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িনবািচত কিবতা
আ ালীব
িপপুল
িপপুল গােছর ডােল উেঠ গেছ চাঁদ
মঘ নই কােছ

হিরণ আেছ

মেসর বাগােন রাখা ক ােনািপর ফাঁদ
যন বুিব-

াপ মুেদ গেছ খুব কােছ

ক াক ফেল পাহােড়র িদেক গেল
চনা যােব ছায়া এই সংগত টু র
িপপুেলর ডাল ধের বাতাস খেল
ক রী াণ আেন দূর ব দূর
যন আ য়ান মঘ ব ত তুেলা —
ভেস চেল এই িবদীণ অবকােশ
িথিতেয় আসার পর কার িদেক ধুেলা
ওেড় িপপুেলর উপশাখােদর পােশ
তবু চাঁদ তার ডােল লুিকেয়েছ আেলা
আজ সব থেক ভাল ােভলার জােন
ব াহত বাতাস হায় কতটা পৗঁছাল
উপিনেবিশক যত শে র মােন

(
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মে টজুমা
ধ’ সই গল ম
িহ

াসাদ আজেটকার,

ািন ব া ডানাময় দ টার।

লুটতরােজ করল এমন সবনাশী,
কাটল মাথা যা া দেলর দাস ও দাসী।
সে িনল র

িবর মূিতখািন,

িঝকিমিকেয় ওঠার আেগই দববাণী —
নােজল হল ইউেরাপীয় ধম মেত,
ইভানেজিল মমকথার নম হেত।
িবর চােখ চাখ পড়েতই আে থািম,
টােটম
ব

আজেক এমন মুি কামী!

ছেড় যাে ন উেড় অব েত,

এেক রী ধমাচােরর এ’ খুঁতখুঁেত —
ভাবিটেত যারপরনাই আনি ত
হেলন

সূয তখন অ িমত।

বাগানখািন মে টজুমার যই ফুরাল,
কাে েক য আকাশ- পাতাল তী আেলা—
ছিড়েয় গল দৃি সীমায় অ েভদী,
উঠল কঁেপ িসংহাসেনর পাষাণেবদী।
সই আেলােত মে টজুমার ঘুম ভাঙাল —
ব ুেবশী শ - জাহাজ িনকষ কােলা।
রােতর

পির ােণর নই হিদশ,

ছা পািখ রাজার কােছই অহিনশ —
গান িনেয় বলল — " এরাই দখলদার। "
" যা িদন গেছ, িফরেব না আর আজেটকার’।

(
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হাওয়ােলখ
১.
িনরেথর িদেক যাও। িচেন নাও,

তামার সমািধেত কারা এেস

ঠুেক যায় হাওয়ার ফলক।
২.
ঘার লােগ েপলাের। কার গােয় জেগ থােক ওই ম ন
রাি বাস? দ ােখা মা ষপুতুল,
কমন

লৗহকারখানা থেক উেঠ আেস

ীব িবমােনর ঝাঁক! আমােদর আ য অ ােরাে াম েলা

ডানা ভাঙার আতনােদ ভের ওেঠ। মা ষ জেন গেছ পতেনর
শ মূলত জাগিতক সংেকত এক পুনরায় জেগ ওঠার। ফেল
বাতােসর গান বােজ, তর িলেখ রােখ আয়েনাি

য়ার।

৩.
ফুেটেছ হাওয়ার ফুল। নীল আমে লা। অ েখর িদেক রাি
সের গেছ।

- মলােটর িনেচ বেয় গেছ র া তা। আমরা তা

দিখিন আজও সূন- সভ তা, আইিসস,

দিখিন নতমুখী ফুল।

- সরিণর পােশ কী কের েয় থােক ন রতা! হায় মু ারা েসর দল,
তামােদর কােছ জমা রািখ আয়ুর মর,

খ ািত, আ খুেনর বারতা।

৪.
এ’ বধেব পুেড় যাক মঘ। হাওয়ার বারতা। তুিম াচীন পু ক
িনেয় কথা বল, যার ভাষা অ

। প ািপরাস হ, িদেক- িদেক

কার এত গাপন সংেকত আেস! িবদূিষকার ল েন লেগ থােক
িন ান,

বু শহেরর আেলা। মহাৈচতে র মাঝখােন িনে তন

যই দবদা গাছ আেছ, অ বােদ তারাও স ম। তারা জােন
পৃিথবীর াচীন পু ক সব মেল ধরা আেছ িবদূিষকার িদেক।
যার তৃতীয় নয়েন িব তীর। যার করপুেট অতীেতর িলখনরীিত হােস।
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৫.
শষেমষ গ ােসািলনই সত , গিতিনভর এই পৃিথবীেত
আর রা নায়েকরা িপ েলেরা। ফেল বুি ব তীত আর
হারাবার িকছু নই। আজ পৃিথবীর ম াপ িনেয়
মেত আেছ কারা? উজবুক না কান রাজিষ?
কার নাম লখা আেছ গ ািলিলর সমু তেট? স সত
সযতেন লুিকেয় রােখ আজ লৗহ, আকিরেকর পািখ।
৬.
নেম যাই ধীের, এই অ
ধূ

গােনর মােঝ। দিখ ফুেট আেছ

র, লহরী। গাগির ছলেক ওেঠ, গমেক গমেক। ভােঙ
িতিব । পদ াে

নেম আেস সমু

ম,

সাপান। অবেরাহ গান

বােজ ইথাের- ইথাের, আজ গীতিনযাস। পু রথ চেপ কারা
চেল যায় দূের? তারা জােন

ান আসেল হাওয়ার কারসািজ,

হাহাকার মূলত বনমমর।
৭.
উেড় যাও

কাগেজর

সাব- আরবান দৃ

ন, এই িবজন ফের , এই ব া ল

পিরেয়। যত দূর দখ আজ িচৎ কষ,

শ ার িবপরীেত জেগ থাকা রাদ। ছায়ার কাঠােমা, িবটপ
আর িছ প ালী। কপূেরর মত উেব যাওয়া উ
তারও তা িবেয়াগিচ
কাগেজর

য়নপথ,

থােক, যার িদেক চেয়

হয়

ন, তার ব থাতুর ডানা িটেয় আেস।

৮.
ক থােক আ নপাহােড় – স’

ে র মীমাংসা হয়িন আজও।

ধু দূর িদেক চেয় মেনািলথখািন মৃ

হেসেছ। বাতােস উেড়েছ

ভলক ােনার ছাই; ভ াধার পিরপূণ হেয়েছ। জেগ উেঠেছ দূের
আকিরেকর পািখ, যার আ েন- ডানায় চেপ উভচেররা
মৃতু র সীমানা পিরেয়েছ। অনিতদূেরই ধেস পেরেছ পাথেরর সতু।
ফেল িচর

হেয় দূের আ নপাহাড় ধু দাঁিড়েয় থেকেছ।
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৯.
ওেঠা আজ, অনািব াের চেলা।

ূপাকার পেড় আেছ যখােন

জংধরা জাহােজর শব। উ গার শেষ িফের আসা যু াে র গােয়
লেগ আেছ আজও ব যুে র তাপ, ব

লেনর িচ । আর যত

ওই ধাতব আকাশ, যতটা আলকািলর সমু – তুিম িলেখ রােখা
খাতায়, িচর েট;
অি

সই সব মুেছ যােব।

ুিল রেব ধু,

রেব। যত কামারশালার গান, হাপেরর শ িচরকাল

রেয় যােব দেয় আমার।
১০.
িকংখােব রােখা

ম। িবরহ তামার। আজ রণে ে র িদেক

উেড় যায় চূণ চিকত গান যত; তারা জােন ধাতু িন হ, জােন
হাপেরর ছল কেতাটা ধের রােখ যুযুৎসা আমার। যিদ হনেনর
রাত আেস, যিদ

ূর হােস আকিরেকর ফলা; তেব া হও,

আর নতজা হও। বৃি কসূেযর িনেচ আেজা কারা গান গায়
এমন পগান?

(
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কাশকঃ চত , সালঃ ২০১৬)
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বি শ - ২
িনিহলতা ভেঙ উেঠ আসবার মত
জলযানিটর

ন ধের রািখ

পার হেয় এেস ঝ া- মুখর নদী
তামার কােছই আঁকেত িদেয়িছ
স

ত

ত এমন বধনশীল ভােব

ছিড়েয় পেড়েছ শরীর িক া মেন
দূের ঠেল িদেয় নদীিটর কথকতা
বা

জলযানখািন কাঁেপ

যিদ ক ন ভুেলই ভেবছ তাের
দূরপা ার মেণর ফাঁেক- ফাঁেক
টু র-

ান িলেখ লাভ হেব না তা আর

পাওয়া যােব তাের ভাবনার িব াের
ভাবেত- ভাবেত িদন তা িগেয়েছ চেল
িন াম ভােব কামনায় গনগেন
চুি র আঁেচ সঁেক নয়া গল

ম

মানিবক বাধ পারমাণিবক ছেল
পরমাণু জােন ভেঙ যাওয়া কত ভাল
ভেঙ যাওয়া জােন িবষ তার িদন
’িট পথ যন ই িদেক গেছ বঁেক
পেথর াে িবে

ারেণর আেলা

সই আেলােতই ঘিটেয়িছ মধুেরণ
জলযানিটর পেটর ভতের বেস
নৗপেথ ঘারা নািবেকর মত কের
আমােকও লােক ভুলেত বেসেছ যন
(
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িচল
যুগ

র হীন দূরবীন

মেন অ ুত সংক
যন চুপচাপ বেস পড়েছন
গৃহী- যাযাবের ভরা গ
রােদ চ র মের এক িচল
দেখ মসৃণ জ লটা
নােম তারপর ভেব িতনবার
িকছু িনভার হেল দলটা
হােত ব ম িনেয় ঝাপঝাড়
ভেঙ চলেতই অ
যন গাছটায় স াসটায়
ডানা ঝা ায় উ
কান এক িচল জােন আসেবই
তার িশকােরর স' মুহূত
তােত অি র হল চারপাশ
ূর ব ম যন মূত
পথ ব ুর তায় কা ল
গিত সকেলর গড়পড়তা
তবু আ য়ান হল িন ুপ
থাকা িশকারীর িনভরতা
গাঢ় মাংেসর রং রি ম
হল িশকােরই হল িসি
ওেড় সই িচল খাঁেজ মি ল
আজ হয়িন তা

িত বৃি
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ঘন উ াপ বাতােসর চাপ
আজ সারািদন খর রা
ি ধা চ ল গাটা অ ল
ফেল িচল ওেড় অ
(

ঃ িবদূিষকার ল ঠন,

কাশকঃ উড়িক, সালঃ ২০২১)
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অপু ক- ৪
িফিরেয় নাও ফুল
এই ম ঢালাইেমিশন য' রকম
উগরায় ি ংকার
মঘন পুেরর পােশ
এেস বেস মৃ
িবেকলেবলার হাওয়া
চূণ হীরক আর
ঘােসর জ ল থেক
অনাবৃি র ছাট আেস
উ ত বােবেলর চূড়া
থেক দখা যায়
অধঃপতেনর িদেক সামা
এিগেয় এেসেছ ফুল

(

ঃ অপু ক,
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আ ালীব। বাংলােদশী কিবতা লখক। ঢাকায় একিট িশ া ও গেবষণা
িত ােন রিজ ার িহেসেব কাজ করেছন। জ ঃ ১ অে াবর, ১৯৭৮।
িলখেছন ায় ই দশক ধের। এ পয
কািশত বইেয়র সংখ া ৫িট িবদূিষকার ল ঠন (২০২১), অপু ক (২০১৯) , বৃি কসূেযর িনেচ
(২০১৬),
টােটম সংগীত (২০১১),
ে ড ােসর ওইপােশ
(২০০৮)।

