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একযাতত চাাঁদ তে জ্বতর মা-অনযযাতত ইো আতা প্রতাযক 

তাযা! 

ননফবাক আনভ দদতে শুধু চনর, কত যংতফযতেয তাযা তে জ্বরতত 

াতযা অধযা! 

দপ্রতভয দয তে মাতে নফলাতদয নীর নন্ধু! 

তাাঁাযা এক এতক প্রশ্ন কযতে,কতেয যং দকন নীর?  

দকন নীর ফ'ই তরা না াতযো যংধনু? 

দকন বাতরাফাা ে ফণবতচাযা?   

দম াতত যাতো দোতন দইরূত থাতক, 

দকন নকে ুবাতরাফাা অত াচতয দথতক মাে,তথতক মাে অধযা? 

( ৩১         ১   )  

 

 

 

 

 



gvbevwaKvi 

দতাভযা আয আভাতয ভানফানধকায ননেনা; 

দমই ভানফানধকায আভায  াতর কলাইো থাপ্পড় দভতয  

নতনন নদ্ধ ন ভাুরুতল, 

দই ভানফানধকায আভায নেতত তফ না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ড়তত আভাতয ননতলধ কযা ে 

ড়তত আভাতয ননতলধ কযা ে  রা দচত ধতয, 

জানতত দদো ে না এনজতদয নযীভা দাততনয দদাাই 

নদো 

"               আ স? ' '                   আ    

             ।  

দজাদ ভাতন নক? ত্রুয  রাকাটাততই নক ীভাফদ্ধ দ? 

জানতত দদো েনা আভায  রাতকতট। 

ইনতাত তয নক? জানতত দদে না আভাতয।  

 

 

 

 

 

 

 

  



‡iveU 
াতয াউোয নযনিনত-কতাতরতয  াইর োোে। 

মেন ধভব থাকতফনা।নননতকতা মাতফ াউোরতদয দচাদতন। 

তেন ুাঁনজনত ণ তফ দযাফট ননববয। 

দযাফতটয াতথ দপ্রভ কযতফ,তযাফতটয াতথ দমৌনং ভ কযতফ  

আয  াইর াযতফ "ননতজয কার ননতজ োইরাভ,াযাতে 

দ রাভ দযাফতটয যকলীন দমৌননয  হ্বতয!'' 

তেন আয কাজ তফনা। 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



াথয 

আ াো আনে এই'ই বাতরা। 

আনভ আ াো নাতফই থাকতত চাই।   

আনভ কেতনা কে াইনা এইটাই আভায ননেভ। 

আনভ ইরাভ একটা াথয ফা  াে! 
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যাজনীনতয ঐ  তড়য ভাতে ভনতল দচাতদ ানত! 

ফাঙ্গারী দচাতদ ফাঙ্গারীতয, াত নবন্ন জাতী। 

ফাং ারী- তদয  তদয দদতপ্রতভয নয েুটাে-  

ভততয নবন্ন ইতর তাাঁযা, বাইতয বাই দকাাে! 

তাাঁযা নাতচ  ান  াে ইফনরতয তাতর, 

গুর ভাযতত ন ো দনতায েযাং দোাঁোে কাতর! 

তাাঁযা ভতয ননতজই ননতজয দদাতল; 

নদতফনা ম্মান কাউতয ননতত চা মনদ আতাতল! 

 

 

 

 

 

 

 

 



AjxK Amf¨ bM‡i 

ভাংতয ঘ্রাণ দ াযাতনা যাস্তাে আয নফস্বাদ ; 

দতাভাতক ননতে চরনে দতা চরনেই অজানা দকান এক জংরাে, 

দমোতন জতয জীফ োে! 

আয আভাতদয দতো দতর ান কযতত তফ চুভুতক চুভুতক 

দনানাজর। 

নেতদ দতর দেতত তফ গুল্ম। 

আয গুল্ম দেতত দেতত স্বাদ দবাতা তে দ তর-  

আভায  া দথতক একটুকতযা ভাং েুফতর দেতে নন।ততাভায 

জনয কযফ এটুক ুদনিপাই। 

এোতন ৃনথফীয ফ বযতা দথতভ দ তে, 

দথতভ দ তে ভে- দথতভ দ তে দপ্রভ প্রীত, আত্মীেতা ফরতত শুধু 

আতে ংগ্রাভ কতয দফাঁতচ থাতকা।  

করুণা অকরুণা নক দোতনয দকউ জাতন না। 

এক জাাতজই নানফক েুন কতয োরানতদয অকাযণ!  

এোতন দপ্রভ নক দকউ দফাতে না, 



তনুভ আনভই েততাফা  াতয াতথ জনড়তে থাকা ননয নফন্দ ু

দক দপ্রভ নোতফা। 

আয এযাই তফ এ ন যীয প্রথভ দপ্রনভক মু র। 

এ ন যীতত দকান ফানড় য দনই, 

দরতফাঁতধ ফাই  ুনভতে তয শুকনা  াতয উয। 

তন্ধয দনতভ আতর এোতন দবায ে- দরতফাঁতধ দনতভ তয 

োদয ঞ্চতে। 

নদনফয  া দেতে কানটতে দদে নাঁতড়  ানেযা, 

শুকনা  াতেয ডার োে জীফ ধতয। 

ানেযা দম এরাকাে থাতক, 

রতদ ভানেয োনাযা দথােই দেরা কতয দনতচ। 

গুনগুন  ান  াে ভ্রভযায দর-  

ফাাঁন ফানজতে চতর ভা ফাননী । 

আয ফাদুতড়যা দতর দতর মাে যক্ত স্নাতন। 

াঁচানযত কযতফা বযতাতয, এক নফন্দু নাানকয াতথ জন্মাতফা 

বনফলযৎ বযতাতয। 

দম এ ন যী াাড়া দদতফ বযতায োন্ডা ননতে। 



‡K‡o wbqv †m my‡L Av‡Qb 

আনভ ভতয দমতত চাই নৃথফীয তয, 

দোদা মা নদতরা আভাতয 

ফ ননো নতনন আভাতয ননিঃস্ব কযতরন। 

এই  াত্র আয  াত্র বনতব আধা াঁচা যক্ত,  রা ভাং োড়া, আয 

আতে আভায ম্বর নাতফ, দী বশ্বা! 

এই ফুক জনুড়ো নতনন ভাননক নদনেতরন-একভাত তাা ননো 

দম ননতরন, 

আয যইতরা নক দভায ফাাঁচায দকান ম্বর? 

দোদা আয নক আতে ফাাঁচায ভতন? 

জড়াতে  াতে ফাাঁইচা আনে দুিঃে নাতভয কম্বর। 
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ন্ধযায আকা বাযী দভত ।ফলবণ ভূেয একটা ন্ধযা।জ্বতয কাাঁনে 

থযথয। 

ভা ইতর নি রা াইততা,যাযানটাভর োইা ঢুকাইততন 

ভতুে।আপু নতনন  ত ইতেন ৬ ফেয ূতফব!এই ৃনথফীয 

ভানটতত দ  ইরা ায ইতেন,পানযতাযা েত তাাতয 

াাড়া নদতেন।কাপতনয কাড় েততা াঁচন ধযতে 

কব্বতয।এই ন্ধযাে ভাতেতয বানফ।জ্বয দ দফতড়ই চরতে। 
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আনভ দম একজন ভানুল! 

আভায  একটা দট আতে 

আভায  একটা ংায আতে 

আভায  আতে নকেু স্বপ্ন,নকেু আকাঙ্খা আয দীই বকার ফাাঁইচা 

থাকতনয স্বাধ! 

দতাভযা দাাইনট অরাযা দাাইনটতত আইন ততোয কয-  

আভায জাে ায উতয দতাভাত া দাাইনটয নভনত  তড়া। 

ফাইো আভায জাে া'ই দতাভাত া চুজ কযতত ইতফা দকননা-  

দতাভায ূফবুরুলতয তুনভ বুরতত াতযানা। 

চাফুতকয আ াত েড়তভয াযা আয নীরকতযয নীতরয দম অনফধ 

রুনধ দতাভায যীতয প্রনতটা ীযাে কীযা কতয আতে, 

দ তুনভ বুতর দমতত াতযা না। 

আভায দম যক্ত প্রনত োক্ত তনুভ চুতল চুতল োতো,  

রূ দতাভায ূফবুরুল দেতেতে দজাাঁতকয রাান দভায 

ূফবুরুলতয। 

দতাভাতদয এই দাাইনট আভায জনয নে-  



কযতফ না দভায দকান উকায। 

এই দাাইনট দভায যক্ত চুতল োে  ানর দদে ারা চান্স নাই 

দকান  যীতফয! 

এই আনভনয দাাইনটতত দতাভযাই থাতকা 

তকট বতযা-আয আভায জাে াে েুনট ুতত ফর "এই ম্পনি 

দোটতরাক নত দতায''! 
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১নং 

১. 

াফীনফ আভায! ইো মা তনুভ োজতুযয পরু।উোতন 

দাাঁনড়তে ীততয চাদতড় ননজতক জড়াতফা উপ নক োন্ডা!ততাভাতয 

দদনেতফা আয প্রশ্নফাতন জজবনযত কতয কইতফা "ত া এলানভরা 

তনুভ ীততয কাতর এততা ুন্দয কযাতনা? নকবাতফ ? কায 

জনয ইো পইুটা থাতকা কন্টক বযা োজযু  াতেয ভাথাে?'' 

আভায ফকফাকাননতত তনুভ ভদৃু াফা আয টারভাটার দুরফা 

ীততয োন্ডা ফাতাত। 

২. 

এলানভরা দতাভাতয আনভ আহ্বান কযতত থাকতফা...তুনভ যতভ 

যতভ ীততয োন্ডা ননয চুভুতক ান কতয আফায ভেু দঢতক 

ননতফ োজতুযয দোতর। োজুনযোর দতাভায দমৌনন দথতক য 

ংগ্র কযতফ। 

৩. 



আভযা গ্লা বতয চুভুতক চুভতুক ান কযফ দ য!ফাদুড় 

আভাতদয আত  েত এফ দচতে দদতে।তচতে দদতে ানরক। 

তনুভ তানকতে োক দৃনেতত,ভানুলয াফক আভায দপ্রনভক  নক 

ন দায!নক ন দায! 

 

২নং 

এলানভরা! 

কার যাত দথতক আনভ স্বপ্ন দদেতত শুরু কযরাভ।ত স্বপ্ন নদীয 

ভত ফইতত ফইতত চতর মাে অতচনা দকান এক ভাা য দথতক 

ভা জ তত!তোতন দতাভাতক াই আভায নত রূত!তনুভ 

কতৃবত্ব গ্রণ কতয দফাত আতো ফুজ  াত। 

আয আনভ উতড় েতুট চনর দতাভায ানড়য আাঁচতর।আভায দকান 

কাজ নাই দতাভায যীতযয  ন্ধ দাাঁকা োড়া।তনুভ দই ভদৃু ান 

দা।ততাভায দটারযা  ার ননতে আনভ দই স্বতপ্নয ভাতে 

ানযতে মাই আযাক স্বতপ্নয  বীতয! 

 

 

৩নং 



আারাভু আরাইকুভ াফীনফ  এলানভরা!তুনভ দ ারা ইো 

পতুট আতো আভায পতুরয টতফ।উেন্ত দমৌফনা দ ারান 

দ ারা।ততাভায দোাঁট ইো আতে দ ারাতয ানড়।ততাভায 

নযভ কাাঁটাে আভায াত নফাঁধতর,তকভন দমন ুে অনুবূত 

ে।আনভ দতাভাতয কত ারাভ নদই,নতজানু ই দতাভায 

কাতে।ততাভায দকান জফাফ নাই।ফায ফায দ ারাতয  াতে 

দরতে থাকতত দদনে দতাভায দই দটারযা  াতরয 

ান!এলানভরা াফীনফ আভায তনুভ পরু ইোই থাতকা।ননতয 

ূজাযী নাতফ আনভ দই পুর মত্ন ননতফা। 

 

 

৪নং 

আজ দথতক দচৌলনি ফেয দচৌলনি নদন তয এলানভরাতয আনভ 

দদনেফ দটারযা নফতমৌফনা দকান এক নাযীরূত।ানতত মায 

করকর কইযা ভকু্তা েড়তফ। াতে দফতনত হুনযয 

ুবা।ইন্দ্রাননয রাান দৃনে।ত ারাতয রাান অধয।ননষ্পা 

দই ান।আা!নক প্রাণফন্ত দই ান!তই ানতত আনভ 

আফায নপযা মাতফা আভায দই েন্ত দমৌফতন।আনভ দদতফা 

নেনুতকয ান।েুতরযা চাভড়া াইতফ যভন।ত টানটান 

তফ।াদা াকা চুর দ আফায কাচা তফ। 



প্রততযক মুফতী দটারযা নাযীতদয ভাতে,আনভ দদেতত াতফা 

তাাঁতয!আা!তাাঁয দমৌফন দল তফ না দচৌলনি কনুট 

ফেতয!বাতরাফাায ফা বাতরা রা ায দম দকান ফতো ে না 

এলানভরা! 

 

৫নং 

ইো এলানভরা! 

েফতযয কা জ েুতর নক দদেতর দপ্রভ আভায? 

দফৌতেয ফনটয ততর নদতরা স্বাভী প্রাণ, োই ভুতে আায! 

তনুভ দকন কযতো ইতস্তত দফাধ? 

দপ্রভ আভায!ফ নদীতত ফতনা একই দরাত। 

তনুভ দতা আভাতয বাতরাফাতা ততফ দকন বে? 

দকন কুাঁকতড় মাে ীভাীন রজ্জাে? 

এফ ফাতজ নাযীয রজ্জা দতা দতাভায নে! 

তনুভ দতা একান্তই আভায নাযী, 

মাাঁয দকাতর ভাথা দযতে আনভ যাত কাটাই,ততাভাততই আভায 

ধযান, 



দইফ কাতরা দভত য নদতন  াই ফৃনেয  ান। 

এলানভরা!তপ্রভ আভায! 

তনুভ দতা আভাতয বাতরাফাা ততফ দকন বে? 

দকন কুাঁকতড় মাে ীভাীন রজ্জাে? 

ঐফ ফাতজ নাযীয জনয রজ্জা কযা নক দতাভাতয ভানাে? 
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 ুভাইতানেরাভ নদকচাাঁদ, ুতভয ভতধয স্বতপ্ন বাইা আতরা হু হু 

এলানভরায  ান। াতনয ভতধযই দ আভাতয ডাকতানেতরা।তাাঁয 

 াতে জড়াতনা শুভ্র দভ ;তোাে দোচা তাযা।ত আভাতয ননো 

মাইতত চাতে ফকুতরযই দযাত। 

দমইোতন চাাঁদ উাঁনক দদে ফকুর  াতেয ভাথাে।আয তাযাযা েইা 

তয ফকরু  াতেয াতাে জইভা ো ননয নফন্দুতত। 

এলানভরা আভাতয ননো উইড়া দ তরা ফকুর  াতেয ভাথাে 

দইোতন ফকুর পতুরয  ন্ধ নকনঞ্চত দফতনত দভক এয 

ভতই।এলানভরা একটা ফকুর পরু াতত ননতরা।তই পরু দথইকা 

আশ্চমব বাতফ জন্মাইতরা ফকুর পর। 

     

আকাত দভত যা  ারা ার দদে;চাাঁদ দঢতক দনতভ আত ফৃনে, 



ফাইতয তানকতে আনে োৎ দদনে নূতয েরাফ আভায  য! 

এততো এলানভরা?  

চাাঁদ দপতড় দনতভা এততে আভায উতোতনা, টানা ফলবণ দ 

দথাড়াই দকোয কতয না! 

আনভ তাতক দতে বুতর মাই  ুভাতনায কথা।আভায  ুভ দমন 

তায কাতরয নট শুতল ননতে। 

দটারযা  াতর দ াততনেতরন চাাঁতদ ান!আনভ দ ান ধতয 

যােতত চাই াতত্রয ভতধয। 

ফলবা তর ভাতক দদনে, ানন জনভতে যাতে ফারনততত।আনভ দ 

ফারনতটা আাতত েুাঁনজ! 
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এলানভরায াতথ নজয রাভ দভত তদয যাতজয।তই যাতজয 

যাজা- যাণী নাই, নাই জনভানুল। দভ যা তরা প্রজা।এলানভরা 

এোতন কতৃবত্ব গ্রণ কযতরা।ত তরা যাণী আনভ যাজা।অনয 

ননেতভ এোতন যাণী- যাজা নাফ। 



দ দভ তদয ান কযতত রা তরা তাাঁয ননতজয দেোতর 

দভ তদয াজাইো নদতরা এতকযয এক! 

আয আতদ নদতরা,জনড়তে থাতক দমন দভ  মু র।তভত যা দফ 

উল্লানত দফাো মাে! 

নতুন যাণী দতে দভত যা  াড় দতত দভতন দনে আতদ। েুনতত 

তাাঁযা এক রা ফাদর েনড়তে নদতরা।আনভ আয এলা নভরা 

নবনজ দ ফাদতর।  

আনভ শুধ ুতানকতে দদেনেরাভ তাাঁয কতৃবত্ব োটানন। 

দবজা ফৃনেতত তাাঁয নাযীত্ব পতুট উেতরা,পতুট উেতরা দমৌফতনয 

দযো!  

মতই দ কতৃবত্ব োটাক তায রূত দনই কতৃবত্ব দনই।তাাঁতয 

রা নেতরা দনাত দলাড়ী দবজা ফৃনেতত। 

আনভ চানে,তভত তদয কতৃবত্ব দ এেন আভায উয োটাক। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KB hv‡ev gvey`? 

আল্লাহ্ দতাভাতয দম বাতরাফান দইটা দতা দতাভাতয ফুোইতত 

তফ না।তনুভ ভাফুদ বাতরাই ফুতো।াতড় নতনাত ফানাইো 

আভাতয দদ নানা তদয বায!ভাফুদ এই দোি যীতয দুইটা 

াত,এই াত বযা দানেত্ব নদরা বুরচুক দতা নকেু ইততই 

াতয।আভাতয তুনভ ত্রুনটয দচাতে মনদ দদেতত থাতকা, কই 

মাতফা? আনভ কই মাতফা? 

ভাফুদ কত দানেত্ব আনভ ারন কযতত দম চাই,ৃনথফী দজাড়া 

ফইা আতে েতাতনয ফাচ্চা!তাাঁতয দকভতন দভাই? 

দ আভায নপততয দধাাঁকা দদে,ত্রুনট ঢুকাতে দদে এই দোি 

যীতয!ভাফুদ নপততয ফাাঁচা েতান নথকা।আনভ দতাভাতয দম 

বাতরাফান এইটা জানা দতাভায।রাব ইউ ভাফুদ রাব ইউ! 

 

 

 



দকাযআন 

ইা শুধভুাত্র এক গ্রন্থ নে একনট জীফন নফধান, 

প্রবূয ক্ষ ইতত অায দান, 

মাফতীে যর থ প্রবূয নফধান 

ফ ননো নরনেত এই প্রবূয দকাযআন; 

ত া দকাযআন, দতাভাে দদতফা মথামথ ম্মান, 

দমততু তনুভ প্রবূয ক্ষ ইতত আভাতদয দভভান। 

দতাভা ইতত ননে, 

আরাভদুনরল্লান যনব্বর আর-আনভন 

ইোনতন নতন আনরপ টাতন মথা ুয নদতে টারভাটার উনেো 

মাই ুতযয া তয তে মাই নফরীন, 

কর প্রংা তাায,  ভানরক আভায! কযােত্ত্ব মায আভান-

জনভন। 

ক্বুরহু আল্লাহু আাদ্, 

ফর নতনন আল্লাহ্ এক। 

ইন্না আ ত'ঈনা কার কাায, 

ননশ্চই নতনন আনাতক দান কতযতেন কাায। 



I Pvu`‡i! 

দতাভাতক মত েুাঁইতত চানে চাাঁদ, ততফাযই আনভ দধাাঁকা দেরাভ! 

এই ভতন ে তুনভ কাতে দভায-এই ভতন ে, দমন কতদূয! 

ফণবতচাযা চাাঁদ! কত যেঢতে তো যাতত আফায ানযতে মা 

কাতরয দযাতদ-  

দকন চাাঁদ থাতকা না কাতরয ভান অনবভান দিাতধ? 

আভযা নক এভন চাাঁদ দচতেনেরাভ? 

দম শুধু থাকতফ যাততয নীরকাতফয? 

তনুভ চাাঁদ ুতমা ফাদী যাজনীনততেয ভত;একযাতত উতে আফায 

তনরতে মা নদতনয ূতমব! 

তনতযানদন েফয আতে দতাভায আফায তনতযানদন তনরতে 

থাতকা নাভকযা দচাযতদয ভত! 

দভত য আড়াতর রুকা;দা ফাাঁকা ান হৃদতে দম কত ক্ষত 

দতাভাতক দদোতনা ফা  ল্পকযায ভে কই? 

তনুভ চাাঁদ ফণবতচাযা স্ববাফটা োতড়া। 

এই ভতন ে তুনভ কাতে দভায-এই ভতন ে, দমন কতদূতয! 

 



      চ               

পাইজা। 

ফৃনেতত নবনজ চর দুজন নভতর, 

এই েভু ফৃনেতত চর নবনজ প্রন্ন নফতকতর।নবজতফ তনুভ ফৃনেয 

জতর নবজতফ দতাভায আাঁচর, 

নবতজ আাঁচতর জনড়তে দনতফ দদ ;তবতে মাতফ দভত য ানচর। 

দবতে ানচর দভ   নড়তে ফৃনে যতফ েভু-  

নবতজ  াতে রা তফ দম দফ;অনফদয দোাে ফাাঁধা চুর। 

মনদ ফৃনে দথতভ মাে! 

অকাযণ দমন দতাভায ভন োযা না ে। 

নভকাইতরয  ুভ বানেতে কযফ অনুতযাধ ফৃনে নদতফ আতযা-  

দোদাতারায ফৃনে যতফ- নবজতত দমন াতযা। 

দমভন েুভ ফৃনে তেনেতরা নূ নফীনজয কাতর-  

নূ নফীনজয নজ ানয দদাস্ত তে কযতফা অনুতযাধ, দোদাতারা 

ফৃনে দদতফন নবজতফ এই অযাতে। 

 

 



‡`k‡`ªvnx! 

ফাং ারী কনফ ণ ফতর,আভায দদতপ্রভ না থানকতর আনভ নানক 

ফাং ারী না।ফাং ারী ইতত তর,এই দযাত থাকতত তর 

আভাতয নকেু ননেতভয ভধয নথকা উেতত তফ, আয ভানতত তফ 

দফাঁতধ দদো কনতে আইন! 

ইা না ভাননতর ননফবানত কনযতফ আভাে অনযতকাথা!নকংফা 

দদতরাী ফতর ঢুকাতে নদতফ দচৌদ্দ নতকয কাযা াতয। 

অথচ ননজ দদতয দচতে আভায বাতরা রাত  দভাদীনা,নফীনজয 

দযা।বাতরা রাত  অযাভাজতনয ফন,তযাভাননোন নাযী আয 

নভতযয ভনভ।তাতত মনদ আনভ দদতরাী ই তাতর আনভ 

তাই। 

দদতপ্রভ নাই ফতর দদাল কতযনে মেন।আনভ দদতরাী।আভাতয 

ানস্ত দা দকাটবভাবাতর।তকতট না নজহ্বা,উনযো দপতরা দভায 

দচাে!মাতত এ দচাতে বাতরা না রাত  নকেু।অন্ধ ইো থানকতফা 

ফাংরায ভানটতত। 

ততফ যাাঁ,ননত্রক নবতটটুকুয দাফী োনড়ফ না।তকতড় মনদ না 

দভাতয,কফয নদ ফাতয নবটাতযা উতয। 

 

 



iex`vi †Mvjvg 
আভায নানক নরেতত তফ যফীোকতুযয াতত! 

জাততো নাততযা তাই ফতর চতর। 

স্বাধীন কতযতে দদ দভায স্বজাতী,এই ম্বতর? 

আা!যফী োকযু!নক জাদুতটানা কতয দ তর? 

কনফতায বালাে দতাভাতয কনযতত তফ ম্বর চাভনচকা ণ ইা 

ফতর! 

অথচ এযা জাননো ধতয না জানায বান, 

তনুভ দই কতফ, ইংতযজ ৃে প্রনভতত নদতেনেতর রানথ, 

দবতেনেতর ননেভ কনফতায েতর!কতটয দাাঁত দবতেনেতর, নেতরা 

দম ক'ানট। 

দই দতাভাতকই ম্বর কতয আজ আভাতদয ননেভ দফাঁতধ 

নদতে,কনরকািায াযফার এয দারার, ফাংরা অযাকাতডনভ।  

চালাবূলা প্রনভত নতেনন তাই তাাঁযা জাতত তেনন, 

আপু কতয ফতর যা,ভে থাকতত দকন যফী ননেনন! 

দনরততদয দনই দকান চান্স ানতয াম্রাতজয, 

দমততু ফা কযনে দম যফীদায যাতজয! 



আা!চালাবূলা দফচাযা ণ!ইো মা উড়ন্ত ানে, 

চতর মা যফীদায কাতে- ন ো ফর;ত া যফী দা ভযায তয 

দতাভায ননেভ দকন ফার দতাভায ননেতভ দকন নরনে? 

মনদ জফাফ না া- ততফ যফীদাতক নদতে এতা অশ্লীর অশ্রাফয 

 ানর। 

দম ননেভ দফাঁতধতে াঁয চযারা 

তাতত  ানর দতা নেতরাই কতাতর। 

 ানর দা দফন মাতত, োকতুযয দা ভযায তয ানন্ততত না 

থাকতত াতয যাতয যফাত। 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ফনধবত ঋন 

আভাতয ভাত া জন্মাতেতো। 

দে কতযতো,তশ্লল কতযততা দপতর দানন! 

এ ঋন শুনধফ কযাফা?  

বানফ তা! 

দোদা নকে ু ঋন েদা কতযন,াযাকার  তয োনটো মাা 

দাধ ে না! 

ৃনেয ঋন তন্মতধয একটা। 

দোদায ঋতনয য,আতস্ত আতস্ত ফড় ইফায জনয ফাাঁধা নয 

ভাতেয ঋতন। 

তাযতয ঋন দজাতট ফাতয। 

দে কতয াযাকার নমনন  তড়ন আভাতয। 

আা ভানুল আনভ! 

এত ঋনী তে  তফব নাতভনা া ;রাত  মনদ জনভতনয ধুনর! 

অথচ,জনভতনয নন্নকতট আভায আযাক ঋন! 

এত ঋন ননো াতেয উয েযাং তুতর দফ কাটাই নদন। 

আনভ ভানুল!প্রকৃতই এই 



যতভয ডয দদো আভাতয?  

যতভয াত্র দতা আনভ নই। 
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কনফ দকাথা আনভ দদনেনা দতাভাতয, 

দদনেনা দকান নফ ুস্ততক।তদনেনা দতাভাতয ইতাাতয দকানাে 

নকনঞ্চতত। 

তফু তনুভ পনড়ং রূী তে আতো কনফ কানরদা! 

ারা নভতথযয পরুেুনড়! দফনাতভয কনফ!পড়পতড় পনড়ং রূত 

তে আতো কনফ কানরদা! 

তনুভ ারা আভায দচ দশ্রষ্ঠ কনফ? 

ফারটা! 

আনভততা নফশ্বা কনযনা দতাভায অনস্ততত্বই! 

তাতর? 

       আ     চ                ?  

কানরদা! 

দতাভাতয দম েদা কতযতে দোদ ইংযাজ উা আভায জানা 

ইনতাতয ফা দাথা দাাঁনড়তে দতাভায জতন্ম ারা করঙ্ক দরত 

দদে! 

তনুভ ারা নভথযায নবত!আদতত তনুভ ারা নেরাই না! 



তাতর? 

      আ     চ                ?  

দতাভাযতচ গুনন নো কনফ ণ 

তাতদয দফন কনয ম্মান- ারা দতাভায দচ। 

তাতর? 

নকবাতফ তনুভ আভায দচ দশ্রষ্ঠ তর? 

আভযা দতা কনফতা নরনে ইউননক দটক্সট এ,তা ভাতেভাতে 

দেতে দপতর কনম্পউটায! 

তনুভ ারা এভন নক ফার?নরতেনেতর দকান কা তজ মা োেনন 

কেতনা উইতাকা? 

উইতাকাযা নক দতাভায নজ ানয দদাস্ত নানক? 

ারা নভতথযয পুরেুনড়! দফনাতভয কনফ! 

পড়পতড় পনড়ং রূত তে দ তরা কনফ কানরদা! 
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াাঁতয দধাতনয ভত যাাঁচাতনা যাস্তা - যতন্ধ যতন্ধ তায যাাঁচ! 

যাস্তা বযা আনদতেযতা -একাত তায আতরা বযা আযাকাত 

াাঁে। 

যাস্তা বযা  তব আতে, আতে অতনক বে-  

ফাাঁকা যাস্তাে মাইতত মাইতত কযফা ফ বেতয জে। 

 তব দদতে মাইতত থাতকা ইতযানাতকা  ততব-  

 ততব মনদ তয মা উোইতফনা দকউ উতয। 

আতযা আতে নানান যাযা  ততব যা জুতড়-  

বুতর মা দকন,ানত মনদ  ততব তয চাভনচকাে চুতদ! 

 তাাঁতয চুতদ চাভনচকাে - নানান যকভ েতর, 

আন দরাতক ুটনক ভাতয আড়াতর আফডাতর! 

দূতয দাাঁড়াই নভচকা েতান ভজা ভাইযা দদতে-  

দা া ভাইযা ফুতক পকু দদে;বাত প্রফঞ্চনায জতর। 

 ানত তুনভ  ততব তযানা,  তব দদতে াতটা 

 ন্ততফয দৌাঁেতত চাইতর একটু কাকা োতটা। 

 
 



দপ্রেন নক আভায দকাযান াে দাতন? 

ইোনন টান ভানয চায আনরতপ দদনে দপ্রেনয ভুে, 

আা!আনভ দতা ানযতে দ নে াভজায টাতন! 

দপ্রেন নক দ াতন আভায দকাযান াে দাতন? 

দযাতর দকাযান ভজীদ, ফানতয দপ্রেনয প্রকা! 

আতস্তধীতয াতে দ তে দকাযাতনয ুয-  

দপ্রেন নক ফাইতয দাাঁনড়তে শুনতে দকাযান াে? 

দকাযাতনয ুতয দপ্রেনয াতথ নক দভানত তে ঐ চাাঁদ? 

তথান দবাকাতর অনত ুয আনন-আতযা চায আনরপ াে কনয 

দটতন, 

দক জাতন দপ্রেনতয দভায দকান আনরতপয টান কাতে আতন! 
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একজন ফা এই নক চাে, তাাঁয অুতেয যাত 

                                    ?  

অথচ দতকতে  ুভ দেতরয ফাফা আতস্ত আতবনাদ কতয, 

 ুভ দমন না দোতট ফাফনজয তাাঁয,  

নক  ুভান  ুভাতে ানন্তয আাতয! 
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নফয নফতন আল্লা দোাঁতজ দক? 

মায যতেতে নফয- দই দোাঁতজ আল্লায অনুগ্র। 

নফতেদ নফনা দক আল্লাতয দোাঁতজ? 

অথচ আল্লায কাতে ভানুতলয কত ঋন! 

 যােয  যাে দকারাফযাে তে রাপ দদে নতন ভাথা তে।ফতর 

"অাালাতে আল্লা নচনন না,ীতত ানন শুকাে কারনফাতে ে 

েড় তেন ভতন তয আল্লায নাভ"! 

ায নানস্তক কভুননস্ট  নফতদ নফযত ভতন ভতন জত "আল্লা 

আল্লা'' আয আল্লায কারাভ। 
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আল্লা তনুভ দতা জাতনা আনভ কতটা ৎ ফা অৎ।মনদ ফা 

একটু অংতফাধ জন্মাে কাতন দঢতর নদ না।তোদা দম দ াটা 

আভায ততোয তেতে তনুভ জাতনা,ত দ াটা আভায দকন তরা 

আনভ জানন না!আনভ দতা দোদা কনযনাে দজনা, অনফধবাতফ 

কাতযা াত আনভ ধনযনাে!াভানয দম, বাতরাতফত কাতযা াত 

ধযফ দ দমা যতাটুকু আভায নাই! 

ততফ দকন দোদা বতে আনভ থানক? তরা নানক দভায 

ননপনর!তোদা তনুভ দতা জাতনা,ননপনর তর োজনায দচ 

ফাজনা দফন!তরাতক ননতন্দ কতয আভাতয ফরতফ "কতযতে এ 

নততা  ভন! না ে রুতটতে দকান মুফতীয ম্ভ্রভ!'' 

অথচ,তোদা তনুভ জাতনা আনভ এতফয নকেু কনযনন!েত ফদেত 

ফান্দা দতাভায া নেতর কতযতে াভানয বুর।নকন্তু এতফড় া 

দ কতযনন।তোদা কয এয নফচায,নফনাতদাতল মনদ দভাতয দকউ 

যফীন্দ্রনাথ ফানাে! 
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ভাভা দডতক ফরতরন জর! 

এইোতট আনভ  ুভাই এইোতটই আভায ভযণ তফ। 

এই োতটই আনভ রা তে তয থাকতফা, যাতত মনদ ভনয ততফ 

াযাযাত! 

এইোট আভায,নফোনাে েড়াতনা আভায ঘ্রাণ, কনকন তে নব 

ফাজাতনা ননরং  আভায, 

তথান আভায ভতৃ োট ইতত উৎোত কতয যানেতফ ভানটয 

উয। 

 

 

 

 

 

 

 

 



             স     !  

অন্ধ ইো মাফ ননদ্দকযু! 

নচন্তা কতযানা তুনভ ানথ াতফ  ল্প কযায। 

দতাভায দম দুতচাে ননতরা ুনর,তফিনভতয দুতচাে উযাতে 

এতন না ে রান তে দদতফা!তুনভ আতরা দদেতফ ৃনথফীয! 

না ে কার দথতক ননতজয ানটবনপতকট ুনরতয দপাজতত 

দদতফা।তাাঁযা দযাজ ানটবনপতকট ূতজা কযতফ।তদফতায নাভ দদতফ 

ননদ্দক। 

দম নফতদযয ঋন  োতেতো ভাথাে, দচাে দুতটা েুতর যানে 

তকতট,না ে কারা চভাে গুাঁতজ দদতফা।এ দচাতে া এয 

নদ দদেতত রজ্জা ে! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

কনফযা ননযতক্ষ দতা নেই,উযন্তু তাাঁযা নবন্নভততয জ্বানরতে 

ুনড়তে বস্ম কতয দোদােী দাফানতর। 

তাাঁযা  ানর দদে; ান  াে আয দে কতয ুতযা ৃনথফী। 

অতএফ 

কনফতদয তুনভ ননযতক্ষ বাতফা দকান আতেতর? 

দক কনফতদয ৎ ফতর? 

কনফযা কাতযা Av  নে- ততফ মনদ কাতযা আন ে ততফ দতর 

দা া নকনঞ্চত,হুর পুনটতে দদে নবভরুতরয নযাে। 

তাইততা কনফ অতনতকয কাতে  ানরয নাভ। 

আভাতয তুনভ কনফ দফাতরা না। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


