নীলননর্জন
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওগ ো রবিনী,সগে ত োমোর
য উপিোসী বন য জুগে,
আবম ত ো োগের একজন নই,
চোি নো বিক্ষো চরগন লুগে।
ো ি’তল তিি নো ক্ষু ধো তনই মম,
জোবন নো অিোি বনষ্ঠুর ম,
আশো-বনরোশোর তেোেুল তেোলোয়
নোবমবন পো োগল, উঠিবন কূগে ।
প্রব েোনহীন ডোন বনগ
িু
আবসবন তলোিীর সগে জুগে ।।

িহুিোর বিবধ িহু বেক হগ
িহু িঞ্চনো কগরগে তমোগর
খগন খগন িু অগলোগকর তেগহ

জীিন আমোর ব গয়গে ি’তর ।
কপে পোশোয় পৃবিিীপব গর
িগন পোঠোগয়গে অিন বশগর ;

দ্বৈরিরগে োরই মোহোত্ম্য
বেগয়গে আিোর বৈগুন ক’তর।
শোপ ও আবশস্
, সুধো আর বিষ
একগে বিবধ বি গর তমোগর ।।
যবেও আবজগক সম্পেহীন
পগি পগি ঘুবর তমৌন েুগখ,
িু অরূগপর অক্ষয় স্মৃব

সবঞ্চ আগে আমোরই িুগক ।
আবম জোবন তকোিো তকোন পল্বগল
তসোনোর সবি ো ব গল ব গল গল,
িকুলিগনর তকোন্তকোগে শশী
তেগখ মুখেবি মুকুগর ঝুুঁ গক ।
োরোর তমলোয় তয গে প্রহর,

অ বি তস আমোরই েুগখ ।।
যবেও আবজগক িী বনিঃশ্বোস,
েীেণ আমোর তমোহন তিেু,
িু হগয়বেল তস-সুগর বসবি,
যো শুগন ভ্রষ্ট কল্পগধনু
বিগর আগস ত োগঠ ত োধূবলগিলোয়,
চপল ো জোগ রোবধকোর পোয়,
মধুমোল ীর িন্ধ্যো শোখোয়
উগে এগস লোগ সৃজনগরেু ।
তেি োরো রোগ েীপ্র নয়গন

শুগন ত গে তমোর বেিয তিেু ।।
তযই বিবিবষকো েোয়োর সমোন
তিগর অহরহ রূগপর পোগে,

িহুিোর োর আকোর,প্রকোর
িযক্ত হগয়গে আমোর কোগে।
আমোর মগনর আবেম আুঁধোগর
িোস কগর তপ্র কো োগর কো োগর ।
প্রোক্
পুরোবেক বিকে পশুর
েোয়িো তমোর তশোবেগ নোগচ ।
সমুগখ মরুর মরীবচকো ডোগক,
প্রলয়পগয়োবধ রগজ পোগে ।।
বখন্ন হগলও আমোর নয়ন
বেিযেৃবষ্ট োগ ই রোগজ।
আবম জোবন তকন বন ূঢ় তিেনো
নিপ্রেয়ীর মরগম িোগজ।
বনবমণ আবম পরশ পোিগর;
মৃন্ময়ী হয়য় তসোনো তমোর কগর ।
জোবন উিণশী বচরগযৌিনো
কোগর পরবখগ জর ী সোগজ ।
িুবঝ আবম তকোন্বন ম অিণ
ই গরর অপিোষোয় রোগজ ।।
ত োমোর প্রোগের পরগ পরগ
তয-অনোম ৃ ষো গুমবর কোুঁগে,
অনুকম্পোয়ী জীিিীেো তমোর
ঝংকৃ আজ তস অনুনোগে।
অবচন পগির েূ রূগপ োই
প্রব বেন এগস েুয়োগর েোুঁেোই ;
অিোিনীগয়র আহ্বোন বনগয়
অিক নয়ন ত োমোয় সোগধ ।

বন য জ্বোলোয় কলুষকোবলমো

জোবন ; োই বহয়ো েরগে কোুঁগে ।।
বনগয় যোগিো আবম ত োমোগর তয –পগি,
তস-পগি একোকী যোয় নো যোওয়ো ;
পগে পগে োর কোুঁেোর আঘো ,
পোগক পোগক হোুঁগক পো ল হোওয়ো ;
বহ িুবির বেৎ ভ্রুকুটি
েূরবে গে উগঠ িু টিিু টি;
ভ্রগম আগশপোগশ বহংসোলু বশবি ;
পশ্চোগ আর যোয় নো চোওয়ো ।
সিণহোরোর েু ণম পগি

বনয়োমক বিনো যোয় নো যোওয়ো।।
িু পবরহবর বিগের তমোহ
বরক্ত অয়গন েোুঁেোও তনগম।
ত োমোর যোগ র েোম ধ’তর তেি
অবনিণচন অমর তপ্রগম ;
বনগয় যোি তযিো তনই তেশ-কোল,
তনই িযোবধ-জরো, ক্ষয়-জঞ্জোল,
স য তযখোগন স্বপ্নসুষমো,
তিে তনই তযিো সীসোয় তহগম।
স্বোিণপগরর অগঘণযর তলোি

যো ক’তর এগসো বনিৃ গ তনগম ।।

তমোগের সমুগখ নন্দনিন
আ লমুক্ত আিোর হগি ;
রগি পে গল অলকোনন্দো,

ইিধনুর ত োরে নগি ।
রবচ িু লগশজ চু য পোবরজোগ

পীযূষগপয়োলো ু গল তেি হোগ ।
উধোও মলয় েুযগলোগক-িূ গলোগক
তমোগের তপ্রগমর কোবহনী কগি।
তমোর অসোধযসোধগন, মোনিী,
বনশ্চয় ু বম বসি হগি।

অন্ত্য েঙ্গ
হোগর-তর রবেলো, ত োর কিোর েোগন েোগন
পো ল হগয় ঘুগর তিেোই, সমস্ত রো গিোর
তকোন্কোমনোর আগুন েুুঁ গয় স্বপ্ন তেবখ ত োর,
তকোন্েুরোশোর, রবেলো? ু ই হঠোৎ তকোগনোখোগন
নো িোঙগল নো-তেখোর তেয়োল, বমগিয এ ত োর তখোুঁগজ
বেন কোেোগনোল িোুঁধন তখোলোর স্বগপ্ন বেগয় েোই
ঘর েোবেগয় পবরগয় বেবল পগির িোুঁধন, োই িযিণ হল রবেলো ত োর সমস্ত রে তয।
হোগর-তর রবেলো, ত োর োগনর েোগন েোগন
পোর হগয়বে েুিঃখ, িু তকমন কগর িু বল
আজও আমোর জীেণ শোখোয় সুগখর কুুঁ বেগুবল
পোপবে তমগল তেয়বন, আমোর শুকগনো মরো োগঙ
রে তনই, হৃেয়ধনুর েৃপ্ত কঠিন বেলো
বেগন বেগন বশবিল হল; রবেলো, এইিোর
অন্ধ্কোরগক বেন্ন কগর িু গলর মন্ত্র আর
তেউগয়র মন্ত্র তশখো আমোয়, রবেলো রবেলো!
হোগর-তর রবেলো, ত োর সময় বনরিবধ

রেও অনে, আমোর সময় তনই তয আর,
তক আমোগক বশবখগয় তেগি পগির হোহোকোর
কী কগর হয় শোে, আমোর প্রোগের শুকগনো নেী
উজোন িইগি তকমন কগর, অম ণ য তকোন্ োগন
িু ল িু টিগয় িযিণ কবর শীগ র োেনোয়,–
ু ই যবে নো তশখোস গি চলি নো আর, নো,
রবেলো ত োর কিোর েোগন, েোগনর েোগন েোগন।

অমর্তজয গান
সোধোরে,

ু বম সোধোরে,

োই
অসোধোরগের

োগন

উ লো হগয়ো নো হগয়ো নো, ত োমোর
যো বকেু স্বপ্ন সীমো েোগনো

োর,

ু গল েোও বখল হৃেগয়, বনবখল
িসুধোর সন্ধ্োগন
তযগয়ো নো, ত োমোর তনই অবধকোর
েুলণি

সোধোরে,

ু বম সোধোরে,

োই

োর

োগন।

তেোে আশো িোলিোসো—
ো-ই বেগয় তেোে হৃেয় িরোও,
োর তিবশ যবে বকেু তপগ

চোও

পোগি নো, পোগি নো, যোগক আজও তচনো
হল নো, সিণনোশো
তসই মোয়োিীর

োন িু গল যোও,
তিোগলো

সোধোরে,

ু বম সোধোরে,

োর িোলিোসো।

িু
অসোধোরগের

োগন

িু গলে; পুগেগে তেোে তেোে আশো,
পুগেগে ত োমোর তেোে িোলিোসো,
তেোে হোবস আর তেোে কোন্নোর
সি স্মৃব

তসই প্রোগে

িুবঝ মুগে যোয় তয-প্রোে হোরোয়
তসই অম ণ য

োগন।

আকাঙ্ক্ষা র্তারক
আকোঙ্ক্ষো

োগক শোবে তেয়বন,
শোবের আশো বেগয় িোর িোর

লুব্ধ কগরগে। তলোি

োগক েূর

েুিঃস্থ পোগপর পগি তেগন বনগয়
িুও সুগখর ক্ষু ধো তমেোয়বন
বেগন বেগন আরও ন ু ন ক্ষু ধোর
সৃবষ্ট কগরগে; সুখগলোিো ু র
আশোয় বেগয়গে আগুন জ্বোবলগয়।

এই তয আকোশ, আকোগশর নীল,
এই তয সুস্থসিল হোওয়োর
আসো-যোওয়ো, রূপরগঙর বমবেল,
তকোগনোখোগন তনই সোন্ত্বনো

িন্ধ্ুরো

োর।

োগক তযেু কু বেগয়গে,

শত্রুরো

োর সি তকগে বনগয়

তকোগনো েূরগেগশ তেগে বেগয়বেল
তকোগনো েু ম
ণ পগি।
যখন তস প্রোয় িু বরগয় ব গয়গে,
তশোগকর আগুগন পুবেগয় পুবেগয়
তপ্রম

োগক বেল সোন্ত্বনো, বেল
স্বয়ংশোবে

ৃ বপ্তর ঘর।

একচক্ষু
কী তেখগল

ু বম? তরৌদ্রকঠিন
হোওয়োর অট্টহোবস

েু’হোগ

েবেগয় বেগয় বনষ্ঠুর
গ্রীগের তপ্র -তসনো

মোগঠ-মোগঠ িুবঝ বিরগে? বিরুক,
িু
কৃ ষ্ণচূ েোর মঞ্জরী

োর পোশোপোবশ
ু বম

একিোরও তেখগল নো?

োরপর

একিোরও

ু বম তেখগল নো,

োর

বিশীেণ মরো ডোগল
েবেগয় ব গয়গে নম্র আগুন,
মৃ ু যর সি তেনো
ু চ্ছ তসখোগন, নিগযৌিনো
কৃ ষ্ণচূ েোর
ক্ষমোর শোে লজ্জো বক

োগল

ু বম

একিোরও তেখগল নো?

এনিয়া
এখন অস্ফু ে আগলো । বিগক বিগক েোেো অন্ধ্কোগর
অরেয সমুদ্র হ্রে, রোবের বশবশর-বশক্ত মোঠ
অবস্থর আগ্রগহ কোুঁগপ, আগস বেন, কঠিন কপোে

তিগঙ পগে । েুবিণনী েুরে আগেশ শুগন কোগরো
েীঘণরোবে মগর যোয়, ধগস পগে শীেণ রোজযপোে ;
বনিণ গয় জন ো হোুঁগে আগলোর িবলষ্ঠ অবিসোগর ।
তহ এবশয়ো, রোবেগশষ, “িস্ম অপমোন শযযো” েোে,
উজ্জীবি হও রূঢ় অসংগকোচ তরৌগদ্রর প্রহোগর ।

শহগর িন্দগর গঞ্জ, গ্রোমোঞ্চগল, তক্ষগ ও খোমোগর
জোগ প্রোে, ৈীগপ ৈীগপ মুঠিিি অহ্বোন পোঠোয় ;

অ েয মোনিবশশু তসই বক্ষপ্র অবনিোযণ ডোক

েুজণয় আশ্বোগস তশোগন, েৃঢ় পোগয় হোুঁগে । োরপগর
িোরগ , বসংহগল, ব্রগে, ইগন্দোচীগন, ইগন্দোগনবশয়োয়
িী -বনদ্র জনগরো বিেুযত্-উল্লোগস তনয় িোুঁক ।

কাাঁচ রোদ্দে
ু , ছায়া অেণ্য
কোুঁচ-তরোদ্দুর, েোয়ো-অরেয, হ্রেগয়র স্বপ্ন।
আকণ্ঠ বনগস্তজ ৃ বপ্ত, তডোরোকোেো েোয়ো সরল’–
িগন-িোেোগে শত্রু তঘোগর,
োজো রক্ত,–শয় োন অিযিণ।

ঝোনু আকোশ ঝুুঁ গক পগে অিোক।
কোুঁচো চোমেোর চোিুক তহগন
বেুঁগে তেগন তখলো জমগে:
এরো কোরো, এ কী করগে?
তলোহো- লোগনো আগুন জ্বলগে, সোুঁেোবেযন্ত্রেোর েুিঃস্বপ্ন।
আপ্রোে তচষ্টোয় জগলর উপর রোখো জোব গয়
আকোশ! আকোশ!
িো োস তেগন শ্বোসযন্ত্র আেষ্ট।
এখন আিোর মগন পেগে।
প্রোেগর জরোয়ু-িোঙো রক্তভ্রূে,
শকুন! শকুন!
কগয়কিোর পোখ্
সোে তমগর তিল আকোগশ উঠল।
কগরোটি, হোেগপোেো, ধুগলো–
চোপ-চোপ জমোে রক্ত। েোয়োমূব ণ তক েোুঁবেগয়?
ধুগলো, ধুগলো। আবম ইয়োবসন,

পুরি-চটির হোগে যোি; লোগহবরডোণ্ডো েোবেগয়
তস ক েূর, তসই এক িোিনো ঘুরগে।
জল! জল! মরগচ-পেো চু ল উেগে।
তলোহোমুঠিগ
ট্রোক্
েগরর হো ল তচগপ িু কখন বঝবমগয় পেল মন;
তক ত ো ু বম মধযোগের স্বপ্ন কোগেো?
আগুন-িো োগস সূযণ কোুঁগপ, সন্ধ্যো নোমগি কখন।

মবস্তগের বনখুুঁ েোপ উঠল প্লোস্
েোগর।
রো কগরগে, এগলোগমগলো বচেো বনস্পন্দ।
পোহোগের শী -হোওয়োয় বচেো বনস্পন্দ।
োরো চলগে। ঘুবমগয় পি, যোেী।
আকোশ বিবজগয় অন্ধ্কোর জ্বলগে,
আর
মরো অরগেয হঠোৎ-আগুন-লো ো িোনুগসর চোুঁে উঠল,
রোবে।

রেউ
এখোগন তেউ আগস নো, িোলিোগস নো তকউ, প্রোগে
কী িযিো জ্বগল রোবেবেন, মরুকঠিন হোওয়ো
কী িযিো হোগন জোগন নো তকউ, জোগন নো, কোগে পোওয়ো
ঘগে নো। এরো তকোিোয় যোয় জটিল জমকোগলো
তপোশোগক মুখ লুবকগয়, েযোগখো ক নো সোিধোগন
আুঁচগল কোচ িোুঁগধ সিোই, তচগন নো তকউ তসোনো;

এখোগন মন িে কৃ পে, এখোগন তসই আগলো
ঝগর নো, তিগঙ পগে নো তেউ—এখোগন িোকি নো।
তয-মোগঠ তসোনো িলোগনো যোয়, আ োেো জগম ওগঠ
তসখোগন। এরো জোগন নো তকউ—কী রগঙ বঝলবমল
জীিন,— োই িোুঁগচ নো তকউ; েুয়োগর এুঁগে বখল
বনগজগক েূগর সরোয়, বেন েোয়। তসই তসোনো
ঝগর নো, তিগঙ পগে নো তেউ—েুয়োগর মোিো তকোগে,
এখোগন মন িে কৃ পে—এখোগন িোকি নো।

তর্তমুে
রোজপগি বেন্ন শি, িগ্নৈোর প্রোসোগে কুটিগর
বনজণন িীিৎস শোবে, েলভ্রষ্ট আহ অগশ্বর
চবক খুগরর শব্দ, মুমূষুণর আ ণ কণ্ঠ, তির
তিৌব ক স্তব্ধ ো। শূনয মসবজগের ম্বুগজ বখলোগন
রোবের বনিঃসে েোয়ো নোগম। প্রোে-যমুনোর ীগর
মৃ ু যর উৎসি সোেম বিহে-হৃেয় বেন্নপোখো।
ন গর গ্রোগম ও গঞ্জ মসবজগে মবন্দগর সিণখোগন
েুরে ো োর-েসুয দ্ব মুগরর পেবচে আুঁকো।
দ্ব মুর এখোগন আগস েসুযর ম ন, জীিগনর
কোমনোগক হ যো কগর, একেোনো অদ্ভু আহ্বোগন
মৃ ু যগক তস ডোগক, োর তলোিো ু র অ বকণ েোগন
বেুঁগে আগস প্রোগের মৃেোল, েস্ত জীিগনর সুর।

েুরে আঘোগ তিগম যোয়–িয়বিহ্বি মগনর

সমস্ত কপোে িন্ধ্, এগস পগে কখন দ্ব মুর।

ধ্বংরেে আরগ
গি িযিণ তহোক সি। উৎসি-উজ্জ্বল রজনীর
সমস্ত সং ী
গি তকগে নোও, বন য-সহচর
িযিণিীযণ শয় োগনর আবিিণ োি তহোক। োরপর
পো োগলর সিণনোশো অন্ধ্কোর োঢ় হগয় এগল
েৃঢ় হোগ তেগন েোও যিবনকো। বনমণম অবস্থর
পেগক্ষগপ আগনো িয়, বিস্বোে তিেনো তেগল েোও;
েোগলো গ্লোবন, েোগলো মৃ ু য, বশল্পীর তিহোলো তিগঙ তিগল
অন্ধ্কোর রেমগঞ্চ অট্টহোবস েু’হোগ েেোও।
তকননো আবম ত ো বশল্পী। তয-মগন্ত্র সমস্ত হোহোকোর
িযিণ হয়। মজ্জোমোংস তজোেো লোগ বেন্নবিন্ন হোগে,
তয-মগন্ত্র উজ্জ্বল রক্ত তনগম আগস অবস্থ-র পোহোগে
প্রোগের রবক্তম িু ল িু গে ওগঠ মৃ ু যহীন োগে,
তস-মন্ত্র আমোর জোনো,– োই মৃ ু য হোগনো য িোর
তয জোগন প্রোগের মন্ত্র, ক েু কু মৃ ু য োর কোগে।

পূবজোগ
আরও ক

কোল এ-িোগি কলম তঠলগ

িগলো,

আরও ক

কোল সন্ধ্যোসকোল তলখো-তলখো তখলগ

িগলো?

ক

কোল, িগলো, আরও ক

কোল

েূগর তিগক আবম তেখি লুবকগয়
রোগ র প্র োঢ় পেণ ো সবরগয় উুঁবকঝুুঁ বক মোগর তসোনোবল সকোল,
বহজগলর তেগম িু গে ওগঠ বশশুসূগযণর মুখ?
আগলোর বেগ্ধ ঘ্রোগে উন্মন েু-একেো তেোে পোবখ উগে যোউ
মৃেু উৎসুক
চঞ্চল েুটি তেোে পোখো তনগে;
মোনুগষরো নোগম মোগঠ। পগিঘোগে িোগে কলরি িযস্ত হোওয়ো।
িোগে তরোদ্দুর, ডোনো ঝোপটিগয়
ত ুঁ ু গলর ডোল তিগক উগে যোয় তলোিী মোেরোঙো,
হঠোৎ তেোুঁ তমগর
নীল জগল ত োগল তেউগয়র কোুঁপন,
কোুঁগপ বঝবরবঝবর িো োগসর শোবে, তযন ঘুমিোঙো
করুেকোন্নো তিেনোর মগ ো; অলস েুপুর
ধীগর ধীগর চগল

বেগয়, েবেগয়

ক্লোবের সুর।

তচগয় েযোগখো মন,

এই ক্লোবে এ-শ্রোবেগক বঘগর আিোর কখন
মন-তকগে-তনওয়ো মোয়োিী বিগকল বিবেগয়গে জোল
বনপুে তনশোয়। ত ল ত ল সি, তিগঙ ত ল সন, উল্লোগস েোলো
এই অরেয আিোর, আিোর; তশষিোর িুবঝ
িোলগিগস তনগি। বশরীগষ বশমূগল কিো চগল, আর
ডোগল-ডোগল নোগম লজ্জোর লোল,
লোগ

িগরোিগরো বশহরন,

কপোগল

োর

ুঁ গু রর জ্বোলো
ীব্র বসে

জ্বগল ওগঠ। েযোগখো জ্বগল ওগঠ সোেো ঝগরোঝগরো-শোখো ঝোউগয়র বশয়গর
ৃ ীয়োর

নু ন্বী চোুঁগের িবিম িু রু

আকোগশর কোগলো হৃেগয় হঠোৎ।
মোগঠ-মোগঠ নোগম েোয়োেোয়ো ঘুম, সোরোরো
আগধো

িোর

ধগর

বলঘুবুঁ জ বেগয় ম্নোন ঝু রুঝু রু

হোওয়ো তহুঁ গে যোয়,
বশরবশগর শীগ
চোুঁগের

কোুঁপোগনো হোওয়োয়

ীক্ষ্ণ িবিম িু রু তকুঁ গপ ওগঠ; তযন এই ধুধু মোঠ

মোঠ নয়, নেী নেী নয়, ঘুম ঘুম নয়, এই
মোঠ-নেী-িন তযন বমবেবমবে শুগয় আগে, তকউ বিগর
ডোনো ঝোপটিগয় একসোর সোেো িগকর ম ন

োকোগলই

উগে যোগি এরো। িোবি, আর মগন িয় নোগম, নোগম ধুধু সোেো িয়
সোরো মন জুগে; মোয়োিী কপোে
প্রোেপগে তঠবল, পোলোি। তকোিোয় পোলোি? ধিল েোয়োেোয়ো িয়
তনগম আগস, আর ম্নোন তচোখ বনগয় তচগয় িোগক মন,
মগনর েীঘণ েোয়ো িে হয়!

এই-তয প্রিম সূগযণর সোেো, উেোস েুপুর,
বিগকগলর মধুমোলঞ্চমোয়ো, রোবের িগরোিগরো বশহরে,
েোয়োেোয়ো িয়, ঝগরোঝগরো-শোখো ঝোউগয়র বশয়গর
িো োগসর েগে তেগন-যোওয়ো ম্লোন কোন্নোর সুর,-িগলো, এ বক শুধু বনগজগক লুবকগয়
শুধু তচোগখ-তেখো তেগখ যোি, আবম সকোগলর মন, েুপগু রর মন,
রোবের মন খুগুঁ জ তেখি নো? শুধু িোুঁবক বেগয়
তচোগখ েুুঁ গয় েুুঁ গয় তেগখ যোি সি?
ো হগল আবম বক
তকউ নই? আবম সকোগলর নই, েুপুগরর নই,
রোবেরও নই?

ো হগল,

ো হগল

এই তয আকোগশ প্র োঢ় সূযণ সোরোবেন জ্বগল,
এই-তয রোগে লক্ষ বহরোর তচোখ-বঝবকবমবক--

আবম ত ো এগের বচবন নো।

ো হগল

আরও ক

কোল এিোগি কলম তঠলগ

িগলো,

আরও ক

কোল সন্ধ্যোসকোল তলখো-তলখো তখলো তখলগ

িগলো?

ফুরলে স্বগজ
তযৌিগন আনন্দ তনই, যবে োর সমস্ত সম্ভোর
আমৃ ু য অক্ষয় িোগক। ক্ষগয় োর শোবে, জীিগনর
প্রোিণনো পূরে। এই অপরূপ প্রিম-গ্রীগের
আলগসযর িোগর নম্র আবে ে তরৌদ্র-হোওয়ো-নীগল
সোমোনযই সুখ, েুিঃখ অসোমোনয : তস-ঐশ্বগযণ োর
শুধু িযিণ সঞ্চগয়র বিেম্বনো িোগে। এ-তযৌিন
বরক্তই নো হয় যবে, িঞ্চনোয় িোুঁগচ ব গল ব গল,–
শোবস্তও সোন্ত্বনো োর, মৃ ু য োর সেোপহরে।
তস-মৃ ু য যখনই নোগম বিেুযৎবিেীেণ ঘন তমগঘ
িৃবষ্টর ধোরোয়, ু চ্ছ তযৌিনজবেমো লজ্জো সি;
প্রোগের সমস্ত পোপবে তমগল োর তেি োেুলণি
আবলেগন সংগকোগচর িৃে তিগক খগস পগে যোওয়ো–
তস-ই ত ো আমোর স্ব ণ। প্র যোশোয় সোরোরোবে তজগ
হোওয়োর হো োবল শুবন; হোওয়ো, হোওয়ো–অিু রে হোওয়ো!

ভয়

যবে এ তচোগখর তজযোব বনগি যোয়, গি
কী হগি, কী হগি!
েূর পগি ঘুগর ঘুগর তের নিীিন
খুুঁগজ যোগক এই রোগ বনগয় এগল মন,
এখনও তেবখবন োগক, তেবখবন, এখন
যবে এ তচোগখর তজযোব বনগি যোয়, গি
কী হগি, কী হগি!
তয-ও চগল তযগ পোগর, যবে যোয়, গি
কী হগি, কী হগি!
এই তয তচোগখর আগলো, িযিো-তিেনোর
আগুগন তরগখবে োগক তজ্বগল আবম, োর
তেখো পোওয়ো যোগি, োই। তস যবে আিোর
চগল যোয়, তচোখিরো আগলো বনগয় গি
কী হগি, কী হগি!
কখনও হোরোই প্রোে, কখনও প্রোগের
তিগকও তয বপ্রয় র, োগক। সোরোবেন
কিো মগন বেল তকোগনো মোয়োিী োগনর,
সুর খুুঁগজ তপগয় োর বিষোেমবলন
কিোগুবল যবে তির িু গল যোই, গি
কী হগি, কী হগি!

রমঘডম্বরু
তনই োর রোবে, তনই বেন। প্রোেিীেোর ঝংকোগর
সুগরর সহর পদ্ম িু গে ওগঠ অ ল অশ্রুর
সগরোিগর, যন্ত্রেোর তেউগয়র আঘোগ । তসই সুর

খুুঁগজ বিবর রোবেবেন। হৃেগয়র িৃগে বনরিবধ
মুবে নয়ন পগদ্ম যবে নো তস শ লক্ষধোগর
মন্ত্রিোবর েোগল, োর পোপবেগ -পোপবেগ যবে নো তস
তজগ িোগক বনষ্পলক গি তস বনষ্ফল, নো-ই যবে
ঝগের ঝংকোর ত োগল এই তমঘডম্বরু আকোগশ।
আকোশ স্তবম্ভ । মন ম্ভীর। কখন গুরুগুরু
োগনর উদ্দোম তেউ সমগি কগণ্ঠর আওয়োগজ
তিগঙ পগে! পুঞ্জীিূ তমগঘর মৃেগে পোগখোয়োগজ
িোগজ োর সং গ র বিলবম্ব ধ্ববন। িোগর িোগর
জীিন লুবি যোর, োগন োর উজ্জীিন শুরু;
প্রোে োর পবরপূেণ মন্ত্রময় োগনর ঝংকোগর।

রেৌরেে বাগান
তকন আর কোন্নোর েোয়োয়
অস্ফু ে িযিোর কোগন কোগন
কিো িগলো, তিলো িগয় যোয়,
এগসো এই তরৌগদ্রর িো োগন।
এগসো অিু রে হোওয়োয়,–
স্তিবক সিুজ পো োর
বকগশোর মুঠির িোুঁগক িোুঁগক
সোরোেো সকোল োগয় োগয়
তযখোগন ে র জুুঁই আর
সূযণমুখীরো তচগয় িোগক।

এগসো, এই মোগঠর উপগর
খোবনক সময় িগস িোবক,
এগসো, এই তরৌগদ্রর আগুগন
বিিেণ হলুে হো রোবখ।
এই ধুধু আকোগশর ঘগর
এমন নীরি েগলোেগলো
করুেোশী ল হোবস শুগন
ঘগর তক বিরগ চোয় িগলো।
এই আগলো-হোওয়োর সকোল–
তশোগনো ওগ ো সুখবিলোবসনী,
ক বেন এখোগন আবসবন,
ক হোবস ক
োন আশো
েূগর তঠগল বেগয় ক কোল
হয়বন ত োমোয় িোগলোিোসো।
তকন আর কোন্নোর েোয়োয়
অস্ফু ে িযিোর কোগন কোগন
কিো িগলো, তিলো িগয় যোয়,
এগসো এই তরৌগদ্রর িো োগন।

নিয়রে মৃর্তুযে হার্ত
বশয়গর মৃ ু যর হো । সোরো ঘগর বিিেণ আগলোর
স্তব্ধ িয়। অিসোে। তচ নোর বনগিণোধ তেয়োগল
বস্তবম

বচেোর েোয়ো বনগি আগস। রুগ্
ে হোওয়ো েোগল

নযোসপোব র িোসী

ন্ধ্। েরজোর আেোগল কোগলো-েু বপ

তয আগে েোুঁবেগয়,

োর বনষ্পলক তচোখ, রোবে ির

হগল তস হোরোগি।
বসবুঁ ে-অন্ধ্কোগর মোিো ঠু গক ঠু গক
তক তযন উপগর এল অনবিজ্ঞ হোগ

চু বপচু বপ

বিবজে চু বকগয় বেগয় বম্রয়মোে ডোক্তোরিোিুগক।

বশয়গর মৃ ু যর হো । স্তব্ধীিূ
মন্থর আগিগ

সমস্ত কিোর

জগম অস্ববস্তর হোওয়ো। সোরো ঘগর

অগপক্ষো বনিঃশ্বব্দ জেলো। তযন রোবের জঠগর
মোনুগষর সি ইচ্ছো-অবনচ্ছো িোবসগয় শূনয সোেো
িমিগম িগয়র িনযো িু গল ওগঠ। ওবেগক েরজোর
আেোগল আিেোয়ো-মূব ণ সোরোক্ষে তয আগে েোুঁবেগয়,
বনষ্পলক তচোখ

োর। বনরুচ্চোর মোয়োমগন্ত্র িোুঁধো

ক্লোবের করুে তজযোৎেো তনগমগে শযযোর পোশ বেগয়।

বশয়গর মৃ ু যর হো । জরোজীেণ িু সিু গস কখন

বনশ্বোস েোনোর েীঘণ যন্ত্রেোর ক্লোবে ধীগর-ধীগর
স্তব্ধ হগয় ত গে তকউ জোগন নো

ো। তিোগরর বশরবশগর

হোওয়োয় জোনলোর পেণ ো তকুঁ গপ উগঠ

োরপর আিোর

শোে হগয় এল। েোয়ো অন্ধ্কোর। মোঠ-নেী-িন
তপগয়গে বনদ্রোর শোবে। এবেগক রোবের অিসোগন
তস-ও তনই। শোবে! শোবে! তস চগল ব গয়গে। সগে
তক ত গে জোগন নো তকউ, শুধু এই অন্ধ্কোর জোগন।

রিষ প্রাথজ না
জীিন যখন তরৌদ্র-ঝগলোমল,
উচ্চবক হোবসর তজর তেগন,
অগনক িোগলোিোসোর কিো তজগন,
সোরোেো বেন েুরে উচ্ছ্বল
তনশোর তঘোগর কোেল। সি আশো
রোবে এগলই আিোর তকগে বনও,
অন্ধ্কোগর েু-তচোখ িগর বেও
আর বকেু নয়, আগলোর িোগলোিোসো।

োর

স্বপ্ন-রকােক
িু তস হয়বন শোে। েীঘণ অমোিসযোর বশয়গর
তয-রোগে বনিঃশগব্দ ঝগর পগে
মবলনলোিেয বেগ্ধ তজযোৎেোর মম ো,
তয-রোগে সমস্ত ু চ্ছ অিণহীন কিো
োগনর মূেণনো হগয় ওগঠ,
তশোক শোে হয়, েুিঃখ বনগি আগস, তয-রোগে শী ো ণ মন তিোগে
কল্পনোর সুন্দর কুসুম, নোগম সোন্ত্বনোর জল
বচেোর আগুগন, আর আকনযোকুমোরীবহমোচল
কপোগল তজযোৎেোর পি তমগখ
তজগ ওগঠ অ লোে অন্ধ্কোর সমুগদ্রর তিগক,–
খনও তেখলোম োগক, কী এক অশোে আশো বনগয়
তস তখোুঁগজ রোবের পোরোপোর,
েুই তচোগখ োর
স্বগপ্নর উজ্জ্বলবশখো প্রেীপ জ্বোবলগয়।
তস এক পরম বশল্পী। সংশয়-বৈধোর অন্ধ্কোগর
তস-ই িোগর-িোগর
আগলোকিব ণ কো জ্বোগল, েুিঃখ োর পোগয় মোিো তকোগে,
োরই ত ো চু ম্বগন িু ল তিোগে,
তস-ই ত ো প্রোগের িনযো েোগল
ু েিদ্রো, েোয় বক িোক্
রো-নোঙোগল।

তস এক আশ্চযণ কবি, পোিগরর োগয়
তস-ই ব্রেকমল তিোেোয়।
কী তয নোম, মগন তনই ো ত ো–
আিেুল রবহম বকংিো শংকর মোহোগ ো,
অিিো অজুণন বসং। মোগঠ মোগঠ প্রেীপ জ্বোবলগয়
তস জোগ সমস্ত রো স্বগপ্নর তকোরক হোগ বনগয়।
আমোর সমস্ত সুখ, সকল েুিঃগখর কোেোকোবে
তস আগে, আবমও োই আবে।

