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আমােদর �ুধাত�  �পেট অক�নীয় �ুধা �রেখই হরদম কি�ত ঈ�েরর নামআমােদর �ুধাত�  �পেট অক�নীয় �ুধা �রেখই হরদম কি�ত ঈ�েরর নাম
িনেয় মুেখ �ফণা ত� েল �ফলিছ। অথচ কি�ত ঈ�র আমােদর এই �ুধা িনবারণ করেত পারেবিনেয় মুেখ �ফণা ত� েল �ফলিছ। অথচ কি�ত ঈ�র আমােদর এই �ুধা িনবারণ করেত পারেব
িকনা তা আমােদর জানা �নই। �ুধার আ�ন জাহা�ােমর আ�েনর মত আমােদর পুিড়েয়িকনা তা আমােদর জানা �নই। �ুধার আ�ন জাহা�ােমর আ�েনর মত আমােদর পুিড়েয়  
চলেছ। আি�ক-নাি�ক িনিব�েশেষ সবার ওপর চেল এই অত�াচার। মৃত� �র আেগই �য �খাদাচলেছ। আি�ক-নাি�ক িনিব�েশেষ সবার ওপর চেল এই অত�াচার। মৃত� �র আেগই �য �খাদা
এই িনম�মতা �থেক মু�এই িনম�মতা �থেক মু�    করেত পাের না, মৃত� �র পর �স িকছ�  িদেত পাের বেলকরেত পাের না, মৃত� �র পর �স িকছ�  িদেত পাের বেল
িব�াস করা ক�ন৷ আমরা যিদওিব�াস করা ক�ন৷ আমরা যিদও    িব�ােসর অতল সাগের ড� েব ড� েব জল �খেয় যাি�িব�ােসর অতল সাগের ড� েব ড� েব জল �খেয় যাি�
�িতিনয়ত। আমরা �� করেত ভ� েল �গিছ। আমরা �কন িবচার কের �দিখ না �য, ঈ�েরর�িতিনয়ত। আমরা �� করেত ভ� েল �গিছ। আমরা �কন িবচার কের �দিখ না �য, ঈ�েরর
নােম আমরা �তারণার িশকার হি� িকনা।নােম আমরা �তারণার িশকার হি� িকনা।  
  
িবচার কের �দখেল �বাঝা যায়, আমােদর সােথ কি�ত ঈ�েরর স�ক�  িবি��িবচার কের �দখেল �বাঝা যায়, আমােদর সােথ কি�ত ঈ�েরর স�ক�  িবি��
করার সময় হেয়েছ। এই ঈ�েরর নােম ভে�রা সারািবে� তােদর �ােথ�র জয়গান �গেয়করার সময় হেয়েছ। এই ঈ�েরর নােম ভে�রা সারািবে� তােদর �ােথ�র জয়গান �গেয়
�গল। ঈ�র অসহায় মানুষেক বৃথা আ�াস �দওয়া ছাড়া বড় �কােনা�গল। ঈ�র অসহায় মানুষেক বৃথা আ�াস �দওয়া ছাড়া বড় �কােনা    কাজ কেরিন। তাহেলকাজ কেরিন। তাহেল
ব�াপারটাব�াপারটা    িক হল? �� ক�ন িনেজেক। আসুন এই কম�কা�েক আিমিক হল? �� ক�ন িনেজেক। আসুন এই কম�কা�েক আিম  
��িব� কির এবং��িব� কির এবং    সেত�র অনুস�ানসেত�র অনুস�ান    কির।কির।  
  
ঈ�র �দেখ না ধষ�ণ, �দেখ না অিবচার। খুবই আ�য� ব�াপার । সব �মতাঈ�র �দেখ না ধষ�ণ, �দেখ না অিবচার। খুবই আ�য� ব�াপার । সব �মতা
যার কােছ আেছ �স এতটা দািয়�-�ানহীন �কন? ধািম�করা ব�াপারটা িনেয় ভাবেবন।যার কােছ আেছ �স এতটা দািয়�-�ানহীন �কন? ধািম�করা ব�াপারটা িনেয় ভাবেবন।
�গালেগাল কথা বেল িনেজেকই িনেজ কত ফঁািক �দেবন?�গালেগাল কথা বেল িনেজেকই িনেজ কত ফঁািক �দেবন?  
  
�য জগেত আমরা বাস করিছ তােত শাি�েত দইু দ� বসার সুেযাগ �নই। চািরিদেক �য�য জগেত আমরা বাস করিছ তােত শাি�েত দইু দ� বসার সুেযাগ �নই। চািরিদেক �য
পাশিবকতা, �তারণা ও িমথ�াচার চলেছ তার িব�ে� সুক�ন �িতবােদর দরকার।পাশিবকতা, �তারণা ও িমথ�াচার চলেছ তার িব�ে� সুক�ন �িতবােদর দরকার।
িক�িক�    তার আেগ িবচার করা দরকার এই জগেতর পিরক�নাকারী ঈ�র িন�য়ই �বাকাতার আেগ িবচার করা দরকার এই জগেতর পিরক�নাকারী ঈ�র িন�য়ই �বাকা
িকংবা পাগল। এত কলহি�য় হওয়ািকংবা পাগল। এত কলহি�য় হওয়া    িকভােব স�ব?িকভােব স�ব?  
  
ধম� মানুেষর কল�ােণর কথা বেল এবং �িত� ধেম�র ��টা মানুেষর মুি�রধম� মানুেষর কল�ােণর কথা বেল এবং �িত� ধেম�র ��টা মানুেষর মুি�র
লড়াই িদেয়ই। িক� কােলর িনয়েম �শািষেতর �িতবাদ�পী ধম�েক �াস কের �শাষেকরা।লড়াই িদেয়ই। িক� কােলর িনয়েম �শািষেতর �িতবাদ�পী ধম�েক �াস কের �শাষেকরা।
তারপর �থেক ধেম�র সেব�সব�াতারপর �থেক ধেম�র সেব�সব�া    তারাই। ছেল-বেল-�কৗশেল তােদর আ�াবহতারাই। ছেল-বেল-�কৗশেল তােদর আ�াবহ
�িতিনিধেদরই বিসেয় �দওয়া হয় �খাদার সােথ মানুেষর মধ��তাকারী িহেসেব, যিদও এই�িতিনিধেদরই বিসেয় �দওয়া হয় �খাদার সােথ মানুেষর মধ��তাকারী িহেসেব, যিদও এই
মধ��তাকারীর িক দরকার ধেম� তাই লাখ টাকার ��। �� যাই �হাক উ�র একটাই,মধ��তাকারীর িক দরকার ধেম� তাই লাখ টাকার ��। �� যাই �হাক উ�র একটাই,
নীিত-অনীিত-দনু�িত শাসক ও তার �িতিনিধেদর অ�লুীনীিত-অনীিত-দনু�িত শাসক ও তার �িতিনিধেদর অ�লুী    �হলেনর উপরই�হলেনর উপরই
িনভ� রশীল। তােদর ই�াই ধম�, অিন�াই অধম�। এই অনাচার আর কতিদন? ধম�িনভ� রশীল। তােদর ই�াই ধম�, অিন�াই অধম�। এই অনাচার আর কতিদন? ধম�
ধেম�র জায়গায় থাকুক, গােয়র �জাের �কউ তােক উে�দ করেত যাে�না, যােবনা। িক�ধেম�র জায়গায় থাকুক, গােয়র �জাের �কউ তােক উে�দ করেত যাে�না, যােবনা। িক�
এই ধেম�র দালালেদর উে�দ করা ছাড়া মানুেষর িব�মুা� কল�াণ স�ব নয়। সবই �কােছ।এই ধেম�র দালালেদর উে�দ করা ছাড়া মানুেষর িব�মুা� কল�াণ স�ব নয়। সবই �কােছ।
িক� ধেম�র �কে� �য ঈ�র আেছ �স-ই পুেরা �বমানান। কারণ �গাটা ব�াপারটািক� ধেম�র �কে� �য ঈ�র আেছ �স-ই পুেরা �বমানান। কারণ �গাটা ব�াপারটা
আমােদর মাথায় থাকেলও তঁার মাথায় �নই। সরল �কানও সমাধান �স �বর করেতআমােদর মাথায় থাকেলও তঁার মাথায় �নই। সরল �কানও সমাধান �স �বর করেত
অ�ম। তাহেল �দখা যাে� সমস�া �থেকই যাে�।অ�ম। তাহেল �দখা যাে� সমস�া �থেকই যাে�।  
  
আমার এই �য়াস জনগেণর ঘুম ভাঙােনার �য়াস। যারা �জেগ �থেক ঘুমায় তােদরআমার এই �য়াস জনগেণর ঘুম ভাঙােনার �য়াস। যারা �জেগ �থেক ঘুমায় তােদর
ঘুম ভাঙােনার িকছ�টা শ� িক� অস�ব নয়। কিবতা�েলা ঘুম ভাঙােনার কিবতা আকাের পড়াঘুম ভাঙােনার িকছ�টা শ� িক� অস�ব নয়। কিবতা�েলা ঘুম ভাঙােনার কিবতা আকাের পড়া
দরকার। পড়া দরকার একটা িজ�াসা িহেসেব, ভাবনা িহেসেব । িক� ক'জন �সভােব পড়েবদরকার। পড়া দরকার একটা িজ�াসা িহেসেব, ভাবনা িহেসেব । িক� ক'জন �সভােব পড়েব
তা ভাবনার ব�াপার। কারণ অনুভ� িতেক খুব �বিশ আঘাত লাগেছ ইদানীং। িচিকৎসাতা ভাবনার ব�াপার। কারণ অনুভ� িতেক খুব �বিশ আঘাত লাগেছ ইদানীং। িচিকৎসা
দরকার!দরকার!  
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vv    যিদ এক�বারযিদ এক�বার
vv    চ��নচ��ন
vv    যিদ এখােনই �শষযিদ এখােনই �শষ
vv    �লাপাট�লাপাট
vv    িনর�র আে�পিনর�র আে�প
vv    �চেয় আছ �কন এভােব�চেয় আছ �কন এভােব
vv    আিম �� ছ�ঁ েড় �দবআিম �� ছ�ঁ েড় �দব
vv    কংি�টকংি�ট
vv    ত� িম িবহ�ত� িম িবহ�
vv    অিভমানঅিভমান
vv    কিবতায় �জ�কিবতায় �জ�



#ঈ�েরর মুেখামুিখ দঁািড়েয়#ঈ�েরর মুেখামুিখ দঁািড়েয়
  
  

এভােব মাথা িনচ�  কের দািড়েয় আেছা �কন ঈ�র,এভােব মাথা িনচ�  কের দািড়েয় আেছা �কন ঈ�র,
ল�া হে� �তামার?ল�া হে� �তামার?

�ে�র স�ুিখন হেত চাও না?�ে�র স�ুিখন হেত চাও না?
যিদ �সটা না পােরা তেব �কন িমথ�ার িবভাজেনর �দয়াল �তির করেল, পাপ এবংযিদ �সটা না পােরা তেব �কন িমথ�ার িবভাজেনর �দয়াল �তির করেল, পাপ এবং

পুেণ�র নােম?পুেণ�র নােম?
�যন ঈ�র আিম আমার জীব�শায় কখেনা �তামার পিরচয় �দইিন,�যন ঈ�র আিম আমার জীব�শায় কখেনা �তামার পিরচয় �দইিন,

আিম সব সময় আমােক �� কের �গিছ।আিম সব সময় আমােক �� কের �গিছ।
�লাকমুেখ �েনিছ �তামার �েনা কীত� ন ।�লাকমুেখ �েনিছ �তামার �েনা কীত� ন ।

আবার �সই �লাক মুেখই ঠা�া িব�েপ ন� হেতা �তামার িশ�কম�।আবার �সই �লাক মুেখই ঠা�া িব�েপ ন� হেতা �তামার িশ�কম�।
�তামার উপের িব�াস হািরেয় �ফেলিছল ব� মানুষ।�তামার উপের িব�াস হািরেয় �ফেলিছল ব� মানুষ।

  
  

যখন ত� িম দািব করেল সম� িকছ�  �তামার সৃ�,যখন ত� িম দািব করেল সম� িকছ�  �তামার সৃ�,
তখন সবিকছ�  �তামার পােয়র ধুলায় লুেট �গল।তখন সবিকছ�  �তামার পােয়র ধুলায় লুেট �গল।
ত� িম যােক ��� স�ান িদেত ��ত িছেল,ত� িম যােক ��� স�ান িদেত ��ত িছেল,

আিমও আমার ��িব� মি�� িদেয় তােদরেক দালাল �েপ �দেখিছ।আিমও আমার ��িব� মি�� িদেয় তােদরেক দালাল �েপ �দেখিছ।
�তামার এত �মতা ত� িম সব�শি�মান �েপ হািজর হেল অথচ �তামার �ণকীত� ন না�তামার এত �মতা ত� িম সব�শি�মান �েপ হািজর হেল অথচ �তামার �ণকীত� ন না

করেল ত� িম তােদরেক ক�ন শাি� �দেব বেল ভয় �দখাও।করেল ত� িম তােদরেক ক�ন শাি� �দেব বেল ভয় �দখাও।
�তামার এই িসলান �বশ�ার মত �প �দেখ আিম ব� অ�হািসেত ব�� িছলাম।�তামার এই িসলান �বশ�ার মত �প �দেখ আিম ব� অ�হািসেত ব�� িছলাম।

তখন হয়েতা িকছ�টা িব�প �েপ আমার িদেক তািকেয় িছেল,তখন হয়েতা িকছ�টা িব�প �েপ আমার িদেক তািকেয় িছেল,
ঈ�র ত� িম যা ক�না কেরছ তা আিম আমার পােয়র ধুলায় িপ� কের �ফিল।ঈ�র ত� িম যা ক�না কেরছ তা আিম আমার পােয়র ধুলায় িপ� কের �ফিল।

ঈ�র একট�  মাথা জাগাও �তামােক িকছ�  �� কির,ঈ�র একট�  মাথা জাগাও �তামােক িকছ�  �� কির,
মাথা িনচ�  কের দািড়েয় থাকেব না, খুব �মজাজ খারাপ হয় এ�েলা �দখেল।মাথা িনচ�  কের দািড়েয় থাকেব না, খুব �মজাজ খারাপ হয় এ�েলা �দখেল।

  
ত� িম �তা সৃ�জগেতর মািলক এমনটাই দািব কেরিছেল,ত� িম �তা সৃ�জগেতর মািলক এমনটাই দািব কেরিছেল,

আবার এমনটাও দািব কেরিছেল সম� অহংকার �তামার ভ�ষণ িক� �কন ঈ�র?আবার এমনটাও দািব কেরিছেল সম� অহংকার �তামার ভ�ষণ িক� �কন ঈ�র?
উ�র আেছ �তামার কােছ?উ�র আেছ �তামার কােছ?

  
ঈ�র ত� িমেতা দািব কেরিছেল পৃিথবীর সকল �াণীেক ত� িমঈ�র ত� িমেতা দািব কেরিছেল পৃিথবীর সকল �াণীেক ত� িম

অ� �যাগান দাও।অ� �যাগান দাও।
অথচ �ুধায় কাতরােত কাতরােত িবকলা� হেয়েছ ব� িশ�,অথচ �ুধায় কাতরােত কাতরােত িবকলা� হেয়েছ ব� িশ�,

মৃত�ায় মানুষেদরেক কুকুর িছেড় িছেড় �খেয়েছ �স�েলা �চােখ পেড় নাইমৃত�ায় মানুষেদরেক কুকুর িছেড় িছেড় �খেয়েছ �স�েলা �চােখ পেড় নাই
�তামার?�তামার?

ঈ�র মাথা িনচ�  কের দািড়েয় থাকেব না �ে�র উ�র দাও!ঈ�র মাথা িনচ�  কের দািড়েয় থাকেব না �ে�র উ�র দাও!
খুব �মজাজ খারাপ হয় িক� এভােব দঁািড়েয় থাকেল!খুব �মজাজ খারাপ হয় িক� এভােব দঁািড়েয় থাকেল!

  
ঈ�র ত� িমেতা দািব কেরছ মানুেষর সৃ�কারী ত� িম।ঈ�র ত� িমেতা দািব কেরছ মানুেষর সৃ�কারী ত� িম।

তাহেল �কন ত� িম মানুেষর মােঝ ধম�য় �বড়াজাল �তির কের এেক অপেরর �িততাহেল �কন ত� িম মানুেষর মােঝ ধম�য় �বড়াজাল �তির কের এেক অপেরর �িত
ঘৃণার �দয়াল সৃ� করেল?ঘৃণার �দয়াল সৃ� করেল?

একজন আর একজনেক �শ� করেল জাত চেল যােব।একজন আর একজনেক �শ� করেল জাত চেল যােব।
পুনরায় তওবা কের আবার ঈমান আনেত হেব।পুনরায় তওবা কের আবার ঈমান আনেত হেব।

এভােব মানুষ মানুেষর �িত অৈনিতক িবচার �কন �াপন করেল?এভােব মানুষ মানুেষর �িত অৈনিতক িবচার �কন �াপন করেল?



মানুষ যিদ �তামার সৃ� হেয় থােক তেব ত� িম �কন ি�চািরতা �হণ করেল?মানুষ যিদ �তামার সৃ� হেয় থােক তেব ত� িম �কন ি�চািরতা �হণ করেল?
  

ঈ�র �তামার িক ল�া কের না?ঈ�র �তামার িক ল�া কের না?
ঈ�র �তামার িক সব সময় ভােলা �লেগিছল িবভাজেনর �ক�িব�েুত বসবাস করেত?ঈ�র �তামার িক সব সময় ভােলা �লেগিছল িবভাজেনর �ক�িব�েুত বসবাস করেত?

  
  

আর তখন িক ত� িম �েয়ােরর বা�ার মেতা দঁাত �কিলেয় �হেসিছেল?আর তখন িক ত� িম �েয়ােরর বা�ার মেতা দঁাত �কিলেয় �হেসিছেল?
ঈ�র �মজাজ ব�ৎ খারাপ আেছ �ে�র উ�র �চেয়িছ, উ�র দাও।ঈ�র �মজাজ ব�ৎ খারাপ আেছ �ে�র উ�র �চেয়িছ, উ�র দাও।

ঈ�র ত� িম িনেজেক দািব কেরছ সব�শি�মান!ঈ�র ত� িম িনেজেক দািব কেরছ সব�শি�মান!
অথচ �তামার �েয়াজন হয় �িতে�ে� ধম�য় দালােলর, �তামার কা�িনকঅথচ �তামার �েয়াজন হয় �িতে�ে� ধম�য় দালােলর, �তামার কা�িনক

�পকথা রচনার ��ে�।�পকথা রচনার ��ে�।
  

ঈ�র ত� িম িমথ�া িদেয় �� কের, িমথ�ােক সিত� বেল জািহর কেরিছেল এবংঈ�র ত� িম িমথ�া িদেয় �� কের, িমথ�ােক সিত� বেল জািহর কেরিছেল এবং
যুগ যুগ ধের �সটােক সেত�র �েপ �পা�িরত করেত �চ�া কেরিছেল।যুগ যুগ ধের �সটােক সেত�র �েপ �পা�িরত করেত �চ�া কেরিছেল।

সমেয়র পিরবত� েন িমথ�াই সত��েপ �িতি�ত হেয়িছল।সমেয়র পিরবত� েন িমথ�াই সত��েপ �িতি�ত হেয়িছল।
ঈ�র �তামার িক একবারও মেন হয়িন এই আিম িক করিছ?ঈ�র �তামার িক একবারও মেন হয়িন এই আিম িক করিছ?

অকৃতে�র মত মাথা িনচ�  কের থাকেব না ঈ�র উ�র �চেয়িছ উ�র দাও?অকৃতে�র মত মাথা িনচ�  কের থাকেব না ঈ�র উ�র �চেয়িছ উ�র দাও?
যিদ আজ উ�র না পাই তেব এসপার-ওসপার একটা িকছ�  কের �ফলেবা, সৃ� করেবাযিদ আজ উ�র না পাই তেব এসপার-ওসপার একটা িকছ�  কের �ফলেবা, সৃ� করেবা

নত�নে�র।নত�নে�র।
  

ঈ�র ত� িম একই আঁধােরর মেধ� চ� আেলােক ভ�কি�ত কেরছ, জািতেভদ সৃ�ঈ�র ত� িম একই আঁধােরর মেধ� চ� আেলােক ভ�কি�ত কেরছ, জািতেভদ সৃ�
কের �কাথাও �ুধাত�  �রেখেছা �কাথাও উৎসেবর �াণঢালা উৎসাস নািমেয় এেনেছা।কের �কাথাও �ুধাত�  �রেখেছা �কাথাও উৎসেবর �াণঢালা উৎসাস নািমেয় এেনেছা।
ত� িম আসেল িনেজই জানেত না িকেস ত� িম খুিশ হও িকেস �তামার উ� �দেয় শীতলত� িম আসেল িনেজই জানেত না িকেস ত� িম খুিশ হও িকেস �তামার উ� �দেয় শীতল

আবহাওয়া �নেম আসেতা।আবহাওয়া �নেম আসেতা।
  

�লয়, সৃ� সবিকছ�ই ত� িম িশ�র মেতাই উপ�াপন কেরছ।�লয়, সৃ� সবিকছ�ই ত� িম িশ�র মেতাই উপ�াপন কেরছ।
মানুেষর িবভাজেন ত� িম সবেচেয় �বিশ খুিশ হেত, কখেনা �দাষ ঘােড় নাওিন,মানুেষর িবভাজেন ত� িম সবেচেয় �বিশ খুিশ হেত, কখেনা �দাষ ঘােড় নাওিন,

িনকৃে�র �পা�র কেরেছ জ� �থেক জ�া�ের।িনকৃে�র �পা�র কেরেছ জ� �থেক জ�া�ের।
আর পাপ পুণ� ব�ন কেরেছা মানুেষর ঘের ঘের।আর পাপ পুণ� ব�ন কেরেছা মানুেষর ঘের ঘের।

  
�চােখর সামেন গ�া �যমন অিতবািহত হেয়েছ�চােখর সামেন গ�া �যমন অিতবািহত হেয়েছ

ত� িমও �দখেত �পেত র�ে�াত িকভােব বেয় চেলেছ িক� কখনও �ে�রত� িমও �দখেত �পেত র�ে�াত িকভােব বেয় চেলেছ িক� কখনও �ে�র
স�ুিখন হেত চাওিন।স�ুিখন হেত চাওিন।

র� �নশায় িনেজেক িবর� কেরেছা িহং� জােনায়ােরর মত।র� �নশায় িনেজেক িবর� কেরেছা িহং� জােনায়ােরর মত।
ঈ�র �তামার িক ল�া কের না?ঈ�র �তামার িক ল�া কের না?

নািক ল�ার �র �তামার অহংকােরর ভ�ষেণ তিলেয় �গেছ।নািক ল�ার �র �তামার অহংকােরর ভ�ষেণ তিলেয় �গেছ।
এত যিদ �তামার পুেণ�র দরকার হেতা তাহেল পােপর �মাহ িদেয় পৃিথবীেক �ঢেকএত যিদ �তামার পুেণ�র দরকার হেতা তাহেল পােপর �মাহ িদেয় পৃিথবীেক �ঢেক  

�রেখিছেল �কন?�রেখিছেল �কন?
  

ঈ�র এখন ত� িম পাপ পুেণ�র িহসাব চা�!ঈ�র এখন ত� িম পাপ পুেণ�র িহসাব চা�!
নপুংসেকর মেতা হা কের �চেয় �থেকা না।নপুংসেকর মেতা হা কের �চেয় �থেকা না।

আিম দঁািড়েয়িছ �তামার সামেন �তামার অযািচত পােপর ভা�ার িনেয়!আিম দঁািড়েয়িছ �তামার সামেন �তামার অযািচত পােপর ভা�ার িনেয়!
িক িবচার করেব ত� িম �তামার �থেক বড় পাপী এখােন �কউ �নই।িক িবচার করেব ত� িম �তামার �থেক বড় পাপী এখােন �কউ �নই।

�তামার শতভাগ পাপেক খ�-িবখ� করেল যা হেব তার অনু পিরমাণ পাপও আমােদর�তামার শতভাগ পাপেক খ�-িবখ� করেল যা হেব তার অনু পিরমাণ পাপও আমােদর
�নই।�নই।

ঈ�র মাথা িনচ�  কের �থেকা না �ে�র উ�র দাও।ঈ�র মাথা িনচ�  কের �থেকা না �ে�র উ�র দাও।
আজ যিদ উ�র না পাই তেব ধুিলস�াৎ করব সবিকছ� ,আজ যিদ উ�র না পাই তেব ধুিলস�াৎ করব সবিকছ� ,

সপােট আঘাত করব �তামার আপদম�ক!সপােট আঘাত করব �তামার আপদম�ক!



#�ুধাত�  �পট#�ুধাত�  �পট
  

�হ আমার �ুধাত�  �পট,�হ আমার �ুধাত�  �পট,
ত� িম ঈ�েরর নাম ধের ডােকাত� িম ঈ�েরর নাম ধের ডােকা
ঈ�র �তামােক খাওয়ােব।ঈ�র �তামােক খাওয়ােব।

  
�তামার িভতের �েল ওঠা ওই িচতায়�তামার িভতের �েল ওঠা ওই িচতায়

আমােক পুিড়েয় �মেরা না।আমােক পুিড়েয় �মেরা না।
  

�তামার �ােথ�র জন� আিম ব�বার �তামায় িনবরণ কেরিছ�তামার �ােথ�র জন� আিম ব�বার �তামায় িনবরণ কেরিছ
িক� আর না,িক� আর না,

�তামায় আিম এখন �থেক �ছেড় িদলাম ঈ�েরর �খাশগে�।�তামায় আিম এখন �থেক �ছেড় িদলাম ঈ�েরর �খাশগে�।
ত� িম �তামােক বঁািচেয় রােখা।ত� িম �তামােক বঁািচেয় রােখা।

  
�হ আমার �ুধাত�  �পট,�হ আমার �ুধাত�  �পট,

�তামার িচতায় দ� কেরা �তামার বীভৎস ঈ�রেক।�তামার িচতায় দ� কেরা �তামার বীভৎস ঈ�রেক।
  
  

আমার সােথ দরূ� হেয়েছ ব� আেগই ঈ�েরর।আমার সােথ দরূ� হেয়েছ ব� আেগই ঈ�েরর।
সম� কম�কাে� আিম ��িব� কেরিছ।সম� কম�কাে� আিম ��িব� কেরিছ।

আিম �জেনিছ ব� িকছ� , িক� �কাথাও �দিখিনআিম �জেনিছ ব� িকছ� , িক� �কাথাও �দিখিন
কােরা অ�র�ালা �ুধায় ঈ�র পােশ এেস দঁািড়েয়েছ।কােরা অ�র�ালা �ুধায় ঈ�র পােশ এেস দঁািড়েয়েছ।

  
  

�হ আমার �ুধাত�  �পট, ত� িম ঈ�েরর নাম ধের ডােকা।�হ আমার �ুধাত�  �পট, ত� িম ঈ�েরর নাম ধের ডােকা।
ত� িমও অ�কাের,ত� িমও অ�কাের,
ঈ�রও অ�কাের।ঈ�রও অ�কাের।

  
�তামার আর ঈ�েরর মেধ� �কান ফারাক �নই।�তামার আর ঈ�েরর মেধ� �কান ফারাক �নই।

কারণ ত� িম �তামার ঈ�েরর মতই �ুধায় কাতরাও ।কারণ ত� িম �তামার ঈ�েরর মতই �ুধায় কাতরাও ।
  
  

আমার �চােখ কখেনা, �চাখ রাখার সাহস ঈ�েরর �নইআমার �চােখ কখেনা, �চাখ রাখার সাহস ঈ�েরর �নই
আিম �য পৃিথবীেত বসবাস কির, ঈ�র মু� পৃিথবী।আিম �য পৃিথবীেত বসবাস কির, ঈ�র মু� পৃিথবী।

  
আিম �য বাতােস িন�াস �ফিল �সও আমার অনুকূেল।আিম �য বাতােস িন�াস �ফিল �সও আমার অনুকূেল।

আিম �য �চাখ িদেয় ঐ পৃিথবী �দিখআিম �য �চাখ িদেয় ঐ পৃিথবী �দিখ
�সই �চাখ আমার �চােখ �চাখােচািখ কের,�সই �চাখ আমার �চােখ �চাখােচািখ কের,
�তামার ঈ�র তখন ল�া �পেয় ��ান কের।�তামার ঈ�র তখন ল�া �পেয় ��ান কের।



�হ আমার �ুধাত�  �পট ত� িম�হ আমার �ুধাত�  �পট ত� িম
�তামার ঈ�রেক ডােকা,�তামার ঈ�রেক ডােকা,

�দখেব �সই ঈ�র �েকা� কি�ত আরেশ অ�হািসেত ব�� থােক।�দখেব �সই ঈ�র �েকা� কি�ত আরেশ অ�হািসেত ব�� থােক।
  
  
  
  
  

ত� িমও অব�ার পাথর ছ�েড় মারেব একিদনত� িমও অব�ার পাথর ছ�েড় মারেব একিদন
ওই আরেশর িদেক �ুধার �ালায়, �ুধার �ালায়।ওই আরেশর িদেক �ুধার �ালায়, �ুধার �ালায়।

আিম অতিক� েত সহসায়আিম অতিক� েত সহসায়
পরম শাি�েত হাত বুলােবা আমার ঈ�রেক।পরম শাি�েত হাত বুলােবা আমার ঈ�রেক।
যার �কান �ুধা �নই, যার �কান পণ� �নই,যার �কান �ুধা �নই, যার �কান পণ� �নই,

যার �কান ��ান �নই।যার �কান ��ান �নই।
  

যার দী�তায় রিঙন হেয়েছ আমার পৃিথবী,যার দী�তায় রিঙন হেয়েছ আমার পৃিথবী,
আিমও �সই পৃিথবীর এক ঈ�র।আিমও �সই পৃিথবীর এক ঈ�র।

  
  

আমার �কান িপপাসা �নইআমার �কান িপপাসা �নই
আমার �কােনা পাপ-পুেণ�র �র �নইআমার �কােনা পাপ-পুেণ�র �র �নই

আমােদর �কান কতৃ� � �নই।আমােদর �কান কতৃ� � �নই।
  

�হ পৃিথবীর মানুষ চেল আেসা,�হ পৃিথবীর মানুষ চেল আেসা,
�তামার �পেটর �ুধা �ক ছ�েড় �ফেল িদেয়।�তামার �পেটর �ুধা �ক ছ�েড় �ফেল িদেয়।
�তামার িন�ার িমথ�ার, �বেক দমুেড়-মুচেড়।�তামার িন�ার িমথ�ার, �বেক দমুেড়-মুচেড়।

  
�তামার ঈ�েরর মুেখ ছ�েড় �ফেল িদেয়�তামার ঈ�েরর মুেখ ছ�েড় �ফেল িদেয়

চেল এেসা এই মু� পৃিথবীর, মু� দ�ুেলােক।চেল এেসা এই মু� পৃিথবীর, মু� দ�ুেলােক।



#হত�া যে� ঈ�র#হত�া যে� ঈ�র
  

ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ।ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ।
এখেনা সময় আেছ আমার িজ�া �কেট দাও,এখেনা সময় আেছ আমার িজ�া �কেট দাও,

তা নাহেল আমার মুেখর মেধ�র িবষা� লালা িছ�েয় �তামায় �মের �ফলেবা ঈ�র।তা নাহেল আমার মুেখর মেধ�র িবষা� লালা িছ�েয় �তামায় �মের �ফলেবা ঈ�র।
  

দবূ�ার গিতেত �ধেয় আসেব িবষা� লাভা,দবূ�ার গিতেত �ধেয় আসেব িবষা� লাভা,
�তামায় আবরণ করেব বেল।�তামায় আবরণ করেব বেল।

কারণ ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ।কারণ ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ।
যার আঁচেল বঁাধা িছল আমার সম� �মাহ,যার আঁচেল বঁাধা িছল আমার সম� �মাহ,

তার অনুপুি�িতেত আিম মৃত�ায় হেয় �যতাম,তার অনুপুি�িতেত আিম মৃত�ায় হেয় �যতাম,
িফের এেস আবার সু� করত আমায়।িফের এেস আবার সু� করত আমায়।

  
ঈ�র ত� িম তােক হত�া কেরেছ,ঈ�র ত� িম তােক হত�া কেরেছ,

�তামার ন� লীলায় �ভেস �গেছ সব।�তামার ন� লীলায় �ভেস �গেছ সব।
  

ত� িম কখেনা �চেয় �দখিন অ�জেল িবসিজ�ত �বাবা কা�া।ত� িম কখেনা �চেয় �দখিন অ�জেল িবসিজ�ত �বাবা কা�া।
ত� িম কখেনা �চেয় �দখিন �বঁেচ থাকার �য়াসত� িম কখেনা �চেয় �দখিন �বঁেচ থাকার �য়াস
কারণ ত� িম র�ে�াতেক �বিশ ভােলাবাসেত।কারণ ত� িম র�ে�াতেক �বিশ ভােলাবাসেত।
ঈ�র ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ।ঈ�র ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ।

  
এত অহংকার িকেসর �তামার ঈ�র?এত অহংকার িকেসর �তামার ঈ�র?
এত নৃশংসতােক ত� িম আপন কের নাও?এত নৃশংসতােক ত� িম আপন কের নাও?

  
�শষবার যখন আিম অ� হেয় িগেয়িছলাম�শষবার যখন আিম অ� হেয় িগেয়িছলাম

�ক তখন আমােক িনঃ� কের িদেয়িছল চঁাদ।�ক তখন আমােক িনঃ� কের িদেয়িছল চঁাদ।
িক� ত� িম কতটা অধম �সই চঁাদেকও হত�া কের �ফেলছ।িক� ত� িম কতটা অধম �সই চঁাদেকও হত�া কের �ফেলছ।
আিম মের �গিছ ব� আেগই �তিব�ত য�ণায় ঈ�র।আিম মের �গিছ ব� আেগই �তিব�ত য�ণায় ঈ�র।

  
এখেনা �বঁেচ আিছ ��িমকার মৃত� � �শােক,এখেনা �বঁেচ আিছ ��িমকার মৃত� � �শােক,

�তামােক আ�ান কের �দিখেয় �দব ত� িম কতটা ন�িনল��।�তামােক আ�ান কের �দিখেয় �দব ত� িম কতটা ন�িনল��।
  

আমার হােতর উপের চেল �গেছ এক� �াণআমার হােতর উপের চেল �গেছ এক� �াণ
আিম তার �শষিনঃ�াস �দখিছ।আিম তার �শষিনঃ�াস �দখিছ।

িক� ত� িম �দখিন ঈ�র মৃত� � য�ণা কতটা ভয়াবহ!িক� ত� িম �দখিন ঈ�র মৃত� � য�ণা কতটা ভয়াবহ!
আিলশান �কদারায় বেস নপুংসেকর মত �চেয়িছল।আিলশান �কদারায় বেস নপুংসেকর মত �চেয়িছল।

আিম তখন িকছ�  বিলিন কারণ আিম ব� আেগই �জেন �গিছ �তামার ভয়াবহ উ�ােসরআিম তখন িকছ�  বিলিন কারণ আিম ব� আেগই �জেন �গিছ �তামার ভয়াবহ উ�ােসর
কথা।কথা।

ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ ঈ�র।ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরছ ঈ�র।



মেন আেছ �তামার ঈ�র, আজ �থেক চার হাজার বছর আেগমেন আেছ �তামার ঈ�র, আজ �থেক চার হাজার বছর আেগ
এক বাটপােড়র সে� �দখা হেয়িছল।এক বাটপােড়র সে� �দখা হেয়িছল।

তখন ত� িম আমােক জ� িদেয় িছেল খুব অহংকার িনেয়।তখন ত� িম আমােক জ� িদেয় িছেল খুব অহংকার িনেয়।
আজ �তামার অহংকার সব ধুলায় িমেশ �গল হত�াকারী �েপ।আজ �তামার অহংকার সব ধুলায় িমেশ �গল হত�াকারী �েপ।

  
আিম তখন �থেক এখন পয�� �তামায় �দখিছআিম তখন �থেক এখন পয�� �তামায় �দখিছ

বারবার �মা কেরিছ, �তামায় দয়া কেরিছ হাজার বার।বারবার �মা কেরিছ, �তামায় দয়া কেরিছ হাজার বার।
িক� ত� িম িমথ�া ��াক বুিঝেয় িদেয় �বঁেচ আেছা ব�িদন।িক� ত� িম িমথ�া ��াক বুিঝেয় িদেয় �বঁেচ আেছা ব�িদন।

আিমও �তামায় িচেন িনেয়িছ ঈ�র।আিমও �তামায় িচেন িনেয়িছ ঈ�র।
  

ত� িম এখন �থেক ��িব� হেব,ত� িম এখন �থেক ��িব� হেব,
�িতিদন িনেজই িনেজর চাবুেকর কষাঘােত িনেজেক র�পাত করেব আর �মা চাইেব�িতিদন িনেজই িনেজর চাবুেকর কষাঘােত িনেজেক র�পাত করেব আর �মা চাইেব

আমার পদতেল এেস,আমার পদতেল এেস,
আিম �তামার মৃত� � য�ণা �দেখ উ�াস করেবাআিম �তামার মৃত� � য�ণা �দেখ উ�াস করেবা
�লয় নৃেত� িনেজেক সাজােবা ��িমেকর �েপ,�লয় নৃেত� িনেজেক সাজােবা ��িমেকর �েপ,
কল�মু� হেব পৃিথবীর সম� �াণীকুল।কল�মু� হেব পৃিথবীর সম� �াণীকুল।

আর আমার �সই হািসেত উ�ীিবত হেব আমার ��িমকাআর আমার �সই হািসেত উ�ীিবত হেব আমার ��িমকা
িদি�িদক ছ�েট যাব এই �হ �থেক ওই �েহ।িদি�িদক ছ�েট যাব এই �হ �থেক ওই �েহ।
�চােখর ইশারায় সৃ� হেব মানিবক সভ�তা।�চােখর ইশারায় সৃ� হেব মানিবক সভ�তা।

আিম তখনও মানুষ�েপ থাকেবা �কান ঈ�র �েপ নয়।আিম তখনও মানুষ�েপ থাকেবা �কান ঈ�র �েপ নয়।
ব�েন আব� হব,ব�েন আব� হব,

��েমর উ�ােস �ভেস যােব কােলর করাল �াস।��েমর উ�ােস �ভেস যােব কােলর করাল �াস।
ঈ�র ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরেছ।ঈ�র ত� িম আমার ��িমকােক হত�া কেরেছ।
�তামার �মা �নই ঈ�র,, �তামার �মা �নই�তামার �মা �নই ঈ�র,, �তামার �মা �নই



#গে�া�ী#গে�া�ী
  

চেল যাও ত� িম এই বষ�ায়চেল যাও ত� িম এই বষ�ায়
অেনক �তা হেলা,অেনক �তা হেলা,

আবার না হয় �দখা হেবআবার না হয় �দখা হেব
অন� �কান �াবেণর অ�কাের,অন� �কান �াবেণর অ�কাের,
সম� িকছ�  বদেল যােব,সম� িকছ�  বদেল যােব,
রেয় যােব অ�কাররেয় যােব অ�কার

রেয় যােব পৃিথবীর সম� িব�ৃিতর একাকার।রেয় যােব পৃিথবীর সম� িব�ৃিতর একাকার।
মেন কের ত� িম চেল �যও এই বষ�ায়।মেন কের ত� িম চেল �যও এই বষ�ায়।

অেপ�ায় থাকেবা, যুগ যুগাে�র অেপ�ায়।অেপ�ায় থাকেবা, যুগ যুগাে�র অেপ�ায়।
  

আমার িচরেচনা অ�কার জাে� ধেরেছআমার িচরেচনা অ�কার জাে� ধেরেছ
আমার িনঃ�াস হেত িবষে�র আভাআমার িনঃ�াস হেত িবষে�র আভা
িব� ুিব� ুকের ঝের পড়েব ঐ বষ�ায়।িব� ুিব� ুকের ঝের পড়েব ঐ বষ�ায়।
ত� িম চেল �যও, এই পৃিথবী �তামার নয়।ত� িম চেল �যও, এই পৃিথবী �তামার নয়।

  
  

একটা িকছ�  হেব,একটা িকছ�  হেব,
সম� রং বদেল যােব,সম� রং বদেল যােব,

আঁধার �ঘরা পৃিথবী আবার শা� হেব।আঁধার �ঘরা পৃিথবী আবার শা� হেব।
  

ত� িম �সিদন ডাকেব আমায় ��েমর ক�ণ সুেরত� িম �সিদন ডাকেব আমায় ��েমর ক�ণ সুের
ত� িম �সিদন চ� ি� কের থাকেব �গামরা মুেখত� িম �সিদন চ� ি� কের থাকেব �গামরা মুেখ
আিমও �তামার রাগ ভাঙােবা অ�হািস �হেস।আিমও �তামার রাগ ভাঙােবা অ�হািস �হেস।

  
চেল �যও ত� িম এই বষ�ায়, এই বষ�ায়।চেল �যও ত� িম এই বষ�ায়, এই বষ�ায়।

ত� িম না হয় একট�  কের মেন �রেখা আমায়ত� িম না হয় একট�  কের মেন �রেখা আমায়
��েমর ি��তায় যিদ, আেলা �দয় �তামায়।��েমর ি��তায় যিদ, আেলা �দয় �তামায়।

  
মেন আেছ �সই বৃ� �ভজার �থম িদেনর কথামেন আেছ �সই বৃ� �ভজার �থম িদেনর কথা
�গামরা মুেখ লুিকেয় িছেল আমার আঁচল তলায়�গামরা মুেখ লুিকেয় িছেল আমার আঁচল তলায়
আিমও �সিদন �দেখিছলাম িশ�র মতন ত� িম।আিমও �সিদন �দেখিছলাম িশ�র মতন ত� িম।

  
এত ভয় িনেয়, এত ��ম িকভােব হয় �তামার?এত ভয় িনেয়, এত ��ম িকভােব হয় �তামার?
যিদ ��ম থােক তেব িছিনেয় িনেত আমায়।যিদ ��ম থােক তেব িছিনেয় িনেত আমায়।

িদেশহারা ��িমক ত� িম আিমও িছলাম বা�হারা।িদেশহারা ��িমক ত� িম আিমও িছলাম বা�হারা।
আিমও িছলাম পিরচয় হীন গে�া�ীআিমও িছলাম পিরচয় হীন গে�া�ী

অেনক �তা হেলাঅেনক �তা হেলা
  

এবার না হয় মেন কের চেল �যও এই বষ�ায়।এবার না হয় মেন কের চেল �যও এই বষ�ায়।



#আিম �তামার ��িমক হব#আিম �তামার ��িমক হব
  

�তামােতই হেয় যাব িবেভার,�তামােতই হেয় যাব িবেভার,
�তামার �েশ� নত�ন কের ঘটেব আমার �ােণর উ�াস।�তামার �েশ� নত�ন কের ঘটেব আমার �ােণর উ�াস।

�তামার ��েমর শীতলাতাই শাি�র পরশ িনেয় আসেব উ�খু� ��িমেকর বুেক।�তামার ��েমর শীতলাতাই শাি�র পরশ িনেয় আসেব উ�খু� ��িমেকর বুেক।
আিম �তামার ��িমক হেবাআিম �তামার ��িমক হেবা

�তামার ও�াগত �েশ�র নত�ন ভ� িমকায় �ােণর স�ার ঘটায়। আিম �তামার�তামার ও�াগত �েশ�র নত�ন ভ� িমকায় �ােণর স�ার ঘটায়। আিম �তামার
��িমক হেবা।��িমক হেবা।

�তামার ��ম যা�ায় সকল �ংেসর লীলা হব।�তামার ��ম যা�ায় সকল �ংেসর লীলা হব।
ত� িম িনছক �� করেব িক চাও ত� িমত� িম িনছক �� করেব িক চাও ত� িম
আিম �ধুই �তামার ��িমক হেবা।আিম �ধুই �তামার ��িমক হেবা।
তাহেল �তামার এত �ংসলীলা �কন?তাহেল �তামার এত �ংসলীলা �কন?
�ংেসর মােঝ ��� �ত হয় না ফুল,�ংেসর মােঝ ��� �ত হয় না ফুল,

�সটা ত� িম জােনা না?�সটা ত� িম জােনা না?
আিম জািন সব িকছ�ই জািনআিম জািন সব িকছ�ই জািন
তবুও �তামার ��িমক হেবা।তবুও �তামার ��িমক হেবা।

এভােব উ�া�র মেতা ��িমক হওয়া যায় নাএভােব উ�া�র মেতা ��িমক হওয়া যায় না
এভােব যাযাবেরর মত ��িমক হওয়া যায় না।এভােব যাযাবেরর মত ��িমক হওয়া যায় না।

এভােব িনর�ন িন�ুেরর মত ��িমক হওয়া যায় না।এভােব িনর�ন িন�ুেরর মত ��িমক হওয়া যায় না।
তারপেরও বলিছ আিম ��িমক হেবা,তারপেরও বলিছ আিম ��িমক হেবা,

�তামার সবিকছ�  থাকেব আমার �দয় ব�েন।�তামার সবিকছ�  থাকেব আমার �দয় ব�েন।
�তামােক �কেড় �নব আিম অতল গেভ� র পৃিথবী হেয়।�তামােক �কেড় �নব আিম অতল গেভ� র পৃিথবী হেয়।
কৃ� গহবেরর মত িছ�িভ� করেবা �তামার সবিকছ�কৃ� গহবেরর মত িছ�িভ� করেবা �তামার সবিকছ�
�তামার এক এক� ধূিলকণা িদেয় গড়ব নত�ন সর�তী।�তামার এক এক� ধূিলকণা িদেয় গড়ব নত�ন সর�তী।

  
ত� িম আমার �দবী,ত� িম আমার �দবী,

  
যিদ ত� িম �দবী বল আমােক তাহেল �কন �ংস করেত চাওযিদ ত� িম �দবী বল আমােক তাহেল �কন �ংস করেত চাও
যিদ ত� িম আমার ছায়া তেল �থেক পৃিথবীর িনঃ�ােসরযিদ ত� িম আমার ছায়া তেল �থেক পৃিথবীর িনঃ�ােসর
আবরেণ থাকেত চাও, পেরও ত� িম আমায় �ংস করেব।আবরেণ থাকেত চাও, পেরও ত� িম আমায় �ংস করেব।

িমথ�া আ�াস িদেয় �তির করেত চাও সর�তী।িমথ�া আ�াস িদেয় �তির করেত চাও সর�তী।
আবার বলছ ত� িম আমার ��িমক হেব।আবার বলছ ত� িম আমার ��িমক হেব।

হঁ�া আিম �তামার ��িমক হেবা।হঁ�া আিম �তামার ��িমক হেবা।
আিম �তামার অলকব�েন লুিকেয় যাবআিম �তামার অলকব�েন লুিকেয় যাব

অদশৃ� হব বারংবার �ধু �তামার ��েমর উ�তায়।অদশৃ� হব বারংবার �ধু �তামার ��েমর উ�তায়।
�তামার ��ম আর �তামার ��েমর বিহর�কাশ দেুটাই পাগেলর �লাপ ,�তামার ��ম আর �তামার ��েমর বিহর�কাশ দেুটাই পাগেলর �লাপ ,

হঁ�া আিম পাগল পৃিথবীর ম� বড় পাগল।হঁ�া আিম পাগল পৃিথবীর ম� বড় পাগল।
�ধু আিল�েন ব�া� হই না �তামার সােথ�ধু আিল�েন ব�া� হই না �তামার সােথ
�দেয়র তৃ�া �মটায় দরূ �থেক �দেখ �দেখ।�দেয়র তৃ�া �মটায় দরূ �থেক �দেখ �দেখ।
তারপেরও বলিছ আিম �তামার ��িমক হেবা।তারপেরও বলিছ আিম �তামার ��িমক হেবা।

�তামার �েশ� নত�ন কের জ� �নব।�তামার �েশ� নত�ন কের জ� �নব।
আিম �তামার ��িমক হেবাআিম �তামার ��িমক হেবা
আিম �তামার ��িমক হেবাআিম �তামার ��িমক হেবা
আিম �তামার ��িমক হেবা।আিম �তামার ��িমক হেবা।



#িবষা� মানুষ#িবষা� মানুষ
  

বাবা তার র� িবি� কেরও স�ােনর মুেখ, একবাবা তার র� িবি� কেরও স�ােনর মুেখ, এক
ট�কেরা �� ত� েল তৃি�র �ঢকুর ত�লেত পারেছ না।ট�কেরা �� ত� েল তৃি�র �ঢকুর ত�লেত পারেছ না।
িতন রা�ার �মাড় উ�া� িশিবর হেয় দঁািড়েয়েছিতন রা�ার �মাড় উ�া� িশিবর হেয় দঁািড়েয়েছ

উিদ�পরা িসপাহী তােদর িদেক �চাখ রািঙেয় তাকাে�- �চােখ পেড় না আপনােদর?উিদ�পরা িসপাহী তােদর িদেক �চাখ রািঙেয় তাকাে�- �চােখ পেড় না আপনােদর?
  

কুিড় টাকা চ� িরর দােয় পেকটমারেক িকলােত িকলােত র�া� করেছনকুিড় টাকা চ� িরর দােয় পেকটমারেক িকলােত িকলােত র�া� করেছন
অথচ, খুচেরা ��র দােম ব�াংক ডাকািত হে�অথচ, খুচেরা ��র দােম ব�াংক ডাকািত হে�

এটা �চােখ পেড় না আপনােদর?এটা �চােখ পেড় না আপনােদর?
তৃণমূল �থেকই সংসদ পয��, কলেরিড তােহর মুজািহদ, সবাই গারেগল করেছতৃণমূল �থেকই সংসদ পয��, কলেরিড তােহর মুজািহদ, সবাই গারেগল করেছ

�মতার �লােভ সবাই সবার ক�পেথ ঘুরেছ�মতার �লােভ সবাই সবার ক�পেথ ঘুরেছ
আর আপনােদর �ঘাড়াে� ি�ধা�ে�র চ�াকােরআর আপনােদর �ঘাড়াে� ি�ধা�ে�র চ�াকাের

এ�েলা �চােখ পেড় না আপনােদর?এ�েলা �চােখ পেড় না আপনােদর?
দ'ুমুেঠা ডাল ভােত বঁাচার জন� যখনদ'ুমুেঠা ডাল ভােত বঁাচার জন� যখন

ঘুপিচ ঘের খ�ামটা �বশ�াটা �খাে�র ডাকেছ...ঘুপিচ ঘের খ�ামটা �বশ�াটা �খাে�র ডাকেছ...
রােতর আঁধাের তলঠাপ �মের, সকােলর মে�রােতর আঁধাের তলঠাপ �মের, সকােলর মে�

�সই �বশ�ােক গািল �দয়া �নতােদর�সই �বশ�ােক গািল �দয়া �নতােদর
�চােখ পেড় না আপনােদর?�চােখ পেড় না আপনােদর?

  
যখন একজন �বানেক িবকৃত �যৗনাচার করা হয়যখন একজন �বানেক িবকৃত �যৗনাচার করা হয়
পরিদন তার লােশর স�ান িমেল বুিড়গ�ায়-পরিদন তার লােশর স�ান িমেল বুিড়গ�ায়-

ধষ�েণর িবচার না �পেয় বাবা এবং �মেয়র �রেলর িনেচ আ�হত�া করা, �সটাওধষ�েণর িবচার না �পেয় বাবা এবং �মেয়র �রেলর িনেচ আ�হত�া করা, �সটাও
�চােখ পেড় না?�চােখ পেড় না?

যখন এক মা িবকৃত �যৗনচািরেদর িবনেয়র সুেরযখন এক মা িবকৃত �যৗনচািরেদর িবনেয়র সুের    বেল, �তামরা একজন একজন কেরবেল, �তামরা একজন একজন কের
আেসাআেসা

নয়েতা �মেয়টা মের যােব- �সটাও �চােখ পেড় না?নয়েতা �মেয়টা মের যােব- �সটাও �চােখ পেড় না?
  

যখন একজন �লখকেক িতন রা�ার �মােড় �ফেল কুিপেয় কুিপেয় হত�া করা হয়!যখন একজন �লখকেক িতন রা�ার �মােড় �ফেল কুিপেয় কুিপেয় হত�া করা হয়!
যখন একজন িব�ান গেবষকেক ভািস��র সামেনযখন একজন িব�ান গেবষকেক ভািস��র সামেন

জ�ীেদর হামলায় র�া� হেত হয়!জ�ীেদর হামলায় র�া� হেত হয়!
�সটাও �চােখ পেড় না আপনােদর?�সটাও �চােখ পেড় না আপনােদর?

  
�জন�ীিত করেত করেত �মধা িবকােশ িব� ঘটাে��জন�ীিত করেত করেত �মধা িবকােশ িব� ঘটাে�

�যাগ� ব�ি�েক অেযাগ� িহেসেব গণ� করেছ�যাগ� ব�ি�েক অেযাগ� িহেসেব গণ� করেছ
�চােখ পেড় না আপনােদর?�চােখ পেড় না আপনােদর?

�িতিনয়ত �মৗিলক অিধকার �থেক বি�ত হে�ন�িতিনয়ত �মৗিলক অিধকার �থেক বি�ত হে�ন
�শনাকুে�া �থেক প�ন ময়দান সব জায়গায় মুখেরাচক িমথ�া িনেয় বেস আেছ�শনাকুে�া �থেক প�ন ময়দান সব জায়গায় মুখেরাচক িমথ�া িনেয় বেস আেছ

যারা!যারা!
তােদর গািড়েত ও রা��য় �কতন উড়েছ-তােদর গািড়েত ও রা��য় �কতন উড়েছ-

�চােখ পেড় না আপনােদর?�চােখ পেড় না আপনােদর?
  

এত িকছ�  �দখার পেরও �য �চাখ অ� হেয় আেছএত িকছ�  �দখার পেরও �য �চাখ অ� হেয় আেছ
�সই �চাখ উপেড় �ফেল িনেজেক মু� ক�ন�সই �চাখ উপেড় �ফেল িনেজেক মু� ক�ন

এই অৈনিতকতার দায়ভার �থেক-এই অৈনিতকতার দায়ভার �থেক-
মু� ক�ন এই িবকৃত সমাজ ব�ব�া �থেক,মু� ক�ন এই িবকৃত সমাজ ব�ব�া �থেক,

মু� ক�ন �িতব�ী রা�য�েক।মু� ক�ন �িতব�ী রা�য�েক।



#আিম অন� পেথর যা�ী,#আিম অন� পেথর যা�ী,
  

আিম মুেখােশর অ�রােল এক গে�া�ী।আিম মুেখােশর অ�রােল এক গে�া�ী।
আমার �কৃিত �যমন িন�ড়, আিমও �তমন।আমার �কৃিত �যমন িন�ড়, আিমও �তমন।

  
আিমও �তমন মুেখােশর অ�রােল রহেস� �ঘরা।আিমও �তমন মুেখােশর অ�রােল রহেস� �ঘরা।
আিম �লাপাট কির সব��, আিমও �ে�র স�ুখীন।আিম �লাপাট কির সব��, আিমও �ে�র স�ুখীন।

  
ি�ধার জড়তা �ভে� যখন অ�হািসেত ব�� হই,ি�ধার জড়তা �ভে� যখন অ�হািসেত ব�� হই,

�চােখর সামেন িনপুন দঃুেখর �বড়াজাল �েলা �খােস পেড়।�চােখর সামেন িনপুন দঃুেখর �বড়াজাল �েলা �খােস পেড়।
আিমও �ভেঙ �ফিল সব, আমার সৃ�কেম�র অিভশাপ।আিমও �ভেঙ �ফিল সব, আমার সৃ�কেম�র অিভশাপ।

  
  

�বঁেচ আেছা �তামরা, �বঁেচ থাকেব?�বঁেচ আেছা �তামরা, �বঁেচ থাকেব?
িক� িক লাভ!িক� িক লাভ!

  
আিমেতা সব��াসী, �খেয় যাব একটা একটা কের,আিমেতা সব��াসী, �খেয় যাব একটা একটা কের,

আর �নেচ যাব পাপ পূণ� কের কের,আর �নেচ যাব পাপ পূণ� কের কের,
আমার ভ�ষেন পাপ �লে� �তির হেব পূেণ�র �পাশাক।আমার ভ�ষেন পাপ �লে� �তির হেব পূেণ�র �পাশাক।

  
আিম িচৎকার করেবা �ুধােত� র ন�ায়,আিম িচৎকার করেবা �ুধােত� র ন�ায়,

আিম ধুিলস�াৎ করব সম�,আিম ধুিলস�াৎ করব সম�,
�যখােন একাকার হেব �তামার আমার সৃ�।�যখােন একাকার হেব �তামার আমার সৃ�।

  
তখন হয়েতা মুেখাশ উে�াচন হেব,তখন হয়েতা মুেখাশ উে�াচন হেব,

তখন হয়েতা বুেঝ যােবা ত� িমও যা আিমও তা,তখন হয়েতা বুেঝ যােবা ত� িমও যা আিমও তা,
কতটা �বাকা বািনেয় রাখেল এতিদন,কতটা �বাকা বািনেয় রাখেল এতিদন,

কতটা অসেভ�র মত �ীতদাস �তির করেল।কতটা অসেভ�র মত �ীতদাস �তির করেল।
�ক তখনই;�ক তখনই;

ঘৃণার উে�ক �থেক থুত�  �ছটােব �কউ,ঘৃণার উে�ক �থেক থুত�  �ছটােব �কউ,
  

আিম আচমকা িন�ে�শ হব পাহাড়সম িমথ�া িনেয়।আিম আচমকা িন�ে�শ হব পাহাড়সম িমথ�া িনেয়।
  

আিম অন� পেথর যা�ীআিম অন� পেথর যা�ী
আিম মুেখােশর অ�রােল এক গে�া�ী।আিম মুেখােশর অ�রােল এক গে�া�ী।



#ঈ�েরর বীভৎস মৃত� �#ঈ�েরর বীভৎস মৃত� �
  
  

�াথ� জ� �দওয়া ঈ�েরর বীভৎস মৃত� � চাই,�াথ� জ� �দওয়া ঈ�েরর বীভৎস মৃত� � চাই,
আিম ঈ�েরর �লাভ �দেখিছ,আিম ঈ�েরর �লাভ �দেখিছ,

আিম ঈ�েরর িবকৃত মি�ে�র �িত�িব �দেখিছ,আিম ঈ�েরর িবকৃত মি�ে�র �িত�িব �দেখিছ,
আিম �া� হেয় �গিছ ঐই ঈ�েরর �যাগ� লীলার ন�নৃত� �দেখ।আিম �া� হেয় �গিছ ঐই ঈ�েরর �যাগ� লীলার ন�নৃত� �দেখ।

  
আিম তৃ�াত�  হেয়িছ,আিম তৃ�াত�  হেয়িছ,
�ুদাথ� হেয়িছ,�ুদাথ� হেয়িছ,

�চােখর সামেন এক� মহাকাল �ুধায় কাতরােত কাতরােত মারা �যেত �দেখিছ,�চােখর সামেন এক� মহাকাল �ুধায় কাতরােত কাতরােত মারা �যেত �দেখিছ,
�ধুমা� পুেণ�র আশায় এই হত�াযে�র �মেতেছ ঈ�র।�ধুমা� পুেণ�র আশায় এই হত�াযে�র �মেতেছ ঈ�র।

  
�ধু পুেণ�র হাহাকাের,�ধু পুেণ�র হাহাকাের,
�ধু পুেণ� ম� হেয়,�ধু পুেণ� ম� হেয়,

আিম ওই �লাভী ঈ�েরর িবভৎস মৃত� � �দখেত চাই।আিম ওই �লাভী ঈ�েরর িবভৎস মৃত� � �দখেত চাই।
  

�াথ� জ� �দওয়া ঈ�েরর িবভৎস মৃত� � চাই,�াথ� জ� �দওয়া ঈ�েরর িবভৎস মৃত� � চাই,
পুেণ�র �জায়াের গা এিলেয় �দয়া িবদঘুেটপুেণ�র �জায়াের গা এিলেয় �দয়া িবদঘুেট

শয়তােনর দরকার নাই।শয়তােনর দরকার নাই।
আমরা মানুষ তাই মানুষ িহেসেব বঁাচেত চাই।আমরা মানুষ তাই মানুষ িহেসেব বঁাচেত চাই।

ঈ�র �তামার িদেক তািকেয় ল�ায় মুখ িফিরেয় িনে�ঈ�র �তামার িদেক তািকেয় ল�ায় মুখ িফিরেয় িনে�
হাজােরা মানুষ।হাজােরা মানুষ।

  
�তামার কৃতকম�েক ��িব� করেছ, �ধু �তামার অযািচত চাওয়া-পাওয়ার�তামার কৃতকম�েক ��িব� করেছ, �ধু �তামার অযািচত চাওয়া-পাওয়ার

কারেণ।কারেণ।
ঈ�র ত� িম �যমন ��তা চাও,ঈ�র ত� িম �যমন ��তা চাও,

এমনই �তামার উিচত িনেজেক �� করার।এমনই �তামার উিচত িনেজেক �� করার।
ত� িম পােপ পােপ জজ�িরত হেয়েছা।ত� িম পােপ পােপ জজ�িরত হেয়েছা।

কারণ পাপ এবং পুেণ�র মােঝ ত� িমই �দয়াল �তরী কেরছ।কারণ পাপ এবং পুেণ�র মােঝ ত� িমই �দয়াল �তরী কেরছ।
সৃ� কেরছ নত�ন ��েবাধক িচে�র।সৃ� কেরছ নত�ন ��েবাধক িচে�র।

তাই �তামার পােপ �তামােকই জজ�িরত করেছ কারণতাই �তামার পােপ �তামােকই জজ�িরত করেছ কারণ
সৃ�ত� �তামার ত� িম দািব করেলও �শংসা পাওয়ার �যাগ�তা রােখািন,সৃ�ত� �তামার ত� িম দািব করেলও �শংসা পাওয়ার �যাগ�তা রােখািন,

�তামার সৎ সাহস আিম কখেনা �দিখিন,�তামার সৎ সাহস আিম কখেনা �দিখিন,
তাই আিম �তামার িবভৎস মৃত� � �দখেত চাই।তাই আিম �তামার িবভৎস মৃত� � �দখেত চাই।

  
পুেণ�র মসনেদ বেস মৃত� �য�ণায় হাহাকার করেব ঈ�র,পুেণ�র মসনেদ বেস মৃত� �য�ণায় হাহাকার করেব ঈ�র,

আিম তখনই িনঃ�াস �নব, যখন কে�া সুদােনর িশ��েলার মুেখ হািস ফুটেব,আিম তখনই িনঃ�াস �নব, যখন কে�া সুদােনর িশ��েলার মুেখ হািস ফুটেব,
িসিরয়ার �ংসয� �থেক ফুেলর বাগান �তির হেব, �থেম যােব ইেয়েমেনর র�ে�াত।িসিরয়ার �ংসয� �থেক ফুেলর বাগান �তির হেব, �থেম যােব ইেয়েমেনর র�ে�াত।

আিম তখনই িনঃ�াস �নব, তখনই িনঃ�াস িনব।আিম তখনই িনঃ�াস �নব, তখনই িনঃ�াস িনব।
  

যিদ ঈ�র এক�বার তার পূণ�তা চাওয়া থািমেয় �দয়,যিদ ঈ�র এক�বার তার পূণ�তা চাওয়া থািমেয় �দয়,
�যিদন ঈ�র পূন�তােক িহংসা মেন কের থুত�  িছটােব।�যিদন ঈ�র পূন�তােক িহংসা মেন কের থুত�  িছটােব।

�সিদনই পৃিথবী আেলািকত হেব পৃিথ িঘবীেত হািস ফুটেব।�সিদনই পৃিথবী আেলািকত হেব পৃিথ িঘবীেত হািস ফুটেব।
যিদ এমনটা না হয় তেব আিম �সই ঈ�েরর নৃশংস হত�া �দখেত চাই।যিদ এমনটা না হয় তেব আিম �সই ঈ�েরর নৃশংস হত�া �দখেত চাই।



#স�ার মৃত� �#স�ার মৃত� �
  

আমার িন��প হেয় চেল যাওয়া এক অভ�তপূব� ইিতহােসর রম�-রচনা হেব, �ধুআমার িন��প হেয় চেল যাওয়া এক অভ�তপূব� ইিতহােসর রম�-রচনা হেব, �ধু
�শষ অবল�ন ট�কু ভােলাবাসার বিহঃ�কাশ �েপ উে�াচন কের যাব,�শষ অবল�ন ট�কু ভােলাবাসার বিহঃ�কাশ �েপ উে�াচন কের যাব,

�ধু �তামােদর যাি�ক �কালাহল �েলার �বগবান কের নতজানুর মত িনথর হেয় পেড়�ধু �তামােদর যাি�ক �কালাহল �েলার �বগবান কের নতজানুর মত িনথর হেয় পেড়
থাকেবা।থাকেবা।

তখন হয়েতা �কউ উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছ।তখন হয়েতা �কউ উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছ।
মৃত� � হেয়েছ ভােলাবাসার �সত�ব�েনর।মৃত� � হেয়েছ ভােলাবাসার �সত�ব�েনর।

বাধ�েক� এেসও বুঝেত পােরিন যাি�ক �কালাহেল ভােলাবাসা বড়ই মূল�হীন।বাধ�েক� এেসও বুঝেত পােরিন যাি�ক �কালাহেল ভােলাবাসা বড়ই মূল�হীন।
�যিদেক দেুচাখ িগেয়িছল �স িদেকই শাি�র িনিবর �েপ �দখেত �চেয়িছলাম�যিদেক দেুচাখ িগেয়িছল �স িদেকই শাি�র িনিবর �েপ �দখেত �চেয়িছলাম

পৃিথবীর সম� ভ�খ�েক।পৃিথবীর সম� ভ�খ�েক।
ি�য়মান �কামল �সৗ�েয� অংকন করেত �চেয়িছলাম স�ার িনজ�ি�য়মান �কামল �সৗ�েয� অংকন করেত �চেয়িছলাম স�ার িনজ�

�িত�িবেক। �সখােনই ঘেটিছল ভােলাবাসার বিহঃ�কাশ।�িত�িবেক। �সখােনই ঘেটিছল ভােলাবাসার বিহঃ�কাশ।
  

অেনেকই উ�াস করেব কিবর মৃত� � হেয়েছ।অেনেকই উ�াস করেব কিবর মৃত� � হেয়েছ।
অেনেকই িবকৃত কলমেক �ুরধর শি� মেন কের িনজ� আলপনা আঁকেত িগেয়অেনেকই িবকৃত কলমেক �ুরধর শি� মেন কের িনজ� আলপনা আঁকেত িগেয়

ভ�পািতত কের �ফলেব িনজ� স�ােক।ভ�পািতত কের �ফলেব িনজ� স�ােক।
�সখােন আর যােরই জ� �হাক ভােলাবাসা অ�ত হেব না।�সখােন আর যােরই জ� �হাক ভােলাবাসা অ�ত হেব না।
ভােলাবাসার দ�ৃেকাণ �থেক িনজ� ভ�খ� �দখেত পারেবনা।ভােলাবাসার দ�ৃেকাণ �থেক িনজ� ভ�খ� �দখেত পারেবনা।

পৃিথবীর জন� িকছ�ই করেত পারেব না নপুং�েকর মত বিল� হওয়াপৃিথবীর জন� িকছ�ই করেত পারেব না নপুং�েকর মত বিল� হওয়া
��মহীন এই সা�ােজ�র মানুষ�েলা।��মহীন এই সা�ােজ�র মানুষ�েলা।

হয়েতা �সখােনই উেপ�া �াস কের �নেব তােদর।হয়েতা �সখােনই উেপ�া �াস কের �নেব তােদর।
হয়েতা �সিদন উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছ,,,,,হয়েতা �সিদন উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছ,,,,,

  
িন�ল আেবদন ��ত কের যাব �তামােদর জন� যা �থেক �তামরা ভােলাবাসার উব�রিন�ল আেবদন ��ত কের যাব �তামােদর জন� যা �থেক �তামরা ভােলাবাসার উব�র
একট�  ি�� হাহাকােরর সুবাস লুেট িনেত পােরা, িবসজ�ন সবিকছ�  �ধঁায়ায় িমিশেয়একট�  ি�� হাহাকােরর সুবাস লুেট িনেত পােরা, িবসজ�ন সবিকছ�  �ধঁায়ায় িমিশেয়

িদেয় ফুসফুেসর িনেকা�ন অনবরত মৃত� �র অিবচল িদন �েন িছল, সে�েহর অেগাচেরিদেয় ফুসফুেসর িনেকা�ন অনবরত মৃত� �র অিবচল িদন �েন িছল, সে�েহর অেগাচের  
লুিকেয় �বঁেচ থাকার তািগদ করেছ যারা ,তােদর �দেয়র �শাি� কখেনাই আসেবনা। এলুিকেয় �বঁেচ থাকার তািগদ করেছ যারা ,তােদর �দেয়র �শাি� কখেনাই আসেবনা। এ

�যন মৃত� �র �ধঁায়ােট মূছ� নায় নৃত� সােজ।�যন মৃত� �র �ধঁায়ােট মূছ� নায় নৃত� সােজ।
অেনেকই উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছ।অেনেকই উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছ।

আর তখনই,,,,আর তখনই,,,,
�সই নৃেত�র �ধঁায়ােট মূছ� নায় মৃত� � স�ােন ব�� হেয় পড়েব নগরীর�সই নৃেত�র �ধঁায়ােট মূছ� নায় মৃত� � স�ােন ব�� হেয় পড়েব নগরীর

সম� �কালাহল।সম� �কালাহল।
�কাথাও যাওয়ার আর উপায় িছল না আমার, তাই িনথররতা এবং একাকী� আপন কের�কাথাও যাওয়ার আর উপায় িছল না আমার, তাই িনথররতা এবং একাকী� আপন কের

িনেয়িছ এটা �ধুমা� একট�  বঁাচার তািগেদ।িনেয়িছ এটা �ধুমা� একট�  বঁাচার তািগেদ।
  

��মানুভ� িতর স�াের িনিল��তা �হণ কের িনেয়িছ কারণ এটাই আমার��মানুভ� িতর স�াের িনিল��তা �হণ কের িনেয়িছ কারণ এটাই আমার
অহংকার িছল মা�।অহংকার িছল মা�।

  
তাই অবেহলা �ক �কেনা উ� আবহাওয়ায় পিরণত কেরিছলামতাই অবেহলা �ক �কেনা উ� আবহাওয়ায় পিরণত কেরিছলাম

এই ��মহীন শহেরর �কালাহেলর িভেড়।এই ��মহীন শহেরর �কালাহেলর িভেড়।
অেনেকই উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছঅেনেকই উ�ােস �ফেট পড়েব কিবর মৃত� � হেয়েছ

কিবর মৃত� � হেয়েছ,কিবর মৃত� � হেয়েছ,



#কিবতার রেঙ#কিবতার রেঙ
  

কিবতার রেঙ সদ� জে� িনেয়েছ এক� িশ�,কিবতার রেঙ সদ� জে� িনেয়েছ এক� িশ�,
তার নাম �ে�াত অি�বীণা।তার নাম �ে�াত অি�বীণা।

তােক �বাঝােত হেব এই পৃিথবীর সকল িহে�াল আঁচেড় পড়ার অেপ�ায়,তােক �বাঝােত হেব এই পৃিথবীর সকল িহে�াল আঁচেড় পড়ার অেপ�ায়,
  

এখনই তার উপ�মিণকা, এখনই তার ি�� িনঃ�ােসর �াণব�তা।এখনই তার উপ�মিণকা, এখনই তার ি�� িনঃ�ােসর �াণব�তা।
  

সম� অ�� ট�িনর ব�থােক মুেছ �দয়ার সময়,সম� অ�� ট�িনর ব�থােক মুেছ �দয়ার সময়,
তাই কিবতার রেঙ সদ� জ� িনেয়েছ এক� িশ�।তাই কিবতার রেঙ সদ� জ� িনেয়েছ এক� িশ�।

  
সম� �ব�না �ন�ভার ন�ায় ধুিলস�াৎ হেব,সম� �ব�না �ন�ভার ন�ায় ধুিলস�াৎ হেব,

সম� অ�কার লু�েয় যােব পদতেল,সম� অ�কার লু�েয় যােব পদতেল,
িনকষ কােলা ব�াথার ব�ািথত �ভাবিনকষ কােলা ব�াথার ব�ািথত �ভাব
হািরেয় যােব পৃিথবীর অতল গেভ� ।হািরেয় যােব পৃিথবীর অতল গেভ� ।

আর �সখােনই জ� িনেব এক� কৃ�গ�েরর,আর �সখােনই জ� িনেব এক� কৃ�গ�েরর,
কিবতার রেঙর সদ� জ� িনেয়েছ এক� িশ�।কিবতার রেঙর সদ� জ� িনেয়েছ এক� িশ�।

  
�হ পৃিথবীর মানুষ ছ�েট আেসা এই আেলািকত ভ�বেন�হ পৃিথবীর মানুষ ছ�েট আেসা এই আেলািকত ভ�বেন

�যখােন �ধু ��ম আর ভােলাবাসার ��ন,�যখােন �ধু ��ম আর ভােলাবাসার ��ন,
আেলািকত ন�ে�র মেতা �ল�ল করেছআেলািকত ন�ে�র মেতা �ল�ল করেছ

�কামল মূছ� নায় মু� �দয় �েলা।�কামল মূছ� নায় মু� �দয় �েলা।
  

তবুও সব��াসীর মত �কেড় িনেত চায় এই ভ�খ�।তবুও সব��াসীর মত �কেড় িনেত চায় এই ভ�খ�।
কি�ত ��ার িহংসা �যাগ� �থেক বঁাচাও এই পৃিথবী �ক।কি�ত ��ার িহংসা �যাগ� �থেক বঁাচাও এই পৃিথবী �ক।

  
বঁাচাও এই পৃিথবীর সম� িনঃ�াস�েলা �কবঁাচাও এই পৃিথবীর সম� িনঃ�াস�েলা �ক
আর তখনইআর তখনই    �ন�ভার মত�ন�ভার মত    �েল ওঠেব�েল ওঠেব

সদ� জ� �নয়া �সই িশ��,,সদ� জ� �নয়া �সই িশ��,,
যার পদতেল হাজােরাযার পদতেল হাজােরা    অসুর মৃত� � হেত পাের,,,অসুর মৃত� � হেত পাের,,,
যার চাহিনেত ভয়াত�  ঈ�র�েলা পািলেয় �বড়ােবযার চাহিনেত ভয়াত�  ঈ�র�েলা পািলেয় �বড়ােব

�ফরারীর মত,�ফরারীর মত,
  

সদ� জ� িনেয়েছ এক� িশ� কিবতার রেঙ,সদ� জ� িনেয়েছ এক� িশ� কিবতার রেঙ,
কিবতার রেঙ,,,,,,।কিবতার রেঙ,,,,,,।



#মা� প�াশ টাকা#মা� প�াশ টাকা
  
  

পৃিথবীর অ�কাের গেড় উেঠেছ কৃ�গহবর,পৃিথবীর অ�কাের গেড় উেঠেছ কৃ�গহবর,
হািসর অ�রােল �পেটর �ুধা।হািসর অ�রােল �পেটর �ুধা।

  
সামান� �বঁেচ থাকার তািগেদ অ�রােদর আগমন এখােনই,সামান� �বঁেচ থাকার তািগেদ অ�রােদর আগমন এখােনই,
�কান িচৎকার �নই �ধু আেছ �ান হেয় যাওয়া বঁাচার আ�াস।�কান িচৎকার �নই �ধু আেছ �ান হেয় যাওয়া বঁাচার আ�াস।

  
তবুও বেয় চেলেছ অ�রা তবুও ঘুরেছ কৃ�-গহবর।তবুও বেয় চেলেছ অ�রা তবুও ঘুরেছ কৃ�-গহবর।

সবার মুেখই এক� �� কত দাম?সবার মুেখই এক� �� কত দাম?
  

ি�� হািসর অ�রােল লুিকেয় আেছ, দাম মা� প�াশ টাকা।ি�� হািসর অ�রােল লুিকেয় আেছ, দাম মা� প�াশ টাকা।
তেবই �� হেয় যাক �ণামী,তেবই �� হেয় যাক �ণামী,

  
তবুও অ�হািসেত িনত� �ব�নাতবুও অ�হািসেত িনত� �ব�না

আজ� �তাশন �েল আেছ তারই মােঝ,আজ� �তাশন �েল আেছ তারই মােঝ,
নভ:�ব�ােম �নই ছায়াপথ।নভ:�ব�ােম �নই ছায়াপথ।

  
আিম �ধু অলীক দ�ৃেত বায়ুসখার মত ��িলত।আিম �ধু অলীক দ�ৃেত বায়ুসখার মত ��িলত।

তবুও আে�প তবুও অেপ�া।তবুও আে�প তবুও অেপ�া।
  

তবুও তািকেয় আেছ �সই প�াশ টাকার অেপ�ায়,তবুও তািকেয় আেছ �সই প�াশ টাকার অেপ�ায়,
রাি� �শেষ হেব নত�ন সূেয�াদয়,,রাি� �শেষ হেব নত�ন সূেয�াদয়,,

মুেছ যােব �মকােপর আবরণ, খুেল যােব চ�েলর �খাপা।মুেছ যােব �মকােপর আবরণ, খুেল যােব চ�েলর �খাপা।
  

�ধুমা� ঘামাত�  �া� শরীর িনেয় িফরেত হেব বািড়েত।�ধুমা� ঘামাত�  �া� শরীর িনেয় িফরেত হেব বািড়েত।
বঁাচার জন� �নেত হেব প�াশ টাকা,বঁাচার জন� �নেত হেব প�াশ টাকা,

কঁািদস না আর কঁািদস না,কঁািদস না আর কঁািদস না,
এই কৃ�গহবের আেলা ফুটােব �ুধা িমটােব এই প�াশ টাকা,এই কৃ�গহবের আেলা ফুটােব �ুধা িমটােব এই প�াশ টাকা,

�তােক �ধু ভ�লেত হেব লাজ-ল�ার সং�ার,�তােক �ধু ভ�লেত হেব লাজ-ল�ার সং�ার,
�তােক �ধু �দখেত হেব লােভর ভােড় িনল�ে�র �ংকার।�তােক �ধু �দখেত হেব লােভর ভােড় িনল�ে�র �ংকার।

  
তবুও �বঁেচ থাক িনিষ� এই কৃ�গ�ের চ�মুিখ অ�রার মত,তবুও �বঁেচ থাক িনিষ� এই কৃ�গ�ের চ�মুিখ অ�রার মত,

তবুও ি�� হািসেত দরূ কের �দ পৃিথবীর অ�কার।তবুও ি�� হািসেত দরূ কের �দ পৃিথবীর অ�কার।



#অব�� হতাশা#অব�� হতাশা
  

তবুও িবষ�তায় �হর কাটাই, রি�ম ভালবাসার এখােনই অ� যায়।তবুও িবষ�তায় �হর কাটাই, রি�ম ভালবাসার এখােনই অ� যায়।
ভােলাবাসার �শষ র�িব� ুট�কু এখােনই দীঘ��াস �ফেল িদেয় নত�নে�রভােলাবাসার �শষ র�িব� ুট�কু এখােনই দীঘ��াস �ফেল িদেয় নত�নে�র

স�ােন খুঁেজ �বড়ায়।স�ােন খুঁেজ �বড়ায়।
আিম �সই অনবদ� সৃ�র পােন িনেজেক অ�কৃত� কের �রেখিছ ব�িদন ধের,,,আিম �সই অনবদ� সৃ�র পােন িনেজেক অ�কৃত� কের �রেখিছ ব�িদন ধের,,,

ব�িদন ধের হতাশায় িব�ল আশায় িনেজর বুক বঁাধেত ভ�ল কেরিছ,, ভ�ল কেরিছ �সইব�িদন ধের হতাশায় িব�ল আশায় িনেজর বুক বঁাধেত ভ�ল কেরিছ,, ভ�ল কেরিছ �সই
িচরেচনা পেথর পােন দািড়েয় সূয�েক রি�ম রেঙ রািঙেয় িদেত।িচরেচনা পেথর পােন দািড়েয় সূয�েক রি�ম রেঙ রািঙেয় িদেত।

আিম এখেনা অ�কােরর লু�েয় আিছ এখেনা দশৃমান সম� �সৗ�য� আমােক �াসআিম এখেনা অ�কােরর লু�েয় আিছ এখেনা দশৃমান সম� �সৗ�য� আমােক �াস
কের �ফেল আিম অ�কৃতে�র মত �চেয় আিছ হতভ� িকংকত� ব�িবমূঢ়।কের �ফেল আিম অ�কৃতে�র মত �চেয় আিছ হতভ� িকংকত� ব�িবমূঢ়।
তবুও হতাশা তবুও ��ম তবুও নাশকতায় িল� হেয়েছ ি�ধা�� এ মন,তবুও হতাশা তবুও ��ম তবুও নাশকতায় িল� হেয়েছ ি�ধা�� এ মন,

আিম উ�ােদর মেতা িফের যাব,আিম উ�ােদর মেতা িফের যাব,
আিম মাকাউেলর জারজ স�ােনর মত উ�াস করেবা �সিদন, �যিদন হতাশার িব�লআিম মাকাউেলর জারজ স�ােনর মত উ�াস করেবা �সিদন, �যিদন হতাশার িব�ল

আশায় �কউ আর বুক বাধেব না।আশায় �কউ আর বুক বাধেব না।
�কউ আর অপলক �সৗ�েয�র পােন তািকেয় িনেজেক ি�ধা�� করেবনা।�কউ আর অপলক �সৗ�েয�র পােন তািকেয় িনেজেক ি�ধা�� করেবনা।
আিম �সিদন উ�ােদর মেতা ছ�েট যাব �তামার কােছ �তামােদর কােছ,আিম �সিদন উ�ােদর মেতা ছ�েট যাব �তামার কােছ �তামােদর কােছ,

  
  

#িফের আসেবা#িফের আসেবা
  

আমারও আত�নাদ হয়,আমারও আত�নাদ হয়,
আমারও ইে� কের আচমকা ধূিলসাৎ হেত,আমারও ইে� কের আচমকা ধূিলসাৎ হেত,

আমারও,�ািয়ে�র �ার� �ংস হেয়েছ ব� আেগইআমারও,�ািয়ে�র �ার� �ংস হেয়েছ ব� আেগই
যিদ সম� অ�কার �েলা লুেট যায়,যিদ সম� অ�কার �েলা লুেট যায়,
চাকিচেক�র ধূসর �াবর �েলাচাকিচেক�র ধূসর �াবর �েলা
িনদেৃ�র আেলােক ব�ী হেব।িনদেৃ�র আেলােক ব�ী হেব।

যিদ সম� অপমান, অবাি�ত দঃুখ-ক� এখােনই মের যায়।যিদ সম� অপমান, অবাি�ত দঃুখ-ক� এখােনই মের যায়।
তেবই আেলািকত আ�নার সম� �পেরখা �েলাতেবই আেলািকত আ�নার সম� �পেরখা �েলা

ম� �া�র �ছেড় িদগে� ফুেট উঠেব।ম� �া�র �ছেড় িদগে� ফুেট উঠেব।
  

যিদ সম� িনঃ�াস এখােনই �থেম যায়।যিদ সম� িনঃ�াস এখােনই �থেম যায়।
তেব �ভেব িনও ভােলাবাসার মৃত� � হয়িন,,তেব �ভেব িনও ভােলাবাসার মৃত� � হয়িন,,
যিদ িদক-িবিদক ছ�েট �বড়ােনার ইে� কের,যিদ িদক-িবিদক ছ�েট �বড়ােনার ইে� কের,
তেব িনঃ�ােসর ছায়া �েলােক অনুসরণ কেরাতেব িনঃ�ােসর ছায়া �েলােক অনুসরণ কেরা

আিম �তামার �ধেয�র অবতারণা হেয় �জেগ উঠেবা।আিম �তামার �ধেয�র অবতারণা হেয় �জেগ উঠেবা।
আিম �তামার �ক�িব�েুত থাকেবা অপিরবিত� ত,আিম �তামার �ক�িব�েুত থাকেবা অপিরবিত� ত,
আিম �তামার গেভ�  জ� িনেয় আবার িফের আসেবা।আিম �তামার গেভ�  জ� িনেয় আবার িফের আসেবা।
ত� িম জননী �েপ আেরা একবার �ভেস যােব এই বসে�।ত� িম জননী �েপ আেরা একবার �ভেস যােব এই বসে�।
�তামার িচৎকাের আচমকা ধূিলসাৎ হেব সব অযািচত দঃুখ।�তামার িচৎকাের আচমকা ধূিলসাৎ হেব সব অযািচত দঃুখ।

  
জ� �থেক জ�া�ের, �ন �থেক মৃত� � অবিধ,জ� �থেক জ�া�ের, �ন �থেক মৃত� � অবিধ,
শূন� �থেক িব���াে�র �ক�িব�েুতশূন� �থেক িব���াে�র �ক�িব�েুত

আপন ি��তায় ছ�েট �বড়ােবা �তামার সং�েশ�।আপন ি��তায় ছ�েট �বড়ােবা �তামার সং�েশ�।
আবার িফের আসেবা, ইে� ঘুিড়র মেতা উদাসীন হেয়।আবার িফের আসেবা, ইে� ঘুিড়র মেতা উদাসীন হেয়।
আমার ছ�েট চলা িনেয় �তামার �কান �ে�প থাকেব না,আমার ছ�েট চলা িনেয় �তামার �কান �ে�প থাকেব না,
হািসর ি��তায় পরম পরেশ আগেল রােখা �তামার �কােলহািসর ি��তায় পরম পরেশ আগেল রােখা �তামার �কােল
আিম �তামার গেভ�  জ� িনেয় আবার আিসব িফের।আিম �তামার গেভ�  জ� িনেয় আবার আিসব িফের।



#পিরচয়#পিরচয়
  

আমার মৃত� �েত �থেম যােব �কালাহল,আমার মৃত� �েত �থেম যােব �কালাহল,
মৃত� �পুরীেত ভাসেব লােশর গ�।মৃত� �পুরীেত ভাসেব লােশর গ�।
�দীপ-িশখা িনভ�  িনভ�  �েল�দীপ-িশখা িনভ�  িনভ�  �েল
�তামার �মেড় �মেড় ��ন।�তামার �মেড় �মেড় ��ন।

  
িছলনা �কান জীবেনর �িত িব�মুা� ভােলাবাসািছলনা �কান জীবেনর �িত িব�মুা� ভােলাবাসা

একাকার হেয় তািকেয় িছলাম �দেখিছ য�ণা আর য�ণা।একাকার হেয় তািকেয় িছলাম �দেখিছ য�ণা আর য�ণা।
দািয়ে�র িবর�নায় ছ�েটিছদািয়ে�র িবর�নায় ছ�েটিছ    িদেক িদেক।িদেক িদেক।

�কালাহল তবু ছােড়িন িপছ�  য�ণার �শষােধ�।�কালাহল তবু ছােড়িন িপছ�  য�ণার �শষােধ�।
আমার মৃত� �েত �থেম যােব �কালাহল,মৃত� �পুরীেত ভাসেব লােশর গ�।আমার মৃত� �েত �থেম যােব �কালাহল,মৃত� �পুরীেত ভাসেব লােশর গ�।

  
�বেখয়ােলর মত চেলিছ ব�িদন�বেখয়ােলর মত চেলিছ ব�িদন

পথ �থেক ত� িম কুিড়েয় িনেল আমায়।পথ �থেক ত� িম কুিড়েয় িনেল আমায়।
�দখােল ত� িম ভােলাবাসা কােক বেল,�দখােল ত� িম ভােলাবাসা কােক বেল,

সৃ� হেলা নত�ন জীবন, ছ�ঁ েড় �ফেল একািক�।সৃ� হেলা নত�ন জীবন, ছ�ঁ েড় �ফেল একািক�।
বুেক জড়ােয় �কােল ত� েল িনেয় কপােল করেল চ��ন।বুেক জড়ােয় �কােল ত� েল িনেয় কপােল করেল চ��ন।
হািরেয়িছ আিম ভােলাবাসার অতল গেভ�  তখন।হািরেয়িছ আিম ভােলাবাসার অতল গেভ�  তখন।
সু�তা ত� িম িফিরেয় িদেল আদর যে� ভরা।সু�তা ত� িম িফিরেয় িদেল আদর যে� ভরা।
মেন মেন ভািব ভােলাবাসা িছল ি��তার ছড়া।মেন মেন ভািব ভােলাবাসা িছল ি��তার ছড়া।

  
চাওয়া পাওয়া কখেনা িছল না �তামারচাওয়া পাওয়া কখেনা িছল না �তামার

�ধু ভােলাবাসার দািবদার।�ধু ভােলাবাসার দািবদার।
হােত হাত �রেখ �হঁেট যাব দেূর জীবেনর �শষ �াে�।হােত হাত �রেখ �হঁেট যাব দেূর জীবেনর �শষ �াে�।
রাগ অিভমােন ভরপুর ��ম, আমােক িদেয়িছেল ত� িম।রাগ অিভমােন ভরপুর ��ম, আমােক িদেয়িছেল ত� িম।
আপন �দেয়র অনুভেব আেছা, স�ূণ� অ�য�ামী।আপন �দেয়র অনুভেব আেছা, স�ূণ� অ�য�ামী।

কত ভােলাবােসা, কত ��ম িদেল,কত ভােলাবােসা, কত ��ম িদেল,
সারা�ণ এই �দয় জানায়।সারা�ণ এই �দয় জানায়।
�বেখয়ােলর মত চেলিছ ব�দরূ�বেখয়ােলর মত চেলিছ ব�দরূ

পথ �থেক ত� িম কুিড়েয় িনেল আমায়,পথ �থেক ত� িম কুিড়েয় িনেল আমায়,
�দখােল ত� িম ভােলাবাসা কােক বেল।�দখােল ত� িম ভােলাবাসা কােক বেল।

  
িব�াস কেরা,অবাক হেয় তািকেয় থাকতাম �তামার পােন।িব�াস কেরা,অবাক হেয় তািকেয় থাকতাম �তামার পােন।

িব�াস হেতা না, এত ��ম আমার জন� ,িব�াস হেতা না, এত ��ম আমার জন� ,
�ধু কা�াল �দয় জােন।�ধু কা�াল �দয় জােন।

ভােলাবািস �তামায় ভােলােবেসিছ,ঐ হাত� ধের রাখার জন�।ভােলাবািস �তামায় ভােলােবেসিছ,ঐ হাত� ধের রাখার জন�।
  

আমার মৃত� �েত �থেম যােব �কালাহল,আমার মৃত� �েত �থেম যােব �কালাহল,
মৃত� �পুরীেত ভাসেব লােশর গ�।মৃত� �পুরীেত ভাসেব লােশর গ�।
�দীপ-িশখা িনভ�  িনভ�  �েল�দীপ-িশখা িনভ�  িনভ�  �েল
�তামার �মেড় �মেড় ��ন।�তামার �মেড় �মেড় ��ন।

  
��মহীন আিম মৃত�ায় হব, ভ� েল যাও অিভমান,��মহীন আিম মৃত�ায় হব, ভ� েল যাও অিভমান,
ভােলাবাসার দয়ুাের দঁাড়ােয়ভােলাবাসার দয়ুাের দঁাড়ােয়    আিল�েনর অবসান।আিল�েনর অবসান।

এখােনই �শষ নয়, �যেত হেব ব�দরূ।এখােনই �শষ নয়, �যেত হেব ব�দরূ।
�তামায়, �দয় �থেক অনুভব কির,�বেজ ওেঠ সুমধুর।�তামায়, �দয় �থেক অনুভব কির,�বেজ ওেঠ সুমধুর।



#কৃ�চ�ড়ার আ�কািহনী#কৃ�চ�ড়ার আ�কািহনী
  
  

এখেনা দািড়েয় থািক �সই ব�ালকিনেত,এখেনা দািড়েয় থািক �সই ব�ালকিনেত,
�যখান �থেক দরূবত� অেনক িকছ�ই �চােখ পেড় না।�যখান �থেক দরূবত� অেনক িকছ�ই �চােখ পেড় না।

�ধুমা� �তামার বািড়র ছােদর উপের �সই �ছা� কৃ�চ�ড়ার িদেক �চাখ বারবার�ধুমা� �তামার বািড়র ছােদর উপের �সই �ছা� কৃ�চ�ড়ার িদেক �চাখ বারবার
চেল যায়।চেল যায়।

  
অবশ� একবার ফুল �ফােট িছল যখন ত� িম কৃ�চ�ড়ার ধার �ঘঁেষ বেস থাকেত।অবশ� একবার ফুল �ফােট িছল যখন ত� িম কৃ�চ�ড়ার ধার �ঘঁেষ বেস থাকেত।

আজ ত� িমও �নই, কৃ�চ�ড়া মৃত�ায় হেয় আেছ।আজ ত� িমও �নই, কৃ�চ�ড়া মৃত�ায় হেয় আেছ।
  

আিম কািন�েশ অেপ�ায় িন��র হেয় �িতিনয়ত ও �হর কাটাই।আিম কািন�েশ অেপ�ায় িন��র হেয় �িতিনয়ত ও �হর কাটাই।
মেন আেছ �তামার?মেন আেছ �তামার?

�ক এই ব�ালকিনেত একবার এেসিছেল,�ক এই ব�ালকিনেত একবার এেসিছেল,
আমার শািড়র আঁচল �পছন �থেক নুইেয় পড়াটা �তামার �চােখ ভােলা �লেগিছল।আমার শািড়র আঁচল �পছন �থেক নুইেয় পড়াটা �তামার �চােখ ভােলা �লেগিছল।
�ক তখন ত� িম বেলিছেল অপ�প �সৗ�েয�র কা�কাজ �তামার মেধ� লুিকেয় আেছ।�ক তখন ত� িম বেলিছেল অপ�প �সৗ�েয�র কা�কাজ �তামার মেধ� লুিকেয় আেছ।

ত� িম মু� �চােখ আমার িদেক তািকেয় দরূবত� �সই কৃ�চ�ড়ােক �দিখেয়িছেল।ত� িম মু� �চােখ আমার িদেক তািকেয় দরূবত� �সই কৃ�চ�ড়ােক �দিখেয়িছেল।
িব�াস কেরা আিম �সিদন কৃ�চ�ড়ােক �দখেত পাইিন �ধু �তামার িদেক তািকেয়িব�াস কেরা আিম �সিদন কৃ�চ�ড়ােক �দখেত পাইিন �ধু �তামার িদেক তািকেয়

িছলাম।িছলাম।
  

আিম �সই অেদখা ভালবাসােকই এখেনা পুঁিজ কের �বঁেচ আিছ,আিম �সই অেদখা ভালবাসােকই এখেনা পুঁিজ কের �বঁেচ আিছ,
এখন আর আমার শািড়র আঁচল নুইেয় পেড় না,এখন আর আমার শািড়র আঁচল নুইেয় পেড় না,

�কউ এখেনা িন��র �সৗ�েয�র কা�কাজ �চােখ �দেখনা।�কউ এখেনা িন��র �সৗ�েয�র কা�কাজ �চােখ �দেখনা।
িব�াস কেরা ি�য়তম জানালার �াস কািন�শ এবং ব�ালকিন ভারী হেয় আেছ।িব�াস কেরা ি�য়তম জানালার �াস কািন�শ এবং ব�ালকিন ভারী হেয় আেছ।

হয়েতা আমার িব�ে� �তামার নািলশ থাকেত পাের আিম অিভনব অিভ�ায় �সই িব��চারণহয়েতা আমার িব�ে� �তামার নািলশ থাকেত পাের আিম অিভনব অিভ�ায় �সই িব��চারণ
�ক আগেল �রেখ িনেজেক ��িব� কির �ধু �তামাির অেপ�ায়।�ক আগেল �রেখ িনেজেক ��িব� কির �ধু �তামাির অেপ�ায়।

আমার সম� িকছ�  ভারী হেয় থােক উ�তায় ভিরেয় �দয়ার উব�রতা এখেন আরআমার সম� িকছ�  ভারী হেয় থােক উ�তায় ভিরেয় �দয়ার উব�রতা এখেন আর
জ� �নয় না।জ� �নয় না।

  
অেপ�ার �হর �য কতটা ভয়াবহ �সটা ত� িম �কান একিদন ঐ কৃ�চ�ড়ােক িজ�াসঅেপ�ার �হর �য কতটা ভয়াবহ �সটা ত� িম �কান একিদন ঐ কৃ�চ�ড়ােক িজ�াস

কেরা,কেরা,
আমার মেন হয় িক জােনা?আমার মেন হয় িক জােনা?

আমার না পাওয়ার আে�েপ কৃ�চ�ড়া � আজ মৃত�ায় হেয়আমার না পাওয়ার আে�েপ কৃ�চ�ড়া � আজ মৃত�ায় হেয়
দঁািড়েয়েছ।দঁািড়েয়েছ।

সম� আে�প �েলা ঝের পেড়েছ তার উপের।সম� আে�প �েলা ঝের পেড়েছ তার উপের।
  

িব�াস কেরা ি�য়তম,িব�াস কেরা ি�য়তম,
�দেয়র অিবে�দ� অংশ আিম খুঁেজ পাইিন,�দেয়র অিবে�দ� অংশ আিম খুঁেজ পাইিন,
স�ূণ�টাই অপ�ণ কেরিছ �তামার উপেরস�ূণ�টাই অপ�ণ কেরিছ �তামার উপের

িক� ত� িম অযািচত সুেখর উে�েশ� আজ িন��ের যা�া �� কেরছিক� ত� িম অযািচত সুেখর উে�েশ� আজ িন��ের যা�া �� কেরছ
আিম এবং আমার কৃ�চ�ড়া এখােনই অি�ম হেয় যাি�।আিম এবং আমার কৃ�চ�ড়া এখােনই অি�ম হেয় যাি�।



#সুদশ�েনর অেপ�ায়#সুদশ�েনর অেপ�ায়
  

আিম দঁাড় কাক!আিম দঁাড় কাক!
দরূ �থেক তীেথ�র মেতা তািকেয় থািক �তামার নয়নও বদেন,দরূ �থেক তীেথ�র মেতা তািকেয় থািক �তামার নয়নও বদেন,

দরূদশ�ন ও যাযাবর আমার ধম�দরূদশ�ন ও যাযাবর আমার ধম�
িক� ভােলাবাসাটা িমেথ� নয়।িক� ভােলাবাসাটা িমেথ� নয়।
িমেথ� নয় এ যা�ার ��ম ব�নিমেথ� নয় এ যা�ার ��ম ব�ন

  
অব�ী,অব�ী,

ভােলাবাসার অভােব �তামার পথপােন �চেয় �ঘালােট হেয় যাে� সব;ভােলাবাসার অভােব �তামার পথপােন �চেয় �ঘালােট হেয় যাে� সব;
তারপেরও ত� িম বলেব আমায় ভােলাবােসা?তারপেরও ত� িম বলেব আমায় ভােলাবােসা?
আর কত�েলা বস� পার করেল ত� িম আসেব?আর কত�েলা বস� পার করেল ত� িম আসেব?
�তামার এই দরূদশ�ন আমােক ভীষণ কঁাদায়।�তামার এই দরূদশ�ন আমােক ভীষণ কঁাদায়।

ত� িম িক জােনা না �য আিম �তামার �াস-��াস �েন বলেত চাই?ত� িম িক জােনা না �য আিম �তামার �াস-��াস �েন বলেত চাই?
হােত হাত �রেখ �হঁেট �যেত চাই ব�দরূ।হােত হাত �রেখ �হঁেট �যেত চাই ব�দরূ।

  
দঁাড় কাক,,,,,,,দঁাড় কাক,,,,,,,

�কৃিতর িনয়েম ম� হেয় আিছ ,�কৃিতর িনয়েম ম� হেয় আিছ ,
পািরনা আিল�েন িবিলেয় িদেত িনেজর সব��।পািরনা আিল�েন িবিলেয় িদেত িনেজর সব��।

এই িনিল��তায় আমার ভ�ষণ।এই িনিল��তায় আমার ভ�ষণ।
�কন ত� িম িক আমার মেধ� �তামার িনেজেক খুঁেজ পাওনা?�কন ত� িম িক আমার মেধ� �তামার িনেজেক খুঁেজ পাওনা?

  
অব�ী,,,,,অব�ী,,,,,

আিম আমার অি�� ব� আেগই �তামার মােঝ হািরেয় �ফেলিছ,আিম আমার অি�� ব� আেগই �তামার মােঝ হািরেয় �ফেলিছ,
হািরেয় �ফেলিছ আমার িনজ�েক।হািরেয় �ফেলিছ আমার িনজ�েক।

ভ� েল যায়িন �তামার �সই �িতমধুর আওয়াজ।ভ� েল যায়িন �তামার �সই �িতমধুর আওয়াজ।
ভ� েল যায়িন �তামার অপলক দ�ৃেত �চেয় থাকা।ভ� েল যায়িন �তামার অপলক দ�ৃেত �চেয় থাকা।
আর এখােনই আিম হািরেয় �ফেলিছ িনেজেক।আর এখােনই আিম হািরেয় �ফেলিছ িনেজেক।

  
দঁাড় কাক,,,,দঁাড় কাক,,,,

  
আমারও ইে� হয় হািরেয় �যেত,আমারও ইে� হয় হািরেয় �যেত,

ভােলাবাসার রেঙ আলপনায় ভিরেয় িদেতভােলাবাসার রেঙ আলপনায় ভিরেয় িদেত
আ�া সিত� কের বলেতা?আ�া সিত� কের বলেতা?

ত� িম িক আমার ক�ানভাস হেব?ত� িম িক আমার ক�ানভাস হেব?
তাহেল আিমও আমার পালক িছ�েড় �তামায় �সখােন আঁকেবা।তাহেল আিমও আমার পালক িছ�েড় �তামায় �সখােন আঁকেবা।

আিমও �তামােক জিড়েয় ধের কঁাদেবাআিমও �তামােক জিড়েয় ধের কঁাদেবা
লংঘন করেবা �কৃিতর িনয়ম�েলা।লংঘন করেবা �কৃিতর িনয়ম�েলা।

  
অব�ী,,,,অব�ী,,,,

আিমও চাইআিমও চাই    ডানার উপের ভর কের �ধু উড়েবা।ডানার উপের ভর কের �ধু উড়েবা।
আিমও চাই �তামার ঝু�েত খামেচ ধের মরেবা।আিমও চাই �তামার ঝু�েত খামেচ ধের মরেবা।



#ত� িম সু� হেয় উঠেব বাবা,,,#ত� িম সু� হেয় উঠেব বাবা,,,
  
  

বাবা ত� িম সু� হেয় উঠেব,বাবা ত� িম সু� হেয় উঠেব,
আমার �চােখর জেল,আমার �চােখর জেল,

বাবা �তামার মুমূষ�তায় আমার �বঁেচ থাকা হেয় ওেঠ না।বাবা �তামার মুমূষ�তায় আমার �বঁেচ থাকা হেয় ওেঠ না।
  

জােনা বাবা?জােনা বাবা?
আজকাল সব �ঘালােট হেয় �গেছ।আজকাল সব �ঘালােট হেয় �গেছ।

আজকাল মেনর �চােখও ঝাপসা লােগ,আজকাল মেনর �চােখও ঝাপসা লােগ,
তেব িক ত� িম �াথ�পেরর মত আমােদর ভ�লেত চাইেছা।তেব িক ত� িম �াথ�পেরর মত আমােদর ভ�লেত চাইেছা।
জািন বাবা �তামার অনুভেবর মােঝ কা�ার �ঢউ উেঠ।জািন বাবা �তামার অনুভেবর মােঝ কা�ার �ঢউ উেঠ।

  
�তামােক �দওয়া কে�র িবষ বা�,�তামােক �দওয়া কে�র িবষ বা�,

আেজা আমােক �পাড়ায়,িক কের �তামােক ভ� িল?আেজা আমােক �পাড়ায়,িক কের �তামােক ভ� িল?
বাবা �তামার মেন আেছ �শশেবর কথা,বাবা �তামার মেন আেছ �শশেবর কথা,

এক পলক আমােক �চােখর আড়াল হেত িদেত না।এক পলক আমােক �চােখর আড়াল হেত িদেত না।
  

আমার ভােলা লাগাটাই ,আমার ভােলা লাগাটাই ,
�তামার কােছ আেরক� পৃিথবী হেয়িছল।�তামার কােছ আেরক� পৃিথবী হেয়িছল।

  
বাবা �তামার িক মেন আেছ?বাবা �তামার িক মেন আেছ?

�তামােক �দয়া য�ণামুখর অনুভ� িত,�তামােক �দয়া য�ণামুখর অনুভ� িত,
�তামার �ভতর �থেক ি�� হািস �েপ �বিরেয় আসত।�তামার �ভতর �থেক ি�� হািস �েপ �বিরেয় আসত।

  
বাবা �তামােক আিম �া� হেত �দিখিন,বাবা �তামােক আিম �া� হেত �দিখিন,

ত� দপুুেরর শূন� বাতােস অবাক পৃিথবী হাহাকার কেরিছল,ত� দপুুেরর শূন� বাতােস অবাক পৃিথবী হাহাকার কেরিছল,
অথচ আমােক বুেক িনেয় কতটা �াণব� িছেল ত� িম!অথচ আমােক বুেক িনেয় কতটা �াণব� িছেল ত� িম!

আর আিম কতটা িনম�ম,আর আিম কতটা িনম�ম,
  

�তামার কােছ আজ আিম দািয়�হীন,�তামার কােছ আজ আিম দািয়�হীন,
�তামােক �খঁাজার �েয়াজন মেন কিরিন ব�িদন।�তামােক �খঁাজার �েয়াজন মেন কিরিন ব�িদন।
কতটা ভােলাবাসার পথ �ছেড় িনম�ম হেয়িছ।কতটা ভােলাবাসার পথ �ছেড় িনম�ম হেয়িছ।

  
এই �াথ�পর পৃিথবীেত বাবা ত� িম একাই �াথ�হীনএই �াথ�পর পৃিথবীেত বাবা ত� িম একাই �াথ�হীন

বাবা �তামার িক মেন পেড় �সই তখন,বাবা �তামার িক মেন পেড় �সই তখন,
  

সবুেজর বেন বেন এেসিছল নত�ন বস�সবুেজর বেন বেন এেসিছল নত�ন বস�
এই বসে� আমায় কঁােধ কের বস� উৎসেব িনেয় �যেত,এই বসে� আমায় কঁােধ কের বস� উৎসেব িনেয় �যেত,

কত িকছ�  িকেন িদেত আদর মাখােনা,কত িকছ�  িকেন িদেত আদর মাখােনা,
আলত�  চ�েমায় ভিরেয় িদেত,আলত�  চ�েমায় ভিরেয় িদেত,



এই কংি�েটর দিুনয়ােত ভােলাবাসাএই কংি�েটর দিুনয়ােত ভােলাবাসা
আজ জমাটব� হেয় �গেছ,আজ জমাটব� হেয় �গেছ,

আজ আর �সই বস� আেস না বাবা।আজ আর �সই বস� আেস না বাবা।
  

শূন� বাতােস �কঁেদ �বড়ায় িচল,শূন� বাতােস �কঁেদ �বড়ায় িচল,
আবছা আেলােত ভােস রিঙন অতীতআবছা আেলােত ভােস রিঙন অতীত

িক কের ভ� িল বেলা �তামার �দয়া �সই ভােলাবাসা।িক কের ভ� িল বেলা �তামার �দয়া �সই ভােলাবাসা।
  

িক কের ভ� িল বলিক কের ভ� িল বল
িবেকেলর নরম �রােদ ছায়া হিরেণর �খলা,িবেকেলর নরম �রােদ ছায়া হিরেণর �খলা,

নদীর জেল সুেয�র মায়াবী আভানদীর জেল সুেয�র মায়াবী আভা
ছ�ঁ েয় িগেয়িছল �দেয় িঝরিঝর হাওয়া।ছ�ঁ েয় িগেয়িছল �দেয় িঝরিঝর হাওয়া।

  
আিম �ধু খু্ঁ িজ �তামার �থম ��েহর ভােলাবাসা।আিম �ধু খু্ঁ িজ �তামার �থম ��েহর ভােলাবাসা।

বাবা ত� িম িক �নেত পা�,বাবা ত� িম িক �নেত পা�,
  

যিদও ত� িম আজ আর আমােক মেন করেত পারছ না।যিদও ত� িম আজ আর আমােক মেন করেত পারছ না।
অি�েজেনর মা� �তামার সম� মুখটা �ঢেক িনেয়েছ।অি�েজেনর মা� �তামার সম� মুখটা �ঢেক িনেয়েছ।

ত� িম আজ মুমূষ�, আর আিম �াথ�পেরর মত �চেয় �চেয় �দখিছ,ত� িম আজ মুমূষ�, আর আিম �াথ�পেরর মত �চেয় �চেয় �দখিছ,
িনল�ে�র মেতা �নিছ �তামার অি�ম শয�ায় �হর।িনল�ে�র মেতা �নিছ �তামার অি�ম শয�ায় �হর।

  
আমার সম� অপরাধ �মা কের িদও বাবা,আমার সম� অপরাধ �মা কের িদও বাবা,

হয়েতা �তামার �সই ভােলাবাসার �যাগ� িছলাম না আিম।হয়েতা �তামার �সই ভােলাবাসার �যাগ� িছলাম না আিম।
তার পেরও ত� িম বাবা তার পেরও ত� িম বাবা,তার পেরও ত� িম বাবা তার পেরও ত� িম বাবা,

  
বাবা ত� িম সু� হেয় উঠেব �তামার স�ােনর অ� জেলবাবা ত� িম সু� হেয় উঠেব �তামার স�ােনর অ� জেল

এমনটা আর হেব না যা হেয়েছ িবগত িদেন।এমনটা আর হেব না যা হেয়েছ িবগত িদেন।
ত� িম আবার িফের এেস �নেত পােবত� িম আবার িফের এেস �নেত পােব

  
আকােশর নীল �জ�াৎছনা বেল িদেবআকােশর নীল �জ�াৎছনা বেল িদেব
ত� িম ক� �নই �তামার য�না �নই,ত� িম ক� �নই �তামার য�না �নই,

�তামার িনঃ�ােসর �দেয় ��ন ছড়ােব�তামার িনঃ�ােসর �দেয় ��ন ছড়ােব
বাবা ত� িম আমার পৃিথবী,বাবা ত� িম আমার পৃিথবী,
আমার �বঁেচ থাকা।আমার �বঁেচ থাকা।



#যিদ এক�বার#যিদ এক�বার
  
  

যিদ এক�বার বল ভােলাবািস তেব আিমযিদ এক�বার বল ভােলাবািস তেব আিম
সব �ফেল ছ�েট আসব �তামার কােছ,সব �ফেল ছ�েট আসব �তামার কােছ,
আ�াসী চ�মু িদেয় এঁেক �দব চি�মাআ�াসী চ�মু িদেয় এঁেক �দব চি�মা

�তামার ঐ নািভ িন�গামী এবং ললােটর ভােজ।�তামার ঐ নািভ িন�গামী এবং ললােটর ভােজ।
আিম �য ভােলাবাসার িভখারী, দিুভ� ে�র �ুধােত� র মত,আিম �য ভােলাবাসার িভখারী, দিুভ� ে�র �ুধােত� র মত,
ভােলাবাসার ডােক সাড়া িদেয় িনঃে�ষ করেত পািরভােলাবাসার ডােক সাড়া িদেয় িনঃে�ষ করেত পাির

মুেখােশর �চারাবািল,মুেখােশর �চারাবািল,
ি�� গিতেত আসব �তামার কােছি�� গিতেত আসব �তামার কােছ

ভা�ব সকল জড়তা অ�কােরর মােঝ,ভা�ব সকল জড়তা অ�কােরর মােঝ,
ত� িম �ধু এক�বার �তামার মুেখ বল ভােলাবািস,ত� িম �ধু এক�বার �তামার মুেখ বল ভােলাবািস,
ওট�কুেতই আিম হেত পারব ভােলাবাসার চািষ।ওট�কুেতই আিম হেত পারব ভােলাবাসার চািষ।

�য ভােলাবাসার জিমেত কখনও �কােনা আগাছা জ�ােব না�য ভােলাবাসার জিমেত কখনও �কােনা আগাছা জ�ােব না
কখনও পািনর অভাব হেব না,কখনও পািনর অভাব হেব না,

��ত ভের উঠেব ফসল আর ফুেল ফুেল,��ত ভের উঠেব ফসল আর ফুেল ফুেল,
আর িনরবতা �নেম আসেব রাি� হেল।আর িনরবতা �নেম আসেব রাি� হেল।

আকােশর �ন �থেক আিম সুেখর বৃ� আনেবাআকােশর �ন �থেক আিম সুেখর বৃ� আনেবা
�সই বৃ�র পািন িদেয় ভােলাবাসার আবাদ করেবা।�সই বৃ�র পািন িদেয় ভােলাবাসার আবাদ করেবা।

কৃ�চ�ড়ােক বলব রি�ম না হেতকৃ�চ�ড়ােক বলব রি�ম না হেত
আর বলব �যন �তামার সােথ িহংেস না করেত,আর বলব �যন �তামার সােথ িহংেস না করেত,

আিম সময়েক কৃ�চ�ড়া ছাড়াও বসে�র রং �মেখ �দব, সাত রেঙর �সৗ�য�আিম সময়েক কৃ�চ�ড়া ছাড়াও বসে�র রং �মেখ �দব, সাত রেঙর �সৗ�য�
একাকার হেয় যােব �তামার ভােলাবাসার ���াপট।একাকার হেয় যােব �তামার ভােলাবাসার ���াপট।

�ক তখনই �তামার কাছ �থেক রি�ম ভােলাবাসা �নব।�ক তখনই �তামার কাছ �থেক রি�ম ভােলাবাসা �নব।
স��িচে�স��িচে�    আম�ণ জানােবা �তামার ভােলাবাসােক,আম�ণ জানােবা �তামার ভােলাবাসােক,

পৃিথবীর সব সুখ আিম �তামার জন� আনেবা,পৃিথবীর সব সুখ আিম �তামার জন� আনেবা,
যিদ একটবার বল আমায় ভােলাবােসা।যিদ একটবার বল আমায় ভােলাবােসা।

  
যিদ একবার বেলা ধুিলস�াৎ কের �দেবা সব িকছ� ,যিদ একবার বেলা ধুিলস�াৎ কের �দেবা সব িকছ� ,
�তামার অেপ�ায় ক�ানভােস সাজােবা �তামায়।�তামার অেপ�ায় ক�ানভােস সাজােবা �তামায়।

বস�েক থািমেয় �দেবা িচর�ায়ী �েপ,বস�েক থািমেয় �দেবা িচর�ায়ী �েপ,
�ধু �েপর ি��তা ধের রাখার জন� �তামার।�ধু �েপর ি��তা ধের রাখার জন� �তামার।

অপলক দ�ৃেত তািকেয় থাকেবা হাজােরা মহাকাল।অপলক দ�ৃেত তািকেয় থাকেবা হাজােরা মহাকাল।
যিদ একবার বেলা, যিদ একবার বেলা।যিদ একবার বেলা, যিদ একবার বেলা।
যিদ একবার বেলা ভােলাবািস �তামায়,যিদ একবার বেলা ভােলাবািস �তামায়,
সিত� তখন আর চাওয়ার িকছ�  থাকেব না।সিত� তখন আর চাওয়ার িকছ�  থাকেব না।

  
�ধু �তামার হােতর �ছঁায়ায় �মেঘর গজ�ন �থেম যােব,�ধু �তামার হােতর �ছঁায়ায় �মেঘর গজ�ন �থেম যােব,

�বল বৃ�েত িভেজ যাব অনা�ত হেয়।�বল বৃ�েত িভেজ যাব অনা�ত হেয়।
ভােলাবাসার �া� �িমেকর মেতা ঘুিমেয় যােবা রাি� হেল, �ধু �তামার �কােল,ভােলাবাসার �া� �িমেকর মেতা ঘুিমেয় যােবা রাি� হেল, �ধু �তামার �কােল,

�ধু �তামার �কােল।�ধু �তামার �কােল।



#চ��ন#চ��ন
  

এই �ঠােট চ��ন িদেয়িছএই �ঠােট চ��ন িদেয়িছ
হাজের আসওয়াদ নােমর কােলা পাথের,হাজের আসওয়াদ নােমর কােলা পাথের,
এই �ঠােট চ��নএই �ঠােট চ��ন    িদেয়িছ ওই িশবিলে�,িদেয়িছ ওই িশবিলে�,

এখেনা অেপ�ায় আিছ চ��ন িদেত �তামার ওই �যৗনাে�।এখেনা অেপ�ায় আিছ চ��ন িদেত �তামার ওই �যৗনাে�।
  

�ধু এক�বার, �ধু এক� বার িচৎকার কের বল,�ধু এক�বার, �ধু এক� বার িচৎকার কের বল,
সব িকছ�  লুেট নাও, তিলেয় দাও গ�ার গে�া�ীর মত।সব িকছ�  লুেট নাও, তিলেয় দাও গ�ার গে�া�ীর মত।
পাপ মু� কেরা আমায় �ভাগ কের, পাপ মু� কেরা।পাপ মু� কেরা আমায় �ভাগ কের, পাপ মু� কেরা।
আেরা শতবার �ভাগ কের আমায় পিরচয় দাও,আেরা শতবার �ভাগ কের আমায় পিরচয় দাও,

তার পেরও পিরচয় দাও আিম জননী,তার পেরও পিরচয় দাও আিম জননী,
এই �যৗনা� িদেয়ই �তামার আিবভ� াব।এই �যৗনা� িদেয়ই �তামার আিবভ� াব।

�তামার অেদখা পৃিথবী �াথ�ক এই �যৗনা� িদেয়।�তামার অেদখা পৃিথবী �াথ�ক এই �যৗনা� িদেয়।
  

�কলােস সাথ�ক হয়িন, হয়িন আরব� �সই দ�ু� তীর ধেম�।�কলােস সাথ�ক হয়িন, হয়িন আরব� �সই দ�ু� তীর ধেম�।
পািস�য়ানেদর �থেক চ� ির হওয়া �সই মুখেরাচক বাণীও আজপািস�য়ানেদর �থেক চ� ির হওয়া �সই মুখেরাচক বাণীও আজ
ধম�লীলার যে� �মেতেছ, �� হেয়েছ মাতৃ হনন প�িতেত,ধম�লীলার যে� �মেতেছ, �� হেয়েছ মাতৃ হনন প�িতেত,

  
আিম এখেনা অেপ�ায় আিছ চ��ন িদেত �তামার ওই �যৗনাে�,আিম এখেনা অেপ�ায় আিছ চ��ন িদেত �তামার ওই �যৗনাে�,

�েগ�র দরজা কখেনা ব� হয় না, �তামােদর ল�া পাওয়ার িকছ�  �নই, ত� িম�েগ�র দরজা কখেনা ব� হয় না, �তামােদর ল�া পাওয়ার িকছ�  �নই, ত� িম
মাথা উ�চ�  কের বল, এটাই �তামার জ��ান, এটাই �তামার জ��ান।মাথা উ�চ�  কের বল, এটাই �তামার জ��ান, এটাই �তামার জ��ান।

  
এই �ঠঁােট চ��ন িদেয়িছএই �ঠঁােট চ��ন িদেয়িছ

�কারআন �বদ বাইেবল তাওরােত,�কারআন �বদ বাইেবল তাওরােত,
এই �ঠঁােট চ��ন িদেয়েছ প�ােল�াইন �ক।এই �ঠঁােট চ��ন িদেয়েছ প�ােল�াইন �ক।
চ��েন চ��েন �ভেস �গেছ কাম�কামা�া,চ��েন চ��েন �ভেস �গেছ কাম�কামা�া,

�যািনেত মুখ ঢ� িকেয় চ�েষ িনেয়েছ পুেরািহত দাদরুা।�যািনেত মুখ ঢ� িকেয় চ�েষ িনেয়েছ পুেরািহত দাদরুা।
নাগা স��াসীর িল�ও বাদ যায়িন,নাগা স��াসীর িল�ও বাদ যায়িন,
�সই রস �বািহত হেয়েছ গ�ায়।�সই রস �বািহত হেয়েছ গ�ায়।

আবার �সই গ�া �থেক পূণ�তা লাভ ,আবার �সই গ�া �থেক পূণ�তা লাভ ,
অপমৃত� �েত �ভেস �গেছ িবষাদ সমপাপ।অপমৃত� �েত �ভেস �গেছ িবষাদ সমপাপ।

  
তবুও নারী বেয় চেলেছ মাতৃে�র �জায়াের,তবুও নারী বেয় চেলেছ মাতৃে�র �জায়াের,

মাতৃে�র ভ�ষণ আঁকেড় ধের �বঁেচ আেছ িব���াে�।মাতৃে�র ভ�ষণ আঁকেড় ধের �বঁেচ আেছ িব���াে�।
�ধু বঁাচার তািগেদ �বঁেচ আেছ হাজােরা �ণ হত�া কের।�ধু বঁাচার তািগেদ �বঁেচ আেছ হাজােরা �ণ হত�া কের।

�ক করল এই হত�া! নারী নািক নারীেক বঁািচেয় রাখা �সই দ�ু� ত ভগবান, যার�ক করল এই হত�া! নারী নািক নারীেক বঁািচেয় রাখা �সই দ�ু� ত ভগবান, যার
চ��েনর �খালেস আসল �প িদেন িদেন �ান হেয় যায়, অজ� ন�ে�র মেতা �ংসচ��েনর �খালেস আসল �প িদেন িদেন �ান হেয় যায়, অজ� ন�ে�র মেতা �ংস

লীলার যে�।লীলার যে�।



#যিদ এখােনই �শষ#যিদ এখােনই �শষ
  

যিদ এখােনই �শষ হেয় যায় �তামার আমার �লনােদনা তেব �কন জ� িদেল,যিদ এখােনই �শষ হেয় যায় �তামার আমার �লনােদনা তেব �কন জ� িদেল,
তেব �কন জ� িনলাম এই পােপর অ�কার সা�ােজ�র।তেব �কন জ� িনলাম এই পােপর অ�কার সা�ােজ�র।

িনরাপ�ার �� ত�লেল যখন তখন �কন জঠর বি� �থেক �বর করেল, আমারিনরাপ�ার �� ত�লেল যখন তখন �কন জঠর বি� �থেক �বর করেল, আমার
ভ� িম� হওয়ােক �ক� কের �তামার পু�ষে�র �শৗয� বীেয�র উ�ীণ� হওয়া িকভ� িম� হওয়ােক �ক� কের �তামার পু�ষে�র �শৗয� বীেয�র উ�ীণ� হওয়া িক

�বাকািম নয়।�বাকািম নয়।
�কন ত� িম �ে�র স�ুখীন নও,যিদ �� কির মাথা িনচ�  হেয় যােব �তামার,�কন ত� িম �ে�র স�ুখীন নও,যিদ �� কির মাথা িনচ�  হেয় যােব �তামার,

�যমন এখনও আমার িনচ�  হেয় আেছ।�যমন এখনও আমার িনচ�  হেয় আেছ।
দািয়ে�র িবর�না কখেনা �দিখিন, অভ�াসগত হেয়েছ �তামার, ত� িম আেছা, ত� িমদািয়ে�র িবর�না কখেনা �দিখিন, অভ�াসগত হেয়েছ �তামার, ত� িম আেছা, ত� িম

থাকেব, িক� কতিদন?থাকেব, িক� কতিদন?
ত� িমও চেল যা� আিমও যাব যাব, �ধুমা� বাবা ডাকটাই ভ�লবার না।ত� িমও চেল যা� আিমও যাব যাব, �ধুমা� বাবা ডাকটাই ভ�লবার না।

  
  

#�লাপাট#�লাপাট
�চেয় �দেখা এই ভ� সমােজ লাফা�ােদর িভড়,�চেয় �দেখা এই ভ� সমােজ লাফা�ােদর িভড়,

লুটতরােজ রা� এবার �ভেঙ �চৗিচর।লুটতরােজ রা� এবার �ভেঙ �চৗিচর।
মুখ থুবেড় পেড় আেছ মানবতার বাণীমুখ থুবেড় পেড় আেছ মানবতার বাণী

জীবেনর দাম কমেছ এখন, সবই তার �ািন।জীবেনর দাম কমেছ এখন, সবই তার �ািন।
নে�র িভেড় হাহাকার কের সত� সব�জনীন।নে�র িভেড় হাহাকার কের সত� সব�জনীন।

মানুেষর পােশ দাড়ােল ব�ু ত� িম হেত ��� �ানী।মানুেষর পােশ দাড়ােল ব�ু ত� িম হেত ��� �ানী।
�চেয় �দেখা,,,,�চেয় �দেখা,,,,

�ভাগিবলােস ম� হেয় আবজ�নায় পেড় আছ�ভাগিবলােস ম� হেয় আবজ�নায় পেড় আছ
��তা��তা    চাও? এেস �দেখ যাও জীবেনর িক মােন।চাও? এেস �দেখ যাও জীবেনর িক মােন।
�ধু একবার রা�ায় দঁািড়েয় ত� িম �� ছ�েড় দাও�ধু একবার রা�ায় দঁািড়েয় ত� িম �� ছ�েড় দাও
অ�ািলকা �থেক �নেম আেসা জীবেনর গান গাও।অ�ািলকা �থেক �নেম আেসা জীবেনর গান গাও।
িবভাজেনর �ক�িব�েুত �দয়াল পেড়েছা িশিথলিবভাজেনর �ক�িব�েুত �দয়াল পেড়েছা িশিথল

এই িচৎকার �শােন না কােন,,,,,এই িচৎকার �শােন না কােন,,,,,
িকভােব বুঝেব জীবেনর িক মােন।িকভােব বুঝেব জীবেনর িক মােন।

�ভেঙ �ফল ওই রাজ কপাট ব� জয়ুািড় িস�কু�ভেঙ �ফল ওই রাজ কপাট ব� জয়ুািড় িস�কু
ছ�ঁ েড় �ফেলা ত� িম মানুেষর িভেড় অমানুেষর ব�কু।ছ�ঁ েড় �ফেলা ত� িম মানুেষর িভেড় অমানুেষর ব�কু।

  
�দেখা ত� িম লােশর �েপ �তামার মা ভাই আেছ িকনা?�দেখা ত� িম লােশর �েপ �তামার মা ভাই আেছ িকনা?

শ�িবহীন সৎকাের অংশ�হণ করেব িকনা?শ�িবহীন সৎকাের অংশ�হণ করেব িকনা?
এই বাংলােদশ �তামার মা না?এই বাংলােদশ �তামার মা না?
নপুংসেকর মত �চেয় আছ �কন,নপুংসেকর মত �চেয় আছ �কন,

ল�া কের না �তামার, ল�া কের না �তামােদর।ল�া কের না �তামার, ল�া কের না �তামােদর।
মাতৃগভ� েক অ�ীকার কের পিরচয় চাও িনজে�র।মাতৃগভ� েক অ�ীকার কের পিরচয় চাও িনজে�র।
ধেম�র �লবােস বাওয়াল গাও ঋণেশাধ কেরা বীেয�র,ধেম�র �লবােস বাওয়াল গাও ঋণেশাধ কেরা বীেয�র,

মুেখােশর অ�রােল িচর উদ�ান �খঁাজ ,মুেখােশর অ�রােল িচর উদ�ান �খঁাজ ,
মৃত� �েত িচর উ�াস কেরা, উৎসাস ঝের ধষ�েণমৃত� �েত িচর উ�াস কেরা, উৎসাস ঝের ধষ�েণ
মৃত� �র িমিছেল শািমল হেব সভ�তা হেব িবকেন�।মৃত� �র িমিছেল শািমল হেব সভ�তা হেব িবকেন�।

আমরাও বেস আিছ �ক অপর �াে�,আমরাও বেস আিছ �ক অপর �াে�,
িচর উদ�ােনর স�ান কেরা মানুেষর মৃত� �র িমিছেল?িচর উদ�ােনর স�ান কেরা মানুেষর মৃত� �র িমিছেল?
এখন হেব সব পাকড়াও, দলেবঁেধ কেরা জ�াল সাফএখন হেব সব পাকড়াও, দলেবঁেধ কেরা জ�াল সাফ

আবােরা একবার করেবা মানবতা ল�ন,আবােরা একবার করেবা মানবতা ল�ন,
হব অিনয়ম উশৃংখল,,,,,,,হব অিনয়ম উশৃংখল,,,,,,,



#িনর�র আে�প#িনর�র আে�প
  
  

আিম আজ� �হঁেট চেলিছ অি�ে�র স�ােন,আিম আজ� �হঁেট চেলিছ অি�ে�র স�ােন,
মুি�র অে�ষায় �থেক আবার জ� �নব,মুি�র অে�ষায় �থেক আবার জ� �নব,

পৃিথবীর গহ�ের।পৃিথবীর গহ�ের।
সুেখর স�ােন দমুেড় মুচেড় একাকার করবসুেখর স�ােন দমুেড় মুচেড় একাকার করব

আিম আমােক ধুিলস�াৎ ।আিম আমােক ধুিলস�াৎ ।
মুি� �দেবা এক� সুেখর �কানা।মুি� �দেবা এক� সুেখর �কানা।

��ম আর �বষম�, িবেভদ আর মধুরতা একাকার হেব।��ম আর �বষম�, িবেভদ আর মধুরতা একাকার হেব।
  

সুেখর সীমানা �বেয়-অি�� িবলীন হব আবােরা।সুেখর সীমানা �বেয়-অি�� িবলীন হব আবােরা।
একরাশ দঃুখ িনেয় সঁাতার কাটেবা সুেখর উ�াদনায়,একরাশ দঃুখ িনেয় সঁাতার কাটেবা সুেখর উ�াদনায়,
�ক তখনই দঃুেখর অতল গহীেন তিলেয় যাব।�ক তখনই দঃুেখর অতল গহীেন তিলেয় যাব।

�কালাহল পূণ� হেব,�কালাহল পূণ� হেব,
ি��তায় হািস �বিরেয় আসেব �তামার।ি��তায় হািস �বিরেয় আসেব �তামার।

িনেজেক পির�� করেব আমার মৃত� �র �ােন,িনেজেক পির�� করেব আমার মৃত� �র �ােন,
আমার সুেখর �কানায়,আমার সুেখর �কানায়,

আিম এক� জীব� সুেখর মুি� �দব,আিম এক� জীব� সুেখর মুি� �দব,
আমায় িনঃেশষ করার অিভ�ােয় মৃত য�ণায়।আমায় িনঃেশষ করার অিভ�ােয় মৃত য�ণায়।

  
আিম ঘাসফুল হেয় জ� িনব, একািকে�র ভ�ষণ জিড়েয়।আিম ঘাসফুল হেয় জ� িনব, একািকে�র ভ�ষণ জিড়েয়।
মেনর ধূ�জােলর নত�ন সৃ�র উেপ�াও ভ�ষণ হেব।মেনর ধূ�জােলর নত�ন সৃ�র উেপ�াও ভ�ষণ হেব।

তখন না হয়,,,তখন না হয়,,,
�সৗ�েয�র অপ�প কা�কােজ �বাবা চ�ুর মত�সৗ�েয�র অপ�প কা�কােজ �বাবা চ�ুর মত

দ�ৃনি�ত হেব। সৃ�তে�র ��গ�ীর �বাকা ঈ�েরর মেতা।দ�ৃনি�ত হেব। সৃ�তে�র ��গ�ীর �বাকা ঈ�েরর মেতা।
�বাকা ঈ�েরর কি�ত �পেরখায়,�বাকা ঈ�েরর কি�ত �পেরখায়,
�বঁেচ আেছা �বাকা মানুেষর স�ায়।�বঁেচ আেছা �বাকা মানুেষর স�ায়।
আমােক ভ�ষণ বািনেয় জিড়েয় রাখেল,আমােক ভ�ষণ বািনেয় জিড়েয় রাখেল,

�লাভ আর �মাহ �ক, দঁাড় কিরেয় িদেল সামেন।�লাভ আর �মাহ �ক, দঁাড় কিরেয় িদেল সামেন।
তাই আিম �বাকার মেতা ছ�েট চেলিছ �সই অি�ে�র স�ােন।তাই আিম �বাকার মেতা ছ�েট চেলিছ �সই অি�ে�র স�ােন।

  
�চেয় �দেখা,,,,�চেয় �দেখা,,,,  

এই আমােক, আমার অি��েকএই আমােক, আমার অি��েক
�দখেতা এখােন �কান ঈ�র �দখা যায় িকনা।�দখেতা এখােন �কান ঈ�র �দখা যায় িকনা।

িকছ�ই �দখেত পা� না তাইেতা,,,িকছ�ই �দখেত পা� না তাইেতা,,,
আবছা আেলােত যতট�কু �দখা যায় নামমা� এক� মানুষ।আবছা আেলােত যতট�কু �দখা যায় নামমা� এক� মানুষ।

�তামার ভ�ল হে� �তামােদর ভ�ল হে��তামার ভ�ল হে� �তামােদর ভ�ল হে�
আিম মানুষ আিম 'ই' সব�নাশী ঈ�র বলিছ।আিম মানুষ আিম 'ই' সব�নাশী ঈ�র বলিছ।

�লয়, সৃ� যার দ�ৃেত।�লয়, সৃ� যার দ�ৃেত।



#�চেয় আেছা �কন এভােব#�চেয় আেছা �কন এভােব
  
  

মাথায় জট পাকােনা এক পাগলেক �দখেছা,,,,?মাথায় জট পাকােনা এক পাগলেক �দখেছা,,,,?
আিম পাগল নই, আিম ��া আিম ঈ�র আিম পরেম�র।আিম পাগল নই, আিম ��া আিম ঈ�র আিম পরেম�র।
আমার �ঝালার মেধ� �থেক রিচত হয় �তামােদর পিব� ��।আমার �ঝালার মেধ� �থেক রিচত হয় �তামােদর পিব� ��।

  
এখােনই �শষ হেব আজ এখান �থেকই �� হেব উপ�মিণকা, ধূসর দেুব�াধ�এখােনই �শষ হেব আজ এখান �থেকই �� হেব উপ�মিণকা, ধূসর দেুব�াধ�

ন���েলা ঝের পড়েব আজ।ন���েলা ঝের পড়েব আজ।
আিম ��া-সূদন ঈ�র, আিম নদ�মায় পেড় থাকা �ুধাত�  ঈ�র।আিম ��া-সূদন ঈ�র, আিম নদ�মায় পেড় থাকা �ুধাত�  ঈ�র।

  
তেব হঁ�া �তামরা অমন কের �চেয় থাকেব না।তেব হঁ�া �তামরা অমন কের �চেয় থাকেব না।

�তামােদর দী� মন�াপ �তামােদর আে�প �তামােদর য�ণা িনেয় মহাকাল ধের�তামােদর দী� মন�াপ �তামােদর আে�প �তামােদর য�ণা িনেয় মহাকাল ধের
অেপ�ায় বেস আিছ,সমাদতৃ হেবা বেল।অেপ�ায় বেস আিছ,সমাদতৃ হেবা বেল।

  
পির�মণ এখেনা �শষ হয়িন আমার,পির�মণ এখেনা �শষ হয়িন আমার,
তেব �তামােদর �� রচনা কের যাব।তেব �তামােদর �� রচনা কের যাব।

যুগ যুগ ধের অ��া অব�ায় পেথর পােশর সময় কাটাি� �তামােদর িচনব বেল।যুগ যুগ ধের অ��া অব�ায় পেথর পােশর সময় কাটাি� �তামােদর িচনব বেল।
  

িনকৃে�র আদেত বি� হেয় আেছা �তামরা,িনকৃে�র আদেত বি� হেয় আেছা �তামরা,
িনিব�চাের গণহত�ায় িল� হও �তামরা।িনিব�চাের গণহত�ায় িল� হও �তামরা।

আর আিম ঈ�র নপুংসেকর মত �চেয় �দেখিছ।আর আিম ঈ�র নপুংসেকর মত �চেয় �দেখিছ।
নদ�মার কীট হেয় নদ�মার পােশ বেস �থেক।নদ�মার কীট হেয় নদ�মার পােশ বেস �থেক।

  
আজও আমার ঘুম ভাে� ধিষ�তার আ�িচৎকাের,আজও আমার ঘুম ভাে� ধিষ�তার আ�িচৎকাের,

আিম �সই ঈ�র যার ক��ের �বাবা িচে�র আবরণ পেড় আেছ।আিম �সই ঈ�র যার ক��ের �বাবা িচে�র আবরণ পেড় আেছ।
�ঘালােট �চােখর জেল, �নানতা সমুে�র �ঢউ সৃ� কের।�ঘালােট �চােখর জেল, �নানতা সমুে�র �ঢউ সৃ� কের।

িক� �তামােদর �বলায় আিমও নপুংসক হেয় থািক মহাকাল ধের।িক� �তামােদর �বলায় আিমও নপুংসক হেয় থািক মহাকাল ধের।
  

মাথায় জট পাকােনা এক পাগল �দখছ অমন কের �চেয়।মাথায় জট পাকােনা এক পাগল �দখছ অমন কের �চেয়।
�য পাগল রচনা কের পিব� ধম��ে�র নােম চ� বই।�য পাগল রচনা কের পিব� ধম��ে�র নােম চ� বই।
��েমর নােম �যৗনাচার, িভ�ার নােমর সমৃি���েমর নােম �যৗনাচার, িভ�ার নােমর সমৃি�
উদ�ােনর নােম আবজ�না, সৃ�র নােম অ�ীলতা।উদ�ােনর নােম আবজ�না, সৃ�র নােম অ�ীলতা।

  
পেণ�র নােম মানব মানবী, ঘৃণা কির ঈ�র ঘৃণা কির।পেণ�র নােম মানব মানবী, ঘৃণা কির ঈ�র ঘৃণা কির।

�তামাির অ�ীল উি� বচন �ক ঘৃণা কির।�তামাির অ�ীল উি� বচন �ক ঘৃণা কির।



#আিম �� ছ�েড় �দেবা।#আিম �� ছ�েড় �দেবা।
  

আিম �� ছ�েড় �দেবা ওই ি�ধা�ে� জজ�িরত মানুেষর কােছ।আিম �� ছ�েড় �দেবা ওই ি�ধা�ে� জজ�িরত মানুেষর কােছ।
  

যারা এখেনা �বঁেচ আেছ �বাবা ি�ধা�ে�।যারা এখেনা �বঁেচ আেছ �বাবা ি�ধা�ে�।
�ে�র ফুলঝুির এেক এেক ত� েল �দেবা তােদর মাথায়।�ে�র ফুলঝুির এেক এেক ত� েল �দেবা তােদর মাথায়।

তারা অন� অ�রী�েকতারা অন� অ�রী�েক    ঘৃণা করেব।ঘৃণা করেব।
মুেখােশর উপর মুেত �দেব।মুেখােশর উপর মুেত �দেব।

তারপর মুেতর ��ােত ধুেয় ধুেয় আসল চির� �বর কের উ�াস করেব।তারপর মুেতর ��ােত ধুেয় ধুেয় আসল চির� �বর কের উ�াস করেব।
�সিদন �ে�র ঝড় ঝিরেত িবকিশত হেব সম� িন�ােপর �ংকার।�সিদন �ে�র ঝড় ঝিরেত িবকিশত হেব সম� িন�ােপর �ংকার।

আিম �� ছ�েড় �দেবা,,আিম �� ছ�েড় �দেবা,,
যারা এখেনা িনেজেক কখেনা আয়নায় �দখিন,যারা এখেনা িনেজেক কখেনা আয়নায় �দখিন,

কখেনা িনেজর সামেন লি�ত হয়িন তােদর কােছ।কখেনা িনেজর সামেন লি�ত হয়িন তােদর কােছ।
আিম �� ছ�েড় �দব আমার ��িমকার কােছ �যন �সও আমােক �� করেত পাের।আিম �� ছ�েড় �দব আমার ��িমকার কােছ �যন �সও আমােক �� করেত পাের।

আমার মুেখাশটা �টেন িছেড় �ফেল থাপড়ােত থাপড়ােত মানুষ কের ত�লেত পাের।আমার মুেখাশটা �টেন িছেড় �ফেল থাপড়ােত থাপড়ােত মানুষ কের ত�লেত পাের।
আিমও এই সমােজর এক� অমানুষ।আিমও এই সমােজর এক� অমানুষ।

আিমও আমােক �� করব।আিমও আমােক �� করব।
আিমও আমােক �ছেড় �দেবা �ে�র �ার�াে�।আিমও আমােক �ছেড় �দেবা �ে�র �ার�াে�।

  
  
  
  
  

#কংি�ট#কংি�ট
  
  

এই শহেরর কংি�েটর িমেশ আেছএই শহেরর কংি�েটর িমেশ আেছ
আমার ধুেলামাখা পােয়র ছাপ।আমার ধুেলামাখা পােয়র ছাপ।
এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছএই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ
দাড়কােকর �ুদাথ� ক��র।দাড়কােকর �ুদাথ� ক��র।

এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছএই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ
নাম-না-জানা মৃত� �র �ািন।নাম-না-জানা মৃত� �র �ািন।

এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছএই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ
ধিষ�তার আ�িচৎকারধিষ�তার আ�িচৎকার

  
িনদ�য় িনে�িষত গণমানুেষর অকাল মৃত� �।িনদ�য় িনে�িষত গণমানুেষর অকাল মৃত� �।

মৃত� � �িনেত মুখিরত হয় কাঠালতলার ছায়াপথ।মৃত� � �িনেত মুখিরত হয় কাঠালতলার ছায়াপথ।
এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছএই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ
�বশ�ার িলপি�েকর আবরণ।�বশ�ার িলপি�েকর আবরণ।

�ঠঁােট,গােয় িমেশ �গেছ পারিফউেমর গ�।�ঠঁােট,গােয় িমেশ �গেছ পারিফউেমর গ�।
শহেরর কংি�ট দখল কের িনেয়েছ লাজ ল�া।শহেরর কংি�ট দখল কের িনেয়েছ লাজ ল�া।
তবুও বেয় চেলেছতবুও বেয় চেলেছ    �ণ হত�ার সািরব� িমিছল�ণ হত�ার সািরব� িমিছল

এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ যাি�ক �কালাহল।এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ যাি�ক �কালাহল।
�চাখােচািখ হেলও িক� িচনেব না তােক�চাখােচািখ হেলও িক� িচনেব না তােক

নতজানুর মত দঁািড়েয় আেছ �চােখর সামেন।নতজানুর মত দঁািড়েয় আেছ �চােখর সামেন।
ঊ��াকােশ মাথা ত� েল �দখ িনেকা�েনর দখেলঊ��াকােশ মাথা ত� েল �দখ িনেকা�েনর দখেল

ত� িম ও �তামরা।ত� িম ও �তামরা।



িবভাজেনর �দয়াল আিল�েন ব�� শহেরর কংি�টিবভাজেনর �দয়াল আিল�েন ব�� শহেরর কংি�ট
িমথ�া আ�ােসর হাতছািন িদেয় ডাকেব �তামায়।িমথ�া আ�ােসর হাতছািন িদেয় ডাকেব �তামায়।

তািকেয় �দেখাতািকেয় �দেখা    �চতনায় �কউ �নই, নাকচ করেব �তামায়।�চতনায় �কউ �নই, নাকচ করেব �তামায়।
এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ ��েমর আত�নাদ।এই শহেরর কংি�েট িমেশ আেছ ��েমর আত�নাদ।

�ধু �নই ত� িম �নই �তামার অব�ান�ধু �নই ত� িম �নই �তামার অব�ান
অধ� ন� নারীও সংসার �পেতেছ ঐ কংি�েটর পােশ।অধ� ন� নারীও সংসার �পেতেছ ঐ কংি�েটর পােশ।

�ুধাত�  িশ�র কা�ায় ঘুম ভাে� যােদর।�ুধাত�  িশ�র কা�ায় ঘুম ভাে� যােদর।
  

আিম �দেখিছআিম �দেখিছ
ব�বার �দেখিছ অমানিবক চরাচর।ব�বার �দেখিছ অমানিবক চরাচর।

বা� শকেট ঝঁুিক িনেয় আঁচেল বঁাধা িশ�।বা� শকেট ঝঁুিক িনেয় আঁচেল বঁাধা িশ�।
জীবেনর তািগেদ তবুও হািরেয় �গল কংি�েটর মােঝ।জীবেনর তািগেদ তবুও হািরেয় �গল কংি�েটর মােঝ।

�চেয় �দেখা ঐ অধ� ন� নারী তািকেয় আেছ�চেয় �দেখা ঐ অধ� ন� নারী তািকেয় আেছ
�চােখর জল এমিনেতই পেড় যাে�।�চােখর জল এমিনেতই পেড় যাে�।

আর চ� জােন ঘুের �বড়াে� রা��য় �� ঈ�রী।আর চ� জােন ঘুের �বড়াে� রা��য় �� ঈ�রী।
হঠাৎ �চােখ পড়েতই িবরি�র ছাপ তােদর সু�ী ললােট।হঠাৎ �চােখ পড়েতই িবরি�র ছাপ তােদর সু�ী ললােট।

মেন হে� কংি�েটর পােশ বেস থাকারমেন হে� কংি�েটর পােশ বেস থাকার
অিধকার তােদর �নই।অিধকার তােদর �নই।

  
  

ত� িম �চাখ মুেছ থুত�  িছটাও ঐ ঈ�রেকত� িম �চাখ মুেছ থুত�  িছটাও ঐ ঈ�রেক
যারা �তামায় এখনও �ুধাত�  রােখ।যারা �তামায় এখনও �ুধাত�  রােখ।

যারা �তামােক বেল কংি�েটর সােথ আিল�ন করেত।যারা �তামােক বেল কংি�েটর সােথ আিল�ন করেত।
ত� িমও তােদর বেল দাওত� িমও তােদর বেল দাও

�দেখ যাও এই কংি�ট কত িবষা��দেখ যাও এই কংি�ট কত িবষা�
কতটা িনদ�য় কতটা িনম�ম, কতটা হাহাকার িনেয় �বঁেচ থাকাকতটা িনদ�য় কতটা িনম�ম, কতটা হাহাকার িনেয় �বঁেচ থাকা

�চেয় আছ �কন, আমার স�ােনর কা�া �তামােদর ভাল লােগ, আমার অধ� ন� শরীর�চেয় আছ �কন, আমার স�ােনর কা�া �তামােদর ভাল লােগ, আমার অধ� ন� শরীর
�তামােদর িশে�র �িত�িব হয়�তামােদর িশে�র �িত�িব হয়

আিম গৃহহীন, আমার পিলিথেনর ঘুপিছ ঘেরর সামেনআিম গৃহহীন, আমার পিলিথেনর ঘুপিছ ঘেরর সামেন
আলপনাআলপনা    রা��য় র�লীলা করেব।রা��য় র�লীলা করেব।

তেব এস �দেখ যাও ,তেব এস �দেখ যাও ,
িনদা�ণ কা�ায় �চােখর িনেচ ঘা হেয় �গেছ।িনদা�ণ কা�ায় �চােখর িনেচ ঘা হেয় �গেছ।

চ�প কের আেছা �কন �তামরা, িশে�র �িত�িব আঁকেব না?চ�প কের আেছা �কন �তামরা, িশে�র �িত�িব আঁকেব না?
ব�বার দ'ুহাত �পেত বেস িছলাম। �কউ আেসিনব�বার দ'ুহাত �পেত বেস িছলাম। �কউ আেসিন

�কউ আসেবও না �কউ আসার �নই।�কউ আসেবও না �কউ আসার �নই।
এই শহেরর কংি�েট �কউ �নই ,�কউ ভােলাবাসার �নই।এই শহেরর কংি�েট �কউ �নই ,�কউ ভােলাবাসার �নই।



#ত� িম িবহ�#ত� িম িবহ�
  

আিম সাদা কাশফুল।আিম সাদা কাশফুল।
বাতােস ত� িমও চেলা, বাতােস আিমও দিুল।বাতােস ত� িমও চেলা, বাতােস আিমও দিুল।

�তামার �তিব�ত ডানার মােঝ�তামার �তিব�ত ডানার মােঝ
আিম জ� িনব �তামার পালক হেয়।আিম জ� িনব �তামার পালক হেয়।

ত� িম �ঠঁাট িদেয় আমায় আলেতা কের সািজেয় রাখেব।ত� িম �ঠঁাট িদেয় আমায় আলেতা কের সািজেয় রাখেব।
আিম স�ী হেয় পােশ রেবা িচরিদন।আিম স�ী হেয় পােশ রেবা িচরিদন।
ত� িম িবহ� আিম সাদা কাশফুল।ত� িম িবহ� আিম সাদা কাশফুল।

  
�তামার চমৎকার ভি�মায় আিমও �চেয় থাকেবা ঐ পাতােলর িদেক,�তামার চমৎকার ভি�মায় আিমও �চেয় থাকেবা ঐ পাতােলর িদেক,

�দখব সবুেজর আবরেণ �ঢেক �গেছ ছায়াপথ।�দখব সবুেজর আবরেণ �ঢেক �গেছ ছায়াপথ।
�তামার কল কাকিলেত িব�জয়ী হেয় উঠব পালক হেয়।�তামার কল কাকিলেত িব�জয়ী হেয় উঠব পালক হেয়।

  
ত� িম যখন ঈ�েরর স�ােন �বিরেয় পড়েব,ত� িম যখন ঈ�েরর স�ােন �বিরেয় পড়েব,

আিমও খুজেবা ত�ত� কের।আিমও খুজেবা ত�ত� কের।
�তামার সে� সুদশ�েনর মত।�তামার সে� সুদশ�েনর মত।

  
  

#অিভমান#অিভমান
  

এই �দশ, এই মা�, এই মা,এই �দশ, এই মা�, এই মা,
সব আমার অি�� জেুড়সব আমার অি�� জেুড়

আমার সম� অনুভ� িতর �ার� জেুড়আমার সম� অনুভ� িতর �ার� জেুড়
  

�তামােদর এই�তামােদর এই    বণ�াঢ� উপ�াপন,বণ�াঢ� উপ�াপন,
আমােক ভীষণ একা কের �তােল,আমােক ভীষণ একা কের �তােল,
�তামােদর িভতের িভতের আেছ�তামােদর িভতের িভতের আেছ
�দশ �ংেসর নীল নকশা�দশ �ংেসর নীল নকশা

  
�িত� ধূিল কণায়, �িত� শস�, বীজ, বৃ��িত� ধূিল কণায়, �িত� শস�, বীজ, বৃ�

আমার একািক�েক আপন কেরআমার একািক�েক আপন কের
�নয়ার জন� জ� �নয় তারা�নয়ার জন� জ� �নয় তারা

আেলাকবিত�কার মত কের এই �েহ ফুেট ওেঠআেলাকবিত�কার মত কের এই �েহ ফুেট ওেঠ
আিম ব�বার লালন কেরিছ �ভতেরর িশ�েক।আিম ব�বার লালন কেরিছ �ভতেরর িশ�েক।
যতটা হািসর বিহঃ�কাশ এই পৃিথবী �দেখেছযতটা হািসর বিহঃ�কাশ এই পৃিথবী �দেখেছ
আিম �ভতের �ভতের ততটাই একা হেয়আিম �ভতের �ভতের ততটাই একা হেয়
জীব�শার �িত� �ণ পাড় কেরিছ,জীব�শার �িত� �ণ পাড় কেরিছ,

কারণ �তামরা আমােক আখ�া িদেয়েছা আিম �দশে�াহী।কারণ �তামরা আমােক আখ�া িদেয়েছা আিম �দশে�াহী।
  

পরম মমতায় এঁেকিছলাম ভ� িমকা, বণ�না, উপসংহার।পরম মমতায় এঁেকিছলাম ভ� িমকা, বণ�না, উপসংহার।
সবট�কু মাধুরী �ঢেল িদেয়িছ আমার িনঃ�ােসরসবট�কু মাধুরী �ঢেল িদেয়িছ আমার িনঃ�ােসর

তবুও এক� �দেশর ভ� -খ� �ক লালন কের �বঁেচ আিছতবুও এক� �দেশর ভ� -খ� �ক লালন কের �বঁেচ আিছ
�বঁেচ থাকব বেল�বঁেচ থাকব বেল

  
যত ��ম স�য় কেরিছ আজ�কাল ধের,যত ��ম স�য় কেরিছ আজ�কাল ধের,

আদর যে� �রেখিছআদর যে� �রেখিছ    অঘ�� কেরঅঘ�� কের
থের থের সািজেয়িছ ��ম,থের থের সািজেয়িছ ��ম,



��িমক হেয় ��েমর অিভনব �কৗশেল।��িমক হেয় ��েমর অিভনব �কৗশেল।
তারপেরও ভ�লেত বেসিছ আমার �দশ আমার মােক,তারপেরও ভ�লেত বেসিছ আমার �দশ আমার মােক,

আমার এই �েহ বসবাস করাআমার এই �েহ বসবাস করা
�ছা� কঁুেড় ঘেরর মত ভ�খ�েক।�ছা� কঁুেড় ঘেরর মত ভ�খ�েক।

  
অনুভেবর �ভতরটা ছ�ঁ েয়অনুভেবর �ভতরটা ছ�ঁ েয়    উপলি� কের �দেখাউপলি� কের �দেখা
�ভতের এক মানিচ� ছাড়া�ভতের এক মানিচ� ছাড়া    আর িকছ�  �নই,আর িকছ�  �নই,

িক��� �নই আমার এই আিমেতিক��� �নই আমার এই আিমেত
না কলে�র শংকা, না সামািজকতার সংশয়।না কলে�র শংকা, না সামািজকতার সংশয়।

না আেছ রা�ে�ােহর �ংকার,না আেছ রা�ে�ােহর �ংকার,
আেছ �ধু ��ম আর ভােলাবাসায় গড়েত চাওয়াআেছ �ধু ��ম আর ভােলাবাসায় গড়েত চাওয়া

অ�ীকারব� একঅ�ীকারব� এক    �িত�িতর�িত�িতর
এক� সুিনিবড় �েহর কঁুেড়ঘর অংকন করার �য়াস।এক� সুিনিবড় �েহর কঁুেড়ঘর অংকন করার �য়াস।

  
  

#কিবতায় �জ�#কিবতায় �জ�

এখােন এত মানুষ �কন, এত সভা এত িচৎকার �কন?এখােন এত মানুষ �কন, এত সভা এত িচৎকার �কন?
�নেত পাে�ন না ব�ভে�র রদবদল�নেত পাে�ন না ব�ভে�র রদবদল    িনেয় িচৎকার।িনেয় িচৎকার।

এত দািব-দাওয়া �ক পূরণ করেব, মানুেষর বঁাচার তািগেদ।এত দািব-দাওয়া �ক পূরণ করেব, মানুেষর বঁাচার তািগেদ।
িমথ�ার ফুলঝুির, �ালাও-�পাড়াও লুটপাট লুটতরাজ।িমথ�ার ফুলঝুির, �ালাও-�পাড়াও লুটপাট লুটতরাজ।

আর কতকাল আর কতকাল এভােব চলেব?আর কতকাল আর কতকাল এভােব চলেব?
তাই হাল �ছেড় িদেয়িছ, তাই আিম একাই চেলিছ দরূ-দরূা� �থেক দেুব�াধ� শহরতাই হাল �ছেড় িদেয়িছ, তাই আিম একাই চেলিছ দরূ-দরূা� �থেক দেুব�াধ� শহর

�পিরেয়�পিরেয়
িনম�ল িনঃ�ােসর স�ােন, ঝুিলেত িনেয়িছ মা� কেয়ক� কিবতা,িনম�ল িনঃ�ােসর স�ােন, ঝুিলেত িনেয়িছ মা� কেয়ক� কিবতা,

যত দরূ �হঁেট যােবা �সািরত হেব আেরা িকছ�  কিবতার অংশ। এখােনই পিরচয় হেব �তামােদরযত দরূ �হঁেট যােবা �সািরত হেব আেরা িকছ�  কিবতার অংশ। এখােনই পিরচয় হেব �তামােদর
ইিতকথা।ইিতকথা।

িকছ�  অ�কাের তিলেয় যােব �তামােদর জীবেনর �শষ সারাংশ,িকছ�  অ�কাের তিলেয় যােব �তামােদর জীবেনর �শষ সারাংশ,
দেুব�াধ� শহর �পিরেয় িনম�ল িন�ােসর স�ােন �হঁেট চেলেছ এক�� কিবতা,দেুব�াধ� শহর �পিরেয় িনম�ল িন�ােসর স�ােন �হঁেট চেলেছ এক�� কিবতা,

আিম �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহেরর রা�ায়,আিম �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহেরর রা�ায়,
আবােরা ত� েল িনলাম সেত�ন বসুর ি��শ িবেরাধী িচৎকার।আবােরা ত� েল িনলাম সেত�ন বসুর ি��শ িবেরাধী িচৎকার।

হঠাৎ থমেক দঁািড়েয় �গলাম, রাজরেথর উপের �ুিদরােমর আতিক� ত হামলায়।হঠাৎ থমেক দঁািড়েয় �গলাম, রাজরেথর উপের �ুিদরােমর আতিক� ত হামলায়।
গণে�ফতাের আতি�ত হেয় �গলাম,গণে�ফতাের আতি�ত হেয় �গলাম,

ফুটপাত, �রলওেয় জং, মফ�েলর চােয়র �দাকান।ফুটপাত, �রলওেয় জং, মফ�েলর চােয়র �দাকান।
�কাথাও �কউ বাদ �গল না।�কাথাও �কউ বাদ �গল না।

তার পেরও আিম �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহর �পিরেয়,তার পেরও আিম �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহর �পিরেয়,
এক�� কিবতা িনেয়, এক�� �ল� হাহাকার িনেয়।এক�� কিবতা িনেয়, এক�� �ল� হাহাকার িনেয়।

হঠাৎ �দিখ আেলাড়েন �তালপাড় হেয় �গল, গীতা�িলর �নােবল জয় িনেয়,হঠাৎ �দিখ আেলাড়েন �তালপাড় হেয় �গল, গীতা�িলর �নােবল জয় িনেয়,
কিবতার ঝুিলেত �যাগ হেলা আেরা এক� স�াবনা,কিবতার ঝুিলেত �যাগ হেলা আেরা এক� স�াবনা,
গীতা�িলেক সে� িনেয় আবারও �হেট চেলিছ,গীতা�িলেক সে� িনেয় আবারও �হেট চেলিছ,

অি�ে�র সংকেট যখন মানুষ এবং মানিবক অব�া,অি�ে�র সংকেট যখন মানুষ এবং মানিবক অব�া,
আমার কিবতার ঝুিল একট�  একট�  কের বৃি� পাে�,আমার কিবতার ঝুিল একট�  একট�  কের বৃি� পাে�,

আিম ছ�েড় �দেবা সবিকছ� , মুি�র স�ােন।আিম ছ�েড় �দেবা সবিকছ� , মুি�র স�ােন।
একট�  �চেয় �দখুন রা�ারএকট�  �চেয় �দখুন রা�ার
এপােশ ি��েশর কলতান।এপােশ ি��েশর কলতান।

অপর পােশ ল�� করেল �দখেত পােবনঅপর পােশ ল�� করেল �দখেত পােবন
ছ�ছাড়া হেয় আেছ হাজী শরীয়ত��াহর লা�য়াল বািহনী।ছ�ছাড়া হেয় আেছ হাজী শরীয়ত��াহর লা�য়াল বািহনী।



সা�দািয়ক ন�ায়-নীিতর র�ােথ�সা�দািয়ক ন�ায়-নীিতর র�ােথ�
এবং বৃ�েশর িব�ে� �েখ দঁাড়ােব এমনটাই �ত�াশা িছল।এবং বৃ�েশর িব�ে� �েখ দঁাড়ােব এমনটাই �ত�াশা িছল।

িক� না এখােনও ধা�া �লাটােনার িচ�াভাবনা।িক� না এখােনও ধা�া �লাটােনার িচ�াভাবনা।
তাহেল �ক �দেব সাধারণ মানুেষর অিধকার,তাহেল �ক �দেব সাধারণ মানুেষর অিধকার,
অিধকার �থেক বি�ত হেয় লািথ �খেত �খেত ,অিধকার �থেক বি�ত হেয় লািথ �খেত �খেত ,
আবার �হঁেট চেলিছ এক�� কিবতা িনেয়।আবার �হঁেট চেলিছ এক�� কিবতা িনেয়।

সম� িনয়ম নীিত লংঘন কের এখনই নজ�ল বেল িদে�,সম� িনয়ম নীিত লংঘন কের এখনই নজ�ল বেল িদে�,
যেব উৎপীিড়েতর ��ন-�রাল আকােশ বাতােস �িনেব না অত�াচারীর খড়গ কৃপাণ ভীমযেব উৎপীিড়েতর ��ন-�রাল আকােশ বাতােস �িনেব না অত�াচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম

রণ-ভ� েম রিণেব না।রণ-ভ� েম রিণেব না।
আিম একা নই, আমার সােথ আেছ হাজােরা �াণ।আিম একা নই, আমার সােথ আেছ হাজােরা �াণ।
হাজােরা মানুেষর বঁাচার আ�াস হাজােরা ��া�িল।হাজােরা মানুেষর বঁাচার আ�াস হাজােরা ��া�িল।

আবােরা �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহর �পিরেয় িনম�ল িনঃ�ােসর স�ােন, �হঁেট চেলেছআবােরা �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহর �পিরেয় িনম�ল িনঃ�ােসর স�ােন, �হঁেট চেলেছ
এক�� কিবতা।এক�� কিবতা।

�শােনা সবাই ��াগান একটাই হেব �েদেশর�শােনা সবাই ��াগান একটাই হেব �েদেশর
তের,তের,

সম� িবেদিশ পণ�েক দমুেড়-মুচেড় �ফেলা,সম� িবেদিশ পণ�েক দমুেড়-মুচেড় �ফেলা,
হয়েতা তখেনা �নপেথ� িছল তৃণমূেলর �পেটর �ুধা।হয়েতা তখেনা �নপেথ� িছল তৃণমূেলর �পেটর �ুধা।
এেকর পর এক সাংগঠিনক সভায় িমথ�ার ব�ৃতা িদেয়,এেকর পর এক সাংগঠিনক সভায় িমথ�ার ব�ৃতা িদেয়,

�ালাও �পাড়াও আে�ালেন সিহংস �িতেরাধ গেড় ত�লেছ।�ালাও �পাড়াও আে�ালেন সিহংস �িতেরাধ গেড় ত�লেছ।
মানুষ �পাড়ােনা গে� �কউ �কউ আবার নােক �মাল বঁাধেছ,মানুষ �পাড়ােনা গে� �কউ �কউ আবার নােক �মাল বঁাধেছ,
�যখােন �সখােন িন�কুেদর ঘনঘটায় ��স কনফাের� হে��যখােন �সখােন িন�কুেদর ঘনঘটায় ��স কনফাের� হে�

�ধুমা� উেঠ আেসিন মানুেষর জীবেনর মূল�, আমােক �দখেত হে� ধম�য় িবলািসতায়,�ধুমা� উেঠ আেসিন মানুেষর জীবেনর মূল�, আমােক �দখেত হে� ধম�য় িবলািসতায়,
জগেতর সম� িকছ�  িবপ�।জগেতর সম� িকছ�  িবপ�।

গণতে�র প�াশ বছের িকছ�ই হয়িন,গণতে�র প�াশ বছের িকছ�ই হয়িন,
িকছ�  আে�ালন, িমথ�ার ঘনঘটা, এেকর মাথা অপের িবি� কের �দয়া, ��াগান আরিকছ�  আে�ালন, িমথ�ার ঘনঘটা, এেকর মাথা অপের িবি� কের �দয়া, ��াগান আর

��াগান, িকছ�ই হয়িন িনয�াতন আর িনপীড়ন ছাড়া।��াগান, িকছ�ই হয়িন িনয�াতন আর িনপীড়ন ছাড়া।
আিম �া� হেয় আবারও �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহর �পিরেয়আিম �া� হেয় আবারও �হেট চেলিছ দেুব�াধ� শহর �পিরেয়
িনম�ল িনঃ�ােসর স�ােন, �হঁেট চেলেছ এক�� কিবতা।িনম�ল িনঃ�ােসর স�ােন, �হঁেট চেলেছ এক�� কিবতা।

�শানা যাে� ি��শ চেল যােব, �তির�শানা যাে� ি��শ চেল যােব, �তির
হেব নত�ন সংিবধান।হেব নত�ন সংিবধান।

�ভৗেগািলক সীমােরখা �তির হেয় যাে�, ভাষািভি�ক ভাগ�ভৗেগািলক সীমােরখা �তির হেয় যাে�, ভাষািভি�ক ভাগ
না হেয়, ধম�িভি�ক রমরমা ব�বসা �� হেয়েছ আবারও।না হেয়, ধম�িভি�ক রমরমা ব�বসা �� হেয়েছ আবারও।

এ �া� �থেক ও �াে� মানুেষর �ছাটাছ��, �ধুমা� মসনেদ বেস জারজ স�ানএ �া� �থেক ও �াে� মানুেষর �ছাটাছ��, �ধুমা� মসনেদ বেস জারজ স�ান
�েলা ি�নহাট� িমশন চাে�।�েলা ি�নহাট� িমশন চাে�।

গণমাধ�েম ��ট কলকাতা ি�িনং নােম পিরিচিত পাে�। আিম িধ�ার জানাই, �চােখরগণমাধ�েম ��ট কলকাতা ি�িনং নােম পিরিচিত পাে�। আিম িধ�ার জানাই, �চােখর
সামেন এ�েলা িক হে�।সামেন এ�েলা িক হে�।

�কাথায় �তামরা আমার সােথ আেসা, ঈ�র,�কাথায় �তামরা আমার সােথ আেসা, ঈ�র,
ভবানী, শরৎ, বি�ম, নজ�ল, �মাশারফ �কাথায় �তামরা,ভবানী, শরৎ, বি�ম, নজ�ল, �মাশারফ �কাথায় �তামরা,

কিবতার �িতবাদ �িত�িনত কেরা,কিবতার �িতবাদ �িত�িনত কেরা,
িজ�াস কেরা ওই মসনেদ বেস, গা�ী, �জ�ািত, জহরলাল, সুভাষ, মিজব, িক করেছ,িজ�াস কেরা ওই মসনেদ বেস, গা�ী, �জ�ািত, জহরলাল, সুভাষ, মিজব, িক করেছ,

যিদও �� কের �দয় �তামার কিবতার ভাষা মুেখর উপর ছ�েড় মােরা। �চােখর সামেন িদেয়যিদও �� কের �দয় �তামার কিবতার ভাষা মুেখর উপর ছ�েড় মােরা। �চােখর সামেন িদেয়
হাতকড়া পিরেয় িনেয় যাে� কেয়কজন কিবেক, িচরতের �� কের �দেব।হাতকড়া পিরেয় িনেয় যাে� কেয়কজন কিবেক, িচরতের �� কের �দেব।

ি�ন িমশন �িত�াপন কের, জারজ স�ােনর মত িচৎকার করেব।ি�ন িমশন �িত�াপন কের, জারজ স�ােনর মত িচৎকার করেব।
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