অ� যা�, আেলা?

শা�ত বে�য্াপাধয্া

এভােব চুির যায় েচেয়-থাকা তথাগত েচাখ
এভােব অশথ ওেঠ পুেরােনা �াসােদর গায়
এভােব িনেভ যায় িকেশারী মােয়র গান
এপেথই ি�য়তম আেলািট হারায়

ছায়া
অ� যা�, আেলা?
জীবনমু�ায় ফুেট ওেঠ ভয়।
রথচ� গেড় ওেঠ েশেষর আকােশ
েগাধুিলর �া�ের গিড়েয় যায়।
ধুেলা ওেড়। ঘেরর পেথ নােম
শহর�াম, ল�ন দুেল ওেঠ �া� পায়
বয্াকুল ছায়া তার ল�ন েছে
ছুেট চেল, আেলার িপছু িপছু, িনঃসহায় ...
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তয্া
অে� চেলেছ আেলা,
িনঃসােড়। এখােন তার বেড়া �হেণর ভয়।
দা�ায় �েলেছ কুিটর, পাঠশালা
িনথর েবাধহীন শুেয়েছ সময়।
পােয় পােয় িফের চেল আেলা।
িনঃ� গৃেহর ধুেলা েমেঘ েমেঘ রিঙন আবীর
েকাথায় েরেখ েগেল আমােক একলািট
যখন েগাটা েদশ ৈসনয্িশিবর!
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িনঃ�
িবেকল পড়েছ, তুিম গুিছেয় িন�
এেক এেক িফরেছ পাড়াঘর,
শুধু েতামারই েছেড় যাওয়ার টান
মা পােয় পােয় সদরদুয়াের। দূগ্ গা দূগ্ ...
নরম আঁচলটুকু জড়ােনা গলায়
িবেকল েগাধূিল পার
তুিম এেকবাের চেল যাও আেলা
তেব আমরা সাজাব কােক তুলিসতলায়?
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ভাসান
দূবর্া ছিড়েয় রািখ পেথ।
েতামার িফের যাওয়ার পথ,
ফুলপািখ আলপনায় ভের িদই।
েতামার চুেল এঘেরর খড়,
পদপােত বািলকার চুিড়র আওয়াজ
চেল েয েযেত চাও, েকাথায় যােব?
আিম পাঠশােল যাই, েছােটা েবানটা
কাপেড়র খুঁট ধের িপছু িপছু আেস।
িদকিদগে�র পােড় েতামার পাঠশালা।
েসৗরঅক্ষরমালা িকছুই বুিঝ 
তবু েযখােনই যাও, িফের েদেখা
েতামার রি� ধের িঠক েভেস আিছ !
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েবাধ
েদেখা, েকমন মৃতবৎসা লােগ ঐ আেলাকিবহীন,
জেলর ধাের েগেল ছায়াও পেড় না। পু�প�হীন
পাথেরর গাছপালা িঘের দাঁড়ায়, তােদর শাখায়
ব�েল ককর্শ তুিহেনর ক্ষত। এমনই েকােনা
িশরীেষর ডােল, আমােদর পািখগুিল বাসা েবঁেধিছল
এেদেশ আজও আেস সুধীর বাতাস, েযন খুব অিতিথর মেতা
অেচনা পথঘাট, ঝুঁঝেকা আঁধাের, এেলােমেলা ঘুের
িফের যায়। তার হােত ধরা নীল এক বাঁিশ, আর
সম� সুরভরা গান আজ কূল�াবী ছড়ােনা আজান।
আেলা চেল যায়। রে� এেক এেক সংঘাত জােগ।
গুঁেড়া হয় হেমর্য্র সািজে�র ধুেলামাখা ঋণ
ঋিষবালেকর েবশ েছেড় এেস দাঁড়ায় স�ুেখ
েদেহ েদেহ রণসাজ, সহ�হাত সব অে� সাজােনা
সবেচেয় উঁচু সাজা িশর েতামার কােছই নতজানু
আেলা, েস েতা তুিম ভােলা েথেক জােনা
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ক্
শাঁখ বােজ চরাচের
ধুেলাপােয় যায় আেলা
ছায়াপুতুেলর সাির
ঘুম ভােঙ, সাঁঝ হল
�া� মানুষ মােঠ
েশষবার ছুঁেয় িনও
ধুেলাঘামমাখা আেলার
অ� উৎতরী
ডানামুেড় বেস ঘর
�াস পেড় ছাইকােলা
কবেরর ঢাকা েখােল
েক ওেদর জাগাল?
ওেদর ভীষণ মুখ
গেতর্ গেতর্ গ
গতর্ নয় েত, খাদ
হাঁমুেখ টানেছ পাড়া
ভূিমজল কাঁেপ পােয়
আজােন দুহাত তুি
অদৃশয্ িনেদর্
শােন েফেট যায় খুিল
েসই শে�রা জােগ
শহরগে� �ােম
আেলা হারােনার শাপ
ধমনীিশরায় নােম
আকােশ ছাইেয়র �প
তারাহতয্ার রাে
এইবার থাবা ঘের
ছায়া পেড় শাদা ভােত

ল�েন ল�েন
েভেঙ েচৗিচর আেলা
িদেক িদেক �ুর খাঁড়া
েনেম আেস জমকােলা
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জলঝাির
অিভমানী হােত েভেঙ িদেল জলঝাির
েজেনছ আমার কথা িছল না িক েকােনা?
ভাবতাম তুিম গাছপালা ভােলাবােসা
মুখ ফুেট তাই বিলিন কক্ষ
েভারেবলা েরাজ েদার খুেল তুিম নােমা
আিম ঘুম ভািঙ িশিশের িশিশের মাখা
েদিখ েভেস আেসা িসঁদুরকােঠর বীণ
েদহঢাকা এক অপরূপ আঙরাখ
েস এক বাগান পাখােমলা গাছপালা
ডাকনাম আেছ, িশকেড়র েনই েখাঁজ
িঠক িফের আেস েভােরর ঝরনাতেল
রাজার কােছই িভেজ েনওয়া চাই েরাজ
পুরেনা নােমরা পিল িদেয় েযন গড়া
েতামার েঠাঁেটই েসই জে�র মািট
েছেড়ছ কবচ েহলায় িভক্ষু রা
েকান গাছ েনেব, তা িনেয় ঝগড়াঝাঁিট
তুিম িক কখনও ভুেল যােব েসই �ান
িন�াপ েঝারা, রূেপার ন�া আঁক
েভারপািখরাও আমােদর দেল িছল
আজ জল আেস, িখড়িক দুয়াে, একা
আর েসিদেনর েনৗকার েমলা ঘুের
ভাত জুেটিছল পািখর বাসায় এেস
আজ েসই বাসা ে�াত�ীিনর টােন
আেলাছায়াকথা েশানায় েদেশ েদেশ
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