
আমাদের ছ াট নেী 

অভাদেয ছ াদ া নেী চদর ফাাঁদে ফাাঁদে 

বফাখ ভাদ তায াাঁ ু জর থাদে। 
ায দে মাে ছ ারু, ায ে  াড়ি, 

েআু ধায উাঁচু তায, ঢারু তায াড়ি।  

ড়চক্ ড়চক্ েদয ফাড়র, ছোথা নাআ োো, 
এেধাদয োফন পুদর পুদর াো। 
ড়েড়চড়ভড়চ েদয ছথা াড়রদেয ঝাাঁে, 

যাদত ওদে ছথদে ছথদে ছোদরয াাঁে।  

অয-াদয অভফন তারফন চদর, 
 াাঁদেয ফাভুন ািা তাড়য  াোতদর। 
তীদয তীদয ছ দর ছভদে নাআফায োদর 

 াভ াে জর বড়য  াদে তাযা ঢাদর।  

োদর ড়ফোদর েবু নাওো দর দয 
অাঁচর  াাঁড়েো তাযা ছ াদ া ভা  ধদয। 
ফাড়র ড়েদে ভাদজ থারা, ঘটিগুড়র ভাদজ, 

ফধূযা োি ছেদচ মাে  ৃোদজ।  

অলাদে ফাের নাদভ, নেী বয বয 

ভাড়তো  ুটিো চদর ধাযা খযতয। 
ভাদফদ  েরের ছোরার ওদে, 

ছঘারা জদর ােগুড়র ঘুদয ঘুদয ছ াদ । 
েআু কূদর ফদন ফদন দি মাে ািা, 
ফযলায উৎফদমদজদ  ওদে ািা।।  

 

এদ া ছে বৈশাখ এদ া এদ া 

এদা, এদা, এদা ছ বফাখ 

তাড়নশ্বাফাদে ভুভূলুুদয োও উিাদে, 
ফৎদযয অফজুনা েযূ দে মাে 

মাে ুযাতন সৃ্মড়ত, মাে বুদর মাওো  ীড়ত, 

শ্রুফাষ্প ুেদূয ড়ভরাে। 
ভুদ  মাে গ্লাড়ন, ঘুদচ মাে জযা, 
ড়িস্নাদন শুড়চ ছাে ধযা 
যদয অদফযাড় শুষ্ক েড়য োও অড়, 
অদনা অদনা অদনা তফ প্ররদেয াাঁখ 
ভাোয কুজ্ঝটিজার মাে েদূয মাে। 

 

ননর্ঝ দরর স্বপ্নভঙ্গ 



অড়জ এ প্রবাদত যড়ফয েয 

ছেভদন ড়র প্রাদণয য, 

ছেভদন ড়র গুায অাঁধাদয প্রবাতাড়খয  ান! 

না জাড়ন ছেন ছয এত ড়েন দয জাড় ো উঠির প্রাণ। 
জাড় ো উদেদ  প্রাণ, 

ওদয উথড়র উদেদ  ফাড়য, 
ওদয প্রাদণয ফানা প্রাদণয অদফ  রুড়ধো যাড়খদত নাড়য। 
থয থয েড়য োাঁড়দ  বূধয, 
ড়রা যাড় যাড় ড়িদ  খদ, 
পুড়রো পুড়রো ছপড়নর ড়রর 

 যড়জ উঠিদ  োরুণ ছযাদল। 
ছথাে ছাথাে া দরয প্রাে 
ঘুড়যো ঘুড়যো ভাড়তো ছফিাে - 
ফাড়দযদত চাে, ছেড়খদত না াে ছোথাে োযায দ্বায। 
ছেন ছয ড়ফধাতা ালাণ ছন, 
চাড়য ড়েদে তায ফাাঁধন ছেন! 

বাঙ্ ছয হৃেে, বাঙ্ ছয ফাাঁধন, 

াধ্ ছয অড়জদে প্রাদণয াধন, 
রযীয দয রযী তুড়রো 
অঘাদতয দয অঘাত ের্। 
ভাড়তো মখন উদেদ  যান 
ড়েদয অাঁধায, ড়েদয ালাণ! 

উথড়র মখন উদেদ  ফানা 
জ দত তখন ড়েদয ডয!  

অড়ভ ঢাড়রফ েরুণাধাযা, 
অড়ভ বাড়িফ ালাণোযা, 
অড়ভ জ ৎ প্লাড়ফো ছফিাফ  াড়ো 
অকুর া র-াযা। 
ছে এরাআো, পুর কুিাআো, 
যাভধনু-অাঁো াখা উিাআো, 
যড়ফয ড়েযদণ াড়  িাআো ড়েফ ছয যান ঢাড়র। 
ড়খয আদত ড়খদয  ুটিফ, 

বূধয আদত বূধদয রুটিফ, 

ছদ খরখর ছ দে েরের তাদর তাদর ড়েফ তাড়র। 

এত েথা অদ , এত  ান অদ , এত প্রাণ অদ  ছভায, 

এত ুখ অদ , এত াধ অদ  – প্রাণ দে অদ  ছবায।।  

েী জাড়ন েী র অড়জ, জাড় ো উঠির প্রাণ - 
েযূ দত শুড়ন ছমন ভাা দযয  ান। 
ওদয, চাড়য ড়েদে ছভায 

এ েী োযা ায ছঘায - 
বাঙ্ বাঙ্ বাঙ্ োযা, অঘাদত অঘাত ের্। 



ওদয অজ েী  ান ছ দেদ  াড়খ, 
এদদ  যড়ফয েয।।  

 

ে ুঃ ময় 

মড়েও ন্ধ্যা অড়দ  ভন্দ ভন্থদয, 
ফ ং ীত ছ দ  আড়িদত থাড়ভো, 
মড়েও িী নাড় নন্ত ম্বদয, 

মড়েও ক্লাড়ন্ত অড়দ  দি নাড়ভো, 
ভা-অঙ্কা জড়দ  ছভৌন ভন্তদয, 

ড়েক্-ড়ে ন্ত ফগুণ্ঠদন ঢাো— 

তফু ড়ফি, ওদয ড়ফি ছভায, 

এখড়ন, ন্ধ্, ফন্ধ্ ছোদযা না াখা। 

এ নদ ভুখয ফনভভুযগুড়ঞ্জত, 

এ ছম জা য- যদজ া য পুড়রদ ; 

এ নদ কুঞ্জ কুন্দকুুভযড়ঞ্জত, 

ছপনড়দলার েরেদলাদর েড়ুরদ । 
ছোথা ছয ছ তীয পুরলফুড়ঞ্জত, 

ছোথা ছয ছ নীি, ছোথা অশ্রোখা— 

তফু ড়ফি, ওদয ড়ফি ছভায, 

এখড়ন, ন্ধ্, ফন্ধ্ ছোদযা না াখা। 

এখদনা ভুদখ যদেদ  ুড়চয ফুযী, 
ঘুভাে রুণ ুেযূ স্ত-চদর; 

ড়ফশ্বজ ত্ ড়নশ্বাফােু ম্বড়য 

স্তব্ধ অদন প্রয  ড়নদ  ড়ফযদর; 
দফ ছেখা ড়ের কূর ড়তড়ভয ন্তড়য 

েযূ ড়ে দন্ত ক্ষীণ াঙ্ক ফাাঁো— 

ওদয ড়ফি, ওদয ড়ফি ছভায, 

এখড়ন, ন্ধ্, ফন্ধ্ ছোদযা না াখা। 

ঊরু্ধ্ অোদ তাযাগুড়র ছভড়র িড়ুর 
আড়িত েড়য ছতাভা-াদন অদ  চাড়ো; 
ড়নদে  বীয ধীয ভযণ উচ্ছড়র 
ত তযদি ছতাভা-াদন উদে ধাআো; 
ফহুেযূ তীদয োযা ডাদে ফাাঁড়ধ ঞ্জড়র 
`এদা এদা’ ুদয েরুণ-ড়ভনড়ত-ভাখা— 

ওদয ড়ফি, ওদয ড়ফি ছভায, 

এখড়ন, ন্ধ্, ফন্ধ্ ছোদযা না াখা। 

ওদয বে নাআ, নাআ ছস্নদভাফন্ধ্ন; 

ওদয অা নাআ, অা শুধু ড়ভদ   রনা। 
ওদয বালা নাআ, নাআ ফৃথা ফ’ছ ক্রন্দন; 

ওদয  ৃ নাআ, নাআ পুরদজ-যচনা। 



অদ  শুধু াখা, অদ  ভানব-িন 

উলা-ড়োাযা ড়নড়ফি-ড়তড়ভয-অাঁো— 

ওদয ড়ফি, ওদয ড়ফি ছভায, 

এখড়ন ন্ধ্, ফন্ধ্ ছোদযা না াখা। 

 

পরশপাথর 

খযাা খুাঁদজ খুাঁদজ ড়পদয যাথয ।  

ভাথাে ফৃৎ জ া ধুরাে োোে ে া ,  

ভড়রন  াোয ভদতা ক্ষীণ েদরফয ।  

ওদে ধদযদত চাড় ন্তদযয দ্বায ঝাাঁড়  

যাড়িড়েন তীব্র জ্বারা ছজ্বদর যাদখ ছচাছখ ।  

েদু া ছনি ো ছমন ড়নায খদেযাত-ছন  

উদি উদি ছখাাঁদজ োদয ড়নদজয অদরাদে ।  

নাড় মায চারচুরা  াদে ভাদখ  াআধুরা  

েটিদত জিাদনা শুধু ধূয ছেৌীন ,  

ছডদে েথা েে তাদয ছে নাআ এ ংাদয  

দথয ড়বখাড়য দত অদযা েীনীন ,  

তায এত ড়বভান , ছানারুা তুচ্ছজ্ঞান ,  

যাজম্পদেয রাড়  নদ ছ োতয ,  

ো ছেদখ াড় াে অয ড়ে ু নাড় চাে  

এদেফাদয ছদত চাে যাথয!  

মু্মদখ  যদজ ড়নু্ধ্  াধ ায ।  

তযদি তযি উঠি ছদ র কুটিকুটি  

ৃড়ি ািা া দরয ছেড়খো ফযাায ।  

অো যদেদ  চাড় , নেদন ড়নদভল নাড় ,  

হু হু েদয ভীযণ  ুদ দ  ফাধ ।  

ূমু ওদে প্রাতঃোদর ূফু   দনয বাদর ,  

ন্ধ্যাদফরা ধীদয ধীদয উদে অদ চাাঁে ।  

জরযাড় ড়ফযর েড়যদতদ  েরের ,  

তর যয ছমন চাদ ফড়রফাদয ।  



োভয ধন অদ  ছোথা জাদন ছমন ফ েথা ,  

ছ-বালা ছম ছফাদঝ ছআ খুাঁদজ ড়নদত াদয ।  

ড়ে ুদত ভ্রূদক্ষ নাড় , ভা  াথা  ান  াড়  

ভুদ্র অড়ন শুদন অনায স্বয । 
ছে মাে , ছে অদ , ছে োাঁদে , ছে াদ ,  

খযাা তীদয খুাঁদজ ড়পদয যাথয ।  

এেড়েন , ফহুূদফু , অদ  আড়তা —  

ড়নেদল ছানায ছযখা দফ ছমন ড়ের ছেখা —  

অোদ প্রথভ ৃড়ি াআর প্রো ।  

ড়ভড়র মত ুযাুয ছেৌতূদর বযুয  

এদড় র া টিড়ো এআ ড়নু্ধ্তীদয ।  

তদরয াদন চাড় নেদন ড়নদভল নাড়  

নীযদফ োাঁিাদে ড় র ড়িয নতড়দয ।  

ফহুোর স্তব্ধ থাড়ে শুদনড় র ভুদে অাঁড়খ  

এআ ভাভুদদ্রয  ীড়ত ড়চযন্তন ;  

তায দয ছেৌতূদর ঝাাঁাদে  াধ জদর  

েদযড় র এ নন্ত যয ভনথন ।  

ফহুোর েঃুখ ছড়ফ ড়নযড়খর , রক্ষ্মীছেফী  

উড়েরা জ ৎ-ভাদঝ তুর ুন্দয ।  

ছআ ভুদদ্রয তীদয ীণু ছেদ জীণু চীদয  

খযাা খুাঁদজ খুাঁদজ ড়পদয যাথয ।  

এতড়েদন ফুড়ঝ তায ঘুদচ ছ দ  অ ।  

খুাঁদজ খুাঁদজ ড়পদয তফু ড়ফশ্রাভ না জাদন েবু ,  

অা ছ দ  , মাে নাআ ছখাাঁজায বযা ।  

ড়ফযী ড়ফি ডাদে াযা ড়নড় তরুাদখ ,  

মাদয ডাদে তায ছেখা াে না বা া ।  

তফু ডাদে াযাড়েন অাীন শ্রাড়ন্তীন ,  

এেভাি োজ তায ছডদে ছডদে জা া ।  

অয-ফ োজ বুড়র অোদ তযি তুড়র  



ভুদ্র না জাড়ন োদয চাদ ড়ফযত ।  

মত েদয াে াে ছোদনাোদর নাড় াে ,  

তফু ছূনয ছতাদর ফাহু , ওআ তায ব্রত ।  

োদয চাড় ছফযাভতদর গ্রতাযা রদে চদর ,  

নন্ত াধনা েদয ড়ফশ্বচযাচয । 
ছআভদতা ড়নু্ধ্তদ  ধূড়রভাথা েীঘুজদ   

খযাা খুাঁদজ খুাঁদজ ড়পদয যাথয ।  

এেো শুধার তাদয গ্রাভফাী ছ দর ,  

‘ ন্ন্যাীোকুয , এ েী , োাঁোদর ও েী ও ছেড়খ ,  

ছানায ড়ের তুড়ভ ছোথা দত ছদর । ‘  

ন্ন্যাী চভড়ে ওদে ড়ের ছানায ফদ  ,  

ছরাা ছ দেদ  ছানা জাদন না েখন ।  

এড়ে োণ্ড চভৎোয , তুদর ছেদখ ফায ফায ,  

অাঁড়খ েচাড়রো ছেদখ এ নদ স্বন ।  

োদর াড়নো েয ফদ দি বূড়ভ- ‘ য ,  

ড়নদজদয েড়যদত চাদ ড়নেুে রাঞ্ছনা ;  

া দরয ভদতা চাে — ছোথা ছ র , াে াে ,  

ধযা ড়েদে রাআর পর ফাঞ্ছনা ।  

ছেফর বযাভত নুড়ি কুিাআত েত ,  

েন্  ে ‘ ছয ছেোআত ড়েদরয ‘ য ,  

ছচদে ছেড়খত না , নুড়ি েদূয ছপদর ড়েত  ুাঁ ড়ি ,  

েখন ছপদরদ   ুাঁ দি যাথয ।  

তখন ছমদতদ  দস্ত ভড়রন তন ।  

অো ছানায ফণু ভুদ্র  ড়রত স্বণু ,  

ড়িভড়েগ্বধূ ছেদখ ছানায স্বন ।  

ন্ন্যাী অফায ধীদয ূফুদথ মাে ড়পদয  

খুাঁড়জদত নূতন ে ‘ ছয াযাদনা যতন ।  

ছ েড়ত নাড় অয নুদে দি ছেবায  

ন্তয রু াে ড় ন্ন্ তরুয ভতন ।  



ুযাতন েীঘু থ দি অদ  ভৃতফৎ  

ছথা দত েত েযূ নাড় তায ছল ।  

ড়েে দত ড়ে ন্তদয ভরুফাড়র ধূ ধূ েদয ,  

অন্ন্ যজনী- াদে ম্লান ফুদে ।  

দধুে জীফন খুাঁড়জ ছোন্  ক্ষদণ চকু্ষ ফুড়জ  

স্পু রদবড় র মায এে রবয ,  

ফাড়ে ধু বি প্রাণ অফায েড়যদ  োন  

ড়পড়যো খুাঁড়জদত ছআ যাথয । 

 

তালগা  

তার া  এে াদে োাঁড়িদে 

ফ  া   াড়িদে 

উাঁড়ে ভাদয অোদ। 

ভদন াধ, োদরা ছভঘ পুাঁ দি মাে, 

এদেফাদয উদি মাে; 

ছোথা াদফ াখা ছ? 

তাআ ছতা ছ ঠিে তায ভাথাদত 

ছ ার ছ ার াতাদত 

আচ্ছাটি ছভদর তায, - 

ভদন ভদন বাদফ, ফুড়ঝ ডানা এআ, 

উদি ছমদত ভানা ছনআ 

ফাাখাড়ন ছপদর তায। 

াযাড়েন ঝযঝয থত্থয 

োাঁদ াতা-ত্তয, 

ওদি ছমন বাদফ ও, 

ভদন ভদন অোদদত ছফড়িদে 

তাযাদেয এড়িদে 

ছমন ছোথা মাদফ ও। 

তায দয াওো ছমআ ছনদভ মাে, 



াতা োাঁা ছথদভ মাে, 

ছপদয তায ভনটি 

ছমআ বাদফ, ভা ছম ে ভাটি তায 

বাদরা রাদ  অযফায 

ৃড়থফীয ছোণটি।  

 

অন্তর মম নৈকনশত কদরা 

ন্তয ভভ ড়ফেড়ত েদযা 
ন্তযতয ছ | 

ড়নভুর েদযা, উজ্জ্বর েদযা, 
ুন্দয েয ছ | 

জাগ্রত েদযা, উেযত েদযা, 
ড়নবুে েদযা ছ | 

ভির েদযা, ড়নযর ড়নঃংে েদযা ছ | 

ন্তয ভভ ড়ফেড়ত েদযা, 
ন্তযতয ছ | 

মুক্ত েদযা ছ ফায দি, 

ভুক্ত েদযা ছ ফন্ধ্, 

ঞ্চায েদযা ের েদভ ু

ান্ত ছতাভায  ন্দ | 

চযণদে ভভ ড়চত ড়নঃস্পড়ন্দত েদযা ছ, 
নড়ন্দত েদযা, নড়ন্দত েদযা, 
নড়ন্দত েদযা ছ | 

ন্তয ভভ ড়ফেড়ত েদযা 
ন্তযতয ছ | 

 

 


