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জীবনান  দাশ-এর কিবতা 
 

 
জীবনান  দাশ (জ : ১৮ ফ য়াির, ১৮৯৯, বিরশাল - মতৃ ু : ২২ অে াবর, ১৯৫৪, 

ব া : ৬ ফা ন, ১৩০৫ - ৫ কািতক, ১৩৬১) িবংশ শতা ীর অন তম ধান আধিনক ু
বাংলা কিব। িতিন বাংলা কােব  আধিনকতার পিথকতেদর মেধু ৃ  অ গণ । মত রৃ ু  পর 
থেক  কের িবংশ শতা ীর শষ ধােপ িতিন জনি য়তা পেত  কেরন এবং ১৯৯৯ 
ি াে  যখন তঁার জ শতবািষকী পািলত হি ল ততিদেন িতিন বাংলা সািহেত র 
জনি য়তম কিবেত পিরণত হেয়েছন। িতিন ধানত কিব হেলও বশ িকছ বু -িনব  
রচনা ও কাশ কেরেছন। তেব ১৯৫৪ ি াে  অকাল মত র আেগ িতিন িনভেৃত ৃ ু ১৪িট 
উপন াস এবং ১০৮িট ছাটগ  রচনা  কেরেছন যার একিটও িতিন জীব শায় কাশ 
কেরনিন। তঁার জীবন কেটেছ চরম দািরে র মেধ । িবংশ শতা ীর শষাধকাল 
অনপেনয়ভােব বাংলা কিবতায় তঁার ভাব মি ত হেয়ু েছ। রবী -পরবতীকােল বাংলা 
ভাষার ধান কিব িহসােব িতিন সবসাধারেণ  ীকতৃ । (উৎসঃ উইিকিপিডয়া) 
 
 
 
 
০১................................................................................ এই িদন এই মাঠ 

এই িদন এই মাঠ  হেব নােকা জািন 

এই নদী ন ে র তেল 

সিদেনা দিখেব — 

সানার ে র সাধ পিথবীেত কেব আর ঝেরৃ ! 
আিম চ’ ল যােবা ব’ ল 

চালতাফল িক আর িভিজেব না িশিশেরর জেলু  



নরম গে র ঢউেয়? 
ল ীেপঁচা গান গােব নািক তার ল ীিটর তের? 

সানার ে র সাধ পিথবীেতৃ  কেব আর ঝের! 
চািরিদেক শা  বািত— িভেজ গ —ম  কলরবৃ ; 
খয়ােনৗকা েলা এেস লেগেছ চেরর খব কােছু ; 
পিথবীেত এইসব গ  বেঁচ রৃ ’ ব িচরকাল;— 
এিশিরয়া ধেলা আজু - বিবলন ছাই হ’ য় আেছ।  
 
০২.............................................................................. তামার যখােন সাধ 
তামার যখােন সাধ চ’ ল যাও—আিম এই বাংলার পাের 
র’ য় যােবা; দিখব কাঁঠালপাতা ঝিরেতেছ ভােরর বাতােস; 
দিখব খেয়রী ডানা শািলেকর স ায় িহম হ’ য় আেস 
ধবল রােমর িনেছ তাহার হলদ ঠ াং ঘােস অ কােরু  
নেচ চেল—একবার— ইবার—তারপর হঠাৎ তাহাের 
বেনর িহজল গাছ ডাক িদেয় িনেয় যায় দেয়র পােশ; 
দখব মেয়িল হাত সক ণ—সাদা শাঁখা ধসর বাতােসূ  
শে র মেতা কাঁেদঃ স ায় দাঁড়ােলা স পকেরর ধােরু ু , 
 
খইরঙা হাঁসিটের িনেয় যােব যন কান কািহনীর দেশ— 
‘পরণ—কথা’র গ  লেগ আেছ যন তার নরম শরীের, 
কলিমদােমর থেক জে েছ স যন এই পকেরর ু ু নীেড়— 
নীরেব পা ধায় জেল একবার—তারপর দের িন ে েশূ  
চ’ ল যায় কয়াশায়ু ,--তব জািন কানিদন পিথবীর িভেড়ু ৃ  
হারাব না তাের আিম— স য আেছ আমার এই বাংলার তীের।  
 
০৩......................................... অ তু আধঁার এক এেসেছ এ-পিথবীেত আজৃ  
অ ুত আধঁার এক এেসেছ এ-পৃিথবীেত আজ,  

যারা অ  সবেচেয় বিশ আজ চােখ দ ােখ তারা;  
যােদর দেয় কােনা ম নই - ীিত নই - ক ণার আেলাড়ন নই  

পিথবী অচল আজ তােদর সপরামশ ছাড়াৃ ু ।  
যােদর গভীর আ া আেছ আেজা মানেষর িতু   

এখেনা যােদর কােছ াভািবক ব' ল মেন হয়  



মহৎ   সত  বা রীিত, িকংবা িশ  অথবা সাধনা  
শকন ও শয়ােলর খাদ  আজ তােদর দয়ু । 
 
 

০৪................................................................................. অ চাঁেদ 

ভােলাবািসয়ািছ আিম অ চাঁদ, - া  শষ হেরর শশী!  
-অেঘার ঘেমর ঘাের ঢেল যেব কােলা নদীু - ঢউেয়র কলসী,  
িন ঝম িবছানার পেরু   

মঘেবৗ'র খঁাপাখসা জাছনাফল চুেপ চুেপ ঝেরু ,-  

চেয় থািক চাখ তেলু '- যন মার পলাতকা ি য়া  
মেঘর ঘামটা তেলু ' ত-চাঁেদ সচিকেত ওেঠ িশহিরয়া!  
স যন দেখেছ মাের জে  জে  িফের' িফের' িফের'  

মােঠ ঘােট একা একা, -বেনাহাঁসু - জানািকর িভেড়!  
র দউেল কা - কা  য - াসােদর তেট,  

দর উরূ -ব ািবেলান-িমশেরর ম ভ-ূস েট,  

কাথা িপরািমড তেল, ঈিসেসর বিদকার মেলূ ,  

কউেটর মেতা নীলা যইখােন ফণা তেল উিঠয়ােছ ফেলু ু ,  

কা  মনভুলািনয়া পথচাওয়া লালীর মেন  

আমাের দেখেছ জাছনা- চার চােখ-অলস নয়েন!  
আমাের দেখেছ স য আসরীয় স ােটর বেশ  

াসাদ-অিলে  যেব মিহমায় দাঁড়ােয়িছ এেস-  

হােত তার হাত, পােয় হািতয়ার রািখ  

কমারীর পােন আিম তিলয়ািছ আনে র আরি ম আিঁখু ু !  
ভারেগলােসর সরাু -ত রা, ক' রিছ মারা চুেপ চুেপ পান,  

চেকারজিড়র মেতা কহিরয়া গািহয়াু ু িছ চাঁিদনীর গান!  
পয়ালায়-পােয়লায় সই িনিশ হয় িন উতলা,  
নীল িনেচােলর কােল নােচ নাই আকােশর তলা!  

নটীরা ঘমােয়িছল পের পেরু ু ু , ঘেমর রাজবধু -ূ  

চুির কের িপেয়িছন ীতদাসী বািলকার যৗবেনর মধু !ু  
স া ীর িনদয় আিঁখর দপ িব প ভুিলয়া  
ক ািতিথৃ -চাঁিদনীর তেল আিম ষাড়শীর উ  পরিশয়া  



লেভিছন উ াসু -উতেরাল!-আজ পেড় মেন  

সাধ-িবষােদর খদ কত জ জ াে র, রােতর িনজেন!  
 
আিম িছন ু ' েব র' কা  দর ূ ' েভ ্'- া ের!  

- দউিলয়া পায়দ -অেগাচর মনেচার-মািননীর তের  

সােরেঙর সর মার এমিন উদাস রাে  উিঠত ঝ াু ির!  
আঙরতলায় ঘরা ঘমেঘার ঘরখানা ছািড়ু ু   

ঘঘর পাখনা মিল মার পােন আিসল িপয়ারাু ু ;  

মেঘর ময়ূরপােখ জেগিছল এেলােমেলা তারা!  

-'অিলভ' পাতার ফাঁেক চুন চােখ চেয়িছল চাঁদ,  

িমলনিনশার শেষ-বি কৃ , গা রাফণাু , িবেষর িব াদ!  
 

ইেনর 'িসেয়রা'য় িছন আিম দসু ু -অ ােরাহী-  

িনমম-কতাৃ -কাল-তব কী য কাতরু , িবরহী!  
কা  রাজনি নীর ঠাঁেট আিম এেঁকিছন ববর চু নু !  
অ ের পিশয়ািছন অেবলার ঝেড়র মতনু !  
তখন রতনেশেজ িগেয়িছল িনেভ মধরািতু ,  

নীল জানালার পােশ-ভাঙা হােট-চাঁেদর বসািত।  
চুেপ চুেপ মেখ কার পেড়িছন ঝঁু ু ু েক!  

ব ােধর মতন আিম টেনিছন বেকু ু   

কা  ভী  কেপাতীর উড়ু-উড়ু ডানা!  
-কােলা মেঘ কেঁদিছল অ চাঁদ-আেলার মাহানা!  
 
বাংলার মােঠ ঘােট িফেরিছন বণ হােত একাু ু ,  

গ ার তীের কেব কার সােথ হেয়িছল দখা!  

'ফলিট ফিটেল চাঁিদনী উিঠেলু ু ' এমনই পািল রােত  

কদমতলায় দাঁড়াতাম িগেয় বাঁেশর বাঁিশিট হােত!  

অপরািজতার ঝােড়- নদীপাের িকেশারী লকােয় বিঝু ু !-  

মদনেমাহন নয়ন আমার পেয়িছল তাের খঁিজু !  
তারই লািগ বেঁধিছন বাঁকা চুেল ময়ূরপাখার চূড়াু ,  

তাহারই লািগয়া িঁড় সেজিছনু- ঢেল িদেয়িছন সরাু ু !  
তাহারই নধর অধর িনঙািড় উথিলল বুেক মধ,ু  

জানািকর সােথ ভেস শষরােত দাঁড়াতাম দাের বধঁ!ু  



মেন পেড় িক তা!-চাঁদ জােন যাহা, জােন যা ক ািতিথর শশীৃ ,  

বেকর আ েন খন চেড়ু ু -মখ চুন হেয় যায় এেকলা বিসু ! 
 

০৫........................................................................... আকাশলীনা 

 সুর না, অইখােন যেয়ানােকা তিমু ,  

বােলানােকা কথা অই যবেকর সােথু ;  

িফের এেসা সর না ু :  
ন ে র পািল আ ন ভরা রােত;  
 
িফের এেসা এই মােঠ, ঢউেয়;  

িফের এেসা দেয় আমার;  

দর থেক দের ূ ূ - আরও দেরূ   

যবেকর সােথ তিম যেয়ানােকা আরু ু ।  
 
কী কথা তাহার সােথ? - তার সােথ!  
আকােশর আড়ােল আকােশ  

মি কার মেতা তিম আজ ৃ ু :  
তার ম ঘাস হেয় আেস।  
 
সর নাু ,  

তামার দয় আজ ঘাস :  
বাতােসর ওপাের বাতাস -  

আকােশর ওপাের আকাশ। 
 

০৬................................................................. আট বছর আেগর এক িদন 

শানা গল লাশকাটা ঘের  

িনেয় গেছ তাের;  

কাল রােত - ফা েনর রােতর আধাঁের  
 
যখন িগেয়েছ ডেব প মীর চাঁদু   

মিরবার হল তার সাধ। বধ েয় িছল পােশ ূ - িশ িটও িছল;  



ম িছল,আশা িছল- জাৎসনায়,-তেব স দিখল  

কান ভূত? ঘম কন ভেঙ গেলা তারু ?  

অথবা হয়িন ঘম ব কাল ু - লাশকাটা ঘের েয় ঘমায় এবারু ।  
এই ঘম চেয়িছেলা বিঝু ু !  
 
র েফনা-মাখা মেখ মড়েকর ই েঁরর মত ঘাড় িজু   

আধার ঘিজর বেক ঘমায় এবারু ু ু ;  

কােনািদন জািগেবনা আর।  
 
কােনািদন জািগেবনা আর।  
জািগবার গাঢ় বদনার  

অিবরাম - অিবরাম ভার  

সিহেবনা আর -  

এই কথা বেলিছেলা তাের  

চাঁদডেব চু ’ ল গেল - অ ুদ আধঁাের  

যন তার জানালার ধাের  

উেটর ীবার মেতা কান এক িন তা এেস।  
 
তবও তা পঁচা জােগু ;  

গিলত িবর ব াঙ আেরা ই মহূেতর িভ া মােগু ।  
আেরকিট ভােতর ইশারায় - অনেময় উ  অনরােগু ু   

টর পাই যথচারী আধঁােরর গাঢ় িন ে েশু   

চারিদেক মশািরর মাহীন িব তা  
মশা তার অ কার সং ােম জেগ থেক জীবেনর াত ভােলাবােস  
 
র  দ বসা থেক রাে  ফর উেড় যায় মািছ;  

সানািল রােদর ঢউেয় উড়  কীেটর খলা কেতা দিখয়ািছ।  

ঘিন  আকাশ যন - যন কান িবকীন জীবন  

অিধকার ক’ র আেছ ইহােদর মন;  

চাঁদ ডেব গেল পর ধান আধঁাের তিম অ েথর কােছু ু   

একগাছা দিড় হােত িগেয়িছেল তব একা ু - একা,  
য জীবন ফিড়েঙর, দােয়েলর-মানেষর সােথ তার হয়নােকা দখাু   

এই জেন।  



 
অ েথর শাখা  
কেরিন িক িতবাদ ? জানািকর িভড় এেস  

সানালী ফেলর ি  ঝঁােকু   

কেরিন িক মাখামািখ?  

থরথের অ  পঁচা এেসু ু   

বেলিন িক; ‘বিড় চাঁদ গেছ বিঝ বেনাজেল ভেসু ু   

চমৎকার !  
ধরা যাক -একটা ইঁ র এবার!’  
জানায়িন পঁচা এেস এ-তমল গাড় সমাচার ু ু ?  
 
জীবেনর এই াদ-সপ  যেবর ান হমে র িবেকেলরু -  

তামার অসহ  বাধ হ’ লা;  
মেগ িক দয় জড়ােলাু   

মেগ - েমােট-  

থঁ াতা ইঁ েরর মেতা র মাখা ঠাঁেট।  

শােনা  
তব এ মেতর গু ৃ ; কােনা  
নারীর ণেয় ব থ হয় নাই;  

িববািহত জীবেনর সাধ  

কাথাও রােখিন কান খাদ,  

সমেয়র উ তেন উেঠ এেস বধ ু 

মধ-ুআর মনেনর মধ ু 

িদেয়েছ জািনেত;  

হাড়হাবােতর ািন বদনার শীেত  

এ-জীবন কানিদন কেঁপ ওেঠ নাই;  

তাই  

লাশকাটা ঘের  
িচৎ হ' য় েয় আেছ টিবেলর পের।  
 
জািন - তব জািনু   

নারীর দয়- ম-িশ -গহৃ -নয় সবখািন;  

অথ নয়, কীিত নয়, স লতা নয় -  



আর এক িবপ  িব য়  

আমােদর অ গত রে র িভতের  

খলা কের;  

আমােদর া  কের,  

া  - া  কের;  

লাশকাটা ঘের  

সই াি  নাই;  

তাই  

লাশকাটা ঘের  

িচৎ হ' য় েয় আেছ টিবেলর পের।  
 
তব রাজ রােত আিম চেয় দিখু ,আহা,  
থরথের অ  পঁচা অ ে র ডােল বেস এেসু ু ,  

চাখ পা ােয় কয়: ‘বিড় চাঁদ গেছ বিঝ বেনাজেল ভেস ু ু ?’  

চমৎকার !  
ধরা যাক -একটা ইঁ র এবার-  
 
হ গাঢ় িপতামহী,আেজা চমৎকার ?  

আিমও তামার মেতা বেড়া হেবাু -বিড় চাঁদটাের আিমু   

ক’ র িদেবা কালীদেহ বেনাজেল পার;  

আমরা জেন িমেল শন  কূ ’ র চ’ ল যােবা জীবেনর চুর ভাঁড়ার। 
 
০৭......................... .................................................. আবার আিসব িফের 

আবার আিসব িফের ধানিসিঁড়িটর তীের - এই বাংলায়  

হয়েতা মানষ নয় ু - হয়েতা বা শাঁখিচল শািলেকর বেশ,  

হয়েতা ভােরর কাক হেয় এই কািতঁেকর নবাে র দেশ  

কয়াশার বেক ভেস একিদন আিসব কাঁঠাল ছায়ায়ু ু ।  
হয়েতা বা হাঁস হেবা - িকেশারীর - ঘঙর রিহেব লাল পায়ু ু   

সারািদন কেট যােব কলমীর গ ভরা জেল ভেস ভেস।  
আবার আিসব আিম বাংলার নদী মাঠ ত ভােলােবেস  

জল ীর ঢউ এ ভজা বাংলাির সবজ ক ণ ডা ায়ু ।  
 
হয়েতা দিখেব চেয় সদশন উিড়েতেছ স ার বাতােসু ।  



হয়েতা িনেব এক ল ীেপঁচা ডািকেতেছ িশমেলর ডােলু ।  
হয়েতা খেয়র ধান সরােতেছ িশ  এক উঠােনর ঘােস।  

পসার ঘালা জেল হয়েতা িকেশার এক সাদা ছঁড়া পােল  

িড া বায় - রা া মেঘ সাঁতরােয় অ কাের আিসেতেছ নীেড়,  

দিখেব ধবল বক; আমাের পােব তিম ইহােদর ভীেড়ু । 
 

০৮........................................................................ ঘাড়া 

আমরা যাইিন মের আজও - তব কবলই দেশ র জ  হয়ু ৃ :  
মহীেনর ঘাড়া েলা ঘাস খায় কািতেকর জ াৎ ার া ের;  

রযেগর সব ঘাড়া যন ু - এখনও ঘােসর লােভ চের  

পিথবীর িকমাকার ডাইনােমার ৃ 'পের।  
 
আ াবেলর াণ ভেস আেস একিভড় রাি র হাওয়ায়;  

িবষ  খেড়র শ  ঝের পেড় ই ােতর কেল;  

চােয়র পয়ালা ক'টা বড়ালছানার মেতা - ঘেমু - ঘেয়া  
                       ককেরর অ  কবেলু ু   
 
িহম হেয় নেড় গল ও - পােশর পাই - র রাঁেত,  

প ারািফন-ল ন িনেভ গল গাল আ াবেল।  
                       সমেয়র শাি র ফেঁয়ু ;  

এইসব িনওিলথ -  তার জ াৎ ােক ছেঁয়ু । 
 
০৯.......................................................................................নািবক 
কেব তব দেয়র নদী  
বির িনল অস তৃ সনীল জলিধু !  
সাগর-শকু -সম উ ােসর রেব  

দর িস ুূ -ঝিটকার নেভ  

বািজয়া উিঠল তব র  যৗবন!  
প ীর বলায় বিস কেঁদ মের আমােদর শ িলত মনৃ ৃ !  
কারাগার-মমেরর তেল  

িনরা য় বি েদর খদ- কালাহেল  

ভ' র যায় বসধার আহত আকাশু !  



অবনত িশের মারা িফিরেতিছ ঘণ  িবিধিবধােনর দাৃ স!  
-সহে র অঙিলতজনু   

িনত  সিহেতিছ মারা-বািরিধর িব ব-গজন  

বিরয়া লেয়ছ তিমু , তাের তিম বািসয়াছ ভােলাু ;  

তামার প রতেল ট  ব  কের খনু- র , ঝঁাঝােলা!-  

তাই তিম পদাঘােত ভেঙ গেল অেচতন বসধার ারু ু ,  

অব ি তার  

িহমক  অঙিলর ক ালৃ ু -পরশ  

পিরহির গেল তিমু -মি কার মদ হীন রসৃ   

তিহন িনিবষ িনঃ  পানপা খানাু   

চিকেত চূিণয়া গেল-সীমাহারা আকােশর নীল শািময়ানা  
বাড়ব-আর  ীত বািরিধর তট,  

তরে র ত  িগিরু , গম স ট  

তামাের ডািকয়া িনল মায়াবীর রাঙা মখ তিলু ু !  

িনেমেষ ফিলয়া গেল ধরণীর শন  িভ াঝিলূ ু !  

ি য়ার পা ুর আিঁখ অ -কেহিলকাু -মাখা গেল তিম ভুিলু !  
ভুেল গেল ভী  দেয়র িভ া, আতেরর ল া অবসাদু ,-  

অগােধর সাধ  

তামাের সাজােয় দেছ ঘরছাড়া াপা িস বাদ!  
মিণময় তারেণর তীের  

মি কায় েমাদৃ -মি ের  

নতৃ -গীত-হািস-অ -উৎসেবর ফাঁেদ  

হ র  িনবার- াণ তব কাঁেদ!  

ছেড় গেল মম দ মমর ব ন,  

সমে র যৗবনু -গজন  

তামাের াপােয় দেছ, ওেহ বীর শর!  
টাইফু -ড ার হেষ ভুেল গছ অতীত-আেখর  

হ জলিধ পািখ!  

প তব নািচেতেছ ল হারা দািমনী- বশাখী!  
ললােট িলেছ তব উদয়া  আকােশর রতœচূড় ময়ূেখর িটপ,  

কা  দর দা িচিন লবে র সবািসত ীপূ ু   

কিরেতেছ িব া  তামাের!  



িবিচ  িবহ  কা  মিণময় তারেণর াের  

সহষ নয়ন মিল হিরয়াছ কেব!  

কাথা দের মায়াবেন পরীদল মেতেছ উৎসেবূ -  

ি ত নয়েন  

নীল বাতায়েন  

তাকােয়ছ তিমু !  

অিত দর আকােশর স ারাগূ - িতিবে  ুিটত সমে রু   

আচি ত ই জাল চুিম  

সািজয়াছ িবিচ  মায়াবী!  
সজেনর জা ঘরৃ -রহেস র চািব  

আিনয়াছ কেব উে ািচয়া  
হ জল- বিদয়া!  
অল  ব র পােন ছিটেতছ তিম িনিশিদনু ু   

িস ু ব ঈন!  
নািহ গহৃ , নািহ পা শালা-  

ল  ল  ঊিম-নাগবালা  
তামাের িনেতেছ ডেক রহস পাতােল-  

বা ণী যথায় তার মিণদীপ ােল!  

বাল-পাল -পােশ মীননারী ঢলায় চামরু !  

সই রাশার মােহ ভুেল গছ িপছডাকা রু   

ভুেলছ নাঙর!  
কা  দর কহেকর কলূ ু ূ   

ল  কির ছিটেতেছ নািবেকর ু দয়-মা ল  

ক বা তাহা জােন!  
অিচন আকাশ তাের কা  কথা কয় কােন কােন! 
 
১০..........................................................................................নীিলমা 
রৗ  িঝ  িমল,  

উষার আকাশ, মধ  িনশীেথর নীল,  

অপার ঐ যেবেশ দখা তিম দাও বাের বােরু   

িনঃসহায় নগরীর কারাগার- াচীেরর পাের!  

-উে িলেছ হথা গাঢ় ধে র ক লীূ ু ,  



উ  চুি বি  হথা অিনবার উিঠেতেছ িল,  

আর  ক র েলা ম ভূর ত াস মাখা,  
মরীিচকা-ঢাকা!  
অগণন যাি েকর াণ  

খঁেজ মের অিনবারু , পায় নােকা পেথর স ান;  

চরেণ জড়ােয় গেছ শাসেনর কিঠন শ লৃ -  

হ নীিলমা িন লক, ল  িবিধিবধােনর এই কারাতল  

তামার ও মায়াদে  ভেঙছ মায়াবী।  
জনতার কালাহেল একা ব' স ভািব  

কা  দর জা পরূ ু -রহেস র ই জাল মািখ  

বা েবর র তেট আিসেল একাকী!  
িটক আেলােক তব িবথািরয়া নীলা রখানা  

মৗন -ময়ূেরর ডানা!  
চােখ মার মেছ যায় ব াধিব  ধরণীর িধরু -িলিপকা  
েল ওেঠ অ হারা আকােশর গৗরী দীপিশখা!  

বসধার অু -পাং  আত  সকত,  

িছ বাস, ন িশর িভ দলু , িন ণ এই রাজপথ,  

ল  কািট মমষর এই কারাগারু ূ ু ,  

এই ধিলূ -ধ গভ িব তৃ আধঁাূ র  

ডেব যায় নীিলমায়ু - ায়ত ম  আিঁখপােতু ,  

-শ  মঘপে  ু , াকােশ, ন ে র রােত;  

ভেঙ যায় কীট ায় ধরণীর িবশীণ িনেমাক,  

তামার চিকত েশ, হ অত  দর ক েলাকূ !  
 
১১...........................................................................বনলতা সন 
হাজার বছর ধের আিম পথ হাঁিটেতিছ পিথবীর পেথৃ ,  

িসংহল-সম  থেক িনশীেথর অ কাের মালয়ু -সাগের  

অেনক ঘেরিছ আিমু ; িবি সার-অেশােকর ধসর জগেতূ   

সখােন িছলাম আিম; আরও দর অ কাের িবদভ নগেরূ ;  

আিম া  াণ এক, চািরিদেক জীবেনর সম  সু েফন,  

আমাের -দ  শাি  িদেয়িছল নােটােরর বনলতা সন ।  
 



চুল তার কেবকার অ কার িবিদশার িনশা,  
মখ তার াব ীর কা কাযু ; অিতদর সমে র পরূ ু   

হাল ভে  য নািবক হারােয়েছ িদশা  
সবজ ঘােসর দশ যখন স চােখ দেখ দা িচিনু - ীেপর িভতর,  

তমিন দেখিছ তাের অ কাের; বেলেছ স, 'এতিদন কাথায় িছেলন?'  

পািখর নীেড়র মত চাখ তেল নােটােরর বনলতা সনু ।  
 
সম  িদেনর শেষ িশিশেরর শে র মত  

স া আেস; ডানার রৗে র গ  মেছ ফেল িচলু ;  

পিথবীর সব রঙ িনেভ গেল পা ুিলিপ কের আেয়াজনৃ   

তখন গে র তের জানািকর রেঙ িঝলিমল;  

সব পািখ ঘের আেস - সব নদী - ফরায় এ জীবেনর সব লনেদনু ;  

থােক ধ অ কারু , মেখামিখ বিসবার বনলতা সনু ু । 
 
১২.....................................................................বেনর চাতক-মেনর চাতক 

বেনর চাতক বাঁধল বাসা মেঘর িকনারায়-  

মেনর চাতক হািরেয় গল দেরূ র রাশায়!  

ফিঁপেয় ওেঠ কাতর আকাশ সই হতাশার ােভু -  

স কা  বাঁেটর ফেলর ঠাঁেটর িমঠা মেদর লােভু   

বেনর চাতক-মেনর চাতক কাঁদেছ অেবলায়!  
 
পেবর হাওয়ায় হাপর েলু , আ নদানা ফােট!  
কা  ডািকনীর বেকর িচতায় পিচম আকাশ টােটু !  

বাদল- বৗেয়র চুমার মৗেয়র সায়াদ চেয় চেয়  

বেনর চাতক-মেনর চাতক চলেছ আকাশ বেয়,  

ঘােটর ভরা কলিস ও-কার কাঁদেছ মােঠ মােঠ!  
 
ওের চাতক, বেনর চাতক, আয় র নেম ধীের  

িনঝম ছায়াু - বৗরা যথা ঘমায় দীিঘ িঘেরু ,  

" দ জল!" ব' ল ফাঁপাস কন? মািটর কােল জল  

খবর- খঁাজা সাজা চােখর সাহােগ ছ  ছ  !  

মিজস ন র আকাশ-ম র মরীিচকার তীের!  
মেনর চাতক, হতাশ উদাস পাখায় িদেয় পািড়  



কাথায় গিল ঘেরর কােণর কানাকািন ছািড়?  

ননীর কলস আেছ র তার কাঁচা বেকর কােছু ,  

আতার ীেরর মেতা সাহাগ সথায় িঘের আেছ!  

আয় র িফের দােনায়-পাওয়া, আয় র তাড়াতািড়।  
 
বেনর চাতক, মেনর চাতক আেস না আর িফের,  

কেপাত-ব থা বাজায় মেঘর শকনপাখা িঘেরু !  
স কা  ছিঁড়র চুিড় আকাশু - িঁড়খানায় বােজ!  

িচিনমাখা ছায়ায় ঢাকা চুনীর ঠাঁেটর মােঝ  

লিকেয় আেছ সু - কা  মধ মৗমািছেদর িভেড়ু ! 
 
 
১৩...........................................................................বাংলার মখু 

বাংলার মখ আিম দিখয়ািছু , তাই আিম পিথবীর পৃ   

খঁিজেত যাই না আর ু : অ কাের জেগ উেঠ ডমেরর গােছু ু   

চেয় দিখ ছাতার মেতা ড় পাতািটর িনেচ বেস আেছ  

ভােরর দেয়লপািখ - চািরিদেক চেয় দিখ প েবর ূপ  

জাম-বট-কাঁঠােলর-িহজেলর-অশেথর কের আেছ চুপ;  

ফণীমনসার ঝােপ শিটবেন তাহােদর ছায়া পিড়য়ােছ;  

মধকর িডঙা থেক না জািন স কেব চাঁদ চ ার কােছু   

এমনই িহজল-বট-তমােলর নীল ছায়া বাংলার অপ প প  
 
দেখিছল; ব লাও একিদন গাঙেড়র জেল ভলা িনেয় ু -  

ক াৃ - াদশীর জাৎ া যখন মিরয়া গেছ নদীর চড়ায় -  

সানািল ধােনর পােশ অসংখ  অ  বট দেখিছল, হায়,  

শ ামার নরম গান েনিছল - একিদন অমরায় িগেয়  

িছ  খ নার মেতা যখন স নেচিছল ইে র সভায়  

বাংলার নদ-নদী-ভাঁটফল ঘঙেরর মেতা তার কেঁদিছল পায়ু ু ু । 
 
 
১৪.................................................................................... বাধ 

আেলা — অ কাের যাই — মাথার িভতের  

 নয়, কান এক বাধ কাজ কের!  
 নয় — শাি  নয় — ভােলাবাসা নয়,  



দেয়র মােঝ এক বাধ জ  লয়!  

আিম তাের পাির না এড়ােত  

স আমার হাত রােখ হােত;  
 
সব কাছ ত  হয়ু , প  মেন হয়,  

সব িচ া — াথনার সকল সময়  

শন  মেন হয়ূ ,  

শন  মেন হয়ূ !  

সহজ লােকর মেতা ক চিলেত পাের!  

ক থািমেত পাের এই আেলায় আধঁাের  

সহজ লােকর মেতা! তােদর মতন ভাষা কথা  
ক বিলেত পাের আর! — কান িন য়তা  
ক জািনেত পাের আর? — শরীেরর াদ  

ক বিঝেত চায়ু  আর? — ােণর আ াদ  

সকল লােকর মেতা ক পােব আবার!  
সকল লােকর মেতা বীজ বেন আরু   

াদ কই! — ফসেলর আকাঙ ায় থেক,  

শরীের মািটর গ  মেখ,  

শরীের জেলর গ  মেখ,  

উৎসােহ আেলার িদেক চেয়  

চাষার মতণ াণ পেয়  

ক আর রিহেব জেগ পিথবীর পেরৃ ?  

 নয়, শাি  নয়, কান এক বাধ কাজ কের  

মাথার িভতের!  
পেথ চেল পাের — পারাপাের  

উেপ া কিরেত চাই তাের:  
মড়ার খিলর মেতা ধু ’ র  

আছাড় মািরেত চাই, জীব  মাথার  

মেতা ঘাের  

তব স মাথার চাির পােশু !  

তব স চােখর চাির পােশু !  
তব স বেকর চাির পােশু ু !  



আিম চিল, সােথ সােথ সও চেল আেস!  
 
আিম থািম —  

সও থেম যায়;  
 
সকল লােকর মােঝ বেস  

আমার িনেজর ম ােদােষু   

আিম একা হেতিছ আলাদা?  

আমার চােখই ধ ধাঁধাু ?  

আমার পেথই ধ বাধাু ?  

জি য়ােছ যারা এই পিথবীেতৃ   

স ােনর মেতা হেয় —  

স ােনর জ  িদেত িদেত  

যাহােদর কেট গেছ অেনক সময়  

িকংবা আজ স ােনর জ  িদেত হয়  

যাহােদর ; িকংবা যারা পিথবীরৃ   

বীজে েত আিসেতেছ চেল  

জ  দেব — জ  দেব বেল;  

তােদর দয় আর মাথার মতন  

আমার দয় না িক? — তাহােদর মন  

আমার মেনর মেতা না িক?  

–তব কন এমন একাকীু ?  

তব আিম এমন একাকীু !  
 
হােত তেল দিখ িন িক চাু ষার লাঙল?  

বালিটেক টািন িন িক জল?  

কাে  হােত কতবার যাই িন িক মােঠ?  

মেছােদর মেতা আিম কত নদী ঘােট  

ঘিরয়ািছু ;  

পকেরর পানা শ ালা ু ু — আষঁেট গােয়র াণ  

গােয়  

িগেয়েছ জড়ােয়;  

–এই সব াদ  



–এ সব পেয়িছ আিম — বাতােসর মতন অবাধ  

বেয়েছ জীবন,  

ন ে র তেল েয় ঘমােয়েছ মনু   

একিদন;  

এই সব সাধ  

জািনয়ািছ একিদন — অবাধ — অগাধ;  

চেল গিছ ইহােদর ছেড় —  

ভােলােবেস দিখয়ািছ মেয় মানেষেরু ,  

অবেহলা কের আিম দিখয়ািছ মেয় মানেষেরু ,  

ঘণা কের দিখয়ািছ মেয়মানেষেরৃ ু ;  

আমার স ভােলাবািসয়ােছ,  

আিসয়ােছ কােছ,  

উেপ া স কেরেছ আমাের,  

ঘণা কের চেল গেছ ৃ — যখন  

ডেকিছ বােরবাের  

ভােলােবেস তাের;  

তবও সাধনা িছল একিদন ু — এই ভােলাবাসা;  
আিম তার উেপ ার ভাষা  
আিম তার ঘণার আে াশৃ   

অবেহলা কের গিছ; য ন  — ন ে র  

দােষ  

আমার েমর পেথ বারবার িদেয় গেছ বাধা  
আিম তা ভিুলয়া গিছ;  

তব এই ভােলাবাসা ু — ধেলা আর কাদা ু — ।  
 
মাথার িভতের  

 নয় — ম নয় — কােনা এক বাধ কাজ  

কের।  
আিম সব দবতার ছেড়  

আমার ােণর কােছ চেল আিস,  

বিল আিম এই দেয়ের;  

স কন জেলর মেতা ঘের ঘের একা কথা কয়ু ু ?  



অবসাদ নাই তার? নাই তার শাি র সময়?  

কােনািদন ঘমােব নাু ? ধীের েয় থািকবার  

াদ  

পােব না িক? পােব না আ াদ  

মানেষর মখ দেখ কােনািদনু ু !  
মানষীর মখ দেখ কােনািদনু ু !  
িশ েদর মখ দেখ কােনািদনু !  
 
এই বাধ — ধ এই াদু   

পায় স িক অগাধ — অগাধ!  
পিথবীর পথ ছেড় আকােশর ন ে র পথৃ   

চায় না স? কেরেছ শপথ  

দিখেব স মানেষর মখু ু ?  

দিখেব স মানষীর মখু ু ?  

দিখেব স িশ েদর মখু?  

চােখ কােলািশরার অসখু ,  

কােন যই বিধরতা আেছ,  

যই কজঁ ু — গলগ  মাংেস ফিলয়ােছ  

ন  শসা — পচা চালকমড়ার ছাঁেচু ,  

য সব দেয় ফিলয়ােছ  

— সই সব। 
 
১৫................................................................................ স 
আমােক স িনেয়িছেলা ডেক;  

বেলিছেলাঃ 'এ নদীর জল  

তামার চােখর মত ান বতফল;  

সব াি  রে র থেক  

ি  রাখেছ পটভূিম;  

এই নদী তিমু ।'  
 
'এর নাম ধানিসিঁড় বিঝু ?'  

মাছরাঙােদর বললাম;  



গভীর মেয়িট এেস িদেয়িছেলা নাম।  
আেজা আিম মেয়িটেক খঁিজু ;  

জেলর অপার িসিঁড় বেয়  

কাথায় য চেল গেছ মেয়।  
 
সমেয়র অিবরল শাদা আর কােলা  
বনানীর বক থেক এেসু   

মাছ আর মন আর মাছরাঙােদর ভােলােবেস  

ঢর আেগ নারী এক - তব চাখ ঝলসােনা আেলাু   

ভােলােবেস ষােলা আনা নাগিরক যিদ  

না হেয় বরং হেতা ধানিসিঁড় নদী। 
 
 
 
 
 

আরও বাংলা বই চাই?  
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