


বনফুল কেৱলীয়া গ্ৰন্থোৰৰ আপডাল কনাপপাৱা অন্তৰ বেৰাননত 
আপপানা-আপুনন ফুনি ওপলাৱা ফুলৰ েৰনি। বনফুল কেনতয়া ক ান্ধৰ বাপব 
েনব দায়ী হব কনাৱাপৰ। কোন ফুলৰ ক ান্ধৰ কেপন ৰা ী পঢ়ুৱৱপয় শুনি 
চাব। েনবৰ নাড়ীজ্ঞান থো পাতনন নলখেৰ মপত নেন্তু  ন্ধৰ ক ৌৰপে 

েনবে উন্মনা েনৰ তুনলপে - কেপনৱে ‘নানেেমলত’ ফুনি ওপলাৱা 
 ন্ধেলাইৰ ক াকন্ধ  ন্ধ পহুৰ নদক নবনদে জ্ঞান কহৰুৱায়। 

- বািীোন্ত োেনত



পাতনন 

দুৱৰাৰ োবযৰ পাতনন কলনখবৱল কোৱা ধৃষ্টতা নহপলও কমাৰ পপে 
কে দুুঃ াহন েতা তাে নেপলও হয়। তথানপ বাধয হ’কলা অনুপৰাধ ৰো 
েৰাতৱে েনবৰ ল ত বযনি ত ঘননষ্ঠতা কেদৰ আশঙ্কাতপহ। দুৱৰাৰ 
পূবব-প্ৰোনশত ‘আপপান  ুৰ’ আৰু আনিৰ ‘বনফুল’ - দুপয়াখনন েনবতাৰ 
পুনথ কমাৰ ‘অতযাচাৰত’ প্ৰোশ হহপে। ‘বনফুল’ৰ পাতনন কলপখাৱাই েনবপয় 
ক ই অতযাচাৰৰ প্ৰনতপশাধ লবৱল নবচানৰপে – “...এইখপনই কমাৰ কশষ 
েনবতাৰ পুনথ। নতুনৱে কলখাও নাই আৰু কনাৱানৰম; োৰি অৱস্থা 
প্ৰনতেূল। তুনম িানাই কে মই অৱস্থাৰ দা  আৰু তুনম কনাপহাৱাপহেঁপতন 
কমাৰ েনবতাপবাৰ হাপত নলখা অৱস্থাপত মৰনহ  ’লপহেঁপতন। 

...‘অতযাচাৰী’ আৰু ‘ননপীনড়ত’ৰ মািৰ মধুৰ  ম্বন্ধ অিুত ৰখাবৰ 
োৰপিই কতামাৰ পৰা পাতনন এখন লান বই...।” লা  কবালা বস্তুপিা কনপাই 
 ৰু ল’ৰাৰ দপৰ ওপফান্দ পতা দুৱৰা েনবৰ অেযা । কেহ লান বৱল 
নদয়াতৱে েুৰুেুৱাই ননচুেুওৱা উত্তম পন্থা। তাৰ ফলপত এই পাতনন। 

দুৱৰাৰ েনবতা  ৰ্ব্বিন  মাদৃত কহাৱাৰ  ৰ্ব্বপ্ৰধান গুি কতওেঁৰ 
েনবতাৰ োষা। দুৱৰাৰ েনবতাত োষাৰ িনিলতা, শব্দৰ দুপৰ্ব্বানধতা, অথবৰ 
অস্পষ্টতা নাই। কতওেঁৰ োবযৰ োষা নশশুৰ দপৰ  ৰল, স্বোৱ  ুন্দৰী 
ৰমিীৰ দপৰ ননৰলঙ্কাৰ। ইংৰাি েনব ওৱডবেৱপথব এপন োষাপেই োবযৰ 
উপেুি বাহন বুনল ননপদবশ েনৰ হলপে। েনবৰ োবযপপ্ৰৰিাও  হি আৰু 



স্বতুঃপূিব। ই অ মীয়াৰ িানত ত োবনাৰ অনুেূল। দুৱৰাৰ েনবতাত 
পাহনৰ কোৱা অ মীয়া বন ীতৰ েথা  ুৰ নতুন ৰূপত নবীন েন্দত ধ্বননত 
হহপে। ক পয় কতওেঁৰ েনবতাে  ীতাত্মে ‘নলনৰে’ েনবতাৰ পেবযায়ৱল 
তুনলপে। দুৱৰা এই নবষয়ত আধুননে অ মীয়া োবয বুৰঞ্জীত েু  প্ৰৱত্তবে 
েনব। কতওেঁৰ প্ৰনতনি েনবতাপত োবযতৱে েনবৰ পনৰচয় অনধেোপৱ 
পনৰসু্ফি; প্ৰনত ফােঁনে েনবতা হৃদয় বীিৰ ঝঙ্কাৰপহ মাপথান। আপপান 
অন্তৰত  ৃনষ্ট পাতননৰ েঙ্গা পতা েনব আেঁনে েনব আপপান োবপত আপুনন 
নবপোৰ। আত্মননমগ্ন েনবপয় ননপিই  াইপে ননপিই শুননপে – 

কমাৰ  ান মপয়  াওেঁ 
শুনন শুনন মপয় তল োওেঁ 

 ানৰ কশষত 
শুপনাতা  াওেঁতা দুপয়া 

একে হহ পাৰকে নাপাওেঁ। 
(পমাৰ  ৰ ) 

দুৱৰা মুখযপত কপ্ৰমৰ েনব, ক ৌন্দেবযৰ উপা ে। কতওেঁ কপ্ৰমৰ 
 পপান কদপখ, কপ্ৰমৰ েনবতা কলপখ। দুৱৰা েনবৰ মপত কপ্ৰম আৰু ক ৌন্দেব 
এপে পানহ ফুকলপৰ নবোিনবযথব েিব আৰু ক ৌৰে। ে’কত কপ্ৰম ত’কত 
ক ৌন্দেবয। েনবপয় এই কপ্ৰম মানুহৰ অেপি কপ্ৰম-প্ৰীনত, কেহ-োলপপাৱাৰ 
মািত নবচানৰ হাবাথুনৰ খাইপে। নেন্তু পৃনথৱীত অনবেল কপ্ৰমপ্ৰীনত নবৰল। 
কপ্ৰমৰ ল ত বযথা কবদনা নবপেদ নবষাদ লাঞ্ছনা- ঞ্জনা, অৱপহলা অৱ াদ 
িনড়ত হহ  প্তেিব ৰনঞ্জত ইন্দ্ৰধনুৰ  ৃনষ্ট হহপে (ইন্দ্ৰধনু)। ক ই কহতুপেই 
দুৱৰাৰ েনবতা নানাোব হবনচত্ৰ্যপৰ  মৃনিশালী। কোপনা েনবতাত নমলন 



আোঙ্খাৰ আনন্দ, কোপনানিত প্ৰতযাখানৰ ননদাৰুি মৰ্ম্বাঘাত, কোপনানিত 
বযথব-িীৱনৰ অেলশৰীয়া অ হায়তা, কোপনানিত অতৃনপ্তৰ দীঘবশ্বা , 

কোপনানিত নবদায়ৰ কবদনা ধ্বননত হহপে। ক ৌন্দেবয নপয়া ী েনবহৃদপয় 
 মাি- ং াৰত অেপি কপ্ৰম অনানবল ক ৌন্দেবয নবচানৰ বযথব মপনাৰথ হহ 
নননখল নবশ্বৰ বায়ু পানী  ূেবযপলাে, নবিপ-নবহঙ্গমৰ মািত  হৃদয়তা 
স্থাপনৰ েল্পনা েনৰপে। নবশ্ববযানপনী ক ৌন্দেবৰ নবনচত্ৰ্ কৰখাই ধযান-তন্ময় 
েনবৰ নচত্ত নানাোপৱ আপলানড়ত েনৰপে। পখীৰ  ঙ্গীত, কমৌমানখৰ গুঞ্জন, 
ফুলৰ  ুষমা, পুৱাৰ কপাহৰ,  নন্ধয়াৰ কহিুলী ৰহি, নবিুলীৰ নচেনমে হােঁনহ, 
ননিৰাৰ েুলুেুলু ধ্বনন, কিানৰ কপাহৰত নতৰনবৰাই নিনলো লুইতৰ 
ৰূপালী চাপনৰ, বানৰষাৰ ব া ডাৱৰৰ শাৰী— েপলাপৱই েনবৰ অন্তৰত 
এে অতীনন্দ্ৰয় অনুেূনতৰ  ৃনষ্ট েনৰপে। নবশ্বফুলননত েনব িানেমানৰ উনৰ 
ফুৰা ক ৌন্দেবয ন্ধানী পনখলা। ‘পাখীত কপাহৰ  ানন’ পনখলাৰ কেপনৱে ফুলৰ 
ল ত এে হবৰ অনেলাষ ক ইদপৰ েনবপৰা নবশ্বপ ৌন্দেবযৰ ল ত এেীেূত 
হবৰ ঐোনন্তে আেুনত –  

কেনতয়াপনা  ুন্দৰৰ মধুৰ পৰপশ 
োষ চানপ লবনহ চপাই। 

(এনি উনৰ কোৱা ৰািহােঁহৱল) 

েনবপয় এইোপৱ প্ৰেৃনতৰ নবনেন্ন ৰূপ েনঙ্গমাৰ ল ত নননবড় 
অন্তৰঙ্গতা আোঙ্খা েনৰপে। প্ৰেৃনতৰ ৰূপ, ৰ ,  ন্ধ স্পশব েনবপয় প্ৰািেনৰ 
উপপো  েনৰপে। প্ৰেৃনতৰ প্ৰনতনি কৰখাই, বনননৰ বনৰীয়া  ুপৰ, বিবৰ 
হবনচত্ৰ্যই,  ন্ধৰ ক ৌৰপে েনবে উন্মনা েনৰ তুনলপে। অতীনন্দ্ৰয় ৰহপিপৰ 



ৰনঞ্জত কহতু নচৰ পনৰনচত  াওেঁখনৰ প্ৰনতনি কৰখাই নবীন ক ৌন্দপেবযপৰ 
দুৱৰাৰ েনবতাৰ শাৰীপয় শাৰীপয় নানচ নানচ কদখা নদপে। (নৱৰীয়া োয় 
েনিয়াই) 

সূ্থল বস্তুপ ৌন্দেবযৰ পৰা েূমাৰ ক ৌন্দেবয নবৰামনবহীনোপৱ অপেষি, 
 নন্ধয়া নিনলো  ুদূৰ কদশৰ উপদপশয অন্তহীন  নত (এই বাপি নানহবা 
দুনাই)— এপয় দুৱৰাৰ েনবতাৰ দাশবননে পনৰচয়। নদী, নাও, নাৱৰীয়া – 
এই প্ৰতীে ত্ৰ্য়ৰ  হায়ত েনবপয় িীৱনৰ  নত-ক ােঁতত নাৱৰীয়াই িীৱন 
নাও কমনল নদপে – 

অিানৰ  ুপৰ ননপয় িানন 
ক ােঁত তাৰ নচৰল ৰীয়া। 

(নচৰল ৰীয়া) 

শত বাধা-নবনঘনন, ধুমুহা-কধপৰেনন, নবদুযৎ-বজ্ৰপাত  েপলাপে 
আওোি েনৰ  ং াৰ নবৰা ী েনব আনি অন্তহীন  ুদূৰৰ অনে াৰত – 

মুেনল মপনপৰ নদম কমনল নাওখনন 
নপচৱল কনচাওেঁ দুনাই। 

অনন্তত বই থো  ূেবৰ ক ােঁতত 
........................................ । 



দুৱৰাৰ েনবতা ক াপিাৱালী কদশৰ নপপন অনবৰত োত্ৰ্াৰ োনহনী। 
কতওেঁৰ েনবতাই ঐতপৰয় ব্ৰাহ্মিত কদৱতাই কৰানহতে নদয়া উপপদশ স্মৰি 
েৰায়- 

চৰণ্ হব মধু নবন্দনত চৰণ্ স্বাদুম্বমৃদূৰম্ 
 ূেবয য পশয কেমানং কো ন তন্দ্ৰয়কত চৰণ্।৷ 

চৱৰবনত, চৱৰৱনত৷ 
োত্ৰ্াৰ উপদযা  েৰুি নবনননপৰ নবিনড়ত, অতীত সৃ্মনতপৰ 

নবমনিত। নবদায়ৰ  ময়ত পুৰনি পৃনথৱীৰ  নাতন ৰূপপিা মধুৰ; আৰু 
অৰ্ব্বাচীন হহ মান পিত োেঁনহ উপে; এনৰ োওেঁ বুনলও োবৱল  ত কনোয়। 
োত্ৰ্ উপদযা  োলত মন এনপপন আ ন্ন নবপেদৰ দুেবাৱনাত আননপপন 
আ ন্তুে েনবষযতৰ অস্পষ্ট উদীপনাত কদাদুলযমান। ই িাননবা নৱ-বধুৰ 
প্ৰথম স্বামীৰ ঘৰ েনৰবৱল ওপলাৱা ন েপেৌ ন তকস্থৌ অৱস্থা। দুৱৰাৰ 
েনবতা িীৱন-মৰিৰ  ীমা পাৰ হহ োবৱল উপদযা  েৰা োত্ৰ্াৰ েনব- 
কতওেঁৰ আশাবাদী িীৱনৰ চলন্ত ইনতহা । 

নবনৰনিেুমাৰ বৰুৱা 
গুৱাহািী 

১ আহাৰ, ১৮৭৪ শে 



বনফুল 

কোপনাপৱ দূৰপত চায় কোপনাপৱবা চুই োয় 
কচপনহ েনিো বুনল েপৰােঁ তাপে েুল। 
 পপান আেঁতনৰ  পল নদেপে িনাই নদপয়, 

বািৰ োষৰ মই বনননৰ ফুল। 



িীৱন মনহমা 

(১)

িীৱনৰ কবাৱা নইখনন,  
পাৰত আবনৰ থো  পপান েুঞ্জৰ  
আেঁপৰ আেঁপৰ ফুপৰা মই ল ৰী কহৰাই 
দুচেুত আেুল চাৱনন ।  
ননিৰ পাহৰা বাি  
কোপন কমাে নদব ক ােঁৱৰাই ?  
ফুপৰােঁ মই ল ৰী কহৰাই। 

(২)

পনিমত আপবনলৰ কবনল,  
লাপহ লাপহ  নন্ধয়াই ঢানেব ধৰিী, 
অেনি কপাহৰ তাৰ কহিুলী ৰহি  
হনপয় কেন লব আপোেঁৱালী ! 
ননৰাশা ননিম বাি,  
 মল মাপথান ক ােঁৱৰাই 
কেৌৱনৰ অৰুি নেৰি, 
অতীতৰ কহিুলী ৰহি। 

(৩) 
পথৰ পনথপে ল  পাই  
কদনখও নবপমাৰ কমাে কনমাপত এপোপে, 



আ বানঢ় মানতপলও নননদপয়  ন্ধান,  
নমনচনে হােঁনহপৰ গুনচ োয়। 
উৰিীয়া পখীনিপয়  
অনচন পথত ধপৰ তান,  
বই োয় নবষাদৰ  ান। 

(৪)  

কেনতয়াবা কোপনা িপন আনহ,  
অোনচপত ঢানল নদপয় নহয়াৰ  ম্ভাৰ,  
খপন্তেীয়া ল  লই পথ উিলায়,  
মুখত নবনৰপি কমাৰ হােঁনহ।  
আনহ আনহ থাপোপতই  
কেননবানদ হোপত লুোয়।  
মুখৰ হােঁনহনি মাৰ োয়। 

(৫)  

অনবৰাম বয় নাই খনন  
পখীৰ  ঙ্গীত আৰু ফুলৰ  ুষমা,  
 পপান েুঞ্জৰ েত মায়া মধুনৰমা,  
অতীতৰ মধু ক ােঁৱৰিী।  
 েপলা  ামনৰ লই 
আগুৱাওেঁ নিনা বািত  
কোপন ে’ব ে’ত তাৰ  ীমা ?  
কহৰুৱাই িীৱনৰ মধুৰ মনহমা। 



দূৰনিৰ  ুৰ 

আনম শুনন শুনন োওেঁ দুৰলই 
হানবৰ মাপিনদ  ই  

পৰ্ব্বত বুেুত ৰই, নানচ নানচ আপহােঁ োষলই 
উনৰ উনৰ োওেঁ দূৰলই 

ননয়ৰৰ েিা কেন ফুলৰ পানহত 
থাপো আনম নচে নমে নবিুলী হােঁনহত, 

েপন্তে কপাহৰ ধনৰ, 
েপন্তে উজ্জ্বল েনৰ,  

 া ৰৰ বুেুলই উনৰ উনৰ োওেঁ, 
নননমষপত কেননবা লুোওেঁ।  

আনেপলােঁ আনেপলােঁ আনম ধৰানহ আমাে, 
পনখলাৰ  পত উনৰ  
ফুপল ফুপল পনৰ পনৰ 

কচপনহৰ কমৌ িুনপ নবলাম কতামাে, 
পাৰা েনদ ধৰানহ আমাে। 

শুনা ক ই বনননৰ বনৰীয়া  ুৰ,  
মানতপে আমাে আনম োওেঁ বহু দূৰ । 

কপাহৰৰ  পত ে’ত আন্ধাৰ নমনলপে  
দূৰ দূৰনিৰ  ুৰ আপুনন বানিপে, 

কমৌ মানখ উনৰ উনৰ 
গুি গুি েনৰ েনৰ 



বতাহত বনননৰ েেঁপনন তুনলপে,  
 ুদূৰত  ুৰ শুনা আপুনন বানিপে।  

কমলানন মান পলা আনিৱল,  
নাপহােঁ নাপহােঁ আৰু োষহল,  

আন্ধাৰ পুৰীত থানে, আন্ধাৰ  পপান কদনখ  
আন্ধাৰৰ েনব আেঁনে লই  
উনৰ উনৰ োওেঁ দুৰলই,  

নাপহােঁ নাপহােঁ আৰু োষহল,  
(আনম) কমলানন মান পলা আনিৱল।  
 



 মপবি 

কোপনাবা কিানাে ননশা, 
িুনৰৰ পাৰত তুনম আৰু মই 
বুেুত মৰুৰ তৃষা, 
কোপনাবা কিানাে ননশা। 

 ুনীল আোশ খনন, 
তলত কোমল দুবনৰ দনলচা 
োষত মধুৰ বািী, 
 ুনীল আোশ খনন। 

চেুেুনৰ িাপ খাপল, 
কতামাৰ কোলাৰ মধুৰ পৰপশ 
শীতল অনময়া ঢাপল 
চেুেুনৰ িাপ খাপল। 
কপ্ৰমৰ  পপান কমাৰ 
দুখনন নহয়াৰ এপেনি েেঁপনন 
নপপৰ  ুখৰ ওৰ, 
কপ্ৰমৰ  পপান কমাৰ। 

উনে কদপখা  াৰ পাই,  
পুৱাৰ কপাহপৰ চুপম ধৰিীে 



তুনম মাপথা কমাৰ নাই,  
উনে কদপখােঁ  াৰ পাই। 
 
বীি খনন এনৰ  লা, 
 ুৰপবাৰ কমাৰ ন েঁনচ চানৰ োপষ  
কেনন তুনম আেঁতনৰলা, 
বীিখনন এনৰ  ’লা। 
 
কশষৰ অৰূপ ধন,  
কমাৰ িীৱনৰ অোনচত বৰ 
তুনম নদয়া বীি খন,  
কশষৰ অৰূপ ধন। 

 

থাপো বীি খনন বাই,  
উপে নদপন ৰানত েৰুি নবননন 
নহয়া কমাৰ োন  োয়,  
থাপোেঁ বীি খনন বাই। 
 
নেন ল বীিৰ তােঁৰ,  
কোবাল কব ত পেঁিা উনৰ  ’ল  
ক ই নদনা ধুমুহাৰ,  
নেন ল বীিৰ তােঁৰ। 
 
ধীপৰ আগুৱাপলােঁ মই  



িীৱনৰ কমাৰ কশষৰ  ম্বল  
বুেুত  াবনি হল  
ধীপৰ আগুৱাপলােঁ মই। 
 

কতামাৰ কচপনহী দান 
ে া বীিা খনন নদপলা  া ৰপত  
আেুল উদা  প্ৰাি,  
কতামাৰ কচপনহী দান। 
 
োন ল নদনৰ কমলা, 
মাৰ  ’ল কমাপৰা  া ৰ বুেুপত  
কশষ লহৰীৰ লীলা,  
োন ল নদনৰ কমলা । 



তুনম কমাৰ নাোনিবা েুল 

তুনম কমাৰ নাোনিবা েুল, 
 ানথনেপলা মালা ধানৰ আোশ েু ুম পানৰ 

আপব ত পৰাি আেুল। 
ওপৰত হােঁনহ হােঁনহ  তৰাই পানতপল থুল 

কদনখ কমাৰ িীৱনৰ েুল। 

 ই থাপোেঁ নাওখনন বাই, 
কিানৰ কপাহৰ পনৰ নচে নমে েনৰ েনৰ 

পানীৰ লহৰী নচা  এপে নথপৰ চাই, 
িীৱনৰ  ীত  াই  াই। 

 ৰ  ননিনৰ পৰা   ুৱনদ মনদৰা চুনম 
আপব ত পৰাি উিাই 

নাও খনন ক ােঁপত লই োয়। 
বতাহৰ নবয়ােুল  ুৰ—  
দূৰ দূৰনিত োেঁনহ কেননবানদ উনৰ আনহ 
বুেুত লুোই আপন অতীতৰ  ুৰ,  

ক ােঁৱৰিী অনত  ুমধুৰ। 
কহপৰাৱা কিউনত পনৰ অন্তৰ নিনলনে উপে 

উলাহপত নহয়া েৰপূৰ, 
অতীতৰ  ুমধুৰ  ুৰ। 



 পপানৰ  ৰ  আমাৰ  
 ুেীয়া  ৰ  নাই নমোপত নবচানৰ হায়  

নেবা চেুপলা িুনে  পপান অ াৰ,  
নুতুনলবা ঢউ ননৰাশাৰ।  

নদেেৰ দানৱৰ ননেৰুশ পৰশত  
কনোনিবা েনৰ চুৰমাৰ 
 পপানৰ  ৰ  আমাৰ। 
 

 পপানপত ফুপল কেন িীৱনৰ ফুল,  
 পপানপত নমনল ে’ে িীৱনৰ ইেুল ন েুল  

তুনম কমাৰ কনোনিবা েুল। 



নশলৰ  পপান 

নশলননৰ ওপপৰনদ 
নানচ নানচ আনহপে বা নৰ 

পৰ্ব্বতীয়া িুনৰ 
হেয়ামৰ  ৰু হন খনন। 

োষৰ  ড়াই 
 ে, লতা েহুেঁৱা ফুপলপৰ  
বতাহ ল ৰী েনৰ  
হলপে কমৰাই  
েতপনপৰ উৰুৱাই 
নহয়া েৰা কচপনহ িাননী।। 

ওচৰপত পনৰ আপে। 
এনি নশল- অেলশৰীয়া ! 

কচপনহৰ িৰী  ে 
িীৱনত তাৰ 

কোপন নদপল কেনন ক াপলাোই; 
বুনিব কনাৱানৰ ননপি 

কবিাৰত োপঢ় হুমুননয়া। 
কপাহৰত নানচ নানচ 
 ৰু  ৰু ঢউ কবাপৰ 
ওপপৰ কঢৌৱাই  ই  
নদপয় তাে কচপনহৰ মধুৰ পৰশ; 



কহেঁপাপহপৰ নশপল তাে ল’ই আেঁপোৱানল 
 াৱনি ৰানখব কখাপি 
ক াপিই িীৱন। 
নমো তাৰ আশাৰ নেৰি  
খপন্তে কধমানল েনৰ  
কেননবা আেঁতনৰ  
নননমষকত োনি নদপয়  ুখৰ  পপান। 

ননপত েত ঢউ আপহ োয়,  
তথানপ অবুি নশপল  
কচপনহ  েঁফুৰা কমনল  

নদ ৰানত আপে বাি চাই,  
নেিাননবা কেনতয়াবা  
এধানন কচপনহ েিা  

নানম কোপনা  ুৰুিাই  
েনদ তাৰ নহয়া উিলায়। 

এই আশাপতই কদনহ  
পানীৰ োষত পনৰ 
অেলই আপে বাি চাই, 
ক ােঁপত তাৰ নহয়াে েেঁপায় !! 

িীৱনত আশা তাৰ কেনতয়া পুনৰব?  
কহেঁপাপহকৰ োে ন পনা 

আদনৰ ধনৰব? 
োলৰ চেনৰ ঘূনৰ  



েপৰ হায়! হায় !  
নহয়াৰ েেঁপনন তুনল  
অেলশৰীয়া নশপল  

নমোপতই আশা পানল 
আপে বাি চাই ! 

কোপন েব োেকনা নধয়াই। 



নশলনিপৰা  পপান োন ল 

কোৱা  ই কোৱা  ইৰ আ বানঢ়,  
কনলাপ  থমনে ৰব, কনলাপ  উলনি চাব, 
 াদপৰপৰ েনৰ লই বতাহ ল ৰী,  
কোৱা  ই কোৱা  ই কোৱা আ বানঢ়।। 

ক ইনদনা কদনখনেলা মধুৰ  পপান,  
ক উিীয়া ধৰিীত, েুমলীয়া বনননত, 
তুনল ক ই িীৱনৰ  ুৰ নবপতাপন  
 েঁচাৱেপয় ক ইনদনা কদনখলা  পপান ।। 

 ৰ ত বই কোৱা ননিৰা নমালা,  
কচপনহী  ুেঁনতৰ ধাৰা, পৰাি উতলা েৰা, 
নহয়াৰ মাপিনদ ননপি তুনমপয় কবাৱালা । 
পাৰ্ব্বতীয়া নশলনিপৰা েেঁপনন তুনললা।। 

লয়লাপ  োষ চানপ আপুনন আনহলা  
বুেুত  াৱনি ল’লা, গুপুত বাতনৰ ে’লা, 
আপব পত নহয়া েৰা কচপনহ োনচলা। 
নননমষপত অো াে আপপান েনৰলা ।। 



পাহনৰপল ক ইনদনা িীৱন মৰি 
মৰমপত কোল  ই বুেুৰ কবহানন লই, 
েুমলীয়া লতা ডানল েনৰপল বৰি। 
 েঁচাৱেপয় পাহনৰপল িীৱন মৰি।। 
 
 পপানত এপনৱেপয় নদন উনৰ োয়, 
কপ্ৰমৰ  পপান কদপখ, কপ্ৰমৰ েনবতা কলপখ, 
নমলন েুঞ্জত দুপয়া বােঁহীনি বিায় ।  
কেননবানদ  পপানৰ নদন উনৰ োয়।। 
 
ধৰিীত ব ন্তৰ বতাহ বনলপল  
মলয় পৰশ পাই, নহয়াখনন উথলাই  
েুমলীয়া লতা ডানল বনলয়া েনৰপল।  
নশলনিপৰা নবৰহৰ েেঁপনন তুনলপল।। 
 
 েিুনপ আপে ৰই আোশ নধয়াই,  
েুেঁনহ ফুল পাত লই, আপে িানতষ্কাৰ হই,  
ৰংমপন প্ৰেৃনতৰ কিউনত চৰাই।  
ওচৰপত  ে িুনপ আপে বাি চাই।। 
 
উলাহপত লতা ডানল আ বানঢ় োয়,  
 েৰ ওচৰ চানপ নহয়াপতই নহয়া থানপ  
কহেঁপাপহ  াৱনি ধনৰ মুখলই চাই,  



ে’ব কখািা েথানিও লািপত কনালায় । 
 
অতনদন বািপচাৱা আশানি পুনৰল  
উলাহত নাপচ বুেু, তলত নপপৰ চেু, 
ক উিীয়া ধৰাখনন কেনন আেঁতনৰল। 
পৰ্ব্বতীয়া নশলনিপৰা  পপান োন ল  
বুেুত লপ াৱা  ােঁচ মাপথা পনৰ ৰ’ল,  
মৰমৰ  ুৰ তাৰ কেনন উনৰ  ’ল।  
আোশত পানখ কমনল পখীনি উনৰল  
খকন্তেীয়া কপাহৰত আন্ধাৰ নানমল।  
নশলনিপৰা কচপনহৰ  পপান োন ল ।।  



এনি উনৰ কোৱা ৰািহােঁহৱল 

উনৰ কোৱা উনৰ কোৱা আৰু েত পৰ 
ৰবা এই নবলৰ মািত, 
প্ৰািৰ ল ৰী কদনহ আপে বাি চাই  
অেপলই ননিান বনত । 

ক উিীয়া ঘােঁহননৰ কোমল কোলাত  
কচপনহৰ বাহনি কতামাৰ 
েতপন  পিাৱা আপে নহয়াৰ কবাপলপৰ 
উিলাই কিউনত আশাৰ। 

ে’লা ঢােননপৰ ঢানে দূৰ দূৰনিে  
লাপহ লাপহ আন্ধাৰ নানমপে, 
উনৰ কোৱা  আোশত ব া পানখ কমনল 
ল ৰীৰ মৰপম মানতপে।  

ি তত ঘৰ বুনল এচমো োই 
আপে পখী কতামাৰ ননিৰ, 
বুেুত  ুমাই মূৰ ইনিপয় ন নিৰ 
কদখা েনব  ুখ  পপানৰ। 

ইনিপয় ন নিে ঢানল মৰমৰ ধাৰ 



ি তত কচপনহ নবলাবা, 
 ুপখ দুপখ হােঁনহ মানত িীৱনৰ বাি 
 ৰং মপন দুপয়া বুনল োবা। 
 
িীৱন  নন্ধয়া কবলা আনহপল ঘনাই 
 কশষ  ুৰ তুনল আোশত 
নহমালয় ফাপল দুপয়া োবা উনৰ উনৰ 
 মান   ৰ ী আপে ে’ত। 
 
 ুৰপতই ঢানল নদবা ক াপিই পৰাি, 
  ুৰপতই ধীপৰ পাবা লয়, 
দুপয়ানিপৰ নমলনৰ েনবনি আেঁনেব 
মৃতুযৰ শীতল বায়ু বই। 
ননিা বুনল নাই কমাৰ এচমো োই 
ি তত অেলশৰীয়া, 
পুৱাপতই কমনল নাও অেপল ক ােঁতত 
লুইতত হপলােঁ নাৱৰীয়া। 
 
কপাৱা নাই এনতয়াও  া ৰৰ পাৰ, 
 কহাৱা নাই ক াৱা কশষ  ান,  
অহা নাই এনতয়াও বতাহত োেঁনহ  
 ুদূৰৰ আেুল আহ্বান। 

 
এনি  ুৰ তুনল মাপথােঁ কমপলা নাও খনন  



নাই কোপনা আপপানাৰ িন, 
আোপশ বতাপহ কমাৰ  ুৰ নমনল  ই 
 কনাপতালায় প্ৰািৰ স্পন্দন। 
 
 ৰ  মৰত থাকে এপে নথকৰ চাই, 
  ময়ৰ ক ােঁত বনল োয়,  
কেনতয়াপনা  ুন্দৰৰ মধুৰ পৰপশ  
োষ চানপ লবনহ চপাই। 
 
কতামাৰ দপৰই পখী  ুৰৰ ল ত 
ঢানল নদব কখাপিা মন প্ৰাি, 
 া ৰ বুেুত উো মহা  ঙ্গীতত  
িীৱনপৰা হ’ে অৱ ান। 
 
ি তৰ েলৰৱ ধীপৰ মাৰ  ই  
কচপনহৰ েনব আেঁতনৰব, 
দুনদনীয়া  ং াৰৰ মায়াৰ বাপন্ধান  
লাপহ লাপহ  ুলনে পনৰব। 
 
মুেনল মপনপৰ নদম কমনল নাওখনন  
নপচপাই কনচাওেঁ দুনাই, 
অনন্তত বই থো  ুৰৰ ক ােঁতত 
নাওখনন োব েনিয়াই। 



 
চানপব কেনতয়া তৰী িুৰনি ঘািত  
কচপনহৰ পৰশ বুলাব, 
বই থো  ঙ্গীতৰ  ুমধুৰ  ুপৰ 
িীৱন মৰি পাহৰাব। 
 
দূৰত নিনলপে  উ মধুৰ কপাহৰ,  
ক পয় নদব বাি উিলাই;  
িীৱনৰ নাৱৰীয়া গুনৰ বো ধনৰ  
নাওখনন ননয়া আগুৱাই। 



অতীত েনৱষযত 

তুনম কমাে ে’লা োপি োপি 
অতীতে নাননবা দুনাই, 

অতীপতই কমানহনী কবপশপৰ 
নদপল কহপনা অবাি নচনাই। 

িীৱনৰ উখৰা বািত 
আপে িাপনা নচনানে অনচন, 

কতামাপেই  ুনধপে  াদনৰ 
কপাৱা িাপনা নেবা তাৰ নচন ? 

পনেমৰ দুৰ আোশত 
িপল মাপন কহিুলী দাপপান, 

 ই থো বািৰ আপ নদ 
নানচ োয় ক ািালী  পপান। 

ধীপৰ ধীপৰ নানমপল আন্ধাৰ 
পৰ্ব্বপত হেয়াপম নমনল োয়; 

এনৰ অহা দীঘলীয়া পথ 
কহেঁপাপহপৰ ঘূনৰ ঘূনৰ চায়। 

 মুখৰ অনচন বািত 



আন্ধাপৰই ল ৰীয়া তাৰ, 
অতীতৰ কিানােী নেৰপি  

কদখুৱাই দূৰৰ আন্ধাৰ । 
 

কতপন এনি আন্ধাৰ েিত 
  অতীপতপহ েনবষয নচনায়, 

নানম অহা  ধুনল পৰত 
নতুন েনবষয আৰু নাই। 

 
আনি এই নবয়নল কবনলো 

কহিুলীয়া  পপানপৰা ওৰ, 
িীৱনৰ ননিান বািত 

অতীপতই েনবষযত কমাৰ। 



আন্ধাৰপৰা আপে কতপন মান

আনি এই নদনৰ কশহত 
পাহনৰ কপপলাৱা কমাৰ  ান। 
দূৰনিত মাৰ কোৱা লহৰী  মান 

পনেমৰ কহিুলী আেঁচপল 
নদ ন্তত লুো লুনে কখপল, 

 নন্ধয়াৰ েলীয়া আন্ধাপৰ 
আবনৰ কনৰাপখ তাৰ মান, 
কতপনহপল নেয় অনেমান? 
তুনমও পাহৰা কমাৰ  ান। 

পৃনথৱীৰ কশহৰ কৰখাত 
নমনল কোৱা মুেনল পথাৰ, 

তৰা বো ৰানতৰ আোপশ 
আেঁতৰায় অবুি আন্ধাৰ, 

নবশ্বৰ বােঁহীত উপে  েৰুি তান! 
কতপনহপল নেয় অনেমান ? 
তুনমও পাহৰা কমাৰ  ান। 

দুপৰৰ কতিাল নেৰপি 
পাপৰ িাপনা েনৰব প্ৰোশ 

ৰানতৰ কোলাপত থো 



  মুেনল পথাৰ কিাৰা 
নৰিতাৰ ক ৌন্দেব উদা  ?  
— গুপুতৰ আপপান আো । 

 
আন্ধাৰপৰা আপে কতপন মান 
কতপন হপল নেয় অনেমান ?  

পাহনৰ কপপলাৱা কমাৰ  ান।  
আনি এই নদনৰ কশহত,  
দূৰনিত মাৰ কোৱা লহৰী  মান,  
তুনমও পাহৰা কমাৰ  ান।  



কনাপহাৱা  মল 

লৰানল োলপৰ পৰা ওপৰ িনমপত কমাৰ 
আশাৰ কিউনতেি আেঁতনৰ পলায়। 

মৰমৰ ফুল পানহ নউ হাত কমপলাপতই 
অেপল আপুনন কদপখা কলপৰনল শুোয়।। 

কিানৰ ৰূপালী ধাৰা নপপৰ পেঁিাত আনহ, 
নুশুপনা পখীৰ কোপনা  ুমধুৰ  ান। 

 নন্ধয়াৰ িুৰ বাকৱ কচপনহৰ পৰপশপৰ 
নেপৰ শীতল কমাৰ উতলা পৰাি।। 

কদও নদয়া িুনৰনিপয় ননমাপত নীৰপৱ ধীপৰ 
পেঁিাৰ োপষনদ োয়  ৰ  নধয়াই। 

নানা বৰিীয়া নশল এপে থপৰ পনৰ আপে 
ক ােঁতৰ বুেুত ঘূনৰ নানাপচ দুনাই।। 

বানৰষাৰ ওপন্দাপলাৱা ে’লা ডাৱৰৰ শাৰী 
গুিনৰ গুিনৰ আপে চানৰ োকষ কমাৰ 

িাৰত েুেঁৱলী নানম পেঁিানি কনপদখা েপৰ 
ননিপে নননচনা হওেঁ আন্ধাৰত কঘাৰ।। 

কেনতয়াবা  ুদূৰৰ এনি কেন খীি  ুপৰ 



নহয়াত েেঁপনন তুনল কেননবা পলায়।  
েুেঁৱলী আেঁৰপত থো   খপন্তেীয়া  ুৰুেৰ  

নিনলিনন এনি নানম আপেৌ লুোয়।  
 

ন পাৰৰ  াওেঁখনন   ননপতৌ  ধূনল পুৱা  
উলাপহ উিনল উপে ৰপি েৰপূৰ।  

পুৱাৰ নেৰি নাপম   কিানাপয়  ুষমা ঢাপল 
 মীৰত পনম োয় কেপতেীৰ  ুৰ।। 

 
পখাৰৰ লনখমীীপয়   বতাহত হাপল িাপল, 

পুৱাৰ ননয়পৰ নদপয় আেঁৰ ওৰনিৰ। 
ক াপিাৱালী শইচৰ   দুপৰীয়া হােঁনহনিত  

কচপৱ কচপৱ নানচ উপে নহয়া দৱনীৰ।। 
 

এপনদপৰ  েপলানি    ুখৰ  মল লই  
হােঁনহ মানত আগুৱায়  ং াৰ মািত।  

কনাপহাৱা  মল কমাৰ   বুেুত  ামনৰ লই 
আগুৱাওেঁ অেলই িীৱন পথত। 



নচৰ ল ৰীয়া 

এনৰ থই মৰম মাধুৰী 
নাৱৰীয়া আপহ েনিয়াই, 

দু াপলনদ চেুপলা বা নৰ 
অন্তৰৰ আপব  িনায়। 

কোন এে অতীত েু ৰ 
ক াপিাৱালী পুৱা নেৰিত, 

কমনলনেল িীৱনৰ নাও 
আনি তাৰ নপপৰ মনত। 

এনি দুনি এনৰ অহা ঢউ 
এনতয়াও মানৰ কোৱা নাই 

কেনতয়াবা কেননবানদ আনহ  
লুইতৰ োষৰ েেঁপায় । 

মাপি মাপি ওখ বানল ড়া  
খনহ পপৰ আপপানা আপুনন, 

নেমাপনই আেঁতৰাই নাও  
ক ােঁপত ননপয় োষলাই িানন । 

িুল বুল নাওখনন তাৰ  
পাৰ হই কোন  ুৰুিাই  
োপহ পুনু ক ােঁতৰ মুখত 



খহনীয়া কপাত খাই োয়। 
  

এনিবাৰ মাপথা ঘূনৰ চাপল 
িলমল পানী কহপন্দালনন 

নাৱৰীয়া  ’ল আগুৱাই 
পাচ পনৰ থানেল েেঁপনন। 

  
উিননৰ কচপনহৰ  ুপৰ 

হৰ হৰ মাপত নৰনিয়াই 
‘নাৱৰীয়া! আন্ধাৰ নানমপে 

নালা পো োব েনিয়াই।’ 
    

বতাহৰ কবাপোচাত অহা  
শুনন ক ই মৰম নৰিনন  

বো ডানল োনত েনৰ লই 
ঘূৰাব খুনিপল নাওখনন। 

পনেমৰ এোনি বতাকহ 
েৰ পানী নদপল উথলাই, 

ধৰা বো হাতপতই ৰ’ল, 
নাও তাৰ ননপল উিুৱাই।  

েপালৰ কেেঁচা ঘাম মনচ  
বো এনৰ বপহ নাৱৰীয়া, 

অিানৰ  ুপৰ ননপয় িানন 
ক ােঁত তাৰ নচৰ ল ৰীয়া। 



কমলাননৰ দান 

 কমাৰ বাপব তুনম 
নুৰুবা মালতী ফুল, 

িীৱনত নেয় 
নমোপত বপঢ়াৱা েুল? 

ফুপলা নুফুনলব  
মৰনহব  ে পুনল, 

ফুনলপলও চাবা  
কঢাপাপত  নৰব েনল। 

ক পয়পহ হেপো 
নুৰুবা মালতী পুনল।। 

মাি  া ৰত 
নাওখনন িুল বুল 

কমাৰ ল পতই 
কতামাপৰা কহৰাব েুল। 

অেপল পাৰত, 
 নন্ধয়াৰ েনব চাবা, 

কতামাৰ বুেুপত  
তাপৰ কবাল  ানন লবা, 

 পপানাৰ েনব  
নদেেপত কতপহ পাবা। 



িীৱনত কমাৰ  
উনি  ’ল  ুৰ লয়  

  আেঁতনৰ থানেবা  
নহপল পনৰব িেঁই।  

ননশাহত কমাৰ  
ননৰাশা বতাহ বয়।।  

নচেুিাই ৰাখা  
কতামাৰ ফুলনন খনন,  

উনৰব পনখলা 
ক ািালী নেৰি  ানন,  

 মীৰি ব’ব  
নতুন বাতনৰ েই,  

কিানাপয় হােঁনহব  
তৰাে ল ৰী লই;  

উলাহপত  াবা  
মধু নমলনৰ  ান,  

ক পয় হব কমাৰ – 
কচপনহ কমলানন দান।  

তুনলব ক পয়ই 
 নন্ধয়া  ুৰৰ তান।। 



এই বাপি নানহবা দুনাই 

কেনন কোৱা বািৰুৱা আন্ধাৰ বািত ? 
 মুখত মুেনল পথাৰ, 

আোপশ ধৰিী চুপম দূৰ নদ ন্তত 
ে’কতা তাৰ নাই পাৰাপাৰ। 

বহুদূৰ বাি বুনল আনহো ো নৰ 
োবৱলপয়া আপে বহু বাি; 

দূৰত নিনলো কদনখ কপাহৰৰ কৰখা 
োনবো আেয় পাবা তাত ? 

আপথ কবপথ আ বানঢ় ননব োষলই 
পাবা েত আদৰ  াদৰ, 

কচপনহৰ নমো মাপত  ধনৰব কো ান 
পলুৱাবা প্ৰািৰ ো ৰ ? 

কদনখো দূৰত ক ৌ দ’লৰ েলচী, 
কদৱতা নবৰাপি নেতৰত; 

শুননবা পূিাৰ েত মঙ্গল উৰুনল 
পুৱাপতই মনন্দৰ মািত ? 



োষ চানপ কদৱতাৰ  চৰি তলত 
নদবা ঢানল প্ৰািৰ আৰনত;  

অতৃনপ্তত তৃনপনতৰ   আশীষ লনেবা  
েেনতপৰ িনাবা প্ৰিনত?  

 
োনবো ইবাৰ তুনম   পাবা ইয়াপতই  

অশানন্তত শানন্তৰ নিৰনি,  
এই ঘািপতই েত   হানবয়া  েনৰ 

বানন্ধবানহ িীৱন তৰনি? 
 

নমো আশা বািৰুৱা    েপলা েল্পনা  
মায়া িুই, কৰখা কপাহৰৰ;  

নহয় আেয় স্থল   বািৰ মুখত  
চােৱনয়া মাপথা নবপদৰ ।  

 
এবাৰ পনৰপল আনহ   ইয়াৰ মািত  

উৱানদহ কনাৱাৰা ধনৰব,  
আিীৱন ঘূনৰ ফুনৰ   আন্ধাপৰ মুধাপৰ  

বুযহচক্ৰ কনাৱাৰা কেনদব।  
 

আন্ধাৰপত কশষ হ’ব   িীবন কতামাৰ  
কপাহৰৰ কৰখা আেঁতনৰব;  

এনি মাপথা হুমুননয়া   বতাহ বুেুত  
শূপনয শূপনয ওপনি ফুনৰব।  



 
দুৰৰ মনন্দৰ নেপিা   অনত আচনৰত  

ন কয় মাপথা মায়ামৰীনচো;  
নাই তাত কদৱতাৰ  পূিা আপয়ািন, নম 

োপতই কদনখো নিনলো ।  
 

শুনা ক ই শতশত   েৰুি োপন্দান,  
কদৱতাৰ চৰি নধয়াই,  

আন্ধাৰৰ বুেু ফানল   উপে ননপত ননপত,  
শূনযপতই উনে মাৰ োয়।  

 
কোৱা ঘূনৰ অহাবাপি নৰবা ইয়াত  

এনতয়াও থাপোপত  ময়,  
নেমান দীঘল হে   আগুৱা তথানপ  

 ুখৰ দুখৰ কবািা লই।  
 

িুহালৰ োষ চানপ   বনহ অেপলই  
নবষাদৰ কিাো চেুপানী,  

অন্তৰৰ িলা িুই   আপুনন নুমাই 
িীৱনত শানন্ত নদবা আনন। 

 
পনেমত মানৰ কোৱা   কহিুলী নেৰপি  

উিলাব িীৱনৰ বাি,  
 নন্ধয়া নিনলো ক ৌ    ুদূৰ কদশত  



আপুনন আেয় পাবা তাত।  
 

মুেনল চেুপৰ কচাৱা    ুন্দৰ ি ত, 
কমনল নদয়া অন্তৰ দাপপাি,  

কদখা পাবা মৰিৰ   আন্ধাৰ পাৰত  
িীৱনৰ মধুৰ  পপান।  

 
 ৰা পাত িাৰোনল   উপনচ পনৰব,  

ক পয় নদব বাি কদখুৱাই,  
বািৰুৱা কোৱা তুনম   ননি ঘৰলই  

এই বাপি নানহবা দুনাই।  



দূৰৰ োত্ৰ্ী 

োওেঁ োওেঁ োওেঁ আনম বহু দূৰলই, 
কিাপননৰ আেঁপৰ আেঁপৰ, 
 পপানাৰ পাপৰ পাপৰ, 

িীৱনৰ মৰিৰ  ীমা পাৰ হই, 
—োওেঁ বাওেঁ োওেঁ আনম বহু দূৰলই। 
েত আনহ েত  ল, আনহপে আনহব, 
কচপনহৰ মালাধানৰ মনপত গুনেব, 
আপৱপ পৰ মৰমৰ ৰহি  াননব, 
োলৰ ক ােঁতত পনৰ উনি বুনৰ  ই 
ঢউৰ ল পত মাপথা ননপি ঢউ হই, 
এনৰ োব, গুনচ োব, দুৰ কদশলই। 
ি তৰ কবচা নেনা ি তপত থাই।। 
—োওেঁ োওেঁ োওেঁ আনম বহু দুৰলই! 
ডাৱৰৰ  ুৰুিাই উিপল নেৰি, 
 নন্ধয়াৰ কবনলনিৰ কহিুলী বৰি, 

নমনচনে হােঁনহপৰ নদপয় বাি কদখুৱাই,  
দূৰনিত শুপনা কেন মাপত কোপনাবাই, 

আেঁহা আেঁহা আেঁহা অই,  
পাৰপত ই আপে ৰই,  

কমানহনী মায়াত নেয় আো কোল  ই, 
আেঁহা আেঁহা আেঁহা অই,  



পাৰপতই আপো ৰই,  
কমানহনী মায়াত নেয় আো কোল  ই,  
আেঁহা আেঁহা আেঁহা চানপ কমাৰ োষলই,  
--োওেঁ োওেঁ োওেঁ আনম বহু দূৰলই।  
আোপশ বতাপহ উপে  ুমধুৰ  ুৰ,  
উনৰ উনৰ োনহ োয়- োয় বহুদূৰ, 

বতাহপত  ীত  াই  
বতাহপত নাও বাই 

মনৰ শুেুলা পাল তাপত তনৰ লই,  
নানচ নানচ হােঁনহ হােঁনহ োওেঁ দূৰলই,  
 ুদূৰৰ  পপানৰ  ুৰ পুৰীলই ।  

-োওেঁ োওেঁ োওেঁ আনম বহু দূৰলই। 



নাৱৰীয়া োয় েনিয়াই 

ব ন্তৰ ফুল েুেঁৱৰীপয় 
কোেঁচ েনৰ মাধুৰী নবলায়, 
উিননত উলাহ নবলাহ, 
নাৱৰীয়া োয় েনিয়াই। 

নৰনি নৰনি পনৰপে মনত অ 
তীতৰ মধু ক ােঁৱৰিী,  
লৰানলৰ ওমলা িামলা  
এনৰ হথ অহা ঘৰখনন।  

পদূনলৰ কশৱানল িুনপপয়, 
শৰতত  নৰ তল েনৰ, 
এনতয়াও আ ৰ দপৰই 
কচপনহৰ নবলায় বাতনৰ। 

এনতয়াও পুৱাৰ নেৰপি, 
বােঁহননৰ মাপি  ুৰুিাই, 
িালী-েিা নৰহাৰ আেঁচল 
কচাতালত পানৰ হথ োয়। 

েত েথা দূৰ অতীতৰ 



এপোখনন ধুনীয়া পিত, 
নানচ নানচ কদখা নদপয় পূনু 
উনি োয় ক ােঁতৰ ল ত। 

 
 মুখৰ শৰানল হানলপয়, 
নিনলোই পানখ কপাহৰত, 
ৰংমপন নমলনৰ কমলা 

পানত নদপয় পানীৰ মািত। 
 

পুৱাপতই ঘািৰ োষত, 
পানী লই েলহ েৰাই, 
 ােঁৱলীয়া কবাৱাৰী িীয়াৰী, 
এপেথপৰ নাওখনন চায়।  

 
বুেুপেনদ এনি হুমুননয়া 
উপে তাৰ অন্তৰ েেঁপাই, 

থাপোেঁ থাপোেঁ কনাৱাপৰ থানেব 
নাৱৰীয়া োয় েনিয়াই। 

 
দুপৰীয়া পপৰনহ োিত 
উনৰ অহা উলাহৰ  ীত, 
 হােঁনহ মানত  াৱৰ কডোই 
বানলোত খায় চাপনৰত। 
নাৱৰীয়া তলমূৰ েনৰ 



উনি োয় ক েঁতৰ মুখত  
কোপন িাপন কেনতয়া চানপব 
নাও তাৰ নিৰনি ঘািত । 

 
লাপহ লাপহ পনেমৰ নপপন  
কবনলনিপয় কহেঁপাপহপৰ চায়,  
 ৰু লই আপবনল কবনলো  
 ৰখীয়া ঘৰলই োয়।  

 
এনৰ থই অহা মাত ষানৰ  
পকৰ কেন োিত দুনাই, 
এপৰা বুনল কনাৱাপৰ এনৰব  
ক ােঁপত তাৰ নাৱে েেঁপায়।  

 
নৰহাখন নডনিত কমৰাই  
লনখমীপয়  নন্ধয়া পৰত,  
আপথপবপথ চানেনি িলাই  
ক ৱা েপৰ তুল ী তলত।  

 
নিৰনিৰ পৰশ বুলাই 

ধীপৰ ধীপৰ আন্ধাৰ নানমপে, 
নবশ্ব বীি নীৰৱ ননমাত 

আোশত তৰা নিনলনেপে। 
 পপানে আেঁপোৱানল ধনৰ 



আপপানে েনৰ নদনল পৰ 
এনতয়াপহ োৱ অেলই  

নাৱৰীয়া! ে’ত কতাৰ ঘৰ ?  
 

ি তৰ কচপনহৰ  ুকৰ- 
ৰই ৰই মাপত নৰনিয়াই,  
নাও তাৰ চনলপে ক ােঁতত 
 ুদূৰৰ কপাহৰ নধয়াই। 



কমাৰ দীপালী 

উলাহ নবলাই নহয়া উিলাই 
জ্বনলপে অ ংখয বানত, 

 ৰ ৰ তৰা নানমপে ধৰাত 
আনি দীপালীৰ ৰানত।। 

বুেু েৰা আশা হােঁনহেৰা মুপখ 
ল ৰ ল ৰী লই, 

ক ািালী  পপান  াৱনি ধনৰপে 
োৱত বনলয়া হই। 

পদূনল মুখত পুনত েলা পুনল 
নদপয় শাৰী শাৰী চানে 

মনৰ গুপুত আন্ধাৰ েনিপো  
আদপৰপৰ ধপৰ ঢানে। 

ক ািৰ প্ৰদীপ  ু নন্ধ কতপলপৰ 
ধনীপয় শৰাই ধপৰ; 

প্ৰািৰ চানেত শনলতা জ্বলাই 
অিলাই পূিা েপৰ। 

দুখীয়া-চহেী  বাপৰ প্ৰািত 



নাই উোহৰ কশষ, 
আই লনখমীৰ বািনিত কেন 

নাথাপে আন্ধাৰ কলশ। 
 

পনৰপল মনত দূৰ দূৰনিৰ 
কিাপোৰা-পেঁিানি কমাৰ, 

কপাহৰৰ েিা নাই অেনিপে 
ঢানেপে আন্ধাপৰ কঘাৰ। 

 
আনহপলা উলনি কবিাৰ মপনপৰ 

প্ৰািৰ আশানি ধনৰ 
বনন্ত জ্বলাপলা শনলতা কো াই 

অপশষ েতন েনৰ। 
 

নিনলনে উনেল দুখীয়াৰ পেঁিা 
উলাহপত নাপচ প্ৰাি 

বাপি অন্তৰত কেৌনি েলীয়া 
উদাৰ অ ীম তান। 

 
ক াপিই ৰানতনি জ্বলাম চানেনি 

থানে উিা পৰ মই, 
শত হৃদয়ৰ শতপে বা না 

হব এপেনিপত লয়। 
 



অতনদপন কতালা োমনা-েু ুম 
নদম এনি এনি ধনৰ; 

উষা নেৰিত পানীৰ ক ােঁতত 
োব নতৰ নবৰ েনৰ। 

 
নইৰ ন পাপৰ েনবতা েুেঁৱৰী 

আপে কপাহৰত বনহ, 
অনত আপবপ পৰ তুনল আেঁচপলপৰ 

লব এনি এনি পানহ। 
 

কমাৰ ফুপলপৰই  ানিব মুেুি  
কমাহন হােঁনহনি লই, 

ঢউ তুনল তুনল চানপব কেনতয়া  
কমাৰ নাওখনন  ই। 

 
আশাৰ বুেুত লুোব ননৰাশা  

উনেব মধুৰ  ীত, 
ননিৰ োৱপত বনলয়া েনবৰ  

আপপান পাহৰা নচত। 
 

পনচমৰ এোনি পপচাৱা বতাপহ  
নানম কোন  ুৰুিাই, 

থাপোপত ইদপৰ প্ৰািৰ প্ৰদীপ  



নদপল আনহ লুনিয়াই। 
 

আেঁউ ী আন্ধাপৰ ঢানেপল িীৱন,  
নুমাল চানেনি কমাৰ, 

হ’ল এপনদপৰ ি তত আনি  
কমাৰ দীপাৱলীৰ ওৰ । 



 ামৰনি 

িুহালৰ োষ চানপ আনহ দুপয়া বপহােঁ 
আনি এই  নন্ধয়া পৰত, 

 ুদূৰৰ নিনলিনন মায়া মৰীনচো 
আেঁতৰে েুেঁৱলী আেঁৰত। 

বনলনেল িীৱনত আমাপৰা এনদন 
ব ন্তৰ বনলয়া বতাহ, 

নানচনেল কেৌৱনৰ উতলা পৰাি, 
অন্তৰত অনন্ত কহেঁপাহ। 

 মুখৰ  েিুনপ নতুন পাপতপৰ 
ফুপল ফপল িানতষ্কাৰ হই 

োনচনেল উলাপহপৰ কচপনহ বাতনৰ, 
পানতনেল েথা ৰই ৰই। 

শুোন  েৰ ডাল কনমাপত চৰাপয় 
আনি তাে কনাপচাপৱ বতাপহ, 

অতীতত মাৰ কোৱা কচপনহৰ  ুপৰ  
নননবলায় বাতনৰ উলাপহ। 

বানহৰত উনি োয় কেৌৱনৰ নাওেঁ 



লুইতৰ কোবাল ক ােঁতত 
আশাৰ নতুন পাল বতাহ বুেুত  

নদপয় তনৰ পুৱা নেৰিত। 
 

কচপৱ কচপৱ নাপচ নাও ক ােঁতৰ ল ত,  
লপ  লপ  নানচপে পৰাি, 

উনৰপে প্ৰািৰ পখী অ ীম নধয়াই  
 াই োয়  ুমধুৰ  ান। 

 
ধুমুহাৰ  পত েুেঁনি অেপল আপুনন  

ো নৰব িীৱন পথত  
এবাৰ উিনল উনে নুমাব দুনাই  

 পপানৰ বনন্ত আন্ধাৰত।  
নেতৰত বানহৰৰ দুৱাৰ িপাই  

িুইেুৰা ধপৰা োলেই  
িীৱনৰ হেঁহা েন্দা উলাহ নবলাহ  

এই িুপয় ননব ল পতই। 



কশহৰ আহুনত 

পূনিবমাৰ  ুধােৰা শুৱনন  ম্ভাৰ 
েতপন  িাই থই পদুনল মূৰত, 

দনখিৰ মলয়াই মধু নশহৰি  
পুলোপল ‘পিমীৰ’ লাৱনন মুখত। 

আপপান পাহৰা হই তাপৰ এোনিপয় 
কেননবানদ উিলাই নদপল পলেত, 

অতনদপন পানত কথাৱা নহয়াৰ কবদীত  
ে’লা পৰা আৱৰি শীত পৰশত। 

ইনে কদপখােঁ আপব ৰ নিনলনে উনেল 
ৰিা নশখা আহুনতৰ স্বাহাবািী  াই, 

অথবহীন োমনাৰ শপতে েু ুম  
িনহ োয় আপপানাপত  ু নন্ধ নবলাই। 

কমাৰ এই অবুিন তীব্ৰ কহামানল 
অন্তৰত অোলপত থানপপলা নেনদনা, 

জ্বনলজ্বনল নুমাপলও ক ই নদন ধনৰ  
ৰই োয় অৱপশষ নফনৰিনত েিা। 



এপনদপৰ বানহৰৰ বনলয়া বতাপহ 
কেনতয়াবা শ্বাহাবািী আপেৌ শুনায়।  

জ্বনল উপে কহামানল আপপানা-আপুনন,  
 ৰ ৰ কদৱতাপয়া  মপে কনপায়। 

 
ননি অন্তৰৰ েত আহুনত  মল,  

কশষ েনৰ মপয় হম কশষৰ আহুনত,  
 মাপন শঙ্খ মাপথা বানিব ন নদনা  

আচনম্বপত মহােজ্ঞ হ’ব পূিবাহুনত।  
 

(পোপনাবা এিা শ্ৰী পিমীৰ নদনা নলখা) 



সৃ্মনত েু মীয়া

নদপন নদপন নদন  নি অেপল আপুনন 
চানপপোেঁনহ ঘািৰ োষত, 
কশষ আশা এনি বাৰ দুপয়া উনি োম, 
এপেলপ  এখনন নাৱত । 

শপতে বা না কমাৰ েনলপত শুোল, 
শত আশা িেঁই পনৰ  ’ল, 
ননয়নতৰ ননদাৰুি েপোৰ হাতত  
োব কমাৰ োষাহীন হ’ল । 

অতীত আতনৰ থে েুেঁৱলী আৰত, 
আনি তাে নেপৰা আপপান, 
 ৰ ৰ নন্দনৰ আন্ধাৰ চুেত 
থে কমাৰ কমাহৰ  পপান । 

আনি এই  নন্ধয়াৰ মধু ল নত, 
আোশী অনময়া েপৰা পান, 
ক ািৰ  িাত কেন বনৰ চৰাপয় 
পাহনৰপল বনননৰ  ান। 

নতৰনবৰ নিনলোয় কিানৰ কপাহপৰ, 



 মুখৰ বানল চাপনৰনি, 
বতাহত োনহ আপহ মনন্দৰৰ পৰা  
 নন্ধয়াৰ মধুৰ আৰনত। 
 
উনি েে নাওখনন  া ৰৰ নপপন 
ধীপৰ ধীপৰ ক ােঁতৰ ল ত, 
আনম দুপয়া ৰপচােঁ আনি েল্পনা  ৰ   
খকন্তেীয়া কপাহৰ মািত। 
 
অিান  ুৰত বাপি অন্তৰত কমাৰ 
িীৱন ও মৰিৰ  ীনত, 
ঘপন ঘপন  ংশয়ৰ কোলাত েেঁনপপে  
আশা আৰু ননৰাশাৰ প্ৰীনত । 
 
একেৰাপহ নচৰোল চনলপে ি ত  
 ুখ দুখ হােঁনহ োপন্দাপনপৰ, 
ডাৱৰ বুেুত কেন নবিুলীৰ কৰখা 
নচেনমে আন্ধাপৰ কপাহপৰ। 
  
আেঁতৰে িীৱনৰ েয় ভ্ৰানি েত,  
দূৰ হে মনৰ োনলমা, 
 াথবে িনম কমাৰ বুেুৰ মািত  
আপে আনি প্ৰািৰ প্ৰনতমা । 
 



িীৱনৰ এপন এনি মধুৰ নমলন  
কমাৰ আৰু নানহব দুনাই, 
োনললই নাও কমনল পুৰনি ক ােঁতত  
অেলই োম েনিয়াই। 
 
ধনৰব ি পত পুনু নতুন পুৱাত  
 ুমধুৰ মঙ্গল ৰান নী, 
দূৰ দূৰনিৰ কমাৰ বীিত বানিব  
নবষাদৰ েৰুি নবননন। 
 
কপ্ৰমৰ  পপান আনি  াৱনি ধনৰপো 
হব পাপৰ  ুখ খপন্তেীয়া,  
 ােঁচতীয়া কচপনহৰ মধু পৰশৰ 
সৃ্মনত কমাৰ হে েু মীয়া। 
 



 ৰাপাত 

 েপলানি এপে আপে  েঁচা 
নেন্তু কেন নেবা এনি নাই, 
অতীতৰ বনলয়া বতাকহ  
কেননবানদ নদপল উৰুৱাই। 
বাপি িাপনা ক ই  ুৰ আনি 
অ মৰ বননন েেঁপাই ? 

লুইতৰ বহল বুেুত  
ক ই  ুৰ শুনা িাপনা োয় ? 
লৰানলৰ  ুখৰ  পপান  

আনি কমাৰ কোপনা হনৰ ননপল ? 
কচপনহৰ বীিৰ তােঁৰত  

ননেৰুি হাত কোপন নদপল ? 

 ৰাপাত উনৰ আনহ েয় 
 েৰ কোলাত োই নাই, 
কবিাৰত নাৱৰীয়ানিপয় 
নাও কমনল োৰ েনিয়াই। 



কতামাৱল 

ো ৰুৱা কবনল পনেমৰ নপপন 
কহেঁপাপহপৰ িুনম চায়, 

উিনল উনেল পনেম আোশ 
কহঙু্গলী কপাহৰ পাই। 

দূৰ দূৰনিৰ আন্ধাৰ কোলাত 
 নন্ধয়াই কমপল চুনল, 

নদপয় কচপনহপৰ ক উিী ধৰাে 
িুৰনি পািীত তুনল। 

অেনি কপাহৰ নিতীয়াৰ কিাপন 
নবলাই পনৰল ঢনল, 

নুফুলা ফুলৰ েনলনি ফুলাপল, 
শীতল মলয়া বনল। 

ধীপৰ আেঁতনৰল নদনৰ কোঢ়াল 
ধৰিী ননিম হ’ল; 

উনি উনি আনহ নাওখনন কমাপৰা 
কতামাৰ ঘািপত ৰ’ল। 

ক ােঁতৰ ল ত পুৱা কপাহৰত 



োব পুনু নাওখনন, 
কোন  ুদূৰৰ অিান কদশৰ 
শুনন  পপানৰ বািী। 

 
কেপনৱে কমাে ৰখাবা কোৱাপচােঁ 

কচপনহ িৰীপৰ ধনৰ, 
ক াপিই িীৱন উনেপো বুনৰপোেঁ 

ক ােঁতৰ মুখত পনৰ। 
 

মানুহৰ আও মানুহৰ োও 
নুবুপিােঁ মানৱী ৰীনত; 

কনাৱাপৰা মাননব েপোৰ শা ন 
কনলাপ   মাি নীনত। 

 
লুইতৰ বুেুপত পানৰনদ অেপল 

ক ািালী  পপান কদপখা, 
বতাহৰ ল পত  ুৰনি নমলাই 

িীৱনৰ ঢউ কলপখােঁ। 
 

বনননৰ  ুপৰ কতালায় েেঁপনন 
পৰাি উিপল কমাৰ, 

নবিুলী কোলাৰ নমনচনে হােঁনহপৰ 
- ুখৰ নপপৰ ওৰ। 

 



নবচাৰা েনদপহ েল্পনা ৰািযৰ 
উদা ী প্ৰািৰ কমলা, 

 পপান ল ৰী েনৰ পানৰ নদয়া  
এনৰ নদেেৰ কখলা। 

 
বপিাৱা প্ৰািৰ কচপনহৰ বােঁহী 

কিানাপয় ধৰে  ান, 
দুখনন নহয়াৰ এপোনি  ুৰপত 

উেে নমলন তান। 
 

আেঁহা দুপয়া োওেঁ এখনন নাৱপত 
তনৰ নদ শুেুলা পাল, 

অনচন কদশত, অনচন কবশত, 
ৰপিপৰ েিাম োল। 



কমাহনা মুখত 

অতীতৰ কবহানন  ামনৰ 
আনি এই  নন্ধয়া পৰত, 
িুল বুল নাওখনন কমাৰ 
বানন্ধপলানহ কমাহনা মুখত। 

নৰনি নৰনি পনৰপে োিত 
 া ৰৰ আেুল আহ্বান, 
ন পাৰৰ  ুদূৰ কদশৰ 
বতাহত োনহ আপহ তান। 

আশা েনৰ বনহপোেঁ পাৰত 
 ময়ৰ ক ােঁত বনল োয়, 
কেনতয়াপনা মধু ল নত 
নাওেঁ োব  া ৰ নধয়াই। 

কেৌৱনৰ মাধৱী ননশাৰ 
বুেুৰ মাধুৰী  ানন লই, 
কোন তুনম মৃদু কপাহৰত 
নদলা কদখা প্ৰাি িুৰেই। 



লাপহ লাপহ োষ চানপ কমাৰ 
কচপনহৰ চুমানি োনচলা, 
মৰমৰ পৰশ বুলাই 
পৰািত িুৰনি ঢানললা 
 
বই  ’ল ননৰাশা প্ৰািৰ 
নশপৰ নশপৰ মধু নশহৰি,  
কহপাপহপৰ বুেুত  াবনি  
পাহনৰপলা িীৱন মৰি । 
 
কোপনা কেন ি তত নাই,  
তুনম কমাৰ অনতপে আপপান,  
বানহৰৰ  মাি  ং াৰ  
 েপলানি অলীে  পপান। 
 
আপবশত পনৰ থাপোেঁপতই  
ধৰিীে নদপলনহ কঢৌৱাই,  
ক াপিাৱালী পুৱাৰ নেৰপি  
তুনম কমাৰ ওচৰত নাই। 
 
চেুপমনল কদনখপলা কতামাে  
নাও বাই কোৱা উিানত,  
বাই অহা বোৰ শৱপদ  
আেুলতা ঢাপলনহ প্ৰািত। 



 
কবিাৰপত োপৱােঁ ননৰলত  
তুনম কমাে ননননলা ল ত,  
োবৱলপো েনিয়াই কমাৰ 
নাই কোপনা  মল হাতত। 



পনৰব মনত িাপনা...? 

অোনচপত ঢানল ননপি কচপনহৰ ধাৰা 
শুপোৱা ননিৰা কমাৰ নদলা কে কবাৱােঁই, 

এনতয়া ইয়াপত কমাে এনৰ ননৰলাত 
কোন  পত কোৱা তুনম অেপল উিাই? 

কতামাৰ পুৱাত কমাৰ নবয়নল কবনলো, 
থানেপল ল ত  েঁচা পাবাপন আমনন? 

কনলাপ  কনচাপপা কতপন োষত কতামাৰ  
নবচানৰ ননিৰ োই কলাৱাপ  নিৰনি। 

ক ািালী  পপান কেন আবপৰ িীৱন, 
ধুনীয়া কিানে কোপন পায় অেলই ? 

 েপলাপৰ কিান তুনম, কতামাৰ হােঁনহনি  
েত িপন আশা পানল আপে পাবলই। 

কচপনহৰ চাৱননপৰ ল ৰী ল ত 
ঢানলবা অনময়া ধাৰা নমলন েুঞ্জত, 
পনৰব মনত িাপনা নাৱৰীয়ালই  
অেপলই বনহ থো কমাহন মুখত ? 



নবদায় কবলাৰ পৰশ 

 খা কমাৰ মাপথােঁ এনিবাৰ 
আনি এই আপবনল পৰত, 
ব’লা দুপয়া বনহ অেপলই, 
 াপথােঁ মালা ফুলনন মািত। 

ননপত ননপত কতামাৰ ফুলনন 
ফুপল ফুপল িানতষ্কাৰ হব, 
েতবাৰ বনলয়া ফাগুন 
িীৱনত আনহ আনহ োব। 

হােঁনহেৰা কতামাৰ চেুপৱ  
নদপল কেন বাতনৰ নবলাই, 
এপন এনি মধুৰ  পপান  
আৰু কমাৰ নানহব দুনাই৷ 

নমোৱেপয় নেনৰবা েয়  
ফুলননত নেপৰা পলম,  
নবদায়ৰ চেুৰ পানীপৰ  
নননবচাপৰা কতামাৰ মৰম । 

অতীতৰ মধু ক ােঁৱৰি 



কনপপলাওেঁ কতামাৰ মনত,  
োে তুনম ননেৰুি োপব  
নদলা কেনল নবসৃ্মনত বনত। 
 
নহয়া েৰা কচপনহৰ  ুৰ 
পপৰ েনদ দুনাই মনত 
েয় নাই েুলপতা নেওেঁ  
বিাবৱল কতামাৰ বীিত। 
 
মাপথা দুপয়া ফুলা ফুল তুনল  
েতনপৰ  েঁথা মালা ধানৰ,  
কচপনহপৰ নডনিত নপন্ধাই  
লাপহ লাপহ আনহম আেঁতনৰ। 
 
তাৰ পাপে  নন্ধয়াত কেপন  
পখীনি ঘৰমুৱা হই 
আোপশনদ অেপল অেপল  
উনৰ আপহ ননি বাহলই। 
 
কতপনদপৰ  ৰাপাত কেনল  
োবা তুনম পেঁিাপল কতামাৰ,  
কেননবানদ েনবনি লুোব 
ধীপৰ ধীপৰ নানমব আন্ধাৰ 
 



মপন মপন ননিম ৰানতত  
বনহ তুনম পেঁিাৰ আ ত,  
ননৰলাত বিাবা এবাৰ  
কশষ  ুৰ কতামাৰ বীিত। 
 
 েপলানি  ামনৰ  ুতনৰ  
আন্ধাৰত বীিখনন বাই  
োম মই আপ নদ কতামাৰ, 
তুনম কমাে নননচনা দুনাই। 
 
মই নদয়া মালাধানৰ পুৱাত কলপৰনল  পল, 
নদয়া কেন দনলয়াই ননি হাপত িানন, 
কতামাৰ পৰশ ক পয় নবদায় কবলাত হ’ব  
হব ক পয় িীৱনত কমলাননৰ বািী। 



 পপান  ুেঁৱনৰ 

নাম কমাৰ  পপান েুেঁৱৰী 
 পপানত মৰম নবলাওেঁ 
নদেেত কেননবা আেঁতনৰ 
ননৰাশাত নহয়াে বুৰাওেঁ। 

কচপনহৰ মৃদু পৰশত  
নহয়া েনদ েেঁপপ  পপানত, 
 পপানপত  াবনি ধনৰবা 
নেনৰবা আশা নদেেত। 

কচপনহৰ বািৰুৱা কমাৰ 
ি তত ফুৰা অেলই,  

কোন আপে কোৱাপো কতামাৰ, 
নদেেত চাবা মুখলই? 

নমো আশা কনবানন্ধবা ঘৰ,  
নাই কোপনা আপপানাৰ িন, 
কচপনহী মাতত কোল  ই 
নবষাদে নেৰা বাৰি। 

কদনখনেলা মায়া োননত 



েনব এনি অনত মপনাহৰ,  
োনবনেলা অন্তৰত ক পয় 
নিনলোব কপ্ৰমৰ কপাহৰ 

 
ন পে মাপথা অনচন আলহী 
খপন্তেীয়া কতামাৰ োষত,  
কহেঁপাপহপৰ বনহপে েনদও 
 মন তাৰ আপে  ুদূৰত।  

 
কোন ক ই অিান পুৰীৰ  
বতাহত োেঁনহ আপহ তান,  
 ুপৰ  ুপৰ উনেল আলহী  
পাহনৰপল মৰমৰ দান।  

 
কবিাৰপত িুনে চেুপানী  
বনহনেলা আপুনন অেপল,  
কচপনহৰ পৰশ বুলাই  

োষ চানপ আনহকলা ননৰপল। 
 

দুইহাপত  াৱনি ধনৰপলা,  
চেু েুনৰ পপৰ িাপ খাই,  
 পপাপনপত নবনৰকি হােঁনহনি 
কচপনহৰ েনবনিে পাই। 

 



নাই কমাৰ নমো ফােঁনেফুো, 
খপন্তেীয়া  ুখপে নবলাওেঁ, 
পৰািত শানন্ত বানৰ ঢানল 
ধীপৰ ধীপৰ কেননবা পলাওেঁ। 

 
পাই কদনহ মৰম িুৰনি 
ননেৰুি মৰুৰ মািত, 
পাবলই আশােপৰ ননপত 
কহৰুৱা মানিে  পপানত। 

 
নদেেে আশা েনৰ নমো, 
কনপমনলবা নহয়াৰ দাপপাি, 
 পপানপে কলাৱাপচা  াৱনি 
 পপাপনই কতামাৰ আপপান। 



অতীত মাধুৰী

লৰানল  পপান মায়া 
নমোৱেপয় আনহ আনহ 
ঘূৰ নেয় চানৰ োপষ 
কমাৰ? 

 েপলানি আপে এপে, 
মাপথা ক ই ‘মই’ নাই 
আৰু ক ই েল্পনাপৰা 
ওৰ। 

নুশুপনা এনতয়া নেয়  
আোপশ বতাপহ উো 
হশশৱৰ  ুমধুৰ 
 ান। 

কিান কবনল তৰা কদনখ 
তাহাননৰ দপৰ নেয় 
নানচ কমাৰ নুপে মন 
প্ৰাি 

অতীত মাধুৰী োেঁয়া 



কনলাপ  আনহব অই, 
নাই কতাে  ামপৰােঁতা 
িন। 
 
েপোৰ কহেঁচাত পনৰ 
ন  কে আনি মনৰ  ’ল, 
নহয়া তাৰ পনৰ  ’ল 
চন। 
 
েলীয়া ডাৱৰ নানম, 
ক ািালী  ূৰুে ঢানে, 
আন্ধাৰপত এনৰ হথ 
 ’ল; 
 
ঘপন নহয়া কেনদ উো 
ক ােঁৱৰিী  ুৰ তাৰ 
শ্মশানত মাপথা পনৰ 
ৰ’ল! 



গুপ্ত কবেত

 েৰ ডালত বনহ এহানল চৰাপয় 
কোেঁিপতই কোেঁিনি ল াপল, 
ক ইনদনা ি তৰ ননিান চুেত 
মৰমৰ বাতনৰ নবলাপল। 

পাতৰ আেঁৰত ফুপল আেঁৰপত নৰই 
উলাহপত নহয়া কমনল নদপল, 
কেননবা লুোই থো পনখলানি পনৰ 
কচপনহৰ কমৌিুনপ নপপল। 

পানখত কপাহৰ  ানন আোশ তলত 
ৰংমপন পনখলা উনৰপল, 
ব ন্তৰ ধীপৰ কবাৱা িুৰ মলয়াত 
েুেঁনহপাত আপুনন েেঁনপপল। 

ৰূপালী ৰহি  ানন প্ৰািৰ উোপহ, 
হনপয়  ই  া ৰ চুনমপল, 
নহয়া েৰা আশা েলই অনন্ত বুেুত 
আপব ত আপুনন চানপপল। 

অনথৰ প্ৰািত এনি আনন্দৰ ধাৰা 



বই ধীপৰ নহয়া উথলাপল, 
 ৰ ৰ নিনলিনন মৰতত পনৰ 
প্ৰেৃনতৰ কিউনত চৰাপল। 
 
ননৰপল ননিাপন কোন কপ্ৰম মনন্দৰত 
কোপন ে’ত থাপনা পানতপল, 
গুপুত কপ্ৰমৰ বািী আপুনন প্ৰোনশ  
ি তত খলে ল াপল। 



কশহৰ বীি 

আনি মই  ামনৰপলা  ান, 
ফাগুনৰ ফুলননত  মীৰৰ বুলননত, 

নুপে কমাৰ নহয়া েৰা তান, 
মাৰ  ’ল িীৱনৰ  ান।। 

নৰনি নৰনি আশাৰ কপাহৰ, 
নমনচনে হােঁনহপৰ চাই দূৰপত আেঁতনৰ োয়, 

মাপথা কমাৰ নাচাপপ ওচৰ, 
 ুদূৰৰ উিল কপাহৰ। 

নামাননবা পুৱাৰ  পপান, 
েুলু েুলু  ীত  াই  নইখনন বই োয়, 

কোপনা োপৰা নহয় আপপান, 
নমো কমাৰ মায়াৰ  পপান।। 

অনেমান অন্তৰত লই 
িীৱনৰ বাি বুনল কচপনহৰ েু ুম তুনল 

নমোপত গুনেলা মালা বনহ অেলই, 
অনেমান অন্তৰত লই।। 

পনচমত কবনল মানৰ োয়, 



কচাৱা ক ৌ  ুদূৰত   ধীপৰ ধীপৰ আন্ধাৰত, 
িীৱনৰ কপাহৰ পলায়। 

লাপহ লাপহ পনেমত কবনল মানৰ োয়।। 
 

আৰু তুনম নবিাবা বীপ,  
অতীতৰ পুনথ পােঁনি    ামৰা  েপলা আনি 

কচপনহৰ প্ৰনতধ্বনন ধীপৰ হহ েীি 
হে আনি অনন্তত লীন৷ 

বািৰুৱা, তুনম কথাৱা িীৱনৰ বীি।। 



ক ােঁৱৰিী 

 েৰ ডালত পনৰ মৰমৰ পখীনিপয় 
উনৰ উনৰ  াই  ’ল  ান, 

আনহপলা আনহপলা বুনল শুোপল ফুলৰ েনল, 
 ুখ  পপানপৰা অৱ ান। 

িাৰৰ েুেঁৱলী নানম ঢানেপল ধৰিী খনন 
 ৰা পাত উপনচ পনৰল, 

আোপশ বতাপহ আনি   নবষাদৰ  ুৰ তুনল 
কবদনাৰ বােঁহীনি বানিল। 

নহয়াৰ মািত িলা কচপনহৰ বানন্ত  পো, 
কোপন কেন নদপল নুমুৱাই, 

মৰম আেঁতনৰ  ’ল, মনৰ কহেঁপাহ ৰ’ল, 
ক ােঁৱৰিী োনন্দপে নবনাই। 



বািৰ কশহত 

আনহ ো ৰত ঘািৰ পাৰত 
বপহ বািৰুৱা কমাৰ,  
পুৱাৰ নেৰি নউ কদপখাপতই 
বািপৰা পনৰব ওৰ।  

আন্ধাপৰ কপাহপৰ হােঁনহ োপন্দানত 
বািৰুৱা আগুৱাই;  
েনমও নেপম বুেুেৰা আশা  
নহয়াত উথনল োয়। 

এই বাপি নদপয় অৱশ চৰপি 
েত আনহ কেনন  ’ল,  
দূবনৰ বনত চৰিৰ চাপ  
দুনি এনি মাপথােঁ ৰ’ল।  

েৰ দুপৰত কেননবা ডাৱপৰ 
েলীয়া ঢাপোন কমনল; 
কপাহৰ লুোই ঢানেপল কবনলনি 
আশাৰ নেৰি কেনল। 

বুঢ়া লুইপতও কফপন কফাপিাোপৰ 



নননে া ধাপৰপৰ বব  
কোপন িাপন কেনন, ননপিও নািাপনা,  
বািৰুৱা ে’ত ৰব? 
 
আন্ধাপৰ  াৱনি লপল আন্ধাৰে 
উনেপল প্ৰলয় বান  
নদশা কহৰুৱাই বািৰুৱানিৰ  
েয়ত আেুল-প্ৰাি।  
 
পূৱাপতই উনে বুনলনেল বাি  
উলাহ ওপচা প্ৰাি,  
দুধাপৰ বািৰ শুনন বনননৰ  
েুনল কেপতেীৰ  ান।  
 
এনন কতনন ঘূনৰ অনলয়া বনলয়া,  
নবচানৰ ফুনৰপে পথ;  
আন্ধাৰত কেনন কোপন িাপন ে’ত  
চপল ননয়নতৰ ৰথ৷  
 
মনৰ ক াপন  পপানৰ েনব 
নদেেত পাব বুনল; 
দূৰনি  ুৰত উিনল উনেল, 
আশাৰ েু ুম ফুনল 
আনহ েত িপন  াৱনি বািত,  



মৰম বাতনৰ নদপল, 
কোপনাপৱ আপেৌ ননেৰুি োপৱ 
কমৌেি চুনহ ননপল। 
 
বািৰ নচনানে কনপাপল এনিপো 
এেনি কপাহপৰা নাই; 
 েীৰ বনত অেপল অেপল  
ফুপৰ বাি কখনপয়াই।  
চানপপল কেনতয়া বািৰ কশহত 
নুমাপল  ৰ ী বানত, 
তাৰ িীৱনত নুপুৱাই আৰু 
দুখৰ আন্ধাৰ ৰানত। 
 
নদনৰ কশহৰ কহিুলীয়া কৰখ 
পনেমত পনম োয়; 
ক পয় আন্ধাৰত ন পাৰৰ ঘাি 
নৰনি কদখুৱায়। 



কমাৰ  ৰ 

লাপ  কমাে অেলশৰীয়া হে 
এখনন  ৰ ,  
এোোৰ ে’ত  

আোশ পৃনথৱী দুপয়া,  
ননৰাধাৰ িীৱন নবহ । 

চউ পাপশ ে’ত 
কবনৰ লই েিিপন, 

োপি োপি নেপৰ গুঞ্জন। 

ননন্দা বচপনও 
োৰ বজ্ৰ প্ৰাচীৰত 

উফনৰ উফনৰ েপৰ ৰি। 

 িল চেুপৰ  ’কত 
নাপহ োষলই, 

এষানৰ আৱয় কদনহ মাত, 
হুমুননয়া লান  লান 
বতাহ তপত েনৰ, 

কপাৰনিও কনাপতাপলনহ  াত। 



আনহ কোপনািপন 
নলয় দুখৰ ো , 

হনৰষপতা নননবচাপৰ ল , 
 

লাপ  কমাে 
কতপনখনন 

ননিান  ৰ  !  
 

 াপল মই  ান  
কনাপিাপে চেুৰ পানী  

কোপনা িপন  মপবদনাত, 
 

 ুৰৰ ৰা ীত 
োপৰা কেন অন্তৰত 

নুপে ঢউ ননৰাশা আশাত। 
 

 ুৰ নবশাৰপদ 
োল কবয়া তাল মান, 

নবচানৰও নেপৰ বযাঘাত।  
দূৰ নবদূৰপতা  

হপে বা নবহপে নুপে  
কমােলই িল্পনা েল্পনা, 

 
কমাৰ েুলপবাপৰ  



কনাপদাহাপৰ েুল েপৰা 
কমাৰ বাপব নাপায় কবদনা। 

 
ন খন  োত 

কমাৰ  ান মপয়  াওেঁ 
শুনন শুনন মপয় তল োওেঁ। 

 
 ানৰ কশহত 

শুপনাতা  াওেঁতা দুপয়া, 
এপে হহ পাৰপে নাপাওেঁ। 

 
কেনন চাওেঁ কতনন 

মইপহ অেলশৰীয়া কমাৰ 
কনপহৰুৱা ল , 

 
লাপ  কমাে 
কতপন খনন  
ননিান  ৰ । 



েনব 

(আনম)  পপানৰ  ুৰ োবৰ লহৰ 
ি তত কতাপলা আনন, 

কচপনহ েু ুম ফুলাওেঁ েতপন 
কপ্ৰমৰ ক ৌৰে  ানন। 

িীৱন  া ৰ ননৰিন তীৰ, 
ফুপৰােঁ তাত অেলই, 

লািুেী কিানাপয়   আমাপেই চায় 
কমঘৰ ওৰনি লই। 

 ং াৰ নবৰা ী,  ং াৰ নতয়া ী 
 ং াৰ মািপত থাপোেঁ, 

 ৃনষ্ট পাতননৰ েিা পতা েনব 
মনৰ মািপতা আেঁপো। 

(আনম)  পপান বনলয়া নদেে ৰািযত 
থাপো এপেনথপৰ চাই, 

আমাৰ প্ৰািৰ বীিৰ কিােঁোপৰ 
ি ত েেঁপাই োয়। 



অেলশৰীয়া 

েপপৌপৱ নদপয়নহ  েৰ ডালত বনহ, 
অেলশৰীয়া হই ল ৰী নবচানৰ 

িাৰৰ বতাহ বনল  ৰাই  েৰ পাত, 
নই খনন বই োয় আপপান পাহনৰ। 

ক ািালী নেৰি  ানন, পুৱাপতই পানখ কমনল, 
উনৰ  ’ল দুপয়ানিপয়  ৰ  নধয়াই; 

আন্ধাৰ নানমল আনহ,  ল ৰী নানহল চানপ 
কোপন িাপন কেনন উপৰ বাি কহৰুৱাই। 

আনহব আনহব বুনল, কচপনহৰ  ুৰ তুনল, 
আশাৰ কমানহনী েনব আেঁপে অন্তৰত, 

হয়পতা আনহব বুনল পুনু দুপয়া এে লপ 
েিাব ক াপিই ৰানত এপোনি ডালত । 

নহপলবা আন্ধাৰত   কেননবা আেঁতনৰ োব 
িনমত কদখা আৰু দুনাই। 

নবষাদৰ এনি  ুৰ মাৰ োব অ ীমত, 
নীৰৱ প্ৰেৃনত ৰব এপেনথৰ চাই। 



কহপৰাৱা  ুৰ 

ব ন্তৰ মলয়াৰ  পত  
কেৌৱনৰ মাধুৰী নমলাই  
কোন আনহ কেনন গুনচ  ’ল 
অন্তৰৰ আপব  কতালাই। 

িাৰোনল  ৰা পাত চাই  
থাপে  ে নীৰপৱ ননৰপল,  
কচপনহৰ  ুৰ কহৰুৱাই  
থাপো মই এোপষ অেপল। 

বই থো োলৰ ক ােঁতত  
িহ িাৰ বানৰষা আনহব, 
েুেঁৱলীৰ ওৰনি গুচাই  
ফাগুনৰ  পপান নানচব। 

 পে  পে েুেঁনহ ফুল পাপত 
 পপানাৰ  ুষমা ঢানলব,  
অিানৰ অনচন পনখপয়  
কমৌ না মাপতপৰ মানতব। 



বতাহত  ৰু কঢৌ তুনল,  
নানচ নানচ নই খনন োব, 
 া ৰৰ বুেুত লুোই  
মৰমৰ বাতনৰ নবলাব। 
 
 েপলাপৱ পাব  েপলানি,  
োকৰা ে’কতা এপো কনপহৰায়,  
মাপথা কমাৰ কচপনহৰ  ুৰ  
িীৱনত কনবাপি দুনাই। 



আপবনলৰ নচনানেৱল 

চেুৰ পানীপৰ  পত িীৱনৰ নাওখনন 
ননৰপল এনৰপলা আনি  ুৰৰ ক ােঁতত, 

দূৰৰ বতাপহ পাই ননপয় তাে উিুৱাই 
কোপন িাপন কেনতয়াপনা চানপব ঘিত। 

পুৱাপত ওপলাৱা কবনল পনেমত মাৰ োয় 
ৰানতৰ আন্ধাৰ নানম ঢাপেনহ ধৰিী 

কপাহৰত আন্ধাৰত অনবৰাম  নত ধনৰ 
এপেনি  ুৰপত কমাৰ চপল নাওখনন। 

অিান পুৰীৰ  ুৰ বতাহত েেঁনপ উনে 
দূৰপত বনলয়া েনৰ পৰাি েেঁপায়। 

মৰমৰ কমৌ মাত মাপথা মায়া মৰীনচো, 
ক ািৰ হনৰিা কমাৰ বনত কহৰায়। 

ননপিই কনাৱাপৰা েব েত নদন েত ৰানত, 
কেপনৱে মাৰ  ’ল োলৰ কোলাত; 

হাতৰ মুনেত কলাৱা  ৰা ফুপলা  নৰ োয়, 
নমোপত কবািপলা ফুল ননৰাশা আশাত। 

লুোপল আেঁৰত কেনন পুৱাৰ নেৰি েিা, 



আশাৰ কিউনতেপিা নুমাপল বািত, 
অেপলই উনি োওেঁ   আপবনল কবনলো আনহ  

কোন তুনম গুনৰ ধনৰ বনহলা নাৱত? 
 

আনি েত িীৱনৰ   মায়া েনব  পপানৰ  
আপুনন মূৰনত ধনৰ উিনল উনেল 

কতামাে নপন্ধাম কবালা   কবদানত িেঁই পৰা  
মালাধানৰ েন ধনৰ নিনলনে পনৰল। 

 
নানহলা ইমান নদপন   নুনেলা নাৱত আনহ  

ল ৰ ল ৰী হহ প্ৰথম পুৱাত, 
িীৱন েু ুপম কমাৰ   পুৱাৰ পৰশ পাই  

কমনলপল নেনদনা পানহ নতুন আশাত 
 

কনাৱানৰ থানেব আনি   নবষাদৰ নবনননত,  
নানম আনহ অেুলত নচনালানহ েুল,  

আৰু নে ক ািাম মই   কোেঁচ েনৰ িীৱনত  
বেুল বনত বনহ তল ৰা ফুল। 



িীৱন কিউনত 

(১) 
ক াপিাৱা ক ালাপ েনল 
থাপোপত  ময়  নখ, 

িীৱনৰ ক ােঁত বনল োয়। 
নেনি ফুপল হােঁনহ আনি 
ফুলনন ফুলাই কতাপল, 

োনলৱল পানহ কমনল কনহােঁপহ দুনাই 
 ময়ৰ ক ােঁত বনল োয়। 

(২) 
পুৱাপত ৰথত উনে 
আোশত কবনলনিপয় 

ঢানল নদপয় ক ািালী নেৰি; 
দুপৰীয়া পাৰ হপল 
উোহ কমালান পনৰ 

পনেমত নিনলোই কহিুলী ৰহি, 
আেঁতনৰল পুৱাৰ নেৰি। 

(৩) 
িীৱনৰ লপ  লপ  
তপত কতিৰ ক ােঁপত 



পৰািত েেঁপনন কতালায়, 
নতুন ৰহি ঢানল 
অন্তৰ আেুল েনৰ 

নচনেনমনে নেৰিত মন নচুৱায়। 
োপবােঁ কেন হোপত কহৰায়। 

 
(৪) 

আপবনল আনহপল ধীপৰ 
আন্ধাৰৰ আৱৰপি 

ি তৰ কিউনত েমায়, 
নবষাদ োনলমা নানম 
িীৱন বীিত কহৰা, 

 নন্ধয়াত পূৰবীৰ ৰান নী বিায়, 
অতীতৰ সৃ্মনত ক ােঁৱৰাই। 

 
(৫) 

পুৱাৰ নেৰি  ানন 
ক ালাপৰ মালা ধানৰ 

কলাৱা তুনম নডনিত কমৰাই, 
ফাগুনৰ মলয়াত 
পৰাি নমলাই নদয়া 

িীৱন ফাগুন ক াি নাথাপে  দায়,  
অৰুি নেৰি েিা কেননবা লুোয়!  



 ময়ৰ ক ােঁত বনল। 



মৰম 

কমাৰ কে মৰম  নখ ক ালাপ পানহৰ দপৰ 
ফুপল নহয়া ফুলনন শুৱায় 

ফাগুনৰ বতাহত কপ্ৰমৰ ৰািলী কবাপল 
নহয়া কমাৰ ৰপিপৰ কবালায়। 

শুৱনন  ুষমা ঢলা ধৰিী উিল েৰা 
 পপানত নবধাতাৰ দান, 

 ঙ্গীতৰ  ুৰ তুনল অন্তৰ আেুল েৰা, 
তুনমপয়ই িীৱনৰ  ান। 

ন ৰ  া ৰ হব,  া ৰ শুোই োব 
ব া বানল বতাপহ উৰাব; 

পৰ্ব্বত েুমনল  ই কোপনাবা এ ুেঁনত হই, 
কেননবানদ আপুনন লুোব। 

কচপনহ ননিৰ কমাৰ এপেনি  ুৰপত বই 
মৰুত তুনলব মধু তান। 

মৰমৰ পিখনন  দায় উিনল ৰব, 
কেনতয়াও নপপৰ কমালান। 

খপন্তে আেঁতনৰ োনদ আনহপো লাহৰী কমাৰ, 



খপন্তেপল মান পো কমলানন, 
ননৰপল ননিাপন বনহ   নহয়াৰ দাপপান কমনল  

কহেঁপাপহপৰ চাম েনব খনন। 
 

দূৰ দূৰনিপতা েনদ   থাপো কেনতয়াবা ক াি,  
োষ চানপ আনহম দুনাই, 

কপ্ৰমৰ  ৰ  দুপয়   পানতম ধৰাপত নমনল  
ননপত ননপত কচপনহ নবলাই। 



আপবনলৰ  পপান 

আনেপলা এোপষ মই ননিপে  ামনৰ লই 
ি তৰ ননিান চুেত। 

 ে নাই লতা নাই  শুোন বতাহ বয় 
ননেৰুি মৰুৰ মািত। 

ক ািৰ পদুম কমাৰ  আপুনন মৰনহ  াই 
োনৰ নেন  মানিত পনৰল। 

তাহাননপয় নহয়া েনৰ  নবপলাৱা  ুবা  তৰা, 
বতাহত কেননবা উনৰল। 

ন পাৰত উলাহৰ  কমাহন মুৰুনল বাপি, 
ইপাৰত ননৰাশা আন্ধাৰ। 

ইয়াপতই এনৰ কমাে  পাৰ নাওখনন  ই 
কেনতয়াবা পাপলৱ  ন পাৰ । 

নহয়াৰ কতিৰ কবাপল  নই খনন ৰিা েনৰ, 
বই োয় নবষাদৰ  ুৰ। 

অপূৰি বা নাৰ    আপব পত অেলই 
উনি উনি োওেঁ বহুদূৰ। 

এপনপত আনহলা তুনম   কচপনহৰ পাল তনৰ 
মৰমৰ নাওখনন বাই, 



দুখনন কোমল হাপত   বুেুত  াৱনি হল 
ললা কমাে োষপল চপাই।  

 
মৰুত ফুলালা ফুল  কবাৱালা মলয়া বা  

ব ন্তৰ পৰশ আননলা। 
নবষাদ েুেঁৱলী কেনল   মৰম নেৰি কমনল  

নহয়া কমাৰ উিল েনৰলা। 
 

মৰমৰ পনখনিপয়    অতীতৰ  ুৰ তুনল  
কচপনপহপৰ েনৰপল আপপান, 

নিনলনে উনেল পুনু   আপবনল পৰত আনি  
িীৱনৰ কহপৰাৱা  পপান। 

 
আনি মই  ববহাৰা,   নৰি পৰািত কমাৰ  

নদবলই এপোনিপে নাই।  
ননিপে আপপান েনৰ   নহয়াৰ কচপনহ েনি 

কলাৱা কেন  াদৰী ক ািাই। 



কশষ অনুপৰাধ 

ধৰিীৰ কোলা এনৰ  আেঁতনৰ কেনতয়া োম, 
কথাৱা কেন তুনম কমাে সৃ্মনত মনন্দৰত। 

কতামাৰ চেুপলা কদনখ  েনদবা ি পত হােঁকহ, 
মপন মপন মনচ থ’বা মনৰ মািত। 

নতুন ক ােঁতৰ ধাপৰ  অতীত উিাই ননপয়, 
 পপান মৰনহ োয় নতুন পুৱাত। 

উোহত কোল  ই  কনপাহৰা েথা কমাৰ, 
লুেুৱাই থবলই কতামাৰ নহয়াত। 

উলাহ উপনচ পৰা  কতামাৰ বীিত ননপত, 
উেে শপতে  ান ল ৰী ল ত 

কমাৰ এই িীৱনৰ   চানপপল  নন্ধয়া োষ, 
বিাবা পূৰবী  ূৰ ননিান চুেত। 

 দুনদনীয়া  ং াৰত নবষাদৰ েুেঁৱলীত 
অন্তৰ উিনল উপে কচপনহী োষাত। 

দুনদন কধমানল েনৰ  কেননবা আেঁতনৰ োয়, 
মৰি মধুৰ হয় মৰম আশাত। 



নালাপ 

নালাপ  ৰনচব কমাৰ িীৱনৰ  কশষ শেযা 
ক উিীয়া শানন্তময় ধৰিী কোলাত। 

অশানন্তৰ ক ােঁপত োৰ  িীৱন উিাই নদপলা 
নালাপ  নুমুপদা চেু শানন্তৰ আশাত। 

নালাপ  চানপব োষ  দুধানৰ চেুপলা লই, 
ননিপে আবনৰ কথাৱা ননিৰ  ুপখপৰ, 

অো াৰ প্ৰাি বায়ু  শূিযত নমহনল হপল 
আদৰ কমলানন নেয় নমো চেুপলাপৰ? 

কচপনহ ফুলৰ মালা  নালাপ  োনচব আনন, 
 ুখৰ দুখৰ  ীমা অনন্তত লীন। 

িীয়াই থাপোপত োে  নাোনবলা এনিবাপৰা, 
কশষত নালাপ  বাব নবষাদৰ বীি। 

 া ৰৰ বুেুপতই   িীৱন লুোই থে 
নবশাল িলনধ ৰানশ  ৰনি উেে; 

চানৰ োপষ কঢৌপবাপৰ  নচন সৃ্মনত নুপমাৱাই 
বাহু কমনল কমনল কেন  াৱনি ধৰে।। 



কপ্ৰমৰ কপাহৰ 

কচপনহৰ পখী েুনৰ  অনন্তৰ নপপন, 
উনৰ োয়  নন্ধয়া পৰত, 

“োওেঁ আনম িপল ে’ত  ক ই কদশলই 
শুেতৰা পুৱা কপাহৰত৷” 

নবদায়ৰ কশষ বািী বানিল বুেুত 
নহয়া কমাৰ উেনল উনেল, 

নবৰহ নমলন েনব দূৰ অতীতৰ 
আনি পুনু নিনলনে পনৰল। 

কদনখলা দুনাই ক ই  প্ৰািৰ  পপান, 
োয়াময়া  া ৰ তীৰত, 

কেননবানদ উনি অহা  মৰমৰ  ুৰ 
নৰনি নৰনি পনৰল োিত। 

বানহৰত িাৰ োনল  বনলয়া বতাপহ 
 ৰাপাত নদপয় ওপচায়, 

ওপৰত আন্ধাৰৰ েলা ঢােননপয় 
নানম ধীপৰ কপাহৰ লুোয়। 

নেতৰত অেলই  পেঁিাৰ তলত, 



ধপৰা মই নবষাদৰ  ান। 
কোন  ুদুৰত কমাৰ   কহৰাল  পপান  

 ুমধুৰ িীৱনৰ তান?  
 

ো ৰত লালোল    অৱশ পৰাি,  
চেুেুনৰ োয় মুদ খায়  

 পপানত কোপন কেন  আন্ধাৰ ৰানতত  
কচপনহৰ পৰশ বুলায়।  

 
 াৰ পাই উনে কদপখা   উিপল ধৰিী  

নচেনমে পুৱা নেৰিত,  
আোপশ বতাপহ এনি  নতুন িীৱন 

উনৰ উনৰ ফুপৰ উলাহত।  
 

চেুপলা দুধানৰ কদনখ    ুৰুে নেৰকি  
চুনম কমাে বাতনৰ নবলায়,  

“নমোপত কবিাৰ নেয়   কপ্ৰমৰ কপাহৰ 
এপেৰাপহ িনলব  দায়।” 



ন আৰু পুৰনি 

(১) 
বই োয় এোনি বতাহ 
নতুনৰ বাতনৰ নবলাই, 
ি তৰ অতীতৰ সৃ্মনত, 
পুৰনিৰ পৰাি েেঁপাই, 

(২)  
কোপনা িাপন কেননপনা ব ায়, 
মৰমৰ লতাডানল কমাৰ, 
নশপা নাই, গুনি নাই তাৰ, 
 ুবাপ পৰ অন্তৰ নবপোৰ। 

(৩)  
ওপৰত নিনলপে কপাহৰ  
নাপম ধীপৰ তলত আন্ধাৰ; 
নতুনত পুৰনি পাতনন  
েনবখনন আশা ননৰাশাৰ। 

(৪)  
এনৰ নদয়া  েপলানি আনি, 
চনল থো ৰীনত ি তৰ,  



আনম মাপথা োওেঁ আগুৱাই  
 াই  ীনত কপ্ৰম, মৰিৰ। 



 প্তমীপত আেঁউ ী 

শৰতৰ পূনিবমাৰ ধুনীয়া কিানাে  ানন  
মধুৰ হােঁনহনি লই লাৱনন মুখত, 
চানপনেলা োষ কমাৰ নবয়নল কবনলো আনহ 
অেপল কবাপলাপত বাি িীৱন পথত। 

ক ইনদনা কিাপন কমাৰ কবনচপে ৰূপহী হই 
ৰিৰ ৰূপালী ধাৰা কবাৱাপল ধৰাত,  
আধা কমলা হাত খনন কহেঁপাপহ  াৱনি ধনৰ 
আ বানঢ়  পলা মই নতুন আশাত। 

ো ৰুৱা পৰািত েেঁয়াময়া  ুখেনব, 
আপুনন দূৰপত কেন নিনলনে উনেল। 
উলাহৰ  ুৰ এনি অতীতৰ বুেু কেনদ 
ননিনৰ ননিনৰ বই নবয়নপ পনৰল। 

অতীতৰ অনচনানে, আনিপোেঁ নচনানে হ’লা, 
নহয়াৰ কবহানন লই পানতলা কপাহাৰ; 
কচপনহৰ বনন্ত  ে জ্বলাই  ুৱদী হাপত  
গুচালা নহয়াৰ কমাৰ ননৰাশা আন্ধাৰ। 

এপনপত হোপত কেনন এোনি পপোৱা বনল, 



কচপনহৰ বনন্ত  ে নদপলনহ নুমাই, 
কেনতয়া  ময় আপহ পপোৱা আপুনন বপল  
তুনমও কনাৱাৰা েব কমাপৰা কদাষ নাই। 
 
পূপবনদ ওপলাৱা কিান পনেম ডাৱপৰ আনহ  
ধীপৰ ধীপৰ লুপোৱাপল েলীয়া কোলাত, 
 প্তমীপত আেঁউ ীত আপপানাপে কহৰুৱাওেঁ,  
আন্ধাপৰ আবনৰ ধপৰ চো মো বাি। 
 
দুখৰ ননশাহ লান   
ওপনি ওপনি  
চিল েনবতাপবাপৰ কেনতয়া বযােুল েপৰ,  
থৰ ল া বতাহপৰা ননিৰ হৃদয়।  
কতামাৰ বুেুত কতওেঁ নাপাবপন কচপনহ ননলয় ?  
কেৌৱনৰ ৰিীন নদনত  
কনাপখািা ল াব কননে  
দুখৰ মলয় ?  
 
হােঁনহ আৰু চেুপলাৰ েৰুি নমলন, 
এপয় হায়! মানৱ িীৱন,  
খপন্তেীয়া নেৰিত,  
প্ৰািৰ পনখলা নাপচ, 
খপন্তেৰ মধু পৰশন,  
তাৰ পাপচ অশ্ৰু বনৰষি।  



দুনদনীয়া মানৱ িীৱন।। 
 
কেৌৱন উথনল উপে ক ই কপাহৰপত,  
 ুখৰ চৰাপয়  ায়  ান।  
কোপনাবা কদশৰ পৰা উলাহত উনে আপহ, 
নিনা নুশুনা এনি  ান, 
আপব ত আেুল পৰাি।  
 ুখৰ চৰাপয়  ায়  ান।। 
 
হৃনদ  ৰ ত হয় মাধুৰী নবোশ 
ইন্দ্ৰধনু  াত বৰিীয়া, 
কপ্ৰমৰ  িুনল আনন, 
 াপি ঘৰ েনৰ েু মীয়া, 
োপব কপ্ৰম োউনতেু ীয়া। 
ইন্দ্ৰধনু  াত বৰিীয়া।। 
 
নবপেদৰ বানপানী ওফনন্দ উনেপল, 
কচপনহৰ েনবনি লুোয়, 
নবৰহ ক ােঁতত পনৰ 
কপ্ৰমৰ মনন্দৰ োপ   
িীৱন  াধনা উনি োয়।  
খপন্তেীয়া কপাহৰ পলায়।।  
 
নবষাদৰ ডাৱৰত  



কপ্ৰমৰ নেৰি  ানন  
িীৱনৰ ইন্দ্ৰধনু  পঢ় নবধাতাই।। 



ফাগুন  পপান 

আনি ফাগুনৰ পুৱাপত ৰপিপৰ 
ঢানলপে  ুৰুপে ক ািালী ধাৰা, 

উোপোেঁ ল ৰী কচাৱােঁনহ এবাৰ, 
ধুনীয়া ধৰিী  ুপখপৰ েৰা। 

অনলয়াবনলয়া, ফাগুিী মলয়া 
পানতপে মধুৰ নমলন কমলা, 

কমপঘ কমপঘ নমনল,   াবিা  াবনি, 
আোপশ বতাপহ কপ্ৰমৰ কখলা। 

কচপনহ মনদৰা ঢানল পৰািত, 
েৰাপোেঁ পৰাি কপ্ৰপমপৰ পুৰ। 

নবশ্ব নবয়পাই  কতালাপোেঁ দুনাই, 
কপ্ৰমৰ মধুৰ কমানহনী  ুৰ। 

হানব বনননপয় বলা দুপয়া োওেঁ, 
শুনন বনননৰ পখীৰ  ান, 

েুনল কেপতেীৰ  ুৱনদ  ুৰত 
বনেুেঁৱৰীৰ আেুল প্ৰাি। 

নানচ  পে  পে েুেঁনহ ফুল পাপত, 



উলাপহ আদনৰ শৰাই ধৰ, 
কচপনহী চাৱপন  ফাগুিী কোেঁৱপৰ 

মনৰ নবষাদ োনলমা হপৰ। 
 

িাৰৰ েুেঁৱলী   ৰা  েপাত, 
আনি মলয়াই উৰাই ননপয় 

কোন  ৰ ৰ  কদৱতা নানমপে, 
নতুন বাতনৰ নবলাই নদপয়। 

 
দূৰ  া ৰৰ  আন্ধাৰ বুেুপত, 

আেঁতনৰ অতীত লুোই থে। 
চেুৰ আপ নদ  ক ািালী  পপাপন 

ৰািলী ননচান উৰাই েে। 
 

পনখলাৰ দপৰ  ফুপল ফুপল উনৰ, 
নানা বৰিৰ ৰহন  ানন, 

দুখ কবিাৰৰ  ঢােনন গুচাই 
ফুপিাৱা মুখত অনময়া বািী। 

 
নমলনৰ এপন  শুে ল নত 

আহাপোেঁ োষপল বােঁহীনি বাই, 
কতালা নহয়া েনৰ    ুৰৰ লহৰী 

নহপল ল ন নবফপল োয়। 
 



 ুখৰ েনিো   উনৰপে উিনল,  
ক াপিই ি ত  ুপখপৰ েৰা। 

মুেনল মপনপৰ   মধুৰ হােঁনহপৰ 
ফাগুন  পপান আপপান েৰা। 



ক াপিাৱালী কদশ 

(১)  
আনি এই কিানালী ৰানতত 
নাওখনন কমনল নদপলা মই, 
লুইতৰ  ুদূৰ ন পাপৰ  

ক ািাৱালী ক ই কদশলই। 

(২)  
হােঁনহ হােঁনহ  ুনধপে তৰাই 
অেলই অনচন পথত,  
নেয় তুনম োবা নাৱৰীয়া 
আনম হ’ম  াৰনথ ল ত। 

(৩)  
আোশৰ কিানবাপয় েয়,  

ননয়া কমাপো ল পত কতামাৰ, 
ডাৱৰৰ মাপি মাপি হােঁনহ  
কমনল োম ৰূপৰ কপাহাৰ। 

(৪)  
দনখিৰ মলয়া োনিপয়  
উনৰ উনৰ বাতনৰ নবলাই, 



নাৱৰীয়া নেনৰবা েয়  
োম আনম বাি কদখুৱাই। 

 
(৫)  

পনৰ থাো পুৰনি  ং াৰ,  
তুনম কমাৰ নহলা আপপান, 
চাই থাো ননিৰ মুখপে  
কমনল লই পুৰিা দাপপাি 

 
(৬)  

ধৰিীৰ বো বো নখনন  
কচপনপহপৰ বুেুত  ুমাই,  
িীৱনৰ িয় মালা ধানৰ,  
কহেঁপাপহপৰ নদয়ানহ নপন্ধাই।  

 
(৯)  

কতওেঁপলাপে দুই বাহু কমনল,  
 াই েে কতামাপৰই  ান, 
শুনন ননপি ননিৰ োনহনী,  
উলাহত নাচে পৰাি। 

 
(৮)  

ননপি মই আচুতীয়া হই,  
আনেপলা অেপল ননৰাশাত, 



নপনৰল কতামাৰ চাৱনন 
দুখীয়াৰ ননৰলা পেঁিাত। 

 
(৯)  

ন োৰপি অেপিা কবিাৰ,  
আনি কমাৰ নাই অন্তৰত,  
 ুন্দৰৰ মধুৰ আহ্বান  

নৰনি নৰনি পনৰপে োিত। 
 

(১০) 
নাওখনন কমনল এনিবাপৰা 
নপচলই নাচাও দুনাই;  
অতীতৰ অতীত োনহনী  
থে আনি পাতপত লুোই। 

 
 (১১)  

বতাহত  ৰু ঢউ তুনল,  
হনখনন ধীপৰ বই োয়,  
উলাহৰ নতুন পৰপশ  
নাওখনন ননপয় নচুৱাই। 

 
(১২)  

ক াপিাৱালী কদশৰ কৰখানি  



ধীপৰ ধীপৰ নিনলপে দূৰত;  
 ঙ্গীতৰ  ুমধুৰ  ুৰ  

উনৰ উনৰ আপহ বতাহত। 
 

(১৩)  
অতীতৰ নবষাদ োনলমা  
বতাহপত কেনন উনৰ োয়;  
 ােঁচতীয়া ননৰাশা আন্ধাৰ  

কোপন আনহ নদপয় কপাহৰাই। 
 

(১৪)  
কচপনপহপৰ বুেুত  াৱনি,  

কোপন কেন োকি োপি েয়,  
নাৱৰীয়া পালা বহু দুখ,  
আহা আহা কমাৰ োষলই। 

 
(১৫)  

নমোৱেপয় মায়াৰ কমাহত  
 পপানে েনৰলা আপপান,  
চাবলই ননিপো এবাৰ 

আন্ধাৰত নাপালা দাপপাি। 
 

(১৬)  



ক াপিাৱালী উিল কপাহপৰ  
আেঁতৰাব েত দুখ কেশ;  
আনি তুনম বুেুৰ মািত,  

- ইপে কমাৰ ক াপিাৱালী কদশ। 



আশা 

কমাৰ নচৰ িনমৰ নচৰ কচপনহৰ 
েত অপূৰি আশা 

হয়পতা োপৰাবাৰ মধু পৰশত 
পাব কেনতয়াবা োষা। 

কদৱৰ আশীষ হয়পতা নানমব 
ফুলাব শুপোৱা েনল, 

মাপথােঁ মই োম কেননবা আেঁতনৰ 
হম ধৰনিৰ ধূনল। 



ক ািৰ  ৰ 

 এই ধৰিীৰ প্ৰনত ধূনলেপি 
ক ািৰ  ৰ   পঢ়  

মৰি নবিয়ী কপ্ৰমৰ  ুৰত 
অমৃত উথনল পপৰ। 

 মাপন 

 পপানত কহৰাপপাৱা ধন 
নদেেত কোপন ে’ত পাপল, 
েল্পনাৰ মায়া োননত 

নেপনা বীি কোপনবা বিাপল, 
িীৱনৰ আপবনল কবনলো  
আনি তাৰ নেপৰা নবচাৰ, 
মাৰ েে অন্তৰপত েত  
 ুখ দুখ আশা ননৰাশাৰ। 



 মানপ্ত 

ব্ল  অ ম (blogasom.blogspot.com) ৰ িাৰা প্ৰোনশত ।

প্ৰোশ : ২৬-১০-২০১৭

এই গ্ৰন্থখনৰ ল ত িনড়ত নেপোপনা নবষয়ৰ বাপব নাইবা অ মীয়া 
ই-নেতাপ  ংক্ৰান্তীয় অনযানয নবষয়ৰ বাপব অনুগ্ৰহ 
েনৰ "nibirborpuzari@gmail.com" ত কো াপো  েৰে। অ মীয়া 
ই-নেতাপৰ প্ৰ াৰ আৰু প্ৰচাৰত  হায় েৰাৰ বাপব ধনযবাদ।
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