কৗরব পি কা বণজয় ী সংখ া
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িনবািচত কিবতা
ি তা পাল
খিরফ
১
রে রে মহাকােশর ছে র
কােনা এক কােষর বপেরায়া লািথেত। নাক থাকেল তা ঁচেক, বৃহৎ
শলীেক ঠ া দিখেয় (...) কউ িব াস করেব না এই অেমাঘ সিত েক। কবল কােনাখােন তীেদর
কােল কােল ঘুম পািড়েয়,
জাতারা িন াহীন পাশ িফের শায়- হাত বািড়েয় ছুঁেয় ফেল আকাশগ ার
লিলহান কােলা গ রেক
যখন সা তারারা অ া চিকপােক
হামা িড় িদেয় িফিরেয় িনেয় যায় সই
য়ােত
যখােন ম দ গেড় ওেঠ তারা- বািলেত,
বুক আ েনর ছাঁয়ায়,
উড় রশিম চুল বায়ুর ব ু হেয় রাত কাটায়
জেল ধায়া যানী, কাটা দাগ িনেয় বসবাস কের িহরণ গেভ।।
২
কােল ধ িনেয় থািক, চাখ জুেড় বািল,
রঙীন স াব রা মৃতু বেশ ােলাইন
থেম গেছ য ঝাঊপাতা তােদর আড়াল করা মহাপাপ;
তীের দাঁিড়েয় পােয় ঠেক
কারাল,
জেলর গভীের িনরাময় পীঠ ান েলা
সাপান দেব না কােনািদন
মৃত সাগের ভেস ভেস য তারণ য ণার িদেক যায়
ভূমধ সাগের তাই হেয় যায় িবে াহ।
িতন- সােড় িতেন আর আেট ফারাক আর কই
সব- ই তা তারাবািজ, আজ শশব।।
[ পূব কািশত- কৗরব অনলাইন ৫৪/২০১৮ ]
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এখেনা িলখিছ কন
িনল
বহায়ার মতন শ ঝের পড়েছ।
এখন, এই ,
এই মুহূেত
শ থেক ছ গেড় উঠেছ
িনেভজাল বপেরায়া িতবােদ:
য ণা বুঁেজ যাওয়া আইবু ুেফন নয়,
তবু, অনগল গ ভ জীবনচারণ দাঁিড়েয় দখেছ
তারা সাির সাির আসেছ
অ ায়ী হাসপাতােলর বেডর পাশ িদেয় হঁেট
অ া
অপিরেময়িনতা ই বঁেচ থাকা সহজ নয়,
নােক, মুেখ রাবােরর িটউব ঠুেস
িনিশ ডাকেছ জীবন।
অ রায় নই আর শে র আর বাঁচার েচ ায়।
[ ২০২০, অ কািশত]
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ম
ঘুম থেক উেঠ হঁেট যাওয়া পােয়র ছাপ িবর কের না আর;
এখন সহ বছর ধের ঢউ উথেল ধ,
ধ কেট য না- নীহািরকা মহাশূে দা ল মানতারই পেট স েমর যি পুঁেত
হাহাকার ম ে র জ ।
রণ আেছ,
আেছ বদ েলর বণাঢ শাচনীয়তা;
তারই পােশ বাৎসল সৃি আঁক কােট
ছা হােত বাঁকা রখা
ঝলেস ওেঠ লেয়র মােঝ
প জ াি এক।
[ ২০২০, অ কািশত]

ম, আবার
লাম খাড়া করা
তুলতুেল িববণ মািট সাঁেকা ছুঁইেয় েয় থােক।
হঁেড় গলায় হম সেজ অিব
চুল ফাঁক কের
ধেয় যায় অনে র শাখা- শাখা,
একটু একটু কের এিগেয় আেস অিবন র সিত
সপসেপ লালসায়
যত ণ না বুেড়া আঙুেলর নেখ দখা যায় িত েণর ভিব ত।
তারপর ধ কেট ীর
জমেত জমেত এক একটা িহমবাহ তির হেয় যায়।
পেল রা খিসেয়, চমৎকার মানিচে লখা থেক যায়
আদম ওিডিসউেসর নপেথ র গ
েলা।
[ ২০২১, অ কািশত]
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সই বসে র বুেক খর জীবন যাপন
এক বস আেগ, সবই ঠুনেকা লাগেতা তবু, কে সৃে খী জীবন যাপন চািলেয় যাওয়ার মতন কিঠন
লােগিন িকছু।
এক বস পর, চরম সত িকচিকচ কের চােখ। চেয় দখেত গেলই ধেয় আেস পৃিথবীর বুেক বাঁধা
অিব রণীয় মধ াকষণ। টেন িহঁচেড় নািমেয় আনেবই আনেব। যিদ না তুিম গিতপথ বদেল, ভুস কের
পালােত পােরা এই সব াসী সিত টােক কাঁচকলা দিখেয়।
সই বস - ও িবপেদ ভরা। কউ নই, িকছু নই ধের রাখার। এক একটা গাছ ভােবা ভাসেছ মহাকােশ,
ত ায় কেনা কাঠ দখেছ ভেস যাে জল িব িব হেয় মহাসমু কেতাবসে দে যেত হয় মাগত, তেবই তা আরেশালা জ সাথক।

[ ২০২১, অ কািশত ]

াবেণর ধারার মতন
য় িত না মেপই
এক পাল মা েষর ছা
কেয়কেশা হাজার আেলাকবষ
িশরদাঁড়া সাজা কের এিগেয় এেসেছ
সূয চাঁদ িবেটলিগউেসর থেক বড়
ছায়ারা তখনও তােদর সামেন িপছেন
আে পৃে আগেল রেখিছল
হাত েলা ঘষা- মাজা করেত করেত
আয়ু আজ সহ রজনী
িঢেল ঢালা পাশােক লুিকেয়
চাখ ফুেটা করা স চােলর মাড়
আয় আয় আয় আয়
তু তু তু...

[ ২০২০, অ কািশত]
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