প্রথম খণ্ড ।

আহ্মদী সম্পাদক _----

আব্দ.ল্ হামিদ, খান্ ইউসফ্জয়ী
কর্তৃক বিরচিত।
খোন্দকার বসির উদ্দীন মিঞ!
কর্তৃক প্রকাশিত ।
শী
পাপা
পাপা
শপ
পিপা্পে
স্
পপি
রর
2২৯06-8
রা
পি
৯পপ?
৮ চারে

টাঙ্গাইল--আহমদী প্রেসে
সাধু সরকার প্রিপ্টার দ্বার! মুদ্রিত ।
১৩১৭
স্কাসপ্মপ

বঙ্গাব।
ও

৬

মূল্য ২২ ছুই টাক। শাত্র।
পা

বি

আল

সা সীল

উদ্দাসী

২0001101008

গররি

[১

উৎসর্গ ।

ডু

83,

পরম মাননীয় ও পরম বরণীয় বঙ্গ, ভারতীয়
বর্তমান এবৎ ভবিষ্যৎ কৰি সম্প্রদায় ও ভাঁবুক

সম্প্রদায়

এবং

লিখক

সম্প্রদায়ের

কর-কমলে

এ অকিঞ্চন জনের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি
প্রফুল্লতাও স্মেছ মমতা এবৎ একান্তিক আগ্রহ
যত্র সহকারে যথালিহিত

বিনয় ও সম্মানের সহিত

অর উদাসী নামক ক্ষুদ্র গ্রস্থখানি উপহার রূপে
অর্পণ করিলাম।

মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ

করিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব নিবেদন মিতি।
একাস্ত বিনয়ানত --

গ্রন্থকার ।
আঁটীয়া, চরাণ গ্রাম, বঙ্গে ম্ধিদিত ধাম,
তথাতে জন্মিলা কবি, আব্দ,ল ভামিদ নাম।-_
মাতা “হামিদননেছ।”, পিতা : 'বশারত আলী”,

ূ

পিতামহ “শাহ কামাল” উইউমফজী পাঠান বলী।
কাঁল সমুদ্রের মাঝে, ক্ষুদ্র এ নিদর্শ তার, *
যাকে ভাল বাসে প্রাণ, তাকে দিল উপহার ।'
'» ধর লও, মনে রেখো, ছাড়ি যবে এভুবন,
নী

0৫৫

সেই ধন্য, দেব গণ্য, স্মরে যারে গুণি গণ !

হাব

চা,
পতন

সুচী পত্র।

১৫ ৫

বিষয়

পৃষ্ঠ

ভূমিকা__কয়েকটা বিশেষ নিবেদন
মুদ্রান্কণ সম্বন্ধে ক্রুটী স্বীকার

রি
এ

সর্বব সাধায়ণ সমীপে গ্রষ্থ গুচলনের গার্ঘন।

৪/৬

গ্রস্থ প্রচলনের

অন্তরায়

এঁ

মোসল্মান সমাজেন্ন অবনতি ও অশশক্ষা
মোপল্মান সমাজের জ্ঞাতী ও ম্বজাতি হিংসা

এ
৩,

মোসল্মানের এতি হিন্দু সমাজের অশুভ দৃষ্টি এবং
সারত্ব বিছিনতা-__-

1০

বঙ্গ ভাষার প্রতি রাজার অকৃপ।

1./*

সাহিত্যের প্রতি দেশীয় লোকের অ্বৃত্তি--

1৩/০

নিজের ভাবে নিজে

॥/৯

এ গ্রন্থ পাঠে জন্য যে রকম পড়ুয়া চাই-_
গ্রন্থ পাঠের প্রণালী-_

এ
1০/৯

কবিতা পাঠের জন্য পৃথক অভ্যাণ ও অন্য গুণ চাই দ*
বঙ্গ ভাষার নূতন বিষঙ্প

॥এ

বঙ্গ ভাষার কলেবর বুদ্ধির উপাঁয়-_

৮০

গ্রন্থের উদ্দেশ্য -__-

সমালোচক সম্বন্ধে
ভূমিকা

বিশেষ মন্তব্য

অন্তর্ভজগণ্ ও আধ্যাঘস় জগৎ

]

৮9/৯
১/৯
১৪৬

কি

2

বঙ্গ দেশীয় মহা ও পত্িকা সম্পাদকগণ--

১৩/৬

কবিবর হেম চত্দ্র বাঁনা্র্জ-

১ ]৬

কবিবক্প নবীন চত্দ্র সেন

১1৬

এঁ

কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

ভাগ্যবান রমেশ্চজ্্র দন্ত মহাঁশয়-

১1/০

এ

অনারেবল, আমীর আলী সাহেষ_
মাননায় হৃরেজদ্র নাথ বান িি-_

১1৩/০

মহাঁতু| সার সৈয়দ আহাম্মদ. সাহেব

এঁ

ভারতের অবনতির কারণ

১৩

এ

ব্রাঙ্গ ধর্ম
4 1)1015250568660

এর শে০1595 07008

0৭

টিছি দোতলা]

50872

0 ৬7151 78 ভি 96 0998)

উদ্বোধন
(স্বদেশানুরাগ )
সংসার বিরাগী জিদ্তেতিদ্য় ধাযি-__
হজরত শ্বশিদ-__

যোগ সাধন! ও কবি সমাঙ্গের নিকট অনুরোধ
নীতি ধন্দ পরায়ণ ও পুণ্যশীল না হইলে বড় লোক
হগুয়া যায় না
নিংন্বার্থ পরামর্শ প্রেমক--

হাঝিদ্ বাউর _-_

নবান সঙন্গ্যাপী (প্রস্থান)

রাজধি এত্রাহিম আহ ধম
বুদ্ধ, পাণ্ুৰ
1বৰেক

১২১ ১৩

সাধের পাঁখি

ভগ্রাশ গ্রধাপী

৩১৩৩

(স্বদেশ পানে)

ঈীড়াও পথিক হ্যাদে

বিজন পল্লী ও গোর স্থান

| ৩৯৯

৪১
৪২.
5816৫

শ্বশান সঙ্গীত

৪8৭

চান্দের বাজার

৪৮

উৎপীড়িত প্েমিক

৫ ১

দেহ ও মন ও আত

৫৩

মারিলেও স্বৃত্য নাই

৫৪

অমুল্য মাণিক
মনরূপী পাখি

৫৫

€শ

স্বর্গ ভ্রঘট দেব নর

৫০

পুণ্যলোক ও চির বসস্ত

৫৯1৬৬

কি জানি কি চাই

৬১

বিধাতার অপকম্ম

৬২৬৩৩

মাঁনব নিকৃষ্ট
শেষ শয্যা ( দেশাম্তরীর$পরিভাপ )

৬খ|৬৮

অপরিণাম দশ অহক্কাদী

৬০৭০

৬

অনন্ত যাত্রা

৭১

কন্মের দোষ আর বুদ্ধির দোষ

৭৩

পরিতাঁপ
স্তিম শব্য।

৭৬
৭৫17৬

উদ্তাস্ত পাষণ্ড প্রেমিক

৭০১

মন ও প্রাণ হিন দেহ

নই

৬৫১

প্রেমের সাধন!
'অগ্রকৃত প্রেম

খাটি প্রেষ

৮১

যুবতী জীবন

৮৪

মের বিকার ও পরিতাপ

আবশী বিদ্য

৮৩1৮৫
৮৬

অদৃষ্ট বাদ

পরকাল ও অন্ধ বিশ্বাস
সাম্প্রদায়ীক ধন্ম ও সাম্পদায়ীক গণের দশ!
পাষণ্ড প্রেমিক ও পরকাল
দেবী ভ্রঙ্গে পিচাঁশিনী

৮৭

৮৮1৮৯
৯০1৯১

নিশিথ ভ্রমশ_-রেয়াজ উদ্দীন ও নওয়াশের
প্রাকৃতিক শোভা

মহুশনীতি চতুষ্টর
খর নিদাঘে
যাহার পক্ষে যেকাধ্য নয়

সায়ংকাঁলে নদী তীরে (অবষধ বুদ্ধ সাধক)

বিগত সুখ পরিবার

নিরাশ সঙ্গীত (ব্রহ্গপুত্রতীর)
সোশার তরী সাধের ভঙ্গ!
সোণপার প্রতিমা? বিস্ঞন

কাল আোত্তের উজান ভাইটানী
শোক স্মৃতি ও বিগত পুরী
বিষাদ সঙ্গীত-_ (ভাঙা হিয়া)

১২৩.
১২৪1২৫

১২৭
১২৯

আমিত্ব হার।

১৩৪

আঁখিজল, কান্নার তোড়া, কান্না মহাজন
ভীবন মরণ
দুলে মরা

১৩১
১৩২
১৩৩

এ হৃদয় শুনা ভিটা

১৩৫

আমিরে উদাদী জন

১৩৬

আমিরে তাহার

১৩৭

নিরাশ সাধক

১৩৮

দুরস্ত আশা

১৩৯

অসম্ভবে সম্ভব
জীবন গ্রহেলিক1

১৯১
*৪২.

জীবন কি বস্ত

১৪৩

সময়

১৪৭

উপাপ সঙ্গীত (সুখ স্থান এবং নিত্যধাষ )

১৪৫

নন্ছোস্থল---মন্াস্তিক ব্যথ।

১৫১

বিশ্ব চিত্র

১৫৭

ভণয্য বিজ্ঞান

১৫৮ ৫৯

সমুদ্র যাত্রী (উদারতা)

হিমাচল

(বিজন প্রবালী )

১৬৬

খভগুর বৃক্ষ

( সন্তৃপ্ত যোগী )

১৬৮

রি ণ্রহা (ভবের বাজার এবং একুতির

সই পুৰৰ দৃশ্য)...
১৭৭
চি বযথ! ও জাগ্রত স্মুত
১৭২।৭৩
ভব সংসারে একা পথিক
১৭৯

ঘোরতর নৈরাশ্য

১৭৭

অন্তরের টেলী গ্রাম

১৯৯

কবিতার স্মৃতি গাথ।

১৮,

বন ফুল ও বুল্ বুল্

১৮২

দগ্ধ তরু € অন্তিম দশ 1)

১৬৩

অবশ্ছার বিপর্যয়
আলমযে কেহ কাহারও নয
জ্রাবনে গতারিত নিজ্জন 'নবাসী

১৮৪1৮
১৮৭1৮৮
১৮৯

'দুষ্টের পরীক্ষা!

এ

কাঞ্চন ও কাচের ভেদ এব রূপ গুণের বৈষম্য ১৯০৯১
হায় সেই দিন
১৯ও
দেইথে পাগল (কালের ধারা )
বিশ্ব কলহ্কী--

১৯৭1১৯৯
৮১৯৯

1নন্দে মোরে দৈতে নারি ও কহিতে আপন হুঃখ
পর প্রানি হয়

হর

ভাগ্যে যাহ! নহি ঘটে চেষ্টাতে ক হয়?

রী

কপালের তুল্য শয় রূপ গুণ কুল
গর্বিত জ্ঞাতি এবং সমানে সমানে
প্র বিরহী

ভ।লবুাসর ধাণ
আভাদ রদ

কিরণ প্রভা ।

নও ২1৩
২০৫
২০৭

২৯৯

রাধ!কৃষ্ণ ও শআীগৌবাঙ্গের প্রেম) ২১৩

একটি আকা

প্রেমের ভাষা
কিরণ প্রভার ওপন্)াপীক ইতিবৃত্ত
ও বিশেষ পগ্রিচন্ধ

২১৪

২১৪1১
রঃ
২১৬--২২৫

(॥ « )
(শিয়া হার! দেশ ভ্যাগী সন্্যণাসী--( কিরএদেখের অস্থিরত। )

২২৬

হাদয়ের আগ্ত কথা!

২২৭

গোপন পীরতি

২২৮

দুইয়ে এক ও একে দুই

২২৯

জ্যৈষ্ঠ মানে পাকা আম

২৩৯

সেই দে তাহার তুল!

২৩১

বিধাতার অপকাধ্য--

২৩১।৩২

ভবে নিঃসহায়। একাকিনী
প্রেমে আত্ম সমর্পণ ও ভেদ জ্ঞান রহিত

২৩৩

বশ্বাস খাওকত।

এ ৩

[বধধাতার ভূল
মরণ্ই মঙ্গল

২৩৬
২৩৭

দুরন্ত স্মৃতি চিত
২৩৮
স্বতু সংকল্পনা স্থির করতঃ সাগর উদ্দেশে যুস্রাজ
(বরণ দেবের প্রস্থান
এ
স্াজকন্যা। গ্রভাদেবীর ছদ্মবেশ ধারণ পর্ববক ভৈরবিনীর
বেশে দেশ দেশান্তুর পধ্যটণ করিতে « হঠাৎ কিরণের

সহিত সাক্ষাৎ
২৩৯
ভাঁদেবীর প্রথমতঃ কিরণকে চিনিতে না পারিয়া স্প্্চ
পরচয়পধ্যে অভ/থনা! ও পরিচয় ধন!

সন্নযানী (কিরণ দেবের উত্তর)

ভৈরবিনী অর্থাৎ পুনর্ববার গ্রভাদেবীর উদ্ভি

. এট

মি

২5১

ক্রিণের প্রত্যাখান

এঁ

চাতুরীময়ী উক্ত ও সঙ্গে যাইবার জেদ

২৪৩,

নিঃসন্দেহ রূপে যুবরাজকে চিনিবাঁর জন্য ৬1 দেখার

৮)

পুনঃরণয় যুবরাজের উক্তি (সন্গ্যাসী)
ভালর ভালাই নাই

২৪৯
এঁ

পাথারে ফেলিছি শয্য!, শিশিরে কিভয়।

২৫০

ছুরস্ত অভিমান

২৫০৫১

শ্েমের বাখ্যান

হিংস!, প্রাতি এব স্বার্থ

২৫৪-_-২৬২

২৬ৎ

বলিতে ২ যুবরাজের মুচ্ছিতাবস্থাক্স ভূতঙে পতন

২৬৪

রখজকন্্যার পবোধ ও যুবরাজের কল্যানার্থে পার্থনা এ
রাজকন্যার (নিকট যুবরাজের কৃতজ্ঞত!
২৬৫
আঁল্স-জ্ঞান লাভার্ে যুবরাজকে রাজকন্যার উপদেশ ও
প্রেম শিক্ষা পান
২৬শ

সন্যাপী যুবরাজের যোগ ধ্যানে প্রেম সাধনা

২৭০

যুবরাজের ভ্রম দূর হওয়া ও ভৈরবিনী বেশ ধারিণী স্বার
প্রিয়তমা রাজকন্যা গভা দেবীকে চিন!

২৭৯

রাজকন্যার উচ্ছাস বিলাপ ও দুঃখের আত কাহিনী +৭*
পরিশিষ্ট--স শ্মিলন

১৮.

ভাৰকণ ভাতি।
পরিচয় অর্থাৎ অরুণ ভাতির আদি অন্ত বিশেষ উদ্িবৃত্ত
*৮৯---৩৩০৫

(বশেষকথা অরুণ ভাতির নাম সন্বচ্ছে

৩০৫

কি ভাঁবে ও কি রূপে কাব্য লিখিতে হয় ত্বাহার মন্তব্য
৬৬৩

যে প্রণালীতে ও যে ভাঁবে অরুপ ভাতি ও কিরণ প্রাভ।

রছুনা করা হইল তাহার সংক্ষেপ ব্যাখ্য।
কবি সমাদর নিকট একটী প্রার্থন।

যুবরাজ অরুণের দেশম্তরী হইবার উপক্রম

গছদ্মবেশে

প্রস্থান

৩০৭
৩৪৮

৩৯৯

2

এ
পরি

৫

শ্্

ঘোটকের প্রাত

৩১৩

ভূধরের শ্রতি

৩১৫

পিড়! স্সিডের পুতি
জলধিকে

ভক্ষা করিয়া ,

, ৩১৭
৩১৮

নাইল নাদের তি

৩১৯

কুপ্রভাত (বিয়োগ সঙ্গীত)

৩২১

যুবরাজ অরুণের পলায়নে দেশময় হাহাকার

৩২২

জননীর

বিলাপ ও প্রলাপ

৩২৫

মধুর মামা নল

৩২৯৩১

অকৃত্তিম মাতৃ ম্বেহ__-

৩৩২৩৫

যুবরাজ উন্মস্তাবস্থায় গ্রথম যাত্র। ততার দেশ অভিমুখে

যাইতে২ দুঃখ ক্লেশে জর্রিভূত হইয়া! যে সকল অসহ্
আক্ষেপ করেন

৩৩৯

ভুলিতে চাঁওয়।

৩৪২,

দরগদীশ্বরের অসীম দয়া উপলক্ষে

৩৪৪

কেবলি একটী মুভি

৩৪৫

অসাধারণ ধৈর্য্য

৩৪৭

তাশ্রু আৃহআ্যা
ঈশ্বরকে স্মরণ পুর্র্ক উচ্ছাগ

৩৪৮1৩৪৫
৩৫৫

বুলরাক্ত তাঁতাঁর দেশে উপনিত হইয়া রাঁজ কন্যার
রূপ দর্শণে বিচলিত ও পরে কৌশল বন্ধন
নারীমাহাত্য
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ রূপ

, ৩৫৭
৩৫৮৩৬৩
৩৬৫
ৃ

্বামী হারা রান্গবধূ উষাদেবীর ইচাটন ও ওদাম্যভাব ৩৬৭

পাণের পোড়ানী

৩৬৪

ঘোরতর

৩৭১

অশান্তি

“উধাদেবীর স্বপ্র দর্শন ও ভাবের বিপর্য্যয়

ন্নঃ

উষাদেবীর গৃহত্যাগ ও ভৈরবিপীর বেশ ধারণ ৩৭৭
দেশ দেশাস্তর পরিভ্রমনের পর উষাদেবীর নৈয়াশা
ও ঘোরতর

আক্ষেপ

৬৮২

বিরহ সঙ্গীত (উদাদিনী কৈরেরে প্রীণ তুই মারল
'মীরে )

৩৮

উযার বিলাপ সঙ্গীত (মে গেলরে, গেল কোন্ দ্রেশে ১

'কওরে কও পাখি এপং কোথায় গেল রে প্রাণের সখ)
৩৮৬1৮৭

স্ষীদেবীর কর্তৃক পতি মাহাত্য কখন ও অপূর্বব
'পতি-প্রেমযোগ শাত্র কীর্তন এ৭ং |বরহ পিচ্ছেন, সখ.

দুঃখ ও পাপ নরক ইত্যাদির অ(এসুল্গন চিত্র প্রদর্শন-_
পতি মাহাত্

৫৯ ০৩১৯৮

গ্রণয়ের প্রথম চুম্বন ও প্রথম হাঁসি
ঘ1ম্পত্য গ্রুণয়ের প্রথম ভাব

০৯৭
৩৯১৮৪ ০৭

প৬ €প্রাম-যোগ

8০১1৬

বিরহ ও বিচ্ছেদ ও পাপ নরক

& ৮৬।১3

হুখ, শান্তি এবং প্রকৃত দুঃখ

৪ ১২-১৮

ঘুবরাের দ্বিতীয় বাঁর পলঃয়নের চেষ্টা
দীর্ঘ শ্বান

' বুনন

.

৪১৯
৪২৩-৪ ২.৪

৪২৫

(:১১)
দর দেশাস্তরে যুবরাজের খেদ ও মর্্মাস্তিক হৃদদুউচ্ছাদ
৪২৬--৩৬

যুবরাস্ের ঘোরতর বিকু তস্ভাৰ

৪ ৩৬---৩৯

ভালনাগার বিকৃত ফল

8৪৯

বিপেক বুদ্ধি ও স্মৃতি

৪৪২

প্রেমের লক্ষ্মণ

৪৪৬

মনের ব্যবসায়
এ
' প্রেমের বিজাতিয় ধন্মানুসার়ে আত্মবলি জন্য যুবরাজের
(তার দেশে গমন

৪৪৯

' এপ ত্যাগে যুবরাজের কৃত সংকল্প ও বিকট আক্ষেপ

ৃ

8৫৪8
অরুণ ভাতর মিলনের পর উধাদেবীর মর্্মভেদী আক্ষেপ
বিষাদ সঙ্গীত (দারুণ মরমের ব্যাথা! সখের আশে, ভবে
এসে )

|

করিব গাঁন মন্বন্ধে বক্তব্য
অরুণের

উদ্দেশ্যে

এ

উন্াদেবীর

ন্বগঠঃ

( জাগ্২, পরমায়ু সুখের নিশি যাঁয়)

উদাদেবীর মন্ম)ন্তিক গভীর প্রার্থন!

উযাদেলীর

৪৫৭

বক্তব্য সঙ্গীত

৪৬
৪৬৪

মৃত্যু জন্য প্রস্তুত ও শমনের উদ্দেশ্যে

(এমন রে তুই দাড়া)

.

র

৪৬৭

উযাদেবীর খর প্রবাহে বম্প প্রদান: ৫
“ ৪৬৮
অঙ্গীত_ (হাল ধৈর দীনকাগারি ) ডুবিতেং ( ল$
কোলে লও)

৪৬৯

উবাদেখীর মৃত্যু পর অরুণের উদাম্য ও ঈশ্বরের প্রার্থন!
৭০ ৯
(গভীর উচ্ছাস)

৬

১২

)

'ভাঁতি দেবীর ঘোরতর আক্ষেপ
ভাতি দেবীর “বিজ্লাপ 'কঙ্সীত

বিধির বহন)

দির
(কামার

কর্ধোর লেখা

১৭৮.

রাজালীর জাতিয়ত! ও খাটি জিনিষ

এ

অরুণকে অন্বেষণ করিতে২ ভাতি দেবীর ভুরত্ত আক্ষেপ
সঙ্গীত( ঞাণরে ! কি যাছু করেছ তুমি মোরে)

৪৮৯

প্রেষে আত হার! ও অঃদ্বত ভাব

৪৮৩

পার্থর প্রেমের অস!রতা উপলদ্ধি ও ভাতি দেবীর

'ঈশ্বরাখক্তি সঙ্গীত__ (আমি কোন্ সুখে যাব নাথ।
আর ভোগার দ্বারে)

৪৮৭

ভাতার রাজের ওবাস্য ভাবের স্চনা- বিবেক সঙ্গীত
(বলরে কি দমা হবেরে আমার )
ভাঁবিতেহ সাসংপরিক ও আধ্য।আ্ক

আলোচন!

গ্রচ্থকারের একটী ভিক্ষা

৪৮৯
৪৯০

৪৯ ২

'স্ছষ্টির অনারত।

৪৯৬

শেষ মরণই সার (জন্মসিলে মরণ খণ্ডাবে কে)
তাঁতার রাঁজের বৈরাগ্য

৪৯৯
৫৭

ঈশ্বর আরাধন1 সঙ্গীত (পাপ রসনা 1 নাস জপে কেনে
রসনা )

৫২

সকলের সমস্থয়
ভলন সঙ্গীত € নাথ! জামি পাপী জন)

এ
ঞঁ

নব বৃন্দাবন (বাঁজিছে মধুর মোহন মুরলী )

৫০৩

[বু গুণ গান (গাওরে গাও জলদ বিদ্যুতি )

৫*৪

|

মমাণ্ড।

রা, ইনি
1. ০১.
টি

(কয়েকটা বিশেষ নিবেদন।)
১1 মুদ্রান্কণ সন্বন্ধে
ভ্রুটী স্বীকার ।
খামার রচিত কাব্য, মহাকাব্য লঙ্গীপ্ত, উপন্যাস ও আস্থা
বিষয় আদি মস্বন্ধীয় পুর্তক সকল একত্র এক গগ্রন্থাকারে* সঙ্গপ্র

গুকাশ করিব, এতদিন এই বানায় নীরব ছিলাম । এখন সাৎসাঁরীক অবস্থা, জীবনে অনিত্যতা, সামাঙ্গিক ভাঁব গতিক, এবং

দেশীয় লোকের মন বুঝিয়া সেসৎকল্পনা পরিত্যাগ পূর্বক খণ্ড খণ্ড
অ(কারেই এ সকল প্রকাশ করিতে ব্যাপূত রহিলাম। কফলতঃ পথম

বাবেই নকল একত্র *গ্রম্থাবলি* আকারে মুত্রিত ন। করিয়া, পন্চাৎ
দেখিয়া শুনিয়া কাট কর্তন দিয়া, পরিমার্জিত ভাবে প্রকাশ

কবাই সঙ্গত বোধ করিলাম। নুত্তরাৎ সকলে আমার এই গ্রাথম
বারের মুদ্রিত “উদ্দাসী” গ্রন্থ খানিও “কাপিবুক* স্বরূপ গণ্য
করিধেন । ইহাতে অনেক ভ্রম প্রামাদ আছে, রাশি রাশি অশুদ্ধি

নকল তুঙ্জাকারে রহিয়া গিয়াছে, ও গ্রাম্য প্রেসে মুজ্রিত হখয়!
দরুন কতই যে ধিশ্রি কদর্য হইয়া পড়িয়াছে, তাছার আর হয়তবা
নাই! এ"পুস্তক কোন ভদ্রলোকের হাতে বে বাহ পূর্বক
তুলিয়া! দিব, এমন উপযুক্ষেরই হয় নাই; ভরশ] করি, 'ভবিষাত,

ভাবিয়া সকলে সে সমস্ত দোষ ক্রচী ক্ষমা করিয়া লইবেন।
অধিকন্ত অন্যান পুস্তক গুলি যাহাতে 'অবিলগ্বে পরকীশ
পারি, তঙ্জগ্ম উৎমাহ ও সহানুতকূত্তি ধানে চরিতার্গ ফরিয়েন |

হ/৬

২) সর্থনাধারণ সমীপে গ্রন্থ প্রচলের শীর্ও থন।
ঞসার
যে ফোন গ্রন্থই হছউকন! কেন, কিন্ত তাহার কাট্তি

ের
স্বদ্ধি এবং ঘোষণা করা৷ ছেশস্ছ ও সমাজন্ছ সর্ব সাধারণ দশজন

্ষার্য্য, তাহাতে একা একজনের মাত্র হাত নাই। সুতরাং দখ-

জনের দয়। ও যছ্রের উপয় নির্ভর করিতেছি, ঈশ্বর তাহাদের
লুমৃতি লওয়াইবেন এই প্রার্থন] !
৩। গ্রন্থ প্রচলের অন্তরায় ।
' কমার রচিত গ্রন্থ।দি বর্তমান সময়ে সমাজে গ্রতিপত্তির
সহিত যে'আদরনীয় হইবেক, এমত আঁশা। কখনই করি নাই ও
ফরিতেছিন। | আমি সুদূরভবিষ্য্থের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমার

এ জীবনের ভেলা] বাস্তব পক্ষে পরিচালনা করিয়াছি; এই জন্য

আমার রাচত গ্রন্থগুলে বস্তা বান্ধিয়া এযাব অন্ধকারে রাখিয়া
দিয়াছি।
আমার গ্রন্থাদির গ্রতিপত্তি ও বদর না! হওয়ার মম্বন্ধে অনেক
গুলি বিশেষ বিশেষ করণ আছে, লে সমস্ত একে একে বলিতে ,

খেলে, বাছুল্য হইয়৷ পড়ে, সংক্ষেপতঃ কয়েকটী প্রধান ফারণ

»-(ক) মৌসম্মান সমাজের অবনতি ও অশিক্ষা
আঁমার শ্বঙ্কাতি মোসলমান সমাঙছ আঙ্গি কলি শিক্ষার

নগথন্ধে অতীব পশ্চাৎ্পদ !| তাহাতে বভাষা বা সংশ্ত ভাষার

খ্ষকি াহাদের আগ্রহ ও তেমন অভিজ্ঞতা, অভিনিবেশ নাই ॥
রানে তদ্প্রতি ত্বধা, বিশ্বে, অমনোষে।গ, খদাসিম্য এব,
বিলক্ষণ প্রকাশ পাঁয়। বদিও বঙ্গ লাহিতআক্ষেত্রে

কে ক ঘাখাতোল দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা.

$/%

'জতিশয় আজ, এখনকি উহ! ধর্তবোর সধ্েই নঙ্ছে।' বিশেষতঃ

সাহারা আমার মত ভুক্ত ভোগী ও চির অগ্থুতগড। ' যেহেতু
মোপসল্ম!ন সমাজে যে যে দোষ বদ্ধমূল, তাহ ভ।হার। ধিলক্ষণ
জ/ত আছেন। কোন বিষয়েরই উন্নতি সংকল্পে উক্ত সমান

। চেষ্টিত নে,

বরৎ পতনের দিকেই অধুন! ভ্রুতগতিতে অগ্রষর।

.ভাল বিষয়ের উপদেষ্টা ও পথ এদর্শকগণ তাহাদের চক্তুঃখুল !
বিশেষতঃ মোষলমান সমাজের মধ্ো শ্রীলোকের শিক্ষার পথ

একিব।রে রুদ্ধ; তাহাতে বাঙ্গল! ভাষা শ্রীলোককে শিক্ষা দেওয়!
অধিকাংশ মোসক্সানেই অতীব গর্ত বলিয়া মনে করেন । কাব্য

গ্রন্থ দির নাম লওর়াও যেন জীলে।কের পক্ষে মহা পপ]
সমাজের অর্ধেক অঙ্গই বিকল।

ইহাকে

(খ) মোসল্াান সমাজের জ্ঞাতি ও সজাতি

হিৎস! |
মোসলমান সমাজের আর একটী দোষ এই যে, তাহার! স্বজাতিয় কেহর উন্নতি সহ্থ করিতে পারেন না। কোথায় একছনকে

অন্ত জনে নানারপ সাহাযা, সহানুভূতি ও চেস্ই] যত্বের দ্বার!
উপকৃত ও উন্নত করিবেন, কোথায় একজনকে অন্থ দশজনে ধরিয়া
ভুলিয়! বড় করিয়া লইবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে হয়তঃ স্চলে
তাহ।র নানা প্রক।রে বিরুদ্ধাচারি হইয়! ষে প্রকারে অধঃপতন

ঘটে, ও কোন রূপ প্রতিপত্তি এবং গ্রাধান্ততা তাহার রাাকে,

তাহারা সম্পুর্ণ রূপে তাহাই করিবেন; এইরূপ আবস্থ। এদেশের .
পল্লিতে পঙ্গিতে, প্রতোক বাড়ীতে বাড়ীতেই ঈ1ডাইয়াছে। সুতরাং

আমার অভি দিদ্ধির আর আশ! নাই 1| অধিধন্ত, বঙগ-।
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ভাষার প্রকৃত জাতিয় ভাব, গ্রকৃত মর্ম, প্রকৃত মাধুর্য ইত্যাদি
এবং উচ্চ.দরের কাব্যিক ভাব, ও যথার্থ কবিত্ব, প্রতিভা,

অদীম উন্নত অবস্থার তাৎপর্য্য ও অতি সৃক্ষা সুক্ষয চিত্র, চরিত্র
প্রভৃতি গ্রহণ মনন ও অনুধাবন! ও হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত
লোক, আঁমার মোঁসলাান সমাজে

আজি কালি অতিশয়

বিরল। বাস্তবিক উপরোক্ত বিষয় সকল বুঝিবার উপযুক্ত
অধিক সংখ্যক লেক এ দেশী মোসলাান সমাজে প্রস্তুত হইতে
অন্ততঃ একটী শতাব্দির দরকার দেখিতেছি।

[গ] মোপল্াানের প্রতি হিন্দু সমাজের অশুভ

দৃষ্টি এবৎ লারত্ব বিহিনতা! |

অন্যদিকে হিন্দু ভ্াতাদিগের সমাজে ও সাহিত্য
সংসারে অধুনা «অনেক সারবান বিষয় ও অনেক রত্ব সম্প্তি

সংগৃহিত হইয়াছে। স্তত্তরাং

আমার মত লোকের এ সকল্

গ্রন্থ তাতি তুচ্ছ ও হেয় বিবেচনায় এদিকে হয়তঃ তাহারা
ফিরিয়াও চাহিবেন না, অভিনিবেশ পুর্বক ভিতরে প্রবেশ

করিবেন সেত দূরের কথ! !! তাহাদের মধ্যে এখন অনেকেই

বঙ্গ সাহিত্য-জগতে রাজা, মহারাজা তুল্য হইয়াছেন। গরিব
মোসলান বেচারাঁদের কিন্তু সেস্থলে ক্ষুদ্র চাটিটুকুও সম্বল
নাই।, কুতরাৎ এমন স্থলে হিন্দু ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমার
শস্থেরআদর হওয়ার আঁশ করাও হান্তাষ্পত্দ ও বাতলতার

কার্যয1.পঙ্গান্তরে আবার দেখিতে খেলে, সেই হিন্দু'ভ্রাতা
দিগের:অধ্যেও 'গুকৃত ঘে জাতিয় ভাব এবং বঙ্গতাষার উপর

৬:

উাহাঁদের জাতিয় প্রতিপত্তির যে একটা চিরস্থায্নী বিপুল স্ব,
ছিল, তাহাও কাল মাহিত্ো আজি কালি ভ্রমে ক্রমে চলিয়া
যাইতেছে ; ক্রমে ক্রমেই যেন তাহারাও আশল জিনিষ হারাঁ
হইয়া, শুন্য খোলা হইয়া উঠিতেছেন | বাস্তবিক হিন্দুসমাজ
যতই প্রকৃত জাতিয়তা হারা হুইয়। সর্ববব্ষিয়ে পরকীয় ও

পরদেশীয় নকলের দিকে অগ্রসর হুইতেছেন, ততই গ্াস্ভিধ্

বিছিন, ও সারবস্ব! বিহিন হইয়া সমাঁজ ভ্রমেই পাত্ল। ও.
চঞ্চল প্রকৃতির ভাব লইয়। দাড়াইতেছেন। যেস্থানে হল্কাঁমী ও চাঞ্চল্য ও গীন্তির্য্য বিহিনতা, সে স্থানে অভিনিবেশ
এবং গুণ গ্রাহিতার অভাবের আশঙ্কা বিলঙ্গণ বটে। স্তরাং
আমার গ্রন্থ মধ্যে কোন গুণ ভাগ থাকিলে তাহ! তাহারা

দোষ ভাগের পরিবর্তে যত পূর্বক গ্রহণ করিবেন কিনা, সে
বিষয়ে ঘোঁর নন্দেহ আছে।

[ঘ] বঙ্গভাষ।র প্রতি রাজার অকুপা।
রাজকীয় কাজ কণ্ম হইতে বঙ্গভাযার কারবার

ক্রমেই উঠিয়া! যাইতেছে।

বৃঙ্গভাষার প্রতি রাজার তেষন

শুভ দৃষ্টি নাই। বঙ্গভাার শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির উপায়

স্বরূপ নর্মীল ও সংস্কৃত বিদ্যালয় সমূহ উঠিয়! গিয়াছে ১ এবং:
যাহাও আছে তাহাঙ ক্রমে উহ্িক়্া যাইবেক! রাঁজ সরকার

ও রাজ কার্ধ্য বঙ্গভাঁধার সাহায্যে অর্থকরী কোন কাধ্যুই

আর সাধিত হুইবার নহে।

ন্ৃতরাং বঙ্গভাযার অনুশীলনে :

দেশয়দের আর তেমন আগ্রহ বত্ও নাই। যেদন. এ দেশে
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পাশা £ উর্দ্ ভাষার দুর্দশা ছটিয়াছে, বঙ্গভাষাঁর সম্বন্ধেও প্রায়
ফিক সেই অবস্থা দেখা যাইতেছে । সাংসারিক ও পারিবারিক
কাজ কর্ট্দের কথা বার্তা পর্য্যস্তও এগন অমেক শ্থছলে ইংরেজবিতে হইয়। থাকে | এমন কি, অনেক কুলের কুলবধূরাঁও বাঙ্গলার চর্চা ঘৃণার সহিত ছাঁড়িয়। দিয়, ও বঙ্গভাষার আলোচন!
বিত্ত অপমান ও নীচতা মনে করিয়া, ক্রমেই “কমোতি+
শ্ডারুইন” “মিল্টন্” “দেকীয়র” প্রভৃতির আলোচনায়

অগ্রদর হইতেছেন। ফলতঃ ছোট কাল হইতেই ষদি কোন
ভাষার আলোচনা

বিশেষ রকমে করিতে ২ তাহার মায়া॥

মহববতে মন না মজে, যদি সেই ভাষার সঙ্গে ২ চিত্ত মনের
েশামেশি ভাব না ঘটে. ও দেই ভাষা সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া
তাহার স্বকীয় প্রকৃত জাতিয় ভাবে আত্মায় ২ তম্ময় না হওয়।
যায়, তবে দেই ভাষার মধ্যে কিরস মাধুর্য, ও কিষে

লালিত্ব বা অভা'ৰ রহিয়াছে ভাহা কিছুমাত্র উপলব্ধি করা

যাইতে পারে না! বঙ্গভাষার আঁশক্তিতে আত্মহারা ও
তাঁহার প্রকৃত স্বকীয়ভাৰে ভঙ্ময় হওয়ার উপযুক্ত লোক

আদি কালি অতিশয় বিরল সন্দৈহ নাই। বঙ্গভাষাঁর মায়া!
মমতায় যাহার এক বিন্দু অশ্রুপাতও না হয়। ও. বঈতাষার

প্রেমে ধিগলিত হইয়া! যে তাহাতে না মজে, সে কেমন করিয়া!
ভাহায় কাব্য সম্বন্ধীয় যথার্থ ভাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার, এবং

কাব্যিক ভাবে তন্ময় হইবার, ও জ্বাতিয়ভাব ও জাতিয় ভাঁষার
আসল জিনিষ উৎপন্নও রক্ষা করিবার সক্ষম হুইবে ? এ

সফল উপলদ্ধি করিবার উপধুক্ত ঝোক ক্রমেই কষ হইয়া
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যাইতেছে । যাষ্টীর যে বিষয়ে আসুরগ নাই, তিনি সে বিষ
ভাল না ধাসিবারই কথ!।

কুতপ্নাং বঙ্গভাষাঁয় রচিত আমার

এবিধ গ্রস্থ গুলি বছজনের অপ্রীতিকর হইবারই বিশেধ
আশঙ্কা

[ড] সাহিত্োর প্রতি এ দেশীয় লোকের
অপ্রবভ্তি।
বর্তমীন সময়ে এদেশে এক্টা নূতন বিজ্ঞানের
খুগ যেন আরন্ত হইয়াছে। কাব্য, কবিতা, দর্শন, সঙ্গীতের
ধুগ যেন চলিয়া গিয়াছে | জীবন সংগ্রামের রৌদ্রে রসে মাতোওয়ারা হইয়! দেশট। যেন ক্রমেই এক ব্যতিব্যস্ত! এবং

অবসাদের ছায়ার চাপনে পড়িয়া এক্টু দীর্ঘ নিশ্বাম ফেলিবালও বিশ্টু অবসর পাইতেছে না। ফলতঃ দেশের আবাল বৃদ্ধ

বনিতা সকলের দিকেই দৃদ্ট করিয্া দেখ দেখি, অমুন যে কচি
ছেলে টুকু, তাহারও মনে যেন কি এক ব্যস্ততা, কি এক উৎকণ্ঠার ছায়া! পতিত হইয়া তাঁহার বাছিক মুখের সুন্দর দৃশ্য
খানি কালিমা! করিয়া ফেলিয়াছে; নধর নলিন, ননীর পুতুল

সদৃশ একটা বালিকার মনোরৃততি পর্য্স্ত পরীক্ষা করিয়৷ দেখ,
দেখিবে যে, ভাহারও অন্তরে কিযেন এক চঞ্চল কামনা,

তরলতর স্তুতীব্র বাঁসনা প্রবেশ করিয়া তাহার অতি সুন্দর

ছোট খাট বদন খাঁনিকেও গম্ভীরভাবে গৃহিনীর চেহারায়

পরিণত, করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক এদেশে দুখ শাস্তি,
এবং চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য, আরাম, চইন যাহাঁকে বলে তাহ!

শ্রা় নু!থাকার মধ্যে হওয়ায়, কেছরই চিত্ত মন দার সুস্থির ও
ঈরম নাই;কেহই আর রস, মাধুর্যা ও গাস্তীর্ষ্যের জিকে
অগ্রপর় হইতে, ও সুগভীর জ্ঞান সমুদ্রের অতল তলে হুদীর্ঘকাল অন্বেষধের পর জ্ঞান-রত্ব তুলিতে আয্মোসর্গ করিবার

অবসর পাইতেছেন না । সময় বা স্্যোগ কেহর ভাগ্যে বাস্তখিক যুটিয়াও ওঠেন !| কাব্য এবং কবিতা লর্ধদাই শাস্তি
স্থখ খু্জিয়া বেড়ায়; এবং শাস্তি সুখের উপরই উহা! নির্ভর

করে। কিন্তু এদেশবাপীদেয় মনে, কাল মাহিত্বে তাহা যখন
একিবাঁরে “নাই” হইধাঁর মধ্যে হইয়াছে, তখন"প্রকৃত কাত!
দেখাও এদেশ হইতে ক্রমেই বিদায় লইয়া দূরে ২ চায়!

যাইতেছেন! জীনিনা অতঃপর এ হুত্ুভাগ্য দেশের কি
দুর্দিশ। ঘটিবে |!
_.

যেখানে স্বয়ং কাধয ও কৰিভারই দুর্দশা) সেম্খানে আবার

আমার মত 'লোঁকের কাব্যিক গ্রন্থের আর আদর হইবেক কি?
কাবোর গতি এখন এদেশী লোকের বিভৃষ্ণা 1! কবিতার
দিকে লোকে এখন ফিরিয়াও চাহে না! মুতরাৎ কোন আঁশ!

নাই। বাস্তবিক কোন স্বার্থের আশা করিয়াও, আমি এই

সফল গ্রন্থ প্রণথয়ণে লিখনী স্চীলন করি নাই। পুস্তক বিক্রয়
দ্বার, অর্থোপার্ডদন, কি দশজনের নিকট প্রশৎসা প্রাপ্তির

বামন! পরিপোষণ করিয়া আমি কোন শ্রহ্ছই লিখি নাই।
গ্রন্থ লিখ আমার জীবনের বংশ পরম্পরাগত . এক্ট!
সর্ব প্রধান বাতুলত1) এবং কবিতা লিখা জামার বিধিদভ
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সর্ব প্রধান সাংঘাতিক রোগ । এ রোগের আর উযধি নাই;
কর্ম লিপি ভিন্ন অন্ত কিছু নহে!

আমি অনর্থক কেন এই পোড়া

খেয়ালে জীবন শেষ করিলাম; কেন এই নচ্ছার হীন তুচ্ছ,
বঙ্গভাম।র মায়া-জালে মজিতে বলিলাম, তাহার কারণ অন্তর্যযাসী
ভিন্ন অন্য কেহফে বুঝাইবার সাধ্য নাই।

নিজের ভাবে নিজে।
অন্যের মনগ্লুত ও চিত্ত রগক হইবে, এমন খেয়াল ও পছন্দ
মই করিয়া আমি এ পুস্তক লিখি মাই । আমার নিজ মনের
ভাবে নিজ পছন্দ সই করিয়াই যা কিছু লিখিয়া থাকি। কেহ

অ[মার গ্রন্থ পড়িয়া তুষ্ট হইবেন, মে আশাও কখন করিনা । আর

অগন্্ হইয়। নিন্দ। করিবেন সে ভয়ও কিছু রাখি না।

এগ্রন্থ পাঠের জন্য যে রকম পড়য়! চাই।
বাহার কাব্য বা কোনরূপ কবিতা পড়ার শক নাই, পদোর

প্রতি ধার আশক্তি নাই, যিনি ভাবুক, প্রেমীক বা কবি নেন?

ভাব ও প্রেমের মন্দ যিমি অবগ্ঠত নহেন, রস জিনিষটা কি?
তাহা যিনি বোঝেন না; প্রেম ভক্তিতে যাহার মন বিগলিত হয়

না, ভাঁবের বিভোলে যাহার চিত্ত প্রাণ মজে না; অধিকত্ত কোঁন

বিষয়ের অস্তস্তলে তলাইয়! অভিনিবেশ পুর্ববক তদ্মমুদায় শিক্ষা
করিতেও কখন যিনি রাজি নহেন; বিশেষতঃ সংসারে যাহার অনেক

গ্রকার অত্যাবশ্বাকীয় কাক্গ কর্শের নান! রকমের ভীর, ও যিনি
জীননের মুহুর্ত মাত্স সময়ও সাহিতা-চ্1 করিতে সময়ের ঘোর
অপব্যবহার মনে করেন, এবং যিনি মাঁদূলা মোকদমা, বাদ

বিমন্বাদ, ব্যবসায় বাণিঙ্গা ও ব্যবস্থা, বিচার গ্রভূতি বিশেষ ২
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কদ্ে 'সর্ধ্দা বাতিঘাস্ত। অপিচ ফাহারা রাজনৈতিক ক্ষেতে
সাহেবী ফেখনে গুতিযোগিতা দ্বারা ভারত উদ্ধার ত্রতে একান্ত
ব্রতী, এব বিশেষ রকমে যাহারা চ্ষু কর্ণের রক্ত বিচ্ছু দ্বারা ধণ্ম
যুগের ষুগাস্তর ঘটাইতে অতীব প্রয়াদী। তদ্পর নির্দিষ্ট রূপে
বাহার কেবল স্বীয় ২ পুল্র কলত্র পরিবার, এমন কি নুধু নিজের

স্বার্থ সাধন, এবং উদ্বর পরিপোষণে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত,
তাহাদিগের চরণে বিনিত প্রার্থনা যে, আমার এই ক্ষুত্র পুস্তিকা
খানি যেন সেই প্রকার মহাত্মার। ম্পর্শ করিয়া গ্অনর্থক সগয়ের
অপব্যবহার ও হস্ত কলঙ্কিত না করেন, এব তাহার! যেন ইহার

নাম শুনিয়াও নাগিক। কুঞ্চনে বিরক্তি প্রকাশ না করেন। ফলতঃ
আম।র মত “ভবভূ'লে” “অকন্মা” যে এক রকঙ্গ “ভাব্পাগল।”
লোক আছে, (যাহারা জগতে নিতান্ত অপুচ্ছ ) সেই সকল ছি
গ্রন্থ লোকের সৎথা। রূদ্ধি করার জন্যই এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ণ
করিয়াছি!

যদি তাহাতেও কেহর কোন প্রকার আপত্তি থাকে,

তবে থাকুক ; আমি লিখিদ্না যাই !]

গ্রন্থ পাঠের প্রণালী।
এখাঁনে আরও একটী কথা ম্পইঈ রূপে বলিয়া দেই যে, এ
সফল উপরুত্ত ব্যক্তির মত যিনি কবিতা ও সঙ্গীত বিদ্যার দিয়মানুসারে, নান] প্রকার রাগ রাখিনী ও জুললিত ঘ্বর-সমন্বয়ে রজ

ঢঙ্গের সহিত কবিতা এবং সঙ্গীভ সকল পাঠ করিতে ২, এনকলের

জীবন্ত সাধূর্যয, স্ফুটন্ত রস, ও মৃর্ধিমস্ত ভাব রাশি, পরিস্ফুট রূপে

হৃদযজম ও কাশ করিতে সক্ষফনছেন, এবং যিনি আমার এই
সকল কবিতা ও সঙ্গীতের পঠন প্রণালী অবগত নহেন,. তিনিও

যেন ইছর়ি চর্কিত চর্বণে অনর্থক প্রয়ানী না হন। যথার্থ পক্ষে

1৩,০

কবিতা ও সঙ্গীতাদি পাঁঠের নিমিত্ব পুথক ২ নিয়ম গ্রথালী ও
রাগ রাখ্িনী অবলম্বন করা নঙ্গত। সাদ দিধেভাবে মে সকল পাঠ
করিলে কোনই রম উপলব্ধি হইবেক না। ফেননা বীণ, বীশী,
নারে,

এআজ্

প্রভৃতি বাদ বস্ত্র সকলে,

সোজাসোক্জি রকমে

বঙ্কার বা ফুক দিলে তাহাতে ঝনু ঝন্, কন্ কন্, ভে ভো,

পে পো, ইত্যার্দ অশ্রাধা বিকট শব্দ সকলই উৎপন্্র হইবেক।
কিন্ত সুদক্ষ বাদকের দ্ব|র। গেই মকল রীতিমত বাদিত ও নিনা পিত্ত

হইলে, অপুর্ব্ব মধুর ধ্বনি এবৎ মন মুধ্ধকরী ভাবেরই উদ্রেক হইয়।
খকে। কফলতঃ অনেক লে।কেই কবিতা ও কাব্যিক বিষয় সকল
রীতিমত পাঠ করিতে জানেন না, ও পরেনও না।

বীজের শাষ তাঁগ মধ্যে যেমন কুক্ষর উতপাদিক। শক্তি

লুকাইত থাকে, কবিত। ও সঙ্গীতের ভাষাঁর মধ্যে “ভাঁব* তেমন
মাত্র ছায়ার ম্যায় অতি ক্ষীণ ভাবে অবশ্থিতি করে। মময়শিৰে

রাগ রাগিনী ও স্বর সমন্বয়ে সেইভাব পুর্ণঅবয়বে স্বীয় মূর্ভিতে
জীবন্ত হইয়। অন্তর রাজ্যের উপর অতীব বিশাল ও গান্তীধ্যতা ধারণ করে।

কোন রাগ রাগ্িমী ও স্থলালত স্বর

সম্বলীত না হইলে, কবিতার সম্পূর্ণ ভাঁক ও রম মাধুর্য, কিছুই
পরিষ্মূট হইয়া চিত্ত মস আকৃষ্ট করিতে পারে না। যিনি
আমার মহ্বাত ও করিত নকল রীতিমত পাঠ করিতে সক্ষম

না! হইবেন, তিনি স্ৃতর|ং কোনই আস্বাদ উপভোগ করিতে
গারিবেন না । হার গক্ষে পড়া না পড়। ছুইই প্রায় ভুল্য
হইবেক্ক।
শি তি
তি
|

ড্র
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কবিত। পাঠের জন্য পৃথক অভ্ভ্যাস ও অন্য
শুগচাই।
কবিতা পড়ার জন্য যে পৃথক রকম অত্যাস ও শিক্ষা চাই,
এ.কথাটা প্রায় পৌনে যোল আনা লোকেই বোঝেন ন। |
অন্য, ভাষার বিষয়ে হউক বা না হউক, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রকৃতি
অনুসারে উহার কবিতা গাঁঠের প্রশালী লিপিবদ্ধ ও সর্বসাধারণ সকলের অবগত থাক উচিত। আর উহার সম্বন্ধে
এদেশী লোকের অধুনা মনোযোগ দেওয়া এবং বিশেষ জান!

শুনা কর্তব্য।

বঙ্গভীষায় নূতন বিষয়।
বঙ্গভাষ। সম্বন্ধে অনেক বিষয় পুস্তকান্তরে লিখিয়াঁছি।

অধুনা! অতি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, নানা কারণে
এইক্ষণ বঙ্গভাষাতে ব্ণাদি উচ্চারণ ও শব্দাদি পরিশুদ্ধ রূপে

গঠন প্রণালী নির্ধারিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্থাকীয় বিষয় হৃই-

ঘাছে। বঙ্গভাষার উন্নতি সংকল্পে ধাহার! চেষ্টিত তীহছার।
এ কথাটি বিবেচন! করিয়। তাহার উয্ে]াগে ভ্রতাঁ হইবেন, এই
বাঁসনা। আরবী পাশা ভাষার বর্ণ ও শব উচ্চারণ এবং বিষয়
অল পাঠ করিবার বিশেষ ২ প্রণালী বিষদরূপে নান প্রকার
পাঁণডিহ ও. শৃঙ্ছলার সহিত প্রকাণ্ড ২ পুস্তকাকারে লিখিত

পাছে।, লে একুটা শীম্রই পৃথক বটে।

এরূপ প্রণালী

বন্ধইঞ্া পর,সেই ২ভাধার অত্যন্ত উদ্নতি নাধিত হই”:
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মাছে। এখন বঙ্গভামাকে বেওয়ারিশ মনে রিয়া বঙ্গীয়
ূ

পুত মণ্ডলীর উপেক্ষ। করা কুর্তব নহে ।

বঙ্গ ভাষার কলেবর বৃদ্ধের উপণায়।
ভাষাবিদ্ মাত্রেই জানেন যে, প্রাকৃতিক, হিন্দি এবং
স্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার সংমিআাণে বঙ্গভাষ। গঠিত

হইয়াছে; ও-পারশী
উর্দুপ্রভৃতি ভাষার বহুবিধ শব্দ তাহার
অস্থি মজ্জায়

জড়িত হইয়া অঙ্পুি

সাধন

করিয়াছে।

বর্তমান সময়ে আবার ইংরেজী শব্দ, ও ইংরেজী পদ্ধতি সকল

উহার অন্তর প্রবিষ্ঠ হইয়া! ক্রমেই কলেবর বুদ্ধি করিতেছে।
নান! ভাষ। হইতে শব্দ ও ভাব সংগ্রহ দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতি
সাধন করা আমি একাস্ত অনুমোদন করি। ধখাঁহারা এমতের
বিরুদ্ধ বাদী, তীহাঁর! কখনই বঙ্গভাষার প্রকৃত হিতৈষী নহেন।

যাহ। হউক আমার ক্ষুদ্র বিবেচনার বশবর্তী হইয়া মনোগত
ভাব সংক্ষেপে প্রকাঁশার্থ কতিপয় চিহ্ ও কতিপয় নিয়ম প্রচার

করিয়াছি। আরবী পাশী উদ্দ ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতেও
সচরাঁচর ব্যবহৃত শব্দ রাশিও যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি !

আরম জানি, এইক্ষণ উপেক্ষিত হইলেও ভবিষ্যতে দ্র এ
সফল বিশেষ ফল প্রদ হইবেক।

গ্রন্থের উদ্শ্য ।

ধর্ম, ধর্ম, প্রেম, বৈরাগ্য এবং স্বাধীনতা! ইতাদি কয়েকটী

অত্যুন্ বিষয় মূল ভিত্তি করিয়া, ভিন্ন ভাবে. ওখিভিষ্ন ২.
প্লকারেক বর্ণবৈচিত্রে এই “উদীপী” নামক দর গ্রন্থখানি
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অনেকদিন হয় রচিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কবিতা
বিংশতি বতমরেরও পুর্ধবের লিখিত| ম্রতর।ং এগ্রন্থে পুরাতন

ম[রচাধর! ভাবরাশির অভাব নাই। কিন্তু সেই পুরাতন ভাব

বিশিষ্ট প্রবন্ধ সকল কেন আমি প্রকাশ করিতেছি, তাহার
অনেক নিগুঢ় তাৎপর্যয আছে । ভাঁঁঙ্গয়া বলিতে গেলে বিস্তার

হইক্সা যায় | সংক্ষেপতঃ একটী কথা এইমাত্র প্রকাশ করিতেছি যে, অগ্থে পুরাতনের প্রতি ভক্তি যত্ব ও আদর না

জদ্মিলে, নৃতনের মাহিত্ম ও মর্ধযাদ। বুঝা! যাঁয় না) তুলন!
করিয়া! দেখবার

ক্ষমতাও জন্মে না।

অগ্রে পুরাণে মজ,

তৎপর দেখিয়! শুনিয়া নৃতন ভঙ্গ । নূতনের বালাই অনেক |

এ কিছু ভাঙ্গা নৌকা নয় যে, পুরানত্বের দোষে অকুল পাখার

ভরাডুবি হইবে। যাহ! হউক বিংশতি বসতর পুর্বে বঙ্গীয়
সাহিত্য ক্ষেত্রে কতিপয় পুরুম রত্র--কনি চুড়ামণি দারা যে
গুভসুগ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা অতীন স্মরণীয় বিষয্ন বটে। সেই
জন্ত এ যুগের মধ্যে যে প্রকার ভাব সকল বঙ্গভাষায় পরিদ্,ট

হইয়াছে, তাহ তুচ্ছ করিবার জিনিম নহে। সেই হেতু সেই
সময়ের ভান বিশিষ্ট আমার স্বরচিত কবিত। সকল আমার
প্রথম জীবনের ঘটনা ও স্মৃতি স্বরূপে ইহাতে নিবদ্ধ করা

হইল। বিধাতা জানেন লোক সমাজে ইহা কতদুগ আদ ও

অনুমোদিত হইবে ।

সমালোচক সম্বন্ধে |

অধুন!' এই কবি হুলভ বঙ্গদেশে কাঁব্যেরও আতা
নাই, এবং ধবিতা রচকেরও শেষ সখ্য নাই, ৬৪
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আমার এই কষুড্র শ্চ্থ পানি হুট ও সমুচিত ভাবে কেছর সৃষ্টি,
এবং মনোযোগের গোচারভূত হইবে কিনা, মে বিষয়ে বিঘোর.

সন্দেহ. মাহা, হউক কিন্ত আমার বেশ জানা আছে যে,
পাঠক ও.রচয়িতার সংখ্যা যত দেখা যায়; প্রকৃত প্রস্তাবে

প্রকৃত স্ুবিজ্ঞ পাঠক ও প্রকৃত হুবিজ্ঞ 'ভাবুক কবির সংখ্যা

অতিশয়. নিরল ভিন্ন, কদাঁচ যথেউ নহে। সারা বঙ্গ:দেশ

বদ্ধ গণ্ড! পাচ সাত তেমন লোঁক আছেন কিনা সন্দেহ
স্থল।

পরু্ত ম্ববিজ্ঞ..লিখকের সংখ্যা অপেক্ষা, গ্ররুত

সুন্মদদর্শী উদার ভাবুক ও বহছুদরশী জিতেক্জিয় পাতডিত্ব পূর্ণ,

জ্ঞান সর্বস্ব পাঠকের সংখ্যা পৃথিবীর সর্ধাত্রই অতি অল্প!
তেমন উচ্চদরের যথার্থ খাটি পাঠক পাওয়া বড়ই দুর|
কালে কন্মিনে ঈশ্বর তেমন দুই একটাও পাঠকের' হাতে যদি
আমার এই “উদ্দাসীকে” সমর্পণ করেন, তবেই জীবন সার্থক

জ্ঞান করিব | যদি ঈপ্বর সুজ্ঞানী ছুপপ্ডিত পাঠক কখনোও

'মিলাইয়া দেন, তবে তীাহারাই নিজ হইতে এই গ্রন্থস্থিত-

ধরণী সদৃশ অতি বিস্তার, এবং আঁকাঁশ সদৃশ অতীব প্রসার ভাঁবরাজ্যের মধ্যে, অন্যাগ্য পাঁঠিকগথকে সহজে প্রবেশ করাইয়!

দিবেন।' তীহারাই ইহার শুক্তি আবির হইতে অসংখ্য ২.

ুক্তাবলি বাহির করিয়া বঙ্গবাঁসীকে দেখাইিবেন।, সেই

সৌভাগ্যশালী উন্নতমন! ব্যক্তিগণের উদ্যম এবং আঁভাসের.

নিকট*আমার বক্তব্য ও মন্তব্য সকলও অতিশয় আকিঞিংকর
হইবে). সন্দেহ নাই; তাই সুদীর্ঘ ভূমিকা! দ্বারা জগৎকে,

১২

বুধাইসার পণ্ড পরিশ্রম হইতে একিবারে ক্ষান্ত রাহলাম।
ঈশ্বরে একাস্ত নির্ভর করিয়! আমার উক্ত প্রকার উত্তরাধিকারী
মহাঝনগশের জন্য ইহঠর দোষ গুণ প্লস মাধুর্য ইত্যাদি সমালোচনার ভারও অক্ষত ভাবে রাশিয়া দিলাম । অনভিজ্ঞ সাঁধা-

রখ দযটলোচকগণেনর ইহাতে দপ্ু্কট করিবার আবশ্যকতা

নাই অনভিজ্ঞ অপরিপন্ক লোকের হন্তে ইহার সমালোচনা
পা হওয়াই ভাল কেননা সমালোচনার কাঁজ ধড়ই গুরুতর
ব্যাপার! তত্মধ্যে ভাবুকদিগের হৃদয় উচ্ছদিত আক্,ট ভাব

লমান্বত কখিতাঁর সমালোচন! করিতে যাঁওয়! আরও স্ুকঠিন !!

ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র না হইলে, এবং নানা বিষয়ে
অসাধারণ গুণ গ্রাম না থাকিলে, তদ্রপ কার্ষ্যে প্রবৃত হওয়া

বড়ই লঙ্জা 1 এবং বড়ই বিড়ম্বনার বিষয় !! আঁমার ক্ষুদ্র
বিবেচনায় ধীহার1 জাগতিক সমুদ্ধায় নিসর্গ ও সমুদায় স্বভাব

অধ্যয়ণ করিতে পারদরশী, এবং ভাবুক কবিদিগের অস্তরন্থিত

প্রকৃতি রাজি বিশিষ্ট রূপে অনুশীলন করিতে সক্ষম, সেই মান্য
গণ্য লমস্ত ব্যক্তিগণই কবিতা সমালোচনার উপহুক্ত পান্র।
কহিতা সমালোচনা অপেক্ষা কবিদিগের হাদয় স্থিত সুবিশাল

ভাব রাজ্যের সমালোচনা অগ্ে করাই হৃষঙ্গত। যাহার!

কৃবিদিগের.হৃদয় মন না জানেন ও তাহাদের উদ্দ্যেন্ট না
বোঝেন, উহার! কখনই যেন যগ্থার্থ কবিগণের কাব্য লইয়া

যাঁচা তাই মতামত প্রকাঁশ করিতে উদ্যত না, হন,.এবং
যাইচ্ছা.তাই অন্ন ছন্দ বলিয়া গালাগালি দিয়া বাহীদুরী

জমুকাইতেপ্রয়াসনা! পান, এই প্রার্থনা।

১/০

ভূমিকা ।
( বিশেষ মন্তব্য )

বিবেচনা করিলেই সহজে হৃদয়ছগম হয় যে, জড় শক্তি ও

দৈব সুক্ষ শক্তি এই ছুইটা শক্তি দ্বারাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং
প্রাণী জগতের যাবতীয় কার্ধ্য নির্বাহ হইতেছে । মানব
সমাজের উপর উক্ত ছুই শক্তির ক্ষমতা আরও অধিক
প্রবল। তন্মধ্যে দৈব বা বৈদ্যুতিক সুন্মন শক্তি আত্মা, মন

সম্বন্ধীয় অধ্যাত্মজগতের উপর অসাধারণ ক্ষমতা এবং অত্যাশ্চর্যঃ
ক্রিয়া প্রকাশ পুর্ববক এশ্বরীক মাহীত্্য যে প্রকার চমত্কার
ভাঁবে প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাঁহা! মানবীক ভাষায় কেহরই

ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। বাহ্ জগতের উপর এক্ এক্
বিভাগে যেমন এক এক্ শাসনকর্তা, এই স্বিশাল পৃথিবী মণ্ডলের মধ্যে যেমন একৃএক রাজ্যে, একৃএক্ দেশে একুএকু জন

রাজ! বা মহারাজা, অধ্যাত্ম জগৎ সন্বদ্ধেও তত্রপ স্্টি বিভাগ,
কার্ধ্য বিভাগ, এবং রাজ্য বিভাগ সম্পর্কে পৃথক ২ পরিচালক,

পৃথক ২ স্থশীসক ও পৃথক২ কাঁধ্য নির্ব্ধাহক চিরকাল ব্যাপীয়!
নিয়োজিত আছে, নিয়োজিত হইতেছে, এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ

পর্য্যন্ত নিয়োজিত হুইবে। ধর্ম প্রবর্তক, নীতি প্রবর্তক এবং
ভাব প্রবর্তক কবিগণ, ধার্মিকগণ, বক্তা ও লিখকগুণ সেই.
অধ্যাঁত্ম জগতের পরিচালক ও অধীশ্বর বটেন। ফলতঃ এ ৷
সকল ব্যক্তিই প্রকৃত রাজা অধিরাজ এবং প্রকৃত মান্য মাননীয়
নমস্ ও ভক্তি ভাজনীয় শন্দেহ নাই।

]

১৪/৩

বাহ্ায জগতের একজন সত্রাট” অপেক্ষা একজন কবির

সম্মান ও ক্ষমতা! বা গৌরব কৌনাংশেই কম নহে । বরং স্থল
বিশেষে লক্ষ গুণেও শ্রেষ্ঠ! মানব সমাজে ধর্ম প্রবর্তকদিগের

পদ গৌরব ও সম্মানই সর্বাধিক শ্রে্ ও বরণীয়। তাহার
পরই কবি, ভাবুক ও লিখক এবং বক্তাদিগের পদ গৌরব ও
সন্মান অগ্রগণ্য । অন্য এক হিসাবে যিনিই ধর্মপ্রবর্তক তিনিই

কবি, যিনিই ভাবুক, পণ্ডিত, নীতি প্রবর্তক, তিনিই কবি)
ঘিনিই বাগ্মীবর ব! স্থলিখক তিনিই কবি; প্রকৃত প্রস্তাবে
কবি না! হইলে না ধর্ম প্রবর্তক হওয়া যায়, না লিখা যাঁয়, না

বলা যায়, না নুতন কিছু করা যাইতে পারে! বিনিই নূতন

কিছু জগতে উতন্ভীবন ও সৃষ্টি বা আবিষ্ষার করিবেন, তিনিই
কবি। কবিনা হইলে অন্য কিছু হুওয়! যায় না। তবে
অন্তর্জতের বিভাগ অনুপারে এক্এক প্রকার সীমাবদ্ধ ভাবে

পুথক২ কীর্যযকলাপের প্রণালী অনুসারে কবি, ভাবুক, ধর্ম
প্রবর্তক, বৈজ্ঞানীক ইত্যাদি নামের বিভেদ মাত্র করা হইয়া
থাঁকে।

বাস্তবিক সকলেই এক জাতিয়, এক শ্রেণীর এবৎ

একই রকম শ্রদ্ধা! ভক্তির পাত্র ।

অধুনা আমাদের এই হতভাগ্য ভাঁরতবর্ধে, বিশেষ করিয়া
এই পতিত বঙ্গদেশে বে কয়জন কবি, বাদী, লিখক, পণ্ডিত
এবং ধর্ম প্রবর্তক বা ধর্ম প্রচারক আছেন, ও ভবিধ্যতে হুইবেন, তীহাঁরাই দেশের প্রকূত আশার স্থল এবং সর্বপ্রেষ্ঠ বরশীষ । কেনন। তাহাদের কার্ষ্য অন্তর্ভগতের উপর বটে। সেই

নিমিত্ত. এই গ্রন্থের উদ্বোধন স্থলে ভীহাদের কয়েক জনের
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প্রতি বিশেষ আগ্রহ মহকাঁরে লক্ষা ও কটাক্ষ্য কর! হইয়াছে ।
কাপ্যিক তাবে বাহ্িক শ্রবণে অন্তে তাহাতে অবশ্যই এন্দ
বুঝিতে পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দ ভাব দূরে থাঁকুক
বরং তীনাদের প্রতি

হৃদয়ের

অপাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি ও

সৌহ্ছদ্য সহানুভূতি থাক দরুণই এ প্রকার লিগ! হইয়াছে ।
প্রকৃত প্রস্তাবে আছ। প্রাণের অস্া্ রক্ত প্রবাহ মাখা ইয়া,
মন্মস্থলের সুগভীর

অতল

স্পশি মুন্নুর দাহনে প্রেমীশ্রুঃ

আহুতি দরিয়া সহানুড়তি সুচত চরম আত্মীয়তার উৎসর্গ বলি

প্রদানে, গীতি পুগ্প-অঞ্জলিদান সহকারে এ সকল সৌভাগ্যশ/লী মহাত্মা! গণের চরণ-রাজি বন্দনা করিয়াছি !

অশেষ পুণ্যকলে সৌভাগ্যের উচ্চ মুকুট ধাঁরণ করিয়া! মানব
দেবতাক বিজন্ম পরিগ্রহ পুর্ব্ক হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বরীক্দ্রনাঁথ
প্রভৃতি কবিগণ সৌরীন্দ্র মোহন এবং শ্রেন্দ্রনীথ, আমীর আলী,

ও রমেশ্চন্দ্র দত্ত, প্রতাঁপ চক্দ্র মজুমদার, আনন্দ সোহান বন্ধ
কাঁলীচরণ বানার্জ, ডা. 0. বানার্জি, কাঁলী প্রসন্ন ঘোষ, লাল
মোহন ঘোঘ, মহেন্দ্র লাল সরকার, জগদীশ চক্র বনু গুভৃতি
অসংখ্য মহাশয়গণ, ও ইপ্ডিয়ান মিলার অস্থ5বাজার, বেঙ্গলী,

বঙ্গবালী, * দৈনিক সঞ্জিবনী,

স্থধাকর, হিতবাদী প্রভৃতি

পত্রিকা সমূহের সম্পাদক ও পরিচালক প্রতি ; এবং “অন্যান্য

বাগ্ী ও লিখক মহাত্া গণ এই বঙ্গদেশ উজ্জল করিয়া-

ছেন।" শত সহআ তোপ কামান বেয়নেটের দ্বারা যে কার্ধ্য

সাধিত ন! হইতে পারে, তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিখনী এবং
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অতি মৃদু কোমল ভাঁষা দ্বারা তদপেক্ষা সহঅ[গুণে অধিক

কার্ধ্য সৎসাঁধিত হইবেক সন্দেহ নাই। এসকল মহাত্বার
অনেকেই ক্ষণ জন্মা পুরুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,

কবিগণ যেমন কাব্যিক কল্পনা লইয়া রত, তেমন যদি
তাহীর সঙ্গে ২ তাহার! দেশের ও দশের উপকারার্থে উন্নতি

সংকল্পে, লোকের মন ফিরাইবার জন্য লিখনি ও বাক্য* পরিচালনা করেন এবং রাঁজা ও রাজ পুরুষদিগের সহানুভূতি,
অনুগ্রহ এবং স্থশামন লাভ করিতে তেমন চেষ্টা যত করেন
তবে অন্যের অপেক্ষা অতি অধিক পরিমাঁণে তাহারা কৃতকার্ধ্য

হইতে পারেন, সন্দেহ নাই।

এঁসমস্ত মহাশয় ব্যক্তি

যাহা ২ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহার আর কোনটারই

তুলনা নাই। তথাপি তাহাদের নিকট আরও অধিক মাত্রায়
আশা ভরসা করিয়। থাকি | ফখাঁহার নিকট একগুণে প্রাপ্ত
হওয়1 যায়, তাহার নিকট আবার দশগুপে আশা করার গ্রবৃভি

স্বতঃসিদ্ধই হুইয়] থাকে ।

কবিধর হেম চন্দ্র বনীর্জি মহাঁশয় আধুনিক
বঙ্গীয় সাহিত্য রাজ্যের একজন পরাক্রান্ত শতত্রট।

তীহার

অচিন্তনীয় কল্পনা শক্তি, অভাবনীয় ভাবের প্রবর্তনা, অপাধারণ
শব তত, এবং সর্বশেষ অসীম উদ্দীপনা ও উন্নত মন্ুষ্যিতার

তুলনা নাই !! মহাজ্সা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল
মধুজনের পর তিনি নূতন প্রণালী আঁব্ধীর দ্বারা বজ-

ভাঁষাঁকে যেমন এক ধাঁকায় অসস্তা৭নীয় উচ্চ শোপানে উন্নিত
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করিয়াছেন, তেমনই ঙ্গবাঁসী মান্রকেই তদ্সঙ্গে ২ মানসীক
তেজ বল প্রদান করিয়া এক অভিনব রাজ্যের দিকে আকর্ষণ
করিয়াছেন । ফলতঃ ভাষার সঙ্গে ২ জাতিয় ভাবেরও যে

উত্কর্ষ বিধান হইয়াছে তাহ! সমাজ তত্তজ্ঞ ও ভাষাবিদ এবং
মানব চরিত্র সমালোক পণ্ডিতগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন,

সন্দেহ নাই। ছুঃখের বিষয় এহেন মহাত্ব! অধুনা অন্ধ হইয়া!
কাঁশীধাম আশ্রয় করায় লিখকের অতীব দুঃখের ও পরিতাপের
কারণ হইয়াছে।

কবিবর নবীন চন্দ্র সেন-_ হেম বাবুর শক্তি
সঞ্শরে বৈদ্যুতিক তেজ ধারণ করিয়। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে ষে

রাঁজত্ব বিস্তার ও পলাসির যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র রঙ্গমতি, গ্রভৃতি
কাব্য সকলে যে প্রকার অসাধারণ মাঁনসীক বল ও অসামান্য

গভীর পাণ্িত্ব প্রকাশ দ্বারা কোমলাহ্গী বঙ্গতাষাঁকে সমুন্নত বর
ভাষায় বলীয়াস করিয়াছেন,

তাহার আর তুলনা

কোথায়?

নবীন বাবু কেবল বীর ভাষার সৃষ্টি করেন নাই। ফলতঃ
ভবিষ্যতে পতিত বাঙ্গ'লী জাতি হইতে যে সহৃদয় সমুন্নত
বীর বংশের আবির্ভাব হইবেক, তিনি তাহাঁরই সৃষ্টি পতন

দিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের কারণ এই যে, নবীন বাবু ডিপ্টি
ফাশ গলে লইয়! রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের কোন কল্যাণ
সাধন করিতে পারিতেছেন না।

" কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাঁশয়--দেশের
তি পুণ্য ফলে অতিশয় তরুণ বয়সে দেবতার ঘরে দেব জন্ম
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পরিগ্রহ করিয়ীছেন।

জাতিয়-সাহিত্য জগতের নন্দনকাঁননে

বাস্তবিক তিনি বাসন্তি পিক ! ভাবের বিভোঁলে বিহ্বল হইয়া
যে সকল সঙ্গীত গাথা তিনি দিব! নিশি গাহিতেছেন, এবং যে
সকল,অমুত লহরী অনবরত ঢাঁলিয়া দিয়া বঙ্গের তাপিত প্রাণ

শীতল করিতে প্রয়ামী হইয়াছেন; তাহ। হইতে বিদগ্ধ ভারতের
ভাগ্যে কালে অস্ত ফল যে না ফলিবেক এমন নহে! ধন্য

বরীন্দ্র নাথের লিখনি ধন্য হউক ; রাঁজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার

কবিত্বের মধুরতা উৎসর্গীকৃত হইয়া দেশের অশেষ উপকার
বিধান করুক।

বড়ই স্তুখের বিষয় যে, বরীন্দ্র নাথ দেশের

কল্যাণ কামনায় ব্রতী হইয়াছেন। আুধু টুটকী চাঁটকি লইয়া
আর সময় নষ্ট করিবেন না ।

ভাগ্যবান রমেশ্চজ্র দর্ত মহাশয়
অতি ক্ষণ জন্ম! রাঁজনৈতিক মহাপুরুষ । ভারতে আর তেমন
একটা নাই। তিনি কেবল রাজনৈতিক নহেন, লিখক, বক্তা
এবু« সন্ধদয় কবিও কটেন।

সুতরাং

তাহার তুলনাই নাই |

পরম সুখের বিষয় এইক্ষণ দেশের কল্যাণে অফ্টে পু্ঠে
লাগিরছেন।

হ্থৃতর!ং “দত্ত পদে মত্ত হৈল* পুরাতন কথাটা

আর এখন খাটিতে চায় না।

অনারেবল আমির আলী সাঁহেবের_
পাণ্ডিত্ব ও বিজ্ঞত। এবং স্বজাতিয় হিত চিস্তার কথা নুতন আর
কি বলিব? *ভাহার স্যায় ইংরেজি সুলিখক ও ভাবুক এ দেশে
আঁধক আর আছে কোথায়?

ইনি রাজ নৈতিক ক্ষেত্রে শহারথী

১৬/০

এলৎ বিশেষ চিন্তাশীল

"লাইফ অন গহাম্মদ” এবং “স্পিরিট

অব ইন্্ল!মৃ* গুভূতি গ্রন্থে তিনি যে অপাধ|রণ পাগিত্ব ও জাতিয়

ভ্বলস্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, শতাব্দির পরও তেমন কেহ চেষ্টা
ও সত্ব দ্বারা করিতে পারিবেন কিনা মন্দেহ স্থল।

কিন্তু রাজ-

কার্ধ্যে তিনি ব্রতী থাকায় দশের আশার উপযুক্ত কার্ষ্য বাধ্য হইয়া
করিতে পরিতেছেন না; তাই আক্ষেপ!

মাননীয় সুরেক্্র নাথ বানার্জ্বি মহাঁশয়-_
ভারতের অদ্বিতীয় ব্যক্তি। ইহার ন্যায় রাজনৈতিক দক্ষ পুরুষ
শতাব্দির পর জন্মিবে কিনা সন্দেহ স্থল। রাজনৈতিক বিষয়ে
ইনি এ দেশের যে প্রকার যুগাস্তর উপন্থিত করিয়াছেন, তাহার

পরিমাণ করাও সামান্ঠ বুদ্ধির কার্য নহে।
যদি আর

ইহার ন্যায় বাক্তি

একজন থাকিত তবে আক্ষেপের কারণ ছিল না।

দুঃখের বিষয় অনেকে ইছ।!র উদ্দেশ্য বুঝিতেছেন না ।

মহাত্বা ছার সৈয়দ আহ মদ সাহেবকে
ভারতবানী শিক্ষিত মাত্রেই চিনেন । তাহার ন্যায়, বহুদশ রাজ

নৈতিক জ্ঞানী এবং স্বজাঁতি হিতৈষী মে।স্লেম্ অগ্রনী আর একগি
এদেশে ছিল না! তাহার অভাবের পরও তেমন একঠী লোক
বর্তমানে প্রকাশিত হইবেন দরে থাকুক, অর্ধ শতাবির মধ্যেও
জম্মেন কিনা সন্দেহ। সার সৈয়দের অভাবে এইক্ষণ ভারতীয়
মোন্লেম্ সমাঁজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়,

তিনি উচ্চ শিক্ষার যে বীজ বপন করিয়া খিয়াছেন, তাহার “প্রভাবে
দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবার আশা আছে। রাজনৈঠিক, বিষয়ে তাহার পান্থা এবং উদ্দেশ অতিশয় প্রাশংসার্হ
ছিল।

অনেকে তাহ। বুঝিতে ন। পারায় ন্ষম হুঃখের ও দেশের.

বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়ছে।

১]৩

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে দেখা যায় যে, নীতি ধশ্ম এবং জ্ঞান

সুত্রের শিথিলত। দক্ুণই ভারতের প্রার প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক
সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক দেশের পতন হইয়াছে । নিজের বদি

নিজদের নীতি ধন্ম স্থির রাখিতে নাপারি;ঃ এবং নিজে যদি নিজের
অধঃপতনের পথ পরিক্ষার করি, তবে আর

অন্যের দোষ কি?

নিতি ধশ্ম হইতে স্ঘলিত পদ হওয়াতেই এদেশের যত কিছু দূরবন্ছা
ঘটিয়াছে ; এবৎ অশান্তি অন্ুখের কারণ ব্যাপিত হইয়াছে।
নব.অভ্যুথিত ব্রাহ্ম ধন্ধের প্রতিও অনেক আশ! ভরসা ছিল;

কিন্ত অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে তেজ নির্বাপিত হইয়! ভারতীয়

বিশাল সমুদ্রের মধ্যে লীন হওয়ার মত হওয়ায়, আর তেমন আশা
নাই। এখন একমাত্র ব্রিটিস্ রাজার মুখেরদিকে তাকাইয়া ঈশ্বরের
কূপ ভিকারী হওয়। ভিন্ন উন্নতির আর কোন উপকরণ বা গুণ
গ্রাম আমাদের নিজের মধ্যে কিছু মাত্র নাই। এইক্ষণ যেরূপ
শিক্ষ। দীক্ষা গ্বর্তিত হইতেছে বিশেষ জ্ঞানের সহিত দেখিতে
গেলে তত্বাব ভবিষ্যতে দেশের মঙ্গল জনক নহে বলিয়াই অনু-

মিত হইবেক।

অলমতি বিস্তারেণ নিবেদন মিতি।

মোঃ চারাণ

১৩০৭ বজাবব।

₹২ শে আবণ।
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ভার

উদ্বাসী।
উদ্বোধন ।
০১৯

ছাঁয় রে! ভারতে আল,

কে করিবে হেন কাজ,

কে করিবে বংশীর বাদন ?!
কে আর .জাগাবে হায় !
সঞজিবনী
চির স্বৃত ভারত জীবন

করুণ কবিত্ব-রসে,

কবিতায়

ন্যায়, ধর্ম, প্রেম বশে,

কে করিবে সাম্যতা বোধন ।

অসন্মিল, হিংস!, দ্বেষ,

ৃ্

সে দোষে মজিল দেশ

কে করে আর একতা বন্ধন ?,

দ্বারিদ্রে, দুর্ভিক্ষ ঘোরে,

“তারত গেলরে পুড়ে,

কে নিবারে লে ভীম দহন !

এ মহা শ্মশানে আঞ্জ,

সাজিয়ে যোগীর সাজ,

কে করিবে শবের সাধন ।
কে করিবে সে সাধন,
কে শিখাঁবে সে বোধন,
কে দেখাবে সে পথ রে আর ?!

পিতৃ-কুল-রত্বাগার,

কে খুলিবে সে ভাণ্ডার,

কে খুজিরে লবে রত্ব তার।

করিয়ে কবিতা! বৃষ্টি

কে লভে হরাঁজ দৃ্টি,

রাজ তুষ্টি করি আকর্ষণ ;
জিত জেতা! ভেদ-জ্ঞান,
কে করাধে তিরোধান,

রাজ স্তুতি কে ধরে কীর্তন ?

উদ্বোধন ।
স্তরতি নতি স্থমিনতি,

করিয়ে ফিরাঁবে গতি,

হেন মতি. কবে হবে কার ?
বাঁধা বিদ্ব পদে দলি,

দিবে আত্মোৎসর্গ ধলি,

হেন জন নাহি দেখি আর!

স্বজাতি ন্বধর্দ্মী ভরে,

দেশের দশের তরে,

অকাতরে কেবা দিবে প্রাণ ?!

জাগাতে জাতিয়'ভাব,

ত্যাজি স্বার্থ ত্যাজি লাভ,

কেন! দিবে আত্ম-বলি দান ?!

'হিমান্দে, সহ্য ধরি,
উদয়াস্ত গিরি লাড়ি,
কে ভাঙ্গাবে ভ্রান্তি মোহ ঘুম ?
সেকাল নিদ্রোর ছোরে,
কে জাগাবে ভাঁরতেরে,

কে বহাঁবে,উতসাহের ধুম £!
হায় হৃদি ফেটেবায়!

ভাকিয়! বা কহি কীয়?

ভারতে ত জন প্রাণী নাই!
সবি এবে গুন্যকাঁর,

ধূধৃধু শ্বশান সার,

স্তপাকার শব ভম্ম ছাই !!
সকলিত দ্বৃত প্রাণ,
সকলিত হত জ্ঞান,
সংজ্ঞ! হারা বিগত চেতন !

ভূত প্রেতে টানি খায়,

পথে গড়া গড়ি যায়,

এক সঙ্গে সৈয়ুদ বামপ !
ছুর্মতি ছুক্কতি বশে, . ভারত আপন দ্লৌষে,
মজিল দে দোষ দিবে কার?

না বুঝি কালের মর্শা,

খোয়ায়ে চরিত্র ধর্ম,

ডুবিল সে, কে করে উদ্ধার?

ৃ

. উদাসী |

এআ ০

রা.

“নবীনের,, ডিপ্টী-কীশ্
"ছেমের”? হেমস্তিবাঁস,।
“রবীণ” চুটুকি গায় ঘরে !
প্রত পদে মত্ত হল,
“আমীর” ওম্রাই নিল»
“নরেণও স্বধুই বকি মরে!
কোথা! দস্ত অভিমান?

কোথা. গেল কুলমান£

কোথা হারে গরিমা এখন £

এবে আর কিছু নাই,

পোড়া অহঙ্কারে ছাই,

ধিক তোরে হনুদ যবন!

কোথ1 সেই রাজ স্থানঃ
কোথা আজ

কোথ। আজ তার মাঁন ?
পাঞ্জাব, কাশ্মীর ?

কোঁথ! সিন্ধু” মালাবার, কোথা ছে মারহা্টা আর,
' কই কোথা কচ্ছ, আজমীর ??
তুচ্ছ উদ্রের তরে,
আজ তারা খেটে মঞ্চে

যুজুরীর শৃঙ্খল গলায়!
দাসত্বের

অভিমান,

পদাঘাতে সখ জ্ঞান,

হেন মুড, আছেরে

কোথা সে দীলির পুরী?

কোথায় £

আঁসিক্কু পৃথিবী যুড়ি,

মুর্তিমস্ত যার অভিমান !

কঠোর মুজুরী করি,

সামান্ত মুজুী গিরীক্ছ

আজি তার জীবিকা প্রধান!

কহিতে বিষম ছঃখ!

ছুঃখেতে রিদরে, বুক!

নবাবীর অন্ত নাই যাব.
্
কোথা,সে লক্ষৌয়ে। আজ ?! কোথ! পর সা” সাক প্র.
দপা চালে সর্বস্থাস্ত. তার!

উচ্বোধ।

রি দই;
সে ুরপিঘাবাদ:£..

কোথা সে খান্দন জাদ?

কোথা হায় মৈস্রী দেমাগ £

বিষম বিলীস ঘোরে.

আজ সে ডুবিয়ে মরে,

রর
হায় হায়! গিয়াছে বেবাক।|!
. ধ্যসন-বাসনা-রঙ্গে,
হায়দরাবাদের জঙ্গে,
এস্লামের করিল পতন,

বিহারে বিহার-শক,

ত্রিপুরে সাঁহেবী ঢক,

কি করিবে কৈশব সাধন ?

মুষ্টিমেয়, ক্রাক্ধ ভাই,

তারা আজ ঠাই ঠাই,

ভারতের কি আর কল্যাণ ?

গ্উর গৌঁরাঙ্গ-রাগে,
|

আর না জাগেরে জাগে

বৈষ্ঞবী প্রেমে সে সমাধান !!

আদি সমাজের টৃটি,

নিস্তেজ ঠাকুর গুঠি,

মহ্্ষির বাঁচ! হ'ল ভার!

কোরাঁপ, পুরা নাই,

যাহা ইচ্ছা করে তাই,

_স্থনব্য সাহেবী অবতার ।

*সাখারণী* হুধু বাঁকৃ,
|

চক্ষু মুদি “মাম?” ডাক্,

রূথ। গর্বব সাম্য অভিযানী

জাতি গত হিংসা ছ্েষ,

1.

ছ্েষেতে মঞ্জিল দেশ,

মুগ, পাঠা লয়ে টানা! টানি।

গোঁ মাংসের নামে হায়,

যথা

পালে পালে কুদে ধায়,

তথা ঘোর কাটা কাটি!

জিপ গলার বাসে,
কিন্তু সাধ মদ মাসে,
চাকরীর কালে আটা আটি॥

গৌলামী কাদেতে পড়).

দীসদ্বের সাধ বড়,

ফাটে পিল খেরে
লাকিগুড়ি ।

ভগ্ডামীঁ ভীড়ামী যত,

সেই কাজে 'সদা রত,

_ হোটেল খানায় হুড়া ছুড়ি।
এই কি কপালে শেষ,

.

না বাখিলি ধর্ম লেশ,

খোয়াইলি সরম ভরম 1!

না রাখিলি কৃলমান,

কুকার্ষে দিলিরে প্রাণ,

ভেবে আজ বিদরে মরম !!
1য় রে! ছুষ্কতি বশে,
ভারত আপন দোষে,
মজিল সে দোষ দিবে কার ?

ন1 বুঝি কালের মন্ম,

খোয়ায়ে চরিত্র ধর্ম

ডুবিল সে অকুল পাখার !
গভীর সমুদ্রে জলে,

বিঘোর পঙুন-তলে,

যে তলালে! কে ভুলিবে তারে।
বিধাতার অধিশাপে,

ভারত মজিলে পাপে,

কার বাপে রক্ষিবারে পারে ?

পিতৃ-কুল-রত্বাগার,

কে খুলিবে সে তাগার,

কে খুজিরে লবে রত্ব তাঁর ?
কে শিখাবে সে বোধন,
কে করিবে সে সাধন,

কে দেখাবে সে পথরে আর ?

এবমহা শ্বশানে আজ,

সাজিয়ে ঘোগীর সাক,

' কে করিবে শবের পাধন 11

কে আর জাগাঁবে হায়!

.. সঞ্জীবনী কবিতায়.

চির সত ভারত ভীষন?রা

১

হন্োখর।

হেষের” ছেদন্তি-বাল, . "নবীনের” ডিল্টিকাশ,
“রনীণ” চুটুকি গায় ঘরে !

“দত” পদে মত হ'ল,

“সমীর” ওম্রাই নিল,

সৈয়দ কান্দিয়ে গেলা ম'রে।

সকলিত স্বৃত প্রাপ,

সকলিত হত জ্ঞান,

জ্ঞ| ভারা বিগত চেতন।

ভূত প্রেতে টানি খায়,
গথে গড়াগড়ি যায়,
এক সঙ্জে সৈয়দ বাষণ !
হায়রে বিধির ফন্দ,
এই ছিল নিরবহ্ধ,
লভিলাম ভারতে জনম !!

হার শাপ দিল কেরে?
নাজানি কি পাপ ফেরে,
বিধির এ দ্বারুন কলম।

ছাড়ি দেশ দেশান্তর,

পর দেশে করি ঘর,

পরবাসে গেলরে জীবন!

ন! ফিরিনু দেশে আর,

পরবাঁস হ'ল সার,

পর দাস ললাটে লিখন !!
এই কি কপালে ছিল,
আস্থানেরে প্রাণ গেল,
বিপাকেতে হারান জীবন !

না হেরিমু বাপ মার,

না দেখিনু আর হায়,

স্বদেশের হুখের বদন !
'বরে। ছুখে ফাটে বুক,
কহিতে বিষম দুঃখ,

কত দুঃখ ছিল এই ভালে ?

|

খর জাগি মরিলাম,
তারে নাহি পাইলাম,
এই খেদ পল কালে কালে !!

|

উদনগা।

যার লাগি পরিন,

.

করিঙাম' বিসঞ্ঞন,

উদ্দাসীরে হইলাম হা!

যারালাগি ঘর বাড়ী,

ধন, প্রন, ত্যাজ্য করি,

মজিলাম ন! সপেলেম তায় ।

বার লাগি এ যৌবন,

' বারলাগি এ জীবন,

যাক লঃগি: এদেহরে ছ'র !
করিলাম, মবিষাষ,
প্রাঁশ লিয়ে সাধিলাষ,
না পেলেন দরশণ তার !

কোথা হারে সে রতন?
(কোথা সে জীবন ধন ?!
কোথা মৌর ভজন পুজন £!
কোথ!। গেল সে সাধন ?
বৃথা হ'ল সে ভজন,
বৃথা হযয়- গেলরে জীবন !

ব্বথ। কাজে কাল গেল,

পরমায়ু ঘে'টে এল,

না কারু ধরম করম!

ন1 চিস্তিনু সে চিন্তন,

না ভাবিন্ু সে ভাঁবন,

খেদে হাধ দহেরে মম !!

পরিয়ে আশার

ফীঁশ,

এতক্চু করিু নাশ,

নাশ করি সোণার জীবন ।

জীবন ভেল্কীর বাজি,

আশা কুছেলিক! সাজি,

দেখা'তেছে তবুরে স্বপন !

তৃমিরে ভবের সায়,

জানি আশা ! তুমি সার

আশাতেই অশার সংসার ।

তুমি যদি না খাকিতে,

এ

ব্রক্ষাণ্ড পাঁতে পাতে,

খসিতরে রেণুর আকার |.

ভাইহ্যাদে

ওরে আশ !-

|

করি-তোরে, খলে কাশ,

লজে ভোর উদ্দাদীরে হই.।

তাই ছাদে ওরে আঁশ!
ফাটি ভব খাঁয়া পাশ,
কমায় তোয়ে, লয়ে নুখে রুই।

০

উদ্বোধন ।

আর বাশ! | ন্ুখে রই,

ভারতে পড়ক থই,

ব্তক রে উৎসাহের

ঝড়।

ভারতে পড়,ক ধুম,
ভাঙ্কৃক বিষাদ-ঘুম,
উঠ সবে! আশা! করি ভর।.
উঠ করি আশা ভর,
স্হি' ভীম উর্ি ঝাড়,
ছেলে দেরে!

সগুসিন্ধু পাড়ি।

আশাতে ধান্ধিয়ে বুক,

সহিয়ে অনন্ত দুঃখ,

দেরে ভিজা পাথারেতে ছাড়ি।

জয় ঘা ভারতেশ্বরী,

“সাম্য-নীতি* অধিশ্বরী,

হেন ভাগ্য ভবে হবে ফার?

ধন্য “রূল ত্রিটনীয়া*,

জগতে অতুলনিয়া,

ধরাতে নাই সমুতুল যার!
ধর রে সে সাস্য নীতি,
যদি চাহ সদ্গতি,
কায়োমনে কররে সাধন।

ঈশ্বরে সমর্পি প্রাণ,

সাধ সে কঠোর ধ্যান,

সাম্যতার কর উদ্বোধন।

জাগায়ে জাতীয়-ভাব,

ত্যাজি স্বার্থ ত্যাজি লাভ,

হেলে দেরে সপ্ত শিষ্ধু পারি;

'আশাতে বান্ধিয়ে বুক,

সহিয়ে অনন্ত দুখ,

দেরে ডিঙ্গ। পাথারেতে ছাড়ি |
ছাড় ডিঙ্গা! মার ডঙ্কা,
শমনের কিরে শঙ্কা,
যদি প্রাণ থাকে ছার দেহে।
যদি থাকে ছার গা।৭,

অবশ্য সাধিবে ধ্যান,

কেছে মুঢ় ! নিরুত্সাছ কেহে?

কহে মুড! কিরে ভয়?

“*বলজয়!

« জয়নাদে ফাটুক বিমান।

ফাটুকরে শুন্য ব্যোম,
.

বলজয়!!

যাক ফে+টে নুর্য্য লোম,

স্ব মর্ত, হক কম্পমান।
ধরতে

উপধনী |
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[র-বিরাগী জিতেন্দিয় *
খুষি |

বাড়ী নাই, ঘর নাই, নাই প্রতি বেশী,
ত্যান্জেছি সংসার-মায়া, . আমিরে উদাসী!

দূর্জগ বাসন! কূপ, রিপু আদি ছয়,
নিজ্জন সাধনা-বঙে, করিয়াছি জয়!
বনে থাকি, বনে খাই, তরুত লে বাস,
নাই লোভ, নাই ক্ষোভ, নাই কোন আশ !
নাই সাধ, নাই বাদ, নাই চিস্তা ফেশ,

গৌকিক প্রেমের জলা,

ত্যাজেছি বিশেষ |

7 * বগঞ্জাদ নিবাসী মহাধনী, মহাপঞ্ডিত ওমহাগুরু, আচার্যাশরে
খ

'জনিদ" ঈঙ্বর প্রেমে আত্েৎসর্গ করিয়। বৈরাগ্যের পরা!
কাই! গ্রদশন করিয়াছিলেন। ততৎকংলীয় বর্গ গাদের অধিপতি ও অন্তর

হাত,

বহুদেশ-বাসী ভূপতিগণ তাহার শিষাত্ব গ্রহণ করিয়াছিজেন। সবি!
অনিদ প্রীসনস্ত অধিপতিয়্ সংশ্রব হইতে দুরে' থাকবার জন্ত বিশেষ

এক নির্জন স্বান মনোনিত করিয়া তথায় ঈশ্বর ধ্যানে সিম ছিলেন.
বগজাদের উক্ত রাজচক্রত্তাঁ সেই সয় তাহার সহিত সাক্ষাৎ, কামনা

সাগর পর্থন। জাপন কারা; হজরত জনি তাহার উর একই

১০: সংসার-বিরাশী জিতৃত আর »ষি|
' বিশেষ ত/জেছি আনম, প্রহৃত্থের তার,
আলিরে শ্বাপীন আমি,

অন্ীন সংসার "

উচ্চ চু গিরখাজ,-

ঠ্মি।চল- আষ্ট,

এ সোর স্বাঞয় অজ,

পাবে সেরে কই £

অপার

ছুণর পাখার,

লহুদ্ধু ঘোর,

সাক্ষাত মহিমা জই, স্থর্ট বিধাতার !
আগ সে পাখেরে কই, হেন পররিমর ণ
ছনস্ত শিস্ভাদ এযে,

আ।ম।র অগ্তর!!

বিপুল ধরণী, সিন্ধু, শৃন্ত নৈরেকার,
অঙ্গ রে সকলি তারা, অধীন অমর!

অদীন আমার আজ্জ, নিজে বিশ্বণতি,।
বন্যা, রক্ষ, দেব, দৈঙ7,
কপ

করিছে প্রণতি1

পপস্মসগ

এক,খান সারগর্ভ, পা্ডিহ ৪.টবগাগ।

মর্দ অবগত হইয়।) অতি খোগতর

পুর্ণ পএ প্রেরণ করেন যে, তাহার

পাত ও অতিশয় সরগারাশজ, থর

চল্লিশ হাজার লোক অতি অপ্প দিনের মধ্যে পরম পখিগ্র জীবন লাতকিয়! কৃতার্থ হম। তৎপর আরও শতসহত্র লোক তাহাদের পদাণুশরণ করিয়া লংসারে উদার্শীন ও জগতে অতুগ দেব জীভ করিয়।
ধন্ত কৃইয়। গিয়াছেন। ফশতঃ কলুষিত ও পতিত ছূর্ধাল জীবনের পক্ষে
অসাধারণ ধর্থাবল ও অদাধাগণ বীরস্ব লা করত; মছাউদ্নত হওয়ার

জনা তাপস-শ্রেষ্ট জর্গিদের উক্ত উপদেশ সুচ€ বাঁক)খশি জগতের এক

অভীঠস্তর্য; উপাদে জিনিষ বটে? দেই সকল মহাবাক্যের ছারা
লন করিয়া! ক্োরাণ পুরাগ, বেদ বাইবেল গ্রভৃতি মখাগ্রছ সকলের

গটিচন-সত: ওই 'ক্কুদ প্রথঞ্জতি অধুণী। প্রকটিত হইল।

প্রেম,ঈশ্ববানুগঠা এবং ঈশ্বরে আত্বোৎগর্গ করা [ভিন পরি"

”১১১১০] ভান পথনাই। আর

বিজ্ঞাপন বল, ধম বল, এবং

একা:সাত, ধাঁ কিছু বলনা কেস? বিশ্ব সে পব ছাড়া যোগ
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বিশ!ল পন্গণী-ভঙ্গ। দিপা আকাশ,
লক তার মধ্ো মধু, মম গৃহ বাপ!
অসীম আাগর গিদ্ধু, নদী সরোবর,

ধু তাছে তৃপ্ত নক,

আমার অহ্র|

প্রেজ্জধল অনল ছুুতি, উদ্দীপ্ু ভাস্কর,
লকে তাহে আলোকিত, মম চক্ষুবর|
প্রত গানী, উচ্কা,- বায়ু, গ্রহ, ীর, তার,
পারেফি আমার পতি, পরাজিতে তারা ?
নিশ্ব-্ঘী শক্তি মে:র, মহন গম্ভীর,
তুচ্ছরে সংগ্রাম-জয়ী, দেশ জন্গী বীর |
ক্ষুদ্রতম, ক্ষুত্রতারা, ছিংসুকের শেষ,

তোপ তরবারে নই, করে, স্যাইট দেশ।
মহানিষউ স্পষ্ট তারা, পারে সাধিবারঃ
ধর!ধর

পারে তারা," সিন্ধু করিবার !

সাধনাদ মত অতি মহান্ বিদযাও

এপ্গগতে দ্বিতীয় নাই ঘোরতর

পতিত ঝাঙ্গাঙ্গীর নিকট অধুন! সেই যোগ যাধনার কথ! ম্বপ্ের ন্যান্ন
গতিয়মান হইতেছে। ফলতঃ এই পতিত জ্তির পক্ষে এবং বিশেষ.

রূপে, পথ ভুষট, লক্ষ ভ্রষ্ট বিকার গ্রন্থ, চঞ্চল ও বাছুন মত আধুনিক:
ভ'বুক ও কবি সম্মানের পক্ষে, বেগ

অতুল ধর্মভাব ও ধর্পবয

এবং

সাধন!

আ্বসাধার

আশ্রয় করহঃ জীবনে

বৈয়!গ।ময় মন্থাবীর্

উপাঞ্জন করা" একান্ত কর্তব্য হইয়াছে! অন্য লোকের বিষয়, যাছাই

হউক, বিস্ত কর্বিগণ ও ভার্কগণ শ্বর্গীয দেবত্ব লাতকরিযী এবং.
বশ্গরের বিশেষ জছুগ্রছের পা হইগ্লাও হে অনেকে, বরীয্ব নান!টু
বিপ পাচারে সত্য্ত কনুষিত ও অঘণ/; ছু হই. গড়েন
ইহাই জত)ধিক

পরিতাদ, এবং . ঘঃখের ব্যয় বটে। 'আম, একা: ৃ

রস! করেবে, অতঃপর নঙ্গীয় ভাবুক ও সকবিগ্রথ লীবনে অসাধু

৫58২: লংসীর-বিরাগী জিতেন্দ্রির ঝি 1
"মন লে

বিষে ভরে,

ল্ধার সাগরে কার,

ক্সীর়োদ সাগর,

বিষ-সরোবর ।

মুহুর্তে করিতে পারে, ধঝাতিল দশ,

মুহূর্তে করিতে পাকে,
কিন্তু কিব! সাখা ধরে,

প্রাণীর বিনাশ ।
করে বিন্দু দান,

শরীরের রক্ত দিয়া, সাঁধতে কল্যাণ ।
কিসাধ্য করিতে পারে,

জগতের হী,

কিন্সার সাধিবে ধিন!। জীদের অহী ।
অহীত সাধিতে সদ, পান্গদশশা সবে,
নিঃস্বার্থ কল্যান কেবা, সাধিবার ভে?
কাছার হয় কেন, বীরত্বের খণি,

পরের অহী যেবাতঃ করেনি কখনি ?

ধর্ম সঞ্চয় করিয়া জগতে প্রকৃত দেবত্ব প্রদর্শন করিবেন।
তাছায়াই

দেশের

আচার্য

ও গুরু স্থানীয়;

সুতরাং উহাদের

ফেনন।
দেবত

লাভ ফায়োমলদে একস বাঞ্ছনীক্ন।

বান্সিকী, বেদ-ব্যাস, বুদ্ধ, ভাম্বর, শুক, শারণ, ধ্রস্তপ্লি, গুক্রুত, কনাদ
ও দেখ সাদী, হাফেজ, জামী, জাফর, লোকমান, আবুগনিফা, শাকী,
মালেক, গজালী, হাশ্বলী এবং মানক, গৌরাঙজগ, রাম প্রসাঞগ, বিদাপতি
ধতৃতি মহাভাবুক মহাজানী, ও মহা কবিগণ ইহার। সকলেই যোগ
সাধনায় মহাঁতপ। ছিলেন ; ও হোমর, বর্জিল, মিল্টন, সেকম্পিয়ারঃ
বাংফেলো, বভূতি, কালিদাস, ফেরদৌসী, নিজামী আমীরখছর
প্রস্থ এবং ভারত চন্ত্র চন্তীঘাস % অন্যান) খৈষব কবিগণ ? খআধিক)পামছেতিন, কেশব চক্র, কার বাল, টেনীপন, বের্গামীন ফ্রাঙ্কলীন,
ক॥টি কুমার) বিদযলাগয় শুরভাতি মহাস্মাগণ সকলেই মস ও মহ)”

রাতি [রগণপুন)শালী ছিগেন1 নেই .জন/ তীঁছাঁদের জীবনের কার্)ও
জপ উড মহত, এবং লোকের জআধকনীর হইকাছে। শিলিদে
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কাহার হায় ছেল, পান, প্রধান,

.

পরে যদি মারে, তবু করে দয়া দান!
এমন হৃদয় কেবা,

নরকুলে রাখে,

শত্রু শানিত বর্শা, হর্ষে ধরে বুকে?
এমন হাদর খানি,

নরকুলে কার ?

শক্রর সহিত করে,

বিদ্র বাবহার।

অবনে পরাণ দেয়, গরাণীর তরে,
রাখিতে পবের প্রাণ,

নিজে প্রাণে মরে ?

রাখিতে মানীর মান, প্রাণ করে দান,

জীবের মঙ্গল হেতু, তুচ্ছ ভাবে প্রাণ,
সবেই করিতে পারে, অনিষ্ট খাধন,,
ভাল করিবার ভবে,

নছ্ে কোন জন।

পারমাণে সাধক ও পরমার্থপ্রেমীক ও পুন্যাত্ম। ছিখেন, তাঁছার কার্ট

এসং বি) বুদ্ধি ও রটনাপ্রিও সেই পরিষাণে উন্নত ও গৌরবান্নিজ
' এবং সল্সানিত হইয়াছে । অধুন।তন আ্খযর। চটুণ-মাত বালকগণ যি
সংসারের

নান! বিধ ঘ্বোরতর

পাপ পঞ্ষে নিষজ্দিত ও কলুষিত

হইয়া ধর্ম বিছ্িন, যে।গ সাধন। বিহিন,

নিতাস্ত দরিত্র ছর্বদ হৃদ,

মন লইয়। বালসিকী, বেধবটাম, সাদী, ফেরুদৌসীর সফতুল্য কি! ভিগাযী
হই) এবং হাফেজ, নাষ গ্রপাঁদ, গৌরাঙ্গ, নানকের নাগ গোক্ষের
প্রিয় পান্ধ হইতে ইচ্ছা করি। এবং রাষ মোহন, কেশব উষ্ত, বিন)
সাগর, অক্ষয় কুমার, বেজীমীন, গার্ফিও

যশোস্বী

হইবার

কামনা

প্রভৃতিন্ন ন্যায় ভাগ্যবান চ.

করতঃ- একট। কেই

রেষ্ট হইছি

বলিপ্বা

'হম্কারে ফুলিয়া .আটখানা হই): ঘবে আমাদের ন্যায়, সির্দোধূ হৃত০.

ভাগ) তং এপৃথিবীতে আর ছিীয় নাই। যাঙার বেকপ সাধন!

.. তাহার কা্)ও তদ্রপ হইৰেক ধলেহ নহি! বত সন্বল: দা,ব্হগ
কিছুতেই বড় লোক হৃওস। .ঘায়ন। ইহ। কিয় নিয় ফখ! 3.
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গেই খন শীয় গণ্য, পতল থেস1 চাক,
আপনা! পাস

পক্ষে, নিশ্ের মাগায়।

এমন পে উচ্চ হাদ,

থকে

ক্ষতি জল,

পর ভুঃখে ছুংশী পা, খাতাগের মন ?
খাড়াদের দিন,

নহে ছিপুন্প,

শক্রক্ষে আশ্রয় গানে,

বাড়ে হর্ষ বশ।

সর্ব জ্যাগী, খছ| ঘেগী, নি্ছা
যন যেউ,
ধন্যধম্য বীর গণা, খর! পুজা দেই।
কিংস, লোভে, ফাখ, ক্রোপে, পূর্ণঘর মন,
ভারেছ্ি লস্তঘে কু, কল্যাপ সাধন?

ছরন স্বার্থের বশ, যাদের অন্থর,
ভীবের অহী ভায়া, সাথে নিয়ন্তয়।
শাব্নো করিতে কছছু, কল্যাপ সাধন,
মঞ্জ। পাপে কত বদ, তাহাদের মন ।
কক যছা1! রাজটাধিপ, রাজ রাজেশ্বর,
ক ভার! ইতর, চত্, ধনের ঈশ্বর
হজ ফাক মানত গণা, সমাদর পতি,
ফর জগত বাসী, করুক গ্রাণতি।

শিদ্ত তার। কু নহে,

মহত এধান,

পয়েন। মধিক্তে ভারা

ধরার ক্লাযান।

পারেন! পাকেন। তার!, ফরিবানে হীত,
ফেবণই সাগে তাজা, জীবের আহীত |

মিফাম, নিঃস্বার্থ আর, দিলি না হ'লে,
পাছে কি নাধিতে হী, পাপে রোদ কালে?

(ঘুর বাসন! ২শ, যে করিতে লালে,

কাঠাল দত লে কি, ফরিসীতর পার ?

|

উপ্গী |
ফিতে পরের দ্বীত, পর উপকার
হরিতে ধগ।র তপ,

খগর্শার ভর,

সু জখ। ব্ধাত1 বন, আনখা, মান।,
ধর্গার গৌগব ভখা, জতুণ বিভ€|
ধার গ্রাধ।ন সেই,

নঙগ আর

ননী,

পেব, টৈতা, ধক্ষ, রগ, বার আংজ্ঞাকাগী ?
চত্রা, সুর্মা, গ্রহ, তা, বিহ।ত, অনগ,

ধাহার শোৌরও হেতু, সদা সমুজ্ঞগ,
অ।কাশ, পাতাল, পিন্কু, ঘোর রসাতল,

ধাঙার গণীম। হেতু, মহীম(র স্থগ।
জাপার অন

আর,

আগ্ম, নিগম,

য।ছ।র গার্তর্ষ) ভরে, হু'য়েছে ছুর্থম ॥
নিশি, দিশি, দিক, লাশী, কুলিশ, পখন,

বাছ।& মহিমা জপে,

হয়েছে ছলন ।

ভিথি, বার? খতু, আর, অনন। বস,
ধার তু হই, ভবে, খোষে নিরস্থর |

যার তুষ্ট হেতু ফেই, তআলনি বিধাতা,
সকল বের প্রতি, করে তারে ধাতা।
ধাছহার আবাস-বাধ,
কোটি বর্গধাম,
নিজে দে বিধাত। বর্ণে যার গুণ গ্রাম॥

ধ|রে পুজি ধন) ধন), দেখত! সম,

যারে হেলি “আজাজিণ” স্তনের সাজ ।
ধারে হেলি "আজাগিল* গেল রসাল,
গলে অ'ভশাপ পাশ, ধর্মে হিন ধল।
যাহার অন্থরে ত্গ দ্জনন্থা ভূখন,

লাপন বিধাতা ধাছে, জাপানি মগ ।

তই

শিংদাজ-বিয
(দযজিযজ্জিয় মাধ

মু

না গ্ুধেশে চিরা 'যা$ে, লা এবেপে রান,

সাক্ষাৎ বিছাট-মুর্ডি,« সে হা" খান ।
কেজানে

বির

তার ? কেবা জানে পার?

হয় কি অভুত সেই, ক্ষান্ত নাই তার!!
বন্ধল বপ্পব! ক্সার,

সব বুধ বল,

যাহার চিগায় শেষে, বায় রসাতল।
ছায় কি বিশাল! সেই, মানবের সম,
না জাপি কতই বড়, অচিন্ত কারণ!

নাজানি কতবা উচ্চ, কতই মান!
ন।জানি পৰি কত,

শ্যেতির প্রপান ।

ন।জানি কি মধুরিম!! মধ্ধি মধুময়[
কত বৈরী তরী, স্ুরধুনী বয়!
ন।জান সেকত বল, কত শক্তি ধরে,

দ।জানি কতই তাছে,
কত

ধূংন কত

লয়,

গ্রলর বিহরে?!
ক্ষণে হয় তায়,

ডুবে আছে বিশ্বরূপী, মহামায়। ছায় |
কে জালে বিস্তার তার,

ফেব জানে পার?

হাক কি ঘটন! সেই, অনন্ত পাঁথার!
কিছ তে বানর সেই, মানব সদ,
ছজস-কলুব-বশে,

এপ নীচাশয় ?!

বেইরে মানথ হায়! সেউ নর নারী,
০দ্ষুত্াদপি, কষা আঞ্গ, নগ্নক বারী 11

আতাই জঘন্য সেই, এতই ন)কার,

এতই লে নীচ ছায়| তুল! নাই যার?
আকারে পানর সেই, মানবের সত,

ছ্ধ। গানা। ০

পাপ, বখ পযাতুত 11
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হার়্রে এতই কুজ

সেইভ হায়;

ভণ্ম-পরমাণু দু,

অন্ধকার যয!

সেইরে মানব হায়!

দেই নর নাগী,

ক্ষুগ্রাদপি সুজ এত,

খেদে প্রাণে আসি পু

সেইয়ে যানব শেব, সেইভ হদয়,
এ(পন। প্রাণের প্রতি, আপনি নির্দয়!

আপনি ভুলিয়া সেই, আপনার জাত,
আপনি লংঘাত।'

জপন। বিনাশ করে, আপনার হাতে,
বিপথে বিপদে পড়ে, সয়তানের সাতে।
আপন শ্বগনে বনে, আপনি নিধন,

এমনি সে কুরমতিঃ

ছুম্মতি হুর্জন |

ছিংমা থেষে, পাগ-বিষে, সদা জর জয়,
ভীষণ নরক কিসে, বিশুদ্ধ অন্তর?
ভীষণ নরক সেরে,

নরকের শেষ,

সাধে কি ছেড়েছি আমি. মা বাপের দেশ,
সাধে কিহ'কেছি আমি।

টি

চা

চি

আপনা ভাইয়েরে করে,

হেন মেশাস্তরি,

সেজেছি মন্নযাসী সাজ, ছেড়ে ঘর বাড়ী!
হাক্স মে বিষম দুংখ, মেব্বম তাপ!
কেনে হৃদয়ে লাগে, মে গৈশাচি পাপ?
ভূলিম্নাছি শত বায়, ভুলুক হৃদয়,

কি কাজ সে বথা তুলি, কলুষ নিয় 1? ১.
কিকাঙ্জ আমার আজ, সে বথারে, তুপি,

চতুর্দশ বর্ষ যাহা, রহিয়াছি তৃলি।

সহজে সঙ্গযাসী আমি, তাছে বন বুষী,।

চাহিন! সংসার। নাহি বলের পাপী

9
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সংসার-বিরাগী জিতেক্ত্রিয় *
শিখতে এমেছি আমি, শিখাইয়ে যাই,
সবারে সমান দয়।, হিংসা দ্বেষ নাই।
নিতে ত চাহিন। আমি,

বিলাইতে চাই,

এ হৃদি কাহারে দিধ, থুঙ্গে নাহি পাই।
নুধুত হৃদয় নহে,

দিব গ্রাণ মল,

এ'গ হে ত্বরায় এসো,

কেআছ

এমন?

হায় যে মানব হৃদি, প্রেমের ভাও্ার,

সামান্ত দালেতে কিবা, ফুরাইবে তার ?
সামান্ত দানেতে তার, কিব। হুবে ক্ষয়,

মে উচ্চ হৃদয়-ভাও বিশাল অক্ষয়!
জিডুবন করে যদি, তার সুধ! পান,

না! ফুরাবে কদাচন, না পড়িবে টান।
নছিত সামা জীব, তরু তল বাসী,

ধিঘোর তগশ্বী আমি,

যোগের সন্ন্যাসী।

বমিয়াছি পদে ঠামি, ভব দুর্গ দ্বার,
বান্ধিবারে নণ্ততাল, যমের হুয়ার |
দেখাইতে নর-লোকে, করিয়াছি গণ,
কিলয়ে যুঝেছি ঘোর, মংমারের রণ।
সহি কত উর্মি ঝড়, কত গ্রভঞ্জন,
সাধিয়ছি যোগ বলে, অনাধ্য সাধন।

অপাধ্য সুমিদ্ধি করি, বসিয়াছি ঘারে,
'কার সাধ ভ্রিতুবনে, আন মোরে নাড়ে?

নিভূধন জয়ী নর অমি, ভরি কার,
যোগ বলে বাঞ্চিয়।ছি, নিতে বিধাঁতায়!

বাস্ধিয়াছি মহ! বলে, এ তিন ভুবন,

সামাগ্ত কিনর আমি? ক্ষুদ্র কদাচন?

উদ £

ন্ঠু*

খর কি সামান্য এই, শানব জীবন,
তুচ্ছ ভাবে মরিবারে,

হয়েছে জল ?

তুচ্ছ কি হয়েছে ভাব,

যোগ তপস্বার ?

মরেয়ে আমর

করে,

কিসে ভঙবে আর?

“ক সলে মানব লে,
কিতেতু সেস্যরে

দেবত্ব-আঁসন ?

জয়,

অতুল গ্রতাপ মরি,

এতিন

ভূবন?

অনদীম ক্ষমত।,

যোগ তপস্থ(রে দিলা, আপনি সেধাত।
আপান হইতে বর্ধ, আপন মায়ায়,
আপনার হতে নিরমিলা,

তপস্বায়।

অতুল প্রতাপ দিলা, দিল| ভারে বল,
অসাধা সার্ধতে ভলে,
কিন্তত' | বিমৃঢ় নর,

করিলা প্রবশ্গ।
লাজানি সন্ধান,

ভীষণ নরক কু্ডে, বিসঙ্জে রে প্রাণ !!
মরে সে ঘ্বণিত হেয়, তুচ্ছ গ্রাণী প্রায়,
এমন দারুণ দৃশ্ব, সহ! কিহে যায়?
কোথ। সে আকাশ

তুল্য,

প্রশস্ত হৃদয়,

কোথ। আর ক্ষুত্র গোরে, ভাহার বিলয়?
কোখা মে চঞ্না হুর্যা, নিন্দিত মানস,

আলি কিনা সেই তুচ্ছ, বাসনংর বশ ?!
কি ডেড মানব

আল,

এত

তুচ্ছ ঘোর যোহে তারে,

নিচশিয়, ? !

করিয়াছে ক্ষয় !!

কিহেতু হইল আজ, হেন দশা হায়?!
কেবলি মলিয়ে তুচ্ছ, ভবের
'মারায় |!
অনার

মংসার এই, সংসার

অসার,

কেনয়ে গিখুঢ় নর, ভাবে তাহা সার 1

০১

সংনার-বিদ্বাগী জিভেন্দ্িয় ধষি
খ্েদরে বিমুড লন, সার! শুতে বশ ?
ভূয়া পরম জনে, যাহাতে জনশ !

মায়াতে হইয়ে বমি, যায়াতে বিদ্োর ?
হামার আমার

করি,

কষে

সার

সোয় ?

কেব। কার কে আমার ? কেনা! আখ্বগয়,
গুড় ন। ভ!বেরে কিচ্ছু, হারে মুর্খ নর ?
আমার আমার

করি,

মরে তআাকারণ,

কিসের সে দারা সুভ,

কিসের আপন !!

কিব! মাতা। কিবা পিত!, কিল! বুন, ওই ?
নিদানের গ্রে কেহ, সঙ্গে যোত নাই!
কিবা স্বত কিবা দত, কিবা বন্ধু, ভাই,
পাপ, তাপ, ভাগী হায়! কেহ হবে ল্লাই!
'ম। নিবে পাপের লোঝা,

ন।নিবে সে ভাগ,

নিদানে গলানে হারে,

সাধের মা বাপ!

নিদানে পলাবে ফেলো,

পারা, আত, ডাই,

'হায়রে চরমে কেহ,

সঙ্গে ফেতে নাই !!

(কেবল সঙ্গের মাথি,

নিজ কর্ম ফল,

ভিস্ত সেই চিন্তা তাহে, ফলা'তে গুবলে
লেজ বন্ধ তরে নর, নিজ কর্ধে ময়ে,

সাতা। পিতা, দারা হতে, কিবা কাজ করে?

'ধন খান্য পরিক্গন, সংসার কারণ।
্ু ংমাহেরদ হেতু ভারঃ

কাংসারের

মায়ার বন্ধন |

গুল ভারা,

ক্তবনের তন্ী তারা,

সংসারের

মূল,

সংসার অকুল।

শষিদ্তুরে 'নংগার” আর,

এগরমার্ধ ধন,

আলরদাযাত “প্রাধ” কার, এগানসও ভবন, ৪

|

উদাদী |
ভিন্ন ভিন্ন তাবে এহা, হিডিত্ন সফল,
সফলের যোগে গড়া, গ্রে তরী ফল।
অসার সংসার তাতে,
গ্পরমান্ম।

দে

পরমার্ণ সার,

যোগে,

আবজাম্ব ভার।

সংসার প।ধাবে ও"র,

দেহ মান তরী,

গরমার্থ তরে আত্ম,

তাহে দেয় পাড়ি !

হেন পাড়ি দিতে যদি, আত্মা ভাছে ভুখে,
এহন সংসারে ডুবি, কিকাজহে তে?
কিকাজ সংসারে তবে,
কিপ। কাজ

পরিজন,

কিকাজ মায়ায়,
ধলের

আশায়?

ছাড়রে ছাড়য়ে মৃঢ়! হাড় মিথ্য। মায়া,
ছ।ড়রে মোতের

ধান্ধ।,

ভার নিখা। কায়। ।

'গ্েবে দেখ ওবে নর ! সব ফক্ধকাব,
সকলিসেমায়।

পেলা,

মায়া ধন্দচার ।

কাট হেওভোল। মন ! হেন মায়। ফাশ,
একান্ত বররে বদি,

পরমার্থ আশ।

কাটবে কাটরে ভব,

আয়ার বন্ধন,

একান্থ চাহ।র যদি, সেই সারধন।

ক্কিভাব আঅবেধ আরে, £“ছামিন
ধাউর
ক।ট দেখি ভব মারা, চিন্তা কর. দুর।
ধর'দেখি বীর 0শ, বীর অসভার!

দেখাও মনুষা নামে, গৌরব অপার ।
দেখাও মনুষ্য এই,

কত উচ্চতর,

তপস্বাব বলে কত,

উচ্চ হম নয়?

জভযন কর জয়, তুমি ভয় কায়?
ষেগ বলে নবান্ধি ফেগ।

রিজে বিধান।

তই,

সংসার-“বরাগী জিত
খ্বাত্সলন 'গ্রাণ ধর,

শফি |

বাঁদ্ধ কর সার,

সর্কাস্ব তাজজরে নব ! চকণেতে ত্তার।
কিবা পন কিয়া জান, কিসের সংসাহ,
কিসের রেস্ুত, সুতা, দাবা পরিবার|
'স্যিসের যে ভাই বন্ধু,

কিতসস

আসন, ?

নাকি যদি পাটল'ম, সেই সার পন,
নাকি যদি লন্ভিলাস, পন্মার্থ ধনে,
শকিবা কাজ তরে রাজা,

কিকাজ মনা নামে,
ভজরে

খন পরিজনে ?

কিবা কাজ জিয়।,

তাহারে মন ! ৩৭

দান শিয়া ।

ভজকে গ্রাধানে সেই, সই

সর্দা মৃ্দ,

দেখে। কভু নাহি হর, স্থলে যেন ভুল।
বন্য ধর্ম যত কম, লকলি অনার,
মি ভক্তি গ্রেমাশক্তি, নহে প্রতি তায় ।
যদি তত্তি প্রেম নাহি, থাকে তর গ্রতি,
ভবে সুধু কিহইবে, ধর্দে দিলে মতি?
কিকরিবে

ফোর্কানে গো,

কি করিবে লেগে,

কি করিবে বুকি তর্কে, নানা মত ভেদে, ?
কি করিবে বল তখে, বিজ্ঞ।ন দর্শন ?
যন্দ নাহ হয় সভ্য, পথ গ্রার্শন।
যদি নাহি হয় সত্য,

পথ পরিফ(র,

তবে বল কিবা ফল,

যোগ ষাধনার ?

কিবা কঙগা ধর্ম দিনা)

যদি নাছি পাইলাম,

তবে ক্সারে মন,
১

পক়্খার্থ ধন।

বেব। যেই পথে বাঁও। লক্ষ্য রাখ গ্ির,
ছাড় বৃধ। বাড়। বাড়ি, হাড় বৃখ। ন্ডিষ্ত!

উদাসী |

২৩.

ছ।ড়নে ছাড়রে মন! ছাড় [খা ময়,
ছাড়রে মোগ্র ধাঞ্ধ।,। ভব মিথ্া। ফাক! |
ভে'বে দেখ ওরে মন ! অনিত্)
এ তনু,

“পরমার্থ” সাধিবারে,

যেন পুর্ণ ধহু |

“পরম্াত্য'»॥ শর তাছে,

«যোগ

তার গুণ,

টক্কার সে বক্ষ নাদ,,

ধানুকী নিপুন ।

টঞ্চার রে বদ্ধ আদ,

ছাড়ি হৃহুক্কার,

ভেবে দেখ ওরে মন ! সব কক্ধকার 11
ভেবে

দেখ ওরে মন!

সফলি মে মার। খেল],

সংসার

মায়া ধদ্বাক!র |!

কাট হে ওভোল। নন!
একাস্ত কগরে যদি,

অনার।

হেন মায়া গ।শ,
গরমার্থ আশ।

ক।টরে কাটরে ভব, মায়ার বন্ধন,
একাম্ত চাহরে যদি, সেই সার ধন।
কি ভাব অবোধ আরে,

হামিদ

ৰাউর

কট দেখি ভব মায়া, চিন্ক! কর দূর।
ডেয়ে দেখ, ঘোঁয় অই,

দিন গেল! গেল দিন]

ভবিয)-গাথাঃ

টি তাবিছ জার।

1

উদ্ধণানী,|

২৮

বীন সন্ন্যাসী | গ্
( প্রস্থান ।
৬১)

1

চেপে 25 পাস,

ছড়ি ধন জন আশ,

ছাি হায়: প্রি গাণেশবদী !
লাজিরা যোগীর মাজত

'

গ্রাধাস-পাথারে আল,

ছ/ড়িল/ম, জীবনের তরী!

ঘদ্দি ভাগ্যে নহে ভুল,

তবেদে গাইল কুল,

অবূলে ডুব, নহে পড়ি!

করমের সার গোপা,

এই বুঝি শেষ দেখা,

এইট শেষ! -বচি কিম্বা খ্রি !

'হাঁয়য়ে বিধির ফা,

ৃ

এই ছি নিরদদ্ধা

ভদ্মশোদধ মজিজাম হায় !
অভিলাষ জন্মশোপ,

হারান রে জান যোধ,

ফিবে আর না দেখি2 মায়।
* খোথারা। সমরকন্দ ও উত্তর পূর্ব পারশা গুভৃতি দেশের অধগতি
সআাট এক্রাহিম আহধম নহা টৈরাগ্যে ও মহা পেষে প্রনোদিত হট!

গভীর নিশখ সময়ে যখন একাকী মহা! সন্ন॥াপে বহির্গত হন। তখন”
কাব সেই গুরু গন্ভীব ঘের 'উ৭াপীন্ত ভাবের ছাঁয়। অবলন্থন' করিয়া

এই প্রান্ধটী নিরচিত হইকাছে, মহাত্মা এক্াহিম আধমের, রন,
টাাগা, এবং ত।াগ শ্বী্ধার এতদূর উন্নত, ও গতদুব পর্ধ্যপ্ত উদার

(ছল যে, শত বুদ্ধ দেব ও শত বুধঠিরের জীবন একত্র হইলেও তান্ছার
সেই একাকী জীবনের স্তুপ) হইতে পারেন] । মেহেতু তাহারা কেহই
সহ প্রেমে উন্মত্ত প আংস্ম-হার!। হুইক়। ছিলেন লা। কেন বিষ়াদমী
ভাবের বশে মাত্র সংসার-বিকাগী হইয়াছিলেদ। হাহা আখ্যহাত)।

২৬২...

: নধীন সক্নালী.।

না'গুনিস্থু বাবা” বোল,

ন|ছুাছু লেহ কেন,

না দেখি সে ব্দন আর!

ন!ভজিনু সে চরণ,

ন] পুত কি কারণ ?

ন। শুশিঙ্ক বেন খাণী তার?

ক্মাহ! কি বৃদ্ধির ভ্রম !

হারে পুত্র গ্রিরতম !

কর কাছে তোরে দিয়ে বাই !!
কার, কাছে দিয়ে যাই,

:

আভাগ।|কপালে

ছাই,

বাবা” যোগ ভাগে) বুঝ নাই!

অমূল্য মাণিক ধরা,

সা।ন।র সাধের ছর।,

ভোবে হার! আজিরে পাঙ্থরে |

কে জার তুলিবে তায়,
'

জন্ম শোধ ভেমে যায়,

ঝ।প দিক একুল সাতারে !

খাক্রে শখের আশ!

ও বাসন। ! হরে নাশ,

নাশ ভয়ে এগে!ভা জীবন !
করে,

তাহাদেগ মনেও

কথকটা

এর রূপ

তাখেগ অন্ন্ধপহ

বিতস্পুগ

ফলত আমৃতময়ী পথিজ £্রীম১) ষে একট
ভবের উল হইয়া খাকে।
।প|
হায় আঘ্থ। আভ্রকরী ৪ তাহ। ন। বুদ্ধ পাওডবের মধ্যে ছিল
যাহ!রা আত্মহৃত)।করে তাহাদের মধে।ই খাকে ।.দেখিতে গেলে বুদ্ধে। হাগয়

কঠে!র ও অন্ধকার এবং ক্ষ) বিহিন কর্কশ ছিল ।1তণি স্বীয় কল্পিত কদদাতেই বিভোর ছিঙেন।

ঈশ্বরে গাত্োতমর্গ কারয়। তন্ময় হইতে পাহিয়।

ছিলেন না।. আর এক কণ। যে, তন জগতে প্রতিপত্তি শারশী হই!
গুরুখির ব্যবমা কগিতেও9 এাকান হহয়/ছজেন। কিদ্তু পক্ষান্তরে এত্রহয়.আধম ভাগে গ্রতিগ'ত

সর টুর থাকুক,

গর হইবে

আ]শ।

কই হাঃপাকে, যাউকষ, প্রত প্রশ্থাবৈ গণের ন্ট হইতে, গোপন
হইতেপঁতিনেই যেন খাচিতেন , অতনু

পন

018

নগণ্য

হইতেগাঁঠিলেই যেন কতার্গ ছইছেন । বিশেষত উশবরে আশ হই

০

॥ ৮

৮

১”

রী

শাক হর্দা রাজ্য ধন,
খাঁ ভত লিংহাসম,
থাক খাক্ক বিলাস-ভূষণ !

গায়ে সোণার পুণ্য!

থাক: ঘুখে অভিভূত,

জভিভূভ থাক সায়! কাশে !
খাক য়ে ঘৃম-শ্বোরে,
আয় সাদেখিষ ভোরে,
প্রাণ শুরি বান্ধি স্েচ-পাঁশে !
প্রাণ তায় দেখে লই,
খাকয়েডাকিলী অরি?
রেখো শট ধনে কোলে করি!
দেখে ওয় ও বান,

কেখে। ও হত্ের পন,

কালায়ে পোকহা'ত়ে। বিভানরী।
কা'নাও আকুল শবে,

বন ওয়ে প্রাণেখবয়ে,

সে ঈশ্বরে করিও বরণ !

তাহার আর [কছু অবশ

[ছপন।। যোগ ধল, সাধনা বগ, আর

বৈ'/গ। বধ্ল, [ধন্ধ প্রেগের নিকট

ওসকল কোন কর্ধের ব্যয়ই নহে।

কেনন1 চরম অপেগগা জগতে আর শ্রেষ্ট পদ্ভ নই । সেই প্রেম ছুই
রকমের; এক সাধ।রণ ০ম, আর একটা মহাপ্রেম। মহ্াপ্রেম অতীৰ
উচ্চ
; উৎ। ফেল

ও অভো।তক

ঈশ্বগেহে ব)পি!

সাধাএণ

প্রেম

নানা ধিধ ) বিয়ের মধে) লংবদ্ধ।

আগতিক

(ভোতিক

বিগ্বপ্রেম, জ।তিযন

গ্রেষ। স্ববেশে। গত প্রেদ। ধর্ম-প্রেষ। টৈষধক প্রেম, লৌকিক প্রেম
হত।:দ

সমুখয়' ও »হ

স!ধগণ

প্রেমের অন্ধর্গত।

উহাদের আসন গন

মহাগ্রেমের দিহতটে বটে। বুদ্ধপে৭ খিশ্বপ্রানক হইলেও পরমার্থ প্রেমিক
ছিলেন ন। । আগ সাংসারীক ভোগ,

ভাগ),

ধ্রশ্বর্য।। আধিগত্য সন্বস্ধেও

তাহার আঅপেক্ষ। এরাছিন অধম সহত্রগুণে শ্রেষ্টছিলেন, য়েই,.সকলেয
মাপা পরিত্যাগ ক্রয় একিবারে কমন খ্েম-সমুহে ৪] থে সাফা.

ক্বার্বয ও লাখান্ত পৌভাগোর বিষ নছে।

্

নবীন সঙ্গী |
আজি
এ অল্পের য়ে,

.

বিবার কর রে, যেয়ে,

কআভাগায়ে,- কলোনা শ্াণ

আমার কপ্পালে ছাই,
বৃ
সানাখ।

করিয়ে

'

আমি তে! ভা'লায়ে মাই,

সাগরে আজ
ই,

তোয়ে !
আপন!

বলিতে

মই,

কেবা মে তরিবে ভঃখ ঘোরে 1!
কে চাহিবে ও বদন,

কে গুনিলে পে.ত্রন্বন,

কে বুঝবে মরমের
ৃ্দাড়াবে ফাছার

কাছে,

বাথ ?
কফেখ। সেবাথিত

আাছে?

কারে ফবেসেছুখের কথা ?

দূয়দে দরদী. লাই,
ব্যথার ল্যখিত নাই,
...
নাইকে জগতে কেহ তোর!
£ক।লে লক্গে বাছাধনে,

চেয়ে ওর বুখ পানে,

ছুংগের যামিনী করে! ভোর!
আমিত চিনে যাই,
আর দেখ। হধে নাই,
এইত বিদায় শেষ এই !!

এই

বিদায় আগ,
এই তোরে

ধরব খন্স।সী-লাজ,
শেষ দেখ! দেই!

থাক থাক প্রিয়ধন!

শুয়ে থাক ফুল্পু মন,

আামরে চলিয়ে যাই আল !
য়ে খাক ঘুম ঘোরে,
থক

গুয়ে জেগে

ছায়ছে ননী মাগে। !

আঁর না ডাকিক তোরে,
কিবা কাজ!

কোথায় রিলে ওগো,

কব মনে দেখ! ব্ভিগো দাই ]

বাকোধ। নিতা পুজ)ম।

হৃদয়ে প্রিজম,

'ক্োখ। জাজ ঘের ভাই ?্.!

' উদাসী |
(কোখ।বে গ্রেকের বুল!

|

পয,
কন্দিয়ে হইনি খুন,

সঁল মোয় সন্গাসের বেশ,
সটনিরে ব্সআমার খা,
তৃইত মরিবি লেখ,

ঘৃগার লুটাবে এলে! কেশ
অমি হয় চলে মান,

এ জনসন থেপ। দিব,

এইত বিদায় এই শেষ!

এইত বিদায় আজ,

এইগ্ত সন্পযাসী, সাক্ষ,

ধর্দলাম ভ্রমিবারে দেশ!
কোথারে প্রাণের বন্ধু,

অপার

এাণয়-লিদ্ু,

গ্রবোধেন্দু কেদিবেরে তোরে?
এ প্রাণয়ে কিনা কাল,
কোথ।য় রছিলে আজ,
কিন কাজ ভব হায় ভোবে?

এই
যে এতই বী্া,

ব্ষিগ মোকের ধাধা,

গরাণ আকুল মায়-বশে।
টরণ অচল ভ'রো।,

মাঝ বাদ্ধ ভেঙে গেল,

হদয় গলিল মেঙ-রয়ে।
এই “য মামার বশে,
তপু রেগু হয়ে খসে,
দেছ মন তগ্ত বি গারা!

এই যে মায়ার ডূগী,
পায়েতে দিলরে বেধী,
নয়নে চুটিছে গেছ ধার! !
হ1য়ণসে গ্রতিজ্ঞা ময়,

ভীমের প্রতিজ্ঞা স্,

এখন গালন বু দায়.1:

্

গলায় লেগেছে কাশি,
এই যে মায়ার রসি.
মহা কশি বাঞ্ধিলরে পা

হড়িতে শক্তি নাই,

দাড়ায়েছি এক ঠাই,

হইছি বুদ্ধি বল হারা!
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্
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মা

হ

হু
নু

এই যে শ়্িহ দাস,

বিষম শঙ্কটে তায!

ক্ণেকেই অচেতন পারা !

ক্গাপি পক্ণাণ কেন?
|

কিপেতে টানিচ্চে যেন,

কমলা

লাকুল জান চান?
কে ধেন টানিষ্টে মোবে,
আজানি শ্িগের তরে,
উদাস করিভে যলে। গ্রাগ!
ফেমনে

খন্থির কে

প?ণ

থাফিধ ঘড়ে,

এদিকে ক্সে সংসারের বাদ্ধ !
বিধাতার একি

পাতা

পু !

ফাঙ্দ।

আমি রণু মধ।সনে,

সুই দিতে ছুই ট।লে,
কোপ।

প্গে অললেতে

ধরি,

জলে গেলে জলে

হারে বিবেক অসার ?

উদ্গীপ্প ভস্গর সম,

£ধাখ'রে নৈরগা। গম ?

ক্ষোথ! (ঠায় মন্ধু লে অপার 21!
কোথ।!

যোগ

কোথা

স্গার আঞ্গ

ঘরের

স্ষেমনে রছিব ঘরে,
ক্চণকাল

হৃদয়ে

যাগ
বার

পরাণ

জগ,

জাগরে

]

অস্থির করে,

নাছ যেসুস্থির !

বিল্পনে বাজিল বাসী,
কেমনে ঘরেতে বমি,
দেঙীশীরে করি উদাসী !

বালী সোক গুণ ধরে,

পল্পাণ পাগবা কগে,

গলেতে ধিক়াছে মোর কাশি!
লেয়বে ভুবিল প্রাণ,
, হরিঙলেক মলো প্রাণ,

কুলযান “হে আগ কিসে?

রস আকে প্েশ: সকুপ।,

চল বঙুলার কুল,

কুশের কপি ভঙ্গি বিদে1.

|

রহ

৫

৪৭

হন

উর্দাসী।.
কী্ন

আজকে, উদাধ প্রাথত।

1

7

্

নক

১৩
্

হায়াই% সংজ্ঞা আন,

নাগানি কোথার আসি বাক ?
শ। গান কি ভাবে সন,
যাছে নিমগন,
মাতে আমিত আর লাহ 1]

কেযেন ডাক্ছে মোরে,
কষ

আনত

হগ/তে

মধুর সুখলী প্বয়ে।
খাড়।

অই |

চল চল ত্বরাঁ কি,

সঞ্িতে নাগ,

সঙ্গে আম কে্েবাকেগে। বহু !

ন! জানি কিসের ছগে,

ক!ল। ডাকছেন মোণে,,

উদান কর্রল মনে। গণ !
থক

জাতি থান কুগ,

লব
ও চঃণ ধূগ,

থাকু যোর গোক লজ্জ।, মণ !

অ।র ন! ঘণ্েতে বৰ.
উধ।,টা হয়েছে যাও.
ভা'গয়!ছে হারয়ের বাধ !
ত।লিছে হাদয় খাড,
উড়ছে চিগ্নময় খাচাঃ
“অয় আর্ত ডক

সে টান্দের তুল। নাই,

কালা চান |

এটন্দের মাঝে ছাই,

সুধু নাম নাধা বজন্িনী ।

মন্দ লোকে মন্দ ভাষে,

শক জয়া কিযে দিষে,

শবু উন: অন্কলঙ্গিলী |
(২)
খাকরে সাধের পাখি!
কি কা তোমারে মাখি,
ভঙ্গ ওরে যোখার পিজর ।

চদরে উড়াল ভি,

বাও ধেখি আশ পাকি,

চগ আদ যাই দেশাগয় ।

|

ন্

এ

৮১

অধীন অন
উদারেত কুবজা আজ

|

ছুরজের কিবা ফা,

ধর সাজা, +দসাসা তল

্

ছিড়ে ফেগ নান কাশ,
ছিড়ছে গলায় রি,
চল আজ চলরে শ্দেশ।'

কেমরে ভুলি তুমি,
তেন

অ।গনার দেশ ভূমি,

গগে লিগে ছেন ফাস?

কিবা ক্মাশে. হেন ফান,
ক্ষার আশে হেন বাঞ্জে,
শীত গ্রান্্ অহ বার মাল!
তকেণ। দিল হেন কাশি,
ভা

কেবধান্ধিণ হেন কমি,

হাতে শশি কেহ! দিল তোর?
ভোরে বলি মায়। দাই,
কিরে দয়া লাই,
[দি

তই

গঞ্জে মান

ডোর।

কঠে,র বান্ধিগ তোরে,

কেমল £নঠুৰ দেবে,

ভুগ।€য়ে নোছনী মায়ায় ?
কেবখা। পে

যাহ

দের,

(দয়।ছে মায়ার বেড়,

পিন! ভুতে বাচ্ছিয়ে ঘুড়য়।

ক্টরে কাটরে ফাশ,
ছাড় মাফের
বিজন বিপনে করি ঝস।

উদ)ানের কাজ নাই,

আশ,

সৌধে আর সাধ নাই,

ধনে বনে মিট।ইধ কআ্সাশ।

বনে খাব খন ফল,

পি দিকের

জল,”

|

কল কল গাবে কলো।লপা।
শব) হবে ধর।তল,
৪ হে কু তগ,
প্ বল. নাঃগণী ৰা!ঘন] ।

ক্র, করি,ছার পাথ, . .

দিছে কি সেষখাল,

সাধে চড়াইব মগনি
(৪8)

নি

288.
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নি
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ক'টিয়ে দলের বাশ,

"

ছিটে মনের আশ,

বানায়ে বাজান বক! নেণু 7

গাব হুমধুর শ্বরে।

- চড়ায়ে সগুম স্বরে,

ঝড় ঝড় ঝড়িবে শিশির |

সে গন শুনয়ে শশি,

সাগরে পড়িবে খনি,

উঠিবে রে মের তুফান !
উচ্চ বীচি রবে গানে,

অনিল পাগল হবে,

সুখে ছুটি উঠিবে বিম!ন।
অকাশের গটে পটে,
পগল, হশেকে

সে গান উঠিবে ফুটে,
গ্রহ তাঁরা!

মাগরে রম্পিত শশি,

এ হ্ৃদে উঠিবে ভ।গি,

স্থখেরে হইব আজব, হার!
মরিরে | মুখেতে হইব আংত্ম হার! !!

(৩)
ও মোর সাধের পাখি,

কি কাজ নিকুঞ্জে থাকি,

ভাঙরে ভাঙরে দেখিসবাদ!

কাটবে কাটরে তায়,
সে।ণার শিকশী পায়,
কট রে কাটরেমায়(পাশ।
ক্কেনরে এমন হ'লে,

হেন ভুলে কেন গলে;

এত মায়। কিমের কারণ !
কুঙ্জেতে যাইতে ছংখ
পিঞঙকরে থাকিতে সুখ,
|

কহ শুনি, তার বিবরণ।

কহরে যখন তুমি,

ছাড়ি ইহ লোক ভূমি,

' চলিবে তজন্মের মনন ।

বন ছাড়িবে কায,
-

৮
ূ

জন্মের মতন মায়!»

তখন রে করিবে কেষল £

নি

ধ্ী

এ

-”. নবীন জম্যাসী |

শি

শা
হী তু

লা
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রঙ

৪

তগন কেমন, করি,

রছিনে গ্রণোধ ধরি,

বলত বঙ্গত আরে পাখি!
ভাঙ্গিতে জড়তা বাগ,

কারন! হয়রে সাধ.

ক্কেন তবে হেন বাঁধে থাকি ?
এনহেত

আন্ত গোক,

যখ।

ফেতে

হবে শোক,

এ যাঙ্গেত এইত ধর্গনী।
এই ধরণীতে যাবে,
এই লে ধরাতে রবে,
কেন ওয়ে পরাণ পুতলী!
কেন তবে ভান বসি,

হৃদয়ে পড়েছে মনি,

দিবা নিম্টী রত ভাবনায়।
ূ
শরীর হয়েছে ক্ষীণ,
হর্ণ কান্তি বিমজিন,
দিন দিন দীনদশ। হয় !
ঝোরে তব ছুটা আখি,
ফেন তবে কেন পাখি,
থাকি থাকি চমকিত হও।

ভাধরে কাঁথার ভাব ?

সে ভাবেতে কিবা ল[ভ,

ভব! ভাব ভাবি শিখে লও।

শিখরে কঠিন হৈতে,
শিখরে বিক্হ তাতে,
শিখরে পশিকলী ফাট। ভাব।

বপিখরে তগন তাও,

শিখ ফেব! বাপ মাও,

শিখরে শিপরে লাভালাভ|

পিখরে চরিতে বলে,
উড়িতে আনন্দ মলে,
ধরিরারে সুমধুর তান।

উঠিতে আাঁকাশ পথে,

লুটিতে টানোর সাথে,

ছিরে গেয়ে 'বিভুগান ।

“পিকে সছিতে বাতঃ

. হিম শিগা বঙ্ধখাত,

বরযার বাদলের খারা |

7"

উনালী |
শিখ শিতে নদী জল,

7)

৬,

খেতে বিটপীন কখ,

দৈতে ভালে বুল, বুলার গাগ। ।
উড়াল ছাড়িক্া এলে,

পরদেশে ভুলে লে,

বলি কলে শিকারীর জালে ।
ভিখারী ধাচিল শুরে,
শিকাপী বেচিল ভোরে,

মান্াধিন্ী শেষে পেয়ে পালে।

গেয়ে তথা জলভাত,

ভুলিলে অপন জ।ত,

ভূশিলিরে ভামিন্সীর ভানে।
|
পরের খাচ।যর় থাক,
পর বুলি সদ! ডাক,

সদা পর বানী শুন কাণে।
পর দেশে

পর বাস,

পর বাসে পর দাঁসঃ

পর বশে পরের অধীন ।
পর পতি গুণ গাও
পর পাক্ত এখটো। খাও,
ভুলি বোল 'সাপন স্বাধীন ।
এ”লে পুনঃ কোন্ বেশে ?
ছিলে তুমি কোন্ দেশে,
কোন্ যায়! বশে রুলে হাস!
যবে পুনঃ কোন্ দেশে,

কোন্ দেশে পরিশেষে,

সঙ্গই সাথী তোমার তকোথান্ক £
ন। বোঝ সে পর কথ।,

ন! বোঝরে লিজ ব্যথা,

নিজ বাথ! বুৰ।ইতে নার।
মি
তুমি রৈলে মিছা! বুঝে,
পরে»্বগে পরে বোঝে,
ওরে পাখি ! ও বুঝরে ছাড় ।.
ছাড়রে ছড়রে পাখি !

রঃ

ভেবে তুমি দেখ ছ্েখি,

মিছে মায়! কেহ কিছু নক্গ 1

মিছে মায়। নিছে কাযা,

মিছে, জীবনের ছারা,

ভবেররে সব ফাঁকি ময়!

.

নধীৰ সন্ধানী 1.

কার তরে হাহাকার,

ফেধ! কার! কে তোমার?

আঅনিবার গনি এত ছুঃখ 1
মঙ্ি অগহন জালা, .

হাদয় করে কালা,

ঝাল। পাড়া পোড়াইয়ে বুক ।
গলে লয়ে মায়া ক.শি,
কারে ভুমি ভাল বাঁসি,
দিব। নিলী বগিক়্ারে পাশি !
হয়ে এত অনুরাগী,
বল তুমি কার লাগি,

নয়নের জলে শাপে আখি !
সুখ স্বপ্র অচভধ,
এই যেদেখিছ সব,
কোথা হারে রবে এমকল

ফোঁখ। রবে ধন, ধন,

?

ক্কোণ। রবে এ উদ্যান,

কে|থা রবে বামনা চঞ্চল 11

কোথ। রবে ঠাট বাট,

কোথ। ক্ববে নট নাট,

কোথা রাজ পাট রঙ্গে হান্স !

কোথ। আছ! ! প্রিয়জন,
কোথ। রবে গরিজন,
লেক জন রবেরেকোখায়?

যাঁর যেবা ভাবে দেই,

তেমার রে ফেহ নেই,

ভাবীবার এ ভবের মযে।

ব্যথার ব)খিত নাই,
ছাটপন বলিভে নই,
বৃথ। তাই 'এ ভান পক সাজে ?
তোমারে ঘেনিবে বগি,
'যখম নিদাঁন আসি,

-

হাসি খুমি চলি যাবে সব।

আত ওপ্ত যত দেখ,

এর ন। থাকিবে এক,

মধু তার স্বখোঁক়ি বান্ধব ।
বিপদ্দে ন। কেছ রবে,
কের শাখীরে সবে,
দিইশ্নছে তোমার আপন ।

হঠ
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রঃ
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রণ
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শব

লা

শা যেব। ভাবে সে,

গলাইয়ে দে ন্হেঈ,

একা গ্রাণ করিবে যাপন ।
আপন বুচ্ছ যারে,
নিদানে না পাব তারে,

হবে সুধু বর্স ফল শাদধ !
কম্ম বুঝি ধর্ম ধর,
ধর্ম পুজে হর্খ স্মর,
স্মররে স্মরনে তুমি কাপ?

তুম কার কে ভোদার”?
হছে তরে

কার. তরে. হাহাকার ?
সঙ্গে মেতে নাই।

কেহ না! ঘাইনে সাথে,

একা খাবে খানি হতে,

ভবের বে ভরগাতে ছাই !!
ভ্ভেংব দেখ পাখি! মার,
অসার সংসার ছ।র,

মিছে মায়। কে কিছু নয়।
ফিছ্বে মায় মিছে কা!
সকলিরে ধন্ধকর

মিছে' জীবনের ছায়া।
মন্ম।

এই ঘে দেখিস সব,
সুপ স্বপ্ন অনুভব,
কোথ! ভারে রবে এসকল।
কোথা'নবে ধন জন,

কোখ| রবে বাসন
ভাই হাদে ওরে পাখি!
ভন কারাগার. থাকি
যই দে নিকুঞ্জে চলি,

কোথা দান পরিদপ।

চঞ্চল ।
. চরে চলরে দেখি,
যাই।
ঘথায় গুপ্জরে অলি

বসস্তের যখ| 'ন।শ নাই।
না টলে ন! লড়ে খুল;
যঙখ। ন। ঝড়েরে ফুগ,
কোকিল আফুল শ্বরে গায়.
নাখাকে গ্লাণের ছ্যথা,
ন।হ্ন না তাপ যখা,
প্রাণ মরি যবে জুড়ায়।'
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নম

রর

বর

রর

১

রর

পপ
এ

১
তে
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ক্ষিকাজ পিজরে থাকি,

গুলরে. চলরে পাঁপি
ত।জরে জরে

দেখি বাস?

কাটরে কাটরে তায়,

পোণার শিল্কলি পাদ,

কাটিরে কাট রেমায়। পাশ।

চল হয়ে ধেশাস্করি,

চরে উড়াল ভি,
মনোহারী-বেশ

ধর যাই।

উচ্চ গির তুগ শৃঙ্গ,

মাই চল মহ রজে,

তব সঙ্গে উড়ি উড়ু গাই।

বাই স।গরেত পার,

অপর সিন্ধু ধারং

বারে বাক গাছিগে তখায়।
কেহুনা (রাোধিবে মোরে,
গাহিগে সপ্তম স্বরে,
শোক ছুঃখ নাহিরে যথায়।

নই জালা নাই ত্বাপ,

যথ] না! পরে প্রাপ,
নাই লোক্ন।গের

নাই সে কুটিল মতি,

ধংশন 1

কুটিল। জটিল! গতি,

ক্রুডমতি খলের হিংসন।

যাইতে গণ বন,

.

হয়ে সৃষ্ট ফুল্ল মল,

ড।লে ভালে উড়ি উড়ি বলি।

বাই শ্োতদ্কতী তীরে,

ঝাপ দেই শোতনীরে,

ধীরে ধীরে পাতালেতে পশি।

যা আ/কাশেতে উড়ি,
চন্্রমারে ধরি, ধরি,
ঢু
ঘুরি ঘুরি সুধা করি পান।

যাইও ছায়ার পথে,
্

মিশিগে তারার পখে,

পরাণ ভরিয়ে গাছি..গান |

যাই ও আনন্তে বায়ে,

অনস্থ সাগরে, নাজ়ে,

ভানস্ত তরঙ্গে রঙ্ষে ভাসি ।,

৮.

:

প্র

রহ

ক

£

বি

টা

কা
চি

তরঙ্গের কোলা কোলি,

মা

:

্

১

চক
দল

ছিল্লোগে হিল্লেগে খেলি,

উতপি উঠুক রূশ রাশি।
উত্ণল উঠুক সিন্ধু,
উছলি পড়ক ইন্দু,
খল খল হাজ্ুক বিমান।

হাস্থক ম্বরগ ধরা,
ছুটুক প্রেমের ধারা,
ঢল ঢণ ভাস পরাণ ।
(৪)

চগরে সাধের” পাখি !

কাজ কি উদ্যানে থাকি,

বিজন বিগিনে কন্ধি বাস।

খা”য়ে সুমধুর ফল,
পিয়ে স্ুশীতঙ জল,
পেয়ে বল ক্ষুধা করি নাশ।
হ্ব/ধান' বনের ফণ,
স্বাধীন নিঝ'র. জল,
হবধীন সে বাদল পবন।

স্বাধীন বৃক্ষের ছাক্ধা,
ভুড়াবে আমার কাঁয়া।
আলে! দান করিবে ত্তপন।
আকাশে চত্্রম! তারা,

বাতি জেলে দিবে খারা,

থণে)াতি আলাবে হীরা ঝাড়।
ফণি দিবে মনি চালি,
আলোয় যশাল জালি,
বুচাইবে নিশির আন্ধার?
ূ

শপান, মশান আদি,

হইখে আমার বেছি,

সিংহাসন সরের যে খাট ।

চক্জাতপ নীলাকাশ,

গেচক হইবে কাশ,

ধর়াধর় হবে রাজ পট ।
জনস্ত আকাশ যিদ্ধু,
অনস্ত ভার ইন্,
অনস্ত বলের হব রাজা।

তি
শান

রি

।

রন

গন

টারালিনির
&
?সন

রা

শি শ

৩

|. নকীন সঙ্গী 11.

শে

পস্টুত "ফান দেও দৈতা,

বের আমার ভা,

গণ পাবি হবে, মেনর গাজা ।
আমারই, সে শিভব)
হখেতে গা|যার সব)
অমারহু এক!

অধিকার ।

একাই তুপ্জব আসি,

নহে আর অন্ধে স্বামী,

অন্ত কেহ ভাগী। নাহি তার!
নাইপে বিবাদী তাঁর,
গ্ররতি যোগী নহি আর,
নাহি কেহ হিংস। করিগারে।

নহি টদ*) নাছি ঠ1ট,

ক্স! লগে অমাত্য পাট,

সে বিপুল রাজ্য শামিৰারে ।

আমি, তার কেন্ত্র স্থলে;

বসিবরে কুতুহলে,

ময়ন মুদিয়ে সোগ!সনে |
গিশ্চল. অচল প্রায়; |
অটল রছিব তায়,

ধ্যানে ঘুমাই এক মনে ।
দুমব পর্দা ভরি,

.

হবপনেরে দাসী করি,

বস|ইব চরণের তলে ।
জইয়ে গ্রেমের লতি,
বগস্ত শঃত্ গাঁঝি,
মাল! দিথ "গ্াণনবথ গলে !!

ভাহাঞ্জে-ফুটিবে কপ,

উল প্রেমের কুপ;

ভুবন করিবে মাতওয়ারা-1..

এ বিশ্ব ভাসিবে তায)
আমি জানি, কোখ। হায়!
ডুব তাছে হ্ধ, আত্মহারা ॥.
া
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সঙ্গী নাট, সখী নাই, নাই মারা পেশ,
আনুরনজ পরণ1য5, দুরান্ধর দেশ,
নাই লোক সমাগম, নই সমাচ।র)

|

কোথা আমি? পরিজন, ক্কোথারে অংমার?
কোথা যোর ঘরবাড়ী,

প্রিয় নিকেতন

নিশীভে!রে দেখিলাম,

একি কুম্বপন!

আদৃষ্টের ভোগ ফোর, ন গেলাম দেশ,
আজন্ম পেটের দায়। খাটি রে বিদেশ!
আজন্স "করিনু আমি,

ছুঃখের কপাল,

গেশন। ঘন মোর,

গেল এত কাল!!

আরকি

খাকি:য় হায়"

করি আধু শেষ,

রবণ] প্রপমে আর, যাবরে স্বদেশ!
, এই আলি এই সেই, ৫গই কালক্ণে,
চপিলাম একেশখ্বর, ছদেশের গানে।
ন। জানি কি দশ! সব, ছে কিন অ!ছে, .

কেকে, কেকে, কেন মোর, শাও পড়ে পাছে?
কেন আজি গতি মোর,
পরাণ করিছে কন,

এত ছল ধাঁ

অদ্দির অস্থির !

এইত এলেম আমি, এই আছ দেশে,

আচন্িতে কাপে কেন, ও্রাণ সর্ব লেলূরা

/ঈইত এলেম ুখি, এই আছ খড় ূ
পাচত্িতে কেন, মোর): বাধ বাধ! ধা়ে ৫,
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ৃসবে দি শু পব।' সবিনে ইজ্জত,

| 'পই 1 নে গ্ী খসি, বগি আসার ?
শোকাজ্ছর জন্ধকাগ) অপস্টীর বান,

এই কি দেপ্পী মোক, আখের নিবাস ?

আই কিজআমার সেই, গ্রিস নিকেছ্ছন ?
কাশ পাগল ঠেকা, খি্ষাদদে নগল'|!

. ধড়া9 পথিক, হাদে], 4৪৮ ঈাড়াও

ছকে আবার অর্থ) গরোরব ভবন;
হের এই জনকে)

এই দেখ | ম। আসার,

এই দেখে যাও,

[নক্রায় নগন !!

এই দেখ! ভাই বুন্, সরি সারি সব,
জন্মের মতন য়ে, সুখে নিত্ব। ছার;
এই হের! কাখিয়াছি, প্রাণের নিভব--

'হোখা। প্রিয় পুত, হেখা প্রির। ছৃহ্ভায়|:
দাড়1ও পাহাণ বুকে” চাপিয়! আবার
ধরল খ্জিরে প্রাণে, বাগেকের দ্বে,

হের এই এক পদ, যন্থুশেরে আর)
সিসিক জন্ম পে, গ্ী ডাকিহীরে 1

উঠবেন:লাইক, জাগবে না কার,
জন্মের ম়্ড্নলঞ্চে, বিদ্ছিরে বিথার।

কাকি | এএকসলসে,.. “স্াকিৰ মা আর:

দুম, 0০০০৭

গভীয়সি চি

উদ্গাসী |
আনার আপিনে উৎ।। আবার হাসি
তরুণ অরুণ জাগে, বিশ্ব মুগ্ধর,
আবার শর, হয) বপজ্ আলিবে,

বাক্যায়িবে কুছ কুছ শ্বরে পিকের !
ছায়রে! আমাগ উধ1, আপিলে ফিফিরে ?
আপিবে কি ফিরে হার পাদ ফিরে আম?
আয়না আলবে আহা।, বুগ বূর্গায়ে,

ছুছু কৈয়ে দ্ধ হবে, হৃদি অতাগার 1
কোথায় দিলে মাণে।! লেহ পারাবায়
আমিছেন। যাণে। ভোব, পুর হত ভাগ!

ঘললাকিধশামাগে!
ফার কাছে দীতাবেগে!!

ছইনে তাহার,
গুবেমে ঘভাগ। 11

ওঠ গে! জননি ! মোর, ওঠ একখায়
আছিল দান এই, কগের লেখ!

প্লেছেন ধান মাগে। ! দেখ। গে! আবাম
ধা জনধ গাছে আগ, ছুইদেন। দেখ! !
কোথা গো । কোঁগ! গে!" পিউ! আল একবার,

এই ন। ডাষিছে তদ, শ্ষেখ পুত্র ধন,

জলো। বাধ]! কোলে লও) ঘুঢ়ুক আধা

এইলে পুঞঝেগে শ্বেছে, কম গে! চুপ্ধন।
ওঠ গে।! ওঠ গে| গম, পরাণের. তই,

$ গো; ভশিনী! হ্যাদে। উঠ পনিজন|

পণ

ভপরাশ-গুধাসদ |

&।

ক্বারেফ দেখিয়ে পোঁড1, পরাণ ছুঁই
জনমের তরেদেগো

গে আগিঙজন !

জ্যাদেয়ে কোথায় বাছা! ওরে পুহধন!
ওরে মা তন! কোথা? হায় যাছমণি।
হান কোথা? আমার লে আমূল] বভন?
কোন্ চোবে হরে নিল, সে অতুণ মণি?

হায় কোথ! প্রতিবেশি!
কোথায় পলালে

হায় 'বন্ধুগণ।

গগো ? অভাগারে ছাড়ি?

এই কি জমার সেই, সেসুখ ভবন?
এই ফি আমান যেই, প্রিয় খড় বাড়ী?

আধাষের চি নাই, নাই বস বাল!
লেস্ুধখ সরেতে নাট,

সাধের সরোজ-_

গে শান্ত উদ্যান হায়!

আলিরে উদাদ,

গ্মারন! গুপ্ররে অলি, ফোটেন। গঙ্ষজ !
আন! ঝরেরে ফুজা!, বকুলের তলে,
গাধের লাগান মোঞছ। হণক্জেছে বিজন !
আমার সান্ের সাধ, যুদ্ধিকার তলে,

অনন্ত শধ্যার শুয়ে, ঘুমাই এখন !
এখন কোথায় ময়, পল্লীবাসী গন ?
লে প্রি বিহ্গ্গ পাল, উড়ছে কোথান?

স্কতান্ডের অতঃাচা,

করিয়ে দর্পন,

পলাইছে 'আাচছিক্টে। ফেলি কন্াগায়

৪৫.

উপাসী |
এই এখানে কত ফুটে ছিল ফুল
এজগত তার ?

কেঞানে ন।মোহিতেক,

এইত জন্মিয়ে ছিল, কত শিশু কুল,
কে জানে না হ'ত শত, কালীদাস ছায়।
কে জানে বাণ্পসাকী তাবা,
কে জানে না ঠৈত্ত শত,
হার এ মাটার তপে, সে
হায়নে 1 গছনে গৃহে, সে

টছতনা কগন ?
ভীন ম্াবল ?
শক্তি পন!
ফুলেৰ দল |!

কি জানি কি দে!ষে বিধি ! ছুবি তব ঠ1ই,
তোমার লিখন !

জন্ম, কর্ম, ফগাফগ,

কি হঃল আমার দশা?

স্থির নাহিপাই!

দেখিতে দেখিতে ফেল,

নির্দুল এমন ?!
খন

চষ্চজা চিকুষ চলে,

জলদেয় গা,

চলেরে ধনুর তীর, বিছ্যুতেঘ পার
তরিতেয় গতি তবুও স্বর! বুঝ। যায়,
ভার চেক্ে শীত মম, পরিধর্ড সার! !ঃ
দেখিতে দেখিতে কোথা সুফাইল সব !
ঃখেয় ছুখী সে আমি, একা এ ধয়ায়,

কৈ মার।। কৈপুত ? টৈসে বিড!

লঙ্গযাসী সাজিয়ে গুনঃ হ্ইছু দিদায়

নিবে: পাব, খুজ ২: বাক, এইখরিন
সিকি য। 1:পকগো। ও আহি, উরে খুসি, |
ই ঢলিলাম আম, র্ষপণ' বিজনে,

স্মনন্ত কত্রায় সবে - পরাগ জুড়াও !

&

উদরী।ক

০০
সজল

শরশানদশীত ্নৈশনি 1 ).
ক

আজি

রিযী এ ভীহ শ্মশ। নে,
গাই এতে বর. কেদিখে উদর?

জমির

একাকি,

গাইরে

এখ্বের মশলে,

বিষাা]

এ ঘোর বিদ্নে,
হ)দেরে

কেজঅঠে

গদোলর!!.

এ ঘের শ্াশানে

গাথক।

এক (দন,

কগয়ে।

ক'রো এক দিন, ছিগ এই গানে

পথের 1ভকারী

«এ আঅভাগ1 পান॥

ক্'য়ে। এক দিন, ছিপ এই খুনে,
হ'ত ভাগ এক সস্ভাপিত নর
করে। এক দিন, যেখাক যেখানে,

“এই খানে ভার, বংশের কবর
€কাখারে

এখন

চানের বালার?

আকন: কোখা।
€কোখ। গেল সেই,

লুক!ল1 তার ?

বসন্ত বাহার ?

* শুন) দিক দিশ অগ্ধকার ধর! |!
গুদ) ক র এবে,. জলনীর কাল,

পগাহয়ে আজ

কোখারে গেল 1|

. ৫ক হঙগিল সব, কাড়ী নি কোরে.
অভীষ ডাকাত হা কেরি

শ্বশান বীত- দশ নিস্তনে |

রি

চুপুঃরে ডাক্ষাভী কে দিগরে হায়
কোন্ পাপে বাজি,

গেখিকে দেখিতে

এ দসা হল !

মাঁশিকের ভর,

আকুণ পাথারে

ডুবিয়ে পৈল !

একেশ্বর এভীম শ্মশানে,
খই একের ০ ধিবে উত্তর !
[মরে একাকী; এ ঘোর মশানে।
গইজ বিষাদ ! কেগআাছে দোসর ?

জি

[মরে একাকী এঘেোব শ্মশানে,
যাইব একাকী, এসেছি এশা
কে আছে কোথায় ? আলরে এখানে
পয়াণ ভরিয়ে করিগে। দেখা !
কেআছ

কোথায়?

গাস

এক

বার,

ও$রে আমার পরাণের ভাই,
গঠগো জনলনি--1 ওঠা কামার

হায়রে আজিত

অপ্গিত কেহই,
বিএন শ্মশনে
কোথা সে আমার,

কেহই নাই।

নাছিরে আমার
বমির়ে একা,
সুথেন্স লংশার,

চান্দের বাঞন্জার হু'লনা দেখা ।

কোথারে খামার লুখ-পরিকন
প্রাণের প্রতীমা, প্িক্ষদ্ী হার!
কোথা সৃতাহায়! কোথা গুভ্রধন?
ক্ষোথা ফল সেইভাইবুন্ তায £।
(৬)

৪

উপল |
কাথা

প্রাণের হাসার,

আমহায়।

শু) এ জীবন, যাহার তরে,
দ্রলভ বিদ্কব

আনত) সংপায়ে,

এ জল্সে ক আর

দেখিখতারে ?

প্রতেবেশী গণ?

কোথা ছে মামার,

কোথ।

গ্রাণের পগাপ

তারা সখ ?

কইসে আমার, চির প্রিয় জন,
কই সেনুখের, সঙগীত--ম্গ্খ?

ভাঙগিয়াছে, বীন। ছিড়িয়াছে তার ।
সাঙগ সে সঙজীত,--মিটে গিছে তান্।
গুন)সে অজগর, কোথা সে বাহার ?

সে সুখে গান £

নুপুর সপন,

দুপুর ব্বপন, সে দুখের গান। ,
বিষাদ হঙ্কারে

ধ্যদিছে পবন,

ধ্বলিছে আজঃ

বিগলিয়। প্রাণ।

ধরিছে গ্রকৃতি, সে পোকের সাজ।

গাভীর ভীষগ, ঘোর

অস্কার ।

বিষাদ ঝারিধী কালিম। ঢাকা

হায়! জন্ম ভূমি--এইকি আমার 1!
হার, এ শ্শানে

আমিরে এক !

২
ঘামিরে একাকী-- এ শোর শশাশে
বাইথ একাবী, এপেছি এক।

৬

প্শাথ সঙ্গীত--উখশ নিস্তব্ধ
ক্ষাদি জি অমি

ব্বকুল পরাণে,

কার সঙ্গে আর,

ওঠগে। ওঠগো,

ন! হল দেখ! ॥

ও গ্রাখের ভাই!

ওঠগে। ভগিনি ! ওঠ মাথ। খাও |

ওঠগেো ও ততঃ"

ধশ্মের দোহাই,

জন্ম শোধ গণ,

তোখা দিয়ে যাও।

ওঠ প্রিয়জন, ওঠ পরিজন!
এ'সগে। আমান প্রতিবেশী সব!
এসশো। ! এসগো।1 হে হদি-বঞন--চির গিয়তম, যে সব বান্ধব |
কে আছ

কোথায় ৫ দাও আজদেখা,

এ সবেত কেউ

নাহিরে আমার ।

বিজন শ্বশানে, হাসে আছি একা।

কোথ। সে অ!মার চাদের বাজার!
পাজি এবেশ্বর

এ ভীম শ্শানে,

গাই একেশ্বব, কে দিবে উত্তর।
আ(মরে একাকী,

এ ঘের ষশালে,

গ।ই ত বিষাদ কে আছে দোসর?
গভীর ভীষণ, ঘোর তদ্ধকার|
বিষাদ হারিধি কালিয। ঢাক1।

হায়! জন্ম ভূমি-এুই কি আমার €
যর এ শীশানে,

জানিরে একা!

উপামী !

উৎ্পীড়িত প্রেমক ।
ছে মানব ! বুখ। গর্ব, কর গারকার।
জোকের

আযত

নছে,

হাণয় গ্যামার।

“৬ কৃত্ঠান্ত | বৃথা কেন, করিছ তর্জান,
শোমার আয়ত্ত নহে, «ই জদি যন।
ছেদ্েত। ! ভে গন্ধবর্ব! হেদালন গণ!
কি সাধা মামপ মম, কৰিবে দষন
কি সাধ কৰিতে মম, বাসনার জয়,

হে।ক্ স্থষ্টি ধংশ কিবা, আমি হই শয়।
ছোক্ হাতটি ধংশ, কিস্ত
দিছি যে মন তাহা,

ফিবাবনা ফি্রবেনা,

গ্রতিজ্ঞা আমার,
ফিরাবন। আর।

ফিরাবারু নয়,

আত্ম দানে ত্রিভূবন। করিয়াছি জয়।
যাহারে দিয়েছি আমি, খতম বলিদান,

তাহাকে দিয়েছি ভালি, এই দেহ প্রাণ।
ভ]মার তরেতে নছি, আমি কিন্ত খা,
'আমুর উপরে তার, সর্ব অধিকার।
যমের কফি অধিকান্ধ ? এহ্দয় পরে,
আমি কি দমিব, তুচ্ছ মানবের ডরে ?
হে মানব! বৃথা গর্ধা,.কর পগ্গিহার ?

ভারে কি পারিবে কেহ, ছাড়াইতে আর ?
তারে কি পাগিষে আর, করিতে গিভেদ।

খল বাঁড়াও ক্ষেন। হাাইয়ে জে ?

রী

উতপীড়িত পপ্নষিক।

১

গাল বাড়াও কেন,

হেন ক্ষয় গাপ?

কেন ধুথ। শ্োগাকর,। খোর যনল্যাপ!
ক্বেন কর অবিচ।র, বিচার বাঁধি,
লোকের আযন্ত নর, মনরূপ পাপি।

বারেক উড়িলে তারে, ধয়! বড় ভার,
যুঝিপে বোনা কেন, কর অবিচার ?
পল['লে! উড়াল ভরি, মানস জ্গায়ার।
শজ্ঞ।তে

পড়িল ধরা)

আঅভ্ঞতে আছিল পাত,

লীগ বিধাতার।

বিধ তার ফাকা,

শিয়তির মিরবন্ধ, কঠিণ £স বান্ধ।
ধন

ধরি দেখ দেশি,

কিবা সেই ধন্ধ,

কিবা হুম হায়! সেই, বিধাতার ফন্ধ।
আমারত

দোব লগত

দোষ নদ কার,

দিয়তি নির্বন্ধ এই, লীল। বিধাভাঞ!

প্খেছ ধিয়।ন করি, করি সুবিচার,
ফেনে কর হিংসা তবে, ফেন অঙ্রাচায় ?
কেন বুখা ভোগকর,

কক ছাড়াও কেন?

ঘোর যনস্তাগ,

ফেন কর পপ?

তেন কয় অধিচাণ, সুন্িচায় রাখি,
লোকের বাস নাহ, মনন্ধগ পাখি!

ঘনেযে কি ধর] যাঞ্স। ফু করিব্যা,

মন ধরিধায় হুধু, মলক্গপী ফল।

মন্ দাও মল্ পাবে, পিন ভ্রীতিজ্প,
সখ দিলে শু দিলে, দুঃখে খিলে ছথ।
ভুমি খাদ নাও ছুখ। ছুখ পানে ছত,

সখেকষে হইবে গুপী, আধ দিবে, মত,

ইদাপী |
গেখছ বিধান কার,

করি জুতিচার,

ফেন কম হিংসা! গ্বেধ,
অস্থি, ম1ংস, রক,

কেন আ]াচাক্স !
খেল, জড় শিগ খত,

ঘটে তাছে যম নর, অত্যাচার তস্ত।

সঙ্গে ভছে দিখালিশী, দৌগাস্ের স্কাপ,
দিব! মি

বৃদ্ধি ছে,

কিংছুষের পাপ।

কিন্ত রক মাংল হীন, শুনা ময় খাছ,
ফেমনে করিষে খল” জুশাগন তাছ!
ফেমনে করিবে খল, সংহার ভাহায়,

আগেই সংহায় হয়ে, বযেছে হাছায়।
আপনি মিশেছে যেই, বাঁতাসেয় সনে,
স্কুল দেহ্খুলয়ে তায়ে। ধরিবে ফেঘনে €?

অণু অণু. নিল "যেই, পঞজাপের ক্েগু,
মনে মনে যিল.যার, সুগম পরষাপু।
বিলম্বে গ্রালয়ে ভাঙ্কা, সম একাকার,

মাই লয় নাই গায়, বিষ্কৃত্তি তাহার।
বরিয়! যাইব তবু হুবন। বিচ্ছেদ,
পূর্ণত!তে পুর্ণকয়ে, দ্ধ আবিচ্ছেদ।
মহিয়ে যাইব বিদ্ধ; বে চির দাখ,

জীবনের আর কিবা, এয চেয়ে কাম?
সহ্যার সহিগ্লাছি, পহজ্জায়ো শভ,
মাটির শদীরে অয়ো। ছঃখ দিবে কত ?

কিছছে মাটির £দেছে,। মাটি দেই শেখ,
মনেয়ে বা আয়ো দিবা, কিক বিশেখ।
সে মন তের বুজি শি গ্রা
কি হযে তাহায়ে ভৃচ্ছ। পক্ষিশেশ হায়!

8

উতপীিত পপ্র্থক।

মর যার উচ্ছা যী যার শি বার
খাঁরিলে মাহ লাঁ ততো, ইজ্ছ। ছিধাঠার |
অর্রিলে মরণ নংই, 'বিপাত।র সর...
বৈ জন গায়ক সত, দে জন অমর 1
সভা যবি প্রষ আমি, কারে থাকি পণ,
সত্য যদি করে থাকি, উত্মগ” জীনন |

লা যদি কায়েখনে, আম তার হই,
মারলে মহ নাতো অরিশার নই'।
মরিলে খকিব নাতো, হবে মষ ভিজ,
তোমাদের হবে আরে) 'হীতে বিপরিত 7

গুনিয়াছ ফোন কাঁদে? নেখিগাছ কেবা?
মর ন। হল .সৈই, ম্পেমিক' যেবা।
সত্য যদি প্রেখ আদি,

কারেখাফি পণ.

সত্য যদি কয়ে, খাকি, উৎসর্গ জীবণ।
লত্য' যদি কায়োমলে, বামি হই তার,
মারিলে 'কখনি,পাই,
জড়া মৃতু) অবশই।

মরণ আমার ।
বিধাতার

হার্ড;

, নিপাত ?
; করিতে
মানবের কিনা সাধা
তবু. যেবা মাছি মানে, বিধির বিজন),
ভাছার উপরে রর্দে। বত ক্যকলযাপ।
আক।রপে, কনে যেই, ধার জ্ঞাপকা,
উষ্ট। তাঁরে মন্দ)খলে, :আঙ্গত সংসার |
ধ্রকত যে ভুলন/যা। :ম্থরহীয় তাছা,

নহে কু. দোরনীগ,.. লহীয় যাহ?।

পরম, শৌাগা মাক; লে, পা ওপ্তাষ।
লা ১ পা কভু) হজ দণ্ড হর্মগ

৫৫

উদ্দাী।
খভ।গ। জনেৰ ভাগে),
প্রেম ধন আঅদ্ভগাঞীত
ভ/গারা

প্রেম কড়ু নাই,

শীফি শোকে জাঠ !

নাহি জানে,

প্রমিকের

প্রেমিকের প্রম খেঞ্ছো,।

বিধান্ধার দত "দান,

মাল,

বিদাতার দন ।

কেফেলিবে? ছায়!

অমুল পরশ মণি, কেবা ঠেলে পায় ?
যেজন
জগত

হ্ষেলাতে ফেলে,
তাহারে

বাম।

ব্ধিঃতার দত্ত দান,

অঞ্চলের নিশি
বাম তারে শিরি।

কেফেলবে

হাক!

অমুল মানিক যরি, কে ঠেলিবে পাক ?
পাইয়ানছি ভাগ) ফলো, ছাড়িবার নই,

যদিও বাক্ষুদ আমি,

ক্ষুদ্র তবু কৈ?

দেব, দৈত্যে যাহ? নাহি,

পার সাধনায়,

হেন ধন পেয়ে কিছে, খোওয়াব হেলায় ?
হেন ধন কভু নহি,

মিলে তপনায়,

বড় ভাগ্য বাম যেই, লই ধন পায়।
পাইয়াছি আমি তাই, হেন ক্ষুপ্র জনে,
নাজানি কি তপঃ ফলে, কিটৈৰ,ঘটনে|
কোন্ পুণ্য কগিয়াছি?

ক্কিবা নাম তার ?

কোন্ গুণে দিল! খিধি

হেন পুঞস্কার ?

যবিওলা ক্ষুত্র আমি,
প্রেমের লাগিয়! পণ,

তবুন্ভাগ)বান,
করিয়াছি প্রাণ ।

প্রেমের লাগিয়। সহি, ঘোর আঅত]াভার,। ,
'ামার প্রেষের বাদী, আখিল সংসার |
সাহতেছি মহা ছঃখ,

প্পেষের কারণ,

ঠেকিক্ে প্রেমে ধাযে। খোওয়াগ জীবন '

সি,
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রা গপয়া. কয়,

নু ছেল ভাগ/বান,সানা, কৈ নন্ব।

খন) খন জয়া থামে, খয়া-ধন। নেই,
নেয় . লাগি প্রান, পণ তল) খেই।
রিও থে ক্ষুদ্র তবু বড ভাগ) হার,
প্রন তাহা খাদে, আদিল সংসার ।

কোখ! নে'গপিকা রাথ। ? গো-পালিক। সেই ৮

রাখালের এরেষে মজি, দেবী আজি তেই
কোখ। সে জজাখাল রাজ, খয়।.1চৃড়। ধারী £
বিধু-্রেমে মজি জাজ, কব নাম ভারি।
ক্কুকেতে মজিয়ে জিতু, জয়ী ভিভুবন,

হসুখাণ প্রেমিকের, খাটি লিদশন।

পৃ ছয়ে শ্বগধরা, করে অধিকার
জযর হইল: জর, মগ! লাই তার ।
যদি তেমন ভাগা,

এজীবনে নাইঃ

ভখাপি মৌঁভাগ) মালি, বিধাতার $ই।
শত হুঃখ শত কষ্ট হইয়াছে বাছা,

পাইয়ে প্রাণের প্রি, ভূলিক়াছি তাহ! ।
ঘা হঃখ বাও কই, দাও শতবার,
লধি সন্গে! হনগি প্রিক্াত খাকেসে আমার ।

খাদি প্রিয়া থাকে মম, বর্টিথাকে মোর,
'দিশ্চদ করিয এই, ভধ-লিছু খোর ।

নুনিকটে খাকিলে প্রি, হমে নাহি ডগি,

যা হানি জয়ে, শ্ধি তার কাছে মরি ।
:আহিত যী, গুছ বিগ,
ঢুকাটি: ভা, পুলে, এ্রিধ, শয়ন) .
(৭8

উিদানী 4

খে

অবশ) ছইবে কই, বি তন] হয়,
কিন্ত এক্বদয বটে, গে যুরতি বক্ঘ।
হাদয়ে করিধ ধান, জবদয়ের ধন,
বিচ্ছিপ্ন কছিতে পায়ে, কেধা হেন জন £
থাক থাক স্বাপ,
ওভয়ে দমিবে নাতে,

কয় ফ্রেধ ভগ,
এক্ষু্ হৃদয় ।

ধুৰে ভুকঝে, কর ধাজ, বু'বাবার যাহা,
গুধ কেন ব্যক্ত কর? বুধনাতে! তাহ!।
আপন! কলঙ্ক কেন,
যারদের ঘরে বেন,

আপনি ধাড়াও.?
অনল

আলাও ?

জ/লাও খশাল কেন, দেখাইতে মুখ £
কালামুখ দেখে তোমা, লোকে দিবে খুক্চ ।
থাকুক থাকুক কেন,

কলম

বাড়াও ?

ছার ছার হিংস1 দ্বেষ,। ফিরে রে বাও?
কেন কর অবিচার, সুবিচার রাখি
লোকের আয়ত্ত নহে,

মনবপ পাখি।

আমার অক্ঞাতে মন, তারে দিল ধরা,
তাছার হদয়ে পুনঃ,

তাহার তে! নহে দোষ,

হ'ল জরা পড় ।

নছেত আমার,

সগরেরি দোষ সব, ইচ্ছা বিধাতার ।
অজ্ঞাতে আছিল পাতা,

বিধাতার ফান্দ,

নিয়তিয় নিরবন্ক, কঠিন সেবান্ধ।
সে বান্ধে হইল বদ্ধ, ক্ষুদ্র ছুটী গ্রাণ,
কার্ব। শাধিতু বল, ফিবা অকগাযান ?
কারা করিসু বল ? জহিত সাধন 1

অনর্থক কেন কা, দিছেষ এমন?

উতৎ্পীডিত প্রোহক1

রা”

.
কনর ধা ভোগ, ঘোর. মনস্াপ . ]

পপ
/কলস ঝাড়ীও কের ক্কেন যর

ষ নয় তার,
"স্যার কে কোষ, নয় ঘো
বৃঝিদার|
ৰ ভোখাদেরি দোষ পটে, দোষ
খুষেছে, ্াঝয়ে কেন,

লগ!কিলে চুপ,

আগ দো বাজ পথ,

কছটিগে তো নিজে।

প £
সঙন্তে খুলে ক্ষেন, গরগেযর কফু

ে।
করলে বিঘোর পাপ, পাত+তে টম'জ
ঘক্ খা

নম্বরণ, কয়, এবে সবঃ

সয় কর পুব) লাভ, স্বগী্ বিভদ।
রপি,
কেন কর আবিদা, অবিচার

ি ।
শোকের আয়ত্ব নছে। মনন্ধপ পপ
ো ডঃ
'সহিবার় সঞিয়াছি। সনে? আত

কে কত 1
এম্াটির শরীরে আরো, ছুংখ দিষ্
থাকি পণ,
1 ল্য যদি প্রেম আমি, কারে

জীদন ।
সত্য খদি কারে থাকি, উৎস

,
মস্ত) যবি কায মনে আমি হই তর
এইক্মারিলে কখনি নাই। মঙ্ধণ আমার।

উপারী /

ধস

স্বর্গ দ্রেট দেব নর ।
হিংস। অহঞার,

€ধ দেশে দাছিক ছেধ,

যে ধেশে না ঘোষে হই, মর আবার ।
ধে.দেশে কলঙ্ক নাই, নাই ৭ে বির,
সংলারেদ আগ

পোড়,

মাই যথা গাপ তাপ,
মই

শোকজ,

রোগ

দুঃখ মন বেশ,

না,

নাউ যথা নিয়েন,

নাই আঞঙ্চোরছ।
জ্ুবতার

বেশ।

ক্ষণ অধষ্ঠ ন,

হুষ্টঘতী শিষ্টঘাতী, নাহি পয সান!
পে গেশে ভনম মোর, সেই দেশে ঘর,
দা জন কিশাপে, খাম, ছইয়াছি নরহ।
(২)

*

যেদেশে ব্রধ! নাই, লাই হিম, শীজ।
শর্ত, বলব, যথ|,

চির পিরাজিত।

ন। ঝরে কুঙ্ুম যখ।, নাজড়ে মুকুল,
কেকিল অণিপ ভর, ডাকিয়া আকুল।॥

যপে.শ মরুত মদ,
যে পেশেতে

উপ

নিঞে,

যেদেশে উদ্দণে মর্দা,

মগয় পখন,
সুধ। এজান।

দয়ার সাগর,

বরুনা বাদল যখা, ঝরে বা? ঝর ।
দেদেপে

জনয €মার।

গেছ দেশে ঘর

গাজ।লিকি গাপে গানি। হইয়া নর।

2,

ভিউ

দেবর |

(৬)

যেছেপে পিস

নাই, নাই নিশী খোর,

চাঙগের গ্রছণ নাই, ধলে দাই ওর ।
কাননে কণ্টক লাই, আুখে নাই ছ£খ,
মরি রে! যেণানে প্রেমে, বিদ্য়ে না বুক )..
কন্ষুণ্ গুণয় যথা, স্থির অবিচল,
যেদ্েশের গ্রেমে নাই, ধিরছ গরল,
থে দেশের প্রেমে নাই, ককের ভয়,
“সু পবিত্র ভ।ল বাঁস1”

এপুন)” পরিচন্ন।

যে দেশের প্রেমিফেব,

দেবতা মান,

তুচ্ছ রাজপদ তুচ্ছ, ধরা, ধন, ধান,

সেই দেশবাদী আমি, সেই দেশে ঘন,
নাজানি কি শাপেজামি,

হইয়াছি নর ।

(৪)

যেদেশে জরত। লাই, নাই স্ৃতুঃ ভয়,
নংীন যৌবন স্থির চির কাগ্ডতি মর়।
মংণস প্রহুয যত চির হর্ষ ঘুত,

শৌন্দবে।র শেষ যা

গরম শিখুক্।

বিধির গৌনর্ধ)-শললী, তেখনেতে শেষ,
পঞ্জঘ করিতে মাধ।। মদ! যেই গেশ।
গেদেশে কবি

গা

ইউর শোৌরড় ছে,
৫স দেশে জনধ ঘোর,

বন পণ্ড পাশ,

শ্বেদেশেতে থাকি।
সেই দেংশ ঘর,

সানি ক্ষি শপে মি, হইয়াছি নর!
%)

গান্ধি বটে দর্ে আদি, দর্থবানী দই,

&ুমলা বেদ, বশ পরই গছ!
মা

নাজানি হসক্ি কোখ।। কোঁথ। বাড়ী খর
দাজানি কি শাপে দামি, কইযছ্ি লয়।
হয়েছি দানব বট, সানবের কাছ,
লে উচ্চ হয় আগ,

রাখিব কোথা ?

পদ্িল পৃথ্ধবী এই, ক্ষুন্র আরঙন!
ইথে কি ধারিধে পেই, বিধিদভ ধন?
কফিছেতু আনিনা মম,

মানদ অনয,

জাদিন। কিহেতু এই, বষ্টের জীধন।
জানিন। কিসের ভরে,

এমন পবিত্র কায়া)

এপাপ ধরার,

কানদিয়। গড়াঙছ।

ছুপথিজ্র হৃদি মোর, সুপথ্ত্র মল,
কনুষ সংসারে কে?

তাহাগ সপন,

কোনল মানলম মম, নবপীর প্রায়,

তাছ।র জনম ফেন, কঠিন ধরার?
হায়রে! বিধির কেন,

খুলে হল ভূঁস,

দেহনা গড়িল কেন, হাদি সমতুণ।
ক্ষত দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ, এক্ষুও্র ধরার,
[বশাল হণয় মন, ধক্সেকিতাহায়?
মাণন, ঘ্য় ধটে,

গেবতার নয,

দে প্রাণ কেন গড়া, মানবের হায়!

ফেনছে প্রোজ্জধ তাপ, হদয়ের বৰ,
হায় ফেল? কউ মোরে। দেবত। পবা ?
কেন এ জীবন জার, ছিবাদিশী বই,

নাঞনি কি পাপে, হেন খাপ প্র হই।
(ক্ষ),

ছিখ। নিশী খুরে ম্ি। দি গারিএক টা,

না! জানি কি ছায়। আরি, কিখা হন গাও:

2১১

দি 5

সের

এক
গা, ঃদুকে কোধেছে নি রী

গরাণের ঠোট ধরি, কের দিল
যনে ছুই বকা হালিশেক্ক বাশ
খানি কি লাহে মম, দে অন্তস্তপ্া,
মাঞ্গুনি কি হেতু »শ্র, বরে ব্সনিয়ল
মাঞজানি কিসের সয়ে, আশ! প্যাঙ্!র।
' €ক বণিবে আর কিবা, আছে

প্রতিকার?

(৭)
আধৃষ্ঠর লিশী মোষ, পণশুডেকি পায়ে?
... বিধাকার ইচ্ছা কেক,

ফিরাইছে

লাগে

!

কিযোধ জামার তাছা। ঝামনা্ছ জানি,

কি. দোষে এদশ। মণ, জানে অভ্তব)1মী ।

না,জানি কেন পয়া, কিবা ভান হার,
(হসদনে বব

তারে,

কপার আধার ?

য হ'ত সো তবে চেন হায়!
পা য়
সাই ব্ষি আগা, তুদখা অংনায়।
বি ধা খিল

তব,

এধগান্তে বল?

; নাসে কার? হুপ, ভুগে ঠেন]

্ খল, 'পৃিতী কেন, “গ্রুপ সে. হ18..৬
আয়ন ছা কেনা, এশধাইগ. তাস 1,
পে] ফেব গড়ে নিজ হাতে.
২
উড. এ পৃ্ধনী জা, রি নংহি তে
৬০১০ ১৮৮, ছানি, গছ বিধাতার,

নাটক হছে বরাগ।' কগেহারংকার 1

.

উদ ।
৮৮)

ভাপিন্যেরে দয়। নাই, এ পাপ খরায়ঃ
জিপ্ম মানব নব,

ভল্মে রে হেখাস।

শিপন দিম লন মানবের দল,
পাযাগে ছুদব গড়া,

গাঘাগ সবগ।
অধপ্ছর শেষ,
দোঝেন। বিশেষ ।

বসু আন্ঞাল তারা,
ছে২। ঈখলনে ছে,

শুলকান্ গুল ণ্ছে, গুণ বুদ্ধ সব,
ভতক্কারে তৃজ্ঞু সবে, শ্বগীয় বিভব |
পদ

ভাবে

শয়গীয় সন,

ঠলে,

হারে মুগ ল।

দেবত্ের যান) নউ,

নর তদ€ ধখে।

আত্মা হ+-য়।

দে'র

।
হাহারে লা চিনে নব, গণ নাভ কঝে
আপনার ভবন, কাশীম। ঘেখন।
দেসতার হাদ মন,
পণ্য

চরঞ্র

ভঠিচ,

বোধে রে তেন।
পণ্ড বাবার,

আক?
দেনভ। পাঁনবে স্তর, কি বুঝা
আপনি বুঝক্ধে লাবে, আপনার দোছ,
করি খোর

কাছ কি 6 পণ্ড সনে,

ঞজথ।

আপনার ভাগ) আছি, বুবাতে না পা,
কিবা যে রইল) তার,

ওকে নাথ!

নিতু,

বশি যাই ছার (|

পাত পাধন।

এছেন ধরায় কেন, আগা জীবন?
এক্েন

সমাজে ফেল,

কোন্ পাপে বেদ ঝাপ,

গামা গ্যাপ £

খরা হাপস

কোন্ পাপে দিলে ছেল) মারখেজ মক,

এর হোবে ভাগ ছিল। খজের। বাজ:

রী?

স্বর্গ দেখসক্ধ|
গ্রর় চেয়ে ভাঁগ ছিপ, শ্বাপদের দল,
নিরস্র ঝন্বিতন1,। মষ অস্র জন।

থর চেয়ে ক্ভাল শড়, আহীর দংশন,
নিরস্কর নাকি তার!,

কফরিঙ হিংদসন।

না তারা কাটিতেক, এমন প্রকার,
হাক্স কি! নির্দায় হায়! মানব বসার !!
(৯)
হা কি জঘণ্য এত,

মানবের কাঙ্ধ?

আপন ভ্ঞাতির বধে, নাহি ধরে লাজ!
নাছি লাজ নাথি দয়া, নহি ধর্মী ভয়,

এমন জঅঘণ্য প্র!ণী, আর নাকি?
কেন সে গড়িল ধাঁ,

এঞছেেন মান৭ ?

মানবের দরে নষ্ট, হৃষ্ট রাজি স+!
গণ়িল মানব যদি, পেন শিল পাপ?

কুগবৃতি জাগাইয়ে, থাড়।ইতে তাপ।
হায় রে মানব এত, ছিংস্ুকের, শেষ,
পিশ।চ-প্রক্ৃতি-পশু, নই মার! লেশ।
আগে যা্দ জানি তারা, ভেন ছুবচাঁর,

কে কগিত াছাদেরে,। সাধু ব্যবহার?
কফেমরিত তবে যেই, পিশ।চের তয়ে,
ঘ।পন! বলি কেবা, তুষিচ আন্রে ?
লাখে খাওয়! তে। কেবা, লা পরি গরাতো,
থাটিত দুতের বোধ! ফেব দি. রাতে?
শত

ড় বে কঠিছু শেষ, তায় পুবছ ব-”*
খুঃখ রেশ আদ) ক্ষাপম।ন লার!!

রব স্ীঘণ ছুংখ, মর্শ জালা তাপ,

ভুদি সে ৬৪১)ধান্ধাইগনে পাপ!
৮]

ঃ উদাস |.

থাক থাক বোকালর, কাজ মোর নাই,
সম্ম্ালী হয়েবে আজ, ব্নবাসে বাই।
খাব থাক বাকী খর, নানৰ ভবন,
বিজনে কাটাব আমি,

উদাস জীবন,

উদাস ভীবন ভাজ, পদ্ববাসে দিব,
লংসার তাভিয়ে ছায়! লযাযাসী হইব।
সহিত্ধে পারিনা আর,

পৃথিবীর গাপ

প!গেজে পাপের বৃদ্ধি, বৃদ্ধি করে ভাগ!
খায়শ্চিত তরে ভার,

হাব বন বাস,

ছাত়িনু সংসার সায়া। ভ্বীবনের জাশ

€১*)

মানৰ সমাজে আমি, যত, ছুঃখ পাই,
সন্নযালী হ'য়েরে ভাছা, ভুলিবারে চাই।
যত হুঃখ দিল যোরে, জ্ঞাতি, বন্ধু জন
দেশাস্করী হ'য়ে, তাহা, হুৰ বেস্মরণ।
যভ দুঃখ দিল মোরে,

ইষ্ট, প্রতিবেশী,

মে ছংধ তুলিতে আদি,

হবুরে বিদেশী।

ষতক্, দিল মোরে, অনুগত জন,
গে দুঃগ ভূলিকে দিকু, সুন্যাগেতে যন |

বন দুঃখ দিল মোরে, প্রান গুহ্বাপী,
নে ছুঃখ ভূলিভে জাজ,

হই রে উর্গাসী।

লবীন গল্লযাসী বারি, ,নখীন জীবন,

বিশাল সমুদ্রে আজ,

করিহু ক্ষেপণ!

যদি ভ।গে) থাকে কুক্স। উঠ্টিকে আধার,
নহে জন্ম শেধ এই. শেষ ন্বে আমার: -.

বর্গ
দ্বেখাবন! কাল! সুখ,

চলিনু জন্মের ভুগে
বন্দি ভাগে) খাকে

মেনর |
নর লোকে আর,

ছাড়িয়ে সংসার।

কুল, “উঠ্বিবে আরার,

নতুব! জন্মের তরে, এই দেখ! সার।
'বিঘোর বিজন বনে, তরু তলে বস,
বৃক্ষের বন্ধল পরি, সাজিব সন্গযাসী ।
স্দীর্ঘ জটার ভার, মদ্তকে খরিব,,

বিভূতভী ভূষণ আজে,

শুপ্মের করিব।

গণ্ড পক্ষী শ্বরে সার, মিলা'য়ে ভারতী,
বিষম বিষ!দে কান্দি, গাকিব আরতা।
'নাহারে খ্লিদ্রায়। করি তম্গ শেষ,

মিটাইখ সংগরের, বাসনা বিশেষ ।
মিট1ইব তরেমের সে, গণ্ভীর পিপাসা,
জন্মেন! করিব আর,

ভালবাসা আশ। !!

মিশিয়ে মৃত্তিকা সনে
কেধলি তাহার নাম,

ধুলীর মতন,
করিব

কীর্ভন।

কেবলি একটি মুর্তি, করিব পিয্লান,
. যাবত রহিবে মোর,
কেবল

করিব এক,

যাবত বহিবে মম,
মরিলেও

গাব তীরে,

কণেতে পরাণ
হারয়ের আশ,
নাপাতে

নিশ্বাস।

একআত্মার

সনে,

শি

তাইলে চলিত আজ,

গহন বিজনে।

: ভাইপে স্থাড়িব দেশ, ছয়ে উদাসী,
থিম জঙ্গের তরে, লবীন লন্্যালী।

উদাল।

শেষ সধ্যা ৷
কিসের রে ঘর বাঁড়ী। কিগগের সাধন,
কিনের লাগিয়া যোর, বিদেশে ভ্রষল!

কিলের সে ভাব! গণা, কিসের চিন্তন,
কার তরে করিক্ষয়। অমূল্য জীবন!
কার ভরে কালি আমি, কেব। কান্দে হান!
মাধের মানব জন্ম, বিফলে গোওয়ায়!

সাধের মানব অন্ম। সাধের জীবন,

সাধের পোণার তন্ন) সাধের যৌবন!
সাধের থাসনা হায়! মজিলরে সব,

ভাগে ন। ঘটিল জন্মে, সৌভাগ্য বিভব

জন্ম গেল কর্শ কলে, মর্ম ভোগ-সার,
ধর্ গেল, পার হ'ল, হঃখের পসার ॥

করমের লেখা যাহা, কে খশ্ডাবে ভান
নিরাশ জীবন আজি, পরবাসে বার।

কোথা মাতা কোথ। পিতা, কোথ।র'ন ভা,
এ ঘোর নিদানে আলি, সঙ্গে বে 'ভেনাই।
কোথ! হায়! হত দুতি!। কোথা পারিজন (.

এ ঘোর চরমে সঙ্গী, হবে কোনজৰ

কেবল সঙ্গের সাথী, 'কর্খ-ফল সার,

ধন, ধান, পরিগন, স্লি মায় ||
, পীপ পুন) ঘাহ। কিছ সঙ্গে যাবে ভাই,

পোপা বদলে সোগা) ডে নিধেছাই?

শত

শেষ সৃক্যা |
হায়রে] আবোধুআ!মি, একি ফরিলাধ,
পাঃপর বাশিজে) ছয়, :দধু ভরিলাম !

খজজিয়ে ব্য যঙ্ধে,"ছারা হয়ে দিশ,
গুধায় বলে আমি, কিনিলাঁ বিষ!
জাতী গেল ধর গে,
বিষ বিষামে গেল,

গ্নেল কুল যান,
অস্কানে রে প্রাণ!

হায়! হাঃকি ফরিলাম। সরিলাষ শেষ ??

আগে নাহি ভ।বিলাঁম,

গ্রহন বিশেষ ।

সার প্রবাস খোর, আনত আবাসে,
বর্ম ক্ষেত্রে বান্ধানর, ঘোর মায়! পাশে!

খুনিয়া খুবি! চোরে। এক ও ঘর,
ঘ। বোঝে কর্খের ফন্দি, হার সৃর্খনয়!
ঘ! বোঝে মায়ার খেলা, ন1 বোঝে ধর

'সাহি চিনে কম কর্তা, নাজানে পরম!
দাচিনে নিগ্তি কভু,

নিয়ন্তা না ভিনে,

আনাকর্ত। আছে নাহি, বোঝে নিজ বিনে!
লিজে বোঝে নিজ গুণ, নিজের শকতি,
গার জনের বলি, নাহিক ভকতি!

ভাল মন্য যত কিছু, নিয়ত! ঘটায়,
ধবোধ মাদঘ বলে, “আমি করি শাক 1”
হত] গভ

কুপাঁফল,

নিরস্কার ফাষ,

আঅযোধ দানব ভাবে, . “আবি করলা”;

আহ! শর্ধ ভয়ে নর, . ক্দপক্ষেতে ধার,
.ঘিজের, কষবন্কা, ঝণে, উদ্ধারিতে চাক।
(জাপার থলে ঢাঁছে, জাঁপন ফল্যাখ, .

আাখবা,'পাশরী ভোলে, .সুরের খ্যাদ

উদাসী 1.
আপনা আপনি ঢাছে, ক্বপনার সুপ,
আপ্তিভত্ব বিহীন, বিষে ভরা বুক।

ধন ধানা রাজ্য পাট, নিয়ন্তার জান,
«নিজ কৃত” হলি লোকে, করে অনিথান
সুখ, ছুধ, জী, সৃত্তা, আত্মবশওনর,
ভাগে লাই খটে যাহা, যতেকি তা হয়?
বোধ গাব সেই, অসাধ্য সাধন,

সাধিভে স্দাই করে, অশেষ যতন!
যতন

করেনা

হুধু,।

করে

«জরা, রা, ধর1,৯ হেন,

অহঙ্কার,

জন্ম বশ সভার!

ধরা খান সরা জান,

ফুলি গরিষায়,

অহষ্কারে কিছু ফিরে,

কড়ু লাথি চায়!

যদ সম্ধ সার তত্ব, অদ্ধ স্রাত্ত নর,

আপনার খয় ছানি, খোঁজে পর হর!
পর ত্বর পায় বিদ্ব, পয়ের সম্পঙ্গ,

শর ভাবে ঈর্ষা ভাবী, খটাক্স আপফ।
পয স্থখে

স্থুঃখ যোথ,

পরধমে লোভ ক্ষোভ,

পর বিস্বে স্বেষ,

যন্ত্রনা জশেষ।

পরেছ দেখিয়া আখ, লুখী হতে ডায়।
গ্রতিহঙ্গি প্রত্িযোগী, ভাষে কোবে ভার।
কিন্তৃাসে অযোঘ নয়, ভূলি পরিণাষ,

হায় য়ে! সদাই কয়ে, কত অপকাস!

আপনার ভাই বুবু, আপনার খাপ,
খাঁপন! জননী জনে;

ঘের ক্ষত গাঁপা!

ৃ

আপন! প্রভূত্খ চা, আপনার হানে, ... ..

শ্বগধ স্বজন হি, ধেক 9% নিপাঞ্ে।........

র
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শেষ সা ।

রি

চি

লী.
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৮

এখন.হে ধ্রিতঞ, ফরদের ছাই,
ভাঙার সনেতে করে, দিদা সদাই!

পরের কথা যাক, আপর
ত. পরে,
আপন

মানের সাথে

সংসারের ভরে দের

শ্রভাসে করে]

ধর্ম বিসর্জন,

ধূলি স্ব লোঁভে করে,

আহায়ে!

অধম আমি,

মাশিক।

বর্ন ।

অঞ্জনের পেষ,

যেমন করিছু ভেগ্নি। ভূগিছ অশেষ ।
যেয়ি কর্ম, তেয়ি ফল, তেমনি অনুতাপ,

তেপ্ি তার গ্রাযস্চিত্ব, বেয়ি ষহ! পাপ।
ভূলিয়ে বিভুর ভাব, ভুলিয়ে কাল,
বুধ! ভোগে তূগিলাম,

ছয় চিরকাল!

আপনি খাইনু বিষ আপনার হাভে,
লংসারের কিছু এবে, যায়নাত সাথে।

কৈ কোথ। মাত! পিতা?! কৈ কোখ! ভাই?
আপনার

দোষে 'জ'জ,

টক কোথা! ধন ধান।

ভাগ্যে

দেখা নাহ?

কৈ ঘর বাড়ী?!

বিদেশে হ'তেছি "আরো, দুর দেশাস্যী।
কই ফোথ। পরিজন 1 কই মম বাড়ী?
এ ঘোর বিপাকে এক!) পরবাশে হঙ্গি!
বিদেশ হটতে আরে)

“বিদ্বেষ কই সে আরো,

চলেছি বিদেশ,

বলিয়ে স্বদেশ ?

আহারে!. না জানিকিত, +বুখ নি ছেশে,
গুখন পেতে সর্দি; রতেম
লে দেখো?

নাগেলাধ দেশে আর, নাগেলীম বাকী;

পূমীদেলে কতো শায়ো। ছু) 'দেশানরী|]:

উদ্দাপী।

ক
রঃ

|

ঘর

৯
₹

১.
ঃ

নব
৮

রহ

দূর দূষ অছ। দুরে, চঙ্গে্ এখন,
চলেছি অনন্ত থামে, জশ্মের মতন।

অরে! না ফিরিব অমি, আরো নাহি আব,
আরো না ফিরিয়ে পুনঃ. হ্বদেশেতে বাহ,
নাজানি যাইব, কোথা কোথ। সেক্ঙ্গান ?

অগান। অচিনা জায়! ভয়ে কপে £1ণ1.
কেছন। ফিরিল যেই, গেল দে£ দেশে,
ন।ছিগ সন্থাদ কেছ, রশ কিবা বেশে।
নাদিগ সন্ধা? কেন,

নাফিরিল আর,

দূর গত দূর লেইঃ দুর নদী পার!
ন। আনে

'চস্তার কছ্ু

নাছ কোটে ভাষে,

ফেমনে রহিব পুলঃ, লেই দুর দেশে ?
বিদেশের বালা যোর,

বিদেশেই হ'ল,

বিদেশে বশতি ভালে, সার.মম হল।
চিরক!ল করিলাম,
চিরকাল

বিদেশেতে, ঘর,

দুর দেশে,

রব অতঃপর ।

হায়রে এছ :খে অয,

প্রাণ, ফেটে হায়,

ন1 দেখিছু বাডাধনে,

নদেখিসু যায়।

সে বিষম ভ্বংখে যষ্ষ। ফেটে যার হুক,
যে স্থুখের আশে আসি,

একাথারেনে গ্িথ?

মানবের স্থুথখ আশা, চক প্রায়,
দুর দুর দুর গত, ক্রমাগত হার।
করিতে প্রতুহ্ব আমি,

পরিজন পরে. ...

পরিবার ছাড়িলাম, ধএকম্মের তরে: মা

বিদ্ধ সেই সখ আশা, কালেছেকি।নার
মানবের তর্ক আশা, 'শক্ষল আগে!

শেষ সধা! |
দিছে অ।শ! মিষ্ধে ছাবা। নিছে লোক, বল,

খিন্েভার দৃদ্ধি শুদ্ধ, আছিস যুকল।
কৃ সে বালব তাবে,

ধীক শর হায়,

বিধান্কার পরে নাই, নির্ভর বাহার ।
বীকৃ সে সনুষ) নরে, ধীকৃ শর ধীক্,

[বধান্ভার বিধানাপি, পাবে যে জলীক।
ধীক যে অধয জনে,

ধাঁক্ বার দার,

আহৃষ্টের এসডি নাই, বিশ্বাস বাঁছার )
অন্ধ ভক্তি জঙ্থ বুক, হেই লয়ে মরে,
ভার সঙ পাপী নাই, বিশ্ব চগাচনে.।

জ্ঞান দিল যন গল, বুদ্ধ ছিল আর,
ভবুসে বৃৰিতে সারে, স্পা বিধাভায়।

নাক [তল কাণ দিল, চট্চু দিল দেই,
ধেখিদ্ে গুনিয়ে নর, ভ্রান্ত জারে। তেই।
সকার চেক

হতভাগা,

জগতে ক আছে?

আনি সেই হতভাগা, বুঝিলাষ পাডে।
আগে না বুঝিছু হাক!

মছে হছে ভোর,

গ্রধন হয়েছে যত, দর্প আদি চুছ।
কৈসে গরিধ। আজ? কই লে দেমাগ,

মাটীর পথ্যায় শেষ, মিটিয়ে ব্বোক।

চে

মানবের আখ আশা, ঠিক ভার মত,
আনলে গতর্দ বেন,

পোড়ে আঅহিরভ।

ক্সনলে পন্ড লগ; মিলস হায়!

জাপনান কষ্দ-বোধে, আলি প্রা়-।
বিধাতা, ধোষ' কিবা, দোষ দিব কার?

খ্পাব্রি দোষ কিবা পোষ ষৈ সীমার):
[৯7].
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কপালের দৌঁষ নয়, নয় বিধাতার,
আমারি কর্মের দোষে, দোষ বুঝিবার !

জানত আমি নাহি বুঝি, বিধাতার ফন্দ,,

কাটিবারে চাহি নিজে, নিয়তীর থন্ধ ৷
আপনি হইয়ে প্রভু, বিধাতার পরে,
বিধাতার ধরি দোষ, বিশ্ব চরাচরে।

বিধির বিধান ছাড়ি, বাড়াইন্থু হাত,

ভাগ্যের উপরে চেষ্টা, বুবিনু নির্ধাৎ।
অনৃষ্টের পরাক্রশ্,, বুঝিতে না পারি,
সুখের আশায় হন্ু, চির দেশান্তরী।

সুখের আশায় আমি,

ছাড়ি বাড়ী ঘর,

দেশে দেশে ভ্রমিলাম, নগ্বরী নগ্রর!
সুখের আশায় আমি, লাধের মা বাপ,
সতাইনু কতমত, বাড়হঙ্ক তাপ!

সুখের আশায় হায়! স্বজন হগ্ণ,
কত না করিনু আহা!

কত নির্ধ্যাতন|

কতনা সাধিনু' আমি, স্বজন অহীত,।
কতই বিচ্ছেদ করি, বন্ধুর সহিভ।

কিন্ুখের
তরে আমি, ভুলি পরিণার্ষ,

পাপের বানিজ্যে তরী, সুধু ভরিলীম !
মঙ্গিয়ে বিষয়র্দে, হারা হ'য়ে দিশ,

নুধার বদলে হায়! কিনিলামণবিষ |!
জীবনের সার যেই, অমূল্য রতন,
ছেলায়ে হারান তাই, সাকরি “ধউন !

গু,

১

শেষ সহ্য ।
নাচিনি পরম জনে, নাচিনি ঈশ্বর,
ঈশ্বরের পরে নাহি, করিন্ু নিষ্ঘর !

অনৃষ্ট: বলিয়ে কিছু, নাহি মানিলাম,
বিধির বিজ্ঞান গৃড়, নাহি বুঝিলাম!

কঠিন বিজ্ঞান জড়, তাহে দিয়ে মন,

বিধির মহিমা নাহি, বুঝিন্থ কখন।
হায় কোথা দীননাথ ! ভ্রান্তেরে চাল|ও,

তোমার করুণ! বিজ্দু, এ দীনে বিলাও।
এই বেশুইনু আমি,

অনভ্ত শব্যায়,

ঘুমাইব চির তরে, গ্রভীর নিদ্রায়।
বিশাল ধরণী তলে, হবে মোর গোর,
যুগান্তেও ভাঙ্গিবেনা, সে নিদ্রার ঘোর।
জনমের তরে মোর,
জনমের তরে মোর,

এ মহা শয়ান,
এ মহ। গরস্থান।

বহিবে পৰন' ঝড়," এ মম বারতা,
স্বপন কহিবে মাকে,

এ দুঃখের কথ। ।

দ্পকল্মাৎ ঝরিবেক,

অশ্রু ধারা তার,

প্রাণের বিদ্ধাত-তারে,

মারিবে ঝঙ্কার |

বখন গুনিরে মাগো! এনিঠুর কথা, . ,
পাষাথে আছাড়ি হায় ভাঙ্গিবে খো মাথা !!
পাষাণে আছাড়ি হায়, পড়িরেক বাপ!
রথ পুত্র জ'ম্মেছিন্, ,ঘাড়াইভে পাপ!.

“হার কোথা থ্রিরতমা-. নাদদেখিস্থ আর]:
নমর মৃত সাধ,ফুরাইল তার%
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না লইন্থ কোলে !

এক মুখ, শুয়ে রব সুখে 1

কান্দিবনা। আরো হাম, আশাময় দুঃখে!
কান্দিবনা ফান্দাবদা, হামিবনা আর,

'ধুলীতে মিশিয়ে ধুলী, হব. একাকার!
আমার মতন কত, কত পুত্র ধন,

শুয়েছে মাগীর তলে, মায়ের জীবন !
আমার

মতন কত, মায়ের পরাণ,

প্রিয়তম -কাঁছাধন, রয়েছে শয়ান ![
প্রিয়সীর প্রিয়তম, 'কত না নুন,...

মাগির শব্যায় এই, -মুদেছে
নয়ন !!

কত না .রোসম, শের, কতনা -পিল্তন,
কত না 'অর্জ,ন, ভীম, "্ুমায় এখন ।
কতশত নেকেন্দর, রুত জাহার্সীর, .
এইত শব্যায় গুয়ে, জড়ায় শরীর ৮"
হায়! ' কোথা

্
ল

হার কোথা বন্ধু জন? খেদে প্রাণ সবলে!

কিত্ত আহ।!
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নাদেশিশ্ব বাছার্ধনে,
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বেদব্যাস,

.

ধরি কালী দাস;

এইখানে মিটেছেত, ক্লবিত্বের
আঁশ 1| ...
এইখানে ভীম্ম বীর, ' "অয়ন পর্ধ্যায,

শুয়েছেন মহাযুমে, সন্ত শত্যায় 1
এইখানে ছোলেমাল, এইখানে দর্া, .
এইখানে, ইলা" মুল!, :য়েছ্ছেন তীর]...

শুয়েছেন পৃথিবীর, কাজন্য সমাজ: :

এইখানে বুমায়েছে, .ঞষেরাউন
.আজ 1.
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এইখানে ঘ্বুমায়েছে, মাণী দছুর্ষোধন,--+.

একাদশ অক্ষৌহিনী, মুদেছে নয়ন!
মুদেছে নয়ন মহাকাত্বী,

নেপলীন,

মাগীর শয্যায় আজ, লে আশ? রে লীন1!
এই সে মাটির শব্যা,

এই শয্যা সেই;

হাছেনে,: এক্িদে ষার, ভিন্ন ভাব নেই।

নাইত বিভিন্ন ভেদ,

কাফের, মমিন,

একই শধ্যায়ে শুয়ে, শ্বুমেতে মলিন!
এই. মে অনুম্ত ধরা, মাগীর বিছান,
এইখানে ' গৃথিতবীর, সমস্ত শঙ্লান !-এই পে শেষের শহ্যা, এই শান্তি-ধাম,
এইখানে কৃষ্ণ, জি, . এইখানে রাম£
এইখানে ছোলেমান,

এই খানেদারা,

এইখানে ইসা, মুলা,

শুয়েছেন তার !!

কোথা সে রাবণ আজ ? কোথা লঙ্কা তার?

এইত মাগির গর্ডে, হয়েছে আধার!

কি হ'ল নে লঙ্কা জিনি, রামেরবা!আজ€
সাথরে ঘান্ধিয়ে সেতু, কিবা হ'ল কাজ?
অষ্টাদশ অক্ষোৌঁহিনী,

করি. বিনিশ্ম,ল,

পাইলেন যুর্ধিষ্ির,-কিবা সার মূল মি

একই বে.শেষ শষ্যা, : মান্নীর এখন,
যেখানে: সডইয়ে রাম, 'সেখানে রাবণ !

যেখানে লক্কার; লষ," সেখানে কৌশল,

'৫লইখানে ইন্দ্র গ্রন্থ,হন্ীনা্ধি তল 11;
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মেই লে মাগির গর্জে, ' কার্খেজের লয়,
নিরিয়া, মিশর সেই, মাগীতে বিলয় !

এই নে মাটীর শষ্য. এই শেষ সার,
এইখানে মিটে সন, দর্পণ, অহঙ্কার।

এইখানে ঘু'চৈ যায়, হিংসা আদি ছেল,
এইখানে সকলেরি, আশ. বাসা, শেষ।
আজি সে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,

ঘুমাব পরাণ ভরি, গভীর নিদ্রায়।
আর না হইব শেষ, দ্বুরাকাহ্বা লোভে,
আরন1 মরিব হায়! প্রতিহিংস। ক্ষোভে |
আঙ্জি রে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,
শুনিবনা জন্মে আর, ভাকিলে আমায় !

জ্জাগিবন1! জাগাঁইতৈ,

ধরনীর পাপ,

ক্ষণেকে ঘুডাবে কাল, হরি সব্ধ
তাপ [
আজিরে শুইব আমি,

অনস্ত শয্যায়,

ঘুমাব জন্মের তরে গভীর নিদ্রায় !!

উদাসী | :

:

[৭৯

উদা্ত পাহগপ্রেমিক|
2

অরিরিনী

টে

কোথারে আমার মন! কোথা রলে হায়।

মন নাই প্রাণ নাই, সুধুই ধরায়
||.

মন হীন প্রাণ,
হীন, লুধু শুণ্য দেহ
এমন আশ্চর্য জ্বীব দেখেছেকি কেহ?
দেখে যদি নাহি থাক, দেখ শত বার

জীবস্ত-নিঘর্শ. মামি, সাক্ষাতে সবর ।

আয় পরাণ! চলিওরে, আয় মন! ধো়,.
হাসিরে, কঠোর, হাসি, দঞ্চ পোড়া, হয়ে,
দ্ধ নাহইলে, মন। জাঁধনা লহবে,প্রেমের লাধনা, শুধু

নখ হওয়া ভবে।

দহিবে
যে যত দুর, তত পাবে সেই,
অপুর্বব বিধির লীলা! লীলা! তার এই!

কেরে বলে প্রেম নহে, নিজকে পোড়া গ্রাণ ?

বলুক যে বুদ্ধিহারা, অধম অজ্ঞান।
কেরে বলে. এরম ভবে, মুখর নিদান? .
মরুক
সে.হায় হায়! বিড় পাষাণ;
আয় মন অভাগগারে!

আয় মোর পাশে,

আরে! কিরে ধর! দেই চপলার ক্াশে 1.
আরো কিরে দিব প্রাণ আরে! কিরে দিব£

ভালকরি জানি ওরে, .ওপধে
না যাব।
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উদভ্রন্ত 'পাষগ্ড প্রেমিক ।

*
এ

ও

টে
রদ

ভালকরি জানি'ওরে, জানি ভীল রে,

আরো কিরে মনো গ্রাণ, দেই যারে তারে?
আরো কিরে মনে গ্রাণ করি সমর্পণ 1--

আগু পাড়ু কিছু নাহি, করি নিরীক্ষণ।
কিছু নাহি ভেদাভেদ, করি বিবেচনা,

নাহি বুঝি পান্রাপাত্র, ছলনা বঞ্চনা।

নাহিবুঝি কালাকাল, জাতি
কুল মান,
নাবুঝিয়ে অন্তরের নিগুঢ় সন্ধান।
নাহি জানি নাহি শুনি. বিনা পরীক্ষায়,

কেবল ভুলিয়ে বাহ্য মুখের ছটায়?

কেবলি রে * প্রাণাধিক * * প্রাণ » সশ্বোধনে,

ভুলিআর দেই প্রাণ, দেই কোন জনে ?
নানা! আমি শিখিয়াছি, শিখিয়াছি ভাল,
অনমানে অসমানে

বিষম জঞ্জাল !

বিষম জগ্জাল হার ! অন্কুরেই নাশ,
বিষমে বিষমে যেই ' প্রেমের বিকাশ।

হায় হায়ওয়ে ভাল! কেন্দে কিরে হবে,
যা হবার হইয়াছে সাবধান এবে! .
সবিধান !সাবধান ! এবে সাবধান |!

কোটরে 'নুকারে হ্যাঁদে, ভানা-ভাঙ্গা প্রাণ!

পড়িয়ে দস্টার করেছ একে লারা পারা!

. সাবার নাঙ্জামি কধে, হবে কোন্ ধারা
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ভাই হলি শ্বকোঠরে, খাঁকরে ওঙগন

পরের বাগানে উড়ি, বেয়োনা কখন।
যেয়োনা পের হাতে,

দিওষারে ধরা,

আগু-লুকি হ'য়ে রও, জিতে প্রাণে মক?

কাজ কি নিকুঙ্জ আশে ? মিখী সঙ্গীরণে?
“জল দে* বলিয়ে ডাক, আকাশের পানে।

অনম্ভ আকাশে মরি । অনন্ত করুণা!
অনম্ভই সার শেষ,

অনম্তভ বামনা!

কাজ নাই অতি আশে
আশায়ে আশায়ে শেষে

“ অতিতে , গরল,

“ নিরাশা, কেবল।

দেখরে জগত ভুরি, দেখু রাত দিন,
“ অতিশয় বাড়া বাড়ী » পতনের চিন।
অতিশয় ভালবাপা “ কান্দনের ঘড়»

" আপনি হইয়ে হারা * “ হ'তে
হয় পর 1,
“ আপনাকে হারা হওয়া, তাকে বলি €
উত্তমে উত্তম সেই, সোহাগাতে হেষ।
হেম নহে সীসা কু, হেমের হল করা,
স্বার্থের পিরীতি ভবে, তেজারতী করা!
তেজারতী ও পিরীতি: এই তোর কাজ?.

নাবিকান্থ খাটি প্রেম, এই বড়লাজ|
নাকিনিম্ু, খাটিপ্রেম, নাচিনিনু তায়,

পাচ্চ। ভ্রমে ঝুটা ধাছি, লইলাখ হায়!

সাচ্চা অরমে বুটা বাছি, দিবা লইম,
কেনরে ওমন! তারে, বিহাধ
ন।দিমু?
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নাদিস্কু পরাণ কেন, তাহারে সপিয়ে,

বেনরে নাখেনু কেন, তাহাতে মিশিয়ে?
কেনরে হইয়ে তার, কেন বা নাহনু ?

দিয়েমন দিয়ে কেন,

আবার নাদিনু?

দিয়ে পুনঃ দেয়না যে, নেত বড় দায়,

না দেওয়াই একিবারে, শত ভাল তায়।
না দেওয়াই একিবারে, ভাল তার চেয়ে,
বিশ্বান ঘাতক সেই, দেয়না যে দিয়ে।

মনের ব্যবসী তাহে, বিষম কঠিন,
লওয়' দেওয়া লয়ে ভয়! ভয় রাত দিন !!
হাঁয় হায়! ভয়ে প্রাণ, কাপে থর থর,
মনের বানিজ্য করা, মহ। ভয়াঙ্কর !

দিলে আর পাওয়া নাই, যদিও বা মিলে,

কিন্তু ভাঙ্গ। হ'য়ে আসে, আস্ত মাল দিলে।
সনেভাঙ্গা বিষম দাগ! মর্মে জর! হুল !!

!
লাঁভ করা দ্বরে থাক্, যায় লাভে মূল

আদলে বিনাশ ভরা, লুধু ভিক্ষা ভালে,

অকুল ভবের নীরে, কটা বাভালে। .

ছেড়ে দিন্বু হাল ধরি, কাজ. কিরে মন!

অতল কালের গর্ভে, হৌক নিমগন,
জাম্মের মতন হার, হৌক নিমগন,
হাঁসিরে দুঃখের,“হানি, . কাটুক গন. .

তালবাৰি,
রি 'রে মন!ছুঃখের হাসি, আয়,

হাঁসি।
এ একিত্ব,না, হাসিব ওরে! তরল

উদ্লাসীঁ
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হাসিব কঠোর হাসি. দগ্ধ দগ্ধ হয়ে,

পুড়িব জনম ভরি, মহা তাপ সবে!
দগ্ধ না হইলে

প্রেমের সাধনা

মন !

সাধনানা হবে,

|

সুধু দগ্ধ হওয়া ভবে।

দছিরে ঘষে যতদুর.

তভ পাবে লেই,

অপুর্ব বিধির লীলা ! লীলা তার এই !!

হায়রে! যে প্রেম-হ্থধা, স্বরগীয় ধন,
অস্থানে করিনুু আমি,

তাহার সাধন!

করিবার আগে কিছু, নাভাবিনু তার,
পরিতাঁপ বিনা এবে,
& কিবা আছে সারগু
কিবা বার আছেবল, অনিত্য প্রশয়ে,
(পুর্ণ যাহা নহে কভু,

ন্ব্গায় বিনয়ে)

কেরে বলে প্রেম ভবে, সুখের নিদান,
হায়রে! মরুক. সেই অধম" অজ্ঞান ।

মরুক
করুক
করুক
কিন্তু

সে,__নামরিয়ে, ষদি করে বাদ,
পিরীতি ভবে; দেখুক কিস্বাদ।
পিরীতি ভবে, যে করিতে চায়,
যেন নাহি চিনে, প্রাণয়ী তাহায়।

কিন্ত যেন প্রণয়ী,
নাপারে,
কড়ু যেন খণ-ডোরে,

চিনিবারে,

বান্ষিতে না পারে।,

বিশেষ অবলা-হুদিং চপলতা মন্দ
নাথাকে কখনো স্থির, নাথাকে হি |
দুরের সামগ্রী দেই, . ভালবাসিবাঁর,

নিকটে নাথাঁকে কু,

পলিব্রতা 'ফকার ।.
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নিকটে আনিলে হয়, ' ছল কল। ময়,

ললনা-ক্বীবন ুধু' ছলনাতে রয়।

আপনার

নাকরি শোধন,

দোষ, আম,

পর-নিদ্দ৷ তরে যেন, যুবতী জীবন।
পর-নিন্দ। পর-জেদ,

গর্ব অহঙ্কার,

অনর্থক বিলম্বাদ, ব্যর্থ মন ভার!
কথায় কথায় মান,

কান

অকারণ,

কেলেঙ্কারী তরে নুধুং যুবতী জীবন।
খুটি নাটি লয়ে ব্যগ্র, কর্তব্যেতে হেল!.
জেদে জেদ্দে চলা।

ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধ সদা,
করেছে জগতে

জনম গ্রহণ।

যেন,

যুবতী জীবন সদা,

গর্ধে গর্বে বয়।

প্রণয়ী জনের কাছে,

দেমাগেতে রয়।

তাহে কিছু' শিক্ষা পেলে,

হ'য়ে আউখান,

মহ! বিজ্ঞ ব'লে করে, আপনাকে জ্ঞনি।
পুরুষের চেয়ে নিজে.
দিদীমার চালে চলে,
যে তাহাকে

ভাল বাসা,

বড় ভাবে মনে,
বয়ম্যের সনে ।
আগেতে

হৃদয়. শোণীত ক্ষয়ে, যতনে

দেখায়,

শিখায় ।

যে-তাহার করে আগে, মক্ষল সাধন,

। লেইই হয়. আগে তার, তাচ্ছিল্য ভাজন ও

জাগেই তাহাকে বে, নিদারুণ বাধা,
খুনীর যোগ ধ্যান,. লই বৃথা !!
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যুবতীর দয়! যয়া, চাঞ্চল্য কেবল,
চাঞ্চল্য .বশতঃ নাই, মাহাত্রর বল.

হায় রে যুবত-ফীঁশে ফখশাইয়ে হৃদি
খোওয়াইয়ে ধর্মধন, ঝুরি নিরবধি!
পরশ

পাথর সম,

হৃদয় আমার,

পরশে হইত লোহা, সোপার- আকার ।
এখন কোথায়ে মম, সে পবিত্র মন,
হায়রে!

কোথায়ে

সে দেবহদি,

এখন।

ছিন্ুুরে দেবতা আমি, দেবতার ন্যায়,
কোঁথা সে দেবত্ব মম? রহিল কোথায়2!
সে পবিত্র হার্দ খানি, সে পবিত্র মন,

কেবারে করিল হেন, মলিন এখন!

আকাশের চন্দ্র যারে, দেখে পেত লাজ,
শৃগাল সমাজ।

এবে তারে ত্বণা করে,

আকাশের

সুর্য্য সম,

যার পরাক্রম,

সে আমি হইনু এবে, অধের অধম।

হিমাচল সমতুল , স্থৈর্য্য ছিল যার,

চঞ্চল চপল! সম, সে হাদি আমার].

কেন হেন পরিবর্ত, .ঘটিল আমার£

কেনরে পাষণ্ড হন্থু? অধমের -সাঁর!.

কৈ সে আমার কৈস্সেই ধর্মভয় ?.
কৈ সে হৃদয় খানি, ভর্তি, সুধাযিয় 1!
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তকে নিলয় এবে, ার্জিকের শেই,
সে মন পাফাঁগ, এবে, ইইল' বিশেষ ।
| গলেনা; 'ধন্মের নামে,
গলেনা দয়ায়,
শ্বলেনী' ভক্তির রসে দেবের মায়ায় !

হয়েছি ভাঁর্কিক-শের্ং তর্ক-অবভার..
হায়! কে করিল হেন, অরস্থা আমার?!
পণ্ডিত হুইয়ে আরো, হান্ু মুর্খশেষ
আপনি, যজিনু আরো. মঙজ্গইন্ু দেশ।
বৃথা গুধ, বৃথা জ্ঞান, বৃথা স্থশিক্ষায়!
“গ

হয়ে দোষ হল,

মর্িধারী: সর্প সম,

অবশী বিদ্যার!!

ময শান্ত্জ্ঞান,

শান্তর
গড়ি হন্কু আরো খলের প্রধান।

ভাল ছিল মূর্ঘ হ'লে, ভাল হ'ত শেষ,
পণ্ডিত হইয়ে' আরো মজাইন্বু দেশ!!
দেষভার সাধ্য কিবা, বুঝাইতে মোরে?

নিজেক' পাণ্ডিত্বে নিজে, পড়ি তর্ক-ঘোঁরে॥
কার সাধ্য, হেন

ভর্ক-জাল কাটে হায়?

আরঙ্কা ভোলে'না ফন, দেবের মায়ায়!

বিফাক্ষ কষেখায়ে মোরে, অনৃষ্টের ভয়,
মুফা

মানে পরাজয়
|
রি

১৮৭২

রা উদাযী বু
রর লক্ষ্য গতি, দৃষ্টি নাই যার,

নিফটে ত্বাছার।
"ভাগ্য-পিশাচিনী" পৃজ্য,অন্ধ
জ্ঞান যার,

অন্ধ ভক্তি, 'অন্ধ যুকি,

অন্ৃষ্টের নাম ভবে,

অদৃষ্টের নামে ভরে,

।

সম্বল তাহার ।

অলপ 'অসার.-.

ার
'অন্ষ্টোর শবাঁড়ে চাঁপি, 'দৌষ- আপর্ন
দল,
র
অতৃষ্ট ভাবিয়ে ফাঁন্দে, ''অঁধগে

অনৃষ্ট লইয়ে তুষ্ট, বিদূড় সফল । '

ভুষিবার,
অনু কথারআছে হি,যত, সুধু
অধম অবার।
পৃথিবীতে

অধম তুধিতে ধর্শ“শীস্ত্ররে যোজনা,
অধমেই

করে ধর্খা-শান্ত্রের

অধমেই

ভীত

অর্চনা।

ধর্ম, শান্তের

ভয়েতে,

ভানেতে।
যাহ গুনে তাই খানে, ধর্দের
করে" ভারা, '
অধম অজ্ঞান যাঁরা, চিত্র

পরত্রের মানচিত্র, কল্পনার ভঁরাঁ।

পরত্রের ম্যাপ খানি, করে প্রকটন,
অলিক অনত্যে করি,

সত্যের ঘট্টন।

পু

:
পরকালে মিলে স্থখ, কি বিশ্বাস.তার,
!!..
সেতো ধন্ধাকার
পরকাল-_-ভবিষ্যৎ।
কথায়,

পরকালে মিলে সখ,

এর ছ্নে

সন্দেহ, কি বাক?
প্রত্যয় হইলে তবুং
সখ, “পরকালে পা,
এখানে পাবনা

ইহাতে হইবে কিবা, বিধাতা লাতি?

উদ্ভ্রান্ত
পাঁষওড প্রেমিক |

৮৮"

পরকাল তক যদি, আমি নাহি যাই,

তবে বল পোড়া ভাগ্যে, স্বখ কই পাই?
একালে

পাবন। স্থখ,

পরকালে

পাব,

এছেন আশ্বাসে
বল, কেমনেতে রব?
হাতেতে পাইয়ে সুখ,

ছেড়ে দিতে নারি,

তাইরে অভাগা আমি, পরম পাশরি।
ভুখিলাম ভোগ-মুখ, অভিলাষ যাহা,

বুঝিতে নারিন্ু মানা, বিধাতার তাহ]।
বুবিতেনা পারি আমি, ইহ পরকাল,
শাস্ত্রের বিধানে আরো, ঘটাল জঞজাল।

মুটেরাই করে ন্বর্গ, নরক, স্বজন,
আশ।, ভয়, নিরাশায়ে,

তারাই মগন।

তারাই ম্বরগ চায়, নরকেরে ডরে,

অন্ধ ভক্তি
লয়ে ভয়, যায় তায় করে।

দুর্বল হৃদয় অতি, ভক্তির নিলয়,
“অতি ভক্তি”

অতি পাপ, জানিও নিশ্চয়।

দুর্বল হৃদয়ে ভক্তি,-- পাপ উপচয়,
দুব্দলতা হ'তে ভয়, 'নৈরাশ্ট উদয়।

'নৈরাশ্যের কুল্ কিনারা”--করিতে যোটনা,'
“স্বর্গ, নরকের চিত্র, করিব কল্পনা! |
কিকাজ আমার দিয়ে, *. সে ধর্মেতে মন,

কঠোর নিগড়ে বাছা, বদ্ধ অনুক্ষণ।
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এঁকুট হেলিলে যার, স্বাধীনতা যায়,
হেন ধন্ম দিয়ে মম, কি কাজ ধরায়?

'কিকাজ সে ধর্খে যাহে, এক শুয়ে করে,
অনন্ত সঙ্ষোচ করি, সন্প্রদধায়ে ভরে?
সম্প্রদায় চির বঙ্গ,

খোওয়াড় যাহার,

অনংখ্য বিভার্খ যেই,
চাহিনা সে ধন্ম আমি,

ধর্মের ভাগার।
চাহিনা কখন,

বুঝেছি ধর্মের ভাব, বু'বেছি এখন|
হৃদয়ে হৃদয়ে ধর্শা, বিভিন্ন প্রকার,

যত মন তত ধর্ম, বুঝিলাম সার।
বুঝিলাম তারি নাম, ধর্শা আবির্ভাব,____
এক গুয়ে ভাব ।”

ণ্ল্দঢ় বিশ্বাস সহ, একগুয়ে ভাব ।*
তারি নাম ধর্ম ভবে, সেই ধশ্ম ভাব।

বিশ্বাস ধর্টের মূল, জানিও নিশ্চয়,

যেন্সি মন তেন্সি ধর্ম, আর কিছু নয়।
জুনির্মাল স্বচ্ছতর দর্পণ উপরে,
গ্রতিবিন্ব পড়ে!

আক্ুত্তির অনুযায়ী, চিত্রের গঠন,
চিত্রের ভঙ্গিতে. ফোটে, জ্ঞান, বুদ্ধি, মন।

তত্পরে বিপদ ভেবে, দেখ রে আবার...

কোন্ ধন কব ঠিক? কোন্ ধর্মসার?

সবেইত করে ন্বন্বর ধর্মের শরীমধ্ু১ 7.
সবেইত গায় নিজ, ধর্মের মহিম1।
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' 'কি হবে ইছায়ী-শতি7? মুষ্ছায়ী কি হবে ?
বৌদ্ধের বা.কিবা দশী, হইবেক ভবে ?

হায়'রে ! চৈতন্য তবে, মরিরে গুমরী,
এক যদি নানক সে, ম্বর্গ লন কাঁড়ি।

হায় রে! কিদশা হবে, পৌত্তলিক দলে,
ফেশবের নব বিধি, স্বর্গ ছিনা নিলে?
অথবা কেশবি কোথা, কঈ্লাড়াবেন আর,
সাধারাণি করে যদি, স্বর্গ অধিকার ?
কে করিবে ইহাদের, শালীশ এখন,
কে করিবে এই সব, বিবাদ ভগ্জন?
ধরার মানব নুধু,

সেতো

স্বার্ঘপর,

সেই তো করিছে ধন্ম, বিভাগ বিস্তর।

আর কোন প্রাণী নাহি, স্থার্থ পুজা করে,
মানবে মানব কিহে, তৌলাইতে পারে?
সেই তো মানব হ'তে, যে বারেক গেল,

পরলোক হ'তে সেতো,

আর না ফিরিল।

আর না ফিরিল নে তো, আর ন! কহিল,
ক্র্গের বারতা ভবে, এই খেদ র'ল।

7... খেদ র'ল মনে এই, আমিও যাইব,
হায়রে! এবেশে আর. আরন| ফিরিব।

এআর ন! ফিন্িব আমি. আর না আসিব,

পাষণ্ড প্রেমিক নামে, নাহি প্রকাশিব!
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কিন্তু আমি যাব কোথা, স্থির নাই তার,
ন্থধু দেখি ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার!
কঠোর নৈরাশ্ট ভাভা!

কিজানি কি বিভীষিকা,

নাই অস্তপার,

সম্মুখ আমার !

ভয়ঙ্কর দে ভাবনা ! ভয়ঙ্কর ভাষ!!

চতুর্দিকে দেখি স্বধুং আমার অভাব!
ঘোরাঁল নৈরাশ্য ঘোর! স্থির অন্ত হিন!
নাজানি সে পরকালে, রব কত দিন ?!
নাজানি

গোয়াব কত, ভয়ঙ্কর গোরে,

হায়! সে ছুর্গম স্থানে কেরক্ষিবে মোরে?

চারিদিকে ঠাসা, ঘোঁর মাটির চাঁপন,
আহা কি কঠিন স্থান! ঘোরাল ভীষণ!
না প্রবেশে ভান্ু-ভাতি, না বহে পবন
নাআছে সঙ্গের সাধী, ন| আছে আপন।'
কি হবে আমার
দশা, সেস্থানেতে হায়!
চারিদিক অন্ধকার” না দেখি উপায়!!

,.

সত্য সত্য যদি সত্য, হয় শাস্ত্-বাণী

সত্য যদি পরকাল, তুঞ্জে জীব, প্রাণী।,
সত্য. যদি পরকাল সত্য. হয় ঠিক ্
প্রেরিত ধাম্মীক-বাক্য, নাহয় অলীক
সত্য যদি আত্মা নামে, দেহে কিছু রয়

( মরণেও মৃত্য নাই, নাই তারক্ষয়),
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সত্য যদি ঘটেপরে, আত্মার উত্থান:
ন কি.হবে আমার দশা? কিসে তার ভরা?
. কেমনে রহিব শুয়ে, ম্বৃতিকার তলে?

. কেমনে পাইব ত্রাণ? কিধনের বলে?
চিরকাল রহিলাম,

পাপের সমুন্দ্রে হায়!

আমিরে

অন্জান!

ডুবাইনু প্রাণ!

ডুবিন্ন অগাধ পাপে, না ভাবিয়ে শেষ
তুচ্ছ মানবীর প্রেমে, মজিনু বিশেষ ।
তুচ্ছ এক হৃদয়ের, ভালবাসা তরে
ভুলিয়ে রহিন্ন আমি, জগত ঈশ্বরে !!
"হায় হায়! কি হইবে, মম পরিণাম?!
পরিণাম না ভাবিয়ে,

কেনে মরিলাম আমি,

কেনে মরিলাম ?

কেন মঙ্জিলাম ?

দেবী ভ্রমে পিচাশিনী কেনে ভজিলাম
হায় হায় গেল মোর. একাল সেকাল !!
দুই কুলে দিমু কালি, আহা কি জগ্তাল|
হুচ্ছ এক হৃদয়ের ভালবাসা তরে

ভুলিয়ে রহিম আমি, প্রভু প্রাণেশ্বরে!

আহা.রে! যে প্রেন্য হুধা, স্বরগীয় ধন,

অস্থানে - করিনু. আমি, তাহার সাধন।

উদ্দাসী |

বেনা
রী

৯৩ৃ

ফল, ছড়াইনু হার!

রা

আমি,

ফেলিয়ে কা

রে জজ কিছু, না ভাবিনু তার |
৬

ূ নিপুন

জিত

৬
দশা, থর নাহি-পাই
৪
নাম নিতে, আতঙ্কে ডরাই

রর ৬

তুমি করতার। |

রা ক

ভব তরিবার।

কৃপান্তরী দিয়ে
জর

জপভার!
রিও
ঠ

৯৪.

_. নিশিখজ্মগ।
নিশিখ লী |

টু

রা 'নুরিক তিক বিনে? ৬

নি এ।শির এ

রি

রচনাই আগার গুতিবেশী পরম অভীক

শন পুপ্ডিজ প্রবর ভ্ীমন্ সহন্মদ রেয়খু্স উদ্দীন মশা

রর রর
৮
বর

বয়সের রচন। বটে । বিশেষ শজি নাং

৪ বত্মর বয়সের কছটা বালক

এসন হন্দর সরল:

মধুব ইচ্চ ভেপীর কথিত] জিপিতে গাঁরে ভাঁহ। উচ্চমনা সবি
*1ঠপ্ট থণঈ বিবেচনা! করিয়া তাহার কবিত্বের পরিষমপি
নতঙিদেন। মংক্কত খুলক বাকরণ সঙ্গত গভীর ভাব ব্যঞ্জক

ত উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গাল! গদ্য লিগাঁর পক্ষে পণ্ডিত রেয়'জ

এখন এ দেশে একজন টন থক। এই রেয়াজ
উ্'ন মশাছেদী এবং আমার ব্বগ্র(মবাদীঅন্যতম আতীয়
কণি ও বাদ্দীবর শ্রীমন্ নওয়াশের আলা খান ইউনফজয়ীকে
উপলক্ষ করিয়! আসি অকুল সাহিহ্য সাগরে বম্প প্রদানে
একট! কিছু করিব পুর্বে্ব মনে করিয়াছিলাম।

কিন্তু হুঃখের

নিষয় এই বে, বদ্ুন্বয় কর্তব্য অবহেলা পৃষ্ঠ ভঙ্গ পুর্ব্বক তারে;
উঠিয়া! 'অবন্ঞ!, তাচ্ছিল্য অট্ট হাপির সহিত তাঁমাস। দেখ!
আরম্ভ করার আমার ভাগ্যে লেন। জল পান করাই, সার.
হইয়াছে । রত্র উদ্ধার করিয়। এলাণ জথতের শোভা বর্ধন

করি যাহ! মনে করিয়াছিলাম তাছা দুরে থাকুক সাধাশ্ত
কম্করও ল[ভ হইলন1। বিশেষতঃ আগার স্বজাতি সমাজে,
দোঁধ কলঙ্ক প্রধান অন্তরায় বটে ।..এইক্ষপ-করুণাময়ের পা

ভুয়াযনিগের খাহ্বলের উপরই আশিউরীবন নির্ভরকরিলাম।
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নিশীথ-ভ্রমণ |

( দেশান্তরী পর্যটক )
-7(:92) শি

“নিশীথ নীরব স্তব্ধ

রক্ষত চক্দ্রিকাময়,

সকল

সংসার;

ভব-পারাবার ;

স্থখের নিলয়,

বাসন্তিপূণিমা আহা!
চিন্তা-দগ্ধ সন্তাপির.

তাপ দুর হয়।

হেন নিশা স্গভীর,

স্থিরতা সময়;

ভাবের

ভরেতে

স্বভাবের বিপর্যয়,

অহো!

ব্যাকুল হদয়।

হেন কিবা ভাব ?

ধন্যরে কুচিন্তা! তোর, ধন্য আবির্ভাব।
মানস কুরঙ্গ দখ্ধ* অজানিত তাপে,

অবসন্ন মনে প্রাণ, অনুচিত পাপে।
চলিলাম ছাঁড়ি শয্যা,

তরস্ত চলনে,

ভয়ে হেরি চারিদিক, চকিত নয়নে!
অদূরে পাদপ রাশি, শির উচ্চ করি,

হেরিতেছে বিধাতার, স্্টির মাধুরী!
অন্ধকারে পাতা গুলি,

একাকার সব,'

নিবিষ মানস আহা!

নাই কোন রষ।,

হেনা মলয় হরি, কুস্থম-যৌবন,
গ্ড়েনা সপক্ক ফল, সুড়াষে আবণ|

নিশীগ মণ ।

তে

“শর শর্” শ্বর করি, 'আঁর পত্র কুল,
বন্দেনা হ্বস্থান ছাড়ি, পাদপের মূল।

শিখরে নবীন পাতা,

শশধর করে,

চক চকি হরি মন, কু কু লড়ে!

বৃক্ষ কুল-পতি__

অদূরে দীড়ীয়ে অই
পিপল,

বিস্তারি বাহ.

প্রশীস্ত মুরতি৷

ভরি যেন বাঘু দেব, বিক্রমে তাহার,
ক্ষণে ক্ষণে ব্জনিছে.

ক্ষণে নাই আর।

উপরে আকাঁশ নীল,

নীচে মন্দীকিনী,

চলেছে সাগরোদেশ্যে,
স্টীল গগনে এক,

যেন উন্মাদিনী |

ডীদ শোভা

সহত্ম জাহুধী জলে,

পা,

পড়িয়া গড়ায়।

স্থশ্সিগ্ধ পুলিন ভূমি, প্রিয় প্রকৃতির,
আঘাঁতিছে ধীরে ধীরে, প্রবাহের নীর।
মনোহর “কল ধ্বনি” হরি,

প্রাণ মন,

অনিলে হতেছে লীন, বিনোদি শ্রুবণ।
মাঁঝে মাঝে ফল, পত্র,

শিশিরের জল.__

ট্ব্টুবি পড়িতেছে মুক্তা নিরমল।
অদূরে ভগন গেছে,

কোন

নৃপতির'

ঈাউয়ে সৌপ রাজি, উচ্চ করি শির।

(১২)

উদাসী |

১৭

চলিলা চিন্তু।-দগ্ধ. উন্মত্ের বেশে,
তজ্জিলা! কঠোরে সবে,

বেন অট্ট হেসে 1৮

শানা ভাবে ব্যাকুলিত' বিষ পরাণে,
ইলাহ উপনিত, ফটক যেখানে।

খাল, পিয়াল, শাল, নানা লতা কুল;

ঢে'কফেছে সুবর্ণ শরঙ্গ' ফটকের মৃল।
স্ানে স্কা9নে ভাঙ্ষাগত।

চজ্দমমার

মরি কিবা চারি দিকে,

চকৃমক করে!

কয়ে,

স্তন মানবের চিহ্ু, কিন্তু নাহি পাই,
মুখ মেলি কুতান্ত, করিছে খাই খাই!
অয়ল রচিত ভীম

লোহার কবাঁট,

শৌোভে তার পরে এক, স্থনিশ্মল মাঠ!
বিমল চক্দ্রিমা করে, শ্যাম ছুর্ব্বাদল,
পরিয়া মুক্তার মালা, করে ঝল মল্।
অদূরে লতার কুগ্ত, লভার বিতনি,
কালের পীড়নে হারে, কণ্ঠাগত প্রাণ !
ছুধারে চন্দন বৃক্ষ“

শোভে সারি সারি,

আহা কিবা শোৌভাময় 1! যাঁই বলিহারি !!

বেগ্রিয়াছে ঘন পাকে, কীটা লতা কুল।'
দেখিলে ভাবুক তার,
আদুরে বারিক ভীম,

মনে বিবে শৃল ॥
গগন ভেদিয়া|

যুঝিছে কালের সনে, শ্রীমন
ণ দিয়া॥
(১৩)

৯৮

দরের
নিশীনদ্রমণ
|

এ

উজ্জ্বল অক্ষরে,

প্রথম ভুয়ারে তাঁর,

কোন

খুঁদেছিল এই বাঁকা,

ঘোদ্ধা হরে ॥

রক্ষিতে ত্বদেশ মান,

দিয়ো প্রাণ দান;

কাপুকষ যেই জন,

বড় ভাবে প্রাণ ।

চলিলাঁম তথা হ'তে,

ব্যাকুল পরাণ !

সন্থুখে শৌভিল দ্বার. নিশ্মিত পাবাঁণ।
প্রকাণ্ড অক্ষরে লেখা,

এই কথা তায় ;-

প্রণত পাঁথক বর ! তিষ্ঠ, তব পায় ।

শাণিত করাল করবাঁল

লয়ে করে,

মহাবীর মহাদেশ, পদতল করে।
কিন্তু চরিতার্থ তার, অতৃপ্ত বাসনা,

মুঝিক ম্বতিকা বিনে, কখনি হয়না।
এড়াইয়ে দ্বার সেই. বাই অন্য দ্বারে,

অক্ষরে প্রথিত নীতি, পাই দেখিবারে |

ছোট বড় ভেদাভেদ,
স্বকর্তবা সাধে যেই,
'ধিকুরে জনম তার,
* ন্সুধিতে নারিল যেই,

বিধির ঘটন,
সেই মহাঁজন।
ধিক্শত বার,
স্বদেশের ধার।

স্বজীতি, স্বদেশ আর, নিজ পরিবারে,

সম মায়! নাহি যার, ধিক বলি তারে।

//

উদাশী।

স্বএ। হ'তে চেয়ে দেখি, চতুর্থ ছুয়ার,
শর শফাগত যেন, গঙ্গার কুমার !
পড়ঘাছে

মহাকার়,

তবু বেন স্থির,

জ্প্রাতিজ্ঞা সাধনার্ধে,

তবু উদ্ধ শির |

ভাঘণ গর্ধেতে বেন, এই বাক্য কর
“কেনরে নিজ্জীব ক্ষুদ্র,

মানব হৃদয় !

জন্বমিলে মরণ আছে, খণ্ডিবার নয়;
তবে কেনে মরিবেরে ! হ'য়ে নীচাশয় ?
ছুজ্জয় প্রতিজ্ঞা ভরে, বান্ধিয়ে হুদয়,
কর্মক্ষেত্রে দাড়া নর ! কালেরে কি ভয় ?
ধিকরে জনম তাঁর ধিক শতবার,
রক্ষিতে নীরিল যেই, প্রতিজ্ঞ তাহার |”
লঙ্িয়া সে দ্বার পুনঃ,

হই অগ্রসর,

আবার বারিক এক,
সমাধি করিয়ে বেন,

মহা ধ্যানে নিমগন,
ভথবা

যোগেত্র

ভীম কলেবর ।
নিজে মহা কাল,

ম্ুরতি ভয়াল

যেন,

ধবকৃ ধ্বক্ ভাঁলে বহি.

যোগে

নিমগন,

জ্বলে ত্রিনয়ন ! '

সেইরূপে শিরে তার,

লেখা! স্বর্ণাক্ষব্রে |

পড়িলে নিজ্জীন দেহে,

পরাঁশ সঞ্চরে ॥

নিশীথ-ভ্রষণ |

ছাড়িয়ে সে দ্বারবর ; ছুর্মের প্রাঙ্গণে,

হইলাম উপনিত,

সন্তাপিত মনে ।

ছুরস্ত বিজ্রান্ত ছুর্গ, অজয় অতুল।

প্রবেশি পাতাঁল পুরে, আহে

তার মূল।

বিশাল মস্তক ৰর, ঠেকেছে আকাশে,
হেরি যেন ক্ষুদ্র নরে, অষ্ট অট্র হাসে।
রক্ষা করে দ্বার যেন,

কৃতাস্ত আপনি,

অন্ধকার
ময় গেহ, নাই কোন ধ্বনি।
চলিলাম মধ্যে তার,

সঙ্কোচ হদয়,

ভূতের আশঙ্কা মনে, হইল উদয় ।-_-__
নিশ্বাস প্রশ্বাস পদ-স্চালন-ধ্বশি
হঠাৎ শুনিয়ে ভীত, ভয়েতে অমনি।
ক্রখাইল প্রাণ ক, স্থকালো জ্বদয়,
কোথা দিয়ে কোথা বাই, নাই রে নির্ণয় !

দৌডিয়ে দৌড়িয়ে যাই, উঠি আর পাড়,
হার রে!

জ্থপনে ধেন, আতঙ্গে শিহরি !!

কত মতে কত করি, তাহে রক্ষা পাই,

ছামনে অপূর্ধ্ শোভ!,

দেখিবারে ' পাই।

উন্নত, শোভিত, মনোহর, দেব পুরী,
এক দেহে নানাবিধ,

মাধুর্ধ্য-লহরী |

কোথাও শ্রগন্ধি বৃক্ষ

ওসধি বিস্তর,

দৃশ্য উদ্যান কোথা,

কুস্থম নিকর|

উদাসী |

দুর্ববাদলে পূর্ণ মাঠ, বিমল শাল,
মেলিঘ়াছে নব গীত, পল্লবের দল|

কোথাও বিজ্রান্তঙ্ঈসৌধ, স্বর্ণ মন্দির,
ভেদিয়ে গগনে উঠায়েছে, ভীম শির।
মনোহর নাট্যশালা, দ্বিতল ভ্রিতল,
বিস্তারি বিশীল বাহু, শ্লীড়ায়ে সকল।

মনোরম ভীমতমঃ, দেবতা মুরতীকেবল বঞ্চিত সবে. মধুর ভারতী!
ভাবুক জনেরে হায়!

পরাণে মাক!

রোমাঞ্চ শরীর সর্ব, স্তম্ভিত চরণ,
লভি স্থগভীর তত্ব-জ্ঞান-মুগ্ধ মন।
কর-কাঞ্চি, শির-পাণী, নৃযৃণ্ড মানিনী।
পদতলে মৃগ রাজ, অন্তর দশ করে,
দশনব বিনাশে থরে, নিম্মি নিজ করে।

লোল জিহ্ব, বিষ দুষ্ট, বিহ্বলা বরণী
দেব কুল পরিত্ৃতা, ভৈরব-ভামিনী|

বিকট মুকুট শিরে. ভাহে মুগমালা,
ঘানব দলনী- দুর্গা-কপাঁল কুগুলা !!
দুর্বল বাঙ্গালী আমি, কাঁজ কিবা রণে?
হুইল বিষম ভন্ব, উপজিত মনে।

১৯২,

নিশীথ-ভ্রষগ |

স্তম্ভিত হইয্বে ধীরে, কম্পিত অন্তরে,
চলিন্ু এগুয়ে এক. বিজন কাস্তারে।

'“কড় কড়ে” নিনাদিছে. পেচক ভুর্ববার,
কীপিছে প্রকৃতি দেবী, নির্ধোষে তাহার।
বিজ্ঞাপিছে নিশাচর “জন শুণ্য প্রুরী,
হু'রেছি ইহার সেই, মানব-মাঁধুরী|

. অভ্রভেদ্ী উচ্চ শুঙ্গ, মন্দির সকলে,

আঁনিবে রুতীস্ত শীঘ্র, আপন কবলে।

নাই রিম্ত কেহ তার, প্রতিবাদকারী,
যদি থাকে আমি তারে, নিপাতিত করি।»
প্রবীন পেচক রাঁজ, স্থধীর স্ুস্থির।

রবে,
কোথাও ভূতুম বসি; ভূত ভূত

কাপাইছে নীর-্তপ্ত, দ্িবাচর সবে।

অমঙ্গলে কাঁক কৌথা, ডাঁকিছে ভীষণে
কাঁদিতেছে শিবাগণ, অশিব নিশ্বনে |

য়া,
গৃথিনী :শকুনী কুল, উদর পুরি
দেশীস্তর সমাগত, আছে ঘুমাইয়া।

থেকে থেকে ঘাড় কেঁকে, চিচি ধনি করি”

উঠায়েছে কৃতান্তের,* বাঁশীর লহরী !
গ্ররজিছে ম্ৃ্বা দন,

স্বগকুল অরি,

কীপিছে কঁনন-বাপী স্থগ থর থরি।, .

উদাসাঁ।

১০৩

ভীত হয়ে মহা! বেগে চলিন্ু
কীপিল চরণ ছয়,

দৌড়িয়ে,

কৃতাঁন্তের ভক্বে !!

সম্মুখে শ্মশান ভীম, ভূতের বাজার।
অধিকার আছে

তথা,

বেতাল

ধ্বক ধ্বক জ্বলে বন
বিষম
! বিষম

নিভে ধ্বপ্ করি,

ভয়ঙ্কর!

দেশাস্তরে মরা সব,

রাজার।

সব হেরি !!

আহরিয়ে আনি,

খাইছে পিশাচ সবে, করি টানাটানি।
ক্ষিতী টলমলি কেহ,

আতঙ্গে নেহারি,

যোঝে মল্লবেশে,

সভভূমে পড়িনু আবেশে।

পড়িন্ু আছার খেয়ে,
বিভোর স্বপনে ঘোচে,

বিগত চেতনা,
যতেক যাতনা।

কতক্ষণে,.আখি-মেলি,

পাই দেখিবারে,

তণ্ড হেম-ঘট-ভান্ু, পুরবের দ্বারে।
স্বলিল,
বিষয় £চিস্তা ! জ্বলিল অমনি !
ছুরস্ত ভাবনা-শিখা; নিশ্চল ধমনী !!
আবার আসিল দিবা আবার
কি কন্সি?

হায়রে রে!

কোথায় মোর. স্থখের শর্ববরী£!

কোথায় আমার সেই,

হে নাথ!

তুমিই ভবে,

বামনা সরল ?!

যথার্থ কেবল।

কেবলি তুমিই নিত্য, ভুমি নাথ সার!
ছায়াৰাজি ! ছাঁয়াবাজি!

ভবের ৰাঁজার !!

উদাপী।

১৫

খর নিদাঘে।
স্বদেশ বিরছিত, বিকার গ্রস্থ,
গুহাদি, নিরাশ ভাবুক।
(শুনা মাঠে, তরুতলে
উপবিষ্ট)
৮১020

প্রচণ্ড মার্তগু-বিভা, বিষম প্রথর |
উত্তপ্ত ধরণী বক্ষ, ভ্বলস্ত অঙ্গার!
বহেন! অনীল বিন্দু, স্মিত সংসার ।

বিমানে অনল শিখা, ভূতলে অনল;
ক্রোধা্ধ স্বভাব হায়! অস্থির সকল !!

প্রতাপে প্রস্তর কায়, করে ফাট ফাঁট
বিজন শ্মশান ভাব, প্রাস্তরাদি মাঠ!!
সর্বত্র দারুন জ্বালা, সর্বত্র ফাফয়!

ভৃষায় আকুল জীব, ওষ্ঠাগত প্রাণ,
হাঁফাঁনি, নিত জীভ

শ্রীঙ্গে
আন চাঁন !

প্রচণ্ড নিদাঘ কোপ, সহা নাহি যায়,
লীতল শীতল প্রাণে, শঈতলই চাষ !.

৩৩

খর ন্দিকে।

বিস্তারিয়া পক্ষ পুট, পাখি শাখাসিন,

ভন্ুক, শার্দুল আদি, গ্রন্রে বিলীন।
নাহি ভূঙ্গ গুপ্তীরন,

পিক-কুছ ধ্বনি,

বিল্লীর বিঝিট হ্ধু, বমুচ্ছিত ফণি।
বিদগ্ধ চাতক হছুঃখে, কান্দিয়া বেড়ায়!

ছট ফট চিত্ত সবে,

ছায়া পানে ধায়!!

প্রমোদার প্রিয়তর,

হেম অলঙ্কার

আদরে না কোমলাঙ্গে,

বিলন্বিত বেশী গুচ্ছ,

আদরেনা আর ।!

খর শর জাল,

নীলাম্বরী বিষধরী,

ভাঁবে মহাকাল !!

নব্নী সন্নিভ নব,

প্রিয় পুজ্র ধন,

বিচ্যুত প্রসুভি-অস্ক,

ঘামে নিমগন !

ঘন দোলে তাল বুন্ত, ধনী বাল! করে,
আহা রে! দরিদ্রা ছুঃখে, আঞ্চল সঞ্চারে ।!
অবষঞধ তরুমূলে,

চতুর রাখাল,

বারে ঝোড়ে ধেয়ে যায়, যতেক গোপাল !
পরিশ্রীস্ত কলেবর,

প্রবল পিপাসা !

হুল ক্বন্ধে দ্রুত চলে,

সন্তাপিত চাষা ।

ঘন্দীক্ত শরীর সর্ব, উগ্র ছুই আখি!
উপ্রে উপ্রে চলে ঘরে, “প্রাস্তরেতে থাকি !
করিত ধবল মুর্তি, বিশীল পাঁথার.! "২.

দর্শণে নয়ন ধাঁধে, ভীষণ ছুর্বার!!

উদ্ধাসী ।

১০৭

শ্রভপ্ত ময়ুখ-মালী, করে বিকি নিক;
প্রসাদ ভাবেরে বসি, বিদেশী পথিক !
খাকুক সে

অন্য

দেশ,

স্ররপে শিহরে অঙ্গ

নাহ বিন্দু বারি লেশ,

ভীম

মরুস্ছল,

ধমনী চঞ্চল !

উন্টিদেব চিন,

ভূতলে নরক হায়! ধিষম কঠিন!
উদ্দীপ্ত সিকতা৷ রাঁজি, ধুধু ধূধু করে,
সাক্ষাত কণ্ঠাস্ত তাঁহে, সিরোক্কো সঞ্চরে ।

পরশে বিনাশ প্রাণ! হাকি ভয়ঙ্কর!
জ্গতে ভুবন্ত কিবা আছে অতঃপর 2

তখন পুনঃ চণ্ডালিনী,

বিশ্বাস ঘাঁভিলী,

কুহুকী মন্িপী ভিমা, জীব নিসুদনী |
হেলা খেলার পাতি, কুহকের ফাঁশ
পরা নিকরে করে, পরাণে বিনাশ।

দর্শনে মোহন চ্ছবি, আশা প্রদারিনী,
প্রস্তণ্ড প্রেতিনী আহা! প্রাণ বিঘাতিনী!
হেন চিন্তা বহিভূতি, পদার্থ ভয়াল,

মানব-বিজ্ঞানে হধুত ভীষণ জঞ্জাল!
কিন্তু রে ভাবুক যেই, প্রেমিক প্রবর
তাহার নিকটে স্ধুঃ মঙ্গল আঁকর !
হায় রে!

অভাঁগ। আমি, অধমের সর্মি

মা বুষ্ধি ভাঁবৈর ঈর্দ, ভাবের ব্যডঃর

১৩৮

খর নিদাস্ছে।

না চিনি ভাবুক বর,

না চিনি স্তন

'অরসিক পাছে বৃথা,

কাটান জীবন!

অরসিকে রনাভাস, কি বুঝিবে আর ?
কান্ঠেতে ঠেলিলে কাষ্ঠ, ঠক ঠকি নর!
নিরস কর্কশ মরি]

কঠোর এ মন,

ইথে কি রসের ভাব, উপজ্ে কখন গ
নিরস কর্কশ আমি,

শুক হৃদি কায,

গলেনা ভক্তির রসে, গলেন! মায়ায় !!
পড়েনা প্রেমের ছায়া,

এহদয়ে

আর,

বৌঝেনা বিধির লীলা, কি মহিমা তাঁর!!

হায়রে তাহারি শাপে, স্বলি রাত্র দিন।
তাহারি মাহাত্ব্যে আমি, কঠিন এমন
পাবাণ করেছে মরি! সেইত সৃজন !!

সেইত ক'রেছে পুনঃ হুধা পারাবার,

ভাহারি স্জিত ভবে,

বসম্ত আবার!

তাহারি স্কজিত এই, নিদীঘ তপন.

সেইত স্জিছে পুনঃ কুকিল-কুজন !

তাহারি মহিমা এ, গায় শুক শারী
জলদ গরজে শৃঙ্যে, “মহিমা তাহারি!

এই যে অনভ্ত বিশ্ব. অনস্ত ভুবন
কেজ্ঞানে কি ভাবে তার,

কোনটি ঘষ্টন ?

্ং

উদসী |

ফৈন যে ম্বধার কৃতি

কেন জন্মে বিষ?

দিবা গতে নিশি কেন

ঢাকে দশ দিশ?

কেনরে সাধের বাগে, বিষাদ-কণ্টক
বিষ কীট

দষ্ট কেন ?

সখের

কোড়ক গর

কেনরে সাধের গুড়ে, বালি পড়ে হায়!

কেন দেবে বঞ্চি মধু মধুমক্ষী খায়!

কেনরে কুকিলা ওর
মাকালের

লাল রঙ্গ,

এ কাল বরণ,
এ ফার ঘঠন !!

ভাবুক বিহনে ভাব, বুঝিতেত নারে,

কাা ররত্ব,র কে চিমিতে পারে?
রত্ববিন

যার যোগ্য যাহা মরি, তাঁরে শৌভে তায়
পঙ্গু হয়ে লঙ্বি গিরি.

মনে

আস্ফালন

গোম্পদ ডিঙ্গিতে হায়! ভাঙ্গিল চরণ !!

ষ
আমিরে অজ্ঞান মূঢ়! নাঁজানি বিশেে
শেষ।

মরি
ি , ভে'ব
মাবুঝি প্রকৃতভাব

দেশে দেশে ঘুরি আর, দেশে দেশে ফিরি,

পৌণার সংসার ছাড়ি, হ'নু দেশাস্তরী !!

সৌণার সংসার ছাড়ি, “সোণা পাব” আশে,

সোঁণা দূরে! “'রাঙ্গ” নাই, কপালের দোষে !!

অজ্ঞান হইয়ে আমি, বানি তত্বক্ঞান
বুঝিছ্ছে, নারিলু আহা!

বিধির বিজ্ঞান

৯১১০

খর নিদাঁছে।

সবার যোগা ষে গ্রকৃদ্ধি, ভাহ! দিলা তাৰ
ৰায়সের কিব। সাধ্য, স্রধা পিতে পায়?
চাতকের ভালে দিলা, নিদাঁদ-দহন
চকৌোরেরে দিলা বিধি, তধার বর্ষণ !1---যাঁর যোগ্য যাহা তার, ভাগ্যে মিলে তাই,

রাজ ভাগ্যে গজ মিলে,
দুরস্ত অলক্ষ্যা আমি.

হুঃখ্যা ভাগ্যে ছাই!
লক্ষ্য মোর নাই!

আশাতে নিরাশ ভাই, পথে পথে ঠাই!!
খবিত্ব পাইতে সাধ. পশুত্ না যায়

মনের নীচত্ব পাশে, বেড়িছে সদায়!
না গেল অসুয়া, দ্বেন, পাশব ব্যভার!
ন। গেল মনের ধান্ধা! না গেল বিকার!

ন| গেল হৃদয়-কালী,

মনের গরল !

ভাবুক হইতে বাঞ্কা, তথাপি কেবল।
নাঁজানি রসের ভাব,

রসের আভাস

রসিক হইতে বাপ, শিথিতে বিলাস।

পঙ্কু হ'য়ে লজ্ঘী গিরি মনে আন্ফালন,__
গোম্পদ ভিক্ষিতে হার! ভাশিল চরণ !
ষার যোগ্য যাহা মরি!

তারে শোতে তীয়,

গতঙগ হইরে আমি উবি, দরিয়ায়!
জামি তবে অন্ন মুড) না ধুঝি বিশেষ!
ছ্দ্ধির বিভ্রমে ভ্ধু, খুরি দেশ দেশ!

' উদালী'।
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ছ্েশে দেশে স্বুরি আর,
মোণার

দেশে দেশে ফিরি,

সংলার ছাড়ি,

হক্থ দেশাস্তরী !!

কিভাবে আইনু এবে, কিবা হ'ল গন্ধি,
বুদ্ধির বিভ্রমে মোর, ঘর্টে অধঃ গতি!

কৈ সেই ভাব মোর!

কৈ সেই
মন £

সেকোমল হৃদি খানি, কর্কশ এখন!
কর্কশ নিদাঘ হেন, তাপে ঝাল! পোড়া,
অনর্থক জন্ম ভর দহি আগা গোস্কা !

অনর্থক ছুঃখ কষ্টে, কাটাইনু কাল,
দেশে বিদেশে মোর,

সর্বত্র জগ্তাল'

এক ছুঃখে ছাডি ঘর,

আনু পরেশ,

শত দুঃখে কান্দি এবে,

অনাথের ষেশ !!

এবে আমি কোথা বাই? স্থির নাহি পাই!
দেশে গেলে বুঝি মোর, দেশে নাই ঠাই!

হায়রে! অভাগা আমি নাগেলাম দেশে,
নাখাইন্ধু পাকা আম, এ মধুর মাসে !!
না নিল জননী আত,
আহা রে!

ছুপ্ধ ফোটা পাতে

বাছারা বুঝি মৈলে! ভাতে
২ !!

আহা রে! প্রিপী সেই, আছে কিনা নাই!
কেআর স্থধাৰে ভারে!
শরিক,

বৈসে ডাৰি তাই!
এজি

ঞ

২

খরশিঙদান্যে।

বৈষে ভ্ভাবি জীবনের কিবা প্রিগাঙ্
কিকরিতে, এপে,

এবে কিবা করিলাম ?!

এবে আমি কোথা যাই? স্থির নাহি পাই!
দেশে.
গেলে বুরি মোর, ছেেশে নাহি ঠাই !!
ঘরেতে ধর্মের খনি.
সেচরণ একবার, নাকরি

জননী-চয়ণ
ভজন।

জায় অর্ধ কায়া
যেই, ধন্মের সঙ্গশী

ছাড়িলাম তারে আমি, কিবা পুন্য গণি ?
হত হ্ৃতা গণ: মোর, অবল। ,অনাথ,
কোন পুন্য ভাবি আমি. নাহি দেই ভাভ।
জনক জনণী মোর,

ঘরে পড়ে মরে

আমি ধর্শ-ধ্বজা তুলি, দেশ দেশাস্তরে!

আমার ঘরের নারী, দুঃখে দেয় প্রাণ !
ভারত উদ্ধীরি আমি, সাঁধি ব্রন্ম-জ্ঞান।
আমার রে পুত্র কন্য!, মরে অনাহারে

জীবেরে তরাই আমি, ভবসিদ্ধু পারে।
আমাররে ভাই ভগ্নী, মাগে ঘরে ঘরে

পাতকী
তরাই "আমি. নগরে নগরে |
গৃহ বিনে মা আমর বৃক্ষ তলে মরে

আমি ফিরি লণ্মের টাঁউন্
হল্ তরে।
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সণ দায়ে পিভ্ কুলনযাস্ত ভিটা বাঁ,

কাটিতে পাঁনামাখাঁল, তেষেমরিহায়!
শৈষ্ভতা, ছুর্ভিক্ষে মোর, মরে জ্ঞাতিগণ:
ত্শ টয় উদ্ধ[রিতে, আমার যতন ।
জল প্র বিনে মোর, মরে প্রতিবেশী;

হুলগ্ডে খুদিতে ডকৃ, আমি রে প্রয়াসী !
বস্ত্র বিনা লেংটা ফোথা), ঘয়ে মোর নারী
কল্কাত্ত মহরে হেখ।,

রি

আমি দৌড়াই গাড়ী! ্

লম্বা চুল, লম্বা দাঁড়ি, চশ্যা মোর চোখে

হোথ! মোর গোিগোত্র,

ময়ে তৃষ্ণা ভুকো।

হেথা মোর হাতে ছড়ি, চেইন, ঘড়ি বুকে
হোঁথা কনে মায়ের মোর, ফেফো] ওটে মুখে
হেথ। চক্ষু মুদে যেশ মামা মামা” ডাকি,

হোথাক্ব আইনু ঘয়ে, বাঁপে দিয়ে ফাঁকি!

হেথা হরি বোলে আমি সাধি ব্রহ্ম-জ্ঞান

হোঁথা পুলিসেরা মোর,

করিছে সঙ্ধান।

হেথায়ে ফকির আঁমি,

দর্ধেশ দেওয়াঁনা

..

হোথায়ে দেশে মোয় ওয়ারেন্ট পরওয়ানা,1.

প্রকাশ্যে বৈব আমি, ভাগ্ত অর্যায়ী,
গুপ্তে কত.কুল-কনয! তরাই দিবা নিশি1%:

হা

তন
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কি করিব কুল্ কেনার, এবে নাহ গাই

গৌরাঙ্গ প্রেমেতে তাঁই, ভাঁদিয়ে বেড়াই।

দুরন্ত ব্যাপক হায়! এঁ ইটাবন, !!
বুবিন্যু এখানে ভরা, হইবে মগন
ে,
ন। গেলাম বাড়ী আঁর, না৷ গেলাঁম দেশ
্েযশেেষে!
ি , ভাগআছ
দেশে গেলে নাঁজানকি

ঠাই !
: দেশে গেলে বুঝি মৌর, দেশে নাই
কি করিব এবে কিছু, স্থির নাহি পাঁই|

় র মত, কত আ্রষ্ট জন
রে আমা
হাঁয

এমনিনা বিপাকেতে, করিছে যাঁপন।

_ এমনিনা ধন্মধ্বজা তুলি, দেশ দেশ
শেষেতে মজা'লো

হার!

এমনি না শত শত,

স্বদেশ বিদেশ !

কত কুলাঙ্গার

মতিভর ইতোঃ নষ্ট! ত্যাজেছে সংসার !

ধক সে পাঘড় গণে,

ধিক্ শত বার,

ধিকধিক এজীবনে; ধিক অনিবার।

১১৫

উদ্াপী।

সার়ৎ কালে নদী-তীরে।
সাত

( গরিঞজন বিরহিত,
অব্ষ্ধ

0০

শোক-নন্তপ্ত, দূবদেশ গামী
বৃদ্ধ সাধক | )

তন্তগত রবি লয়ে,

বিষয় চিন্তন,

নির্জন প্রদেশে মার তটিনীর তটে;
আয় মন! ভাব কুপ্,ে হইগ্সে মগন,
অঁ(কিতে জীবনী অস্ক, মানসের পটে।
গত আহা!

বর্তমান, নখের বাসনা,

গৃত ভবিধ্যত-আশী১, চিরকাল তরে 77
নয়ন নিশ্চল, স্থির, অচল রসনা !
কেবলি জ্বলন্ত চিত্র! ভূতের মুকুরে !

মরি! অই বাল্যকাল,

হ্থখের সময় 1

জননী নিকটে সদা, স্সেহ স্বরূপিনী,
বাঁল-খেলা-সহুচর, অইনা। উদয়!

বিকমিত হৃদি-সরে,

সুখ কুমুদিনী!

প্রফুল্ল হৃদয়, মন, কুস্থমের মত'
করিতেছে ভ্রেভুবন, গ্রফুন্লত! মস!

/-সততিত
নিকটেরে বন্ধুগণ। থাঁক

মরি কি সুখের খেলা ! মানসে উদয় !

লায়ংকালে নমমীস্তীরে।

১১৬

এ্র্কটা উদ্যানে যেন,

গোলাপ চাঁমেলী

সারি সারি শোভিত,
সহোদর সহোঁদক়া,
কিহ্খে ছিমু রে!

মোহত ভবন 1
সকলেতে হিলি
এবে স্মরি কান্দে মন!

এক ব্ুষ্তে পুষ্প বীজি,
ছ্ছিনু ত

সকলে

নিলি,

দারুণ কাল,

হায় রে!

যখ| শোভা! পাঁয়এঞ্ক গর্রিবারে ১

তহায় !-

বিবাদী

এক গুফ পুষ্প শেষ! গুচ্ছ এবিবারে !!

গত বাল্যকীল পরে, যৌবন সনয়,
বিদ্যারমে

মঝ

মন,

আশ

উমত র

“রঙ্গিব হন্দর তাঁধী, পথ সমুদয় *-_

1.
হায়রে! অদৃষ্ট দোষে, সে আশা বিগত
কোথ।

মম সহোদর 1

ভ্রাতৃন্নেহ কোমলতা,
অকালে

কোরক

কাল),

একক

এখন !

লৃতিব কি আর?
করেছে

চয়ন!

বৃদ্ত বাধ। আছে ভ্ধু হাদে অভাগার !।
হায়! কৌথা ম৷ আমা 1! না ডাঁকিতে হায়!

;
“মা” বলিয়ে মন হখে, পরাশ ভরিয়া
কোথায়?

আমারে বাধিয়ে মাগে!। | গেলিছে

ছ্াবিতে সা! তোদে যায়, হাদি হিদরিয়া !!

উদ্গামী।

১১৭

অই পুনঃ প্রিয়সীয়, হন্দর বদ,

সেই কোমলতা সেই, স্থাখের নিধাস)
যার অস্ক ব্যাকুলিত, নিরস্তর মন!

সেই চিত্র দিবানিশি, মানসে প্রকাশ 1!
দেখিতে দেখিতে যেম,

মিশল

জনীলে

ছায়। দরশন মনে, ছায়ার সমান!
পাপময় ধর! স্কাছে। কোন্ পুণ্য ফলে
দেখিবে সে পুণ্য দেহ, ব্যাকুল পরাণ !!
কি কারণ বিধাতীর,

এমন বিচার ?

সংযোগ করিয়ে পুনঃ ঘটালে বিয়োগ!

পরকালে মিলে সব, কি বিশ্বাম
ভার !?
অন্ধকার ভবিষাত, ছুঃখ কিহে ভোগ ?!
কোঁথা এবে বশসলতা £ হেথা ুর্তিমতী)
কোথা আশা? কোথা সুখ£ বিগত সকল !!
কাল গতি যথ। হায়! চলে আতম্বতী)

ভসাইয়ে নিল সব, করিয়ে বিফল !!
এই ত সায়া আমি,

নদী তীর দেশে

নাজানি কি দেবলোকে,

ময প্রিয়জন !!

স্নেহের বন্ধন মনে, মৃঢ়তর পশে
ব্যথিত করিছে হেথা,

মানস এখব !

সায়ংকাঁলে নদী-তীরে।

১৯৮

স্থকোমল যেই তনু, এবে দে কর্কশ,
নিত্য দেখি সন্ধতাকাল, নুঙভনত। নাই;
সরম মানম অহো! এবে রে বিরস!
সেও সন্ধ্যা গত হ'ল, দেখিতে না পাই !!

ছে সন্ধ্যে! আশ্চর্য্য তব, কুহক বিস্তার!
কতমত ভাবে লোকে, তোমাকে |নরখে ;-বালক ক্রিড়াম্ম রত,

মানদে তাহার

1চস্ত! নাই, সূর্ধ্য অস্তে, নিদ্র। তার চখে !!
ব্যাকুল মানস নারে, সাঁধতে তোমারে
গণ কাল জুতগতি, তোমার তখন।
প্রণয্-পিপান্ত চিত্ত, ডাঁকে রজনীরে;
তার

পাশে

গরভিহিনা,

সাধু উপাঁপগনা রত,

থাক অনুক্ষণ।

কুলোক তক্ষর

বাপে কাল, শান্তি হিন,

তাবু ভাবের ভোরে,
হান রে!

আঁখাঁর অন্বেষি;

নিবিষ্ট অন্তর;

অভাগ। আমি!

আগারেতে ভাসি !!

হতভাগ্য শুক কেশ! আর কি দেখিবি,

এর পরে সৃষ্টি গাশ, সূর্ধ্যের পতন?

ন। ফুরাবে সন্ধ্য। তোর, কত বা ভূগিবি ?
জীবন-ঘাতনা আর,

থাকি অনুক্ষণ !!

উদাপী ।

১১৯

নিরাশ সঙ্গীত।
সপ
808 শিপ

পুত্র তীল )
(ত্রহ্ষ

গভীর আঁধার !!
নিশি, গভীর আঁধার !!----

এই ত্রহ্ষপুত্র তীরে, এই ব্রহ্মপুত্র ন'রে,

এই সেই শোতে ফিরে, ভাসিনু আবার !
নিশি গভ'র আধার !!
নিশি গভীর আধার !!

আঁধার ভীষণ রাঁতি,

নাহি আলে! নাঁহি ভাঁতি,

নাহি সারা নাহি শব্দ, নিস্তব্ধ পাঁথাঁর!
গভীর আঁধাঁর£
নিশি গভীর আঁধার 1

এরই সেই অন্ধকার, এই ঘোর সে পাঁথাঁর,
এই পুনঃ ঘুগ পরে, ঝুগান্তের পার!
আবার

আবার !!

ন্বোতে ভাঁসিম্নু আবার !!

এই সেই ক্রহ্মপুত, এই সেই কাল তত,

ছির
ী আমা
তরণ়ে
এই আোতে ভাঁসায

৯৪

নিরাশ সঙ্গীড।
ছ্চেসেছে জন্মের ভয়ে,

আয়না জাপিষে ফিয়ে,

ভুবেছে সাধে ভর! তরণী সোগার !!
আবার আবার !-

লোতে ভাসিচু আবার !
আবার ভাসা

হায়!

সাঁধেন্ এ বাসনায়,

সাধের
এ আশা বাসা, পুনঃ দিমু ছাড়ি!

যদি ভাগ্যে
নহে ভূল, ভবে তো পাইবে
কৃল্,
নতুবা অকুল ঘোরে, ডুবিবেক পড়ি !
ভেসে ঘায়!
ডুবিবে, ডু'বেছে হাক! ভাঁসিয়াছে
ভাসিবে কালের শোতে, যুগ যুগ ধরি !!
ঘুগ যুগ জন্মাস্তক্ন, ভাসিবেক নিরন্তর
মাঁজানি হাঃ! এ অপাঁরে কবে দিবে পারি

মাঁজানি কতই আশা, কতকি অতৃপ্ত তৃষা,
কত ভাঁলধাদা ৈল, বেলা ভূমে পড়ি !
কত সাধ পাঁছে পৈড়ে, ফান্দে উহঃ হাহ! কৈরে!

হাহা কৈরে চৈলে গেল, জীবনের
তনী ;--

. উক্কা, তীয় বেগ প্রায়, জীবন বহিয়ে যায়,
বছিয়ে যাইছে ভ্রুত, ফাঁেয় পাখার !
(১৫)

উধাসী।

১২১

বহিতেছে অনিবার, ভবিষ্যত নৈরেকার,
ঘোর অন্ধকারে আজি, দিলাম সাঁতার !দিলাম সাঁতার! আজি দিলাম সাঁতার !!
আবার

আবার !-্"

আোতে ভাসিন্ু আবার !
ভাসিম্ন তৃণের প্রায়, চারিদিকে দেখি হায়,

চারিদিকে দেখি স্বধুং ধুধু নৈরেফার!
চারিদিক নৈয়েকার, ভবিষ্যত অন্ধকার,
হায় রে নাজানি
দশা, কি হবে আমার1
দিলাম সাঁতার!
কিজানি কপালে আছে,

আজি দিলাম সাঁতার !!
না ভাবিনু আগ পাছে,

আগু পাছ না ভাবিয়ে, ঝাপ দিনু জলে;
ঝাপ দিলু এ অপারে,

খাপ দিলু এপারে,

এই বুঝি জন্ম শোঁধ, ডুবিবাঁ অতলে!
বাঁচি মরি আজি দিন, না দেখ আশার চিন্,

একটা আশার ,আঁলে।, নাহি দেখি আর 1--আধার! আধার!!
এষে বিষম আধার!!

কি অন্তর কি বাহির/ এ জীবন পরিধির,
নাহিক একটা আলো, সব অন্ধকার!

নিরাশ সঙ্গীত ।

আমার যে শুক তারা,

ছিল হাদি % ঘোড়া,

আছিল থে পুর্ণ শশী, সংদারের, মীর £
ক্রি হৃদি, অন্ধকার,

নিভেছে

[নভেছে জন্মের তরে,

গে দাগুহার,

হয়েছে আধার

আধার দিগন্ত বিশ্ট আঁধার ভবিষ্য চুষ্য,
উলি উঠেছে স্ধু, নৈরাশ্বা পাথার!

স্বাগিছে নৈরাশ্ট ঘোর. (দিগন্ত বিষাদে ভোর,
বিষাদে নৈরাশ্য দূরে, করে হাহাকার £

কান্দে দূরে হাহাঁকারে, আছাড়ি আছীড়ি শিরেফিকুড়ি ফিকুড়ি যেন, বাউয়ের মাঁঝার

শুনি উঃ! ছুতাস স্বর, ভয়ে শু কলেবর !
আকাশ,

পাতাল

যেন, শ্মশান আকার !

বিষাদ কাঁলীম! ঘোর, ছুঃখেতে ধৈরেছে ভোর»
চারি দিক ঢাক মরি! নৈরাশ্য পাঁথার!

নাহি দেখি কুল্ কেনারা, আপন হয়েছি হারা»
এহেন ছুর্যোগে হায়! দিলীম সীতার!

''র্বাচি মরি আজি দিন, না দেখি আঁশীর চিন,

একটাআশার আলো, নাহি দেখি আর '
রি হাদি অন্ধকার, নিভেছে সে দীপ্ত হার,
-নিভেষ্ছে জন্মের তরে, হয়েছে আধার !!

'্মাবার আবার,-জোতে দিলাম সাতার |.

উদ ।

১২৩

এউ দেই' হ্রঙ্গপুত,। এই সেই কাঁল

আত,

এট আোঁতে ভাঁপায়েছি, তরণী আমার !

ডুবিছে সাধের ভরা,

এই দিনে হন্ু হারা»

এই দিনে ডুবেছে রে, জলধি মাঝার !!
কৈ সে প্রীণের ধন ? এই দিনে লিসর্ডন,
এই খানে ডুবাছি রে, প্রতিমা সোণার !

মোগার প্রতিমা হায়, এদিনে ডুবাছি তাস,
এই সেই কাল নিশি, এই ত আবার !!
এই হায় এই দিন,_-সেই ছিল এক দিন,
আক্তিরে ছুটেছে পুনঃ স্মৃতির পাখার !
ছু'টেছে সে স্মতিধার,।

উলিছে পারাঁবাঃ,

আহারে! সাদের ভরা, কোগা সে আমার

অনুলে হয়েছে তল,

গিছে আশা রলাতল,

বেল! ডুমে পাড়ে কান্দে ক্ষ কটা সাধ !

ক্ষুদ্র কটা মন বাসনা,

করে দুরে আনাগণা,

'আহারে ! নিঠুর বিধি, সাঁধূলে। ত।হে বাদ !!
বিধি কি শিঠুর মন বঠোর ভাহার পণ, |

দুর্দিন দুর্দেব পাকে, দে লব ভরীলায়!
'ভাঁদাইল আশা-লাম, ছিড়িল মামার পাশ,
উ্রবাইল চিরতরে,

ঘোর পিরাশাম!

১২৪

নিরাশ সঙ্গীত |

নিরাশ জীবন-ভার। কত কাঁল সব আর ?
তি?!
কত কাঁল সবউহঃ! শোক স্মৃতার
গসন্থ্য অসহ্য তাপ!! এ অকুলে দিনু বাপ!
বুঝি পার!
নাহি তু,
ঝাপ দিন, ভাগ্যে কিন্
বুঝিবা অকুলে পড়ি, আঁজিরে ডুবিয়ে মরি,

কুল বুঝি নাহি মিলে, কপালে আমার !
কিহবে আমার দশা, কেবা দিবে সে ভরসা,
এ ঘোর পাথারে আমি, দিনু রে সাঁতার !!

ডুবিন্বু নিরাশ ভোরে,

ঢাকিল বিষাদ ঘোরে,

কোথা যে ভাসিনু আমি, দিশ। নাহি তার!
কোথা যে ভাসিয়ে যাই, লাগিবগে কোন্ ঠাই?
কেবারে বলিতে পারে, যাব কোন পার ?!
ঘাঁৰ আম কোন্ দেশ, নিরুদ্দেশ নিরুদ্দেশ !!

নিরুদ্দেশে ভাসাইমু, তরণী আমার !
ভাঙ্গান্ধ জীবন-ভরী, কোথা জাঁনি ডুবে মরি,
'" ছয়! সেুস্তরে কেবা, করিবে নিস্তার £!

কে যাবেসে সিন্ধুপাঁর, সেতো ঘোর নৈরেকার,
দে তো, অচিন্ত পাখার!!
অফুরস্ত দেশ
কেজানে তাহার তত্ব”. কে বুঝায়ে দিবে স্বত্ব,
সত্য তত্ব আনি এষে, কে দিবে তাঁহাৰ?

উদখসী।

১২৫

গেল
যে না এলো আর, লেতে| দেশ চমত্কার!
বারেকনা এলো ফিরে, গেল যে ওপার !

গেলষে মেইতো! গেল, গেলবৈ না ফিরিল,
না রহিল উজানেরে, ও আোতের
ধার !!

হাঁয় রে! উজালো কৈ ?* না বৈলো৷ ভাইটানীবৈ,
ভে'টেতে ভে'টেতে গেল,

সকলি আমার!

সকলি এ কাল আোতে, ভাসিলেক ওতঃ প্রোজে,
ভাঁষিতে ভাসিতে শেষে, হইল আঁধার!

হায় রে! উজীলো।
কৈ £ মা বৈলো ভাইটানী
বৈ,
ভে'টেতে ডে'টেতে গেল, সকলি আমার !!
সকলি একাল মআ্োতে,

ভাসিলেক ওতঃ প্রোতে,

ডাদিতে ভাসিতে শেষ, হুইল আঁধার !
হায় রে! উজাগলে!কৈ, না বৈলো ভাইটাবী
বৈ,
ভে?টেতে ভে'টেতে গেল,

সকলি হইল শেষ,

সকলি আমার !)

ঝাপ দিমু অবশেষ,

বাঁপ দিন্থু এ অকুলে, না জানি সাঁতার!
.
দুর দূর দূর গত, শ্বপণ কুছেলি মত,
পৈড়ে রৈল পাছে যত, বাসন! অপার।
জীর্ণ কাঁশ-তুলি-তুল, কোথা জাঁন্ি উড়ে গেল,
উড়ে গেল বাসনার স্তুপ স্তঞ্জীকার!

ও

ভিশন হাজী |

শ্হ্

ছিল যাহা মনোহর,

এবে হাহা ভয়ঙ্কর,

সাধের নগরী এবে, বিন কাঁশ্তার!
আছিল

আাহাঞ

যথা,

শহ্য বে

হেরি গা,

সে শুক শীরিক! কৈ? বসম্ত বাহাঁর ?

সে শুক শারকা কৈ”

সে বসন্ত গেল কৈ!

কুকিল! কুঙ্গন কৈ?” ভ্রমর বঙ্কার ?)
মে বদস্ত এবে গত!

শারী ওক সব হত,

কুকিল! কি পুনঃ ফিরে, াঁকিবে আবার ?
আবার কি নিশাকীলে,

শুন্য গগণের ভালে,

উদিবে সে স্তখশশী, মোহিবে সংসার?
হাক্সরে সাধের আশা ! সমূলে ভেঙ্গেছে বাঘা,
ডুলেছে কালের গর্ভে, হয়েছে সংহার !
আবার আবার! আোঁতে ভাঁসিনু আবার !!
জীবন কুছেলি ঘোর, বুঝিতে হইন্ু ভার,
নাচলে চিন্তার ভাতি, কেবলি আধার !
ও কাঁল শসোতের ঘাম, জ্ণ ভগ্ন দ্র্গ প্রান,
খ'শে খশে গিছে পড়ে, প্রাসাদ আশার '

খশি গিছে একে একে, পড়িয়াছে থেইকে থেইকে,
আ্াসিয়াছে সব মেঃ, ও কাল পাথার !
গ্রনে দেখি শুন্য দব,

শিটেছে সঙ্গীত লব,

শিশয়াছে "দ্ধক্কারে আলোকের

ঝার!

উদ্ধাসী।

১২৭

কোথা গেল মেনগরী?! শে।ক-ম্থতিনৈল পড়ি,

পড়ে রৈল দুরে দূরে, মর্ম খ'শ তার!
যেখানে বসিত ভূপ, এবে তথা বালী স্তূপ,
এবে সেই নগরীর, চিত্র
নাই আর !
ধুধু করে বালুচর,

স্তরের উপরে স্তর,

রাবণের পুরী এবে,

বিজন পাখার !!

যেখানে চলিত গ্রাঁড়ী, এবে তথ। নৌক' সারী,
এবে তথা কুস্তিরাদি, হাঙ্গর অপার !

কোথা গেল সে নগরী £! শোকম্থবভি রৈল পড়ি,
প'ড়ে রেল দূরে দুরে, মর্খ খশি তার !!
অইত গণনে হায়! রেখাটাও নাহি হায়,
একটী তারক|-চিহ্ন, নাহি কোথা আর!
আকাশের এক কোণে, বেড়িয়ে ঈমদ ঘনে,
ক্রমেতে ঢে'কেছে সব, 'অখিল সংসার !

ঢাঁকিয়াছে কাল মেঘ,

ঘোর ঘট! অবিচ্ছেদ,

যেই দিকে হেরি ঘোর,
ঝাঁপ দিলু এ আঁধারে,

সে'দক আধার !!

বাপ দিক্ু এ পাঁথারে,

কোথা হায়! এ সময়ে, সে জন আমার ?

কৌথা র'লে। বাঁপ ভাই, ভাইয়ে ভাইয়ে ঠাই ঠাই,
কোথ। হাঃ দরদী মাগো!

করুণ। আধার ??

৯২৮

নিরাশ সঙ্গীত |
আজি মাগে। এ ছুত্তরে, ডাকি গে। জশ্বের তরে,
ডাঁকিমা এ শেষ ডাক,

শু'নবি কি আর?

আর কি শুনবি মাগো ! এ ভবে আমিব নাঁগো। !

এই জনমের খেপ,

সারা মা! আমার !!

এই জনমের খেপ !--ম্বধু রেল এ আক্ষেপ,

খোওয়াইনু পুঞ্তি পাষ্টা, জীবনের সার!

খোয়ানু সম্বল কড়ি, জীর্ণ হ'ল দেহ-তরা,
পাঁপ তাপে ডুবু ডূবু,গতি নাই আর!

গতি নাই এ অকুলে, কেবা হায় নিবে কুলে, ?!
চারি দিকে দেখি এ যে,

অসীম পাঁথার!

চতু্দিক একাকার, ভবিষ্যত অন্ধকার,
সুধু নৈরাশ্যের ধশন্ধা ঘোর নৈরেকার!

চতুর্দিক অন্ধকার! অন্ধকার ভুর্ণিবার!
মাহিক একটি আর, আলোক আশার,
অসহ্য জীবন-ভার,

কেমনে সহিব আর?

দুর ভবিষ্যত সেও)-_ধুধুধু পাখার !!

৬ পাথার অন্ধকারে, আজি এই দৃরাস্তরে,

আজি এই নিশি ঘোরে, নৈরাশ্য মাঝার,_

নৈরাশ্য বিষাদ ঘোরে, ঝাপ দিলু এ পাথারে,

ভাঁসা+য়ে জীবন তরী, দিলাম সাঁতার !
আবার আবার!আতে ভাসিন্গু আবার !!
(৯৬)

উদ্ধালী |

২১৯

বিবাদ সঙ্গীত |
(ক্ষত) তি
( আত্মহারা নম্তপ্ত পিক!

)

| ১. )

এ দারুণ ভাঙ্গ! হিয়া, গড়িব বা কার্তা দিয়া (২)
কার প্রাণ বুকে পিয়া, যোড়! দিব যন ?!

কে কৈলা এমন চুরি, কারে ধুয়ে কারে ধরি (২)

জীবন মরণ হ'ল সত্যই স্বপন!
যে নিছ মিনতি তারে,

মোর মন দেহ মোরে। (২)

ফিরে দাও প্রাণ খান, দিনা ছুই বাঁচি!
ফিরে দাও ভাঙ্গ। প্রাণ, ফিরেকর দয়! দান, (২)
চেয়ে দেখ দয়া করি, কি হুঃখেতে আছি!
চেয়ে দেখ দয়! করি, পরাণের বোঁটা ধরি (২)

মরমের হৃদি চিরি, কেব! দিছে টান!
অন্তরের রক্ত মান, কে শুষিছে বার যাস, (২)
কে কৈল্য হাঁড়েতে চুর্ণ, ডান! ভাঙ্গা প্রাণ !!

কে কৈল্য হাড়েতে গুড়া, পরাণেতে থুরা থুরা-.
এ হৃদয় পাঁশ পাশৃ, কেটে কণল্য, খুন!
ছোব্হানাল্লা! ছোব্হানালা !! আস্তাগৃফার আউজবেল্লা !

ছোব্হীনাল্লা৷ ছোব্হানাল্লা! পুড়ে হু
চুন!

১৩৪

বিষাদ সঙ্গীত।

(২)
এ দারুণ ভাঁঙ্গ। হিয়া,

গড়িববা কাঁর্তা দিয়া,

কার গ্রাথ বুকে দিয়া, ঘোড়া দিব মন?!

' কে কৈল্য এমন ঢুরি, কারে থুয়ে কারে ধরি,
জীবন মরণ হণল, সত্যই স্বপন !!
কে কৈল্য হাঁড়েতে গুড়া, পরাগেতে পুরা থুরা, (২)

_. এহ্ৃদয় পাশ পাশ, কেটে কৈল্য খুন,
ছোব্হানাল্ল! ! ছোব্হাল্লা! !! আস্তাগ্ফার্ আউজবেল্লী।!
পুড়ে পুড়ে ছোবছানাল্লা!!পুড়ে হু চুন!

খুঁড়ে হু ভম্মছাই, সে আঁমিত আমি নাই,
এ জাঁনিরে চেঙ্গা কাঠ, কোন্ নরছের ?

কোন্ নরকের জানি, এ দগ্ধ শরার খাশিঃ
আমায় না চিনি আমি, ভূলে গেছ ঢের!
কে মোরে চিনাবে মোরে? এহেন ব্যখিত €করে ?
ভুলে গেছি মে আমীরে, ধরি বহু দিন;

বছ দিন বর্ধর, আমাকে তলাসি ফিরি,
তল্লাসি তল্লাসি বধূ, মাই কোন চিন!

স্বাজানি সে কোন্ পথে, ভুলে থেল কার মাঁথে,
নাজানি কে ভুলাইয়ে, নিল কোন্ ছলে ?

কেজানিগোনিলহায়।
না দেখিত
সে.আমায়,
সুধু উই স্থরুঙ্গ রৈল, এ কলেজা তলে !'

উদাসী |
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মন্ত মস্ত পোড়া ছুঃখ, ভেঙ্গে চড়ে পোড়া বুক)
দিবা নিশি ঠেলে আসে, ও হরুঙ্গ পথে!

ঠেলে আলে দিবা নিশ, আম হাম হারা দিশ!

কৈ জানি হারায়ে গেছি, তুলে কার সাথে

কৈজানি হারায়ে গেনু, খুজে আরপা পাইন,
শুন বুকে পড়ে পড়ে, কান্দি শুনা পথে!

দিয়ে কার অখি-জল, ভিজাব এ হুদি-তল (২)

কে মোরে কান্দিয়ে দিবে, বইসে বইসে সাথে!
কান্তে কাস্তে কান্না
শাই, কুরায়েছে কর্জজ চাই,
কেবা গো এ দেশে বড়, কানম্না-মহাজন ?

বেয়কর কান্নার তোড়া, ভাঙ্গা হিয়া দিব যৌড়া,
দিব হদ্দে মূলে শোধ, ওযে মহাধন !!

দে মূলে দিব শোধ,

দিব দিব প্রতিশোধি,

অবশ্য অবশ্য যদি, ফিরে মোরে পাই।

যদি ফিরে পাই মোরে, যার য1 তা দিব ভারে,

চাই।
কেন্দে দেগো ! ২ কান্না কঙ্ছ

কাস্তে কাস্তে কান্না নাই, ধার মে'গে ফিরি,তাঁই,
কেবা গো এদেশে আছ, কান্গা-মহাজন ?.

বেরকর কামার তোড়া, ভাঙ্গ! হিয়া দিব ঘৌড়া;
দিব শৌধ ভুদে যুলে, ওয়ে মভাঁধন!

বিষাদ সঙ্গীত ।

নক্সা চাই! কানা চাই 1! কান্দে সবে দেখে হাই)

কিন্ত সকলের কান্না, না ভিজার ঘন !
না ভিজা দগ্ধ প্রাণে, সকলে না কান্তে জানে,
যদি জানে তবে লক্ষ ক্লোড়ে একজন।
লক্ষ ক্রোড়ে একজন,
.

যদি কান্দে কদাচন,

কান্দালে কাঁদ্দাতে পারে, হয় অনুমান ।

অনুমান হয় হেন,. ভাঙ্গা হৃদি যোড়া যেন,

যোড়া যেন লাগতৈ পারে, এই ভাঙ্গ। প্রাণ !!
ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গ! হিয়া) গড়িব বা কার্ত। দিয়')
কার প্রীণ বুকে দিয়া, ঘোড়! দিব মন!
'কেকৈল্য এমন চুরি, কারে থুয়ে কারে ধরি,

জীবন মরণ হ'ল, সত্যই স্বপন !!
(৬)
বেঁচে আছি কিনা তাই, সে কথাত মনে নাই (২)

মনে মাই হায় আমি, আছি কোন্ দেশ!
কোন্ দেশ কোন্ লৌকে,

আছি কি নিশার ঝোকে।

িরুদ্দেশ,
'নিরুদ্দেশ ! সব নিরুদ্দেশ !!
কোথা ফাঁকি কোথা যাই, ফিছু তাঁর স্থির নাই (২)

- স্থি় নাই কিছু মোর, সকলিতো ভুল।

ভূন হোলো "আগা! গোড়া, এ জীবন হঃলো| ষারা (২)
.*হ্লীরা সব !: কিন্তু ছুঃখ' কয়ে গেলো স্ুল।

১৩৩

উদাসী

স্থলস্থল পো] ছুঃধ, ভেঙ্গে চু'ড়ে পোড়া বুক;
দিবা স্শি দাপপটিছে, যেমন অহর !

মেলি মস্ত যস্ত পাঁখাঁ, কালীম! বিষাদ ঢাকা,
জগত আন্ধার করি,

ধরে আছে ভোর!

দেবে রুদ্ধ ক শ্বীস,য এ পরাণ ত্রাশ ক্রাশ,
জগত উলটি যেন, ধরে খেতে চায় !!

বেহোশ হয়েছি তাই, বুদ্ধি সঙ্ঞা বোধ নাই (২)

ভূগলে ভুলে ম'রে গেছি কবে জানি হায়!

মরে গেছি কবে জীনি,

এবে সুধু টান। টামি,

নাই আর! নাই আর!! জীবনের চিন।
মনে নাই (২)
বেচে আছি কিমা তাই, সে কথাত

মমে নাই, ম'রেছি যে, হল বহুদিন ।

বহুদিন বর্ষধরি, ভুলে আমি আছ মরি?
আছিযে তা সতা নয়, কিন্তু সুধু ছায়া!
এ তন্থুত তু নয়

এত তার ছায়া ময়

তাহাতেত পূর্ণ এবে, এআমিত্ব, কায়। !!

আমাতে দে আমি নাই, আমি গিছে তার ঠাই, 4২)
(সেত পুমঃ পরিবর্ত স্থছলেতে আমার,

আমার স্থলেতে সে+ এ ভেদ বুঝিবে কে
। ধু যেদ-ছায়। 'আমি/ আপদেবতাঁর !----

কোন্ বা দান যেন, এ খেলা খেলছে হেন (২)
চুৰি করি মোরে হৈছে। আমর আকার !!

আমারে কগিতে চুরি, মে আমার মুর্িধরি (২)
ছলন| ছুলিছে মরি, অখিল সংসার|

কে হেন যাত্র সেরা, দিয়ে মৌরে মায়া বেড়া,

ভুলাইয়ে নিল মোরে, অজ্ঞাতে আমার

যেমোরে করেছে চুরি, ও জগত্! পার়ধরি (২)
পায়পর্ধি! বলে দাও, সন্ধান তাহার !!
পীরিনা পারিন। আর ! অসহা হয়েছে ভার !! (২)

ছোব্হানাল্লা !ছোব্হানাল্লা!! পুড়ে
হমুচুন!!

ছোব্হনাল্লা ! ছে'বানালল !! আস্তাগ্ফার আউজবেল্ল !

এ হৃদগ্স পাশ পাশ! কে'টে কৈল্য খুন !!

কফে'টে কৈল্য খুন তাই, সেআমিত আম পাই,
এজানিরে দধ্ধাঙ্গার কোন্ নরকের!
কোন্ নরকের জানি, এ দগ্ধ শরীর খানি,

আমারে না চিন আ।ম, তুলে গ্লেছি ঢের!
বেচে আছি কিমা তাই, সে কথাত মমে নাই,

মনে নাই মরেছি যে হ'ল বহু দিন।

মরে গেছি কবে জানি, এবে মধু টান! টানি,
নাই আর. নাই আর! জীবনের চিন!

উদাসী?
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এ হৃদয় শন! ভিটা, নাহি বারি হিন্দু ছিটা,

ধৃধু করে চারি দিকে, মক নিরাশার !

পড়ে ভ্বঃধ ঘোর মাঠে, বিষাদের খড় চাটে,
হুতাশে গ্রভপ্ত মেই, লমাধি আগার !

জীবন দুপুর বেলা, করে বিভীঘিকা' খেলা,
করাল কৃতাস্তি যেন, ভয়াল আকার !!

বেড়ে যেন চীরি ধার, করে যেন হাহাফায়
(২)

পড়িল শোকের বজু তাহাতে আবার।
দগ্ধ হ'ল আশা তরু,

দ'ইল পরাশ-মকু,

পড়ে র'ল বিষাদের নিশুষফ পাখার !!
পড়ে রুল ভম্মশেষ, ধান্ধাতে ধাধিত দেশ,
ভগ্ন হৃদয়ের স্তুপ, বিশুক্ক বিথাঁর !!

ভাঙ্গা হৃদি ভাঙা প্রাণণ শত ভাঙ্গা খান খাঁন,
পড়ে আছে ভম্মাকারে বজ্জর সমান ।

চিত্তের বজ্জর হাড়, পুড়ে হেছে স্তঞ্জাকার,
পু'ড়ে পুড়ে পৌঁড়া শেষ, ভীম্ষের প্রমাণ
জীবন দুপুর বেলা,

করে 'বিভীষিকা খেলা, ,

করাল কৃতান্ত যেন,

ভয়াল আকার !

নাঁজানি সায়াহুকালে, বেড়ে কি শঙ্কট জালে,
ও শুনা পাথারে ঘটে, কিজানি আধার !!

২৩৬

সঙ্গীত|

এ হায় শুনা ভিটা, নাছি রাঁর (বন্দুছটা,
ধুধুকরে চারি দিকে, 'মরু নিরাশার!

পড়ে দুঃখ ঘোর মাঠে, বিষাদের খড় চাঁটে,

হুতাশ কৃতাস্ত যেন করে হাহা কার!

(৫)
আমিরে উদাসী জন, নাহি পথ নিরুপন,
নাহি সঙ্গে পরাগ মন, একেলা সংসার !!
সংসার বিজন বাল, কান্দি হুঃথে বার মাস,
ধুধু করে চাঁরিধারে,. মরু নিরাশার !

আমিরে উদাসী জন, নাহি পথ নিরুপন,
নানি সঙ্গে প্রাণ মন, একেল।

সংসার !!

একা কান্দি একা গাই, কারু জঙ্গে দেখা নাই,
সংসার যেনরে মোর কারার আগার

ভাঙ্গা প্রাণ, বুকে দিয়, বুকে দিয়া ভাঙ্গা হিয়া,
দিবা নিশি সাধি, স্ত্ধু নয়ন আসার !

এ ভবেরে দেখতে পাই, অভাগার কেউ নাই,
কেউ নাই ত্রিসংসারে, বলিতে আমার !যদ থাকে: কদাচন,, আছে, বুঝি এক জন,

সেজন আমি. কি. সেই ? বুঝিনা! আবার !:
€ ১৭)।

উদাসী ।

বুঝিনা কর্মের ফের,
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বু'ঝেছিত কত ঢের,

বুঝিতেত নাপারিন্ু,

কিহু'লে! আমার জানি,

এ ভাঁব আমার !

মুল ল+য়ে টানা টানি,

গোঁড়া কাটি আগে জল, এ লীল। কাহার ?[
বাহার' এমন লীলা,

বাহার এমন

খেলা,

জানিও জাঁনিও শেষ আমিরে তাহার 1!
সেত মোরে

দিতে ফাকি,

বাঁকী নাই হরিয়াছে,
হরিয়ে করেছে খুন,

হায়!

কিছুত রাখেনি ধাঁকী,

কলি আমার !
সেকি নিদারুণ £!

হাঁয়! সেকি পুড়ে পুড়ে, করিল অঙ্গার!!

ছোঁব্হানাললা ছোবহানাল্লা, আস্তীগৃকার্ আউজবেল্লা,
পুড়ে পুড়ে ছোব্হানাল্লা ! পুড়ে হন খার !
পু'ড়ে হন্ু ভম্ম ছাই, সেআমিত আ'ম নাই,
তুমি বিনে ছোঁবহান ! কে করিবে পাঁর
এপ

এগ

রঃ

ক
চর

01

নিরাশ সংধক ।

রগ
মে

নিরাশ সাধক ।
এ,

2

নি

কোঁথা সে দুরস্ত আশা 2 ফলিল ন। আর!
সুধু কি দেখিন্থু আমি, জীগ্রত ব্বপশ ?

নিরাশ তিমিরে ঘেরা, চৌদিক আমার!

ত্য কি আঁকাঁশে রীজ্য,
সত্য কি নিরাশ ঘোরে,

করিনু স্থাপন ?!

মরিলাম শেষ !

?
হা নাগ! কোথায় ভূমি, বাঞ্চা। অবতার
কোথ। সে আমার উচ্চ, আঁকাঙ্ীর দেশ?

সে স্বর্গে গমন ভাঁগো,

হুবে নাকি আর!

হায়! কি ছুরস্ত আঁশা, পুষিনু এ মনে,
নিশি দিন উদ্বাসীন, ভাান্ত হয়ে তার!

অন্তর্ধযামী ভিন্ন আর,
আজন্ম শোণিত শু,

জীবনে কি পুরিবেনা,

কেহ নাহি জানে;
সে গুঢ় চিন্তায় !!

সে সাধ্য সাধন ?

সত্য কি কল্পনা গত, * বাঞ্কার পাথাঁর £

প্রাণের শোঁণিত দানে,

করিন্ু তর্পণ,১

স্ববুত সাধনা সিদ্ধি, হ'ল ন|। আমার !!

জানি আমি বা্া-তরু, তুমি বাঞ্চাময়!
ভোমাঁর প্রতিজ্ঞ! ব্যর্থ, নহে কদাচন।

কি পাপে জীবন এই, বৃথা হ'ল ক্ষয়?
কি ফেরে দেখিয়েছি,

লুখের স্বপন !!

দুর দূর দূরগত, বাসনা আমার,
কুহেলী আধারে মঞ্ম, জীবন ভীষণ !
বুঝিবা অচিরে সব, হইবে আঁধার!
না জানি এ স্বপ্ন-লীলা, ফুরাবে কখন!
হব “রাঁজ রাজেশ্বর”,

মহা দিকপাল,

কিম্বা “বীর, বীরেশ্বর”, পৌরষ ভাঁজন, :
কিম্বা “ধন্দ্র অবতার”,

বিক্রম বিশাল;

বিশ্বের নমস্য কিম্বা, “কবি” মহাজন ।---হুক্কারে শৌধিবে মম, ভীষণ জলি,

গৌরবে হইবে স্থির, প্রলয় দুর্বার
প্রতীপ্, কম্পিত হবে,

অনন্ত অবধি,

ধির্ মে কোথায় মম,

কল্পনা-স্থপন £?

হব রে “্ভায়র চির”, বা ছিল সার!

প্গর্জিছে চৌদিকে এযে, নৈরাশ্য পাঁথার !----

8:০৮
নত

চি
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১

প্র দু
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চে

দত

্

সী

ন্

নিরাশ সাধক।

ঞ

?
নথ

রি

ম

এই ত আঁসিছে সন্ধ্যা; জীবন-তপন
হবে চির অন্তমিত,

ঘেরিবে আধার !!

এইত কালের গর্ভে, হইব মগন,
শুইব জন্মের তরে, মাটির সধ্যায়,
এই আশা), এই নেশা, এ উচ্চ মনন,
ধূলার এ তনু সহ, মিশিবে ধুলায়!
কৈসে ফলিল মম, অদাধ্য সাধন?!

কৈ মে হ্থদূর গত, কল্পনা পাখার ?!

এই না আমার মত, কত শত জন,
এমনি নিরাশ! ঘোরে, হয়েছে আধার !!
এমনি না কত ভীত্ম, কত বেদব্যাস,
কত না অর্জন শুয়ে, গভীর গিদ্রায়!

এই না আমার মত, কত কালিদাস,
অস্কুরে বিলীন হার ! মাটির সধ্যায় !
এমনি কতন! মার, প্রিয় পুল ধন;

প্রিরসীর প্রিয়তম, (প্রমিক উদার;

এমনিনা শত শত, অমূল্য রতন,

| হ'তে ভাস্বর হৈল, ভূগর্ডে আধার !!

উদালী।

.

১৪১.

মা হৈতে বিকাশ আহা! দলিত মুকুল:
কৌরকে পশিয়ে কীট, করিল বিনাঁশ!

নাফুটিতে শুকায়েরে, ঝরিল সে ফুল,
বনের সম্পদ বনে, রৈল অপ্রকাঁশ !!

কে বলিতে পারে আজি, এই সেকেন্দর,এই যে রোস্তম আমি! এই নিউটন!

সৌভাগ্য-প্রতাপে দলি, সুর্যা, পুরন্দর,
উজ্জ্বল ন৷ করিতাম, এতিন ভুবন!

কে বলিতে পারে আজ, এই ত রচন,
না হৈত বেদের ধ্বনি, অপূর্ব বাখান?

না লঙ্ঘিত পারাবার, এ ক্ষুদ্র চরণ?
রাম রাবণের কীর্তা, হৈত অন্তর্ধান !!
হায়! সে সৌভাগ্য মম, অঙ্গুরে বিনাশ
ফলিল না সে বাসনা, বিধির ঘটন,_-

এমনি হৃষ্টির গুঢ, রৈল অগ্রকাশ।
স্বার্সপর বিধাতার,

দুর দূর দুরগত,

কি স্বার্থ তেমন !!

বাসনা আমার ! ..

কুহেলী আধারে মগ্ন, জীবন ভীষণ !!

বুঝিবা অচিরে সব, হইবে আঁধার!
না জানি এ
স্বপ্রলীলা, ফুরাবে কখন £

৮৪২

জীবন প্রহেলিক। |

জীবন প্রহেলিকা |
পপ

(502) পাশা

(১)

জীবন উষ'র ভাগে, দেখিন কণ্পনা রাগে,
| বুঝিলাম এজী বন, প্রকৃত ঘটন?

কিন্তু “ছ'ঢে ধুল। খেল।' দেখিনু সায়ান্ত বেলা
দোখ এ যজাগা গোড়া, সকলি ম্বপন !
ভেবেছি যা ঠিক নয়, যাঁ দেখিনু তাঁতো নর,
এযে দেখি এতো জা", কি যেন কেমন!
কি যেন বাছুর মায়া, কিযে প্রহে'পিকা-ছায়া,
জাগ্রত তথাপি জ্ঞান, সম্বগন যেমন !!
শুয়ে যেন নিদ্রো ঘোরে, জেগে পুনঃ মোহ ভোরে,
আঁচাম্বতৈে হেরি যেন, তাজ্জব ঘটন,

হেরি যেন তেলেছমাঁতি,

সবিস্ময়ে অকল্মাৎ

অকণ্মাৎ হেরি যেন,

রা

৪,

ধাদ্ধার মতন !!

|

বাস্তু কহিবে কেটা, জীবন কি বন্ত এটা ?

০২৮ কে কহিবে? কে ভাঙ্গিবে, এ ভ্রমের ঘোর?
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১

রে

॥

মি

হত পণ্ড পরিশ্রম

হায় রে! 1ক নেশ। ঘোরে, আমি র'নু ভোর !!"
চলে গিয়ে সারা পথ,

সম্মুখে হীরানু পথ

চেরে দেখি আশু কৌঁথা ? এযে হার! দিশ 1!"
হয়ে হাঁয় দ্রিশ হারা, বিভ্রমে জীবন সারা ! (২)
না| জানি রয়েছে কৌথা, পথের উদ্দিশ ?!

ভুলে আগ্নু কোন্ পথে ! বুঝি নাই আগে হৈতে
আগে হ'তে জান নাই, ঢলে গেল বৈ?
মরি কি বিধির কাণ্ড, আপরিপ

কিবা আছে ভেলেছত্রীত,।

এ জঙ্গাঞ্ি

এীবন ৭-/্

বাস্তব কহিবে কেটা, জীবন কি বস্তু এ? ?
“ক হহিবে, কে ভাঙ্গিবে ? এভ্রমের ঘের !

ভ্রমে ভ্রমে জন্ম সারা, হইন্ব আপনা হার
হাঁর।ইয়ে দিশ কুল, আমি যেন চে'র !!
(৩)
কি যেন ক'রেছি চুরি, ডরে ভয়ে ভেবে মরি *.

নিলের কাছেরে আম, নিজে নামাক্ুল!
করিন্ু কি মহ ভ্রম, হত পণ্ড পরিশ্রম. ...

ওভুল %
হবে কি রে জন্ম (ফরে'? তাঙ্গিবে

॥
নদ

জীবন শ্রহেলিকা।
ও ভুল ভাঙজায় নয়, যা ভাবি তাতো নয়

ভে'বেছিন্ু
ফলে কিন্তু, হাঁরা হয়ে মূল!
ভেবেছিনু
যে সময়, কৈ এবে “সে সময়?”

সময়েরি ফেরে ঘটে সুঙ্ষাসৃক্ষ দ্ুল।
অময়ে সংসারী করে, সময়ে ফকির করে
_ সময়ের গতি বিধি, বুঝ! কিন্তু গোল!

সময় অনুল্য ধন, বুঝিতে নারিল মন
সময়েরি বিপধ্যয়ে, স্কুলে হ'ল ভুল!!
(৪)

ভাবিন্ধু ব| ঠিক নয়,

যা দেখিনু তাঁতে নয়

এযে দেখি এতো! জানি, কি যেন কেমন?
কি যেন যাছ্র মায়া,

কিযে গ্রহেলিকা-ছায়া

জাগ্রত তথাপি জ্ঞান, স্বপন যেমন !!-জীবন উবাঁর ভাগে, কৈশোর বল্পন। রাগে
বুঝিলাম এ জীবন, প্রকৃত ঘটন;
'কিন্তু ছেড়ে ধুলা! খেলা, দেখিনু সায়াহ বেল!

দেখি এযে আগ! গোঁড়া, দকলি স্বপন !!
(১৮)

ত

ৎ

ঈধাদী।

১৪

উষাদ নঙ্গীত। .
আছে
এক দেশ, ক্সপূর্ব্ব বাখান,
নাজানি। কোথ! সে,

কিসেতে নির্মাণ,

নাজানি দূরতা, জানিনা উদ্দেশ
জানিন।

কিছুই,

ঠিকাদার লেশ,---

অনন্ত ধুধু সে, চিস্তার পার!

না জানি
সে দেশ, হবেরে কেমন!
হয়কি তথায়, অভাব পুরণ *"

নাহিক ওুদাস্য, নাহিক নিরাশ? ;
পুর্ণ যথা সব ভালবাস! জঁশা,--নাজাদি কিন্ছান।

আছেয়েতার!

এই যে যাতনা, এত ছুঃংখ র্লেশ!
, এত যে নিরাঁশা, সহিছি বিশেষ,

এত যে হতাশা, নাই যাক শেষ?
অনন্ত কারা কি, এমনি সর্ব?

নিযাশ প্রপয়ে, কান্দি অনিষার,
নৈরাশ্য তুফানে, ঘুরি বার বায,

জীবন-সংগ্রামে, করি হকার

,

অনস্ত তরে কিএসি রঘ, 1

৮

স্নছে ঈর্চিতি।
এইশেষ
এইত জনম, হি

মাছি থাকে ঘন, নির্ণর, উদ্দেশ
ঘদি নাঁছি থাকে, শ্ছির পরিণাম,
ফেন করি, বৃথা এ সংগ্রাম!
বধ

ীণ £
কেন করি ধু) দেহ প্রক্ষ

কেম মরি তবে, প্রণয়ের ভরে ?
কেন পোড়ে প্রাণ, এভ হুছু করে?

সেিচায়, সকরুণ ম্বরে!
কি জান

শেষে কিহে নাই, প্রেমের জয় ?!
করেছ কিহে স্ুধু। কবির কঙ্গনা?
ভালবাস! কিনে, বাঁতুল-জন্লনা!?
স্বর্গের কথা, বৃথা কি ছলনা?

জীবনকি খোর,
খইযে এতই,

লী?,
কুহেময়

করিয়ে কামন] !

শেষে কিরে হানে! কিছুই নয়?!

বারিনীবন? ব্বখা কিযৌবন?
এক জলএ, মানব-জীব£

রগ লী ০)

(১৪

মানব-জীবন, কেনবা এমন?
বেলঘা আবে,

উদ্ভব
জয় 1

কেন
এ ধরলী, পোঁভে
ফুল খল ?

!

কেন সুর্য তারা, বিশ্বধামে সবলে ?

কেন শ্রহ কেতু, শ্রমে নভোঃগ্ঘলে ?
কেনবা আবার, প্রলয়ে লয় ?
কেন প্রীণ মন, এত প্রিয় ধন?

প্রিয় এত কেন, হ্থখ পরি জন?
শ্রীণ দানে কেন, যাঁচি প্রিয়জন ?
কেন সাঁধ মনে, পরি প্রেম ছার?
কেন য়ে বাসল্য,

এত মধুময় %

মধুর কেনর়ে সাধের প্রণয়
সাধে
কেন সাঁধি, অপত্য নিচয়?
কেন বহি স্দা, ম্রেছের ভার?

কে দিবে উত্তর, এসব কথার?
কেবা
সে কন,

লীমাংশা তাহার?

কেবা ছা! বুঝাধে, মরম ইহার €

“কথ সুখ” করি, কান কেন পরা]

উসাদ সঙ্গীত ।

৭ নখ সখ
সখ 11” কোথা বাসে সুখ?
যে সখ সংখ্ামে, পাতিয়াছি বুক,
যেস্বখের আপে,

সহি এত ছুঃখ!

কৌোথ। মিলে তাহা ? কোথা তার স্থান ??
হ্থখের লাগিয়ে,

বাঁচি প্রেম ধন,

স্বখের লাগিয়ে, চাহি পরিজন,

শখের তরে রে, সীঁধি প্রিয় জন,
যত কিছু সব,

সখের তরে ।

সুখের লাগিয়ে, সদা কান্দে প্রাণ,
গ্খ তরে মন,

সদ

আন

চাঁন,

চির সুখ তরে, জীবনের টান,
জীবন নির্ভর শখের পরে!

সেই হুখ-স্থান, কৌঁথারে আমার ?
সেকিছে বল্সনা,

ধান্ধার পাঁথার?

. কিছু ফিরে নাই, স্িরতা তাহার ?

স্বধু কিছে প্রাণ, «ম্বখ স্থখ” করে ?

অথবা সে সখ,

কেমন কিধন?

যার তরে জীব, কাঁন্দে অন্ুক্ষণ,
যার তরে ক্ষয়। করি দেহ মন,
সাধনে সাঁধেরে,

অমর নরে!

উদ্ধাসী।

* স্বখ ” নামে যদ,

১৪৯

খাকে কোন ধন,

“ স্থখ” বদি থাকে, নিশ্চয় কখন:
“সখ” যদ্দি হয, জীবের সাধন,
তবে আছে ঠিক আধার তার।

আছে তবে ঠিক, উদ্ভব তাহার,
আছে তবে ঠিক, আঁকর আঁধার,
নহে তবে তাহা,

মধু কল্গনার,

নছেসে আকাস-কুস্রম ” সার।

কিন্তু সেই স্খ, কোথা রে আমার ?
কোথা গেলে পাব,

দর্শন ভাহাঁর?

কবেবা যাইব, সে অনন্ত পার?
এজক্রেতে_ হায়! পাব নাকিরে ?

এই যে এতই, সহি ছুঃখ ক্রেশ,
এত যে হতাশা,

নাই যার শেষ,

এত ষে নিরাঁশা সহিছি বিশেষ,
তবুকি সেস্তখ,

পাঁবনা ফিরে£

এই যে এতই,

করিয়ে কাঁমনা,

করিছি কতই,

অসাধ্য সাঁধনা,

সহিছি কতই, অশেষ যাতনা,
শেমে কিরে ছাঁয়! কিছুই নয়?

১৫৬

উদা অঙ্গীত|

“মুখ! আখ 11” সেকি, কবির বঙ্পনা?
ভাল বাঁস৷ কিসে, বাতুল-জল্লন1£
স্ব্নগের কণা, বৃথা কি ছলনা ?
জীবন কি ঘোর, কুহেলি ময়?

বৃথা
কি জীবন ? বৃথা কি যৌবন?
বৃথ!
কি হ'ল এমানব জনম?
মানব জনম,

কেনবা এমন?

কেনবা এ ভবে, উদ্ভব,
লয় ?

উদাসী।

১৫৯

নভোস্থল।
পপ

(95)৮

(২)

হেনভো অনস্ত কায়া! আক এপ্রাণের ছাড়া

তু'লে লও হৃদয়ের, দঞ্ ফটো গ্রাফ,
ভুমি মহ! কবিশ্বর, তুমি মহা চিত্রকর

হে দেব ! তুলিয়ে লও, হৃদয়ের ছাপ !!

হেদেব!

পারিনা আর, সহিতে এ হৃদি ভার (২)

পারিন। হে প্রকাশিতে, হৃদয়ের তাপ!
পারিনা সহিতে আর, অসহা হয়েছে ভার (২)
তুলেলও বক্ষে দেব! এহদির চাপ!
ভুলে লহ জরা ব্যাঁধি, ভূগিতেছি নিরবধি, (২)
ভুণিতেছি পদে পদে, কত শত ছুঃখ,
কত উত্দি কত ঝড়, সহিতেছি নিরস্তর

কতশ নৈরাশ্যে হায়, ভাঙ্গিয়াছে বুক &
আহা, ভাঙ্গিয়াছে বুক !!

(২)
বমো ওহে নভোস্থল ! নেইমে এস ধরাতিক
এ পোঁড়। প্রাণের ছবি, তব্ অঙ্গে আহি
পরাণের পোড়া দাগ, হৃদয়ের দ্ধ ভাগ ।২)

দেখুক ত্রন্ষাগুবাধী, দূরে চেয়ে থ:কি

৯৫৯

নভোস্কল।

দেখুক মর্ধের স্থল, দেখুক কি হলাঁহল---_
দেখুক কি মহাবিষ, গিলিয়াছি হায় !

কি তীব্র, অনল ধ্বক্, জ্বলে হৃদে ধ্বক ধ্বকৃ (২)
কি দারুণ মহা ভ্বালা,

জদ! জ্বলে তায় !!

আহা, সদা জ্বলে, তায় !!

বি দারুণ মহ। ঘাঁয়,

হদয় বিচ্ছিনন হায়!

কি দারুণ আঘাতে সে, তাঙ্গিয়াছে প্রাণ !
ভাঙ্গিয়াছে মর্মস্ছল, ভাঙ্গয়াছে বক্ষম্থল

ছিড়িছে প্রাণের বোটা, লে'গে হেছকা টান !!
|

(৩)

নমো
দেব নভোস্থল
! নেইমে এসো ধরাতিল
... এ পোড়। প্রাণের ছবি, লিখি
তব গায়
লিখি বিছ্যতের আকে, যদি কেহ বেচে থাকে
দেখিবে মরম ভেদী, চিত্র খানি হায়!
দেখিবে নে এক জন,

ধর্দি দেখে কদচন,_-

দেখিবে তাহার অশ্রু, মাখা আছে তাঁয়!'
দেখিবে তাহার কর্ম) বুবিবে তাহার মর্ম

বুঝিবে চিত্রের ধর্ম, সুক্ষ শিল্লি প্রায় !'

বুবিবে মর্ষের কথা, দিয়েছেসেকি যেব্যথা!

দিয়েছে মে কিসে দুঃখ 1! এজীননে হায়:
( ১৯),

উদাসী ।
তাহারি ত প্রতি দান,

১৫৩

এভাঙ্গা হৃদয় খাঁন

তীহাীরিত অবজ্ায়,
তাহারি তাচ্ছিল্য ছলে,

(২)

হুইয়াছি খুন !!

পরাণ গিয়েছে জলে,

তাহারি ত বঞ্চনায়, পুড়ে হ'ছি চুন!
হায় পুড়ে হনু চুন!

এখনো

দেখিলে সেই, যদিও বা মনে নেই (২)
চিনিলে চিনিতে পাঁরে সেই হৃদি খান ;

সেই হৃদি সেই প্রাণ, সেই এক উগ্র টীন,

সেই ত তাহারি তারে,

সেই ত তাহারি তরে,

সেই এক ধ্যান !!

নেজন কাঁন্দিয়ে মরে,

মরি কি আশ্চর্য্য তারে ' সে বধিছে হার!
মরমে

হানিছে শুল,

ভেদিছে হৃদয়-মুল,

তবুমে তান্ারি তরে, কান্দে উভরায়,
আহা! কান্দে উভরায় !!
তবু সে তাহারি তরে, পরাণ উৎসর্গ করে,
শুন! বুকে পড়ে আছে, অন্তিম সধ্যায়!
পড়ে আছে শুন্য, কায়া, বিগত ভবের মায়া,

_ দেখিবে এ মহা দৃশ্য, যদি কভু চায়!

যদি কড়ু দেখে সেই,

যদিও বা মনে নেই,

তথাপি দেখিলে বুঝি, শিহুরিবে উরে [

শিহরিবে কলেবর,

অন্তরে পাইবে ভর,

নভোস্থল।

১৪৪,

মন্দ্দরভেদি দৃশ্টে বুঝি, ঘ্বশ্রু তাঁর ঝরে !
অশ্রু তার ঝরে ।

তায়!

(৪)

আন্ত ভোঁষাতে লয়,

তুমি মহা মহাশয়,

তোমাতে কৃষ্তির সন্ধা, তোমাতে প্রভাত ।
বিছ্ষারিত সবষ্টরি ভার,

আলো বিভা অন্ধকার,

তোমাতে বিশ্বের ছবি, সবি প্রতিভাত !!
তুমি মহা করিবর,

তুমি মহা কবীশ্বর,

তুমি মহা। চিত্রকর, চরিত্রের সার!

ভূমি গড় তুমি পড়, তুমি সর্ব চিত্র কর,
তোম! হেন শিল্পকর, কেবা আছে আর !
মরি!
স্বলা'তে প্রীণের জ্বালা,

কেবা আছে আর ?
কেবা জানে এত খেলা,

এতসব কারিকরী,

এ বিশ্বেতে কার?

এত সব চিত্র-রেখা, প্রকৃতির অঙ্গে লেখা,
ছে
ঝারব?!
অনন্ত ! ছেন বিশ্
কে লভিহে
আহা! হেন বিশ্ব ঝার £!
হে দেব অসীম কায়া!

আক

এ প্রাণের ছায়া,

তুলে লও হৃদয়ের দগ্ধ ফটো গ্রাফ;

ছলে লও পাপ ভাপ, আক এ মনের ভাব,

এসো! দেব! তুইলে লহ। হৃদয়ের ছাপ

উদাসী ।

১৫৫

(৫)
আর,

ছে দেব! পারিনা

সহিতে একদিক

পারিনা হে প্রকাশিতে,

মরমের .তাপ!

লিখিতে পারিনা আর, অসহ্য হয়েছে ভার_-তোমারি ও বক্ষে দেব! তুলে লহুচাপ!

তুলে লহ জর! ব্যাধি, ভুগিতেছি নিরবধি,

ভূগিতেছি পদে পদে, কত শত ভুঃখ।.
কত ভশ্মি কত ঝড়, সহিতেছি নিরস্তর,

কত শ নৈরাশ্যে হায়! ভাঙ্গিয়াছে বুক!!
হায়!

এখন ত ও সকল,

ভাঙ্গিয়াছে বুক!!

হোঁক্ চিত্র অবিকল,

হোক্ চিত্র বক্ষে তব,

জ্বলুক অনল ধ্বকৃ,

হোক চিত্র ভ্লস্তক,

দহুক জগত বিশ্ব,

দনুক স্বরগ্গ ধরা,

সে অনল তায় !!

পুড়িয়ে হউক সারা,

পুড়ুক অনস্ত কক্ষে,
দেবতা দানব যত,

বজ্জ রেখ! প্রায়,

নক্ষত্র ভাক্কর !

পুড়িয়ে হউক হত,

পুড়,ক পুড়ক তেজেঃ |! বিধির অন্তর!!

নিঠুর সে বিধাতার,

(৬)

কঠোর হৃদয় যার,

কঠোর ! কঠোর মরি!
পুড়ক ০

অন্তস্তল,

কি কঠিন হয় !!

হোক্ সি ট্ল বল্,

টল মল পুড়ে হোক্, দগ্ধ ধাতু প্রায়!!

নভোস্থল।

অথবা গে ক্রড় হৃদি, কিন বজ্জর ভেদী,
কঠিন বজ্জরানলে, নাহি দহে যদি,
বদি নাহি দগ্ধ হয়, তথাপি অনল ময়,
নল

অক্ষরে পুড়ি, রক নিরবধি!
হায়!

রক জলে তবগীায়,

|

রক নিরবধি!

হে অনস্ত মহাঁকায়!

হে অনন্ত ! ভ্বলি যেন,

তাত্র সূর্ধ্য-শিখা,

দেখুক সে বিধাতাঁয়, দেখুক দেখুক হায় !
দেখুক ধিয়ানে ওযে, কার হস্ত লিখ! 1

দেখিয়ে পাউক ডর, কাপুক সে কলেবর,

কাপুক হৃদয় সেই, ঘোর মর্ম ঘায়,

ফাটুক ফাঁটুক মন্ম, দেখুক কি অপকর্ম

দেখিয়ে মরুক লাজে, পরিতাপে হায়!
( আহা! পরিতাপে হায় !!)

পরিতাপে ঘোরতর, ফাঁটিবেক সে অন্তর,
ঘোর অপকন্মা স্বরি,

ঘোর মনস্তাপে শেষ,

পাবে মনস্তাপ!

বুবিবে বুঝিবে বেশ,

এ হেন হৃদয় গড়ি, করেছে কিপাপ!
কি পাঁপ হাঃ! কি কুমতি! হয়েছিল কি ছুন্মাতি,

কিছুর্মাতি বশে সেই, গড়ে এই মন?

কি দুর্দশতি হ'ল তাকে, স্মরি অশ্রু আবে চোখে,
ও চিত্র দেখিয়ে বুঝি, ঝুরিবে নয়ন !!

উদাপী।

কুঁরিবে বিধাতা তাই,

১৫৭

তাড়া তাড়ি একে যাই, |

এইকে যাই হে নভো হে!

হৃদয়ের দাগ.

এইকে দেই তাড়াতাড়ি, নাম দেব! দয়া করি,
তুলি হে প্রাণের ফটে।, জ্বালা পোড়া ভাঁগ !
নাম দেব!

নভোস্ল!

নেইমে এনে! ধরাতল,

এ পোড়া প্রাণের ছবি,

লিখি তব গায়,

যদি কেহ বেইচে থাকে,

লিখি বিদ্যুতের আকে,

দেখিবে মরম ভেদি,

চিজ্র খানি হায় !!

(৭)
হেনভো

অনন্ত

কায়া!

আক

এপ্রাণের

ছায়।

তুলে লও হৃদয়ের, হুক্ষ ফটোখ্াফ্;
তুমিত প্রকৃতি পট,_ভূমি মহা! লীলা ঘট
আশ্চর্য ! আশ্চধ্য মরি! তব মহা তাব!!

নাজানি তোমার তত্ব, না বুঝি তোমার ত্বত্ত
না বুঝি নাজানি কিন্তু, করি অনুমান ! »
করি অনুমান হেন,

তোমার

ও দেহে যেন,

এ স্থষ্টি রাঁজির চিত্র, আছে বিদ্যমান!

এ স্সর্টে রাঁজির চিত্র, তব অঙ্গে বিচিত্রিত, ,
তব অঙ্গে প্রতিবিম্ব,

সব্ব প্রতিভাত,

গ্রুত্িভীত স্যঞ্টি ছায়া, বিশ্বিত তৌমাঁর কায়া,
তোঁসার কাঁয়াতে মরি!

সর্ব ছবি পাত!

1১৫৮

নভোশ্বল।

মনে অনুমানি হেন,

এ বিশ্বের বি যেন,

সবি যেন চিজ্ঞাকারে, পড়িয়াছে আক ।
পড়েছে জীবন-ছায়া, এই হর্দে এই কায়া,
অহ্িতে হ'য়েছে বুঝি, এ প্রাণের দাগ!
মনে অনুমানি হেন, কোন দিন কেহ যেন,

কেহ যেন দেখাইবে প্রকাশি বিজ্ঞান,

প্রকাশি বিজ্ঞান বল, দেখাইবে অস্তস্তল,
দেখাবে তোমার চিত্রে, চিন্তাতীত স্থান;
দেখাবে প্রীণের ছবি, দেখাবে মনের লবি,

দেখাইবে আপ্ত গুপ্ত, হৃদয়ের ভাব১

ভূত, ভবিষ্যত যত, দেখাবে দর্পণ মত,
ঈর্পণের মত তুলি, লবে ভঙ্গি হ্াঁব।
(৮)
হে পেব হে নভোস্থল! প্রকাশি বিজ্ঞান-বল,

বিজ্ঞান কৌশলে বুঝি, কেহ কোন দিন,
কোন দিন কোন কালে,

ছাকিয়া বিজ্ঞান-জালে,

প্রকাশিবে কোটি কোটি, কত ফটো! চিন!

কত কোটি নিগেটিভ কত ক্রোড় পজেটিভ,
কত শত ক্রোড়, ক্রোড়, চিত্র রেখা মরি!
কত চিত্র বিচিত্র, হয়ে ক্রমে বিকশিত,
হে দেব!

রঞ্জিবে তব,

অঙ্গ শোভা করি !

উদাসী ।
হে দেব অনস্ত কায়!

১৫৯

মনে দিবা নিশি গায়,

মনে বলে দূর দূর, ভবিব্যত ভূত,

মনে বলে বর্তমীন,

ভ্ড্রিকালের লীলা স্থান,

ভ্বিকালের যত কিছু,
তোমাতে

অনস্ত কায়া!

তোমাতে

মৌজুত

!

পড়েছে সবার ছায়া,

সকলি ভোমার কক্ষে,

হইয়াছে লীন;

সকলি তোমাতে লুণ্ত,। সকলি তোমাতে সুপ্ত,

তোঁমাতে বিলীন সবে,
তোমাতে সৰার বীজ, রয়েছে
সকলি কালেতে পুনঃ,
প্রকাশ হইবে সব, হয়ে সব
অভিনব ছবি সব,

তোমাতে মলিন!
লুকায়ে নিজ,
হবে প্রকাশিত।
অভিনব,

হবে বিভাঁসিত!

(৯)
বিভীসিবে

সত্য ভ্রেতা,

ভানিবে' দাঁপর হেথা,

দেখিবে জগত পুনঃ, সে রাম, র|বণ;

সেই রাবণের চিতা, সে রামের নেই সীতা,
সেই লঙ্কা-কাগু-চিত্র,

বীরের ধাবন !

সেই কুরু পাগুগণ, সেই কুরু ক্ষেত্ররণ.
সেই আর্ধ্য, সেই বীর্ধ্য, সে পুর্ব ঘটন ;

নেই পুর্ব জশ্বমেদ, নেই যাঁগ অবিচ্ছেদ,
সেই মহা ভারতের, অপূর্ব রটন!

নাভোস্থল ।
সেই পূর্ধ্ব লীল! খেল।, সে পূর্ব সায়াহ্ব বেলা,
সেই পথে দেণ। দেখি, কৃষ্ণ রাধিকার)

সেই কাঁলিন্দীর তারে,

সেই কালিন্দীর নীরে

বাশি-্বরে ফিরে আত,
আবার আবাঁর হায়!

উজানে আবার !

গোঁপিকা পাগল প্রায়,

পথে পথে কেন্দে ফিরে, বিরহের দার!

কে*ন্দে ফিরে পাঁগলিনী, কেরে শ্যাম বিরহিনা

হায় কি নিঠুর প্রাণে! বঞ্চিলেক তায় !
সেদৃশ্ঠটা সেকাল হাদ, দ্রেখায়ে হৃদয়-ভেদী
ব্যথিত করিবে বিশ্ব, মরম ব্যথায়!

ব্যথত কারবে বিশ্ব, দেখায়ে সে পুর্ব দৃশ্য,
দেখাইয়ে কারবালার, অন্তিম শয্যায় !!

দেখাইবে পলাসির, রণ সত্জা চাঁতুরীর 1
দেখাবে সে মোস্মের রবি অস্ত হায় !!

দেখাবে দেখাবে সেই, মেরেছে কুঠাড় যেই!

মে'রেছে কুঠাড় মরি! আপনার পাঁয়!!_
হনুদ মোসেমে মিলে,

নিজ বেড়ি নিজে নিলে,

নিজে দিলে ক শুঙ্খল, তুলিয়ে "গলায় !!
দেখাবে আবার খেল।, আবার প্রেমের নেলা !

আবার দে পোড়া হৃদি! লাইলা জোলেখার !!

(২০)

উদাসী ।

জোঁলেখাঁর হদিতল,

১৬৩

লাইলীর নয়ন জল

দেখাবে সে দগ্ধ হিয়া, মজনু অভাগাঁর !!
দেখাবে দেখাবে পুনঃ)

সতঃ

দেখাইবে হে অনন্ত!

রজঃ

তম; গুণ

হৃদি খানি তার!

হে অনস্ত নভোস্থল ! নেইমে এসো ধরাতিল,
তুলে লহ জীবনের পাপ তাপ ভার !!

সমুদ্র যাত্রি।
(সাগর

সঙ্গমে)

(১)
উদার!
মরি!

উদার !!
অনস্ত পাঁথার 11”

নাহি বন্ধ নাহি বাধা,

অফুরস্ত ধুধু ধাঁধা !!

খুলে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাঁতার! (২)
উদার! উদার '---_
মরি!

অনন্ত পাথার 1!

খুলে দে প্রাণের বেড়া, ভে+ঙগৈদে মায়ার ঘেড়া,
ঢেইলে দেরে দেহ প্রাণ. ভাসিগে ওপাঁর !!
উদার! উদার !--_মরি!

অনস্ত পাখার !)

সমুদ্র যান্তি।

১৬২.

মরিরে কি নৈরেকার! অসীম ও পারাবার !! (২)
মরিরে কি মহা দৃশ্য, মহিমা আধার!
মহান কি ভাব ধরা,

মহিম! মাহিত্স্য ভরা,

মহান্! মহান্ আহা! মরি কি উদার !--_হিংস। দ্বেল ইর্ষা তাঁপ, কইরে সঙ্কীর্ণ ভাব?
বিশীল ! বিশাল ঘট।!! কি মহা ব্যাপার !!

মরিরে কি নৈরেফার।

অসীম ও পারাঁবার !!

মরিরে কি মহা ভাব!

উদার উদার !!

গুলে দে প্রাণের বাহ্ধ, ভেঙ্গে দে মীয়ার ফান্দ (*)

ঢেলে দে ভাপিত প্রাণ, ভামিগে ওপার !ঃ

খুলে দে প্রাণের বেড়া,

দেইগে সাঁতার !!

(২)
উদার ! উদার !!
মরি!

অনন্ত পাথার !!

ও অনস্তে ভাঁনাইরে জীবন আঁমার !
(মরি!

জীবন আমার ! )

পড়ে থাক এ সংসার, পড়ে থাক্, পাপ ভার,
পড়ে থাক্ পাছে ঘোর, বাঞ্কার পাখার!

পড়ে থাক্ জর! ব্যাধি, শোক ছুঃংখ নিরবধি (২)
পড়ে থাক্ পড়ে খাক্, তীব্র হাঁহাঁকাঁর !!

5৬৩

উদালী।

পড়ে থাক ভালবপা, দূরে যাক সে পিপাসা,
জুড়াই প্রাণের ভ্বালা, ভাসিয়ে অপার !!

অপারে ভাসিয়ে বাই, পরাণ ঢাঁলিয়ে গাই,

ভিজুক অনস্ত তোতে, হৃদয় আমার।
ভাঙ্কক জরতা। থান্ধত ছিড়েদে মায়ার ফাঁন্দ,

খুলে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাঁতার!
মরি! দেই গে সাতার !!

সক্কীর্ণ ধরণীতল সক্কীর্ণ এ হৃদিস্থছল
সন্কীর্ণ এ মনোপ্রাঁণ, চাহিনারে আর !
চীহিনা এ পৌঁড়। ধরা

চাহিন| সংসার পৌঁড়া,

চাহিনা৷ চাহিনা হাঁয়! ভালবাস তার !

চীহিনা সে ক্ষুদ্র হৃদি, সে ক্ষুদ্রতা হৃদি-ভেদী,
ক্ষুদ্রেতার রাজ্য ত্যজি, ডুবিব অপার!
থেকে ক্ষুদ্র ধরাতলে, পরাণ গেলরে ভ্বর্লে
কত বা সহিব হেলে, শোক ভুঃখ ভার ?

জ্বলে পুড়ে হন্ু খুন! পুড়ে হন্ু ভস্ম চুন!
উন রেঃ!

অসন্া উদ্ঃ!

ধরায় ব্যভার!

কঠোর এ ধরাতল, নিঠ্র : হিংসার স্থল
হিংসা, দ্বেস, মিঠুরতা, কেবলি ইহার ;
এ ধরা! তে! ধরা নয়,

এতো

কত কাল সব আর,

সুধু ছুঃখ নয়

তীব্র হাহাকার !!

১৬৪

সমুদ্র ধাত্রি।
সহেনা সহেনা আর!

ফাঁফর!

অসম হয়েছে ভার!

ফাফর প্রাণ!

পুড়ে ছারখার !!

পু'ড়ে হনু ভম্ম চুন, স্ব'লে পুড়ে হনু খুন!!
ভেঙ্গে দে প্রাণের বেড়া, দ্রেইরে সাতার !

ষাঁপ দেই ও পাথারে, ঝাপ দেই নৈরেকারে
সহেনা সহেন। প্রাণে, এ যন্ত্রণা আর !!
(৩)
হ্যাদে ও সাগরা্থুধি! দহিতেছি জগ্ঘাবধি
জুরাঁও প্রাণের স্বালা, আমি অভাগার!
জুরাঁও প্রাণের তাপ,

তাঁপিতের মাও বাপ !

মিটাও দারুণ তৃষ্ণা, পোঁড়া আকাঙ্খার !!
হ্যাদে
ও সাগরাম্ধুধি! প্লাবিয়া এক্ষুদ্রে
হৃদি

ঢেলে দাও জল রাশি, অকুল পাথার ঃ
ঢেলে দাঁও জলরাশি,

আনন্দ উচ্ছাসে ভাসি

উচ্ছসিত হোক শ্রাণে, শান্তি পারাবার|
তব ও প্রশান্ত মূর্তি, হৃদয়ে পাউক স্ফুর্তি
তব মত হোঁক এই, হৃদয় প্রসার

তব অই উদারতা, তব অই গাসতীর্ধ্যতী
ঢাল হে! ঢাল
হে দেব!

পরাঁথে আমার!

পরাণ হউক তল, উথলি শান্তির জল
এ হৃদি ধুইয়ে হোক, স্বর্গের দুয়ার )

উদ্লালী।

ভেঙ্গে চু'রে হাদি কায,

চাওে

একাকার হোকি হায়!

উচ্ছমিত হোক বিশ্বে, প্রেমের পাথাঁর!

প্রেমের তুফান ছুটি, ত্রৈলোক্য পড়ুক লুটি
স্বর্গ মর্ভ ধরাতল, হোক একাধার।
'হোঁক্ বিশ্ব শ্বখধাঁম, ঘুচে ঘাকু ছুঃখ নাম
ঘুচে ঘাক ঘু'চে ঘাক, নৈরাশ্য আধার !!

নৈরাশ্টী কালিমা! ঢাকা, ছিংসা দ্বেস বিষ মাখ!
ভেসে যাক এহদয়, প্লাবনে তোমার !!

হ্যাদে ও সাগরাম্ুধি!

প্লাবিয়া এ ক্ষুত্রে হাদি

ঢেলে দাও জল রাশি, অকুল পাখার !!

উদার! উদার!
মরি!

অপস্ভ পাঁথাত্ 1-_-_-

শ অনস্তে ভীসাই রে!

জীবৈন আমার !

খুলে দে প্রাণেক্স বান্ধ১ ভেঙ্গে দে মায়ার ফাঁন্দ,

ছেড়ে দে স্বর্গের দ্বার, দেইগে দাতার!
উদার! উদার 11
মরি!

অনন্ত পাথার 1!
ছি

তিসি

পক

1হযাঁচল।

৯৬

হিমাচল ।
( বিজন প্রধাপী )

অয়ি, গিরি হিমীচল!
পদেঠাসি রসাতিল (২)
যুগ যুগান্তর ধরি, কেন তুমি খাড়া?
সম্মুখে সাগরান্দুধি,

[মরখিছ নিরবধি,

(২)

নখাগ্রে গণিছ কিহে, আকাশের তার! ? (২)

অসীমে তুলিয়ে শির,

দেখেছ সিদ্ধুর নীর,

উল্লন্ফে অপার কিহে, পার হবে লাফে ?

তাই অনুমানি হেন,

কুদিয়ে উঠেছ যেন,

ও ভাঁব দেখিয়ে মরি ! ত্রাঁসে প্রাণ কাপে !!

কুব্ঝটি কালিমা মাখা,

আকাশ পাতাল ঢাক!

প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মুর্তি ! ভয়ঙ্কর কায়৷ !!
গহীন গম্ভীর ঘোর,
নাজানি কি ভাবে ভোর,
বিলুপ্ত বিঘোর দেহে, স্তব্ধ নিজ ছায়! 1!

দিগন্তর টলমল্,

সিন্ধু ব্যোম রসাতল,

নিষ্পন্দ নিস্তব্ধ সব, ভয়ঙ্কর দাপে,

বিশ্বে যেন একি কায়!!

ঘোর বিশ্বস্তর ছায়া!

ও ভাব দেখিয়ে মর্রি! এপ্রাণ যে কাপে !!
ধরিয়ে গভীর ধ্যান,
কাহারে ধিয়াও হেন,
ছুরস্ত হিমানী এক্স, শীতে হয়ে সারা!

১৬৭

উদ্দাগী 1

সমাঁধী যে।গেতে স্তব্ধ,

নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ,

কাহারে হৃদয়ে ধরি. আতা-জ্ঞান হারা !

বলহে কাহার লাগি,

ঘোর যোগে ঘোর যোগা,

সপিয়ে দিয়াছ প্রাণ, তুচ্ছ দেহ মায়া ?
শৃণ্যে ও আকাশ ধরি !
হাঃ.কি ভীম দৃশ্য মরি !
উদ্ধমুখে হেরিতেছ, বিশ্ব পট ছায়া !
গিরি : তুমি কারে চাও,
আমারে বলিয়ে দাও,
ও বিরাট ভাবে ।

এ হদি মিশায়ে লও,

ক্ষুদ্র কীটাণুর প্রায়,

ও দেহে যিলাই হায়!

জলম্ত আদর্শ তুমি,

তরাইতে মত্ত্য ভূমি,

ক্ষুদ্র সংসাঁরেতে থাকি, কোন্ তুচ্ছ লোভে £

ব্ষিম তপ্েতে কিহে, স্বর্গে লয়ে যাবে £
গিরি ! তুমি কারে চাও,
আমারে বলিয়ে দাও,
এ হৃদি মিশায়ে লও, ও বিরাট ভাবে ।

আ“মরে উদাস গিরি !

বিষম জ্বালায় মাঁরু!

সাপটি আমারে তুমি, ছায়। দানে ঢাক !
তাপিতের

জুড়াঁও প্রাণের তাপ»

মাও বাপ

চরণের কোণে মোরে, লুকাইয়ে রাখ !

আরে- লুকাইয়ে রাখ !!
বিস্তর

৬৮

খঙ্বর বৃক্ষ

খর্ভুর বৃক্ষ ।.
( সন্তু যোগী )
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যোগে যেন যোঁগীজন,

ধ্যাঁনেতে দিয়াছ মন,

বিগ্রলিত জটা জুট, উর্ধামুখে খাড়া,
শিরে লম্ঘ জটা ভার,

জীর্ণ দেহ শীর্ণকার,

প্রকাণ্ড দীঘল বপু. হয়ে আত্ম হারা !
শীত, গ্রীষ্ম বজতাপে,
কঠোর যোগেতে যাঁপে,
নিশ্চল অচল প্রীয়, একিভাবে খাঁড়া !
কাহারে ধিয়াও হেন,
ধ্যানে হয়ে নিষগন,

ঝঞ্জা ঝড় বর্ষা হিমে, হইলে যে সার! !!
হায় তব এই বেশ!
তু দরা নাই শেষ,
জগতের উপকার রক্ত মাংস দিয়। !

আপন শরীর কাটি,
দিছ স্থুধা পরিপাটি,
কাটিছে নির্দয় লোক, হাঁতে ছুড়ি- নিয় !
যতই কাটিছে হায়!

তত রস দিছ তায়,

দিতেছ ফলের ভোগ, মিষ্ট রসে ভর!
এমন তপস্বী জন,
নিঃস্বার্থ সদয় মন,

যানব সমাজে কিহে, আছে এই ধরা?
(২২)

উদাসী

ধন্য তুমি তরুবর!

১৬৯

ধন্য তুমি কীর্তিশ্বর!

ধন্য তব তপঃজপঃ ধন্য তব ঘয়া !

কর পথ প্রদর্শন,_-_
হয়ে তুমি গুরুজন,
মজি ও তোমার ভাঁবে, ছেড়ে তুচ্ছ মায় !
সত্য তব যোগ ধ্যান,

সত্য তব দয়া দান,

নাহি ছল নাঁহি ভান, নাহি কার্সাজি
নাহি ভাব ভোগ, মান,

নাহি কউ ছুঃগ জ্ঞান,

নিঃস্বার্থ প্রকৃত যোগী, কোথা পাই আজি ?
কপট চাতুরী ভরা,
স্বার্থে ভরিয়াছে ধরা,
সংসারেতে ভূরূক্ষেপ, নাহি আছে কার?
উপেক্ষিয়া ভোগ ভাগ্য,
কে আছে যোগীর যোগ্য ?
তূমি বিনে তরুবর! সম্তাসী
কে আর ?

ধন্য তুমি তরুরাজ,

তোমার অপূর্ব কাঁজ !

ধন্য তব তপঃ জপ
হয়ে তুমি, গুরুজন,

ধন্য তব দয়া !
কর পথ প্রদর্শন,

মজি ও তোমার ভাঁবে, ছে'ড়ে তুচ্ছ মীয়া !
আরে !' ছেড়ে তুচ্ছ মায়! !!
(ইহ

প্রিয়বিরহী ।

৩১৩৭৩

(প্রিয় বিরহী)
গরারারাাহাইর

(8 সাহারার

এইনা এইনা সেই, খতুর সঞ্চার,
এইনা সেদিন হায়। আমিছে আবার ?
আঁবার না বহিতেছে, সেই সমিরণ,
করিতেছে বিহঙ্গম, মধুর কুজন।
ধরিতেছে ধরণীর, মনোহর বেশ,
বিচিত্র বরণ কত” অদ্ভুতের শেষ,
বিহাটরিছে নর নারী,

কাতারে কাতার,

কতই না সুখে, খুলি মনের জুয়ার!
কেহ হাসে কেহ ভাষে,

কেহ ভাবে গায়,

আহ]! ! প্রিয়জন সঙ্গে, পরাণ জুড়ায় !!
মণের সম্ভাপ হরে, চিন্তা করে দুর,
মরি কি সৌহাঁগে মাখা, ভাবেতে বিভোর !!
নহেত

অভাগা!

অইনাহে

কেহ”

সকলেরি,

আমার

মতন,

প্রফুল্ল বদন!

অইনা সবেই হেরি, ভাবে অপরূপ,
হায়রে কপাল্! তুই, কেবলি বিরূপ£
কেবলি ুইরে পোনা, ছুখের নিলয়!
আহা

প্রাণ প্রিষঙ্গন,।

কোথা

এ স্ময় !?

525 |].

উদাপী!.

কোথায় রহিল এবে, প্রাণের দৌসর,
এক মাত্র জীবনের, আশার সোৌসর,

কতইত মনে পড়ে, উছলে পাখার,
সেজন আমার !

হায়রে কোথায় প্নেল;ঁ

জীবনের সার যেই, গেল সেই জন,
গেলনা কেবলি হায়, এ পৌঁড়া জীবন!
যাব কার কাছে, !

কার পাঁনে চাঁৰ আজ,

ব্যথার ব্যথিত ভবে,

কেবা আর আছে !

ব্যথার ব্যথিত মৌর, কেবলি ঈশ্বর,
ছাঁড়িয়া তবের আশা, তুষিতে অন্তর|
ভবের সাগরে নাথ, তুমিছে কাগার,
পড়েছি অকুলে আজ, কে করিবে পার £

সর্বদা ধিয়াই যারে, আশা পক্ষ ভরে,
এখন সে প্রিয়জন,

গেল কোথাকারে !

গেলে তুমি র'নু আমি,

হেন কিবা পাপ?

কতইরে লেখা ভালে, দারুণ সম্তাপ!
কতই সহিব কমার, শোঁকের দাঁহন,
'সহেনীত আর হাঁয়। সচ্ছেনা এখন !

বিদারি হৃদয় অহোঃ যাবেরে পরাণ!
ফেয়ে কেন যায়নাও, এ কোন বিধানগু

কিন পাঁধাণ ! উহঃ! কঠিন পাঁধাঁণ 1]

নহিলে কি এতদিন, বাঁচে আর প্রাণ!

প্রিয় বিরহী ।
ধিকরে জনম মোর, ধিকুরে জনম!
একাস্ত অধম আমি, একান্ত অধম!

শুধিতে' নারিনু ভবে, ভালবাসা খণ,
এই সে সম্ভাপ অহো, রলো চিরদিন !
পরিতাপ শক্তিশেল, বক্ষে গাথা যাঁর,
জীবন মরণ ভবে, সমান তাহার !

কি কাজ বাঁচিয়ে তবে, কি কাঁজ জীবনে?
সদ দগ্ধ হ'তে হাঁয়।

চিস্তার দহনে !

আজি যদি থাকিতরে, আমার সে ধন!
আহা রে! নাঁজানি তবে, কি হ'ত
ঘটন !

নীজানি কতই স্থুখ, উঠিত উথলি,
হায়রে স্ৃথের চিন্তা ! যারে তাহা ভুলি!
কি কাজ স্থখের আশে,

আশ

মরিচিকাঁ_ভাব,

কিবা কাঁজ তার,

সদ1 ভবে যার!

হৃদয়ে অঙ্কিত প্রিয়, তব চিত্র পট,

যাহার দহনে প্রাণ, সদা ছটফট!
রয়েছ হৃদয়ে বটে-_পাষাঁণের রেখা,

কিন্তু এ জনমে আর,

পাবনাত দেখ।!

আর কিহেরিব তব, সে চন্দ্র বদন,

আর কিজুড়াবে হায়! এহৃদয় মন!

উদাসী ।
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আর কি শুনি সেই, ভাঁলবাপা বোল,

আর কি "নন্দ ভোরে, হবরে আকুল!
আর কি মজীয়ে মন,

মজিবে কখন,

সে হাখের
দিন হায়!

কোথায়ে
এখন !

গিয়েছে সেদিন্ব মোর, পিয়েছে সেদিন,
হবখের সে সুখ রবি, হয়েছে বিলিন !!

নাইত এখন তার,
কিদিয়ে জুড়ীব, এবে,

কিছু নিদর্শন,
এ পৌঁড়া জীবন!

আছে বটে প্রকূতর, সেই সমুদয়,
কিন্ত কি কিছুতে তোঁষ্ে, এ পোড়া হৃদয়?

আছেত এইন! সেই, সব ঠিক ঠাক্,
মেই পণ্ড সেই পাখি, ফিরে ঝাঁকে ঝাক্,

: .সেই রবি সেই শশি, সেই গ্রহ কুল,
সেই সে বিপিনে ভরা, প্রচ্ষ,টিত ফুল।
সেই ভাব গেই সব; দেখিবারে পাই,

কেবলি তুমিই প্রাণ! সেই. তুমি নাই !
জ্বলন্ত বিরহে খুলি, ওীতির. কৌশলে,
ঘুর্ভিমস্ত ঘুর্ভি তব, চিত্রি স্মৃতি-বলে।

ভৃত-পুর্ধ্ব কথা সেই; করিয়ে স্মরণ,
ধীরে ধীরে সংগোপনে,

করিয়ে রোদন,

হণ

শ্রয খিরহথী 1
যখন

'খেদিকে হায়,

ফিরাই নয়ন,

জেই পুর্ব ভৰশোভা,

সেই গিরী নদনদী,

করি দরশন!

সেই সরোবর,

সেইসে আকাশে তারা,

শোভে থরে
থর।

€সইঘর দেই দ্বার, সেই সব ঠাই,

কেবলি তুমিই প্রাণ, সেই তুমি নাই,
কেবল তুমিই প্রাণ, লক্পেছ বিদায়,
'অকুল পাখারে ফেলি,

অভাগীরে হাঁয় !

অহোঃ করিল কখন,

নাঁজাঁনি কি দোষ,
তাই রোৌষ বশে ছাড়ি,

গেলেহে এখন !

গেলে ছাড়ি আমি কিম্ত, ছাঁড়িবারে নারি,

কি কুহকে ভূলাইছ, বুঝিতে নাঁপারি,
কি ডেরে করেছ আহা!

মানস বন্ধন!

মুহুর্ত ভুলিতে নারি, হই জ্বালাতন!
হেনত কেহই নছে, এই বন্্রধায়,

অইনা সবেই স্থখে, ভাপিয়ে বেড়ায়!
'অইন। সবারি সুখে, মধুমাখা!' হাসি,

অইনা পুর্ববের সেই, শ্রীতির আভাস !
অইনা সে পরিজন, * হাখেতে মগন,

সেই পুর্ব্থ ধুমধাস্, সেই আয়োজন

উদাসী ।

১৬৫

সেই বৃক্ষরাি, ফুল-ফলে অবনত,
সেই কল-কল্লোলিনী,' বহে অবিরত,

সেই ঘাট সেই মাঠ, সেই সব ঠাই,
কেবলি তুমিই প্রাণ! সেই ভুমি নাই!
কেবল তুমিই প্রাণ !' লয়েছ বিদায়,
আমি বস্বধাঁয়!

কেবলি জ্বলন্ত চিতা,

ভ্বলুক অনন্তকাল,

তুমিরে জুড়াঁও,

শুয়ে থাক প্রাণ ভরি,

ঘুমাও ঘুমাও!

ঘুমাও রে প্রাণধন, রহ এইথানে,
দক এ অন্তর্দাহ, জ্বলস্ত দহনে !
প্রতপ্ত প্রাণের হুহছুঃ বজ্-গরজন !!
দহুকরে ধুধুধূধু! দগ্ধ হতাঁসন!
শুয়ে থাক জন্মশোধ,

ঘুমাও রে সুখে,

আসিবেনা নিদ্রা, আর.

অভাগার চোখে !

আফ্িবেনা নিদ্রা আর, ঝড়িবেক বারি,
জীবন্ত সমীধী প্রাণ! আমি রে তোমারি 1!
মুটিরটরকহত-

৭৬

ভবসাসায়ে একা পথিক ॥

( ভবমংসারে একা পথিক. | )
পাপা) ১08(িশি

জীবনের বেলাভূমি, ধুধুস্বপ্ন গত ?
ভাঁবাগ্রণা করি একা, টিটিপক্ষী মত !
অঙ্কুরত্ত কাল সি্ধু, ঘোর নৌরেকার;

ফেণার উপরে. ভাঁসি, তীরে বমি তার!
আকাশ পাতাল ঠেকা, অতৃপ্তি ভীষণ !__
হাঁকরি ব্রয়েছে মুখ, করিয়ে ব্যাদন!

সক্দুখে গর্জছে ঘোর, নৈরাশ্য দারুণ,
ভয়ে কাঁপি ক্ষণে বুঝি, গ্রাসী করে খুন !

এহেন শঙ্কট ঘোরে,

আমি ক্ষুদ্র পাখি,

কাঁল ব্যাধ হানে যেন,

কোন্ দণ্ডে থাকি !!

উড়ে গিছে বিহঙ্গম, মরালের কুল,
প'ড়ে আছে ধুধু ভাঁভা, পুলিন বিপুল!

উ*ড়ে গিছে তোতা শ্যাষ্া, বুল্রুলার ঝাক,

উড়ে গিছে চক্রবাকী, ছেড়ে চক্রেবাঁক !
কোথারে সুখের সর? মেসরমী কৈ?

সে মালঞ্ শ্বাশান রে! পু'ড়ে পু'ড়েএ !!
(২২)

উদাসী

৬১৭.

কৈ সেই শুধাশোতি ? কোথা ক্ষীর-নদী ??.
যকভূ আ'জরে তাহা! শুষ্ক নিরবধি !!
ফোটেনা কমল তথা, ফোটেন। কুমুদ,
মিটেছে জন্মের তরে, সুখের প্রমোদ !
করেনা অদ্নরী-বাল। জল কেলি আর,
বিঘোঁর বিষাঁদ তথা, করে হাহাকার !
জ্ুখের অভাঁবে আজ, দুঃখ স্তুঞ্জ পড়ি,

হায় উঃ! উদাস.শোক, কান্দে রে.আছাড়ি!
হায়! কোথা, জীবনের সে মধ্যাত ঘেলা ?
সন্ধা। নালাগিতে মরি !ভাঙ্গি গেল মেলা !

খেল। দোল! ভাঙ্গি কোথা, গেল সঙ্গীগণ ?
আর কি করিবে কেলি, করি আগমন ?!

আর কি আসিবে ক. আর কিহে বসি ?
স্বখের কলাপ গ!বে, সুখ রসে রমি?!
আরকি ঘটিবে ভাগ্ো, সেআনন্দ আর?

আর কি ফুটিবে ছেখা, কমল কহলার টি
নই সে. সকল.নাই! মিটে গিছে সব.
নখের সঞ্গীত সেরে হয়েছে নীরব:

ভবসংসাঁরে এক! প'থক 1.

৭৮০

উড়ে গিছে বিহঙ্গম,। মরালের কুল,
প'ড়েআছে ধুধৃভ
চট পিন বিপুল !
উড়ে গিছে তোতী শ্যামা, বুল্বুলার বাক,

উড়ে খিছে ৯৯ ছে'ড়ে চক্রবাঁক 1)
এক! আমি বৈসে বৈষ্ে টিটিপক্ষী মত !
ভাবাগণা করি কত, ভূত ভবিষ্যত ।
কে বা জানে "এ জীবন, কুহেলির,ছায়া £”
কে না জানে 'অনর্থ এ সংলারের মীয়া %
কেনা জানে “একদিন, অবশ্য মরণ £

তবু কের পোড়া গ্রাণ, মানেনা বারণ!
তবু কেন পোড়া মন ভাঁলবাদা চাঁয় ?
ভাঁলনা বাঁদিলে তারে,

জ্বলে মরে হায়!

একা আসা একা যাওয়া, এই সার রীতি,
তবু কেন সঙ্গী মন,

চাঁহে নিতি নিতি।

আমি কার? কে আমার ?” তবু কেন মনন,
“আমার আমর? ভাবি, হয় উচাটন্ন।
শুধু কিন্তু ভাব! নয়, ভ্'লে পুড়ে মরে,
হায়!

হেন দশা কোন্, দেবতার বরে?

মনে মনে নাঁজাঁনি কি. বিদ্যুতের তাঁর.
না জানি কি মনে মনে, মারিছে বঙ্কার *

উদাসী"!
ন।জাঁনিরে

কত দুর,

৭১
গিছে সেই ডুড়ি

অবশ্য গিয়েছে বুঝি, পরলোক বুড়ি।

গাঁনবের মনে মনে গাঁথ! যেই তাঁর,
মরিলেও থাঁকে বুঝি, টান তবু তাঁর।
পরলোৌক তক বুঝি, তাহার বিস্তার,
মহিলে এহেন দশ।, কেন রে আমার

আজি হোক কাঁলি হোক, কোনব! স্থজন,
মমের সে “টেলিগ্রাম, করাবে দর্শন।

আজি হোক কালি হোক করিবে প্রচার,

অন্তরের “টেলিগ্রাঁম” করি আবিষ্কার
আহা রে!
কথেক

আমর্বর ভাগ্যে, তাহা ঘদি হৈতো

এ ব্যথ! তবে,

কথেক তো ফেতো।

মনের দে টেলিগ্রামে,

মারিয়ে বঙ্কার,

জানাতেম প্রিয়জনে,

এ ব্যথা আমার !

জানাতেম এ ছুঃখ রে,
জানাতেম

এহদির তাপ,

অন্তরের হুতাঁশন দাঁপ!

বিঘোর বিষাদে এযে,

কান্দাতেম তীয়,

ছছঙ্কারে পপ্ধ হৈতো,

পরলোক হায় ! ,

ভুলেও থাকিত যদি, যদি সেই জন,
তথাপি সম্বাদ দিয়ে দিতেম স্মরণ!
তথাপি জানায়ে তারে, করি জেদ, বাঁদ,

পাঁঠাতেম হায় !তারে, এছুঃখ সংবাদ |

১৮৯

ভবসংসারে একা পথিক।

এইযে
'এই যে
এই যে
তবু রে

বিষাদ ঘোঁরে, আছে এ জীবন,
একাকী ভাস, পক্ষীটি মুন,
এতই দুঃখ! এত দীন হিন !
তথাপি সখ, হৈতো একদিন !___

এক দিন, এক'দিন ! বুঝিতেম্ হায়!
বুঝিতেম্ মেও ওরে, ছাড়েনি আমাম় !

কিন্তুএবে কোথা মেই ?--কোথা ভালবাসা ?
কোথা তার সে প্রেমের,

অনন্ত পিপাসা ?

কিছু নাই! কিছু নাই! নাই কিছু আর!
স্থধু আমি দগ্ধ পৌড়া “মস্তি চিহ্” তার !!

আমি গেলে মিটে যায়, যাঁর চিহ্ু সব)
মিটে যায় সে প্রেম রে,

অনস্ত দুর্লভ !!

'আহা ! কি সে এই তরে, ভালবেসে 'ছিল £
'না বাসিতে ভাল তারে,

আগে চলে গেল!

'আগেই নিভিয়ে গেল,

অভাগার আশ! !

সেই প্রেম-_আজি কিনা, তার এই দশ! !!
ন্থার্টি বিমিময়ে যেই, অতুলিত 'ধন,
জগত ঢুঁড়িলে যাহা, নাহ'ত মিলন)

'আজি কিনা সেই প্রেম !-_সেই ভাল বাসা গু
আজি কিনা সেই প্রেম তার এই দশা !!

আজি কিনা দে প্রেমের চিন্নু টুকু নাই;

আমি গেলে মিটে আরো,

যায় দে বালাই !!

উদালী।

৯৮৯

এমনি না 'খিটে ২ যায় আরো কত?
এমনি না মিটে পিছে, 'লাইলী শত শত ?
এমনি না মিটে গিছে জোলেখ। ইউসফ্

মিটে গিছে শত শত ত্রজবালা সব!
এমনি না তার মত গিছে রাম সীতা
স্বধুমান্র ভেদ এক কবিতার গাঁথা !!
কবিতার

ডোঁরে মাত্র গাঁথা আছে হার'!

কিন্ত প্রেম কে'থা কম ? আমায় প্রিয়ার £

কিসে সেই হ'দ মন, কিসে হলকম?
হায়! এই মত গেল আরো কত জন !!
এমনি ন। মিটে ২, "পেল আরো

অমনি না মিটে গিছে,

কত £

'লাইলী শত শত !

এমনি না মিটে গিছে। জোলেখা ইউসফ্,
মিটে গিছে শত শত,

ব্রজবালা সব!

এমনি না তার ত,

গিছে রাম সীতা,

সুধু মাত্র ভেদ এেক,

কবিতার গাঁথা 11

'কিন্ত সেই হুদি মন, ফিসে হল কম?
হায়! এইমত গেল,
হায়!

আরো কত
জন !! ,

এইমত কত, শত শত ফুল,

'বিজনে পড়িল ঝরি, ছেয়ে তরুমূল!

'বিজনে হইল লীন! 'কেকরে সন্ধান £!
(কেবা শোনে নির্ঞনের বুল্রুলাঁর গান £

১৮২

ভবসংসারে এক পথিক ।

কে শোনে রে বুল্বুল'র ক্রন্দনের রোল

বনে মিটে বনে সেই,

বন-পাঁখি বোল !!

বনে ফোটে বন ফুল, বনে পুনঃ ঝরে,
বনের বুল্রুল। হায়! বনে কেন্দে মরে ॥

নিজ্জন সঙ্গীত মরি ! নির্জনেতে মিশে,

বাতাসে মিশিয়ে যাঁয়! চিত্র রহে কিসে ?
আমিও মিশিব ওরে ! কোন্ দণ্ডে জীন,
মিশিবে বিদ্বের মত, ছায়া বাজি খানি !
এমনি এমনি মিশে, যায় আরো কত !

মিশে গেল অনীলের,

উড়ে গেল বিহঙ্গম,

সঙ্গে শত শত!

মরালের কুল,

পড়ে র'লো! ধুধু ভাভা ! পুলিন বিপুল !!

উড়ে থিছে তোতা, শ্যামা, বুল্বুলার ঝাক !
উত্ড়ে গিছে চক্তবাঁকী, ছেড়ে চক্রব্ক !
এক। আমি বৈসে ২, টিটিপক্গী মত,

'ভাঁবাঁগণা করি কত,
পি

ভূত ভবিষ্যত !
পম

উস

|

১৮৩,

দগ্ধ তক ।
_-) 8৫77
চারিদিকে ধুধূ ভীভা,

সংসারের মরু 11,

মধ্যখানে খাঁড়া জীমি,

শুক দগ্ধ তরু।

শত ঝঞ্চা, শত ঝড়, শত বজ্জ্রঘায়,
ভেঙ্গে গিছে ডাঁল পালা, দদ্ধ এবে কায় !

ভেঙ্গে গিছে আগ। গোড়া,

ভেঙ্গে গিছে মুল,

উড়ে গিছে প্রভগ্তনে, কবে পান্তা ফুল!!
উড়ে গিছে ঝঞ্জধবাত্ে, দেহের বক্ষল
গুড়ে পুড়ে দীবদাহে, ভস্ম মে সকল!
পড়ে আছে জঙ্ভরিত শুক স্বধু কায,
ঙ্গ করেছে বাসা,
আপন

জ্বলেছে বহি,

নিমি বিমি দহি শেষ,

কোটিরেতে,হাঁয় !
আপনার তাপে,

কবে জানি জাঁপে 1!

কবে জানি ভম্ম শেষ, কবে জানি হই!
হাঁয় রে! পুর্রের সব, গেল মোর কৈ?!
এক দ্রিনি এক দিন !! সেই এক দিন,
বদিতেক

মোর তলে,

করিতেক্ কেলি সুখে,

কতশ

নবীন!

কত প্রেমি জন,

কত শত রাঁজ। প্রজ্ঞা, হতো সম্মিলন ।
হৈতে। কভ অনুগত কত শত মোর,

নিতেক আশ্রয় কত,

ছুঃখে পড়ি ঘোর ।
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দ্ধ হরি ।)

করিতেক তপঃ জপ, কত সাধুঞ্ন
করিতেক
করিতেক
বসিছেক
বসিতেক.

ফল ফুল, কত আম্বাদন !
আনা গোঁণা সবে রাত্র দিন,
মোর তলে; কত দীন হিন!
মোর তলে, কত বা নবীন,

একদিন ছিল মোর,

সেই এক দিন !!

করিতেম

কত জীব নরে,

ছয়! দান,

দেই তরু, দহ আমি,

তপনের করে!

সেই তরু পুড়ি পড়ি, এবে পুড়ে ছাই!

ছাঁয়া পাব দুরে! কারো! দেখা ভাগ্যে নাই
ছিন্ু যেই হায়!

সেই আঁমি উচ্চ শির,
ধ্রাসনে, ধরাগত,

এবে তারি কাঁয় !!

আঁশয়েতে সমুন্নত, বিয়েতে বড়,
ধিক্রমে, বিশীল মহা, ছিন্ু যেই দড়;,

গৌরবে উন্নত বাহু, মানে উর্দ শির
সৌন্দর্য্য আছিনু যেই, শোভা ধরণীর ।
সৌভাঁগ্যেতে ভাগ্যমন্ত, ধৈর্য্য ছিনু ধীর
গুণে ছিনু, গুণনভ্ত, পরনে ছিনু স্থির
জটল প্রতিজ্ঞাভরে, কর্তব্যেতে বীর

আপন

সাঁমর্থে সদা,

আছিনু গম্ভীর

( ২০.)

উদাসী!
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গুণে ছিহ্ু গুপবন্ত, ফলে ফলবান,
উচ্চতায় উচ্চ ছিনু, পর্ধবত সমান ;

কিন্তু আমি সেই তরু, সেই আমি হাঁয়!
ধরাঁসনে ধরগত,

আমারি সে কায় !!

নয়ন আনন্দ কর, শ্যামল শ্রন্দর
আহা কিবা! পত্রচয়, চাঁরু মনোহর!
পড়িয়ে শিশির বিন্দু, মুক্তা নিরমল,
বিভাসিত চন্দ্রালোকে, করি ঝলমল !!
বাদিত্রবাদন জিনি, স্বর ম্বন খ্বন,

পবন-পরশে মরি! জুড়্াতে। শ্রবণ ।,
কাপাজে কাপায়ে যেন,

কাঙলাতের সরে,

বহিত সে সুধাধ্বনি, অনীল স্দূরে।

স্নেহমাঁথা অনুপম, লিপ্ধ দরশন,
আছিল অপূর্ধব কিবা, বিচিত্র বরণ!

কিন্ত এবে সেই মোর, সেই পত্রচঙ্
পবন তাঁড়নে ওড়ে, হয়ে ধুলীময় !

হায় এবে সেই আমি, সেই তরু হাক!

ধরাসনে'ধরীগত, আমারি সে কাঁয় !!
নবোঁদগত নবপীত, নবীন মুকুল

ময়ন রঞ্জিত মরি! মঞ্জুরী মঞজুল)

তরুণ অরুণ-ভাতি, প্রভাতি 'ক্বিরণ

পরশি করিত আহা | কি শোভা ধারণ ॥.

শু

দ্ধ
তক |

হিলোলে হিলোলে হেলি, কল্লোলিত বায়
ভুবন ভূলাঁতে! ভাবে, মরিকি শোভায় !!

মরি কি অপুর্ব সেই, বাসস্তি বাহার
কুকিল কুহরে হেত, মধুর বঙ্কার !!
কুজিত কলাঁপী কুল, কাকলি সৃত্বর

ঝরিত অন্তত মরি! লহরে লহর !!
বিললিত বিনোদিত,

বিকচ পল্পল

কি শোভা ধরিত তাঁহে, শিশির উদ্ভূল!
কিন্ত
সেই শোঁভ| কৈ? কৈ সে বাহার
কৈরে কৌথাঁয় গেল,

সেদীন আমার?

, জটুনে মানে, ম্বশৌভনে, ছিনু যেই হায়!
ধ্রাসনে ধরাগত, এবে তারি কায় !!
বিকশিত হ'তে! যবে, রঙ্গ রঙ্গ ফুল

অপুর্ব শোভাঁয় সবে,

করিত আকুল!

্রচ্ষ,টিত কুম্থমের সে মধুর বাস

ভুবন মাতীঁয়ে যবে, করিত উদাস |
পরিষলল লোভে তাঁর, ঘন্ত অলি কুল,

গুণন গুঞ্জনে যবে, হইত ব্যাকুল;
পাগল হুইয়ে যবে, বুলবুলাপন ঝাকৃ

ষধুর হুম্বরে গেয়ে, লাগাইত তাঁক্,
মরিরে তখন কিবা! কিবা
সে বাহার £

(গন্ত পুলক ভরে, হইত গোল্জার!

উদাসী |
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কিন্তুএবে কোথা সেই, সেই শোভ!
আর ?
কোথা মেই পরিমল ? কোথা সে বাহার ?
কোথা গেল
ফল ফুল?

কোথা গেল অলি?

সেহুখ বিহঙ্গ কুল, কোথা গেল চলি?
কৈরে কোথায় গেল, মেদিন আমার ?
ঘাম তো সংসারে সবে, এমনি প্রকার!
যায় তো! এমনি বাঁয়১় সংসারের যত

এশ্বর্ধ্য, গরিমা, জাক, সব শেষে গত !!
কোথা থাকে ধন মান, কোথা থাকে জাক?

কোথা থাকে শক্তি বল? কোথা ভাক্ হাক্? রঃ
বুদ্ধি শুদ্ধি যত সব, যাঁয় রলাতলে;*"
কেব! কার সঙ্গী পাখী, নিদানের কালে !!

নিদানে পলা ছেড়ে, ভাই বন্ধু সব
নিদানে যায় রে হায়! এশ্র্ধ্য বিভব!
ধন বল জন বল, কিন্তু কিছু নয়,

সকলি নিষ্ষল হায়! নিদান সময় !!
কেহ কি খোঁজে রে আজ, সেই তরু বৈঃলে

এইতো! এ ভগ্ন দেহ, এই যায় দৈলে!
এইতো এখন তাঁরা, অগ্ঠ ছায়া আশে
সেই তো এখন তারা, যায় আশে পাশে।

সেই তো এখন সেই, বিহঙ্গম গণ-___-

ছাঁয় রে! আমার সেই, অনুগত জন |!

সিল

দগ্ধ তরু।
সেইতো এখন তাঁরা, ভন্যস্থানে যায়;

সেই আমি বলে ক্ষণে, আর কি স্ধায় ?
আরকি বাঁচেরে মোর, সেই ফল ফুল ?
মধুনাই উড়ে গিছে, বত অলি কুল!

স্বার্থের সংসার হারে ! স্বার্থ সুধু চায়,

সম্পদের ভাই বন্ধু, নিদানে পলায় !

আহা! আমি রাত্রদিন সহি কত দুঃখ !
যাহাদিকে বিলায়েছি, কতশত সখ,
.

যাহাঁদকে করিয়াছি, শত শত দান,
তাঁরা কিনা! এবে মোর, করে অপমান !

উর্পঞার করিয়াছি যেই নারী নরে

তাঁরাইত পু'ড়ে পু'ডে, এবে দগ্ধ করে !
মিষ ফল ভার আঁমি, দিছি যেই জনে
সেই মোরে কুঠারেতে, কাটে এইক্ষণে
দিছি যারে ছায়। আমি, দিছি প্রাণ দান
এবে মোরে কে'টে সেই, করে খান খান!
হর রে পংসার হায়! স্বার্থের কেবল,

সম্পদের হাসি খুলি, নিদানে বিফল !
নিদানে কোর থাকে,

এশ্বর্য্য বিভব ?

নিদানে পলায় ছে'রে ভাই বন্ধু সব !!

গা ।

১৮:

(জীবনে প্রতারিত নির্জন নিবাশী।)

বারবার পরীক্ষিয়া অদৃষট আমার,
বুঝিয়াছি এ জীবনে টঃখ মাত্র সার।
কিকাঁছছ আশায় আর? কি ঝাঁজ ভাষায় ?
পড়ে আছি এক কোণে, দশম দশায় ;

গড়ে াছি সংসারের, ক্ষুদ্র এক কোণে
নহি ভুন্ধক্ষেপ কেহ, গণে কিন! গণে !

অই শুনি হৈ চৈ, ভীম তোল পাড়,

ভীম প্রভঞ্জনে যেন, দলে ত্রিসংসার'।
উঠিয়াছে সংসারের,

ঘোর কলরব,

দুর্দম আশার বসে, ছুটিয়াছে সব,
কিন্ত সাধ যেতে নাই, ওদিকেতে আর,
ও তুফানে সর্বশ্বাস্ত, হয়েছে আমার!
ও ভিড়েতে তাঙ্গিয়াছে,

হৃদয়ের হাড়,

ওখানে ঠকেছি যেয়ে, ঠেকি বারম্বার!

ঠকিতে ঠকিতে আমি, ঠকি বহুবার, ,
চতুর হয়েছি শেষ, বিশেষ এবার ।
ঠকিয়ে খেয়েছি মাটি, মনে আছে বেশ,
ঠেকিতে ঠেকিতে ভাল, শিখিম্নাছি শেষ,
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বনে প্রতারিত নির্জন নিবাসী |

মনে আছে সর্ধ কথ।। চিনি সর্ববঃন,
অসময়ে নহে কেহ, কাহারো আপন !
বিশেষ যাহারা এই, দেবতার ন্যায়
দেখিয়াছি দানবের, শেষ তার! হায়!

কাঞ্চন কাঁচের ভেদ, বুঝেছি এখন,
রূপেতে নয়ন ভুলে, গুনে ভূলে মন !!

রূপে ভূলিতাম যবে, আছিল যৌবন,

যৌবন গিয়েছে এবে, গুণে ভূলে মন !
কতশত ভূগি সুখ, কত সুধা পিয়া,

"উৎস্বদিন্ব যৌবনের, রস নিঙ্গীরিয়া ।
নি্পেশিয়া সংসারের,

ভোগ ভাগ্য যত,

প্রাক্ষিন একে একে,

রূপ গুণ কত!

গ্রীক্ষিনু শর্তি, বল, ক্ষমতা বিস্তর,
কত শত রাজ্য, দেশ,

মখি নিরস্তর|

কত রাজ, কত রানী, কত অগিকিনা,
কত বা! পণ্ডিত, বীর, ধর্মের ধর্দিনী।
কত দেব, কত দেবী, কত বিদ্যাধরী;'

হেরিলাম কতইত, রূপের মাধুরী

কিন্ত কৈ পারিলাম, €তাঁধাইতে মন ?

কূপের আনলে আরো,

ভোগেতে ভাঁগেতে আরো,

দছিল যৌবন!

জাগিল বিকার,

জীবন যৌঁধন পুড়ি হইল অঙ্গার!

উদামী।

পুড়িন্ু রূপের তাপে,
এহেন হুর্লভ জন্ম,

১৯১

পতঙ্গের প্রায়,

বৃথা গেল হায়!

কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝিন্নু এখন
বূপেতে নয়ন ভোলে, গুণে ভোলে মন!
এক দিন ! এক দিন! হায়
এক দিন!

বলের বিক্রম ছিল যৌবনের কালে,
বলে নাহি ভজি এবে গুণে মন ভোলে
বলের সম্মান ছিল, যখন যৌবন,
বৌবন গিম়েছে এবে গুণে মজে মন।

যৌবনের মদগত, জীবনের শেষ!
ভাঁল মন্দ বুঝিতেছি,

এবে সবিশেষ।

কাঞ্চন কাঁচের ভেদ,

বুঝেছি এখন

বলেতে

শরার বদ্ধ,

গুণে বদ্ধ মন।

'্হৃগুণ* স্বর্থীয় ধন, দেবস্তবের প্রাণ,
“বল” আঙ্রিক ভাব, বিষের আধখান।
বলে নহে কাধ্য সিদ্ধ, গুণে সিদ্ধ সব,
নিষ সত্ত্ব তাই পুনঃ, স্তধাঁর উদ্ভব |

হায়রে সেদিন নাই, এদিন এমন
শক্তির সে শাক্ত ভাব, না খাটে এখম ।

পলিত হয়েছে দেহ, গলিত দশন
যৌবনের মদ গর্ব, কৌথাহে এখন?

৯২,

জীবনে প্রতারিত নির্ভন নিবামী |
কাঞ্চন ৮স্পক-চ্ছট!,

ছিল যে বরণ,

বিকট আজিরে তাহা, কোটরে নয়ন!
ইন্দ্র, চক্র যিনি যেই, রূপের বাহার
আঁজিরে প্রেতের মুর্তি, বদন তাঁহার।

অই যে যুবক গুলা, 4 দৈত্যদল প্রায়,
কতন! কারছে ঘ্বণা,

হেরিয়ে আমায় ?

অই যে যৌবন-গব্বাঁ, প্রমণ্ডের দল,
আমার উপরে কত, করিতেছে বল;
আমার উপরে কত, করি অত্যাচীর,

সুর্ঘক বলিয়ে ভাবে, জন্ম আপনার
আমার উপরে করি,

বিজ্ঞতা প্রকাশ,

অই যে বাঁচাল গুলা, করে উপহাস।
হা কপাল ! হাঁ কপাল ! হায় একদিন !
আমিও ওদের চেয়ে, ছিলাম নবীন!

আমিও ওদের চেয়ে, ছিন্ু বাঁবু ভাই,

রূপের বাহারে কত, মুচ্ছণ যেতো ঠাই
ওদের মতন কত শত,

পঙ্গপাল,

পদে দলিতাঁম যেন, পিপিলী জাঙ্গাল

ওদের মতন কত, কোটি কোটি জন
দর্পে দলিত সদা, কীটানু যেমন।
(২৪)

উদাসী ।

ওদের

মতন কত,

১৯৩

শত বুদ্ধিমান

থুক দিয়ে উড়াতেম, করি তুচ্ছ জ্ঞান)
কত শত শক্তি, বল, কত পরাক্রম,
দিবানিশি দলিতাঁম, করি কত ক্রম।
দিবা মিশি দহিতাম, কত শত তেজ !

কত বা ক'রেছি খর্বব, না সহিয়ে ব্যাজ ;

কত রাজ্য কত জাতি,

কত জন পদ,

কীপায়েছি মুহুর্ভেকে, আঘাতি

এ পদ

কিন্ত হায় ! কিন্তু হায় ! হায় সেই দিন
সে দিনত দিন নাই! আজি একদিন !!
একদিন একদিন, ছিহ্ব একদিন,
অ'মিও ওদের চেয়ে ছিলাম নবীন !ঃ
আঅখমিও ওদের মত,

ছিলাম প্রবল

ওরাঁও আমার মত, হইবে ভুর্বল।
ওরাও

আমার মত,

হবে কদাকার,

আম! চেয়ে হবে আরো, কুৎসিত আকার ।

আকাশের সুর্য সম,

প্রতাপ আমার

আছিল, এখন তাহা, সবি অন্ধকার!
ছিলাম আমিরে যবে, কন্দর্প যেমন,

ও তুচ্ছ অধম গুলা, কৈছিল তখন?

কৈ ছিল অস্তিত্ব? আর, কৈ ছিল উদ্ভব £
দেখিলাম তৃণ সম, জন্গিতে ওসব !.

জীবনে প্রতারিত মিজ্জন নিবাসী |

২৭১৪

তূণের মতন

পুনঃ

ছেয়ে ধরাতল,

ওরাই করিছে পুনঃ)

আন্রিক বল !'

হা কপাঁল ! হা কপাল!

এই হ'ল শে

কালস্য কুটিল! গতি, নাবুঝি বিশেষ ।
না বুঝি, না বুঝিলাম,

আমি মুড মতি

কাঁলের কি ধারা এই

এই কাল গতি !!

সে দিনত দিন নাই,

এদিন এমন!

বলে নাহি গলে প্রাণ”

প্রেমে গলে মন।

বলে নাহি গলে প্রাণ, গলে ভক্তিভরে
গলি এবে যদি কেহ, পদ-সেবা করে।
প্রত্যয় না করি আরো,

মুখের কথায়,

সোণা বিনিময়ে কাঁচ, না কিনি হেথায়।

কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন
ছলে বলে নাহি ভুলে, গুণে ভুলে মন।
বল আস্মুরিক

ভাব,

পশু

ব্যবহার

ছল্ সে জলের ছিটা, বিজ্ুলি প্রকার।
কতক্ষণ থাকে বল, কতক্ষণ ছল £?

ছল. বল্ ছুইই শেষ,

যাঁয় রসাতল !'

ছলে বলে কত কাল,

ভুলে আর মন ?

রূপে অবশ্থাই কিন্তু," ভূলে কিছুক্ষণ|

বুশেভে

নয়ন বদ্ধ

গুণে বন্ধ মন,

বূপ ক্ষণকাল তরে, গুণ সর্বক্ষণ |

উদ্াপা।

১১৪

রূপে ভুলিতাম যবে, আছিল যৌবন
যৌবন গিয়েছে এবে, গুণে মুগ্ধ মন।
গুণে ভূলি, কিন্ত নাই, রূপে আরো টান
দেখিতে দেখিতে রূপ হয়েছি পাষাণ ।

পাষাণ হয়েছে আখি, রূপ সৈয়ে সেয়ে,
পাগল হয়েছে মন, গুণ লৈয়ে লৈয়ে।
রূপে নাহি গলে প্রাণ, গলে ভক্তি ভন্গে,
এবে গলি ঘি কেহ, পদ-সেবা করে।
প্রত্যয় না করি আর, মুখের কথায়,
সোণ! বিনিময়ে কাচ, ন। কিনি হেখায়।

ঠকিয়ে ঠকিয়ে আমি,
চতুর হয়েছি শেষ,

ঠকি বহুবার,
বিশেষ এবার॥

বারম্বার পরীক্ষিয়া, অদৃষ্ট আমার
বুঝিযাছি এজীবনে,

ছুঃখ মাত্র সার !!

কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন,
ছলে বলে নাহি ভুলে, গুণে ভুলে মন।

ছলে বলে নাঁহি গলি,
গ'ল এবে যদ কেহ,

গলি ভক্তি ভরে,
পদ সেবা করে।

হায়! কি পড়েছি দেখি, কলি মহা ঘোর !

চোর হ'ল সাধু যারা, সাধু হ'ল চোর!
দেশে থাকা হ'ল ভার,

ঘরে থাকা দায়,

মোণ! থুয়ে বাঙ্গ কিনে, একি লহ যায় ?

জীবনে গ্রতারিতগ্রনির্জন নিবাসী |

শিষ্টের আদর নীই, আদর দুক্টের,
আদর হঃয়েছে স্্ধু, ছুষ্টামী, নষ্টের,
আদর

হয়েছে শ্ধু ছল বঞ্চনার,

কপট হয়েছে দেখি, ভরিয়ে সংসার |
এ ভবে কেবল দেখি,

মুখের চটক,

ভূজঙ্গ ভেকের বর, কন্যার ঘটক,

ইন্দুরের ব্বরক্ষক, হয়েছে বিড়াল;
বার্গি-বনে মোড়ল্ গ্িরী, লয়েছে শুগাল ।
ঝালিম্ ঝালিম্ ব্যাত্র গুলি, পাঁলেরে ছাগল,
দেখিয়ে দেখিয়ে শেষ, হয়েছি পাগল!

দেখিলাম এইতক,

আর কি জানি দেখি !

আর্ কি জনি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী !!
পরিতাপে মালা জপে, তপস্বী বিড়াল,

তার্থে ফেয়ে গঙ্গা নেয়ে,
গ্োবধের দায় কান্দে,

সাধু ফেরু-পাল 2

ব্যাত্ব মহাশয়,

মাছ খাঁবেনা মাছ খাবেনা,

চিল। বকা কয়।

হাড়গিলা রাখেরে রোজা, খেয়ে নিরামিস।

বাজ্বহড়া পাঁতে আর, লয়না আমিন !
কুকুর মুণ্ডালো মাথা, প্রায়শ্চিন্ত করি,
মাছের মায়ের পুত্রশোকে, উদে মরে ঝুরি ॥
প্র দ্রেব্য আরু ছোঁবেনা»

শক্ত কির করি,

ইন্দুরেরা পাড়ায় পাড়ায়, সভা করে ঘুরি।

উদাসী ।

১৯৭

সভা করে . দেশে দেশে, হুন্তুক ভল্মুক,
পশুপতি হাতে আর, থোঁবেনা মুন্লুক,

সভা করে ঘুড়ী ঘোড়া,

সভা করে হাঁতী,

সভা করে ষাঁড়, পাঠারা, হ'তে সাধু সতী।
হায়কি দেখি ! হায় কি দেখি! আরু কি জানি দেখি !!

আর কি.জানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী !]
নাবুঝনু নাসুবিনু, আমি মুঢ়মতি,
কালেরই ধার! এই ! কালেরই গতি !!

কি দেখিনু! কি হইল !! আর্জানি কি দেখি !
আর্জাঁনি কি দেখিবাঁরে, রহিয়াছে বাকী !

সেদ্দিনত দিন নাই!
সেদিনের সেই ভাব,

এদিন এমন 11
কোথারে এখন £

দেখিলাম পুর্ববাপর, দেখিন্ু সকল,

যা দেখিন্ন তাতেই ত হইন্থ পাগল !!
এই যে পাগল তবু. তবুনহি হ্ছির
দেখিতে দেখিতে শেষ, হুইনু অস্থির !__-দেখিলাম

কত দেব,

কত বিদ্যাঁধরী,

কতইত দেখিলাম রূপের মাধুরী !
কত সতী! কত সধ্বী,

কত শুদ্ধ গ্রাণ,

হেরিলাম কতইত মুর্ভিমতী ত্রাণ !
হেরিলাম কৃত বিবী, কত বুয়াঁজান্
হেরিলাম কতশত, পবিজ্র পরাণ|

১৯৮.

জীবনে প্রতারিত নির্জন মিবাশী।
কভবা “কাদার আর,

কঙবা “মাদার”

কত বা “মাতালি” আর, কত বা “ণৃসম্টার»

পসম্টার' “মিটার” আর, কত "বেরাঁদর
কত “খাধু” কত “পাধ্বী” ভাঁগ্বত-অন্তর|
কত বা “মুছুল্লি, মোল্লা”

হাফেজে কোরাণ”

কত বা “মোত্বাক্ষি” “কাজি” 'হাঁজী* “মওয়াজ্জনি* !

কতইত হেরিলাঁম বিবী বুয়াজান!

কতই বা দেখিলাম পবিত্র পরাণ

তন্ত টক পারলাম, তোষাইতে মন ?!
কৈ কোথ। পইল'ম, শুদ্ধ খাটা ধন?!
পাইলাম কোথা আর, গুদ্ধ খাটা সোণা ?
“আস্ত” বলে পাব মাধ,

শেষে পানু মোনা” |

কৈ আর পারিলাম, তোৌঁফাইতে মম?
কৈ কোথা ? ভুলিলাম অসন্থ দহন !!
দহন দাহনে মরি! পুড়িন্ব বিশেষ,

ফাকি আর ফুকি আর, বুিলাম শেষ !!
বুঝিলাম ফাঁকি ফুকী, সংলারের ধারা)
বুঝিয়ে, বুঝিয়ে শেষ, বুঝে হন সারা !!

ঘ| বুঝিনু ধ। দেখিনু, ভাঁতেই পাগল !--.

পাথল হইর়ে শেষ আছি ত, কেবল।

উদাসী

১৯৯

হায় কি দেখি! হাঁয়. কি দেখি !! আর্ কিজ্ঞানি দেখি!
" তাবু কিজ্ানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী!

সে দিনত দিন নাই, এদিন এমন
কাঞ্চন কাচের ভেদ,

বুঝেছি এখন,

বুঝেছ বুঝেছি ভ'ল, আমি মূঢ় মতি,

কালেরই ধারা এইই ! কালেরই গতি !!
৪. “এনহারার

বিশ্ব কলঙ্কী।
--+7) 82

সুখে মাখি কালি চুন, করিয়াছি কালি
মাথায় লয়েছি তুলি, কলঙ্কের ভালি।
সবে মোরে চিনে ভাল,

কলক্কী এ নাম,

এস

এস

কেবা

সঙ্গে যাবে,

কাজ কিবা পাঁড়া পলী,

বাজ-ধাষ!

কাঁজ কিবা গ্রামে £

সোজা স্থজি চলে যাব, উচ্চ রাজ-ধামে ।
পরিচয়ে কিবা কাজ?
কলক্কী বলিয়ে নাম,

চিনে সর্বব জন»
বিখ্যাত ভুবন!

মহিষ না শুঙ্ঘী হ'ল, শৃঙ্ঘী হল “ভ্রীং” *%
আমার মাথায় হৃধু, গজায়েছে সিং!
* ভ্রীংন্কোকক্জ লিং বিশিষ্ট এক জাতির ক্রিণ।

*

বিশ্ব কলক্কী ।

সবেইত, শ্ামে ভজে, শ্যাম্ ছাড়! নাই,
একা হ'ল ব্ুন্দাবনে, কলঙ্কিনী রাই!
ধম্থা ধন্যজগতের,

খন্য ম্ববিচার !-

মোহন মুরত শ্টাম, কাল! নাম-তার
অন্ন ছাড়ি সরা পান,

মির্টেনাত ক্ষুধা,

বিষম গঁরল তারে, . লোকে বলে সুধা !
আমি দহি দিবা নিশি, সংসারের ভাঁয়
পোড়া লোকে মন্দ ভাষি, অধিক ভ্বালায়

আমি ঠেকি অহর্নিশি ঘোর দুঃখ দায়!
মন্দ লোকে নিন্দা করি, কিবা ফল পায়£
আমি সহি দিবা নিশি সংসীরের দুঃখলোকে মোরে নিন্দা করি, কিব! পায় স্থখ£
এক] করিয়াছি পাঁপ, একা সহি তাপ,
লোকে মোরে নিন্দা! করি, কিবা! পায় লাভি?

নাহি ছাড়ে জাতি ধশ্ম, উই, ইন্দুরের,

অনর্থক নষ্ট করে, দ্রেব্য সংসারের|
নিন্দা করে সৈ'তে নারি, নিন্দিলে বিপদ,
'কহিতে সহিতে হায়! উভয়ে শঙ্কট !--আমি যদি করি নিন্দা, একে হয় আর
থেতে। বটী হয়ে উঠে, খর তরবার£
(২৫),

উদাসী ।
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আমি বদি কহি কথা, জলে অগ্নজ্বলে,
অপরের দোঁষ রাশি,

গুণ সবে বলে।

তেইলের মাথায় তৈল, ঢালে সর্বজন
রুক্ষ কেশে আঁমি পাই, ধুলি নিক্ষেপণ !!
ভাল যদি কহি আমি,

মন্দ বলি রোধে,

গুণ হয়ে দোঁম হল, কপালের দোষে !!

নিন্দে মোরে সৈ'তে নারি, নিন্দিলে বিপদ

কৈতে নারি, সৈ'তে নারি, উভয়ে শঙ্কট 1
কহিতে আপন ছুঃখ, পর-গ্নানি হয়,
তবেকি কর্তব্য করি, বলুন্ মহাশয়!
যখন অদৃষ্ট যাঁর, হয্েন বৈমুখ,
সব্ চেয়ে ভাল তার, হয়ে থাক! চপ ।

বিপদে নীরব, ধৈর্য, মঙ্গলের কাজ,
বিপদে ধেরজ ধরে, পণ্ডিত সমাজ !

ভাগ্যে যাহা নাহি ঘটে, চেফটাতে কি হয়?
সকলি নিচ্ষল হায়! হ'লে অসময় !
অসময়ে বিষ হয়, দিলে চিনি দুধ!

“মা” না বলে “মামী” বলে, উদরের পু ৃ
সময় হইলে মন্দ, মধু লাগে ঝাল।
ছাঁগে চাটে দর্প ভরে, শার্দলের গাল

২২

বিশ্ব কলক্কা |

অদৃষ্ট হইলে মন্দ, সব বিপরিত,
ঘাম গাঁছে ফলে নিম, ঘটে অচরিত ।

অদৃষ্ট হইলে বাঁদী, বাদী বিশ্বময়!
ভান্যে দুরে থাঁকু তার,

আপ্ত পর হয়।

আদৃষ্ট টলিলে ডোবে, গুকৃনো ঘাটে নাও!

মাটি ফেটে বের হয়, জ্যান্
ত বাঘের
অদৃষ্ট টলিলে কাটে, স্বপনের সাপে, ছাঁও
নিয়তি টুটিলে আর,

র!খে কার বাপে?

অদৃষ্ট হইলে ভাল, ভাল হয় সব;
কাঠের পুতুল করে, মানিক্য প্রসব ।

অদৃষ্ট ফিরিলে কিরে, গাৎ ভাটা সোত

সেধে ডাকে “বাবা ডাক” অপরের পুত।
অধ্ম্ভব যত কিছু, সম্ভব তা হয়,

সৌভাগ্যের কালে কিছু, অসম্তব নয়।
হায়রে পড়েছি আমি, অনৃষ্টের পাকে!

কলঙ্কী বলিয়ে লোকে,

তাই মোরে ডাঁকে !!

অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, নাঁজানি কি পাঁপ,
তাই রে রাটিল মোরে,

আস্তিনের সাপ !

কারে দির দোঁধ আর্মি কার মন্দ ভাল 1____

আমারি কপাল হ্থধু* আমারি কপাল !!

উপাানী।
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কপালের তুলু/ নয়, কূপ গুণ কুল,

কপালই মূল হায়! কপালই মূল !!
কপালই জাত ভাত, কপালই ব্ূগ,
কপালে ভিকারী করে! কপালেই ভূপ,
কপ।লের তুলা নয়, রূপ গুণ কুল,
কপালই মূল হায়! কপালই মূল !!

কারে দিব দৌষ আমি ? কার মন্দ ভাল ?--আমারি কপাল শ্রধূ১ আমারি কপাল !!

কপালের দোঁষে মম, এ দশা রে আজ,
হিন লোৌকে তুচ্ছ ভাবে, কহিতেও লাজ!

দ্র লোকে তুচ্ছ করে, কৈতে অপম।ন
পৈ'তে পুনঃ মর্শপীড়া, স্বৃত্যু সম জ্ঞান।
ক্ষুদ্র লে|কে তুচ্ছ করে, বরৎ সহাযায়
কিন্তু মহা ছুঃখ হাঁয়! জ্ঞাতীর নিন্দায়!
জ্ঞাতী হয়ে নিন্দা করে, বিষম সে হঃখ!
অসন্থ জ্ঞাতীর স্পর্ঘ।! দগ্ধ করে বুক !!
তীর, গে।লা, বজু, শেল, সব্ সতে পারি
পার্বিভ জ্ঞাতীর বাক্য কিন্তু সতে নারি!
গর্ধিবিত জ্ঞীতীর বাক্য,

সৈতে নারি হায়,

উদাপীন হনু তাই, ঠেকি ঘোর দায়।

বিশ্ব কলঙ্কী।

গর্ব্বিত জ্ঞাতির বাক্য, সৈতে নাহ পারি,

ধর্মশীল যুধিষ্ঠির, হৈলাঁ দেশাস্তরি!
জ্ঞাতির গার্ববত বাক্য,

রাম ভক্ত বিভিষণ,

সহ! যদি যে'তে।,

কড়ু নাহি হৈত।

না হৈত লঙ্কার ক্ষয়, বানরের হাতে,
সোণাঁর ভারত আত, না যে'তে। প্রপাতে।
জ্ঞাতির গর্ধিবিত বাক্য, অগহ দহন,
তাঁই লঙ্কা-কাঁণ্ডড তাই কুরুক্ষেত্র-রণ ।
দাই সে আঠার পর্ব, রচনা ভারত,

তাই সে পুথুর চিতা, জ্বলে এ যাবত |
তাই ইন্দ্র প্রস্থ আজ, হস্তিনার ক্ষয়,
তাই আজ রাজ স্থান, রাঁঙ্যের বিলয়!
তাই সে দহিছে আজ, কত মহা দেশ,
মোসেম রাজত্ব তাই, এ ভারতে শেষ।-__
শফাকত জঙ্গের যে, শোনিতের রাগ,
শত সিরাজের রক্তে, যাবে ন। সে দাগ।

হায় বরে! জ্ঞাতির গর্ব, কি কঠোর হায়!
প্রাণ যাবে তবু নাহি,

সন্ধ ছয় নরকের,

সন্থ তাহা পায় !!

অসহ্থ দহন,

সহ হয় তীর গোলা, বজজ নিক্ষেপণ।
সহ হয় জগতের, ঘত কিছু সব,'

জ্ঞাতির গর্ন্বিত ভাব, সন্থ অসম্ভব !!

উদাসী | .
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সেই সৈতে পারে যার, দেহে নাই প্রাণ,
কে সহিতে পাঁরে যেই, সমানে সমান ?

সমান শোনিত যার, সমান আশয়,
সমান বুনিয়াদ ঘার, সমান বিষয়

একই বংশেতে যাঁর, সমান উদ্ভব,

সে সবে জ্ঞাতির গর্ধ, একি অস্ৃস্ভব !
বিশেষ স্বাধীন যেবাঁ, স্বাধীন অক্তর,

স্বাধীন মানস যাঁর, তীক্ষ নিরভ্তর!
অন্ত্যচ্ হিমাদ্রি সম. মার উচ্চ মন.
পর্বতের গর্ব সেকি,

সহে কদাঁচন?

সেকি কভু নত হয়, পাধণ্ডের কাছে?
প|পিষ্ঠের পাঁপাচারে, সেকি প্রাণে বাঁচে?

হোক ছোট,

হোক ক্ষুদ্র, হোক হিন বল,

বদ থাকে হদে তার, যদি মহাব্ল!
যদ থাকে সত্য বল, যদি থাকে তেজ,

ধরিবে নে নিক্গ মূর্তি, ধরিবে না ব্যাজ।
ধরবে সে নিজ মুর্তি, ধরিবে আপনি,
না সহিবে গর্বিবিতের, তুচ্ছ গর্ব বাণী।

(স্বভাবের সিদ্ধ যাহা, কে খণ্ডাবে তাঁয় ?*
দুর্জন জ্ঞাতির দ্বেস, দুরন্ত সে হায়!
ছুরস্ত জ্ঞাতির দ্বেসে,

এ দশ! ত আঁজ,

প্রাণে মাত্র বেঁচে আঁছি, উদালীন সাজ |!

বিশ্ব কলক্কা।

সহিয়ে অসহ্া জ্বালা, হুইয়াছি শেধ,
ছাঁড়ি জীবমের মায়া, ঘুরি দেশ দেশ!
ছাঁড়ি জীবনের মায়া, ছাড়ি প্রাণ আশ,
এ নব বয়সে করি, তরুতলে বাঁ!
হায় রে! আমার দিন, ফুরাবার নয়।

আমার কপালে বুঝি, নাই স্ব সময় !!
স্থপময় অসময় ঘোরে, পাল। প্রায়;

আমার কর্মের ভোগ,

কেন নাহি যায় ?|

কবে যাবে এ ছুর্গতি, কবে হবে ক্ষয় ?
আহা রে! আমার ভাগ্য,

রা গ্রশ্থ ময় !

যেই আঁমি পরাক্রমে, তপনের প্রায়,
সেই আজি ধরাতলে,

ধুলিতে লুটাঁয়!

যেই অমি মহাবল, প্রলয়ের ন্যায়,

মেই আজি তুচ্ছভাবে, কান্দিয়া গড়ায়!
যেই আমি সমুন্নত, ছিহু এক দিন,
সেই আমি আজি হায়, অধের অধীন ।
সেই আমি আঙ্গ হায়, পথের কাঙ্গাল,
পিংহেরে ঘেরিছে আজ, পিপীলি জাঙ্গাল!
' চাঁন্দেরে দলিছে আজ, পেচকের দল,

দেবের উপরে 'উদ্নঃ! * দানব প্রবল!

কি সাধ্য 'বাচিবে সেই, বিধি মারে ঘাকে,

. স্বাহা রে! প'ড়েছি, আমি, অদৃক্টের পাকে|

উদাসী।
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অদৃষ্ট হয়েছে বাঁদী, তাঁই বাদী সব!
তাঁই হা! হইল মাটী, আনস্ত বিভব !!
কাঁরে দিব দোষ আমি, কার মন্দ ভাল?
আমারি কপাল শুধু! আমারি কপাল !!

কপালের তুল্য নয়, রূপ গুণ কুল,
কপালই মূল হায়! কপালই মূল !!
(প্রিয় বিরহী |)
০1টি

এইনা এইনা সেই, ধ্তুর সথ্ণর,
এইনা সে দিন হায়!
আঁবার না বহিতেছে,

আসিছে আবার !
সেই সমিরণ,

করিতেছে বিহঙ্গম, মধুর কুজন|
ধরিতেছে ধরণীর,

মনোহর বেশ,

বিচিত্র বরণ কত, অদ্্ুতের শেষ!
বিহারিছে নর নারী, কাতারে কাতার,

কুতই না স্থখে খুলি, মনের ছুয়ার !.
কেহ হাসে কেহু ভাঁষে,

কেহ ভাবে গায়,

আহা! প্রিয়জন সঙ্গে, পরাণ জুড়াঁয় 1
মনের সম্তীপ হরে, চিন্তা করে দুর,

যূরি কি! সৌঁহাগে মাখা, ভাবেতে বিভোর !!

প্রিয় বিরহী-।

মগ

নহেত

অভাগা

কেহ,

আমার

মতন,

অই মাহে সকলেরি, প্রফুল্ল ব্দন!
অইনা সবেই হেরি, ভাবে অপরূপ,
হায়রে কপাল ! তুই, কেবলি বিরূপ!
কেবলি তুইরে পোড়া,

ছুঃ্খের নিলয় !

আঁহ। প্রাণ প্রিয়জন, কোথা! এসময় !!
কোথায় রহিল এবে, প্রাণের দোসর ?
এক মীত্র জীবনের, আশার সোসর !

কতইন। মনে পড়ে! উছলে পাখার 1-হায়রে কোথায় গেল,

সেজন আমার ?!

জীবনের সার যেই, গ্নেল সেই জন,
গেলনা! কেবলি হায়,

এ পোড়া জীবন !!

কার পানে চাব আর,

যাব কার কাছে £

ব্যথার ব্যথিত ভবে, কেবা আর আছে £!
ব্যথার ব্যথিত মোর, কেবলি ঈশ্বর,

ছাঁড়িয়ে ভবের আশ,

তুষিতে অন্তর!

ভবের সাগরে নাথ ! তুমিহে কাঁগ্ার,

পড়েছি অকুলে আজ, কে করিবে পাঁর£
সর্ধ্বদা ধিয়্াই যারে, আশা-পক্ষ-ভরে,

[এখন সে প্রিয়জন, গেল, কোথাকারে !
€ ২৬ )
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গেলে তুম্নি ধনু আমি, হেন কিবা পাপ?
কতই রে লেখা ভালে, দারুণ সন্তাঁপ!
কই সহিব আর, শোকের দহন ?

সহ্ছেণা ত আর হার, সহেন। এখন! *
বিদারি জয় আহো;।

সেত গেল হই বালি,

যাদেরে পরাণ!

এ কোন বিধান £

কঠিন পাস্বান উহঃ! কঠিণ পাষাণ !।
নছিলে কি এতাঁদশ,

বাচে অন্ত প্রাণ ?

ধিকরে জনম

ধিক এ জনম,

মোর,

একাস্ত অধম জাঁমি,

একান্ত অধম ।

শুধিতে নারিন্ন ভবে, ভালবামা-খণ,
এইতো সন্তাঁপ অহো, র'ল চিরদিন
পরিতাপ-শক্তিশেল, বক্ষে গাথ। যার,,
জীবন মরণ ভবে, সম ভাব তার।
আজি যদি থাকিতরে,

আমার পে ধর!

" আমরি ! নাজানি ভবে, কি হ'ত ঘষ্টন !?
নাজানি কতই সুখ, উঠিত উর্খাল।
হায়রে সখের চিত্ত!! বারে তাহা ভুলি!

,

কিকাজ সুখের আশে, কিৰা' কাজ তাঁর?
আশা-মরিচিকা-ভাব, সদা ভবে যার কিকাজ বাঁচিয়েতাঁর ? কিবা কাজ জিয়া 9.

চিন্তার দহনে যাঁর, সদা দগ্ধ হিয়া !
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প্রিয় বিরষ্থী
হৃদয়ে অঙ্কিত প্রিয়! তব চিত্র পট,
তাহারি দহুনে প্রাণ, সদা ছট ফটু!
রয়েছ হৃদয়ে বটে- পাবাণের রেখা,

কিন্ত এজনমে আর,

পাবনাত দেখা

আরকি হেরিব তব, ষে চক্র বদন,
আর কি জুড়াবে হারে! এ হৃদয় মন!
আর কি শুনিব সেই,

ভালবাস।বোল £?

আরকি আনন্দ ভোরে, হুবরে আকুল ?!
আর কি মজায়ে মন, মজিবে কখন£
সেস্রখের দিন হ্থায়!

কৌথ। বা এখন £!

গিয়েছে সে দিন মৌর, গিয়েছে সে দিন !
সখের সে স্বখরবি, হয়েছে বিলীন !!

নাইত এখন তার, কিছু নিদর্শন!
কিদিয়ে জ্ুডাঁব এবে,

এ পোড়া জীবন ?!

আছে বটে প্রকৃতির, সেই সমুদয়,
কিন্ত কি কিছুতে তোষে, এ পোড়া হৃদয় %

'আছেত এইনা সেই, সব ঠিক ঠাক,

সেই পশু দেই পাখি, ফিরে ঝাকে বাক

ঘেই রবি সেই শশি, সেই গ্রহ কুল;

দেই ও বিপিনে ভরা, প্রন্ফ,টিত কুল।
সেই ভাঁৰ মেই অব, দেখিবাঁরে পাই,
কেবল তৃমিই প্রাণ! " সেই তুমি নাই !!
উস

2
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ূদসী।
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স্বলস্ত বিরহে জ্বলি, শ্রীতির কৌশলে,
সুর্তিমন্ত মূর্তি তব,

চিন্ত্রি স্থৃতি-বলে।

ভূতপুর্ধধ কথা ঘত, করিয়ে স্মরণ,
ধারে ধীরে সংগোৌঁপনে, করিয়ে রোদম!

যখন ধে দিকে মরি! ফিরাই নগ্ন,

সেই পুর্ধ তব-শোঁভা, করি দরশন!
সেই গ্রিরি নদ নদী, সেই সরোবর,

দেই মে আকাশে তারা, শোভে থরেখর।
সেই ঘর দেই দ্বার, সেই সঘ ঠাই,
কেবলি তুমিই প্রাণ, সেই তুমি নাই!
কেবল ভু'মই প্রাণ, ল'য়েছ বিদায়!
অকুল পাথারে ফেলি,
পাঠ

নাজানি কি দোষ,

অভাগারে হায় !

পারা

অহো1ঃ!

করিত কখন,

তাই রোধ বশে ছাড়ি, গ্নেলেছে এখন!
থেলে ছাড়ি আমি কিন্তু, ছাড়িবারে নারি,

হবি কৃহকে ভূলাইছ, বুঝিতে ন। পারি !
কিড়োরে করেছ আহা ! মানস বন্ধন!

মুহূর্ত ভুলিতে নারি,
হই স্বালাতন!
হেনত কেহই নহে, এই বনুধায়!

অইনা সবেই সুখে, ভাসিয়ে বেড়ায় 1

বিখ কলঙ্কী।

ন্সইন! ফবারি সুখে, দধুমাখা হাঁস 1!
ন্দইন| পূর্বের দেই,

অইন| সে পরিজন,

গ্রীতির আভাস !

ফুণে নিষগন £!

সেই পুর্বব ধুমধাম, মেই আয়োজন !
সেই রৃক্ষরাজি,

ফুল-ফলে অবনভ.

সেই কল-কলোৌলিনী,

বছে অবিরত!

সই ঘাট সেই মাঠ, সেই সব ঠাই,
কেবলি তুমিই প্রাণ! সেই তুমি নাই!
কেবল তুমিই প্রাণ ! -লয়েছ বিদায়!
কেধলি স্বলন্ত চিতা, আমি বন্থুধায় !!
ভ্বলুক অনস্ত কাল !-তুমিরে জুড়াও,

শুয়ে থাক প্রাণ ভরি, ঘুমাও ঘুমাও !!

খুমাওরে প্রাণধন! রহ অইখানে,
দহুক এ অন্তর্দাহ, ভ্বলস্ত দহনে !

প্রতপ্ত প্রাণের হুহু, বজ্-গরজন !!
দহুকুরে ধুধু ধুধু!

দগ্ধ হুতাসন!

য়ে থাক জন্মশোৌধ, ঘুষাওরে মুখে
'যালিবেনা নিদ্র! আর, আভাগার চোখে !

আিবেন। নিদ্রা আর! সার অশ্রু-বারি!
: জীবুন্ত সমাধি প্রাণ! আমিরে তোমারি
জাকাত

::

উদাসী ।
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কিরণ এভ!
( আভাস)
ভারত বর্ষ পোষের লীলা ক্ষেত্র, ₹ৃফ রাধিকায় সায় মূর্তিমন্ত
প্রেমের দেণতা, এবং গ্রীগৌয়াজের ন্যায় সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার

বন্তবিকই তাহার উপযুক্ত ! জগৎ হইতে প্রেমও কখম ফুরাইবে

না, রাধারুষ্ের প্রেম কাহিনীও কখন আর পুরাতন হইবেক না।

এহ ভারত ভিন্ন আরব, পারল্ত, মিসর, তুরক্ষ প্রভৃতি রাজ্য সমু
হও ঠেম সম্বন্ধে মামাস্ত নৌভাগ্য শালী নছে; তত্তাবত দেশ
প্রেমের চির কর্ধিত সুগনিদ্ধ উব্বর ক্ষেত্র বটে । ইউসফু জে।লেখ!,
লাইলা মজনু, শিরা খছন্ত গুভূতির উদ্দাম পরোম”গ্বাহও বেই;

সকল দেশের নুবিশাল অন্ত পয়ন্দিনা সবশ বহমান। সমস্ত পৃথিনা
পূর্বাপর তাহার লুহিষ হিল্লে।লে চির মুহমান | লৌভাগ্যশালী
কবিদিখের কবিতার অস্ত বধণে সেই সমস্ত আরোও এক জাবন্ত

মেহকরী ভাব ধারণ করিয়া জশাতে অতীব বিস্ময় বিহ্বলতার
আব্ছায়। বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! কিন্তু এই ধিঘোর কলি

যুগেক্ধ মধ আঙ্গি এই সামাগ্য ক্ষুদ্র পুত্বিক' দ্বারা বে কয়েকগী

প্চ্ছ্র প্রেমের জ্বলস্ত উত্স উদ্ঘ।টন করিয়া প্রিয় বঙ্গবাসী
দিকে উপহার গদাম করিতেছি, শুরল| করি ত্বাছার' চির
নুন্সিদ্ধ অন্থভ ধারা গানে কথিত তাহারা পরিতৃপ্ত হইবেন?

হত এফ নময় ইহার প্রবল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়। দিয়া এই বিদঙ্
পোড়। পথের

স্থায় কত ব। উদ্তান্ত এাণ, আত্ম হায়া তৃণবঞ্চ
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কিরণ প্রভা ।

ুখান্তের তরে ভালিয়া, যাইবে। হয়ত ইহার ক্ষুদ্র শ্রোতে

কত শত জীবনের ভীট| মাটি পধ্যন্ত উত্ময় হইয়া অকুল সমুদ্রে
নিষজ্জিত্ব হইবে কিন্ত আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! যে, ভাষায়

আমার তেমন বল নাই, বরনায় তেমন অধিকার নাই, কবিত্বের

স্বেমন প্রবীনতা নাই;

অধিকত্ত রীতিসত কাব্যা্ফারে গঠন

করিবার, ভ্বন্ধ এস্থলে ক্ষেত্রও তেমন গ্রাসারণ করা হয় নাই।

বদি ব্জ দেশে কোন উদ্দমশীল প্রকৃত ভাবুকের দল থাকিয়া
থাকেন, যদি বাস্তবিক কোন নিদ্ধ হস্ত কবি অতঃপর বঙ্গদেশে
জন্ম গ্রহণ করেন, তবে আমার এই অভাব অবশ্বাই পুর্ণ করিয়।

দরিদ্র ব্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, অবশ্বাই প্রান্কুত কাব্যাকারে ইহ। মুনজ্জিত করিয়। জগতকে বিমুগ্ধ ফরিবেন; এইটী
আশা! রহিল। ঈশ্বর ভাবিয়া ভবিষ্যৎ কবি সমাজ এবং প্রামন্ত

ভাবুক রৃন্দের নিকট এইচী বিনিত প্রার্থনা থাকিল। আমার সময়
অল্প, আমার জীবন সাহিত্য সংস।রের অন্য কার্যে ব্যতিব্যস্ত !!
বাক্ষালীরা কবি হইতে জানেন, প্রেমিক হইতে পারেন।
কিস্ত কবিতার ভাষা কি, তাহা জানেন না; গুকুত প্রেমের

বিষক্ কি, এবং মর্শস্থলের কথা কি, তাহা বুঝিতে প্রায়াস।

হন ন। অনেকে নাটকে, নভেলে, এব গদ্য প্রাবন্ধে বেশ বাহাছুরী
দেখাইতেছেন নত্য,- কিন্তু বঙ্গভাষা কবিতা অৎশে এতদূর দরিস্্র
যে. তাহা জাবিলে দুঃখে মর্মন্পীড়িত হইতে হয় ।. “হিয়। দগদঘি,

পের পোড়াণী ভাব1” ছুই এক্গি .লোকেই এদেশে কথঞ্চিৎ

লিখিতে..পা্ৈন। পুর্বকালে বিদ্যাপতি, চঙিদান গ্র্থৃতি

মহাক্সারা প্রেমের ভাষার গন্ষ! বমুন। সৃষ্টি করিয়া শিয়াছেন!

দেখলেই এক কাল! ও নেই এক ভাষা ছিল। আধুনিক কশিদিগের

উদাসী 1.
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অধুন।তন পৃথক ভাষা, পৃথক রকমেরই .বিচিত্র-২ ভাব সকল-বিদামান বটে; কিন্তু তাহাতে উন্বন্ত প্রেমের- উত্তাল তয়ঙ্গ-তাড়ন!
নাই, খ্রেম মদিরা-গ্রমত্তকরী প্রাণ-ভর] উদ্জাম ভাব রাশি নাই।

ফলত: এমন একটা পরিভৃপ্তি তাহাতে নাই, যাহা উপভোগ
করিয়া প্রাণ মন শীতল হইতে পারে ; আর সেই মধুরতার যদি?
স্থপানে বিশেষ. একটা চিরস্থায়ী ভাব বিষম উত্তেজিত হইয়!
অন্তর রাজ্যে চির জাগ্রত থাকিতে পারে । যে ভাষ। প্রাথের মধ্যে

বিদ্ধ হয়, এবং ম্মৃতীক্ষ রূপে অন্তরে বাঙ্তে ! তাহার নামই
“মনের ভাষা” তাহাকেই বলে “প্রেমের ভাষা |”

আধুনিক বজীয় কবিদিগেরশ্রেষ্ঠ গুরু মান্তবর হেম চক্র বনার্ছি
বিৎশতি বৎসর পূর্বে “মদন পারিজাত* এবং “চিন্তা তরঙ্গিনীতে*
ভবের ও গ্রেমের ভাষার যে তরঙ্গ তুলিয়। দিয়া যেরপ ভাব ও

যেরূপ প্রেমের বিচিত্র চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, আধুনিক

পরিমার্জিত ন্থুরুচি সম্পন্প শিক্ষিত দিশের নিকট তাহা নিতান্ত
উপাদেয় উপভুগ্য বটে। হেম্ বাবুর “দয়িতের পত্র” কাব্য জগতের এক চমৎকার স্বষ্টি!! "পারিজাতের” করুণ বিলাপ প্রেম

শান্ত্রেরই প্রকৃত ভাষা ! দেহের জগ্ত যেমন আহার আছে প্রাণের

পরিতৃপ্তির জন্যও তেমন খাদ্য বামগ্রী রহিয়াছে। কাব্য ও কবিতা
এবং যোগ উপাপন। তাহার মধ্যে প্রধানতম । জাতি বিশেষ ও জীব

বিশেষে দেই খাদ্য যেমন অনেক স্থলে নিদৃষ্ট হইয়াছে; বাজ/লীর
মনো খাণের জন্যও তেমন চির অভ্যস্ত বাজলার জিনিষ চাই।

তাই কীর্ভিবাপী রামায়ণে *দীতাহারা রামের বিলাপ” ফাশিদাসী

মহাভারতে “পুত্র হায়া গান্ষারীর রোদন* ও জাতি হস্তা"যুধিষ্টিরের
খেদ" এবং সীস্ভার বনবাসে “লীভার বিদায়" এবং অন্যান্য বাক্ষাল।

২১৬.

কিরণ প্রভা ।

শুনিতে হইলে? হে মি ভাষা প্রাণের মধ্যে বড় লাগন লাগে !!

অল্পেই যেন হৃদয় ভরিয়া উলিয়া ওটে 1! “ঈশান বাবুর" 'যোগেশৈর ভাষাও কম অর্থ্স্শর্শি
নহে! বাঙ্গালীর ভনিষাৎ গ্লেমিক

ফবিদিখের এইরূপ হজ উদার ভাষায় গতি সৃষ্টি রাখ! অবশ্য

কর্তব্য । «কিরণ প্রভা” ও “অৰকুণ ভাতির” ভাষায়
যদি তদ্সন্থন্ষে, কেহছফে বিচ্ছু মাত্রও সাছায্য করিতে পারে তবে

এই তুঙ্ছ জীবনকে চির কৃতার্থ জ্ঞান করিব।
ক

ও পারনস এসে

থকে

(পরিচয়
।)

পুরাকালে এগিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগস্থ সমুদ্র নিকটবত্তাঁ

কোন সয্বদ্ধিশালী ভূমি খণ্ডে এক পরম পরাক্তানস্ত নরপতি
ছিলেন। ধন জন, ক্দাতি কুল, রাজা, সম্রম, বুদ্ধি পরাক্রম এবং
রূপ, গুগ, কীর্তি শে কিছুতেই কিছু তাহার অভাব ছিল ন1।
বিস্ক একমাত্র সন্তান অভাবেই সেই দোণার সংসার বহুদিন

ব্যাপী উদাস বিষাদের নিকেতন হইয় উঠিয়াছিল। বহুসাধ্য

সাধনা, এবৎ দান ধ্যানের পর, মনেই নূরপতির,এক্গি মার কন্যা
সরস আনন্দ উল্লাসে তাহাতেই দেশ উরিয়া-”ফায়...

(২).

উদ্দাপী।
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সুখ মৌভ/গা কাহারও চিরস্থারী নহে, "নুখের পর দুঃখ এবং
দুঃখের পর সুখ” জগতেরই স্বাভাবিক নিয়ম! রাজ বস্তার সপ্তম

বর্ষ বলের সময় তাহার গর্ভধারিণীর স্বত্যু ঘটে, ষোড়ষ বৎসরের

সময় পিতাও ইহলোক পরিত্যাগ করেন

তখনকার সেই দেশ

প্রচলিত পিয়ম[নুসারে রাজকুমারীই রাজ্যেশ্বরী হইয়! রাজ-কার্ধ্য
নির্বাহ করিতে থাকেন। রাঙ্জ কন্তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কিত
ও পিতৃ-বৎশ-সমুস্ভূত একজন পরম রূপবান, পরম গুণবান, ও পরম

নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপর্ায়ণ রাজ কুমার, পূর্ব হইতেই রাজ কন্যার
এক পরিবার ভুক্ত, এবং রাজ ও রাজরাণী কর্তৃক 'এতিপা্লিত
হইয়া আিতেছিলেন। রাজকন্যা যখন শিশু এই নবীন রাজ
কুমার তখন ছোট বলক, রাজ কন্যা যখন বয়স্থা বালিকা,

রাজকুমার তখন কৌধার্যের প্রথম নোপানে পদার্পণ করেন। আর

রাজ বালা যখন ব্ূুপনী ষোড়ষী, তখন ইনি নব যৌবনের বাসন্তি
জোতমায়

সুখের স্বর দেখিতেছিলেন।

' রাজকান্যা

যেমন

ভুবন বিজয়ী অনামান্যা রূপ লাবন্যবতী ছিলেন, রাঁজ কুমারও
তেমন শত কনার্প, নহত ইন্দ্র চণ্কে রূপে গুণে পরাস্ত ও স্বর্গের

শোভ। বিধ্বস্ত করিয়া ধরাতলে সুশোভিত হইয়াছিলেন। কেবল

রূপে নহে, কেবল বংশ-মর্ধযাদা ও জাত্যংশে নহে, বিদ্যা। বুদ্ধি
এবং অশেষ বিধ গুণ পরান্রমেও এই রাজ কুমার তখন পৃথিবাতে অদ্বিতীয় হইয়া ছিলেন। রূপে নয়ন ভোলে, গুণে মন:
ভোলে। সুতরাং রাজ কনা ও রাজকুমার, পরম্পর পরস্পরের

রূপে গুণে বাল্যকাল হইতেই প্রমুদ্ধ ছিলেন; কিন্ত পবিজ্তা
লি অপবিভ্রতার লেশ মাত্রও তাহাতে স্পর্শিতে পারিয়াছিলন/।
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শেষে রাজকন্যা যখন সিংহাসনে অধিষ্টিতা হন, র]জকুমারকে তিনি
তখন সর্ধ প্রধান অমাক্তা পদ্দে বরণ করেন।

রাজ কুমার অসা-

ধারন পরিশ্রম.অনামান্য পরাক্রম, এবং অতুলনীর বুদ্ধি বিবেচনা
ও অপুর্ব শত, দয়া, দাক্ষিন্য, স্নেহ, সৌজন্য প্রভৃতিতে অল্প

কাল মধোই সাআাঁজোর অশেষ বিধ শ্ীরদ্ধি সাধন, অনস্তভবপর
পরিবর্ধন ও অলৌকিক কল্যাণ বিধান করেন।

তৎপর ইহ]র।

পরম্পূর পরস্পরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করতঃ উদ্ধাহ বন্ধনে আবদ্ধ
হুইয়। চির নুখী হইতে মনে ২ সিদ্ধাত্ত ও আভামে২ প্রকাশ্েও
প্রকাশ করেন। চিরকালই এনিয়ম. প্রচলিত আছে যে, একের
ভাল অন্তে দেখিতে পারে না, একের উন্নতি অন্যের চক্ষু
শুল.!! ন্ুতরাৎ তখনও তাহাই ঘটিল, তখনও সেই রাজ্যের

বন্বিধ লোকে ঈর্ধানলে দগ্ধিভৃত হইয়া রাজ কুমার ও রাজ

কুমারীর সুখের পথে কণ্টক বিছ্বাইতে চেষ্টাস্বিত হইল। রাজকুশাবীর রূপলাসন্ও তখন এক প্রধান, শক হইয়। দীড়াইল।

* দেহেতু

তাহার, রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেকানেক রাজকুমার বিবাহের প্রস্তাব
করিলে রাদকন্তা! তাহ] প্রত্যাখ্যান করেন ; তাহাতে তাহাব।

মর্দ-পীড়িত হইয়া অনন্থষ্টজন-সমাজের দল বল আরও বৃ

করেন। রাজকন্যার আত্মীর স্বজন ও অপরাপর অমাত্যগণ স্বীর'

৷ অভিষ্ট দিদ্ধিতে অকৃতকার্য হইয়া, পরিশেষে সকল ক্র বিপত্তির

. হেতু মূল মন্ত্রী বর রাজ কুমারকেই রাজা হইতে অপসারিত করার
নুজে্যহ্তিহন। প্রাথয়তঃ হারা রাজকন্যার নিকট রাজকুমারের
রঃ বিরত নান! একার-ব্লিয়া কহিয়া কার্য্োদ্ধারে অশকহন। ৫২

মবেতে রাজপুরী
.. পুকীিন-্ারার। গোপনীয় যড়যন্ত্রে সকবের»

উদাসী 1.

২ ২৯৯,

আক্রমণ পুর্রবক রাজ কন্যা সহ রাফ কুমারকে কঠোর ভাবে
অবরোধ করিয়া তীঁহাকে রাজকুমারীর নিকট হইতে :পাঁশবিক

বল প্রয়োগে বিছ্ছিন্ন করতঃ পৃথক এক কারাগারে রুদ্ধকরেন।
পরিশেষে উত্তাল তরঙ্গ-ধেষ্টিত বিশাল সমুদ্র-মধাবর্ভী কোন
এক ছুর্গম দ্বীপের মধো নির্বাসন দেন। এদিকে রাজকন্যাকেও
তাহারা কারারুন্ধ করিয়া অশেষ যন্ত্রনা গ্রদান করিতে থাকেন!

তাহাতে ভিনি অতি অল্পদিনেই ম্বৃত্যু মুখে পতিতা হইয়া
ধশ্বরিক এক ঘটনা ক্রমে পুনজ্জীবিতা হন, এবং অলৌকিক ভাবে

অলৌকিক জীবন লাভ্ করিয়া ' ছন্বেশ ধারণ পূর্বক, রাঙ্ছ-:
কুমারের শোকে উন্মতার ন্যায় দেশ দেশাস্তর পরিজমন
করিতে করিতে দুঃখ লাঞ্নার একশেষ ভোগ করিতে থাকেন।

তাহার রাজ্য দেশ ছত্র দণ্ড সমস্তই সম্পূর্ণরূপে শক্রকুলের হস্ত

গত হইয়া! পড়ে। মনুষ্যের পক্ষে বিপদ বততুর হইতে পারে তাহা
রাজকন্যার ভাগ্যে ঘটিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে ন1। ওদিকে

কুঘার ঘোরতর নির্ধবাঘন অবস্থায় রাজকুমারীর স্বত্যু সংবাদ শ্রবণ
পূর্বক আত্ম-জ্ঞান-হারা উন্মাদ হইয়া ওঠেন, এবং একদা গভীর

নিশিখ যোগে দুর্দান্ত প্রহরী গণের অজ্ঞাতমারে আত্ম ঘাত
করিবার মানসে অকুপ সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়েন। মুদ্রের প্রবল
তরঙ্গ-তাড়নে অল্প সময়ের মধ্যেই বনুতুর ভানিয়া "যান, এব
সতত অবস্থায় কোন এক দেশস্থ একজন পোত বাহী বণিষ্কের
পোত-নং্লগন হন) দেই

শী জ্ঞানী
পোভাধ্যক্ষ বণিক, বহু ঘুর”

ও বিদ্বান লে নক ছিলেন, তিনি শবের অবয়ব সন্দর্শনকরিয়।ফোন |

সন্াস্ত লোকের দেহ বিবেচনায়, ও তাহাতে এখনও দের

হই,

পরিচয়।

সঞ্চার আছে অনুাঁণে, তাড়াতাড়ি উত্তোলন পূর্বক নমুচিত
গুতিকার করিতে থাকেন। তাহাতে ঈশ্বরের অপুর্ব সহিমায়
রাজ কুমার চেতনা 'লাভ করেন, এবং "কথক দিন প্েই বণিকের
সহবাধে থাকিয়া বিশেষ স্নেহ মমতায় আবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি

তখনও উন্মনন্ক অবস্থ/পন্ন থাকেন ও সম্পূর্ণ াছু-খোপন করিয়া

পলায়নের নুযোগ অনুবন্ধ।ন করেন। ইন্তিমধ্যে একদা ঘটনা

ক্রমে প্রিয়তমা রাজকন্যার অঙ্গস্থিত একটী রদ্্রীভরণ

বেই

সওদাগরের হস্তে হটাৎ তিনি দেখিতে পাইয়া অত্রীব ব্যাকুল
হইয়া ওঠেন! কিন্তু বছ চেষ্টাতে কথক্চিৎ আত্মন'যস করিয়া তদসম্বন্ধে নানাবিধ জিজ্ঞ/ন। বাদ ও কথোপকথনের পর অবগত হন
যে, বণির্ক বর উক্ত অনঙ্কারচী রাজকন্যার দেশন্থ কোন এক
শবরের নিকট হইতে অল্প মূল্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। যাহার

নিকট হইতে ক্রয় করিয়ছেন তাহার নাম ধামের ঠিকানা পর্য্যন্ত
তিনি বর্ণনা করেন,

এবং কুমারকে নিতান্ত উৎ্নুক দেখিয়া

সেই আভরণগী বণিকবর তাহাকে দান করেন।

ধ্ছুদিন পরে

চির আরাধ্য প্রিয়জনের নিদর্শন সদর্শন কারয়া কুমাঝের মনে

এক অলৌকিক ভাবের উদয় হয়, এব' অকল্মাৎ তাহার মনে২
কুষারীর মৃত্যু বিষয়ে সন্দেহ জন্মে! তখন তিনি অর নুশ্থির
থাকিতে নাপারিয়া বণিকের নিকট হইতে বিদার গ্রহণ করেন ও
ছগ্জুবেশ ধারণ করতঃ কিরাঁতের পাজ নজ্জায় সেই অলঙ্কার

'কিষ্কেতা বাঁধ সমীপে উপন্থিত্ত হন। কয়েকদিনের ব্যবহারে
রর

হার হিত, কুগারের বেশ মিল মিশ ঘটে কত্ত তিনি এমন
(ছি.

ছ্ধাব অররন্থন করেল যে, শবর তাহাকে ঘ্ুণাক্ষরেও চিনিতে

উদাসী!
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না পারিয়া ফোন বিদেশীয় ব্যাধ-জাতি বলিয়াই বিশ্বাস করে।
মাপাধিক কাল গত হইলে একদিন নির্জনে নানা পাসঙ্গে রাজ

কুধার সেই শবরের নিকট রাজ কুমারীর প্রবঙ্গাদি উত্থাপন
করেন, এবং রত্ব আভরণটী বাহির করিয়া তাহাকে দান করেন,
ও “সেই আভরণটী মে কোন বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল

কিনা ?* জিজ্ঞাসা করেন।

এই ঘটনার শবর বর অতীব চমত্কৃত

হইয়! মন্ত্-মুগ্ধের ন্যার অতী সংগোপনে, অতীব বাদ্ধব জ্ঞানে,

ভাঙ্ষিরা বলে বে, "রাজকুমারীর গরক্কৃত মৃত্যু ঘটে নাই, এখনও
বোধ হয় তিনি বাচিয়া আছেন,

এবং এখনও যদ্দি স্বদেশে

তিনি ফিরিয়া আইসেন, তবে পুনঃ রাজ দিংহাপন
ওনির্বাদিত
প্রিয়পাত্র রাজ কুগারকে

অবশ্তাই পাইতে পারেন।

যেহেতু

তাহাদের বিপক্ষ গণের শারন, ব্যবহারে দেশন্থ গজ পু্ভ সত্তষ্ট

নহে, তাহারা এইক্ষণ রাজকুমার ও রাজ কুমারীর জন্য বিশেষ
রূপে লালায়ীত রহিয়ছে।

এমনকি সেই শবর জাতিয় দস্যু

বিশেষের! রাজ কুমার এবং রাজ কুমারীর শক্র দলকে লমূলে
শিনাঁশ করিতে কৃত দংকল্প'ঘ্বিত হইয়। বিশেষ ব্রতে ব্রতী হইয়।ছে।

আর একথাও সে বলে যে, রাজকুমারীর স্বত্যুর দিন তাহার
পাধত্র দেহ গোরস্থানে

গোর দিলে,

তদ্নধ্লগ্র অলঙ্কার ও

মূল্যবান বঙ্গনাদির প্রলোভনে, তাহারা কথিপয় শবর জণুতিয়
দ্য সন্মিলিত হইয়া, সেই গতীর নিশিথে সমাধি স্থান.খনন পূর্বক
রাজ কন্যার দেহ উত্তোলন করতঃ বেশ ডূষা আদি সমস্ত অপহরণ :
করে ;এবং রাজকুমারের অন্গস্থিত বহির্ববান একখপ্ড যাহা শৃক্তগণ

কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহা আহরণ করতঃ .তদ্ব!র। সেই.
যত দেহ জড়াইয়। এান্তর সন্নিহিত বিঘোর অরণ্যন্ধারে ফেলিয়া
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পরিটয় |

রাখে! তাহার কয়েক দিন পর একদা রজনী শেষে, সে এক!কী
সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতভ্ততঃ ভ্রমণ করিত
ে ২
এক

নির্জন গিরি-কন্দর
কন্দরে

ভয়ঙ্কর ব্যান সমীপে রাজ কন্যাকে

অসামান্য তেজংঃপুগ্ধ বিমপ্ডিভ স্বগরা দেবীরূপে দর্শন করিয়
!

বিস্ময় বিহবলে সজ্ঞাহিন হইয়! পড়ে রাঁজকন্যাকে মে ন্যাঙ্ত
কর্তৃক প্রতিপাঁলিতা ও পুজিতা হইতে দেখিয়। ভয়ে বিস্ময়ে জড়-

বৎ হয়, এবৎএই কথা প্রকাশ করিলে বা তাহার ও রাজ বন্ঠার

কোন অমজল ঘটে, নেই আশঙ্কায় তাহার প্রাণ মন অর্ধ

কম্পিত হইতে থাকে;

এবাৰ কাল নে কেহর নিকটই একথ।

'গ্রাকাশ করে নাই, এবং পুনঃর।য় যেই খ্রিরি কন্দরে কিরিয়াও
বার নাই। শবর বর রাজ কুগারীকে দেখিয়|ছিল; কিন্তু রাজকন্যা!

কি মেই শার্দ,ল বরের দৃ্টিপথে নে পতিত হইয়াছিল না। গিরি

কন্দরে কুমারীকে দেখার ২।৩ দিন পর আর এক দিন
.নিশিযোগে ব্যাত্র বাহনে এক প্রান্তর প্রাস্তেও নে রাঙকুমারীকে

পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিল। শবরনর দেও দিন দূর হইতে

দেখিয়।ই স্বীয় দোষ ন্মরণ পূর্বক মুচ্ছিতাবস্থ/য় ভূতলশায়ী হয়।
ছত্ম-বেশী|ীকুমারের মনে পুর্ব হইতেই নানা গ্রকার মন্দেহে আনান.
'ছাণ। করিতেছিল। শবরের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করায়

“সেই সকলসন্দেহ আরো বদ্ধমূল হইল,ও রাজ কুম।বা ভাবিত।
আছেন, বিশ্বাসে, এক অভাবনীয় নবানু আশার অঙ্কুর জন্িল।

কিন্ত মনের কথা বা নিজের পরিচয় নক্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও বাহিরে

বাক,হইতে দিলেননা। পরিশেষে সেই খিরি-কন্দরে ও প্রান্তর

্িরি
মীনে,(বহিরা,জগ করার বপন করিয়া, ব্যাধ বন্ধুসহ মেই
যেইস্থানে উপস্থিত, হইলেন, এব* পুষ্থান পুশ্বরূপে অনুসন্ধান

উদাসী ।
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ও গন্দর্শন করিতে ২ রজ কুমারীর আরে? নিদর্শন নমূহ নিঃলন্দেহ
রূপ পণ্ড হইলেন। পুর্ষে রাজ কুমারী জীবাতা আছেন, এইভাব

কুগার পরিপোষণকরির/হিলেন। এইক্ষণ “নিশ্চয় তাইাকে পাইতে
পারিবেন” এই সুইট বিশ্বাসে নির্ভর করিলেন। রাজ কন্যা ও

কুগারের উপর শবর জাতি ও অন্যন্য লেকের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে

দেখিয়া, কুমারী অন্ুনক্ষানে তিনি যাইতেছেন, এমত তাহাদের
নিকট গোপনে জান।ইয়া পেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন,ও
দেশ দেশর গান্্ুর কানন গুভূতি পরিভ্রমণ করিতে রাজ
কম্য।কে

খুকিতে লাখিলেন।

কথিপদ্ধ স্থানের ঘটন!বলি শ্রবণ

করিঘাও রাক্ষকন্যা! জীনিত। আছেন, নিশ্চয় রূপে জানিতে
পারিলেন। কিন্ত বহুকাল পর্ম্যন্ত অশেষ বিধ অনুসন্ধান করিয়াঁও

আর সাক্ষাৎ পাইলেন না| ইহার মধ্যে কুমার কতশত বিপদে,
কত সহজ ঘটন1 রাজিতে যে নিপতিত হইলেন, তাহার সীম?
নংখ্য।

রহিল না।

বিপর্দ যখন ঘণিভূত হয় তখন এই রূপই

হইয়া থকে! কুমার কখন ভিকারী, কখন মন্ধ্যাসী, কখন উন্মাদ
এবং কখন বা বিঘোর তপস্বী, এইরূপ অবস্থায় কাঁলাতিপাত
করিচেতে২, শেষে ঘোরতর ক্ষেপার মত হইয়া উঠিলেন ;এবং
অষ্টাদশ ব্পরের পর, শেষ রাজ কন্যার আশায় নিরাশ হইয়া, র

স।গর-দঙ্গমে আত্ম বিগর্জন করিতে ধাবিতঃ হইলেন! ইহার

কিয়দ্িন পুর্ধ্ধ হইতেই র(জকন্য। দৈববাণী ঘর! প্রত্যািষ্ট হইয়া
কুমারের বিশেষ অনুসন্ধান কাঁরিতে ছিলেন। :এইক্ষণ, ভাহার

আত্ম-নাশের সংকল্পনার কথা স্বপ্নষোগে ও তপশ্বা-বলে- অবগত;

হুইয়া, যে পথে কুমার সাগর সমুদ্দেহ্টে যাইত্ডেছিলেন, 'পাঁছে হ.

অম্সরণ করিয়া নেই পথে চলিয়া যাইতেলাখিলেন। বাইতেহ
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অবশেষে কোন এক জনপদের অদূরবর্ভী স্থানে উন্মন্ত ন্্যাশীর
বেশৈ, কুমারকে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন । এবং প্রণমে

নিংসন্দেহ রূপে চিনিতে নাপারিয়া, দক্দেহ অপনোদন জন্য
নানাবিধ ক্ষিজ্ঞাসাবাদ ও কথোপকথনের পর স্বীয় প্রিঃতমের
যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্ত রাজকুমারী বিঘোর

্রন্মচারিণী "ভৈরবিনীর বেশে ছঘ্মভাবে থাকায়, কুমার তাহাকে
বথার্থ রূপে চিনিতে নাপারিয়া অন্ত একজন বলিয়া বুবিলেন।
প্রথমতঃ কুমারী কুমাঁরকে পরীক্ষা করার জন্য আত্ম-গোপন
করিয়া নান। গসক্ষের ত্ববতারণা করেন, শেষ আর ধৈর্দাধারণ

করিতে না পারিয়া, অষ্টাদশ বত্সরের সাধনার পর, প্রাণে ২

হদয়ে২ সম্মিলিত হইলেন।

বর্গের দ্বার তখন উন্মুক্ত হইল, দেব

দেবীগণ অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র উদ্বাহ ক্রিয় সম্পাদন করিয়া দিল।
উভয়ের আনন্দ এবং উভয়ের উল্লাসে স্বষ্টিময় সমস্ত ভুবন

পরিগ্রত হইয়া উঠিল। আতংপর তীহারা আর ব্নারে প্রাবেশ
করিতে ইচ্ছা নাকারয়া, এক প্রকাণ্ড বিজন বনে কুটির নির্মাণ
করতঃ, কিছুদিন অবস্থান করিলেন। কিন্তু বিধাতার এমনই
লীলা যে, দেখিতে ২ অতি অল্পদিন মধ্যেই লেই বিজন
কাস্তার এক জাগ্রত্ত মহ! তীর্থে অধিকত্ত সুবিশাল নগরী রূপে

পরিনত হইয়া! উঠিল, এ জন শ্রুতিতে সেই দেশের নরপতি আসিয়া
হাদিগকে
দেখা মাত্র পুর্ধ্বকাঁর বিশেষ পরিচয় ও বাহ্ধবতা থাকা
হছে চিনিয়া (ফেলিলেন। তখন দম্পতিদ্বয় আর আত্ম গ্লোপন

কি, পারিলেন
না ক্রমেই দেশ দেশাস্তরে পরিচিতও রাষ্
ছু ১1,
৫

দি

৫না! এই পুর্বববান্ধব নরপতি

(২৮)

অন্যান্য দেশের

উদাসী ।
শত সহত্দ উপরুতভ

এবং

২২৫

অনুগত শিষা রন্দ ও সস্তাস্ত বর্ণ

কর্তৃক দম্পতি ছ্ধয়ের অনুকূলে নান! প্রকার হিতানুষ্ঠান এবং
যুদ্জায়োজন হইতে লাগিল।
ভক্ত বন্দ, বিশেষতঃ

এদিকে রাজ কন্যার স্বদেশ বাঁসী

সেই ক্কুত সংবল্লান্বিত শবর জাতির দল

বল উত্তেজিত হইয়া শত্রু কুলের বিনাশ সাধন করিতে গনস্ত

হইল। রাজন্মস বর্গের লমবেত 'সৈম্ত সমাবেশ, ও শবর জাতি
প্রভৃতির কঠে।র পরাক্রমে শক্রকুলের কথক সমূলে বিধ্বস্ত হইল ও
বিশিষ্ট কথিপয় হিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপর বছ দেশের

প্রজা বৃন্দ ও নৃপকুল আসিয়া রাজ কুমার ও রাজ কুমারীকে
বথারীতি অভিষেক করতঃ তাহাদের দেশে লইয়। গেলেন। তাহার!

লুবিশাল রাজ্য, ছত্র প্রাণ্ড হইয়1 যাছাকে বাহ! দেওয়া উপযুক্ত
তাহা গদান করিলেন । অবশিষ্ট জীবন নুখ ন্বচ্ছন্দে কাটা ইয়।
ধর্্মশীল ও কী্তিমন্ত সম্ভান সম্ততি রাখিয়া! পরিঙ্গেষ অনভ্তধামে
চলিয়। গেলেন।

কিনব তাহাদের, যেই সুপবিত্ত প্রোম-পিজুষের

অস্থত ধারা জগতে এখনও রহিয়া গেল, এবং কাব্যকার দিগের

কবিভ্ব প্রনাদে তাহ! চিরকালের জন্ত স্থায়ী হইল।

তাহার

ঝিরি বিরি নুশীতল প্রাবাহ যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া বিদগ্ধ প্রাণে
অবশ্যই অন্বত পিঞ্চন করিবে !!
এই অমর প্রক্কৃতি প্রেমিক প্রেমিক! হয়ের প্রক্কত নাম
ধামের বিষয় /এপর্য্যস্ত ম্সামরা গোপন রাখিয়াছি, এবং বঙ্গভাষার

প্রকৃতি অনুসারে গকিরণ প্রভা” নামাকরণে প্রবন্ধের
শির্স্থান রঞ্জিত করিয়াছি। যদি কোন ভাবুক থাকেন ত তিনি
প্রকুত তদ্ব অনুসন্ধান করিবেন, যদি কোন বাক্তি কবি হন ত

ভিন প্রকৃত নাম ধাম রচন। করিয়! লইবেন অলমিতি বিস্তার়েন।

হজ.

কিরণ প্রভা ।

কিরণ প্রভা ।
(প্রিয়া হারা দেশ ত্যাগী অন্গ্যাসী।)

ছাঁড়ি প্রিয় পরিজন, ছ।ডি ঘর বাঁড়ী,
দুর দূর দূরাত্তরে, আমি দেশান্তরি!
না জানি আইনু কোথা ? নাজানি এ দেশ
. বিশেষ জানিনা আরো, প্রিয়ার উদ্দ্যেশ।
নাহি লোক চলাচল, নাহি পরিচর,

ভাল মন্দ কৈতে নাই, সঙ্গের দোসর।
কারে বা জিজ্ঞাসি আর,

কারে আরো কই?

দে কেমন আছে তাই, অবগত নই!

আমি রব এপ্রবাসে, সে রহিল দূরে,

আমি মরি ভে'বে ভেবে, সে মরিছে পুড়ে !
আছে কিন! আছে কিন্ত, স্থির নাহি জানি,
আছে রিসে এত দিন, বেচে একাকিনী ?

হায়রে বিরহে, তার প্রাঁথ ফেটে যায়!

্

কেমন সে আছে তাই, ম্ধাইব কায়?

ভারে আমি বাসিভাল, সেতে। ভাল বাসেঃ

তাই বুঝি আছে বেচে, আমার উদ্দ্যেশে।

রে

তাই বুঝি মষ তরে,

ধরি আছে প্রাণ,

সহিতেছে দূর্বি্সহ, বিরহের টান !.

. আমাকে দেখিতে বুঝি, অন্তিম সময়।

.স্াছে তাই এত দিন, অনুমাণ হয়।

4

উদাপা।
তাই আছি এতদিন,

২২

করি তার ধ্যান,

তার চিন্তা তার ভাবা, যম অন্ন পান।

তাহার বিহনে অন্য, কিছু নাহিজানি,
নাহি জানি ফেমন সে, আছে বিরহিনী!
আছে কিনা আছে তাই, স্থির নাহি পাই।
মেইত বিষম ভয়ে, গদাঁন্যে বেড়াই !!

মনের মরম কথা, কারে আর কই?
দিবা নিশ থেমে বিষ, গুমডিয়ে রই।

হৃদয়ের আগ্ত কথা, গুপ্ত বড় ধন।

সেই জানে কেবলি তা, সেই বুঝে
মন !
সে বৌঝে আমার ব্যথা, আমি বুঝি তার,
না বুঝি তাহার বিনে, অন্ত কিছু আর।
আমি জানি তার ব্যথা, মোর ব্যথা সে,

মরম দরদী বিনে, মর্ম বোঝে কে?

তার মনে তার ব্যথা, মোর মনে তাই,
হায় মে মরম ভেঙে, ০
নাই|
হায়রে,ভাকইতে মারি,ভাতাক কৈ'রেঃ
যার তরে এপরাণ, কান্দে”নিশি:দিন।

ঘার তরে নুক্ষণ, জামি উদসীম।

২২৮

কিরণ প্রভা |

তাঁর কথা ভেঙ্গে কারে,
পরাণ খুলিয়ে কারে,

কহিতে ন। পত্র ।
জিজ্ঞাসিতে নারি !

তঁমি নারি সেও নারে, ঢুঃয়েরি শঙ্কট।
বিষম ইইল ছুখ, হইতে কপট !!

গোপন পীরিতি দড়, বড় পরমাদ।
না পুরে মনের আশা, নাহি পুরে ম'ধ।

গুপত পীরিতি হায়! মরণের ঘর!

মন পোড়ে দেহ পেড়ে, পোডেরে তস্তর £

চাঁপি চুপি লুকা ছাপি, রাখ। বড় দায়!

লুকাইয়ে পুড়িগুড়ি, কত পোড়। যায় ?

নুকা ছাপি ভাল বাসা, নাহি পুরে সাধ,
মনের বিকার আরো। বাঁড়ে পরমাদ।,
ফেলিয়ে মনের দিধা, খুলি মনে! প্রাণ,

হায় 'কপাঁট খুলি, লইতে সন্ধান,

জাঁমিতৈ শুনিতে সেই, পরাঁণের ভেদ,
শ্রকাস্টে পারিনা উহ! তহি
বড়খেদ!!
শ্রবান্টে পারিনা হায় ! এই খড় দায়!
লইতে মারি ক'ইতে মান্লি, প্রাণ ফেটে ঘায় |!
তার কথ! তার বার্থ, তার সমুদয়, ,
জাহাগে!

ঞ পোড়! পাণে। বড় মধুময় !

উদাসী ।

মা চাই পুরাণ, বেদ,

২২৯

খুনিতে না চাই,

গুনি ষদি তার কথা, স্বর্গ যেন পাই !!
মনে বলে প্রাণ ঢালি,

শুনি স্অহর্নিশ।

গুনি- আর, “কাহ আক,

হই হারা দিশ!

পরাণ খুলিয়ে হোক,

স্বর্গের ছার,

কিম্বা হো”্ক্ অফুরন্ত, লুধা-পারাবার।

ডুবি তায় মজি তায়, হয়ে মন্ত ঘোর,
মনে বলে সেই তত্ব, হৈয়ে থরি ভোর।
মনে বলে সৃষ্টি হোক্, ভেঙ্গে খানচুর,
এ পরাণ ভেঙ্গে হোক, ৫প্রেম-সমুদ্দর |

ভেঙ্গে যাক্ বিধাতার, সূর্টি আবরণ ।

ভেঙ্গে ঘরি ! দুই জনে, হই এক জন,
কিন্ত বিধি এক জনে, ফৈল্য ছুই জন।
ছুই খানে ছুই দেহ, কর্মের লিখন!
হা রে কহিবে'কেবা, তাঁর সুসংবাদ,

শুনিলে সে 'হুসংবাদং স্বর্গ পহি 'হাত।
নাজানি এখন কবা, আছে? পে কেমন!

নাজানি তাহার মন, “কিবা 'উচাটন|!
নাজানি, খেলছে কিবা, সেচল" শ্রাণে !

'অন্তর্ধ্যানী ভি তাহা, অগ্ষেনাহি জানে।

কিরণ প্রভা |
নাঙ্গানি বিলে তার,

কত আভ্ ঝরে?

কত জানি অন্তরদঞে,

কত দঞ্ধকরে!

নাঙ্গানি কত কি ঘোর, নির্জন শধ্যায়,
ভিঙ্গাইয়ে উপাধান, অশ্রু ভেসে বায়!
নাগানি কত কি হেরি, বিধোর স্বপণ।
নিদ্রাহার ত্যজি করে, নির্জনে ক্রন্দন!
কতদিন হ'তে যেন, কত বিভাবরী।

নিদ্রোহার পরিহরি, আছে প্রীণেশ্বরী!

এইত জ্যৈষ্ঠিক মাসে, গাছে পাকা আম।
হাঁয় রে ডাকিনী তার, না লইবে নাম!
এইত কাঠাল, কলা, খর্জক, ডালিম,
তাহার অন্তরে দিবে, যাতনা অসীম!
এইত শরত হিম, বসন্ত বাহার,
কত কি সামগ্রী যোটে, নাহি অন্ত পার!
কিন্তু কি আমাকে ছাড়া, দিবে তা সে মুখে £
হায় রে স্মরিলে প্রাণ, ফেটে যায় হুঃখে !!

ধিকুরে পামর প্রাণ কেন র'লে তুই?
কোন্ লাজে কোন্ দেহে, তোরে আম থুই ?

কোন্ লাজে ধরি আমি, এ পোড়া জীবন,
কোন্ মুখে করি ছেন, অশন বসন ।

এখনে ,এ পোড়া প্রাণ, হইল না শেষ?

এখনও অঙ্গ জল," খাইছি বিশেষ 1

উদাঁশী।

২৩১,

বিশেষ ভূজিছি কত,

ভ্রমি দেশান্তর।

কত নদী কত গিরি, হেরি নিরস্তর।
কত চারু কত তরু, কত কল ফুল।
কত বা হেরিশু মার,

রূপের অতুল !

কিন্তু হায় রাখি কেন, তার'প্রেম ছবি ।
এই পোড়া চক্ষে হেরি, চন্দ্র তারা রবি ?
এই পাপ্ চক্ষে কেন,

হেরি অগ্য রপ?

জগতে কি হ'তে পারে, তাহার স্বরূপ?

সেই সে তাহার তুলা, অন্য আর কৈ?
বিশ্বময় নহে অন), তাঁর.ছবি বই!
সকল পাশরি কেন, তারে নাহি স্লেবি,
এঘোর পঙ্কিল ভবে, এক! সেত দেবী,

তাঁর অধিষ্ঠান !!

হায় এ পন্থিল ভবে,
্মরিয়ে ন। কান্দে কেন,

বিধাতার প্রাণ £

সরিয়ে না পড়ে কেন, বিরিক্ষীর পাত?
কেন বিধি করে হেন, পাতক নির্ঘাঙৎ্চ ?

পবিভ্র এমন..!

এমন উজ্জল দেবী!

এ পাপ ধরায় তেন, তাহার জনম.
বিধির কি নহে দোষ £-দোয এই ক্র,
পোড়া ভবে স্থজে কেন,
নাঁজীনি সাঁধিতে কিরা,

যুক্তি করি লক্ষ

প্রিয়ারে আমার ?
বিধাতার বাদ,

» দেধতার সাত3

২৩,
ন

কিরখগ্রজ্ঞা |

চা

নাজ্ঞান্দি, সাঙ্মিতে কিবা, অধাধ্য সাধন,
কঠোর ধরায় কারে, -কারল স্থজন|

দেবতা সমাজ,

তাথরা ক্ছিংপিয়ে তারে,

ডুব্াইল 'চির ভুঃখ-শির-নিধি মাঝ ।

: দ্ুঙইল চির ঘোর,

অকুল পাথারে !

বিধাতা ষ্বাহারে বাঁম, . কে নিষ্তারে তরে ?

তার !
আছে া
কেচার তাহার পানে ? কেব
মরম বাঘিত কেবা, মন্দ বোঝে আর ?!

ভুকে কেবা অঙ্গ দিবে,

রোধে দিবে বড়ী।

কেবা মে মর্ের সাথি ? কে তার প্রহরী গু

ছুহেখ ভাবে দুঃখ!

কে চায় মুখের পানে?
আপন

ঘলিয়ে কেৰা,

আপন

বলিতে

চাহে তার হখ £

তার,

আছে

হায় রে আমার দোষে,

আমি রে'হইনু মব,

বটে সব।

নষ্ট সে বিভব !!

বপত্তির মূল !

দুঃখের পাথারে তার, নাহি দেখি কুল!
আমার লাগিয়ে তাঁর,

তথাপি আমার ধ্যানে,
অনাহার

অনিদ্রায়।

এত

বিড়ম্বন ।

সদা নিমগন।

করি তনু শেষ। |

লাঁজানি ধরিছে কিবা, * তপন্ষিনী বেশ।

(২৯)

উদখসী।

২৩৩

নান্গামি হইছে কিবা,

সেরূপের ডালি!

তায় রে! সোণার তন্ন,

তে'বে ভেবে কালি!

তাতল

ফৌনন ধরা,

সে সাধের ভরা,

সঠিতে নারি কিগো ? ওহে বহন্ধর]!
সছিতে নারিলে কিগো £ নিজে তুমি বিধি !
তাই তারে দহিক্ষেছে, দুঃখে নিরবধি!

হায় রে ডাকিনি তুই ! কি কারলিছায়!
রাঁজোশ্বরী হয়ে মৈলি,

উচ্চ কুলে জন্ম তব,

রাখালের দায় !!

উচ্চ অহঙ্কার !!

তুচ্ছ করি সে সকল, ঝুলি কল্যে সার!
অবহেলে শিরে নিলে, বিপদের ভাঁলি।
অবছেলে স্ুখ-আশা, দিলে জলাঞগ্জলি।
জেনে শুনে দিলে ঝাপ, তগ্ত হুতাশনে।
জেনে শুনে খেলে ব্ষি আনন্দিত মনে ।
জেনে শুনে দিলে ঝাপ, ছুঃখের পাখারে ।
না কল্যে প্রাণের মায়া,

না ভাঁবিলে ক্ষণ পল,

ক্ষণ পল তরে!

না|! করিলে আন!

না ভাবিয়ে স্থপে দিলে,

হৃদি কাযা প্রাণ।

মন দিলে, ধন দিলে, দিলে দেহ দান।
আপন! পাঁশরী মোরে, সপিলে পরাণ !
কিন্তুরে অভাগ! আমি, প্রতি দান তায়।

জন্মে না পারিন্ু দিতে,

এই খেদ সার!

চ৩৪

কিরণ প্রভা |

বরঞ্চ হইনু আমি, ছুঃ্খের কারণ !
আমারিত লাগি তার,

এ সব ঘটন !

মরি কি আশ্চর্য্য সেই, প্রেমের ভাগার !ঃ
আহা কি মে অফুরস্ত, সুধা পাঁরাবাঁর !
হয় নাই হুইবেনা, না হ'তেছে আর.

এমন উন্নত-মনা,

দেবতার সার

এমন অগাঁধ দয়া, কোথা আছে আর £

এখনও এক বিন্দু, কমিলনা ভার !!

এখনও সেই হৃদি, সেই প্রাণ মন,
এখনও সেই মত, আঁছেত তেমন।

এখনও সেই প্রেম, আছেত বিশেষ ।
হায়রে যদিও তার, দুর্দশার শেষ!
কি কব ভুঃখের কথা ? প্রাণ ফেটে যাঁয়!!

কি দোষে এমন দশা, বিধি কৈল্য তায়?
যার ক্ষত্র অনুগ্রহ,

পাঁইৰার তরে;

থাকিত সহুত্র জন,

যার দ্বারে গৈড়ে।

একটা স্বুখের বাক্য, শুনিবারে যার,
থাঁকিত সহজ জন, হুয়ে অগ্রসার ! .
আজ কিনা সে অভাগী, ম্নেজনরেহায়!

সামান্ত দয়ার আশে, কান্দিয়া বেড়ায়!

আ(জ-ফিনাঁ সে অভাগী, করি প্রাণ পণ।
পে ভেছেন। একটাও,

মুখের বচন!

উদাসী ।

২৩৫

যার মানে, মানী সবে, যার ধনে ধনী!
কড়ার ভিকারী আজ, সেই অভাগিনী !
হায়রে কঠোর ধরা, দিঠুরের শেষ,
আত্ম-স্বা্থী অবিশ্বাসী, কৃতত্ব বিশেষ|
ফেলিয়ে বিপাকে তারে,

সবে হ'লে পার,

কেমনে করিলে বল, সর্বনাশ তার ?!
তার খেয়ে তীর পিয়ে, তার লুঠী
ধন,
অকুল সমুদ্রে শেষে, দিলে বিসর্জন !
কেমনে ডুবালি হায়! দে সোঁণার ডালি !
কোন্ প্রাণে নাণিকের। ভর! দিলি ঢালি?

যার খেয়ে যার পিয়ে, হলি বিবর্ধম।
তার সর্বনাঁশ কিরে, সাধিলি এখন 1!

ধিক রে মানব তোরে, ধিক শত বার!
রে ধাতী ! তোমারি কিবা, .কৌখা জুবিচীর !!
পাপীয়ে বাড়ীও তুমি, ভক্তেরে ভাড়াঁও,

যারে হাহা দিতে মাই, তাই তারে দাঁও।

হুকোমল হৃদি ধীর, হকোমল মন,

তার ঘুকে তুইলে দাও, পর্বত চাঁপন !!

কঠিন কণ্টক্ক ময়, ব্স্ত ভাট! কাঁয়,

সে স্বণালৈ খান্ধে। বিধি কমলেরে হীয় !

২৬৬

|

কিরণ প্রভা ।

চান্দেরে কলঙ্ক দিলো, দেখে ফ'টে প্রাণ,
এমন হুন্দর হেমে, নী।হ দিলো। ত্রাণ !!

স্ুববাম গৌল[পে বটে, কীটে কাটে তার
কুকিলার কাল রূপ, কে।ন পাপে হয়!
বিধি !. তব দোষ নয়; দোষ

তণে কার?

' কার স্থ্ি ধরাধামে, এত অবিচাঁর ?
অবিচার তরে কিহে,

সিরজিলে মোরে?

সিরজিলে তারে কিগো ! দুঃখ সহিবারে ?
_ ছুঃখে ছুঃখে গেল কাল, ছুঃখে হ'ল ক্ষয়।

মররবার চাই পোড়া, মরণ নাহয়!
|

হায় রে প্রাণের প্র:ণ ! এবে রেলে কোথা ?

তুমি রৈলে দুরাস্তরে, আঁমি রন হেথা !
আজি যদি পাইতাম, এ নিকটে আজ !
হায় তৃচ্ছ ভাঁবিতীম,

দেবের সমাজ!

তুচ্ছ হায়! ভাবিতাম, স্বর্গের গৌরব,
' তোঁম! তরে তুচ্ছ ভাবি, ্বর্গের বিভব।

কিব! স্বর্গ কিবা মর্ভ, যেই খানে রই।
সর্ব স্থানে উচাটন, আমি তোমা বই! .
সর্ধব স্থানে আমি হায়। পাখলের পারা !

নিথিল এ বিশ্বধাম, যেন মোর কারা !!

হায় হাঁয় ! 'জুড়াইবে,- কিসে
“আর মন ?
ছোমার বিহনে পরিয়ে!

যাঁয়গো জীবন !!

উদপণপী ।

২৩৭

যেই দিকে চাই তুমি, সেই দিকে নাই,
সেই প্রতি পলে আমি, মৈ'রে যেন যাই !
পলে পলে মরি হায়! পলে পলে বাচি।
তব নাম জপ-মন্ত্র ত.ই বেঁচে আছি !!
অপি তরু ! অয় গরি!

আয় জলধর!

বুকিতে কি পার ধায়! এ পোড়া অন্তর ?
নিরস্তর তোমরাত, কত হুধা ঢাল,

তবু কেন পোঁড় প্রাণ,

তবু কেন পোড়া মন,
সাগর মহ্ছনে যেন,

পুড়ে হ'ল কাল।॥

পোঁড়ে অহর্নিশ |
ওঠে তীব্র বিষ !!

যত হেরি, তত আরো»

বারে শত হুঃখ,

ছঃখের পাখার ছোটে,

ভেঙ্গে চু'রেবুক!

ছুঃখের ভারেতে নাহি,

চাহ ধরা পানে,

চক্ষু মু'দে থাঁকি যদি,

তবুজ্বলে প্রাণে £

গুয়ে যদি খাকি দেখি, বিকট স্বপণ,
মরণ মঙ্গল শেষ, বুঝিন্ধু এখন !!

,

অয়ি তরু! অয়ি গিরি! ওহে দেব নর!
সাক্ষী থেকো ত্যজিব গো! আজ কলেবর !
কত দিন বর আর, কতকাল সব?

এ প্রাণ ত্যজিয়ে তাই, ছুঃখ -ঘুচাইব!

অকুল, দাগর অই । দুর. ব্যবধান--.

জুরাইৰে তাপিতের,

এই পোড়া প্রাণ।

২৩৮

কিরণ প্রভা ।

জুরইব দিয়ে ঝাঁপ, অপার অকুলে,

থু'য়ে যাৰ বেশ, বাস, উচ্চ খিরি-মূলে !
ধুয়ে যব পংসারের জ্বাল পোড়। যউ।
'লিয়েযাৰ দেব-প্রাথ, জনমের সত ! .

লিখে যাব ও কলঙ্ক, তুঙ্গ-শৃঙ্গ-গায়,
পাঁপ ধরণীর পাপ, দেখিবে ধরায় !!

লিখে যাব মন্্ব কথা, উচ্চ গিরি-শৃঙ্গে,
বিপ্রির কলঙ্ক রা, হবে রাড়ে, বঙ্গে ।
রেখে যাৰ পাষাণের, অঙ্গে নিদর্শন,
নিজ পাপে দগ্ধ হবে, এতিন ভূরন !
নিজ পাপ ন্লিজে স্বারি, হবে অচেতন,

চল.রে মন্,! চল করি, শেষআয়োজন।

চল রেমন্! .চল যাঁই, অপারের পারে,
ডুবাই এ.তনু-তন্বী, প্রবাস পাথারে।
এই ম্বৃতয দংকল্পনা স্থির করতঃ

সাগর-দঙ্গমন্ছ কোন

এক, তীর্থস্থান সমুন্দেশ্টে'ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া ধাওরা|
তীর্থস্থান উন্দেষ্ঠে গমনের তাৎপর্য এই ধে, আত্মঘাতি হওয়া

দরুণ যদি কোন,পাপ স্পর্শে, তবে সেই পুণ্য স্থানের দেবমাহাঝ্ে তাহার €কোনরাপ পদগতি, হইতে. পারে । অধিকন্ত
কোন অপন্থানে সৃত্যু-ঘটার চেয়ে পবিত্র গানে মৃত্যু হওয়া

পৃথিবী অ্বর্ব 2টির লোকেরই স্বাভাবিক ধর্টের আস্থা ।

উদ্াসাঁ।

২৩৯

এক আগুস্তক ভৈরট্িনী।
সপ)
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কোথা যাও? কোথা যাও? হ্যাদে ও সন্যাশী !
কয়ে ঘাও, কেব। হও?

কোন্ দেশবালী ?

ক'য়ে যাও, কয়ে যাও,

একটা পরিচয়,

একুটী কথা শুনে যাও, মনে যদি লয়!
কিবা নাম ? কোথা ধাম ? কোন্ মন্ত্রধারী?
কোন্ দেবতার বরে, হে ব্রঙ্গচারী?

কৌথা হ'তে এলে ? হবে, কোথা পদার্পণ £
কোন্ তীর্থ সমুদ্দেশ্ে, হেন পর্যটন £
অনুমাণে অনুমাণি,

হবে পিদ্ধ জন,

উচ্চ কোন সাঁধানাতে, সমর্পিছ মন !
কয়ে যাও! কয়ে যাও! একৃটী স্ুবচন ;

বলে যাও একৃটী কথা, যদি লয় মন
এই দেখ, এই তরু, এই খানে ছায়া
এই খানে বসি ক্ষণ, স্সিধ কর কাযা!
এই দেখ এই খানে, এই সরোবর,
প্য় পিয়ে শান্ত কর,

শ্রাস্ত কলেবর।

আই হের সরোবর, এই হের ছায়া,
তপনের তণ্ড করে, কেন পোড় কাযা £

২৪ %

কিরণ প্রভা ।

কেন পোঁড়, কারে ঢোঢ়? শুস্কে অভিলীষী,
নবান বয়মে কেন?

নলীন সঙ্গ্যাসী?

কৈসে যাও ক্ষণকাঁল,

এই তক হলে,

বৈলে যাও কথা কটি, মনে যদি বলে।

সন্যসী।
ছে দেবি! ন্বর্গের শৃস্ত, ধরাঁতীত ধন,
আমারে কি সাঙ্গে দয়া? আমি অভাজন !!

ধন্য তুমি ধরাতলে, তাই উচ্চাশয়__
বারিদ বরষে বারি,

সম ধরাময় |

জিতে রও, ফেতে দাও, প্রাণে বাগ! নাই,
ডু'বে মরি, জ্বলে মরি! ক্ষমা চাহি তাই।

হে দেবি! হে স্বর্গশাস্তি! ধরাতীত ধন,

আমারে কি সাজে দয়! & আমি অভাঁজন !!

(৩০)

উদ্ধাসী।

২৪5;

ভৈরবিনী।
পপ

হা কপাল!

পা

ভিউ পরাগ জাবহ

হাঁকপাল!!

কপালেব দোষে মম,

বিধি মেয়ে হাম!

না কছিলে নাম?

ভাড়াইতে চাহ ভূমি, তাঁড়াইয়ে যাও,

মরিবার স্থান বুঝি, বিশ্বে নাহি পাঁও।
মরিবারে সাধ বুঝি, তীর্থ ঘাটে নেয়ে,
তীর্ধেযদি যাবে তবে, সঙ্গে যাহ লৈয়ে।
বুঝিলাম বুঝিলাম,

তৃষি লিগ্ক জন,

উচ্চ কোন সাধনাতে, সমার্পছ মন |
হা কপা্প! হাকপাল!!

বিধি মোরে বাঁধ,

ও চরণ-রক্কঃ যদি, নাহি পাইলাম !!

ধার্মিকের ধর্ম নয়, ধঙ্খের অদান,

ধার্মিকের ধর্ম সদা, পাঁতকীর জ্রাণ।
শিখিয়াছ কিবা ধন্ম1 কিবা বাবহার?
পাতকীরে দয়। নাই, এ কোন বিচ)?!
দিত

যদি

সন্গাসী |

কি জঞ্জাল! কি জঞ্জাল ![.এট ঘর্টে আর,

কণ্টক এড়া*তৈ'চ।ছি। বতিজ ক্ষির ধার ।

(২৪২

কিরণ প্রন ।
নহি আযি সিদ্ধ জন, নহি তীর্খ-বালী,
(ছুষ্ষর্দে পাতিকী ঘোর, জীবনে উদ্লাপী। )

বাচিবার
সাধ নাই, নাই গৃহবাস,

অকুলে ভুবিব তাই, যনে দৃঢ়
আশ ।

তুখিত স্বর্গের দেবী, শ্বর্গের বিভব,
ভৌমা -উদ্ধারিষ
আমি, একি অসম্ভব !!
সাক্ষাত করুণা বুঝি, তুমি বিঘাতার,

তোমারে ছলিলে লা,

কিধন্্ আমার ?

হায়কি কঠোর ভাব! ফি নিঠুর বাণী!
স্বখের সংসার ছাড়ি, হবে সন্যাঁসিনী!!
'বিধির মনেতে কেন, এ নিঠুর কালি?
সোণার প্রতিমা দিষে, হুতাশনে ঢালি গ!
এক ভুঃখ সন্থ নয়। মরি আর ছুঃখে,

উদাসিনী হবে ভূষি, সব কোন্
বুকে ?

বিশেষ পুরুম আমি, উদ্মত্ত হু্ীন,
বাচিবার সাধ নাই, আজিকার দিম!
এ আঁজিকা দিন শোর,

যাঁয় কিনা! যায়,

আমার গঙ্গিনী হয়ে, কিবা লাচ্ছ হা!

পুলের কুলিনা তুমি, * বুবিনু আশয়,

সঙ্গাসিনী
হছাবে হায়! সম্ভব (কহ্য়?
বিশেষ অচিনা আমি, তুমিত অজানা,
লাগ!কর ক্ষম। কম্ধ। করি শত মান।।

উদাপী।

2৫৩

বিদ্বোর পাতকী আমি, পতিভের শেষ।

আপনা মজা জজ, মজাই দেশ,

আমার চরগ-ধূল, সাঁঞ্জেকি তোষার ?
ও চরণ-রজ ধাঁও, লই এ ষাখায়

বুঝি বড় পুণ্য মোর, এ অস্তিষে তাই,
তোমা ছেন দেবতার, পথে দেখা! পাই।

দিয়ে দাও পাধূলি, ক্ষমা কর যাঁই।
যরিব প্রেমের দায়ে, প্রাণে ঘাঞচা। নাঁই !
মরিব প্রেমের দায়, করিয়াছি পণ,
সেইএক তপস্বায় ুপেছি জীবন!!
জীবনের ভার মোর, হায় গুরুতর !

অসছা !--বাসন! তাই ত্যজি কলেবর!

ভৈরবিনী ।
পপ) 893

কিকহিলে ? কিকহিলে? কহ পুনরায়!
পরাণ ত্যজিবে তুমি, ঠেকি কিবা দায়?

কি দায়ে ঠেকেছ
হেন? কি করেছ পাপ?
_.

কহিলেও যে'তেপারে, কথঞ্চিত তাপ।

কহিলে আপন ছুঃখ কমে কথধিঃৎ!

কেনন! প্রকাশি মোরে? করছে বর্চিৎ?

(১৬

কিরণ, প্র!
আস্চর্যয | জাশ্চষ্য ! আর একি অসম্ভব 1
ষে প্রেমের নাম নিলে, সে কিবা বিভব ?

“প্রেম” সেকি বন কোন? কিন্বা কোন ধন?
কিম্বা কেনি জঙ্তা প্রাণী! বিশ্ব! কোন জন?

প্রেম” সে কি নর্তে মিলে ? কিনব! স্বর্গে ফলে,
ধল্লাতে উতদ্তবে কিম্বা জনমে তা জলে ?
কিবা ধন্দ তার?

কোন্ গুণ ধরে সেহ,

কার পক্ষে উপকার গ আপকার কার ?
অথলেব1
প্রেম নাম, হুদ কি কের?
কিন্বা কৌন যোগ জাগ,

সাধন! প্রখর ?

অবশ্য তিপন্বী তুমি, কর ঘোর তপ,

প্রেম নামে আছে কিছে, কোন মন্ত্রজপ?

কোনিঘট?
সাধনার অঙ্গ সেকি? সেক
কিম্বা কোন যোগ যাগ,

কোন সিদ্ধ পট ?

অবুঝ অবলা! আমি, বুঝাইয়ে কও
মিথ্যা নাহি বল, যদ্দি সত্যবাধী হও।
সত্যবাদী সত্য বড়, নাকরে গোপন,

না করে ছজন! কভু, দে'খে কিঞ্চন।,
অকিঞ্চন ভেবে যদি, কিছু নাহি বল,

শুস্তে নাই অভিলাঁস, সঙ্গে যাই চল,
চল চল যথা তব,

প্রয়োজন আছেঃ

পাছে ।
যাইি
মি চল আগে ভাগে, আম

উদালী।

২

নান! নানা ছাড়ায়োলা, না করিও তয়,
ভাবিওনা এ জীবন ঘোর পাপ ময়।

ভবিওনা এ হদয়, কলুষের বশ,
ভাবিগন| সঙ্গে গেলে,

হযে অপহশ।

সঙ্গ্যাসনী নহি কিন্ত, বটি উদ্াসিনী,
আপন বলিতে নাই, একা! অভাগিনী|

কুলের কুলীন! বটি, কুল কিন্তু নাই!
সোঁতের শেয়।ল! যেন, ভাসিয়ে বেড়াই !!
অকুল সমুদ্রে হায়! আমি যেন পানা,
এভবেতে কেহ নাই, বলিতে আপনা ।
মাও নাই বাপ নাই, ছাও পোও ন.ই,
পতি নাই গতি ন,ই " পথে পথে ঠ,ই।
পথে পথে চলি আর, পথে পথে ফি'র,
ধড়াবার লক্ষ মোর, তক, বন, গিরি !!
অলক্ষবীর লক্ষ নাই, লক্ষ নাহি চাই।

মনে ব্যপ্া যাবে যখা, সেই খানে খাই।
মেনে বাঞ্। হবে ভুমি কোন সিদ্ধজন
মনে বাঞ্চা দিবে মোরে, কোন মিদ্ধ ধন!

মনে বাঞ্ছা শিখাইবে, রীতি তপস্বীর,

তাই বাঞ্কা যাইবারে, সঙ্গেতে তোমার!

খিক

কিরণ প্রদ্যা |

কিগ্ত যদি সেই বাছা, না হল পুরণ,
তথাপি যাইব শুৰ, দেখিতে মণ !
এমন নার দ্িগু!

এসন হধ্ধর1

ফেমনে ত্যঞজিবে বল, হেন কলেবর।
নবীন বয়নে মরি! নষীন সঙ্াস,

ফেখনে তাজিষে ইখে, এভবের আশ ।
হায় রে! ফেমন বাপ?

মাও,
সেন
কেম

কোন্ প্রাণে ছড়িয়াছে,। এ ব্যথিত ছাঁও।

লের
নারী,
কেমনে ছাঁড়িছে আহা! ! ঘরে
কত রে কঠিন হিজ্কা, না জানি ভাহ্যরি!

কত
রে কঠিন হার! বিধাতার মন,
কে'ন্ প্রাণে দ্ধ করে, অমূল্য রতন।

হায় !
দহেও
এমন সুন্দর ফুল, তা

একথা শ্বধাবে কেবা, পোড়া বিধাতায়?
এছেন জীবন তুমি, ত্যজিবে কেমনে ?

বিস্ময় ভাবিছি গুলি, তাই
মনে মনে।
বিশ্ময় ভাহিছি তাই, কেন দিবে প্রাণ,
সম্পদে টাদিগ্সে কেন, আনিছ নিদান ?
কারণ কেন তুমি, *ত্যজিবে পরাণ,

কি দিবে উত্তর হা! বিধাতার স্থান?
কণা কর । ক্ষমা কয়! কর লন্দে দূর,

'ীরযনর প্রতি বেন, এতই নিটুয়?!

উদাশী।

২৪৭

প্রা
কিণে
দোষ র
তব? দেহেয়
কি দোষ?

বিধাতার দোষ কিবা? কিবা অসন্তোষ?
অসন্তোষ যঙ্দি তবে, অন্ধ মর্ডে যাঁও,

বিধাতার হৃপ্তি ছাড়া, অঙ্ন জল খাও।
ভে'বেছ কি পরকালে,

নাহিক ঈশ্বর,

ভেবেছ
কি ছুঃখ স্বালা, নাহি খঅতংপর ?

মরিলে বাচিবে যদি,

বিধাতার হাতে,

তবে অন্তস্থান খোজ, বিধি নাই যাঁতে।
যদি বিধাতার হাত, ছাড়াইতে নার,
তবে কেন বিধি-দত্, প্রাণে তুমি মার ?

তাহার দানের প্রতি, কিবা অধিকার ?
অধিকার কিবা আঁছে, জীবনে তোমার?

জীবনের প্রতি কেন, কর অত্যাচার ?
অত্যাচ
তরোর
কিহে, ওপ্রাণ তোমার?
পরাণ ত্যজিলে ঘি,

নহে ধর্-লাভ,

তবে কেন হেন কর্থে, বাড়াইবে পাপ!
রিলে যদ্যপি হয়, শত্রুতা সাধন,

তবে সেই শত্রু কেধা, বল তপোধন !
বল বল শন্রে সেকি? “প্রেম
নাম মাক;
”

যাঁর দায়ে প্রাণ দিতে, চাহিছ তোমার ?

সত্যই কি প্রেষ সে, বটে ছিব অনি,
বল কোথা খাকে সেহ; ফোন দেশে বাড়ী?

২৪৮

বিয়ণ প্রত| |

' বল বল মহাশয়!

সত্য করি কঞ্জ,

সত্য কথা বল যদি, সত্যবাদী হও!!

কোন্
ধর্ম ধরিয়াছ% করেছ
কি পণ ?
কি পণ কারেচ বল, তার নিবরণ।
পারি যদি সাধিবীয়ে, কথঞ্চিত হিত,
সাধিব সাহাঁষ্য তল, যা কিছু বিহিত।

লোকের ধরম এই, চাহে লোক-ছিভ,
করে এই রীত।

একের লাহাধ্য অহ্যে,

যদিও না নারা,

যদিও অধলা আমি,

তথাপি করিব চেফী, যদি কিছু পার!
পারি কিশ্বা নাহ পারি,

করিব যতন,

যতন মননে ঘটে, ধর্দ্ন উপার্ভন|
হযোগ পাইয়ে ফেন, হেন ধর্ম ছাড়ি,
এ ধর্ম সাধিতে দাও, ওহে ব্রহ্মগারি !
ধর্ষ্দে বাধা দিলে ঘটে, অধর্দ সাধন,
ধক্দৃহেহ সঙ্গে লহ, ওহে সাধুজন!
চল চল, যথা হব,

প্রয়োজন আছে;

সুমি চল, গে তাঁগে, আমি চলি পাছে!

(৩৯১

উদাসী | .

|

২৪৯

সন্না:সী।
আশ্চঘ্য ! আশ্চর্ধ্য এক ! হে দেবি আঁমাঁর !
সত্যই ক ভবে কেহ,

আঁপনা বলিতে কেহ,

নাহিক তোমার ?

নাহি কি এমন ?

কেনা ধন্য হয়গণ্য, পুইজে ও চরণ ?

সত্যই কি বিধাতার,

ঘোর অবিচার?

বিষের সমুদ্ধে স্থিত, ও সবধা ভাগার !!

এ পাপ কঠিন ধরা, নিঠুরের শেষ,

এত দিনে বুঝিলাম,

বুবি্ু বিশেষ।

কেমনে এহেন নিধি, ঠেলি ফেলে পায় ?

অমূল্য মাণিক ফেন,

নাহি চিনে হায় 1!

বুঝলাম ফলাফল, বুঝি এত দিনে,
ভালর ভালাই নাই, বিধির বিধানে ।
ভালর ভালাই নাই, বিধাতার ঠাই,
সেই ত বিষম ছুঃখে, মরিবারে টি |
ছঃখের উপরে আর,

কত দিবে ছুঃখ,

তাই. দেখিবারে এই বাড়ায়েছি বুক 1!

সাধে কি সাধিয়ে দেবি! মরিবারে চাই,

যাধে কিগো দেবি!মোয়, বিশ্বে নাহি ঠাই।

২৫৪.

কিরণ প্রত |

পর্থতের চূড়া হৈতে, যেবা দের ঝপ'

কণ্টক বিদ্ধিবে বৈলে, কিবা তার তাপ ?

পাথারে ফেলেছি সধ্যা, শিশিরে কিভয়?

ভয় কি তৃণাগ্রে যেই, লঙ্ঘে গিরি চয়?
ভয় নহে পরিতাপ! আক্ষেপ ভীষণ !!
ভীষণ আক্ষেপে সভ্য, করিয়াছি পণ!

মৃত্যু করিয়াছি পণ, মৃত্যু কিন্ত নাই,
পোঁড়ার মরণ নাই, মরিবারে চাই।

আমি চলি পাছে পাছে, স্বৃত্যু চলে আগে,
দেখে ছুঃখ পোড়। ভালে, স্বৃত্যু দুরে ভাগে
তুচ্ছ নাহি ভাবি কভু, এ মনন জীবন,
বরঞ্চ জীবন ভাবি, অমূল্য রতন ।

অমূল্য মহান মহা, জীবন আমার,
ঃখ ! তার প্রতি নাই, দৃষ্টি বিধাতার ।
বিধাতার দৃষ্টিনাই, এই ছুঃখে মরি,

এই অভিমীনে ইচ্ছা, প্রাণ পরি হরি!
এই দ্নেহ এই প্রাণ, এ ক্ষুদ্র জীবন, '

যাঁহীরে উৎসর্গ করি, * করেছি অর্পণ,

আপন বলিতে যায়ে, ভিন্ন নাহি আর, :
জীধনে মরণে যারে, করিয়াছি সার,

উদাসী

প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে,

২৫9

যাহাঁকে নির্ভর,

আপদে বিপদে যেই, সঙ্গী নিরন্তর|
নিরন্তর জপি যারে,

যারে করি আশ,

আঁশ] করি করিয়াছি,

ধাহারে বিশ্বাস!

বিশ্বাসের,স্ছলে সেই, করে অবিশ্বাস,
আশার বদলে সেই, করে সর্ধনাশ!

দুঃখের উপরে ছুঃখ, দেখ কিন! হয় ?
দেখ কিনা, তাঁর প্রতি, জনমে সংশয় ?

যত যার ভালবাসা, যেব। প্রিয় যার,
তার প্রতি অভিমান, তত বাড়ে তার।

য'রে যত ভালবাসা, যারে যত টান,

তার তরে তত হ্ঃখ, তত. অভিমান ।
অভিমান জে'নে। এক, অপুর্ব ধরণ,
যত আন্ত তত তাছে' মানের কারখ।

যত আন্ত তত জেদ, তত অভিমান,

প্রীতিস্থলে হিৎস! হৈলে, সে হিৎসা প্রধান]
১৮০০ ঘটে'যদি, শত্রুতার লেশ,
মে শত্রুতা সর্বোপরি, অসন্থের শেষ! :
০

যায় ভূ'বে মরা,

বজ বুকে ধর! যায়, অনলেতে পড়া।
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গহিন স।গর মাঝে, দেওয়| যায় ঝাপ,
অসন্থ হলেও সহ,

নরকের তাপ।

তীর গোঁল। উদ্ধা শেল, সব সহা য'য়,
মিত্রের শত্রুত। কিন্তু, সহ বড় দায়!
সামীন্য হলেও তাহা, বিষম ভীষণ,
বিন্দু মাত্রে দগ্ধ যেন, করে ভ্রিভুবন।

মিত্রের শত্রত। বিন্দু; পর্থতের তুলা,
তুচ্ছ কিন্তু পারের শত্রুতা, রাশি গুল! ।
পরের শেলের ঘাও, তৃণ যেন মানি,

মিত্র হস্তে পুষ্পাঘাত, বজ্ব হেন গণি।
যেমন বিধাতা মোর,

চেমি তার দান,

তেমনি এখনে! ভার, প্রতি অভিমান ।
অভিমানে হাঁয হায়! মরিব গে! শেষ !

অভিমান ভরে আজ,

যাই নিরুদ্দেশ !

জভিমান ভরে আজ বলি, যাই তাই,
ফলে কিন্তু বিধাতারে, ৰলি সাধ্য নাই।
ব্ধাতারে বলি মন্দ,

.

কি সাধ্য আমার,

সাধ্য সুধুআছে ভারে, , ভাল বাসিবার!

বাসিয়াছি ভাল তাই, বল আছে তাই,
ভাল বেশে ছিল বলি, এবে সে বড়াই

উদাসী ।

ভাঁল বেশে ছিল বলি,

২৫৩

তাই অভিমান,

ভাঁই হ'ল মৃভ্য-শেল, জীবনের বাঁণ।

ভাল বে'শে ছিহু কভু, তাই হ'ল দে'ষ,
সেই দোষে ঘটাইল, ঘোর অসস্তোষ।
ভাল বেশে ছিমু ভাই, তাই হ'ল কাল,

লেই বাঁণে পড়ি হায়,

ঘর্টিল জঞ্জাল।

যার গান তারে দিব, অন্তেরেত নয়)

অন্যেরকি দিব তাই, হবে পাঁপ
ভয় ?
বার ধন তারে দিব, যাব ভার কাছে,

কাছে যেতে কাছে দিতে, পাপ কিবা আছে ?
যাহার অমুল্য নিধি, এ প্রাণ জীবন,
ভাহারি ভাগারে পুনঃ, করিব গ্থাপন।
যাহার এ ধগাঁতল,

ঘুর বহুদুর,

তাহারি ত কাছে যেয়ে,
অনিত্য এ ধর] ছাড়ি,
ছাঁড়ি এ অনিত্য প্রেম,
নিত্য প্রেম নিত্য ধাম,
অন্যায় যে কিবা তার?
বুঝিনা বুঝিনা! দেবি!
অনিত্য ছাড়িয়ে নিত্য,

প্রেমে হব চুর !
নিত্য ধামে বাব,
নিত্য প্রেম গাঁষ !
করিতে মনন,
না বুঝি কারণ !
এভাব কেমন,
করিতে ভজন ?

অনিত্য ভাবের ভোলে,

নিত্য ঘুরে মরি,

নত্য ২ ঘু'রে ঘুরে, পাপে আরো পড়ি

কিরণ প্রভা ।

৫৪

ভাই এ অনিত্য ছাড়ি, নিত্যে করি আশ,
ছাড় দেবি! ছাড় খেদ, মিটাব পিয়াস ।
বুষে ্ধেখ ভাল মন্দ, বু'ঝে দেখ সব,

“বুঝে দেখ কিসে লাভ, কিসে পরাভব।
আহা কি পবিত্র তনু! ও পবিত্রেমন !!

ছে দেবি!

ও হৃদি বুঝি, সুধা গ্রঅবন।

ও বুঝি স্বর্গের ধৌত, ন্বর্গের রক্ষিত,
লাগেনাই নংসারের,

দাগ কদাচিত।

সংসারের তাল মন্দ,

সংসারের ভাব,

ও হৃদয়ে নাই আহা, ক্ষুদ্রতা প্রভাব।
উদার । উদার মরি! উদ্ারের শেষ,
সারের ভাব ভঙ্গী, না জান বিশেষ!
বিশেষ আশ্চর্য্য আরো, আশ্চর্য্য বিষম,
হছে দেবি! নাঁজাঁন কিবা, প্রেমের মরম।
প্রেম যে এমন ধন!

কেন! জানে তাহা,

আশ্চর্য্য ! না জান তুমি, সবে জানে যাহা ।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি, যাঁর সুগ্রভাব,

একি অসস্ভব ! নাহি, জান তার ভাব,

কি কব প্রেমের বার্তা,, প্রেমের বাখান,
প্রেষ সে স্বর্গের বেদ,

অনম্ত পুরাঁপ। .

গাফুরত্ত বেদ সেহ, অফুরন্ত জ্ঞান,
লা জানি'কি নুখা। রাশি, তাঁছে মুর্তিশান।

উদাপী।

২৫৫

নাজানি কি তৃপ্তি রাজ, তাহে ভর প্র,
অনন্ত অগাধ যেন, আধা সমুদ্দর |

শুনামাত্র ফোলে গাত্র, পড়ে প্রাণে টান,
হৃদি মন খুলি হয়, স্বর্গের উদ্যান ।

“প্রেষ” শব্দ মাত্রে ছোটে, ভড়িত্ ঝমতকার,
কি যেন কি হর্ধে ভরে,

অখিল সংসার।

কি যেন আনন্দে প্রাণ, ওঠে উৎলিয়া,

অনস্ত ভরিয়ে যেন, ফুলি ওঠে হিয়া ।
কিবা মধু, কব স্থধা, কি অমিয় জানি,
মরিরে, কি মিষ্ট মাখা, প্রেম নাঁষ ধ্বনি।

কত কি পবিত্র উহা, কতই নির্মল,
মিটেরে অনস্ত তৃষা, পরাণ শীতল!
কত কি স্থমিষ্ট সুধা, কত জামি আছে,
স্মরণে

ভরে মন,

হর্ধে প্রাণ নাচে।

মরি কি মধুর বাক,

আহা প্রেম নাম,

গুনামাত্র ক্ষণে যেন, যাই দ্বর্থধাম |
কিজানি পিজুষ মধুঃ কিবা তে আছে,

গুনা মাত্র প্রাণ মন, হর্ধে অন্সি নাচে।
প্রেম এশ্বরিক স্যত্বা, এশ্বরিক ধন,

কি দিয়ে করিব ভবে,

প্রেমের ভু্ন ?

প্রেমের তুলন। দিতে, প্রেম ভিন্ন নাই?

প্রেমের তুলন! ঢুর, জগতে না পাঁই।

২৬

হিপ প্রভা |

'প্রেষ এক ভিন্ন বিশ্ব,

স্ি ভিন্নতর,

পেমের জগত ভিন্ন, বিভিন্ন বিস্তর 1
সে বিশ্বের কাণ্ড ভিন্ন, ভিন্ন ভার ঠাঁট,
ভিন্ন সকার লীলা খেলা, ভিন্ন াঁর নাট।

পেৰিশ্বের সঙ্গে নাই,

এ বিশ্বের মিল,

সেৰিশ্বে এবিশ্বেহায়! সদাই অফিল।
সে বিশ্বের ভাব নাহি, বোঝে মর্ভষাসী,
সে বিশ্বের উল্টা সব, উল্টা গ্রহ-রাশি।

উদ্টা তার চক্র তারা, শন্টা তার ভানু;

উপ্টা
তার গতি বিধি, সুক্ষা সুন্মম
অণু।

প্রেমের জগত ভিন্ন, ভিন্ন তার নাট,
প্রেমের শাস্তর ভিন্ন, ভিন্ন তাঁর পাঠ ।

প্রেমের পুরাণ ভিন্ন, ভিন্ন সে অধ্যায়,

মে বেদ সংহিতা! খনি, অপূর্ব ব্যাখ্যায়!
প্রেমের পঠন ভিন্ন, ভিন্ন পাঠাগার,
ভিন্ন ছাত্র, ভিন্ন মরি!
তিন্ন তাঁর শ্রেণী এক,

পড়ুয়া তাহার !
ভিন্ন অধ্যাপক, ূ

ভিন্ন অধ্যাপণা সেই, ভিন্ন তার ঢক।

প্রেমের শাস্তর ভিন্ন, ভিন্ন সে আখ্যান।
প্রেমের মরম ভিন্ন” ভিন্ন সে ব্যাখ্যান।
র

( ৩২)

উদ্দালী।

২৫৭

কি 'দরে বুঝাব ভবে, প্রেমের তৃলন,

প্রেম এর্থারক স্বত্ব, এশ্বরিক ধন।

প্রেম যে দে প্রেম সধুঃ অন্য কিছু নয়,
প্রেম ভিন্ন নাহি ঘটে, প্রেম পরিচয়।
প্রেশেতে প্রেমেতে ঘটে, . প্রেমের বিকাশ,
প্রেমিকে প্রেমিকে প্রীতি, ব্যক্ত প্রেমাভাস।
প্রেম বিনা, প্রেম বুঝ,

না যায় কখন,

সে বোঝে প্রেমের মন্্,

প্রেমিক যে জন।

অপ্রেমিকে কি বুঝিবে, প্রেমের বাখাঁন,

সুপ্তি তত্বে শ্রেষ্ট নাই, প্রেমের সমান।
এই যে অখিল বিশ্ব, নিখিল সংসার,

এই যে এ হুষ্রি রাজি, অনন্ত অপার ।
পকলেরি স্কুল কিন্তু, সকলেরি স্কুল,
মকলেরি মূল প্রেম, প্রেম সর্ধব মূল।
বৃক্ষ রাজি মাঝে উচ্চ, দেবদাফু, তাল,
ধরাধর মাঝে উচ্চ, হিমাদ্রি বিশাল।
আকাশের চেয়ে উচ্চ, জনক যে জন।
'বিশ্বন্তর! চেয়ে গুরু,

জননী আপন,

বৈকৃন্ঠ হইতে শ্রেউ, গুরুর লল্মান,
প্রেম কিন্তু স্যগ্ি মাঝে, সবার প্রধান।
লোক চচ্চ1 মাঝে ঘ।, সভ্যাঁচার সত্য,
ধন্ন চর্চ। মাঝে যথা, গরমার্থ তত্ব

ও

২৫৮

র

ফিরণ প্রভ| |

বিদ্যা চর্চা মাঝে যথা,

প্রধান সাহিত্য ।

কৃষ্টি তত্ব মাঝে তথা, প্রেমের মাহাত্বয |

প্রেমের মাহাত্থ্য স্থ্টি মাঝে পরের,
প্রেমের শাসনাধীন,

বিশ্ব চরাচর।

প্রেমের শাসন মাঝে,

অনম্ত অপার,

প্রেমের বন্ধনে বান্ধা, স্যঙি রাজি ঝাঁর।

প্রেমের বন্ধনে বান্ধা, চন্দ্র তাঁর! ভানু,
অণু অণু বান্ধ। যত,
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অণু অণু বান্ধা যত,

প্রেমে লাগ! টান,

প্রেম ভুড়ি ছিড়ে যদি, সৃষ্টি খান খান।
প্রেম আছে তাই সৃষ্টি, আছে স্থিরতর,
. প্রেমের খাতিরে স্থজে, স্ষ্টি বিশ্বস্তর |

প্রেম যে সে প্রেম সুধু, অন্য কিছু নয়;

প্রেম এশ্বরিক পূর্ণ, ঈশ্বরত্ব ময়
শিব বল, শক্তি বল, বল নারায়ণ,

প্রেম মূর্তি ভিন্ন অন্য, নহে কদাচন।
লক্্নী, বাণী, কাত্যায়ণী, বিরিঞি, বাঁসব,

-. প্রেমের বিভিন্ন চিত্র, জেনো অই সব।
.. অঙ্গদ, পুরাণ, বেদ, মহাভাগবত্্
প্রেমের অধ্যাঁয় বটে, ওসব তাবত।

উদাসী ।

৫৯

রামায়ণ, ইলিয়ড, ভাঁরত পুরাণ,
প্রেমের কীর্তন সব, প্রেমের বাখান।
শিব বল, দুর্গা বল, বল নারায়ণ,
প্রেয মুর্তি ভিন্ন অন্য, নহে কদাচন।
মূর্তি মন্ত প্রেম ভিন্ন, অন্য কিছু নয়,
প্রেম এশ্বরিক ্বত্বা, ইঈশ্বরত্ময়।
স্ততি, নন্তি, সেবা, রতি, শ্রুতি, দরশন,
স্মরণ, বরণ আর,

আগ্রহ, মনন।

এ সকলে জন্মে প্রেম,

প্রেমের সঞ্চার,

প্রেমেতে প্রেমেতে ছোটে,

প্রেমের পাখার ।

প্রেমেতে প্রেমেতে প্রেমে,

পুর্ণতা বিকাঁশে,

স্বর্গ মর্ত ফেলি ওঠে, অনভ্তু আকাশে

অনন্ত আকাশ ছাড়ি, তার উর্ধে ধায়,
তাক্স উদ্ধ উর্দ স্তরে, অপারে মিশায়!

পুর্ণতাঁতে পুর্ণ শেষ, ধরি পূর্ণকায়া,
এ ধরণী বিশ্ব রক্ষে, দিয়ে জিগ্ধ ছায়া ।
সেবা হ'তে জন্মে প্রেম, প্রেম হ'তে ভর্তি,

' ভক্তি হতে মুক্তি লাভ, লাভ মহ! শত্তি।
প্রেম ভিন্ন যুক্তি পথ, ভবে নাহি আর,

প্রেমের সাধনা-সব্র, সাধ্লার সার।
যত দেখ তপ জপ,

যত দেখ পথ,

প্রেম ভিন্ন নহে কড়ু, পূর্ণমনোরথ।

কিরণ প্রভা ।

২৬৬

প্রেম সে সাঁধনা-শ্রেষ্ঠ, সীধনার শেষ,

বর্গের সোঁপাণ প্রেম, বৈকুষ্ট বিশেল।
প্রেমের সাধক বটি, নাহি জানি প্রেম,

গিন্টি করা কাচ “আমি” বিকাই বলি হেম।

প্রেমের লক্ষণ সুধুং আত্ম-বিসর্জ্জন,
প্রেমের ধরম পরে, জাত্ম সমর্পণ ।

অনলে জ্বলিয়ে ঠিক, তারে ব।ল হেম।
আপন পরের করাঃ ভারে বাল পেম।
আপনারে

পর করা? পরেরে আপন,

পেমের সাধনা সেই, আত্ম-বিসঙ্জন |
প্রেম তত নহেরে

ধুলা,

খেলার

মতন,

প্রেম কর! সর্প ধয়া, দুই তুল্য পণ।
নাঁজানিয়ে প্রেম করা,

যেন সর্প ধরা,

প্রেম করা ঠিক যেন, অগ্নি কুণ্ডে পড়া ।
নাগিনী দংশিলে স্থধু- স্বলি ওঠে বিষ,
প্রেমের দংশনে বিশ্ব, দহে অহর্ণিশ।

নগিনী দংশিলে স্ধু

দেহ প্রাপ্ত কাল,

প্রেমের দংশনে মজে,

একাল

সেকাল।

কিন্ত ফি মুছিনী শক্তি, ' ০ম মঃমে হায়!
জগত সংসার লোটে,

সে প্রেমের পায়!

ভাঁনলে পতঙ্গ জায়,

মজে গেম মাবে।

রং'জগন্ত সংসার মাঝে,

যত প্রাণী সাজে,

উদ্ধাপী।

২৬৯.

কেছ মজে পরমার্থে

কেহ নারী পাছে,

কেহ বা ধনেতে মজে

কেহ ধশ্ন কাছে!

কেহ পরিজনে মজে,

কেহ ত স্বদেশে,

কেহ মজে যশঃ লাগি,

কেহ বা বিছ্বেসৈ ।

কেহবা তরিয়ে যায়,

কেহ ডুইবে মরে,

তরিয়ে না তরে কেহ

কুল ভাঙ্গ পড়ে।

যেহুক সেহক কিন্তু,

তপোম পাওয়া দায় !!

ভাগ্য বশে যি কেহ,

কদাচিত পায় ।

কেহ পায় পাই, ক্রান্তি, কেহ পায় ধুল,
আমি হুখয় ! হারায়েছি,

সর্বব শুদ্ধ মুল !!

"প্রেম ! প্রেম 1” করি আজ,

তবুনা৷মিলিল সেই,

জগ্ম হ'ল শেষ,

প্রেমের উদ্দেশ ।

তবু ন। মিটিল হায়, মের” পিয়াপ,
প্রেমের লাগিয়ে আজ, ছাড়ি প্রাণ আশ !
ক জান সে নিশা এক, কি জানি কি ভাব,
কি জানি এ পোড়া প্রাণে, দারুণ গুভাঁব !!
দেবত! দানবে যাহা,

আমি গো অভাগা,
অভাগা মানব আমি,

ধ্যানে নাহি পায়,

ভাহা ছুড়ে মরি হায়!
অতি আকঞ্চন,

আমারে কি মিলিবে সে, অমূল্য রতন ?
যদিবা মিলিল হায়! ভাগ্যে কিন্তু নাই,
কপালে যে ছাই মোর, কপালে সে ছাই !!

২৬ই

.

কিরণ প্রভা ।

প্রেম সে দীল্লির লাজ্ঞ, নাখেয়ে পশ্তায়,
পুতে মরে অন্তর্দাহে, পুনঃ
যেই খায়।
আকাঁশ-কুসুম প্রেম, মর্তে মিলে কৈ ?
ম.নবের ভাগো কিবা, অন্তর্দীহ বই ?
প্রেম কি সামান্য ধন ? সামান্য কি মিলে!
প্রেম কি কখন মিলে, ব্বর্গ দান দিলে?

প্ম সে দীলির লাড্ড, না খেয়ে পন্তার,

পুড়ে মরে অন্তর্দীহে, পুন,যেই খায়।
হইল আমার দুইই, পস্তানি সোস্ত।নি,
আমারি কপাল মন্দ!
আমারি

কপাল দোষে,

মন্দ ভাল মা'ন!
এদশা আমার,

নহেত অন্যের দোষ,

দোষ বিধাতার ।

বিধান্তার দোষ কিবা?

আমারিত দোষ !

সেই দোষে নিন্দি সবে, হয়ে- অসন্তোষ
কেবা শক্র কেব! মিত্র, আমি নাহি জানি,

আমারি কপাল শক্র, এই অনুমানি।

শত্রু মিত্র ভেদাভেদ, স্বার্থের কারণ,
ছিৎসা, পতি সুধু স্বার্থ,স্থান বিবর্তন।
শ্বার্থের লাগিয়ে হিৎসা, স্বার্থতরে পীতি।
হ্বার্থতরে ভেদাভেদ, সংসারের রীতি।

উদাসী ।

শা চাহিনা আমি,

২৬৩

নহিত সংসারী,

কেবল একটী গ্াণী, তারি আশাঁধারী।
একী পরাণী যাবে, জঞ্জাল আমার,
হার ! নাদেখিনু তারে, . রল ছুঃখ ভার ।

হায় হায়! দুঃখে প্রাণ ফেটে যায় যার,
ক্ষমা কর, ক্ষমাকর, ধরি দেবি!

পায়!

্ষমাকর ! ক্ষমীকর !! আমি অকিঞ্চন,
কেমনে ম্মরিবে তারে, এ কনুষ মন।

এ কলুষ মন হায়!

এ কলুষ প্রাণ!

কেমনে করিবে তারে,

এ হৃদয় দান।

হায় হায় গ্াণ যায়!

বুক ফেটেযায়!

কেমনে ভুলিব তারে, জানিনা উপায় !!
উপার জানিনা তাই,

জলে দিব ঝাপ,

সাগরে ডুবিয়ে আজ,

নিভাইব তাঁপ!

নিভাইব হাদয়ের, উগ্র দাবানল,

ক্ষমাকর, ক্ষমাকর! হইনু বিকল !!
ক্ষমাকর ক্ষমাকর, হে দেবি গো ! যাই,
দেহাই ধশ্মের যদি, তোমাকে ভাড়াই |.

দোহাই ধৃন্ম্ের উদ্ঃ 1! প্রণীণ ফেটে যাঁয়ু।
অসহা অসঙ্থা স্বীলা, অন্তর্দাহ তায় !

প্রেমের সাধন! আজি, করি উদ্যাপন, .

প্রেমের লাগিয়ে দিব, আত্ম-বিসর্ভব

ই১ষ্ট

কিরণ গ্ভা ।

সে বিধি কেমল,

দেখিৰ বিধির বিধি,

দেখি আঁজ গলে কিনা, বিধাত্বার মন!
তাপিতেরে দয়া নাই, এ কোন বিচার?
হায়! এাঁণ ফেটে যায়, সহ নহে আর!
( নুর্টিহহইয়া ভূতলে পত্তন)

উভৈরবিনী।
ওঠ ওঠ তপ্ধেধন!

ওঠ মতিমাঁন !

ওটি বস কেন হেন, হইলে অজ্ঞান ?
জ্রানবস্ত ধর্মমন্ত,

জিতোন্দ্রয় জন,

তাহারে কি শোভে কভু, এহেন ঘটন ?

ভুচ্ছ আশ! তুচ্ছ নেশা, তুচ্ছ ভাবনায়,

এহেন বিকাঁর, ভ্রম,

শোৌভে কি তোমায়?

ওঠ ওঠ তপোঁধন ! ওঠ মতিমীন !!

ছিছি কেন তুচ্ছ ভাবে, হইলে অজ্ঞান?
হে বিধাতঃ!

হে ঈশ্বর!

হে করুণাঁধার!

তোমার করুণাধাঁরি, 'বর্ষগো এবার |
হেঈশ্বর! হে বিধাতঃ! হে জগত গতি !

রা উনগে!বিপদ হরি! অগতিন্ব থতি।
( ৩৩)
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হিবিশ্বু কর, করযা দান,
দয়তে হষটক এই. পথিকের ত্রাণ
হক হট নাথ! ঞাঁপের সঞ্চার, .
আমি গে! তোমারি নাথ !. আমি গে। তোমার টু

কাঁয় মনো টিতে যদি, আমি হই সতী.
এখন হউক ওর, হোক ভুস্থ মভি।
উঠুক উঠুক নাথ! উঠিয়ে বন্তৃক,

মেই পুর্বব সুস্থভাবে,

ক্ষণেকে জিউক !

ওঠ ওঠ তপোধন ! ওঠ মতিমান !

উঠি বস কেন হেন,

হইলে অজ্ঞান?

সন্য।সী।
ন! না না, জাগালে কেনে ? হে দেবি! আমার,
হেন ভ্ুখ 'নদ্র। ভাঙ্গি, কি লাভ তোমার £.

বিধির চীতুরী কিবা, বুঝিতে নাঁপাই,
দেবী কি মানবী তুমি, ভেঙ্গে বল তাই।
মানবীর কার্ধ্য নয়, নয় দাঁনবীর,
মানবের হিত বাঙ্কা, একাঁধর্য দেবীর |.

'য! হবার হলে! তাই, ব'লে কাজ নাই 1.
বল দেবি! শান্তি বাঁণী, ..পরাঁথ:বড়াই!
বল বল! কিসে.মোর,:
ক

খল বল! কোখা.গেলে,: ছড়ারং

গং

'.

২৬

কিরণ প্রভা ।
কোথা গেলে হায় ২! বাবে হৃদি-ভাঁর ?
কেমনে হুধিব আহা! এখণ তোমার?
মরিলেও তব গুণ, গাব পরকালে,
মরিবর কালে দিয়ো, ও চরণ.ভালে।
খগ্ডিনে পাতক মম, খণ্ডিবেক পাঁপ,
কিসে মুক্তি হব বল, কিসে যাঁবে তাঁপ *
পিএ

রন

রজ্তযেতের
থা

ভৈরবিনী ।
শীস্ত হও শান্ত হও,

হও ক্ণ ছি,

ন্বধীর হইয়ে কেন, হইলে অধীর?
বৃঝিলাম বুঝিলাম, তুমি মহাজন.
প্রেমের সাধক তুমি, প্রেমিক কারণ ।
প্রেমের প্রেমীক ভূমি, বুবিনু এখন,
বুঝিনু যাহার তরে, ম্বৃত্যু আকিঞ্চন।

সত্য বটে প্রেম তুমি, করিয়াছ পণ.
সত্য ঘটে করিয়াছ, প্রেম উদ্যাপন |
কিন্ত এক বাক্য মোর, বাক্য নিজে ধর,
নিজের বিভ্রমে কেন, নিজে ডুবি মর।
জানিয়ে গুনিয়ে কেন, বৃদ্ধি কর তাঁপ,
সাবু
হয়ে জমে কেন, বৃদ্ধি কর পাপ |

উদ্দাপী ।

২৬৭

সত্য সত্য প্রেষ যদি, কৈরেংথাক পণ,

ত্য যদি কৈরে থাঁক, প্রেম উদ্যাপন ।
সত্য বাদ.কৈরে থাক, প্রেমের সাধন,
তবে কেন মনোবাঞ্ধা, না হবে পুরণ।

অবশ্য বদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,
অবশ্য অবশ্য কর,

অসাধ্য সাধন ।

অসাধ্য হসিপ্ধ হবে, কটাক্ষের পলে,
কটাক্ষে স্বরগ হবে, ন্যস্ত কর তলে ।

গে।লোক, ঢ্যলোক আদি, বৈকুণ আুধাম,
ধরাতে লুগ্ঠিত শুনি, প্রেমীকের নাম।
আমিত্ব ভুলিয়ে যেবাঃ মজে প্রেম-মদে,

অনন্ত ভুবন মরি, লোটে তার পদে।
আকাশ

পাতাল ধরা,

অনন্ত ভুবন,

রেণু রেগু খশি আসে, ছিড়িয়ে বঙ্ধন।
চন্দ্র সুর্য গ্রহ তাঁরা, পর্বত কানন,
খশিয়ে খশিয়ে আসে,

আ্রোতের মতন!

সত্য যাঁদ কেরে থাক,
বিদ্যুত, অনল, ভাতি,
আজ্ঞাঁতে লুটাবে ক্ষণে,
হুঙ্কারে গুধিবে দিদ্ধু।
ফুৎকারে উড়িবে গিরি,

প্রেমের সাধন|
কুলিশ পবন,
প্রেমষিক-চরণ ॥
নিভিনে তপন,
তৃণের মতন।

সত্য ঘর্ধি কৈরে থাক, প্রেম উদ্যাপন,

হি

কির্প গ্রুভা।

ফুৎকারে শুকাৰে মরি, 'অপাদ সবিথি,
কাঁপবে প্রেমের মামে, অনন্ত আণগি।
অনন্ত অবর্ধ বিশে,

যে ধেখানে আছে,

যে যেখানে আছে আবে,

গ্রেমাকের বাঁছে।

থাকুক অন্তের কথা, বিধাতা আপণ,
প্রেমীর নিকটে বীন্ধা, প্রেমে বদ্ধ গন।
কি কব, কি কব তবে, হে প্রেমীক খাস,
কেন ন1 হুঙ্কর নাম, প্রেম যৌগে বসি।
প্রেম যোগ প্রেম যাগ, করি অবিআ্রীম,

কেন না সাধ হে সাধু! প্রেমের সে পীম।
অবশ্য যদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,
অবশ্য অবশ্টু কর, প্রেমের বৌধশ।

অবশ্ট হইবে সিদ্ধ অসীধ্য সাধন,

অনাধ্য স্তুসিদ্ধ হবে, ধ্যানে দেহ মন।
ধ্যান ধরি, ধ্যান করি, দমে দেহ টান,

খান।
়ে
টানেতে ছিডুক বিশ্ব, হযখান
খান খান হ'ক এ, পর্ধবত কানন,

ভূত ভাবী হ'ক তব, হস্তের দর্পণ |,

দর্পণের মত দেখ, কে কোথায় আছে,
দেখছে প্রাণের প্রিয়া, দেখ পাবে কাছে।

অবশ্য যধ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,
জরশ্টা অবশ্য সী,

প্রেমের মাধন।

ও

ভদাণনী।

২৬৯

অবশ্য হইলে সিদ্ধ. অসাধ্য সাধন,
অনাধ্য হৃসিদ্ধ হবে,

ধ্যানে দেহ মন।

কেন বুখা বাড়াবাঁড়ী? কেন বুখা ভ্রম,
নিজের বিভ্রমে কেন,

ধর ধর মাতমন!

নিজে কর শ্রম।

ধর স্থবচন,

কায়মনো চিত্তে কর,

প্রেমের বোধন।

কায়মনো চিন্তে প্রেম, যে সাধিতে পারে,
থাকুক অন্যের কথা, যমে ভরে তারে।
মর হয়ে অমর মে, দেবের প্রধান,
দেবত। দানবে সাধে,

তাহার কলান।

কায়গনে! চিন্তে তুমি, ধর দেখি ধ্যান,

প্রেমের টানেতে বিশ্ব, হোক কম্পমান।
পাইবে প্রাণের প্রিয়া, এখনি এ কাছে,
এখনি যাইবে তাপ, ধত কিছু আছে।
কায়মনো চিত্তে ভূমি, ধর দেখি ধ্যান,
কাঁয়মনো চিত্তে এবে, সাধহে কল্যান।

কায়মনে! চিত যদি, আমি হই সতী,
হউক আমার বরে, তব অব্যাহতি।
ফুজাাকআিওজী

২৪

কিরণ প্রভা ।

সন্ন/াসী।
বটে বটে সত্য বটে, হে দেবি!
ও চরণ কোঁকনদে,

আমার,

শত নমস্কার।

বিষম বিভ্রমে সত্য, হয়েছি অজ্ঞান,
সতাই পাইনু জ্ঞান সাঁধতে সে ধ্যান|
সাধিতে প্রেমের ধ্যান এইত এখন,
এখনি বমিব ধ্যানে শুদ্ধ করি মন।
শুদ্ধ মন শুদ্ধ প্রাণ হয়ে শুদ্ধাচার,

সাধিব প্রেমের যোগ বিশেষ প্রকার!
যে।গাঁপনে উপবেশন পূর্বক
ধ্যান করিতে ২
স্বগতঃ।

আহা কি কলুষ মতি, আমি অভাজন !
সে পবিত্র নাম লব, কেমনে এখন ?

কেমনে এ পাপ মুখে সেই পুন্য শ্লে।ক,

জপিব আনন্দে
মরি কি নামের
_ম্বরগ ভাঙ্গিয়ে
তোলপার করি

আজ, শৌকে ফাটে বুক !
গুণ স্মরণেও সুখ,
যেন, ভরে এলো বুক।
যেন, আসে স্বর্গ-আোত,

পরাণের বিশ্ব যেন। হ'ল ওতঃ প্রোতি।

উদাসী!

২৭১

তোলপ।র করি যেন, ন্বর্গ শোত আসে,
পরাণ ভরিল যেন, অমিয় স্ুবাসে।
বুক ভরা ভাল বাস। ঘুখভর। নাম,

এখনি গেলাম বুঝি, আমি ব্বর্গধাম !
সহত্্ স্বরগ যেন,

ক্ষণে পানু হাত!

হে দেবি! কিন্ুধা দিলে, এত মরি হ্বাদ !!
মরি কি নামের গুণ ! স্মরণে সুখ,

স্বরগ ভাঙ্গিয়ে যেন, ভৈরে এলে! বুক !
বুক ভর! ভালবাসা,

মুখ ভরা নাম,

এখনি গেলাম বুঝি, আমি ন্বর্গধাম !!
(ষাথাসনে ধ্যান করিতে ২ ও বলিতে ২

অকল্মাৎ লক্ষ এাদ।ন পুর্বক দেবীর
গলদেশে জড়াইয়৷ ধরা ।)

ওকি ওকি 1! এযে মোর, সে হারানো নিধি,

আচম্িতে কোথ! হতে, মিলাইল বিঁধ।
এষে এতো! দেবি নয়! নয় অন্য জন!

এযে মোর প্রাণ হরা, পরাণের ধন!!!
ওকি ওকি !! এযে মোর, মে হারানো নিধ,

আচম্বিতে কৌথ| হ'তে, মিলাইল বিধি !!
আচন্বিতে কোথা হতে,

এলে প্রাণ আখার £

থকরে ও প্রাণ! থাক্, হৃদয় মাখার ।

৬

ফিয়ণ প্রচা |

সব অন্ধকার,

তোমার বিহনে হায়!

অন্ধকার হায় হীয়!

এটিন সংসার ।

এযে ইনি দেবী নয়, নয় অন্য জন,
এষে মোর প্র।ণ হরা' পরাণের ধন
ঞন এস,
(বলিতে ২ শ্লাপ আরঙ্

হর্ষ পুলকে কল্পিত কলেবরে
)
পুনঃ অজ্ঞান অবস্থা ।

ভরবিনী
াণধন !!
প্রাণ নাথ ! প্রাণ বাথ ! হে পর

জন !
থাঁক থাক হদে থাক, হে ব্যথিত
ণ !
প্রাণ নাথ 1 প্রাণ নাথ : হে নয়নমা

নী
তুমি রে আমার, আমি, তোমার অধি
পি,
তূমি মোর! আঁমি তোর, আয় ভাল বাঁ
য়ে মিশি!
থাক থাক ওরে প্রাণ) এ হৃদ
য়ের ধন,
হৃদয়ে থাকগেো মোর, হৃদ
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এত ছুঃখ এত স্বালা,, আমারি কারণ

হায় হায় আমারি ত:

লাগি এত ছুখে,

!
ফহিলিরে ওরে প্রাণ! বিদরিছে বক

(৩৪)

উদাসী ।

২৭৩

ভুলে বা ভূলে বা প্রাণ!

হাদয়ের ধন থাক,

দে দারুণ কথা,

হৃদয়েতে গাথা |

রহ রহ হ্যাদে প্রাণ!

হৃদয়ের মণি!

তুমি রে আমার আমি,

সেই ত অধিনী |

সেই ত অধিনা আমি,

বনে ২ ফিরি,

দেশে দেশে ফিরি তোমা, অন্বেষণ করি।
ধরিয়ে ভিকাঁরী বেশ, পরি ছন্মবাঁস,
(লচেছিরে এতদিন,

করি

তোর আঁশ।

আঠার বচ্ছর আজি,

উদ্দাসিনী বেশে,

খুদিতেছি ওরে প্রাণ!

তোরে দেশে দেশে।

হারায়েছি রাঁজ্য ধন, হীরায়েছি সব,
তবু তোম। ভাঁবি একা, অনন্ত বিভব ।
তুমিরে আমার প্রাণ! নয়নের মণ,
তোমার চরণে মম, পরাণ নিছনি।
তোমার আশায় হায়!

তোমার লাগিয়ে আমি,

রয়েছে এ প্রাণ,

বাউরা এমাণ |

বখন নিঠুর গণ, রাখে মোরে ঘিরি,
কত দুঃখ দিল উন্ঃ! অত্যাচার করি!
নখন বান্ধিল মোরে, ঘোর কারাগারে,
তখন রে তোর লাগি, কান্দি হাঁহাকারে।

তখন তোমার বার্তী, না পাইয়ে হায়!

কত রে কান্দিনু শীমি, অসন্থ ব্যথায় ।

কিরণ প্রভ। |

৭8

নাই তুমি এদগতে, এই ভাবি শেষ,
মরণ সাধিন্ব আমি- ঘুঢাইতে ক্লেশ।
একেতে কারার কষ্ট, হাঁহে আরো দুঃখ,
অশেষ দুঃখেতে শেষে, ভাঙ্গলেক বুক !
অনাহার অনিদ্রার, ভাবি ভাবি মরি,

কল্প
সংকল্প
বিষম
অবশ

করিনু শের, গাঁণ পরিহার |
করিয়ে শেষ, ছাঁড়ি অন্ন জল,
ব্যাধিতে পড়ি, হইন্ু বিকল।
হইল তনু, রুদ্ধ ক স্বাস,

রুদ্ধ হল ইন্ডরিয়াদি, নিশ্বাস প্রশ্বাস ।

তখন নিঠুর গণ, মরা ভাঁনি মোতে,

তাঁড়াতাড়ি স্থানান্তরে, গরাড়িলেক গোরে।
অলগ্কার লোভে তথ, দন্থ্য কত জন,
নিশিথে আমার গোর, করিয়ে খনণ ;

সিদ্ধুক সহিত তুলি, নিয়ে ঘোর "ন,

খোলা লাশ ফেলি গেল, লয়ে রর ধণ।
রতু ধন নিল হরি, শিলেক কাফন,

ভিন্ন বন্ত্রে রাখি গেল,

করি আবরণ ।,

আহা! সে বন্দরের গুণ,

কিবাগুণ তাঁর 11

আহ! কি সে সঞ্জিবণী, সথথ। চমৎকার
আবরণ মাত্র দেহ, হল রস

. স্কুল পরশে প্রাণ হল অগ্রিবীত।

উদ্াণী।
কে মেন কহিল মোরে,

তব-ঙ্গ-আণ যেন,

২৭৫
স্বপনের ঘোরে,

পানু মোহ ভোরে।

সি বৃখনু দু. বুঝিনু তখন
তুমি ষেন কল্যে মোরে, বন্ত্রে আবরণ।
হুমি দেন

ওরে প্রাণ,

কল্যে আঁশীর্ববাঁদ,

তা যেন দিলে গানে, তব স্থসংবাদ।
তুম ঘেন করিলে রে, প্রেম আলিঙ্গন,
গরাইয়ে দিলে দূরে, সুত্যুআবরণ |
পারে ধারে খুল যেন, দিলে নেত্র-দ্বার,

থারে ধারে মেলিলাম, নয়ন আমার !
ধারে ধীরে সে মুহুর্তে করি নীরিক্ষণ,
সম্মূথে দেখিনু এক ব্যাজ্্র বিভীষ্ণ।
কিন্তু ভাহে ভীতি মাত্র না জশ্মিল প্রাণে,

বরঞ্চ সাহদ পীতি,

উপজিল মনে|

বরঞ্চ কি ভাব যেন,
বিহ্বলত করিলেক,

নব উগ্রীতর,
এ দেহ অন্তর।

9
করিলেক, আশাতে তোমার,
সত্য” কি “স্বপন” কিন্ত, স্থির নাহি তাঁর ।

সত্য কিন্বপন কিছু, স্থির নাহি পাই,
বেচেছি কি নারয়াছি, জ্ঞান তাহা নাই ।
কেবলি সে উগ্র এক,

ভাঁব মোৌহকর,--

শরীর অবশ সর্ব, রুদ্ধ ক ম্বর।

২৭৬

কিরণ প্রভা |

কেবলি বহিল ধীরে, ক্ষীণ মৃদু শ্বাস,

দেখিয়ে সে ব্যাত্ত্র যেন, পাঁইল আশ্বীস।
ঝটিত আনিয়ে মোর, মুখে দিল জল,
ঝটিত আনিয়ে মুখে, দিল সুধা ফল।
তোমার প্রেমের বার্তা, যেন বাঁরম্বীর,
" প্রকারে কছিল য়েন, সন্বাদ তোমার ।
তৌমারে মিলাবে যেন, দিল সে আশ্বান,

চির বন্ধু বলি তারে,

জন্মিল বিশ্বাস।

তখন বসিনু উঠি, হয়ে স্স্থকায়,
ঘোর বনে চলিলাম,

তৌমার আশায় ।

অগ্রে ২ ব্যাত্র চলে, পাছে পাঁছে আমি,
ঘোর বনে ঘোর দশা, ঘোরতর যাঁমী |
নির্জন কন্দরে এক. হল মোর বাগ,

ব্যাত্র মোরে জানাইল,

প্রবোধ আশ্বাস।

ব্যাত্র মোরে যোগ্গীইতে, লাগে খাদ্য জল,
তোমার বিরহে তবু. রহিন্ু বিকল!
কিন্তু তব অঙ্গ-বাঁশ, হেরি মম গায়,
বিশ্বাসে আশ্বান ভাবি, দেবের মায়ার।
তোমার

অঙ্গের ত্রাণ“ করিয়ে ুজ্ঞাগ,

সাহস বাঁন্ধি রে বুকে, ধরিলাম প্রাণ ।
তিন দিন তিন রাত্রি, করিনু রোদন,
(ক্বেলি ঈশ্বরে চাহি, করি. নিবেদন |

উদ্দাসী।

২৭

তদন্তে সে ব্যাঞ্ধ এক, শাঁরী সঙ্গে করি,
আমি মোর পদ লেহি, দিল গড়াগড়ি ।
আনন্দ জাঁনায়ে কত, করিল উল্লাস,

মধুর বাক্যেতে শারী, করিল সম্তাষ।

মধুর বাঁক্যেতে তোষে,

ভূলাইতে ব্যথা,

ভুলিনু সত্যই তার, শুনি মিষ্ট কথা ।
মানবার মত তারে, আগ্ত করি জ্ঞান,
কতরে কান্দিনু আমি, খুলি মনো প্রাণ ।

মনো প্রীণ খুলি কত,

করি অনুনয়,
পশু পক্ষী ছয়।

আমার জ্রন্দনে কান্দে,

আমার ক্রন্দনে কান্দি, বন্য পশু পাঁখি,
প্রতিজ্ঞা করিল দোঁহে, ধর্ম সাক্ষী রাখি ।

প্রতিজ্ঞা করিল দোহে,

করি প্রাণপণ,

আমার কল্যানে দিতে,

দেহার জীবন।

প্রতিজ্ঞ। করিমে শারী,
“শুন ওগে! রাজ্যেশ্খরী,

বলে তদস্তর ;
শুনগে! খবর ।

আমর]! দুজন! তব,

পিতার পালিত,

রাজোদ্যানে শিশু হ'তে, হইনু লাঁলিত।
শিশুকাল হ'তে তব, পিতার কপার,
লালিত পালিত হ'নু, যতনে দোহায়!

তব জন্ম দিন পর্বে, হ'ল মহোৎসব,
সেই দিনে মুক্তি রাজা, দিলা আমা সব।

কিরণ প্রভা |

পণ্ড পক্ষী যত সবে, "পেন অবাহতি,
কিন্ত তাঁর দয়]! বশে, না ছাঁড়ি সংহতি ।

সন্তানের মত থাকি, আশ পাশ ঠাই,
দেখা মাত্র ডাক! মাত্র,

কাঁছে কাছে যাই )

তাহার অভাঁবে মোরা,

আনু এই বন,

' পুর্ববাবধি ভ্োেমাঁকে গো, চিনি বিলক্ষণ |
আমরা অধীন তব, সেবক অধম,

বিধি মিলাইলা হেন,

বিপদে বিষম।

না ভেবে! না ভেবো ভয়,

ন! হও বিস্ময়,

পণ্ড পক্ষী বটি কিন্তু, কার্ধ্য তাহা নয় ।
পশু পক্ষী বটি কিন্ত, দেব আঁচরণ,
আমর! নহি গো তব,

মানুষ মতন।

দেখন। মানুষে কিব।, করিতে নাপারে ?
যার খায় যার পরে, তারে আরো মারে ।
নিমক হারাম নাই, মানুষ মতন,
আমরা

নহিগে! রাঁণি!

আর শুন তোমার সে,

আমরা তেমন।
প্রিয়ের সুংবাঁদ,

প্রাণে বেচে আছে কিন্ত, ঘটেছে প্রমাঁদ !!

বোধ হয় অল্প দিনে, "হবে মুক্তি তাঁর,
জাহাজে চরায়ে নিছে,

সমুদ্র ওপার, .

দেদিন, দেখিন্ু হায়! যত দুষ্ট জন,
স্ুঙ্গলে শ্রিয়েরে তবঃ

করিতে বন্ধন!

উলাপী :

শৃঙ্খলে বান্ধিয়ে তারে,

.

তুলিলেক পোতে,

নির্বাসন দ্দিতে নিল, বাহি ভাটি আোতে।
মরে নাই বেচে আছে, এখনে! সে জন,
এখনও

তব

ধ্যানে,

রয়েছে

মগন ।

মারিবেন। প্রাণে তারে, শুনেছি নিশ্চয়,
নিশ্চয় নির্বাস তারে, দিবে দুষ্ট চয়।

অই তার পরিত্যক্ত,

অই বাঁহ্ব্ধাপ,

দৈব ফেরে দক্য্যগণ,

আনে তব পাশ।

অই সে প্রেমের ধ্বজা, অই তব গায়,
বিশ্বজয়ী হবে তুমি. ধ্বজা গুণে হায় !

পণ্ড়েছ বিপদে কিন্তু, ব্পিদ এনয়,
পরম সম্পদ বিধি,

দিবেন নিশ্চয়।

নিশ্চয় নিশ্চয় ধের্য্য, ধরহে প্রবোধ,
চলহ সতর্ক ভরে,

লভিজ্ঞান

পাছে পাছে শত্রু তব,

বোধ ।

পাছে পাছে আছে,

দূর নহে রাঁজ ধানী, বটে তব কাছে।
সন্ধান পাইলে শক্র, আদিবে নিশ্চয় )
দূরে চল, হেথা আরো], থাকা যুক্তি নয় |”
এত শুনি কথঞ্চি, হইলাম স্থখী,
(কস্ত গণ ! তব দশা, ভাবি হন ছুখী ।
তোমার বন্ধন বাত্তী, তব অসন্মান,

শুন! মাত্র বজ্রপাত,

সম কেন্যু জ্ঞান ।

ইন৯

কিরণ প্রভা।

সহিতে নারিনু খেদে,

হইন্ু যুচ্ছি'

শারী আর ব্যাত্র কত,

করিল যতন,

ছুই দিন রন্ু পড়ি, হারায়ে সন্িত।
যতনে আবার ফিরে, পাইনু চেতন।

তদন্তে পৃষ্টেতে মেরে, বহি সে শার্দুল'
'তোমার উদ্দেশে চলে, সাগরের কুল।

অগ্রে অগ্রে চলে শারী, পথ দেখাইয়ে,
নিশাকালে চলে তাঁরা,

দিবসে গহনে মোরে,
নিশাকালে লয়ে চলে,

শক্রুগণ ভয়ে ।

রাখে লুকা ইয়া,
সাবধান হৈয়। |

উদ্দেশ্য লইয়ে বাবে, সাঁগর সে পার,

উদ্দেশ্য করাবে দেখা, তোমার আমার ।
উদ্দেশ্য তোমারে প্রাণ ! করি মুক্তি দাঁন'
করবে রে মে শঙ্কটে, অধিনীরে ভ্রাণ।
হেন ভাবে মাদাধীক, চল ফিরি যাই,
(নজ দেশ পরদেশ, কত বা এড়াই।
অগ্রে গ্রে যায় শারী, পথ দেখাইয়ে,

সঙ্গে সঙ্গে ঘা কত, শত চিনাইয়ে ।

কতব1! নগর নদী, কত" গিরি বন,
কত বা দেউল দিঘী, উদ্যান শোভন।
কত বা সে পরিচয়, কত দিল শারী
'তোঁশাঁর বিরহে প্রাণ ! সবিরে পাসরি।

(৩৫)

উদ্ণগী। . 7... ২৮১.
কেঙ্গলি তোমার ধানে, রর নি
শ দিন,
খেনে আঁখি নাহি খুলি, ডে?বে ভেবে ক্ষীণ !

তু্িরেঅন্মার বিশে, চত্র ত'র। ভানু,
গত হাতাটি আমি, একা তোমা| পা |
?
তুম ভিন্ন এত্রন্ধান্ডে, অন্য কিছু নাই,
তোম! ভিন্ন এ জগতে, কিছু নাহি পাই
ভূঘিএকা এ ত্রক্ষাণ্ডে, কিহ্বা বিশ্ব তুমি,
তোমা ভিন্ন অন্য হস্ত, নাহ জানি আমি।
তুনি আর আমি মি।ল, জান এক জন,
৪]

বিশ্ব মাত্র তব রূপে, প্রক্কৃতি স্বজন ।

তুশি বিথ পে, বিশ্ব তোমার স্বরূপ,
এ নয়নে নাহি হেরি, জুষি অনা কপ।
তুমিরে আমার বিশে, চন্দ তারা ভানু,
জগত হাঁতাঁড়ি জাম, একা তোমা পান্থু।
' এ নয়নে তোমা ভিন্ন, নাহি অন্য জপ, ..

তুমি “বিশ্ব ূপে বিশ্ব তোমার বর!
হেন ভাবে মাঁসাধিক, : চলি কিরি যাই,.
নি দেশ পর দেশ, কতবা!, এড়াই
শেখেতে সম্মুখে পেয়ে, সাগর, ভীষণ, .

দিবপে গহন বনে, হুইনু.গোপন

, ২৮২

কিরণ প্রভা |

প্রত্যষে একাকী শারী,
নাঁবিক-বন্দরমুখে,
বেল অবসান

লইতে সন্ধান,

করিল প্রয়ান।

তবু,

শাঁরী নাহি ফিরে,

ব্যাপ্রেরে তখন আমি,

বলিনু অপীরে 1

শার্দূল কাতরে মোর, বুঝিয়ে আয়,
ধীরে ধীরে বন ধারে, অগ্রসর হ্য।

হঠাত দেখিল ছুই, ব্যাঁধ ছুষ্টাঁঢার,
সাধের সে শাঁরা হায়!

তীরে গাথা তার !!

সেই সে প্রাণের শারী, হয়েছে নিধন ।
দেখিয়ে অমনি ব্য।ত্র,

করিল গর্জন )

ধার্জিজ অগ্রবন্তী ব্যাধে, করিল হনন ;
পাঁচে থেকে বিমবাঁণ,।

ভাদে অন্য জন!

নাঁণ হানি পক "লা,

পেলইয়ে পরাণ,

ব্যাজ্-বুকে ফোটে বাণ, বজ্ডের সমান 1!
তবু হত ব্যাঁধ শরে, গাগা শারী লয়ে,

মম পদে আসি ব্যাত্র, পড়িল লুটায়ে।

দেখিয়ে অমনি হাঁয়! হইন্থু আকুল,
টানিয়ে বাঁধ্রি বাণ,

করিম অ'ঘুল।

টানিয়ে দেখিনু হায় !* শারী মোর নাই,
হাঁহক্টারে কান্দি আমি,

পাঁরল।ম ঠাই।

হাহাকারে কান্দি আশি,

ব্যাপ্ে লন্ু বুকে,

ছাড়ি গেল দোহে মোরে,

উদাসিনী কৈরে 1

ব্যান কান্দি মুদে আখি, চেয়ে মোর মুখে।
জনমের তরে আখি, মুদে জগ্য তরে,

হু
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সার! নিশি করিলাম,

কত বিলাপন,

কত ব! ঈশ্বরে ডাকি, করিনু"-রোদন।
প্রত্যুযে আমিল সেই, ব্যাধ পলাতক,
হস্তে ভীম শরাসন,

লোহার কীলক।

অন্বেষণ করি ফিরে, সঙ্গী আরো বাঘ,
থাক থাকি সঙ্গী নাঁম,

ধরি ঘন ডাক!

হঠাত দেখিয়ে মোরে,

হুইয়ে বিন্ময়,

আমারে ধরিতে সাধ,

বরে দুরাশর|

আমারে ধরিতে ব্যাঁধ,।

প্রশারিল হাত,

বিধির কল্যানে ছুষ্ট, মজে অকস্মীৎ।
অকম্মাত ব্যাঁদ দেহ,

হ'ল তরুতাল,

মুহুর্তে ঘুচিল মোর,

আপদ জঞ্জাল।

তখন দে হৃভ-ব্যাধ-অঙ্গের ধন,

খুলিয়ে সাঁজিনু নিজে,

পুরুষ সাজন ।

ধরিয়ে পুরুষ বেশ, হইন্ু বাহির,
জাহাজে আরোহি যেয়ে,

সমুদ্রের তীর ।

হায়রে! বিধির লীলা, কত কব আর?
তুফাঁনে ডুবিল ডিঙ্গা, সমুদ্রে মাঝার )
আরোহি_মরিল সব,

সে ছুর্যোৌগে পড়ি,

আমাকে কুম্ভির এক, রাখে পৃষ্ঠে করি।

অচেতন ভাবে আমি” কাঠ করি জ্ঞানি,
সপ্ত দিবা ধরি তাহা, হুনু পরিত্রাণ ।
সপ্ত দিব! পরে কুন্ধ। তীরে মোরে বিল»,

সমুদ্র-উত্ভিদ কল, মুখেযোর দিল।

কিরণ গুভা ।

২৮৪

সাম্বত পাইয়ে ভাহে,

করি বিলাপন,

কেবলি চোদিকে দেখি, ছুর্ব্বার বিজন ।
কান্দি কান্দি তীরে তীরে, ফিরি অভাগিনী,
লে পাথারে বঞ্চি আঁমি,. হায় একাকিনা !
রে
কেবলি তে'মার মম নী

আমর,

কেবল তোম,.রর সুতি সহলের মর!
কেংলি কুম্তির দেই,

প্রতিদিন জানি,

ফল খেতে দিয়ে যেক্ছো,

আনে ভালবাসি

কত দিনে দেখি তথ, আসে এক তশী।
সখগর পুত্র এক' তাঁর আধকারী।

আদার ছুর্দশ। দেখি,

তুলি নিল নাঁয়,*

পুরুষ ভাবিয়ে অগ্করে

ভাঁনল ভাঁমায়।

কিন্তু পরে ভাঁবাঁভালে,

নাগী কার স্থির,

আমারে পাইতে সাধু হইল। অস্থির |
আশয়

বুঝিয়ে ভার,

ঈশ্বর সাঁধুকে করে,

কা'্দ উভরা,

পাধাণের কার ।

পাবাঁণ হইল সাধু, দেখি ভূত্যগণ,
ভয়ে মৌরে পুজিলেক, লুটায়ে চরণ।
কহদিনে লীগে তরী সাধুর ব্বদেশ'
কহে তার মাকে তার], যে কিছু বিশেন।
শুনি সে সাধুর মাতা, গড়ে মোর পায়,
দেবত ভাবিয়ে গোরে, “পুত্র” বর চাষ!
দেবতা ভাবিয়ে মোরে,

করে অনুনয়,

গু করিতে ভাঁল,.. করিল বিনয়|

এ

*

উদ্াদী।
৯১০৪

৫০
চা

”

|

নু

৭.

একি
৭

২৮৫.
$

ও

মিলস

র্

৬.

র্

শী

হু

তখন ইঈশ্রে চাহি, কর গ্রণিপাইত
কান্দয়ে মাঁগনু বর, ঝুড়ি ছুই রর ৰ
দেখিতে দেখিতে ভাল,

পট

হুল মংধু-্বত.

ভরে, ভাগার অযুত |

বর্ন অষ্টা!লক।₹

স্বর্ণ দিংহাষন,

অবুত ভাণ্ডার হ'ল, আ.খ্যাভীত ধন।
দেখিয়ে সসার গগনে, জন্মিস বিস্ময়;
নগর সংহত সর্ব, ভক্ত মোর হয়।
পেখানে শুনি প্রাণ! তোমার সম্বাদ,

নির্বাসিত হৈয়ে তুমি, সহি বিষাদ ।
6কম্ত কোথ। আছ তুম,

হ্হির শাহি তার,

ভাই আ।ন দেশে দেশে,

দেশে দেশে খুজি আর,

খু'জনু তোমার ।

দেশে দেশে ফিরি,

কত বন গিরি গুহা, নগর নগরী ।
কত দেশ কত রাল্য, করি প্রদক্ষিণ,
কতই সঙ্কটে হারে, গড়ি নিশি দিন ।
কতবা

সাঁগরে ডুবি,

কতই বা মরি,

কতই রে বনে ২, দেশে দেশে ফিরি |:
'আঠার বচ্ছর আজি,

উদ্দাসিনী বেশ 12

ওরে প্রাণ! ভোরে আমি,

[কন্ত ন। পাইয়ে কোথা,
পরাণ ত্যজিতে বাঞ্ছ,

খুজি দেশ দেশ!

তোমার-উদ্দেশ
করিলাম শেষ ॥

কন্দরে ভ্বালিনু ামি, ভীষণ অনল, .
গির শৃঙ্গ. হতে ধাঁপি,.পড়ি ভুত],

.

২৮,

কিরণ প্র |

কিন্ত কেরে নিভাইয়ে. দিল মে অনল !!

কে যেন টানিক্বে মৌরে,ও নিল অন্য স্থল।

কে যেন গার্ডয়ে মৌরে,
কে যেন শিখায়ে দিল,

দিল উপদেশ.

তপন্ব! বিশেষ !

তখন চঞ্চল 'মন, করি সংযমন,
প্রেমের সাধনা হায় ! সাঁধিনু তখন !
প্রেমের সাধন। মরি.!-* তব প্রেম নাম,

তব প্রেষ-মুক্তি-যোগ, সার.করিলাঁম।
সাধিতে ২ সিদ্ধ,“ ফোটে দিব্য জ্ঞান,

চরচর-হুল যেন,

দর্পণ সমান ।

চরাচর হুল যেন, করতল-গত,

দেখিতে লাখিনু দিব্য, ভূত ভবিষ্যত
দেহিতে লাগিনু প্রাণ! আমিরে তোমার,
দেখিনু ভুমিরে গ্রাণ ! আসিবে হেথাঁয়।

দেখিনু-তুমিরে গণ ! নৈরাশ্যেতে মোর,
জীবন ত্যজিতে বাঞ্া,

করিয়াছ ঘোর!

বন ত্যজিবে গ্রীণ.! তুমি হায় হাক!

তাই ভাখি অভাগীরে, আঁনিছে হেথায়।
তই ভাবি অভািনঈ,

দিনেরে গবোধি”_

তাই ভাঁড়াইনু মরি! জীথাইতে বোধ ।
তই মনে মনে চাপি, মনের আগুণ,

ভীল'ইনু ওরে প্রাণ! ভ্বালানু দিগুণ |

ভ্রীলাইনু, স্বুলিনুরে,_ পুড়ে আয় মরি !

তমিনে আমার আখি, তব সেই নারী !!
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আঠার বচ্ছর আজি,

আঠার বচ্ছর,

দোহে শোহাকাঁরে ছাড়ি, হয়েছি অন্তর !.
আঠার বচ্ছর আজি, আঠার বচ্ছর, !!

কেহ কারে নাহ জানি, কেহরি খবর!
আঁঠাঁর বচ্ছর আজি, হয়ে উদ্বাসিনী,
ওরে প্রাণ! দেশে ২, ফিরি একাঁকিনী।
এস আরে প্রাণ ধন! এবে হৃদে আয়,
হৃদয় জুরাকু তোরে, বুকে ধরি হাঁয় !
রহ রহ হাঁদে প্রাণ! নয়নের মণি !!

তুমিরে আমার আমি,

তব সে অধিনী।

য| হবার হইয়াছে,

ভেবে কাঁজ নাই,

স্বর্গ পাইলাম আজ,

স্বর্গ এই ঠাই।

এদ এস প্রাণ নাথ ! এমো মোর কাছে,
তব হেন প্রিয় ধন, স্বর্গে কিহে আছে £

চাঁই না ন্বর্গের স্থখ, চাই মাহে ধন,
দেখছে দোহাকাঁর ভাবে, রব আজীবন ।
দেহে দোহাকার ভাবে,

দেব আর দেবা,

আমি দাসী, দাঁও করি,

ওচরণ সেবা।

প্রাণ নাথ ! প্রাণ নাথ -

তুমিরে আমার,

হে পরাণ মনি!

আমি সেইত অধিনী|

ভূগলে যারে, ভূলে যারে,

থাক প্রাণ থাঁক লয়ে,

সে দারুণ কথ,

আমি.থাঁকি হেথা,।

বর্গ হোক্_ন্বর্গ হোক্, এই ধরাতল,
হোঁক্ হেথা প্রঅবণ, জ্মিয় বিল.
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বহু 8৮৯ বার ভাতের

বসে,

থাকপ্রাগ।হাদে
দখ্ঠক, নবীন উল্লামে।
পরিশিষ্ট ৷

্ নানদে ওঠে, শব্দ কল কল,
আনন্দে ভরিয়ে গেল, স্বর্গ ধরাতল | "
খর়াতিল ভরি গেল,

স্বর্গের মাধুরী,

কিন্নরী অপ্নরী নাচে,

নাচে বিদ্যাধরী |!

বেড়িয়ে বেড়িরে নাঁচে,

জয় জয় রবে গাঁয়,

দেবগণ,

প্রেম সন্মলন।

প্রেমিক প্রেমিকা আজ,
উচ্ছ্বাসে সংবাদ দ্রুত,

যত

মিলে হর্ব চিতে,
ছোটে চারি ভিতে।

ভুটিল লংবাদ দ্রুত,

দেশ দেশাস্তর,

জুংণে কম্পিত যত,

অরাতি অন্তর ।

সত্বরে

দোহার চরণ।

: আনন্দে উদ্মভ প্রায়, ঘত প্রজা গণ,
ভেটিল সুখে,

বাজে শিঙ্গা, বাদে কাঁড়া, .বাজে ঢাক ঢোল,

. €কালাহলে ভ্রিসংসার,

তোল পাঁড় তোল।

. আসিলেন বাজ লক্ষ্মী, পুনঃ রাঁজপুরে,

“ভয়ে রাঁজ্য ছাড়ি আর, পলাইল দুরে ।.
“কুল স্থুরে সবক্ষ নরে, মলি বসে সভা,

..হক্ষিণে প্কিরণ” বসে, : বামে বসে “৬্রভ1”
জয় জয় বল সবে, পাঠক পাঠিকা)

এত দুরে সাঙ্গ হল, প্রেমের নাটিকা ।
রচিল। রঙের গাথা,

আব্দুল হামিদ,

'জটিয়, চনেধা
ধাম, বঙ্গের বিদিত|
(৪৬ )
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পরিচয়|
যখন মধ্য আ|সিয়ায় মোগল বংশীয় রাজা দিখের উন্নতি পারুং,
পর[ক্ষম

গ্রারস্ত হয়, তখন সেই বংশীয় তাতার দেশের বাদশা

সেল্তান সোলেমানের কন্যা "হোসনে আফরোজের, কূপ শু.

এবং বিদ্য। বুদ্ধির গুশৎলা। পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে 4 ফোল্তানের সাত পুত্র এবং এক কন্যা ছিল, রূপে গুণে হ্দ্যাতে,

বুদ্ধিতে ও মাহন পরাক্রমে পুত্রগ্ণণ অপেক্ষা উক্ত কন্তাই অধিক
প্রতিপত্তি সক্ষমতা এবং আধিপত্য জঙ্গায় স্বয়ং সে|ল্ভান ও
ত/হার মহিষীগণ এবং দেশ দেশান্তরের ক্ষুদ্র'মহ ঘাষতীয় লোকে
রাজ-কন্যাকে প্রথমতঃ অত্যন্ত ভাল বাঁসিচ্চেন এবং সলস্থানে ভয়
করিতেন।

হোষ্নে আফরোজ একে স্বাধীন গুরুত্তির ছিলেন,

তাহাতে আবার তত্কালে মোগল দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের অস্ত

একালের ন্যায় বিশেষ পর্দা পুশিদা1! এবং অবরোধ গাথা,চলিত
ন। থাকায় তিনি সৈন্য সমস্ত মহ অবাধে দেশ দেশান্তর. প্ররিজয়ণ

পুর্ববক দিপ্িজয় ও. প্রফাশ্ট দরবারে রাজনকার্ষা পরিচালুসা করি,

তেন।- তিনি . অধিকাংশ পুরুষ-দিগের অপেক্ষাও.বলা, 'সর্ঝ
বিষয়ে 'ক্ষমতাপন্না ও কার্ধয.কুশলা হইয়া উঠারদিকে নিজে

"খুব শৌরবাছিতা, স্বাধীন চেতা, সে বহি!
পরিযে খ্চ
প্রকার-অহঙ্কারিণী “হইয়া পড়েন।:হুলিশ
ভিনি হবি হইয়া ছিলেন না):

সর,

রন পা

২১৪

অরুণ ভাতি ।

রীর পুরুষ, এবং শতশত পণ্ডিত লোকে তীহাব পাণিগ্রহণ লালসায়
বিমুধ হইয়া! দেশ দেশাপ্তব হইতে ভ্রমে ক্রমে সমাগত হইতে

পাকেন। কিন্তু সকলেই তাহা কর্তৃক তর্কে, বলে, কৌশলে,
বিচারে, এমন ফি অনেক সমযে ছলনা পূর্ণ চাতুবী জ।লে পবাঞ্চিত
৩ পরাভূত হইয়া কেহ দাসত্ব, কেহ বৈব।গা এবং কেহবা ভিক্ষু”
ফের পথ অধলম্বন করেন; আবার

ফেহ কেহবা

ক্রোধ ভরে

বৈরনিরধ্যাত্চন মানাস তাহার সহিত যুদ্ধে গাবর্ত হইয়া বিনষ্ট হন |

তিনি কিছুতেই পুরুষের বশীভূতা হইয়া! ম্ব/ধীনতা!। বিনষ্ট কক্তে
চাছেন না। বিবাহের গ্রতি ক্রমে ২ তাহাব যেন এক বিজানিয
স্বণ) এবং পুরুষ দিগের প্রতি নিদারুণ তাচ্ছিলা ভাঘ জন্মে

তাহার এই প্রকার ব্যবহারে তীহ্ার পিতা মতা, ভ্রাতা এবং
দেশস্থ সকলেই পবিশেষে বাখিত ও অসতৃষ্ট হইযা উঠাষ, ঝিিনি
ভাহাদিগকে এই বলিয়া গাবোধ দেন যে, "'অ|মি আব উপযুক্ত
পাত্র পাওয়া মাত্রই বিবাহ করিব” কিন্তু সে কথা তাহার মৌখিক
হলন1 ভি গ্ররুত এ্রস্তাবে অন্রবের নহে । রাজকার্ষোন উপ

ভাহায় এতদূর পর্মাস্ত ক্ষমতা ছিল যে, সোল তন ও মন্দীগণ নামে
মা রাজা] ও উজির ছিলেন। ফলতঃ বাজৰম্য। ত|হ।দিগকে
বস্ত্র স্বরূপ করিয়া এমন ভাবেই রাখিয়াছিলেন যে, তাহার বিরুদ্ধে

তাহাদের "ঢু* শব্ঘগি করিবার উপায় ছিলনা। সুতরাং রাজ
কন্তার বিরাহ ঈঙ্বস্বেও তিহাদের £কোমই হাত ছিলনা । যুশতী

'জীলোক হইয়াও যে পুরুষের ঞতি তাহার এমন তাচ্ছিল্য ভাব

জিযাহিল, অনেক মহা মহা পণিত তাহার কোন কারণই নির্ণয়
ফি 'শায়েন নাই। পরিশেষ উচা। বিধাতার একগি লীলা

বারি, ভারা ঈান্চার্যাধিত হটযাছিধেন।

যখন তাহার

উদাসী ।

২৯১

গঁতিশ বসব বয়স ষ, তখন তিনি মহা ঘট! ও সমারোহ করিয়া
ঈউবোপ দেশ পরিজমণে বহির্গত হন, এবং বোম ও শ্রীল দেশে

কিছু দ্ার্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া নান! শাস্ত্রের আলোচনা ও
শিক্ষা কবেন। সেই হইতে তাহার মন আরও পরিবর্ধিত
হইয়া উঠে ।

যে সমযেষ কথা বল! হইতেছে, সে সময়ে মিশরের উন্নতি
এবং প্রাধান্তেব ত্বাস ভঈলেও বহুবিধ রাজা দেশ ভাহার শসনা-

ধীনে ডিল, এবং মিশর বাজ্যেব গ্যাদ গণ্য মান্য সন্ত্রান্ত ব্যক্তি
সম্রাট দিগেব মধো অতি অল্প পরিমাণেই ছিলেন। মিশর

বাঙ্গ “অ'ডাদ জ্ফেগেবেব” অতুলনীম রূপ গুণ সম্পন্ন একটী পুক্র-স্ব
ছিল, এই পুত্রধনগী পইয়। তিনি সর্ব নুখে সুখী হইয়াছিলেন।
ইঠাব ক্ষোষ্ঠ সহোদব অকালে কাল কবলে পতিত হওয়ায় সন্ত
ও মাত্রাজ্জী উভয়ে ইছাকে সর্ধদা এ "চাল ব।সিতেন যে, কোন
ক্রমেই কাছ ছাডা হইতে দিতে” পা।
“খোর্সেদ পাইকর্”" ছিল

এই যুবরাজের নাঙ্গ

টপযুক্* সময়ে কোন রাজ কম্তাকে

ভিনি বিবাহ কবিষা বাজ কাগোব পর্যালোচনা এবং পিতা

মতা ও আত্মীয় স্বজনের অস্যে বিধ সেব। শুশষ। দারা প্রকৃতি
পুঞ্জের স্নেহ ক্ভাজন হইয] ছেন

যুবরাঞ্জ একদা! এক্টী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কিধিৎ বিশর্ষ হন, এবঘ,
লেই চিন্না সেই আলোচনার নিমিত্ত উদ্যান-ভঙষনের ফোন
এক শিজ্্রন কক্ষে বালিযা ২ জ্যোতিষী গণনা খারা স্বীয় ভাখোর
ফল[ফল দেখিতে থাকেন। মিশর দেশে ত্কালে জোতিনী

শিদ্যাব এততূর পর্য্যন্ত প্রাছুর্ভাব ও প্রীরদ্ধি হইয়াছিল যে,জ্োোতিযী

: বিদ্যার অভাধনীয় বলে এমন দকল অত্যানতর্য কার্যকলাপ পুষ্প

২২

অকুণ ভাঁতি।

হটু্ত যে, লেসকল কথ! এখন নিশ্চয় স্বপ্রবৎ প্রতিয়মান হইবেফ।

ফলতঃ এখন যেমন বিজ্ঞান-বলে করন।তীত কার্য; সফল সম্পন

হইতেছে, পুর্বে জ্যোভিব্ধিদ্যারও তেগন প্রথর প্রভান ছিল। বে
যুগ এখন আর নাই। সুতরাং সে বিষয়ে এখনকার লোক ঘোরতনন

মুর্খও অজ্ঞন হইয়। পড়িয়াছে। যুবর।জ যত বারই গ্রগন1 করেন,
তত খায়ই দ্বেখেন যে, ভাহার রাশি চক্র পরিবর্থিত হইয়ছে।
ইন্থাতে চিত্ত মন আরও চঞ্চল হইয়! উঠে, এবং চিন্তা ভাবনা] হঠ1ৎ

শ্মাপিয়া বুবরাজকে আক্রমণ করে।

তিনি বসিয়া ২ ভ।বিতেছেন,

এমন সময় মনে ২ বুঝিতে পারিলেন যে, একজন আগন্তক যেন

কোঁম এক গুরুতর বিপদ-ভার লইষ। তাঁহার নিকটবত্বা হইতেছে।
নে যেন ক্রমেই

অগ্রসব

হইতেছে ।

না--প্রক্ৃত

প্রস্ত[বেই

দেখিতে২ ক্ষণ পরে হঠ।ৎ একক্ন ছবি বিক্রেত! কোখ। হইতে

যেন বিষম সাহপে সম্মুখিন হইয়। অভিবাদন পূর্বক বলিল “যুপরাজ !

আপনি এক লক্ষ টাক] দিয়। এই ক্ষুত্র ছশি খানি একব।ব ক্রয়

করিয়। দেখুন, ! এই দেখুন, ছবিখানি কি নুন্দর কি মনোহর ।

আহ! আঁপন।র ভাগে এমন রত্ব মিল।ই উচিত ।” যুবরাজ অমনি
চিছরর দিগে নয়ন ফিরাইলেন। কিন্তু হায় নর্ধনাশ | নিজ্জীব
ছবি খানি, সঙ্গীন প্রাণের রক্ত শোষণ করিল |! চক্ষে পলকে

চিন্রেতে চিত্ত মিশিইয়। গেল, প্রাণে যেন বাণ বিদ্ধ হইল, হৃষ্টিআর

রিল না 1! অলক্যোে অজ্জ।তসারে, চিত্র পট খানি হদয়-পটে

রত হইয়া উঠিল, ধপ্ করিয়া মনের আগুণ গ্রজ্্বলিত হইল!
১. নি মাহ ঘটিল। বুররাজ দুই চক্ষু হঠ।ৎ মুঞ্জিত করিলেন !!
পি ৭১ গাধার৮৮ ছইল। ন্স্তর রাঙ্গে কি যেন এক্টা

ফিদিগা ধারা চম। বিস্ব-মুবরাজ্দ ঘড় মাবধানতার সহিত

উদাসী ॥

২৯৩

বাঁছির়ে সেই ভাব'ফুটিচ্ে না দিয়া প্রশ্থ করিলেন। ইহারই মুলা ফি
এন ? এপি বল তদ্দেশি কাহার ছিত্র? উত্তর হইল, “হা টিক
লক্ষ ট[কা*। উত্তর হইল

“কোণ

লুপ্রসিদ্ধ রাখ বন্থা”।

ঝুবরাজ ততক্ষণ(ৎ তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দিবার জন্য খায়
ঝর নাে চিঠ. লিখিয়। দিলেন, রঙ্গের ভুলিক। হাতে 'লঈইলেন,
ছবিওয়ালার নিত ছবির অনুরূপ অন্ত একখাশি ছবি এক দিনের

মধে।ই অ।কিয়া তুলিলেন। যুবরাজের অলাধার৭ ক্ষমতা দেখিয়!

ঈরিওয়ালা অবাক হইল! যুবরাজ তাহাকে এক লক্ষ টাকা সহ
চিন্রখাঁনি ফেরত দ্রিলেন। তখন পে ছবিখানি হাতে লইয়। পরন্থার
রুরিল। কিন্তু যুবরাজের আর্ত মন আর ফিরাইয়। দিয়া! গেলন।।

যুবর।ঙজ ভাঙ্গ। মম যোড়। দিবার জন্য কয়েকদিন পর্য্যস্ত অশেষ

বিশেষ চেষ্ট! করিয়া পরিশেষে শয়ন খানায় কবাট বন্ধ করিলেন।
অ।হার বিহার পরিত্যাগ করিলেন, শরীর মণ ক্রমেই ক্ষীণ ও অবসর

হইয়া পড়িল! দেশময় রাষ্ট্র হইল, খুব্রাজের কি যেন কঠিন পীড়।
হইয়ছে, আর বাচেম না। অনেক প্রকারের প্রতিকার হইল,

অনেক চিরিক আসিল, কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না, ক্রমেই পীড়। বাড়িয়। চলিল, রোগ নির্ঘয় পর্য্যভ্তও ঘটিল না । শরীর জমেই

শীর্থ, বর্ণ ক্রমেই মিন, বহনমণ্ডল

ক্রমেই রাছগন্ছ চঙজের

নায় হুইন্ু। সুবরাজের গহধর্টিণী একর। আড়ালে থাকিয়া! জেখেন
যে, যুববাঙ্গ একখ[নি চিত্র পট বক্ষে ধরণ ক্রিয়া রদ অবস্থায়

শয়ান ক্লাছেন, এবং দুই চক্ষু সুধ্িত করিমা। উপায় ফি, ভাৰিতেছেন; গওন্থল বাঁহিয়। অন্ত অঙঞধার়ার় শিয়ররর উপাধাজ

ভিজা বাইতেছে। রাজন্বধু স্মমনি 'ধাইয়া হি খামি কাছিয়।
কটুবেন, জগ নির্দন কিয়া £ফলিলেন, চিদরই থে চিত কাছা
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অর্শ ভাঁতি।

শিযাছে বিষয়গী খক্জর শ্বাশুড়ী গভূতিকে বুঝ।ইয়া খলিলেন?
সকলেই কাধ! কারণ বিশেষ রূপ বুঝিতে পারিলেন, জার মনের

ধান্ষ! গোপনে রহিল না। যুধরাজকে' মাতায বুব|ইলেন, পিতায়

বুঝ।ইঙ্গেন, জী কতই করিয়া প্রবোধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই
গন খর তাহার বান্ধিলনা।

কেহকে কিছু: না বলিয়া! শেষে

এক রাত্র নিষ্তষ্ষ নিশীখ সময়ে কতকগুলি বছ মুল্যবান মি

মুধিক্য ইত্যাদি যঙ্গে লইয় ছগ্স বেশে একাকী দেশ ত্যাগী হই!
নান। দেখ দেশান্তর অন্বেষণ ও পর্যটটণ করিতে করিচ্তে একদ!

কেন এক স্থানে পুবঃ সেই ছবি বিক্রেতার সাক্ষাৎ পান) কিন্ত
ছবি-বিক্ষেতা। যুবরাজকে দেই অব্থার ও সেই বেশ ভূষায় দেখিয়া!

কেন ক্রমেই চিনিতে পারেনা ; বরৎ যুবরাজ যখন তাহার নিকট
ক্রন্দন করিতে ২ উম্মাদের ন্যায় নানা প্রকাৰ কথা বলেন, ও

ভাহাঞ্ে: চির পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করেন, তখমঙ' মে কিছু
শা টের করিতে ন৷ পারিস্না, যুবরাঁজের কথার ভাবে অত্যন্ত
চমত্কত হয়। পরিশেষে যুবরা্ষের প্রক্কত পরিচয় পাইয়া তাহার

ঈশ দুরবস্থা! এবং রা কন্যার প্রতি অনাঁধাবণ অনুরাগ লদর্শন

করিয়া, অধিকস্ত “সে ম্য়ৎ চিত্র পট প্রদর্শন করাতেই যে বুবরাদেব এই প্রকার শোচনীয় অবস্থ। ঘটিয়াছে, এবং তাহার মূলীভূত

কারণ'ও প্রাকাবায় ভাগী মে বে নিজে বটে” তাহা ক্নুধাঁধনা

রি ধঁফা্তিক মন্দ পীড়ায় শোঁকাভিভূত হয়।

তখন

ধারের ছিত কাসনায় ধর্দতঃ প্রন্তিজ| বন্ধহইয়া, যুধরাজকে

ঝাচ ও ফাধ্যদিদধিয়জন্য অনেক একার চেতী বর এবং

ফর। শেছে কৌশলে কার্যযোদ্ধারের পথ নির্ধারণ
কিগাসখ প্রানি
কাাা' তল 'গাগরণ রূয়িকে হুবরাজে
বাঁধা ধয়ে। আনেক

উদপী।দিন পর তাহাব পরামর্শামুমারে

২৯৫,

এবং অসীম ফত্ব গ্াতিকরে

হুবরাঙ্জ উপ্ননন্ষ"ভাব পরিত্যাগ পুর্ধাক; পূর্বের ন্যায় ওক তিস্থ-হই।
তৎ্সহকারে তাতার দেশের সন্নিকটে
স্থল বশিকোর বেশ ধারণ পুর্ধবক বহুবিধ
নৎক।রে পরে র/জ-্দরবারে উপনিত হন।
দেখিয়! মনে:ং বিচলিত'হইলেন; তথ্পর

মতে হিত্ত সংযম করতঃ

উপস্থিত হদ। তথান্ছে
পণ্য ব্য ও লোক জন
প্রথমন্তঃ রাঁকষ কন্যাকে
ছবি বিক্রেতার উপদেশ

রাজ' কন্যাকে

প্রস্তত হইয়া, স্বায় বাধন] জ্ঞাপন করিলেন।

পরাজয়ের মানে
ফুৰরাজকে দেখিয়|

দেশকয়। সকলে বিমুপ্ধ' হইল এব তাহার জয় প্রার্থনা করিতে
লাখিল।

একাশ্য সভাস্থলে কয়েক দিন পর্যস্ত নানাবিধ বিষয়ের

পরীক্ষা হইল। সর্ধ বিষপে, সর্ব ঘটনায় যুবরাজজই* জয় লান্ড
করিয়া হোস্নেআফ রোজকে পরাস্ত করিলেন। গর্ধিনীর গর্ধব
খন্ধ্ব হইল, লজ্জায় মাখা হেট হইল; কিন্তু যুবরাজের বশীভ়ূতা!
হইতত তাছার কিছুমাত্র ইচ্ছা' জন্মিলনা | মনের কথা! গোপিন 'করির়।

গ্রথমতঃ দায় ধরার মত রাজ কন্তা যুবরাজের সহিত মৌখিক
আলাপ

করিতে লাগিলেন, তৎপর

কিছু মেলামেসী ভাস্থ

দেখইয়। তাহাকেই অচিরে চিত্ত মন সমর্পন করতঃ ধর্মা*বিপি
অনুসারে পরিণর় বল্পাদনণের পর' সঙ্গে" যাইহবন এমত আঁখাদ

দিলেন, এবং লিঙ্গে প্রস্তত হইবার
জন্য .এক বৎসর
সমষ্ঈ লইজেন*!
যুধরাজ রাজ কন্যযর মনোগত চাছুয়ী বুঝিতে না' পাধিয়া নেই
কবাতেই হাতে যেন হর্স পাইলেন, এবং ছবি বিক্েত119- লগা

লো জন পরিত্যাগ করিয়া রাজ বন্ঠার এক আাংদাদ পুনে কাঁষ।.
করিতে লাগিলেন। ফোল্তান' মোলেমান দেশষয় মহ! শট

্া

করিয়া তখন নির্দি দিনে কন্ঠার বিবাহের গিঁষিত প্রস্কত হইতে

লাগিলেন । সসয় কমেই ঘনাইয়া বলিল ।-এগিংক বিদ্ু মাশক্যা
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“অর্গ ভতি

হায্মে আফা রোধ প্রহদ। পিয় সথিক্ষনী সহ হঠাৎ অন্তর্ডান
ইইলৈন£ র্ীঙ্গ পুরীতৈ
গান ২ শব্ধ উঠিল, দেশ দেশাত্তরে
পায়াউি পরির। ঠল, হুবরা্ পুনঃরায় পাগল হইলেন !! ভাছাতে
আবার ভাতার রাগের পক্ষ্াতী অগ্ঠায় বিচারে কঠোর কার।শীতির আতর হইলেন। নালা দেশ জেশান্তরে রাজকন্যার অস্থ-

সত্ধান
করা হল, ক্ষিষ্ত ফোখাও ভাছাব বক্ষান পাওয়া গেজন] |
অমেক্ছে অঙগুধান এবং বিশ্ব কবিল যে, তিনি গ্রীন দেশেব রাজ

পুরের পরেছে শ্রনুদ্ধ হইয়া তদ্সহ কোন নির্জন এদেশে চলিয়া
ছিাছেন। ছবি ধিরেতা এই আফল্মিক ঘটনার আবনুপুর্ষ্িক
বিবরণ লিপিবদ্ধ রিয়া লোক সহ ঘগ্রে মিশর রাজ নমীপে

€ঞায়ণ করে, ভত্পর কৌশলে মিত্রবর র।জপুত্ের মুক্তির চেষ্টায়
বড় হর। কিত্ত ঈশ্বরের এমনই লীলা যে, তখন হঠাৎ তাহার

ডা খটে।
'ুরিকে ধুববাজ খোর্শেদ পাইকরেয় পলায়নেব পব ভাহ।র
পিতা মাও] গভৃতি শোকে অধীব হইষা পড়েন, ঘেশ দেশাব্জবে

চর লাঠাইয়! দিলে, ভাতার দেশে শেষে চয় যাইয়া 'তথাকার সমস্ত
সাবা অবগত হয়, "বং রাজ গ্ুলরকে কারাগারে পাইয়। দিশর

পাঞ্ের গিফট তত্ব দেয়। উহার গুর্ষেই চিত্রফবের প্রেরিত
ধা

সনিশেষ আঅধগত হই! মিশরের রান্গ-ম হিষী স্বয়ং ছদ্মবেশে

সী বাঞিরা গা দিও ও ধন্ লামন্ত সহ তাতার রাজের নিকট

ভিন হসওবুধরাকের মুক্তি প্রানি! ফলন ) তদস্তর বৈস্যরশ!
ইজ

বন্ধম মুক্ত করিয়া উদ আবস্থায় বাড়ীতে .

জা 'গাট্লেদ। অনেক প্রতিকার কর! হয়,তাহাতে ক্ষোন :
( ৩৭ )

ইট

(বিশেষ উপকার, দর্শেনা। ইতর কথক দিন পর যুবরাজ আবার

শগায়ন 'কিরিয়া, এহানুনে আফচরোজের উদ্ছেন্টে বাহির হন!

আর দেশে যাইয়া,ক্ষানেন, যে, তথাকার রাজ গুজের লম্বদ্ধে

লোকে যান! অনুমান ও বিশ্বাস
.
করিয়াছে, লে কঙগা সভা নছে।
তংপর অব্কে অনুপন্ধার, করিতে করিতে জর্মমনি দেশে
ঘাইয়। যুবরাজ হোলুদে আফরোক্জকে প্রাপ্ত হন, এবং তাতার

বাঙ্ধকে তত্ব দেন।. তখন হে/বূনে অ[ফ্রোজ, ঘুবরাঞ্দের, (তি
পরাথমতঃ নিগ্রহ, তত্পর প্রকাঞ্জেই.নিদ[রূন ত।চ্ছিলা ভাব প্রদর্শন
করিয়। ্মফেশে ফিরিয়া. জ্বাইযেন, এবং পিতা মাতা ও মন্ত্র
গণকে যুদরা'জের. .বিরুদ্ধে..অনেক,
কথা বল্েন। মুবর/জ এখান

হইতে খিধম মর্দ্দঘাতি ব্যাঙ পাইয়া এমনই অবসাদ ও বিষাদ
গ্রন্থহন মে, 'জারনের পতি -আর কিছুমাত্র মমতা রাখেন লা;

ওকান ঝপে ধরি পরিলেই যেন ঝাছেন!! প্রাণ পরিত্যাগ করার

জন্য বড় .ব/্র-হইয়।. ভঠেন। রিদ্ব-ঞণয়ের অয!নিত অনিধণে

এবং প্রেমের এক বিজাতীয় ধর্মরক্ষে তখন ত্নি,রাজ্কক্কার
দেশে-গমন, ুর্বক প্ল/ণত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞায়, রাজ্কগ্জার ধাম-

বানের" অতুরব্তা, তটরিশীর জীরাক্ত উদ্যান প্রান্তে এক নিশৎমখয়ে
উপস্থিত হয়া অব্তাতী: হইতে রুত দংকল্(মিত হন, সবুর
উধ্যবিত পূর্বে যুবরাজ বুরিধ বিষয়েপারিতাপ ও গত্/নুসে!চনা

করিতে খিল[প:আরস্ত করেন। পার্খনত্তা কোখঃও লো স্বাছে
রপিয়া..তিনি:টের.ররিত্তে পারেন. না, ফলত? মেট এমনই:এক

দিন স্থান বে.লিক জনের, সম. হা, ১

হিা।.

যুবরাজ, যখন "দবতীয় রর. পলা, করিয়া আইন" তখন

ভহার বিবাহিত। সহধর্িত] নাহ, সব্হরেধনলা বিনে

২৯৮

অরুগ গতি ॥।

ধাড়ীব অধীষ়া হইয়া ওঠেন, এবং একটী শিশু পুর ও একী
' মক গ্রনুতা। বঙ্ঠাঞ্ষে ঘরে রাখিয়া গৃহসংগার পরিষ্তাগ পূর্বক
তরধিনীর বেশে 'গোখনৈে পতির অনুলক্ষ।ামে বাহির হম
তীত্তীর দেশে চলিয়া আইসেন। সেই পরমারাধা। সী গেবী
পির প্রর্ঠি প্রতদবর পর্বত ভর্তিমতি ও আশক্কা হইয়া পড়িয়া"

ছিলেন বে, প্রা তুলা পরম প্েছের খু কন্যার দিকেও সে
ইযডাতে আক্কণ্1 ন! হইল! পতির উদ্দেস্টে জীবন সমর্পথ করিয়া-.
ছিনেন। ভাহায় উদ্দেশ্ট থাকে যে, তিনি কোন এীকারে হোস্যনদ

আফরে'জকে বাধা,করিয়! পতির সঙ্গিনী করিবেন। গরথষতঃ তিছি;
তথায় ছজবেশে যাইয়া রাজ বন্মার সহিত পূর্বেই সাক্ষাৎ করেন,
ধবৎ সাহার সহিত সময়োচিত অনেক আলাপ গুজাপ খাঁধা বাঞ্ধতা সংস্থাপন ফরেন। কিন্ত প্রকৃত পরিচয় গাদানকি আসল কথার

ন! করিয়! রাজ কন্ঠার উক্ত উদ্যানের এক
ভাঙ্গ] ভাঙ্গি কিছুই

কুঠিরে আয় লইয়! থাকেন। নিকটে আর. কেহই নাই

লোকজনের সারা শবগিও নাই। কেবল লিজের ছ্ঃখের স্মৃতি
এবং অষ্ঠর়ে পির মোহন মূর্থিই সঙ্গীগাত্র। তিনি একদ!
ভাবিতে ২ একাকিনী জাগরিতা আছেন, সেই অবস্থায় অরদূনে
ঘোরতর দিশীখ কালে হঠাৎ করুণ কণ্টধ্বনি শ্রবণ করিলেন, এবং-

আভা] মানবের দুঃখে বিলাপের স্যার অনুভব করিয়া অতি খীনে

ধীরে মেইদিকে চলিয়া বাইয়া অতি নিকটে একগি বক্ষে আড়ালে
ভাবে।
: উপবেশম কাঁরলেন। ঈঙ্ছরের লীলা ! ক্ষণঞাল পরেই বিলাপের

সম পির়তফে চিদিতে পারিবেদ, জগকায়ের মধ্যে অস্থির হইয়া

টেন, দুষিত হইয়া পড়োং অবস্থায় আবার সাবধান ছইয়)পা

স্বাকীয়েন। বেসন পা।খাড়ািলেন তেযনই। কি জানি এক দৈব।

উদাগী।

২টি

শর্তে, কি খেন কি এক স্বর্গ ভাবে উত্তেজিত $ কেমনই

যেন আত্ম বিশ্ব] হইয়া! পাড়লেন ;ফলত; কি ক্ষানি এক খ্বর্দীয়
অভিজ্ঞতার প্রতিভ।ত, হইয়া স্বর্গীয় তেজ ধারণ করিলেন|
ভৈরবিণীর

বেষনই

পা বাক্সানো,

ফেদনই

অগ্রসর ; তেমনি

যুবরাজ হত্তস্থিত একখানি তীক্ষ ভুরিকা। স্বীয় বক্ষে বসাইবার জু
যেই বিদ্থাৎ বেগে উত্বে(লন, অমনি বিছ্ভাৎ বেগে ভেরহিণী সেইমুহুর্তে ছুটিয়! যাইয়া! সেই উদ্বোলিত ছোড়া কাড়িয়া ফেলিলেন ?
বিদ্যুৎ বেগে সেই মৃহুর্ডেই, সেই খভক্ষণেই, সেই গর্বিনী ভাতার

রাজকন্কা ফ্বোস্নে আফরোজ ওদিকে একটী বিকট স্বপ্ন দেখির!
পালঙ্ক হইতে লাফাইয়। সুতলে পতিত! হইলেন। এর্ং সেইক্ষণেই
সেই মুচ্ুর্ভেই তিনি হায়২ধ্বনি করিতেং উদ্মাদ্িনীরবেশে, পাখলি-

নীর ন্যায় €নই রৃক্ঘস্তন, সেই উদ্যান-প্রান্থর এবং দেই যুবরাজের

দিকে ত্বরিদ গমনে একাকিনী ধাইর] ছুটিলেন। তাহার সঙ্ঞা রহিল

না! হোস রহিল না! কোন্ দিক্দিয় যে, ফোন স্থানে কি ভাঁখে
কাহার সাহায্যে কোন্ যাছুবলে আসিয়া পড়িলেন, কিছুই তিনি

বুঝিতে পারিলেন ন। ! ম্বর্গীয় ভাবে, স্বর্গীয় আলোকে হঠাং,
আগিয়া, যুবরাজের নোজ! সুজি রাস্তার উপর উপনীত হঈলেন।

কিআশ্চর্ধ্য। তিনি মৃহূর্ত পুর্বে হ্বপ্পে দেখিতে ছিলেন

“তাহার নিমিত্ত মিশর রাক্ষ কুমার খোর্শেদপাইকর্ উদ্যান
গ্ান্তে গ্রাঁণ ভ্যাথ করিলেন, সেই পাপে তাতার দেশের নর্ধনাখ

ঘটিল| মূর্তিমন্ত নরফ-কুণ্ড সহ মহাভীষণ মহা 'ফৈতাকুল

তাহাকে হত করিতে গিকটে দণ্ডায়মান 1” এদিকে খুকরাজ যেই

তীক্ষ ছুরিক! উোলন পূর্বক বক্ষদেশে বিদ্ব করিবেন, অনি"
ভৈরবিশী সেই ছোড়া কাড়িরা লওয়া মাত বুবরা্ অস্ছেতনা

রণ

৩৯৬

ভাতি।

'ক্অবর্থায় ঘরাশাহী হইলেন, নয়নয় খুদ্রিত করিলেন, কঠস্বান

"শর বছিল না। 'ভেন্লবিণী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া চেতন

ফরিছে চেষ্ট। করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর ভাঙার চৈতন্য

অনিল না। শেঘে ভৈরবিণী নিরুপায় হষইয়। পাগলিনীর ম্যায়
কলা কন্কার সধুদ্দেশ্রো ধাবমানা হইলেন! কিয়দুর অগ্রনব হইন্লাছ

' অকন্মাৎ রাজক্গ্ত/ক্ষে সেই পথি মধ্যে "হাষ হায় ধ্বনি* করিতেং

আসর ভাবে একাকিনা স্বৌড়িয়া। আসিতে দেখিয়া অভীব বিল্মৰ

বহ্বলিত চিত্তে হার পদলে বিলাপ কিয়া পতিত1 হইলেন
এবৎ “তাঁহার জন্ত তদীয় প্রিয়তম পতিধ পণ নিশ্চল গেল"

তধন নংক্ষেপে ভাঙ্গিয়! ণিলেন। প্লেববিণীর বিলাপের ধ্হনি
আকাশে উঠিপ, আফাশ শোকভরে ক।পিতে ল[খিল. শে!কে

খ্রনী টউলধল্ কবিতে আরম্ত হুইল, নদাীব আত উদ্গাণে বহিণ,

রঙ্গের লা পাউ। পর্বাপ্তও যেন ধরিথ। পর়িব। বিশু হহণ |
স্থাবর জঙ্গম ভংঙ্গিব! চুরিয়া এবং আত কঠিন পাষ।ণও যেন জণ
হইয়া গেল! হায় মরি হায়!! দেই খোস্ণে আফবোর্জেবও আব
নেই গর্বে অবস্থ!

আজ তেমন কোথ।য়?

*হঠাঞ, কোপার কি হহল?

সে 'অবন্থ। জারজ

ক্ষণ মৃহুত্ধেই তাহার এপ

সব'ধেন ঘাটিল? হোফ্নে-অফখোজ আদ মৃছুত্ধেহ প/খলিনী,
রঃতেই আজ

বিজন বাপিশী।

মৃহূর্ধেই ভাহায় পবিবস্বন |

কৈরিদীর মুখে শুনা মগ্র আর স্থ হইণ না, টিকিতে পাবি

$লম ঠা" সং দাঁধানল ষেশ বঙ্গে খলিবা উঠিল 1 হোসনে
অত
রোদ, বিগলিত বেশে, বিনুর্তা-ক্ষে শে,উদ্ধত ভাবে,

বা পণে ধৌড়িব। আলিয়া খুবরাঙকে জরাধর। ধাঁ়লেন।

পাযুবগাদ। যুবরাজ 11 আগ নাথ | প্রাণ নাখ |! বিয়।

ধাপঃ 1

৩৯

ভাঁকতে ২ দিভোর ইংজেন দৌড়িস ক শনির! মুখে দিলেন,
দুই জানু পতিত ঈহরেক. নিকউ "কদিএ। প্রার্থনা কবিলেন।

প্রিয়ণীর কোমল কর“পরশে; বিশেষহঃগেমিকার কাতব নায়,
স্বর দ্বার উনষ,টিত- হইল,” -প্রেষ্োক্মভ গেমিকেন মৃত দেহে

প্রণের নধর ঘটিল। . হে।জ্নে 'আফ:রাজ, যুবরাছকে খক্ষে
[রণ করগঃ উন্যান-ভবনে-গ্রাবেশ.করিশেন'
ওপিছে পিছে ভৈরবিণীও ত্বধায় গমন' করিলেন।: ছুংখের বিশি অনল।ন হুইল,
নখের দিন আবার দেখাদিশ। অস্ঠি প্রাভুায়েযেই পোরাত পৃড়িয়!

গেল, প্রেশিক প্রেমিক। একত্র হইলেন। রাঙ্জ! শুনিলেন, রাজরাণী
শুনিলেন। তাহারা আনন্দ ভরে তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়।
কন্তকে প্রেমিক বরের হস্তে ২ বিধিমৃত বমর্পণ করিলেন । সী

সমৃছর্েহ।নেরও মন্মানের কিছু মান্র ক্রচী হইলনা। 'দেশমর
আনন্দ ত্দবের ধুম পড়িয়। গেল, বপ্ত দিবা বিভাবরী আনন্দে]
সবে দেশ নিমগ্ন রহিল। এই পুখের লংবাদ ততক্ষণ, মিশর
রঙ্গে যাইতেও ব!কি রহিল না! |
এ
রাজপুরী এবং নগর নগরীতে এইরূপ উৎত্বব ব্যাপার চলিতে

লাগিল, একে একে নগ্ডাহকাল গত হইল; ওদিকে দৈবপ্যবনিকার

অন্তরাল হইতে আর এক্টী হৃদয় বিগারক অধ্ধকার শ্ হঠাৎ,
আপিয়। উপস্থিত হইল।

ুপরাজ খোহুশেদ পাই খিরুসা

হোস্নে আক্র(জ কে লইয়া অপ|র' লুখ সারে নিম আটছেব,
তিনি দেখী "সন্ছ্েষানের কার্য/তায় 'অতীব-কগ্াকত হই]

তাহার নিকর্টও আজ বিক্রিত হইয়া. খড়িয়াছেনটসত লম্ছয়েছামের শ্রাড় মনের নিশুড় ভার ক্ষ? দে পির কিছু

পন লাই বাহির হাজি ধুলি) আাছিব পু্লন্ছ
কৃত!দি

৩০৯,

অক্প ভা্তি"]'

সই €েহর মনে কোন প্রকার লন্দেছ ত!বেব চিত মাহ ঘটে
নাই। এই অরগরে একদিন গণ্ঠীর নিশিখ মধয়ে দেবী গম্ছরেহানু

মনে! ছুঃখে অধীর। হইয়া! একাকিনী গু/সাদের বাখ্র হইলেন।

গে(পন ভাবে ধাঁরে২ যাইতে ২ রাজপুরীর সন্নিহিত প্রবাহছিশীব

কিন।রায় যাইয়া উপবেশন করিলেন।

তৎপর কতক্ষণ ঈশ্বরের

নিকট করুণ প্রার্থন! পূর্বক মলেগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।
তখন ঈশ্ভরের সাক্ষ/ৎ অনুগ্রহ স্বরূপ এক্টি জ্যোতির্য় মৃস্তী
সেই স্থানে শুন্ত দেশে আবিভুতহইয়া স্থিরভাবে রিল, কতক্ষণ

স্থির. থাকিত। আঁবার -অন্তন্ৃত হইল। দেবী সেই অলৌকীক

আলোক দর্শনে পুলক খাবেশে একিবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল্নে।
বিজ্বলাকুপিত চিত্তে আবাঁর প্রার্থনার পর ঈশ্বরে আত্মেত্মর্গ
করিয়া জন্গের তরে গ্রবাহিনীর সেই শুগভীর প্রবল গ্রাবাহে ঝ1পা”

ইয়া পড়িলেন! পুণ্যের প্রাতিম! বিপর্জিত হইল, লোগার তরনী

ওরা! নুদ্ধ.গ্রখ হইল, যে খেল আর উঠিল না| পবন দেব
ব্যাকুলে কান্দিয়া ছুটিল! আকাশ তখন “হায় হায় শব্দ

করিয়! উঠিল | নৈশ নিপ্তব্ধতার গ্রাঢতা আরে! বৃদ্ধি করিয়া!
প্রীতি শোক-সাগরে বিমক্জিতা হইলেন !!
পর ফিল. প্রাহঃকালে যুবরাজ খোরশেদ পাইকর্ তত্ব পাইলেন,

ধাকুলিত ভাবে বহির্গভ হইলেন, পাছে পাছে দ্বয়ং তাতার-রাজ
এবং র[জিধামীর পমন্ত অধীবাপী ধইয়! ছুটিলেন। অনুসন্ধানের

পরলক্গীপ্রতিহ] সেই. বেবী মূত্বাজল হইতে উত্তে[লেত ও আনিস্তা

হন; ঘুর ভাষার পদতলে ধুলায় লুটাইয়া ধীর ভাবে

বিনাগারিযক পধিলেন। রাঙ্গা গুজ। ধন দরিদ্র সে তষ্ঠ

রন পুঁকুণী৷ তখন -শোকদ্ধনে, জয় জর হইলেন। অনেকে'

উদালী।,

৩৪৩"

যুপবাঙ্গকে
'অনেক রকম বুধ ঠাবোধ দিলেন । কিন্তু কিছুতেই
হিনি ত'হ। গ্রহ না করির়া সেই সতী-দেহ নঙ্গে লইয়। দূরবর্তী
এক গভীবখ অবণ্যে ফ্রাবেশ করিলেন।

তখন রজিকন্ত। হোঁগ্নে

আফরে!জ.সংস্ারেব লীল! খেলা হ্বপ্ন-কুছেলিকা বিবেচনা করিয়া,
এবং পোড়া বংসাবের ছার মুখে জলাঞলি দিয়া একাকিনী যোঙগিনীর

বেশে পতিব অনুশরণ করিলেন। শেষে যাইতে ২ পতির সঙ্গে
একত্রিত! হইয়া এক নির্জন গিরি কন্দর আশ্রয় করতঃ ঘোর
তপন্থয় নিরত্া রহিলেন। আজীসন কাল আর সংসারের স্পৃহা
রাখিলেন না; সংনারকে যে ছাড়িবার, তাহ! জন্থের তরেই
ছাড়িয়া দিলেন।
তদন্তর কন্ঠ, জামতা! বিবেকী হইয়া! যোগ তপন্থ দ্বারা অসীম

পুন্ত এবং অলৌকীক
দৈব শক্তি লাভ করিলেন দেখিয়া, তাভায়
বাজ লে!ল্তান্ ছোলেম|নু সন্ত্রীক সেই তপোবনে উপনিত হইলেন
এবং

বন্ত। জ।মত|!র আকর্ষণে সংসারের সমস্ত কাছ,

সমস্ত

আশ! পরিত্যাগ পূর্বক নির্জন সাধনা অবলম্বন ক্ষরিলেন |
সোল্ত।ন সোলেমানেব পর তদীয় পুভ্রগণ রাজ কার্য পরিচালনা

কবিতে ল।খিলেন 5 কিন্তু তাহাদের পরম্পবের মধ্যে বিবাদের সুত্র
অন্লম্বন করতঃ মোগল বংশীয় অন্ত এক্দি পরাক্ান্ত দল আধিক্গ

ছঅলিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। তখন রাঙ্গ পুন্রগণও ক্রমে ২

প্রেমিক তন্বন্থীর অুম্থবন্তা হইয়া] ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা পর,
শান্তি সুখ উপার্জন ও নির্জনতা অবলম্বন করিলেন।

এই রূপে

বকধেশের বছতব রাঙ্গা গাজা! সংলার বিরাশী হইয়! ধরা!
খোরশেদ প/ইকব ও পুক্তবতী হোঁন্নে আফরোছের শিষ্ান্ব গ্রহণ

ুর্ীক জীবন সার্থক করিলেন? সহ ২ নয় নারী দিন ২ তাহা”:

১১৫

অরুণ তি |

"দের অনুকরণ করিয়া সং্লারের পাপ তাপ এবং "নিত্য ঞপয
বিরহ হইতে বিমুক্ত হইতে লাগিলেন।
এদিকে মিশর দেশে অগ্রে যুবর!জের শুভ পধিণর বার্ণ.

তত্পরেই আবার গভীর দুঃখের সংবাদ সমাগত হওয়ায় হর্ষ
বিষাদে বুদ্ধ মহ।ব।জ আছাজ্জেগের বেগ পধ্যায় প্র/ণ ত্যাগ
করিলেন। ব্ৃদ্ধ। মহিষ! গিদ[য়ণ মর্মাহত হুইযা পূর্ধেই জীব্ৃতা

বস্থায় দেশে ২ পুত্রের অন্বেষণে বিব্রা ছিপেন, এইক্ৰ এই

সকল নিদ(রুণ অনগ্থায় আরো স্ৃযম/না ও খেক|তুবা হইয়া
সংস/রের 'অ[শ! একিবারে বিনর্জন দিয়া তপো।বন সার করিলেন,

এবং উদ্দেশ করিতে ২ শেষে খোর্শেদ্ পাইকবের নিকটে যাইয়া
দেখ। সাক্ষাতের পর হাতে যেন ম্বর্শ পাইলেন।

নেখানে প্রাণের

সাক্ষাৎ জীবন্কধ আরাম পুভ্রধনকে প্রাণ হয়, এবং শান্তি সুখ

ল(ভ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন উত্বর অংরাধনায় মহানন্দে অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার অনুশরণ করিয়। মিশবের আবো।
বহছতর প্রধান২ বাক্তি গৃহ সংপাব পরিত্যাগ করতঃ ধর্মের
দিগে অগ্রসর হইলেম।

যুবরাজ খোর্শেদ পাইকরের মতৃহার! সেই প্রিয় নন্দনটী
এদিকে বয়ো বৃদ্ধির সহিত মিশরের রাজ লিংহাসন প্রাণ হই!

কথিপয় বত্মার মহা সম।রোহে রাজত্ব করতঃ শেষে পিতা মাত।

ুভূতির কথ! স্মরণ পুর্্বক সংপারের অমারতা! উপলদ্ধি করিলেন,

শয়ৎ ধন্মাই কমা জীবনের অবলগ্খন, ও ধর্মাই প্রাণের সর্ববিধ

শ্ারাম স্ছল বিবেচন। করিয়া, লহোর্দর! ভগ্রী ও ভ্ীপতিকে রাগ

সিংরাছন মনত লপর পুর্বক যৌবনাবস্থাতেই “বাণ প্রচ ধর্ম

(৬৮:

উপানী'।

৬৮৫

'বলগ্বন করিলেন । এট হইতে দিশর দেশে পুর্ধাড়ন বংশীরদের
পরিরর্কে আর এক র'শীয় €লাক রাজস্ব করিতে, 'লাগিলেন ।

এই হইতে মিখর ও তাভার এই দুইগী অতি প্রধান প্রাচীন সেণের
দুইগী বর্ধ প্রধান পরাক্রান্ত প্রাচীন রাজ-বংশ ধয়ণী-পৃষ্ঠ হইসে
বিলুপ্ত হইয়া সৎসারে অপরিছিত হইলেন। ফলত: বিধা্ভায়
জমীম লীল! ! ধর্থা ও শান্তির রাজ্য কিন্তু চিরকালের জান ভাঙা"
দের লিংছাঁসন লু হইল! সেই সকল তাপস নগুলীর মধ্য
হইতে ক্রমে ২ অনেক খুবি রাজর্ধি
জন্মগ্রহণ করতঃ প্রত প্রেম
ধর্ম
ওদয়া দাক্ষিণ্য গরভৃতি জগতে বিতরণ পুর্ব সর্ত ভুমে
সবের সুখ শান্তি আনয়ন করিতে লাগিলেন।

বিশেষ কথ।।-এইত গেল এই বিষয়ের উপরূক্ত সৎক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এইক্ষণ

দেই প্রাচীন কালের ঘটন|রাজি কল্পনা করিয়া! “অৰকুণ ভাতি'
নাম|করণে ক্ষুদ্র কাব্য রচনা! করিয়/ছি। তাহা হইতে আবার এই
উদাসী নামক পুস্তকের মর্শনুগারে ওদাস্ত ভাবের বে ২ অংশ

তাহাই ইহাতে মুদ্রিত করিলাম । অৰকণ ভাঁতি বহখ এস্থেজী
বিস্তারিত কাব্যিক রচনা ঈশ্বর গাসাদে সতঙ্ত্র ভাবে গাকাশের
বানা রহিল,।

বা্ালা ভাষা এবং ধাঁঞ্ষ।লীর প্রক্কৃতি অনুারে স্ব” এবং
প্জরুধ। ভাতি* ইত্যাদি নামের কৃষি হইল।' ধলা ফোন
ব্যক্ষির কি নাম রাখা হইল তাহা পাঠক পাঠিধাগণ অনুধক্থ .
পুর্বক দহজেখ্ বাহির করিয়া লইতে প1রিবেদ।'

“৬

অরুণ কাত ।

'ধেভাখরি' ধে কাব্য লিখিত হয়, দেই ভাষায় জাতি শুক্কতি

ভাধংপীবিক্ পাচার ও মনোহন্তি খদুসান়ে সেই ভাষার সহজ
গলিত 'ও দেই জাতির র্থর সাধারণের সদ পর্বন্ষযের সহজ
ওবারহাধা
খা এবং পঙ্ষ মিচয় হার পদ জাতিয় জাসাঞ্জিক ভাব

' 'লিচ্ষুটি করিতে হয়। নতুবা শর্ত মৌলিক প্রফাশি পাঁধ না।
ধরণ জাতিয় চিত এবং সাগাজিক স্ভাব অঙ্কিত 'কুরিতে সহজ
াম্য ভাবা বাঙগ্য ধাপে যাবহার করিতে হয়। গার ভাবের
'পাজায 'সঃনর খ্পাই টাই ও "চিত্ের গাক্ষান্থা। যে পরকালে সম্পূর্ণ

"জাপে শরিভৃপ্তি লা ফরিতে পারে, নাধ মিটাইয়, লোকের
মনের মন্তন করিয়া, যেই রূপ ভাবের সহজ থ্যাখ্যা ও পহজ
অর্গনা ক্বরিতে হয়। নতুবা! কেবল পরিমার্জিত সাধু ভাষার
শব্দান্থধি, অভিধান, আলক্কার ও ব্যাকরণ শানের সমুদ্র মন্থন

পুর্ধক পদ্দ বিশ্তান করতঃ ঘোরতর পাণ্ডিস্ব পুর্ণরন! দ্বার। কাব্য
পিখিতে গেলে ও তাহাতে অতি জ্াক জমক বিশিষ্ট রাজ রাজড়া
আখব! অতি লুসভ্য সিভিলিয়ান গোছের বিদেশী লাহেসী ভাবের
চিত্র ব্ষল অঙ্কিত করিলে সকল লোফের মনের সহিত তাহাৰ

ভালমত ক্সালাপ পরিচয় এবং অন্তঃকরণের মিল ম্লিশ ঘটেন এবং

তাহাতে ল্ষরের মনেরগ পবিতৃপ্তি জন্মে না। কাব্য পাঠ মাত্র

ও শব্ষ উচ্চারণ বাই সনে২ শানে ২ বে প্রকারে ভাবের 'পহিত

আনি সহক্ষে পরিচয় হইয়া নিতান্ত ক্মাত্ধীয়ের ন্তায় 'চিত্তের একটা

উপায় যেশ। যেশী হইয়া বায়, অর্থাৎ কোনই দিধা থাকেনা, এবং
কির ভালা আফা! পিতৃ ছয় মলে! প্রাণ কখন বা উতলিয়া

রা, কখন বা খরিতাপের সুন্দুর হাছদে বিদ্ধ হইয়া ছটফট-

গা'$ ফ্খলবা বোরতর 'নক্াধ্য, অভাবে দান্বহার। হইয়া

উগানী
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জগৎ, মত্সার অন্ধকার বেতে। এব কখনও হা! বিষহ আঃকাসে,

উত্তেজিত হই গকাশের, চান হাকে পারার হত দীলহিদ্ক।
হয, যেই রকম নানাবিস'
ভাব ওব্ববন্থার অবতারগ। করিয়া রর
গ্রাম ভাষা এবং পবিষার্জিত সাধু ভাষার বৎম্শ্রণে ফার্াাছি

লিখিলেই যেন উপায়ে হইতে প্রারে এমত আমার বিশ্বাস

আব সেই বিশ্বানেই এপ ভাবে “রোরণ প্রভা” % “সক ০
গুভৃতি গ্রাবন্ধের অবজারণা এই গ্রন্থে করিয়াছে!

ও

ছিতের বৈদ্যতিক.
বেখ ও মর্তোর মুর্খ রদাহন, এর* রর
দিকে অগ্রসব হওয়ার জাকর্ষগী শত্তি ইহাতে পায়োগ-হরিজে পুগাল

পাইয়াছি। কিপ্তু কত কার্ধ্য হইয়াছি কিনা, সাহস পূর্বক বলিতে
পারি না।

কোন প্রকার অভিজ্ঞতা অথবা কোন প্রকার সাববস্থ!

ঘেকোন গ্রাবন্থেও যে কোন গ্রন্থে না থাকে তাহা পাঠের অযোগ্য
বটে। এই সকল প্রবন্ধে তদপমুদায় কথঞ্চিৎ পরিমাধেও আছে

কিনা তাহ জুবিজ্ঞ ভাবুক মণ্ডলীব বিবেচনাধীন ।
ধর্ম প্রবর্তক এবং কবিগণ লোক সমাজে সর্বাপেক্ষা পুজি

কেন?

যেহেতু বাহ জগৎ ও অন্তর্গত এ উভয় সুষ্টির উপরই

তাহাদের বিশেষ নুত্ষ্টি এবং প্রাধান্ততা | আবার বান্ছ জগত,
অপেক্ষা বাহার অন্তর্জগতের দিকে অধিক আকর্ষণ ও অধিক

কর্তৃত্ব, ডাহার সম্মান এবং গৌরব আরও বেশি। আমি এই
দকল প্রবন্ধ বাছ জগৎ অপেক্ষ। অন্তর্জগতের দিকে হি রাখিয়
মনোর্ত্ি সকলের অতি কোমল চিত্র এবং ভারেয় খ্যার্ছায়।
ও বিশেষ ২ স্থলে মনের ফটোথাফ আল্কনেরই প্রাযাদী হই়াছি।

প্রকৃত
ববি ভির অপর লোকের চক্ষে সেই সমস্থ গুষ্ম চির সহরদে
জদশিত
হওয়া! ফর । বিএ পানি দতদুয হজকাধ্য ছইয়ারি

ী
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ঈশ্বয় জাঁনেন। কলতঃ 'দৈধ শক্তি ও ধশবরীধ অনুগ্রহ ভিন্ন সেই
সকল বিষয়ে কতকাধ) হওয়! মন্গয্যের সাধ্য নহে! ঈশ্বরই আমার

একমাত

নহায়। গুরুজদের ও সর্ধ সাধারণের

আশীর্বাদই

আমার প্রধান সাধন।

আঁুনিক এবং ভবিষ্যৎ কবি সম্প্রদায়ের সমীপে বিনিত
প্রার্থনা! যে, ভাঁহাঁরা যেন বিজ্ঞান, দর্শন ও ন্যায় সাজের সহিত

ইহার বিশেষ ২ অংশ এক্য করিয়া! এবং আরধকাৎশ স্থল মনো
বিজ্ঞান ও মানব-্রকৃতির মর্ম শ্ঘলের দিকে মুস্ম হৃষ্টি রাখিয়া
পি মমে পরিজ ভাবে বিবেচণা করেন!

উদাসী: ।

৩৪৯

অকণ ভাতি।
(যুবরাঙ দেশপ্তরী হইবার উপকম
ও পলায়ন তৎপর হই! )

ভাঙ্গা আশা, ভাঙ্গ। বাম।, ভাঙ্গ। কলেবর-_

ভাঙ্গ। মনে চলিল।ষ, দূর দেশাস্তর!

মন ণিছে বনবাসে, আজু। গিছে. উড়ে,

শূহ্য দেহে আছি পড়ে, এ ভব-পিঞ্জরে।
দারুণ সংসার হায়! যেন ঘোর কারা!
দারুণ সংসারে হারে! আমি আত্মহারা!

কিজাঁগি কোথায়ে গেলে, আমি যেন বাঁচি,
কিজাঁনি বিষম বন্ধে, আসি বাদ্ধা আছি!
কি যেন প্রাণেক্প মাঝে, বিদ্ধেছে বিষম|

দেশীস্তরী হ'লে যেন, হবে উপশম!

আঁবালে থাকিলে যেন, রুদ্ধ কণ্ঠ শ্বাস,
বে'র হ'লে বাচি যেন,

ফেলিয়ে নিশ্বাস !!

আহারে! পরাণে কিবা, বাহ্ধ। পুঙ্গন ডুরি,
দিব! নিশি টানে টানে, মরি পুড়ি পুড়ি।

দিবা নিশি টানে মোরে, উহঃ! তীত্র টান!
কেমনে রছিব ঘরে, অন্থির "পরাণ!

অস্থির পঞ্ধাণ হায়! আুন্থর নাহয়,

তাইয়ে ত্যঙগিব আজি॥' এ পোড়া নিলয়!

৩১৪

খরূখগ্রীতি।
থাকরে এগের খাপ, খাক হখবাসা।

রন সতন এখাক।, যশের পিপাসা!
থাক থাক হু দও। থাক খর বাড়ী!

(থাকরে পুরে থাক, ও ডাঁকিনী নারি!

খা পিতঃ! থাক সাতঃ! থাঁক বদ্ধুজন!

' মাস কোলে গুগে হার, খাক পুঞ্জ ধন!
সুয়ে
থাক ওরে বাছা! জননীর কোলে,

'আরনাডাঁকিও কেন্দে, “বাবা বাঁক” বোলে!
আন্িত চলিনু কাজ,
চলিনু প্রবাস ঘোরে,

ছেড়ে ঘর বাড়ী,
হয়ে দেশাস্তরী।

ছয় মাস রন্ু আমি, ছয়মাস চেয়ে,

কিছুন! হসার হ'ল, ভবে কারে দিয়ে।
ছয় মাস কান্দি আমি, ক্ষান্দি ছয় মাস,
মুখে মুখে রাখে সবে, দিয়ে বাক্য ভাক!

ছয় মাস ভাড়াইল, মুখে
মধু দিয়া,
, কত্ত আর রব আমি, কঞ্থাতে ভুলিয়া! ।
স্য়ায় রাখে মোকে। হাথে দিয়ে কমাশা,

খায়] পর্মি আসি দ্রিল, কৃত কি ভরা
মায় দি ছাঁও ধরি, বাপে দিকু মন্দ,

ভকিনী রমণী দিল, পুত্র-মায়া-কাদ্য,11
“ জিনিলাস খাতা,লিতা, চিনিযা্য জমা,

মম ।
ভাটি ধু, সংযায়রর
।দীরি়াস
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হাহ সংসার বৃঘ/ .বধাস্পরিজন, ,',1
! আপ্র,
বৃখাই আপন ভাবি, “ক্ষেবলে

আপন বলিতে ভবে, কেহ যোর নাই,

কত জর রবআমি, খাতে 'ভুলিযাপি্ী

গ্রীষ্ম, গেল বর্ষা গেল, গেঁলরে শত,

খাছ্সত্ত,।
এ
ু
তব
া,
আশ
!
মনে
িল
পুর
না
গ্রীষ্ম গেল, বর্ষ! গেল, আদিল

অভাগা হৃদয়ে জাগে, বামনা দুরন্ত ।

ঝরিল পরের কলি, ফিমি.আলর কুঁপ্ুদ,রবোধ?
ে,
দিব
জমা
চত্
ানি
হিম
মিশে গিছে নব ঘন, আকাশের গায়,
প্রমত্ত মুর কিরে, নাচে ফিরে হায় !
ভাদ্রের ভরা নদী, ভাটা আজ তায়,

বাসনা-কমল ঘম, মাননে শুকায়! ,

এই হেরি পরশ্মিনী, অই হে গিরি,
কে যেন করিছে ওয়া, মষ ধম্তেচুতাররিা,!

.
এই মর্তে পুষ্প রাজি, অই শুক
কাননে কাননে জই, তক রাজি খাড়া । '

সক

অরুণ ভতি |

কেবা উহ! করিল ওরা, মম মন চুরি,
অস্থিরে সদাই খুঁজি, গরি পু়ি পুড়ি !
খুজিয়ে খুজিয়ে রি, স্ছির নাহি পাই,

টিবি দণ্ড ছে'ডে হব, দেশাস্তরী তাই ।

রক থাক পরিজন, থাক রাজ্য পাট !

প্জুলেছে মনের দ্বার, না লাগে কবাট !”
; এই ত নিশিখ ঘোর, এই ত জময়,
' এই ত ঘুমের ঘেরে, পুরী মোহ ময়।
কেবলি একাকী আমি, পক্ষিটার ন্যায়,
গবাক্ষে গবাক্ষে খুজি, পাগলের প্রায়,
কেবল একাকী আমি,

একা ছত্ম বেশ,

এইত বিদায় আজি!

বিদায়রে শেষ !!

এইত ঘরের বার, এই হইলাম,
সাক্ষী
থেকে। দেব ধর! এই চলিলাম।
এই চলিলাম এই, চলি এখন-_-“গ্রান্ের সাধন কিন্বা, শরীর পতন”

হলিগ পুরীর পার, খুলি খের্কি দ্বার,

ফেলি বাঁছদ অশ্ব, দোসর আমার |

হেদৈরে উর বর! হেদে চলি খাও!
সচ্ছারে পর্ন ভয়ে, চল মাথা খাঁও।
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_. ছুয়ে ছুচিয়ে যাও শোনিতাক্ত: দেহে,
দরে ঘরে খুজে যাও, সে. প্রিয়ার গেছে ৮.
ঘরে ঘরে যৌয়ো' ওরে, নগরে নগ্র,

কীদিয়ে কীদিয়ে, ঢুইর, প্রিয়ার বাসর ।

: কীঁদিয়ে.কাঁদিয়ে ফিরি' প্রতি ঘরে ঘরে,

শে!ণিত দেখায়ে বৈল, বৈল বারে বারে।

বৈলরে দেখায়ে তারে, অই নিদর্শন,
ক্ষেন! দেখিয়ে ভারে, মৈল, অভীজন
মর্ণ বাঁচন ছুই, বিধাতার হাত;

রাযদিএই স্মৃতি--কৈর অশ্রুপাত।
মার বা বাঁচাও আজি

নিশি. ব'য়ে যাঁয়,

_আর্ধারে, ঢাঁকিয়ে চল, মিশি চল বায়।

চলরে, ত্বরিত চল: প্রিয়সীর দেশে,

নিজ হস্তেস্থ্ধা তোমা, দিব নিশি শেষে।
বর্ণে বাস্কিয়ে দ্রির, গদ্দ চারি খানি,

লোমে লোমে জড়াইর, পান্না মুক্তা মণি।,

.

হিরাতে গড়ায়ে দিব, আঁখি পাট ছুটি,

চলরে ত্বরিত-বেগে: চল ত্বরা ছুটি।

এই ত.'চলিল অশ্ব, নামে, মনোরথ,

: রিল' ছয়দিন পথ।*
"চুল দাণ্ডে.উত্ত
ইত চলিনু আর্য, এই দেশ ছাড়ি,

ঘরবাড়ী?
তথ! রৈপ পরিঙ্গন? কোথাঘর

1!”
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এইত দক্ষিণে হেরি, দক্ষিণেতে বন, .
আই ত সম্মুখে অই! পরত ভীষণ !!:
অই ত বামেতেতএঁ!

জলধি দুর্বার,

ও পথে গেলে বা হারে!

কে করিবে পাঁর £

অইত ও দেখিকিবা, দেখে লাগে ত্রাস,
দুরস্ত মরুভু ওযে!

দর্শনে হুতাঁশ !!

অই ত রহিল অই,

নাঁজ্ানি কি পাছে,

ঘাব এই দোঁজা বাব, য| কপালে আছে।
অঙ্গান। অচিন! আমি,

নাহি চিনি পণ,

কেমনে চালাব বেগে, অশ্ব মমোরথ |
হাাদেরে ভূধর ! হ্যাদে, মাথা কর হেট,

এই পথে যাই আমি, উদাসী ভেট।ূ

হ্যাঁদেরে ভূধর ! হ্যাদে,
:
নিচুকর মাথা,
রি
কারে মোর কথা।
বৈল নারে হেইরনারে| দেইথো। মীরে চোখে,
লজ্জা ভয়ে অবমেরে, ছাড় আখি ঢেকে |

দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার, |

কেমনে-ছেরিবে বল বঙ্গন আমারঁ
| দেখেছ ত ধরধর ! দেখেছ ত. ভুয়ি,..

দেখেছ ত যুগেযুগে, ঞমিশর*ছুমি।

দেখেছ ত কত লর়, কত বা বিশ্ব

দেখেছ ত কত বীর্ডি,,কতই বৈশির.

৬5৬

অফুগ ভাঁতি।

দেখিয়াছ ধরাধর ! দেখেছত কত,

কতশ রা্র্ধি, কত নৃপ শত শত।
কিন্তু কি দেখেছ হায়!

অর্ধম এমন,

দেখেছে কি মুড অন্য, আমার মতন ?
দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার!
কেমনে হেরিবে বল,

বদন আমার ?

এই ত সে পথ এই, এইত সে দেশ,
এই পথে হেরিয়াছ,

কত সঙ্জ। বেশ।

হেরিয়াছ এই পথে, মম পিতৃগণ,
বীর দর্পে কৈরেছেন, কত না শোভন !
কৈরেছেন কত রণ, কত দিখিজয়,
কৈরেছেন তব অঙ্গ, কত লীলাময় !
রেখেছেন কত কীর্তি, কত নিদর্শন,

কতই স্ৃকীর্তি তারা, করেছে স্থাপন ।

আমি তাঁর বিনিময়ে,

আমি কিন্তু হাঁয়,

ওরে গিরি! পলাতেছি, রমণীর দায়।
আমি তার বিনিময়ের, আমি অভাজন,
এই পথে করিতেছি, কলঙ্ক লেপন।

যেই পথে তৈরেছেন, মহাভাগ গণ,
সেই পথে ভাগ্যে আজ, আমার পতন ।
ক্ছানের মাহাত্ব) নয়, ভাগ্যে সব করে,

বর্গরুটআদি নর, অদৃষের ফেরে ।

উদ!পাঁ।

৬১৭

গনৃষ্ট হয়েছে বাদী. তই বাদী সব,
তাই হেম কার্তধামে,

মম পরাভিব ।

ওরে গিরি ! ধরাধর ! স্বাদে মাথ! খাও,
মাথ! হেট করি রহ, এগ্গিকে ন! চাঁও।
দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার,
কেমনে হেরিবে বল, বদন আমার ?
ছাড় ছাড় গিরিবর ! পথ খানি ছাড়,
কদ্দরে লুকায়ে লয়ে,

এ কলঙ্ক সার ।

দেশের কলঙ্ক আমি,

বংশে কুলাঙ্গার,

কেমনে হেরিবে বল!

এযুখ আমার ?

হ্যাদে অই পিরামিৎ ! হ্যাদে উচ্চ শির !

তোমরা ত উচ্চ সাক্ষী, এ দেব-ভূমির [
হ্যাদে অই পিরামিড ! কীর্তি স্তস্ত গুলি!
রয়েছ ত মম বংশ, কীর্ভি-ধ্বজা ভূলি।

রয়েছ ত মহা! দর্পে, ফুলাইয়ে বুক,
কেমনে হেরিবে বল,
কেমনে বা তোমাদিগে,

এ কলঙ্ক মুখ!
দিব আমি দেখা,

কেন পথ আগুলিলে? কর্মে একি লেখ! !
পরাণ বিদরে ওরে, মরি লাজ তরে,

পথ ছাড়ি সরে বাও, যেতে দাও মোরে !

ছিছি হ্যাদে ঢাক মুখ, ঢাক উচ্চ শির!
ধেতে দাও

এ কলক্ক।

মিশর ভূমির ।

তরুণ ৬ ।

খেত্তে দাও কলক্কীবে-আমি কুলাঙ্গা৭,
যেতে দাও রাঁত1 রাতি, ছাষে দেশ পাঁর।

হ)াদে ফেব সম্মুখে ও? হ্যাঁদে পুনঃ কেব| ?
কেব1] ও অনন্ত ধুধু! *ফুবন্ত তাভ| 1

আকাঁশ পাতাল ধূধ, সব. একাকাব,
ও (কব ভীষণ বপু, সম্মুখে আমাব !

আর্ধীর আধার মরি! কুঝুটিকা ময়,
ঘোরষ্ঠ ঘৌরীল গুকি,

হায় এ সময়?!

একি মোঁব পদে পদে 9 একি পুনঃ বাঁধা ?
৪ কিবা ভীমণ অহ?! দর্শনেতে ধাঁধা।
হ্যাদে ও সাপরাশ্থুধি ! হ্যাদে পাবাবাণ,

হ্থেন কাণে হেম ভান, মাজে কি তোমাব
কেনহে সন্দুখে তুমি£ কেন খড়ি দিষে,

ডুবাঁবে কি জল্মশোধ,

কলঙ্কী বলিষে!

অধম বলিধ়ে যদি, ক'রে থাক রোষ,

গ্রাথহে উচ্ছাঁলে প্রীবং ক্ষমা কর দোষ।
ঢ/লছে বারিধি!

টাল,

ঢাল বারি ভার,

পাবমে শীতল কর, ছদি অভাগার !
হৃদয় আমার হায়! উগ্র মরুতর,

দীতল! লীতল 1! কর, বাঁয়িধি ছুত্তর !
ঢেলে দাও জল রাশি, ভাঁসি যাই সুখে,
উনত্তে ভাপাক্ঘ লও,

ঢেকে লও বুকে!
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গং, ভিসির
কু

তুমিছে পরান! ভূর,হর মার

হর হে দেশের. এই, রুবৃঞ্ক অপাঁর!:

ডুলাও, জ্বর তরে, এই অভায, :

জুরাকু জন্মের তার, দগ্ধ হদি হার!
বা ছুস্তুর তুমি, হে সিদ্ধ দুর্বার

তুমি কেন পথে বাঁধা, দিতেছ জামার 1,

তুমি বাধ], দিবে হেন, পূর্বে নাহি জানি,
অধমে মায়. হয়ে, দাঁও কুল খানি,

নতুবা ছুস্তর তুমি, হে সিন্দু ছূর্ব্ধার!

তুমি কেন পথে বাঁধা, দিতেছ আমার ?

ও কিবা দৃক্ষিণে ওঁকি ॥ ওকি নীল ন্দ?

হে দেব.প্রবাহ পতি !, পুর মনোরথ।
হে দেব! তরঙ্গ-পতি! তাপিতেরে তর,

তরঙ্গ তাঁড়নে তথা, তীরে, তুলি ধর।

তরাইলে তীরে তুমি, এক্রাইলা যত,

তরাইছ স্ৃতৃছষিত, আরো কতশৃত।

তরাও তরাও তীরে, তুমি তরগতি!

তাড়াতাড়ি তোল তীরে, হে তরঙ্গ, পতি!
ডুবাও ডুবাঁও, নহে, হয়ে ক্রোধ মৃতি,

ফর গে] মৃহূর্তে
ত নৃহে, ফেরোয়া সংহতি .
ক তরঙ্গ, পতি !. ্যাদে কথ! খর, ...
প্রণয়ের ধর কিবা, ভৰে ব্যক্ত'রর। ্
প্রপয়ের ধারা কিবা, জানু সে আখ্যান,
বনু,দ্বেব! কারুদেশে।

করেছ পরান

২৪

কারণ "ওত ।

বদ কিপা নদ বর?
কুলু কুলু কুনুগ্ধনে,

কিবা শিক্ষা দাও +
কিবা সদা গাও ?

গুগু গুপু গুপু গা

সদ! প্রেম গান,

পদ। তয় লমুদ্দেশ্ো,

করিছ প্রয়ান।

স্ুমিহে প্রণয়ী বর!

€প্রম শিক্ষ। দাও;

প্রেমের পিকে তর, হ্যাঁদে মাথা খাও!
মাথা খাঁও কুল দাও, হে কুলেশ পতি।

'অকুলে প'ড়েছি কুলে, লহ শীঘ্র গতি।
ছে নিশি! তাঁমসি! আমি, কেন শেন ভাগ ?
কলঙ্কী বলিয়ে কিহে, তুমিও বিরাগ।
ঢাঁক ছাক কাল! মুখ, এ কলঙ্ক ঢাক।

যেয়োনা বারের নিশি । স্থির হয়ে থাঁক।

যেয়োনা তাষসি মরি!

যেয়োনাহে আজ,

ধর না পর্বের সেই, সংহারিণা সাজ।
ধর সেই মুছায়ীর, গাঢ় অন্ধকার,
ধর গে! চল্লিশ দিবা, সে মুর্তি আবার !

এই না সে লীলা! ক্ষেত্র! এইনা সে তুমি,
এই ত পাতকী আমি, মিশর এ ভূমি!

যেয়োনা তামসি ! হ্যাঁদে যেয়োনাগো হায়! '

ভূমি যে যাইলে প্রাণ, রাখা হবে দায়,।

সুমি যে যাইলে নিশি! প্রাণ মোর যায়,
প্রভাত হৈয়োন। মরি 1 ধরি ছুগী পাঁয়।-_.
প্রভাত হয়োনা বিভাবনি !!

(৪৭)

উদাসী)

৩২২,

কুপ্রভাত।
(বিয়োগ সঙ্গীত)

আঁজ পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাতি হলি ?

কুক্ষণে প্রভাত, হলো! কাল নিশি,
ডুবিল রে আজ দেশের ও সৌভাগ্য শশি ;
কেবলি জাগিল বিষাদ রাঁশি!!

(হায়) পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাতি হলি ?!
উঠিল রোল, উঠিল গোল,
ঘন নগর বাঁপী, বলে ঘন বোল!

কিহ'ল! কিহ'ল!! নাই!--নাই!! নাই!
নিশি বলে নাই! দিশি বলে নাই
প্রভাতও বলে, হায়! সেত নাই।
হায়? আজি নিশি কেনরে এলি !?
এঞলে কি বিষাঁদ জাগাঁতে ভবে ?
এ দুখের দিন আরো! কি যাবে?

সে সুখন্দ্রমা আরো কি উদ্দিবে %
নাজানি রে কত রহিয়ে স্বলি।

হি রহি রহি দহছি নিরবধি
নিরবধি দি, শেষ নহে যদি

তখনি স্মরিব সে গুণের নিধি
নদীয়ার চালে কৌঁথারে পাই?

৬২২

অরুণ ভাঁতি |

পাঁখি-স্বর়ে বলে নাই নাই নাই 1!
গবন স্বননে বলে নাই নাই!

কান্দে চরাচর বলি নাঁই 'নাই !!
হায়!

সেকোঁথায় গেলরে চলি?

আজ, পোড়া নিশি! কেনে প্রভাত হলি ?
জন

পিল

(যুবরাজ অকণ দেবের পলায়নে দেশময়
হাহাকার এবং ঘোরতর দুর্দশা )
পোঁহাইল কাল নিশি, জাগে পরবাসী,
বিষাদ কালিমা পুনঃ, ঢাকে সব্ব গ্রাসি।

রজনীর অন্ধকার ন। যাইতে হায় !
ঢাকিল মিশর চির, ছুঃখ কালিমায়,

না হতে প্রভাত, নাহি উদ্দিতে অরঃণ
অরুণ বিহনে ওঠে, ক্রন্দন করুণ।
তন্ন তন্ন করি ঢে!রে,

ষত অনুচর

একেরে বলিতে ছোটে, সহজ সত্ব |
একেরে বলিতে খেজে, সহত্রেক ঠাই,
নাই 11.
ূ কিন্ত বুধ! অন্বেষণ, যে নাই সে

২খুজিতে খুঁজিতে দেশ, হল তোলপার,
..- ১ক্জ ছাড়ি বাজ্যান্তরে, বহে সুমাচার!

উদানী |

৬২৪

আগে ওঠে. কাঁণাঁকাণি, শেষে ঘোর রোঁল,
হাহাকার শব্দে পুরী, তোঁল্পার তোল |:

হাহাকার শব্দে পুরী কান্দে উভরাঁয়,
ধুলায়ে লুটায়ে কাদ্দে অভাগিনী মাঁয়!
মাঁ়-কান্দে লুট পুটে, নারী হাঁহাঁকারে,
আহারে দর্দের বাপ কান্দেন আঁছারে!

আছারে পিছারে কান্দে,

নাহি বান্ধে বুক,

পাড়া পর্শি শোকে কান্দে, কান্দে ছাড়ি কুক্
শোকের সমুদ্র হায়! উঠিল উথলি
সোঁণার সংসার ঘেন,

ঘোর মরু স্থলি !

অকম্মাৎ রানু ঘেন, গ্রাসে পুর্ণশশি
ঘেরিল নিদান ঘোর,
ঘরে ঘরে হাহাকার,

বিষাদ তাঁমসী?
প্রবোধ ন! বান্ধে,

যেখানে সেখানে পড়ি, প্রজাকুল কান্দে ।
কার রাঁজ্য €৫কবা করে, কেবা ছত্র ধরে 1!
শ্মশান মশান ভাব,

নগরে নগরে !

বণ ঢণ গুহ বাস, রণ ঢচণ দেশ;

দেশ দ্ধ সর্বব স্থান, লক্ষী ছাড়া বেশ ।

রণ ঢণ গৃহ বাঁ, রণ ঢণ খুরী,
পিঞ্জরে বনিয়ে কান্দে, শুক শ্টামা-শারী !
ডালে ডালে বসি পাখি, দ্বান্দে রে নিথুম;

নিঝুমে নিঝোরে ছাড়ি, নীরাহার ঘুম !

অরুণ ভাঁতি।

বনে কাঁনে বনপাখি, জলে কান্দে দিন,
(হারে ) জঙ্গলে ফুকাঁর কান্দে, হুরিণী হরিণ।
বনে কান্দে বনবাপী, জলে জলচর,

স্বয়গ বৈকুষ্ঠে কান্দে, অমরী অমর।
পাতালে বান্ুকী কান্দে,

শুগ্যে কান্দে পরী,

_ ছত্র দণ্ড পড়ে হায়! যায় গড়া গড়ি!

আহীরে সাঁধের সজ্জা, ধুলাতে লুটায়,

খাঁট পালং পড়িয়ে র'লো, কেবা সোঁবে তায়?
খাট্ পাঁলং পড়িয়ে রালো, পড়ে রলে৷ রাশ__
ছেল! ঘরে পড়ে কান্দে, খেলার ধনু বাশ
পড়ে রলে! রণ-নজ্জা, প'ড়ে রলে। যোঁড়া,

আস্তাবলে পড়ে মৈলো, : থানে বান্ধ! ঘোঁড়। !
প'ড়ে মলে। উট গাঁধা, পড়ে মলে হাতী,
পথের পথিক কান্দে,

ছেড়ে সঙ্গী সাথি!

উলে চৌদিকে হারে, শোকের পাথার !
অরুণ বিহনে দেশ, সব অন্ধকার !
দেশে ধায় চর, দেশে দেশে ফিরে,
দেশে
অরুণের' লমাার, দিতে
কেহ নারে।

সপ্ত দিব সপ্তনিশা, জননী ডোকরে,

রনী প্রভাত হলে, দ্বিগুণ ফুকরে।

*বজনী প্রভাতে যবে, কুক বলে কুক্,

পপ পুত" বলিকে অনি, কান্দে মায়ের বুকৃ।

৫

উদ্দাসী ।
ক্লজনী প্রভাতে যবে,

৩২৫.

গাঁখি করে স্বর,

অধনি ডুকরি ওঠে, মায়ের অন্তর|
রজনী প্রভাতে হবে, শ্রকাশে অরুণ,
অরুণে ম্মরিন্নে মান, -কান্দেন করুণ !!
উদাসে ডাকেরে কাক, ডাকে “কাক! ডাক”
ডাকিনী ভোকরে অন্ত্রি, ছাড়ি “পুজ্র" হাক !!

কিবা দিবা কিবা! নিশা, ঝোরে মার আখি,
মায়ের ক্রন্ধনে কান্দে,

বন্য পশু পাখি !

মায়ের বিলাপে ঝরে,

বিরিক্ষীর পাত,

নিশি ভোরে কুম্বপন, দেখে মুচ্ছী
ঘা ।
বারেক চেতনা হারা,

বারেক চেতন,

যখনি চৈতন্য হায়! তখনি রোদন !!
08
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জননীর বিলাপ ও সঙ্গ ছাঁর়াবস্থীয়
গ্রলাপ।
স্পা”
)১0 (সপন

হায় কোথা বাছাধন! হাঁঅরুখ
কৈ ?

জগত আন্ধার
মোপ, বাছা! তোরে বই !!
ছার কোধা প্রাণ
ধন ! হানমল
মণি !

প্রাণের ব্যথিত আয় 1! ওরে ধাঁতুমণি
1]..

শ২৬

অরুণ ভাতি।
আয় আমল

যাছুধন ! আও বশুস আও!

মা বলিয়ে দিয়ে ডাক!

পরান জুড়াও।

হাঁয় কোঁথ। বাছাধন ! হারে পুজ্র কৈ?
জগত আধার মোর, বাছা তোরে বই !!
কোথা রে অন্ফের লড়ি ! ফোঁথা বাঁপ ধন!

কোথারে লুকালি পুত ! মায়ের জীবন !
কোঁথারে ভুক্ষ্যার ধন ! কেবা নিলো হরে,

অঞ্চলের নিধ মোর, নিলা কোন্ চোরে ?
কোন্ চোঁরে নিলে হ'য়ে! কেবা দিলে ডাকা,

কে নিল! উড়ায়ে হাম!

দিয়ে উড়া পাখা

এমন অভাগীর্ ধন, নিল! কেব! হায়,
জীবন দিয়ে গ্রেল ! প্রাণ পুড়ে যায় !
পুড়ে যায়, দ'হে যায়, হয়ে যায় খাক !
বল আরু কেবা দিবে “মা” লিয়ে ডাক।

কে ভাকিবে অভাগীরে,

কে বমিবে কোলে,

হায়! মোর মৃত্যু মাই, হৃদি গেল জ'লে।
কোন্ পথে গেলা বাপ ! গেল কোন্ পথে,

ডাকে অভাগিনী মায়, লয়ে যারে সাথে।
তুমি গেলে আমি রনু,. এব! কোন পাঁপ,
রহ্িনু ডাকিনী শুধু. “ফহিবারে তাঁপ |
5 ক পাপ করিন্থুছেন, বুঝিতে- না পারি,

জ্ধকারে শেপেছিন্থ বলে, পুত্রশোকী ড়াড়ী।

উদ্দাপী 1”

৩২৭

কাঁরুবা বুকের ধন, আঁমি করি ছাড়া,
সেই পাপে আজি হায়। আমি পু হারা ।
কার শাপে হারালেম,

হেন পুভ্র ধন,

পড়ায়ে পণ্ডিত .বাছা,

বুদ্ধের ভাজন।

দেশের প্রধান বাছা,

বংশে মোর ভানু,

জগতে উজালা! হারে, ব্রজে মোর কানু।
কোঁথ রে দুক্ার ধন! গেলা কোন্ পথে ?
অভাগিনী ডাকে আয় ! লয়ে যারে সাথে !!
কি পড়! পড়িলি বাপ!

কি শিক্ষা শিখিলি,

মায়েরে সাথা”তে বাছা ! হুঃখ না ভাবিলি ?
এত শিখি. এত পড়ি, হলে রে পণ্ডিত,

মায়েরে সাথাঁলি বাছা!

একি অচরিত !!

এত শিখি এত পড়ি, হ'লে জ্ঞনিবান্,

কি পুন্য ভাবিয়ে বধ, জননীর প্রাণ।
কি পুন্য ভাবিয়ে ছাড়,

ঘরের রে নারী,

কিবি। পুন্য লাভে গেলে, পুন্র ধনে ছাড়ি।
কির! ধন্দ শিখেছিলে, কিবা ধণ্ম নিলে,
কেমন ডাকাত পাশে, কি মন্ত্র শিখিলে।

কেমন ডাকাঁতে হারে, দিল কুমন্ত্রণা,
কি. দোষে ছাঁড়িলি বাছা! বধু পতি প্রাগা।

ঘরে বধু উষ্া মোর, আগুণের ডালি,

কোন্ প্রাণে দে আগুণ, দেখিরে দামালি )

৪০০

অরুণ গতি |

ঘরে বৌ উধা মোর, ভরা হ্র্ণ তরী,
সংসার সায়র সে হাঃ!

কেনে দিবে পারি।

রূপের মিছনি মোর, গুণে নাই তুলা,
কেমনে তাহার স্বালা,
কেমনে বলিব তারে,

দে'খে যাবে ভূল। ?
প্রবোধ বচন।

কেমনে থাকিব ঘরে,

দেখে সে বদন !!

ঝাজার নন্দিনী বাছা,

রাজার ঘরনী,

কেনরে করিলি বিধি!

তাহারে ছুখিনী।

এক দুঃখ সৈতে নারি, আরো ছুঃখে মরি,

দুঃখের উপরে দুঃখ, বিধি হলো! বৈরি !
ছুঃখের উপরে দুঃখ, কৈতে ফাটে বুক,
প্রাণ ফেটে যায় আরো, দেখে বুড়ার হখ।
এক পুজ্র নিল যমে, আর নিল পরে,

ইহাতে বাঁচিবে বুড়া, সহি কেন করে|
বড় সাধ ছিল মনে,

পুত্র হবে রাজ্যেশ্বর,

ছিল বড় সাধ,

ঘুচুবে বিষন্বাদ |

সুত্র হবে রাঁজ্যেশ্বর, নিজে হবে রাজা,

বড় সাধ ছিল পাঁলবে,' স্থখে যত প্রজ!৷

খড় সাধ ছিল মনে, পাঁলবে রাজ্য দেশ,

সেরাজ্য দেখিয়ে
মর, মর্ত্েহ'লশেষ!

ঘড়সাধ ছিল মনে, দেখে পুত্র-মুখ,
এখরণের কালে বুড়া, ভুলবে সর্ধ্য ছুখ!
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মরণের কালেভারে, : কেধা ডাকা বি!
মরণ. নিকট তার, হাদে র'ল ভাপ !..
তাপে তন্ু-দগ্ধ হালা, দগ্ধ হল প্রীর্ণ!..

এহেন শঙ্কটে হারে ! কেবা করে ত্রাণ !
আরে বাছা ! যাছু আয়রে!

আরে ন'লমণি !'

তুমিরে দুঃখ্যার ধন, আমি সে ছুঃখিনী-!
করিলি ছুঃখিনী বাঁপ্রে ! বুকে রৈলো' কালী;
কোথা গেলি ক'রে বাছা ! মা ডাকের্ কাঙ্গালী !'
ন1 শুনি আরু "মামা” বোলরে, না শুনি চান্দ মুখে,

মা বলে না ডেকে গেলি, শেল রৈল বুকে !!

“মা বোল” “মা বোল” না শুনিয়ে অরুণেয় মুখে».
দিবস যামিনী হায় কবে! মরি এ না দুখে £.
দশমাঁস দশ দিন, ধরিনু উদ্দরে,
ঘড় সাধ ছিল মনে, মা ডাকব! মোরে !
দশ মাস দশ দিন, ধরি গর্ভবাসে,

কতন! কষ্টরে সৈনু, মা.ডাক্ শুন্বার্ আশে!
কেনেরে ডাকিলি বাছা! কেচন মাম! বৈলে ?..:.

হয়ে কেনে-না সর্ছিলা; না লইতাঁম্ কোলে...
হ্যাকেনে ন! মরিলাঁ, না শুনিতাম্,কথা,
মুরী র্যং
কে দিলিরেহায়্ শিযে
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স্বরুণ ভাঁতি |

কি জানি মদিরা এঁরে। মধুর মানা” বোল্,
সাক্ষাত ব্বরগ মায়ের, পুত্র ভব্না কোল !

পতি পাশে বলে নারী, পুত্র কোলে নিয়।

এ বিশ্ব ভরেরে মরি ! সে হৃদ্দি ফুলিয়া !
যখনি বসেরে মায়, পুত্র লয়ে কোলে,
তখনি জন্মের ্ঃখ, অঙ্নি হারে ভোলে !!
যখনি দেখেরে মায়, পুজেরু চান্দ মুখ,
তখনি পাঁশরে মরি ! জনমের দুখ ।

কি জাঁণি হুবষে মরি । ভরে সেহ প্রাণ,
কি দানি মোহেরে হই, ম! ডাকে অজ্ঞান?
কোন্ দর্গে নাষ যেন মা,

পুত্রে লয়ে কোলে,

সর্ধব দুঃখ পাশবিবে, “মা আক বিভে।লে 1
কি জ্রাণি অমিষা ভবা, মা ডাঁকেরে আছে,

কোটি স্বর্গ হ্খ নমবে,

দস্থখের কাছে।

কি হ্ধা আছেরে যেন, এনা মাম! ডাকে,
কি যেন মুধুরে ক্ষরে, পুত্রের “মামা” হাকে !
নম্বানের ভাঙ্গা ভাঙ্গা,

আধ ভোতলা বাক,

স্বর্গ ঢালা হথা তাহে,

সাধের “মামা” ডাক |

কি জানি স্বমিয়া ভরা, *মা ডাঁকেরে আছে,

কোটি ম্বর্গন্থখ পয়রে,

" স্বায় বে!

কিমধুজাণি,

যু!ডাকে ৬বেরে আছে,

সে হ্বখের জাছে।
কিগানি কিনুধা।

এ বিশ্ব বহ্ধা 1

উদাসী]

৩৩৯

মরিরে মা ডাকে জানি, আছে কিবা নিশা,
(ক জানি ও ডাক শুনে, হই হার! দিশা ।
ম! ডাক শুনিলে মার,

দেহে বাড়ে বল,

কি জানি হইরে কেন, মা ভাকে পাগল !!
কিজানি কেনরে হই, মা ডাকে বেহোশ,

পুত্রে ডাকলে “মামা” বলে, খণ্ডে পর্ব রোষ |
“মাগো ম।” বলিয়ে পুক্র, ধবে ডাকে মায়,
সর্বব ছুঃখ সর্ব তাপ,
সম্জানের মাম! ডাকে,

অনি দুরে যায়।
বিশ্বমারা-ফান্দ,

ম| ডাকে পাইরে যেন, আকাশের চান্দ !
মা! ডাকে পাইরে ধেন, হাতে স্বর্থ নিধি,

আহা কি অমূল্য ধন, “মা ডাক্” কর্ছে বিধি !!

সৌগা চাইন। রূপা চাইনা, চাইন। টাকা কড়ি;
মা বোল মা বোল. বলে যাছ্, মা ভাক্
শুনে মৰি!

ধন ঢাইনা, জন চাইন।, চাইনারে বেশাতি,

পুত্রের আগে মর্ত্যে চাইতে, রে'খে বংশের
বাতি।

কামাই চাইন। অর্জন চাইনা; ২৬ |
পার্জন্

পরাণ_ভইয়ে শুস্তে সাধ মীঘ। এ ধন.

১২

আাক্ণ ভতি।

খেতে চাইনা, পর্ত্যে চাইন।, নাহি করি
আশা,

কেবলি রাখিরে চিন্তে, মা ডাকের্ ভরসা !
খে'তে চীয়না পর্তে; চায়ন।, নাহি পাবার

আশা,
ূ
ধু মায়ে চাহে পুত্রের, সরল মধুর্ভ।ষা

নুধু চাহে মাতা পিতা, সরল, মধুর্ ভাব
সরল ভক্তি চাহে সুধু, চীয়ন। অন্য লাভ।
সুধু 'চাহে মাত পিতা, সরল ব্যবহার,
প্রাণ ভরা নরল ভক্তি, আনুগত্য আর।
সরল ভাব, সরল ভক্তি, সরল মধুর বোল,

সুধু চাহে মায়ে দিতে, পরাণ ভরা কৌল।
নিতে নাহি চাহে কিছু, দিতে পার্ল বাছে,
সম্ভানে বিলাতে মার, হর্ষে প্রাণ নাছে।
সম্তানেরে দিলে যেন, স্বর্গে ওঠে প্রাণ,

প্রাণ খুলে হয় যেন, ন্বর্গের উদ্যান।
। সন্তানে খাওয়ালে যেন, প্রাণ মন ভরে,

মিটাতে সন্তানের সাথ, সদ! মায়ে মরে।
সষ্যানে বিলাতে মার, হর্ষে প্রাণ নাচে,

' মিতে নাছি চাহে বিছু' দিতে পার্স বাচে !!

উদামীদিতে চাহে সর্ব হুখ,
প্রাণ দিতে লভে যেন,

৩৩৩
সর্ব শ্বগর্ধাম,

পরম আরাম !!

আহ! ! কি উম্ম ভাব, সন্তানের মায়;
সন্তানের আশে ভবে,

জীব ধরে কায়া।

সন্তানের সাধে হারে,

শস্তানের আশে,

কতনা হেরে জীব,

ভব কার! বালে।

সদাই নৈরাশ্যে দহে,

সংসারের মরু,

সন্তান সে মরুভূমে,

উচ্চ আশা-তরু |

সংসার সায়রে ধর্ম, তরণনী কেবল,

সম্তান সে পারাবারে, আলোক উজ্জল !
দেখিয়ে সন্তান মুখ, স্থথে জীব মরে,
সম্ভতানে দেখিয়ে তরে,

এভব সায়রে।

আশাতে আলম খাটে, আশাঁতে সংসার,
সন্তান বটেরে সেই, আশার হুসাঁর!
আঁশ! ন! থাকিলে জীব, মৈরাশ্টের ঘোরে,

অবশ্য হুইত নফ, অন্ধকারে টৈড়ে।
মেই আশ ন্যস্ত করি, জঙ্তানের তরে,
স্থখে জীব অস্তিমেরে,

সৃত্যু-গ্রাসে পড়ে।

এক অংশ আশা লয়ে”

পরকালে যায়,

আর্ সর্ব আশা জীব, সন্তানে বিলায়।
আশা! বাঁদা যত কিছু, সন্তানেরে দিয়ে,

ক্ুখেতে মানব যায়, অস্তিমে চলিয়ে|

অরুণ ভাতি।

৩৩৪

হায রে!

অরুণ কৈ?

ভুখনীব ধন !

আঘ মুখ দেখে মরি, শ্রখের মরণ।
ন। দোখয়ে ও বদন, ফেটে যায় বে বু,
মরণের কালে বাছা!

দেখে মরি মুখ!

স্বর্গে আছে স্এথুনী, মর্ভে নাই তার্ পারা,
শ্রধার সমুদ্র মর্ভে, মায়ের ছুগ্ধ ধার|।
এক ধারা মীয়ের দুগ্ধ, লক্ষ টাকা মুল,

সহত্র ধারার মুল্য, জগতে অতুল।
লা শোৌধিলা অরুণরে ! সেহ হুধের ধার,

মাম! ডেকে তৈরে যারে, সে খণ-পাথার।
কি দিব জওয়াব আরে! বিধাতীর কাছে।
ন| বুঝাল ভবে তোর, মায়ের কেবা আছে?

তুই বিনে লক্ষ্যকে নাই, অভাগিনী মার!
কেনেরে বাড়ায়ে গেলি, শোকের পাখার ?!
এত যে করিনু কিছু, না করিলি মনে,

অভাগী মায়েরে বাছা! ! ভূলিলি কেমনে ?
এজন্যে না করি পুন্ঠ, ফোন জঙ্ষে জানি,

সেই পুগ্যে হয়েছিন্ু, পুত্রের জননী|
কিন্ত রে করম দৌষে, বিধি মোরে বাম,
নাজানি কি পাপে হ'ল, পুক্রশোকী নাম।

"পুত!" “পুত 11” বলিয়ে হায়রে! কাদ্দে সা হি,
গেঁকে থেকে জ্বলে ওঠে, রহিয়। রহ! !!

উদাসী ।

১০৫

থে'কে থেকে জ্বলে প্রাণ, যেন অগ্রি শিখা,
দারুণ পুত্রের শোঁক, কন্ধমে ছিল লিখা 1
দারুণ

পুঞ্জেব শোকে,

দ্বদ্ধ হযরে প্রাণ।

এক পুত্র বিনে আমার,

সংসার বিরাঁণ |

এক পুত্র শিনে আমার,

জগত

অন্ধকার করিলি বাছা!

জগত সংসার !

অন্ধকার,

এজগতে পুত্রধন, সুধা সমুদ্র,

যার আছে পুত্রধন তার, সর্বথভর পুর ।
যার আছে পুত্রধন তারু, জগত উজালা,

পুত্রে ডাকলে “যামা” বৈলে, ঘুচে সর্ব স্বালা ।
এঙ্গন্মে না করি পন্য,

কোন জন্মে জানি |

সেই পুন্যে হয়েছিনু, পুত্রের জননী |
দারুণ পাপিস্ট! আখি,

পাপ মোর ভারি,

হ'ষে পুত্র না হইল, অভিশাপে তারি।
হয়ে পুত্র ম'রেছিল,

কতন! সাধিন্ক আম,
কতনা করিস তপ,

মনে মহা তাঁপ,

খণ্ডা'তে সে পাপ।
কত করি জপ

কততব1 বিলা'নু দীনে, অনস্ত বিতব।
কতবা পৃজিনু দেব, কত পুজি দেব,

আরে বাছা! ! পেইনু তোর করে কত সেবা ।
কত পেবা আরাধনা ! কৈনুর তোরে পাইন,

কতই ছুঃখেরে তোরে, মানুষ করিনু 1]

; ৩৬৬

অরুণ ভাতি।

কতবা সহিনু ঢুখ, কত সহি র্লেশ,

মানুষ করিনু বাছা ! তোরে অবশেষ

এক অঙ্গ গিছে মোর, গ্রীস আর শীতে,
আরো! অঙ্গ গিছে বাছা!
এক অঙ্গ গিছে মোর,

তোরে বুকে নিতে।
যোগ আর যাঁগে,

আর অঙ্গ গিছে বাছা! তোর ভোগ ভাগে।
এক জন দিছি বাছ। ! তব তপদ্থায়,

আর'জন্ন গোয়াইনুরে তব শুশ্রায়!
' কত করি, কত সেধে পাত তোমা ধন,
এখনে লুকাঁ'লি কোথা, সে হেন রতন।
কেবা হাঁ! নিলেক হরি, অন্ধলের নিধি,

কারে দিয়ে চৌরাইলি, হারে পোড়া বিধি!
হারে রে! ছুঃখ্যার ধন, গিলা কোন চোরে ?

দেবে কি দানবে নিলা, নিল! নিশি ঘোরে!

কেমন পাষাণী সেরে কেমন পাষাণ !!
মা বলিয়ে না ভাবিল মে পাঁধাণ প্রাণ!

ন1 ভাবিল মার ছুঃখ, না ভাবিল শোক,

কেমন জমনী তার কেমি তাঁর বুক11

কেমন সাহস তার, ক্রেমন্ বুকের্ পাটা!

অকলঙ্ক
কুলে আমার, দিল কালীর ফোটা!

কেমন হ্াদয় তার? কেমন রে হিয়া?

'ক্লেমনে রাধিল পুত্রে, মায়ে ছাড়াই ।
৪২ )

উদামা 7
কেমন

বিধাতা তাঁর,

৩৭ '

গড়িল হৃদয়,

এমনি কঠিন কিসে পাঁধাণ নিদয় ?
এমনি কঠিন সেকি ? এমনি কঠিন !!
মায়েরে বৈলে কি নাই, তিল ছুঃখ চিন।
দেব হও দৈত্য হও,

ঘযেবা হও তুমি,

আকাশে পাঁতালে থাক, থাক বা অবণী!
দেব হও দৈত্য হও, হও যেনা জন,
অচলে নিচলে থাক, থাক বা গ্রহন।
যেখানে

থাকনা কেন,

থাকনা

যেখানে,

যে দিছ দারুণ জ্বলা, অভাগীর প্রাণে ।
দে ধিছ দারুণ ভ্বালা, পাঁবে তার ফল,

শাপিন্ু অবলা আমি, হবেন! বিফল্।
হবেনা বিফল মোর, হবেনা এ বাণী,
বেচে থাক অরুণ রে ! মায়ের নিছনি !
বেচে থাঁক অরুণ রে! অভাগীর পুত,"
যেখানে থাকন| কেনে, থাঁকরে নিক্ষুত।

সত্য যদি সতী আমি,

সত্য হুই সতী,

প্নত্য বদি পু*জে থাকি, পুঃজে থাকি পতি,
সত্য তবে বাণী মোর, বাণী সত্য হোক,

যেখানে অভাঁগীর্ পুত, সেখানে জীউক |

বেখানে থাঁকরে বাছা! যেখানে না থাক,
আমার অরুণে বিধি! বিধি তুমি রাঁখ।

৩৩৮

হরণ ভাঁতি ।
কেচে থাক অরুণরে,

অভাগীর পুত!

যেখানে থাকুক বাছা! সেখানে জিতুক ।
আমি ফিরি বনে বনে, আমি ভ্রমি দেশ,

আমি তালাসিব বাছা, ধরে যুখী বেশ ।
আমি যাব দেশাস্তরে,

যাব, বনুবাস,

, থাকু পড়ে রাজ্য ধনু, থাঁকু থুহবাস।

থাঁক থাক লোক জন ! থাঁক পরিজনু !!

আজ্ঞা দেহ প্রাণ পতি ! যাইগ্ডে এখন |
আজ্ঞা দেহ হে রাজন! আঁজ্ৰ| দেহ তুমি;
আঁনিগে প্রাণের ধনে, তাঁলাসিয়ে আমি ।
অতঃপর ছত্মভাঁবে পুরুষের বেশ ধারণ পূর্বক পাত্র মিত্র ও,

লোক জন সু যুবরাজের অনুসন্ধানে রাণীর বহির্গমন এবং দেখু
দেশান্তরে পরিভমণ।

যুবর/জ, উন্মত্তাবস্থায় প্রথম যাত্রী তাঁতার দেশ
তভিমুখে যাইতে ২ পথি মধ্যে ছুঃখ ক্রেন

জর্জরীভূত হইয়া।
৪৪৯৪20105

ভাঙ্গা আশা, ভাঙ্গ। বাসা, ভাগ| কলেবর,

ভাঙ্গা মনে চলিলাম, দূর দেশান্তর !

উদ্বাপী।

১

বিদেশী পথিক আমি, সঙ্গে কেহ নাই ,
কেবলি সে মূর্তি খানি, হৃদয়ে ধিয়াই !
কেবলি গে মূর্তি খানি, সঙ্গের দোসর
অন্তরে অস্কিত সদা, ন! হয় অন্তর !

চলেছি কাহার ধ্যানে, নাহি ভাবি শেষ,
না ভাবি যাইব কোথা ? পাঁগলের বেশ !
উশ্যন্ত ভাবের ভোরে, কোথা যেন যাই;
কোথা ছুখ, কোথা সুখ, কিছু মনে নাই।
কোথা বাড়ী কোঁথ! ঘর, কোথা পরিজন ?!

কোথা বা আঁছিনু আমি, কোথারে এখন !
হতাশ শিশ্বান বছে,
মলিন চিবর বাপ,

দেহ খানি ক্ষীণ
মুর্তি খানি দীন।

বক্ষ বাহি অশ্রু ধারা,

শিরে রুক্ষ কেশ,

নয়ন কোটর গত,

উম্মাতের বেশ।

বিষম দুর্বল দেহ,

বিকট বরণ,

মুখে বাক্য নাহি সরে,

বিষণ বদন ।

ছুরস্ত চিন্তার দাঁছে, ভগ্ন কলেবর
চরগ শকতি হিন, গমন মন্থর!

আজি সে কোথায় মোর, সোণার বরণ ?

হুয়রে! হইল মার্টি, সাধের যৌবন 1!
যৌবন জীবন গেল,
কপালের লেখ। সার,

প্রাণ যাবে শেষ
“মরিব বির্দৈশ/

'তরুণ ভাতি।

কপালের লেখ! সার

“আমিরে উদাসী

গরিব প্রেমের দায়ে,

গলে লয়ে ফাশী”

| কত কাল

সব আর,

এ ভার জীবন,

কৃত আর

সব হায়,

অসহ

দহন।

উঠিছে চিন্তার দাহ, নাই ক্ষণ পল
নাই শান্তি, নাই ভ্রান্তি, পরাণ বিকল

উন্রে ! বক্ষের মাঝে তণ্ত গোল। প্রায়,
বিবম বিল্ধিছে প্রাণ, খশেনাকে। হায় |

খশেন! পরাণ শুধু; করে আই ঢাই

আফর ফ।ফর সদা, অস্থিরে বেড়াই !
কি যেন অন্তরে গাথা, তাড়িতের তার
দিব। নিশি ত্বর্গ মর্ত্যে লাগিছে ঝঙ্কার !
দিব! নিশি পড়ে হায়, পরাঁণেতে টান !
অস্থি মজ্জ! তাঙ্গি যায়, ঝিড়ে হৃদি খান।

হায় নাথ!

এতই কি কঠোর জীবন?

গ্গগ পল ক্ষাস্ত নাই, চিন্তার দহন !

স্্ধুই চিন্তার দাহ-_ভীষণ নরক !-.

মুহুর্ত ধিরাম নাই, ভ্বলে ধক ধকৃ!

'গুধুই পরাণ সদা, উঠিছে ফাটিয়া
"আরত পারিনা বুক, যায় বিদরিয়া !

আর ত পারিনা আঁমি, বহিতে জীবন

কোথা বন্ধে দিন নাথ ! কর বিমোচন.

উদাসী।

৬৪১

জীবনের ভাঁর মোর, হাঁয় গুরুতর !
আপন ছুক্কৃতি ফল পাপ ভয়ঙ্কর !!
আপম ছুষ্কৃতি ফল “ঘোর পর্িত1প !*
ভূগিলাম এক শেষ, তবু র'ল পাঁপ।

তবু র'ল উদ্ঃ উঃহ! হইলন! শেম.__
দিনে দিনে আরো বারে, যন্ত্রণ! অশেষ !

দিনে দিনে বাঁড়ে হায়, স্বৃতির দহন,

যুহূর্তেক ভুল! নাই, মাই নিবারণ !
হৃদয়ে স্বলস্ত আকা, ঘেই চিত্র পট
তাহারি দহনে প্রাণ, সদ| ছট ফট!
তাঁহারি লাগিয়ে আজ, এ দশ! রে হায়!
সর্ব স্বাস্ত দেশাস্তরী, খেদে প্রাণ যায় !!

হীয়, কি করিন্ু, আমি ভূলি পরিণাম !
হায়! কেন এত দুখ, সুধু ভুঁগিলাম ?
হায় হায়, দীন নাথ ! বল, কোথ। যাই?

কি হবে আমার গতি? মুক্তি কিসে পাই?
কি হবে আমার গতি ? বল দয়াময় !
বল নাথ! দয় করি, করুণা ণিলয় !
বল নাথ কত আর,

পড়িবে আমারে ?

অদ্ভুত পরাণী আমি, জগত মাঝারে!

অদ্ভুত পরাণী নাথ! করিলে আমায়

স্তির নিয়ম ছাঁড়া, সৃষ্টি ছাঁড়! হায়!

অরুণ ভাতি |

জগতের যত সব, সকলি শ্স্থির
আমিরে অভাগ! হায়, সদাই অস্থির |
আমারি স্বভাবে সদা, বিপরীত ভাঁব।
দীন নাথ ! পুর্ণকর, আমীর অভাব ।

দীন নাথ ! দাঁও মোরে, যাহা আমি চাই
বিচ্ছু দয়। দিলে দান, তবেইত পাই ।
দয়াময় ! দাও তাই, কর দয়া! দাঁন.
আঁরত বছিতে নারি, অস্থির পরাণ !!
অস্থির পরাণ হায়! স্থস্থির না হয়।
অন্তরে অস্থিত চিত্র, শছিধার নয় !

_ অন্তিয়ে স্বলর্ত আঁকা, এক চিত্র পট

তাঁহারি তাঁপেতৈ তু সর্দা ছট ফট!
সৈই ছবি মুছিবারে করিশু যতন,
কত বার হৃদি মন, করি বিদারণ।

কতবার করিলান কত দৃঢ় পণ,
কতবার সাধিলায,

দারুণ মরণ!

কতই না করিলাম, ভুলিবারে তা,
কই, কোথ। ? ভূলিবায়ে, পারিলাম হাঁয় ?

কই, কোথা ভূলিলাম, সে দাঁকণ কায়৷?

কইরে মিশিল কোথা ?"সে প্রেমের ছায়া ?-

“ভুলান” সহজ কথা, “ভূলন” না যায়,

€প্রমের ভূলানৈ তুলা, সে বিষম দায় ।

উদাসী

৩৪৩,

ভুলিতে পারিনা ক্ষণ, পাঁসরিতে নারি !
ভূলেছি আপন হাঁয়, ভূলিরারে তারি !
তাহারে ভুলি ভয়ে, ভূলেছি আপন,
আপন! হয়েছে সেই পরের জীবন ।
সে জীবন, সে পরাণ, সে মনন্ বই,
আমার বলিয়ে ভবে, আমি আর নই !
তাহারি হয়েছি আমি, আমিত্ব বিহীন,
তাহাঁরি মধ্যেতে আমি, হয়েছি বিলীন ।
এই যবে এক্ষুদ্র দেহ, তারি অবতার 1.
প্রেমের প্রতিমা খানি, লীল! বিধাতার ।
পরাণ গেলেও তারে, পরকালে চাব

পরকাল পরিহরি, তাহারে ধিয়াব।
ধিয়াব হাদয়ে ধরি, একাল সফ্েকাল!
তাহারি ধিম্ান্ে হায়, থেল পরকাল।
পরকাল পাপরিয়ে, তারি ধ্যানে ধাই

তবু আঁজি তাঁর সনে, দেখা ভাগ্যে নাই।
[ তৎ্পর পরিতণ্ড মনে, প্রভু পরমেম্বরকে স্মরণ পুর্বকু কয়েক,
দিনধ্যানরত্ব থাকিয়া আবার মহা উৎকঠা। ]

হায় রে! বিধাতা, যায়, মহিমা অপার,
কেমনে হইবে বল, দয়া মোরে. তাঁর?

৩৪৪

অরুণ ভাঁতি।

কেমনে করিক আশ, ভরস। তাহার
সীম ব্রহ্গা্ড যুড়ি, যার অধিকার £

ক্ষুদ্র এক নর আমি,

ক্ষুদ্র বই নই

তাহারি বিদ্রোহী হয়ে,

ভারি রাজ্যে রই !

ধিক রে সাহম মোর, ধিফু মোর কাম,
' মহাভ্রমে ভ্রাস্ত আগ,

একি করিলাম !

তুচ্ছ এক মানবার ভালবাসা তরে,
ভুলিয়ে রহিহ্ব আমি, জগত ঈশ্বরে |
ন্কুদ্র এক ঘদয়ের ভালবাসা ভোরে

ভূলিয়ে রহিহন আমি, প্রভু প্রাণেশ্বরে ॥
হায় রে অভাগ! আমি,

অধমের সার

বল নাথ দীনবন্ধো ! কি হবে আমার ?

কিহবেকিহবেহায়! অগতির গতি
এত যে সাঁধিন্ু তবুঃ স্থির নহে মতি।

আবাঁর উঠিল সেই, তরঙ্গ তুফান
আবার ধৈর্য্যের হাল, হ'ল খান খাঁন ।
আবার ভ্বলিল' সেই, চিস্তার দহন

আবার জাগিল সেই, “মুরতি মোহন।
আবার

আবারো কেন,

প্রাণ তারে চাস £

ম্বরীচিক! পানে কেন ভ্রান্ত
সুগ ধায় £

(৫ ৪৩- )

উদাসী ।
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ভাঁরেত পাবার নয়। তবু বার বাঃ,
চাহিয়ে কান্দেরে প্রাণ,

কান্দেরে আমার !!

জগতের যত মব, কিছু ভাল নয়,
কেবলি সে মূর্তি কেন, এত মধুময় ?

কেবলি সে নামে কেন, ক্ষরেরে পীযুষ ?

ন| জানি কতই তাতে, সুধ পরিতোষ ।

নাঁজানি সে নামে কেন, তৃপ্তি বোধ নাই?
যত ডাকি তত কেন, ডাঁকিবরে চাই ?
যত হেরি তত কেন, ছেরিতে বাসনা ?

কি আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল! বিধির তোষণ|।

কি আশ্চর্য্য ! কেন তার সৃষ্টির কৌশলে
তেমন সুন্দর ছবি আর নাহি মিলে ?

সেই স্থুধু তার সম, আর নাই তুল,

সৃষ্টির ভাণ্ডারে সুধু: সেইরে উজালা !
হায় হায়! কোখ! মোর লে জমজ ধন?
যার তরে হৃপিলাধ, হাদি কারা মন!
"আমারি কপাল দোষে, হলারে অলায়

ছায়। বাঁজি কুহেলিকা--আবাঁর জীধাঁয় 1
হৃদয়ে আছেরে সেত, বাঁছিরোতে নাই।

ধরি ধরি বরি ছুরি, .ধরিতে না পাই ।-

১$৬

খারাণ ভাঁতি।

সলিতল তরহ-রঙ,

ছায়ার মতন

ভাঙ্গা ভাক্কা আহা! ষেই, মুরতি মোহন ।

সেই মুর্তি, সেই স্মৃতি, দেই এক নিশ।,

সই জাগেরে তার, পাইবার আশা ।

হায় ছায়! এজীবন, কবে হবে ক্ষয়,
ফুরাইল সব তবু; নিমি ঝিমি বয় !!

ফুরাইছে ঘৰ হায়! শুহ্যময় কায
তবু ফেন পড়ে রল, জীবনের ছায়া ?
তরু কেন স্বভাবের, এতই পীড়ন?
হায় নাথ! এতইকি কঠিন জীবন 11
নিদ্রা নাই, শাস্তি নাই, নাইক মরণ,

মুহূর্তের তরে নাই, স্থৃতির বারণ ।

তুপ্তি মাই, রুষ্তি নাই, ন্বাই হুখ সাঁধ

পরিতাপ তুলা নাই, হায় কি প্রমাদ ।!

একবায় নহে ভাবি, তাধি লক্ষ বার

কিন্তু হবু বিরদ্তি না, জন্মেরে জামার ।

কতসা! কতই ক্করি, ভুলিতে বা পারি,
ভুন্দিনায় চিন্তা শেল, তাও স'তে নার !
ছ্ুুলির কি? একি কখা! ভুলিবার নয়,

'দুচুর্ঠ ভুলিতে ধয়া। বিকম্পিতা হয়
হয় ভাঁলবাস্। আহি!

হায় সর্বনাশ! ।

(গল সখ, গেল মানে, তু তোর আশা £

উদ্ানী |
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ধ্ঠ কুছেলিকা তব, ধন্য কুছ জান,
এক ছাদে থাকি কোটি, হদয়েতে হান।
শিরায়ে শিরাঁয়ে গঙ্গা, মুহূর্তে বহি
চক্ষে পলকে বিশ,

লহ ভাসাঁও

সহজ সহ হায়! কোটি বিশ্ব ধ্জি।
আবগ্গি একই হদে ক্ষণে দাও ভরি!

ছিছি ছিছি কেন ঘন! হেন নীচাঁশয় ?

পহিবারি তরে নারে আগার ইঈদয় ?

বক্ষ প্রসারিয়ে লব, শক্তিশেল পাড়,
মর জোরে মর ঘাও, যত সাধ্য যার।

ষত সাধ্য কর সবে, অহিত আমার,
কররে জগত ! কর, শন্রু-ধ্যবহার |
কি ভয়রে ছঃখ ভাপে? কি ভয়রে তার,
স্বলন্ত শ্মশান ভবে, সহায় যাহার ।

ধিক সে জনম তার, ধিক শতবার
সহিতে না পারি ধেই কাদে অনিবার,
ধিক্ সে মানব সুখে, ধিক ধিক ছাই
ধৈরজ) গরিম1-ছটা যার হদৈ নাই।
মনের ষয়ম কথ! কহ্যিনা পরে,
মরি মরিয়ে সব, আভিমান ভর ।

অক্ুণ ভাত!

৩1

চিছি ছিছি! ছি ধিক! কবন' যে কথা,
পরেরে জাধাব কেন,

আপনার ব্যথা?

ফাক রে পোড়া প্রাণ, খাদ সৈতে নাকে
তাপ দা জনাব রে, নিদ মশ! কারে।
গহিত্ধাযি ঘরে নারে, সিরজিল বাধ;
ফেন গজ!

কেন থাম, বক্স নিরবধি।

বর ঝর জনগ্গল, পড় উছলিয্া,
মিগ্ধ কর ভাঁপিতের সন্তাপিত হিয়।।
ন্লিপ্ধ কর পোড়া গাণ, বাঁচি যত দিন,

€তোমাতেই গাল অশ্রু | হইব বিঙগীন।
হরে আশ্রে;

মন্দ কথা! তোষার মতন

প্রকাঁশিতে এ মহীতে, কি আছে এমন ?

কি'আছে যাহার সাথে,

দেই তব তুল।

লকলই তুচ্ছ ভবে, আছে যতগুল।।
তোমার মতন ধন কোথা ওরে পাব £
কোন্ ম্ুথে ওরে অশ্রু! তব গুণ গাব £

বিধির সাধের ছুমি, বল্লনার সারা,
তাঁদের লঙ্ুরি রাশি তধ একধারা।
পরক্ষাণ্চের প্রতিবিত্ঘ তব এক বিদ্দু,

একটা বিশ্চুে খেলে,« হুদরের সিদ্ধু!

মনের মির্ঘযান তুমি, চোয়াইয়ে পড়,
(জীদয়ের চিজ তুমি, খিন্দুরূপে খর£

উদাসী ।
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প্রেমের নীব্গীতি, €আত কন্ণণার;
পতিত পাখন ভুসি, খরে আশ্রন্াার ।

তাষের ক্ষোক়ার ছুমি, চিজ্ঞার পার
প্রেমের পুরাণ তুমি, স্মৃতি করুণার ।
অপ্রকাশ্ ভাষ। তুমি, দবর্থবেদ-দাত
আহ। মরি! স্বশ-্ছখ তোমাতেই পাত।
আহা! মরি!

হবর্সের সে পবিভ্রেত। ধন,

তোমাতেই বিরধজে রে, আহা দর্ববক্ষণ!
আহা! তুমি নাজানি কি? নাজানি কেছও ?

নির্জীব হইয়ে তবু, গুঢ় কথা কও।
হাব, ভাব, ভঙ্গ, ভাষ, কাব্য, দর্শনে,
গণতের, বিজ্ঞানের, হাজার যতনে,

হাজার হাজার করি, যাহা! কৈতে নারে,

তোমার একটী বিচ্দু, তাহ! ব্যস করে।
কয়ে দেয় মর্শ কথা, মন্মে মন্মে তেড়ে,
অন্তরের অন্তস্তলে, ঘুরে ঘুরে ঘুরে।
থচ্য তুমি রস-কুপ! ধন্য রসধর।

ধন্ত ধন্য চিত্রে তুমি, ধন্য চিগ্রেকর!

কিবা ভাঁব, কিবা রস, কাব্যে
হারে ধানে।
করিব জনম হ্ধুঃ তব আশীর্বাদ

শত শত বাল্পীকিরে, শত বেনব্ধাম,
শত শত ভবডুতি, শত কালিদাস,.

৫৫

রগ গ্কাতি।

শত শত সেখম্পীর, ভুঃবে সৈন ওরে ।
ছার ছায়। ডুবে মৈল অগ্রুর পাখানে।

অক্রুনীয়ে হচ্ছ লব], যেনা ডিজাইল
ভারুক পভৌষিক-রাজ্যে, লে কোথ! পৌঁছিল ?
বিথোর বিষাদ দুঃখ সন্থ যার নয়,

কাব ছেলে করি বৈলে, ফেব! তারে কয়?
পরেয় জ্রঙ্গানে যেণ কাল্দিবারে পারে

কবির সম্মান ভবে, কেব দিবে তায়ে!?

কবি জম ধন্ট ভাই, তব হুকৃপায়

তাই কধি ভূ'বে মরে, অশ্রংনীরে হায়!
পারো নয় দেখ পুল,

যদি থাকে ভুল,

ইলাইজ, লাইলী শত,--শত বনফুল!
তবু যদি নাঁছি মান, তবে দেখ ওয়ে,

হায়1 হতভাগ। দীনে--চক্ষেয় উপরে।
হায় হতভাগ! দীনে, তাপিতেরে হাক।

ছেড়পাঁকো। ওয়ে অশ্রু! ছেোড়মা তাছায়,
ছেড়নায়ে এ জীবনে) জীবনৈয়ে আর,
পায় ধরি গুরে অশ্রু, | ভুমিরে আমার

পাঁয় ধরি, ধা নিদামে, ভুমি অভাগার-.

অশান্ধা ঘবেক্স গুমি, শীস্তি-দৃধা-ভার|
ছুগি ছে প্রাণের খে,

প্রাণের সারাম।

' ৪ভামার প্রধাহে ঘোচে চিতের ব্যারাম।

উদালী।

দুমিহে প্রাণের শৈতা, গুছ বরিধণ,
তোমার বর্ষণে গাপ-কালিস্বা যোচন £

তোমাতে চিত্রের মলা, ভেলে হক দুর,
তুমি রে তরণ নদী ।-_নুখা লমুদ্দুয়।
তোষার পরশে মরি! পাপ-আ বর্ন,
ঘু'চে বার, ফর্শা হয়, দাত] আয় যদ।

তুমি রে স্বর্গের ধৌত, পবিত্র বর্ষণ,
তোমাতে উর্বর হয়, অধ্যাত্া-ভুবন।
তোঁশার পবিত্র বাঁরি। বিন্দু২ পাড়ত,
ধর্ম মুক্তা হাদি সরে, জগ্গে ভক্তি লাথে।
তোমার বর্ষণে শিক্ত, চিত্তের কর্দম,
ধরম-পঞ্চজ ওাহে, জন্মে অনুপম|

তোঁষার প্রবাহ-গঙ্গ। আধা হরধুনী
এমনি পবিত্র মরি!

এমনি পাবনী !!

পরশে পরম পাপী করে সে নিস্তার,
পলকে পুলকে ম্বর্গ করে রে বিস্তার;

পলকে স্বর্গের দ্বার করে উদ্ঘাটন,
পলকে পাঁতকী জনে

করেত মোচন।

ভাসায়ে চিত্তের বাধ, চুঃখের চাপন,
ভাঁসায়ে অনন্য ব্বর্গে, করেরে সাথ ।

- ভুষি রে ছুঃখ্যাঁর ধম, ভুঃখ্বি বহু,
নিদানে দীনের তুমি ভয়মা ফেবু।

৬৫৪১

কহ

ায়াণ তি ।

তুমিত শ্রেমীর প্রিয় হথধা নিরমল
মণ্তের মদির। তুমি, দুর্বধলের বল|

বিরঙ্ছের বিষ ভূমি, হ্ধা ক)লকুট।
বিশ্বৃতি-লায়রে তুমি, আলোক নিখুট ।
তুমিয়ে প্রেমীর প্রির।

আঁহ।

প্রিয় ধন,

আহ! মরি, ভুমি আশ্রুঃ | নুধা প্রস্রবণ।
বিষন্ধ প্রাণের তুমি, অস্থত ঘর্ষণ
ভাঙ্গ। হৃদয়ের তুমি, স্ধা বিজেপন।
তুমিরে প্রাণের মেহ, প্রাণের আরাম!
তোমার প্রবাহে ঘোছে, চিত্তের ব্যারাম।
তোমাতে সরস মরি! নিরস অন্তর
তোমাতে পাষাণ চিত্ত, গলের়ে সত্বর |

হিমাচল সম তুল কঠোর যে জন
অশ্রুণীর দেখে তার, গলে অন্গ শন।
অশ্রু সম বিশ্বজয়ী, অস্ত্র নাহি আর,
তীর, গোলা, তরবারী, কিবা! তুচ্ছ ছার!
কিবা তুচ্ছ শাকতশেল! তুচ্ছ মাগ পাশ!
তষ এক বিন্দু পাতে সর্ব শঞ্রে নাশ।

বিষম ছুরত্ত অরি, তুমি কর জয়,

মুহূর্তে তোমায় পাতে, শত্রুতার ক্ষয়?
রীঁরেয় বিজয় দর্প, গাঁজার পালন
তোমাতে পরাধ্ ওরে।

তোখাতে
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দন ॥

উদাসী ।
ভোঁমাতে স্বর্গে হাম,

শ্বর্গমধ। পাত

পাপের রাজত্বে তুমি, বজ্জর নির্ধাৎ।
অত্যাচারী রাজ্যে তুমি, কালাস্ত গরল
"গবিচারী রাজ্যে তুমি, শাসন প্রবল।'

চিত্তের দর্পণ তুমি, আত্মার মুকুর
তোমাতে স্বর্গের তত্ব, নিহিত নিট ।

ক্রৌড় কোটি তপ জপ. ক্রোড় কোটি ব্যান
ক্রোড় কোটি বলি, বিধি, লক্ষ * দান।
কিন্তু তা নিবস যদি, কক্কশ তা হয়।
যদ তাহা মাখা নহে, ভক্কি-শশ্রুমঘ়,
যদি তাহে নাহি থাকে, পরিতাপাঁনল
তবে সেহ যোগ, ধ্যান, সকলি বিকল ।
বিফল সকল মরি! সফল ন| হস
সফল তোমার বিন্দু পারতাঁপ মন ।
সফল তোমার বারি, লদ পাপ মন,
যদি গলি ভক্তি রসে, করেরে ক্রন্দন ;
যাঁদ পরিতাপানলে, গলি অনুক্ষণ
করেরে ভক্তির ভরে, পবিত্র ক্রন্দন ।

মরিরে মরিয়ে! তবে সেহ অশ্রনীর |:
লেতবে তরণ-তরী ভব জলধির।

সে তবে তরেরে পাপী, করেরে মোচন।

' রেজক্র! তোমার বারি, অঙ্গয়-ধ্জ।|

বি

০]

রণ তি ।

চোষার বর্ধ-ণ সিক্ত,

চিড়ে কর্দন,

ধরম গহন্জে তাঁহে

জন্মে অন্গুশম।

প্রিমল আ্রাণে তর

ঘোহিত ভুখন

মরিরে ! মরিরে, আশ্ ! তুমি শার ধন ।

অসামান্য ধন তুমি, শাঁমান্ত ত নু ।
থাকরে থাকরে তজ্ু ! মোরে লয়ে রও ।

যোৌর চক্ষে ঝর তুমি, মোর মাথা খাও

খেমোনা, থেমোঁনা ওরে, বক্ষ বেরে যাঁও।
ভুমি মোর প্রাণ ধন, প্রাণ ভরি রহ,
গণ বেয়ে, চক্ষু কেয়ে বক্ষ বেছে বছ,
বক্ষে পড়ি শুক হগু, ফল্তনদা মত,

আবার চক্কর কোণে,
ছয় আয়!

হ৪ আবিভূত |

ওরে মোর, ও সাধের ধন!

পাতিয়াছি বক্ষ এই-_দগ্কলিংহাগন |
গাঁতিয়াছি এই দেশ, বহিষাথা হিয়া,
গড় পড়, জা! মরি! পড়, বম্প শিয়া)

পড় পড় ওরে অই, শুদ্ধ মরুডুমে,
মাথ! খাও এক ফোট! পৈকনারে ভূষে !

মাথা খাও পৈড়নারে, ও ধরার কায,
ছুহাতে সাপটি বুক রাখিব হে হায়!
ক্কাধিব রে আঁসীবন,
হাহা কান!

রাখিব রে তোরে

হুগের সে হখহুগি ঘোরে!

উদাসী)
আহা মরি! চিরকাল রোগনেরে রব]
নির্চনে কী।দব ক্ষণ, ছঙ্গ নাহি দিব।
কা।দয়ে কাদিয়ে দেহ করিধরে কয়,
দুঃখে দুঃখে কত হুখ, দেখব [নশ্চয় !
দেখব শে ব্বর্গ-হ্ধা কত স্বাদ ধরে,

তাপিতের পাপ তাপ, কতদূর হরে।
লৃভিন পে ম্বর্গনিধ,-সে অমূল্য ধন ;
মিটাব রে চির সাধ,

মনের মতন!

মিটাবরে সে গন্ভীর সমুদ্রের জলে,
আজল্য মর্শের স্থল ডুবিয়ে অতলে !

কিন্তু প্রাণ কেদনারে ক্ষৈণিক ক্রন্দন,
হবন| রে ক্ষণস্থায়ী,

বিষাদে মগন।

না জানিহে দীননাথ ! কিবা পারণাম,
তুমি ও ।ক হবেহার!

অভাগারে বাম?

তুন বাম হবে তাই, চিন্তে বড় ভয়,
হায়রে!

প্রোমর মন, সুধু শঙ্কাময়!

প্রেমিক-জীবন
সুধু, বিপদের ঘর,
পে পদে বীধা সদা, প্রমাদ--নিগড় !

কি জানিত দশ। মোর, স্থির নাহি পাই;
বিধাতারে। নাম নিতে আতঙ্কে ডরাই।
আতঙ্কে হায়, প্রাণ,

কীপে থরথর

হায়রে! কিপাপপুর্ণ আমার অন্তর|

৬

অরুণ ভাঁতি।

উদর হৃদয়, মন, সমস্ত অন্তরে
স্ডাকিতে ঈশ্বরে নারি কৃতজ্ঞত। ভরে ।
অদ্ধেক মনেতে ডাকি, “ঈশ্বর ৮” “ঈশ্বর

'দ্ধেক মনেতে জপ, তারে নিরস্তর |
অর্ধেক পরাণে পুতি, বিধির চরণ,
অদ্ধের প্রিয়ার লাগি,

কাম্ায়ে মগন।

অদদ্ধেক হৃদয় ভাঘে, ভকতির রলে ;
অর্ধেক পোঁড়ে.রে হায়! প্রিয়ার উদ্দেশে।
যখন জশ্খরে মন গাঁড়তর করি,
তথনি প্রিয়ারে হায়, অন্তরে নেহারি !
যখনি তকৃতি-তাঁবে, শুদ্ধ হয়ে বাঁজ
তথনি, প্রিয়সী-প্রেম, দেখ! দেয় নি,

যখনি সান্তনা চাই ঈশ্বরে ভাবয়।

. তথনি স্বলিয়ে, উঠে সম্ভাপিভ হয় 5
তথনি স্ব'লয়ে-উঠে, মরম আখার।

হায় হায়! কিসে হুবে। মুকতি আমান ?
না জানহে দীরনাথ ! কিবা! পারণাম ?

জুমিও কি হবে হায়! আভাগারে বাম?
রম

ওটার

উদাসী ]

৩৫৭

যুবরাজ তাতাঁর দেশে উপনিত হইয়া রাজ
কন্যার রূপ ল'ৰণ্য ও গুণাগুণ দর্শনের পর ।
সা

980 লিলা

না দেখিলেপ্রাণে মরি, দে'খে পুনঃ দায়,
আহারে লবন ছিট।, যেন কাটা ঘায়!

শত গুণ শুনে ছিনু, লক্ষ গুণ হেরি,

মরিরে ! এহেন ধন, কেন্ননে পাশরি ?!
সফল জনম. মোর, সফল জীবন,
ভ]গ্যে হের্িলাম, চক্ষে স্ষ্থি সার ধন।
কত পুন কৈরে ছিনু, কত কৈনুযুজপ,

সেই পুন্যে হেরিলাম, দৃশ্য অসস্তব।
আহ! আহা !| মরি ২! এহেন র্তন।
কেমনে গড়িল ধাতা, বেন্ধে প্রাণ মন।

_নীমেতে পাগল নু, দর্শনে. অভ্র]ন,

স্পর্শন থাকুকদূরে- দুষ্টহরে
হ প্রাণ!
চান্দেতে চকৌোনর মত, মত. দুরেথাকি,

নিকটে পাইলে প্রাণ, দি সু প্াাখ ৃ
| 'প্তঙ্গ আলোক হেরি, যেহোশেতে ধায়,

অনল পাইলে অস্সি, প্রাণসোপে তায় |
আমিরে পতঙ্গ প্রিযা__ন্দুদল প্রবল ;

|একমনে ধন়্িবে ধৈর্ঘয, বুদ্ধি,ব্যান, রম

অরুণ ভাতি।

সাগরে সরিত মিশে,

মিশে হা দিশ--

গম বুঝি তাতে ডুব, হই নিরুদ্দিশ।
চুন্দুকে চুন্বুক টানে,

জলো টানে জল,

তার [দকে মোর টান, ন্বতাবে প্রবল।
ভার 1দকে মোর গত শ্বাভাবিক টান,

ছুটী থেহ ভাগ বুঝব, হই এক খান।
চঙ্ছ আকর্ষণে যথা. উথলে মাগর,
তেম'ন রে উছলিছে মম এ অন্তর।
ডগনগ করে তনু, টলমল প্রাণ

কোটালে ডাকিছে যেন, সাগরেতে বাণ।

হুষ্টির বিলয় যেন, গ্রলয়ের ঝরে
তেমানরে তোলপাড় মম এ অন্তরে|
অমলে হ্ৃবর্ণ যেন মোহাগাতে গলে,
গলিম্ু তেন্গিরে তার, রূপ গুণ বলে /
কিছুতে মীনেন! বাধা, কিছুতে ন! থামে
যুক্তি উপদেশ 'আর, লাগে কোন্ কামে ?

টুটিছে ধৈর্য্যের বান্ধ, টোটে বুদ্ধি জ্ঞান
(কোথ! কাব্য ঠকোথা এবে দর্শন বিজ্ঞান ?
' কোথা হে গণিত হ্যাঙ্গ । গণ ফলাফল
হীন্ন1এক নারী রূপে শর্বব রমাতল 1

হায়! নারী পাছে অই. মজে বিশ্ব পুরী,

বিঞ্ঞতী পাণ্ডিস্ব য্ 'সব্ ভারী তুড়ি॥

উদলালী |

৩৫৯

কে থাকে পাণিত্ব আর, কইশা পণ্ডিত ?
কোঁথা থাকে বীর-দর্প

শক্তি অগণিত ?

কোথা থাকে রাজ্য পাট, কোথা পৈষ্য ঠাট ?
কোঁন্শ কাজেরে লাগে,

বুদ্ধির কবাঁট ?

গুধু এক রমণীর,

কটাক্ষের ঘায়,

সকল বিচুর্ণ হয়ে,

অনীলে মিশায় !

বীরের বীরত্ব যায়,

নুৃধীর পাতিস্ব,

ধাণ্মিক জনের যায়,

ধর্মের মাহিত্ব।

নারীতে না মজে হেল,

বিশ্বেকেবা আছে

বিশ্বেশ্বর বিশ্ব হাঁরে, মজে নারী পাছে!

লারীতে না মজাইল,

বিশে হেন কিবা,

নারীতে মজাঁলো হারে,

নারীতে মজাঁলো গরে.

গ্রহ চন্দ্র বিভ1।

আদমের কুল,

নারীতে মজালো হুগ্ি, নারী হুঙি-মুল |
কে জানে নারীর তত্র
কেঙ্গানে নারীর ভেদ?

মহিমা কে জালে,
কে তারে বাখানে ?

নারীতে মজালো সি, নারী স্যঙি ভুল |
নারীর পাছে রে গেল, একুল ওকুল !!
'অজিম্ু নানীর রূপে, তগণ্ড হবি প্রা,
এখন পরাণ বুঝ, বাতাসে মিশায়।

হাঁয় রে! নারীর ভেদ, কে বুঝিতে পারে ?

বিশ্ব্সসী নারী সুর্ভ, কেবা জিনে তারে £

৬৮

কারণ গা!

কজানি দিষ্থাৎ-বল, "কিধা ওতে আছে,

বুদ্ধিশুদ্ধ ক্ষণে হত, ক্ষণে টানে কাছে।
গুহৃষ্ডে বিজয় করে, গ্বর্গ ধরাতল,
মুঠুষ্ঠে সংমায বিশ্ব, দেক্প রসাতল।
কি করে বিজ্ঞান আশার, কি করে দর্শন ?

যুক্তি খুঁদ্ধি পাত্ডিত্বাদি, সব্ অকারণ !
মার্জানি বিহুত এক, কিবা ওতে আছে!

হয়ে |'বিশ্বের সর্ধব, হত নারী কাঁছে।
ক্ষিজাংদি শকতি হায়রে! গ্রনা রূপে ভাসে,

সব্গ অর্তভিভুষন, ক্ষণে তাছে লাশে 1
নছেত অর দৈত্য, নছেত ভীষণ
কোমল লাবণ্যে হায়বে,

শকতি কেমন !!

অইযে বিছ্যত-দাম, 'ম্ৃতরল ছাঁসি,

আইত হৃষ্টির
শুল, এ তবিশ্ব নাশি।
অই যে" ললিত স্বর, লঙ্িত ফোঁসল,
না্গানি কতই ওর, শকতি প্রণল!
3০০০ ফিধা তোপ গোঁলা

কায টক হানে, ভুচঙ্ধ লপর্ঘ গুলা ।

কিক কির,দৈত্য, কিবা! বক্ষ «

ও চকু, বৃ)৬4০৯ পর্ব জ। ৬র 0,
"ন) ওতে ভরে 1

৩১৪ সেখ সুখবর ।

০

উদ্ানী।

৬

আঁকাঁশ পাতাল স্বর্গ, পর্বত অচল,

ও মধু মুল স্বরে, গলি টলমল !
আকাশ পাতাল মর্ডে, কে আছে এমন,
ও মহ] শঙ্তির কাছে, নহেরে দমন ?

জিভূবন শৃত্তি মাধে। আছে কোন জন,
কামিনী কোমল রূপে, নহে সুধী মন ?
কাঁমিনী-বপন হেরি, না গলে অন্তর ,

হেন জন কেব! আছে, জঅবনী ভিতর?
বল দেব! বলন্বর্গ। বল সত্য কথা,

কামিনী-রূপের তুল্য, রূপ আছে কোথা ?

সাধনার জেষ্ট লেরে, শ্রেষ্ট বিশ্ব মাঝে,
কামিনী-রূপের তুল্য, রূপ কোখা আছে?
কিবা চন্দ্র কিবা স্বর্গ, কিব1 পুষ্প তারা,

সবার সৌন্দর্য্য মরি ! নারী রূপে সারা।

সৃর্ির সৌন্দর্য্য যত, সৃষ্টির মাধুর্য,
সর্বব সমন্বয়ে নারী, মূরতি অপুর্ব !

সাধনার শ্রেষ্ট নারী, শ্রেষ্ট বিশ্ব মাঝে,
কাঁষিনী কধপের তুল্য, রূপ কৌথা মাজে ?
সকল রসের সার, শাঁর নারী রস,

সে রস পরশে মরি, ভ্রিভুবন বশ।
মকন কাব্যের মধ্যে, নারী স্বাব্য লা,

, যেকাব্যে রমনী নাই, পেঁকিকাব্যদ্থার। -

অঞ্জন ভাতি।

নারীক়্ বর্ণনা কমার, নারীর কাঁহিমী,

যে শ্রন্থে আছে রে দেই, গ্রন্থ ধন্য গাণ।

ক্ষনভ্ত কাব্যের খণি, অই মুখ খানি,
অফুরস্ত বেদ-ধ্বনি, ও মুখের বাণী ।
কি স্বধা মাখারে জানি, ও কম বয়ান,

না জানি কতই স্ৃপ্টি, তাঁছে ভানমান!
কত তর তায়,

নাজানি বিশ্বের ছায়া
কত কাব্য বিজ্ঞানাদি,

কতবা তাঁহায়।

কন্কন! দর্শন, বেদ, কতই গণিত।
কত জানি ডুবে আছে,

শাল অগণিত।

কত গুপ্ত ইতিহাস, কত বা! পুরাপ,

কত গুঢ় সৃপ্রি-তত্ব, তাহে মুহমান।
কত সন্ধি সমন্থয়।

কতনা বিপ্লব,

নারী রূপে যুগান্তের। সৃষ্টির আহুব !
কত কুটি কত লয়, এন! নারী রূপে!
আপনি বিধাত1 গুহ, নারীর স্বরূপে!
কিবা শ্বর্গ বৈজয়স্তি, কব! বন্মাপুর,
মরিরে ! নারীর রূপে, সদ! ভর পুন্ধ।
মরিরে | নানীর রূপে কি এক দেবদ্বঃ

কি এক আলোক তাছে, গৌরব মহত্ব !!
প্লোমিকের কাছে নারী, পরষ লালোক)
ন্দীতে গ্রেমির মুক্ষি) নারী সে লাধোস্|

উদধগী |

ও

প্রেষিকের পরাগ নারী, নারী প্রেমি প্রাণ,

স্্টির মাধুর্যয-সার, নারীর বয়ান।
কত সূর্য্য ফত ভারা,

কত হৃধাকর,

ও মুখ-লাবগা-জ্যোতে, সদাছি তাঁস্বর |
কিবা! চন্দ্র সূর্য্য তারা, কিবা শোগ্াকর!

কোটি বৈজয়স্ভি মরি, মারী-মুখ-বর!
কোথ। শ্বর্গ? কোথা ন্বর্গ£ স্বর্ণ হারে কৈ?

প্রেমি ঘলে স্বর্গ নাই, “নারী-প্রেম” রই।
কিজানি আঅমৃত-আোত,

ফিজামি শৌলার্ধ্য তে,
কিজামি বিলাস তাহে,

গ্রমত মিয়া,

মাধুর্য জিয়া ।
কিজানি ক্বপন !!

কিজানি ঘুষস্ত ঘোরে, বসস্ত মোঁছুন !

কিৰ! জানি কাঁলকুট, কির! হলাহল,
কি ন্ুর। মাখারে যেন, ও দুটি তরল !!
কি ষেন গর্ত নিশা, পরম দর্শন,
জেন্সিলে
জ্ঞান ক্ষাগে। হয় শ্রাগ
সন |

ক্ষণেরে বিছ্যুত-বেগে, হই অভুক্ত,

থে যেন ঝোন্ন্বর্গ, হাষে আবিষ্কৃত ।
কত কণা জানে গুরে/ অই মুখ খাঁমি,

কোন্নধা সলীত মরি! সেহ স্ধা-কাঁদী |
নেনেবা সরস হায়ে। ওরে নত সকার,

ক্রোন্ জনি নৈরু্ ছাহর | সেঁবিলাদ হাব ।

অরুণ ভাঁতি।

সে যে সরি, দেয়ে সুষ্টি, সেষে তুইঈরতা,
পরাণ ফে'ড়েরে কহে,
পরাণ কেড়েছে খায়,

পরাণের কঁথ।!
পরাণের রস,

কি যেন বিদ্যুতে হুই, মুছুর্তে অবশ!
কি বেন নয়ান দু'টা, মিটি মিটি চায়,
পরাণের রক্ত গুধি,

ক্ষণে প্রাণে খায়!

কি তেজঃ বিদ্যুতে ধাঁধে ! কিবা তেজঃ বলে ?
রমনী-রূপের তেজেঃ, ক্ষণে সষ্ট গলে !
গলছে শ্রাণের বান্ধ,

হাদয়-লংযোগ,

ন্নেগু
রেণু খশিছে রে, অস্ছি মজ্জা! যৌগ ।

আমাতে আমি রে এবে, আমি আর নই,

ধৈরজ মানেনা প্রাণ ! কেছি স্থির রই?
কেমনে লাধন! সিদ্ধি, হুইবে জামার ।
অপদেবতাঁয় হরে,

পুজ! দেবতার !

মেশে পুজিতে আসে,

এগুয়ে মহ্ষি,

উদ্দেস্ট চাহিতে নিজে, হই হারা দিশ !
যেখাবে চলেন। বুদ্ধি, নাহি চলে জ্ঞান,
সেখানে ভরসা মাত্র, বিধির কল্যান।

এখন ভম্সা গুধূ. ঈশ্গরে নির্ভর ।
ঈশ্বরে নির্ভর যোর, র্সা অতঃপর ।
মন. তিথ লঙ্ভ। রক্ষা, বিধানার হাত,

বিধাতারে সমর্পণ, তারে প্াণিপাছ।

উদাসী ।

৬$৫

(অনন্তর অনস্ভোপায় হইয়া একাগ্র চিত্তে কৃষ্টিকর্ভার
আরাধনা পূর্বক ক।তরভাবে বর প্রার্থনা! এবং আত্ম সমর্পণ )

সামান্ত রমণী-র্পে, মাধুর্য এষম,
হায় রে! শ্রফটার রূপ, নাজানি কেমম !

চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতায়া, ক্ষ যেই রূপে,
নাজানি সৌন্দর্য্য কত,
মাজানি মদির কত,

সে রূপশ্বরূণে।
প্রমত্তত1! তায় 1!

কেঘনে বুিব জমি, মুড়ষতি হায়!
কলুষ-কালিমা-বশে, নিরদ হাদয়,

কিসে তাঁছে ভক্তিরল, হুইঘে উদয়?
কেমনে ধর্ের জ্যোতি,

নরকে চন্দ্রমা-ভাতি,
হায় রে! নরক হায়!

হবে শাতিভাত ?

কড়ু নহে পাঁত।
এ পাপ হাদয়-----

কুৎসিত কলুষে কালা,-_-কলুষ নিলয় !।
সাঙ্গান্ত যে, চর্দাচক্ষু, যুদ্ধ নারী রূপে,
কেমনে হেরিব তাঁহে,

পরম বরণে ?

সামান্য যে চিভ মন,

মুগ্ধ তুচ্ছ ভাবে,

পরম পবিজ্রে ভা, কেমনে লেপাঁষে?
অচিত্ত ঈশ্বর, তাঁর মহিমা! অপার £--.

তুচ্ছ আমি | কি করিব ধারণ! তাহার £
গোম্পদে ভূবিনু ) কোঁখা সিু হয পায়
মা চিনি সমুদ্র, ভাখি গোম্পদ পাখায়।

অরুণ ভাঁতি |

৩৬৬

নিজে সেন] খুঝাইলে, কে বুর্বিবে তায়ে ?
নিজে সেনা দেখা দিলে, কে দেখিতে পারে

কি মাধ্য পদ্মের গায়, তগন দর্শন ?
যর ভানু না! দেখায়,

নিচ্ছে লে বদন।

কি সাধ্য আমার ? তারে করি অনুভব,

নিজে যদি না শিখায়,

লিজে তার ত্তব।

মাহি জানি স্তুতি ভক্তি, নাহি জানি গ্ধি,
কেবঙি চরণে তাঁর, কাঁকুতি মিনতি।

কোথা দীনের বন্ধু! রুর দয়! দাঁন,
বিদ্দু দয়! দিলেই তো,

গাই পরিত্রাশ।

হায় কোঁথ! দীননাথ ! ভ্রাস্ভেরে চালাও

তোমার করুণ! রিম্দু, এ দীনে বিলাও।

“ধিতে হয় দও নয়, কর নিবারণ,
ইচ্ছায় 1 ইচ্ছ। তব, হোক সম্পাদন”
ইচ্ছায় ! কর তাই, যাছা ইচ্ছা লয়;
রাখ মার দঙ

নহে কররা বিলয় |

লজ্জ!, তিখ, মাপ রক্ষা! সর তর হাতি,
ছে দ্ধের বিশ্বের প্রচ! তো প্রণিপাত।
চ

১০১৫০

ভিদাসী

৩৬৭

স্বামী হার! রাজবধু উষাদেবীর উচাটন ও
ওদাস্তভাঁব এবং সংসারের প্রতি বিতরাগ।
শা

)১০ (৮

মন্দ মন্দ সম্গিরণ, মলা মন্দ বয়,
মধুর পঞ্চমে গাঁয়। বিহ্ঙগম চয়।

ধীরে ধীরে বিদোঁলিত,
মধু গন্ধে অন্ধ হ'য়ে,

পাঁদপ নিকর,
গুঞ্জরে ভ্রমর !

স্বনীল আকাশ খানি, রঞ্জিত রুচির,
ছিল্লোলে হিলোলে খেলে, প্রবাহের নীন্ব।
ঝাঁকে ঝাঁকে শুড়ে পাখি, ঝাকে ঝাকে পড়ে,

কুল্প ফুল দল মরি ! শোভে
থরে থরে;
চারিদিকে উচ্ছসিত, প্রকৃতি খাহাঁর,
অপুর্ব তাবের ভরা, ভবের বাজার !
উত্সব আনন্দে আহা! ! সবে চলা ঢল,
কেবলি আমার প্রাণ, কেৰলি পাগল !!
কেবল আঁমার হৃদে, চিন্তার দহম!

ভবে কিরে চিন্তা সুধু আঁমান্পি কারণ ?

'জীব জন্তু আদি করি, সুখে ভাসে সবি,

এক মাত্র কান্দি আমি, অভাগী মানবী ।
এক মাত্র দিবা নিশি, রহিয়। রহিয়া,

আমার 'অঞর ধারা, বহরে ভাসিয়া |

অরুণ জাতি|
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কেন কান্দি? কেন এত, অন্গখ আমার ?
কে বলিবে কে রুঝাঁবে, কি কারণ তাঁর?
কি কারণ কি ঘটন, নাজাঁনি কি ভাব,

কে রলিবে কিযে হায়! আমার অভাব !

এইত অনস্ত ধন-_কুবের ভাগার,
এইত

জসীম ধরা, মম অধিকার।

এই ত এ ছত্র দণ্ড

এইত এ দেশ,

এইত এসৈন্য ঠাট, আমারি বিশেষ ।
অমারিত তন্ত্ী মন্ত্রী, আঁমারিত বশ,

আঁমারিত গুণ জ্ঞানে, পুরণ দিক দশ ।
আমারিত দাঁপ দাসী, সেবে দুচরণ,

যাহা বলি তাঁই করে, নিয়তি যেমন।
ডাকে অই পুব্রধন, মধুর বচন,
প্রিয় সহোদর করে,

প্রিয় সঙ্োধন।

স্লেহের পুতুল বুম, করে আবদার,

হুধায়ে জিনিয়ে তোষে, স্বজন আঁয়ার!
শ্বশুড় শ্বাশুড়ী আহা! প্রাণের সমান,
গ্রথ বিলায়ে করে, কল্যান বিধান!

কিবা! রাঁজ| কিবা গ্রজা, কিবা সহচরী,

চাহে সবে দিবা নিশি," কল্যান আমারি ।
দিবা নিশি করে সবে, মম মুখধ্যান,.
মম নাম সরবেরি। যেন অঙ্গ পান ।

$ ৪৬)

উদামী।

৫৩৪

আমারি লাঁগিঘে আহা! ! কত আঁয়োঞ্ষন,
আমারি না সুখ তরে, কত আরাধন !
কিন্ত তবু পোড়া মন, পোঁড়ে অনিবার,
কে করিরে হায় হায়!

এর প্রতিকার ?

ধনে ঘদি ঘুচিতেক, সন্তাপীর তাপ,
তবে কেন ধনেশ্বরী, সহেরে সম্তাপ £
রাঁজস্বে যাইত যদি, মনের বিকার,
তবে কেন রাঁজ্যেশ্বরী,

সহে হুঃখ-ভার ?

সোহাগে জুড়াতে যদি, তাপিত হৃদয়
৪৯ কেন এই মন, কঠোরত। ময় ?

তনয়ে লইলে বুকে, জুড়ায়ন। হিয়া,
স্বজন-প্রেমেরে দহে, রহিয়! রহিয়া !!
জগতের যত কিছু-শাস্তি লুধা ময়,

আঁমার.নিকটে বিষ ! বিষ সমুদয় !!
হায় হায়! একি করে, উদাস পরাণ ?!

উদাস! উদ।স-ভাঁবে ! সংসার বিরাঁণ [|

উদাসীন ধরা খানি, নিত্য ধারী করে,
নাচেরে ডাকিনী যেন, নগ্ন অসী ধৈরে!
_ সকলি বিরস সুধু নয়নের আগে;
হায় রে! নৈরাশ্য পৌঁড়া। সদা মনে জালে!

অরুণ ভ্ঞাতি |
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হাই যে ঘঙ্কিম ঠামে, স্বন্দর আকাশ,
কত রূপ অপরূপ,

করে পরকাশ |

নীলিম। নীরদ মালা, গুরু গুরু করি,
দক্ষিণে উড়িয়ে লয়, উত্তর আবরি।
চঞ্চলা চপলা হাঁসি, ভুবন হাষায়,
শ্যাম শিখরের শিরে,

শিখিনী নীচীয় ;

অঙ্গের কলঙ্ক চান্দ,

ধোয় সুধা দিয়।

অই ঘে কৌমুদী-সরে, ভাঁসিয়! ভাঁপিয়া,

অই থে বসন্ত ফুল-মাঁল।৷ গলে দিয়া,

মঞ্জুল নিকুঞ্জে গাম, বাঁশি বজীইয়। ৷
ক্সই যে শরত ভাঁমা, শুভ্র সাড়ী পরি,

অঞ্চল উড়ায়ে নাচে, শ্বেত শৌতা ধরি।

তাই যে তরুণ ভাঙ্কু, ফোঁটা দিয়ে ভীলে,

বাজায় চেতনা-ঢাক, উমা! তালে তাঁলে।

শুক,
ডাঁকে তোতা, ডাকে শ্যামা, ডাঁকে শ'রী
হাঁয়রে! কিছুতে মোর,

না! জুড়ায় বুক।

কিছুতেই তোনে নাতো, এ গোড়া হৃদয়,
এ কপালে কিছুই ত, জার্ ভাল নয়!

যেই

সূরধ্যভবে, অন্ধকার হরে,

পেইচর" রধ্য মম, তমো বুধ করে।

' জগত শীতল করে, ঘেই লক্মীয়ণ,'*
তাঁছারি পরশে মোর,

দহেরে জীলন।

উদ[সী |

যেই নিদ্রে! দান করে,

৩ %

জীবে শান্তি সখ,

সেই নিদ্র! শ্বপ্র ঘোরে, আমার অন্ুখ ।
ওযে চান্দ, “চান্দ” সুধু. *শ্থধাকর” নয়,
ও সব পাখীর রব, “কাকলি” কেকয়£
কেোঁকিল কোঁকিল নয়, কাক হয়ে গিছে,
জমরার গুধ গুণী, অশনি হয়েছে !!.

ত্রিভুবন জুড়ি দেখি, শান্তি মোর নাই ;হায় হাঁয়! কি দিয়েরে পরাণ জুড়াই ?!
কি দিয়েরে টানি খুলি, হৃদয়ের শুল,
বল দেব! বলনাগ!

বলদেবকুল!

হৃদয় হুদয়ে লুটি, ফিকুরি ফিকুরি,
কান্দেরে বিদগ্ধ প্রাণ! কান্দেরে কিকরি !

মরমের দাহে মোর, মরম দহিল,
ত্রিলোক ঘুড়িয়ে উহঃ ! কেহন। বুঝিল !
বুঝা'লেম কত করি, বুঝিলনা কেউ.
অন্তর পাথারে খেলে,
কাঁন্দিলীম, কহিলাম,

যেই চিন্তা-ঢেউ।
কৈতে হয় যাহা,

"নিঠুর নির্মম ধরা, শুনিলন! তাহা !
শুনিলনা, বুঝিলনা,

দিল নাত'কাঁণ,

হায় রে! সংসার হায়!
কে বলে সম্ভানে হখ,

সংসার আমার চক্ষে,

এমনি পাদাণ !!
সখ পরিজমে ?

ঢাকা রে বিনে!

তদৎ

অরুণ ভাঁতি।

সংসাবঝি আমার চক্ষে, বিজ্রন শ্বশান,
আমিরে একেলা ভবে, এক। মাত্র প্রাণ!
আমার দুঃখের ভেদ, কে আর বুঝিবে ?
“আমি বিনে আম। লাগি, £কে আর কান্দিবে ?*

একাই কাঁপিব আম,

আমিই কান্দিব,

দেখি কত প্রাণে সয়, পাঁষাণ ভেদিব !
দেখি কিন! পারি হায়! ধৈর্য্য ধারবার,

দেখি কত দেখি সয়! স্থষ্টি বিধাতার ।
ঝরুক নয়ন-নীর, ঝরুক ঝরুক,
যত পারে তত প্রাণ,

দছুক দছক !!

কাজ কি ফুকারি আর? সকলি সহিবঃ
যবতক ধয়ামনে, নাহিক মিশিব।

তখন মিটাব সাধ, মনের মতন,

জনমের মত ছখ, হবেরে মোচন !

তখন না ঝরিবেক, আর নেত্র-নীর,
কলুষিত করিব না, ধরার শরীর ॥

কলুধিত করিব না, হে নাথ ঈশ্বর !

তৌমার পবিত্র ন।ম, প্রেমের সাগর |:

তুমি পিতঃ! শ্বেহময়। ল'য়ো কোলৈ করি,
আমিগে। ভোষারি পিতঃ! আঙ্গিগো তোমারি!
(ক্গমতঃ এইরূপ আত্ম সত্য করতঃ সংগোপনে াঁবিতে ২

শেছে বিধসী, অরধীর! হইয়া উঠা। প্রধ, খামীর ব্রেহে সত়ীর

পন্মাইধন্দ গঙ্িধারে তাঁগ ধরিয়া নির্জন বাঁস।)

উদাসী ।
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উযাদেবীয শ্বপ্ন দর্শনাস্তর স্বাভাবিক ভাবের
বিপর্যয় ও প্রল-প সঙ্গীত।
স্স)5৪০( ০

গভীর নিশীখে হায়! ক্ধেন প্রাণ জাগিল ?
ক্কেন এত উচাঁটন, প্যাকুপিত হইল গ
নিড্। ভোরে জগজ্জন,

যৃতুযু তুল্য অঠেতন

(২)

ন্পন্দহীন একাতটী, ঘুম-ঘোরে ঘেরিল,
অকস্মাৎ কি ভাবিয়ে, কেন প্রাণ জাগল ?!

জাগিল ! জাগিল প্রাণ !! কেন চা ছুটিতে ?

কেন করে লুট পুট, এ বিষাদ কুিতে ?
কেন আজি হেন হায়!

বাহিরে ধাইতে যায়? (২)

আচস্িতে খাঁজ প্রাণ, কেম চায় ফাঁটিতে?

ফ1টে প্রাণ! শোকে প্রাণ !! ফাটে প্রাণ কহিতে |!
নিদারুণ ব্যথা উহঃ ! ব্যথা! উচ্নঃ লাগিল!
পরাণে আঘাতি কেরে, বাঁশি স্বরে গাহিল ?

হাঁয় সে দারুন বাঁশি,

মরমে মরমে পশি (২)

মম চিনিয়ে আহা! জার জার কাঙ্দিল!
বপনের
সন মিঁশি, , ধঙ্ষকাঁর রহিল!

(মরি! সাকার রহিল |)

৬৭৪

অরুণ ভাঁতি |

ক্ঘপনের সনে নিশি,

পরাণেতে খিন্ধিল !

খপমের ৩!রে বাজি, থঙ্কারিয়ে ডঠিল।
দুই তার একিলম্প,

জড়ায়ে জড়ায়ে খয়,

(২)

গড়াইয়ে মন্দস্থলে, তীব্র বেগে ফুটিল !
আন্ত সবরের ধাধা 1ঝাঁজ বিজি রহিল !!

অই পুনঃ বনাস্তরে, মড় মড় করিল,
বর বর ঝর করি, পাতা গুলি ঝরিল 3
শু বুঝিবা কেউ আসে,
অগ্াগীরে ভাল বেসে

(২)

পরাণে পাইয়ে ব্যথা. দৌঁড়াইয়ে আসিল।
রম বেদনীয় বুঝি, মরমেতে দংশিল!

(মপ্ি! মরমেতে দংশিল)
অই কেন শ্বশ্বন্ সমীরণ ছুরটিল ?

ফ্িকুরি ঘিকুরি কেন, আচন্বিতে কান্দিল?
ওকি অভাগীর লাগ,

হুইয়ে ছুঃখের ভাগী

(২)

পাহাড় পর্বত ভাঙ্গ, ধাওয়া ধাই আইল £
অই কেন স্বন স্বন্, সমীরণ ছুটিল £
অই সামা কান্দ কেন?

হেট মাথা করিয়া,

দুখিনীর ছুঃখে কিছে, যায় প্রাণ দহিয়া

ভুমি পিঞ্জরের পাখি, আমিও পিগীরে থাকি (২)
চলিলা'ম। চল যাই, _উদাদিনী হইয়া! !
চল শ্বাম। ! চল বাই, চল পথ দেখায়। |

উদাসী ।
রে বিধু! এখনি কেন,

ডুবু ভুবু হয়েছ ?

কার্ ভাখে মরি হেন,

টল য়ল করিছ £

অন্ত দেখ! যাবে তুমি,

৩৭৫

অন্ত বাবে ভাগিনা ! (২)

“ফুবাইবে আয়ুনিশ1'”

তাই কিরে ভাবিছ ?

ঞ জন্মে ফুরাবে নারে ! কিরে বিধু! হেরিছ ?!
€ সরি! কিরে বিধু হেরিছ
!)
হুঃখের জনম মণি ! জন্ম ওরে যাবে না !
এ ঘের ছুঃখের নিশা, গরভাত রে হবে না!
আশ। বহি তাব্রতর,

প্রজ্বলিত নিরস্তর

(২)

সদ! ধাঁধা ধাঁধা করে, প্রাণে হায় সহেন! !
চিন্তা পাঁপাঁনল শিখা, জদ্মে ওরে যাবে না !!
হে নিশে ! আকীশ ধরা, অধিকার ক্রিয়া,

অপুর্ব গরিম। ভরে,

রয়েছ তো! বসিয়া!

তুমি ভবনের রাণী,
তাই আমি অভাগিনী (২)
শোন কই মনো জ্বালা, প্রাণ ভরি কান্দিয়া,
পায় ধরি, শোন কই, শোন দয়! করিয়। !

শোঁন কই বিভাবরি!

অভাগীর কাহিনী

জনম ভরিয়ে আচ ! আম বড় ছুখিশী!

সংসাঁরেতে নাই দয়া,

,

কেউরে না আছে মায়া!

(২)

নিরাশ্রল্সা তাপিনীরে, দাও ছাক়। যামিনি! .
অঞ্চলে আবরি মোরে, লও কোলে জননি !

( আছ! । লঙ্ড কোলে জগনি 1)
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অরুণ

ভাতি।

লি কোলে ও জননি!

অন্ধকারে ঘের!

শীতে লও পাছে কেউ, লো মোরে কাড়িয়।

চুপি চুপি করি সার,

সাপটি, হৃদয়ে ধর

সাঘধানে ঢাক ওগে। ! পাকি আমি লুকা'য়া

(২)

কেন মাগো ! হালি যুখে, ব'লে মুখ তাকায়

ছিছি মাগে। ! হেন বেশ, তোমারে কি সা গো!

এক টুকু ব্যথ। তোর,

অন্তরে না বাজে গো!

ছাড় মা ! মোহন বেশ, আউলায়ে কালিমা কেশ, (২)
চক্জমা-কীরিট খুলি, কান্দ মোরে লয়ে গো !
কান্দি গলাগলি ধরি!

হায় খুন হয়ে গো!

কান্দি গলাগলি-ধরি,

আছি টুকু নিরাঁলা,

হ্যাদদে কোথা দীনবন্ধু!
এ সময়ে কর ত্রাণ,

পুড়ে ম'লো অবলা !

পতিত পাঁতক্ী প্রাণ!

(২)

কর ত্রাণ দ্বীন নাথ ! অভাগীরে চাহিয়!
জীবনের ছাঁয়। দাও, নিশি সনে মিশায়। !
(আহা ! নিশি সনে মিশা"য়! )
দীন নাথ! দয়া কর,
দারুন মরম দাহে,

অধিনীরে চাহিয়া
যায় প্রাণ দহিয়!

কারে বা দ্সে দুঃখ কই? কেবা বোঝে তোম! বই ? (২)
নিশি দিশি দহি বসি,

মীন নাথ ! ধয়। কর,

'€ ৪8৭

রহি রহি রহিয়।

অধিনীরে চাহিয়া!
)

উদদী?।

রূহ রহি দছি নাথ!

$৭

কত রব সহিয়া?

ছুপখের জীবন হার ! ছুঃখে গেল বহিয়া !

অসহা মাঁয়ার ভার !

ভাঁই বন্ধু কেবা'কার? (২)

তথাপি মোছের ধান্ধা, সদ! গেল রহিয়া

রহি রি দহি নাথ! কত রব সহিয়া!
কত আর সব নথ ! উদাঁসিনী হইব |

যেই পথে গিছে প্রাণ, মেউ পথে যাইব !
ধরি সন্গ্যালিনী সাজ,

বাহির হইব আজ

€২)

দেশে দেশে বেড়াইয়ে, গ্রাণেশ্বরে খুজিব
কত আর সব নাথ! উদাঁসিনী হইব।
অতঃপর উদ।সিনী হইয়া! দেশান্রী হইবার সংকর্পনা করতঃ
গেপনে ছন্মভাঁবে ভৈরবিনীৰ বেশ পাঁরণ।

উষা দেবীর গ্রহ ত্যাগ এবং
ভৈরবিনার বেশ ধারণ ।
হি

হাতে লষে কমণ্ুনু, পরি বক্ক-বাঁশ,
সা্গি সন্যাসিনী সাজ, ছাঁড়ি গৃহ বাঁস।
শাই আন্দি জগ্য শোধ, আমি উদাসিনী,

মাই ছাড়ি এ মংমার,

হয়ে একাকিনী 1"

আরুণ ভাতি।

সঙ্গের সঙ্গীতে। নাই, বাঁচি কিম্বা মরি,
চলিলাম এ ভবেরে,

আমি একেশ্বরী !

একা আমি. এক। ভবে ! একা এবে যাই,
দারুন বিপাকে হারে ! লক্ষ্য মোর নাই !
এইতো! সংসার এই,

এই মায়।-ফাশ,

জন্মশোধ যাই আজ,

কেটে সেই পাশ!

ছাঁড়ি রাজ্য ধন জন,

ছাড়ি গৃহ মায়া,

প্রবাদ সায়রে আজ,

ভাসা ইনু কায়া।

রদ্ি ভাগ্যে থাকে কুল, পাব পুনরায়,
নতুবা জন্মের তরে, এইতো বিদায় !
বিদায় আজিরে মাগো! হে পিতঃ ! বিদায়;
হে ধাত বিধাতা ! আঁঙ্গ রক্ষ অবলায়।
রক্ষ নাথ!

রক্ষ দেব!

রক্ষ বাছা ধনে;

হৃপিলাম সত স্রতা,
স্বপিলাম তব করে,

তোমারি চরণে ।
প্রিয় পুত্র ধম,

হ্ৃপিলাম প্রিয়! স্থৃতা,

ভাবি ও চরণ ।

ভূমি পিতঃ ! তুমি প্রভু, তুমি বন্ধুজন,
নিরাশ্রয় শিশু ছয়ে করিও পালন ।
প্রাণের ব্যাথিত মোর» নয়নের তাঁরা!
এক দণ্ডে মরিতেম, হলে বাদে হার! ।
এক দণ্ড যাহাদিগে ন1 দেখিলে হায়!

পক দশে যুচ্ছ খেয়ে মরিতায় ঠায়

উদাশী |

এখনো তাঁদেরে আমি,

ছে'ড়ে দূরে যাই ;

দুস্তরে নিস্তার কৈরো.

দয়ার গৌঁসাই!

তুমি না তরিলে হায়!

কে তরিবে আর ?

৩০৮

ভুমি বিনা স্রহুস্তরে কে করে শিস্তার £

মাহি জানি ভক্তি স্তুতি, নহি শুদ্ধ মতি?

কেবলি ভরসা! মার, তুমি দিবে গতি।
তাগতির গতি তুমি, ভব-কর্ণধার,
দীনার ছুর্দিনে তারে, কর তুমি পাঁর।
করিবার যাহ! তৃমি+ করিবে নিশ্চয়,
কেবল ক্রন্দন মোর, পুনঃ সে বিষয়।

নিজগুণে নিজে তুমি, নিজে সারোদ্ধারঃ
কেবলি প্রার্থনা মোর, উপলক্ষ সার।

করিবার যাহ। নাথ ! কর নিজ গুণে,
অন্য কেহ করিবার, নাহি তোমা বিনে ।
পুনশ্চ চরণে তব, করি প্রণিপাত,
এইতো হই বার, সঙ্গে থেকো নাথ !
'সঙ্গে থেকো আদি অন্ত, সঙ্গে থেকো শেষ,

'

তোমারে লইয়ে সাথে, ভ্রমি যেন দেশ।

দেশে দেশে ভ্রমি আর, দেশে দেশে ফিরি
দেশে দেশে অদ্বেষিব, ভার গুণস্মরি।

ষ্ঠ

তরুণ তাঁতি |

তার গুণ তার গান, তাঁর চিন্ত! ধ্যান
তাহাঁরিত যোগ যাগে, ত্যজিব এ প্রাণ;
তার নাম জপ মন্ত্র করি হৃদে সার
দেশে দেশে ভ্রমিবরে, নগর কাস্তার
দেশে দেশে অহ্বেষিয়ে, তার গান গাব
যথ। গিছে প্রাণ নাথ, আমি তথা যাব।
মে আমার আম তাঁর, ষে আমার হিয়।
সে আমার আত্মা প্রাণ, আমি তাই জিয়!।
মে আমার আত্ম প্রাণ, আমি তাঁকে দিয়া,
কেমনে থাকিবে কায়া, প্রাণেরে ত্যজিয়। ?
প্রাণ গিছে আগে ভাগে, দেহ থাকে কিসে?

ট'ড়ে গিছে তোতা শুন্তা, পিপ্রিরা সে মিছে।
উ'ড়ে গিছে তোতা পাখি, পড়ে আছে খাচ;
: প্রাণ ছেড়ে ঘটে কিসে, দেহ লয়ে বাঁচা ?
শুন্য দেহে শূন্য ঘরে, কিবা আর কাজ?
পুজ। সাক্গ কিবা আর, প্রতিগার সাজ;£
রণ ঢন শুন্য ঘর, .শুনা এ মণ্টব

পৈড়ে আছে শূন্য বেদী, বিগত সৌষ্ঠর !

পৈড়ে আছে চণ্ীপাট, পৈড়ে মঞ্চদোল
পুজা সাঙ্গ এবে মরি! গোলে হরিবোল !

উদাসী।
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ইরি হরি ওরে১সন ! বল হরি'হ্রি!!
চলরে ও মন ! চল, স্মরিয়ে প্রীহরি।

বিসর্জিিব শৃম্য ঘট, প্রবাস-অকুলে,
স্বালাব শোকের চিত,

আশা-তক্রমূলে।

বিসর্জিব আশ! বাসা,

বিসর্জিব প্রাণ

ভক্ম করি কাঁমনারে,

সাধিব নির্বাণ |

নির্বাণ সাধন! সেই, করি দৃঢ় আশ

হাতে ল'য়ে কমণুলু, ছাড়ি এই বাস।
সাক্ষী থেকে! দেবধন্ম ! সাক্ষী থেকো ধা ?

আমারি ভাঁগ্যেতে এই, আছিল বিধাতা !

আছিল অদৃষ্টে মোর, হয়ে রাজ্যেশ্বরী,
দেশীস্তরী হব শেষ,

ছে'ড়ে ঘর বাঁড়ী।

এইত চলিনু আমি, এই যাই নাথ!
বনে বনে চলিলাম, থেকো সঙ্গী সাথ।
থাকরে বাঁসন! যত, থাঁক পাছে পৈড়ে,
ভাগ্যে বদি থাকে তবে, পুনঃ আব ঘরে!
নতুবা জন্মের শোঁধ, জন্মের বিদায়,
জনম দুঃখিনী আজ, চলিলরে হায় !
আনন্তর বছদেশ, রহ জনপদ, এবং বন্ছুতর'
কানন প্রাস্তর অন্বেষণ করিতে'ং

দুরদেশে যাইয়া
(জট
উস
৩

অর্চণ ভর্তি |

ফিরিলাম কত দেশ,

কত গিরি বন

কতইতে। ভ্রমিলাম, নগর বিজন ।
কত নদী পারাবার, কতনা অকুল,
কতন! খুজিনু অই, কুঞ্জ তরুমুল;
কিন্তু কই পাইলাম, সে ধনেরে মোর ?
কোথারে লুকালি হ্যাদে ! ওরে মন চোর!
কোথায়ে লুকালি আরে, ও সাধের খন!
কোন্ দেশে গেলে তুমি, হরি প্রাণ মন ?
গেলে তুমি রন আমি, এত বড় দায়,-_কেন গলে কেন ছুড়ি, না দিলিরে হায়!
কেন হানি শক্তিশেল,

কেন না বধাল,

কেন রে দুঃখিনী কৈরে,

পাথারে ভামালি।

ছঃখের সায়রে আমি,

নাহি দেখি কুল।

আমি ফিরি বনে বনে,

ফিরি দেশ দেশ,

যেইদিকে হেরি সেই, দিকেরে-অকুল !!
কোন্ দেশে আছ তুমি, উদ্বাসীর বেশ!
কোন্ দেশে

আছ হারে!

কোন্ দেশে বাস,

কোন্ দোষে কৈল্যে হেন, মম সর্বনাশ !!
কাঁফা দিনু মায়! দিলু, দিলু দেহ প্রাণ,

ধাঁচিয়ে করিনু আমি,, এ যৌবন দান।'

বিলান্ু যৌবন তোরে, বিলানু জীবন ;
দর্বশেষে হপিলাম,

আত্মা আর মন!

কিছু এবে বাঁকি নাই, নাই কিছু আর,
বাকি মাত্র আছে প্রাণ!

তোরে দেখিবার !

উদ।সী।
বাকি মাত্র আছে-এই.

৩৮৩
রৃক্ষতল সার।

বাকি মাত্র আছে প্রাণ, দেহ ত্যজিবার !
হায়রে! প্রাণের প্রাণ! কোথা রলে তুমি,
প্রাণের ব্যথিত আয়রে ! দেখে মরি আম !

ওরে রে ছুঃখিনীর ছুঃখ্যা ! অন্ধলের লড়ি !
কোথ! গেলে মনচোরা ! কৈরে মন চুরি !
মন নিলে, প্রাণ নিরে !-দেহ কেনে রহে?
কেনেরে পাগল প্রাণ,

এত জ্বালা সহে?

এত স্তবাল। এত পোড়।,

অসহা অন্তর দাহ,

সন আর নয়

কত সহ্য হয় !!

হুহু কৈরে দহিছেরে,

দগ্ধ হুতাশন,

পুড়ে গিছে আত্ম। আর, পুড়ে গিছে মন !
্রহ্ম রহ্ধ, ফে?টে সদা! ওঠে তীব্র ধুম।

নাহি রুচি অন্ন জলে, নাহি নিদ্রো ঘুম।
তোমার বিরহে প্রাণ! সদ] উচাটন,
তোমার বিরহে প্রাণ! দহেরে জীবন্ !!
তোমার বিরহে নাথ! বাউর! প্রমাণ,
ঘরের বাহির হয়ে, সাধিনু শ্মশান ।
শ্বশান মশান আর, সার বৃক্ষতল,
তোমার প্রেমেরে প্রাণ!

করিল পাঙগল।

তোমার প্রেমেরে প্রাণ! কৈল্য হেন দশা,
রূক্ষতল ছাড়ি শেষ, শ্মশানেতে বাস! ।

হায়! কি প্রেমের ধর্ম? হাকি সর্বনাশ !
সর্বস্ব হরেরে প্রেমে, সর্বস্ব বিনাশ !!

৯৮৪

অরুগ ভাতি |

অস্তিত্ব জামিত্ব যত, সর্ব শুষে খায়,

মশানে কাটায়ে শেষে, শাশানে পোড়ায় ।
শ্বাশনে পোড়ায় তরু, নাহি মিটে সাধ,
পথে পথে ঘুড়াইয়ে, সাধে বিসম্বাদ।
কোথারে প্রাণের সথা ! আয় দেখে মরি,

_ কোথা গেলি মনচোরা ! এসো হৃদে ধরি।

অলক্ষমীর লক্ষ্য তুমি, লক্ষ্য আর নাই।
অবলা বধিয়ে ওরে আছ কোন ঠাই ?
কৌথা আছ, আমি তার, নাজানি উদ্দ্যেশ,
কোন্ দেশে লুকাঁইছ, হয়ে নিরুদেশ|
কত ্দেশ কত রাজ্য,

করি অন্বেষণ,

কত বা খুজিনু হারে,

গহন বিজন ।

কিন্ত নাছি পাইলাম,

তব দরশন,

বুথ! হল আশা মোর,

রৃথ! এ জীবন

বথা হল অন্বেষণ, বৃথা এ ভ্রম্ণ,
হায়! বুঝি এজন্সে না,

দেখি সে চরণ।

ওরে রে দুখিনীর ধন ! অন্ধলের লড়ি,

ক্ষোথা গেলে মনচোরা ! কৈরে মন চুরি |.
মন নিলে, প্রাণ নিরে-দেহ কেনে রছে
ফেনরে পাগল প্রাণ!
উন

েজরজে ওত

এত স্বালা! সহে £
দিতি
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উদাসী|

৩৮৫

বিরহ সঙ্গীত।
৮)
০8(7

উদ্দাপিনী কৈরেরে প্রাণ ! (তুই) মজাঁলি আমারে রে।
উদ্দাসিনী কৈরে,__সায়রে ভাসাঁলি মোরে,

ডুবালি পাথারে রে (২) *্*

উদ্াসিনী কৈরেরে প্রাণ ! (তুই) মজাঁলি আমারে রে।
মজালি আমারে !!

মজাঁলি আমারে রে, (তুই) ডুবালি আমারে !!
বিনা দোষে দৃষী কৈরে, মন্.চোরা, মোরুমন হৈরে, (২)
কুমন্ত্রণ। পেয়েরে কার, অবলা বধিলি রে?!

পেয়ে কার ছল! কলা, হাঁয়রে নিঠুর কালা! (২)
অবল! সরল! জনে প্রমাদ সাধিলি রে
মজালি ২ মোরে, দায়রে ভাসাল রে !

আমি জানি তোমা বিনে, গতি নাই মোরু এ জীবনে (২)
তুমি কেনে হয়ে বাঁদী, বিবাদ কঁধিলে রে

উদাপিনী কৈরে রে প্রাণ ! (তুই) মজালি আমারে রে!
উদ্াসিনী কৈরে 1

উচ্চ।রণ করিতে হইবেক।

ও

এবং এই নফল সঙ্গীতের ষে২ শব্দের

উপর --এইরূপ এক রেখা তাহার উচ্চারণ গুরু ও যে২ শব্দের

উপর »ছুই রেখ তাহার উচ্চারণ আরও দ্বিগুণ ত্রিগুণ দীর্ঘ:
অর্থাৎ চড়াইয়। গ।হিতে হইবেক।

৩৮৬

অরুণ ভাঁতি |
ধু

তুমি আমার অন্ন জল,

তুমি প্রাণ! দেহের বল (২)

তোঁম! বিনে ত্রিসংসার, সকলি আন্কার রে।
তুমি আমার গ্রুব তাঁরা, তোঁম1] বিনে পথ হারা
কেমনে তরিব প্রাণ ! সংসার পাথারে রে !
মন্চোরা মন্ চুরি কৈরে, আমাঁরে অনাথ কৈরে (২)
কল্যেরে ঘরের বা"র, বিজনে ভ্রমালি রে!
বনে বনে ভ্রমাইলি,

পথে পথে ঘুরাইলি

(২)

তবু নাহি দিলি দেখা, কোন্ দেশে লুকালি রে 11২)

আমার মন কৈরে চুরি, কাঁর ঘরে প্রাণ, লুক্কাইলি?
ওরে রে দারুণ চোর! ! পরাণ বধিলি রে !!

উদ্াদিনী কৈরেরে প্রাণ 1--তুই মজালি আমারে রে !
উদ্াসিনী কৈরে!
তুমিরে প্রাণের সখা, কোথা র'লে দাঁওরে দেখা (২)
(আমি) বনে ২ বেড়াই একা, ভাসমু পাঁখারে রে 1(২)

ভাঁসি যেমন্ সোঁতের পানা, বন্ধু নাই কো কোনজন! (২)
অকুলে পড়েছি হায়!

বিষম সাতারে রে !!

উদ্দাসিনী কৈরে রে প্রাণ !-- ইত্যাদি

উধা'র বিলাপ সন্গীত।
(গুধক রার্গর[গিনী)
সে গেল রে! দে গেল কোঁন্ দেশে ?---

বলহেম্থধাণড! বলরে তারা!

উদাসী ।

৩৮৭

সেতরে আমার নয়নের তারা ; সে তারা হইয়ে
জীবনে হারা

পথ হারাইয়ে ফিরি উদ্াসিনীর বেশে !

আমি দেশে দেশে ফিরি; দেশে দেশে যাই

আমি বনে বনে ভ্রমি, পথে পথে গাই
যেখানে হধাই,

সেখানে সে নাই

“নাই নাই” বলি পবনে ঘোষে।

ঘোষে ঘন ঘটা, ঘোঁষে সমিরণ
বলে বৃক্ষ লতা, বলে গার বন
বলে সর্বব ঠাই “মোরা দেখি ন!ই”
কোথা মে লুকালে। £

করম দোষে !!

সে গেল রে !__সে গেস কৌন্ দেশে।
ভি

৩০০টি ১

দহ

বিলাপ জঙ্গীত।
( পুথক রাখ রাখিণী )

করে কও পাখি ! তুমি গাঁও রে কারে £

আমি পখে, পথে, ঘুরে বেড়াই আমি;
পাইনা তরে !!

(আমি গ্রাণ হুপেছি যাহার তরে)

(২)

শাকুণ ভাঁতি।

গহন গহিনে, বিজন বিপিনে
আমি বনে বনে,

(২)

কেন্দে বেড়াই আমি;

(২)

চাই গো যারে !!
|
(আমি প্রাণ হ্ৃপেছি, যাহার তরে )__
আমি পাইনা! তারে !!

নগরে নগরে, (২) প্রতি ঘরে ঘরে
আমি ঢুইরে ঢুইরে মরি, (২)

(২)

পাইন। তারে !!

কও রে কও পাঁথি! তুমি গাওরে কারে?
আমি বনৈ বনে, কেন্দে বেড়াই আমি; (২)
চাই গো যারে !!
(আমি গ্রাণ স্পেছি যাহার তরে )
আমি পাইনা তারে !!
(এ)
কোথা গেলে রে! মোর্ প্রাণের সখা!
সে প্রাণ হরা রূপ্ বারেক দেখা !

কোন্ দেশে থিয়াছি তুমি, _কোন্বা পথে যাব আমি
পথ হার পতিত জন,

পথে পথে কান্দি একা

(হায়!

পথে ২ কান্দ একা)

উদ্দাদী।

৩৮৯

কোথায় গেলে রে মোর, প্রাণের সখ'!

এই ছিলে পরাণে মিশে, ক্ষণেই গেলে নিরুদ্দেশে,
কোন্ চোরে হরিয়ে নিল, আর্ কিহুবে কখন দেখা

এসো প্রাণ রে! চলে এসো, হৃদূকমলে বারেক বস।
হেসে কর হৃদয় আলো, আবার্ এসে দাওরে দেখা !
কোথায় গেলে রে! যোর্ প্রাণের সথা !!
পথ হার! পতিত আমি, পথে পথে কান্দি এক। !!

(হায় পথে প'ড়ে কান্দি এক! ! )
ভইরা

লাগল

উষ।দেবীর এইরূপ ছুঃখ, বিষাদে উন্মনস্কা ও উন্মতার ভাবে
নিরুদ্দেশ নানা দেশ দেশাস্তর ও পর্বত কানন গুভৃতি পরিভ্রমণ
করিতে ২ কোন এক মুণিপত্বীর আশ্রমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ, ও

উক্ত মুণিপত্ভীর সঘ্যবহারে কথক দিন তদ্নহবাসে অবস্থিতি
করিতে ২ বখ্যতার ম্চার হওয়ায়, তদীয় জিজাস্ত মতে কথোপ্

কখনচ্ছলে অস্পষ্ট ভাবে আত্ম পরিচয় বিরৃতি।
9

হেত

ও

৬৯৩

অরুণ

ভাতি 1

উষাদেবী কর্তৃক পতি-মাহীস্ব্য কথন, অপূর্থ
পতি-প্রেম-যোগ শাস্ত্র কীর্তন, এবৎ
বিরহ, বিচ্ছেদ, সুখ, ছুঃখ, ও

প;প, নরক ইত]াদির
ত'তি সুন্সম চিত্র
প্রদর্শন ।
নির্বাণ মুকুতিমরি, ভকতির গার,
রমণীর পতি-ভক্তি

সর্ব ধন্ম নার।

রমণীর পতি-ভক্তি সর্ব শাস্ত্র মূল,

রমণীর পতি সার, সার পতি-কুল।
রমণীর পতি বিনা, গতি কিবা আর ?
রমণীর পতি ভক্ত পতি-পদ সার |
পতি পদ রমণীর নিদান-সম্বল

পতির সেবায়ে লভ্য,

চতুর্ববর্গ কল।

পতি সে শালোক্য আর,

পতি নে শাযোষ্য,

পতি পদ স্বর্গ ধাম, পতিই নমস্য |
পতিই পরম ধন, পতি, কল্পতরু

পতি রমণীর ধাতা, পতি মহা গুরু।
নারীর সর্ব্বক্থ পতি,

পতি শত্তি-বল,

পতি পরাপের জগ,

আরামের স্থল ।

উদ।সী

৫25

কিযে তৃপ্ত, কিষে শাস্ত,

কি অশিয়া জীন,

আহারে কি সুধা মাথা,

পতি-কর-পাণ।

পতি কর-স্পর্শ জানি,

কিজানি বসম্ভ !

পতির সম্ভষ। জানি,

কি হর্ধ গ্রসাস্ত !!

কি জাশি উন্মাদ মরি,

পতির সোহাগ,

কিজানি কি তৃপ্তি হীয়!

কিজানি উন্মাদ হায়!

দে সোহাগ ডাক।

উন্মসত উল্লাগ !

কিজানি কি কাব্য সেই,

স্থধা-বাঁক্য ভাষ।

কিজানি অমিয় তাঁছে, কি অস্বত আছে,
জগত নিছনি মরি! সেম্ধার কাছে।
আহ কি স্বপন জান, পতি-অঙ্গ-পাঁস,

পতির সংসর্গ আহা ! কোটি শ্বর্গবাম।
কিযে তৃপ্ত. কিযে শাস্তি, কি অমিয় জানি!
আহা রে কি সখামাখা, পাত-কর-পাণি !!
কিবা ঘাগ কিবা জজ্ঞ,

কিবা তীর্থ পর্ষ)টণ,

কিবা যোগ ধ্যান

স্বল্প বিধান।

কিবা সন্ধ্যা, কিবা পুক্তা, কিবা সম্তর্পণ

কিবা কোটি লক্ষ কোটি,
কব! কোটি, লক্ষ কোটি,
কিবা বর্গ মত্ত্য ঠেকা,

গোঁধন পালন ।
কোটি বলিদান,
কাঞ্চন গ্রদান।

কিন্ত কিছু কিচ্ছু নহে, পতি-পদ ভুল,
ন্বর্গাদপি গরিয়সী, পতি পদ-ধুল।

অরুণ ভাতি ।

নহে কোটি তীর্থ-শ্রমে, নহে যেই ফল,
কোটি কোটি তপস্বীতে,

নহে যা সফল।

কোটি কোটি জপে আর, কোটি কল্প দানে,
কোটি আরাঁধনে যেই, ফলন প্রদানে ।
কিন্তু এক পতি-পদ,

মাত্র পতি-পায়,

মে ফল উপজে মরি!

পতি-পদ-কোকনদ,

পতির সেবাঁয়।

নারীর সম্বল,

পতির সেবায়ে লভ্য, চত্ুর্ধবর্গ ফল।
পতি-পদ ধ্যান চেয়ে,

কিবা আছে আর ?

প্দি পদ সেবা আহা!

সব্ধ যৌগ-সার,

সব্ঘ যোগ সর্ব তপঃ

চেয়ে সর্ব ধ্যান;

স্বরগ বৈকুণ্ট চেয়ে, পতির সন্বান।
গোলোক ছালোক চেয়ে, শ্রেষ্ট পতিধন,
সকল সাঁধনা-শ্রেষ্ট, পতির সাধন।
পতির মানস-তুন্তি,

তু্টি পতি-মন,_

হেন পুণ্য চেয়ে কিবা,

পতির সন্তষ্টি আর,

আছে ভ্রিভুবন।

চেয়ে পতি-স্থখ,

পতিতে তন্ময় আর, চাওয়া পতি-মুখ।
পতিকে বিশ্বাঘ আর,” পতিকে নির্ভর,

কি আছে তপস্বা হায় ! শ্রেউ অতঃপর।
(৪৯

)
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কিআছে গোলোক-শ্রে্উ,
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তুল্য পতি-পদ,

সব্ধ্ধ ধন শ্রেষ্ট পতি, নারীর সম্পদ !!
সর্ব দেব শ্রেষ্ট পতি, সর্ব্ষ
দেবসার,

পতি চেয়ে সর্ব শ্রেউ, দেবতা কে আর?
পতি চেয়ে আগত আর, ভ্রিভুবনে কেবা ?
পতি চেয়ে প্রিয় আহা ! কোন্ দেব দেব! 1
কোন্ বা দেবতা হায়!

কোন্ বা অমর,

ভুলতে পারে রে মরি!

নারীর অন্তর ?!

কোন্বা কবিত্ব আর,

কোন্বা কল্পন।

পতি চেয়ে শ্রেষ্ট দেব, দিবে অন্যজন! %
কোন্বা ভকতি আর,

কোন্ বচসাধন,

পতিত্বের চেয়ে দিবে, শ্রেষ্টতা বোধন ?
পতিত্ব-ভাঁব সে শ্রেষ্ট, সর্ধ্ব ভাব-সার,
পরম পুরুষকার, পতির প্রকার,

পরম পুরুষে জে'নো, যেন প্রাণ পতি,
সিদ্ধির সাধিকা জগনো, অবলা-প্রকৃতি,
পতিত্বের হাব আর, পতিত্বের ভাঁব,

গ্রুকৃত প্রকৃতি মাঝে, পতিত্ব প্রভাব ।
প্রকৃতি ভজিলা নিজে, পতিত্বের রূপ,

গ্রকৃতি ভজিল! শেষ,

পতিত্ব ব্বরূপ।

ডুবিলা গ্রকৃতি হায়! পতিত্বের মাঝ,
বিশ্বস্তরী-মরি তাঁই, বিশ্বস্তর সাঁজ !!-_.

অফ্ণ ভাতি।

কড়ু খিশ্বরূপী রূপ, কু বিশ্বেশ্বর,
তাই এক আত্মা মাঝে,

মুর্তি হরি হর।

তাঁই আত! মাঝে পতি, রূপ বিশ্বস্তর |

তাই যোগী ধ্যানে সেবে, পতি হরি হর।
পতি বিনে প্রীতি কিসে, রমণীর আর ?
পতি বিনে আপ্ত কেবা, বিশ্বের মাঝার ?

কোৌন্বা দেবতা হায়! কৌন্ বা অমর,
ভুলাতে পারে রে মর, নারীর অস্তর ?!
বিধি বল, বিষুড বল, বল নারায়ণ,
কে হেরে ভূলা”তে ভবে, নারী-হৃদি মন ?

শিব বষ্টা ঢুর্গা বল, বল শক্ত তাঁরা,

বল খাটি কার লাগি, নারী আত্ম হারা £
বল খাটি, কার লাগি, নারীর জীবন ?
বল সত্য কার তরে, নারীর যৌবন ?
নারীর যৌবন, রূপ, নারীর মাধুর্য,
সত্য কার তরে ধাত1,+ করিলেন ধাঁধ্য £
নারীর অস্তর আর,

নারীর হৃদয়,

স্বভাবতঃ পুরুষেতে, অনুরক্ত রয়।
শ্বভাবতঃ নারী প্রতি, পুরুষের টান,

শ্বভাবতঃ নর জাতি ! নারী জাতি-প্রীণ।
নারী নরে ভাব যেই, সেইত স্বভাব ?.
প্রকৃতির মাঝে নারী, নরের ওভাব ।

উদ্দসী ৮.

|
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নারী নরে যেই ভাব, দেই আঁদ্য-ভাঁব।
সেই আদ্য-ভাব হৈতে, সৃষ্টির গাভাঁব।
সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ, “ভাঁব আদ্য* স্থল,
সর্বব রস সার রস,

“আদ্য রস* মুল |

আদ্য রদ-সার রস, প্রেম-রস মধু,
দাম্পত্য গরণয় সেই, রপ শ্রেষ্ঠ সিধু।

যার ভাগ্যে গিলে তাই, সেইত অমর,
মর হয়ে দেব হয়, সেই নারী নর।
আহা ! কি সৌভাঁগা যাঁর, ঘরে সতী নারী,
আহ! ! কি সৌভাগ্য যাঁর, পতি আঁজ্ঞাকারী |
এক আত্মা পরাণ রূপে,

যথ! নারী নর,

ধন্য মর্তে ন্বর্গ সেই, পুণ্যাত্বার ঘর !!
নারী নর রূপে ছুই, প্রকৃতি আপন,

ব্বভাবের ভাঁব তাঁই, "গ্রকুতি-্জন 1৮
“প্রকৃতির” ভালবাঁনা,

নারী আর নরে.

দেবতার প্রতি টাঁন, অভ্যাঁদেতে করে !!
অভ্যাসে জন্মায় প্রীতি,

প্রতি দেবতার,

আভ্যাসে জন্মায় ভক্তি,

পুজ! শির্ভনার ।

অন্ত্যাসে করায় পুণ্য,

আর বুদ্ধি জ্ঞানে,

আর করে দান ধ্যান, লৌকিক বিধানে ।
বিশেষতঃ কত শত, ঠেকা পড়া দায়,

দেবতার পুতি শ্রদ্ধ/ বুদ্ধিতে ঘটায়, .
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রণ ভাঁতি।

কিন্তু নারী-নর-প্রেম, অভ্যাসের নয়,
স্বভাবের টান তাহা, স্বভাবে জন্ময়।
চিত্তের গোচরে নহে, প্রেম আকর্ষণ,

সে টানের বার্ত। নাহি, জানে আত্ম।, মন।
আতা আর দেহ, প্রাণ, চিণ্তের অতীত,
স্বভাবে জন্মায় নারী, নরের পীরিত।
কিজাঁনি গুপতে তাহ, কি যেন (নর্জনে,
সে প্রেম অস্কুরে মরি! কিজানি সন্ধানে ।
কিজাঁনি সন্ধীনে প্রেম, জীব প্রাণে পশে,

প্রাণ যায় তবু হীয়, টানে নাহি খশে।
টানে টানে পশে আরো, টানে ২ বাড়ে,
হায় কি অদ্ভুত শিল্প, বিশ্বের ভাগারে।
নাজানি কি বৈদ্যুতিক, শক্তি চমত্কার,

ধন্য সেই শিল্পি! এই, কৌশল ধাহার।
দেবতার গুতি শ্রদ্ধা, অভ্যাসে ঘটায়,
কিন্তু নারী নর প্রেম,

ম্বভাবে জন্মায় ।

নাঘী হৃদে সে প্রেমের,

দুরন্ত গুভাঁব,

পতি এ্তি জীতি ভক্তি, নারীর স্বতাঁব
পতি রমণীর দেব, তি পুজ্যবান,

ভবের. তরণী পতি-পদ্ ছুই খান ।
, হেন পতি পাঁদ পন্মে, মার নাহি মন,
জীঁগ যজ্ঞ ঘাঁন ভার, সব অকারণ ।,

উদানী +

ছেন পতি পদাস্থুজে,

মতি নহে যাঁর,

সব বুথ, বুথ! তার, জীবন অনার,
হায়! পতি পদ সেবা,

সাঁষান্য কি বটে?

যাঁর আছে মহ] পুণ্য, তার ভাগ্যে ঘটে ।
তার ভাগ্যে ঘটে মরি! পতির পরশ,

পতির সোহাগ যেন, বৈকুগ্ঠ সরস!
পতির চরণ স্পর্শে, হর্ষে ভরে বুক,
পতির পরশ যেন, অপ্ত ব্বর্গ সুখ !!
পতির পরশে নারী, স্থপবিত্র কায়,

পতির পরশে সর্ব, পাপ দুরে যায়।
দুরে যায় শোক তাঁপ, দূরে যায় ছুঃখ,
আহারে পতির স্পর্শে কিবা স্বর্গ জুখ !

প্রথম দর্শন সেই প্রথম স্পর্শন,
গ্রথম সোহাগ আহা, প্রথম বচন ।

প্রথম সম্ভাষা সেই, প্রথমের বাণী,
প্রথমে প্রথম মরি! প্রথম চাঁহনি।

প্রথম কৌতুক সেই, প্রথম উল্লাস,.
প্রথম সে মুচ্কি হাসী, আধ ২ ভাষ।
* প্রথম আব্দার সেই. প্রথম স্পর্শণ,
আহা! মরি মরি! সেই প্রথম চুম্বন !!

আহা মরি মরি ! সেই প্রথম তৌধণ,
না জানি
কি স্বরগের বাসন্তি স্বপন!

জে 7 প্এুটি

অরুণ ভাতি |
হায় কি স্বপন সেহ! হাঁয় কি বিলাস !!

হাঁয় সেকি কল্পনার, সঙ্গীত উদাস ।
হায় কি অমিয়! সেহ, হা! কি পরিমল!
না জাঁনি কি স্বরগের জোতম্না বিমল ।

না! জাঁনিকি বসন্তের পরিমল রম,
নাজানিকি স্বপনের আঁশক্তি অলস !
নাজানি কি মধুরিমা, স্থধ! কবিতার!
না জানি কোন্ সঙ্গীতের রাগিণী ঝঙ্কাঁর !!
না জানি কোঁন্ বিদেশীর, প্রেম আলাপন,
হায়রে, ত না জানি কি! কি অমিয়া ধন !!
কি ভঅ'ময়া ! কি অসৃত !! কিবা সুধা জানি !!
মরিরে ! মরিরে!! সেহ, প্রথমের বাণী।
গ্রথমের সে চুম্বন, পেহ প্রেম-রাগ,
সেহ প্রেম-আ লঙ্গন, সেহ-প্রেম ডাক।

সেহ প্রেম অনুনয়, সেহ প্রেম-আশা,
হায় হায় কি স্বপন !! সে প্রেম পিপাসা ।
হায় হায় সে মতা, সে আশক্তি-নিশা,

না জানি কোন্ পরাণের ভাক.হার। দিশা !!
নাজানি কোন্ স্বরগের, সখের আয 3
না! জানি কোন্ মদিরার অমুত আত্মা !'.

হুধার স্ধাত্ব মেষে, রসের রত,
বর্গের স্ুসম! সেরে স্বপ্ের মোহত্ব

“

উদাপী।

ভাবের মাধুর্য্য সেরে,
নবত্বের নবানত্ব,

৬৯৯

কল্পনার তান,

কবিত্বের প্রাণ।

স্বপন রাজ্যের সেত,

বাস্ন্ত সৌরভ,

অমৃতের মিষ্ট রস. অপুর্ধ্ব বিভব ।
কি জানি মাধুর্ধ্য সেহ,

মাধুর্য অধীর!

কি জানি সৌন্দর্য্য আ্োতে, অধৈর্য/ মদিরা !!
কি জানি মত্তত। তায়, টান হার! দিশা,
জম্মেও না ভুলিব রে, এমি তার নিশা ।
এন্ি তাঁর প্রমত্ততা,

এখনে ভূলিছে তাহে,

এনদ্ি তার টান,

এখনে। এ প্রাণ !

এখনো হৃদয় মন, সে ভাবে বিভোল,
এখনো আনন্দে পণ, বিহ্বলে আকুল !!
এখনে! স্মরণে মন, ওঠে উথলিয়।,

এখনে। উচ্ছামে ফোলে, প্রাণ মন হিয়া !!

কতদে উন্নত ভাব, কতই প্রমার,
কত সে অনন্ত মরি!

উদার উদার !!

আহারে যখনি মনে,

যখনই হয়,

সে গুরু গম্ভীর ভাবে,

কাপেরে হৃদয় !

সেই পথমেয় কীপ, সেই ধর ফড়ি,
সে পথম দর্শনের, ধুগ্ ধুগী মরি!

সে পথম দর্শনের, স্পর্শনের হায়!

সেই উগ্র দাবানল, শিরায়ে শিরায় !

অরুণ ভারি ।

সেই উগ্র শঙ্কোচতা, দেই উদারতা,
দেই তীত্র মোহ-গুত, ক্ষিপ্র অধীরতা ।__
সে অন্তর রাজ্যের সে, যুগাস্ত গ্রলয়,

(মুহুর্তে উদ্ভুত কত, মুহুর্তে বিলয়! )
মুহুর্তে সে হৃদয়ের, মহা তোল পার,

সেই আলো, সেই জ্যোতিঃ, দেই অন্ধকার !!
স্বর্গ মর্ত ভাঙ্গি যেন, হয় একাকার,
পরাণে খোলেরে যেন, স্বর্গের দুয়ার ।
কিন্তু হেন ক্ষুদ্রে মন, সে ভাবেতে ফাঁপে,

ন। হয় সামাই তাই, হৃদি লাড়ি কাপে!

তনভ্ত উদার মরি! যে ভাব পাখার !
গষদ্রে মনে সামঞ্জস্য, ঘটে কি তাহার ?
বুক তরাধড় ফড়ি, প্রাণ ভরা সাধ,
মরিরে ! কি প্মের সে. পথম আস্বাদ !

প্রথম দর্শন সেই, প্রথম স্পর্শন,

প্রথম সোহাগ সেই, পুথম চুম্বন !!
জন্মের সার্থক দেহ. জীবনের সার,

সংসারের ননী ভাগ, তৃষ্টি-্রধা-ভার |
আহারে! দেবের ভাগ্যে, সে হুখ কিহয়?
এ ধরাতে স্বর্গনুখ, দাম্পত্য প্রণয়।

(৫*)

উদাসী ।

হস

সেস্বখ মা! অমরের, নহে অন্য জীবে,
পবিত্র দাম্পত্য সুখ, কেবলি মানবে!
পবিত্র দাম্পত্য-ন্থখ, ভূঞ্জিছে মানব,

দেবত! পাইবে কোথা,

সে মহা বিভব ?

সৃষ্টি রাজি মাঝে শ্রেষ্ঠ, প্রেমের মাহি্থয,
প্রেমের নিধ্যাস ভাগ, স্থ প্রেম দাম্পত্য |

দাম্পত্যের সার ভাগ, নারীর সতীত্ব,
সতীত্বের সার ভাগ, তঙ্গনা পতিত্ব।
"পতিত্ব* ভাবের তুল্য, ভাব নাই আর,
"পতি" রূপে মঞ্য়াছে, প্রকুতি, সংসার ।
পতি রূপ বিশ্ব পতি,

নিজ জ্যোতিঃ দিয়া,

করিল নরের সৃষ্টি, বিরলে বসিয়া ।
নর হৈতে নারা পুনঃ, করিল। উদ্ভব,
নৃরীরে বিলালো। নর, আধা ২ সব।
নর হ'ল দাত1 আর, নীরী হ'ল দীন।,
নারীরে করিলা ধাতা, নরের অধীনা।
নর হল সে নারীর, জীবনের সার,
পতি বিনা রমণীর,

গতি কিব! আর!

' পতিই পরম ধন, পতি কল্পতর,
পতি রমণীর ধাতা,

পতি মহা গুরু৷

পতি ভ্রাতা, পতি ভ্রাতা, পতি বদ্ধুজন,

কতু বা পতিই পিতা, পুন্ত বা কখন!

অরুণ ভাতি।
কখন প্রাণের সখা,

কখনো স্ুহদ,

কখন ব1 পতি শিষ্য, কতু পুরোহিত ।
পতির সমান ধন,

কিবা আছে আর ?

এত ব1 সম্পর্ক ভবে, সঙ্গে ঘটে কার ?
এত লীল! এত থেল, কার সঙ্গে হয়?

হেন ব1! অনন্ত ভাব,
অনস্ত ভাবের আত,

কিসে উপচয় £.
বহে আরো কিসে,

কার সনে প্রাণে মমে,

ভাঙ্গি চুরি গিশে?

প্রাণে মনে ভাঙ্গা ভাঙ্গি, হয়ে একাকার,

প্রাণ মন খুলি হয়, ব্বর্গের ছুয়ার ।
অন্তরে অন্তর খুলি,

খুলি হৃদি-পাঁট,

দিধা না ভাবিয়ে ভাঙ্গি,

ফেলি হৃদি আবরণ,

হৃদয়-কপাট।

ফেলি আস্তরণ,

আহা ! ছুটী প্রাণ যেন, একই জীবন।
একই তরঙ্গে যেন, দুটা আ্োতস্বতী
একই উদ্দেশ্যে ঘোরে,
সংসারের গতি।
দুইটী রাজ্যের যেন, ছুটী বিহঙ্গম,
এক ডোরে বদ্ধ শেষ, বান্ধনে বিবম।
আহারে প্রাণের প্রাথে, যে দারুণ গিড়া,

টানে ২ কসে আরো,

কসে ফিরা ফিরা !!

কথিয়াছে তীক্ষ ডুরি, ' অন্তরের মাঝ !
:আন্তরে কমিয়ে তাই, টানিতেছে আজ |

উদাসী
পরাঁণ অস্থির হায়!

৪৯৬.

বিষম সে টাঁনে,

ন] জানি কি চুন্থুকে রে, টানে কোন্ স্থানে !!
কোন্ স্থানে যাব আমি, স্থির নাহি তার,
তথ। যাব প্রাণ যখা, গিয়াছে আমার ।
আমি দেহ সেত প্রাণ,
কেমনে রহিব ঘরে,

সেতো মোর হিয়া,

পরাণ ত্যজিয়।।

ভাগি কায়া সেত প্রাণ,

সে যেন বস্তয়ে বাসী,

আমি যেন দেহ,

আমি যেন গেহ !

মেতে! আমার আত্মার আত্মা,

সেতে। প্রাণারাঁম,

সেতো! মোর শান্ত স্বখ, চিদানন্দ ধাম ।
সেতে। মোর প্রাণের সধা, সেতে। তৃপ্তি বাঁ,

সেমোর

ভকতি প্রীতি, গলার্, প্রেম-ফাশ।

সেত হ্থখ সেতো শান্তি, সেতো স্বধা ধাম,

সেতো মোর যোগ. তপস্বা, দেযে হরেগ্রণম !
যুগ যুগ কোটি যুগ, জন্মে জন্মে যেন,
তাহারি হইয়ে যেন,

কর তারি ধ্যান ।

যুগে যুগে জন্মে জন্মে, তারি থেন হই.
অন্যেরে না ভজি যেন,

কভু তারে বই!

সে আমার. আ'ম তার, সুক্ষন ডোরে বখধা,
সে আমার পুর্ণমান্রা, আমি তাঁর আখ! !
ঘারে সপে দিমু আমি,

ত1(র মাঝে হারায়েছি,

আত্ম! প্রাণ মন,

'আমিত্ব” আন ।

৪৩সু

অরুণ ভাঁতি।

“আঁপন* বলিয়ে মোর, কিছু আর নাই,
“আপনাকে” বিকায়েছি, “অপরের” ঠাই |
আজম্ম পরের প্রতি, করিনু নির্ভর,

পরেতে হইল বদ্ধষ অধীন অন্তর |
পরেরে করিনু দান,

আপনার মন,

পরের হইয়ে কৈন্ুযু, পরেরে আপন ।
জন্মিন্ধ পরের লাগি, হ"য়ে অদ্ধ ভাগ,
আজন্ম পরের প্রতি, হ'ল অনুরাগ ।

অদ্ধভাগ “পর”? আর, “আমি” নিজে আধা,
দুইয়ে মিলি এক হ'নু, করমের বাঁধ! !

কিন্ত রে করম দোষে, বিধি হল বাঁম,
করমের দোষে পুনঃ, ভাগ হইলাম!
এক ভাগ আঁস্ব! হয়ে, গিছে মোর উড়ে,
আঁর ভীগ কান্দে সদা, প্রিয় প্রিয় কৈরে।
এক ভাগ গিছে মোর,

গ্াণনাথ সাথে

আর ভাগ কান্দে সদা, পৈড়ে পথে পথে !
এক ভাঁগ কোথা! জানি, নাহি সমুদ্দেশ,
আর ভাগ কান্দি কান্দি, ফিরি দেশ দেশ।

' এক ভাগ “হায় হায় 11” জপে নিরস্তর,

আর ভাগ হারা হয়ে, দহেরে অন্তর|
নিরস্তর এ অন্তর, তাঁর পিছে ধাঁয়,

নাজ]নি কি তীত্র টানে, সদা ঘোরে হার !

উদাসী ।

£০%

মুহূর্ত বিরাঁম নাই, মুহুর্ত আরাম,
শাস্তির মাঝে রে হধূ. দার স্বধা নাম !!

ধার মাঝেতো সেহ, সুধা সমুদ্দুর !
একই নামেতে যেন,

বিশ্ব ভর পুর 1!

একই নামেতে যেন,

বিশ্ব তোল পার,

বিশ্ব ভরা স্বধা যেন,

সে নাম মাঝার !

ডাঁকিলেও ক্ষয় নাই,

পিতেই পিয়াস,

যত গ্াঁকি তত যেন,

বাড়ে আরো আশ !।

মত ভ্ভাকি তত কেন, তৃপ্তি বোধ নাই ?
যত ডাকি তত কেন, ডাঁকিবারে চাই ?!
যত হেরি তত আরো,

হেরিতে বাসনা,

যত ভাবি তত আরো,

বারেরে আশন। !

ডাঁকিতে ডাকিতে হায় ! হইরে পাগল,
চিন্তিতে চিন্তিতে তারে, হুই রে বিহ্বল !!
নাহি থাকে সঙ্ঞা আর, নাহি থাঁকে হোস,

তাহারি ধিয়ানে হায়, হইনু বেহোস!
আহা কি মোহন ছবি!

আহা কি মোহন !!

এ জগতে আছে কি সে, ছুইটী তেমন।
ধান্ধা গিছে চিত্ত আর,

বান্ধা গিছে আঁখি :

বান্ধা গিছে আত্মা! প্রাণ, আছে কিবা বাকি ?
ভ্রিভুবন মজিয়াঁছে,

যে মনের পাছে,

সেই মন বান্ধা আজ, সে রূপের কাছে।

তরুণ ভাতি |

দেই হ্ধদ লান্ধ। আজ, সেই জ্যোতেঃ হায়!
দেই গে নয়ান আলা, সেই জ্যোৎম্্ায়,

গেই মে মানস সেই, সুখ স্বপ্নে হাসে,
মরি ২! শ্রীণ তেই, সেই প্রেমে ভাসে !
সাধে কি পাগল আমি ? সাধে তারে চাই ?

তারে ষে না দেখে আমি, প্রাণে মরি ঠাই !
প্রাণের ওঁধাধ সেযে,

জীবনের বল,

তারেনা দে'খেরে মোর, জীবন বিফল।
তাহার দর্শনে আহা ! কি যেন কি পাই 1
কি যেন ক তৃপ্তি এক! তুল্য তাঁর নাই।
কি যেন অমিয়া দেহ,

কি যেন কিস্তখ!

কি যেন বিজীতি এক.

হৃষে ভরে বুক !

কি যেন কি স্বর্গে আমি, তখনই যাই,
যখনি যখনি মরি! তাঁর দেখ! পাই !
কিন্ত রে বিচ্ছেদ পৌঁড়ী,
সপ্ত নরকের স্বালা,
কি আছে নরক আর,

বিচ্ছেদ কি অন্ধকার!

কিন্তু এ বিচ্ছেদ,

দহে অ'বচ্ছেদ !!
বিচ্ছেদের পর & «
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হায় কি সম্পাৎ উহঃ! ,হাঁকি অভিশাপ !!»

বন্ধুর বিচ্ছেদ আহা! জীবন্ত সেপ্পাপ !!.
বন্ধুর বিচ্ছেদ আহ!

কিবা স্থ্টি ঘোর !

বিচ্ছেদ বিধির কিবা, বিধান কঠোর !!

উদ্দাদী |

৪০৭

ক কঠোর! কি কাঠিন্য !! কি কৌিল্য, নিয়া,
বিচ্ছেদে গরিলা ধাতা,

কিমন্ত্রব দিয়া ?

দুঃখের সমষ্তি সেষে, নরকের সার,

মৃত্যুর কুঝুটি ঘোর, গাঢ় অন্ধকার ।
বিধির নিগ্রহ ঘোর, ক্রোধান্ধ হুতাস,
প্রলয়ের ভীষণত্ব, ভয়ঙ্করী ভ্রাশ !!
হাঁয় কি সম্পাত উদ্ছঃ ! হাঁকি অভিশাপ 1

বন্ধুর বিচ্ছেদ মরি!

কি ভীষণ তাপ !!

প্রলয়ের গুলয়ত্ব, নরকত্ব-পীড়,
জরা মৃত্যু শোক দুঃখ, নৈরাশ্য অধীর! ।

ক্লান্তি শ্রান্তি দাহ আর,

কষ্ট গুরু ভার,

দানতা দৈন্যতা ক্রেশ,

যত অত্যাচার।

এ সব গড়িল। ধাত।,

বিচ্ছেদের ছারা,

বিচ্ছেদ নিঙ্গারি গড়ে,

নরক আন্ধেরা !!

বিচ্ছেদ কাঠিন্ দিয়ে, গড়ে মহা কাল,
বিচ্ছেদ-সম্পাতে জন্মে, কৃতীন্ত করাল।
লিচ্ছেদ-হুতাশে জন্ব*দ অনলের দাপ,

বিচ্ছেদ-প্রদাহে তীব্র, তপনের তাপ!

' বিচ্ছেদে জঙ্গিল ড়, সপ্পা, হলাহুল,
বিচ্ছেদে অস্থত মাঝে,

জন্মিল গরল !

বিচ্ছেদে কঠিন ধরা, পাঁধাণের ভাঁগ,
বিচ্ছেদে চন্দ্রম। মাঝে, কলঙ্কের দাগ]

অরুণ ভাতি |

বিচ্ছেদে জন্মিল ভবে, যত ছুঃখ ভার,
আপদ বিপদ প্রানি, ছুর্দশ! অপার।

যত ঘাও, ঘত চোট,

বতই নির্ঘাত,

যত নিদারুণ ব্যথা,

বিচ্ছেদে সম্পাত।

[বচ্ছেদে উঠিল ভবে, বিষাদের রোল,
বিচ্ছেদে স্থষ্টির মাঝে, “হাহাকার” গোঁল !
অশুভ, অনাধ্য, যত,

অভাব, অন্যায়,

অস্পৃহ, অতৃপ্ত, ভ্রম, বিলাপাদি হায়,
দারুণ বিরহ ঘোর,

নে সবাঁর মুল,

বিরহ সৃষ্টির মাঝে, শেল সমতুল ।
[বরহ স্ষ্টির মাঝে, মহা এক খোঁটা,
বিরহ হ্ষ্টির বুকে, প্রাণাস্তক কাটা ।
বিরহ স্ষটির ঘোর, অন্ধকার পাপ,
সষ্টির অশুভ, মহা,

মহা অভিশাপ।

বিরহ হষ্টির মাঝে,

মহা অলক্ষণ,

বিরহ পাপের শান্তি,

খিচ্ছেদি মরণ |!

বিচ্ছেদি নরক জ্বালা,

নরকেরি ভোঙ্

বিচ্ছেদেরি নামাস্তর,

মন্বাতি “শোক |”

সংযোগ যাহাতে নাই, তাই খাটি “ভেদ”
যেখানে ঈশ্বর নাই, সে খানে বিচ্ছেদ।
(৫৯)
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ক্র বর্জিত বখা, তথ! অভিশাপ,
যেইখানে অভিশাপ, সেই খানে পাঁপ।
নাহি পুন্য লেশ যথা, নাহি যথা সুখ ।
যেইখানে পাপ জুধু, সেইখানে ছুঃখ।
বিরহ স্যষ্টির ঘোর, গাড়ি অন্ধ পাপ-হৃষ্টির অশুভ, মহা! মহ! অভিশাপ !!
নাজান কি অন্ধকারে, মুদি দেব-আখি,
বিরহের চিত্রে খানি, বিধি দিল! আকি।
নাজানি কি অনিচ্ছান্স;: কিবা ক্রোধ ভরে,
হাজিল! বিধাতা ভবে, বিচ্ছেদের তরে !!

বুঝি বিধি ভেদি, ক্রেড় কাল দাগ,
বিচ্ছেদের পট দিয়ে, মুছি সেই ভাগ।
দারুণ ঘ্বণ?র ভাবে, ফে'লে দিলা দুরে,

ছড়াইয়্ে প'লে! তেই, স্যষ্টি রাজি পরে!
ছড়াইয়ে পলো তেই, নে কলঙ্ক দাগ,
এক স্থানে ছিল কিন্ত,

হ'ল লক্ষ ভাখ।

ক্ষভাগে লক্ষ ভাব,

লক্ষ রূপাস্তর,

...

: ৫ ! কি. কাল্লিম! ছিল, বিধির, অত .
কিন্বা, বিধাতার হানে, ছিল বুঝি পাপ্পু,
া ছিল গাঢ় অদ্ধকার, লাকা

, ছিল বুঝি যহা বিষ 1. মহা মশবানল?

১. ছিল বুঝি পা অন্তরে, দারুণ গরল.!|
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কিন্তু স্ষ্টি সমাধানে, করি উদদগিরণ,,

_.করিলা বিচ্ছেদ রূপে, স্যা্টতে ক্ষেপণ,।
চাঁলি দিল! কাল হৃদি, ভরা হলাহল,
'পবিদ্্র হইলা ফেলি, সে পাঁপ গরল !
ধরাতে পড়িয়ে সেহ. ' বিধি পোড়া বিষ,
অভাগা জীবেরে মরি ! দহে অহণিশ !!

“গৌণ” “মুখ্য” দুটা ভাব, সংলারের ধারা,

'সঙ্গুখ” “পশ্চাত” আর, আলোক” “আন্বেরা।”

সম্মুখে আলোক বটে, পশ্চাতে আধার,
মুখ্য আলোচিত কিন্তু, গৌণ "ন্ধকীর।
প্রক্কৃতি, পুকৃষ রূপে, বিধাতা আপন ;

সম্মুখ পশ্চাতে তার, ছুইটা গঠন ।
সম্মুখে সংযোগ ঘটে, পশ্চাতে বিয়োগ,

পিছনে আদ্ধার তেই, দম্মুখে আলোক ।
সেই অন্ধকার ছায়!, ছাঁকি গুণধাম,
বিচ্ছেদ গড়িল! যাঁর, “বিরহ” কুনাম ৃ
হায় রে! বিরহ হায়! কলঙ্ক ধরার,
শ্রতে রা দুর্তি কেন, হ'ল বিধাতা ?

কি ছুর্তি হ'ল তাকে হ'ল কিবা গতি !
নে পোড়া কপাঁলে কেন, ঘটিল কুমতি 1!

রএদ্বালিয়ে'বিরহানল, পোড়ে কেন ক্ষিতী,

হেন, : করিল: ছুর্গতি২!
৭.বেন খাকৃত
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কে শিখায়েদিল তারে, কুকাঁধ্য এমন?
কেন বা করিল ধাতা, “বিরহ” সজন1
কেআর ছাড়াষে হেন. বিধাতার রোগ ?

সংযোগ করিয়ে কেন, ঘটায় বিরোগ |

একা ছিল ভাল ছিল, কিন্তু করি দুই,
কেন বা হইল ধাতাঁ, সৃষ্টির মুদদুই|
প্রকৃতি-হুজিত বটে, অসংখ্য ভুবন, :
ভাঁর মীঝে মহা কাল, “বিরহ বেদন।”*

গ্রকৃতির সৃষ্টি বটে, অসংখ্য ভূবন,
তাঁর মধ্যে কে এড়াবে, বিরহ দহন!
ভূজঙ্গে দংশিলে তনু, কাল বিষে স্বরে,
বিরহ বিষের হৃষ্টি, রেজা রেজা করে। |

রেণু রেণু স্বরে যেম্সি, কালকুট বিষ,
তেমনি বিরহে সৃষ্টি, দহে অহণিশ।
কিবা দৈত্য কিবা দানা, কি অমর নর,
বিরহে না জরা ভবে, কাঁর্ বা অন্তর ?

কারন! অন্তরে মরি! দহে সেই বিষ?
হায় রে! বিরছে বিশ্ব, পোড়ে রি 1.
বিরহে পুড়িয়েবিশ্ব, কল্য ছারখার 1...
রিরত
টনি সখ কোথা হা

কে ধাতার,

ধর বিরামকোথা, এসামাঁকারণা ২.
1,

2

8১২

তরুণ ভাঁতি।

হখ! মুখ ! হারে ছুখ! কোথা মুখ আর £

এ শ্হর্টি যেন রে ধু, অশান্তি-পাথার !!

কোথা হায়, শান্তি ওরে ! কৌঁথ! সুখ তুমি !!
হুঃখের পাথার যেন। এ নিখিল ভূমি !

দুঃখের পাথার হৃত্ি, ওঠে উথলিয়া !

কোথা রলি আরে সখ ! কোথা লুকাইয়া ?
এসো শিত্র দেখা দাও,

করি নমস্কার,

এ হর্দে জুড়ায়ে ₹াও, হর তাপ ভার ।
হর তাপ হর পাপ, হর জ্বালা দুঃখ,
ঢালি দেহ শান্তি-বাঁরি, আসি কব বুক ।

ঢালি দাও শান্তি বারি, হোক্ স্বালা দুর,

কোন্ দেশে আছ হ্থখ ! সেবা কতদূর ?
কোন্ স্বর্গে পাতিয়াঁছ, শ্রি্ধ সিংহাঁশন,
নেমে এসো ধরাতলে,

মিদগ্ধ কর মন।

কোন্ দেশে আছ হুখ 2

নেব কতদুর ?

নেমে এসো ধরাতলে,

হোক চিন্ত। দুর

তোমার আশায় আজ, দেশে দেশে ফিরি ॥
তোমার াশায় আছি, এ জীবন ধরি!
সুখ সুখ বলৈ সবে,

সেখ বা কৈ?

"আকাশ কুছুম সৎ” সত্য বুঝি এ।
লিত্য বুখি + সংনারে, হৃখ নাহি আর,
লা বুবিলাম সুখ,

কল্পনার সায়।
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যদি খাঁকে তবে আছে. সর্ত পরি হরি, ..
_খাঁক যদি ওল মুখ ! আসো স্বরা করি ।

এ'সো তব! এসো ধরা, এসে! এই হছে,
না পেয়ে হোমারে হায়! প্রাণ কান্দে শেদে !

হে পবিত্র শাস্তি! কোথা ? কোথা শাস্ত-ধাম £
কোথা প্রণয়ের স্ধা!

শ্রাণের আদ্নাম!

কৌখারে বিরহ নাই. নাইতো বিচ্ছেদ,
কোথা সে সংযোগ পুর্ণ স্বখ বিচ্ছেদ 11--অবিচ্ছেদ মিল কোথা,

আছে ধরাতলে ?.

স্বর্গপুকে সে সুখ ক,

আছে কৌন কালে,

ধরাতে মিলে ন।স্থখ,

স্বর্গে খেলে মিলে;

এতে কি সংসয় ঘুচে, কেহ বৈলে দিলে ?
এ জন্মে না পানু সখ,

পাব আর কবে ?

মৃত্যু সম্নিধান এবে,

কি ভরসা তবে ?

জত্ম গেল দুঃখে দুঃখে জন্ম হ'ল ভোর,
তথাপি না ওরে সখ | দেখ! পানু ভোর ।

তথ।পি না ওরে সুখ ! ওরে শান্তি-ধাম ! ..
এ ভবে না তোমাঘের,

দেখ! পাইলাম 1; ও

“তবুনা সুখের দেখা, তবু পাইলাম... ্সা তবুনা সে সুখ হলো, এত সাধিলাম

কৈ কোথা রে স্ব! ওয়ৌপাতা।বাদ?]
- আছ কিনা, আছ স্বধু, সার
সা সানি ।.:
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দিব! নিশ মরিলাম, দুঃখ কষ্ট ঘায়,
দিবা নিশ পুড়িলাম, বিরহের তায়!
দিব। নিশ জ্বলি পুড়ি, কত করিলাম,
দিবা 'নণ! কান্দি কান্দি, কত সহিলাম।

পুড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ, হইনু অঙ্গার,
পুড়িয়ে পুড়িয়ে তনু, হলে! ছারে খার !
হায় রে! বিরহ হায়! এত প্রভা তার!
এ বিশ্বে না সহে কেবা, বিরহের ভার ?

স্থধা৪ অনন্তে অই, অনস্তে সুধাও,
“কার তরে বিশ্ব রাজ, শুন্যেতে উধাও ?
কার তরে ছোটে অই. জ্যোতিক্ষের দল ?
কার তরে নিরন্তর, ঘোরে অবিরল %”

ওর! ত মানব নয়, ওর] দেব ভাগ,
হ্বধাও ওর! কি ধরে,

ব্রিহের দাগ !!

নৃধাও ভাসক্করে অই, তপনে স্তধাও,

“বল কার তরে তুমি, ঘুর্ণনে বেড়াও?
বল কার তরে সহ, অনন্ত দহন?
কার মায়া ডোরে হেন,

করেছে বন্ধন ?

পেয়েছ কি দেখা কভু, «দেখেছ কি তায়
পীরিতের ক্াশে তোমা, কেবা সে ঘুড়ায় ?
ফেন বা অন্ত তেজঃ, কেন রবি ! সহ "
বার তরে ভুরির্ধিহ। দাখ্দাহে দহ? *

উদাসী ।
ওত ও মানুষ নহে,

ওত দেব ভাগ,

হৃধাও ওকিন! লহে,. বিরহের দাগ !!

সৃধাও চন্দ্রেরে এ, শশাক্কে অধাও,
“কাহার ভাবেতে মরি! শুন্যেতে উধাও ?
কাহার প্রেমেরে শশি! আছ উদাসীন ?
কার প্রেম-চিন্তানলে,

হৃদয় মলিন?

কি কারণে মেখেছে ও মুখে কাল কালী,
মাথায়ে তুলিয়ে নি,

কলঙ্কের ডালি ।*

ওত ও মানুষ নহে,

ওত দেব-ভাগ,

হ্বধাও ওকিন1 সহে, বিরহের দাগ |
সুধাও মরতবাঁসী, সুধরে ধাও,
“কার প্রেম-অগ্রি শিখা, কন্দরে লুকাও?
কার তরে নিরন্তর,

বক্ষে দাবাশল ?

কাঁর লাগি সহ সদা,

হিমানি গরল ?

তুমি ত পাষাঁণ বট, তুমি ত পাঁষাণ,
বল ত কাহারো তরে,

জ্বলেনি পরাণ ?*

তুমিত ধরার উচ্চ, তৃমি শ্রেষ্ঠ কাঁয় !
বল এ ধরণী তলে,

“নুখ্বা কৌঁথায় ?+

বল ত নক্ষত্র অই! বল গ্রহ তারা,
কি জন্য ঘুরিছ শৃন্যে, হয়ে আত্ম হার! £

কার তরে নিরস্তর, মিটি মিটি সবল?
“ও শর্গে আছেকি সুখ তাই ভেঙ্গে বল!

৪১৫
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তরুণ ভাতি।

ভেঙ্গে কও জোতিশ্মান্!

জ্যোতিঃপুঞ্তকায় !

ধল এই স্গ্ি ধামে, “হখ বা কোথায় ? ৮
বর্জী হে অনন্ত অই! বল পারাবার !
বিদারিয়ে রসাতল,

'অন্বেষিয়ে পাতালের,

দেহ সমাচার ১

বালিকণ! এ,

অণু অগু করি খোজ, হ্থখ আছে কৈ?
সুখ নাই। নাই স্থখ! সুখ প্রাণের বৈরি !!
বৃখা সে শ্বখের আশে,

আশা কৈরে মা !!

বথ। সে সবের আশ, বৃথা প্রেম নম,

বথ। প্রেম আশঙ্বামে রে সুধু ম'রলাম !!

সুধু ভোগ ভূগিলাম, অদৃষ্টের ভোগ,
অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, বি.ধবাম যাগ
আগে যদি জানিতাঘ, এ অদৃষ্ট হাঁয় !
হাতে ধৈরে লিখতাম, পোড়। বিধাতায়।
শিখা'তাম প্রিয়-নাষ, আর প্রেম-রাগ,
ঘুচা'তাম অদৃষ্টের, বিচ্ছেদের ভাগ । .

' মুছ্িতাম বিধত'র, কলমের কলা,
ভাঙ্গতাম দূরে ফেলী; কলঙ্কের ডালি!
নৎসারে ন। রাখিতাম, বিরহের নাম,

গড়াতাম এ ধরণী, চির সুখ-ধাম।

ৃ

|
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উদালী।
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সতি যদি জানিতাম, দূরাদৃষ্ট-ফল,'
তবে কেবা আশা! করি, যেতে রসাতিল?

অস্কুরেতে দলিতাম, আশাঁ-লতা-ফুল,
আগে যদি জানিতাম, এ অদৃষ্ট মূল !
এ অদৃষট মূল যদি, জানিতাম আগে,
কে ধাচিত এজীবন, নব অনুরাগে ?

অদৃষ্ট হইবে বাদী, আগে যদি জানি,
তবে কেন আশা করি, ঝুরিব এমনি ?
আশ নাহি করিতাষ, নিরাশার আগে

কেবা যে'তে৷ পরাভোগ সৈতে শেষভাগে ?
কেবা ফে'তো! মরিবারে,

স্ত্বথা দুরাঁশায় £

নৈরাশ্ট পাথারে আজি, কে ডুবিত হায় !
উঃ? কি কঠোর মরি !! নৈরাশ্টের ভাব,

যেখাঁনে ছূর্ভাগ্য, তথা নৈরাশ্ট প্রতাব।

যে স্থানেতে নিশ্চেষ্টতা, হর্বলতা-বাস,
সেস্থানে পতন দৃঢ়, নৈরাশ্য, হতাশ ।
যেস্থানে নৈরাশ্য ঘোর, স্থানে পতন
নৈরাশ্যেরি নামান্তর, “জীবের মরণ ।৮
যাবত জীবের আশা, তাত জীবন,

নিরাশ হ'লেই সেই, প্রকৃত “মরণ ।”

7

অকুণ ভাতি।

'নৈরাশ্টের কৃ, কেনারা, করিতে ন! পা্সি,
হৃজিল। বিধাতা ঘোর,

নরক আদ্ধারি !]

নরকের ভাব, চিত্র, অন্য কিছু নন্ব,
যেস্থানে আলোক হিন, নৈরাশ্টিতা ময়1

£ষে স্থানে আলোক নাই, আশার আগম,
সেই তো আন্ধার সেই, নরক ছুর্গম !
“টনরাশ্ট্ু* “নরক,, এরা, ভিন্ন ছুটী ময়;

একই প্রকৃতি স্ধু, নামের ব্যাত্যয়।
'নৈরাশ্টের ছায়। নিয়ে, সৃষ্টি নরকের,
নরকের ছাঁয়। দিয়ে, হৃষ্টি বিরহের ১
সেই ত নৈরাশ্য আর, সেইত বিরহ!
'সেইত ছুর্ববহ দুঃখে, দহি অহোরহ !

কষ্টের অবধি নাই, নাই তাপ ক্ষয়,
জীবস্ত নরক আমি,--ছুঃখের নিলয় !!
হয় কোথা দীন নাথ ! কর দয়! দান,

ছুত্তরে নিন্তারি কর, দুঃখিণুরে ত্রাণ !
গলিত

অত

রটে

£পর উয্নাদেবী মুণি পত্রীর নিকট হুইতে বিধীয়
হইয়। উত্ক মুণি পত্বীর শিষ্যগণ সহিত
তাঁতার দেশাভিমুখে গমন।
নিস

ও এর েগওরহর

ৃ

চা

চে

রঃ

সত

এ

.

চি

উপকক্ত ঘটন! ঘটিবার পূর্বে, যুবরাজের
দ্বিতীয় বার পলায়নের চেষ্টা ও

রাজ-কন্যার অন্বেষণে গমন ।
০

উঃ1 কোথা দীননাথ! ভ্রান্তেরে চালাও,

বল কোন্ পাপে হেন, হৃদয় ভ্বালাও ?

বল কোন্ পাপে হেন, মানবেরে বাঁম £'
কেন তাঁর ভবিষ্যৎ, অন্ধকার ধাম ?
কেন তার ভ্রান্তি
এত, এত মোঘোঁর
হ!
বল নাঁথ ! কেন তার, দন্ত এত দুর ?
অবোধ সে ক্ষুদ্র কীট, মদ-মতত মন্__

কোথা হ'তে কোথা পড়ে, নাই বিলোকন ১
নাই তার স্থচেতনা, নাই স্বৃতি নাই,
কি আশ্চর্য্য মায়া ভোলা, উদাসী সদাহি !
কি আঁশ্চর্ধ্য ! অন্যের সে অবস্থা না হেরে,
অন্য-গতি দেখে একে শিক্ষা নাহি করে।
চক্ষের ছামনে তার,

মরে একজন,

দে”খে তকু অন্য জন, না হয় চেতন।
চক্ষের ছমিনে একে,

দেখে তবু অন্য জনে,

যে উপায়ে করে একে,

রসাতলে যায়,

দেখে নারে হায়!

অন্মের বিনাশ,

সেই উপায়েই পড়ে সেও হয় নাশ।

্

রি

জরুণ ভাতি |
কিন্ত কি আঁ্চর্ধ্য ! নিজ নাশের কারণ,
বোঝে না মানব কভু,

দেখে না কখন!

হায় রে পাঁগেল!
মন! একি সর্বনাশ!

নিজের সাধেরে তুই, নিজে হলি নাশ
নাশ হলি ক্ষতি নাই, কিন্তু খেদ র'ল,
মরার যতন মরা,

ভাগ্যে নাহি হ'ল!

ভাগ্যে না হইল তোর,

সকলি নিরাশ;

এখন সম্বল তোর, সুধু “দীর্ঘশ্বাস” !!

দীর্ঘ-শ্বীস সম্ভতাপীর মহা! এক ধন,
দীর্ঘ-শ্বাস ! তুমি মোর বদ্ধু আজীবন ।
পারি না তোমার গুণ, বর্ণিতে ভামায়,
আহা ! কিবা চত্কার, তুমি রে ধরায়!
আহা ! কিবা চমত্কার, ক্ষমতা তোমার !

অদ্ভুত কৌশল এক, তুমি বিধাতার !
তুমি রে স্বর্গীয় ধন, স্বর্গের বিধান,
দুঃখের ভারতী তুমি, ভারত নিদান।

ভাবের কড়কা ভুমি, চিন্তার তাঁড়না,
মর্শের তাড়িত বার্তা, ছুঃখের সাম্তনা,
নৈরাশ্টের টেলীগ্রাম,»-সংবাদ নিগুঢ়, '

বিষাঁদের অন্তর্ববার্তা, দাহন মুশ্দুর !
নিরাশ! নির্ধোষ ভুমি, প্রাণের চিৎকার ।

নিরদ্ধ চিত্তের তুমি, জবলস্ত ফুৎকার,।

উদালী।

৮৯.

নিধূম জ্বালাঁর তুমি, কাঁলাস্তক ধৃষ,
প্রণয়-গগণে উক্কা, তুমিরে নিঝুম।
প্রেমের পুরাণ তুমি, স্থৃতি করুণার,
অফুরন্ত বেদ তুমি, বিজ্ঞানের সার!

ভাবের রাজত্বে ভূমি, দগ্ধ ইতিহাস,
মর্দ্মের কাছিনী তুমি, হৃদি পোড়! বাস।

প্রীতির অধ্যায় তুমি, বিরহের পাঠ,

স্মৃতির সংহিত। তুমি, বিষাদের নাট ।
অস্ফ, জীবন্ত ভাষা, তুমিরে নিশ্বাস !
চিত্তের ভ্বলস্ত ব্যাখ্য।, তুমি দীর্ঘ শ্বান!
তুমিরে অন্তর রাজ্যে প্রলয়াস্ত ঝড়,

হাদয়-বিপ্রবে তুমি, যুগাস্ত নির্ঝর |
প্রেমের রাজ্যেরে তুমি, প্রতপ্ত তুফান,
তুমিরে মর্ের বান্ধ, কর খান খান !

চিত্তের কণ্টক বেড়া, ভেচ্ঙে কর দুর,
তুমি রে শোষণ কর, ছুঃথ-সমুদ্দ,র !

অনন্ত মর্সের ব্যথা, অফুরন্ত দুঃখ ।__
যখনি ভীষণ দুঃখে, ভেঙ্গে ফেলে বুক।
* যখনি অন্তর রাজ্য, হুঃখে তোল পার,

যখনি ঝটিকা খেলে,

মর্ের পাখার ।

তখনি ঝটিকা বেগে, ছুঃটে তুমি ধাঁও,
নাশারন্ধ, পথে অন্সি, তুমিনে উধাও |
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অরুণ ভাঁতি।
অমনি করে শান্ত,

অশাস্ত হৃদয়,

অমনি ধহেরে চিত্তে, স্বগীষ মলয় ।
যখন অন্তর রাজ্যে, ঘটে ভূকম্পন,
যখন পশেরে যন্দে, তাড়িত চাঁপন।
যখনি গলেরে তেজে, সর্দ্দের গরল,
আবর্ভ খেলেরে যবে ঘোর অস্তস্তল ১
তখনি দেলেরে প্রাণ, দোলে হৃদি, মন,

তখনি হৃদয়ে ওঠে, ভীষণ কম্পন।

তখনি হইতে চাছে, পরাঁপ গারত,__
তখনি প্রলয় যেন, ঘটেরে তাবত্।
তখনি ভাঁড়িত বেগে,

ওরে দীর্ষ শ্বাস !

তখনি বহাঁও তুমি, ভীষণ বাতাস।

ঘখনি অস্তর-দ্বার,

কর উদ্ঘাটন,

অস্তার্দাহ স্বাল! মুখী, কর উদ্গিরণ।
কররে তখনি বের,

অন্তর্দাহ বিষ,

তুমিরে বহণও চিতে, শান্তি অহর্ণিশ
তুষ্িই দহায় ভবে, সম্তাপীর তরে,
তোমার সহায় প্রাণ, ফেটে নাহি পড়ে!
যখন সম্ভাঁগে প্রাথ কয় ভ্বালাতন,

ফাঁটু ফাট করে হায়! না যায় সহন ?
যন সম্ভাপে প্রাণ,

ধড় ফড় করে,

আঁকুলি নিকুলি ভাব, ধেন ছু'টে পড়!

উদানী

তখনি পলকে ছুমি, বেগে ছুটি ধা,
পর্বত প্রমমণ চাপ7, পলকে উড়াও ॥
পর্বত প্রমাশ ভার, দেও উড়াইয়ে

পলকে পরাণ উঠে পাতল! হইয়ে !
পলকে পরাণ কাঁপে পরিভ্রতা ভারে ;
নবীন জীবন যেন পলকে বঞ্চারে !

অশেষ গুণের তুমি, ওরে রে নিশ্বাস !
এ জগতে নাই কড়ু, তোমার বিনাশ ,
এ জগতে কখনই নাই তব ক্ষয়,

অবিনাশী আয়ুঃ তষ, পরমাণুময়!
না আছে তাহার হাস, নাহি আছে নাশ !

এইযে ছাঁড়িতু আমি, মর্ম পোড়া শ্বাস,
ঘুরিবে অনস্ত কাল, অনস্ত যুড়িয়ে,
অনন্তের পথে পথে, তরঙ্গ তুলিয়ে ॥

€কে ক*বে তাহার গতি হবে নষ্টতর ?
কে কহিবে নষ্ট হবে, আমার অন্তুর?
€কে কহিবে নষ্ট হবে, এ আত্মা আমার ?
প্রাণে পরাঁণে মিল,

হবে নাকি আর?

*আঁবাঁর হইবে মিল, অণু অণুকরি,
তাঁর সনে যারে চেয়ে দিবা নিশি ঝুরি
ঘারে চেয়ে দিবা নিশি; বি হাহাকার,

জ্বশ্থ পাবরে তানে। রেমন আনার!

৪২
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ক্ুণ জ্ভাড়ি

আবার পাইব তারে, আবার মিলিব,

ঢুইয়ে মিলি পুনঃ এক শৃতন“ছাইৰ ;
ছুইযনে মিলি পুনঃ এক পুর্ণত1 ধরিব,
সে আমার আমি তার,

কেমনে ছাড়িব ?

'াবশ্য মিলিব দুইয়ে, তৃপ্ত রব সুখে,

করিব না হাহাকার,

কাদিবল! দুখে ।

কাদিব না! কাদার না, হাসিবনা আর )

সকলই হবে এক দিব্য চমতকার !
চমত্কার ভাব এক,

চমতকার নব ;

সকলই তৃপ্তি-মাখ। গভীর নীরব।

সকলেই তৃত্তি-মাখা মুখে ভর পুর,
তেমন শ্থখের দিন আহা! কতদূর ?
তেমন সখের দিন, ভাগ্যে নাকি হবে?
বিস্ত সে হৃদিন মোর নাজানি রে কবে!

কেন আছি পঞ্ড়ে আমি,

কেন স্থির আনন?

কৃত সাঁতারিব ডুবি, বিল্লহ-পাথার !

কতই সহিব আর, নরক-যাতন,
'সপোঁধ! পাখি কি পোষ, মানেরে কখন?

বিজন বিপিন পাশে ঘে পক্ষীর মন,
দোখার পিঞ্জরে সেকি ভোলেরে কখন!

( ৫৩)

;

'ভিধালী |
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যান্ধহত্তযাস্ধপদ, বান্ধ
ছু কাঁণ,
যে শানে ধাঁধার
তথা, করেছি প্যান ।

যেখানে খাইব আমি, তথা গিছে
শৃঙখলে
কি বন্ধ কভু, 'আনস-যারণ ?
মানস-কুঞ্জর কতু অহুশ না মানে,

শরীর আঁবন্ধ কিন্ত মন চলে টানে।
যেখানে আবদ্ধ চিত্ত, তথ্। বান্ধ! মন,
এখানে
এ দেছ হধু ধোকার মতন !

বান্ধ মার যাহা
কর, যত সাধ্য যার,

কি সাধ্য করিবে মম, মানসে প্রহথার।
সক্ষত বিক্ষত এযে, নশ্বর শরীর,
রয়েছে অক্ষত মন, বিমুক্ত জিঙ্রিয |

রয়েছে তো দেহ এবে, সে ইন্জ্রিয়গণ,
এখনও হস্ত পদ, বজায় তেমন।

চেষ্টার অসাধ্য নাই, নহে অসম্ভব ।
চেষ্টা] ও সাধনে ঘটে, সকলি সম্ভব ।

দেখি পুনঃ চেষ্টা করি, দেখি কিনা ঘটে,

স্বর্গের দেবতা বশ, মাহ্ষেরি বটে । *
আপনি বিধাত! তেঁছ সানযের খন;
ভক্তিতে তজিলে তিনি, ভিজিয়ে
কম ।

ভক্তিতে মুক্তির পথ, ভক্তি
কিছ প্রেষে,
প্রেমের লাধনা নিদ্ব, হোক
ভার নাদে।

ৃ সা
্

শরণ. তি

কারের তাপী মোগে। সিদ্ধু য়েঙ্ছি ভয়ে,
এভবৰ লমুদ্ত বেছি, তরুবেো তারে ধৈরে।
এভিব লায়রে সে,

প্রিয্া-সাম জেলা,

প্যদৃদ নিদান কালে,

ছে'ড়েছি একেলা !

দেশি ক্ষিন!-কুল পাই! কুল কিনা আছে ?
তরি কিবা ডুবে মরি, ত1 ভাবিব পাছে।

'দেখি পুনঃ চেষ্টা করি, দেখি কিনা ঘটে,
স্বর্গের দেবত। বশ, মাহৃষেরি বটে ।
বানা

দুর দেশীন্তরে যুবরাজের
খেদ।
"সর্বস্ব পাঁশবি আমি,

ভারি ধ্যানে ধা.

তধু ভাগ্যে তায় সনে, দেখা! হলে! নাই!
তধষু ভাগ্যে না ঘরটিল, তাঁর দরশন,
কতইত ভ্রমিলায, পর্ধধত, গহন ! ,

কতই ঘ করিলাম,
কতন! দেবতা! আমি,

হৃতন। সাধন,
করিস্ু অচ্চন1

. কিই কোথা হারেশরিয়া! কোথা আছতুমি?
দামি ত ভ্রগিয়ে
মরি, এ-মিখিল ভূমি।
'আমি!ত ভ্রষিছি ধী, বিজন কাঁনন,

পত্রে
পে করিয়েছি, . বম অধ্বেষগ ।--

উাশী।

৯

পত্রে পত্রে ফেলিখেছি, এই নেত্রীর.
পত্রে পত্রে মাখায়েছি, বক্ষের রুখির 1”
পঞ্ছ্রে পত্রে লেখেছিরে, তব প্রিয় নাগ,
ডেকে ডেকে পেয়েছিরে, সে নাথে আরাম |

তৃণে ভৃণে ধরিয়েছি, তোমা অন্বেষণ,
তৃণে তৃণে করেছিরে, কতন! চুশ্বন।
“তৃণে ভৃণে মেখেছির়ে,

এ তনুর ঘাম,

তৃণে ভূণে লিখিয়েছি, মম পাপ নাম।
কি জানি সে পথে যদি, যেয়ে থাক তুমি,

তাইবে ও তৃণ, পত্র, চুন্বিযাঁছি আঁমি।
চুম্থিয়েছি, ধরিযেছি, তুলি নিছি মাঁখে,
যদিরে যাইয়ে থাক, যদি সেই পথে ।ফি যেষে থাক তুমি, বদি যেতে হা !

যদ্দি তৃণ পত্র তব,

লে'গে থাকে গায়।,

যদি লেগে থাকে তথ,

পদের স্পর্শপ,

তাঁই আমি মে সবেরে, কয়েছি-চুম্বন |;
তাই আমি বেড়ায়েছি, নগরে নগর,

চুড়িযেছি কত গলি, কুচা, গিয়নর |
*পিরস্তব মাশায়েছি, কত খুলি গায়
1কজীনি দেখানে বদি) ধেয়ে থাকা ভাঁঠু ৮
কিজানি নে পথে যদি, য়েে খা দুধি,

তাই পথে পথে পৈড়ে, কান্দিজেছি কি ॥
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অরুপ ভারি

কান্দিয়েছি অভ্রঃনীরে, ভিজান্েছি ধূলি,
সে ধুলি অঞ্জন করি,

আখে দিছি তুলি ।

লে ধূলি রঙ্গন জ্ঞানে, মাখায়েছি গীয়,
মার্ায়েছি তব প্রিয়ে!

মিলন গাঁশায়!

ভোষার মিলন আশে, তোম্ম! পাইবায়,
কতন! পথের কাঁদা, মে'থেছি মাথায় !!

কতন! পথের মাটি, মলি ছুই হাত, .
কান্দি কান্দি করিয়েছি,

প্রেম-অশ্রপাত ।

কান্দি কান্দি হইয়েছি, ঘোর অচেতন,
বিঘোর স্বপনে তোমা,

করেছি দর্শন।

বিঘোর স্বপনে তোমা,

করি নীরিক্ষণ,

কাদ্দিয়ে উঠেছি লম্ষি, উম্মা্দ যেমন!
আবার দে গলি কুচা, করেছি ভ্রমণ,

আবার পথের ধুলি, করেছি চুম্বন।
কি জানি সে পথে যদি, ওরে প্রাণধন !

যদি কৈর়ে খাক তুমি, সে পথে গ্রমন।
কি জানি লে পথে বাদ, ফেয়ে থাক তুমি,

গৰ স্পর্শে কৈরে থাক, পবিভ্র দেভুমি।
কিজাদি ছোমার ঘোড়া, মেরে খাকে ছম

পলি ভাবে সে'খেছি তাই, দে গথ-কর্দম,
* ছস--আপ পাদাথাত।
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প্রিয় তারে প্রেম ভাবে, অগ্ভুরাশে স্কৈরে,

চুয়েছি, চু'রেছি তব, পদ-চছু স্মইরে|

তোমারি পধ্ধাঙ্ক চিন্তন, চিড়ে করি ধ্যান,

পথে পথে কৈরেছিরে, কতন! সন্ধান !
কতন। সন্ধান আমি, কৰি দেশ দেশ,
ধরাতে পদাঙ্ক তব, নাহি পেয়ে শেষ ।
ধরাতে পদাস্ক তব, না করি দর্শণ,
হৃতাশে আকাশে চেয়ে, করেছি ঈক্ষণ।
হতাশে আকাশে চেয়ে, হেরি গ্রহ তারা,

পরিয়ে! তব পদস্ক উহার]|
বুঝহে
েছি
বুঝেছি ভাবেতে তব, পদাঙ্ক ওসব,
বুঝেছি মহিমা তব,
বুঝেছি তুমিরে পরিয়ে!
এ ধরা সম্ভবে কিসে,
তোমার স্পর্শশ আর,

অনস্ত বিভব |
ধরাতীত ধন,
তোমার ম্পর্শণ।
তোমার দর্শণ,

এ পাঁপ ধরার যোগ্য, নহে কদাচন।

তাই বুঝি দেব লোকে, ওরে প্রিয় ধন !
ওরে প্রিয়ে! করিতেছ,

মে দেশে ভ্রমণ!

আরে প্রিয়! ! তাই বুঝি, স্ুরধুনী-তারে,
বাড়ায়েছ স্বর্গশোভা, ফিন্গি ধানে ধীরে।
তাই বুঝি তোমা ছেরি, দেবে পেয়ে লঙ্গি,

চরণ ঘান্দিয়ে কানে, দেবতা সমান ॥

হু

চন

হু
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অরুণ ভাতি ।
ভাই বুঝি কান্দে জাজ, চশ্ সূর্য্য তা)
তাই বুঝি কান্দি কান্দ, ধরণী আক্ষের !
তাই বুঝি তখ শোকে,

বৃক্ষ লতা! ফুল,

আযারি এ সঙ্গে সঙ্গে, কান্দিয়ে আকুল !!
আমারি এ সঙ্গে সঙ্গে, ধরণী উদাল,

উদ্াসে প্রকৃতি যেন, ফেলে দীর্ঘ শ্বাস!
ফেলি যেন সুখ শাস্তি, সব্ধ ধরণীর,
আমারি সঙ্গেদ্ধে যেন, ফেলে অশ্রু নীর |

হারে কোথা শান্তি! কোথা ? হারে স্খ! কৈ*
সুখ শাস্তি সব গিছে, তুষি প্রিয়া বই!

স্থরগ বৈকুষ্ট ভাঁধি, তোমার দর্শণ,
অহআ নরক তব,

মুহুঃ আদর্শ ।

গোয়াব জীবন কেমি, সহি হেন দুঃখ,
পরাণ বিদরে নাহি, হেরি তব মুখ!
চিততেতে চিত্রিত বটে, আছ প্রাপ ধন !

তোঁমার অংশের অংশী, নিখিল ভূবন ।_তোমার অংশের অংশ, সবে করে ভোগ,

বঞ্চিত অভাগা আমি,

ভূগি স্বধু শোক !

বঙ্গিত অভাঁগ! আমি, কিছু নাহি পাই ।-অগ্চুণ কিরণ মরি, মিল ভব ঠাঁই!
ঘধ! মুখে ধা নেছ, হয়ে জুখাকর,

বনের কোকিল পেহ,। হরে তব স্বর |

উদাদী ।
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'কোন্ ছাক্জ পতঙ্গ জাতি, বদের ভ্রম,
ঘআখি-তারা হরি তব, হুল কি হুর,

সাষান্য খঞ্জন পাখি, বনেয় কুরঙ্গ,
নয়ন নকলি তারা, হল কি হুরঙ্গ।
তব হাসি রাশি ছিল,

গোলাবের ফুল,

তাঁছে বাদী হ'ল পুনঃ প্রমদ্ত বুল্বুল্॥
দারুণ বারণ আর,

রাজহংস বর,

তারাও হরিল তব,

গমন মন্থর |

বসস্ত মাধূর্য্য নিল, সৌন্দর্য্য শরত,
আমিই বঞ্চিত রৈমু, আমি এ যাব?

আমি না ভাগের ভাগ, কিছু পাইলাম,
সষ্টি ছাড়া ছুঃখ ভরা,

মধু ভুগিলাম।

কি দোষে দুষীহে পরিয়ে! হন্ু তব ঠাই,

কি দোষে ভাবিলে আমা, প্রাণের বালাই ?
কি দোষে ছ।ড়িলে ঘর, ছাড়ি বাঁপ মাও,
দেশাস্তরী হয়ে তুণ্ি, বিদেশে বেড়াও ?
না জান কি ছুঃখে তব, বদ অলিন,
হায় ! সে বিষম চিত্ত।। চিন্তি রাত্রদিন 1
* কেন বা হইনু আমি, তব প্রাণ বৈরী,

কেন দ্বামি করিলাম, তোনা দেশাস্ী !
আহারে! নাজানি তত, কত অঞ্জনীর,

ধহিছে অনস্ত তেদী, ধরার শত্বীর।

স্টতই

রণ ভাত |

মাজানি সৈদুঃখকত
ে , কতস্টিল,

দে ছখে হয়েছে
মরি! কত ব! প্রলয়!
নাজীন য়েপেছুর্ধ্যোগে, আছে কিনা নাই;
হুধফি
ু পাগল আমি, শুধুই বেড়াই !
আছে কিন! আছে তাঁর, দিতে সমাচার,

বহরে জ্নীল তুমি, বৃহ টানি ধার;

বল বৃক্ষ ! বল লতা! বল পণ্ড পাখি!

এই পথে 'প্রয়৷ মোর, প্রিয়া গিছে নাকি ?
বল নভো
বল!
শ্বর্গ! বল দেবগণ!
কোন্-পথে প্রিয়া মোর,

করেছে গমন ?

কোন্ দেশে আছে সেহ, আছ
কোন
েদেশে,
বল চক্র
ধলসুর্
! য! বল গো উদ্দেশে।

সর্ধবন্থ পাশরি অমি, তাঁরি ধ্যানে ধাই,

তবু আজ তার সনে, দেখা ভাগ্যে নাই!

তবুনাহিপাইলাম? পণ্ডহ'লো ভেষ,

নকহইল
লিবৃথা! শ্রসে হলভ্র
ো ম!!
অনাহারে ক্ষনিদ্রায়। করি থে শেষ,
কমকাতিরে সহিলাম, যস্তরুণা অশেষ ।

খকাতরে দিসু বাপ, বিপ্গ সাগরে,

ছায়
!তিখারে
পি আখি, না পাইগু ভায়ে।
(&৪)

উদ্লাপী।

$গগ্ত

না পাইনু তারে আর, হধুই যাতনা,
মনেতে রহিল উচ্্ঃ ! মনের বেল] ॥
মনের বেদম! সুধু. মনে মনে র'ল

মনের বাসন! পুর্ণ ভাগ্যে নাহি হ'ল।
এত যে করিনু এক মানবীর তরে,

তথাপি সে পোড়া ভাগ্যে, দয়। নাহি করে !
একটি চিত্তের হায়! এত আকর্ষণ |
ন। জানি কি দশ! ছৈতে। হৈলে শত মন !!
শত দিকে শত টাঁন, কে সহিতে পারে ?

প্রম-ভার উঠাইতে, স্গ্রি-রাজি হাড়ে।
একটি চিত্তের মরি, প্রেম-বোঝা-ভার,
সমস্ত জগত নহে,

তুল্য রে তাহার।

জগত ঘুরিয়ে আমি, সে ভারেতে মরি !
চক্ষেনা দেখরে আছ, কোথাহে পাশরি।
চক্ষেন! দেখরে প্রিয়! ! এছুঃখ আমার £

অন্তর স্বলিয়ে খিছে, বিরহে তোমার ?

দৃষ্টিহিন চক্ষুদ্ধ, সদ1 ঝরে নীর,
অঙ্গার হয়েছে মরি!

সোগার শরীর 11

“হন্ত পদ শি হিন, হয়েছে পাষাণ,

কণ্ঠাগত প্রাণ হুধুং করে আনি চান?!
"বের বের” ভাব সদা, বেছে নাহায়?
কেবলি বায়েক তধ,

ঘন আশায় 4

৪ ৬৪

তরুণ গতি |

বারেক তোমার জপ,

হেবিবে ভাবিয়া,

রয়েছে পাধাশ খাপ, কগ্ঠাগত হৈয়। |

এই যে হয়েছে চক্ষু, দৃষ্টিশক্তি হন

তথাপি অন্তরে তোঁষা, ছেরে রাস দির্ন।

তথাপি তোমার মুর্তি গ্রত্যক্ষ্য আশায়,

ওরে প্রাণ! অন্ধ চক্ষু, কান্দে উভরায়।
ওরে প্রাণ! জড় হর্ত তব স্পর্শ আশে,

শক্তি হিন তবুব্যাগে ছুলিছে বাতাসে ।

শক্তি হিন পদদ্য় খঞ্জ নুলা প্রায়,
ব্যস্ত তব প্রেম-তীর্ঘ ভ্রমণ আশায় !
ওরে প্রাণ! তষ বাক্য,

গুধা পান তরে,

উদৃত্রীব বধির কর্ণ. সদা আশা ভরে!

তব আলিঙ্গন আশে, দগ্ধ পোড়া হিয়া,
এখনো রয়েছে খ্রীষ্ম, বরষা সহিয়া |

সাধ ছিল চক্ষু ছাড়া, প্রাণের দেখা পাই,
প্রাণে প্রাণে দেখ! দুরে, চক্ষের দেখ! নাই,

অন্তরে অন্তরে মিশি, ছিল বড় সাঁধ,
অন্তরে অন্য হন, একি বিষাদ |!

বড় লাধ প্রাণে পাণে করি হুদর্শন,

চির অযু্ঠ তধ, করি আান্বাদন 1

কে নে ছুটে তব, করুণ। বর্ষণ,

বধে নি হাবেহাম এ গোঁছা জীবন1

এনির
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কে ছে এমন বন্ধু, এ জগতে আর ?

অন্থেধি আনিয়ে দিবে, প্রিয়ারেজ্জামার !
বলিবে সন্ধা তার, যাষে তার কাছে?
জানাবে তাহারে মন, কি দশা হয়েছে !!

তাহারে পাইব মনে,

এই আকিঞ্চন,

কোখাছে পদ! তৃমি, করনা গমন ?
যাও সে প্রিয়ার কাছে, বল সমাচা়,
বিদেশে মরিছে আজি, প্রেমিক তোমার;
বিদেশে বিপাকে আজ, হারায় জীবন,
যদ্দি থাকে বিন্দু দয়া, দেহ দরখন;

যদি থাকে বিন্ুু দয়।। দাও তারে দান,

মানবীর তরে ত্যজে,

মানব পরখৈ 1)

হাঁয় রে বসন্ত ! কোথা অগ্রসারী যাও ?
মরিছে প্রেমিক তার, কাঁন্দিয়ে শুনাও।

কান্দরে বরধা, হিম | জশ্রজলে.ভাঁলি,
বলগে "মরিছে, তার, প্রেমিক উদাসী” ॥
জন্মিলে মরণ আছে,

কিন্তু থেদ স্বৃত্যুকালে,

থগ্ডান না যায়,

না হেরিহু তায!

মরণ মঙ্গল হয়; যদি তারে পাই.
জনম সফল গণি, পরকালে বাই.।

কি কাজ শ্বরগে মোর, মরতে কিবা কাছ,
মরণের কালে যদি, তারে পাইতাম ।

পক

গারুণ ভাঁতি

হায়রে অভাগ! লাগি! লে লৌভাগ্য
কৈ?

পাপী অদুষ্টে কিবা? গাপন্থক্যু
খই!
নানান! মযিব কেম ? থেখিত কাবার,

চেষ্টা
করিপাই কিনা অগ্থেষণ তায়!
টিটি

রিনি

£পন্ন ভ্রমণ করিতে ২ দেশধুস্তারে ঘাইযসা নর রপী
আকরুষ্ট
ীর
ভাবে
ের র পরক
নিকট রাজকন্ঠা
শয়তান

হওয়ার বার্ড! শ্রধণে, সেই শয়তানের প্রবর্তনার
ঘুষয়'জের ঘোরতর বিকট ভাব, ও
মন্দাহত সাংঘাতিক উত্তেজন। |
০০

সি স্থিতি বন্ধ থহো। ! যেই প্রেম জালে,
মেই প্রেম ভালবালা, গিভিল অকালে !!

সেই সাধ, সেই ভৃযা, সে ম্বখ প্রণয়,

লয়?
হৈলে
মাটির সপ্যায় কিরে, শেষ
লয় হ'ল. হাঁয় হায়!

ওবু প্রাণ রহে;

সহিবার যাহানয, তাই কিরে সে।

নে গুনিলিকরণ এ নিঠুর কথা £
ঝেরারে লহিলিপ্রাণ

এ দক্ুল ব্যথা! ?.

গণে ফেটে যেতো;
এরও
বউ ছেলে তথুদ্ষ, প্রিৎক্গাণে হইভ |

উদলী।

৪৩৭

আমু পাহাপ প্রাণ, : কে জানে এন ?
কে জানে ক্মাধার নাই, নিলয় সদ1
আঙিরে করি শের, তীক্ম আস্্র গায়,
কফেন্বেন! সীঁবিব গ্মার, পোড়া বিধাতা ।

বিধাতার দ্ধ প্রাণ, তুলি ল'ক সেই,

হার রাজ্যে থাকিবার, বাঞ্। আর নেই।
কিন্তু হ!ঃ! করিনু যেই, ছুষ্ষর্ম ভীষণ,

কিবা প্রায়শ্চিত্তে হবে, দে পাপ মোচন ?
'্মতুলীত ভালবাপা,

বিধাতার দান,

অন্থানে করিল আমি,

সে প্রেম শুদান।

অস্থানে করিছু আমি,

পবিজ্র সাধ,

কে জানে পিচাশীচি কির, বধিবে জীবন।

হায়
কি ছুক্ষশ্্! আমি, ছাঁকি করিলাম !
দেবী ভ্রমে পিচাশিনী, কেনে ভজিলাম ?
থক ওরে দুশ্চারিণি] দেখি একবার ?

পরাণ বধিয়ে শোধ, লইব ইহার,!
অগ্রেতে বধিব তোরে, শেয়ে দিন এগ,
জ্বলস্ত অনলে তেন, হবে সমাধান ।
ভীক্ষ তরবারে পেস, হযে পরীশ্দিত;

পরীক্ষা বিহিন প্রেম,» অপদ্ধ নিশি।

চাঁহিনা গপকঃজ্রেম, পায়না,
দেখিব রপিকা কত,

কোপিঙা-'ামার1

স্ারুগ ভাত।

চা

€খিব প্রেমিক কত; এ্ীলেয কুমার,
দেখিব শিশির জাল, ' শিগাৰ এরা | '
কি? আর ক্ষি,নহিকি আবি, ধরণী ঈশ্বর ?

নছে রি ছে কি পিতা, রাজ দগধর ?

নহি কি এখনো! আমি, মিশর কুখার ?
নাছি কি মিশর রাঙ্সো,

শকতি]ুইর্ববার 1

কি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র দ্বীপ, নগণ্য বিশেষ,

সমুদ্রে ডুধাব আজি,

ক্ষুদ্র গ্রীন দেখ |

সমুদ্রে ডুবাব রাজা,
মানব কবর হবে,

সহ ধরাধর,
সাগর গহ্বর |

হালাম়ে ধরশী বক্ষে, প্রচণ্ড. অনল,

দ্র তাতার রাজা,

লহ জলম্থল ।

হাদে কোথা ওরে দূত!

হা'দে ত্বরা বাঁও,

সাঁজ সাজ বলি ভঙ্কা, মিশরে ফিরাও।
কি কাজ ওদান্ে মম, প্রেমে কিবা কাঁজ ?
কি কাজ ত্যজিয়ে ময়, মানব সমাজ ?

যার জন্য ত্যজিলাষ ভাই বন্ধু দাঁরা,

যার জন্ম এহীবন করিলাম সারা ।
যা জন্ত যজিলাম, মজা”লাম দেশ,

যা জনকভালো হেন কলক্ক বিশেষ!

বার

অহণিশি হই ছালাছন,

আর্জ
সেইিলর্ব তালা,

করি মোঁচন।

উদাদী /

৪৬

কোথারে ও চর ! (কোথা ? আন তনববার__
অন্তরে করি প্রায়শ্চিত্ত, পাতকী সংস্থার ॥

কোখারে ও চুত কোথা? হও অগিসার
,

প্রতি হিংস! প্রতি হিংসা

প্রতি হিংশ। সার !!

'প্রতি হিংসা গুতি হিৎমা ঘোষে চরাঁচর,
'প্রতি ছিংস।* গর্জে ঘন ধর অগ্থর ৃ
“অতি হিংসা গুতি হিংসা” ধ্বশিছে পবন)

অতি হিংসা” কল কে গাছে পক্ষীগণ
।
“পতি হিংস।” চতুর্দিকে ঘোর ঘন নাদ,

বিশ চরাচর ঘুড়ি, পতি হিংসা বাদ।

ঞতি হিংসা পরায়ণ.'আভ্ি সে অরুণ,

শ্ুতিিংসাঁ ভরে আজ,

স্বভাব দারুণ ]

হৃদয়ে জাগিল ঘোর, শুতি ছিংস! ভাঁব,

গুতি' হিংসা হঞভাঁবে বা!ড়ল গ্রলাপ
|

ভীষণ উদ্মত্ত বেশ, 'উদ্মাদ ভীষণ !!

দেশান্তরে পরধাধিত, ক্রোযোশ্ু মন !
্

চর
রী

১০

৪
টি

্
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অরুণ ভাতি।

ক্খকদিন পর প্রতিহিংসার ভাব ভীরোহিভ।,
এবং যুবরাজের মনে সন্দেহ মূলে
ভালবাসার বিকৃত ফল ।
অসহা প্রীণের ব্যথা,

দরুণ সাজ্াতি কথ!

আম যারে বাসি ভাল, সে আমারে বাসেন! !
ভাল না বামিল ভাল,

তবু সৈতেম চিরকাল

হায়, হায়, একি ! তার, পর সঙ্গে আসনা !!
আমি যারে বাসি ভাল, সে আমায় বামেনা !

ঘরণি! বিদীর্ণ হরে,

ও পুথিবি! যারে পুড়ে

কোন্ প্রাণে সব ওরে ! একলম্ক ভাষণ! ?

মনে বলে বিষ খাই,
দণ্ডেকে মরিয়ে যাই,
জীবনের সাধ নাই, বাচিবার বাসন] ।
আমার আরাধ্য দেবী,

আমি ঘারে সদা সেখি

সে করে সেবা, এ দুঃখ তে! সহেনা।
'ন্যেরে

অন্যে করে আকিঞ্চন

আমার 'সাধের ধন,

ছিছিচুধিক ! এজীবন, ক্রোধে ধৈর্য্য রহে না।

ছিছি!! একি অপমান !
ক্রোধ লঙ্। অভিমান,
আমি হেরি যে রয়ান, অন্যে হেরে তাহা রে!

বিরলে গড়েছে বিধি

আমার গোপন নিধি,

তথ্যে হারে সেনিধি, প্রাণ ফাটে আহা! রে1:

কাড়ে শীণ 1 কান্দে প্রীণ 1!

অনন্থ যাতনা বাঁগ 1।

হদি কটি খান্ খান, ন্ভুংখ কাহারে ?
(৫৫

০

উদাপী।

৪৪১

যাঁর জগ্ক প্রাণ গেল,
মেজন পরের হৈল
পরে তারে গৈচ়ে পেলো, আমি চুরি যাহারে !
হারে বিধি-ধামযোগ,

৯»

দারুণ কশ্দের ভোগ

আমি মরি হেইটে খেইটে, লাভ করে পরে রে !

গৃহস্থ খাটিয়ে মরে,

ফকিরের বোচ্ক! ভরে

সাধু থাকে উপবাদী, মজা লোটে চোরে রে !
আমার কপালে দুখ,

পরের অপার সখ;

খাটিলে মঞ্জুরি নাই বক্তে মোর বাঁটারে
চতুরে সারিছে মজা,

অতাগ! কপালে সাজ!

সিয়ানে কাঁঠাল খায়, বোবা-মুখে আঠারে !
এ দুঃখ বা কব কায়, পাক আম কাকে খায়
কুকিলা কুহ্ুরি মরে, নিদাঘ দহনে রে!

ধ! স্বরগণ যোগ্য,

তা হ'ল, চকোর ভুগ্য

কুরঙ্গ কান্দিয়ে মরে, বিজন গহনে রে!

কাঁর্ত1 বা হলো কার 1!
কি বিচার বিধাতার!
কার ধন কেব! করে, বিন! ভাগে ভোগ রে!

মালীর যত্বের ফুল,

মধু লোটে অলিকুল

আমার বুদ্ধির ভুল, বিধি-বাষ-যোগ রে!
বুদ্ধির রিভ্রম আর,
কথ্মে মোর ভোগ নার,

কাচেতে কাঞ্চন ভ্রম, ভাগ্য দোষে ঘটিল।

আমি মুঢ় হত জ্ঞানী,

দেবী জমে পিচাশিনী

প্রাথ দানে'সেবিলাম, কলঙ্ক সে র্টিল।

৪৪২

অরুণ ভাতি।

টৈলেম্না ফে? প্রাণনাগেল? জীয়ে
হুঃখ সৈতে হ'লো
'খেধী ভ্রসৈ 'ধিচাশিনী, এত সাঁধে পৃজিমু ?!

দিয়ে পরাণ দিলম!পে.

প্রাণ বর্ধিল আধশেষে

দারুন ডাকিনী ফাশে, সাধে কেনে মঙ্জিনু ?

মনে খলে বিষ খাই,

পৃথিবী ছাড়িয়ে যাঁই

জীবনের সাধ নাই, বাচিবায় বাসন! !
অসছা প্রাণের ব্যথা!

দরুণ মাঙ্াতি কথ! !

আমি যারে বাঁসি ভাল, সে আমারে বাঁসেন! 1!
শীত

ঘোরতর উত্তেজনার পর বিবেক বুদ্ধি ও.
্থমৃতি একত্র হইয়৷ নর নারীরূপে যুবরাঁ

জের সম্মুখে উপস্থিত ও তাহাদের আগমনের পর হইতে ভাব পরিৰর্তন।
পপ

জপ
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ঙাহার শ্বাধিন মন,

আমার যেমন,

আছে তার স্বাধিনতা, আমারি মতন ।

তাঁর 'ইচ্ছ। প্রত মম, কিধা অধিকার ?

ভাল ন!'বাঁমিলে বল, কি গাঁচছ জামার ?
হাঁরে প্রেমের ভাব, কিবা ধুদ্ধি নাশা !-গতেরে করিতে আও) বধু
অন্ধ আশা ।

উদাসী।
নিজ মনে ভালবামি,

৪৪8৩
পর মন চাওয়া।

পরের উপরে করা, আধিপত্য দাওয়া ।

পরের মনেরে বুঝা, ঠিক নিজ মত,
পরেরে জাঁনন ঠিক, নিজ অনুগত ।
অন্ধ ভালবাসা বিনা, এ নির্বদ্ধি কাজ,
অন্বেতে না শোভা পায়; ভাবিতেও ল্রাজ।
মরি কি প্রেমের ধর্ম, আজব কারখান! !
যোল আনা স্বত্ব তায়, দাবী যোল আন ।
নাহি তাঁর বাদ ছাট, নাহি বাটওয়ারা,

অপরের ব্বত্ব তাতে নাই, বিন্দু পার] ।
নিজের দখলি স্বত্ব, পর অধিকার,
বিন্দু পরিমাঁণে কভু,

লহা নহে কার।

আমার প্রেমিক জনে, ভালবাসি আমি,

এক! আমি হুই তার, হৃদয়ের স্বামী।
“একা সে আমার হয়, আমি একা তার”

ভালবাসা চায় সদা, এই অধিকার।
“আমার সে প্রিয় ধনে, অন্তবে ভালবাসে”
প্রেম-শাস্ত্রে হেন বিধি, কু নাহি আসে,
প্রেম-শান্্ মতে নাই, অন্যে অধিকার,

যার যেই প্রিয়ধন, সেই স্বত্ব তার।
তাই আঁমি তাঁর তরে,

এছেন পাগল,

তাই তারু গ্রতি মম, প্রাধান্য প্রবল।

885

অরুণ ভাতি

কিন্ত যদিংলে জন না, ভালবাস্লো মোরে,
কিবা দোষ দিতে বল,

পারি আমি তারে।

বরম্ বুঝির়া ময়, অঙ্ঞানতা কাজ,
চুপ্ হয়ে থাকা ভাল, লমজিয়৷ লাজ ।
কিন্ত যেই মন আমি, দিছি একবার,
সে মন ফিরাতে সাধ্য, নাহিক আমার ।
প্রেম-শাস্্ মতে মন, দিলে একবার,

পুনশ্চ ফিরা'তে সাধ্য, নাহি আছে কার £
বিনিময়ে সর্ব বস্ত্র, মিলে বস্তআর,
মন দিলে কিন্তু মন, ফিরে পাঁওয়! ভার ।
ঘ্দিও ব। মিলে কিন্তু, আন্ত মাল দিলে,
ভাঙ্গা হয়ে আপে পুনঃ যোড়ে নাহি মিলে।

ভাঙ্গিলে না যোৌড় লাগে, হায়রে এমন,

«

প্রেম রাজ্যে দিবা নিশি, অনস্ত ঘটন।
থাকুক এ ভাঙ্গা মন, আমি লয়ে থাকি,
আমারি এ ভাঙ্গ। বুক, ঘোড়া দিয়ে রাখি ।

দিবনারে বাপ অই, শিশিরের জলে,
ভুলিবন! ভ্রমে আর, চপল-হিল্লোলে।
হাপিব ন1! আর হায়!

মুতরল হাসি, '

রে মন! “দুঃখের হাদি” আয় ভালখাসি !
ঘে'ওন। পরের হাতে, দিওনারে ধরা,

আক্মিলুকী হয়ে থাক--জিতে প্রাণে মরা।

উদ্লাশী।
কাজ কি মিড আশে,

৪৪৫

দ্িষ্ধ সমীয়ণে?

“্জাল্দে' ঘলিয়ে ডাক, আকাশের পানে।
অনন্ত আকাশে মনি! অনস্ত করুণা,

অনভ্তই সার ওরে ! অনন্ত বাসনা ।
অনস্ত নহেরে হুধু, মধু ফক্িকার,
অনন্ত সঙ্গের সাথী, ভরসা! আমার !
যখন ন! ধবে বিশ্ব, সৃষ্টি, স্থিতি লয়,

যখন না! আশা, প্রেমে,

মাতিবে হৃদয়,

যখন রে সঙ্গ-সাধী হবে অন্তর্ধান,
তখন অনস্ত-কোঁলে সুখে দিব প্রাণ !
সুখে দিব প্রাণ ওরে, শুয়ে রব শ্বখে,

কীদিষনা আরে! হায়! আশাময় ভুঃখে,
কাদিবনা আরে! হায় ! সে জনার হয়ে,

মুহূমুহূঃ চাই যারে, প্রীণ বিনিময়ে |

মৃহুমুহীঃ চাই যারে ;কেন তারে চাই ?
হায় হায় ওরে আশ! আর কাজ নাই।
কাজ নাই অতি আশে, “অতিতে” গনুল,
“আশায়ে আশায়ে” শেষে, নিরাশ! কেবল।
দেখুরে জগত জুড়ি, দেখু রাত ঘিন,

"অতিশয় বাড়াথাড়ি” পতনের চিন।
অতিশয় ভালবাসা”

কীাদনের ঘর,

আপনি হুইয়ে হারা, হ'তে হয় পগ।

৪8৬

আরুণ

ভাাতি।

আপনাকে ছার! হওয়া: তাকে বলি প্রেম,
উত্তমে উত্তম সেই--লোহাগাতে ছে ।

হেম নকে সীল! কড়ূ-সহেষের হুল্কর!

স্বর্ণের পীরিতি ভবে, তেজাঁরতি করা।
তেজারতি, ও পীরিতি !--এই তোর কাজ ।

“না বিকান্তু খাটি প্রেম” এই বড় লাজ ।

ন! কিবিন্ু খাঁটি প্রেম, না চিনিন তায় !
সাচ্চ। ভ্রষে ঝুটা বাছি লইলাম হায়!

সাচ্চা জমে ঝুট! বাঁছি, যদি বা লইন্ু,
কেন
রে ও যন! তারে বিশ্বাসন! দিলু?
ম! দিন্ু পল্লাগ কেন,

কেন রে না গেন্ু কেন,

তাহারে সপিয়ে ?

তাহাতে মিশিয়ে £

কেন রে হছইয়ে
তাঁর, কেন বা না হুমু।
দিয়ে খন দিয়ে কেন,

আবার না দিলু?

দিয়ে পুনঃ দেয় না যে, সেত বড় দায়!
না দেওয়াই একিবারে, শত ভাল তায়।

ন। দেওয়াই একিবারে, ভাল তার চেয়ে ।
বিশ্বান ধাতক সেই, দেয় না যে দিয়ে । :
“মনের ব্যবসা” তাহে বিষম কঠিন!
লওয়া দেওয়া লয়ে ভঁয়! ভয়! রাত দিন!
হায় হায় ! ভয়ে প্রাণ, কাপে খর থর,

“মনের বানিজ্য” করা একি ভয়ঙ্কর !

উদাসপা।
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দিলে আক পাওয়া নাই,--ধদিওব| মিলে।
কিন্ত ভাঙ্গা হয়ে আসে আন্ত মাল দিলে।
সে ভাঙ্গ। বিষম দাঁগ মর্শে জ্বর ছল,
লাভ কর! দূরে থাক' যায় লাভে মূল ॥

আসলে বিনাশ ভরা, হধু ডিঙ্গ। তাসে।
অকুল ভবের নীরে,

ঝটকা বাতাসে ।

ঝট্কাঁধ ঝটকায় ছোটে,

কম্প থর থরে!

কাণ্ডাবী বিহীন তণা,

পড়ে রে পাথারে !

পড়ে উঠে উঠে পড়ে,

ডগমগ করে,

বিষম ঘুর্ণিত পাকে গভীরে রে-ঘোরে [
ঘোরে পাক তর তরু,

ঘোরে রে অতল !

আলমুদ্রে গির ঘোরে,

ঘোবে নভোঃস্থল !

ঘুরিছে প্রচণ্ড বেগে,

ফুরাইল আশা-ডোর,

জীবনের পাল,

ছেড়ে দিনু হা'ল!)

ছেড়ে দিনু হাল ধরি, কাজ কিরে ধন্/!
অতল কালের গর্ভে, হোক নিমগন ;

হোক নিষগন হোক,

যাকু বিসর্জন,

হাঁসি আদি অট্ট হালি, কাটুক গগন ।
কিন্তন! হছাদিব ওরে ! ছু তরল হ্ছাস্সি;
রেখন! ছুঃখেক হাসি” আক গালবালি ॥
আয়ধস ! চলি ওরে, আগ আম থেয়ে!

হাসির কঠোর হাসি, দদ্ধ দগ্ধ হয়ে!

ভারুণ ভাতি।

দ্ধ না হইলে মন! সাধনা না হবে,

প্রেমের সাধন! সুধু "দণ্ধ হওয়া” ভবে !!
ধহিষে যে ধতদূর, তত পাবে সেই,
অপূর্ব বিধির লীলা! লীলা তাঁর এই
কেরে ধলে প্রেষ নহে,

নিজে পোড়া-প্রাণ ?

বলুক যে আত্ম হালা, বিমুঢ়ু পাষাঁণ ?
কেরে বলে প্রেম ভবে,

শ্থখের নিদান ?

হায় হায়! মরুক সে--অধম অজ্ঞান
অরুক সে, না মরিয়ে, যদি করে বাদ,
করুক পীরিতি ভবে, দেখুক কি স্বাদ।
করুক পীরিতি ভবে, যে করিতে চাঁয়;

কিন্ত যেন নাহি চিনে, প্রণয়ী তাহায়।
কিন্তু ঘেন প্রণয়ী ন। পাঁরে চিনিবায়ে,
কু যেন ধণ ডোরে, বাঁধিতে না পারে |

ভ্রমেও না করে যেন ক্ঠু উপকার,
করুক প্রণরী ভবে, শব্র-ব্যবহার !
রে মন ! না পার যদি, করিতে বহুন,

তম হ'তে হয় যেই, উচ্কা বরিষণ।

রেমন। নাপার যি, করিতে ধারণ,

প্রেছগ হতে হয়যেই, «বজ্র পতন । .
রে মস! ন! পার যদি,

মরিয়। বাঁচিতে,

'কথব। ঝাঁচিয়া ভবে, মন্দিয়। থাকিতে |
(৫৬ )

উদাদী।
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তা হলে রৃখারে তুই, বৃখারে জীবন,
প্রেম ত নহের়ে ধুলা, খেলার মতন।

খেলিনু প্রেমের খেলা,

কিন্তু রৈল শেষ,

প্রাণ দিয়ে খেলা যেই, সেই তো “বিশেষ” |
প্রাণ দানে প্রেম খেলা, খেলিব এবার,
প্রাণ দান বিন! নাই, প্রেমের উদ্ধার ।
প্রাণের শোনিতে দিব,
প্রাণ দানে করিব

এ যজ্জে তর্পণ,

এ লীলা সমাপণ !!

যাউক যাউক প্রীণ, কত সব আর ?

সেই দেশে যাঁব প্রিয়া, যে দেশে আমার |

প্রেমের বিজাতিয় ধর্মাহুমারে আত্মবলি
নিমিত্ত যুবরাজের তাতার দেশে গমন,
ও তথায় প্রাণ ত্যাগের উদ্যোগ ।
তা

জান

১৬
৩

১১০১১

কেনবা ত্যজিন্ক আমি আঁপনাঁর দেশ
এত স্বালা,
এত ঘ্বণা, সি
পর দেশ ?

কেনব! ত্যজিহু আমি, দারা স্ুত ভাই?

দরদের ম!বাঁপেরে
কেনই কান্দাই ?
কিস্তুয়ে যাহাঁর তরে মরি আমি
হীয় !
মৌর প্রতি সেত ফিরে, ' গণনা! তাকাক্স,

€

৫০

খসরু ভাতি।

আহা!

এ মরম দুঃখ করে আর কই 7.

পাঁষাণ চাপিয়ে বুকে, অরি-ষেন রই |

সবার মরণ.আছে,. মোর স্বৃত্যু নাই।
অসুহ দাকুণ দাহ সয়ে বাঁচি তাই।

কৈ নে, কোথায় মোর অন্থগত। নারী ?
এদশ। হয়েছে শুধু অভিশাপে তারি ।
স্থপিল জীবন মোরে, দিল লে পরাণ,
পরাণ দিতে লে বিন্দু, নাঁভাবিল আন ।

নাঁভাবিল নাচিস্তিল নাবুঝিল পর,
সাঁধিল করিতে সুধু গ্রণের দোলর |
মম দিল ধন দিল,

দেহ দিল দান,

'আঁপন। পাশরি মোরে সথপিল পরাণ ।
কিন্ত রে অভাগা আমি কোন্ দোষে তায়,
এমন গুণের ধনে ত্যজিলাম হায় !!
কাঁন্দিয়ে সাধিল শেষে ছুচরণ ধরি,
তবু হায়! আসিলাম তারে পরি হরি।
আজজিরে নাজানি দশা কি হয়েছে তাঁর !
'অরশ্ঠা দিয়েছে প্রাণ বিরহে আমার |

অবশ্য দিয়েছে প্রাণ নাহি তাঁহে ভুল

কেবদাছে নিঠুর হেন, মম সমতুল 1.
খামার স্থান পাপী ধরাতলে নাই।
কোন্.মোষে ত্যজি তারে, ভাবি বে তাই ৃ

রর
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কোন্ দোঁধে ত্যজিলাম হেন সতী নারী,

কেনি দেষে ত্যজি পুত্রে ধুঝিতে নাঁপারি।

হালে পুত্র বাছাধন! আয় কোলে লই।

না র'ল বংশের বাতি আর তোরে বই।
ন1 রল বংশের বাতি কি আর যতন ?

কর্মদোষে হারালাম অযুলা রতন !
হায় পুত্র, বাছা! মোর ! দেরে দরশন,

দে'খে লই শেষ দেখা জগ্মের মতন।

দেখে লই শেষ দেখা, নাডাকিব আর!

ভাগ্যে যদি থাকে দেখা পরকালে সার ।

হারে কন্ধে নবস্থতে ! ননির পুভৃল!
দুঃখের পাঁথারে তো।র নাহি দেখি কুল।
জণ'ম্মে না মরিলি কেনে,

সব হতো শেষ!

বাচিয়ে সহিবি তুই আর কত ক্রেশ £
কে জোগাঁবে বল তোর,

অশন বসন ।

কেবা মুখ পানে চেয়ে সুছাবে বদন | ,.
জন্মের মতন আমি,

এই চলে বাই,

|

জগ্মের মতন মাগো ! দেখা পাবে, মাই,
1.
শুনেছি লোকের মুখে, জনম-ার্ডতোর

দেখিবার ভাগ কিন্তু না ঘুটিল।যোর। .

জন্দের মতন বাছা! দেয়িবিনাতুই)সি্

জঙ্গের মহন আজ ধরাঁপনে, শুই

5

৪৫২

অরুণ ভাঁতি।

হায় বন! কোথা আজ, ভাতার নন্দন !

কোথ! বস! আয় তোর, দেখি ওবদন।
কোথা! রে রহিলি বাছা! ! অভাগীর পুত।
চির জনমের ছুখী, পিতৃহীন হত!

কন্মে কি আছিল লেখা, এই তোর শেষ,
না পাবি আমার দেখা,

মরিব বিদেশ ।

হাঁয় হৃদি ফেটে যায়, বিষাদের ভরে!

রে বাছা ! স্ুপিয়ে যাই কারকাছে তোরে ।

কার কাছে থুয়ে যাই, কার কাছে দেই।
এপোর সংসারে তোর, কেহতরে নেই।
কে আছে আপন আর, কে আছে এমন,
ছঃখের মময়ে তোর, চুশ্িবে বদন।

আহ মরি ওরে পুত! গুণনিধি ধন!
কোন্ দোষে ছাড়ি তোরে জশ্বের মতন।

কোন্ দোষে ত)জিলাম সোণার সংসার
রে ধাছা ! প্রবোধি মায়ে ক'য়ে। সমাচার

কয়ো রে মায়ের কাছে, পুভ্রধন তার

জশ্মের মতন গেল, ফিরিবেন৷ আর । '
জন্মের মতন গেল জগতের অরি,

জুরাকু সবার মন, ঘ্বেষ পরিহরি !
জুরাকু বারি মন, মরণে আমার
কয়ে বাছা! সবেরে মে শেষ সমাচার |

উদানী।
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আমার মরণে হ্খী হবে বিশ্বজন,

ন্বখেতে দুমাকু শুয়ে, প্রফুল্ট বদন
আজিরে ঘুচিবে শেষ কণ্ট₹ সবার ।
সবাই হইবে শাস্ভ মরণে আমার
ঘুস্বে চক্ষের শেল, হৃদয়ের ভার
না জানি কি মহ! শক্র আমি সবাকার।

হায় রে! নাজানি কিবা আমি করিলাম

ভবের দাৰকন বৈরি আমি হইলাম ।
আমিই হইন্ একা জগতের অরি
আমি মইলে ঘুচে যায়, সকলের বৈরী ।
নাজাঁনি কর্মের লেখা, কিবা মোর দোষ
যারে ভালবামি সেই, ভাবে অসন্তোষ ।
যারে ভাল বামি আমি মেই মোর অরি
যার করি উপকার নেই হয় বৈরী ।
যার লাগি কান্দি আমি, সেকান্দায় মোরে ॥
আমি মরি মহ! ছুঃখে, সেত সুখ ভোরে ।

আহারে ললাট.লিপি ! কারে কবো আর?
সেই মন্দ করে আমি ভাল করি যার।
আজিরে হইবে শাস্ত প্রাণ সবাকার,

কেবলি কান্দিবে হধু জনণী আমার !

হায় মাগে! কোথ! তুই! জঙগের ছুঃখিনী
জন্ম শেষ দাও আলি ও চরণ খানি'।

6৫৪

অগ্ুণ জাতি "

দেখে নই প্রাণ ভরি, ধরি শেন বুকে,
সবে সুখী কিন্ত মাগো ! তুই রবি দুঃখে

ব্ষিম ছুঃখিনী তুই, নাই সমতুল
ছুঃখেয় পাথারে মাগো | নাহি দেখি কুল
না মানি তোমার কথা, নাহি শুনি বাণী
হায় রে! হইল আজ, শেষ এই খানি।
না মানি কাহারে! মানা, হইয়ে উদাসী
ঘরের বাহির হন সান্জিয়ে সম্যাসী |

কিন্তু রে কোথায় মোর সে বাঞ্থিত ধন,

জদ্মে না হইল আর, বাসন! পুরণ ।
মিটিলনা মনোসাধ, পুরিল না আশ,

দারুণ প্রেমের দায়ে, হল সর্বনাশ ।

দাকন প্রেমের দায় হৃদি ফেটে যায়।
যার জন্য মরি সেত ফিরে ন। তাকায় ।
যার জন্য মরি মে নাঃ চাহে
গোর পানে,

প্রাণ ত্যজি আজি উহঃ সেই অভিমানে !!
দেই ছুঃখে সেই তাপে মরি
আজ হায়!
কার সাধা সে দারুন অনল শিভায়।

প্রাণ পরিত্।গ জন্যএকান্ত কত

সংকষ্পান্বিত হইয়া ।

যার জনা মরি, সেনা চাহে মোর পানে!
প্রাণ ত্যজি আঙতি হায়! সেই অভিমানে!

উদ্দীর্দী |
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'লেই দুঃখে ধেই তাপে, মরি আক হায়!
কার মাধ যে দারুণ অনল নিভায় £..

কি আছে জগতে
যায়, যাবে
সেইভ্বালা ?.
হৃদি হ'ল ভন্ম

ছাই! হাঁড়হল কাল! !!

সহিতে ন| পাঁরি আর,

দারুণ দহন !

মৃত পরে যদি মোরে দেখে কোন জন ;

দেখিবে হৃদয় খানি জলম্ত অঙ্গার;
খণ্ড খণ্ড এক লক্ষ ছিদ্রে যধ্যে তার।

প্রত্যেক ছিদ্রেতে খেলে, অনলের শিখা,
প্রত্যেক শিখাতে পাবে, তার নাম লিখা ।
স্বলস্ত অক্ষরে লিখা, প্রতি লোম কুপে;

প্রতি লোম কুপ ভ্বলে, নরকের রূপে ॥
সহজ নরক সবলে,
তার দ্বাহে দগ্ধ হল,

জ্দয়ের মাঝ,
দেবতা সমাজ।

সুধ্য দোম দগ্ধ হল, সে দারুণ তায়,
লক্ষ লক্ষ ধুমকেতু, নিশ্বাসে ছড়ায়।

দেখিবে স্বতার পরে, সমাধি আঁমার,
ফাটিয়! চৌচির হবে, বিরহে তাহার!

পুড়িয়! হইবে ভম্ম অঙ্গের কাফন, ..

, উপ্রেতে ভক্ম হবে তক লতা গণ!

কীপিবে ধরণী খানি ভূকম্পন ছলে.

উজানে সমুদ্র'জল বাহে,উছলে।..

৪৫৬

অকণ

ভাতি।

টি

আক।শে উঠিবে মোর, পরিতাপ ধ্বনি
বিরহ-বারত। তার ঘুষিবে অশনি ।
হাপধ হায় দীননাথ ! সৈতে আরো নারি

দয়া করি দিয়ে লও,
দাও নাথ?

ভব-সিঙ্ধু পারি।

সে অধমে বিন্দু কৃপা ধন

আমার মতন যার,

দগ্ধ হয় মন।

দাও নাথ কুপা কর, হ'য়োনা কপণ
হায় হায়! কোথা গেলে পতিত পাবন ?

হায় হায়, হে দয়াল ! কোথাহে এখন ?
দাও মোরে, দাও দেব! অনস্ত জীবন |

দাও মোরে দেখাইয়ে মুকতির পথ,

ভকতি বিহ্বীন আমি,
আর ত পারিনা আমি,

পুর মনোরথ ।
বহিতে জীবন

জীবনের ভার মোর,

অসহ্য এখন,

জীবনের ভার মোর,

হায় ভয়ঙ্কর 1.৮

হায় হায়! নাঁজানি কি প্রাণের ভিতর !!

যা! থাকুক হবে তাই, এই দেহ প্রীণ,

তোমারি
হে কর নাথ ! যা তব বিধান।

য। বিধান
কর তাই, এই দেখ মরি।
এই মারিলাধ ছোরা, তব নাম ল্মরি |

বলিতে চক্ষু মুদ্রিত করন, এবং বক্ষ প্রসারণ

পুর্ববক হঠাৎ স্থৃতীক্ষ ছুরিকা উদ্ভলন |
€$ ৫৭ )
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অৰণ ভাতির মিলনের পর উযাদেবীর
.

বিবেক ভাব ও মর্মভেদী.
আক্ষেপ ।

বিষাদ সঙ্গীত।
(কবির সুর) ঞ%
চিতেন।
দারুণ মরমের ব্যথা!

সে কথা কায় কবনা;

বাণি ভাল, বান্বো ভাল,

কারে জান্ত্যে দিবনা !!

দারুণ মরমের ব্যথা--সে কথা কায কবন! !

প্রাণ যাকু, যাকু সে প্রাণ, তবু থাঁক্ মোর অভিম1ন
পাঁষাঁণে বেন্ধেছি প্রাণ, চক্ষের দেখা দিব? !!
ক্ক কেবিগাণের নম শুশিলেই অনেকের মনে একুটা অভঞ্ষির

উদয় হয়!

কিন্তু ধাহাদের এ রূপ হয় তাহারা জানেন না যে,

“কবির গন” নাম ধেয় বিষয়টী কি? বাহিত কি? আর জঙ্গীত'

জিনিষট।ই বাকি?

সৎক্ষেপ কথায় বক্তব্য এই যে, কবিতা এবৎ

কাবা হচ্ছে সাহিত্যের সর্ধশ্রেষ্ঠ পরধান অঙ্গ; আবার গান বা.

অন্বাত হচ্ছে নেই সর্ধশ্রেষ্ঠ অঙ্গের পধান অঙ্গ । যেমন জীব দেহের
মধ শিতরোদেশ এবখ বক্ষস্থল শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, আরার সেই শিরোদেশ
ও বক্ষন্থলের মধ্যে চক্ষুকর্ণ ন!শিকা দিহবা এবঘ'হদপি্।.
গদ্যের শত পৃষ্ঠাতে যে ভাব প্রকাশিত: হওয়াঘুক্ধর,কৃত,

কবিতার শী ছত্রে সেভাব পরিষুট হইয়া খাঁকে+ “আবার সাধারণ কবিতার ভাষার দশগী ছত্রেযে ভাব,খকটিরবাজহইতে পু
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অরুণ ভাঁতি।

তন্তরা!]

|

ৃ

|

|

ধন্য ধন্য 1 ধন্ক অভিমীন ! মাশীর মান. শ্রাণ,

মানীরজীবন, ধন ধান, তাতে? ছাড়তে পার্কবোনা।
থাদ।

প্রাণ বাকু' ঘাকু সেযার

ভাল বাঁস্তে

তায় তে! ডাকবো না ।---

দারুণ ধরমের ব্যগা '--সে ব্যথ। কায় কব না !!

বাদি ভীল, বসবে ভাল,

কারে জান্ত্যে দিবনা !

কোল খাদ ।

লুকীয়ে ভাঁদিব ভাল, তার হনরে চিরকাল,
জানি আম, জাঁনি ভাল, দেআমার তো৷ হবে না!

মিল।
প্রাণ, বাকু, যাকু এ প্রাণ, চক্ষের দেখা দিব না !!

নাপারে, সঙ্গীত রূপ কবিতার একটী ম!ত্র দুর ও অতিজল্প ভাষাতেই মেভাব অতি পরিফার রূপে প্রক।শিত হইয়! পড়ে । এরূপ

সরল পরিষ্কার ভাব গ্রকাশ করিবার জন্য ভাবুকগণ সর্বদাই
লালায়িত। খাটি ভাব কি গ্রকারে প্রকাশ করিতে হয় তাহার!
তাহার উপায় অন্ুনন্ধ!ন করিয়া! সর চিস্তামগ্ন থাকেন। সাহা
জগতে ধাহারা পঙিত, ব্ষির্ঘ। এবং ভাবের রাজ বহর! মহ!

ধনুর্ধর বটেন,তাহ! জানেন যে, কর গানে অর্থাৎ কবির নুরে
ধেপ্রকার, পরিক্ষার খাটি ভাব-গুক্কাশ কর] যায়,. এবং াঁব গুলি

ধঘে প্রকার জমাট বান্গিয় দিব্যি পরিষধুট হইয়া ওঠে, অন্ত প্রনা'লীর গান ব। বরব্তায়:তহদূর. পরিক্ষারও পরিছ্চুট ছইয়। খাটি

উদ্দাদী-1.
বামুর |

|

8৫৯

|

সাধ ছিল মোর চিরকাঁলো, (ভারে) একাই আঙ্ি
বাস্বো ভাল, বিধি সেঁধে বৈরী হলো,
আমার সাধের গুড়ে পেলো বালি !
সাদা মনে, পড়লো বাঁধা, হৃদ ধরুলো মর্দের কালি ;
আমার সাধের গুড়ে পৈলো খালি !!

[এ অঙ্দীত।]
বিভান,

তাল আড় ।

স্থখের আশে, ভনে এলে, জন্ম গেল দুখে দুখে 11
দিনের দিন, ছুঁখ হয়ে গ্রীন,
দুখের ধীন, করেছে আমাকে !!
হধখের আশে, ভবে এসে, লম্ম গেল ঢুখে দুখে 1! (১)

মাতৃ গর্ভে স্থিতি য*ন, নিরদে ক্ষিরোদ বরণ,

কঠোর যন্ত্রণায় তখন, ছিলাম উর্দপদ, অধঃমুখে |
অবতীর্ণ হৈতে ধরায়, কঠোর ৬ঠর যন্দ্রনাগ্স, শখ্য1 কণ্টক

হয়ে হাদয়, কত করুণা কৈরেছি খুখে !!
সখের আশে-শ।

|

শৈশব কাল হৈতে হরণ, বারবানন চিন্তার দন,
়াবণের চিতার মতন.
শরল মধুবভাব সাড়ায না।

্রদ্লিত সদাই. বুকে!
তই আমাদের নিকট কািররর

বিশেষ 'আদরণীয় । ভাবের কথা, প্রেমের কথ, দায়:রো
কথা,এ গুপি ববির গ|নেই বড় মধুর তাকধারধ করে,

৪৬৩

অরুণ ভাতি।

মহ! চিন্তা কালানলে, সর্বস্ব গেল রে দ্বেলে !

প্রাণ -পতঙ্গ উড়ে বেড়ায়, অই আসন্ন অগ্নির মুখে |!
সখের আশে, ভবে এসে আমার জন্ম গেল

দুখে ছুখে |!

ত1তাঁর অন্তুঃপুরী হইতে খাঁহির হইবার পুর্বে মুবরা
অরুণের প্রানাদ সান্নকটে অতি গোপন ভাবে

রাঁজবধু উধাদেবীর গমন এবং অরুণের
উদ্দেশ্যে স্বগতঃ বক্তব্য।

সঙ্গীত।
(কর্ণের স্ব ।

চিতেন।
জাগ, জা!

চেতন হয়ে দেখ ! দেখ![

পরমাযুস্থখের নিশি যায় !---অন্তরা !

দেহ কুপ্তের দ্বারে দ্বারে, ইন্দ্রিয় ময় ভ্রমর গুপ্তরে,
হয়ে ছুঃসাহঃ; শমন-কুকিল করে “কুহু কুহ*-হে'রে কুগ্রহ।

”- “কবির নুর” জাতিয় সাহিত্যের
একী উচ্চঅতিক্বানিবনূপ'
অরহেল! ও অধঞ্জে উহা ধ্বংশ কর শ্রেয় নহে। খাহিত্য লংসায়ের
প্রবীন পণ্ডি তগণ এমন্ন্ষে শিশেষ চিত্ত! করিয়া দেখিবেন।
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আপান অপান তীমির” নাশী, বিভিন্ন বেশ
পূর্ণমাসী, কফ রাছু-ভাস্কর তেজংসী, আসি আলিবে রে
প্রাণ ! না তোমায়?

জীগ জাঁগ ! চেতন হয়ে দেখ, দেখ!

পরমায়ু-স্থখের নিশি ষাঁয় !!
খাদ।

উঠ উঠ, উঠরে প্রাণ! নাই স্থখের সময়। ছয়ট।
এঁহিক স্থুখের শুক শারী. এহিকের সুখ পরিহরি, বিযুখ
হয়েছে! !/ওহে প্রাণ নাথ!
পিমুগ হয়েছে !!

প্রাণ নাথ 11) অজুখে

ভোর হয়েছে শ্থখের নিশি, অন্ত গিছে সুখের
শশি, ঘিরে নিছে ছুখ-তামসী ; হয়ে বাসি, সখের কুমুদ

যুদিত হয়েছে |
আঁর কি আছে আমার, স্রখের প্রমোদ ! ভেঙ্গে

গিছে খের আমোদ ! সুখ-সরসে হৃদয়-কুমুদ, শুকায়ে

যুদিত হয়েছে !1----

জাগ জাগ! চেতন হয়ে দেখ দেখ! ..
পরমায়ু খের নিশি যায় !---- ও
যোহরা |

".

পরমায়ু নিশির সঙ্গে, রঙ্গেতে শারও.;কুহম নর

(কুগ্জেতে, দেহ কুহম বুজতে, হসশানে মোহ এ

নিদ্র। যাও ।

|
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অরুঃণ ভাতি।

প্রাণ নাথ!

ওহে প্রাণ নাথ! অভাগিনী আজি

ভাকে, চক্ষু মেলে চাও !-----

কুকার!
এঁছিক সুখের আশা,

বাসা নাশী, আছে কি

পোহাইলে! নিশি, দিশে নাই প্রাণ! তোর ; ওহে
শ্রাণনাথ! ওহে প্রাণনাথ !! হৃখের নিশাতে বিভোর!
সখের স্বপনে পেয়ে রাজত্ব, রাজ সুখ ভোগে

জরিডুত, ঠিক ভেবেছ প্রাণ কত, স্থাখের যামিনী
হবেনা ভোর?

ওহে প্রাণ নাথ!

ওহে প্রাণ নাথ!!

সখ্বে

নিশাতে কি এতই দিভোর ??

৫

মিল।
নখ বিলাসী

স্থখের নিশি,

করেছে যাত্রা;

অগ্রে তোমায় দিতে বার্তা, বিমতি প্রভাতি উদয়!
জাগ ২! চেতন হয়ে দেখ ২! পরমায়ু হখ্র
নিশি যায় !1---ঝুমুর ।

গ্রভাত হলে হ্বখের নিশি, কোথায় রবে সুণের শয্যা,

ভার্য্যা জুখ বিলাসী ?

ূ

অন্ত হ'লে হখের সম্পন্ধ, লুকায়ে যাবে আমোদ

প্রমোদ, শেষে হবে সন্গ্যাসী
সুথের কোমল গাত্র,

ভন্ম-রাশি !

হখ সচিত্র, হবে চিতা

উদাসী ।
মা৭!

ওহে প্রাগনাথ!

৪৬৩

(তখন)

কোথায় রবে

স্থখের শয্যা, ভাধযা, সুখ বিলাসী ??
পর অন্তর!

নিদ্রে ভেঙ্গে অপাঙ্গেতে কৈরে দেখ ধ্যান

স্থখের সঙ্গী সব. সৌরভ আর গৌরব, বৈভর, নুকালো
সন, দুখ দেখে বিমনে ।
পর ফুকার।

তোমার কাল্ হয়েছে কাল নিশি, স্বখের কালা

কাল বিনাশি, হযে যায় অস্ত), ওহে প্রাণ নাথ!

( প্রাণ
নাথ 1) ক্রমে কাঁলে হর্বে সমস্ত ; (সমস্ত1)

এক দিন ভাব্লিনারে বরণ কাল, হলে! রে স্থুখ
হরণ কাল, শিয়রেতে বৈশে কাল, কোন্ দিন্ হবি
। কাল্-রাছ গ্রন্থ!

চেয়ে দেখ, দেখ!

প্রাণ নাথ ! তোমার হখের শশি

হয়ে যায় অস্ত 11
পর চিতেন।

উঠ উঠ! উঠরে প্রাণ! চক্ষু মেইলে চাও,

জন্মের তরে, বিদায় হইরে, শেষের বিদায় দাঁও 1!
আর্ আস্বেনা অভাগ্িনী,

আর্ু ডাকবে ন!

এ পাপিনা, কান্দ বেন! আর্ এ ছুখিনী, জন্মের শোধ
ও চরণ দাও ।

উঠ উঠ, ওঠরে প্রাণ! চক্ষু মেইলে চাও।

৪৬৪

অরুণ ভাতি।

মিল।
জম্ম ভূমে, মায় ঘুমে, হয়ে আছ ভোর? সহ্গুখে

নিদান দেখে ঘোর, হামিদ খাঁউর কেন্দে গায় !
ভর্প। কেবল্ দিন-কাগাঁরাঁ, দীনের কান্না নবীর পাঁয় !

উষাঁদেশীর তাঁতার বাজ পুরী হইতে নিশিখ কাঁলে
একাকী বহির্গমন ও নদী-তীর-দেশে

উপবেশন পুর্ববক

গভীর প্রার্থনা । *
পাপ তাঁপ ছুখ হারী প্রভৃ্ে !

-_-- পাঁপ তাপ ছুঃখ হারি ॥
বিশ্বের কারণ, মহিমা প্রবর্তন (২)
কহ কত সব পিতঃ ! আম ছে তুহারি,
-- পিতঃ! আঁমি হে ভুহারি !

কক এই উবাদেবীর প্রোর্থনাচী এবং অতঃপর অরুণ দেবের
তীরর্থনা নুন ধরণের রচিত এবং বঙ্গ সাহিত্যের নুতন ধরণেল
জিন্যি। নুতন ২ ধরণের রাগ রাগিনী এবং ন্ুর সংযোগে
পঠিতব্য । কিন্তু সকল প।ঠক পাঠিকী। ঠিক রূপে মনের মত মধুর
করিয়। পাঠ করিতে. এবৎ পড়িতে ২ বিলিত চিত হইতে পারি

বেন কিনা, তাহাই একান্ত সন্দেহ

(৫৮ )

উদাঙী |

তোমারি ভকত,

৪৬৫

দেখ গো, দেখ তাতঃ!

(২)

ভব ঘোর সংসারে শঙ্কটে পড়ি,

প্রভূ ছে! ভব ঘোব শক্কটে পড়ি!
দুত্তরে নিস্তার,
কেনগ্রো বারবার
(২)

ছুখ দাও, ছুখিনীরে নয়নে নেহারি;
প্রভু হে! [তুমি] নয়নে নেহারি!
জনন জীবন.
তোমারি 'প্রবর্তনা
(২)

ছুঃখ, শোঁক, পাঁপ, তাপ, বিধান তৌমারি ;
প্রভু হে! বিধান তোমারি !!
তোমারি লিখন,
স্থখ ছুখ ঘটন (২)
.

দিব দোষ কারে আরো দেখহ বিচারি !
শপ্রভু হে! দেখ গো বিচারি !!

তুমিই বড়ীও

তুমি পুনঃ ঘাটাও.

তুমি নাহি চালাইলে,

(২)

চলিতেত নারি!

প্রভূ
হে! চলিতে ত নারি !!

আমি ত যস্তিরি,। তুমি যন্ত্রবিহারী
(২)
তুমি নাহি বাঁজাইলে, বাজিতে কি পারি?
গ্রভু হে! বাঁজিতে কি পারি?
উঠাঁও উঠাও,

বাসনা যিটাও

(২)

জীবনের জড়-বোঁঝা, কত সব ভারী?!

হে! কত সব তারী?!
প্রভু

৪৬৬

অরুণ ভাতি।

ঘুচাও এ যাতন।

ভবের ভাবন।

(২)

কোলে লও কুলে নিয়ে, ভব-কর্ণধারি !

পিতঃ গে ! ভব-ভয় বারি !

দুস্তরে নিস্তার

কেন গো বার বার

দুঃখ দাও ছুঃখিনীরে নয়নে নেহারি,

পিতঃ গো!
উঠাও উঠাও

নয়নে নেহাঁরি !!

বাসনা মিটাও

(২)

জাবণের জড় বোঝা, কত সব ভারি !
প্রভু হে! কত সব ভারী!

ছুখিনী সত্বানে,

ভুলিলে গো কেমনে (২)

মাতা ছাঁড়। পিত! ছাড়া, ভাইয়ে ছাড়া করি,

পিতঃ গো! (তুমি) পাপ তাপ হারি!
তুমি জান বেন!

নাহিত আপন 1!

(২)

কোলে লও কৃপা করি, ভব-ভয় বাঁরি !
পিতঃ থে। ! ভব ভয় বারি 1.

তেঁমারি ভকত

দেখ গো, দেখ তাতঃ !

কহ কত সব পিতঃ ! আমি গে! তুহারি,

পিতঃ আমি হেঃতুহারি !!

পাঁপ তাপ ছুঃখ হারী প্রভূহে!
পাপ তাপ ছুঃখ হারী !

উদাসী ।

৪৬৭

উঠাও উঠ।ও, . বাসনা মিঠাও
(২)
জীবনের জড় বোঝা, কত সব ভারী ?!
পিতঃ গে!

কত সব ভারা?!

পাঁপ তাপ ছুঃখ হারী প্রভূহে!

পাঁপ তাপ ছুঃখ হারি !!

উষ! দেবীর স্তন জন্য প্রস্তত ও
শমনের উদ্দেস্যে।
সঙ্তীত।
( প্রসাদী হর )

ড়া, দাড়া !! দীড়া !---শমন রে। তুই টাড়া ।!

আর. বিলম্বে কাজ. নাইরে মোর, আমার ভবের
বাণিজ দার! !!

দাঁড়া দাড়া 1 _শমন্ রে, তুই দীড়া !
আঁশ। কৈরে ভবে এলেম্, মাণিক কিন্বার আশে ;
আমার সে আশ। নিরাশ! হলো" মূলধন গেল নাশে£

আমি ভবের হাটে সব. খোয়ালেম আপন্ কন্ম দোষে ।

* আগে যদি জান্ত্যেম, আমি, এমন কু এ মর্ভ ভুমি,
কে ডুবতে! তবে পঙ্ক দলে,

ছেড়ে ও অন্ত ধারা। |

ঈাড়। দাড়! দাড়া! শমননবে, তুই দড়া !!

৪৬৮

অরুণ ভাতি |

ভবের সাধ সাঙ্গ এবে,

আমার সাধ হয়েছে পুরা !

দাড়া! দাড়া 1! শমন রে তুই দাড়া !!

খড় প্রবাহে ঝম্প প্রদানে এবং সম্ভরণ
করিতে ২

সঙ্গীত।
(কবির মুর)

( চিতেন)

হল ধর দীন্কাণ্ডারি ! আমার জীর্ণ তরী,
দেয় যেন্ পারি,

ভব-পাখারে।

একে আকুল অকুল বারি, তাহে উঠ্লে! তুফান
ভারী, ভর্পা কেবল নাম তোমার,

ঝাপ দিলাম

হায় সাতারে!

আমার জীর্ণ তরী, দেয় যেন্ পারি, ভব-পাঁথারে !!
(অন্তরা )
কাল, গোক্ালেম্ কালের বশে, ছাড় লেম্ ভেলা অব-

শেষে, মহা দুর্য্যোগ অমানিশে, দিসে হারা হলেম্ হায়!
(খাদ)

৫.

টির

ডুবুলো। ভ্বুলো। ভুব্লো। তরী, কোথায় রলে দীন্
কাশডারি ! দীনার দিকে দৃষ্টি কৈরে, তীরে নেও মোর
ভাজ। নায়;

চকু
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(মিল)
এ
|
আজ ডুবালেম্ সাধের ভর, গড়ায়ষেন
৫ স কুলপায়1.

( কোল্ খাঁ)

ৃ

মায়ার তরী পাপের ভরা,

তরঙ্গতুফানে ধার ,

ডুব্লে। ভরা এ কুলেঃ কুল দাওগে। নাথ মারে!

( মিল)

আমার জীর্ণতরী,

দেয় যেন পারি ভব পাথারে!

ডুবিতে ডুবিতে ।

( সঙ্গীত |)
মাঁলসী, কবির হর |
লও, কোলে লঙ, আজি লও কোলে নাঁথ !-_-

কুল দেগো কৃপা কৈরে, করি পদে প্রণিপাত,
লও, কোলে লও, আজি লও কোলে নাথ !!

|

আজি ঘোর অন্ধকারে, ঝাঁপ্দিনু এ পারাবারে, রী
তুমি সঙ্গী এ পাখারে, তুমি প্রভো ! বাঁড়াও:ছাত।..

ডুব দিলামূ জনমের তরে, কোলে লও ছাঃশিনীর, তাত ঠা

দিলাম ডুব জনমের-উ্রে 1. টা
আাযাআরসাকারউি
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উষ| পেবীর- স্বৃত্যুর পর

অরুণ দেবের

ওঁদাস্য ভাঁবে এবং

5 সন্যাসার বেশে নির্ন বনবাসে উষাদেবীর শব
সহ গমন পূর্বক গ্তানুলোচনার সহিত

ঈশ্থরের প্রার্থনা ।
নাথ! আমি হে তুহারি,

ক্ষম দাসে

(২)

সদ পাপ রত, রনু, পাঁপ ভাষে ।
মন মজিল মজিল, বিষয়-বিষে

গেল কাল গেল, কুট কা।মনী বশে !
গেল কাল গেল, পাপ ভারহৃদি!
কত

সব আরে,

৫৭

[২]

(নিরবধি ?

কত সব আরো অধিসহ তাঁপ-.--..
সার শন্কটে,

কত

দিবে দুখ,

কত সব জ্বাল,

(২)

সহি ঘোর দাপ !!

বল নাথ আর?

(২)

অস্ত নাহি তাঁর £

নাগ ! সহিতে সহিতে,

জনমাঁবধি

(২)

সহিন্থু কতনা ” নাঁহত অবধি 1!
- সভ্িতে সছিতে,

সাহুব কত ?

ঘছিতে দিতে, জীবন গীত !

কত পাখ কুখ, বল না! আরো?
৷ কত: সব আলা, অস্ত নাহিতার 1..
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আমি কি নহি গে নাথ হে | ভুহাপি? (২)

হর পাপ তাপ, আরো সৈতে নারি ! |
হর পাপ তাপ,

ভব সিদ্ধুঘোরে,

হুর দুঃখ হর

(২)

ভব ভয়ে তর।

তুমি না তরিলে, কে আর তরিবে? (২)
ভব-ভয়-ভার কে আর হরিবে 1
ভব-ভয় ভারে,

ব্যথিত হাদি ;

(২)

কেবা দেখে দুঃখ, মরম' ভেদী 1!
তুমি না হেরিলে, কে আঁর হেরিবে? (২)

তুমি বিনে.কেব।, করুণা। করিবে?
করুণা করহে,

করুণ সাগর 1

[২]

ভব পারাবারে কর, দীনে পার।
দীন নাথ তুমি, তুমি দীন বন্ধু

[২]

দীনে দয়া দানে, তর ভবগিদ্ধু।
মন মঞ্জিল মজিল, বিষয় বিষে [২]

গেল কাল গেল, কুট কামিনী বশে!

গেল কাল গেল, পাপভার হৃদি
কত সব আরো, দুখ নিরবধি ?.

দীন নাথ তুমি, তুমি দীন বন্ধু...
দীনে দয়া দানে, তর ভবসিদ্ু(. :

[ষ]

অরুণ ভাডত়ি।

তুমি হে আমার, ডুঁনিতো মোর
কেন তা বোঝে না, এমন মুঢ়?

(২)

ভুমি হে আপন, তুমিত আত্ম

[২]

তুমি সত্য সখা, তুমিই নিত্য।

তুমি প্রীণ বন্ধু, ভূমি প্রীণীরাম,
মরি স্ধা সিন্ধু, তব স্থধা নাম ||

[২]

তুমি সঙ্গী সাথী, জীবনে মরণে

[২]

প্রনতি প্রণতি, তৃছারি চরণে।

প্রণতি মিনতি, মিনতি নাথ!

[২]

রাখ গে! রাখ গো ! রাখ হে সাঁথ।

তুমি হে আমার, তুমি তো মৌর [২]
কেনতা বোঁঝেনা, এ মন মৃঢ়?
তুমি হে আপন, তুমিত আত্ম,

[২]

তুমি সত্য সখা, তুমিই নিত্য।
তুমি সঙ্গী সাথী, জীবনে মরণে,

[২]

প্রণতি প্রণতি, তোমারি চরণে

প্রণতি মিনতি, মিনতি নাঁথ!
রাখোগো রাখ গো ! রাখহে সাথ! .

নাথ! আমিহে তুহাঁরি, ক্ষম দাঁসে [২]
সদা পাপ রত,

রগু পাঁপ ভাঁষে !

( ৫৯

)

উদাসী ।
যুবরাজ অরুণ দেবের

৪৭৩

বিজন বাসের

স.বাঁদ শ্রবণে ভাতি দেবা
হোস্নে আফরোজের

আক্ষেপ ।

(8

হাঁয়, কি বিধির ফন্দ, এই ছিল নিরবন্ধ!

এক থুয়ে ঘটিলেক আর !!
বিপদ তরণ হেতু,

সিম্ধুতে বাদ্িনু সেতু

ভাঙ্গি সেতু ডুবিন্ু পাথাঁর !
বাঁচিতে সৃধার পান, বিন্ধে হৃদে বিষ-বাঁণ
পয়ঃ পিতে অশনি পতন !
নিদাঘে ছায়ার আশে, যাপিনু তরুর পাশে

আঁচন্িতে ভুজঙ্গ দংশন !!
চন্দ্রমা পাইতে সাধ, আকাশে বাড়ান হাত
বজ্জর ভাঙ্গিয়ে পড়ে মাথে !

গিরি শৃঙ্গ দৃঢ় জাণি, বান্ষিলাম ঘর খানি
সে ঘর পড়িল অধঃপাঁতে !!

' অদৃষ্টের ফের ফার, ভাবি এক হয় আর
ক

হায় রে দৈবের বিড়ম্বনা

মনোবাঞ্। বিধাতার,

পূর্ণহ'ল এইবার

সোতে ভাদি সমুদ্রের পান! !

৪৭৪

তরুণ ভাতি।

নিঠুর বিধির ঠাই,
ভাঁলর ভালাই নাই
শাল নাই স্থুজনে কখন!
চাঁন্দের কলঙ্ক খোটা,

পদ্মের কণ্টক কৌটা

ভাটা পায় যুবতী যৌবন!
কোকিলার কাল কাঁয়, রাহুগ্রাস চন্দ্রমায়

স্বর্ণের বসির দহন,

কমল কীটেতে দষ্ট, মুগ প্রাণ বাণে নষ্ট
দেখি প্রাণে, কষ্ট অসহন !
স্রন্দর শিশুর হাঁ।স, ক্রন্দনে যায় সে ভাসি

মইজে যায় বৃক্ষে ঝরি ফুল ;
এমন কাঁঞ্ণ-কায়,

সৌরভ নারে তায়

হায়, একি বিধাতার ভুল !!

কলি অদৃষ্ট-ফের, বুঝিনু বুঝিনু ঢের
ভাঁবি এক ঘটিলেক আর !
কিণা চক্র নিধাতার, বোঝে লীল। সাধ্য কার ?
কেবা জানে ভেদ, কিবা তার

কে গানে এমন হবে, কান্দিয়ে গোয়াঁব ভবে
ভেঙ্গে যাবে সখের স্বপন !

না হৈতে রজনী ভোর, ন! ভাঙ্গিতে ঘুম ঘোর
ভাঁগ্যে হবে মধ্য দহন!

কে জানে কান্দানু যারে, সে ফিরে কান্দানে মোরে,
ফিরে সে করিধে ভ্বালাতন!

উদাসী ।

৭৫

সে ফিরে লইবে দাদ, সৈতে হবে শিষদ্ব!দ
তার কান্না কান্দিব এখন !!

হাঁয় রে সংসার ভূমি! এমনি কলের তুমি
যেন্গি কণ্ম তেন্বি ফল দাও;
হাতে হাতে বিনিময়, “কান্দালে ক1ন্দিতে হয়”

নিজ ফান্দে ছন্দে পর দাঁও।
বুখা মে স্বখের নিশা, বুথ! সব আশ। বাপ
বৃথা মৌর ভজন পুজন!
বৃথা হল ঘত সাধ,

সার মাত্র অপবাদ

মনোপাঁধ হলো না পুরণ !
কেবলি কন্মের ভোঁগ, লাভ মাত্র পরা ভাগ
বহি স্ধু কলঙ্কের ডালি,
কলঙ্ক পশারা তুলি, আপনা আপনি ভূি
কাল মুখ করি ঘোর কালি !

ভাঁল ছিল বিষ ভকি,

কি লাভ জীবন রাখি !

কেননা মরিন্ু ডুবি জলে?

বিজনে পান্ধিয়ে ফাশ,

কেননা হইনু নাশ?

কেন কাঁতি না হাঁনিনু গলে?

হারে রা ফেইটে যাঁও, অভাঁগীরে লয়ে যাঁও
লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !
অমহা হইল তাপ,

সাগরেতে দিয়ে ঝাঁপ

অপানত করিব এ দুখ |!

অরুণ ভাতি।

ছিছি মরি! কোন লাঁজে, দেখ] দিব লোক মাঝে
কোন লাজে দেখাব এ মুখ ?!

আমি মরি যার্ তরে, দসেতনা চাছিল ফিরে
মরমে দহিছে দগ্ধ বুক !!

নিটুরের সঙ্গে ভেট, উচ্চ মাথা হলো হেট
কে কবে আরু পতি সোহাগিনী
দেশের রমণী বত, সব কাছে হন নত
কেনন! মরিনু অভাগিনী

মরি অন্ে হৈলো ধন্যা, আমি কলঙ্কিনী গণ্য ?

কি পুন্য করিল সেবা জানি !!
কৌন্ব! পাপের ফলে, এ দুর্দশা এ কপালে ?
সইতে লোক গঞ্জনার বাণী !

হারে ধরা ! ফেইটে যাও,

অভাগীরে লয়ে যাও

লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !

|

অসহ হইল তাপ! সাঁগরেতে দিব ঝাঁপ!
অপনিত করিব এ ভুখ !!
ছিছি মরি, কোন্ লাঁজে ? রহিব লোকের মাঝে
কোন্ মুখে ঘরে রব আর ?
বিজনে করিব বাস, এ তন্দু করিব নাঁশ
তরুতল করিব রে*সার !

কি কাজ সংসারে আর?

রাজত্বের ভালে ছার !

ছার মোর এ পোড়া কপালে !

উদ্দাপী।

৪৭৭

ছার দেহ ছার প্রাণ, ছাঁর উচ্চ পদ মাঁন
ছার “বিয়1” লেখ! ছিল ভালে !!
এখন কোথা সে পতি? কিহু'ল এনারী গতি?
দুর্গতি ছুর্দশ! শুধু সার !

যেব! ভাল বেইসে ছিল, সেত ছেইড়ে পলাইল
কেবা! ভাল বামিবেক আর ?

যার জন্যে কে'ন্দে মরি, সেই দিল গলে ছুরি
ডাকাতির কিবা আর বাঁকি ?

ভাই বন্ধু পিতা মাতা, সবারি একই কথা
তবের সম্বন্ধ শুধু ফাঁক !!
“অরুণ ভাতিকে ছাড়ে” এ কেবা বিশ্বাস করে
বিশ্বীমের নহে এই কথা !

“অরুণ ভাতিকে ছাড়ে,
কাহারে বুঝাব

এ ছুঠখ কহিব কারে ?
এই ব্যথা ?

হারে ধরা ! কেইটে যাও, অভাগীরে লঃয়ে যাও
লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !
অসম্থ হইল তাপ, সাগরেতে দিব ঝাপ
অপনিত করিৰ এ দুখ !!

৪৭৮

| উদাসী

ভাঁতি দেবীর বিল।প-সঙ্গীত।
( ভাইটালী স্ররে)
মধু মালতীর রাঁগিনীতে।

&

১। আমার কর্মের লেখা বিধির বিড়ম্বন |! (২)
ঘর্ খানি বান্ধিলাম্ আমিরে, চাল খানি তাঁর যোড়ে (২)
কপালের দোষে সে ঘর,

আমার কর্মের লেখা.

থাম ভাঙ্গিয়ে পড়েরে

বিধির বিড়ম্বন !! (২)

২। বিজন কণ্টক তুইরে, সাধের মাঁলঞ্চ গৈড়ে (২)
ফুটা"নু স্তখের কলি, কতনা1 বঃনে রে!

না ফুটিতে ভাল মতে, চেয়ে দেখি আচম্ঘিতে
কৌড়কে কেইটেছে কীটে. জ্বর ভর করি রে-_
আমার কর্মের লেখা বিধির বিড়ম্বন 1! (২) *
আগা,

৫৭৪০৫০৮

এ+

ক চিতলের পেটি, রুই কাতিলার মূড়া, কৈ দদ্গুরের ঝোল,
চৈত্র বৈশাখী কচি আমের ডালনা; জ্যৈষ্ঠ আষাইটে আম দুধ,
আর জী,

নশী, সর ভাজা,

মণ্ডা গজা, রসগোলা।

ইত্যাদি

বাছা ২ খাষা দর্দি ঞভৃতি

উপাদেয়

খাদ্যা্দি পরিতা!গ পুর্ধক অধুন।তন বাঙ্গালী গণের

অনেকে

নানানিধ মিষ্টান্ন এবং

যেমন রোস্ট কট নিজের দিকে অগ্রনর হইতেছেন, দেশীয় সাঁতিত্য,
দেশীয় কবিতা, শ্বদেশীয় সঙ্গীতের পতি ত্বণা তাচ্ছিল্য, অনার ও"
অবহেলা পরদর্শণ পুর্বক শিদেশীয় কর্কশ ভাবের অনুরাগী হহয়াও

বাঙ্গালী জা5 তেমন নিচের জাতিয়ন্ত্,। শিজেন মাহাতব/ স্বচ্ছন্দ

অরুণভাতি

৪৭৯

৩। শীতল সলিল আশে, যাইনু সাগর পাঁশে (২)

পিপাসা! যাঁউক দুরে, অনলে দহিন্ু রে !
আমার কন্মের লিখা, বিধির বিড়ম্বন !
( আমার বক্তের লিখা বিধির কুলিখন !!
আর

হারাইতে বলিয়াছেন । ফলতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে সমস্ত বিষয়

ভাল ন। থাকিলেও যে ২ বিষয় কিন্তু ভাল ছিল তাহ] বুকিয়া সমৃ-

জিয়া একবার পরীক্ষা! করিয়! দ্েখাট। তীহাদের পক্ষে কর্তব্য
ছিল, এবং মন্দ গুলি বাদ ছাট দিয়া তাহ৷ হইতে খাটি ২ ভাল

শিষয় গুলি রক্ষ। করিয়া আরও অধিকতর ভাল করিবার চেষ্টাকরা।
উচিত ছিল।

কিন্তু দেশীয় বিষয় মাত্রই সমস্ত গুলি মন্দ বিবেচনা

" করিয়া মন্দ দশটার সঙ্গে ২ ভাল দশ্টাঁও তাহার! একিবারে
পরিত্যাগ করিয়া “নহত্সঃ, ন গজ:* রূপী “কাক গতি* ভাবের
অবস্থা গ্রাণ্ড হইতেছেন।

বাস্তবিক বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীত্বের প্রাণের ভিতরের প্রাশংসাহ
ও উল্লেখ যোগ্য যে সকল খাটি জিনিষ আছে তন্মধ্যে দেশীয়
গু|চাঁন সঙ্গীত ও একী । সেই প্রাচীন ধরণের রাগ র।খিনী এবৎ
ভঙ্জন মাল্নী বিশেষতঃ কবির ধুয়া ইত]াদি বিষয় গুলি এমনই

নুমধুর ও এমনই চিত্ত বিনোদক মোহিনী শক্তি বিশিষ্ট যে, ভাষায়
'তাহা প্রকাশ কর। দুঃসাধ্য । পারত প্রস্তাবে সাদা দিধে সরল

ভাবের গ্রাম্য সঙ্গীত গুলিই "জাতিয় ভাষার প্রাণ” এবৎ প্রাচীন
'ধরণের র।গ রাগিনী গুলিই এদেশীয় “জাতিয় ভাবের গুতিধ্বনি !»
মাননীয় পাঠক ! আপনি উপরের লিখিত নগ্নণ্য অতি তুচ্ছ

গ।ণটী দেখিয়া এবং তাহার ভাইটালী সুরের কথা শুনিয়া

£ ৮০

অরুণ ভাঁতি।

৪ | বিধি বাম ভাগ্যে যারে,

অন্যে কি করিবে তারে ?

বিধির-বিধান-লিপি,

নহেত খণ্ডন রে !!

আমার কন্মের লিখা বিধির বিড়ম্বন !!
তাচ্ছিল্য ব৷ ত্বণার সহিত নাশিকা কুগ্চিত করিবেন না। বিষয়
মাত্রেই তুচ্ছ করিতে হয় না, তলাইয়। দেখিতে শুনিতে এবং
ভালমত বুঝিতে হয়, সেই প্রকার তলাইয়৷ বুঝাই হয়েছে জ্ঞ।নীর
কশ্ম। যাহাহউক সম্ভাপিত প্রিয় পাঠক ! আপনি একবার

অসম বিষাদ জর্জরিত, অশেষ দুঃখ ভারাক্রান্ত বিদগ্ধ হৃদয় খানি

লইয়া, ভ।টী খেলায় ভাগী গ্াঙ্গে, ভাদী নৌকায় আরোহণ পুর্বক
পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন ভাইটালী নুরে উপরের এঁ সাধারণ অতি তুচ্ছ

গ্রাম্য সঙ্গীতগি কোন নুললিত কলকণ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা উচচৈত্বরে
গান কর।ইয়। দ্বরাস্তর হইতে শ্রবণ করুণ ত

তরেও

দেখি, মুহুর্তের

আপনার ন্বালাময়ী অন্তরে ন্বর্গের সমীরণ প্রবাহিত হয়

কিন ? ক্ষণকালের জন্চও আপনার

মনোপ্রাণ বিন্দু পরিমাণে

নুন্সিষধ করে কিনা ? ফলতঃ আপনার চিত্ত মন বদি মানুষের চিত্ত
মনের মত হয়, ঘদি বাস্তবিক পাষাণকেও

পরাজয় না! করে তবে

সাহস পূর্বক বলিতে পারি যে, যাহা আমাদের
'অব্ষ্ট্রই ঠিক হইবেক।

ধারণা তাহা

উদখপী |

ভাতি দেবী সংসার পরিত্যাগ পুর্ধক

বিজন বাসিনী হইয়া অৰণ দেবকে
আন্বেষণ করিতে ২

আক্ষেপ করেন ।
( সঙ্গীত ।)
প্রাণ রে!
কি বাছ, করেছ তুমি মোরে গু
দিবস সর্ববরী, তুহারি লাগিয়ে,
অবরে নয়ান ঝোরে !!
তুহারি লাগিয়ে, হয়ে উদানিনী
আছি তব নাম-মদিরা ভোরে !!

গ্রাণ রে!

কিযাছু করেছ তুমি মোঁরে ?
তুহারি লাগিয়ে, পাগল পরাণ
কান্দেরে এহেন বিজন বাসে,

(আমি) সর্বস্ব ত্যলিয়ে, সর্ববন্ম ভুলিয়ে,
কেবলি আছিরে, তুহারি আশে!
তুহারি আশে রে, ধরেছি পূরণ
স্থপেছি জীবন, তুহারি করে ;

(হারে)

ধ্যান জ্ঞান চিন্তা, তুহারি কেবল-আপন1 পাঁশরি, তুহারি তরে !!
প্রাণ রে! কিযাছু করেছ তুমি মোরে?

৪৮১

৪৮৮২,

. অরুণ ভাতি।

কি জানি অমিয়া, খেলে রে ও রূপে,
যুগ যুগ হেরে মিটেনা আশা ;

মুহুঃ না হেরিলে হই রে পাগল!
যত হেরি তত,

বাড়ে রে নিশা !!

যত হেরি তত অতৃপ্ত পিপাসা,
ব্রন্মাণ্ড গ্রাপিনী উদ্দাম সাধ !
কস্ত হেরি যবে অন্সি ঢ'লে পড়ি,

কি যেন পড়ে রে লাজের বাঁধ !!
€আমি)

বয়ান হেরিতে নারিনু হথখে |

যুগ যুগ ধরি

কত রে সাধিনু

শেষেতে বিষাদ রহিল বুকে ।
(আমি) বয়ন হেরিতে নারিনু হৃখে !!

হারে, কি যাছু করেছ তুমি মেরে £!
না দেখিলে মরি, দেখিলে পাশরি
অমনি বিহবলে আর্ধার আঁখি!

যুগ যুগ ধরি, সদ সাঁধ হেরি,
নয়ানে নরানে মিলায়ে রাখি ।
গ্রাণ রে?

নয়ানে নয়ান করি জআাকরণ
সদ পিতে সাধ, ও রূপ মধু!
সদ] পিতে সাধ, অমিয় তরল,

হেরিতে পাগল, বদন বিধু!

উদাসী ।

৪৮৩

পাগল পরাণ, কান্দে তুহ! তরে,
পাগল সদাই, ওরূপ আঁশে

এ স্থষ্টি ব্রহ্ধাণ্ড, ডুবায়ে সকল.
কেনলি ওদরেপ নখানে ভাসে !
প্রাণ রে! কি যাঁছু করেছ তুমি মোরে ?!
কেবলি নয়ানে ওরূপ স্বরূপ
তুহু! বিনে কিছু হেরে না আর ;

মেই দিকে চাই, তুহু! ভিন্ন নাই
তুহাঁতে ডুবি এ ব্রন্গাণ্ড সংসার !!

অই যে বিহঙ্গ কুজন কুহুরে,
আমি ভাবি তুছা মধুর স্বর,

অই যে চন্দ্রমা আঁকাঁশে খিহরে,
ভাঁবি উহ! তব বয়ান বর !
প্রাণ রে! জগত যুডিয়ে যেন তুমি !
আধার এ বিশ্বে তুমি চন্দ্র তাঁরা
তুমি রে ত্রন্মাণ্ডে একা ও তানু,
জগত

হাঁতারি আমিরে

একেলা,

কেবলি সে তুহা একাই পানু;
পণরে!

জগত বুড়িয়ে যেন তুমি !

পাগল পরাধ কান্দে তুহা তরে,

পাগল পরাণ ওরূপ আশে !

এ স্থপতি ত্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে সকল,
কেবল ওরূপ নয়ানে ভাসে !!

প্রাণ রে!

কিযাছু করেছ মি খোবে?

৪৮৪

অরুণ ভাতি।

ন! হেরিলে মরি, হেরিলে পাঁশরি
অমনি বিহবলে আধার আখি,

হয়ে ভেক1 চেক! হইরে বেহোঁশ
কোন্ জনি স্বর্গে আমি রে থাকি !
(আমি) বয়ন হেরিতে নারিন্ু হবথে !!

জনম ভরিয়ে কত রে করিনু

হেরিতে নারিনু ও চান্দ-মুখ,
হেরিলে পাশরি, না হেরিলে মরি,
বিষম বিধাঁণে বিদরে বুক !
প্রাণ রে! কিযাছু ক'রেছ তুমি মোরে !
না দেখিলে মরি, দেখিলে পাশরি

আজন্ম সাধের মরম কথা,

হয়ে হারা দিশে, ভুলে যাই শেষে
ফোটে না বচন,

অন্তরে ব্যথা !

আমার সাধ মিটুলে! না, জনম্ তে! গেল!

মিটিলন! সাধ, ঘটিল বিষাদ,
বিধাতা বিবাদী হৈল।
সাধের সাধনা, সাঁধিতে সাঁধিতে
থাই জনম, বৃথাঁরে ভেল।
প্ুগ বুগান্তের, কত শত সাধ
কৃতশ তরঙ্গ খেলে রে প্রাণে,

কহিতে তোমায়, সদ? চিত্ত ধায়

কিন্তু কেরে কৈতে, ভুলায় ক্ষণে ?

উদাসী।

৪৮৫

হেরিলে তোমায় পরাণ বিহ্বল,
জড়িত রসনা, নির্বাক বোল

কহি কহি সাধ, টকতেরে বিষাদ!
বিষম বন্ধনে প্রাণ ওত রোল !
আমার মনেতে রহিল, মননের ব্যথা )

আমারু সাধ মিটুলো। না, জনম তো! গেল 1?
প্রাণ রে!

কিযাছু করেছ তুমি মোরে £

তোম।রে হেরিলে, হুই ভেকা চেক।,
ক্ষণেকে ভুলিরে মনেরি কথা ;

ভূলিরে ক্ষণেকে, আজন্ম কালের

কতশ যোটানে! সঙ্গীত, গাথা !
তোমারে হেরিলে, হইতো! পাগল ;
কি যেন স্বপন, এচিত্তে বহে,

কি যেন খেয়াল, কি যেন নিশায়,
ভুলিরে কি যেন, মদিরা মোহে!
আমার মনেতে রহিল, মনেরি ব্যথা !
কহিতে.তোমায়, কত করি সাধ,

কত যুগ্বাস্তের মরম কথা,
কতরে কৰিতা, কতই সঙ্গীত

শুনাইতে সাধ, কতই গাথা !
(আমার) মনেতে রহিল মনেরি বাঁণনা,

এজনম্মে নাহিক মিটিল আশ;

৪8৮৬

তরুণ ভাতি।
জনম গেল রে, রহিল শ্বধুই,
রহিল তুহারি প্রেষেরি পিয়া” !!
তপনের তাপে,

সাগর

গুকায়,

গহন শুকায় অনল দাঁপে,
শিশির সম্পাতে নালনী গুকায়,
এ তনু শুকালো বিরহ তাপে!
তপনের তাপে, সাগর গুকাঁয়,
গোঁড়ে রে পতঙ্গ গুদীপ নুখে

বিরহ অনলে, পুড়িতে পুড়িতে
দুঃখের জীবন কেনেরে থাঁকে £!
তপনের তাপে,

সাগর শুকায়

নদ নদী শুষি; সাগরে টানে;

আঁকাঁশের মেঘ, আকাশে মিশায়,
দুঃখের জীবন মিশে না কেনে গু
দুঃখের যামিনী, ছুঃখেতে পোঁহায়
দুঃখের দিন রে আবার আমে ;
কান্দিতে কান্দিতে সেহ দিন বায়,

অশ্রু-নীরে পুনঃ রজনী ভাসে
মুহুঃ ক্ষণ পল নাহিরে বিরাম,
পাঁগল পরাণ, তুহারি তরে ;

তুহাণারি লাঁগিরে ঘাঁয় ত জীবন

তুহা! লাগি ছু নয়ান ঝোরে !
প্ঁণ রে! কিযাছু করেছ তুমি মোরে!

উদাপী।

৪৮৭

পাঁথিব প্রেমের অলারতা উপলঙ্ধি পূর্বক
ভাঁতি দেবীর ঈশ্বরাশক্তি এবৎ
পাপের জন্য পরিতাপ্।

(সঙ্গীত |)
আঁমি কোন্ মুখে যাব নাথ ! আর্, তোমার দ্বারে ? (২)

পাপে বদন মলিন আমার, শির নত লাজের ভারে !
আমি কি লয়ে যাইব নাথ ! আর, তোঁমার দ্বারে £

মহ! ব্যভিচারী আমি,

হয়েছি কুপথ গামী,

(২)

এ সংসার উপপতি, পীরিতে ভ'জেছি তাঁরে ;
তুমি প্রাণ ! বিশ্বপতি, তোমাতে
পর পতি প্রতি মতি,

নাঁহিক রতি,

না ডরি তোমার ভরে ?

আমি কোন্ মুখে যাব নাথ ! আজ. তোমার দ্বারে

নাই ভক্তি আনুরক্তি, নাই পদ্দ-সেবা-শক্তি,
কিনে পাঁপ হবে মুক্তি, সে ভর্সা বা করি কাঁরে £
আমি কোন্ মুখে চাঁব ক্ষমা,

পাপে বদন মলিন আমার,

তোমার ছ্বারে ||!

শির নত লাজের ভারে !

ভাঁতি দেবীর ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ ।
৮

আমি কলঙ্কিণী রাই, জগতে নাহিক ঠাই

কোঁথা গেলে হবে মোর, হূর্থতি মোচন :

5৮৮

অরুণ ভাঁতি।
পাঁপেতন্ু জর জর, সকলি হু"য়েছে পর
কে আঁর্ ভাবিবে ভবে, বলিয়ে আপন ?

ভুর্বব,দ্ধি ছুম্মরতি বশে, ' মজিলাম নিজ দোষে
কোন্ মুখে লব আর, বিধির শরণ ?
ডাঁকিতে আতঙ্কে মরি,

নিজ পাপ নিজে সম্মতি

হইতেছে দেহ মন, সদা বিকম্পন 1!
কিন্ত হেন দুঃসময়, তারে না ডাকিলে নয়,
সে বিশ্তন কে করে আর, ছুর্গতি হরণ ?
ভাব আরে মন পাখি ! ভবের সন্বন্ধ ফাঁকি

ভাই বন্ধু পরিজন,

কেউ নহে আপন !!

২

হে নাথ, বিশ্বের পতি ! ভুমি অগতির গতি

(২)

তুমি পতিতের বন্ধু, তুমি প্রিয় ধন।
তুমি ধাতা তুমি পাতা, তুমি হুর্বলের নেতা
তুমি যে প্রাণের প্রাণ,

ভুমি সে আপন।

তুমি স্থির তুমি সত্য, তুমি গ্রুব তুমি নিত্য
তুমি সঙ্গতীর সাথী আজন্ম সরণ ;
হে নাথ, বিশ্বের পতি ! তুমি অগতির গতি,

তুমি পতিতের বন্ধু! তুমি প্রিয় ধন।
ছাঁড়িন্ন সকল আশা,

তব পদে ভালবাসা

তোমাতে এ আত! প্রাণ,

করিন্ু অর্পণ ।

যাহ? ইচ্ছ! কর তাঁই, ফিরাবার সাধ্য নাই;
থাকুক ও পদে এই মুতি অনুক্ষণ !
হে নাথ বিশ্বের পতি, তুমি অগতির গতি
তুমি পৃতিতের বন্ধু, তুমি প্রিয় ধন!
($ ৬১0)

উদ্দাগী |

৪৮৯

তাঁতার রাজ আছাদ জেগেরের ওদাস্ত
ভাবের সুচনা ।

(বিবেক সঙ্গীত |)
মাল্জীঞ
1দন্ তো! সেল 111 ও দিন্ গেল গেল !!
দিন্ তো গেল!!!

সন্ধা হয়ে এলো ঘোর ;

দিন তো গেল |!
(ভুই) চেয়ে দেখ্লিনাঁরে পাঁষড় মন!
কি নিশায় হ'য়ে রলি ভোর !! দিন তো গেল !!

যামিনী হয়ে এলো ঘোর1!
চেয়ে দেখ্রে বেলা গত, স্ুখ-দূর্য্য অস্তগত,
ফুরাইল জন্মের মত, ভবের আঁশ। যত তোর; ত)

দিন্ তো গেল !! সন্ধ হয়ে এলো ঘোর!

ফুরাইল আঁশা বাসা, অপার হ'ল ভবে আসা,

কি কল্যিরে কর্মী নাশ! ! অপার আশে,
ভল্ তোর ;-_--

ও তুই দিন্থাঁকিতে, কল্যি নীরে,
সকল্ ভন? হ'লে! ওর |!
দিন তো গেল!

সন্ধা হয়ে এলে! ঘোর !1-

দিন তো গেল !! ও দিন গেল, গেল !!

দিন্ তো! গেল !! যাষিনী হয়ে এল ঘৌর7-_

৪৯৬

তরুণ স্াাতি |

ভাঁবিতে ২ সাৎসারীক ও আধ্যাত্বীক
অবস্থার আলোচনা ।
সস খ্

গু
হরর

বিভোল ভাবের ভূলে, ছিনু মুহুমান,
আচম্িতে চেয়ে দেখি,

বেলা অবসান !

তেৰেছিনু জীবনের দীর্ঘ দিবা, যাম,
এত শীঘ্র যাবে কেবা, জানে পরিণাম ?!

ন।ই এবে মধ্যাহ্রের সে খরতা নাই,

তখনে এখনে মরি! ন্ুপ্রভেদ পাই!
তখনের সে উগ্রতা,

এখন পেকৈ?

পড়েছে তে! কি জানি কি. আব্ছায়া এ!
পড়েছে তে। কি জানি কি, বিষাদের ছায়া,

কি যেন কি অবসাদে, মাখ! বিশ্ব-কায়।!
শিথিল হয়েছে যেন, বিশ্ব চরাচর !!

কেনরে উৎসাহ হিন, কেন এ অন্তর ?
নাই এবে মধ্যাহের সে প্রথর কর,
তখনে এখনে মরি!

বিভেদ বিস্তর |

হায়! এবে গেল কোথা, সে প্রবল আশা ?

ঢাকিয়াছে দশ দিশ নৈরাশ্য, হতাশ! |
ঘেরিতেছে ক্রমে ঘোর গাঢ় অন্ধকার,

ংকীর্ণ হয়েরে গিছে। শুন্য চাঁরিধার ;

উদাসী।

৪৯১

সঙ্কোচ হইয়ে মরি! শুক হৃদি, গ্রাণ,
কি জানি কি ক্ষুদ্র হয়ে গিছে চিত খান।
কিযেনকি জড় যড়

অবসাঁদ-ভার,

ভেঙ্গে যেন গিছে মরি,

হৃদয়ের হাড় !

ভেঙ্গে যেন গিছে মন,

দূর দেশে চাল,

কি যেন কি ঝড়ে গিছে, অভ্তরাত্া দলি !
কি ষেন কি প্রলয়েরে হয়ে তোল পার,

অন্তর হইয়ে গিছে,

বিরাণ উজার !

ছিড়ি গিছে একে একে, আশা দৃঢ় ডুরি
ভাঙ্গিয়াছে কপ্পনার, সুবিচিত্র পুরী ।
মনোহর নাউ্রশাঁলা ; হৃদি সুউদ্যান
নৈরাশ্য তৃফানে হারে, ভেঙ্গে খান খান !
কবিতা-কানন এ, এবে শুষ্ক হায়!
রস-কুপ-পরিমল, মরিরে কোথায় ?!
ফুরা"য়েছে রঙ্গ, রম, ফুরায়েছে রাগ,

শুকায়েছে পুড়ি গুড়ি, স।ধের সে বাগ!

শুকায়েছে তর তাজা, হাব, ভ।ব-ফুল

উড়ে গিছে বুল্বুল সে, স্পৃহা-অলিকুল।
উড়ে খিছে বাসনার, মরালের ঝাঁক,
বিবেক-বিহ্ী, ডাকে বিদায়ের ডাক ।

৪৯২.

অরুণ ভাতি |

ছুটিয়াছে নীর পানে, ত্রস্ত ধাওয়। ধাই,
সঙ্গী সাথী যত দেখি, সঙ্গে কেহ নাই !! *্
সঙ্গী সাথী চেয়ে দেখি, সব এবে হারা,
যাঁরা ছিল দল বল.

কোথ। গেল তাঁরা £

একে একে গেল চলি যার যেই দেশ,
আমি একা রনু পড়ি, আমি একা শেষ !!
একে একে গেল.তপ্লি, ভব-নদী-পাঁর ;
না দেখি তরণ-তরী, কি হবে আমার?

ক হবে আমার গতি ! ভেবে নাই শেষ,
একা আমি নু পড়ি,

একা দুর দেশ |

একে দূর দুরীস্তর, তাঁহে দুর পথ,
স্রপথ ভুলিয়ে,আরো, আইনু বিপথ!
কি করিনু মু আমি,

হয়ে হারা-দিশ,

কেমনে পাইব ঠিক, পথের উদ্দিশ।
কে দেখাকে পন্থ। মৌরে,

কে চিনাবে হায়?

তুর্দিন দুর্ষ্যেগে কেবাঁ, তরিনে আমায় |
আসিবে দুর্জয় নিশা, ঘোর অন্ধকার,
ঘোর অমানিশা-যোগ, ভীষণ আকখর !
গ্গ প্রিয়তম পাঠক পাঠিকা1ও
ও প্রীতি
প্রীতি পুরায়ণ বন্ধুগণ! অনুগ্রহ ,
ুর্্বক লিখকের বর্তমান অবস্থার গতি পুবিবেচনা করতঃ তাহার
জীননে যাহ! কিছু করিয়। যাইতেছে, তদনমুদায় জননমাজে প্রকাশ

. শের নিমিত্ত বিশেষ রূপা বিতরণ করিবেন, এই ভিক্ষ। গ্রার্থন] |

উদ।সী |
তখনে এ রবি-কর,

কোথা রবে আর ?

কোথা রবে দ্িবলের,

পুলক বাচার %

ঘোরাল তীমিরে দিকৃ, হনে দিশে হারা,

কৈবা চন্দ্রমা ভাতি, কৈ দৃষ্ট তারা ?
গ্রহ, চন্দ্র, তারা কিছু, দেখ! নাহি যাবে,
ছুরস্ত আধারে বিশ্ব, সব্ব গ্রাস হাবে।
হবেরে বিভিন্ন মুর্তি, বিভিন্ন আকার,

ভম্ন মে হইবে ভাব,
সেই সেসময় এক,
এখনের এ কিছুই,
এখনের এ সকল,

কএস্য ধরার
হনে ভিম্নহন,
না রনে খন ।
হুকে সতস্তর

তখনে এখনে হনে,

বিভিন্ন বিস্তর 1!

তখনে এ রবি-কর, কোথা রলে আর?
কোথ। রবে দিবসের, পুলক বাহার ?

ফুরাইবে রঙ্গ রস, ফুরাইবে আশা,
ঘৃহুর্তে ঘটিবে এক, আজব তামাসা !
মুহর্তে ঘুচিবে বত, গর্বব অহঙ্কার,
ধন জন বল বুদ্ধি, ন| রহিবে আর।

না রবে, না রহিতেছে, না রয়েছে কিছু,
সকলি হইবে শেষ, আগে আর পিছু |.
সখাঁরে যাইতে হবে, না যাবে এড়াঁন,
মরণ, মরণ শেরে! মরণি নিদান !!

৪৯৩

৪৯৪

অরুণ ভাঁতি।
মরণ মরণ শেষ,

শেষেতে মরণ,

মৃত্যু করে সর্বব সাধ, বামনা পুরণ !

সকল বালন!, লিগ্ল!, উদ্যম, উন্নতি,
ভোগ, সুখ, যশঃ আর,
মরণে সকলি শেষ,

খ্যাতি, প্রতিপত্তি ।

শেষ একিবারে,
ধর] দেয় কারে?

ধরার উন্নতি খ্যাতি,

হলেও ব্রন্মাণ্ড-পতি, কিবা লভ্য তার,
শেষে যদি ছেড়ে যেতে, হুবেরে সংসার।

হলেও অপার স্তঞ্জ, ধন অধিকারাঁ,
শেষে যদি স্বৃত্যু তবে, কিব! লভ্য তারি।
কিবা! লাভ ভ্রিভূলন, ক্লে বিজয়,
সৃত্যু পরে কণা মাত্র, ভূগ্য যদি নয়।
মৃত্যু পরে দেহ যদি, খাঁকে, ভসম্মে মিশে,
রত্ব-নিংহাসন তাঁর, কাজে আসেকিসে?
ভোগ, ভাগ্য যত কিছু, জীবিতের তরে,
ধরার ধনেতে বল,

ম্বৃতের কি করে ?

থাকুক ব্রঙ্গাণ্ড কিবা, হউক বিলেশপ,
যে মরে তীহার তাথে,

কিবা হর্ষ, ক্ষোভ ।

লক্ষ বর্ষ জীয়ে থাকা, কি লভ্য কারণ,
এক দিন হুবে যদি, অবশ্যু মরণ ?
নিশ্চয় মরণ যদি, না যাবে এড়ান,
মরণ মরের ভাগ, মরণি নিদান !!

|

উদাসী ।

অনিত্য সংসার মীয়া,

নিশ্চয় মরণ যদি,

অনিত্য ভূবন,

নিশ্চয় মরণ |

কিছার মনুষা প্রাণী, কিছার জীবন,
কেবলি মোঁহের ধান্ধা, যেন রে স্বপন ।
সংসার স্বপ্নের খেলা,

মায় ধন্ধকার,

সকলই ধ্বংশশীল, অনিত্য ইহার |
এই যে ্রহ্মাণ্ড বিশ্বা, গ্রহ সূর্য্য তাঁরা,
এক দিন্ না এক দিন, হবে গতি হারা।
একদিন না একদিন,
"আমিত্ব, অহম্ ভাব,

ধ্বংশ হবে শেষ,
না রহিবে লেশ।

এই যে ব্রহ্মাণ্, বিশ্ব, গ্রহ, সূর্য্য, তারা,
এক দিন্ না একদিন,

হবে গতি হারা ।

না রবে, না রহিতেছে,

না রয়েছে কিছু,

সকলেরি আছে শেষ, আগে আর পিছু ।
সবারে যাইতে হবে, না যাবে এড়ান,
মরণ ! মরণ শেষ!
(নর

মরণি নিদান।

৪৯৫

৪১৬

রণ

আজি ।

সৃষ্টর্ অসারতা চিন্ত।
( লঘু ভূঙ্গঙ্গ প্রয়াত ছন্দ)

ঞ্চ

না আধার, না ঘোড়াল, না আলোক ভাত,

না দিপা, না রাতি না, সঙ্ধ। না জ্যোতি।
না! চন্দ্র না ভানু, না গ্রহ, লা ঢ্যাতি,

মা বৎসর অয়ন, নপক্ষান্ত তিথি।

ন শুন্য ন অধঃ ন, আকাশ ব্যোম,
ন বিশ্ব, নব্রহ্গাণ্ড, ন সৌর মোষ।

কিচ্ছু না কিচ্ছুই রহিবে ভবে ১
একাহি শীম দে একহি রবে |!

ন অনল ন অনিল, ন সলিল শৈত্য
নশীত নগ্রান্ম ন, গতি ন গত্য
ন স্থির ন চঞ্চল, নস ধীর

নলঘু নঘণ, ন গহন গভীর )
কিছ্ছ না কিছুই ধারণ! হবে
একাহি নাম সে

একহি ররে |

৯ ইহার প্রত্যেকগী শব্দই অতিশয় গুরু গম্ভীর ও দীর্ঘ
উচ্চারণ করিতে হইবেক; তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শব্দ অপেক্ষা

ছিতীয় শব্দ দ্বিগুণ দীর্ঘ গুরু এবং চতুর্থ অর্থাৎ সর্ধ শেষ শব্দ গুলি,
চতুগুণ গুরু বার্থ উচ্চ!রণ করিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে পাঠ করিতে
হইবেক। নতুবা লাধ্িত্য বোধ, গ্াক্জীর্যয বোধ, এবং প্ররুত

. ভাব বোধ কিছুই পরিস্কট রূপে হইবেক না।
( ৬২)

উদাসী।

৪৯৭

ন হেমন্ত বসন্ত, নিদাঘ বর্ষ।
ন কালিমা কুঝুটি, শরত র্শ |
দিক্ না দিগন্ত, ন শূন্য ঘোর,
স্বর্গ ন, মর্তন, ন নৈরেকার,

কিচ্ছুন! কিচ্ছুই, ধারণা হুবে,
একাহি নাম সে, একহি রবে !
ন| কবি, না! কবিত্ব, না কল্পনা কাব্য,
ন। রূপ মা রস,

না ভাব না ভাব্য,

না গীত, ন। গাথা ন! গাথক, কথ্য
ন। প্রেম, ন। প্রেমী নারি না রত্য;

ন1 নট, না নাট, না! নর্তঁক, নৃত্য,

না গায়ক, বাদক, বাদ্য না ত্য ;
৭ না, জ্ঞান না, গুণী নাজ্ঞানী

কল না কৌশল, না কৌশলী পাণা ।
না গণিত, বিজ্ঞান,

সাহত্য, বেদ

ন] স্মৃতি না পুরাণ,

না দর্শন-ভেদ,

না পণ্ডিত, পাণ্ডিত্,র

বাম্মীতা, বক্তা!

না পাঠ্য না পাঠক, লিখক, ব্যাক্তা ;
কিচ্ছুনা কিচ্ছুই রহিবে ভবে
একাঁহ নাম সে, একাহু রবে!

না রাজ ন। রাজ্য না মন্ত্রি না পাট
প্রজা ন। প্রাণী না, সৈম্ত না! ঠাট,
না দায়, না দর্ববার, না খান, আম
না গর্ব মা. দম্ভ না, ধমক ধাম।

অরুণ ভাতি।

না বীর না বীরত্ব, না স্ফ,্ত না তেজঃ
না! জিত, না! জেতা, ন। হাঁরি না লাজ।
না! ছোট না বড় না, ধনী না মানী,

ন। সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী, রাজা না বাণী ।
রবে না রবে না, কিচ্ছুই ভবে,
একহি নাম সে, একহি রবে।
কোথা রে রহিবে, এ ধুম ধাম ?
কেবলি রবে সে, একহি নাম।
ন! হর্ধ, ন। পুলক, না বিষাদ ক্ষোভ,

না! ইর্শা, না দ্বেস। না হিংসা! ন! লোভ ।
ন। মিল না মিশ না, শান্তি না ধৈর্য্য,
না প্রীতি না প্রণয়, গান্তীর্্য হর্য্য।
ন1 বিরক্তি, উত্যক্তি, ক্রোধ না পীড়া,
না! লজ্জা ন! ব্রীড়া।

না! আরাম চইন,

না হাস্য ন! রোদনা,

করুণা

শোক,

না কউ না যাতনা, না গীড়না, ঢুঃখ।
না ঘাত, না ঘাতক,

ন1 অত্যাচারী,

ন। জালেম জুলুম,

দক্ত্য, অপহারী ।

যাবে রে সকলি, সবা যাইতে হবে,

কিচ্ছুনা কিচ্ছুই, রহিবে ভবে।
ঘুচিবে “আমিত্ব* *আহম” “হাম”
একহি রহিবে,

একহি নাম।

একহি নাম সে একহি রবে !
ভবের এ সব কোথারে যাবে 1!

উদ্ধাপী।

কোঁথাঁয়ে যাইবে, এ টাকা কড়ি,
কোথা বা রবে, এ সাধের পুরা £.
এ ধন, এ জন কি কাজে আবে?
শিদানে এ সবে কি ধরা দিবে ?
ধরার সকলি ধরাতে রবে

একেলা এ প্রাণ,

একই যাবে ।

না সঙ্গী, না সাথী, ন। দার! ন] পুত্র,
আত্মীয় স্বজন রহিবে কুত্র ?
ন1] রবে,_রবে না! এ ধুম ধাঁম,
একহি ভরসা, একছি নাঁম।
জম্মিলে মরণ, খণ্ডাবে কে £
ধরাতে

অমর,

কৌন্জন সে??

অনিত্য অসত্য এভব দেশ
"মূরণ” «মরণ» “মরি” শেষ |

জন্মিছে মরিছে, মরিবে আর
বিরাট শ্মশান" এ বিশ্ব পাথার !
বিরাট শ্মশান ত্রহ্গাণ্ড দেশ
প্রকৃত প্রকুতি মরণ শেষ।
জন্মিলে মরণ

খগ্ডাবেক্কেঃ

ধরাতে অমর

কোঁন্জন সে?

* যাইবে সকলি

মরণ পথে।

' আজি বা কালি বা যুগান্ত গতে,
আদম, ইদেন, ইভা দেকৈ?

গ্লেলা উদ্প১ তাঁরানুছ,

পথেতে এ

৪৯৯

অরুণ ভাতি ।

অইত পথেতে, রাবণ, রাঁম
কোথা কৃষ্ণ জিষুত কোথা পাগুব গ্রাম ?
কেহনা রহিল এভব দেশ,
মরণ মরণ মরণি শেষ।
জন্মিলে মরণ খগ্ডাবে কে?
ধরাতে অমর

কৌোন্জন মে?

. অনিত্য অপত্য

সংসার ছার,

ছুনিয়৷ কবে বা হয়েছে কার ?!
কিসের ছুণিয়,

সংসার বাড়ী,

কোন্ বা আশাতে

আশার ধাঁরী £

কিচ্ছুন। কিচ্ছুনী, সংসীর ছার !
ছুনিয়া কবে বা, হয়েছে কার ?%

উঠরে পথিক, বান্ধরে গাঠরী,

ভাঙ্গিল হাটরে, চলরে হাট্রা ।

চলরে পথিক, কররে বেশ,
মরণ মরণ মরণ শেষ।

তাতার রাজের বৈরাগ্য অবলন্বন এবং
আত্ব মযোধনে বিবেক

সঙ্কীত।
বলহে!
অজ্ঞান তিমিরে,

কিদশাহবেরে তোঁমার!!
হয়ে জ্ঞান হত,

ঘুরিতেছ জীব! বদ্ধ শীগ মত ;

উদানী।

৫১

জলে স্থিত তবু, পিপাপা পীড়িত,
জলে না জুড়ায় সন্তাপ-ভার !

বিষয় আবেশে,

বশ অবিরত,

অবিরত ভোগ ভূঞ্জিছ বা. কত,
তথাপি নহেতে/॥ লালসা বিগত,
ক্রমাগত বিষ বদ্ধিত আর 11 -ভোগ ভাগ্য ভাগে রত তুমি যত,
কুবাঁসনা-বিষে জর্জরিত তত,
পাপ-আশী-বিষে দংশে অবিরত,
বিষয় বিষের এমনি বিকার !!
জলে থাঁকি মীন, জ্বলে যে প্রকার,
বিষয়-সবিষে তুমি সে প্রকার,

কারু লাগি খাটি ভূতের বেগার,
সোঁণাঁর জীবন করিছ ছ'র !!
হায়রে, ও জীব ! হায়রে, ও মন!

হেলাতে হারায়ে সত্য সার ধন,
অনিত্য অপত্যে, এমনি মগন !
বিভ্রমে বাঁড়ালি পাপের ভার !!----

বল হে কি দশা, হবেরে তোমার 2৮
ছাড়ি সত্য তত্ব,

অনিত্যে প্রমত্ত,

অনিত্য প্রেমেতে হলিরে উন্মত্ত,
ছুর্ব্বিসহ দুঃখ, তবু নিত্য নিত্য,
সহরে অপহ সম্তাপ অপার !

_.

বলহে কি দশ! হবেরে তোমার !!

৫৪২

অরুণ ভাতি।

তাতার রাজের ঈশ্বর আরাধনার আঁশক্তি ॥
সঙ্গীত।
পাপ রসনা £ নাম জপে কেনে রস না £
রস হবে না!

হবেনা ! সেই

পাপ রসনা!

নাম দয়াল বিনে।
নাম জপে কেনে রসন। ?

জপরে!

জপরে!!

জপসে

নাম ঘনে ঘনে !
যে নাম শুনলে পরে, পাষাণ গলে,

গিরি গলে, নামের গুণে ।-সে নাম স্বধা গন্ধ, অমিয়-মকরন্দ ;
মন ভূঙ্গরে ! পান কর প্রেমে হরে অন্ধ,

গ্রতি নাই আর সে নাম বিনে. !

প্রেমিক প্রেমিকা, এবং তাতার রাঁজ ও তাতারের যুবরাজগণ ১
অধিকন্তু মিশরের পুত্রহারা সাম্রাজ্জী এবং অন্যান্য
সাধক সাধক! সকলে এক তপঃবনে মম্মিলিত

হইলে তাহাদের সমস্তের পরিত্রাণ জন্য
অরুণ দ্রেব ঈশ্বর সমীপে বিশেষ
করুণ প্রার্থনা করেন।

ভজন সন্্ীত।
নাথ!

আমি পাঁপীজন, দুরম্ত ছুর্জন,
দুর্দিন দুর্য্যোগে, দেখনা ফিরে?
তরি বার বার, করি সিন্ধু পার,

তাঁই কি এবার ডুবাবে নীরে।

উদাধী।

৪৫৩৩.

কতনা মরণ, করি নিবারণ, কতন।!
কল্যাণ করিছ সাধন ; কতনা যতন

করি অনুক্ষণ, ন্নেহ হস্ত তব বুলাও শিরে।
পেয়ে মেহ দান,

সদা এ পরাণ,

আশাতে রয়েছে ভরস কৈরে,

তুমি বিশ্ব হর, জানি নিরন্তর

অন্তরে রয়েছি সে ভাব ধৈরে !

তুমি দয়ায় নিধান, কর পরিত্রাণ,

পাতকী পরাণ উঠুক ধীরে !!
সিজন?

নব বন্দাবন।
( সকলের প্রেম সম্মিলন )

আনন্দ সঙ্গীত।
বাঁজিছে মধুর মোহন মুরলী, বাঁজিছে মধুর তানে
!

(তোরা) কে যাবে কে যাবে?

এসোহে ! এপসোহে !!

এ নব বুন্দাবনে ?
হেথা হাপিছে চন্দ্রমা, ভাসিছে অমিয়া, ক্ষরিছে

হেথা ফুটিছে কমলা,
পু

ঝরিছে, পড়িছে মধু।

ছুটিছে ভ্রমরা, ডাকিছে

অইনা পরাণ বধু!!

ডাকিছে অইনা মোহন মুরলী, ডাকিছে
কেবাবে?

এসোহে

মধুর মধুর তানে !
পরাণ জুড়াতে

মাতিতে প্রমত্ত প্রেমের গানে।

৫০8

,

শজরুণ ভাতি |.

মাতিহে গ্রমতে, মাতিহে সে তত্বে, মাঁতিরে ও সত্যে,
এসো হে!

ঘিখ্য। নংসাধর ছাড়ি ।
এপোহে! কেনিল? কেনিল??

:

বাশরী স্থন্বরে পরাণ কাড়ি !
হি
সটিতেরএউ

(বিভূ গুণ গান।)
গাঁও রে বিভু-গুথান্ু গান,॥

তরুণ অরুণ-ভাঁতি !

চক্দ্র্তারা, গ্রহ, জ্যোতিষ, রবি !!

গাঁও রে গাঁও জলদ, বিছু;তি ! নিখিল ভুবন বাসা স্ব !!
গাঁও রে বিহজজ ! কাননে কাননে, কুম্থম ! গাও হে
বন (বথারি
ওরে ভ্রমর। ! গুণন গুজীনে, গুণ রাজি তাহারি !!

অখিল বিশ্বের অধীপ তিনি, মরি কি মহিমা! বলিহারি !!

তিনি অখিলের পতি, অন্তিমের সাথ, অগতর গতি
ভব-ভীতি বার |
গাও গাও গাও,

মনো

প্রাণে গাও,

গ।/ওরে মহিম। তাহারি !
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