
কাপড় খুঁিচেয় খুঁিচেয় খােবা
িহলারী িহটলার আভী 

�ধাপানীর গািছয়া �মেয়িট 

কলুরঘানীেত চেড় বলল-

বলদিটর ক� �দেখ আমার �চােখ জল আসেছ!

কলু বলল-

বলদিটর ক� �দেখ আমারও ক� হয়!

�মেয়িট কলুেক বলল-

বলদিটেক আজীবেনর জেন� মুি� দাও!

কলু বলল-

বলদিটেক মুি� িদেল আিম কী কের খােবা?

�মেয়িট বলল-

আমরা �'জনা হােত-হাত �রেখ বংশীঘােট 

কাপড় খুঁিচেয় খুঁিচেয় খােবা!

নবীনগর, সাভার।

��বার��বার ১৪ �াবণ, ১৪২৯      ২৯ িজলহ�, ১৪৪৩        ২৯ জুলাই, ২০২২

darpansangbad@gmail.com

www.sangbaddarpan.com

�থম জেলর �ফাঁটা 
সা�হব মাহমুদ

আমােদর �রৗ��ণ� �� অনুরাগ িদন

স��ােস যায় বালুকা �সকেত-

মানুেষর ��েমর অভােব,

অসমা� িচ�া জিটল অ�কাের চিকত রাি�র ��েশেষ,

অিভমানী পাহাড়�েলা শূন� �া�ের ঢেল পেড়,

ছািনপড়া �'িট �চােখ �থম জেলর �ফাঁটা,

তারপর পুেড় সব�েনেশ চটুল িজ�াসা।

�শরপুর, ব�ড়া।

�বতারা
অপু সুলতান

লকডাউন। অেটািরকশা গ�ােরেজ পেড় আেছ। �বর করার

উপায় �নই। আমার অবশ� এ িনেয় �তমন �কােনা

মাথাব�থা �নই। আিম একা মানুষ চেল যােব �কানভােব।

মােসর �থম স�ােহ অেটা চািলেয় যা �পেয়িছ তা বাবােক

পািঠেয় িদেয়িছ। বাকী পুেরা মােসর টাকা আমার। িক�

লকডাউেনর জন� এ মােস হয়েতা আর অেটা চালােনা

হেব না। বাবা �চ� চাপা �ভােবর মানুষ। িনেজর �ব�লতা

কােরা কােছ �কাশ করেত চান না। এমন কী আমার

কােছও না। না �খেয় থাকেলও না। মােঝ মােঝ মেন হয়-

বাবা আমােক আপনই ভােবন না। 

মা মারা যাওয়ার পর আিম ঢাকায় চেল আিস। পুকুেরর

�ই-কাতলা, নদীর মাছ, �গায়ােলর গ�, �ােমর জিম-

িজরাত িকছুই আমােক ধের রাখেত পােরিন। �কন জািন

মেন হেলা �যখােন মা �নই- �স জায়গাটা আমার হেত

পাের না। মােয়র �ৃিত�েলা সারা�ণ পীড়া িদত আমােক।

এই �ােমর ধুিলকণায়ও মােয়র �ৃিত জিড়েয় আেছ। আিম

আর যাই কয়? অেনকটা পািলেয় বাঁচার মেতা- সব �ছেড়

ঢাকায় চেল আিস।

লুেকাচুিরর �খলা।

এই মােস হয়েতা �কােনা টু�ের যাওয়া হেব না।
বাংলােদেশর �ায় সব জায়গায় আিম ঘুরেত িগেয়িছ। িক
অবাক হে�ন? অবাক হওয়ারই কথা। একজন
অেটাচালেকর পুেরা �দশ �মণ। িকভােব স�ব? �থেমই
বেলিছ, মােসর �থম স�ােহর টাকা বাবােক পািঠেয়
�দই। �শেষর স�ােহর িতন চার িদন টু�ের যাই। বাকী
কয়িদন কাজ কির, টাকা জমাই। একটা গ�ােরেজ ঘুমাই।
পােশ একটা ঝুপিড় �হােটল- �সখােন খাই। চা-পান-
িসগােরট খাই না। খরচ �ধু থাকা খাওয়া। অেটাটাও
িনেজর। গ� িবি�র টাকা িদেয় িকেনিছ। �থেম চালােত
পারতাম না। পের িনেজই িশেখ িনেয়িছ। যা পাই- তা
িনেজরই থােক। 

�িত মােসর �শষ স�ােহ ঘুরেত �বর হই। ��েতই
সীমা�বত�ী একিট পাহািড় �ােম। �যখােন আমার �িত
মােসই যাওয়া হয়। তারপর অন� �কাথাও। হয়েতা িকছুটা
আঁচ করেত �পেরেছন। �যখােন মানুষ বারবার যায়।
�সখােন ঘুরেত যায় না- �সখােন একটা মায়া থােক। িঠক
ধেরেছন, একবার এেসিছলাম ঘুরেত। তারপর �থেক
আিস �দখেত। পাহািড় �মেয়।  

                                     অপর পৃ�ায় ��ব�

�ছাটগ�

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

সুহাস 
মিন��ামান �মউখ 

আকােশর �কতারায় 

পািখর ডানার ছাট। 

অ� বয়েসর �যৗবেণ 

�দেয়র িডি� হাট। 

ফাঁস হেয় যাওয়া ��েম 

লােজর �পা�মেট�ম �দেখ 

িবচিলত হয় না পিরেবশদাস। 

অবম� সমেয়র ঘর হেত 

বাইের পা রােখ সুহাস। 

হাজীগ�, চাঁদপুর, বাংলােদশ। 

গ�, কিবতা ও ছড়া �মইল ক�নঃ

�দয়হীনা িতেলা�মা
এনাম আন�

ভািটর �দেশ �থেক সিখ উজােন নাও বাও

আমার মেন ব�থা িদেয় এ �কমন সুখ পাও,

আমার পরান সেপিছলাম �তামার পরান মােঝ

�তামার হােতর চুিড়র আওয়াজ আমার কােন বােজ।

নীল আকােশ �চেয় থািক উদাস করা মেন

�তামায় কত ভালবািস অ�য�ামী জােন,

�তামার �ঠাঁেটর রাঙা হািস �দালা জাগায় �ােণ

মায়াবী ঐ �টাল খাওয়া গাল আমায় �ধু টােন!

আমায় �ডেক শা�না �দয় পূিণ�মার ঐ শশী

�তামার ��েমর আদালেত আিম হলাম �দাষী!

িনিশরােত বািলশ িভেজ ব�থার আঁিখ জেল

ব�ু-বা�ব সব হারালাম �তামার ��েমর ছেল!

আমায় যিদ ভালেবেস আসেত কদম ছায়

ভালবাসার ঘুঙঘুর িদতাম আলতা রাঙা পায়,

িতিমর রােত ল�ী প�াঁচা ডােক ক�ণ সুের

আমায়হীনা �াণ সজনী থােকা �কা� �স দূের!

দি�ণ পীেররবাগ, িমরপুর-২, ঢাকা।

অ�সার শূন� মগজ
অপু সুলতান 

িপচঢালা পথ মুেছ �ফেলেছ সুদা মািটর গ� 

হাওয়ার দপ�েণ তবুও ভােস �তামার �িত�িব। 

অতীেতর কুয়াশা �ভজা ঘােস �তামার পদিচে�

পা �ফেল আিম এখেনা �হঁেট যাই দূর ব�দূর। 

এেলা চুল বাউির বােয় �দােল যায় অিবরল

বাতাসও বাজায় বাঁিশ �তামার গলার �ের।

অ�সার শূণ� মগজ আমার �বােধর বালাই �নই

দূর গগেনও �তামার ��া-�মাশেনর চলিচ� �হের।

আগারগাঁও, ঢাকা। 

শাওন �মেঘর ঘনঘটা
িজ�ুর রহমান পােটায়ারী

আষাঢ় এেস চেল �গেছ, 

�কেনা �েচাখ ভের -

কাঁজল কােলা �মঘ এেলা না,

�কমেন �ধাই তাের।

কদম গােছর ফল �িকেয়, 

ফুল ঝিরয়া পেড় -

�কেনা পাতার বাজায় বাঁিশ, 

�মঘর লাগাম ধের। 

বাদল �গেছ �কাথায় �র আজ,

�িকেয় �গেছ টুিট-

মাঠ �ফেটেছ �রােদর দাপট, 

�লেছ আ�ন উিঠ।

শাওন �মেঘর ঘনঘটা, 

আকাশটা আজ কােলা-

আসেব বুিঝ বৃি�বাদল, 

ফুিটেয় আশার আেলা।

ঢাকায় আসার পর �থেকই একটা অনুভূিত ভর কেরেছ
মাথার িভতর। সারা�নই মেন হয়- মা �ােম আেছন।
গ��েলােক পািন খাওয়াে�ন। হাঁস-মুরিগ�েলা �খায়াের
তুলেছন। মাছ ভাঁিজ কের আমায় ডাকেছন, ' �খাকা,
�তার পছে�র কড়কড়া মাছ ভািজ। আয়, �খেয় যা।
আবার কখেনা মেন হয়- মা আমার জন� অেপ�া কের
বেস আেছন। আিম কেব বািড় যােবা। মা আমােক জিড়েয়
ধের বলেবন, 'কত িদন পের এিল। �কমন �িকেয়
�গিছস! �রােদ পুেড় �কমন কােলা হেয় �গিছস! অেটা
চালােনাটা বাদ �দ। আমার সােথ �ােমই থাক। এই �দখ
আিম �তার জন� পাকা বড়ই �িকেয় �রেখিছ। পুিটমােছর
�ঝাল �রঁেধিছ। টক দই �পেতিছ।' মেন মেন এরকম
আরও কেতা ভাবনা। মা �বঁেচ আেছন অনুভূিতটাই
অন�রকম। িনেজর ছায়ার সােথ িনেজর সত�-িমেথ�র 

ভােলা থাকেত চান?
রাজীব হাসান

ভােলা থাকেত হেল ভােলা রাখেত হয়

আপিন যােক ভােলা রাখেত �চেয়েছন

তার �� �েলা অেনক বড় আপনার সােথ �মেল না 

তাই ভােলা রাখেত চাইেলও পারেবন না।

িনেজর �� িবসজ�ন িদেয় অেন�র �� পূরণ করেল

িদনেশেষ একটা কথা �মেল আিম িক বেলিছলাম

আমার �� পূরণ করেত িনেজর �� িবসজ�ন িদেত

তবুও তারা তােদর �� পূরেণ খুিশ

িকভােব �� পূরণ হেলা �সটা জানার দরকার �নই

�� পূরণ হেয়েছ এটাই অেনক বড় কথা।

যিদ িনেজ ভােলা থাকেত চান তেব 

�য পু�ষ আপনােক চায় তােক ভােলা রাখেত �শেখন

িনেজ যতটা ভােলা থাকা আশা কেরেছন 

িঠক তার ি��ণ ভােলা রাখার �চ�া �স কের যােব

বুঝেতও িদেব না আপনােক ভােলা রাখেত �যেয়

�য তার কতটা ক� হেয়েছ �সটা আড়ােলই থাকেব।



ফুল বািগচা
হাসু কিবর

ফুেলর বাগান খুকুর ি�য়
ভােলাবােস ফুল
�াণ'টা ভের সুবাস িনেত
খুকুর হয় না ভুল।

�রাজ �ভােত নামাজ �শেষ
ফুল বািগচায় যায়
তাজা তাজা ফুল তুিলেত
ভীষণ মজা পায়।

ফুল কানেন ঘুেরিফের
সময় কাটায় �রাজ
�জাপিতর ছুটাছুিট
সে� কের �খাঁজ।

ফুেলর মেতা সু�র জীবন
খুকু গড়েত চায়
জনকল�াণ কােজ জীবন
করেত চায় �স ব�য়।

পাহােড়র মেতাই উদার তার �দয়। হিরণীর মেতা
মায়াভরা ডাগর ডাগর �চাখ। �যিদন �থেক আিম ওই
�চােখর মায়া �দেখিছ �সিদন �থেক জীবেনর সব মায়া
ত�াগ কের তােক ভােলাবাসেত িশেখিছ। এেতা �কামলতা,
এেতা লাবন�তা, এেতা সরলতা, এেতা মায়াভরা দৃি�,
এেতা আ�ের মুখ এর আেগ আিম কখেনা �দিখিন।
বারবার ছুেট এেসিছ এই বুেনা পাহািড়র ধাের। 

�ভেবিছলাম বাকীটা জীবন তােক িনেয় কািটেয় িদব। িক�
তা আর পারলাম কয়? পািরিন। �স গত স�ােহ আকােশর
তারা হেয় �গেছ অথবা কপূ�েরর মেতা বাতােস িমিলেয়
�গেছ। �স এখন ইহজাগিতক মায়া ত�াগ কের অপািথ�ব
মায়া হেয় �গেছ। এেতা সেতজ গাছপালা আর বন জ�ল
�সখােন হয়েতা �িতিনয়ত অি�েজেনর �বামা িবে�ািরত
হয়। িক� �ভ�াগ��েম �স বাতাস �থেক অি�েজন
পাি�ল না। �চ� �াসক� হি�ল। পের অি�েজন
িসিল�ার ম�ােনজ কের অি�েজনও �দওয়া হেয়িছল।
িক� �শষ র�া হয়িন তার। কেরানার �ড�া ভ�ািরেয়ে� 

�থেক ডালপালা �ভে� �গেল আবার গজায়। িক� মূল
গাছিট উপেড় উেঠ �গেল, আর �কােনা স�াবনা থােক
না। আমার মেন হয় আমার �ে�র গাছিট মের �গেছ।
আজকাল �কান িকছুেতই মন বসেছ না। সব িকছুেত
�কমন �যন একটা অনাসি� ভাব চেল এেসেছ। একজন
��তা এেসেছ। অেটািরকশািট �বঁেচ িদব। বাবার সােথ
কথা বেল �ােমর �েটা জিম ব�ক িদেয়িছ। অেটািরকশা
ও জিম ব�েকর টাকা িদেয় একিট িসএনিজ িকনেবা।
িসএনিজর সামেন বড় কের �লখা থাকেব '�বতারা'।
এর িনেচ একটু �ছাট কের �লখা থাকেব '�রাগী
পিরবহেন সােথ আিছ স�ােহ ২৪ ঘ�া।' চালক- আিম
িনেজই। 

�তজগাঁও, ঢাকা।

আ�া� হেয়িছল �স। তােদর �ামিট ভারতীয়
সীমা�বত�ী �াম হওয়ায় চারপােশ �ত ছিড়েয় পেড়
কেরানা ভাইরােসর এই মারা�ক িবপদজনক ধরণিট।
এত�ন যার গ� করিছ তার নাম হয়েতা আপনােদর
জানেত ইে� করেছ। এই পৃিথবীেক �য ফাঁিক িদেয়
চেল �গেছ তার নামটা না হয় �গাপনই থাক। না, তার
একিট নাম ধরা যাক। �স �যেহতু আকােশর বািস�া
হেয় �গেছ তার নামটা আকাশ �থেকই �নই। তার নাম
িদলাম �বতারা। �বতারা উ�র আকােশ থােক। তার
বািড়ও উ�ের। রােতর সব তারা সরেত সরেত পি�ম
আকােশ এেস একটা সময় অ� যায়। িক� �বতারা
কখেনা অ� যায় না। �স আমার �দয় আকােশ
অ�ান-অ�য় হেয় থাকেব। অকূল সমু� যা�াপেথ
�বতারা রােতর অ�কাের নািবকেক �যমন পথ
�দখায়। �সও আমায় ভুল যা�া পথ �শাধের সিঠক
পথ �দখােব।

�িতটা মানুেষর �ে�র একটা গাছ থােক। �সখান-

টুনটুিন ভাই কথা আেছ
�মাঃ তাইফুর রহমান

টুনটুিন ভাই এিদক তাকাও
একটু কথা �শােনা
দূের দূের থােকা �কেনা?
�নই �তামার ভয় �কােনা।
িনত� �ভাের ফুলবািগচায়
যায় �তামােক �দখা
চুপিট কের �দিখ �তামায়
আিম একা একা।
�তামার িমি� ডাক �িন �যই
ক� রয়না মেন
টুনটুিন ভাই কথা আেছ
বলব �তামার সেন।
নািহ আসেল আমার কােছ
�তামার সােথ আিড়
এখন �থেক থাকেব তুিম
এই �য আমার বািড়।
আমার কােছ আসেব তুিম?
টুনটুিন ভাই বেলা
খাঁচায় �তামায় রাখেবা নােতা
এবার ঘের চেলা।

সািহত� দপ�ণ
বষ�ােবলা
িব�াল মাহমুদ মািনক

আষাঢ়-�াবণ বষ�ােবলা
বৃি�-�মেঘর তিড়ৎ �খলা
লােগ অেনক ভােলা,
বৃি� ছাড়া বষ�া �যন
িবমষ� ও কােলা।

বৃি� �ধায়া বসু�রা
না�িনক ও মেনাহরা
�দেখ জুড়ায় আঁিখ,
নদ-নদীেত বােনর জেল
কের মাখামািখ।

খােল-িবেল শাপলা-শালুক
কদম-�কয়া পায় গােছ সুখ
বষ�া ঋতু এেল,
জােল িদেয় মাছ ধের ধের
�বেচ হােট �জেল।

পানেকৗিড় �মেল ডানা
সাঁতার কােট হােসর ছানা
জল থইথই গাঁও,
ভািটয়ািল গায় মািঝরা
চািলেয় পােলর নাও।

ঝুমঝুম বৃি�
�গালাম আযম

ঝুমঝুম ঝুম বৃি�েত হায়
িভেজ িটেনর চাল,
সারা অ� িভেজ খুিকর
রাঙা �িট গাল।

মৃ� বায়ূর ঝলকািনেত
টাপুরটুপুর ঝের,
�ছেলেবলার দিস�পনা 
�দখেল মেন পেড়।

িঝিরিঝির �ছাঁয়া �পেয়
মন ফিড়ং নােচ,
�র� মন �ছাঁয়া �পেয়
�যেত চাই কােছ।

রঙধনুর সাত রেঙ িবেভার
মনটা তখন হয়,
�ন�িনেয় মেনর সুেখ
খুিক �য গান গায়।। 

�� পূরণ 
�মাঃ তাইফুর রহমান

�� যখন পূরণ হেব
ফুটেব সুেখর ফুল
চলার পেথ তখন �তামার
থাকেবনা আর ভুল।

�� যখন পূরণ হেব
কাটেব সকল ভয়
সকল আঁধার �কেট িগেয়
আসেব পেথ জয়।

�� যখন পূরণ হেব
পােব সুেখর �াদ
অশাি� ভাই আেছ যত
সব �য হেব বাদ।

জেম থাকা ব�থা�েলা
জাগেবনােতা আর
পরাজয়টা �তামার কােছ
মানেব তখন হার।

�� পূরণ করেত হেল
�শােনা ওেহ ভাই
পির�মী হেত হেব
বেস থাকেত নাই।

আমার ক� 
মাওলানা তাজুল ইসলাম নাহীদ

�ঃখ আমার �কউ বুেঝ না
যতই কাঁিদ আিম,
বুেঝ �কবল একজনা ভাই
িযিন অ�য�ািম।

এই �িনয়ায় �কউ কােরা নয়
�তামার আপনজনা,
গভীর ভােব িচ�া কের
�দইেখা না হয় মনা!

�াথ�পেরর �খলাঘের
�খলা সবাই কের,
যিদও বা আপন �ভেব 
হাতটা রােখ ধের।

যায় না কাউেক �চনা আিজ
ভােলা িকবা ম�,
 হেয়া না আর �প �দিখয়া
কােরা ��েম অ�।

আ�া� ভুেল রাসূল ভুেল 
আমরা মানবজািত,
খুঁেজ �বড়াই রা�িদেন
পাপ কােজরই সাথী।

লিলপপ 
�মাঃ রতন ইসলাম 

কী জািন এক �পল �খাকায়
ফুটল হািস �থাকায় �থাকায় 
এেলা হািস করেত চুির 
চরকা কাটা চাঁেদর বুিড়

�মেঘর �দেশর �দত� এেলা
িহমালেয়র �শত� এেলা
ফুলকানেনর পরী এেলা
পবনরাজার তরী এেলা
িসংহ-বানর- হািত এেলা
তুংতুং ভূেতর নািত এেলা
�দােয়ল-িটেয় িফেঙ এেলা
কুমেড়া-পটল িঝেঙ এেলা

এেলা ফিড়ং �জাপিত 
ওরাও নয় �তা ভাগ�বিত

ওেদর মেধ� �কউ �পল না 
ব�থ� সবার ঢপ-
�পল লিলপপ

�ছাটগ� ১ম পৃ�ার পর

০২

�� নদীর জল
সাঈ�র রহমান িলটন 

যাে� �দখা িনেজর ছিব
�� নদীর জেল
ঝলমেল তার �ঢউেয়র তােল
�নৗকার সাির চেল। 

�ভাত �বলার রিবর আেলা
জেল িঝকিমক কের
�� জেল মাছ িশকারী 
�রাজ নানান মাছ ধের। 

মন ভের যায় জেলর �েপ
পড়েল চাঁেদর আেলা
চাঁেদর সােথ ঊিম� �দােল
�দখেত লােগ ভােলা।

�� নদীর জল
সাঈ�র রহমান িলটন 

যাে� �দখা িনেজর ছিব
�� নদীর জেল
ঝলমেল তার �ঢউেয়র তােল
�নৗকার সাির চেল। 

�ভাত �বলার রিবর আেলা
জেল িঝকিমক কের
�� জেল মাছ িশকারী 
�রাজ নানান মাছ ধের। 

মন ভের যায় জেলর �েপ
পড়েল চাঁেদর আেলা
চাঁেদর সােথ ঊিম� �দােল
�দখেত লােগ ভােলা।


