
অ�েমধ 

অমল বসু 

 

বাগােনর আেপেলরা ে�েমর পাঠ েশখােত 

ন�নকানেন েবাধহীন পুতুেলর েদেশ উেড় েযেত 

এক  আেপল বাতােসর কান এিড়েয় হঠাৎ 

ছঁুেত েচেয় িছল ঘােস ঢাকা নরম মৃি*কা 
এক সােহেবর িদব +েচাখ েদেখ েফেল েসই অিভসার 

জানাজািন হেয় েগল আেপল ও পৃিথবীর �মকথা 
     দিুনয়াদািরর ব2ন রহস + 
তুিম বাঁিশ 3েন ছুেট িগেয়ছ চারণভূিমেত 

েতমন িব7ানী বা অনুবাদক িছল িক েসিদন? 

িচ8 েলখা না হেলও িপেয়ােনরা েমেঘর হিদশ েপেয় 

েভজা ঘাস েথেক তুেল িনেয় েগেছ পােয়র ছাপ 

অ�েমধ পার হেয় অ�শি9 বূপক যখন 

ে:ষা েনশায় রিচত িব�যু< =ুধা ও স>াস এবং 
      আেরা কত মারণ অসুখ 

অধুনাি@ক আকাশ িঘেরেছ স +াটালাইট েAকBাম 

ইনিফিন  েদৗেড় ছঁুেত চায় ‘ন +ােনা’ �যুি9 

আম ও আেপল একই ঝুিড়েত সাজােল 

িকছু িক েগাপন থােক নীলজল নীলাভ আকােশ? 

কত সহেজই মােছরা সাঁতার কােট ইনবেE 

িরংেটােন েঘাড়ার খুেরর শF, রােতর যু< েশেষ 

আকােশ থালা েপেত িভিখির পৃিথবী গান েগেয় যায় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উHাI 

 

ডানা েমেল নদী ছঁুেয় েফেল িদগে@র েমঘ 

িনেজর পাড় িডিঙেয় িনেজেক েজতার আনে� 

ভািসেয় িনেয় েগল যা িকছু যমুনার নাগােল িছল 

 

ছায়াপথ লLা িহেসেবর খাতা, ন=েMর কাটাN  

ৈচM-েসল েQতা ও িবেQতার েযৗথ উৎসব 

পুণ + অজR েন দাঁড়ােতই হেব েস লাইেন 

 

েকােনা এক ভূখেSর েখাঁেজ েভেস যায় উHাIবাঁিশ 

�লেয়র েশেষ পােড় বেস জানা িক যায় 

তিলেয় যাওয়া আর েভেস থাকা কী িবপুল ফারাক? 

 

উধাও ভুবেন িগেয় লিুকেয় িছল চড়াইপািখরা 
বসে@র উেঠােন িফের এেস সংসার েপেতেছ েকমন 

মৃদTুUেন নরম েঠাঁেট তুেল েদয় অমৃেতর দানা 
 

ভাঙেনর েরােষ িনেজেকই িগেল েফেল নদী 
েখালস েফেল েরেখ েকাথায় হািরেয় েগল েVাতিWনী 
েশয়ালডাকা চের নবীন উHাIর দেল গাজন সX +াসী 
 

হারােনা নদীর েখাঁেজ যিদ সমুY িফের তাকায়! 

েক িলেখ রাখেব Zংসকালীন নতুন উপাখ +ান 

ব[ীক অরেণ + ধ +ানম\ মহিষRেক এখুিন জািগেয় দাও 

 

 

 

 

 

 

 

 



8কানা বদল 

 

সকাল েথেক একবারও বােজিন েডারেবল 

কী কের েজেন েগেছ এ বািড়েত েকউ েনই 

 

একটা ভুল আর একটা ভুেলর জ] িদেয় 

বারা�ায় পেড় আেছ েদশ-দিুনয়ার সংবাদ 

 

ঘুলঘুিলেত উঁিক িদেয় চড়াই সংশেয় 

দরজা ও জানলা ব2, েভতেরর ঘরTেলা 
তািল বাজায় বৃহXলা মুYায় 

নতুন 8কানায চেল েগেছ পুেরােনা মানুেষরা 
অকারণ কাঁেদ 3ধু ঘুণেপাকা 
 

আতাগােছর সবুজ ছায়ায় 3েয় আেছ েনিড় 

খুিশর Wে^ মৃদ ুেলজ নােড় 

ভূত বেল িকছু েনই, আিম ভূত তুিম ভূত 

গােছরাও ভূত সােজ অ_ুত েজ +াৎ`ার রােত 

 

বািড় েদওয়াল ছঁুেয় রাaায় আেলা 
শবেদহ আগেল আেছ েরাদ বৃিbর লাইটেপাc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



কিবতার েcশন 

 

ন=েMর ভাের আকাশ পৃিথবীর বুেক কােছ ঝুলেছ 

বািলরশহের এই মুহূেতR  েয কিবতার জ] হেত পাের 

তােক কাগেজ না িলেখ অ2কার পাতায় 

েলখা যায় িকনা, ভাবেত িগেয় েহাঁচট েখেয় পটলডাঙায় 

 

েততলায় �ভাতদা কিবতার হাল ধের বেস আেছন 

একা নােসর লিগ েবেয় উজােন, সািথরা আেসিন েস িদন 

ঘের েমাবাইল েবেজ উঠেল অধুনাি@ক কালখেSর কিব 

কােন েসলেফান তুেল বলেলন : েসেকS dেফ কিবতার  

লাইন েকন বদেল িদেল? 

 

ঝুল@ আকাশ েথেক মুেছ যায় িবপX ন=Mরা 
মাথার ওপের সবটাই ফাঁকা, বাতােসর িবপুল চাপ 

মা র সহিজয়া টান, েকান েস হাত ধের েরেকেছ 

আকােশর ভার, েকান বাতR ায় িনয়ত আপ-েডট হেত 

থােক মহূুেতR , কী কের থামােনা যায় েস অেলৗিকক যাMা? 

 

8কানাহীন পািখর নাম েলখা পালক 

eমেণর ডানা েথেক ঝের পড়ার মুহূেতR  Nিড়েয় িনেয় 

8কানা 3ধের েদবার দায েক েনেব কিবতার সরিণেত? 

 

িভXতর eমেণর জন + পাতা যায় নতুন েরললাইন 

কিবতার েcশেন েকােনা িসগন +াল বা টাইম েটিবল েনই 

েয েকউ েহঁেট েযেত পাের টালমাটাল অেচনা শেFর পােয় 


