মুক্িতযুদ্েধর কিবতা – বুদ্ধেদব
বসু
আজ রাে বািলশ ফেল দাও, মাথা রােখা পরেরর বােত,
শােনা দূের সমেু র র, আর ঝাউবেন ের মেতা িনন,
ঘিু মেয় পােড়া না, কথা ব’লও ন কােরা না এই রািধু অনভ
ু ব কেরা অি।
কন না কথােলােক বেড়া িনুরভােব চটকােনা হ’য় গেছ,
কােনা উি িনমল নয় আর, কােনা িবেশষণ জীব নই;
তাই সব ঘাষণা এত সেু গাল, যন দাকােনর জানালায় পত
ু ু ল
অিত চতুর রবাের তির, রিঙন।
িক তামরা কন ধরা দেব সই িমথায়, তামরা যারা স,
তামরা যারা মািটর তলায় শেসর মেতা বিধু?
বােলা না ‘স
ু র’, বােলা না ‘ভােলাবাসা’, উাস হািরেয় ফেলা না
িনেজেদরধু আিবার কেরা, িনঃশে।
আিবার কেরা সই জগৎ, যার কাথাও কােনা সীমা নই,
যার উপর িদেয় বাতাস ব’য় যায় িচরকােলর সমু থেক,
যার আকােশ এক অিনবাণ পঁিু থ িবীণনময়, িবৃিতহীন।
আিলন কেরা সই জগৎেক, পরেরর চতনার মেধ িনিবড়।
দখেব কমন ছােটা হ’তও জােন স, যন মেু ঠার মেধ ধ’র যায়,
যন বার ভাঁেজ গর, যখােন তামরা মখু ঁেজ আেছা
অকাের গাপনতায় িনসই একিবু ান, যা পিব, আমেণর অতীত,

যাার পে অদ ৃশ, মানিচে িচিত নয়,
রিডও আর হডলাইেনর বাইের সংঘষ থেক উীণযখােন িকছইু ঘেট না ধু আেছ সব
সব আেছ- কননা তামােদরই দয় আজ ছিড়েয় পড়েলা
ঝাউবেন মমর তুেল, সমেু র িনয়িতহীন িনেন,
ন থেক নে, িদগের সংেকতেরখায়সব অতীত, সব ভিবষৎ আজ তামােদর।
আমােক ভুল বেু ঝানা। আিম জািন, বাদ কত িনরেপ,
াণ কত িবপ।
কাল হয়েতা আন লেব দাণ, হতা হেব লিলহান,
যমন আেগ, অেনকবার, আমােদর মাত ৃভুিম এই প ৃিথবীর
ম ৃিকায়চাকার ঘূণেনর মেতা পনু রাব ৃ।
তবু এও জািন ইিতহাস এক শ ৃল, আর আমরা চাই মিু ,
আর মিু  আেছ কান পেথ, বেলা, চাহীন িমলেন ছাড়া?
মানেু ষর সে মানেু ষর িমলন, মানেু ষর সে িবেরযার মাণ, যার তীক আজ তামরা।
নাজমা, শামসিু ন, আর রাির বেু ক লিু কেয়-থাকা যত িমক,
যারা ভােলািন আমােদর সনাতন চিু , সমু আর নের সে,
রচনা কেরেছা পরেরর বার ভাঁেজ আমােদর জন
এক েগর আভাস, অমরতায় কনা :
আিম ভাবিছ তামােদর কথা আজেকর িদেন, সারাণসই একিট মা িশখা আমার অকাের, আমার চােখর সামেন
িনশান।
মেন হয় এই জগৎ-জাড়া গ আর অফরু ান িববিমষার িবে
ধু তামরা আেছা উর, আর উার।

-

–
কাথায় চেলেছা? এিদেক এেসা না! েটা কথা শানা িদিক
এই নাও- এই চকচেক ছােটা, নত
ু ন েপার িসিক
ছাকানরু কােছ েটা আিন আেছ, তামাের দেবা গা তা-ও,
আমােদর যিদ তামার সে নৗকায় তুেল নাও।
নৗকা তামার ঘােট বাঁধা আেছ- যােব িক অেনক দূের?
পােয় পিড়, মািঝ, সােথ িনেয় চেলা মাের আর ছাকানেু র
আমাের চেনা না? মার নাম খাকা, ছাকানু আমার বান
তামার সে বড়ােবা আমরা মঘনা-পা-শান।
িদিদ মাের ডােক গািবচাঁদ, মা ডােক চাঁেদর আেলা,
মাথা খাও, মািঝ, কথা রােখা! তুিম লী, িমি, ভােলা!
বাবা বেলেছন, বড় হেয় আিম হব বাঙলার লাট,
তখন তামােক িদেয় দব মার ছেলেবলাকার খাট।
চিু প-চিু প বিল, ঘিু মেয় আেছ মা, িদিদ গেছ ইুেল,
এই ফাঁেক মাের-আর ছাকানেু র- নৗেকায়া লও তুেল।
কান ভয় নই – বাবার বকুিন তামােক হেব না খেত
যত দাষ সব, আমার- না, আিম একা ল’ব মাথা পেত।
নৗেকা তামার ডুেব যােব নােকা, মারা বিশ ভাির নই,
িকু িজিনস নেবা না সে কবল ঝু বই।
চমকােল কন! ঝু পত
ু , ঝু মানষু নয়,
ু ল
একা ফেল গেল, ছাকানেু র ভেব কাঁিদেব িনয়।
অেনক রেঙর পাল আেছ, মািঝ? বাদামী? সানালী? লাল?
সবজ
ু ও? তা হেল সটা দাও আজ, সানালীটা িদেয়া কাল।
সবেলা নদী দখােব িক। আেগ চেলা পায়,
পেু রর রােদ েপা ঝলমল সাদা জল উছলায়
েয়’ েয়’ – মারা দিখব আকাশ- আকাশ ম- বড়,
প ৃিথবীর যত নীল রঙ- সব সখােন কেরেছ জড়।

মােয়র পূেজার ঘরিটর মত, একটু ময়লা নাই,
আকােশের ক য ধায় বারবার, তুিম িক জােনা তা ভাই?
কােলা-কােলা পািখ বাঁকা ঝাঁক বঁেধ উেড় চেল যায় দূের,
উঁচু থেক ওরা দিখেত িক পায় মাের আর ছাকানেু র?
েপার নদীেত েপার ইিলশ- চাখ ঝলসােনা আঁশ,
ওখােন দােখা না- জােল বঁেধ জেল তুিলয়ােছ একরাশ।
ওটা চর বিু ঝ? একটু রােখা না, এ তা ভাির স
ু র।
এ যন নতুন কােপট বানা! এই পার চর?
ছাকান,ু চল র, চান ক’র আিস িদেয় সাত-শাটা ডুব,
ঝাঁপােয়-দাপােয় টলটেল জেল নাইেত ফিু ত খবু ।
ইিলশ িকনেল? আঃ, বশ ব তুিম খবু ভােলা, মািঝ
উননু ধরাও ছাকানু দখােব রাার কারসািজ।
খাওয়া হ’লা শষ- আবার চেলিছ, লেছ ছা নাও,
হাা নরম হাওয়ায় তামার লাল পাল তুেল দাও।
আমর ’জন দিখ ব’স ব’স আকাশ কত না নীল,
ছাট পািখ আেরা ছাট হ’য় যায়- আকােশর মেু খ িতল
সারািদন গালা, সূয লক
ু ােলা জেলর তলার ঘের,
সানা হ’য় েল পার জল কােলা হ’লা তার পের।
সার বেু ক তারা ফেু ট ওেঠ- এবার নামাও পাল
গান ধেরা, মািঝ; জেলর শ ঝুপঝুপ দেব তাল।
ছাকানরু চাখ ঘেু ম ঢুেল আেস- আিম িঠক জেগ আিছ,
গান গাওয়া হ’ল আমায় অেনক গ বলেব, মািঝ?
নেত-নেত আিমও ঘমু াই িবছানা বািলশ িবনা
– মািঝ, তুিম দেখা ছাকানেু র, ভাই, ও বেড়াই ভীতু িকনা
আমার জন িকু ভেবা না, আিমই তা বেড়াই ায়,
ঝড় এেল ডেকা আমাের- ছাকানু যন সেু খ ঘমু যায়।

