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অমূল্য বৰুৱা



অমূল্য বৰুৱা
১৯২২ – ১৯৪৬



অৰূপ অচিনা
অচিনা ক�ানহে তুচম?

অৰূপ ৰূপৰ সুৱচি সখী

মধু মহনাহমাো চমলন চবিাচৰ

 উহৰাৱা মনহৰ পাচখ;

মৰণৰ সুখ কৰখা

জীৱহন নমনা নুবুজা �চৰ

চনমাতী সহপানৰ বু�ুহত ফুহৰচে 

 চমলনৰ সুৰচি উচৰ;

জীৱনৰ যত শত 

িুখ চবৰেৰ কবিনা আহে

আহপান পােচৰ অচিন পথৰ

 যায় উচৰ পাহি পাহি

ক�ানহে তুচম?

অৰূপ োঁচে 

ৰূপৰ পাচে

উচিো িাঁচে।



বন্দনা
জনম মৰণ আৰু এই িালহপাৱা

 স�াম সৰগী িূহত �াহণ �াহণ �য়

ধৰণীত আহি যত মানৱ কিৱতা 

 মুক্ত কসই ধূচল পথ ধূচলহৰই জয়

আচজৰ নেয় কতওঁ শত যুগ ধচৰ

 সুখৰ অচময়া ধাৰা চিহল উটুৱাই 

আহবগ জুমুচৰ ল’ই আধাফুটা �থা 

 প্াহণ প্াহণ অততীৰ সুখ কসাঁৱৰাই।

গান তুচম প্াণ িচৰ িাল কপাৱা কিই 

 চিণ তুচম মুহি ন�চৰবা

সৃচটিৰ মুখত ফুটা গানৰ কগৌৰৱ

 আচজ কসাণ তুচম নুবুচজবা।

কমচল কথাৱা মচন্দৰৰ িুৱাৰ মুহখচি

 গ’ই তুচম কিৱতা নাপাহল,

িৰণৰ িাব কিচখ উলচট নাচেবা 

 মন �চৰ �ুসুম পাচেহল।

কিৱতাই ক�াহনা চিহন িুল �ৰা নাই

 �ুসুমৰ ক�ামল সহপান

মানৱ কিৱতা বুচল চনজৰ মাজত 



 চবিাচৰহল কিচখবা আহপান।

তাহতা যচি এহ�া তুচম নতুন কনহিখা

 পুৰচণহৰ পাচতবাহিা �থা

নতুন� কসাঁৱৰাই পুৰচণ আচেব

 নুবুজাৰ �’ত শত ব্যথা।

চনচবিাচৰ জগতৰ সাধনা সম্বল

 চবহব�ৰ িচৰচট বুহলাৱা

সময়ৰ বাচলিৰ পাৰ হে য�

 জীৱনৰ শীতল অচময়া

ঢউ উচট মাৰ যায় সাগৰ পাৰত

 সমহয় নুবুহজ কিচখ চিন তাৰ নাই

তুচম মই আহোঁ আচজ এই ধৰণীত

 �াচললল নাথাচ�হল এহ�াহৱই নাই 

ধৰণীৰ মানৱৰ বু�ুৰ চবিাৰ

 মানুহেই চেয়াত নাপাহল

কজাহনাৱালী শৰতৰ ফুলাম ৰাচতত

 চ�হনা েব �াচলমা কিচখহল

মই নাই তুচম চ�হনা কমাহৰই চনচিনা

 জগৰৰ চ�মান আহপান

আহে তুচম কযাৱা কসাণ কসই বাহটচিহয়

 চমলনৰ নালাহগ সহপান।



ধৰণীৰ প্ায়চচিত্ত মানুহেই �চৰব

 জগতত তাৰ আহগ আহগ

মানুে� মানুেৰ আহপান বুচলহল

 কসহয় েব অচধ� নালাহগ।।



পিুমৰ অচিযান
অসুখীয়া মহন কমাৰ

 অসুখহৰ িাৰ বই

  অসুখৰ সাধনাহ� সাচধ

চনজৰ অসুখ বুচল

 পৰহ�া অসুখী �চৰ

  িুঃখ চিহয় জীৱন অৱচধ।

অসুখহৰ কখলা কখচল

 জীৱনৰ আধা কবচল

  চমোল�হয় চিহলা উটুৱাই;

সুখৰ বসুধা খচন

 িুখৰ আন্াহৰ ঢাচ�

  আন্াৰহত গহলা িটীয়াই।

বহুিূৰ বাট বুচল

 িাগৰৰ কবহমজাচল

  কবিনাহৰ কবাজা বাচন্ লই;

চনৰাশ িুপৰ চনশা

 পাল� পাচল�া তচৰ

  নাওখচন কমচল চিহলা মই।

লক্্যেীন তৰণীৰ 



 গচতেীন চনৰৱতা

  কিি�চৰ গহলাঁ বহুিূৰ

চনজান চনমাত োয়

 জীৱন সাগৰ পাৰ 

  এচতয়াও পৰা নাই ওৰ।

ধীহৰ ধীহৰ যাব কমাৰ 

 বাধােীন নাও খচন

  িূৰ আৰু অচত িূৰলল;

চেচগ গ’ল আলজৰী

 ফুচট য’� নাও তচল

  তথাচপও িটীয়াম মই।

কযচতয়া চশচ�ম মই

 িাললগা �থাহবাৰ

  বতােহত বৰচিম মই,

িয়লগা সাগৰৰ 

 চবিীচি�া েৰিত

  উটুৱাম �াচট শত ঢ’উ।

কতচতয়া �চৰম মই

 িৰিী চপ্য়া� কমাৰ

  পৰাণৰ চপ্য়া চবনন্দীয়া

োত পাচত খুচজ লম



 তথাচপও যত ফুল

  মৰমৰ মালা গাঁচথ চিয়া।।



স্বৰূপ
বাস্তৱত কিচখহলাঁ চপ্য়া োৰা মই

সৰগৰ কপ্মৰ মন্দাচ�নী ল’ই

 চমোহতই োয় আত্মোৰা েই

 কবাৱাহলাঁ কপ্মৰ নই।

চমো চমো োয় জগতৰ মায়া

পােচৰহলাঁ মই আহপান �থা

 চপ্য়া মাহথাঁ কমাৰ শুভ্ৰ োয়া

 চনৰৱ ক�াণৰ অ�চণ িয়া।

কপ্মৰ মচিৰা মৰহণ িুচম

�া�হনা চমোহত ফুচৰহলাঁ জুচম

 �ায়া োয়া েীন

 চবপুল বাসনা কসহয়হে তুচম।

কতচতয়াহৰ �াৰ ক�িুঁৱা অৰুহণ

কসউজী বনত মাচৰহল আঁ�

 কমাৰ হৃিয়ৰ িূৰ সীমনাত

 আচজওহতা আহে কসাণালী িাগ।।



সুন্দৰৰ সুখ
ক�াহনহনা বজাহল বাঁেীচট �াচল

সুৰ সুিমাৰ লেৰ তুচল

চেয়াই চেয়াই চমচল জুচল

 কগাপন পৰত ঐ।

ক�াহনা �াোচনৰ আহবগ িৰা

অচিমানত সহপান সৰা

ক�ান প্াণৰ সমল েৰা

 সুৰ িাহন�ী লই।

বু�ুৰ ব্যথা বু�ুৰ �থা

মহন প্াহণ সুহৰ গঁিা

চ�বা এচট চ�বা �থা

 �াহণ �াহণ থই।

িুৱৰীহয় িুৱাৰ মুখত 

আহপান িুলা প্াণৰ সুখত

�াৰহনা বাৰু সুৰ শুচনলত

 থমচ� থমচ� ৰ’ই।

ক�ান বচলয়াই বজায় বাঁেী

িবা �থা বু�ুত িাঁচে

চেয়া িচৰ োঁচে োঁচে



 মৰম �ণা লয়।

চনহজই োঁচে বজায় বাঁেী

চনজৰ প্াণত চনহজই িাঁচে

�ঁপাই �ঁপাই ওঁিৰ পাচে

 চনহজই চনজৰ প্াণ।

চমোল�হয় কলা�� কসাহধ

ক�াহন জাহন? ক�াহন বুহজ?

প্াণৰ সুৰ প্াণ� সুহজ

 �চৰ অচিমান।

ক�াহন বুহজ চ�য় বাহজ

মহন প্াহণ চ�য় ৰাহজ

চমচল জুচল সুহৰ সাহজ

 আহলা� কসাণাই প্াণ।

ক�াহন বুহজ চ�য় আহন

সুখৰ সহপান প্াহণ প্াহণ

�িম তলৰ �াহণ �াহণ

 কমােন বাঁেীৰ তান।

সহপান জালত মহন মহন

িূচৰ ফুহৰাঁ বহন বহন

চ�য় জাহনা িহন িহন

 মুখত ফুহট গান।



বু�ুত িপাই ফুলৰ �চল

ওঁহি িুমাই পচৰ ঢচল

কেঁপাে পুৰাই মনৰ অচল

 সুখৰ অচিমান।

আৰু চ�বা লহগ লহগ

চেয়াখচন িাহগ িাহগ

ক�াহন বুহজ আহগ আহগ

 চ�হনা লচৰ যায়।

কসাণৰ েচৰণ চিচি িাচি

ি�ু যুচৰ িাচি িাচি

মনত চ�হনা �থা পাচত

 িূচৰ িূচৰ িায়।

ৰাহম সীতাই �থা পাহত

�াহণ �াহণ বাহট-িাহট

ফুহল ফুহল জাহন জাহন

 ফুহট চ�েৰ মাত।

সহপান িাচি সহপান ৰহি

ি�ুৰ পানী চ�য় মহি

পাহত পাহত গহে গহে

 চ�হনা সুৰৰ জাত।

চিত্ৰহলখাই েচব আঁহ�



চলখচনহয় পাহ� পাহ�

কপ্মৰ কমােন ৰেণ বাহ�

 বু�ুত লগাই কবাল।

ক�াহন জাহন কসাণৰ েচব

ক�চতয়াহ� পূৰা েচব

উিাই তাহ� িাচব িাচব

 ফুলাই আশাৰ ফুল।

 পিুম পাতত েচব আঁচ�

কগাপন চেয়াৰ সহপান িাচ�

ি�ুৰ পানী ক�াহন বা�ী

 চিহয় চেয়া িান।

িাচল ধৰ ম’ৰা পখী

�’ত চ�হনা �হল সখী

অ�লশহৰ বচে বচে

চ�য় জাহনা চনহজ চনহজ

 লহল অচিশাপ।

তাোচনৰ আিচিচট

মনৰ �থা আচেল চসচট

চসও গল ক�চন উচট

 চ�হনা জাহনা পাপ।

কসাঁহত কসাঁহত উচট উচট



গুচি গহল চেয়া িুচট

�ত �থা মনত ৰাচখ

 আচনম বুচল প্াণ।

�’ত �থা লহল সুচধ

চপহে চপহে সাচজ বুচধি

আৰু মাহথা এচট বা�ী

 প্াণ� প্াণৰ িান।

সহপান কিচখ সহপান কলচখ

সুহৰ সুহৰ মহয়া সখী

কমচল চিহলা মৰম পাখী

 চ�বা এচট পাম।

চ�য় জাহনা চনিুৰ কবলা

আশাৰ কশিৰ কখলা

মহন মহন পাচে কমলা

 চ�হনা আচজ িাম।

ক�াহন জাহনা িাচি সহপান

খুচল চিহল চেয়াৰ িাহপাণ

মৰম সনা েচব আহপান

 অ�চণ চেয়াৰ িান।

তুচম সখী নেয় তুচম

মহয়া চ�বা িুমা িুচম



চ�েৰ জাহনা জুমা জুচম

োয়! �াচন্দ উহি প্াণ।।



চেয়াৰ বাতচৰ 
ক�ান শৰতৰ সুধা�ৰ আচে

কজানালী যাচমনী কসাণালী �চৰ

আ�ুল প্াণৰ কিতনা েচৰহল

কমােন বাঁেীৰ মৃিুল সুহৰ

ক�ান অতীতৰ বাতচৰ চিহল?

চনচেগা বীণাৰ চেচগ গ’ল তাঁৰ

সুৰৰ �ঁপচন ে’ল আচজ সাৰ

চ�হনা চবৰেত িাচট ফুচট হ�

িুগাহল িুি�ু ি�ুহলা বই

চ�েৰ কবিনা বু�ুত সামচৰ

মৰম চবিাচৰ চবলাহলাঁ বাতচৰ

কসৌ আ�াশ �লীয়া কমিত

গৰচজ উচিল বচলয়া বজ্ৰ

ক�ামল তানৰ সমল েচৰহল

ি�া ম�া োয় চবজুলী লতাই

ক�ান অতীতৰ বাতচৰ চিহল?



এহন�ুৱা �’ত কমােন চিনত

ৰচিহলাঁ সহপান চমলন সুখত

কগাঁজৰচণ ে’ল বচলয়া িুৱৰী

বসুধা �ঁপাই জনাহল বাতচৰ

“িুখচন চেয়াৰ সমল চবিাচৰ

চবজুলী লতাত চিহলচে আঁচৰ ।”

এই শৰতৰ কজানালী যাচমনী

িুগাহল িুি�ু কলাত� কবাৱাই

অচিমানী কমাৰ চপ্য়া আৰু নাই

িাচগ কযাৱা কমাৰ চেয়া ফুলচনত 

থন ধচৰ ফুল নুফুহল িুনাই

বসুধা শুৱচন ধুনীয়া ফুলচন

কসহয় আচজ কমাৰ িাল লগা নাই ।

কসহয়হে চেয়াই কবিনা িৰাই

�াচন্দহে ইমান ইনাই চবনাই

কসহয় কমচল চিহোঁ চেয়াৰ িাহপাণ

কিহখা বুচল োয় মধুৰ সহপান ।

তাোচন খনৰ িূৰ অতীতৰ 

শাৰিী চনশাৰ সহপান পুৰৰ ।



িৰ বাচৰিাৰ কগাজৰচণ মৰা

‘�লীয়া কমিৰ’ ি�ুহলা ধাৰা

কসহয়হে ইমান লাচগহে মধুৰ 

চমলন সুৰৰ মাধুৰী িৰা

কপ্ম পীচৰচতত প্থম ধৰা ।

বসুধা �ঁপাই কগাজৰচণ মৰা

িাল লাহগ কমাৰ কসই কতহন কবলা

চমলন চনশাৰ মাধুৰীহৰ িৰা

কসহয়হে পাচতহোঁ চবজুলীহৰ কখলা

কমাৰ সুখহবাৰ িুখৰ লগত 

কসহয়হে ইমান আিহৰহৰ জগা

চবপি চবচিচন িয় আপিৰ

কসহয়হে ইমান নহল-গহল লগা ।

শত বসুধাৰ যত আহে িুখ

কমাৰ েহল চসহয় সৰগৰ সুখ

মাধবী চনশাৰ মধুৰ সহপান

চেয়াহৰা চেয়াৰ অচতহ� আহপান



শত বসুধাৰ য’ত আহে সুখ

কমাৰ েহল চসহয় নৰ�ৰ িুখ

আন্াৰ চনশাৰ িুখৰ সহপান

চনৰাশ প্াণত চনশাৰ িাহপাণ ।।

       জুলাই ১৯৪০



বুজা িুল
তুচমহতা নাচেলা আৰু

 প্াণৰ �থাচট প্াণহত লু�াই

  �ম �ম বুচল চ�য় বাট িাই

   চমোহত মচৰহোঁ বাৰু?

কতচতয়া বুচললা যাম

 কশিৰ কবচল�া নাচেলা কযচতয়া

  আৰুহনা সখীচট আচেবা ক�চতয়া

   �’ত বাৰু বাট িাম?

আহে আৰু যায় চিন,

 কমাৰ সুখৰ িুখৰ চনজৰা ব’ই

  ব্যথ্থ আশাৰ বতৰা �’ই

   �তহনা লু�াল চিন?

এচতয়া আহেহন িচৰ

 তাোচনখনৰ সৃ্চতৰ ফুল

  চেয়াৰ �তনা নিগা িুল

   চমো অচিমান �ৰ?

আচজহতা নতুন তুচম?

 কযাৱা �থা গ’ল নালহগ িুনাই

  চেয়া িু�ুৱাই �াচন্দব শুনাই



   কবিনা জ্বচলব উচম!

চিণ �ৰা কনচ� কমা�?

 িয়�ৰা কনচ� িুমাৰ পৰশ

  আ�ুল চেয়াৰ চবপুল েৰি?

   বুচজহোঁ কতামাৰ কশা� ।

চমোহত �চৰো িয়

 িুচট চেয়া যচি এচট ে’ই যায়

  আন এচট আৰু নালাহগ িুনাই

   তাহ�হতা বুচজহোঁ মই ।

িুচট মাহথাঁ সখী অচিন্ন হৃিয়

 জগত িাহনচ� তুচম আৰু মই

  অচিমান �চৰ নাথা�া চমোহত

   ি�ুৰ আঁতৰ েই।

আোহিা িুনাই কসাণ !

 নালাহগ সুচধব ক�ান?

  চেয়াৰ মাজত কতামাৰ চেয়াই

   জ্বচলব পূচণ্থমাৰ কজান ।।

       ১৯৪০



“িুলৰ �াৰহণ মাহথা সৃচটি চবধাতাৰ”
চবিচলত েবা জাহনা কনাহোৱাহতা তুচম?

ধনৰ কিৌলত কিচখ ধহনহৰ কেতাচল কখচল

 ধনহ� ফুচৰলা িুচম

চনহপেচিত অনােত কবিনাৰ চবৰাট েম্থ্য

 গচি তুচল ল’ই

ক�ান চসচট পথৰ চিখাৰী, কতামাৰ �ািত,

 চিচন কপাৱা নাই?

চ�বা তাৰ গুপুত ৰেস্য চ�হনা জাহনা উদ্াটন 

 �চৰ,

সংসাৰৰ এচট সুৰ এচৰ চসহটা সুহৰ ফুচৰহে

 বাগচৰ ।

কবিনাহত পুলচ�ত ে’ই কবিনাহ� ধচৰহে

 সাবচট,

ক�াহন তাৰ িাত-প্চতিাত বুহজ আচজ অন্তহৰ

 আবচৰ ।

মাহথা শত �টাক্ িাৱচন সনা তাহতা িৃণা

 চবহ্াৰণ

োয় মানৱহৰা ��্থশ হৃিয়, নবই �াহৰা ব্যথা মাহথা

 �িুৱা বিন



জচে যাব সংসাৰৰ এচট মাহথাঁ কলহৰলা

 �ুসুম

তাৰ বাহব নুহি �াহৰা চেয়া কিচি �ৰুণ চবনচন

 এহয়হনচ� সৃচটিৰ পাতচন?

এহয় জাহনা সঁিা?

 অনািৰ অযত্নহৰ গিা কনচ� িুখীয়াৰ িুখৰ জীৱন

  নাই জাহনা এ�চনও সুখৰ সংসাৰ ।

মো িুল মানৱৰ

 িুল �াৰ? চবশ্ব িুল তুচম, িুলৰ �াৰণ মাহথাঁ

  সৃচটি চবধাতাৰ ।।



চশল্ী
ৰূপ স্ৰটিা খচন�ৰ

 �’ত কতাৰ ৰূপৰ আঁিচন

  কসৌন্দয্থ্যৰ কমােন আঁ�ৰ,

চবহমাচেত িঞ্চলতা

 জীৱনৰ উদ্াম উচ্াস

  �ল্নাত ৰতন প্াণৰ ।

আৰু �’ত হৃিয়ৰ

 ক�ামল কবিনা ৰাচশ

  ব্যথ্থতাৰ িাত-প্চতিাত,

তৃচপচতৰ সন্ানত

 সাচন কমাচেনী আিা

  জ্বচল উহি প্াণৰ প্াণত ।

চনচন্থহমি নয়নৰ

 ৰূপে িাৱচনচখচন

  সৰলতা ক�ামলতা অঁৰা

�’ত কতাৰ পৰাণৰ

 চবপুল বাসনা চজচন

  সুহ�ামল কলাত� চনজৰা ।

পািাণৰ হৃিয়ত



 ক�ামল কসৌন্দয্থ্য ৰাচশ

  জীৱনৰ প্চতমূচত্থ আঁচ�,

চেয়াৰ ৰেহণ তই

 যাচিচব চযমাহন চেয়া

  কবিনাৰ ক�ামলতা বাচ� ।

জীৱনৰ পচৰণচত

 ‘সুন্দৰৰ আৰাধনা’

  �’ত কতাৰ সৃচটিৰ আহয়াজন ।

মনৰ মাজৰ মাহথাঁ

 আশাৰ তুচল�া িাচল

  তাহৰ তই কবালাচব জীৱন ।।



কতালল আৰু কতওঁলল
িাহব যচি আহলাড়ন তুচল

 �চবতাৰ ৰুধি দ্াৰ খুচল

চ�বা চ�চব কপলাই মনত 

প্ণয়ৰ োঁ পচৰ ক�াহনাবা জনত

 অজাচনহত চমচল যায়

 বু�ুৰ কবিনা োয়

 মধুময় ক�াহনাবা ক্ণত ।

িািা যচি ওলাই সবহল

চবভ্ৰতাৰ ধুমুো নবহল

িাচবম �তহনা �থা ৰিা বগা �লা

 গাঁচথ গাঁচথ �চবতাৰ মালা ।

সুখৰ িুখৰ �’ত

 ৰচিম সহপান

বু�ু িচৰ চশেৰণ তুচল

 হৃিয়ৰ িুৱাৰ খুচল

 আচেবা আচেবা বুচল

  �’ত বাট িাম ।

আন্াৰ পাটীত পচৰ 

 চমোল�হয় িাচব িাচব



  সহপান লেচৰ বুচল

   �’ত িুমা খাম ।

কতও যচি নপলায় আশা

 বু�ু িচৰ সাবচটম

 জীৱন মৰণ চিম

তুচম বুচল চবশ্ব জুচৰ

 শুচনম প্াণৰ তান

চশচ�ম কতামাৰ কসই মান অচিমান ।

কতও যচি আশাচট নুপুহৰ

 গুচি যাম অ�হল অ�হল

 িূৰচণৰ িূৰ কিশলল

 বু�ু িচৰ আশাচটহ� ল’ই

চ�য় চ�ন্তু �বহ� কনাৱাহৰাঁ

আশা চ�হনা বুচজব কনাৱাহৰাঁ

মাহথা জাহনা িাল পাওঁ মই

িুচট চেয়া এহ�লহগ ে’ই

তাহ�া মাহথা আঁতহৰ আঁতহৰ

এ�া-কবঁ�া চবজুলী বাহটহৰ

আশাচটহ� আশা �চৰ �চৰ

িাল পাম বু�ু িচৰ িচৰ

তাহ� হল জীৱহন মৰহণ



গাঁচথম �চবতা মালা চবজয় �ানহন !

আ�ুল পচথ�

আ�ুল পচথ�

 ক�ান িূৰচণৰ

 বাতচৰ আচনে তই,

হৃিয় মনৰ 

 আহবগ িৰা

 কিহনে িাৱচন হল !

ক�ান িুখুনীৰ 

 উতলাচব প্াণ

 তুচলচব আনন্দৰ ঢ’উ,

ৰূপে িাৱচন

 কিখুৱাই তই

 চনচবলগ ফুলহৰ ম’উ !

ক�ান পচথ� 

আহবগ িৰা

সুৰচট বজাৱ তই,

আ�ুল মনত

 আশা চবতৰাই

 কপলাৱ �চলচট জঁয় !

কতাৰ চস মাতত



 েয় �ন্ঠহৰাধ

 নাবাহজ চেয়াৰ বীণ,

অতীত �ালৰ

 মধুৰ সৃ্চত

 হৃিয়হত েয় লীন !

নালাহগ বজাব 

 অজান পচথ�

 নুশুহনা কতাৰ সুৰ

িাচগ কযাৱা কমাৰ

 চেয়াখচন তই

 নালাহগ �চৰব জুৰ ।।

      ১৯৪৩



মই জাহনা ইমান চনিুৰ
মই িাহবাঁ কমাৰ চেয়াখচন

 সীমােীন মৰহমহৰ পূৰ;

তুচম িাবা চেয়খচন কমাৰ

 চেয়ােীন কতহনই চনিুৰ !

িুল সখী কতামাহৰই িুল

 বুজা েহল চেয়াখচন কমাৰ,

ন�লাহেঁহতন বুচল তুচম

 ‘চেয়ােীন ইমান চনিুৰ !’

পৰাণৰ প্চতচট ধ্বচনত

 বাচজ উহি সুৰ সুমধুৰ,

চসহয়া যচি নেয় আহপান

 েব কনচ� িূৰ বহুিূৰ !

মই িাহবাঁ কমাহৰই সুৰত

 বাচজ উহি বাচেৰত গান ;

বাচজ উহি কমাৰ সুৰ লহয়

 চেয়া িৰা ক�হত�ীৰ তান !

তুচম িাবা চনিুৰ পৰাহণ

 নুবুজাৰ িাও ধচৰ মই,

উপোচস কতামাৰ হৃিয়



 গুচি যাওঁ চনমৰমী ে’ই !

পহিাৱাহয়া িাহি খুন্দা মাচৰ

 তুচম িাবা চেয়া খচন কমাৰ,

কতহনেহল আচজ ক�াহন �য়-

 “চেয়া েীন ইমান চনিুৰ” !

শুচনোহতা বচলয়া অচলৰ

 গুণ গুণ চমিা মধু সুৰ,

চসও বাৰু েব কনচ� সখী

 চেয়া েীন কতহনই চনিুৰ ?

সীমােীন কপ্মৰ ফুলচন

 তুচম েলা তাহৰ এচট ফুল

মই েহলাঁ অচলয়া বচলয়া

 মতলীয়া অচল চবয়া�ুল !

তথাচপও নুবুজাৰ িহৰ

 িয় �ৰা চেয়া খচন কমাৰ,

িয় �হৰ মৰম কিহনে

 িাচব তুচম কতহনই চনিুৰ !

�ব পাৰা অচিমান �চৰ

 চেয়া েীন কমাৰ চেয়াখচন,

আৰু কতামাহৰই চেয়াখচন

 কসউজীয়া ক�ামল বনচন !



মহয়া কতহন �ম আচজ সখী

 নীচলমাৰ ক�ামলতা সনা

কমাৰ এই সৰু চেয়াখচন

 আলসুৱা চনয়ৰৰ �ণা !

তুচম যচি ক�াৱা �াচন্দ �াচন্দ

 েহলাঁ বুচল কতহনই চনিুৰ,

মহয়া কতহন উিুচপ শুচধম

 মই জাহনা ইমান চনিুৰ ।।

      ১৯৪০



তৃচতিৰ ৰেস্য
জ্ানেীন ! মৰণ �ািত ল’ই

 আন্াৰৰ সহপান ৰিনা

বনু্েীন ! কমাে লগা কিহনেৰ

 হৃিয়ৰ নাই কবাল সনা ।

পুত্ৰেীন ! শ্ূন্যিৰ শূন্যচেয়া

 তথাচপও লাহগ িাল

অসমীৰ পুত্ৰ আচম �’ত মো�াল ?

ধনৰ �িালী তুচম কসাণৰ মচন্দৰ সাচজ

কসৌৱা কিহখাঁ মোমায়া আহে নাচি নাচি

যাচি চিবা লবা বাচে মচণমুক্তা পাচি পাচি

পাৰা যচি তৃচতি লচি থবা সাঁচি সাঁচি !

ধৰণীৰ ৰূধিদ্াৰ ধূচলৰ িাতুচৰ

তৃচতি �’ত ? অতৃচতিৰ উচৰহে বাতচৰ

আ�াশত জ্বচল কসৌৱা প্িীপ মািলী

মুচক্তৰ পথত চিহয় শত স্বাথ্থ বচল ।।



িুলৰ পূজা
কিৱতা চনিুৰ? �য় ক�াহন? িুল চ�য় �ৰা

 বুচজও নুবুজা;

পুৱাৰ চ�ৰণ সাচন গধূচল মৰচে পৰা ফুলহৰই

 কিৱতাৰ পূজা।

নগহল পািাণ? গহল �াৰ প্াণ? মানুেৰ?

 মানুে� চিবা,

আচিম মানহৱ কপাৱা কিৱতাৰ কপ্ম উপোৰ

 তাহৰ উমচলবা?

োয় অিাচগচন ! এহয় কশি িুলৰ চবিাৰ

 তাহৰ অচধ�াৰ;

চবিাচৰো ধৰণীৰ ধূচলৰ বু�ুত কমাৰ

 চমলনৰ োৰ

কিৱতা চনিুৰ নগহল পািাণ মানুেৰ পালা জাহনা প্াণ

 ইমান আশাৰ?

চনয়চতৰ অন্ আৱৰহণ লু�ুৱাই ৰাচখহে যা�

 চ�হনা কিাি তাৰ?

মাচটৰ মানুে আচম চনয়চতৰ োতৰ পুতলা

 �হৰ অচবিাৰ,

জীৱনৰ আঁহৰ আঁহৰ মৰণৰ োঁ লু�ুৱাই



 এই অচিসাৰ?

অনথ্থ� মাহথা এই আচম যিা মৰতৰ

 কপ্মৰ সম্াৰ,

চিচনব পাচৰবা জাহনা চনজহ�ই তুচম কেৰা চবিাচৰো

 আচজ প্াণ যাৰ?

শুচনলাহতা বুচজলাহতা মই ক�াৱা �থা?

 চ�য় নুবুচজবা? 

ফুল যাচি িুলৰ মাজত িুহল�ৰা তুচম কিৱতা� 

 আৰু নুপুচজবা ।।

      আৱােন ১২ শ�ৰ ১২ 
সংখ্যা



অঞ্জচল
এবাৰ নুমাহল সচখ

 জীৱনৰ বচন্ত গচে

  নজ্বচলব আৰুহতা িুনাই

ি�চত অঞ্জচল �চণ

 চেয়া িচৰ ঢাহলাঁ আচজ

  আো সখী পৰাণ চমলাই

বজ্ৰহিাহল বান্ লই

এ� মন্ত্ৰ গাই গাই !!



তুচম আৰু মই
চনয়া চনয়া �াচি চনয়া 

 আৰু যচি আহে চ�বা

কতামাৰ সমল সচখ অপূৰণ হে,

 কমা�হতা নালাহগ এহ�া

 হৃিয়ৰ এচট মাহথা

মৰমৰ �থা, তাহ�া সখী চনচিবাহন ঐ?

 চিয়া চিয়া সচখ কমা�

 িাল পাবলল চিয়া

নেয় অশুচি কমাৰ চেয়াৰ কিহনে

 তুচম কমা� চিয়া িালহপাৱা

শুিা হে য� কমাৰ অপূণ্থ আহৱগ !

 তুচম যচি তুচমহয়ই

 নাই তাত কিিাহিি

ৰূপৰ কজউচত কতহন চ�য় চ�য় কপাৱা

 জাহনা তুচম তথাচপও

 নজনাৰ িাও ধৰা

কতামাহৰই সখী এই মই লীন কোৱা

 মই �ওঁ মই তুচম

 তুচম ক�াৱা তুচম তুচম



তুচম আৰু তুচম চমচল ে’� িুমািুচম

 আ�াশত তাহৰ এচট

 ৰূপৰ কজউচত িচৰ

�ুমলীয়া কজানবাহয় ি� জুচম জুচম

অব্যথ্থ

বতােহল এচৰ চিহলাঁ শৰ

পৃচথৱীত পচৰল বাগচৰ

নাজাচনহলা কসই িাই �’ৰ

 চনচমিহত বহুিূৰ গ’ল

 িুি�ুহৱ মাহথা িাই ৰ’ল।

গাহলা গান শূণ্য বতােত

পৃচথৱীহত পচৰল চবয়চপ

নাজাচনহলা কসই িাই �’ত

 চনচমিহত ক�চন জাহনা গ’ল

 িু�াণত ধ্বচন মাহথা ৰল।

পাৰ েল বহুত অতীত

কিচখহলাঁ এখুট শৰ

কশৱাচল জুচপত 

 গাহন কমাৰ লগাহলচে মাত

 সুৰৰ �ঁপচন তুচল সখীৰ চেয়াত ।।



চবিায়
উলােৰ গীত মাত, জীৱনৰ কশি

িুচিনীয়া সংসাৰৰ আচশি অহশি

চমোই �চৰহলাঁ সখী কধমাচল-ধুমুলা

মৰহণ �চৰব আচজ অলী� পুতলা

অব্যথ্থ মৰণ কশল লচিব চেয়ায়

চবিায় চবিায় সখী চবিায় চবিায়।

সুহখই স�হলা যচি বসুধাত েয়

িাচগ গ’ল চ�য় কতহন সুখৰ চনলয় ?

নালাহগ যাচিব আৰু সঞ্জীৱনী সুধা,

নেয় সেজ সখী মৰণ� ৰুধা

মৰণ মৰণ আচজ লচিব চেয়ায়

চবিায় চবিায় সখী চবিায় চবিায়।

িুচিনীয়া কসৌন্দয্থ্যৰ কমােন আিাই

কনাৱাহৰ কমাচেব আৰু মৰতৰ িায়

ধুনীয়া �তহনা ফুল কলহৰচল শু�ায়

চনিুৰ মৰণ মাহথা মৰণ সিায়

চবিায় চবিায় সখী চবিায় চবিায় !!



বল, বীয্থ্য, মন, জন আশাৰ ৰতন

নেয় ৰতন মাহথা জাবৰচত বন

আচজ আহে �াচল নাই মাচটৰ চনলয়

তাহ�ই সাৱচট নৰ চবয়া�ুল েয় ?

চন�ৰুণ কশি আচজ লচিব চবিায়

চবিায় চবিায় সখী চবিায় চবিায় ।

নালাহগ বুজাব আৰু চমলন আৰচত

নুশুহন মৰহণ কসই কপ্ম িৰা গীচত

জীৱনৰ কশি শাচন্ত মৃতু্যৰ �বল

ি�ুৰ আগত আচজ �হৰ টলবল

চবজয়ী মৰণ আচজ লচিব চবিায়

চবিায় চবিায় সখী চবিায় চবিায় ।

িুচিনীয়া সংসাৰৰ কমােন আলয়

মৰণ বৰণ �চৰ েব পাহৰ লয়

লচিব চবিায় চ�ন্তু কেঁপােৰ িাই

অসীম আ�াশৰ কসৌৱা কজউচত িৰায়

চিৰ সুখ চিৰ শাচন্ত লচিব চবিায়

চবিায় চবিায় সখী চবিায় চবিায় !! 





িৃচটিৰ চবনচন
সুচতিেীন কিতনাৰ স্বপ্নময়ী  কসাণালী ক্ণত

   ক�ান খচন�হৰ

চবশ্ব-পুলচ�ত �চৰ   মাচটৰ প্চতমা গচি

   সাধনা আৱহৰ ?

সত্যৰ সুিমা লই   তৃচতিেীন ৰেস্যৰ

   মায়াৰ কৰখাত

অময়া অনন্ত সুখ   কবালাই ৰচঞ্জত �হৰ

   ি�ুহৰ কিখাত ।

সুহগাপন অিৃটিৰ    আন্াৰ পাটৰ এই

   চবশ্বহজাৰা েচব

েয় েয় চসও মাহথা   মায়াৰ পূজাত যিা

   মো মায়া েচব,

কখলাৰ পুতুলা কতহন   মায়া ফুলচনত আচম

   পচৰহো িাগচৰ,

আমাৰ তুচল�া চতহত  অন্�াৰ জীৱনৰ

   কশাচণত বাগচৰ ।

স্বপ্নালস িুি�ুহৰ   সৃচটিময়ী িাস্কয্থ্যৰ

   কমাচেনী সাজত,

অৰূপ েচবচট কিচখ   স্বৰূপ চবিাচৰ ফুহৰা



   চেয়াৰ মাজত ।

তাহত আচে চনয়চতহয়  িাগ্যৰ চলচপ�া চলহখ

   মো উিৱৰ

সৃচটিৰ পিুম সচৰ   চথতাহত মৰচে যায়

   সহপান বু�ুৰ ।

চবিায় পুৰবী শুচন   সন্্যাৰ আঁিল উহৰ

   পাৰ েয় পল;

কশিৰ �ুঁৱলী নাচম   আন্াহৰ আৱচৰ ধহৰ

   দ্ীতি নীলািল ।

আন্াৰৰ আঁহৰ আঁহৰ  ক�চনবা আঁতচৰ যায়

   মায়াৰ মৰম;

সৃচটিৰ বু�ুত মাহথাঁ   িৃচটিৰ চবনচন ফুহট

   কসহয় অনুপম ।।

   

   আৱােন, ১৪শ বেৰ-ৰিাচল চবহু সংখ্যা



মৰহম কযচতয়া িুহম
কমাৰ �চবতাই

ক�ান আ�াশৰ

 আ�াশী গঙ্া অল�ানন্দা েুব ?

ক�ান সৰগৰ

অচময়া চনজৰা

 ৰূপ ক�াঁৱৰৰ অৰূপ বতৰা চিব ;

ক�ান �াচমনীৰ 

�ামনাৰ ৰিা

ধুনীয়া ধৰাত থুহল থুহল োয়

 �াঞ্চন ফুলাই যাব?

তাৰ �থা তুচম 

মনহতা নাচনবা

 এচট �থা মাহথা ক�াৱা

কমাৰ �চবতাৰ

প্াহণ প্াহণ আহে

কমাৰ �চবতাৰ

গাহন গাহন নাহি

 সুৰৰ �ঁপচন, চেয়াই চেয়া� কিাৱা

 তুচম চিয়া কমা� ‘ব্যাথাৰ লগৰী’



 আহৱগত নাচি

সহপানত োঁচে

�াহণ �াহণ �ব �থা

‘অমৰণ কসাণ’

আমাৰ মৰম

আমাৰ িৰি

আচমহয় বুচজম

আমাৰ “বু�ুৰ ব্যাথা” ।।

[ �চবতাচট চলখহ� শ্ৰীঅহম্বশ্বৰ কিচতয়া ফু�নলল চলচখচেল । “পূহবৰূণ” 
ত প্�াচশত ]



িাল কপাৱা
কমাৰ জীৱনৰ

ৰিা মিাৰৰ

ৰিা পলসৰ

 ক�ঁিা কসউজীয়া ধুন;

কযৌৱনৰ কমাৰ

শত �ামনাৰ

শত লালসাৰ

 ৰূপালী আশাৰ কজান,

চিহন চিহন জ্বলা

নতুন চবজুলী

নতুন তৰাৰ

 মন নিুওৱা

 েন্দ �থাৰ গান;

চনজৰাৰ িহৰ

লাস্যময়ী

কজানা�ৰ িহৰ

 কঢৌহৱ কঢৌহৱ কখলা

 নৃত্য চনপুণ প্াণ ;

কমাৰ জীৱনৰ 



মানসৰ 

বগা কতজ

�ালৰ কেঁিাত

 কগাট মৰা তাৰ

চশলা�ুচট �ৰা

সহপানৰ �াৰু-�াজ

কমাৰ জীৱনৰ িাচ�;

চঢচম� ঢামা�

জহলাঁহত জহলাঁহত

চেয়া পুচৰ চনহয়া

 িগা� িুহলাৱা ফাঁচ� !

জীৱনৰ কমাৰ চশল্ী সুন্দৰ

সুৰৰ ৰূপৰ

�চব,

সহপানহত চনহত

অঁ�া বচে বচে

 সৃজনৰ োয়া-েচব,

ৰূপ প্�াশৰ চনজ� নতুন �ৰা

নতুন েলনা !

মই িালহপাৱা োঁচে



কতামাৰ ি�ুত

কমাৰ লালসাৰ

ফুলৰ সুিমা ক�ামল উপমা

�ঁহপচে িাচে ।

িাল পাওঁ কবালা

অচিলাি কমাৰ

অচিমানী তুচম

 বুচজব কনাৱাৰা ফাঁচ� ।

চিহন চিহন যাওঁ

গালৰ িুমাত

ওঁিৰ িুমাত 

বু�ুৰ িুমাত

আঁচ�-

কমাৰ হৃিয়ৰ কমাৰ েৰিৰ

সৃজনৰ আশা;

 প্চত পৰমাণু বাচ� !

কিখা নাই জাহনা

িাল কপাৱা কমাৰ

িাবু�ৰ িহৰ



চনজুম চনতাল আন্াৰৰ িহৰ

অ�লশৰীয়া গেীন িুপৰৰ ৰাচত ?

কিখা নাই জাহনা

িালহপাৱা কমাৰ

সাহতা সৰগৰ নীলা ঢউ কযন 

কখচল কখচল কযাৱা

পুৱাৰ চ�ৰণ

 সাচন?

আৰু-

িাল কপাৱা কমাৰ

িাল লগা কসই

িুিু� িামা� কিাৰৰ িহৰ

 কলাহ� কিখা িয় বু�ুত �ঁপা ?

কপােৰৰ িহৰ

বগা প্�াশৰ

ক�ামল

�ঁপচন

�ুঁৱলীহৰ কযন ঢ�া ?



িঞ্চল মই – চিৰ গচতময়

চিৰ িঞ্চল 

িাল কপাৱা কমাৰ 

িঞ্চলা কেৰ !

 আো �াি িাচপ

 ক�াৱাচে �থা !

িা-ল-পা-ওঁ

কবালা

িাচৰচট আখহৰ

কতামাৰ মুখৰ

�ঁপাবাচে কমাৰ

নীলা জীৱনৰ চসপাৰৰ সুখ ব্যথা !!

১৩–১১-৪৩



চবধৱা 
োয় কযৌৱনৰ ৰূপৰ কজাৱাৰ

 িুচট কমাৰ নয়ন জুৰাই

আচজ মই বাচল�া চবধৱা

 পীচৰচতৰ ৰীচত বুজা নাই,

এয়া কমাৰ যুগলচত কজাৱাৰ

 কযৌৱনৰ অবাধ আহ্ান

ৰূপ তৃষ্া চেয়াৰ চপয়াঁে

 কসহয় কমাৰ প্ীচত অচিমান

কে কিৱতা; ব্যথ্থ জাহনা হনহবি্য সম্াৰ

 পূজা আচজ জাহনা অৱসান

এই জীৱনৰ উদ্াম কযৌৱন

 ক�াহন প্িু ক�াহন চিয়া িান

কতচতয়াৰ �ুমাৰী বাচল�া

 শুচনচেহলাঁ চ�বা জাহনা ক�াৱা

জীৱনৰ অজান বাটত

 মাচণ�ৰ মাধুৰী কনাহপাৱা

কযৌৱনৰ িৰ িুপৰীয়া

 আচজ কতহন চ�য় পথোৰা

নয়নৰ মু�ুতা চনজহৰ



 জীৱনৰ কশা� অশ্ৰুধাৰা

সহপানৰ কসাণালী ৰাগত

 চিি�ৰ মাধুৰীমা পাই

কযৌৱনৰ পীচৰচত আহুচত

 কিৱতাৰ িৰণ চতয়াই

আচজ কমাৰ জীৱন পথত

 ফুলা ফুল মাচণ� সচৰব

কিহনেৰ বসুধা খচনত

 ক�াহনাবাই সাৱচট ধচৰব

আচজ মই অল�া পুৰীত

 িৃচটিেীন সৃচটিৰ মাধুৰী

(মই) চ�য় কতহন অ�লশৰীয়া

 চপ্য় োৰা কিহনে চিখাৰী

অচিলািী চবলাব কিহনে

 চমলনৰ কসাণালী যাচমনী

�া� তই বু�ুত সাৱচট

 অচিলািী পূজাৰী কেঁপাে

চমলনৰ প্থম চনশাই

 ফুলা ফুল ে’ল পাে পাে

কতাৰ আৰু কিৱতা� তই

 পূজাচৰণী কনাৱাৰ আচনব



ফুলা ফুল ফুচল সচৰ গ’ল

 কিাহমাৰাই চ�মান �াচন্দব।

(চ�ন্তু) কতাৰ আৰু কিাহমাৰাৰ �থা

 ক�াহন বুহজ ক�াহন পায় ব্যথা,

কিাহমাৰাৰ প্াণৰ চপ্য়াই

 ফুলচনৰ ফুহল ফুহল গঁথা

মানৱৰ ফুলচন বাৰীত

 �াঁইটীয়া সমাজ বনত

িচৰ তই কপলাচব ক�হনল�

 অতীত� পচৰব মনত

কতাৰ ৰূপ কযৌৱন মাধুৰী

 অচবিাৰ কযৌৱন জাচন

অচবিাৰ সমাজৰ ি�ু

 �লুচিণী �চৰব আচন

মো পাপ িাল কপাৱা কতাৰ

 �াহ�া তই কনাৱাৰ চবলাব?

চিৰ চিন বু�ুৰ কপাৰচণ 

 কপাৰচণত মচৰব লাচগব।

পুৰুিৰ কযৌৱনৰ িাবী

কতা� লাহগ চপঁয়াে পূৰাব

ক�ান তই ক�ান অনাচথনী



 চ�য় কতাৰ চবিাৰ �চৰব !

�ৰ কতাৰ কিৱতাৰ পূজা

 প্হয়াজন কযৌৱনৰ কৰাধা

�াচমনীৰ �ামনা �াঞ্চন

 সুখ কতাৰ, পচততা চবধৱা

কসহয় কতাৰ িাৰুণ চবিাৰ

 চেয়া িগা িৰা যাতনাহৰ

সুখ কতাৰ িুখৰ ৰাচতত

 নুপুৱ� সমাহজ চবিাহৰ ।

কে কিৱতা!

িুি�ুত চবিাৰ চবজুলী

 িম�ত বু�ুৰ �ঁপচন

প্াণ িৰা চমলন আশাৰ

 চেয়া খচনত মধুৰ আমচন

এহয় কমাৰ চবধৱা জীৱন

 তাহ� ল’ই পূজা আহয়াজন

তাহ� ল’ই অচপ্থম �ামনা

 চবধৱাৰ জীৱনৰ পণ ।। 



প্ীচত উপোৰ
আলয় বোগী ঐ �হৰহণা বতােী বাতচৰ

 আচনচল বু�ুহত নধৰা �ই

�তহনা যুগহৰ কিনাহয় বু�ুহত নুবুজা

 কিহনেী মাহতহৰ মাচতচল তই

প্াণহত উচিহল প্াণহৰ �ঁপচন

 গীতহৰ সুৰহত �ঁপাচল বনচন

কিহনেৰ মউহত মাচখচট বুচৰহল

 এিাচন এবাচন আমচন নলগা েই

আলয় প্াণহৰ বালন্ কমাৰ

 চশ�াচল চ�চটহনা অচময়া মচেমা

ল’ৰাচলত উমলা কযৌৱনৰ পীচৰচত

 কশহিহৰ মৰণ� লই

শ্যামলা বসুধা চি�ুচন অপৰা

 ৰূপ কজাৱাৰৰ মাধুচৰ গচৰমা

পাহত বহন বহন প্াহণ গাহন গাহন

 ফুহটাহন নুফুহটা উৰুচল সুিমা

আলয় বোগী ঐ কতাৰ প্াণৰ বালন্চট

 �লীয়া �ুচলহৰ গীতহৰ লেমা ।

ৰূপেীৰ ৰািলী চি�ুণী ওঁিহত



 যাচিহল কিহনেৰ িুমা

কযৌৱনৰ কজাৱাৰৰ বু�ুহত আমচন

 চবচৰণাৰ তলহত কনিচন মাচৰচল

নািনী বোগী আগহত ওলাচল

 শুচনচব নুশুনা সুৰ।

আমচন নালাহগ জামচন নালাহগ

 চিৰচত উলাহে পূৰ।

আলয় সাতাম পুৰুিীয়া বোগী সুৰীয়া

 কেঁপােৰ কপঁপাচটৰ মাত

(কমাৰ) বু�ুহত উচিহে সমীৰ পুৰীহৰ

 লাৱচনৰ নমহৰ জাত

�হৰহনা বোগী �’হলহনা আচেচল

 লগহত আচনচল �া�

ফুতু�াৰ তলহত ট�াই টহ� ট�ায়

 গািৰুৰ নািহৰ পা�

মাচলনী অসমী� �চৰ গৰচবনী

 ৰাচখচল তহয়হে চিন

চমচৰ নাচগনীহয় িাপচৰ বজাহল

 জগতত অসমৰ চিন

পাোৰৰ চসপাৰৰ কিনাহয় মাচতহল

 হিয়ামত ফুচটহল উচ�



পাোৰৰ চনজৰা হিয়ামত চনজচৰ

 কিহনেৰ মাধুৰী বাচ�

বোগীৰ বু�ুহৰ কিহনেৰ উমহত

 পাোৰৰ নাচগনী আচম

হিয়ামৰ গািৰুৰ বু�ু জুৰ �চৰহল

 অসমৰ গািৰু আচম

আলয় কমাৰ জনমৰ চি�ুণী চবহুচট

 নুফুলা মু�ুল� ফুলচট �চৰচল

নুফুটা লেৰত সুিমা সাচনচল

 জগতত ৰচিচল চিন।

পাোৰী হিয়ামী সবাহ�া চশ�াচল

 আচম অসমীয়া চতয়াগা চমোচল

 জগতত আমাহৰ চিন,

�াৰহনা কতাৰ িীপ� ঐ সুৰ

নুমুৱা িাচ�চটৰ শচলতা জ্বলাচল

অসমী আইহৰ বু�ু উজলাচল

 নুপুৱাই সুখহৰ ৰাচত

অসমৰ আ�াশত িীপালী পাচতহল

ৰূপেী কজানাহয় োঁচেচট মাচৰহল

 কবচলচট চনচিহয় িাচট ।।



আইতাৰ মৃতু্যত (�ামাখ্যা)
ক�ান অজানাৰ আচজ ক�ামল ইচঙ্ত পাই

 সহপানৰ মায়াজাল পলাল আঁতচৰ,

ইমান ধুনীয়া এই ধৰণীৰ ধূচল কখলা

 চনচমিহত গলা এচৰ কতহনই পােচৰ ।

অজাহন বজাহল বাঁেী বু�ুৰ মৰম সাচন

 সৃচটিৰ বু�ুত তুচল সহপানৰ সুৰ,

কসইচিন আচেচেলা কমােলগা ধৰণীৰ

 চবিাচৰ কিহনে �ণা আহপান বু�ুৰ ।

আচেচেলা অজাহনচি সহপানৰ সুধা সাচন

 মৰতৰ মৰহমহৰ সহপান সুৱচি,

জীৱনৰ পাহত পাহত মৰণৰ মালা ল’ই

 চেয়াহত কগাপহন পুচজ অসীম অনাচি

মৰতৰ মানুেৰ বু�ুৰ মৰম ল’ই

 কিহনেৰ ি�ুহলাহৰ গঁিা ফুলোৰ,

ইমান আহপান কবালা ধৰণীখচনত আচজ

 অথ্থেীন ে’ই গ’ল জীৱন চনশাৰ ।।

২৮-৮-৪৯



িুৱহনশ্বৰীৰ চশখৰত
কতামাৰ চবিায় আচজ শুচনহলও িুখ লাহগ

 তুচমহতা বুচজো োয় আচজ তুচম ক�ান,

মায়াৰ ধূচলহৰ ঢ�া আমাৰ ি�ুহৱ বাৰু

 চ�িহৰ বুচজব কিখা সৰগৰ কজান ।

িূৰচণৰ চৰচণ চৰচণ সুৰৰ লেৰ �ঁচপ

 িূৰচণহত মাৰ যায় চিগন্ত চবয়চপ,

অনাচি �ালৰ কসই সুিূৰৰ সুৰ শুচন

 মাৰ যায় ধৰণীহত মানুে মায়াপী !

জীৱনৰ িুখ সুখ মনৰ মাধুৰীৰাচশ

 ধৰণীৰ চমলনৰ ক�ামল �ামনা,

ধৰণীহত ওৰ তাৰ সুিূহৰ নুবুহজ এহ�া

 নুশুহন অসীহম ক�াহনা চেয়াৰ বাসনা ।

শাচন্তৰ চনজৰা ধাৰা অমৰাৱতীৰ পৰা

 মৰত শীতল �চৰ, কপ্মৰ কপােৰ

পৰহিচে ধৰণীত মানহৱ চবিাহৰ তাহৰ

 অনন্তৰ সন্ান সউ িূৰ – সুিূৰৰ ।

প্ণয়ৰ শত তৰা প্াণত জ্বলাই আচম

 চনহতৌ পুচজহোঁ �’ত কিৱতাৰ প্াণ,

ধৰণী বুৰাই আচম কবিনাৰ ি�ুহলাহৰ 



অসীম� অৰচপহোঁ অসীমৰ িাম । 

সুন্দৰৰ আৰাধনা অথহল নাযায় যচি

বুহজ যচি কিৱতাই কবিনা চেয়াৰ

সহপানৰ কশিেহল মধুৰী থাচ�ব, তুচম 

তাহৰই বু�ুহৰ িাবা আমা� এবাৰ ।

তুচমহতা আঁতৰা নাই আো ধৰণীহত 

এই পুৰচণ ি�ুহৰ মাহথাঁ চিচনব কনাৱাহৰা,ঁ

আমাৰ মৰম তুচম পাচৰবাহন পােচৰব 

পাচৰহলও অন্ত তাৰ বুচলব কনাৱাহৰাঁ ।

জীৱনৰ ওহৰ চিন সুন্দৰৰ আৰাধনা 

িুলৰ মাজত ৰহিাঁ ফুলৰ সহপান

বুচজব পাচৰবা জাহনা, কনাৱাহৰাঁ বুচজব কিচখ

ধৰণীৰ ধূচল �ণা চ�মান আহপান ।

ক্হন্ত�ৰ িুল িাচি ইমান আঁতচৰ গলা 

গলা তুচম সুন্দৰহৰা িূৰ িূৰলই

কযাৱা বাৰু িূখ নাই িূৰহত ওিৰ তুচম

 চবলাবা প্ীচতৰ মাহথাঁ িাব আমালল ।।



চবফলতা
চিহনৌ যচিহে সখী 

জীৱনৰ এহ�াটুচপ 

ৰিা কতজ চনয়চতহয়

িুচে িুচে খায়,

চিহনৌ যচিহে গঁিা 

সুমধুৰ সহপানৰ

�ুমলীয়া কমৌ ক�াে 

িাচগ িাচগ যায়,

চ�েৰ �াৰহণ কতহন 

কধমাচলহৰ িৰপূৰ 

জীৱনৰ পূজা-কমলা 

�হৰাঁ আহয়াজন

সুখৰ সহপান সখী 

িুহখহৰ উঁৱচল গ’ল 

জীৱনৰ আচজ আৰু

 নাই প্হয়াজন ।।



উনু্ক্ত কযৌৱন
ক�ঁিুৱাৰ ক�ামল প্াণত 

স্ৰটিাই যাচিহল কমা� 

মোশচক্ত উিাৰ অজান, 

কসই বাৰতাহৰ সসীমত 

ক�াহন গাই গ’ল 

-“উদ্াম কযৌৱন কেৰ কমাৰ

মোিান’ –

শত শত চবজুলী িমচ� 

চবজয়ৰ উচিল কেহন্দালচন 

অসীমৰ সীমাজচৰ চেচি 

অসীম অনন্ত এ� 

চবজয়ৰ তাচনহলাঁ চননাি

কযৌৱনৰ গচি িূড়ামচণ

নেয় কযৌৱন কমাৰ 

িুৰু িুৰু চেয়াৰ �ঁপচন 

�াচমনীৰ আশা মোধন 

নেয় কযৌৱন কমাৰ 

কপ্য়সীৰ ক�ামল বু�ুত 

প্ণয়ৰ কপ্ম িৰা পণ 



জীৱনৰ উনু্ক্ত কযৌৱন কমাৰ 

জগতৰ চবজয়ী কসৌধৰ

সুহগাপন গচৰমা মাধুৰী 

নৱ প্াণ নৱ অনুৰাগ 

উহত্তালন মূেন্থা প্াণৰ 

চবজয়ৰ সুৰচি বাতচৰ 

ৰূপৰ কজাঁৱাহৰ কমাৰ 

উত্তাল কযৌৱন কিচি

কনাহবাৱায় চমলন মাধুৰী 

চিিহ� সহপাহন কমাৰ 

মৰণহটা জীৱন চবয়াৰ 

কযৌৱনৰ ৰিা জীয়া কতজ 

ঢাচল চিম উজাচৰ উধাৰ 

নাৰীৰ নয়হন গিা 

চবপুল জলচধ কিচি 

কমাৰ কযৌৱনৰ চিগন্ত চবয়াচপ 

নীচলমা প্সাচৰ কযাৱা 

সংগীত মূে্থনা 

তাহ� ল’ই �ল্না জাচনত কমাৰ 

সুন্দৰৰ মো আৰাধনা ৷ 

কযৌৱহন চবিাহৰ কমাৰ কগাড়া ধমনীত 



্ীত কোৱা চসৰত বাগৰা 

জীয়া কতজ, কগৌৰৱ কিািণা 

তাৰ �লধ্বচন 

চমচল গ’ই কিশ-মাতৃ�াৰ 

গৰীমাৰ গীচত�া ৰিনা 

কতজৰ কপাৰচণ তুচল 

শত্ৰুিল �ৰা মচিমূৰ

কমাৰ কযৌৱন অচনব্থাণ পণ 

চবধাতাৰ কৰেষ্ঠিান 

মানৱৰ মো শচক্ত 

তুচম কেৰা উদ্াম কযৌৱন 

চমলনৰ সুৰচি চনশ্বাস ল’ই 

উচৰ গুচি কযাৱা 

বতােী পচখলী কমাৰ 

মই িাহবাঁ চপ্য়াৰ পৰশ 

সত্যেন্তা অচিশাপ কিাৰ 

চপ্য়াৰ চেয়াই চিয়া 

স্পশ্থত কযৌৱন কমাৰ 

চবিাচৰহে সত্যৰ গচৰমা 

সত্য চশৱ সুন্দৰৰ 

মোমন্ত্ৰ চবপুল কযৌৱন কমাৰ 



ধৰণীৰ সত্যৰ চনজৰা ।।



মুচক্ত গান
মুচক্ত �ামী শচক্ত �ামী জাগা জাগা 

চবজয় িঙ্া চবজয় গান 

মুচক্ত �ামী শচক্তমান 

আগুৱান আগুৱান ৷

মুক্ত আ�াশ, মুক্ত ধৰা 

শচক্ত কজ্যাচত জগত িৰা 

মুক্ত আচজ ক�ৌচট �ণ্ঠ 

কগাৱা গান

�লং িৰ� উি� বান

 জৰা-জড় অৱসান 

মুক্ত আচজ মাতৃ-প্াণ 

শচক্ত িচক্ত �ৰা িান 

কগাৱা গান ।

অচথৰ আয়ুৰ পূজাৰ িাগ 

তীব্ৰহতজৰ ৰিা িাগ 

�ৰা আগ - �ৰা আগ 

স্বাথ্থ ত্যাগা ত্যাগা িাৰ 

িাচঙ্ চিয়া ৰুধি দ্াৰ

চমো গব্থ খব্থ �ৰা 



খব্থ �ৰা অেঙ্াৰ ।

স্বগ্থ মত্থ কজ্যাচতৰ ধাৰ 

ৰক্ত ৰুচধৰ কবাৱাই গাৰ

 ধ্বংস �ৰা অন্�াৰ

িূণ্থ �ৰা �াৰাগাৰ

মুক্ত আচজ মুক্ত প্াণ 

মুচক্ত �ামী শচক্ত �ামী 

ক�ৌচট �ণ্ঠ বীৰৰ প্াণ 

কগাৱা গান ।।

[ চবশ্বচবি্যালয় চিৱস উপলহক্ অচনি �চব অচম্ব�াচগচৰ ৰায়হিৌধুৰীহয় 
চিয়া বকৃ্ততা শুচন চলখা। �টন �হলজ নতুন োত্ৰাবাস, ১৮-০৪-৪১ ]



কবশ্যা
�ুচৰ শচত�াৰ যাচন্ত্ৰ� যুগৰ সি্যতাৰ 

তাহয়া এজনী মানুে । 

কতজ, মাংস, অচথি, িম্থ, স্ায়ুহৰ িৰা 

যন্ত্ৰমান কিে চপঞ্জৰাহটাৰ মাজত 

বায়বীয় জীৱহটাৰ 

আৱশ্য�ীয় কিা�ৰ িাত আৰু চপয়ােৰ পানীৰ 

অিাৱহটাহৱই কযচতয়া িূড়ান্ত 

আৰু তাৰ বাহবই কযচতয়া এমুচি ট�াৰ প্হয়াজন 

আত্ম-সন্ানৰ িাচম্� িক্ ি�ীয়া মুখা চপন্া 

ৰায়িাহেব শম্থা, খানবাোিুৰ ই�বাল 

ই. এ. চি. ফু�নৰ বু�ুহতা কযচতয়া 

কতওঁহলা�ৰ িৰৰ চিচিত চশ�চল চিয়া চবলাতী �ু�ুৰহটাৰ িহৰ 

কিচপ ৰখা িুৰন্ত �ামনাৰ তাড়না 

আৰু তাহৰ িাচৰতাথ্থৰ বাহবই কিাৰৰ িহৰ আন্াৰৰ আঁৰ হল 

তাইৰ িৰলল চসেঁতৰ কগাপন আগমন-

এহটাপা সুৰা আৰু ‘ো�ী’ৰ িা�লনয়াত উচট

ওমৰহৰা কযচতয়া জীৱনৰ চনগূি �ৰুণতাৰ 

িাশ্থচন� ব্যাখ্যা চিয়াৰ এ�ান্ত অচধ�াৰ 

সমাজৰ ব্যচিিাৰত �ক্িু্যত, 



অথ্থলনচত� সমস্যাত জলা�লা 

পৰমুখাহপক্ী মচৰবলল ধৰা তাইৰ জীৱনহটা�

আত্ম-সন্ান, নাৰী পচবত্ৰতাৰ চবৰাট প্বঞ্চনাহৰ িচগ 

চতহল চতহল জচে যাবলল চিয়া অথ্থেীন ক�ৌতুেলহটা� 

তাই তাইৰ আৱশ্য�তােীন জীৱনহটাতল�হয়া চবড়ম্বন বুচল িাহব

কসহয়হে েয়হতা 

সুৰা গান আৰু নৃত্যৰ মজচলেৰ আৰাম ‘�ামৰাত’

পৃচথৱীৰ কবা�াহৰ সজা কিো কবচি 

তাই েল নৃত্যৰতা, �ামৰতা, �লুি কবশ্যা 

আচজৰ নগণ্য আত্ম-সন্ানৰ িীৰুতা� চবসজ্থন চি 

তাই বাচে ল’কল জীৱনৰ এচট সেজ চনচচিন্ত উপায় । 

চ�ন্তু চসমান সেহজা নেয় । 

তাৰবাহব তাই� লগা ে’ল চবশ্ব চবখ্যাত মহনাচবজ্ান হবহলেিচণ� পচডিত 
ফ্ৰহয়িৰ, 

কযৌন তাচ্বি� কেিলক্ ইচলিৰ 

কযৌন-ত্বিৰ � খ গ ৰ জ্ান ; 

গি্থহৰাধ, গি্থপাতৰ চ�েুমান সেজ উপায় ; 

বাৎসায়নৰ �াম-শাস্ত্ৰৰ কপ্মাচিনয়ৰ চ�েুমান উন্নত মহনাৰঞ্জ� লাস্য, 

অচৰহয়হটেল নৃত্য আৰু সঙ্ীতৰ চনখুঁত সুৰ আৰু িচঙ্মা 

তানপুৰা আচি যন্ত্ৰবাি্যৰ এটা পূৰা ‘কেট’ ; 

কসহম�া সচন্য়া গৰম �ৰা Red sealed XXX Ram অৰ 

চ�েুমান ৰিা বটল ; 



কবঙ্ল ক�চমহ�ল ক�াম্ানীৰ সুগচন্ প্সাধন ; 

�মলালয়ৰ ক�ইখনমান আ�াশী ৰিৰ শাড়ী ; 

আৰু �ত চ� ? 

—তাইৰ বাহব নেয়, 

এইচবলা� ‘িব’ চসেঁতৰ বাহব । 

চসেঁত� লাহগ ক�ৱল আনন্দ

ক�ৱল �ামনা তৃচতিৰ ক�ালােল পূণ্থ মাতলাচমৰ মন কবাৱতী সূঁচত।

আৰু তাই কযচনবা চসেঁতৰ

কটাপচনৰ পৰা উিা অলস চিন্তাৰ এ�াপ গৰম চমিা িাে,

ট�াৰ এৱাঁ সূতাহৰ টনা এটা চনষ্পাণ �ািৰ পুতলা নাি

তাইৰ নাই জীৱন, তাইৰ নাই িাগৰ, তাইৰ ক�াহনা কলেশ ; 

তাইৰ জীৱনৰ সেজ গচতহটাৰ 

ৰুধি হে কযাৱা স্বািাচৱ� প্সাৰতাৰ প্চত চসেঁত অন্ । 

প্গচতশীল ‘ইনহটহলক্ েুহৱল’ �চব চম: বৰুৱাই েয়হতা চনি্থী�

িাহবই �য় ;

এই বাৰাঙ্না �াৰাগাহৰ সমাজৰ চযমাহনই অচনটি ন�ৰ� 

মই কগৌৰৱ �হৰাঁ

িাৰতৰ িুটা পুৰচণ ৰত্ন আচজওঁ চসেঁহত জীয়াই ৰাচখহে, 

অচৰহয়হটেল িানচ্ আৰু অচৰহয়হটেল চমউচজক্ । 

চসেঁত কনাহোৱা ে’কল এহ�বাহৰ কলাপ পাহলহেঁহতন । 

অথ্থনীচতৰ অধ্যাপ� বানাজ্থীহয় েয়হতা �’ব ; 



িাৰতৰ বত্থমান অথ্থ-হনচত� অৱথিাত ইেঁত অৱশ্যম্াৱী 

ইেঁতৰ জন্ ক�াহনা চবিু্যৎ-প্বাহো নেয়, 

বজ্ৰপাতৰ আ�চস্� আিাহতা নেয় । 

‘অমৃত বাজাৰ’ৰ সম্ািহ� কসহয়হে েয়হতা আমা� বাতচৰ কযাগায় 

অ�ল �চল�তা মোনগৰীহত ৪৫ োজাৰহৰা ওপৰ 

গৱণ্থহমটে� �ৰ কশাহধাৱা 

( িমৎ�াৰ গৱণ্থহমটেৰ ধন উপাজ্থনৰ পথ ) 

আৰু বা �’ত কব-আইনী কবশ্যাৰ বাস । 

চ�ন্তু চসেঁতৰ কব-আইনী ব্যৱসায়ত নাই

‘মুনাফাহখাৰ’ পচডিত চসিৰ 

১০০ চটং কিাৰাং চমিাহতলৰ লািৰ অংশ

বা মন্ত্ৰী আচল িাোবৰ িাচতজা� 

কটক্্ টাইল িুপাচৰহটেনহিটে আৰেফ আচলৰ 

কগাপন সন্চত গ্ােী �’লা বজাৰৰ কিাৰাং ধনৰ িাগ ; 

নাইবা মৰা অসমীয়াৰ পিা জঁ�া টাচন 

অসমৰ উব্থৰা পচতত মাচটত জাহ� জাহ� পমুৱা শগুনৰ 

আক্ৰমণমূল� কবআইচন িখল । 

তাইৰ মাচজ্থত অজ্থন মাত্ৰ 

কিৌচখন ধনীৰ যুচক্ত সন্ত ব্যয়ৰ এটা নগণ্য অংশ, 

তাইৰ ওঁিত নাই চনহপেচিতৰ বু�ু কশাো 

ক�ঁিা কতজৰ চনলাজ কি�া । 



আহে মাহথাঁ চবলাসী ধনীৰ কমানাৰ ট�াহৰ চ�না 

চলপ্  চটি�ৰ সমুজ্জ্বল ৰং 

তথাচপ তাই� স�হলাহৱ চিণ �হৰ, োঁহে, 

োয় লাচছিতা কবশ্যা ।

চ�ন্তু আন্াৰৰ আঁৰৰ �ামু� িদ্ৰহবশী িসু্যৰ িল 

কপােৰত ইমান চজচল�া ।

হুইটহমহন অৱহশ্য �াহন্দ,

আমাৰ বৰুৱা �চবহয়ও �াহন্দ,

এজহন �াহন্দ তাইৰ কসৌন্দয্থ্যৰ জঁ�াহটাত 

�ৃচত্ৰম প্সাধনৰ অত্যািাহৰহৰ

ঈশ্বৰৰ সুন্দৰ সৃচটিত আনৰ মন-কযাগনীয়াৰ ে’বৰ বাহব,

িুটা ট�া অোৰ বাট মু�চল ৰখাবৰ বাহব 

ধুনীয়া কবালাবৰ োঁচে উিা বাসনাহটা কিচখ ।

ইজহন �াহন্দ পচততা ‘গািৰু ওঁিৰ লাচলমাৰ’ বাহব

কতওঁৰ উিভ্ৰান্ত কপ্চম� হৃিয়ৰ মানৱীয় �ামনাৰ পলাশ জুইত

উৰণীয়া িগাৰ িহৰ আত্ম আহুচত চিয়াৰ চনমন্ত্ৰণ জনাই

কতওঁ �াহন্দ �ুচৰ শচত�াৰ চনি্থী� কিৱিাসীৰ বাহব । 

অজন্তা ইহলাৰাৰ ৰূপিক্ চশল্ীৰহতা তাই এ� অিাৱনীয় প্হয়াজন 

উলঙ্ নাৰী-কসৌন্দয্থ্যৰ সাধনাৰ কগাপন �ক্ত 

তাইহয জীৱন্ত কসৌন্দয্থ্যৰ চিৰ-নতুন প্তী� । 

আৰু এই সংগ্ামচলতি �ামনাৰ আগত উেচগ্থত 



খা�ী জীৱনচবলা�ৰ উন্ত্ত �াম বুিুক্াৰ পথত 

তাই এ� সামাচজ� শৃঙ্খলাৰ শাস� । 

চ�ন্তু সমাজৰ ধৰণীধৰ িহলই তাই� িয় �হৰ আটাইতল� কবচি ; 

কিশহদ্ৰােী, জাচতহদ্ৰােী, সমাজহদ্ৰােী, তাই, 

অচনি� সাক্ী �চৰ কলাৱা �ত পচতব্ৰতা স্ত্ৰীৰ 

মি্যপায়ী জন্তু স্বামীৰ তাহয় সব্থনাশৰ কেতু । 

�ত িচবি্যৎ কিশ-কগৌৰৱ, কিশ-কনতাৰ 

উিভ্ৰান্ত কযৌৱন মাি�তাৰ কিাগ যাচি 

ক্য়হৰাগ, গহনাচৰয়াৰ যন্ত্ৰণাত অ�াল মৃতু্যহৰা মূল তাহয় । 

তাহতাল�, 

িচৰত্ৰৰ �ণ্থধাৰ, সমাজত নীচত চবিাৰৰ ফটা-কঢাল ক�াহবাৱা 

বৰমূৰীয়া স�লৰ কগাপন িচৰত্ৰৰ তাই কয �িচটচশল । 

তথাচপ তুচম মেীয়ান্

কে কগাপন চপ্য়া –

�ুচৰখন িাে বাগানৰ মাচল� বৰুৱা োচ�হম 

োজাৰ �ুলীৰ কতজ শুচে অনা অক্য় ঐশ্বয্থ্যৰ

তুচম চ� শাচন্ত ৰূপী লক্ষী গৃচেণী । 

মনীিী স�লৰ ত�্থ িক্ৰত তুচম কয এ� গহবিণাৰ চবিয় 

িাৰত স্বাধীনতাতল�ও গুৰুত্বৰ, 

িান্ ফ্ৰাচঞ্চিহ�াৰ িচবি্যৎ আন্তজ্থাচত� পচৰ�ল্নাতল�ও সমস্যাপূণ্থ 

ক�াহন জাহন কতামাৰ ি�ুত, কতামাৰ ওঁিত, কতামাৰ কিেত



মনাচলোৰ চ� ৰেস্যময় লাস্য, 

চস আত্মপ্চতষ্ঠা আত্ম তৃচতিৰ কগাপন অথ্থপূণ্থ োঁচে, 

কন সমাজৰ অচবিাৰ অন্যায়ৰ চবৰুহধি �টাক্ চবদ্ৰুপ, 

প্চতচেংসাৰ অ্ুচটত উত্ততি লািাৰ জ্বলন্ত চফচৰিচত ? 

ধন্য কে �ুচৰ শচত�াৰ নৃত্যশীলা ক�াচ�ল-�ণ্ঠা চিত্ৰহলখা, 

কতামাৰ েলনাত 

শত অচনৰুধি, অসুৰ বাণৰ ৰুধি �াৰাগাৰত বন্দী ;

দ্াপৰ যুগৰ শ্ৰী�ৃষ্ৰ অব্যথ্থ সুিশ্থন িক্ৰও েয়হতা 

কতামাৰ আগত শচক্তেীন ।

কতামাৰ এহ�া নাই— 

আহে মাহথাঁ অলস বাহুৰ এচট প্াণেীন িুব্থল বান্চন, 

এচট কতজ নাইচ�য়া কশঁতা োঁচে 

আৰু উলঙ্ কিেৰ উৎ�ত �ামু�তা, 

কে যাচন্ত্ৰ� যুগৰ যন্ত্ৰপ্ায় চবশ্ব চপ্য়া 

ক�াহন �য় তুচম বাৰাঙ্না ? 

তুচমহয় ধনী� সম্প্ৰিায়ৰ চবৰুহধি বনুৱাৰ কৰেণী সংগ্ামৰ 

এটা সং�ট পূণ্থ ‘ক্ৰেহটচজ� পইটে’

তুচম �ুচৰ শচত�াৰ লনি সি্যতাৰ

চনি্থী� বীৰাঙ্না ।।



চবপ্লৱী
আমাৰ আহে মানুেৰ ওপৰত চবশ্বাস ;

আমাৰ আহে িচবি্যতৰ সুথি ৰিা সূয্থ্যৰ চপহন ি�ু । 

বত্থমানৰ চনৰালম্ব চনৰাসচক্তৰ 

চব�ৃত জঞ্জাল ল’ই

জীয়াৰ বু�ুত 

আমাৰ িুৰু িুৰু স্পন্দমান অন্তৰহতা আহে 

শহত� িৰিা ।

কগলা িুগ্থন্, অস্বাথি্য�ৰ 

চেংসু� পাচৰপাচশ্ব্থ�তাৰ ওপৰত চনি্থৰ 

এই িঙু্, পঙু্, নৰ� ক�ন্দীত কিেৰ িূহি্থাগ 

আচম

অন্তৰৰ গচতশীল শচক্তৰ

পৰম তৃচতিত

চিহন চিহন গঙ্াস্ান �চৰ

লচিহোঁ মুচক্ত ।

আচম গচিহোঁ চনজৰ ৰূপ, 

সমাজৰ চবশ্ব মানৱৰ সুগিীৰ িৃি সি্যতা, 

আমাৰ সংসৃ্কচতৰ নৱ সাম্যমচন্দৰ । 

চবশ্বৰ জনসিাত । 



ৰুধি আত্মৰচত মননশীলতাৰ অন্ �াৰাগাৰ গচি 

আচম নেওঁ “চনঃসঙ্ সুিূৰ ।”

স্বগ্থৰ ক�াহনাবা নন্দন বনত 

আমাৰ বাহব নাই 

মৃতু্যঞ্জয়ী অমৃতৰ কগাপন িাডিাৰ 

আচম মানুে – 

জাগচত� পঞ্চিূত জাত আমাৰ 

িীচতিমান শৰীৰ� লাহগ

নতুন মু�চল নীলা আ�াশত কোৱা অৰুহণািয়ৰ 

‘আলট্া িায়হলট’ ৰচমি ;

পুচটি সাধ� অন্নৰ 

তৃচতিিায়� িৰা থাল । 

তাৰ বাহব আচম উব্থৰা মাচটৰ �ম্থচনষ্ঠ পূজাৰী । 

যুগ পচৰচথিচতৰ প্তী� 

বস্তু আৰু আিশ্থৰ

দ্ন্দাত্ম� গচত 

সংগ্াম চলতি চবপ্লৱী ।।



�য়লা
�য়লা !

মত্থ্যৰ মূত্থ বাসনাত �ন্দা কমাৰ অচথিৰ জীৱন

লক্্যোৰা িৃচটি তাৰ,

বাস্তৱৰ সংিাত আৰু

সংসাৰৰ প্চতিাত ।

মুমূিু্থ প্াণায়ু

মই খচনৰ বনুৱা ।

িয়া, মায়া, ক্মা, মমতাৰ

কমাৰ িুখীয়া সংসাৰ

মানুে হে জীয়াই থ�াৰ

জীৱনৰ �ত আশা

�’ত কমাৰ োচবলাি,

�’ত কমাৰ ৰিীন �ল্না !

চ�ন্তু োয় ! 

কসইহবাৰ িূৰচণৰ আধা িগা পঁজা আৰু �য়লাৰ খচন 

মাজত আধামাইল আঁতৰৰ িাগৰুৱা ব্যৱধান ;

জীৱনৰ প্চতচিন

পুৱা কযাৱা

আৰু



সন্্যািুৰা সংক্ৰাম� ব্যাচধ 

অতীত বত্থমান আৰু িচবি্যত জুচৰ

চনচিল গচতহয় কমাৰ 

জীৱনৰ গচিহে �চবতা 

�ৰুণ ��্থশ !

কমাৰ ব্যস্ত জীৱনৰ পাচৰপাচশ্ব্থ�তা 

�য়লাৰ কধাঁৱা আৰু গৰম গহ্ৰ, 

চ� উষ্া তাৰ 

চ� িীিণ অচনি�ুডি জ্বহল অেৰে । 

�য়লা । 

কমাৰ িনি অিীপ্াৰ �’লা �’লা িাগ 

অন্তৰৰ ৰিা কশাচণতৰ পচৰচিত কযন 

মচৰ কযাৱা চনচ্ৰিয় যাতনা । 

চসেঁত কমাৰ বৰ আহপান 

চসেঁহত কমাৰ বাহব গচি কতাহল

এটা সি্যতাৰ সু�ীয়া সংস্কাৰ । 

তাত নাই –

সীমাবধি জীৱনৰ চনষু্ঠৰ মৃতু্যৰ 

োঁচে আৰু �টাক্ৰ িয়াদ্ৰ্থ চবদ্রূপ । 

তাত মাহথাঁ আহে 

�ালৰ �ু-অচিসচন্ৰ চনলাজ অচিব্যচক্ত । 



জীৱনৰ �ামনাত �ঁপা 

�ুঁচেপাত, িাল, োলৰ 

এখন বৃেৎ পাচৰবাচৰ� সংসাৰৰ 

পােচৰ কযাৱা এটা কি� বুৰঞ্জী ; 

ক�াহনাবা অতীত যুগৰ এখন

অসমাতি । আমাৰ সংগ্েত থ�া চ�তাপখনৰ জৰাজীণ্থ অৱথিাৰ বাহব 
�চবতাহটাৰ কশিাংশৰ পাহিাধিাৰ সম্ৱ নে'ল। আহপানাৰ সংগ্েত যচি 
এই �চবতাচট আহে কতহনে'কল nibirborpuzari@gmail.com ত 
ইহমইলহযাহগ পিাবলল অনুহৰাধ থাচ�ল ।



�ু�ুৰ
সউিল �ু�ুৰ

প্হত্য�হটা ৰাস্তাৰ

আৱজ্থনাৰ ি’মচবলা�ৰ �াহি �াহি

চসেঁতৰ প্হত্য�হৰ মুহখ মুহখ

ৰস নাইচ�য়া শু�ান এহ�াহিাখৰ

জাচত-বণ্থ চবিাৰ কনাহোৱা োড়;

নাইবা ক�াহনাহটাৰ মুখত

ফুটা কজাতাৰ এহ�া টু�ুৰা কলহ�টা িামৰা।

িুই-এটা িাগ্যৱানৰ বাচেহৰ

িুৱা-পাতচনৰ িাতহৰা চসেঁতৰ বাহব অনাটন।

চসেঁতৰ পাহে পাহে ফুচৰহে

গাৰ োঁৰ িহৰ আন্াৰ বুিুক্া।

কু্ধাৰ তাড়নাত চসেঁহত পােচৰ যায়।

"অচেংসা পৰম ধম্থ"

চসেঁতৰ অশৃংখল ক�ালােলপূণ্থ, চেংসামত্ত সমাজত

কু্ধা চনবাৰণৰ ক�ৱল �হিাৰ সংগ্াম!

যুচধচষ্ঠৰৰ লগত স্বগ্থাহৰােণৰ আশাত

ধম্থযাত্ৰা �চৰবৰ মৰসাে আৰু চসেঁতৰ নাই।

কু্ধাৰ তাড়না,



কলািৰ কললাৱচত

আৰু কিা�া িাঁতৰ �ুট্ �ুটচনত,

নীৰস োড় আৰু কলহ�টা িামৰাও েয়

চসেঁতৰ বাহব

সৰস আৰু ‘প্চটন’ৰ িহৰ ক�ামল।

ইমান তৃচতি চসেঁতৰ!

িাঁতত কপলাই কিাহবাৱাৰ

নানা ক�ৌচণ� িংচগমাহৰ

চসেঁহত কযন আৰু জচটল �চৰ চিহয়

সৃচটিৰ এটা পুৰচণ জচটল প্শ্ন-

"আচম ক�ৱল খাবৰ বাহব জীহোঁ কন

আচম জীৱৰ বাহব খাইহো?”

চ�ন্তু, “কখাৱা, চপয়া আৰু ্ূচত্থ �ৰা"

খাবৰ বাহব জী থ�াৰ প্হত্য�হটা আচেলাহৰ কয

চসেঁতৰ অিাৱ!

জীৱৰ বাহব খাবলল

খাি্যৰ নামহতা চসেঁহত পায় মোমাৰীৰ বীজ!

এহনল�হয় চসেঁহত মৃতু্য� চনহজ মাচত মচৰব,

চসেঁত চনৰুপায়!

চসেঁতৰ প্হত্য�হৰ �পালত কয সনা আহে

�ুচৰ শচত�াৰ সি্যতাৰ চনলাজ োতৰ কি�া;



আন্াৰ চনশাৰ প্িুৰ ঐশ্বয্থ-িনু্দ� চবশ্বাসী প্েৰী

কপােৰত িুব্থল চনহপেচিত িৃচণত প্িুিক্ত কঢ�ুৰা

স�হলাহৱ চসেঁত� উপলুিা �হৰ;

এইখন পৃচথৱীত চ� কয �ূট িক্ৰান্ত!

এই িল খাবলল কনাহপাৱা �ু�ুৰ

ইেঁত চনম্নবংশ জাত।

চ�ন্তু আৰু এিল আহে

কসই িল �ু�ুহৰ খাবলল পায়,

চসেঁত উচ্চ বংশজাত।

কসই িলৰ খাবলল কপাৱাৰ সি্যতাত

গচি উচিহে

এই িলৰ খাবলল কনাহপাৱাৰ বব্থৰতা।

িুহয়া িলৰ নাম �ু�ুৰ ।।



চসেঁত কতচতয়া জীৱ
চ�ন্ চ�ন্ বৰিুণৰ নীৰৱ চনশা 

আৰু মৰা কজানৰ গাি অন্�াৰ ।

ৰাস্তাৰ এমূহৰ— 

নি্থমাৰ িাঁচতৰ চনঃসঙ্ বুিা আেতৰ উলঙ্ �ায়। 

চনহস্তজ শচক্তেীন শৰীৰৰ িুব্থল �ঁপচনত 

জীৱনৰ কশি চিহ্ন বা�ী থ�া এচখলা প�া পাত সহৰ । 

বতােৰ শব্দ েয় ।

চনশাৰ গিীৰ চনশ্বাসত �চম অো 

েতাশাত ক্ীণ েই অো চনস্তব্ধ জীৱনৰ বু�ুত 

আিাত �হৰ খৰ্ খৰ্ খৰ্ । 

নীৰৱ চনস্পন্দ জীৱনৰ কপ্তাত্মাচবলা� সাৰ পাই উহি।

পৃচথৱীৰ ইচতোসত চপশািৰ নৃত্যাচিনয় 

কপােৰৰ মৃতু্য আৰু আন্াৰৰ জয় 

চয মচৰ পৃচথৱী� তৰাই 

কু্ধাৰ ক্য় কৰাহগ যা� চতল্ চতল্ হ� খাই চনঃহশি �চৰ চিহয় ।

শাচন্তোৰা জীয়া জীৱনৰ তাড়নাত মচৰ 

চয তন্দাৰ অহিতন আহবশত অলপ জীহয় 

মিশানৰ চনজ্থনতাৰ চসেঁহত পাহত

চসেঁত অচিশতি মৰা �ঙ্ালৰ চব�ত চনশাৰ িহৰ 



িয় লগা চবজয় উল্াস

জীৱনৰ সহঙ্াপন ৰেস্যময় মেৎ উৎসৱ

কপােৰৰ সি্যতাৰ চবৰুহধি িীিণ িক্ৰান্ত ।

মিশানৰ কপাৰা ননিতাৰ েয় –

চসেঁতৰ জীৱনৰ সব্থহশি �ামনাৰ চসচধি লাি । 

চসেঁতৰ জীৱনৰ চিতাচনিৰ �’লা পাপৰ কধাঁৱাই 

মু�চল নীলা আ�াশৰ ক�ামলতা� �হৰ চনষু্ঠৰ আিাত ; 

পৃচথৱীৰ বায়ু মডিল �হৰ চবিাক্ত 

এইহবাৰ কযন জীৱনৰ ব্যাচধগ্স্ত ব্যথ্থতাৰ চনজ্থীৱ তাড়নাৰ 

�ালান্ত� প্চতচেংসা । 

পৃচথৱীৰ অচধহিৱতাৰ িয়াৰ িান 

অনািৰ অৱহেলা আৰু চনহপেিণ 

চসেঁতৰ মূৰত কযন ফুল িন্দনৰ ক�ামল প্হলপ 

আৰু তাৰ �ৃতজ্তাত চসেঁতৰ চিৰ অৱনত মূৰ । 

পৃচথৱীত চসেঁতৰ অচধ�াৰ 

জীৱনৰ চনৰথ্থ� আত্থনাি আৰু চনয়চতৰ �ুচটল োঁচে। 

প্হৰািনাৰ �ুচটল িক্ৰান্তৰ 

চসেঁত লীন হে যায় । 

চসেঁতৰ �ামনা 

চসেঁতৰ প্াণৰ উশ্বাস হল 

চসেঁহত এচৰ কযাৱা পৃচথৱীৰ 



িচৱি্যতৰ ৰিা সূয্থ্যই সাচনব জীৱনৰ ক�ঁিা কতজৰ ৰিা কবাল । 

নতুন পৃচথৱীত 

বুিা আঁেতৰ �ুঁচে পাত ওলাব 

চনয়হৰ মু�ুতা সাচনব 

চসেঁত কতচতয়া জীৱ ।।

[ সাধন কিািৰ কসৌজন্যত বুধীন বৰুৱাৰ পৰা কপাৱা । ‘ভ্ৰমৰ’ ত 
প্�াচশত। ]



আন্াৰৰ োো�াৰ
কেমন্তৰ কসহম�া সচন্য়া

পচচিমৰ আ�াশৰ এ� প্ান্তৰত জ্বলা

কশেৰ কপােহৰ িুহম

ক�ালােল ধৰণীৰ কমৌন অন্�াৰ৷

শীতৰ পৰশ পাওঁ পাওঁ

পাত সৰা গেহবাৰ

পৃচথৱীৰ ওপৰত চথয় ে’ই

ো-েহতাচস্ৰ সুহৰ আত্থনাি �চৰ

প্�াচশহে অন্তৰৰ গিীৰ েতাশা ৷

চসেঁতৰ েতস্তম্ জীৱনৰ �ৰুণ কট্হজচি;

িুচিন চপেহত কযন মৃতু্যৰ �ৰাল গ্াহস ধচৰব আৱচৰ৷

আ�াশৰ পূব প্ান্তৰত

চ�বা এটা িাঞ্চল্যৰ মৃিুল স্পন্দন,

জীৱন-সৃচটিৰ এটা নতুন উল্াস ।

নীচলম আ�াশ

িূৰ-িূৰান্তৰ চজচন নীলা ৰং ঢলা ৷

তাৰ মাহজ মাহজ

ইচপহন চসচপহন



এটু�ুৰা িুটু�ুৰা চেগা-িগা �’লা িাৱৰৰ

শচক্তেীন িাব৷

অিূৰহত িাৱৰৰ অলপ চপেহত

আঁৰ লই লই জ্বহল ৰূপালী কজ্যাচতৰ চশখা-

জনেীন প্ান্তৰৰ

কিশেীন, মাচটেীন

শূন্যৰ ক�ালাত উিা

নৱমীৰ নতুন কজানহটা৷

োঁচে োঁচে পাৰ িাচি ঢাচল চিব কখাহজ তাৰ

কজানা�ৰ ঢল৷

তলৰ পৃচথৱী েয়

অলপ কপােৰ৷

খাল, চবল,

হন, জান, জুচৰ

চিণ লগা কগান্ত অৎ�াৰ

মোনগৰীৰ িাঁচতহয়চি হব কযাৱা যত

কৰেইন্ আৰু নি্থমাৰ জল৷

খহন্ত� উজচল উহি

চনজ ৰূপ ঢাচ� আন্াৰৰ আঁিলত

চজল্ চজল্ �চৰ৷



আ�াশৰ মহোৎসৱ-

অ�ল কজাহনই নেয়,

ৰাচশ ৰাচশ তৰাবৃন্দ

ৰাচশ ৰাচশ নক্ত্ৰৰ আহলা�-উৎস;

সজায় িীপালী কযন

সৰ্্থব্যাতি মোচিগন্তৰ

�হক্ �হক্

উচ� মাচৰ মাচৰ৷

মই যাওঁ পৃচথৱীৰ মাচটৰ মানুে

মাচটহয়চি কখাজ �াচি �াচি

বাস্তৱৰ চব�ৃত চবপহি ঢ�া

কমাৰ প্চত�ৃচত

কসই অন্�াৰ বাটহটাত

অ�হল অ�হল ;

শাচন্তেীন, ৰোচন্তেীন

মোসমৰৰ িাবানহল কপাৰা

পৃচথৱীৰ মিশানত

িয় লগা চস্পচৰটৰ িহৰ ৷

শচক্তৰ �ঁপচন উহি

অন্তৰৰ আঁহে আঁহে,

চবহদ্ৰাে-অগচন জ্বহল ি�ুৰ চশখাত,



চবিগ্ধ চবধ্বস্ত সূ্তপত কমাৰ

নতুন সৃচটিৰ

প্চতজ্াৰ অটল চবশ্বাস থাচপ;

িাবৰ বু�ুত

মুেূত্ত্থৰ চিতৰহত গুচৰ �চৰ

লক্ লক্ শতাব্দীৰ so-called সি্যতাৰ চবলাস-হবিৱ ।

এবাৰ কজানহটা িাৱহৰ ঢাহ� ৷

পৃচথৱীৰ বুিুচক্ত েতিগা িহল

কিচপ ৰখা োই-উৰুচমৰ

না�ত লাহগচে কমাৰ তপত চনশ্বাস

চব�ৃত কগান্ৰ চ�বা নৱ আচৱষ্াৰ !

চসেঁতৰ খ�া খুন্দা লাচগ যায়

আন্াৰৰ আঁৰালত গেৰ তলত

- ক�াহনাবা মানৱৰ প্সািৰ

উচচ্টি যিা প্সািৰ বাহব

িানৱৰ চেংস্ৰ তীব্ৰ কু্ধা !

কমাৰ িচৱি্যৰ সমাজৰ সংস্কাৰ �ৰা,

নতুন জগত গিা

চবহদ্ৰােী �ল্না যায় চমচল

চসেঁতৰ জৰা�ীণ্থ �ায়াৰ োঁয়াত৷



োয়,

সৰু সৰু অশৃঙ্খল

মানুেৰ জীৱহনহৰ চসেঁহতা এজা�

চনহপেচিত, ৰুক্, শুষ্ অনাথৰ িল !

চসেঁহত োঁহে

চব�ৃত চিয়ঁৰ মাচৰ

আন্াৰৰ শূন্যতাত

চসেঁতৰ বগা িাঁতহবাৰ চন�টায়

তাৰ চপেত- অসম্ৱ !

ধূচলৰ কজাঁৱাৰ তুচল

মুচি মুচি জাৱৰৰ কোচল কখচল কখচল

প্িডি ধুমুো কতাহল

‘মাৰ �াট্ খা’ ৰ

িয়ঙ্ৰ হুলথূিল ৷

এহনহত

জীৱনৰ অচতচৰক্ত মমতাৰ অন্তাত

কজানৰ কপােহৰ সাহন কি�া৷

কজানহটা ওলায়৷

চসেঁত চনস্তব্ধ েই যায় !!

চসেঁতৰ আন্াৰ

োঁচেৰ হুঙ্াৰ



‘মাৰ �াট্ খা’ ৰ

নৃত্য-প্হেচল�া?

চসেঁতৰ জীৱনৰ অচধ�াৰ

আন্াৰৰ আসুচৰ� িূব্থলতা,

নীিতা, িীনতা,

কপ্তাত্মাৰ কগাপন অচিসচন্

তল পচৰ যায় ৷

ধৰণীৰ আনন্দৰ কপােৰত কযন

এইখন মৰা িানৱৰ সাৰশূন্য কিশ !

কজানৰ কপােহৰ

চসেঁতৰ চনম্থম ননিতা ঢাচ�

মাৰ কযাৱা বাস্তৱৰ আন্াৰত তহৰ

কসৌন্দয্থ্যৰ মৰীচি�াময় চজচমিল্ চি�ুণ সহপান৷

আৰু মই?

বাস্তৱৰ ৰেস্যৰ আত্ম-চবসৃ্চতত পচৰ

থাহ�াঁ িাই

চসেঁতৰ �’লা �’লা কলহতৰা জীৱনহবাৰ

চসেঁতৰ আন্াৰৰ োো�াৰ

আৰু

কজানা�ৰ পচৰোস ।।



িাৰতীৰ মুচক্ত স্বপ্ন
জীৱনৰ অন্ মমতাৰ 

চবলাসী সহপান ল’ই 

চিহন চিহন সংিাতৰ চনষু্ঠৰ আিাত 

�লঙ্ৰ �ুলুি কি�াহৰ 

অচনচচিত জীৱনৰ উশৃঙ্খল োো�াৰ লই 

চনচ্ৰিয় যাতনা সচে িূব্থলৰ িহৰ 

কে বীৰ কোৱা নাই চনজ্থীৱ চনঃসাৰ 

কোৱা নাই চনঃস্পন্দ চনস্পাণ। 

ক�ান অতীতত কমাৰ 

জীৱনৰ চশখহৰ চশখহৰ উচিচেল চবজয়ী পতা�া 

লাচগচেল মুক্ত গচৰমাৰ 

প্িাচত উজ্জ্বল কজ্যাচত শত তপনৰ 

জ্বচলচেল চিগন্ত চবয়চপ 

ক�ান নন্দনৰ শ্যামল �ঁপচন লাচগ 

ফুচলচেল �ুহঞ্জ �ুহঞ্জ শত শত পাচৰজাত 

সু-উচ্চ চেমাদ্ৰী আিহল ক�ান 

িুচমচেল নীল আ�াশৰ

উিাৰ প্ান্তৰ 

ক�ান ব্ৰহ্ম কজ্যাচত পাই ধন্য ে’ল 



তীথ্থ তল

পূন্যহতাৱা ফল্গুৰ তীৰত । 

িচধচিৰ বু�ুৰ োহড়হৰ �ত 

যাচিচেল ত্যাগৰ মচেমা 

ক�ান ঋচি তপস্বীহয় 

মন্ত্ৰপূত কযাগ সাধনাহৰ 

বাচন্চেল আিশ্থৰ 

সত্য-চশৱ-সুন্দৰৰ সুবণ্থ মচন্দৰ । 

জ্ানৰ আহলাহ� ক�াহন 

�চৰচেল িীতি তহপাবন ! 

কে সাধ� আচজ কসই অতীতৰ স্বপ্ন সৃ্চত অন্তাত মই 

কোৱা নাই সহপান পাগল । 

অতীতৰ কসই স্বগ্থপুৰ 

আচজ আৰু জীৱনৰ োঁচে ৰিা মধু �লহৰাহল 

ন�হৰ আ�ুল । 

পৃচথৱীৰ বুৰঞ্জীহয় চনচিহয় চিনাচ� 

শতাব্দীৰ অন্�াৰ ফাচল 

কনাৱাচৰব �চৰব প্মাণ 

লুতি কসই িাৰতীৰ কগৌৰৱ মোন । 

মানুেৰ অ�চণ অ�চণ 

জীৱনৰ সমুখত আচজ 



নাই কসই �ল্নাৰ ৰিীন ফা�ুৱা 

কে বীৰ নুিুচিবা কমা�

ন�চৰবা চমোহত লাঞ্চনা 

অন্তৰৰ উত্ততি গহ্ৰ জ্বচল 

পুচৰ পুচৰ কশি চশখা কমাৰ

জীৱনৰ নুমুৱা প্িীপ

জ্বচলহে আ�উ আচজ

শতাব্দীৰ মুচক্ত আেবানত। 

কমাৰ মু�-কিতনাৰ

যত িনি অচিপ্াৰ মৰো পিুম 

জ্বচলহে ি�ুত আচজ অচনিফুল েই । 

সমুখত চিহশ চিহশ 

সংগ্ামৰ উচৰহে চয চবিাক্ত চনশ্বাস, 

যন্ত্ৰময় সি্যতাৰ মৃতু্যমুখী ক্চণ� উল্াস 

শচত�াৰ শঙ্া�ুল 

�ামনাৰ তীব্ৰ চবহ্াৰণ 

িানবৰ চমো চবিীচি� 

এহ�া নাই নাই �ৰা িয় 

শুনাহে মুচক্তৰ বীৰ 

চযচিনা মুচক্তৰ ধ্বজা 

িাৰতীৰ প্চত সন্তানৰ 



উৰুৱাব জীৱনৰ সু-উচ্ চশৰত

চসচিনা নাচিব কমাৰ মৃতু্যঞ্জয়ী অনন্ত জীৱন

কসই চিন আচজ কমাৰ ি�ুৰ আগত 

েতাশাত চৰিয়মান

িুখময় অতীত স্বপ্নৰ 

ক�ান সীমান্তৰ কিঁিা বতােৰ 

অসেন চনয্থ্যাতন 

কমাোচৰ কপলাব কমাৰ

কসাণালী আশা ! 

ক�ান বায়ু মডিলৰ উিভ্ৰান্ত 

বচলয়া বতাহে কমাৰ 

উৰুৱাহল আয়ুসৰ িুচল 

বুিুক্াৰ জ্বলন্ত চশখাই 

চিহন চিহন জীৱন� �চৰহল জুৰুলা 

বা�ী ৰাচখ

অচথি িম্থ 

মানুেৰ �ঙ্াল কপ্তাত্মা । 

কে বীৰ ন�চৰবা িুখ, 

নালাহগ শুচনব আচজ 

কলেিময় জীৱনৰ কসই িাসত্বৰ �লা ইচতোস । 

আচজ কমাৰ মুক্ত ে’ল ৰুধি চপঞ্জৰাৰ 



কলাোৰ িুৱাৰ ।

আচজ কমাৰ 

অন্তৰত প্ণয়ৰ অনন্ত নাহিান 

নতুন িৃচটিত কমাৰ 

সত্য সাম্য হমত্ৰী সি্যতাৰ 

নতুন সহপান

প্াণত অিম্য শচক্ত

�ত উল্াপাত

�ত িাইহলোন 

অন্তৰৰ �ত আহলা-চশখা 

চবপ্লৱৰ গচলত জ্বলন্ত লািা 

মুক্ত েওঁ েওঁ । 

োই েই যাব এই পুৰচণ পৃচথৱী 

নতুন সৃচটিত ে’ব নতুন সূিনা। 

কে বীৰ নেবা চবব্ৰত

পচৰবত্থনৰ নতুন তালত নাচি 

োঁচে আহে আিশ্থৰ উিয়ািলত

সৃচটি�াৰী অন্তৰৰ ধ্যানৰত

চিন্তাৰত সব্থচজত মোশচক্ত কমাৰ

অচেংসাৰ কজাৰ লই মৰমৰ সুৱচি বাণীহৰ

জগতৰ মুচক্ত�ামী িূত



আগত হগহে কসৌৱা 

কযাৱা বীৰ আগবাচি 

কমাৰ তপস্যাৰ মো সাধনৰ ধন

যুহগ যুহগ তুচম েবা

বু�ুৰ সন্তান

কে চেনু্দ, কে মুেলমান মুক্ত িাৰতীৰ 

�চৰ উচ্চ চশৰ 

মুচক্তৰ আহলা� ব্ৰতী 

চবশ্বচজত সত্যৰ পূজাৰী ।।

[ সাধন কিািৰ কসৌজন্যত বুচধন বৰুৱাৰ পৰা কপাৱা । পহোৱা ১ম বেৰ 
৭ম সংখ্যা ]



আচজ আমাৰ চবহু
আচজ কমাৰ অসমৰ িহৰ িহৰ চবহু । 

প্�ৃচতত বসন্তৰ মাি�তা 

ৰূপ ৰস গন্ মাধুৰীমাৰ প্ািুয্থ্য। 

চববসনা কসৌন্দয্থ্যত সৃচটিৰ আচিম �ামু�তা । 

িহল িহল মানুেৰ িীৰ ! 

জীৱনৰ কসাঁতত বুচৰ কযন মৃতু্যত আচজ মচৰ যাব । 

কঢাল কখাল তাল ট�া মৃিঙ্ আৰু কপঁপাৰ কৰাল 

নৃত্যৰত জীৱনৰ ধুনীয়া িচঙ্মা 

মানুেৰ চমিা চমিা মাত 

অন্তৰৰ অনাচবল উলােৰ িীিলীয়া উচ� ! 

—মৃতু্যৰ অপচৰোয্থ ৰূপহটাহ�া ৰূপান্তৰ �চৰ চিয়া 

মানুেৰ চ� চনি্থী� কগৌৰৱ । 

চবহুৰ উল্াসত আচম কযন অমৰৰ প্তী� 

মৰণৰ চসপাৰৰ পিধ্বচনৰ লগত 

আমাৰ এই কফৰা পতা সমতাল 

পিাচত� হসচন�ৰ কযন 

বুট ৰাইফল আৰু সঙ্ীহনহৰ

মৃতু্য� চবিাচৰ ফুৰা সংিবধি চবজয় �ুি-�াৱাজ 

জীৱনৰ ব্যস্ততাত আচজ মৰণৰ অচস্তত্বও চমো । 



যন্ত্ৰৰ যাতনাত

প্াণ নাইচ�য়া পৃচথৱীৰ িহৰ িহৰ আচজ

ক�ৱল মচৰ কযাৱাৰ

ক�ৱল কশি হে কযাৱাৰ

আশঙ্াহত �ঁপা জীয়া মানুেৰ �ঙ্াল

আৰু এই আনন্দৰ আচলঙ্ন ।

ৰুচট আৰু কু্ধা ।

চনয়চতৰ পচৰোস্য আৰু মানুেৰ �াহন্দান

জীৱন আৰু মৰণৰ

অচবৰোন্ত সংগ্ামৰ সৰ্্থ গ্াসী চব�ৃত তাড়না

আৰু আমাৰ এই 

আনন্দ আেলািৰ নৃত্য চনপুণতা 

কমা� লাহগ এই আনন্দ । 

কমা� লাহগ এই গীতৰ সুহৰ সুহৰ 

নাহিানৰ কিহৱ কিহৱ 

এ� হে কযাৱা চবশ্ব জনতাৰ প্াণৰ বান্চন ! 

কমা� লাহগ এই 

জীয়া জীৱনৰ োঁচে উলােৰ বাহুৰ আচলঙ্ন 

পৃচথৱীৰ অলন�্যৰ চবৰূহধি 

চবংশ শতাব্দীৰ মানুেৰ 

চবপুল ঐ�্যৰ অথ্থ পূণ্থ সমাগম । 



সি্যতাৰ নতুন ৰূপ

সংসৃ্কচতৰ উন্নত নতুন অপৰূপ পচৰিয় ।

যুগৰ অচিসচন্ অচিশাপ আৰু প্হৰািনাৰ চবৰূহধি

আমাৰ অন্তচন্থচে্থত চনস্বাথ্থ ভ্ৰাতৃত্বৰ িীিণ সংগ্াম।

ধ্বংসৰ চবৰুহধি

প্াণৰ কসৌয্থ্য-বীয্থ্য

আৰু সৃচটি ক্মতা ! 

অনাগত িচবি্যতৰ চথিৰ পচৰ�ল্না । 

আচজ ইচ� ৰিৰ উেৱ ? 

মানুেৰ ইচ� নতুন সত্য চশৱ সুন্দৰৰ পূজা ? 

আনানূৰ প্চত ইচ� অন্তৰৰ অসীম �ৰুণা ! 

- মৰণৰ যন্ত্ৰণাত কযন আনন্দৰ বাহবই 

আনন্দ উেৱ উলাে 

আৰু মানুেৰ আত্ম আহুচতৰ এই

আিচৰত যজ্ । 

আচজ আমাৰ চবহু !

জয়ন্তী ৭ম বেৰ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা



মৰমৰ ধাৰ
পৃচথৱীৰ অন্�াহৰ আবচৰ আচনব ধৰা 

জীৱনহৰা কশি েব গান 

সুৰৰ �ঁপচন কবাহৰ ৰচিব সহপান মাহথাঁ

চমোল�হয় �চৰ অচিমান ! 

মইহতা নাজাহনা কসাণ তুচম আচে জীৱনৰ 

এই োয় কগাপন পৰত 

ি�ুৰ িাহৰহৰ কমাৰ �াচি চনবা প্াণ বুচল 

এইিহৰ মাহথা অবাবত । 

সুগিীৰ সাগৰৰ নীচলম সহপান সনা 

ক�ান খচন সৰগৰ পৰা 

আচে কমাৰ সমূখত োঁচে োঁচে ওলালচে 

জীৱনৰ কেৰা শু�তৰা ! 

মৃতু্যৰ �ুে� সাচন সহপান ৰচিহো মই 

সমুখত েচবচট কতামাৰ 

িুচিনীয়া সংসাৰত চ�হেহৰ সুচজম কসাণ 

তুচম চিয়া মৰমৰ ধাৰ ! 

ব্যথােত জীৱনৰ ৰািলী কশাচণত আচন 

আঁজচলহৰ চিহল ওহপািাই

েবহন েবহন বাৰু, বুচজবহন প্াণ কমাৰ 



আ�াশৰ শুৱনী তৰাই !

েয়হতা বুচজব পাহৰ, নেহল ধূচলত পচৰ 

ৰিাহতহজ �াচন্দব আশাত

মৰমৰ ধাৰ কমাৰ চিৰ চিন ধাৰ হেহয় 

ৰই যাব এই বসুধাত ।।



প্�াশ
জীৱনৰ চবলাস িাৱহৰ ঢ�া আচজৰ এই পুৱাৰ আ�াশ 

ৰিালী �চৰহল কসাণ ; কতামাহৰই িুি�ুৰ প্ণয় প্�াশ ! 

অনন্ত �পচন চযচট মাৰ যায় জীৱনৰ আচজৰ এই ৰাচতৰ কখলাত 

চ�ৰহণ চ�ৰহণ নাহি ধৰণীৰ িুচিনীয়া িালহপাৱা 

কমােৰ মায়াত ! 

কতামা� নাজাহনা মই - চনচিহনা �িাচপ কসাণ 

এচট প্ণয়ৰ কমােন পুতচল । 

�ামনাৰ শতবচহ্ন সেজ প্িাহৰ িুই িাল জাহনা 

পাম োয় হৃিয় আ�ুচল ? 

নাচিহে প্াণৰ কজ্যাচত অনাচবল প্ণহয়হৰ েয়হতাবা তাহতই আ�ুল ;

মনৰ পখীচট কমাৰ �চৰ জাহনা পাব পাহৰ 

সৃচটিৰ সাগৰ িু�ুল ! 

চবনাচশ কসৌন্দয্থ্য এই িীতি োচবলাস !

কযাৱা আচজ প্িাত কশিত !

পুৱাৰ কপােহৰ িুহম নয়নৰ নীলমচন 

ধৰণীৰ ধূচলচট উৰাই

আৰচত ন�হৰাঁ আচজ, নাযাহিাঁ ফুলৰ মালা 

–চনৰূপমা কতামা� িুনাই । 



এহমাহ�াৰা োঁচে লই শুৱচন মূখত 

ৰািলী বোগী নাহি �াৰ পিূচলত 

উৰুিা পঁজাত বচে উৰু�াৰ চনশা 

অ�লশৰীয়া মই এই িূৰচণত ! 

নাই কিখা চবহু নাি নািনী েঁতৰ 

শুনা নাই মউসনা বনগীত ফাঁচ�

উৰণীয়া �ল্নাৰ সহপান কৰখাহৰ 

সহপান মনহত মাহথা েচব খচন আঁচ� 

উলােহত োঁহো মই আহপান পােচৰ 

আচেব বোগী বুচল, চনবচে আিচৰ 

তাহৰ এচট কৰণু �ণা কিহনহেহৰ আচন 

বতােৰ কবাহ�ািাত পচিয়াহলা বাচন্ ।।

�চল�তা ৯ এচপ্ল ১৯৪৬ 



কিহনেৰ পুতু
আগৰ বাৰ চবহুহত চশচপহন আচেহল 

তাতহৰ পাতহত বচে

ফুলামল� গাহমাোত কিনাইহৰ েচবচট 

বাচিলল �াচটহল িচে ।

এইবাৰ চবহুহৰ উৰু�া উৰুিা

কবথাহৰা উপচৰ কবথা 

উ�া গাহমািাহৰ চবহুচট পাচতহলাঁ 

চ�হনা �ম িুখহৰ �থা ।

তথাচপ আহপান কমাৰ বোগৰ চবহুচট 

উলাহে নধহৰ চেয়া

কসহয়হে যাচিহলাঁ কিহনেৰ িুমাচট 

লচবহন সািহৰ চিয়া ??

কতামাৰ

কসান

১ বোগ, ১৮৪৬ শ�



এচটফুল ।। �চথ�া
বসন্তৰ শুিাগমন । শীতৰ কিঁিাত কপপুৱা লাচগ লিিা হে থ�া গেি-
-গেচনচবলা� সজীৱ হে উচিল— চসেঁতৰ গাৰ ৰং বিচল হে গ’ল বা-চৰব 
মলয়াৰ পৰশ পাই । প্�ৃচতত এ� নতুন উচ্াস জাচগ উচিল । চবৰেী 
প্�ৃচতৰ অন্তৰৰ অনুিূচতচবলা� সজীৱ হে উচিল বসন্তৰ চস্গ্ধ পৰশত 
।

বসন্তৰ আগমচনলল অহপক্া �চৰ চনৰাশাৰ হুমুচনয়া কপলাই শু�াই কযাৱা 
কগালাপহজাপাত এচট োঁচেৰ কৰখা চবচৰচি উচিল - বসন্তৰ আগমচনত িা-
চৰওচিহশ ৰূপৰাচশ চবস্তাৰ �চৰবলল এহয়ই সুহযাগ তাৰ । বসন্তৰ প্চত 
�ৃতজ্তাত তাৰ মূৰ কিাঁ খাই গল ।

কগালাপহজাপা শুৱনী �চৰ ফুচট উচিল এচট �চল – সময়ত তাৰ চনজ 
প্চতিাহৰ পূণ্থতা আজ্থন �চৰ অচময়ৰাচশলল পচৰণচত লচিহল পূণ্থ কসৌষ্ঠ-
বৰ এচট ফুলত । এচট মাত্ৰ ফুল - কিখাত সামান্য েহলও চস প্�ৃচতহৰই 
সৃচটি ।

ফুল আৰু মানুে । এচটহয় মনৰ িাবৰাচশ ফুটাই �’ব পাহৰ আৰু 
আনচটৰ িাবৰাচশ অব্যক্ত - তা� প্�াশ �হৰ চনজ িািাত । িুহয়াচট 
িুহয়াচটহৰ আহপান । সজীৱ আৰু চনজ্থীৱ বাস্তৱৰ মাজত ইমান গাি 
সম্বন্ - মানুেৰ চ�মান আিৰৰ বস্তু ফুল ।

ফুলচনৰ মাজত ফুচল উহি ফুলচট - তাৰ ৰূপ-ৰাচজৰ কগৌৰৱত মত্ত হে । 
চ�মান যহত্নহৰ চস তাৰ ৰূপৰ প্চতিা প্�াশ �চৰবলল সক্ম হেহে - 
িাচব ক�চতয়াবা তাৰ �ৃত�ায্থ্যতাৰ বাহব পুল�ত মন-প্াণ

নাচি উহি । মানুেৰ �ত বাধা-চবচিনী তাৰ �ত্ত্থব্যপথত । ফুলহৰা 
এহ� �থাই । তাহৰা পূণ্থ প্�াশৰ পথ �টে�ময় । কসহয়হে �চলচটহয় 
কগৌৰৱত মত্ত হে কযচতয়া জীৱন পথৰ ি�া িা�লনয়া অচতক্ৰম �চৰ 
এপচৰয়া হে পচৰণচত লাি �হৰ এচট ফুলত । 

প্�ৃচতৰ িান এচট ফুল চ�মান চস্গ্ধ তাৰ পৰশ – চ�মান পচবত্ৰ । 
সুন্দৰৰ িান । পূণ্থপহয়ািহৰহৰ তাৰ কসৌৰি চবলা� প্�ৃচতৰ ক�ালাৰ 
মানুে-িুনুে� চ�মান আিৰ �হৰ । তথাচপও মানুে স্বাথ্থপৰ-মানুহে 



তা� আিৰ �হৰ সুগন্ৰ চবচনময়ত । চ�মান স্বাথ্থপৰ মানুেচবলা� । 
চ�ন্তু ফুলহৰাহতা এচট কেঁপাে আহে তাহৰা ৰূপ ৰাচশৰ আিৰ �চৰবলল 
�াহৰাবা� চবিাহৰ – কতহনে’কলহনা মানুেৰ চ� িুল - চ�য়বা স্বাথ্থপৰ 
েব ।

চ�মান ক�ামল ফুল - আৰু তাৰ হৃিয়খচন আৰু ক�ামল। ফুলচন মাজত 
ফুচল থাহ� ৰূপ�ুঁৱৰীৰ প্চতমূচত্ত্থ প্তী� । ক�াহনাবাজন� তাৰ কস্ে 
প্ীচত জনাবলল । তাৰ ক্ণথিায়ী কসৌৰিৰ মাধুচৰমা চবলাবলল পূণ্থতাৰ 
আিৰ �চৰবলল লাহগ বনু্ - কসহয়হে চস চবিাহৰ ক�াহনাবা পূজাৰী� 
। তাৰ অব্যক্ত কবিনাৰ িািা বুচজব পৰা, তাৰ সুখ িুখৰ িাগ লবলল 
লাহগ কতহন এজন বনু্— যাৰ সোয়ত চস চবিাহৰ সুিূৰ নীচলমাৰ আঁৰত 
লু�াই থ�া চিৰসত্য চিৰসুন্দৰৰ ক�ামল হৃিয়খচন পৰশ �চৰবলল । 
ফুলপাচে ব্যা�ুল পূজাৰী চবিাচৰ । তাৰ কবিনাৰ অি্থ্য জনাবলল - তাৰ 
�ামনা-বাসনাৰ তপ্থণৰ আঁজচল যাচিবলল । পূজাৰীৰ সেহযাগত চিৰ 
সুন্দৰৰ পূজা । চিৰসুন্দৰৰ লগত তাৰ চমলন - তাহতই তৃচতি - তাহতই 
তাৰ পচৰণচত ।

[ চবেগী �চব শ্ৰীৰিুনাথ কিৌধুৰীৰ কসৌজন্যত কপাৱা । চব বৰুৱা �হলজ 
আহলািনী িষ্ঠ সংখ্যাত প্�াচশত ] 
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