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নতুন কিবর কিবতা
সায়ক রায়
িবমল আিম বািড় িফরিছ
চারেট িসগ াল ছািপেয় বয়েসর পকেক তাড়া েড়া,
পােয়র তলা িদেয় খেস যায়
বতমান মাড়ােনা কােনা পরমাণুর গােয়
হঠাৎ তেব িকছু নয় —

ধু অসহায় িব

অনাহার, অনাহার,
উল রা িথেয়টার জুেড়েছ মাঝ রা ায়
িবষ বাতাস,
িবমল আিম বািড় িফরিছ,
পারেল আর একটু অেপ া কেরাঃ
ঝাঁেক ঝাঁেক লাক হঁেট চেলেছ দম ঘারােনা গািড়র মতন, িন পায়
বড় রা ায় ব ািরেকড, অজ িভম ল এিদেক ওিদেক
কােণ ঠেল িদে উ াস —
িকছু িলখব বেল থামলাম
তত েণ তপণ সের ফেলেছ পযটকরা
“ খপা নই!” চঁিচেয় চঁিচেয় ক ঠ অ শীলন করেছ বীণ পূবপু েষরা
তার মৃত সংসার হােত কের শাবার ঘের সািজেয় রেখেছ —
নশা ছায়া কানা গিলেত ধা া খেত খেত িমিলেয় যায়
কই পুিলশ,
শাসন, পদািধকারীরা
কমসূিচর িনবাচন কােদর হােত
হাসপাতােলর অিলগিলর বুেক আর এক জগত ঘুিমেয়
ালাইেনর ওপর তরী ভািসেয় সাগর দখেত পায় অতীেতর রখায়
মাণপ অথহীন
অবল ন, িন াম,
তয়
যেশার রাড আর ফুেরায় না, বসিত িদেয় রাঙােনা তার া
রেথর সােজ রচা, এ শহর ফুিরেয় এেসেছ
নদমার ঘাস সভ তার বুেক কড়া নেড়
অিভেযােগর িশকড় বঁেধ ফল ও ফুল িদেয় উপাসনা সব কের থােক
সকলেক আম ণ জািনেয়।
িবমল আিম বািড় িফরিছ
পারেল আর একটু অেপ া কেরা
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কটা খুন হেত দেখেছা
কটা খুন হেত দেখেছা
নািক অ রা া িদেয় তুিম ফেরা
চারমাথায় ব ানার বেসেছ, আিম িনেজর হােত বিসেয় এেসিছ আেলার নীেচ,
তােত পােনর িপক ফেলেছ কউ
কানার আঠািট গেছ উেঠ,
তামার চােখ মেন হয় না এত িকছু পেড়েছ
শেষ এক সামা ব ানারই তা বেট।
হাজার এরম অেঢল িব ী কাগেজর ফাঁেক
া কেরেছ তামার আশপাশটােক
তুিম তামার পেথই বািড় িফেরা,
তামার িবধার রা া িদেয়
আর যিদ কখেনা রা া বদলাও
দখেব পেড় আেছ এক ছঁড়া ব ানার ফুটপােতর ধাের,
হাজার মা ষ মাড়াে
তুিমও যাও চেল, পাশ কািটেয়, বা যমন কের
আপি নই, এেসিছেল তাই অেনক
পেরর াগান হয়েতা তুিমই িদেল।

ছাপা কিবতা

ােক িবি

হে

তারাই আজেক দালােলর কাজ ধেরেছ,
রাজগার করেত িশেখেছ — কথা সাজােত জেনেছ।
আমার িব মা নজর কােরিন তােদর অহংকার; অসার ,
পা
, যন যৗন িমলেন সকল পর ের ভাসেছ। িকছু লখার আেগই
তােদরেক খাতািট জমা িদেয় িদলাম
ছাপা কিবতা ােক িবি হে ,
এই িশেরানােমর তলায় আমার ান।
আমার ফাঁকা পৃ া েলা ভিরেয় িদেয়েছ ফা ুনী রায়,
মনীশ ঘটক, অলকর ন, অন রায়;
কউ শালা টর পল না,
আমােক িনেয় িপ এইচ িড, িডে ামা,
রণ উৎসব করা হে ; মরেণা র কত
পুর ারঃ িক ছ’ বছেরর লাি , আজও
পুেরর মলমূ ,
ধীজেনর বজ হােত কের
পির ার কের। তার মাও একই কাজ কের, করেছ।
আমার কিবতা? কাথায়?
াপেটর হাতবদল; ভাষা,
কিবতা, মগজ, িক ুর আর মূল নই।
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ঘূিণঝেড় ভেঙ পড়ল িচ র ন দােসর মূিত,
আিধকািরকরা িঠক করেলা, ওসব িচ র ন- ট ন
আর বািনেয় লাভ নই, তাই িঠক িবধানসভা িনবাচেনর আেগ,
আমার একটা মূিত গেড় তুলেব।
িচ র ন ভেঙ আিম?
গণত ভেঙ নািয়কা?
পুনজে এক পাঠক হলাম, তেব
মিহলা- পাঠক বেলই পিরচয় পলাম,
বাইশ শতক — এক িভ যুগ!
কিবতা েলার সত মা ষেক জানােনার
েয়াজন বাধ করলাম না।
বাধ করলাম ধু ১৬ বছেরর লাি র
রাজৈনিতক গণধিষত দেহর িচতার আ ন
সবার মেধ ছিড়েয় দওয়া।

গ া
যখন িদন পুের দিখ লাশ েলা লুিকেয় পুেড় যায়
আমার সবুজ সময় ত ুিন িমেথ হেয় যায়
আ ন অেনক — দশলাইেয়র গােয় অথবা নতুন সংসাের
সেত র আ ন ইিতহােসর হাত ধের ছাই মলােটর গােয় িমেশ যায়
িমেথ ক
েমর িশকড় গাঁথা গ ার বুেক —
আর িঠক ত ুিন ছিব তুলেত তুলেত িকছু মা ষ
ীমার থেক আলপনা টেন
িবদায় জানায় ােতর রখায়
আমােদর

কারখানা
উেঠ পেড়িছ,
চােখ মঘ সেমত উেঠ পেড়িছ
পাড়ায় একটা লাক নই, জািন না কন
তেব আজ সূয ওেঠিন—
আকােশ আেলা ও নই, আঁধার ও নই
িক উেঠ য পেড়িছ, তাই অজুহাত িদেল হেব না
িকছু একটা করেত হেব; ভেব ভেব র পড়েছ নতুন ঘােয়র গাড়া িদেয়
গাড়ািল বেয় পােয়র তলায়, িমেশ যাে মেঝেত
তখন দিখ ঢািকেদর দল যাে সামেন
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িপছেন িমিছল, গজেন ভাসেছ খািল পাড়া িদেয়;
িবপদ হেত ইে করল,
দম নই জািন তা, তবু িনেজেক ভুল মাণ করার ইে যায়িন তখেনা;
গিলর মুেখ আরও কউ দাঁিড়েয় আেছ অেপ ায় —
চিটর তলায় মাংস লাগা,
খািল পােয় যেত িগেয়,
কেনা টাকায় িপছল খেয়
িত িন ভিরেয় তােল শূ তা
এক ঝলেক একাকার,
তখন আিম েয় পেড়িছ, চােখ মঘ সেমত েয় পেড়িছ
কােন ভাসেছ মৃত লােকেদর হাহাকার —

কলম বঁেক যায় িমথ ায়
কলম বঁেক যায় িমথ ায়
ভ ািমর শ িদেয় সাজােনা পাতার পর পাতা
সততার ঢউ আছেড় পেড়
ম দ হীন আিম, মুেখােশর আড়ােল বঁেধ চেলিছ শ মালা
লখেকর ভান
লখার ভান
খালস ছাড়ােতই িঠকানা বদলায় পিরচয়—
িব জুেড় এই বদনার িমিছল
অ আমার চােখ
িক কের ছে িমিলেয় িবি করব হােট
ভ ািমর আেরা কত শ িদেয় প া ডল বাঁধব কাগেজর উপর
তােত সকেল আসেব, ছিব তুলেব, ভােলাম কত িক না বলেব
িমিছল তখন িবজয়ার সূযাে পাড়া দেব।
====

সায়ক রায় ২১: ২০’র কিব। ইংেরিজ সািহেত াতক স ট জিভয়ার িব িবদ ালয়
থেক। বতমােন তুলনামূলক সািহেত
াতেকা র পড়ােশানা চলেছ যাদবপুর
িব িবদ ালেয়। পাশাপািশ সািহত , িসেনমা, স ীত, রাজনীিত, ইিতহােসর সােথ
যে জিড়েয় থাকা।

