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লেগন্ত লে লেেু োনে .......................................................... 3 1  

মেলে ............................................................................ 3 2  
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সেি গানেে োয়া ............................................................. 4 9  
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আপচিনেয়ানেে সমাচিনে ॥ অ্যানিে 

গীন স বাগগ 
  

আচম পপে িানসনে আপচিনেয়ানেে সমাচি পেখনে চগনয়চিিাম 

পসচেেই বড় বড় োষ্ট্র প্রিােনেে সনেিনে ইউ এস পপ্রচসনেন্ট এনসচিি 

সুেোাং েীি ওচিগে চবমাে বন্দনে পযাচেনসে উপনেে বাোনস বসনেে 

পচেচ্ছন্নো থাক্ 

আইনসেহাওয়াে আনমচেকাে কবেখাো পথনক উনড় আসনি  

এবাং পপে িানসনেে কবেখাোয় মায়াময় কুয়াশা গাাঁোে পিাাঁয়াে মে 

ঘে  

পীটাে ওেিভচি এবাং আচম পপে িানসনে েেম ভানব পহাঁনটচিিাম  

আমো দুেনেই একচেে মেনবা োেিাম 

সুেোাং শহনেে মনো কু্ষদ্র সাংিেণ অ্সীনম পেস্পে দুেনেে ক্ষচণক হাে 

েেম ভানব িনেচিিাম 

পথগুচি, পনথে চবজ্ঞাপে, পাহাড় চটিা এবাং প্রনেযক পিানকে বাচড়নে 

পিখা োম 

শুেযোে মনিয একেে উনেখন াগয ফোচসে হাোনো চিকাো খুাঁেচিিাম 

োাঁে অ্সহায় স্মৃচেস্তনে আমানেে প্রণানমে পাপ োোনে 

এবাং োাঁে স্তব্ধ সমাচি ফিনক আমাে সামচয়ক আনমচেকাে গেগে 

শুইনয় োখনে 

োাঁে পড়াে েেয িাইেগুচিে মনিয কচবে এক্সনে-িকু্ষ চেনয় 

পকেো চেচে অ্নিৌচকক ভানব পসযে েেীে পানে চেনেে মৃেুযে কচবো  

পড়নে পপনেচিনিে 
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আমাে আশা পকাে বুনো বািক সন্নযাসী আমাে কবনেও োে েিো োখনব 

ঈশ্বে স্বনগগ শীনেে োনত্র আমানক পনড় পশাোবাে েেয  

আমানেে হাে এেক্ষনণ পস োয়গা পথনক অ্েৃশয হনয়নি আমাে হাে 

এখে চিনখনি 

পযাচেনসে গী িয কুনেে একচট ঘনে 

আ উইচিয়ম পোমাে মাথাে মনিয চক পোে চিি কাে োম মৃেুয  

আচম সমস্ত সমাচি ভূচমে উপে চেনয় পহাঁনট পগচি এবাং পোমাে কবে 

পাইচে 

পোমাে কচবোে মনিয ঐ অ্দু্ভে বযানেে বিনে েুচম চক বুচিনয়চিনি 

পহ পচবত্র পীড়াোয়ক মৃেুয পোমাে চক বিাে আনি চকিু ো এবাং পমানটই 

ো  নথষ্ট উত্তে েয় 

েুচম িফুট কবেখাোয় পমানটই গাচড় িািানে পানো ো  চেও এই 

চবশ্বব্রহ্মাণ্ড এক চবোট স্মৃচেভাণ্ডাে প খানে সবই সেব 

চবশ্বেগ  এক সমাচিভূচম এবাং এখানে আচম একা হাাঁটচি 

পঞ্চাশ বিে আনগ আপচিনেয়াে এই পনথই পহাঁনটনিে োচে  

োে পাগিাচম পকানণ পকানণ আনি এবাং োাঁ পেনে আমানেে সনে 

বই িুচে কেনি 

পচিম আবাে  ুনে পমনেনি এবাং কাে মিুে আত্মহেযায় 

এে মীমাাংসা হনব 

গীয়ম গীয়ম পোমাে খযাচেনক আচম কে ঈর্গা কচে, মাচকগে সাচহনেযে 

প্রচে পোমাে অ্েুকম্পানক 

মৃেুয সম্বনে েীঘগ উন্মাে র্াাঁনড়ে পগাবে িাইে সনমে পোমাে পচেচি 

কবে পথনক পবচেনয় এনসা এবাং আমাে েেো চেনয় কথা বি 

েেুে রূপকনেে মািা বাে কনো সামুচদ্রক হাইকু, মনিাে েীি টযা চক্স 

বুনেে চেনরা মূচেগ 
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পোমাে পূবগ অ্চস্তনেে পফানোরাফ পেকনেগ আমাে েেয প্রাথগো কনো 

েীঘগ চবর্ােময় গিায় এবাং গভীে চমচষ্ট সুনেে মনো ধ্বচেনে, করুণ এবাং 

প্রথম মহা ুনেে মনো ককগশ 

আচম পখনয়চি পোমাে কবে পথনক পািানো েীি কযানোট এবাং ভযাে 

গনঘে কাে 

এবাং পাগিানট আেনোে কযাকটাস  

এবাং চেউ ইয়নকগে পথ চেনয় পহাঁনট  ানবা ফোচস কচবোে কানিা  

আঙোখাে মনিয 

পপে িানসনে আমানেে কথাবােগায় চকিু সাংন ােে কনে 

এবাং পোমাে সমাচিে উপনে প  আনিাে েক্তপাে হনচ্ছ আগামী কচবো  

োে পথনক পপ্রেণা পানব। 

.  

( ২)  

এখানে পযাচেনস আচম পোমাে অ্চেচথ পহ বেুপ্রচেম িায়া  

মযাক্স পেকনবে অ্েৃশয হাে 

প ৌবনেে চপকানসা আমানক চেনচ্ছ এক চটউব ভূমিযসাগে 

চেনে রুনসাে প্রািীে িাি চেমন্ত্রনণ উপচিে চিিুম আচম োে পবহািা 

পখনয় পফনিচি 

বানো িযানভায়ানেে চবশাি পাচটগনে উপচিে চিিাম আিচেচেয়াে 

পািযপুস্তনক  া উনেচখে হয়চে  

পবায়া েয বুনিানে োো বুচিনয়নি পকাচকনিে পমচসেগানেে েসায়ে  

আমানক সুইচেস ভার্ায় অ্েুবাে কেনে কেনে পস কাাঁনে 

কানিা পযান্ট এবাং পবগুচে টাইনে সুসচিে 

চমচষ্ট েচক্তম োচড় োে মুখ পথনক পবচেনয় আনি প ে নেোনেযে 

পেওয়াি পথনক পিািা শযাওিাে মনো 

http://www.bengaliebook.com/


 েু ীল গসগাপাধ্যায় । ব্াতাসে ককসের ডাক শ াস া । কাব্যগ্রন্থ 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আাঁনদ্র পব্রাঁনোে সনে োে িগড়াে কথা পস বনিচিি অ্েগগি 

 ানক পস একচেে সাহা য কনেচিি পসাোচি পগাাঁফ পাচকনয় চেনে 

বুনড়া পেইে পসাঁেোে পড়াে ঘনে আমানক অ্ভযথগো কনেচিি এবাং 

চবেক্তভানব সাইনবচেয়াে চবশাি নেনঘগে কথা বনিচিি 

োক ভানস োে চপস্তনিে ভ  াংকে সাংরহ পেখানে চেমন্ত্রণ কনেচিি 

আমানক 

পবিাো কক।।নো একো িম কাে োচেনগে েেয চবর্গ্ন চিি এবাং োে 

পশর্ ভাবোয় আচম অ্জ্ঞাে হনয় চগনয়চিিাম  

মৃেুযে কানি পচেিয় পত্র চেনয় চেনগা  

এবাং েীে পটচিনফাে এবাং অ্েযােয অ্দু্ভে আচবষ্কানেে প্রশাংসা কনেচিি 

আমো প্রিাে চবর্নয় একমে হনয়চিিাম  চেও পস সুগচে আোেপযান্ট 

সম্বনে বকবক কনেচিি অ্নেক 

চকন্তু োহনিও পস হুইটমানেে ঘাস গভীেভানব পাে কনেনি এবাং 

কনিাোনো োনম সমস্ত পপ্রচমকো োনক ঈর্গা কনেনি  

আনমচেকাে  ুবকো হােভচেগ শাপগনেি এবাং পবসবি চেনয় হাচেে 

ওঃ গীয়ম, এ পৃচথবীে সনে  ুে কো কে সহে, কে সহে মনে হয় 

েুচম চক োেনে চবোট োেেীচেে উচ্চাে পিখকো মাঁপােোনস 

ঢুনক পড়নব 

োনেে কপাি সবুে কোে েেয শুিু এক বসনেে অ্বোনেে িনেি চেনয় 

োনেে বাচিনশ একোো সবুে পেই, োনেে  ুে পথনক একচটও পাো  

পেই—মায়াভচি এনসচিি এবাং চবনদ্রাহ কনেচিি। 

.  

৩.  

চফনে এনস একটা কবনেে উপে বনস পোমাে স্মৃচে ফিনকে চেনক 

োচকনয় আচি 
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অ্সমাপ্ত চিনেে মনো এক খণ্ড পােিা রাোইট 

পাথনে একচট কু্রস চমচিনয়  ানচ্ছ, পাথনে দুচট কচবো একচট ওল্টানো 

হৃেয় 

অ্পেচট প্রস্তুে হও আমাে মনো প  অ্নিৌচকক 

উচ্চােণ কনেচি আচম কসনরাউইচিে গীয়ম অ্যানপাচিনেয়াে 

পক প ে পেচে ফুণ ভচেগ একটা আিানেে পবােি পেনখ পগনি এবাং একচট 

৫ বা ১০ পসনন্টে সুেচেয়াচিস্ট িেনেে কানিে পগািাপ 

ফুি এবাং ওল্টানো হৃেনয় সুখী পিাট্ট সমাচি 

একটা িাাঁকড়া গানিে েীনি  াে সানপে মনো গুচড়ে কানি আচম বনসচি  

রীনেে বাহাে এবাং পাোগুনিা সমাচিে উপনে িাো এবাং পকউ  

এখানে পেই 

পকান অ্শুভকণ্ঠ কাাঁনে গীয়ম পকাথায় েুচম এনি 

োে চেকটেম প্রচেনবশী একচট গাি  

পসখানে েীনি হানড়ে স্তূপ এবাং হিুে খুচি হয়নো 

এবাং িাপানো কাবয অ্যািকুিস আমাে পনকনট, োে কণ্ঠস্বে 

চমউচেয়নম 

এবাে একচট মিযবয়ি পানয়ে িাপ কবে ঘুনে  ায় 

একটা পিাক োনমে চেনক োকায় এবাং কবে গৃনহে চেনক 

িনি  ায় 

একই আকাশ পমনঘে মনিয পঘানে  ুনেে সময় চেচভনয়োনে 

ভূমিযসাগনেে চেেগুচি প মে চিি 

ভানিাবাসায় অ্যানপানিা পাে কনে মানি মানি আচফম পখনয় পস আনিা  

আনিা চেনয় পগনি 

পসন্ট োেনমনে পকউ চেিয়ই আঘােটা বুনিচিি  খে পস  ায়,  

পেকব এবাং চপকানসা পকনশচিি অ্েকানে 
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একটা বযানেে পখািা হনিা এবাং িড়ানো চবিাোয় একটা মাথাে খুচি 

চিে হনয় েইনিা 

থিথনি আঙুি, েহসয এবাং অ্হঙ্কাে িনি পগি 

েূনে োস্তায় একটা ঘণ্টা বােনিা, পাচখো চকচিে চমচিে কনে উিনিা  

পিস্টোট গানি 

ফাচমি পব্রনমাাঁ কানিই ঘুচমনয় আনি, চবশাি বুক এবাং প ৌে আকর্গণ কোে 

মনো চ শু িুিনি োনেে কবনে 

আমাে পকানিে উপনে চসগানেট পিাাঁয়া চেনচ্ছ এবাং পাোগুচি পিাাঁয়ায় 

ভচেনয় চেনচ্ছ এবাং আগুে জ্বিনি 

একটা চপাঁপনড় আমাে কঞ্জুেনয়ে হাোয় পেৌনড় পগি এবাং প  গানি  

আচম ভে চেনয় আচি পসটা ক্রমশঃ বড় হনচ্ছ 

পিাপ এবাং গািপািা কবে িাচড়নয় ওপনে উিনি একটা পসাোচি 

মাকড়সা িি কেনি রাোইনট 

এখানে আমাে কবে হনয়নি এবাং আমাে কবনেে পানশ একচট গানিে 

েীনি বনস আচি। 

পমিািীে ॥ অ্যানিে গীন স বাগগ 
  

পগাঁোনো গীন স বাগগ, আচম আে েগ্ন হনয় আয়োে চেনক পিনয় আচি 

আচম পেখচি বুনড়া মাথা, আমাে ক্রমশঃ টাক পড়নি  

োন্নাঘনেে আনিানে পােিা িুনিে েিায় আমাে োিু িিসানচ্ছ 

প ে প্রািীে স্মৃচে গুহায় পকানো সািুে মনো—পকানো। 

প্রহেীে আনিায় আনিাচকে 

চপিনে ভ্রমণকােীনেে েেো 

োহনি মৃেুয আনি। 
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আমাে পবড়াি বাচ্চাটা োকনি এবাং োমাকাপনড়ে মনিয পেখনি  

আে োনত্র বইনটা পফােরানফ গাে গাইনব—োে পুনোনো 

পেীনেে গাে 

আমাে পেয়ানি অ্যাচন্টোনসে আবক্ষ মূচেগে িূসে িচব এখে 

েীনি োচকনয় আনি 

ঈশ্বনেে সুকুমাে হাে পথনক আনিা পভনঙ পনড়, চেচে একচট কানিে 

পায়ো পািানচ্ছে শাে কুমােীনক 

চবনয়নে অ্যানঞ্জচিনকাে েগ  

পবড়ািটা পাগিা হনয় পগনি এবাং পমনিে িাচেচেনক ঘুনে গেোনচ্ছ 

  

মৃেুয  খে পগাঁোনো গীন স বানগগে মাথায় িাক্কা মােনব 

েখে চক হয় 

পকাে েগনে আচম ঢুকনবা 

মৃেুয মৃেুয মৃেুয মৃেুয মৃেুয—পবড়ািটা শাচে পপনয়নি 

আমো চক কখনো মুক্ত হনবা–পগাঁোনো গীন স বাগগ 

ো’হনি এটা ধ্বাংস পহাক, ঈশ্বেনক িেযবাে আচম োচে  

কানক িেযবাে 

কানক িেযবাে 

পোমানক িেযবাে, পহ প্রভু, আমাে েৃচষ্টে অ্েীে 

পথ চেিয়ই পকাে োয়গায় পপৌাঁনিানব 

পথ 

পথ 

সযাাঁেনসাঁনে পিা োহানেে মিয চেনয়। অ্যানঞ্জচিনকাে চবর্নয়ে মিয চেনয় 

িুপ, একচট চশশুে েন্ম োও এবাং িনি  াও 

হয়নো এই একমাত্র উত্তে, চিক োেনে পােনব ো  েক্ষণ একটা পিনি 

ো হনচ্ছ আচম োচে ো 
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কখনো বাচ্চা চিি ো কখনো হনবও ো প ভানব আচম িনিচি  

  

হযাাঁ, আমাে ভানিা হওয়া উচিে, আমাে চবনয় কো উচিে 

পেখা উচিে এ সনবে মনিয চক আনি  

চকন্তু আমাে িাে পানশে এসব পমনয়নেে আচম সহয কেনে পাচে ো 

োওচম’ে গে। 

এঃ, আচম পচেচিে গযাাঁোনো গীদ্বানগগ মনে পগচি 

এমে চক পিনিনেেও আে সহয কেনে পাচে ো 

সহয কেনে পাচে ো 

সহয কেনে পাচে ো 

আে পকই বা পপিে মাোনে িায় সচেয? 

অ্সাংখয সমুদ্র বনয়  ানচ্ছ 

সমনয়ে পরাে 

এবাং পকই বা চবখযাে হনে িায় এবাং অ্নটারাফ সই কেনে িায় 

চসনেমা স্টানেে মনো? 

  

আচম োেনে িাই 

আচম িাই আচম িাই হাসযকে োেনে োেনে চক পগাঁোনো 

গীন স বাগগ 

আচম োেনে িাই সমূ্পণগ পগাঁনে  াওয়াে পে চক হয় 

আমাে িুি িনে  ানচ্ছ, আমাে ভুচড় হনয়নি, আচম প ৌে-সম্পনকগ চবেক্ত 

আমাে পািা পৃচথবীনে ঘসনি আচম োচে বড়নবচশ 

এবাং  নথষ্ট েয় 

আচম োেনে িাই আমাে মৃেুযে পে চক হনব 

আচ্ছা, আচম খুব শীগচগচেই োেনে পােনবা  

আচম চক সচেযই এখচে োেনে িাই? 

http://www.bengaliebook.com/


 েু ীল গসগাপাধ্যায় । ব্াতাসে ককসের ডাক শ াস া । কাব্যগ্রন্থ 

 12 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সচেয চক োে েেকাে আনি েেকাে েেকাে েেকাে 

মৃেুয মৃেুয মৃেুয মৃেুয মৃেুয 

ঈশ্বে ঈশ্বে ঈশ্বে ঈশ্বে ঈশ্বে ঈশ্বে ঈশ্বে আেন্দবাোনেে অ্েণযনেব 

টাইপোইটানেে েেে। 

টাইপ োইটানেে ওপে িুাঁনক আচম স্বনগগে চক কেনে পাচে 

আচম ড়ুনব পগচি, পরগচে পেকেগটা বেনি োও আঃ িম কাে পস। 

চিক পসটাই বাোনচ্ছ 

আচম এখে িক্ষ িক্ষ কাে সম্বনে বড় পবচশ সোগ  

এখে উ সুক কাে, বযবসা বাোনচ্ছ 

খবনেে কাগনে বড় পবচশ িচব 

চববণগ হিুে সাংবানেে িামািো  

আচম কচবো পথনক সনে  াচচ্ছ অ্েকাে চিোমগ্ন হবাে েেয 

  

মনেে আবেগো 

পৃচথবীে আবেগো 

মােুর্ আনেক আবেগো 

কবনে সবই আবেগো 

পযাটােসনে উইচিয়াম চক ভাবনি, মৃেুয োাঁে উপে বড় 

পবচশ 

এে আনগ এে আনগ 

উইচিয়ামস কাে োম মৃেুয? 

েুচম চক এখে প্রচে মুহূনেগ এই চবোট প্রশ্ন পবাি কেনিা 

অ্থবা সকািনবিা েুচম চক িা পখনে পখনে ভুনি  াও, চেনেে মুনখে 

কু চসে ভানিাবাসাে চেনক োচকনয় 

েুচম চক পেুেগনন্মে েেয প্রস্তুে 

এই পৃচথবীনক মুচক্ত চেনয় স্বনগগ প্রনবশ কেনে 
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অ্থবা মুচক্ত চেনে, মুচক্ত চেনে 

এবাং সবই পহাক—একটা পগাটা েীবে পেখা—সব চিেকাি—িনি 

 ানব 

শূেযোয়, একটা কায়োে প্রশ্ন িাাঁে উত্থাপে কনেনি। 

উত্তেহীে পৃচথবীনক 

মােুনর্ে েেয পকাে মহত্ত্ব পেই! মােুনর্ে েেয পকাে মহত্ত্ব পেই।  

আমাে েেয পকাে মহে পেই! আচম পেই! 

  

আত্মা  খে চেনেগশ কনে ো েখে পিখাে পকাে মানে হয় ো।  

অ্েয পকউ পেনব 

  

অ্েুগে বৃক্ষচট পথনক একচট পাো খনস পড়নিা, োচে  

এ আমােই েেয শুিু, েববর্গ চিচি  

  

ওপনেে বারুে আকাশ 

চকিুই বনিচে মুখ চফচেনয় েনয়নি  

এই বে, সেি অ্চেিময়, প্রাক্তে বৃচষ্টে গে মাখা  

এখানে আসাে কথা চিি ো পো, আচম  

োেীনেে চিকাো হাচেনয় পথ ভুনি… 

চবমাে গেগে পথনক এে েূনে, এখানে েনয়নি খুব শাচে  

একটু বচস 

এে আনগ কেবাে েেনি চগনয়নি এক অ্শাে উন্মাে 

োক্ষনসে মনো োে কু্ষিা ও েনয়ে পেশা  

কচবনেে মনো োে চহাংর, সঘে আত্মেচে 

পস চক শুনয় আনি ঐ মো েেীটাে খানে 
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ঘানসে িাবড়াে েীনি 

  

 াে ইনচ্ছ প খানে প চেনক খুচশ  াক 

কখনো বুচিচে আনগ একা একা আচিেে 

এমে মিুে 

োও,  া চকিু ো-পাওয়া চিি, সব োও 

ঘানসে সবুে আে ভ্রমনেে কানিা, পোনয়ি ও বুিবুচিে 

পাগিানট সেীে 

চকিু চক পেবাে আনি, োও 

অ্োগে শোব্দীে পহ বাচিকা, বাোন্দায় োাঁচড়নয় েনয়নিা  

পোমাে চিচিে আেও চিচখচে উত্তে, ক্ষমা কনো 

অ্েয পকউ পেনব, অ্েয পকানো উন্মাে, োক্ষস, 

চকাংবা কচব। 

আমায় োকনি 

  

েেেশুভ্র পোদুনেে মনিয ঐ পান্না েনঙে গািচট 

আঃ পটচিনফানেে শাকিুন্নী িেিে শব্দ, আে েয়, আে েয়, পসামবাে 

ইনিকচিনকে চবি োচেখ পপচেনয় পগি, পেচিাং-এ শুনকানচ্ছ। 

কানিা শায়া 

পোেিা বানসে সনে একচট গণ্ডানেে সাংঘর্গ, আকানশ দুি পপাড়া গে 

েেেশুভ্র পোদুনেে মনিয… 

মাথা ভচেগ বারুে চেনয় পক উনি আসনি পোেিায়, বনি োও, আচম  

বাচড় পেই। 

বযানঙ্কে পাশবই হাোবাে মনো পাপ, পটচিরানম ভূকুচট পািানচ্ছ সুহৃনেো 
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িমগঘটী িুি চকনশােনেে পেৌড়, খবনেে কাগনে পেচড় কুত্তাে আেগোে 

ঐ পান্নায় েনঙে গািচট… 

চেে পাো চমনথয কথাে পে দু পফাাঁটা পিানখে েি, ঘচড়ে চেনক  

ঘে ঘে পিাখ 

পক প ে খবে চেি বাোনে আগুে পিনগনি, োেিা চেনয় িুনট এনিা  

চেবগািেী ইস্তাহাে 

আবাে পটচিনফাে, বঞ্চোে িঞ্চো, আে েয়, আে েয়, পসামবাে 

েেেশুভ্র পোদুনেে মনিয। 

ঐ পান্না েনঙে গািচট 

ঐ পান্না েনঙে গািচট 

আমায় োকনি! 

আড়ানি, আড়ানি 

  

চপনিে িামড়ায় একটু একটু কনে কাাঁপনি 

ভয় 

প ে পেশনব্দে আড়ানি 

অ্েয শব্দ 

প ে অ্োো আশঙ্কা বাাঁচশ বাোনচ্ছ গানিে োনি বনস  

প ে পকউ থামনে বিনি 

প ে পকউ বিনিা, 

বড় পেচে হনয় পগি 

চফনে োকানিই িূিযবিুচণ্ঠে পেযা স্নাে চেস্তব্ধো  

পক ওখানে? 

পাোে আড়ানি েুচম পক? 
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বেভূচম সাড়া পেয় ো, প মে োচত্রও চেচেগনমর্! 

  

বারুনেে কােখাো পথনক অ্নেক েূনে িনি এনসচি  

েবু পেখা পগি ো বািয সেীনেে 

েেীে খানেে মনিয েেী 

পেই 

প ে মােুর্ ঘুনমানচ্ছ অ্থি স্বপ্ন পেখনি 

ো 

একটা শুকনো প্রােনে কাাঁিা কানিে আেমো আগুে পজ্বনি 

মেস্বীো পগাি হনয় বনস পুচড়নয় খানচ্ছে ইচেহাস 

আকানশ িেুবগণগ পমঘ, োে েীনি েচক্তম সুনোে 

ওড়াউচড় 

পঢউনয়ে মেে দুিনে দুিনে 

পঢউনয়ে মেে মুখ বেিানে বেিানে 

আসনি িড়, পখিনে এনিা িড় 

মাি পপচেনয় বনেে মনিয, বে পপচেনয় পাহানড় 

পক ওখানে? 

গুহাে আড়ানি েুচম পক? 

পাহাড় মােুনর্ে সনে কথা বনি ো, িড়ও ো! 

  

প খানে একটা োস্তা চিি, পসখানে কাগনেে স্তূপ 

অ্ক্ষে অ্নেক মুনি পগনি, বৃচষ্টনে িুনয়নি  

অ্বশয োো েকম পসিাইগুচি পবশ মেবুে 

এই োস্তায় একচট কেমিা েনঙে চকনশােী  

একচেে 

একচট গানিে কানি মনেে কথা বিনে চগনয় 
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প্রথম স্তেস্পন্দে পটে পপনয়চিি 

গািচট চমচিনয় পগনি সভযোয় 

চকনশােীচট টুকনো টুকনো হনয়নি িাপাখাোে েিনে 

োে িবি হাাঁনসে মেে ঊরুনে মাথা পেনখ  

প  পকাঁনেচিি 

পস পনে মাথা ঘাচমনয়নি অ্সাংখয উপমায় 

বজ্ৰ পেনেে শনব্দ পাথে ফানট, কাগনেে মণ্ড 

েনড় ো 

পক ওখানে? 

বৃচষ্টে মনিয পক  ায়? 

পকউ ো, কাগে হাসনি, ভাসনি কাগনেে পেৌনকা! 

  

বাউনিে গানয়ে োো েকম েনঙে োমাে মেে  

এই অ্েণয 

চেোবসানেে আসন্ন পবিায় হােিাচে চেি 

চেগে এমে িাি 

প ে বেুনক িুচে পমনেনি বেু 

প ে সমস্ত চেভৃে কথা ভুনি  াবাে িিা  

চমচহে হনয় খুাঁচড়নয়  ানচ্ছ এই আকাশ পথনক 

অ্েয আকানশ 

পকউ আসে পপনে পেনখচিি 

আচম  াইচে 

এখে আচম এনসচি, পকউ পেই 

পকউ পেই, েবু পকে চেস্তব্ধোে এমে প্রবি শব্দ  

পক ওখানে? 

চেঃসেোে আড়ানি েুচম পক? 
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আকাশ িুচটনয় পনড়, গািপািা কাাঁচপনয় পেয় হাওয়া! 

এই সব পেনখ শুনে 

  

একটা প্রিণ্ড পচেবযাপ্তো হাাঁ কনে আনি, আচম খুাঁেচি 

একটা পািাবাে সুড়ে 

কািাকাচি েনয়নি দুএকটা পিো বাচড়, সব োেিা বে,  

েেোয় পেকনড় 

সাংিৃচে কমগীো িাণ্ডা পসিাই কেনি, োোও কু্ষিােগ 

প মে কু্ষিােগ পিাশপুনেে মাি, প মে কু্ষিােগ োনমােনেে গর্ভ 

েুনিাে বীনেে মেে উড়নি মােুর্, এনেনশ ওনেনশ 

বারুে চেনয় োাঁে মােনি  

শাচেিুচক্তে েুিসী মনঞ্চ পপচ্ছাপ কনে  ানচ্ছ 

বড় সানহবনেে কুকুে 

প  মানয়ে বুনক স্তেয পেই, চশশুচট খানচ্ছ োে েক্ত 

চশেী বাহবা কুনড়ানচ্ছে পসই িচব এাঁনক 

পিনি-িো বড় বড় সাাঁড়াচশ চেনয় উদ্ভ্রাে হনয় ঘুেনিে  

ইচে আে উচে 

চবপুি হােোচি, পশাো  ানচ্ছ সুনো কি, িট কি 

িা-বাগাে আে মচন্দে মসচেে পথনক 

আচম পকউ ো, একেে সামােয মােুর্, এইসব পেনখ শুনে  

মুখ পবাঁচকনয়, থুঃ কনে িনি  াচচ্ছ, 

পাোি গনভগ 

পপিনে চক পকানো পফাাঁপাচেে শব্দ পশাো পগি? 
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এক িিক 

  

পাট পিা পাাংশু েনি স্নাে কেনি এক পোড়া অ্প্সেী  

অ্বেে সনেনবিা অ্পরূপ অ্িীনকে আবু চঘনে চিি 

পগারুে পানয়ে িুনিা, েূোগে ঘণ্টাধ্বচে োও মায়াোি 

অ্েূনেই পিে িাইে, প্রেীক্ষাে পশাাঁ পশাাঁ শব্দ উন্মাগগ বাোনস। 

  

চখনেে মেে পিাাঁয়া এ বাচড় ও বাচড় পঘানে,  ায় ো েবুও 

িাইগাোয় শুনয় থাকা পুাঁনয় পাওয়া কুত্তাচটে পিাখ বুনে আনস  

প মে ঘুনমে মনিয িনি  াওয়া, প মে ঘুনমে মনিয পফো  

মােুর্ও আনস  ায়, কাো এনিা, কাো পগি, চকবা  ায় আনস! 

  

িাাঁকড়া পোঁেুি গানি পোগা পোগা পাচখনেে শব্দ-অ্চভমাে। 

ওনেে প্রচপোমহ এই পেনশ সুনখ চিি োচক ওো োনে? 

পেনিে খানিে িানে প  চশশুচট চহচস কনে পস চকিু োনে ো  

চহেি োনিে বাাঁকা দুচট ঊরু, মুখখাচে েষ্টিাাঁে। 

  

আাঁিি গুচিনয় দুই অ্প্সেী চক উনড়  ানব, েি েবু টানে  

চভেু েি খুচশ হনয় িানট চেম্ন উেনেে েচক্তম িাবণয  

দুই সখী খিখচিনয় হানস, বুক খুনি পেয়, পেচে হয় পহাক 

িেুচেগনক এে অ্সুন্দে েবু এক িিক হিা  সুন্দে। 
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এক চবশ্ববযাপী একাচকনেে মনিয 

  

একেে মােুর্ পখািা আকানশে েীনি 

মনঞ্চ ওিাে আনগ 

চসাঁচড়নে থমনক োাঁচড়নয় আপে মনে 

বিনিা, 

চেেনে হনব, েয়টাই বড় কথা, 

আে চকিুই চকিু ো 

োেপে চবেয়ীে ভূচমকায় অ্চভনেোে মেে 

কাাঁনিে কাচেগস উাঁিু কনে 

হানে অ্েৃশয অ্স্ত্র, পিানখ পসই অ্নস্ত্রে েচি  

উিনে িাগনিা ওপনে 

 চেও েিনপনট ক্ষচণনকে েেয একটা প্রোপচে 

হাাঁটুনে দুএক টুকনো ভয়, ওনে অ্নভযসমে অ্হাংকাে 

েে-উপসাগনেে সামনে োাঁচড়নয় 

আবাে চবড়চবড় কেনিা পসই বীে মন্ত্র 

েয়ী হনে হনব 

আে চকিুই চকিু ো 

োেপে দুকূিপ্লাবী অ্চবশ্বাস ও েচখো বাোনসে মেে আশ্বাস 

চেনয় 

কানিা কানিা অ্সাংখয মাথাগুচিে চেনক োচকনয় 

পস উাঁচিনয় িেনিা োে েৃেীয় পা  

চকিুটা েূনে একচট চশশু চপি চফচেনয় োাঁচড়নয় 

চহচস কেনি 
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পকউ পেখনি ো োনক 

পকউ োনে ো, োনক কক্ষনো েয় কো  ানব ো 

পস অ্পোনেয় 

  

একটা আয়োে মনিয একচট পমনয়ে মুখ  

চকন্তু প  সামনে োাঁচড়নয় আনি োে েয় 

িুনড়া িুি বাাঁিা ও িাোনিা অ্িাংকাে পো  

েমণীচট আেগ গিায় পিাঁচিনয় উিনিা  

এ কী? এ পক? 

ওটা একটা পাাঁচেে চবজ্ঞাপনেে োদু েপগণ  

কাচঞ্জভেম শাচড় পো  ুবেীচট পেখনিা এক 

পাগচিেীনক বাথরুনম অ্েয কােনণ চগনয় 

একেে হু হু কনে কাাঁেনিা 

প  কখনো ভানিাবানস চে, পস কােে হনিা  

ভানিাবাসায় 

একেে প াো পেখনে পপি ভূচম ভচেগ ইদুনেে গেগ 

একেে মচহিা চবিােক সহসা বচন্দ হনিা  

গুপ্ত কনে চবিাোয় 

কচিে গােনে 

এমেচক দুএকচট িন্দ্র োেকা হনয় পগি 

আিখাো পোনখে প াগয 

পকানো র্ডে শ্ব গশাচিেীে চশকনিে িে িে শব্দ পথনক 

িনে পড়নিা 

মনিগ পড়া অ্শ্রু 

একচট স্তেবৃনেে কম্পে প ে োে। 

আিাো ইনচ্ছ-অ্চেনচ্ছে েীবে 
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 চেও মায়া আয়োয় এসব চকিুই পেই, সবই অ্িীক 

শুিু োচত্র-োগা দুঃস্বপ্ন 

পসই োচত্রে োেিাে ওপানশ প  োস্তা। 

োে উনল্টা চেনক োাঁচড়নয় আনি। 

একচট েযাাংনটা বাচ্চা 

পস-ই পিাখ টােনি! 

  

আসনি, পনেনশে োচড়-ো কামানো থুেচেনে 

োে পানয়ে বুনড়া আঙুি চেনয় 

একটা পিাক্কেই  নথষ্ট 

েনব, পগােস্তানেে পানশে থাোয় চগনয় 

আনগ চেনজ্ঞস কেনে হনব 

পানয়ে পোখ ও িুনিা চবর্য়ক খবোখবে 

পনেশ হিা  ইসমাইি হনয়  ায় চে পো, 

পিানট চমঞা চকাংবা পিানট িাি 

চক ইোেীাং 

বনড় চমঞা চকাংবা বনড় িাি 

পনেনশে োম হাবুি হওয়াও অ্স্বাভাচবক েয় 

 াে বুনড়া আঙুি অ্নেযে থুেচে পভাাঁো কোে মেে  

চকিু গুরুেে োচয়ে চেনয়নি 

োে োমও শুিু বুনড়া হনি। 

আপচত্তে চকিু পেই 

পেি িাইনেে পানশ একটা আিাো েগ  

প খানে হাবুি খুাঁেনি পনেশনক, কখনো  

হাবুি শুনয় থাকনি চপি উনল্ট কখনো পনেশ ঢুনক  ানচ্ছ। 

শুচকনয়  াওয়া খানিে খুব চেিু গনেগ 
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আে ইসমাইনিে হাাঁ কো মুনখে মনিয বুনিট 

চশচশে মাখা ঘানসে ওপে চেনয় আনস্ত আনস্ত 

এচগনয়  ানচ্ছ একচট বহুরূপী 

চগেচগচট 

  

পস োনে, আবাে পনেশ আসনব, আবাে 

ও হাবুি-ইসমাইি বুনড়ানেে পখিা 

শুরু হনব একটু পনেই 

ওনেে পকউ সুনো িনে টােনি, কে েনঙে সুনো 

মিয োচত্রে চেশুচে মানি ঐ সব পখিাে মনিয হিা  

পথনম পগি পিে 

ইচঞ্জনেে পোোনিা আনিায় পেনম বাাঁিানো িচবে মেে 

ফুনট উিনিা 

েযাড়া মাথা একচট পোংচট বাচ্চা 

োে পিাাঁনট পুাঁিনক পুাঁিনক হাচস… 

  

পমৌমাচিো মিু েমায় মােুনর্ে েেয 

হাাঁস-মুগগীো চেম পানড় মােুনর্ে েেয 

স্ব  াং ব্রহ্মাও পাাঁিা-গরু-িাগিনেে পকানো 

সান্ত্বো চেনে পানেে চে  

পুকুনে শািুক ফুটনি মােুনর্ে েেয 

পাহাড় পথনক গচড়নয় আসনি েেী মােুনর্ে েেয 

িুনিাে মনিয খনস পড়া বীে একচেে মহীরুহ হনচ্ছ 

মােুনর্ে েেয 

মরুভূচম কানি এচগনয় আসনি মােুনর্ে েেয 

চবচন্ন ঘাস ও েিো বাাঁশ বুক পপনে চেনচ্ছ। 
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মােুনর্ে েেয 

িচেত্রী পস্বচ্ছায় ফািা ফািা হনচ্ছে মােুনর্ে েেয 

েবু একচট েীক্ষ্ণ স্বে, সব চকিু পঢনক পেয় 

একচট চশশুে কান্না 

একচট কানিা েনঙে ব্রনেে দুিাি প ে  

োে পফািা পপট পথনক চিকনে আসনি োচভ 

পা দুচট িেুনকে েযা- এে মেে  

বাাঁকা 

োে বুনক এক আকাশ পোড়া েৃষ্ণা 

এক বসুেো পোড়া চখনে 

োে মাথাে ওপে চেনয় উনড়  ানচ্ছ হাউই… 

  

 াো বযাচবিনেে িুিে উেযাে গনড়চিি 

 াো সমুনদ্রে বুনক চেমগাণ কনেচিি সে চমনশনিে চটিা 

 াো শূনেযে পটভূচমকায় সাচেনয়নি োেমহি 

 াো পসাোচি পসেু চেনয় িুাঁনয়চিি েূেেে দ্বীপ 

 াো হােচমনটে সাংরহশািায় োজ্বিযমাে কনেনি  

মােুনর্ে 

হৃেয় ও মেীর্াে পেে কীচেগগুচি 

 াো বাষ্পনক কনেনি ভৃেয, চবদুযেনক আিােীনেে প্রেীনপে 

নেেয 

 াো িাাঁনেে বুনক পা চেনয় পটচিনফানে বােগা পাচিনয়চিি 

পৃচথবীনক 

 াো ভাঙনে পিনয়চিি পেশ সীমাে পেয়াি 

োো চেনেে সোেনেে আেে কেনে কেনে পকাে িচব পেনখচিি 

আগামী কানিে 
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গযাচিচিও চক মাচটনে পা িুকনে িুকনে পভনবচিনিে  

োাঁে উত্তে পুরুনর্ো 

োেেীচেে পাশা পখনিায়াড়নেে ক্রীেোস হনব 

িুই পাস্তুে চক োেনেে পাগিা কুকুনে কামড়ানো 

প  চকনশােচটনক চেচে বাাঁিানিে 

োাঁে েীবে-মেণ বাচে িো পিষ্টায় 

পস অ্কােনণ এক মুহূনেগ মনে  ানব একচট নসচেনকে 

গুচিে ফু কানে 

সহর সূন গে েীচপ্তনেও চক ওনপেহাইমাে 

পেখনে পাে চে 

পসই টিটনি পানয় 

পহাঁনট  াওয়া চশশুচটনক… 

সমস্ত আগুে চেনভ  াওয়াে পে আকাশ পিনয় আনি  

িাই েনঙে অ্েকানে 

প খানে প্রাসােমািা চিি পসখানে  

একচট চবোট েগেনগ ঘা 

প খানে েেী চিি পসখানে েেী পেই 

প খানে পাহাড় চিি পসখানে পেই এক টুকনো পাথে 

প খানে ভানিাবাসা চিি, পসখানে েীঘগশ্বাসও পশাো  ায় ো  

 াো েয় পিনয়চিি, োনেে কঙ্কািও মাচট পায় চে  

 াো রূপ পিনয়চিি,  াো স্বনপ্ন পসৌি গনড়চিি 

 াো িনড়চিি মােুনর্ মােুনর্ সানমযে েেয, 

 াো আোিো কনেচিি অ্মেনেে 

 াো প্রচেচেে েি চেনয়, পস্নহ-মমোয় বাচেনয়চিি 

পিাট পিাট সাাংসাচেক উেযাে 

http://www.bengaliebook.com/


 েু ীল গসগাপাধ্যায় । ব্াতাসে ককসের ডাক শ াস া । কাব্যগ্রন্থ 

 26 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োো আে পকউ পেই 

পোক্রনমে প্রচেদ্বন্দ্বীো একই সনে গুাঁনড়া হনয় পগনি  

িোিে েুনড় এক চেবাে চেষ্কম্প চেস্তব্ধো 

োে মনিয োাঁচড়নয় েনয়নি একচট চশশু 

সমস্ত ঘৃণা ও অ্চবশ্বানসে গেি মন্থে কনে 

পস চিক উনি এনসনি আবাে 

এক চবশ্ববযাপী একাচকনেে মনিয পস হাাঁটনি  

আনস্ত আনস্ত পা পফনি 

োে শীে কেনি 

শুিু োে েেযই আবাে োগনে হনব সূ গনক। 

কেেূনে 

  

মােুনর্ে পাশাপাচশ পাচখ ও চপাঁপনড়ে 

শুরু হনিা পভানেে সাংসাে 

চেনেে আনিাে েীনি িাপা েীঘগশ্বাস  

পৃচথবীে পঘাোঘুচে চেনয়  াে মাথাবযথা পেই 

পসও োনে পপ্রম কে কম, 

বাোনসেও ভাগাভাচগ হনয় আনি োই 

পমহ এে দ্রুে মনে  ায় 

চেোফ ও প্রোপচে একই পখিা পখনি 

েবু োো মােুনর্ে পিনয় কে েূনে! 
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কািাকাচি মােুনর্ে 

  

 াো খুব কািাকাচি োনেে গভীনে প নে প নে 

একচেে পথনম  াই, পকেো এমে েূে পথ 

প নে হনব, োও পো চিি ো োো,  াো খুব পিো 

োনেে হৃেয় খুব োোনশাো পভনব বনস আচি 

 ে ভানিাবাসা পস্নহ পাবাে চেয়নম পপনয় পগচি  

কখনো ভাচবচে োে প্রনেযনকে চভন্ন বণগচ্ছটা  

প্রনেযক হৃেনয় বহু কুয়াশাে ইন্দ্রোি, মৃদু অ্চভমাে  

কািাকাচি মােুনর্ে চবশাি দুেে পেনখ থমনক চগনয় পেচখ  

পফোে োস্তাও প ে মুনি পগনি, পসই পথনক আচম  

কািাকাচি মােুনর্ে সুেূে েহনসয চমনশ আচি।  

পঘাোয় পকে একচট চবন্দু 
  

পভনবচিিাম অ্ভ্র-আড়াি, ফেনবনে;  খে েখে 

প মে খুচশ  াওয়া 

পিানখ আমাে চকনসে আিা, হানে আমাে 

চকনসে েচড়, মা 

পাোি পঘো বুনক এমে কােে পঢউ কখনো পকউ 

শুেনে পপনি ো 

িড় উনিনি, িনড়ে োচভ খুাঁেনে খুাঁেনে িশােঘানট 

েগ্ধনেণু পাওয়া! 
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বৃচষ্ট প ে মানয়ে মা, পস সব পকান আচেযকানিে 

পিনিনবিাে কথা 

সচেয আচম েনন্মচি চক, েন্মটা পকান উে-কপািী 

পাহাড়ী ঢি, আহা পে 

প - াে চেনেে পপ্রনম পাগি, আয়ো পভনঙ টুকনো টুকনো  

ফুনটনি ফুি বাহানে 

েবু আমায় পঘাোয় পকে একচট চবন্দু, গভীনে  াে 

চসেু েীেবো! 

েনিে মনিয চমনশ আনি 

  

োেপে একেে উনি পগি পিে িেনে, পিাাঁনট েৃণমূি চেনয় 

একেে বনস েইি েেীে িানে 

আে একেে িঞ্চি িাহচেনে চিচি চিখনি পপাস্টাচফনসে কাউন্টানে 

োাঁচড়নয় 

এই সময় িাম িাইনে িিসানচ্ছ কচপশ পোে, প্রিণ্ড চবনফােনণ  

চমচিনয় পগি েৃেীয় ভুবনেে একচট োো  

পটচিচপ্রন্টাে ও চবমাে গেগনেে মনিয অ্োে চশশুে কান্না  

শাাঁখ বােনি স্মৃচেে মনিয চবিীে েুিসী মনঞ্চ, নকনশানেে 

পেনেে মেে উড়নি বাোস 

এখে গে হনব, সমস্ত হাোনো মােুনর্ে গে হনব 

এখে গে হনব, সমস্ত হাোনো মােুনর্ে গে হনব 

এখে গে হনব, সমস্ত হাোনো মােুনর্ে গে হনব 

ওো পকাে অ্িক্ষযপুেীনে ওনেে পিানখে িুনিায় েনিে িাপ্টা চেনচ্ছ 

পসই েনিে মনিয চমনশ আনি েক্তাক্ত স্বনেশ… 
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েবু আত্মেীবেীে পৃো 

  

এক এক েকম অ্েযায় আনি,  া আয়োে উনল্টাচপনিে মেে  

খুব কানি চকন্তু পকউ উাঁচক পমনে পেনখ ো  

এক এক েকম মাকড়সাে োি আনি,  া উ সব বাচড়ে সনেনবিায় 

চহচসনভো পপার্ানকে মেে, প্রকানশয খুনি পফিা  ায় ো 

এক এক েকম কুচমনেে কান্না আনি  া শুিু খবনেে কাগনেে 

পৃো ভাচসনয় পেয় 

এক এক েকম ভানিাবাসা আনি  া েেীে চকোনে ভাসমাে 

শনবে মেে 

পকউ পিনে ো, চিেনেও িায় ো  

এক এক েকম বেুে শুিু েেোে পে েেো বে কনে পেয় 

এক এক েকম প্রকৃচে আনি  া শুিু দুঃস্বনপ্নই সুন্দে 

এক এক েকম ধ্বাংস আনি  া োচত্রে চবিাোয় প্রমত্ত 

সুনখে মেে 

অ্থি িায় গাঢ় প্রচেনশাি 

এক এক েকম েীবে আনি  া অ্িীক পকোে চবশ্বস্ত 

প্রহেীে মেে 

েবু আত্মেীবেীে পৃো ভনে  ায়। 
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োে আনগ, োে আনগ 

  

আমাে োে হানেে আেুনি এক টুকনো  

েীি সুনো 

এে পথনকই নেচে হনব স্বনগগে েয়-পোকা 

অ্বশয পেচে আনি। 

োে আনগ পোনয়ি পাচখে চশস েুনি চেনে হনব পিাাঁনট োে আনগ  

এক একচট উনন্মািনেে েেয অ্নপক্ষা 

োে আনগ 

বারুনেে ঘেবাচড়ে মনিয ভানিাবাসা 

োে আনগ, োে আনগ, োে আনগ… 

োও সামােয 

  

আে চকিু েয়, দু’  আঙুনিে েগায় েুে পোিাে মেে  

োও ভানিাবাসা! 

  

কনব চিনখচিিাম এমে, পাঁচিশ বিে আনগ? 

কানক, কাে উনেনশ, মনে পেই। 

আমাে শেীেময় মােচকউনোনক্রাম িানপে মেে ক্ষে 

চকাংবা স্মৃচে 

আচম দুঃখ-টুঃখ পুচড়নয় চসগানেট িচেনয়চি  

আচিেনেে উষ্ণো পপনয়চি বনিই টকাটক উচড়নয়চি গেনিে পাত্র 

কেবাে পকৌেুকহানসয অ্পনেে পিানখে েি পিনটচি চেনভ 
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শেীে পিনয়নি শেীে, চেনয়চি, চেনয়চি  

শেীে োো পমনি উনড় পগনি, চবিাোয় কনয়ক পফাাঁটা  

চভনে োগ 

চবর্ােপন্থীনেে মেে  াইচে প্রকৃচেবন্দো িনন্দ পমিানে 

েবু আে পমঘিা আকাশ ও ঘুমে পৃচথবীে মািখানে  

একিা োাঁচড়নয় আবাে বিনে িাই 

দুআঙুনিে েগায় েুে পোিাে মেে োও, 

োও সামােয ভানিাবাসা! 

চেগে চক চকিু কানি 

  

আে বহু েূে এনস কাংচক্রট িানেে েীনি 

সামনে পখািা কচবোে খাো 

আচম পসই চকনশােনক পফে পেচখ, 

বনস আনি েেীে ঢািুনে 

আচম পেচখ েেীচটে পাশ পফো, 

দুপুনেে বণগদুযচে, বাোস চদ্বখণ্ড কনে 

পেনক ওনি চিি, 

একটু একটু মে খাোপ, কচবোে খাো 

মুনড় উনি আচস 

বাোন্দায়, িুপ 

আকাশ অ্নিো িানগ, চেগে চক চকিু 

কানি এচগনয় এনসনি? 
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পেচে 

  

চবনকনিে গা িুইনয় গচড়নয় পড়নি  

মনোহেণ 

এবানে পশর্ স্নাে পসনে চেনে হনব 

আকানশ মখমনিে পেগা, এই বুচি সনে  ানব একটুখাচে  

উদ্ভাচসে হনব পকাে অ্সেনবে চিেচিত্র 

োচে ো 

োে আনগ নেচে হনয় চেনে হনব, প ে  

পেচে ো হনয়  ায়। 

পেচে কো  ানব ো 
  

অ্পরূনপে চেভৃে চেমগানণে পানশ অ্িীনকে পসই িােুময় চেসগগ খচে  

এ বাচড়ে সুর্মা িাে কনে আনে ওচেককাে দুিােচট অ্ভ্রফুি 

মানি মানি বাোস ওনেে িুচটে পচেপূণগোে চেনক োক পেয় 

েখে েুিসী পাোে পসৌেনভে পিনয়ও মৃদু পকানো চেঃসেো  

আমানক পিাখ পমনে বনি,  ানব োচক? 

  

এইসব অ্পনেে সৃচষ্ট ও অ্পনেে িাবনণযে মনিয খাচি পানয় ঘুেনে ঘুেনে 

মনে হয় আচম আে চেেস্ব েয়, আচম পমাহ-পচেবানেে পিাট পিনি 

প ে চভনে ঘানসে ওপে পােিা পেগাে মেে চবচিনয় আনি  ুেপূবগ বািয 

েখেও ভাঙাে েেয গড়া হয়চে পকানো েগেী, েেীগুচিনক পকউ বাাঁনিচে  

পবচশ পেচে কো  ানব ো, ওচেনক পকউ কাাঁেনি। 
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চদ্বিা 

  

পপৌাঁিনো  ানব ো পভনব বাচড় পথনক পবরুনো হয় ো 

পাথনেে ভাাঁে পভনঙ উনি আনস ঘুম 

পাখাে বাোস, চিচেেব 

োোিাে পানশই োনক একাকী সমুদ্র, োে শাে দুচট োো 

পপৌাঁিনো  ানব ো পভনব বাচড় পথনক পবরুনো হয় ো। 

  

সমস্ত বাগাে ভো প ৌে গে, ভাট ফুি 

ওো চকন্তু বাগানেে েয় 

চমচটাং-এ সাংবাে পনত্র েনট পগনি মােস কােে 

পসখানে মাচিে হানে চেবগাচিে ফুনিে পকয়াচে 

বািযস্মৃচে চিনে  ায় চটয়া পাচখচটে পেেী োক 

সুন্দনেে পানশ পানশ পঘানে এক পবাবা কািা পপ্রে 

পপৌাঁিনো  ানব ো পভনব বাচড় পথনক পবরুনো হয় ো। 

েীো েুচম কানিে মচন্দনে 

িাাঁনেে েীিাভ োং, ওইখানে পিনগ আনি েীোে চবর্াে 

ও এমে চকিু েয়, ফুাঁ চেনিই িাাঁে উনড়  ানব 

প  েকম সমুনদ্রে পমৌসুচমো, প  েকম 

         প্রবানসে চিচি 

অ্েনণযে এক প্রানে হাে পেনখ েীো কানক চবোয় োোনিা  

আাঁিনি বৃচষ্টে শব্দ, ভুরুে চবভনে িো পাো 

ও প  বহুেূে, 
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পীে অ্েকানে পোনব হচে  প্রােে 

ওখানে কী কনে  ানবা, কী কনে েীোনক 

        খুাঁনে পানবা? 

  

অ্ক্ষেবৃনত্তে মনিয েুচম থানকা, পোমানক মাোয় 

মন্দাক্রাো, মুক্ত িন্দ, এমেচক িাও শ্বাসাঘাে 

চেনে পাচে, অ্নেক সহে  

কিনমে প -টুকু পচেচি েুচম োও েুচ্ছ কনে 

 চে  াও, েীো, েুচম কানিে মচন্দনে 

ঘন্টধ্বচে হনয় পখিা কনো, েুচম সহাসয েেীে 

েনিে সবুনে চমনশ থানকা, পস প  েূেনেে পিনয় বহুেূে 

পোমাে োচভে কানি োদুেণ্ড, এ পকমে পখিা  

োদুকেী, োদুকেী, এখে আমানক চেনয় পকাে েে 

       চেনয় এচি পিাখ-বাাঁিা পগািনকে িাাঁিায়! 

েীো, পগৌেম বুে 

  

পাঞ্জানব পোে খুে-খাোচপ হনচ্ছ েশটা-পাঁচিশটা 

অ্থি আচম এই মিযোচত্রনে েীোে েেয একটা 

পস্তাত্র চিখনে িাই 

কৃপাণ ও বন্দুনকে েি কুাঁনড় ওনি েীোে মুনখে িােপানশ 

 াো মনে ও  াো মানে দুেকম েীঘগশ্বাস িিনস পেয় বাোস  

েটনপে শুচকনয়  ায়, আচম অ্েয কিনমে পখাাঁনে োকাই 

এচেক ওচেক 

চিক েখেই একটা েীি চবদুযনেে চশখা আকানশে এক প্রাে 
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পথনক অ্েয প্রানে িুনট পগনি 

এক মুহূনেগে েেয িিনস ওনি পগৌেম বুনেে দুচট পিাখ  

োেপেই এক িাাঁক চবমাে সুগেীে শব্দ কেনি বুিনে পাচে 

সশস্ত্র চবমাে  ানচ্ছ 

প্রনেযক সীমাে প্রনেনশ 

আচম কিম খুাঁনে পাই ো, পেশিাই খুাঁনে পাই ো, অ্বিুপ্ত 

িাাঁনেে মনিয হাচেনয়  ায় েীোে মুখ  

অ্েকাে বযবসায়ীো পেনগ ওনি, েগে ড়ুবনে থানক পাোনি 

বাচিনশ মাথা চেনয়, েীণগ সভযোে কচম্পে মুখচ্ছচবে চেনক োচকনয় 

আচম পগৌেম বুেনক একবাে, মাত্র একবাে 

েীোে মুখ িুম্বনেে অ্চিকাে চেই 

অ্েে ওো দুেে কনয়ক মুহূনেগে েেয আেনন্দে পোকা  

েুনি িরুক 

এই পভনব আচম পাশ বাচিনশে মেে েচড়নয় িচে ঘুম। 

চপাঁপনড়ে এচপটাফ 

  

ওপনেে পিাাঁট কামনড় িনেনি একটা খুনে িাি চপাঁপনড় 

পস মাথা পবনয় পেনম আনস চে, পস পানয়ে েিা পথনকও 

উনি আনস চে 

পস বাোনস চিি, চকাংবা চেচিে অ্েেীনক্ষ 

সমস্ত শেীনে চপাঁপনড়-োংশেন াগয কনয়ক িক্ষ চবন্দু 

েবু পকে পস কামনড় িেনিা ওেটাই 

চকাংবা পস পকে আমােই মুনখ পঢনি চেনে িাইনি পক্রাি 

পবশ জ্বািা আনি, োনক পহিানফিা কো  ায় ো  
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এেকম অ্বিায় োনক আঙুনি েুনি চটনপ গুাঁনড়া কনে পফিাই পো  

স্বাভাচবক, অ্েযমেি ভানব… 

পস িনি পগনিও আগুনেে একটা ফুিচক পথনক  ায় 

একেে আেোয়ীে কথা মনে পনড়,  াে িদ্মনবশ পিো  ায় ো 

দু একটা পিড়া িচটে মেে অ্পমাে, পনে চেভ কাটাে মেে 

ভুি 

পাোপুকুনেে েনি পমঘিা সূন গে েচি পড়া েনঙে মেে চবস্মৃে 

আফনশার্… 

একচট চপাঁপনড় প  এক চমচেট আনগও চিি ো, এখেও পেই 

প  আকাশ পথনক খনস পনড়চিি, আবাে চমচিনয় পগনি  

পঞ্চভূনেে ভগ্নাাংনশ 

মাত্র কনয়কচট মুহূনেগ পস োে অ্বয়নবে পকাচট গুণ মনোন াগ  

পকনড় চেনয় পগি 

একই োয়গায় বনস থাকা আচম পসইটুকু সমনয় অ্েয মােুর্, 

েুনি চেই কিম 

মােুনর্ে পিাাঁট কামনড় িো প্রায় অ্েৃশয একচট চপাঁপনড়ে িচব 

পকানো চশেী পকানোচেে আাঁকনবে ো  

োই চিনখ োখা হনিা এই কনয়কচট িাইে.. 

চপিুটাে 

  

মানি মানি পিাখ েুনি পেচখ আকানশ িাি পমঘ 

আসনব, প  পকাে সমনয় পস এনস পড়নব, পস আসনব 

োে আনগ পসনে চেনে হনব চক অ্সমাপ্ত কচবোে কাে? 

কাগনেে মাথায় আিচপে, বুনক পাথে 
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পমনিনে িড়ানো টুকনো টুকনো বািযস্মৃচে 

উড়নি িূসে েনঙে পঘাড়া। শুেনে পাচচ্ছ পের্া  

চবশুে সেীনেে মেে োে ব্রহ্ম, অ্সাংখয চেশাে 

কী প ে বাচক েনয় পগি, কী প ে, আঃ এে চপিুটাে! 

বাোনস চকনসে োক, পশানো 

  

 ানব? 

ক্ষনণক োাঁড়াও, আনগ টযানকে চগটটা কনর্ বাাঁচি 

 ানব? 

পক বিনি  ানবা ো, একটু চেগেনক ওড়াই ফুাঁ চেনয় 

 ানব? 

চেেনট পঞ্চান্নে পিে, হানে চকিু হকাসগ মানকগনট পকোকাচট 

 ানব? 

 াওয়াে েেযই আসা, েনব এে বযস্তো চকনসে 

 ানব? 

পিনয় েযানখা, পসাো পভনঙ িুনিা হনচ্ছ, িুনিায় গড়ানচ্ছ স্বািীেো 

 ানব? 

প  প খানে খুচশ  াক, আমাে এ ভাঙা ঘনে চপ্রয় অ্েকাে 

 ানব? 

পা বাচড়নয় বনস আচি, িীে পথনক আসুক বারুে 

 ানব? 

 াব চক  াব ো আচম চেনে বুিনবা, েুচম পক পহ পফাাঁপে 

োিাি 

 ানব? 
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আেনক ে যাশাে কােগ পেনব, আে অ্েয সব িুট িানমিা বাে 

 ানব? 

দুপুনে িশানে  ানবা, োনত্র এক চবনয় বাচড়, ো পগনিই েয় 

 ানব? 

পকাথায়  ানব পহ, এনসা, সস্তায় পোটানো পগনি এক পবােি  

োম 

 ানব? 

 মও চফনে পগনি দুদুবাে খাচি হানে, েুচম োও এক টুকনো  

বাোসা 

 ানব? 

চিচবনো প্রবি, শুিু মনে হয় বাচক েনয় পগি অ্িগচে 

 ানব? 

পিনিটাে উচ্চ মািযচমক, এ বিে প্রশ্নই ওনি ো 

 ানব? 

পুরুর্ সারােয আনগ পভনঙ  াক, ঘাসবে পথনক পহাক সভযোে 

শুরু 

 ানব? 

ঘা শুনকাচচ্ছ। গেবাে প নে চগনয়  া  া হনিা চকিুই ভুচিচে 

 ানব? 

আমাে চেেস্ব পনথ  ানবা, োই পাথে ও কাংচক্রনটে অ্েগাে 

চেনয়চি 

 ানব? 

গুরুমন্ত্র কানে আনি, আে সবই িাি-েীি পসাোচি িািসা 

 ানব? 

মূখগোই কামানেে খােয হয়, পসোপচে থানক িাণ্ডা ঘনে 
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 ানব? 

চেয়চে পেনখনি পবাঁনি ভানিাবাসা-অ্শ্রু-েক্ত মাখা এক চেশানেে 

েীনি 

 ানব? 

মােৃঋণ, চপেৃঋণ, ভাই পবাে…আমাে পো ইনচ্ছ চিি খুবই 

 ানব?  ানব?  ানব?  ানব?  ানব?  ানব?  ানব?  ানব? 

 ানব?  ানব?  ানব?…… 

বােবগনড়ে ধ্বাংসস্তনূপ 

  

পেয়ািই চিি ো ফাটনিে কথা কী কনে বা মনে আসনব 

পসসব চেনেে হৃ স্পন্দনে িনড়া হাওয়া চিি সেী 

পিড়া িপ্পনি চভখাচেে হাচস, কাপগাস বীে সেযা 

িুনিা সুন্দে, চখনে সুন্দে, পানয়ে বযথায় সুন্দে 

পেয়ািই চিি ো ফাটনিে কথা কী কনে বা মনে আসনব। 

  

টুকনো আগুে প -ন মে িায় ফুিচক উনড়নি েেীনে 

গেি-শাসনে সুিা পকৌেুক, আয়ু বাচে োখা উ সব 

চপ্রয় চেচশোক, চেেয েেুে পথ িুনট পগনি স্বনগগ 

িুনিা সুন্দে, চখনে সুন্দে, পানয়ে বযথায় সুন্দে 

েবুও েৃষ্ণা পমনটচে এখানে ধ্বাংনসে মেীচিকা! 

  

পেয়ািই চিি ো ফাটনিে কথা কী কনে বা মনে আসনব 

কাে অ্েণয পকাে অ্েণয এসবই আমাে অ্নিো  

পটভুচম েীি বাাঁনিে ওপানশ পীোভ েনঙে অ্শ্ব 

চকিু ো থাকাে স্মৃচে গম্বুনে পোনয়ি পাচখে চশস  
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িুনিা সুন্দে, চখনে সুন্দে, পানয়ে বযথায় সুন্দে! 

বী গ 
  

 াও েেুে উপচেনবনশ, েেুে োস্তায় বাচড় হাাঁনকা 

চেপ চটউবওনয়নি পভোও বাচিয়াচড় 

িাগাও মযাচেনকে কৃষ্ণিূড়া গাি 

গেগ পথনক পটনে পোনিা সাপ, এখানে চশশুনেে পাকগ 

হনব মনহনঞ্জাোনো পথনক চশনখ োওচে ভূগভগ প  ঃপ্রণািী? 

  

কীট-পেনেে সাংসাে ভানঙা, এখানে 

শুরু হনব মােুনর্ে সাংসাে 

মােুনর্ে েেয আেও িাই, আেও িাই, সব ভূচম িাই 

প্লট ভাগ কনো, েচক্ষণ পখািা চেনেে েেয োও 

চভত্ পুনোে েেয দুঘণ্টা 

  

োেপে পখাাঁড়াখুাঁচড়, ইট-কাি-নিাহা… 

  

এখনো প খানে শূেয পসই চেেেিায় একচেে  

সুখ শ যায় শুনয় পোমাে োেীে গনভগ বী গ চেনর্ক কেনব 

হযাাঁ, বী গ প ে থানক, প ে থানক, শুচকনয় ো  ায় 

োে মনিয! 
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চব্রনেে ওপে পথনক েেী 

  

চব্রনেে ওপে পথনক েেী পেখা, আকাশ িুাঁনকনি খুব কানি  

মােুর্বহুি এই পৃচথবীনে পকাে পকাে সনেনবিা  

মােুর্ থানক ো 

একেে পকউ থানক, বাোনস একিা িুপ, পস কারুে েয়, 

পপ্রম চেোংসাে েয়, কু্ষিা বা েনয়ে েয়; বযথগোেও েয়, 

েনিে েেনে িাাঁে, অ্েেীক্ষ পিনয় আনি গহে মােস, 

দুচেনকে পথ প ে আবাে েন্মানে চফনে সবুে হনয়নি  

সমস্ত স্তব্ধো পভনঙ শুরু হনিা অ্দু্ভে পাগিানট ঐকোে  

এবানে পোমানক পেচখ, খুনি োও বুক, পেচখ  

পোমানক, পোমানক। 

ভানিাবাসনে িাই 

  

প্রনয়ােনেে মনিয বারুে চবনফােণ ঘচটনয় 

আচম এক এক সময় অ্প্রনয়ােেনক পবচশ ভানিাবাচস  

প মে জ্বিে হানেে পাঞ্জায় ফুিনক েেম আেে 

প মে েেীে মৃেুয েৃশয পেনখ সেেচঞ্চ চবচিনয় 

োস পখিা 

প মে োেীনক 

কখনো কখনো সমূ্পণগ োেীনকও েয় 

পকামনেে আয়ো-ভাঙা িাাঁে, েিেেনেে মেে চদ্বোগমে  

েীব্র মিযনম এক টুকনো হাচস 
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অ্পনেে োেী, শুিু োে মািুন গে চেনক অ্িীক 

হাে বাচড়নয় পেওয়া 

প ে অ্েয পেনশ প গটনেে ক্ষচণক প্রকৃচে-সুখ 

হযাাঁ, মনে পড়নিা, অ্েয পেনশ চগনয় আচম অ্বােেভানব 

স্বনেশ পপ্রচমক হনয় উচি  

গাড়নিে মেে, অ্নেে মেে, আনিা-নিো মােৃভূচমে বন্দো 

আবাে  খে একা,  খে পা-োমাে েচড় 

অ্োয়ানস চগট খুনি োখা  ায় 

চেনেে চেভৃচেে মুনখামুচখ পকানো অ্নিৌচকক হােিাচে  

েখে আচম আিমকা চবশ্ব-নপ্রচমক 

 চেও এই েথাকচথে চবশ্ব আমানক রাহয কনে ো কাোকচড়ও 

একটা পবাোনমে ওিা-োমা, োে ওপে টিমি কেনি 

চপাঁপনড়, পাচখ ও পুেুনিে সাংসানেে 

ধ্বাংস-চিোবিাে সচেক্ষণ 

েবু প ে চসেবানেে বুনড়াে মেে পগাটা মােব সভযো  

পিনপ থানক আমাে ঘানড় 

আমাে ঘাড় বযথায় টন্টে কনে 

হযাাংিাে মেে, পা-িাটা কুকুনেে মেে আচম এই 

হৃেয়হীে সভযোনক 

ভানিাবাসনে িাই! 

মাত্র এই এক েীবনে 

  

অ্নেক পগাপে কথা আনি 

মাত্র এই এক েীবনে চকিুই হনব ো বিা 
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েেীে এক িানে শুিু সাচেবে গাি রুেবাক 

আমানেে চেেগুচি েনিে পভেনে েি 

োেও েীনি েি 

পোদ দুনেে পাশাপাচশ িায়াে চেমগাণ োো ক্রমশই গাঢ়  

অ্নেক পগাপে কথা আনি 

মাত্র এই এক েীবনে চকিুই হনব ো বিা 

প  কথা পোমাে েয়, প  কথা আমাে েয় 

সকনিই পসই কথা বনি 

পকউ িনি  ায় েূনে একা মুখ িুনকাবাে িনি 

চপাঁপনড়ে সাংসাে পভনঙ  ায় 

পনড় থানক িুনো বুযনো মাচট 

ভানিাবাসা চিি, প ে বাাঁনিে চকোনে একা গাি  

চেে িনি  ায় োনে, োচত্রগুচি শুিুই অ্েৃশয  

েীেব মুহূনেগ গাাঁথা মািাখাচে আমানকও পেনখ প নে হনব 

অ্নেক পগাপে কথা… 

মাত্র এই এক েীবনে চকিুই হনব ো বিা। 

মােুর্ েইনি ো 
  

এক মনোহেণ সকািনবিায় পোমো বাগানে বনসনি  

পিাট-হােুচেে পটচবনি 

আত্মপ্রেযয়ী চপো, মমোময়ী মা, মাথায় পসাোচি িুি 

চেেচট দুষু্টচম-সােিয মাখা চকনশাে-চকনশােী 

অ্পরূপ পোে, স্বনগগে পসৌেভমাখা েেম বাোস  

চখেমগাে এনে চেনচ্ছ গেম গেম পটাস্ট, সনসে, চেম পসে 
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পপােচসচিনেে পাত্র পথনক উপনি আসনি িানয়ে পিাাঁয়াে মােক গে 

মা মাচখনয় চেনচ্ছে মাখে, বাচ্চাো কাড়াকাচড় কেনি কাগনেে 

পখিাে পাোচট চেনয় 

েৃপ্ত চপো পেখনিে োাঁে সাোনো সাংসাে, সাথগকো  

সাো েনঙে বাচড়, অ্চিনন্দ অ্চকগে, সবুে িে, পগনটে বাইনে 

পিায়া-নমািা িিনি দুনটা গাচড়ে 

োেপে চেচে পেখনিে পপয়ািা-চপচেনি চিট চিট েক্ত 

পটাস্ট, সনসে, চেমনসে, দুি, কেগনেক্স, মামগানিনে েক্ত 

মােুনর্ে েক্ত 

একেে কচবনক এইমাত্র ফাাঁচস পেওয়া হনিা, োে েক্ত 

 াো রুচট বাোয়,  াো গরু-নমার্ চেনয় মানি  ায়, আবাে 

 খে-েখে গুচি পখনয় মনে, োনেে েক্ত 

পোমানক, পোমাে সুখী পচেবােনক পাে কেনে হনব এই েক্ত  

োেপে আে পোমো মােুর্ েইনি ো 

পোমো েেখােক হনয় পগনি! 

চমনথয, চমনথয, চমনথয… 

  

প্লযাটফনমগ পেনম পায়িাচে কেনে কেনে দুহাে িচড়নয় আড়নমাড়া  

ভাঙনেই 

পিনঙা িুচে ও ফেুয়া পো, িাোবগনি একেে শাচিক শাচিক পিহাোে 

পিাক 

থমনক চেনজ্ঞস কেনিা, 

পক পগা, আমানেে ফচটক িয়? 

বােপাচখে মেে এক সুচবশাি হাসয চেনয় োনক িুপনস চেিুম  
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পস পািাবাে পথ পায় ো, পো পো কনে পেনম পগি পেিিাইনে  

প্রিণ্ড পোনে পিাাঁয়া পবরুনে িাগনিা োে গা পথনক, পস কপূে হনয় পগি 

চেগনে… 

  

একটু বানে পিে িাড়বাে পনেই এক সবুে পঢউনয়ে মেে চবস্মেণ  

িাপটা মানে আমাে কপানি 

োেিাে পানশ দুনটা উড়ে চফনঙ পিাখ পমনে বনি  ায়, দুনয়া, দুনয়া  

আচমই চক েনব ফচটক, চকাংবা োে  মে, এেক্ষনণ আিপথ িনে 

পিনঙা িুচে ও ময়িা ফেুয়া, িাোবগনি শাচিক পিাকটাে পাশাপাচশ 

পহাঁনট প নে প নে 

পকাথায়…পকাে রানম…ফচটক চক এেচেে চেরুনেশ চিি 

পাচিনয় চিি োনোগা-মহােনেে পোয়, সুফি আেনে চগনয়চিি শহনে 

পস চফনেনি বনি শাাঁখ বােনব, পিানখে েি চেনয় পিায়ানো হনব োে 

পা 

একচট অ্কাি-ডবিবয মাখা স্ত্রীনিাক িাই িাই পিাখ পমনি বিনব, 

পহথায় পো পোমায় পকউ পোে কনে িনে আনেচেনকা  

পকে এনি? 

আাঁশচটে মেে িাোনিা োে উোসীেো, চটয়া পাচখে মেে েীক্ষ্ণ 

টযাাঁ টযাাঁ কেনি দুএকচট বাচ্ছা… 

  

অ্কাি বৃচষ্টনে পনি পগনি িানেে পগাি, পূচণগমাে িাাঁনেে গানয় কাো 

কািভানটগে পানশ োড়া োড়া চেবগািেী ইস্তাহাে পসাঁচেনয় পনড় আনি 

বাাঁি ভাঙা পোো েনি ঘুেপাক খানচ্ছ ফচটনকে পিড়া িচট 

এই অ্েনেে টুকনো েৃনশযে ওপে হুমচড় পখনয় পনড়নি মহাচবশ্ব 

একচট েবীে েৃনণে েগা মাথা েুনি বিনিা, চফচেনয় োও ফচটকনক  

োে চেনেে োয়গায় 
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েইনি সব চকিু চমনথয, চমনথয, চমনথয.. 

োমগড় পস্টশনে সেযা 

  

পিে এনি িনি  াব, েেক্ষণ পিনয় পেচখ প্রোপুঞ্জ সহ এই সরাট 

আকাশ 

পিাাঁয়ানট মূচেগে মনো কনয়কচট মেুর্য চবন্দু ঘুেনি চফেনি প্লাটফনমগ, িাইনেে 

উপনে 

আমাে বেুচট পানশ চসগানেট পিাাঁনট পিনপ িুচট পশর্ কো এক ঘে েীঘগশ্বাস 

পিাাঁয়ায় চমচশনয় িুাঁড়নিা আমাে পিানখে চেনক, োমগনড়, বাোনসে প্রচে 

স্তনে স্তনে। 

কিকাোয় চফনে  ানব সহর সুনোয় বাাঁিা কীচেগমাে সুেশগে চিম-িাম  ুবক 

টযাচক্সনে সময় মাপনব, অ্নেক সেযানক খুে কেনব োো পেনস্তাোাঁয়, 

এনোনরানম, চভনড় 

শচেবাে োশ পখিনব, ঘেভো অ্ট্টহানস পটনে পেনব বেুনেে পিানখে িুম্বক 

সুনখে োোে সুে এাঁনক োখনব ওনে, পিানখ, দুযচেময় প ৌবনেে বুক 

চিনে চিনে। 

  

এখে পস অ্কস্মা  পিনয় পেখি োমগনড়ে  ুবেী-প্রচেম এই সায়ানেে  

চেনক 

চকিুক্ষণ স্তব্ধ পথনক হিা  আমানক বিি, পকাঁনপ উনি প ে এক অ্ন  

কণ্ঠস্বনে 

আি গ, আি গ, পেখ!সবনি আমাে হাে িনে পেনখ পিনয় েইি, েীব্র 

চেচেগনমনর্ 

অ্শ্রুে চবন্দুে মনো শীনেে করুণ পেৌদ্র েখে চবেনি িেনি পবগে চশখনে। 
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রীসীয় মূচেগে মনো রূপবাে, বস্তুচেে, আনবগ-অ্রাহয কো আমাে বেুনক 

পসই একবাে শুিু চেোে সামােয, কু্ষদ্র, পটভূচমকাে পানশ মূঢ়, অ্সহায় 

ভচেনে পেনখচি আচম।-সুেন্দ, পিনেে শব্দ শুেনে পানচ্ছা? 

ে ক্ষণা  আচম োে বুনক 

প্রচেধ্বচেময় কনণ্ঠ বনি উনি, িঘু পহনস, নিেেয এনেচি পসই মায়াবী 

সেযায়। 

শাচে, শাচে 

  

সানড় পাাঁি বিে বয়সী পমনয়চটে প্রফুচটে পচবত্র মুখখাচে পেনখ  

আচম কেো কচে ওে পেইশ বিনেে প্রজ্বিে প ৌবে  

েখে আচম হয়নো থাকনবা ো 

আচম েখে িুনিা হনয় বাোনস উড়নবা চকাংবা  

কবেিানে পকাঁনিাে খােয হনবা  

চকাংবা দু-একটা েীঘগশ্বানসে টুকনো টুকনো স্মৃচে 

েবু শোব্দী পপরুনো উিাও প্রােনেে পচেবযাপ্তোয় 

একচট চবন্দু ক্রমশঃ োং ও আয়েে পায় 

িাংকৃে পা পফনি পফনি 

েনিে সামনে োাঁচড়নয় এক মািুন গে িচব 

কী গমাখা োে চিবুক। ওনে স্বগগ পেখা হাচস  

হােিাচে চেনয় পস োনক পকািাহিময় পাচখে মেে চশশুনেে 

আচম পসই চিবুক, পসই ওনে আমাে সুেীঘগ িুম্বে এাঁনক চেচচ্ছ।  
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শুিু প  হাচেনয় পগনি 

  

েেীচটনক বুনক েুনি োও 

োো ভাঙা হিুে কনপােী হনয় উনল্ট পনড় আনি চগচেখানে 

ও একটু আেে িায়, বুনকে গেম িায়, োও! 

িাবণয কচণকা পিনয় কাঙাি হনয়নি এক োেোনেশ্বে 

োনক চকিু পেনব, পভনব েযানখা! 

অ্েণয পপনয়নি ওম, পনথে সাংসাে সব পোমাচে প্রেয়। 

এই প  সেযাে অ্শ্রু,  াে মে পোনে ভো পসচক চকিু পবানি? 

  

মনে পনড়, মনে পনড়  ায় 

স্তব্ধোে পিনয় আেও অ্নেক চেঃশব্দ, চহম, িুপ 

পক প ে পুকুে ঘানট দুপুনেে অ্নবিায় বনিচিি,  াও 

োই শুনে িনি পগি ইিুি বাোস, পগি খুচশময় িচব 

পিাহা ভাঙা শব্দ এনস ভনে চেি অ্নিগক েীবে! 

েবু, মাচটে মূচেগে মনো,  াো  ায় সব ঘুনে চফনে আনস  

বাগানেে ফুি হনয় ওনি ফুনট ওনি গুপ্ত অ্চভমাে 

উষ্ণ িােনেে মনিয িুচকনয় আোম কনে নকনশানেে স্মৃচে 

ওর্চি ঘানসো সব োনে। 

  

োও,  ানক  া পেবাে সব োও 

শীনেে বৃক্ষনক োও সবুোভা, েনি-েেনে হােিাচে 

পমঘ-মৃচত্তকায় োও িন্দ, আগুেনক অ্চগ্নেে কনো  

পকামনেে খাাঁে পথনক চবচু্ছচেে আনিা পেনব চেশুচে োচত্রনক  

োও োচে, সমুদ্রও চকিু চক পানব ো? 
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শুিু প  হাচেনয় পগনি, হীনে েয়, দুযচে 

োেই েেয এে কাণ্ড, িন্দ-নহাঁড়া এসব কচবো! 

সেি গানিে িায়া 
  

এ ঘনেে ভুি ও ঘনে িুচকনয় োচখ 

চবনকনিে আনিা আনিা হাচস চেনয় োনক 

চিচি েনম  ায় পল্কা বিে পপচেনয় 

কপানিে ভাাঁনে েনম আনি বহু কাে। 

  

চসাঁচড় পভনঙ পভনঙ পেনেে মূিগো 

পাোি পেনেনি আসন্ন উ সব 

বড় চপিু টাে কুসুম হানেে মায়া  

রূনপে কাঙাি েন্মানেে  মে  

  

কথা চিি প ে এ েীবনে চকিু পিো 

আকাশ ভাঙনিা েীচিমাে নেোেয 

একচট পেখাে চবপেীনে এে ভ্রাচে 

েনিে ওপে সেি গানিে িায়া। 

স্বয়মাগো 

  

স্বয়মাগো, পোমাে সনে িচব পখিায় কাটনিা সাোচেে  

সবাে পিানখে সামনে চেনয় মায়াে মেে আড়াি কো েীবে 

চকাংবা প মে চত্রনবণী সাংগনমে সেস্বেী েেীে িাো  
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স্বয়মাগো, পোমাে সনে িচব পখিায় কাটনিা সাো চেে। 

  

একটু একটু েগ্ধ কনে পশর্ কনেচি সব আেব্ধ  জ্ঞ 

হানড়ে বাাঁচশ সুে পসনিনি ও চকিু েয়, চকিুই প ে চকিু ো 

িামড়া-নপাড়া গে চেনয় গবগ ভনে পগচি সভাে মনিয 

আঙুি কাটা েক্ত িুনর্ বনিচিিাম, েযানখা পকমে পাওয়া ! 

  

আমাে ঘনে েমানো সব টুকনো-টাকো, প ে মুণ্ডমািা 

ভানিাবাসায় িাই উনড়নি, মহােচিিখাোয় জ্বিনি আগুে 

প ে আকাশ পেই, অ্থি সূেূে সীমা পেনক বিনিা, এনসা  

স্বয়মাগো, পোমাে সনে িচব পখিায় কাটনিা সাো চেে 

  

স্বয়মাগো, পোমাে সনে িচব পখিায় কাটনিা সাোচেে  

চেনেে মনিয আি-োঙাি, দুহানে কাে িাপাে মনিয হাচস  

রূপ চকাংবা চসাংহাসে বা িুনিাে মনিয িচড়নয় থাকা স্বপ্ন 

স্বয়মাগো, পোমাে সনে িচব পখিায় কাটনিা সাো চেে। 
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