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িচিড়য়াখানা 
 
আমার সােথ মুিnগে র েসেনটাির inেপkর, েগাপালগে র sাsয্সহকাির, িপেরাজপুর েপৗরসভার dজন ভdেলাক ঘুের 
ঘুের িচিড়য়াখানা েদখেছ। িপেরাজপুেরর সহকাির সােহব তার কােলা জুতা েথেক িমরপুেরর লালমািট সরােত সরােত বেল, 
‘সুnরবেন e রকম হিরণ আমার িনেজর হােত বhবার েমেরিছ, জােনন, হিরেণর মাংশ খুব ভারী’ - আিম dায় 
আেবগআplত হেয় পিড় তার লালেচর কথা েন। েয মুেখ বলেলা িবগত pায় েসi সব হিরেণর কথা - হিরেণর রাnা করা 
লালেচ েগাশত e মুেখi বhবার েখেয়িছ িনি তভােব বলা যায় - 
 eরা সবাi িবিভn েজলা শহেরর পাদিপঠ েথেক eেসেছন তা বেল েকান গবর্ েনi কােরা েচােখ মুেখ - 
 নতুন েমহমান েযমন কের থােক। গত দশিদন শহেরর ে িনং eকােডিমর ডেমর্ কঁাচা তিরতরকারীর বািস েচহারার 
মেতা িদন o রাত কািটেয় আজ িবকােল eরা ধেনেশর নকল গাmীযর্ িনেয় ছুটেছ। 
 লkয্ কের িন িনেজেদর মেধয্ জােনায়ােরর কথাবাতর্া েছেড় oরা aনয্ eকিট িবষয় িনেয় খুব তৎপর হেয় 
পড়েলা। েগালাপগে র েগাপালবাবু মুিnগে র চিlেশাধর্ uঁচু িহল পরা িনতাn িনিরহ রাjাকুর রহমানেক বলেছ, ‘ভাi 
েরjাক, ঐ েমেয় ভাlকুটার শািড়র বাহার দয্াখেছন, iশশের...’। ei সময় eকিট aিতকায় জলহিs ঝামাiেটর েরােদ 

েয় নাক ডাকিছেলা। eকজন েক েযেনা িনতাn তািcলয্ েদিখেয় বেল, ‘দয্ােখন, মiষ’। 
 kবােরর িবকােল জােনায়ার েদখেত কত িবিচt রকম মানুষ eেসেছ। চঁাদপুেরর হাi bাডেpসাের কাতর 
iনসান আিল, িসরাজগে র েখাদাবk মৃধা, bাhণবাড়ীয়ার আবুর uিdন, হিবগে র েগালবার েহােসন। সবাi চাকুের, 
সবাi িনেজর বািড়েত েথেক চাকির কেরন - 
 িজরাফ েদখেত েদখেত নবুর uিdন িব েয় বেল oেঠ ‘রােত eরা িক ঘুমায়?’ uট পািখর েগালািপ রান েদেখ 
আমুর uিdন মুc র্া েযেত চান, না জািন েরা  হেল কত জেন eটা েখেত পারেব? 
 কাকাতুয়ার সাতরঙা িঝলকােনা সাদা পালক েদেখ িকেশারগে র তারেক র হঠাৎ দঁািড়েয় পেড়, িব ািরত 
েচােখ ধু পািখিটেকi েদখেত থােক eকা eকা, আর আমরা েদিখ - dিট হাত কপােল েঠিকেয় িবরিবর কের িক েযন বলেছ 
তারেক র। েদেখ আমােদরo eকটু খািনক ভাব মেতা হয়, আমরা তার চতুিদর্েক েগাল কের দঁাড়াi। 
 eকটু দূের বােঘর খঁাচায় রেয়ল েব ল টাiগার তার েলেজর চাবুেক মধয্িবt জনকজননীর িশ েক ভয় 
পাoয়ােc। 
 তারেক রেক েকnd কের আৈগলঝারা হেয় আমরা দঁািড়েয় থাকলাম েতর রকেমর েতরটা েলাক। দঁাড়ােত 
দঁাড়ােত ভাবলাম তুc eকট জীবেনর েমাটা চােলর ভােতর েভতর িদেয় বড় হেয় eেস হঠাৎ ei িবেকেল িনঃশেb দঁািড়েয় 
আিছ েকন?  
 তারেক েরর বাঙলা েনানা ধরা েচাখ কাকাতুয়া েদখেত েদখেত uপেচ পড়েছ। আমরা েদশলাi েথেক িসগােরট 
ধরািc - সবার হােতi েদশলাi, েতরটা ময্াচ বােkর েতরটা কািঠ ঘষিছ েতর জন েলাক - িনঃশেb ঠাnা ভােব, েযেনা 
ময্ােচর বাrদ িনিবড়তা েভে  িচৎকার কের না oেঠ। 
 
 
 
 
 



 
পুrষ মানুেষর িবিভn রকম সাiজ 
 
তার জুতার সাiজ 5। েমাজা 9। 
পয্াn 32। aয্ািn 34। 
েবl েদড়। eেkল সাটর্। 
েগি  34। েলn -1.75। 
 
জুতার রং কােলা। েমাজা ছাi লাল। 
পয্াn ধুসর। aয্ািn েডারা কাটা। 
েবl কালেচ খেয়র। সাটর্ েফিড েপাড়ামািট। 
েগি  চঁাপা সাদা। চশমা পরীেদর েসানালী। 
 
জুতা o েবl প tেকর। েমাজা পয্াn 
aয্ািn সাটর্ o েগি  িবিভn ধরেনর 
কাপর্াস তntেত েবানা। 

ধু চশমািট খিনজ ধাতুর। 
 
েমাজা েবl aয্ািn সাটর্ o েগি  েদেশ বানােনা 
জুতা পয্াn o চশমা িবেদেশ বানােনা। 
 
ei সমs িকছু তার শরীের েসলাi কের o skু বlু িদেয় আটােনা। 
 
পুrষ মানুেষর কেতা রকেমর সাiজ। 
যত সাiজ তেতা মাtা। 
 



 
আgেনর িক হেব 
 
eকদা যা িছেলা টানাটািন করা িবেকল 
িদেনর d:সহ চােপ টেল uেঠেছ তার িনেকল 
দীঘর্ ােসর ঘnা িক েয টেলামেলা 
আজ ei িবেকেলর িক েয হেলা 
 
আমার িসেlর ঘর ভের েগেলা িগজ িগজ করা adুত িভেড় 
কুৎিসত ছাপমারা হাড়িগেল বামন 
হাসেত হাসেত িবেঁধ িনেc িনেজেদর মরিম তীের 
uিdদ িবষয়ক যেতা বi। ৈশশেবর েপেরক 
আমার uভচর বৃি  pপাত 
কাগেজর ফঁােক জিমেয় রাখা িনঘুর্ম রািtিদন 
আমার গেlর জুতা েমাজা কিঠন জীবেনর জয়গান 
 
আমার ময়দােনর আলফা pিkমা আর আটেপৗের চঁাদ 
সব নািক কেবi িনলােম uেঠেছ। 
েদিখ েগাল হেয় েসেজেছ ঋেণর মাকড়শা রানী 
আিম যা ধের আিছ সব েযন ধরনীর সমথর্নহারা ফঁাদ 
েদিখ তািকেয় েদিখ েচাখ েমেল েদিখ আতর্নাদ কের েদিখ 
লmেটর চঁােদায়া তেল আিম িক িব d পাখী 
 
সব েটেন িনেc সব হািরেয় যােc কেতািদেনর পাoনাদােরর হােত 
যত কেরিছ েদরী মন মাতােনা আলাপ ভােলাবাসার সােথ 
eকজন দরিজ eিগেয় eেস জািনেয় েগেলা সবi বাকীর খাতায় 
েস বলেলা আেরা 
েয েকােনা সময় হঠাৎ ধের িনেত পােরা 
আিম খুেল েনেবা েতামার ডান হাত 
oেদর কথায় বাতােস আিম কঁািপ থেরাথেরা 
তারপর কপােল ভাজপড়া সুpাচীন কােলা iেটর বয্াপাির 
কােছ eেস দঁাড়ােলা 
eেলা মগজ বয্বসায়ী। hদিপn িভখাির েচােখর খাতক 
eেলা তালাaলা রািtর সুতার পেথর িমিst 
ঋণ ঋণ ঋণ তুিম িনেজi আজ িনলােম uেঠেছা 
িহক িহক কের oেদর কেn শয়তান শাসােলা 
আমার জাল sাkর oেদর হােত oেদর হােত আমার িটপসিহ 
 
েদuিলয়া হবার আেগ েদিখ oরা 
আমার হাত পা নখ িল  চুল দািড় নািড় o মগজ 
সব খুেল খুেল পিলিথেন - চািমেচ চািমেচ তুেল িনল 
 
জগেতর adুত aেচনা aজানা েসi েসানার েমৗমািছ 
হা হা কের uেড় uেড় েচঁিচেয় চেলেছ: 
ধনতেntর বয্াপকতর শীতল সংgােম হায়, pকৃত আgেনর িক হেব? 
 



 
শীেত পtেমািচ েকােনা eক গােছর uেdেশয্ 
 
আমােদর কrণাঘন শীেতর েকমন মাথা ঘামেছ আজ ঐ েদেখা 
কুয়াশায় ফসর্া হেয় যােc কপাল জামা কাপেড়র িনেচ 
িভেজ যােc বুক িপঠ কুচিক o রান 
jর েছেড় যােc তার িডuিট েশেষ ঘের েফরা গােমর্nেসর kাn েমেয়gেলােক েদেখ 
gিড়gিড় আবছা ভাবনা ঝাপসা েবদনারািশ েখলা কের uেঠেছ 
মুখ েথেক েবেরােনা হালকা কুয়াশার সােথ। 
 
সব িকছুর মেধয্ িঝনেুকর aবতল ভােগর মেতা ফকফকা শাদা eক uেdশয্ রেয়েছ 
তাi পৃিথবীেত মানুেষর েচােখ শাদা শাদা ভাব ফুেট থােক। 
 
শিkর বয্বহার েযখােন েবিশ েসখােনiেতা পরsরেক হতয্ার কথা মেন আেস 
িকnt সব jালািনর মেধয্i রেয়েছ চরম kািn 
আর ajতা দানা েবঁেধ uঠেল বুিdর ডােল িবষফল েপেক oেঠ। 
 
খুব তাড়াতািড় বেড়া হেত েশেখা েদখেব আেলা eেস েতামােক খঁুেজ িনেc 
যখনi anকার হাতছািন েদয় িনেজর কথা ভােবা 
রােতর আকােশর িনেচ দঁাড়াo 
েদখেব িকছু তারা মুহূেতর্ মুহূেতর্ রং বদলােc 
েয দঁািড়েয় েগেছ তােক িজেjস কেরা না িকছু 
িনেজর কথা বলেত বলেতi েস আটেক েগেছ। 
 
েতামার জni হেয়েছ লk লk বয্থর্তার মেধয্। 
েতামার চািরিদেক ঘােসর জনয্ গাভীর বয্থর্তা 
ফুেলর জনয্ pজাপিতর বয্থর্তা 
ভুগভর্s পািনর জনয্ গভীর নলকুেপর বয্থর্তা 
বয্থর্তা jালািনর জনয্ যেntর, সুঁiেয়র জনয্ সুতার, 
রংেয়র জনয্ কাপেড়র 
েদেহর জনয্ আটর্ কেলেজর ছাtেদর আঁকা িনঘুর্ম জলরংেয়র 
 
েয সব বয্থর্তার কথা বললাম তা িব ােস aকুn থাকার জনয্i ঘটেছ 
িব ােসর জনয্ আছাড় খােc যারা aিবরাম 
বুেঝ েদখ oরাi েতামার বnু 
oরা হলুদ পাতার মেতা aকাতের িনেজেক হািরেয় েফলেছ 
েদেশ েদেশ নগের মফsেল 
শীেতi eসব েটর পাi। 
 
আজ পরম aযেtর েভতর শীত eেস আমােদর পােয় পােয় ঘুরেছ 
বনভূিম কi সখা, সnয্া হেতi টায়ার পুিড়েয় শীত েফরােনার েচ া করেছা 
িদেনর শরীের খn খn aবসn রাত, রােতর েপেটর েভতর কমর্হীন িদেনর নয্তা 
তুিম eসব িবষয় িনেয় গভীর ভােব ভাবেত েগেল 
ঝড় o ভূিমকেmর মুেখামুিখ হেব 
েদখেব রাsাঘােট aসংখয্ েলাক eকটা aদৃশয্ িকছুেক ধরার েচ া করেছ 
িকnt তােদর uেdশয্ পির ার নয়। 



 
বলার আেগ eকবার দম নাo 
তাহেল িনেজর বয্থর্তােক হলুদ পাতার মেতা uিড়েয় েদবার sিs পােব 
r করার আেগ যিদ eকবার ভােবা েদখেব eকিট েলাক 

হাসপাতাল েথেক ভােলা হেয় বািড় িফরেছ 
ভাবেত ভাবেত কlনার ষঁােড়র কঁুেজর মাংশ আর কবুতেরর জরায়ু িদেয় বানােনা চপ েখেত েখেত 
ভাবনা uিড়েয় দাo, েদখেব েতামার ভাবনা aকাতের ফেল যােc 
েতামার আেশ পােশ যারা আেছ pেতয্েকi খুব িভতর েথেক আশাবাদী হেত চায় 
িকnt oরা বস'ত পেk হতাশ, oরা eকিট দম েফলেত চায় েতামার িশকেড় 
েযখােন মমর্েভদী দীঘর্ ােসর জn, েযখােন িব s হাহাকােরর চাপ 
েসi জায়গায় eকিট েটাকা িদেত চায় 
যােত তুিম েকঁেপ oেঠা তুিম আতর্নাদ কের oেঠা oেদর েবঁেচ থাকার 
pানাnকর েচ া েদেখ oরা চায় েতামার পােয়র িশকেড়র চারিদেক েগাল eকিট চলমান েরখা ফুেট uঠুক েযখােন িবগত 
িদন েথেক আনা সমs 
গl gিঙেয় gিঙেয় কঁাদেছ 
 
ঝড়াo শীেতর পtেমািচ গাছ সমেবদনার পাতা 
মৃতুয্র জnিদন পযর্n েযেনা ধান েkেতর দৃশয্ মেন থােক 
হাতল খঁুজেত খুঁজেত বn দেরাজায় েযেনা মাথা খুঁড়েত পাির 
মাথা খঁুড়েত খঁুড়েত েযেনা বn দেরাজার হাত েবিরেয় আেস। 
 
 
 



 
িচরnন সরল েরখা 
 
শরীের বাকল পেড় দািড়েয় রেয়েছ eকিট aয্াকািশয়া 
েছা  েস eেকবাের িকেশার পাতাgিল ছাগল ছানার মেতা লাফােc 
িনেচ তার আেলা কের dিট েছা  চকচেক েপাকা 
 
সমs গাছপালা ঝঁুেক আেছ আনেn কিলজা রেঙর পাতায় 
দিখনা বাতােসর ঘন ডাক, মাথা কাত কের মুসাnা 
eলামnার সােথ িফসিফস কের হাসাহািস করেছ, 
কােন হাoয়া লাগােc ঘােসরা, িবেনাদেনর, বয্িkগত পাতায় 
pিত পৃ ায় সমান বণর্না 
pিতটা গাছi আজ eকi সমােজর 
 
েপাকা dিটর eকিট হলুদ কািমজ আর eকিট কােলা াuজার পেড়েছ 
oরা মুেখামুিখ দঁািড়েয় eকটা সরল েরখার জn িদেc। 
eকটা িচরnন সরল েরখা। 
পােশর িপপুল sাkী, sাkী গজর্ন। 
 
 



 
প  পালেনর িদন 
 
আমারেতা িছেলা না পাহােড় চড়ার িবদয্া 
তখন আিম েনৗকা বাiেত পারতাম 
িনেজর জনয্ eকিট খাল খনন করেত করেত 
িদন েযেতা 
 
আিম ৈবঠা তুেল মােঝ মােঝ গান গাiতাম 
কয়লা িদেয় ভুেতর ছিব eেঁক বশীকরণ চচর্া করতাম 
রােতর েবলা পেথ নামতাম পরীর পাখা কুড়ােত। 
eকিদন আিম uেটর িপেঠ চড়েত িশখেবা বেল িঠক কির। 
 
uেটর জনয্ চাi মrভূিম েযমন গrর গািড়র জনয্ হািরেকন। 
পড়িশর বািড়েত নাi বাবলার গাছ। 
হিরণ পালেত েদিখ েকoড়া গােছর pেয়াজন। 
কুিমেরর জনয্ দরকার েচােখর পািন। 
িতেল ঘুঘুর জনয্ eক িবঘা জংগল। 
সােপর জনয্ তীb েযৗন ফুল। 
 
ঘুঙুের েরােচনা মন তবু বুক ভরা েছা  eকটা পা খঁুিজ 
িকছুেতi েদেব না জািন তবু তার আ ুল কখািন খুেল িনেত 
রহসয্ েথেক নািম, পেকেট ের , হােত েসৗিখন আ ুলদািন। 
 
pাnেরর ডাকবাংলায় খঁুিজ িশিশেরর িনিশথ 
হঠাৎ হঠাৎ পাহািড় বরেফর ডাক, িচেলর িচৎকার 
িকnt েকাথায় pকৃিতর মুখ েচেপ ধরার েkােরাফমর্ েভজােনা কাপড় 
যােত েশ না েচঁচায়? 
শk পাকস'িল কi যােত পাথেরর িগঁট আর ফুেলর তীk কামড় হজম করেত পাের? 
 
kুধার েচেয় েগাল, েkােধর েচেয়o আnিরক 
আনেnর েচেয়o sc, িভখািরিনর েচেয়o কপালহারা 
িক েস কlনা েঘার গাঢ় জয্ািমিত? 
জীবেনর কােলা ucারণ িনিহত েকান pিতত'লনায়? 
 
পাহাড় েথেক যা সহজ uঁচু পাহাড় েথেক তা সহেজi েদখা যায়। 
আিম আেজা পাহােড় চিড়িন 
েনৗকা েবেয় েবেয় 
চেল যাi - েযখােন েনৗকা নাi েসখােন। 
েযখােন আিম নাi েসখােন িগেয় ঘুের আিস। 
 



 
eকিদন আনারস 
 
িনজর্ন যায়গা েদেখ আিম eকিদন আনারস েkেত ঢুেক 
চুপ কের eকটা আনারস হেয় েগলাম 
aেনকgেলা েচাখ িদেয় eক সােথ aেনক িকছু েদখেবা বেল। 
 
aেনকgেলা েবদনােক আিম েদখেত পািc aেনকgেলা সmাবনা 
েদখিছ eগােরাটার সূযর্ eকিদেক টগবগ কের ফুটেছ 
েদখিছ eকিদেক বাতাস বiেছ ফুেলর েরণু িনেয় 
eকিদেক শােলর aরণয্। eক িদেক শb। েশা েশা। িকেসর েযন। 
সাবলীল েবদনা যখন সৃি শীল হেয়িছেলা 
িন য়i aেনক িকছু িমেল eমন eকটা 
মহান eকািকতার জn হেয়িছেলা 
বhিদেক তাকােত তাকােত আিম েকবল eেকর কথাi ভাবলাম। 
 
মেন হয় আমার aেনকgেলা েচাখ হেলo eকটাi মাt েচাখ 
aেনকgেলা সংেবদন হেলo eকটাi মাt aনুভব। 
 
েদিখ uপেরর সােথ িনেচর েকান িমল েনi। 
কােছর সােথ দূেরর েকােনা তুলনা হয় না। 
িদেনর েথেক রাত পুেরাটাi আলাদা। 
aেনকgেলা েচাখ িদেয় আনারেসর মেতা েদখেল 
aেনক রকম ভাবনােক rপ িনেত েদখা যায়। 
aেনক রকম েদখা যায়। aেনক িকছু েদখা যায়। 



 
কুয়াকাটার সূযর্াs েকেনা লাল হেয় oেঠ 
 
সাগর পােড় েলাকটা করেছ িক  
েতা দাu দাu কের jলেছ েকনবা পূেবর পািন? 
 নারেকল বেন বাতাস নতুবা েজেলেদর গােন 
 গলদা িচংিড়র েরণু ধরেছ েক ঐ গগেণ! 
 
বািলর uপর পা ছিড়েয় বেসেছ েস েভাের 
eকিন  েমকািনক েযনের 
খুলেছ বেস বেস েঢuেয়র তরে  বাবুiেয়র বাসা 
uড়েছ eেঁকেবঁেক েসানািল খড় কেতা রকেমর েস খুলেছ 
বুেdর মিnেরর সামেন বেস েসানার সুঁi তার আশা। 
 
িসগাল চমকায়, rd ােস েদেখ 
eেক eেক সুnরী িকেশারীর শরীর েথেক 
েলহা া ছুেড় েফেল েস েয 
urসিnর হালকা েরােমর uপর চুমু েখেত েখেত 
as েগেলা িক েয ভােলােবেস 
 
কুয়াকাটা িক েভার? কুয়াকাটা িক কােলা? 
পি ম িদগেn লাল রk িছিটেয় 
eকi ে েম েযন সূযর্াs হেলা! 
 



 
রাধুিন রাধা 
 
সকােল eেস েদখতাম তুিম রাnা করেছা। 
চুলার uপর িকছু eকটা চড়ােনা আনেn তা ফুটেছ। 
পােশর ঘের েসi ান আমার বসার আয়ু বািড়েয় িদেতা। 
 
আমােক বিসেয় রাখেত aেপkার ঘের 
aেনকgিল আিম বেস থাকেত থাকেত তােসর মেতা eেলােমেলা হেয় েযতাম 
কােলা সােতর uপর লাল আট বসােনার ৈধেযর্র েখলা েখেল 
রহসয্ময় িথমgিল পাশাপািশ দঁাড় করাতাম সােথ eেস িমশেতা 
ধুধুসর aতীত কাল  কেতাkণ eেসিছ aথচ েদখা েনi 
রঙীন hদয়হীনতা  িক েয করেছা aত dের 
 ছাi িদেয় েমেঝেত িলখেছা বুিঝ আমার নাম 
 পািনর ধারার িনেচ কার লাফােনার শb 
 েগাসল েসের তুিম বাiের eেস দঁাড়ােল িক 
 আমােক ডাকেল নািক বলেল: eেস েদখ! 
 
কমলা েলবু তুিম সারাসকাল িক িনেজেকi েরঁেধেছা 
আমার সামেন আসেব বেল? 
েpেট কের িনেয় eেল েতামার শাদা েগাল েচাখ dিট! 
 
েকান eক uনুেনর িশখা eখনo ভাপ ছড়ােc gনgন কের 
েতামার গােল o কপােলর লােল 
আিম েতামার সামেন বেস 
চুপচাপ সু াণ িনেত িগেয় 
eকটু eকটু কের আগািc। 
 



 
uপমার জগৎ 
 
সাবধান েতামরা কিবতা বাণী ঐশী মেন কেরা না 
তাহেল পাঠেকর গজব েতামােদর oপর। 
েতামার মাতৃভাষােত সমg জািতর ৈবিশ  িনিহত। 
আমরা আবােরা বলিছ, aতীেতর বh কিব িনেজেক েচনােত পােরিন 

ধু মাt ভাষােক না েবাঝার জনয্, 
ংস হেয় েগেছ তােদর হাহাকার 

পুsক pকােশর িদেক িনেজেক বয্s েরেখা না 
আtpকােশর পূেবর্ বারবার ভােবা িনেজেক। 
 
নতুন িবষয় udাবন কেরা পুরােনা েকান িবষয় শরীের aনুভব কের 
েদখেব নতুন দঁাত েপেয় mান uপমা েকমন খলখল কের েহেস uেঠেছ 
 
যার সােথ anর তা হয়িন, aতঃপর েসi সব িবষয় 
েতামার জনয্ িনিষd করা হেলা 
িনিষd বstেক মাt jান িদেয়i uেnাচন করা যায় 
আর তখন তা হেয় oেঠ রেkর আেলা। 
যা েরৗd দg িদন েপিরেয় eেসেছ aথচ mান হয়িন, তার েখঁাজ কেরা 
েযমন িকছু িকছু uপমা - e eক আ যর্ জগৎ - পৃিথবীর সব 
িবjানী বা রাজনীিতকo সারা জীবন eকটা ভােলা uপমার aেnষন কের 
 
িকnt কিবi pকৃত পেk eর েসৗnেযর্ িচৎকার কের oেঠ 
ভােলা কিবতার pথম gণ uেnাচন। 
ভােলা কিবতার pথম লkণ িবেdাহ। 
 



 
sরণা লী 
 
সভয্তা সৃজেন প  পাখী গাছ জলাশয় 
খিন aথবা েমেঘর aবদান aনsীকাযর্ 
 
সভয্তা েচেয়েছ বh anকার বh বh icার মৃতুয্ 
যুdােstর জনয্ aেনক খিনজ 
aেনক নদী হািরেয় েগেছ বঁাধ েদেখ 
 
েয পাতা ফেলর দাবীেত হলুদ হেয়েছ 
তােপর েঢu িদেত িগেয় নkেtর oজন কেমেছ েযখােন 
বািলেত পিরনত হেয়েছ েয সব িবbত পাথর 
মানুেষর েসাজা হেয় দঁাড়ােনার সমথর্েন 
 
oরা সবাi সভয্তার শহীদ 
হঠাৎ েকান েকান িবেশষ মুহূেতর্ oেদর জনয্ আমার বুক টনটন কের 
 
আমার মাথা ভারী হেয় নােম oেদর কথা েভেব। 
 
 



 
িবগত 
 
আের eটা েক? েতামার িশ পুt বুিঝ? তাহেল েতা oর 
নতুন িদেনর থুতিন েনেড় 
েমাহনার কােছ েবড়ী বঁােধর uপর গজােনা আকn পাতার পােশ 
দঁাড়ােনার eকটু aনুভূিত িনেত হয়! 
 
eেসা eেসা 
ভালi হেলা 
আমার েসi েশলাi করা েচরা যায়গাটা আজা ে িসং করার িদন 
 
েদখেত পািc o েযেনা িনেজi রহসয্ েখালার ের  
খরেগােসর মেতা িনখঁুত েচাখ dিটেত 
িনমফুেলর িপ ল নীল dেফঁাটা মধূ বুিঝ 
হাসেছ েমৗরী ফুেলর মেতা 
oর মুেখ িক আমার েতামােক ভালবাসার েকান িচh আেছ? 
না না আমােক েদেখ তুিম eেতা িদন পর েকঁেপ uেঠা না 
 
সতয্ িবন কারী িশ িটেক আিম ভােলা কের েদিখ 
যার জনয্ েতামােক আসেত হয় নীল েপাকার ছdেবেশ 
আমার ঘুেমর িভতর 
aজানা সঁােকার িদেক েগেলo 
িনিষd পারদঘন েসানািল িবhল মদ আমার 
আজ তুিম িবগত pাণ 
 
েতামার মুখখািন েযেনা েভজা েভজা খুব কাnা পায় বুিঝ? 
ৈবশােখর িবকাল ভের oেঠ pাচীন ৈচেtর ধলুায়? 
 
তুিম যা বলেত পারেল না, তা বেল িদেলা েতামার েছেলিট 
গােলর oপর d মুীর কাটা দােগ eকটু েহেস uেঠ! 
 



 
কপােলর েচাখ 
 
নগরীর pধান েফায়ারায় eকিট বয্াঙ েসািডয়াম আেলা েদেখ 
বেলিছল: িদেনo eমন আেলা েদিখ নাi ভাi 
aনয্ বয্াঙিট আহলােদ ভােব: তাiেতা তাiেতা তাi 
eমন মহৎ কাজ যার মাথা েথেক eেলা 
েচাখ কপােল তুেল তােক সালাম জানাi 
 
েসi েথেক বয্ােঙর dেচাখ কপােল। েফায়ারা  
েদখেলi বালকেদর uিচৎ েসখােন বয্াঙ েছঁেড় েদয়া। 
 



 
পািনেদশ মন 
 
হাiল হাoড় েথেক eক মুেঠা পীট মািট তুেল েনi হােত 
eরকমi েপেয়িছলাম িকছুিদন আেগ বিরশােল - সাতলা আর বাগদা নদীর কােছ 
eমনi কােলা মািট - হালকা - েযন sশর্ েসi হাহাকার হােতর 
  যার tক বাদািম হেয়o েরাগা নীল 
নkেtর বারাnা রােতর বািড় আিম eখেনা পার হেত পাির 
aযুত িচnার নদী - যার নাম মধুমিত চnনা কুমার িচtা 
আtাi েগাপলা লংলা মনু ঘাঘর সnয্া 
েনানা আর আেধা sাd পািনেত েচাখ ধুেয় েদিখ 
 তুিম িনলীমার েকিবন সুd চেলেছা েকাথাo 
 
আকােশর িনেচ েতামার েমঘলা সবুজ েপট - eকটু uপের লাল িটলা 
নীল পুকুর 
লjাsান ঢাকা আম বাগােন কুেহলী aপরাh 
শেষর্র eকিট ঝলক 
সীসার নদীেত 
 
েতামার পািন েয কেতা রকম - কেতা রকম 
নদী হেয় বেয় চেলেছা তুিম পািন পরী 
আিম জািন - জািন - তবু েভেব েদিখ েচেয় েদিখ িন 
সমুেdর পািন আর েমাহনার পািন eকi রকম pায় 
রেয়েছ তার kুধা তৃ া, হাত পা দঁাত 
েkােধর পাশ িদেয় েযেত িগেয় েভে  েফেল dমেড় মুচেড় েফেল 
তার পর িফক কের েহেস oেঠ েশ 
আমার মেতা 
 



 
দৃশয্তt 
 
হাফপয্ােnর eকিট বালক িঢল ছঁুেড় েদাকান পার হেয় েগেল 
রাsার েমােড়র েসi যুবেকর মেন হেয়িছেলা 
মুিদ েদাকানgেলা েযেনা চুপচাপ শাn িকেশারী  
 
কাপড় কােc েক oখােন uঠােনর তাের - েসখােন 
 dিট কাক sb হেয় েকেনা েয মুেখামুিখ 
নiেল িক সmণূর্  েতা না ei িদন! 
দৃশয্িটেক পিরপূণর্তার িদেক পািঠেয় েদবার জনয্ 
  পাথর গিড়েয় পেড়িছেলা েযেনা 
 
পয্ােnর পেকট েথেক হাত েটেন েবর কের 
বাতাস েকেট েকেট জানালার পাকা েদয়ােলর িদেক তািকেয় 
মেন হেলা e ধু sৃিত sৃিত 
বhযুগ আেগ eরকম হেয়িছেলা তখন আমােদর খুব েছেলেবলা 
আবার বhযুগ পের হয়েতা বা eরকম হেব 
আজ eর েকান aথর্ েকাথাo পােবা না। 
 



 
েখালািমল 
 
দেরাজাটা খুলেছ আর লাগেছ আর খুলেছ বারবার 
খুলেত পারার মেধয্ 
বীেজর সােথ গােছর 
পুকুেরর সােথ মােছর 
তীেরর সােথ হঁােসর 
গাভীর সােথ ঘােসর েযমন িমল 
েসi রকম লাগােত পারার মেধয্ 
েতামার আমার িমল কের িঝলিমল! 
 



 
জীবন সড়ক েথেক কিবতা রাsা 
সূযর্ uঠেব িকnt েভার হেব না 
 
িছিলম পুর েথেক জীবন সড়ক। তা েথেক eকিট রাsা 
   কিবতার িদেক েগেছ। 

মেনর কািল েথেক রাsািটর জn - পাড়াগঁার রস 
আর েকাড়ােলর গl েন েন 
পুরােনা গােছর ছায়া বড় হেয় uেঠেছ। 
 
ei রাsার oপর pথম দঁািড়েয় িছল েয মানুষিট 
আিম তারi কথা েভেব খুব আplত হi 
eর utর িদকটা েছেল দিkণ িদকটা েমেয় 
eকটা িদক ছিড়েয় েগেছ শীেত 
eকটা িদক হািরেয় েগেছ বসেn 
 
aিত pাচীনতা েথেক আজেকর িদেনর িদেক আসেত িগেয় 
চেল eেসিছ খুব সিnকেট 
eেস েদখিছ আমার িভতরটা eেকবাের িকেয় েগেছ ভেয় 
সামিরক িতিষ েkেত আমরা 
সূযর্ uঠেব িকnt েভার হেবনা 
 
মানুষ িক eকটা জায়গায় দািড়েয় থাকেব? 
েপিnেলর দােগর মেতা 
িবsৃিতর রবােরর সামেন থরথর কের কঁাপেব? 
 



 
জাফলং িবষেয় eকিট কিবতা িকভােব েলখা যায় 
 
জাফলং েযেত পাথরিটলা বাজােরর কােছ গািড় থামােত হেলা। 
তািকেয় েদিখ দূের dিট িটলার মেধয্ মাকড়শার আঁেশর 
eকিট ঝুলn হািস-খুশী bীজ। বয্ােঙর ছাতার মেতা 
মািটর িটলার গােয় িশ েদর েছাট েছাট ঘরবািড়। 
পুরেনা টাi পড়া সােহব মেতা েলাকটা 

াক েথেক নামেলা। 
আবার চরাi uৎরাi, sানীয় িনসগর্ o তােত সmাদনার ছাপ। 
 
সকােলi পািখgিল ডাকেছ। 
খুব নামকরা ei জায়গাটা িনেয় েলখা পাহােড় ঘর বঁাধবার মেতাi। 
েয েকান ঘরi িশ েদর ঘর হেয় যায়। 
িবশালতা নয়, গভীরতার িদেয়i িনসগর্ েজেগ oেঠ। 
 
জাফলং eর কাছাকািছ হাফলং েকাথায় পািলেয় আেছ? 
eকটা জায়গার মেতা আেরকটা িক েদখা যায়? 
pকৃিত িক ৈdত সtার পেk? 
 
eকটা মানুেষর মেতা আেরকটা মানুষ েকাথায় 
eকটা কিবতার মেতা আেরকটা কিবতা? 
 
শীতকালীন জাফলং িবষেয় িলখেত েগেল dিট কিবতা িলখেত হেব 
শীতকাল o জাফলং। তারপর িলেখ েকu যিদ মেন কের আিম eকিট িলখেবা 
তখন dিটর িকছু িকছু লাiন বাদ িদেত হেব কাঠুেরর মেতা। 
মাঝারী আকােরর eকটা েkত দঁািড়েয় েগেল যিদ মেন হয় eটা ফসেলর তুলনায় েছাট হেয় েগেছ তাহেল েশষ কেয়কিট 
লাiেনর আেগ ঢুকােত হেব eমন িকছু শাকসbী 
যােত পঁাচেশা বছর আেগকার জাফলংেক eক ঝলক েবাঝা যায়। 
যিদ আকাের বড় হেয় েগেছ বেল মেন হয় তেব কিবতার দশ েথেক িতিরশতম পংিkর 
সব িকছুেক সািজেয় িনেত হেব eমন কের যােত েবিশ কথা না বেল। 
 
কিবতার ছn হেব খািসয়া ছn aথর্াৎ েয ছn 
গড়াগিড় খাoয়া কমলা eবং নদীর বুক ভিতর্ 
পাথেরর rপ েভদ করেব।  
 
 


