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From Kitchen Poems (1968)
সংখ া েলা / The Numbers
গাটািট হেলা, একটা কিঠন
ব াপারঃ এই শৃ লেক কম
করা। সই িস া স, যােত আিম আবার িফের আিস
আবার এইটা ত; আমরা হলাম
সামান / বৃি র মেধ ,
উ ু বা মু তা ছাড়াই,
আন র ভতের য
আেলা, হেলা যমন খুিশর মােঝ ধু মা
একটা শ নয়, একাকী এেদর মােঝ; িক
চামড়া সম িব ুিবষেয়র ওপর িদেয়, হাড় েলার ওপর িদেয়
সইখােনই আমরা পাি আর
ছাট হেত হেব:
চলিত থার থেক বিশ না
আর সটাই সবেচেয়

ে র

& সই িসগন াল, মেন হয় আমরা যন
বঁেধ রািখ অেনক েলা গলা। কামনা কির:
মুখ িটেক মেনানীত করা, আমােদর তাক লাগােত হেব
একটু ীণ হেলও, সইটাই এখন হেলা জীবন,
যার থেক
বাঝা যায় আমরা কতটা
ঘরা, কতটা আশাহীন।
রাজনীিত অতেয়ব, একটা মানুেষর জন
হেলা চামড়ার

, যােত স িনেজর

রােজ র আসল িবষেয়র কথা আর িজে স না কের,
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এই িণেকর মেধ , সংি

তার চেয়ও। অন

সব অনুসরণ কের: যত ণ িবেবচনা কের
িনয়ম মানা যায়:
িস া ই হেলা
তথ আর সব থেক বিশ
াধান পায় িব াস।
অেনকটাই সাজা মেন হেয় এই পদ লন
িব ােসর কােছ িগেয় পৗঁছেনা যিদ না েপা
হেতা আেরা একটা ভা, আর আমরা সটা জািন।
আমােক সের দাঁড়ােত হেব এই উ
য় থেক, ডাকা
হেব কােনা এক ডিনশ দৃঢ় উি ,
আমােদর কাউেকই এটা
উে িগত কেরনা, এই ব িত ম
হওয়ার ঝুঁিক
িক আমােদর সকেলরই চাই, অেনকই
বিশ, জায়গাটা সং ািয়ত
আমরা িক ঋণী থেক যাই তার অনুসাের (এই হালকা মা ােত
যইটা আমরা উ তার ওপের
চেয়িছ।
কবল মা

দিখ আবহাওয়া

যই রকম আকাশ বদলায়,
বা ঋতু িলর এক
হঠাৎ-িপছলােনা পার য,
এেকই দেখা
চলােফরা একটা সাদা শি
হােড়র িভতর আমরা দিখ, সবদাই বা
েম েম, িব ু মা বাসনার বাইের
যমন ম াপ আমােদর পােয়র তলােতই। আমরা চাই
অেনক সবথা অেন র জেন
আমােদর মশ সংকুিচত হেত হেব / এইটা িনেয়
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আমরা হলাম ছাট,
আমােদর য ণা একটু বিশই তী ।
আর এই জিম হেলা চওড়াঃ আমরা কত
দূরবতী, আমরা সংর ণ করেবা
িনবাচেনর মাধ েম, যটা বাঝায়
উপযু তা কম হওয়া আর যুি স ত হওয়া।
যুি িদেয় স ম, আ েনর িশখা
নই সখােন, িক গভীের,
খিনর ভতের, হেলা েপা।
সইখােনই আমরা খুঁেজ পাই রাজ েক, যখােন
আমরা ীকার কির সই নবজীবন া তথ ঃ উইিলয়াম ি থ
বা তারই মতন কউ হেত পাের িত াতা
দরকার পড়েল। আিম সে হ কির য এটা
আেদৗ সিত িক না, যেহতু আমােদর
েয়াজন নই সই িশখেরর বতারার
যা থােক সকেলর মেন।
আমরা াণব ,

া আেছ এর মেধ ই

স াবতায়। সই দৃঢ়
, িনবাচেনর
সই চিয়ত গদূেতর। ল ণ আর

নীিবন াস

আমােদর িনেত হেব, এইটা সিত
করা উিচত। এ ছাড়া আমােদর আর কােনা
ার নই ভােবর।
এইরকম হেলা িনবাচেনর শতাবিল,
হেয় ওেঠ নাম েলার িভি ।
চেলা িফের আিস সই অন

াধান েত,

টািমনাল িসে ম েলার ভাব, সইখান থেকই।
বাতােসর মেধ , িক

থমত

এর আেগ সই অন িজিনসিট
যটা থােক বাতােস।
একিট মানুষই হেলা েত েক; আর তার মেধ ই
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হেলা পার য / বা সই িনবাচন
থেকই আসেব আেরকটা
নতুন গিতশীল তারা, সই
আকােশর রােজ র মেধ , আমােদর
অিবি

তা এই েদেশর িভতর। এই হেলা সই লাগাম

যা িদেয় শাসনপ িত ভেব দখেত হেব,
সই ানীয় ব ব ার, ণ হেলা
াথিমক অব ান।
আর এই হেলা সই মাননীয়, আমােদর
িনকট উপিরতেলর ভাঁজ।
তারা বেল এইটা হেলা যু িনবৃিত
বা ইিতহাস। িকছু িদওনাঃ তােদর জন
এইটা হেলা মাননীয়,
হেলা অধ
হেলা র।
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