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u   ৎ   স   গর্  
 
আমার িবেশষ েকu েনi। আমার aসাধারণ েকuo েনi। 
আিম তাi আমার pথম i- বুকিট uৎসগর্ করিছ  
eেকবাের a- িবেশষ o সাধারণ 
আমার eক বnেুক। 
যার মেতা বn ু
আিম আর 
চাiনা। 
eকজনi 
যেথ । 
 
মিহuিdন। 
 
আিম ভােলা আিছ। তুio ভােলা থািকস িনরnর… 



 

 

aকথা 

 

pচ্ছেদ কী েদয়া যায় ভাবেত ভাবেত রাত হেয় েগেয়িছেলা। রােত আকােশ চঁাদ 
িছেলা। sগর্ীয় আেলায় jলjল করিছেলা চঁাদ। দূর েথেক মেন হিচ্ছেলা চঁােদ 
েবাধহয় টচর্ ধেরেছ েকu। েক ধরেলা!  আিম েতা না- i;  েক তাহেল? 
আমার পােশর েকu? আমার কােছর েকu? 

ভাবনারা kাস oয়ােনর বাবরু হােতর কলেমর েরখার মেতা আকাবাঁকা। eক 
সময় ভাবনা থােম। চঁােদর গােয় েরাদ পেড়েছ। চঁােদর আেলা েশষ। চঁাদ 
তাi েরাদ েপাহােব। েরাদ তাi চঁােদর গােয়। আর আিম? anকাের ডুব 
আমার। আিম anকােরর মাnষ। চঁাদেক তাi anকাের eেন ভাবলাম। 
চঁােদর গােয় েরাদ ছিড়েয় িদলাম। আমার eকটা ভাঙ্গাচুড়া pচ্ছদo চেল 
eেলা... 

pচ্ছেদর কয্াপশন কী হেত ভাবেতi মাথায় eেস বসেলা-  চাঁেদর গােয় েরাদ। 
বয্স... pচ্ছদ আর নামকরেণর ei সারসংেkপ! 

ei বiেয়র কিবতাgেলার সােথ বাsব জীবেনর েকােনা িমল েনi। তেব জীবেনর 
যেথ  আেলা আেছ। জীবেনর আেলা ছাড়া মেন হয় েকােনা কিবতাi কিবতা না। 
েকােনা গli গl না... আবার কােরা কােরা কােছ হয়েতা egেলােক কিবতাi 
মেন হেবনা! নাo হেত পাের, িকnt আমার কােছ egেলা কিবতাi; আমার 
কিবতা। 

েকমন লােগ, না লােগ জানােল খিুশ হেবা... 

 

সাiফ হাসনাত। 
saifhasnat@gmail.com   



 

 

 
যা  িক ছ ু আ েছ 

 
anকাের েদi ডুব 

আমার আর েফরা হেলানা 
আমার কঁাদার সময় 
আিমi কথা রািখিন 

আর কখন 
ei বসেn 

eকজন 
কপাটটা েখােলা 

খুব কের ভােলা েথেকা 
গান 

েতামার জn 
সময় েগেছ বদেল 

বদল 
 
 
 
 
 

* *কিবতার নােমর uপর িkক করেলi েসিট পড়া যােব। আর সূিচপেt যাoয়ার জn পৃ ার 
uপের “চঁােদর গােয় েরাদ” েলখায় িkক করেলi হেব।* *  



 

 

anকাের েদi ডবু 
 

কমর্ kাn িদবস েশেষ,  
সূযর্টােক িগেলেছ রািt eেস। 

 
আকােশ আজ জেমিন তারার েমলা,  
েকবলi শু - ধূসর েমেঘর েখলা। 

িpয় চাদটাo েকমন!  
লুিকেয় আেছ আড়ােল। 

ei- i েকবল যােচ্ছ েদখা েচাখ েমেল। 
 

কথা িছেলা-  
েতামায় িনেয় ডুব িদব 

eক চঞ্চল রােতর আধঁাের,  
েসi রাতi eখন েবhশঁ ঘুেমর েঘাের। 

তুিম েতা আেরা aেনক দূের। 
 

কাজহীন রাত দীঘর্ খবু,  
কাজহীন মাnষ আিম anকাের 

েদi ডুব. . .  



 

 

আমার আর েফরা হেলানা 
 

িসঁিড় েবেয় uঠেত uঠেতi বঝুেত েপেরিছ 
েনেম আসা সহজ নয়। িকnt বুঝা হয়িন-  

‘সহজ নয়’টা কতটুk। 
 

কখন েয েফেল আসা ধাপgেলা aদৃশয্ 
হেয় েগেছ েটরi পাiিন!  আজ বhিদন পর 

যখন িপছেন িফের তাকালাম-  
তখন সব শূণয্। pাণহীন। পদেkপ 

সh করার anপযুk। 
 

তবুo আিম েফরার জn েফেল 
আসা পেথ uেlা পা বাড়াi। 

eবার আমার িপছেন পড়েত থােক 
ভােলাবাসা- umাদনা- কাম- আেবগ-  

সেmাহনী ডাক… তারা আমায় 
তীb আকষর্েণ কােছ টােন। 

 
আিম থমেক দাঁড়াi। 

… আসেল িফের আসাটা আর আমার জn 
সmব হয়না। 

 
তা i-  আমার আর েফরা হেলানা… 



 

 

আমার কাদার সময় 
 

বষর্ণমুখর রািtর মধয্ pহর। 
আকাশ গেল বৃি  পেড়, আমার েচােখ ar ঝের। 

 
েসিদন আমার িবরেহ কাঁদেত েচেয়িছেল তুিম,  

aবাক হেয় বাঁধা িদেয়িছলাম আিম। 
িকছুi বলা হয়িন েতামায়-  

েদয়া হয়িন সাntনা,  
আসেল িকছুi করার িছেলানা. . .  

 
আজ ei বষর্ণমুখর িনজর্ন রািtর 

মধয্ pহের,  
েতামায় িকছু বলার sেযাগ eেসেছ 

আমার ঘের। 
িকnt তুিম কােছ েনi। যিদ থাকেত,  

বুেক জিড়েয় বলতাম-  
কাnা েতামার জn নয়,  

eখন েতা আমার কঁাদার সময়. . .  
 



 

 

আিমi কথা রািখিন 
 

বষর্ার েভজা বাতােস েভেস 
নােক eেসিছেলা 
শরীেরর িমি  ঘর্াণ। 

মন আমার মাতাল হেয়িছেলা. . .  
 

িনেজেক আর িনয়ntণ করা যায়িন। 
কােলােমেয়র চুেলর েবণীেত,  েচােখর পলেক,  
েঠােটর েকােণর ঘােমর িবndেত. . .  eবং 
সারা েদেহর ভঁােজ ভঁােজ eকটু eকটু 

হািরেয় েফিলিছলাম িনেজর aিsেtর সবটুk. . .  
 

কােলােমেয় কথা িদেয়িছেলা-  
পূণর্ চােদর পূিণর্মায় সারারাত আমােক 
গান েশানােব,  কিবতা েশানােব. . .  

িবিনমেয় েচেয়িছেলা-  
েঠােটর ফঁােক েঠাট রাখার anমিত. . .  
আিমo কথা িদেয়িছলাম েসিদন। 

 
হঠাৎ কেরi-  

কােলােমেয়র বাবা তােক সানাiেয়র 
বাজনা েশানার pstিত িনেত বলেলা। 

কােলােমেয় ডাকেলা তার আsা-  আমােক. . .  
ভেয় েকঁেপ uঠেলা আsা!  

পািলেয় চেল eেলা দূের. . .  aেনক দূের. . .  
 



 

 

আর কখন 
 

েয আসা সnয্ায় হoয়ার কথা,  
রাত গিড়েয় ei েভােরo তা হেলানা। 
আসেব আসেব কেরo যা তুিম করেল 
েকােনা কােলi তা িকnt ভােলানা। 

 
ঘুেমর বুেক খঞ্জর ঢুিকেয় 

সারাটা রাত আমার েজেগ থাকা-  
েতামার aেপkায়,  

তবুo তুিম eেলনা। সবেুরর েমoয়া 
আেরা eকবার পঁেচ- গেল িনঃেশব্ষ হেয় েগেলা। 

 
আিম জািননা-  

আর কখন তুিম আসেব!  
জািননা-  কখনi বা তুিম 

িতন শেbর িpয় বাকয্টা বলেত বলেত হাসেব… 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

ei বসেn 
 

uেড় আসা বাতাসেক আমার মেতাi 
uদাস- uদ্ াn মেন হয়। 
আজ ei pথম বসেn। 
তুিম পােশ থাকেল,  

তুিম পােশ বসেল আিম আেরাo uদাস হতাম। 
e কথা মন বলেছ,  মেনরi aজােn। 

 
গত বসেn তুিম িছেল 

িছেলা েতামার বাসnী umাদনা-  
আমার েলামশ বুেক। 

e বসেn তুিম েনi তা নয়। 
তুিম আেছা। আসেলi আেছা। 

তবুo েকেনা েযেনা েতামার aভাব। 
e কথা বলেবা আিম কােক। 

 
uেড় আসা বাতােস 

েভেস আেস েতামার গােয়র ঘর্াণ। 
েয মাতাল হoয়ার aভয্াস 

বা বদaভয্াস আমার িছেলা েকােনা eক কােল। 
আজ eখন েচাখ বn কেরi েতামার েদখিছ,  

নাক েচেপ ধেরi পািচ্ছ েতামার ঘর্াণ-  
বসেnর ei িবেকেল। 

 



 

 

eকজন 
 

েতামার েদয়া িবরেহর আgেন 
কলেজ পুেড় ছাi হয়। 

কলেজ পুড়া েধঁায়ায় গাঢ় হয় িনশব্াস। 
aতপর দম আটেক আেস বারবার। 

 
খুk খুk েকেশ uেঠ ভােলাবাসা। 
থু থু হেয় গেল পেড় জিমেয়-  

রাখা িবশব্াস। 
 

িমেথয্ কথার তুিড়েত 
pিতিদন পরািজত হয় আমার সরল- মন। 

তুিম আর কেতা িমথয্া বলেব!  
জােনানা?-  

েতামার েঠঁােটর ভঁােজi সব বুেঝ েফেল eকজন!  
 

 



 

 

কপাটটা েখােলা 
 

pথেম পিরচয়।  
িdতীেয় pণয়।  

তৃতীেয় sেpর মেতা িদন gজরান।  
চতুেথর্ আশব্াস।  িবশব্াস করার।  

. . .  হঠাৎ িবেচ্ছদ।  
eরপর েখঁােজ েফরা,  

িবশব্ােস েভজা জিমেত aিবশব্ােসর খরা।  
 

পের aেনক পূিণর্মা eেসেছ,  আেস,  
আমার িনঘুর্ম রােতর আকােশ।  

পূিণর্মার েসi িsg আেলা- i আিম দg হi।  
আসেল তা তব িবরেহর আgন।  

 
hদয়- িনলেয়র কপাট বd কের 

িভতের মের েগছ তুিম,  
েসi লাশ eখেনা েবর করেত পািরিন. . .  

 
 
 

 



 

 

খবু কের ভােলা েথেকা 
 
সকালটা আজ িবষn খবু। 
eেতািদন দূের েথেকo কােছ িছেল। 
আজ aথবা কাল েথেকi 
কাছাকািছ েথেকo হয়েতা,  যােব দূের চেল। 
 
নানা রঙ জীবেনর 
নতুন আেরা eকটা রঙ শুr হেলা েবাধহয়। 
e রঙ িকছুi রাঙােত পারেবনা-  
জািন। তবুo ভীষণ ভয়. . .  
 
কােছ থাকা আর দূের থাকা 
gলিমিলেয় যােচ্ছ eখন। 
বুঝেত পারিছনা-  
েকান কথাটা ভাবা uিচৎ,  েকান কথাটা ছাড়া uিচৎ 
েকান কথাটা uিচৎ েলখন। 
 
eেলােমেলা শbমালা 
ভীড় জমােলা আেরা eকবার। 
জািননা-  eক জীবেন 
কেতা িকছু আেরা বািক েদখবার। 
 
েযখােনi েহাক,  
 
তুিম খুব কের ভােলা েথেকা। 
েতামার আমার iেচ্ছgেলা যতন কের আগেল েরেখা। 



 

 

গান 
 
সবুজ সবুজ যবুতী কিবতােদর কােছ 
হাত েজাড় কের eকটা গান মঁািগ,  
গভীর hদেয়র নরম েকামল শbgেলােক 
গান বানােনার জn ঘুমহীন রাত জািগ। 
 
চাoয়া আমার শুধু চাoয়া হেয়i থােক-  
রােতরo িমলন ঘেট েভােরর সােথ। 
জn হয় সূযর্লাল সকােলর,  
গােনর েখাঁজ করেত করেত মাথাটা hাং হেয় যায়। 
গােনর তবু েখাঁজ িমেলনা। 
বেস বেস kণ gিণ িবকােলর। 
 
সূযর্টা আবােরা লাল হেব জািন-  
সকালটা আবােরা uৎ েপেত বেস থাকেব 
রােতর oi pােn,  
eিদেক গােনর েখঁােজ মাতাল হেব গীিতকার। 
গান eকটা হেয়o যােব-  
তার aজােn। 

 

 

 

 
 
 



 

 

েতামার জn 
েতামার জn-  

আমার পথgেলা সব সংকীণর্ হেয় eেসেছ। 
সব জায়গায় তুিমi েকবল আমার 

পথ আগেল রােখা-  বাড়েত দাoনা সামেন। 
oi েয েসi মাঠ-  েয মােঠ eক বৃি র িবেকেল 

তুিম আিম কাকেভজা িভেজিছলাম,  কাল িগেয়িছলাম 
েসখােন। iেচ্ছ হিচ্ছেলা aেনkণ থািক। িকnt পািরিন;  

িফের eেসিছ বাধয্ হেয়। 
 

িফরেত িফরেত হঁাটেত হেয়েছ েসi পথ ধের-  
েয পেথ কেtাবার আিম তুিম 
হাত ধরাধির কের েহঁেটিছ। 

হঁাটেত হঁাটেত কেtা d িুম কেরিছ… 
 

eক সময় আিম িফের আিস আমার িনেজর rেম। 
eকা eকা বেস থািক। েতামােক ভুেল যাবার পথ 

খুেজ িফির… 
আমার ভাবনায় কেতা পথ আেস;  িকnt,  pেতয্ক 

পেথর শুrেতi তুিম। শুধু তুিম… 
…েতামার sৃিতমাখা সব eিড়েয় eেস 
যখন খুব েবিশ কের eকা হেয় যাi-  

তখন কাnা আেস খুব। েচােখর েকােণ ভীড় করা arরা 
গাল েবেয় গিড়েয় পেড়… 

 
আিম হাত িদেয় মুিছ তা। িকnt-  

হাতটাo তখন েতামার চুmেনর aসmব ভােলালাগার েসi গn ছড়ায়. . !  



 

 

সময় েগেছ বদেল 
 

েলাডেশিডংেয়র সnয্ায় 
েতামার েফান আসেতা িনয়িমত। 
আমােদর aদশৃয্া কেথাপকেথােন 
ছড়ােতা hদেয়র u  ভােলাবাসা। 

 
কখেনা কখেনা তুিম ভাঙেত 

aিলিখত িনয়ম। তখন সnয্া গিড়েয় 
রাত েনেম আসার পর েফান করেত তুিম। 
sির sির বেল ঝালাপালা কের িদেত কান। 

কী েয ভােলা লাগেতা. . !  
 

সময় েগেছ বদেল-  
eখেনা সnয্া নােম । eখেনা 

েলাডেশিডংেয়র anকাের বিn থািক িনয়িমত। িকnt-  
েতামার েফান আর আেসনা. . .  
সময় েয েগেছ বদেল. . .  

 
আসেল তুিম পােরানা েফান করেত। 

আমােকo যিদ তুিম তািড়েয় িদেত তুিম,  আিমo 
পারতামনা… 

 

 
 



 

 

 
বদল 

 
কেতাটা েবাকা েছেল আিম!  

আমার কথা তুিম িবশব্াসi করেত চাiেত না। 
আিম েজার করতাম তবুo। 

েতামােক িবশব্াস কিরেয়i ছাড়তাম! !  
 

তুিম বলেত-  
বাবাi আমার বড় বঁাধা হেব। 

তুিড় েমের uড়াতাম-  িক েয বেলা!  
বাবা আমার আমােক ছাড়া িকচ্ছু বুেঝনা। 

aেনক িদন েগেলা eভােব… 
 

েতামার কােছ আিম হেয় েগলাম-  িনভর্রতার 
pিতক। িবশব্ােসর pিতিবm। 

aেনকgেলা ভােলা িদেন আমরা কাছাকািছ 
থাকলাম… 

 
িকnt;  সময় eবার বাsবতা েদখােলা! !  

বাবাi বলেলন-  eকিদেক আিম,  anিদেক েতার iচ্ছা… 
িকছুi করেত পারলাম না আিম। আসেল-  

করা েগেলানা। 
 

েতামার কােছ েহের েগলাম আিম। িনেজর কােছ হলাম-  
পরািজত-  হীন-  দূবর্ল… 

 


