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কবিতা
শবিত রায়

এফওয়াইআই
সব দ্যাখে। সব জাখে সস। হয়খ া ুমিও অ টা জাখো ো মেখজখে। হয়খ া ুমি জাখোই ো পথ চলখ সেোখে
দ্াাঁমিখয়মিখল, মসগাখেট জ্বালাখব বখল, মিে াে পাখেই মিখলা এোেখিে বাসা। সস জাখে। েেে স ািাে হা ,
আগুে সদ্ওয়াে ফাাঁখে, অজাখে িুাঁখয় গযাখি ভূখ ে আঙ্গুল। িখেই োখো মে ুমি। সবখেয়াখল চখল গযাখিা োো
এে অন্ধোে গমল। সেয়াল সেখেখি সস। িােমচখে ফুমটখয় সেখেখি মপে, োোগমল ধখে। লাল েখে দ্ামগখয়
সেখেখি স ািাে পাখয়ে সব অস েক িাপ। হয়খ া জাখোই ো ুমি, মেন্তু সস জাখে সব। জাখে আজ সে বাোন্দায়
ুমি, দ্মিখ শুোখে স ািাে িাই েো জািা, ুমিও জাখো ো, োে সসলাই েুখলখি েখব বগখলে োখি। অথচ
সস জাখে। সগাচখে সেখেখি সব। স ািাে সেল সগাপে।
#সলোে_োি : মজমপএস
*****
সস স ািাে সদ্ওয়াল উখে মদ্খয়খি। সেে বামলখেে ওয়াখিে মভ ে হা ঢুমেখয় উখেখি োচাে আখগ। স ািাে
সোওয়াে ঘখেে সদ্ওয়াল এেে স ািাে বাইখেে পাাঁমচখলে বাইখেে মপি। স ািাে মবগ মপ া-িা াে
গন্ধবকমববাখহে সোখো িধযমবত্ত িমব, সস গমলে সদ্ওয়াখল লটখে মদ্খয়খি েুে সো'ে িাপাই সপাস্টাখে। স ািাে
অঘ্রাণ ও অেঘ্রাখণে অেুভূম িালা, স ািাে বাদ্ািপাহাি আে অেয ফলপােুখিে সদ্খে হামেখয় োওয়া চমটগুমল,
ধ্বজভখঙ্গে মবজ্ঞাপখে সসাঁখট মদ্খয়খি সস সোলা সপোবঘখেে সদ্ওয়াখলে শুেখো অংখে। স ািাে প্রা ঃোখেে
মেজস্ব রুমট সস চাখয়ে সদ্াোখে সিেুখবাখডক লামগখয় মদ্খয় দ্াি মলখেখি ভুল বাোখে। স ািাে ঘখেে সদ্ওয়াল
উখে মদ্খয়খি সস, োচাে জেয েুখল সেওয়া বামলখেে ওয়াখিে িখ া। আে ুমি হাাঁ েখে সদ্খেখিা। হাহা
মদ্খয়খিা। লাভ ও লাইে সিখেখিা েথােথ।
#সলোে_োি : এফমব
*****
মেমেে ডাখেে িখ া স ািাখে সডখেখি সস অশেলী সিখয়। স ািাে িুখিাে অমেোয় সিখস মদ্খয়খি শুভ সাখি
সোল ও সপৌখে োমেে োাঁমি োাঁমি শুখভোখগালাপ আে েযালাখে সূখেকাদ্খয়ে িাপা িমবে অজস্র পুোখো
েযাখলন্ডাে লটখে মদ্খয়খি সস স ািাে সভাখেে জােলায়। স ািাে চােঘখেে দ্েজাে সগাপে িুাঁখয় দ্াাঁমিখয়
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সথখেখি সস অস্ফুট মডং েখে বােচাল েখে মদ্খয়খি স ািাে সেল স্বমিে আখয়াজে। সস স ািাে োে সেখি
মেখয়খি অখহাোে স ািাে িে পখি আখি স ািাে োখেে োখি মেন্তু স ািাে োে এেে আে স ািাে োখি
সেই। স ািাে মেদ্রা ও মেজকখেে িখধয সস েীল মটখেে সজািা ভ্রূেুমটখ েুমচ েুমচ উমিখয় মদ্খয়খি সেটুেু আপে
মিল স ািাে এোে। আে ুমি চুপচাপ। বামেযহাো। অেক্ত আঙ্গুল িুখে িুখে মে যে ুে স্মাইমলখ শুধু সঢখে
মদ্খয়খিা মেখজে িুেেমব।
#সলোে_োি : ডব্লুএ
*****
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রায় িূলতঃ দৃশযমশল্পী। শমিত বাাংলাভাষায় দৃশযকমবতার পাইয়য়ামিয়ার। সয়ে
এক অিবদয কমবতা আঁমকয়য়ও। আজকাল ম াংমির াষ করয়েি। ললয়েি কি, আঁয়কিও,
তবু তারই িয়যয লকৌরব াইয়ল মকেুটা সিয় লবর কয়র লিি। প্রকামশত বই—তৃতীয়
মবয়ের ইমতহাস (প্রথি ভাগ), উহয।

