
 আসন 

 

এ আসন মিলননর, বনলমিনল নয় বর্জননর  

এ আসন গ্রহনের, বনলমিনল নয় গিননর 

পুরুষ উপুড় হনয় শুনয় থানে? তাহনল থােুে।  

োঠ ও োিনা বা াঁনে? না-হয় বা াঁেুে। 

 

োল মে পরশু ঠঠে এখাননই  আসনব রিেী 

সাাঁতরানব মিৎ হনয়, খুনল দেনব আপন অবনী; 

শ্মশানবনু্ধরা এনসা, তার র্নয োঠ-খড়, তার র্নয প্রিত্ত প্রস্তুমত 

 এ মবরহ অহরহ, অহরহ এই দপ্রিাহুমত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কাহিহনটি সাদা বেডালের 

 

শশশনব; মেিংবা তার র্নেরও অননে আনগর েথা। 

 না পামথ জব না স্বগীয় এে আোশ-মবিানা; 

 মেগন্তনর্াড়া িা াঁনের থালায় উপনি পড়নি েুধনর্ািনা; 

দসই থালায় িুখ লামগনয় িুে িুে েরমিনলা দবড়ালঠি।  

 

আমি বা াঁশবাগাননর িাথার উপর তানে দেনখ দেললাি এেিুহতূ জ। 

তখন োর্লামেমের দিাখ দথনে এে লানে দস গমড়নয় পড়নলা 

 পুেুরপানড়, সুপুমরবাগাননর িায়ায়; 

 উমে মেনলা র্লশুশুনের িনতা; েী দেন েী ধরনলা;  

তারপর দথাো দথাো দর্ানােনপাো হনয় ডুব মেনলা 

তালপুেুনর। 

ঠঠে দসই িুহনূতজ আনরেঠি শাো পঙক্তি মডগবাক্তর্ দখনলা 

োনি েনূর... 

 

েত আনলােবষ জ দেনি দগনলা হয়নতা-বা তারপর; অথবা িুহতূ জ িাত্র।  

১৯৮৫-৮৬র এে দরােজ্বলা েুপুর; 

ধাতবপামখ আিানে দপ ৌঁনি মেনয়নি প্রশান্ত িহাসাগনরর এে দ্বীপনেশ; 

দর্এেনে দথনে তকু্ষমন হাওয়াই দপ নি দগনলা দসই শাো দবড়াল; 

 আিার সািনন দনাঙর েরনলা েলম্বানসর োনঠর দন ো... 

 

হানল িাননায়ার দোতালায় 

মবিানায় গড়ানত গড়ানত আমি শুনলাি ঝরনার  

েলতান; দেখলাি মগলগানশর র্েস্থান; 

 িৃতুযপুরী পার হওয়ার আনগ মিশরীয় েমবর সািননও মে  

এনস ো াঁমড়নয়মিনলা এই স্তনযপায়ী র্ীব? 



দ্বীপরার্া োনিহানিহা বলনলন, অনলাহা।  

 

আিার সািনন েশহার্ার বিনরর র্ীবেৃত ডায়িন্ড দহড। 

 আমি দসই মনব জামপত আনেয়মগমরর শীনষ জ ো াঁমড়নয় 

ঘাড় দেরালাি প্রশান্ত িহাসাগনরর িালিািাল দেনার মেনে; 

 হুলা নৃনতয দিনত উনঠনি পাতা ও বােনল ঢাো হাওয়াইয়ান সুন্দরী; 

 তারা তরঙ্গ দপমরনয় উনড় োনে েরূ-মনেনির অগস্তযপুরীনত। 

 

আমি দিাখ দেরালাি আিার র্েভূমি েমরয়ানগনরর মেনে।  

তার অরনেয েত দিহমগমন েত শাল তিাল 

 তার বন্দনর েত র্াহার্, নেীনত েত পাল; 

 আর তার েমবিূড়ায় দর্াড়া দর্াড়া দসই শাো দবড়াল ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আব্বার ছাতা আমার েগলে 

 

 

মপাঁপনড়, 

শুধু লাল মপাঁপনড় এনস দখনয় দগনি তানে। 

েুিনড়া পাতার োাঁনে 

                                          ঝাাঁনে 

                                                           ঝাাঁনে 

 

েখন হাননব তীর হলুে দরাদু্দর?  

আব্বা, আিানে দে দেনত হনব আর্ বহুেরূ। 

 

দসানামল দরানের েীমঘ পার হনয় োনবা  

আিলমে-আম্র-সামর পার হনয় োনবা 

দতািার সার্াননা গৃহ, গহৃধি জ পার হনয় োনবা... 

দেনত দেনত আমিও মে এ র্ে দপনরানবা? 

 

আনরে র্নের ক্ষনে আতীব্র বষ জনে  

র্নলর র্ঙ্গনি, হায়, র্নলর ঘষ জনে  

বুক্তঝ ক্ষনয় োই 

মিনশ োই উনড় োই বায়ুনত, মনিঃস্বনে ।  

 

আব্বা, দতািানে দতা দোথাও দেমখ না 

দতািার মিনার-িূমতজ ক্তত্রভুবনন দোথাও দেমখ না; 

হািুনর দলানের ভীনড় দসই দে মগনয়নিা মিনশ  

                                          মবমেমেমন তীনর- 

এখন দননিনি বৃঠি র্োর্ে মঘনর। 

 

সবনল আগনল আমি এখননা বগনল  



দতািার দস িাতািানে; 

খুনল দেমখ ঝাাঁনে ঝাাঁনে 

                                    মপাঁপনড় 

শুধু লাল মপাঁপনড় এনস দখনয় দগনি তানে। 

 

অন্ধোনর খুব মননি দননিনি আোশ 

এ-ও এে আোশ, আব্বা, অন্ধোনর 

                                        মিনরাজ্জ্বল অনন্ত আোশ! 

 

দেন োয় দেন োয় বায় ুমিনর মিনর  

আব্বা, আর্ে আমিও োই দতািার গভীনর ।।   
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আমার সাহস নেই ন াকা নমরর সুন্দররক উড়ির়ে নেবার 

 

রাইসররষার মাঠ, ঘাসফর ়িং, নদীতীর আর বাতারবলেবুর প্রহরা এর ল়ে 

এই সাতসকালে, এই অগতযা নগলর, ককন এলে ককন এলে ককন এলে 

 

এলে যরদ, ককন ঘাপটি কমলর বলস প লে র়িংলবরলের পাখা ছর ল়ে 

আমার দার কািার আ়েনা়ে, ককন বলস প লে ককন বলস প লে ককন 

 

আরম এমন ককালনা ব্রতচারী নই কয হাও়ো়ে ধূরেঝল  শুদ্ধ করলবা আমার মনডানা 

আমার হালতর কু্ষলদ কাাঁরচখানা আমালক তাক কলর একবার খুেলছ একবার বন্ধ হলে 

অথচ কতামালক তা াবার ককালনা ককৌশে আমার আ়েলে কনই,  

আমার সাহস কনই কিাকা কমলর সুন্দরলক উর ল়ে কদবার 

 

আমালক অসহা়ে করলখ দুধারী কাাঁরচর মলতা তুরম একবার খুলে 

আবার বন্ধ করলে কতামার অনশ্বর ডানা 

তুরম না পারখ না পুষ্প, ক়িংক্রিলির কঘরালিালপ চুপচাপ বলস আলছা কেোবক্রন্দ 

না কফলরশতা না মানুষ, কতামালক পাহারা রদক্রে আরম রাতকানা রদনকানা 

 

১৫.১২.২০০৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

চন্দ্ৰডচডকৎসা 

 

গাভীর ওোন কথলক ঝলর প া দুলধ কধা়ো একফারে হেুদাভ চা াঁদ 

এখন হল়েলছ শাদা, কযন মুহলূতে উলঠলছ কসলর পান্ডুলরাগ কথলক; 

প্রকৃত আলরাগযপ্রাপ্ত এই চা াঁদ ক াছনা়ে আকাশ কডাবা়ে, 

তারার কমৌচালক আর ছা়োপলথ অমরার মলনামন্ত্র গা়ে, 

উ ন্ত ক ানারকপুঞ্জ ক াছনা়ে ছা়ো হল়ে নক্ষলের বুলক রবাঁলধ যা়ে; 

 

মানুষ নক্ষে হল়ে জ্বলে-কনলভ, মানুষ নক্ষে হল়ে মানুলষ হারা়ে 

ক াছনা়ে ঝাউশাখা ধবে রচরুণী হল়ে পূরণ েমালক বুক আাঁচ া়ে; 

পূরণ েমা কুমারী সতী, কপলতলছ ঘালসর বুলক অমৃলতর ফাাঁদ 

মানুষ পূরণ েমা সুখী, মানুষ আলরাগয কচল়ে কখল়ে কফলে শাদালগাে চা াঁদ। 

 

 


