


 

 

 

Copyright © 2020, �ী অিনব�ান রায় �চৗধুরী
All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording

or any information storage and retrieval system now known or to be
invented, without permission in writing from the publisher, except by a

reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review
written for inclusion in a magazine, newspaper or broadcast.

Published by Prowess Publishing, 
YRK Towers, Thadikara Swamy Koil St, Alandur, Chennai, 

Tamil Nadu 600016

ISBN: 978-81-945987-0-1

Library of Congress Cataloging in Publication



সুিচপ�
ভয়

ভিবষ�ৎ

স��ািসনী

ডা�ার

বাবা

�সালজার

ব�ুভাগ�

মা

�ভবস�

মহা�ন�

অব�য়

ভ�ঁ িড়

ভােলাবাসা

অ�ীকার

লড়াই

কু�থা

মুেখাশ

িজেতযাক

��েমর কিবতা



ভয়

মানুষ আবার মু� হেব এই মহামাির �শেষ

সভ�তা �ক উঠেব �হেস �ফর িবজয়ীর �বেশ।

তবু �যন এই আত� থােক, ��িণহীন ভয় থাক

সভ�তা �জেগ উঠেলও �কৃিত শাি� পাক।

�যন আর না হয় দূষণ এই সভ�তা নােম

িনিব�চাের জীব হত�া এর পর �যন থােম।

�মিশনগান, ব�ুক এবার �হাক �িল িবহীন

সাম�বািদ সমাজ �হাক, �হাক �স ��িণহীন।

ধেম�র নােম, জািতর নােম অনাচার �শষ �হাক

�ভদােভেদর উেধ� মানুষ, ��� �মান �হাক।

�দেশর সীমা� মুেছ যাক, সব িমেলিমেশ একাকার

এক পৃিথবী �হাক সবার, �হাক একটাই সংসার।

তাই �তা বিল আত� থাক, থাক মৃত� �র ভয়

�িত িক তােত যিদ সমােজর এইট�কু লাভ হয়।

��িণহীন ভয় একতা এেনেছ, পাে� িদেয়েছ দৃ�

মেন থাক ভয়, �স ক�ক না হয়, সাম�বােদর সৃ� !



ভিবষ�ৎ

�বামার আঘােত হেয় িছ� িভ� -

শরীের হাজার �ত শতা�ী জীণ� ।

িসিরয়ান িশ� এক কের িচৎকার-

বেলিছল - "ঈ�র ! সব জানােবা এবার"।

�বামা �ফেলিছল যারা, তারা িক জােননা,

�কানিদন এ ভ�েলর �মা �য হেবনা,

সভ�তা যিদ মের -এমন -ই লুটায় -

তাহেল বর� আসুক �লয়।

যিদ িদেত নািহ পাির সুনীল আকাশ, 

�ংসই যিদ �িতিনয়ত �কাশ,

আগামী �জ� �য করেবনা �মা

�সটা আেগ �ভেব তেব হােত ত�েলা �বামা।

�পেরেছা বুঝেত িক যেব মৃত� � িনকট ?

ঈ�র -ই আজেক হেলন �কট !

আজ �কন িমেছ ভােবা িক ভ�ল কেরেছা

অ�ুের মানবতা িবনাশ কেরেছা।



�ংেসর আেগ তাই একট� �ভেবা -

আগামীেক িক উপহার � �দেবা-

িশ�র কা�া না িক হািস একরাশ, 

জীবেনর মালা নািক মৃত� �র ফঁাস।



স��ািসনী

ি�� শা� �প আর মুেখ দী� �জ�ািত,

আমার ��মা��ত মন- তােত �তামার িক �িত?

�তামার ��েম পেড় ওেগা সন�াসীনী,

পূণ�তােক আিম আেরা গভীর ভােব িচিন।

আজ ত� িম �মার �াের িভখািরনীর �বেশ

উ�র খুঁেজ �পলাম িনেজর ঘেরই �শেষ।

�পলাম খুঁেজ আিম শাি�র �িতমূিত�

�তামার মােঝই �জেনা খুঁেজ �পলাম মুি�।

শূন� হােত এেল তবু পূণ� কের �গেল

অতল সমুে� �যমন নদীর ধারা �মেল-

হািরেয়িছ আজ আিম ওই অসীম আকােশ

অক�  সম তব দীি� আিজ �যথায় �কােশ।

�দেয় �মার আিজ এক অনুভ� িত অজানা

স��াসীনী - ত� িম �মার ��ম নাম না জানা

মায়া �মােহা সবই ত�াগীব হািস হািস

স��াসীনী, ওেগা আিম �তামাির তপ��ী।
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