
জীবনানন্দ দাস 

অদু্ভত আঁধার এক 

অদু্ভত আঁধার এক এসসছ এ-পৃথথবীসত আজ, 

যারা অন্ধ বসচস়ে ববথল আজ বচাসে দ্যাসে তারা; 
যাসদ্র হৃদ্স়ে বকাসো বেম বেই – েীথত বেই – করুণার আসাড়ে বেই 
পৃথথবী অচ আজ তাসদ্র ুপরামলশ ছাড়া। 

যাসদ্র গভীর আস্থা আসছ আসজা মােসুর েথত 

এেসো যাসদ্র কাসছ স্বাভাথবক ব’ব মসে ়ে 

মত্   তয বা রীথত, থকিংবা থলল্প অথবা াধো 
লকুে ও বল়োসর োদ্য আজ তাসদ্র হৃদ়্ে। 

 

আবার আসসব সিরর 

আবার আথব থিসর ধােথথড়র তীসর — এই বািংা়ে 

়েসতা মােু ে়ে — ়েসতা বা লঙ্খথচ লাথসের ববসল; 

়েসতা বভাসরর কাক স়ে এই কাথতশ সকর েবাসের বদ্সল 

কু়োলার বসুক বভস একথদ্ে আথব এ কাঠাঁছা়ো়ে; 

়েসতা বা াঁ ব — থকসলারীর — ঘুঙুর রথসব া পা়ে, 

ারা থদ্ে বকসে যাসব কমীর গন্ধ ভরা জস বভস-বভস; 

আবার আথব আথম বািংার েদ্ী মাঠ বেত ভাসাসবস 

জাঙ্গীর বঢউস়ে বভজা বািংার এ বজু করুণ ডাঙা়ে; 

়েসতা বদ্থেসব বচস়ে ুদ্লশে উথড়সতসছ ন্ধযার বাতাস; 

়েসতা শুথেসব এক ক্ষ্মীসপচাঁ ডাথকসতসছ থলমসুর ডাস; 

়েসতা েইস়ের ধাে ছড়াসতসছ থলশু এক উঠাসের ঘাস; 

রূপা বঘাা জস ়েসতা থকসলার এক লাদ্া বছঁড়া পাস 

থডঙা রা়ে — রাঙা বমঘ াঁতরাস়ে অন্ধকাসর আথসতসছ েীসড় 

বদ্থেসব ধব বক: আমাসরই পাসব তুথম ইাসদ্র থভসড় – 

 

বনলতা সসন 

াজার বছর ধসর আথম পথ াঁটিসতথছ পৃথথবীর পসথ, 

থিং মদু্র বথসক থেলীসতর অন্ধকাসর মা়ে াগসর 

অসেক ঘুসরথছ আথম; থবথিার অসলাসকর ধূর জগসত 

বোসে থছাম আথম; আসরা দ্রূ অন্ধকাসর থবদ্ভশ  েগসর; 

আথম ক্লান্ত োণ এক, চাথরথদ্সক জীবসের মদু্র সিে, 

আমাসর দ্দু্ণ্ড লাথন্ত থদ্স়েথছ োবোসরর বেতা বে। 

চু তার কসবকার অন্ধকার থবথদ্লার থেলা, 
মেু তার শ্রাবন্তীর কারুকাযশ; অথতদ্রূ মসূদ্রর ’পর 

া বভসঙ বয োথবক ারাস়েসছ থদ্লা 
বজু ঘাসর বদ্ল যেে বচাসে বদ্সে দ্ারুথচথে-দ্বীসপর থভতর, 

বতমথে বদ্সেথছ তাসর অন্ধকাসর; বসসছ ব, ‘এতথদ্ে বকাথা়ে থছসে?’ 

পাথের েীবড়র মসতা বচাে তুস োসোসরর বেতা বে। 

মস্ত থদ্সের বলস থলথলসরর লসের মতে 

ন্ধযা আস; ডাোর বরৌসদ্রর গন্ধ মসুছ বিস থচ; 



পৃথথবীর ব রঙ থেসভ বগস পাণু্ডথথপ কসর আস়োজে 

তেে গসল্পর তসর বজাোথকর রসঙ থঝথম; 

ব পাথে ঘসর আস-ব েদ্ী-িুরা়ে এ-জীবসের ব বেসদ্ে; 

থাসক শুধু অন্ধকার, মসুোমথুে বথবার বেতা বে।  

 

বািংার মেু আথম বদ্থে়োথছ 

 

বািংার মেু আথম বদ্থে়োথছ, তাই আথম পৃথথবীর রূপ 

েুঁথজসত যাই ো আর : অন্ধকাসর বজসগ উসঠ ডুমসুরর গাসছ 

বচস়ে বদ্থে ছাতার মতে বসড়া পাতাটির থেসচ বস আসছ 

বভাসরর বদ্াস়েপাথে — চাথরথদ্সক বচস়ে বদ্থে পল্লসবর সূ্তপ 

জাম — বে — কাঠাসর — থজসর — অলসের কসর আসছ চুপ; 

িণীমোর বঝাসপ লটিবসে তাাসদ্র ছা়ো পথড়়োসছ; 

মধুকর থডঙা বথসক ো জাথে ব কসব চাঁদ্ চম্পার কাসছ 

এমেই থজ — বে — তমাসর েী ছা়ো বািংার অপরূপ রূপ 

বদ্সেথছ; ববহুার একথদ্ে গাঙুসড়র জস বভা থেস়ে – 

কৃষ্ণা দ্বাদ্লীর বজাৎস্দা যেে মথর়ো বগসছ েদ্ীর চরা়ে – 

বাোথ ধাসের পাসল অিংেয অশ্বত্থ বে বদ্সেথছ, া়ে, 

লযামার েরম গাে শুসেথছসা — একথদ্ে অমরা়ে থগস়ে 

থছে েঞ্জোর মসতা যেে ব বেসচথছসা ইসের ভা়ে 

বািংার েদ্ী মাঠ ভাঁেিু ঘুঙুসরর মসতা তার বকঁসদ্থছসা পা়ে।  

 

 


