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Oppressive sky
A lone paper kite soaring scarlet
In dainty strokes erasing clouds
-উড়ান তাই, যত ণ মািটর সে একটা টানটান স ক রেয়েছ, এমন স ক, যােত গলা ছাঁয়ােল র
চুঁইেয় নামেব। পতন সব িনিহত। পতন তা আমােদর অিববািহত রাঙামাসী, বনধুঁধুেলর ছাবড়া ছাড়ােত
ছাড়ােত য িনেজই কখন বনধুঁধুেলর লতা হেয় গেছ। প এেসেছ।
###
I hide in the dark and inside darkness I seek you
-আিম লুিকেয় থািক িঠক অ কােরর অিনিণত মাঝখানটায়। আর তামােক খুঁিজ। অ কার য ভােব বাঝায়,
অসীম এক শূ তার মােঝও, িনেজেক একলা ভব না- - টিবেলর পায়ায়, আলমািরর কাণায়, ডানবাম িনিবেশেষ পােয়র বুেড়া আঙুল চাট খােবই।
###
Never saw you cry, yet heard your sobs grow within me
Elaborate like failure, frail as consequence
-তামার কা া কা াই নয়, যিদ না তা আমার চােখর কােচ বা জমা কের। বা , সূ হেল, তােত
আঙুল ছুঁইেয় তামার নাম লখা যত। য’ভােব শীেতর ভাের বােসর জানলায় পাঁ েট সােয়টােরর
মধ বয় লেখ- - আই হট ইয়ু। বা ভারী হেয় উঠেল, স পােশর কণার হােত হাত রােখ আর ীেজর
িকনারা থেক ঝাঁপ দয়। জেলিডিঙ থেক ছাঁড়া জাল তার হিদশই পায় না।
###
Darkness is a story within which your tears are tamed
How would you enter into that tale—
When you can’t recall your name
-যগ
তামার নয়, আিম তােক বুঝেত পাির। শূ তা কােছর মা ষ। স গে র ভতর ত াশা হেয়
ঘাপিট মের থােক, আর অ াংসাইিট তােক ভাগায়। স তা আর কােচর সারস নয়, য জেল নামেব আর
তার পা- ই িভজেব না!
অ এমন এক িজিনস যােক পাষ মানােত পারেল িদব হেতা—আকােশ চিট ছুঁেড় িদেয় বলা যত—ি ং ইট
ব াক সািলভান।
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###
They say what’s done is done
- - dead things won’t come back to life
They don’t realize—stories are alive
Woven by the dead, told by the broken
-যা ঘটার তা ঘেট গেছ। আর িনেজর বুেকর ওপর দাঁিড়েয় আমরা ত াশা কির, যা হওয়ার তা হেবই।
অতীত যিদ গ
লেখ, তাহেল বতমােনর মা ষজন তার চির মা । গাছ- পাথেরর কথা ক ভােব? তারা
তা আর মের যায়িন!
###
Darkness is what steps away from you
When you are so sure about your convictions
Darkness is what mourns you-It knows you’ve got no place to
hide from the rain; even within
-বঁেচ আেছা বেলই, তুিম অ কার স েক িনি ত। মৃত হেল চােখর ভতর েটা একটা জানািক িক েল
উঠত না? বঁেচ থাকার মােনই, মােঝ মােঝ ভারী িনি
হেয় াস ফলা—বলা—বাঁচা গল। মৃত মা ষরা
জােন,
মাগত আ ন আর রা া দািপেয় ছুেট যাওয়া ফায়ার ি েগড এই হেলা আেলার পৃিথবী। এর থেক
লুেকােনা যায় না- িক?
###
I know what you want to make of this place
The frightened child that you once were
Shivering, when you saw your murderer’s face
And knew that’s the mask you are going to wear
-অপেরর মুেখ চাপােনা না থাকেল মা ষ িক মুেখােসর ধারণা রােখ? িনেজর ব াপাের স জােন বেলই
অিন য়তা তার চামড়ায় বঁেধ, আর িনেজর মুেখাস স হাজার চ া ে ও িকছুেতই দখেত পায় না। তেব
এখন অিনেদেশর কথা বিল—অিনেদেশর মেধ কত িকছু পাওয়া যায়; ব ব ত কে ডামসেমত িসগােরেটর
প ােকট, নীলক পািখর পালক, সীেসর টুকেরা- - আর বাডিপন জুেতায় িবঁধেল মেঝর ওপর ঘাড়ার
নােলর মত প প শ বেজ ওেঠ। অ মা েষরা কন িমিছিমিছ মুেখাস িনেয় ভাবেব?
###
A silk thread spears through your eye
And you are now ready to pierce cotton skin
Weave whispers on a tapestry of pain
And you forgot-- even with no strings attached
You still are able to draw blood
-িস এমন এক ত , যা আড়াআিড় বুেন ওঠা িতর কাপেড়র ওপের িনেজেক দখেত চায়। য ণা রশম,
স িনেজর ওপর িনেজর ফুেট ওঠােক ঘৃণা কের, আর মােমর আ েন ঁকেড় ওেঠ না, গেল যায় না—
পুেড় ছাই হয়। িস পুড়েল, মাংেসর গ ওেঠ। মি ে র য অংশ মা েষর ুধােক িনয় ণ কের তার সে
মাংসেপাড়ার গে র এক ত
যাগােযাগ রেয়েছ। যা দখা যায় তাই ধু ত নয়। ধু ‘ দখা’ই যিদ
িনণায়ক হত—তেব মা ষ পাড়ার গে মা েষর িজেভ জল আসত না।
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ত র হাত ধের েচর কথাও আেস। গে র রাজক া মােল নকশা করেত করেত দেখ, কখন অজাে
তার আঙুল থেক র গিড়েয় িটউিলপ ফুেটেছ। রে র ছাপ গ িটেক বা েব পিরণত কের- - য ভােব
মাংেসর গ র মত শূ তা িসে র শরীর থেক বিরেয় আমােদর নােক ঢুেক যায়।
###
They sprayed bullets on the old wall, aiming to paint an 'emptiness'
Pain came and wiped it all away
-শূ তা স েক এই আমার শষ কথা। শূ তা আিদ ও অন । তােক তরী করার উে
িনেয় আমরা যা
বানাই, তা য ণা মা । য ণার গড়ন আলাদা, তার উ তা, মাথার িসঁিথ, দাঁেতর গঠন, গােয়র আঁশ
কােনাটাই শূ তার মত নয়।
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২

স িডঙা
বাক
িকছুই িছল না তেব, িছল অি রতা, ঝড় ঝ া ব া ল বািরিধ। ই ািদ ব ণ আর যত লাকপাল, উ
মদম - - বল পৃিথবী- - নদীসব খরে াতা চতুিদেক ািহ, ধুমেকতু অ ু ৎপাত িবরাম য নািহ।
া সৃি কের এক উপলপািতল, তাহােত জিমল আিস িব িব নীর। রামশ মানবী এক দেখ তােহ
িনেজ—সাদা এক জািতফুল কবরী গিড়েছ—তারপর হািচ , কে েত সাহাগ—র াকর দ হের
ােকর স ার—ব ণািদ লাকপাল পায় অ ান, মাহ যাের ধের তার নািসসাস নাম। সই পা
সর তী, সই জলও িতিন, বা ণী, া ী, িতিন বীণা রধুনী। পািতল উপেচ িতিন শা এক নদী।
িতিন ভাষা। আ ঘাতশরণাথী বিশে র াতা। ‘ও ম ান িমিসিসিপ’ রাবসন গােহ। স জাবািলর গৃেহ
লাউচারা জােগ। িব ািমে শাি দন, শ ুেকের ধ ান, মৃগছাগ ুটািদ তাঁহাির স ান। শরৎচ শাভা
পান মেহেশর জেট, মেহশও অমর হন শরৎ- কলেম।
ান যেব ি গত, কিতপয় হােত
যু কের মািগ মাতঃ- - িপিডএ আেছ?
--
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িম
িম িতিন। উৎসগীকৃত বৃেষর ক েদ জমা হ। বৃেষর িচবুক িতিন আকষণ কেরন— ীবােক কট। ক ণা
তাঁর ডান হােতর ছুির। িপতা সূযেক রণ কের বৃেষর নিলেত গভীর েবশ তাঁর, ক ারিটড আটাির। ব থা
তাঁর মুখ িফিরেয় দয়, মুেখর রখায় টান ধের। জবা ম। িতিন ও িপতা সূয ভ ণ কেরন বৃষ মাংস,
পান কেরন রা। ব থা িতিন, খাদ ও খাদেকর। পরম আ র, আ রা- মাজদার ব িতিন, পু তুল ।
আর ওই আহিরমান— তারক, আিদম ইিভল, অি রা ম , য ব হত কের সর তীর াত, আর
আ র- জনেক তািরত কের—তারও িম িতিন। ঋক িতিন, ব েণর সখা। জল ও আ ন যথা এক ও
অপর, যুগপৎ। ছায়া যা আেলাকউ ূত, ব িনিমত আর ধারণায় পযবিসত- িতিন সই, স ী সই ছায়া,
যা অ কাের মা েষর িভতের েবশ কের, সখ দয়, আেলােক িনগম তার- - পা চর। িম িতিন, সায়
দন অগাধ চুি েত, সা ী। দূরেদেশ বািণজ হয়। দা িচিন, লবংগ, পশম, রণতরী, দামা াস
অিস…।
িম রবী নাথ। আমার ছা বাগােন স কী পায়চাির তাঁর! মাথা িনচু, হাত িপঠিপেছ। বেলন—
কায়সারবােগ, বুঝেল হ, ফা
াস পটল উেঠেছ, কী তার সাইজ! আ ঘুঘু রা করা যায়। আিম
িমটার দূর রািখ, িবিধ মেন। ি ত হািস, তাঁেক য িনেজর হােত দালমা রঁেধ খাওয়াব— স সামথ
কই?
--
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অি
অি এেস দাঁিড়েয়েছ গৃেহর মুেখ,
কা ড পু ষ। আমার তা েশর িবছানা আর তুেষর বািলশ। াণপণ
ডাক দই, চার ারপােল—ই , যম,
েবর, ব ণ। পথসি আগলােনা, হই পাপা লগবা,
যা জ া স লাজা স।
আ ন আর
ই রাদন—অি যাের ছাঁয় স কান বাছাধন! স ঋিষর ঘের
চুলহা িদয়া আিড় পােত—নীরেব কামনা কের প ীঊষারািজ। অ দাহ তাের ভে , িন নািহ অপলে ,
তৃি নািহ উে - িস ভােত। িনকেট আিছল াহা, পু েষর দশা দিখয়া ধারণ কের ঋিষপি প।
ছয়বার বনা েল, িমিলত হইয়া বাের, অি বীজ রািখ আেস ত পরবেত, সানার কলেস। বাঁেচ সতী
অ তী, মহাপূতঃ, মহােজ ািত,
াহা কান ছার, সই সতী তা অ প! অি চায় আ া িত
ািনেভােগ া মিত—মাথা েট ব ীগে প ার কপােট।
ব ীগে হাট বেস, ব ন মুলার পােশ গাশকট, আরাম কদারা। জীণ ই বলেদের সানার কলস হেত
চারা দন রবী নাথ।
--
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েবর
নাদা পট, তী দং া, কদাকার অিত,
েবর মহান িতিন য লপিত। লািহতাভ ব বণ
মহাযেশামান, মল ণ, মূ হীরা, পা া হন ঘাম। ঈষাচে উমা- িশেব দেখিছলা বইল া, পাবতীর
অিভশােপ একাি িপংগলা।
ম
িবদ া চৗয ােন কৃতী, তাঁহাের সািধয়া ফের যেতক নৃপিত।
েবর আমার পােশ, ইেকানিম ােস- - কন যান াংকফুট- - আিম তা বুিঝ না। না রােচ িবয়ার আর
না রােচ সেসজ, পুরেনা চুিয়ং- গাম, আর কত িচেবােব ক জােন! বুিঝবা িনয়া ভেজ নতুন দবতা- গটস, মা , রথম ান, আ ািন, টাটা। েবর হােসন, ওমা! নতুন ড ার!
েহন,
েফন- জগত ঝলসায়! ওপাের আইল হেত রবী নাথ- - বেল- - খাকা, সাদা দাঁত নতুন নমাল!
--
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যম
ধম ধম বেল সেব, উপলি অ ভেব, গােপর বাথােন নােদ গাভী, স স ৃ িতিস খােল, ডরায়
ভ েন- - িক- বা তার ডংকা, িক- বা বাঁিশ। সমুে েনর ধম জােন য নািবক, স িক আর সাঁতার
শেখ হ? জাতা পায়স রাে , িকশিমশ নািহ দয় তােত—কী জািন উি
যিদ
ুেরেত খায়, তেব
বৃ নাশ— ুর য মের! িশিবরাজা,
নপ ী িনবারেণ িনজ মাংস—ধম পী কেপাতা লাল হয়
ভােপ...। ধম িক আর গাঁসাইেয়র িকল! একাকী আকােশ িঝলিমল!
লােক বেল, ধম ধারণ কের— সিদন লিখমপুের; ছেল বেল—বাবা দ াখ দ াখ! গািড়র জানলা িদেয়,
দিখ এক চ ড মিহষ— যন কয়ামত! ভারী চাল থগিত, গ াঁজলায় ভের আেছ কশ। িনঃ ােস
বা , র ভরা চােখেত িপঁচুিট। গলার রিশিট ধের, তাহাের চালনা কের,
ু বালক এক, বয়স
িক িতন? ছা মুিঠেত তার তেতািধক ু পাঁচন—ধারণ করেব! তার অেতা সময় কাথায়?
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ই
ই েক য আবাহন কের স কৃষক- , বৃ আর অহল াও স। ন ষ, আয়ু’র পু মাতা ভােদিব,
সও ই —ই ানীর লাভ তার কাল হয়, অগ ােপ—ই পাত ভীমকায় অজগর েপ। আর ই
ারপাল, জুিপটার, িজউস, ওিদন— নারীব , মদম অিত অবাচীন।
আসেল যা হয়, য মা েষর জীবন হী তঁেতা, স চােয় ’চামচ িচিন নয় রাজ, অথবা ি িভয়া—রিবর
পরেশ আখ গােছ শকরা জেম, ই দন বাির, তেব তা শরবত।
স রােত িশয়ের রবী । বাণী চাই। বেলন—চুপ চুপ, ' বাণী' বিলও না; র ন ধের নেব তুিমই
াকরা; বৗিদিদর নওলখা হার, ক ণ, মু
দাস। বেলন—এই ঘর, ধুেলা ঝেড়, মরামত
কেরা, চুনকাম, আের না- না, িক যন স; বাজার পই টস, আর অেনক যতন। আিম হািস, বিল- হ ভা ডারকর, তামার কত য রতন, আর কতশত পা মা ার!
তামার ঘেরর মাপ তুিমই জানেব- - িমিছিমিছ আিম কন খািট!
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ব ণ
মলয় িতিনই, আর িতিন ঋত, ধম, সত , আকাশ। পাশ হে মকরবাহন। িতিন আ াদন আর ব নও
হ িতিন। িমে ি য়সখা িতিন, ঘরনী বা িণ। িবপুল য জলরািশ, ধিরি িঘিরয়া রােখ, তােক িতিন
রীিতেত বাঁেধন। পি েম দৃি তাঁর, শা নীল জেল, আরবতরণী িভেড় ব র ভা েচ। অভাজন মধুকর
পুেবেত িরেছ। কােনািদন পুবপােন চান যিদ িতিন, দিখেত িক নািহ পান কমেলকািমনী? সদাগর
ীম , আর রাজা চাঁদ- - িপিটশান িদেব কাথা- - বেলা নাথ আজ! পুেবেত পাতালেদশ শত আেস মগ,
মালয় হইেত আেস নানািবধ ঠগ- - আয়লা- আ ান- - জলদ হানা দয় িসংহপুর হেত, িন েনও
িসে টামেঠ তামাের পুিজেছ।
ব ণ একিদন পেন দেখন- - উঠােন সাগর সন, আষাঢ় গাইেছন, মুখর বাদর িদেন, অজ বিলফুেল
ভের যায় েয়াতলা, উপাধ ায়
বা ব। আকােশ ঋ মাতা ডুকের উঠেছ।
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