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িনবািচত কিবতা
অিনি তা

রায়

বশাকাল
ীকােরাি র িভতর যতবার নািমেয় িদি মই, অতল খােদর নীচ থেক িতবার উেঠ আসেছ কাঁটােঝাপ।
র া পােয়র ছাপ মুেছ িনেত কাল পেত বেস আিছ আগামী জ পয গিড়েয় যাওয়া রা ার পােশ। স
এক িচরবষার পু ীভুত দশ। বৃি র মুখাবরেণ গাপনীয়তা নই, আেছ অ পতেনর অবািরত
ােমঘ।
মািট থেক ভজা ভজা ব েলর ভাপ ওেঠ
পুরেনা ৃিতর।
দালান উেঠান ছাদ যন গেল গেল পেড় যায়।
আকাশ অথবা মাঠ ক য কার সমপেণ অবগাহন করেত চেয়িছল
আর কৃিত পযােয়র িভতর িমেশ গিছল স ূণ গীতিবতান আিম খুঁিজিন কখেনা।
অথচ গান গাইেত ভুেল যাি লাম
র হািরেয় চেপ ধরিছলাম িনেজর ক ঠনািল।
ঘুেমর িভতর বাজ পড়ার শে চমেক উেঠ দিখ হা হা একটা মাঠ, কাঙােলর মত হাত পেত।
উঁচু াচীর ঘরা ম সাদা বািড়টার গােয় লখা "েসফেহাম"
আকাশ থেক উ ভােব নেম আসিছল একটানা কা াজল যােক ল কের- - কী আ য, সই বািড়টায়
আসেল কান ছাদ নই মঘ নই ছায়া নই এমনিক বৃি ও নই!

ফু

িমত কথা েলা

কাঁটা ও পাপিড় ইে মত পাশাপািশ রােখা
ফলত চাখ এিড়েয় যায় পাতার আড়ােল জমা জল
শ- উ ুখ উপচার সািজেয় য নেবদ
তার অেগাচের কানও িব হ নই,
কবল হাওয়া, অথহীন বাঝিন িনেবদন শে র পাশাপািশ অপমান থােকনা কখেনা।
বৃে র কৗিণেক একটা জীবন িনেজেক দানপে িলেখ িদেয়িছল।
সামা
েয় িব ািরত রঙ আর াণ খুঁেজ িনেল
হয়ত তুিমও এ সত জেন যেত কানিদন!
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সরলেরখা ও বৃ িবষয়ক
এক

সম িকছুেকই শূ িদেয় ন করেল তার মান আসেল শূ । এভােবই ভুল সংখ ার ফাঁেদ সকাল িব াদ হেয়
যায়। পরমায়ু থেক একটা পাতা বাদামী। ধারাবািহক িবে ারেণ আলগা হেয় আসেছ পাহাড়তিলর মািট।
ধস বণ এলাকা থেক উেঠ আসা সংেকত অ া করিছ। মেঘর রঙবদেল অ ঋতুগান। মেল রাখা
হােতর ওপর ধু ছাই জেম যাে । পুরেনা বাসনপ ঘেষেমেজ ফলা ছাড়া আপাতত করণীয় নই। তারপর
িঢেম আঁেচ ব হাঁিড়েত দমপাক।
াপ মশলা খুঁেজ অিভযা ার কথাই ধু পাঠ বই বেলেছ,
র ন ণালীর ইিতহাস নয়। তাই স ী হেত চাওয়া লতা
জিড়েয় থাকায় িশকেলর ঝনঝন শােন সভ তা।
উপশেমর আদর পােয় মািড়েয় ঘাড়া ছােট, টগবগ টগবগ…
ই

চযাগীিত িলখেত িলখেত অনাব ক কতিকছু ঢুেক পেড়। সামা ইঁট সািজেয় িশ িট পাহাড় গেড় তােল
যমন অনায়াস। রাদ বাড়েত বাড়েত য়াশা অলীক। িনেজেক অনাকাি ত জেন নদীমুখ অ পেথ।
রােরাগ ে র িভতর ডুেব রাজ শােনর ছাই চােখ ঢুেক আেস। অ তা স ল কের বাড়ােনা হাত েশ
আ ন পেয় ঁকেড় অসাড়। িতিতিবর বাতাস চেল যায় উপত কা পিরেয়। িঝঁিঝগান ও জানািকিবলাস
থেক এইবার মুেছ ফলা যায় সব বািতল গ গাছা,
ৃিতর দালান। অেনক ওপর থেক সামা খুঁিড়েয়
হাঁটাটু নজের আেস না। আমরা তা জািন িতিট াধীনতািদবেসর গােয়ই িকছু মৃতু র িচ লেগ থােক িনয়মমািফক!

শূ তা িবষয়ক
এক

শূ আঁকিছ মােন সংখ া বা রখামা নয়। ফাঁকা পৃ ার িদেক তািকেয় থাকায় একটা সাদা িনেজর িভতের
িমেশ যাে টর পাওয়া। ধূ ধূ পুেড় যাওয়ার পর কেনা জ েল উেড় বড়ােনা ছাই িকরকম পাকােদর
সংসার উিড়েয় িদেয়েছ অেগাচের। তুিম জল আনেত সই পাহাড় অবিধ িগেয়িছেল, িফের আসার কথা ভুেল
সখােনই থেক গছ ব িদন। কলসীর িভতর য পাড়া হাওয়া, তােক িজে স কেরা শূ মােন আসেল
কতটা ফাঁকা হেয় থাকা!
ই

আিম থেক যাই, চেল যাওয়া দখেত দখেত। অ পি িত আঁকব বেল বাতােস আঙুল িদেয় শূ বানাই।
তােত িকছু িব । চাখনাকমুখকান সম ই ভেব নওয়া যায়। রলে শনএ পিরত লােগেজর মত
ভিবতব হীন, বেস থািক। চেল যাওয়া ন আর থেক যাওয়া াটফেমর যাগিবেয়াগ টুেক রােখ ধাঁয়া।
থাকা আর না- থাকার প ডুলােম লেত থােক অেপ মান িখেদ। সািরত হাত এর মত রা া সামেন পেড়।
থেক যাওয়াটাই অিনি ত, না- থাকা ব া । ভুেল থাকা িকভােব যন ভুেল যাওয়া নােম রেট যায়।

