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ব�ভ� িমর �িত

“My native Land, Good night!”—Byron.
�রেখা, মা, দােসের মেন,  এ িমনিত কির পেদ।
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সািধেত মেনর সাদ,
ঘেট যিদ পরমাদ,

মধুহীন কেরা না �গা  তব মনঃেকাকনেদ।
�বােস, �দেবর বেশ,
জীব-তারা যিদ খেস

এ �দহ-আকাশ হেত,—  নািহ �খদ তােহ।
জি�েল মিরেত হেব,
অমর �ক �কাথা কেব,

িচরি�র কেব নীর,  হায় �র, জীবন-নেদ?
িক� যিদ রাখ মেন,
নািহ, মা, ডির শমেন;

মি�কাও গেল না �গা,  পিড়েল অমৃত-�েদ!
�সই ধন� নরকুেল,



�লােক যাের নািহ ভ� েল,
মেনর মি�ের সদা   �সেব স��জন —

িক� �কান্  �ণ আেছ,
যািচব �য তব কােছ,

�হন অমরতা আিম,  কহ, �গা, শ�ামা জ�েদ!
তেব যিদ দয়া কর,
ভ�ল �দাষ, �ণ ধর,

অমর কিরয়া বর  �দহ দােস, সুবরেদ!—
ফুিট �যন �ৃিত-জেল,
মানেস, মা, যথা ফেল

মধুময় তামরস  িক বস�, িক শরেদ!



 Bodhisattwa �ারা ৩ বছর আেগ সব�েশষ স�ািদত  

িবষয়ব� CC BY-SA 3.0 -এর আওতায় �কািশত যিদ না
অন� িকছ�  িনধ�ািরত থােক।

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?
title=িবিবধ_কাব�/ব�ভ� িমর_�িত&oldid=766889'
�থেক আনীত

https://bn.m.wikisource.org/wiki/User:Bodhisattwa
https://bn.m.wikisource.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7:%E0%A6%87%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%B8/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF&oldid=766889


উইিকসংকলন
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হাজার বছর ধের আিম পথ হাঁিটেতিছ
পৃিথবীর পেথ,
িসংহল সমু� �থেক িনশীেথর অ�কাের
মালয় সাগের
অেনক ঘুেরিছ আিম; িবি�সার অেশােকর

https://bn.m.wikisource.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%A8:%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
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ধূসর জগেত
�সখােন িছলাম আিম; আেরা দরূ অ�কাের
িবদভ�  নগের;
আিম �া� �াণ এক, চািরিদেক জীবেনর
সমু� সেফন,
আমাের দদু� শাি� িদেয়িছেলা নােটােরর
বনলতা �সন।

চ�ল তার কেবকার অ�কার িবিদশার িনশা,
মুখ তার �াব�ীর কা�কায�; অিতদরূ
সমুে�র 'পর
হাল �ভেঙ �য নািবক হারােয়েছ িদশা
সবুজ ঘােসর �দশ যখন �স �চােখ �দেখ



দা�িচিন-�ীেপর িভতর,
�তমিন �দেখিছ তাের অ�কাের; বেলেছ �স,
'এেতািদন �কাথায় িছেলন?'
পািখর নীেড়র মত �চাখ ত� েল নােটােরর
বনলতা �সন।

সম� িদেনর �শেষ িশিশেরর শে�র মতন
স��া আেস; ডানার �রৗে�র গ� মুেছ �ফেল
িচল;
পৃিথবীর সব রঙ িনেভ �গেল পা�� িলিপ কের
আেয়াজন

তখন গে�র তের �জানািকর রেঙ িঝলিমল;
সব পািখ ঘের আেস—সব নদী—ফুরায় এ-



 Hrishikes �ারা ১ বছর আেগ সব�েশষ স�ািদত  

জীবেনর সব �লনেদন;
থােক �ধু অ�কার, মুেখামুিখ বিসবার
বনলতা �সন।

 স" ত তা রাণ র িত িম র রচনা কাল : ১৩৩৫ –
১৩৫ o �থম �কাশ : অংগ হ ! �য়ণ ১৩, ৫ ৫
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< �সানার তরী

 
   গগেন গরেজ �মঘ, ঘন বরষা। 
   কূেল একা বেস আিছ, নািহ ভরসা। 
            রািশ রািশ ভারা ভারা 
            ধান কাটা হল সারা,
            ভরা নদী �ুরধারা 
                    খরপরশা। 
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     কািটেত কািটেত ধান এল বরষা।

     একখািন �ছােটা �খত, আিম এেকলা,
     চাির িদেক বাঁকা জল কিরেছ �খলা। 
            পরপাের �দিখ আঁকা 
            ত�ছায়ামসীমাখা 
            �ামখািন �মেঘ ঢাকা 
                    �ভাতেবলা— 
     এ পােরেত �ছােটা �খত, আিম এেকলা।

    গান �গেয় তরী �বেয় �ক আেস পাের,
    �দেখ �যন মেন হয় িচিন উহাের। 
            ভরা-পােল চেল যায়,



            �কােনা িদেক নািহ চায়,
            �ঢউ�িল িন�পায় 
                    ভােঙ দ-ুধাের— 
     �দেখ �যন মেন হয় িচিন উহাের।

    ওেগা, ত� িম �কাথা যাও �কান্  িবেদেশ,
     বােরক িভড়াও তরী কূেলেত এেস। 
            �যেয়া �যথা �যেত চাও,
            যাের খুিশ তাের দাও,
            �ধু ত� িম িনেয় যাও 
                    �িণক �হেস 
     আমার �সানার ধান কূেলেত এেস।



     যত চাও তত লও তরণী-’পের। 
     আর আেছ?— আর নাই, িদেয়িছ ভের। 
            এতকাল নদীকূেল 
            যাহা লেয় িছনু ভ� েল 
            সকিল িদলাম ত� েল 
                    থের িবথের— 
     এখন আমাের লহ ক�ণা কের।

     ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই— �ছােটা �স তরী 
     আমাির �সানার ধােন িগেয়েছ ভির। 
            �াবণগগন িঘের 
            ঘন �মঘ ঘুের িফের,
            শূন� নদীর তীের 
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                    রিহনু পিড়— 
     যাহা িছল িনেয় �গল �সানার তরী।
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