
হুলিয়া 

অমভ মখন ফামিতত প ৌঁছরভু তখন দুুয, 

অভায চতুমদি তে মচেমচে েযতছ পযাদ, 

পাৌঁ পাৌঁ েযতছ াওয়া। 

অভায যীতযয ছায়া ঘুযতত ঘুযতত ছায়াীন 

এেটি পযখায় এত দাৌঁমিতয়তছ৷ 

পেউ মচনতত াতযমন অভাতে, 

পেতন মগাতযট জ্বারাতত মগতয় এেজতনয োছ পথতে 

অগুন পচতয় মনতয়মছরভু, এেজন ভকুভা পেতন উতেআ 

অভাতে জাতট ধযতত পচতয়মছর, এেজন পছন পথতে 

োৌঁতধ াত পযতখ মচত্োয েতয উতেমছর;- অমভ ফাআতে 

ভানতুলয মভর পচাযায েথা স্মযণ েমযতয় মদতয়মছ৷ 

পেউ মচনতত াতযমন অভাতে, এেজন যাজননমতে পনতা 
মতমন েমভউমনে মছতরন, ভতুখাভমুখ ফত দযূ পথতে 

ফাযফায পচতয় পদখতরন-, মেন্তু মচনতত াযতরন না৷ 

ফাযাট্টায় পনতভআ যমপতজয েতর চা পখতয়মছ, 

থচ েী অশ্চমি, ুনফিায মচমন মদতত এতও 

যমপজ অভাতে মচনতরা না৷ 

দীঘি াৌঁচ ফছয য মযফতি নীন গ্রাতভ মপযমছ অমভ৷ 

পআ এেআ বাঙাথ, এেআ োতরাভাটিয অর ধতয 

গ্রাতভ পপযা, অমভ েতমদন য গ্রাতভ মপযমছ৷ 

অমভ মখন গ্রাতভ প ৌঁছরভু তখন দুুয, 

অভায চতুমদি তে মচেমচে েযতছ পযাদ, 

পাৌঁ-পাৌঁ েযতছ াওয়া৷ 

তনে ফদতর পগতছ ফামিটা, 
টিতনয চার পথতে শুরু েতয ুকুতযয জর, 

পুতরয ফাগান পথতে শুরু েতয গরুয পগায়ার; 

মচহ্নভাত্র শতফয স্মৃমত পমন পনআ পোনখাতন৷ 

িায ঘতযয ফাযান্দায় নতুয়-িা পফমরপুতরয গাছ পথতে 

এেটি রাউডুগী উত্তপ্ত দুুযতে তায রক্লতে মজব পদখাতরা৷ 

স্বতঃসূ্ফতি  ভতুখয দামিয ভততা ফামিটিয চতুমদি তে ঘা, জঙ্গর, 

গতি , অগাছায গাঢ় ফন গতি উতেতছ নায়াত; পমন ফখাতনআ 

বযতাতে ফযঙ্গ েতয এখাতন ান েযতছ পগাৌঁয়ায প্রেৃমত৷ 

এেটি পয়ার এেটি কুকুতযয াত শুতয়মছর প্রায়, 

অভাতে পদতখআ ারাতরা এেজন, এেজন গন্ধ শুৌঁতে মনতয় 

অভাতে মচনতত পচষ্টা েযতরা- পমন ুমর-তভত পচোয 

পতজগাৌঁয় অভাতে মচনতত পচষ্টা েতযমছর৷ 

াৌঁটতত- াৌঁটতত এেটি গাছ পদতখ থভতে দাৌঁিারাভ, 

তাে গাছ, ফালমট্টয ঝতি পবতঙ্গ মাওয়া তাে, 

এেভতয় েী বীলন ছায়া মদপতা এআ গাছটা; 
নায়াত দু’জন ভানলু মভত থােতত াযততা এয ছায়ায়৷ 

অভযা বাতরাফাায নাতভ এেমদন াযাযাত 

এ-গাতছয ছায়ায় রমুেতয় মছরভু৷ 

পআ ফান্তী, অা, পআ ফান্তী এখন মফাতয, 

ডাোত স্বাভীয ঘতয চায- ন্তাতনয জননী তয়তছ৷ 

ুকুতযয জতর ব্দ উেতরা ভাতছয, অফায মজব পদখাতরা া, 

ান্ত-মিয-পফাো গ্রাভতে োৌঁমতয় মদতয় 



এেটি এতযাতেন তখন উতি পগতরা মশ্চতভ – -৷ 

অমভ ফামিয পছন পথতে দতযাজায় পটাো মদতয় 

ডােরভু,— ―ভা’৷ 

ফহুমদন পম-দতযাজা পখাতরমন, 

ফহুমদন পম দতযাজায় পোন েন্ঠস্বয মছর না, 
ভযতচ-যা পআ দতযাজা ভূুততি আ েযাচ্কেযাচ ব্দ েতয খুতর পগতরা৷ 

ফহুমদন পচষ্টা েতযও পম পগাতয়ন্দা-মফবাগ অভাতে ধযতত াতযমন, 

শচতত্রয উত্তপ্ত দুুতয, পুযন্ত াওয়ায মবততয পআ অমভ 

েত তজআ এেটি অমরঙ্গতনয োতছ ফন্দী তয় পগরভু; 

পআ অমভ েত তজআ ভাতয়য পচাতখ পচাখ পযতখ 

এেটি ফঝু ন্তান তয় পগরভু৷ 

ভা অভাতে ক্রন্দনমক্ত এেটি চুম্বতনয ভতধয 
রমুেতয় পযতখ তনে জঙ্গতরয থ মতক্রভ েতয 

ুকুতযয জতর চার ধুতত পগতরন; অমভ ঘতযয মবততয তাোরভু, 

পদখরভু দ’ুঘতযয ভাঝাভামঝ পমখাতন মমিদাতা গতণতয ছমফ মছর, 

পখাতন পরমনন, ফাফায জভা- খযতচয াত োরি ভােি ; 

অরমভযায এেটি বাঙ্গা- োতচয বাফ ূযণ েযতছ 

কু্রস্কায়ায পছৌঁিা ছমফ৷ 

ভা ুকুয পথতে মপযতছন, ন্ধযায় ভকুভা য পথতে 

মপযতফন ফাফা, তাৌঁয মতে ংাতযয ফযাগ ঝুরতফ পতভমন৷ 

পনফামি পথতে খফয পতয় পফ মদ অতফন, 

ুনফিায মফতয় েযতত নতুযাধ েযতফন অভাতে৷ 

খফয পতয় মভাধফ পথতে অতফ নযােভী আয়ামন, 

মতন ভাআর মফমষ্টয থ পৌঁ তট যুরুয পথতে অতফ অমদতয৷ 

যাতত্র ভাযাত্মে স্ত্র াতত মনতয় অভতরা পথতে অতফ অব্বা৷ 

ওযা প্রততযতেআ মজতে েযতফ ঢাোয খফয: 
– অভাতদয বমফলযত্ েী? 
– অআয়ুফ খান এখন পোথায়? 

– পখ ভমুজফ মে বুর েতযতছন? 

– অভায নাতভ েতমদন অয এযেভ হুমরয়া ঝুরতফ? 

অমভ মেছুআ ফরতফা না৷ 

অভায ভতুখয মদতে পচতয় থাো াময াময পচাতখয মবততয 

ফাংরায মফমবন্ন বমফষ্য়্তত্তে পচতয় পচতয় পদখতফা৷ 

উত্েমন্ঠত পচাতখ পচাতখ নাভতফ োতরা ন্ধোয, অমভ মচত্োয েতয 

েন্ঠ পথতে ক্ষভ ফানায জ্বারা ভতুছ মনতয় ফরতফা: 
‘অমভ এতফয মেছুআ জামন না, 
অমভ এতফয মেছুআ ফমুঝ না৷’ 

 


