সুলতোন মুহম্মদ
রোজ্জোক
১৯৫৯ সোগল
পোিনোর একন্টি
সোাংস্কৃন্টতক
পন্টরিোগর জন্ম
গ্রহণ কগরন।
ন্টতন্টন
ঢোকো
ন্টিশ্বন্টিদযোলয়
রেগক স্নোতক
এিাং
ন্টিন্টিন্ন
আন্তজজোন্টতক
ন্টিশ্বন্টিদযোলয় ও
ন্টিক্ষো প্রন্টতষ্ঠোন
রেগক উন্নয়ন
রযোেোগযোে, িোর্ুজয়োল ন্টিক্ষোর উপগর েগিষণো ন্টিন্টিক
উচ্চতর ন্টিক্ষো অজজন কগরন। রপিোেত জীিগন
জোন্টতসাংগের ন্টিন্টিন্ন প্রকগে উন্নয়ন রযোেোগযোে ও
ন্টিক্ষো ন্টনগয় কোজ কগরগেন। ন্টতন্টন িোাংলোগদগির উন্নয়ন
কমজকোগে ন্টিক্ষোমূলক নোিক, রলোকসঙ্গীত, ন্টিন্টিওর
সফল িযিহোগর অিদোন ররগেগেন। ন্টতন্টন ১৪ ন্টি
রমৌন্টলক নোিক, প্রোয় ৪ হোজোর রুিোই, ররোমোন্টিক যুগের
১০ কন্টির ১০০ কন্টিতোর অনুিোদ, ন্টফিগজরোল্ড অনুন্টদত
ওমর খেয়োগমর রুিোই, ন্টমজজো েোন্টলি এিাং িোহোদুর িোহ
জোফগরর কন্টিতো অনুিোদ কগরগেন। ন্টিন্টজন্টিাং ন্টিক্ষোন্টিদ
ন্টহসোগি আন্তজজোন্টতক ন্টিন্টিন্ন ন্টিশ্বন্টিদযোলগয় ন্টিক্ষো
ন্টদগয়গেন। ন্টতন্টন তোাঁর সৃজনিীল কগমজর জনয জোতীয়
এিাং আন্তজজোতীয় পযজোগয় িহুিোর স্বীকৃন্টত ও পুরস্কোগর
িুন্টষত হগয়গেন।
—-———————————————————————
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িুন্টমকোাঃ
কন্টিতোর ন্টক িুন্টমকো হগত পোগর?
আমরো মোনব্জোন্টত সি সময় ক্রোন্টন্তকোল অন্টতক্রম কন্টর। জীিন- রদগহর আন্টদম
জোহোগজ র্গে ন্টিক্ষুব্ধ এক সোের পোন্টে রদয়- রকোগেগক জোহোগজ র্েলোম
এিাং রকোেোয় অিীষ্ট অজোনো - এই অজোনো ন্টেগর আমোগদর যত যত েে
কন্টিতো, জীিন জীন্টিকো, তৃন্টি অতৃন্টি ন্টনগয়ই িহুন্টিধ সৃজগনর সমোহোর।
২০২০ সোগলর রকোন্টিি-১৯ এর কোরগণ লক িোউন রদয়ো হয় এই সমগয় এ
কন্টিতগুগলো িোষোন্তর কগরন্টেলোম। আমোর মগত অনুিোদ িব্দন্টি ন্টর্ন্টকৎসো িোস্ত্র,
দিজন, অেজনীন্টত িো েগিষণোর রক্ষগে প্রগযোজয, সোন্টহতয এক িোষো রেগক অনয
িোষোয় অনুন্টদত িগল িোষোন্তর িলোই িোগলো। এেোগন অনয িোষোর কন্টি
রলেগকর আগিে, দিজণ, রপ্রম, রিদনো, সুে ইতযোন্টদর অনুিোদ িলো আমোর
কোগে সাংেত মগন হয় নো। িরাং িোষোন্তর িব্দন্টি যেোযে মগন হয়।
আন্টম স্বিোিত অিসগর রফসিুগক রলন্টে- নোনো কোরগণ আমোর ইচ্ছো হয়নো
িই েোপগত। তোই ইিুগকর িরণোপন্ন হলোম।
২০২০ আন্টম যেন ররোমোন্টিক কন্টিগদর কন্টিতো িোষোন্তগরর ন্টসদ্ধোন্ত রনইতেনই ৫ জন পুরুষ এিাং ৫ জন নোরী কন্টিগদর রিগে রনই। এেোগন আমোর
সোরো জীিগনর রপিোেত উন্নয়ন িোিনো দ্বোরো আন্টম ন্টনগজই প্রিোন্টিত। আন্টম
এিোগক দোন্টয়ত্ব মগন কগরন্টে।
এেোনকোর সি কন্টিতো রফসিুগক প্রকোন্টিত। রস সময় আমোগক অগনগকই
উৎসোন্টহত কগরগেন-সিোর নোম উগেে নো করগলও কোগরো কোগরো নোম
উগেে করো কৃতজ্ঞতো মগন কন্টর, তোাঁর মগধয সিযসোর্ী রলেক কোজী মোহমুদুর
রহমোন, ি. আফগরোজো পোরিীন,আিু মহম্মদ রইস, কন্টি লুৎফুন নোহোর
রহমোন যোরো শুধু উৎসোহ নয় আমোর রলেোর িোকয ন্টিনযোস, িোনোন ইতযোন্টদ
ন্টিষগয় অগনক সহগযোন্টেতো কগরগেন। আর পন্টরগিগষ অনুিোদ নো িোষোন্তর
ন্টনগয় পরোমিজ ন্টদগয়গেন তোাঁগদর কোগেও কৃতজ্ঞতো।
আর আন্টম-অলসতোর সোগে র্যোগলঞ্জ ন্টনগয় রিষ করগত রপগরন্টে। রস জনয
আমোগকও ধনযিোদ জোনোই।
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রনপলগসর ন্টনকগি প্রলোগপর প্রলোগপর পাংন্টিমোলো
রলোগরনিোইন েযোলোরীর ন্টলওনোগদজো দো ন্টিন্টির “রমিুসো”
পন্টরিতজনিীলতো
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এই জীিন্ত হোত
একন্টি গ্রীন্টসয়োন িস্মোধোগরর েোাঁেো
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সুগরলো পোন্টপয়োর েোাঁেো
উজ্বল নক্ষে
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জজজ েিজন িোইরন -২
অন্ধকোর

জজজ েিজন িোইরন (১৭৮৮-১৮২৪)
জজজ েিজন িোইরন -১
সুতরোাং আমরো আর িোইগর যোগিোনো

সুতরোাং, আমরো আর িোইগর রেোরোেুন্টর করি নো
এত েিীর ন্টনশুন্টত ন্টনঝুম রোগত,
যন্টদও হৃদয় এেনও িোলিোসো র্োয়,
এিাং রদে, মধযরোগত র্োাঁদ এেনও কত উজ্জ্বল!
কোরণ তগলোয়োরন্টি এেন নাঁকিী েোগপ আিদ্ধ,
এিাং আমোর হৃদয় িুগকর িি েোাঁর্ো রেগক িোইগর,
এিাং হৃদয়গক ন্টিরন্টত ন্টদগত িলগিো ন্টনাঃশ্বোস ন্টনগত,
এিাং আমোর িোলিোসো ন্টনরোলোয় অগপক্ষোয়।
যন্টদও জোন্টন এ ন্টনরোলো রোত রপ্রগমর জনয পুগরোপুন্টর িোসনোন্টসি ,
এিাং অজস্র আগলো ন্টনগয় ন্টদন ন্টফরগত আর িোকী রনই,
তিুও আমরো আর িোইগর যোগিো নোরজযোৎস্নো প্লোন্টিত র্োাঁগদর আগলোয়।
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আন্টম একন্টি স্বে রদগেন্টেলোম, ন্টঠক রযন স্বে নয়!
আকোগির প্রের সূযজিো ন্টনগি রেগে,
এিাং তোরোগুন্টলও ন্টনকষ অন্ধকোগর রেোরোগফরো কগরন্টেল,
রন্টিহীন এিাং পেহীন এিাং িরফ পৃন্টেিী,
অন্ধ এিাং র্োাঁদহীন িোতোগস কোগলো হগয় যোওয়ো িূগনয!
রিোর এগসন্টেল এিাং র্গল রেল, এিাং এগসন্টেল,
এিাং রকোনও ন্টদন আগলো আগনন্টন,
এিাং পুরুগষরো িগয় তোগদর আগিেগক িুগল ন্টেগয়ন্টেল
এর মগধয ন্টনজজনতো তোাঁগদর সমস্ত হৃদয়
আগলোর জনয িযোকুল প্রোেজনোয় রত ন্টেল:
এিাং তোরো সাংগকত আগলো এিাং ন্টসাংহোসগনর ন্টনকগি িোস করত,
মুকুিযুি রোজোগদর প্রোসোদ - ঝুপন্টি,়
সিন্টকেুর িোসস্থোন-যোরো িোস কগর,
িোন্টতর েোমগুগলো রপোি়োগনো হগয়ন্টেল; িহরগুন্টলগক ন্টেগলন্টেল অন্ধকোগর,
এিাং মোনুগষরো তোগদর দোউ দোউ জ্বলন্ত েরগুন্টলর র্োরন্টদগক জগি়ো হগয়ন্টেল
এগক অপগরর মুে আরও একিোর রদেোর জনয;
তোরোই সুেী ন্টেল যোরো আগগ্নয়ন্টেন্টরর রর্োগের মগধয িোস করত
এিাং তোগদর পিজত মিোলগুন্টলর মগধয!
একন্টি দৃষ্টোন্তহীন িয়ঙ্কর আিো ন্টেল সমস্ত পৃন্টেিী;
অরণযগুন্টলগত ধন্টরগয় রদওয়ো হগয়ন্টেল আগুন,
েণ্টোর পর েিো ধগর তোগদর সিুজ ম্লোন হগয় রেল,
এিাং গুন্টেগয় েোই হগয় মোন্টিগত ন্টমগি রেল
এিাং সিই েগিন্টেল ন্টনকষ কোগলো অন্ধকোগর।
হতোগির আগলো মোনুষগদর ভ্রুগত পগেন্টেল,
রযন অজোেন্টতক ন্টকেু, তোগদর ঊপগর পগেন্টেলএক অদ্ভূত অগর্নো ঝলক পগি়ন্টেল; তোরো রকউ শুগয়
তোগদর রর্োে লুন্টকগয় লুন্টকগয় কোাঁদগলো।
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এিাং রকউ রকউ িোাঁজ করো হোগতর উপর ন্টর্িুক ন্টিন্টেগয় ন্টিশ্রোম ন্টনগয়
হোসগলো;
এিাং অনযরো তোি়োহুগি়ো কগরতোগদর রিষকৃগতযর জ্বোলোনী জ্বোলোগলো, এিাং
ন্টনগস্তজ আকোগি তোন্টকগয় পোেগলর মত েোন্টল ন্টদগলো,
একন্টি রযন অতীগতর ন্টিশ্ব; এিাং তোরপর আিোর
অন্টিিোপ ন্টদগয় তোগদর েু েু ধূলোয় রফগল ন্টদল,
এিাং তোরো দোাঁত েষগত েোগক িুগনো ন্টর্ৎকোগর:
আর িুগনো পোন্টেগুন্টল ঝোাঁক রিাঁগধ িগয় আতজনোদ করগত েোগক।
এিাং িীত হগয় মোন্টিগত পগে ঝিপি করগত েোগক,
এিাং তোগদর অগকগজো িোনো ঝোপিোয়; প্রোর্ীন িনয েোগেগদর মোগঝ অন্টিিোপ
এিাং একধরগণর কোাঁপুন্টন এগসন্টেল; এিাং একন্টি ন্টিিোল অজের েেোগত
েেোগত যমজ হগয় সন্ত্রস্ত মোনুগষর মোগঝ এগস পগে।
শুধু ন্টহস ন্টহস কগর দন্তহীন রিোকোর মগতো এগুন্টলগক েোিোগরর জনয হতযো করো হগয়ন্টেল।
এিাং যুদ্ধ, যো এক মুহুগতজর জনয আর ন্টেল নো,
ন্টনগজগক আিোর প্রস্তুত কগর: তোরো রি রমিোগনো েোিোর ন্টকগনন্টেল,
সোগে সোগে ক্ষুব্ধতোর রেোগর গ্রোস করন্টেল এগক অনযগক:
রকোনও িোলিোসোই আর ন্টেল নো;
সমস্ত পৃন্টেিীর একমোে ন্টর্ন্তো ন্টেল- এিাং তো ন্টেল মৃতুযতোৎক্ষন্টণক এিাং অসস্মোনজনক; এিাং যন্ত্রণো
সমস্ত দুন্টিজগক্ষর উপর দুন্টিজক্ষ — পুরুগষরো সি
মোরো রেল এিাং তোগদর হোি়গুন্টলর উপর মোাংস ন্টেরন্টের কগর কোাঁপগে;
অপূণজতো রযন গ্রোস করগে অপূণজতোগক,
এমনন্টক কুকরু রো তোগদর মন্টনিগদর আক্রমণ করগে,

মগর যোওয়ো তোগদর মৃত রর্োয়োলগুন্টল;
ন্টতন্টন ন্টনগজই ন্টনগজরেোিোর,
তগি একন্টি করুণ রেোেোনী ও রিোগকর সোগে,
আর তোি়োতোন্টি় ন্টনজজগন, ন্টনগজর কনুই রর্গি
রকোন উির রকোন িব্দ নো কগর মোরো যোওয়ো!
জনতোর মোগঝ দুন্টিজক্ষ আগরো িোগে, ন্টকন্তু দুন্টি
একন্টি ন্টিিোল িহর রিাঁগর্ ন্টেল,
তোরো পরস্পর িত্রু ন্টেল: তোগদর রদেো হগয়ন্টেল
একন্টি রিদীর কোগে, ন্টিধ্বস্ত মৃতপ্রোয় কক্ষগুন্টল
রযেোগন প্রর্ুর পন্টিে ন্টজন্টনস ঠোসোতো অপন্টিে িোগি িযিহোগরর জনয; তোরো উগঠ দোাঁিো় গলো,
এিাং কোাঁপোগনো তোগদর ঠোেো কঙ্কোগলর হোত ধগর
আধ রনিো েোই এিাং তোগদর দুিজল শ্বোস
সোমোনয জীিগনর জনয ন্টমন্টশ্রত, এিাং একন্টি ন্টিেো
যো ন্টেল একন্টি ন্টিদ্রূগপর মত; তোরপগর তোরো উপগর উঠল
তোগদর রর্োেগুন্টল আরও হোলকো হগয় ওঠোর সোগে সোগে রদেগত রপল এগক
অপগরর ন্টদক-ন্টিহন্টরত- মোরো রেগে এমনন্টক তোগদর পোরস্পন্টরক েৃণোর মগধযও তোরো মোরো ন্টেগয়ন্টেল,
তোরো কোরো ন্টেগলন তোর অজোগন্ত,
দুন্টিজক্ষ ন্টলগেন্টেল ন্টিশ্ব িূনয পশুত্ব,
নো ন্টেল জনিহুলতো এিাং নো ন্টেল িন্টির হলোহল,
রমৌসুমহীন, রিষজহীন, িৃক্ষহীন, ন্টনরহঙ্কোর, প্রোণহীন —
একগুচ্ছ মৃতুয আর িি মোন্টির ন্টিিৃঙ্খলো।

সকগলই শুধু একজনগক িোাঁর্োয়,
এিাং ন্টতন্টন একজন ন্টিশ্বস্ত, এিাং তোর কোগে রোেো ন্টেল
পোন্টে এিাং পশু এিাং দুন্টিজগক্ষর মোনুষ এক সমুদ্রতীগরক্ষুধো অিন্টধ তোগদর লন্টতগয় ররগেন্টেল ,
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নদী, হ্রদ এিাং সমুদ্র সমস্ত ন্টস্থর,
এিাং তোগদর নীরি েিীরতোয় ন্টকেুই আগলোন্টি়ত হযনো;
নোন্টিকন্টিহীন জোহোজগুন্টল সমুগদ্রর উপকূগল পগর্ যোগচ্ছ,
এিাং তোগদর জোহোগজর মোস্তুলগুগলো িুকগরো িুকগরো িুকগরো
িুকগরো িুকগরো হগয় পগি়ন্টেল
সমুগদ্রর রঢউগুন্টল ন্টনগস্তজ হগয় শুগয়ন্টেল —
রযন মোরো রেগে; রজোয়োরগুন্টল তোগদর কিগর ন্টেল,
র্োাঁদ, তোরোগদর দল, কগিই রযন রময়োদ উিীণজ;
ন্টস্থর িোতোস, আর রমে ধ্বাংস হগয় রেগে;
অন্ধকোগরর রকোনও প্রগয়োজন ন্টেল নো।

১৭
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

জজজ েিজন িোইরন -৩
আন্টম রিন্টনগস দোাঁন্টি়গয়ন্টেলোম
আন্টম দোাঁন্টি়গয়ন্টেলোম রিন্টনগস এক দীেজশ্বোগসর রসতুগত,
আমোর এক হোগত একন্টি প্রোসোদ এিাং অনযহোগত একন্টি কোরোেোর:
আন্টম জগলর রঢউগয়র িোইগর রেগক তোগক েগে উঠগত রদগেন্টে,
রযমন যোদুকগরর যোদুর কোন্টঠর রেলো:
রমগেরো তোগদর িোনো প্রসোন্টরত কগর রিগস যোয় হোজোর িের
রযন আমোর র্োরপোগি, এিাং একন্টি অরুপ সুন্দর হোন্টস
সমগয়র অগনক দূগর, যেন অগনক িোিনোর ন্টিস্তীণজ িূমীগত
দৃন্টষ্ট যোয় িোনো ওয়োলো ন্টসাংগহর মোগিজল স্তূগপর উপর,
িতোন্টধক দ্বীগপ রযেোগন রিন্টনস রোজয িগল েযোত!
রস একন্টি সমুদ্র রদেোয় সোইগিল, সমুদ্র আর ন্টক!
তোর েন্টিত
জ অলাংকৃত ন্টপলোরগুগলো আকোি েুাঁগয়গে
িোতোগসর দূরগত্ব রোজকীয় েন্টতগত,
জগলর এিাং তোগদর সকল িন্টির একজন িোসক:
এিাং ন্টতন্টন রযমন ন্টেগলন - তোর কনযোগুন্টলও ন্টেল রতমন
ন্টিন্টিন্ন জোন্টতর নষ্ট হগয় যোওয়ো এিাং ন্টনরিন্টচ্ছন্ন পূিজ রেগক
তোর রকোগল জমগত েোক রত্নিোেোর:
রকোন এক সমগয় ন্টেন্টনগয় রনওয়ো হগয়ন্টেল রিগুনী রিোগজর রপোিোক এিাং
তোগত অাংি ন্টনগয়ন্টেল রোজনযিেজ,
তোরো রিগিন্টেল তোগদর মযজোদো িৃন্টদ্ধ রপগয়গে ।
রিন্টনগস তোগসোর প্রন্টতধ্বন্টন আর রনই,
েগেোন্টলয়োর নীরি সোন্টরগুন্টল েোনহীন;
তোর প্রোসোদগুন্টল সমুদ্র উপকূগল ন্টমগি হগয় রেগে,
এিাং সঙ্গীত সিসময় এেন আর শ্রুন্টত মধুর হগয় ওগঠনো:
রসই ন্টদনগুন্টল কোগলর েগিজ - তগি এেনও রসৌন্দযজয রিোন্টিত;
রোগজযগুগলোর পতন, ন্টিিণজ র্োরু - ন্টকন্তু প্রকৃন্টত মোরো যোয় নো,
তগি রিন্টনস কী ন্টপ্রয় ন্টেল তো রিোলো যোয় নো,
এর সিেোগন মগনোরম উৎসি,
পৃন্টেিীর আনন্দগকন্দ্র রুপক ইিোন্টলর!
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জজজ েিজন িোইরন -৪
একন্টি কুকুগরর কির ফলক
এই এেোগনাঃ
একজগনর অিন্টিষ্ট সাংরন্টক্ষত,
রয ন্টনরহাংকোগরর রসৌন্দযজ ন্টনগয় মোরো রেগে,
ককজিতো ন্টিহীন িন্টি ন্টনগয়,
িয়াংকরতো ন্টিহীন সোহস ন্টনগয়,
এিাং মোনুগষর সি গুণোিলী ন্টনগয়-শুধু িয়তোনী ন্টিহীন!
এ প্রিাংসো, অেজহীন অন্টতরন্টঞ্জত ন্টিগিন্টর্ত হগি,
যন্টদ রেোন্টদত হয় রকোন মোনুগষর িগস্মর উপর
স্মরগণ শ্রদ্ধোঞ্জলী.......
রিোিসওোইন, একন্টি কুকরু ।
রয জন্ম গ্রহণ কগরন্টেল ন্টনউফোউনলযোগে রম, ১৮০৩
এিাং মৃতযিরণ কগর ন্টনউন্টস্টি, ১৮, ১৮০৮ রতযেন রকোন েন্টিজত মোনুগষর পুে পৃন্টেিীগত ন্টফগর আগস,
অহাংকোর নো রজগন শুধুই জীিন ন্টনগয় জন্ম রনয়,
রযেোগন ন্টর্েকলো এিাং িোস্কযজ ন্টিষোগদ ক্লোন্ত কগর েোগকাঃ
এিাং রয ন্টর্র ন্টিশ্রোগম তোর কৃতকমজ েোগক উৎকীণজ,
যেন সি রিষ হগয় যোয়, পেো হয় স্মৃন্টত স্তগম্ভর েোগয়,
ন্টকন্তু শুধু নোম নয়, রস রক, ন্টক হওয়ো উন্টর্ৎ ন্টেল তোওন্টকন্ত এই হতিোেো কুকুরন্টি আমোর ন্টিশ্বস্ত িন্ধু ন্টেগলো।
রস প্রেগম স্বোেত জোনোগতো, তোর আগে ন্টেল প্রন্টতরক্ষো!
তোর সততোর হৃদয় এেগনো রয তোর মোন্টলগকর ন্টনজস্ব,
মোন্টলগকর জনয ন্টেল তোর পন্টরশ্রম, লেোই এিাং ন্টনাঃশ্বোস
অসম্মোনীয় পতন, অগদেো ন্টেলনো তোর রকোন ন্টকেুইপৃন্টেিীগত রস আত্মোগক ধগর ররগেন্টেগলন হয়ত স্বগেজ তো
অস্বীকোর করগিন:
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মোনুষ যন্টদও রপোকোমোকগের মত ন্টনরেজক!(আিো কন্টর ক্ষমোগযোেয),
এিাং স্বগেজর একমোে একগর্ন্টিয়ো দোন্টি করগি।
ওহ মোনুষ! তুন্টম এক েিোর দুিজল অন্টনন্টিত একজন,
রদিতোগদর দোসগত্ব অিযস্থ, ক্ষমতোয় দুনজীন্টতগ্রস্থ,
রয রতোমোগক িোল কগর রর্গন, তোরো অিিযই েৃণো
রতোমোগদর েৃণো করগি পগের ধূগলোর মত।
রতোমোর িোলিোসো কোমযুি, রতোমোর িন্ধুত্ব সি প্রতোরণো,
রতোমোর ন্টজি িণ্ডোন্টম, রতোমোর হৃদয় েলনোময়ী!
প্রকৃন্টতর দ্বোরো ন্টনরেজক, সম্মোনীয় প্রন্টতিন্টত দ্বোরো,
রতোমোর স্বজোন্টত িিজর হগত পোগর -ন্টনলজজ্জোয়।
রতোমরো! দোন্টেগয়ে এই অন্টত সোধোরণ িিোধোগরর পোগি,
যোও, রস রতোমোগক সম্মোন কগরনো তোর প্রন্টত রিোক রদেোগনোর জনয।
িন্ধুর অিগিষ ন্টর্ন্টিত করগত এই পোের স্থোন্টপত হগয়গে;
আন্টম তোগক েোেো কোউগক ন্টর্নতোম নো-রয এেোগন শুগয় আগে।

২০
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

জজজ েিজন িোইরন -৫

জজজ েিজন িোইরন -৬

রহ িমোস মুর

একন্টি েুন্টলর রপয়োলোয় রেোন্টদত কেোমোলো

১।
এেন আমোর রনৌকো তীগরআমোর আতজনোদ সমুগদ্রর উপগর িোসমোন;
তগি িম মুর, আন্টম যোওয়োর আগে িগল যোই
এেোগন তুন্টম ফুগল রফাঁগপ ন্টদ্বগুণ!
২।
দীেজশ্বোস ররগে রেলোম-আমোগক িোগলোিোগসন তোগদর জনয,
তোগদর জনয প্রোণগেোলো হোন্টস, যোরো আমোগক েৃণো কগর;
এিাং রদে, ন্টক ন্টিিোল আকোি আমোর উপগর আগে,
এেোগন এক একন্টি হৃদয় িোস কগর প্রন্টতন্টি িোগেযর জনয ।
৩।
যন্টদও সমুদ্র আমোর র্োরপোগি ন্টিপুল েজজন করগে,
আন্টম ন্টনন্টিত, এর িুক আমোগক িহন করগি;
জোগনো যন্টদ আমোগক ন্টেগর েোগক একন্টি মরুিূন্টম,
আন্টম জোন্টন, রসেোগনও ঈশ্বর ঝণজো ররগে রদগি-িোাঁর্োর জনয।
৪।
কূগপর রিষ ন্টিন্দু পোন্টনও যন্টদ নো েোগক,
আন্টম হোাঁিগত হোাঁিগত রিষ মুহুগতজজ্ঞোনহোরো হগয় পেোর আগেই,
তুন্টম রসই-রতোমোর কোগে আন্টম পোন করগিো!
৫।
আন্টম রসই পোন্টনগত, রযন প্রোণদোয়ী মন্টদরো,
আন্টম অেজয ন্টহসোগি রঢগল রদগিোরযন রতোমোর আমোর িোন্টন্তর জনয-িোন্টন্ত হওয়ো উন্টর্ৎএিাং িম মুর রতোমোর সুস্বোস্থয কোমনোয়।
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নো, এিোগি শুরু কগরোনো, মগন কগরোনো রয আত্মো পোন্টলগয় রেগে:
আমোর একমোে েুন্টলযো রেগক, একন্টি জীিন্ত মোেোর মত নয় হয়ত,
ন্টকন্তু এেোগন যো প্রিোন্টহত হয় তো কেনই ম্লোন হয় নো।
আন্টম রিাঁগর্ ন্টেলোম, িোলিোসতোম-আন্টমও রতোমোর মগতো ন্টর্ৎকোর করতোম:
মোরো রেলোম: পৃন্টেিী আমোর হোি়গুন্টলগক পন্টরতযোে করুক;
মোন্টিগত আত্মসোৎ করুক – তোগত আমোর ন্টকেু আগস যোয়নো;
রতোমোর রর্গয় লোি রেগকো রপোকোর রঠোাঁি আরও িন্টিিোলী।
সিগর্ িোল তরতোজো উজ্জল আেুর ধগর রোেো,
আর মোন্টির রপোকোগদর যগত্ন রপগলপুগষ িে করো;
এিাং িৃিোকোর পোনপোে খতন্টর করোরসেোগন েোকগি ঈশ্বগরর জনয পোনীয় এিাং সরীসৃগপর জনয েোিোর।
একিোর রযেোগন আমোর রমধো ন্টিকন্টিত হগয়গে;
তগি তোর সহোয়তোয় আমোগক উজ্জ্বল েোকগত দোও!
এিাং কেন, হোয়! আমোগদর মন্টস্তষ্ক রেগে র্গল,
িল, মগদর রর্গয় ন্টিকে মহিতো আগর ন্টকগস?
যো এেোগন পোন কগরত পোগরো, তগি অনয রকোেোয় রকন!
এেোগনই শুরু কর আমোর মতপৃেিীর গ্লোন্টন রেগক তুন্টমও উদ্ধোর রপগত পোগরো ,
মৃতগদর সোগে েগন্দ েগন্দ মজোও করগত পোগরো।
তুন্টম যতক্ষন পোগরো-তগি আগরকিোর রদৌে র্লুক!
যেন তুন্টম এিাং রতোমরোও েন্টি়গয় পি়,
হয়ত পৃন্টেিীর আন্টলঙ্গন রেগক উদ্ধোর করগত পোগর,
এিাং তোরপর আিোর কন্টিতো এিাং মৃতগদর সোগে মজো করো।
িল রকন নয়? জীিগনর সোমোনয ন্টদন গুগলোগতজোগনো, আমোগদর মোেো কত দুাঃেজনক স্মৃন্টত উৎপোদন কগর;
মোন্টি ও রপোকোগদর রেগক হয়গতো ররহোই রপগি
হযোাঁ, এই সুগযোেন্টি েুি উপগযোেী হগি!
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জজজ েিজন িোইরন -৭

জজজ েিজন িোইরন -৮

রসন্নোগর্ন্টরগির ধ্বাংস

অদময, অদময

রনকগি় িোগের মগতো রনগম এগসন্টেল অযোগসন্টরয়োন,
রিগুন্টন এিাং রসোনো রগে রযন জ্বলন্টেল তোাঁর দলগুন্টল;
তোগদর িিজোর ন্টঝন্টলক রযন সমুগদ্রর তোরোর মত,
নীল তরঙ্গ রযমন ন্টনশুন্টত রোগত েযোন্টলন্টলগত েন্টি়গয় পগি়।
গ্রীগে িগনর পোতোর মগতো সিুজ হগল রযমন,
সূযজোগস্তর সময় তোগদর েন্টিগুন্টল ন্টক রন্টেন রদেো যোয়;
িরগতর হোওয়োয় িগনর পোতোর মগতো ঝগর পগর যোয়,
পগরর ন্টদন, শুকোগনো সাংগযোগে আিোর েজোয় নতুন কগর।
মৃতুযর রদিদূত তোর িোনো েন্টিগ় য় ন্টদগয়ন্টেল িোাঁিীগত,
রযগত রযগত রস তোর িত্রুর মুগে ন্টনাঃশ্বোস রফগল রেল;
এিাং েুমেুম রর্োে আগরো তীব্র্তোয় িীতল হগয় উঠল,
এিাং তোগদর হৃদয় ন্টকন্তু যো ন্টেল র্িল, হগয় রেল ন্টস্থর!
এিাং তোর রেোেো েোগক নোক িরোির ধোিমোন,
ন্টকন্তু অহাংগয়র ন্টনশ্বোস েুনজোমোন শুধু নয়;
এিাং সোদো রফনো েন্টেগয় েন্টেগয় পগে তৃণিুমীগত,
এিাং িীতলতো ন্টপর্কোন্টর রদয় এই পোেুগর েন্টতগত।
এিাং রসেোগন রেোি়োন্টি ন্টিকৃত এিাং ফযোকোগি,
তোাঁর কপোগল ন্টিন্টির এিাং মন্টরর্ো মুে িন্ধনীগত;
এিাং সকল তোাঁিুগুন্টল ন্টেল নীরি, ন্টনিোনগুন্টলও একো ,
িিজোগুগলোও হয়ন্টন রতোলো, ফুাঁৎকোরহীন একোকী ন্টিাংেোন্টি ।
এিাং আশুর ন্টিধিোেণ রিোগক উচ্চস্বগর ন্টিলোপ করন্টেল,
ন্টির্ূণজ হগয়ন্টেল িোল রদিতোর মন্টন্দগরর প্রন্টতমোগুন্টল;
এিাং তগরোয়োগল ন্টনরস্ত করো হগয়ন্টেল ওই ইহুদীগদর িন্টি,,
রসেোগন ঈশ্বগরর দৃন্টষ্ট েগল ন্টেগয়ন্টেল তুষোগরর মত।
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অদময, অদময,
হযোাঁ, হৃদয় র্োরপোগি িোস করগি;
নো শুনগত পোগর কোন, নো কেো িলগত ন্টজি,
রিতগরর রসই নরগকর অতযোর্োর!
তগি পৃন্টেিীগত প্রেম িযোম্পোয়োর িগল রয রপ্রন্টরত,
রতোমোর সমোন্টধন্টি তোর সমোন্টধগকই িোি়ো রদওয়ো হগি:
তোরপগর রস আন্টদ জোয়েোন্টি হগি িয়োিহিোগি অন্ধকোর,
সমস্ত জোন্টতর রি র্ুগষ নোও;
রসেোগন রতোমোর রমগয়, রিোন, স্ত্রী,
মধযরোগতর রস্রোগত রেোপগন রিগস যোগি কত জীিন;
তিুও রনহোগয়ত েৃণো কর রসই রিোজগক
রতোমোর িয়োিতগক জীন্টিত মৃতগদহ েোওয়োগত হগি:
রয ন্টিকোররো তোগদর রিষ ন্টনশ্বোগসর আগে
দোনিগদর তোগদর পূিপ
জ ুরুগষরকেো জোনগত হগি,
তোর তোগক অন্টিিোপ ন্টদগয়গে, তুন্টম তোগদর অন্টিিোপ ন্টদগয়ে,
রতোমোর জীিগনর ফুলগুন্টল কোগে শুন্টকগয় রেগে।
তগি হযোাঁ, রতোমোর অপরোগধর জনয একন্টি অিিযই পগি় যোগি,
রতোমোর সিগর্গয় কন্টনষ্ঠ, সিোর ন্টপ্রয়,
আিীিজোন্টদত হগি ন্টপতোর নোগমর অনুসরগণ রসই িব্দন্টি রতোমোর হৃদয়গক জ্বলন্ত ন্টিেোয় জন্টি়গয় রদগি!
তিুও তুন্টম অিিযই দোন্টয়ত্ব রিষ করগি এিাং লক্ষয করগি
তোর েোগলর িদগল যোওয়ো, তোর রর্োগের রিষ দুযন্টতএিাং েোগলর রিষ উৎফুেতো অিিযই রদেগত হগি
যো তোর ন্টনজজীিতোর নীলগক জমোি িোধগি;
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তোরপগর রতোমোর অশুন্টর্ হোত ন্টদগয় ন্টেগাঁ ি় রফলগত হগি
তোর হলুদ র্ুগলর িন্ধনী,
যো জীিনগক করগি কন্টতজতরস্নগহর সিগর্গয় ন্টপ্রয় অঙ্গীকোর যো ন্টেল,
তগি এেন আপন্টন িহন করগি,
তো করগি রতোমোর যন্ত্রণোর স্মৃন্টত!
জজজ েিজন িোইরন -৯

যেন আমরো দুজগন আলোদো
আমরো দুজন যেন আলোদো হগয় রেলোম
নীরিতোয় ও অশ্রুগত,
হৃদয়গক র্ুরমোর কগর,
ন্টিন্টচ্ছন্ন িেগরর পর িের ধগর
রতোমোর েোগল হয়গতো ঠোেো রিগি় ফযোকোগি,
রতোমোর র্ুম্বগনর রর্গয় িীতল;
সন্টতযই এই ন্টেল পূিজোিোস
আজগকর এই দুাঃে।
সকোগলর িীতল ন্টিন্টির
িীতলতো লোন্টেগয় রোগে আমোর ভ্রুগতএিো রযন সতকজতো,
আন্টম এেন যো অনুিি করন্টে।
রতোমোর িপে সি রিগে রেগে,
আর আগলো যো ন্টেল রতোমোর েযোন্টত;
আন্টম রতোমোর নোম িলগত শুগনন্টে,
এিাং যো লজ্জোয় সোগে।
আমোর আগে তোরো রতোমোর নোম রনগি,
আমোর কোগন েিোধিন্টন িোজগি;
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তোর সোগে আমোর রিতগর কোপুন্টন আগসিোন্টি-তুন্টম আমোরএত ন্টপ্রয় রকন?
আন্টম রয রতোমোগক জোনতোম তোরো জোগন নো,
রক আমোর রর্গয় েুি িোল জোগন!এ অনুতোপ আমোর দীেজ, দীেজ ন্টদগনরেিীরিোগি িলোর জনয এ িব্দ।
রেোপগন আমরো কত রদেো কগরন্টে—
নীরগি আন্টম দুাঃন্টেত হগয়ন্টে
রয রতোমোর হৃদয় িুলগত পোগর,
রসগতো আত্মো প্রতোরণো।
আর ন্টক দীেজ িের পগর রতোমোর সোগে রদেো করো উন্টর্ত,
আন্টম ন্টক িগল িোকগিো রতোমোগক- ন্টক সম্ভোষগণ? নীরিতো আর অশ্রু ন্টনগয়!
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আনন্দময় পেহীন িনিূন্টম
েিীর অরগণয পেহীন- এগতও আনন্দ আগে,
আনন্দ আগে ন্টনাঃসঙ্গ রিলোিূমীগত,
সমোজ এমন, ন্টকেু রযেোগন রকউ প্রগিি করগত পোগরনো,
েিীর সমুদ্র েজজগন আগে এক ধরগণর সাংেীত:
তোই িগল আন্টম মোনুষগক কম িোগলোিোন্টস তো নয়,
তগি প্রকৃন্টতগক একিু রিন্টি,
এই ন্টনিৃত সোক্ষোৎকোর, যো সি ন্টকেু রেগক রেোপন ররগেন্টেলোম,
আমোর মহোন্টিগশ্বর সোগে ন্টমগি যোওয়ো-একোগন্ত অনুিি,
যো নো পোন্টর প্রকোি করগত, নো পোন্টর লুন্টকগয় রোেগত।
উিোলতো র্লগত েোক,গতোমোর েিীর নীল সোেগর–র্লগত েোক!

তুন্টম তোগক পদ দন্টলত কগরে আকোগি প্রস্ফুন্টিত হওয়ো রেগক,
এিাং তোগক পোঠোগল, রসই িয়োনক রিোি ন্টিচ্ছুরগণর মোগঝএিাং তোাঁর রদিতোগদর কোগে ন্টর্ৎকোগর কোন্নোয় প্রোেজনো করগত,
রসই ন্টদগক রযেোগন ন্টতন্টন েোগকন.........
ন্টতন্টন হয়গতো মগন কগরন, রকোন এক িন্দগর িো উপসোেগর
আিোর তোগক পৃন্টেিীগত েুাঁগি় রফলগল রকমন হয়!
**ন্টর্ল্ড হযোরগল্ডর তীেজস্থোন

দি হোজোর জোহোগজর িহর রতোমোর উপর ন্টদগয় িৃেো যোয়;
মোনুষরো পৃন্টেিীগক ধিাংসস্তুগপর সোগে তুলনো কগর –
তোরও ন্টনয়ন্ত্রণ তীগরর সোগে;
জগলর সমিূন্টমগত ধিাংস রতোমোর কোজ,
নতুিো মোনুষ ধ্বাংগসর তোেনোয় রতোমোর েোয়ো-িোাঁর্োও তোগক!
যেন এক মুহুগতজর জনয, িৃন্টষ্টর রফোাঁিোর মগতো,
রস কোন্নোয় িুগি যোয় েিীরতোয় এক রফোিো জগলর মত,
কির েোি়ো, সম্মোনহীন, কন্টফনহীন এিাং অজোনোয়।
তোাঁর পদগক্ষপগুন্টল রতোমোর পগে নয় – রসই রদিগুগলো
তোাঁর জনয ন্টক ন্টিধিাংসী নয়, তুন্টম উন্টেত হওএিাং তোর কোগে রেগক সগর যোও;
ন্টতন্টন রয নীন্টতহীন িন্টি র্োলোয় পৃন্টেিীর ধ্বাংগসর জনযতুন্টম তোর সি অিজ্ঞো কগরে;
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জন ন্টকিস ২
রহইিগনর কোগে

জন ন্টকিস (১৭৯৫-১৮২১)

জন ন্টকিস -১
আমোর িয় কেন রযন রেগম যোই
আন্টম সোরোক্ষণ আিঙ্কোয়- কেন রযন রেগম যোই-

আমোর কলম অনিরত মন্টস্তগষ্ক েুাঁগজ রিেোয়,
এিোই অিযোস িইগয়র রিোঝো েোিোর আগে,
িসযিোেোগরর মত পোকো দোনোগুন্টলগক সাংরক্ষণ করো;
আন্টম ন্টনশুন্টত রোগত তোরোর ন্টদগক রর্গয় েোন্টক,
অজস্র রমগেরো প্রতীন্টক ররোমোন্টিকতোয় আমোর র্োর পোগি,
এিাং িোগিো, তিুও আন্টম রিাঁগর্ েোকোর ন্টর্ি েুাঁগজ পোইনোতোগদর মোয়োিী েোয়ো, নোনো সুগযোগের অগলৌন্টককতোয়;
এিাং তো েিীরিোগি অনুিি কন্টর, সোধোরণ একন্টি প্রোণীর মত!
রয আন্টম রতোমোগক আর কেনই রদেগত পোগিো নো,
জ্বলন্ত আগুগনও রয আর আর স্বোদ পোগি নোরসই অপ্রকোন্টিত রপ্রগমর! — তোরপর রসই রিলোিুমীগত
ন্টিস্তৃত ন্টিগশ্বর সোমগন আন্টম একো দোাঁন্টি়গয়, মগন করগিো:
িোলিোসো, রপ্রম এিাং েযোন্টত ন্টকেুই িুগি যোয়নো।
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রহইিন! ক্ষমো কগরো আমোগক, আন্টম সোন্টজগয় িলগত পোন্টর নোআন্টম জন্টন অিিযই এই মুগের কেো অগনক িন্টিিোলী;
আমোর ইেগলর িোনো রনই, তোাঁর জনয ক্ষমো কর—
আন্টম জোন্টননো মন যো র্োয় তো রকোেোয় রকমন কগর র্োইগত হয়:
এিাং আন্টম িোন্টি রযন আন্টম অন্টত নম্র হগয় নো উন্টঠআগিগে একন্টি িজ্রপোগতর মত ন্টিিোন্টজত হগয় নো যোই,
এমনন্টক রহলন্টসগকোন্টনয়োগনর ঝণজো পযজন্ত-!
আমোর মগধয ন্টক এইরকম একজন রিগেয়োন্টলপনো রগয়গে?
তুন্টম ন্টক এও িোগিো, এ সিন্টকেুর অিদোন রতোমোর হওয়ো উন্টর্ত;
আর কোর িল? এত রক রতোমোর রপোিোগকর রেোি়োন্টল পযজন্ত নজর ররগেগে?
কোরণ, যেন পুরুষরো ঐশ্বন্টরকতোর ন্টদগক তোকোয়রর্োে উল্টোয় রিোকোন্টমর সোগে – এক ধরগণর উদোসীনতো রদেোয়
তুন্টম হয়গতো সন্ধযোতোরোর উজ্জ্বলতো রদগেগেোপুিজোকোগির এই নক্ষেগকর তোরোও পূজো করগত ন্টেগয়ন্টেল!
__________________________
এলন্টিন মোগিজলসাঃ গ্রীগসর প্রেযোত মোগিজল রেোদোই
রিঞ্জোন্টমন রহইিনাঃ একজন তৎকোলীন ন্টর্েকর
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জন ন্টকিস-৩
একন্টি ন্টিষোদী েোাঁেো
১।
নো, নো, *গলগের পগে রযও নো, িো অগহতুক েোিোগি নো,
রনকগে-জঙ্গল, রকমন িি ন্টিকগে িোকগে
ন্টিষোি মন্টদরো িৃক্ষ রসেোগন জেোজন্টে;
এিাং তুন্টম-তুন্টমওরসেোগন রতোমোর ফযোকোগি কপোল র্ুম্বন করগত দোওনো!
রোগতর অন্ধকোগর, েুাঁগজ পোওয়ো রেীন র্ুনী *গপ্রোসপোইগনর আঙ্গুর;
আর প্রগয়োজন রনই ইউ-রিন্টরর জপমোলো েোাঁেো,
রদে, রকোন রপোকো মোকে িো কীি পতগঙ্গর রযন মৃতুয নোহয়,
রতোমোর রিোকোতজ মন, রযমন ন্টিষোদী রপাঁর্োরতোমোর সকল রহসযময় দুাঃগের সোেী;
আাঁধোগর আাঁধোগর ন্টনগয় আগস আগধোেুম আগধো জোেরণ,
এিাং রসই িোল- আত্মোর জোগ্রত যন্ত্রণোগক িুগি রযগত দোও!
২।
ন্টকন্তু যেন ন্টিষোগদর িব্দমোলোয় ন্টকেু রন্টর্ত হয়;
স্বেজ রেগক হঠোৎ রযন ক্রন্দনরত রমে,
যো সমস্ত ঝুাঁগক পরো ফুলগক লোলন কগর,
এিাং এন্টপ্রগল সিুজ আচ্ছোদগন পোহোি়ন্টি লুন্টকগয় রোগে;
তোরপগর এক সকোগল উগঠ রসই দুাঃেগক েন্টি়গয় রদয়,
পন্টরপূণজিোগি সকোগলর রেোলোপী আিোয়,
অেিো সমুগদ্রর লিণোি জগলর উপগরর রাং ধনুগত;
অেিো লন্টতগয় যোওয়ো রসই েোগসর উপগরঅেিো যন্টদ রতোমোর রপ্রন্টমকো সন্টতয ন্টিরন্টি ও রোে রদেোয়,
তোর নরম হোতন্টি মমতোয় ধগরো, এিাং তোগক উৎসোন্টহত কর,
এিাং িুগি যোও তোাঁর িোগলোিোসোয় রর্োগের েিীগর।
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৩।
রস এমন রসৌন্দযজ ন্টনগয় িোস কগর, রসই রসৌন্দগযজরও মৃতুয হগিএিাং আনন্দ, যোর হোত সিজদো তোর রঠোাঁি েুগয় েোগকন্টিদোগয়র আগদি; এিাং েুিী কোেোকোন্টে যুেপৎ েোগক,
রমৌমোন্টের র্ুমুগক সি ন্টক ন্টিগষ পন্টরণত হগচ্ছ:
হযোাঁ, সি আনগন্দর মন্টন্দগররিোগকর ওি়নোয় ঢোকো সোিজগিৌমগির মোজোর রগয়গে,
যন্টদও রদেো যোয় কোগরো কি়ো ন্টজহ্বো তোগক রক্ষো করগত পোগরনো;
আনন্দ, কোগরো তোলুগত- আেুল রপিোগত েগল যোয়;
তোর আত্মো অিিযই তোর িন্টির রয দুাঃেতোর স্বোদ গ্রহণ করগি!
এিাং ন্টিষোদী রমগের মগধয তোাঁর জগয়র স্মৃন্টতরো এিোগিই ঝুগল েোগক!
______________________________________
**গলে-গ্রীক পুরোগণ মৃতুয পুরীর ন্টিস্মরগণর নদী
**গপ্রোসপোইন-লোল ওয়োইগনর রদিী

জন ন্টকিস-৪
এই জীিন্ত হোত
এই আমোর জীিন্ত হোত, রদে ন্টক উষ্ণ এেনও এিাং সক্ষম,
আন্তন্টরকিোগি উপলন্টব্ধ কর, যন্টদ এই হোত দুন্টি ঠোেো হগতো_
এিাং সমোন্টধর মোগঝ নীরগি িরফ িীতলতোয় !
সুতরোাং রতোমোগক হোনো রদয় রসই িরফ ন্টদনগুন্টলরস্বগেরোতুন্টম ন্টক র্োওনো রতোমোর হৃদগয়র রি উষ্ণ হগত ?
তোহগল আমোর ন্টিরোয় লোল জীিন আিোর প্রিোন্টহত হগত পোগর,
এিাং তুন্টম ন্টিগিকগক িোন্ত কর – রদে এই রয এেোগনপুগরো হৃদয়িো শুধু রতোমোর জনয!
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জন ন্টকিস-৫
একন্টি গ্রীন্টসয়োন িস্মোধোগরর েোাঁেো
তুন্টম এেগনো িধু, এই িস্মোধোগর, ন্টনস্তব্ধ নীরিতোয়!
তুন্টম রয ন্টনজজনতোর ন্টিশুগক লোলন কগর যোও ধীর সমগয়র পগে।
ইন্টতহোসন্টিদ ন্টসলিোন, রসও পোগরন্টন ন্টলগে রযগত যেোযেএকন্টি ফুগলল েে যো আমোগদর কন্টিতোর রর্গয় অগনক ন্টমগঠাঃ
িস্মোধোর, রতোমোর উপগর রয নকিো- তো রতোমোর আকৃন্টত রদি রদিতোর
অেিো নশ্বরগদর অেিো উিগয়র!
ন্টনপুণ িোগি সন্টজ্জত *আগকজন্টির মত?
এরো রকোন মোনুষ নো রদিতো? রকোন কুমোরীর ন্টিরন্টিকর েন্টি?
পোেলোগি? পোলোগত সগর্ষ্ট?
কোগঠর নলোকোর ন্টক িোাঁিী? ন্টক িনয পরমোনন্দ?
রসগুন্টল রিোনো যোয় নো অের্ সুরগুন্টল ন্টমন্টষ্ট,
ন্টমগঠ; অতএি, তুন্টম নরম িোাঁিী িোন্টজগয় যোও;
রিোগধর কোগন নয়, িরাং আরও ন্টপ্রয়তো রিগি!
রকোন রকোন আওয়োজ ন্টিহীন আধযোন্টতক িোাঁিী,
রহ সুন্দর যুিক, েোগের েোয়োয়, তুন্টম রেগি় রযগত পোরগি নোকেনও রসই েোেগুন্টলগক রতোমোর েোন েোন্টল েোকগত রদয়নো;
সোহসী রপ্রন্টমকো, অের্ তুন্টম র্ুম্বন করগত পোরগি নো,
যন্টদও ন্টিজয় িে ন্টনকগি — তিুও দুাঃে করগি নো;
রস রতোমোগক ম্লোন করগত পোরগি নো, যন্টদও রতোমোর ন্টনগজর আনন্দ রনই,
ন্টর্রকোল তুন্টম িোলিোসগি, এিাং রস হগি আগরো লোিণযময়ী!
আহ্, ন্টক সুন্দর িৃক্ষ িোেো! রয েোয়ো ন্টদগত পোগর নোরতোমোর পোতোগুন্টল, রকোন িসগন্ত রাং িদলোয় নো;
এিাং সুগরলো সুেী, রকোন সোগজ নয়,
সিজদো নতুন সুগরর জনয;
আরও িোলিোসো! আরও সুেী, আরও সুেী িোলিোসো!
সিজদো উষ্ণ এিাং উপগিোেয,
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ন্টর্রকোল রযন একন্টি শ্বোগসই, এিাং ন্টর্রকোল যুিক;
মোনুগষর শ্বোস প্রশ্বোগসর অগনক উপগর,
যন্টদও এন্টি একন্টি হৃদয় ন্টিদোরক।
যোর কপোল জ্বলন্ত এিাং একন্টি অন্টত স্বোগদর ন্টজহ্বো।
কোরো তগি উৎসেজ করগত আসগে?
ন্টক অদ্ভূত সিুজ রিদী, ওহ, রহসযময় পুগরোন্টহত!
রতোমোর কেোয় এ রযন আকোি নীগর্ নোমগে,
এিাং তোর সমস্ত ররিমী আগলো ফুগলর মোলোয়?
নদী অেিো রফন্টনল সোেগরগর তীগর রকোন রেোট্ট িহর,
অেিো পিজত ন্টনন্টমজত এক িোন্টন্তপূণজ দুেজ,
মোনুগষর িূনযস্থোন ন্টক এই পন্টিে ধমজগ্রহ?
এিাং, েুি রেোট্ট িহর, রতোমোর রোস্তোগুন্টল ন্টর্রকোগলরএিাং অদ্ভূত ন্টনজজনতো; রকোন আত্মোই কেো িগল নোতুন্টম ন্টর্ে, রকন এত ন্টনজজন, তোরো ন্টক ন্টফরগত পোগরনো।
রহ অলাংকৃত আকোর! সুন্দরতম! নাঁকিীকৃত
মোগিজল পুরুষ এিাং কুমোরীগদর মগধযপিজগতর পোদগদগি িন িোেো এিাং আেোেো রঝোপ;
তুন্টম, েিীর ন্টনজজনতো, আমোগদর ন্টর্ন্তোিোিনো িোন্ত কগর
রযমন অনন্তকোল: িীতল যোজগকর মত,
যেন িৃদ্ধ িয়স এই প্রজন্ম নষ্ট করগি,
তুন্টম রগয় যোগি অনযরকগমর দুগিজোগের মগধয
আমোগদর রর্গয়, মোনুগষর িন্ধু, যোগক তুন্টম িলগি,
"গসৌন্দযজই সতয, সতযই রসৌন্দযজ" - এিোই সিরতোমরো পৃন্টেিীগতই জোন এিাং রতোমোগদর জোনোরও দরকোর।
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জন ন্টকিস-৬

জন ন্টকিস-৭

আন্টম রতোমোর করুণো র্োই; করুণোময় িোলিোসো!
ফযোন্টনর কোগে।
আন্টম রতোমোর কোগে র্োই করুণো, করুণো এিাং িোলিোসো!
করুণোময় রপ্রম ন্টেলনো রতোমোর, যো আরোধয ও কন্টেতএককোমী, উন্মুি নয়, নয় ন্টনলজজ্জ িোলিোসো,
রেোলো, এিাং যো রদেো যোয়- যো িুঝগত পোরো যোয় !
ন্টপ্রয় ফযোন্টন! আমোগক সি ন্টদগয় দোও, শুধু র্োইগিো রতোমোর সিই আমোর
রহোক!
রসই আকৃন্টত, রসই খনন্টতকতো, ন্টমন্টষ্ট রেোি রেোি স্মৃন্টত,
িোলিোসো, রতোমোর হোত েুাঁগয় রদেো, হগত পোগর রেোট্ট র্ুম্বন, এই হোত, িুগি
যোওয়ো রর্োগে- সিই রযন স্বেজীয় ,
উষ্ণ, সোদো, আগলোময়, আনন্দময় রতোমোর রেোলো িুকিো শুধু আমোর জনয;
ন্টনগজগক-রতোমোর আত্মো, দুাঃে- দয়ো কগর আমোগক সমস্তন্টকেু ন্টদগয় দোও,
রতোমোর রদগহর সকল পরমোণু,
যোগত িোদ নো েোগক রকোন ন্টকেুই এিাং মৃতুযওরতোমোর িোন্টররীক এিাং মোনন্টসক আিোস।
িুগল যোও, যত অলস দুদজিোয় িুল,
জীিগনর উগেিয, মগনর যত স্বে, যো হোন্টরইগয়গেো, এিাং রসই সি অন্ধ
উচ্চোকোঙ্ক্ষো!
আন্টম আিোর আগলো জ্বোন্টলগয় রদগিো রতোমোর সমস্ত কুলাংেীগতশুধু তুন্টম ন্টিশ্বোস আর িোলিোসো ন্টনগয় রেগকো!
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সুগরলো পোন্টপয়োর েোাঁেো
১।
এিো আমোর হৃদগয়র িযেো, একন্টি ন্টঝমধরো অসোি় িযেো,
আন্টম রযন রহমলক পোন কগর মোতোল হগয়ন্টে,
অেিো আন্টফম আমোর ন্টনাঃসরন পেগুন্টলগক েোন্টল কগরগেমোে এক ন্টমন্টনি আগে রলগের অন্টগ্ননদীগত-কক্ষগুগলো িুগি রেগে:
রতোমোর সুগের সোগে এর িত্রুতো রনই,
রতোমোর সুগে তগি েুি েুন্টি হওয়ো প্রগয়োজন, তুন্টম রসই শুকগনো িোনোযুি েোগের হোলকো ন্টকেু,
রিি ন্টকেু সুগরলো পন্টরকেনোয়সিুজ রিলোিূমীগত অসাংেয েোয়োতুন্টম রেগয় যোও েলো রেগে গ্রীগস্মর েোন।
২।
ও ! তৃষ্ণো ন্টনিৃগির জনয রগয়গে দ্রোক্ষো, যো রগয়গেদীেজকোল িোন্ত - েিীর েনগন এই পৃন্টেিী।
উপকোরী উন্টদ্ভদ এিাং সিুজ আিৃত রদি,
নোর্, এিাং *গপ্রোগিনকোলোল েোন, এিাং ররোগদ রপোেো আনন্দ!
পুগরো দন্টক্ষণিোই একন্টি কোাঁর্ পোগেপন্টরপূণজ সতয, লোজুক সূযজ রদিতোর ঝণজো ন্টহগপোগক্রন,
েোাঁেোমোলোর িুদিুদগুন্টল কোাঁপগত কোাঁপগত উাঁন্টক রদয়,
এিাং রিগুন্টন দোেযুি মুে;
যো আন্টম পোন করগত পোন্টর এিাং পৃন্টেিীগক অগদেো ররগে রযগত পোন্টর,
রতোমোর সোগে ম্লোন হগয় যোই অস্পষ্ট িনিূমীগত।
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৩।
ন্টিিণজ দূগর, রযন দ্রিীিূত, এিাং ন্টনরোলোয় অলক্ষয,
পোতোর মোগঝ ন্টক তুন্টমও যো জোন নো,
অিসোদ, রসই জ্বর এিাং ক্ষন্টয়ষ্ণুপুরুষরো এেোগন িগস িগস এগক অপগরর কোন্নো শুনগত পোয়;
রযেোগন পক্ষোেোগতর অন্টনয়ন্টমত কোাঁপুন্টন, দু:ে ধূসর রকি,
রযেোগন রযৌিন ফযোকোগি হগয় ওগঠ এিাং
িূগতর মত পোতলো হয় এিাং মোরো যোয়,
রযেোগন িোিগত হগি দুাঃে পূণজ,
এিাং রনতৃগত্বর-রর্োগে হতোিো,
রযেোগন ন্টনস্পৃহ রসৌন্দগযজযর ঊজ্জ্বল কোমুক রর্োে ;
িো আেোমীকগলর সিুজ আিো তোগদর কোগে নতুন রপ্রগমর।
৪।
দূগর! অগনক দূগর! আন্টম রতোমোর কোগে উগি় যোি,
রকোন সুগরর রদিতোর রগে র্গে নয়,
তগি কন্টিতোর অগদেো িোনোগুন্টলগত,
যন্টদও ন্টনগস্তজ মন্টস্তষ্ক আজ ন্টিভ্রোন্ত এিাং প্রন্টতিন্ধক:
যো ইন্টতমগধয িুগঝগেো! রকোমল রোত,
এিাং সম্ভিত র্োাঁদ রোগতর রোনী তোর ন্টসাংহোসগন রগয়গে,
র্োর পোি রয ন্টিমুগ্ধ তোরো ন্টেগর আগে;
ন্টকন্তু এেোগন রকোনও আগলো রনই,
স্বেজ রেগক মৃদুলো িয় তোর সোগে েোগকোেন সিুজ েোেপোলোয় েোওয়ো রেোগরর মগধয েোগকো।
৫।
ন্টক ফুল আমোর পোগয়র কোগে, আন্টম রদেগত পোন্টচ্ছ নো,
িো েোগের িোেোয় রকোন নরম ধূপ ঝুলগে,
তগি, কিন্টরত অন্ধকোগর, প্রন্টতন্টি ন্টমন্টষ্ট অনুমোন করযোর সোগে রমৌসুগমর িোস,
েোস, িুগনো ফল-েোে;
সোদো কোাঁিো েোে এিাং রমগঠো রেোলোপ;
দ্রুত ম্লোন রিগুনী পোতোগুন্টলগত নতুন পোতো েজোয়;
৩৭
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

এিাং রম মোগসর িি় সন্তোন,
আসন্ন কস্তুরী-রেোলোপ, ন্টিন্টিগর পূণজ মদ,
গ্রীগের আগের ন্টদনগুন্টলগত উগি় গুঞ্জন্টরত মধুমোন্টে।
৬।
আন্টম শুন্টন অন্ধকোগরও; এিাং, িোরিোর,
জোগনো, আন্টম সহজ মৃতুযর রপ্রগম পগি়ন্টে
তোগক অগনক মধু িগব্দ কন্টিতোয় নোম ধগর িোকগিো,
িোতোগস আমোর ন্টিশুদ্ধ ন্টনাঃশ্বোস ন্টনগত;
মৃতুযই রযন এেোগন সিগর্ মূলযিোন,
রকোনও িযেো েোি়োই মধযরোগত রেগম যোওয়ো,
হযোাঁ, উেোগস এক পরম্পরো রেগক পরম্পরোয়!
তিুও তুন্টম েোন কর, আমোর কোন রযন িৃেো নো যোয়রদোহোই, আমোর স্তি েীত রজোগর রেগয় যোও।
৭।
তুন্টম মৃতুযর জনয জন্মগ্রহণ কগরো ন্টন, অমর পোন্টে!
রকোন ক্ষুধোতজ প্রজন্ম রতোমোগক অিনন্টমত করগি নো;
এই র্গল যোওয়ো রোগত আন্টম রয আওয়োজ শুনন্টে তো
প্রোর্ীন যুগে এক সম্রোি এিাং যোদুকগরর:
সম্ভিত রসই একই েোন যো একন্টি পে েুাঁগজ রপগয়ন্টেলন্টিষণ্ণ সমগিদনো হৃদগয়র মধয ন্টদগয়, কেন মুগ্ধ হয়রস ন্টিনগ্রগহর মোগঝ কোন্নোয় দোাঁন্টি়গয়;
প্রেম িোগরর মত একইমগনোমুগ্ধকর যোদুর েে, সি রযন িুদিুগদ রেোলোন্টিপদজনক, অিগহন্টলত পরীর রদগি।
৮।
অিগহন্টলত! িব্দন্টি ঝঙ্কোগরর মগতো
আমোগক রতোমোর কোগে রেগক আমোর সন্টরগয় রনয়ো!
ন্টিদোয়! অন্টিনিতো এত িোল প্রতোরণো করগত পোগর নোরস রযমন কগর – রসই প্রতোরক পরী।
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ন্টিদোয়! ন্টিদোয়! রতোমোর িোদয সাংেীত রিসুগরো
ন্টনকিিতজী ন্টনকিতম েোগসর জন্টমগুন্টল, ন্টঠক িোেন্তপোহোগি়র পোি ন্টদগয়; এিাং এেন েিীরিোগি কির রদওয়ো হগচ্ছপগরর উপতযকোয়-কোনন পগে:
এিো ন্টনেক একন্টি এক ঝলক দৃন্টষ্ট ন্টেল, িো একন্টি জোগ্রত স্বে?
ন্টক রসই সাংেীত- আন্টম ন্টক রজগে েোকগিো-েুমোগিো?
*গপ্রোগিনকোলোল_ ফ্রোগন্সর রলোকিোষো
জন ন্টকিস-৮
উজ্বল নক্ষে
রহ উজ্বল নক্ষে! আন্টম রযমন রতোমোর মত অন্টির্ল েোকগত পোরতোমএকোকী নয় জোাঁকজমকপূণজ রোগে ,
এিাং রদেতোম ন্টর্রস্থোয়ীিোগি অনযগদর যোরো দূগর,
রযমন প্রকৃন্টতেত ন্টনদ্রোহীন সন্নোসীর মগতো,
র্লমোন জল তোগদর পুগরোন্টহগতর মগতো কোজ কগর
পৃন্টেিীর মোনুগষর উপকূগল শুদ্ধ আর্োর র্োরপোগি
অেিো নরম নতুন পন্টতত মুগেোিন্টি রযন তোন্টকগয়
পোহোি় এিাং িরগফর র্ূি়োয়
নো — এেনও ন্টস্থর, নক্ষে এেনও অপন্টরিতজনীয়,
ন্টনগলজোি িোলিোসো িোন্টলি আমোর িুগকর উপগর আগরো েন হগয়,
ন্টর্রকোল এর রপলিতো স্ফীততো আন্টম অনুিি কন্টর,
ন্টমন্টষ্ট অিসরহীনতো ন্টর্রকোল জোগ্রত েোকুক,
এেনও, এেনও তোর রকোমল-ন্টনাঃশ্বোস শুনগত শুনগত,
এিাং তোই ন্টর্রকোল রিাঁগর্ েোগকো — নোহগল মৃতুযর মুগেোমুন্টে হও।
জন ন্টকিস-৯

হৃদগয়র প্রন্টত েোাঁেো
রহ রদিী! এই পোেীন্টির সুরহীন ির্ন রিোনরহ ন্টপ্রয় আমোর সকল ন্টমন্টষ্ট স্মৃন্টত িলন্টে।
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এিাং ক্ষমো কর রয ন্টনতোন্তই ন্টকেু েোইগত হগি,
এমনন্টক রতোমোর স্পিজ কোতর ন্টনজ কোগন:
অিিযই আন্টম আজগকর ন্টদগনর স্বে রদগেন্টে, অেিো রদগেন্টেলোম।
জোগ্রত রর্োে ন্টদগয় পোেোওয়োলো আমোর হৃদয়গক?
আন্টম অরগণয িোিনোহীন রেোরোগফরো করতোম,
এিাং, হঠোৎ, আন্টম অিোক হগয় মূেজো রেলোম,
পোিোপোন্টি দুন্টি সুন্দর প্রোণী রদগেন্টে েুরগেেিীর েোগস, ন্টফসন্টফস করো েোগদর নীগর্একন্টি রেোি নদী, স্পষ্ট:
পোতোরো কোাঁপগে, ফুগলরো ফুিগে, রসেোগন রদৌেোয় রযেোগন,
ন্টমি হুি, একন্টি অপরুপ ফুল, সুেন্ধযুি র্ক্ষু,
নীল, ররৌপয-সোদো এিাং ন্টেগর ররগেগে উজ্জ্বলতোয়,
তোরো েোগসর ন্টিেোনোয় িোন্ত-ন্টনাঃশ্বোস রফগল;
তোগদর িোহু জন্টি়গয় রগয়গে পোপন্টেগুগলোগক;
তোগদর রঠোাঁি স্পিজ কগরন্টন, তগি জোনোয়ন্টন ন্টিদোয়,
রযন আগধোেুগম ঝুগল পেো নরম হোত,
এিাং প্রস্তুত এেনও অতীগতর সি র্ুম্বগনর সুাংেযো েোেোগততোর রকোমল রর্োে আনত েিীর িোগলোিোসোর আগিগির্মকপ্রদ রপ্রগমর রস্নহময় রিোগর:
রসই পোেোওয়োলো িোলকগক আন্টম ন্টর্নতোম,
ন্টকন্তু তুন্টম রক, সুেী, ওন্টক সুেী পোেী?
রয হৃদয় আন্টম রদন্টে তো ন্টক- সতয!
রহ সিজগিগষ জন্মগ্রহণকোরী রসরো সুন্দর রমোহনীয় দৃন্টষ্ট
রযেোগন অন্টলম্পোগসর উচ্চতোও ম্লোন!
রফোিী’র নীলো অিগলর রর্গয়ও তোরোর উজ্জ্বলতো
অেিো রিস্পোর, রযেোগন আকোগির তোরোরো ঈষদুষ্ণ সুেন্ধময়;
এগুন্টলর রর্গয় সুন্দর মন্টন্দর যন্টদও রতোমোর রনই,
এমন রকোন রিদী রনই স্তুপোকৃত ফুল ন্টনগয়;
িো কুমোরী-েীন্টতকোরীরো সুগরলো হোহোকোর কগর
মধযরোগতর রসই ন্টিগিষ সমগয়!
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রকোনও আওয়োজ রনই, রকোনও রোিোি রনই, রকোন িোাঁিী- রনই,
ধূগপর ন্টমন্টষ্ট েন্ধ রনই।
ন্টিকগল রকোন কম্পন ধিন্টনত হয় নো;
রকোনও ইিোদতেোনো রনই, এক ন্টর্লগত রঝোপ রনই,
রকোন কেো রনই, উিোপ রনই,
রযন ম্লোন মুগের িোি িোদীরো স্বে রদেগেন।
রহ উজ্জ্বল! যন্টদও রদরী হগয় রেল প্রোর্ীন অন্টিিোদন প্রদিজগনর,
হযোাঁ, ঐ রিৌন্টেন ন্টিশ্বোসী িোদযযন্ত্র ন্টলন্টরর জনয েুি রদরী হগয় রেল,
যেন আত্মোরো র্গষ রিেোয় িনগুন্টলর েোগের িোেোয়,
তেন পন্টিে কর িোতোস, জল এিাং আগুনগক;
যন্টদও রসই ন্টদনগুন্টল অগনক আগেই অিসর ন্টনগয়গে
শুি অনুষ্ঠোন রেগক, রতোমোর রসই আগলোন্টকত িি,
উৎসি িলগত অজ্ঞোন অন্টলন্টম্পয়োনগদর মগধয রতোলপোি়,
আন্টম ন্টনগজর রর্োে রদগে অনুগপ্ররণো রপগয়ন্টে এিাং েোইন্টে।
সুতরোাং আমোগক রতোমোর দলসঙ্গীতন্টিেী হগত দোও, এিাং রসই রিোক সঙ্গীত
করোর জন রসই মধযরোগতরতোমোর কণ্ঠস্বর, রতোমোর িোদযন্টযন্ত্র, িোাঁিী, রতোমোর ধূপ রমোিীয় ন্টমন্টষ্ট
ন্টিকগলর অদ্ভুত কম্পগন;
রতোমোর মোজোর, রতোমোর ক্ষদ্র জঙ্গল, রতোমোর িোণী, রতোমোর উিোনী রতোমোর
ম্লোন মুগের িোিিোদী স্বে রদেগে।
হযোাঁ, আন্টম রতোমোর যোজক হি এিাং স্বেজীয় কেো িলিআমোর মগনর ন্টকেু অপন্টরগিোন্টধত অিগল,
রযেোগন ন্টর্ন্তোর িোেোগুন্টল, আনন্দদোয়ক িযেোয় নতুন কগর জগন্ম,
পোইগনর পন্টরিগতজ িোতোগস মৃদু গুঞ্জন ধিনী রতোগল:
দূগর, অগনক দূগর রসই অন্ধকোর-গুচ্ছ েোেগুন্টল ন্টেগর েোকগি
এগকিোগর িনয- পোহোি়গক ধোপ ধোগপ েোি়ো দোাঁি় হগয়;
এিাং রসেোগন পন্টিম িোতোগসর রদিী, রস্রোত,
এিাং পোন্টে এিাং রমৌমোন্টের গুঞ্জন,
আমোর িুন্টদ্ধমিো আর পন্টরশ্রগম-
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িযোওলো ধরো ওক েোেগুগলো েুমোগি;
এই ন্টনন্টির ন্টনস্তব্ধতোর মোগঝ
একন্টি রমোহন রেোলোপী অিয়োরণয আন্টম সোজোগিো
কুাঁন্টি়গত, এিাং নতুন েিো, এিাং নোমহীন তোরোগদর ন্টনগয়,
সমস্ত উদযোনপোলক হগি সৃজনিীল রুপসীরোরয ফুল একিোর ফুিগি কগর, রস আিোর আগরক ফুল রফোিোগি:
তোর সমস্ত আনন্দ েোকগি শুধু রতোমোর
রসই েোয়োময় ন্টর্ন্তোই ন্টজতগত পোগর,
একন্টি উজ্জ্বল মিোল, এিাং রোত উষ্ণকর প্রিাংসো,
উষ্ণ িোলিোসো যোগত রদগহর রকোগষ রকোগষ প্রগিি করগত পোগর!
জন ন্টকিস-১০
জজজ ন্টকিস: আগমন্টরকোর একন্টি িিীষযৎ িোণী
এিো রোগতর জোদুকরী সময়,
রেোলোকোর রজযোন্টতগত র্োাঁদ উজ্জ্বল,
এিাং র্োরপোগি তোরো র্কর্গক,
উজ্জ্বল রর্োে রযন শুনগত পোয় ।
তোরো ন্টক শুনগি?
একন্টি েোন এিাং রমোহনীয় করোর জনয,
তোরো রকম্ন জ্বলজ্বল কগর রদে,
আর র্োাঁদ উষ্ণ হগয় উঠগে রমোগমর মত
আন্টম ন্টক িলি তো শুনগত।
ন্টপ্রয় র্োাঁদমুেী! রতোমোর রসোনোয় অনলাংকৃত কোন প্রিস্ত রোে,
রিোন, নক্ষগেরো! এিাং রিোন রেোলক! রিোগনো, তুন্টম অনন্ত আকোি!
আন্টম একন্টি ন্টিশুর েুমপোেোনী েোন কন্টর,
রহ সুন্দর আমোর েুমপোেোনী েোনরিোগনো, রিোগনো, রিোগনো
র্কর্গক, র্কর্গক, র্কর্গক, র্কর্গক,
৪২
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রিোগনো, আমোর েুমপোেোনী েোনযন্টদও িুন্টদ্ধমিো, এন্টি রর্নো করগি
এর রদোলনো, এেনও রলগকর মগধয রগয়গে—
যন্টদও ন্টলগনগনর রপোিোকযো নরম, যো এেগনো তুগলো েোগে রগয়গে—
যন্টদও উগলর ঠোকগি
এন্টি উষ্ণ, ন্টনরীহ রিি়োর েোগয় রগয়গে—
তোরোর আগলো, রিোগনো, রিোগনো
র্কর্গক, র্কর্গক, র্কর্গক, র্কর্গক,
রিোগনো, আমোর রসই েুমপোেোনী েোন-!
তুন্টম ন্টিশু, আন্টম রতোমোগক রদেন্টে! ন্টিশু, রতোমোগক েুাঁগজ রপগয়ন্টে
র্োন্টরন্টদগক ন্টনন্টরন্টিন্টলর মোঝোমোন্টঝ!
ন্টিশু, আন্টম রতোমোগক রদেন্টে! ন্টিশু, আন্টম রতোমোগক উপলন্টব্ধ কন্টর
রতোমোর মো কত ন্টমন্টষ্ট রতোমোর কোগে!
ন্টিশু, আন্টম রতোমোগক ন্টর্ন্টন! তুন্টম আর ন্টিশু রনই,
তগি এক ন্টর্রকোলীন কন্টি!
রদে, রসই হোপজ, রসই িোদয,
আগুগনর ন্টিেোয়,
সিোর উপগর রসই রেোট্ট রদোলনোন্টি
ঝলকোন্টন, ঝলকোন্টন, ঝলকোন্টন,
দৃন্টষ্ট ন্টফগর যোয় দূর অতীগত।
েুম রেগক রজগে ওঠ-,
এিাং রদে, এন্টি ধগর রোেগত পোগর ন্টকনো
জ্বলন্ত রর্োগের ন্টদগকআিযজ, অিোক!
এন্টি তোকোয়, তো রদেোয়, তো রদেোয়,
এত সোহস কোগরো রনই!
তোর হোত ন্টিেোর উপগর ধগর
হোগপজর তোরগুগলোগত আেুল রেোাঁয়োয়ধিন্টনত হয় ন্টমগঠ সুর, এিাং রস েোয়,
৪৩
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

ন্টমন্টষ্ট রিোিো প্রয়োস
তুন্টম রসই েে কেক পুগরোপুন্টর!
ও রেোট্ট ন্টিশু
পন্টিমী িনয,
েেকেক পুগরোপুন্টর!
রিোিো প্রয়োসী সহ ন্টমন্টষ্ট।
কন্টি এেন িো কেনই নয়,
ও রেোট্ট ন্টিশু
ও ’ত’ পন্টিমী িনয,
একজন কন্টি এেন নোন্টক- কেনও নয়!
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পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -২
একন্টি অনুগপ্ররণো

পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী (১৭৯২-১৮২২)

পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী ১
রপ্রগমর দিজন
ঝণজো ন্টমগি নদীর সোগে
এিাং নদী ন্টমগি সমুগদ্রর সোগে,
স্বগেজর িোতোস ন্টমগি যোয় ন্টর্রকোল
একন্টি ন্টমন্টষ্ট আগিে সগঙ্গ;
পৃন্টেিীগত ন্টকেুই একো নয়,
একন্টি স্বেজীয় আইন দ্বোরো সমস্ত ন্টজন্টনস
এগক অপগরর ন্টমশ্রগণআন্টম রকন রতোমোর সোগে রনই?
রদে উাঁর্ু পিজগতর র্ুম্বন স্বগেজ সোগেএিাং রঢউগুন্টল এগক অপরগক আাঁকগি় ধগর র্গল;
রকোন রিোগনর রদয়ো ফুল ক্ষমো করো হয়নোযন্টদ এন্টি তোর িোইগক তুচ্ছ কগর;
এিাং সূগযজর আগলো পৃন্টেিীগত ন্টিিি হয়,
এিাং র্োাঁগদর ন্টকরণ সমুদ্রগক র্ুমু রদয় —
এই সি ন্টমন্টষ্ট কোগজর মূলয ন্টক
তুন্টম যন্টদ আমোগক র্ুমু নো ন্টদগল?
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ন্টেরন্টেন্টিরো নোন্টক আগলো আর িোতোস রেগয় িোাঁগর্:
আর কন্টিগদর েোদয রপ্রম এিাং েযোন্টত:
যন্টদ এই যত্নিীল ন্টিস্তৃত ন্টিগশ্বর
কন্টিরো পোরগতো- একই সন্ধোনী হগত
তোগদর মগতো সোমোনয পন্টরশ্রগম,
কেনও ন্টক তোরো পোরগতো আিো িদলোগত?
রযমন আগলোগত ন্টেরন্টেন্টি কগর েোগক,
আগলোর প্রন্টতন্টি রন্টিগত ন্টমন্টলগয়
হয়গতো পোগর ন্টদগন ন্টিি িোর?
কন্টিরো িোস কগর এক িীতল পৃন্টেিীগত,
রযমন ন্টেরন্টেন্টিও হগত পোগর,
জগন্মর প্রেন্টমক যুে তোগদর লুকোগনো
রকোন এক গুহোয় সমুগদ্রর নীগর্;
রযেোগন আগলো আগে, ন্টেরন্টেন্টি পন্টরিন্টতজত হগত পোগর:
রযেোগন রপ্রম রনই, যো কন্টিরো কগর েোগক,
েযোন্টত িোলিোসোর েদ্মগিি: অনয ন্টকেু হগল
কেনও অদ্ভুত মগন কগরো নোওিোই কন্টিগদর পন্টরসর।
তিুও িন্টল সম্পদ িো িন্টি রগে রন্টঞ্জত যোগত নো হও
একজন কন্টির মন মুি ও স্বেজীয়:
যন্টদ উজ্জ্বল ন্টেরন্টেন্টি যন্টদ আগলোর রন্টি ও িোতোস ন্টিন্ন
অনয রকোন ন্টকেু- অনয রকোন েোিোর,
তোগদর হয়গতো িৃন্টদ্ধ হগি পোন্টেজি ন্টহসোগি
রযমন তোগদর িোই ন্টিকন্টিন্টক।
ররৌগদ্রোজ্জ্বল সূগযজর সন্তোগনরো,
র্োাঁগদরও ওপোর রেগক আগস ফুেতো,
আহো,ন্টক কগর অস্বীকোর করগি রস আিীিজোদ!
৪৬
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -৩

পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -৪

পৃন্টেিীর অসাংলগ্ন ভ্রমন

রোগতর প্রন্টত

১।
আমোগক িল, রহ তোরকো আমোর, যোর আগলোর িোনো
আর রতোমোর জ্বলন্ত েন্টতগত তুন্টম েন্টতময়,
রোগতর রকোন গুহোয়
রতোমোর পোেোর সাংগযোে ন্টক এেন িন্ধ হগি?
২।
িল, রহ ন্টপ্রয় র্োাঁদ, তুন্টম আকোগির ধূসর এিাং ফযোকোগি
স্বগেজর েৃহহীন পগের তীেজযোেী,
রোত িো ন্টদগনর কত েিীরতোয়
রতোমোর এেন ন্টক ন্টিশ্রোম র্োই?

৩।
ক্লোন্ত িোতোস, িল রক েুগর রিি়োয়ন্টিগশ্বর প্রতযোেযোত অন্টতন্টের মগতো,
রতোমোর এেনও ন্টকেু রেোপন িোসো আগে
েোগে উপগর নয়গতো পোতোর নীগর্।

১।
পন্টিগমর হোওয়ো িইগে দ্রুত হোাঁগিো,
রোগতর রসই আত্মো!
রধোাঁযো় গি পূিজ গুহোয় িোইগর,
রযেোগন, ন্টদনগুন্টল দীেজ এিাং িে একো,
ওেোগন রতোমোর আনন্দ এিাং িগয় স্বে রিোনো,
যো রতোমোগক কগরগে িয়ঙ্কর ও ন্টপ্রয় িোিনো সময়গুগলো দ্রুত !
২।
রতোমোর কেনো একন্টি কোরুময় রগে মুগি় রোগেো,
তোরকো-কোরুকোযজ েন্টর্ত!
রলগে েোগকো তোর র্ুগলর সোগে অন্ধ হগয়;
তোগক র্ুমু েোও ক্লোন্ত হওয়ো অিন্টধ,
তোরপগর িহর, সমুদ্র এিাং মোগঠেোগি েুগর রিি়োও,
সমস্ত ন্টকেুগক স্পিজ কর রতোমোর রনিোয়
যো রতোমোর দীেজ-র্োওয়ো!
৩।
আন্টম উগঠ যেন রিোর রদেলোম,
একন্টি দীেজশ্বোস রফগলন্টেলোম রতোমোর জনয;
যেন আগলো আগরকিু র্োেো, এিাং ন্টিন্টির র্গল রেল,
এিাং দুপুগরর ররোগদ েোগে ফুগলরো িোরী হগয় রেল,
এিাং ক্লোন্ত ন্টদন ন্টিশ্রোগমর ন্টদগক ন্টফগর রেল,
অপোাংগিয় অন্টতন্টের মগতো রদরীগত,
আন্টম রতোমোর জনয দীেজশ্বোস রফললোম।
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৪।
হোয়! আমোর নো আগে আিো নো আগে সুস্থতো,
নো িোন্টন্ত িো র্োরপোগি ন্টনজজনতো,
নো রকোন ন্টিষয় নো অগঢল সম্পদ
নো রকোন অন্তগর িুদ্ধমিোয় পন্টরর্োন্টলত,
যো ন্টনরোলোয় হগলও রেৌরগির হগতো!
নো েযোন্টত, নো িন্টি, নো িোলিোসো, নো অিসর।
আমোর র্োরপোগি যোরো তোগদরগকও রদেগত পোন্টচ্ছ —
তোরো জীিনগক আনন্দ িগল হোন্টসমুগে; আমোর কোগে রসই তো রযন অনয এক পন্টরমোগপ ।
৫।
রতোমোর মৃতুয এগসন্টেল আর কোাঁদল,
তুন্টম আমোগক র্োও?
রতোমোর ন্টমন্টষ্ট িোচ্চো েুমোয়, র্ক র্কো রর্োে,
মধযোগির রমৌমোন্টের গুঞ্জন তুগল,
আন্টম ন্টক রতোমোর পোগি িোসো িোাঁধগিো?
তুন্টম ন্টক আমোগক ন্টদগত পোগরো? - আন্টম উির ন্টদগয়ন্টে,
নো, তুন্টম ন্টকেুই পোগরো নো!
৬।
মৃতুয আসগি-তুন্টম মোরো রেগল,
িীঘ্রই, েুি তোি়োতোন্টি—
়
রতোমোর েুম আসগি - তুন্টম পোন্টলগয় রেগল;
রতোমোগদর কোগরো কোগে আন্টম অনুগ্রহ র্োইগিো নোআন্টম শুধু তোগক ন্টজজ্ঞোসো কন্টর, রহ আমোর িোগলোিোসোর রোন্টেদ্রুত রতোমোর কোগে রপৌেুগত র্োই,
এগসো, তোেোতোন্টে এগসো!

৪৯
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পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -৫
রনপলগসর ন্টনকগি প্রলোগপর পাংন্টিমোলো
১।
উষ্ণ সূযজিো, আকোি পন্টরষ্কোর,
ররোগদর তরঙ্গ নোর্গে দ্রুত এিাং উজ্জ্বলতোর সোগে,
নীল দ্বীপ সন্টজ্জত তুষোরময় পোহোি়
ের দূপুর েন্টেগয় ন্টদগচ্ছ রিগুন্টণ স্বচ্ছ ন্টকরণআদ্রজ পৃন্টেিী রযন শ্বোস রনয় হোলকো কগর,
এর অফুিন্ত কুাঁন্টি়র র্োরপোগি;
র্োরপোগি আনন্দময় রকোলোহগল ফুেন্টরত,
িোতোস, পোন্টে, সমুদ্র, িনযো,
নেরীর ন্টমইগয় পেো কণ্ঠস্বর ন্টনগজই রযন ন্টনজজনতোর মগতো নরম।
২।
আন্টম দ্বীগপর ন্টনরিন্টচ্ছন্ন িোন্ত তল রদেগত পোন্টচ্ছ
সিুজ এিাং রিগুন্টন সোমুন্টদ্রক েোগস রেরো;
আন্টম তীগর আেগে পেো রঢউগুন্টলগকগদেন্টে,
রযমন আগলোর নক্ষে-ঝরনোগুন্টলগত ন্টিচ্ছুন্টেত:
আন্টম িোন্টলর উপগর একো িগস আন্টে, ন্টিগকগল িোিোয় জল আগলো েেোয় আমোর র্োরপোগি ঝলকোন্টন ন্টদগচ্ছ, এিাং একন্টি সুর
উন্টেত হগচ্ছ এর পন্টরমোগপর েন্টত রেগক,
ন্টক সুন্দর! এমন ন্টক রকোন হৃদয় আগে যো আমোর আগিগের িোে রনগি।

৫০
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৪।
তিুও আমোর হতোিো এেন রযন হোলকো,
এমন ন্টক িোতোস এিাং জল রযমন;
আন্টম ক্লোন্ত ন্টিশুর মগতো শুগয় েোন্টক,
আর কোাঁন্টদ জীিগনর জনযযো আন্টম িহন কগরন্টে এিাং এেনও িহন কগর র্গলন্টে,
ন্টর্র েুম মৃতুযর আে পযজন্ত এ িহন র্লগতই েোকগি,
এিাং আন্টম েরম িোতোগস অনুিি কন্টর,
আমোর েোল িীতল হগয় হগি, এিাং সমুদ্র শুনগত পোগি
আমোর প্রোণহীন মন্টস্তষ্কগক রিষ শ্বোগসর েেেে িব্দ।
৫।
রকউ রকউ ন্টিলোপ করগত পোগর রয আন্টম িোগলো ন্টেলোম,
আন্টম ন্টঠক এই সুন্দর ন্টদগনর মত রয র্গল যোয়,
আমোর হোরোগনো হৃদয়, েুি তোেোতোন্টে িুগেো হগয় রেগে,
অকোল রিোগকর রতো জীিগনর সোগে অপমোন;
তোাঁরো রলোক রদেোগনো রিোক করগি- কোরণ এমন ন্টেলোম,
যোগক রকউ পেন্দ কগর নোই- এিাং দুাঃেগিোধও রনই।
এই ন্টদগনর মগতো নয়, আর রকোন সূযজ হগিনো_
এর রেৌরি েোকগি অন্টনন্দয র্কর্কো,
দীেজোন্টয়ত উপগিোেয, রযমন স্মৃন্টতর আনন্দ লোন্টলত হয়।
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পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী-৬
রলোগরনিোইন েযোলোরীর ন্টলওনোগদজো দো ন্টিন্টির “রমিুসো”
রস শুগয় আগে, মধযরোগতর আকোগি একিোগি তোন্টকগয়,
পিজতিৃঙ্গ সুপোইন রমেমোলোর উপর;
নীগর্, দূগরর জন্টম িগয় কোাঁপগত রদেো যোয়;
রসৌন্দযজ এিাং এর িয়োিহতো সিই ঐশ্বন্টরক।
মগনহয় এর রঠোাঁি এিাং রর্োগের পোতো ন্টমেযো িগল
তোাঁর রপ্রম েোয়োর মত, যো রেগক মোজোর,
জ্বলন্ত এিাং কোমুক, মৃতুয যন্ত্রণো ন্টনগয় নীগর্ লি়োই করগে ।
তিুও তোাঁর িয়োিহতো কম অনুগ্রগহর রর্গয়
যো কোমুগকর আত্মোগক পোেগর পন্টরণত কগর;
যোর মৃত মুগের ররেোাংিগুন্টল উপগর তোাঁর
স্বিোিগুগলো রেোদোই করো েোগকরি তোর ওই র্ন্টরগে মগধয িে হয় এিাং
যোর রেোাঁজ রকোনন্টদন রস করগত পোগর নো;
এেন রস 'গসৌন্দগযজর সকল সুর েুাঁগি় রফগলগে
অন্ধকোর এিাং যন্ত্রণোর একদম সোমগন,
যো মোনন্টিকতোাঁর ঐকযতোন কগর রতোগল।
এিাং রযমন তোাঁর মোেো রেগক েন্টজগয় ওগঠ আগরক িরীর
জলজ পোেগর রযমন েোস:
তোাঁর রয র্ুলগুন্টল ন্টিষোি সোপগুগলো রকোাঁকেোগনো
এিাং প্রিোন্টহত হয় এগক অপগরর সোগে আিগক যোয়
জন্টেগয় যোয় দীেজ জি হগয়,
এিাং এ রযন অন্তহীন জন্টি়গয় েোকোর প্রদিজন,
তোগদর এই ন্টিচ্ছুন্টরত আগলো রযমন ন্টিদ্রূপ করন্টেল
যোর ন্টিতগর ন্টনন্টিত ন্টনযজোতন ও মৃতুয, আর রদগেন্টে
অগনকগুন্টল িি রর্োয়োল িয়োনক ন্টহসন্টহগস।
এিাং পোগির একন্টি পোের রেগক, একন্টি ন্টিষোি ন্টিকন্টিন্টক তোগদর িীিৎস
রর্োেগুন্টল অলসিোগি উাঁন্টক রদয়;
৫২
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িোতোগসর মগধয কুৎন্টসত িোদুর, র্োপোগনো রিোধ,
একন্টি উন্মোদ ন্টিস্ময়কর পত পত কগর পোেো নোগেগুহোর িোইগর এই জেনয আগলোর ফোিল,
রসেোগন ঝোাঁগক ঝোাঁগক ঝোাঁগক ঝোাঁগক ন্টিশ্রী এগকর পর এক ওগে;
মধযরোগতর আকোি
অস্পষ্টতোর রর্গয় আরও রিন্টি িয়ঙ্কর এক আগলো েেোয়।
এই িয়োতজ তীব্র্ রপ্রমময়তো;
কোরণ সপজগুন্টল রেগক ঝলমগল এক ঝলক
জিপোকোনও ত্রুন্টি দ্বোরো প্রজ্জ্বন্টলত,
যো িোতোগসর মগধয এক ররোমোিকর িোষ্প খতন্টর কগর
যন্টদ এক ন্টর্রগর্নো আয়নো হগয় ওগঠোতোাঁর মগধযই সকল রসৌন্দযজয আর ন্টনষ্ঠুরতোন্টিষোি সগপজর আদগল একজন মন্টহলোর মুে,
রসই রিজো পোের রেগক স্বগেজ- একিোনো মৃতুযর দৃন্টষ্ট।
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পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -৭
পন্টরিতজনিীলতো
আমরো মোঝরোগতর র্োাঁদগক রমগের মত আেোল কগর রোন্টে;
ঊপলন্টব্ধ কন্টর তোাঁর অন্টস্থর েন্টত, এিাং কন্টম্পত রন্টি,
অন্ধকোরগক প্রদীি কগর ন্টনগজর আগলোগত! িীঘ্রই
র্োরপোগির আাঁধোর ন্টমন্টলগয় যোয় রযন ন্টর্রতগর:
িো িুগল যোওয়ো িীণোর সুর, যোর তোগর অসম্পূণজ সুর,
প্রন্টতন্টি পন্টরন্টস্থন্টতর- আগে ন্টনজস্ব প্রন্টতন্টক্রয়ো,
রকোন কঙ্কোগল ন্টদ্বতীয়িোর জীিগনর েন্টত আগস নো
পগে েোগক এক ধরগণর অিন্টিষ্ট ।
আমরো ন্টিশ্রোম ন্টনই- েুগম ন্টিষ রঢগল রদয়োর জনয স্বেবই যগেষ্ট;
আমরো রজগে উন্টঠ- এক অদ্ভূত ন্টর্ন্তো সোরোন্টদন ন্টিনষ্ট কগরআমরো অনুিি কন্টর,কোরণ েুাঁগজ রদন্টে, হোন্টস িো কোাঁন্টদ;
রহ অনুরোেী, দুদজিোগক আন্টলঙ্গন কর:
এন্টি একই রকম!- তোই আনন্দ অেিো দুাঃে যোইগহোক,
এর প্রস্থোগনর পেন্টি সি সময় অিমুি:
মোনুগষর েতকোল তোর আেোমীকোলগকর মগতো হগত পোগর নো;
ন্টকেু পন্টরিতজন সহয করগতই হয়!
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পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -৮

পাংন্টিমোলো: “যেন প্রদীপ রিগে যোয়'
যেন প্রদীপন্টি রিগে যোয় তেন
আগলো মগর যোয় ধূগলোর ন্টিতগর—
যেন রমে েন্টি়গয় ন্টেন্টিগয় যোয়তেন রে ধনুর রেৌরি েোয়োর মতন।
যেন িোাঁিী রিগে যোয়,
ন্টমন্টষ্ট সুর হয়গতো আর স্মরগণ আগস নো,
যেন রঠোাঁগিরো কেো িগল-,
ন্টপ্রয় উচ্চোরণগুগলো িুগল যোয়।
২।
সাংেীত যেন রমোহনীয়তেন প্রদীপ আর িোাঁিী মৃয়মোন,
হৃদগয়র প্রন্টতধ্বন্টনগত তো আপন্টন রিগজ ওগঠআত্মো যেন ন্টনাঃিব্দ হগয় যোয় তেন রকোন েোন রনই: রিোক সুর েোি়ো আর রকোনও সাংেীত রনই,
একন্টি ন্টিধিস্ত েগরর মধয ন্টদগয় িোতোস িয়,
তো শুধু রিোগকর মোতমকোরীতো িোগজ রযন মৃত নোন্টিগকর িরীগর অিযোি ধিন্টনর মত।
৩।
যেন হৃদয় একিোর পোাঁর্গমিোলী ওগঠরপ্রম তেন িি ন্টনন্টমজত িোসো রেগি় রদয়;
একো এিাং দুিজল ওগঠপীেো রদয় যো একন্টদন ন্টেল।
রহ রপ্রম! যোরো অন্তগর ধোরণ কর,
এেোকোর সিন্টকেুর দুিজলতো,
রকন তুন্টম সিগর্গয় িঙ্গুরতো ন্টনগয় িোগিোরতোমোর আশ্রয়, রিষ ন্টঠকোনো এিাং িিিহন েোন্টিয়োয় কেো?
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৪।
এর আগিে রতোমোগক ধোক্কো রদগি,
ঝি় রযমন কোগকর দলগক উাঁর্ুগত রঠগল রদয়;
উজ্জ্বলতো ন্টিদ্রূপ করগি,
রযমন িীগতর কুয়োসো ঢোকো সূগযজর মগতো।
রতোমোর িোন্টেগত মোেোর উপগর প্রন্টতন্টি িেজো
পগর্ যোগি, আর রতোমোর স্বগের িোন্টি়
রতোমোগক উলঙ্গ কগর হোসযস্পদ কগর তুলগি,
যেন িীতল িোতোস আসগি-পোতোরো ঝগর পেগি।
পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -৯
ওগপন কল
এেনও যো রগে ও েগন্ধ রযোে রদয় ন্টন,
ম্লোন েত িেগরর ন্টদনগুন্টল ন্টেল দুিজল এিাং নতুন;
রোত রপেগন রফগল যোয়পূিজন্টদগকর আাঁধোর, সি অন্ধত্ব,
এিাং নীল দুপুর আমোগদর কোগে রিষ হগয় আগস,
আগরো েিীরিোগিসকল রিোগধর তরঙ্গ আমোগদর পোগয় নীগর্ ন্টিতগকজ ন্টলি,
রযেোগন পৃন্টেিী এিাং সমুদ্র ন্টমন্টলত হয়,
এিাং সি ন্টকেুগক একিোই মগন হয়এই সিজজনীন ররোগদর আগলোয়।

৫৬
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

পোন্টসজ ন্টিন্টি রিলী -১০
সুগরলো কণ্ঠ যেন মোরো যোয়
সাংেীগতর, যেন সুগরলো কণ্ঠ মোরো যোয়,
কন্টম্পত হয় শুধু স্মৃন্টতগতইেন্ধ, যেন ন্টমন্টষ্ট- তেন মগনর ন্টিষোদগক কগর অিজ্ঞো ,
জীিন এমন রিোধ ন্টনগয় িোস কগর।
রেোলোপ রে রেগে যোয়, মগর রেগল রেোলোপ,
এিাং ন্টপ্রয়তমোর ন্টিেোনোর পন্টরণত হয় আিজজনোর স্তুগপ;
ন্টর্ন্তো, রসও র্গল যোয়,
এিাং তেন রপ্রম েুম নয়; তন্দ্রো হগয় যোয়!
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এিেোর অযোলোন রপো -২
আমোর মোগক

এিেোর অযোলোন রপো (১৮০৯-১৮৪৯)

এিেোর অযোলোন রপো -১
ন্টপ্রয় রহগলন রক

রহগলন, আমোর কোগে রতোমোর রসৌন্দযজ হগলোপ্রোর্ীন ন্টনন্টসয়োন েোগের িোকগলর মগতো,
রসইগয রকোমল, একন্টি সুেগন্ধ রমৌ রমৌ সমুদ্র,
ক্লোন্ত, পে শ্রোন্ত ভ্রমগণ ন্টিরি হগয়আমোর ন্টফগর আসো তোর আলগয়।
ক্ষুব্ধ সমুগদ্রর দীেজপগে েুগর িোসগত রয অিযস্ত,
রতোমোর হোয়োন্টসন্ত র্ুল, এিাং ধ্রুপদী মোয়োিতী মুে,
রতোমোর জলপরী আকোি আমোগক ন্টফন্টরগয়গে পুনরোয়
রসই একদোর রেৌরিময় গ্রীগস।
এিাং রসই জোাঁকজমকপূণজ ররোম।
রদে, ন্টনিয় অদূগর উজ্জ্বল জোনোলোর কুলুন্টঙ্গগত
রকমন মূন্টতজর মগতো, রতোমোগক দোাঁন্টেগয় েোকগত রদন্টে!
রতোমোর হোগত আন্টকগকর িোন্টতআহ! উৎসোন্টরত রিোগধর অিলগুন্টলযো পন্টিে িূন্টম!
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রযগহতু, আন্টম অনুিি কন্টর- উপগর- স্বগেজ,
রদিদূগতরো, ন্টফসন্টফস কগর িগল- এগক অপরগক,
সদো জ্বলন্ত রপ্রগমর িতজগুন্টলর মগধয উগেন্টেত,
"মো," এর মগতো তযোেী আর রকউ রনইঅতএি রসই ন্টপ্রয় নোমন্টি ন্টদগয় আন্টম রতোমোগক রিগকন্টে দীেজকোল,
তুন্টম; আমোর কোগে মোগয়র রর্গয় রিন্টি ন্টকেুএিাং আমোর হৃদয়গক পূণজ কগরগেো রতোমোর হৃদয় ন্টদগয়,
রযেোগন মৃতুয রতোমোগক অন্টধন্টষ্ঠত কগরন্টেলআমোর িোন্টজজন্টনয়োর রমোহগক মুি করগত!
আমোর মো, েিজধোন্টরনী মো, ন্টযন্টন অগনক আগে মোরো রেগেন,
তুন্টম েোেোও ন্টকন্তু আমোর মো ন্টেল; ন্টকন্তু তুন্টমএমন একজগনর মো, আন্টম তোগক েুি িোলিোন্টস;
এিাং তোর মোগয়র কোগে সিগর্গয় রিন্টি ন্টপ্রয় রযরস আমোর অনন্ততোয়-আমোর স্ত্রীআমোর আত্মো রেগক তোর জীিন আমোর কোগে সিগর্ ন্টপ্রয়।
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এিেোর অযোলোন রপো -৪

এিেোর অযোলোন রপো -৩

অিোন্ত উপতযকো
একদো এই ন্টনজজন উপতযকোন্টি হোসগতো
রযেোগন রকোন মোনুষ িোস করত নো;
তোরো ন্টেগয়ন্টেল যুগদ্ধ,
তোরোগুগলোগত অেোধ ন্টিশ্বোগস রর্গয় রর্গয়,
রোন্টেকোগল, তোগদর েোঢ় নীল িোওয়োর রেগক,
আকোগি তোরোফুগলর উপগর একন্টনষ্ঠ নজর রোেো,
এর মোগঝ প্রন্টতন্টদন
লোল সূগযজর লোল আগলো আলসযিোগি শুগয় আগে।
প্রন্টতন্টি দিজনোেজীগক এেন স্বীকোর করগত হগি
এ উপতযকোর দুাঃে আর অন্টস্থরতো।
েন্টতহীন ন্টকেুই রনই এেোগনএেোন আকোগি িোতোগস নতুন ন্টকেুই সৃন্টজত হয়নো
যোদু ন্টনজজনতোয়।
আহো, রকোন িোতোগস েোেগুন্টল আগলোন্টি়ত হয় নো
তোর স্পন্দন ধীগর ধীগর ঠোেো সমুগদ্রর মগতো
র্োরপোগি কুয়োিোর র্োদর!
আহো, রকোন িোতোগস এই রমেগুন্টল িোগস যোয় নোরকোন ধ্বন্টন স্বেজ র্িল কগরনোঅস্বচ্ছন্দিোগি, সকোল রেগক সন্ধযো পযজন্ত,
অিজ্ঞো এিাং ন্টমেযো রসেোগনমোনুগষর রর্োগের ন্টিতররসেোগন ন্টতনন্টি ন্টলন্টলর উপগর তোর তরঙ্গ িগয় যোয়
আর নোমহীন এক কিগরর উপগর কোাঁগদো!
রসই তরঙ্গ: - তোগদর সুেন্টন্ধ আগস,
িোশ্বত ন্টিন্টিগরর রফোাঁিো রফোাঁিো ঝগরতোরো কোাঁগদ: - তোগদর সূক্ষ্ম কোে রেগকিহুিষজী অশ্রু রত্ন হয় ঝগর।
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এক জোন্নোগত
আমোর সোগে তুন্টম যো কগরগেো , িোগলোিোসো,
যোর জনয আমোর হৃদয় ম্লোন ন্টেলঅথে সমুগদ্র সিুজ দ্বীপ, িোলিোসো,
একন্টি ঝণজো এিাং একন্টি উপোসনোলয়,
সি রসেোন যো ন্টেল, হুর, ফল এিাং ফুগলর সমোহোর,
এিাং সি ফুল আমোর ন্টেল।
আহ্, রিষ পযজন্ত রস স্বে ন্টেল েুিই উজ্জ্বল!
আহ, তোরকোময় আিো! রয উন্টেত হগয়ন্টেল
অের্ রমগে ঢোকো পগে রেল!
িন্টিষযত রেগক কোন্নোর ধিন্টন রিগস আগস,
র্লগে! র্লগে! - তগি ও অতীগতর উপর
(অস্পষ্ট উপসোের) আমোর আত্মো ঝুগল আগে ন্টমেযোয়ন্টনাঃিব্দ, েন্টতহীন, আতাংকগ্রস্ত!
হোয় হোয়! হোয়! আমোর সোগে
আর জীিগনর আগলো রনই!
আর রনই — আর রনই — আর রনই —
(এ কেকেো রযমন সমুদ্রগক ধোরণ কগর েোগক
তীগর িোন্টলরো)
িজ্রোহত েোগেও ফুল রফোগি,
তোর উপগর ঈেগলরো ওগে!
এিাং আমোর সকল ন্টদন প্রিোন্টন্তময়,
এিাং আমোর স্বে রোন্টেময়এিাং রতোমোর দৃন্টষ্ট রযেোগন যোয়এিাং রযেোগন রতোমোর পোগয়র ন্টর্ি আগলোন্টকত
রকোন আকোগির নৃগতয,
রকোন ন্টর্রন্তন িোিনোয়।
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এিেোর অযোলোন রপো -৫

এিেোর অযোলোন রপো -৬

স্বগের ন্টিতগর স্বে

স্বণজ িুমী

রতোমোর কপোগল র্ুম্বন রইগলো!
এিাং এেন রেগক ন্টিগচ্ছদ,
এইিোগি সতয জোনগত ন্টদও:
তুন্টম ন্টকন্তু রমোগিও অিোন্টিত নও এেগনো
আমোর রসই ন্টদনগুন্টল স্বগের মত ন্টেল;
তিুও যন্টদ সি আিো ন্টনাঃগিষ হগয় যোয়
একন্টি রোগত, িো একন্টি ন্টদগন,
হয়তও রকোন ন্টর্ন্তোয় অেিো এমন্টনতোহগলই ন্টক কম যোওয়ো?
যো আমরো রদন্টে িো মগন কন্টর
তো ন্টকন্তু একন্টি স্বগের মগধয আগরকন্টি স্বে ।
েজজগনর মগধয আন্টম দোাঁন্টি়গয়একন্টি পোে িোেো তীগর
এিাং আন্টম আমোর হোত ধগর আন্টে
রসোনোলী িোন্টলর দোনো কত কম! তিুও তোরো কীিোগি লন্টতগয় যোয়
আমোর আঙ্গুগলর মোধযগম হৃদগয়র েিীর পযজন্ত,
যেন আন্টম কোাঁন্টদ - যেন আন্টম কোাঁন্টদ!
রহ ঈশ্বর! রকন আন্টম িুঝগত পোন্টর নো
পোন্টরনো তোগদর িি তোলুগত রর্গপ রোেগত?
রহ ঈশ্বর! আন্টম ন্টক পোন্টর নো িোাঁর্োগত
একজনগকও দয়োহীন রঢউ রেগক?
তগি ন্টক যো আমরো রদন্টে অেিো মগন কন্টরএকন্টি স্বগের মগধয আগরকন্টি স্বে নয়?
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আনন্দময় জীিগনর সন্ধোগন,
এক নোইি দুদজোন্ত প্রতোগপ,
ররোদ্র এিাং েোয়ো উগপক্ষো কগর,
দীেজ ভ্রমণ করন্টেগলন,
একন্টি সদোই েোন তোর মুগে ,
স্বণজ িুমীর সন্ধোগন।
র্লগত র্লগত রস িৃদ্ধ হগয় উঠল,
এতই সোহসী এই নোইি তিু,
তোর অন্তগরর উপর একন্টি েোয়ো পগে
রস ন্টনগজও িুগঝগে-অন্তগর রযন কোগরো েোয়ো_
রকোনও মোন্টির ন্টর্ি রস পোয় রনই
যো রদেগত ন্টঠক স্বণজিুমীর মত।
এিাং, তোর িন্টি ন্টহসোগি
রস িূমীর ন্টিিোলতো তোগক রযন অনুৎসোহী কগর,
রস রযন একজন তীেজযোেীর েোয়ো রপগয়ন্টেল;
"েোয়ো," ন্টজগজ্ঞস কগর তোগক,
"এিো রকোেোয় হগত পোগর,
এই ন্টক স্বণজ িূন্টম? "
"পোহোগি়র ওপোগর
র্োাঁদ,
েোয়োর উপতযকোয়,
রেোেো র্োন্টলগয়, সোহগসর সোগে র্গলো, "
েোয়ো জিোি ন্টদল, "তুন্টম যন্টদ স্বণজিুমীর সন্ধোন র্োও!"
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এিেোর অযোলোন রপো-৭

এিেোর অযোলোন রপো-৮

মৃতগদর আত্মো

ন্টিজ্ঞোগনর প্রন্টত র্তুদজিপদী

রতোমোর আত্মো রতোমোগকই েুাঁগজ পোগি একো,
পোেগরর িন্দী ধূসর সমোন্টধ- অন্ধকোর ন্টর্ন্তো;
একো নয় সিোর ন্টিগি়র মগধয, উাঁন্টক ন্টদগয় রদেগিরতোমোর সকল রেোপনীয়তো।
রসই ন্টনজজনতোয় ন্টনাঃিুপ রেগকো,
রসই সময় ন্টিগির্নোয়, তো ন্টনাঃসঙ্গতো নয়মৃতগদর আত্মোরো, যোরো দোাঁন্টি়গয় ন্টেল
জীিগন হয়গতো রতোমোর আগে, আিোর
রতোমোর সময়কোগলর মৃতুযগুগলো এিাং তোগদর ইচ্ছো
রতোমোগক ন্টেগর েোকগি, তুন্টম ন্টস্থর রেগকো!
রোত যন্টদও পন্টরষ্কোর, ভ্রুকুন্টি করগি,
উপগরর তোরোগুন্টল নীগর্ তোকোগি নোস্বগেজ আসীন উচ্চ ন্টসাংহোসন রেগক;
ন্টর্রঞ্জীি জীিগনর আশ্বোস রস আগলোগত,
তগি তোগদর লোল রকন্দ্র এিাং রন্টি েোেো,
রতোমোর ক্লোন্টন্ত লোেগত পোগরজ্বগর পুগে যোিোর মত লোেগত পোগরযো ন্টর্রকোল রতোমোগক আাঁকগি় েোকগি।
এেনকোর ন্টর্ন্তোিোিনো ন্টকন্তু ন্টনিজোন্টসগতর মত নয়,
এেগন স্বেগুগলোও হয়গতো হোন্টরগয় যোগি নো;
তোরো রতোমোর আত্মোর ন্টিতগর প্রিোন্টহত হগি
আর ন্টকেু নয়, রযমন েোস রেগক েোগস ন্টিন্টির ন্টিন্দুর মগতো।
িোতোস, ঈশ্বগরর শ্বোসপ্রশ্বোস এেনও রগয় রেগে,
এিাং পোহোগি়র উপর কুয়োিোও জগম আগেেোয়োেন্টি, েোয়োময়, তিুও র্লগে র্লগি,
এিো একন্টি প্রতীক এিাং মোয়ো।
ন্টকিোগি এন্টি েোগে ঝুলগে,
রস রহগসযর এক রহসয!
৬৫
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ন্টিজ্ঞোন! এিো ন্টঠক তুন্টম পুরোগনো সমগয়র সন্টতযকোগরর কনযো!
রয রয রতোমোগক রদগে শুগন িুগঝ মস্ত ন্টকেু পন্টরিতজন কগরন।
রকন তুন্টম কন্টির হৃদয় এমন িোগি ন্টিকোর কর!
িোস্তিতো হগলো, রসই িকুন, যোর িোনো ন্টনগস্তজ?
কীিোগি রস রতোমোগক িোলিোসগি?
িো কীিোগি রতোমোর জ্ঞোনগক ম্লোন করগি,
রক তোগক ন্টির্রগণ রেগি় নো ন্টদগত র্োয়আকোগির ধন রত্ন সন্ধোন করগত,
যন্টদও রস উগি় রেগে মুি পোেোয়?
িোয়োনোগক ন্টক তুন্টম তোর েোন্টি় রেগক রিগন আগনন্টন,
এিাং কোঠ রেগক িনপরীগদর ন্টক র্োন্টলত করন্টন?
রকোন এক নক্ষগে তুন্টম ন্টক সুেী তোরোর আশ্রয় রেোাঁজ নো?
তুন্টম ন্টক িনযোর রেগক জল পরী ন্টেগাঁ ি় আগনোন্টন?
রেোি রেোি পরীগদর সিুজ েোস রেগক এিাং আমোর কোে রেগক
রতাঁতুল েোগের নীগর্ গ্রীগের স্বগে!
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এিেোর অযোলোন রপো-৯

এিেোর অযোলোন রপো-১০
একো একো

নদীর কোগে
রুপোলী নদী! রতোমোর উজ্জ্বল র্কর্গক প্রিোগহ,
কলাংকহীন স্ফন্টিক, ভ্রোমযমোন জল,
তুন্টম আগলোর নোন্দন্টনক প্রতীক
রসৌন্দগযজর – রেোলো হৃদগয়র
র্িল ন্টিেময়তোআলিোগতজোর পুরোগনো রমগয়;
ন্টকন্তু যেন রতোমোর রঢউগয়র মগধয রস রদেগত পোয়যো জ্বলজ্বল ন্টের ন্টের কগর কোাঁপগে —
রকন তগি, ক্ষুগদ নদী- সিগর্গয় সুন্দর
রযন উপোসগকর িণজনো;
আমোর হৃদগয় রযমন রতোমোর রস্রোত িয়,
তোর ন্টর্ে রযন ওগতো সুন্দর নয় তোর হৃদয় যো মরীন্টর্কোর মত কোাঁপগে
তোর আত্মো েুাঁগজ রফগর সন্ধোনী িোগলোিোসোর রর্োে রতোমোর মত!
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খিিিকোল রেগক আন্টম রকোেোও যোইন্টন
অনযরো রযমন ন্টেল — আন্টম তোগদর মত রদন্টেন্টন
অনযরো রযমন রদগেন্টেল — আন্টম অজজন করগত পোন্টরন্টন
একন্টি অন্টত সোধোরণ িসন্ত ন্টদগয়ন্টেল ন্টকেু আগিে —
তোর কোগে রেগক আমোর আর ন্টকেুই রনয়ো হয়ন্টন
আমোর দুাঃে — আন্টম ন্টনগজই জোেগত পোন্টরন্টন
একই হৃদয় একই সুগর আনন্দ পোয়
এিাং আন্টম তোই িোগলোিোন্টস— আন্টম একোই পেন্দ কন্টর —
তোরপগর আমোর খিিগি রিোগর
সিগর্গয় ঝগি়ো জীিন িগয় রেগে_
সকল িোল এিাং েোরোগপর েিীরতো রেগক
রসই রয রহসয যো আমোগক আজও রিাঁগধ রোগেরস্রোত িো ঝণজো রেগক
পোহোগি়র লোল েোি়ো রেগক —
সূযজ রেগক রয আগলো 'আমোর র্োরপোগি েুরপোক েোয়'
এর িরৎকোগলর স্বগণজর মত
আকোগি রেগক নোমো িজ্রপোত
রযন আমোর সোগেই উগি় রেল
িজ্র এিাং ঝি় রেগক
এিাং রমে রয রূপ ন্টনগয়ন্টেল(যেন স্বগেজর িোন্টক অাংিগুন্টল নীল ন্টেল)
আমোর দৃন্টষ্টগত রযন একন্টি রোক্ষস!
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সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ -২
জীিন ন্টক?
জীিন একদো আগলোর অনুরূপ ন্টেল,
তো মোনুগষর উপলন্টব্ধর জনয ন্টক ন্টেল যগেষ্ট?
ন্টনরঙ্কুি স্বত্বো – িরোিরই অদৃিয ন্টকেু যো আমরো রদেগত পোই, তোর সি- সকল রগের েোয়োঅন্ধকোর ন্টক রকোন ন্টর্ে খতন্টর কগর?
রিোধ ন্টদগয় ন্টক িুঝো যোয় জীিগনর সীমোহীনতো?
এিাং ন্টক িুঝো যোয় সমস্ত ন্টর্ন্তো, রিদনো, রিাঁগর্ েোকোর আনন্দ,
িুঝো যোয় ন্টক- আন্টলঙ্গনরত জীিন এিাং মৃতুযর প্রন্টতন্টনয়ত যুদ্ধ-?
সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ (১৭৭২-১৮৩৪)

সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ-৩

সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ-১

একন্টি িোচ্চো েোধোগক

একন্টি ন্টিশুর প্রগের উির
তুন্টম ন্টক কেগনো ন্টজজ্ঞোসো কর-পোন্টেরো কী িগল? র্ি়ুই, েুে?ু
ধূসর পোলগকর রস ক্ষুগদ পোেী এিাং েোয়কী পোন্টেরো িগল,
"আন্টম িোগলোিোন্টস এিাং আন্টম িোগলোিোন্টস!"
িীতকোগল প্রিল ঠোেো হোওয়োয় ন্টিস ন্টদগয় যোয়তোরো র্ুপ কগর েোগক;
আন্টম জোন্টন নো-এিোগক কী িগল, মগনহয় উচ্চস্বগরর রকোগনো েোন!
তগি সিুজ পোতোরো এিাং রকিন্টল ফুগি ওঠো ফুল,
এিাং ররৌগদ্রোজ্জ্বল উষ্ণ আিহোওয়ো,
এিাং রপ্রমময় েোন- সি রযন একসোগে ন্টফগর আগস!
তগি দুষ্টুন্টম, আনন্দ এিাং িোলিোসোয় িরোি,
তোর নীগর্ অপূিজ সিুজ রক্ষত, উপগর কী নীল রেো আকোি,
রস রযন েোন েোয়, এিাং েোন েোয়; এিাং রস রযন সিজদো েোন েোয়;
আমোর িোগলোিোসোগক আন্টম িোগলোিোন্টস,
এিাং আমোর িোগলোিোসো- িোগলোিোগস আমোগক!
৬৯
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এিোর মোগক দন্টে রিাঁগধ কোগে রনয়ো হগচ্ছএকন্টি প্রন্টতগযোন্টেতোয় রদৌগি় এই রেোট্ট েোধোর িোচ্চোন্টি!
তোর অিসোদপূণজ অিয়ি আমোগক ন্টিষোন্টদত কগর:
আন্টম অতযন্ত িোগলোগিগস রতোমোগক রুন্টি রেগত রদই,
এিাং রতোমোর জীণজগলোগম আগলোেন ওগঠ ,
এিাং মোেো ন্টদগয় আমোগক আলগতো গুাঁতো মোগরো।
তগি রতোমোর দূিল
জ তো ন্টিষোন্টদত কগরগে,
তুন্টম ন্টক কেনই আনগন্দ রেলো করগিনো?
এিাং যো রিন্টিরিোে িোচ্চোগদর প্রকৃন্টত রেগক আলোদো;
রতোমোর মোেো এেগনো মোন্টির ন্টদগক ঝুগল েোগক!
আেোমী ন্টদন ন্টনগয় রতোমোর িয়- ন্টক প্রতযোিো কগরো?
দূিজল দূিজোেো ন্টিশু! সোমগন কী আগরো দূিজোেয?
অনোহোগরর ন্টদন ন্টক সোমগন, এিাং হোজোগরো অন্টলন্টেত কষ্ট !
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যেন খধযজয ও রমধো অেজহীন?
অেিো রস দূাঃে এিাং রিদনোয় তুন্টম ররোমোন্টিত!
রতোমোর িোেযহীনো মোগয়র েলোয় দন্টে রদেগত!
এিাং সতযই, রস েুিই দুিজোেো তোর েলগদগি ন্টর্কন স্পষ্ট পরোধীনতোর ন্টর্ি,
তোর েন্টনষ্ঠ হগয় েোস েোওয়োও দুষ্কর,
অের্ তোর র্োরপোগি কত সুন্দর প্রলুব্ধ করো সিুজ েোস!
রির্োরো েোধো! রতোমোর মন্টনি রকোগনোন্টদন রদগে নোই, রিগে নোইদুাঃগের ন্টিষয় – তুন্টম ন্টিেগল শুধু কষ্ট রেগক।
রস িোচ্চো েোধোিোও হগতো রতোমোর মতই িোাঁর্গি,
ন্টিলোসিহুল রদগি- দুন্টিজগক্ষ!
কীিোগি এগদর জীিগনর িোাঁক িণজনো কন্টর?
মগন হয়নো তোর রকোগনো সুহৃদ আগে!
ন্টনরীহ িোচ্চো! তুন্টম হতদন্টরদ্র অের্ রলোগকরো স্বচ্ছল!
আন্টম রতোমোগক িোই িগল সগম্বোধন কন্টর - রিোকো রলোগকগদর ন্টনন্দো সগেও!
আন্টম জোন্টন আমোগক রতোমোর সোগে ঢোলু উপতযকোয় রযগত হগিহয়গতো ন্টকেুিো িোন্টন্ত রসেোগন-,
রযেোগন তুন্টম পন্টরশ্রমী ও আনন্দময়,
রতোমোর হোন্টস, সুরসুন্টর তুলগি রপগির ন্টদগক!
তুন্টম কী দুদজোন্ত রেলো ঢোলু পোহোগে,
এিাং রিি়ো িো ন্টিি়োলেোনো রনগর্কুগদ রিেোগি!
হযোাঁ! যো আমোর কোগে মধুর লোেগি,
হয়গতো ক্লোন্টন্ত ন্টঝন্টমগয় রদগি রতোমোগকও,
ন্টিশ্রোগমর প্রিোন্টন্তর তুলনোয়!
রতোমোর িযন্টেত িূনয িুগক!
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সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ -৪
হতোিোয়
আমোর ন্টকেু অদ্ভূত অন্টিজ্ঞতো হগয়গেসিগর্গয় েোরোপ হগলো, ন্টিশ্বন্টি আমোর উপগর রিগে পেগত পোগর,
যো িদগল ন্টদগত পোগর আমোর জীিন, মহো ঝোগমলো রহোলমগনর মগধয হতোিো আর ন্টফসন্টফস কগর মরোর প্রোেজনোন্টি আন্টম রদেলোম যো ন্টকেু, তোরমগধয
আমোর হৃদগয় আমোর জীিন ন্টনগয় রকোনও আগ্রহ নোই,
আমোর ইচ্ছোগুগলো আিো রেগক দূগর এিাং ন্টোঁগি় রফলো
ন্টকেুই এেন আর অিন্টিষ্ট রনই। তোহগল রকন এই রিাঁগর্ েোকো?
এেোগন এই পৃেিীগত আন্টম ন্টজন্টম্ম,
আন্টমই রযন প্রন্টতশ্রুন্টত ন্টদগয়ন্টে পৃন্টেিীগক-আন্টম রিাঁগর্ েোকি!
িরাং আিো িলোর রর্গয় েোাঁন্টি ন্টিশ্বোস িলোই িোগলো।
তোর িোলিোসোয ন্টনধজোন্টরত, তো রযন আমোর কোগে যুদ্ধ ন্টিরন্টতর মত
অতযোর্োন্টরত জীিন- র্গল রেল আহ! রকোেোয়?
পোগয় পোগয় রক রদগি এর উির ? 'র্গল রেল! এিাং এেন
হযো, আন্টম এই র্ুন্টিন্টি িঙ্গ করগত পোন্টর, অেিো এ রি সন্টন্ধযো আন্টম রোেগতও পোন্টর অেিো িোেগতও পোন্টর!
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সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ-৫
সমোন্টধন্টলন্টপ
দোাঁেোও, ন্টিস্টোন পের্োরী: ক্ষন্টণক এেোগন, রহ ঈশ্বগরর সন্তোন,
এিাং রকোমল সুগর অন্তগর পোঠ কর। এেোগন েোগসর নীগর্
শুগয় আগে একজন কন্টি, অেিো রস ন্টেল কন্টির অন্তর ন্টনগয় পন্টেক, রতোমোর প্রোেজনোয় মগন কর একন্টি নোমাঃ সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজরয িহু িের এেোগন ন্টনগয়গে ন্টনাঃশ্বোসতোর জীিন এেোগন রপগয়গে মৃতুযর সন্ধোন, এেোগন মৃতুযর মগধয তোর
জীিগনর সন্ধোন রপগত পোগরো:
প্রিাংসোর জনয দয়ো করগত পোগরো – তোর েযোন্টতর জনয ক্ষমো কর েৃগষ্টর মোধযগম তোর রয আিো এিাং ন্টজজ্ঞোসো ন্টেলতুন্টমও তোই কর-

সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ-৬

রজগনন্টি, তুন্টম ঝুাঁগকন্টেল রসই সিস্ত্র রলোকন্টির ন্টদগক,
রসই মূন্টতজ- সিস্ত্র রসই িোসগকর মূন্টতজ;
ন্টতন্টন দোাঁন্টি়গয় আমোর কেো শুগনন্টেগলন,
দীেজস্থোয়ী ককজি আগলোর ন্টিতগর।
আন্টম জোন্টন রতোমোর একোন্তই ন্টকেু দুাঃে আগে,
আমোর আিো! আমোর িোন্টন্ত! আমোর ন্টপ্রয় রজগনন্টিি!
আন্টম যেন েোন কন্টর, তুন্টম সিগর্ িোগলোিোগসোজোন্টন, রস েোনগুন্টল রতোমোগক রিোকোতজ কগর রতোগল।
আন্টম িোজোগিো একন্টি রকোমল রিদনোতজ সুর;
আন্টম েোগনর সুগর একন্টি পুরোগনো েে িগলন্টে একন্টি পুরোগনো ককজি েোন, তোই হয়গতো উপগযোেী ন্টেল
রসই ধূসরোি িনয ধিাংস স্তুগপ।
রস শুগনগে-ঊেন্ত র্ুগল ঢোকো লজ্জোরোেো মুগে
অিনন্টমত রর্োগে এিাং ন্টিনয়ী িদগন;
রস িোগলো কগর জোনগতো আন্টম কেগনোই রকোগনোিোগি
তোর ঐ মধুমুে রেগক পোরগিোনো রর্োে সরোগত ।
**কন্টিতোন্টি দীেজ, পোঠগকর জনয এেোগন এর েন্টেত অাংি উপস্থোপন করলোম।

িোলিোসো
আমোর সকল ন্টর্ন্তো, সকল আগিে এিাং আনন্দ,
যো ন্টকেু আমোর এই রদগহর ন্টিতর েুরপোক েোয়,
তোর সি ন্টকেুই রপ্রগমর কেো িগল,
এিাং আমোর প্রোগণর পন্টিে ন্টিেোগক প্রজ্বন্টলত কগর রোগে।
প্রোয়ই আমোর জোগ্রত স্বেগুন্টলগত
রজগে েোগক িোর িোর-আনন্টন্দত সময় হগয়।
এমন ন্টক যেন আন্টম পোহোগের মোঝ পগে এিাং,
ন্টিধিস্ত ন্টমনোগরর পোগি- তেনও।
র্োদও রযন লুন্টকগয় পগে দৃগিযর আেোগল,
ন্টমগি যোয় আগলোগত যো আগেই ন্টেল;
এিাং রস রযেোগন েোগক, তোর সোগে আমোর আিো আর আনন্দ,
ন্টপ্রয়মুে, ন্টপ্রয় িোগলোিোসো আমোর - রজগনন্টিি!
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সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ -৭

সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ-৮

প্রকৃন্টত

পোন্টপয়ো

এিো হগতই পোগর এক উদ্ভি কেনোআন্টম যেন ন্টকেু রর্নো কন্টর ন্টকেু রদগে রদগে ।
যো আমোর েিীগর, আন্তন্টরক, আনগন্দ আাঁকগি় েোগক;
এিাং তোর ন্টর্ি পোতো এিাং ফুল রয আমোর র্োরপোগিরপ্রম এিাং আন্তন্টরক দূাঃে পোঠ।
অতএি হগত দোও; এিাং যন্টদ তো মন্টন্দ্রত হয় ন্টিশ্বিযোপীএই ন্টিশ্বোগসর অনুকরণ এগন রদয়নো িয়, নো রিোক, িো ন্টনরেজক নো রকোগনোন্টকেু
সুতরোাং আন্টম রিদী খতরী করগিো রেোলো মোগঠ,
এিাং নীল আকোি আমোর ন্টিিোল েম্বুজ হগি,
এিাং িুগনোফুগলর েগন্ধ হগি মোগতোয়োরো_
আর েোকগি ধূগপর ন্টমন্টষ্ট েন্ধ রতোমোর জনয_
রহ আমোর এক মোে প্রিূ- তুন্টম কেগনোই তুচ্ছ হগিনো_
এমন ন্টক আন্টম, এই তযোগের দন্টরদ্র পুগরোন্টহত।
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পোন্টপয়ো রপ্রমন্টিধুর কন্টিগদর রিোন!
নেগরর কত কন্টি ন্টর্গলগকোঠোয় ন্টনমগ্ন,
যেন তোরো জোনোলো ন্টদগয় নীগর্ রর্োে রোগেম্লোন ন্টিেো রযন ন্টমিন্টমি জ্বগল কোদোর উপগর,
আর রিোগন ন্টঝমোগনো পোহোরোদোরগদর ন্টর্ৎকোর
তো রযন ককজি রিসুগরো পোন্টপয়োগদর সময়!
রতোমোগক ন্টকেু কন্টি হতিোেয িগল অন্টিন্টহত কগর,
অের্ তুন্টম রতোমোর কগেই রশ্রষ্ঠ সমুজ্জ্বলতগি আন্টমগতো শুগনন্টে, উাঁর্ু িোগল িগস রতোমোর েোন
যোর মগধয হোলকো র্োাঁদ-রজযোৎস্নোয় েোগের পোতোরো লুন্টকগয় রেগলহয়গতো রতোমোর কূজন ন্টিষোদগকই আন্টলঙ্গন কগর েোগক!
ও ন্টপ্রয়! আমোর হৃদয় ন্টদগয় রতোমোর কেো েোন শুগন েোন্টক,
যো আমোর হোজোর স্বগে জোগ্রত,
এিাং রস সুর হৃদগয় ন্টিজোন্টেত, অতএি,
রতোমোর নোম স্তি কন্টর, রতোমোর নোম, হই েন্টিজত এিাং আনন্টন্দত।
আন্টম রতোমোগক র্োাঁগদর িুকগরো িগল িোন্টক!
রয রসরো এিাং সিগর্গয় রিদনোদোয়ক সুগরর পোন্টে!
রতোমোর রকোমল সুর এিাং সুগরর খিন্টর্েয,
রজযোৎস্নো অেিো রোগত আকোিিরো িকুল তোরোর রর্গয় রমোন্টহনী।
রযন সুগিৌল িোহুগত িীণো মুন্টচ্ছজত হগয় িোগজ,
একোকী রপ্রগমর মত একো একোতোর রর্োগে েগল পে এিাং িুগক ন্টনগয় তুষোগরর িোর,
ন্টক আগে মধুর তোর কণ্ঠস্বগরর রর্গয়,
ন্টপ্রয় রোনী- রসরো ন্টপ্রয় মোনুগষর!
এ রযন রকোমলতোর আত্মোগক শ্বোস রনয়ো,
রস আমোগক ররোমোন্টিত কগর পুণজোাংে িোগি!
৭৬
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সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ-৯
আিো েোি়ো কোজ
প্রকৃন্টতর সিন্টকেু কোগজ ন্টনমগ্ন। িোমুগকরোও রেোলস িদলোগত েোগক,
রমৌমোন্টে মধু মন্থগন িযস্ত— পোন্টেরো তোগদর িোনোয় রিগস েোগক,
এিাং িীতও, েুন্টমগয় পগে রেোলো িোতোগস,
তোর মুগে হোন্টস রলগে েোগক হোন্টস িসগন্তর স্বগে!
এিাং আন্টম শুধু, কোিোই িযস্তহীন সময়,
আন্টম নো িোনোই রকোন মধু, নো সৃজন কন্টর, নো েোই রকোগনো েোন।
তিুও আন্টম জোন্টন নদী তীগর আন্টম ফুিোই অম্লোন ফুল,
েুাঁগজ রিেোই অমৃত প্রিোগহর রস্রোতধোরো ।
রহ অম্লোন পুগস্পরো! যোর জনয েুন্টি রতোমরো ফুগি ওগঠো,
আমোর জনয তুন্টম যন্টদ নোও ফুগি ওগঠো! দূর রস্রোগত রিগস যোও!
অনুজ্জ্বল রঠোাঁি, পুষ্পহীন কপোল ন্টনগয় আন্টম হোাঁিন্টে:
আমোর ন্টঝমোগনো আত্মোর প্রন্টত তুন্টম ন্টক উচ্চোরণ করগি েৃণো?
স্বে আর আিো েোি়ো প্রন্টতন্টি েোগক ঝোাঁঝেো র্োলুনীগত,
এিাং রকোন স্বে অেিো িস্তু েোি়ো আিো িোাঁর্গত পোগর নো।
সযোমুগয়ল রিলর রকোলন্টরজ-১০
ইচ্ছো

সন্টতযকোগরর রপ্রগমর প্রদীপ জ্বগল,
রসেোগন ইচ্ছো িোলিোসোর শুদ্ধ ন্টিেো;
এন্টি আমোগদর পোন্টেজি জীিগনর প্রন্টতচ্ছন্টি,
এন্টি প্রোগণর েিীরতম অাংি জুগে েোগক,
শুধু হৃদগয়র িোষো তো অনুিোদ করগত পোগর!
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রজোয়োনো রিন্টল (১৭৬২-১৮৫১ )
রজোয়োনো রিন্টল -১
নোন্টিগকর েোন
যেন অগনক উপগর রমেগুন্টল উগে রিেোন্টচ্ছল,
িীতকোগলর রজযোৎস্নো কুয়োিোয় লুন্টকগয়,
তেন আিেী স্ফুরণও ন্টস্থত,
রঢউ হগয় পোহোগের উপর ন্টদগয় িগয় যোই,
আমরো িগয় যোই, যোই, আমরো িগয় যোই,
অসম সোহগস আমরো যোই, িগয় যোই।
রপেগন রফগল যোই, ফসল কোিো শুকগনো জন্টম, িহগরর আিোসগুগলো, ঐশ্বন্টরক, রকোমল েুম রফগল অনয ন্টদগক, অনিরত আমোগদর ন্টদক িদল? অনিরত ...
ন্টদক িদল র্লগত েোগক ! র্লগত েোগকআমোগদর অগনক পন্টরিতজন র্লগত েোগক?
র্োই িো নো র্োইআমোগদর রপিো ঝগের সোগে!
৭৮
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সমুগদ্র সিোই আমরো সোেী এিাং উেোস তোগদর সোগেই,
জোহোজ পন্টরর্োলনোর ন্টস্টয়োন্টরাং িয় পোয় নো ন্টকেুই,
আমোগদর রেলো অন্টনিত অন্টিজ্ঞতোর সোগেপ্রন্টতন্টনয়ত আমরো ন্টিন্টেঅন্তগর ধগর রোন্টে, অন্তগর ন্টলগে রোন্টে,
আমোগদর িোইগরর অন্টিজ্ঞতো আমরো ধোরণ কন্টর,
আমরো অন্তগর ধোরণ কন্টর _
সূযজ রন্টিগত আমোগদর পোল সোদো হগয় যোয়,
রেৌরগির সোগে তো জ্বল জ্বল কগর _
সযগত্ন ফুগি ওগঠ –আগলোন্টকত হয়,
রক ন্টফরগি িল? –রসই সোহসীগদর;
রসই সোহসীগদর, সোহসী নোন্টিকগদর;
যোাঁগদর িুক িয়হীন- তোাঁরো শুধুই সোহসী!
রজোয়োনো রিন্টল -২

তীগরর তৃতীয় রস্তোে
ওগঠো, অলস আত্মো! রজগে ওগঠো,
প্রিাংসো েোগন মুেন্টরত হগয় ওগঠো রতোমোর পোলনকতজোর,
ন্টযন্টন রতোমোগক ন্টিষোদগ্রস্ত কির রেগক উদ্ধোর কগর,
যেন তুন্টম পৃন্টেিীগত ন্টমগেযর ন্টিতগর ,
রিাঁগর্ েোগকো জীিন ন্টনগয়,
সগ্জোচ্চ আিীিজোগদ!
তোর কোগে, রতোমোর িন্ধুগদর িোলিোসোআমন্ত্রণ জোনোয় আগরো েিীর িন্ধুগত্বতুন্টম যেন অনুিি কর, দোন্টরদ্রন্টক্লস্ট ক্রীতদোসগদরযোরো রিোগক ও যন্ত্রণোয় রিাঁগর্ েোগক -
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যোরো রিাঁগর্ েোগক জীিন ন্টনগয়তোরো রযন িোাঁগর্ আিীিজোগদতোরো রযন প্রিূর িোলিোসোর সঞ্জীন্টিত রস্রোত পোয়তোরো রযন তীেজযোেীগদর আনন্দ পোয় -তোগদর দুাঃগের িূমীগত,
তোগদর ন্টিশুষ্ক প্রোণহীন আত্মোর প্রন্টত শ্রদ্ধো জোনোগত,
যেন পোন্টেজি প্রিোহগুন্টল হগয় ওগঠ শুষ্ক হগয় ওগঠ তোরো জনয িোাঁর্োর জনয রিাঁগর্ েোগক অেিো িোাঁর্োর জনয মগর যোয়,
সগ্জোচ্চ আিীিজোগদ!
রজোয়োনো রিন্টল-৩
একন্টি উপমো
আন্টম িুগনো রেোলোপন্টিগক কোাঁিোর ন্টিতগর রদগেন্টে,
ন্টিন্টিগর ন্টঝন্টলন্টমন্টল আধগিোজো, নরম লোজুক.
রিোগরর ঘ্রোণগক শ্বোগস রিগন নোও িুগক;
লোয়লো, অপরুপো ফুগলর মত ন্টনগজগক সোজোও।
ন্টদন আগলো ন্টনগয় রেলো কগর,
সুেগন্ধর রসৌন্দযজ উপলন্টব্ধ অেিো রদেগত পোগরো,
যেন ঝগেো হোওয়ো রেোলোপগক ন্টোঁগি় রফগল;
লোয়লো - হোয়! এ রযন রতোমোর মত!
সুতরোাং, িনয আগিগে মনও হয় ন্টেন্নন্টিন্ন,
তগি সোমোন্টজক িোধন এিাং িন্ধুগত্বর দুয়োর েুগল দোও;
রসগতো ন্টিস্মৃন্টতর িন্টিষযগত পগে ন্টদিো রদয়এিাং েুাঁগজ পোও পে যো রতোমোর রর্গয়ন্টেল মন!
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রজোয়োনো রিন্টল-৪
রেধনু সোগে কেো
রযন ন্টিিোল ন্টিজয় ন্টেলোন! পূগরো আকোি জুগে
যেন ঝি় প্রস্তুত রেোলো রমে ন্টনগয়,
আন্টম দোিজন্টনগকর মত অহাংকোর কগর
আমোগক রিেোগত র্োইনো- ন্টর্েকলো ন্টক: এেগনো আমোর খিিগি রদেোর মত,
একন্টি মধযিতজী স্থোন আগে,
আত্মোর সুে পোওয়োর জনয
রযেগন স্বেজ আর পৃন্টেিী ন্টমগি আগে।
সি আগলো ন্টক আগলোন্টকত করগত পোগর সি
সি ন্টকেু ন্টক আমোগক েুন্টি করগত পোগর,
যেন আন্টম রত্ন এিাং রসোনোর স্বে রদন্টেযো রতোমোর রন্টেন উজ্জ্বল ধনুগত লুন্টকগয় আগে?
যেন ন্টিজ্ঞোন সৃন্টষ্টর প্রর্ন্টলত পে রেগক
পদজোিৃত যোদু রহসয উগঠ রেল,
এিাং রসেোগন দিজন রপগয় রেল স্থোন,
শুরু রহোল আইগনর পে র্লো!
তিুও, সুদিজন ধনুক! রকোন র্মকপ্রদ স্বে নয়,
তো রযন রসরো িগব্দ রন্টর্ত,
রতোমোর রন্টির রন্টেন রপোিোক
ন্টেল আকোগি রিোনো।
যেন পৃন্টেিীর ন্টনষ্প্রি সিুজ পৃন্টেিী উপর
স্বগেজর ন্টনয়গম তুন্টম রোেো হগয় েোগক,
ন্টিগশ্বর ধূসর পোলগকরো কীিোগি সোমগন এগস
রন্টেন এিাং পন্টিে দীন্টি রদেোগত!
যেন এর ন্টিতগর হলুদ রন্টি হোসল
পোহোি় তিুও অপন্টরিন্টতজত এেগনো,
প্রন্টতন্টি মো তোর সন্তোগনর প্রন্টত রস্নহোন্টসি ন্টেল
এিাং তুন্টম ঈশ্বগরর ধনুক রদগে আিীিজোদ কর।
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আমোর মগন হয়, রতোমোর জয়ন্তীর জনয,
রক প্রেম সাংেীত হগয় রিগজন্টেল,
পৃন্টেিীগত অন্ত্র রেগক,
এিাং কন্টি প্রেগম রেগয়ন্টেগলন।
কেনও কেনও সাংেীগতর স্বগররতোমোর রযন রন্টিগক ন্টিনষ্ট নো হয় :
রযন প্রোেন্টমক িোগির িোণী
এেনও কন্টির কগে েোগক।
রতোমোর কোগে পৃন্টেিীর সুেগন্ধর সুর,
েোয় স্বোেত সঙ্গীত,
যেন রক্ষেগুন্টলগত সগতজ হগয় ওগঠ
মোিরুগমর মত ঝরগে িরফ এই িসগন্ত।
রতোমোর সুন্দর রতোমোর র্কর্গক নরম পিম!
ঝগর পগর পোহোগে, িোওয়োগর এিাং িহগর;
অেিো ন্টিিোল মহোসোেগরর আয়নো,
এক জগলর অগনক ন্টনগর্!
অন্ধকোগরর ঐ দীেজ ন্টদেন্ত ররেোয় ,
রযমন রযৌিগন রতোমরো ন্টেগল আকষজনীয়,
রযন আকোগি ঈেল উগে প্রেম রন্টির রেলোয়।
ন্টিগশ্বর প্রন্টতন্টি পন্টিে পৃষ্ঠোয় ন্টক ন্টিশ্বোগস রন্টর্ত,
এই রেধনুগত স্বেজ রযন পে পুনন্টনজমজোণ কগর;
রযেোগন িয়স কেগনো িুন্টেগয় যোয়নোএন্টিই রযন মোনুগষর প্রেম িোন্টন্তর কেো।
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রজোয়োনো রিন্টল -৫

রজোয়োনো রিন্টল -৬

থ্র্যোগসগমনোস রলক রেগক

িোলিোসো

প্রেম হোনোদোরগদর নোম ন্টহসোগি রতোমোগকই জোন্টন হোন্টনিল,
হয়গতো েগিজর সোগে প্রধোন ন্টহসোগি দোন্টি কর, অেিো মোনুগষর আিীিজোদ,
রতোমোর রয সকল ইন্টতহোসন্টিদ ন্টিজয়ী িত্রু,
এিাং রতোমোর েযোন্টতর স্মৃন্টতস্তম্ভ ধগর কোজ প্রকৃন্টতরঅসম্ভি সুন্দর কোজগুন্টলগক রেোষণো কগর;
পোহোি়, হ্রদ, রযেোগন আেস র্ূেোয় িরফ জগম েোগক,
রযেোগন থ্র্যোগসগমনোগসর পোহোি়ী-ঝরোয় জল প্রিোন্টহত হয়,
রতোমোর সম্মোনগুন্টল রসগতো আগের মতই
ন্টক ন্টেল তগি রতোমোর পুরস্কোর? যত্ন, শ্রম, যুদ্ধ,
অেিো পরোজয় এিাং ন্টনিজোসন, যো রিষ হগয় যোয়হয়গতো তোই যগেষ্ট; - জীিগনর ন্টকেুই সীমোিদ্ধ নয়, তগি অগনক দূগর
এর িোইগরও ন্টক রতোমোর দৃন্টষ্ট ন্টক দূগর ন্টনপন্টতত হয়,
এিাং রদে, রতোমোর পোগি আর রকউ রনই, শুধু উন্টদত নক্ষে
যো রেৌরি, যো স্মৃন্টত ন্টহগসগিই রেগক যোগি-
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হযোাঁ, মগনহয় তোর িোগলোিোসোয় পন্টরিতজন এগসগে, তগি প্রস্তুত ন্টেল তো নয়,
যন্টদ কোগরো রদোষ েণনো করগত েোগকো, অেিো কোগরো প্রোগণর সৃন্টষ্টর রদোলোগক
ন্টনষ্প্রি কগর রদে;
তুন্টম রতোমোর ন্টর্ন্তোগক অপিযিহোর করগল, এিাং ন্টনগজই অন্টস্থরতো পোল তুগল
ন্টদগল ঝগেো িোতোগস,
তুন্টম যন্টদ খনন্টতকতোিোদী হও তগি রদে তোর পন্টরিতজনগুন্টল কী।
প্রেগম, আন্টম স্বীকোর কগর রনই আমোর মূেজতো এিাং অস্পষ্টতোয় পূণজ একন্টি
মন ন্টনগয় আন্টম িোস কন্টর। তো রযন ন্টিক্ষুব্ধ হোও্য়োয় ন্টদক হীন পোলক, অেিো
ন্টলন্টলহোন ন্টিেোর মগধয এক িুগনো িোকল েেো আর ন্টকেু নয়।
তগি ন্টনন্টিত ন্টকেুন্টদন রেগলই তুন্টম িুঝগত পোগরো রতোমোর িোিনোর প্রোেজকয।
রস িোেনও অদৃিয হগয় যোয়, এিাং রস রিষ হয দুাঃিন্তোগুগলোও'
রক তেন তোগক রদোষ রদগি? এিোগিই মোনুগষর পন্টরিতজন র্লগত েোগক।
তেন তোগক আগরো িোগলো লোগে, আগরো প্রোণিন্ত লোগে তোর হোন্টসিোল লোগে সিন্টকেু।
এিাং তোর অিয়গি, রদে, রকোন রদোষ রনই
আমোগদর জীিগনর যোেো এমনই- এক পিজগত আগরোহগণর মত
ন্টনয়ত পন্টরিতজন অিিযই জীিগনর সোেী – প্রন্টতন্টনয়ত আমরো মুগেোমুন্টেআমোগদর জীিগনর মিোল কেগনো ন্টনষ্প্রি- কেগনো রিাঁগক যোয়কেগনো রিোগক আচ্ছন্ন, ন্টনপন্টতত কিগরর ন্টদগকআিোর এই রিোক ও িীতল পৃন্টেিী, ন্টফগর পোয় আনন্দএিাং আমরো স্মৃন্টতর মোজোগর ররোমন্থগন িোরিোর ন্টফগর যোই;
অন্তগর ন্টফসন্টফস কগর নতুন আিো এিাং নতুন দৃন্টষ্টিন্টঙ্গ যো অনুগপ্ররণোদোয়ী,
মন ন্টিশুন্টি ঐশ্বন্টরক রদিদূগতর মত পন্টরিন্টতজত হগয় ওগঠ।
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রজোয়োনো রিন্টল-৭

রজোয়োনো রিন্টল-৮

প্রগহন্টলকো-১

প্রগহন্টলকো-২

আওয়োজ কগর উচ্চোন্টরত হয় এক ‘স্বেজ’
ন্টিেন্টিে কগর উচ্চোন্টরত ‘নরক’, এিাং যোর প্রন্টতধিন্টন পন্টতত ন্টনাঃিগব্দাঃ
এিো রযন ন্টনধজোন্টরত পৃন্টেিীর সীমোনোয় ন্টিশ্রোগমর অনুমন্টত,
এিাং েিীর সমুগদ্রর এ ন্টিশ্বোস ন্টিস্তৃত;
এিাং এ রযন ন্টদ্বধো ন্টিিি রেোলগকর মত'
দৃন্টষ্টগত আগস যেন িজ্রপোত হয়, এিাং িজ্রধ্বন্টনগত রিোনো যোয় তোগদর।
পূগিজর ন্টনাঃশ্বোস ন্টদগয় রদয়ো হগি মোনুষগক যো িরোে ন্টেল,
তোাঁর জগন্মর ক্ষণ মৃতুযর ক্ষণ পযজন্ত,
পন্টরন্টর্লত কগরন্টেল তোর সুে, সম্মোন এিাং স্বোস্থয,
যো ন্টেল তোর সম্পদ এিাং সাংসোগরর উৎসোহ।
ন্টহসোগির স্তূগপ যত্ন সহকোগর যো ন্টেল জগি়ো করো,
তগি ন্টনন্টিত যো যোগি-অপিযোয়ী উিরোন্টধকোরীর কোগে।
প্রন্টতন্টি আিো শুরু হগয় ন্টনিদ্ধ হয় একন্টি ইচ্ছোয়,
পন্টরশ্রম রদয় ন্টকেু সম্পদময় জীিগনর মোন্টলকোনো, এিাং জগয়র মুকুি।
ন্টিশ্বোগসর রসনোরো সদোই রেোরোগফরো কগর িোসনোর সমুগদ্র,
ন্টকন্তু আফগসোস এ সাংসোর রেগকও হগত হয় িন্টহষ্কোর!
শুধু ন্টিগিগকর ন্টফসন্টফসোন্টন রেগক যোয়,
ন্টকাংিো আগিগের েূণজনোয় িুগি যোয় নো।
যন্টদও কোন িন্টধর হয় তিু মোগননো হৃদয়,
এিো হয়ত রিগেয়োগল যোয়।
তিুও মোয়ো েোয়োয় একন্টি সুন্দর ফুগলর মত রিোধগক আদগর রোেুন,
এিাং িযোন্টেত ন্টনাঃশ্বোগস রদেুন-যন্টদও অে সমগয়ই রস ফুল মগর যোয়।
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কত কেো রয উৎকীণজ পোতোয়,
কত রহসযময় জ্ঞোনীগদর কোগে,
আমরো দীেজকোল ধগর এ সোন্টেগত দোাঁন্টেগয়;
যন্টদও রস জ্ঞোন সোধনোর স্বণজযেু অতীত হগয়গে,
হয়গতো কোগঠর রদয়োগল এেনও ন্টিগক েোকগত পোগর,
তোর অিগিষ মোাংস,রি মোেো কোপগে।
ন্টদ্বতীয়, আমোর একন্টি রেৌরিময় পুরষ্কোর যোরো িোলিোগসন আমোগক তোগদর ন্টিস্ময়কর রর্োে,
রকৌতূহলী দিজনীয় স্থোনগুন্টল রিি আকষজণীয়;
তগি সুন্দর জোয়েোগুগলো তোগদর রদেো উন্টর্ৎ
সমস্ত 'রোস্তোয় সুগরলো সঙ্গীগত সন্টজ্জত,
রহ রদিতোরো! কীিোগি তোরো এসি কগরগে!
আমোর অনুসন্টন্ধত মন এক ধরগণর উেোল ন্টসাংহোসন,
রেোগর রফগর একো রকোন নোরীর কোগে,
আমোর আকোঙ্খো ন্টকন্তু ন্টিন্ন;
ন্টকন্তু রস আমোর 'কোেন্টনক রোনী
এই জীিন উপনযোগসর দৃগিয অন্টিনগয়র জনয প্রস্তুত,
তোর রোজকীয় অাংগির মহি়ো র্গল,
র্গল তোর অহঙ্কোরী পন্টরকেনো,
উপগর উগঠ পুরোগনো দেলদোর মোনুষন্টিগক,
ধোক্কো ন্টদগয় রফগল ন্টদগত ইগচ্ছ কগর দূগর।

৮৬
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রজোয়োনো রিন্টল -৯
রজোয়োনো রিন্টল -১০

রিষ পোতো

ন্টিলোপ

অিগিগষ তুন্টমও এক পন্টরতযোি েোগের প্রতীক,
ন্টকেুক্ষণ িোতোগস উেগত উেগত, র্গল রযগত হগি
অন্টনচ্ছোয় রতোমোর ঝগর পেো, আন্টম দুাঃন্টেতএিাং আমোর সহোনুিূন্টতর িোরী দীেজশ্বোস পগেরযন তুন্টম অগপক্ষোয় ! - কোরণ আন্টমও রেলিউন্টদ্ভন্ন রযৌিগনর িসগন্ত িীষজ িরীগরর উপর;
গ্রীগের রসোনোলী িোনোয় প্রফুে রেলোয়;
এিাং রদে,এেন আন্টম ক্ষণস্থোয়ী িরগত ন্টিিণজ ।
যন্টদও তুন্টম এিাং আন্টম-অসোে এিাং হলুদ পোতো,
আিোর পূণেজন্টঠত হগিো, একই আকোগর-তুন্টমও তোই,
নীরি িীতল িূন্টমগত আমরো সিোই ন্টমগেয,
কেনও তুন্টম ন্টিকন্টিত হগিনো িৃগক্ষ এ িীগত;
তগি আন্টম আমোর মুন্টিদোতোর উপর ন্টিশ্বোগস,
আিোর উঠি, ন্টনিয়ই- আিোর উঠি, ধূন্টলকণো রেগক।

৮৭
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রমোহনীয় হ্রদ! রঢউগয়র েোয়োগুগলোও েোগক,
আন্টম রতোমোর িোন্ত উপকূগল ন্টির্রণ করগত িোগলোিোন্টস,
এিাং িোন্ত রিোগকর পদধ্বন্টন রতোমোর িূন্টমগতযো এমো’র কোয়ো আিীিজোদ পোয়-আর ন্টকেু নয়।
ন্টিলোন্টিহীন রতোমোর জলরোন্টিগততোর স্মৃন্টত আমোর কেনোর রর্োগে িোগস;
রতোমোর রঢউগয় তোর লহরী ওগঠনোতগি রযন ন্টিদোগয়র মৃদু কেোর তরঙ্গ।
িোর্জ েোগের ঐ েোয়োময় পদজোর নীগর্,
রদগেন্টে রকিল ন্টিিণজ ন্টদনন্টি,
অেিো আগস্ত আগস্ত এক রেোধূন্টল সিুজ,
পরম সুে রযন ন্টর্ন্তোময়, আমোগদর পে আনমনো হগয় েোগক।
এিাং রস র্গল রেগে? তগি ন্টক আন্টম রিাঁগর্ আন্টে?
আমোগদর রসই ন্টপ্রয় রিেোগনোর স্থোনগুগলো,
মন রিগে রদয়, রিগে রদয় আিো- রিোক করোর জনয,
এিাং রস স্মৃন্টতগুগলো যো কেগনো িুগল যোগিো নো।
রহ আমোর হ্রদ! এইগয আমোর মন্টস্তষ্ক, আগলোন্টকত স্মৃন্টত এই হৃদয় এেন ন্টনদোরুণ যন্ত্রণোয়,
তোরো দীেজস্থোয়ী হগয় যোয়িীতল-সি রতোমোর মগতো!

৮৮
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িোলজি ন্টস্মে---২
র্োাঁদ

িোলজি ন্টস্মে(১৭৪৯-১৮০৫)
িোলজি ন্টস্মে--১
আিো

লিজ স্ট্রযোাংগফোগিজর রসই পযোগরোন্টি 'িোগলোিোসোর মগতোই'
ন্টঠক রতমন আিো হ'ল ধনুগকর মত,
যো রকন্দ্র রেগক নীগর্র ন্টদগক এত িোাঁকোগনো,
রযেোগন উজ্জ্বল আিোর রেগুন্টল শুধু রদেোয়রয িোগি আগলোন্টকত স্বগেজর রত্নগুন্টল।
মোনুগষর আিো ন্টঠক রতমন!
তিুও নতুন আিোর আগলোগকর,
দুয়োগরর ন্টদগক যোেী ন্টহসোগি অনুসরণ করো উন্টর্ত,
জোন্টন আিোর প্রগিি দুয়োর সগর যোয় আরও দূগর,
কেগনো িীতল ন্টিন্টির ন্টঝন্টলক ন্টদগয় েগল যোয়ন্টঠক রযমন আিো!
তুন্টম হয়গতো ন্টিিণজ ন্টর্রতগর িোয়িীয় রগের রেলোয়,
হয়গতো সকল প্রগর্ষ্টো ন্টনষ্ফলো
এমন দুাঃেী হৃদয়গক, যো কেনই নয়
আিোর আিো কেগনো উজ্জল কগরনো- তো রিগিোনো
আিোর প্রদীপ রজ্বগল রোগেো-!
৮৯
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তুন্টম রযন রূপোর ধনুগকর রোনী, অনুজ্জ্বল রন্টি রতোমোর,
একো একো এিাং ন্টর্ন্তোমগ্ন,আন্টম হঠোৎ রতোমোয় রদগে আনন্টন্দত,
রতোমোর েোয়ো প্রিোগহ ধীর আগলোর কম্পন,
িোসমোন রমগেরোও নতুন লোেগে যোরো রতোমোর পোি ন্টদগয় যোগচ্ছ।
আন্টম যেন তোন্টকগয়ন্টেলোম রতোমোর আগলো মৃদু ও প্রিোন্তআমোর অন্টস্থর মগন রযন ন্টকেু িোন্টন্ত ন্টদগয় রেল;
এিাং প্রোয়ই রতোমোগক মগন কন্টর রোগত রসরো সুন্দরী ন্টহসোগি,
রতোমোয় রদগে হয়গতো র্রম হতোিোগ্রস্থ ন্টকেুিো িোন্তনো পোয়;
জীিন যোতনোয় যোরো ন্টকেু িোন্তনো,
যোরো মৃতুয রসৌময রেোলগক িোন্তনো পোয়;
এিাং রয ন্টিশুরো হতোিো ও দু:গে কোতর পোয় প্রিোন্টন্ত,
তোগদর দুাঃেিরো হৃদয় রপয়োলো এ আগলোগত রযন ন্টনাঃগিষ হয়।
ওহ, আন্টম রযন রতোমোর িোন্ত েোয়োয় দ্রুত রপৌাঁগে যোই,
আন্টম এেোগন জীিন ন্টনগয় িে ক্লোন্ত এক যোেী!

৯০
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িোলজি ন্টস্মগের -৩

িোলজি ন্টস্মগের -৪

সন্ধযো

ন্টনজজন িন্দগর একন্টি অন্ধকোর সন্ধযো

ওহ ! মগনোরম সময়, যেন ঝলমগল ন্টদন,
পন্টিগমর হোওয়ো েোগক কম,
এিাং গ্রোগম, শুকগনো পোতোর ধিন্টনও ন্টমন্টলগয় যোয়,
এিাং উজ্জ্বল হগয় ওগঠ সন্ধযোতোরো;
আন্টম এমনন্টক শুনগত িোগলোিোন্টস সমতোগল িোতোগসর ধ্বন্টন
িোগলোিোন্টস নতুন পোতোর রঝোগপ শ্বোস রনওয়ো,
এিাং অনুিি কন্টর স্বগেজর সগতজ ন্টিন্টির,
স্বচ্ছ রফোিোগুন্টল ঝগর ঝগর পগে।
রযমন রকোন সোন্ত্বনোর দীেজশ্বোগসর মগতো,
রোগতর মৃদুমন্দো আমো কোগে রযন তোই;
এিাং, ন্টিষোন্টদত রর্োে রেগক নরম ন্টিন্টির ন্টহসোগি,
রযন স্বেজীয় অশ্রুর ন্টনঝজরণ।
হোয়! যোরো দীেজকোল িহন কগর,
আমোর মগতো এক ন্টিষোন্টদ হৃদয়!

৯১
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েোেোই পোহোগের উপকূগল ন্টিিোল িোগষ্পর রেলো,
সমুগদ্রর রোত অন্ধকোর এিাং ন্টনস্তব্ধ,
ন্টনয়ত রযেোগন তীব্র্ রঢউ িোেো েজজনেুম েুম রধোাঁয়োিোর েোন্টল পোগয়দূরিতজী ন্টিলোয়; িো আরও দূগরর সুগরনোন্টিগকরো রনোঙ্গগরর রন্টিগত যোগক িগললক্ষহীন; িো একো এক েিীর েজজগনসমগয়র এক রেগয়মী ন্টনলোমী সুগর েিো রিগজ র্গল!
সুষ্পষ্ট সিেোগন কোগলো েোয়ো ররেোিোন্টলর স্তগরর উপর হোলকো ন্টর্কন েোয়োরোঅেিো দূগরর জোহোগজর িোন্টতগুন্টল ন্টনিু ন্টনিু জ্বগলরযন রোগতর পরীগদর আগুন দূর িূন্টমগতন্টিভ্রোন্ত কগর এ তীেজযোেীগদর-রহসযময় আগলোক রন্টিগতর্
রস রদোলোর্গল জীিগনর ঋণ রযন দীেজ হগয় ওগঠ অন্ধকোগরর কোগে।
রোগতর এ মৃদলো েোেো রক করগি রিোক,
ন্টক কোাঁদগি আমোর জনয িল ঐ স্বেজ েোেো?

৯২
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িোলজি ন্টস্মে-৫

িোলজি ন্টস্মে-৬

িগনর ন্টমন্টষ্ট কন্টি

দন্টক্ষগণ

িগনর মধুর কন্টি - ন্টিদোয়!
ন্টিদোয়, ন্টপ্রয় র্োরণ িেগরর প্রেগমই
আহ! তুন্টম লম্বো এিাং করুণ সুগর একন্টি েোন কর,
এিাং রতোমোর সঙ্গীত ‘রোগতর ন্টনগস্তজ কোগন' দোওিসগন্ত রতোমোর মোগঝ রেোরোেুন্টরর রমৌমোন্টে অগপক্ষো করগে,
অেিো এই তরুিীন্টেকোর মগধয যতই নীরি েোগকো নো রকন,
এই তরুর ন্টনমগ্নতো রতোমোর সাংেী হগি,
এিাং রস পোতোর সঙ্গীত ধগর রোগে, যো রস েুি িোল িোলিোগস।
সতকজ পদগক্ষগপ আগস, আিোর রপ্রমময় রযৌিন ন্টনগয় প্রস্ফুন্টিত হগি
একো একো আপনমগন রয েোয়ো খিিোল এন্টেগয় আগস মন্থর;
এিাং রোেোল রমগয়রো, রর্োে রেগক অিজ্ঞো ন্টমন্টলগয় যোগি
রসই সুগরলো পোন্টে, ন্টযন্টন সিগর্গয় রিন্টি ন্টিরহীর েোন েোয়।
এেনও রতোমোর কণ্ঠ রযন সিোন্টরত কগর মমতো,
এিাং এেনও রসেোগন কত দুাঃে এিাং কত িোলিোসো!
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আাঃ! ন্টপ্রয় পোহোি়! - রযেোগন একিোর একসুেী সন্তোন,
রতোমোর খসকগতর েোয়োয়, 'গতোমোর েোগসর ফুলগুন্টল'
আন্টম রতোমোর নীল-েণ্টো িুগনোফুল ন্টদগয় মোলোয় রোঁগেন্টে,
এিাং আমোর রিসুগরো েোগন রতোমোর রদয়োগল প্রন্টতধ্বন্টন তুগলগে।
আহ! আমোর িোগলোিোসোর পোহোি়!-রতোমোর িুগনোেোগস কত ফুল;
তগি তোরো ন্টক এই দুেী িুগক আিোর সুে আনগত পোগর !
আমোর ন্টিষোন্টদ মুহুগতজর জনয ন্টকর্ুিো প্রিোন্টন্ত !
এিাং একন্টি ন্টিধ্বস্ত হৃদয় যোগত আর রিিী আগলোন্টেত নো হয়?
এিাং তুন্টম, অরুণো!- নীর্ উপতযকোয়,
সমুগদ্রর মগতো রতোমোর স্বচ্ছ তরঙ্গগুন্টল িগয় যোয়
তুন্টম ন্টক এক ধরগনর ন্টিস্মৃত স্মৃন্টতর পোনীয় উপহোর ন্টদগত পোগরো,
আমোর দীেজ ন্টিস্মৃন্টত পোন করগত যো ন্টেল অগনক যগত্নর?
আহ! নো! – এমন ন্টক যেন সি,আিোর রিষ রন্টি র্গল রেগে,
রকোনও ন্টিস্মরণ রনই - তগি একো মৃতুয!
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িোলজি ন্টস্মে--৮
িোলজি ন্টস্মে-৭
ন্টিলোন্টলন্টপ
পোেগরর উপর, রিোগরহোগমর র্োর্জ-ইয়োগিজ, েিনোন্টিাঃ
এগসগক্স; সম্মোন্টনত এন্টলজোগিে ওলন্টময়োস দ্বোরো উপস্থোন্টপত,
মৃত অযোন েোিজনোর স্মরগণ, ন্টযন্টন মোরো রেগেন ন্টনউ হগল, র্ন্টেি িের ধগর
ন্টিশ্বস্ত রসিো রদওয়োর পগর।
রয প্রিাংসো, এিাং অনুগিোর্নো িযি হগলোতো এক কৃতজ্ঞ দোগসর জনয-রয ন্টেল নম্র, িন্ধুরযেোগন মোনুগষর ন্টমগে অহাংকোররসই সৎ মোনুষগদর নীর্ু কগর রদেোর জনয,
যোর ন্টিশ্বস্ত রসিো, দীেজ ন্টদগনরতোর মুগ্ধ রসিোর জনয রস িোলিোগসন।
এেোগন মৃতুর মোগঝ তোর পোন্টেজি কোজ রিষ হয়;
আনন্দময় িরসোয়নযোয়ন্টির্োগরর িোশ্বত ন্টিজয়- রস িোে কগর ন্টনগয়গে।
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রমৌমোন্টের িীতকোলীন রফরো
যেন গ্রীগের সূযজ উজ্জ্বল তেন যোও,
রতোমোর ন্টিিোল এলোকো জুগে েুগর রিেোও,
যোও,এিাং রতোমোর রতোমোর রেোি পো িোরী কগর নোও
রতোমোর ন্টমন্টষ্ট গুনগুন এিাং ন্টমন্টষ্ট মধু।
মধু আিগক েোগক ফুগলর কোাঁিোর র্োরপোগি,
কোঠিোদোম েোগের িৃগঙ্গ মধুর আস্তোনোয় িুি দোও,
সন্ধোন কগরো িনয রেোলোপ, যো উপতযোকোয় েোয়ো রদয়,
ফক্সগগ্লোি লতোর েিোর মত ফুল েুাঁগজ রদে;
অেিো ফুলপরীর রপয়োলোয়,
সুেন্ধী সুরো পোন কর।
ন্টকন্তু মোগঠর েোসগুগলো যেন কোিো হগি,
এিাং গ্রীগের রসৌন্দগযর মোলো উপগর্ পেগিতগি জোন্টন তুন্টম তেন একিু িযস্ত রমৌমোন্টে,
আন্টম র্োই রতোমরো আমোর সোগে েোগকো: রসেোগন রতোমোগদর েগি়র খতন্টর রপোষোক রদগিো,
একোন্ত আমোর িোেোগন তুন্টম রিেোগিএিাং আমোর রসই িোেোনন্টি িযিস্থো করগি
অতযোন্ত সুস্বোদু অযোলন্টকন্টম; রতোমোর জনয, িরৎকোগলরতোমোগদর জনয েোকগি িোরতীয় রেোলোপী রেোলোপ রমৌসুগমর রিষ পযজন্তআকষজণীয় িোতোসগক কগর তুলগি সুেন্টন্ধ,
এিাং অসাংেয অমন্টলন ফুগল ঋদ্ধ রস িোেোন।
িয় রপও যেন ঝে আগস,
এিাং র্ূণজ কগর রদয় যো রমোগমর িোেীের,
তেন হয়গতো আন্টমও প্রতোরক হগয় পেগিো-
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রতোমোর মধু লুগির জনয: ওহ নো! – িীতকোলীন ন্টিষগন্নআন্টম রতোমোগদর আিোর িোেোন েগে রদগিোযোগত রতোমরো আিোর ন্টিন্টনমজোণ করগত পোগরো রিৌন্টেক েরিোেীফুগলর মগধয, রহ ন্টিেী রমৌমোন্টেরো
িোলজি ন্টস্মে-৯
রোগতর েীতোলী পোেী
রির্োরো পোন্টে ন্টিষোদী পোেী রয সোরো রোত ধগর
আকোগির র্োাঁদগক, জীিগনর যত দুাঃগের েে;
রকোন ন্টমন্টষ্ট দুাঃে এমনিোগি প্রিোন্টহত হগত পোগর,
আর েোগনর এই রিোকোতজ সুরন্টি আগস রকোেো রেগক?
রতোমোর কন্টিতোর সুর সুন্দর কগর অনুিোদ করো হগি
রতোমোর রেোট্ট িুক ফুগল যোওয়ো িগব্দ কী রিোঝোগত র্োয়,
যেন এেনও ন্টিন্টিগরর প্রোক্কোগল িোসো রেগে,
রোতির উগে উগে রতোমোর িোেযগক সঙ্গীগত েোও!
রিোগক মুহযমোগনরো রতোমোগক েুাঁগজ েুাঁগজ রফগর,
িুগনো জঙ্গগল ন্টক এেন মুন্টি- একো একো রেোরো রফরো?
তুন্টম ন্টক রর্ৌন্টর্র িন্ধুগদর কোে রেগক ন্টনষ্ঠুর িুগল,
তুন্টম ন্টক মৃত এেন - সিজগনগি রপ্রগমর িহীদ?
আহ! দুাঃগের েীন্টতকোর! হগত পোগর হয়গতো অগনগক ,
রতোমোর মত দীেজশ্বোস এিাং স্বোধীনতোয় েোন কগর একো!
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িোলজি ন্টস্মে-১০
িসগন্তর রিষ রলেো
রসই িসগন্ত একিু আগেই রিোনো হগয়গে মোলো,
প্রন্টতন্টি সোধোরণ ফুল, িুগকর ন্টিতর ন্টিন্টির লোলন কগরন্টেল,
িনফুগলরো, তরু ন্টিেীকোয় র্ুমন্টকর মত জ্বগল েোগক,
হলগদ ফুগলরো, এিাং নীল ঝুমকো ফুগলরো হোলকো নীল।
ঊপঅযকোয় রকোগনো রিগুনী রে েোকগি নো,
অেিো রিগুন্টন অন্টকজেফুগল সমতল খিন্টর্েময় হয় েোগক ,
িসন্ত অিন্টধ েিো ফুল ফুগি েোকগি,
এিাং আদ্রজ িুগক আহ! ন্টনদোরুন মোনিতো! কত দুিজল, কত সুন্দর,
রতোমোর রযৌিন ন্টক ন্টেল েুি দিজনীয়,
আগিে অন্টির্োগর আজগকর অিস্থোয়?
তগি এিোই প্রকৃন্টত রূপ িণজ ম্লোন কগর রদয়!
আিোর আসগি নতুন কুন্টে- নতুন ফুল_
আহ! সুে রনই রকন তগি ন্টদ্বতীয় িসগন্ত?
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রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স
(১৭৯৩-১৮৩৫)

রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-১
পন্টরন্টর্ন্টত পেন্টিমোলো
আহ! তুন্টম সন্টতয আিীিজোদ প্রোি,তুন্টম পন্টরভ্রমন করউপতযকো এিাং তরু ন্টিন্টেকোর েন সিুজ পে ন্টদগয়,
অেিো, তোগদর ন্টনাংেোগনো কমনীয়তো রসৌন্দযজ নীগর্ ররগে,
আগরোহণ কর িুগনো পোহোগি়র র্ূেোর িোতোগসর ন্টিতর;
এিাং দূগর সুন্দরতম সুন্টিনযস্ত সমতল,
এিাং িহর-ঝলমগল সুরময অট্টোন্টলকোর মন্টন্দর,
এিাং সিুজ িনতল,গতোমোর নীগর্ শুগয় আগে,
এিাং নীলোি মহোসোের আকোগির সোগে ন্টমগি একোকোর।
মোনুগষরো রতোমোগক মন েুগল রদগে,
ন্টিস্ময়কর প্রকৃন্টতর খিন্টর্ে রসেোগন;
এিাং যন্টদও তুন্টম হও রসেোগন ন্টনগরি,
তিু, প্রকৃন্টতর মন্টহমো ও আিীিজোদ অনুিি কর!
রসৌন্দগযজ রস্রোত িগয় যোয় রতোমোর িুগক,
রতমন্টন রতোমোর িুগক গ্রীগের ঝে িগয় যোয়,
এিাং েিীর উপতযকোয় এিাং িগন মগধয রহাঁগি যোওয়ো,
গুনগুন েোগন িুক িগর শ্বোস রনয়ো রতোমোর কুঞ্জেোগয়!
তগি আরও সুেী হতোম, তেন যন্টদ রতোমোর আত্মোতোাঁর কোগে উগি় রযগত পোরগতো- ন্টযন্টন স্রষ্টো।
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সহন্টজয়ো ফুগলর মত রতোমোর রর্োগেন্টর্ন্টেত করো রযন তোাঁর সকলঅনুগ্রহ এিাং িন্টি!
যো ন্টকেু এই পৃন্টেিীগত রমোহনীয় সুগরলো সুন্দর,
রতোমোর মন রিোগঝ রসেোগন তোাঁর হোগতর পরম রেোাঁয়ো
প্রকৃন্টতর সাংেীত যন্টদ রতোমোগক জোন্টেগয় রতোগল
তো রযন শুধুই কৃতজ্ঞতো এিাং প্রিাংসোর েোন;
স্বেজ এিাং পৃন্টেিী, যন্টদ সুন্দরতোয় েোগক িরপুর,
আনন্দন্টর্গি তোাঁগক স্মরণ রপৌাঁগে দোও তোাঁর ন্টসাংহোসগন,
যন্টদ তুন্টম তোাঁর িোলিোসোগক কৃতজ্ঞতোয় মগন কর,
অতএি, রহ ন্টির্রণকোরী-তুন্টম সন্টতয আিীিজোদপুষ্ট!
রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-২
কন্টি ওয়োিজসওয়োেজ সমীগপ
রতোমোর কন্টিতো পেোর অেজ পোহোগি়র আন্টলঙ্গগন েোকো,
এক পুরোগনো পূণজ কগণ্ঠর উৎগস েোকো;
ন্টকেু মুি প্রিোহ েোগক- যোর মগধয িরো েোগক েুন্টিন্টকেু রমোহনীয় িব্দ, ন্টকেু ন্টনজজনতো- েন্টতপগেএমনন্টক রতোমোর হৃদয় েুাঁগয় রদয়ো েোন, মগন হয় তোরই অাংি,
রসই উাঁর্ু পোহোে রেগক একন্টি ঝণজো রযন রনগম আগস হৃদয় রেগক।
অেিো এর িোন্ত রিৌযজ- যেোযেিোগি রনওয়ো রযগত পোগর,
িুগকর ন্টিতর, রযেোগন ররোগদ ররোগদলো কুঞ্জিগন,
রযেোগন িোসন্তী িোতোগস প্রন্টতন্টি েোে ন্টনম্নস্বগর গুন গুন কগর,
এিাং সময় িদগল রদয় নতুন কুাঁন্টি় এিাং নতুন েিো ফুগলরো।
তুন্টম আমোর সোগে েোগকো- সোরোন্টদন- িোিনোয়িুগি েোগকো সমগয়র রসোনোন্টল ন্টনমজল ক্ষগয়।
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অেিো এমন আগুগন ন্টর্মন্টন- রযেোগন রদেো যোয় প্রিোন্ত মুে,
রোগতর জঙ্গল রযমন আেগল রোগে তোর ন্টপ্রয় পোন্টেগদর,
রসেোগন, িোন্ত ন্টকেু মৃদু কণ্ঠস্বর, মধু রযন মধু ন্টিন্টেগয় রদয়,
রযন ন্টকেু িীষণ পুগরোন সুর, ন্টনতোন্তই পোন্টরিোন্টরক িব্দগুগলোর মত;
যেন সুগে ন্টিেন্টিে কগর, হযোাঁ, রসইসি নোরীগদর রঠোাঁিগুগলোও নগে,
আর খিিগির সি রপ্রম- রর্োে িগর- জ্বল জ্বগল েোগক।
অেিো রযেোগন অন্ধকোগর ন্টর্রসিুজ ন্টনিজোক েোগের েোয়ো,
পোহোরো রদয় ন্টনাঃিগব্দ ন্টকেু পুগরোন সমোন্টধস্থল;
রতোমোর পঙ্কন্টতমোলোর িগব্দরো যো আগলোন্টকত করগত পোগরএকন্টি প্রিোন্টন্তর দীেজশ্বোস, জ্বোলোয় আগলো- রফোিোয় িসন্ত র্োরন্টদগক!
এর আিো এিাং সোহগসর উচ্চতোর ন্টনজস্ব আিো রেগকএিাং ন্টিশ্বোগসর ন্টিজগয় েোগক অন্টির্ল।
একজন সন্টতযকোর কন্টি ন্টহসোগি তুন্টম প্রমোন্টণত,
রয আন্টিিজোদপ্রোি এিাং উপহোর রপগয়গে এক রহসযময় মন আর রর্োে,
সূগযজর প্রন্টতন্টি ন্টস্মত হোগসযোজ্জ্বল জোয়েোয়,
রদেো যোয়, প্রোয়ই জগলর ন্টনমজল সুগরলো ঝণজো:
অগদেোয় তোরোও েুমোয় - যতক্ষণ রতোমোর স্পিজ নো পোয়,
এিাং রেোাঁয়ো পোঠক পন্টেকগক রদয় মুি আনন্দময় প্রিোহ।
উজ্জ্বল স্বোস্থযকর তরঙ্গ প্রন্টতন্টি আনন্দময় েুগর রিি়োগনোগক প্রিোন্টহত কগর।
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রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-৩
আহত ঈেল
ঈেল! এিো রতোমোর রোজত্ব নয়!
ন্টক র্োইে তুন্টম এেোগন যুদ্ধিোজ পোন্টে?
রকন ঝণজোর ন্টকনোরোয়রতোমোর রোজকীয় পোলক যোগি িুগি?
রকন নীলোি ন্টিেোনোয়রকন এিোগি মোেো ঝুাঁগক েোগকো?
তুন্টম রকন এত েৃণোয় রফগি পে,
রকন তুন্টম রিোগকর িোনো পন্টরধোন কগর আগেো।
ঈেল!তুন্টম ন্টক উঠগি নো?
রতোমোর ন্টনগজর উজ্জ্বল আকোগির ন্টদগক তোকোও!
রর্গয় রদে! জ্বলন্ত সূযজরসেোগন তোর অহাংকোর ন্টজগতগে,
এিাং পিজগতর িরত পোেীরো রসেোগন,
এিাং ন্টমন্টষ্ট ন্টিষ িোতোস আগলোন্টেত কগর:
তুন্টম ন্টক এই উাঁর্ুর সীমোগরেো ররগে যোওন্টন?
- ওহ, মগর যোওয়ো েোি়ো এ আর ন্টক হগত পোগর!
ঈেল! ঈেল!তুন্টম ন্টক মোেো নত কগরে
রমগের ওপোর রতোমোর সোম্রোজয রেগক!
জন্ম রেগক যোর রোজয রমগের উপর,
যন্টদও তুন্টম েেণর্োরী পোেীযন্টদও তুন্টম মোেো ঝুাঁগক েোগকো পৃন্টেিীর ন্টদগক,
এিাং ন্টিকোরীর িিজোর নোেোগলমৃতুযর ফোাঁদ রতোমোগক করগে আিদ্ধ,
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রকন তুন্টম রতোমোর জোয়েো রেগি় র্গল রেগল,
প্রন্টতগযোন্টেতোয় রোজকীয় প্রোণী?
তুন্টম ন্টক রতোমোর ন্টসাংহোসগন ক্লোন্ত?
আকোগির রোজত্ব ন্টক ন্টনাঃসাংে কগরন্টেল?
এিো ন্টক িীতল এিাং একোকী হগত পোগর!
তিুও রসই িন্টিিোলী পোেো এেগনো মুি!
রতোমোর ন্টিকল এেন রফগল রদওয়ো হগয়গে:
রতোমোর হৃদগয় দ্রুত সিোন্টলত হগচ্ছ রি,
আিোর আকোগি উগে যোও রহ আিীিজোদ প্রোি পোেী-!
রতোমোর লক্ষয ন্টক তোই নয়?
রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-৪
নকিো এিাং কৃন্টত
আমোর হৃদগয়র সোমগন তোরো রিগস েোগক,
মোধুযজযময় নকিো মূতজমোন আমোর জীিগনর কোগে।
যো রমগের মত িোহোন্টর রগে রোজকীয় িিন- রপাঁর্োগনো ন্টমনোর
এিাং েম্বুজ েুাঁগয়গে রে ধনু,
িৃন্টষ্টর কণোর দূগর েোকো ন্টস্থর নক্ষগে; উাঁর্ু রতোরগণ,
সুদূগর প্রসোন্টরত রিদীগত হয়গতো রকোন পন্টিেতম অনুষ্ঠোগনরইগতোমগধয আমোর অদৃিয সময় েগল েগল যোয়, সকল ইগচ্ছ,
স্বেরো িুগি িুগি যোয় !
রহ িন্ধু, রয তুন্টম আমোর প্রন্টতন্টি িোিনোয় ন্টমগি েোগকো,
রতোমোর হোত িোন্টেগয় দোও-যতক্ষন নো আন্টম পূণজ হগয় উন্টঠ,
আমোর ন্টদগক র্োও,
আমোর আিো এিাং অপূণজ হৃদগয়-ন্টকেু সময়,
ন্টকেু রপ্ররণো রজোেোওরয আগে মুগ্ধতোয় রতোমোগক ন্টনগয়!
ও ন্টপ্রয়মুে!
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রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-৫
আমোর রিোগনর িোেোগনর জনয
পরীরো যত তোি়োতোন্টি় পোগরো দূগর যোও!
এেন হযোন্টরগয়গির েুন্টি:
িীণো ন্টনগয় এস, আর ন্টনগয় এগসো পোন্টি,
ন্টমন্টষ্টসুগরর িোাঁন্টি ন্টনগয় আগসো;
রোেোগলরো এগনগে রন্টেন ফুলগুচ্ছ,
এ সিই তও িসগন্তর সম্মোগন;
উৎফুেতোয় িগর উঠুক এ িোেোন,
ও পরীগদর দল দূগর যোও তোি়োতোন্টি়।
সুগরর রদিতোগদর জনয ন্টনয় এগসো দ্রোক্ষোলতো,
ন্টনগয় এগসো রিগুন্টন লোইলোক,
রেোলোগপর ফুগলর মোলো, আগরো ন্টমন্টষ্ট ফুল,
হোল্কো হ্লুগদর সোজুক এ েৃহ,
ন্টিন্টিগর ন্টিগজ নীল রেোগপর ফুল,
েগলোেগলো উিিোইনও ফুলও এগনো।
েোগসর খতন্টর ঝুন্টি় এগনো,
রপগক যোওয়ো রগের রর্ন্টর,
ঝুগল েোকো নরম সুন্দর জোমরুল,
সুস্বোদু আঙ্গুর, নরম নোিপোন্টত:
এসি ন্টনগয় এগসো হযোন্টরগয়গির কোগে,
এিাং এর ন্টিন্টনমগয় েোইগি েোন।
ন্টক র্মৎকোর উজ্জ্বল রসই রেলোের,
রযন পরীগদর রোনীর প্রোসোদ।
িসগন্তর নৃতয কর রেোলোকোগর,
এেোগন এেন পেুক পরীগদর পো;
িীণোর নরম সুমধুর ধ্বন্টন,
রতোমোর পদন্টর্িগুন্টল অন্টতমৃদু রহোক।
রতোমোর ন্টর্রঞ্জীি রূপগুন্টল উগন্মোন্টর্ত রহোক;
হযোন্টরগয়ি রমগত উঠুক আনন্দ ন্টহগেোগল।
১০৪
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রফন্টলন্টর্য়ো িগরোন্টেয়ো রহগমন্স-৬

রফন্টলন্টর্য়ো িগরোন্টেয়ো রহগমন্স-৭

রিোক েীত
রহ িসগন্তর হোওয়ো
িোন্ত হও! রতোমোর ঈশ্বর এেন ন্টিকন্টিত,
রহ শুি আত্মো, রতোমোর এেন ন্টিশ্রোম!
যন্টদও আমোগদর সোগে ন্টেল রতোমোর পে র্লো ,
ন্টকন্তু তোাঁর রমোহর রদয়ো ন্টেল রতোমোর কপোগল ।
ধুলো মোন্টির নীগর্, যন্টদও ক্ষুগদ িোন্টি়!
এর উাঁর্ু জোয়েোয় আত্মোর স্থোন!
যোাঁরো মৃতুযর পগর রদগেগে রতোমোর মৃতমুেআর রতো রনই মগর যোওয়োর িয়!
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রহ িসগন্তর হোওয়ো!
আনন্টন্দত সমুদ্র খসকত,
িন জোগ্রত হয় েোন েোওয়োর জনয,
রস্রোত প্রিোহ রতোমোর দীেজশ্বোস অনুিি কগর,
রতোমোর সুেন্টন্ধ হোওয়োয়
সিোই রতোমোর উির রদয়
রতোমোগক শুগিচ্ছো জোনোয়
রহ িসগন্তর িোতোস,
আরও একিোর!
দীেজ-সমোন্টহত ফুগলরোও
িৃেো যোয় নো,
রকোমল ঝণজোয় সুেন্ধ েেোয়,
হ্লুদ পোপন্টে শুগিচ্ছো জোনোয়,
সুিোন্টসত হগয় রদেো রতোমোর সোগে,
আমোর হৃদয়গক আর জোন্টেগয় তুগলোনোআর নো!
মৃগতর িস্মদোনীর রেগক
কুগঞ্জর পেময় ন্টিষোদ
আিোর আিোর নীরগি রফগর
েোয়নো রকোন েোন জোগেনো কুাঁন্টে।
আমোর আত্মোগক েুমোগত দোও
রসই নীরিতোর মত;
কোদুক ফুন্টপগয়
ওগহ িসগন্তর িোতোস,
আর নো!
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রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-৮

রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-৯

ব্র্যোগেনিোেজ ফসল কোিোর-েোন

একন্টি ন্টিগদহী আত্মোর উগেগিয

িুট্টো, রসোনোর আগলোগত,
সমতগল উপগর সমুগদ্রর রঢউ;
কোগস্তর ধোর দীন্টি উজ্জ্বল;
পুগরো িগসয প্রসোন্টরত হয়।
আমরো েুগর েুগর কোগস্ত র্োলোই
আমোগদর ফসল শুগয় পগে মোন্টিগত!
-আগর! একন্টি অদ্ভূত িগব্দ
রিলো িগয় যোয়!
িোতোগসর িগব্দ
মোেোলগুগলো িগর যোয় আমরো এর কোরণ েুি িোল কগর জোন্টন,
তোরো আর রনই!
তোর নরম রর্োগের নীল,
এগয ঈশ্বগরর দোন এেন
ন্টিন্টির অশ্রুর মগতো ঝগর!
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অদৃিয িোতোগসর স্তর অেিো উজ্জ্বল নক্ষেগুন্টল রেগক,
অেিো এমন রকোন ন্টিশ্ব যো মোনুগষর িোিনোয় আগসনো,
আত্মো,ও ন্টপ্রয় আত্মো! যন্টদ রতোমোর রসেোগন িোন্টি় েোগক,
এিাং যন্টদ অতীগতর সোগে রতোমোর দিজনিন্টি পূণজ েোগক,
আমোগক উির দোও, দয়ো কর উির দোও!
জীিন এিাং মৃতুযর ন্টনগয় আমরো ন্টক এেোগন রকোন কেো িন্টলন্টন?
আমরো ন্টক িন্টলন্টন রসই রপ্রগমর কেো,যো ন্টেল আমোগদর মগতো রপ্রম,
তো ন্টক রিষ হগয় যোয়ন্টন রেোলোগপর ন্টনাঃশ্বোগসর মত,
অেিো ফুে রকোন কুঞ্জিগন ন্টমন্টলগয় যোওয়ো েোগনর মত!
আমোগক উির দোও, দয়ো কর উির দোও!
রতোমোর রর্োগের রিষিুকু আগলো- যোগত আমোর আত্মো জ্বগল ঊগঠন্টেল
তীব্র্তর িোগি, েিীর রিোগকর সোগে,জগেো ন্টকেু রিদনোর কুয়োিো রসই অজোনো খসকগত তুন্টমও ন্টক সহয কগরন্টেগল রসই যন্ত্রণো?
েিীর দৃন্টষ্টগত- শুধুই ন্টক শুনয এই দীেজ রিাঁগর্ েোকো!
রিোগনো, রিোগনো এিাং আমোগক উির দোও!
আপনোর কেোর স্বর -ন্টনম্ন, নরম, ন্টনতোন্তই ন্টিদোগয়র স্বর
ররোমোিকর ঝগি়র মধয ন্টদগয় একিো ধোাঁধোয় রপৌগেোগনো,
পগে যোওয়ো িোতোগসর মগতো: - ওহ,গয সাংেীতন্টি িোগজ,
তো রফরত পোঠোও
এক িব্দ, যন্টদ িোলিোসোর অদময জীিন হয়,
তগি একিোর, ওহ! জিোি দোও!
ন্টস্থর দুপুগর, সূযজোগস্তর জগল,
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রোগতর মৃত েিোগুন্টলগত, যেন ন্টর্ন্তো েিীর হয়,
অন্ধকোর রেগক যেন হৃদগয়র িুতুগি় ন্টিি়,
িগয় েুি সুন্দর, েুম ন্টনগয় রর্ষ্টো করোর জনয আত্মো! তোহগল আমোগক উির ন্টদন!
আমোগদর ন্টমন্টশ্রত প্রোেজনোর স্মরগণ;
আমোগদর সমস্ত অশ্রু দ্বোরো, যোর ন্টমশ্রণ তোগদর মধুর কগর তুগলগে
আমোগদর রিষ আিো দ্বোরো, ন্টিজয়ী হতোি; কেো িলুন! আমোগদর প্রোণ যন্টদ মৃতুযহীন আকুন্টতগত ন্টমন্টলত হয়;
আমোগক উির ন্টদন, আমোগক উির ন্টদন!
কিরন্টি ন্টনাঃিব্দ: - এিাং দূগরর আকোি,
েিীর েিীর রোত - সি ন্টনরি, এিাং একো!
ওহ! রকোন সমোন্টহত িোলিোসোর রকোন জিোি রদয় নো,
পৃন্টেিীর ন্টক কণ্ঠস্বর আগে! – রিোন তগি, দয়ো কর, কেো িল!
উির দোও, আমোগক উির দোও!
রফন্টলন্টসয়ো িগরোন্টে রহগমন্স-১০
িসযগতোলোর স্তিেোনাঃ

অগপোি িসযদোনোয়,িসগন্তর েিো িোগজ,
রয লোন্টলত হয় মৃদু িোগলোিোসোর রেোাঁয়োয়,
এিাং গ্রীগের রমেগুন্টল েন্টি়গয় রদয়,
তোগদর গুচ্ছতো ন্টস্নগ্ধ ন্টিন্টির ধগর রোগে,
তোর কোেগুগলো রকোমল হগয় উগঠন্টেল,
িাং িদগল রদয়ন্টন তোগদর উজ্জ্বল আকোি,
এেন তোরো রদে পন্টরপক্ক,
রসোনোলী ফসগল উেোগসর রঢউ।
প্রকৃন্টতর ঈশ্বগরর কোগে আনগন্দ
ঊপস্থোপন কন্টর কৃতজ্ঞতো আর প্রিাংসোর স্তি।
উপতযকোগুন্টলগত কলরি ওগঠ,
যুিতীগদর মোগঝ এিাং গ্রোগমর রপ্রন্টমক যুিগকরো
শুগিচ্ছোর সুর রতোগল কত ন্টিনগয়র সোগে।
অগঢল দোনোয় আগস সুগের িের।
িোতোগসর রিগে রদোলো ওগঠ িসযগক্ষগত,
র্োরপোগি রসোনোলী রক্ষতগুন্টল কেো কগয় ওগঠ,
ঈশ্বগরর করুণোর েোন কগর।
প্রকৃন্টত আর ঈশ্বগরর প্রন্টত
কৃতজ্ঞ েোন আর প্রিাংসো েীত।

িসযগতোলোর স্তিেোনাঃ
িরৎ কোগল প্রন্টতন্টি সমিূন্টম এেন,
রসোগলো ফগল এিাং উিজর িগসয িরপুর;
এিাং অনোন্টিল হোন্টসেুন্টির সোজ,
রিগুন্টন আঙ্গুর এিাং েেোগনো পোতোর মুকুি।
সমৃদ্ধতোর রেোয়ো মোন্টির সিেোগন,
ওহ! ন্টর্ি সিেোগন রযন আত্মীয়তোর,
িূমীগত েেোগনো রযন শুধু আিীিজোদ।
এিাং ঈশ্বগরর কোগে কৃতজ্ঞ আর প্রিাংসোর েোন।
অগপোি িসযদোনোয়,িসগন্তর েিো িোগজ,
রয লোন্টলত হয় মৃদু িোগলোিোসোর রেোাঁয়োয়,
১০৯
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রমন্টর রন্টিনসন-২
ইচ্ছো

রমন্টর রন্টিনসন(১৭৫৭-১৮০০)

রমন্টর রন্টিনসন-১
প্রজ্ঞোর েোাঁেো
অন্টিিোদন কর প্রজ্ঞোগক, রয প্রন্টতন্টি ন্টিগের রদিী,
রয আত্মোগক জোেন্টরত কগর এিাং হৃদয়গক কমজময় ,
যোর প্রিোি- সগিজোচ্চ আনন্দ উজ্জ্বলতোয় ঝলমগল,
ইন্টন্দ্রয়গুগলো হয় ন্টিগির্ক এিাং দৃন্টষ্টগক কগর আনন্টন্দত,
প্রজ্ঞো, তুন্টম পৃন্টেিীর আনগন্দর উৎসগক একন্টেত কর,
আমোর দুিজলতোগুন্টলগক সমোধোন কর এিাং আমোয় প্রিস্ত কর!
২.
আমোরো রর্োগে রতোমোর রর্োে লোন্টেগয় দোও,
যোগত ন্টিভ্রোন্টন্তর সি েোয়ো উগি় যোয়,
আমোর রর্োগে- রতোমোর মন্টন্দর রেগক িৃেো কোমনো দূগর যোক,
অহাংকোগরর ধ্বাংসোত্মক তোরকোরো হগয় যোক অদৃিয,
এেোগন রযন রকিলই পুণয ন্টনরোপগদ রোজত্ব কগর,
সি রযন ন্টিজ্ঞতোর ন্টিন্টধগত শুদ্ধিোগি সুরন্টক্ষত েোগক।
৩.
রতোমোর কোগে, হোাঁিু রেগে ন্টমনন্টত আমোর,
রতোমোর আিীিজোদ র্োই, রহ প্রজ্ঞোর রদিী ন্টমনোিজো,
আমোর আত্মোগক ন্টিক্ষো দোও যোগত ন্টপতোমোতোগক িোগলোিোন্টস,
অগহতুক আগিেী ন্টিতগকজ রযন ধযজযিীল হই,
যো রতোমোর সুস্পষ্ট িন্টিিোলী রন্টিগত ন্টনয়ন্টন্ত্রত,
জীিন র্গক্রর প্রন্টতন্টি িোাঁগক, আন্টম রযন সোিলীল েোন্টক।
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১.
স্বেজ ন্টনগয় অগনক প্রে ন্টজজ্ঞোসো কন্টর,
সন্টতয ন্টক এিো একিো িোন্টন্তপূণজ জীিনযোপন,
একিো সুন্দর কগিগজ, মধুরতম অিসর,
অেজহীন িব্দথিকলয এিাং কলহ রেগক দূগর।
২.
িহর এিাং এর জন্টিলতো রেগক অগনকদূগর,
ক্ষন্টতকর ন্টিলোস ও িয় রেগক দূগর,
ন্টনমজলতোয় রসেোগন সোরোন্টদন
এিাং জীিন অশ্রুন্টিহীন।
৩.
নোর্ ও রমকী মুগেোি রেগক দূগর,
রকোন যোেোদল, উদযোন অেিো রেলোধূলো রেগক অগনক দূগর
দরিোরী আি়ম্বরপূণজ এিাং ফযোিন রেগক দূগর,
অগহতুক সমোগিি আর ফুেতো রেগক।
৪.
পোেলোগমোর সমোগিি রেগক দূগর,
অিীষ্টতো এিাং লোগির দৃিয রেগক,
ররৌপযমুদ্রোর ঝনঝনোন্টন রেগক,
সুস্বোগস্থযর ন্টর্ন্তো এিাং িযেো রিদনো রেগক।
৫.
রযেোগন অগনক স্বোচ্ছন্দয িোন্টন্ত,এিাং সোন্ত্বনো,
সিজদো রয েৃহ আিীিজোদ প্রোি,
রযগকোন আনন্দ কোমনো করো যোয়,
প্রগয়োজগন একন্টি গ্রোমীন ন্টিেোনো?
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৬.
আনগন্দর সোগে েুম রেগক ওঠো,
রকোনও অিদ্রতো আমোর িোন্টন্তর নষ্ট কগরনো ,
তগি সিন্টকেুগত মধুরতোর রসৌন্দযজ,
সদো সুেী, সিজদো ধনয।
৭.
প্রন্টতন্টদন আন্টম তোাঁর সৃন্টষ্টর প্রিাংসো কন্টর,
তোাঁর িোল কোজ সি সময় সুস্পষ্ট,
স্বগেজর সি আিীিজোগদর জনয ধনযিোদ
এিাং মোেো নত কন্টর তোাঁর ক্ষমতোর প্রন্টত।
৮.
আন্টম স্বগেজর ন্টিষগয় আরও ন্টজজ্ঞোসো কন্টর,
একজন আন্তন্টরক ও ন্টিশ্বস্ত যুিগকর ন্টিষগয়,
যোর অন্তর সদো ন্টস্থর েোগক,
এিাং সতয িোলিোসো ও সম্মোগন পূণজ।
৯.
রসেোগনর রোয় রযন এমন স্পষ্ট
একজন স্বোমী এিাং রসরো িন্ধু,
রকোন রিোকো অেিো রজোকোর নয়,
এ জোতীয় যুিক রযন স্বগেজ েোগক।
১০.
সন্ধযো মৃদুমন্দ হোওয়োর সোগে সোগে,
প্রিোন্টহত হয় উদযোগনর সুিোস,
গ্রীগের সকোগলর রর্গয়ও তরতোজো
দৃঢ় িন্ধুগত্বর রপ্রগম অনুরোেী।
১১.
র্িপগি এিাং মজোদোর, ন্টিনয়ী,
রস এক িোল মগনর মোনুষ,
রেোলোগমলো, েলোিোন্টজ ও রিোকোন্টম রেগক মুি,
ন্টঠক এমন একন্টি যুিক আন্টম েুাঁগজ রপগত র্োই।
১২.
আন্টম ক্ষমতো িো অেজ সম্পদ র্োই নো
দুাঃে অেিো আগয়িী জীিন,
অত আনন্দ সুে আন্টম র্োইনো
হোয়, রস সি মোনুষগক কেগনো সুেী কগর নো।
১১৩
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রমন্টর রন্টিনসন--৩
গুগণর জনয প্রোেজনো
১.
অন্টিিোদন কর িোতোগসর স্তর ন্টিন্টিষ্ট আকোিগক,
অন্টিিোদন কর ন্টর্রকোলীন পন্টিেতোগক,
রতোমোর জনয রয েীত সদো আকোগির রদিতোরো েোয়,
রতোমোর রিদীর উপর তোাঁর আিীিজোগদর িোন্টন্ত নোমুক,
পোন্টেজি প্রন্টত দুাঃে তুন্টম মুন্টি লোি কর,
আমোগদর অন্তরোগলর প্রন্টতন্টি অসুস্থতো রেগক,
রহ পন্টিেতো স্বেজীয় অন্টতন্টে-স্বোেতম,
রতোমোর রকোমল িুগক আমোগক গ্রহণ কর।
২.
আমোর অদক্ষ হৃদয়গক ন্টিক্ষো দোও,
এিাং আমোগক দোও মুলযিোন উপহোর প্রদোন,
যোগত আমোর মুগ্ধ আত্মো ন্টিেগত পোগর পুরস্কোর ন্টদগত,
আনন্দ, যো শুধু নযোয়সঙ্গত আইন রেগক ঊৎসোন্টরত হয়,
রতোমোর কোগে আমোর আগ্রহী হৃদয়
রতোমোর নোম, আমোর হৃদগয়র রকোমল আগুন,
আমোগক ন্টিন্টেগয় দোও রতোমোর পন্টিে ন্টিন্টধ,
রিোকোগদর আনন্দ রেগক আমোগক পন্টরেোণ কর।
৩.
আমোগক সগতযর পগে র্লগত রিেোও,
এিাং রযৌিগনর সি িুলগক সাংগিোধন কগর দোও,
রতোমোর ন্টির্ক্ষণতো ন্টদগয়,
রতোমোর রদয়ো ন্টিক্ষোগক রযন মযজোদোয় পোলন করগত পোন্টর,
জীিগনর ন্টিভ্রোন্তকর ধোাঁধোগত,
আমোর অন্ধকোর পগে আমোগক পন্টরর্োন্টলত কর,
আমোগক পন্টরর্োন্টলত কর ন্টমেযো ন্টিে এিাং ন্টমেযো েদ্মগিি রেগক,
রতোমোর আনন্দময় প্রোণ আমোগক অিিযই আিীিজোদ করগি।
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রমন্টর রন্টিনসন-৪

রমন্টর রন্টিনসন--৫

স্বিোি-১

স্বিোি-২

আমোগদর িন্ধুগদর মগধয ‘অমোন্টয়ক’ িব্দ কত ন্টিরল,
একজন নোরী আিীিজোদপ্রোি- যন্টদ এমন িন্ধু তোর েোগক।
তোর মন েোগক, রয রকোনও অসহোয় অজোনো িগয়,
এমন হৃদয় যো আন্তন্টরকিোগি সততোয় সোহসী।
উচ্চোকোঙ্খো েোেো একন্টি আত্মো, সতযই মহোন,
প্রফুে, তিুও জ্ঞোনী এিাং রন্টসক, হয়গতো িোন্ত।
জন্মগ্রহণকোরী সিোই স্বেজীয় পুণযিোন,
তোরো সি যুন্টি ন্টদগয় ন্টিগে ন্টির্ক্ষণতো এিাং ধোন্টমজকতো।
সততো ও িোলিোসোয় তোরো ন্টিকন্টিত হয়,
একন্টি ন্টজি, যুন্টিিোদী হৃদয়গক পোগরনো নেোগত।
কোগরো কোগরো কোন, ন্টর্রকোল দন্টরগদ্রর জনয উন্মুি,
কোগরো কোগরো িুক, যো রকোনও অলস িন্টিগত র্গল নো;
তোাঁর স্বেজীয় মন েোগক দোেহীন রুগপ,
মন সদো রস্নহসিোরক, নম্র ও দয়োলু।
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যো পোগরো, পোরগল ন্টনেুাঁত কগর কর,
সহজ সরলগদর সাংে দোও,
আগরো িোন্টনত কর িুন্টদ্ধ এিাং িোন্টিতো,
সম্প্রীন্টত িোেোও এিাং ন্টিগির্কগদর সোগে,
নম্র এিাং ন্টিনয়ী হও,
রপোিোগক পন্টরচ্ছন্ন সুন্দর এিাং মোন্টজজত হও,
দোনিীল এিাং রেোলোগমলো হও,
পুন্টষ্পত রম মোগসর মত হও,
অহাংকোর রেগক মুি েোগকো,
প্রতোরণো ও রিোকোন্টম রেগক মুি েোগকো,
এসি নোরী ন্টহসোগি অিন্টিয রিেো উন্টর্ত।
রকোন অলস রীন্টতনীন্টত দ্বোরো প্রিোন্টিত হগয়োনো;
তোাঁর সমস্ত পদগক্ষগপ ঈশ্বগরর অনুগ্রহ েোগকনো,
গুণ আয়গে েোকগল তুন্টমই রপ্রগমর রোনী।
এ ধরগণর গুণ মোনুগষর দৃন্টষ্টগকও সুন্দর কগর
রযেোগন সমস্ত রসৌন্দযজ একন্টেত হয়,
নযোয়পরোয়ণতো, সতয, পুণয, ঐশ্বন্টরক,
লগরল, জুন্টলগয়ি এসি গুণ রতোমোর রহোক।
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রমন্টর রন্টিনসন-৬

রমন্টর রন্টিনসন-৭

স্বিোি-৩

একন্টি রমগয়র জন্মন্টদগন আিীিজোদ

উদোর এিাং িোল, আন্তন্টরক এিাং কুিগকৌিল িূনয হও,
রস্নহযুি সতযন্টনষ্ঠ হৃদগয়র অন্টধকোরী হও,
িত্রুগদর প্রন্টতও মোনন্টিক ও রস্নহময় হ হও,
নো হও রিিী গ্রোময নো রিিী মোেোয় িহুগর
িদ্র এিাং িন্ধুত্বপূণ,জ িোন্ত এিাং দয়োলু হও,
প্রতোরণো রেগক দূগর েোগকো গুনিোন হও ।
রকোনও মহৎ, উগেগিয িয়হীন হও।
নযোযয সম্মোগনর ও আইগনর দৃঢ় সমেজক হও,
এিাং অিন্টিয ঈশ্বর তোগক রযৌিগনর মগনোিোি ন্টদগয়গে,
যোর আত্মোর মগধয সততো ও সতয জ্বলগে,
রস সম্মোন্টনত, এিাং সিজোন্টধক অনুগমোন্টদত,
রস ন্টিশুগদর মত িোগলোিোসোর এিাং রস্নহ ন্টসি।
উদোর এিাং িোল, আন্তন্টরক এিাং কুিগকৌিল িূনয হও,
রস্নহযুি সতযন্টনষ্ঠ হৃদগয়র অন্টধকোরী হও,
িত্রুগদর প্রন্টতও মোনন্টিক ও রস্নহময় হ হও,
নো হও রিিী গ্রোময নো রিিী মোেোয় িহুগর
িদ্র এিাং িন্ধুত্বপূণ,জ িোন্ত এিাং দয়োলু হও,
প্রতোরণো রেগক দূগর েোগকো গুনিোন হও ।
রকোনও মহৎ, উগেগিয িয়হীন হও।
নযোযয সম্মোগনর ও আইগনর দৃঢ় সমেজক হও,
এিাং অিন্টিয ঈশ্বর তোগক রযৌিগনর মগনোিোি ন্টদগয়গে,
যোর আত্মোর মগধয সততো ও সতয জ্বলগে,
রস সম্মোন্টনত, এিাং সিজোন্টধক অনুগমোন্টদত,
রস ন্টিশুগদর মত িোগলোিোসোর এিাং রস্নহ ন্টসি।
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এই শুি ন্টদগন লুইসোগক অন্টিনন্দন,
রিোন তুন্টম িেগরর এই ন্টদগন শ্রদ্ধোয় আগিন্টিত েোগকো।
রহ ন্টিজ্ঞোগন পেুয়ো রেগলরোও, এই শুি সকোলগক শুগিচ্ছো জোনোয়,
এই ন্টদগন আমোর িুন্টদ্ধমন্টত, সম্মোন্টনত, িন্ধুর জন্ম হগয়ন্টেল।
আমোর কোমনোয়, আন্টম আিীিজোদ প্রোি িদ্র সোেী রপগয়ন্টে,
আমোর অিল িন্ধুত্ব, এিাং আমোর িোলিোসোয় ন্টিশ্বোসী।
স্বোস্থয এিাং তৃন্টিগত, রতোমোর রযৌিগনর ন্টদনগুন্টল রোজকীয়,
এিাং পন্টিে সম্মোগন রতোমোর িোন্টন্তপূণজ পগে পন্টরর্োন্টলত রহোক,
স্বোচ্ছন্দয, রতোমোর অন্টিরোম সহগযোেী রহোক,
সকল রদোষ, ন্টহাংসো এিাং ন্টনপীি়ন রেগক তুন্টম মুি েোগকো,
রতোমোর িোেয উজ্জ্বল েোকুক, মযজোদোিোন জীিন কোিুক,
ন্টনগজ যগত্ন েোগকো এিাং কলহ রেগক আপনোর হৃদয় রক্ষো কর।
এইিোগি রতোমোর সকল মুহুতজগুন্টলগক ন্টনগদজোষিোগি েোকুক,
প্রন্টতন্টি ন্টদন যোক সোগে আনগন্দ,
এমন ন্টক যেন মৃতুযর েোয়ো র্োরপোগি েন্টি়গয় পি়গি,
ন্টর্রন্টদগনর আিীিজোদ রযন সোগে েোগক ন্টিজয়ী মুকুি হগয়।

১১৮
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

রমন্টর রন্টিনসন-৮

রমন্টর রন্টিনসন-৮

অিসগরর িোিনো

.

১.
এেোন রেগকই রযন দুাঃে হতোিোর শুরু,
এেোন রেগকই আমোর িুগক, প্রন্টতন্টি উগদ্বে লোন্টলত হগি,
এিাং আকোঙ্খোগুগলো হগত েোকগি ন্টনষ্ক্রীয়,
ন্টহাংসোর অেজ িযেজ রেন এেোগন;
িোসনোগুগলো সমস্ত ন্টনরেজক উগি় যোগি, আমোর িোন্টন্তপূণজ রকোষ রেগক,
রযেোগন একোকী হয়গতো প্রিোন্টন্ত েোকগি।
২.
স্বোেতম মধুরতম আিো, এিাং িন্ধুত্বপূণজ িোলিোসো,
স্বোেতম, আকোগির প্রন্টতন্টি আিীিজোদ,
জন্মেতিোগি যন্টদও িোন্টন্ত হয়নো
তিু স্বোেতম, আমোর সরল িুগক ।
রযমন ন্টনজজগন একো একো আনন্টন্দত হওয়ো,
অিসর ন্টক আমোর রকোমল হৃদয় দেল করগি?
৩.
ন্টিদোয়! ন্টনরেজক দুন্টনয়ো, তুন্টম মগনোহর আর নও,
আমোর উিিতো জোন্টন তুন্টম কোমনো কর,
সন্টতযকোগরর আনন্দ রকিলমোে রসেোগন েোকগত পোগর,
রদহ রকোগষর িযোওলো-উৎপগন্নর মগধয,
রযেোগন িোন্টন্ত, এিাং সোরলতো ন্টর্রকোল রোজত্ব কগর,
আি়োগলর সকল দুিজোেয রেগক মুি।

১১৯
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

অিসগরর িোিনো

১.
রক্লোন্টয়, এিো রতোমোর আিীিজোগদর িোতোস নয়!
হয়গতো ন্টমন্টষ্ট শুগিচ্ছো হগত পোগর,
রতোমোর রর্হোরো েুি েুিই সুন্দর,
আমোর হৃদয়গক িি করগত পোগর;
এই গুণ, জ্ঞোন এিাং সতয একন্টেত হগয়,
স্বোচ্ছন্দযময় ও দূরদৃন্টষ্ট সম্পন্ন হগয়,
ন্টিভ্রোন্ত মনগক রমোন্টহত করগি,
এিাং একন্টি রপ্রন্টমকোর আিীিজোদ হগত পোগর।
২.
আন্টম নরম কমনীয়তো িোগলোিোন্টস,
তিুও কেনও র্িপগি লোগেন্টন,
রতোমোর মুগ্ধতো আমোর িুগক উষ্ণতো আগন,
তিুও আমোর হৃদয় ক্ষত করগত পোগর নো।
শুধু রতোমোর গুগণ আন্টম ন্টিনয়ী িন্ধু,
মগন কন্টর সোরোকোল এিোগিই েোগকো,
তগি ফুগলর মগতো তুন্টমও ম্লোন হগয় যোগি,
সমগয়র হোগতই রতো সকল ন্টিজয়।

১২০
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রমন্টর রন্টিনসন-১০
িোলিোসো: ন্টলন্টেত অপ্রস্তুন্টত
১.
এগকিোগরই প্রন্টতগরোধহীন িন্টির রোজত্ব,
রকোন গ্রোগমর ন্টিতগর, রেগন, একো রযগত রযগত,
কোরণ তুন্টম েুাঁগজ পোও কোগলিগদ্র,
মোেো ন্টঝমন্টঝম করো জনতোর র্োপ।
২.
আহ! তরতোজো িুগক
রকোনও অন্টতন্টেগক েুাঁগজ রপগল,
অিিযই মন দেল করগি,
এিাং তোর কমনীয়তো িোয়িীয়।
৩.
হোয়! ওরো প্রমোগণর জনয জন্মগ্রহণ কগর,
অন্টিসাংিোন্টদত িোলিোসোর আনন্দ,
ন্টকেু রলোক রদেোয় অহাংকোগর আগুন,
সদো পন্টিে নোম দ্বোরো অনুপ্রোন্টণত।
৪.
কোরণ এতো রতোমোর মগধযও রগয়গে,
এিাং একোকী সুন্দর অনুিগির ফলন,
অিিযই ন্টকেু সোেজকতো অসোেজকতো রমগন ন্টনগত হগি,
এিাং সগতযর জনয রিোক েোগক।
৫.
প্রন্টতন্টি আিীিজোদএকন্টেত হগয়ও ন্টনরেজক,
তোরুগণযর মনগক উন্নত করগত,
যন্টদ প্রকৃন্টতর সহগযোন্টেতো নো রমগল,
রাং আগসনো ন্টলন্টল এিাং রেোলোগপও।
৬.
রতোমরো রকিন্টল রফোিো যুিগকরো,
অযেো ন্টনন্টষ্ক্রয় রেগকো নো,
আর সুন্দর দৃগিযর ন্টপেগন রেগকোনো!
১২১
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হোন্নোহ মুর (১৭৪৫-১৮৩৩)

হোন্নোহ মুর-১
যুদ্ধ
যুদ্ধ, আমোগক িল তুন্টম ন্টক?
ন্টক পোও িল উজ্জ্বল ন্টিজগয়র পগর-ন্টক েোগক?
সি ন্টক রতোমোর রেৌরি? পরোন্টজতগদর জনয - ন্টিকল ন্টিজয়ীর অহাংকোগরর জনয ? হোয়! রোজযজনিূনয রদি -ধ্বাংগসর রেলো আর েিীর ন্টিষন্নতো!
মোে একজন িযন্টির অপরোধ,শুধু এক িযন্টির ক্ষমতোর লোলসোয়,
জনিূনযতো! সমিূন্টম হগয় ওগঠ নগ্ন এিাং ধ্বাংসস্তুগপর রক্ষে,
ন্টনগি যোয় ফসল ফলফুগলর হোন্টস
জলপোই - সুস্বোদু িুমুর এিাং আঙ্গুর লতো-ধ্বাংসস্তুগপ!
এেোগন, মুেন্টরত মন্টন্দরগুন্টল পন্টরতযোি গুহোয় পন্টরণত হয়,
পন্টরণত হয় িিজর জন্তু িো পোন্টেগদর অশ্লীলতোর ন্টিকোর;
রসেোগন জনিহুল িহরগুন্টল িরো ররোগদও কোগলো হগয় যোয়,
এিাং সোধোরণত েন্টিজত প্রোসোগদ িদগল যোয় ধ্বাংসস্তূগপ।
ন্টমেযোও হগয় পগর পোেজকযহীন রধোাঁয়োিোয়
সোম্প্রন্টতক ন্টিধ্বাংসী অন্টগ্নকোেগুন্টলগত! যেন রকোন যুগদ্ধর েোন
েোওয়ো আনগন্দর সোগে, রযন অগনক জয়জয়কোগর হগয় ফুগল উগঠ,
সযোলুগির আওয়োগজ জগয়র কোন িোরী হয়, এিাং জগয়র অহাংকোর িোন্টেগয়
রদয়- কৃতজ্ঞতো সম্প্রীন্টত অিগহন্টলত হয়।
১২২
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কুমোরীগদর কোন্নো দু: েজনক অসগন্তোগষর সোগে,
রক রিোক করগি িোইগয়র হতযোগক! রকোন রসন্টিকো!
রক তোগদর হোততোন্টল রদয় এিাং আনগন্দ ন্টজজ্ঞোসো কগর
ন্টনষ্ঠুরিোগি - তোগদরই রেগলগদর হতযোর কেো!
রগি লগরগলর ন্টর্র সিুজ পোতোয় কীিোগি দোে পগি় েোগকএিাং ন্টিধিোর কোন্নোয় মোন্টি ন্টিগজ েোগক!
হোন্নোহ মুর-২
যুিতীগক
যোও, িোন্ত েোয়ো! ন্টিন্টনময় কগর নোও পোপ রসিোর সোগে
রদে, ররোেীগদর কষ্ট কন্টমগয় ন্টিনয়ী রসিো দোও!
যোও, যুিতী-মোনি রসিোর ন্টিজগয়র পগে যোও,
যোও, ন্টিশ্বোগস ন্টিজয়ীর মুকুি অজজন কগর নোও।
রসই নীরি দোনগুন্টল রেোপগন,
িয়ঙ্কর রসই ন্টদগন প্রকোন্টিত হগি;
অতাঃপর রতোমোর রেোিগেোি, কোজগুন্টলও ন্টিগিন্টর্ত হগি,
এিাং ঈশ্বর, ন্টির্োরক এিাং সোক্ষী উিয়ই পুরষ্কোর ন্টদগিন।

হোন্নোহ মুর-৪
এন্টপিোফ: শ্রগদ্ধয় ন্টমাঃ রপনগরোজগক
সোমোন্টজক আর্রণ যন্টদ ন্টিনগয়র সোগে হয় ,
যন্টদ ঈশ্বগরর ইচ্ছো এিাং মোনিজোন্টতর প্রন্টত িোলিোসো েোগক,
যন্টদ জীিন যোপগন েোগক সহোয়তোঅিিযই দোিী করগত পোগর শ্রদ্ধো, দোন্টি করগত পোগর অশ্রুজল,
তোরপগর, রপনগরোগজর- শ্রোগদ্ধর অিন্টিগষ্টর পোে রদগে
েগরর িোগলোিোসোও কোাঁদগত পোগর, এিাং িন্ধুত্ব করগত পোগর রিোক ।
দোন্টয়গত্বর পেন্টি এেনও অিসরহীন, ররগে রেগেন ন্টতন্টন,
ন্টতন্টন ন্টনরোপগদ হোাঁিগতন, কোরণ ন্টতন্টন ঈশ্বগরর ন্টিশ্বোগস র্লগতন!
যেন ধোরণো এিাং প্রোেজনোর িন্টি অতীত হয় যোয়তিুও তোর প্রন্টতপোন্টলতরো যগত্ন েোকগি;
তোগদর জনয এেনও দয়ো রগয়গে প্রন্টতন্টনয়ত,
ন্টতন্টন ন্টিন্টেগয়ন্টেগলন রসরো ন্টিক্ষো,
কীিোগি ন্টক কোজ জীিগন করগত হয়,
মৃতুযর আগে?

হোন্নোহ মুর-৩
ন্টমগসস ব্ল্যোেগফোগিজর স্মরগণ

ন্টিনীত েোয়ো, ন্টিদোয়! যোও, সন্ধোন কর রসই িোন্ত তীগররযেোগন পোপ ন্টনন্টন্দত হগি এিাং দুাঃগের েো আর িইগত হগিনো;
রতোমোর সোদোমোিো জীিন রসই র্ূি়োন্ত আিীিজোদ লোি কগর,
যো অহাংকোর অপেন্দ কগর এিাং অন্টত িুন্টদ্ধমিোগকও।
রতোমোর রয পে, যো ন্টিজ্ঞোন ন্টিেোগত পোগর নো,
ন্টকন্তু ন্টিশ্বোস ও সদোর্োরণ কেনও িযেজ হয় নো;
তোরপগর আনন্দ িোে কগর নোও জীিগনর সোগে,
স্বেিোন অন্তর- ন্টিশুদ্ধতোয় প্রন্টতশ্রুন্টতিদ্ধ।
১২৩
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

১২৪
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

হোন্নোহ মুর-৫

হোন্নোহ মুর-৭

শ্রগদ্ধয় ন্টমাঃ লোি, ন্টব্র্স্টল-এ কযোগেড্রোল
িগির েোইদোনীগত রসৌন্দযজ রসৌকযজ রোেো হয় মূলযহীন',
রকোনও আগিেী রিোক অেিো িোগলোিোসো রিিীক্ষণ েোগকনো;
তগি যেন রশ্রষ্ঠগত্বর পন্টরগিগি আমরো রিোক জোনোই,
তেন দুাঃে িুগক িোগজ এিাং রর্োে অশ্রুজগল িোগস।
অপন্টরন্টর্ত! তুন্টম ন্টক এই মোজোগরর কোগে রেগলসম্মোন্টনত মৃতগদর গুগণর সন্ধোন কর নো?
িন্ধু, পুে, রকোন ধোন্টমক
জ , যোরো ঈশ্বগরর কোগে র্গল রেগে,
যোরো তোাঁগক রর্গন তোগক িোলিোগস-তোগদর িোগলোিোসো ন্টর্রকোলীন হগি।
ও, দুাঃগের মোগঝ ন্টকেুিো ন্টিরন্টত ন্টনগয় িলগত দোও,
ন্টক উৎসোহ উেীপনো, রয ন্টিশ্বোগস তোাঁর িুক প্রসোন্টরত ন্টেল;
ন্টক তৃিতোয় পোেো রমগলগে তোাঁর পগেএই ধরণী রেগক স্বগেজর পগে- রস আিীিজোদ প্রোি।
হোন্নোহ মুর-৬

ন্টিনয় ও অদৃিয পুণয
রহ আমোর পুে!
রয সি িেোই পূণজতো এেনও র্োগপ রোগে,
রলোক রদেোগনো প্রিাংসোর জনয; রসইসি অন্টত উজ্জ্বল কোজ
তো হয়ত প্রফুেতো িোেোয় ন্টকন্তু সি েোগক মোনুগষর পযজগিক্ষগণ,
এই গুন্টল আত্মতৃন্টির পোন্টরগতোন্টষক
েযোন্টতর জনয আত্মপুজোরী যো অজোনো, ন্টিগিগকর নীর্ু কণ্ঠস্বর তোরো রিোগননো
আত্মোর নীরি নীর্ু স্বগরর কেো পোয়নো শুনগত
নীরি আত্মো রদয় ন্টনিগব্দ করতোন্টলস্বেজ দীেজশ্বোগসর অেোিো কগষ্টর তোন্টলকো কগর ,
নীরি অন্টিগযোে যোয় নো রিোনো,
এিাং, ররোেোক্রোন্ত মোনুগষর েোল রেগক, মুগে
অশ্রু, মোনুগষর রর্োগে অদৃিয েোগক েৃণো।
হোন্নোহ মুর-৮

সোরোহ রস্টোনহোউগসর প্রন্টত
আসুন, মোনুগষর অশ্রু মুগে রদই,
েগরোয়ো যন্ত্রণোগুগলো ন্টনগজর ন্টিতগরই েোক;
রয দুাঃেগুগলো ন্টনতোন্তই স্বোেজকগকন্টন্দ্রক আগস ন্টনগজই প্রন্টতহত কন্টর,
নতুিো ঈশ্বগরর রেগক আগসনো রকোন আিীিজোদ।
আগসনো সতয, নম্রতো, খধযজ, সম্মোগনর েোয়ো! রতোমোর ন্টেল
এিাং পন্টিে আিো ন্টনগয় তুন্টম মোনুষগক দোন করগত:
যন্টদও আমরো আমোগদর এই হোরোগনোগক মোনগত পোন্টরনো
রতোমোর জীিগনর ন্টিশ্বোস কিগরর িয়ঙ্করতোগক হোর মোন্টনগয়ন্টেল।
ওহ! যন্টদ জীিগনর রশ্রষ্ঠ ন্টিক্ষো ন্টদগত প[রগত
মৃতুযরও একন্টি অহাংকোগরর িন্টি েোগক:
তুন্টম যন্টদ মৃতুযগক একোি গ্রহণগযোেয ন্টিক্ষো ন্টদগত পোরত,
এিাং ন্টলগে ন্টদগত পোরগত, প্রন্টতন্টি হৃদয সদো মরগত প্রস্তুত।
১২৫
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

ররিোগরে জনোি হোিোর
যোও, রহ সুেী আত্মো, অগেষণ কর রসই আনন্দময় স্থোন,
রযেোগন উৎসোহী রনতৃত্ব রদয় মোইগকল রেৌরিময় িোদন দল
যোরো সগতযর জনয লি়োই কগরগে; আিীিজোদ প্রোি আত্মো, যোও,
এিাং ন্টনেুাঁতগি নীগর্র এই িোগলো কোজগুগলো শুরু কর;
যোও সোধুগদর প্রিাংসো শুনগত, আনন্টন্দত হও, িগলো
রতোমোর আিীিজোগদ ন্টমেযো ন্টকিোগি পরোন্টজত হগলো!
স্বগেজর রসই আিীিজোদ, যোর পে রতোমোর পুণয কোমনো কগর;
রসই ঈশ্বগরর আিীিজোদ কোমনো কর, যোর জনয তুন্টম লি়োই কগরে;
ওহ, ঈশ্বর রতোমোগক সম্মোনেোয়ো দোন করুন
তোাঁর সুদৃন্টষ্ট অনুগমোন্টদত রহোক রতোমোর জনয,
রক এই মহোন স্মৃন্টতর রপ্রগমর ন্টপেগন:
একন্টি রেগল, যোর ন্টপতো, জীন্টিত, েন্টিজত;
একন্টি রেগল, রয রিোকোতজ হগি, যোর এেন মৃত।
১২৬
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

হোন্নোহ মুর-৯

হোন্নোহ মুর-১০

একন্টি িোেোগন স্মৃন্টতস্তম্ভ ন্টিলোন্টলন্টপ
একন্টি িোেোগন স্মৃন্টতস্তম্ভ ন্টিলোন্টলন্টপ,
(একজন মৃত িন্ধুর জনয স্থোন্টপত)
রতোমোর সরল আত্মো যো শ্রগদ্ধয় িন্ধুর নোম,
রয আিীিজোদ প্রোি, আর জীিন ন্টিেোগক অনুিি কগর;
ওহ! যন্টদ প্রেম রেগকই এক িন্ধু রতোমোগক িোগলোিোসগত পোরগতো!
হৃদগয়র উষ্ণতো যোগক রিগে ন্টনগয়গে, এিাং তৃন্টির স্বোদ গ্রহণ কগরগে;
যন্টদ তুন্টম জোনগত পোগরো, রিদনো হৃদয়গক ন্টর্গর রফগল,
থাক তা, তোাঁর রর্গয় িোগলোিোসো েোক, ন্টর্রকোগলর জনয;
এেোগন রদে! – রতোমোর রিোগকর জনয এই পোেরন্টপেগন,
রতোমোর দুাঃেগক প্রিন্টমত করোর জনয, এিাং রতোমোগক স্মরণ করোর জনয।

১২৭
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

দোনিীলতোর প্রিন্টস্ত
রহ দোনিীল, ঐশ্বন্টরক জ্ঞোনী,
তুন্টম ন্টনমীন্টলত রর্োে আকোগির নম্র কনযো
িোশ্বত আগলোর শুদ্ধ আগলোগত ন্টর্র আগলোন্টকত,
রযেোগন নযোযয, অপন্টরিতজনীয় এিাং সিজদো উজ্জ্বল,
রতোমোর আিীিজোগদরদৃন্টষ্টন্টি জ্বলজ্বল কগর,
রযেোগন স্বরেীয় রদব্দূগতরো রযোে রদয়রকোরোগস তোাঁর প্রিাংসোর েোন,
ন্টপতোমোতো জীিন, প্রোর্ীন অতীগতর ন্টদগন,
ন্টযন্টন উপন্টস্থত ন্টেগলন, ন্টতন্টনই েোকগিন
প্রিস্ত ন্টর্রন্তন িযোন্টিকোগল,
আসুন, আপনোর উষ্ণ আকোগির রন্টির নীগর্ সমগিত হই,
আমোর অনুিূন্টত িোন্টেগয় দোও, হৃদয়গক প্রসোন্টরত কর!
উজ্জ্বল আকোি রেগক রনগম আসো,
রসই তুন্টম সীমোহীন িোলিোসোর প্রন্টতচ্ছন্টি
অন্টিন্টচ্ছন্ন প্রিোন্টহত রস্রোগত রযগহতু আনন্দ এিাং িোন্টন্ত
যন্টদও ন্টমন্টষ্ট রিোিো আমোগক িোগন!
তেন সোধুরো অনুধোিন অেিো রদিতোগদর জনয েোন
আর আন্টমও তেন আগলোন্টকত হগয় উন্টঠ।
প্রকৃন্টতর ন্টর্েকলো আমোগক যো ন্টকেু ন্টিন্টেগয়গে,
তিুও আমোর হৃদয় মন তো রযন িুঝগত পোগরনোআন্টম িুঝগত পোন্টরনো তোর ন্টিজ্ঞোন,
মূেজতোই রযন আমোর সম্ভোর, িুন্টঝনো সহজ কগর!
একন্টি ফোাঁকো েোয়ো ন্টিজ্ঞোন পোওয়ো যোগি:
আমোর জ্ঞোন অজ্ঞতো, আমোর িুন্টদ্ধ একন্টি িব্দ!
যন্টদও আমোর আত্মো িন্টিষযদ্বোণী জোগন
রতোমোর সহোয়তো িযতীত এগুন্টলর রকোনন্টকেুই অজজন সম্ভি নয়,
মুগের িোষো যন্টদ িন্দ হয়, এিাং িন্টিষযদ্বোণীগুন্টল িযেজ হগি।
তগি এগস, রহ আমোর ন্টর্রন্তন অন্টতন্টেআমোর িুগকর রতোমোর সোহস দোও।
১২৮
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

১২৮

এিাং ন্টিশ্বোস উজ্জ্বল মিোল দূগরর পে রদেোর জনয,
দূর কগর দোও কুয়োসো যো আগলোক রন্টিগক িোধোগ্রস্থ কগর,
প্রন্টতন্টি কুয়োিো তোগদর ন্টিস্তৃত রন্টি ন্টদগয় মুগে রফলোর জনয,
আমোর আত্মোগক স্বগেজর জনয উপযুি কর, এিাং পগের ন্টনগদজি দোও;
রসেোগন সন্টতযকোগরর সুে আগে ;
কোরণ রসেোগন সিজদো িোন্টন্ত- ঈশ্বগরর রোজত্ব।

১২৯
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

১৩০
ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

ররোমোন্টিক যুগের ১০ কন্টির ১০০ কন্টিতো

