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উৎসর্থ  

োনুমের সি স্বপ্ন পূরণ হয় না। এটাই বিরন্তন সতয। বেন্তু যখনই রোমনা আরাধ্য 

আোঙ্ক্ষা িা স্বপ্ন পূরণ হয় বুমে বনমত হমি তার বপছমন অিশ্যই অদৃমের আশীিথ াদ 

রময়মছ। বেন্তু রসই আশীিথ ামদর সামর্ও জুম়ে র্ামে রোন না রোন োনুমের নাে। রয 

িা যারা হয় আপনার/আোর স্বপ্ন পূরমণর সারর্ী। যামদর হাত ধমর আোমদর স্বপ্ন 

খুঁ মজ পায় তার অভীে িক্ষ্য। তাই আোর প্রর্ে োব্যগ্রন্থ উৎসর্থ  েরিাে আোর 

স্বপ্ন পূরমণর সারর্ীমে। 
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ভূবেো 

 

ের্ায় আমছ না, েবিতার োনুমের সামর্ েবিতার োনুমের রযার্সূত্র স্থাপন হময়ই 

যায় রোমনা না রোমনাভামি! আবে এেজন েবিতা পার্ি োনুে। হুটহাট েবিতা 

খাওয়ার ক্ষুধা আোর খি েমর রিমপ িমস। তখন ঘাটমত র্াবে রোর্ায় েমনর ক্ষুধার 

এই রখারাে জুটমি। এেন এে তািাশ আোমে রপ ুঁমছ বদময়মছ অবনবিতার েিমের 

োমছ। রযখামন আবে রপময়বছ নতুন এে স্বাদ। আর েমন হমিা আোর েমতা আমরা 

দশজন েবিতামপ্রেীরও অবধোর আমছ নতুন স্বাদ রভার্ েরার। 

 

আবে রতা েবি নই, না আবৃবিোর, রিখে রতা নইই। তবু এেন এেটি িইময়র 

সম্পাদনার স্বপমক্ষ্ আোর কেবিয়ত আত্মসন্তুবে োত্র। আচ্ছা িলুন রতা, েবিতা বে? 

বনশ্চয় এেের্ায় িমি িসমিন ‘ছমিািদ্ধ পদমেই রতা েবিতা িমি’। তা ঠিে যবদও, 

তমি আোর োমছ েবিতা োমন বিরহ। রপময়ও না পাওয়ার বিরহ। ছুঁ মত বর্ময় 

অন্ধোমর বেবিময় রিিার বিরহ। 

 

িিবছিাে ‘বিরহ নামের খামে’র ের্া যা সাজামনা হময়মছ বিরমহর রঙ তুবিমত। েন 

খারামপর বনিঃসঙ্গ রাত্রী, র্েমে র্াো বিেণ্ণ সন্ধযা, বিমচ্ছদ রর্মে বিরবত বেিন, 

হৃদময়র রদািািিবৃবি, আমক্ষ্প, আমির্ ও অবভোমনর প্রবতটি মুহূতথ মে েবি তাুঁর 

রিখনীর োধুযথ  বদময় আিপনার রমঙ আঁো ডাবিমত সাবজময় উপস্থাপন েমরমছন 

আোমদর সােমন। েবিতার শব্দ, িােয, ছি ক্রেশই রযন স্পশথ  েমর যামি হৃদয়। েবি 

অবনবিতা অবন রসই রপ্রে নােে বিরমহর বিরায়ত রূপমে ফুটিময় তুমিমছন তাুঁর 

অনিদ্য ছমি। 

 

-আজবেন 



8 | বিরহ নামের খামে  

 

 

  



বিরহ নামের খামে | 9 

44 িাসবি বেনা ভামিা  

45 সাংসার  

46 ভস্মীভূত আত্মা  

47 ওরা োরা  
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প্রতীক্ষ্া  
 

বপ্রয়তে স্বপ্ন, 

আবে ররাজ সুিমহ সাবদমের পমর্ 

রিময় র্াবে— 

তুবে আসমি িমি। 

প্রবতবদন বনয়ে েমর 

অমপক্ষ্ায় োবত, 

েল্পনা সাজাই; 

তুবে সবতয হময় আসমি না রজমনও! 

হয়মতা এেবদন আসমি— 

পর্ ভুি েমর, ভুি সেময়  

তাই আবে নজর রেঁমর্ রই 

সুিমহ সাবদমের পমর্। 
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শহমরর তামর তামর  
 

সম্পেথ গুমিা চুমে রর্মছ       

এমে অমেরা দূমর সমর রর্মছ 

রসই রোন বদনপবিোর পাতায়!       

সেয়গুমিাও রর্মে র্ামেবন।         

বেন্তু শহমরর তামর তামর রময় রর্মছ 

তামদর েত ের্া! 

েত র্ামনর গুিন 

েত এেসামর্ রদখা স্বমপ্নর সূক্ষ্ম বুনন। 

এখনও রামত রামত স্বপ্নগুমিা আওয়াজ রতামি; 

এখনও রামতর তারাগুমিামত আটমে আমছÑ 

েত ভামিা িার্ার বিনম্র অনুেবত, 

েত অমপক্ষ্ার স্বান্তনা। 

শুধু সম্পেথ গুমিা চুমে রর্মছ; 

রয যার েমতা েমর িাুঁিমত বশমখ রর্মছ 

বেন্তু এখনও অপূণথ তার সাক্ষ্ী রময় রর্মছ, 

শহমরর োর্া জুম়ে এমিামেমিা টানামনা তারগুমিা— 

আর দীঘথ শ্বাস রময় রর্মছ  

রেমনর রামতর িাুঁবশমত! 
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বৃবেস্নাত  
 

তুবে বৃবেস্নাত; উদ্ভাবসত 

এই রশে বিমেমি  

রোন এে রপ্রেোব্য! 

আোর জানািার শািবসমতÑ 

আোর আমিমর্র রি োমে, 

রতাোর রভজা পা 

নতজানুমত িমস র্াো  

অনুরামর্র প্রহর।  

এ শ্রািবণ িারীমত  

বভমজমছ িতাগুল্ম 

বভমজমছ ঘামসর রেিা,  

বভমজমছ আোর বিিতনু 

ডানা রেমিমছÑ  

রতাোর ছিনার রখিা 

শ্রািণ আঁধাবর আোশ 

এঁমেমছ রহস্যমরখা 

ঠিে রযন বনেে রাবত্র োমিা 

শব্দ রশানা যায়—  

জমি টুপটাপ, 

োমে ঝুপোপ,  

োমছ আসার শব্দ! 

োমে োমে এেটা দটা পাবখ 

উমি যায় সি নীরিতা রভমঙ্গ 

ডানা োপমট ররমখ যায় 

দমিাটা বৃবের জি। 
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রতাোর আোর শহর 
 

আোর শহমর রতােরা র্ামো না, 

তাই রতােরা জামনা না 

           রেমঘর রাং-ও রয ধূসর হয়; 

রতাোমদর শহর েবরি িাবতর আমিায় উদ্ভাবসত 

বেন্তু রতােরা জামনা না রপা়ো োটির র্ন্ধ রেেন হয়Ñ 

রতাোমদর শহমর োুঁমির আয়না আমছ প্রচুর, 

বেন্তু প্রবতবিমের রদয়াি বিত্র রতাোমদর রদখা হয়বন। 

আোর শহমর রতােরা র্ামো না, 

এখামন রামতর ররমস্তারাুঁগুমিামত প্রাণ পায়Ñ 

               মুখমরািে র্মল্পর রসদ। 

   িাময়র রেটবিমত ঘণীভূত হময় আমস Ñ 

   র্াঢ় বিোর আর রটামভর সুঘ্রাণ।  

   অল্পবিস্তর িাময়র োমপ তৃবির রঢকর রতামি 

                     র্ল্পমুখর জনতা। 

    আোর শহমরর অবির্বি রতÑ 

    ো-িেিমে কিদযবতে িাবতর আবধেয রনই; 

    তমি বডে িাইমটর আমিায় রয আঁশমট রস িযথ  

                         রসটা রতাোমদর শহমর রনই। 

     এেমেঁময় জীিমনর আিাদা রুটিমনও 

     এ শহমর রিামখ পম়ে েেতা ধমর রাখার রিো; 

     রতাোমদর শহমর রতা িাহানাও েমর না রিামে। 

 

 

  


