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কিবতা
নীলা ন দিরপা
অতৃ হােতর তাস

১
স আমােক ভােলাবাসা না বাসার মােঝ শতরি পেত িদেয় গেছ চােয়র গলাস
সকােলর চােয় রাে আকােশর থেক মদ ঝের ঝের পেড়
কানা ধির ঠাঁেট আর কােন বােজ পদ িন অদূেরই চরেণর ুর
যমন গালীয় আিম সই প অধচ ভাঁেজ েয় তাকাই আকােশ
েচাখ বাঁপােশ ঠেল চােখর িকনারা তােক িকছু িক লুেকায়
ক যন পেতেছ কাল শূ তার গ ভেস আমােক ভাসায়
অেপ ায় ভূেতর িশিথল সই হােড়র আঙুল কার বালায় হাওয়ায় এই চুল কঁেপ ওেঠ
রাি র আকােশ আিম উিড় ঘুেম অিন ুক আলািদন টালািদন নই আিম িজেনর দীেপ
মেরিছ দা লািথ রজনী গভীের এই মােদামাতােলর গে একিটই তা ওড়া
আর এমনই উঁচুেত ওই অত শাক অত িন া অত থুতু িকছুই ওেঠ না
ধু রামাি ত চাখ খুেল ভেস আেস পৃিথবীর বড ম থেক কননা এখনও
ভােলাবাসা না বাসার মােঝ শতরি ওেড় বাজ পেড় আযেদর ঘুম ভেঙ যায়

২
আিম তাস খলেত জািন, ক প িজেরােনা হই রাি তার িন তা িছঁেড়
সেজাের ফাটাই তাস ব ুেদর হােত হােত বাঁিট চার বদ চাখ বদ িনশীেথ
িজেভর আরাম হতু ােসর স ুেখ িকছু চূড়া হেয় লেত থােক সানালী জলিজরা উ কী পা াও াদ
ক ফেল অমন চাঁদ হােতর তালুেত থেক থেক ঝলেস ওেঠ চনা যা িকছু মাদ
যা িকছু ণয় সব িছটেক আেস ব ুেদর মুখ থেক লালারেস িকছু তা নরম হাক অ ত এবার
িপপাসাতািড়ত হেয়
েরর মেতা ডেক উঠেত যন পাির ভু অে র গিলেত
জািন শর সভাবগ িনেয় একটা চরম তামাশা করেব আমােকও নাচেত হেব ছনাল আবদাের
স না হয় নেচ নব িক ভু য তৃতীয় চাখ কাঁদেছ সারারাত নরেক দরজায়
এ যা ায় তােক যিদ ' হােত না আগেল িনেত পাির তেব কীেসর ভু
তার ইতরািম আিম দেখিছ দেখিছ ঢর বাতাম খালার গে হারািমপনায়
চাখ ছােটা হেয় যায় র স া বংশজাত দ দ ছােটােলাক ভােলাবাসেল কমন রাি ের
অতৃ হােতর তাস চারবেণ পেড় থােক মাংস মাছা মােলর পেট
আর তােক খলেত িশেখ একটা গাটা বষাকাল কঁিকেয় উেঠেছ সাঁদা ব ােঙর গলায়
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৩
এইখােন ক জািন অজগাঁেয় িরকশা িছল এ ত আদােড়বাদােড়
তাও নই পাকা ধরা হাঁটু আর উ ল িতেলর কােলা
িনেয় চইন কাটা িবদীণ গাড়ািল
ঝন- ঝন কের চলেছ য কােনা েমই ভেঙ পড়েত পাের ল েড় িবমান
আ
সারথী ি র বখােট পু রজেল ভেস আেছ কােন তার পে র মু ল
দেলর িব াস ঢােল গঁজলা ওেঠ ঠাঁেট আর চাখ িনেয় কৗতূহল ভােলা নয় ভােলা নয় চাখ
এখন ন
িচনেত চেয় িছেপ চার িদে অমাব া অে র ভতের
ফনা ওঠা ও জােন
ম পাঠ জােন উ ােদর িবড়িবড় ণালী
অ ুেট গা ছুঁেয় য নাম িনই তার নাম হা অক ঈ রও জােন না

৪
লুিকেয় পুর খাে কিন রজােসর গান ঁশ িফরেছ তত েণ িবেকেলর আকােশও বদানা চাদর
কন য শা ীয় নই স
অ খ আেস মােঝমেধ নকশা কাটা গােনর বছের
গল সােল িছল না এমন জ পাহারায় িছল না কােনা রােদর বরিফ কাটা জানালার িশক
আঁধাের মািণক িকছু িছল না বেলই এই দরজা খালা রেখ গিছ চ ল সারােত
সনা মুিচ জা জােন চিট িদেল জাহাজ বানায় আর পােয় ছুঁেল হাঁেসর মতন জুেড় যায়
আঙুেল আঙুল িদিব উ িদিব িছল সব কন য শখােলা ডানা হাওয়াই ম ািন
পালেকর দহ িনেয় িফরিত পেথ সনাতন তামার বৗেয়র মুখ দেখিছ কেলর জেল চাতােলর দােগ
এখন সখােন েটা না হওয়া িবেয়র ছায়া লুিকেয় িন িত খাে করবী কাথায়
কাথায় করবী আিম পাগেলর মেতা ধু তােকই খাঁজার জ িফেরিছ বািড়েত আর গল বছেরর
অরি ত ঘের কউ ঢুেক পড়েছ, ই , মা গা, তাকােনা যাে না তার ভাঙচুর কপােল
িকছু একটা দাও রাি
চােখর মাঝবরাবর তােক িটপ, ত িকছু তা ালাই

৫
কত আর অ ধির হয়েতা বা আগামী স া আরও কােনা গভীর জ েল খাদ বােঘর মুেখই
পেড় যেত পাির তবু স কথা ীকার ক' র এভােব নদীর জল আর
ন কের, জােনায়ার? িনেজরই ত ার িদেন েনর পাথর আঁচেড় কী িচৎকার ম হওয়া বুেক
যৗনজীবেনর মেতা গাপেন সা াজ ভেঙ পেড় তবু দূরবতী লাইটহাউেস
কােলা জল সাঁতের কউ চুেল চাঁদ িনেয় ফের নৗকার ভাষায় িশস িদেত িশখেল ওসব মানায়
য ব ুিট মেদ কাঁেপ আিম তার সাইেকেলর চাকা দেখিছ আ য ি র বরাকর রােড
এখেনা মাতাল হেল াবেণর হাওয়া বােড় দশ িড় ছােড় িনেয় যায়
উিড়েয় চ ন েহ, ক কার পেরায়া কের দেয় হঠাৎ ভার এেল
চুিপচুিপ বিস দিখ ন ে র ফুল গােয় তমাথার মােড় অ কাের এেস দাঁিড়েয়েছ বাঘ
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পিরিচিতিচ ঃ কিব

নীলা ন দিরপার জ , বৃি

পু িলয়ায়। কেলজ জীবন কেটেছ গাপুের। চাকিরসূে
কালকাতার বািস া
আপাতত। কািশত বই ‘িফের গিছ বারা ার কােছ ( ধানিসিড় কাশন, ২০১৭) এবং ‘ব ি গত জা কেরর কােছ’
( তৃতীয় পিরসর, ২০২২)। ।

