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“সভ তা যত এেগায়, কিবতার

েয়াজনীয়তা তত কেম আেস।“

দাহােরর আ ার অমর কিবরা কিবতার

েয়াজনহীনতার সময়েক উেপ া কের কাব চচা

কেরন, হয়েতা সভ তাপূ ব িহংসািবহীন সবু জ পৃ িথবীর টান। কিবতা েলা কালউ ীণ িকনা,
স গেবষণায় যাওয়া আমােদর কাজ নয়।

মানউ ীণ িকনা, আেদৗ কিবতা িকনা
আ

াবাজগণ িলেখেছন মেনর আনে ,

ােভ, হািসর ছেল ব াস, সমেয়র দৗেড় স েলা

ধু পছেনই পেড় যােব। তাই স াহখােনক আেগ হঠাৎ মেন হল এক কের একটা ইবু ক
বানাই, একুেশ ফ য়ািরেত
সই

কাশ কির। কাজ

করেত িগেয় অনু ভব হেয়েছ আইিডয়ার

ণটা ভ ণ িছল না। তারপরও ঘািষত সমেয় শষ করা স ব হেয়েছ।

এেকবাের

থম পা

করা কিবতািট

থেম দয়া হেয়েছ, আর এভােব

েম এিগেয় যাওয়া

হেয়েছ। হয়েতা একটু এেলােমেলা থাকেত পাের ফসবু েকর িনয়েমর কারেণ। কিবতা েলা
েপর আ

ার টিপেকর

ম ইিতহাস

কাশ কের, রামাি ক কিবতা, নদীভাঙেনর কিবতা,

রাজৈনিতক কিবতা, সবেশষ একুেশর কিবতা।
কিবতা বাছাই করা হয় িন, যা পাওয়া গেছ সবই আ ভু
িগেয় থাকেল মাজনা করেবন। আর সময়
সংেশাধন করা হয় িন।

পারেভজ রিবন
২১ ফ য়াির, ২০১৫

করা হেয়েছ। কােরা কিবতা বাদ

তায় বানান ও টাইিপং ভু ল হয়েতা সব

সূ িচ
জ এ এিনিমজ

পিনর মা া ৩২

১, ৩, ৬, ৭, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮, ২১, ২৩,

কাম ল ইসলাম ৩৩, ৩৬

২৮, ৪৮, ৭১, ৭৮

নূ র ইসলাম ৩৪

িসমু আহসান ২

সবু জ ইসলাম

এক

৩৫, ৭০, ৭৬, ৮৩

সংস ক ৪

অদৃ শ িবেবক ৫

রািজব রহমান ৩৮

তালপাতার সপাই ৮, ১০,

পারেভজ রিবন ৪১

া শ ানন

এসেক সােহল ৪৩, ৪৬

৯, ২৪, ৪২, ৪৫

শািমম ইসলাম ৪৪,

নাজমু ল দা নাজ ১১

সু জন মাহমু দ ৪৭

অ াডেভােকট সাঈদ

নাইট

১২, ২৯, ৩০, ৪০, ৫৫, ৫৯

জলদসু র উপত কা

শিফকুল ইসলাম

৫২, ৫৩, ৫৬, ৬৯

১৫, ৫১, ৫৮, ৬৩, ৬৪, ৮০, ৮৫, ৮৬

আজনািব শওকত ৬০

আিছফ ভাই

সেরায়ার পারেভজ সু মন ৬১

১৬, ২৫, ৩৭, ৫০, ৫৪, ৮২

সু দী হাননান

বদু ঈন বালক ১৯, ২২

ার রােসল ৪৯

৬৫, ৬৬, ৬৮

তােরক রািজব ২৬, ৮১

সু ইিট রজা িপংকী ৬৭

অিভেষক পাল অ

তানিজম ইসলাম আহাদ ৭২

২৭, ৩৯, ৫৭, ৬২, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৭৯,

িশপন আহেমদ ৭৫

৮৪, ৮৯
তওিহদু ল ইসলাম ৩১

সােহল মাহমু দ ৮৭
সাথী পাল ৮৮

থম কিবতা

Friendzz N Enemizz
সূ েযর দখােদিখ রি ম সােজ তু িমও একিদন চেল িগেয়িছেল
সবু েজর মাঠ পিরেয়... িদগ

রখার ওপাের...

বেলিছেল
সূ যেক পছেন ফেল তু িমই আমার পৃ থীিবেত ভার হেব
ি

আেলায় আেলািকত কের রাখেব আমায়...

আেজা

িত ভাের চাতেকর মত চেয় থািক মেঠা পেথর ধাের

সূ যেক িপছেন ফেল এই বু িঝ তু িম এেল
ি

আেলার ভার হেয়...

িক সূ য িফের আেস...
িফের আেস দীঘ াস... ধু তু িম আেসা না...

আ

াকাব | ১

িসমু আহসান
আবার
এেসেছ িফের আষাঢ়
কােলা মেঘ ঢেকেছ আকাশ,
মু হূ েতই ঝরােব অ

বৃ ি র,

নতকী মঘ নেচ নেচ, জীবেনর
মু ায় িনেজেক সমপণ
করেব িনঃেশেষ,
িপপাসাত ধরণীেক ভােলােবেস !
আিমও বেস আিছ, িনঃস তায় ডু েব,
ধূ ধূ ম র তৃ া দেয় ধারণ কের,
মু খ-বু ক- চােখ চাতেকর দৃ ি ,
আমার আ ন নভােত, দেয়
নামু ক আষােঢ়র অেঝার বৃ ি !

আ
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এই মঘলা িদেন ইিলশ- িখচু িড় চাই না..
চাই ধু তামার সাি ধ ....
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িতিদন য শত শত ভালবাসা ম হেয় যাে ...
স েলা িক ভেস উেঠ ি য়ার িনিল আিখ জেল...??
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পূ িনমার এই রােত
ছােদ বেস আিছ
নই তু িম সােথ...

আ
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এক

সংস ক

"মানু ষ তা আন

করেত ভােলাবােস....

মানু ষ কাঁদেতও ভােলাবােস....
যারা হােস তারাও মানু ষ
আবার যারা কাঁেদ তারাও মানু ষ.
আর সামান সংখ ক মানু ষ বািহ কভােব হােস..
িক তােদর হািসর মেধ গাপন থােক হাজারও দু ঃখ- বদনা"
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অদৃ শ িবেবক
যখােনই যাই,
যতদূ ের যাই,
াথপরতার অি

আ
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টর পাই.
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কান এক গাধূ িল বলায়
ঘের ফরার পেথ
দু েটা বলী ফুেলর মালা িকনেবা...
িনজ হােত তামার খাঁপায় জিড়েয় দব সই মালা...
তামার লাজু ক হািসেত হারাব পথ বলী ফুেলর ােন..
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তামার ন তােক আিম ম কেরিছ...
অিভমানেক কেরিছ অপহরণ...
ভাসেছ তা আজ

ৃ িতর জেল...

নই ত কান আে ালন...
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কান যাি ক এলােম নয়,
এখন তার ঘু ম ভােঙ কােরা ভালবাসার

েশ...

কান ভালবাসা িমি ত ডােক নয়,
এখন আমার ঘু ম ভােঙ যাি ক শে র

আ
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েন...

Friendzz N Enemizz
মেয় তু িম

বরণ

দখেতও তু িম বশ।
লাক দখােনা পদা কেরা
ল া তামার কশ।
এ

েলা পাশ িদেয়েছা

রা ায় নই তার রশ।
ডজন খােনক

ম কেরেছা

ম- ডিটং এর রকড হেব না শষ...
পবতী না, ণবতী চাই
পাি

না ত িবেশষ।

আ
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তালপাতার সপাই
ছেল তু িম শ ামল বরণ
দখেত লােগ বশ
'িলটেনর

াট' ভালই িচন

দু ে র এক শষ।।
ডজন খােনক িডি
ভারী

তামার

েমর চশমা

হাজার িবেশর মু েরাদ নই যার
গােয় কতািব তকমা।।
জেন জেন েপাজ কেরও
েম হেয়ছ ব থ
িমি কথায় ভু িলেয় শেষ
পােক কেরেছা তীথ।।
েপর নশায় বু ঁদ হেয় য
পার করেল বলা
আজ কন তেব শষ িবেকেল
ডু বেছ পন ভলা?

আ
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া শ ানন
যাি ক এই নগের যাি ক এই পথ চলা,
ভু িলেয় দয় সব আেবগ, ভালবাসা।
যাি কতার মােঝই কেট যায় রাত িদন
ভালবাসাহীন এই নগের আর কত িদন।

আ
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তালপাতার সপাই
এই য শফালী
শান দু েটা কথা বিল,
ওপাড়ার িচকু রানা
ছেল বিশ ভাল না।

আমােদর কাক পািখ
আেছ বড় একাকী,
আড়ােল বা আবডােল
ডােক তামায় জানপািখ!

সারািদন িবিড় খায়
স ায় তািড় খায়,

আলু পয়াজ তরকারী

বাপ এর ঝািড় খায়

ঘের থাকা দরকাির,

ডা ার বািড় খায়।

যাগ তা আেছ বশ
গরেম আইিপএস!

যাগ তা পাঁচ কলাস
বেল নািক ফা

কলাস!

ছেল বড় িবদঘু েট
দাঁত িদেয় নখ খু েট!

দােয়ল কােয়ল ময়না
এমন ছেল হয়না!
বেছ নাও চাখ বু েঝ
নইেল ঠকেব য!

ওেক িদেয় হেব না
ঘের চাল রেব না,

দায়া কির সকেল

তার চেয় বিল শান

আটকাও বাতেল!

'র ' আেছ জেনা।

ফুল পািখ কাশবন
সু েখ থক আজীবন
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নাজমু ল দা নাজ
আকাশ টা কন এেতা উপের ?
অেন র ঘােড় পা রেখ চ া কির
তার পরও ছু ঁেত পাির না
আ া, এমন হেল কমন হত,
যখন মন খারাপ থাকত
আকাশ টা িনেচ নেম আসত
আর মন ভাল থাকেল
তখন আকাশ টা উপের চেল যেতা. . . .

আ
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অ াডেভােকট সাঈদ
বাতােস রাজাকােরর অ হািস
নদীেত ম হওয়া লাশ
বু ি জীবীেদর দলীয়
দ হীন

লাপ

শাসেনর ছেলভু লােনা

িত িত

িবেবক ব ক রেখ আেপাষ কের বঁেচ থাকা...

অ াডেভােকট সাঈদ
হেতম যিদ নাটাই িবহীন ঘু িড়
িদগ

আ

রখা পিড়েয় যতাম চেল উিড়
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িদেনর জমােনা

িতিব ু ভালবাসা

সি ত রাখব তামার দয় ভে
িন ু প রােতর আঁধাের...
াি

ীকার প িফিরেয় িদও

তামার িস

অধের...

Friendzz N Enemizz
এই য ললনা
কমন আেছা বেলা না?

Friendzz N Enemizz
চেপ

ৃ িতর ভলায়

এেসিছ াম মলায়
চড়িছ নাগরেদালা
ঘু ড়িছ সারােবলা...

আ
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টংরা, পু িট, বায়াল মাছ
সবাই ত’ চায় তাল গাছ।
গ -ছাগল এক জাট
কেব মারা িদব ভাট??
চাের চাের মাসতু ত ভাই
আমােগা যাওয়ার জায়গা নাই

Friendzz N Enemizz
চেয়িছলাম এক িব ু ভালবাসার জল..
পলাম এক দীিঘ অিভমােনর গরল..

Friendzz N Enemizz
ভািসেয় আমায় ভালবাসার জেল
তু িম কাথায় মু খ লু কােল...??

আ
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শিফকুল ইসলাম
িগেয়ছ িক কখনও
ঐ সবু েজ ঘরা গাঁেয়???
হেটছ িক কখনও
ঐ মেঠা পথ ধের??
েনেছা িক কখনও
িন

ঐ মেঠা পেথর পােশ

িঝঁিঝ পাঁকার গান?

শিফকুল ইসলাম
চাঁেদর এই িনমল আেলােত
ােমর িপচ ঢালা পেথ
হেট চলা অজানার পেথ
চারিদেক িন

তা

ধু িঝঁিঝ পাঁকার আওয়াজ
ভে

আ

াকাব | ১৫

দয় এই িন

তা।

আিছফ ভাই
অ কাের তামার হােত হাত ধের হাটেত চাই,
এক সােথ জা ায় গাছল করেত চাই,
অথবা হািরেয় যেত চাই সদূ র কান বেন
যখােন একািক তু িম আর আিম...........
েলা হয়েতা

আ
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ই থেক যােব

Friendzz N Enemizz
বৃ ি েত যিদ মন না িভেজ
প িভিজেয় লাভ িক..

Friendzz N Enemizz
কেলজ কতৃ পে র অৈবধ দখেল খাল
আহা! িক সু র কিল কাল...

আ
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Friendzz N Enemizz

আজও আিম

িত রােত ডু েব যেত চাই

ক নার রােজ ...
কিবতার

িত চরেণ সাজােত চাই

তামার উপমা...
কান এক অজানা কারেণ
আিম এখন তা সাজােত পারিছ না,
যা অনায়ােসই আিম কেরিছ বারংবার...
সবিকছু িঠক আেগর মতই আেছ
টিবেলর উপর রেয়েছ
তামার দয়া নীল মলােটর খাতা,
সু র একিট জল পন
একিট টিবল ঘিড়..
এমনিক দয়ােলর িটকিটিকটাও হািরেয় যায় িন...
ধু িদগ

রখার ওপােড়

চেল গেছা তু িম...

আ
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বদু ইন বালক
আিম আমার কথাই বলিছ.....
যখান থেক

করেবা বেল ভেবিছ

সখােনই সব শষ হেয় গল
তবু ও আিম দেম যাওয়ার পা নই....!!
আিম আমার কথাই বলিছ....
কৃ চু ঁড়ার লাল আেলােক রি ম সূ য বেল ভেবিছ
পর েণই আপন ধারণা ভে চু রমার হেয় গল
তবু ও হারব না আিম....!!
আিম আমার কথাই বলিছ....
ি

তায়

হয়িন আমার িদন তবু ও আিম সু খী

িদগ েজাড়া লাল সূ যেক পেছােন রেখ চলিছ
না থামবনা আিম.....!!
আিম আমার কথাই বলিছ.....
শষ িবেকেলর পড় আেলাটু কু যখন সাঁেঝর লে িমিলেয়
যখন ি

সে েবলাটাও মাঝরােত এেস হারেলা

যখন সারা গাঁ কি ত
আর

চ

ের পু ড়িছ আিম

যখন ঘেরর সবাই অতল ঘু েম তিলেয়
আর কাথা মু ির িদেয় একাই কাপিছ আিম

তবু ও কাওেক ডাকব না বেল ভেবিছ.....!!
আিম আমার কথাই বলিছ....
কৃত

এই শহর তামায়

তবু ও চাইব না িকছু আর....
অেনক চেলিছ অেনক পু েড়িছ
খু েল দাও তামার ার....
হ াঁ আিম আমার কথাই বলিছ....!

আ
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Friendzz N Enemizz
অেঝার ধারার এই বৃ ি েত
শশেবর ফুটবল ম াচ
ভেস উেঠ দৃ ি েত....

Friendzz N Enemizz
আেবেগর মায়াজােল ধরা পিড় িন,
হািরেয় গিছ তামার দয় আকােশর িবশালতায়...

Friendzz N Enemizz
দেয়র ই ােক উেপ া কের
অজু হােতর রঙ মািখেয় কন হারােত চাইছ?
নািক িনেজই িনেজেক ফাঁিক দয়ার বৃ থা চ া কের যা ...

আ
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বদু ইন বালক
আিম আজ উ াদ হব
হব

ংসা ক বালক।।

চািরিদেক আজ আঁধার ঘনােব
হেব ধাঁয়ােট চােখর পলক।।
পািখেদর িমি কলতােন নয়
ভার হেব আজ

তায়।।

সাঁঝ বলােত িললু য়া বাতাস নয়
প েব সময় রৗে র উ

তায়।।

দখেত চাই না কান জন ীিত
আপন গি েত দখাব আজ াথপরতা।।
নেত চাই না ি য়জেনরর কান ডাক
বেন আজ রণা েনর ংকার।।
িবজেয়র রং এ রা ােবা না মন
বা েদর গে বাতাস হাহাকার।।
আিম আজ উ াদ হব
হব ধংসা ক বালক....।।
চািরিদেক আজ আঁধার ঘনােব
হেব ধাঁয়ােট চােখর পলক....।
আ

াকাব | ২২

Friendzz N Enemizz
বািলকা,
তামার দয় ক ানভােস
রঙ-তু িলর আঁচেড় নয়,
ঠােটর

েশ আঁকেত চাই চু মু র আলপনা...।

Friendzz N Enemizz
অমাবস ার রােত যিদ জানািকরা হািরেয় যায়,
দহ জু ড়ােনা শীতল বাতাসও থমেক দাড়ায়,
তেব অি র এই দয় যন হেয় যায়

Friendzz N Enemizz
বািলকা তু িম,
এই ভা া নৗকায় জীবন সাগর পািড় িদেত চাও কান সাহেস???

আ
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নহীন মাংসিপ ...।

া শ ানন
মধ িবে র জীবেনর

িতটা

ণ

এেককিট কিবতা,
িতিট ঘ া এেককিট গ ,
িতিট িদন এেককিট উপন াস।
সকল চাওয়া, না পাওয়ার গ িনেয়ই
গেড় উেঠ এেককিট মধ িব
পিরবােরর জীবন।

আ
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আিছফ ভাই
বু িঝ িন এেতাটু কু তামােক
হািরেয়িছলাম ে র ঘাের
কতটা পথ ঘু ের এেসিছ
তু িম ব ু আমার িছেল পােশ
মেঘর পের, আেলার িভের
তু িমই

থম চেয়িছেল

বু িঝিন আিম,
তামােক দেখ রেখেছা য কত মায়ােত
বু ঝেত দাও িন কন আমােক
সািজেয়েছা যা দেয়
ছায়া হেয় িছেল পােশ
বেলা িক কের যাব তামায় রেখ........

আ
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তােরক রািজব
িতটা রাত আতে র
িতিট সেক লড়াইেয়র
কখন ভা েব আমার ঘর
িতটা িদন যন ভয়ংকর
কখন আসেব আবার রাত,
আিম বা িভটা হেবা, আিম হেবা উ া
ভা েনর শ আমার দেয় সু র তােল না
আমার দেয় তােল িনেজেক হারােনার ঝড়
িতটা মািটর চাপ ধু -ই ভূ িম

স নয়

অতল শূ েন হািরেয় িনেজর অি ে র

স

আমার উ রসূ ির খু ঁেজ পােব না তার পূ ব সূ িরেক
ইিতহাস থেক মু েছ যােব আমার সাং, আমার িঠকানা
আিম বানভাসী, আিম নদী ভা েনর িশকার এক অজা া
একটাই

, উ র চাই তামােদর

আজ আিম দাহারবাসী, আগামীকাল কী ?

আ
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অিভেষক পাল অ
িতিট রাত যন এক িবভীিষকাময়

,

িতিট িদন যন একটু কেরা মািটর খাঁেজ অ া

আ
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চেয় থাকা।

Friendzz N Enemizz
হঅ

শাসন,

নেত িক পাও
প ার ভয়াল ংকার
আমােদর আতিচতকার??
তেব িক তু িম বিধরও??

আ
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অ াডেভােকট সাঈদ
জােগাওওও! জােগাওওও!
শাসন জােগা..!
জােগাওওও! জােগাওওও!
দাহারবাসী জােগাওও...
থাক যিদ ঘু িমেয়
দাহার যােব তিলেয়..
াণ চাই না... বাঁধ চাই
এই দাহােরই বাঁচেত চাই
চু পচাপ থাকেব যারা
হেব একিদন বা হারা
ম ী, এমিপ, চয়ারম ান
উ য়েনর

আ

মাণ দন

াকাব | ২৯

অ াডেভােকট সাঈদ
চল যাই দাহার...
গড়ব ঐেক র পাহাড়....

অ াডেভােকট সাঈদ
য মািটর বু েক ঘু িমেয় আেছ আমার ি য়জেনর শষ িচ ...
য মািটেত খু েজ পাই আমার স ােনর কামল পােয়র ছাপ...
য মািটর সাঁদা গ এখেনা আমার গােয় িমেশ আেছ...
য মািট আমার পিরচয়...
সই মািটেক র া করা আমার নিতক দািয় .... আিম আসিছ...

আ
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তৗিহদু ল ইসলাম
কাঁেধ কাঁধ
হােত হাত.....
খব প া
দেবা বাঁধ.....
ধ ান

ান একটাই

দাহােরই থাকেত চাই!!!!

আ
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পিনর মা া
ভাঙেছ দাহার,
আর কাঁদেছ মানু ষ।
সরকার িন ু প।

আ
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কাম ল ইসলাম
ি য়, প া,
তামার

িত আমােদর কান রাগ নই

তু িম আমােদর ফসল ফলাও, তামার বু ক িচের আমরা খাবার খু ঁিজ,
াতা, রাগ নই একটু কুন...
ধু য ণা তােদর জেন যারা তামােক িছেয় িদেত পাের িন একটু !!!
তামােক সাজােত চাই, তামােক রাঙােত চাই ......
দখ আমরা এক সােথ লাখ ভাই!!!

আ
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িট

িজর তু িম এক

নূ র ইসলাম
দেশ নাই, পােশ আিছ !
দূ ের নয়, মেন আিছ!
জয় হাক তামােদর
রাধ হাক নদী ভা ন
এ

তাশায়

বাসী মন !!

আ
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সবু জ ইসলাম
দাহােরর
িতিট মািট কণা এখনও
লেগ আেছ এই শরীের।
এই মািট কণা এখন ধু ঁেক ধু ঁেক
বলেছ "এই মািটেতই তা তামার জ ,
এই মািটেতই
তা তু িম কািটেয়েছা তামার শশব।
এই মািট কণা িদেয় তা তু িম খলাধু লা কেরেছা।
িক এখন এই মািট কণা লড়েছ তার
িনেজর অি

। িনেজেক

িটিকেয় রাখার আ াণ
চ া করেছ িতিট মািট কণা ।"
আমােদর এখনই সময়
িতিট মািট কণার

িতদান

িফিরেয় দবার। তাই
জেগ উেঠেছ দাহােরর তা ণ ।
িফিরেয় িদেত দাহােরর
িতিট মািট কণার
ভােলাবাসার িহসাব পাই পাই
কের বু িঝেয় িদেত।

আ

াকাব | ৩৫

কাম ল ইসলাম
আয় তারা আয়, হােত হাত
রািখ মারা ক’জনায়!!!!
িশমু ল বাশার
একা একা দাঁিড়েয় িছলাম সবু জ নরম
ঘােস... ব াকপ াক...
ব াকপ াক... রিড, কাল
দখা হেব মােঠ... ভাঙন
খেবা বেল রে
জােগ রােত।

আ
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তাই

াগান

আিছফ ভাই
জেগেছ তা ণ ,
এই শি

রাখার সাধ কার,

শত বাধার মু েখ মাথা উচু কের দাঁিড়েয়িছ আমরা,
ক

খেব আমােদর অ যা া,

কুেয়ার ব ােঙর মেতা আর থাকেবা না অ কের
আমরা

ালেবা দাহাের তা েণ র জাগরেনর নতু ন আেলাকবিতকা

আিছফ ভাই
তা েণ র জায়াের ভেস যাক যত অন ায় আর অিবচার
আমরাই গড়েবা সূ সু র নদী ভাঙন মু

আ
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দাহার

রািজব রহমান
জাগরেণর িমিছল জেগেছ আজ দাহােরর ঘের ঘের,
িফরেব তারা িফরেব িবজয় িনেয় হােত।

আ
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অিভেষক পাল অ
এেলােমেলা অেগাছােলা,
ময়লা কাপড়, লােগ না ভােলা।
কী কির? করী কির?
জীবনটা এেলােমেলা।
সারািদন ঘু রাঘু ির,
কত কাদা ছু ড়া ছু িড়।
রাত হেল বািড় িফির,
াি েত মির মির।
চাই এবার সমাধান,
বড় ভাইেদর বউ আন।
সব লাের িনকাহ পড়ােয়,
িনেজর রা া কেরা সমান।
এই যিদ হয় বশ,
কেট যােব

াি

শ।

ময়লা কাপড় ধু েয় শষ,
পির ার বাংলােদশ।

আ
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অ াডেভােকট সাঈদ
অিফেস বেসর ফাপর
বাসায় ময়লা কাপড়
জীবনটা হেয় গেছ,
িঘেয় ভাজা পাপড়...।
যিদ চাও মু ি
ভু েল সব যু ি
পেড় িবেয়র টাপর
...ঘের আেনা নূ পুর

উৎসগ: মহাকিব আে

রিবন

অ াডেভােকট সাঈদ
লাডেশিডং এর রােত
িনেয় তাল পাখা হােত
তু িম রেব মার সােথ...
এই ভেবই রাত কােট...

আ

াকাব | ৪০

পারেভজ রিবন
বৃ ি -বাদেলর িদেন আকাশ ফেট বাির ঝের
কাপড় ধায়া ও কােনার ঝি

বশ

এেক এেক পির ার কাপড় সব শষ
িদন কাটােত হয় ময়লা কাপেড়।
যিদ থােক অথ সামথ
ওয়ািশং মিশন িকেন িনেত পােরা
কাপড় ধায়া ও পািন ঝরােনায় অব থ।
বাজাের িগেয় দাকােনর পর দাকান
ঘু ের পােব খাঁজ খবর
কান ধরেণর মিশেন ভাল ধায় কাপড়।

আ
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া শ ানন
আয় আয়
আয় আয় চাঁআআআআআআদ
জাসনায় আেলা ভজা আঁধার কােলা রাত
কুিপ হইবার ব থ চ া
কিপ প

আ

ফম জেলর গান
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এসেক সােহল
অেনকেকই
বলেত েনিছ তু িম যােক আ াহর
কােছ খু ঁজছ তােক তু িম পা না তার
কারণ হয়ত তামােক অন কউ
খু ঁজেছ যার চাওয়া তামার চাইেত অেনক
শি শালী তাই তামার দায়া কবু ল
হে না।
িক আিম বলব না কারণ
তু িম যােক চা

স হয়ত

তামােক মু েখ ভালবােস বেল িক
তামােক খু ঁেজ না।

এসেক সােহল
ভালবাসা আর

মা এই

দু িট িজিনেষর কােছ পৃ িথবীর
অেনক যু ি

আ

ান হেয় যায়।
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শািমম ইসলাম
িটিভ চেল
এফএম চেল
চেল রলগািড়,
তার সােথ ি জ চেল ঢং ঢঙা ঢং
ঘিড় চেল িটকিটক
িটকিটিক বেল িঠকিঠক,
ফ ান চেল মৃ দু শে ,
বেহ শীতল হাওয়া
এই কিবতা সবার জন
অেনক বড় পাওয়া।

আ
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া শ ানন
সিদন বৃ ি হেয়িছল
কােলা মেঘ আকাশ হািরেয় িগেয়িছল
পূ িনমার চাঁদ মেঘর আড়ােল হািরেয় িগেয়িছল
তু িম সিদন চাঁেদর মেতাই হািরেয়িছেল
আর উদয় হও িন এই দেয়র আকােশ
বশােখর

ঝেড় পথ হািরেয় ফেলেছা তু িম

ব পােতর কিঠন আঘােত িছ িবি

হেয় গছ তু িম

িকউিপেডর তীেরর ল ব তু িম আর নও
হািরেয় গেছা অেনক আেগই
তবু ও পথ খাঁজার বৃ থা চ া
হাচট খাে া জীবেনর এই দূ গম পেথ
হয়েতা এক সময় িমেশ যােব এই পেথর ধাের

আ
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এসেক সােহল
তামােক ফুল
িদেয় নয়,
আমার দয় িদেয়
েপাজ করেবা...।
তামার কাঁেধ হাত
রেখ নয়,
হােত হাত রেখ
অজানা পেথ চলব।....
তামার সূ েখর
,মু েত নয়
কে র মু েত
পােশ থাকেবা...।....
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সু জন মাহমু দ
িহং থাবায় প ায় ভাঙেনর কারেণ
কেমেছ জিম
িনঃ মানু ষ
ঘরবািড় নই অনাহের
পেড় আিছ রা ার ধাের
কাঁদিছ বেস নদীর পােড়
এই িক িছেলা
আমােদর কপােল।।
আজেক আমরা দাহার বািস
কালেক হেবা কী!

সু জন মাহমু দ
পথ গেছ বঁেক পেথর
আড়ােল।
কাথায় স দূ র অজানায়
হঠাৎ কের থমেক দাড়ােল
িমলেব িক সই িঠকানা

আ
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Friendzz N Enemizz
তামার চােখর জেল ভাসেত চাই িন
চেয়িছ ঐ চােখ হািরেয় যেত।

Friendzz N Enemizz
গাঁধুলী বলায় সব পািখ ঘের ফের
ধু আমার টু নটু িন িফের আেস না।

Friendzz N Enemizz
জানািকর আেলা িনেভ গেল যমন তা হেয় যায় একিট সাধারণ পাঁকা।
তমিন তামার হািস মু েছ গেল তু িম হেয় যাও যেকান সাধারণ নারী....।।

আ
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নাইট

আ

ার রােসল

া মােনই চােয়র কােপ

চু মক িদেয় কথার ঝড় তালা ,
যার তার সােথ তক কের
ব ু ে র স ক ভালা ।
যত রকেমর আকথা কুকথার
জমাট খালা ।
কউ কথার জােড়
কাউেক কের তু েলােধানা ।
আসেলই দাহােরর আ

ােত

আেছ সব আজব পালা ।

আ

াকাব | ৪৯

আিছফ ভাই
মেয়, আিম হয়েতা এ ােপােলার মেতা বীনার সু র তু লেত পারব না,
পারেবা না বাঁধেত অিফউেসর কান সু র,
িক তারপরও তামােক মাবাইেল থাকা ওয়ারেফেজর কান ািসক তা শানােত পারব

আিছফ ভাই
আিম হয়েতা অিফউেসর মেতা বীনার ঝংকাের পাথের

াণ আনেত পারব না,

পারব না সু েরর ঝংকাের পাতাল রাণী পািসেফান মেতা তামােক স

করেত

পারব না সেত র দবতা এ ােপােলার মেতা তামােক কথা িদেয় কথা রাখেত
তারপরও আিম চ া কের যােবা তামার মেনর পাথের সু র তু েল পাথের
চ া করব পাতাল টান পািসেফােনর মত স
জীবন বািজ রাখব তামােক দয়া

আ
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করেত

িত িত র া করেত

াণ আনেত

শিফকুল ইসলাম
িটপ িটপ বৃ ি
আর মেঠা পথ ছেড়
যাি

কংি েটর নগরীেত।

দখা হেব না আর
িমটিমট জানািকর আেলা
চলা হেব না পথ
চাঁদিন রােত
কান মেঠা পথ ধের
অজানা কান িদেক।
িবদায় এই মািটেক
জািন না দখা হেব কেব
কংি েটর আধু িনক নগরী ছেড়
হয়েতা চেল আসব হঠাৎ
আধু িনক নগরীর শে র জাল িছেড়
মেঠা পেথর ধাের
কান এক চাঁদিন
অথবা অমাবস ার রােত
িঝঁিঝ পাঁকার শ

আ
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নেত।

জলদসু র উপত কা

টু থেপ
কিব: জৈনক পাইেরটস
তু িম যন লতায় পাতায় জড়ােনা িবেয় বাড়ীর িঝিলক বািত,
না তু িম ল ামেপাে র িনয়ন আেলার হলু দ বািত,
এনািজ বা হেত পার তু িম,
হেত পার হ াজাক বািত,
এয়ার কি শন? না,
তু িম মাঝরােতর মৃ দুম

ন াশনাল ফ ােনর শীতল হাওয়া,

ডানিহল? না,
তু িম মার পাতার িবিড়র মাতাল ধাঁয়া,
হেত পােরা ীে র তাপদােহ ওয়ালটেনর দািম ি জ,
শীেতর তী তায় িপিলপেসর

ম িহটার,

কেনা মৗসু েম তু িম আমার জাপািন হা া,
বষায় পালহীন খঁয়া নৗকা,
সমেয় তু িম সােহব িবিব গালােমর বা ,
অসমেয় এফএম রিডও।
রাতজাগা ফসবু ক তু িম,
িদেনর বলা অিফেস বেসর ঝািড়,
শষ হইয়াও হইল না শষ
তু িম আমার সকাল বলার টু থেপ ।

আ
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জলদসু র উপত কা
বৃ ি জল

বৃ ি তু িম আমার বৃ ি হেব
তামার ধারায় িভেজ িভেজ
সাজােবা আমায় অন ধারায়,
বন আিম হন হেয় খু জেবা তামায়
রাত িনশীেথ,
বৃ ি তু িম আমার মেঘর ভলা,
বৃ ি হেয় ঝড়েব তু িম,
যখন

া

আিম একলা পেথ,

পথ হারােবা তামার ধারােত।
বৃ ি তু িম িক আমায় ান করােব,
সাঁঝেবলায় িকংবা মাঝরােতর িনকষকােলা ঘারলাগা এক

আ
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া রােত।

আিছফ ভাই

কান এক কালৈবশাখীর ঝেড়
এেলােমেলা কের িদেয়িছেল তু িম আমায়
বশােখর খড় রৗ তােপ অ িছলাম আিম
সই অ ই তা ভাল িছলাম
কন দেহ জু ড়ােল বৃ ি র ছাঁয়ায়
কনই বা হারােত িদেল ে র দু য়াের
আজ আিম হািরেয় ফেলিছ সব
হািরেয়িছ িনেজর অি

তামার কােছ

অি

হীন আিম পেড় রই বৃ ি

আ
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ছায়া এই িপচ ঢালা পেথ

অ াডেভােকট সাঈদ
লাশ িনেয় রাজনীিত...
এেতা ধু ই দল

ীিত...

অ াডেভােকট সাঈদ
বৃ ি
িক দা ন সৃ ি !
ভু েল িগেয় কৃি
খু েজ তামায় দৃ ি

অ াডেভােকট সাঈদ
এমন রি ন জীবন চাই না...
যা সমেয়র আিলঙেন িববন হেয় যােব... ।
এই সাদা কােলা জীবেনই উিড়েয় যেত চাই...
নাটাই িবহীন ধু সর ে র ঘু িড়..

আ
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জলদসু র উপত কা
মেয় তু িম যখন চু েল কি শনার মেখ আমার বু েক েটাপু িট খেত....
আিম তখন হািরেয় যতাম ঘনেঘার এক ঘারলাগা অ কাের,
তামার সই ভজা চু েলর সাঁধাে ভার,
এখনও আমার বু েক হাতু ির িদেয় াম বাঁজােনার শ কের বড়ায়।

জলদসু র উপত কা
যােদর মু েখ লাশ িনেয় িন আন

িচৎকার,

িঠক তােদর মু েখই আবার িন িশ াচার িশ াচার

আ
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অিভেষক পাল অ

আমার ঘেরর হাওয়া বদল,
পেরর ঘেরর হাওয়ায়।
িনেজর মান কাথায় থােক,
পেরর হাওয়া খাওয়ায়।
পেরর ঘের কােকর বাসা,
িটয়ার মেতা লােগ।
িনেজর ঘেরর ময়না পািখ,
না খেত পেয় মের।
িনেজর ঘেরর াধীনতা,
খব হেল হেল পের
বাঁচেব না কান শকুন,
বাংলােদেশর পেড়।

আ
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শিফকুল ইসলাম

সত আজ বািলশ চাপা িদেয় কাঁেদ।
িক িমথ া তার উপর
লািফেয় উ

আ

ের হােস।

াকাব | ৫৮

অ াডেভােকট সাঈদ

শীেতর বলেতই তামারা বু েঝা
সু াদু িপঠা, খজু েরর রস,
পড় িবেকেল সিরষা খেত হািরেয় যাওয়া...
শীেতর মােঝই তু িম খু ঁেজা
য়সীর উ

আিল ন,

লপ মু িড় িদেয় আনিলিমেটড ঘু ম...
জােনা িক??
এই হতদিরে র কােছ
শীত মােনই
মৃ তু

াদ!!

কুশা

ভাের বরফ পািনেত শষ চাষ,

আ ন

ািলেয় বৃ ার বাঁচার আকুিত,

আ তায় ঠাট ফেট যাওয়া িশ র ান হািস...
শীত মােনই রােদর জন

াথনা

এক টু কেরা গরম কাপেড়র হাহাকার,
িনত িদন াণ িনেয় ঘৃ ন রাজনীিত...

আ

াকাব | ৫৯

আজনািব শওকত

কাঁনেত কাঁনেত জনম গল
িজয়ে মরণ।
িপিরিতর এত

আ

ালাতন......

াকাব | ৬০

সেরায়ার পারেভজ সু মন

বকার যু বক ঘু ের-ঘু ের
পায় না চাকিরর খাঁজ,
মামা-চাচা আেছ যােদর
িমলেছ চাকির রাজ।

আ

াকাব | ৬১

অিভেষক পাল অ
শােনা ভাই বিল আিম
একিট দেশর কথা,
যখােনেত শাপলা শালু ক,
নদীর বু েক আঁকা।
িমি

দেশ মর খেল

প পাতার পেড়,
কাথা থেক এেলা য ঝড়
সই দশটার পেড়।
বড় বড় বাজপািখ আর
িপশােচর সনা,
িঘের ফেল দশটােক
চলেত সবার মানা।
হািতর পােয় িপেষ িপেষ
মানু ষ তারা মাের,
কােরা আপন কােরা পর
িনিবচাের মের।
দেশর মানু ষ কখনও িক
ছেড় দেব ভাই?
সাহসীরা সবাই িমেল
এিগেয় চেলা যাই।
বা দ িনেয় কামান িনেয়
দশ বাঁচােনার জেন ,
িপশাচ েলা মাের তারা
সবাই ধন ধন ।
অবেশেষ রাি র পের
সকাল হেলা তাই,
িপশােচরা মের ভূ ত
িবজয় আমরা পাই।

আ

াকাব | ৬২

শিফকুল ইসলাম

াধীনতা এখন
িতিরশ ল

জীবেনর দীঘ াস।

াধীনতা এখন
িতন ল

মা- বােনর ধষেনর আ িচৎকার।

াধীনতা এখন
রাজাকােরর

ধানম ী হওয়ার ইিতহাস।

াধীনতা এখন
শহীেদর র

মাখা পতকা

রাজাকােরর গািড়েত উড়ার ইিতহাস।
াধীনতা এখন
মতা নামক মাংসিপে র
কামড়া-কামিড়র ইিতহাস।
াধীনতা এখন
দু ই পিরবােরর পদতেল পৃ ইিতহাস।
াধীনতা এখন
িবকৃত ইিতহাস শখার মহান পাঠশালা।

আ

াকাব | ৬৩

শিফকুল ইসলাম

এক পশলা বৃ ি চাই
পূ রেণর বৃ ি ।
য বৃ ি মেনর মােঝ জেম থাকা
সকল দু ঃ

ভািসেয় নেব

িতিট বৃ ি র ফাটার সােথ।
এক ঝলক সূ েযর আেলা চাই
য আেলা কািটেয় দেব
জীবন নামক একিট িদেনর
মঘা

আ

সকল কুয়াশা।

াকাব | ৬৪

সু দী হাননান
** কিবতার কিবতা **
“কিবতা; স কমন ?
স িক আমার মােয়র মু খ... এই ছাপা হাজার বগমাইল;
নািক স ি য়ার মু খ, পু িণমার চাঁদ, হ-ন
অথবা স

, সম শি র আধার সূ য;

- জাড়া ফুটফুেট স ান, - যার কাযকারেণ

াি হীন- াি হীন জীবন-ধারণ।

‘ স িক অিনবাণ... লাল সূ যটােক য পছেন ফেল সানালী মাঠ পিড়েয় এেস
জীবেনর অতীত ও বতমানেক সমা রােল এেন দাঁড় কিরেয় দয়’
অথবা সই গােনর সু র বৃ

মশােল অি শি , র

বণ

েল যা জনতা

া রেক জািগেয় তােল

সব ধরেনর আতনাথেক ঘাচােনার ই ায়... ।
কিবতা যমন ব আ াহীনতার বাণী বহন কের তমিন চূ ড়া িবচাের
কিবতা মূ লত ব আ াহীনতার িবপিরেত এক গভীর আ ার বাণীই বহন কের...।
...
কিবতা ভ

মা ই বু েঝন - কিবতা কিবতাই।

; যাগী হেয় সােধর আসেন বেস লখা িবহারীলােলর মরমী কিবতা
িব নাশী, িচ

াহী রিবর িকরেণ আেলািকত রিব ;বাঁশরী-

বাণীর িবে াহী স ান নজ েলর মানববাদী, সাম বাদী

েমর ,অি বাণী;

ি েশর প পা েবর প সু র;
হাজার বছর ধ‘ র দেয়র বাণী িনেয়

া - া , িহজল তমাল, মেঠাপেথ

ফল ধারার ন ায় আনা জীবনান ীয় শ ব ; বায়াে ার ফা েন আ ন ঝরােনা বণমালা;
বাঙালীর একমা অিবনাশী অহংকার ‘মু ি যু ে র’ ণ-খিচত াধীন পঙি মালা;
সামিরক জা ার বু েটর তলায় িপ

াধীন স ার িব ু িরত

াগান;

‘৯১ উ র িনেজর তির ব ীশালায় আ য় নয়া ব ী কিবর ধূ সর দীঘ াস; ... এক নয়।
তবু ও কাথায় যন অদৃ শ িমল খাঁেজ পাওয়া যায়।
সই িমলন মাহনায় আ া িত িদেত না পারেল ‘ব ি ’ কিব হ‘ য় ওেঠ না।”
##সু দী হাননান, চু রািশ রািগণী ##

আ

াকাব | ৬৫

সু দী হাননান

গ ব
ভেব নাও।
ভেব নাও কতদূ র পারেব যেত
শ ামল বাংলার অিলগিল মােড়
র া

জীবন আর িব

পাহাড়।

চতনার গভীর স ায় য জীবন
সু ফলা মানিবক জীবেনর
হাতছািন তা িদেবই তামায়।
ফুল আর কাঁটার য িনপু ণ জীবন
হায়! কীভােব করেব বরণ
কীভােব করেব আিল ন িন ে েগ...
ভেব নাও কের নাও ি র পথ তামার।

আ

াকাব | ৬৬

সু ইিট রজা িপংকী

শষ দখার সই হািসটা মেন পেড় যায় এখনও।
ক জানত সই হািসটা তা েল র িছেলা...
ক জানত সই পেথ হঁেট আসার িপছেন কান ই াশি

িছেলা না....

ক জানত তামার কা া ধু একটা আওয়াজ িছেলা,
চাখ থেক বর হয়িন এক ফাঁটা বদনার জল...
ক জানেতা আমােক িঘের তামার যত অি রতার মােঝ কান মায়া িছল না...
ক জানত সু েযাগ পেলই আমার কােছ ছু েট আসার িপছেন ভালবাসা িছল না....
তেব িক আজ আিম পরািজত??
তামার এমন মন ভে

দয়ার অিভনেয়র কােছ..

তু িম যা ভােবা তা না...
তু িম ভু ল, আিম িঠক...
তু িম হােতর কােছ েণর খিন রেখ, তামার িপছেন ছু টছ অিবরত...
তামার িনেজর কােছ হের যাওয়া দেখ,
আজ আিম আহত, মমাহত!!

আ

াকাব | ৬৭

সু দী হাননান
কিবতার কিবতা
কিবতা, - স কমন ?
স িক আমার মােয়র মু খ
এই ছাপা হাজার বগমাইল;
নািক স ি য়ার মু খ,
পু িণমার চাঁদ, হ-ন

,

সম শি র আধার সূ য;
অথবা স

- জাড়া ফুটফুেট স ান,

যার কাযকারেণ াি হীন- াি হীন জীবন-ধারণ।
স িক অিনবাণ...
লাল সূ যটােক য পছেন ফেল সানালী মাঠ পিড়েয় এেস
জীবেনর অতীত ও বতমানেক সমা রােল এেন দাঁড় কিরেয় দয়
অথবা সই গােনর সু র বৃ

মশােল অি শি , র

বণ

েল যা জনতা

সব ধরেনর আতনাথেক ঘাচােনার ই ায়...
কিবতা ভ

আ

মা ই বু েঝন - কিবতা কিবতাই।

াকাব | ৬৮

া রেক জািগেয় তােল

জলদসু র উপত কা

আিম িচৎকার কের কাঁিদেত চািহয়া কিরেত পাির িন িচৎকার
আিম িচৎকার কের কাঁিদেত চািহয়া কিরেত পাির িন িচৎকার
বু েকর ব থা বু েক চাপােয় িনেজেক িদেয়িছ িধ ার
কতটু কু অ
কত

গড়ােল দয় জেল িস

দীপ িশখা

ালােলই জীবন আেলায় উ ী

কত ব থা বু েক চাপােলই তােক বিল আিম ধয
িনমমতা কতদূ র হেল জািত হেব িনল

আ

াকাব | ৬৯

সবু জ ইসলাম
যেহতু চেলই যােব তু িম তাই
তামােক ভােলা আর বাসেত বলব না। িক
ভােলােবেস দওয়া নামটা ব বহার করার
অনু মিত িক আিম চাইেত পাির?

আ

াকাব | ৭০

Friendzz N Enemizz
শীেতর িপঠা
খাইেত িমঠা...।।

Friendzz N Enemizz
এেকর মােঘ অেন হব গরম কিফ
ীে

হব ঠা া কাক,

আমােদর এই িপিরত দেখ
সবাই িগলেব ঢাক...।।

Friendzz N Enemizz
ক আিচস কাতায়
বাজ পরেচ মাতায়,
কমেন নকপ কিপতা
নাই ত কুনু বিবতা...।।

আ

াকাব | ৭১

তানিজম ইসলাম আহাদ

আিম তামার আকাশ
তু িম আমার ঘু িড়
এক মায়াবী রাত
তু িম আমার পরী
তু িম

পালী রাত

আিম তামার আেলা
তু িম িহেমল হাওয়া
তামায় বেসিছ ভাল।

আ

াকাব | ৭২

অিভেষক পাল অ

ইেলকি ক কািব,
িন ু প কন এই ফা েন।
শীত ব না বু িঝ শষ হেয় এেলা,
থাকেবা িকভােব গরেম।
ইউিনেটর দাম বাড়িত,
ফ ােনরও বশ কাটিত।
যিদ থােক িবদু ৎ ঘাটিত,
লু ি , পাখায় আর িক?
িনলাম হাই ভাে েজর ঝটকা,
িবগের গেছ নািক মটকা।
ওের কািবের আটকা,
খাওয়ােবা ছাট জাটকা।
ইেলকি ক কািব,
িন ু প কন এই ফা েন।
এই গরেম সমাধান চাই,
আপনার ইেলকি ক িনয়েম।

আ

াকাব | ৭৩

অিভেষক পাল অ
১৩ ফ য়াির, ২০১৫

ধায় স বংশীরব
ব দূ র গাঁয় ,
জনহীন

া র

ফা েন িবকিশত

পার হেয় যায় ।

কা ন ফুল ,

দূ ের কান শয ায়

ডােল ডােল পু ি ত

একা কান ছেল

আ মু কুল ।

বংশীর

চ ল মৗমািছ

ভােব চাখ মেল —

ির গায় ,
বণু বেন মমের
দি ণবায় ।
ি ত নদীজল
িঝিলিমিল কের ,
জ াৎ ার িঝিকিমিক
বালু কার চের ।
নৗকা ডাঙায় বাঁধা ,
কা ারী জােগ ,
পূ িণমারাি র
ম তা লােগ ।
খয়াঘােট ওেঠ গান
অ থতেল ,
পা বাজােয় বাঁিশ
আনমেন চেল ।

আ
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িন েন

যন কান যা ী স ,
রাি অগাধ,
জ াৎ াসমু ে র
তরী যন চাঁদ।
চেল যায় চাঁেদ চ' ড়
সারা রাত ধির,
মেঘেদর ঘােট ঘােট
ছু ঁেয় যায় তরী।
রাত কােট, ভার হয়,
পািখ জােগ বেন —
চাঁেদর তরণী ঠেক
ধরণীর কােণ।
সব উ র েলা ধু ই িক রবী নােথ
পাওয়া যােব.........

িশপন আহেমদ
পাব না জেনও অথহীন ব তায়
আিম আর তামােক খু ঁজব না
হাজার বছেরর
পির া

াি

িনেয়

আিম ভীষণ রকম ।

সময় এবার হেলা বু িঝ দূ র ঘু চাবার
তু িমহীনা নঃশ

হর েলা

মু খর হাক তেব
ঘু মভা া িন িত রােতর
একাকী হািরেয় যাক
তামার মমতাময়

েশ।

আেলা-কােলায় ম -ভালয়
যন হাত বাড়ােলই তামােক
আমার ায়ী িঠকানা হাক
তামার িনঃ াস দূ রে ।
জেম থাকা অনু ভূিতর ডানাভা া পািখ েলা
মু খিরত হাক তামার উ লতায়
তামার চু িরর িরিনিঝিন শে
ভে দাও জনম জনেমর মৗনতা।
আিম

াণভের িনঃ াস নব

তামার বু েক মাথা রেখ
হাত রাখব পরম িনভরতায়
তামার হলু দ মিরেচর াণ মাখােনা হােত।
আ
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ভােলাবাসা স তা ফা েনর িদেন
ফা েনর

েস সু রী রমনী দখা।

ভােলাবাসা স তা ১৪ টাকায়
ফা ন বােসর িটকট কাটা।
ভােলাবাসা স তা সু রী রমনীর আশায়
মিহলা সীেটর পােশ বসা।
ভােলাবাসা স তা যমু না িফউচার পােকর সামেন
বােসর জানালা িদেয় এক পলেক তািকেয় থাকা।
ভােলাবাসা স তা পােশ বসা রমনীর িদেক
আড় চােখ তািকেয় থাকা।
ভােলাবাসা স তা রা ার পােশ বেস
সু রী রমনীর হঁেট যাওয়া দখা।
ভােলাবাসা স তা গালাপ হােত িনেয়
ভােলাবাসার রমনীর অেপ ায় থাকা।

আ
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চার লাইেনর কাব কথা,
চার লাইেনই শষ।
চার লাইেনই লােগ ভােলা,
চার লাইেনই বশ।

অিভেষক পাল অ

য সব বে 'ত জি - সােজ ভারতীয় পািক ানী,
স সব কাহার জ - িনণয় ন জািন।

আ
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Friendzz N Enemizz
যখন নলাম
রা া মােনই স বু েঝ
ভাজেত পারা আ া
সােথ সােথ আমার ভালবাসা
হেয় গল ঠা া...।।

Friendzz N Enemizz
বাতােস ভাসেছ ঘু িনঝড় ' দ দ'
দেয় উঠেছ ভালবাসার বু দ বু দ

Friendzz N Enemizz
যাজন যাজন দূ র হেতও তামােক আিম ছু ঁেয় িদেত পাির...

আ
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অিভেষক পাল অ
ভােলাবািস
ব করেণ আিম বরাবর কাঁচা।
অিভধােন শ জট খু ঁজেত িগেয়,
মােঝ মােঝ িনেজেকই হািরেয় ফিল।
িক

সিদন আমার অিভধান খু ঁজেত হয় িন।

ফা েনর শষ িবেকেল তামার চারিট অ র,
আমায় জীবেনর ব াকরণ িশিখেয় িদেয়িছেলা।
এরপর থেক হাসনােহনার গ ভােলা লােগ,
আেলা আধারীর খলা ভােলা লােগ,
ভােলা লােগ পােশর বািড়র কােকর কা কা।
ব ঘের
ইে

ান খু েল হাসেত ইে

কের,

কের রঙেবরেঙর ঘু িড় উড়াই আকােশ।

যেব থেক জীবেনর ব করণ িশেখ িগেয়িছ,
িব ানটা ভারী সমস া করেছ,
আমার ইে

ঘু িরর সমাধান কাথাও িমলেছ না।

ব াকরণ িশিখেয় িদেয় তু িম কাথায় চেল গেল?
তামােক খু ঁেজ বড়াই মেনর ু েল।
ফা েনর শষ িবেকেল আেজা তু িম এেসিছেল,
এেসিছেল

দি ণা িনেত।

িক আমার জানার আরও িছল বািক,
জািন মেনর ু ল থেক তু িম অবসর িনেয়ছ।
আর হয়েতা শখােব না কানিদন,
তবু ও আিম

আ
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দি ণা িদেয় যােবা।

শিফকুল ইসলাম

ভা ােগ না তার ঐ িমি িমি ভােলাবাসা।
ভা ােগ না তার ঐ একটু একটু কােছ আসা।
ভা ােগ না তার ঐ একটু একটু ছাঁয়া।
ভা ােগ না তার ঐদু ভােব
আড় চােখ দখা।
ভা ােগ না তার ঐ বাঁকা ঠাঁেটর হািস।
ভা ােগ না তার ঐ কািকল কে র বাণী।
ভা ােগ না তার ঐ রশিম চু েলর বাহার।
ভা ােগ না তার ঐ কপােল িটপ দওয়া।
ভা ােগ না তার ঐ নাক ফুল পড়া।
ভা ােগ না তার ঐ কামল হােতর রশিম চূ িড় পড়া।
ভা ােগ না তার ঐ কমিল লতার দেহ
লাল বঁনারিস পড়া।

আ
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তােরক রািজব
বেকয়া তু িম ............
হঠাৎ সিদন
মােড়র মু িদ দাকানী; ডেক বলেলা,
ভাই িকছু বািক আেছ।
অবাক আিম! িব েয় বিল, িকেসর?
বছরখােনক আেগর িসগােরেটর ...............
আেরকটু এেগােত পাড়ার বখােট ছাট ভাই,
দাদা ।। দু ’প াক পু িরয়া পাওনা আেছ য তাই ।।
হয় নন , নয়েতা শাধ দন।।
তু িম চেল গেছা।। ধু িল-ধু সিরত

ৃ িতেত ...

িক আজও তু িম আেছা, আেছা দেয়র মােঝ
মু িদ দাকানীর বেকয়ােত, বখােটর পাওনােত ।।
তামার ভােলাবাসার বেকয়া আজও আিম শাধ কির,
আজও চিল একা, দূ র

একা

ভােলাবাসার পাওনা মটােত না পের আজ আিম একা।।
হকােরর কােছ ফেল দয়া আমার িচিঠ েলা হয়েতা কিজ সের দু ’টাকা
েনিছ দু ’ একটা চু েলায় িগেয়েছ, িগেয়েছ যমন আমার ভােলাবাসা
িক

বাঝিন তু িম, বাঝিন !!

িচিঠর আ েন পু েড় অ ার য ভােলাবাসা
কািল হেয়, ক হেয়, কয়লার

েপ তা অমিলন ।

িত ায় আিছ, এক ভ ােল াইেন নয়
শত ভ ােলই াইেন , থাকেবা

িত ায় ...

থাকেবা মৃ তু র পেরও --আবােরা তামােক হািরেয় ; বদনা পাওয়ার আশায়।

আ

াকাব | ৮১

আিছফ ভাই
ধু শলাকার ধু জােল খু ঁেজ িফির তামার
যিদও জািন তা ধু ই িনেজর সােথ

ৃ িত

তারণা

ধু জােলর মেতাই চেল গছ সীমানার বাইের
ফরার রা া ব কের আজ তু িম ব দূ ের
মােঝ মােঝ ভে
িক সামািজকতার

ফলেত চাই বাধার

াচীর

াচীর ভা ার সাহস আমার নই

সাধ নই কান িব বী হবার
ই া নই কান িবজয়ী হওয়ার
সব হািরেয় আজ আিম িনঃেশষ আিম
তাই তা ধু শলাকার মােঝ তামােক খু ঁেজ পাওয়ার বৃ থা চ া

আ
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ঐ তারা ক কাথায়
খাতা কলম িনেয় আয় তারা
দাদা বেলেছ িলিখেত কিবতা
বাদ নািক যােব না কান কিবতা ।

আ
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অিভেষক পাল অ

তামােক চেয়িছ
রাজ সকােলর সূ য হেয়,
ঘু ম ভে িছ তামার।
পািখ হেয় ন িনেয়,
ডেকিছ বার বার।
আকাশ হেয় বৃ ি

শেষ,

রং মেল ধের।
মঘ হেয় দাঁিড়েয়িছলাম,
তামার পেথর ধাের।
হাওয়া হেয় চু িপসাের,
তামায় কেতা ছু েয়।
বৃ ি হেয় তামার উপর,
ঝেরিছ অঝের।
বৃ

হেয় তামার মাথায়,

হাতটা মেল ধের।
িদেয়িছলাম ছায়া আিম,
তামায় ভােলা কের।
,শািড় হেয় তামার গােয়
জিড়েয় থাকেত চেয়িছ।
শত সু তার বাহার হেয়,
আচল মেল ধেরিছ।
মানু ষ হেয় এেসিছ আিম,
তামায় পােবা বেল।
কাটােব িক সারা জীবন
?হাতিট ধের আমার
আ

াকাব | ৮৪

শিফকুল ইসলাম

এখেনা িক তামার রাত কােট িনঘু ম
অেপ ায় িক থােকা এখনও
রােতর আকােশ সু খ তাঁরা উঠার?
এখনও িক তামার রাত শষ হয়
আকােশর তারা নেত?
এখনও িক তু িম খু ঁেজ িফেরা
অম াবসার রােত পূ িণমা চাঁেদর?
এখনও িক তু িম খু ঁেজ িফেরা
রােতর উ ল আেলােত ঝানািকর আেলা?
এখনও িক তু িম নেত চাও
রক গােনর মােঝ িঝঁিঝ পাঁকার গান?

আ
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নাহ আর পাির না।
এ ভােব আর কত ণ।
সই ১৪ তািরেখ

.......।

তারপর ধু ই অেপ া।
মেন হয়

িতিট সেক

কেট যায়

িনেয়। হাজার বছর সময়
ধু তামায় দখার অেপ ােতই আিছ।
জািন রাত পাহােল আসেব তু িম
তামার অেপ ায় আেছ ষাল কািট
ধু িকছু ভাদা আর পাদা বােদ।

আ
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সােহল মাহমু দ

একুেশ

প া নদীর বােম
যাি

আিম ােম।

একুশ আমায় ডাকেছ সথায়
বণমালার ছে ,
কৃ চূ ড়
ঁ া লাল হেলা য
কথা বলার ধে ।
মােক ওের ডাকেত িগেয়
দয় িক কহ াণ?
মরণ বীেণ সু রতু েলেছ
কান বাউেলর গান!
বসে র এই িবদায় বলায়
করব কাের

রণ?

ছেল হারা মা য আবার
সাদা শািড় বরণ।
একুশ আেন িহ ত আমার
একা েরর সু র,
চার দশেকও াধীনতা
আর কতটা দূ র?

আ
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সাথী পাল
একুশ
২১ মােন তা েণ র জয়গান
একুশ, ৭১ এর সূ চনা
২১ মােন আমার সানার বাংলা গাইেত পারা
২১ মােন তু িম আমােক আর আিম তামােক ভােলাবািস বলেত পারা

আ
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বাংলার ভাষার গ

ছা

বলায় শখা কথা,

মােয়র মু েখর বু িল,
কেড় িনেত চাইেছ ওরা,

বাংলা আমার মা,
রা ভাষা বাংলাই হাক,
উদু েক বেলা না।

িমেথ কথার ঝুিল।

হঠাৎ কের িলর শ ,

ওেদরই এক বড় নতা,

পু িলেশরা এেস,

িজ াহ তার নাম,

ঝােক ঝােক চালায় িল,

আেবাল তােবাল বেল বড়ায়,

জনে ােত িমেশ।

নইেতা কান কাম।
রসেকােসর জনসভায়,

সই িলেত শহীদ হেলন,
সালাম বরকত ভাই,

অিতব কৗশেল,

পািক ােনর

মু েখর ভাষা কেড় নেব,

কেঠার জবাব চাই।

জািত িবেভদ বেল।

বাইশ তািরখ সকালেবলা,

িক যন আেছ ভাষা,

ঢাকার পথ ধের,

উদু তার নাম,

এিগেয় যাে

ওটাই পােব পািক ােনর,

বাংলা পু ঁিজ কের।

রা ভাষার দাম।

িদেতই িদেতই হেব,

আমরা িক আর থাকব বেস,

বাংলা িছেলা কথা,

তামার কথা েন,
ছা সমাজ জেগ উেঠা,
য আেছা যখােন।
ফ য়ািরর একুশ তািরখ,

িত িলর,

জনসাধারণ,

জনগেনর ভীষন

ােভ,

আেস এক বাধা।
সই িমিছেল পু িলশ হানাদার,
রাইেফল উচু কের,

সকাল তখন নয়,

অিবচাের মানু েষর উপর,

আমতলায় ছা েদর িভড়,

অেনক িল মাের।

অেনক বড় হয়।

কৃ চূ রা া ী িছেলা,

সবার মু েখ একই কথা,

া ী িছেলা পলাশ,

রিফক শিফক শহীদ হেয়েছ,

িনেজর শহীদ জীবন িদেল,

পেড়েছ অেনক লাশ।

মরন তামায় অমর কের,

শষেমশ র

িদেয়,

শহীদ নােম বেল।

বাংলা রা ভাষা,

থাকেব বঁেচ

িজ াহর গভীর চােলর,

থাকেব বনমালায়,

জবাব হেলা খাসা।

সকাল বলার

ভাষার জন তামরা যারা,

অেশষ

আ

াকাব | ৯০

ায়।

ৃিত,
ভাতেফরী,

