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জলমg পাঠশালা 
 
ডাল ঝঁুেক বষর্ার pািবত মgতােক 
ছঁুেয় িছেলা aলস, মন'র গিতেত 
dপুেরর কৃ  আি নায় পার হেলা uদাস শামুক 
আমােদর ৈজয্  মাস েগাড়ালীর ঘােস 
eক পা di পা কের জলমgতায় aদৃশয্ হেলা। 



 
পুকুেরর ৈথ ৈথ কৃ  কথায় চঁােদর ছায়া হেলা ৈথ ৈথ থালা 
িহ ুল পাতার আঠােলা থাবায় মg gাম, মg dপুেরর পাঠশালা। 
 
েযন aেধর্ক আঁধাের ভরা সr খােলর anর, 
pাকৃিতক েবি র তkা েভেস েগেছ anpাবেন 
মৃত eক টুনটুিনর aনুপম েদহ েভেস যায় েsােতর সমতেল 
আধপাকা িহজল নােম মােছর সnােন। 
 
oরা মাছ, oরা েদশাnিরত eকদল মানুেষর মেতা 
িটেনর আধেডাবা েমারেগর পােশ বসবাস কের 
ভাঙা বষর্ােক েজাড়া লাগােলা- 
িক েয দূর আtীয়তা মানুষ o মােছ। 
 
মৎস িশকারীরা eেলা, েনৗকার ছie িছn হার 
oরা পিরহার কেরিন, oরা তবু মৎস িবনাশী; 
মােছর সবেজ নীল েচাখ oরা ভােলাবােস, 
oরা জেলর েভতর rপালী মােছর ঝঁাক ভালেবেস hদেয়র জােল তুেল েনয়। 
 
ধান েখেত বাদামী পালকaলা বক 
কােলা েনৗকা eেল uেড় যায় 
দলছুট মাছ o পালক পাশাপািশ aনন-কাল ডুেব েযেত েযেত 
েনেম যায়, চেল যায়, েযন hদেয়র কােছ িফের আেস। 
 
মুেঠাবnী িনিশnা পরীর গl, কারা eেলা? 
পািনর ঘূিণর্েত শয্াoলার সবুজ েচাখ, কারা eেলা? 
জলমg িঝঁিঝঁেদর সংসাের কারা eেলা - 
েপছেন হােট আর ঝরা িশিশেরর গেl 
েচাখ খুেল বষর্া েদেখ! 
 
 
 
aবাsব 
 
েক েগেলা? েক? েরেলােয় sীপার ধের জেড়াসেড়া? 
আকােশর পথ  পাখী েকান? ঝরা পাতা সমােজর? 
পােকর্ রািtেত বhদূেরর আকাশ েদিখেয় িনেজেকi বেলিছলাম 
ঐ েদেখা পাহাড় েদখা যায়  
ঐ েদেখা দূের িবরাজ কের েকমন শূনয্তা 
aবাস-ব d’েফঁাটা পািনেত েচাখ ভের uেঠিছেলা 
পােয়র চিটর মাঝখােন নখ ঘেষ ঘেষ 
বেলিছলাম - ঐ েদেখা নদী, ঐ েদেখা 
িক eক িবশাল েচাখ তািকেয় eিদেক 
dিট কৃিtম হােত শরীর জিড়েয় িবড়িবড় কের eiসব বেলিছলাম। 
 
েক েগেলা, েক? 



মাননীয় বৃেkর আড়ােল, েক েগেলা জেড়াসেড়া হেয় 
পথহারা পাখী? ঝরা পাতা সমােজর? তুিম? 
 
 



 
েকমন কের বলেবা 
 
েকমন কের বলেবা 
আমার হােত বীজগিণত আর পাটীগিণত, েতামার হােত iিতহােসর েনাট 
আমার গােয় ধুসর বেণর্র সাটর্ আর কীটনাশেকর রেঙর েচাঙা পয্াn 
েতামার গােয় আgন না pজাপিতর মরা রk, েমrন রেঙর? 
 
‘আমরা খুব আজ বয্িkগত িচনাবাদাম খােবা 
বঁাক ছািড়েয় েযেত েযেত কুেড়ােবা খুব 
মাশrেমর টুিপ, খঁুেজ েনেবা eমন িকছু ফুল 
যারা িনেজরাi adুত eবং বলেব সকল কথা!’ 
 
‘েযমন?’ 
 
‘েযমন কদম, কদম! 
বুেকর মেধয্ েগাল, িনেরট, aনুবর্র 
বষর্াকােল খুলেত থােক pাকৃিতক বnন 
িনেজ eেতা সুnর তবু েভেস েভেস জীবন কাটায়-’ 
 
‘েযমন কদম 
eকিট বৃt িনেজর েভতর, eকিট গিণত সমs গােছর 
aনুভেবর িনজs েগালক, পুেরা জয্ািমিতক; 
জিটল গিতর সnােন েস িনেজi aনুপিsত 
drত ঝের পেড় আtsৃিতর েভতর-’ 
 
 



 
eকদা aজs sp তুিম o দৃশয্পট 
 
তুিম বলেল বনতুলশী, আিম বললাম ভুল 
মােঠর মােঝ ফুটেলা আমার নnেনরi ফুল। 
 
মাঠ কুমেড়া নদী েঘঁেষ aবাক করা েচাখ 
আকাশ েথেক পড়েলা বুিঝ aপূবর্ আেলাক। 
সr িফেত কার েয চুেলর িনরব aসহায় 
আমার বুেকর রাsা িদেয় al েঘঁেষ যায়। 
পেথর পােশ eিগেয় েগেল a েtর পােশ 
ঈ েররi নােক মেতা মঠ eিগেয় হােস। 
সবুজ জলাভূিম েহেঁট বঁাক েফরােলi েদিখ 
বনতুলশী েঝােপ তুিম িনরবতার পািখ। 
 
িনেজi বিল বনতুলশী, আবার ভািব ভুল 
মােঠর মােঠ e েয আমার নnেনরi ফুল। 
 
 



 
থাকেতা যিদ দীঘর্কায় পাiন 
 
eখােন থাকেতা যিদ দীঘর্কায় পাiন 
সমুেdর কাছাকািছ বািলয়ািড়, ঝাu 
eখােন থাকেতা যিদ ঘন বন, পািখ 
কাছাকািছ ঘরবািড়, পিরজন, েসবা 
কমলােলবুর াণ, সnয্ার শয্ােmন 
ছুটn েনৗ িবহার, তীb uেtজনা 
 
eখােন থাকেতা যিদ েতামার শরীর 
বয্ালকিন বসবাস সারাটা িবেকল 
চnন সাবােনর াণ, আর েবাকা মুখ 
মনমেতা মুhমুর্হূ icার সংগম। 
 



 
পেদয্র বi 
 
gমিট ঘের লুিকেয় িছলাম েবশ কেয়কিট রাত 
বুেটর লািথর ভেয় 
শািলখ আর চড়ুi eেস বয্  করেতা pিতিট সকাল 
oরা আজকাল ভয়i পায় না 
েমেন িনেয়েছ েফরারী েলাকজন। 
 
বাiের ঝুলেছ তালার গhর 
েbা যুেগর িনদশর্েনর মেতা 
দেরাজা েথেক eঁেকেবঁেক িঠক েভতেরর িদেক 
eকিট েগাপন তkেপাষ। 
 
সে  েঝালার মেধয্ েরাগা কাবয্gn, হলুদ মলাট 
pথম পাতা েছঁড়া 
েদশ eখন uপেচ পড়েছ আতর্নােদর েফনায় 
বd ঘের িটেনর চােল েসi শেbর কঁাপন লােগ। 
 
িনশানা েনi পেথর 
বেস আেছন যারা বেস থাকার, হাত তুলেছন, পা তুলেছন 
খুেল েদেবন ঈ েরর তালা? 
কারা, তারা কারা? 
 
হলুদ পাতা েথেক 
kণকােলর িব ােমর ফঁােক 
ঊে র্ oেঠ kাn িচেলর ডানা 
gেমাট ঘের লিতেয় oেঠ বুেনা ধুnুল লতা 
েমেঝয় ধানী i ঁdর 
 
আমার েরাগা পেদয্র বi 
েকাথায় তুিম কi 
আড়াi হােতর তkেপােষ চুপচাপ আজকাল 
আিম েপেত আমার জাল 

ধুi ভািঙ িদেনর কািঠ, রােতর কংকাল। 
 



 
সাiবারেনিটk 
 
তুিম eেল াkেরর কলকbা নেড় oেঠ 
িন: ােস কঁােপ ঘাম 
তুিম eেল সাiেলnার েথেক ভকভক েছােট 
 
তুিম থােকা যিদ চুপচাপ 
ধুেলা o কাবর্ন জেম iনেজkের 
বঁুেজ যায় থােমর্া য্াট ভাl 
 
তুিম না eেল 
নেড় চেড় oেঠ িহেসেবর গভনর্র, িবনা তাড়ায় 
ধানেখেত কােলা ফিড়ং েপশী টানটান কের দঁাড়ায়। 
 
 



 
হাi িলক 
 
আমার হাত sৃিতর পথ চলা েথেক েনেম eেস 
ক েরাধ করেছ আমােকi িবশাল 
eকেজাড়া হাi িলক হাত 
 
ভারী হেয় uঠেছ পা েযন বhিদন 
েরাপা আমেনর েখেত দঁািড়েয় িছলাম 
হতিবমূঢ় eকেজাড়া কাদােমাজা পের 
 
আজ আমার েচােখ কুয়াশা aিবকল 
a ােণর খামার বািড়েত eকেজাড়া 
পুকুেররi মেতা 
 
 



 
পিরিsিত 
 
আসেব যিদ ভাব িনেত তেব িপপা িনেয় eেসা 
কােলা oেয়িlং gাস েচােখ পের eেসা 
সীসার জয্ােকট পের eেসা 
িমিলটাির বুট পােয় eেসা 
gাভস িনেয় eেসা 
 
বলােতা যায় না কখন িক ঘেট যায়! 
 
 



 
রহসয্ েখালার ের  
 
হাত েথেক পেড় েগেলা isােতর ের  ঝনঝন শb কের 
েমেঝ েমঘলােত 
eমন সময় েসানা গাভী eেস মুখ িদেলা হীেরর ঘােস 
oয়াকর্শেপ যntপািতর কােছ 
আিম ঘেষ যাi েলাহার কিবতা 
eকা eকা 
 
কেব েথেক 
টুকটাক ধাতুখnেদর সােথ কথা বিল 
গl বিল েনবলুার বেড়া হেয় oঠা 
মহাকাশযােনর আজীবন eকা থাকা 
চতুমর্াtায় aনn জীবন 
েকায়াকর্ নাম ধের ডািক, oেগা দেরাজা েখােলা, জানালা েখােলা 
আমার কথা েশােনা 
িকuব, টয্াপার আর িগয়ােরর ফুেলরা 
 
আজ িক েয হেলা আমার 
হাত েথেক েকন েয পেড় েগেলা ঝn ন কের 
রহসয্ েখালার ের  
েসানার গাভী eেস মুখ িদেলা আমার 
বাগােনর হীেরর ঘােস 
aেচনা ধাতুর eক গাভী eেস। 
 
 



 
বােয়ালজী kােশ 
 
পয্ারািফন ে ’র গােয় িপন িদেয় েগঁেথিছ 
হাত 
পা 
eiবার িয র সােথ আিম o ei েসানাবয্াঙ 
পরsেরর জীবন বদলােবা। 
 
 



 
হাকুড়িদয়া 
 
pভুর েখঁােজ বাriতলা, pভুর েখঁােজ িশমুলহািট, মশলািদয়া েপাল েপেতিছ 
েথেক েথেক ঘুরেছ চাকা, চkাকাের েঘারাi নািক 
pভুর েখঁােজ যাoয়া 
 
আছেড় পেড় kা kা হািড়, বাসন েকাসন 
ঘুের আসা হাকুড়িদয়া, চরণ েসবা, কেনা কােঠর খাট 
মাdর েপেত কলমা পড়া, ঘর েপrেলা চঁাদ 
সাধু বাবার কঁােধর েঝালায় সবুজ পাকুর, েখেতর ডাটা শাকা 
 
েkা েkা নীল সমুd করাত কেলর দঁােত 
ei জীবেনর আেলার মাংস সংসােরর িনতয্ pেয়াজেন 
 
pেভা pেভা বৃি  নােমা যnt েপেত েতামায় িচেন েনi 
বমর্পরা সjা ছােড়া িন ােসর লবণ েপেড় দাo 
 
pেভা pেভা িফের তাকাo kা kা 
হাসেত হাসেত আgেন দাo হাত 
েতামার জনয্ েদেহর মাংস িঘলুর শরবত 
তুেল রাখা আেছ েpা েভা o o o  
চেলা হাকুড়িদয়া যাi। 
 
 



 
েকoয়াটখািল েলােকােশড 
 
েরােদর িজhা েবিরেয় পেড়েছ। েকoয়াটখািল েলােকােশেড 
নীল েমাচা রেঙর েরল। 
eকিট িডেজল বাবুiি ন িটেনর টুিপর িনেচ 
আরাম করেছ। েঠেল ঠুেল ঘাম ঝরােত ঝরােত 
বয়লার েফঁেট যাoয়া কয়লা iি নেক 
আনা হেলা। িঘ রেঙর টুিপ পরা িঠকাদােরর  
েলাক ভুিড় ফুিটেয় ছাতা মাথায় েগাঁফ 
নািড়েয় hকুম িদেলা ‘ভােঙা’। 
 
aিkেজন িশখা jলেলা। কােলা রেঙর আgন 
েফঁাপােলা। 
টন টন isাত। 
িমটার িমটার পাiপ। 
তামা। দsা। 
িবেকল হেত হেত লাiেনর uপর রiেলা ধু চাকা। 
চারিট। 
eকিট বাছুর সেnয্র িদেক 
হাoয়া েখেত চাকার uপর uঠেলা।  
 
 



eকরামপুেরর dপুর 
 
নদী o েরললাiেনর মাঝামািঝ মহকুমােজলায় 
eকসার oয়াকর্শেপর কােছ 
খািল িপপার পাহাড়। 
ঘড়ঘড় শেb ধুেলা oেড় শীেতর মধয্ােh। 
eক ঝলক কাnা কাতর নীল আেলা 
গভীর নলকুেপর পাiেপ িফlার বদলােনা সময়কার ঝালাi েথেক 
মাশrম িলে র মেতা uেঠ আেস। 
আেশপােশi eক ps িশিরষ সবজু, eকps জমােনা িন: াস। 
 
মালা বদল েলনায় েদনায় 
েদশী কারখানায় rর সােথ হাত ধরাধির 
eক পা ছায়ায় ধের েচৗেকা বুেনা পাতা 
eক পা agগিতর rরাল জনসভায় 
তানানা নানানা তানা নানা নানা 
মােছর বুেকর কােছ েলেদর িবছানা 
uবু হেয় পা েছঁােড় kাn oয়াগন 
আtিনেবিদত আেধা নাগিরক মন 
আমার e সাmpিতেকর কাnা - kমিবsািরত গিত 
eকরামপুেরর dপুর eকিদন পােব পিরনিত। 
 



 
গােরা o ihদীরা 
 
ভারী যnt আিম ihদীেদর পরম কলয্ােণ ভারী 
সাদািসেধ ucমাগর্ীয় eক iিndয় যnt। 
 
মিহলা eবং িন ুর আতর্নাদ পছn কির 
আর আিব ার কির েয রাsায় মেণ যাi 
তা বয্বhত হেয়েছ বhবার। 
 
eকমাt রাসায়িনক ভােব aনুভব কের 
মিহলার েকৗমাযর্ িবষেয় িdধাহীন হoয়া যায় 
গােরােদর েস সুেযাগ েনi বেল oেদর পুrেষরা gmহীন। 
 
ভারী িশl বঁােচ তূলনারিহত ihদীেদর হােত 
eেককিট দীঘর্ aেপkা মহাযুd েশেষ 
uc ৃ ল হেয় sীকার করা ভােলা 
পুrষ o মিহলার িমলেনi ভারীিশl েবঁেচ থােক। 
 
 



 
েbনে ন 
 
ে ন িদেয় গড়ােc ময়লা পািন, মিবেলর কাদা, 
ajাতনামা আততায়ীর হােত মৃত পচাগলা শরীর, 
প  হাসপাতােল aপােরশন করা গrর kুর, 
ভাঙােচারা গােছর কােলা ছায়া। 
 
গড়ােc বয্বhত কেnাম, িশ pাি ক, বেনেটর িটন 
বেনদী েলােনর টাকার িহেসেবর খাতা 
মহানদর্মা িদেয় গিড়েয় যােc ঐ 
সবুজ o লাল কাপেড়র জাতীয় পতাকা। 
 
 



 
েটরর েছেলিট েযভােব বেলিছল 
 
kত িবkত রাsর িপেচ হঠাৎ াবণ 
শূনয্মােঠ াnফমর্ার ঘের েনi মন। 
 
বhিদন পর কঁাচা াবেণর বৃি মালায় 
িভজেছ রাsার পােশ বেস থাকা পাগেলর জটা, নg ur 
থর থর কের কঁাপেছ েরিলঙ িবdয্ৎ নকশায়। 
 
েভজা েদাকান, হঁা করা পাট, িন পু িফসফাস 
uিঁক িদেc সটগান হােত িবপk সntাস। 
 
eমিন িদেন েহাnা ekeল e 
হােতর kয্াচ ভীষণ সnts 
h h হাoয়া, নুেন েপাড়া কােলা েচাখ 
েয েকান সময় আটকােত পাের পথ 
বঁাকা ি গােরর ধাkায় েছাটা সীসার চুmন। 
 
গিত গিত আেরা গিত 
তীর েবেগ চেলিছ eকাকী 
আতর্নােদর গীয়াের েরেখ পা 
 
ভেয়র oপােড় রেয়েছ েয েসi মুখ 
আজ বৃি েত ধু ধু কের েকন বুক? 
 
জীবন মৃতুয্ কঁাচা পয়সা, ভুল সব সntাস 
েদখেবাi আজ ঐ বাড়ীটার adুত চারপাশ। 
 
 



 
hsতম েজbার rপকথা 
 
eকিট েসতুর সােথ আঁকাবঁাকা েছা  সেতজ নদী আিম আজকাল মানেতi পািরনা 
জািন uড়েত থাকার sp আসেল েযৗন স েমর pতীেকর মুেখামুিখ হoয়া 
যােদর িচnা ভাবনা খুব sc ধু তােদর কবেরর uপর িদেয় বেয় যায় a kুর িন। 
 
কােকর কাছ েথেক িশেখিছ আিম গl পড়ার কায়দা 
চিরেtর িনি িhকরণ, uপচােনা দৃেশয্র বণর্না 
eকিট েঘাড়ােক েদেখিছ িটকিটিকর মেতা েপাকামাকেড়র েনশা কের 
সnয্ায় েহঁেট েবড়ায় েতপাnের, তখন তার েকােনা কাজ থােক না, 
তখন তার িপেঠ গজায় েবেহশেতর িনমর্ল d’িট পাখা 
েনশা কের েস চেল যায় বস'র পৃিথবী েছেড়, 
তার চারপােশ g ন কের িঝঁিঝর দল, েজানাকীর আেলয়া। 
 
eকিট gবের েপাকােক িচিন যার িpয় স ী 
কা.শা. েলখা eক নmর eকিট iট - যার জনয্ েকােনা িসেমn আেজা ৈতরী হয়িন। 
 
কােঠর েপাকারা চুেনর uপর িদেয় হঁাটেত ভােলাবােস খুব 
ভােলাবােস ফিড়ং পাতার সবুজ লয্াি ন। 
 
eক টুকেরা েলাহােক গরম করা হেল েস তখন চায় তামার েবাতাম হেত 
কঁােচর মােবর্লেক েছেড় িদেল েস িনেজেক ভােব গাভীর েচাখ 
েস েখঁােজ an গাভী। 
 
লাবণয্ নােমর eকিট পািখ েদখা যায় 
েস pকৃত পেk খুব েবাকা 
িকন' মজার বয্াপার হেc পািখেদর জগেত েসi pথেম েবামা বািনেয়িছল 
যিদo pকৃত মাsােনর মেতাi ঐ েবামা তার িনেজর কােজ কখেনা লােগিন 
 
েকােনা েকােনা রাsার েবজায় সখ  
ৈদিনক পিtকার জলজয্াn ছিব হেয় েবঁেচ থাকেব pিতিদন 
aমরেtর আhােন েকu েকu oভারেহড পািনর টয্াংিকর মাথায় uেঠ বেস থােক 
িকন' aমরt েসi বরফ পাহাড়ী iেয়িতর মেতাi 
s  কের খঁুেজ পাoয়া যায় না 
 
মেন হয় েয েকােনা িকছু েথেক েয েকােনা সময় েয েকােনা িকছু 
হেয় হেয় uঠেত পাের, ধু তার জনয্ পরম aেপkা দরকার 
তখন খািল িলফেট eকেজাড়া সাটর্, পয্াn, টাi, জুেতা, পাকর্ার কলম েরেখ িদেল 
িফরিত পেথ েসi িলফট নািমেয় আনেব eকজন ঈ র 
চকচেক টােকর uপর যার েkাধ চমকায় 
হাসেত হাসেত েয গলা েচেপ ধের িলফটবয়, েবয়ারা, aধস-ন। 
 
খবেরর কাগেজ খািনকটা কের আঠা লািগেয় িদেলi 
সিতয্কােরর খবর uেঠ আেস 
েখলার মােঠ আসল েখলা েদখার জনয্ 



বাiেনাকুলার িনেয় েযেত হয়। 
নেভামnেলর েকাথাo েকােনাখােন মানুষ রেয়েছ 
পৃিথবীেত eেস oরা যখন জীবন যাপন কের 
আমরা oেদর বিল বয্াঙ। 
 
শহেরর েভতর aেনকgেলা gাম আেছ 
gােমর িভতর রেয়েছ aেনকgেলা শহর 
েয eকi সােথ ei dেটা েদখেত পাের 
তােকi আমরা বিল আধুিনক। 
 
গভর্বতী গাভীর েপেট নানা রকম িজিনষ থাকেত পাের 
সংশেয়র সাবেমিরন, িবজেয়র চািবgc, হতাশার তালা 
যখন সাবেমিরেন কের eকিট বাছুর িবজয় o হতাশা িনেয় েবিরেয় আেস 
আমরা তােক বিল জnলাভ। 
েয বাছুর aেনেকর মেধয্ েথেক িনেজেক আলাদা কের েদখােত পাের 
তার নাম েদয়া যায় ষঁাড়-সn। তার কাছ েথেক জানা যায় 
বােঘর আিদ পুrষ gহা 
সােপর আিদ পুrষ েঢu 
kমাnেয় e dিট pাণীর িকছু aংশ 
কঁােচর কাগজ চাপা o থালাবাসন হেয়েছ 
যার আেরক নাম মানুষ। 
 
মানুষ kেমi rেণর মেতা eকক ঘর বানােত েচ া কের 
েমৗমািছর মেতা, িপঁপেড়র মেতা 
েযৗথজীবেনর েচৗিকেত েয় থাকার মেতা 
েপপার oেয়েটর মেতা েচেপ থােক 
eকিটর বদেল আেরকিট েমৗিপঁপেড়র জায়গা বদেলর মেতা। 
 
তখন তার েচহারা হয় নkt মুেখা, নাম বাiের দঁািড়েয় থােক 

kবােরর dপুেরর মসিজেদ জুেতাgেলার মেতা 
আর আলাদা হেয় যাবার পর িন:স তা ভীড় কের 
িবjান aিকি ৎকর হেয় যায় eক িমিনেটর জনয্ 
মারনাst aথর্হীন। 
sp সুdর o hsতম 
kুd েজbা। 
 



 
েহেরাiন 
 
তাবুর েভতর মরা েরােদর েঘার লাগা িবষn েছঁড়া পদর্া 
টগবেগ েচৗবাcা, uপেচ পেড় যােc সবুজ েখলার মােঠ ে ন 
eকা eকা চেলিছ আেলার েsশন েথেক 
বৃি র েভতের, সবুজ ে েন আজ কামরায় dলুিন - িঝরিঝর িঝরিঝর 
 
eকটা হাত নদীর uপর পেড় আেছ, আেরকিট হােত 
নkেtর বঁাশী েকােলর oপর েটেন eেনিছ 
বরেফর ঘরবািড়, মােছর ধনুেকর পয্ারােবালা 
হঠাৎ জায়গা বদল জুেতার সােথ হঁাস, 
েচােখর সামেন িনিশnা গােছ েমারেগর দীঘর্ াস 
কামরার সােথ েকােনা eক আয়ুেবর্িদক oষুেধর আলমাির 
লতাgl, েঢিকশাক, ফােনর্েস utাপ, 
শbgেলা রিঙন সুেতা, রk ঝরেছ, ujjল আেলার িনেচ oেপন হাটর্ সাজর্ারী। 
d’হাটুেত মাথা, আtদশর্েনর েগালার েভতর েগালা 
ধের আিছ শk কের হলুদ েরােদলা 
পািখর নখ িদেয় পেড়া-পেড়া aমৃেতর ডাল 
সাদা েদয়াল, শাদা েদয়াল - িকছুটা েবেখয়াল 
ছিবর সাির, ছিব েথেক গিড়েয় পড়েছ ঘাম - েযন সবুজ ঘাস 
েসাজা মানুষgেলার েচাখ ভরা কােলা সেnহ, িনমর্ম aিব াস 
তুলয্মূলয্, তুলয্মূলয্ িহসাব, কােলা িপঁপেড়র সাির 
ঘাস, ধু ঘাস আজ িবেকেলর আততায়ী বািড় 
েথেক রােতর kেয় যাoয়া নেখর েনবলুা। 
 
 



 
জংশন 
 
কেয়কটা মানুষ েsশেনর pাটফেমর্ aেপkা করেছ ে েনর জনয্ 
আপাদমsক anকার aৈন যর্ েমেখ। 
 
oেদর জীবেন বােঘর গজর্ন েনi, aেপkা করেছ oরা 
গভীর রােতর ে েনর hiিসেলর জনয্। কুয়াশা েভদ কের আসেব 
রাজধানী েমiল। 
 
aলস গিতেত পাহারাদার পুিলশ হঁাটেছ, লােগজভয্ােন 
oঠার aেপkায় মুরগীর খঁাচা। মধয্িবt যাtী 
সময় কাটােনার pেয়াজেন পায়চারী কের eপাশ oপাশ করেছ। 
eকেজাড়া তrণ তrণী oেয়িটংrেম 
সদয্ পিরণেয়র ভিবষয্ৎ কlনায় িবেভার। 
 
িসগনয্ােল চঁাদ নােম, aসংসারী বয্থর্জন eকপলক ঘুেমর মৃতুয্েত 
পেড় থােক oভারbীেজ - kািnেক িচর akাn েভেব 
 
‘খবর eেসেছ িক?’ uৎসাহী ভdেলাক িডuিটরত কমর্চারীর 
আেধাঘুেম তাড়া েদয়। ‘েসd িডম’ - েহঁেক যায় হকার যুবক। 
 
জংশন েsশেন কেয়কটা মানুষ pাটফেমর্ aেপkা করেছ ে েনর জনয্ 
আপাদমsক anকার aৈন যর্ গােয় েমেখ। 
 
 
 



 
ভােলাবাসার দােনা 
 
েতামার নাক, মুখ, েচাখ, েঠঁাট - েতামার sন, েযানী, নাভী, নখ 
সব ভােলাবাসার েসবা করার জনয্ 
সব ভােলাবাসার ডাক িটিকট, ভােলাবাসার েলামকুপ, ভােলাবাসার মুdা। 
 
pাকৃিতক আর সব েভাগয্পেণয্র মেতা তুিম; 
েতামার িজhার লালায় েkােরািফল, sেন ডায়ািজপাম 
নাভীেত চালতা ফুেলর েসৗরভ 
সমুেdর সূযর্ােsর মিহমা ঐ েতামার িsপােরর ঝলকািন। 
 
তুিম মাদী েঘাড়ার ujjল েকামলতায় বিণর্ত 
তrণ েমােষর নmতায় 
বা rd বয়লােরর মেতা ছটফেট েতামার তরল েচাখ 
েকােয়লার মেতা dpাপয্, িবভােরর মেতা দামী 
তুিম জােনা সারস o ষঁােড়র হতয্ারহসয্ 
িশকার o িশকারীর মনst 

ধু ভাঙচুেরর কারসািজ। 
 
সnয্ার শয্াoড়া কঁািপেয় চলাচল েতামার 
তুিম ভােলাবাসার দােনা। 
 
মহারাণীর েবেতর েচয়াের রাজসmাjীর িশরদঁাড়া টান কের বেস থােকা 
আনিবক ছাতা ধের দঁািড়েয় থািক েসi দৃশয্ িনেয় 
আিমo েয বড়েলােকর sােনর দৃশয্ লুিকেয় েদেখিছ। 
 



 
eকিট িবকl কিবতা 
 
ঊিনশ েশা িতরািশ, 15i eিpল, 1লা ৈবশাখ 
আিম eকিট েলaফ েঘািষত কারখানার সnান পাi। 
েমিশন পt জংধরা, িবষn সুয্iেচর সাির মাকড়শার aিnম আঁেশ ডুেব রেয়েছ। শয্াoলা ছিবর কােছ adুতভােব খুেল পেড় 
আেছ pধান গীয়ার। ধাতব িলভারgিল বঁাকা কের শয়তােনর মুেখ gঁেজ েদoয়া। 
 
16i eিpল 
ভাdের কনয্া তুিম িক আেছা? বেল কিmত হােত pধান ফটেকর সামেন দঁািড়েয় েদশলাi ঘিষ। িকেয় যাoয়া মিবেলর 
কাnা ছঁুেয় েদিখ, যnto মানুেষর মেতা কঁােদ িক না! iেc হয় পােশ বিস। েহলান িদi মেনর িভতর েথেক। আমারo kািn 
আেছ। 
 
25েশ eিpল 
হােত skু াiভার, ের , িবdয্তমাপার িমটার - আিম তrণ iি িনয়ার। সকাল দশটায়। কাজ করেত করেত লmা eকটা 
েরiেলর মেধয্ নদী েভেস oেঠ; সদয্ লাগােনা ফয্ান েথেক দূরn হাoয়া, আেলার বাl লাগােত লাগােত েরাদ-ছায়ার 
আগমন েদিখ। eক েকৗটা pািsক রঙ হােত oেঠ, eকিট pবল eকাtতা ৈতরী হেত থােক; যেতাবার িভতেরর িদেক কাজ 
কির, তেতা গভীরতর াণ পাi; icা হয় আpাণ েচ া কির। চশমার কঁাচ মুেছ েদিখ - সুগn ভারী, mান। ভীr আর 
সংরk। েছা  মাtা, kীণ sুরণ। েযন েচােখর পাতা সামানয্ eকটু েদালােনা। 
 
26েশ eিpল 
িনেজেক aবসের বnী কের গতকােলর কথা ভািব। সারািদন বাl jেলেছ, ফয্ান ঘুেরেছ, eকটা েমাচা রেঙর েরল েচােখর 
সামেন - আেলােত িঝলিমল, ujjল িমিছল। 
 
10i েম 
বৃি র িভতর িভজেত িভজেত িভতর বািড়। aেনকটা েগাছােনা আি না, ঝকঝেক epন। িনেজেক মেন হেc কমর্ঠ o 
পার ম। মেন মেন সাফেলয্র সােথ কথা বিল। ‘জােনা কাল uেtজনায় রােত ঘুমােত পািরিন।’ o বেল ‘আিমo।’ 
েমিশেনর কথা িক িব াস করা যায়? 
 
15i েম 
কাজটা আগােc। েকােনা aংশ েবশ চলনসi সফলতা েদখােc। েকােনা aংশ eখেনা aগময্। মােঝ মােঝ ফঁুেস oেঠ। 
d’eকটা skু িঢেল কের িদলাম, েকাথাo িgেজ েমেজ িদলাম। চলিcেtর েদখেত েদখেত ভিবষয্েতর িদেক েহিলেয় িদলাম 
কlনার ডানা। aেয়ল লাiেনর aেনকটা িঠক হেলা। eকটু েচক কির। চুমু েখলাম, েযন িpয় নারী। aবশয্ িফরিত চুমু 
েপলাম। মেন হেলা নদীর পাড়। eকটা িশ  বট। েযৗবেনর চুমুর কাnাiেতা মেন হয়। 
 
26েশ েম 
হয়েতা ei pকlিটi হেব আমার জীবেনর সূচনা পেবর্র pথম সফলতা। ঘমর্াk হেয় িফের আসেত আসেত েদিখ, d:িখত 
হবার সময়gেলা পযর্n েনi। সব uেtজনায় থরথর করেছ। 
 
2রা জুন 
আসেল aিত িবশাল eর কমর্pিkয়া। aজs জিটল বাসনার পাiপ, আনেnর িসিলnার, মমতার িপsন, আেবেগর 
িবdয্ৎতার, িনয়েমর িনরাপদ ভালব - বেড়া বেড়া শাফেটর হাত, spীং eর uেtজনা, েবেlর আিল ন, িমটােরর আঁিখ। 
েকােনাটা sৃিতর মেতা পঁয্াচােনা, েকােনা ৈশশেবর মেধয্ ডুেব যাoয়া। কনেভয়ার েবেlর gঁিটসুিট েহঁেট যাoয়া। 
eলুিমিনয়ােমর তা। েপতেলর eকটু হলুদ। eকটু ছঁুেতi মেন হয় আtার সােথ িমেশ েগিছ। 
 



29েশ জুন 
সব িকছু হঠাৎ sb হেয় েগল। িকছু eকটা সের েগেছ েকাথাo। পঁাজরার হােড় aদৃশয্ িকছু eকটা eেস িখমেচ ধরেলা। 
ঝুরঝুর কের নেরাম িজিনসgেলা েভে  পড়েছ। েমিশন িনেজi েকােনা সহায়তা করেছ না। anকােরর িদেক মুখ কের বেস 
থাকেত iেc করেছ। েচােখ কাপড় বঁাধেবা? আমার জনয্ তার বাগােন েয eকিট ফুল ফঁুেটিছল, তাi ভাবেবা? 
 
আগs 
সরাসির আমার uপর েkেপ uঠেছ। েকন আিম হােত েতলকািল মাখােত েগলাম! েকন আমার হােত ের  uঠেলা? িক 
দরকার িছেলা পুরেনা েমিশনপtর সারাবার জনয্ েযৗবন বািজ ধরার, যখন িকছুi িনি ৎ নয়। আমারo ভােলা লাগেছ না, 
শরীের পূরেনা kািn eেস নাক গলােc। হাত েথেক ের  পেড় যায়, পাoয়ার লাiন িঠক করেত িগেয় ৈবdয্িতক ধাkা 
পাi। d’চার িদন যাi না। আবার হঠাৎ কেরi যাi। dপুের বা িবেকেল বা রােত বা েভাের। kুধাতর্, হতcাড়া, কদাকার, 
aপরাধী। আমােক েস eকিট ফুল িদেয়িছল। pতারক uপহার, pতারক দাতা; সবi pতারণা। 
 
 
aেkাবর 
না আ। আমার হাত পা নখ িবমূতর্ পছn কের না। আিম চাi সুiচগীয়াের হাত রাখেত, kয্াংশাফেটর ঘূণর্ন েদখেত, 
aয্ািমটার িদেয় িবdয্ৎ মাপেত। আিম চাi িবশাল মাতৃগীয়ার+িবdয্েতর িববাহ। করাত কেলর েছেল, আiসkীম ফয্াkরীর 
েমেয়। িকnt ধুi েশাক। সব েভে  পড়েছ। মেন হয় িনেজেক খুেল েফেল িদi নালায়-েডাবায়। শরীর েথেক পা হাত খুেল, 
হাত-পা েথেক আঙুল খুেল, আঙুল েথেক নখ খুেল েফেল েদi নদর্মায়, কানাগিলেত, পুিলেশ। 
 
নেভmর 
যিদ িবরহi, তেব েকন pিতিদন েচ া কের যািc? সামেন েগেলi oর সমs িববরণ aিsেtর মাংেশর িভতর আনেnর 
তীর েছঁােড়। 
 
িডেসmর 
হাড় কঁাপােনা শীেতর মেধয্ েতামার কােছ েগেল - u তা! তুিম আলাদা ভােব আর যntাংশ নo, সবটুকু িমিলেয় তুিম। 
ধাতুর কািঠেনয্ ‘তুিম’ স ; েতামার েযন tক রেয়েছ, আমার জনয্ aনুভূিতেত utাপময়। েতামার েযন েচাখ রেয়েছ, 
েগােয়nার মেতা েবিরেয় পেড় আমার িপছুিপছু, ধুi আমােক েদখেব বেল। েটর পাi সবর্kণ তুিম েদখেছা আমােক, 
আমার সােথi থাকেছা। 
 
1984 
িকnt েতামােক িনেয় িক করেবা? পূরেনা মািলেকর কােছ িফিরেয় েদেবা? েতামার সmণূর্তােক েয আিম আয়েt আনেত 
পারলাম না। চালু করেত পারলাম না েয। eখন ধের রাখার সাহস েনi। েপপার oেয়ট হেয় পেড় থািক, মািলকানা পt 
চাপা িদেয়। িকভােব সামেন দঁাড়ােবা, আমার েতা বাsব aিধকার েনi। aনিধকারী আিম। oরা েতা েতামােক িফিরেয় িনেত 
পাগল। oরা েতামােক gদামঘর িহসােব বয্বহার করেব। েলাক েদিখেয় েলােনর টাকা ধরেব। আর তুিম িকনা বলেল, তুিম 
নািক আমার হােত িঠক হেয় যািcেল, চালু হেয় যািcেল। িকnt আিম েয পারিছ না, েকন না তুিম আমার হােত সাড়া িদc 
না আর, আর তুিম িফেরi েযেত চাo, তুিম নতুন হেত চাo না, uৎপাদনশীলতা চাo না। ঘাস জিড়েয় জংধের তালাবd 
হেয় aসুখী stীেলাক হেয়i থাকেত চাo। িকছুi ভাঙেত চাo না - সােপর বাসা হেলo, কঁাটার মুকুট হেলo। 
 
1985 
তাi সের আিস। আমার গেল েযেত iেc কের, পেচ েযেত। িছঁেড়, েভেঙ, েচেp েযেত। শয়তােনর কােছ িবিk হেয় 
েযেত। 
 
eকিদন রােত হঁাটেত হঁাটেত কােলা নদীর পােড় যাi। শয়তােনর শিনেভাজ। জাহােজর হাড়েগাড় মািড়েয়, চঁাদ ফঁািক িদেয় 
uপিস'ত হi anকােরর মেধয্ kার-কাদায় দঁািড়েয় থাকেত। সামেন কােলা আgন িনেয় দঁািড়েয় থািক যতkণ না আকােশ 
a ভ িনবর্াnব তারা oেঠ। ততkেণ পােয়র মাংশ kাের ধুেয় যায়। হােড়র dেটা কািঠর uপর দঁািড়েয় থািক। গােদর েsাত 



বেয় যায়... েমrদnগলা মানুেষর বুদবুদ, গলগল কের েবrেনা িচমিনফঁাটা েমেয়েলাক ধঁুয়া, ধাতুকয্াnার, sায় ু
যািntকীকরণ। কােলা ভােলাবাসা, কােলা দীঘর্জীিবতা। দঁািড়েয় দঁািড়েয় ভািব কেব বসেবা, বেস বেস ভািব আর কেব 
দঁাড়ােবা। 
 
েছাট িচnা, সংিkp ভাবােবগ, িন:শb pকাশ। 
আমােক আমৃতুয্ ei kীণ িবsারটুকুেতi সঁাতরােত হেব। 
েতামােক েছেড় চেল eলাম, ei জনয্। 
 



 
দঁাত 
 
কবেরর িভতর েচনা বলেত েশষ পযর্n রiেলা d’পািট হােড়র দঁাত। 
 
ei দঁাতgেলা িছেলা uৎসেব িচবােনার জনয্ 
েভঁােজ েছঁড়ার জনয্ আর েলৗিককতায় মধুর হািসর জনয্ 
িছেলা ঘুম েথেক uেঠ িদেনর েখালা হা-eর িভতর লািফেয় পড়ার আেগ 
সকােলর পািন o েপে  ধুেয় েফলবার জনয্ 
কথা বলেত িগেয় ভুল হেয় েগেল িজভ কামড়ােনা জনয্ 
চুমুেত সাহাযয্ করবার জনয্। 
 
আজ বুেকর লাল িতল, বুেড়া আ ুেলর ডগায় েছা  েপাড়াদাগ 
eমনিক শরেতর মসৃন নীেলর সদশৃ চার আ ুল কপাল 
সবi মািট o uিdেদর ভােলাবাসার িবষয়। 
 
েচনা বলেত রেয় েগেলা aবেশষ d’পািট দঁাত। 
 
সাজােনা, eেলােমেলা, েকাণা ভাঙা, eকিটর oপর আেরকিট oঠােনা 
শাদা বা েঘালা 
ৈহ ৈচ করা aথবা িন:শb। 
 
 



 
আমরা ক’জন শীত o বষর্াকালীন শাকসbী 
 
আমরা ক’জন শীত o বষর্াকালীন শাকসbী, বাংলাভাষা, বামরাজনীিত, 
িবjােনর জয়যাtা ভােলাবািস 
তাi আজ েবেছ িনেত হয় eেলােমেলা জীবনযাপন, লmাচুল, aিন য়তা 
হােত তুেল িনi েহেরািয়ন gড়া, সুঁi o িসির , নাজু oয়ােkর্র িসেsম, 
পািতরাম, বয়রার চরশ 
 
আমরা ক’জন iেটর রাsার uপর িপচ িদেত ভােলাবািস তাi মরােখালা যাi 
খঁুেজ েবর কির দাগীেলাক 
সূযর্ােsর দৃশয্ েছেড় েবড়ার ঘের বেস থািক 
 
আমােদর কােছ কৃষক শেbর মূল aথর্ ‘কৃশ’, 
মাsান ‘িবেdাহী aসহায়তা’ 
তrণীরা ঝঁািপেয় পড়েত চাiেল ভুল কের, বিল, িবছানায় যাo 
েতামােদর anকার খুব ভােলা আেছ, কতারা ভােলা আেছ, 
ছাদ আেজা ভােলাবােস িশu-চিndমা হাত 
যাo, আর েদরী কেরা না, েত যাo খুকু। 
 
আমার কখেনা পালিকবাহক, িঝকিঝক লা লা কের পুরেনা gােমর আলপেথ 
বাuল রমা-পাrেলর সংসাের েযেত ভােলাবািস 
িচেল েকাঠা েছেড় মািট-েকাঠা খঁুিজ, ভােলাবািস কিবতা 
তাi সমস- কুৎিসেতর uপর pবল ঘৃণা uগের িদেয় 
হা হা কের হাসেত হাসেত apকৃতs হেয় যাi। 
 



িনশার ভাষা 
 
িনশা পুকুের মাছ চাষ কের। eজনয্ নানা রকম পুিsকা পেড় 
সােরর মাtা আর মােছর খাবােরর পিরমান sাsয্ সmত কের। 
িনশা মাছ ভােলাবােস েভাদেরর েচেয় েবিশ তীbভােব। 
 
eকিদন aকর্ eেস বেল, িনশা, আিম েতামার পুকুের মাছ ধরেত চাi। 
িনশা তখন ৈখল gেল িদেc পািনর সােথ। পুকুের সবুজ pাংকটন 
তাছাড়া েতমন েকােনা গাছপালা েনi পােড়। 
িনশা মাথা তুেল aেকর্র িদেক তািকেয় বেল, 
আপনার বড়িশ ক’ নmেরর, গভীর মাছ ধরা যায়? 
eiসব আলাপ হবার পর আর eকিদন aকর্ িনশার চুেলর েভতর হাত বুিলেয় েদয় 
পুকুর িমিলেয় িগেয় eকিট সমুd িকছুkণ েচাখ জুেড় থােক 
িনশার মােছরা sাধীনতা েভাগ করেত ঘুের আেস aেনক রকম aিভjতার কােছ। 
 
aকর্ eকিদন নয্াংটা পাগল o েবাবা েছেলেক পরsেরর িদেক 
তািকেয় থাকেত েদেখ। েবাবা েছেলিটর পরেন হলুদ iেজর। 
েবাবা েছেলিট িকছুkণ তািকেয় েথেক েবা েবা করেত করেত 
বািড়েত বড় েবােনর কােছ িফের যায়। িনশা েছেলিটর বড় েবান, 
েস তার ভাiেক খুব েবােঝ। 
 
eমন িদেন aকর্ িনশার কােছ eেল িনশা 
iি েত, িন:শেb, aেকর্র সােথ কথা বেল, aনুভূিত জানায় - 
নােকর uপর কেয়কিবnু ঘাম - মােন েতামার aেপkা,  
িচবুক কmpমান, গলার ভঁাজ kেমi বড় হেc -  
মােন আিম িকছু গাছপালার চাষ কেরিছ 
েতামােক দরকার। 
 
eকিট েবেন েদাকােনর সামেন িনশােক েদেখ aকর্ eকিদন িজেjস কের 
িক িনশা, খাবার িকনেত eেসেছা? িনশা হাত তুেল সদয্ েকনা বিট েদখােলা। 
aকর্ েদেখ oখােন বh বণর্ রk। আেরক যুবেকর সােথ 
েহঁেট েগেল িনশা রাণীঘােটর িদেক। 
 
িনশা িনঝুম পুকুের মাছ চাষ কের। আর ভােব eiসব। 
মােছরা িনশার েচােখর িদেক তািকেয় তােদর মাছদৃি েত তািকেয় সব েবােঝ 
তারপর িনশার হাত েথেক খাবার িনেয় িনেজেদর ৈবদেgর বািড় েফের। 
aতনু 
 
আমারo icা কের েতামােক aতনু কের লুিকেয় রািখ ভিবষয্েতর পািখেদর সােথ 
eকিট aবধািরত ঝণর্া o তার বুেনাগাছ হেয় সাধেুদর ভােলাবাসা পাi 
পািন মাকড়শা কের েছেড় িদi নদীর েটিবেল, তুিম 
চেরর শয্াoলা েদেখ আেসা 
 
সারািদন বৃি  হেল েমঘ ফঁািক িদেয় ঊণিবংশীয় রাঢ়েদেশ যাi 
েনেচ গাi আষাঢ় বnনা। a েঘােষর সখীেদর গl বিল 
 



েবৗdেদর িনবর্াণ pস'িতর ঘের িনেজর চিবর্েত েমাম েjেল 
রঙীণ কের তুিল েসi anকার িনrtাপ েদoয়ালgিলেক। 
 
 



 
di 
 
বাগােনর েমৗিলক সংখয্ােক তবু সুগn 2 িদেয় 
িবভাজন কেরিছ aেনকবার। 
েদেখিছ 2 eকিট েমৗিলক সুর। 2 eকজন গািণিতক সাধু 
2 হেলা সব রকম aমরতার েতারেণর pধান দােরায়ান। 
aনn সময় eেস হঠাৎ চমেক oেঠ 
ভুলচুক হেয় পেড় যেntর, 2 e eেস ঋতু পিরবতর্ন ঘেট। 
 
িবপরীত শিkর মেধয্ গিতর dরn ৈসিনক 2 
2 হেলi eকক aিdতীয় ঈ রফুল ঝের পেড়। 
 
িদগn েরখা েথেক ফুেলর েরণুেত আমােদর আেলাচয্ di 
সুগn সুবাতাস হেয় ছিড়েয় রেয়েছ। 
আখেখেতর আেলর uপর দঁাড়ােনা খািক রেঙর েশয়ােলর েলেজ 
মধুপুেরর গােরাপlীর uঁচু িশিরেষর ডােল গাছবানেরর মাতৃেkােড় 
di, প ােশাধর্ সুnরীর কঁাচা-পাকা চুেলর েঢuেয় িবষn সনয্ািসনী, 
unােদর aংক কষা। 
 
ময়মনিসংহ শহেরর েপট েঘঁেষ েযেত েযেত 
েপাষা bhপুেtর আকঁাবঁাকায় হঠাৎ sb di 
di হঁাটুর ভঁােজ, েমারেগর রােন, রাজহঁােশর gীবায়, 
di আমার নদীমাতৃর্ক গয়না েনৗকার েচাখ, di সবর্t। 
 
di হেলi লুেকাচুির, di e আনn 
di হেলi পির ার scতা। 
 
di মােনi বh - েযমন sাধীনতা বলেত আিম বুিঝ 
সকেলর sাধীনতা। 
 
 



 
কনয্ােক 
 
aেনকটা শাদা জুেতা 
েমাঘলাi বয্ারােকর সার সার gহা 
ে নচ 
সাপ 
েঢu 
গান! 
 
িবেকেলর রাsা 
রাsা পেড়েছ বাধা 
ছড়া টানাটািন 
dিট কুকুের ৈহ ৈচ 
কুয়াশা পেড়েছ ঢুেক 
ei শীত ei শীত 
আসেছ মটর িঁট 
মািটর েঢলায় 
েশ! 
anরা বাiের eেস বেড়া হo। 
 
 



কৃিষ িব িবদয্ালয় িসিরজ 
 
শরৎকাল 
 
িথরিথর কের কঁাপেছ শরৎযnt িশিশেরর আঘােত 
সারারাত চেলেছ, তাi িহমািয়ত নেল কুয়াশা 
গাছপালার নাক-মুখ েথেক গলগল কের েবেরােc। 
িবশাল থােমর্া াk েথেক গলা েবর কের 
েবিরেয় আসেছ নদীর ঐ পােড়র সূযর্ হঠাৎ দঁািড় কামােত কামােত। 
 
aেনকgিল েলক 
 
কৃিtম pজনন েকেndর পাশ িদেয় েগেল বষর্াকােল 
ষঁােড়র েগাবেরর গn eেস ঝাপটা েদয় 
িকছুdের শহীদ িমনার eর oভারেহড পািনর টয্াংক 
dিট ভাi oরা িকছুকাল হাত ধের আেছ 
ঐ িদেক তাকােল আকাশ েদখা হেয় যায় 
েলেকর পােশ চুপচাপ বেস থাকেল 
পাশাপািশ েকাথাকার aেনকgিল েলেকর কথা মেন হয়। 
 
কমর্শালার পােশ েরললাiন 
 
আমােদর eখােন কমর্শালার পাশ িদেয় 
িদগেnর মাফলার হেয় েরললাiন চেল েগেছ বhদূর 
আসােমর নুিড়খn আর গজর্ন কােঠর িsপােরর uপর িদেয়। 
দীঘর্জীবী িদেনর হােত eiটুকু aবকাশ আমােদর 
কমর্মুখর গেবষণা খামােরর েভতর। 
 
জিরপ 
 
নারেকল গাছgেলা সাkী েসi সব dপুের 
িক কেরিছ আিম eকরাশ aিবনয্s ভাবনার 
uেড়াখুেড়া চুল uিড়েয় মুখ কেনা স ীেদর সােথ 
পুরেনা bhপুেtর সীসারঙ পািনর uপর েথেক 
uেঠ আসা েরাদ িনেয় 
িট.eস.িস’র েদাতলায়, েবাটািনেকল গােডর্েন 
বৃি েভজা anরীণ aবsাgেলােক িক সব েভেব 
লুিকেয় েফেলিছ বতর্মান েথেক 
শাদা কাগেজর stপ তা জােন 
জােন েলকbীেজর তারাgেলা, গভীর রােতর কােছ 
আমার আকুল aেnষণ, িক খঁুেজিছলাম 
ধুেলার সােথ িমেশ েযেত েচেয় ঐ সব 
িনজর্ন মুহূতর্gেলায় - 
 
েলকbীজ 
 



বাsেব েলকbীজ িনেচ তার পািনছায়া 
সামানয্ বাতােসর রােত ঝাuেয়র পাতায় 
পুরেনা িদেনর জনয্ েস িক েশা েশা ucাস মায়া! 
েখজুের a েt যুগল েজাড়া লী 
কাnার িনজর্ন রােত গাছgেলা প ু েঘাড়ার িপেঠ িবপn a ােরাহী। 
 
বাহাdর 
 
pিত সnয্ায় েদিখ তােক েহঁেট েহঁেট হািরেয় েযেত, চেল যায় েকাথায় েযন 
লাল টােনেলর কিরেডার েঠেল েpিমক েpিমকার মাঝ িদেয় 
লাiেbরীর কঁাচ েভদ কের eলামnার ujjল হলুদ পাপ ছঁুেয় 
েস েযন েকােনা eক aসীম বলবান শিkশরীর হেয় 
aদৃশয্ হেয় যায় েখঁাড়ােত েখঁাড়ােত। 
eiেতা িছেলা েস ei anকাের, খঁুেট খািcল 
িভটািমন, শকর্রা, েসলুেলাজ, খিনজ িকছু িকছু 
পরkেণi িসেমেnর েঢu েভদ কের aনয্িদেক রাজপেথ 
খুট খুট কের হঁাটেছ eকাকী eকা eকা 
সারারাত মাঠময় ঘুের ঘুের হঁােট, d’eক কদম 
থমেক দঁাড়ায় েলেভল kিসংেয়, দূর েথেক েদেখ 
নতুন েsিডয়ােমর হংশবলাকা ছাদ, ধীের ধীের হঁােট 
হঁােট খঁুিড়েয় খঁুিড়েয় আমােদর িশkাথর্ীেদর হােত আহত করা 
aপােরশন েশখার িগিনিপগ েঘাড়া 
রাত েশেষ েপিরেয় যায় তঁুত গাছ, আকােশর তারােদর িদেক। 
 
আেরা eকবার িফের আেস 
েযন ভােলাবাসার েলাভ হয় aপােরশন ঘের... 
 



 
িলিরকgc 
 
েছেলিট o েমেয়িট 
 
েছেলিট পেড়েছ তারপুিলন 
ে াগােন বেস েগেছ গলা - 
েছেলিট িক চায় আজ িনেজর কােছ? 
েমেয়িট েয িনsলা! 
 
ভােলাবাসার kুধা 
 
আসেল ভােলা কের েতামােক খাoয়াi হয়িন 
তাi ভােলাবাসার েচঁায়া েঢকুর uঠেছ 
েতামােক বেলিছলাম, আেরকটু েঠাঁেটর ভাত আর ঘােড়র বয্ ন দাo 
aিm েদখােল েজাড়া কবুতর uেড় যাoয়া 
মুেঠা মুেঠা গম দানা বরাd oেদর জনয্, আমার জনয্ নয় 
আমার েয রেয়েছ ভােলাবাসার kুধা, আতর্নাদ, ঈষর্া o পরাজয়। 
 
ফঁািক 
 
যা িদেয়েছা সব িক েতামার ভােলাবাসার দান 
eসব েভেব িদনরাত হয়রান 
হয়েতা িকছু ফঁািকo আেছ বন বাদােড়র মেতা 
oরা যেতা ঘন জমাট 

নয্ িক নয় তেতা? 
 
শংকা 
 
িদন িদন েকবল শংকা বােড় েতামােক িনেয় 
আেছা িক েনi 
তুিম িক িঠক আেগর মেতাi 
চুেল আটেক েগেল সr িচrনী 
আমার কথা েভেব খামাখাi শংকায় ভের oেঠা? 
 



 
মৃতুয্ আজ লmা হেয় েয় আেছ মৃতেদহ েছেড় 
 
িক pচn ভােবi না পরপর ফুেট uেঠ িমিলেয় যােc 
েচােখর সামেনi iেটর েদয়াল 
েযাগ আর িবেয়ােগর েখলা 
ভােলাবাসা uড়েছ হাoয়ায়, িঝমলা ু, েkাধ, িহংসা, jরjর গn 
মুখ থুবের পেড় থাকা খােট 
 
চড় চড় কের মধয্ােhর সূযর্ গিড়েয় পেড় যােc 
মা বারাnায়, েবান ডুেব যায় iিজেচয়াের 
 
aসmব ভুতgস'তা েদয়ােলর মাঝখান েথেক 
eকিট iট খুেল িনেয় েগেছ 
আজ? কাল? গত জেn? 
 
েরামকুেপর েভতর িদেয় 
কখন েয ঢুেক বেস আেছ 
েকবলi হাতছািন েদয় 
েকবলi িপছু িপছু ডােক 
েকবলi চতুিদর্েক জমকােলা করতািল 
ujjল আেলার েশেড বনবন কের 
ঘুরেছ, ঘুরেছ েস নিচেকতা 
লmা, তার দৃশয্হীন শরীর দৃশয্ময় 
কখেনা aদৃশয্ তnt 
 
মৃতুয্ আজ লmা হেয় েয় আেছ মৃতেদহ েছেড়। 
 
 



 


