একটা ছেল যখন একটা মেয়েক নক দয়, থম ই একিদন মেয়িট িকছ ু না বলেলও কেয়কিদন যেতই মেয়িট ছেলিটর
সােথ খারাপ ববহার  কের দেব, অপমান করেব, রাগ দখােব অথবা ছেলটার কােনা কথার আর কােনা উর দেব না।
একটা ভ ছেল কােনাভােবই ঐ অপমান সহ করেত পারেব না। স রােগ ঐ মেয়েক আর জীবেনও নক দেব না। িক
একটা বাউলা ছেল বলেব, মেয়রা থম থম এমনই কের, কয়িদন গেল িঠক হেয় যােব। স িনয়িমত নক কেরই যােব।
িতিদন নানান রকেমর অিভনয় কের কথা বলেব। নানান ভােব ভােলাবাসার কথা বলেব। আর সই অিভনয়েলা মেয়িটর
কােছ দাণ লাগেব। মেন মেন বলেব এমন একিট ছেলই তা চেয়িছলাম জীবেন। টাকা পয়সা যাগতা িদেয় িক হেব যিদ
আমােক ভােলাই না বােস। এরকম ভােলাবাসাই আিম চেয়িছলাম।
বু বাবেদর কােছ গব কের বলেব জািনস স অেনক কয়ািরং, আমােক ছাড়া িকছইু বেু ঝ না। সারাণ ফান দয়। ঐিদন
একটা নীল পাাবী পেড় এেসিছল। কত য ভােলা লেগিছল। আিমও একিট লাল সািড় পেড়িছলাম। আমার কােছ মেন হেয়িছল
যন জন আমরা ামী ী। জািনস আমার জন িক স
ু র একিট িগফট এেনিছল। আিমেতা দেখ অবাক হেয় িগেয়িছলাম। িঠক
যন আমার পছের িজিনসটা আমােক এেন িদেয়েছ। হাঁ ঐ আমার জীবেনর সব। অন কউ িক আমার মন িক চায় তা বঝ
ু েত
পাের। আরও জািনস ঐিদন শয়তািন কের বেলিছলাম আমার ‘কিরেমর িবিরয়ািন’ খবু িয়। িক অবাক কা সা বলা দিখ
হঠাৎ ফান িদেয়েছ। বেল, একটু িনেচ আেসা। আিম িজেস করলাম কন, স বেল আেসানা একটু, আসেলই বঝ
ু েত পারেব।
মাবাইলটা টিবেল রেখ আু-আুর েম গলাম দিখ আু বাসায় আেছ িকনা। দখলাম আু একা আু বাইের গেছ।
আুেক বললাম, আু খবু খধু া লাগেছ একটু িনেচ যাই িকছ ু খেয় আিস। আু বলল, িঠক আেছ যা, তাড়াতািড় আিসস। তার
আু বাসায় এেস তােক না দখেল খবু রাগ করেব। িঠক আেছ আু আিম এখনই চেল আসেবা। ওয়াশেম িগেয় কােনারকম
স পািেয় অিনকােক িনেয় িনেচ গলাম। দূের থেকই দিখ রিহেমর হােত একিট বাগ। আরও সামেন িগেয় আিমেতা
রীিতমেতা অবাক। দিখ পােকেটর গােয় লখা ‘কিরেমর িবিরয়ািন’। আনে মনিট যন একবাের ভের উঠল। হাঁ এমন বরই
তা আিম চেয়িছলাম। এ যন আমার ের প
ু ষ। নীল পাাবীওয়ালা। এর মেধই হঠাৎ মেন হে আিম মেন হয় পাতায়া
সমু ু সকেত আিছ রিহেমর সােথ। রিহম সাগেরর জল িছিটেয় িদে আমার গােয় আর আিমেতা আনে আহারা। যন েগ
আিছ। হঠাৎ রিহম বলল, এ িক তুিম ঐিদেক তািকেয় িক ভাবছ? আিম রিহেমর িদেক তািকেয় চাখিট একটু বাঁকা কের বললাম,
দাও দাও পােকট দাও। বাহ! বােগর মেধ ২ িট িবিরয়ািন। িজেস করলাম, িট কন? রিহম অিনকার িদেক বাঁকা দ ৃিেত
তািকেয় বলল, কন? অিনকার জন একটা। অিনকার যন খিু শেত নাই। অিনকাও মেন মেন বলেছ আমার জন আাহ যন
এমন একটা বর রােখ। িকের অিনকা িক ভাবিছস মেন মেন। পােকটা ন। আিম এবার রিহেমর িদেক তািকেয় আবার বললাম ২
টা কন? রিহম একটু িবরিসেু র বলল’ বললাম তা আিনকার জন একটা। আিমও একটু িবরসেু র বললাম, তামারটা?
রিহেমর মখু িট কমন যন একটু কােলা দখােলা। িক তার মেধই হেস িদেয় বলল, আিম একটু আেগই বাসা থেক খেয়

এেসিছ। আিম বেু ঝ িনলাম ওর পেকেট হয়েতা টাকা কম িছল। টাকা নই পেকেট তারপেরও একিট নয় িট িবিরয়ািন এেনেছ।
খবু মায়া হেলা রিহেমর জন। ভােলাবাসায় যন দয়িট ভের গল। মন চেয়িছল িবিরয়ািনর পােকটিট খেু ল িনেজর হাত িদেয়
একটু খাইেয় দই। িক বাসার িনেচ দাঁিড়েয় খাওয়ােত গেল কউ দেখ ফলেল সমসা হেব। আুেতা ওর কথা জােন না তাই
ওেক বাসায়ও আসেত বলেত পারলাম না। িনেজেক খবু অসহায় লাগেছ। জীবেন মেন হয় কােনািদন এত অসহায় লােগ িন।
যেকােনা মু েত বাবা চেল আসেত পাের তাই অিনা সেও রিহমেক িবদায় িদেয় বাসায় ঢুকেত হেলা। ফরার সময় বারবার
িপছেনর িদেক তািকেয় তািকেয় দখলাম আমার বাবিু টও যন যেত চাে না। তার চাখমখু লাল হেয় গেছ। আসেল রিহমেক
বাবু বেল ডাকার অন একিট কারণ আেছ তা পের বলেবা। বাসায় ঢুেক বারাায় িগেয় আবার বাইেরর িদেক তাকালাম দখলাম
রিহম এমনভােব হাটেছ যন ১০৫ িডী ের আা কােনা যবু ক হঁেট যাে। রিহেমর চহারা এখন আর তমন বঝ
ু া যাে
না। হঁেট হঁেট যন রাার সােথ িমিলেয় যাে। তেব মােঝ মােঝই আমােদর বাসার িদেক তাকায়। আিম আমার ডান হােত
একটু চমু ু িদেয় হাতিট রিহেমর িদেক ছেড়
ু িদলাম। হঠাৎ দখেত পলাম হােতর উপর কেয়কেফাটা জল। এরমেধই আু েম
এেস বলল, তার চােখ জল কন? আিমেতা থতমত খেয় গলাম। সােথ সােথ ওড়না িদেয় চােখর জল মেু ছ একটু হািচ িদেয়
বললাম, হািচ আসিছল আু। িক বেু কর মেধ কমন যন িচনিচন করিছল আমার ববু টু ার জন।
পাঁচ ছয় মাস পের িয়িত তার সই বাবী সাগরীকােক বলল, দা একটা কথা। িক কথা বল। তখন িয়িতর মেু খ যন মঘ
জেম আেছ। সাগরীকা অবাক দ ৃিেত িয়িতর িদেক তািকেয় রইল আর মেন মেন বলল, যই িয়িতর সােথ দখা হেল রিহেমর
কথা বেল যন হািসেত মেত উঠত আর আজ িক অসহায় তার চাখ, িক অসহায় তার মখু ।
সাগরীকা িয়িতেক িজেস করেলা, িক র তার মন খারাপ কন? তার চহারার এমন অবা কন? সাগরীকােক ধের িয়িত
কাায় ভে পড়ল। সাগরীকাও আর িনেজর কাা ধের রাখেত পারেলা না। এরপর সাগরীকা িনেজেক িনয়ণ কের িনেজর
ওড়না িদেয় িয়িতর চাখ মখু মেু ছ িদেয় বলল, িক হেয়েছ বল। িকছ ু হয়িনের সাগরীকা তেব অেনক িকছ ু হেয় গেছ, আজ আর
তার সহায়তা ছাড়া আমার মিু  নই। সাগরীকা বলল, তার সই বাবটু া কই? এই কথা যন য়িতর বেু কর মেধ তীেরর মেতা
িব হেলা। িয়িতর ঠাঁট কাঁপেতিছল। িকছ ু বলেত চায় িক আবার িফিরেয় নয়। এরপর অেনক কে মখু খল
ু ল িয়িত, তুই
বিু ঝ আজ আমােক কাঁটা ঘােয় নেু নর িছটা িদিস। এই কথা কন বলিছস? এতিদন তা আমােদর একটু সময়ও িদিত না। াশ
শষ না হেতই বাবেু ক িনেয় বর হেয় যিত। আেগেতা বাসায় িগেয়ও অেনক ফান িদিত। বলেত পারিব িতন চার মােসর মেধ
ভুেলও একবার আমােক ফান িদেয়িছিল? সাগরীকার কথায় িয়িতর বক
ু িট যন ঝাজড়া হেয় র বর হেত লাগল। িয়িত
পেটর মেধ িতন চার মােসর নিটও যন বর হেয় যেত চাে।
মেন মেন বলেছ, বর হেয় যাক পেটর মেধ থেক তাহেল সকল আপদ ম
ু হেতা। িয়িতর চােখ আবার ঝনার মেতা জল
দেখ সাগরীকা িনেজর ভুল বঝ
ু েত পের বলল, সির দা আসেল আিম বঝ
ু েত পািরিন তার মেন এত ক। আমােক মা কের
িদস। বল িক হেয়েছ তার, আমােক সব খেু ল বল।
িয়িত কাপাকাপা কে বলল, আমােক একিট ডাােরর কােছ িনেয় যািব? আমার খবু লা করেছের সাগরীকা তুই আর
আমােক লা িদছ না। এই বেল িয়িত তার সামান উঁচু হওয়া পটিটেত হাত িদেয় দখােলা। সাগরীকার আর িকছ ু বঝ
ু েত
বািক রইল না। ধু মেন মেন বলল, আহাের িয়িতর সই আদেরর বাবিু টও আজ বাবরু বাবা হেত চলেছ।
এরপর সাগরীকা িয়িতেক বলল, তার সই বাবিু টেকও ডাক একসােথ যাই ডাােরর কােছ।
িয়িত একিট দীঘাস িনেয় বলল, তুই আর বাবু ডেক আমােক তিবত কের িদছ না। বাবু এখন আর বাবু নই। আমােক
একিট বাবু িদেয় স চেল গেছ। স এখন অেনক বড় হেয় গেছ। তােক এখন বাবু ডাকেল অপমান করা হেব। এখন অন কউ
তােক বাবু ডােক না, বর বেল ডােক। আর স এত তাড়াতািড় বর না হেলও বাবু বাবু ডাকার মেতা নারীর এখন িক তার অভাব
আেছ? আর তুই? আিম এখন আর আমার বেু কর সানেক ন করেবা না। আিম এই বেু কর সানেক িনেয়ই  দখেবা।

ওেকই আিম বাবু বাবু ডেক জীবনটা পাড় কের দেবা। এটাই আমার সানা।
সাগরীকা িয়িতেক অেনক বাঝােলা তারপর িয়িত রাজী হেলা। কেয়কমাস পের িনউজ পপাের একিট হডালাইন হেলা,
“রাার উপর বােগ মাড়ােনা জীব িশ”। খবরিট মহু েত
ূ র মেধই ফসবেু ক ভাইরাল হেয় গল। সই নীল পাাবীওয়ালাও
খবরিট শয়ার কের িলখেলা, ‘িকয়ামত খবু ই সামেন চেল আসেছ’। তার এই াটাস দেখ িয়তীর বাবী হাহা িরএা িদেলা।
িক নীল পাাবীওয়ালা বাবিু ট িকছইু বঝ
ু েত পারেলা না। আর িয়িত তা তার সই িয় বাবিু টর ক িলেই আেছ। সাগরীকা
িয়িতেক নীল পাাবীওয়ালার াটাস ীনসট িদেয় দখােলা। িয়িত ীনসট দেখ চােখ একেফাটাও জলও আনেলা না। ধু
তািকেয় রইল ীনসেটর উপের গালাকার ছা একিট ছিবর (াফাইল িপকচার) উপর। এই সই নীল পাাবীপড়া ছিব যা
দেখ স বাবেু ক বর ভেব িনেয়িছল বেু কর মােঝ। িয়িতও তার াফাইেল লাল শািড় পড়া ছিবিট িদেয় আকােশর িদেক
তািকেয় রইল।
০৩.২৫ এ এম
১৬-০৬-২০১৯
কাঁটাবন, ঢাকা


ভােলা কাউেক বাসেবা এটাই তা ভা্বতাম না।
িকভােব তােক এতটা ভােলা লাগেলা সটাও ভাবনার বাইের চেল িগেয়িছেলা।
আমার জীবন জেু রই ধু িছেল তুিম আর তুিম।
পড়ানা বশ চলিছল।ভতার জামা গােয় িদেয় ঘরু তাম আর বলতাম ম ভােলা লােগ না কানিদন ম করেবা না।বুরা
সারান বলেতা তুই কানিদন মেটম করেত পারিব না কারণ তুইেতা কান মেয়র সােথ কথাই বলেত পািরস না।তারপর
থেক মেন মেন ভােলা স
ু র একটা মেয়েক খজ
ু তাম।
যার চােখ চাখ রাখেল সব িকছ ু ভুেল যাব।
যার হািসেত আিম মের িগেয়ও জীবন িফের পাব।
যার চেু লর ঝাপটায় জাপিত হার মানােব। যার কথা নেল আিম হব পাগল।
এত কনা জনা কবল কেলেজ িতীয় বেষ পা িদেয়িছ।

পেকট ফাকা নই কান টাকা।
তাই অসমেয়ই হেয় গেলা সের রাজকনার সােথ দখা।
থম িদেনই কেরিছেলা ুিম আর স িক হািস।
সামেন িদেয় গেলা আর আসেত কের িনেয় িদেলা এেতা তািকেয় থাকা ভােলা নয় নজর লেগ যােব।
ওের বাবাের মেয় না আন থম িদেনই বেু ঝ ফেলেছ তার িদেকই তািকেয় িছলাম।
যখন বেু ঝই ফলেলা ভাবলাম আর লেু কাচিু র কের তািকেয় লাভ িক ধেরই তা ফলেলা আবার দখা হেল ভােলাবাসার দ ৃি
িদেয় তাকােবা। সিদন িক আর ঘমু ােত পারলাম নািক সারা রাত আয়নার সামেন থাকলাম।কমন কের তার িদেক তাকােল
আমােক ভােলা লাগেব।
পেরর িদেনই বােজট বিশ ম হাক না হাক বুরা িমি খাওয়ার বলায় আেগই থােক।
কারন িনউজ যা দবার িনাথভােব কেলেজর বুরাই দয়।
পরিদন স বেগ কের িনেয় মেয়টােক দেখ স মেখ সামেন িগেয় বললাম শান তামার নাম িক। িতউের বলেলা
পালিক।
আিম বললাম এজেু গ আবার পালিক কারও নাম হয় নািক।
বলার সােথ চাক রাঙােলা থম িদেনই।আিম ঢােকার খেয় বললাম না মােন আিম সটা বলেত চাইিন।
এজেু গ এত স
ু র নাম এখনও চলেছ এটাই তা আনের বাপার তাই না।
এমন নােমর কদর কেজান বঝ
ু েব। ওরা িছেলা েজান তাই অেনক হাসিছেলা।
আর আিম একা তাই একবার হািস আর একবার কািশ।
অমিন আিম হেয় গলাম বাকা। মােন ওটা ওর আসল নাম না।
পেররিদন ডাকলাম ◌্এই পালিক! বাকা একটা আমার নাম িবউিট।
হ সিই তা তুিম িবউিট। আমােদর কেলেজ একটাই িবউিট মেয় এেসেছ সটা তুিম।
এটাও ভুয়া নাম বুেদর কােছ যানেত পারলাম িতনার নাম নািক ছামাা খান।আিম বললাম ওর েম আিম হেয়িছ খান
খান।ওমিন আেরক বু তার বািব এর কােছ থেক ছামাার নর এেনেছ আমােক িদেয় বলেলা তার পেকট হেব এবার পেু ব
ছারখার।অেনক ভেয় করলাম ফান িকছ ু বলেলা না কারন সও আমােক পছ কের ফেলেছ।
 হেলা আমার জীবেন েমর অধায়।
কথনও াসন, কখনও বােরান, কখেনা রামা, কখনও অিভমান আবার কথনও লেু কাচিু র।আমার জীবেন এত সখু েম ডুব না
িদেল বঝ
ু তাম না।
এক বছর রামাে কেট গেলা হঠাৎ একিদন নলাম িতন বছর আেগই একটা ম কেরিছেলা তাও আবার দীঘ ই বছর।
ওেদর কাপ হওয়ার পর আবার এডযা হেয়েছ ওরা।
ওেক ওেয়িটং পেল আমােক হয়েতা লাভাই, বান, ভাইয়া ইতািদ ওযহু াত।
আেগর মত মন খেু ল কথাও বেল না।
ঘটনা সততা মান কের ফললাম িক ম করেছ অন ছেলর সােথ।
স অেনক ধিন, তাব শালী, বাবসায়ী।
তার সােথ ছামাার িবেয় িঠক হেয়েছ িক আমােক না করেত পােরিন আবার বলেতও পােরিন সব খেু ল আিম ক পাব বেল।
আিম সরাসির বড়েলাক ছেলিটর কােছ িগেয় বললাম ি স তােতও রািজ।
অবেশেষ জানেত পারলাম ছামাা সব বেলেছ ◌্ এমনিক ছেলিটর সােছ ছামাার ম হেয় গেছ।
আিম রাগারািগ করলাম িক িহেট িবপিরত হল স বলেলা সিবইেতা জানেলন এখন আর আমােক িডাব করেবন না।

আিম বললাম িঠক আেছ আিম অার তামার সােথ যাগােযাগ করার চা করেবা না।
তেব তামার জন আমার দায়ার সারা জীবন খালা।
ও বলেলা তার আর েয়াজন নই। তার পর আিম মােঝ মােঝই যাগােযাগ করার চা কেরিছ িক ও ফান কেট দয় কান
আনেনান নর ধের না যানেতা আিমই ফান করেবা।
কেট গেছ একটা বছর একবার দেখিছলাম ধু বেলিছলাম কমন আেছা।
িতউের ভােলা আপিন আিম আর কান কথা বলেত পািরিন কে ের িগেয় কাদেত হেয়েছ কেনা যােনন।
জেন একই িরকসায়। ভাবলাম কন এেসিছেল আমার জীবেন।
আরও ছয় মাস কেট গেছ নলাম ওেদর িবেয় হেতও পাের নাও হেত পাের ঝুল অবায় আেছ। আপনারাই বলনু আিম
মেয়েদর িক াথপর বলেবা না িক সব মেয়ই এক রকম না।
পারেল কেম কের আমােক সানা িদেবন।
আর যিদ আপনার কান গ িদেত চান তাহেল থম দয়া পাি অেপন কের একদম িনেচ িগেয় দখনু িকভােব িদেবন।

ায় একিট বছর কেট গেলা হঠাৎ সিদন মেয়িট আমােক ফান কের বলেছ কমন আেছন? ভেবিছলাম সু ােব ভুলেলা িক
এ য স জািত নয়, ভাংেব তবু মচকােব না। আিম বঝ
ু েত পারিছলাম না সিতই িক মািরয়া আমােক ফান কেরেছ। আিম
বললাম ভােলা আিছ সানা তুিম কমন আেছা। ও বলেলা ভােলা আিছ তা ম ম কমন চলেছ জানেত পাির।

ভাবলাম আমার াথপর মেয়টা মেন হয় আমার েমর মমটা অবেশেষ বঝ
ু েলা তাই আমার খাজ খবর িনে। বললাম
সানাের আমােক তা ভােলাবাসেল না তেব হঠাৎ এই  করেছা য। ওর লাইফ ইসটাইল কমন পিরবতন কেরেছ তা জািননা
তেব আমার কথার মােঝ অন রকম রসেগাা ঢালেত িসেখিছ িবরেহর অবসের। ও বলেলা না এমিনেতই অেনক িদন কােনা
খাজ খবর তা িনেলন না তাই আিমই খাজ খবর িনলাম।আেসােল ও আমােক কােনািদন পাাই দয় িন তাই পেু রােনা কথা না
উিঠেয় আিম বললাম সূযেক কখনই আরাল কের কও রাায় চলেত পাের না। তমিন আিমও তামােক আড়াল কের চলেত
পাির নাই। য ম জীবেনর সূচনায় স ম য ভালাটা বড়ই দায়। আমােক বলেব িক য কমন কের ভুলেবা তামায় সানা
পািখ। াথপর মেয়টা এখন হাের হাের বঝ
ু েত পারেছ রািফ আর আেগর রািফ নই। রািফ এখন আর কথার কাাল নই। ও

বলেলা আপিন তা অেনক স
ু র কের কথা বলা িসেখেছন। আিম বললাম তাই নািক রাজােক তার মাথার মক
ু ু ট পরেল তােক
স
ু র দখায় তাহেল আমােক কথার মক
ু ু ট পিরেয় দাও না িয়। ও এক িদেক সানা পািখ, িয়, সানাের কথােলা সেু ন িবর
অনভ
ু হেলও এত স
ু ত
ু র কের ওর কান বয়ে য ওর সােথ কানিদন কথা বেল িন সটা িনিত িছলাম। তাই ও িকছ ু না
বেল নিছেলা আর কথা বলিছেলা। আিম বললাম তামােক িনেয় আমার একটা আশা িছেলা বলেবা। বেলন। এক বছর পর
তামার সােথ কথা বলিছ তাই এটা রাখেত হেব। চা করেবা। আিম তামােক বাবু বেল ডাকেবা। কেনা আিম িক আপনার
িজএফ নািক। িজ আেগর পটা দিখও না রাজকুমারী। হেস িদেয় বলেলা এটা িক একটু বাড়াবাড়ী হে। আিম বললাম
আমার ু বাবটু া ুিম ছাড়া িকু বেু ঝনা।
আিমঃ বাবু কখেনা সাতিট রং একসােথ দেখেছা?
মািরয়াঃ রং পনিছল িদেয় কত রং এেকিছ।
আ- মেনর রং দেখেছা
মা- িকভােব সটা দখা যায় নািক
আ- য িনাথ ভােব ভােলাবাসেত যােন স একসােথ সাতিট রং দখেত পায়।
মা- আপিন দেখেছন তাহেল মেনহয় তাইনা?
আ- ময়রু হেয় কখেনা নেচ দেখেছা?
মা- আমােক আজিব কথা বলেবন নােতা িবর লাগেছ।
আ- তাহেল িসগােরেটর ধায়ার কাওেক পরু েত দেখেছা?
মা- বললাম না ভােলামত কথা বলেল বেলন নাহেল ফান কেট িদব। আপিন হয়ত যােনন না য আিম আমার ছাট বানেক
এটা বাঝােনার জন ফান কেরিছ।
আ- মােন িক?
মা- মােন ওর সেহ িছেলা য আিম আপনার সােথ ম কির সটা ভুল ধারনা ভাালাম।
আ- ভােলা তুিম সিত অেনক মজার মেয়। আিম তামােক সেু ধাসিু ধ ভুল বঝ
ু তাম। তুিম সিত অেনক ভােলা মেয়। আজেক
আিম অেনক খিু শ তামার উপর সানা।
মা- িক বেলন পাগল হেয় গেলন নািক?
আ- আমার প আিম বদলাই না।
মা- তাহেল আিম এমন িক করলাম য আমােক এত ভােলা জানা হে।
আ- ফলু গােছই স
ু র মানায়।
মা- আিম িকছ ু বঝ
ু লাম না এত িদন না করেল বলেতন ক পেয়িছ আর আজ উলটা খিু শ হেলন।
আ- এর জন খিু শ লাগেছ যার সােথ ম কেরেছা এতিদন স একটা গাধা আর তুিম বড় গাধা। কারন তুিম েমর মম
বঝ
ু ইনা। য অেনর েমর মূল িদেত যােন না স তা ম বেু ঝই না। তামােক এর জনই বাবু বেল ডেকিছ। ওের আমার
সানা বাবটু া য কেব বড় হেব।
াথপর মেয়টা িকছেতই
ু আমােক ঠকােত পারেছ না মােন আমােক রাগােত পারেছ না। তাই স রেগ মেগ বলেলা আমার সােথ
ম করেবন।
আ- তামার সােথ ম করেবা মরেত।
অািম বঝ
ু েত পারলাম আমােক ঠকােত চায়। তাই মেয়েদর িনেয় খলা করা জল আেনর উপর দাড়াইয়া থাকা সমান।
অবেশেষ মািরয়া ওর ােথর িবিনমেয় উেশ হািসল করার জন েমর অিভনয় করেত িগেয় আমার িমি কথার ফাকায় পের

িগেয়েছ। একবার ভােলাবাসার চােপ সব হারােত হেব। এভােব মািরয়া আমার জীবেন জীদ কের আেস আর এই রাগেক দমন
করার কাউশল িশেখ ওেক সিতকােরর ভােলাবাসেত িশখােত পেরিছ। তাই এত িকছরু পর আমার ম হওয়ার পর মািরয়ােক
ভােলােবেশ বিল াথপর মেয়। জািননা আবার জািন কখন কান ছলনার িকার হেত হয়। অািম ওেক ওেনক ভােলাবািস তাই
ওেক ওর মত থাকেত িদেয়িছলাম বেল অবেসেষ আমার কােছই ওেক িফের পলাম।

SMS
SMS

কজন িমেকর কােছ চ হেলা তার িমকার মখু ।আর জাছনা হেলা িমকার দীঘাস।

আমার ভােলাবাসা সিদন সাথক হেব…য িদন ভােলাবাসার মানষু িট ১ফাটা চােখর জল ফেল বলেব…আিম ধু তামােকই
ভােলাবািস।

িয়জন যিদ থােক পােশ, মেন হয় প ৃিথবীর সব সখু আমাির কােছ। ভােলাবাসা বিু ঝ তখিন সিত হয় , যখন ভােলাবাসার মানষু িট
মেনর মত হয়।
বক
ু ভরা ভােলাবাসা আিম রেখিছ তামার জন____তুিম য আমার আিম য তামার____তুিম ধু আমার জেন

মানেু ষর মােঝ আেছ মন, মেনর মােঝ ম, েমর মােঝ জীবন, জীবেনর মােঝ আশা, আশার মােঝ ভালবাসা, আর সই
ভােলাবাসার মােঝ ধইু তুিম?

মানেু ষর সবেচেয় বড় বলতা হেলা ভালবাসা,যার মেধ ভােলাবাসা নইতার কােনা বলতাও নই, ভােলাবাসার জন মানষু
সবিকছ ু ছেড় দয়। আরেসই ভােলাবাসা তার জন কাল হেয় দাড়ায় !!!

মানেু ষর সবেচেয় বড় বলতা হেলা ভালবাসা,যার মেধ ভােলাবাসা নইতার কােনা বলতাও নই, ভােলাবাসার জন মানষু
সবিকছ ু ছেড় দয়। আরেসই ভােলাবাসা তার জন কাল হেয় দাড়ায় !!!

লাগেব যখন খবু একা,চাঁদ হেয় িদেবা দখা ..মনটা যখন থাকেব খারাপ,ে িগেয় করেবা আলাপ ..ক যখন মন আকােশ,তাঁরা
হেয় লেবা পােশ

যিদ দখা না হয় ভেবানা দূের আিছ। যিদ কথা না হয় ভেবানা ভূেল গিছ। যিদ না হািস ভেবানা অিভমান কেরিছ। যিদ ফান
না কির ভেবানা হািরেয় গিছ। মেন রেখা তামায় আিম ভােলাবািস।

ভালবাসার তােল তােল চলব জন এক সােথ। কােছ এেস পােস বেস মন রাখ আমার মেন। শ দখ জন িমেল, ঘর কর িছ
এক সােথ। আর িক লােগ িিথিবেত??? বউ আনব ভালেবেস।

তার জন আনেত পাির আকাশ থেক তারা, তুই বলেল বাচেত পাির অিেজন ছাডা় । প ৃিথবী থেক লটু ােত পাির বু তাির
পায়, এবার তুই বল, এভােব আর কত িমথা বলা যায়!!!

তামার মেু খর হািস টুকু লােগ আমার ভােলা,তুিম আমার ভালবাসা বঁেচ থাকার আেলা।রাজার যমন রাজ আেছ আমার আছ
তুিম,তুিম ছাড়া আমার জীবন শূধু মভুিম।

ফান করেত পািরনা নাার নাই বেল, খবর িনেত পািরনা সময় নাই বেল, দাওয়াত িদেত পািরনা বিশ খাও বেল, ধু sms
কির ভালবািস বেল!

িমি চাঁেদর িমি আেলা,বািস তামায় অেনক ভােলা.িমিট িমিট তারার মলা,দখেবা তামায় সারােবলা. িনিশরােত শা ভুবন,
চাইেবা তামায় সারাজীবন

নদীর পাের বেস আিম িলখিছ কিবতা~ ~ই নয়েন ভােস ধু তামার ছিবটা~ ~মঘলা আকাশ একলা আিম” একলা আমার
মন~ ~ভাবিছ কেব হেব তুিম আমার আপন জন~

বেু কর ক চাপা িদেয়” ঝরেছ চােখর জল~ ~মেনর মানষু ভুেল গেছ” কােক িদেবা Call~ ~মঘ হীন আকােশ” চােদর নই
আেলা~ ~এই প ৃিথবীেত আিম ছারা” সবাই আেছ অেনক ভােলা~

নদীর পাের বেস আিম িলখিছ কিবতা~ ~ই নয়েন ভােস ধু তামার ছিবটা~ ~মঘলা আকাশ একলা আিম” একলা আমার
মন~ ~ভাবিছ কেব হেব তুিম আমার আপন জন~

বেু কর ক চাপা িদেয়” ঝরেছ চােখর জল~ ~মেনর মানষু ভুেল গেছ” কােক িদেবা Call~ ~মঘ হীন আকােশ” চােদর নই
আেলা~ ~এই প ৃিথবীেত আিম ছারা” সবাই আেছ অেনক ভােলা~

দয় জেু ড় আছ তুিম,সারা জীবন থক.আমায় ধু আপন কের,বেু কর মােঝ রখ.তামায় ছেড় যাবনােতা,আিম খবু দূের.ঝড়
তাপান যতই আসক
ু ,আমার জীবন জেু ড়

ফেু ল ফেু ল সািজেয় রেখিছ এই মন, তুিম আসেল জেন সাজােবা জীবন, চাখ ভরা  বক
ু ভরা আশা, তুিম বু আসেল দেবা
আমার সব ভালবাসা…

এক প ৃিথবীেত চেয়িছ তামােক, এক সাগর ভালবাসা রেয়েছ এ বেু ক , যিদ কােছ আসেত দাও, যিদ ভালবাসেত দাও, এক
জনম নয় ল জনম ভালবাসব তামােক

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

টাপরু টুপরু ব ৃি লাগেছ দান িমি, কী অপপ স ৃি দয় জিু ড়েয় দ ৃি, ব ৃি ভজা সায় তাজা ফেু লর গেয়, মনটা নােচ ছে
উতলা আনে, জানু তামার জন

আমার জীবেন কউ নই তুিম ছাডা় , আমার জীবেন কােনা  নই তুিম ছাডা় , আমার েচাখ িকছ ু খােজনা তামায় ছাডা় ,
আিম িকছ ু ভাবেত পািরনা তামায় ছাডা় , আিম িকছ ু িলখেত পািরনা তামার নাম ছাডা় , আিম িকছ ু বঝ
ু েত চাইনা তামায় ছাডা় !

যিদ ব ৃি হতাম…… তামার দ ৃি ছঁেু য় িদতাম। চােখ জমা িবষাদ টুকু এক িনিমেষ ধেু য় িদতাম। মঘলা বরণ অ জেু ড় তুিম
আমায় জিডে় য় িনেত,ক আর পারেতা না তামায় অকারেণ ক িদেত..!

ভালেবেস এই মন, তােক চায় সারান। আিছস তুই মেনর মােঝ, পােশ থািকস সকাল সােঝঁ। িক কের তােক ভুলেব এই মন,
তুই য আমার জীবন।। তােক অেনক ভালবািস

আকাশ বেল তুিম নীল। বাতাস বেল তুিম িবল। নদী বেল তুিম িসমা িহন। চাঁদ বেল তুিম স
ু র। ঘাস বেল তুিম সবজ
ু । ফলু
বেল তুিম অবজ
ু । িক আিম বিল, “তুিম কমন আছ?”

চােখ আেছ কাজল কােন আেছ ল,ঠাট যন রে রাঙা ফলু ,চাখ একটু ছাট মেু খ িমি হািস,এমন একজন মেয়েক সিত
আিম ভােলাবািস।

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

প ৃিথবীেত সই সবেচেয় ধনী। যার একিট স
ু র মন আেছ,, যার মেন নাই কান অহংকার,, নাই কান িহংসা। আেছ ধু অেনর
জন ভােলাবাসা.

তামায় সযু  ভািবনা যা অ যােব, তামায় ফলু ভািবনা যা ঝের যােব, তামায় নদী ভািবনা যা বেয় যােব, তামায় সময় ভািবনা
যা চেল যােব, তামায় আিম আমার জান ভািব যা িচরিদন রেয় যােব।এক িবু ভােলাবাসা দাও আিম িসু দয় িদব।

যিদ চাদঁ হতাম সারা রাত পাহারা িদতাম!যিদ জল হতাম-সারা দহ িভিজেয় িদতাম।যিদ বাতাস হতাম-তামার কােন চিু প চিু প
বলতাম-আিম তামােক ভালবািস.

প ৃিথবীেত সই সবেচেয় ধনী। যার একিট স
ু র মন আেছ,, যার মেন নাই কান অহংকার,, নাই কান িহংসা। আেছ ধু অেনর
জন ভােলাবাসা.

তামায় সযু  ভািবনা যা অ যােব, তামায় ফলু ভািবনা যা ঝের যােব, তামায় নদী ভািবনা যা বেয় যােব, তামায় সময় ভািবনা
যা চেল যােব, তামায় আিম আমার জান ভািব যা িচরিদন রেয় যােব।এক িবু ভােলাবাসা দাও আিম িসু দয় িদব।

কী িনুর তুিম?কমন তামার মন?কীভােব থাকেত পার ভূেল সারান?মেন কী পেরনা একটুও আমায়

যিদ মন কাঁেদ, আসব বষা হেয়।! যিদ মন হােস, আসব রাুর হেয়। যিদ মন ওেড়, আসব পািখ হেয়। যিদ মন খাঁেজ, আসব
তামার জান হেয়!

যিদ এমন কাউেক পতাম য আমােক অর িদেয় ভালবাসেব যার সব ভালবাসা আমায় িগের থাকেব.তেব আিম এই প ৃিথবীর
িবিনমেয়ও তােক হািরেয় যেত িদতাম না.

প ৃিথবীর সব িকছ ু িমথা হেলও , ছেলেদর চােখর অ কখেনা িমথা নয় । কারন মেয়রা খবু ক না পেল , কথেনা তােদর
দািম অ ঝরায় না.

বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক কতটা ভােলাবািস । সই িদন হইেতা আিম হািরেয় যােবা ঔ ের িনল আকােশ তারার
মােঝ । বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক কতটা িমচ কির সইিদন হইেতা আিম হািরেয় যােবা ঔ মভুিমর বািলর মােঝ ।
বঝ
ু েব একিদন তুিম , আিম তামােক ছাডা় কতটা একা একা থািক সই িদন হইেতা আিম থাকেবানা এই প ৃিথবীেত হািরেয় যােবা
ঔ মািটর ছা ছা কনাই…!

মেনর মােঝ আিছ বেল কিরস অবেহলা।আিম যখন হািরেয় যােবা কাদিব সারােবলা।তবু যিদ হািরেয় যায় তার অজানেত।স ৃিত
লু যতেন রািখস মেনর িসমাে.

এক ফাঁটা িশিশেরর কারেনও বনা হেত পাের যিদ বাসাটা িপঁপডা় র হয়,তমিন এক িচমিট ভালবাসা িদেয় ও সখু পাওয়া যায়
যিদ সই ভালবাসা খাঁিট হয়…

মানেু ষর মােঝ আেছ মন, মেনর মােঝ ম, েমর মােঝ জীবন, জীবেনর মােঝ আশা, আশার মােঝ ভালবাসা, আর সই
ভােলাবাসার মােঝ ধইু তুিম?

তামার মেু খর হািস টুকু লােগ আমার ভােলা,তুিম আমার ভালবাসা বঁেচ থাকার আেলা।রাজার যমন রাজ আেছ আমার আছ
তুিম,তুিম ছাড়া আমার জীবন শূধু মভুিম।

যিদ ব ৃি হতাম…… তামার দ ৃি ছঁেু য় িদতাম। চােখ জমা িবষাদ টুকু এক িনিমেষ ধেু য় িদতাম। মঘলা বরণ অ জেু ড় তুিম
আমায় জিডে় য় িনেত,ক আর পারেতা না তামায় অকারেণ ক িদেত..!

জীবনটা ধর সাগর, আর দয় তার তীর। বু হেলা সাগেরর ঢউ। তামার সাগের অেনক ঢউ থাকেত পাের তেব বাপার হল
সবেলা ঢউ িক তীর শ করেত পাের

চাঁদ মেঘ লক
ু ােলা তামােক দেখ িয়া____ রাত বিু ঝ ঘমু ােলাএেসা না বেু ক িয়া____ িঝির িঝির হাওয়া িশির িশির
ছায়া____ঝড় উেঠেছ এ মেন হায় এ মেন কউ জােননা

ফেু লর েয়াজন সূেযর আেলা, ভােরর েয়াজন িশিশর, আর আমার েয়াজন তুিম, আিম তামােক ভালবািস।

িমি হেস কথা বেল পাগল কের িদেল,তামায় িনেয় হািরেয় যাব আকােশর নীেল,তামার জন মেন আমার অফরু  আশা। সারা
জীবন পেত চাই তামার ভালবাসা।

ফেু লর েয়াজন সূেযর আেলা, ভােরর েয়াজন িশিশর, আর আমার েয়াজন তুিম, আিম তামােক ভালবািস।

িমি হেস কথা বেল পাগল কের িদেল,তামায় িনেয় হািরেয় যাব আকােশর নীেল,তামার জন মেন আমার অফরু  আশা। সারা
জীবন পেত চাই তামার ভালবাসা।

জািননা ভােলাবাসার আলাদা আলাদা িনয়ম আেছ িকনা, তেব আিম কান িনয়েম তামােক ভাল বেসিছ তাও জািননা, ধু
এইটুকু জািন আিম তামােক অেনক অেনক ভােলাবািস….

আমােদর সােথ ফসবেু ক য
ু হন।
আমােদর আেরা এস এম ….
Bangla Happy Birthday SMS

যতীন্দ্র
েমাহন
বাগচী
Jatindramohan Bagchi
-

–

:

যতীন্দ্র েমাহন বাগচীর জ ১৮৭৮ সােলর ২৭ নেভর নদীয়া জলার জামেশদপেু র। অবশ তার পত ৃক
িনবাস গলী জলার বলাগড় ােম। কলকাতার ডাফ কেলজ থেক ১৯০২ সােল িতিন িব.এ. িডি লাভ কেরন। িবচারপিত
সারদাচরণ িমের াইেভট সেটাির িহেসেব কমজীবন  কেরন। নােটােরর মহারােজর াইেভট সেটাির ও জিমদািরর
সপ
ু ািরেটনেড পেদ এবং কর কাািন ও এফ.এন.  কাািনেত উ পেদ কম সাদন কেরন। ১৯০৯-১৯১৩ সাল
পয ‘মানসী’ পিকার সাদক ও ১৯২১-১৯২২ সাল পয ‘যমনু া’ পিকার য
ু -সাদক পদ লাভ কেরন।
িতিন িছেলন ‘পূবাচল’ পিকার সাদক ও ািধকারী। িতিন িছেলন রবীানসু ারী কিবেদর মেধ অনতম এবং বাংলা
সািহেতর একজন খািতমান কিব। পলীীিত তার কিব-মানেসর ধান বিশ। াম-বাংলার শামল-ি প, পলী় নারীর িত সমেবদনা তার কিবতায় আিরকতার সে সহজ সরল ভাষায়
জীবেনর সখু -ঃখ, ভাগাহত ও িনপীিডত
তাৎপযমিতভােব কািশত।
তাঁর জনিয় কিবতার মেধ “কাজলা িদিদ” ও “অপরািজতা” িবেশষভােব উেখেযাগ।
তাঁর লখা উেখেযাগ কাবের মেধ রেয়েছ-‘লখা’ (১৯০৬), ‘রখা’ (১৯১০), ‘অপরািজতা’ (১৯১৫), ‘নাগেকশর’
(১৯১৭), ‘বুর দান’ (১৯১৮), ‘জাগরণী’ (১৯২২), ‘নীহািরকা’ (১৯২৭), ‘মহাভারতী’ (১৯৩৬) । এ ছাডা় রচনা কেরেছন
“পেথর সাথী” নামক উপনাস এবং “রবীনাথ ও যগু সািহত” (১৯৪৭) নামক ৃিতিচ |
১ ফয়ারী ১৯৪৮ সােল তাঁর জীবনাবসান ঘেট।

দুঃখ
কেরা
না,
িনর্মেলন্দু গুণ

বাঁেচা

ঃখেক ীকার কেরা না, –সবনাশ হেয় যােব ।
ঃখ কেরা না, বাঁেচা, াণ ভের বাঁেচা ।
বাঁচার আনে বাঁেচা । বাঁেচা, বাঁেচা এবং বাঁেচা ।
জািন মােঝ-মােঝই তামার িদেক হাত বাড়ায় ঃখ,
তার কােলা লামশ হাত ায়ই তামার বক
ু ভদ কের
চেল যেত চায়, তা যাক, তামার ব যিদ ঃেখর
নখরাঘােত িছিভ হয়; যিদ গলগল কের র ঝের,
তবু ঃেখর হাতেক তুিম য় িদও না মহু েত
ূ র তের ।
তার সােথ করমদন কেরা না, তােক তাখান কেরা ।
অনেু শাচনা হে পাপ, ঃেখর এক িনপণু ছেবশ ।
তামােক বাঁচােত পাের আন । তুিম তার হাত ধেরা,
তার হাত ধের নােচা, গাও, বাঁেচা, ফিু ত কেরা ।
ঃখেক ীকার কেরা না, মের যােব, িঠক মের যােব ।
যিদ মরেতই হয় আনের হাত ধ’র মেরা ।
বেলা, ঃখ নয়, আনের মেধই আমার জ,
আনের মেধই আমার ম ৃতু, আমার অবসান ।

–

–
আমার জীবন আিম ছড়ােত ছড়ােত
এেসিছ এখােন,
আিম িকছইু রািখিনকুড়াইিন তার একিটও ছঁড়া পাতা,
হাওয়ায় হাওয়ায় উিড়েয় িদেয়িছ িশমল
ু তুেলার মেতা
সব সখু -ঃখ, আন-বদনা, ৃিত,
আিম এই হারােনা জীবন আর খিু জ নাই
সই ফেল আসা পেথ;
ছঁড়া কাগেজর মেতা ছড়ােত ছড়ােত এেসিছ আমােক।
পেথ পেড় থাকা িছ পাপিড়র মেতা
হয়েতা এখােনা পেড় আেছ
আমার হািস ও অ,
পেড় আেছ খয়ািল মাল, পেড় আেছ
ই এক ফাঁটা শীেতর িশিশর;
এখেনা হয়েতা কায়িন কােনা কােনা অিবুকণা,
ব ৃির ফাঁটা
চল কণ দ ৃি, িপছ ু ডাক,
হয়েতা এখেনা আেছ সকােলর মঘভাঙা রােদ,
গােছর ছায়ায়
পাপকুেরর ির কােলা জেল,
হয়েতা এখেনা আেছ হাঁেসর নরম পােয়
গিত আমার সই হারােনা জীবন
সই সখু -ঃখ
গাপন চােখর জল।
এখেনা হয়েতা পাওয়া যােব মািটেত
পােয়র িচ

সসব িকছইু রািখিন আিম
ফলেত ফলেত ছড়ােত ছড়ােত
এখােন এেসিছ;
আিম এই জীবনেক েম বঁেধ রািখিন কখেনা
িনখঁত
ু ছিবর মেতা তােক আগেল রাখা হয়িন
আমার,
আমার জীবন আিম এভােব ছড়ােত ছড়ােত এেসিছ।
আমার সয় আজ কবল কুয়াশা, কবল ধূসর
মঘ
কবল শূনতা
আিম এই আমােক েম বঁেধ সািজেয় রািখিন,
ফটু েত ফটু েত ঝরেত ঝরেত আিম এই এখােন
এেসিছ;
আিম তাই অান অুন নই, আিম ভাঙােচারা
আিম ঝরা-পড়া, ঝরেত ঝরেত
পড়েত পড়েত
এেতাটা দীঘ পথ এভােব এেসিছ
আিম িকছইু রািখিন ধের কােনা মালা, কােনা ফলু ,
কােনা অমিলন ৃিতিচ
কেতা িয় ফলু , কেতা িয় স, কেতা উদাসীন
উাম িদন ও রাি
সব িমেল হেয় গেছ একিটই ভােলাবাসার
মখু ,
অজ ৃিতর ফলু হেয় গেছ একিটই ৃিতর গালাপ
সব সাম িমেল হেয় গেছ একিটই িয়তম নাম;
আমার জীবন আিম ফলেত ফলেত ছড়ােত ছড়ােত
এখােন এেসিছ।

–
স আেস আমার কােছ ঘেু র ঘেু র যন এক
াতিনী নদীর সবু াস, ভােলাবাসা স যন দেয় ধু
ঘেু র ঘেু র কথা কয়, চােখর িভতর হেত সগু ভীর চােখর
িভতের, স আেস িতিদন জানালায় ভােরর রােদর মেতা
বাল আমার িমকা;
স আেস তহ এই আেলািকত উল শহের, ইিতহাস
আেরা সব িকংবদী কথা কয় আমার ৃিতেত, স আেস
দূর থেক মেন হয় শামল ছায়ায় ভরা যন এক
হিরণীর চাখ, অথবা রােদর সরু িভমাখা হমের িশিশর সকাল
স আেস আমার কােছ নেু য় পেড় আমলকী বন;
স আেস আমার কােছ ভের ওেঠ বছেরর শূন খামার
নদীেত সহসা ওেড় মাছরঙ নােয়র বাদাম
েতর দরাজ দহ িস কের মেঘর মথনু ,
স আেস আমার কােছ
ফেু ট ওেঠ িনসেগর িনিবড় কদম
স আেস আমার কােছ ঘেু র ঘেু র নদীর ােতর মেতা
জেল-ভাসা ভলা।

–
শকেল বাঁধা শামল পসী, তুিম-আিম, িবনীত দাসদাসীএকই শকেল বাঁধা প’ড় আিছ শতাীর পর শতাী।
আমােদর িঘের শাঁইশাঁই চাবেু কর শ, ের ের শকেলর ঝংকার।
তুিম আর আিম স-গাের যারা িচরিদন উৎপীড়েনর মেধ গান গায়হাহাকার পািরত হয় সীেত-শাভায়।
লকলেক চাবেু কর আোশ আর অজগেরর মেতা অ শকেলর
মেু খামিু খ আমরা তুেল ধির আমােদর উত দিপত সৗয:
আিদম ঝরনার মেতা অজ ধারায় িফনিক দয়া টকটেক লাল র,
চাবেু কর থাবায় সেু যর টুকেরার মেতা ছঁড়া মাংস
আর আকােশর িদেক হাতুিড়র মেতা উদত মিু ।

শাঁইশাঁই চাবেু ক আমার িম মাংসেপিশ পাথেরর চেয় শ হেয় ওেঠ
তুিম হেয় ওেঠা ত কােনর চেয়ও স
ু র।
সভতার সম িশকলার চেয় রহসময় তামার -চাখ
যখােন তাকাও সখােনই ফেু ট ওেঠ কুমদু কার
হিরেণর ত ধাবমান গিতর চেয় স
ু র ওই যগু ল
তামার িপেঠ চাবেু কর দাগ চিু নর জেড়ায়ার চেয়ও দািম আর রিঙন
তামার ই ন িঘের ঘাতেকর কামেড়র দাগ মেু ামালার চেয়ও ঝেলামেলা
তামার ‘অ, আ’ –িচৎকার সম আযোেকর চেয়ও পিব অজর

তামার দীঘােসর নাম চীদাস
শতাী কাঁপােনা উােসর নাম মধস
ু দূ ন
তামার থেরাথেরা েমর নাম রবীনাথ
িবজন অিবুর নাম জীবনান
তামার িবোেহর নাম নজল ইসলাম
শাঁইশাঁই চাবেু কর আোেশ যখন তুিম আর আিম
আকােশর িদেক ছঁিু ড় আমােদর উত স
ু র বা, রা আঙলু ,
তখিন স ৃি হয় নােচর নতুন মু া;
িফনিক দয়া লাল র সম শরীের মেখ যখন আমরা গিড়েয় পিড়
ধূসর মািটেত এবং আবার দাঁড়াই প ৃিথবীর সম চাবেু কর মেু খামিু খ,
তখিন জ নয় অভািবত সৗযমিত িব নাচ;
এবং যখন শকেলর পর শকল চরু মার ক’র ঝনঝন ক’র বেজ উিঠ
আমরা জন, তখিন থম জে গভীর-বাপক-িশসত ঐকতানআমােদর আিদগ আতনাদ িবশশতেকর িতীয়ােধর
একমা গান।

–
এমন অেনক িদন গেছ
আিম অধীর আেহ অেপায় থেকিছ,
হমে পাতা-ঝরার শ নেবা ব’ল

িনঃশে অেপা কেরিছ বনভূিমেতকােনা বুর জেন
িকংবা অন অেনেকর জেন
হয়েতা বা ভিবষেতও অেপা করেবা…
এমন অেনক িদনই তা গেছ
কােরা অেপায় বািড় ব’স আিছহয়েতা কউ বেলিছেলা, “অেপা ক’রা
একসে বেবা।”
এক শিনবার রােত খবু কাজয়ু ািল
কােনা বু ঘােরর মেধ গাঙািনর মেতা
উারণ কেরিছেলা, “বািড় থেকা
ভারেবলা তামােক তুেল নেবা।”
হয়েতা বা ওর মেনর মেধ িছেলা
চিু নয়া অথবা ীপরু ফের বাংেলা;
-আিম অেপায় থেকিছ।
যেু র অেনক আেগ
একবার আমার িয়বু অেলাক িম
ঠাা ক’র বেলিছেলা,
“জীবেন তা িকছইু দখিল না
নু পীঠ পানশালা ছাড়া। চল, তােক
িদনাজপেু র িনেয় যােবা
কাজীর মির ও রামসাগর দখিব,
িবরাট গালাকার চাঁদ ম খালা আকাশ দখিব,
পলা ও আিধয়ারেদর জীবন দখিব,
গ-ট লখার বাপাের িকছ ু উপাদান
পেয় যেতও পািরস,
তরী থািকস- আিম আসেবা”
-আিম অেপায় থেকিছ;
আিম বু, পিরিচত-জন, এমনিক- শর জেনও
অেপায় থেকিছ,
বুর মধরু হািস আর শর ছিরর
ু জেন
অেপায় থেকিছিক তামার জন আিম অেপায় থাকেবা না,
-তীা করেবা।

‘তীা’ শিট আিম ধু তামারই জেন খবু যে
বেু কর তারে তুেল রাখলাম,
অিভধােন শ-’িটর তমন কােনা
আলাদা মােন নইিক আমরা ’জন জািন
ঐ ই শের মেধ পাথক অেনক,
‘অেপা’ একিট দরকাির শ—
আটেপৗের, দাতনাহীন, বনািবহীন,
অেনেকর েয়াজন মটায়।
‘তীা’ই আমােদর ববহায সিঠক শ,
ঊনমান অপর শিট আমােদর ববহােরর অেযাগ,
আমরা িক এেক অপেরর জেন তীা করেবা না ?
আিম তামার জেন পথাে অের মেতা
দাঁিড়েয় থাকেবাঐ ব ৃ অনকাল ধ’র যাগ পিথেকর
জেন তীমান,
আমােক তুিম তীা করেত বােলা
আিম ঠায় দাঁিড়েয় থাকেবা অনড় িবােস,
দাঁিড়েয় থাকেত-থাকেত
আমার পােয় িশকড় গজােব…
আমার তীা তবু ফেু রােব না…

–
আমার সই গটা এখেনা শষ হয়িন।
শােনা।
পাহাড়টা, আেগই বেলিছ
ভােলােবেসিছেলা মঘেক
আর মঘ িক ভােব কেনা খটখেট পাহাড়টােক
বািনেয় তুেলিছল ছািশ বছেরর ছাকরা
স তা আেগই েনেছা।
সিদন িছেলা পাহাড়টার জিদন।
পাহাড় মঘেক বলেল
– আজ তুিম লাল শািড় পের আসেব।
মঘ পাহাড়েক বলেল
– আজ তামােক ান কিরেয় দেবা চন জেল।
ভােলাবাসেল নারীরা হেয় যায় নরম নদী
প
ু েষরা ল কাঠ।
সইভােবই মঘ িছল পাহােড়র আিলেনর আেন
পাহাড় িছেলা মেঘর ঢউ-জেল।
হঠাৎ,
আকাশ জেু ড় বেজ উঠেলা ঝেড়র জগঝ
ঝাঁকড়া চল
ু উিড়েয় িছনতাই এর ভিেত ছেট
ু এল
এক ঝাঁক হাওয়া
মেঘর আঁচেল টান মের বলেল
– ও ছঁিু ড়! তার িবেয় ।
এখেনা শষ হয়িন গটা।
বের সে মেঘর িবেয়টা হেয় গেলা িঠকই
িক পাহাড়েক স কােনািদন ভুলেত পারলনা।
িবাস না হয় তা িচের দখেত পােরা
পাহাড়টার হাড়-পাঁজর,
িভতের থৈথ করেছ
শত ঝণার জল।

েয
েটিলেফান
আসার
পুর্েণন্দু পত্রী
য টিলেফান আসার কথা স টিলেফান আেসিন।
তীােত তীােত
সূয ডােব রপােত
সব িনিভেয় একলা আকাশ িনেজর শূণ িবছানােত।
একাে যার হািসর কথা হােসিন।
য টিলেফান আসার কথা আেসিন।
অেপমান বেু কর িভতর কাঁসন ঘা শাঁেখর উলু
একশ বেনরবাতাস এস একটা গােছ লু ুলু
আজ বিু ঝ তার ইে আেছ
ডাকেব আিলেনর কােছ
দীিঘর পেড় হািরেয় যেত সাঁতার জেলর ম নােচ।
এখেনা িক ডাকার সােজ সােজিন?
য টিলেফান বাজার কথা বােজিন।
ত ৃা যন জেলর ফাঁটা বাড়েত বাড়েত ব ৃি বাদল
ত ৃা যন ধূেপর কািঠ গে আঁেক সেু খর আদল
খাঁ খাঁ মেনর সবটা খািল
মরা নদীর চড়ার বািল
অথচ ঘর য়ার জেু ড় ত ৃা বাজায় করতািল।
তীা তাই হরিবহীন
আজীবন ও সবজনীন
সেরাবর তা সবার বেু কই, প কবল পদানশীল।
েক দয় সবশরীর, সমে স ভােস না।
য টিলেফান আসার কথা সচরাচর আেস না।

কথা

–

–
কাঁকন-জাডা় এেন িদেলম যেব,
ভেবিছেলম, হয়েতা খিু শ হেব।
তুেল তুিম িনেল হােতর ‘পের,
ঘিু রেয় তুিম দখেল েণক-তের,
পেরিছেল হয়েতা িগেয় ঘের –
হয়েতা বা তা রেখিছেল খেু ল।
এেল যিদন িবদায় নবার রােত
কাঁকনিট দিখ নাই তা হােত,
হয়েতা এেল ভুেল।।
দয় য জনা কী দশা পায় তােক,
দওয়ার কথা কনই মেন রােখ!
় মািটর টােন
পাকা য ফল পডল
শাখা আবার চায় িক তাহার পােন।
বাতােসেত-উিডে় য়-দওয়া গােন
তাের িক আর রণ কের পািখ?
িদেত যারা জােন এ সংসাের
এমন ক’রই তারা িদেত পাের
িকছ ু না রয় বািক।।
িনেত যারা জােন তারাই জােন,
বােঝ তারা মূলিট কানখােন।
তারাই জােন, বেু কর রহাের
সই মিণিট কজন িদেত পাের
দয় িদেত দিখেত হয় যাের –
য পায় তাের স পায় অবেহেল।

পাওয়ার মতন পাওয়া যাের কেহ
সহজ ব’লই সহজ তাহা নেহ,
দেব তাের মেল।।
ভািব যখন ভেব না পাই তেব
দবার মেতা কী আেছ এই ভেব।
কা খিনেত কা ধনভাাের,
সাগর-তেল িকা সাগর-পাের,
যরােজর লমিণর হাের
যা আেছ তা িকছইু তা নয় িেয়!
তাই তা বিল যা-িকছ ু মার দান
হণ কেরই করেব মূলবান
আপন দয় িদেয়।।

–
করতল ভরা এই ান রখােলা তামােদর জন
রেখ গলাম। হাড় েলা থেক সার হেব,
সার থেক জ নেব হােডর় গালাপ।
আমার য ছেলিটর জ হয় িন, তােক িদও
এই িবিনত শীেসর কলম।
য শিট আিম উারণ করেত পারলমু না—
তামােদর চ ঘ ৃণায়, সেেহ, তার আা
রাত হেয়েছ বারবার।
য গান গাইেত পাির িন, তার সরু বেজেছ চতেন।
য কিবতা লখা হল না স-ও িছল

সংগিঠত সীসার িভতের।
এই কবর েলা সা দেব, ভালেবেসিছলাম।

–
আিম জেিছলাম এক িবষন বষায়,
িক আমার িয় ঋতু বস ।
আিম জেিছলাম এক আষাঢ় সকােল,
িক ভােলাবািস চের িবেকল ।
আিম জেিছলাম িদেনর েত,
িক ভােলাবািস িনঃশ িনজন িনিশ ।
আিম জেিছলাম ছায়াসিু নিবড় ােম,
ভােলাবািস ব ৃহীন রৗদ ঢাকা ।
জের সময় আিম খবু কঁেদিছলাম,
এখন আমার সবিকছেতই
ু হািস পায় ।
আিম জের েয়াজেন ছাট হেয়িছলাম,
এখন ম ৃতুর েয়াজেন বড় হি ।

