কান এক বসের াণব সকাল। অিনিদের মেতা ছেলটা একটা শিপং কমেের িভতর এিদক-সিদক ঘারাঘিু র করেত
থােক। একসময় তার চাখ পেড় যায় একটা CD-ােরর কাউাের দাঁড়ােনা খবু স
ু র একটা মেয়র িদেক। মেয়র হািসটা
িছল অপূব রকেমর স
ু র , ছেলটা থম দখায় মেয়টার েম পেড় যায়। এটাই মেন হয়, Love At First Sight.
ছেলটা সামেন এিগেয় একটা CD িনেয় মেয়টার িদেক বািড়েয় দয়।
ছেলটা: “আিম এই CD-টা িকনেত চািলাম।”
মেয়টা: (হািসমেু খ) “তুিম চাইেল আিম এটা তামার জন স
ু র দেখ একটা পােকেট Wrapping কের িদেত পাির।”
ছেলটা মাথা িনচু কের সিত জানায়।
মেয়টা িকছেনর
মেধ শপ-এর িভতর থেক CD-টা Wrapping কের িনেয় আেস। ছেলটা CD-টা িনেয় বাসায় চেল
ু
যায়। এরপর থেক ছেলটা িতিদন CD-শেপ এেস একটা কের CD িকনেত থােক। মেয়টা আেগর মেতাই তা
Wrapping কের দয়। ছেলটা Wrapping করা CD িনেয় িগেয় বাসায় তার স-এ রেখ দয়। ছেলটা অেনক
চা কের মেয়টােক তার ভােলালাগার কথা বলার, িক তা বলেত পাের না। ছেলটার মা একসময় িবষয়টা জানেত পাের।
তখন িতিন তার ছেলেক পরামশ দন সাহস কের মখু ফেু ট একবার কথাটা বেল দখেত।
পরিদন ছেলটা আবার CD-শেপ যায়। িতিদেনর মেতা স আজও একটা CD কেন। ছেলটা ভােলালাগার কথা বলার চা
কের এবং আজও বথ হয়। মেয়টা CD-টা Wrapping করার জন িভতের চেল যায়। এমন সময় ছেলটার মাথায় একটা
বিু  খলা কের। স সােথ সােথ একটা কাগেজর মেধ িলেখ, “কন জািন তামােক আমার অসভব রকেমর ভােলা লেগ গেছ।
আমরা িক আগািম পরশুিদন িবকােল কিফশেপ দখা করেত পাির।” লখাটার িনেচ স তার নাম ও ফান নাার িলেখ রােখ।
এরপর কাগজটা মেয়টার ডের উপর রেখ ছেলটা দৗেড় চেল যায় CD-শপ থেক।
পরিদন িবকাল। এক ঘা ধের মেয়টা কিফশেপ অেপা করেছ ছেলটার জন। ছেলটার অনপ
ু িিত দেখ একসময় মেয়টা
ডায়াল কের ছেলটার ফান নাাের। ছেলটার মা ফান িরিসভ কের।
– “হােলা”
— “জন আেছ? ওেক একটু দওয়া যােব?”

– “ক বলেছা তুিম?”
— “আিম মািরয়া”
– “মািরয়া, তুিম িক জান না ‘জন’ গতকাল রাড অািেডে ………”
ছেলটার মা আর কথা কমিট করেত পােরন না, তার ইেচাখ বেয় কাা চেল আেস। িতিন ধীের ধীের তার ম ৃত ছেলর েম
যান। একসময় তার চাখ পেড় যায় ছেলটার স-এর উপর সািজেয় রাখা অসংখ Wrapping করা CD-এর উপর।
িতিন অবাক হেয় দেখন য একটা CD-ও Wrapping করা অবা থেক খালা হয়িন।
িতিন একটা CD হােত িনেয় Unwrapped কেরন। CD-এর িভতর একটা কাগজ খঁেু জ পান িতিন। তােত লখা আেছ,
“কন জািন তামােক আমার অসভব রকেমর ভােলা লেগ গেছ। আমরা িক কান একিদন িবকােল কিফশেপ দখা করেত পাির
– ‘মািরয়া’।
”
সােথ সােথ িতিন আর একটা CD হােত িনেয় Unwrapped কেরন। আবার এই CD-এর িভতেরও িতিন আর একটা
কাগজ খঁেু জ পান। তােত লখা আেছ, “কন জািন তামােক আমার অসভব রকেমর ভােলা লেগ গেছ। আমরা িক কান
একিদন িবকােল কিফশেপ দখা করেত পাির – ‘মািরয়া’।“

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।

–
আমার কুঁেড়ঘের নেমেছ শীতকাল
তুষার জ’ম আেছ ঘেরর মেঝ জেু ড় বরফ প’ড় আেছ
গভীর ঘন হেয় পােশর নদী ভ’র
বরফ ঠেল আর তুষার ভেঙ আর -ঠাঁেট রাদ িনেয়
আমার কুঁেড়ঘের এ-ঘন শীেত কউ আসক
ু
আমার হ জেু ড় িবশাল মভূিম
সবজ
ু পাতা নই সানািল লতা নই িশিশর কণা নই
ঘােসর িশখা নই জেলর রখা নই
আমার মভূর গাপন কােনা কােণ একটু নীল হেয়
বাতােস কঁেপ কঁেপ একিট শীষ আজ উঠক
ু
আমার গােছ গােছ আজ একিট কুঁিড় নই
একিট পাতা নই কেনা ডােল ডােল বায়রু ঘষা লেগ
আন ’ল ওেঠ তী লিলহান
বাকল িছঁেড়েফেড় পরু ভেঙচেু র আকাশ লাল ক’র
আমার গােছ আজ একটা ছাট ফলু ফটু ক
ু
আমার এ-আকাশ ছিড়েয় আেছ ওই

পাতিটেনর মেতা ধাতুর চাখ েল খর ালাময়
স-তােপ গ’ল পেড় আমার দশিদক
জল ও বায়হু ীন আমার আকােশর অেদখা দূর কােণ
ব ৃিসকাতর একটু মঘ আজ জমক
ু
আমার কুঁেড়ঘের নেমেছ শীতকাল
তুষার জ’ম আেছ ঘেরর মেঝ জেু ড় বরফ প’ড় আেছ
গভীর ঘন হেয় পােশর নদী ভ’র
বরফ ঠেল আর তুষার ভেঙ আজ -ঠাঁেট রাদ িনেয়
আমার কুঁেড়ঘের এ-ঘন শীেত কউ আসক
ু ।

–
ভােলা থেকা ফলু , িমি বকুল, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা ধান, ভািটয়ািল গান, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা মঘ, িমিটিমিট তারা।
ভােলা থেকা পািখ, সবজ
ু পাতারা।
ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা চর, ছাট কুেড় ঘর, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা িচল, আকােশর নীল, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা পাতা, িনিশর িশিশর।
ভােলা থেকা জল, নদীিটর তীর।
ভােলা থেকা গাছ, পক
ু ু েরর মাছ, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা কাক, কুেকর ডাক, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা মাঠ, রাখােলর বািশঁ।
ভােলা থেকা লাউ, কুমেডা় র হািস।
ভােলা থেকা আম, ছায়া ঢাকা াম, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা ঘাস, ভােরর বাতাস, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা রাদ, মােঘর কািকল,
ভােলা থেকা বক, আিডয়় ল িবল,

ভােলা থেকা নাও, মধমু িত গাও,ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা মলা, লাল ছেলেবলা, ভােলা থেকা।
ভােলা থেকা, ভােলা থেকা, ভােলা থেকা।

–
যাবার িদেন এই কথািট বেল যন যাই –
যা দেখিছ, যা পেয়িছ, তুলনা তার নাই।
এই জািতসমু মােঝ
য শতদল প রােজ
তাির মধু পান কেরিছ, ধন আিম তাই।
যাবার িদেন এই কথািট জািনেয় যন যাই।।
িবেপর খলাঘের কতই গেলম খেল,
অপপেক দেখ গেলম িট নয়ন মেল।
পরশ যাঁের যায় না করা সকল দেহ িদেলন ধরা,
এইখােন শষ কেরন যিদ শষ কের িদন তাই –
যাবার বলা এই কথািট জািনেয় যন যাই।।

–
রৗ িঝিমল,
উষার আকাশ, মধ িনশীেথর নীল,
অপার ঐযেবেশ দখা তুিম দাও বাের বাের
িনঃসহায় নগরীর কারাগার-াচীেরর পাের!
-উেিলেছ হথা গাঢ় ধূের কুলী,
উ চিু বি হথা অিনবার উিঠেতেছ িল,
আর করেলা মভূর তাস মাখা,
মরীিচকা-ঢাকা!
অগণন যািেকর াণ
খঁেু জ মের অিনবার, পায় নােকা পেথর সান;
চরেণ জড়ােয় গেছ শাসেনর কিঠন শ ৃলহ নীিলমা িনলক, ল িবিধিবধােনর এই কারাতল
তামার ও মায়াদে ভেঙছ মায়াবী।
জনতার কালাহেল একা ব’স ভািব
কা দূর জাপরু -রহেসর ইজাল মািখ
বােবর রতেট আিসেল একাকী!
িটক আেলােক তব িবথািরয়া নীলারখানা
মৗন -ময়ূেরর ডানা!
চােখ মার মেু ছ যায় বাধিব ধরণীর িধর-িলিপকা
েল ওেঠ অহারা আকােশর গৗরী দীপিশখা!
বসধু ার অ-পাং আত সকত,
িছবাস, নিশর িভুদল, িনণ এই রাজপথ,
ল কািট মমু ষূ রু এই কারাগার,
এই ধূিল-ধূগভ িবৃত আঁধার
ডুেব যায় নীিলমায়-ায়ত ম
ু আঁিখপােত,
-শ মঘপেু  , াকােশ, নের রােত;
ভেঙ যায় কীটায় ধরণীর িবশীণ িনেমাক,
তামার চিকত েশ, হ অত দূর কেলাক!

- –
– য কান একটা ফেু লর নাম বল
– ঃখ ।
– য কান একটা নদীর নাম বল
– বদনা ।
– য কান একটা গােছর নাম বল
– দীঘাস ।
– য কান একটা নের নাম বল
– অ ।
– এবার আিম তামার ভিবষত বেল িদেত পাির ।
– বেলা ।
– খবু সখু ী হেব জীবেন ।
ত পাথের পা ।
সানার পালে গা ।
এেত সাতমহল
িপেছােত সাতমহল ।
ঝণার জেল ান
ফায়ারার জেল কুলকুিচ ।
তুিম বলেব, সাজেবা ।
বাগােন মািলণীরা গাঁথেব মালা
ঘের দািসরা বাটেব চন ।
তুিম বলেব, ঘমু েবা ।
অমিন গােছ গােছ পােখায়াজ তানপরু া,
অমিন জাৎার িভতের এক ল নতকী ।
সেু খর নাগর দালায় এইভােব অেনকিদন ।
তারপর
বেু কর ডান পাঁজের গত খঁেু ড় খঁেু ড়
রের রাা মািটর পেথ সড়
ু  কেট কেট

একটা সাপ
পােয় বালচু রীর নকশা
নদীর বেু ক ঝুঁেক-পড়া লাল গাধূিল তার চাখ
িবেয়বািড়র বাকুল নহবত তার হািস,
দাঁেত মেু ার দানার মত িবষ,
পােক পােক জিড়েয় ধরেব তামােক
যন বেটর িশকড়
মািটেক ভদ কের যার আিলন ।
ধীের ধীের তামার সম হািসর রং হলদু
ধীের ধীের তামার সম গয়নায় শাওলা
ধীের ধীের তামার মখমল িবছানা
ফাঁটা ফাঁটা ব ৃিেত, ফাঁটা ফাঁটা ব ৃিেত সাদা ।
– সই সাপটা বিু ঝ তুিম ?
– না ।
– তেব ?
– ৃিত ।
বাসর ঘের ঢুকার সময় যােক ফেল এেসিছেল
পাড়া ধেু পর পােশ ।

–
তুিম তা জােনা না িকছ,ু না জািনেলআমার সকল গান তবও
ু তামাের ল ক’র!
যখন ঝিরয়া যাব হমের ঝেড,়
পেথর পাতার মেতা তুিমও তখন
আমার বেু কর ‘পের েয় রেব?
অেনক ঘেু মর ঘাের ভিরেব িক মন

সিদন তামার!
তামার এ জীবেনর ধার
েয় যােব সিদন সকল?
আমার বেু কর ’পের সই রােত জেমেছ য িশিশেরর জল,
তুিমও িক চেয়িছেল ধু তাই!ধু তার াদ
তামাের িক শাি দেব!
আিম ঝের যাব, তবু জীবন অগাধ
তামাের রািখেব ধের সইিদন প ৃিথবীর’ পেরআমার সকল গান ও তবও
ু তামাের ল ক’র!
রেয়িছ সবজ
ু মােঠ-ঘােসআকাশ ছডা় েয় আেছ নীল হেয় আকােশ আকােশ।
জীবেনর রঙ তবু ফলােনা িক হয়
এই সব ছঁেু য় ছেন!-স এক িবয়
প ৃিথবীেত নাই তাহা – আকােশও নাই তার লচেন নাই তাের অই সমেু র জল!
রােত রােত হঁেট হঁেট নের সেন
তাের আিম পাই নাই, কােনা এক মানষু ীর মেন
কােনা এক মানেু ষর তের
য িজিনস বঁেচ থােক দেয়র গভীর গের!নের চেয় আেরা িনঃশে আসেন
কােনা এক মানেু ষর তের এক মানষু ীর মেন!
একবার এথা ক’য় দশ আর িদেকর দবতা
বাবা হেয় পেড় থােক–ভুেল যায় কথা!
য-আন উেঠিছল তােদর চােখর তেল ’ল
িনেভ যায় — ডুেব যায় — তারা যায় ’ল!
নতুন আকাঙা আেস — চেল আেস নতুন সময়
পরু েনা স নের িদন শষ হয়,
নতুেনরা আিসেতেছ ব’ল!–
আমার বেু কর থেক তবও
ু িক পিডয়় ােছ ’ল
কােনা এক মানষু ীর তের
যই ম ালােয়িছ পেু রািহত হ’য় তার বেু কর উপের!
আিম সই পেু রািহত– সই পেু রািহত!–
য ন মের যায়, তাহার বেু কর শীত
লািগেতেছ আমার শরীের–

যই তারা জেগ আেছ, তার িদেক িফের
তুিম আেছা জেগ–
য আকােশ িলেতেছ, তার মেতা মেনর আেবেগ
জেগ আেছা–
জািনয়ােছ তুিম এক িনয়তা — হেয়ছ িনয়!
হেয় যায় আকােশর তেল কত আেলা-কত আেনর য়;
কতবার বতমান হ’য় গেছ বিথত অতীত–
তবও
ু তামার বেু ক লােগ নাই শীত
য ন ঝের যায় তার!
য প ৃিথবী জেগ আেছ, তার ঘাস– আকাশ তামার!
জীবেনর াদ লেয় জেগ আছ– তবও
ু ম ৃতুর বথা িদেত
পার তুিম;
তামার আকােশর তুিম উ হেয় আছ, তব–ু
বািহেরর আকােশর শীেত
নের হইেতেছ য়,
নের মতন দয়
পিডে় তেছ ঝ’র–
া হেয়– িশিশেরর মেতা শ ক’র!
জােনা নােকা তুিম তার াদ,
তামাের িনেতেছ ডেক জীবন অবাধ,
জীবন অগাধ!
হমের ঝেড় আিম ঝিরব যখন–
পেথর পাতার মেতা তুিমও তখন
আমার বেু ক পের েয় রেব? — অেনক ঘেু মর ঘাের ভিরেব িক মন
সিদন তামার!
তামার আকাশ — আেলা — জীবেনর ধার
েয় যােব সিদন সকল?
আমার বেু কর পের সই রােত জেমেছ য িশিশেরর জল
তুিমও িক চেয়িছেল ধু তাই! ধু তার াদ
তামাের িক শাি দেব!
আিম চ’ল যাব — তবু জীবন অগাধ
তামাের রািখেব ধের সই িদন প ৃিথবীর প’র;–
আমার সকল গান তবও
ু তামাের ল ক’র!

–
জয় করবার মেতা একিট মনও যখন আর অবিশ নই,
তখন আমার আর বেস থেক কী েয়াজন? আিম যাই।
তামরা পানপা হােত হায়াং হা রোঁরার িনজনতায়
ম ৃ আেলার িনেচ বেস ম ৃেলর গান শােনা, আিম যাই।
মহােদব-নীলা-অসীম-অনা-কবীর-বদন আিম যাই,
ইয়ািহয়া, আিম চললাম। এই-য নাসিরন, আিম আিস।
যিদ কােনািদন এই রাি ভার হয়, যিদ কখেনা আবার
সূয ওেঠ পসী বাংলায়, আবার কখেনা যিদ িফের পাই
আমার যৗবন, যিদ পাই অন ের মেতা নারী, কিব
না হেয়, অন যা-িকছ ু হেয় আিম িফের আসেতও পাির।
অিভভূত কিবর মতন নারীেক আিম ভােলােবেসিছলাম।
সিু চা সেনর মেতা অপপা, িবষী-স
ু রী িছল তারা,
তােদর দেহ েগর লাবণ িছল িক দয় িছল ঘাস।
আমার ম িনেয় তারা কত রকেমর য রহস কেরেছগাধা ভেব কউবা নােকর ডগায় ঝুিলেয় িদেয়েছ মেু লা;
কউবা উরাত দিখেয়-দিখেয় কািটেয়েছ কাল। তারপর
একিদন সপচমবৎ আমােক ছঁেু ড় ফেল িদেয় চেল গেছ
দূের। আিম িনঃ গ ৃহেকােণ, তারা ছিড়েয় পেড়েছ িবে।
অথচ তােদর কথা ভেব আিম কঁেদিছ িনায়-জাগরেণ।
এখন আমারও দেয় আর ম নই, ভােলাবাসা নই,
বাসনার আেলাড়ন নই, আজ আমারও দেয় ধু ঘাস,
ধু ৃিত, ধু ৃিত, ধু ৃিত আর ৃিতর দীঘাস।
জয় করবার মেতা একিট মনও যখন আর অবিশ নই,

তখন আর আমার বেস থেক কী েয়াজন? আিম আর
কেতা ভােলাবাসেবা? আর কার জেন অেপা আমার?
তার চেয় এই িক যথাথ নয়? আিম খবু দূের চেল যাই।
যিদ কােনািদন এই রাি ভার হয়, আবার কখেনা যিদ
সূয ওেঠ িনুর বাংলায়, আবার কখনও যিদ িফের পাই
আমার যৗবন, যিদ পাই আমার ের সই নারী, কিব
না হেয়, অন যা-িকছ ু হেয় আিম িফের আসেতও পাির।
তামরা পানপা হােত হায়াং হা রোঁরার িনজনতায়
ম ৃ আেলার িনেচ বেস ম ৃেলর গান শােনা, আিম চিল।
মহােদব-নীলা-অসীম-অনা-কবীর-বদন, আিম যাই,
ইয়ািহয়া, আিম চললাম। এই-য নাসিরন, আিম আিস।

আমােক কী মাল্য
িনর্মেলন্দু গুণ

েদেব,

তামার পােয়র িনেচ আিমও অমর হব,
আমােক কী মাল দেব, দাও।
এই নাও আমার যৗতুক, এক-বক
ু রের িতা।
ধেু য়িছ অির আা াবেণর জেল, আিমও াবন হব,
ধু চনচিচত হাত একবার বালাও কপােল।
আিম জেল-েল-অরীে উডা় ব গাীব,
তামার পােয়র কােছ নামাব পাহাড।়
আিমও অমর হব, আমােক কী মাল দেব, দাও।
পােয়র আঙলু হেয় সারাণ লেগ আিছ পােয়,

দাও

–

চেনর াণ হেয় বঁেচ আিছ কােঠর িভতের।
আমার িকেসর ভয় ?
কবেরর পােশ থেক হেয় গিছ িনেজই কবর,
শহীেদর পােশ থেক হেয় গিছ িনেজই শহীদ,
আমার আঙলু যন শহীেদর অজ িমনার হেয়
জনতার হােত হােত িগেয়েছ ছিডে় য়।
আমার িকেসর ভয় ?
তামার পােয়র িনেচ আিমও অমর হব,
আমােক কী মাল দেব, দাও
এই দেখা অরাা ম ৃতুর গেব ভরপরু ,
ভােরর শফািল হেয় পেড় আেছ ঘােস।
আক-ধ
ু ুল নয়, রিফক-সালাম-বরকত-আিম;
আমারই আার িতভােস এই দখ আেয়া,
কামের কাতুজ, অি ও মার মেধ আমার িবোহ,
উত কপাল জেু ড় যেু র এ-রজয়িটকা।
আমার িকেসর ভয় ?
তামার পােয়র িনেচ আিমও কবর হব,
আমােক কী মাল দেব, দাও।

ভােলাবাসা,
ভারসাম্যহীন
িনর্মেলন্দু গুণ
বাঁিশর কােছ য-সেু রর তাশা
স-তাশা পূণ না হওয়া পয
আিম আমার বাঁিশিট বাজােত চাই।

–

য-পয িলত হয়না বীয
স-পয জীেবর সম।
জয়ী না-হওয়া পয
আিম পরাভাবেক ীকার কির না।
ভােলা না-বেসই যিদ ভােলাবাসা পাই।
ভািব, কী লাভ তাহেল প েম?
য-ম ফাঁিক িদেত জােন
তার বািক শাধ হয় না জীবেন।
য-েম ঘাটিত নই
স-তা বিু মান গ ৃহীর ণয়স আমার নয়।
আমার ভােলাবাসা ভারসামহীন,
উঁচ-ু িনচ,ু ভাঙা-চারা, খানাখময়।

–
তাড়ােত তাড়ােত তুিম কতদূর নেব?
এই তা আবার আিম িফের দাঁিড়েয়িছ ।
জীবেনর নর শরীর ছঁেু য় য বালক
একিদন উাল নদীর জেল ঝাঁপ িদেয়িছল,
সােপর ফণায় তার কিচ হাত রেখ য বালক
বেলিছল মনসােক আিম না কখেনা;
তাড়ােত তাড়ােত সাপ কতদূর নেব তােক?
এই তা আবার আিম িফের দাঁিড়েয়িছ।

রৗ যার বু িছল, ব ৃি যার গাপন-িমকা,
অি যার বেু কর উাস, বাংলার মািটর ছঁেু য়
স এখন িতবাদী মেু খামিু খ র যবু ক।
তাড়ােত তাড়ােত তুিম কতদূর নেব তােক?
এই তা আবার আিম িফের দাঁিড়েয়িছ।
আৈশশব াধীনতার লােভ য যবু ক
িহংসাহীন েমর িবোেভ বেলিছলঃ
‘য
ু নয়, ভােলােবেস িজেত নেবা তাের’
মানেু ষর ম ৃত হােড় স এখন সশ সাস ।
তাড়ােত তাড়ােত তুিম কতদূর নেব তােক?
এই তা আবার আিম িফের দাঁিড়েয়িছ ।

–
পিু লশ শেন িভড়,আেয়া জমা িনে শহেরর
সি সিনক।সামিরক িনেদেশ ভীত মানেু ষর
শটগান,রাইেফল,িপল এবং কাতুজ,যন দরগার
ীকৃত মানত,টিবেল ফেু লর মেতা মােনর হাত।
আিম ধু সামিরক আেদশ অমান কের হেয় গিছ
কামল িবোহী,কােশ িফরিছ ঘের
অথচ আমার সে দেয়র মেতা মারাক
একিট আেয়া,আিম জমা দইিন।

আবার যখনই েদখা হেব – িনর্মেলন্দু
গুণ
আবার যখনই দখা হেব, আিম থম সেু যােগই
বেল দব টকাটঃ ‘ভােলাবািস’।
এরকম সত-ভাষেণ যিদ কঁেপ ওেঠ,
অথবা ঠাঁেটর কােছ উািরত শ থেম যায়,
আিম নখাে দখােবা ম, ভােলাবাসা, ব িচের
তামার িতমা। দয়ােল টাােনা কান থািস
দবীিচ নয়, রের েম বাঁধা দেয়র কােচ
দখেব িনেজর মেু খ ভােলাবাসা ছায়া ফিলয়ােছ।
এরকম উোচেন যিদ তুিম আনরু ােগ মছু া যেত চাও
মূছা যােব,জাগােবা না,িনেজর শরীর িদেয় কিফন বানােবা।
‘ভােলাবািস’ বেল দব টকাট, আবার যখনই দখা হেব।

–
এই জল ভােলা লােগ; ব ৃির পািল জল কত িদন এেস
ধেু য়েছ আমার দহ — বল
ু ােয় িদেয়েছ চল
ু — চােখর উপের
তার শান — ি হাত রেখ কত খিলয়ােছ, — আেবেগর ভের
ঠাঁেট এেস চমু া িদেয় চেল গেছ কুমারীর মেতা ভােলােবেস;
এই জল ভােলা লােগ; — নীলপাতা ম ৃ ঘাস রৗের দেশ
িফা যমন তার িদনেলা ভােলাবােস — বেনর িভতর
বার বার উেড় যায়, — তমিন গাপন েম এই জল ঝের
আমার দেহর পের আমার চােখর পের ধােনর আেবেশ
ঝের পেড়; — যখন অাণ রােত ভরা ত হেয়েছ হলদু ,
যখন জােমর ডােল পঁচার নরম িহম গান শানা যায়,
বেনর িকনাের ঝের যই ধান বেু ক কের শান — শািলখদু ,
তমিন ঝিরেছ জল আমার ঠাঁেটর পের চােখর পাতায় –
আমার চেু লর পের, — অপরাে রাঙা রােদ সবজ
ু আতায়
রেখেছ নরম হাত যন তার — ঢািলেছ বেু কর থেক ধ।

