












































































৩৫ 
 

তব ুতাহা ভুল জািন 
 

তব ুতাহা ভুল জািন - রাজবlেভর কীিতর্ ভােঙ কীিতর্নাশা: 
তবoু পdার rপ ekশরেtর েচেয় আেরা েঢর গাঢ় — 
আেরা েঢর pাণ তার,  েবগ তার,  আেরা েঢর জল,  জল আেরা;  
েতামােরা পৃিথবী পথ;  নkেtর সােথ তুিম েখিলেতছ পাশা: 
শঙ্খমালা নয় শুধ:ু anরাধা েরািহনীর o চাo ভােলাবাসা,  
না জািন েস কেতা আশা - কেতা ভােলাবাসা তুিম বািসেত েয পার! 
eখােন নদীর ধাের বাসমতী ধানgেলা ঝিরেছ আেজা;  
pাnেরর kয়াশায় eখােন বাdেড়র যাoয়া আর আসা — 
 
eেসেছ সnয্ার কাক ঘের িফের,  - দাঁড়ােয় রেয়েছ জীণর্ মঠ,  
মােঠর আঁধার পেথ িশশু কাঁেদ - লালেপেড় পুরােনা শািড়র 
ছিবিট মুিছয়া যায় ধীের ধীের - েক eেসেছ আমার িনকট? 
কার িশশু? বেলা তুিম: শুধালাম,  utর িদেলা না িকছু বেট;  
েকu নাi েকােনািদেক - মােঠ পেথ kয়াশার িভড়;  
েতামাের শুধাi কিব: তুিমo িক জােনা িকছু ei িশশুিটর। 
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