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িন্দি নারীর কদম িাগান চ াপায় জড াসড া  

হাবতর দাাঁডতর কাাঁকন  াবন  ুডের ভাাঁডজ ধর। 

ফুডের চতডে পা ার চেডে মগু্ধ িনাম পী া  

হারমবনডত চ ৌধুরীডদর ব ডেডকাঠায় কারা? 

 

রূডপর আডো, িৃষ্টি শীতে, ঐশ্বডয ে দম্ভ   

ফুডের িাগান, চপাষা ময়না, প্রডিশ দযু়ার িন্ধ 

িািার আদর, মাডয়র পতুুে, চেডহর ঘডর ভ্রাতা 

শাসন  ডে, চ া  রাঙাবন, জাতার তডে হাতা।  

 

শাবিপুবরর িংশধডরর সরুঙ্গ এক পথ  

চঠাাঁডের ন্দিবেক ঘাডয়ে কডর দিূ ো জনরথ 

বিজবে ওডঠ কান্না জাডগ অন্ধকাডরর পডথ 

ব বনর পুতুে, িািার মৃদেু, ভাইডয়র শাসন জাডগ।  

 

কুমারী চমডয়র চযৌন ধারায় জডের প্রপাত শুরু  

পৃবথিী এ ন স্বাডদর চনশায় িকু কডর দরুু দরুু  

কৃন্দিমতার দীঘ েশ্বাডস শব্দ কুষ্টের সাজাই  

েোকোয় প্রারবম্ভকতা পদ্মফুডের মাথায়।  

 

োে শাব ডত, কাাঁকন চজা া, চ াাঁপায় ভুডে ির  

ঠাকুরন্দি আজ উডঠান ধাডর যুদ্ধ বিনাশকর। 

পাথর চকডে মূবতে হডি সডুরর তাডে তাডে  

রাজিাব ডত চযাবগনী সাধু পরাধীনতার জাডে।  

 

চসথায় এ ন কাঠার বহডসি, বিঘার বহডসি অজানা  

পাাঁ  শবরডক বনডে চকড  বিপদ অশবন ভজনা 

 ামব কারা, আ ডশাোরা না ডে বধনাক বধন 

গুডমাে গরম, রুদ্ধ কপাে, সপ োেডয় িীণ। 

 

মহে জুড  সযাতসযাডত এক সুরঙ্গ পথ ধবর  

দবু নী আত্মা পূজার েডে মডনর কথা িবে।  

পাথডরর বসাঁব , বশশু কডলাে, অথ ে যাতন চষাভ  

এক আনা দডর হাওয়াই বমঠাই, দইু আনা দডর চোভ 

 

দীঘ েশ্বাডস বিধিা নারী, এবতম বশশুর হাহাকার  

বদিাবনদ্রা িাক্স চিািাই অবনয়ডমর িংকার  

চদ  তো উাঁ ু বিঠক ঘডর ধূপকাষ্টঠ কডর জ্বেজ্বে  

সপ ে গুহায় পদ  ারণায় এক িাষ্টে বিডষ চমডশ জে।  

 

চদাহারা চ হারা, আেসাে গ ন,  অডভযস বগডে বগডে 

চ া  দডুো তার মবেন হীনতা কান্নার িুবে বপডঠ 



রন্দিম চ াড  স্বপ্ন বিোশ বসংহাসডন মাস্তুে 

পাষ্টেেশন বদডয় জবম ভাগাভাবগ নিনীড র দইু কুে 

 

মডনর বকনাডর তারাশঙ্কর, 

মুকুোেডয় বফডত 

চ ৌধুরাবন, চেে কযাথবরন,  এবেজাডিডথর সাডথ। 

মহাডদডির শঙ্কা চদড  ব্রহ্মার উপবিবত  

চসিার আডোয় িাাঁব ডয় চতাডে অবশ্বনী কুমাডরর প্রীবত। 

 

সময় চগডেও সময় থাডক মডনর িডে জু াডো  

অধীশ্বডর মাথা উাঁ ু কডর আডষপ িুন্দি ফুরাডো।  

 

আমার গডে আবম চথডক যাই আবমই মগু্ধ িনাম 

আমার তীথ ে, আমার গঙ্গা, কােীঘাডের প্রণাম। 

চঘাষপা াডত সতী নারীর কুাঁ ব  পরা মাঠ 

িনবিহারী কাাঁসার ঘষ্টেডত সাধু গীতার পাঠ। 

 


