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কিবতা
সায়ক রায়
কিবতা ২১- ২২
সকেল সকেলর থেক তৃতীয়
িতনজন িতেবশী, িতনেট জানলায় তািকেয় তৃতীয়জনেক দেখ যাে ।
িনকটবতী িব াপন উেড় যায় —
‘আবহাওয়া দ েরর রাডার চালক সায়ক রায়, আ হত া করেত িবফল হেয়েছ ি তীয়বােরর জ । সকলেক
আ ান, তৃতীয়বােররটায় উপি ত থাকেত!’
সকেলই সকেলর থেক তৃতীয়
এবং জােন তােদরই মেধ কউ সায়ক রায়,
কউ িব াসঘাতক
এবং কউ সই তৃতীয়জন।

কিট প াপখানা ছািড়েয়
িট চলি
গেবষণা সিমিত,
একিট পাড়ামািটর মি র ও তার পছেন
বিজ, নকেড় এবং িগরিগিটর বাজার,
পাঁচিট গৃহহারা ভবন আর শেষ
একিট কালজীণ বািড়
রাম সােদর সমসয়ামিয়ক কােনা কিবর বািড়,
তেব সিট ভেঙ
ক ীয় সরকােরর টু িরজম দ র তির হেব।
‘ যেহতু এখােন িকছু দখবার নই, তাই কােনা িত না কের,
যা ীেদর বািক দশিট ঘুের দখবার দ র করাই যায়।’
এটাই িছল আজেকর ানীয় সংবাদ।

২০১৯, িব ি , ‘চলমান রল থেক আ হত ার জ ,
ভাড়া মও ফ আর করা হেব না’।

ধমীয় আ ায় লালসা দরজা খুেল ঢুকেছ দখেত
িছটিকিনিট িনেজর হােত িগেয় লাগালাম।
ইে হােরর মলােট বা ারা িশ , যািন ও আমার কাটুন এঁেকেছ
জপমালা খুেল রেখেছ,
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তেব এিট অস ব কারণ এখােন বীণ
পু ষ ছাড়া কউ আম ণ পায়িন
সি কেষ দখা গল – ইিতহােস এবং জ ািমিতক গণনায়,
এই
াপেটর স াবনা ৮%
আমােদর সবার বয়স ৯২ পরেনা।

নিড়
র ও রিববার আজও আেস
ৃিতর রঙ আর সবুজ নই,
উে জনা বাড়েছ, অ রােল হলেদ রঙ ঢেল পড়েছ
তবু গােয় গা মেখ নিড়
র ও রিববার িঠক চেল আেস।
নবা েণর লু ক যন আমার ানটা বাঝায়; িহমিসম খাি —
কিবতার আকার িদেত িগেয়ও ব থ হলাম,
ধু গািড় েলা আেরা চওড়া হেয় যায়।

স ণ
ূ ভােব পাঠ করেত ভুেল গেছ
িতটা কথা জিড়েয় যাে ।
দহগত আিবর উেপি ত হেয় ঝের পড়েছ
ঁেড়া কের মুেখ পুের, স ালক পাঠ করেব
িক তত েণ বািস খবর বেল ঘািষত হেয় গেছ,
কারণ গণগা দাহ তার বতমান বদেলেছ
এখন আর রাজৈনিতক সিহংসতায়
ঘ’ ট যাওয়া ােমর খবর অনথক;
স ালক, পাঠক ও সংর ণকারী, সকেলই
এক মস ঘর ভাড়া কের এই কিবতা লখা
করেলন—
‘গতা গিতক কিব, িবষয়ব র আপ ায়,
পােয় আলতা মেখ,
একই ঘের েবশ করেলন, ভাড়া বাড়েলা।’

মধ পুর, কামল গা ার
উপিনবাচন ফলাফল,
িব াপন; িব াপন; সূযা ।

এই িদন আর আসেব না জাতা
রা ার িমিছল সওয়ার ঘের পয ঢুেক পেড়েছ িতটা াটবািড় িন ুপ
ধু রা া রা া রা া
আিম তু , জাতা
িক ু নয় এটা ধু তামার আর আমার নয়
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ক ােলর গােয় চামড়া জড়ােনা মা েষর মতন ঐ াণী
হােত ড়ুল িনেয় নতুন মেঝয় দাগ ফলেছ
আমার মুেছ ফলার জাড় নই;
কঁেদা না, আমােদর সংসার ঢালেছ
ইিতহােসর সিঠক রঙ জািন না
তেব এই িদন আসেব না জাতা
তাকাও চািরিদেক
এখনও ইে করেছ পর রেক িনেয় বাঁচেত?
আওয়ােজর অ াস
সাংঘািতক।
====

কৗরব অনলাইন ৬০
৩১ শ জুলাই, ২০২২

পিরিচিতিচ ঃ কিব

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।

