কবিতা
শুভ্র িন্দ্যাপাধ্যায়
অসাড়লিলি
৯
ত ামাকে তেকেলিি ওরা
দরজার বাইকর
গালড়র আকিায় তবকড় উকেলিি
নমনীয় লিয়াকির লিে
বুকনা ঘাস
দি — তে িব্দ ত ামার খুব লিয়
আমরা সবাই দকি আবদ্ধ হক

তেকয়লিিাম

তগাষ্ঠীমুক্ত ত ামার েিাকি ঘাম
লিরদাাঁড়ায় লনলি

আকরেিস্থ

রাস্তা হারাকনা
আলম দূ র তেকে হাক র
লিকখ লনই

ািু ক

ালরখ

িক েে বির
িক েে রেকমর সরোর
আকিােহীন ার িরীকর জন্ম লনকয়লিি মফস্বি
িলরেল্পনাহীন লেিু িব্দ
আেমো সামকন লেিু বন্ধু আয়না
মুকি োওয়া ঘসটাকনার দাগ লনকয়
উকড় লগকয়লিি িায়রার ঝাাঁে
মালট রকের িাোকনা জন্তু
ার িরীকর োিান েকর লদকয়লিি

আমাকদর সমস্ত রেম ত াগ
উিক াগে সমকয়র তিষ ম নদীর আওয়াজ
তেমন লিি গ্রাম তেকে জাহাকজ ধকর লনকয় োওয়া
ধস্তাধলস্ত লিি লেনা ালব
িলরলে

মানু কষর সকে তদখা না হবার তে েষ্ট

তসটাও লে লিি?
িরির জাহাকজ ত ািার িব্দ
িরির বলম িাওয়ার অসাড় তিট
অসাড় তেউকয়র তোখ
াষায় জলড়কয় োওয়া অসাড় লজ
ক্রমি খাবাকরর ওির জলড়কয় োো অসাড়
োমড়ার নখ ওো আেু কির োকিা অসাড়
তধাাঁয়া ও বৃ লষ্টর তফাাঁটায় লমকি োো
আকিা না তোো লদন
সমস্ত অনু ূ ল র িীকষে অসাড়
দৃ লষ্টিকের সামকন তঘািাকট বা াস
লেিু ক ই বিক

না িারা াষার নাম — অসাড়

ক্রমি ফুকি উেকি দূ র ম তেউকয়র তিকটর ম
লেিু ক ই তিখা োকে না সূ েে
ক্রমি উাঁেু হকয় উেকি সমুকের আলদম, সমস্ত আয়নার সামকন তমকি তদওয়া হকয়কি োিড় তেন িল লবলি
মুখগুকিা িািাক

না িাকর! এ াকবই আলদম ম, এ াকবই ত াকরর ঘুম, রাক র জাগা, এ াকবই গুলিকয় আসা

লদন সপ্তাহ মাস এমনলে ধরা িরা অোিবাট্রসও িব্দ েকর না এমন সময়! সমস্ত েিােি লনষ্পিে,
অলিকগািকের গাকয় আাঁেড় ফুলটকয় ু িকি শুধু স্বপ্ন — েকয়েটা ফাাঁো বালড়, িূ নে জানিায় গাউন িরা
স্ত্রীকিাে,

ার তোখ তিলিবহুি োকিা লিকে লস্থর।

এখাকন আমার মুখ খুাঁকজ তনয় োকিা রকের িল

ার টান। িল লদন হাল র লিকের ম

তোনও উজ্জ্বি অস্ত্র জ্বিন্ত বা াস ও আমার মাাংস, আমার মৃ

দু কি ওো লদন, তে

মাকির তোখ, তোনও রেকমর বুলদ্ধর দীলপ্ত

তনই, শুধু েকয়ে ি ালব্দর ক্লালন্ত আমার লিশু মুকখর িাকি তোিেিলমর তঝাি গলজকয় ু িকি।
িল টা সোকি

াকে িলরষ্কার েলর

িল টা সোকির িিায়নির লিয়াকির
রাস্তায়

াকে তফকি রালখ

েলির উির ি
লজ তেকে াষা িেেন্ত িলড়কয় িড়কি লবন্দু-বাদালম
আয়নাই এেমাত্র শুশ্রূষা!
িরির িালফকয় নামকি রাস্তা
িরির লেেকর উেলি আমরা ধু কিা-মানু ষ
আমাকদর রন্ধনিািা ক্রমি হিু দ আগুন
আমাকদর িীর্ে হাক র আেু ি ক্রমি লিেড়
শুধু িোাঁোকদর রা দীঘে আাঁেকড়
মাাংস লবি

হকে আমাকদর

এখাকন ে টুেু লনিঃশ্বাস

াকেই আয়ু বকি োকে সবাই

ে টাই ওিকর োওয়া োে
লনকে শুধু িলড়কয় িড়কি এে ি েবোিী ঘাস
াকদর লিকে তে হাওয়া
সমুে তেকে তনান া লনকয় এি
ার গাকয়ও আাঁেড় তরকখ তগকি
সময় হারাকনা বাদু কড়র ঘকর তফরা
তে েু বে আত্মহ ো িাড়া তোনও রাস্তা জাকন না
তে েু বে িাি অলব্দ তেে োলিকয়ও তেকম োয়
িরমুহূক েই িু কট োয় অোলিকসিলটকে
াকে আশ্রয় তদবার জনে শুধু লসগাকরটই েকেষ্ট
লনকজকে

াোক

বলি ইল হাকস

মাোয় ক্রমি তিাঁলেকয় োওয়া
লিেকড়র রাস্তা স

এোর

সন্তান মুকখর মায়ায় তে লবকেি বাক্সবলন্দ
মৃদু তগাধু লির গাকয়
অজস্র তনমকেট রা ফাাঁো সব বালড়
রাস্তা জুকড় বৃ লষ্ট
েুেুকরর সন্ত্রস্ত তদৌড়

১০
ে
গোসাগর
আয়নার সামকন তে গাঢ় তেিা

াকে লে লনকজর সকে ু িনা েরা োয়? লবকিষ

েখন বৃ লষ্টহীন িহর োাঁলিকয়

এেটা ত াকরর ঝড় — ত ার ত া গাকিকদর উন্মাদনা তটকন তবর েকর — আকিা শুধু িকয়র ি ীে নয়, গাঢ়
তোনও উকেজনা তনই শুধু ঘুম — আলমও ত া

াই খুাঁজলি, এে তদবদূ ক র োনাওিা তিাো, দীঘে, ফোোকি

সাদা, আমার ক্লালন্তর ওির রাস্তা হারাকনা জেি-বােে, মাো ঝাাঁোকনা োকিাজাকমর গাি, লনম,
উচ্ছ্বাকসই ধু কিা ও আকিার গুাঁকড়া, শুধু আমার তোকখ তদবদূ -তিাোর োনা,

াকদর

াকদর হুি ঘষটাকনা ত াকরর

আবিায়া, িায়া ও স্পষ্ট া
ু লম লে তবলরকয়কিা েখনও? সামানে িয়সা লদকয়ই তিৌঁকি োওয়া তে

তমিায় -

াও ু লম োওলন তসই াজা

লমলষ্টর গকন্ধ বুদ মানু কষর ল কড়, ু লম োওলন? আর েলদ নাই তদকখ োকো মানু কষর লক্ত ও িবর্ া
ু লম নদী তেকনা না।আসকি ু লম মানু ষ ও লক্ত সম্পকেে জানক

োওলন ত ামার য় লিি অল লরক্ত উচ্ছ্বাস

েরকব ত ামার য় লিি দিবদ্ধ েী েন ত ামার সামকন শুধু লেৎোর এর মুকখাি

ত ামাকে লবেলি

আলম আিলন আর েখকনা না-তদখা মানু কষর েী েন আসকি এে তগািন তষাড়ি ি ে
দিবদ্ধ গান ও না তদখা
মানু কষর নদী

ীর

মরু ি ীম তজকগ োো
তে তদখকব তসই দীঘে িিলি
তেউ এর অল ঘা

মানু কষর

ফুকি ওো

জকির লিে তজায়ার িাড়াই
১
লিয় বন্ধু বকিলিি এই তনান া জানু য়ালর
ত কস োে বাাংিার আোি বকি েলদ লেিু োকে তসখাকন

াহকি

া এই তেউ হকয় োওয়া মানু কষর দীঘেশ্বাসিুঞ্জ
২
এই দীঘেশ্বাস ও িুঞ্জ খলি

িব্দ সমূ হ সকম

এই

ীেে লমলিকয় োে আোকি

৩
তিষ অলব্দ তজকগ ওকে শুধু আোি আর আমাকদর তদবদূ ' তিাো আমাকদর োব ীয় িুে ও োকজর বােে
ত কস োে এে সবেগ্রাসী আোকি ো আসকি এেটা দ্বীি
৪
আোি আসকি এেটা দ্বীি
তনান া বা াকস মগ্ন
এে ধরকর্র ন ু ন েিােি শুরু হকব
৫
এই দ্বীি আসকি এেটা আোি
৬
এই আোি আসকি এেটা দিবদ্ধ েী েন এর ধ্বলন
তখাকির আওয়াজ লমলিকয় আসকি
আমরা দিেকের মক া লস্থর
লস্থর ার আসি নাম বাাংিা
খ
গলনলময়া িলরফ
তেউ তেন িালিকয় তেক

বকিলিি আেমো রাক র মুকখ

আেমো মুকখর ঘুকম েো িাকনা িামুকের গকন্ধ াষা বষোয়
তেউ তেন িািাক

বকিলিি তেখাকন াষা তবাঝাবার তোন দায় তনই তেউ তেন তদৌড়ক

বিলিি

তেখাকন ির ির দরজা খুকি রাখা বালড়গুকিা তেকে
তবলরকয় আসলিকিা স্কুি না োওয়া বাচ্চারা
দু িুর ত া তবলরকয় িড়ার জনেই
োরখানার িাি লদকয় িহর তেকে তফরা
আনাে তবিালর রা তট্রন তেকম তগি তরি লিকজ,
তেউ বুলঝ তেকে তগি অজানা নাম অেে তবলরকয় একিা তগাটা এিাো তেউ তেকে তগি এে নামাজ িড়ার
সময় অেে সম্পন্ন েৃষে মাো ু িকিা না

াহকি োে লেিু দু বেি এর সু রিা তে না?

এইখাকন মকন হয় সমস্ত ধ্বলন দূ কর
ার অল ঘাক
আমরাও

তে েটা বালড় মুক্ত হকিা

ার সকে গলড়কয় তগলি

তিিকন শুধু লস্থর দু িুকরর গ্রাম
লবলক্র হওয়া ধানকিক

লনমগ্ন লিশু

এইখান তেকেই আমাকদর লমলিকয় োওয়া
মাাংকস তবধাকনা নখ উিকড় তফকি
অজানা াষার িােেনায় জকড়া হলে আমরা োরা দু বেি
তিালর্

িবাহ তেকে লেিু দূ কর

িুরকনা তদয়াি তঘরা এই দরগাকহ
িল টা তরামেূিই গাি
রালত্র তিষ এইবার উন্মাদনা তেকম োকব োকজর অলিিায়
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শুভ্র বকন্দোিাধোকয়র জন্ম ১৯৭৮, েিো

া। িোলি েলব ার বই ৪লট।

তবৌদ্ধকিখমািা ও অনোনে শ্রমর্ োবেগ্রকের জনে ারক র জা ীয় সালহ ে আোকদলমর
েু ব িুরস্কার তিকয়কিন। তস্পকন তিকয়কিন আকন্তালনও মাোকদা েলব াবৃ লে, তিাকয় াস
তদ ওকত্রাস মুকন্দাস সম্মাননা। তস্পকন ল নলট েলব ার বই িোি তিকয়কি। োে
তিকয়কিন তমকদইলয়ন আন্তজোল ে েলব া উৎসব ও এক্সকিাকয়লসয়া, জয়িুর সালহ ে
উৎসব সহ তবি লেিু আন্তজোল ে উৎসকব। ারক র স্বাধীন ার ৭০ বির উিিকিে
আকয়ালজ Poetry Connecyions India-Wales এ েলব া তরলসকেলিক

োে

তিকয়কিন। তেৌরব অনিাইকনর সকে েু ক্ত। তিিায় তস্পন সরোকরর াষালিিা
িল ষ্ঠান ইিল

ু ক া তসরবাকন্তস, নয়ালদলিক

লেত্রস্বত্বিঃ িাবকিা তিাকিস

তস্পনীয় াষার সহোরী অধোিে।

