খ নাই তার ভাত।
বেল বার বার,”কতা তামার কান ভয়নাই,ন—
যােব দেশ িফের মাঠাকুরানীের দিখেত পাইেব পনু ।”
লিভয়া আরাম আিম উিঠলাম; তাহাের ধিরল ের;
িনল স আমার কাল বািধভার আপনার দহ-পের।
হেয় ানহীন কািটল  িদন, ব হইল নাডী় ;
এতবার তাের, গনু ছাডা় বাের, এতিদেন গল ছািড।়
বিদন পের আপনার ঘের, িফিরনু সািরয়া তীথ;
আজ সােথ নই িচরসািথ সই, মার পরু াতন ভ ৃত

–
তামার কথা ভেব রে ঢউ ওেঠ—
তামােক সবদা ভাবেত ভােলা লােগ,
আমার পথজেু ড় তামারই আনােগানা—
তামােক মেন এেল রে আজও ওেঠ
তুমল
ু তালপাড় হদেয়
ূ সবদা…
হেলা না পাশাপািশ িবপল
ু পথ-হাঁটা,
এমন কথা িছল চলব জেনই
জীবন-জাড়া পথ য-পথ িদকহীন
িমেশেছ সুেখ আেলার গের…

–
দয় তামােক পেয়িছ, াতিনী !
তুিম থেক থেক উাল হেয় ছােটা,
কখেনা জায়াের আক বেয় ওেঠা

তামার স-প বলার মেতা িচিন।
তামার উৎেস ৃিত কের যাওয়া আসা
মেন-মেন চিল চল অিভযােন,
সাহচেযই চিল, নয় অিভমােন,
আমার কথায় তামারই তা পাওয়া ভাষা।
রের ােত জািন তুিম খরেতায়া,
ঊিমল জেল পেতিছ আসনিপঁিড়,
থৈথ কের আমার ঘােটর িসঁিড়,
কখেনা-বা পিলচড়া-ই তামার দায়া।
তামারই তা গান মহাজনী মাার,
কখেনা পাী-মািঝ গায় ভািটয়ািল,
কখেনা মৗন বের পাায়,
কখেনা-বা ধু তাই ভােস খািল।
কত িডিঙ ভােঙা, যাও কত বর,
কত কী য আেনা, দেখা কত িবিকিকিন,
তামার চলায় ভাসাও, াতিনী,

- –
কালেক এেল না, আজ চেল গল িদন
এখন মঘলা, ব ৃি অনিত দূের !
ভয়াল ব ৃি, কলকাতা ডুেব যােব ।
এখেনা িক তুিম খঁজ
ু েছা নলপিলশ ?
শািড় পরা িছল ? তাহেল এেল না কন ?
জেু তা ছঁড়া িছল ? জেু তা ছঁড়া িছল নােকা ?

কাজল িছল না ? িক হেব কাজল পের
তামার চােখর হিরণেক আিম িচিন ।
কালেক এেল না, আজ চেল গল িদন
এখন গাধূিল, এখিু ন বারখা পের
কলকাতা ডুেব যােব গাঢ়তর িহেম ।
এখেনা িক তুিম খঁজ
ু েছা সফিটিপন ?

–
এইবার হাত দাও, টর পাো আমার অি ? পাো না ?
একটু দাঁড়াও আিম তরী হেয় িনই ।
এইবার হাত দাও, টর পাো আমার অি ? পাো না ?
তমার জা চােখ ধু ভুল অকার । ওটা নয়, ওটা চল
ু ।
এই হেলা আমার আুল, এইবার শ কেরা,–না, না, না,
-ওটা নয়, ওটা কনালী, গরলিবাসী এক িশীর
মািটর ভায, ওটা অি নয়, অই আিম–আমার যৗবন ।
সেু খর সামান িনেচ কেট ফলা যণার কব–িমক,
ওখােন কী খাঁজ তুিম ? ওটা িকছ ু নয়, ওটা ঃখ ;
রমণীর ভােলাবাসা না-পাওয়ার িচ বেু ক িনেয় ওটা নদী,
নীল হেয় জেম আেছ ঘােস,–এর িঠক ডানপােশ , অইখােন
হাত দাও, হাঁ, ওটা বক
ু , অইখােন হাতা রােখা, ওটাই দয় ।
অইখােন থােক ম, থােক ৃিত, থােক সখু , েমর িসিন ;
অই বেু ক ম িছল, ৃিত িছল, সব িছল তুিমই থােকা িন ।

