
রিঙন পালক 

অমল বসু 

 

েয ডাল েছঁেট েফলার কথা িছল 

ফুল ফুটল েস ডােলই 

তখন ডালটা েকন কাটা হয়িন 

েস �সে� চাপপা পেড় েগল 

 

েয ফুেলর েফাটার কথা িছল না 
েস ফুলেক হাসেত েদেখ 

গাছ ভাবেত বসল ফুলটা কার- 

বনমািলর অথবা তার িনেজর 

 

তখিন একটা ছায়া উেড় েগল 

মা(েত ঝের পড়ল রিঙন পালক 

 

 

সবুজ েজ *াৎ,াল জেল 

অমল বসু 

 

তােক আিম িচেন েফিল, আেরা েঘার অ0কার েচােখ 

 

ন1ে2র েদশ েথেক এেস িশিশের েরেখছ পা 
বুেকর েভতের তা িধ5  জীবেনর মৃদ� বােজ 

 

অ0কার নােচ আেলােক 8িৃতর সরিণেত 

বাঁিশ েবেজ উঠেল, পৃিথবীর দরুতম �াে;র ঘুম ভােঙ 

আ<িতর অি;ম অ=িব> ুগিড়েয় যায় ?দয় বািগচায় 

 

ভরা ফসেলর মােঠ িফরব ননা আর 

পলকিবহীন েচােখ, সব েগাপনতার েশষ 

সবুজ েজ *াৎ,ার জেল শরীর ডুিবেয় অেপ1ায় থাকব 

     দধুনদীর �শA চরায় 

হােতর মুBেত মা(র গ0 মাখা িকছু শেস *র দানা 
 



সব েজেনও না জানার ভান, রাতপাহারায় অনুতাপ 

অবুঝ পািখরা সকােলর দরজা খুেল েদয় �িতিদন 

 

 

 

টাওয়াল 

অমল বসু 

 

েকাথায় যাবার কথা িছল। 

Eনসান রাAায় েদাকানপাট বািড় ঘর 

   অেচনা অ1র সব ঝুেল আেছ 

 

েচােখর পাতার নীেচ িরFার আদল েভেস ওেঠ 

েকান েরসেGশন অথবা বাসG *ােHর েকালাহল 

চাকায় েলেগ আেছ? 

ওভারিIেজর িসিঁডেবেয় েনেম আসা 
েকান হিরণীর 8িৃতছায়া? 

 

পারিফউেমর েচনা সুগ0 ছিড়েয় িদেJ বাতাস 

িনয়িতর �িত িনভK ার িবLA েথেকও, পিরেষবা 
সীমার বাইের হািরেয় েগিছ, কত িদন Eিনিন 

ি�য় িরংেটান, িরেFাঅলার অেপ1ায় না েথেক 

আিম িক হিরণীর িপছু েনব? 

 

ঝরনা েযখােন নদীর সােথ েদখা কের 

সমতল জিড়েয় ধের পাহােড়র জানু, েসখােন 

েতঁতুলপাতার ফাঁেক ঝুেল থাকা বাদািম চকেলট 

িবিলেয় েদব খুিশর মু<েতK  
 

িNজ, আমােক টাওয়ােলর কাছাকািছ িনেয় চেলা। 

 

 

 

 

 



বেনর ঘের গােছর ছায়া 
অমল বসু 

 

ছােতর প *ারািপেঠ Oাস নাইেনর শPু বেস আেছ 

িঝরিঝের সজেনপাতা, েধাপদরুA, Qক পরা 
িলচুগাছ, নতুন জামা গােয় েবল ও িনম, আRনেছাপ 

শািড়পরা যুবিত কৃSচূড়া, আম-কাঁঠােলর িগিUরা সব 

দাঁিড়েয় পেড়েছ শPুেক িঘের 

 

পােয় িশকড় গিজেয় মা( কামেড় ধেরেছ 

খাড়া খাড়া তীV সবুজ পাতা, েদেহ অজW কাঁটা 
বাঁেশর কিX েখাঁচা িদেয় বলেল, েনাংরা েখজরুগাছ 

 

আম জাম িলচু কাঁঠােলর �িতেবিশ েখজরু 

েনাংরা হল কীেস? রিসক বেলই আYর1ার কাঁটা 
বাঁেশর পাতা িফসিফস কের বেল, চুপ। 

নীরবতা �কৃিতপােঠর �থম শতK  
 

েZিণচু *ত হেয় িনেজেক েচনার পাঠ চলেছ 

বাজােরর ব *াগ লুিকেয় অেপ1ায় থািক 

সভােশেষ গােছর েখালস েছেড় 

েয যার চিরে2 িফের যােব 

 

বটগােছর গভীের েহডস *ার মৃদ ুউ[ারেণ বলেলন 

 বেনর ঘের গােছর ছায়া জেলর ঘের মাছ 

 র1া কেরা েকামর কেষ শPু মহারাজ। 

 

মাথা িনচু কের আড়েচােখ েদখলাম, কিXর েখালস 

েফেল \ুেলর েছাকরা ভূেগাল-মাGার শPুেক ডাকেছ। 

 

 

 

 

 

 



জাদগুািলচা 
অমল বসু 

 

েকউ নািমেয় িনেত আেসিন িবমান েথেক 

আমার আYার  ভাইেIশন সাড়া না েপেয় িফের এেসেছ 

ম]ভূিমেত উটপালেকর েপশা এ জে^ অধরাই েথেক েগল 

 

েদাহার _ানীয় সময় সকাল ৯:১০-এ অিতকায় েবািয়ং 
রান-আেপর েশষ �াে; এেস ওেয়ট িলফটারেদর মেতা 
ফু ফু কের দম  িনেJ, কাউc ডাউন িজেরা পার হেতই, ছুট 

দ-ুমাইল লdা রানওেয় অিতeম কেf ঝাঁিপেয় পড়ল সাগের 

আকাশ তােক েকােল তুেল না িনেয় পাের না 
নীল আকাশ আর নীল সাগর, সgেকK  আমার মািস িপিস 

এবার পুেরা যা2া পথ িদেনর  আেলায়, আকাশ েমঘ শূন * 
ল *াHে\প বদেল যােJ কখেনা নীল জলরািশ কখেনা ধুসর 

নীেচ তািকেয় থাকেল মেন হয় গিতহীন ি_র হেয় ভাসিছ 

জানালার সাটার নামােনার এেhলা এেল তা তািমল হেতই 

েভতরটা আেলা আঁধািরেত ি,i ও মেনারম হেয় ওেঠ 

িবমানবািলকােদর েছাটা ছু(েত বাতাস আিমষ গে0 ভারী 
েটর পাই িখেদ েপেয়েছ, এেস েগল িjংস হট  ও েকাk 

সামেনর িসেটর েপছন েথেক ঝুেল পড়া খাবােরর েlেত 

,াকস, স *ালাড, িচেকন উেপ1া কের েমইনেকােসK েভজ চাই 

আইসিeম হােত মসৃণ হােত মসৃণ গিতর যা2ায় আতP িকছু রইল না 
মােয়র েকাল েছেড় এখন আিম মািসর জাদগুািলচায় 

এল িস িড িmেন িকউ আর ০৫১ –এর যা2াপথ েদখােJ 

পারস * উপসাগর পার হেয় ইউেQ(স ও টাইিpস নদীর 

মধ *বতq েমেসাপটিময়ার আকােশ ভরা েপেটর বাগদািদ 

ঘুম েনেম এেল, কৃSসাগেরর আকাশ অেদখাই েথেক েগল। 


