কবিতা - িসন্ত নয় অিহেলা
কবি- দর্নপ কবির
িসন্ত নয়, আমার দরজায় প্রথম কড়া ননহড়বিহলা অিহেলা
নেহিবিলাম, অহনকগুহলা ির্াপ নেহর্ েরহতর উষ্ণতা বমহে এহলা িুঝি িসন্ত!
দরজা খুহল নদবখ আমাহক োহলাহিহস এহসহি অিহেলা
মধ্য দুর্ুহরর বতর্ক
প নরাহদর মহতা
অহনকটা বনলজ্জোহি
প
আমাহক আবলঙ্গন কহর বনহয়বিহলা অনাকাঙ্ক্ষিত অিহেলা
আবম চারর্াহে তাবকহয় নদহখবিলাম
আমার দীনদোয় কাহরা করুণা িা আবতপি নর্খম িবড়হয় আহি বক না
বিহলা না
িৃষ্টিেীন জনর্হদ খড়খহড় নরাদ নর্মন দসুযর মহতা অদমনীয়
নতমবন অিহেলাও আমাহক আগহল নরহখবিহলা বনহমাে
প বনিঃসংহকাবচত
আবম অিহেলাহক নর্িহন নেহল একিার নোোঁ-নদৌড় বদহয় এবগহয় বগহয়বিলাম
তখন নদবখ আমার সামহন কলোহসয দাোঁবড়হয়হি উহর্ক্ষা
উহর্ক্ষার সহঙ্গও একিার কানামাবি নখহল এবগহয় বগহয়বিলাম নতামাহদর নকালােল মুখর আনন্দ
সোয়
বক বমহলবিহলা?
ন াোঁট উল্টাহনা েৎসনা আর অবেেপ্ত অনূঢার মহতা এক তাল অিজ্ঞা
তাও সহয় বগহয়বিহলা একটা সময়
ধ্হরই বনহয়বিলাম আমার নকাহনা কাহলই েহি না রাহিঝিক নপ্রম
নতামাহদর জয়গাহন করতাবলহত নতজানু নথহকবিহলা আমার চার্া আহক্ষর্ লজ্জা
িুহি বগহয়বিলাম জীিনানন্দময় স্বপ্ন আমাহক নিাোঁহি না
জয়নুহলর রঙ বনহয় কল্পনার নিসাবত

োরাহনা বদহনর গাহনর ঐিাবলক তন্ময়তা
িা েুল, র্াবখ, নদীর কািযালাহর্ কারা মেগুল েহলা, এ বনহয় নকৌতূেল নদখািার দুিঃসােস আবম
নদখাইবন কখহনা
এত বকিু ননই নজহনও নজরুহলর মহতা বিহরােী েহিা, নসই অবমত েঝিও আমার বিহলা না
নমহন ননয়ার বিনয়টুকু িাড়া আসহল আমার বকিুই বিহলা না
শুধ্ু বিহলা অিহেলা, উহর্ক্ষা আর অিজ্ঞা
েযাোঁ, একিার তু বম িা নতামরা নর্ন দয়া কহর িাোঁকা নচাহখ তাবকহয়বিহল আমার বদহক
তাঝিলয নয়, একটু মায়াই নর্ন বিহলা
েহত র্াহর কাোঁর্া আহিগও বমবিত বিহলা নতামার দৃষ্টিহত
ওইটুকুই আমার র্া র্াওয়া
আবম িহড় র্াওয়া র্াতা, তু বম বিহল আকঝিক দমকা োওয়া
তারর্রও অিহেলার চাদর িাবড়হয়
উহর্ক্ষার নদয়াল বিষ্টঙহয়
ও অিজ্ঞার লাল দাগ মুহি জীিহনর নকাহনা সীমাহরখা োঙহত র্াবরবন আবম
এ কথা জাহন শুধ্ু অন্তর্ামী
প
অহনক স্বপ্নপ্রিণ েহয় একিার নেহিবিলাম
এই অিহেলা তু র্ারর্াহতর মুখিবি, উহর্ক্ষা কাহচর নদওয়াল, অিজ্ঞা কুচকুহচ অন্ধকার
এর বকিুই থাকহি না একষ্টট িসহন্তর েুোঁৎকাহর
একষ্টট িলমহল নর্াোক গাহয় চবড়হয় োহতর মুহ ায় িসন্ত বনহয় অন্তত একষ্টট সন্ধযাহক উজ্জ্বল
কহর ননহিা
এমন োিাহিগও বিহলা আকাহের কাবনহে
প নলহে থাকা নর্োঁজা নমহের মহতা
ঐ নমে কখহনা িৃষ্টি েহয় নাহমবন
নতামার িা নতামাহদর নাগবরক নকালােল কখহনা থাহমবন

অহধ্ক
প জীিন নেহল এহস নদবখ অহনক বকিু িদহল নগহি
নসবক!
নকাথায় োরাহলা ককহোহরর বদনবলবর্ বির্ন্ন করা অিহেলা
স্বপ্নহক অিদমহনর স্বরবলবর্হত আটহক নেলা উহর্ক্ষা
আর তারুণযহক বিয়মাণ কহর রাখার অিজ্ঞা
ওরা আমাহক নচাখ রাঙাহত র্াহর না ষ্ট ক, তহি এখহনা নর্াড় খাওয়া বদন িড্ড রষ্টঙন
আবম আজ সমুর জহল োত নরহখ িহল বদহত র্াবর
নকান নেউহয় নেহস নিড়াহি নতামাহদর নগার্ন অশ্রুকণা
আকাে র্াহন তাবকহয় িুিহত র্াবর কার দীেশ্বাহস
প
িহড় র্ড়হি নক্ষত্র
এমনবক তু বম নর্ সিাজ্ঞীর নিহের আড়াহলর বমবেন কি নচহর্ েহয়হিা লািণযময় র্ার্াণ, র্াথর
এটাও নদখহত র্াই অন্তরদৃষ্টি বদহয়
আবম জাবন, দীেশ্বাহস
প
েরা এ আখযান র্বদ নর্হতা কবিতার রূর্
নসই অিহেলা েহতা িসন্ত স্বরুর্

