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িনবািচত কিবতা
অত

িসংহ

ামিলনী
আিম তা আমার ভাষােত ম ! আমার মা ষীেত যমন! তাই ভাষা িনেয় এইভােব ভািব, কৃিষগ মাখা পূেবর
বাঙলা যিদ না থাকেতা, তেব কেবই কােয় যত পি মা কিলকাতার পি মা েলর বাঙলা! অথচ কী আ য
জিমদারত দ ােখা, কী আ য কেলািন এখােন ভাষাের িমত সাজােয় পেট ট িনয়ােছ িপয়া যুি র
অিভজাত আধাের! আিম দ িনেয় এেসিছ সািহেত , ভাষায়... আিম টর পাই সাতচি শ পূব এই চরাচর
বাংলার আমির বাঙলায় রাজনীিত ছলবল...আমাের জাগােয় রােখা আমার মা ষী তুিম, তুিমও ি িটশ,
তুিমও ঔপিনেবিশকতার ঝলমেল আঁধাের এেসছ এই ভাষার বহতায়... আিম তামার গেভ আখর বুিন...আর
পি মা লিজকেহতু কেলািন িন ান হতু আিম গাঁফ দািড়র পু ষ তামােত বয়াদপ ম ণা িদই হত ার! তবু
এই মাঠঘাট, হাউর, িবল, নদীনালা—এ সকল মা ষীর গভ িক ফুরায়? িলেখা লখিকনী আবার
আবার...আমাের ছাপােয় ব ব দূর যথা খুশী... তামার গেভ আেলাক, তামার গেভ আবছা ভাষার
আধার... আমােদর ি য়তা বাংলার আমির বাঙলা ভাষা তামার আমার!
(‘ঘুেমর চেয় াথনা

য়’ কাব

, ঢাকা, ২০১৯)

তামার পদাসীেন
য তুিম পদা িনেল
তামার আকার মেন রেখ
নদীর সমুেখ আিস পুনবার
বৃ সািরেত মেঘর গ ীর ভেঙ
অকাল বরষা সােজ
য পরম কঁেদ যায়
তাহার অে র মায়া তুিম সই
মায়াবতী, িনঝুম পুের
কেবকার বড়ােলর মা
আজ এই গােয়েবর িভতর
তুিমও গােয়িব আহা
তামার িবভ দিখ ফুেলর বাজাের
দরবার হেয় বিস ৃিতেত তামার
ফুেলর গে আর রেঙর মায়ায়!
(েসে

র, ২০২১, কলকাতা)
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দরত
মা ষ মা ষেক ফেল রেখ
দূের চেল গেল
ফাঁকা সই জিমেত ঝাঁিপেয় বৃি নােম
সবুজ হয় চািরপাশ
য তুিম অ িনেয় কাটােল এতটা সময়
সই তামােক আড়াল থেক কউ
গাসল করােব
ব িদন জেগ থেক থেক
ভারেবলা তুিম ঘুিমেয় পড়েব
বাঁিশ বাজেব তামার ঘুেমর িভতর
(িডেস র, ২০২০, হাওড়া)

াণ
নােখাদা আেলার িনেচ
য িকেনেছ আতর এক গাধূিলেবলায়
তার নাম আিম হঠাৎই হারােয় ফিল,
সকেত তখন ভেস উেঠেছ
িচর ব থাতুর চাঁদ
দিখ, আমােদর জে র িভতর
ঢউ িল আেস আর নীরেব িমলায়!
দূেরর লাের বাধহয় আেলা েল সারারাত,
ভারেবলা নােখাদা িমনাের
আহা কউ গেয় ওেঠ গান
তারপর দৃ
তা ভুেল যাই, িচ পবন সব
ৃিতর মধুরা িল জেল ভেস যায়
ধু ইি য় জুেড় অ ারণ যত িন
আর াণ, ধু এই হমে র াণ- যার ছিব কউ আঁেকিন ইেজেল
িক া কােনা তীক বণ আধুিনকতায়
নােখাদা আেলার িনেচ আতরেবলায়
সও িক পেয়েছ কােনা সমু স ান- দূের দূের যার আর ঢউ নই কােনা
সীমা নাই, ডাঙা নাই, নঃশে র গান
ধু অসীম হম আেছ নািক
আর তার ব থাতুর বুেক
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েল আেছ একখান মৃ চাঁদ
জীবেনর গ মায়ায়...
( সে

র, ২০২০, হাওড়া)

ী - বষা হইেত ফর হমে
এই িবেকলেবলার ছায়ায়
খয়া আপনাের খুব মাখিছ
হাওয়া পাি পােশ জানলা
আেধা- অ
খালা রেয়েছ
পােশ মৃ ের যন
রিডওটা ফর নতুন কেরই বাজেছ
কউ দূের দূের চেল যাে
তাই কালৈবশাখী আসেছ?
আমরা সতু পারপার করব
নদী িবিনময় ক' র ঢাকা থেক
পােশ ধামরাই ঘুের আসেবা
ভািব আজ বুিঝ- বা অ
চাইেল বৃি হয়েতা হইেব
আিম পুরােনা গ বলব
আপিন নতুন কেরই নেবন
এই িবেকলেবলার ছায়ায়
খয়া আপনাের খুব গাইিছ
গান ভাসেছ বুিড়গ ায়
হাওয়া মাওয়া ঘাট হেয় আচানক
যন পি েম িফের যাে
যিদ িফের যেত হয় আমােকও
এমন িবেকলেবলার ছায়ায়
জািন আপিন আমাের ডাকেবন
হাওয়া পায়চাির দেব প ায়
িফেক আেলা েলা মায়া বুনেব
মায়াটানিজ ার গােব আমােদর
বৃি নামেব হঠাৎ স ায়
এই িবেকলেবলার ছায়ায়
ৃিত আপনাের খুব চাি
টর পাি , দূর জানালায়
ফাঁকা রা ার িদেক আপিন
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যন িনঝুম তাকােয় রইেছন!
আমার হম েবাধ বাড়েছ
শূ
য়াশায় ৃিত আপনাের
ফর বারবার মেন পড়েছ
(জুলাই, ২০১৯ ঢাকা)

নবাে
১
ধেরা এই অ হায়েণ
ভারেবলা একটা শািলখ ব’ ল গল
তুিম িফের এেসেছা পাড়ায়
আর রললাইন উেঠােনর পাশ িদেয়
িশ িব েবর দমাক না রেখই
ধনধাে আগােয়েছ, ধেরা
আমােদর হাটবাজার জুেড় তামার মেতা
নতুন চােলর বাস, সানা ড়,
পািচঁেড়, েধর মাহা ,
আহা কাি ক ঠা েরর নািরেকল...
বাতােস ময়ূর নই তাই
অিভমান কের তুিম িফের িগেয়িছেল?
অথচ রাজহংসীর পাখা
কাহার বাঁিশর টােন বাতােস িমলায়
লবন হাওয়ায় ঘাের হিরেণরা
গরান গােছর কােছ লুেকাচুির খেল চাখ
চা ময় রা ুর, ঢউ আেস ঢউ িফের যায়
বািঘনী শরীের তার মেখ নয় বুেনাচাঁদ
এখােন কিব ও ফিকর চ াহত
আকােশ তাকায়, বাঁিশ বােজ সারারাত
ধেরা এই রাসপূিণমা আমােদর
ছায়ার িভতের য নধরচাঁেদর খলা
িন
িশিশেরর মেতা, জেগ আেছ,
স জােন ময়ূর াসাদ আর
সাতিট সমু র, তেরা নদী পার ক' র
ময়মনিসংেহর মলায় আমােদর দখা হেয় যােব
তামার কােলর থেক িচরকাল
আমন ধােনর বীজ ঝরেব উেঠােন
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২
ধেরা, কেলর সূচনা হয়িন যখন,
যখন িশব নেম এেসিছল
িহমালয় থেক চাষাবােদ,
এই মােঠঘােট
পিলমািট জুেড় স ঘুেরেছ দরজায় দরজায়
তুিম অ পূণা, তার িভ াপাে
ঢেল িদেল বীজ, ক ণা তামার,
তামার দয়ার বীজ বুেড়ািশব ছড়ােলন
তামার শরীের ফর; বাংলার েত ও খামাের—
এভােব হমে মাঠ ভের িগেয়িছল
কিল ও কেলর যুগ তারপর,
তারপর আমােদর বীজ
কালাপািন পার হেয় গেছ
ধােনর গালায় লেগেছ আ ন!
ওয় ারহাউেস মজুত হেয়েছ
ইিতহাস আমােদর
ধেরা, তবু তামার আগেল আেরা িকছু দানা
রেয় গেছ নািভেত আমােদর,
আমােদর ে র িভতর, বাপ- চাচােদর িভটাজুেড়
মােয়র ােনর ঘােট আজও
িকছু সবজীবাগান বঁেচ আেছ,
ওিদেক কেলর গান শষ হেয় যায়
িশ িব ব, যে র কা শষ হেয় যায়
অে হায়ণ আেস নতুন সকােল
একটা শািলখ পািখ বেল যায়
উেঠােনর সানা প উপেচ উেঠেছ দ ােখা...
ধেরা শে র িদেন তুিম িফের এেসেছা আবার
হম স ায় মওলা নােমর চাঁদ িমনােরর পােশ
জাছনাচাদর শরীের জিড়েয় আমরা
পিরেয় যাি মাঠ, রাত পিরেয় যাি আমরা
হাইয়া আলাল সালাহ , হাইয়া আলাল ফালাহ—

জুর গাইেছন

কতবার রাধাভােব আিমও তা বেলিছ, এেসা
সবার জ , এেসা
হমে র ধােন ধােন
িশবগীেত, অ পূণায়
(‘’ঘুেমর চেয় াথনা

য়’ কাব

, ঢাকা, ২০১৯)
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