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প্রণয়ধ্বনির সফটওয়যার
নবদুযতনি উঠলত নগলয়ও পলে ঘগে পালয়
ঘ াো সায়া গালয়
ভাবিা আর ছানেলয় ঘপলো িা োথা
এই নির নবদুযৎ নির োিু লষর চুে
নকছু ই হারালো িা দীিাদীি কাশ অবকাশ
ঘচাল র ঘভতলর ঘথলক ঘগে সব ঘে
চাাঁদ আর্লক হােপযান্ট পলেলছ
েুি হরলোলি ততনর হলচ্ছ োিু ষলদর েলধ্য আোর নেনছে পা
ঘ াকা চাাঁদ িেবলে হাাঁিলছ তুোিনশলের দাগগুলোয়
আন্তর্জাে আর হাহাকার েুলকাচুনর ঘ েলছ
েি ভানর হলয় এলেও ঘদল সু
কিলকর নবদুযৎ অসু
োছরা ঘতা এ ি েুিলবই কািুজলি
েুিলব ঘচাল র চেক নেি নেি বযাকুে নবশ্ব
এবং সূ ল জর উলটানদলক আসলবা একনদি
প্রান্তর োন্তর েলিারোলক পােলি ঘদ া োরলিাে

োরলিাে আোলক বার্ালচ্ছ এ ি
াে নপঠ পাছা ঘগাোনের কেি ছনবলত অসপর্শজ
ওঠা র্লের ওনেয়া ঘেউ সন্ধ্যা শাাঁল
বারলকালষর বাাঁকা ছায়ার উইন্ডনেে
শানেক
সফটওয়যার এপ জন্ত
বানকিা প্রণয়ধ্বনি বার্লছ

েযানিক্স
এতর্াোর েণেততরা গে করনছে
ঘেেনছে ঘগাপি করা নিিঃশ্বাসগুলো
তারই অিু কাাঁপি এই সব আইসনক্রলে

িাও

ঘোলকা

দরর্া ু লেই েুলক পে
আনে আোর বাবালক নিলত এলসনছ
ঘতাোলকও
িাক আর কালির ইনিয় এ ি নকছু িা নর্লভ
এ ি েততলদর র্ায়গা বদলের সেয়
গালছ পাতা হলয় নছে
ঘিলে এলস এ ি োনিলতই পাতা ঘচাল র কালছ
নিলচ ঘভলস ঘিলে আসা নদ ঘদল া
নদ ঘবাঝ ঘকি এসব কথা বেনছ

এই বাংো েযানিক্স
তার েুল েি
তার সঙ্গে
তালর তালর ইলেকিিরা ালচ্ছ
পান লদর নকছু ায় আলস িা
শলির পর শি নদলচ্ছ কযালেরায়
ঘসলর্ উঠলছ পলরর েযানিক্স

ঘোলেন্ট
ঘলা েুনভর র্িয এই নেয়াে নেি
িাসিা নলপ কলরলছ এত ঘসার্া ঘবাঝার সেয় ঘিই
নিদ নসঞ্চি ঘছাাঁয় িা নকছু আর
স্তিালন্ত হালতর নেনেং েুলরাে তাই

একা ালবা চবুতরায়
চবুতরা ালক বলে র্ানি িা
রূপকথার ঘভর্া ঘঠাাঁলি ঘছলেলবোকার নর্ভ
াস গাি
আে গাি
প্রাচীি নভ ানর এলস দাাঁোলতা দরর্ায়
নসিিা নসিিায়
রূপকলিয
আর ঘিই
শুধ্ু ধ্ুি ঘতলরিু ে আর কাি ু লের বলহরা
নপছে ঘর্াো ঘচা
শুধ্ু ঘছািা
ঘসই পেন্ত আিার কী হে
েুধ্ু-েে িয়
ঘেলহর ঘোলেন্ট আাঁকা ঘকালের অঙ্ক ানি পেুক

ঘদিো
আহ্লাদ
পই পই
চাই চাাঁদ র্ালি িা-র পা িা
গনে েনে নশশুনি অ লে ু বক হলবই ঘদল া
দানে গর্ালে চাইলব পা া
ধ্ীর পাল ায়ার্
একা তুে

একা তুে তুে

একা পাহালে র্ে িালে
ঘপাষা শ্রু
শ্রু িালের িদী
িনদ িা িাো ঘেি োলদি
Thenো একিা পাহানে েুনভর পথ
ু াঁর্লছ ঘকউ

ঘেিুকার্জ
ঘিনবে ঘথলক আোর ঘেিু েয় োথািা তুলে
ঘচা পরালো ঘকউ
কালির োথার ঘচাল বুদ্ধ ঘরনিিািায়
কম্পুিার ঘভলস উঠলো
তার প্রণয়ধ্বনির সফটওয়যালর কাি পাতা এ ি
াওয়া দাওয়া চুলোয় ঘগলছ ঘেিু ঘ েলত ঘ েলত
রাতলক অরাত কলর
েলির ঘেৌি ঘবলে ায়

এইসব ঝাাঁনকদশজলি আাঁকা ত এক্কা ঘদাক্কা িদী
র্ে বয়
র্ানে ঘেলয়
ঘিলয়
ঘিৌকানি গায়িালচ
গ্রানেক্স গ্রাোলোি গ্রাে ফ্রাে নিক নিক
আোলক েদ কলরলছ
কাবাব নচরতর
ওপালর াবার ঘ ায়াব ভাঙলো বলে

সাাঁলকা ঘতা ঘকাথাও ায় িা
এেিনক র্েিাও িকে
র্লের র্েপিায় কূে চলে ায় িদীর
তর্জিীলত ঘ ানিলত োউসিাো চাপলেই
ই্ুর ইাঁদুর গন্ধ্ ঘছলে ায় আোলক
তুনে তার ঘ ায়া চাাঁলদ নব্ু বসালে
ঘস ঘতা ন েলো িা

দুসরা কনবতা
চাই ঘদ লত ঘসই স্বপ্ন নবছািািা আর ঘসই ঘেলয়িা ঘক কালক
পালত...আলরা চাই ঘসািা নদিনিশা আর নিশানদি পলদয ঘপাো সাপ ও
অবাক ঘেলয়লছলেনির চাই ওলোি পালোি শরীলর হালত েু আর েুল
হাত-এর অনেে... ধ্লরা েুেিুে আলছ...চাই প্রর্াপনত-ঘিই দত লশয আোলক
বার্ালো স্বকাে আবার কলর েলি পেলত চাই আোর অেীক গেরা ঘকউ
পেুক...আর দযাল া উমম িা দাাঁোও...চাই আাঁলকা...ঘেেনর ঘেশি িালের
গর্বগুলো ঘিি ঘিি িালয়ালস্কালপ কাাঁপা ব্ীলশ চাই র্েশহলরর আলরা
আয়ু ...ঘস নক আোর র্িয োরুক আোলক েরলত চাই হাে ঘগাে নর্লরা
নর্লরালত

আোর সেলয়র ঘবগুিিানর ঘথলক নদিবার্ালরর র্ানহলি ঘর্ািানকসরাইলয়র
দরর্াগুনেলত চাই চাই চাই চাই িক কলরলছ ু বক...অযালতা ঘবাবায় পো
এত হাাঁস এত নকলসর দুসরা কনবতা

এত পান
ঘভর্া

নদ েুবয়

নদ শলের

ায় শুনকলয় ঝলর পলে...এভালব িাউলিরা ঘপ্রািাউি ঘবলশ এত

আনে
স্বপ্ন নবছািা

ঘেলয়িা
নদিনিশা

পলদয ঘপাো সাপ
শরীর হাত েুল

ঘেলয়লছলেনি
েুে

প্রর্াপনত

আোলক
আোর
গে
ঘেেনর ঘেশি
িালয়ালস্কাপ
র্েশহলর
ঘস

আোর

আোলক

হাে ঘগাে
আোর

ঘবগুিিানর

গনণকাসরাই

দরর্া

নদিবার্ার
ু বক

পান হাাঁস
দুসরা কনবতা

েু

শলের ঘভর্া

এই সা ছনবিা পেক েুরায় দুসরা কনবতা হলয় নিিঃশে...এই শলে থাক

নঝাঁনঝভালবর নসলিো
গলপা

--- নশশু-ভী-আশ সানর্লয় বলসলছ পশরা

আলো

--- ঘসই কেোরঙ ঘরালদ কেো ঘেবুর োদুর

শে

--- তার ওপর ঘগািা একিা ছনবর নিউর্ের্ে েহরা

দত শয

--- কাাঁদলছ জ্বেলছ গনেলয় ালচ্ছ েন্তার্

সম্পাদিা --- ঘক ঘ আলগ ন েু

আলগ দাউ দাউ

আগ োোলিা ন েুর ন্টা পাো ক’ঘর
ঘেক ঘেলরলছ দেকে আর ভেকালিার নহি েুনভত
নঝাঁনঝভালব ইনতনরক্ত হে নকিা সম্পাদক ু াঁনিলয় ঘদ লছ
দশজক

--- ঘদ লছ রূপকনির রূপ ু েলব কী কলর

গাইলয় ব’ঘে কথা নছে
বাি বাণী

এবার ঘ ৌিগা

আই োই করা হানসলতাষ

পশরা প্লানেলক আোলের দুোে সাংবানদলক
একিু ন নস্কলয়
ো-ঘবাি ো-ঘবাি করলছ বাচ্চারা
ঘিলি ঘ লত ঘ লত তুনে ঘদল লছা
বণজােী ঘিলি নছাঁলে ঘেেলছ ওরা
আর ঘতাোর কষ্ট হলচ্ছ

ঘশািািা
নির্জি িদী আর নিিজদী র্ে
একোিা
নচেেি িােী নচত্রগাি
কনপ করলছ র্লের ঘশািািা আর ঘসািািার ইিনেউশি

তার বাতাসলচরা আকুে নবকুে নর্ভ
রব রনব িাই িাই করা
ছায়াতো বানে
গুেগুনে নগনরবার্
নসনি ঘ লয় উলঠলছ আর ঘসই উলঠলছ

েলি ের্ায় ঘবশযাবাসী
ওংকালর েন্তর
িদী বদলে ালচ্ছ েীলণ
েীণকনেনির তারালিাভায়
তারা আর আোলদর কথা শুিে িা

ঘসই ওশলির কাগলর্ বানহিীর ছনব
বর পেলছ
ঘচাল
বতে ঘোাঁিা ঘোাঁিা

তর্জিীর শে
ঘকবে তর্জিীর শে

কাঠগো
এই ালি একিা কাঠগো নছে
দু একিা বলির র্াদু

র্ার্
আর ঘভতলরর আনে

ঘসলকন্ড হযান্ড তািপুরা তার িাি ঠযাকা ইতযানদ

এই ালি একিা র্ািাো নছে
বাইলর নছোে আনে
আর একিা শযােো পান
োঝগুেনে ঘেল রংগুের ঘক ো ালো
নচনি িা

হালতর নপলঠর োথার পা া কালরন্ট কানহে নহেনিোয়
ঘর্ালর্া বিকা
েিলশনর্ং
ঘকােে

কনে

তাও দূ র গোয় এত নসম্পে োলগ

সূ জ এবার সনক্রয়
ভাে োগলছ উদয়াস্ত ঘ ানি রক্তলরল
প্রসবপ্রয়াসীর র্াকা র্াক
বায়ু লকাণ ঘথলক উলটালরালদর আকালশ

ি সব পান

ঘতােরা ঘদল লছা নকিা র্ানি িা এক আর শূ লিয
েম্ব আর বতলে
োিু ষ োিু ষীর বাইিানর অংক আর িাকচ অন্তনেলে

লর ঘেলর

আউনেনপ
নদ এই ঘস নেনপ বুলঝ তার া ত ি এইসব
একর্লির একিা বালর্ কনবতার প্রনত োইলির প্রথে অেে ঘিাি
করোে
অেে বলেনছ নকন্তু

েলে একিা আউনেনপর ঘোকসািাই ঘর্াো

িাউি তারার আকাশ

আর
তার পলরর ছল্লারালতর েই

কযারেলবালর্জ নতি স্ট্রাইলকর পলরর দত শয
সরেলর ার পতনথবীলত তরীিাচ দযাল া
তরীিাচ ঘদল া
চঞ্চে পান র েলি উনে উনে ঘর ানি
উড্ডীি ঘর ানি
বানের ছাদ অলিক ঘিক উাঁচু
িভ সম্পাদিার র্িয সার্ালিা গনথককাে
ব্ুকহীি বুলেি বুলকর পলকলি
ঘোেবানত ঘেশা ঘিশালিা
সম্পাদক ু নেলয় পেলছি

ওনরগােী বা
োে বরাবর নরয়াে হলয় নছে
আলোয় কািা গালছর ঘর্ারা
ঘগাপলি উনির গালয় রনিরঞ্জি ভর কলরলছ
দুিঃশীত
উিানিয়া
উিছনবত ঘকাোর্
ঘ াো েধ্ু রং
নকছু ই শািালো িা ঘশলষ
বারীি র্াকলছ বারীিলক
ঘতাোর স্বলপ্ন কাোর করা রং
ওনরগােী বা
িীে বান িী
নপয়ালিা আবার ঘসই পুরলিা লর
এসব কী হলচ্ছ
অেীক থাবার নবষয় হৃদয় ওলর
ি ঘকলি ঘদ

অযালতা ঘরাদ দে
নর্ে কলরা
ঘর্াছিা কলর দাও
ঘদয়াে-েুে আর নচৎকালরর শহর
ঘেউলেোলিা শহর
আর া
া িা
গনেপথ নদলয় চলে ালচ্ছ

নরনেেগুলো
ঘ শেিা এেুনি ভুলে ঘগোে
আর ঘ িা েলি পেে
তারা এক িয়
তারালিা রালত হাহাকাশ ঘর্াো োগলছ
আর আিনসি ঘ েলছা তুনে
নকরা কািা পথ থর হে পাথর
পাথর বে হলত হলত পাহাে
বাস্তব আর অবাস্তলবর েলধ্য ঘ া ঘ া ঘ েলছ
িীে কেে োেকা েে
ঘসই পরে শলে নবলরাধ্ ঘতাোর ঘেনণ ও ঘোণীলত
ু ব ধ্ীলর সলর ঘ ও ঘভালরর োেী
েুেগুলো ঘদ লছ
নকভালব রাইরা ঘেে কলরলছ এ ালি এলস
বাাঁনশ ঘঠাাঁি আর আঙুে
এই নরনেেগুলো
পলথর ঘিাভায় োেেুেগুলো
ঘদ লছ

সাাঁলকা – ২
ু নে ওোই

ু নে কানি

ু নে েুনি েুনি

ও ালি আোর ঘছলেলেলয়লদর িাে ঘে া
আনে ঘসই কুকুলরর প্রভু
েু আাঁকা ঘরকর্জ ঘভলঙ্গনছ
একিা িদীর পালশ থাকলব বলে
একিা িদী সলর ঘ লত থালক
আোর কনবতা সরলছ
আর একিা কনবতার কালছ ালব বলে
একই ঘপইনন্টং ঘরার্ অিযরকে োলগ ঘকি
এসব ধ্াাঁধ্েী বুলঝ ঘগনছ গুরু
এই ঘগাে ঘগাে কথা বোর র্যানেনত
নপয়ালিা ু োয় ু বলস নপয়ালিায়
সবুর্ পলথ িীে বান িীর ঘরাদ দূ লর দূ লর
ঘতাোর পান তালর ব’ঘস
তার বালর্ ো কসে িীে-িীলর েবণ োপা োবলণ
বলো তলব নপয়ালিা িু ি আর নবনবসিায় সাাঁলকা বাাঁধ্লো ঘক

আলোর ইলকা
আলোলদর েলধ্য ারা ইলকালিা
ালদর নবষয় হৃদয়
পান্ডুনেনপ ঘে েোলি বাইনন্ডং করা
ঘভতলর ঘভতলরই নভলর্ ালচ্ছ সু েতা
বতনষ্টত ঘদারলগাে
আলোর ইলকাই ঘতা ঘদ ালো এসব গনথলকর র
শে কলর িা ঘ শে
সূ জ এ ি
সবার ছায়াই একনদলক পলেলছ
অভীত
ঘতাোলক ভয় পায় িা আোর েলতা
বালর বালর বাইলরর নভতরিা ঘবনরলয় আসলছ
ু ং ু র ছে

বাদোর ঠযাকা

ঘথলে আলছ
নেনপর িু ক্তা কপালে পনে পনে
িদীর িতুি পর্ কলরলছ আোয়

িালচর করুণারা

আরর্লের কথা
ু নেগুলো আকালশর
োিু ষগুলো োনির
একসালথ দযাল া বায়ু লরালদ
নেে অনেলের ঘরপ নসি ঘথলক অদত শয হলচ্ছ
এত সু ্র তুনে
অলপো োিায় ঘতাোলক
গুিগুি তুনহলর
চাষী আর ঘেল র েলধ্য কথা
ঘেরানর স্বলপ্নর
পাহালের নকউ
আরর্লের কথা
চশোহীি বুলেি

ি শলের ঘবো ঘপলরালচ্ছ

ু দ্ধলশলষর িীরবতায় কাাঁপলছ সু েতা

লাইর্ ঘশা – ১
এেনিলত অপরী নছে
পরীোি েুনকলয় হে পলর
ঘতাো তার ছে পাতালিা আনে বানে বাংো ঘেশালিা ছাদ
েুকু েুকু নিেজাণ ঘগো পাহাে গোলিা ঘগরাে
ঘ েি িেবলে নসনে
আর আকালশর লাইর্ ঘশা চেলছ
ঘকবে ছাদিায় ঘরনর্ ঘসনর্ ঘগা বেলছ িা ঘকউ
ঘ ি েরুক ঘগ
বাংো নপলত নপলত রায় বালি উি চলেলছ উেু
আকালশ ঘকউ থাকার র্িয আলস নক আর
পরীলক ভােবালস
নছনিলয় নিলয় ায়
রূপকথাহীি নকলশারীর গালয় বালে অলচিা রূপক
আেরা বাংো াই বাংো পনে
আর গ্রােিালক গনেলয় পেলত ঘদন

র্ম্বুলর
সব গাি পুরলিা েলি হয়
গাি গুনে
প্রনতলবশীর দুিঃ
শরীর
ঘ ি বুলেলি চলেলছ েু লপাো
বুক
নধ্নক নধ্নক র্ম্বুলরএএএ ... ... ...
আর্ অবাক হলয় নেিালক উলটা চেলত ঘদন
অযানিলি অিু রা োিু লষর েলধ্য েুলক ালচ্ছ িক িা কলরই
গরে হলয় ানচ্ছ
উজ্জ্বে
আলো সলব
সলব আলো
এলগালতই পারলছ িা িীে িব লি ঘঝাোলিা ঘিলগনিভরা
েলগজর োথায় ঘোরগ ঘর্লকলছ র্ম্বুলর ... ... ...
তবু িালর িা
সব গাি পুরলিা
সব োিু ষ
এই সব োিু ষ ঘছলে চলে ায় ঘকাথায়
পানিজং পানিজ হলচ্ছ
চে ঘদন কই

বানিলয় বো
নিলর ু নে
আকাশ আাঁকার েলধ্য ঘিই
কী হলব
পান লদর েলধ্য ারা সনতযকার পান
ভালব অনির
এিা বানিলয় বেোে

ঘেয়ার পািজলসর ঘদাকালি কাউন্টালর কিু ই রা া
গালির নচলে দুেলছ সু েতা আর রািু র বস্তু
নর্ে করা
ঘর্াছিা করা
তবু তা ঘ ায়ায়

ভারতীয় ঘে

ু লর এে বাংোলদশ

ঘকউ নচিলো িা
এসব আনে র্ািোে কী কলর
োিু লষর কনবতাই িয়
োিু লষর ঘেয়ার পািজস থাকলব কী কলর

নিসলগজর িব
বিদুপুলরর ঘরালদ নবনিলয় ালচ্ছ দাদুর নিয়ালিা নপয়ালিা নপ
আর ভঙ্গরলণর ভঙ্গী ঘেলে াওয়া ঘপরাম্বুলেিলর
এক্কা ঘদাক্কা ছায়ার স্মতনত এেি শেহারা
এই কনবতানির নেেিকোয় আনে ঘিই

ঘ ি দু-একিা গুনের শে
আকজাইলভর র্ীবি

পলথর র্ীবি
ঘর্াকার ঘদয়া নবলয়

রক্তপালতর পলরও দাাঁনেলয় আলছ নহ্ী নেলের পাহাে

নিসলগজর িব হালত পলেলছ ঘ াকি ঘসািার

াদু র
বতনষ্ট

ি নভে কলর আলস

আাঁ ঘরালশ
ঘরনিলর্ পালয়র তুেতুলে
ত ি ঘতাোলক চম্মক পাই ঘিিলদােলি
সেস্ত ু ি েুলক ত ি পো বইলক রানঙলয় ঘদয়
ঘগালয়্ারা ঘবনরলয় পলে ঘিিলশাোর ছলে
আগুি ঘ েি ভােবালস প্রনতলবশলক
ঘবর্রুলের অযাোেজ বার্লত থালক ঘতাোর উেলঙ্গ
ঘতাোলক আলরা ঘবনশ কলর পাই াদু র নভলর্ ঘগলে

বাক্ প্রকাশিীর নিলবদি

