মধয্রােত নেড় ওঠা অন্কার ডানা
মৃগাঙ্েমৗিল িবশব্াস
মধয্রােত নেড় ওঠা অন্কার ডানা
তিল্তল্া গুিছেয় েনয় গর্হ নক্তর্গুিল...
তখন
বাতাস ভােঙ মধয্ সমুেদর্
সমুেদর্র মেতা সমুদর্ সের যায় সমুেদর্র মেতা সমুদর্ েথেক
সংলগ্ বাঁশঝাড়
অখয্াত পুকুর পােড় েপায়ািত বউ েরেখ চেল যােচ্ গৃহস্ািল
বস্ত পরস্র েঠাকাঠু িক করেত করেত সাদা খুিলগুিল...
হাত নয়, সহসর্ সাদা হাড়
পাখসাট েমের
উেঠ আসেত থােক
পর্কৃ ত ভূ িম েথেক...
েঢউগুিলর মাথায় মাথায় িদবস রািতর্ বািড়
েসখােন বুেক জেম শুধু সাদা ফসফরাস
পরিদন
েভােরর বাতাস তবু িকছু বেল : িপঠ েথেক মুেছ েনয়
েপাড়া ভস্-িশিশর
কথােদর কথাগুিল আমরা েকউ বলেত পাির না
মধয্রােত
তারা েথেক খেস পেড় উল্া
বনয্ শৃগাল েখাঁেজ তার অরণয্ জননী

টু য্িরস্ স্ট
মৃগাঙ্েমৗিল িবশব্াস
শীেতর সকাল।
পাহাড় চূ ড়ায় েরাদ উেঠেছ। সামেন, নীেচ-

নীল জলপাই উপতয্কায়, সেষর্ েখেত ফু ল ফু টেছ
এই মাত্তর, এেস দাঁড়ােনা
ঘুম জড়ােনা টু য্িরস্ বােসর একটু বািস হাওয়া
পাঁচ-েমশািল েলাকজনেদর উষ্ আদর একটু কেরা হই-হল্া
সব িমিলেয়
ঘুম ভাঙেছ এই পাহাড় চূ ড়ায়
েবড়ালছানা টু য্িরস্গুেলা ভু তভু েত েচাখ, চু কচু েক েচাখ তু েল
চু েষ িনেচ্ এখন বাতাস চু েষ িনেচ্ ফু েলর গন্
িভনেদিশ গাছপালা
পাহাড় চূ ড়ার আথ-মূখর্ েলাকজেনরা তেক্ তেক্
আড়াল েথেক
সব েদখেছ। ঘুম ভাঙেছ পাহাড় চূ ড়ায়।
িমিষ্, দািম, েসানািল রেঙর গন্ েছেড় তামাক পুড়েছেসই গেন্ ভের যােচ্
অপাপ সকাল
শীেতর সকাল।

একটা সহজ গল্
মৃগাঙ্েমৗিল িবশব্াস
একটা
খুব সহজ কের
গল্ বলার কথা িছল আমােদর।
আমরা তা বলেত পািরিন।
গল্ চলবার মেধয্
বারবার
িহংসা েযৗনতা খুন রাহাজািন লাম্টয্
পর্তারণা রক্ক্য়
এেস বাধা হেয় দাঁিড়েয়েছ।

আর হয্াঁ, অথর্নীিত। পের েজেনিছলাম,
আমােদর সােধর অথর্নীিত
আমােদর আড়ােল আবডােল
এমন অেনক কাজ কের, যা
অেনক েক্েতর্ই আমরা িঠক িঠক পছন্ কির না
গল্টা
খুব সহজ েতা হয়ই-িন। এমনিক
সহজ-ই হয়িন। গাছ সমুদর্ নদী পাহাড় পর্জাপিত
বাঘ ও ফু ল
এেদর
আলাদা অথর্নীিত। এেদর িনেয় গল্ বলা তাই
অেনক সহজ...
একটা খুব সহজ সরল
অথর্নীিত
গেড় তু লবার কথা িছল আমােদর। আমরা তা পািরিন।
আমােদর লালায় িগট পািকেয় েগেছ বারবার

েতমন কের জব্লেত থােকা
মৃগাঙ্েমৗিল িবশব্াস
েতমন কের জব্লেত থােকা
িদনরািতর্ একা-একাই;
েমামরািতর্ েযমন কের
জব্ািলেয় রােখ
েকামলতম এই জীবেনর
অল্ সব্ল্ হালকা আভাস।
িকংবা, তু িম মেন কেরাএই আিম েতা েবশ রেয়িছ
িভড়-ভাট্া জেল-স্েল তাক্ কের
িঠক
জায়গা মতন, েবশ কেরিছ।

সূযর্মুখী ফু ল েদখেল হাততািল িদই
েরৗেদর্ হাঁিট
িদন আিন িদন খাই।
ইতস্ত দৃশয্গুেলার েভতের বেস
পদয্ িলিখ
িলখেত বেস যাই

