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কবিতা
মবিশংকর বিশ্বাস

ওয়াগন ব্রেকারেে ব্রেমিকা
তােপে কখরনা-বা আিাে শেীে ছুঁরয় োমি ব্রনরিরছ—
অনয োরে ব্রতািাে িখ—অবসন্ন, িন্থে
ব্রেন ব্র্যাৎস্নাে অধঃরেরপ ডরব োরে িালগামি
মসগনযালিযারনে িাথা ব্রেরল পিরছ
মির্ কারেে মসুঁমিে বস্তু-বযাপকতায়—
িাঙা শামশিে কারে ফরে উেরছ দূরেে পাোি,
পাইপগারনে িরতা দুগি।
অথিাৎ ব্রদমশ িদ েরয় উেরছ পমেখাে ্ল
আে মবিারলে থাবাে মিতরে সারপে ব্রখালরসে িরতা
উিে ব্রতািাে িখ, ব্রিমে ব্রসানি কাপে…

১লা অরটাবে
এই মদরন বহুমদন আরগ সূেি ডরব ব্রগরছ
গিীে োরতে মদরক ববোগীে ব্রছরল ঘরে ব্রফরে
োরত তাে কমিত ব্রগালারপে োো।
অ্ানা আশঙ্কা িরয় বক কাুঁরপ মিরলে ্রলে।
িানমসক োসপাতারলে বাোন্দায়
োোরনা সরেে িরতা োুঁদ ওরে
িয়ূেকিী ব্রনৌকাে িরতা মছপমছরপ পাপগুমল িরন করে
ব্রদেেরস দ্বীপ জ্বরল উরে মনরি োয়।
ব্রে ঈশ্বে, হৃদয়েেণ, এখন ব্রতািাে ব্রথরকও দূরে
ঘমেোতা ব্লাউ্ েবীন্দ্রসঙ্গীত গাময়কা—
আে তাে বযাকল োেরিামনয়ারিে ব্রবরলা
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একা
পামখো ্ারন, আকাশ িারন
শুধ ব্র্রগ থাকা
মবশাল একো শূনযতা নয়।
তাই িোকাশ বোবে োুঁমে।
অনয গ্রে ব্রথরক ব্রদখরল িরন েয়
আমিও োুঁেমছ িোকারশ, নেিআরলায়, একা

মেয় িাস্কেদা
সদযিৃত ব্রকউ—
মবরকরলে নেি আরলায়
এখরনা বরস আরছ
গাছতলায়—
ব্রকাথাও ব্রকউ ব্রনই
শুধ পারয়ে কারছ
পামখো েরয়রছ
আে মিেমিরে বৃমিরত
মির্ োরে েল…

দূেবীন
িরন পরি ব্রোখারোমখ—ব্রতািাে তাকারনা
িৃদু োমস, ব্রকািল িরখে ব্রেখা, সংলাপমবেীন।
আিাে মিতরে একা ব্রেই বাুঁশবন, মনিি দুপে
ব্রতািাে ব্রোরখে ’পরে তােই ছায়া—
পাখপাখামলে ধ্বমন।
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ও ব্রোখ ্ারন না দূরে
নলবন ্লাে ওপারে, গারছে আিাল ব্রথরক—
ব্রকউ তারক দূে ব্রথরক
কারছ ব্রেরন ব্রনয়।

পােক
িরন করো আমি ব্রকান েরেে আরগ ইতস্তত-কোেক।
ব্রতািারক েপরক োই, আলেপকা
ব্রেিারব পামখে িাুঁক পাে েয়
মদরনে ব্রবলাে োুঁদ—
োুঁরদে ওপারে োয়— বামলোুঁসরেখা—
অ্ারে মনর্রক ব্রছাুঁয়াে িরতা
ব্রতািারকও িরন পরি, কখরনা-বা।
তমি— েতযাদৃরশয খমনে ্ািাে েরঙ
নরিানীল।
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