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তখন 

বাতাস ভােঙ মধ � সমেু( 

সমেু(র মেতা সমু( সের যায় সমুে(র মেতা সমু( েথেক 

 

সংল, বাঁশঝাড় 

অখ �াত পু1র পােড় েপায়ািত বউ েরেখ চেল যাে4 গৃহ5ািল 

ব6ত পর7র েঠাকাঠুিক করেত করেত সাদা খুিল�িল... 
হাত নয়, সহ: সাদা হাড় 

পাখসাট েমের 

উেঠ আসেত থােক 

=কৃত ভূিম েথেক... 
 

েঢউ�িলর মাথায় মাথায় িদবস রাি" বািড় 

েসখােন বুেক জেম Aধু সাদা ফসফরাস 

পরিদন 

েভােরর বাতাস তবু িকছু বেল : িপঠ েথেক মেুছ েনয় 

েপাড়া ভC-িশিশর 

 

কথােদর কথা�িল আমরা েকউ বলেত পাির না 
মধ �রােত 

তারা েথেক খেস পেড় উEা 
বন � শগৃাল েখাঁেজ তার অরণ � জননী 
 

 

টু �িরH 7ট 

মগৃা�েমৗিল িব�াস 

 

শীেতর সকাল। 

পাহাড় চূড়ায় েরাদ উেঠেছ। সামেন, নীেচ- 



নীল জলপাই উপত �কায়, সেষL েখেত ফুল ফুটেছ 

 

এই মাNর, এেস দাঁড়ােনা 
ঘুম জড়ােনা টু �িরH বােসর একটু বািস হাওয়া 
পাঁচ-েমশািল েলাকজনেদর উP আদর একটুকেরা হই-হQা 
সব িমিলেয় 

ঘুম ভাঙেছ এই পাহাড় চূড়ায় 

 

েবড়ালছানা টু �িরH�েলা ভুতভুেত েচাখ, চুকচুেক েচাখ তুেল 

চুেষ িনে4 এখন বাতাস চুেষ িনে4 ফুেলর গ� 

      িভনেদিশ গাছপালা 
পাহাড় চূড়ার আথ-মখূL েলাকজেনরা তেR তেR 

      আড়াল েথেক 

সব েদখেছ। ঘুম ভাঙেছ পাহাড় চূড়ায়। 

 

িমিS, দািম, েসানািল রেঙর গ� েছেড় তামাক পুড়েছ- 

েসই গে� ভের যাে4 

  অপাপ সকাল 

শীেতর সকাল। 

 

 

 

একটা সহজ গ� 

মগৃা�েমৗিল িব�াস 

 

একটা 
খুব সহজ কের 

গ� বলার কথা িছল আমােদর। 

আমরা তা বলেত পািরিন। 

 

গ� চলবার মেধ � 
বারবার 

িহংসা েযৗনতা খুন রাহাজািন লাTট � 
  =তারণা রU!য় 

এেস বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ। 



আর হ �াঁ, অথLনীিত। পের েজেনিছলাম, 
আমােদর সােধর অথLনীিত 

 আমােদর আড়ােল আবডােল 

এমন অেনক কাজ কের, যা 
অেনক ে!ে"ই আমরা Vক Vক পছW কির না 
 

গ�টা 
খুব সহজ েতা হয়ই-িন। এমনিক 

সহজ-ই হয়িন। গাছ সম(ু নদী পাহাড় =জাপিত 

বাঘ ও ফুল 

এেদর 

আলাদা অথLনীিত। এেদর িনেয় গ� বলা তাই 

 অেনক সহজ... 
 

একটা খুব সহজ সরল 

অথLনীিত 

গেড় তুলবার কথা িছল আমােদর। আমরা তা পািরিন। 

আমােদর লালায় িগট পািকেয় েগেছ বারবার 

 

 

েতমন কের Xলেত থােকা 
মগৃা�েমৗিল িব�াস 

 

েতমন কের Xলেত থােকা 
িদনরাি" একা-একাই; 

েমামরাি" েযমন কের 

Xািলেয় রােখ 

েকামলতম এই জীবেনর 

অ� Y� হালকা আভাস। 

 

িকংবা, তুিম মেন কেরা- 

এই আিম েতা েবশ রেয়িছ 

িভড়-ভাZা জেল-5েল তা[  কের 

Vক 

জায়গা মতন, েবশ কেরিছ। 



সূযLমুখী ফুল েদখেল হাততািল িদই 

েরৗে( হাঁ\ 

িদন আিন িদন খাই। 

ইত]ত দশৃ ��েলার েভতের বেস 

পদ � িলিখ 

 

িলখেত বেস যাই 

 
 

 
 

 


