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দেরাজা 
 
দেরাজা কমন কের ভাে  তার  
িনজs কপাট, কিবতার বৃt আর  
aসার বৃdা িুল ছািড়েয়-kমাগত  
মেল রােখ বাhর দাoয়াত, তত  
বশী বািলকার মত াস- 

বn দৗড়, d’হােতর মধ ভােগ tাস 
আর kীণায়ু ঘাম, হাত থেক 
ধারােলা করাত eেঁক বঁেক 
কখেনা কখেনা কােট-দেরাজার  
সমূল utান- কেট চেল তার  
খুেল রাখা eকা sাধীনতা 
দূেরর দৃেশ র মত দাrণ scতা 
আর িঠক তkুিন দেরাজার বn d’হাত 
aসামান  বাতােসর ছাটেলািক দঁাত 
িপেষ ফেল, সnুর আেkাশ 
দেরাজার dহাত খােল না- আবার না kাশ 
পথ পািড় িদেত হয়। বাতােসর সে  িক  
যুd-যুd সােজ? আসেল তা দেরাজার দরকার ধু িনজs কপাট আর  
কিবতার বৃt তার সচল আ লু, 

ধু চাi খালা আর বেnর িঠক-ভুল 
িনজsতা চাi। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

মণ 
 
দঁািড়েয়েছা জাgত, িশরদঁাড়া সম ক সাজা 
আড়ােল-আবডােল pাথনার ভাষা ভুেল যাi 
aবাক তঁািকেয় দিখ নgগাt সুnরী 
শরীেরর akর তার রি ন পাপিড়েত বঁাজা। 
 
anকার সহসাi ধার ক’ র eক টুকেরা আেলা 
ঝকঝেক হািস হেস কঁাধ িফের পছেন তঁাকােলা 
পছেন ছড়ােনা তার কাংিখত rপকথাgিল 

আেলার ছাবল পেয় কািহনীর চাখ ছেলাছেলা। 
 
ঈষাতুর না হেলo aেবলায় তীb ঈষা হয়, 
eমন সটান, আর িনdাহীন মেণর আশনাi িছল। 
আমােক সে  নাo, 
দিখ তার pাথনায় িদেত পাির িকনা 

আেলার তুল  anকার  
সi সে  সুnরীর শরীেরর akেরর বীণা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
চঁাদপুের আমােদর বষা িছল 
 
চঁাদপুের আমােদর বষা িছল 
শত কুয়াশার মেধ  কী কের য  
ঠঁাi খঁুেজ িনেলা িনরnর 
বড়i adুত। 
নদীর পছন িফের aিবরত েকর  
মুখ gনিত কািটেয় সময় 
িফের দিখ বসn uধাo। 
aন  কুয়াশা eেস িঘের ধেরিছল 
সi নদীর বসিত। 
 
aিবন েরর সে  দখা হেয় গেলা 
কথায় কথায় kেম রাত বেড় গেল 
বষার পছন িফের তারপর, 
ঘাড় কাৎ কের চেল যাoয়া- 
eভােব তা না গেলo চেল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ঘর 
 
aিবশদ খয়ােলর বুক জুেড় 
বরেফ মাখােনা ei শািড় 
ফ াকােশ কেরেছ রং শূণ তা 
রািtর সােথ তার আিড় 
 
দয়ােল সাজােনা আেছ সুখ 

জানলার শািশেত দm 
d’ ঠঁােটর ভঁােজ ভঁােজ unখু 
kাধাn হািস ulm 

 
তামােকo ডেকেছ e uৎসব 

eকা eেসা পা মেপ মেপ 
জীবn দেgo লুট সব 
বুিঝেয় িদেয়েছ সংেkেপ 
 
kয়kিত পুিষেয়েছ sাবক 
যিদo যুd ফরা kাn 
গা বুক anরাtা জুেড়ােলo 
কমেলা না ভতেরর ভান তা! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

aসূয়া 
 
বাবার eকটা লাiটার  
আিম ভে  ফেলিছলাম 
কারণ সটা মােয়র দয়া িছল না 
 
মােয়র িpয় হাতব াগ 
আিম ধারােলা bেড কেটিছলাম 
কারণ সটা বাবার দয়া িছল না 
 
আমার eকটা আংিট  
বাবা-মা kােধ চুর চুর কেরিছেলন 
কারণ সটা তােদর দয়া িছল না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

মেঘর বীজতলা 
 
eক udাs িঠকানািবহীন মাঠ 
ডাকেছ মঘ, unলু বীজতলা 
ডাকেছ কঁাকর, বািল আর iট 
দঁাত কপািটর k ুর সমােবশ 
 
ভািসেয় িদেত চাiেছ শাবল 
শk দৃঢ়তা, aসমান হাড় 
িঠকানায় তার িবsর ভুল 
ভুেলর মা ল িদেয়i যােc 
kমাগত মঘ, শk বরফ 
নদীর তরেফ হল দাল নi 
বরফ গলােনা মেঘরা ভীষণ 
িনমম আর pিতিkয়াশীল 
ঘােসর মাdের ডাবায় না পা। 
 
pাnর িঘের নরম মাথাল 
পলকা হাoয়ায় দাল খায় আর  
হা-hতাশ িনেয় মাতলািম কের 
মেঘর িঠকানা িনয়মতেnt  
লখা নi, আর থাকেবi কন? 
 
বীজতলা েষ জেলর আড়ত 
আকােশ ঠকার িদন শষ হেলা 
মেঘর কামল আtীয় নয় 

খা খা pাnর, eটা কান মাঠ! 
ধুi কঁাকর, বািল আর iট 

দঁাত কপািটর k ুর চাrপাঠ। 



 

 

মাঠ 
 
মাঠ সিক মাঠ!  বুেকর sbতা মেল বেস আেছ, ঈষd  িsর। আমরা দঁািড়েয় আিছ মােঠর িকনাের, aদৃ পnী।  
সামেন জমাট ছায়া, আgাসী মােঠর শরীর। পৃিথবীর সবেশষ ag ৎপাত শেষ pতীkারত, 
কu বুিঝ uেঠ আসেব- মােঠর পঁাজর ঘরা ংসstপ ফঁুেড়...আমােদর gেণ gেণ pেবেশর পথ কের দেব। 

আমরা ভেয় কঁািপ, সমেয়র রাষ ভেব কিmত দঁািড়েয় থািক মােঠর িকনাের। 
eকটু সবুজ খঁুিজ, সবুজ আর সানালীর তালমাtা খঁুিজ, লুppায় জলমg ধূসরতা খঁুিজ...ধূসেরর িকছুটা দূরেt,- সানালীর aমাপা 
দূরেt,-সবুেজর যাজন দূরেt...িবিsত আর ঈষৎ চিকত আমােদর পলক পেড় না। 
সমেয়র pিতিনিধ iেতামেধ  না eেস পঁৗছােল আমােদর পরsর গননা িপিছেয় যােব। 
মােঠর িকনারা িগেয় িমেশ যােব u ােস anহীন আেরক িকনাের। 
মাঠ সিক মাঠ! 
আমরা দঁািড়েয় আিছ মােঠর িকনাের। ক’জন দঁািড়েয় আিছ, ক’িদন pতীkারত, িকছুi জািন না। মােঠর জমাট বঁাধা বুেকর ছায়ার 
গভীর থেক সমেয়র uেঠ আসা aিনি ত নয়-eiটুকু জািন। 
anজােল তার ছঁুেয় সুর দরকার। আমরা কথা r কির, ধীর লেয়, তারপর kমাগত কাব ভাষায়। বাতােসর বাহারী শািড়েত গঁাথা 
aনাগত সুেতার সলাi দঁাত িদেয় খুেল রেখ িদi। আমােদর হােতর আ ুেল বেজ যায় aৈধেয র আdল esাজ। 
মােঠর ছায়ার মেধ  কঁাপন r হয়,জমাট কাচকােনা পােয় ছায়ারা নৃত  কের... 
আমরা বুঝেত পাির, কu বুিঝ আসবার সময় হেয়েছ। আমােদর লাভ তীb হয় গিণত হেত, আ ুেলর খঁােজ খঁােজ নামাংিকত 
হেত,uচাটন হi। 
পাষােকর scতায় ততkেণ দৃশ মান সবুজ িনকেট, সানালী জিড়েয় আেছ আমােদর পা, ধূসেররা মুহূেত uধাo। আমরা িনেজর কথা 

ভািব... মrদেn বুেন িদi eেককিট কাlিনক সংখ ার সাির। 
 
আমরা জানেত চাi, আমরা ক’জন? ক’িদন দঁািড়েয় আিছ? কন ei h h করা মােঠর িকনাের?  
 



 

 

কাটােছঁড়া 
 
সুেখর কপােল আজ ঝামা ঘেষ দেবা 
আয়, হঁাটু গেড় eiখােন বাস 
দিখ তার পলব কপাল কত drত খসখেস হয়! 

বড় বশী সাহস দিখেয়িছিল 
ঘেরর কানেকা জুেড় dলিছিল  
ডানা ঝাpােনা নীল বভুল সারস! 
িpয় হেয় uঠেত থাকা ঘাস 
হঠাৎ মের গেল, 
বৃি েত ঘর-ঘাট- চৗকাঠ ভািসেয় িনেয় গেল 
তুi বলিব, িকছুi জািনস না, 
ফুসফুেস বাতােসর ফারাkা গঁেথ  
ভান কিরস যন িকছুi হয়িন। 
মেন আেছ, ঘর-ঘাট জিড়পাড়  
কথা িছল, আজীবন লেপ মুেছ 
িহেসেবর কািলঝুিল 
আড়াল কের িনিব 
িবিনমেয় আমার িনঃ াস, তার কােছ, 
gেণ গঁেথ হােত িদেল াস নেবা।  
না হেল মুমূষ হেবা,  
hদেয় বাতাসহীন কাৎরােবা তার pতীkায় 
আজ আিম াসযেnt বাতাস বুেনিছ 
সুেখর pতীkা ঘেষ ধার িদিc 
হােতর আ ুেল, 
আয় সুখ, হঁাটু গেড় বাস 
ধারােলা িববণ tক তােকi দখােবা। 
 



 

 

pম 
 
রােদ পুড়েছ tক 

sp দখেছ নখ 
ছায়ার সে  ঘুম 
কপােলর কুম কুম 
বাuেলর গান শান 
চােখর সংেগাপন  
যাজন uতেরাল 

রােতর dঃখ খাl। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

মাছ 
 
gঁেড়া মশলায় মাখামািখ 
সদ  জেগ oঠা ফুsুিড় শরীের 
নতুন sােনর পাশােকর কথা  
মেন কিরেয় দয়। 
 
তল o জেলর গিতক বাঝার  

সময় পিরেয় গেছ। 
তেলর কড়াiেয় ভাসেত ভাসেত  

মাছ ভােব 
e ক’িদেনi সমুd  
সূেযর eত কােছ eেস গেছ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

সটান 
 
মেনামািলেন র দাগ লেগ থােক কাপড়- চাপেড়। 
চুপসােনা চঁােদর কাটের ঘরবািড় uেcদ হেয়  
বসবাস কির eক পালােনা জীবন 
ঘা খাi, ঘােয় নুেনর িছটা িদেয় 
uেঠ যায় aখাoয়া ভােতর থালা, 
বাসক পাতার রস িনংড়ােনা দেহ 
পাড়া কয়লা gেজ দয় eকখn 
চাখা-মাথা কথা। 
 
িববs সাজেত থািক যুেdর সাজ 
জীবেনর পেরায়াটা কার? 
পচন a  ব বেcদ, বািজ ভালা শষ? 
তারপরo মাথা তােল আেলা-ভরা 
uেঠােনর কাণ। সi সে  কাপ খায় 
ফণােতালা aিধকারেবাধ। 
 
দঁাড়ােল চঁােদর গেত মাথা ঠেক- 
ধাkা লােগ মগেজর কােষ। 
eখেনা ব থায় ভুিগ, িনংেড় িনo ব থার িবেশষ।  
সi মেতা কাnা িদo 

মাখােবা শরীের। মg হেবা, স সুবােদ  
মািলন  মািখেয় িনi সদ  রামকূেপ। 
 
 
 
 
 



 

 

শীেত, কাঠেবড়ালী 
 
িনিষd ভkণ নয়। খেয় নাo কাঠেবড়ালী 
যেt সািজেয় দয়া মানিচt। 
গাজর আর কিচ পয়ারার খাসা। 
 
জলাধার দ ােখািন বেল  
পািনo ছঁােব না 
eমন সািtক হেল  
চিরt িচtেণর সময় িdধাসহ  
ঢুেক যােব নেখর শায়ক। 
 
িকছুi খােব না কাঠেবড়ালী, 
যেt সািজেয় দয়া মানিচt 
কৃতকায না হoয়া aদৃশ  সৗরভ 
aপমােন ডুেব যাoয়া নীল নীল  
লৗহবৎ ফুল। 
স ধু aহংকারী oড়ােব লজ 

পা ফলেব iষd  ভার রােত। 
 
তেব তুিম বরফ খাo ছটফেট pানী, 
বরেফর টুকেরােক বাতােস oড়াo 
িজভ িদেয় চেটপুেট দ ােখা  
শেত র রঙ িফেক ক’ র িদেত পােরা িকনা। 

 
 
 
 
 



 

 

শেbর rণ 
 
হাত নাড়েছ ভাররাত 
রােতর সমুd ধের টান দয় 
e কান গিতক 
বাতাস রহস  কের কথা বেল 
aথচ আমার  
মৃত rেণর হতাশা সংkাn  
eকিট কিবতা লখার কথা িছল। 
 
িঝনুেকর uল বানার বুেক 
eক িচলেত আশা িবিছেয়- 
সমুd আমােক িনেয় 
ভাররােত পাটপাট 

ভঁাজ কের রােখ- 
েকর সঁাতার- কৗশল 

 আয়েtর মেধ  eেন  
আমার সে  ধু খলা কের গল। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

দৃশ মান 
 
সিদন িছল পূিণমার সn া 

জীবন আমােক পাহাড়, সমুd আর জ াৎsােক  
eকাকার কের দখােলা 
নদীgেলার মাহনায় jািলেয় িদেলা  
রি ন মামবািত, চরাচর ভঁাজ হেয় 
পেড় থাকেলা নতুন কনা টাটকা  
শািড়র মতন। 
eমন িনসগ দেখ আিম মুg িকনা 
বুঝেত না বুঝেত জীবন eকটা চড় কষােলা। 
ব থা পলাম না, সামান  jেলিছেলা 
সটাo বােধর বাiের থেক গেলা, 
কননা আিম তখন  

আেমােদ মেত চরাচেরর ভঁাজ খুেল চেলিছ- 
তারপর জীবন আমােক eকটা রললাiন 
আর কাকতাড়ুয়া দখােলা, 
সটা dপুর বলায়। 
সাজা আকাশ ছঁুেত চেলেছ eক 

সটান isাত-কিঠন পথ 
কাকতাড়ুয়া পােশi ধানেkেত- 
চুনকািলর aবয়েব pাণ আেছ ম হয়। 
সহসা বেগ রলগািড় চেল গেল 
আিম সামান  ভয় পাi। 
মrদn শk কের থািক, 
কন না eর ভঁাজ খালার শিk আমার নi। 

eসব ভাবনািতkেম জীবন আমােক 
শাসােলা dেটা ঘুিষ মাের, বুেক িপেঠ 
ব থার পাহাড় চেপ বেস, 
আমার চাখ থেক d’ধারা নদীর মেতা জল নােম। 
আিম সশেb ফঁুিপেয় uঠেল  
জীবন আমােক জিড়েয় ধের- 
‘কঁােদ না সানা’- বেল, আমার  
কাnা সহ  করা যায় না। 
আিম কাnা লুেকাi। বhিদন 
সুখী সুখী লােগ, বhিদন কাnা পায় না, 
আিম জীবনেক খুব ভােলাবািস। 
eরপর জীবন আমােক িনেয় যায় 
eকটা ঘের- আসবাবহীন ধূসর দয়াল 
pথম pথম আমার বশ লােগ 



 

 

ঠঁাট আর িজভ িদেয়  
ফুল pজাপিত eঁেক ভিরেয় িদi 
ঘরটােক রি ন করেত হােত িনেয়  
বেস থািক শশেবর eকতাড়া sp। 
িকnt জীবন কন যন পছn কের না 
aকারেণ রেগ oেঠ 
kােধ oর আ ুেলর রগ িছঁেড় যায় 

তবু স eকটা চাবেুকর খঁােজ  
aিsর দাপাদািপ কের 
আমার িপঠ রkাk, চাবুেকর তবুo িবরাম নi। 
আমার d’ চাখ বেয় নেম আেস  
d’ধারা isােতর জল, 
তখন ভার হেc। 
 
 
 



 

 

সড়ক 
 
যত শb তামােদর সড়েক 
eখােন ততটা নi। যখােন  
বৃি  নামেল মেন হেতা আকাশ 
ভিত মেঘর থi থi মাতলািম। 
 
eখােন সড়েক ভজার ভরসা নi। 
শীতল কঁাপন। মাiেkাoেভেন দi 
sশ সংেকত- ক কাের u  কের। 
য জন pেমর ভাব জােন না... 
 
তার চ’ আেসা রিসিপ পিড় 
পিড় আর গিড়। iিলেশর চকমিক নাচ 
আমােদর াiং প ােন 
আমরাo বুঝেত চাi 
মশলা o মেঘর মােন। 
 
জানলায় হাত িদেয় বৃি  ছঁাব 
শীেতর ছঁ াকা আঁজলা ভরা ঘােস 
পা ািপেস s াm ভজােবা 

িজেভর ডগায়। পািঠেয় দেবা 
d-eক দশক পছন িদেক।  
তামােদর সড়ক ভিত dঃসাহসী  

বাজ িক পেড়? 
 
 
 
 
 



 

 

দৃেশ র ভতের যিদ সত তা থােক 
 
ধূপ jেল হঁেট যায় িবষ তা 
দবদূেতর মেতা uেঠ আেস ভার 

পঁাচতলার িসঁিড়েত চাখ বুেজ eকটু দঁাড়ায়। 
িসঁিড় ভে  িনেচ নেম মেন হয় 
পরাবাsেবর িপেছ ধাoয়া কের  
কেট গেছ িবচূণ সময়। 
 
রহেস র ভতর থেক তুিড় বেজ oেঠ 
সi সােথ sগত াগান- 

িকছু িকছু sৃিত ধের রাখা 
পানাভ ােসর মতন জrরী। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

মিম 
 
িপশাচিসd মেয় মিম হেয় গেছ 
মনুর শরীর আজ মনুেতi িনঃে ষ 

কােলা বাঘ ছুঁেয়িছেলা মেয়টীর দঁাত 
মিম িক sশকাতর? 
নািক ঈষার কাতরতা  
বীজ বােন aিবরাম মধায় মনেন। 
 
কােলা বাঘ ছুিরেত শানায় 
িক কের বাঝােনা যায় 
চাখ তার হািরেয়েছ  

ম ানেgাভ বেন, ঘর ছেড় যেত যেত 
িশথােন পথােন sেশর যাd িদেয়  
তােক 
মিম কের রেখ গেছ য মানুষ 
তার খঁাজ  
মেয়িট জােন না। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

anজাল 
 
eর মেধ  আেলািকতা বেস থােক 
তাল তাল নিনতাল বরফ 
জীবন কাতর আ ুেলর চােপ গিলত dবণ। 
কুয়াশায় ঢেক গেল চাখ 
দশিদক dেল oেঠ, আর 
‘eক বরষার বৃি েত িভেজ’ চঁাদ  
ফসা আেলার iি ত িদেল 
তার হাত aনাবৃত যুবেকর দেহ  
ভর কের, য িকনা িsর থােক 
কমলা দয়ােল, নীল ক ােলnাের  

ত aে  সমথ সoয়ারী। 
 
সi থেক, মিত ম িঝঁ িঝঁ পাকা 

pতীkার মাdর িবিছেয় 
gিট gিট হঁেট uেঠ যায় 
কী- বােড বদনা বাজায় 
জীবn সুেরর তার সpেক  
শমন সাজায়। 
সমুেখ পদায়, সুর মূছনা ঠেল 
ভেস oেঠ শাদািসধা akর িবন াস 

আর তার মnd দীঘ াস। 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

বয়ান 
 
কারা ভােলাবােস 
যারা ভােলাবােস 
তােদরেক দাo 
আgন িবরহ 
আমােদর মেতা; 
রািtর যেতা 
gািন o সংঘােত 
পছেনর হাত 

সmুেখর রঙ 
কত কােলা হেব 
   আমােদর মন 
   মনমেতা দহ  
   আর কতিদন  
   ভাগ হেয় যােব। 
 
ভােলাবােস যারা 
তােদরেক দাo 
ei দীপাবিল 
আমরা য jিল 
oরাo jলুক 
pিমেকর বুক 

ভা কু ভা কু। 
 
  কােপেট ফুল 
  যুবেকর দহ 
  নারীর শরীর  
  বদনায় sহ 
  ঝিরেয় pাবন 
  ভােলাবাসা eেসা 
 
ভােলাবােস যারা 
তােদরেক দাo 
ei সৗরভ 
ফুল- pম-হাত 
anহীন রাত  
ভােলাবাসা দাo। 
 
 



 

 

 
 
 
 
dািndক 
 
নদীi জলেক মাতায় 
জেলর সাধ  িক eকা eকা  
মেত মেত কুলpাবী হয়? 
 
জলেতা কবিল জল 
নদীর iি ত পেয় 
তাল মােন, ছেn চেল  
নেচ oেঠ, তরি নী হয়। 

নদীi জলেক কের বারবধূ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

মেয়িল 
 
আিদগn jলn সূেযর মেধ  জnািc pিতিদন 
কঁাটাতার িদেয় িঘের রাখা আেছ  
ei বসািত যৗবন। 
knেনরা aেহতুক pাথনা হেc। 
 
তামার pমেক ভয় পাi 

ucােস মৃতু  হয় যার 
আলনায় শািড়র মত ভঁাজ হেয় থািক 
কখেনা সখেনা তুিম eেলােমেলা কের 
আবার gিছেয় রােখা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

পরmরা 
 
িনuiয়ক তখেনা সচল িছেলা 
যখন হােলেম pিতিদন কাuেক কাuেক 
খুনী হেত হেতা। 
কান কারণ ছাড়া বলাটা বাhল  হেব 

কারণ থােকi, pিত ভাের যােদরেক  
বঁেচবেত ঘুম থেক জেগ uঠেত হয় 

দৃশ ত তারা 
pতু েষ aথবা সn ায় 
বাধ  বা aভ s হয় 
k ুশিবd ছিব দেখ দেখ 
গীজার বাiেরo 
হােললুiয়ার কােছ আtসমপেণ। 
 
িনuiয়ক eখেনা সচল, 
d িতময় drত চলাচল 
eখেনা হােলম খুনীেদর জায়গা কের দয়, 
uপরn, হােলম ছাড়াo 
খুনী বাস কের 
তােদর হােতর থাবা িবশাল িবঘত 
সচল আ লু চেল aদৃশ  চুেল। 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

sp 
 
চােখর ভতর থেক িছটেক বrেলা anকার 
ঠঁােটর ভঁাজ থেক শামুক িঝনুক 

aবয়ব থেক তার ফণােতালা jলn সাপ। 
 
d’ভুrর মাঝখােন- দহ টােন 
তীb সটান 
না ডাকেতi চেল যাi িdধাহীন 
বেহড মাতাল। 
 
জানলায় বৃি  eেস সেজাের থমকায় 
যুবক eিগেয় যায় সমুd কেট কেট 
ঢuেয়র গজন থেক তুেল আেন 

eকরাশ সুগn-ফুল। 
eেলােমেলা জাৎsাkাn রােত 
মাঠময় হঁেট আসা 
সাধ হেয় ঝুেল থােক আশা 
কu eেস পাশাপািশ িনঃশb স ী হাক 

ঘােসর বালুর মেধ  জেলর দানার মত  
আিদম মাংসাশী বৃেk  
ভেয় ভেয় সবুজ ফুটুক। 
মানুেষর কােছ সুগn পঁৗেছ িদেত 
sp eেসেছ কাল রােত। 
 
 
 
 
 
 



 

 

sৃিতচারণ 
 
জানলায় হাoয়ার দাহাi, আর 
বরােগ র দীঘ দালা 

সংেগাপেন নােম পছন িসঁিড়েত। 
d’জেনর দরূt বশী িকছু নয় 
তাi aভ ুর িgেল ঝুেল থােক 
িকছু পুরেনা আদর। 
 
eকপােশ কাৎ হেয় থাকা 
রাsার বািত সাkী িছেলা যার 
ব মা-ব মী াiল। 
আর পুরেনা সাiনেবাড ‘ভােলাবাসা 
িুডo’ গড়ায় িসঁিড়েত। 

ঘেরর িভতর বাতােসর মুhমূh 
আেগাছােলা চাল। 
 
মাdর মাথাল দৃশ মান হবার আেগi 
তীb রঙ সাফােসট mান হেয় যায়, 
িবরেহর পছন পছন  
িনঃশেb িসঁিড়েত নােম kাn ভােলাবাসা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

সেmাহন 
 
anকােরর বাঝা টেন টেন চিল 
যাবjীবন কারাদnােদশ; 
সাহেস কুেলােল পার পেয় যেত  
যিদ, মােড়র কুয়াশা সময়েক িদেতা ঢেক।  
 
গিতর ধারােলা ছুির িবঁধেব দেহ 
eমনi তা কথা হেয় গল গতকাল। 
িনমিjত হেব জাৎsায় পথ 
িনিশ পাoয়া িকছু শেbর sাত 
পথ ভুেল নেব uলেটা পেথর পাঠ। 
 
বৃথাi িদেয়েছা মাতাল aধ ােদশ। 
ভুল বুেঝ সi পেথi িদিc দৗড় 
িনমg সুেতা টানেলo িপছুটান 
সুেতার ভতর আেরা সুড়  িছেলা 
বৃি  নামেল দৃশ রা বদলায়। 
 
কথার pােn কথা গঁেথ িদন যায় 
বৃি  নামেব eমত pিতrিত 
তুিম আিম িদেল কথা ভ i হেব। 
বৃি র tাণ িদেত পাের ধু মঘ। 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

মাছ ধরা 
 
কাথায় তামার aিধবাস, নািক ei 

aপk শরীের! পুsলতা িদেয়  
িঘের রাখা েম কন খঁাজ 
মৃিtকার শাদা কােলা pম? 
 
যখন জেন গলাম, বসবাসহীন 
সi িবরাট udাস, তখনi তা 

আেtাপলিbসম িনয়ত চড়ােনা, 
চেড় বড়াi গহীন কােলা সবুজ aরেণ  
যখােন সৗnয  ছঁায়া মানা 
যখােন কবল চেয় থাকা 

মুg দৃি  eকমুঠ জেলর oপর 
জীবেনর িকছু মােন বদেল দয়। 
 
ধয বতী পাথেররা িবশাল sন হেয় 

aরেণ র শাভা বৃিd কের 
কত সহেজ ঘাষনা কের- 
বদনায় নীল হেয় যাoয়া জল  

নািক িsg সুেপয়। 
 
জেলর তলার দৃশ  দখা নয় 
সহসা মােছর uড়ান, মেন হয় sp সmার; 
সানালী rপালী শাদা মােছেদর  

চাকিচক ময় ছিব থেক সেজাের 
ছািড়েয় আিন ফঁািকময় লৗহেলাভ  
তারপর দহ তার সুsাd ব থ াস নয় 
নৗকায়, পাটাতন aথহীন aিkেজন খঁােজ 

সূযাs ঝঁািপেয় ডােক আেলািকত 
প ািপরাস বন 
aহংকারী মৎস-আtা  
uেড় যায় জেলর শরীের। 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
শািড় 
 
কখেনা িনপাট মুখ, ভঁাজহীন 
সালংকারা রাজেবশ কখেনা u ীন 
িডম দেনaলা ছলাকলা জােনা 
িনেজেক বাজাo সটান aথবা 
gেজ দাo ভঁােজ 
কামেরর খঁােজ, কামরবn 

রং লেন াক, unখু কেরা 
ভি মা ভে  িডি েয় যাo 
তানপুরা ছড়, পুরাতনী দড় 
চােখর িনিমেষ আgােস খায় 

চুমুর সে  কঁাচােনা আঁচল 
ভুr কঁুচকায়, কখেনা বা ভুল 
িপঠ, বাhমূল, সুেডৗল কঁােধর 
নাভীমূল ভার 
gিটেয় নামাo 
eকলাi যাo, সটান িনপাট। 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

sান 
 
eক দাবানল ছড়ােলা জল, সমুdুের 
d’হাত খুেল নাiেত নািম, ডুব সঁাতাের 
uৎের গেল গভীর খােদ আছেড় পিড় 
মntgিp সুp থােক। িপছেল পড়া 
uc সুেখ aে  aে  আgন মেখ 
ডুবেত গলাম। িকnt গভীর তলেদেশ 
কড়াৎ কের কেট যােc হা হা হািস 
কদমাk িসk শমন জাির করেছ  
িt- sিরনী। d’হাত ভিত শ াoলা sেদর  
সে  িকছু িk কুড়াi। 
সমুd জল গায় লােগ না। শীত বাধ নi 
aে , কবল আgন লােগ। 
o sিরনী, সাধ কের কu  
ei আgেন ভেজ নািক? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

পািখ ফিরaলা 
 
পািখর বাcা বচেত আসা ফিরaলা 
eক চুমুেক aপরােhর িনথর gিn 
খুেল খুেল 
খেয় ফলেতা তরল বাতলবnী আtা। 
ফিরaলার টুিপর ভঁােজ ভঁােজ 

না সুখ- না dঃখ লেবল সঁেট 
িববণ পািখর পালক জুেড় জুেড় 
রংচটা মালাটা যi তরী কের ফলেলা 
আমরা যারা বেড়া হেবা হেবা করিছলাম 
ধায়ােট িবsয় িনেয় চাখ  

রাখলাম, দরজার মাহন িছdপেথ  
রাংতা মাড়ােনা বড় নীল পািখটােক 
যখন মালা পরােনার পালা eেলা- 
 
sn-কাটা পািখ কী িবিচt কৗশেল  
মালায় জিড়েয়েছ তার নীল কn 
আর কী কৗশেল ভান কের  
বেজ uঠেলা esােজ সুর। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

িবেকেলর গl 
 
পুরােনা আগল চেপ যায় k াপােট িবেকল 
পাতাহীন বৃk eেস েষ যায় শীতল জায়ার 
আতশবািজর মেধ  ধীের ধীের দল মেল  
িশ েতাষ হািস, িশয়ের পুsক পাঠ 
aথবা আনত চােখ মেনাহর কথার বানান। 
িবেকেলর গl r হয় 
 
শীণ tক u  হেত হেত কখেনা িঝিমেয় পেড়  
eবং uৎসুক হেয় পিরযাtী হয়, 
কখন সময়, আজ নািক কাল 
আষাঢ়স  িদবেসর pথম pহর, 
মেঘেদর পােয় ভর কের uেড় আেস  
কালাহল, ভীেড়, sাতাcn  

িবরল বাতাস aসুেখর ােণ ভাসাভািস। 
িবেকল k াপােট হয় িদবািনdা শেষ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

মাৎসন ায় 
 
eকিদন, খুব জ াৎsা হেব eমন রাত, 
আcা, সবসময়i pায় সুnর সমেয়র 
কথা ভাবেল- ধু জ াৎsা রােতর কথা বলা কন? 
জ াৎsায় বরং আমার eকটু গা ছমছম ভয় কের।   

 শূন  ফঁাকা বুেকর দশিদক, তামার বাhমূল আঁকেড় থাকেলo 
eকটু eকা eকা লােগ 
তারপরo জ াৎsা রাত জ াৎsা রাতi। 
 
তা যা বলিছলাম, কুলpাবী চঁােদ 
লক টুiগােত কu মাছ ধরেব না। 

আিম, তুিম মােছেদর গান শানােবা।  
যভােব দায়বd আিছ ঐ মাছটার কােছ 

ঐ যােক ভুিলেয় ভািলেয় িমেথ  বুশ oয়াকাের... 
গঁেথ তুললাম। 

তুিম ঝটপট ক ােমরা তাক করেল আিমo  
d-কানেকা চেপ বুেকর কােছ তুেল, হািসমুখ  
ফেটার জন  uেdল হলাম। 
হাজার হেলo যntবড়িশেত নাiন পাu ার। 
pথম রােতর মেতা। 
আর আমার তা সরকম  sরণেযাগ ,  
বলার মেতা মােন বণাঢ  
যা িকছু, সেতা sুেলর খলার মাঠ 
eকবারi বািজমাত, sরণশিk যাচাi।  
স ছিব আমরা যtতt পািঠেয়িছ,  

আর uৎসাহ, aিভনnন iত ািদ। 
তখন দিখিন, sিৃতচারেণর রশ ধের যi ফেটাটা  
আবার দখলাম, আমার দশ আ ুেলর চােপ 
oর িপিcল ফুলেকার ভঁােজ ভঁােজ  
pবল pােণর আভা মnর গিতেত বিরেয় যােc। 
আর oর চােখ ভেস বড়ােc 
জেলর তলার সুখী গৃহেকাণ, নৃত  uৎসব। 
লজ নািড়েয় নােচর শেষ o 

যখন eকা eকা ভাসিছল 
oর pিমক দিয়তােক খঁুেজ না পেয়  
যখন aিভমানী, আর eকটু k াপােট, 
আিম স সময় হঠাৎ হেলাoiন, বুশ oয়াকার 
আর oর সাজােনা সংসার তছনছ। 
না হয় িমেথ  সাnনাi িদi িনেজেক। 



 

 

oেদর aত সময় কাথায়, 
খাবার জাগাড় করেতi িদন সাবাড় 
kুধা পেট oরা সবাi  
কu না কu, কােনা না কােনা  

বুশ oয়াকােরর খpের। 
মরমী 
 
কী eমন ম লময় হেব িদন 
সুিsর হেব মািট 
কী eমন সুখী হাoয়া ভরােব আি না 
সmেকর সূt যখন  
হলুদ rমােল বঁাধা। 
সানাi শকেট যিদ ডুেব যায় সুর 
তান o তিড়ৎ-e যিদ দখা হয় 
কী eমন kিত হেব তার  
মন যার দেহর aসাড়? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

pস াnের 
 
আিমেতা জn বা scাপরাধী নi। 
pস kেম ভুল কের বিস 
স সুবােদ কেট কেট বেস যায় 

শঁােখর করাত। 
বীেজর ভতর আেরা ছা  সুk বীজ 
বপেনর icা dবীভূত হেল 
আেলািকত বীজতলা 
তবু সi aিনিd  পথ, 
মধ রাত iষd  িনেজেক  
ছিড়েয় িছিটেয় েয় গেছ 
িতন রাsার িমলন সিnেত 
শরীের aজর গn, আর তাi  
খস খেস ঘুমহীন চঁােদর বুেকর কােছ 
d’হঁাটু gিটেয় বেস থােক  
িতন রাsার িশথানহীন মাড়। 
aিবশদ আেলা eেস drত হােত 
হাoয়ােক খঁুিচেয় যায় 
বাতােসর ব থােবােধ ভাররাত  
হঁাটুgেজ কঁােদ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

pকৃিত  
রােতর শরীের আজ খুব dঃেখ  
d’হাত ডাবােবা; ভেব রেখিছ 
শেস র সমান eক িনজs সcলতা 
চেয় িচনেত িভেk মেগ আসেব না জািন, 

শেস রা িক িনজs সmেদ  
িনেজেদর uপেযাগ সহােস  মটায়? 
eকাn িনজs কান সcলতা িদেয় 
িনজs kুধার কান সুরাহা মেল না। 
 
পূবরাগ পুেষ রেখ মুমূে   
কেরেছা চুmন 
হায়, চুমু, মধুর চিndমা 
আেগi হেলা না কন! 
সcল শরীের আজ রািtরা নেমেছ রাsায় 
sিরনী রাত যিদ dঃখী হেয় যায় 

শত লk হাত তার বাড়াবার গnব  নi।  
 
শিনবার 
আh শিনবার! 
কােনা কােনা শিনবার মিsেs 
কবল যntণা, তুc তুc eকািকt 

তীb দীঘ কাnা পাoয়া জb gp বুক। 
 
ব থতায় aবসn পােয়র গাড়ািল 
aভা া হাড়- কনকেন শীেতর ছিড়- 
শিনবার সn া ধারােলা িবsয় 
হেয় থােম রাnাঘের 
কুেচা তলােপাকােদর সােথ  
খুেট খায় pতীkা। 
aিনি ত oড়াoিড়েত আধেখচড়া 
সn া থােম eেস আয়নার মুেখামুিখ। 
আয়নায়, ফ াকােশ পািনর দােগ 
তিড়ৎ পােয় িবষ  শিনবার  
ছুেট আেস পড়ার টিবেল 
যেt oলটােনা iিতহাস তৃতীয় aধ ােয়। 
যখােন সmাট aেশাক 

তার eক’শ াতৃহnা  
তথািপ ulাসরত- kমতায় লীন। 
তারপর sৃিত রামnন-  



 

 

ব ালকিন জুেড় ঝােল সn ায়  
আকুল িচবুক, 
ঠাnা চঁাদ, িনspভ জ াৎsার  
তরেল শিনবার সn া ডুেব যায়। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

যাতায়াত 
 
পথ আমােক সত  সূয শখায় 
রৗd জল akািnর ভাষায় 

বঁািধেয় রািখ pকৃিত pািnক 
aসাkােতর পাথর নুিড় আঁকায়। 
 
বাতাস ধু শেb মাের কাপ 
সiেয় সiেয় কামরবn খুেল  
মrভূিমর বালুর দm খুব 
থমেক আেছ সব আশংকা ভুেল। 
 
ভােলাi আমার মণ eকা eকা 
পােয়র কােছ ছিড়েয় টাigীস 
ভাসািcলাম sেpর পাখনায় 
পেথর কােছ সত  সূয শখা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

আেলার মণ 
 
আমার কন ােদর কােছ dেটা বািত রাখা আেছ 
যন iেc হেলi মধ রােত ঘুম ভে  

কুnুিল পাকােনা শরীর সাজা কের 
ঘেরর ছােদ িবsািরত জ াৎsা বানােত পাের। 
 
য জ াৎsার aন  িপেঠ ছুেট যােব তীb মহাকাশ 

নীল রি , আমার sৃিতপট 
শালকগঁাথা পূবপুrষ, আমােদর মৃতু ভয় 

যােদরেক oরা কানিদন চােখi দেখিন। 
রােতর aন িপঠ িদেয় যােব ঝকঝেক বলা 
মঘহীন বাতােসর gলিত করা টানটান eেককটা িদন 

িনেয় যােব সংসােরর uেlাপাlা চাপান-uেতার। 
 
আর আমার মেয়রা eকটা eকটা কের সুেতা জুেড় িদেয় 
সi জ াৎsার aন  িপেঠ মণাথী হেব। 
d’হােতর আঁজলা ভের পৃিথবীেত িনেয় আসেব 
আেলার িচরকুট। 
 
 
 
 


