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ধু তুিম কিবতা 

একটা কিবতােক আিম ব বার আবৃি  কির, 

আবিৃ  করেত পাির যেতািদন বাঁিচ; 



তামােকও তমিন... তাই তুিম কিবতা। 

গদ েলা যেতা আেছ আিম বড় জার একবার পেড়িছ 

িকংবা বার িতনবার ... 

িক  কিবতার মেতা ব বার আবিৃ  করেত 

তুিম ছাড়া আর িকছুই পাইিন 

িকছুই খুঁিজিন 

িকছুই খুঁিজ না; 

তাই তুিম কিবতা 

ধু তুিম কিবতা 

 

 

 

 

 

 

মন প  

কন এক তার ভতের 

খ শ  তাের 

সমেূল বেঁধ রােখ 

অপয়া আঁধাের। 

মন নাের নদীর তীর র 

না যমনুার অগাধ জলের 



কন ভােঙ আর গেড় 

সখ তার এপাের ওপাের। 

পবেনর কা হীন পাদপ 

ডানা মেল িদেল 

আমাের ক পাের তাহাের 

ছায়ার িবহাের 

পাবনা তাের, িদেত চাও কন, কাের 

মলােত পাির না িকছু অ ের বািহের 

ক যন এক তার ভতের খ শ  তাের 

সমেূল বেঁধ রােখ অপয়া আঁধাের। 

 

 

 

অধরা 

ছঁুেয় দাও এই বাধ 

ে রা রেয় যাক অধরা 

িদেয় যাও এক নীল 

রং েলা িমেশ যাক সােথ। 

পেত চাও কেতাটা সময় 

সব িকছু অসীম, অ  িকছু নয়। 

সামেন অফরু  পথ 



আিম কান গ েব  যােবা, বিশ দূের নয়। 

এেতা সব খবু াি কর 

সহজ ডানার সােথ পেত নেবা ঘর। 

 

 

 

 

 

 

িত পৗ ষ 

য কােরা অেপ ায়... 

... আিম পথ চেয় রই... 

আৈশশব াতুর...। 

দখা হেল পেথর পােশ 

কান কথাই বিল না তার চােখ চাখ রেখ 

চােখর ভাষা না বেুঝ িফের আিস 

টর পাই আমার ভতর এক িনঃস তা 

হয়েতা স ছায়া ফেল কান জানালােত। 

য জন কােরা অেপ ায়-  

বিুঝ না তা-  সই জন িক আিম 

 

 



অমতৃ 

সেপর শরীের আিম অমৃত ঢেল দেবা 

একবার ধেমর কােছ অধন  হেয় দাঁড়ােবা 

স ণূ ন  হব কান নারীর শরীের 

ভালবাসার জ  িভেখির হেবা না আর 

ক কেব হেয়েছ 

ভালবাসা যিদ সাপ হেয় যেতা 

কিবতা েলা যিদ সব সাপ হেয় যেতা 

সই সেপর শরীের আিম অমতৃ ঢেল দেবা? 

 

 

 

যাও পািখ 

যাও পািখ 

যােব যিদ উেড় 

স তূ নয়ান মেল ও পরাণ 

ভালবাসার দােড় 

বি ম পৃিথবী লাজভরা 

ত  ম ছাঁয় তাপ খরা 

ত ুিন আষােঢ়র অেমাঘ মঘ দ ায় ছঁুেয় 

এ মেনর খ লতা ঢড় বেড় 



যায় পেড় 

েয় 

 

 

 

বঝুলাম ভালবাসা দরকার 

বঝুলাম ভালবাসা দরকার 

বাসলাম ॥ বাসেলা 

বঝুলাম কােছ ডাকা দরকার 

ডাকলাম ॥ আসেলা 

বঝুলাম জিড়েয় ধের যিদ ’িট কথা বলতাম 

বললাম ॥ বলেলা ॥ 

বঝুলাম শরীের ওর যিদ চুমুর িচ  িকছু আকঁতাম 

আকঁলাম ॥ আকঁেলা ॥ 

এরপর আর িকবা চাইেবা 

চললাম ॥ চলেলা ॥ 

 

 

 

কমন বিৃ  হেলা 

কমন বিৃ  হেলা 

এখন চাঁেদর আেলা 



তামরা যারা কা া, চাওিন 

তারা কন হােসা 

যারা কখেনা জাছনা দখিন 

তারাই ভালবাস 

পুেবর বাতাস এেল 

দি েণর জানালােত 

ঝরেব ফেুলর পাপিড় েলা 

নীল নীল ব থােত 

কােরা ঃখ, কােরা হািস 

তামােদর কথােত 

তখন বৃি  িছেলা, সােথ চাঁেদর আেলা 

ঝরা ফেুলর পাপিড় েলা িশিশর মেখেছ 

কউ আেসিন খুঁজেত তােদর 

িনভৃেত কেঁদেছ। 

 

 

 

এই বলা 

কেতা পািখ নীড় ছেড় যায় 

িফের আেস একটা িক টা 

উেড় যায় কেতা খড়- টা 



বাতােস বাতােস তার িচ  য নাই 

চরেণ চরেণ ধূিল 

মেন মেন এই কথা িল 

তাের আিম কেতাটু  চেয়িছলাম 

িক কের য... কার কােছ বিল 

রংমাখা িছল সই পুর িবকাল 

িবজেনর পথ ধের হাঁিট কেতাকাল 

িভড় ঠেল সামেন ক আেস 

যার কথা ভািব বেস সিক ভালবােস? 

িঝির িঝির বিৃ র শেষ 

অথবা রেয়িছ বশ মেঘর আেবেশ 

ধাঁয়া এেস কাের যন বশ কের গেছ 

ক আমার হাত ধের 

কবা িফের যায় ভেব ভেব এই বলা 

িকবা যায় আেস 

 

 

 

অবঝু তৃ া 

ছায়া চােখ যেতা দিখ 

মহীন তৃ া জেগেছ 



াে ট িন রু যাতনা িদেয়েছ 

েচাখ চাঁেদর জাছনা িগেলেছ 

অরেণ র যখােন এক নদীর মাহনা 

কেনা চর, ধু- ধু বািল, সাগর িছল না 

মরা াওলার মােঠ খুঁিজ সই উ তা 

এমন জেগেছ সােথ িনেয় তার অবুঝ তৃ া 

জিবক অনেল পাড়া এই মাংস হাড় 

অ ার হেয়েছ আেরা মায়া ফাঁেদ মেনর িবকাের 

আড়  পুর িছল অেনকটা অসহায়... 

মাঝরােত সই াভ অ ু ৎপােত 

অযিনজ উ লাভা উগের দ ায়। 

 

 

 

সাধ জােগ 

সাধ জােগ িন ার হেক আেরা আ  হই 

সব িকছু ময় মেন হয়, মেন হয় মােঝ মােঝ 

কান এক সােবক জীবন 

মেন হয় পথহীন পিথক কান গ ব  ভুেল 

ফরত যেত চায় আপন িঠকানায় 

অিতিবষ চতনার পর 



থম পরেত ভাঁজ, পুরেনা গ  

মােঝ মােঝ খবু চনা লােগ 

সই সব কােছ ডােক 

পিরিচত জংধরা ৃিত জাগািনয়া 

বিুঝ কউ িববিতত হেব 

আজ তাের িচনেত চাই না 

সাম গ  েঁক আসা অ প মাতাল 

আক , ধা ভেব েষ নয় 

আমার মষু া রস এই চােখ চাখ রেখ। 

 

 

 

এমন িঠকানা 

এমন িঠকানা কন নই 

খুঁেজ নবার ক  নই 

এমন িঠকানা কন নই 

ভুেল যাবার অবকাশ নই 

এমন িঠকানা কন নই 

সব িঠকানার মা ষ েলা 

এেক এেক পর হেয় যায় কন 

সব িঠকার মা েষরা 



অেচনা হেয় যায় কন 

হািরেয় যায় কন 

কান এক িঠকানায় এমন িমকা কন নই 

ভুেল যােব না কােনা িদন 

হািরেয় যােব না কােনা িদন 

হারােবা না তােক কােনা িদন। 

 

 

 

ছায়া কথা 

ছায়ায় ছায়ায় 

একলা বেড় ওঠা 

ছায়ায় ছায়ায় 

ঘর স ীর কাঠা 

ছায়ার সােথ 

নৃেত  অবুঝ রখা 

ছায়ায় ছায়ায় 

বৃ টােক যায় না সহজ দখা 

ছায়ার ফাঁেক 

অবঝু আেলার খলা 

পাতায় মাখা ভর কেরেছ 



রােদলা মঘলা 

ছায়ার সােথ 

ডানা মলার র 

বাতােস ভর কের শেষ 

যাে  অেনক দূর। 

 

 

 

এখন আিম 

এখন আিম বস  িচিন বাতােসর ােণ 

খুঁিজ না কাউের তাই ফলু পািখেদর গােন 

ফেুলরা িফের আসেব সব পাতােদর সােথ 

তার সােথ পািখরাও 

এেতা সব মর বাতােসর কােছ জানেত পেরিছ 

পৃিথবীর ঘমু ভাঙবার অেনক আেগ 

মেঘরা আসেব ভেস 

ছায়ােমেল সবেুজর মােঠ। 

 

 

 

ছায়ার শরীের 

ছায়ার শরীের কান িচ  আকঁা থােক 



অ কার এেতাসব পেত পাের না 

িনজ  িতিবে র কােছ হাত পেত পেত 

া  েচােখ আেস অিনঃেশষ ঘমু 

পাহােড়র ওপাের এক অনা াতা নদী 

স জেল ভেসেছ িকছু বৃ  ছাড়া ফলু 

কাথায় হারােব সব এই তা মাহনা 

মােঝ মােঝ ভেস থাকা চতনার ীপ 

ব থায় ফেলিছ ধুেয় 

কােনা এক কামনার বীজ 

একিট পালক উেড় এেস ছঁুেয়েছ কাউেক 

এমন শ িকছু মেন পেড় না 

য আধঁাের হািরেয়িছ সব জাছনা 

জাছনার রাত 

 

 

 

ছায়াকথা 

ছায়ােদর বেড়া বিশ একলা দেখিছ 

চাঁদজাগা পূিণমা রাত 

িফের এেস সই হাত খুঁিজ 

অেপ ার িদন িন আজও 



বেুনা ফলু বাতােসর কথা বেল 

জেনিছ সই ােণর ছায়া রাত 

এই বিুঝ শষবার 

ফেুল ফেুল িশিশর জেগেছ 

েশর অতেল ছঁুেয়েছ 

ভজা বাতােসর হাতছািন 

আিম তাই দখেত এেসিছ 

একা এই পৃিথবী সেজেছ কতখািন। 

 

 

 

ফরােত ভােলা লােগ 

ফরােত ভােলা লােগ 

আবার সাহস কের সামেন দাঁড়ােত 

কারেণ অকারেণ দূের সের যেত 

ব িদন পর বেস তামােক ভাবেত 

ভােলা লােগ 

যন কােনা চাওয়া- পাওয়া নই 

আিম ধু চাই মেরর িদন 

সহজ কের আজীবন বাঁচা 

বেঁচ থেক মের না বাঁচা 



কােনা চাওয়া- পাওয়া নই 

চাই কােনা এক িনরালা িদন 

িনঃ ােস িমেশ যাওয়া 

িব ােস সেয় যাওয়া ব থাহীন নীল 

 

 

 

স াপ 

সম টা দখেলই পারতাম 

আিম কন য মখু িফিরেয় িনলাম 

অ েরর চাখ িদেয় ব  দূর দেখিছ 

তব ু রােদর আেলা বেল কথা 

শহেরর অিল- গিল কেতাটা ঘেুরিছ 

সব ঘের হয়িন তা ঢাকা 

িপছল কািনস তার সম টাই ফাঁকা 

হয়েতা আিঙনা নই বেলই 

পদার আড়াল হেত চেয় থাকা 

আ া েলা বড়েজার একেপেশ হেত পারেতা 

মাসীরা স  দয় পু েশাক নই বেল 

কােরা হয়েতাবা আেছ পািল নল- পিলশ 

িঠক ঃখ ভুেল যাবার মেতা সহজ ােণ 



ফলু েলা ঝের পড়েত পাের না 

যেহতু ও েলা াি েকর... 

তারপরও কােনা কােনা অেগাছােলা 

িবছানার স ােনর জ  অবঝু হাহাকার 

এর পুেরাটাই দখেল পারতাম 

লতােনা গােছর ছেল এেলও িফিরেয় 

না িদেলই হেতা 

িক দরকার িছল বাপু চড়- থা র 

এেতাসব অনাসৃি র জ ... 

স াপ : মািট িছটােত পারেল না 

স াপ : পুেরাটা দখেলই পারতাম 

কন য কৗতূহল িছল না 

যেতা সব মন মরার দল। 

 

 

 

অ েতর িূত 

সই সব আ ব েকর সােথ ঘেুর ঘেুর 

তােদর কথার খই খুঁজেত িগেয় 

আিমও ভুেল গিছ ভেব িনেত চশমার রং 

কেব যন ধেয় গল আ ন মখু শ ন েলা 



জাড়া পাহােড়র গায়-  

অতঃপর সখােন ধাতব া ডউইেচর মােঝ পেড় িছল মা েষর রা  

আর দাি েকরা পােশই দাঁিড়েয় বেলিছল 

দির নই মানবতার দখিব কবর-  কননা 

আশপােশই লকুােনা িছল হনেনর অগিণত আ ায িডম 

আহাের ধাঁয়ার গে  মাতােলর দল ছুটেছ িদিগ ¦িদক 

অিত উৎসাহীরা আেলা েলা লপেট িনেয় দিখেয় িদল সবাইেক 

যখােন গ াস িসিল ডার পেকেট পুের ট াবেলটেখার 

ানীর চা অে র ধাঁয়ায় তােল 

স ােন চেল যাওয়া পরবােসর গ  

স ীক নয় তেব স ার পর ভর কের াি  ভীষণ 

ভাবিছল সীমােরখা টানেব িক কের এমন জিটলতার খবু 

সহজ কের 

মাইলে ান নেত ভুেল যাওয়া িশ  ছেলর দল ফেুটা ট হােত 

ছুেট আেস িকেসর টােন : আি েকর জুয়ােখলা হে  যখন 

এখােন সখােন 

হয়েতাবা দখেব কউ ঈ েরর জ ািত 

তবওু তা আ া বেঁচ কউ কউ রেয় গেছ সিত 

এমন মা ায় সাজােনা জগৎ : কতা েলা সব অস ণূ 

ছাঁেচ মেন হয় 

কিবতােক তাই মাপেবা িক িদেয় কান ধাঁেচ 



যিদও অেনক িসঁিড় ভেঙিছ ব দূর হঁেট এেস 

তারপরও কউ কউ ভােব নদমা থেক 

িক কের উেঠ আসেত পাের এখােন কউ : 

(এমন তা নয় যন গ ভুবন) 

এভােব াওলা খেল কতিদন ঠকােনা যােব অম ল 

না হয় বেু র ধ ান ভেঙ িদেত 

ব াপাড়ার শা  মেয়র চুনকািল িনেয় খলা 

আর স ী সেমত আ ার ঢং 

উেপাস া ারেসও তুিম এমন ম র 

কবলই দখেল আর কবলই নেল 

অ ত হেয় হােত, মেুখ, চুেল জল িছটবার তের 

চেল গ ােল-  তামােক তা বুঝেব না কান নল- পিলশ 

অথবা নখ 

এ িব  সংসাের িশেখেছ সব ভুল বঝুেত 

বািক সব শয়ােলর দল। 

 

 

 

চওনা 

চওনা এই হাত 

চওনা এই রাত 



চওনা কােনা িকছু 

চওনা ওই চাঁদ 

এখােন কােনা িকছু দবার জ  নয় 

িনেত পার এখােনর যা ইে  হয় 

ধু চওনা কােনা িকছু 

চওনা 

য ফেুলর শ পেত পােরা 

য আধঁােরর গভীর ছঁুেয় িদেত 

সাদা মেঘ পূিণমা চাঁদ ঢাকেছ 

চওনা তার কােনা িকছু। 

 

 

 

 

 

অেপ া 

িবজেন এেল না তুিম ... 

কত হর সমান 

দূর ঐ পথ ধের 

দাঁিড়েয় িছলাম 

ছায়া ঢাকা, গােছর িকনাের 

শষ িবেকেলর রাদ 



দেখেছ আমােক। 

 

 

 

অবীত 

এেতা েলা কাচ িদেয় িক লাভ হেয়েছ 

তা যিদ গেলা ঢেক 

আেলারা তার মেতা আসেত তা পাের না 

গেরা ফ ার মেতা জুেড় িগেয় এঁেকেবেঁক 

এেতা েলা কাচ িদেয় িক লাভ হেয়েছ 

জলধারা যিদ গেলা ঢেুক 

জেলরা আেলার মেতা চলেত তা জােন না 

তা ফুঁেড় িক কের এখােন এেলা 

বহায়ার মেতা ফাঁদ পেত 

এেতা েলা কাচ িদেয় িক কাজ হেয়েছ 

ছাদ ফুঁেড় েচাখ যিদ চাঁদ দেখ 

এই েটা চাখ তেব িক কােজ এেসেছ 

মন যিদ সব নয় দেখ 

আেলা েলা তেব আর িক কােজ এেসেছ 

রং েলা তেব কন লপেট লেগেছ 

পৃিথবীর তল ঘেঁষ ঘেঁষ 



 

 

এই নীেল 

এই নীেল তুিম আর একলা হেয়া না 

পাশাপািশ কত ছায়া সামেন এেসেছ 

পুরাতন াণ এেস তােদর ডেকেছ 

এই নীেল তুিম আর একলা হেয়া না 

খবু কােছ আেলািড়ত আেবগ বলয় 

সবেুজর কথা বেল পািলেয় বড়ায় 

আিম যার হাত ধির 

স আমােক এমিন ছােড় না 

এই নীেল বাঁধা পেয় কত িক ভুেলেছা 

তারপরও িফের এেস আকাশ খুঁজেল 

ােতর িবজেন হাত রাখারািখ 

এসবই ভালবােস সাতরঙা পািখ 

 

 

 

ণ 

আমার সাজােনা বাগােন 

কেতা ণ 

কেতা বীজ 



িন পু েয় থােক 

ণ েলা িন পু একাকার 

েয় থােক অব  বীেজর ভতের 

জানা যায় না, ছাঁয়াও যায় না তােদর 

আেলা আর বাতােসর আর আ তায় 

চারা েলা বেড় ওেঠ িন াপ বারতায় 

তােদর তুেল ফিল আে াশহীন 

অেমাঘ আেবগ সেয় 

তারপরও কউ কউ বেড় ওেঠ একিদন 

ব তা মেখ, শূ তা ঢেক। 

আমার সাজােনা বাগান 

কিৃতই সাজােব সমেয়র ফাঁেড় 

আিম বা আমরা নই এমন তা িকছু 

বাগান সাজাবার 

আমরা য িটেক থািক 

সমেয়র  পিরসের 

সামেন ও পছেন মহাকাল। 

 

 

অমন মায়ার চাখ 

অমন মায়ার চাখ 



যিদ যায় চনা 

একেজাড়া কতারা 

অবয়ব জুেড় থাকা 

আেরা িকছু অেমাঘ আলপনা 

 

 

 

অমতৃ চতনা 

সই য ভেঙ গেলা 

ধবল ধুিত আর টিুপ রাখা 

ঘেুণধরা কােঠর আলমাির 

অতঃপর তজনী উিঁচেয়... 

কত িকেয হেয় গেলা 

নতুন মানিচ  ভূিম  

কিঠন সং ােম... 

(আকােশ মেঘর দাগ... 

ডারাকাটা রেয়ল ব ল টাইগার, ... 

সাদা ছাপ; পাকা চুল জািত ...) 

ব িদন বগী নই তব ুসমেন ভােঙ মােয়েদর বকু 

ভজা নরম পিলেত কাদােলর আঘােতর শে  

দাঁড় কােকর কােলা রং মেুছ ফলার ব থ য়াস 



বািস তামােকর আঁসেট গ  

পু  চশমা পার হেয় আেস বাঁকা আেলা 

জননীর ঘমু; য়াত বাঁিশ 

জীবনান  কাথায় ঘমুায় 

এই বাংলার আকাশ- বাতাস কাঁশফলু 

ভালেবেস। 

 

 

 

অপ প সৗধ 

এখন সখােন িকছুই নই 

সই জমাট র  

সই আতিচৎকােরর মেতাই 

িনঃেশষ হেয় গেছ 

কবেরর এিপটাফ খাদাই আেছ 

আেরা িকছুটা দূের। 

 

 

 

িৃতিচ  

িক রািখ িৃতিচে  

তাঁর কথা পেড় যিদ মেন 



যিদবা সহজ ঘেুম, স 

আমােদর কেরেছ অিত ম 

লাকালয় মাঠ বন এখেনা 

তব ুতাঁর ফরার অেপ ায় 

রেয়েছ আটেপৗেঢ় চােখ 

িববাগী পেথর পােণ চেয় 

বেস বেস াি হীন 

আয়নায় িনেজেক দিখ 

অি ে র যেতাটু  পুেরাটাই ঋণ 

এর চেয় অ  িকছু িকআর 

িৃতিচ  হেত পাের 

এমন ীল দয় রিঙন 

অকপেট বেল তার কথা। 

 

 

 

ঈ র ভােলা 

ঈ র ভােলা 

ঈ র িদেয়েছ আেলা 

ঈ র ভােলা 

ঈ র িদেয়েছ কােলা 



আর মা েষর মত ের সব অ কার 

রাতভর িমেলিমেশ িনব ুিনব ু দীেপ 

পাপহীন পতে র আ হনন 

অচল আরেশালা কাঁেদ থেক থেক 

কাথাও িঝঁ িঝঁ পাকার মেতা 

মা েষর কলরব 

শয়াল চাতুেয ডােক 

আধঁােরর ফাঁক গেল 

ভুল হেল ইতর াণীরাও 

মা পাওয়ার যাগ  হয় না এখােন। 

 

 

 

ভাত 

ঈ র ভােলা; জানতাম বেল 

একসময় অেনেক হাসাহািস কেরেছ 

ঈ র আেলা িকংবা কােলা বা অ কার িদেয়েছ 

এিনেয় কাথাও কান তক হয়িন 

শয়াল েলা চাতুেয লেুটপুেট চেল গেছ 

পত রা সংখ ায় অিধক বেল 

কউ েনিন আেলােত ওেদর িঠক কতজন 



আ া িত িদেয়েছ; আর আরেশালার 

আতনাদ কােরা কােন পৗঁছায়িন 

ওরা কেতা িকছু বেলেছ 

আিম েনিছ; অে রাও 

তারপরও এ িনেয় ভািবিন 

(ঈ র আেছন; কাথাও না কাথাও) 

ভাত বলেলই িক ঈ েরর কােছ 

মা পাওয়া যায়। 

 

 

 

পুতুল 

ঈ েরর বানােনা পুতুল হাঁটেছ 

ঈ েরর বানােনা পুতুল খলেছ 

মােঝ মােঝ কলকািঠ েতা িছঁেড় যায় 

ঈ েরর সাজােনা পুতুল হাসেছ 

ঈ েরর সাজােনা পুতুল নাচেছ 

কন যন কলকািঠ েতা িছঁেড় যায় 

ঈ েরর দওয়ানা পুতুল কাঁদেছ 

কউ িক আর কলকািঠ েতা খুঁেজ পায় 

ঈ েরর দওয়ানা পুতুল ভাবেছ 



এেতা িকছুর কলকািঠ েতা য কাথায় 

 

 

 

ধাঁ ধা 

ঘরুেত ঘরুেত এক সময় িমেলও যেত পাের 

যিদও অন  হয় সংখ াটা তবুও 

িক  এখন িক কের িমলেব িক কের 

ছাপ েলা, স া েলা এেতাসব যভােব সাজােনা 

িছল, কান এক কােল হাত ধের হােত 

জে র িক এক জঘ  মহূুেত। অেপ ার পালা 

প বার জ  কাথায় দাঁড়ােত হেব কান 

অ কাের, হাতেড় বড়ােত হেব কতকাল 

অন কাল মহাকােলর কােছ কতটু  হেল 

এক সময় িমেল যােব জিটল এই ধাঁ ধা 

কান ছলছুতায় নয়, নয় কান মনগত দৃি  

এমিন এমিন ঘরুেত ঘরুেত একবার িমেল যেত 

পাের না িক, এখন তা মেুছ গেছ 

উপগত স া, তাহেল কীভােব মেন রাখেব 

সই ধ া, মণ া  হেয় ভুেল গেল কখনও িমলেব য 

কান কান ছাঁেচ তা বুঝেব িক কের! 



ক? 

 

 

 

ঃ  

(বারবার ঘমু ভেঙ যায়) 

হাড় ভাঙার মড়াৎ শে  

ঠা া জড়তার মােঝ কাঁচা ঘমু ভেঙ গেলা 

আড় তা কািটেয় ভাঙেনর অব ান িনণয় করার 

ব  চ ায় িবফল হেয় 

উেড় উেড় আহত শরীরটােক খুঁজেত 

বাগােন িগেয় দিখ শ  সমথ কদমগাছটা 

কাল বেশখীর আঘােত মািটেত পেড় আেছ... 

... হাড় কাঁপােনা শীত... হালকা ঘন য়াশা... 

াঁত াঁেত মািটেত বরফ শীতল শীতল িশলার 

আঘাত, 

বড় বড় কদম পাতা িছ িভ ; এখােন ওখােন 

ছড়ােনা ডালপালা 

উচুঁ গাছটােক ধের দাঁড় করােতই শকেলর শে  

বার কতক আবার ঘমু ভাঙল 

দিখ শূে  ভাসেছ অ  বানর 



শকলটা বা ল ই বেট (বি  য অ ে ) 

একটা ধাতব শ অ ভূত হয় মেনর ইি েয় 

অতঃপর বণ ইি েয়র ষণার তী  েশ 

ঘমু  চতনা ি খি ত হয় 

ঘমু ভেঙ যায় ... 

বারবার ঘমু ভেঙ যায় 

যেতাবার ঘমু ভােঙ 

িবছানা ছাড়ার তব ুথােক না উপায় 

আড়  শরীর ঘমু জড়তায় (ও  ভাঙার ঃেখ) 

লপেট থােক ভােরর িবছানায়। 

 

 

 

 

 

 

িন াপ সকাল 

গানী গান গও 

সােথ রেখ মান 

য ঈ র িদেয়েছ গলা 

িতিনই ধীমান 

াস ছেড় 



আ  িনেয় 

মেনর অপার তীের ডুেব গেল 

ইি েয়রা বহাত হেয় যােব-  

এমন যাগী ছাড়া আরাধনা হয় না তা 

র ছাড়া গান গাওয়া হয় না গানীর 

ভূতল গ ভেব 

কের না উ াস ধীমান 

এখােন মা ষ আেছ 

জীব , ি র, উ ত 

যােহাক প  আর যৗনতা 

ভুেল থাকা কতকাল 

ছলছুতর ধের এেগােল 

িমলেব িন াপ সকাল 

 

 

 

বগা 

বষা লাঘব কের শ 

কষৃেকর 

য চেষ যৗবেন মেনর জিমন 

নরম পিলর জিম 



সারা রাত ঘাস খাওয়া পটেফালা বলেদর দল 

জাবর কাটার পায় না অবসর 

অমতৃ পা া াস মেুখ তুেল 

লাঙল জায়াল সেমত 

যায় স চষেত আবার কার জিমেত 

জিমেন এখন চুর ফাটল 

আল পথ ঢর বেড় গেছ 

িনেজর জিমন বলেত খবু কমই আেছ 

বগা চেষ বষার মাতােনা আেমজ 

বশ কেট যায়। 

 

 

 

ঘেট 

রােদর এমন তাপ 

পারেল সূয পুেড় যায় 

জল ঊে  উেঠ যায় 

কাঠ ঠাঁকরা, িচল িববাগী মািটেক ঠাঁকরায় 

চৗিচর াওলা মরা মািটর শ  চাপ 

যার চাই জল ধু কাটেব মন াপ 

শে র অমৃত চুেষ এখন সবাই 



এমন জঠর যাতনা পেলা ক জানা নাই 

শ  যিদ ভােব 

দাঁড়কােকর পাখার ঝাপটায় ঘমু ভাঙেব 

বৃ  যিদ ভােব 

কিল ফলু ফাটােব 

ভাবনা তার চেয় বিশ একজন কিবর 

যা ঘেটিন তা ঘটেব কখন। 

 

 

 

মিূত 

মিূতরা মমুূষু হয় না 

হয় না া  

য ঈ র তােক িদেয়েছ 

আকিৃত, স দয় িনেতা াস 

আর ঈ র সই 

ন র িশ ীেক 

িদেয়িছল াস ও 

িছেটেফাঁটা িকছু অগাধ িব াস 

তার িকছু পঁুিজ কের 

অ িদেনর তের 



গেড় গেলা 

অিব  মািটর ধারাপাত 

 

 

 

থাকা না থাকা 

নাই! 

আবার না থাকেতও দ ায় না কউ। 

আেছ! 

আবার থাকেতও দ ায় সবাই। 

এ িপিরিত মােন না-  

িনয়েমর বালাই, 

থাক বা না থা ক, 

আবার দ ায় না কউ 

আবার দ ায় সবাই। 

 

 

 

মেরর ঋণ 

বীয হােত িনেয় িমক গ  েঁক 

ফলু িক িকেয় িছল মেরর শােক 

কেব আর আসেব এমন বসে র িদন 



ফলু আর রাখেব না মেরর ঋণ 

 

 

 

একটা বলয় 

ঘেুর িফের একটা বলয় 

চতনার সাত রং কান রং নয় 

রং ধ  হেয়েছ লীন 

জাছনার আেলা িছল 

িছল বেল কিবেদর সে  ণয় 

পাতারাও ঝরেতা না 

মঘ িকবা বিৃ  

তার পরও খেুল গল 

পে র দৃি  

িদন হেলা রাত হেলা 

মা েষর কিৃ র 

শষ বেল িকছু নই 

 নই শষ নই (  নই) 

আেলা শেষ কতটা আঁধার 

ম শেষ ঃেখর পাহাড় 

তার পরও 



জাছনার সব আেলা কিবেদর 

সকােলর সব রাদ িশ েদর 

ছায়া ঢাকা পথ েলা পিথেকর 

হেরর সব ঢং নারীেদর 

আেয়াজন সব িকছু জীবেনর 

ঘেুর িফের একটা বলয় 

জানেব না ম, না লয় 

 

 

 

উে া িদনিলিপ 

পবেন পাদপ 

পায় ফর হািস 

প ী শকড় গেথেছ; ভজা মািটত 

পাঁক ঘােট চ হুীন পাতা 

পাক খেয় উেড় যায় বন- বৃ - লতা 

হরহীন রােত যন িদেশহারা 

পলা  উিমলা জেলেত 

পাপ- পুণ হীন এক 

পাতার পাপের উে া িদনিলিপ গেঁথ আেছ 

 

 



 

অকাল বাধন 

আিম িক পাির না পেত 

অমতৃ আবার 

দেয়র শাধ 

থেক থেক িক এক অ ঢ়ু াধ 

জেগ ওেঠ 

ই া হয় আমলূ উপেড় ফিল 

নারীে র িতন জাড়া ঠাঁট 

অনা াতা তাও জেনেছ 

কােম জজিরত সব। অ টু আেবেগ 

কেঁদ ফ ােল 

ঘামিস  রােদলা পুর 

মরা াওলার তল ছঁুেয় দেখ 

পৃিথবীর মােঠ মােঠ িবচিলত 

কেতা না ফাটল 

 

 

 

সেখর শাঁখারী 

যেহতু তামার িশর 



উ  িক বা নত 

সেহতু তামার তের দয় ণত 

আবার যেহতু তুিম সেখর শাঁখারী 

করােতর দাঁত কােট দয় আহাের 

এমনটা হেব বিুঝ তামার অলংকার 

ঝেড় ফেল দেব তাই সকল অহংকার 

িক  তামার হাত আেরা সািরত 

ঝাড়ফুঁক কের যায় যােক কােছ পায় 

তােকই িনয়ত 

 

 

 

পরকীয়া 

তামার এমন ঘমু ভেঙ যােব 

জানেল আেগ সজেন ডাঁটায় পািট বনুতাম 

হাক না হাক এমন বালাই েন ক 

প ার ধু- ধু বািল চের ইিলেশর সাঁতার 

দখেত কতই না ভােলা লােগ 

বড়ােলর রামশ পশম 

ী করা কাপেড় লপেট থােক 

হাত িদেয় বারবার ঘষেলও ওেঠ না 



ােশ কদাচ কাজ হয় 

তার আেগ জদ ঝাড়েত 

গহৃ ািলর আসবােবর জঠের খাঁজা 

কউ িক ভােব এমন হয় 

জানালার কাচ শে র অমৃত খায় 

ঝেড় ফুঁেড় 

আেলা- ছায়া শে র অরেণ  

ভালবাসা ভােলা মা ষ চুপচাপ দূের 

 

 

 

১. 

িবড়ােলর থাবা হেত পালােলা ইঁ র 

 

২. 

রাঙা বধূর কপােল নই কান িসঁ র 

 

৩. 

অেমাঘ জা া সব খুঁইেয় খায় বেস পা া 

 

৪. 

যা বাঝার তা বেুঝ নইিন কন 



 

 

 

য যােক ভালবােস 

য যােক ভালবােস 

স তারই হেয় যায় 

য যােক ভালবােস না 

য খেল ছলনার খলা 

তারা কউ কােরা নয় 

তারা কউ কােরা হেত পাের না 

ছলনায় ব  দূর এ েলও 

তারা কখনই কউ কােরা হেত পাের না 

তারা কখনই কউ কােরা নয় 

য যােক ভালবােস 

স তার হেয় যায় 

িচরিদন তারই রেয় যায় 

পর বা আপন িকছু নয় 

ভালবাসা এতসব বেল কেয় দয় 

যিদ ভালবাস তেব এ চতনার সবটা তামার 

তেব ভুল করেল িক  

দাষ নই কােরা 



সিঠক মা ষটােক িচনেত ভুল করেল 

কখনই িফের যাওয়ার পথ তুিম 

খুঁেজ পােব িক 

হয়েতা। হয়েতাবা না। 

এর উ র সিঠক িক হেত পাের 

তা িক তামার আেছ জানা? 

 

 

ঋিষ হও 

ঋিষ হও 

বেস থাক 

পাপ কেরা না 

জগেত জগেত ধু 

পােপর ঘরানা 

ঋিষ হও 

বেস থাক 

তব ুিক িকছু যেন গছ 

অকারণ িনিল  

পাপ হেব না? 

ঋিষ হেয় বেস থািক 

পাপ কির না 



জগৎ িক এমন পােপর ঘরানা 

কতিকছু ছেড় দই 

পাপ ছােড় না 

 

 

িনবািচত রাদ 

পছেন চেয় দিখ সব এেলােমেলা 

আেরা িকছু িদন যন পথ চলা িছল 

নদীর ােতর মেতা ঘালা জেল হািরেয়েছ সব 

িৃতর উজােন িকছু সাদা গ  মািট 

অেনক িদেনর সই পিরিচত সবজু আলপথ 

এর সবিকছু ফেল আসার পর 

েচাখ মেল ধু দিখ-  

চার দয়ােলর এই রংকরা 

কিৃ ম রিঙন পাথর 

ধাতব েম বাঁধােনা কােচর 

ক ানভােসর ওপাের 

িদন, রাত, আেলা- আধঁাির, অ কার 

আর িনবািচত রাদ 

 

 



পে র পরাবা বতা 

ঘেুমর ঘাের ে র যাতাকেল 

 হাহাকাের 

িদগ  িচের বাসনার মঘ উেড় আেস 

 শরীর ঘােম ভীেজ জানান দয় 

হােড়র উপর মাংেসর প  

কেম আসেছ িদন িদন 

ব  লাম প েলা ফেুল ফেপ 

উগেড় দয় লানা জল 

ঘাম আেঁক শরীেরর মানিচ  িবছানার চাদের 

মি ে র রে  জেম থাকা ইে র ধুেলা 

পালাবার পথ খাঁেজ 

সহ- ােস সহ- মরেণর পেথ চেল যায় 

খ স  

দূর থেক ভেস আসা ৈদঘ র 

েনর ইঁেসল জীবেনর দঘ  ে র 

জ ািমিতক ছক এঁেক যায় 

ঘমু  বেনি য় িনি য়তা হািরেয় েমই 

সজাগ হয় 

চাখ িট যথািবিহত পেব সাড়া িদেত িগেয় 

াি র বেস ফর ডুেব যায় ঘমু জড়তায় 



িনঃ াস সাইি ক অডাের পুনঃ পুনঃ 

বেুকর হাপর টেন চেল 

চতনা ঘাড়ায় সওয়ার 

াি হীন ু  দেপষী 

অিবরাম টেন চেল 

টান টান-  দেহর লাগাম 

অতঃপর জিটল ঘমু শেষ 

সরলতা সিব াের ঘেুচ যায় 

সজীব কিফন হেত আনমেন 

জেগ ওেঠ একিট সকাল 

মতুৃ  দাতানা হারায় 

এেলােকশ বাতােসর চারপােশ 

বেৃ র পা ুর পাতা ঝেড় পের 

মািটর গভীের বীজ ধরাশায়ী হয় 

আকাশ আর সূেযর ঋি ক অবগাহেন 

মরা মােসর উপর বেড় ওেঠ িণেকর তের 

মাইেটর সভ তা 

আ তা কেড় নয় ঝড়া পাতােদর 

ভেঙ যাওয়ার শ  

আর সবুজ হারাবার ঃখ 

কাথাও-  ফরুেনা আলতার িশিশ 



শূ  ঔরেস ডুকের কাঁেদ 

চনমেন িকেশারীর যৗবন ালা মটায় 

ািস ছারেপাকা 

পরা িচ া সব ছারখার হেয় যায় 

ছােপাষা কায়ার কাক 

কাঁ কাঁ কের-  উেড় যায় 

দূর পােন। 

 

 

তুিম আিম যা চাই 

তুিম চাও 

তামার মেতা হই-  

আিম চাই 

আমার মেতা থািক 

এই িদেয় মাঝামািঝ 

সীমানাটা আিঁক 

তুিম চাও-  

কাথাও না যাই 

আিম চাই 

আমার পােশই থাক 

তাইেতা বেয় যাই 



জনায় পাশাপািশ 

মােঝ মােঝ হয় ধু 

সীমানার খনু িট। 

 

 

নতা সংিহতা 

শূে র করতেল িবলােসর লাশ 

আকােশ শ িন ওেড় িটল আভাস 

ছায়া যায় নীল নীল নদী যায় িঘের 

জলধীর মাছ েলা পু ের পু ের 

সৗেধর মা ষ েলা আসেব না িফের 

তারােতা ঘিুমেয় আেছ ইেটর কবের। 

যখন যু  শষ ানপাপী বা ারা সব 

পাপী আর ভীনেদিশ কেরেছ উৎসব 

িনেয়েছ হােরর শাধ নতােদর মের 

বিনয়ার পা- চাটা ার জাের 

শ িনর চাখ দেখ মািটর গভীের 

যখােন রস আেছ েঁষ িনেত পাের 

বালমুয় া ের িশলা চেখ চেখ 

নরম পিলর মািট অমৃত ঠেক 

তােকই আকঁেড় ধের পেড় আেছ সব 



সীমানার ভতের হে  জব 

ন  আমরা পুিড় কে  সবাের 

খ িদেত মেত আিছ আমার িনেজের 

বাঁধা দব তাই নই সই শি  ধেড় 

আসেব কউ হয়েতা ধরনীর পের 

সমু  সংঘােত যােব নদীর িনয়িত 

আমাের কেরানা মা এ মার িমনিত। 

 

ক াকটাস েলা চাই 

আিম ঐ ক াকটাস েলা চাই 

বষার জেল পেচ গেল যাওয়ার আেগই 

রাদ আর পূিণমার চাঁেদর আেলায় 

অেনক বেড়েছ ওরা অেনক সেজেছ 

কাঁটার অলংকাের সবজু দেহর বাঁেক 

আেরা কিঠন আঘােত ভেঙ যাওয়ার 

আেগই ওেদর লেুকােত চাই রংকরা 

লাহার খাঁচায়; াওলাহীন কািনেসর ’পর 

আয়ুেবদ ঘেট ঘেট কউ িক জেনেছ 

এইসব ব ািধ সাের কান এক কাঁটােত 

শ হীন ব থা সাের আমতুৃ  য ণার! 

িনঃস তার মেতা একাকার হেয় যাওয়া সব িৃত 



কউ যিদ ভুলেত চায় শে র িবচািল 

প েত হেব জািন কাঁটাহীন অি য় সংঘােত 

অেযািনজ জ  িগেয়ছ ভুেল কান সাধ কের 

যিদওবা বেৃ র কােছ িশখেত হেব সব 

ব িদন ধের মেন য কাঁটা িবেঁধেছ 

তার িকছু িক তুলেত পাের সবজু ক াকটােসর 

বেুনা ঝাপ, আয়ুেধর আে াশ ঢেল িদেয় 

এত সব জািননা আিম ধু জািন 

হাজার ব থা প েলও আিম ঐ 

ক াকটাস েলা চাই 

িশিশেরর ফাঁদ পেত বেস থাকার জ  

আমার ঘের। 

 

 

িবষয়ী আবিৃ  

িবষয়ী আবিৃ  সব কালাহেলর পর 

িনঃেশষ হেয় গেল 

িনঃেশষ হেয় গেল এইসব 

আয়িনত বাধ 

কমন স া হেয় যায় 

নারীর েকামল হাত 



িপছুটান িপছু ফরা 

পরাগত িৃত 

কউ এখন আর সামেন আেস না 

ধু একলা পথ চলা 

অথচ নই সই িনজনতা 

চারপােশ কত পথ 

কত পথ চলা। 

 

 

পরািজত নই 

পরািজত নই পথ চেয় থািক 

পেথর ভতের যাজন ফাঁিক 

মন বেল কথা কার সােথ যন 

সজন জািন না কত দূের থােক 

এত সব ভেব 

এত লাক মােঝ 

িনেজেক ভীষণ একলা লােগ 

কােরা হাত ধের দাঁড়ােত পাির না 

পাশাপািশ হাঁিট 

চােখ চাখ রািখ 

তারপর কােনা অলস পুের 



িনেজেক কাথাও একলা পেল 

 কির না 

পথ চেয় থািক 

তখন মেন এেলােমেলা িকছু ভাবনা এেল 

তার মােঝ আেরা বিশ ডুেব গেল 

গাপেন গাপেন পরািজত হই 

তব ুিজেত রই িনেজর কােছ 

পরািজত তব ুপথ চেয় থািক 

পেথর কাথাও একট ুদাঁড়ােল 

সামেন তখন আেরা পথ দিখ 

মেন মেন ভািব 

এখেনা আিম পরািজত নই 

এখেনা সামেন আেরা পথ বািক। 

 


