
 

 

কর োনো, মোনুষ ছোড়ো কক গোইরে স্বগ গ-

মরতগ  সোধরন? 

শোমস    হমোন 

তুমি এখনও অসৃ্পশ্য, আমার দরূ্বীন-বর্বহীন দৃষ্টিতে,  

শুধু দদবি দোমার উত্তাপহীন ম িংস্র্র আঘাতত লাতের বমবিল; 

দেমখ মিয় িানুতের দ াতখ অন্ত ীন ভয়, 

এখন ভীেণ েুুঃসিয়।। 

 

আমি মনশ্চিত তুমি ো াঁমিতয় আিার দ্বাতর, 

দতািার মেগন্ত মিস্তীণ ণ েু াত িামিতয়.  

দতািার অত না অজানা অনাদৃে আমিঙ্গতন;  

দ ান এক অমনশ্চিত িদে 

আমিও  ি মশ্কার; 

দেভাতি কতরছ মিস্তার পিূ ণ-পশ্চিি দগািাতধ ণর সিাজ-সিংসার।। 

জগত জতুি িতিােভ্রিতণ   

দতািার এতটুকু িা াঁতধ না রাজননমতক সীিাতরখা িিংঘতন!   

 িিান মিশ্ব-সিংসাতরর ঐকযনাতশ্ জমুি দনই দতািার পাতশ্।  

এই দসমেনও অন্ধগমির অপূষ্টি িস্ত্রিামিকা-শ্রি রমঙ্গতয়তছ মিশ্বিাজার; 

এই দসমেনও রতে রাঙ্গাতনা কাশ্চিরী বিলাপ দছতয়তছ মিশ্বাকাশ্;  

এই দসমেনও িণময়ণীর বিয় ফুল বেশু-শ্রম ঘাতম দপ ৌঁতি দিতি পশ্চিতম;   

আজ দতািার আগিতণ মিশ্বায়াতন দিতগতছ  ি াসিংকট।।  

তুমি দ মঙ্গস নও,  

তুমি আমতিাও নও, 

নও তুমি সত্ততরর জ্বতিৌচ্ছাস।   

তুমি আস দগাপতন িুতক দ তপ েীঘ ণশ্বাস, 

েুবম আস নীরতি মিনম্র দর্বতে,    

তুমি আস সঙ্গীহীন, রণসজ্জায় সজ্জজ্জত দসনােি মি ীন।   

তিুও দতািার আগিণ িাতণা আমতিা দেতকও আতঙ্ককর ,    

দতািার ধ্বিংতসর মিিূতণ-মিভীমেকা দ মঙ্গস দেতকও ভয়ঙ্কর।  



 

 

 

 

ততি, রাজিাসাে, জনপে, নগর-িন্দতর- দিা  দনই দিাতটই ;  

ধন-সম্পে, িমণ-িূো –      

এসতির িমত দতািার আজন্ম অিত িা,  

দতািার শুধইু িানুতের িাণ মনতয় দখি।।   

কতরানা, িতন পতর!    

ি ান পমরকল্পতকর অমভিাতয় আট মিশ্ ি তর; 

এিমন একমেন সৃষ্টি  ি মিশ্বব্রহ্মাণ্ড -     

 াদািাষ্টট আর দবূ্বা ঘাতসর ঘ্রাতণ গিতিা সিুজ িান্তর;  

সাগতরর জি দেউতয়র তাতি আগতি রাখতিা অন্তর;   

পা াতির গা দভতস জিধারা এতস এতকাঁ  মেি মিম ত্র আিপণা;     

পমির পরতশ্ ফুটি ফুি,   

িজাপমত উিতিা, েতি েতি ফুি দেতক ফুতি; 

ভািিাসায় পামখরা িা াঁধতিা িাসা।   

অিতশ্তে, নীতির দিতশ্ আকাশ্ এতস দেতক মেি সাজাতনা িাগান।।    

এত আতয়াজন! 

মনখুাঁত সিংতোজন!  

তোমপ মকতস দেন অতৃমি! দ াথায় দেন কিমত! 

বিত্রতণর পূণ ণাঙ্গোয় অতুঃপর সৃষ্টি  ি িানুে;    

আিার মপতাি , মপতা – 

আিার পূি ণ পরুুে। 

আর দসই িানুতের িমত দতািার এত আতরাশ্!  

দসই িানুতের অশ্চস্তত্বনাতশ্ই দতািার েত পমরততাে !    

ততি দশ্ে মিতকতির িানুতের িমত তুমি মনেণয় দিশ্ী,   

তুমি মক শুধইু নতুন িজতন্ম মিশ্বাসী? 

কতরানা, মিশ্বায়তনর িাতে তুমি দেতখমছতি এক নতুন ভারসািয, 

দেখাতন িানুতে িানুতে তফাত োকতি অমত সািানয;  

দ তয়মছতি দেতরা-সাি দগতি নয়,  

উইন-উইন’এ  তি িানুতের সিন্বয়। 

দস েশ্ ণন দেতক িানিসিাজ আজ ি ু েতূর -  

দিাভ িািসা আর ম িংসা মিতদ্বতে,   



 

 

মিশ্ব েুয়ার আজ ভতর উতেতছ মিোে িাতাতস।   

স্বীকাে ণ, আিার িজন্ম িযাে ণ েতাে ণ; 

তাই িতি এত অিত িা িানুতের অশ্চস্তত্ব মনতয় দখিা?   

িজন্ম পারতি দো দপৌৌঁছতত অভীি িতে আিাতের িযাে ণগুতিার অমভজ্ঞতার আতিাতক?  

কতরানা, তুমি োও, 

িানুেদ  দরতখ োও! 

েমে না োতক িানুে দক িা াঁধতি সুর িকৃমতর িা াঁধতন?   

দক গাইতি গান স্বগ ণ-িততণর সাধতন? 

শ্তরশ্চির শ্ত রতে দক রাোতি আপন ভুিন? 

িানুে ছািা পৃমেিী দে অন্ধ।।    
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