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কিবতা
অঘ দীপ রায়
মৎ ক া
(১)
জেলর গভীের অেপ া িছল তার। নীল য়াশা , ভজা আষাঢ়। শহর ি য়াপদ হেয় ওেঠ। জলকণা শ
কের তার ছাদেক। ছােদর নীেচ ব ী মেয়িট। দীঘিদন জেল থাকেত থাকেত তার াওলা অেভ স। তার
নানতা গা। তার পা েরখা জ ািমিত। তাই, উেড় আসা জলকণা যখন তার শািস শ কের , ছুঁেয় দেখ
স। দেখ, কােনা াচীন এক নগরীর ছিব আঁকা থােক কণার গােয়। কণার গাঁেয়। যখােন ধীরগিতেত
চলেতা শকট। কাদার মেধ পেত রাখা ইট পােয় পােয় এিগেয় যত আবালবৃ বিণতা। সাঁেকা পেরােলই
ব ী । সাঁেকা পেরােলই জেলর গভীর িনঙেড় খুঁেজ পাওয়া যায় একিট অ রমহল। সাঁতার কেট
খাজাি বািড়, ডুবসাঁতাের মাহনা। তবু স আিদগ সা ােজ র শষ হয়না। মৎ রানী হামাম জুেড় আতর
সাজায়।
(২)
এেলা রােতর মাঝসড়েক। িদেক জলরািশ আর তার মােঝ পিথক আিম। অেনক মাছ জেলর গভীর
থেক লাফ িদেয় এেস পড়েছ আমার পােয়। আর মারা যাে । রা া জুেড় তােদর মৃতেদহ। এভােব এক
একিট মৃতেদহ পিরেয় পিরেয় এিগেয় যাি আিম। অেনক ব থ ফাৎনা হেরর িবষ তা ভুিলেয় িদে এ
িট। কােঠর জানলা আ হেয় যাে বাি ক মুষলধারায়। ঘুম ভেঙ গেলা। িরনিরন বৃি রােত অিক ন
ছাদ দখেত পাি । চুঁইেয় পড়া জলিব জমা হে পিরত হাঁিড়েত। ভেস যাে দালান, পূবপু েষর
বি । মেন হয় যন কউ ডাকেছ। এই গভীর অ ষে , এই উ াদ রােতর শষ হের মেন হে ওই দীিঘর
বুেক যন কউ অেপ া করেছ। এক অজানা আন , এক অেচনা ভয়। যন সম াি র আশ া িল সিত
হেব বেল রাত ঘনীভূত হেয় আসেছ। যন এই দরজায় টাকা পড়েব। অেপ া করেত করেত া হেয় কউ
আসেব ঘেরর আশায়। কােরা ঘর পাবার ইে , আর আিম ঘেরর খাঁয়ািরেত অভ হেত হেত জেল ভেস
যাওয়া একিট রজনীগ া মালােক বািতল কির াবর ভােলাবাসার তািলকা থেক।
(৩)
একিদন িবেকল িবেকল িছপ িনেয় বিরেয় পড়লাম। অদূেরই দীিঘ, মােছেদর সূিতকাগৃহ। ‘ চাখ গেলা’
পািখ ডাকিছেলা খুব। িনদাঘ এমন। মােছর দখা নই। যন সব জলচর জীবই এমন চ ু ান হেয় গেছ য
িনেজেদর মেধ হাসাহািস করেছ এই বা তাি ক জাকারিটেক িনেয়। খজুর গােছর শায়ােনা গােয় কউ
িলেখ গেছ ‘A +S’। ভাবেত বসলাম, এ পাড়ায় কান পায়রার ডানা গজােলা, কান কলািপনীর াবণ
পেলা।
িক মােছর দখা নই। বলা পেড় আসেছ। চােখর সামেন আেরা একজন এক িপস মা র িনেয় ফরত
গেলা। একটু দূেরই শান। বলা যায় না, অেবলায় কােরা আবার প
াি হেলা না তা। িফরেত হেব।
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কাল খুব ভাের উেঠ সাইেকল িনেয় বিরেয় পড়েত হেব বাজােরর উে ে । এিদেক মােছর দখা নই। যা
আেছ কপােল এই ভেব আেরা িকছু ন ঠায় বেস থাকলাম। ভাবলাম, বলা যায় না সে হেল হয়েতা
মােছরাও এক িল ভাঙ টাঙ খেয় টপাটপ ধরা দেব। িক নাহ, আজ ভাগ
স নয়। িঝঁিঝঁর ডাক
ঘনতর হে । দওয়ােল আয়তঘনাকার মািটর খােপ রাখা কাঁসর ঘ টার আওয়াজ আসিছেলা দূর থেক ,
তাও িফেক হেয় এেলা। এবার সানামুগ ডােলর বাস আসেব িক জনাি েক? এসব ভাবেত ভাবেত ফরার
িত িনলাম।
দীিঘ থেক উেঠই িপতামেহর ৃিতমি ের একটা ণাম ঠুেক িফরিছ , মেন হেলা কউ ডাকেলা। অ ুত স
আওয়াজ। জলীয়। যন জেলর গভীর থেক এক অ ুট িশ
থম শ উ ারণ করেলা। যিদও িকছু দখেত
পলাম না। িফরিছ , যিদও িত মুহেূ ত মেন হে িকছু একটা রহ । মেন হে সামেন চড়াই। আর তারই
নয়ানজুিল িদেয় বেয় যাে একিট িব সময়। বেয় যাে িকছু মা েষর ত । আর অেনক েলা মাছ
লাফােত লাফােত টুপটাপ কের িগেল িনে সই ত
েলা। চড়াই শষ হেলা একসময়। দখলাম,
একিট িশ হামা িড় িদেত িদেত এিগেয় যাে মািটেত ইেয় রাখা একটা বেড়া কাঁঠােলর িদেক। বুঝলাম ,
জলসা াজ ছেড় এেসিছ , এবার একভাগ েল কােনামেত চাদর পাতা যােব চাঁেদর িনেচ। ঘুম এেস যােব
িঠকই, কােনা শৗিভেকর হােত সে ািহত এক এণা ীর চতনার িদকচ বােল মশঃ ঢেল পড়ার মেতা।
(৪)
সিদন রােত
এেলা েদােষর কপােল। ে াি ত চতনা ভেস িছল লালন বাতােস। জীব ৃত আশা িল
হেসিছেলা িচকীষার কথা েন। াবন- নারী দখা িদেলা চতুভুজ আিঙনােত। তার আ মিণবে আঁকা িছল
বৃি ক উি । হিরৎ চুেল সাজােনা িছল অে ৗিহণী মায়া কেবকার। যন উপুযুপির ভােলাবাসায় অবগাহন
করেত করেত ভুেল গেছ স াণী পাখনার কথা। আর হাজার িনিশপ িনেয় বেস আেছ কখন একিট
আধার খুঁেজ পায়।
স এেলা ে । যন িতিমর গােয় মেখ ত র এেলা অসিহ ু যে র উপেঢৗকন িনেত। যন রাি পিরেয়
যাে , আর তৃণা ের জ িনেলা পৃিথবীর থম এিমবািট। যন বাঁিশর রাগা ফুঁেত মািছর গলাভ হেলা।
যন কউ এেসেছ, তবু তার ছায়া দয় ম হে না। স এেলা, অথবা তুিম এেল। নীল জানালােত
েকােত িদেয়িছেল আঁশ তামার। রাত গভীর হেল, স েলা পের িন অল ােরর মেতা। আর চাঁেদর
আেলায় অেলাকসামা া হেয় উেঠছ তুিম। তামার আনত িচবুক শ কের যাে ব িদেনর বািস দিখনারা।
তুিম মু হ । তামার এেতা জীবন খুঁেজ পেয় মের যেত ইে করেছ। মৃতু র মেতা গভীর িকছু নই ,
অথচ স অসূয
া। জরায় িনমি ত হেত হেত তার একিদন িনয়ম ভাঙার ইে হয়। রাদসী
দেখ, আহা, িক দা ণ নােক তুেলা ঁেজ মা ষ চেল যায় মহা ােন।
অথচ, রাি যখন শষ হেত চায়, তামার ফুলকার লাল রেঙ বীভূত হেয় আিস। ভািব, এখেনা জীবন অেনক
বািক। ভািব, এখেনা র গােয় ঘুম ভাঙেল দখেবা তুিম তািকেয় আেছা অ িস চােখ। স চােখর প ব
িছল না। অথচ প ব ািহতা পেয় বেসেছ আমায়। ভােরর ফুেলর নাম জািন না। িশিরষ গােছর িতশ
জািন না। ধু আশা রািখ, একিট রােতর ে জ নওয়া মীনক া, এ পািথব কাজলটু মেখ িনও
অপাে , যিদ খকর হেয় উেঠ জেলর িদন িল। যিদ অ ু ৎপােতর পেরও মেন থােক তামার অনািমকার
শখািন।
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(৫)
অবধািরত কােব র মেতা অহন এেলা চােখ।
েঘার মুেছ উেঠ বিস, দিখ উ ীষ পের বেস আেছ শািলখ
পািখ। দিখ আলনা জুেড় দাল খাে ঘমা জামা িচরহিরৎ সমীরেণ।
গেলও রেয় গেলা তার
অধঃে প, মেন। যন বষার থম পািন স াবনা তরী কের গেলা মহী েহর।
আবছা, তার ছঁড়া ছঁড়া
মুখ িল জুেড় জুেড় কােনা মানবীর বাধন হেলা এই বীতেশাক সকােল। বেরালাম সাইেকল িনেয় বাজােরর
উে ে । পছেন বাঁধা মােছর হাঁিড়, যন এক অজানা স ীবনীেত বুঁদ হেয় আেছ তার শীলেবরা। ভােরর
িশউিল মািড়েয় গেলা চাকা, রেখ গেলা রখা িল ঋিতর। কউ আেস মৃ পােয় মাথার ভতর। কউ
আেস, অবয়ব িবমূত তবু, যাতায়াত লখা থােক কেপাল জুেড়। বিলেরখা কেম আেস িনিবড় শীেত।
জনাি েকর ৃিত িল িনেমেষই শিমত হেলা মানিবক েহ। িজওল পাড়ায় িবঁেধ গেলা কাঁটা কােরা
নাবালক আঙুেল। কউ দরদাম কের িনেয় িনেলা াত জন িততপুঁিটেদর। কউ অিভেযাগ করেলা,
কানেকার িফেক রঙ নহাতই কাকতালীয় নয়। তবু এভােবই কেট যেতা হােটর িদন িল। িবেকেলর বািস
বতাল িকেন পািড় িদলাম িনজ িনেকতেন।
গাধূিল হে সাইেকেলর চইন পেড় যাবার মেতা। শূ তা জেগ থাকেছ চােয়র কােপর িনেচ পেড় থাকা
িচিনর দানার মেতা। তবু স া দীপ লেব ওই ঘরিটেত, ভেস আসেব গামূে র গ
িতেবশী গায়ালঘর
থেক। সাইেকেলর বেলর আওয়াজ েন মােবল খলায় ব িশ িল রা া ছেড় দেব। আর এই
আটেপৗের ঘর, যা িকনা হঠাৎই হােরম হেয় উেঠিছল িবগত আরব রজনীেত, তার েটা ীণ ডানা
গজােব। খুঁজেত হেব সই
িকনীেক, যার াওলা বাস ম-ম করিছেলা বািলশ জুেড়। খুঁজেত হেব
তােক, যার তা ুল ঠাঁট দয়- িমিসিসিপেত িবলীন হেয় গেছ।
(৬)
অবশেষ খুঁেজ পাওয়া গেলা তােক। এক স াবনাময় গাধূিলেত জেলর রাজধানীেত দখা গেলা তরল
রমণীেক। য ডাক
ুিটত হেয়িছল রৗপ - তমসার িনিবড় ঘুেম, স বৃিতময় হেয় উঠেলা সেরাবেরর বািস
দেয়। য নারী ব িদন অেপ া কেরিছল জেলর নপেথ , যার ঘর বািড় পিরজন কেবই ভেস গেছ কােনা
আিধৈদিবক ব ায়, ধু স রেয় গেছ। তার িবপুল সা াজ জনহীন, তার অেশষ উপিনেবশ হািরেয় যাওয়া
পরীেদর গে আ ল হেয় থােক। সই নারী খুঁেজ পেলা একিট মা ষ। একিট মা ষ, যার অ সি ৎসা
সামীপ এঁেকিছল একিট াণিনিবড় সেরাবেরর ঘােট। মেন হেয়িছল, এই মা ষিট পাের তােক মুি িদেত।
আর আিম, ে সমু ল হেয় থাকা শেরখা ধের ধের হাঁটেত হাঁটেত পৗঁেছ গলাম সই একািকনীর
কােছ। গাধূিলর ধূসর মায়ায় স আিবভূতা হেলা। যন একিট জানলা খুেল গেলা ধ ান জলাশেয়র। আর
তার িশক ধের মীনক া বেল উঠেলা, হ সৗম , য কাজল পিরেয়েছা এই আলতািমরা নয়েন, তার তুিল
ছুঁেয় দখেত ইে কের। ইে কের একিট চু ন এেলা, আর পৃিথবী ভেস গেলা আকি ক বৃি েত। য
বৃি র আয়ু চু েনর মেতা, তার লেন আিদম িবলু ায় জািতও াণ পেয় বেস। বাঁশবেন ছাটাছুিট কের
বাউল বাতাস, াণীরা ভােব এই বুিঝ হণ আসেব। য বা ব ক নার মেতা, তার গাপনতা র া করেত
আচমকা তিম া নােম চরাচের। জেলর গভীের হািরেয় যাওয়া িসঁিড় ধের উেঠ আেস স নারী। এেতা বা েবর
েশ
হেয় আেস তার িচবুক। তবু পােড় ফেল যাওয়া কােনা নারেকল তেলর িশিশ তার কােছ পৗঁেছ
গেলা। পৗঁেছ গেলা শামুেকর িতিনিধরা যারা এ সত জানেতা ব িদন ধেরই। ধু মানিবক ভাষা িছেলা না
বেল জানােত পােরিন কখেনা কােনা আয়ত চােখর মা ষেক। আজ সই ল এেলা, ম েদেশর বুেক বষার
মেতা। িস মািটেত যভােব কলসীর দাগ জেগ থােক, সভােব একিট শ ঘনীভূত হেলা নারীর সাঁদা
কেপােল। ব াঙ ডাকেলা খুব। কথা িদলাম, িত রােত যখন মা ষ ঘুিমেয় যায় উপাধােনর রম কানেন,
তখন দখা হেব। জানািকখিচত আকাশ িল সা ী থাকেব সই সময়হীন ানহীন কেথাপকথেনর।
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(৭)
রাত নামেলই পথ উ ল হেয় যত। যন াপদরাও অবিহত িছল এই অপািথব আলাপচািরতা স েক।
কখেনা িতরিতর বাতােস কথা বলেতা শাপলা পাতা িল, যভােব জ নারত িকেশারীরা িফসিফস কের ব
বাসরঘেরর অদূের। শা লী ফুল িল হঠাৎ ঝের পড়েতা পােয়র কােছ। যন সম কৃিতই হঠাৎ িতেবশী
হেয় গেছ। দাপািট ফুেলর বাগােন আেলািলকা শানা যায়। পু রঘােট অযে ফেল যাওয়া বািট সাবােনর
গােয় আলতাপািটর ছাপ কােরা। এভােব সািজেয় তুেলেছা তুিম আয়নামহল, জলরাণী। তারপর এেসেছা
গভীর রােতর পািখ ডাকা হের।
সারারাত কথা হেলা অেনক পু িরণীর িটক আবেহ। তামার ঘর- বািড়, রাজমহল, ন াকাটা মেঝ,
ইিতহাসিবেদর কান পাতা িখলান, অমাব ার রােত মৃগয়া অথবা অ মীর রােত তাপ দাগার গ । সসব
কেবই ফুিরেয় গেছ, ধু তুিম রেয় গেছা কােনা এক আ য স ীবনী ঘুেম। সব চেল গেলা আর তুিম এেস
পৗঁছেল এই জলরােজ । তামার িশি নী পা িট জুেড় িদেলা কউ, শরীের জ িনেলা শ । আর আিমও
হাইেরােডর ধাের ঘেট যাওয়া বাস ঘটনায় িকভােব িটেক গলাম একা, সই ইিতহাস তামায় বিল। এভােব
রােতর পর রাত কেট যায়। ভােরর আেলা ফুটেল তুিম উ ায়ী হেয় যাও, যন সই রাজকীয় ইিতহাস িল
তামায় চ ু ান করেত চায় না সূযােলােক।
একিদন তামার সােথ পািড় িদলাম তামার সা ােজ , ভাসমান িবছানা, আলুথালু বািলশ ভের িছল চুয়াচ ন
বােস। আর এক আজ িন তা সই রাজ জুেড়, যন একিট িপঁপেড় হঁেট গেলও সই শ
পারমাণিবক িবে ারেণর মেতা লাগেব। একিট সূয অ যাে পি েম আর একিট সূয উঠেলা পূব িদগে ।
িট সূয পর রেক িনমীিলত করেত চায়। আর সই যুযুধান পৃিথবীেত িট ফুল হেয় পেড় রইলাম
পাশাপািশ। স দল চেল গেল চুিপচুিপ চাখ খুেল উেঠ বিস। ভািব এ কালেবলাও পিরেয় গেলা
কােনামেত।
"উমত সবেরা পাগল শবেরা মা কর লী হাডা তােহৗির।
িণঅ ঘরিন ণােম সহজ
ারী।।
ণাণা ত বর মৗিলল র গঅণত লােগিল ডালী।
এেকলী সবরী এ বণ িহ ই কণ
লব ধারী।। "
(৮)
সিদন রােত ভাসিছলাম একসােথ তামার জলসা ােজ র পৃ েদেশ। আকাশভরা তারা, আয়ত চােখর চাঁদ
শ কের যাি েলা বধ ভূিমর অনািমকা। ভাসেত ভাসেত কখেনা দূের সের যাই। কখেনা উপলি কির
তামার আঙুেলর িখলান িল সের গেছ এই ংস ূপ শরীেরর বুক থেক। আকাশ জুেড় দঁেতা হািস হাসেছ
কালপু ষ। যন এই মােহ
েণর অেপ া িছল তার। মেন হয় যন আজ কােলর এক ঘুম ছেয় আসেছ
আমার বাবা আকাশ জুেড়। যন িতিট ঘুেমর িসঁিড় নামেত নামেত হািরেয় যাি একিট অিনি ত
অতল শী শূ তায়। আর কালপু ষ দখল কের ফেলেছ সম আকাশ। িশয়ের তুিম নই লু েকর
মেতা, মৎ ক া। তামার ললাট জুেড় িলেখ রাখা অিভশােপর ভিবতব িল আমায় শ করেছ।
এমতাব ায়, তুিম এেল। কােনা িতিমর অিত ম কের মৃতু মুখী শষ সাপােন তামার দখা পলাম। নেত
পলাম পািথব িকছু িপছুটান। বাসেনর গােয় খড়- ছাইেয়র আওয়াজ, সকােলর মারগঝুঁিট ফুল , মািট খুঁেড়
পেত রাখা অ ায়ী উ ন, অণু- বৃি েত িভেজ যাওয়া ছাগিশ র ডাক।
িফের আিস িনেকতেন। মাচায় বাড়েছ লাউগাছ। আকষ আে পৃে জিড়েয় ধেরেছ ইেলকি ক খুঁিটেক।
এভােব সভ তা উি েযৗবনা হেয় ওেঠ। মেঝেত উেব যেত থাকা জল দেখ ভয় হয়, কােনািদন তুিমও
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হািরেয় যােব। বা ীয় হেয় চেল যােব দরজার তলার ফাঁক িদেয়। কােনা বকযে তামােক আটেক রািখ,
ওপােশ আক ফুেলর ঝাপ বাড়েত থােক। হয়ত লৗহ েকা বাসরঘেরর িছ াে ষী সাপ িল িনেমাক ত াগ
করেছ ওখােনই।
(৯)
বা ব ও ক নার মেধ একিট িবরামহীন সতুর বুেক েয় আিছ বুকিতল। কখেনা উদক সকাল, কখেনা
ি েলর থালায় শাকিড়র সােথ িকেয় আসা তামার আঙুল- নাম িল। িতিট রাত পিরেয় যখন সকাল
আেস িশউিল পােত, মেন হয় একিট ক না- খাঁয়াির অিত ম কের পা রািখ বা ব- মা ােস। তার নড়বেড়
া , তার িন ে শ মািঝ। হাঁিড় িলেত মাছ নই। কােঠর পাটাতন আক জলম । অ ালুিমিনয়াম বাে
জমােনা নাট িল সংখ ালঘু হেয় এেসেছ। িভিখিররা াের এেস িফের গেলা, যন তারাও বুঝেত পেরেছ
হত ী হেয়েছ পু েষর িনেকতনখািন।
অেনক িনঘুম িনিশ,
া অপা অথচ তার অপর াে মধুেপর ঘরবািড়। এভােব েত কিট রাত কেট যায়
মকরে র আধাের ইি য় িনমি ত করেত করেত। ঋতু আেস যায়, অবেহলার আম িল পেড় থােক
বাগােন যভােব ত াণ জেগ থােক মৃতজেন। গাঁেয়র বাজােরও আমােক দখেত পায়িন ব িদন অেনেক।
জন িত রেট যায়, গভীর রােত আমােক দখা গেছ অেনকবার একা। কখেনা পয়ারা গােছর িনেচ আ
অব ায়, কখেনা সাঁেকার উপর িন াম অব ায় খুব ভাের। চােখ খ অথচ আলুলািয়ত চতনার হাড় িল
ঁেক দেখ
র।
রেট যায়, কােনা নতুন গভীর নশায় পেয় বেসেছ আমায়। সাইেকেল মন নই, টায়ার িল হাওয়ার
অভােব কদের পেড় আেছ। ঘরময় ধুেলা,
লুি েত কেবকার বািস হেয় যাওয়া সলেত। িকছুেত মন নই
আমার , ধু একিট কনীিনকায় ডুেব আিছ। ধু জলক ার সােথ েয় েয় িতিট রাত কেট যায় সেরাবের।
কথা নই, তবুও, একিট ফুেলর উপকে বেস থািক। দিখ িকভােব গভেকশের িননাদ শ কের আিদ এক
শ
িনর। ঘর তা বােঝ না, তার উপবৃি বােড় নািপেতর অভােব। বুঝেত পাির, কিড়কােঠর বুেকও দিড়
জ াে , অথবা ফ ােনর গােয় জ াে শািড়। িনিশযাপন আমার িদন িলেক ঠেল িদে এক অজানা
আ হত ার িদেক।
(১০)
সিদন আকাশ মঘা
িছল। ন হীনতা আকাশেক িতসম কের তুেলিছল। য ন
িল অ াতবােস
িছল, তারা িনি ে ঘুেমাি েলা য়ং ভ হবার কথা ভুেল।
িছল িব নী তামার, তার সিপল গিতপেথ
জ াৎ া হাঁটিছেলা শ ুকগিতেত।
িজে স করলাম, এরপর কী? এই তালপাড় করা রাত িলর পৃিথবী আর ওই শা খেড়র চােলর পৃিথবী িক
কখেনা এক হেব ? অিভসার িক ঘর পােব? অথবা আ ম অব ায় িশউের উঠেব বাঁশবাগােনর কােনা
অকাল মমের?
মৎ ক া বলেলা, য তরল সময় বেয় গেছ আবহমান সময় জুেড়, তার িক ইত বসর আেছ?
আিম বললাম, যিদ একািকনী নারীর িশয়র সািজেয় দওয়ার আতর জ নয় পু েষর তেগৗরব সা ােজ ,
তেব িক ন লও জ নেব না এ িনেমাক- পৃিথবীেত ?
মৎ ক া বলেলা, হয়েতা বীতংস সবই। এ পাবত িদনকাল চেল গেল পেড় থাকেব একিট পিলময়
মৃতবৎসা নদী। কউ আেছ , যার অদৃ আঙুল িল িনেমেষই শষ কের িদেত পাের সম লৗিককতা।
আিম বললাম, তবু, য িবড়াল মােছর কাঁটা মুেখ তুেল নয় পৗষালী িবেকেল , স হলাহল ভােব না। য
আঁধােরর মায়া তামায় অ কেরেছ , তার িব তীেপ রেখ এেসিছ তুলসীতলা। দখেব না একিট িপল েজ
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কত রাি র মৃতেদহ পেড় থােক ? ঘর এক দীি মান চতনা, তার বািস হেয় আসা মালার ছিবও রাকা হেয়
ফুেট থােক ভােরর আকােশ। এেসা, শ কির দরজােক। অগেল বারণ আঁিক খুব।
(১১)
দীঘিদেনর াওলা অেভ স শরীর থেক মুেছ বা েবর মািটেত পা রােখ মৎ ক া। য আঙুল িল দীঘিদন
জেলর গহবের িবদ মান িছল, তােদর ঘােসর শ অেচনা লােগ। মেন হয় একিট পৃিথবী এেতা কােছ
থেকও অধরা থেকেছ কােনা াচীন অিভশােপর বেশ। য কলসী ভেস থােক ব িদন জেল, অথচ মেঝই
িছল তার চারণভূিম। অিভশাপ কেবই ফুিরেয় গেছ, ধু কউ আেসিন তােক স কথা মেন কিরেয় িদেত।
কউ বাঝায়িন য েত ক আপদকােলরই িতেরাধান িদবস থােক, আেস অ ক া। শীতল জলকণারা
িনেমেষই িমেশ যায় মৃি কার সবংসহা দহলীেত।
ভার হে , আর এই আিদম নারীেক িনেয় আিম িফের যাি ঘের। পকথার মেয়েক িনেয় যাি বা েব।
অং
শ কের যায় তার ফুেলল শরীর। তবুও অস ব এক িব ােস স চাখ রােখ আমার চােখ। অবাক হই
িকভােব ভূিমময় নারী
তীয়মান থােক জেলর িনগেড়ও। অদূেরই দখা যায় িকভােব
কলাগাছিট
অনূঢ়ােক আয়নাময় কের তােল। িশউের ওেঠ তার পা েরখা। ব চনা রা া িলও অেচনা লােগ আজ। রা া
িচরনতুন, ধু পিথেকর অেভ েস তার গােয় মরেচ পেড়। পেথর িড় িল সচিকত হেয় ওেঠ এই অনা ী
গে র রমণীর েশ। বােঝ, সময় হেয়েছ পাশ ফরার। চাঁেদর অ কার িদকিট আজ দখা যােব আকােশ
এই আশায় দূরবীন চােখ জেগ থােক মা ষ রাতেভার। হয়েতা িশিশরও উে ল হেয় উঠেব কখন শৗিভক
এেস তােদর ি
জামা িল পাে
দেব। আলনায় ঝুলেত থােক আঁেশর অতীত িল। মৎ ক া অপাে
কাজল মেখ নয় পালে র মলমাস পেরােলা বেল।

====
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পিরিচিতিচ ঃ কিব

অঘ দীপ রায়- এর জ ১৯৮৯। যাদবপুর িব িবদ ালয় থেক ইেলক িন অ া

টিলকিমউিনেকশন ইি িনয়ািরংএ াতক, আই- আই- িট খড়গপুর থেক াতেকা র এবং আইআইিট বে থেক িপ- এইচ- িড। মািকন যু রাে র
ইউিনভািসিট অফ ইিলনয়- আবানা াে ন- এ পা ড রাল গেবষক িহেসেব
বছর কাটােনার পর বতমােন
আইআইিট য়াহািটেত সহকারী অধ াপক। কািশত বই ‘একিট জ ািতময় িশ আেস’ ( ২০১৭)।

