ঝু মুর ও ‘ওরা’
শামস রহমান
জীবনন প্রথম যেদিন স্কুনে োই
বই, যেট আর অঙ্কনী মা একটা যঝাো বযানে ভনর
আমানক ঝু মুনরর হানে েু নে যিয় অসংশনয়।
ওর হাে ধনর দভরু পানয়
দকছুটা পথ চোর পর
দপছন দিনর োদকনয় যিদি
মা েিনও সির িরজায় িাদ িঁ নয়!
ঝু মুর পানশর বাসার যমনয়
বয়নস দেন বছনরর ব ; োরপরও
ওনক দিদি বনে ডাকনে সংনকাচ হনো
ও এে দমষ্টি; দক কনর ওনক দিদি বনে ডাদক!
প্রকানশয মননর দবরুনে
েদিও বা যডনকদছ কানেভনে; বেদছ অকপনট দন:শনে দননজর অজানে ওর নামই শুধু
ধ্বদনে হনো হৃিয় পনট।
স্কুে পানের িু’বছনরর মাথায় এে যসনেম্বর
পয়ষষ্টির এ এক অনা ম্বর উপািযান মাত্র কনয়কদিননর েুনেই সব যেন ওেট-পােট হনয় যেে
সমাজ-সংসার অদেম সনেযর মুনিামুদি িািঁ ানো
োরা এ যবো যথনক অনয যবোর ভাবনায় আদবি দছে
স্বদনভভরোর ধারণা
ভদবষযনের সম্ভাবনার দবষয়গুদে
োনির দচোর জেনে আসন যপে
োরা যিশ ও িনশর কথা ভাবনো
োনির যকৌশনে িিায় িিায় কনয়ক িিায়
সামনন চোর দসোে হে।
যসদিন শরনের এক স্বেন্ত্র রূপ সূে যহনে
ভ
পশ্চিম দিেনে প্রায়
েু েদস োনছর যশষ দবনকনের িীঘে ছায়ায় িািঁ ানেই
যিদি ঝু মুর-মাসীমা পুনজার ঘনর উপাসনায়
আমানক যিনিই ডানক ইশারায় - ‘এিানন আয়’

হামাগুদ

দিনয় বসনেই পাশ দিনর বনে –

ছুষ্টটনে মামার বাদ োব, কদেকাোয়
দিরদে োত্রায় যোর জনয একটা োষ্টটম দননয় আসব িঁ ধনু রনের!
সৃজনী ঢনের আর ইে
েদিও অজানা অনচনা েবুও জািুময় যশানায়
কদেকাো যে অিূনর নয় ো যবাধিয় হয় ভাদব, োেেোর সীমানা ছাদ নয় ধনেশ্বরীর ওপানর দনিয়?
সদেয সদেযই ওরা একদিন চনে যেে যসনেম্বর-েুনের পর পর
আর যসই যে যেে ঝু মুর ওর ব দি অননযা যকানদিন দিনর এনো না।
দেন মানসর মাথায় ঝু মুরনির বাদ নে আদমন বনস
বাদ র সামনন সুপ্রসস্থ জদমন যেিানন বািানমর আবাি হে বছনর একাদধক বার
অপার দবচরণ দছে যেিানন ঝু মুর আর আমার
যশাবার ঘর, ঘনরর টানা বারান্দা
দপছননর িুব্বাহীন উোন
ডান ধানর
েু েদস পান

পুজার ঘর

একচাোয় হরদেক্স যকৌটার কাশশ্চন্দ আর
টান টান দবছাননা কািঁচা-দমোর সত্ব
যবো যশষ না হনে এসব দেন ভানে ভাে হয় আদমননর েম্বা রদশনে।
ঝু মুনরর কেৃত্ব
ভ যথনক অসমনয়াদচে মুশ্চি
যমানটই কাঙ্ক্ষিে দছে না
দবশ্বভুবনন ও দনিয়ই যকাথাও আনছ নিশ্চিত নিরাপদে
যস আনবনে অেনর িুনিঁ জদছ দনরের শােনা।
ঝু মুনরর অবেভমানন এক সহপাষ্টে - নাম অদমে
অপ্রেযাদশেভানব হনয় ওনে প্রানণর সিা
স্কুনের পনথই ওনির বাসা
অদমনের বাসা হনয়ই শুরু হয় ঝু মুরদবহীন োওয়া-আসা
ক্রমশ অদমে-স্কুে-বাসা দঘনর সৃি অয়ন
রূপ যনয় দনেযদিননর প্রেযাশায়
ওনির বাদ র সির িরজা যভংনে ঢুকনেই
শুননে যপোম মাসীমার উৎকণ্ঠ কন্ঠ –
‘যকাথায়, শীদি পুজার ঘনর আয়’
আর আমার পিধ্বদন যপনেই –
এই যিাকা, এিানন আস, যপন্নাম কর!
মা স্বরসেীনক প্রণাম কনরই স্কুনের পনথ িুজননর যস দক ছুট –
পা

হনয় যোল্লাছুনটর মাে, স ক, মহাস ক, ব

আর জীবননর অননকটা সময় যপদ নয় বুনঝদছ –
যসটাই দছে আমার যসকুোদরজনমর প্রথম পাে।

পুকুনরর ঘাট!

এভানব েৃেীয় যথনক চেু থ, ভ পঞ্চম, ষষ্ঠ যেণী ……
আনস মাচভ
প্রেযাশার দচনে শুদন ধ্বংনসর ধ্বদন
শহর েিনও মুি
েনব অিূনরই োবু, জেিসুয সিৃশ যজায়ান
সনে জেপাই রনের োন
আক্রমণ যে আসন্ন
োনে িনশর দিধািন্দ্ব দছে বনট, েনব
ঘনট মধযরানের দনস্তেো যভনে
অেহীন ববরতা,
ব
িৃশংসতা আর অদনিয়োর মানঝ
মানব যরাে ছুনট অদবদিে দনশ্চিে দনরাপোর যিািঁনজ গ্রানম, সংগ্রানম
সীমানে, যকৌশেী অবস্থানন
দভনর, শরনাথী দশদবনর –
কানট ন’মাস।
োরপর োে-সবুনজ রাষ্টেনয়
রাো প্রভানে ভাো উোনন প্রেযাবেভন
দনয়ন্ত্রনণর বযাসাধ ছাদ
ভ
নয় িুনিঁ জদছ োনক প্রেযে প্রানে অেণন বযদথেনির মানঝ
প্রেযাবেভনকারীনির দভনর
িুনিঁ জদছ দডনসম্বনর দবজনয়র পোকা েনে
যেরানব্বই হাজার ‘মাথা নে-করা’র মহা আনয়াজনন
িুনিঁ জদছ যিবোর দবসজভনন
যকাথাও োর যিিা যমনেদন
ঝু মুনরর মে অদমেও আর কিননা দিনরদন।
কেঙ্কময় অোনের পর
িািঁকা কনর শহর বন্দর
িসনের মাে
শাদ র আ ে, োিঁনের কারিানা
নাম না জানা শে সহর ‘ওরা’
দনেয হনয়নছ যিশাের অেদণে হানর।
ঝু মুররা আজও োয়
আজও যেনে হয় ওনির
শোদের পূবপু
ভ রুনষর উোন যছন

দনশ্চিনের সন্ধ্যানন অদনশ্চিে িুয়ানর।

______________________________________________________________________
২৯ অনটাবর, যমেবণ ভ

