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Allabhya Ghosh, Kolkata, India 

 

The Sparrow 
 
We are going ahead with leveling uneven. 
A rickety hert sparrow was Very far from civilization War tarp .   
Several days later I found him in a market ground 
like  ribald he have been playing  into the human  vomit field  of a dustbin . 
I asked him, what you are small birds? 
 
Do you drink nectar?. Why do not you come in my window 
Sparrow told acronym, windows closed. ventilator not too light. 
 
on light of satellite or twilight your studies immortal legend; 
real discussion of pornography. Heathenism of civilization  
do you drink? Blue gorge or poison tree. 
 
standing on a die valley I am a tarnish hero in the drama  
of the sparrow. 
 
I request him; please don’t forget our friendship. 
In my ventilator to nest again . 
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Sparrow said the windows open for the natural light and air . 
which will touch up for the nerves to your skin like a night guard . 
Wire tightly you hang in the air just like a factory chimney . 
pollution   thrown like a fag .Coil cleaned.. 
Wand to your life with Viol wire . 
Will get the tune.Otherwise just get muddy body odor. 
Try to love your heart's performance. 
The world will begin decorate the spindle 
 in your heart's  ventilator by beak . 
 
 
 
 
 
Grave 
 
Who do make the grave for all  .   
His grave in the ground too;  
have been reserved. Him; the  
ground will not get exceed three  
hands. Clay spade struck  
upon the grave; which do help  
hide the womb of the virgin earth. 
Like phoenix birds when he will die;   
the earth will be also pregnant  
by his grave.  The final addresses  
of all; have written in the same place .  
But we do not compromise our  
assortment to break . Before going  
into the womb of the world  
from mother's womb;  
do not  create  grave for anyone . 
On the grave from your heart;  
Put two roses. 
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Regeneration 
 
Ten feet by ten feet remain  
prisoners living room . 
We are spending the rules  
of the downtown showroom. 
There is no time ;  
to see the sky . 
At the heart of the website ;  
there is interactions of my . 
We are going  
to be like a robot . 
We are living  
in a bookish cot. 
I'm just  
Mr. W. W dot com . 
Away from me ;  
the best art and poem . 
Like roses on the balcony ;  
tub garden of our lives are so funny. 
Everything is boring to me ;  
the lyrics is becoming prose . 
I want to be a grasshopper ;  
after death of artificial life of rose . 
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Comfort 
 
 
Billy goats are circulating on the open plain.  
Happily eating grass.  
Like a sword; Billy goats are exiting penis.  
They want taste of the blood .  
Some of Billy goats; are feeling tired.  
Like God; goats grazier are  very humdrum ;  
for everyday scandal of Billy goats.  
The grazier is did loose his care. 
- Do anything . 
His facial expression ; goats will count 
at the end of the day. 
 
Crows  are eating filthy  by  their beak   
from Billy goats ear, nose, back and hips.  
Some of Billy goats; for the comfort of the crows ;  
with satisfaction; their eyes are closed.  
A crow is playing  with a dick of goat .  
It's like a snake. Semen fall on the ground.  
Crows sex workers; to clean the soil; are eating it. 
 
Away from the ground; the angels of the night;  
in sexy clothes; are waiting for darkness.  
Not Owl . At night they will be crow .  
They fill their bellies; the rest will serve .  
Into the classification graphs of this society;  
some ones comfort is earning of some ones  
for everyday surviving life! 
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Are you still the same? 
 
Are you still the same? 
Dew wet feet; after the  
end of the night; 
shining on the river in the  
morning light ; 
do you;  
in a foot;  
currently  
play on boot. 
Flowers  
under the tree; 
you still;'re swinging  
like a bee? 
 
Are you still the same? 
In a simple case;  
your face  
still change; 
like a rain in forest range? 
Rivalry; you still do to show  
the little finger? 
In huff of the race;  
you can still pass the river? 
Throw small lump; do you still vain ;  
friends fishing? 
You want to go;  with me;  to view depart;  
after understanding? 
Are you still the same? 
Small sweet smell of  
flowering plants; 
Still Simplicity;   
on your mascara eyes; persists. 



 

6 

 

Wearing a blue frock  
on white damask; 
today; in my window ;  
does not come ask; 
“on the ground ;  
will play an opera ?” 
Fruit seeds; you can not throw anymore ;  
my cobra! 
Now I do not have to sit in the evening  
in the text. 
I'm thinking about you; to spend  
the part of night next . 
Our playground is now the factory of pharmaceuticals. 
By the whip of electric; Golden dream village 
is being lit up; critical . 
Now you are married to someone  
in a city or village. 
You have forgotten me  
at this age ? 
In the my heart;  
honey wheel; 
my bee is still young ;  
she is still getting the feel. 
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Eyes 
 
From eighteen years old;   
to eighty years old; my  
two eyes are the same. 
Lap and dirty; on the corner  
of my eyes. By the cataract surgery,  
it has been damaged. But even  
in the dark; I prefer to read  
selected parts; of the body . I  
lost my foreknowledge. My body 
here and there signs of destruction .  
Still; on my poor wall;  
I am taking great care to perfect  
makeup. The eyes are all wrong . 
Reflection or realization.  
Image or imagination.  
Now I under whom. Eyes or mind. 
Mind writes poetry.  
Eyes  for solving points. 
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Nucleus 
 
Old balcony; I'm standing alone and frustrated . 
Divisions and partitions are locked my breathing . 
People are saying the Nucleus . 
 
Now the whole world the a small village. 
But also poor people are living in a corner. 
War and terrorism free land want to hold . 
People are saying the Nucleus . 
 
But everyday I'm looking for him. 
A cell; which is not a bomb. 
Origin and infinity; the cycles of creation. 
People say that the Nuclear  

 

Potassium cyanide 
 

How many bodies! Some of them are 
empty box of matches. Some of them 
are gunpowder warehouse. At the turn 

of the street is getting everyday business. 
The fire is burning in the full range . 

 
The paper  collector; do collect trash. 

All life in one grip are to be wet. 
We are selling; we are selling 
putrid smell of civilization. 

 
But poetry? With a beautiful label; 

which is not coming in the market  as 
one consumer product. Papers of   dreams; 
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no imagination; no one has collected. 
So it's a piece of potassium cyanide. 
An angel of death. Behind the eyes 

of all; poets hearts will burn. 

 

My Lord 
 
I had the faith on the rain. 
Their faith also had not a drop of heaven. 
Shouting of the cloud . Storm of the soil.  
Crows flying. Careful business of street stalls. 
Among  the dead bodies;  
like a bath & clean nature son;  
I am going towards my living ceiling without hesitation . 
I know that the rain is waiting for me. 
All are races; and saying that; I will die; if I did not . 
They have lost all faith on the sky.  
The path you well know; about myself;  
I was nothing like them. Every day  
the prison of this world; I am giving the premium. 
They think that safety and security; like umbrella. 
I know; millions canvas are not enough  
to cover our heads; if creator of the earth is against us. 
When I am writing this poem on the light of peace  
with a touch of satisfaction; heaven are falling  
around my house. Constantly in my heart;  
the rain is falling. When the last breathing of poem  
will be lost; then also poet will  not get  
any example word without sun, moon, star, sky. 
The sky is so extended. The infinite sky.  
The wide sky horizon. Extending – 
Interpretation will be terminated.  
I believe in Lord . 
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Prison life 
 
Behind the wall ; everything is covered . 
Love is not knocking on my window . 
Between humanity and religion ; classification 
coast guard stands like a wall . We're living like  
a fish without water . Cables internet are doing  
closer our hearts . As the soul of the world ; 
but we can not be together . Plus , Minus ,  
Multiply , Equal to zero .  
We have lost on the head the sky. 
Heart streets division is screaming at the  
broken procession . Our expectations are  
dancing reality show to make themselves  
celebrity . Classification and leave the walls  
of the conflict . The digital revolution is falling  
down the ground . Naked faces all over the world ; 
very non-persons . The wall is not destroy ;  
trying to make strong by special care . 
 
"No more need the range." 
My mail is not be accessed to the United Nations  
Organization . Against the ghost of love ; 
hearts are not sending SMS . Shout of the time  
is covered by the veil of distress . In the darkness ;  
hands are searching resort . Barricade ;  
burning in the brain are broken by globalization. 
 
Beside the skyrocketing wall  
we are living a painful life of hell like a hell-worm . 
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Gift 
 
After much thought;  which gift ;   
I had taken for you; it became soft  
by cold and sleep. What ever again  
will come spring? Unknown  
colorful butterfly of my imagination  
would enjoy flying in dream land of   
mine. Which is lost; it comes back? 
Lighting which is off; he comes again  
in flames?  Which has fled. Sometimes  
it is found again? On the earth; 
we are helpless; we do not know  
about ninety-nine percent of the  
world's universal.  
 
But we know;  
as much as we will love life;  
we would die so soon.  
Consists is poison in love; if It is narrow . 
Nevertheless love; absolutely love of snow. 
After just a few moments;  
which  will be water. After moonlit;   
darkness will come;  
just a moment; it will fly like a dust  
in the storm. An abstract thought about; 
why today are doomed ! Still thinking everything;  
I and my friends poets; are falling in love.  
Like wildfire is an illusion. Heart is injured  
by listening the lack of love existence. 
 
Oh my dear; I forgot about your gift . 
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You do not want to know; about the gift.  
Which I was like to give you!  
Do you know; what is it? 
Like a snake; it is the greed of the knife. 
In the name of the gift;  myself  have tried  
to become a killer. For the satisfaction  
of a few minutes; my murder mentality;  
but I have never implemented.  
 
If you still; love of mines; want to dig. 
I have to say; what is the need of jewelry;  
which thief can steal. If we do not get rich  
with resources; it is not necessary for us to draw . 
 
 
 
Password 
 
A Maoist has left her weapon. 
Has a remarkable death. 
A missing laptop have got. 
Key needs; password to open. 
Greyhound such ;  
soldiers are searching  documents. 
Some folks are looking for political  
power; Some people are fighting  
for food. Some eyes are blind. 
Somebody puzzle by multi philosophy. 
Artificial entertainment;  
on the media is happening all the time. 
Youths are also imitation.  Steroid film  
stars are idols of the modern society. 
Patriotic legends are not getting respect. 
Entertainment is the father of the nation. 
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Gambling is our national sport.  
Favorite drink alcohol.  
Education is possible for the rich. 
Imperialism will give praise; 
if anyone can eat the brains of normal people. 
Homeland debt is increasing; left of humanity ;  
we are obsessed with consumerism. 
When everything will be lost;  
we will try to return to our own cultures. 
Then every right of our culture will be  
protected by the America . 
Economy and arms; like a pair of a statue.  
The World Bank and the United Nations;  
with the United States would be. 
The indigenous government also;  
will give bamboo behind us. 
If we cry in rape; 
would be more dangerous for us. 
If I write about my pain; they call me a fake. 
Into the hungry belly;  cry is very slow . 
When they are together;  
administration feel the terror of the ghost . 
Socialist dream of self-sacrifice;  
democracy the Constitution says; terrorism. 
In this difficult time; tonics which make us stronger.  
This is confusing your password . 
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Chromogen 
 
After die; will you want to live? 
 
Not for yourself . 
 
Just for those childs; whose are coming  
from your chromogen to run your cultural relay race  
into the corrupted world. Don't forget .  
where you will have been left him; it will be 
the starting point for him .If you fail he will also .  
Don't do support any germs of influence; 
which can make spoil your future. 
Please remember; the history is going on  
among the chromogen from the ancient time .  
Are you know about your statistical graphs  
in the page of civilization? You are down position  
of the ecosystem pyramid . Where Insects are live ...... 
Hope is that the majority are live in here;  
they are famous in history for pulling the  
rope of the revolution chariot. So if you like  
to see a healthy dream. Definitely you have need to clean  
your Chromogen .  
I fear himself. Your? 
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The embryo 
 
Nobody knows. How much is submerged  
in the depths of the fetus.The village leaders are  
waiting with Salt bags, among them have my father  
too.  
 
Mother is be skittish by labor pains,  
but over the last year as she is trying to avoid  
becoming unconscious. Then I'm on the doors  
of the earth vagina. Are eager to receive the light.  
My demands are hurting my mother. Finally 
I have come to the light from the darkness.  
But why my mother is still not satisfied.  
 
Obstetrician is smiling .  
 
I am thinking proudly; that my mother life  
has been successful for born me. After my  
seven sisters death into the salt bag;  
I have been born in the eighth pregnancy  
of my mother like Krishna. My mother  
in childbirth is very conscious than in previous years .  
She says to the accoucheuse ; to spray the salt  
on the baby . 
 
Old nurse being cut me with my mother's flowers. 
 She says with smile ; 
-‘’ My daughter, you have got the boy . ‘’ 
After cleaning the midwife gave me beside my mother.  
She went for the people of the village to give the good news.  
Throwing arms and legs I'm playing on the bed 
in a new light . My mother is still dissatisfied.  
Her eyes are becoming cruel. Blood Bath body,  
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She slowly stood up from the bed,  
like a merciless black goddess, holding my neck 
she hung on the air like a child's dog. 
 
Not a drop of tears is falling from her eyes.  
My breathing is closing into the grip of her.  
I am the first man in her life into the world;  
who is crying to begging life in front of her.  
After much begging for consideration,  
my mother learned to hate.  
I am representative of those people  
who think that my mother is a machine  
of human production. My mother said,  
- "if you live, you also will be doing outrage  
to me like your father and grandfather." 
 
The group of men come into the hut by hearing my weeping.  
Among them have my father , grand father & other relatives.  
Midwife old lady come with conch in hand. A pot of sweet  
fell to the floor from my little uncle's hands.  
Death of women and girls, is seen in this country.  
The first time the country people has seen to kill  
a masculine fetus.  
 
I'm listening to the sound of the conch shell.  
which is expanding on the earth still dark. 
-“ Mom why I come into the world as a masculine.  
I can not be a human being.” 
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Time 
 
When asked time if someone in front of the Church 
should be understood that their time at the end.   
All twelve. Ear, eye  
everything is lost in the mire of the pond. 
Lasko and Alta Mira are conscious picture of the grotto. 
But he? That time,  
while a human figure on canvas private motion by color  
of jet  speed. 
Wild stone of railway line .. 
Only five Warsik statistical increase. 
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চড়াi 
 
_______________ 
 
aেনক চড়াi uতরাi েপিড়েয় eিগেয় চেলিছ আমরা । 
 
সভয্তার কথালােপ দেূর সের েগেছ kীণ pাণ 
 
চড়াi পািখ । aেনক িদন পের তােক আবার আিব ার 

 
করলাম uেlা ডা ায় বাজােরর েকানায় ; aসেভয্র মেতা 
 
েনাংরা ডাসিবেন মানেুষর uখলােনা বিম েkেত । 
 
চড়াi ; oটা কী aমৃত । তুিম আর েকন আস না আমার 

 
জানালার ঘলু ঘুিলেত ? 
 
চড়াi েযন েহঁয়ািল কের বলল ; জানালা েলা বn হেয় 
 
েগেছ । ঘুল ঘুিল িদেয়o আেলা ঢুকেছ না েতামার ঘের । 
 
সয্ােটলাiট আর িটu লাiেটর আেলায় তুিম েয aমৃত কথা 
 
পড় ; আসেল তা ধুi পেনর্াgািফ । সভয্তার aসভয্তা িম 

 
পান কের তুিম কী হেত চাo ? নীল ক য্ নািক িবষবkৃ । 
 
মতুৃয্ uপতয্কায় দাঁিড়েয় থাকা ; আিম eক 
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কলি ত নায়ক । চড়াi uপাখয্ােন । 
 
আমার কাতর িমনিত চড়াi আমােদর বnুtেক ভুেল েযেয়া না । 
 
আবার তুিম বাসা বাঁধ aমার ঘুল ঘুিলেত । 
 
চড়াi বলল; জানালার সাশর্ী েলা খুেল দাo । 
 
আসেত দাo pকৃিতর aকৃিtম আেলা বাতাস । 
 
যা েতামার মলূাধাের আঘাত কের সুষুnাকাn জাgত করেব । 
 
কারখানার িচমিনর মেতা েতামােক আে  িপে  েবেঁধ ; মহাশেূনয্ 
 
ঝুিলেয় েরেখ ; ধmূ পায়ীর মেতা দষূণ uদিগরন কিরেয় চেলেছ 
 
েয তার । তা িছঁেড় েফল । বীণা-র তাের জীবন বাঁেধা । তেবi েতা 
 
ছn পােব । না হেল ধুi লাস পচা দগুর্n । দয় েমেল 

 
ভােলাবােসা েদখেব সমs পৃিথবী েঠাঁেট কের কািঠ সাজােত 
 

 কেরেছ েতামার মেনর ঘলু ঘলুিলেত । 
 
---------- 
 
 
 
 
কবর 
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______________________ 
 
েয েলাকটা সবার কবর গেড় 
 
তার কবেররo জিমন রাখা আেছ ; 
 
মাt িতন হােতর েবশী 
 
eক চুল েস পােব না ! 
 
েয েলাক টা ; 
 
কবেরর মািটর েবদীেত 
 
েকাদাল ঠুেকঠুেক 
 
লিুকেয় েফলেত চায় 
 
kমারী ধিরtীর েপায়ািত েপট ; 
 
িফিনk পািখর মত 
 
েসo যখন মরেব 
 
মািট aপসািরত হেয় uপেচ পড়েব 
 
গভর্ বতী মােয়র মত । 
 
েশষ িঠকানা 
 
সবার eিক জায়গায় েলখা 
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তব ুa েমধ যেjর আেয়াজেন 
 
েকান খামিত েনi । 
 
মােয়র েপট েথেক 
 
পৃিথবীর গেভর্  চালান 
 
হেয় যাবার আেগ যিদ পার 
 
কার কবর গেড়া না ; 
 
কবর েদখেল ; 
 
েতামার দিপ  েথেক uপেড় 
 
দেুটা লাল েগালাপ েরখ তার oপর ! 
 
 
 
 
জnাnর 
 
__________________ 
 
দশ ফুট বাi দশ ফুট 
 
ঘের বnী জীবন । 
 
eমন ভােবi কাটেছ 
 
শহর তলীর িনয়ম । 
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আকাশ পােন েচেয় েদখার 
 
সময় কi । 
 
oেয়ব সাiেড মেনর কথা 
 
বলিছ তাi । 
 
যnt আর যািntকতায় 
 
জীবন চলা । 
 
সাজােনা বi পড়া িকছু 
 
কথা বলা । 
 
মেনর েভতর ডাবল ুডাবল ু
 
ডট কম । 
 
কিবতা েলখার আমার 
 
সময় কম । 
 
পদয্ েলা গদয্ হেয় 
 
জীবন টাi েবািরং ! 
 
পেরর জেn হi েযন aিম 
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েছা  ঘাস ফিড়ং । 
 
 
 
 
আরাম 
 
 ___________________ 
 
গেড়র মােঠ পাঁঠা ল চেড় েবড়ােc ; েদদার ঘাস িচিবেয় িচিবেয় । 
 
লাল লকলেক িশ  টা তেরায়ােলর মত খাপ েখেক ঢুকেছ েব েc !  
 
রেkর সাদ চাiেছ ।ৈমথেুন kাn হেয় েকান েকান পাঁঠা িঝমেc ;  

 
চা া হেয় িনেত । ছাগল চরান েলাক টা ভগবােনর মত  

 
পাঁঠােদর েকেল াির েদেখ eকেঘেয়িম েবাধ কের আজকাল ।  
 
হাল েছেড় িদেয়েছ । মর েগ যা ! চেড় েবড়া ; িদনােn  

 
নিত িমিলেয় েনব । eমন ভাবখানার uদাসীনতা েথেক জn । 

 
কােকরা বাঁচার ময়লা রসদ পাঁঠােদর কান , নাক , িপঠ , পাছা েথেক  
 
খুবিলেয় খবুিলেয় খােc । eiডস eর ভয়হীন ভােব আরােম  

 
েচাখ বn কের েফেলেছ েকান েকান পাঁঠা ।েকানটার লকলেক  

 
লাu ডগা সাপ টা িনেয় ঠুকের েখলেছ কােকরা ।eকটা পাঁঠার থক থেক  
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সাদা বাদািম বীযর্ পেড়-েগল । েযৗনকমর্ী কােকরা েসটুko  

 
মািট েথেক তুেল েখল খেুট খেুট । 
 
বকু িপঠ েখালা েপাশােক দেূর রাত পরী রা aেপkা করেছ রািt নামার ।  
 
রােতর anকাের তারা েপচঁা নয় কাক হেব । আরােমর িবিনমেয় েপট  

 
ভরােব তারা ! সমাজ িবনয্ােসর ধারাপােত কার আরাম কার কার  
 
েবেঁচ থাকার uপাজর্ ন হেয় চেলেছ আিদকাল েথেক । আমােদর  

 
মjায় মjায় মখুs নামতাটা েকu বদেল িদেc না ! 
 
 
 
 
 
 
তুিম কী িঠক আেগর মত আছ ? 
 
____________________________________ 
 
তুিম কী িঠক আেগর মত আছ ? 
 
রাত েপাহােল িশিশর েভজা পােয় ; 
 
েভােরর আেলা িঝিলক নদীর গােয় 
 
eক পােয়েত ekােদাkা েখল ? 
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িশuিল তলায় ফুেলর েমাcেব 
 
আজ তুিম কী েভামর হেয় েদাল ? 
 
তুিম কী িঠক আেগর মত আছ ? 
 
eকটুেত মখু েগামরা হেয় oেঠ ? 
 
েচাখ ছলছল াবণ ধারা েফােট ? 
 
েকেড় আ লু েদিখেয় আিড়-কাট ? 
 
েবেল ডা ার মােঠর িদেয় aিভমােন েছাট ? 
 
েঢলা ছঁুেড় প  কর িছেদেমর মাছ ধরা ? 
 
চুির করা আচঁার েখেয় ভাবিট কের েদখেত 
 
যােব বড়াকেরর চরা । 
 
তুিম কী িঠক আেগর মত আছ ? 
 
েছা িট েছা  মাধবী লতা ; 
 
কাজল েচােখ eখন কী আেছ সরলতা ? 
 
সাদা বিুট নীল েক ; 
 
eখন েতা আর জানালার কােছ ; 
 
বেলানাক; kেলর আঁিট ছুেড় 
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েসাদর মােঠ যাtা পালা আেছ ! 
 
সাঁঝ েপাহােল eখন আমায় 
 
বসেত হয় না পােঠ । 
 
সেnয্ েলা ধু েতামার 
 
কথা েভেবi কােট । 
 
েবেল ডা ার মােঠেত eখন 
 
ঔষধ কারখানা । 
 
িবদযু্েতর চাবুেকর ঘােয় 
 
পালেটেছ পড়ু েসানামিুখ gামখানা । 
 
তুিম eখন শহের বা gােম কার ঘেরর েবৗ ! 
 
সিতয্ কের বলত বnু পালেট েছা তুিম েমৗ ? 
 
আমার মেনর মেমর েমৗচােক ; 
 
েমৗমািছ টা েছা  হেয়i থােক । 
 
 
 
 
 
েচাখ 
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___________________ 
 
আমার েচাখ দেুটা eিক আেছ ; 
 
আঠার েথেক আিশ ধুতের যাoয়া 
 
বিলেরখা । েচােখর েকােন কািল- 

 
িপচুিট -ছািন -ast pচার । 
 
তবoু eখন pগাড় anকাের 
 
sট লাiেটর মত িনবর্ািচত 
 
েদহাংশ পড়েত ভালবািস । 
 
দরূদিৃ  হািরেয়িছ ; পেলsারা 
 
খেস পেড়েছ শরীেরর জায়গায় 
 
জায়গায় । তবoু আিম eখন 

 
িনকান েচাকান িপটিল েগালার 
 
আলপনার েদoয়াল । নািক 

 
ধুi েচােখর ম! pিতফলন 

 
না pতীিত। েচাখ না মন ! ভgাংেশ 
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আিম eখন কার aধীেন । মন 

 
কিবতা েলখায় । েচাখ a  কেষ । 
 
 
 
 
িনuিkয়াস 
 
_________________________ 
 
সােবিক বারাnায় ; 
 
আিম eকা aসহায় । 
 
পািটর্ শেন পািটর্ শেন াস d pায় ! 
 
েলােক বেল িনuিkয়াস হায় ।  
 
পৃিথবীটা জেুড় eখন পাড়া ; 
 
তব ুeক েকােন সবর্হারা  
 
হানাহািন সntাসবাদ eক মঠু জিম চায় । 
 
েলােক বেল িনuিkয়াস হায় ।  
 
তব ুআিম েরাজ  
 
কির তার েখাঁজ 
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eক aণু েকাষ েয েবামা নয় ; 
 
আিদ aনn সৃি  বলয় । 
 
েলােক বলুক িনuিkয়ার হায় । 

 

পটািসয়াম সাi-নাiট 
 

__________________________________ 
 

কত শরীর । 
 

েকানটা িনঃেশিষত েদশলাi বাk েকানটা বা বা েদর দাম । 
 

aেহারেহা গিলর মেুখ সoদাগির বয্বসা চেল । 
 

আ ন দাuদাu কের jেল । কাগজ kড়ািন তুেল েনয় আবজর্ না । 
 

eক রাশ pাণ eক মেুঠায় িভেজ যায় । িবিk হয় িবিk হয় সভয্তার 

 
পচা দগুর্n । 

 
িকn কিবতা ? 

 
চটকদার েভাগয্পেণয্র েলেবল েসেট বাজাের েব েলা না । কlনার েছঁড়া 

 
পাতা েলা kড়াল না েকu । তেব কী েস মতুৃয্ দতূ eক টুকেরা পটািসয়াম 

 
সাi নাiট । সকেলর aেগাচের কিবর দয় পুিড়েয় যােব । 
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ছtপিত 
 
________________________________ 
 
আমার বৃি র oপর ভরসা িছল । 
 
oেদর আকােশর oপর আsা িছলনা । 
 
েমঘ র র ধুেলা oরা গা েঘঁেস েবিড়েয় যাoয়া 
 
ঝড় ; কােকেদর ছুেটাছুিট , েদাকািনর সাবধানতার 
 
তাড়া েড়া , শেবর মােঝ েথেক আিম িসk েধৗত pকৃিতর 
 
সnান িনিবর্কাের eিগেয় চেলিছলাম ছাuিনেত । জািন 

 
বৃি  আমার aেপkায় । সকেল ছুটিছল বলিছল েছােটা েছােটা 

 
না হেল মরেব । আকােশর oপর oরা ভরসা হািরেয়েছ । 
 
পথ তুিম সাkী আিম িছলাম a-সেচতন oেদর েথেক । 
 
জীবন িবমার pতয্হ িpিময়াম িদi পৃিথবীর েশাধনাগাের । 
 
সুরkার েছাঁoয়া oরা েবােঝ ছাতা । আিম জািন সহs েকািট 

 
িtপেলo মানুেষর মাথা ঢাকেব না ; ছtপিতর িবরাগ ভাজন হেল । 
 
আিম যখন িসd শাn pশািnর েছাঁoয়া িনেয় e কিবতা িলখিছ 
 
আমার নীেড়র চারপােশ আকাশ েভেঙেছ । বৃি  িভতের ঝরেছ 

 
aেঝার ধারায় ; কিবতার েশষ িন াস েযিদন েবড় হেয় যােব 
 
েসিদনo চাঁদ- সূযর্- তাঁরা -আকাশ ছাড়া শb পােবনা কিবরা । 
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আকাশ তুিম pসািরত ; আকাশ তুিম aসীম ; আকাশ তুিম 
 
িদগেn িবsৃত ; বয্াp - বয্াখয্া ফুিরেয় যােব , আsা '' তুিম '' । 
 
 
 
 
কারা যাপন 
 
_________________________________ 
 
সব িকছু ঢাকা পেড় েগেছ পাঁিচেলর আড়ােল । 
 
েpম জানালায় u ঁিক েদয় না ; oপাের কড়া 
 
pহরীর মেতা সsা েভদােভেদর েদoয়াল খাঁড়া । 
 
eক sp রি ন sৃিত আখের েবেঁচ থাকা । aতীত 

 
ভালবাসার aিkেজেন ডাঙায় কiমােছর মেতা খািব 
 
খাi । েকবল আর inারেনেট িয়ং েমর পৃিথবী 

 
eক আকােশর তলায় গড়েত পােরনা aিভn দয় । 
 
েযাগ িবেয়াগ ন সমান সমান শূনয্ । িবিcnতার 

 
দািব oেঠ মেনর aিলেত গিলেত ভা া িমিছেলর বুেক । 
 
িবেভদ ৈবষময্ ে ণী সংঘােতর েবড়াজাল িছn কের 
 
িরয়ািলিট েশা েত যখন নাচেছ েসিলেbিট হবার বাসনা । 
 
মুখ থুবের পড়েছ িডিজটাল িবpব । চািরিদেক ধু 

 
নgতার েচনা মুখ । পাঁিচল খসেছ না ; পেলsারা 
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ঘেষেমেজ আর মজবুত কের েতালার কাজ চলেছ । 
 
-" আর কাঁটা তার নয় । " iেমiল েপৗঁছেcন না রা  

 
সংেঘর দpের । েপৗঁছেcন না eস eম eস দেয়র 

 
an গিলেত মারিফয়া েমশান ভালবাসায় আপিt 
 
জািনেয় । কােলর িচৎকার িমিলেয় যােc হা হা কাের । 
 
েমাকাম হাঁ-তিরেয় anকার েঘঁেট চেলিছ হােত হাত 
 
িছnিভn হoয়া বয্ািরেকেড । িব ায়েনর ঝাঁেজ ঝলসােনা 

 
মাথার খুিল িলেত aয্াশ ে  কের ছাi েফলেছ সাmাজয্বাদ । 
 
pকা  মজবুত পাঁিচেলর আড়ােল kতিবkত নরেকর 
 
কীেটর মত চেলেছ কারা যাপন । 
 
 
 
 
uপহার 
 
--------- 
 
েতামায় েদব বেল aেনক েভেব 
 
েয uপহার েরেখিছলাম মেন eখন 
 
েদখিছ েসিঁধেয় েগেছ শীত ঘুেম । 
 
আবার কী বসn আসেব কখেনা , 
 
েসiসব নাম না জানা iেcর pজাপিত 
 
েলা নানা রংেয় uেড় েবড়ােব sেpর 
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aিলেত গিলেত । 
 
যা হািরেয় যায় তা কী িফের আেস ? 
 
যা িনেভ যায় তা কী আবার jেল ? 
 
যা uেব যায় আর কখেনা কী তার 
 
েদখা েমেল ? 
 
পৃিথবীেত আমরা কত aসহায় িনরানbi 
 
শতাংেশর utর জািননা । 
 
িকn জািন e জীবনেক যত ভালবাসেবা 
 
তেতা তাড়াতািড় মরেবা । ভালবাসায় 

 
আt েকndীকতার িবষ রাখা থােক যিদ 
 
তা সংকীণর্ হয়। তবু ভালবািস 

 
িনছক eক বরেফর ভালবাসা । eক 

 
লহমায় যা গেল যােব , eক ঝেড় ধুেলার 
 
মেতা যা uেড় যােব , পূিণর্মার পর 
 
aমাবসয্া eেল । েস িদেনর কথা েভেব 

 
আজ েকন িবমূতর্ তা । তবু ভাবেবা ভাবেবা 
 
কেরo েpেম পিড় আিম o আমার কিব বnুরা । 
 
eকটা ম আেলয়ার মেতা,আঘাত পাi 
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েpম েনi নেল । 
 
ei েদেখছ uপহােরর কথাটা েবমালুম ভুেল 
 
বেসিছ । েতামায় েদব েদব বেল কখেনা 

 
িদi িন যা তা কী জানার েকৗতূহল হয় না 
 
েতামার । েসটা কী জান েসটা eকটা লকলেক 

 
সােপর ফণার মেতা কামনার েছাড়া । uপহােরর 

 
aিছলায় কষাi হেত েচেয় িছলাম । িকn কখেনা 

 
kিণেকর পলকা সুেখ sায়ী েকামলতার pাণ 
 
েকেড় িনেত চাiিন । 
 
aমার সুp uপহার তবু যিদ বেলা েস 
 
িদন িছল দরকার খনেনর কােজ েpম খিন । 
 
আিম বিল তেব , েস রতন কী হেব 
 
যা রtাকের েলােট । সmেদ যিদ 

 
সমৃd না েহাi বৃথা আহরেণ । 
 
 
 
 
পাসoয়াডর্  
 
_______________________________ 
 
সুিচtা ast েছেড়েছ শহীদ কৃষাণ জী 
 
লয্াপটপ টা খুঁেজ পাoয়া েগেছ দরকার 
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পাসoয়াডর্  কী । 
 
কত তথয্ কত pমাণ kkেরর মেতা েখাঁেজ 
 
েসনা । 
 
েখাঁজার ছেলi েকu মসনেদ ; কার তখনo 
 
ভাত েজােট না । 
 
ধুকেত ধুকেত েখাঁজার েচ া কার কার mান 
 
কথায় েধাঁকা খাc ধু বুজছ নােকা কান । 
 
েpম িবলাসী বাংলা ছিবর নাচেছ েখাকা বাবু 
 
েনকা সংsৃিতর পাlায় পেড় েযৗবন হেয়েছ কাবু । 
 
হায়ের ভগৎ ; হায়ের সুভাষ হায়ের kুিদ রাম 
 
েsরেয়েড িহেরা শাহ খ - সেলামন েতােদর েনiেকা দাম । 
 
বীরপু েষর নাম বলেলi aিমতাভ বcন 
 
বীরা না রািখ sাবণ , ভারেতর বােপর নাম মেনার ন । 
 
িkেকট টা েখলা নয়েকা বড় েরেসর মাঠ 
 
িনেদন পেk িবয়ার না েখেল হoয়া যায় না sাট্ । 
 
িশkাদীkা sুল কেলেজ পয়সা িদেলi েমেল 
 
সাmাজয্ বাদ েনােবল েদেব িঘলু িচিবেয় েখেল । 
 
েদনার দােয় uটুক sেদশ ফুটুক মনুষয্t 
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েভাগবাদীর আিফং েখেয় আমরা তােদর ভk । 
 
শk েহেগ রk েমেখ খােব যখন কাঁচকলা 
 
েদখেব oটার st িনেয়েছ আেমিরকান শালা । 
 
িব  বয্া  আর রা  সংঘ তারাo আেছ সে  
 
aথর্ ast যুগল মূিতর্  থাকেব eিক aে  । 
 
েদশীয় ভায়রাo iশারােত েপছেন েদেব বাঁশ। 
 
েরেপর সময় েচঁচােল পেড় আর সবর্নাশ । 
 
oেদর করা সুেখর আদের আমার হয় ক  
 
যnনার কথা িলখেল বলেব েবটা পথ  । 
 
ভুখা েপেট গলার আoয়াজ িকনিকন কের বাড় হয় ; 
 
eক সােথ aেনেক হেল pশাসেন ভূেতর ভয় । 
 
সমাজতেntর sp েদেখ আt বিলদান 
 
গণতেntর সংিবধােন সntাস eর নাম । 
 
কালেবলােত বলবধর্ন যােদর টিনক েখেয় 
 
পাসoয়াডর্  টা তারi েতামার িদেয়েছ িলেয় । 
 
 
 
েkােমােজাম 
 
________________________________ 
 
ডুেব যাবার আেগ eকবার বাঁচার েচ া করেব ? 
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েতামার জনয্ নয় । 
 
েয িশ  আসেছ েতামার েkােমােজােমর মেধয্ িদেয় 
 
নব পৃিথবীর aশাn বাসের েতামােদর সংsৃিতর 
 
পতাকা হােত ছুটেত িরেল-েরস ; তার জনয্ । 
 
মেন েরখ তুিম তােক েযখােন েছেড় েরেখ যােব 
 
েসটাi তার sািটং পেয়n । িপিছেয় িদেল িপিছেয় 

 
পড়েব । েতামার রেk eমন েকান জীবাণেুক 

 
েপা য় িদয়না যা আগামীেক সংkািমত করেব 
 
দরুােরাগয্ বয্ািধেত । আবার মেন েরখ েতামার 

 
েkােমােজােমর িসঁিড় েবেয় iিতহাস বেয় চেল যুগ 
 
যুগাnর । মানব সভয্তায় েতামার aবsান 

 
েকাথায় জান ? েদখেব বাs িপরািমেডর িনেচ 
 
েযখােন কীট পতে র sান সৃি র আিদকাল 
 
েথেক । আশার কথা সংখয্া গির  ei জাত 

 
টাi পিরবতর্ েনর রেথর রিশ টােন । যােদর 

 
ঔরেস eখন িবষ ভের িদেয়েছ ফয্িসsরা । 
 
তাi eকটা সুs সবল ভিবষয্েতর sp েদখেত 
 
হেল পিরমািজর্ ত করেত হেব েতামার েkােমােজাম । 
 
আিম সবেচেয় ভয় পাi িনেজেক । তুিম ? 
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                      ণ 
 
                 _____________________________________________ 
 
        ণ টা েয েকান গভীের eখন িনমিjত;  
 
        েকu  জােন না । নুেনর পুটিল িনেয় gােমর 

 
        মাতbেররা বাiের aেপkা করেছ ; যার মেধয্ 
 
         আমার বাবo আেছ । pসেবর যntণায় ছটকােত 

 
         ছটকােত মা তবুo েচ া করেছ িবগত বছর  
 
         েলার মত eবার ajান না হেয় েযেত  ।  
 
         আিম তখন পৃিথবীর জনন iিndেয়র dাের ; 
 
          জীবেনর আেলা েনব বেল ছটফট  
 
         করিছ ! আমার ei জেnর বাসনা  pচ  
 
         যntণা িদেc আমার মােক । েশষ েমষ আিম 

 
         anকার েথেক বাiের েবিড়েয় eলাম আমার 
 
         মােয়র মুেখ eখেনা sিs েনi েকন ! দাiমার 
 
         মুেখ eবার হািস ফুেটেছ । আিম গবর্ কের ভাবিছ ; 

 
          সাথর্ক হেয়েছ আমার মােয়র জn আমায় জn  
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         িদেয় । আমার সাত সাতটা িদিদ নুেনর পকথার  

 
         পুটিলেত  জািরত হবার পের আিম জn িনেত  
 
         চেলিছ a ম গেভর্   কৃে র মত । মা eবার  

 
        স াহীন নয় দাiমােক বলল -"িনমক িছটা েদা । " 
 
          দাiমা eক গাল েহেস আমার মােয়র ফুেলর সােথ 
 
           আমার নািভর েযাগােযাগ িছn করেত করেত বলল; 
 
           -'' েবিটয়া েতরা েলড়কা য়া হয্াঁয় ।" 
 
           আমােক আমার মােয়র পােস িদেয় সুসংবােদর  
 
          aেপkায় থাকা পু ষেদর িমি  িবলবার সেnশ 
 
          িদেত েগল দাiমা । আিম তখন িবছানায় হাত পা ছুেড় 

 
           েখলা করিছ পৃিথবীর নতুন আেলায় eেস । 
 
            িকn আমার মােয়র মুেখ েকান আনnেনi । েচাখ েলা 

 
             েকমন িহংs হেয় uেঠেছ । িবছানা েথেক রk sাত শরীের 

 
          েকানkেম uেঠ দািড়েয় আমােক eকটা kkেরর বাcার 
 
           মত েঘিট ধের তুলল িনদর্য় িন ু র d মূিতর্  কালীর মত ।  
 
                তার পর িবছানার িনেচ েথেক ব  যেt লুিকেয় রাখা 
 
           নুেনর গামলাটা বার কের তার মেধয্ েচেপ ধরল  
 
             আমােক । তার েচাখ েথেক দ ুেফাটা জল ধু গিড়েয় 

 
          পড়েলা । 
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           তেব মানবী েস নয় আঘােত আঘােত েঘারতর  
 
         পাষাণী েযমন টাi হoয়া uিচত িছল । আিমi 

 
         pথম পু ষ মােয়র কােছ েয ক ণার pাণ িভkা েচেয় 
 
         আতর্ নাদ কের uঠলাম । আমার মা eেতা িদেন ক ণা 

 
        েচেয় েচেয় ঘৃণা করেত িশেখেছ ।  
 
         আমােক েস েঘnা করেছ আিমেতা তােদির pিতিনিধ 
 
        যারা তােক ধুi eকটা মানুষ uৎপাদেনর যnt বেল মেন  
 
         কের ।  
 
        - িজেয় গা েতা িফর সাতােয় গা । 
 
         পু েষর দল ছুেটeল আমার  কাnা েন ;  
 
         যার মেধয্ আমার বাব, ঠাkরদা jািত ি  আেছ ।  
 
           দাi মাo eেসেছ েপছেন শাঁখ হােত । েছাট কাkর  

 
          হােতর িমি র হাঁিড়টা িততkেট হেয় েগল । aেনক েমেয় 

 
          মরেত েদেখেছ সবাi ; pথম e েদশ েদখল পু েষর ণ  
 
        িনেকশ হেত । eকটা শ  িন নেত পািc আিম শ                 

 
       ধিনটা ছিড়েয় পড়েছ যুগ যুগ ধের sিবর পৃিথবীর বুেক ।  মা           
 
         আিম পু ষ না হেয় মানুষ হলাম না েকন ? 
 
 
 
 



 

41 

 

 
 
 
 
 
 
সময় 
 
_______________________________ 
 
িগজর্ ার সামেন বেস যিদ েকu 
 
সময় িজে স কের ;বুঝেত হেব 
 
তার সময় ঘিনেয় eেসেছ । 
 
কাঁটায় কাঁটায় পুেরা বােরাটা । 
 
কান -েচাখ-সিব তিলেয় েগেছ 
 
পানা পুkেরর পাঁেক । 
 
লাস-েকা ;আলতা িমরার হা  
 
িচt o জীবn িকn েস ? 
 
সমেয়র কয্ানভােস েজট গিতর  
 
ঝম ঝেম রংেয় আঁকা মনুষয্ aবয়ব । 
 
ে ন লাiেনর বুেনা পাথর । ধু প    

 
বািষর্কীর পিরসংখয্ান বাড়ায় । 
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