িবজেয়র

েম িপতার ভা য

াগ পাে পতাকা ওড়ােলই িক িবজয়?
িবজয় িদবস?
মাচপা
তাপ নী িবজয় মলােতই িক িবজয়?
িবজয় িদবস?
সাভােরর ৃিতেসৗেধ ফুল িদেলই িক িবজয়?
িবজয় িদবস?
তেব, আিম িতিদন িত ঘ া িত সেক
পতাকা ওড়ােবা তাপ নী করেবা ৃিতেসৗেধ ফুল দেবা
তেব, আিম িন য়তা চাই – িত িত চাই
জািতর িপতার ভা য ভা েত কােরা
ধা হেব না আর।
য িপতার ডােক াধীনতা য িপতার হাঁেক িবজয়
তাঁর ভা য িনেয় কন হঠাৎ ওরা সা ার হয়?
এ
ধা িক আমােদরই কান অ তা দূবলতায়?
ওরা এক ট ফুলেক বাঁচােত যু কেরিন
তীরহারা সই ঢউেয়র সাগর পািড় দয়িন
কা ট াণ এক সােথ জােগিন ওেদর সােথ
নতন সূয ওঠার সই সমেয়।
ওরা তখন ফুল আর মালীেদর ংস করেত ম ।
ওেদর পানারা ফণা তেল তেল আবার আসেছ তেড়
জািতর িপতার ভালবাসায় দয় নতন শত জুেড়!
ক সাহস ! ক বড় সাহস !
ক আেছা জায়ান হও আ য়ান হাঁিকেছ ভিবষ ৎ
ওেদর খেত ব থ হেল িদেত হেব কিফয়ৎ !
সই তােদর কােছ - যােদর জন এ িবজয়।
আ জকার িবজয় িদবস!

ওরা বেলিছেলা দশটা াধীন হেব না –
তলাহীন ঝুিড়টা ঘুের দাঁড়ােব না যু াপরাধীেদর িবচার হেব না –
প ার বুেক
েসত জাগেব না –
বাংলার আকােশ ঘন মঘ সিরেয় আেলা আর ফুটেব না –
এখন তেব বলেব িক ওরা?
আেপাষ?
িকেসর আেপাষ কার সে আেপাষ?
ধম যখন রাজনীিতর সই পুেরােনা হািতয়ার
ধম যখন কািড় কািড় কিড়েত কিড়েত িবেকায়
তখন জেন না জেন ধুই িব াি ছড়ায়।
না না না কান আেপাষ নয় । ক েনা নয়।

ভা য ঁ িড়েয় দবার হমিক দয়
িপতার গােয় আঁচড় দবার
ধা দখায়!
দিখসিন একা র দিখসিন িক সই িবজয়?
তারা আবার িনঃেশষ হিব সিদন দূের নয়।
ভা য িছল আেছ থাকেব
জািতর িপতার ভা য িচর ভা র হেয় জাগেব।
এবার িবজেয় স িবজয় মেনারথ।
তােদর িবষা ফণা িনপােতর দী এ শপথ ।

