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�ভ�আিম আপনা�র �দিখনায় �কানিদন,

তবওু,

আপনার কা�ছ কির নত িশ�র �াথ�না

ভ�ল িকছ�হ�ল,

��িময়া িনওআমা�র।

িনত� �তামা�র �ির �ভ�

আমার �সইিদনটা �কমন হ�ব �ভ�,

�যিদন মাথায় এক ঝাঁক অপরাধ �বাধ িনয়া-

কা�মু �তামার সাম�ন খাড়াইয়া।

ত�িম িক আমা�র দরুদরু কইরা তাড়ায়া িদবা?

নািক মাফ কইরা রহম�তর ছায়ায় িনবা?

আিম জািননা।

অতএব,

ত�িম আমা�র এমন নজ�র �দই�খা না-

�যমন �দখবা নম�দ �জ�হল �ফরাউন�দর।

দিুনয়ািভ আিম আমার অহং�বাধ �দহাইিছ

কিবতায় বড় বড় কথা িলখিছ-
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অথচ,

আিম �কউনা

�কান ভা�লা কা�মর �রকড�নাই

অথচ,

সাধ সুাজিছ!

�ভ�আিম �লাভী-

�ভ�আিম কৃপণ,

আিম িশংঅলা শয়তা�নর মতন

�ভ�,

��িময়া নাওআমার এসবআচরণ।

�ভ�,

আিম হায়াহীন খািল �তামার কা�ছ

�তামার কা�ছই িনল���র মতন সব চাই।

আর কার কা�ছ চাম?ু

আর �দও�নর মতনআমার �কহ নাই।

�ভ�আমা�র সবিকছ��বিশ �বিশ �দও।
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�তামার কিব�শি�ডা�র ডরাই আিম কিব

ক�য়কটা আকাঠ ছ�� �মলা�না শ���,

ধাঁ�চ একটা বড়সড় অ�াটম�বা�

�তামার ছ��র উ�াবন

উৎপীড়নকারী তামাম ভ��ামীর পতন।

অতএব,

কিব ত�িম কলম থামা�য়ানা।

�যিদন অতথা এ�দীয় পাি� পাি�আইন সব
ধলুায় লটুা�য় যা�ব,

পিৃথবী�ত আর মানষু�� বইলা িকছ�ই থাক�বনা,

�সিদনও �তামার ছ� চল�বা-
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এ ছ��র �কান পতন নাই ও�গা কিব

প�নআ�ছ নত�ন নত�ন সব অভ���ান এর।

ত�িম উদার ম��ক িল�খ যাও

�তামার সব অভ���া�নর কথা।

সাবধান!

ম�ন কর ত�িম কাউ�র �হাগা মা�রানা

কাউ�র �হাগামারার টাইম �তামার নাই

এলাকায় িপি� িথকা মরুি�র ত�িম ভাই

চাইর পা�শ চ�ালাচাম�ুা

রা�ায় নাম�লই হাক ডাক-

এলাকায় �তামার খবু নাম ডাক,

�রইি� গা�ছ পািত কাক-
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ভ��ল যাও �কন �যৗবন-শি� কা�কর ডা�কর
লাহান �ণ�ায়ী।

ত�িম � �চ�না?

কত ঘণৃার ব� -

�সই �, গা�য় লাগ�ল

িডটার�জ� িদয়া চাইর পাঁচবার �ধাবার পর,

আর থা�ক না।

ত�িম যখন কাউ�র �হাগা মা�রানা

ত�িম তখন সমা�জর কা�ছ �-

ম�ন রাই�খা,� িডটার�জ� িদয়া না ধইু�ল গ�
থা�ক-

িক�,

িডটার�জ� িদয়া �ধায়ার পর

�আর �'�য়র গ� থা�কনা।

ত�িম যিদ � হও
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�তামার গ� চারিদ�ক ছড়া�ব-

িক� সমাজ যখন �তামার গ�� অিত� হ�ব,

তখন �তামা�র সমাজ ধ�ুয় �ফল�ব

�তামার গ� থাক�বনা-

সমাজ সব�দা গ�হীন থাকবার চায়।

অতএব,

ত�িম সমা�জর কা�ছ � হই�য়ানা।

না খাইয়া িক �ধ নুাম মা� কু�া থা�ক?

কাঁ�ধ সাদা ব�া িন�য় �সই সকা�ল বার হইিছ,

কত পারা কত গিল �য ঘরুিছআ�াহ মালমু!

এত ঘইুরাও ব�া ভ�রনাই দা!

কত মাইন�ষর কত কথা বাপ,ু

ওসব �ডইিল �িটন।

এইআমার �দাকা�নর সাম�ন �থইকা যাহ্,
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বাি�র �পালা গািড়র সাম�ন িক কলক�া খইুলা িন�ত খাড়াই�ছাস?

ওয়াক�শ�পর সাম�ন িদয়া যা, �লাহা যিদ একটা যায় থা�ায়া দ�
�ফলায়া িদম,ু

আ�রা কত িক গািলগালাজ �দিনক �য হজম কির তার ইয়া�া নাই!

আিমও গািল �দই তয় ম�ন ম�ন,

আর ওনার কা�ছ কই, �যন হালা�গা সব ঠাডা পইরা যায়।

গতরা�ত খাওয়া হয়িন,

দপু�ুর নাওয়া হয়িন,

ও�াদি� বলিছ�লা-�নিড় কু�া নািক িদ�নর পর িদন না খায়া না
নাইয়া বাঁইচা থা�ক!

আিম �নিড় কু�া না,

আমার লকব ও �নিড় কু�া না,

ত�ব ২�বলা খাওয়া হয়িন।

কাগ�জরআইজ কাইল ব�কহর,

�পালাপানন কাগজ ফালায়া �দয়না

কা�কলায় ব�য় ক�র।

�শষ অবল��ন আ�ছ �লাহা,

মাদারী সব �লাহার িট�নর এত দাম কমাই�লা,

১ িদ�নর �টহা জমাই�লও হালারা ২টা �বলার খাবার িদ�ত চায়না,
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এ�াইগ�া পিৃথবীর খাওন বল�ত আমার কা�ছ ড�াি�র �কৗটা।

�কৗটা খইুলা �ঠা�ায় ভইরা বকু ভইরা িনঃ�াস লই,

িপিনক!চাইরিদ�ক িপিনক!

সাম�ন পিুলশ কাকুরা খাড়ায়া তামশা দ�া�খ িক��কয়না।

�দখবইবা না �কন?

িক��কই�বাই বা �কন?

মা�ঝমই�ধ�ই �য িসগা�রটআর চা�য়র পয়সা িদই।

তয় মা�ঝমই�ধ� আবার পাছায় লাথি্থও খাই!

ওসব সইত� ইিতহাস,সব বা�ব িজিনসপাি�।

িমথ�া খািল,আমার নাই বািড় নাই ঘর

আমার নাই ভাই,নাই মা নাই বাপ,

িমথ�া খািলআমার �জন নাই �কউ,

�জন বইলা খািল সাদা ব�া আর রা�ার কলক�া,

িমথ�া খািলআিম,িমথ�া খািলআমার জীবন।

আিম পরুাই অ�ক�জা পরুাই িমথ�া,

আিম ২-৩ �বলা না খাইয়া থাকা মানবীয় �খাল�স ভিত�কু�া।
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ও �বান ত�িম িন�জর �ন�ক অিভশ� ভা�বা?
আমরা ও দ�ুটা �খ�য়ই বড় হ�য়িছ

ওদ�ুটাই ��প�ু কর�ছ আমা�দর

িন�জর �ন �ক অিভশাপ ভা�বন এমন নারীর কথাআিম জািন�ন!

িন�জর �ন �জাড়া িন�য়ই িযিন এিগ�য় �গ�ছন

িতিনই �বগম �রা�কয়া

িতিনই সিুফয়া কামাল

িতিনইআ�া জাহানারা ইমাম

িতিনই মাদার �ত�রসা।

ত�িম িন�জর �ন�ক অিভশ� ভা�বা

ত�িম িন�জ�ক িন�য়ই হীনমন�তায় �ভা�গা,

ত�িম �য একজন "নারী"

এটা িন�য়ই �তামার �ালা�পাড়া র�য়�ছ।

ত�িম ভ��ল যা�,

ত�িমইআমার �বান-

আমার সাম�ন �তামার ঘটা ক�র �ন �ঁজবার মহড়া

বাহ্ িনয়িত বাহ্!

ত�ব,
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আদীমকাল �থ�কই ��নর উপর প�ু�ষর একটা টান র�য়�ছ,

আিম এমন ডজন খা�নক �লখ�কর কথা জািন যারা �যৗনতার
���� �তামা�দর"�ন" �ক �যৗনতার মলূ ক�র �লখা িল�খ�ছন।

এটা ও�দর �দাষ �বান,

আমার �চা�খর না।

আমরা �গাড়া �থ�কই িশ�খ আসিছ

�যৗনতার মলূ একটা অংশই হ�লা �ন,

আমা�দর পরবত� �জ� িশখ�ব

প�ুষ�ক িকভা�ব �ন িবমখু করা যায়

�ন �গাঁজার মহড়া না ক�র

আমা�ক ভাই িহ�স�ব �দ�খা,

আিম �তামা�ক আমার �বান।

আিমআ�াহ্'র কা�ছ বইলা �দ�বা সব

আিমআ�াহ্'র কা�ছ ব�ল �দ�বা সব!

পথঘাট আর মানষু��লা �কমন ক�র�ছ আমার সা�থ!
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�কমন ক�র আমায় �শাও�রর বা�া ব�ল িবিচ�ত লািথ �ম�র�ছ,

আিম ব�থা না পাওয়ার ভান ধ�র িছলাম!

�বশ িকছ�িদন যাওয়ার পর িবিচটা ধমু�ছ ফু�ল �ফ�প উঠ�লা!

আিম ব�ল �দ�বা সব,

বড় ঘ�রর বড় মানষু��লা �কমনআচরণ ক�র�ছ আমার সা�থ,

আিমআ�াহ্'�ক ব�ল �দ�বা সব,

টাকার অভা�ব িচিকৎসা হয়িনআমার,

অথচ দায়ী ওরা।

অথচ বড় বড় ঘর��লা�ত টাকার িছ�লানা অভাব!

আিমআ�াহ্'�ক ব�ল �দ�বা,

��য়িছলাম ৩িদন ধ�র হসিপটাল িস�ট খবর �নয়িন �কউ!

না ডা�ার, না নাচ�নাআয়া না �করানী না �কউ না!

আ�াহ্'�ক ব�ল �দ�বা,

ওরা স�ুখই িছ�লা,আরআমরা যারা গরীব,

তারা ম�রিছ অ�কা�র!

আ�াহ্'�ক ব�ল �দ�বা,

ওরা বড়সড় �রাগ হ�ল িচিকৎসা িন�ত আ�মিরকা পাির জমায়,

আরআিম?

ঐ �য ছউ�া �লৗহ(পচঁার�)মাখা �ম�ঝ�ত গড়া�য় এপার হই�ত
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ওপার যাই!

আিম �কঁ�দ উ�ঠ কান ফাটা�না িচৎকার িদ�য় বলব,

ওরা ঐ �য অ�ািলকাবাসী,আমা�র ক�র�ছ �হলা,

গািল িদ�য়�ছ -�হলা ক�র�ছ �ড�ক�ছ বাি�র �পালা!

আিম হাত�ির শাবল চালা�য়িছ মা�ঠ,

ওরা ডা�া চালা�য়�ছ আমার িপ�ঠ!

না খায়া কাঁদিছ,আর ওরা পিরসংখ�ান কর�ছ,

�দ�শ না খায়া এখনআর �কউ ম�রনা!

আিমআ�রা বলব,

ধনীর দলুাল মাথা ফাঁটা�য়�ছ আমার,আরআিমই ক�রিছ কারাবাস!

ওরা লািথ িদ�য়�ছ তল�প�ট, আমার খািল�পট!

ওরাআমার গা�য়র গ� ��ক�ছ ব�ল�েছা শালা ��াত!

�াণিকর �পালা নাওনা ক বছর গা�য় িবশাল গ� �দওনা িক
পারিফউম?

আিম �তা পারিফউমই িচিননা �কাথায় িদ�বা?

িবকট গ�ওয়ালা একটা পািনর �বাতল?

�স যাই�হাক, সহ� ক�রিছ মখু ব�ুজ!

একিদনআিমও �দখ�বা!

ওিদন িবচার হ�ব, বলব ওনা�ক সব,ওরা খা�ব মার,আিম খিব�সর
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মত দাঁড়া�য় বলব সাবাস!

মিহলা মানষু
তল�প�টর কাপড় �ফলাই�া,

যবুক �পালাপা�নর ঘমু হারাম!

ঝুমকাওয়ািল পথ ধইরা হা�ট,

বড়ুা ব�াডা�লান ফ�ালফ�াল কইরা তাকায়,

মাদারী মাগী জাহা�া�মর �চৗ� িশ�ক যাউক!

আ�ব হা�ট �কবা কইরা,

মাগীর মাগী লাজ শরম নাই!

�প�টর কাপড় নাই, ত�লও নাই উপ�রও নাই,

আবাল হই�ত ব�ৃ �দ�খ, কীআ�ছ ওর িভত�র?

র�সর িড�া না খাঁিট মধ?ু

ল�ুী �টা�য়�ছ বইুড়া �বটা,

তল িদয়া বড় বড় দইুটা িবিচ �দহায়,

ছবক �দয়,আ�ব পদ�ানশীনতা নাই দ�া�শ!

বইুড়া আর মিহলার ম�ধ� খাড়ায়া সরূা নরূ আ�াহ্'র কালাম,

চ�ু সংযত কর মিুমন,
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আর ল�া�া�নর �হফাজাত কর!

বইুড়া ছব�কর সময় ল�া ঢাকিছ�লা কী?

�কউ িজগায়না, �কউ বইুড়া�র দ�া�হনা,

সবাই িড�া দ�া�হ িড�া!

মাদারী মিহলা জাহা�া�মর �চৗ� িশ�ক যাউক!

আ�ব ত�িম কী করবা?

মিহলার তল�পট �দখবা?

না চ�ু সংযত রাখবা?

র�সর িড�া িনবা?

না আ�খ�র সব িনবা?

তল�পট �দখবা?

না চ�ু িন�চ নামাবা?

ভাই �তা�র ব� ম�ন প�র

ত�ই �মার �গি� পরছ ক�া?

ত�ই �মার প�� পরছ ক�া?

ত�ই �মার টাহা ধরছ ক�া?

ত�ই �মার �মাবাইল �টপ�ছা ক�া?
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ও��লা এখন প�ুরা�না �িৃত,

ও�ত সান �দই,আর ভািব,

ভাই ত�ই ক�ব বািড় িফরিব?

�তার �শাবার �চৗিকটা,পড়ার �টিবলটার,

�তার হ�া�ার আর প�ুরা�না �গি� ��লার এক�� মািলকআিম,

তািক�য় �দিখ �তার �সই প�ুরা�না দ�ুটা বািলশ,

আ�ধায়া কাভার,ত�ই িফর�ল কর�ব ম�নর মতন নািলশ!

অযত�ন প�র আ�ছ সব ই�লক�িন�,

নামা�জর �াি�ক পািট,অযত�ন আ�ছ সব,

এখন সারাটা ঘরময় �কমন �ঘামড়া একটা ভাব!

িছ�ড় �গ�ছ িকছ�বই,

�তার খবু শ�খর,

বখুারী,নবী কাহীিন,দ� হা��ড পিরপািট আ�ছ,

বািক সব অযত�ন মলা�ট ধ�ুলা জ�ম আ�ছ।

ভাই,

একসা�থ ফজ�র যহু�র, মাগরী�ব মসিজ�দ যাইনা অ�নকিদন,

হয়না �কান টিপক িন�য় দভুাই�য়র ঘষা মাজা তক�ব�িদন!
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ভাই খাইনা ভাত একসা�থ জািনস কতিদন?

কিরনা বায়না কিরনা ঝগড়া কা�রা সা�থ অ�নকিদন!

�তার প�ুরা�ন �গি���লা যত�ন �র�খিছ,

মা�ঝ মা�ঝই পির,হ�া�া�র ঝুিল�য় রািখিন,

িডটার�জ� �তার গা�য়র গ�টা�ক অবশ� বাঁিচ�য় রা�খিন!

রাত ১২টায় এখনআর �িননা কা�রা কািশ,

না �দয়না �কউ নাটক �দ�খ খলখিল�য় হািস!

সিত� বল�ত ভাই,

�তা�ক ছাড়া বড় ক�� আিছ!

আই ওয়া�া ফাক দ�াট িহউম�ািনিট

আিম ম�� খাড়ায়া কইিছ পিৃথবীময়আজ মানবতা িবল�ু,

�দ�শ মানষু না খায়া মরতা�ছ,

�দ�শ বি�র সংখ�া িদন�ক িদন বাইড়া যা��,

�দশআজ গরীবখানা, �দ�শ মানষু না খায়া ম�র,

িশ� অপিু�,বছর বছর অিটজম জ�াই�ত�ছ!
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আিম িহউম�ািনিটর কথা কই,আজ িবল�ু িহউম�ািনিট,

ব�াংক ব�া�ল�আমার দশ�কািট,

দশ বছর টানা িদতািছ কর ফাঁিক!

অন�িদ�ক,

�দ�শর জনতার র� চ�ইষা চ�ইষা খায় �টিলকম �কা�ািন,

ি�িটশ�গা মতন ওরাও গাড়�ছ নীল কুঠ�,

এয়ার�টল, �ামীণ, বাংলািলংক, রিব শত শত�কািট টাকা ভ�াট
িদ�বনা!

িবিটআরিস ও তার �খাঁজ িন�বনা!

রবী বছ�র একবার জনগ�ণর টাকায় পথিশ��গা �গি� িদ�ব,

জনগ�ণর পটুিক মাইরা িন�জ�গা নাম ফুটাই�বা।

�গি�ভরা রবীর িসল থাক�বা আর িটিভ�ত অ�াড হ�ব,

রবী আ�ছ গরীব পলুাপা�নর পা�শ!

ও�গা চালািক িনয়া �কান কথা �কউ কই�বনা!

ঐিদ�ক গরীব ব�াটারা যিদ সামান� পাদ ও �দয়,

তাই�লও তা�গা ফাঁক পাই�ল পাছা কাইটা �নয়!
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মাইয়া মানষু আর �কারআন
�বপদ�া মাইয়া�লা ধষ�ন কইরা �দ,

আ�ব মামিদর �পা �তা�র ধষ�ন করার রাইটস িদ�ছ �ক?

আ�াহ্'র �কারআন কয়,

ও�গা মিুমন, িন�জ হও সংযত!

মিহলা �দই�খানা ত�িম,

তাকায়া �বহায়ার ম�তা!

ম�� তাকায়া �দিখ ব�ব� �দয় এক শালা,

নারীর অিধকার চাই কয়া ফাল পার�তিছ�লা �মলা,

মনটায় কয় কান ধইরা কই,

িটিভ িব�াপ�ন �কন একমা� মিহলারাই �খালা�মলা?

িবিকনা পরায়া মায়�র হয় যিদ স�ুরী �িত�যািগতা?

�কাথায় থা�ক তাই�ল নারী অিধকার?

আদ�ত �তা রি�তা!
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এক বা� িট�কািটন
এক বা� িট�কািটন

উপ�র বড় কইরা �লখা-খািব �তা মইরা যািব

ওসব মানা না মানা আমার ফুসফুসীয় ব�াপার স�াপার আর
মানিুষক।

যখন �ধাঁয়া��লা দলা পািক�য় উপ�রর িদ�ক ছািড়

ম�ন হয় উপরআসমানীয় িজিনসপাি�

ফুসফুস �ভদ কইরা নাক মখু �থইকা �বর হয়!

ওসব ফুসফুসীয় ব�াপার স�াপার,আর মানিুষক!

যারা কয়,���ম পইরা ছ�াকাট�াকা �খ�য় িন�কািটন ধরিছ

তারা আস�ল ��ম ক�রিন,

িন�কািটন �গলার ধা�ায় ��ম কর�ছ!

পথ িশ�আর একিট �ফসবকু ই�ভ�

�ফইসব�ুক "পথিশ� পনুব�াসন" ই�ভ� ি��য়ট কইরা হপায় হালা
রা�াত নামিছ,

িপছন �থইকা কাকা কয়া ডাক িদ�লা এক িপি�।

কাঁ��ত ব�া ভরা,কী সব হািবজািব,

িছড়া �কাত�া,গা�য়ত ময়লার �গাডাউন
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উস�কা খশু�কা চ��ল সাতরায় উকুন বাবািজ!

ক ডাক িদ�ছাত �কলা?

ছাড় ৫ টা �টহা �দন িক��খাইনাই!

যাহ মাদারী �টহা কী ত�রআ�া কামায়া িদয়া �গ�ছ,

দরূ হ দরূ হ হালা বাি�র ঘ�রর বাি�।

এইসব ছ�াচড়া পলুাপান

দইু�বলা িপডাও তাই�লই িঠক!

এর মই�ধ� বড় স�া�রর ল�গ �দহা,

কয় ওহ অিভিজৎ!

একখান জ�র কাম কর�ছা িময়া!

পথ িশ��গা িনয়া,

ত�মার এ�তা প�ুড় আ�গ বিুঝনায়,

�তামার ই�ভ�� িময়া জ�য়ন িদলাম হপায়!

থ�াংকস, স�ার কু�ার লাহান ল�াজ নাড়ায়া,

স�ার ও�গা লাইগা �তা িকছ�করা উিচৎ,

আম�গা মতন ওরাও �তা মানষু!
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বড় স�ার কয় িঠক!

আ�বআমার নাম িনয়া নাও,

বড় কইরা �ল�হা,বড় স�ার দশ হাজার,

বঝুই�তা এর �বিশ �দওন যায়না,

এহন গরম বাজার!

থ�া� স�ার,কু�ার লাহান ল�াজ নাড়ায়া,

এইরকম লাখ খা�নক �টকা �জাগায়া,

�বৗর লাইগা ১ ভিরর গয়না,িন�জর লাইগা আই�ফান,

�া� বাজান �চারা না,আনিছ সরু�ম িগয়া!

নারীর অিধকার আর �বসতীরা

নারীর অিধকার কয়া মাই��া�ফান হা�ত,

বলদ গ�র লাহান ডাক পা�র আ�ব হালায়!

আদ�ত মামিদর প�ুত�গা ঘ�র,

মাইয়া�লা �শয়ান হয় বড় অব�হলায়!
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িকআ�ছ �তামার ঘ�র?

বল কম মাইয়া মানষু গা�য়র িকছ�নাই,

রা��ন �দরী হই�লই কি� িলয়া িপডাই,

�বিশ �চত�ল মাগী�র দা বিটদা �কাপাই!

আ�ব মামিদর �পা িবিচহীন পাঠা,

মাইয়া মান�ষর ল�গ �জাড় খাটাও ত�ই।

পার�ল নারী সিমিত ভাঙ,

যারা �তার লাখান বলদ �চা�� �দ�খনা।

আি�কা কওআর রািশয়া কও,

উপ�র উপ�র নারীবাদী!

�ববাক হালারা ভা�লা,

আি�কায় নারীরা রি�তা, ইউ�রা�প দাসী!

আিম কবর �দ�খ আত�ক উিঠ

আিম কবর �দখ�লইআত�ক উ�ঠ কাঁিদ,

এই বিুঝ চ�ল আস�লা আমার মরার িচিঠ!
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এই বিুঝ ঝ�ড় পরল �সই বড়ই পাতা,

�যই পাতা�ত সব মাখল�ুকর নাম যত�ন �লখা!

৩িট মানষু উধাও হ�লা,আ�রা কত বািক,

জীবনখানা �মা�দর সবার সভুা��রর ফাঁিক!

মধ�খা�ন �মার দািদআ�ছ ডান পা�শ �মার দাদা,

বাম পা�শ�ত চাচার কবর, বয়স িছ�লা কাচা!

বয়স কাচা, তবওু চাচা মরল সবার আ�গ,

আ�গ ম�রই �মাণ িদ�লা,মতৃ�� কত কা�ছ!

ও�গা �ভ�হাত ত��ল চাই �মা �তামার কা�ছ,

মতৃ�� �বলা শাি� িদও, নাজাত িদওআিখরা�ত!

ম�ুত করব নাশ

�সবাহীন বইুড়া যখন তড়পাই�ত তড়পাই�ত মইরা �গ�লা,

আিম খািল চাইয়া চাইয়া �দখলাম!

ব�া ব�া কইরা �বৗ �পালাপাই�নর কা�া,

মা�ার �পালা সব, �িতবাদ ব�ুঝনা,

খািল ব�া ব�া ব�ুঝ!
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আর ব�ুঝ,বাপ�র কখন কবর িদ�ব!

কবর িদ�ব! তাও বা �কম�ন?

লাশ লইয়া �ট�ারবািজ!

ড�মঘর,�পা�ম�ট�ম ি�িজং কত কী!

এরপর বাপ�র �শায়ায়া দাও,

আরআফ�সাস কর িচিকৎসাহীন মরা বা�পর!

�দাষ কার?

৪৩,৫৩৭জন িচিকৎসক পরুা �দশ জইুড়া,

১০,০০০ জনআবার �গ�ছ অন� �দ�শ উইড়া!

দ�া�শ অ�গার মা ম�র,বাপ ম�র,

আর তারা িব�দ�শর মানষু বাঁচায়া ইনকাম ক�র!

আর এিদ�ক,

নত�ন হসিপটাল হয়,

হসিপটাল না, �ভাট দখল বয়ান হয়!

এত �রাগী অথচ ডা�ার কই?

মানষু ম�র,মর�ব

িক� হসিপটাল বয়ান চল�ব!

আিম ম�� উ�ঠ ও�দর �টিব�ল ম�ুত করব নাশ,
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যখন িচিকৎসা খা�তর বয়ান �ন�বা �দ�বা ত�া বাঁশ!

যখন নাচ�িন�য়া�গর খবর �ন�বা, সব অ�াপ�য়ন�ম� কাগ�জআিম
ম�ুতই িদ�বা ��ফ!

আমার ম�ুত ও�দর ��জ��র কাগজ সব িভ�জ যা�ব,

সব িছ�ড় যা�ব-আরআিম হলদু দাঁত �বর ক�র �হা �হা ক�র িবকট
শ�� বয়ান �দ�বা,

ডা�ারহীন হাসপালআর করিব মাইনকা?

না আয়া,না �করানী,না ডা�ার

�ম�ঝ�ত কাঁতরা�� �রাগীিট,

সারা শরীর �র!

সরকারী তাও ফাওআই�ছাস একট�পরই �দিখ!

হয়তবা ম�র যা�ব না হয় ক�ন ভা�ব ডাক�ব,

"ডা�ারআ�া একট�আন,মইু�তা শ�াষ,মইু�তা শ�াষ"

না তবওু �কান সাড়া �নই ডা�ার, নাচ�পি��ত!

�রাগীিট �তা মারা যা�ব!

�তা যাকনা(না�স�র কথা)।

যখন নাস�িন�য়া�গর খবর �ন�বা, সব অ�াপ�য়ন�ম� কাগ�জআিম
ম�ুতই িদ�বা ��ফ!

আমার ম�ুত ও�দর ��জ��র কাগজ সব িভ�জ যা�ব,
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সব িছ�ড় যা�ব-আরআিম হলদু দাঁত �বর ক�র �হা �হা ক�র িবকট
শ�� বয়ান �দ�বা,

ডা�ারহীন হাসপালআর

আিম ম�� উ�ঠ ও�দর �টিব�ল ম�ুত করব নাশ,

যখন িচিকৎসা খা�তর বয়ান �ন�বা �দ�বা ত�া বাঁশ!

ডা�াির ব�বসা আর �মতাবানআিম

ডা�রছাব আইসা �গ�ছন

িবয়া�ন�ন লমফা িসিরয়াল

আিম হালা িবিচর �জা�ড়

সাম�ন থাকা বইুড়া হালা�র টপকাইলাম।

�িত�যািগতায় িজতন চাই

৫০নং িসিরয়াল

এত�ন বও�নর টাইম কই?

বইুড়া শালা বাঁচব কিদন?

আিম যবুক িবয়া কিরনাই এক এর মাল

আমার বাঁচন চাই আ�রা কিদন
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সাম�ন ভিবষ�তআমার ফকফকা।

বইুড়া হালায় �দিহ িঝম ধরা মরুগার লাহান িঝমায়

মনডায় কয় বইুড়ার �াস িন�জই কইরা িদই

হালা আগায়া �াস ল

ও�র িনয়া পরিছ িবশাল প�ারায়।

বাজানআমার িসিরয়ালডা দহল িন�য়ননা-

বইুড়া কয়

চ�প বইুড়া কথা কম বইুড়া এত পকপক কিরসনা

িবিচ ধইরা একখান িটপ িদমু

মরুগার লাহান িঝমায়া মরিব কইলজা বাইর কইরা িনম!ু

এই �র�দর মিধ� দাঁড়াইনার মত�বা নাই আমার

বইুড়া চ�পচ�প �টা�য় �গ�ছগা হালার ঝা�মলার কারবার

সাম�ন মিহলা মাইন�ষর দল

মিহলা�লা মানষু হই�লা না এ�লা ও�গা পা�পর ফল!

ও�গা এত �রাগ �কন?
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আিমও ডা�রছাব�র �দহামু

আমা�রা ও�গা মতন �রাগবালাই

তয়আিম িক� মিহলা না

ল�গ িবরাট ডা�াআ�ছ!

সাম�ন ডা��রর চামচা

দািড় �মাচ,�খাচা হালার নাকটা আবার �বাঁচা

১০০টাকা ধরাই িদলাম- িকইনা খাইছ ছমচুা।

ি� �জরু ি� �জরু ক�র ৫০ �থইকা পাঁচ এ

সবাই�র কয় চ�প যান িময়া ইতা ছা�ড়রআ�জ�� �লাকআ�ছ!

অব�শ�ষ কাকার �দখা

�রাগী িনয়া ডা�র ছাব ব�বসা ক�রনা।

সৎ ডা�র খািল িভিজট ৬০০ �টকা

পরুাতন �রাগী ৪০০�টকা পা�া!

ডা�ার ছাব -সালাম,

িবিনময় কয় বাজান বহ

মনখান খইুলা এবার �তামার �ব�লম খানা কও�তা।
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ঘ�াখা�নক প�র

ডা�র ছাব িচ�ার মখু তাকায়া কয় বাজান

কথাআ�ছ �গাপন একখান পাইতা �দও �তামার কান

কানআগায়া িদলাম।

�তামার হাসপাতাল ভিত�হই�ত হ�ব

বাঁচবা আর ২ মাস!

আিম হাসপাতা�ল-

িচ�ায় ৬০ �কিজ ২০ �কিজ হইিছ

ভাবতািছ ২ মাস পরআিমও লাশ হমু

আমার লা�শর িকহ�ব

লাশ িনয়া হসিপটা�ল ব�বসা হয়,িবরাট ব�বসা!সবাই লাশ হম!ু

আমরা শালা একার দল
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একা চল�ছ পথঘাট,

মা�ঝ ম�ধ� অজগ�রর মত িবশাল �মাড়,

একা নদী ব�য় চল�ছ।

একাকী সাগর কুলকুল বয়,

একাকী �মা�ার �বৗ,

�মা�া ম�র�ছ দমুাস হ�লা।

তার�চ একাআিম,

আিম শালা একাই র�য় �গিছ!

একা ���ম িবফল হওয়া ত�ণ,

একাকী চাতক স�ী খুঁ�জ,

একাকী রািকব ভাই,তারা ��ন।

একাকী পারী মামা,িগটা�র সরু ত��ল।

একাকীআমার ভাই,�� ব�ুন,

আমরা শালা �ি� বলা�না�ত �নই,

আমরা শালা একাই র�য় �গলাম!

একাইআমা�দর �বৗ,

একাকী�র সা�থ বাসর কির,

একাকী��ক �পাষ মািন�য়িছ,

একাকী� �ম�ন িন�য়িছ!
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আমরা শালা একার দল।

ত�িম িকআ�ছা আমার ম�তা স�ুখ?
ঐ �য �তামা�দর অ�ািলকা

পাহাড় সমান উ�চ�,

িনচ �থ�ক উ�িক মারলাম

�দখা যায়না িকছ�।

ত�িম ভা�লা �নই

কু�ড় ঘ�র আিমআিছ য�তা,

মায়�র িনয়া স�ুখইআিছ

বাবইু পািখর ম�তা।

অ�ািলকাআ�ছ �তামার

মা আ�ছ ব�ৃা��ম,

বিল ভাই এ ঘর �ব�ঁধ�ছা

কার জিন� এত যত�ন?

এত পির�ম এত কাজ কাম ক�র

যখন িফ�রা পাহাড়সম ঘ�র,
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�কউ িক �ড�ক যতন ক�র

আচঁল �ট�ন ঘম�া� �থাতা ম�ুছ,

এক �গলাশ ঠা�া জল �দয় এ�ন?

না �কউ �দয়না জািন,

মা�য়র মত যতন ক�র এক �গলাশ ঠা�া পািন।

অথচআমায় দ�া�খা,

রা� যিদ গভীর ও হয়

�দিখআিম িফ�র,

ভা�তর থালায় ভাত �ব�ড় মা

অা�ছন অধীর আ��হ

কখন িফর�বা আিম নী�ড়।

িনজ হা�ত তরকারীটা �প�ত �দয় �মার পা�ত,

পা�া িনয়া বাতাস ক�র,

চাদড় জিড়�য় �দয় শী�ত।

ও�হ অ�ািলকার মািলক

আ�ছা িক স�ুখ এতটা ত�িম,

যতটা আিছআিম?
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ওসব উপরতলার কাজ না

�ক �খ�য় মর�লা

�ক না �খ�য় মর�লা-

�ক িচিকৎসাহীন হাসপাতা�ল ম�র প�র আ�ছ

ম�গ�কত��লা লাশ

অমকু সা�হ�বর যা�ার ম�� �াণিক মাগীর নাচ

জয়ুার আসর ম�দ ভিত��বাতল

আর �পাটলা ভিত�গাঁজা

রা�াঘা�ট িছনতাইকারীর আনা�গানা

ও অমকু ভাই�য়র �লাক

ওসব �দখা উপরতলার কাজ না

আমা�দর সব�িবষ�য় ম�াণালয়আ�ছ

কত কুকুর �বড়াল রা�ায় ম�র থা�ক

ও ��লা সব জনগণ না।

িচিকৎসাহীন �তা কুকুর �বড়ালই ম�র-

মানষু ম�র িকনা উপরতলারা তা জা�ননা।

জান�ব িক ক�র?
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এসব সামান� িবষয়ািদ িন�য়

উপরতলারা �তা ঘা�টনা।

রা� উ�ত কর�ত হ�ব

ব�াংক ব�া�ল� কর�ত হ�ব

ডা�ার দ�া�শ থাকুকআর না থাকুক

��ত�ক �জলা উপ�জলায় হাসপাতাল �তা গড়�ত হ�ব।

হা�ত মা� পাঁচিট বছর

এরপর গা�টর চািব হাির�য় �য�ত পা�র

এর ম�ধ�ই সব কর�ত হ�ব

�বৗ�ক পাঁচতলা বািড়

৫০ ভিরর গয়নাগািট

কা�লা ব�ুলট ��ফ একিট গািড়

�বৗ�য়র ব�াংক ব�া�ল�� ক�য়ক �কািট �টকাট�কা।

না হয় ��র মশা�য়র কা�ছ ই�ত যা�ব।

অতঃপর গলা �ছ�ড় গান ধর�বা

রিববাবরু গান-

আমার �সানার বাংলা

আিম �তামায় ভা�লাবািস।

আর,
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মানষু মান�ুষর জন�,জীবন জীব�নর জন�

একট�সহানভু�িত ট�ট ট�ট ট�ট।

অতএব একিট �গালাপ
ত�িম হয়তআমার অ�প�ায়

ঘ�া খা�নক ব�স িছ�ল পা�ক�র এক �কানায়।

আমারআসার নাম গ� না �দ�খ

�ধ�য�র বাঁধ �ভ���ছ �তামার

আমা�ক ম�ন ম�ন একশ একবার ব�ক

ত�িম চ�ল �গ�ল।

�তামায় পা�ক�র ঐ পিরিচত �কানায় না �দ�খ

�সল�ফানটা হা�ত িন�য় �তামায় �াই করলাম,

ত�িম শ�চ��রর ন�ায় ফনা ধ�র �ফাঁস�ফাঁস কর�ছা।

আিম �তামায় িক বল�বা �ভ�ব পাি�না

ও�গা একট�থা�মা,

আমার শত ব��তা-আমার শত অসিুব�ধ

�ফ�ল �র�খ �পছ�ন এ�সিছ �তামার সা�থ একট���মালাপ�ন

�তামার রসা�লা সব কথাআমায় পাগল ক�র টা�ন।

অতঃপর
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আমার সা�থ সব চ�িক�য় �দয়ার �মিক িদ�ল ত�িম

এ �কমন শাি�?

হ�য়�ছ �তা সামান�ই �দরী -

এর জন� এ �কমন শাি�?

ত�িমআমায় �মিক িদওনা,

ম�ন রাখ�ব-

আমায় যতই ত�িম �মিক দাওনা �কন

আিম �বহায়ার মত একিট লাল �গালাপ িন�য়

ব�স থাক�বা �তামার আসার প�থ।

ও��লা সব তাজা ব�ুলট

আরাকান

আজ �গার�ান।

লা�শর িমিছলআর লাল লাল র�।

ও র��র �কান �প �নই ত�ব িমলআ�ছ

ও��লা �দখ�ত লালআর িফনিক িদ�য় �বর হয়



40

আর ��া�তর মত গিড়�য় প�র।

সময় অসম�য় গড়ায়

সতক�বাণী না িদ�য় গড়ায়

ও র�� �বষম� আর িনয�াত�নর ছাপ

ও র� িন�য় জ� �নয়া আজ� পাপ।

আমরা িহটলার �দিখিন

�য হত�া ক�র�ছ ষাটল� ই�দী।

ত�ব আমরা অংসাং সচূী�ক �দ�খিছ

অংসাং সচূী

ব� র�িপপাস।ু

বাম�ার �াণিক মাগীর দালাল �সনারা মানিবকতা ব�ুঝনা

মানিবকতা বল�ত ওরা ব�ুঝ

িনরীহ �রািহ�া�দর র� পান

আর

মা �বান�দর ধষ�ন।

�ছা� িশ�িটওআজ হা�য়নার িশকার �থ�ক �শষ র�� না �প�য়

না�ফর কাদায় প�র থা�ক মখু থবু�ড়।

ঝা�ক ঝা�ক তাজা ব�ুলট এ�স

ঝাঁঝরা ক�র �দয় শত শত �রািহ�ার বকু
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�রািহ�া�দর হত�া করা

ও�দর কা�ছ িপশাচীয় সখু।

�াম ��লা �ল�ছ �তা �ল�ছ

মানষু মর�ছ �তা মর�ছ।

আরকান,

ওটা আজ �কািট �রািহ�ার �গার�ান

ওটা আজ মতৃ��পরুী,

ওটা আজ যবুতী �রািহ�া�দরআহাজাির।

হাত উ�চ�ক�র মহামিত ব�ু ব�ল

জীব হত�া মহাপাপ

মহা পাপ জীবহত�া

বািম�জ বব�র�দর ঝািড় �খ�য়

মহামিত ব�ু আজ �ম�ন িন�য়�ছন ও�দরআইন অগত�া।

আরকান

আজ �গার�ান।

আরকান

আজ লা�শর িমিছল।
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আিম ঐ মানবতা�ক চাইনা

আিম ঐ মানবতা�ক চাইনা যা িফিলি��ন িশ��দর ম�ুখ অ� িদ�ত
িন�ষধ ক�র

আিম ঐ মানবতা�ক চাইনা যা �রািহ�া�দর পিুড়�য় মা�র

আিম ঐ মানবতা�ক চাইনা যা িসিরয়ায় অ�াস�নর না�ম

�বসামিরক িনহত ক�র।

আিম ঐ মানবতা�ক চাইনা যা �রািহ�া�দর �নৗ�কা ঘাট �থ�ক
মতৃ��ম�ুখ �ঠ�ল �দয়,

আিম ঐ মানবতা চাইনা যা িফিলি�িন িশ��দর চামড়া উিড়�য় �দয়
িমশাইল �বামায়

আিম এমন মানবতা চাইনা যা ঘ�ট �গ�লা আর িহ�রািশমায়।

ল� ল� মানষু মর�লা মা� একিট �বামায়।

আিম এমন মানবতা চাইনা -যা �হফাজ�তর সা�থ �গ�লাঘ�ট

চাইনা এমন যা ঘ�ট�ছ জাম�ান �জরাট পা�া�ব।

আিম চাইনা জ��হাকআ�রকিট িহটলা�রর

�য �ক�ড় িন�লা �াণ ষাট ল�ািধক ই�িদর।

আিম চাইনা এমন মানবতার যা আফগািন�া�ন �দিখ,

যা �দখলাম ইরা�ক আিম চাইনা তা
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যা �দখলাম ইরা�ক আিম চাইনা তা

যা ঘট�লা ইরা�ক আিম চাইনা �সটা।

আিম চাইনা কা�লার উপর ধলার রাজ�

আিম চাইনা শি�শালী ব�ল �ছাট রা��র উপর কতৃ��।

ত�ব,

আিম চাই এমন মানবতা তৃণমলূ িন�য় কথা বল�ব

সকল মান�ুষর ভাষা বঝু�ব

সক�লর �প�ট অ� �যাগা�ব

আর য�ু বল�ত পিৃথবী�ত িকছ�ই থাক�বনা।

িহরক রাজার িবয়া করবার মানা

ম�ন কর একটা ক�নার রা�জ� আছ ত�িম

�বশ িকছ��সবাদাসী লইয়া িদন ভালই যায়
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��ণ ��ণ সরূাহ্ পান

আর �সবাদাসীর নতৃ�

সবইআউলায়া �ফল�ছা সরূাহ্'র �নশায়।

িহি� িফ� এর নািয়কার লাহান িকছ��বিড নাচতা�ছ

পাছার ঢ�লা�ন চাইর িদক একাকার

�ববাক �কমন �কমনআ�া �যন লা�গ

িশমলূ ত�লার লাহান �বিডর �পিড-

ধইরা ত�িম চাইপা িদলা।

অতঃপরআবার সরূাহ্ পান

চ�ু আ�ার মাথা ভার

ক�নার মই�ধ� জ�না ঢ�কাও

িহরক রা�জ� হারায়া �গলা।

রাণীর �খাঁজ করতা�ছা

একট���ক লও

িফদা ত�িম অলীক ক�নায়

িহিজিবিজ মাই�।

�তামার �কান রাণী থাক�বানা

যা আ�ছ সব �সবাদাসী
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ত�িম রাজা রাণী বইলা �তামার �কহ থাক�বানা।

কাঁই-মাই কইরা �ববাক �জা �তামার পা�য়র িন�চত থাক�বা

�হ�গা স�ুরী নারী �তামা�র িবলাই�বা।

তারপর ও যিদ িবয়া করবার চাও

ম�ন রাই�খা �সই মইসা অব�া�ন আবার িফরা যাইবা।

��ম পরুান
যিদআমা�র চাও

সব িকছ�িবিক�য় দাও-

আিম ও �তামা�রই চাই�বা বা�র বা�র

জীব�না আধা�র।

�তামার গ�ভরা চাদর ব�ুক জিড়�য়

কািট�য় �দ�বা এ�বলা

জীব�না আধা�র-
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কত রঙ�বরঙ এর �খলা।

ত�িম তািক�য় �দখ�ব আমায় বাকা �চা�খ,

এইআিম চ�ণ�িবচ�ণ�হব

কিলজা হই�ব খাগ-

�সলিবন বাজ�ব ব�ুক।

জীব�না আধা�র-

মরিছ ���ম ধ�ুক ধ�ুক।

জা�না আজ

একটা কিবতা িল�খিছলাম �তামার জন�,

ছ�হীন কিবতা-

�য কিবতার �কানআগা মাথাআিছলনা

আিছল খািল ��মপণূ�,

কিবতাটার নাম িদিছলাম ��মপরুান।

ত�িম এ মানিচ��র �কউ না

একবার �াধীনতা-

একিট মা� মানিচ�

সব িবকা�য়�ছ আজ

�াণিকর �পালা�দর হা�ত।
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এই �য মতৃ��পরুী �দ�খা

এই �য ল�ুটরপরুী �দ�খা-

এইটা আমা�গা মানিচ�� আিছ�লানা।

একটা সাদািস�ধ মানিচ��রআশায়

খইু�য়�ছ ল� ল� �াণ-

তা�দরআশা মানিচ��

িব�দিশ কুকুর�দর ছাপ বস�বনা।

ল� মা-�বান স�ম িদ�য় বঝুা�য় যাইিন,

�তামরা �কা�শ� ১৪ই �ফ�আির চ�মাচাি� খাবা-

�তামরা ইংরাজী নবব�ষ�িড�জ বাজাবা-

মাতাল হবা আর কু�ার মত লাগাবা

এসব তা�গা আশা আিছল না।

�তামরা আমা�গা মানিচ��

ঢ�কা�য়�ছা িব�দিশ সভ�তা-

�তামরা হালাল ক�র�ছা নব� বব�রতা,

কওআমা�গা বাংলা�দশীরা িকআি�কা�র আইডল বানাই�ছ?

�তামরা িহউম�ান রাইটস এর �দাহাই লাগা�য়

ধ�ম��র দাও গািল,

অথচ ধম�ও িহউম�ান রাইটস এর একটা িবষয়-
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�চা�খ কা�ঠর চশমা লাগা�য়

�হাগামারা দাও খািল!

এইআি�কান সভ�তা �তামরা �হণ করলা �কন?

এইটা আমার সভ�তা না-

এইটা আমা�গা সভ�তায় কি�নকা�ল ওআিছ�লা না-

অতএব,ত�িমআমার দ�া�শর চ�া�টর বাল ও না।

যাও ভা�গা।

আমরা �মাসলমান

আমরা �মাসলমান

ম�ুখ আমা�গা �সকুলািরজাম-

ম�ন �জহা�দর গান

আমরা �মাসলমান।

ওভাইআমরা �মাসলমান

আমরা কাউ�র ডরাইনা

পিৃথবী আমা�গা পা�য়র তলায়

এক ঈ�র ছাড়া কাউ�র মািননা

আমরা �মাসলমান।

★★★
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আমরা তা��তরআত�

ম�ন ম�ন এ�ককটা �জহািদ

সম�য়র ল�গ �াপ খাওয়াইয়া

মা�ঝ মই�ধ� হই �শা�

আমরা কাউ�র ডরাইনা

উপ�র একআ�াহ্

আমরা �মাসলমান।

আমরা সব�দা ঠা�া মাথায় থািক

যখন �কউ মা�র �খাচা-

চ�ড়র বদ�ল চড় মাির

ম�ন ম�ন আমরা এ�ককজন এ�ককটা �জহািদ,

আমরা �মাসলমান-

ম�ন �জহা�দর গান।

রাইসরুা

িদন�ক িদন রাইসরুা টিপকস এরআশায় বইসা থা�হ

কার �গায়া �ক মার�লা-

কার �� �কশ কাটা পর�লা না- না পর�লা

�ক পাদ িদ�লা না-না িদ�লা
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ওসব িন�য় বইসা থাহা

ও�ত সান �দওয়া-

পরুাতন টিপকস�র ঘইষা মাইজা নত�ন করা

ওসব রাইস�ুগা কাম।

১ িদ�ন ১ টা টিপক

১০০ ঘষা মাজা,

কইলজা রাইস এুকলা মানষু

কর�বা ভাজা ভাজা।

কখ�না ডান কখ�না বা বাম

একপ� িনয়া

আ�া�জ িঢল ছ��ড় রাইসরুা মা�ঠ না�ম

ল�ুী কাছা িদয়া।

ল�গ আ�ছ জমজ রাইসরুা,

ি� ��র িজ ��র র�ব-

িক কই�লা ��র ক�াবলা

সত� কইল িক িমথ�া কই�লন যাচাই নাই,

সমধ�ন �দয় তা�ত!

��র ক�াবলার �করামিত

িনিত� নত�ন ঠ�া�ক-
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আমরা শালা �কৗশল না জাইনা

পইরা রইলাম ফাঁ�ক!

আকবর �স মহামিত হয় িক কিরয়া?

স�াট-রাজিধরাজ �মাঘলপিত

রাজ �া�� দাঁড়া�য় ওসব

িহ�য়ুানী কামকু নারী।

িক কইরা �ভাগ করন যায়

বাদশাহ ভা�বন তা-

বদচিরত অাকব�রর মাথায় কত বদিচ�া।

বদচিরতআকবার

আকবর �স এক কামিল�ু

এক বদ চির�তর নাম-

�স এক কাচা মারা

সরূাহ পা�ন ব�া� থাকা ভাম।

বাদশাহ নামদার-

আপনার না�মর ল�গ জড়ায়া আ�ছ হাজার নারীর িচৎকার!

বাদশাহ নামদার -
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আপনার না�মর ল�গ জড়ায়া আ�ছ-

কুিটরহীন গরীব মাতারীর মাইয়ার িশৎকার!

ও বাদশাহ নামদার আপিন কই যা�বন?

ইিতহাসআপনা�র ছ�ইড়া �ফল�ব তার আ�াব�লরআ�াকু�ড়।

যিদআমা�র চাও

যিদআমা�র চাও

সব িকছ�িবিক�য় দাও-

আিম ও �তামা�রই চাই�বা বা�র বা�র

জীব�না আধা�র।

�তামার গ�ভরা চাদর ব�ুক জিড়�য়

কািট�য় �দ�বা এ�বলা

জীব�না আধা�র-

কত রঙ�বরঙ এর �খলা।

ত�িম তািক�য় �দখ�ব আমায় বাকা �চা�খ,

এইআিম চ�ণ�িবচ�ণ�হব

কিলজা হই�ব খাগ-

�সলিফন বাজ�ব ব�ুক।

জীব�না আধা�র-
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মরিছ ���ম ধ�ুক ধ�ুক।

জা�না আজ

একটা কিবতা িল�খিছলাম �তামার জন�,

ছ�হীন কিবতা-

�য কিবতার �কানআগা মাথাআিছলনা

আিছল খািল ��মপণূ�,

কিবতাটার নাম িদিছলাম ��মপরুান।

এই তামাম দিুনয়ায়

এই তামাম দিুনয়ায়,

িবলাই�ত �দয় কু�ার �গায়ায়

দিুনয়ািভ এইরাম হই �গ�স ভাই-

ইত�বস�র �ববাক চামিচকায়

বাদড়ু�র �খাঁচায়।

এই তামাম দিুনয়ায়

সব বা��র বা�ঘ�র �গায়ায়!

আস�ছ নব িদন,নব দ�ুাই

�যইিদন কু�া িবলাই
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আর,

পািত শগৃাল িমইলা-

মানষু�র �গায়াই�ব।


