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<poem>
ন কলপনা বালা, িছল কান কিব িবজন কুটীর-তেল। ছেলেবলা
হােত তামার অমৃত-পােন আিছল মিজয়া। তামার বীণার িন
ঘুমােয় ঘুমােয় িনত, দিখত কত সুেখর পন। একাকী আপন মেন
সরল িশ িট তামাির কমল-বেন কিরত গা খলা, মেনর কত িক
গান গািহত হরেষ, বেনর কত িক ফুেল গঁািথত মািলকা। একাকী
আপন মেন কানেন কানেন যখােন সখােন িশ কিরত মণ; একাকী
আপন মেন হািসত কঁ ািদত। জননীর কাল হেত পালাত ছু িটয়া,
কৃিতর কােল িগয়া কিরত স খলা-- ধিরত স জাপিত, তু িলত
স ফুল, বিসত স ত তেল, িশিশেরর ধারা ধীের ধীের দেহ তার
পিড়ত ঝিরয়া। িবজন কুলােয় বিস গািহত িবহ , হথা হাথা িক
মাির দিখত বালক কাথায় গাইেছ পাখী। ফুলদল িল, কািমনীর গাছ
হােত পিড়েল ঝিরয়া ছড়ােয় ছড়ােয় তাহা কিরত িক খলা! ফু
উষার ভূ ষা অ ণিকরেণ িবমল সরসী যেব হাত তারাময়ী, ধিরেত
িকরণ িল হইত অধীর। যখিন গা িনশীেথর িশিশরা -জেল
ফিলেতন উষােদবী সুরিভ িন াস, গাছপালা লিতকার পাতা নড়াইয়া
ঘুম ভাঙাইয়া িদয়া ঘুম নদীর যখিন গািহত বায়ু বন -গান তার, তখিন
বালক-কিব ছু িটত া ের, দিখত ধােন র িশষ দুিলেছ পবেন। দিখত
একাকী বিস গােছর তলায়, ণময় জলেদর সাপােন সাপােন
উিঠেছন উষােদবী হািসয়া হািসয়া। িনশা তাের িঝ ীরেব পাড়াইত ঘুম,
পূিণমার চঁ াদ তার মুেখর উপের তরল জাছনা-ধারা িদেতন ঢািলয়া,
হময়ী মাতা যথা সু িশ িটর মুখপােন চেয় চেয় কেরন চু ন।
ভােতর সমীরেণ, িবহে র গােন উষা তার সুখিন া িদেতন ভা ােয়।
এই েপ িক একিট স ীেতর মত, তপেনর ণময়-িকরেণ ািবত
ভােতর একখািন মেঘর মতন, ন ন বেনর কান অ রা-বালার
সুখময় ঘুমেঘাের পেনর মত কিবর বালক-কাল হইল িবগত।
--

যৗবেন যখিন কিব কিরল েবশ, কৃিতর গীত িন পাইল িনেত,
বুিঝল স কৃিতর নীরব কিবতা। কৃিত আিছল তার সি নীর মত।
িনেজর মেনর কথা যত িকছু িছল কিহত কৃিতেদবী তার কােন কােন,
ভােতর সমীরণ যথা চু িপচু িপ কেহ কুসুেমর কােন মরমবারতা। নদীর
মেনর গান বালক যমন বুিঝত, এমন আর কহ বুিঝত না। িবহ
তাহার কােছ গাইত যমন, এমন কাহােরা কােছ গাইত না আর। তার
কােছ সমীরণ যমন বিহত এমন কাহােরা কােছ বিহত না আর। যখিন
রজনীমুখ উজিলত শশী, সু বািলকার মত যখন বসুধা সুেখর পন
দিখ হািসত নীরেব, বিসয়া তিটনীতীের দিখত স কিব-- ান কির
জাছনায় উপের হািসেছ সুনীল আকাশ, হােস িনে
াতি নী; সহসা
সমীরেণর পাইয়া পরশ দুেয়কিট ঢউ কভু জািগয়া উিঠেছ। ভািবত
নদীর পােন চািহয়া চািহয়া, িনশাই কিবতা আর িদবাই িব ান। িদবেসর
আেলােক সকিল অনাবৃ ত, সকিল রেয়েছ খালা চেখর সমুেখ-ফুেলর েত ক কঁ াটা পাইেব দিখেত। িদবােলােক চাও যিদ বনভূ িমপােন, কঁ াটা খঁাচা ক মা বীভ স জ ল তামার চেখর 'পের হেব
কািশত; িদবােলােক মেন হয় সম জগ িনয়েমর য চে ঘুিরেছ
ঘঘির। িক কিব িনশােদবী িক মাহন-ম পিড় দয় সমুদয় জগেতর
'পের, সকিল দখায় যন ে র মতন; ঐ
নদীজেল চে র
আেলােক িপছিলয়া চিলেতেছ যমন তরণী, তমিন সুনীল ঐ
আকাশসিলেল ভািসয়া চেলেছ যন সম জগ ; সম ধরাের যন
দিখয়া িনি ত, একাকী গ ীর-কিব িনশােদবী ধীের তারকার ফুলমালা
জড়ােয় মাথায়, জগেতর
কত িলিখেছ কিবতা। এই েপ সই কিব
ভািবত কত িক। দয় হইল তার সমুে র মত, স সমুে চ সূয হ
তারকার িতিব িদবািনিশ পিড়ত খিলত, স সমু ণেয়র
জাছনা-পরেশ লি য়া তীেরর সীমা উিঠত উথিল, স সমু আিছল
গা এমন িব ৃ ত সম পৃিথবীেদবী, পািরত বি েত িনজ ি
আিল েন। স িস ু - দেয় দুর িশ র মত মু সমীরণ
কির
িদবািনিশ বড়াত খিলয়া। িনঝিরণী, িস ু েবলা, প তগ র, সকিল
কিবর িছল সােধর বসিত। তার িত তু িম এত িছেল অনুকূল ক না!
সকল াই পাইত িনেত তামার বীণার িন, কখেনা িনত

ু িটত গালােপর দেয় বিসয়া বীণা লেয় বাজাইছ অ ু ট িক গান।
কনকিকরণময় উষার জলেদ একাকী পাখীর সােথ গাইেত িক গীত
তাই িন যন তার ভাি ত গা ঘুম! অন -তারা-খিচত িনশীথগগেন
বিসয়া গাইেত তু িম িক গ ীর গান, তাহাই িনয়া যন িব ল দেয়
নীরেব িনশীেথ যেব একাকী রাখাল সুদূর কুটীরতেল বাজাইত বঁাশী
তু িমও তাহার সােথ িমলাইেত িন, স িন পিশত তার ােণর
িভতর। িনশার আঁধার- কােল জগ যখন িদবেসর পির েম পিড়ত
ঘুমােয় তখন স কিব উিঠ তু ষারমি ত সমু প তিশের গাইত
একাকী কৃিতব নাগান মেঘর মাঝাের। স গ ীর গান তার কহ
িনত না, কবল আকাশব াপী
তারকারা এক দৃে মুখপােন রিহত
চািহয়া। কবল, প তশৃ কিরয়া আঁধার, সরল পাদপরািজ িন
গ ীর ধীের ধীের িনত গা তাহার স গান; কবল সুদূর বেন
িদগ বালায় দেয় স গান পিশ িত িন েপ মৃদুতর হােয় পুন
আিসত িফিরয়া। কবল সুদূর শৃে িনঝিরণী বালা স গ ীর গীিতসােথ ক িমশাইত, নীরেব তিটনী যত সমুেখ বিহয়া, নীরেব
িনশীথবায়ু কঁ াপাত প ব। গ ীের গাইত কিব--" হ মহা কৃিত, িক
সু র, িক মহা মুখ ী তামার, শূন আকােশর পেট হ কৃিতেদিব
িক কিবতা িলেখেছ য ল অ ের, যত িদন রেব াণ পিড়য়া
পিড়য়া তবু ফুরােব না পড়া; িমিটেব না আশ! শত শত হ তারা
তামার কটাে কঁ ািপ উেঠ থরথির, তামার িন ােস ঝিটকা বিহয়া
যায় িব চরাচের। কােলর মহা প কিরয়া িব ার, অন আকােশ
থািক হ আিদ জনিন, শাবেকর মত এই অসংখ জগ তামার
পাখার ছােয় কিরছ পালন! সম জগ যেব আিছল বালক, দুর
িশ র মত অন আকােশ কিরত গা ছু টাছু িট না মািন শাসন, নদােন
পু কির তু িম তাহােদর অল সেখ র ডাের িদেল গা বঁািধয়া। এ
দৃঢ় ব ন যিদ িছঁেড় একবার, স িক ভয়ানক কা বঁােধ এ জগেত,
ক ি
কািট কািট সূয চ তারা অন আকাশময় বড়ায়
মািতয়া, ম েল ম েল ঠিক ল সূয হ চূ ণ চূ ণ হােয় পেড় হথায়
হাথায়; এ মহা জগেতর ভ অবেশষ চূ ণ ন ে র ূ প, খ খ
হ
িবশৃ ল হােয় রেহ অন আকােশ! অন আকাশ আর অন সময়,

যা ভািবেত পৃিথবীর কীট মানুেষর ু বুি হােয় পেড় ভেয় স ু িচত,
তাহাই তামার দিব সােধর আবাস। তামার মুেখর পােন চািহেত হ
দিব ু মানেবর এই িধত ােনর দু ল নয়ন যায় িনমীিলত
হােয়। হ জনিন আমার এ দেয়র মােঝ অন -অতৃি -তৃ া িলেছ
সদাই, তাই দিব পৃিথবীর পিরিমত িকছু পাের না গা জুড়াইেত দয়
আমার, তাই ভািবয়ািছ আিম হ মহা কৃিত, মিজয়া তামার সােথ
অন ণেয় জুড়াইব দেয়র অন িপপাসা! কৃিত জনিন ওেগা,
তামার
প যত দূর জািনবাের ু মানেবের িদয়াছ গা অিধকার
সদয় হইয়া, তত দূর জািনবাের জীবন আমার কেরিছ পণ আর
কিরব পণ। িমেতিছ পৃিথবীর কানেন কানেন-- িবহ ও যত দূর
পাের না উিড়েত স প তিশখেরও িগয়ািছ একাকী; িদবাও পেশ িন
দিব য িগিরগ ের, সথায় িনভেয় আিম কেরিছ েবশ। যখন
ঝিটকা ঝ া চ সং ােম অটল প তচূ ড়া কেরেছ কি ত,
সুগ ীর অ ুিনিধ উ ােদর মত কিরয়ােছ ছু টাছু িট যাহার তােপ,
তখন একাকী আিম প ত-িশখের দঁ াড়াইয়া দিখয়ািছ স ঘার িব ব,
মাথার উপর িদয়া অজ অশিন সুিবকট অ হােস িগয়ােছ ছু িটয়া,
কা িশলার ূ প পদতল হােত পিড়য়ােছ ঘঘিরয়া উপত কা- দেশ,
তু ষারস াতরািশ পেড়েছ খিসয়া শৃ হােত শৃ া ের উলিট পালিট।
অমািনশীেথর কােল নীরব া ের বিসয়ািছ, দিখয়ািছ চৗিদেক চািহয়া,
স ব াপী িনশীেথর অ কার গেভ এখেনা পৃিথবী যন হেতেছ
সৃিজত। েগর সহ আঁিখ পৃিথবীর 'পের নীরেব রেয়েছ চািহ
পলকিবহীন, হময়ী জননীর হ-আঁিখ যথা সু বালেকর পের রেহ
িবকিসত। এমন নীরেব বায়ু যেতেছ বিহয়া, নীরবতা ঝঁা ঝঁা কির
গাইেছ িক গান-- মেন হয় তার ঘুম পাড়াইেছ। িক সু র প তু িম
িদয়াছ উষায়, হািস হািস িনে াি তা বািলকার মত আধঘুেম মুকুিলত
হািসমাখা আঁিখ! িক ম িশখােয় দছ দি ণ-বালাের-- য িদেক
দি ণবধূ ফেলন িনঃ াস, স িদেক ফুিটয়া উেঠ কুসুম-ম রী, স
িদেক গািহয়া উেঠ িবহে র দল, স িদেক বস -ল ী উেঠন হািসয়া।
িক হািস হািসেত জােন পূিণমাশ রী-- স হািস দিখয়া হােস গ ীর
প ত, স হািস দিখয়া হােস উথল জলিধ, স হািস দিখয়া হােস

দির কুটীর। হ কৃিতেদিব তু িম মানুেষর মন কমন িবিচ ভােব
রেখছ পূিরয়া, ক ণা, ণয়, হ, সু র শাভন—ন ায়, ভি , ধয
আিদ সমু মহা -- াধ, ষ, িহংসা আিদ ভয়ানক ভাব, িনরাশা
ম র মত দা ণ িবষ -- তমিন আবার এই বািহর জগ িবিচ
বশভূ ষায় কেরছ সি ত। তামার িবিচ কাব -উপবন হােত তু িলয়া
সুরিভ ফুল গঁািথয়া মািলকা, তামাির চরণতেল িদব উপহার!"
এই েপ সুিন িনশীথ-গগেন কৃিত-ব না-গান গাইত স কিব।

<poem>
"¬Â ³ÚÑ áØ

³ßÛÂ
³ÛÏÆÝ áÂÚÌÚÏ á×ÊÚ,
ÂÊÝ á³Æ ¬ ØßÄÍé ÈÞÛÏÑ ÆÚ áÄÛÊ?
¬´áÆÚ ÊÝá³Ï ÌÚá»
ÏáÍéá¹ ÄÚÏÝÁ ÕÞÆ ,
á× ÕÞÆ Û³ ¬ ºÆáÌ ÈÞÛÏáÊ ÆÚ ¥Ï?
ÌáÆÏ ÌÛ ÄÏ ÌÚá»
ÛÂÌÚ ÆÚÛØ³ áÍÆ,
ÕÝÅÝ ¬ ¥¡ÅÚÏ µßØ ÏáÍéá¹ ÈÛ¿éÍéÚ-³Â ÛÄÆ ÊÑ áÄÛÊ
ÏÛØáÊ ¬ÌÆ ÕÞÆ ,
ÂÚ áØÚáÑ ËÚÛ·áÍé ÍÚáÊ ¬ ÌáÆÚÌÛ ÄÏ!
Û³¹Ý ÛÄÆ ÈáÏ ¥Ï
áÄÛ´Ê á×´ÚáÆ á¸áÍé
ÈÞÊ
ØßÄáÍéÏ ¥á¹ Ë -¤ÊáÕÖ,
á× Ë -¤ÊáÕáÖ-×Ýá´Ï ×ÌÚÛÅ 'ÈáÏ
ÊÛ×ÍéÚ ÄÚÏÝÁ ÄÝá´ ³¡ÚÛÄáÂ Û³ ØáÊ?
ÌáÆÏ ¤ ÂÏ-ÂáÑ
Û³ áÍ Û³ ³ÛÏá¹ ØÝØÝ,
Û³ áÍÆ ¥ÈÆ ÅÆ ÆÚ¦á³Ú á×´ÚáÆ,
á× ÕÞÆ ÈÞÏÚáÊ áÄÛÊ
¶ÝÛÏá¹ ÈßÛÃÊÜÌÍé
ÌÏÝËÞáÌ ÂßÖÚÂÝÏ ÌßáµÏ ÌÂÆ।
³Â ÌÏÜÛ¸³Ú áÄÊÜ
³áÏá¹ ¹ÑÆÚ áÌÚáÏ,
³Â ¶ÝÛÏÍéÚÛ¹ ÂÚÏ È ¸ÚáÂ È ¸ÚáÂ,
¤ÊáÕáÖ Ú Â ØáÍé
áÂÚÌÚáÏ ÕÝÅÚ¦ áÄÛÊ
¬ ÕÞÆ ÈÞÛÏáÊ ÆÚ Û³ Û³¹ÝáÂ ¥ÌÚÏ?
¨Û¾á¹ ÂÈÆ ÕÕÜ,
¤ Â ÍÚ¦áÂá¹ ÈÝÆ£,
Ê× Â ÕÏÂ ÕÜÂ ¸á ÛÉÛÏáÂá¹;
ÛÂ ÈÄá áÈ ¥ÛÌ
ÊÚÑ ³ÚÑ áØÚáÂ áÄÛÊ
áÌ áÌ ³Â ÄÞÏ áÍáÂÛ¹ ¸ÛÑÍéÚ-ÊÚÑ ³ÚÑ áµá¹ ¸áÑ,
¬á×á¹ áÍৗÊÆ ¬áÊ,
áÍৗÊÆ ÍÚ¦áÊ ¸ÛÑ ¥Û×áÊ ÊÚ ³ -ÂÊÝ ¬ ÌáÆÏ ÕÞÆ
Û³¹ÝáÂ Û³ ÈÞÛÏáÊ ÆÚ?
ÌÆ Û³ ³ÛÏáÊ ØÝØÝ Û¸Ï³ÚÑ ÂáÏ?
ÕÝÛÆÍéÚÛ¹ÑÚÌ á³ÚÆè
¨ÄÚ×Ü áÍÚµÜÏ ³Úá¹-"ÌÚÆÝáÖÏ ÌÆ ¸ÚÍé ÌÚÆÝáÖÛÏ ÌÆ;
µ ËÜÏ á× ÛÆÕÜÛÃÆÜ,
×Ý ÄÏ á× ¨ÖÚ³ÚÑ,
ÛÊÖ Á á× ×ÚÍéÚá ÆÏ ÑÚÆ ÌÝ´ ¹ÛÊ,
ÛÊ ÂßÂ á× ¤Ì ÝÛÆÛÅ,
×ÌÝ ¸ á× ÛµÛÏÊÏ,
¥¡ÅÚÏ á× ÈÊ áÂÏ µØ Ï ÛÊÕÚÑ,

ÂÛ½ÆÜÏ ³ÑÅ ÛÆ,
ÛÆ» áÏÏ »Ï »Ï,
ÛÊØ áÄÏ × ÚÅÜÆ × ÜÂ,
ÈÚáÏ ÆÚ ÈÞÛÏáÂ ÂÚÏÚ ÛÊÕÚÑ ÌÆÝÖ -ØßÛÄ-ÌÚÆÝáÖÏ ÌÆ ¸ÚÍé ÌÚÆÝáÖÛÏ ÌÆ।'
ÕÝÛÆÍéÚ, ³ßÛÂáÄÛÊ,
ÛÌÁÝ ÈßÛÃÊÜÌÍé;
³Â áÑÚ³ ÛÄáÍéÛ¹Ñ ØßÛÄ-¨ÈØÚÏ-¥ÌÚÏ Ìá Ì Ï µÚÆ
ÍáÊ µÚÛØÂÚÌ áÄÛÊ
³Â áÑÚ³ á³¡áÄÛ¹Ñ ÕÝÛÆÍéÚ á× µÜÂ।
áÂÌÆ ÌáÆÏ ÌÂ
ÌÆ áÈÑÚÌ ÆÚ áÄÛÊ,
¥ÌÚÏ ÚáÁÏ ³ÃÚ ÊÝÛ»Ñ ÆÚ á³Ø,
ÂÚ¦áÂ ÛÆÏÚÕ áØÚáÍé
¥ÊÚÏ ¬á×Û¹ ÛÉáÏ,
ÊÝÛ» áµÚ ¬ ÕÞÆ ÌÆ ÈÞÛÏÑ ÆÚ ¥Ï।"
¬¦ÏÞáÈ á³¡áÄ á³¡áÄ
³ÚÆáÆ ³ÚÆáÆ ³ÛÊ
¬³Ú³Ü ¥ÈÆ-ÌáÆ ³ÛÏÂ ÌÁ।
á× áÕÚ³-× ÜÂ ÕÝÛÆ
³¡ÚÛÄÂ ³ÚÆÆÊÚÑÚ,
ÛÆÕÜÛÃÆÜ ØÚØÚ ³ÛÏ áÉÛÑÂ ÛÆÕ Ú×,
ÊáÆÏ ØÛÏÁµÝÛÑ
¥³ÝÑ ÆÍéáÆ ¥ØÚ
³ÛÊÏ ÌÝá´Ï ÈÚáÆ ÏÛØÂ ¸ÚÛØÍéÚ।
"ØÚØÚ áÄÛÊ ¬Û³ áØÚáÑÚ,
á³Æ ÈÞÛÏÑ ÆÚ ÚÁ"
ÛÂÅ ÛÆ áØÚáÂÚ ÂÚÏ ³ÚÆáÆ ³ÚÆáÆ।
ÕÜÁ ÛÆ» ÛÏÁÜ áÍÃÚ
»ÛÏáÂá¹ ÌßÄÝ ÌßÄÝ,
¨Û¾áÂá¹ ³ÝÑÝ ³ÝÑÝ ºáÑÏ ³á ÑÚÑ,
á×´ÚáÆ µÚá¹Ï ÂáÑ
¬³Ú³Ü ÛÊÖ Á ³ÛÊ
ÆÜÏáÊ ÆÍéÆ ÌÝÛÄ ÃÚÛ³Â ÕÝ¦ÍéÚ-ÂßÛÖÂ ØÛÏÁÛÕÕÝ
×ÛÑÑ ³ÛÏÍéÚ ÈÚÆ
áÄÛ´ ÂÚÏ ÌÝ´ÈÚáÆ ¸ÛÑÍéÚ ÍÚ¦Â।
ÕÜÂÏÚá ÈÊ áÂÏ
ÂÝÖÚÏÕÍ ÚÏ 'ÈáÏ
ÊÛ×ÍéÚ ÏÛØÂ Â Å ÛÂÌÚÏ ÌÂ,
ÌÚÃÚÏ ¨ÈáÏ ÂÚÏ
ÈÛ¿éÂ ÂÝÖÚÏ³ÁÚ,
ÂÜ ÂÌ ÕÜÂÊÚÍéÝ ÍÚ¦Â ÊÛØÍéÚ।
ÛÄáÆ ÛÄáÆ ËÚÊÆÚÍé
ÕÜÁ áØÚáÍé áµÑ áÄØ,
ÉÝ Ñ ØßÄÍé áØÚáÑÚ ÛÊÖÚáÄ ÌÛÑÆ,
ÏÚ ×Ü × á ÆÏ ÂáÏ
¶ÝÌÚáÑ° ÕÚÛ Â ÆÚ¦,
ÈßÛÃÊÜ áÄÛ´Â ³ÛÊ ÌÕÚáÆÏ ÌÂ
¬³ ÛÄÆ ¤ÈÏÚá Æ
ÛÊºÆ ÈáÃÏ Úá Â
³ÛÊ Êß ÂáÑ ¬³ ÏÛØá¹ ÕÝ¦ÍéÚ,
ÈÃ- áÌ Ú Â áÄØ,
Û¸ ÂÚÍé ¥³ÝÑ ØßÛÄ,
ÊÛØáÂá¹ ÛÊÖÚáÄÏ ¥³ÝÑ ÛÆÕ Ú×।
¥ÏÁ

áØÆ ³ÚáÑ ÅÜÛÏ ÅÜÛÏ
ÛÕÍéáÏÏ ³Úá¹ ¥Û×
Ä¡Ú¿éÚ¦Ñ ¬³ ºÆ ÊáÆÏ ÊÚÛÑ³Ú,
¸ÚÛØÍéÚ ÌÝá´Ï ÈÚáÆ
³ÛØÑ ³ÏÝÁ × áÏ,
"á³ ÂÝÛÌ áµÚ ÈÃ Ú Â ÛÊÖ Á ÈÛÃ³?
¤ÅáÏ ÛÊÖÚÄ áÍÆ
áÈáÂá¹ ¥×Æ ÂÚÏ
ÆÍéÆ ³ÛØá¹ áÍÆ áÕÚá³Ï ³ÚÛØÆÜ।
ÂÏÝÁ ØßÄÍé á³Æ
¤ÌÆ ÛÊÖÚÄÌÍé?
Û³ ÄÝá´ ¨ÄÚ× áØÚáÍé ³ÛÏ¹ ÌÁ?"
µËÜÏ ÛÆÕ Ú× áÉÛÑ
µ ËÜáÏ ³ÛØÑ ³ÛÊ,
" ÚáÁÏ ÕÞÆ ÂÚ á³Æ ¶ÝÛ¸Ñ ÆÚ ÊÚÑÚ?"
¬á³ ¬á³ ³Â ³ÃÚ
³ÛØÑ ÊÚÛÑ³Ú ³Úá¹,
ÍÂ ³ÃÚ ÏÝ Û¹Ñ ØßÄáÍé ³ÛÊÏ-¥á Íé ÛµÛÏÏ ÊÝá³
º Ñ Â ¤Û Ï ÌÂ
ÍÂ ³ÃÚ Û¹Ñ ³ÛÊ ³ÛØÑÚ µ ËÜáÏ।
"ÆÄ ÆÄÜ ÛµÛÏ µÝØÚ
³Â áÄÛ´ÑÚÌ, ÂÊÝ
ÚáÁÏ ÕÞÆ ÂÚ á³Æ ¶ÝÛ¸Ñ ÆÚ áÄÛÊ।"
ÊÚÑÚÏ ³áÈÚÑ ÊÚÛØ
ÆÜÏáÊ ¤ ÝÏ ÛÊ ÄÝ
× áµ Ï ÛÕÛÕÏ-×Ì ÈÛ¿éÑ »ÛÏÍéÚ,
á×¦ ¬³ ¤ ÝÛÊ ÄÝ
¤ÌßÂÅÚÏÚÏ ÌÂ
³ÛÊÏ ØßÄÍé ÛµÍéÚ áÊÛÕÑ áÍÆ;
áÄÛ´ á× ³ÏÝÁÊÚÛÏ
ÛÆÏ Ý ³ÛÊÏ á¸Úá´
³Â ÛÄÆ ÈáÏ áØÚÑ ¤ ÝÏ ¨ÄÍé।
Ú Â ØßÄáÍéÏ ÂáÏ
áÍ ¥ Íé ´Ý¡áº ´Ý¡áº
ÈÚµÑ ÛÌáÂÛ¹Ñ áØÃÚÍé áØÚÃÚÍé-¥º áÍÆ ¬¦½Ý³Ý
¥ Íé ÈÚ¦Ñ ØßÛÄ,
¥º áÍÆ ¬³½Ý³Ý ºÝ¿éÚáÑÚ Í ÁÚ।
áÍ ØßÄÍé ÛÆÏÚÕÚÍé
ÌÏÝËÞÛÌ áØÚáÍéÛ¹Ñ
á×ÃÚ áØÚáÂ ØÑ ¥º ¤ Ý ¨ ×ÚÛÏÂ।
Ú Â á× ³ÛÊÏ ÌÚÃÚ
ÏÚÛ´ÍéÚ á³ÚáÑÏ 'ÈáÏ,
×ÏÑÚ ÌÝ¹ÚáÍé ÛÄÑ ¤ ÝÊÚÛÏÅÚÏÚ।
³ÛÊ á× ËÚÛÊÑ ÌáÆ,
ÂÝÛÌ á³ÚÃÚ³ÚÏ áÄÊÜ
Û³ ¤ÌßÂ ÀÚÛÑáÑ áµÚ ÚáÁÏ ÛËÂÏ!
ÑÑÆÚ Â´Æ ÅÜáÏ
¸ÚÛØÍéÚ ³ÛÊÏ ÌÝá´
³ÛØÑ ÌÌÂÚÌÍé ³ÏÝÁ ³ÃÚÍé,-"áØÚÃÚÍé ÛÊºÆ ÊáÆ
áÄá´¹ ³Ý½ÜÏ °¦,
¸Ñ ÈÚ Ã °¦´ÚáÆ ÍÚ¦ ÄÝºÆÚÍé।
ÊÆ áØÚáÂ ÉÑ ÌÞÑ
¥ÈÛÆ ÂÝÛÑÍéÚ ÛÄÊ,
ÛÆ» Ï Ø¦áÂ ÂÝÛÑ ¥ÛÆÊ ×ÛÑÑ,

ÍÂáÆ ÈáÁ Ï ÕÍ Ú
ÛÄÊ ¥ÛÌ ÛÊ¹Ú¦ÍéÚ,
×Ý´ÛÆ Ú-á³ÚáÑ á×ÃÚ ÑÛËáÊ ÛÊÏÚÌ,
¥ÌÚÏ ÊÜÁÚÛ½ ÑáÍé
µÚÆ ÕÝÆÚ¦Ê ³Â,
³Â Û³ ³ÃÚÍé ÛÄÆ ÍÚ¦áÊ ³ÚÛ½ÍéÚ।
ØÛÏÁÕÚÊ³ ¬³
¥á¹ ° µÚá¹Ï ÂáÑ,
á× áÍ ¥Û× ³Â á´ÑÚ á´ÛÑáÊ ÈÛÃ³।
ÄÞáÏ ×Ï×ÜÏ ÅÚáÏ
¥á¹ ¬³ ¸ÚÏÝ ³Ý ,
áÂÚÌÚáÏ Ñ¦ÍéÚ ÈÚ Ã áÄ´ÚÊ á× ÊÆ।
³Â ÈÚ´Ü ¿ÚáÑ ¿ÚáÑ ×ÚÏÚÛÄÆ µÚ¦áÂá¹,
³Â áÍ ØÛÏÁ á×ÃÚ ³ÛÏáÂá¹ á´ÑÚ।
¥ÊÚÏ áÄ´ÚÊ á×¦
¤ÏáÁ Ï ÛÆ» ÛÏÁÜ,
¥ÊÚÏ ÆÄÜÏ ÅÚáÏ ÑáÍé ÍÚÊ ¥ÛÌ,
ÈÚ´Ü ¬³ ¥á¹ áÌÚÏ
á× áÍ ³Â µÚÍé µÚÆ-ÆÚÌ áÅÚáÏ ¿Úá³ áÌÚáÏ "ÆÛÑÆÜ' "ÆÛÑÆÜ'।
ÍÚ ¥á¹ ¥ÌÚÏ Û³¹Ý
×Ê ¥ÛÌ áÄ´Ú¦Ê,
×Ê ¥ÛÌ ÕÝÆÚ¦Ê ÍÂ ºÚÛÆ µÚÆ-¥Û×áÊ Û³ ÈÚ Ã °¦
ÊáÆÏ ³Ý½ÜÏÌÚá»?"
¬áÂ³ ÕÝÛÆÍéÚ ³ÛÊ ¸ÛÑÑ ³Ý½ÜáÏ।
Û³ ×Ýá´ ÃÚÛ³Â ³ÛÊ, ÛÊºÆ ³Ý½ÜáÏ á×¦
ÛÄÆµÝÛÑ á³á½ áÍÂ ÌÝØÞáÂ Ï ÌÂ—Û³ ÕÚ Â á× ÊÆËÞÛÌ,
ÕÝÅÝ á× ³Ý½ÜÏ´ÚÛÆ ¥á¹ ¬³ ÅÚáÏ।
¥¡ÅÚÏ ÂÏÝÏ ¹ÚáÍé-ÆÜÏÊ ÕÚÛ ÂÏ á³ÚáÑ
ÛÄÊ× áÍÆ áÏ á×ÃÚ ÏÛØÂ ¶ÝÌÚáÍé।
ÈÚ´ÜÏ ¤ ÉÝ½ µÚÆ,
ÛÆ» áÏÏ »Ï»Ï
Â ÅÂÚáÏ ¥áÏÚ áÍÆ ÛÄÂ ÛÌ ½ ³ÛÏ।
¥áµ ¬³ ÛÄÆ ³ÛÊ
ÌÝ
³ßÛÂÏ ÏÞáÈ
¤ÏáÁ ¤ÏáÁ ¬³Ú ³ÛÏÂ ÌÁ,
¬´Æ ÄÝºáÆ ÛÌÛÑ
ÛÌÍéÚ áÊ¿éÚÍé á×ÃÚ,
ÄÝ¦ ºÆ ³ßÛÂÏ ÊÚÑ³ ÊÚÛÑ³Ú।
×ÝÄÞÏ ³ÚÆÆÂáÑ
³ÛÊáÏ Ñ¦ÍéÚ áÍÂ
ÆÛÑÆÜ, á× áÍÆ ¬³ ÊáÆÛÏ áÄÊÂÚ।
Ú Â áØÚáÑ ÈÃ áÌ
¶ÝÌÚÂ ³ÛÊÏ á³ÚáÑ,
á´ÛÑÂ ÊáÆÏ ÊÚÍéÝ ³Ý ÂÑ Ñ¦ÍéÚ,
¶ÝÌ Â ÌÝá´Ï ÈÚáÆ
¸ÚÛØÍéÚ ÏÛØÂ ³ÛÊ-ÌÝá´ áÍÆ ÛÑ´Ú ¥á¹ ¥ÏÁ ³ÛÊÂÚ।
"¬Û³ áÄÛÊ ³ÑÈÆÚ,
¬Â ×Ý´ ÁáÍé áÍ
¥áµ ÂÚØÚ ºÚÛÆÂÚÌ ÆÚ Â!
Û³ ¬³ ¤ÌßÂÅÚÏÚ
áÀáÑ¹ ÚáÁÏ 'ÈáÏ

áØ ÁÍé ³ÛØÊ á³ÌáÆ?
¬³ ØßÄáÍéáÏ
ØßÄÍé ³ÏÚ áµÚ ÄÚÆ,
á× Û³ ¬³ × µ ÜÍé ¥áÌÚÄ।
¬³ µÚÆ µÚÍé ÍÛÄ
ÄÝ¦Û½ ØßÄáÍé ÛÌÛÑ,
áÄá´ ÍÛÄ ¬³¦ × ÈÆ,
¬³ Û¸ ÂÚ ¬³ ¥ÕÚ
¬³ ¦ ¹Ú ÄÝºÆÚÏ,
¬³ ËÚáÊ ÄÝºáÆ ÈÚµÑ,
ØßÄáÍé ØßÄáÍé ØÍé
á× Û³ áµÚ ×Ýá´Ï ÛÌÑ-¬ ºÆáÌ ËÚÛ áÊ ÆÚ ÂÚØÚ।
¥ÌÚáÄÏ ÄÝºáÆÏ
ØßÄáÍé ØßÄáÍé áÄÛÊ
áÂÌÛÆ ÛÌÛÕÍéÚ ÍÚÍé ÍÛÄ-¬³ ×ÚáÃ ¬³ × Æ
áÄÛ´ ÍÛÄ ÄÝ¦ ºáÆ
ÂÚ Ø¦áÑ Û³ ØÍé ×Ý ÄÏ!
ÆÏá³ ÊÚ × áµ ÃÚÛ³,
¤ÏáÁ ÊÚ ³ÚÏÚµÚáÏ
ØßÄáÍé ØßÄáÍé Ê¡ÚÅÚ áØÚáÍé-Û³¹Ý ËÍé ³ÛÏ ÆÚá³Ú--ÛÊØ Ñ ÁÍéá¶ÚáÏ
ÃÚÛ³ ×ÄÚ ÌÏáÌ ÌÛºÍéÚ।
ÂÚ¦ áØÚ³è--áØÚ³è áÄÛÊ ¥ÌÚáÄÏ ÄÝ¦ ºáÆ
á×¦ á Ì ¬³ á³ÚáÏ ÛÄ³è।
ÌÛº × ÈáÆÏ á¶ÚáÏ
ØßÄáÍéÏ á´ÑÚ á´ÛÑ
áÍÆ ÍÚÍé ºÜÊÆ ³ÚÛ½ÍéÚ।"
ÛÆÕÜáÃ ¬á³ÑÚ áØÚáÑ ¬¦ÏÞÈ ³Â µÚÆ
ÛÊÏáÑ µÚ¦Â ³ÛÊ ÊÛ×ÍéÚ ÊÛ×ÍéÚ।
×Ý´ ÊÚ ÄÝá´Ï ³ÃÚ
ÊÝá³Ï ÛËÂáÏ ÍÚØÚ
ÛÄÆ ÏÚÛ ³ÛÏáÂá¹ ¥áÑÚÛ¿éÂ- ÚÍé,
³ÚÕ ÆÚ áØÚáÑ ÂÚØÚ,ÌÏáÌÏ µÝÏÝËÚáÏ
ºÜÊÆ Ø¦ÍéÚ Èá¿é ÄÚÏÝÁ Ê ÛÃÂ।
³ÛÊ ÂÚÏ ÌÏáÌÏ
ÁÍé ¨ ¹ Ú×-³ÃÚ
Û³ ³ÛÏ áÍ ³ÚÛÕáÊ áÈÂ ÆÚ ËÚÛÊÍéÚ।
ÈßÛÃÊÜáÂ áØÆ ËÚÖÚ
ÆÚ¦³, ÌáÆÏ ³ÃÚ
ÈÚáÏ ÍÚØÚ ÈÞÁ ËÚáÊ ³ÛÏáÂ ³ÚÕ।
ËÚÊ ÍÂ µÚÀé ØÍé,
³ÚÕ ³ÛÏáÂ ÛµÍéÚ
³ÃÚ ÂÂ ÆÚ ÈÚÍé ´Ý¡ÛºÍéÚ ´Ý¡ÛºÍéÚ।
ÛÊÖÚÄ ÍÂ¦ ØÍé
ÄÚÏÝÁ ¤ ÂÏáËÄÜ,
¤ ÝºÑ ÂÂ ÍÚÍé ÕÝ³ÚáÍé áÍÌÆ!
ÌÏáÌÏ ËÚÏ-×Ì
ØßÄáÍéÏ ³ÃÚµÝÛÑ
³Â ÛÄÆ ÈÚáÏ ÊÑ ¸ÚÛÈÍéÚ ÏÚÛ´áÂ?
¬³ÛÄÆ ÅÜáÏ ÅÜáÏ
ÊÚÛÑ³ÚÏ ³Úá¹ ÛµÍéÚ
¤Æ

¤ÕÚ Â ÊÚÑ³-ÌÂ ³ÛØÑ ³Â Û³!
³ÃÚµÝÛÑ,
ÌÏáÌÏ ËÚÊ ¥áÏÚ
áµÚÑÌÚÑ ³ÛÏ ÛÄÑ ³ÚÕ ÆÚ ³ÛÏ।
á³ÊÑ ¤ ÝÏ ºáÑ,
á³ÊÑ ÌÝá´Ï ËÚáÊ
ÈÛ¿éÑ ÊÚÛÑ³Ú ÂÚÏ ÌáÆÏ Û³ ³ÃÚ!
¬¦ ³ÃÚµÝÛÑ áÍÆ
ÈÛ¿éÑ ÊÚÛÑ³Ú ÅÜáÏ-"³Â ËÚÑ ÊÚÛ× ÊÚÑÚ ³ÛØÊ á³ÌáÆ!
ÂÝÛÌ° ×ÄÍé áØÚáÍé
¥ÌÚÏ á× ÁáÍéÏ
ÛÂÄÚÆ ÛÄ° ÊÚÑÚ ¬¦ ÛË Ú ¸Ú¦।"
µ¿éÚáÍé ÈÛ¿éÑ ÅÜáÏ
ÊÚÛÑ³ÚÏ ¤ ÝºÑ,
³ÛÊÏ ¤ ÝÏ ×ÚáÃ ÛÌÛÕÑ á³ÌÆ— ³á ÂÚÏ ÏÚÛ´ ÌÚÃÚ
"¥ÛÌ° áÂÚÌÚáÏ ³ÛÊ ÊÚÛ× ÆÚ Û³ ËÚÑ?"
³ÃÚ ÆÚ ÉÝÛÏÑ ¥Ï, ÕÝÅÝ ¤ ÝºÑÏÚÛÕ
¥Ï ³áÈÚÑ ÂÚÏ ³ÛÏÑ ÑÚÛÊÂ।
¬¦ÏÞÈ ÌÚá» ÌÚá»
¤ ÝºáÑ ¤ ÝºáÑ
ÆÜÏáÊ µÚ¦Â ÂÚÏÚ ÁáÍéÏ µÜÂ।
¤ÏáÁ ÄÝºáÆ ÛÌÛÑ
¥Û¹Ñ ¬ÌÆ ×Ýá´
ºµáÂ ÂÚÏÚ¦ áÍÆ ¥Û¹Ñ ÄÝºÆ—áÍÆ ÂÚÏÚ ×Ýá³ÚÌÑ
áÍÆ ÂÚÏÚ ¤ ×ÏÚÏ ×Ýá´Ï × ÜÂ।
¥ÑÝÛÑÂ ¸ÝÑµÝÛÑ
×ÚºÚ¦ÍéÚ ÊÆÉÝáÑ
¹ÝÛ½ÍéÚ ¥Û×Â ÊÚÑÚ ³ÛÊÏ ³Úá¹áÂ,
¬³ÃÚ °³ÃÚ ÑáÍé
Û³ áÍ Û³ ³ÛØÂ ÊÚÑÚ
³ÛÊ ¹Ú¿éÚ ¥Ï á³Ø ÊÝÛ»áÂ ÆÚÛÏÂ।
³ËÝ ÊÚ ÌÝá´Ï ÈÚáÆ
á× áÍ Û³ ÏÛØÂ á¸áÍé,
¶ÝÌÚáÍé ÈÛ¿éÂ áÍÆ ØßÄÍé ³ÛÊÏ।
³ËÝ ÊÚ Û³ ³ÃÚ ÑáÍé
á× áÍ Û³ ØÚÛ×Â ØÚÛ×,
áÂÌÆ ×ÏÑ ØÚÛ× áÄ´ ÛÆ á³Ø¦।
¥¡ÅÚÏ ¤ÌÚÏ ÏÚá
¬³Ú³Ü ÈÊ ÂÛÕáÏ
á×° áµÚ ³ÛÊÏ ×ÚáÃ ÏÛØÂ Ä¡Ú¿éÚáÍé,
¨ÆÌ »¿é ÊßÛ ½
ÛÊÄÝ
¥ÕÛÆ ¥Ï
ÈÊ áÂÏ ÊÝá³ ÍáÊ áÊ¿éÚÂ ÌÚÛÂÍéÚ,
ÂÚØÚáÏÚ ØßÄÍé áÍÆ
ÆÄÜÏ ÂÏ -×ÚÃ
³ÛÏÂ áµÚ ÌÚÂÚÌÚÛÂ áØÛÏ á× ÛÊ ÑÊ—³ÛÏÂ á× ¹Ý½Ú¹ÝÛ
¬ÌÆ ÄÝÏ Â áÌáÍé áÄÛ´ ÛÆ Â ¥Ï!
³ÛÊ ÍÚ ³ÛØÂ ³ÃÚ
ÕÝÛÆÂ á³ÌÆ ÅÜáÏ,
á³ÌÆ ÌÝá´Ï ÈÚáÆ ÏÛØÂ ¸ÚÛØÍéÚ।
ÊÆáÄÊÂÚÏ ÌÂ
¬ÌÆ á× ¬áÑÚáÃáÑÚ,
³´áÆÚ ÄÝÏ Â ¤ÛÂ »Û½³Ú áÍÌÆ,
¤×¢Ñ

³´áÆÚ ¬ÌÆ ÕÚ Â
ËÚáÂÏ ÊÚÍéÝ ÍÃÚ
ÆÜÏáÊ ÕÝáÆ áµÚ ÍáÊ ÈÚ´ÜÏ × ÜÂ।
Û³ ÂÝ, ³ÑÈÆÚ, ÍÛÄ
³ÛÊÏ ØßÄÍé áÄ´
áÄÛ´áÊ ¬´áÆÚ ÂÚØÚ ÈÞÁ ØÍé ÆÚ¦।
¬´áÆÚ ³ÛØá¹ ³ÛÊ,
"¥áÏÚ ÄÚ° ËÚÑÊÚ×Ú,
¥áÏÚ ÀÚáÑÚ' ËÚÑÊÚ×Ú ØßÄáÍé ¥ÌÚÏ।"
á áÌÏ ¤ÌßÂÅÚÏÚ
¬Â áÍ ³áÏá¹ ÈÚÆ,
ÂÊÝ ÛÌÛ½Ñ ÆÚ á³Æ ÁÍéÛÈÈÚ×Ú?
á áÌÏ áºÚ¹ÆÚÅÚÏÚ
ÍÂ Û¹Ñ ÀÚÛÑ ÊÚÑÚ
³ÛÊÏ ×ÌÝ -ØßÛÄ ÈÚáÏ ÛÆ ÈÞÛÏáÂ।
× ÚÅÜÆ ÛÊØ -×Ì,
³ÛÊáÄÏ ÂáÏ áÄÛÊ
ÈßÛÃÊÜÏ ³ÚÏÚµÚÏ áÍÚµ ÆáØ ³ËÝ।
¤ÌÆ ×ÌÝ -×Ì
¥á¹ ÍÚØÚáÄÏ ÌÆ
ÂÚØÚáÄÏ ÂáÏ áÄÛÊ ÆáØ ¬ ÈßÛÃÊÜ।
ÂÚáÄÏ ¨ÄÚÏ ÌÆ
¥³ÚáÕ ¨Û¿éáÂ ÍÚÍé,
ÛÈ áÏ á¾Û³ÍéÚ È ÛÆá Æ Èá¿é ÈÝÆ£,
ÛÆÏÚÕÚÍé ¤ÊáÕáÖ
áËá ¸ÝáÏ ÍÚÍé ÌÆ,
ºµ ÈÞÏÚÍé ÂÚÏ ¥³ÝÑ ÛÊÑÚáÈ।
³ÛÊÏ ×ÌÝ -ÊÝ³
ÈÞÏÚáÂ ÈÚÛÏáÊ Û³á×
á Ì ÛÄÍéÚ Ý °¦ ÊáÆÏ ÊÚÛÑ³Ú।
³ÚÂÏ
ÄáÆ ¥ØÚ
¥Ûº° ³¡ÚÛÄÑ ³ÛÊ,
"¬´Æ° ÈÞÛÏÑ ÆÚ ÚáÁÏ ÕÞÆ ÂÚ।"
ÊÚÛÑ³ÚÏ ³Úá¹ ÛµÍéÚ
³ÚÂáÏ ³ÛØÑ ³ÛÊ,
"¥áÏÚ ÄÚ° ËÚÑÊÚ×Ú ØßÄáÍé ÀÚÛÑÍéÚ।
¥ÛÌ ÍÂ ËÚÑÊÚÛ×
ÂÂ ÄÚ° ËÚÑÊÚ×Ú,
ÆÛØáÑ áµÚ ÈÞÏÚáÊ ÆÚ ¬ ÚáÁÏ ÕÞÆ ÂÚ।"
ÕÝÛÆÍéÚ ³ÛÊÏ ³ÃÚ
³ÚÂáÏ ³ÛØÑ ÊÚÑÚ,
"ÍÚ Û¹Ñ ¥ÌÚÏ ³ÛÊ ÛÄáÍéÛ¹ ×³ÛÑ-¬ ØßÄÍé, ¬ ÈÏÚÁ,
×³ÛÑ áÂÚÌÚÏ ³ÛÊ,
×³ÛÑ áÂÚÌÚÏ á áÌ áÄÛ¹ ÛÊ× Æ।
áÂÚÌÚÏ ¦ ¹ÚÏ ×ÚáÃ
¦ ¹Ú ÛÌÕÚáÍéÛ¹ áÌÚÏ,
áÂÚÌÚÏ ×Ýá´Ï ×ÚáÃ ÛÌÕÚáÍéÛ¹ ×Ý´।"
á× ³ÃÚ ÕÝÛÆÍéÚ ³ÛÊ
³ÛØÑ ³ÚÂÏ × áÏ,
" ÚáÁÏ ÕÞÆ ÂÚ ÂÊÝ ¶ÝÛ¸Ñ ÆÚ á³Æ?
°¦ ØßÄáÍéÏ ×ÚáÃ
ÛÌÕÚáÂ ¸Ú¦ ¬ ØßÛÄ,
áÄáØÏ ¥¿éÚÑ ÂáÊ ÏÛØÑ áµÚ á³Æ?
×ÚÏÚÛÄÆ ×ÚÅ ÍÚÍé
×ÝÅÚ¦ ÌáÆÏ ³ÃÚ,
¬Â ³ÃÚ ÂÊ á³Æ ÈÚ¦ ÆÚ ´Ý¡ÛºÍéÚ?

×ÚÏÚÛÄÆ ×ÚÅ ÍÚÍé
áÄÛ´ ° ÌÝá´Ï ÈÚáÆ,
áÄá´° ÛÌá½ ÆÚ á³Æ ¥¡Û´Ï ÛÈÈÚ×Ú?
×ÚÅ ÍÚÍé ¬ ºÜÊÆ
ÚÁ áËÚáÏ ËÚÑ ÊÚÛ×,
áÊá×° ÚáÁÏ ÕÞÆ ¶ÝÛ¸Ñ ÆÚ á³Æ?
¥ÛÌ ÍÂ ËÚÑÊÚÛ×
ÂÂ ÄÚ° ËÚÑÊÚ×Ú,
ÆÛØáÑ áµÚ ÈÞÛÏáÊ ÆÚ ÚáÁÏ ÕÞÆ ÂÚ।
¬Û³ áÄÛÊ! ¬Û³ Âß ÁÚ º ÛÑá¹ ØßÄáÍé áÌÚÏ,
ÅÏÚÏ ¤ÌßÂ ÍÂ ³ÛÏÍéÚÛ¹ ÈÚÆ,
³ßÛÂÏ ³Úá¹ ÍÂ
ÂÏÑ × µ ÜÍé µÜÛÂ,
×³ÛÑ ØßÄáÍé áÌÚÏ ÛÄÍéÚÛ¹ ÀÚÛÑÍéÚ-ÕÝÅÝ áÄÛÊ ÈßÛÃÊÜÏ
ØÑÚØÑ ¥á¹ ÍÂ
ÂÚØÚ¦ ³ÛÏ ÛÆ ÈÚÆ ÛÌ½ÚáÂ ÛÈÈÚ×Ú!
ÕÝÅÝ áÄÛÊ Õ áÍ Ï
³Æ³Õß ´Ñ ÛÄÍéÚ
Ê¡ÚÛÅ ÆÚ¦ ¥ÌÚÏ ¬ × ÚÅÜÆ ØßÄÍé!
ÕÝÅÝ áÄÛÊ ÛÌ½Ú¦áÂ
ÌáÆÏ ÊÜÏÂ -µÊ
Ñ ÌÚÆáÊÏ Ïá ÅÝ¦ ÛÆ ¸ÏÁ!
ÕÝÅÝ áÄÛÊ ¬ ºÜÊáÆ
ÛÆÕÚ¸Ï ÛÊÑÚá×áÏ
×Ý´-× Ú Ã ¤¶
ÛÄÍéÚ ³ÛÏ ÆÚ¦ á×ÊÚ!
ÂÊÝ á³Æ ØßÄáÍéÏ
ÂßÖÚ ÛÌÛ½Ñ ÆÚ áÌÚÏ,
ÂÊÝ á³Æ ¶ÝÛ¸Ñ ÆÚ ÚáÁÏ ÕÞÆ ÂÚ?
ÕÝáÆÛ¹ ÛÊÑÚ××ÝÏÚ
ÛÊØ Ñ ³ÛÏÍéÚ ØßÛÄ
¿ÝÊÚ¦ÍéÚ ÏÚá´ ×ÄÚ ÛÊ ÌßÛÂÏ ¶ÝáÌ!
Û³ ÂÝ áÄÛÊ-- Û³ ÂÝ áÄÛÊ-¬Â áÍ áÈáÍéÛ¹ ³ ½,
ÛÊ ÌßÛÂ ¸Ú¦ áÆ ÂÊÝ ÛÊ ÌßÛÂ ¸Ú¦ áÆ!-á× Û³ ËÍéÚÆ³ ÄÕÚ,
³ ÈÆÚ° ÛÕØáÏ áµÚ-× µ ÜÍé ¬ ØßÄáÍéÏ ºÜÊáÆ ÌÏÁ!
¥ÌÚÏ ¬ ÌÆ áÄÛÊ
áØÚ³è ÌÏÝËÞÛÌ-×Ì
ÂßÁÑÂÚ-ºÑ-ÕÞÆ º Ñ Â Ú ÂÏ,
ÂÊÝ° ÂÊÝ° ¥ÛÌ
×ÛØÊ ÂÚ ÚÁÈáÁ,
ÊÛØÊ ÂÚ ÍÂ ÛÄÆ ÏÛØÊ Ê¡ÚÛ¸ÍéÚ,
ÛÌ½ÚáÂ ÌáÆÏ ÂßÖÚ
Û ËÝÊÆ ÈÍ Û½Ê,
ØÂ Ú ³ÛÏÊ ÆÚ ÂÊÝ ØßÄÍé ¥ÌÚÏ।
á Ì ËÛ á ÆØ ¥ÛÄ ÌáÆÏ áÄÊÂÚ ÍÂ
ÍÂáÆ áÏá´Û¹ ¥ÛÌ ÌáÆÏ ÌÛ ÄáÏ,
Â¡ÚáÄÏ ³ÛÏáÂ ÈÞºÚ
ÌÂÚ ÆÚ¦á³Ú Ê'áÑ
ÛÊ× Æ ³ÛÏÊÚáÏ ÈÚÛÏÊ ÆÚ ¥ÛÌ।
Û³ ÂÝ °áµÚ ³ÑÈÆÚ
¥ÌÚÏ ÌáÆÏ ³ÃÚ
ÊÝÛ»áÂ á³ ÈÚÛÏáÊ³ ÊÑ áÄÛ´ áÄÛÊ?

¥ÌÚÏ Ê ÃÚÏ Ì Ì
³ÚáÏ ÊÝ»Ú¦áÊ ÊÑ—ÊÝ»Ú¦áÂ Æ
ÍÛÄ á³Ø ÊáÑ áÄÛÊ
"áÂÚÌÚÏ Û³á× ÄÝ´,
ØßÄáÍéÏ ÛÊÛÆÌáÍé áÈáÍé¹ ØßÄÍé,
ÂáÊ ³Ú ÈÛÆ³ ÄÝá´
¬Â á³Æ Û ÍéÌÚÁ?'
ÂáÊ Û³ ÊÛÑÍéÚ ¥ÛÌ ÛÄÊ áµÚ ¨ Ï?
¨ÈÚÍé ÃÚÛ³áÂ ÂÊÝ
áÍ ×áØ ÛÊÖÚÄº ÚÑÚ
ÈßÛÃÊÜ ÂÚØÚÛÏ ³á ½ ØÍé áµÚ Ê ÛÃÂ-¥ÌÚÏ ¬ ÛÊÖÚáÄÏ
¨ÈÚÍé ÆÚ¦³ Û³¹Ý,
³ÚÏÁ Û³ ÂÚ° áÄÛÊ ÈÚ¦ ÆÚ ´Ý¡ÛºÍéÚ।
ÈßÛÃÊÜ ¥ÌÚÏ ³ ½
ÊÝ»Ý³è ÊÚ ÆÚ ÊÝ»Ý³è,
ÆÛÑÆÜáÏ Û³ ÊÛÑÍéÚ ÊÝ»Ú¦Ê áÄÛÊ?
ÂÚØÚáÏ ×ÚÌÚÆ ³ÃÚ
áµÚÈÆ ³ÛÏáÑ ÈáÏ
ØßÄáÍé Û³ ³ ½ ØÍé ØßÄÍé ÂÚ ºÚáÆ।
¬Â ÂÚáÏ ËÚÑÊÚÛ×,
ÂÊÝ á³Æ ÌáÆ ØÍé
ËÚÑÊÚ×Ú Ø¦Ñ ÆÚ ¥Õ ÛÌ½Ú¦ÍéÚ!
¥¡ÅÚÏ ×ÌÝ ÂáÑ
Û³ áÍÆ áÊ¿éÚ¦ ´Ý¡áº,
Û³ áÍÆ ÈÚ¦áÂÛ¹ ÆÚ ¸ÚÛØáÂÛ¹ ÍÚØÚ।
ÊÝá³Ï áÍ´ÚáÆ ÂÚáÏ
ÏÚÛ´áÂ ¸Ú¦ áµÚ ¥ÛÌ
á×´ÚáÆ ÈÚ¦ áÆ áÍÆ ÏÚÛ´áÂ ÂÚØÚáÏ-ÂÚ¦áÂ ¤ ÂÏ ÊÝ³
¬´áÆÚ ÈÞÛÏáÂá¹ ÆÚ,
ÂÚ¦áÂ ¬´áÆÚ ÕÞÆ ÏáÍéá¹ ØßÄÍé।"
³ÛÊÏ ÁÍéÛ× Ý
Ý ÊÚÛÑ³ÚÏ ÌÆ
áÏá´Û¹Ñ Ì ³ÛÏ ¤µÚÅ ×ÛÑáÑ-¨ÈáÏ áÍ »¿é » »Ú
³Â Û³ ÊÛØÍéÚ áÍÂ
ÛÆá Æ ÂÚÏ á³ÚÑÚØÑ áÈÂ ÆÚ ÕÝÛÆáÂ,
ÁáÍéÏ ¤ÛÊÛ¸
ÛÆÍéÂÆÞÂÆ ÂÊÝ
ÂÏá Ï ³ÑÅ ÛÆ ÕÝÛÆÂ á³ÊÑ,
á×¦ ¬³ÂÚÆ Å ÛÆ
ÕÝÛÆÍéÚ ÕÝÛÆÍéÚ ÂÚÏ
ØßÄÍé ÈÛ¿éÍéÚÛ¹Ñ ¶ÝÌÚáÍé á³ÌÆ!
ÊáÆÏ ÊÚÛÑ³Ú ¥ØÚ
á× ¶ÝáÌ ÛÊØ Ñ áØÚáÍé
³ÛÊÏ ØßÄáÍé ÏÚÛ´ ¤ÊÕ Ì Â³
× áµ Ï × ÈÆ ÕÝÅÝ
áÄÛ´Â ÛÄÊ× ÏÚÂ,
ØßÄáÍéÏ ØßÄáÍéÏ ¤Æ Â ÛÌÑÆ।
ÊÚÛÑ³ÚÏ á× ØßÄáÍé
á× ÁÍéÌ ØßáÄ,
¤ÊÛÕ ½ ¥Û¹Ñ ÆÚ ¬³ ÛÂÑ ÃÚÆ-¥Ï Û³¹Ý ºÚÛÆÂ ÆÚ,
¥Ï Û³¹Ý ËÚÛÊÂ ÆÚ,
ÕÝÅÝ á× ÊÚÛÑ³Ú ËÚÑ ÊÚÛ×Â ³ÛÊáÏ।
ÕÝÅÝ á× ³ÛÊÏ µÚÆ
³Â áÍ ÑÚÛµÂ ËÚÑ,

ÕÝáÆ ÕÝáÆ ÕÝÆÚ ÂÚÏ ÉÝÏÚÂ ÆÚ ¥Ï।
ÕÝÅÝ á× ³ÛÊÏ áÆ
Û³ ¬³ × µ ÜÍé áº ÚÛÂ
ÛÊ³ÜÛÏÂ, ÂÚ¦ áØÛÏ Ø¦Â ÛÊØ Ñ!
ÕÝÅÝ á× ³ÛÊÏ á³ÚáÑ
¶ÝÌÚáÂ ÊÚÛ×Â ËÚÑ,
³ÛÊ ÂÚÏ ¸ÝÑ ÑáÍé ³ÛÏÂ Û³ á´ÑÚ।
ÕÝÅÝ á× ³ÛÊáÏ ÊÚÑÚ
ÕÝÆáÂ ÊÚÛ×Â ËÚÑ
³Â Û³--³Â Û³ ³ÃÚ ¤Ã ÆÚ¦ ÍÚÏ,
Û³ ÂÝ á× ³ÃÚÍé ³ÛÊ
³Â áÍ ÈÚ¦Â ¤Ã
µËÜÏ á× ¤Ã ÆÚ¦ ³Â ³ÛÊÂÚÏ-á×¦ ¤Ã ØÜÆ ³ÃÚ,
ØßÄáÍéÏ ËÚÊ ÍÂ
³ÚÕ ³ÛÏáÂ ÈÚáÏ ÆÚ ¬ÌÆ Û³¹Ý ÆÚ।
¬³ÛÄÆ ÊÚÛÑ³ÚáÏ
³ÛÊ á× ³ÛØÑ ÛµÍéÚ-"ÆÛÑÛÆ! ¸ÛÑÆÝ ¥ÛÌ ÛÌáÂ ÈßÛÃÊÜ!
¥Ï ¬³ÊÚÏ ÊÚÑÚ
³Ú ÌÜáÏÏ ÊáÆ ÊáÆ
ÍÚ¦ áµÚ ÕÝÛÆáÂ ¥ÛÌ ÈÚ´ÜÏ ³ÛÊÂÚ!
ÏÝÛ×ÍéÚÏ ÛØÌá á
¥Û ³ÚÏ ÌÏÝËÞáÌ
¥Ï ¬³ÊÚÏ ¥ÛÌ ³ÛÏ áµ ÌÁ!
¬¦´ÚáÆ ÃÚ³ ÂÝÛÌ,
ÛÉÛÏÍéÚ ¥Û×ÍéÚ ÈÝÆ£
°¦ ÌÅÝÌÝ´´ÚÛÆ ³ÛÏÊ ¸ÝÌ Æ।"
¬áÂ³ ³ÛØÍéÚ ³ÛÊ
ÆÜÏáÊ ¸ÛÑÍéÚ áµÑ
áµÚÈáÆ ÌÝÛ¹ÍéÚ áÉÛÑ ÆÍéáÆÏ ºÑ।
ÊÚÛÑ³Ú ÆÍéÆ ÂÝÛÑ
ÆÜÏáÊ ÏÛØÑ ¸ÚÛØ,
Û³ áÄÛ´á¹ á×¦ ºÚáÆ ¤ÛÆÛÌÖ ¸á´।
× Ú áØÚáÍé ¬Ñ áÌ
ÂÊÝ° ÏÛØÑ ¸ÚÛØ,
ÂÊÝ° Â ÈÛ¿éÑ ÆÚ ÆÍéáÆ ÛÆáÌÖ।
¤ÛÆÛÌÖ áÆ
áÌ
³ÛÏÍéÚ ÑÚÛÊÂ
¬³ÛÊ ÄÝ ÄÝ¦ÛÊ ÄÝ »ÛÏÑ ×ÛÑÑ।
ÊÚØÝáÂ ÑÝ³ÚáÍé ÌÝ´
³ÚÂÏ ÊÚÛÑ³Ú
Ì Ì áËÄÜ ¤ ÝºáÑ ³ÛÏÑ áÏÚÄÆ।
ØÚ-ØÚ ³ÛÊ Û³ ³ÛÏáÑ,ÛÉáÏ áÄ´, ÛÉáÏ ¬×,
ÛÄ° ÆÚ ÊÚÑÚÏ ØßáÄ ¤ÌÆ ¥¶ÚÂ-ÆÜÏáÊ ÊÚÑÚÏ ¥ØÚ
Û³ Ê áÊáºá¹ ÊÝá³,
ÛµÍéÚá¹ á³ÚÌÑ ÌÆ ËÚÛ ÍéÚ ¸ÝÛÏÍéÚ!
ØÚ ³ÛÊ ¤ÌÆ á³ÚáÏ
¤ÆÃ ³ ÂÚÏ ÌáÆ
Û³ ¥¶ÚÂ ³ÛÏáÑ áÍ ÊÝÛ»áÑ ÆÚ ÂÚØÚ?
¬Â ³ÚÑ ×Ý´× Æ
¿ÝÊÚáÍé ÏÚÛ´ÍéÚ ÌÆ,
¬Â ÛÄÆ ÈáÏ ÂÚØÚ ÛÄáÊ Û³ ËÚÛ ÍéÚ?
³ÛÊ Â ¸ÛÑÍéÚ ÍÚÍé-× Ú áØÚáÍé ¬Ñ áÌ,

¥¡ÅÚáÏ ³ÚÆÆËÞÛÌ Ø¦Ñ µ ËÜÏ-¬³Û½ Æá¿é ÆÚ ÈÚÂÚ,
¬³½Ý ÊáØ ÆÚ ÊÚÍéÝ,
Â Å ÊÆ Û³ áÍÆ Û³ ËÚÛÊá¹ ÆÜÏáÊ!
Â´Æ ÊÆÚ Â áØÚáÂ
×ÝÅÜáÏ ÕÝÛÆÑ ³ÛÊ
¨Û¾á¹ ÆÜÏÊ ÕÞáÆ ÛÊÖ Á × ÜÂ-ÂÚ¦ ÕÝÛÆ ÊÆ áÍÆ
ÏáÍéá¹ ÆÜÏáÊ ¤ÛÂ,
áºÚÆÚÛ³ ÆÍéÆ ÕÝÅÝ áÌÛÑá¹ ÌÝÛÄá¹।
¬³ÊÚÏ ³ÛÊ ÕÝÅÝ
¸ÚÛØÑ ³Ý½ÜÏÈÚáÆ,
³ÚÂáÏ ÛÊÄÚÍé ÌÚÛµ ÊÆáÄÊÜ-³Úá¹
ÆÍéáÆÏ ºÑ ÌÝÛ¹-áÍ ÛÄá³ ÆÍéÆ ¸áÑ
á× ÛÄá³ ÈÛÃ³ ³ÛÊ ÍÚ¦Ñ ¸ÛÑÍéÚ।
× ÜÂ
á³Æ ËÚÑÊÚÛ×áÑ ¥ÌÚÍé?
Û³¹Ý¦ ÆÚ¦³ µÝÁ, Û³¹Ý¦ ºÚÛÆ ÆÚ ¥ÛÌ,
Û³ ¥á¹? Û³ ÛÄáÍé ÂÊ ÂÝÛÖÊ ØßÄÍé!
ÍÚ ¥ÌÚÏ Û¹Ñ ×ÚÅ
×³ÛÑ ³áÏÛ¹ ¥ÛÌ
Û³¹Ý¦ ³ÛÏ ÛÆ áÄÚÖ ¸ÏáÁ áÂÚÌÚÏ,
ÕÝÅÝ ËÚÑ ÊÚÛ×ÍéÚÛ¹,
ÕÝÅÝ ¬ ÈÏÚÆ ÌÆ
¨ÈØÚÏ ×¡ÛÈÍéÚÛ¹ áÂÚÌÚÏ ¸ÏáÁ।
ÂÚáÂ° áÂÚÌÚÏ ÌÆ
ÂÝÛÖáÂ ÆÚÛÏÆÝ ÍÛÄ
ÂáÊ Û³ ³ÛÏÊ ÊÑ, Û³ ¥á¹ ¥ÌÚÏ?
áµáÑ ÍÛÄ, áµáÑ ¸ÛÑ,
ÍÚ° áÍÃÚ ËÚÑ ÑÚáµ-¬³ÊÚÏ ÌáÆ á³ÚáÏÚ ÄÜÆ ¤ÅÜÆÜáÏ।
ÛÌáÂ ÅÏÚÏ ÌÚá»
ÍÂ ËÚÑÊÚ×Ú ÈÚáÊ,
ÂÚáÂ ÍÛÄ ËÚÑ ÃÚ³ ÂÚ¦ áØÚ³è ÂáÊ-ÂÊÝ ¬³ÊÚÏ ÍÛÄ
ÌáÆ ³Ï ÆÛÑÆÜáÏ
áÍ ÄÝÛ´ÆÜ, áÍ áÂÚÌÚáÏ ¬Â ËÚÑÊÚá×!
Û³ ³ÛÏáÑ ÌÆ ÂÊ
ÈÚÛÏÂÚÌ ºÝ¿éÚ¦áÂ
ÍÛÄ ºÚÛÆÂÚÌ ³ÛÊ ³ÛÏÂÚÌ ÂÚØÚ!
¥ÛÌ ¤ÛÂ ¤ËÚÛµÆÜ
ºÚÛÆ ÆÚ ÊÛÑÍéÚ áÍÆ
ÛÊÏ áØÚáÍéÚ ÆÚ ³ÛÊ ¬¦ ÛË Ú ÄÚ°!
ÆÚ ºÚÛÆÍéÚ ÆÚ ÕÝÛÆÍéÚ
ÍÛÄ áÄÚÖ ³áÏ ÃÚÛ³,
Ý ¥ÛÌ, ÌÚ ÂáÊ ³ÛÏáÍéÚ ¥ÌÚáÏ-ÂÝÛÌ ËÚÑ áÃá³Ú ³ÛÊ, Ý ¬³ ³¡Ú½Ú áÍÆ
ÉÝá½ ÆÚ áÂÚÌÚÏ ÈÚáÍé ÛÌáÂ ÈßÛÃÊÜ।
ºÆÛÆ, á³ÚÃÚÍé ÂÝÛÌ
áÏá´ áµáÑ ÄÝÛØÂÚáÏ?

³Â ÛÄÆ ¬³Ú ¬³Ú ³Ú½ÚÑÚÌ áØÃÚ,
¬á³ÑÚ ÂÝÛÑÍéÚ ÉÝÑ
³Â ÌÚÑÚ µ¡ÚÛÃÂÚÌ,
¬á³ÑÚ ³ÚÆÆÌÍé ³ÛÏÂÚÌ á´ÑÚ!
áÂÚÌÚÏ ÊÜÁÚÛ½ Ñ'áÍé,
¨Û¾ÍéÚ ÈÊ ÂÛÕáÏ
¬á³ÑÚ ¥ÈÆ ÌáÆ µÚ¦ÂÚÌ µÚÆ-ØÛÏÁÛÕÕÝÛ½ áÌÚÏ
ÊÛ×Â ÈÚáÍéÏ ÂáÑ,
ÈÚ´ÜÛ½ ³¡ÚáÅÏ 'ÈáÏ ÕÝÛÆÂ ÆÜÏáÊ।
¬¦ÏÞÈ ³Â ÛÄÆ
³Ú½ÚáÑÌ ÊáÆ ÊáÆ,
³Â ÛÄÆ ÈáÏ ÂáÊ ¬áÑ ÂÝÛÌ ³ÛÊ!
Â´Æ áÂÚÌÚáÏ ³ÛÊ
Û³ áÍ ËÚÑÊÚÛ×ÑÚÌ
¬Â ËÚÑ ³ÚØÚáÏ° ÊÚÛ× ÆÚ¦ ³ËÝ।
ÄÞÏ × ÏáµÏ ¬³
áº ÚÛÂ Ì Íé áÄÊ-×Ì
³Â ÊÚÏ ÌáÆ ÌáÆ ³áÏÛ¹ ÁÚÌ।
ÄÞÏ áÃá³ ¥¡Û´ ËÛÏ
áÄÛ´ÂÚÌ ÌÝ´´ÚÛÆ,
ÄÞÏ áÃá³ ÕÝÛÆÂÚÌ ÌÅÝÌÍé µÚÆ।
áÍ ÛÄÆ ¥ÈÛÆ ¥Û×
³ÛØáÑ ¥ÌÚÏ ³Úá¹
Ý ¬¦ ÊÚÛÑ³ÚáÏ ËÚÑÊÚ× ÂÝÛÌ,
á× ÛÄÆ Û³ ØáÖ ³ÛÊ
Û³ ¥Æá Ä Û³ ¨ ¹ Úá×
Ý ¬ ØßÄÍé áÌÚÏ áÉá½ áµÑ áÍÆ।
¥ÛÌ á³ÚÃÚ³ÚÏ á³ÊÚ! ¥ÛÌ Ý áØÚáÂ Ý ,
× áµ Ï áÄÊÂÚ ÂÝÛÌ ËÚÑÊÚ× áÌÚáÏ?
¬Â á×ৗËÚµ , ³ÛÊ,
³´áÆÚ ³ÛÏ ÛÆ ¥ÕÚ-³´áÆÚ ÌÝØÞ -ÂáÏ ºÚÛÆ ÛÆ × ÈáÆ।
áÍÃÚÍé ÍÚ°-ÆÚ ³ÛÊ,
áÍÃÚÍé ÃÚ³-ÆÚ ÂÝÛÌ,
¥ÌÏÁ áÂÚÌÚáÏ¦ ³ÛÏÊ ¤ ¸ ÆÚ।
ÌáÆ ÏÚ´ ÆÚ¦ ÏÚ´,
ÂÝÛÌ áÍÆ ×Ýá´ ÃÚ³
áÄÊÂÚ! ¬ ÄÝÛ´ÆÜÏ ÕÝÆ áµÚ ÚÃ ÆÚ।

<poem>
³Â áÄÕ áÄÕÚ ÂáÏ

ÛÌÑ á× ³ÛÊ!

তু ষার ি ত িগির কিরল ল ন, সুতী ক কময় অরেণ র বুক
মাড়াইয়া গল চিল র ময় পেদ। িক িবহে র গান, িনঝেরর িন,
পাের না জুড়ােত আর কিবর দয়। িবহগ, িনঝর- িন কৃিতর গীত- মেনর য ভােগ তার িত িন হয় স মেনর ত ী যন হােয়েছ
িবকল। একাকী যাহাই আেগ দিখত স কিব তাহাই লািগত তার
কমন সু র, এখন কিবর সই এিক হােলা দশা-- য কৃিত- শাভামােঝ নিলনী না থােক ঠেক তা শূেন র মত কিবর নয়েন, নাইক দবতা
যন মি রমাঝাের। বালার মুেখর জ ািত কিরত ব ন কৃিতর
প টা ি ণ কিরয়া; স না হােল অমবস ািনিশর মতন সম
জগ হাত িবষ আঁধার।
--

জ া ায় িনম ধরা, নীরব রজনী। অরেণ র অ কারময় গাছ িল
মাথার উপের মািখ রজত জাছনা, শাখায় শাখায় ঘন কির
জড়াজিড়, কমন গ ীরভােব রােয়েছ দঁ াড়ােয়। হথায় ঝােপর মােঝ
আঁধার, হাথায় সরসীবে
শা জাছনা। নভ িতিব েশাভী
ঘুম সরসী চ তারকার
দিখেতেছ যন! লীলাময় বািহণী
চেলেছ ছু িটয়া, লীলাভ বুেক তার পাদেপর ছায়া ভে চু ের কত শত
ধিরেছ মূরিত। গাইেছ রজনী িকবা নীরব স ীত! কমন নীরব বন
িন গ ীর-- ধু দূর-শৃ হােত ঝিরেছ িনঝর, ধু একপাশ িদয়া
স ু িচত অিত তিটনীিট সর সর যেতেছ চিলয়া। অধীর বস বায়ু মােঝ
মােঝ ধু ঝরঝির কঁ াপাইেছ গােছর প ব। এেহন িন রাে কত
বার আিম গ ীর অরেণ একা কােরিছ মণ। ি রাে গাছপালা
িঝমাইেছ যন, ছায়া তার পােড় আেছ হথায় হাথায়। দিখয়ািছ
নীরবতা যত কথা কয় ােণর মরম-তেল, এত কহ নয়। দিখ যেব

অিত শা জাছনায় মিজ নীরেব সম ধরা রেয়েছ ঘুমােয়, নীরেব
পরেশ দহ বসে র বায়, জািন না িক এক ভােব ােণর িভতর
উ িসয়া উথিলয়া উেঠ গা কমন! িক যন হারােয় গেছ খুিঁ জয়া না
পাই, িক কথা ভুিলয়া যন িগেয়িছ সহসা, বলা হয় নাই যন ােণর িক
কথা, কাশ কিরেত িগয়া পাই না তা খুিঁ জ! ক আেছ এমন যার এ
হন িনশীেথ, পুরােণা সুেখর ৃ িত উেঠ িন উথিল! ক আেছ এমন
যার জীবেনর পেথ এমন একিট সুখ যায় িন হারােয়, য হারা-সুেখর
তের িদবা িনিশ তার দেয়র এক িদক শূন হােয় আেছ। এমন নীরবরাে স িক গা কখেনা ফেল নাই ম েভদী একিট িন াস? কর ােন
আজ রাে িনশীথ দীেপ উিঠেছ েমাদ িন িবলাসীর গৃেহ। মুহূ
ভােব িন তারা আজ িনশীেথই কত িচ পুিড়েতেছ
অনেল।
কত শত হতভাগা আজ িনশীেথই হারােয় জে র মত জীবেনর সুখ
ম েভদী য ণায় হইয়া অধীর এেকলাই হা হা কির বড়ায় িময়া!
--

ঝােপ-ঝােপ ঢাকা ওই অরণ কুটীর। িবষ নিলনীবালা শূন ন
মিল চঁ ােদর মুেখর পােন রেয়েছ চািহয়া! জািন না কমন কাের বালার
বুেকর মােঝ সহসা কমন ধারা লেগেছ আঘাত-- আর স গায় না
গান, বস ঋতু র অে পািপয়ার ক যন হােয়েছ নীরব। আর স
লইয়া বীণা বাজায় না ধীের ধীের, আর স েম না বালা কানেন
কানেন। িবজন কুটীের ধু মরণশয ার 'পের এেকলা আপন মেন
রেয়েছ ইয়া। য বালা মুহূ কাল ি র না থািকত কভু, িশখের িনঝের
বেন কিরত মণ—কখেনা তু িলত ফুল, কখেনা গঁািথত মালা, কখেনা
গাইত গান, বাজাইত বীণা-- স আজ এমন শা , এমন নীরব ি র!
এমন িবষ শীণ স ফু মুখ! এক িদন, দুই িদন, যেতেছ কািটয়া
েম-- মরেণর পদশ গিণেছ স যন! আর কান সাধ নাই, বাসনা
রেয়েছ ধু কিবের দিখয়া যন হয় গা মরণ। এ িদেক পৃিথবী িম
সিহয়া ঝিটকা কত িফিরয়া আিসেছ কিব কুটীেরর পােন, মধ াে র
রৗে যথা িলয়া পুিড়য়া পাখী স ায় কুলােয় তার আইেস িফিরয়া।

ব িদন পের কিব পদািপল বনভূ েম, বৃ লতা সিব তার পিরিচত সখা!
তমিন সকিল আেছ, তমিন গাইেছ পাখী, তমিন বিহেছ বায়ু ঝর ঝর
কির। অধীের চিলল কিব কুটীেরর পােন-- দুয়ােরর কােছ িগয়া দুয়াের
আঘাত িদয়া ডািকল অধীর ের, নিলনী! নিলনী! িকছু নাই সাড়া
শ , িদল না উ র কহ, িত িন ধু তাের কিরল িব প। কুটীের
কহই নাই, শূন তা রেয়েছ পিড়-- বি ত িবত ী বীণা লূতাত জােল।
িমল আকুল কিব কানেন কানেন, ডািকয়া সমু
ের, নিলনী!
নিলনী! িমিলয়া কিবর ের বনেদবী উ ের ডািকল কাতের আহা,
নিলনী! নিলনী! কহই িদল না সাড়া, ধু স শ
িন সু হিরেণরা
উিঠল জািগয়া। অবেশেষ িগিরশৃে উিঠল কাতর কিব, নিলনীর
সােথ যথা থািকত বিসয়া। দিখল স িগির-শৃে , শীতল তু ষার'পের, নিলনী ঘুমােয় আেছ ানমুখ িব। কেঠার তু ষাের তার এলােয়
পেড়েছ কশ, খিসয়া পেড়েছ পােশ িশিথল আঁচল। িবশাল নয়ন তার
অ িনমীিলত, হাত দুিট ঢাকা আেছ অনাবৃ ত বুেক। একিট হিরণিশ
খলা কিরবার তের কভু বা অ ল ধির টািনেতেছ তার, কভু শৃ দুিট
িদয়া সুধীের িদেতেছ ঠিল, কভু বা অবা নে রিহেছ চািহয়া! তবু
নিলনীর ঘুম িকছু েতই ভাি েছ না, নীরেব িন
হােয় রেয়েছ
ভূ তেল। দূর হােত কিব তাের দিখয়া কিহল উে , "নিলনী, এেয়িছ
আিম দে স বািলকা।" তবুও নিলনী বালা না িদয়া উ র শীতল
তু ষার-'পের রিহল ঘুমােয়। কিব স িশখর-'পের কির আেরাহণ শীতল
অধর তার কিরল চু ন—িশহিরয়া চমিকয়া দিখল স কিব না নেড়
দয় তার, না পেড় িন াস। দিখল না, ভািবল না, কিহল না িকছু ,
যমন চািহয়া িছল রিহল চািহয়া। িনদা ণ িক যন িক দিখেছ তরােস
নয়ন হইয়া গল অচল পাষাণ। কত েণ কিব তেব পাইল চতন,
দিখল তু ষার
নিলনীর দহ দয়জীবনহীন জড় দহ তার অনুপম
সৗ েয র কুসুম-আলয়, দেয়র মরেমর আদেরর ধন—তৃণ কা সম
ভূ েম যায় গড়াগিড়! বুেক তাের তু েল লেয় ডািকল "নিলনী", দেয়
রািখয়া তাের পাগেলর মত কিব কিহল কাতর ের "নিলনী"
"নিলনী"!
হীন, র হীন অধর তাহার অধীর হইয়া ঘন কিরল
চু ন।

--

তার পর িদন হােত স বেন কিবের আর পেল না দিখেত কহ, গেছ
স কাথায়! ঢািকল নিলনীেদহ তু ষারসমািধ-- েম স কুটীরখািন
কাথা ভে চু ের গল, েম স কানন হােলা াম লাকালয়, স
কানেন--কিবর স সােধর কানেন অতীেতর পদিচ রিহল না আর।

<poem>
"¬ ÂáÊ × ÈÆ ÕÝÅÝ, ÛÊáÌ Ï ÌÂÆ

আবার িমলােয় গল িন ার সমুে ! সারারাত িন ার কিরনু আরাধনা-যিদ বা আইল িন া এ া নয়েন, মরীিচকা দখাইয়া গল গা িমলােয়!
হা , িক শি তার, এ হন মূরিত মুহূে র মেধ তু ই ভাি িল,
গিড়িল? হা িন ু র কাল, তার এ িক প খলা-- সেত র মতন গিড়িল
িতমা, ে র মতন তাহা ফিলিল ভাি য়া? কােলর সমুে এক
িবে র মতন উিঠল, আবার গল িমলােয় তাহােত? না না, তাহা নয়
কভু, নিলনী, স িক গা কােলর সমুে ধু িব িটর মত! যাহার
মািহনী মূি
দেয় দেয় িশরায় িশরায় আঁকা শািণেতর সােথ, যত
কাল রব বঁেচ যার ভালবাসা িচরকাল এ দেয় রিহেব অ য়, স
বািলকা, স নিলনী, স গ িতমা, কােলর সমুে ধু িব িটর মত
তরে র অিভঘােত জি ল িমিশল? না না, তাহা নয় কভু, তা যন না
হয়! দহকারাগারমু স নিলনী এেব সুেখ দুেখ িচরকাল স েদ
িবপেদ আমারই সােথ সােথ কিরেছ মণ। িচরহাস ময় তার মদৃি
মিল আমাির মুেখর পােন রেয়েছ চািহয়া। র ক দবতা সম আমাির
উপের শা
েমর ছায়া রেখেছ িবছােয়। দহকারাগারমু হইেল
আিমও তাহার দয়সােথ িমশাব দয়। নিলনী, আছ িক তু িম, আছ
িক হথায়? একবার দখা দও, িমটাও সে হ! িচরকাল তের তাের
ভুিলেত িক হেব? তাই ব নিলনী লা, ব একবার! িচরকাল আর
তাের পাব না দিখেত, িচরকাল আর তার দেয় দয় পাব না িক
িমশাইেত, ব একবার। মিরেল িক পৃিথবীর সব যায় দূের? তু ই িক
আমাের ভুেল গিছ নিলিন? তা হােল নিলিন, আিম চাই না মিরেত।
তার ভালবাসা যন িচরকাল মার দেয় অ য় হােয় থােক গা
মুি ত-- ক পাই পাব, তবু চাই না ভুিলেত! তু িম নািহ থাক যিদ
তামার ৃ িতও থােক যন এ দয় কিরয়া উ ল! এই ভালবাসা
যাহা দেয় মরেম অবিশ রােখ নাই এক িতল ান, একিট পািথব ু

িন ােসর সােথ মুহূে না পালিটেত আঁিখর পলক ণ ায়ী কুসুেমর
সুরেভর মত শূন এই বায়ু ে ােত যাইেব িমশােয়? িহমাি র এই
আঁধার গ ের সমেয়র পদে প গিণেতিছ বিস, ভিবষ
েম
হইেতেছ ব মান, ব মান িমিশেতেছ অতীতসমুে । অ যাইেতেছ
িনিশ, আিসেছ িদবস, িদবস িনশার কােল পিড়েছ ঘুমােয়। এই
সমেয়র চ ঘুিরয়া নীরেব পৃিথবীের মানুেষের অলি তভােব
পিরব েনর পেথ যেতেছ লইয়া, িক মেন হয় এই িহমা ীর বুেক
তাহার চরণ-িচ পিড়েছ না যন। িক মেন হয় যন আমার দেয়
দু াম সময়ে াত অিবরামগিত, নত
ূ ন গেড় িন িকছু , ভাে িন পুরােণা।
বািহেরর কত িক য ভাি ল চূ িরল, বািহেরর কত িক য হইল নত
ূ ন,
িক িভতেরর িদেক চেয় দখ দিখ-- আেগও আিছল যাহা এখেনা তা
আেছ, বাধ হয় িচরকাল থািকেব তাহাই! বরেষ বরেষ দহ যেতেছ
ভাি য়া, িক মন আেছ তবু তমিন অটল। নিলনী নাইেকা বেট
পৃিথবীেত আর, নিলনীের ভালবািস তবুও তমিন। যখন নিলনী িছল,
তখন যমন তার দেয়র মূি িছল এ দেয়, এখেনা তমিন তাহা
রেয়েছ ািপত। এমন অ ের তাের রেখিছ লুকােয়, মরেমর ম েল
কিরেতিছ পূজা, সময় পাের না সথা কিঠন আঘােত ভাি বাের এ
জনেম স মার িতমা, দেয়র আদেরর লুকােনা স ধন! ভেবিছনু
এক বার এই- য িবষাদ িনদা ণ তী
ােত বিহেছ দেয় এ বুিঝ দয়
মার ভাি েব চূ িরেব-- পাের িন ভাি েত িক এক িতল তাহা, যমন
আিছল মন তমিন রেয়েছ! িবষাদ যুিঝয়ািছল াণপেণ বেট, িক এ
দেয় মার িক য আেছ বল, এ দা ণ সমের স হইয়ােচ জয়ী। গাও
গা িবহগ তব েমােদর গান, তমিন দেয় তার রেব িত িন!
কৃিত! মাতার মত সু স দৃি যমন দিখয়ািছনু ছেলেবলা আিম,
এখেনা তমিন যন পেতিছ দিখেত। যা িকছু সু র, দিব, তাহাই
ম ল, তামার সু র রােজ হ কৃিতেদিব িতল অম ল কভু পাের না
ঘিটেত। অমন সু র আহা নিলনীর মন, জীবন সৗ য , দিব তামার
এ রােজ অন কােলর তের হেব না িবলীন। য আশা িদয়াছ েদ
ফিলেব তা দিব, এক িদন িমিলেবক দেয় দয়। তামার
আ াসবােক হ কৃিতেদিব, সংশয় কখেনা আিম কির না পেন!

বাজাও রাখাল তব সরল বঁাশরী! গাও গা মেনর সােধ েমােদর
গান! পাখীরা মিলয়া যেব গাইেতেছ গীত, কানন ঘিরয়া যেব
বিহেতেছ বায়ু , উপত কাময় যেব ফুিটয়ােছ ফুল, তখন তােদর আর
িকেসর ভাবনা? দিখ িচরহাস ময় কৃিতর মুখ, িদবািনিশ হািসবাের
িশেখিছ তারা! সম
কৃিত যেব থােক গা হািসেত, সম জগ
যেব গােহ গা স ীত, তখন ত তারা িনজ িবজন কুটীের ু তম
আপনার মেনর িবষােদ সম জগ ভুিল কঁ ািদস না বিস! জগেতর,
কৃিতর ফু মুখ হির আপনার ু দুঃখ রেহ িক গা আর? ধীের ধীের
দূর হােত আিসেছ কমন বসে র সুরিভত বাতােসর সােথ িমিশয়া
িমিশয়া এই সরল রািগণী। এেকক রািগণী আেছ কিরেল বণ মেন হয়
আমাির তা ােণর রািগণী-- সই রািগণীর মত আমার এ াণ,
আমার ােণর মত যন স রািগণী! কখন বা মেন হয় পুরাতন কাল
এই রািগণীর মত আিছল মধুর, এমিন পনময় এমিন অ ু ট-- পাই
িন ধীির ধীির পুরাতন ৃ িত ােণর িভতের যন উথিলয়া উেঠ!"
েম কিব যৗবেনর ছাড়াইয়া সীমা, গ ীর বা েক আিস হােলা
উপনীত! সুগ ীর বৃ কিব, ে আিস তার পেড়েছ ধবল জটা
অযে লুটােয়! মেন হােতা দিখেল স গ ীর মুখ ী িহমাি হােতও
বুিঝ সমু মহা ! ন তঁ ার িবকীিরত িক গীয় জ ািত, যন তঁ ার
নয়েনর শা স িকরণ সম পৃিথবীময় শাি বরিষেব। িব ীণ হইয়া
গল কিবর স দৃি , দৃি র স েু খ তার, িদগ ও যন খুিলয়া িদত গা
িনজ অেভদ দুয়ার। যন কান দববালা কিবের লইয়া অন
ন েলােক কােরেছ ািপত-- সামান মানুষ যথা কিরেল গমন
কিহত কাতর ের ঢািকয়া নয়ন, "এ িক র অন কা , পাির না
সিহেত!" স ার আঁধাের হাথা বিসয়া বিসয়া, িক গান গাইেছ কিব,
ন কলপনা। িক "সু র সািজয়ােছ ওেগা িহমালয় তামার
িবশালতম িশখেরর িশের একিট স ার তারা! সুনীল গগন ভিদয়া,
তু ষার
ম ক তামার! সরল পাদপরািজ আঁধার কিরয়া উেঠেছ
তাহার পের; স ঘার অরণ ঘিরয়া
কির তী শীতবায়ু িদবািনিশ
ফিলেতেছ িবষ িন াস! িশখের িশখের েম িনিভয়া আিসল
অ মান তপেনর আর িকরেণ দী জলদচূ ণ। িশখের িশখের

মিলন হইয়া এল উ ল তু ষার, িশখের িশখের েম নািময়া আিসল
আঁধােরর যবিনকা ধীের ধীের ধীের! প েতর বেন বেন গাঢ়তর হােলা
ঘুমময় অ কার। গভীর নীরব! সাড়াশ নাই মুেখ, অিত ধীের ধীের
অিত ভেয় ভেয় যন চেলেছ তিটনী সুগ ীর প েতর পদতল িদয়া!
িক মহা ! িক শা ! িক গ ীর ভাব! ধরার সকল হােত উপের
উিঠয়া েগর সীমায় রািখ ধবল জটায় জিড়ত ম ক তব ওেগা
িহমালয় নীরব ভাষায় তু িম িক যন একিট গ ীর আেদশ ধীের কিরছ
চার! সম পৃিথবী তাই নীরব হইয়া িনেছ অনন মেন সভেয়
িব েয়। আিমও একাকী হথা রেয়িছ পিড়য়া, আঁধার মহা-সমুে
িগয়ািছ িমশােয়, ু হােত ু নর আিম, শলরাজ! অকূল সমুে
ু তৃণিটর মত হারাইয়া িদি িদ , হারাইয়া পথ, সভেয় িব েয়, হােয়
হত ান ায় তামার চরণতেল রেয়িছ পিড়য়া। ঊ মুেখ চেয় দিখ
ভিদয়া আঁধার শূেন শূেন শত শত উ ল তারকা, অিনিমষ
ন িল মিলয়া যন র আমাির মুেখর পােন রেয়েছ চািহয়া। ওেগা
িহমালয়, তু িম িক গ ীর ভােব দঁ াড়ােয় রেয়ছ হথা অচল অটল,
দিখছ কােলর লীলা, কিরছ গননা, কালচ কত বার আইল িফিরয়া!
িস ু র বলার বে গড়ায় যমন অযুত তর , িকছু ল না কিরয়া
কত কাল আইল র, গল কত কাল িহমাি তামার ওই চে র
উপির। মাথার উপর িদয়া কত িদবাকর উলিট কােলর পৃ া িগয়ােছ
চিলয়া। গ ীর আঁধাের ঢািক তামার ও দহ কত রাি আিসয়ােছ
িগয়ােছ পাহােয়। িক বল দিখ ওেগা িহমালয়িগির মানুষসৃি র অিত
আর হইেত িক দিখছ এইখােন দঁ াড়ােয় দঁ াড়ােয়? যা দিখছ যা দেখছ
তােত িক এখেনা স া তামার িগির উেঠ িন িশহির? িক দা ণ
অশাি এই মনুষ জগেত-- র পাত, অত াচার , পাপ কালাহল
িদেতেছ মানবমেন িবষ িমশাইয়া! কত কািট কািট লাক,
অ কারাগাের অধীনতাশৃ েলেত আব হইয়া ভিরেছ েগর কণ
কাতর
েন, অবেশেষ মন এত হােয়েছ িনে জ, কল শৃ ল তার
অল ার েপ আিল ন ক' র তাের রেখেছ গলায়! দাসে র পদধূিল
অহ ার কাের মাথায় বহন কের পর ত াশীরা! য পদ মাথায় কের
ঘৃণার আঘাত সই পদ ভি ভের কের গা চু ন! য হ
াতাের তার

পরায় শৃ ল, সই হ পরিশেল গ পায় কের। াধীন, স অধীেনের
দিলবার তের, অধীন, স াধীেনের পূিজবাের ধু! সবল, স
দু েলের পীিড়েত কবল—দু ল, বেলর পেদ আ িবসি েত!
াধীনতা কাের বেল জােন সই জন কাথায় সই অসহায় অধীন
জেনর কিঠন শৃ লরািশ িদেব গা ভাি য়া, না, তার াধীন হ
হােয়েছ কবল অধীেনর লৗহপাশ দৃঢ় কিরবাের। সবল দু েল কাথা
সাহায কিরেব-- দু েল অিধকতর কিরেত দু ল বল তার-িহমিগির, দিখছ িক তাহা? সামান িনেজর াথ কিরেত সাধন কত
দশ কিরেতেছ শান অরণ , কািট কািট মানেবর শাি াধীনতা
র ময়পদাঘােত িদেতেছ ভাি য়া, তবুও মানুষ বিল গ কের তারা,
তবু তারা সভ বিল কের অহ ার! কত র মাখা ছু ির হািসেছ হরেষ,
কত িজ া দেয়ের িছঁিড়েছ িবঁিধেছ! িবষােদর অ পূণ নয়ন হ িগির
অিভশাপ দয় সদা পেরর হরেষ, উেপ া ঘৃণায় মাখা কুি ত অধর
পরঅ জেল ঢােল হািসমাখা িবষ! পৃিথবী জােন না িগির হিরয়া
পেরর ালা, হিরয়া পেরর ম দুেখর উ াস, পেরর নয়নজেল
িমশােত নয়নজল—পেরর দুেখর ােস িমশােত িন াস! ম? ম
কাথা হথা এ অশাি ধােম? ণেয়র ছ েবশ পিরয়া যথায় িবচের
ইি য়েসবা, ম সথা আেছ? েম পাপ বেল যারা, ম তারা িচেন?
মানুেষ মানুেষ যথা আকাশ পাতাল, দেয় দেয় যথা আ অিভমান, য ধরায় মন িদয়া ভাল বােস যারা উেপ া িবে ষ ঘৃণা
িমথ া অপবােদ তারাই অিধক সেহ িবষাদ য ণা, সথা যিদ ম থােক
তেব কাথা নাই-- তেব ম কলুিষত নরেকও আেছ! কহ বা রতনময়
কনকভবেন ঘুমােয় রেয়েছ সুেখ িবলােসর কােল, অথচ সুমখ
ু িদয়া
দীন িনরালয় পেথ পেথ কিরেতেছ িভ া স ান! সহ পীিড়তেদর
অিভশাপ লােয় সহে র র ধাের ািলত আসেন সম পৃিথবী
রাজা কিরেছ শাসন, বঁািধয়া গলায় সই শাসেনর র ু সম পৃিথবী
তাহার রিহয়ােছ দাস! সহ পীড়ন সিহ আনত মাথায় এেকর দাসে
রত অযুত মানব! ভািবয়া দিখেল মন উেঠ গা িশহির-- মা দােসর
জািত সম মানুষ। এ অশাি কেব দব হেব দূরীভূ ত! অত াচারভাের হােয় িনপীিড়ত সম পৃিথবী, দব, কিরেছ
ন! সুখ

শাি সথা হােত লেয়েছ িবদায়! কেব, দব, এ রজনী হেব অবসান?
ান কির ভােতর িশিশরসিলেল ত ণ রিবর কের হািসেব পৃিথবী!
অযুত মানবগণ এক কে , দব, এক গান গাইেবক গ পূণ কির!
নাইক দির ধনী অিধপিত জা-- কহ কােরা কুটীেরেত কিরেল গমন
ময াদার অপমান কিরেব না মেন, সকেলই সকেলর কিরেতেছ সবা,
কহ কােরা ভু নয়, নেহ কােরা দাস! নাই িভ জািত আর নাই িভ
ভাষা নাই িভ দশ, িভ আচার ব াভার! সকেলই আপনার আপনার
লােয় পির ম কিরেতেছ ফু -অ ের। কহ কােরা সুেখ নািহ দয় গা
ক ক, কহ কােরা দুেখ নািহ কের উপহাস! ষ িন া ূ রতার জঘন
আসন ধ -আবরেণ নািহ কের গা সি ত! িহমাি , মানুষসৃি -আর
হইেত অতীেতর ইিতহাস পেড়ছ সকিল, অতীেতর দীপিশখা যিদ
িহমালয় ভিবষ অ কাের পাের গা ভিদেত তেব বল কেব, িগির,
হেব সই িদন য িদন গই হেব পৃথীর আদশ! স িদন আিসেব িগির,
এখিনই যন দূর ভিবষ সই পেতিছ দিখেত যই িদন এক েম
হইয়া িনব িমিলেবক কািট কািট মানব দয়। কৃিতর সব কায
অিত ধীের ধীের, এক এক শতা ীর সাপােন সাপােন-- পৃথী স
শাি র পেথ চিলেতেছ েম, পৃিথবীর স অব া আেস িন এখেনা িক
এক িদন তাহা আিসেব িন য়। আবার বিল গা আিম হ কৃিতেদিব
য আশা িদয়াছ েদ ফিলেবক তাহা, এক িদন িমিলেবক দেয় দয়।
এ য সুখময় আশা িদয়াছ দেয় ইহার স ীত, দিব, িনেত িনেত
পািরব হরষিচেত ত িজেত জীবন!" সম ধরার তের নয়েনর জল বৃ
স কিবর ন কিরল পূিণত! যথা স িহমাি হােত ঝিরয়া ঝিরয়া
কত নদী শত দশ করেয় উ রা। উ িসত কির িদয়া কিবর দয়
অসীম ক ণা িস ু পােড়েছ ছড়ােয় সম পৃিথবীময়। িমিল তঁ ার
সােথ জীবেনর একমা সি নী ভারতী কঁ ািদেলন আ হােয় পৃিথবীর
দুেখ, ব াধশের িনপিতত পাখীর মরেণ বা ীিকর সােথ িযিন কেরন
রাদন! কিবর াচীনেনে পৃিথবীর শাভা এখনও িকছু মা হয় িন
পুরােণা? এখেনা স িহমাি র িশখের িশখের এেকলা আপন মেন
কিরত মণ। িবশাল ধবল জটা, িবশাল ধবল
, নে র গীয়
জ ািত, গ ীর মূরিত, শ ললাটেদশ, শা আকৃিত তার মেন

হাত িহমাি র অিধ াতৃেদব! জীবেনর িদন েম ফুরায় কিবর! স ীত
যমন ধীের আইেস িমলােয়, কিবতা যমন ধীের আইেস ফুরােয়,
ভােতর কতারা ধীের ধীের যথা মশঃ িমশােয় আেস রিবর
িকরেণ, তমিন ফুরােয় এল কিবর জীবন। িতরাে িগিরিশের
জাছনায় বিস আনে গাইত কিব সুেখর স ীত। দিখেত পেয়েছ
যন েগর িকরণ, িনেত পেয়েছ যন দূর গ হােত, নিলনীর সুমধুর
আ ােনর গান। বাসী যমন আহা দূর হােত যিদ সহসা িনেত পায়
েদশ-স ীত, ধায় হরিষত িচেত সই িদ পােন, একিদন দুইিদন
যেতেছ যমন চেলেছ হরেষ কিব সই দশ হােত েদশস ীত িন
পেতেছ িনেত। এক িদন িহমাি র িনশীথ বায়ু েত কিবর অি ম াস
গল িমশাইয়া! িহমাি হইল তার সমািধমি র, একিট মানুষ সথা
ফেল িন িন াস! ত হ ভাত ধু িশিশরা জেল হিরত প ব তার
কিরত ািবত! ধু স বেনর মােঝ বেনর বাতাস,
কির মােঝ মােঝ
ফিলত িন াস! সমািধ উপের তার ত লতাকুল িতিদন বরিষত
কত শত ফুল! কােছ বিস িবহেগরা গাইত গা গান, তিটনী তাহার
সােথ িমশাইত তান।

এই িডিজটাল সং রণ স
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এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
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