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িনবািচত কিবতা
ীদিশনী চ বতী
[ বািস িট, ম জল,
জমাট মু তার ফাঁটার মতন িকছু ি য়মাণ বচসা সহেযােগ
ড াং ড াং শীেতর িদেনর

হল - ]

( ১)
শীত এিপেসাড

েতই,

আমােদর ফুলকাটা- া ব ী

াকাপশেমর বাধ ছাঁয়া িল

অ ি পািখর মতন
ভেস বড়াে ...
ভেস বড়াে

...
ভেস বড়াে ...

রা ুেরর বুেকর ভতর পাক খেত খেত িঝিকেয় উঠেছ।
বেদনীরা কলেস টারময় দািপেয় বড়ােত বড়ােত
আউেড় িনে

জলপড়ার ' কিল ম র,

আর আড়েচােখ চেয় িনে
ওিদেক অ া

কাঁেচর কিবন ভদ ক' র।

শ ের অংেশ লাল- নীল ফরাস পাতা গাল হলঘর েলায়

তরছা আেলা ঢুেক পেড় একা ার কের িদে
লাহাল ড় আর দূরগামী এ ে স-

সব অ রমহলীয় ঢাকাঢুিক।

েনর শ িবঁেধ যাে

য ত -

ঘােড়, িপেঠ, কােনর লিতেত...
আর এসেবর পাশাপািশ,
বাতােস আ তার াসজিনত কারেণ অকারণ কা া কেম গেছ,
আমােদর ফুলকাটা- া ব ী

াকাপশেমর বাধ ছাঁয়া িল

অ ি পািখর মতন
সারািদ- ন ভেস বড়াে ...
ভেস বড়াে

...
ভেস বড়াে ...

শহেরর মােড় মােড় ইে হার পেড়েছ আবার -
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" সইসব গ ী ি ম মসৃণতা শখােত এেস গ ােছ !!"

( ২)
সাহাগী পুের ওরা ধীরি র িডসকাউ ট রােখ
এ.িস. , পাখা, এয়াের,

লাের,

এসব ছায়াছিবও ঘাড় ফরােনার অবসের ঢুেক আেস ি ে র িভতর এরপর, হঠাৎ- ই িসঁিড় বেয়
নেম আেস আমােদর বাধ তামূলক যৗনতা আঙুেল আঙুল জিড়েয় েয় আেছ রা ুর,
রা ার বূেকর উপর।
পাশ িদেয় উেড় গেল ফরারী আ র াি ক
আড়েচােখ নখ কাটেছ িনদা ণ বাধ ল ট ।
চাখ সেয় গেছ ব' ল গােয় কাঁটা িদেয় উঠেছনা,
কারণ এই িনভৃত হক িনতা ই ব াক াউ ডীয়আবহেত যতটু লােগ,
িঠক ততটু ব ব ত ।

( ৩)
ছাপা কাগেজর র

িছটেক এেস গােয় লােগ না,

দাগ প' ড় না তাই।
অথচ গিড়েয় নােম, অথচ ম ািজক- িকস
রঙ বদেল দয় রা ার।
ক' িদন চেকর দাগ থােক,
হাঁিটেয়রা পাশ কািটেয় যায়
টিল

েন ওড়ায় বপাড়ার ব

পা ার -

গা ছমছম কের ওেঠ আমােদর মলািনন- স ার।
পাপারাৎিজরা সব দলেবঁেধ দাহ- টাহ সের
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সাহােগর িচ

ঘাঁেট যুবেকর

িমকার মুেখ

শীত- কে ািজশেনর িবছানায় ।
ছাপা কাগেজর র

িছটেক এেস গােয় লােগ না,

বুেলিটন লােগ।

( ৪)
আমােক চনােব ব' ল ইজারা িনেয়েছ কউ
শীেতর অব থ ডুয়াস।
কােঠর বসতবাড়ী, ি ভািষক অরণ ম াজ,
এছাড়াও ছাট ছাট অ েল ছড়ােনা কাশ,
হাওয়ার দীঘ বািলয়াড়ী জুেড় জুেড় শরেতর

ু ঋতু াব -

অথচ এখন আর এিদেক অমন কােনা ল া হাওয়া চলাচল নই,
দওয়ালিলখেন ধা া,
ভেঙচুের গেছ কত ত ী হাওয়ােদর মন।
আজেকর মত এই দীঘ িদেনর

ান বেস আেছ সার িদেয়

ক ােল ডারীয় ভূিমকায়পুর গিড়েয় যত ভার হল মহানগরীেত,
ম ছেড় উেড় গল তেতািধক প াঁচােদর চাখ।
আমার গরাদমােঝ উঁিক িদেলা পদা সিরেয়
অ য় অ রজাত দীঘতম অণুদৃ পেট,
চ াট- া িকেশার ম াকেবথ আমােক চনােব ব' ল
শীেতর অব থ ডুয়াস।
( শীেতর অব থ ডুয়াস, স িষ কাশন)
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িনেজেক
।। ১ ।।
মেঘর ' পের মেঘর,
আর অ কােরর উপর িকছু
অ কােরর ঘিনেয় আসা ভােলা।
দার েলা খুব ছাট,
আর আিদগ

চৗকাঠ, তার

েকর নীেচ মেদর মেতা আেলা।

।। ২ ।।
িনেজেক টাঙােবা ব’ ল
দওয়ােল একটা বড় অংশ শূ

কের রািখ।

পুেরােনা চলটা ওঠা –
তবু খুব ি য় নানা লেগ
আমার ঘেরর গােয় আকােশর শূ তার পািখ
আঁকা হেয় গেছ

েহ।

আেদ াপাে তার িশকেলর মেতা ফুেট আেছ।
আমােক শায়ােবা বেল,
ওরই পােশ রেখিছ বা ব
দওয়ািলক িনেকােনা উেঠান,
অ

নানায় নীল তুলসীমে

ফুল ফােট –

িনেজেক টাঙােবা ভািব,
ম িল দীঘ হেয় ওেঠ।
( এেসা বৃি এেসা ন – সৃি

খ কাশন)

===
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ীদিশনী

চ বতী অেনকিদন পর
কৗরব অনলাইেন।
ীদিশনী
পশাগতভােব গানেক বেছ িনেয়েছন। গান বাঁেধন গান শখান। দশ িবেদেশর
কিবতা, গান, ছায়াছিব, ব ধরেনর িশ , দনি ন জীবন,
ম এবং
কিবর এক িনজ কিমউেন বাস কেরন মেন মেন। সখান থেকই জ ায় তার
কাজ। পড়ােশানা াতেকা র, অথনীিতর।

