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সহজ মাnেষর হােট 
 
েয সব মাnেষরা eলাকা েছেড় েকাথাo যায় িন 
তারা যৎসামাn আনnেলাক েদেখ জীবেনর kুd ভাঁড়াের 
apকািশতi রেয় যায় েদহখেড়র িনমg েবড়াঘর 
েচৗিকর পােশ aবেহলায় পেড় থােক তােদর পােনর বাটা।   
 
gটােনা শীতল পািটর ভূপৃে  
eiসব kুd মাnেষরা মািট েলেগ থাকা াণ মুেঠা কের 
ঘুমায়,  আবার জােগ।  
 
আর নসিগর্ক কাটঁায় যারা দাসাnদাস,  তােদর hদয় 
চমিকত হয়  িবজিলেত,  বৃি  েশেষ eরা ঘর  েথেক েবর হয়  
িদগেnর pেলাভেন eরা সংসােরর মায়া তয্াগ কের 
ছিড়েয় পেড় সহজ মাnেষর হােট।  
 
eেদর েভতর pতারণা বেল িকছ ু েনi,  eরা আoলােনা  
জীবেনর খানা- খেn পির মেণ েবর হয়  
পঁুিথgেnর ময়লা েছঁড়া পাতার েকােণ eেদর সংরাগ,  বাসনা 
মেনারীিতর জ ল িহেসেব িsিত েপেয়েছ।   
 
eরা েকানo সংহত শৃ েল আটেক থাকেত চায় না 
দীিpর ভাষা তােদর েচােখ- মুেখ সমুdsান।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



কাকঁড়ােদর বন  
 
িsg েজয্াৎsার রািtেত বাhেভদী sশর্ 
লিতেয় oেঠ েদেহর িসঁিড় েবেয়।  
আমরা েদিখনা,  anরােগ জn িনে  শীত,  
িঝঁিঝ ঁ েপাকা।  
 
শীত uপেভােগ unূল হেয় oঠা েখেরাখাতার 
পৃ া জুেড় ঝাuবন,  শামুেকর খুিল  
আর মাতাল সমdু eকসােথ েভেস oেঠ।  
পৃ ার পর পৃ া ভের oেঠ েঝাপ 
আর শাদািসেধ জ েল।  
 
েশষ পাতায় হলুদ খােম 
েদিখ আমােদর মেন gিটবসn,  বালুর েথেক 
কাকঁড়ার েথেক,  আমরা খুব েবিশ দূের না 
aেনকটা কাছাকািছ।   
 
েয পেথর েশষ েনi েয পথ aনn kয়াশায় 
আনn িনর েপট িচের uগের েদi sনীল 
সারলয্ o তার মুেঠার মেধয্ গেড় েতােল েযসব পkীkল 
s ী ঝলেকর ডানা,   
 
েস পেথ যারা েহঁেট যায়,  তােদর unুk দৃি র 
িদেক তাকােল—মেন হয়  sবৃহৎ আকােশর তেল 
তুিমo বালুভূিম,  কাকঁড়ােদর বন ।   
 
িচরায়ত ফেুলর েরণ ু
 
আিম েকান রাkেসর রােজয্ যাi নাi 
িচরায়ত ফুেলর েরণুেত যারা pতয্হ  মেণ যায় 
তােদর aপািথর্ব বাসনা,  আকাkkায় আিম 
েদিখ রাkসপুরীর েদoয়ােল টুকরা হoয়া মাnেষর েদহ 
িdখিNত প পালেকরা oখােন aধর্ িচnার তাের 
েদেখ িনেজেদরi িজেভর oেপার সাির সাির িপঁপেড় 
পত েদর sরাপান,  বভব।  
 
িবমষর্তার বধ সnােনরা ভাষার বাiের িশকাের িগেয় 
িফের আেস িনেজেদর নদীলg ােণ,  
aবসর যাপেন kুb ঘিড় সারাiেয়র বংশজাত 
বিণেকরা দরিজ ঘের বেসi লাটাi ঘুরাে ।   
 



কাঠ েচরাiকারী িমেকরা o rমাল িনমর্াতােদর 
ঘিন  েচাখােচািখর aরেণয্ আিম মেণ েগিছ,  
পািথর্বতার েতাড়ার েভতর েদেখিছ মািছ,  bণভরা মুেখ 
ঠাঁi দাঁিড়েয় থাকা assয্ মৎsজীবী।  
 
তরকারী আলার বাঁেকর পােশ েয় থাকা 
িফেক েরােদ আিম aেনকkণ বেস বেস েদেখিছ  
েরণুেত যারা মেণ যায়,  তােদর আকাkkা o বাসনা 
রাkসী েলােভর sূপ,  বাজাির হTেগােল তােদর নেখ,  
েচােখ- মুেখ েভেস oেঠ ভাগােড়র aসংখয্ েশয়াল।  
 
আিম চুপচাপ েদিখ িচrনীর েকােণ েলেগ থাকা  
আoলােনা কােলা চুল,  বাদাম িবেkতার সজল েচাখ েবেয়  
েনেম যাoয়া বষর্ণমুখর রােতর িন,   
সহাs নদীেত েভেস আসা বৃেkর েভজা শরীর,   
তরমজু েkেতর ফিড়ঙ।  
 
বkদীণর্ ডািলেমরা আমার িনকেট আেস 
েঘেয়া আেপেলরা আমােক েদেখi  
মেন কের হিরণ িকেশারীর েখাঁজ হয়েতা আিমi জািন।   
 
মধ ু o িবেষ 
 
কত েলাকi েতা েরাদ েপষা sেpর েঘাের 
eমিনেত eিদক েসিদক েবর হেয় পেড় 
েকান pকার যাতনা েথেক নয় ,  েকান আকষর্েণ নয়  
িনেজর কােছ কী েযন নাi 
ei তাড়না েথেক েরহাi েপেত,  তারা েবর হয় ।  
মনেক পীড়ন না িদেয় িনমর্ল হাoয়ায় 
তােদর যাtা িন ছিড়েয় পেড়,  eিদেক oিদেক।  
 
দয়াদািkেণয্ আsা েরেখ পেথ পেথ ঘুের েবড়ােনা 
eiসব মাnেষরা কােঁদ eকলা eকলা,  েগাপেনi েচাখ মুেছ 
েনয় লাল গামছায়,  আবারo oi কী রকম eক 
তাড়নার ফাঁেদ পেড়— 
িশরদাঁড়া খাড়া কের দাঁড়ায়,  আবার হাঁেট।  
 
eরা ভৃতয্sভােবর পৃ া uিlেয় পািlেয় 
মেনািবচয়েন eক gাম েথেক an আর eক gােম  
থােম,  eকটু িজিরেয় েনয়,  নূয্নতম 
sখাnভূিতo চাi না,  তারা মেনাজিমেন sড়  েকেট 
ধ ু েদেখ পু pাণ,  মাnষ,  কীটপতে  খঁুেজ েবড়াi  



েpম,  েফের না গৃেহ।  
 
মধ ু o িবেষ ভরা জগত সংসাের তারা ভাবুক 
পেথর pিতkণটkু ধের রােখ 
িনরাভরণ মাnেষর সকল ভাষা o িনেত।   
 
যাtাকােলর েনাট 
 
আিমo যােবা বেলিছ তারঁ আয়নার পােশ 
েজেগ থাকা pসনূ তাঁবুেত।  
আেরা সব জাগn বণর্াভার তীের kিড়েয় েনেবা 
সেগাt েমৗগnী েsহশীল হােড়র বাঁশির।  
 
gহাপেট আঁকা পির মণ বৃtােn েযi সমs মুেখরা 
gীবাভি র রােজয্ পিরবৃত aবসাদ o নীলjের 
তােদর hদkেপর পােশ আিমo যােবা।  
 
সে  েনেবা বাজুেত gিnত েমঘদল 
sরাপাt o কাজুবাদাম।  
 
পু রেথ unূল মধুেপর দল আয়নাnের 
েয সকল হিরণশাবেকর ঊrেত জােগ 
আিম তােদর হষর্sােনর দৃে  sদীঘর্ রািtর  
িন লক sহািসনী চnেন—  
eকাকী জাগেবা।  
 
gী াবকােশ বশর্ার কামনা o o েত তndাহীন  
বৃkেদর েদহ েসৗ েব o kয়াশা n পেথ,   
েটেন িনেয় যায় েযসকল িটলার িবষাদ,  আিম  
তােদর সবুজ ঢােল—  
eকলাi যােবা।   
 
মৃৎপােtর পােশ 
পেড় থাকেব আয়না o জহেরর িশিশ।  
 
েরাdরু 
 
( ১)  
গমন পেথর চারপাশ েজেগ uঠেছ psুিটত আঁধার 
কিড়র শাদা েচােখ বসn সিরেয় 
নীল কামরায় ঢুেক পড়েছ শীেতর দহন ,  নীল েটিলgাম।  
জানালার কােচ লুp েভার sান  



শরীেরর সবকটা কপাট খুেল uিড়েয় িদে  
িতেলাtমা uৎফlু গাল।  আিম মাথা  
nেয় থািক,  sায়ুর গভীের 
েতামার gীবার uপর আঙুেলর জলছাপ তিলেয় েগেছ 
আিম েটর পাi নাi।  
ঝরাপাতারা েমৗফুেলর গেn খুেল িদেয়েছ 
sবণর্ sােটর্র িকেশারী মুখরতা 
গিতর তীkè dার,  আিম eর পােশ েজেগ থািক।  
লুটােনা হরেষ িবেমািহত িনপশােখ সূযর্মুখী 
ছুেড় িদে  pণেয়র েগাপন u লতা 
িdধািnত মুেখর িবdয্েত আিম ভাগ হেয় েগিছ 
sষমার চুমিক তারায়।   
েকামলতার শরীর চু’েয় 
ঝের পড়েছ িনঝুম রাত,  চুিড়র শেb ভের uঠেছ ঘর  
েনৗেকার েভতর লুট হেয় যাে  িবhলতা।  
আিম পােলর রিশgিল eেক eেক  
uিড়েয় িদi,  জাগরেণর জানালা েবেয় নামেত থােক 
েরাdরু,  কপটতার মুেখাশী েবড়াল।  
 
( ২)  
pতয্হ ধুেলার েরখা মুেছ িদেয় পাথেরর বুেক 
িছিটেয় িদi পািনর েফাটা।  
dধ েঢেল িদi,   
েচতনায় েরৗেdর u তা েফেট uৎসািরত হয়  
asেখর নীিলমা,  িনজর্ন েপাকা।  
কার েবণীেত আেলা eেস প’েড় িনশীেত? 
চুরমার হেয় যায় লালkুধা,  কােচর gাস 
o িসঁিড়।  
আিম িক িচিননা তােক? 
লNেনর আেলা েথেক েতামার মুেখর সেnয্েবলা  
jেল oেঠ,  পুরেনা পাহােড় িফের যায়  
সূেযর্র pকৃত তাপ।  
িপছন িদেকর জানালায়,  নঃশেbয্র িতেলাtমা 
িনঃসে র দাঁেড় হাত েরেখ,  েদিখ 
gেড়া gেড়া হ’েয় যাoয়া ফুেলর পাপিড়,  
েখালা uেঠােন দাঁিড়েয় আেছন িতিন।  
আিম তাঁর কেN 
ekেল okেল sর হেত চাi।  
  
মণ 

 
as  িতেলর িদেক যতবার েগিছ 



আকােশর িদেক uেড় েগেছ ডানা েমেল পািখেদর ঝাকঁ 
pগাঢ় সmেকর্র েসত ু েভেঙ প’েড়েছ  
rমােলর েকানা েথেক,   
নদীর কােছ িগেয়i ডুেব েগেছ চাঁদ।  
 
আয়নামহেল চুিড়- হািসর পায়রাgেলা uেড় uেড় 
েকাথাo বেসিন,  গােছেদর কােছ 
eিগেয় eেসেছ দূেরর েকu,   
তােক েকui েচেন নাi,  হেরকরকম ঝমুঝুিমর েভতর  
হািরেয় েগেছ েযসব ডােল বসা সবুজ দােগর 
িচh,  তােদর বুেকর পােশ কেনা নদীেদর েমলা বেসেছ।  
 
ঘর  েছেড় পািলেয় iে র বংশীবাদেকর সােথ 
কাধঁ িবিনময় ক’ের েতামােদর বািড়র সামেন দাঁিড়েয় আিছ।  
তাঁর যাdকরী sখ- dঃেখর েঝালাi েতামার েগাপেন 
েখাঁপাবাঁধারদৃ gেলা লুিকেয় েরেখিছ।  
 
পেথর িদেক তািকেয় েথেক েথেক েচােখর সড়ক েথেক 
uপিড়েয় েরেখিছ মাiলেপােsর ছায়া,   
নাiটেকাচভিতর্ মািলনীেদর লাল িটেপরা েছেড় েগেছ 
বাসsেপজ,  তােদর মিলন মুেখ েতামার হািস 
েদেখ আিম আর েকাথাo যাi িন।   
 
িসেকয়েঝালােনা িনঃশেbর sগnী sশর্রা আমােক েচেন িন 
বাসনার িপেঠ মালমাল uিঠেয় নাo েছেড় িদেয়েছ 
িবরহপাড়ার বিণেকরা,  তােদর বnর েছেড় যাoয়া দৃে র িদেক 
তািকেয় েথেক েভেবিছ—eবার গভীর গােঙ েছেড় েদ’েবা 
ে ােকর িবষণœ েভলা।  
 
জেলর শেb আকােশর হাতছািনেত আর বািড়েত িফরেবা না 
 
তিুম rমােলর হলদু আকাশ 
 
সবুজ রােত আমার ঘুম আেস না,  মাথার পােশ 
কােলা পাহাড় জািগেয় রােখ সাপ 
 
মািটেত বুেকর িচনিচন 
 
েকu জােন না কাল আমার পা খু’েল িনেয় েগেছ 
ডািকনীপাড়ার েমেয়রা 
 
oেদর কােছ আমার ফুলgিল িকেয় িকেয় 



eখন মচমেচ,  তােদর িরমিঝম েঠাট 
 
আিম েদখিছ পােলর uপর েতামার চুল 
 
হােতর েভতর জগেতর সব আরাধনা 
তারা ফুল হেয় oেঠ 
 
তারা কােঠর গােয় পািখর পালক হেয় oেড় 
 
আিম পাপিড়র মেধয্ sেরর নীরব ডুবুির 
আলগা কের েদিখ 
তুিম rমােলর হলুদ আকাশ 
  
িপছন িদেকর আেলা 
 
( ১)  
আিম তােক েদিখ নাi,  তার uপিsিত েটর পাi 
েস যখন  আমার িপছেন eেস eকাকী দাঁড়ায় 
আমার সামেন সাির সাির ফুলেkেত ভের oেঠ 
আিম ফুলেkেত েদিখ েযািগনীরা চুল খুেল িদেয় 
ফুল েতােল,  পািখেদর টহেল ভের যায় আকাশ 
দূেরর িদগেn েভেস oেঠ তার েকািকল আকার।  
আিম েকািকেলর েচােখ রাত- েভার s◌ুরমা লাগাi 
পালেকর গােয় sশর্ ছিড়েয় েদেহর কানাগিল,  
ফুটপােত িবিছেয় িদi তৃ ার গাল,  েলাভাতুর েচাখ 
বাস,  Tাক,  েসনাবািহনীর গািড় eরা সব eেক eেক 
ঢুেক পেড় েDেন,  আিম েদিখ,  আর eকা হািস 
আমার হািসর বিsেত রাজা সােজ আমার হাত।   
েঘাড়ার গািড়েত চেড় আিম রাজভবেনর িদেক 
েযেত থাকেল আকাশ েথেক পািখরা ফুল িছটায়. . .  
anকার gহাঘের িমেশ থাকা েতামার েদেহর 
েকােষ বনপরীেদর নৃেতয্,  হােতর েভতর হাত 
গিজেয় oেঠ,  েঠাঁেটর েভতর গিজেয় oেঠ তীেরর 
ফলা, দৃি েত বৃি র শb ফুিটেয় েতােল পাহাড়।  
চুল হেয় oেঠ বাতােসর pাণ—মেনাkেপ তার 
জানালার রড েথেক aেনক হােতর দীঘর্ লাiন 
eক- কাতাের মািটেত িগেয় েমেশ—তার আগমন 
আিম েটর পাi,  েস আমার িপছন িদেকর আেলা।  
 
( ২)  
oi িদেক েচাখ জুঁiফুেল ঝুেল রয় ,  আঙুেলর ডগা 
েবেয় েনেম পেড় িনঃশেbর কােলা পাহােড়র ছায়া 



আমােদর জীবেনর েমােড় েমােড় গেড় oেঠ ভাষা 
o ভাষাহীনতার েদাকানঘর,  eiখােন আমােদর 
েpম পয্ােকেট পয্ােকেট থের থের েদাকােনর হষর্ 
হেয় oেঠ,  আমরা েসi হেষর্র িবjাপেন েদিখ নেখ 
পািলশ করেছ eক ukন বয্বসায়ী আর তার িজেভর 
uপর aসংখয্ কােলা িপঁপেড়রা লাiন ধের েহঁেট যাে ।  
oেদর েভতর ঘিটবািট িবিk কের যারা সবর্হারা হেয় 
শহের eেসিছল,  তারাo েদিখ েফির করেছ কাজুবাদাম।  
হলুেদর েkতাগণ aরেণয্র িদেক যাে  আর আিম 
েতামার হােতর মেধয্ s ঁisেতা হেয় আিছ,  sখ- dঃখ।  
শহের সমs েদাকানদার আমােক িটটকারী কের আর 
আিম তােদর hদয় িনেয় pিতিদন পেথ পেথ ঘুির।  
  
নােচর sলু 
 
oiখােন নদীর কােনা দাগ,  কােলাসংহার,  মায়াসূিচ খুেল eকটা গােছর িনেচ সবজু সংরাগ  
জিড়েয় আেছ,  যার েভতর তঁুতিশেlর েপাকােদর েবদনাসমূহ নীলজির 
তারা িশরার েভতর কাল রােত aেনক পািখ uিড়েয়িছল,   
তােদর েচােখর েমৗচােক েমঘলা আকাশ।  
েনেচ েনেচ আজ আমার শরীর খঁুড়েছ,  পািখ িবেkতার মুেখ িমিলেয় যাে  ঝুমঝমু বৃি র শb,   
তাের জািগo না।  
 
হােতর মেধয্ েদেখা বাঁিশoয়ালার ধড়,  কালী মিnেরর পােশ ঘুমােনা পাগল েদেখা িমিটিমিট  
আকােশর তারা,  তােক জাগাo,  তার 
চুেলর বাগােন খুন হেয় যাoয়া েশফালী ফুেলর মালায় আজ েরাদ uেঠেছ।   
 
নদীহীন মুেখর মাnেষরাo েদেখা েযেচ েযেচ নােচর sুেল eেসেছ,  oেদরেক তুিম নাচ েশখাo,   
আিম eখন ঘুমােত যােবা বংশীবাদেকর েচােখ,  
আমােক েকu েডেকা না।  
 
আয়না snর o নীলছিুর 
 
১.  
আয়নায় েযi মখু নীলছুির তার নািভ লাল 
pিতিদন তার তীের দাঁেড়র শেb িনিবড় দৃি  
লুেফ েনয় বাhেডার,  সnয্া নােম েঠাঁেটর িকনাের।  
 
২.  
মািঝেদর বাhলg েরাদমাখা িদন েশেষ eকা 
eকটা েবড়াল েদিখ ঘেরর েমেঝেত,  িবছানায় 
আঁচড় কােট িনিশেত,  িনজর্েন তােক আদর কির।  
তার নেখর আঁচেড় আমার েদেহর সবক’টা 



জানালায় সূযর্ oেঠ,  আেলার েপেরেক ঝুেল থােক 
aসংখয্ পালক,  sর।  িশহরেণ কাটঁা েগঁেথ রািখ 
েভােরর sােন,  পািখরা uেড় যায় আেপেলর বেন 
uতলা বাতােস েযi হাত রািখ বৃkেদর ডােল 
সবুেজর দাগ েলেগ েসi হাত পাতা হেয় যায়,  
কথা বেল oেঠ েমঘ,  sদূেরর eক আoয়াজ 
আমােক জািগেয় রােখ েতামার েখাঁপার aভয্nের,  
আিম জািগ,  নশিলিপ িলেখ eকা আকােশ uড়াi।  
 
৩.  
eকলা হেলi তিুম,  েয আকােশ oেড় নশিলিপ,  
তার jরতp েদেহ eকা েখাঁজ শাদা েমঘমালা,  
আিম খঁুিজ ফুলগn,  িদগেnর নীলাভ snরী।  
ঘােড়র oেপার চাঁদ েনেম আেস,  জানালার কােচ 
বেস থােক ঘুমহীন মুেখেদর িবষােদর ছিব 
কয্ােমরা তােদর মুখ েদেখ তুেল রােখ েদoয়ােল।  
বষর্া আেস,  যায় তব ু তার াণ েলেগ থােক মেন,  
েদoয়ােল তার ছিব ফুেট oেঠ,  েতামার েকামর 
েসi ছিবর শরীের েলপেট থােক,  আমার িsg 
মািটর গn মেনেত uড়েত থােক যার িঠকানা 
নাi িকনারাo নাi,  নদী eেস ঘর  ভের েতােল,  
েঢuেয় মাতাল হেয় আমার পুরেনা েpিমেকরা 
সবেুজর জামা পের uেঠ আেস িনজর্ন ডাঙায়।  
৪.  
েkেতর আড়ােল মায়া পরীেদর িভড়,  নীল নেখ 
আমার জমােনা েরাদ,  তােদর িপেঠর যবেkেত,  
হলেদ বেন িশিশর,  আমার পা িভেজ oেঠ,  হােত 
uেড় eেস বেস িটেয়,  েচােখর শহের িভড় কের 
েজানািকেদর ulাস,  eiসব আিম আয়নায় 
েদিখ,  ছুিরর গতের েজেগ oেঠ gাম,  বালুভূিম 
রাখালেদর গামছা,  তব ু ঘুম েথেক েজেগ uেঠ 
েদিখ সব ফাঁকা,  মায়া।  আমার শহর  নাi মেন।  
নতুন রাsার পােশ আিম খুেল রািখ েদহতুিল 
aজানা েমঘলা eেস আমােক িভিজেয় িদেত চায়।  
ছুিরর ধার খুবেল ঢুকেত চায় জামার েচােখ,  
আিম িকছiু বিল না েমৗমািছেদর ঘেরর েকােণ 
চুপ কের বেস থািক,  ভািব,  e শহর  আমার না 
েতামার।  েতামার নাক ফুেল আিম দীণর্ আগntক 
আয়নার মেধয্ আিম খাi দাi ঘুমাi েদৗড়াi।  
 
৫.  
গভীর রােত েতামার ঘের ঢুিক েসi আয়নায়  



ফািল ফািল েদহখN হয়  রােt েতামার আহার।  
তুিম আমােকi চাo,  আমােক েপেল আেরা রিkম 
হেয় oেঠ o ,  গাল।  আিম েতামার আjার পাt 
েদoয়ােল েসঁেট রােখা,  আলনায়o,  রােখা ঝুিলেয় 
েপিটেকােট,  bাuেজর hেক,  রাnাঘের,  িবছানায়।  
আিম থািক িনজর্নতা ছঁুেয় েতামারi aে - aে  
বাহানার িখড়িকেত।  পেথর আড়ােল তুিম আিম 
eক।  জগেতর আর সব মায়া,  ম।  আমােদর 
urর জগেত চাদঁ oেঠ pিতরােত,  pিতkেণ 
আমরা শরীের আেলা েফেল েদিখ কামতীথর্নদী,  
ei নদীর পােড়i গেড় তুিল আমােদর ঘর ।  
 
৬.  
আমােদর ঘের নাi জানালা দেরাজা সবিদেক 
েখালা আকােশর ছায়া।  আেপেলর বন  েথেক েদখা 
যায় আমােদর গৃহ,  বাকয্হীন েঠাঁেট েরাদেভজা 
াণ েলেগ থােক,  পািখ oেড়,  িঝঁিঝ ঁ ডােক সারাkণ 
মনেনর তেল।  লতা পাতা েঝাপঝাড় েযiখােন 
আেছ েসiখােন তুিম েদিখ সবজু পাতার ফাঁেক 
eকটুকেরা েরাdরু।  আিম ei েরােদ মুখ ধুেয় 
েতামােকi েদিখ আর ভািব,  ডাবসােনা েপয়ারার 
িদেক তািকেয় যা েদিখ,  তা িক ei জীবেনর যত 
যntণা যত মধুর sৃিত জমা হেয় আেছ েচােখ 
েসটা িক আমার? নািক ভীত gেহর aেচনা কােরা? 
 
৭.  
ei িdধা ei েঘার কলপােড়র sান দৃে র 
aবয়েব ফুেট oেঠ েদখার তৃ ায় দৃি  ডুেব 
রয়  িবভািজত েরােদ,  ডানা নাi েকন?,  চNািলনী 
বাঁকা েচােখ eiসব েদেখ আর িরমিঝম হােস।  
oi হািস বুেনাহাঁস,  পুkর পােড়র anকাের 
o হািসর পানবাটা আিম খুেল েদেখিছ oখােন 
পান বরেজর রাত,  sপাির বাগােনর হাoয়া 
জড়াজিড় কের থােক।  বুেকর িচনিচন বয্থার 
sর ছিড়েয় িছিটেয় আমার সমs aিstেক  
েঢেক েনয়,  gাস কের,  তুিম ছুিরর বােট আমার 
মৃতুয্দৃ  েদেখা,  হােসা,  বুেনা হাঁেসর পালেক মুখ 
মুেছ ঢুেক পেড়া েফর আয়নায়,  ছুিরo ধয্ােন।  
 
৮.  
নীলছুির o আয়না eiকােল েতামার আমার 
সব তৃ া,  ভাটফুল,  নদীর d’kল,  পিরবার 



পিরজন,  রাsাঘাট,  সবিকছুেকi বেশ েরেখ 
মাথায় হাত বুিলেয় েদিখেয় িদে  শরম জামা,  
েলােভর চাবুেক েঠাঁট েরেখ যারা পান কের মধু— 
তােদর মগজ গেল েগেছ তুিম আিম eiসেব 
েনi,  আমরা গলুi eর কােন কােন কথা বিল,  
বসn- েহমn শীত িনেয় মুখ িটেপ হািস আর 
আমােদর েচাখdিট খুেল রািখ মািটর ঘড়াi।  
ধান uঠার েমৗsেম eেক aপেরর েচােখ েচাখ 
েরেখ আমরা েনৗকায় আঙুেলর সােথ ভবয্তার 
eক িনিবড় aরেণয্ ঢুেক পিড়,  oখােন ভাষার 
বাiের িগেয় আমরা মািটেত hৎিপN খুেল বিস।  
 
৯.  
মুেখর d’পােশ নদী,  পােশ আমােদর নীল gাম,  
েখয়া ঘাট পার হ’েল েদখা যায় rপ kমারীর 
হাট,  বৃdবট গাছ,  মিnেরর iেট াoলার 
জট,  তাকােল েচােখর asখ সাের,  মেনর dঃখ 
িমিলেয় যায় বাতােস।  ei হােটর পােশi আিম 
আর তুিম িমেলi হলুদ বন  চশমার েkত েদিখ।  
নারীkল নদীsােন eেল,  আমরা চশমা েkেত 
মািটর াণ আঙেুল তুেল িনেয় ভািব,  সব পািখ 
পাঁজেরর শেb তারা uেড় যায় আকােশর েমেঘ।  
িদন নয়  রাত নয়  ঘুেমর akের েজেগ েথেক 
েযসব েকািকল uেড় েগেছ ভাষাহীন কাটঁাkে ,  
তােদর বুেকর মেধয্ eকলাi uেড় যােবা আিম।  
তুিম আয়নার েচােখ েসঁেট িদo িsg মধুবন,  
আিম নীলছুির হেয় টুকেরা করেবা দg ei েদহ।  
 
বাকঁা চাহিনর ঘড়াভিতর্ জল 
 
বাঁকা পেথর সবুজ নেথ েয তৃ ার েমাড় ঘুের 
েগেছ কাটঁােঝােপর rপসী েঠাঁেট,   
তার গভীর আড়ােল,  আিম বk খুেল েদিখ sর  
মািটর সরােত dধ 
েফেট,  d’ভাগ হেয় েগেছ শেরর নদী।  
 
eকভােগ আমার েলােভর েমাহনায় েঢu oেঠ,  
জেলর কাপঁেন জnদােগ eেস  
দাঁড়ায় বাhর ছায়া।   
anভােগ,  শীত ছাuিনর কিরেডাের েচয়ােরর হাতেল 
সমুd ােণ ভের oেঠ—ei গn জািগেয় রােখ শরীর।  
 



েতামার েদেহর নশিলিপ 
uেড় eেস ভের েতােল ঘর ,  খুেল রািখ ঘেরর জানালা।  
 
uেঠােন গভীর মুgতার তুলশী গােছর কােছ 
পেড় থােক নঃশেbর ছাপ,  বাকঁা চাহিনর  
ঘড়াভিতর্ জল।  
  
কামাতর্ তাবঁরু মেধয্ 
 
আিম আসেল জািন না কামাতর্ তাঁবুর মেধয্ নীল 
েজয্াৎsায় কােদর মুেখর oেপার  
েনেচ েগেছ রাখােলরা,  oেদর পােয়র দাগ- িচh েদেখ 
কালরােত জানালায় িনsbতা চ’ুেয় চ’ুেয় পেড়েছ।  
 
আর আিম েরল মেণ যােদর স ী হেয়িছলাম,  
তারাo েদিখ েমেঝেত েনেচ েগেছ,   
তােদর পােয়র দাগ েমেঝেত পেড়িন।  েয aরেণয্ 
পথ হািরেয় বাঁিশর sর িমেশ েগেছ 
পাতােদর sের।  
 
হষর্কামী েপেরক কালেক েদoয়ােল ঝুিলেয় 
েরেখিছল িsিপং গাuন,  যার আসার কথা িছল েস আেস নাi,  
তার ছায়া eেস বেল েগেছ দেরাজার কােন,  
আজ িটেয় পািখরা আকােশ নামেব না।   
 
আসেল,  আিম বৃি র মেধয্ d' ভাগ হেয় আিছ 
eকভােগ েজbাkিসং 
eবং সমবয্থী বnুেদর মুেখর ujjলতা,  
anভােগ মাংেশর Tাক,  sাভািবক পথচারীেদর 
uপড়ােনা েচাখ।  
 
eকভােগর লুকােনা েরােদ uেড় যায় anভােগর নদী 
িsর হেয় থােক জলপাi বন ,  িsg েরললাiন।  
 
  
ei েদহ o oi ঘিড়বাজ 
 
সব িকছুেতi ei েদহ আর oi রােতর িনজর্ন ঘিড়বাজ যার নঃশেbয্র indজােল  
কার পােয়র শb uেঠ আসেছ 
ঘাড় েবেয় েবেয় 
িবধূরতার সীমানা ছেকর েবলাভূিমেত িবি nতার শাদাকাঁেখ 
নীল কলিস ভােস,  জেলর ছায়া পেড় েচােখ।  



আমরা কিফ খাi,  িসগােরট টািন,  েধাঁয়া uড়ােত uড়ােত েদিখ রাsার পােশ Tাক;   
সামিরক কামান তার uপের িফট করা,  আমরা েদখেত থািক তার েদহ,   
িনিলর্p েচােখর তারা।  
তার েতা মন নাi,  ঘুম নাi তব ু আমরা েদিখ িবমােনর পাখা,  ভাঙা 
সমsের গান েগেয় oেঠ আধুিনক মাnেষরা,  তােদর গলার েভতর 
েথেক uেড় যায় পািখরা,  তােদর কােলাঝঁুিটেত েমঘ 
ঝুেল থােক।  
 
েগাধূিল েবলার কােচ 
গিলত ঘিড়র কাটঁা নােচ।  
 
নাচুক,  যারা চেল েগেছ মায়াহিরেণর বেন,  তারা আর িফরেব না,  an েকাথাo  
আমরা আেলাকােঠর েপেরেক তােদর েচাখােচািখর েতরচা  
pেkপণ েদখেবা,  তখন আমােদর jলn পাহাড়gেলা েথেক আgেনর  
পািখরা পুেড় ছাi হেব,  আমরা েসi ছাiেয় জেলর 
দাগ খঁুজেবা,  হােতর ছাপ েদখার েচ া করেবা,  েঠাঁেটর েগাপন aিভসার  
যিদ েটর পাi,  েসটা আমরা gিছেয় ত’ুেল েনেবা েকাঁচেড়।  
 
েদেহর ডােল uড়েব পািখ 
আিম খঁুজেবা েতামার রািখ।  
 
আঁিখ খঁুজেবা না েঝােপর ডালপালায় শরীেরর কাপঁন মুেছ যায়িন যােদর,  
তােদর েচােখ নদীেত sান েদখেবা,  ডুেব যাoয়া জাহােজর জায়গাটােক েবঁেধ  
রাখেবা ে েম,  oখােন আেরা যােদর আঙুেলরা ছঁুেত  
পাের নাi আকােশর রঙ ,  তােদর িপেঠ তুেল েদেবা গান।  
 
গােন গােন নাo েভেস যােব 
দূেরর ময়না dীেপ।  
 
আমরা eকটু েবলাটােক বািড়েয় েরােদর আঁচড়েক খামচািনgেলােক  
ছিড়েয় েদেবা মাnেষর মুেখ,  হােতর কবিজেত,  eর ফেল পািখরা হিরেণরা  
জল খঁুজেত থাকেব,  আমরা তােদর মুেখ 
জল েদেবা,  িনেজেদর তৃ ার েদoয়ােল গড়ােত থাকেব েভার,  ছটফট  করেব  
মাnেষরাo,   
বৃেkর গভীের েঠাঁট ডুিবেয় েফাটঁা েফাঁটা বৃি র জn  
জেড়া হেব জগেতর সমs আেলা।  
আমরা ei আেলার বাiের eেস anভব করেবা েঘার।  ভাষাহীন eক  
মায়ার কেষ আমােদর িজভ ভের uঠেব,  েকমন েতিজ হেয় uঠেব বাhর দাড়ঁ,   
আমরা েফর গান েগেয় uঠেবা।  
 
o েকািকল o েকািকলা 
আমাের েফেল eকলা,  কi গয্ালা কi গয্ালা।  



 
েশেষ আমরা পেথর ধাের বৃkেদর gােম ঢুেক পড়েবা,  েযখােন সব িকছুেতi  
েলপটােনা থাকেব  
নীল আেলা,  সব সময় নদীেদর ঘুম হেব ভােলা,  
হা হা করেত করেত আমরা eকবািড়েত িগেয় আ য় চাiেবা,  বৃkেদর রাজয্কণর্ধার  
আমােদর আ য় েদবার আ াস েদেব িন য়i!  
আমরা তােক পাতার েপাষােক েদখেবা,  তােত হাত রাখেলi দীঘর্ পািখরা  
সাির সাির uেড় যােব আকােশ,  তােদর ডানার শেb শাদা শাদা কাশবেনর হাoয়া  
সবুজ তরে  েভেস থাকেব,  তার গভীের জগেতর knন  
আেরা গভীর রােতর েবলা েকu ঘুিমেয় েগেল আমরা তােক জািগেয় তুলেবা।  
আমরা পাতার িশরায় সমেয়র তাঁব ু ঘের যূথবd হেয়,   
পািখেদর  
সংসাের েজেগ থাকেবা,  িবষn পযটর্েকরা েজেগ uঠেব  
বািল o কাকঁড়ায়।   
 
  
আিম তারকাটঁায় েদখিছ 
 
আিম তারকাঁটায় েদখিছ েরাdরু জড়ােনা নদীর পাড়,  
েদoয়ালটা ঘুের uেঠেছ েযখােন তার ঘুটঘুেট তীেরর ফলার িনেচ 
েদহঘুম েথেক েজেগ oঠা পািখরা িলখেত বেসেছ 
েমেঝেত।   
 
কালেচ রােত কােঠর গােয় েলপটােনা sগিnরা uেড় যায় 
 
িবষণœ pহরীর িsর েচােখ েগঁেথ রাখা গভীর 
sর,  েচনা শরীেরর নেদ aেচনা বঠার শb তেুল 
িফের যায় জেলর নঃশেbয্।  
 
আিম সবুজ কেরািট খুবেল খুবেল গতর্ করিছ,  
তার মেধয্ মদ ঢালিছ,  বরফ ঢালিছ,  েলবু িচেপ িদি ,  
যাবতীয় pণয়িতেলর িপেঠর oেপার 
চাkর o রা গেল গেল ঘুিমেয় পেড়েছ।  
 
েদখিছ সীমানা ভাঙা েসিমেজর ছায়ায় েজেগ oঠা 
িনজর্ন মুখমNল,  oখােন ভাসেছ েসানাভান,  
হাট েশেষ িবেকল েবলার ঘের েফরা পােয়র শbরা 
বhদূেরর জানালায় দাগ েরেখ eেসেছ।  
 
েবড়ার ফাঁক িদেয় তাকােনা মুেখরা সীমানা মুেছ 
চেল েগেছ,  তােদর মুেখর আরিশেত আিম সূযর্ oঠা লাল 
েদিখ,   



spহর sp নঋর্েতর গভীের দাঁিড়েয় আেছ।  
 
আিম েদিখ 
েবড়ার ফাঁেকর eকঝাকঁ মুখ,  uলটােনা আলতার িশিশ।  
 
  
দৃ বাদী কাঠেুর 
 
দৃ বাদী কাঠুের o তার েগাপন রাnা ঘেরর  
পােশ,  আিম েদিখ জানালায় ভালুেকর ছিব,  aেধর্ক নারী  
aেধর্ক পুrেষরা বৃেkর ছােলর মেধয্  
েচাখ ডুিবেয় েদখেছ েপাকােদর  
sচুmন।  
 
sদূের তার ছায়ার শীেত জেড়াসেড়া কােলা হিরেণর ছাপ 
যার েকােল মুেখােশর দপর্চূণর্ েদয়াল,  িনজর্ন gীবায়,  
জ ায় জািগেয় রােখ sষমার িসঁিথ।  
 
ঘুম ভািঙেয় 
েমােমর নািভেত jািলেয় েদয় তৃ ার নশিলিপ।  
 
sদৃে র তাবঁ ু ঘের  
বািঘনীর গজর্ন o মুNিবহীন রাজkমােরর ধড় েবেয় 
েযসব সরীসৃপ নৃতয্ করেছ,  
তােদরেক েদখেছন িনিলর্p ফেটাgাফার।  
 
আিম নীল যাdঘের eকখানা পােয়র ছাপ েদিখ,  
মটর িটর কেনা পাতার শেb 
মচমচ  কের oেঠ শহেরর aিলগিল।  
 
দূের েভেঙ পেড় eকিট িbজ।  
 
হােড়র কmেন তির eকটা ছিব ঘেরর েদয়ােল 
জড়াজিড় কের িকছ ু চুিড়র শb।  
 
  
কােলা েঘাড়া 
 
aিব াসীেদর মশলা বেন sায়িবক ঊnেন  
মাংশ রাnার uৎসেব কােরা েকান ভিণতা নাi শঠতা নাi।  
 
দূের কািছেমর িপেঠ নদী হাoয়ার sেশর্ 



সাধারণ মাnেষরা জীবেনর চর  খুবেল তুেল আনেছ 
িব ােসর g - g  চারা।   
তােদর পাতায় পািন পড়েল বুেকর মধয্কার শb 
পািখ হয় ,  সnয্া েবলা নারীেদর হােতর চুিড়েত 
খুট কের শb হয় ।  
 
আমরা মশলা বেন সচিকত হেয় uিঠ,  মুিঠবd  
হােতর েভতর,  বাiেsােপ,  েদিখ েফরারীরা kুধাতর্ বািঘনীেদর  
মুেখ জল eিগেয় িদে ,  পােনর বরজ েথেক  
লালন ফিকেরর  
গােনর সােথ েভেস আসেছ মািঝেদর বঠাশb।  
আমােদর তৃ ার ঘড়া েভেঙ সবজুােলা গিড়েয় পড়েছ মািটেত।  
সবুজােলা মািটেত aিতিথরা eেক eেক hৎিপN খুেল 
ময়না dীেপ গেড় তুলেছ েছাট েছাট  
েশাভেনর েগালা।   
 
আমরাo কাছাকািছ খুেল রািখ িহংসার সড়ক িবভাগ,  
েলােভর িবষণœ যাdঘর।  ধ ু iে র পায়রাgেলা যতœ কের  
তুেল রািখ কােঁধর uপর।  
রাnা েশেষ েভাজসভায় আগত সব মুেখর চাহনীেত jেল oেঠ 
ঘুঘুেডারার হার,  হষর্sােন িভেজ oেঠ মাঠ।   
 
েভজা গেnর কলেসর গােয় েজানািকেদর িভড় েঠেল,   
আকােশর িদেক uেড় যায় মশলার াণ,  েযৗথ েচতনার aবাধয্  
কােলােঘাড়া।  
ঊnেন jলেত থােক মুেখােশর সাপ।  
 
  
িনিশযাপেনর িলিপg  
 
১.  
pবাহেনর u তা uেড় েগেছ যাdমnেনর sেn 
তােক েফরােত spসn বৃkাnের jেল oেঠা।  oপাের িdধার  
আয়নায় ফুটেছ শয়নভি ,  বkunূল  
কেkর sেঘার নৃেতয্,  জাগরেণর েপয়ালায় সািজেয় রােখা  
sিsর েচােখর সীমানা।   
sিনিবড় েচাখােচািখেত s  েহাক েদখার েদoয়াল।  
েদেখ নাo সূk sেতায় েবানা েবাতাম েঘঁষা আঙুেলর ছাপ,  
িনঃ ােসর শbলুpত েঝােপ জাgত oে র পু াণ,  pিkp  
আিল েনর নদী েযখােন uপেচ oেঠ,   
তার পােশ েতামার দৃি র শযয্ালg বািতঘর খুেল েরেখা।  
েদেখা, আেরা েনভােনা বািতর েদেহ 



গভীর সািnধয্ েছাঁয়া।  
unt নঃশেbয্র েচায়াল িচের পত ডানার িনেত 
sদূর pােnর গৃহাnর েভেস oেঠ 
জানালার কােচ।   
আর আধখানা মুেখর েজয্াৎsায় aিgর নmশীল িব েম  
িdধার sড়ে  িsত েমােমাjjল িবচুয্িত।  eপাের,  dেndর বঠায়  
ছলাৎ ছলাৎ শেbর িসmিনেত িভেজ uঠেছ  
েরাদা n ঘাস।   
 
২.  
sিmত নীলাভ েথেক সিরেয় েরেখিছ হাত o হাতপাখার রাত।  
খড়েমর শb তেুল েরেখিছ ঘেরর পুরেনা িসndেক।  
eবার েকান eক বৃি র রােত,  ঘর  েথেক েবর হ’েয় েসাজাসাপটা  
েতামার বািড়র সামেন িগেয় দাড়ঁােবা।  
সমs পািখেদর পk েথেক েতামার কােছ eকিট আরিজ েপশ করেবা।  
e শহের েয সব পািখরা েলখােজাখা কের,  তােদর আবাসsেল 
তুিম eকবার পা েরেখা।  
আিম মুখ েফরােনা নদীঘােটর পােশ  
েজেগ থাকা মািঝর িদেক তািকেয় েথেক েতামার মুেখর 
নশsুেলর িনকেট eেস uিড়েয় েদেবা পৃিথবীর সমs হাসপাতাল,  
পুিলশ েsশন।  
oষুধঘরgেলােত ভের uঠেব পািখেত,  আকােশ।  
 
নটরাজ 
 
েবল কােঠর চoড়া িনsb েরৗdেুর িনবর্াক হেয় বেস  
আেছ কােলা—kমারী গাল।   
তার িনিষd আিল ন uেড় যাে  বিল  পুrেষর েচােখ।  
 
আgেনর দাহ েফেট গেড় uঠেছ িsত pাচীর।  
 
ভাঙা েদoয়ােল েসৗরচুmেনর নীলঘিড় 
aনাথ uদািসনীর েগাপন পুrেষরা eেক eেক ঢুেক পড়েছ 
েনভােনা লNেনর িসঁিড় ঘের।  
 
েবেজ uঠেছ sর,  সnােপর রাত pহরী না ঘুমােনা েচােখ 
eকাকী েদখেছ িবলেবােডর্ েহেস oঠা েশাক,  
িবhলার নতমুখী দৃি sান।  
 
মািটেত পেড় থাকা আেপল o ছুিরর sায়ুতেnt 
েয িsিতর েকােকiন গভীর স েমর  
সমুেd ডােক,  তার িsর েঠােট ফুেট oেঠ েলাবােনর াণ।  



 
কামুেকরা িbজ েভেঙ পড়া িপলাের আ য় েখাঁেজ।  
 
আিম িdধাতুর শহেরর নািভযােন  
সহাs বৃি েত,  যাtীেদর মেনাজ েল ভের uঠেত  
েদিখ,  ভালুক o বােঘ।  
  
িdধা 
 
সnয্ার মগজ গেল পেড় রাsায়,  আমার িdধা 
uেঠ আেস নীলgীেল,  খুব কাছ েথেক সের যায় বhভােজ 
ঋd িনজর্নতা,  তােক ফুেলর পাপিড়েত পাশ েফরােতi  
 
িdধার েভতর kল kল বেয় েযেত েদিখ নদী,  খ না  
দূের,  বুক ভাঙা রাত,  েচােখর বাiের 
 
েদoয়ােল কারা কান েপেত শb েশােন? 
 
aেনক পািখ েতা না uেড় বুেকর মেধয্ ডানা ঝাপটায় 
আিম aিভমান বুিঝ না,   
 
বুেকর িচনিচন িকছুটা বুিঝ 
 
েরাদচশমার কােচ আমােক েচ’েয়া না 
 
হােতর িকনাের রাnাঘেরর আেলা ছািপেয় uেঠ আেস 
িরিনিঝিন,  েবড়ালেচািখ মায়ার কােছ 
 
আিম িকছiু চাi না,  েয েকান েপাকার 
 
মৃতুয্ দৃে র েচেয় েতামার হােতর আঙুল aেনক  
েবিশ েরাদ ঘুঙরু 
  
েভজা কােঠর sিnত গn 
 
েভজা কােঠর sিnত গn েছেড় েনৗকার বঠায় 
পুলিকত গভীর রািtের—েজেগ oেঠ েমেছা বাঘ 
পু বৃেnর কােছ মুিdত ঘুম 
মুেঠা খুেল িনরথর্কভােব কােছ েযেত চায় েলামoঠা 
শয়নভি র খরেগাশ িশ েদর দলপিত 
eেদর বাসগৃেহ আিমo েগিছ,  থয্াতলােনা েদেহ 
েরাদ েমেখ েদিখেয়িছ—কেরািটর jর,  বাhর ভাজ 



ভাঙা সবুজ েdাহ o aিব াসীেদর শােটর্র কলার 
েথেক uেড় েযেত েদেখিছ সাপুেড় 
তােক কােছ পাi িন,  মেন হয়  খুব িনকেট 
aেনক সাধনার পর যােক পাoয়া যায়,  েসi ম লরীিতর 
জলসায় আিম কখেনা যাi িন 
মাংশেপাড়াগn o আgেনর হলকা লাগা মাnেষর মুখ 
আর মুেখােশ েলেগ থাকা রk,  েদয়ােল 
েমঘ হেয় uঠেছ 
আমরা েবাকা িঝnেকর েপেট িপয়ােনা বাজােনা  
রােত পুেরািহতগেণর পােয়র তলা েথেক 
kিমেরর িবশাল হা েথেক েদিখ aজs কাঠ েখাদাiকারীরা 
a “ মুেছ uেঠ দাঁড়াে  
তােদর কবিজেত ফুলবাগান,  আর রnনশালায় তারা 
আবার জেড়া হে ,  আgেন সকত pহের 
েশাকপূণর্ সমািধকেkর পােশ হলুদ বেনর মেধয্ 
িনিব  বৃkেদর েমেয়রা চুল খুেল িদেয় েয পথ তির কেরেছ 
তােদর চুেলর েভতর সবুজ েদবী 
oখােন মােছর কাটঁায় রােt শীেতর kঁেড়ঘের 
রাnাuৎসেব aিতিথরা কােলা পাগিড় খুেল uিড়েয় িদে  
রসনা পkী,  pণয়u ােস কাঠুের তাঁর 
kঠাের মািটর াণ িমিশেয় eকমেন েদখেছ 
বনেমারেগর ঝুঁিট 
িনেবর্াধ িকছ ু পত পড়িশ 
িবষােদর িচিঠসমহূ’র বােk কেনা পাতার শb িনেয় দাঁিড়েয় 
আেছ েয uঁচু িটলায়,  েসখােন বালেকরা নgেরােদর 
pহর খুেল েদখেছ পাহােড়র নীলচূড়া 
 
 
িসndক 
 
eকিট েলাহার িসndক;  ময়লা o পুরানা 
িকnt aভূতপূবর্,  েদখেলi শানশoকেতর ছিবর েভতর 
uেড় যায় aেনক মিলন মুেখেদর টুকেরা টুকেরা ছিব।   
ei শানশoকেতর িনsb ছিব েতামার িপছন িদেক,   
েহঁেশল ঘেরর কােছ েফেল রাখেল eমন িকছiু হেতা না,  তবু,   
তােক বুেক আগেলi রািখ 
বhিদন েথেক eকলা eকলা,  েতামােক েযমন সারাkণ 
বহন  কের েবড়াi েসরকমi oi,  oi িকm ূতিকমাকার,  
pাচীন বstটােক আিম বেয় েবড়াি ।  ei দায়,  ei aিত 
সতকর্তা,  oiটার জn আিম বরাd েরেখ আমার আর সকল  
কাজgিল সmn কির।  
আমার েয জগত েস জগেত eiটার েকান মূলয্ নাi,  তবুo,   



তােক বh বh যুেগর আপন মেন কেরi oটােক আিম েফেল িদেত  
পাির না,  তােক আtীয় েভেব েযখােনi sায়ী হi,  েসখােনi 
eiটােক সে  কের িনেয় েযেত হয় ।   
ভাল- েবেস যতœ কের সািজেয় রাখেত হয় ।  eটা eখন বহন   
করেত করেত না থাকেলo খারাপ লাগেব হয়েতা,  হয়েতা বুেকর  
েভতরটা হাহাকােরর সীমানা েছেড় যােব. .  
বাসা বদলােলo েসটা সে  সে  িনেয় যাi,  
utরািধকার সূেt পাoয়া,  ei িসndক যিদo eখন aবয্বhত,   
পিরতয্k হেয় আমােদর সে  সে  থােক।   
ভািব,  তারপরo,  তার কী দাপট!  আমরা তােক িনেয় সবসময়  
তটs থািক,  সতকর্ থািক,  ei েলাহার জগেত,  ei পুঁিজর dিনয়ায়  
oi েলাহার িসndক,  oi িনsb যাdকরী ময়লা,  পুরানা  
সmদ eখেনা কী রকম eক ডাঁেটর সােথ আমােদর  
সােথ িটেক আেছ।  
eiটা যখন  kয় কের বািড়েত িনেয় eেসিছল আমার দাদা,  তখন  
বh gাম গ  েথেক বh নারী- পুrষ 
েদখেত eেসিছল।   
েস eক েদখার িজিনস িছল!  eখন eর ী েতমন েনi।   
জীণর্ দানব েচহারার ei িজিনসটােক,  ei আtীয় েক,  ei ঝােমলাপূণর্ 
ভালবাসােক,  আিম aেনকবার েফেল িদেত েচেয়িছ,  eকবার িবিk 
কেরo িদেত েচেয়িছলাম 
ভাংিড় দের।  আমার stীর বাধার কারেণ তা 
িবফেল েগেছ।  তােক েরেখ কী ফল,  আমার,  আমার বংশধরেদর? 
eটােক আগিলেয় রাখার সময় আমার েনi।  
আিম aেনক িদন হেলা eটার েকান েখাঁজ খবর  রািখ না।   
আেগo েয খুব eকটা েরেখিছ তা না।   
তব ু ei শীেত,  ঠাNার গহীেন ঢুেক আজ েকন মেন আসেছ?  
দূর aতীেতর িদেক 
আিম মনেক,  আমার ভাব সmদেক,  িনেয় েযেত চাi না।   
তারপরo মেন আসেছ!  আহা!  েলাহার িসndক!  
মেন আসেছ বৃি র েভতর আমার দাদা িভজেত িভজেত 
িসndকটা,  েকােল কের,  িশ েক েযমন কের মা,  েতমিনভােব আদের 
ঘের তুেলিছল,  eiটােক েস সnানতুলয্ মেন 
কের সবসময় আগিলেয় 
রাখেতা।  
আিম আমার জীবন বীেণ,  কাঁটাতাের,  েলাভ- লালসায় 
ei িসndেকর pেয়াজনীয়তা 
anভব কির না।  ei িডিজটাল যুেগ,  পণয্ o েবসািতর কােল 
ঘুম েথেক েজেগ uেঠ েযi মােহndkেণ,  ei িসndেকর 
কথা ভািব,  মেনর গহীেন খচখচ  কের oেঠ,  
তার িনকট aতীেতo আিম েতা gিnত েমঘদল 
আর কাটঁা- gেl পিরপূণর্ শযয্ায় 



েতামার বk uেnািচত কের,  েযi বৃি র রাত,  েযi েকােল 
তুেল ঘের তুেল রাখা িশ র আhাদ 
েদেখিছলাম,  oখােন aেনকgেলা ধনসmদ রাখার তাক,  
ছককাটা হেরকরকম ঘরo আিম েদেখিছলাম 
নািক েদিখ নাi? 
েসi তাকgেলা,  েসi ঘরgেলা িক ei িসndেকর মেধয্o আেছ? 
আিম eখন,  ei েলাহা িপিরেতর জগেত 
িসndেকর েভতর বািহর 
খুেল েদখার েচ া করিছ,  েযটােক eতিদন aবেহলা কের 
anভব কির িন,  েসটােক 
eখন,  eikেণ,  ডািলেমর nায় লাগেছ,  ঘুেমর মেধয্ 
ছঁুেয় েছেন েদখিছ কািড়কািড় টাকা- কিড়,  
দূর aতীেতর গহনাgেলা ঝুমঝমু েবেজ uঠেছ শয়নকেkর তােক।  
 
পথেভালা 
 
সবুজ েনশার পথেভালা আেলা িসংহ 
েমেঘর িনেত ঘরছাড়া  
মhয়ার unুk জগেত,  খেড়র গাদায়,  eকা।    
 
চািরিদেক েখালা,  েযiিদেক নদী পথ েসiিদেক  
মুখ কের গাঢ় eক আকাkkায়  
মাnষ েদখেব বেল ঠাi বেস থােক।   
 
মাnেষরা আেস না,  ঘাট েছেড় uেঠ আেস ডাঙায়  
eেক eেক হেরকরকম ভালুেকরা 
তােদর মুেখ মাnেষর গn,  মাংেশর কণা।  
 
eiসব েদেখ আর দূরতম িদগেn aসmব েমেঘর  
িপেঠ uেড় যায়,  আর না াভুখা 
আকাkkার সবর্s খুেল রkবণর্ তৃ ার 
িসংিহনীর েখাঁজ কের।   
 
িসংিহনীরা লুিকেয় আেছ মাnেষর গােয়র গেn,  মাংেশর 
কণায়,  পথেভালা তাi বেস থােক,   
েযiিদেক দৃি র বk েখালা dয়ার  
েসiিদেক মুখ কের।  
 
েতামার মুেখর sেদশী পkীkল আর েমেঘর ডােক 
আমােদর pচিলত িবিধ- িনেষেধর তীর েছেড় 
েঝােপর গভীর মুখ ীেত—পথেভালা ঘুিমেয় রেয়েছ।   
 



রাnার pstিত 
 
নীল চাবুেকর aবুঝ o an েমেয়রা আয়নায় সnয্ামালতী,  আিম kসিচেh 
যােদর মুখ েভেস েযেত েদিখ,  তারা sগnী pহরgেলা kিড়েয় িনেয় 
িফের যায় ঘের।  
শববাহেকর দল েদয়ােলর েভতর ঢুেক েগেল বাদয্যntীরা পানশালায় uড়ােত 
থােক মুখরতার নাভীবন।  আিম গৃহতয্াগী সবুজ খরেগাশgেলােক 
মৃত- নেদর knন েশানাi।  
আর েয িচল পুrেষরা েজয্াৎsায় uেড় uেড় eখন aবসের,  
বােঘর ছােল িনঃশেb ঘুমায়;  আিম তােদর ঋd হাড়- মাংশ গভীর রােত 
eকাকী কষাi।  
চািরিদক হেয় oেঠ নশান,  িন েুপ আমার ঘের জমা হয়  শত শত িগরিগিট,  
েযািগনী পাড়ার েকu েকu uঁিক িদেয় িফের যায়,  আিম েরাল কেলর খাতায় 
িলেখ রািখ সব।   
আoলােনা ভাঙা েচায়ােলর িগরিগিটেদর বািড়র পােশi,  আিম sুলবয্াগ খুেল 
কেরািটর rলেপিnেল েগঁেথ তুিল েঘাৎেঘাৎ করা পূবর্জেদর হাড়,  
বাদািম- েsেটর আকােশ uিড়েয় িদi kুধাতর্ েবড়ােলর  
কােলা নখর ।  
েডাবার িভেটেত দাঁড়ােনা িনমগােছর িনেচ,  যারা কােলােদহ,  তােদর মাথািনচ ু
ছায়ায় গেড় uেঠেছ েযi রnনশালা,  েসiখােন,  কিচ খরেগাশgেলা আিম 
টুকেরা টুকেরা কের,  মাংশ রাnার pstিত িনi।   
 
  
gpচর 
 
কাঙাল বালেকরা িচরিদনi aেnর dয়াের 
হাত েপেত বড় হয় ,  ঘােসর েভতর,  েঝােপর েভতর,  
েযিদেক iে  েসিদেক 
ছুেট চেল,  মেনর জংলা- কাদায় েবেড় oেঠ 
আশা- িনরাশার বুেনাফুল,  
জুঁi- টগেরর গা েথেক েরাদ িছটেক পড়া kেণ কখেনা কখেনা 
eরা গান েগেয় oেঠ।  
 
চািব সারাiকারীরা eসব বালকেদরেক dয়ার খুেল রাখা 
রাজkমারীর গl েশখায়।  
 
আিম eiসব বালকেদর যূথবnনী খুেল হিরৎ 
বেন েছেড় িদেয় আিস,  বনজ pহেরর খুিলেত,  gীবায়,  
জংঘায় ভাষাহীন eক মায়ার জগেত 
eরা েবেড় uঠেত থােক,  ছুেটাছিুট করেত থােক।  
 
েচাখােচািখর বাiের কীরকম eক আলুথালু ভাব,  uড়–uড়– মন 



পািখর সােথ,  গােছর সােথ,  হিরেণর েচােখ,  
ঘােস o পাতায় uেড় uেড় যায়,  ঘুের ঘুের আেস।  
 
রািt- িদন বেল িকছ ু নাi,  ধু িমলেনর কাkkা,  
uেড় uেড় ভুবন েদখার sাদ,  
আর পাখনার শেb েজেগ েজেগ পাখনার রেঙ িবেভার হেয় 
আকােশ,  বন - সবুেজ িমেশ যাoয়া 
আিম েজেন েগিছ -  হােড়র েভতর সমdু েঢuেয় 
েক েতামার সাgেহর পযর্টক,  কার কার মুেখর বালুভূিমেত 
কাকঁড়া o কািছেমর বসিত।  
 
সমুd ছায়ায় িথত ু হেয় মুkা আহরণকারী 
gpচেরর নাম িবষাদ।  তার বািড়র পােশ কাঙাল বালেকরা 
ছলনাময়ী— 
kলশীল বংেশর ঘাতকেদর oৎঁ েপেত থাকা 
ছুিরেত pতয্হ ঘুম েথেক েজেগ uেঠ 
েদেখ aসংখয্ dয়াের gpচেরর নাম ফুেট আেছ।  
 
কয্ােমরা  
 
( ১)  
 
দৃি র আড়ােল িশহিরত পু বাণ— 
uেড় চলা aসংখয্ পািখেদর পাখার শb মাথার েভতর শbসমdু,  নীিলমার কাটঁাতার আর 
তৃণেভাজীেদর ঘাড় েথেক মায়াবী নতর্কীেদর েমেঘ 
uেড় যােবা।  ঝুমঝমু বাজেব হােড়র sp।   
কাল েকuেটর মাথায় গভীর মgতায় েযiসব ঋিষ- বালেকরা aলীক uলুবেন,  শাদার েভতর 
কােলা- েডারা ছেক—পঁুেত রােখ চাঁদ o কামুেক ulাস,  েসiখােন,  রাধা চুেলর িবছােনা  
ঘােসর িনেচ 
নরাজয্ েদখেবা,  ফুটফুেট ঘিড়েদর বা ারা দূের দাঁিড়েয়— 
েদখেব কামরাঙা গােছর তেল diেজাড়া পা।  
uেd হীন িবছানার পৃ ায় jেল uঠেব s- পরীেদর মন,  সূযর্ােsর েদoয়াল।    
 
( ২)  
 
oপাের মুg হেয় বুদ হেয় মায়ার দংশন েদখেবা,  বুক েভেঙ যাoয়া মাnেষরা হাহাকার করেব,  
বৃি র শb নেব মাংসাশী েpিমকারা,  তােদর িজেভ -   
িভেজ uঠেব,  িবড়ািলনীর রাnাঘর েথেক েযi শb েভেস আসেব,  েসi শb,   
খুন হেয় যােব জানালার পােশ।   
dিদেক মুখ কের পেড় থাকেব dিদেকর ভাঙা- নদী,  uজাড় হেয় যাoয়া মধবুন েথেক েভেস 
আসেব হািস,  েপতিনেদর চুল পেড় থাকেব ধু,  বষর্াgn খুেল েয নারীরা েমঘপুে র 
িনেত রাত েজেগ রয় ,  তােদর কািkkত পুrেষরা 



েফের না গৃহাnের।   
বশর্ার পােশ পেড় থােক ভাঙাচুিড়,  শskমারীর আলতা রাঙােনা পােয় রািt নােম,   
েভেব েদখিছ,  িনখঁুত হাহাকাের েভেস uঠেছ 
মধুপ o িনপুণ মেনর ফাটল।  
জগত সংসােরর আয়না o িবছানার তল েথেক uেড় যাে  তীর 
কয্ােমরা ধ ু ছিব তুেল রাখেছ।  
 
 
আেলা সmাবনা 
 
ঘাi েমের oেঠ রােত খুব িনিবড় েদহভি র বাঁক 
েচনা নয় ,  ajাত,  an েকu,  গভীর পদ িন 
uেড় যায় েমেঘ েমেঘ 
 
না েচনা মুেখর রেঙ ভােস 
িনেজরi আেলাসmাবনার েঘর,  ক লািফেয় oেঠ 
তার কানেকােত 
sbতার gহােত—ajানতার সাপ,  বুেনাজntেদর 
িভড় েঠেল— 
মন oiখােন েযেত চায়—তীbতীেরর শৃ াের 
েসi েনশাপুেরর বাগান েঘরা েমামঘের 
 
eকা 
eকা uেঠ আেস েসiঘের পূবর্েমেঘেদর েদখা েচাখ,  
কাতরতা,  an হেয় oঠা,  
েযirপ েতামার ujjল মাংেশর কড়াi,  াণ েভেস 
থােক,  থােক আেরা বুেনা চ ল সপর্ ফণা—বাঁকােনা েদহ 
েসiখােন aমতৃ ভাN েভেঙ গড়ােয় নািক যায়!  
 
তার পােশ যারা জােগ 
তােদর সংরােগ,  সnােপর েঝাপঝােড়,  চায় েযেত 
বসn,  েহমn,  শীত নাi,  সদাi জুঁiফুল হাoয়া বয়  
আনn েরণুর u ােস চািরিদেক িশuিল 
আর ঘুমn gাম eকi সহদর ,  িপঠািপিঠ 
 
তব ু যারা kিপর আেলায় gnকীট,  খুবেল খুবেল েদেখ 
মািট,  গn েক েক িচনেত চায় 
বাগােনর ফুল,  পািপয়া,  oi pাচীর ভাঙার পর,  
uড়n পািখরা িচেন েনয় 
বাসগৃহ েতামার 
 
oখােন পথভুেল,  



েগালেমেল o েজbার দাগ েছেড় েযেত চায় পবন বাnব 
েনৗকার মািঝরা oiখােন হাহাকার 
আর নীল েবলুেনর সােথ oেড়,  Tােকর শb তুবড়ােনা গােলর 
মাংেশ েসেট রয় ,  রােত ঝমুুের oড়না oেড় 
ei সাজােনা েগাছােনা 
ছেকর বাiের িছটেক যাoয়া আলুথালু পথহারা 
আেলাগান গাiেত গাiেত ঢুেক যােব 
anকার আর িপপাসার বয্ নায় 
ফুেট থাকেব নাiট sুল,  েমামঘর 
নাচ o নাচমুdার বাঘ 
িসংহdােরর pহরী হাটর্ খুেল ঘুিমেয় থাকেব 
বাগােনর kুd kুd পােয়র ছাপgেলা হেয় uঠেব ময়ূরেপখম 
তুিম মািটর ময়নাটাের েদেখ েরেখা,  
uৎখাত হেয় যাoয়া 
পথহারা—ঘর  েথেক,  sন েথেক 
িকছiু েনiিন,  মধুেপর দেল িমেশ েগেছ তার ছায়া িশকাির আঙুল 
আর 
গভীর রােতর চােক o চুmেন 
হারােনা মাnেষরা,  বনেভাজেনর নৃতয্শীল েমেঘরা 
তার 
িপছন তােকর কািলঝুিলেত ঝুেল থাkক 
sেরর েভতর ডুেব িগেয়,  কাটঁাgেlর েদেশ মণ েশেষ 
আবার েভেস uঠেব েযi বশর্া,  েযi ঘুণেপাকা 
তােদর gিnেত,  
গূঢ় আকাkkার কােচ ঢুেক,  বাসনার েপেট চাk বিসেয় সাgেহ 
েদেখ েনেব িপেঠর oেপার গাঁট হেয় বেস থাকা 
যাdকেরর আঙুর েথাকা  
o মণ পেথর হলুদযাtীেদর 
িপছন েফরােনা পা আর aপিরশীলার েকামর ধের 
যারা বীযর্পােত ভের তুলেছ শহর ,  তােদর হােড়র ভূগেভর্ ছিড়েয় 
িছিটেয় িদেব াতৃস ,  পাতাল kমারীর চুল 
 
oখােনi মন েযেত চায়,  চায় আেরা oখােন বাসনা 
ফুটুক,  েফেট যাক রমেণর ajাত ফল. . .  
 
 
শাপgs েবণীর আকােশ 
 
শাপgs েবণীর আকােশ কামাkীর হলেদ পািখরা 
িবষােদর gিn েথেক uেড় যােব— 
ফুলশযয্ায় পেড় থাকেব েমঘপু ।  চূণর্ কােচ ভের uঠেব শহর ।  
 



সnয্ার pণয়শীল েবড়ােলরা েদয়াল টপিকেয় েতামার ঘের 
eেস দাঁড়ােব,  sতীb শীেতর েবহালা 
েবেজ েবেজ েথেম যােব।  
 
বাদয্যntী তার আঙুেলর িশহিরত 
aিgg  েথেক আnগতয্ সিরেয় িনেলi,  আিম আর 
চূণর্কাচ েথেক uগরােনা আেলা — 
শূnতার শাst pেণতােদর দেল িঠকi িভেড় যােবা।  
 
শববাহেকরা 
eেক eেক চেল যােব sশৃ ল,  শান ঘােটর তর kুb 
বাতাস আর আিম েতামার ঘের 
িফের আসেবা।  
 
শহর  uঠেব ভের কােচ চূণর্ ঘােস।  েমেঘ।  
 
 
pিতিট েভােরর সেূযর্ 
 
pিতিট েভােরর সূেযর্ তndাহীন জানালায় 
লটিকেয় রােখা দীঘর্ চুmেনর sাদ।  aমতৃ oi চুmন সmাের,  েসৗদািমনীর  
pগাঢ় েsােত েযন েভেস যায় িবষাদ মুখর নগেরর ঝাঁক।  
পানেকৗিড়র রkেলেগ থাকা rমােল 
েতামার aধীর,  pকিmত sশর্ ছিড়েয় িদেয়,  িফের যায় সময়হীন পােলর -   
িশরাসূেযর্র বাঁেক।  
েমাহনার kুb তর  িসmিনর েরশিম নাoেয়—স ম েশেষর রিkম েসৗরভ  
uথিলেয় oেঠ,  গভীর তnয়তায় নবর্য্k আঁধাের েনাঙর েফেল 
pিতkেণ িছn হo তুিম।  
িবdয্ৎ চমেকর মেতা আবারo িবপুলশূnতার pশs রাsার পােশ ফুেট  
oেঠা—aতৃp তৃ ার গাল।   
েরৗdসমুjjল ursরে র নেদ বােনর েতাড় eেস ভািসেয় েনয় েফর,   
িনঃস  দাঁেড়র বাh েভদ কের ছলাৎ ছলাৎ 
hৎকmন েঢu তুেল যায়. . .  
দীp নখের নীলতারােদর সমুd সকত পার হেয় ভুেল যাoয়া dীেপর মত 
eকা,  ধুi দাঁিড়েয় থািক।    
aেঝাের বৃি র শেb সবজু গােছর পাতােদর ফাঁেক েমঘ eেস  
খুেল েফেল িনঃস  েনকাব।  তুিমo িনঃশেb গভীর রােতর eকািকেt  
িবষাদ মথুেনর স ীত মূছর্নায়,   
িনsb রােতর েটালপড়া নীেল—চ’ুেয় পেড়া লাল,  
kয়াশা জড়ােনা েভার,  কাঠেচরাiেয়র েমৗনতা ভাঙার েগাপন শৃ ল।  
 
  



eখন েযমন 
 
eখন েযমন েজেগ আিছ েচয়াের িপঠ িদেয় 
 
কাল সূযর্ uঠেব তখন েচয়ােরর eদৃ  তিলেয় 
যােব ময়ূর পাখা েতামার েচাখ েথেক 
ঘিড়র গলn েদেহর oেপার eখন েযমন 
 
েতমিন েজেগ uঠেব হাতল ধরা যntণা 
 
েযখােন রাধাচড়ূা েনi শীতল রােতর েনৗকায় 
েভেস যােব িপেঠর েরাদ েপাহােনা সেষর্েkত 
 
eখন েযমন তার েকান িচh েনi 
  
কয্ােল ডার  
 
eকটা দেরাজার aেধর্ক anকার।   
aেধর্েক কােঠর আকাশ েমrন রেঙর তারার মেধয্ ছয়খানা ফুল 
পাতা,  েসলাiেয়র 
দৃ  েভেঙ ফেটাgাফার 
কচুপাতার েফাটা েফাটা পািন,  িবেকল েবলার পাগলা গােরাদ 
মেনােরািগর আঙুেল 
eক িচমিট েরাদ 
ছাপ িদেয় চুিপচুিপ েবেজ oেঠ কথার েসতাের।  sbতার 
েফালা েফালা েঠােট বাঁক িনে  kিসং 
ভলেবা বাস েথেক েনেম যাে ন িলিপিsক তােক ঘুঙেুর 
মািনেয়েছ,  দিড় খুেল 
েদিখ 
মেনর গভীরতায় খুট কের শb হয় ,  পােশর েপপার oেয়েট 
পািনর েভতর লালফুল 
anকার ফঁুেড় দেরাজায় েহলান 
িদেয় 
oড়না েপঁচােনা eকটা মুখ,  হািসর as  েরখা,  dেচােখ 
িনজর্নতার aেনক পািখ 
কােনর dেল চুেয় পড়েছ রািt,  নীরবতা 
 
কয্ােল ডাের তািরখ uড়েছ,  কােঠর আকােশ eকিট িবমান 
 
 
 
 



  
ধপূ 
 
ভাষার বাiের িকছ ু নাi? তাকােলi েতা বুিঝ বৃি র িদন 
েমঘপু  েচােখর পাতায় সািজেয় েতােল হলুদ ফুল 
    তার গn িচল 
oেড় েঠাঁেটর িনেচ চামড়ার মেধয্ েঢu েঠেল  
েনয় মািট েভেঙ পেড় চাকা চাকা েফাঁটা  
                                           েফাঁটা 
পািন পেড় না বলা না েবাঝা কথার 
গােছ েফােট আয়না o েচাখ যার 
চুেলর িফতায় গাঁথা থােক পািখ 
  িশহরেণর 
নদী uথেল িভেজ 
oেঠ েমেঝর 
চশমা 
েদখা যায় ভাষার বাiের থুতিনেত থুতিন লাগেল েঠাঁট 
eিগেয় েঠাঁটেক বাসা বাঁধেত েদয় হােতর মেধয্ লাল  
 সেnহ গতর্ খঁুেড় তুেল আেন বািজকেরর েচাখ 
  জানালা েথেক সের যায় সােপর ফণা 
   না তাকােলo িশরিশর শb 
    িদয়াশলাiেয় গান 
     েগেয় oেঠ 
      ধূপ 
গেnর eজn েকান ভাষা েনi চুmেনরo. . .  


