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সজল আহ�মদ।অসৎ এবং �মধাহীন একটা �লাক।সা��িফ�কট অজ��নর জ� প�া�শানা
কর�ছন এক� সরকারী ক�ল�জ।�পশাগত ভা�ব িতিন একজন অলস আম�া কা�ঠর
�ঢিক।অলস ও সারািদ�ন �কান কাজ না থাকায় চা�য়র �দাকা�ন �ি� চা আর পান চাবান
আর আ�া�ল িসগা�রট খান।মাস �শ�ষ বাপ মা�য়র কা�ছ িভ��কর মত হাত �প�ত টাকা
পয়সা �যাগা� ক�রন,স�া�হ ৭িদনই ঘ�র এর জ� �খাটা খান।ন�ন গজা�না �য
কিবয়াল�দর আপনারা �দ�খন এই িছপিছপা �ামলা �লাকটাও তাই।�দখ�ত
�ব�ট,অভয়ব িব�,না�কর উপর ইয়াব� একটা িতল,পাট কা�র মত �কনা �স।২টা
কিবতা িলইখা ইদািনং িতিন িন�জ�র আল মাহ�দ ভা�বন।ব� মহ�ল কিবতার সমাদর
নাই,এবং কিবতা যারা ��ঝন তারঁা ব�লন ‘সজ�লর কিবতা �কান কিবতা হই�লা?’।
কিবতা বল�ত িতিন কত�লা গালাগািল ��প বাই ��প সািজ�য় রা�খন।িন�জর মাথায়
থাকা অ�া� গালাগাল�র িতিন কিবতা ব�ল অপ�চার চালায়।এ�হন ছাই ভ� িল�খন
অথচ তারপর ও এই �লাকটা িন�জ�র আল মাহ��দর িজগাির �দা� ভা�বন িক
আ�য �!িতিন কাউ�র ফ�লা কর�ত চান না একাই িশ� খাঁ সা�জন।�মধা�� হই�ল িক
হ�ব ব� ব� বাত ঝা��ত পা�রন �স!�িনয়র�দর �ান িদ�ত িগয়া মা�ঝ মা�ঝই
অপমা�নর �দা� িথকা িফরা আ�সন �স।রাজনীিত িক�ই ��ঝন না,ত�ব �ফইস��ক তা�ঁর
�দখ�ল ম�ন হ�ব �কান রাজ�নিতক সংগঠ�নর সা�থ �স জি�ত।�বাধকির
কিপ�প�।�ফইস��ক তা�ঁর পা�বন িন�চর �কানায়
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পিরিচিত িল�খ�ছনঃ মিহ�ল ইসলাম জীবন

�লখ�কর নামহীন ভা�ব এই ই��কর �কান ক��� অনলাই�ন বা অ� �কাথাও �কাশ করা যা�ব
না।�কননা �লখক আ��চার এবং ফাও �চার ��টাই পছ� ক�র থা�কন।
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লাইফ

এই �য বাইঁচা থাকার ল�াই ক�র বাইঁচা থািক এইটা�র ব�ল

লাইফ।

অি�� র�ায় আিম খানা খাই।পান কির িপয়ালা ভরা পািন,

শরাফ, চা কিফ আর �জ� �তয়ার কর�ত �যৗনকম �

কির।আমরা মা��ষর �পায়া,�যৗব�ন আমরা হাজার হাজার

বা�া পয়দা কির মা�ঠ বনবাদা��, টয়�লট িক�া িন�জর িবছানা

বািল�শ।

ব�য়াস বা��ত থাক�নর ল�গ ল�গ আমা�দর �জা�া বাই�া

�দওয়া হয় িবপরীত িলংগর সা�থ।

িবপরীত িলং�গর সা�থ আমরা �খলা কির �কৃিতর িনয়�ম-

আর এই �খলায় পয়দা হয় �জ�!

�জ�রা জ�া�র িথকা জ�া��র এই একই অি�� র�ার �খলা

িবদ�মান রা�খ।
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�রাড

হাইটা যাইতািছলাম � পা�য়র মাঝখান িথকা ব�দরূ! �য গ��ব�

�পৗছঁাইলাম িকছ �ু�ইপ পর।

ই�াকৃত �কান ভলু হও�নর চা� �যইখা�ন নাই:একই রা�ার

এক পিথক আ�রকজন প�থর িদশা- তাহারা একই রা�ায় �খলা

ক�রন।

এক পিথক চ�লন গভীর রা�ায় আ�রকজন পিথক�র পথ

িচনায়।
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নাম ধ�র �ড�কা না-১

তিুম নাম ধ�র �ড�কিছ�ল পলু�সরা�তর ম�ুখ ব�স

আিম পলু�সরাত আর পার হ�ত পািরিন �ক�ট জাহা�া�ম

প�রিছ!

িনওনা ও নাম ভলু ক�র হ�লও কখ�নাই!

যিদ জাহা�া�ম ব�স নাম ধ�র ডা�কা পা�বা �গ �ীয় �খ ব�ল

বরাবর ভলু ক�রিছ,

�স িছ�লা িম�থ� আশা, �শষ রা�ত �� ফলার মতই!

সিখ আর ভলু ক�রানা।

ভ�ুলও িনওনা ম�ুখ এ নাম!

স� ক�রিছ জাহা�া�মর আ�ন এ নাম �ড�ক�ছা যতবার

জাহা�া�মই �ফায়ারা ব�য়�ছ ��গ �র,

ভলু ক�র হ�লও িনও এ নাম আিম স��র সীমা �ছ�� হাট�ত

িশ�খিছ এখন জাহা�া�মর ক�ক ভরা প�থ,

ও ডাক �যন বার বার কা�ন আস�ত আস�ত জাহা�া�ম প�ু�িছ



⑨

পাচঁ হাজার বছর।

��ম

িছ�লা ��ম পিব� ��ম

�কনা পাতার মম �র গা�নর ল�গ তাল�বতা�ল িছ�লা ��ম

পিব�তর!



⑩

এতটকু পুাপ িছ�লানা তার;না �জনার-না িছ�লা ��ম �ব�নার।

ভািব ��ম এই ��ম ��গ �র মধরু নহ�র

সাঁতার কাট�ব ��� সাঁতা� হ�য়

এই ��ম আকা�শর ম�তা িবশাল!

�নই এখা�ন �কান ভলু আশারবাণী �ব��করা দ�ূর থা�কা।

এই ��ম পিব�তর!

‘আমা�র তিুম �বঈমান �বা�লানা!’

আমা�র তিুম �বঈমান �বা�লানা!

কা�প ��টর মত িশথান িনয়ািছলাম �তামার �ম�ঝ�ত-

পরুা�না কা�প �ট �ভ�ব ছ�ু� �ফ�ল িদ�ল,পরুা�নর সমঝদাির না
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ক�র-

তিুম িবিভ� আি��ক আমায় কত অব�হলা ক�র অব�শ�ষ

�বঈমান ব�ল গািল দাও �কান শর�ম?

আিম নািক তিুম �বঈমান?

�তামার �ম�ঝ সা�ী �দ�ব!

আ�রা সা�ী িদক ঐ �শষ রা�তর চাদঁ যা�ক গ� ব�ল কািট�য়িছ

িন�িত রাত!

সা�ী �দ�ব িন�িত রাত-তারা-চাদঁ!

সা�ী �দ�ব ঐ ঝ�� পরা তারাগণ যারা ঝ�� প�র�ছ আমার

সা�থ শত গ� �শ�ষ।

আিম�তা �বঈমান নও ;অথচ িবনা কার�ণ আমা�র �বঈমান

তিুম ব�লা ও �মঘ তিুম ��ন যাও আজ �ক কা�ক উ��া

�বঈমান ব�ল গািল দ�ায়!
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ভ�ুলও িনওনা এ নাম কখ�না

এ নাম ধ�র �ড�কানা ভলু ক�র কখ�না

িব�ষর মত লা�গ �স ডাক �যন!

ভলু ক�র �ড�কানা কখ�না!

পাচঁ বছর আ�গ নাম ধ�র �ড�ক �য ভলু ক�রিছ�ল-

পনুরাবিৃ� ক�রানা �স আর,

আিম বার বার পিতত হ�ত চাইনা ভ�ুল

ক� লকুাই ম�ুখা�শর আ�া�ল

ভলু ক�র এ নাম িনওনা �যন!

আিম বারবার সই�ত পারবনা �ব�না!

�ঃিখত �মঘ!আর �তামার কা�লা �প �ম�ল ধ�রানা,

ভলু ক�র চাদঁ ছুঁ�য় িদ�ত �চওনা!

ভলু ক�র �মঘ হ�য় চা�ঁদর �ভক ধ�রানা-

িক�া তারা�দর �মলায় স���র তারা হ�য় �যওনা-
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�মঘ তিুম কা�লা �মঘ হ�য়ই �থ�ক যাও আকা�শর িশরা

উপিশরায়।

এইটার ইংরাজী অ�বাদ

(Do not call it by mistake, never forget it

It sounds like poison to call!

Do not mistake it ever!

The one who made the mistake by calling it an earlier name-

Do not repeat it again,

I do not want to fall again and forget

The trouble lies in the hidden mask

Do not make a mistake by saying this name!

I can not be repeated and deception!

Sorry the clouds! And do not touch your black frame,

Try to touch the moon by mistake!

Do not fall in the clouds by mistake,
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Do not become star in the evening of stars or stars-

From the cloud you're in the dark cloud, the sky's vein is over.)
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‘আিম য�ুগ য�ুগ আস�বা’

একদা �কান এক কা�ল চনম�ন িছলাম-

�জ��র পর �জ� যাই�ত যাই�ত এনািজ� হারাই�ত িছলাম!

বাধ �ক� না�মর �কান এক িশংঅলা শয়তান আমার অি���ক

মািট িদ�ত,সবার কা�ছ এই �চার কর�লা ‘ম�র�ছ সজল কা�লর

ল�গ ল�গ!'

আমার হা��গা� তখন ক�ম� ক�র উ�ঠ!

অি���ক জািন�য় �দয় আমার িডএনএ!

আ�গর মতই বীয �বান তাগ�াই হাল িনয়া �স আস�ব,

আস�ব সজল আ�গর ম�ুড� িঠক আ�গর মতই বা�র বা�র,

ওপা�র ব�ৃ শয়তান খলখিল�য় �ধ হুািস দ�ায় দাতঁ �বর ক�র !

এইটার ইংরাজী অ�বাদ
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("I will come in ages''

At one time I was in a while -

Generation after generation, I had to lose energy!

One of the horns of old age, satan gave this message to everyone,

'Sajal has died many years ago!'

My bones got clogged up!

My DNA informed the existence!

He will come with the promise of the spiral of the previous!

Sajal will be the same in the previous moods just as before.

Above the old satan laughing and laughs out!)
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অ�ভূিত

��রী মাইয়া মা�ষ �দখ�ল �দবাৎ �য িচনিচনটা �� হয়

�সইটা এ�কবা�র বকু িথকা �প�টর তল�দশ পয ��।

এক অিভনব প�ায় আকাশ বাতাস কাপাইয়া হা�ট�র �ব �লতায়

কাপাকািপ �� হইয়া যাই�ত চায় ও ম�াঘ'�র!

�কন তিুম আমা�র ক� দাও বা িদতা�ছা?

একটা আকাশ দা�ঁাইিছ�লা মাথার উপর িঠক �যন

আকাশ িছ�লা ভা�লাই আবার �সই আকা�শ ম�াঘ �কন?
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�কনা পাতার আকিুত

�সইসব �কনা পাতা িথকা �পা�াইয়া �পা�াইয়া জল

প�তািছ�লা �য

বলিছলাম ও �কনা পাতা আর জল �কন �ফিলস'�র?

�কনা পাতা কাই�া কাইটা িনজম�ন গান গায়;

ও আমার গাছ কাইটা িনয়া এ �কমন �ান �দয়?
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ক� িদ�য় যিদ শাি� পাও ত�ব বহাল রা�খা

তিুম আমা�ক রা�ার ককুরু �ভ�ব�ছা �দ�খ ভা�লা লা�গ,

যিদ �তামার �পা� ককুরু হ�ত পাির ত�ব �িত িক?

িনং�� মচু�� �ভ�ঙচূ�� যিদ এতটকু শুাি� পাও ত�ব মারহাবা!

�য়াণকা�ল পািন না পা�রা অ�ত ম�ুখ িবষ �ঢ�ল িদও

শাি� পা�বা এই �ভ�ব �য,িকছ এুকটা ম�ুখ ত�ুল�তা িদ�য়িছ�ল।

ভ�ুলও ও আলতা পা�য় লািথ �ম�রানা ব�ুক সিখ �তামার

িহং�তা মানায়না!
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মতৃ�ু

একটা মতৃ�ু �কান রকম হাতির�য় �মঘ ক�া না�� আমার

�য়া�র

আিম বিল ও�গা মতৃ�ু তিুম চ�ল যাও �দখার অ�নক িকছ বুািক।

এত �বঈমান মা��ষর ভী��-

কতজন �ক আপন ক�রিছ অিচ�র।

সব িছ�লা অিভনয়, মা��ষর �বঈমান মা��ষর।

এত �বঈমািন ক�রও মা�ষ নািক সিৃ�র ��� জীব!



21

�দবী-১

আিম বার বার �তামার ও মখু উপসানালয় �ভ�ব ভলু কির,

তিুম �দবীর মত মখু ক�র�ছা �দবী �ভ�বই ফলু ছিু�!

ঈদ-১

আকা�শর চাদঁ মামা,

আকা�শ ম�া�ঘর ফাঁ�ক বা �ছদা কইরা ম�াঘ,

একবার আইসা িটপ িদয়া যা!
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ঈদ-২

চাদঁ উঠ�ছ কা�রা কা�রা ম�নর �মঘ �ছদা কইরা আকা�শ!

ঘ�র�ত কা�রা �ঃ�খর বীণা প�াপঁ আুওয়াজ কইরা বা�জ!

ও ঈদ তিুম সক�লর লইগা �কন আ�সানা?

িন�জর মত কইরা আ�সা আর িন�জর �খয়া�ল, একটা িদন

কা�রা কা�রা �গাটা পিরবা�রর অ�জল �ঘালা কইরা যাও!

ও ঈদ তিুম আইসা তা�ঁর দাগা িদয়া যাও-

তারঁ ম�ুখ �কন হািস নাই?

এ �� �তামা�র কিরনা।
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তিুম ঈদ, শাি�র ঈদ নতনু জামায় �মা�া!

তিুম ঈদ কা�রা ঘ�র পা�য়স জ��া �পালাও আ�না, কা�রা ঘ�র

হইয়া আ�সা কা�া!

তবওু তিুম আন��র ঈদ হইয়া �মা সা�হ�বর লাহান বইসা

আ�ছা রা�য��র কাঁ��!

আিম নতনু জামা পই�া �তামা�র উ�াপন কির,

তিুম ঈদ আমার লাইগ�া আন��র ঈদ।
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মধ�রা�তর চাদঁ

আমার মধ�রা�তর চাদঁ

ভা�লাবাসা ম�ুঠা ম�ুঠা

উৎসগ � ক�রিছ �তামা�ক

তিুম ভলু ক�র ফলু হ�ল

ফলু �থ�ক হ�ল �দবী,

�ন�ব িক প�ূজা আমার

আিম ব� পাপী।

আিম হাটিছ রা�ত একা

আমার মধ�রা�তর চাদঁ
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জমা পরা ভা�লাবাসায়

�নই �য �কান খাদ।

আমায় জি��য় তিুম রা�খা

আ�লা দাও সব �দা

ঐ আ�লা না �ম�খ

আিম ঘ�ুমা�ত যাব না।

তিুম চাই�ছা ধী�র একা'ই

রাত জাগ�ব চপুচাপ,

তা হ�ত �দ�বানা,রাত জাগ�বা আিমও-

আমার মধ�রা�তর চাদঁ।
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ও আমার পািখ

ই�া হ�লই আকাশ পা�ন উ��া িচিঠ িলিখ

আকাশ পা�ন �সই �য ক�ব উ��ছ আমার পািখ।

আর এ�লানা িফরা পািখ �দয়না িচিঠর জবাব,

পািখ ব� �াথ �পর এ ক�ামন তারঁ �ভাব?

�সই �য ক�ব �শষবা�র তারঁ ল�গ কইলাম কথা,

এখন আিম একলা একা, সব'ই লা�গ ফাঁকা!

ও পািখ �মার িফরা আ�সা আর িকছ নুা চাই,

তিুম ছা�া একলা ভিুগ িভষণ শণূ�তায়!

পািখ �দয়না িচিঠর জবাব,জািননা কই আ�ছ!
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পািখ ছা�া এই পরাণ খান ক�াম�ন �খাদা বা�ঁচ?

আ�সা পািখ িফরা তিুম এই িমনিত কির-

�দাষ িক িছ�লা যার কার�ণ পাত�ছা এমন আঁি�?

পািখ আমার আিম পািখর, হইিছলাম �য এক,

�দাআ কির �যথায় থাককু পািখ শাি� পাক।

ম�াঘ

�মঘ �কান আকা�শ বাি� �তামার �কাই িথকা �য আইসা-

বিৃ� ফ�া�লা টাপরু টপুরু জ�ল �গলাম ভাইসা।

ও �মঘ তিুম বিৃ� ফালাও হইয়া যাও �গা গান

ও �মঘ তিুম নাইচা �ব�াও আমার বাি�র উঠান।
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আধিুনক নহূ

চল�ত�ছ �নৗ�কা িপ�চর রা�ায়,

নহূ নবীিজর িজগাির �দা� হ�য় আ�ান করিছ-ও�গা নহূ আবার

িফ�র এ�সা � ব� এুক হ�য় পা�া িদ�য় �নৗ�কা চালাই শহ�ররই

রা�ায়,

তিুম এ�স িকি� ভািস�য় দাও শহর তলা�ট শহর �ভ�স যা��

তথা �খাদা বখস সরকা�রর ইশারায়।

�য তলা�ট সরকারী �পয়াদাগণ আশা িদ�য়িছ�লা ব�;

�স শহরই পািন�ত ডবুডুবু �ু ভাস�ছ ব� দলাদলা �স শহ�ররই

রা�ায়।

ত�ব নহূ;�খাদার গজ�ব এ পািন মািট ফুঁ�� �বর হয়িন-
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সরকারী �পয়াদা�দর ব� ব� আশার ফলাফল বিৃ� ভলু ক�রনা।

চাদঁ

আিম আসমা�নর চাদঁ একলা দা�ঁাই �দখতািছলাম একম�ন,

সাম�ন িথকা তারা খইসা পরতািছ�লা আসমা�ন।

ডাক িদয়া কই খা�ও তারা পরতা�ছা �কন খইসা'�র?

তারাগ�ণ ডাইকা আমায় বলতা�ছ কা�ন কা�ন;

িনজ শি� �য় হই�ল ঝই�া প�র �ববাকজ�ন।
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বিৃ�

আকা�শ ঘন কা�লা �ম�ঘর ঘনঘটা

��ম ��ম ব��িন

বািরবষ �ণ মখুর একিট স���র অ�প�ায়

আকা�শর �ম�ঘ �ম�ঘ ঘষ �ণ

আর িপ�ল চমকা�না আওয়াজ

এ িদ�ন ব� �বমানান সিূয �র উঁিকঝিুক

আ�ক বিৃ� আজ তার সকল কৃপণতা ভ�ুল।
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অ�া�লান

কটকট কইরা যখন প�রর ঘ�রর খাট নই�া উ�ঠ; আিম তখন

িন�জর

ই�িট লাইফটা�র ;অিভশাপ িদই

ও�গা আমার ঈ�র চারিদ�ক

খািল �জা�ায় �জা�ায় ঘঘু,ু

আর আিম একা-

ও�গা ঈ�র আিম একা।
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এই �জাসনা �তামার আমার

�তামার হাতটা ছুঁ�য় �দয়;

আমার অবাধ� �ধ �া,

চায় না এ িচ� এই �জাসনায়

থাককু �জনার মা�ঝ �কান �ব�াজাল বা পদ�া।

�জানািক ��স িন�য়�ছ

আমার যত িছ�লা ক�ুা;

চা�ঁদর আ�লায় �তামা�ক �দ�খ ;

পািল�য়�ছ িছ�লা যত ভয় ক�ুা,

তিুম ও নয় ল�া-মন

�কাশ পা�� �তামার উত-�রাল আ�বগ

আমায় জি��য় ধর।

�কান ভয়ভীিত হীণম�তা;
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ছুঁ�ত পার�বনা আমা�দর-

এই �জাসনা;আিম-তিুম

আর,

�জানািক,িঝিঁঝঁ �পাকা চাদঁ তারা�দর।

অধ�র-অধর �চ�প আিছ

অধরা আ�বগ �জনা�ত-

এক�জা�া জি��য় আিছ;কায়া িশহিরত,

তিুমও নয় ল�া-মন

�কাশ পা�� �তামার উত-�রাল আ�বগ

শ� ক�র আমায় জি��য় ধর।
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িনিনথ

আমার �সই িদনটা �কমন হ�ব;�যিদন �প তলু� ক�ষু িন�য়

হািজরা �দ�বা �তামার সম��;

তিুম আমা�ক উপর �থ�ক �ত�� কর�ব, আর আিম িনচ �থ�ক

ভ�য় ভ�য় �তামার িদ�ক তাকা�বা,

হয়তবা না তািক�য় িন�চর িদ�ক �চাখ রাখ�বা;

জািন �সিদন পাপা�ারা �ব�না িদ�বনা,

তবওু আিম ভ�য় ভ�য় থাক�বা,প�ুরা�না সব ক��ুষর �ৃিত�ত-

হ�ব িক আমার সা�থ,আিম জািননা!

আমার �সই িদনটা �কমন হ�ব আিম জািননা,

�যিদন �তামার স��ুখ আিম অনা�থর মত দািঁ��য়;একট কু�ণা

িভ�া চাই�বা,
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তৃিম তািক�য় আমার িদ�ক থাক�ব নািক ঘণৃায় মখু িফির�য়

�ন�ব আিম জািননা;�য�হত আুিম নাফরমান!

ইয়া নফিস ইয়া নফিস

ঐ িবি�ির চ�ুলর গ�

একটা সময় আমায় টান�তা,

ও িক ম�দর �নশা,না ভা�লাবাসা?

অব�� কথা�িল,আর িফ�র �দখা িকছ �ুৃিত;
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চ�ুলর �নশা আর আমায় টা�ননা;

কিব যার যার পথ �স ধর�ছ-

ইয়া নফিস ইয়া নফিস।

একাই পথ খুঁিজ ;কাটা তা�রর �ব�া ভাি�

আর জ��লর পা�ন তাকাইয়া রবী ঠাক�ুরর গা�নর ক�ণ বীণায়

তান বাজাই;

যিদ �তার ডাক ��ন �কউ না আ�স

ত�ব একলা চল�র।

জািন এই প�থ যতই কাঁটা থাককু না �কন-

একলাই �হ�ব চল�ত;

যতই িপছলা হউক একলাই পার হম কুাদা

ধরিন ছা�া সা�কা আর পলু �সরাত-

�তামা�র দরকার নাই মিু� চাবাও িগয়া।

কিব সাব যার যার পথ �স ধর�ছ-

ইয়া নফিস ইয়া নফিস।



37

মনক�

আমার ম�ন �জা�ায় �জা�ায় ক� িছ�লা,অজানা �কান এক

কার�ণ জজ�িরত মন িন�য় ি�� িবকা�ল �হ�ট যাই ক�ানভাস

ধ�র ;

আমার �ছা� এক�� ক� িছ�লা যারা �হ�ট যা�� আমার

কা�লা ম�নর এ �া� �থ�ক ও �া�� �লাহার বটু প�র খটখট

ক�র �হ�ট যা�� �কউ কটকট শ� �ন�ত পা��া িক?

ঐ-�য কা�লা ব�ুটর শ�

িখল িখল ক�র �হ�স খনু হ��

�ন�ত পাও?

�বদনা��লা সব কা�লা দাতঁ �বর ক�র �হ�স আমায় িতর�ার
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ক�র;

�তার ম�ন এত �মঘ কর�লা �কন?

হ�ব নািক এক পশলা বিৃ�?

এক পশলা বিৃ��ত সব ধুঁ�য় যাক ত�ব।

আমার ক� আমার একারই থাক

আমার লকুা�না ক��র গিল�ত িনয়িমত ক��রা দল �বঁ�ধ িমিছল
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কর�ছ;

িহং�সয় ��ল প�ু� মর�ছ িকছ নুর�কর কীট;

আমার ক� �দ�খ যা�দর ভা�লা লা�গ খলখিল�য় �হ�স উঠ�ছ

�কউ �কউ ;

তারা বল�ছ এ নািক নাটকীয় অ�পাত।

আর আিম?

আিম �তা আমার আ�বগ িন�য় �বাকার মত �ফ�ল যাি�

�চা�খর জল �ফলিছ লবনা� জল।

আমার এমন িকছ কু� আ�ছ,একা�ই িনজ�;

�কউ �নই �কউ �নই �শানার মত

�চাখ িভ�জ িভ�জ উঠ�ছ অনবরত;

ওরা আমার কা�া�ক �ামািটক ভাব�ছ!

ও�গা ঈ�র জগদীশ ;আমার �বলায়ই এমন �কন ঘ�ট চল�ছ?

জগদী�র ;এই তামাম ন�র �িনয়ায় মা�ষ এত হতভাগা �কন?

এত ক� যখন িদ�য়ছই ত�ব �কন মা�ষ��প বানা�ল?
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জ� ক�র যিদ বানা�ত হয়তবা ক���লা সব গায় লাগতনা,

মা�ষ আর সংসার ঘর িক �ধ �ুৃিতর �ল� �মামবািত,

যার একিদ�ক ছায়া িদ�ল অ�িদক আ�লািকত ক�র?

জগদী�র ;এই তামাম ন�র �িনয়ায় মা�ষ এত হতভাগা �কন?

�কন �মামবািতর মত জীবন কাল তার �ল� আর গল�?

�কন একপাশ তার �িতি�ত ক�র অ�পাশ হয় �ৃিত িবজি�ত

�ঃ�খর ক��র আর সাগর সম কা��নর?

অনবরত ঐ দানাবাধঁা ম�ু�ার দানার মত জল প�রই চল�ছ;

ঘমুহীন হ�য় প�রিছ কা�া��লা ঘমু�ক দ�ূর অদ�ূর তাি��য়

িদ�য়�ছ।

আিম আজ মাফ চাই;আমা�ক মিু� দাও এই ক���লা �থ�ক

ঈ�র �তামা�ক ধ�বাদ।
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�ৃিতপট

িফ�র �দখা �সই আমার �ৃিতপট

আজ িনকিট�ন ভািস�য় িদ�য়িছ

আিম �া� আিম �া�

তবওু নয় আশাহত

যখিন সাম�ন পা বাি��য়িছ

�পছন িফ�র তািক�য়িছ

পথভরা িছ�লা িলক-িল�ক �জাক

ঘমুহীন ��টা �চাখ�ক সা�না িদ�য়িছ এই ব�ল;

'কা' আমার �কউ নাই অতএব িপছপা �কন?

ও��লা �জাক না অিভশ� �ৃিতপট

িন�জ�ক গািল িদ�য়িছ ;মামিদর নাতী �তা�র ভূ�ত �চা�দ?
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একবার �দা�ল�মান মন ব�ল না �পছ�ন তাকাস না;

আ�রকবার ব�ল;�পছ�নর সব �ৃিত ম�ন কর।

মা��ষর মন নঞথ ��কই আস�;

বার বার �সই িহজল গাছ-নীল শাি� আর বাি�র ছা�দ �গঁ�থ

িগ�য়,

�ৃিতরা আমার সা�থ ঠা�া ক�র।

িহজল গাছটা িঠকই আ�ছ

�ধ বুসা �নই পািখটা-

বাি�র ছা�দ তিুমও দািঁ��য় �নই

একপা�য় �ধ দুািঁ��য় আ�ছ �তামার বাি�টা।

আিম একবকু ভরসা িন�য়

দা�ঁাই িহজলতলা -িফ�র এ�স�ছ বিুঝ পািখটা,

দািঁ��য় আ�ছা তিুম �রিলং ধ�র

প�র আ�ছা �সই নীল শাি�টা।

সব িন�ল ;আিম বাধ� হ�য় িফ�র আিস,
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প�ুরা�না ডা�য়রী খ�ুল বারবার আও�াই

�তামায় িন�য় রিচত �সই প�ুরা�না কিবতা।

জািন িফর�বনা আর, দা�া�বনা �হথা

আ�গর মত �রিলং ধ�র,

তবওু আমার হায়াহীন মন

কাঁদ�ব �তামার �র�খ যাওয়া সব পনুরাবিৃ� ক�র।

ক��র রং গা� নীল

ম�নর �মঘ কিবতায় �মশ কিঠন হ�ত হ�ত ব�পাত হ��-

সিহংসতািব�রাধী আিম এই �মশ এ�ি� সিহংসতার িদ�ক

হ�য় যা�ব এক ক�ু��� আিম রাগি�ত আিছ।

�মঘ যখন হ�য়িছ�লা তখন ব�পাত �তা হ�বই
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ব�পা�ত তিুম ��ল প�ু� মর�ব,এটা হওয়ারই িছ�লা

নীিতিব�রাধী মন।

আজ আকা�শর মন খারাপ নীল গা��া হ�ত হ�ত �শষ পয �া�য়-

আকাশ �তা �কঁ�দ িদ�ব, কাঁদ�ল মন নািক হালকা হয় �বশ-

এক পশলা বিৃ� হ�লই আকা�শর মন খারা�পর িদন �শষ।

আর আিম?

আিম �তা আমার ক��র কথা �ভ�ব �কঁ�দই �ফ�লিছ;

অকা �কউ �নই জল �মাছার!

পিৃথবীটা �াথ �পর ;�াথ �পর পিৃথবীর সকল সিৃ� সক�লই

নীিতগতভা�ব পথ��া,

একমা� নীিতিব�রাধী �াথ �পর নয় পিৃথবীর ��া;

ত�ব �কউ কর�ল আঘাত ��ার মন খারাপ হয় িক-না আিম

জািননা

��া কা�রা আঘা�ত কাঁ�দন িক-না

ত�ব আিম জািন,��ার কাঁদা -না কাঁদা তারঁ �থািব�রাধী

িতিন মা��ষর ক� উপলি� কর�ত পা�রন তাই তারঁ ক� �নই
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তার ক��র ��ও িছ�লানা িছ�লানা ইিত-

ক� একমা� মা��ষরই থাক�ত হ�ব মা�ষ ��ার অধীন এটাই

নীিত।

তাই িতিন ক� �ক ভাগ ক�র �াণী জগৎ এ িদ�য়�ছন আর তার

রং িদ�য়�ছন গা� নীল।

ক��র গভী�র আবার গা� নী�ল চকচ�ক �কারা�ণর বাণী-

ক��র পর �ঃখীর জীব�ন �খ �তা আস�বই।
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মািলহা

মািলহা যিদ তিুম একটা ফলু হও,

আিম �মৗ�পাক হ�য় বার বার �তামার গা�য় বস�বা,

�র�ির �দ�বা �তামার পাপি�র গা�য় �ল�� থাকা মধ আুহরণ

করব।

বিৃ� হ�য় অনবরত িটপ িটপ ক�র ঝ�� যাব সারা �বলা

বাতাস হ�য় পরাগ �দ�বা �খলব সারা�বলা।

যিদ ঝ�� �য�ত চাও ঝ�র

�তামার গা�ছর তলায় শ� খিুট হ�য় রব �গ��।

মািছ হ�য় �তামার গা�য় �ফাটা�বা স�ান

ম�ন �র�খা যিদ �ছ�� �য�ত চাও বার বার িবিভ� ��প

বাধা�বা ব�ন।

অব�শ�ষ বাধ ��ক� এ�স যিদ �কান িদন মািট�ত ঝ�র যাও প�র

আিম মািট হ�য় যাব িন�জর �দ�হ �তামা�ক �ন�বা জি��য়।
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আমার জ�ই �তামার উৎপি�

আমা�তই হ�ব অি�ম।
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��ম

�তামার শরী�রর িম� গ� আমার শরী�রর �হৃা চাগা�

�দওয়ায়,

তিুম এক রা�ত �তামার চলু��লা এিল�য় িদ�ল;

আিম গ� �কলাম �সই এিল�য় �দয়া চলু��লার

আহ �স িক �গ �ীয় গ� এক অপিরিচত ফ�ুলর �ভাশ!

�মামবািতর িনভ িুনভ আু�লা�ত �তামার �প চকচক কইরা

উঠ�লা,

আহা আ�গ �তা দ�ািখনায় এমন �পসী�র;

এিক ম�দর �পয়ালা িনিক?

খািল িপিন�ক ধ�র,ধর�ত �য আ�ছ ধর�তই আ�ছ,

িপিন�ক চউ�� আ�া দ�ািখ �কন এত ও�গা িপিনক ছা��না?

ও�গা এিক ��পর ছটা িনিক?

নািক ��রর নরূ?
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তলুিস পাতার উপর িচকিচক �জানািকরা বাি� �ালায়

তলুিসর পাতা িছ��ত-তিুম তলুিস তলা �গ�ল

তলুিসর �জানাক �লা পইু�া ভ� হ�ব ঐ �রীর ন�ূর।

এত রাি��র তলুিসর পাতা িছই��ানা;

তলুিসর �জানািকরা �ল�ত পার�বনা �রীর ন�ূর;

�জানািক�গা একট �ুল�ত �দও,

ও�দর ��ম কর�ত দাও মন খইুল�া।

আর আ�সা আমরা �ইজন হািট চা��র আ�লা�ত-

হা�তর উপ�র হাত রাইখা

কাইলকা রা�তর স��র কথা কই;

তারকারািজ পাহারারত আ�ছ ভয় নাই ও�গা �তামার।
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পিরক�না

বদু হ�য় আ�ছা �কান �নশার ঝল�ক

আিম জািন না।

এই �িনয়া আজ ভাগ ক�র �ন�বা �জনায়

এক �া�� িনহািরকা�দর সাজা�ব তিুম

অ� �া�� তারা�দর চাষ কর�বা আিম,

চা�ঁদর মািট�ত করব হলদু সর�ষ ফ�ুলর চাষ

স�ূয �র ব�ুক �ফাটাব িশউিল,�সফািল,বকলু আর তাজা লাল

�গালাপ।

বদু হ�য় আ�ছা �কান �নশার জগ�ত
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আিম বিুঝনা,

শিন-রিব ��টা ��হ য�ু লািগ�য় �দ�বা

শিনর বলয় হ�ব �ছিদত,

পরমাণ �ুম�র উি��য় �দ�বা �নপচনু ��ুটা

ব�ুধ চ�াব গ� গাধা ইউ�রনা�স হািতশালা,

ম��লর মািট�ত করব তামা�কর চাষ।

বািক যিদ থা�ক �কান �হ

তা�ত সাদা প�া�লস গ�� হ�ব �জনার �খ বাস।
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চইলা যাব �কান একিদন!

আমার ব� ভাব�ত অবাক লা�গ আ�ার এই পিৃথবী �থ�ক

একিদন চ�ল যাব

পিৃথবীর ভা�জ হাির�য় যাব আিম

এই �য ��র গাছপালা দ�া�খা-

ঐ�য দ�ূর হাত পা �মলা �পা�া�রর মত �খজরু গাছ দ�া�খা

ঘন কয়ুাশা�� পি�ম �কালা আর গ��ুজর মত খা�া

ইউকা�ল�ার গাছ, এসব একিদন আর �দখ�বানা!
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সাধনায় ��ম পাই�ত হ�ল

ব�ৃ�র ম�তা �ম�ল ধ�রা উজা� কইরা সব,

আিম িনচ �থইকা িঢল ছ�ু�ত ছ�ু�ত একসময় পাই�া িনম ফুল।

যিদ তাহা�র পাই�ত চাও কাটা গা�য় �ন�র িছটাও

িকংবা আজান দাও িগয়া পা�ীর উঠা�ন।
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�তামার িবরি�র কারণ হব না

আজ �থ�ক কাল িকংবা ক�য়কিদন প�র

হাির�য় যাওয়া কপা�লর িটপ হব,

দ�ূর িফ�ক �ফ�ল দাও িকভা�ব �দ�খ �ন�বা।

ক��র সীমাহীন জাল �য ব�ুন িদ�য়�ছা;�স জাল �ক�ট �বির�য়

আসব অ�কার �থ�ক �মশ আ�লার প�থ।

�মশ �বির�য় আসব িনজ গ��ব� িন�জর আ�লা�ত শি� স�য়

করব এলিুমিনয়া�মর পা�তর মত খ�য় খ�য় িম�শ �য�ত থাকব।

আ�ায় যিদ িম�শ �য�ত না পাির ত�ব এ ব�থ � পছ�� লাভটাই

বা িক �হা�লা?

কথা িদি� - �তামার ভা�লাবাসা তব যুিদ হািছল না হয়

এহকা�ল অ�ত,িবরি�র কারণ হব না।
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ছ�াকাডি�ন ��ম

ছ�াকাডাি�ন ��মপদ� রচনা কির ব�স সম�ু ভাইসা

শ�চূ�রর ফ�ানার িব�ষ �তরী কইরা কািল

এই মি��� ��ম দ�ািখনা আ�ছ িকছ গুালাগািল-

ও�র ছলনাময়ীর দল- িবলাইময়ীর দল

�ধ চিুর�ত �নংডা িবলাই এ�া�ল সফল!

িবলাই �ধ চিুর �য ক�র

সব �শা� কইরা আমা�র ছ�াকাডাি�ন খাওয়াইয়া মা�র।
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অ��র অ�িচ

অ��র �স অ�িচ �থ�কই যায়

যখন িম�থ�টা �তামার কা�ছ বারংবার সত� হয়

তব হুাল ছাি�িন কখ�না-ছা��বাওনা আিম অিভমান ভা�লাই

বিুঝ�তা

কার �কাথায় িকভা�ব কখন ঘা লা�গ!

জা�না�তা �মঘ যখন হ�য়�ছ হ�ত পা�র এক পশলা বিৃ� �য
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�কান সময়-

ফালত টুাইম পাস করার মত সময় কই আমার?

এই শহ�রর কী�টর মত র� চ�ুষ খাও ��বলায় যিদ �পট না

ভ�র ত�ব িন�ত পা�রা চ�ুষ আ�রা-

�ক বাধঁা �দয় �তামায় বল�ত পা�রা?

িব�বক �ক �স �তা আ�গই �কারবািন িদ�য়�ছা সাদা শা�ট� লাগা

কা�লা দাগ,

অযথা অ�পাত ক�রানা ভা�লা লা�গনা এমন আজাব।

এই িনজ�ন িনিরিবিলত�ত �বাবার মত ব�স থা�কা আমা�ক আর

�ড�কানা-

না না আর �ড�কানা আিম আস�ত পার�বানা।
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ও পািখ খাচার পািখ

ও পািখ আমার খাচার পািখ বা�র বা�র

ব� খাচার িশকলটা খ�ুল িদ�ত ব�ল

আিম �তা অতটা �বাকা নয় খ�ুল িদ�ল িশকল;পািখ আমার

মায়া �ক�ট যা�ব চ�ল

�দ�ব উ�াল না ব�ল �কান কথা �গাপ�ন কা�ন কা�ন।

তার�চ ভাল এই �বশ থাককু আমার খাচায় �দিখ তব পুািখটা�র

বার বার উ�� যিদ �য�ত চাও ব�ল রািখ

আিম �য�ত �দবনা ও আমার পািখ।

এ �য মায়ায় �বঁ�ধিছ িশকল -পািখ যতবার উ�� �য�ত চা�ব এ

বাধঁন আ�রা শ��পা� হ�ব।


