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াবণ 
........ 
o শাoন, কিবকুেল pচিলত যত মাস আেছ 
তেতা মাস িনেয় ei কিবতা-িনচয় 
তবু দ ােখা, পtপুেট যতবার জল পেড় থােক 
তেতাবারi পাতা নেড়, কুসুমকmনসম kীণ িন  
বােজ e সংসাের। 
 
আর সকেলi বরষার গান গেয় থােক। 
 

াবণ মেঘর কলা, 
িবd েতর িkp iশারায়, মেন হয় 
িনকেটi বাজ পেড় গল। কিব তাহা 
নানা ঠঁাi সাজায় বাজায়... 
 
শাদা পাতা,  পৃ  তার িভেজ oেঠ আহা। 
বরষার কrণা aপার। 
মেয় আর কােলা পাড় শাদা শািড় তার িভেজ যায়। 

বরষার কrণা aপার! 
যন িসেনমায়, বh বণ গ ধ গান। নেচ যায় 

eকােলর সবেচেয় সফল নািয়কা, নৃত কলা পিটয়সী 
কামল বরণ! 

িব েpkাগৃহ হেত 
বষা আর িনকলা তার 
aনুরাগ জn িদেয় যায়। 
 
তাহেল রিবন বাবুর কথা বিল... 
 
আগাম বn হoয়া sলু ছুিট হেল 
বিশ টাকা ভাড়া িদেয় বািড় ফের মেয় 

িরকশায়, hেডর ফঁােক ফঁােক, যতটুকু চেল 
তেতাটুকু ঝাপটা দয় 

াবেণর মাতাল ছেলরা। 
যেতাটা িনেজেক না তেতাটাi টkট বi বঁাচাবার ছেল 
মেয় সের সের যায়। 

গান নয়, তাi মেন হয় : ei বুিঝ টkট িভেজ যায়। 
 
তাহেল রিবন বাবুর কথাi বিল 
 



টkট ফেল রেখ মেয় 
eেকলা uেঠেছ ছােদ। 
আপনার বুক হেত সৗরভ িদেতেছ সমীের। 
drত হােত িকেশার রিবন হতা ােস টুিকেতেছ তাহা। 
 
তাi ঘার বসেnর রােদ াবেণর কথা বিল 
বৃি রািশ, বাদল সরকােরর কথা বিল। 
 

াবণ হ পরনারী, বাতাবী কঁাঠাল আম 
গnশত ভুেল aেভদ তামার কথা মেন পেড় আজ 
 
 
রঙপুর হেত তুিম য সকল দয়ালিলিপকা 
gহািচt, িনময় বৃি রািশসম 
পাঠােয়ছ মেঘর oপর, আমােদর পরেবর িদন। 
সpম বরেণ তাহা রঙধনু rেপ 
বিণত হেয়েছ ei oঁরাo নগের। 
 
তাi আমােদর পরেবর িদন বৃি পাত ঘেট, 
রাsাঘাট ফঁাকা থােক। রা যnt ভাল চেল 

ািফকিবহীন। 
 
 
 



বীজ 
...... 
বৃk নয়, বািধ নয় বীজ 
 
বাসনার গভ থেক পিরsrত হেত হেত  
বািড়েয় িদেয়েছা ডানা। 
 
গৃহ, sৃিত, ধম ভুেল িকছুকাল 
পানীয়র মেতা সংহিত-তরল kমাগত িনেয়েছা anের। 
 
আহা বীজ! কন pথম সুেযােগ 
ফল থেক পািখর uদের, 
দg হেয় aকsাৎ 
মািটেত পেড়েছা? 
 
আহ, বেল pথম িশৎকাের 
মািটেতi pেবশ কেরেছা eকা!  
 
 
 



িরকা পব  
............ 
............ 
1. 
dপুরেবলা আিম ছেলধরা হেয় যাi। 
 
আমােদর gােমর ছেলরা ছাটকােল 
পািখধরা হেয় যত। শািলখ ধের eেন কথা শখােতা। 
ছাটেদর ধের eেন আিম d ািম শখাi 

বিল ‘িরকা িরকা’ বেল বড়াo তা 
 
oরা diবার ‘িলকা িলকা’ বেল পািলেয় যায় 
 
মলা থেক শািড় eেন দব, পুতুল দব 

eকবার িরকা বেলা তা সানা। 
আেগ ছেড় দাo বেল oরা  
িজহবা দিখেয় পািলেয় যায়। 
 
আর আিম eকা eকা পািখেদর মেতা 
eকsের eকমেন আপনার নাম বলেত থািক 
ছাটেছেলেমেয়দল পেল টুপ কের িশিখেয় দi 

িরকা িরকা...’  
 
2 
তাহােদর দৃি গান বৃkপtালােপর মেতা 
আমােদর মেন লেগ আেছ। আর আমােদর বৃি gিল 
আমরা ঠাকুেরর gােম 64 িকেলািমটাের রেখ আিস। 
 
arিণমা সান ােলর মুখ িdতীয়বার ভাসাভাসা েকর ন ায় আমােদর মেন 
পেড় িক পেড় না। 
সi সূেt, সi সূk সূtেরখা ধের আমরা গান গেয় িফির। আর কিবরা 
খজুর বৃেkর মেতা িsরিচেt দঁাড়ােয় থােকন। দীঘ জাbা পিরিহত কিবেদর 

মেতা তারা 
পুc o pkাপেট 
aপােt 
aপার aশিন সংেকেত 
ভীতমুেখ কবিল দঁাড়ােয় থােকন। 
 
তাহােদর নদীgেলার নাম জলশেbর মেতা 



আমােদর দেহ লেগ আেছ।  
 
3 
oi aিতদূের পৃ িনময় dিট বৃk 
dিট গাছ, মাহ o আেবেগর মেতা মাথা নােড় 
দালায় মাথা  

iষৎসmত হেয় পরsর দঁাড়ােয় রিহেব বেল। 
আর কাথাকার কান ঠাকুেরর gােম 
eকিট বৃk, eকিট গাছ 
তাহােদর বৃkফল o রািশফেল িসংেহর ছাপ, ভাব o ভাষা পেয় 
িবss িশহরণgিল সাজায়, সাজােতi থােক... 
ফেল 
কmমান গাছেক  
কশভাের snনশীল নারী বেল মেন হয়। 

 
সেজ-gেজ নাসাির কিজ aেন পড়া 

িশ েদর জন  aেপkমান মােয়েদর মেতা 
s ুেলর গেট বৃkgিল 
মাতৃবাৎসেল  আমােদর জন  কত মাথা নােড় 
মাথা দালায়! 
আর আমরা সহপাঠী, পািঠনীেদর সােথ  
পৃ েদেশ jানভার বঁেধ িনেয় 
kমাগত ছুেট যাi 
ছুিটেতi থািক।  
 
4 
িকছু পথ প gাম িশিলgিড়র িদেক 
িকছু আেধা আেলা-আঁধািরেত  
পুরেনা মিnেরর পাশ িদেয়...। 
pিতিট ফলেক, টরােকাটায়  
িরকা তার রেখ গেছ 
নাম-ধাম িচt-কলা। টরােকাটা পাড়ােত িদেয় 
মেয়রাo চেল গেছ ঘের, jালােত pদীপ। 

 
িরকা যায় নাi। শািড়র আঁচেল মুখ ঢেক 
মািট পাড়াবার াণ িনেয় 
িথর বেস আেছ। 
 
দাল পূিণমার রােত eiখােন মলা হেতা। 



 
aেধক মলা শেষ িরকা কেব চেল গেছ 
ঠাকুেরর gােম। 
আর কu িবছা নাকফুল িসঁdর পুতুল 
িসঁিথপািট িনেয় পসরা সািজেয়েছ। 
আড়েচােখ তািকেয়i সi কেব িরকা চেল গেছ 
সঁাoতাল মেয়েদর সােথ।  
 
5 
জেলর oপর িদেয় জল ভেস আেস 
সi ভােব তুিম ভেস eেল 

 
ভােসা নাi। 
জেলর oপর িদেয় হঁেট eেস 
পুরেনা বদীর গােয় ঠস িদেয় 
আেছা। 
 
oiখােন িmয়মান আেলায় আেলায় 

কােত িদেয়েছা চুল 
 
 
পযটক দল েনেছ মাদল 
eiসব দেখ নাi তারা।  
 
6 
gােমর ছেলেমেয়দল িরকােক িদিদমিণ 
বকুলেক o বকুল 
আর কােক কােক কী কী যন ডােক।  
তাহােদর িশ পােঠ চঁাদ oঠা বড় িকছু, 
বড় বদনার। 
 
oরা চঁােদর জন  বেস থােক রােত 
বাক  বানায়- 
oi চঁাদ uিঠয়ােছ দেখা। 
o িরকা, িদিদমিণ, পূণচnd uিঠয়ােছ দেখা।  
 
7 
ঠাকুেরর gােম ছাট ছাট পাড়ায় পাড়ায়, মােঝ মােঝ বেয় গেছ িবল িঝল, 
নদী টা ন। সiখােন eক gােম িরকা থােক। তার সi বািড় হেত আসn 



আি েন মাড়াi কেলর ধঁায়া দখা যায়। আেখর গািড়েত বািহত সুিম  
আখরািশ, যাহা িকনা ঘােসর sজািত, iহােদর- তারা সব দেখ থােক aবনীnd 
ঠাকুেরর সেন। িরকা o রবীndনাথ diজেন বকািলক চােয়র আসের ধূমািয়ত 
aিgর সকােশ নানামুিখ গান গেয় থােক। আর জলাশেয়, িবিভn কােশর বেন 
আিজ e আি েন ঠাকুেরর gাম কঁাচসম ঝলেক ঝলেক। সiখােন িরকা তার 
22 শ াবেণ পাড়ায় পাড়ায় aিবরত িলেখ যায় নামাবলী iহােদর, িবনেয়র, 
aিবনীত আকােশর, ধঁায়াcn গাধূিল মেঘর। ei কাশ, তুিম সখা তার pােণ 
কান aবকােশ আরবার ফুিটয়ােছা pভু? আর হ কদম তুিম ঈ রীর হেত দূের, 

aদূরবতী মেঘর uপের না হয় ফুিটo ei পৗেষ aথবা আি েন। আরo ধীের 
জীবন বাবুর সােথ রাsার মােড়র দাকােন চা খেত খেত sানীয় কাuেক না 
হয় িজjািসo কান পেথ যেত হয় িরকােদর বািড়। ei শীেত িন িত pহের। 
তারপের হয়েতা চিলেল eকা যi পেথ তারা di বান কেলেজর মেয় হেল 
রাতভর ঘুিমেয়, না ঘুিমেয়o থােক। dার খুেল িমেল িমেশ di বান যখন 
pভােত utেরর পােন রেয়েছ তাকােয়, সােয়টাের ঢাকা তার লাল জামা। 
তখনo হয়িন চা, আবারo ডােকিন মা। তখন o pাণ তুিম িশিলgিড় হেত eেস 
gিড় gিড় বৃি পােত aবকাশ িনরিসo ভাi। যােত oi িহমালয়, তাকােলi 
দখা যায়। িরকােদর বািড় হেত সi িহমালয়। 

 
 
 
 



ei pম 
............ 
ei pম agিnত পু েরণুর মেতা বাতােস ভেস eেস তামার চুেল, 
িবেদশী তুষারপােতর মেতা পেড়েছ হঠাৎ। eখােন তামার আমার মাঝখােন 
কােনা 
দাভাষী নi। aধ াপকীয় টিবেলর aপরpােn চুপ কের বেস নi তুিম। 
kমতা o আনুগেত র সুশীতল ছায়া থেক তুিম সিরেয় িনেয়েছা দহ। 
pিতিবm। 
 
তবু কথা o গােনর বদেল বতার তরে , সংেকেত 
pকািশত হেc তামার pিত আমার aনুরাগ, kুধা o aিভমান। 
ভুল হেয় যােc।  
মধুরতম বচসার iি ত ভেব ভুলkেম, তামার aনাsার িদেক 
বািড়েয় িদিc হাত।  
পেথ তুিম িঠকানা রােখািন। িচh রােখািন কােনা। 
ভাবিছ, িনেজর থেক eবার কীভােব ফরােবা ei হাত।  
 
 
 



পািট o pম 
................. 

ণীসংgাম িনেয় আেলাচনার ফঁােক ফঁােক তামার দৃি ভি র সােথ িমেশ 
যােc আমার দৃি পাত। মাকসবােদর কী aবাক মিহমা! ব িkগত জীবেনর 
কথা aনুk রেয় গল, তবু pােলতািরেয়ত, পািটলাiন, aেkাবর িবpব 
eiসব সংেকেতর আড়ােল িনরব গিরলার মেতা বেড় uঠেছ আমােদর pম। 
 
মাকসবাদ তামার দৃি র তার নাম 
তামার গাপন িহংসার নাম পুঁিজবাদ 

বেস থাকবার িবষ ন ভি র নাম লিনন 
দীঘকৃ  কেশর নাম নারীর ঐিতহািসক পরাজয় 
pিতিট কটােkর নাম রািশয়া, চীন, িকuবা, িভেয়তনাম 
 
পুrেষরা িবpব ভেব যােত ঝঁাপ দয় তার নাম পুঁিজবাদ 
আর pম ভেব যােক আিল ন কের তার নাম pিতিবpব। 
তবু িবpব o pিতিবpব, pম o পঁুিজবােদ মাখামািখ হেয় থােক আমােদর 
সাn aবসর। তামার দীঘ ােসর আড়ােল আমার pিতিনঃ াস, utাল 
দৃি েকােণর গভীের আমার uৎেpkার আবরণ। 
আর আমােদর pম বেড় uঠেছ িবpব o pিতিবpেবর dnd o িdধায় 
দাdল মান, 

aনভ s, দীঘকাল পর পািট aিফেস ঘুরেত আসা লুেmন pােলতািরেয়েতর 
মেতান। 
 
 
 
 



িsল লাiফ 
............... 
eক gাস জল, লবু o লবণ। 
টিবেল িকছু নi। 

 
মা তার মােয়র বািড়েত চেল গেছ শীেত। 
 
আজ ফর রাnাবাnা হেব। লখা হেব, পড়া হেব। 
পােশর বািড় থেক d'পদ আসেব eপােশ। 
বাবা-মা বািড় নi। gােম চেল গেছ। 
 
সকাল সকাল পাsািপস দেখ eলাম। 
আজ কােনা িচিঠ নi। 
 
িদন আজ িচিঠ লেখ নাi। 
 
 
 



আেপল 
......... 
আেপেলর িদেক তাকােল লgীকৃত পুঁিজর  
িবsার মেন পেড়। 
 
আেপল, তামার মােঝ িনিহত iিতহাস 
বাগােনর ঘােস aকsাৎ তামার ঝের যাoয়া 
kেন kেন তামার িনথর sানাnর 
তামার kিমক রিkমাভা... 

oi eক আেপেলর ভতেরi gিnত। 
 
eমনিক তামার kুd দেহর oপর ছাপাি ত ব াজেকo iিতহাস মেন হয়।  
 
 
 



জানালা 
.......... 
য গৃিহনী ব s রজনীব াপী রাnাবাnা সের 
তামার লাহায় মৃত গাখরার মেতা sন ঠিকেয়িছল 

তােক আেপেলর uপমা থেক রহাi িদo। 
 
িবjাপন িচেt গিcত আেপেলর চেয়  
anকার রােতর পায়রা 
আরo বিশ g িরত, পালকমুখর। 
 
রাnাবাnার াণ িনেয় 
দবpণেয়র কথা ব k কেরা না।  

 
 
 



মলা 
....... 
িবিধ, তামার সকােশ 
মি র o খ নীর সুের 
p ােস টেন িনিc গান 
 
চমৎকার দব aনুমান।  
 
 
 



িশ  
...... 
িবেকেলর িবষ নতা থেক uিtত হেত িগেয় িথর িথর কঁেপ যােcা, হ 
সায়াh। 
আিম তামােক িদেয়িছ মনুেমেnর মেতা সুuc pসারতা। pা েণর হাস রস। 
 
মঘ থেক ঝের যােc িশিশর কেndরo কেndর িদেক। আর aবসnতা, আিম 

ভাবিছ 
তামারi গভীর থেক- ফঁাটায় ফঁাটায় uিtত হেc জল।  
কালাহল।  

 
 
 



আtা 
......... 
sb চােখর মুg আরাম থেক িহমানী pপােত 
ফনিনভ শয ার মেতা েয় আেছা। 

মৃতু , pম, ঘাস, আকাশ, চতন , pভা 
িনে তনা o sিটেকর aিst িনেয় 
সমিপত হেয় আেছা 
মৃিtকার গাপন icার কােছ। 
ei দূর arসmুতেবদনা 
বঁেচ থাকা থেক 
ধু দৃি হীনতার ভাের মুk হেয়েছা। 

 
নীিলমাসmােত য আকাশ 
িনিখেলর সমs kীণpভােক পান কের ফেল 
সi ভারাkাn ujjলতার আড়ােল চেল গেছা 
দহ রেখ, eকা।  

 
 
 
 



ঘটনা 
....... 
দৃশ পেট আিম নi। 
নানাsােন ছাiভেsর সােথ iতsত 
দহখ  পেড় আেছ। 

 
aথবা শাn পানীয় জেলর gােস পির াn চুমা। 
 
আtমg বেনর িদেক যাtা কেরo বhবার  
িফের গিছ বনsৃিত  পাহােড়র সানুেদেশ। দূের aপrপ  
সমুdতীের গাপেন বাড়েছ  
আমার হnারক।  
 
 
 



aনn 
....... 
তিড়ৎসংকিলত দেহ আেলা িনেব গেল 
দূর তারকাম েল jেল দূরতম 
uৎসjলাধার। 
মহাজগৎসংসার। 
পুrেষর আকার চতনা o নঃশb  ছঁুেয় 
বারংবার 
g িরত দাশিনক ঘরানার মেতা। 
 
e ভবতরে  আজ আেধক নেমেছ শীত 
আেধক স ীত। নৃত ভি মার িশের 
নািচেতেছ 
তব sণজল। 
e মদমtজেল 
ভেস গল টkট 

ধমপুsেকর বাণী 
জ ািমিতক আকাের-pকাের। 
pিতমা গাপন কের  
aকালেবাধেন গল আিদবাদ দল।  
 
 
 



জাৎsা 
.......... 
আিম তামার ঘননীল জাৎsার িদেক 
বািড়েয় িদেয়িছ বd িতক আেলা। 
তুিম িবd ৎ িবভাগেক kমা কের িদo। 
 
পৃিথবীেত aেনক বd িতক utান o পতন হেলা 
নদীশাসন করা হেলা। তিড়ৎ সmােত বh লাক মারা গল।  
তবু িবd ৎ আেছ বেল 
তার িবপযেয়র পর সহসা 
জাৎsা চােখ পেড়।  

 
 
 



anকার 
........... 
আিদগn দশকালহীন ei মিndত anকার। 
 
বণ িবপযেয়র ভাের বstর মাtাgেলা 
িমিলেয় িগেয়েছ diিট রেঙ। 
বাstহারা ভুবেন তখন ধুi আকােশর নীল o ঘােসর সবুজ। 
হিরdাভ aিবরাম anকার। 
 
আকাশ চঁুiেয় জল 
নেম আসেছ 

aনnআকােশ 
আিম an 
পান কেরা, তুিম anকার।  
 
 
 



িবড়াল 
......... 
সভ  পৃিথবীর aত n িনকেট, ei িবড়াল।  
রৗd o পূিণমা লাফালুিফ কের গৃহেকােণ আজo তার ব িkt o বন তা িনেয় 

িটেক আেছ। বনsৃিতমুg নm িবড়াল বংশপরmরায় মখমেলর আরাম o মােছর 
aবেশষ ভােলােবেস গল। pাণীকুেল ধুi িবড়াল, সভ তােক বাধ  কেরেছ 
তার pসn sেpর সাধ o aবসn িমি  িবষাদ িনেয় uৎসেব pেবশািধকার 
িদেত।  
আজo তাi p হীন ei kুd িবড়াল সমাজ।  
 
 
 
 



চীনা খাবার 
................ 
জিটল পdিত মেন রাnা করা হয় বেল দেশ দেশ চীনা খাবােরর িবেশষ 
বািণজ  আেছ। eমনিক য চা আমরা pত হ পান কির তাo চীনােদর আিব ার। 
চা খেয় রবীndনােথরo মুgতা eেসিছল। তাi িতিন চােয়র জন  eকিট 
িবjাপন িলেখিছেলন। আজo চা কাmািনgেলা ei িবjাপন ছাপায়। 
 
aতeব, aেনক চ-কারাn শেbর সােথ চা-o আমােদর দেশ চীন থেক 
eেসিছল, বলা যায়। তখন বাংলার মসনেদ কার শাসন িছল ক জােন।  
 
 
 
 



িচিঠ 
...... 
কােলা eকিট খােম িচিঠ পািঠেয়েছা। 
আেলা jালাবার দশলাi খঁুজেত িগেয় ব াঘাত ঘটেলা তামার ঘুেম। পাশ 
িফের েত যাc তুিম। আজ তুিম টর পেয় গছ।  
দূর থেক আসা তামার িচিঠ 
anকাের না পড়াi ভােলা। 
 
 
 



িমিডয়া 
......... 
d’হাত pসািরত কের আিল েন যাবার pাকমুহূেতর ভি মায় যােক আsাদন 
কের যেত হয়- ব gব াকুল aিভিনেবেশর সােথ; সরকম eকিট িনuজ 
পপােরর ছঁড়া টুকেরা kেতর oপর পেড় আেছ। পােকর বি েত, কাগজ 

কুড়ােনা ছেলেদর হাত ঘুের, হােটেল- িপঁয়াজুর মেতা সুsাদ খাবারেকo মুিড় 
িদেত পের, eক সফল, চা ল কর দিনেকর টুকরা তার akর সবs হলেদেট 
hদয় িনেয় akরহীন eক চষা kেতর oপর eেস পেড়েছ। 
uেড় eেস জুেড় বসা eiসব খবর কাগজ- খি ত, aধসত , ধুেলামিলন। তবু 
তার সুসভ  ছাপার হরফ- ব িkt o িবjতা িনেয় হ াnমাম। 
সভ তার eক আজব pিতিনিধ ভেব বাতাস তােক uিড়েয় িনেয় যায় দূের, তার 
িমথ া jান, তথ িব াট, হলুদ বণ সহকাের- লাকালেয়র িদেক হাoয়ায় 
হাoয়ায়। 
 
 
 



ভাব 
..... 
eকবার জেলর গভীর থেক, eকবার নীেলর গভীর থেক আমার চােখ eেস 
পড়েলা তামার রৗdােলাক; হ aসীম, তামার p েয় আমার নদীতীের বেড় 
uঠেছ নামরিহত লতাgl, সংখ াহীন ঘাস। ফুটেছ বনফুল e জগৎ o জীবেনর 
pিত িলp কৗতুহেল। তামার িব ব াp নজর থেক আমার কিmত িdধার 
আড়ােল লুিকেয় ফেলিছ সi ফুল। তার গাপনতা তামার আকােশর ব াp 
নkেtর কােছ, হলােফলা ছnছাড়া িনিলp িবভার কােছ pকােশর আেগ; 
পিরচযা o p েয়র anরােল, তামার সৃি েবােধর মহাকৃিতর মােঝ কাথায় 
রাখেব স গভীর আtঘােতর ভার? কাথায় তামার লৗহ o তাmpিতভার 
ঢাল, যা আমার dnd o িdধােক rেখ দেব িনিবড় পরাkেম..... 
 
 
 



রাত 
..... 
ei িদনgেলা সiসব রােতর pিতিনিধ- যখন পৃিথবীর eকিট বািতo নভােনা 
হয়িন। ei রাদ, সi রিkম আসেরর নতকীর rভি র মেতা জমজমাট। তার 
সহকারীিনর চােখ ঘুম, বাদকদেলর স েতর হাi uঠেছ বারবার, তবু ei 
িদনgেলা নেচ যােc ঐ নতকীর রেkর চ লতা িনেয়। আজ, রাতgেলার কথা 
িলেখ রাখিছ eকটুখািন মােমর আেলায়। িলেখ রাখিছ, সmােটর তৃতীয় পূেtর 
ঔরেস জn নয়া জারজ িবেdাহীর কথা। 
ফুিরেয় যােc মাম, কলেমর কািল। তবু ei gােসর পােশ পিtকা, পিtকার 
পােশ aিভধান eবং িসেgেটর ছাi মশােনা চােয়র aবেশেষর পােশ eমন eক 
রােতর কথা িলখিছ যখন, eকিট বািতo নভােনা হয়িন। জেগ আেছ নতকী 
eবং পৃিথবীর শষ সmাট। 
 
 
 



ফিড়ং 
....... 
পয়ারা গােছর ছানা ফিড়ং আজ বাগানবািড়র রিলং টপেক aিতদূর মাঠ পযn 

uেড় গেছ। গrর িপেঠ বেস ভেবেছ পৃিথবীর িদেক িদেক কত ঘাস uড়বার 
কত aিধকার। মা তার মািসর কােছ খবর জেনেছ, দূেরর মঘ আসেছ বৃি  
ঘটােব বেল। তাi স e ফিড়ং স ফিড়ং বাগান তালপাড় কের জেন িনেc 
তার মেয়র খবর। সমs ফিড়ং আজ uড়েব আকােশ- কu িক তােদর 
মেয়েক দেখেছ? দেখ মােঠর িকষাণ গr তুলেব ঘের, ফেল রেখ ধান। 

িনেখঁাজ ফিড়ংিট ei কৃষেকর িপছু িপছু gাম aবিধ চেল যােব। কুিপর আgেন 
শরীর গরম কের িনি েn ঘুম দেব মািটর দয়ােল। 
 
 
 



িবদায় aিভশাপ 
................... 
আজ বh রাত o রংেয়র দাকান ঘুের তামার জানালার পােশ দঁািড়েয়িছ। 
যতবার ei িচলেত মেঝয় পা ফলছ, ততটা ফুল গােছর থেক চুির কের 
রাখিছ পেকেট। গেn গেn ভের যােc আমার শরীর।  
সn া থেক িন ুপ pিতেবিশনীর ঘর। তার চােল খেস পড়েছ ছাট ছাট 
কrণাকুসুম। বৃkজেnর পাঠ সা  কের িপতৃগৃেহ িফরবার সময় হেলা।  
eবার ফুল তালা িনেয় িকছু aনুেযাগ কেরা। 
 
 
 
 



দেরাজা 
......... 
 
খালা পেয়o pেবশ কিরিন।  

কড়া নেড় aনুমিতর aেপkায় িছলাম। মিnেরর দেরাজা ভেkর জন  সবদাi 
খালা। তবু গৃহsপনার দােয় দেরাজা দখেল আজo aনিধকার pেবশ মেন 

হয়। যখন গৃহ িছল না, pাnর িছল মুk। তখন দেরাজার বালাi িছল না 
কােনা। আর কড়া নেড় খালা দেরাজার সামেন দঁািড়েয় থাকার রoয়াজ 

eেলা গৃহsপনার পঁাচহাজার বছর পর। 
 
 
 
 



ঠাকুমার মেয় 
................ 
 
ঠাকুমার আdের মেয়, মন িদেয় শান, oi গামড়ামুেখা বাদামচাষীর ছেলর 
সােথi শষ পযn তামার িবেয় িঠক হেলা। ঠাকুমা তামােক বকেত বেলেছ, 
কন তুিম eকটা মুসলমান ছেলর সােথ রঙঢঙ কের বড়াo। তামার ঠাকুদা 

oেদর িদেয় চিটo পির ার করােতন না। শিনবার লg, বৃহsিতবার গােয় 
হলুদ, তুিম সামবােরi eেসা। পরীkার কথা বেল আবারo িবেয় িপিছo না। 
বড়দা’র মেয় তামােক দখেক চােc। ঠাকুমার চশমা কুেয়ার মেধ  পেড় 
গেছ, তাi ei িচিঠ আমােকi িলখেত হেলা। iিত তামার ভাiেপা িজেতশ। 

 
 
 



গান 
..... 
আবারo স ীত িবদ ালেয়র বারাnায় তামার সােথ দখা হেলা। kমাগত হাত 
নেড় নেড় জnাnরবােদর aেভদ িনয়েমর কথা আেলাচনা হেলা। মানুষ কথা 

বলা িশখেলা বশী িদন হয়িন; তবু eরi মােঝ স ীত o গান সমাথক হেয় 
uঠেলা... eiসব... । eকজন সুচতুর p  কের যািc, aন জন eিড়েয় যািc 
kমাগত। eভােব aেনক p  জমা হেলা ভুবেন। পৃিথবীর সকল খিনজ শষ 
হেল eকিদন eiসব pে র মুেখামুিখ হেব মানুষ। তখন স ীত িবদ ালয় 
থাকেব না। তামার কথা িঠক হেল গানo থাকেব না পৃিথবীেত। 
 
 
 



dলdল 
........ 
গিরব টা ু ঘাড়ায় সoয়ার হেয় আিম িগেয়িছ জল o জা াল পিরেয় পাহােড়র 
সানুেদেশ। চারাকাদাময় ম াংেgাভ জ েল। ঘার িভনেদেশ িবেদশী ঘাড়ার 
পা হড়েক গল না কাথাo। লাভনীয় ঘােসর িদেক তাকােলা না স।  
eঁেদা পুকুেরর বুক থেক uেঠ eেলা সূয। দূের aপরgাম aপrপ বনsলীর 
মেতা সুসিjত। তখনi আমার ঘাড়ার পা হড়েক গল কেনা মািটেত। ‘ei 
sান’, বেল আিম লািফেয় নামলাম সi sােন। জিড়েয় ধরলাম মািট। নপােল 
ফরত পাঠালাম আমার ঘাড়া। মৃতু র হাত থেক পািলেয়, ফরত eলাম 

মৃতু ময় মৃিtকার িনকেট। 
 
 
 



পরমহংস 
........... 
নারী eবং হঁাস, সূয uঠবার আেগ d’দলi লািফেয় নােম জেল- পালেক 
পালক, জেল জল সংঘষ জািগেয়। িচর , িনিবকার। জলেক জেলর ভতর 
sান কিরেয়েছ নারী। বhsাত হঁাস আিম দেখিছ, কান পালক দিখিন যােত 
eক িবnু জল লেগ িছল। 
আমার ব িkগত সংgহশালা আজ হঁােসর পালক আর নারীর চুেল ভের গেছ। 
বৃি েভজা নারীর চুলo sশ কেরিছ, নারীর চুলেক নিমত কের eমন জল 
eখেনা আকাশ থেক গিড়েয় পেড়িন। কননা বাতােস যদৃcা uড়বার জন i 
নারীর চুল।  
যার eকমাt pসাধন হঁােসর পালক, স নারীর aধীনতা মেন িনেয়িছ আিম 
eবং চার চারিট পািতহঁাস। 
নারী eবং হঁাস- ঘুম o রিতর পর d’দলi লািফেয় নােম জেল । পিবtতার 
জন  ei pাকৃিতক তাড়নােক জnাবিধ iষা কের eলাম। 
 
 
 



শাকিলিপ 
............ 
ei াস আর oi দীঘ ােসর মােঝ বৃথা পেড় আেছ মরেদহ, ক কিlত 
শাকিলিপর আড়ােল- জnজীিবেতর pিত তীb কৗতুেক। eেসা, সমs 

বণভি মা িদেয় ঢেক দাo তােক। 
াস o p ােসর ঘরােটােপর মােঝ দাdল মান, জীবnৃত- eেসা, eেসা সময় 

o সময়হীনতার টােন িdধািবভk-। 
 
 
 



সংেকত 
......... 
রলেsশেনর পােশ oয়াপদার পািনর ট াংেক লখা আেছ ‘িনrেdশ’, 

কঁাপাকঁাপা as  akের। eর পােশ যাtা, পুতুলনাচ, ঝুমুর দল- মলা। 
aসীম িম াnভা ার িনেয় বেস আেছ aিখল সরকার। দাকােনর সামেন হালকা 
akের লখা আেছ- ‘aবকাশ যাপন’। 
 
 
 



িশuিল ফুল 
.............. 
রােতর পাশােক জিমেয়িছ সমs রােতর িনযাস। িশuিল ফুল। anকার, 
িশিশর, রািtতারকার sbতা থেক িশuিল ফুল নেম eেসেছ aিভকষ tরেণর 
িদেক tিরৎ িবষ ন বাতােস।  
পতন িনি ত হেয় আেছ pিতিট utােন, যমন pিতিট ফুল eস জমা পেড় 
ঘােস, পৃিথবীর রােতর পাশােক। 
 
 
 



তান 
..... 
তামার িনrcািরত গােনর মেতা eiসব কিবতা। সুসংহত, িবপnতার মেতা 

pcn। আর সi pcnতার আড়ােল pকট হেয় uঠেছ জলকেlাল, েনর 
শb, বাতােসর িফসফাস eবং তামার কে  শানা ‘আস িলpা’ শbিট। 
eমন হালকাভােব কলম ধের থাকছ তুিম- তােত বড় হেয় uঠেছ aেন র 
খাoয়ার pিত তামার মেনােযাগ। 
িবেদশী aিতিথর rেপার চামচ হরেণর গlিট বলাi যােc না আর। 



 
 
 
 
 

 
 
 
ময়ূর পব 
........... 
........... 
 
eক. 
সারাটা dপুর ডাhেকর খঁাচা থেক পায়রার 
খঁাচার সামেন িদেয় ঘুের eেস aকsাৎ 
ময়ূেরর খঁাচার সামেন দঁািড়েয় পেড়িছ। sানু, 
আtমg শতশত ময়ূর ছিড়েয় রেয়েছ গােছ, 
ঘােস, িবেকেলর কািনেশ। িনিখল dপুর জুেড় ময়ূর-  



ময়ূর বেল তােক না oi পািখকূলেক  
জাগােত চেয়িছ- মেঘরা জােন না। তাi 
বৃি র জন  ei aধীর pাণপাত।  
বৃি পােতর পূবােh  
মানুেষর ভতেরর ময়ূর জেগ oেঠ- kমাnেয়  
নেচ যায়, জাৎsায়। ময়ূরেক ময়ূর না ডেক তাi 

বৃি র দাহাi গেয় বেস আিছ।  
pস ত জানাi, 
িঠক eকi কারেণ কিবতায় ময়ূর aনুেlখ   
থেক গল বৃি র তুলনায়। 

 
di. 
আমার eকিট বhপাঠ  পুsক রেয়েছ। pিতিদন ঘের ফরার পর সামিয়ক 
aবসnতা নেম আেস। ঘুম o জাগরেণর মাঝামািঝ ঝুেল থািক, গরম বালুেত 
মুখ gঁেজ। শরীেরর ভতর eকিট aবাধ  িশ  জেগ oেঠ। ধু ঘুম নয়- সকল 
নঃশেb র িবrেd স তার সরব কাnা কঁাদেত থােক মধ রািtর aবসের। 

আিম তখন িpয় পুsকখানা চােখর সামেন মেল ধির। িনত কার aভ াসমেতা 
ময়ূেয়র পালকিচিhত aধ ায়িট বর কির। থমেক িগেয় eকবার ভািব, e 
পালক যার- সi ময়ূেরর কথা। তখন ময়ূর িবষেয় িনরব o িনবাক পুsকিট 
আমার িদেক তািকেয় হাসেত থােক। 
 
িতন. 
‘ময়ূর’ শbিট ucারেণর সােথ সােথ আমার মুখ 
eকটা তৃিpময় sােদ ভের যায়। িনেমেষ তােক 
সুsাদ dাkাসুধার মেতা পান কের ফিল। 
িবেশষত সmুেখ, ময়ূর শbিট ucারেণর সােথ সােথ 
eকিট গভীর o গাপন চুmেনর aনুভূিত জােগ। 
 
ফেল, pকােশ  কখেনা ময়ূর বিল না তােক। 
 
চার. 
aবশ  নারীেদর কথা আলাদা, তারা ময়ূেরর পখম িবিবধ পািখর পালেকর 
সােথ মাথায় gঁেজ িনেয়েছ বhকাল, নৃেত র রীিত aনুসাের। কননা জাৎsায়, 
নৃত রত বhবিণল আভার নাম ময়ূর। কােনা নৃত পর নারীর চুল থেক খেস 
িগেয় আজo কেয়কিট পখম দরবােরর জািজেম পেড় আেছ, জলসাঘেরর 
arত কাnা, ঘাম, ঠঁাট আর সৗগn িনেয় iিতহােসর বাiের ময়ূেরর মেতা gম 
হেয় আেছ।  
eকাকী eকিট পালক। 
 



পঁাচ. 
 
‘ময়ূর eকিট িবেশষ ভাবুকpিkয়ার মেধ  নােচ।’ aিনলা sরেণ, কমলকুমার 
মজুমদার 
 
aথবা ধেরা, ময়ূর, তুিমi সi ময়ূর 
মা ময়ূেরর rষা থেক পািলেয় eেসছ ei aবাক শহের 
ধঁায়ময় ei আকাশেক ভাবছ মঘ আর জুেড় িদc তামার  

নাচ ei সn ায়, কােলা রাsার oপর তামার িমিছল। 
পালেক নেচ uঠেছ আেলা, 
আর কী aবাক! সরকাির ফায়ারা বেয় uঠেছ জল। 
তামার চািরধাের aবসn, kাn কালাহল 

 
মাগল িমিনেয়চার থেক pকােশ  ধুেলায় নেমছ 

ধুেলাsান কের তামার পালক, শরীর আজ 
বৃি র aেপkায় জেগ আেছ 
 
eকথা গতকাল কাগেজ পেড়িছ 
িনত কার aভ াসমেতা হলােফলা তামার ছিবর থেক দৃি  সিরেয় 
িবখ াত নািয়কার ছিবর মেতা আেরক ছিবর িদেক  
দৃি পাত কেরিছ গাপেন। যন রাজ ময়ূেরর ছিব ছাপা হয়  
পিtকার পাতায়, ডােল, বৃেkর ধূসর বlেল 
 
aথচ ভােবা, বাংলােদেশ ময়ূর িছল না কােনা কােল 
ভারেতর utর থেক কেয়কিট ময়ূর বড়ােত eেসিছল ধু  
ধমপােলর আমেল, তারা ধানেkত ভােলােবেস রেয় গল-  
 
eখনo ei দেশ তুিম ছাড়া আর কােনা ময়ূর দিখিন- 
নৃত রতা, eকাকীেt িবেভার, g িরত 
pাণপণ বৃি র aেপkায় জেগ আছ- ei ধুেলায় ধুেলায় 
 
ধেরা, তুিমi সi ময়ূর। 
 
 
 



িবজয়ী বীেরর pিত 
...................... 
বীেররা িচরকাল গেবর ঝলকটুকু িনেয় িমেশ যায়।  
তামার রথ হিsনাপুর থেক aেনক দূের- 

oi iিতহােসর ধূিলমিলন পৃ ায়-পৃ ায় িমেশ যােc। 
 
মেন রখ, য আেলায় তামার রথ আেলািকত 
য আেলায় তুিম stী-মুখ চুmন কের তৃp 
স আেলাটুকুi আিম। 

 
aজুন, আমার লােশর থেক সরাo  
e িবজয়-পতাকা। কননা তামারi মেতা  
oi পতাকাo eকিদন ধূিলিলp হেব... 
 
 



iমrল কােয়স 
.................. 
uপত কায় uপত কায় apেয়াজেন aনাকাkায় 
ঘুের বড়াo তুিম; আিম তামার িচnােক sশ কেরিছ 
eবং eo জািন- িকেসর লােভ বৃি -বি ত মrেত  
ঘুের ঘুের uদ াn হেয় গেল 
 
িচরিদনi iহজীবেনর কােছ aেবাধ  রেয় গল 
uপমা o uৎেpkার ঠার, িনর মাদকতা আর 
পংিkর ঝঁাঝ। তেতািধক কিবেদর uদ ািn o িচৎকৃত মাহনীয়তা। 
 
তামার কিবতা মrর বালুেত িবলুp,  

চndমােক ঢেক িদেয়েছ সূযsশ- তবু, iমrল কােয়স, জািন, 
মিsেsর গাপন পেdর রসkরেণ তুিম মাতাল, 
িবপn o ঈ র-বি ত। pদিkণ করেছা বdঈনেদর তঁাবু 
আর সুখময় রাতgিল- 
কrণ uে র িপপাসাত hদেয় িমেশ িগেয়... 
 
 



িpয় ফারজানা 
................ 

েনিছ, তামার মেয়র নাম ঋতা রেখেছা। স আবার তামার শtr না হেয় 
পেড়! eবার ছেল হেব- দেখা। ছnার কােছ নলাম িতনমাস হেলা? তামার 
িবrেd আমার aিভেযাগ নi আর। সময় কের তামার বরেক eসব বুিঝেয় 
ব’ লা। তামরা d’জেনi চ া ক’ রা আমােক িচরতের ভুেল যেত। আর 
তামােদর মেয়েক কখেনা বােলা না ঋতা নােম oর eকটা দূেরর- aেনক 

দূেরর eক খালামিণ িছল। 
 
 
 



িসেনমার নািয়কার pিত 
............................ 
আমােদর uভেয়র জন  সুসংবাদ ei য, আমরা পরsেরর াতা o ভিg নi। 
কাযত কােনা ভাi-i তামােদর বানrেপ gহণ করবার জন  pstত নয়। 
কননা তামরা কাম জাgত কেরা। 

 
তামােদর িন য়i মেন আেছ, য সুnরীরা িমশেরর নগরপেথ sন umুk 

কের বেস থাকেতা- তােদর িকসিমস বাগােনo মািছর uপdব হেয়িছল। পুরােণ 
eমন নগেরর uেlখo আেছ যখােন নারীরা তােদর বাম sন কখেনা ঢেক 
রােখিন। সmােটর মেনার েনর জন  িনবািচত হেয়িছল যারা- িনেজেদর ব িkt 
o pিতভা তােদর eেতাi মািহত কের তুেলিছল য, তােদর kুdতােক 
কুয়াশার আবরণ িদেয় মুিড়েয় রাখা হেতা। eেতাi িছল তােদর rেপর গব- 
তারা যখন aনুগত ভি েত সmাটেক কুিনশ করেতা তখনo রানীেদর 
খাসকামরার কঁাচ কঁেপ- কঁেপ uঠেতা, মুহূেতi eঁেকেবঁেক যত রাজকন ােদর 
pিতিবm । 
 
eখন তামরাi সiসব নারীেদর নাম বেলা, কননা তা সmব নয়। নােমর 
pসে  তামরা যা ucারণ করেব তা হেলা- পৃিথবীর সমs নতকীর সিmিলত 
দীঘ াস। আিম rপমুg। আমরা যন পরsরেক aিভশাপ না দi। কননা 
তামার rপ o আমার মুgতা কu কােরা জন  নয়। িব াস না হেল সmােটর 

টাকশােলর য কােনা কমচারীেক ডেক আেনা। 
 
 
 



াে সকার pিত 
.................... 
ন নীড় গlটা িক শষ কেরছ? 
oর ব াখ া পােব আtঘাতী রবীndনােথ- 
ভুেল তামার টিবেল ফেল eেসিছ। প’ ড়া। 
পর  dপুের ছােদ uেঠিছেল কন? 
িন য় চুল কাবার জন  নয়? 
 
তুিম িক তামার t - ক eসব বেলা নািক? 
 
 
 
 



 
 
সমুd পব 
........... 
........... 
1 
সমুেd েয় আিছ।  
সুতীb sেনর মেতা তার ঢu 
নেরাম আবহ িদেয় ঘুিমেয় রেখেছ। 
আিম তার কu নi, ধু িপঠ পেত gহণ কেরিছ 
তার দহ। তার মন, গভীর। লবণ লবণ। 
দূের শাদা কাক, aিsর সমুdসারস 
আমার চােখর িদেক বািড়েয় রেখেছ ঠঁাট। 



 
িচৎ হেয় ভেস আিছ 
সমুেdর বুেকর oপর। তার দহ, 
সহs চk o বঁাক। aেনক নদীর মেতা, 
তবু eকিট eকাকী নীল aিst হেয় 
আমােক ভািসেয় রেখেছ। 
শরীেরর রেn রেn pেবশ কেরেছ জল,  
নানা sাদ। 

মৃতেদহিটেক িঘের লবেণর তুমুল মৗতাত। 
শাদা কাক, সাগেরর সারেসর মন 
eকটু আকাশ ধু জলেসৗেধর মেতান 
িঘের আেছ। 
 
ei pম, সমুd সমািধর ভতর িচৎ হেয় 

েয় থাকা। পৃিথবীর নীল বাথটােব  
িবছানার মেতা ঘুম।  
মৃতু র মেতা মg,  
pেমর e জলমg rম। 

 
 
2 
aনাhত, eেসিছ e anকাের। 
aিgপিরখার িদেক বািড়েয় িদেয়িছ di হাত। 
পাড়ােব, না গলায় জড়ােব? 

 
pমদg পুেরািহেতর মেতা সংসােরর চািরধাের পাক খেত খেত 

aিভসmাত করেব না আমােক! 
 
আজ সবনাশ িনেজ িনেজi ডাকেছ। 
সবংসহা িবনািশনীর কােছ যাo, বলেছ। 
 
গভীর মntপুত pীিতকুসুেমর মেতা 
তামার মুেখ কান পেত আিম s  akের  
েষ িনেত চাi কথা। থেরা থেরা uতলা 

আকােশ eঁেক িদেত চাi মঘ। 
িমিহ g েনর sের আেলাচনা করেত চাi িহংসার বাণী।  
indধনুর inেন, তােক সাkী রেখ 
তামােক িবষাতুর করেত চাi আিম। 
তামার যntণার কথা ভেব কঁাদেত চাi 



eকা eকা, িবরাণ মােঠর ভতর। 
 
িভkাpাথীর সবs নাo 
সবsাn কের দাo তােক। 
 
3 
aেনক uচুঁ থেক 
ভারী গালেকর মেতা 
পড়িছ, তামার বয়েসর িদেক। 
 
রসাতেল। 
 
সমুd, তামারo শষ আেছ। 
 
স পযn পঁৗছাবার মেতা 

যেথ  গাmীয eেসেছ। 
 
aথাৎ, 
drত পঁৗেছ যািc 
পরেতর পর পরত 
জল ঠেল ঠেল। 
 
e kুd ঘটনার 
তুিম aনুভব করেছা না িকছুi।  
 
4 
সব ছেড়ছুেড় eকিদন সn ার েন সাজা 
সমুd দখেত যােবা। হািটকুমrেলi নেম পড়েবা মাঝরােত। 
হািটকুমrেল সমুd নাi, সমুd িছল না, 
সমুd হেব না কােনা িদন। 
তবু সখােনi যােবা। 
 
eiভােব চতন  eকিদন ীহ  থেক নদীয়া 
িগেয়িছেলন। হির নাম গেয় জগৎ মািতেয়িছেলন। 
 
জগেত হির নাi, হির িছল না 
হির হেবo না কােনা িদন। 
তবু জগৎ মেতিছল তুমুল নােমর মৗতােত। 
 



eকিদন সব ছেড় ছুেড় হািটকুমrেলi  
সমুd দখেত যােবা।  
 
5 
সহসা dপুর বলা 
তামার ভতর eক খুিক ডেক oেঠ। 
ক oi খুিক? তুিম না তামার সnান? 

 
সহs dপুেরর মেধ  eকিট dপুর ধু 
আকােশ সঁেট থেক 
পতপত কের uড়েত থােক 
বীেরর হােত ধরা িবজয়-পতাকার মেতা। 
 
জানালার িgল ধের  

কােত দয়া কাপেড়র ফঁাক িদেয় 
তুিম আর রাsা দেখা না oi িদন। eেককিট 
সূযরি  পান কেরা টুপটাপ ঝের পড়া 
জেলর মেতান। 
খুিকিটর কােন কান পােতা 
শে র মেতা তার কান সমুdবািহনী। 
 
eকিট dপুরেবলা  
তামার ভতর আিদ সমুd জােগ। 

লবণাk, চ ল, গজনশীলা সাগর তামােক 
unনা কের তােল। 
তামার hদয় থেক লবণ লবণ াণ 

বাতােস rd াস িsরতা আেন। 
সময় থমেক যায় eকিট dপুের হঠাৎ।  
 



 
6 
যভােব আেছা িঠক সiভােব বেস থােকা। 

কথা ব’ লা না কােনা। 
oi গালেকর িদেক দেখা, 
পৃিথবীর বতুল িবছানায় 
সাতিট সাগর পাশাপািশ েয় আেছ। 
আর ভূিমখ gেলা আলাদা আলাদা হেয় 
যুd করেছ িনেজেদর মেধ । 
oiভােব বেস থােকা িচরকাল 
দেখা সাতিট সাগর পাশাপািশ  

িনিববােদ েয় আেছ। 
 
7 
আমার নাম লেখা oi সবেশষ তািলকায়। 
 
সবার oপের, s  akের। 
 
কননা আমারi দরকার eকসােথ 

আgন o a ার 
দহন o utাপ 
শীত o আতপ। 
িবপn জাহােজর সােথ িনরাপদ সকত, পাশাপািশ। 
সুখী দাmেত র পােশ িদগ াn pম। 
 
যারা তামার হােত নkt eেন িদেত চায় 
িনজন dপুর বলা।  
চােখর iশারায় লািফেয় পড়েত চায় সাগের।  
সi িহেপােkটেদর তািলকায় 

pথেম আমােক রেখা। 
কননা কােনা তারকা আিম পেড় আনেত পারেবা না নktময় আকাশ থেক। 

পৃিথবীেক কােনা কথা িচৎকার কের শানােতo পারেবা না।  
তবু গাপেন ভােলাবাসা জানাi। কােন কােন বারবার বিল, িচরেগাপন রেখা 
আমার দgীভূত o utp হবার iিতহাস, কাuেক ব’ লা না।  
 
 



8 
ei ছাট বাঙলায় eকটা eকলা মেঘর 
বৃি  হেc। eকi সে  িবিভn বৃি েত 
িভেজ যােc পর o aপর বাংলা। 
পুবিদক থেক হাoয়া বiেছ। 
pথেম তামার তারপর আমার গােয় 
eেস পড়েছ ঝাপট ঝন ঝনন ঝ ার। 
শপাং শপাং বািড় খােc। 
তুিম বুেঝo বােঝা না, aনুধাবন কেরo কেরা না। 
না বাঝার ভান রk িহম কের িদেc। 
পিরিsিত হঁাটু পযn িভিজেয় িদেc।  
আর oপের oঠােনা িঠক হেব িক না িজেjস করিছ। 
 
রিববাবু িpজ, থামাo তামার ei ঘন বিরষণ 
eiভােব টানা িতনিদন বৃি  হেল 
আিম পাগল হেয় যােবা।  
 
 
9 
চাখ বn করেল লালেচ anকার। িনজন িনমল মধ ম dপরু।  

পােয়র িনেচ aেচনা পাড়ার sl পিরিচত শীতকাল। iতsত চলােফরা।  
ফােন পঁিচশ সেকেnর আলাপ। কিলংেবেলর শb ছাড়াi  

দরজার খুেল যাoয়া ।  
মাছ পুেড় যােc... শাক পুেড় যােc...। 
িটিভ খুেল বেসা, ভাতটা uিঠেয় ei আসিছ বেল।  
সবt রাnাবাnা চলেছ e ভরপুর মধ dপুের।  
শািড়েত মুখ মুছেত মুছেত মাছভাজার গn।  
সােথ eকটু eকটু pম। আজ যাo...eখুিন তুতুনেক িনেয় িফরেব রিহমা। 
 
 



কুকুর 
....... 
থেক থেক কাথাo কুকুর ডেক oেঠ। 

কান পেত িন তার ডাক। 
 
কামনার সntােস িসনা টানটান কের তাকাi 
চারিদেক। তুমুল বৃি েত সহs iিndয় 
তালপাড় কের oেঠ।  

শরীরবৃেtর মেধ  তার ডাক  
শরীেরর ভাষায় কথা বেল। 
 
সহসা eক বoয়ািরশ কুকুর ডেক oেঠ 
e ভরা ভাdমােস। 
 
তুলকালাম বjবাতােস কান পেত  
বুেঝ িনেত চাi 
কত দূর থেক eকা eকা ডাকেছ 
কামনাকাতর, sৃিতসnts িবরহী কুকুর।  
 
 



iিতহােসর চূড়ায় বেস 
........................... 
ei সমাসn বতমােন 
iিতহােসর চূড়ায় বেস পা দালাiেতিছ 
আর s  দখেতিছ 
মৃত সmােটর পুtধন eকা eকা কঁাদেতেছ। 
সহসা ভাল পালটােয় ম ািকয়ািভিল 
গভীর বk ৃতা িদেতেছন 
সারsত সেmলেন। 
কখনo eiভােব iিতহাস 
গােয়র oপর eেস পেড়। পািখর িব ার মেতা 
আচানক কাপড় নাংরা কের দয়। 
eখন ei আপদ কােনা পযn 
বাধ  হেয় পির ার রােদ  
দঁাড়ােয় থাকেত হেব।  
 
 



aথাৎ, িঠক ঠাক বৃি  হেc 
............................... 
বৃি  হেc। কখেনা ঘুমািন, কখেনা িঝরিঝর, কখেনা ঝরঝর। কখেনা মাতাল 
বৃি , কখেনা তােল িঠক। হাজার রকেম ঝরেছ পািন ei ঘার কিলর বষায়। 
আবার eেসেছ আষাঢ়, গান করিছ। গতবছর যন আেসািন, ভুেল। eiবার 
eেস গেছা। aথাৎ, িঠক ঠাক বৃি  হেc। মােন রাsায় কাদা হেc, মাথায় ছাতা 
হেc। িরকশায় ঝাপটা লাগেছ। িভেজ যােc, যা ভজার। কাদা eিড়েয়, গা 
বঁািচেয় চলিছ ei ঘনেঘার কিলর বষা। ু হেc, eিnবােয়ািটক হেc, 
ভাiরাল িফভার হেc। তার মােন িঠকঠাক পুেরা বাংলা জুেড় eেসেছ নতুন 
ঋতু। sান ছেড় িদেত হেব না। o eমেনi eেস চেল যােব। সব মাথায় oপর 
িদেয় চেল যােব, বৃি বাতাস। িকছু বুঝেবাi না। মাথায় oপর িদেয় শরেতর 
মেঘর মেতা হাiথট বষাকাল দখেত দখেতi চেল যােব।  

ভাবিছ। aবাক হিc। সেnহ করিছ, আসেলi যমন বলা হেc সভােবi হেc, 
নািক eকটু আলাদাভােব ঝরেছ জল। ফান কের, মiল কের, eসeমeস 
কের খবর িনিc। তামােদর oখােন িঠকঠাক ঝরেছ তা? eiভােব হঠাৎ জেন 
যািc, তুিম scায় বৃি েত িভজেছা। খুব রামািnক আiিডয়া। আহা কতিদন 
িভিজ না। আমােদর সবার পk থেক তুিম িভজেছা। ei ভাল। িকnt তামার 
ফােনর কী হেলা? 
ফান বঁািচেয় িঠকঠাক িভজেত পারেল তা? ei বষায়?  



 

 
 
 
িযিন আয়নার কািরগর 
.......................... 
সi দয়াল বাবার িদেক চেয় আিছ। যিদ পুনজn পাi, যিদ আেরকবার ei 

শীতাতপ পৃিথবীেত িনেজর মেতা কের জnাবার সুেযাগ জােট। তেব আিম 
আয়নাi হেবা। বstপৃিথবীর aলীক জগেত pিতিবm ধের থাকেবা। aপার 
pিতিবেmর আধার হেয় আিম সটান দঁািড়েয় থাকেবা িpয়তম নারীর ঘের। 
পৃিথবীর সবেচেয় বড়, সবেচেয় জীিবত বst হেয় তািকেয় থাকেবা তার িদেক। 
pিতপল, pিতিট pহর। 
পৃিথবীর িদেক আয়নার মেতা কের তািকেয় থাকেবা। মানুেষর কলেবর 
ভতেরর আয়না, মানুেষর কলেবর বািহেরর আয়না নয়। কােনা rপক, কােনা 

সংেকত নয়, sফ eকটা আয়না হেয়; িচরনীরব িচরচমৎকৃত িচরসুখী হেয় 
পুনজn পেত চাi। তাi আয়নার কািরগেরর সামেন জানু পেত বেস আিছ, 
করেজােড়।  
 
 



শরীেরর দরজা 
................. 
eকিটi দরজা ei পৃিথবীেত তামার আর আমার মাঝখােন। 
 
pিতিট দরজােক বারবার সi দরজা বেল ভুল হেয় যায়। eেক eেক সমs 
দরজা পার হi, তবু তামার কােছ পঁৗছােত পাির না। 
aপার সাগেরর লবেণর মােঝ লাবণ  হেয় বেস থােকা। তামার দখা পাi না। 
কােনা সংেকত নাi, sৃিত নাi, iশারা নাi। তবু আমার aহং তামােকi খঁুেজ 

িনেত বেল। সমs iিndয় পাহারায় রেখ আিম বেস থািক, যিদ আেস কােনা 
সাড়া, কােনা সংবাদ। কােনা গ ধ, কােনা গান যিদ িনভৃেত ভেস যায়। 
তুিম চুপ কের বেসা থােকা। aথবা পৃিথবীর কােনা নীরবতার ভতরi থােকা 
না তুিম। 
 
িকnt jেরর ঘাের আিম েন ফিল asূট কামনার sর :  

িন য, চুেমাi হেলা শরীেরর আ য দরজা।  
 
 
 



সn া  
...... 
1 
িদন o রািtর ফঁােক ফুেট থাকা aবাক ei ফুল : সn ামালতী। aথবা সn া 
িনেজ িনেজi eক মহাজাগিতক কুসুম। বকুল যভােব eকা eকাi eকটা 
মেয়। 

সn া নােমর ফুেলর পk থেক ফােট পৃিথবীর তাবৎ সাn কুসুম। যতসব 
নামী-দামী, মহৎ-মহান, বনামী- বজnা, aথব-aনাথ ফুল সn ার কথা মেন 
কের কের ফােট। সn ার uেdেশ তােদর চিকত psূটন। 
তাi সকল ফুেলর মােঝ সn া : aলীক aদৃশ  eক ফুল। 
িবd ৎেবশী নতকীর মেতা, িমিহ মসিলেনর আড়ােল ফুেটi িমিলেয় যায়। 
দৃি পরাহত, িচরaনা াত ei ফুল। 
 
2 
সn া : খ  সময়। িনমরািt। aিতিদন।  
তামােকi সn া বিল। বিল, সn া মুেখাপাধ ায়। যন তামার আসার 

সময়টুকুi তামার নাম। যন oi সময়টুকুi তুিম। সারািদেনর iেল িনক 
জলা িলর পর সাiবার জ েলর ভতর oৎঁ পেত বেস থািক। aথবা সময় 
sয়ং সn ার ক ামে েজ বেস থােক তামার aেপkায়।  
বেস থািক আিম o সাn সময়- পরsর। তুিম আেসা সn া সমিভব হাের। 
তামার ভতর kেম ঘন হেয় আেস সn া। তামার ভতর থেক লাফ িদেয় 

নােম পৃিথবীেত। 
সn া আেস, সn া নােম, সn া ঘনায়। মানুেষর পৃিথবীেত আেরকটা মানুেষর 
মেতা। নারীেদর মেধ  আেরক নারী। 
 
 
 



U 
... 
যারা শরীর সmেক aত n সেচতন, সারাণ িsম হেয় থােক, kুধা পেল শসা 
খায় তােদর সে  কথা বলেত ভাল লােগ। iেয়াগা ভাল িজিনশ, ekারসাiজ 
আরo ভাল। তারo চেয় ব ালাnড ডােয়ট। eiসব কেরা বেল তামােকo 
ভাল লােগ। তামােদর tেক, িsম দেহ হেস uঠেব আগামীর বাংলােদশ। তবু 
ভাষা িকnt eকটা বড় সমস া। িবেশষত বানানরীিত। তামার সােথ কথা বলেত 
বলেত কতবার য gগেল সাচ দi জােনা না তা। জানেল হাসেত হাসেত পট 
ফেটo যেত পারেতা তামার। তবু বাঝার জন  কথা বিল। তুিম কী ভােব 

ভােবা, তামার িদন কমেন কােট বাঝার চ া কির। কথা বলেত িকnt ভয়i 
লােগ। আর eত িsম হেয় আেছা আর eত ভাল iংেরিজ জােনা। কত 
pাকিটকাল আর মল সাiেকালিজo বুেঝা। সবi িকnt পেজিটভ ব াপার। 
আমরা eরকম না। আমােদর হঠাৎ হঠাৎ মন খারাপ হেয় যায়। আমােদর ভতর 
eকটা eকটা কের aিভমানী িছঁচকঁাdেন বেস আেছ। িমেল না তবু তামার 
সােথ কথা বিল। দূর থেক মশার চ া কির। তামার সpিতভতা, িkpতা 
দিখ। তামােদর লঙ লেগ eকিদন দঁাড়ােবi বাংলােদশ। িপছােয় থাকেত 

থাকেতo আিম eকটু আগােয় থাকার চ া কির। তামার মারফত আিম 
aনুধাবন কির সময়। আমার বdমূল পুরেনা ধারণা থেক আিব ার করেত চ া 
কির, যিদ তামার মােঝo থেক থােক কােনা ছাট dঃখ। কােনা kুd 
aিভমান। তুিম কােনািদন eকা eকা ছাট কােনা কে  কঁাদেত পােরা িক না, 
ভািব। সiিদন হয়েতা আমােক তামার কােজ লাগেতo পাের। তাi না? 
 
 
 



চেলা িচিঠ লখােলিখ কির 
............................... 
ভাল কের িচnা কের দখ, চ াটবেk eiসব আলােপর চাiেত 
িচিঠ লখাi ভাল িক না। eক িমিনট দির হiেলi 
যরকম aিsর হেয় যাo, তােত িকnt ভয়i লােগ। 

িচিঠর জন  িদেনর পর িদন aেপkা করেত হেল তুিম হয়েতা 
সmকi রাখতা না। eমনিক ফানo 
বn কের eকা eকা কানতাi খািল। তাi মােঝ মােঝ ভািব eiসব 
আieম বn কের আবার আধুিনক যুেগ িফের যােবা। গাদা গাদা িচিঠi পাঠােবা 
তামার িঠকানায়। 

 
যিদo aেপkার aভ াস করার uপেযাগী সi িচিঠযুগ িফিরেয় আনা কিঠন। 
কননা, আিম জািন- তুিম িনি ত জােনা না তামার পাড়ায় পাs aিফস িঠক 
কাথায়। য তামার কােছ িচিঠ িনেয় যেত পাের তার চহারা কতটা কনা। 

eমনিক diটাকার হলুদ খাম eখন কত টাকায় িবিk হয় তাo জােনা না। 
আিমo জািন না। 
সবেচেয় বড় কথা, তামার আদ পাn সব জানেলo িঠকানা জািন না। তামার 
সmেক যা জািন, যতটুকু তুিম বেলেছা আর যতটুকু আমার aনুমান স 
aনুসাের eকজন ডাকিপয়ন তামার কােছ পঁৗছােত পারেব না। 
 
পুরানা কত িকছুi তা ভাল লােগ। িচিঠo ভাল লাগেত পাের। চেলা াi কের 
দিখ eকবার। আমার িঠকানা রiেলা, তামার িঠকানা আিম কাuেক দেবা না। 

ভয় নাi। 
 
চেলা পাড়ার পুরেনা ডাকঘর কাথায় জেন রািখ। চেলা িচিঠ লখােলিখ কির। 
 
 
 



বকুল 
...... 
আিম তামােক িবনয় মজুমদােরর কিবতাi বরং নাi। 
টেন টেন পিড়i বরং। কী বেলা? 
কননা য কথাটা কiেত চাiেতিছ iিনেয় িবিনেয় সi কথা 

uিন s ভাষায় বেল গেছন 1965 সােল। 
ফেল নতুন কের কিবতা লখারo আর দরকার মেন করেতিছ না। 
 
মােঝ মােঝ আিম ei aকৃতদার লাকটার কথা িচnা কির 
eকবার pেম পেড়i uিন কমেন যৗনতা, শরীর o সmেকর gঢ়রহস  
পুরাটাi aনুধাবন করিছেলন, বুিঝ না। 
আেগ যখন িবনেয়র কিবতা পড়তাম 
তখন িবনেয়র কিবতা aধসেত র মেতা মেন হiেতা। 
ভাবতাম eigলা কী িলখেছ ei পাগল, 
eখন ঝাপসা ঝাপসা মেন পেড় কােলা লাmা লাiনgলা 
িবনয় যা বলেছ িঠকi বলেছ তাiেল, আনমেন বিল। 
িবেশষ কiরা বকুল ফুল িবষেয় 
uিন যা কiেছন তা সৈবব সত  
 
ফেল তামােক iিনেয় িবিনেয় িকছু দরকাির কথা বলার চাiেত 
মহাtেনর িকছু কিবতা শানােনাi যেথ  মেন করেতিছ। 
শানবা িনিক? 

 
 
 



খi 
.... 
আিম তা pচুর খi খেয়িছ জীবেন। 
 
দেখিছ কড়াiেয় গরম বালুর oপর ধান 

eiসব খi মুিড় তােদরi সnান 
মুিড়র চেয় খi ভােলা লােগ 
মায়া ভাল লােগ ঢর মাখােনা মুিড়র চেয় 

 
িনেজ খi খেয় aন েদর মুিড় খেত বলায় 
আলাদা আনn আেছ। 
যার কাজ নাi তােক খi ভাজেত বলার পর 
বকারt সমস া িনেয় গভীর ভাবনার aবকাশ আেছ। 

 
গরম বালুর oপর ফুটn খiেয়র কথা 
সহসা মেন পেড় 
তেতািধক মেন পেড় আিলশা চনেয়র কথা 
কননা তার শরীের খi রেখ 

eকিট মেডল খi খেয়িছল। 
 
ভািব সiসব খiেয়র কথাo। 
 
সi সব খi কাথায় 

যারা তp কড়াi থেক jলn uনুেন 
মেনর ভুেল পেড় িগেয়িছল 
 
 
 



কবুতর o ঘুঘুর মেধ  যেথ  িমল রেয়েছ 
............................................... 
 
কবুতর aত n ভাল পািখ। uড়েত পাের। 
aত n পলব o নরম ei পািখ মানব সমােজর ধাের-কােছ থােক। 
যারা ঘুঘু দেখছন তারা ei পািখ সmেক িকছুটা জােনন বেল 
ধারণা করা যায়। 
কারণ কবুতর দখেত aেনকটা ঘুঘুর মেতা। 
ঘুঘু িনরব dপুর বলা সnপেণ ডেক oেঠ। aত n গাপেন। 
aথচ আধুিনক পৃিথবীেত কবুতর সারােবলাi ডােক। 
বাকুমবাকমু (2) কের ছাট ছাট uড়াল দয়। থেক থেক। 
যারা ঘুঘু দেখনিন তােদর কবুতর সmেক বাঝােনা ক সাধ । 
তাi, তােদর জন  ei কিবতা pেযাজ  নয়।  
 
 
 



uনার সে  িশl o ucা  স ীত িবষেয় কেথাপকথন 
................................................................ 
বুঝেছন তা eiবার। 
আমার eকটা dপুরi দরকার আসেল। 
িবছানা-বািলশ, নীরবতা-িনজনতার চাiেত জrির ei িজিনশটা। 
eকটা আsা dপুর। 
 
eকটা িজিনশ বেলন তা দিখ, 
pিতিদন য আপেন ভাতঘুম দন 
তােত আপনার রােত পবেলম হয় না? 
হবার কথা িকnt। 
যিদ পাির eকবার আপনার oiখােন যােবা 
আপেন কমন কের ঘুমান দেখ আসেবা 
ঘুেমর সময় হা কেরন িক না, নাকo 
িক ডেক থােকন কখেনা? eiসব দখেত চাi 
 
সামান  বলেছন দাদা? 
ভাবুন, 
আমােদর তা dপুরi নi। 
eেখেন সািহত  কীভােব হেব! 
 
আপনােদর আেছ মলা মলা দীঘ dপুর 
ভােতর পর ভাতঘুম 
ঘুেমর ভতর নাক ডাকা 
বলেত গেল দাদা 
eটা িকnt, ei য, ei নাক ডাকা 
eেক aবেচতেনর ucা  স ীতi বলেত হেব। 
e িবষেয় আপেনর কী মত? 
 
দাদার তা মেন থাকবার কথা 
eকবার ucা  স ীত িনেয় বলিছেলন 
আপনার দখল আর jােনর গভীরতা দাদা 
খুব aবাক হেয়িছলাম। 
আমােদর তা eiসবo নাi। 
বুেঝন না? 
ক নেব। eেকবাের ভূেতর দশ, বুঝেলন। 

eেককটা ভdেলােকর শাট খুেল দখুন 
কাদা লেগ আেছ। 
িব াস হয় না? 
না হবারi তা কথা aবশ ।  
 



 
 
 

 
মাহবুব মােশদ 
জn : 29 জানুয়াির, 1977। 


