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 িনেজ হেট চিল রজনীর পেথ 
 তাের এেন দই ভার 
 ঘম  মেখ চুেমা এেক দইু ু  
 নাইবা কাটক ঘারু  
 বঝিলনা তই আজও আিছ আিমু ু  
 যমন িছলাম তার!  
 
                                            --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
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এই বইেয়র কিবতা েলা লখা হেয়েছ ২০০৫ থেক ২০০৯ সােলর  মেধ । একা ই 
িনেজর জ  লখা,  ভািবিন কখনও পাঠকেদর হােত উঠেব!  ই-বক মলাু , সই েযাগটা 
এেন িদল!  খবু অ  সমেয় বই তির কের িদেত হল এই মলার জ ।  তাই অতটা য  
িনেয় ঘষামাজা করার েযাগ হয়িন, িট থাকাটা াভািবক। ভল েলা মা র দ ৃ ি েত ু
দখার অ েরাধ রইল!  পেরা বইেয়র একিট কিবতাও যিদ ভােলা লােগু , তাহেলই আমার 
চ া সাথক বেল ধের নব! সই সােথ বইেমলা ২০১২ ত কািশত আমার গে র বই, 

“এক” পড়ার আম ন রইল সবার িত। বইেয়র দাকােনই িমলেব তার ইবকু!  
 সবার দায়া াথী। 

 
--- তৗিফর হাসান উর রািকব 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
                      িব িতৃ  
 
                                   --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 তিম িক ভেলছ ি য়তমাু ু  
 সই স পের আমায় ছঁেয় ফলাু ু ? 
 
 তিম িক ভেলছ ি য়তমাু ু  
 আমােদর থেক িঠক এক কদম িপিছেয় পরা 
 িদগ   জাড়া সবজ অরণু ? 
 
 তিম িক ভেলছ ি য়তমাু ু  
 িন তা িচের দয়া 
 গােনর পািখর ডাক? 
 
 তিম িক ভেলছু ু  
 থম হােত হাত রাখা? 
 
 তিম িক ভেলছু ু  
 ঘন আবীেরর রেঙ রা া ললােট 
 আমার থম চু ন? 
 
 তিম িক ভেলছু ু  
 নাগিরক যাি কতার িভেড় 
 জনার তপা ের হািরেয় যাওয়া? 
 
 তিম িক ভেলছ ি য়তমাু ু  
 আমােক দয়া সই স কথা? 
 আমার বউ হেব! 
 
 



 
 জািন, ভেল গছু  
 সব ভেল গছ তিমু ু  
 হািরেয় গেছ সব কথা মহাকােলর চারাে ােত!  
 
 হয়েতা অবঝ তিমু ু  
 এখনও খুেজ বড়াও িনভরতা... 
 নতনু , অেচনা কান এক 
 আগ েকর হােতু ! 
 
 িনঃশত আমার ভালবাসার 
 কান শত িছলনা 
 তাইেতা তামার িফের আসার দাবীেত 
 রাজপেথ উ ের রব তিলনাু ! 
 
 কিরিন খাদাই কান বেনা বেু ৃ  
 তামার নােমর িববণ অ র 
 রিঙন তামােক আপন কেরিছ িনজ স ায় 
 
 খুেড় দেখা আমার িস  দয় 
 খুেজ পােব ভালবাসায় জড়ােনা ধ তামায়ু  
 আরও গভীর থেক গভীের...... 
 
 িনঝেরর মত ঝের পরা আমার অ জেল 
 আশা  হেয় বেয় চলা ত  িধর নহের। 
 
 তিম িক ভেলছ ি য়তমাু ু  
 আমার বেকর গু ? 
  
 তিম িক ভেলছু ু  
 তামার চুেল আমার পরশ?  
 
 তিম িক ভেলছু ু  
 ব র া সই ে র ঘিড়ু ? 
  যা আমার আকােশ আজও ওেড়... 
 



  
 তিম িক ভেলছু ু  
 সই িনঃস  িনিশবক ক? 
 য ডেক চেল িদগে র শষ া েরখায় 
 ধ তামার নামিট ধেরু ...... 
 
 জািন, ভেল গছু  
 সব ভেল গছ তিমু ু  
 ভেল গছ এই আমায়ু  
 
 ধ ঘ ৃণ  এই আিমু  
 ভলেত পািরনা তামায়ু ! 
 
 খুেজ িফির আজও 
 িক েখ আেছা তিমু  
 িস  হেয় কান স ভালবাসায় 
 কান স মায়াজােল হেয়ছ ব ী 
 কান স আকােশ খুেজ িনেয়ছ াধীনতা!  
 
 কান এক চে র পেরু  
 যিদ মােহর ঘম ভােু , 
 সেযর অ শ  কা া দেখূ ূ  
 যিদ একিটবারও 
 এই আমায় মেন পেড়...... 
 ভেল যওু  
 আমায় তিম আবারওু  
 সযতেন, ভেল যওু !  
 
 েখ থেকা ি য়তমা, তামার েগ 
 পরজে  যিদ দখা পাই, 
 আমায় তিম আবারও কথা িদওু  
             বউ হেব! 
 
 ------------------------------------০------------------------------------------ 
 



 

   গহীেন  
  
                                        --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 আিম  য়ার 
 খলব এবারু  
 সময় সরা িচৎকাের, 
 এক িনিমেষর ফঁু ৎকাের!  
 
 বেকর ু  
 বল বেলর 
 জায়ার-ভাটার 
 াত- তােড়!  
 গহীন বেন 
 
 আপন মেন 
 হাঁটেবা এবার এক ভাের! 
 কঁাপেবা নােকা ভয়-ডের! 
 আয়ের তারা 
 
 হাত ধের সব 
 আয়ের ঢািক চাদর িদেয়  
 সযটা আর চাঁদটােরূ !  
 
 



 ভালবাসার 
 আেবগ িদেয় 
 আ ন ািল মন-ঘের!  
 
 ঘম ভাঙা মার ু  
 দয়টােক 
 বাসেবা ভাল াণভের!  
 
 আজ িঠক কের ন 
 ভলটােরু !  
 
 থািকসেন কউ 
 চুপিট বেস 
 ব  ঘেরর 
 দাওয়ার পােশ, 
 
 উজান ােত 
 নয়া রেথ 
 দ ভািসেয় মনটাের!      
  
 
          ------------------------০---------------------------  
 
 
 
 
 



 
                    একিট হািস  
 

                   --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 

 আিম জািননা কউ পারেব িকনা  
 ধ একিট হািসর জ  জীবন িবলােত ু  
  আিম পারব!  
  
 ও হািস আমার চতনা লাপ কের  
 অথই জেল ভাসায় মেনর সাহারা 
 
 আকােশ ওড়ায় িনঃস  িনিশবেকর মত 
 ভািসেয় নয়  মেঘর ভলায় 
 
 ছেড় ফেল সবজ অরেণ র কােলু ু  
 সািজেয় দয় জ াৎ া রােতর ি তায়। 
 
 ঃেখর পষেণ া  পরািজত এ মন যখন 
 অ জেল িস  হেয় ঃখ ভলেত চায়ু  
 িঠক তখন তার আিবভাব ঘেট মেনর পদায় 
 মহুেতই রিঙন ছিবূ  ফেট ওেঠ দয় ক ানভােসু  
 
  হয় নতন তিলু ু ,  নতন রেঙর খলাু । 
 
 ও হািসেত িবধাতা রাজকায ভেল যায়ু , 
 আিমেতা মেত র মানব মা !  
 
 ও হািস হাতছািন দয়, কােছ ডােক 
 িনর র ছেট চিল অধরা হািসর িপছেনু  
 শত চ ায়ও ভালা যায় না তাের। 
 



  
 আিম ও হািসর িমক, ধুই ও হািসমেুখর 
 ওর স  য একা ই আমার! 
 
 যাের লালন কের চেলিছ,  
  িনভেত গাপেনৃ ...  
 সম  দয় জুেড় তার িবচরন!  
 
 ও হািস যিদ িচরিদন থােক, আমার আিমেত 
 চাইনা িকছই িবধাতার কােছু  
  এ মািটর পিথবীেতৃ !  
 
        ------------------------------------------০---------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   তামার আিম  
   --- তৗিফর হাসান উর রািকব  
 
 
 ভাকেরর নতন িদেনর সচনায় ু ূ  
 আিম তামায় দখেত পাই  
 রজনীর কােলা অমািনশায় 
 আিম তামায় খেজ িফিরু । 
 উড়  পািখর র  ঝঁােক 
 আিম তামায় দখেত পাই   
 সাদা পায়রার বেকরু  লাল েত 
 আিম তামায় খেজ িফিরু ।  
 িদগ  িব ৃত সানালী ফসেল 
 আিম তামায় দখেত পাই 
 দা  খরায় চৗিচর মােঠ 
 আিম তামায় খেজ িফিরু । 
 নব যৗবনা সিপণী নেদ 
 আিম তামায় দখেত পাই 
 িব  নদীর বালকােবলায় ু  
 আিম তামায় খেজ িফিরু ।  
 জািতসংেঘর কান শাি  িমশেন 
 আিম তামায় দখেত পাই 
 ততীয় িব যে র ংসলীলায়ৃ ু  
 আিম তামায় খেজ িফিরু ।  
 আমার দেয়র গহীন কােণ 
 আিম তামায় দখেত পাই 
 তামার বেকর অিলেু -িনলেয় 
 আিম আমায় খেজ িফিরু !  
 
                   ----------------------০---------------------------  



    
          া আমায় মা ষ কেরিন 
 
                                          --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 আিম চাই সবার আেগ এ ঘম  পিথবীর মখ দিখু ৃ ু  
  ঘম  িশ র িন াপ মেখ চুেমা খাইু ু  
 িবিন  রজনী কাটােনা গােডর বেক আিল ন কিরু  
 দীপহীন কান ঘের অেচনা বীেরর মত েবশ কির 
      িক  ঃখু , া আমায় সয কেরিনূ !  
 
 
 আিম চাই আিম সম  মহািব  দিখ ম তায় ু  
   দূর িদগে  মাথা নায়াই া  হেয় 
 আমার বেক ঠাই কের দই মেঘেদরু  
 ঃেখর রেঙ রিঙন হেয় খ খেজ পাইু  
  িক  ঃখু , া আমায় আকাশ কেরিন!  
 
 
 আিম চাই পািড় দই ব  াশ পথ 
   ফসেলর মােঠর বক িচের িচেরু  
 কখনওবা কান িচর িখ জীণ গঁােয়র পাশ কেট 
 চাই ভের িদেত গহবধূর আশার কলসৃ  
  িক  ঃখু , া আমায় নদী কেরিন! 
 
 



 আিম চাই ডানা মিল ঐ দূর শূ তায় 
   েগর খােজ তাকাই মেত র পােন 
 মায়ার ঘর, মােয়র লাউডগা, সাজান আি না 
 নীড় বাঁিধ িনরাপদ কান ভালবাসার আ েয় 
  িক  ঃখু , া আমায় পািখ কেরিন!  
 
 
 আিম চাই সহ  বছর ঠায় বেঁচ থািক 
   অ য় অটল কান মহামানেবর ায় 
 সেজ থািক কিঠন ের,  তষােরু  
 মাড় ঘিরেয় দই বাতােসরু , বি  নামাইৃ  
  িক  ঃখু , া আমায় পাহাড় কেরিন! 
 
 
 আিম চাই ভেস চিল কান এক অব  আনে  
   ইে  হেলই অিভমােন গেল ঝের পির 
 শীতলতার পরশ বলাই ব রার বেকু ু  
 আমার ছাঁয়ায় িমিটেয় দই মািটর ত াৃ  
  িক  ঃখু , া আমায় মঘ কেরিন!  
 
 
 আিম চাই অে র েখ পরমান  পাই 
   অে র েখ কেঁদ বক ভাসাইু  
 িবপেদ পােশ দাড়াই সাহােয র বা  সািরত কের 
 মা কির যার যত দাষ আমার চােখ 
  িক  ঃখু , া বাধহয় আমায় মা ষও কেরিন!!! 
 
                     -------------------------০--------------------------    
  



 
                    তুিম হাসেব বেল 
 
                                         --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 
 তিম হাসেব বেল ু  
  আজ আকােশ সয ওেঠিন ূ  
 তিম হাসেব বেলু  
  আজ সকােল িশিশর ঝেরিন!  
 
 
 তিম হাসেব বেলু  
  রিঙন মেঘর ভলা ভােসিন 
 তিম হাসেব বেলু  
  এই শরেত কােশরা সােজিন!  
 
 
 তিমু  হাসেব বেল 
  আজ ভাের পািখরা ডােকিন 
 তিম হাসেব বেলু  
  রােতর আধঁাের তারারা েলিন! 
 
 
 তিম হাসেব বেলু  
  আজ বাগােন ফেলরা ফােটিনু  
 তিম হাসেব বেলু  
  আজ সাগের জায়ার আেসিন! 
 
 
 
 



 
 তিম হাসেব বেলু  
  চঁােদর হািসেত পিথবী হােসিনৃ  
 তিম হাসেব বেলু  
  রঙধ  তার রঙ আেনিন!  
 
 
 তিম হাসেব বেলু  
  আজ নদীেত নৗেকা চেলিন  
 তিম হাসেব বেলু  
  আজ ঝণার ঘম ভাে িনু !  
 
 
 তিম হাসেব বেলু  
  য়াশা তার চঁাদর মেলিন 
 তিম হাসেব বেলু  
  ব ৃ -শােখ িঁড়রা জােগিন! 
 
 
 তিম হাসেব বেলু  
  আজ আমােক ঃখ ছঁায়িন 
 তিম হাসেব বেলু  
  আজ ও আমােক ভালওবােসিন! 
 
 
 ------------------------------------------------০----------------------------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ভালবািস 
 
  --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
  ল া চুেলর বণী 
 ঠঁােট আলেতা িলপি েকর ছঁায়া 
 এই তার চহারায়, কি মতার েলপৃ ...... 
 িক  এেতই যন পু িৃথবীর সম  র 
 এ মেয়িটর মেুখ এেস ভর কের! 
 
 কেলজ স, সােথ সাদামাটা েয়টার 
  স হেট চেল 
 কখনওবা দখা হেল িমি  হােস 
  আিম চেয় থািক 
 অপলক, ল া ভেল চেয় থািকু  
  
 যন পূিণমার রােতর জাছনা...... 
 
  অ মেয় জােন না 
 আিম িতিদন তার পথ চেয় বেস থািক 
  তার িতিট পদশ  
  আমার মেনর িগজায় 
 িনর র ঢং ঢং কের বেজ চেল। 
 
 আিম তাের ভালবািস  
  হঁ া, ভালবািস 
 
 আরও অেনেকই হয়েতা বােস 
 হয়েতা আমার চেয় বিশই বােস 
 এ ভালবাসা তার াপ , তার অিধকার! 
 
 



  ও মেয় জােন না 
 গিলর ধাের বেস থাকা ছেলটা 
 এই আিম, বেখ যাওয়া এক ত ণ 
  তােক ক  ভালবািস। 
 
  আমার সম  স ায়,  
  িশরা ধমনীেত তার িবচরন 
 আমার ভাবনার গাটা জগেত তার রাজ । 
 
 আিম তাের সবদাই িনিবড় মেন রণ কের চিল। 
 
  হাওয়ার তােড়, এেলােমেলা পাতার আড়ােল 
 ল া েপাে র  আেলাটা যখন আমার সেন  
 অেঘািষত লেকাচুির ু খলায় মেত ওেঠ , 
  তখন আিম তার কথা ভািব 
 
 রাতজাগা কান পািখর বকফাটা ডাক নেত নেতু  
  আিম তােক ভেব চিল 
 
 হ অিন  র মানবী 
  আিম তামাের ভালবািস 
  কমেন বলেবা? ভালবািস!  
 
 তার হািস আমার দেয় তফান তােলু  
  চতনা লাপ পায় 
 
  ওেগা ক া 
 আিম তামায় ভালবািস, ব  বিশ ভালবািস 
 
 তার ভয়ংকর র নয়ন, আমায় কােছ ডােক 
 অ ত আকষেণ মন ছেট যেত চায়ু ু  
  ও েচাখ 
 কখনও কাজেলর শ পেয়েছ বেল মেন হয়না 
  তবওু 
 ও আিঁখর মায়াজাল যন হিরণীর চাখেকও হার মানায়!  
 



  ভালবািস, আিম তাের ভালবািস 
 
 তার েঠঁাট ি  াতি নীর েপ ধরা দয় 
 কামল অধর যগল থেক ভেস আসা কথামালাু  
 আমার বেক অেচনা িম  েরর দালা দয়ু । 
 
  তার এেকক ফাটা অ  
  যন আমার এেককিট ব াথতা!  
 
 ভালবািস মেয়, তামায় আিম ভালবািস 
  কানিদন িক তিম জানেবু ? 
  এই আমার ভালবাসার কথা? 
 হয়েতা জানেতও পারেবনা কানিদন 
 এই বখােট ত েণর দেয়র জবানব ী 
 
  তেব 
 আিম তামায় ভালবািস, ভালবািস, ভালবািস! 
 
 
----------------------------------------------০-------------------------------------------  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
                  ফলাফল শূ  
 
                                         --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 
 ভেবিছ তামায় ভাত দব  
  দয়া হয়িন 
 আমার দেয় ধই রজনীু  
  ভার মেলিন!  
 
 
 
 ভেবিছ তামায় গালাপ দব 
  দয়া হয়িন 
 কাটা ক াকটােস ভরা এই মেন 
  গালাপ ফােটিন! 
 
 
 
 
 ভেবিছ তামায় চুম ুখাব 
  তা হয়িন 
 র া  ঠঁােট অধর ছঁায়াব 
  সাহস পাইিন! 
 
 
 
 ভেবিছ তামায় ঃখ দব 
  দয়া হয়িন 
 িদেয়ছ অেনক তবও ফরতু  
  আজও দইিন! 



 
  
 ভেবিছ তামায় ভেল যাবু  
  তা পািরিন 
 কেরেছা দখল পেরা বকটাু ু  
  কখন বিঝিনু ! 
 
 
 ভেবিছ তামায় রাখেবা েখ 
  তিম থােকা িনু  
 িগেয়ছ চেল আমায় ফেল 
  আর আসিন!  
 
 
        -----------------------------------০-----------------------------------    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                   শষ সময় 
 
                                       --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 আকােশ মঘ জেমিছল বেট  
             তেব 
 ভািবিন স মেঘর িচ  তামােত ফুটেব! 
 
 রঙধ  সাজােব বেল মেঘেদর 
     স িক িনর র ছেট চলাু ......... 
 
 
 অজানা অসীম কান শি র কােছ 
  ভে  চুরচুর হেয় যাওয়া 
 
 িবজলীর আেলায় তামায় ভািসেয় দয়া, 
 িব  িব  ঝের পড়া জেল 
  তামার শ নয়া,  
 ঝড়ও বিঝ থামেত ভেল িগেয়িছলু ু ! 
 
 
 উ াম হাওয়ায় উেড় চলা চুেলর বাস 
 কান কানেনর ফল েলােক ল া িদলু  
                         ক জােন!  
 
 
 পদদিলত কেনা পাতার আহাজাির 
   আর 
 পার পেরর িমিলত নু  
  তামার জয় িন িকনা, জানা নই!  
 



 
 ধ জািনু , মেঘরা ধ , তামায় পেয় 
 তােদর িনঃসে ােচ লীন হেয় যাওয়া য  
  তারই  ইি ত!  
 
  মেুঠাব ী একেফাঁটা জল 
               ফেলা না যন 
  রেখ িদও িচরকাল 
  শষ সময় অবিধ! 
 
             কারন জানেত চাইেল বলেবা 
 মেঘেদর আমার হেয় কাঁদেত বেলিছ য......!  
 
 
--------------------------------------------০--------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  কাঠগড়া 
        --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 তামােদর কাঠগড়ায় দঁাড়ােত আমার 
  এতট ও ভাল লােগ নাু  
 কারন আিম জািন, যখােন হারাবার ভয় নই  
 সখােন াি র স াবনাও সামা ই থােক! 
 
 তামােদর দ িবিধেত িক হেব আমার িবচার? 
  িনঘাত বক র খালাস! 
 তামােদর িবচারক আমার ক র েলা চােখ দখেব? 
  স সাধ  কাথায় তার? 
 
 িক  িবধাতার দরবাের িক হেব আমারু ? 
  নরক নরক নরক! 
 এ শ  িকছেতই আমার িপছ ছাড়েব নাু ু  
 
 ওেতও বাধহয় আমার ঠাই হেব না! 
 
 ােক হয়েতা ক  কের বানােত হেব 
 আরও িনক জনেদর আবাস লৃ  
 যার উে াধন হেব আমােক িদেয়! 
 
 িক বলেছা? আিম নরক পােবা না?  
 হঁা হঁা হঁা...... 
 হাসােল ভাই... 
 
 নরক যিদ আিম নাইবা পােবা, 
 তাহেল আিম নবীর জ  পাগলপারা নই কন? 
 কন নামাজ আমার কােছ কে র মেন হয়? 
 কন রাযা রাখা আমার কােছ ব  অিবচার মেন হয়? 
 খাদার দরিত পােয় মাথা ঠকাবার খ, 
 আিম কন পাই না, বলেত পার? 
 



 কন পিব  কারআন এ বেক চেপ ধরেলু  
 কান শাি  মেন জােগ না? 
  কন? 
 কন তসবীর ছড়াটা এত এত ভারী লােগ? 
 কন অথব যত স দ, এত ি য় আমার? 
  জবাব আেছ? 
  জবাব নই! 
 
 
 তামােদর আদালেত এই ে র কান মল ও নইূ  
  তাই এর উ রও কউ খােজ না! 
 
 তামােদরও িক  আিম খুজেত বলিছ নাু ! 
 
 তেব েলা ভেব দেখা... 
 িকংবা পাগেলর লাপ ভেব ভেলও যেত পারু ! 
 বঁাধা দবার কউেতা নই! 
 
 ধ মেন রেখাু , 
 এ এক বক র খালাস া  আসামীর জবানব ী! 
  
 যার িপছেন ধাওয়া করেছ না িলয়া 
  ঝুলেছ না কাথাও ফাঁিসর দিড় 
  িক  তা ধ তামােদর দ িবিধেতু ু ......  
 
 অনাগত শা ত ভিবষ েতর কাঠগড়া 
  আমায় ছাড়েব িক??? 
 
   --------------------------------------------০---------------------------------------  
      
 
 
 
 
 



                      ভালেবেস 
 
                 --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 মায়ায় পেড়িছ ভালওেবেসিছ , কখনও বিলিন তামায় 
 রঙধ  রেঙ সাজােবা ভেবিছ,  হঁাটেবা বালকােবলায়ু । 
 
 হােত রেখ হাত, জেল ভজা পা, িদগে  সয কাঁেদূ  
 আমার আকােশ আবীর যন, নতন  বঁােধু ।  
 
 গিতপথ ভেল কাথায় চেলেছু , মার খরে াতা নদী 
 আজ ইে  ধই তামার জু , িনঝর হেয় কাঁিদ। 
 
 তিম আছ তাই সব ভেল গিছু ু , অজানা েখর তােড় 
 এ কান নশা হািরেয়িছ িদশা, গভীর অ কাের। 
 
 জ াৎ া রােত তামাের ির, ে  িবেভার আিম 
 দের যিদ থাূ েকা বক ফেট যায়ু , জােন অ যামী। 
 
 জানািক িমিছল উেড় চেল দেরূ , হাজার তারার দেল 
 সাজােবা তামায় লাল গালাপ আর রজনীগ া ফেলু । 
 
 অে  জড়ােনা ফেলর গহনাু , রভী যখন ছড়ায় 
 কান পেথ মার াণ ছেট চেলু , তাই বাঝা হয় দায়। 
 
 আকােশর নীেল, সাদা গাঙিচেল, তিম আস কাথা হেতু ? 
 মেঘর ভলা ধ ভেস চেলু , তামার চলার পেথ।  
 
 বি েক বিল তামার গােলরৃ , শ খািনক িনেয় 
 আমার উপর ধ ঝের পরু , তমলু আেবগ িদেয়ু । 
 
 িগিরর মু ট িহমানী খে , ভাকর ঝলকায় 
 তামার চােখর অপ প ছিব, স আেলােক দখা যায়। 



 
 ব র া পাল তেল ধের হালু ,  দেরর পেথূ  তরী 
 পািখরা সকল কলতােন ডােক, তামার নামিট ধির। 
 
 আিমও ডািক, শান ওেগা ি য়া, তামােকই ভালবািস 
 ভালেবেসই করেবা খেক জয়ী, বদনােক পরবাসী!  
 
 
--------------------------------------------০-------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 আিম কাঁদেত চাই 
  
                                           --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 আমার খবু কাঁদেত ইে  কের 
   চাখ ফেট জল আেস 
 বক ভে  গেছ সই কেবু ............ 
 তবও িকভােব যন ঃখ েলা বেকই রেয় যায়ু ু !  
  
 সহ  ভাঙা ফাটল িদেয় বিড়েয় 
 বাতােস ভেস দূের হািরেয় যায় না। 
 
 বর  িতিনয়ত অবাধ  বাে র মতই 
   দখল কের িনে  সম  বকু 
   সম  স া... 
 
 আিম কাঁদেত চাই, িক  কন যন পািরনাু  
  বড় হেয় গিছ নািক? 
 পােছ কউ দেখ ফেল, 
 সই ভয়টাও হয়েতা তাড়া কের বড়ায়! 
 
 িমেথ  এই অহংেবােধর ফাঁেদ পেড় 
 ঃখ েলাও লীন হবার েযাগ পায় না 
 
 আিম তােদর কান দাষও দই না!  
 দাষ এই আমার, আমার মেনর। 
 
 চােখর জল েলা মাবাইল কােডর মত 
 জমা হেত হেত ময়াদ শেষ  
  িচরতের ফিরেয় যায়ু  
  িকেয় যায়  
 িবি  হয় মেনর সােথ সকল বধ সংেযাগ 
 



 
 আবার জল জেম,  ফিরেয় যায়ু  
  তবও আমার কাঁদা ু হয় না! 
 সিত  বলিছ, আিম কাঁদেত চাই 
 অেঝার ধারায় কাঁদেত চাই 

  সই কা ায় 
 অ রা ধেয়ু -মেুছ সাফ কের দেব 
 ক পে র আঁধাের ছাওয়াৃ  
  আমার দয় 
 
 তাইেতা আজও আিম  
 একপশলা কা ার তী ায় 
  একা বেস!  
 
------------------------------০--------------------------------------  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ির তা 
 
                                    --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 এতটা ভালবাসা দবার পর  
  িক-ই বা বল থােক আমার? 
 তামায় নাহয় আমার হেয় 
  বি র জল ছঁােব আবারৃ !  
 
 
 আবার তামায় হাসেত দেখ 
  হাসেব নাহয় ভােরর রিব 
 তামায় দেখ নতন কেরু  
  িশ ী আবার আকঁেব ছিব! 
 
 
 আমার কােছ ধই আেছু , 
  সময়, তামায় িনেয় ভাবার 
 আমার হেয় ফল েলা সবু  
  কারন খােজ লিটেয় পড়ারু ! 
 
 
 আকাশ নাহয় আমার হেয় 
  বঁাধেব তামায় আিল েন 
 িশিশর েলা ঘােসর বেকু  
  পড়েব ঝের  জ েণ! 
 
 
 আবার নাহয় আমার নদী 
  ঢউ ভা েব তামার বেকু  
 তামার জ  পালেতালা নাও 
  হািরেয় যােব দর বঁােকূ !  
 



 
 আবার নাহয় দেরর পাহাড়ূ  
  দািড়েয় থেক তামার পােশ 
 বকফাটা মার অ েলাু  
  ঝণা  হেয়  যােব  িমেশ!  
 
   
 আমার হেয় পূিণমা চঁাদ 
  দেব তামায় আেলার নহর 
 তামার জ  গভীর িনিশ 
  রাখেব তেলু  নতন হরু !  
 
 ির  আিম নাইবা িদলাম 
  নতন িকছ তামায় সঁেপু ু  
 একটখািন সময় পেলু  
  ভালবাসাটা দেখা মেপ!  
 
 
      ---------------------------------------০--------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  তামায় চাইনা 
 
                                               --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 আিম আধঁােরর পােন চেয় থািক  
  এ অমািনশা আমার দ ৃ ি শি  বি  কেরৃ  
 তিম আেলাু , তাই তামার িদেক চাই না 
 পােছ আমার দ ৃ ি  হারাই, এই ভেয়! 
 
 আিম ছাই চাই, ছাইেয়র েড়া......... 
 শে  ধেলার মেতা উেড় যােব আমার ঃখ িনেয় ূ ু  
 তুিম ল  কয়লা... 
 আমার দহ মেন অস  লিনর জু  
  তিমই দায়ীু !  
 পিড়েয় ছারখার কের িদেত পার এই আমায়ু  
 
 বষার অিবরাম ঢল 
  বড় িনমল, বড় পিব  
 আমার াি  দর কেরূ , শাি  আেন 
 তিম রৗ দী  খরাু ... 
  আিম তামায় চাই না! 
  
  
 আিম পািখ দিখ... 
  ভােরর পািখ, স ার পািখ 
 িমি  গােনর ের মাতাল হই বারবার 
  
 তিম ডানা মলা আকাশচারী বেটু , 
  তেব যু -িবমান! 
 লৗহিনিমত কিঠন তামােত 
  বা েদর িবে ষ ছাড়া নই িকছইু ! 
 
 



 সায়ের ডুবেত চাই, উ াদ কান ডুবরীর ায়ু  
 তামার েচােখর অ েপ ঝঁাপ িদেত চাই না! 
 
 মেু ার িঝিলক চাই, অ ত রু  
 তামার হািসর াবণ ঢেল, 
 মাথা এেলােমেলা হাক, াণ তালপাড় হাক  
  তা চাই না 
  সিত  ই চাই না! 
  
 তামার কােলা চুেলর দালায় 
 ধােনর শীেষ বাতােসর িত ভলেত ৃ ু  
 আমার াণ এতট  সায় দয় নাু ! 
 
 দাহাই তামার, আমায় আর পাগল কেরা না! 
 
 সিরেয় নাও তামার েপর পসরা 
 আিম অেচনা িভনেদশী সওদাগর 
 এ েমর মায়াজােল আমায় িবেভার কেরা না... 
 এ হােট আিম সওদা করেত চাই না 
  আিম চাই না   
  তামায় আিম পেত চাই না!  
 
 ----------------------------------------------০-------------------------------------------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                       এখনও 
 
                                       --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 আকােশর বক চরা একমেুঠা আেলাু  
 আমাের না বােসা যিদ, তাের বেসা ভােলা 
  তামাের স দেব এেন 
  ঃখ ভরা এ জীবেন 
 শাি র নীড় ঘরা খ টেলামেলা ! 
 
 
 দিখনা বাতােস ভাসা ফেলর বাসু  
 তব তের বেয় আেন, িকেসর আভাস? 
  বক ভের ান িনেয়ু  
  সব ব াথা ভেল িগেয়ু  
 কেরােগা পূরণ তামার,  যত অিভলাষ! 
 
 
 জাছনার বােণ ভজা পালী নদী 
 অ র ঢল  হেয়  বেয়  চেল  যিদ 
  এক আজলা জল তেলু  
  ধ  ভালবািস  বেলু  
 বেঝ িনও তামার জ  এখনও কাঁিদু !  
 
 
  -----------------------------------০-----------------------------------  
 
 
 
 
 



     আমার ঃখ কাথায় 
 
                                           --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 আজকাল আর কান িকছেতই আিম ঃখ খুেজ পাই নাু  
  ভােতর সদ  উদয় হওয়া সযটাূ  
  যখন গভীর কােলা মেঘর আেড় চেল যায় 
   তখন আিম ঃখ খুেজ পাই না 
 তারপর 
 যখন একসময় পরািজত মেঘর আড়াল থেক 
 বিড়েয় আেস দা  বীেরর মতই উ ল ভাকর 
   তখনও আিম ঃখ খুেজ পাই না!  
 
 ি য়জেনর িনমম আঘােত যখন মেন হয় 
   এখন একট কাঁদেলও পারতামু ...... 
 তখনও আমার মেন এতট  ঃখ খুেজ পাই নাু !  
 
 িতল িতল কের গড়া খ- েলা যখন 
   এক িনিমেষ শে  িমিলেয় যায়ূ  
 তখনও িক  আিম কান ঃখ পাই নাু ! 
 
   ঘটনা বােহর ঃসহ চােপ 
   ঘাত িতঘােতর অস  পষেণ 
 যখন া  ির  এই আিম 
 ঝেড় পড়া কান ব  গােছর মতই েয় পিড়ৃ  
  তখনও এ জীবেনর বলাভিমেত েয়ূ  
   আিম ঃখ খুেজ পাই না! 
 
   সিত  বলেত িক, 
 আজকাল আর কান িকছেতই আিমু  
   খও খুেজ পাই না! 
 
  ------------------------------------০------------------------------------------ 



     
                  পাগল রাজপু  
 
                                       --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 জািন তিম সব ভেল যােবু ু ... 
  গাধিূল বলার আবীের আঁকা তামার ছিব 
  মহেতই হারােব সব রঙু ূ ...  
  অধরা তামায় ছঁেত িগেয় ির  এই আিমু  
  হয়েতা আবার িনঃ  হব!  
 
  তব জেন রেখাু , বসে র থম কািকেলর গান 
  িঠকই পৗছেব তামার দাের...  
  আেমর ম েলর অস  ােণু  
  ান কের নেব আমােদর ভােলাবাসা!   
 
  সাত সম  তর নদীর তীেরু  
  সহ  বছর পিরেয় এই তপা ের  
  তামারই অেপ ায় পথ চেয় রেব 
  দশা ির এক পাগল রাজপু ! 
 
            -------------------------------০--------------------------------  
 
 
 
 
 
 



        অ ীকার 
 
       --- তৗিফর হাসান উর রািকব  
 
 
 কউ কথা রােখিন বেল, আিমও রাখেবা না 
   এমনিট ভেবা না 
 কউ কােছ ডােকিন বেল, আিমও ডাকেবা না 
   এমনিট ভেবা না! 
 
 যিদ তামার কথা রাখেত িগেয় 
  সব কথা ভে  ফলেত হয় 
 ভা েবা, তব ু তামার কথা ভেল যাবনাু । 
  
 যিদ তামায় কােছ ডাকেত িগেয় 
  সবাইেক দের যেত িদেত হয়ূ  
 দব, তব তামায় হারােত দবনাু । 
 
 
 কউ ভালবােসিন বেল, আিমও বাসেবা না 
   এমনিট ভেবা না 
 কউ পােশ থােকিন বেল, আিমও থাকেবা না 
   এমনিট ভেবা না!  
  
 যিদ তামায় ভালবাসেত িগেয় 
  ধ ঘ ৃণাইু  ড়ােত হয় 
 ড়ােবা, তব এ ভালবাসা  হেবনাু । 
 
 যিদ তামার পােশ থাকেত িগেয় 
  অ  সবাইেক হারােত হয় 
 হারাব, তব তামায় ছেড় ক েনা যাবনাু । 
 
 



  এ দ ৃঢ় অ ীকার 
  তামার-আমার 
 শা ত এক পিব  ভালবাসার,  
 টটেবনা কভ জেন রেখা তিমু ু ু  
 আ ক যতই তফান আবারু !  
  
  িচরকাল আমার আিম 
  তামারই রেয় যাব। 
 
  -------------------------------------------০-----------------------------------------  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    অবঝ ভালবাসাু  
 
                                 --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 
 য ভালবাসা 
 হািরেয় ফেলিছ 
 তা-ই আবার 
 চাইিছ কন? 
 
 একই ভেলু  
 ডুবেত আবার 
 দয় আমার 
 যাে  যন!  
 
 ভালবাসার 
 িমি  পরশ 
 ভলব আিমু  
 কাথায় িগেয়? 
 
 আকাশ ম 
 ভাবনা েলা 
 দর গগেনূ  
 উিড়েয় িদেয়? 
 
 আমায় িক স 
 রাখেব মেন 
 যতন কের 
 িতর মােঝৃ ? 
 
 
 



 আবার আিম 
 আসব িফের  
 হয়েতা কান 
 অবঝ সঁােঝু !  
 
 রৗ  ঝরা 
 ভর পেরু  
 া  তিমু  
 া  হেয়, 
 
 ডাকেব িক গা 
 আমায় আবার 
 ির  আমার 
 দাের িগেয়? 
 
 তামার যত 
 ঃখ েলা 
 অ জেল 
 দব ধেয়ু , 
 
 পর তু ৃ  
 কেরা আমায় 
 িতর ােরর 
 ডািল িদেয়! 
 
 েখ আেছা 
 থেকা েখ 
 আিম-ই নাহয় 
 সবনাশা, 
 
 তােত িক আর 
 যােব মেুছ 
 আমার অবঝু 
 ভালবাসা?  
--------------------------------------------০----------------------------------------------  



                     
    শা ত  
 
             --- তৗিফর হাসান উর রািকব 
 
 

 তামার ফাটা ফাটা অ েলা যখন ধই আমারু  
  তখন 
 অ  কােরা জ  তামার এক িচলেত হািসেত 
  িক-ই বা বল যায় আেস আমার?  
 
 
 তামার বেকর িতিট গাপন পেথ যখন ধই আিমু ু  
   তখন 
 অ  কউ তামার হাত ধের ব  পথ হেট গেল 
  আিম কন ঃখ পােবা বল? 
 
 
 তামার - চাখ যখন ধই আমার  দেখু  
   তখন 
 অ  কউ সই চােখ ব ণ চাখ রাখেল 
  এ নয়ন িক আমায় ভেল যােবু ? 
 
 
 তামার অধর, তামার ও , যখন ধই আমার কথা বেলু  
   তখন 
 অ  কউ সই ঠঁােটর েশ রি ত হেল  
  িক-ই বা আিম হারাব বল?  
 
 
 
 
 



 তামার চুেলর বাস যখন ধ আমায়ু -ই মাতাল কের  
   তখন 
 অ  কউ স চুেল হাত বিলেয় িবিল কু েট িদেল  
  স চুল আমায় িক আর ডাকেব না? 
 
 
 তামার দেয়র সম  ভালবাসায় যখন আিম িস  
   তখন 
 অ  কউ তামায় নতন কের ভালবাসেলু  
  আমােদর এেত িক িত বলেতা? 
 
 অেপ ায় আেছ মহাকাল...... 
 শা ত ভালবাসার িশকল ভা ার গান নেব বেল! 
   এেসা 
  আরও একবার তােক হতাশ কির!   
  
 --------------------------------------------০------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

তৗিফর হাসান উর রািকব, একজন গ কার ও কিব। কিবতা িলখেতন অেনক 
ছাটেবলা থেকই, এর খািনকটা পর গ  লখা । নােমর পাশাপািশ 

ছ নােম িলখেত পছ  কেরন। ইেতামেধ  অেনক প -পি কায় তার লখা 
গ -কিবতা কািশত হেয়েছ। জ  ১৯৮৮ সােলর ১৩ নেভ র, িম া 

জলায়। িজ.িপ.এ ৫ সহ, এস.এস.িস ও এইচ.এস.িস পাশ কেরেছন যথা েম 
িম া িজলা ল এবং নটরেডম কেলজ থেকু । বতমােন িম া মিডেকল 

কেলেজ অধ ায়নরত। বাবা, মাঃ ফজলল কিরম চা রীজীবী এবং মাু , কাম ন 
নাহার একজন িশি কা। ই ভাইেবান এর মেধ  কিব বড়। িবতক আর 

কিবতা আবিতেত তার আকষণ িনবারৃ । িম া িজলা েল অধ ায়নকােল ু
অংশ িনেয়িছেলন বাংলােদশ টিলিভশেনর িবতক িতেযািগতায়। 

ভােলাবােসন বই পড়েত আর গান নেত। 
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