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শাি িনেকতন
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এই লখািট বতমােন পাবিলক ডােমইেনর
আওতাভু কারণ এিটর উ স ল ভারত এবং
ভারতীয় কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসাের এর

নই)

কিপরাইট ময়াদ উ ীণ হেয়েছ। লখেকর মৃতু র ৬০
বছর পর ( নােম ও জীব শায় কািশত) বা থম
কােশর ৬০ বছর পর ( বনােম বা ছ নােম এবং
মরেণা র কািশত) পি কাবেষর সূচনা থেক তঁ ার
সকল রচনার কিপরাইেটর ময়াদ উ ীণ হেয় যায়।
অথা ২০১৯ সােল, ১ জানুয়াির ১৯৫৯ সােলর পূেব
কািশত (বা পূেব মৃত লখেকর) সকল রচনা
পাবিলক ডােমইেনর আওতাভু হেব।

১
িবে র আেলাকলু িতিমেরর অ রােল এল
মৃতু দূত চু েপ চু েপ, জীবেনর িদগ আকােশ
যত িছল সূ ধূিল ের ের িদল ধৗত কির
ব থার াবক রেস দা ণ ে র তেল তেল
চেলিছল পেল পেল দৃঢ়হে িনঃশে মাজনা ।
কা েণ নটলীলা-িবধাতার নব নাট ভূ েম
উেঠ গল যবিনকা। শূন হেত জ ািতর তজনী
শ িদল এক াে ি ত িবপুল অ কাের,
আেলােকর থরহর িশহরণ চমিক চমিক
ছু িটল িবদু েবেগ অসীম ত ার ূ েপ ূ েপ,
দীণ দীণ কির’ িদল তাের। ী ির অবলু
নদীপেথ অক া াবেনর দুর ধারায়
বন ার থম নৃত
তার বে িবসিপয়া
ধায় যথা শাখায় শাখায়;— সইমেতা জাগরণ
শূন আঁধােরর গূঢ় নাড়ীেত নাড়ীেত, অ ঃশীলা
জ ািতধারা িদল বািহয়া। আেলােক আঁধাের িমিল
িচ াকােশ অধ ু ট অ ে র রিচল িব ম।
অবেশেষ
গল ঘুিচ’। পুরাতন সে ােহর
ূ ল কারা- াচীর ব ন, মুহূেতই িমলাইল
কুেহিলকা। নত
ূ ন ােণর সৃি হােলা অবািরত
চতেন র থম তূ ষ অভু দেয়।
অতীেতর স য়-পুি ত দহখানা, িছল যাহা
আসে র ব হেত ভিবেষ র িদেক মাথা তু িল’
িব িগির ব বধান সম, আজ দিখলাম

ভােতর অবস মঘ তাহা,
হেয় পেড়
িদগ িবচু ত। ব মু আপনাের লিভলাম
সুদূর অ রাকােশ ছায়াপথ পার হেয় িগেয়
অেলাক আেলাকতীেথ সূ তম িবলেয়র তেট।
শাি িনেকতন
২৫।৯।৩৭

২
ওের িচরিভ ু , তার আজ কােলর িভ াঝুিল
চিরতাথ হাক আিজ, মরেণর সাদবি েত
কামনার আবজনা যত, ু িধত অহিমকার
উ বৃ ি -সি ত জ ালরািশ দ হেয় িগেয়
ধন হাক আেলােকর দােন, এ মেত র া -পথ
দী ক’ র িদক, অবেশেষ িনঃেশেষ িমিলয়া যাক
পূব সমুে র পাের অপূব উদয়াচল চূ েড়
অ ণ িকরণ তেল একিদন অমত ভােত।
শাি িনেকতন
২৯।৯।৩৭

৩
এ জে র সােথ ল ে র জিটল সূ যেব
িছঁিড়ল অদৃশ ঘােত, স মুহূেত দিখনু স েু খ
অ াত সুদীঘ পথ অিত দূর িনঃসে র দেশ
িনরাস িনমেমর পােন। অক া মহা একা
ডাক িদল একাকীের লয় তারণ চূ ড়া হেত ।
অসংখ অপিরিচত জ ািতে র িনঃশ তা মােঝ
মিলনু নয়ন; জািনলাম একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মােঝ; একাকীর কােনা ল া নাই,
ল া ধু যথা সথা যার তার চ ু র ইি েত।
িব সৃি কতা একা, সৃি কােজ আমার আ ান
িবরাট নপথ েলােক তঁ ার আসেনর ছায়াতেল।
পুরাতন আপনার ংেসা ু খ মিলন জীণতা
ফিলয়া প ােত, ির হে মাের িবরিচেত হেব
নত
ূ ন জীবন িব শূন িদগে র ভূ িমকায়।
শাি িনেকতন
২৯।৯।৩৭

৪
সত মার অবিল সংসােরর িবিচ
েলেপ,
িবিবেধর ব হ ে েপ, অযে অনবধােন
হারােলা থম প, দবতার আপন া র
লু
ায়; য়- ীণ জ ািতময় আিদ মূল তার।
চতু েথ দঁ াড়াল স ললােট পেণ র ছাপ িনেয়
আপনাের িবকাইেত, অি ত হেতেছ তার ান
পেথ-চলা সহে র পরী া-িচি ত তািলকায়।
হনকােল একিদন আেলা-আঁধােরর সি - েল
আরিত শে র িন য-লে বািজল িস ু পাের,
মেন হােলা, মুহূেতই থেম গল সব বচােকনা,
শা হল আশা- ত াশার কালাহল। মেন হােলা,
পেরর মুেখর মূল হেত মু , সব িচ - মাছা
অসি ত আিদ- কৗলীেন র শা পিরচয় বিহ
যেত হেব নীরেবর ভাষাহীন সংগীত-মি ের
একাকীর একতারা হােত। আিদম সৃি র যুেগ
কােশর য আন
প িনল আমার স ায়
আজ ধূিলম তাহা, িন াহারা
বুভু ার
দীপধূেম কলি ত। তাের িফের িনেয় চিলয়ািছ
মৃতু ানতীথতেট সই আিদ িনঝরতলায় ।
বুিঝ এই যা া মার ে র অরণ বীিথপাের
পূব ইিতহাসেধৗত অকল
থেমর পােন।
য থম বাের বাের িফের আেস িবে র সৃি েত
কখেনা বা অি বষী চে র লয় ংকাের,

কখেনা বা অক া
ভাঙা পরম িব েয়
কতারািনমি ত আেলােকর উ সব া েণ।
শাি িনেকতন
১।১০।৩৭

৫
প ােতর িনত সহচর, অকৃতাথ হ অতীত,
অতৃ তৃ ার যত ছায়ামূিত তভূ িম হেত
িনেয়ছ আমার স , িপছু -ডাকা অ া আ েহ
আেবশ-আিবল সুের বাজাইছ অ ু ট সতার,
বাসাছাড়া মৗমািছর ন ন
রণ যন
পু ির মৗনী বেন। িপছু হেত স েু খর পেথ
িদেতছ িব ীণ কির’ অ িশখেরর দীঘ ছায়া
িনর ধূসর পা ু িবদােয়র গাধূিল রিচয়া।
প ােতর সহচর, িছ কেরা ে র ব ন;
রেখছ হরণ কির’ মরেণর অিধকার হেত
বদনার ধন যত, কামনার রিঙন ব থতা,
মৃতু ের িফরােয় দাও। আিজ মঘমু শরেতর
দূের-চাওয়া আকােশেত ভারমু িচর পিথেকর
বঁািশেত বেজেছ িন, আিম তাির হব অনুগামী।
শাি িনেকতন
৪।১০।৩৭

৬
মুি এই—সহেজ িফিরয়া আসা সহেজর মােঝ,
নেহ কৃ সাধনায় ি কৃশ বি ত ােণর
আ অ ীকাের। ির তায় িনঃ তায়, পূণতার
ত িব ধ ান করা অস ান জগ ল ীর।
আজ আিম দিখেতিছ, স েু খ মুি র পূণ প
ওই বন িত মােঝ, ঊে তু িল’ ব শাখা তার
শর ভােত আিজ িশেছ স মহা অলে ের
ক মান প েব প েব; লিভল ম ার মােঝ
স মহা আন যাহা পিরব া লােক লাকা ের,
িব ু িরত সমীিরত আকােশ আকােশ, ু েটা ু খ
পুে পুে , পািখেদর কে কে ত উ সািরত।
স াসীর গিরক বসন লুকােয়েছ তৃণতেল
সব আবজনা াসী িবরাট ধুলায়, জপম
িমেল গেছ পত - েন। অিনঃেশষ য-তপস া
াণরেস উ িসত, সব িদেত সব িনেত
য বাড়াল কম লু দু েলােক ভূ েলােক, তাির বর
পেয়িছ অ ের মার, তাই সব দহমন াণ
সূ হেয় সািরল আিজ ওই িনঃশ
া ের
ছায়ােরৗে হথােহাথা যথায় রাম রত ধনু
আলেস িশিথল অ , তৃি রস-সে াগ তােদর
স ািরেছ ধীের মার পুলিকত স ার গভীের।
দেল দেল জাপিত রৗ হেত িনেতেছ কঁ াপােয়
নীরব আকাশবাণী শফালীর কােন কােন বলা,

তাহাির বীজন আিজ িশরায় িশরায় রে মার
মৃদু েশ িশহিরত তু িলেছ িহে াল।
হ সংসার
আমােক বােরক িফের চাও; পি েম যাবার মুেখ
বজন কােরা না মাের উেপি ত িভ ু েকর মেতা।
জীবেনর শষপা উ িলয়া দাও পূণ কির’,
িদনাে র সবদানযে যথা মেঘর অ িল
পূণ কির দয় স া, দান কির’ চরম আেলার
অজ ঐ যরািশ সমু ল সহ রি র,—
সবহর আঁধােরর দসু বৃ ি ঘাষণার আেগ।
শাি িনেকতন
৪।১০।৩৭

৭
এ কী অকৃত তার বরাগ লাপ েণ েণ
িবকােরর রাগীসম অক া ছু েট যেত চাওয়া
আপনার আেব ন হেত।
ধন এ জীবন মার—
এই বাণী গাব আিম, ভােত থম-জাগা পািখ
য সুের ঘাষণা কের আপনােত আন আপন।
দুঃখ দখা িদেয়িছল, খলােয়িছ দুঃখ-নািগনীের
ব থার বঁািশর সুের। নানা রে
ােণর ফায়ারা
কিরয়ািছ উ সািরত অ েরর নানা বদনায়।
এঁেকিছ বুেকর রে মানসীর ছিব, বারবার
িণেকর পেট, মুেছ গেছ রাি র িশিশর জেল,
মুেছ গেছ আপনার আ হ শেন,—তবু আেজা
আেছ তারা সূ রখা পেনর িচ শালা জুেড়,
আেছ তারা অতীেতর
মাল গে িবজিড়ত।
কােলর অ িল হেত
কত অব মাধুরী
রেস পূণ কিরয়ােছ থের থের মেনর বাতাস,
ভাত আকাশ যথা চনা অেচনার ব সুের
কূজেন
েন ভরা। অনিভ নব কেশােরর
ক মান হাত হেত িলত থম বরমালা
কে ওেঠ নাই, তাই আিজও অি অমিলন
আেছ তার অ ু ট কিলকা। সম জীবন মার
তাই িদেয় পু -মুকুিটত। পেয়িছ যা অযািচত
েমর অমৃতরস , পাইিন যা ব সাধনায়

দুই িমেশিছল মার পীিড়ত যৗবেন। ক নায়
বা েব িমি ত, সেত ছলনায়, জেয় পরাজেয়
িবিচি ত নাট ধারা বেয়, আেলািকত র মে
নপথ ভূ েম, সুগভীর সৃি রহেস র
য কাশ পেব পেব পযােয় পযােয় উ ািরত
আমার জীবন রচনায়, তাহাের বাহন কির,
শ কেরিছল মাের কতিদন জাগরণ েণ
অপ প অিনবচনীয়। আিজ িবদােয়র বলা
ীকার কিরব তাের, স আমার িবপুল িব য়।
গাব আিম, হ জীবন, অি ে র সারথী আমার ,
ব রণে
তু িম কিরয়াছ পার, আিজ লেয় যাও
মৃতু র সং ামেশেষ নবতর িবজয়যা ায়।
শাি িনেকতন
৭।১০।৩৭

৮
র মে এেক এেক িনেব গল যেব দীপিশখা
ির হােলা সভাতল, আঁধােরর মসী-অবেলেপ
িব-মুেছযাওয়া সুষুি র মেতা শা হােলা
িচ মার িনঃশে র তজনী সংেকেত। এতকাল
য সােজ রিচয়ািছনু আপনার নাট পিরচয়
থম উিঠেত যবিনকা, সই সাজ মুহূেতই
হােলা িনরথক। িচি ত কিরয়ািছনু আপনাের
নানা িচে , নানা বণ সাধেন সহে র কােছ,
মুিছল তা, আপনােত আপনার িনগূঢ় পূণতা
আমাের কিরল , সূযাে র অি ম স কাের
িদনাে র শূন তায় ধরার িবিচ িচ েলখা
যখন
হয়, বাধামু আকাশ যমন
িনবাক িব েয়
তারাদী আ পিরচেয়।

শাি িনেকতন
৯।১০।৩৭

৯
দিখলাম অবস চতনার গাধূিলেবলায়
দহ মার ভেস যায় কােলা কািল ীর াত বািহ
িনেয় অনুভূিতপু , িনেয় তার িবিচ েবদনা,
িচ করা আ াদেন আজে র ৃ িতর স য়,
িনেয় তার বঁািশখািন। দূর হেত দূের যেত যেত
ান হেয় আেস তার প, পিরিচত তীের তীের
ত
ায়া-আিলি ত লাকালেয় ীণ হেয় আেস
স া-আরিতর িন, ঘের ঘের
হয় ার,
ঢাকা পেড় দীপিশখা, নৗকা বঁাধা পেড় ঘােট।
দুই তেট া হােলা পারাপার, ঘনাল রজনী,
িবহে র মৗনগান অরেণ র শাখায় শাখায়
মহািনঃশে র পােয় রিচ িদল আ বিল তার।
এক কৃ অ পতা নােম িব ৈবিচে র পের
েল জেল। ছায়া হেয় িব ু হেয় িমেল যায় দহ
অ হীন তিম ায়। ন েবদীর তেল আিস
একা
দঁ াড়াইয়া, ঊে চেয় কিহ জাড় হােত—
হ পূষন, সংহরণ কিরয়াছ তব রি জাল,
এবার কাশ কেরা তামার কল াণতম প,
দিখ তাের য পু ষ তামার আমার মােঝ এক।
শাি িনেকতন
৮।১২।৩৭

১০
মৃতু দূত এেসিছল হ লয়ংকর, অক া
তব সভা হেত। িনেয় গল িবরাট া েণ তব;
চে দিখলাম অ কার; দিখিন অদৃশ আেলা
আঁধােরর ের ের অ ের অ ের, য আেলাক
িনিখল জ ািতর জ ািত; দৃি মার িছল আ ািদয়া
আমার আপন ছায়া। সই আেলােকর সামগান
মি য়া উিঠেব মার স ার গভীর হা হেত
সৃি র সীমা জ ািতেলােক, তাির লািগ িছল মার
আম ণ। লব আিম চরেমর কিব মযাদা
জীবেনর র ভূ েম, এির লািগ সেধিছনু তান।
বািজল না বীণা িনঃশ ভরব নবরােগ,
জািগল না মমতেল ভীষেণর স মুরিত
তাই িফরাইয়া িদেল। আিসেব আেরক িদন যেব
তখন কিবর বাণী পিরপ ফেলর মতন
িনঃশে পিড়েব খিস’ আনে র পূণতার ভাের
অনে র অঘ ডািল পের। চিরতাথ হেব শেষ
জীবেনর শষমূল , শষযা া, শষিনম ণ।
শাি িনেকতন
৮।১২।৩৭

১১
কলরবমুখিরত খ ািতর া েণ য আসন
পাতা হেয়িছল কেব, সথা হেত উেঠ এেসা, কিব,
পূজা সা কির দাও চাটু লু জনতা- দবীের
বচেনর অঘ িবরিচয়া। িদেনর সহ ক
ীণ হেয় এল; য হর িল িন-পণ বাহী
নাঙর ফেলেছ তারা স ার িনজন ঘােট এেস।
আকােশর আিঙনায় শা যথা পািখর কাকলী
সুরসভা হেত সথা নৃত পরা অ রকন ার
বাে - বানা চলা ল উেড় পেড়, দহ ছড়াইয়া
েণা ল বণরি
টা। চরম ঐ য িনেয়
অ লগেনর, শূন পূণ কির এল িচ ভানু,
িদল মাের কর শ, সািরল দী িশ কলা
অ েরর দহিলেত, গভীর অদৃশ েলাক হেত
ইশারা ফুিটয়া পেড় তু িলর রখায়। আজে র
িবি
ভাবনা যত, ােতর সঁউিল-সম যারা
িনরথক িফেরিছল অিনি ত হাওয়ায় হাওয়ায় ,
প িনেয় দখা দেব ভঁাটার নদীর া তীের
অনাদৃত ম রীর অজািনত আগাছার মেতা,—
কহ ধােব না নাম, অিধকারগব িনেয় তার
ঈষা রিহেব না কােরা, অনািমক ৃ িত-িচ তারা
খ ািতশূন অেগাচের র’ ব যন অ
িব ৃ িত।
শাি িনেকতন

১৮।১২।৩৭

১২
শেষর অবগাহন সা কেরা, কিব, েদােষর
িনমল িতিমর তেল। ভৃিত তব সবার েমর
সংসার যা িদেয়িছল আঁকিড়য়া রািখেয়া না বুেক;
এক হেরর মূল আেরক হের িফের িনেত
কু া কভু নািহ তার; বািহর ােরর য দি ণা
অ ের িনেয়া না টেন এ মু ার ণেলপটু কু
িদেন িদেন হােত হােত য় হেয় লু হেয় যােব,
উিঠেব কল েলখা ফুিট। ফল যিদ ফলােয়ছ বেন
মািটেত ফিলয়া তার হাক অবসান। সা হােলা
ফুল ফাটাবার ঋতু , সই সে সা হেয় যাক
লাকমুখবচেনর িন াসপবেন দাল খাওয়া।
পুর ার ত াশায় িপছু িফের বাড়ােয়া না হাত
যেত যেত; জীবেন যা-িকছু তব সত িছল দান
মূল চেয় অপমান কিরেয়া না তাের; এ জনেম
শষ ত াগ হাক তব িভ াঝুিল, নব বসে র
আগমেন অরেণ র শষ
প
যথা।
যার লািগ আশাপথ চেয় আছ স নেহ স ান,
স য নব জীবেনর অ েণর আ ান-ইি ত,
নব জা েতর ভােল ভােতর জ ািতর িতলক।
শাি িনেকতন
১৮।১২।৩৭

১৩
একদা পরমমূল জ ণ িদেয়েছ তামায়
আগ ক। েপর দুলভ স া লিভয়া বেসছ
সূযন ে র সােথ। দূর আকােশর ছায়াপেথ
য আেলাক আেস নািম’ ধরণীর শ ামল ললােট
স তামার চ ু চু ি ’ তামাের বঁেধেছ অনু ণ
সখ েডাের দু েলােকর সােথ; দূর যুগা র হেত
মহাকাল-যা ী মহাবাণী পুণ মুহূেতের তব
ভ েণ িদেয়েছ স ান; তামার স খ
ু িদেক
আ ার যা ার প গেছ চিল’ অনে র পােন
সথা তু িম একা যা ী, অফুর এ মহািব য়।
শাি িনেকতন
১৯।১২।৩৭

১৪
যাবার সময় হােলা িবহে র। এখিন কুলায়
ির হেব।
গীিত
নীড় পিড়েব ধুলায়
অরেণ র আে ালেন।
প জীণ পু সােথ
পথিচ হীন শূেন যােব উেড় রজনী ভােত
অ িস ু পরপাের। কতকাল এই বসু রা
আিতথ িদেয়েছ; কভু আ মুকুেলর গে ভরা
পেয়িছ আ ানবাণী ফা েনর দাি েণ মধুর,
অেশােকর ম রী স ইি েত চেয়েছ মার সুর,
িদেয়িছ তা ীিতরেস ভির’; কখেনা বা ঝ াঘােত
বশােখর, ক মার িধয়ােছ উ
ধুলােত,
প মার কেরেছ অ ম; সব িনেয় ধন আিম
ােণর স ােন। এ পােরর া যা া গেল থািম
ণ তের প ােত িফিরয়া মার ন নম াের
ব না কিরয়া যাব এ জে র অিধেদবতাের।

১৫
অব
িছল বায়ু ; দত সম পু মঘভার
ছায়ার হরীবূ েহ িঘের িছল সূেযর দুয়ার;
অিভভূ ত আেলােকর মূছাতু র ান অস ােন
িদগ আিছল বা াকুল। যন চেয় ভূ িমপােন
অবসােদ-অবনত ীণ াস িচর াচীনতা
হেয় আেছ বেস দীঘকাল, ভুেল গেছ কথা,
াি ভাের আঁিখপাতা ব ায়।
শূেন হনকােল
জয়শ উিঠল বািজয়া। চ ন িতলক ভােল
শর উিঠল হেস চমিকত গগন া েণ;
প েব প েব কঁ ািপ বনল ী িকি ণী ক েণ
িব ু িরল িদেক িদেক জ ািত ণা। আিজ হির চােখ
কা অিনবচনীয় নবীেনের ত ণ আেলােক।
যন আিম তীথযা ী অিতদূর ভাবী কাল হেত
ম বেল এেসিছ ভািসয়া। উজান ে র ােত
অক া উ িরনু বতমান শতা ীর ঘােট
যন এই মুহূেতই। চেয় চেয় বলা মার কােট।
আপনাের দিখ আিম আপন বািহের, যন আিম
অপর যুেগর কােনা অজািনত, সদ গেছ নািম’
স া হেত ত েহর আ াদন; অ া িব য়
যার পােন চ ু মিল তাের যন আঁকিড়য়া রয়
পু ল মেরর মেতা। এই তা ছু িটর কাল,
সব দহ মন হেত িছ হােলা অভ ােসর জাল,

ন িচ ম হােলা সমে র মােঝ। মেন ভািব,
পুরােনার দুগ াের মৃতু যন খুেল িদল চািব,
নত
ূ ন বািহির’ এল; তু তার জীণ উ রীয়
ঘুচােলা স; অি ে র পূণ মূেল কী অভাবনীয়
কািশত তার েশ, রজনীর মৗন সুিবপুল
ভােতর গােন স িমশােয় িদল; কােলা তার চু ল
পি ম িদগ পাের নামহীন বন-নীিলমায়
িব ািরল রহস িনিবড়।
আিজ মুি ম গায়
আমার বে র মােঝ দূেরর পিথকিচ মম,
সংসার যা ার াে সহমরেণর বধূ সম।

১৬
পিথক দেখিছ আিম পুরােণ কীিতত কত দশ
কীিত-িনঃ আিজ; দেখিছ অবমািনত ভ েশষ
দেপা ত তােপর; অ িহত িবজয়-িনশান
ব াঘােত
যন অ হািস; িবরাট স ান
সা াে স ধুলায় ণত, য ধুলার পের মেল
স ােবলা িভ ু জীণ কঁ াথা, য ধুলায় িচ ফেল
া পদ পিথেকর, পুনঃ সই িচ লাপ কের
অসংেখ র িনত পদপােত। দিখলাম বালু ের
সুদূর যুগা র, ধূসর সমু তেল
যন ম মহাতরী অক া ঝ াবত বেল
লেয় তার সব ভাষা, সব িদন রজনীর আশা,
মুখিরত ু ধাতৃ া, বাসনা- দী ভালবাসা।
তবু কির অনুভব বিস’ এই অিনেত র বুেক ,
অসীেমর
ন তরি েছ মার দুঃেখ সুেখ ।

১৭
যিদন চতন মার মুি পল লুি
হা হেত
িনেয় এল দুঃসহ িব য়ঝেড় দা ণ দুেযােগ
কা নরকাি িগিরগ েরর তেট; ত ধূেম
গিজ উিঠ ফুঁিসেছ স মানুেষর তী অপমান,
অম ল িন তার ক াি ত কের ধরাতল,
কািলমা মাখায় বায়ু ের। দিখলাম একােলর
আ ঘাতী মূঢ় উ তা, দিখনু সবাে তার
িবকৃিতর কদয িব প। একিদেক িধত ূ রতা,
ম তার িনল
ংকার, অন িদেক ভী তার
ি ধা চরণ-িবে প, বে আিলি য়া ধির
কৃপেণর সতক স ল; স
াণীর মেতা
িণক গজন অে
ীণ ের তখিন জানায়
িনরাপদ নীরব ন তা। রা পিত যত আেছ
ৗঢ় তােপর, ম সভাতেল আেদশ িনেদশ
রেখেছ িনি
কির
ও অধেরর চােপ
সংশেয় সংেকােচ। এিদেক দানব-প ী ু শূেন
উেড় আেস ঝঁােক ঝঁােক বতরণী নদী পার হেত
য প
ংকািরয়া নরমাংস ু িধত শকুিন,
আকােশের কিরল অ িচ। মহাকাল-িসংহাসেন
সমাসীন িবচারক, শি দাও, শি দাও মাের,
কে মার আেনা ব বাণী, িশ ঘাতী নারীঘাতী
কু িসত িবভ সা পের িধ ার হািনেত পাির যন
িনত কাল র’ ব যা ি ত ল াতু র ঐিতেহ র

িনঃশে

েন,

ক ভয়াত এ শৃ িলত যুগ যেব
হেব আপন িচতার ভ তেল।

শাি িনেকতন
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১৮
নািগনীরা চাির িদেক ফিলেতেছ িবষা িন াস,
শাি র লিলত বাণী শানাইেব ব থ পিরহাস—
িবদায় নবার আেগ তাই
ডাক িদেয় যাই
দানেবর সােথ যারা সং ােমর তের
ত হেতেছ ঘের ঘের।

শাি িনেকতন
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এই িডিজটাল সং রণ স

েক

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]।
িনে তািলকাভু

ব বহারকারীরা এই ই-বইেয় অবদান রেখেছন:
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