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কৃষাণী দুই ক্ষময়ে 
কৃষাণী দুই মেয়ে 

পয়থর মকায়ণ দাাঁদিয়ে হায়ে আোর পায়ন ম য়ে। 
ওরা মযন হাদে েুেীর দুইদি রাঙা মবান, 
হাদে-েুেীর মবোত ওরা করয়ে োরােন। 

ঝাকিা োথাে মকাাঁকিা  ুয়ল, মলয়গয়ে েিকুয়িা, 
তাহার নীয়  েুে দুোদন মযন তরেুজফাদল দুয়িা। 

মেই েুয়েয়ত মক দুোদন তরেুয়জদর ফাদল, 
একদি মেয়ে লাজুক বি, েুের আয়রক জন, 
লজ্জাবতীর লতা মযন জদিয়ে মগালাপ বন। 

 
একদি হায়ে, আর মে হাদে লুকাে আাঁ ল মকায়ণ, 
রাঙা েুয়ের েুেী দেলাে রাঙা োিীর েয়ন। 
পউষ-রদবর হাদের েত আয়রক জয়নর হাদে, 
কুোোহীন আকাে ভয়র িুকয়রা-মেয়ে ভাদে। 
 াষীয়দর ওই দুইদি মেয়ে ঈয়দর দুদি  াাঁদ, 
মযই মদয়েদে, মপদরয়ে মগল নেনপুরীর ফাাঁদ। 
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ক্ষিৌধুরীয়দর রথ 
ম ৌধুরীয়দর রথ 

ডান ধায়র তার ধূলাে ধূের তালো হায়ির পথ। 
 ােদ য়ক আর আরেূলারা দনভষাবনাে বদে, 

করয়ে নানান কল-মকালাহল রয়থর োয়ঝ পদে! 
বাদুর মেথা ঝুলয়ে েুয়ে, বাদহর জগৎোদন, 

অয়নক দদনই তযাগ কয়রয়ে তায়দর জানাজাদন। 
গরুর বীয়রর োথাে বদে পাাঁকুি গায়ের  ারা, 
মেলয়ে দেকি, তবু ঠাকুর মদেদন মকান োিা। 
কায়ঠর মোিার ঠযাাং মভয়ঙয়ে, েেয়ে রয়থর োদ, 

আয়জা তবু মকউ কয়রদন ইহার প্রদতবাদ। 
 

রাস্তা দদয়ে নানান রকে মলায়কর  লা ল; 
নানান রকে আলাপ দবলাপ, নানান মকালাহল। 

মকউ বা  াষী, মকউ বা ধনী, পরয়দেী, মকউ মদেী, 
ভায়ব তারা েবার ম য়ে কায়জর কথাই মবেী। 
মকউ বা ভায়ব, মোকদোে হাদরয়ে দদয়ে কার 
বেত-বাদি করয়ব দনলাে বাাঁে-গািীয়ত তার। 
মকউ বা ভায়ব, দক মকৌেয়ল মেদল কথার জাল, 
এক আদনয়ত আনয়ব মিয়ন েেপেোর োল। 
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যতই মকন বযস্ত থাকুক, যতই কায়জর তািা; 
মহথাে এয়ল েব ভুয়ল  াে রয়থর পায়ন তারা। 
 াক ভাঙা আর বেে েদলন ম ৌধুরীয়দর রথ, 
তায়দর পায়ন করুন ম য়ে শুধাে মযন পথ;- 
শুধাে মযন, মেই অতীয়তর ম ৌধুরীয়দর মক, 
েুয়তার মডয়ক রদঙন এ রথ গিলপুলয়ক! 

আেল গাাঁয়ের বৃদ্ধ মপায়িা, রদঙন তুদলর েয়ন, 
মরোে মরোে বাাঁধল মে মকান মোনার স্বপয়ন। 
রয়থর  ূিাে উিল ধ্বজা, গাাঁয়ের মেয়ল-মেয়ে, 
 লয়ত পয়থ থাকত োদনক রয়থর পায়ন ম য়ে। 

 
তারপয়র মে রয়থর দদয়ন হাজার মলায়কর মেলা, 
মদাকান পোর, মভাজবাজী আর ভানুেতীর মেলা, 
আেত গাাঁয়ের মবৌ দঝরা েব, আেত মেয়ল-মেয়ে, 
রদঙন হাদের দুলত লহর রদঙন কাপি মেয়ে। 
বুয়িা োেীর স্কয়ে উয়ঠ মোট্ট দেশু মেয়ল; 
এই রয়থদর ঠাকুরদিয়র মদেত আাঁদে মেয়ল। 
গাাঁর বধূরা ভায়লর দেদুর মেয়ল পয়থর পয়র 
েরল বুয়কর আাঁকত পূজা এই ঠাকুয়রর তয়র। 
আাঁ ল তায়দর জদিয়ে ধয়র মোট্ট দেশুর দল, 
তায়লর পাতার বাদজয়ে বাাঁেী করত মকালাহল। 
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মদৌয়ির নাও ভােত গায়ঙ, রদঙন দনোন লয়ে, 
গলুই ভদর জ্বলত দপতল নব-রতন হয়ে। 

তাহার গয়ল পদরয়ে দদত রদঙন মোলার োলা, 
এেদন েত হাজার নায়ে গাঙদি হত আলা। 
মেই নায়েয়ত বাে মেলাত গাাঁয়ের যত  াষী; 
ববঠা পয়র ববঠা হাাঁদক  লত তারা ভাদে। 
তাদর তায়ল গাইত তারা ভাদির েুয়র গান, 

শুয়ন নদী উথল পাথাল, মেউ মভয়ঙ োন োন। 
মকৌতুহলী দাাঁদিয়ে তীয়র হাজার নে-নারী, 
হায়ত তায়দর দুলত োলা গলাে দদয়ত তাদর, 
যাহার তরী েব তরীয়র মপদরয়ে যায়ব আয়গ, 
তায়র তারা করয়ব বরণ েয়নর অনুরায়গ। 

 
মে েব আদজ মকাথাে মগল, ম ৌধুরীয়দর রথ, 
আয়জা মযন শুধাে েয়ব তায়দর  লা-পথ। 
 াকাগুয়লা মভয়ঙয়ে তার উই ধয়রয়ে কায়ঠ, 

মকান অদভয়যাগ বয়ে লয়ে েেে তায়দর কায়ি! 
েদবগুয়লা যায়ে েুয়ে, ভাঙা কদে ডাল, 

তযাগ কদরো পাদলয়ে মগয়ে দনঠুর বাংেীোল। 
তলাে বয়ে একলা রাধা কাাঁপয়ে পুলয়ক, 

জানয়ত আয়জা পােদন তাহার বেু দনল মক। 
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োয়ঠর পয়থ  লয়ে মধনু দবরাে নাদহ হযে, 
রাোল কয়ব ঠযাাং মভয়ঙয়ে, মকউ না দফয়র  াে। 
দল বাাঁদধো  লয়ে মকাথাে গাাঁয়ের মেয়ল-মেয়ে, 
েৃদঙ্গ আর মোল বাাঁজায়ে বাাঁেীয়ত গান মগয়ে। 
হেত মকান পরব গাাঁয়ের করয়ব েোপন, 

হাজার বরষ আয়গই তাহার করয়ে আয়োজন। 
কায়রা কাাঁয়ধর মোল মভয়ঙয়ে কাহায়রা একতারা, 
দলপদত ময মনইক োয়থ, মির পােদন তারা। 
এেদন কায়লর কয়ঠার োয়ে দদয়নর পয়র দদন, 
এ েব েদবর একোদনকরও থাকয়বনাক দ ন। 

এর োয়থ মেই গাাঁয়ের মপায়িা, -তাহার কথাও েয়ব, 
ভুয়ল যায়ব অজানা মকান দদয়নর েয়হাৎেয়ব। 

মকান মে অতীত আাঁধার োগর, তাহারপায়র বদে, 
এাঁয়কদেল মোনার স্বপন বরণ েদষ েদষ। 
হেত তাদর গাাঁয়ের যত নর-নারীর দল, 
েয়ন তাহার ফুদিয়েদেল স্বপন েতদল; 

তাদর একদি মোনার কদল আয়লাক- তরীর প্রাে, 
েপ্ত োগর পার হইো দভিয়ে রয়থর গাে! 
আজ হেত অনাদয়রই অয়নক অদভোয়ন, 

 লয়ে দফয়র প্রদীপ তরী মেই অতীয়তর পায়ন; 
মেোয়ন মেই বৃদ্ধ মপায়িা বনস্পদতর প্রাে, 

http://www.bengaliebook.com/


ধান ক্ষেত । জসীম উদ্দীন  

7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হাজার োো এদলয়ে বায়ে েুলয়ে দনরালাে। 
 াক ভাঙা আর বেে দেলন ম ৌধুরীয়দর রথ, 
আয়জা মযন  েু েুয়দ েুাঁজয়ে তায়দর পথ। 
বয়নর লতাে গা মেয়েয়ে, গায়ের োো তায়র, 
জদিয়ে ধয়র এ েব কথা শুনয়ে বায়র বায়র। 
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চদদারুল আলম স্মরয়ণ 
মেলা না ভাদঙয়ত মেলা মেয়ি মগদল কার ডাক শুয়ন ভাই, 
এেয়না ময মতার পূবালীর মঠাাঁয়ি রঙ মলো েুয়ে নাই! 
আয়জা এই োয়ঠ বাাঁয়ের বাাঁেীয়ত বায়জ ময োয়ঠর গান, 
কাদলন্দী-জল আয়জা দুয়ল ওয়ঠ শুদনো মেয়ের োিী, 

মেয়ো বাাঁেী শুয়ন আয়জা মেউ মেয়ল কাাঁয়ের কলয়ে তাদর। 
কায়র অদভোন কদরো বেু! মেয়ি মগদল আোয়দয়র, 
এই ব্রজধায়ে আয়জা আয়ে নাই েথুরার দূত ময-মর। 

 
কাঞ্চা বেয়ে মক দদলয়র মতায়র আদঙোর মেতবাে, 
মকান দরয়বয়ে মতার কায়ন কায়ন েুদলল েন্ত্রপাে। 

হাে েুোদফর, মক মতায়র বাতাল মগায়রর কুয়হদল পথ, 
মেই একাদকো দূয়র মদয়ে তুই োদিদল জীবন-রথ। 

অদভোনী মেয়ল, কার ম য়েদেদল? কায়র তুই পাে নাই? 
মকান দনদায়ের দনিঃোয়ে মতার ফুল শুকাইল ভাই? 

 
ওয়র বুলবুল, যায়র শুনাইয়ত মবাঁয়ধদেদল তুই গান, 

মে ফুল-বয়নর কাাঁিা দদয়ে মকউ দবাঁয়ধদেল মতার প্রাণ/ 
তাই মেয়ি মগদল-হাে পলাতক! েূণয পয়থর বাাঁয়ক, 

মতার গাাঁথা গান আোয়দর বুয়ক উভদরো আজ ডায়ক। 
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আোয়দর মেলা জয়ে না ময ভাই! মতার মে আদর োিা, 
আদজ েয়ন হে, মকউ নাদহ জায়ন মহন েেতার ধারা। 
একদদন মোরা ভুয়ল যাব মতায়র, এ োোর মদেপয়র, 
মকউ কায়রা সৃ্মদত দ রদদন ভদর রাদেয়ত পায়র না ধয়র। 
মতার মদয়ে ভাই! হেত এেন োোর কুহক নাদহ, 
জীবয়নর গায়ঙ েিনার তরী যাে না এেন বাদহ। 
মেই মদয়ে তাই দলয়ে রাদেলাে আোয়দর দদনগুদল, 
এই মেলা-োঠ, এই হাদে গান, মযন যােনাক ভুদল। 
মরাজ মকোেয়ত যাদদ মদো হে, দবস্ময়ে তব বুয়ক 
মহদরব মোয়দর েকল কাদহনী স্পষ্ট মরয়েে িুয়ক। 
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ধান ক্ষেত 
পয়থর মকনায়র পাতা মদালাইো কয়র েদা েয়েত, 
েবুয়জ হদুয়দ মোহাগ েুলায়ে আোর ধায়নর মেত। 
েিাে েিাে জিাজদি কদর বাতায়ে েদলো পয়ি, 

ঝাাঁয়ক আর ঝাাঁয়ক দিয়ে পাদেগুয়ল শুয়েয়ে োয়ঠর পয়র। 
কৃষাণ কয়নর দবয়ে হয়ব, তার হলদদ মকািার োিী, 
হলুয়দ মোপাে মহেন্ত মরাজ কদি মরাদ মরো নাদি। 

কলেী লতার গহনা তাহার গিার প্রতীোে, 
দভনয়দেী বর আো যাওো কয়র প্রভাত োাঁয়ঝর নাে। 

 
পয়থর মকনায়র মোর ধান মেত, েবুজ পাতার পয়র, 
মোনার েিাে মহেন্তরাণী মোনা হাদেোদন ধয়র। 

েরৎ মে কয়ব  য়র মগয়ে তার মোনালী মেয়ের েিা, 
আয়জা উদিয়তয়ে মোর এই মেয়ত ধদরো ধায়নর জিা। 

 
োয়ঝ োয়ঝ এর পদকোয়ে ধান, মকানোয়ন পায়ক নাই, 
েকুজ োিীর অঞ্চয়ল মযন মোপ লাদগোয়ে তাই। 
আজান গাাঁয়ের কৃষাণকুোরী এইোন দদয়ে মযয়ত, 
মোনার পায়ের দ হ্নগুদলয়র মগয়ে এর বুয়ক মপয়ত। 
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মোর ধানয়েত, এইোয়ন এয়ে দাাঁিায়ল উ   দেয়র, 
োথা মযন মোর েুাঁইবায়র পায়র েুদূর আকােদিয়র! 

এইকায়ন এয়ে বুক ফুলাইো মজায়র ডাক দদয়ত পাদর, 
মহথা আদে কদর যা েুেী তাহাই, কায়রা নাদহ ধার ধাদর। 
মহথাে নাদহক েোজ-োেন, নাদহ প্রজা আর োজা, 
মোর মেত ভদর ফেয়লরা নায় , আদে তাহায়দর রাজা। 
এইোয়ন এয়ে দুিঃয়ের কথা কদহ তাহায়দর েয়ন, 
ব ত্র দদয়নর ভীষণ েরাে আষায়ের বদরষয়ণ। 

 
কৃষাণী কয়নর কাাঁকয়নর োয়ে দোঁদিো বুয়কর  াে, 
এই ধানয়েত নেয়নর জয়ল ভাদেয়েদে অদবরাে। 
এইোয়ন বয়ে রায়তর মবলাে বাাঁয়ের বাাঁেীর েুয়র, 
মোর বযথাোদন েিায়েদে তার েুদূর কৃষাণ-পুয়র। 
এই ধানয়েত লুকাইো তার মগাপন সৃ্মদতর দ ন্, 
মদদেো মদদেো কাদিো দগোয়ে কত না দীেষদদন। 

 
পয়থর মকনায়র দাাঁিায়ে রয়েয়ে আোর ধায়নর মেত, 
আোর বুয়কর আো-দনরাোর মবদনার েয়ঙ্গত। 

বয়কর মেয়েরা গাাঁদথো যতয়ন মেত পালয়কর োলা, 
 াদরধায়র এর েুদরো েুদরো োজাে মোনার ডালা। 
তাল বৃয়ের উ ু বাো োদি বাবুই পাদের দল, 
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দকয়ের োোে োরা মেত ভদর দফদরয়তয়ে  ঞ্চল। 
োয়ঝ োয়ঝ তায়র জায়ল জিাইো মিয়ন দনয়ে মযয়ত,  াে, 
েকাল-োাঁয়ঝর আয়লা-োো-মেরা মোনালী তয়ির োে! 
দেদের তাহায়র েদতর োলাে োজাে োরাদি রাদত, 
মজানাকীরা তার পাতাে পাতাে মদালাে তারার বাদত। 
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চনমন্ত্রণ 
তুদে যায়ব ভাই – যায়ব মোর োয়থ, আোয়দর মোি গাাঁে, 

গায়ের োোে লতাে পাতাে উদােী বয়নর বাে; 
োো েেতাে জিাজদি কদর 
মোর মগহোদন রদহোয়ে ভদর, 

োয়ের বুয়কয়ত, মবায়নর আদয়র, ভাইয়ের মেয়হর োে, 
তুদে যায়ব ভাই – যায়ব মোর োয়থ, আোয়দর মোি গাাঁে, 

 
মোি গাাঁওোদন- মোি নদী  য়ল, তাদর একপাে দদো, 
কায়লা জল তার োদজোয়ে মকবা কায়কর  েু দনো; 

োয়ির দকনায়র আয়ে বাাঁধা তরী 
পায়রর েবর িানািাদন কদর; 

দবনােুদত োলা গাদথয়ে দনতুই এপার ওপার দদো; 
বাাঁকা ফাাঁদ মপয়ত িাদনো আদনয়ে দুইদি তয়ির দহো। 

 
তুদে যায়ব ভাই- যায়ব মোর োয়থ, মোি মে কাজল গাাঁে, 

গলাগদল ধদর কলা বন; মযন দেদরো রয়েয়ে তাে। 
েরু পথ োদন েুতাে বাাঁদধো 
দূর পদথয়কয়র আদনয়ে িাদনো, 

বয়নর হাওোে, গায়ের োোে, ধদরো রাদেয়ব তাে, 
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বুকোদন তার ভয়র মদয়ব বুদঝ, োো আর েেতাে! 
 

তুদে যায়ব ভাই যায়ব মোর োয়থ – নরে োয়ের পায়ত 
 ম্বন রাদে অধরোদনয়ত মেয়জ লয়ো দনরালায়ত। 

মতলাকু া – লতা গলাে পদরো 
মেয়ঠা ফুয়ল দনও আাঁ ল ভদরো, 

মহথাে মেথাে ভাব কয়রা তুদে বুয়না পাদেয়দর োয়থ, 
মতাোর গায়ের রাংোদন তুদে মদদেয়ব তায়দর পায়ত। 

 
তুদে যদদ যাও আোয়দর গাাঁয়ে, মতাোয়র েয়ঙ্গ কদর 
নদীর ওপায়র  য়ল যাই তয়ব লইো োয়ির তরী। 

োয়ঠর যত না রাোল ডাদকো 
মতার েয়ন মদই দেতালী কদরো 

মেলা কুদিইো গদি ইোরত োরা দদনোন ধদর, 
েদতযকায়রর নগর ভুদলো নকল নগর গদি। 

 
তুদে যদদ যাও – মদদেয়ব মেোয়ন েির লতার েয়ন, 
েীে আর েীে – হাত বািাইয়ল েুদঠ ভয়র মেই োয়ন। 

তুদে যদদ যাও মে – েব কুিায়ে 
নািার আগুয়ন মপািায়ে মপািায়ে, 

োব আর যত মগাঁয়ো –  াষীয়দর ডাদকো দনেন্ত্রয়ণ, 
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হাদেো হাদেো েুদঠ েুদঠ তাহা দবলাইব দুইজয়ন। 
 

তুদে যদদ যাও – োলুক কুিায়ে, েুব – েুব বি কয়র, 
এেন একদি গাাঁদথব োলা যা মদেদন কাহায়রা কয়র, 

কায়রও মদব না, তুদে যদদ  াও 
আো না হে দদয়ে মদব তাও, 

োলাদিয়র তুদে রাদেও দকন্তু েক্ত কদরো ধয়র, 
ও পািাব েব দুষ্ট মেয়লরা দনয়ত পায়র মজার কয়র; 

 
েেযা হইয়ল েয়র দফয়র যাব, ো যদদ বদকয়ত  াে, 
েতলব দকেু আাঁদির যাহায়ত েুেী তায়র করা যাে! 

লাল আয়লাোয়ন েুাঁয়ি কুিাইো 
মবাঁয়ধ দনয়ে যাব োথাে কদরো 

এত েুষ মপয়ে যদদ বা তাহার েন না উদঠয়ত  াে, 
বদলব – কাদলয়ক েিয়রর োক এয়ন মদব বহু তাে। 

 
েুব মভার ক’মর উদঠয়ত হইয়ব, েূদযয উঠারও আয়গ, 
কায়রও ক’দব না, মদদেস্ পায়ের েয়ে মকহ না জায়গ 

মরল েিয়কর মোি োদ ভয়র 
ডানদকয়ন োে দকলদবল কয়র; 

কাদার বাাঁধন গাাঁদথ োঝাোদঝ জল মোঁয়  আয়গ ভায়গ 

http://www.bengaliebook.com/


ধান ক্ষেত । জসীম উদ্দীন  

16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েব োেগুয়লা কুিায়ে আদনব কাহায়রা জানার আয়গ। 
 

ভর দুপুয়রয়ত এক রাে কাাঁদা আর এক রাে োে, 
কাপয়ি জিায়ে দফদরো আদেব আপন বাদির কাে। 

ওয়র েুে – মপািা ওয়র মর বাাঁদর। 
গাদল – ভরা োর অেদন আদর, 

কতদদন আদে শুদন নায়র ভাই আোর োয়ের পাে; 
যাদব তুই ভাই, আোয়দর গাাঁয়ে মযথা েন কায়লা গাে। 

 
যাদব তুই ভাই, যাদব মোর োয়থ আোয়দর মোি গাাঁে। 
েন কায়লা বন – োো েেতাে মবাঁয়ধয়ে বয়নর বাে। 

গায়ের োোে বয়নর লতাে 
মোর দেশুকাল লুকায়েয়ে হাে! 

আদজ মে – েব েরায়ে েরায়ে েুদজো লইব তাে, 
যাদব তুই ভাই, যাদব মোর োয়থ আোয়দর মোি গাে। 

 
মতায়র দনয়ে যাব আোয়দর গাাঁয়ে েন-পল্লব তয়ল 

লুকায়ে থাদকস্, েুয়জ মযন মকহ পাে না মকানই বয়ল। 
মেয়ঠা মকান ফুল কুিাইয়ত মযয়ে, 
হারাইো যাস্ পথ নাদহ মপয়ে; 

অলে মদহদি োদিয়ত দবোয়ে েুোে েেযা হয়ল, 

http://www.bengaliebook.com/


ধান ক্ষেত । জসীম উদ্দীন  

17 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োরা গাাঁও আদে েুদজো দফদরব মতাদর নাে বয়ল বয়ল। 
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পল্লী-বষষা 
আদজয়কর মরাদ েুোয়ে পদিো মোলাি-মেয়ের আয়ি, 
মকো-বন পয়থ স্বপন বুদনয়ে েল েল জল-ধায়র। 
কাহার দঝোরী কদম্ব-োয়ে দনঝ্ঝুে দনরালাে, 

মোি মোি মরণু েুদলো মদদেয়ে অসু্ফি কদলকাে! 
বাদয়লর জয়ল নাদহো মে মেয়ে মহয়ে কুদি কুদি হে, 
মে হাদে তাহার অধর দনঙাদি লুিাইয়ে বনেে। 
কানয়নর পয়থ লহর মেদলয়ে অদবরাে জল-ধারা 

তাদর মরায়ত আদজ শুকয়না পাতারা েুদিোয়ে েরোিা! 
দহজয়লর বন ফুয়লর আেয়র দলদেো রদঙন দ দঠ, 

দনরালা বাদয়ল ভাোয়ে দদয়েয়ে না জাদন মে মকান দদদঠ! 
দ দঠর উপয়র দ দঠ মভয়ে যাে জনহীন বন বায়ি, 

না জাদন তাহারা দভদিয়ব যাইো কার মকো-বন োয়ি! 
মকান্ মে দবরল বুয়না ঝাউ োয়ে বুদনো মগালাপী োিী, – 

হেত আদজও ম য়ে আয়ে পয়থ কানন-কুোর তাদর! 
দদয়ক দদয়গয়ন- যতদূর  াদহ, পাাংশু মেয়ের জাল 

পায়ে জিাইো পয়থ দাাঁিায়েয়ে আদজকার েহাকাল। 
 

গাাঁয়ের  াষীরা দেদলোয়ে আদে মোিয়লর দদলজাে, – 
গয়ের গায়ন দক জাগাইয়ত  ায়হ আদজকার দদনিাে! 
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মকউ বয়ে বয়ে বাোরী  াাঁদ য়ে, মকউ পাকাইয়ে রদে, 
মকউবা নতুন মদাোিীর গায়ে  াাঁকা বাাঁয়ধ কদে কদে। 
মকউ তুদলয়তয়ে বাাঁয়ের লাদঠয়ত েুন্দর কয়র ফুল 
মকউবা গদিয়ে োদরন্দা এক কাঠ মকয়ি দনভুষল। 
োঝোয়ন বয়ে গাাঁয়ের বৃদ্ধ, করুণ ভািীর েুয়র, 

আেীর োধুর কাদহনী কদহয়ে োরাদি দদলজা জুয়ি। 
 

লাদঠর উপয়র, ফুয়লর উপয়র আাঁকা হইয়তয়ে ফুল, 
কদঠন কাঠ মে োদরন্দা হয়ে বাদজয়তয়ে দনভুষল। 
তাদর োয়থ োয়থ গে  য়লয়ে- আেীর োধুর নাও, 
বহুয়দে েুয়র আদজয়ক আবার দফদরোয়ে দনজ গাাঁও। 
ডাব্বা হুাঁকাও  দলোয়ে েুদি এর হয়ত ওর হায়ত, 
নানান রকে রদে বুনানও হইয়তয়ে তার োয়থ। 

বাদহয়র নাদ য়ে ঝর ঝর জল, গুরু গুরু মেে ডায়ক, 
এ েয়বর োয়ঝ রূপ-কথা মযন আর রূপকথা আাঁয়ক! 
মযন ও বৃদ্ধ, গাাঁয়ের  াষীরা, আর ওই রূপ-কথা, 
বাদয়লর োয়থ দেদেো গদিয়ে আয়রক কে-লতা। 

 
বউয়দর আজ মকায়না কাজ নাই, মবিাে বাাঁদধো রদে, 

েেুদ্রকদল দেকা বুনাইো নীরয়ব মদদেয়ে বদে। 
মকউবা রদঙন কাাঁথাে মেদলো বুয়কর স্বপনোদন, 
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তায়র ভাষা মদে দীেল েূতার োোবী নকো িাদন। 
ববয়দেী মকান্ বেুর লাদগ েন তার মকাঁয়দ মফয়র, 
দেয়ঠ-েুদর-গান কাাঁদপয়ে রদঙন মঠাাঁয়ির বাাঁধন মোঁয়ি। 

 
আদজয়ক বাদহয়র শুধু ক্রন্দন েল েল জলধায়র, 

মবণু-বয়ন বােু নায়ি এয়লায়কে, েন মযন  াে কায়র। 
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পরুান পকুুর 
পুরান পুকুর, তব তীয়র বদে ভাদবো উদাে হই, 

মেজুয়রর মগায়ি বাাঁধা মোি োি, কয়র জল থই থই; 
রাত না মপাহায়ত গাাঁয়ের বধুরা কলেীর কলরয়ব, 
েুে হয়ত মতাো জাগাইো দদত প্রভায়তর উৎেয়ব। 

োরাদদন ধদর েিাে েিাে তব অেৃতরাদে, 
বধুয়দর কাাঁয়ে েদলো েদলো েয়র েয়র মযত হাদে। 
‘বদনাে’ভরা একিুকু, তাদর ভরোে মগাঁয়ো- াষী, 
ব ত্র-মরায়দর করুণ কদরো বাজাত গায়নর বাাঁেী। 

োঠ হয়ত তারা জ্বদলো পুদিো আদেত মতাোর তীয়র, 
মেজুর পাতাে মোনালী  াের মদালায়ত তায়দর দেয়র। 
োন্ত হইো গােো দভজায়ে মতাোর কাজল-জয়ল, 
নাদহো নাদহো োধ দেদিত না-আবার নাদহয়ব বয়ল। 

 
এইোয়ন বদে পল্লী-বধূরা আয়ধক মোেিা েুদল, 

মতাোর েুকুয়র েুেোদন মহয়র জল-ভরা মযত ভুদল। 
েদেয়ত েদেয়ত কাাঁয়ধ কাাঁধ ধদর মেদলত ময জল-মেলা, 
োরাদি গাাঁয়ের যত রূপ আয়ে তব বুয়ক হত মেলা, 
পুকুয়রর জল উথদল পাথাদল ভাদেত তায়দর হাদে, – 
ফুয়ল ফুল লাদগ ফুয়লরা মযেন মভয়ঙ হে রাদে রাদে। 
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আদজ েয়ন পয়ি, পুরান পুকুর, োয়ের আাঁ ল ধয়র, 
একদি মেয়লর ঝাাঁপাঝাাঁদপ মেলা মতাোর বুয়কর পয়র। 
ওই এত জয়ল োাঁপলার ফুল, -তাদর দেল এত মলাভ, 
তাই তুদলবায়র জয়ল ডুদবয়লও েয়ন নাদহ দেল মোভ। 

আদজয়ক মতাোর মকাথাে মে জল? মকাথা মেই বাাঁধা োি, 
মগাঁয়ো বধূয়দর োিুয়ত েুের মকাথা মে পুকুর বাি? 

 
 াদরধায়র তব বন-জঙ্গল পাতাে পাতাে োকা, 

দনকষ-রায়তর আাঁধার মযন মগা তুদলয়ত রয়েয়ে আাঁকা। 
ডুকদরো কাাঁয়দ ডাহুক ডাহুকী তরু-ের্ম্ষর স্বয়ন, 

তাদর োয়থ বুদঝ উদঠয়ে দেহদর যত বযথা তব েয়ন! 
দহজল গায়ের োলা হয়ত আদজ েদেো রদঙন ফুল, 
োাঁয়ঝর েতন দদয়তয়ে বযদথো মতাোর  রণেূল। 
েেযা-েকায়ল আদেত যাহারা কলেী লইো োয়ি, 

তারা েয়ব আদজ দবদাে দনয়েয়ে েরণ পায়রর হায়ি। 
বে-েুকুয়র মোনা েুেোদন মদদেবায়র মকহ নাই, 
কু ুরী পানাে আধ বুকোদন োদকো মরয়েে তাই! 

 
েু াও েু াও মেৌন তিাগ, বুয়কর আরেীোদন, 

মোর বায়লযর যত ভুয়লা-কথা োরা গায়ে দাও িাদন। 
মেই মেয়লয়বলা স্বয়ের েত কত মেহ ভরা েুে, 

http://www.bengaliebook.com/


ধান ক্ষেত । জসীম উদ্দীন  

23 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এয়ন দাও, শুধু বায়রক মদদেো ভয়র লই োরা বুক। 
এয়ন দাও মেই তব তীয়র বদে মেয়ঠা রাোয়লর বাাঁেী 
স্বপয়নর মভলা দুলায়ে দুলায়ে আকায়েয়ত যাক্ ভাদে। 

হােয়র, মেদদন আয়ে না দফদরো! শুধু দভয়জ আাঁদে পাতা, 
পুরায়না স্বপন কুিায়ে কুিায়ে আকায়েয়ত জাল পাতা! 
তুদেও েজদন, আোদর েতন না জাদন কাাঁদদে কত, 
মোি মেউগুদল নাদিো নাদিো পায়িয়র কদরে েত। 
বনয়দবী আজ েেয়বদনাে আাঁ ল দবোয়ে জয়ল, 

বযথাতুরা তব োরা বুকোদন মেয়কয়ে কলেী দয়ল। 
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বামুন বাচির ক্ষময়ে 
বােুন বাদির মেয়ে, 

কাাঁ া মরায়দর বরণ ঝয়র গা-োদন তার মবয়ে- 
মে মরাদ মদো যাে, মযেদন বয়নর পাতার ফাাঁয়ক, 
দেশু-রদবর িুকয়রা আয়লা েিাে ঝাাঁয়ক ঝাাঁয়কা; 
মতেদন তাহার বেন মবয়ে, আাঁ লোদন মবয়ে, 

ময পথ দদয়ে  য়ল মে পথ রূয়প ময যাে মনয়ে। 
 

এই গাাঁয়েয়ত আধলা পুকুর, প া কাজল জল; 
মবয়ঙর োদত তাহার বুয়ক ভােয়ে অদবরল। 
মেোয়নয়ত পানার বহর েোর দয়লর েয়ন, 
দ রস্থােী ের বাাঁদধো বাে কয়র দনজষয়ন। 

তাদরর ফাাঁয়ক বরষ বরষ জল-োপলার পরী, 
 াাঁয়দর আয়লা োোে তাহার ফুয়লল কুিীর ভদর। 
মেই জয়লদর মেউ বাাঁদধো েূক্ষ্ম লতার েয়ন 

কলেী-কুেুে দনতুই োয়জ নতুন দবয়ের কয়ন। 
মেোয়নয়ত পদ্মপাতাে মেদল পূজার ফুল, 
কলদেনী পুকুর জয়ল ভাোে জাদত-কুল। 
মতেদন এই েুদূর গাাঁয়ে েযায়লদরোর বাে, 
ঝগিা মফোদ-কুোংস্কার েুরয়ে  াদর পাে। 
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এদরর েয়ধয বাে কয়র এই বােুন বাদির মেয়ে, 
েবার েয়ন মথয়কও মে ময একলা েবার ম য়ে। 
ও মযন দঠক কুেুদ-কুেুে দীদের প া জল, 
আজও তাহার পােদন েুাঁয়ত পরাগ েতদল। 

ও মযন দঠক ঝুেয়কা লতা জদিয়ে গাাঁয়ের েব, 
হােয়ে উহার পাতাে পাতাে ফুয়ল দ েয়হাৎেব। 

 
এই গাাঁয়েয়ত বরষ বরষ আেয়ে োহোরী, 
হাজার পরাণ ধূলাে মলায়ি  রণ োয়ে তাদর। 
আয়ে মহথাে বেন্ত আর কয়লরা মেগ আদদ, 

ওই মেয়েদির প্রদত এয়দর মকউ নাদহ হে বাদী। 
মে মযন গাাঁর পূজার কুেুে, েকল অতযা ার, 
োহে নাদহ পাে েুাঁইয়ত  রণ দুদি তার। 

 
আয়ে গাাঁয়ের নারদ-দপেী োন্ত োেীর োতা, 
যাহার যত মপাপন দকেু দলেয়ে ভদর োতা। 
আয়ে গাাঁয়ে মোেদা মে েযাাংরােুেী বুিী; 
েুয়ে কথার বজ্রদেলা দফরয়ে েুাঁদি েুাঁদি। 

ওই মেয়েদির জগৎ মযন তায়দর হয়ত আর; 
দকাংবা তারা বুঝয়ে ময ও, নাগাল পাওোর বার। 
ওই মেয়েদির  লন- ালন আর ময হাদে-েুেী, 
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কায়রা হাদে-েুেীর েয়ন হেদন আয়জা দুষী। 
এ গাাঁে প্রথে  াাঁদ আদেো বয়ে দেেূল ডায়ল, 
মোনা হাদের েুদঠ েুদঠ েিাে উহার গায়ল। 

েেযা মবলাে ময রঙ ঝয়র গাাঁয়ের পুকুর জয়ল; 
মেও হেত ওদরর পায়ে আলতা োোর েয়ল। 
গাাঁয়ের োয়ঝ বােুন বাদি েকল বাদির মেরা; 

 ার ধায়র তার নানান বরণ ফুল-বাদগ ার মবিা। 
পাতাে পাতাে ফয়লর বাো, ফুয়লর স্বপন োয়ঝ, 
ফুয়লর ম য়েও ফুয়লল োয়জ বােুন বদি রায়জ। 

 
তায়দর েয়র ঠাকুর আয়ে েন্ত্র পদি মরাজ 

তুলেী তাো গঙ্গাজয়ল মদে ময পূজার মভাজ। 
মেথাে জ্বয়ল মহায়ের আগুন, েন্টা কাাঁের বায়জ, 
তাহার োয়ঝ বােুন বাদির পূজার ঠাকুর রায়জ। 
বােুন পািার স্বপন মযন ধূয়পর মধাাঁোে মহয়ে, 
পূজারদতর েন্ত্র েয়ন মবিায মভয়ে মবয়ে। 
মহাোগুয়নর গে ঝয়র োরাদি গাও মবয়ে 

তাদর েতন দাাঁদিয়ে হায়ে বােুন বাদির মেয়ে। 
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যাব আচম ক্ষতামার ক্ষদয়ে 
পল্লী-দুলাল, যাব আদে-যাব আদে মতাোর মদয়ে, 

আকাে যাহার বয়নর েীয়ষ দদক-হারা োঠ  রণ মোঁয়ষ। 
দূর মদেীো মেে-কয়নরা োথাে লয়ে জয়লর ঝাদর, 

দাাঁিাে যাহার মকালদি মোঁয়ষ দবজলী-মপয়ি আাঁ ল নাদি। 
মবতে মকোর োথাে মযথাে ডাহুক ডায়ক বয়নর োোে, 
পল্লী-দুলাল ভাইয়গা আোর, যাব আদে যাব মেথাে। 

 
মতাোর মদয়ে যাব আদে, দদেল বাাঁকা পন্থোদন, 

ধান কাউয়নর মেয়তর মভতর েরু েূয়তার আাঁ ল িাদন; 
দগোয়ে মহ হাবা মেয়ের এয়লাোথার দোঁথীর েত 

মকাথাও দেয়ধ, মকাথাে বাাঁকা, গরুর পায়ের মরোে েত; 
গাজনতদলর োঠ মপদরয়ে, দেেূলতলীর বয়নর বাাঁয়ে, 
মকাথাও গায়ে মরাদ োদেো, েুে-েুোয়ে গায়ের োয়ে। 

তাহার পয়র েুদঠ েুদঠ েদিয়ে দদয়ে কদে-কদল, 
মকাথাও মেয়ল বয়নর লতা গ্রােয মেয়ে যাে ময  দল; 
মে পথ দদয়ে যাব আদে পল্লী-দুলাল মতাোর মদয়ে, 

নাে-না জানা ফুয়লর েুবাে বাতায়েয়ত আেয়ব মভয়ে। 
 

মতাোর মদয়ে যাব আদে, পািার যত দদেয মেয়ল, 
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তায়দর োয়থ দল বাাঁদধো মহথাে মেথাে দফরব মেয়ল। 
থল-দীদেয়ত োাঁতার মকয়ি আনব তুয়ল রক্ত-কেল, 

োপলা লতাে জদিয়ে  রণ মেউ এর োয়থ োব ময মদাল। 
দহজল ঝরা জয়লর োয়থ গায়ের বরণ রদঙন হয়ব, 
দীদের জয়ল মেলয়ব লহর মোয়দর লীলাকায়লােয়ব। 

 
মতাোর মদয়ে যাব আদে পল্লী-দুলাল ভাইয়গা মোনার, 
মেথাে পয়থ মফলয়ত  রণ লাগয়ব পরে এই োদি-োর! 
ডাকব মেথা পাদের ডায়ক, ভাব কদরব োেীর েয়ন, 
অজান ফুয়লর রূপ মদদেো োনব তায়র দবয়ের কয়ন; 
 লয়ত পয়থ েেনা কাাঁিাে উত্তরীে জদিয়ে যায়ব, 

অয়েল োদির মহাাঁ ি মলয়গ আাঁ ল হয়ত ফুল েিায়ব। 
 

পল্লী-দুলাল, যাব আদে-যাব আদে মতাোর মদয়ে, 
মতাোর কাাঁয়ধ হাত রাদেো-দফরয়বা মোরা উদাে মবয়ে। 
বয়নর পাতার ফাাঁয়ক ফাাঁয়ক মদেব মোরা োাঁঝ বাগায়ন, 
ফুল ফুয়িয়ে হাজার রয়ঙর মেে তুদলকার দনেুাঁত িায়ন। 
গায়ের োো দুদলয়ে আদে পািব মে ফুল েয়নর আয়ে, 
উত্তরীে েদিয়ে তুদে দাাঁদিয়ে মথয়কা বয়নর পায়ে। 

 
ময োয়িয়ত ভরয়ব কলে গাাঁয়ের দবয়ভাল পল্লীবালা, 
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মেই োয়িদর এক ধায়রয়ত আেয়বা মরয়ে ফুয়লর োলা; 
দীদের জয়ল েি বুিায়ত পয়থ পাওো োলাোদন, 

কুদিয়ে দনয়ে ভাবয়ব ইহা রাদেো মগয়ে মকউ না জাদন। 
ম য়ন না তার হায়তর োলা হেতবা মে পরয়ব গয়ল, 

আেরা দুজন থাকব বয়ে মেউ মদালা মেই দীদের মকায়ল। 
 ার পায়েয়ত বয়নর োদর এদলয়ে োোর কুন্তল-ভার, 
দীদের জয়ল মেউ গদণয়ব ফুল শুাঁদকয়ব পদ্ম-পাতার। 

বয়নর োয়ঝ ডাকয়ব ডাহুক, দফরয়ব েু েুু আপন বায়ে, 
দদয়নর দপদদে েুলয়ব েুয়ে রাত-জাগা মকান্ ফুয়লর বায়ে। 
 ার ধায়রয়ত বন জুদিো রায়তর আাঁধার বাাঁধয়ব মবিা, 

মেই কুয়হলীর কায়লা কারাে দীদের জলও পিয়ব মেরা। 
মেই আাঁধায়র পাোে ধয়র  ােদ কারা উয়ে উদঠ, 
দদয়ক দদয়ক দদগয়ন-মর েদিয়ে মদয়ব েুদঠ েুদঠ। 

তেন মেথা থাকয়ব না মকউ, েুদূর বয়নর গহন মকায়ণ, 
কানাকুো ডাকয়ব শুধু পহয়রর পর পহর গয়ণ। 

মেই দনরালার বুকদি দ য়র পল্লী দুলাল আেরা দুজন, 
পল্লীোয়ের রূপদি ময দক, করব মোরা তার অয়েষণ। 
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রাোয়লর রাজগী 
রাোয়লর রাজা! আোয়দর মফদল মকাথা মগয়ল ভাই  য়ল, 

বুক হয়ত েুদল মোনা লতাগুদল মকন পায়ে দয়ল? 
জাদনয়তই যদদ পয়থর কুেুে পয়থই হইয়ব বাদে, 

মকন তায়র ভাই! গয়ল পয়রদেয়ল এতোদন ভালবাদে? 
আোয়দর দদন মকয়ি যায়ব যদদ গয়লয়ত কায়জর ফাাঁদে 
মকন দেোইয়ল মধনু  রাইয়ত বাজায়ে বাাঁয়ের বাাঁেী? 
মেদলবার োঠ লাঙল বাজায়ে  দষয়তই যদদ হয়ব, 

গাাঁয়ের রাোল ডাদকো মেথাে রাজা হয়ল মকন তয়ব? 
 

তুদে  য়ল মগে, শুধু দক আেরা মতাোদর কাঙাল ভাই! 
হারায়েদে গান, মগা রণ োঠ, বাাঁয়ের বাাঁেরী তাই। 

মোজােুদজ আজ উধাও  দলয়ত মকাথা মে উধাও োঠ, 
মগােুর ধূয়লাে  াাঁয়দাো-িাঙায়না মকাথা মে গাাঁয়ের বাি? 

 রণ মফদলয়ত  রণ  য়ল না েেয-মেয়তর োনা, 
মেদলবার োয়ঠ বি জেকায়লা দেয়লয়ে পায়ির থানা। 

মগাঁয়ো োেী আজ লুিায়ে পদিয়ে কাাঁ া পাকা ফল-ভায়র, 
তয়ল তয়ল তার োয়ঠর রাোল হাি দেলাইয়ত নায়র। 
 ষা োয়ঠ আজ লাঙল  দলয়ত জায়গ না ভািীর গান 
োরা দদন মেয়ি অন্ন কুিাই, তবু তায়ত অকুলান। 
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ধায়নর মগালার গয়বষয়ত আদজ ভয়র না  াষীর বুক, 
দিয়নর েয়রর আি- ালা মবাঁয়ধ মরায়দ জ্বয়ল পাে েুে। 
বায়ের নায়েয়ত েই দদয়ে  াষী পায়ির মবপার কয়র, 
দাবায়ির গরু হায়লর মেয়ত ময মজাোল বদহো েয়র। 
মহেন্ত নদী মেউ মেয়লনাক োরীর গায়নর েুয়র, 

গরু-মদৌয়ির োঠোদন  াষী লাঙয়লয়ত মদয়ে ফুাঁয়ি। 
 

েয়ন পয়ি ের মোয়নর োউদন, মবদিো  ায়লর বাতা, 
কৃষাণ বধূর বুকোদন মযন লাউ এর লতাে পাতা। 
তাদর পায়ে পায়ে প্রদত েেযাে োদির প্রদীপ ধদর 
কুোরী মেয়েরা আদেে োদগত গ্রাে-মদবতায়র স্মদর। 

 
আজয়ক মেোয়ন জ্বয়ল না প্রদীপ, বায়জ না োয়ঠর গান, 
েুেলী রায়তর প্রহর গদণো জায়গ না দবরহী প্রাণ। 

েূয়না বাদিগুয়লা রয়েয়ে দাাঁিায়ে, ফািয়ল ফািয়ল তার, 
বুয়না লতাগুয়লা জিায়ে জিায়ে মগাঁয়থয়ে দবরহ-হার। 
উকুন যাহার গায়ে োরা যাে- থন থন কয়র তাজা, 
এেন গরুয়র পাদলো কৃষাণ দনয়জয়র বয়ন না রাজা! 
ধায়নর মগালার গবষ ভুয়লয়ে, ভুয়লয়ে গায়ের বল, 
 েু বুদজো েুাঁদজয়ে মকাথাে িাকা বানায়নার কল। 
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োরাদদন ভদর শুধু কাজ কাজ আরও  াই আরও-আরও- 
েুদধত োনুষ েুদিয়ে উধাও, তৃষ্ণা মেয়ি না কারও। 

মপয়ি নাই ভাত, েুয়ে নাই হাদে, মরায়গ হািোনা োর, 
মপ্রত-পুদর মযন নাদেো এয়েয়ে বাদহো নরক-দ্বার। 
হাজার কৃষাণ কাাঁদদয়ে অয়ঝায়র মকাথা তুদে েহারাজ? 
ব্রয়জর আকাে ফাদিো ফাদিো হাাঁদকয়ে দবরহ-বাজ। 
আেরা মতাোয়র রাজা কয়রদেনু পাতার েুকুি গয়ি, 
দোঁয়ি মফয়ল তাহা েদণর েুকুি পদরয়ল মকেন কয়র? 
বাাঁেরী বাজায়ে োেন কয়রে োনুষ-পশুর দল, 
েুর শুয়ন তার উজান বদহত কায়লা যেুনার জল। 

মকান প্রায়ণ মেই বাাঁয়ের বাাঁেরী মভয়ঙ এদল মগাঁয়ো বায়ি? 
কার মলায়ভ তুই রাজা হদল ভাই! েথুরার রাজপায়ি? 
বাাঁেীর োেন মহলাে েয়েদে, বুয়না ফয়ল দদদে কর, 
অদের োেন দক দদয়ে েদহব, মবদ োদে বাদি ের; 
হায়লর গরুয়র দনলায়ে দদয়েও দেিায়ত পাদরদন ভুে, 
আধোনা ফয়ল মপি ভয়র মযত- মভয়ব মভয়ব হে দুে; 
এত মপয়ে মতার োধয়েয়িনাক, দুদনো জুদিো েুধা, 
আেরা রাোল োয়ঠর কাঙাল মযাগাইব তাদর েুধা! 

 
মোনয়র কানাই! পষ্ট কদহদে, েদহব না মোরা আর, 
েীোর বাদহয়র েীো আয়ে যদদ, বধয়যষয়রা আয়ে বার। 
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ভাদবোে ওই অদের োেয়ন মোরা হয়ে জিেি, 
দনয়জর েুধার অন্ন আদনো  রয়ণ কদরব জি? 

 
বাাঁেীর োেন মেয়নদে বদলো অদেও োদনয়ত হয়ব! 

শুরু মদো-ডায়ক কাজরী মগয়েদে, ঝয়িও গাদহব তয়ব? 
বাাঁেীর োেন বুয়ক মযয়ে লায়গ, নত হয়ে আয়ে দের, 
অদের োেয়ন েরায়দয়রা োয়ঝ মজয়গ ওয়ঠ েত বীর। 
ভাদবোে, মোরা গাাঁয়ের রাোল, নাই মকান হাদতোর, 

ময লাঙল পায়র োদিয়র ফাদিয়ত, ভাদঙয়তও পায়র োি। 
ঝয়ির েয়ঙ্গ লদিোদে মোরা, বাদয়লর োয়থ যুদঝ, 
বষষার োয়থ দেতালী পাতায়ে মোনা ধান কদর পুাঁদজ। 

* * * 
তবুও মেোয়ন প্রদীপ জ্বালাই েন আাঁধায়রর মকায়ল, 
আাঁকদিো আদে পল্লীর োদি মকান্ েেতার বয়ল! 
জনদেো যারা দুয়ের নদীয়ত দেদেোয়ে দদয়ত পাদি, 
অদের োেন তদরয়ব তাহারা যাক না দুদদন  াদর। 
পষ্ট কদরো কদহদে কানাই, এেন েেে আয়ে, 

গাাঁয়ে দফয়র  ল, নতুবা মতাোে কাাঁদদয়ত হইয়ব পায়ে। 
জনে-দুদেনী পল্লী-যয়োদা আোে রয়েয়  বাাঁদ , 

পাতাে পাতাে লতাে লতাে লদতয়ে মেয়হর োদজ। 
দহোোদন তার হানা-বাদি েে ফািয়ল ফািয়ল কাাঁদদ 
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বয়ে লয়েয়ে মতাোদর দবরহ বয়নর লতাে বাাঁদধ। 
 

আাঁধা পুকুয়রর প া কায়লা জয়ল েুরয়ে কেল- রাধা, 
কৃষাণ বধূরা দেনান কদরয়ত শুয়ন যাে তাদর কাাঁদা। 
মবনুবয়ন তুদে কয়ব মবাঁয়ধদেয়ল মতাোর বাাঁয়ের বাাঁেী, 
দদেনা বাতাে আদজও তাহায়র বাজাইো যাে আদে! 
মকােল লতাে মদালনা বাাঁদধো োেীরা ডাদকয়ে েুয়র, 
আর কত কাল ভুয়ল রদব ভাই, পাষাণ েথুরা-পুয়র? 

 
আেরা ত ভাই! মভয়ব পাইনাক মতাদর বা মকেন রীত, 
একলা বদেো মকতাব দলদেে ভুদলো োয়ঠর গীত। 

পুাঁদথগুয়লা েব মপািাইো ফযাল, মদয়ে গাও কয়র জ্বালা, 
মকেয়ন কািাে োরাদদন তুই লইো ইহার পালা? 

ওরাই মতা মতায়র যাদু কদরোয়ে, মোরা যদদ হইতাে, 
দোঁদিো দোঁদিো বানাইো েুদির আকায়ে উিাইতাে! 
রাজধানী মযয়র পরয়দে মতার-ইি কাঠ দদয়ে মেরা, 
ইি-কাঠ তাই আাঁিোি মবাঁয়ধ েয়নও দক দদদল মবিা? 

 
এত ডাক ডাদক শুয়ন ন শুদনে, এেদন কদঠন দহো- 
আেরা রাোল ভাদবো না পাই- গলাইব দকবা দদো? 

এয়কলা আেরা োয়ঠ োয়ঠ দফদর, পয়থ পয়থ মকাঁয়দ েদর, 

http://www.bengaliebook.com/


ধান ক্ষেত । জসীম উদ্দীন  

35 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আোয়দর গান মোয়ন নায়র মকউ, লেনাক হাত ধদর। 
* * * 

 ল গাাঁয়ে যাই, আাঁকাবাাঁকা পথ ধূলার মদালাে মদায়ল, 
দুধায়রর মেত কািাকাদি কয়র তাহায়র লইয়ত মকায়ল। 

কদম্ব মরণু দেহদরো উয়ঠ নতুন পািল মেয়ে, 
তোয়লর বয়ন দবরহী রাধার বযথা-মদো যাে মডয়ক। 
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