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নতুন কিবর কিবতা
অির

চ াটািজ

ি মক াচার
ব ি গত মটাফর িলখব
তাই জােলর ভতর এত ে র আনােগানা
আর পালেকর অ রােল য সমা ঢ় মাকড়শা
জ ািমিত িমিশেয় তার অেপ া মেপিছ আিম
উ

পাহােড়র ওপর
আমােদর কান ঘাড়া নই

বরং আধখাওয়া চাঁদ বরাবেরর

ড ভে পালােল

রাতিবছানার মেধ একটা অেলৗিকক
অথ

ন চেল যায়

জভ , িমনিমেন গাড সােহব
আর অ বতী

িমকার নাম িসমরান

সেজাের পতাকা দখাই আর কবলই ঝুঁেক পেড় হাত নােড়
শষ বিগেত যােদর পালােনার কথা
তারা এত েণ িঠক ঢুেক গেছ টােনেল
যাবতীয় মিশন িভিজেয় এই েপ আেরকিট ভার শষ হল
ভু নেখর ছায়া দিখেত দিখেত বিলেলন,

া লা লা লা…
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িনজ

িনর িত

শে র মারাম পিরেয় তামার কােছ যেত হেব জািন।
তুিম পিরিচত ভাষা নও, নও কান িনকট পাে র ডাক
দূর থেক ভেস আসা পুেরােনা রিডওর গান,
ভেব ভুল কির।
যভােব ভুল কির গণনায়,

িতিট ে র শেষ

আেপেলর মতন যাবতীয় শরীর ছেয় ফেল
অনাহূত আেলা- ঠাঁেটর উপর ওই উ ল

দিব

বৃ াকাের দাঁড় করায় একাকীে র মুেখামুিখ
পিরিধ অিত ম কের গেল যা িকছু শ হীন
কে র অিভমুেখ একিট ভারী ও িশিথল িজভ
সইখােন হােড়র জাপিত, ঠা া ন
খুব িনচু জেলর আনােগানা, অ
আিম ইত ত তামার স ান কির…

পুে র অেধাভােগ
েনর আড়ােল
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শরীরী কিবতা
চটুল জেলর ওপর
অনায়াস েটা হাত খলেছ
গাপন মু া,

হেয় উঠেছ

হাত তা শরীর- ই
তবু শরীরিবহীন জল
িফের আসেছ বাের বাের
ধা া খেয় হােড়র িবপরীেত
সইখােন অিব

মািট

গাল ও কােলা গত বরাবর
মশ আকার িনে

শরীর

ও যা িকছু জ ািমিত সং া …
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সািকস পারজািনয়ার ডােয়ির
১
ইওিসন িশঙাখািন সশে ফুঁেক িনেল
যটু িন

তা অবিশ থােক

পীচ ও মাখন সহেযােগ
তা চেটপুেট িনেত িনেত তুিম দেখা
ভাজেটিবেল সেকৗতুেক তামায় িনরী ণ করেছ
রাংতাসব একিট ময়ূর
ও তার পলকিবহীন চােখ
মিবলীয়মান তামার ছায়া

২
অথচ কতই না ঘারতর খুঁেজ দেখিছ
পীতাভ মা েষর িভেড় ঈষৎ নীলেচমতন নারী
আমারও তা ইে িবেশষ িছল নািক
লানশােরা থেক আ াজ পঁয়ি শ মাইল পথ
ঘাড়া িডিঙেয় হ াবাবদ জা করী বািড় যাই
িক অস ব িবষহ এইসব িফরিতপথ বরাবর
িন

াপ মুেখাশধারীরা অনায়াস জাগিলং দখায়

সটা শষ শীতকাল,
পিলক ােন পিলক ােন পিরবৃত ব ের
এেক এেক ভড়ােনা হে

ভাসমান জাহাজ

সার বঁেধ নেম আসেছ ফ াকােশ মা েষরা
এেহন র শূ তার িভেড় িব মা ছুিরকাঘাত ছাড়াই
িকভােব িনজ নীলেচ নারীিটেক িচেন নব তা তামরাই আমায় বল
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জন কেজর সােথ সােড় চার িমিনট
অবেশেষ তুমুল করতািলর ভতর সই পিলত বাদক আমােদর স ুেখ এেস দাঁড়ােলন ও িবন
অিভবাদন জানােলন এবং বাধ কির আমরা যারপরনাই উৎসািহত িছলাম সই নঃশে র অেপরা
ত
করব বেল, এতেবিশ য আমােদর মধ বতী জৈনক যুবক চাপা িশস িদেয় উেঠিছল যার
অ রণন লি ত হেয় ঘুরপাক খাি ল জমাট
াগৃেহর ভতর, বৃ বাদকিট িবর হেয়িছেলন
িকনা এতদূর থেক তা
দখা যায়িন, তেব এরপর িতিন তার পেকট ঘিড়িট সযে বার কেরন ও
িনিদ সময়া সাের িপয়ােনার ডালাখািন সশে নািমেয় দন ও অেপ া করেত থােকন, তাঁর দীঘ
ই হাত অসহায় ভােব দেহর পােশ পযায় েম ঝুেল রেয়িছল, এবং মাথা িনচু কের িতিন অেপ া
করিছেলন, সই ঘিড়র কাঁটার অেমাঘ িটকিটক শ যা আমােদর ধমনীর ভতর আমরা থমবােরর
মতন নেত পেয়িছলাম , অথচ কখন তা অক াৎ থেম যােব, এই বল অ ি কর িচ া মাথার
মেধ িত িমিনেট ঘিনেয় উেঠেছ,
ত িনঃ ােসর সােথ আমরা অেপ া করিছলাম, সই মধ বতী
যুবকিটর হঠাৎ- ই গাঙােনার শ , িফসিফস কের কউ অিভস াত কের বেলিছল, ঈ র এই
অেশষ নীরবতা হেত আমােদর রহাই দাও, এবং আমার আবারও মেন পড়িছল কিফশেপ
অিভিনিব সই িচ করিটর কথা, তুিম কখেনাই পুেরাপুির নঃশ েক ম ব ী কের উঠেত পােরা
না…আঙুেলর ফাঁেক অবিশ খাবােরর ঁেড়া েলা জেড়া করেত করেত িযিন বেলিছেলন এবং তাঁর
ক র িছল দূরতর,
াগৃেহর সই ভারী বাতােসর মেধ আমরা বেসিছলাম, না সােড় চার
িমিনট নয়, বরং সিঠকভােব বলেল এইভােব দীঘ চার িমিনট তি শ সেকে ডর পর অবেশেষ সই
বাদকিট তাঁর ঘিড়খািন ব কের পুনরায় উেঠ দাঁড়ােলন, অিভবাদেনর অ রােল তাঁর াি ফুেট
উেঠিছল
তই এবং এই অেমাঘ নঃশ থেক অব াহিত পােব বেল য দশক তাঁেক আবারও তুমুল
করতািল সহকাের অিভনি ত করেব, স কথা িতিন য আেগ থেকই জানেতন তা তাঁর ঠাঁেটর
কাণায় এক িচলেত অথবহ হািস থেক আমরা েম বুঝেত পেরিছলাম…

(কিবতাসূ ঃ https://www.britannica.com/topic/433-by-Cage )

===

২১: ২০র কিব অির চ াটািজ। জ ১৯৯৪। বেড় ওঠা উ র কলকাতার
উপকে । বতমােন ব া ােলােরর বািস া। পশায় য িবদ, আ হী
জীবিব ােন, ইি ডয়ান ইনি িটউট অফ সােয়ে গেবষণারত। ভালবােসন
ন ালিজয়া, জীবনেক িসেনমার
েম দখেত আর অবসের তার মজা ও
ম ািজক খুঁেজ বড়ােত। কিবতা ওঁর সই অ স ােনর হাল- লিগ,
েলখা। কািশত কিবতার বই ‘ঝরা পাতার সমাহার’ (২০১৯)।

