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সম্মোহিতো 

তোরোস শেভম্েম্কো 
 

গরম্ে হুংকোম্র প্রেস্ত দ্নীপোর,  

বোতোস শেঁম্প ওম্ে রোম্গ, 

উইম্ োর উচ্চহের শ োম্  অহির, 

পোিোা়ম়্ে পোিোম়্ে শেউ েোম্গ। 

ম্লোনমুখী েোাঁ   ক্ষম্ে ক্ষম্ে 

আম্স যোয় শমম্ের আ়েোম্ , 
নী  সোগম্রর বুম্ক তরী শযন,  

এই ভোম্স, এই শ োম্ব অতম্ । 

হিপ্রিম্র কুকু্কট শ য়হন শয  োক, 

শনই শকোথো শকোন শকো োি , 

ওম্ে শথম্ক শথম্ক শপাঁেোম্ র িোাঁ ক, 

আ়েম্মো়েো ভোম্ে হেও  গোম্ের  ো ।   

 

শসই সহিক্ষম্ে ঐ হগহরপো ম্ ম্ে, 

রিসযময় গুম্ের রোম্ে, 

হনহে-কোম্ ো েম্ র আম্েপোম্ে, 

শেতবরে হক শযন েুম্র শেম্র।  

িয় শকোন কুিহকনী মৎসকুমোরী ধোয় 

িোরোম্নো মোম্য়র অম্েষম্ে, 

নয় শকোন কসোক-বীম্রর আেোয়, 

যোম্র শ োবোয় আম্মোম্  হবম্নো ম্ন। 

নয় কুিহকনী মৎসকুমোরী নয় : 

েম্  তরুেী েপ েরম্ে, 

নো েোম্ন শস হনম্ে (ম্স শয সম্মোহিতো), 

হক শয কম্র অেোম্ে অজ্ঞোম্ন।  

েোদুর মোয়োর শেোম্র, 

বযোকু  িয় নো তোর মন, 

শযন েহ  মধযরোহি ভর, 



হনদ্রোম্েোম্র শখোাঁ ম্ে দুনয়ন  

তরুে কসোক প্রেয়ী-বর, 

হবগত বেম্র শয শগম্ে েম্ , 

হেম্র আসোর কম্র অঙ্গীকোর।  

িয়ত বো প্রোে তোর শগম্ে েম্ ! 

নোই েীনোুংশুক কহরম্ত গুহিত 

কসোম্কর হির আাঁহখদ্বয়, 

শেত-মুখ তোর িয়হন শধৌত 

তরুেীর আাঁহখেম্  –  

কোে  শেোখ হনম্য়ম্ে ঈগম্  

হবম্ ম্ে হবভূম্য়াঁ হনববোসম্ন, 

শ ি শগম্ে বৃকম্ র শসবম্ন,– 

এ হ খন তোর কপোম্ র।   

বৃথোই সুন্দরী প্রহত যোহমনীম্ত 

শেম্র তোর সিোম্ন। 

আসম্বনো কৃষ্ণ-ভ্রূযুগ ধোরী 

ভরম্ব নো হৃ য় সম্ভোষম্ে,  

করম্বনো উম্মোেন  ীেব শবেী,  

অবগুিন শ ম্ব নো পরোম্য়,   

েযযোয় নয় – সমোহধর ‘পম্র 

েোহয়ত শস অনোথ তনয়! 

  

এ তোর হনয়হত... ওম্গো শমোর  য়োময়! 

শস নবীনো,  ণ্ড শকন  োও তোম্র? 

হৃ য় সাঁম্প শস ভম্রম্ে আ ম্র 

কসোম্কর হ ঠি?... ক্ষম অভোগীম্র!        

শক আম্ে তোর? শনই হপতোমোতো : 

সঙ্গীিীনো, দূর হ গম্ে হবিহঙ্গনী একো 

 োও সুহ ন-সুক্ষে,- শস সুেহরতো,  

নয়ত পরেম্ন িোম্ন  হবদ্রূপ ে োকো।  

হক শ োষ কম্পোতীর কম্পোম্তর প্রহত প্রীম্ত? 

হক শ োষ কম্পোম্তর, যোর প্রোে হনম্য়ম্ে ঈগম্ ? 

হিয়ো ভোম্ে শরো ম্ন েূেয েগম্ত, 

উম়্ে হেম্র শখোাঁ ম্ে, ভোম্ব – শগম্ে পথ ভুম্ । 

সুম্খর কম্পোতী শয – উম়্ে অম্নক উপম্র, 



হবহধম্র শুধোয় – শকোথো শস কম্পোত শমোর। 

এ অনোহথনী অভোহগনী শুধোয় কোিোম্র, 

শক বো েোম্ন, শক বো শ য় তোম্র উত্তর, 

শকোথো তোর প্রেয়ী : শস হক বম্নর গভীম্র, 

হকবো অম্েম্র ে পোম্ন রত  োহনয়ুম্ব, 

হকবো অনয-এক, পরবাঁধুম্র ভো ম্বম্স, 

ভুম্ ম্ে কৃষ্ণকহ  ভ্রূ-যুগ  তোর কম্ব? 

ঈগম্ র মত পক্ষ থোকত যহ  আে ওম্র, 

শপম্য় সেীব প্রেয়ীম্র সোগরনীম্ র পোম্র;  

পরবাঁধু কহর নোে, বহর শপ্রম্ম প্রোেভম্র, 

প্রেয়ীম্র হনিত যহ  শ হখ, তোহর পোম্ে  ুটোই কবম্র।  

হৃ য় নো েোয় শপ্রম্ম ভোগ বণ্টন, 

মোম্ন নো মোম্ন নো শস হবহধ হনম্ ব ে : 

েোয় নো বোাঁ েম্ত এমন দুুঃম্খর েীবন। 

“কোাঁ ম্ ো”, – বম্  শবোধ, কম্র মমবোেোত শবে 

শি হপ্রয় শ বতো আমোর! এই তব অহভ োষ,  

এমহন তব সুখ, এমহন হনয়হত হব োস! 

েম্  হেম্র শস, ওষ্ঠ হনভব োষ হনববোক 

প্রেস্ত দ্নীপোর অধীর অহির 

িোওয়োয় শোঁ ়েো কোম্ ো শমম্ের ঝোাঁ ক, 

সমুদ্রপোম্র েম্ম অবকোম্ে হবরহতর, 

আকোম্ে েেীর িোম্সয একই শেোভোয় 

ন ী ও বম্নর পম্র আভো শস ে়েোয় 

েোহরহ ক, সববসত্ত্বো নীরব বহধর। 

েহকম্ত দ্নীপোম্রর বুম্ক হেশু    

শভম্স ওম্ে, িোম্স শখম্ , 

“ে  শরো  শপোিোই! – ক রম্ব –  

সুহযয শগম্ে েম্র!” (নগ্ন সকম্  

মোথোয় শবেী শুধু, বোহ কো িম্ব)। 

. . . . . . 

“সবোই আে শতো একসোম্থ? – বম্  ওম্ে মো 

ে  যোই শভোেম্নর সিোম্ন  

শখ ো শখম্ , শা়বহ়েম্য় েুম্র 

শমম্ত উঠি শসই গোম্ন  

উুঃ! উুঃ!  



খ়ে-হবেোহ র ভুত, ভুত!  

আমোর েনম হ ম্য় শয মো,  

ভোহসম্য় হ   শকোন েোাঁ ম্য় বো 

একরহত্ত েোাঁ ম্ র কেো!  

আমোর প্রোম্ের শসোনো! 

 

এম্সো তম্ব মোহত ননেম্ভোম্ে 

কসোম্কর শ ি শঝোপঝোম়্ের খোাঁ ম্ে  

আম্ে ঐ  তোপোতোর আ়েোম্ , 

রূপোর আুংটি তোর আেুম্  

তরুেকোয় শস, কৃষ্ণকোম্ ো ভ্রূ 

গতকো  পোওয়ো শগম্ে িম্ত প্রোে মরু 

আম্ ো  োও শখো োমোম্ে আম্রো হকেুক্ষে 

শব়েোই শযন ভহরম্য় হ ম্য় মন 

এখম্নো উম়্ে-শব়েোয়হন  োইনীরো 

িোাঁ ক- োক শ য়হন কুকু্কম্টরো  

 োও আম্ ো… শক কম্র ে োম্েরো 

ঐ ওক-গোেত োয় কোরো 

উুঃ! উুঃ!  

খ়ে-হবেোহ র ভুত, ভুত!  

আমোর েনম হ ম্য় শয মো,  

ভোহসম্য় হ   শকোন েোাঁ ম্য় বো।” 

 
ক রম্ব িোম্স খৃম্ে অ ীহক্ষত হেশুরো... 
বন তোর উত্তম্র; শতোম্  ঝ়ে, 

 সুযর আগ্রোসন শযন। শযন উমো  ওরো, 

বোতোম্সর আেোত ওম্কর হপম্ের উপর... েুপ কর .... 

ক্ষোে িয় অ ীহক্ষম্তরো, 

শ ম্খ – শক শযন  

কোণ্ড শবম্য় ওম্ে উপম্র 

উচ্চ েোখোর হ ম্ক। 

এ শয শসই তরুনী,  

হনহেভর যোর প েোরে  –  

যোদুর মোয়োয় িম্য় শমোহিনী  

সম্মোহিতো কম্র হবেরে!  



প্রেোখো শবম্য় েীম্ষব িম্য় উপনীতো  

 োাঁ ়েোয় এক হনম্মষ.... হৃ ম্য় আম্ ো়েন! 

েোহরহ ম্ক শ ম্খ স্তব্ধতো 

গোে শবম্য় নোম্ম নীম্ে তখন! 

ওক গোে হেম্র নীরবতো 

অেরীরী মৎসকুমোরীরো থোম্ক অম্পক্ষোয়; 

ধরো পম়্ে তরুেী, সম্মোহিতো,  

স্পম্েব স্পম্েব িয় কোতর িোয়। 

হবস্মম্য় আাঁহখ ভম্র শ ম্খ  

তোর হবর  রূপ, শযন পম্ট আাঁকো... 

শেোন ঐ হিপ্রিম্র কুকু্কম্টর  োকো! –  

েম্  েোম্গ শেোয়োম্রর শরখো। 

ওম়্ে ভরতপোখী শগম্য় গোন, 

শভোম্রর আকোম্ে বোতোম্স; 

শকোহক   োম্ক কুহ রম্ব, 

ওম্কর েোখোর ’পম্র বম্স; 

মোম্ত কূেম্ন বু বু  –  

অস্ত শগ  েোাঁ   হবষোম্ ; 
পববম্তর ওপোম্র ঊষোর আভো; 

ি ধর গোয় গোন গম্ভীর হননোম্ । 

ন ীর তীম্রর কুম্ে আাঁধোম্রর শেষ শেোভো,  

শস পম্থ শগম্ে শপোহ ে শসনো; 

দ্নীম্প্রোর পোম্র সুপ্ত হনথর 
শমৌন সমোহধ-স্তম্ভ সৃ্মহত-কেো; 

বম্নর শকোেোয় অসূ্ফট মমবর 

েন  তোয় পোতোয় আম্ োেনো। 

তরুেী েুমোয় ওকবৃক্ষ প তম্  

প হেম্ে আাঁকো পম্থ শেনো। 

এমনই থোম্ক শস হনদ্রো-আহ ঙ্গম্ন,  

নো শেোম্ন শকোহকম্ র কুহরব, 

যতবোর  োম্ক কুহ তত হ ন আম্ে আয়ু েীবম্ন... 

গভীর েুম্মর গহ্বম্র শস শয নীরব।  

এ সময় বম্নর গভীর িম্ত  

িয় কসোম্কর ঝটিকো উ য় 

কোম্ ো শেো়েোর হপম্ে েম়্ে 



িয় েম্  শকোনক্রম্ম িোয়। 

“িম্য়হে ক্লোে ব়ে, বিু! 

আে  ব হবশ্রোম 

েম্রর দুয়োম্র এম্সহে, হপ্রয়ো আমোর 

শ ম্ব খুম্  দ্বোর। 

শক েোম্ন িয়ত বো 

খুম্ ম্ে দুয়োর হক শস 

অনয কোিোরও তম্র... 

ে , ে , ত্বরো ে ,  

গৃম্ি ে  যোই এবোম্র!” 

অে ব়ে শ্রোে তোই,  

ে ম্ত ে ম্ত পোয় বোধো, – 

কসোম্কর হৃ ম্য় হবপম্ র সুংম্কত  

সোম্পর কুণ্ড ীর মত ধোাঁ ধো। 

“এই শসই  ীেব ওক হনম্য় কুহিত পোতোর ভোর... 

ঐ শয শস! শনই শেষ ঈেম্রর  য়োর! 

শ খ, আমোর পথ শেম্য় শগম্ে েুহমম্য়, 

নী োক্ষী হপ্রয়তমো আমোর!” 

অে শেম্  ধোয় তোর পোম্ন –  

“হপ্রয়ো আমোর, প্রোে আমোর!” 

 োম্ক তোম্র, কম্র েুম্বন আ র... 

নো, হনশ্চ  শ ম্ি প্রোে হেরম্ব নো আর।  

“হকম্সর হবধোম্ন শতোমোর সম্ঙ্গ আমোর 

এ হবম্ে  হেরতম্র?” 

অট্টিোম্সয, দৃঢ়পম্  েরম আেোম্ত 

হের ভোম্ে ওক গোম্ের উপম্র! 

শভোম্রর আম্ োয় যোয় কৃহষকোম্ে  

তরুেী   গোন শগম্য় পম্থ –  

শকমম্ন মোতো শ য় হব োয় আত্মম্ে, 

তোতোর শকমন কম্র যুদ্ধ রোম্ত। 

শ ম্খ – সবুে ওক তম্  

ক্লোে অে এক  োাঁ হ়েম্য় হঝমোয়,  

তোরই পোম্ে ভূহমতম্  

তরুে কসোক আর তরুেী  ুটোয়। 

শকৌতূি ীর    (অহপ্রয় সতয নো বম্  শকি) 



এম্স েম্ম,  রোম্ত মোনুষ েন; 
শ ম্খ যুগম্ র মৃতম্ ি –  

দ্রুত তোরো কম্র প োয়ন! 

সখীরো িম্য় একহিত,  

শেোকোিত শমোম্ে অশ্রুধোরো;  

অনয েম্নরো িম্য় উপহিত 

েহম খূাঁম়্ে কবর গম়্ে তোরো; 

আম্স পূেোরীরো ধম্র হনেোন,  

হব োম্য়র েণ্টো ঐ বোম্ে। 

শমম্ন সব আইন ও হবধোন 

কবর হ ম্ত এ  সক  সমোম্ে। 

রই  পম়্ে ঐ পম্থর ধোম্রর 

শক্ষম্তর পোম্ে কবর দুটি।  

শনই শকোথো শকউ প্রশ্ন করোর  

হকম্সর তম্র হ   প্রোে এ েুটি? 

শরোপে ি  কসোম্কর সমোহধর পর  

বৃক্ষ দুই বহ ষ্ঠ – ইয়োহভর ও পোইন, 

অহত যম্ে তরুেীর মোথোর উপর  

েুট  রক্ত ো  কোহ নো। 

শকোহক  এম্  বম্স তোর  োম্   

গোয় গোন কুহ  োম্ক 

প্রহত রোম্ত আম্স বু বু  

প্রোে ভম্র সুম্র েোহরহ ম্ক 

এ গোম্নর মধুর আম্বম্ে,  

শেম্গ ওম্ে েোাঁ   আকোম্ে,  

দ্নীপোম্রর বুক শথম্ক আম্স উম্ে  

মৎসকুমোরীরো উষ্ণতোর আম্ে। 

 তোরোস শেভম্েম্কো 

১৮৩৭ সো , শসণ্ট হপটোসববোগব 

বোুং ো অনুবো  মৃদু ো শেোষ 
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