কৗরব পি কা বণজয় ী সংখ া
কৗরব অনলাইন ৫৯, ৩১ শ িডেস র, ২০২১

িনবািচত কিবতা
শৗভ চে াপাধ ায়
মায়াকানন
৪
আিম রাজ ভুল পেথ বািড় িফির। দূর থেক দিখ, মৃগিশরা নীল হেয় েল আেছ ছােদর ওপের। দাতলার
বারা ায়, ক যন টািঙেয় রােখ অেপ ার ছায়া, ছাটখােটা অিভমান, রং- চটা ােনর তায়ােল।
এিদেক িক বৃি হ’ল? এখােন িক বৃি হয় রাজ? ঘুের দিখ, কীভােব পােয়র ছাপ চেল গেছ পছেন—
অেনক দূের—জে রও আেগ। এতদূর হঁেট আসা, িসঁিড় বেয় ওঠা—এসব সহজ নয়। আমােক িবি ত
কের আমার িতভা! সম িদন ধু কড়া নািড়, সম িদন—
তুিম এেস দরজা খুেল দাও!

৫
পদী িলিরক আর অভ ােসর মাঝামািঝ আমােদর ’কামরার াট। আিম তার দয়ােল পেরক পুঁিত,
স া হেল েল িদই আেলা। জানলার পদা িল টানটান কের রািখ। ভািব, একিদন তামােক দ াখােবা,
িনেমঘ বারা া- জুেড় স স ফাটেলর দাগ। দ াখােবা, আসবােবর অেপ ায়, কীভােব অ কার ফুেট
থােক জানলার পােশ। বািল ও গ ক ঝের, বাথ েমর কল থেক, সারািদন ঝের যায় চােখর আড়ােল।
তবুও সম িচিঠ এ- বািড়র িঠকানায় আেস। নােচর মা ার আেস ওপেরর
ভেঙ যায়...
[ মায়াকানন, ২০১৬, সৃি

খ]
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িনঃশে অিত ম কির
৫২
িবপুল দূর হঁেট, অবেশেষ, চৗকাঠ থেক
খােটর পায়ার কােছ পৗঁছল িপঁপেড়র সাির—
এই দৃ
দেখ, আন অপূব হয়। মেন পেড়,
ম ভূিম থেক দখা রােতর আকাশ—ছায়াপথ
ন ে অিব া ঘন হেয় িছল!
ভািব, তাহেল িক
অেনকটা দূের গেল, দূর ও
ধীের ধীের,

ীণ হেয় আেস?

অথবা দূর এক ভাষাহীন মাঠ,
চরেণ
মিচ লেগ যায়, দিখ—

৫৫
“In the absence of names
Lies the origin of heavens and earth”
(Tao Te Ching)

সম শে ই একটা ডাক থােক,
পাহারাও থােক। যত বিশ কথা বিল,
তত আেরা কঁেপ ওেঠ ব র ছায়া
তত বিশ
হয়। গাছ- পািখ- জল
মশ দৃে র মেধ দৃ মান হয়...
শে র ভতের একটা ডাক থােক,
ধারণাও থােক। অথচ, সম া িঠক
সটা নয়—
অ পি িতর কােনা শ নই,
যিদও িব য় আেছ, স াবনা আেছ
[ িনঃশে অিত ম কির, ২০১৯,

ধু িবেঘ ই]
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ংেসর িদেক ফরােনা একিট মুখ
১
এস, আেলা ািল। আর দখ, কােচর ঢাকনার ওপর একিট মথ কমন চুপ কের বেস আেছ। আবার
কখেনা, পাগেলর মেতা উেড় বড়াে আেলািটেক িঘের। যন এই আেলাটু ই তার সম অি ে র
ক িব । আসেল, একটা ক
ছাড়া, অি ে র ক নাও অস ব বেল মেন হয়। এমনকী
অ পি িতও,
িবেশেষ, একটা ক হেয় উঠেত পাের। পাের না িক?
আডেনা বেলিছেলন, “আউশিভৎেসর পর কিবতা লখা, ববরতার নামা র।” যিদও, তাঁর এই কথা
আিম িকছুেতই মেন িনেত পাির না। আমার িব াস, পৃিথবী ংস হেয় যাবার িঠক আেগর মুহূেতও, কউ
না কউ, িন য়ই একিট কিবতা িলখেব। য- কিবতার কােনা পাঠক থাকেব না। যার শরীর থেক, আে
আে মুেছ যােব সম দৃ , শ , আেলা আর ভাষা। ধু এক অ ূট দীঘ ােসর পালক, শূে র
ভতর, ভেস বড়া ব—ঘুের, ঘুের, ঘুের, ঘুের...

২
ঘুের- ঘুের, কবলই ভাষার কােছ িফের আসিছ।
দখিছ, ভাষা িদেয়, গাটা একটা পৃিথবী
বানােনা স ব িক না। যিদও আিম ছাড়া,
আপাতত, সখােন আর কােনা জন াণী নই,
ধু িকছু িড়- পাথর, একটা িকেয়- আসা ঝণা, আর
অেচনা উি দ,
, এটু ই...
ভাষা আেগ, না িক দৃ ও ব পুে র এই
িস সমােবশ? ভাবেত ভাবেতই দিখ, চািরিদক
কমন অ
হেয় এেসেছ। পােয়র তলায়,
মেন হল, মািট কাঁপেছ। তেব িক এবার
এই আেলাটু ও আর থাকেব না, িনেভ যােব?
মােঝমেধ ভািব, অ রা িঠক কীভােব কিবতা লেখন!
[ অ কািশত ]
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