
অজ ৃষ্টি-ুখেয ঈল্লাখ 

কাজী নজরুল ইসলাম 

অজ ৃষ্টি ুখেয ঈল্লাখ– 
মভায ভুে াখ মভায মচাে াখ মভায টগফষ্টগখে েুন াখ 

অজ ৃষ্টি-ুখেয ঈল্লাখ। 

অজখে অভায রুদ্ধ প্রাখেয ল্বখর - 
ফান মেখে ঐ জাগর মজাোয দেুায – বাঙা েখল্লাখর। 
অর াষ্ট, অর োাঁদন 

ভুষ্টি এখরা, অর ফাাঁধন, 

ভুে পুখট অজ ফুে পাখট মভায ষ্টিি দখুেয ুে অখ। 
ঐ ষ্টযি ফুখেয দেু অখ - 
অজ ৃষ্টি-ুখেয ঈল্লাখ! 

অর ঈদা, শ্বর হুিা 

ৃষ্টি-ছাড়া ফুে-পাটা শ্বা, 

পুরখরা াগয দরুখরা অো ছুটখরা ফািা, 

গগন মপখট চক্র মছাখট, ষ্টোে-াষ্টেয ূর অখ! 

ঐ ধূভখেিু অয ঈল্কাখি 

চাে ৃষ্টিটামে ঈল্টাখি, 

অজ িাআ মদষ্টে অয ফখে অভায রে ফাখগয পুর াখ 
অজ ৃষ্টি-ুখেয ঈল্লাখ! 

অজ ার অগুন, শ্বর পাগুন, 

ভদন ভাখয েুন-ভাো িূে 
রা খাে ষ্টভুর ঘাখের 

পাগ রাখগ ঐ ষ্টদে-ফাখ 

মগা ষ্টদগ ফাষ্টরোয ীিফাখ; 

অজ যঙ্গন এখরা যিপ্রাখেয ঙ্গখন মভায চাযাখ 
অজ ৃষ্টি ুখেয ঈল্লাখ! 

অজ েট মোখয িূে ধষ্টয, 

ঐ অর মি ুন্দযী, 
োরুয াখে ফুে েরা েুন, মেঈ ফা অগুন, 

মেঈ ভাষ্টননী মচাখেয জখর ফুে বাখ! 

িাখদয প্রাখেয ‗ফুে-পাখট-িা-ভুে-মপাখট-না‘ ফােীয ফীো মভায াখ 
ঐ িাখদয েথা মানাআ িাখদয 

অভায মচাখে জর অখ 
অজ ৃষ্টি ুখেয ঈল্লাখ! 

অজ অর উলা, ন্ধ্যা, দুুয, 

অর ষ্টনেট, অর ুদযূ 

অর ফাধা-ফন্ধ্-াযা ছন্দ-ভািন 

াগরা-গাজন-ঈচ্ছ্বাখ! 



ঐ অর অষ্টন ষ্টঈষ্টর ষ্টষ্টথর 
ার ষ্টষ্টয দফুঘাখ 

অজ ৃষ্টি-ুখেয ঈল্লাখ! 

অজ জাগর াগয, ার ভরু 

োাঁর বূধয, োনন িরু 

ষ্টফশ্ব-েুফান অর িুপান, ঈছখর ঈজান 

ভবযফীখদয গান বাখ, 
মভায োআখন ষ্টশু খদযাজাি জযাে-ভযা ফাভাখ। 

ভন ছুটখছ মগা অজ ফল্গাাযা শ্ব মমন াগরা ম। 
অজ ৃষ্টি-ুখেয ঈল্লাখ! 

অজ ৃষ্টি-ুখেয ঈল্লাখ!!  

 

কান্ডারী হুঁশিয়ার 

 

দগুগভ ষ্টগষ্টয োন্তায-ভরু দসু্তয াযাফায 
রষ্টিখি খফ যাষ্টি ষ্টনীখথ মািীযা হুষ্টোয! 

দষু্টরখিখছ িযী, পুষ্টরখিমছ জর, বূষ্টরখিখছ ভাষ্টঝ থ, 

ষ্টছাঁ ষ্টড়োখছ ার, মে ধষ্টযখফ ার, অখছ োয ষ্টম্মৎ? 
মে অছ মজাোন,  অগুোন, াাঁষ্টেখছ বষ্টফলযি। 
এ িুপান বাযী, ষ্টদখি খফ াষ্টড়, ষ্টনখি খফ িযী ায!! 

২ 
ষ্টিষ্টভয যাষ্টি, ভািৃভন্ত্রী ান্ত্রীযা াফধান! 

মুগ-মুগান্ত ষ্টিি ফযথা মঘাষ্টলোখছ ষ্টবমান! 

মপনাআো ঈখে ফষ্টিি ফুখে ুষ্টিি ষ্টবভান, 
আাখদয খথ, ষ্টনখি খফ াখথ, ষ্টদখি খফ ষ্টধোয!! 

৩ 

াে জাষ্টি ভষ্টযখছ েুষ্টফো, জাখননা ন্তযে, 
োন্ডাযী! অজ মদষ্টেফ মিাভায ভািৃভুষ্টিে! 

―ষ্টনু্দ না যা ভুষ্টরভ?‖ আ ষ্টজজ্ঞাখ মোন জন? 
োন্ডাযী! ফর েুষ্টফখছ ভানুল, ন্তান মভায ভা‘য! 

৪ 
ষ্টগষ্টয-ংেট, বীরু মািীযা, গুরু গযজাে ফাজ, 

শ্চাৎ-থ-মািীয ভখন খন্দ জাখগ অজ 

োন্ডাযী! িুষ্টভ বূষ্টরখফ ষ্টে থ? িযষ্টজখফ ষ্টে থ-ভাঝ? 

‗েখয ানাাষ্টন, িফু চর টাষ্টন‘, ষ্টনোছ মম ভাবায! 

৫ 

োন্ডাযী! িফ মু্মখে ঐ রাীয প্রান্তয, 
ফাঙ্গারীয েুখন রার ‘র মমথা ক্লাআখবয েিয! 



ঐ গঙ্গাে েুষ্টফোখছ াে, বাযখিয ষ্টদফােয 

ঈষ্টদখফ ম যষ্টফ অভাখদষ্টয েুখন যাষ্টঙো ুনফগায। 

৬ 

পাাঁষ্টয ভখি মাযা মগখে মগর জীফখনয জেগান, 
অষ্ট‘ রখেয দাাঁড়াখেখছ িাযা, ষ্টদখফ মোন ফষ্টরদান? 
অষ্টজ যীো জাষ্টিয থফা জাখিয েষ্টযখফ িান? 
দষু্টরখিখছ িযী, পুষ্টরখিখছ জর, োন্ডাযী হুাঁষ্টোয!  

 

খুকী ও কাঠবেড়ালী 

োেখফড়াষ্টর! োেখফড়াষ্টর! মোযা িুষ্টভ ো? 

গুড়-ভুষ্টড় ো? দধু-বাি ো? ফািাষ্টফ-মনফ?ু রাঈ? 

মফড়ার-ফাচ্চা? কুকুয-ছানা? িা- 

োআষ্টন িুষ্টভ মাাঁৎো মটুে, 

ো এো া মমথাে মমটুে! 

ফািাষ্টফ-মনফু েরগুখরা 

এেরা মেখর েুষ্টফখে নুখরা! 

িখফ মম বাষ্টয রযাজ ঈাঁষ্টচখে ুটু াটু চা? 

মছাাঁচা িুষ্টভ! মিাভায খঙ্গ অষ্টড় অভায! মা! 

োেখফড়াষ্টর! ফাাঁদযীভুেী! ভাযখফা ছুাঁ খড় ষ্টের? 

মদেষ্টফ িখফ? যাঙাদাখে োেখফা? মদখফ ষ্টির! 

মোযা মদখফ? মা িুআ াঁচা! 

িাআ মিায নােটি মফাাঁচা! 

হুিখভা-মচােী! গাু গুু 

এেরাআ ো াু হুু! 

মখট মিাভায ষ্টখর খফ! কুষ্টড়-কুষ্টি ভমুে! 

মআ বগফান! এেটা মাো মা মখট য িুখে! 

আ! মেখো না ভস্তানা ঐ ম াোটা! 

অষ্টভ েুফআ মোযা োআ মম! এেটি অভাে দা! 

োেখফড়াষ্টর! িুষ্টভ অভায মছাড়ষ্টদ‘ খফ? মফৌষ্টদ খফ? হুাঁ! 

যাঙা ষ্টদষ্টদ? িখফ এেটা মোযা দা না! ঈঃ! 

এ যাভ! িুষ্টভ নযাংটা ুাঁখটা? 



ফ্রেটা মনখফ? জাভা দখুটা? 

অয মেখো না মোয িখফ, 

ফািাষ্টফ-মনফু ছাড়খি খফ! 

দাাঁি মদষ্টেখে ষ্টদচ্ছ ছুট? ‘ভা মদখে মা!- 

োেখফড়াষ্টর! িুষ্টভ ভয! িুষ্টভ েচু ো!! 

 

শেবরাহী 

ফর ফীয - 

ফর ঈন্নি ভভ ষ্টয! 

ষ্টয মনাষ্টয‘ অভাষ্টয নিষ্টয আ ষ্টেয ষ্টভাষ্টিয! 

ফর ফীয - 

ফর ভাষ্টফখশ্বয ভাো পাষ্টড়‘ 

চন্দ্র ূমগ গ্র িাযা ছাষ্টড়‘ 

বূখরাে দযুখরাে মগারে মবষ্টদো 
মোদায অন ‗অয‘ মছষ্টদো, 
ঈঠিোষ্টছ ষ্টচয-ষ্টফস্মে অষ্টভ ষ্টফশ্বষ্টফধািৃয! 

ভভ ররাখট রুি বগফান জ্বখর যাজ-যাজটীো দীপ্ত জেশ্রীয! 

ফর ফীয - 

অষ্টভ ষ্টচয ঈন্নি ষ্টয! 

অষ্টভ ষ্টচযদদূগভ, দষু্টফগনীি, নৃং, 

ভা- প্ররখেয অষ্টভ নটযাজ, অষ্টভ াআখক্লান, অষ্টভ ধ্বং! 

অষ্টভ ভাবে, অষ্টভ ষ্টবা ৃথ্বীয, 
অষ্টভ দফুগায, 

অষ্টভ মবখঙ েষ্টয ফ চুযভায! 

অষ্টভ ষ্টনেভ ঈচ্ছঙৃ্খর, 
অষ্টভ দ‘মর মাআ মি ফন্ধ্ন, মি ষ্টনেভ োনুন ৃঙ্খর! 

অষ্টভ ভাষ্টন না মো মোন অআন, 
অষ্টভ বযা-িযী েষ্টয বযা-েুষ্টফ, অষ্টভ টখগখো, অষ্টভ বীভ বাভান ভাআন! 

অষ্টভ ধূজগ টি, অষ্টভ এখরাখেখ ঝড় োর-ভফােীয 

অষ্টভ ষ্টফখিাী, অষ্টভ ষ্টফখিাী-ুি ষ্টফশ্ব-ষ্টফধািৃয! 

ফর ফীয - 

ষ্টচয-ঈন্নি ভভ ষ্টয! 

অষ্টভ ঝন্ঝা, অষ্টভ ঘূষ্টেগ, 
অষ্টভ থ-ভূখে মাা াআ মাআ চূষ্টেগ‘।  

অষ্টভ নৃিয-াগর ছন্দ, 

অষ্টভ অনায িাখর মনখচ মাআ, অষ্টভ ভুি জীফনানন্দ। 
অষ্টভ াম্বায, অষ্টভ ছাোনট, অষ্টভ ষ্টখন্দার, 

অষ্টভ চর-চির, েভষ্টে‘ ছভষ্টে‘ 

খথ মমখি মমখি চষ্টেখি চভষ্টে‘ 



ষ্টপং ষ্টদো ষ্টদআ ষ্টিন মদার; 
অষ্টভ চরা-চর ষ্টখন্দার। 
অষ্টভ িাআ েষ্টয বাআ মেন চাখ এ ভন মা, 
েষ্টয ত্রুয াখথ গরাগষ্টর, ধষ্টয ভৃিুযয াখথ ান্জা, 
অষ্টভ ঈন্মাদ, অষ্টভ ঝন্ঝা! 

অষ্টভ ভাভাযী অষ্টভ বীষ্টি এ ধষ্টযিীয; 
অষ্টভ ান-িান, ংায অষ্টভ ঈষ্ন ষ্টচয-ধীয! 

ফর ফীয - 

অষ্টভ ষ্টচয ঈন্নি ষ্টয! 

অষ্টভ ষ্টচয-দযুন্ত দভুগদ, 
অষ্টভ দদুগভ, ভভ প্রাখেয মোরা দগভ যাে দগভ বযুয ভদ। 

অষ্টভ মাভ-ষ্টো, অষ্টভ াষ্টিে জভদষ্টি, 
অষ্টভ মজ্ঞ, অষ্টভ ুখযাষ্টি, অষ্টভ ষ্টি। 
অষ্টভ ৃষ্টি, অষ্টভ ধ্বং, অষ্টভ মরাোরে, অষ্টভ শ্মান, 

অষ্টভ ফান, ষ্টনাফান। 
অষ্টভ আন্দ্রােী-ুি াখি চাাঁদ বাখর ূমগ 
ভভ এে াখি ফাাঁো ফাাঁখয ফাাঁযী অয যে-িূমগ; 
অষ্টভ েৃষ্ন-েন্ঠ, ভন্থন-ষ্টফল ষ্টো ফযথা-ফাষ্টযধীয। 
অষ্টভ মফযাভখে, ধষ্টয ফন্ধ্ন-াযা ধাযা গখঙ্গািীয। 
ফর ফীয - 

ষ্টচয – ঈন্নি ভভ ষ্টয! 

অষ্টভ ন্নযাী, ুয-ভষ্টনে, 

অষ্টভ মুফযাজ, ভভ যাজখফ ম্লান ভগষ্টযে। 
অষ্টভ মফদইুন, অষ্টভ মচষ্টঙ্গ, 

অষ্টভ অনাখয ছাড়া েষ্টয না োাখয কুষ্টেগ! 

অষ্টভ ফজ্র, অষ্টভ ইান-ষ্টফলাখে ঙ্কায, 

অষ্টভ আস্রাষ্টপখরয ষ্টঙ্গায ভা হুঙ্কায, 
অষ্টভ ষ্টোে-াষ্টেয েভরু ষ্টিূর, ধভগযাখজয দন্ড, 

অষ্টভ চক্র  ভা ঙ্খ, অষ্টভ প্রেফ-নাদ প্রচন্ড! 

অষ্টভ েযাা দফুগাা, ষ্টফশ্বাষ্টভি-ষ্টলয, 
অষ্টভ দাফানর-দা, দান েষ্টযফ ষ্টফশ্ব। 
অষ্টভ প্রাে মোরা াষ্ট ঈল্লা, – অষ্টভ ৃষ্টি-ভফযী ভািা, 

অষ্টভ ভা প্ররখেয দ্বাদ যষ্টফয যাহু গ্রা! 

অষ্টভ েবূ প্রান্ত েবূ ান্ত দারুে মেচ্ছাচাযী, 
অষ্টভ রুে েুখনয িরুে, অষ্টভ ষ্টফষ্টধয দগাযী! 

অষ্টভ প্রখবান্জখনয ঈচ্ছ্বা, অষ্টভ ফাষ্টযষ্টধয ভা েখল্লার, 
অষ্টভ ঈদ্জ্জ্বর, অষ্টভ মপ্রাজ্জ্জ্বর, 

অষ্টভ ঈচ্ছ্বর জর-ছর-ছর, চর-উষ্টভগয ষ্টখন্দার-মদার! 

অষ্টভ ফন্ধ্ন-াযা কুভাযীয মফে,ু িন্বী-নেখন ফষ্টি 
অষ্টভ মলাড়ীয হৃষ্টদ-যষ্টজ মপ্রভ ঈদ্দাভ, অষ্টভ ধষ্টনয! 

অষ্টভ ঈন্মন ভন ঈদাীয, 



অষ্টভ ষ্টফধফায ফুখে ক্রন্দন-শ্বা, া হুিা অষ্টভ হুিাীয। 
অষ্টভ ফষ্টন্চি ফযথা থফাী ষ্টচয গৃাযা মি ষ্টথখেয, 
অষ্টভ ফভাষ্টনখিয ভযভ মফদনা, ষ্টফল – জ্বারা, ষ্টপ্রে রাষ্টন্চি ফুখে গষ্টি মপয 
অষ্টভ ষ্টবভানী ষ্টচয েুব্ধ ষ্টোয োিযিা, ফযথা ুষ্টনষ্টফড় 

ষ্টচি চুম্বন-মচায েম্পন অষ্টভ থয-থয-থয প্রথভ প্রো কুভাযীয! 

অষ্টভ মগান-ষ্টপ্রোয চষ্টেি চাষ্টন, ছর-ে‘ময মদো নুেন, 

অষ্টভ চর মভখেয বাখরাফাা, িা‘য োাঁেন-চুষ্টড়য েন-েন! 

অষ্টভ ষ্টচয-ষ্টশু, ষ্টচয-ষ্টেখায, 

অষ্টভ মমৌফন-বীিু ল্লীফারায অাঁচড় োাঁচষ্টর ষ্টনখচায! 

অষ্টভ ঈত্তয-ফােু ভরে-ষ্টনর ঈদা ূযফী াো, 
অষ্টভ ষ্টথে-েষ্টফয গবীয যাষ্টগেী, মফে-ুফীখে গান গাো। 
অষ্টভ অকুর ষ্টনদাঘ-ষ্টিোা, অষ্টভ মযৌি-রুি যষ্টফ 

অষ্টভ ভরু-ষ্টনঝগ য ঝয ঝয, অষ্টভ যাভষ্টরভা ছাো-ছষ্টফ! 

অষ্টভ িুযীোনখন্দ ছুখট চষ্টর, এ ষ্টে ঈন্মাদ অষ্টভ ঈন্মাদ! 

অষ্টভ া অভাখয ষ্টচখনষ্টছ, অভায েুষ্টরো ষ্টগোখছ ফ ফাাঁধ! 

অষ্টভ ঈথ্থান, অষ্টভ িন, অষ্টভ খচিন-ষ্টচখি মচিন, 

অষ্টভ ষ্টফশ্ব-মিাযখে ভফজেন্তী, ভানফ-ষ্টফজে-মেিন।  

ছুটি ঝখড়য ভিন েযিাষ্টর ষ্টদো 
েগগ ভিগ য-েযিখর, 

িাজী মফাযযাে অয ঈচ্চ্চঃশ্রফা ফান অভায 
ষ্টম্মি-মেলা মাঁখে চখর! 

অষ্টভ ফুধা-ফখে অষ্টিোষ্টি, ফাড়ফ-ফষ্টি, োরানর, 

অষ্টভ ািাখর ভািার ষ্টি-াথায-েরখযার-ের-মোরার! 

অষ্টভ িষ্টড়খি চষ্টড়ো ঈখড় চষ্টর মজায িুষ্টড় ষ্টদো ষ্টদো রম্ফ, 

অষ্টভ িা ন্চাষ্টয বুফখন া ন্চাষ্টয‘ বূষ্টভেম্প। 

ধষ্টয ফাুষ্টেয পো জাটি‘ - 

ধষ্টয েগীে দিূ ষ্টজব্রাআখরয অগুখনয াো াটি‘।  

অষ্টভ মদফ ষ্টশু, অষ্টভ চির, 

অষ্টভ ধৃি, অষ্টভ দাাঁি ষ্টদো ষ্টছাঁ ষ্টড় ষ্টফশ্ব ভাখেয ন্চর! 

অষ্টভ ষ্টপগ োখয ফাাঁযী, 
ভা- ষ্টনু্ধ্ ঈিরা ঘুভঘুভ 
ঘুভ চুভ ুষ্টদখে েষ্টয ষ্টনষ্টের ষ্টফখশ্ব ষ্টনঝঝুভ 
ভভ ফাাঁযীয িাখন াষ্টয‘ 
অষ্টভ যাখভয াখিয ফাাঁযী। 
অষ্টভ রুখল ঈঠি‘ মখফ ছুটি ভাো ছাষ্টো, 
বখে প্ত নযে াষ্টফো মদাজে ষ্টনখব ষ্টনখব মাে োাঁষ্টো! 

অষ্টভ ষ্টফখিা-ফাী ষ্টনষ্টের ষ্টের ফযাষ্টো! 

অষ্টভ শ্রাফে-প্লাফন-ফনযা, 
েবু ধযনীখয েষ্টয ফযেীো, েবু ষ্টফুর ধ্বং-ধনযা- 

অষ্টভ ষ্টছষ্টনো অষ্টনফ ষ্টফষু্ণ-ফে আখি মুগর েনযা! 

অষ্টভ নযাে, অষ্টভ ঈল্কা, অষ্টভ ষ্টন, 



অষ্টভ ধূভখেিু-জ্বারা, ষ্টফলধয োর-পেী! 

অষ্টভ ষ্টছন্নভস্তা চন্ডী, অষ্টভ যেদা ফগনাী, 
অষ্টভ জাান্নাখভয অগুখন ফষ্টো াষ্ট ুখেয াষ্ট! 

অষ্টভ ভৃন্মে, অষ্টভ ষ্টচন্মে, 

অষ্টভ জয ভয েে, অষ্টভ ফযে। 
অষ্টভ ভানফ দানফ মদফিায বে, 

ষ্টফখশ্বয অষ্টভ ষ্টচয-দজুগ ে, 

জগদীশ্বয-ইশ্বয অষ্টভ ুরুখলাত্তভ িয, 
অষ্টভ িাষ্টথো িাষ্টথো ভাষ্টথো ষ্টপষ্টয েগগ-ািার ভিগ য! 

অষ্টভ ঈন্মাদ, অষ্টভ ঈন্মাদ!! 

অষ্টভ ষ্টচখনষ্টছ অভাখয, অষ্টজখে অভায েুষ্টরো ষ্টগোখছ ফ ফাাঁধ!! 

অষ্টভ যশুযাখভয েখোয কুোয 
ষ্টনঃেষ্টিে েষ্টযফ ষ্টফশ্ব, অষ্টনফ াষ্টন্ত ান্ত ঈদায! 

অষ্টভ র ফরযাভ-স্কখন্ধ্ 

অষ্টভ ঈাষ্টড়‘ মপষ্টরফ ধীন ষ্টফশ্ব ফখখর নফ ৃষ্টিয ভানখন্দ। 
ভা-ষ্টফখিাী যে ক্লান্ত 
অষ্টভ মআ ষ্টদন ফ ান্ত, 
মখফ ঈত্ীষ্ট ষ্টড়খিয ক্রন্দন-মযার অোখ ফািাখ ধ্বষ্টনখফ না - 
িযাচাযীয েড়গ েৃাে বীভ যে-বূখভ যষ্টেখফ না - 

ষ্টফখিাী যে ক্লান্ত 
অষ্টভ মআ ষ্টদন ফ ান্ত। 

অষ্টভ ষ্টফখিাী বৃগু, বগফান ফুখে এাঁখে ষ্টদআ দ-ষ্টচহ্ন, 

অষ্টভ স্রিা-ূদন, মাে-িা ানা মেোরী ষ্টফষ্টধয ফে েষ্টযফ ষ্টবন্ন! 

অষ্টভ ষ্টফখিাী বৃগু, বগফান ফুখে এাঁখে মদখফা দ-ষ্টচহ্ন! 

অষ্টভ মেোরী-ষ্টফষ্টধয ফে েষ্টযফ ষ্টবন্ন! 

অষ্টভ ষ্টচয-ষ্টফখিাী ফীয - 

ষ্টফশ্ব ছাড়াখে ঈঠিোষ্টছ এো ষ্টচয-ঈন্নি ষ্টয! 

 

সামযোদী 

গাষ্ট াখভযয গান- 
মমোখন অষ্টো এে খে মগখছ ফ ফাধা-ফযফধান 

মমোখন ষ্টভখছ ষ্টনু্দ-মফৌদ্ধ-ভুস ষ্টরভ-ক্রীশ্চান। 
গাষ্ট াখভযয গান! 

মে িুষ্টভ?- াী? ভজন? আহুদী? াাঁিার, বীর, গাখযা? 
েন পুষ্টোস ? চাফগঅে মচরা? ফ‘মর মা, ফখরা অখযা! 

ফনু্ধ্, মা-েুষ্ট , 

মখট ষ্টখে োাঁখধ ভগখজ মা-েুষ্ট ুাঁষ্টথ  মেিাফ ফ, 

মোযান-ুযাে-মফদ-মফদান্ত-ফাআখফর-ষ্টিষ্টটে- 

মজন্দাখফস্তা-গ্রন্থাখফ ‘মড় মা, য্ি ে- 

ষ্টেন্তু, মেন এ ন্ডশ্রভ, ভগখজ াষ্টনছ ূর? 



মদাোখন মেন এ দয েলােষ্টল? -খথ পুখট িাজা পুর! 

মিাভাখি যখেখছ ের মেিাফ ের োখরয জ্ঞান, 
ের াস্র েুাঁখজ াখফ ো, েুখর মদে ষ্টনজ প্রাে! 

মিাভাখি যখেখছ ের ধভগ, ের মুগাফিায, 

মিাভায হৃলে ষ্টফশ্ব-মদঈর ের মদফিায। 
মেন েুাঁখজ মপয‘ মদফিা োকুয ভৃি ুাঁষ্টথ -েঙ্কাখর? 

াষ্টখছন ষ্টিষ্টন ভৃি-ষ্টোয ষ্টনবৃি ন্তযাখর! 

ফনু্ধ্, ফষ্টরষ্টন ঝুট, 
এআোখন এখ রুটাআো খড় ের যাজভুকুট। 
এআ হৃদ্জ্েআ ম নীরাচর, োী, ভথুযা, ফৃন্দাফন, 

ফুদ্ধ-গো এ, মজরুজাখরম্  এ, ভষ্টদনা, োফা-বফন, 

ভস ষ্টজদ এআ, ভষ্টন্দয এআ, ষ্টগজগ া এআ হৃদে, 

এআোখন ফ‘ম ইা ভুা মর খিযয ষ্টযচে। 
এআ যে-বূখভ ফাাঁীয ষ্টেখায গাষ্টখরন ভা-গীিা, 
এআ ভাখে ‘র মভখলয যাোর নফীযা মোদায ষ্টভিা। 
এআ হৃদখেয ধযান-গুা-ভাখঝ ফষ্টো ােযভুষ্টন 
িযষ্টজর যাজয ভানখফয ভা-মফদনায োে শুষ্টন‘।  

এআ েন্দখয অযফ-দরুার শুষ্টনখিন অফান, 

এআোখন ফষ্ট‘ গাষ্টখরন ষ্টিষ্টন মোযাখনয াভ-গান! 

ষ্টভথযা শুষ্টনষ্টন বাআ, 
এআ হৃদখেয মচখে ফড় মোখনা ভষ্টন্দয-োফা নাআ।  

 

প্রলবয়াল্লাস 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

ঐ নূিখনয মেিন খড় োল্-মফাখেীয ঝড় ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

অখছ এফায নাগি প্ররে-মনায নৃিয-াগর, 

ষ্টনু্ধ্-াখযয ষ্টং-দ্বাখয ধভে মখন বাঙর অগর ! 

ভৃিুয-গন ন্ধ্কূখ 

ভাোমরয চণ্ড-রূখ— 

ফজ্র-ষ্টোয ভার মজ্বখর অখছ বেঙ্কয ! 

খয ঐ াখছ বেঙ্কয ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

ঝাভয িাায মেখয মদারায ঝাটা মভখয গগন দরুাে, 
র্ব্গনাী জ্বারা-ভুেী ধূভখেিু িায চাভয িুরাে ! 

ষ্টফশ্বািায ফে-মোখর 



যি িাায েৃাে মঝাখর 

মদাদরু মদাখর ! 

ট্টখযাখরয খট্টাখগাখর স্তব্ধ চযাচয— 

খয ঐ স্তব্ধ চযাচয ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

দ্বাদ-যষ্টফয ফষ্টহ্ন-জ্বারা বোর িাায নেন-েটাে, 

ষ্টদগন্তখযয োাঁদন রুটাে ষ্টঙ্গ িায িস্ত জটাে ! 

ষ্টফনু্দ িাায নেন-জখর 

প্ত ভা-ষ্টনু্ধ্ মদাখর 

েখার-িখর ! 

ষ্টফশ্ব-ভাখেয অন িাষ্টয ষ্টফুর ফাহুয ‗য— 

াাঁখে ঐ ―জে প্ররেঙ্কয !‖ 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

ভাচ্বঃ ভাচ্বঃ !  জগৎ জখুড় প্ররে এফায ঘষ্টনখে অখ ! 

জযাে ভযা ভুভূলুগখদয প্রাে-রুোখনা ঐ ষ্টফনাখ ! 

এফায ভা-ষ্টনায মখল 

অখফ উলা রুে মখ 
েরুে মফখ | 

ষ্টদগম্বমযয জটাে রুটাে ষ্টশু চাাঁখদয েয, 
অখরা িায বযখফ এফায ঘয ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

ঐ মম ভাোর াযষ্টথ যি-িষ্টড়ি চাফুে াখন, 

যষ্টেখে খে মেলায োাঁদন ফজ্র-গাখন ঝড় িুপাখন ! 

েুখযয দাট িাযাে মরখগ ঈল্কা ছুটাে নীর ষ্টেরাখন | 

গগন-িখরয নীর ষ্টেরাখন ! 

ন্ধ্ োযায ন্ধ্ কূখ 

মদফিা ফাাঁধা মজ্ঞ-মূখ 

ালাে-সূ্তখ ! 

এআ ি ময িায অায ভে ঐ যথ-ঘঘগয— 

মানা মাে ঐ যথ-ঘঘগয ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

ধ্বং মদখে বে মেন মিায ? — প্ররে নূিন ৃজন-মফদন | 

অখছ নফীন—জীফন-াযা -ুন্দখয েযখি মছদন | 

িাআ ম এভন মেখ মফখ 
প্ররে ফ‘মে অখছ মখ— 

ভধুয মখ ! 

মবখঙ অফায গ‘ড়খি জাখন ম ষ্টচয-ুন্দয ! 



মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !! 

ঐ বাঙা-গড়া মেরা মম িায ষ্টেখয িখয েয ? 
মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !— 

ফধূযা প্রদী িুখর ধয ! 

োর বেঙ্কখযয মফখ এফায ঐ অখ ুন্দয !— 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ ! 

মিাযা ফ জেধ্বষ্টন ের্ !  

 

নারী 

াখভযয গান গাআ- 

অভায চখে ুরুল-যভেী মোখনা মবদাখবদ নাআ! 

ষ্টফখশ্ব মা-ষ্টেছু ভান  ৃষ্টি ষ্টচয-েরযােেয, 

খধগে িায েষ্টযোখছ নাযী, খধগে িায নয। 
ষ্টফখশ্ব মা-ষ্টেছু এর া-িা মফদনা শ্রুফাষ্টয, 
খধগে িায অষ্টনোখছ নয, খধগে িায নাযী। 
নযেকুন্ড ফষ্টরো মে মিাভা‘ েখয নাযী মে-জ্ঞান? 

িাখয ফখরা, অষ্টদ া নাযী নখ, ম মম নয-েিান। 
থফা া মম-েিান মম-নয নখ নাযী নখ, 
ক্লীফ ম, িাআ ম নয  নাযীখি ভান ষ্টভষ্টো যখ। 
এ-ষ্টফখশ্ব মি পুটিোখছ পুর, পষ্টরোখছ মি পর, 

নাযী ষ্টদর িাখ রূ-য-ভধু-গন্ধ্ ুষ্টনভগর। 
িাজভখরয াথয মদখেছ, মদষ্টেোখছ মি পর, 

ন্তখয িায মভাভিাজ নাযী, ফাষ্টখযখি া-জাান। 
জ্ঞাখনয রক্ষ্মী, গামনয রক্ষ্মী, য রক্ষ্মী নাযী, 
ুলভা-রক্ষ্মী নাযীআ ষ্টপষ্টযখছ রূখ রূখ িাষ্টয‘।  

ুরুল এখনখছ মাষ্টভনী-াষ্টন-, ভীযে, ফাষ্টযফা! 

ষ্টদফখ ষ্টদোখছ ষ্টি া, ষ্টনীখি ‘মেখছ ফধূ, 

ুরুল এখখছ ভরুিৃলা র‘মে, নাযী মমাগাখেখছ ভধু। 
যখেি ঈফগয ‘র, ুরুল চারার র, 

নাযী মআ ভাখে য মযাষ্টো েষ্টযর ুযাভর। 
নয ফাখ র, নাযী ফখ জর, মআ জর-ভাটি ষ্টভখ‘ 

পর আো পষ্টরো ঈঠির মানারী ধাখনয ীখল। 

েেগ-মযৌযবায, 

নাযীয ঙ্গ-য রষ্টবো ‘মেখছ রঙ্কায। 
নাযীয ষ্টফযখ, নাযীয ষ্টভরখন, নয মর েষ্টফ-প্রাে, 
মি েথা িায আর েষ্টফিা, ব্দ আর গান। 
নয ষ্টদর েুধা, নাযী ষ্টদর ুধা, ুধাে েুধাে ষ্টভখর‘ 
জন্ম রষ্টবখছ ভাভানখফয ভাষ্টশু ষ্টিখর ষ্টিখর! 

জগখিয মি ফড় ফড় জে ফড় ফড় ষ্টবমান, 
ভািা বিী  ফধূখদয িযাখগ আোখছ ভীোন ।  



মোন  যখে েি েুন ষ্টদর নয মরো অখছ আষ্টিাখ, 
েি নাযী ষ্টদর ষ্টাঁষ্টথয ষ্টাঁদযু, মরো নাআ িায াখ। 
েি ভািা ষ্টদর হৃদে ঈষ্টড়‘ েি মফান ষ্টদর মফা, 
ফীখযয সৃ্মষ্টি-স্তখেয গাখে ষ্টরষ্টেো মযখেখছ মেফা? 
মোখনা োখর এো েষ্টন ে‘ জেী ুরুখলয িযফাযী, 
মপ্রযো ষ্টদোখছ, ষ্টি ষ্টদোখছ ষ্টফজে রক্ষ্মী নাযী। 
যাজা েষ্টযখিখছ যাজয-ান, যাজাখয াষ্টখছ যােী, 
যােীয দযখদ ধুআো ষ্টগোখছ যাখজযয মি গ্লাষ্টন। 

ুরুল হৃদে-ীন, 

ভানুল েষ্টযখি নাযী ষ্টদর িাখয অখধে হৃদে ঊে। 
ধযাে মাাঁখদয ম ধখয না‘ে ভয ভাভানফ, 
ফযখল ফযখল মাাঁখদয স্মযখে েষ্টয মভাযা ঈৎফ, 
মেোখরয ফখ িাাঁখদয জন্ম ষ্টদোখছ ষ্টফরাী ষ্টিা,- 
রফ-কুখ ফখন িযষ্টজোখছ যাভ, ারন ে‘মযখছ ীিা। 
নাযী ম ষ্টো‘র ষ্টশু-ুরুখলখয মে মপ্রভ দো ভাো, 
দীপ্ত নেখন যা‘র োজর মফদনায ঘন ছাো। 
দু্ভিরূখ ুরুল ুরুল েষ্টযর ম ঊে মাধ, 
ফুখে ে‘ময িাখয চুষ্টভর মম, িাখয েষ্টযর ম ফখযাধ! 

ষ্টিষ্টন নয-ফিায- 

ষ্টিায অখদখ জননীখয ষ্টমষ্টন োখটন াষ্টন‘ কুোয। 
াশ্বগ ষ্টপষ্টযো শুখেখছন অজ ধগনাযীশ্বয- 
নাযী চাা ষ্টছর এিষ্টদন, অজ চাা ষ্টড়োখছ নয। 
ম মুগ খেখছ ফাষ্ট, 
মম মুখগ ুরুল দা ষ্টছর না ে‘, নাযীযা অষ্টছর দাী! 

মফদনায মুগ, ভানুখলয মুগ, াখভযয মুগ অষ্টজ, 

মে যষ্টখফ না ফন্দী োায , ঈঠিখছ েঙ্কা ফাষ্টজ‘।  

নয মষ্টদ যাখে নাযীখয ফন্দী, িখফ এয য মুখগ 

অনাষ্টয যচা ঐ োযাগাখয ুরুল ভষ্টযখফ বুমগ! 

মুখগয ধভগ এআ- 

ীড়ন েষ্টযখর ম ীড়ন এখ ীড়া মদখফ মিাভাখেআ। 

মাখনা ভখিগ যয জীফ! 

খনযখয মি েষ্টযখফ ীড়ন, ষ্টনখজ খফ িি ক্লীফ! 

েেগ-মযৌয রঙ্কাখযয মেুযীখি নাযী 
েষ্টযর মিাভাে ফষ্টন্দনী, ফর, মোন  ম িযাচাযী? 
অনাখয অজ প্রোখয িফ নাআ মআ ফযাকুরিা, 
অজ িুষ্টভ বীরু অড়াখর থাষ্টেো মনখথয ে েথা! 

মচাখে মচাখে অজ চাষ্টখি ায না; াখি রুষ্টর, াে ভর, 

ভাথায মঘাম্ টা ষ্টছাঁ খড় মপর নাযী, মবখঙ মপর -ষ্টের! 

মম মঘাভটা মিাভা‘ েষ্টযোখছ বীরু, ড়া ম অফযে, 
দযূ ে‘ময দা দাীয ষ্টচহ্ন, মমথা মি অবযে! 

ধযায দরুারী মভখে, 
ষ্টপয না মিা অয ষ্টগষ্টযদযীফখন ােী-খন গান মগখে। 



েেন অষ্টর ‗প্নুখটা‘ মভযাজা ষ্টনীথ-াোে ঈখড়, 

ধষ্টযো মিাভাে ুষ্টযর িাায অাঁধায ষ্টফফয-ুখয! 

মআ ম অষ্টদভ ফন্ধ্ন িফ, মআ ‘মি অছ ভষ্টয‘ 

ভযখেয ুখয; নাষ্টভর ধযাে মআষ্টদন ষ্টফবাফযী। 
মবখঙ মভুযী নাষ্টগনীয ভখিা অে ভা ািার পুাঁ ষ্টড়‘! 
অাঁধাখয মিাভাে থ মদোখফ ভা মিাভাষ্টয বি চুষ্টড়! 

ুরুল-মখভয েুধায কুকুয ভুি  দাঘাখি 

রুটাখে ষ্টড়খফ  চযে-িখর দষ্টরি মখভয াখথ! 

এিদষ্টন শুধু ষ্টফরাখর ভৃি, অজ প্রখোজন মখফ, 

মম-াখি ষ্টোখর ভৃি, ম-াখি কূট ষ্টফল ষ্টদখি খফ। 
মষ্টদন ুদযূ নে- 

মমষ্টদন ধযেী ুরুখলয াখথ গাষ্টখফ নাযীয জে!  

 


