িছ� তৃণাসন

শা�ত বে�য্াপাধয্

কাঁঠালগাছ, তার ছায়া। উেঠান।
আর, রাজুেক
যার নােমর অথর্ কেরিছলাম‘আদেরর রাজা’!

নীরবতা ...
বাবার ছায়া আকাশ েথেক আেস। উ�ত বৃক্ষচূড়া িকংবা েযন পুেরােনা বািতঘর। িবপুল সমুে�র পােশ েস দাঁিড়,
আবহমানকাল। েসই ছায়ার মেধয্ও েতেজর গ, বুেকর েভতরটা সাহসী হেয় থােক।

মােয়র ছায়া েনই। সবটাই আেলা। সবটাই জল। মায়াতরে�র মেতা িনিবড় িঘের রােখ ।
রাজুেদর েছা� উেঠােনর ওপর ছায়া েফেল দাঁিড়েয় থাকা কাঁঠালগাছটা অেনকিদেনর। ওর মা-বাবার িবেয়র
েফােটােতও েস িছল। তােক বাঁিচেয়, সে� িনেয়ই, ময্ারাপ বাঁধা হেয়িছল। রাজুর বাবার মৃতেদহিটও শািয়ত িছল
ওই ছায়ার আ�েয়। যিদও তখন রাি�, তবু গােছর ছায়ার কখনও মৃতুয্ েনই।
যতবারই ওেদর বািড় েগিছ, ঢুকেতই �থম আিতথয্ িদেয়েছ ওই গাছ। বাবার অকালমৃতুয্র , রাজুর ওই ছায়াটুকু
িছল। ছায়াটুকুই। আমােদর একা� আ�ায় কতবার এেসেছ ওই গাছ, তার ডালপালা, আেলাছায়ার নীরব িব�ার ।
আজ, ২৮েশ জুন ২০১১, গাছটা কাটা পড়ল। আশ�া িছলই, আজ সিতয্ হল। উেঠান সাফ কের ঘর উঠেব। তার
দরজা জানলা হেব কাঁঠালকােঠর।
রাজুর সে� যখন কথা হি�ল েফােন, কাঁঠালগােছর টুকেরা-করা েদহ তখন েখালা উেঠােন রাখা। বষর্াকা, তাই
েরােদর হাহাকার েনই। িঝিপিঝিপ বৃি� পেড়ই চেলেছ। গাছটা েফলার পর নািক সহেজ কাটা যাি�ল না। কাঠুেররা

তখন একটা জেলর েবাতল িছিপ আলগা কের শুইেয় েরেখ েদ । একটু একটু কের জল পেড় নরম হেয় আেস কাঠ।
সহােসয্ বেস যায় করােতর দাঁত। রাজু িখ� েহেস বে, ‘জািনস, মারেছ, আবার জলও িদে�। ক�াল েথেক
অল�ার ৈতির হেব!’
ওর কথাগুেলার মেধয্ও িছল জল। বাঁধভাঙা েঢউ। �� শুনেত েপলাম পাথেরর ওপর তােদর আছেড় পড়ার ভী
আওয়াজ। আমােদর আজ িকছুই করার েনই। বা�ব তার �ূর �ােস িনেয় িনল রাজুর পরমাৎমীয় ছায়াটুকু। ওেক
�� েদখালাম, দুঃখ কিরস না। েদখিব হয়ত একিদন েকউ েতােক ভােলােবেস উপহার িদল একটা েগাটা কাঁঠালব!
আমার এই ক�নাই স�ল। গুিটকয় শ, বাকয্। আর ৈনঃশ�। আ, ... ভােলাবাসা। আমার আর রাজুর অ�র
েকােনা িভ�তা েনই। তারা একইসে� ঝের পড়েছ আজ। গভীের, িশকেড়র িদেক গণনাতীত জলিব�ুর েস এক
িনঃশ� যা�া। ছায়ার অভােব েসইখানটা শুিকেয় উঠেছ �খর তাে।
আমরা দুজন এখন উেঠ দাঁিড়েয়িছ একসাে; েরৗ�ছায়ার মেতা িমেলিমেশ নীরবতায় পালন করিছ েশাক। গােছর
জনয, পাতার জনয, ছায়ার জনয্ আমােদর েশা, মূক স�াপ, েযন অখ� রাি�আকাশ। তারই মেধয্ এ, িব�ু িব�ু,
ফুেট উঠেছ আেলা ...

আেলা েথেক ে�েল িনই আেলা
েশাক েথেক ে�েল িনই েশাক
হােত েমামবািত, বুেক গাঁথা বুক
অি��লয়জয়ী দুজন বালক
কাঁেধর ওপর কত ভার, তবু উিঠ
অ�শ�হীন। শুধু সামগান। শুধু ে�া
আমােদর ক্ষয় ে জরা েনই েশােকরই মতন
আড়ােল পাগল বেল েলাক

১
উেঠান ছুঁেয় থাকা সরল �ণাম
ঘােসর িশিশর, ঝরাফুল
লাল বটফল, অলেক্ষয্ খেস পড়
ধূসর পালক
তৃণাসেন শুেয় থাকা শুভািশস আেল
এিদেক তাকাও। কথা বেলা
কথা বেলা

২
কথা বেলা ঘাস
স�য্াআকাশ
কথা বেলা
কথা বেলা তারা
েদেখা িদশাহারা
েভােরর সরিণ েবেয়
েনেম এস
ছুঁেয় থােকা েদহ
শ�আভাষ
ঝুঁেক এেসা মুেখ
সুরিভত আেলা
িনচু �ের ঘুম েথেক ডােকা
কথা বেলা
কথা বেলা

৩
েগাধূিলর পর
একটু একটু কের
িহেরর ঝাঁিপ খুেল যায়।
কাউেক িচিন না,
তবু েগাটা �াম বেল
মা বাবা ঐখােন আেছ।
নদীর আড়াল েথেক
রাত ওেঠ, গােছরা
িনঝুম হেয় থােক
কুয়াশায়,
ঘােসর কুিটর েথেক
অপলক েদিখ
কারাসব ফুেট আেছ
জানলার গায়
ঐখােন তারা
বাবার পাহারা
েছেলর িশয়রজুেড়
মােয়র পাহারা
হাওয়া িদেল পের
দীপ িনেভ যায়
তবু কত আেলা
ঐ �হরায় ...

৪
ও আমার মাঠ, ি�য় রাজপাট
কথা বেলা
কথা বেলা আজ অ� জাহাজ
ধানকাটা মােঠ িদক হািরেয়ছ
েতামােক রাি� ডােক েলাক
অেবাধ বালক
মােয়র আঁচল িঘের েকঁেদ ওেঠ
মুেঠা দুেটা তার ওেঠ বারবার
বয্থাতু আকােশর িদেক
েসখােন কণা কণা ধান
মািট আর ঘােমর িনশান
কণর্ধনুক
�েল থােক
�েল থােক েশাক, পরাজয়গাথা
তারই পাঁজর জুেড়
িশেরামিণ চাঁদ
িনঃঝুম চাঁদ
আেলার আবাদ
ধুেলা হও আমােদর �ােম
�দীেপ েভেস যাও
সেরাবের
উপবাসী দুিখনীর আেল
কােছ এেসা আজ
শরীের �েবশ কেরা
কথা বলো

৫
�া� িদেনর েশেষ ঘুম আেস।
কখন উেঠােন েনেম আিস ভাসমান
ডািলম গােছর পােশ
আমােক ছুঁেয় থােক
বকুলশাখা আর িশরীেষর শাখা
েছেলেবলা েথেক
আমােদর পােয় একই ধুেলা।
আমার েদহভার শে� আসীন আজ
তবুও িন�ল জল ধের রােখ তারা,
পাতার েফায়ারা খুেল েদয় ভয়াল খরায়।
িহেমর বলক িনেয় চারধার ঢােক
বকুেলর শাখা আর িশিরেষর শাখা
মািটর উেঠান িঘের সবুজ িপিদম
ভুেলামন মার হােত রাখা ...

৬
�াচীন িশলািলিপর মেতা রাত নােম,
�াম ভের যায়। অেচনা ভাষা তার, িকছুই বুিঝ না
তবু সখয্তা ধের রােখ েবােধর সীমায়
মেন হয় উেঠ যাই, ছুঁেয় ছুঁেয় েদিখ একবার।
িজ�াসা কির, ওইখােন, ওই সুদূর তারার পর কী?
এই �ে�র পাের মুখ তুিল। েদিখ, শুেয় আে
পবর্তেম, মহাআকাশ, েজয্ািত��াম
গুঁেড়া গুঁেড়া হীরক�প িবরাট িশলার ধাের
আছেড় পড়েছ অিবরাম
অখ� রাি�র তীের বািড় েফের অ� িভক্ষ,
কাঁেধর ঝুিলর চাল ফুেটা িদেয় ঝের
এেক এেক �েল ওেঠ সহ� তারকার েচাখ
উৎতর েন, শুধু দুয়াের ঘন হেয় আে
েমৗন চরাচর, অিচনেলাক

৭
মািটেত মুখ রািখ। িশয়ের নতমুখ
বেস থােক ছায়া।
হােতর পাতায় উেঠ আেস ��তা

গুিটক সবুজ শামুক ।

কারা েকেড় িনেয় েগেছ কবচকু�ল,
নরেকর রঙ মািখেয়েছ
ফুলেতালা ঘােসর আসেন।
িনঃ� অিভমান েবােঝ না েকউ,
েস ধূিলতেল একা ধূসর হেয় থােক।
শয়ানশরীর িঘের জেম ওেঠ কুঁিড়
সােপর েখালস, িনবর্াক ঘাস
আমার পাঁজের গাঁথা তীর
তুেল িনেত েকৗশল ভােব
জাদুকরআকাশবাতাস!

৮
আমার সে� েদালনা িনেয় েখলা কের গাছ।
চারপাশ িঘের থােক ধুেনার সুবাস,
িনেভ যাওয়া �দীেপর েঘার।
িনঝুম শা� ছায়া দুিখনী িদিদর মেতা
আঁচলিট েপেত একলা শুেয় থােক
গােছর েদালায় আকােশ উেঠ যাই
অত উঁচু েথেক
সীমাহীন মেন হয় তােক

৯
ঘােসর আসন েপেত বেস থািক।
পািখরা উেড় এেস েকােলকাঁেধ বেস,
নরম েঠা�র েদয় গায়। ওেদর দিসয্পন,
লাল নীল ওড়া, জলছিব কের রােখ মাঠ।
সাঁেঝ ওরা িফের যায়। ল�ন �ািল।
আেলাকিব�ু আর পািখেদর েফেল যাওয়া গান
িমেলিমেশ েনেচ ওেঠ।
সারাগােয় খুদকুঁেড়া মাখা চুপ কের বিস।
িঘের িঘের েনেচ ওেঠ ধূসর পালক,
ছায়াময় আেলাময় গান
ডুেব যাই ডুেব যাই ডুেব যাই রূে
েঢউ ওেঠ আকাশসমান!

১০
র� েদিখিন েকােনািদন।
সূযর্েডাবা িদেক েচেয়
মা বেলিছল, - ওই লালরঙ।
রেপার েগাল িসঁদুরেকৗেটায়
তেব বুিঝ সূেযর্র গুঁে?
মােয়র ফসর্া কপা
�ানেশেষ েগাল িটপ েভারেবলা ওেঠ,
েসই েথেক তােক িদগ� বেল ডািক।
মােয়র সংসার সূেযর্ই ভর ।
আমরা হািসগাই মহাকােশ থািক!

১১
সারািদন বেস বেস পুতুল গিড়।
উেঠােনর েরােদ শুেকাই।ডুের কাপেড়
আেলাআঁধািরর রঙ গাঢ় হয়।
মািটর পািখর পােশ উেড় আেস চড়াই
ফেলর পােশ খেস পেড় ফল,
পািখ েঠাঁট রােখ ভুল েপয়ারায়।
রাে� তুিল িদেয় পুতুেলর েচাখ আঁিক।
আকােশর তারােলাক নােম
ক্ষুিদ ক্ষুিদ েচােখর তা
করতেল ফুেট ওেঠ িশশুর পরা
িদেশহারা বালেকর হাত েকঁেপ যায়

১২
িবনুপাগল আপনমেন গান কের –
‘আমরা এমিনই এেস েভেস যাই
আেলার মতন হািসর মতন’
আেলা আর হািস বুিঝ েদখা যায়?
ঝুিরনামা বটতলা, লাল সুেতায় বাঁধা
ক্ষুিধত মন� ভের থােক পাগেলর গােন।
শাদা ধুেলার পথ চেল েগেছ �াম ঘুের দূের।
েরা�ুের িঝক্ িমক্  ক েযন আকাশগ�া
রাি�র পিলেদেশ বহমান
বাবার পাদুেটা বাঁিশসু
ল�ন িনেয় উদাসীন েহঁেট েহঁেট যায়
ধুেলা লােগ না, কাঁটা েবঁেধ না
ছাপও পেড় না রা�ায়
ওরাই িক তেব িবনুপাগেলর গান?
আেলায় মেতা হািসর মেতা
েভেস আেস আর েভেস চেল যায়

১৩
বেড়ারা�ার ওপাের আমবাগান।
ঠাসাঠািস গাছ, সকােলও েরাদ েঢােক না।
রাে� ওই গভীর ছায়ার মেধয িহম অ�কার
মাখামািখ, চারিদক েথেক এেলােকশ ঝুঁেক পেড়।
বেনর বুকজুেড় �েল ওেঠ েজানািকর পাড়া,
হাজার হাজার আেলা উেড় েবড়ায়।
ও আমার িনেজর আকাশ। আর কােরা নয়।
পােয় পােয় ঢুেক পিড় তারায় তারায়,
এখােন মৃতুয্র েঘার চ�বূেহয্র মে
হাঁমুেখ টােন না জঠের। িডিঙ ভাসাই।
এঁেক েবঁেক ছুঁেয় যাই রুক্ষ ব, িশকড়
উইিঢিব, িনিশজেল ঝল্ মল্  তা
উ�ার ধুেলা েমেখ ঘুম পায়। শুেয় পিড়
কপােল �েল থােক
একরাত েজানািকর পাড়া!

১৪
আেলা েথেক ে�েল িনই আেলা
জল েথেক ে�েল িনই জল
�েতর �দীপ েভেস চেল
শাদা পে�র েদেশ টেলামল
আেলা েথেক েজেগ ওেঠ আেলা
সুর েথেক েবঁেচ ওেঠ সুর
পেথর েশষ েনই েচােখ
আমােদর েদশ কতদূর?
েদশ েথেক ফুেট ওেঠ মািট
মাঠ িঘের নীল চরাচর
শাদা পথ সােথ িনেয় চেল
তার েশেষ আমােদর ঘর
আমােদর ঘের পথ থােম
সাঁঝেবলা আজও ওেঠ আেলা
গােছরা িনিবড় হেয় আেস
মােক ধের, রূপকথা বেলা

১৫
মােয়র গে�র আেগ মা চেল েগেছ।
বহুদূেরর প, এঁেক েবঁেক এঁেক েবঁেক
েকাথায় হারায়
পেথর ধাের ধাের এখনও রাজারাণী আেস
ময়ূরপ�ী- ভাসা- নদী
কী েযন মেন কের
মুখ তুেল চায়।
েনৗকার িটম্ িটেম আেল, ভাতরাঁধা েছােটা মািঝবউ
মােক েচেন, এখনও মােয়র কথা ভােব।
ঘেরর কাছ িদেয় েগেল
আনমেন হাঁক িদেয় যায়,
মাও েভােলিন তােক।
মািটর সরা েথেক সাড়া িদেত িদেত
েভেস চেল দূর গ�ায় ...

১৬
শীেতর উেঠােন ছিড়েয় আেছ িকশলয়বই,
অে�র খাতা। েছােটা েছােটা ধুেলাছাপ
পা িটেপ িটেপ চেল েগেছ পড়া েথেক দূের,
শশােক্ষ।
েখালা খাতায় কাঁচাহােত েলখা অক্ষরগু
এত অি�র, আঁকাবাকা, েযন এক্ষুিন উেড় েযেত চা
অকৃপণ েরাদ এেস পেড় ভুল অে�,
তােকই আজীবন আেলা কের রােখ।
এইসব েরাদছায়া বকাবিক জােন না একটুও
দীঘর্পথ এেস কপােল হাত রাে, ভােলাবােস।
দূেরর হ�ায় েভেস যায়
েতঁতুলপাতার মেতা এতটুকু
আমােদর িনরালা উেঠান

১৭
বৃি� িফিরেয় আেন ভুেল যাওয়া �াণ।
মািটর গ�, লাজুক ফুেলর বাস
িমেশ যায় ভােত।
পুেরান বেড়া হাঁিড়টা বহুিদন উেঠােন নামেনা,
সৃি�র আিদ অ�কার তার েপট েথেক
আহত পশুর েচােখ িবমষর্ েচেয় থােক।
টুপটাপ ভের ওেঠ জল।
দুএকটা েলেগ থাকা ভােতর কণ,
শাঁখার ঘষা লাগা দাগ
েযন বহুযুগ আেগ মৃত তার,
এখনও আেলা পাঠায়।
েস আেলায় েভেস আেস কাগেজর িডঙা
ছইেয়র নীেচ ঘুম� শুেয় থােকপুরেনািদন।
শুকেনা পে�র বীজ হঠাৎ পাখা েমেল েফােট
সুদূর ৈশশবেমঘ মুখিরত, আেলায় রিঙন!

১৮
ঘের িফরেছ একাকী সাইেকল। উঁচুিনচু পথ।
বাঁশগােছর মাথায় �েল উেঠেছ চাঁদ,
েযন েছেলেবলার গান।
েচােখর সামেন অ�কার। দুপােশ অ�কার।
চরাচর মিলন আেলায়ােন ঢাকা। পথহারা অ� মিহষ
তােক ছুঁেয় ছুঁেয় িফের চেলেছ ঘের।
তার গা েথেক জল ঝের। েস জেলর দাগ ধের
�া� নুয্�ছায়ার সাির িনকােনা উেঠােনর িদেক চেল।
তােদর গা েথেক খেস িশকড়, ঝুরঝুর ঝের পেড় ছাই।
সামেন দুহাত বািড়েয় বেড়া বেড়া �াস েফেল
তারা এেগায়।
আনমেন পথ ভােঙ িনজর্ন সাইেক। অবাক হেয় েদেখ,
ঘুম� পাতার িশরায় অ�ুট েজয্াৎ�ার ে�া,
পিরিচত পেথর ধুেলা অ�কণার মেতা সহসা বা�য়
েস জােন না, িপছেন তার ফুেট উেঠেছ
ঘের েফরার দীঘর্ িমিছল
বষর্ণমুখর একচাঁেদর আেলায় ...

১৯
একা একা দুয়াের দাঁড়াই।
�� ঘরবািড় ডুিবেয় আক� িপপাসা মাথা েতােল
েযন বহুকাল সমু�বােসর পর জেলর দান
দীঘর্ �ীবায় খুেল েদেব আগুনেফায়ার
ে�ত�াসেমাড়া িনঃ� এ বািড় উেঠান গাছপালা
একিদন মািটর বাসর িছল পাখা েমেল েরিডওর গােন।
এখন িনবর্াক েজয্াৎ� েজেগ থােক সদরদুয়া
শয্াওলার কারুক, বুেনালতা, পা�ার করুণ আওয়াজ
লক্ষীেপঁচািটরও িনেভ েগেছ েচ। ঘাসজ�লভরা,
�হেণর �াস ঘুের েফের েচােখর মিণঝরা আনােচকানােচ।
িভতের পা েদেবা ভািব। আজও দুহাত খুেল
অতীত�ের ডােক পাতার িশেরাতাজ, েখলাঘর
এই ঘুেণ িমেশ েযেত চায়
�বল শে� কাঁেপ িপতামহী মািট।
আমােদর ঘােসর আসন �মশ িছঁেড় যায়
আমােদর ঘােসর আসন �মশ িছঁেড় যায়

২০
বৃহৎ আকােশর নীেচ আমােদর েগালাঘর আজও দাঁিড়েয়
েযন েচেয় আেছ েকান দূর িনমর্ােণর িদেক অথর্হীন েচাে
খেড়র ঘট ভের থােক শূনয্ অ�কার। িবপুল িহম
গুিটকয় পেড় থাকা ধান মুেখ িনেয় েযেত েযেত
থমেক িফের তাকায় পুরেনা ইঁদু, - আর িফের আসা েনই।
জানলার চাটাই সরাই। েরােদর ফািল দুর� বালেকর মেতা
লাফ িদেয় েঢােক, পায়রার খুিশয়াল ডাক চিকেত েশানা যায়।
এখােন স�য্া তাড়াতািড় নােম। ধােনর গে�র নরম আদ, বেল,
থােকা। শুেয় পেড়া। য�সিমেধর শব েজেগ থাক বুেকর ওপর...

২১
মেজ যাওয়া কুেয়ার ওপর িনেমর ছায়ািট েরাজ নতুন।
পাতাল জেলর মুেখ সাদাকােলা আঙুল েবালায়, েযন
সম� হাহাকার েশাক, ৈচ�বাতােসর ধুেলাতাপ
শুেষ েনেব।
দুপুরেবলািট এেস এখােন থমকায়
তারও িকছু ছায়া রাখা িছল, বাসেনর েগাছা িনেয় মা, িপতল কলিস কাঁেখ িদিদ,
পুতুেলর মািট হােত েবান।
একিদন িনঃশ� পােয় ওরা েনেম েগেছ
তাপহরা জেলর গভীের।
দুপুর জােন না। শীতলপাি, সুপুিরর জাঁিত েকউই জােন না।
শুধু ওই মূঢ় কিপকল সব কথা জাে
আিম এখন দিড়বাঁধা বালিত নামাই
ওরা নীচ েথেক ভের পাঠায় জল
মােয়র �েশর্র মেতা শীত, �তয্াশাহী

২২
এ কীেসর সুর ওই কােলা জেল, শাদা ৈপঠায়?
এ কার �েশর্ রাি�র জরায়ু ভের ওেঠ লালফুেল
সািজভরা িনিশকুসম ঝের পেড়
অলস জেল েডাবা পােয়র পাতায়
িবেভার মুখ ওই অ�ুট গে�র মেতা আেলা েদয়
আকােশর গায়
�রা বয্ািধও মৃতুয্ও জােন না এই অলীক িবকাশ
পশুর মুেখাশ খেস পে। নখ ঝের যায়।
জেলর ধাের সারারাত
নতজানু হেয় থােক মূক বিধর এক খ� জীবন

২৩
মুেঠা কের মািট িদই গ�ের। মািট উেড় যায়।
আমােদর উেঠােন বাসা িছল তার, েসিদেক পালায়।
মািট তার পাখা ভর, ধুেলা হেয় েদেশ েদেশ েঘাের।
আমার ডানা েনই, শুধু িনরুপ েবঁেধ রাখা হাত
েস হােতর মুেঠা খুিল গুহায় গুহ।
মািটেত িমেশ েগেছ িশউিল বকুল,
বাবার লাগােনা �লপ� আেলা কের ফুেটেছ আকাশ।
রাখেত পাির না দুই হােত
েছেড় িদই
েঢেল িদই সব ফুলভার
ওই গ�ের, েযখােন তিলেয় যায়
আমােদর
েসানা নয়, সবুজ সংসার ...

২৪
শুেয়িছ গােছর নীেচ অিবনাশী ঘােস।
ডালপালার ফাঁক িদেয় ফুেট আেছ আকাশ।
সজেন পাতার মেতা েফাঁটা েফাঁটা
িঝিরিঝির
মুেখ ঝের পেড় গান। তারই ফুেলর ঝুিড়
আকােশ আকােশ ছিড়েয় রেয়েছ কত দূর।
েসইসব ফুেল ফুেল ছুঁেয় যায় গান
েযন তার ঘর েনই, নদীর জেলর মেতা
েদেশ েদেশ টান
আেলাকলতার মেতা আবার ভের যায়
চুিপসােড় ঘুম েভেঙ ওেঠ
আমােদর পুেরােনা বাগান !

২৫
কতিদন �র িনেয় শুেয়িছ িবছানায়
কতিদন কথা বেল না গাছ পািখ আেলাছায়া
েফিরওলারাও ভয়াবহ চুপ হেয় আেছ।
জেল েরাদ কাঁেপ, ওই িঝিলিমিল েদিখ না
েদিখ না ে�ন েছােট, দীিঘেত লাফ েদয় মাছ
মূখর্ েরশমকীট চারধাের ত�র ভার িনে
িনেভিছ িবছানায়।
আজ িশয়েরর জানলা খুেল দাও।
চড়াইপািখর সােথ েরাদ আসুক ,
ঘােসর িশিশর েমেখ হাওয়া।
েরাগা নদী নতুন মিজর্ে বাঁক িনক, এিদেক
�রভারাতুর কপােলর পােশ
জানলা খুেল দাও দেরাজা খুেল দাও
েদওয়াল খুেল দাও শূেনয্ শূেন
ফুৎকাের মািট খুেল উেঠ পেড়া সবুজ েফায়ারা
নরেকর রঙ মুেছ দাও �� কর রণসাজ
আকাশ ঝাঁপ দাও বুেক তিড়ৎ ঘননীল ঝাঁপ
এেসা েমঘ এেসা ডানা
ভীষণ লহের এেসা ফু� কাকিল
এেসা আেলা এেসা েতজ
িশকল চূণর্ কেরকথা বিল
কথা বিল

২৬
েজেগ ওেঠা ধুেলাটান

লাল বটফল

েজেগ ওেঠা �তগান

পুেরােনা েদউল

েজেগ ওেঠা

েজেগ ওেঠা মািট

পােয়র ছাপ আঁকা বুক

আমলকী ফল

েযন েবােনর িচবুক

েজেগ ওেঠা

েজেগ ওেঠা পাতা

আমােদর ঢােকা

েজেগ ওেঠা ঘুম

গুন্ গুন্ 

িনরাময় আেলা, আর

�রভাঙা �ান

েজয্াৎ�ার সুর

মায়াবী িবধুর

েঢেক দাও শব

ভুল পরাভব

েভেঙ িদেয় েঘার

পুরেনা েস েভার

জলেভজা ঘাস

আঁচলবাতাস

েজেগ ওেঠা
েজেগ ওেঠা

