
স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাবের হব া 
ননমমব ন্দ ুগুণ 

একটি কবিতা লখা বি তার জন্য অবেক্ষার উবেজন্া বন্ব়ে 
ক্ষ ক্ষ উন্মে অধীর িযাকু বিবরাী লরাতা িব আবছ 
ল ার লেবক জন্মুবরর উদ্যান্ সকবত: ‘কখন্ আবি কবি?’ 

এই বলশু োকক  লবদ্ন্ বছ ন্া, 
এই িৃবক্ষ ফুব ললাব ত উদ্যান্ লবদ্ন্ বছ ন্া, 
এই তন্দ্রাচ্ছন্ন বিির্ক বিবক লবদ্ন্ বছ ন্া৷ 
তা ব লকমন্ বছ লবদ্বন্র লই বিবক লিাটি? 

তা ব লকমন্ বছ বলশু োবকক, লিবে, িৃবক্ষ, ফুবর িাগাবন্ 

লেবক লদ়্ো এই োকার দ়্ৃে মাঠখাবন্? 

জাবন্, লবদ্বন্র ি সৃ্মবত ,মুবছ বদ্বত ব়েবছ উদ্যত 

কাবা াত৷ তাই লদ্বখ কবিীন্ এই বিমুখ প্রান্তবর আজ 

কবির বিরুবে কবি, 
মাবঠর বিরুবে মাঠ, 
বিবকবর বিরুবে বিবক, 
উদ্যাবন্র বিরুবে উদ্যান্, 
মাবচক র বিরুবে মাচক  … ৷ 

ল অন্াগত বলশু, ল আগামী বদ্বন্র কবি, 
বলশু োবকক র রবঙন্ লদ্ান্া়ে লদ্া লখবত লখবত তুবম 

একবদ্ন্ ি জান্বত োরবি; আবম লতামাবদ্র কো ল বি 
ববখ লরবখ যাবচ্ছ লই লরষ্ঠ বিবকবর গল্প৷ 
লই উদ্যাবন্র রূে বছ ব ন্নতর৷ 
ন্া োকক  ন্া ফুবর িাগান্, — এবির বকছুই বছ ন্া, 
শুধু একখন্ড অখন্ড আকাল লযরকম, লরকম বদ্গন্ত প্লাবিত 

ধু ধু মাঠ বছ দ্িূকাদ্ব োকা, িুবজ িুজম়ে৷ 
আমাবদ্র স্বাধীন্তা বপ্র়ে প্রাবর্র িুজ এব বমবলবছ 
এই ধু ধু মাবঠর িুবজ৷ 

কোব কবিবত াাু লিেঁবধ 
এই মাবঠ ছুবে এববছ কারখান্া লেবক লাার রবমক, 

াঙ লজা়ো কােঁবধ এববছ ঝােঁক লিেঁবধ উঙ্গ কৃক, 
েুববলর অস্ত্র লকব়ে বন্ব়ে এববছ প্রদ্ীপ্ত যুিক৷ 
াবতর মুবঠা়ে মৃতুয, লচাবখ স্বপ্ন বন্ব়ে এববছ মধযবিে, 
বন্ম্ন মধযবিে, করুর্ লকরান্ী, ন্ারী, িৃে, লিলযা,  িঘুবর 

আর লতামাবদ্র মত বলশু োতা-কু়োন্ীরা দ্ লিেঁবধ৷ 
একটি কবিতা ে়ো বি, তার জবন্য কী িযাকু 
প্রতীক্ষা মান্ুবর: “কখন্ আবি কবি?’ “কখন্ আবি কবি?’ 

লত িছবরর লত ংগ্রাম ললব, 
রিীন্দ্রন্াবের মবতা দ্পৃ্ত োব়ে লেঁবে 
অত:ের কবি এব জন্তার মবে দ্ােঁ়োবন্৷ 



তখন্ েবক দ্ারুর্ ঝবক তরীবত উঠি জ, 
দ্বৃ়ে াবগ লদ্াা, জন্মুবর জাবগ লজা়োর 
ক দ়্ুোর লখাা৷ লক লরাবধ তােঁার িজ্রকন্ঠ িার্ী? 
গর্ূবযকর মে কােঁবেব়ে কবি ললান্াবন্ তােঁর অমর-কবিতাখাবন্: 
‘এিাবরর ংগ্রাম আমাবদ্র মুবির ংগ্রাম, 
এিাবরর ংগ্রাম স্বাধীন্তার ংগ্রাম৷’ 

লই লেবক স্বাধীন্তা লব্দটি আমাবদ্র৷ 

 


