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সময় কথা বেল
নািদরা �বগম

রায়হান তার পােশর ঘের বেস �পপার পড়িছল। হঠাৎ

বউেয়র কা�া �েন �দৗেড় এেস িজ�াসা করেলা, িক

হেয়েছ? এই ভােব িচৎকার কের কাঁদেছা �কেনা! িমতালী

কাঁদেত কাঁদেত বেল তার বড় ভাই তার মােক কালেক

বৃ�া�েম �রেখ এেসেছ। আরও বলেত থােক আিম জািন,

এটা ঐব�াত মিহলার কাজ। �স �তা কখেনাই চায়িন

আমার মা ভাইেয়র সােথ ভােলা থাকুক। অেনক িদন

�থেকই মােক সরােনার পায়তারা করিছেলা। �শষ পয��

মেনা বাসনা পূণ� হেলা। বেলই আবার কাঁদেত �� কের। 

আমার মা এই বৃ� বয়েস একা একা বৃ��েম িক কের

থাকেব। রায়হান তার কথা �েন �ি�ত হেয় �গল!

ভাবেত লাগেলা একই মিহলার কত �প। তার িনেজর মা

বৃ�া�েম যাওয়ােত তার কত খারাপ লাগেছ অথচ আমার

মােক বৃ�া�েম পাঠােত �স আমােক বাধ� কেরিছল। 

�তামার মােয়র জন� �তামার এখন যতটা খারাপ লাগেছ
আমার বৃ�া মােক �যিদন তুিম বৃ�া�েম পাঠােনার জন�
চরম অসাি� কেরিছেল �সিদন আমােরা এমিন খারাপ
�লেগিছল। আমার মা �সিদন বেলিছল, সময় কথা
বলেব। রায়হান অন� ঘের ঢুেক দরজাটা ব� কের িদল।
িমতালী ভাবেত থােক আমার মােয়র মত একই ক�েতা
রায়হােনর মােয়র হে� আিম অেনক বড় অন�ায় করিছ।
আিমইেতা �রাজ �রাজ অশাি� কের ওনােক বৃ�া�েম
পািঠেযিছ ওিনেতা আমার �ামীর মা ওর হয়েতা �সিদন
খুব খারাপ �লেগিছেলা । আ�াহ তুিম আমােক মাফ কের
িদও। আজই রায়হানেক বলেবা ওনােক বাসায় িফিরেয়
িনেয় আসেত। 

আমারা যিদ একটু সহনশীল হই, �াথ�পর না হই। তাহেল
আমােদর �ছেল �মেয়রাও এটাই িশখেব। মা-বাবােকও
কখেনা ক� িনেয় বৃ�া�েম �যেত হেব না বৃ� বয়েস।
তােদর �দখা�না করা দািয়� স�ােনর। �সই িশ�াটা
িদেত হেব স�ানেক। কারণ মােকই অনুসরণ কের ও
�দেখই তারা িশেখ।

আমার মােয়র সােথ কতইনা �ব��বহার কেরেছ। মা
�শষ পয�� িনেজই একিদন বৃ�া�েমর যাওয়ার কথা
বেল আমােক। আমার মােক পাঠােত �পের তার
ভাবগিত �দেখ মেন হেতা �স �যেনা িব� জয় কেরেছ। 
মােয়র হাত ধের যখন �কঁেদ বেল িছলাম মােগা আিম িক
করব? মা বেলিছেলা স�ানেদর িঠক মত মানুষ কর।
সময কথা বলেব। 

তুই আমার একটা মা� স�ান �তার সুেখর জন� মা সব
ক� সহ� করেত পাির। মা যাওয়ার পর �থেক �কােনা
একিদন পাষ� মিহলা বেল নাই চল �তামার মােক �দেখ
আিস।

আিম আমার স�ােনর িদেক তািকেয় �মেন িনেয়িছ ।
আিম �িত স�ােহ আমার মােক �দখেত যাই তার �খাঁজ
খবর িনেয় আিস। িমতািল বার বার বলেত থােক তুিম
িকছু একটা কর। বায়হান সাফ জবাব িদেয় িদল আমার
মােয়র জায়গা �য বািড়েত হয় নাই �সখােন অন�কােরা
জায়গা হেব না। ধেম�র কল বাতােস নেড়। 

কাগেজর �নৗকা
িশমুল �হােসন 

�খাকা খুকু কাগজ িদেয় 
�নৗকা ছােড় জেল,
মুেখ মুেখ দাড় �বেয় যায়
মািঝ-মা�ার দেল।

�নৗকা চেল �হেল-�েল
জেল ভরা �ডাবা,
কাগেজর ঐ �নৗকা আহা
বাড়ায় জেলর �শাভা।

মৃ� বাতাস �ঢউেয়র তােল
�নৗকা যখন ভােস,
�সই �দালােত মনটা খুিশর
আন�েত হােস।

খািনক বােদ কাগজ িভেজ 
�নৗকা ডুেব �গেল,
�খাকা খুকুর হয় �য ছুিট
সকল �খলা �ফেল।

বাগডা�া, যেশার, বাংলােদশ। 

বৃি� �নই বষ�াকােল 
�মাসাঃ ইসেমতারা 

�াবণ আকােশ �দেখা আজ
�নই �য �কােনা বৃি�, 
�য িদেক �দিখ সব �যেনা
�চে�র মােসর দৃি�। 

�নই �কােনা বািরধারা ঐ
আকােশর �য �কােন,
কাঠফাটা �রােদর তােপ মন
ভীষণ �ঃখ বুেন।
 

জািন না �কেনা হে� 
এমন ধরার তের,
আষাঢ় �াবণ মােস নািহ
বৃি�র �রনু ঝের। 

আষাঢ় �াবণ �ই মাস িনেয়
বষ�াঋতু বেল,
এখন �দিখ বাংলায় আমার
�ী� শীত চেল।

বিরশাল, বাংলােদশ 

darpansangbad@gmail.com

�ছাটগ�

সািহত�  দপ�ণ Email:darpansangbad@gmail.comwww.sangbaddarpan.com

না�ীপাঠ
সােহব মাহমুদ 

না�ীপাঠ কখেনা হেয় যায় কিবতার ডােক,
�ক জােন মেনর খাস নদীর �কান বাঁেক।
মহাকাশ ডুব িদেয় যায় �নেবদ� মায়ায়,
আঁধাের বেস �রােদর ফুল হােস
হািজরা খাতায় সকেলই কিব নয় �কউ �কউ হেয় যায়।

রহস�ময় সু�রী �ীপ 
�যমন বৃি� ঝরেছ �তমন শ� িশকারী িছপ,
কােলর কলেস উথেল উেঠ নীলমিণ বুদবুদ,
�সানািল কািবেন �লখা পেড় একিট নাম আল-মাহমুদ।

�শরপুর, ব�ড়া। 

আমার �চােখ �াবণ �নেমেছ
জসীম উ�ীন মুহ�দ

আজ �দিখ �াবেণর হােত �কলাস �থেক উেঠ আসা
�বািধবৃে�র বাঁিশ, সাগর �বি�ত রাজকন�ার �ই হােত
ভােলাবাসার মায়া কাজল!
�স এক অনন� নিজর কাব� অ�েন ছিড়েয় িদেয়েছ!

�স আমার সােথ সারািদন একিটও কথা বলেলা না...
অথচ কথার �যেনা �কােনা �শষ �নই!
হােতর ইশারায়, �চােখর ভাষায় �ীপ রা�িটর সম�
সাদা পায়রা জল �যেনা �মেঘর মেতা আমার মাথার
উপর িদেয় শািময়ানার মেতান টাি�েয় �রেখেছ!
�যেনা হাজার বছর পর বনলতার মেতা �কউ এেস
আমার �'হাত ছুঁেয় িদেয়েছ!

এখন আর আমার �চাখ �খালার �কান দরকার �নই
বাতােসর �েশ�ই বেল িদেত পাির জলকন�ার �েচােখর
পাতা আমায় ছুঁেয় িনেয়েছ!
অেনকিদন পর আবার আমার �'�চােখ �াবণ �নেমেছ!

সরকাির আন� �মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ

কিবতায় ডুেব �যেত থািক
আতাউর রহমান

হলুদ আেলার রাত, বৃি�র মেতাই চাঁদ ঝরেছ
এ শহের, �দেয়র বারা�ায় ঘাপিট �মের বেস
তুিমও এ দৃশ� �দেখ গেল ছিড়েয় পড়েছা সম�
শরীের রে�র মেতা; মনেন ও �চােখ অন� চাঁদ
আমার, অন� আকাশ ; কিবতায় ডুেব �যেত থািক,
অ�ের অ�র ঘেষ �মেত উিঠ আিদম উৎসেব...

�তামােদর শহেরও হলুদ রাত আেস এভােব ?
আিমও িক এভােবই গেল ঝির �তামার �ভতর ?

দাবদাহ
িজ�ুর রহমান পােটায়ারী

আজ আষােঢ় বাদল �গেছ টুেট,
�রােদর দাপট অি��ুিল� সূয� �থেক ফুেট, 
ফুট� �স অি�িশখায় মাঠ �ফেট হয় �চৗিচর, 
আষােঢ়ই �যন হয় �ীে�র �� �ি�র িঠকানায় অধীর।  
�মঘরািশ �েলা �কাথায় �যন �গেছ �ভেস, 
এেতাটুকুও আশার আেলা পাইিন �কাথাও এেস। 
সূেয�র দাবদােহ অি�র �াণীকুল দােপ,
�কাথাও �ি�র ঠাঁই �নই অি�ের �যন কাঁেপ। 
কাজকেম�র ভাটা পড়েছ সব �গেছ আজ লােট,
�রােদর দাপেট ছন পেড়েছ মন অি�র মােঠ। 
লা�ল �জায়ােলর কথা ভুেল �গেছ চাষী আষােঢ়র জল িবেন-
হে� না �রাপণ আমন ধােনর চারা দাপট �রােদর িদেন।
আেগর মত নাইেকা মােঠ বটবৃ� �য �দেব ছায়া, 
পিথক জুড়ােব মন হে� না �কৃিতর একটুখািন মায়া। 
একটুখািন �মেঘর আনােগানা �নই আকাশ �যন ম�ময়,
আষােঢ়র মােঠ ধুেলা উেড় যায় এ �যন বষ�ার বাদেলর �য়।

আেলম হব আিম 
মাওলানা তাজুল ইসলাম নাহীদ

আমার মােয়র ইে� িছেলা
আেলম হব আিম,
মােয়র ই�া পূরণ করেলন
িবচার �ীেনর �ামী।

�খাদার কােছ িনত� িদনই
বলেতন �মানাজােত,
জনম �খী মাই �য আমার 
গভীর আঁধার রােত।

ওেগা মািলক কবুল কেরা
আেলম �েপ তাের,
মা হেয় �য �তামার কােছ 
বলিছ বাের বাের।

�ভুর কােছ হাজার �শাকর 
আেলম করেছন বেল,
এই নাহীেদর নামিট আজেক 
উলামােদর দেল।

আমার মােয়র �দায়ার ফেল
�দশ িবেদেশ আিম,
হেয়িছ আজ সবার কােছ 
অেনক নািম দািম।

িবজয়নগর িব বািড়য়া।

িশ�া��
মুিনর শিফক

িশ�া�� িযিন
বাবার সমান িতিন
তাঁেদর কােছ সবাই
আমরা িচর ঋণী।
িশ�া��র জন�
হেলা জগত ধন�
তাঁেদর �দয়া িশ�ায়
আমরা �য অনন�।
সমাজ হােস �ােণ
ভােলা িশ�াদােন
কদর কের ��র
�রেখা তাই স�ােন।

�মাগলাবাজার, িসেলট।

গ�, কিবতা ও ছড়া
�মইল ক�নঃ


