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িনবািচত কিবতা
বে

াপাধ ায়

অসাড়িলিপ (অংশ)
১
িনেজেক কতবার পালােত বেলিছ, অ াব িখি র সামেন বারবার িজেভ চেল আসা বািল সেমত তািকেয়
থেকিছ এই না যেত পারা অসােড়র িদেক,
বল অতীত িনেয় ব িট মা ার বাে ছটফট করা

যখন অসাড় ওেঠ এই দীঘ সূেযর শহের সামেন ধু বারবার কেট যাওয়া িনউেরােনর ফ াকােশ সাদা
গিল েলা িদেয় ঢুেক পেড় হািত ঁেড়র গ , িজভ ও আমােদর মানেতর েতার িঘনিঘেন বটবৃে িগঁেথ
দওয়া আমােদর থ াঁতলােনা িজেভ মাগত অেচনা ভাষা ঁেজ িদেয় পালায়।
যখন অসাড় ওেঠ এই অবিশ শ েলা কা ার আেগ মুেখ ঠুেস িদেয়েছ একটুকেরা িনেভ আসা কাঠ – িকছু
ছাইেয়র ঁেড়া িনেজেদর না িচেনই উেড় বড়াে ম

অথচ অসােড়র হাত ধেরই চািষ রমণীর পু
বাস েপ, মে া শেন

ু পােয়র চােপ তার আেঙােটর েপািল ধবেড় িদেয়িছল

য তী বিমভাব লুিকেয় হাঁটা এই অস ব যান ািবত অসােড় একধরেণর ভাঙা কাঁটাতাের ঘরা ব াকইয়াড
খুঁজেছা তুিম, কমলা বড়ােলর পািলেয় যাওয়ার িমিশেয় িদেত চাইেছা সকাল থেক
হওয়া মাথার য ণা

যখন অসাড় ওেঠ আর ছিড়েয় যায় তার রং, স জৃ েন তুেল নয় শা িখেদর জংধরা ধাতু – আর িকছু
নই ধু এক িবরাট েচ া নামক হাতুিড়, খ কের িদেত থােক পিশ ও সমূহ – আিম ঢুেক আিস িনিবড়
চূেণ র শূ এক সকােলর গােয় িলেখ রাখেত চাওয়া আঁচড় ও শষবােরর মত দাঁেত দাঁত চায়াল শ করা
পিরশীিলত ব াকরণ

ধবেড় থাকা সিত েলা আর কানও কােজ লাগেছ না – ধু এই মশ েয় যাওয়া যাতায়ােতর শরীের
কউ মাথা তুলেছ না – এক দীঘ মা ষ ও প র দলব িব ার সম গিলর বুেক সম দরজা ও জানলার
আেলাকিছে র বুেক আটেক আেছ অসােড়র চাখ ধাঁধােনা তীর

আর িকছুেতই কাউেক ডেক তালা যাে না, সকেলই সািরব , পরপর অ ােভিনউ বৃ জুেড় সাজােনা
রেয়েছ বাসন, শ হে , প েমাচেনর কােছ িনয়ম মািফক স ম ও শরীেরর চািহদা েলা দাঁেত িছঁেড়
আনেত চাইেছ না , নেখর দাগ রেখ যেত চাইেছ সব , িব াস করেত িশখিছ
হীন অ শাসন,
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দীঘ বািলর পেথ ছড়ােনা থাকেছ ধাতব িব াস, দীঘ নদীপেথ ভেস আেছ ত
দৃে র াকার জুেড় গিড়েয় পড়েছ অসােড়র মাম

নৗকা; এই যাবতীয়

অিতকায় ক ােল ডােরর শষ হেয় আসা িদন েলার উপর উলিক করা থাকেছ আমােদর যাবতীয় জীবাণুস ল
কথা; খাদ ও তার পােশ মাথা তুেল দাঁড়ােনা রাি নামক ক , সম ন ই জল – তােদর অ ৃ
খালস;
ধু বাহেনর িত কািটেয় চেলেছ দরজা নামক রা ার মাঝখােন বসােনা িকছু ফাঁপা অেভ স
এই উেঠ বসা, শায়া বা অ া ভাঙেন
যতটু শরীর থেকেছ তার চেয় বিশ অভ ােসর
ভি মা আয় কের চুপচাপ সতুিটর কােছ
রেখ গিছ এই মম, এই সে নামক
টুকেরা
তােক চেয়িছ, বলার শে র চেয় বিশ
লখার গােয় াধীনতা
নশা বা রা ার মােহ তােক িছঁেড় ফেল িদেয়িছ
চুড়া িপি ল পেথ দয়াল থেক ইঁেট
কংি ট থেক অব ব ত ঋণপ পয
বারবার মাংস এেস কামড় মেরেছ ক ােল ডােরর ধাতব আকের
এই লখার ব ত কানও অথ নই যত ণ না আিম এই ভাষা থেক বিরেয় আসিছ, এক উৎকট ফাম
জ েলর মেধ চিলত আমার বারবার বিরেয় আসেত চাওয়ার ছটফটািন েলা যত ণ না শা হয়, আিম
িনিবড় একটা গাছতলার চােয়র দাকােন পান করা আতে র িসগােরেটর আরাম ছিড়েয় িদেত পাির এই
িচিঠেত
াঁ এভােবই কথা বেল রাখা েয়াজন, কারণ যখন অসাড় জেগ উেঠ চুরমার কের দয় আমার এতিদন
পয জানা বাধ বা িসঁিড়েত আচমকা পােয়র শ থেক িনেষধ মু াসহ িজভ িছঁেড় আনা চু ন পয ভাষা
আঁকেড় রেখেছ বািলর ককশ
আসেল ব িদন নারী শরীেরর শ পাইিন আিম মাগত র ন িনেয় চাটেত চাওয়া িজভ মেল িদইিন যািনর
ককেশ এই মশ হািরেয় যাওয়া তািরেখর পাতায় ভের রাখিছ রামশ দহ আমার না হওয়া াি র ওপর
গিড়েয় িদি আ রিতর ধাতব ডলা
এইভােব য যুি র িব াস, তার পােশ ফেল দওয়া চিকত বালেকর একপািট টায়ােরর চিট,
াপ
ছঁড়া – আমােক কাথায় িনেয় ফলেত চাইেছ? যখন অসাড় এক াত িহক ন ে র মত উেঠ ভের িদে
শহর ও তার র – সম স পণ গিল ভের থাকেছ পেলট গােনর ত িনেয় হাঁটা িকেশার – আর
কানওিদন দখেত পােব না – একটানা খািল গলার দব ত িব াস পািকেয় উঠেছ আমার সামা বঁেক
যাওয়া কলেমর ডগায় – যন আচমকা িবকট শ করা মাটর সাইেকল িছঁেড় িদেয় গল সে – য ণা
নামক দীঘ পতাকা িনেয় তামরাই বা কাথায় চেলেছা?
স ান হত ার িনপুণতায় তামােক টুকেরা করব
পরাজয় – আচমকা িঠকের ওঠা রৗে র পিরখায়
উ ল এক পাথেরর মত
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এভােবই তা তী া িচরকাল দাঁেত দাঁত
িনেজর মাংেসর গােয় যভােব জিড়েয়
এই ঔ ল নামক অনভ সময়খে
আিম ি র িবঁেধ রেয়িছ
এক ককশ তূণীরহীন তীর
ধেরা এভােব হঠাৎই এেস পড়া তামার গা হীন াচীন জনপেদ শতা ী পিরেয় একধরেনর ান
অিব ােসর কাপড় মলা রেয়েছ অিব াম রা ার পােশ – তুিম
কর কতিদন আেছা তামরা? উ র
জানার আেগই তুিম বুেঝ নাও তুিমও এই জনপেদরই অংশ – যখােন কানও িবেদিশ অ ােরাহী,
িব ােমর পের য সামিয়ক আল থােক তােতই গা এিলেয় থেক িগেয়িছেলন এই পাতলা ও সামা নৗচলাচেলর দেশ। তামার রে এই নামেগা হীনতা। এখানকার দীঘ াসী মেয়েদর িবেকলদীঘ চুলবাঁধার
কােলা িফেত, ফ াকােশ হেয় আসা াউেজর েতা তির কের িদেয়েছ তামার ায়ুেকােষর এবেড়া
খবেড়া। তুিম িছেয় কথা বলার আেগ পেড় যাও অে র কথার তেজ – বুেঝ যাও য পু ষ এই
খালিবেলর িনয়ায় ঘুিন পেত ভুেল গেছ মাছ তুলেত – য পু ষ পৗেষর রাঁয়া তালা সকােলর শরীর
থেক বর কের এেনেছ
তািড় – তারপর কানও রা াই রাজগােরর িদেক যায় না শতক ও দশেক –
ধু মুখ বদেলর পিরিচিত য আেধা- অেচতন বদল েলােক আলেতা লেপ িদেয় গেছ শ ভা াের, তুিম
তােক অিভধােনর সমািধে ে তুেল নেব ভেবেছা আর এভােবই উেঠ গেছ মশ আকােশর িদেক পািখর
চােখ অজ
াম ও গা হীনতা – অজ ছাট শহেরর দম ব করা কৗতুহলী বািড় েলার দরজা –
আচমকা খেতর আেল েয় থাকা িকেশার পু েষর চােখর সামেন িতিদন ি তীয় হরকােল ঋতু
িনভরতাহীন অসাড় গাটা এলাকা ধাঁিধেয় জেগ উেঠেছ; প বিলর রে তােক ঠকান যােব না
পরপর নেম আসিছল টাপ মািট ও নদীর ওপর
সম না লখা শ ও উ ািরত হািরেয় যাওয়া কথা েলা
জেম লাল মাংস
উেঠ িগেয়িছল আকােশ
দীঘ শতা ীসমূেহর হারােনা বাক েলা
গাঢ় থকথেক মাংস হেয় নেম আসেছ
নেত পাি ঘালােট জেল মাছ ও বাদমািটর নরেম
প েদর িনর র
সই মাংেসর জ দৗেড়র আওয়াজ
িতেযািগতার গজন
বািক পৃিথবী শা
দীঘ ইিতহাস ও হারােনা শ িগেল
ফুেল ওঠা অসাড় তাপ ছড়াে
পরপর িমেথ েলা উেঠ যাে
ফ াকােশ লাল কানেকার মত লাভনীয়
িশকাির পািখর খাওয়া বা তার ঠাঁট ফসেক নেম আসা
নদী খাল ও অ া জেল
িনিবড় িমেথ
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াথিমক যৗনাকষণেক ম
ইিতহােসর পিরহাসময় পুনরাবৃি র ভুল সময়
সম মাংসিপ ড নেম আসেছ
পরেমর গ ও লােভ
জেড়া হে
াণীরা
তােদর িবকট জল ঝাপটােনার শ
ক না কের িনি তােদর সূযা রঙা িপঠ
ও মাগত মাংস িগেল ভার
তােদর পৗি কতে র আধাের জেড়া হেত থাকা
আমােদর যাবতীয় পপ িনয়ার অ ীকার
যখন অসাড় ওেঠ
আমােদর খােল নদীেত ছিড়েয় যায় িবভা
পােড়র সম গাছ যন মােমর তির
এই নাজুক াবণ মেঘর তলায় অসাড় দেখ েয় পেড়েছ
তােদর পাতা ও না হওয়া ফল
শ করেছ মাংেস ভের থাকা জল
তােদর তলা িদেয় বািহত হে
িমেথ িগেল ফুেল থাকা জলজ জ েদর
চলাচেলর ভাির াত
আিম দাঁিড়েয় রইলাম িন ুপ শরীেরর গে আিশরনখ শীতেশেষর ভাললাগা সেমত মাথা পেত হাত তুেল
িদলাম মুহূেতর তালুেত িজেভ নবৃে র িশহরেণ – আলগা কামড় ও লালা সেমত – অদূের কাথাও এক
দীঘ েরলা ডাবল বস – ইসলািম াপেত র গা থেক খেস যাওয়া পায়রা ও গ ুজ মাখা িবেকল, আসেল
তমন িকছু নই, শ ও িব াস িনেয় ধু দীঘ াসাঘাত বণ অসােড়র থাবা মৃ নখ বুিলেয় রাখেছ এই
সময় নামক বািলেত
না দখা মােন িক একটা ভুেল যাওয়া পু র পােড়র কথা? ৃিতেত িকছুই বােড় না, ধু দীঘ হেয় ওেঠ
হািরেয় যাওয়া েলার ছায়া – একটা কদম গাছ ও তার অকাল চে র হলুদ গাল পু স াবনা েলা কখন
য থঁতেল িদেয় গেছ অসাড়!
এভােবই িদন েলা ইিতহােসর ঠা র খাওয়া দশিমক হর – িকছু িনেজেদর জেল ভািসেয় দওয়া কৃষক,
িকছু িনেজেদর িজভ িচিবেয় খাওয়া চাষা কাঁটা হেয় ফুেট থােক – আর এই সবিকছু িনেয় িদেনর টুকেরা
ভা র ও আেলা লেগ চাখ ধাঁধােনা – মাগত নেম আসেছ আমােদর জানলার ধাের রাখা বই েলার
মলােট – আমােদর পড়া হে না িকছুেতই – পাতায় জেম থাকা হলুদ শাষণ করা ভকাজ – আমােদর
অিব া রকেমর রাগা চহারার উপর ভুঁিড়, ৭ িমিনেট শষ হওয়া যৗনতা ও আড়েচােখ পা ার দখা
সেমত যাবতীয় ত কতা, হাঁটু গেড় বলা ম সেমত সাজা হেয় দাঁড়াি , অথচ অসাড় উেঠ খুেল িদে
নতুন রিডও – কাথাও খবর নই ধু িব ামহীন গােনর ড় – ঢেক যাওয়া নতম ক যৗবন,
হীন
দীঘ সময় েলা – এই বািড় থেক বেরান সকাল – অসােড়র এক উ ল বা আমােদর শরীর থেক
আেলা চুষেছ
২
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অসাড় একধরেনর গ র
িজেভর মেধ সঁিধেয় থাকা এঁেটল মািট
একধরেণর অ , মেডল ৎিপ
জািলকাকার ফুসফুস
সম রকেমর চলাচেলর ঊে
অসাড় একধরেনর র ও তােক বহন করা উ িকত ড়
খাদ ও খাদক
অ ও তার অ খ
একধরেণর ধ
ার
বঁেক যাওয়া
িট পিশ থেক িছটেক আসা গিত
যােক তাতলািম বেল জািন
এখােন িদন আর তমন অ
নয় কবল না কথা বলা মা েষর িভেড় জলেফাসকার মত থঁতেল যাে
নঃশ আর আমােদর এতিদন িচৎকাের পিরণত না হওয়া ক র ফঁেস থাকেছ পাতলা কাপেড় যন এই
সময় এক িশকার ধরেত ভুেল যাওয়া
র িনিবড় ঘুম ভেঙ উেঠ ইত তঃ ঘুের বড়াে , এখন অসাড়
নই, আমােদর সব জুেড় পেড় আেছ বািলর পিরত সমু িবলাপ,
এভােবই তির হে পূবাপরহীন
িকছু পািখ যারা রােতর িবভা থেক
পান কের।
এেরাে ন থেক দখেল খা পাহােড়র মাঝখান িদেয় নদী
কানও অংেশর জল ঝলেস গেছ
অথবা জমাট রাংতা
খুব িনেচ নেম গেল পারাপােরর অস বতা বাঝা যায়
এভােবই অে াবর ও তার ত ফুিরেয় আসা ধমীয় অিছলা কানও িবরাট মি র বা কপােল চওড়া িবভূিত ও
চ ন লাগােনা স াসী নয় বরং এক খালােমলা িবসজন শেষর প াে ডল – ছাট শহর এক গােনর ব
বা – িজভ ও অি রতা জুেড় থাকেছ ধু নারেকােলর িমি র াদ ও পুরেনা রা ার িত বা াস –
এখােনই অসাড় লুিকেয় – আঁচেড় কেট রাখেছ রা া
আিম এভােবই টর পাই
পুরেনা সভ তা আসেল অহং মা – অ ীকােরর গােয় টািঙেয় রাখা ধ াবড়া রং
– অ রশূ আমরা সং িচত একটুকেরা িটর মিলেন
অথচ আমরা জানতাম কীভােব বারবার স েকর কােছ নেম আসা মাথা থঁতেল যায় িস া হীনতায়,
জানতাম কীভােব অসাড় মাকড়সার পদে েপ ঘঁেট দেব ঝরাপাতা ও শা জেল ডুেব থাকা চালতা ফুেলর
ঘাের ভের থাকা ঘুম – িকছু লাক দখেত পায় অ ালুিমিনয়ােমর চাকিত থেক বেরান আেলা চ ও তার
পবন সেমত কউ জ েলর িদেক গেছ; তারা িফরল িকনা
নয় ধু িলেয় যেত থােক ে দখা
টগর ও নদীখােতর
তা
আকি ক আিব ার কের নওয়া ব তলরািশর মাঝখােন অখ াত াচীন দরগা িক আমােদর িকছু বলেত
চাইেছ? পীেরর নাম বা পড়েত না পারা ফািস অ র? এখােনই অসাড় িনিমত উৎসব, রাশনাই পাকােনা
িশরা,
চারপােশ ধু ঠা া িবলাপ,
রিঙন জলজ াণী,
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ি র ও াচীন
িকছুেতই যােদর সূেযর কৗতুহেলর সামেন পড়েত হেব না
এই য মারা ক িহংসা লুিকেয় রাখা, পরপর ধু আ মণ শািনেয় তালা সকাল থেক, কেনা মািটেত
বারবার আঁচড়, সা াজ অথবা ধুেলা একসে এেগান, পুর নামক এক আ েনর িমনােরর িদেক – কউ
এখােন সই ছায়ার েয়া খাঁজার কথা বেল গেছ, যখােন তার সব ডুেবেছ
আিম ধু চারপােশ পু ষ দখিছ, কানও ব েকর ছায়া আমার কাঁেধ লেগ নই তবু আিম ঘেস তােক
তুলেত চাইিছ, এক তী নারীহীনতা ব া হেয় আেছ এই দখা েলায়, যভােব ম েদেশ পুেরর
আকােশর রেঙ একটা ছাইভাব থােক
এইখােনই অসাড় অেপ া কের – নঃশ একধরেণর পুরেনা গােছর ঝুির – িশ রােত মােয়র চুিড়র শে
ভেঙ যাওয়া ঘুেমর মত পুনরায় িনি
হয় – থঁতেল যাওয়া মাথা েলার িহেসব থােক না, অসাড় ধীর
থাবায় বািল আঁচড়ায়
হাঃ এই দশ ও তার ধমনীিব াস!
সহ দা ত ও তার অভ ােসর স ান
ভের উঠেছ শরীের ছিড়েয় থাকা অজ বীজ
এই িবরি , ঠেস রাখা কঁেচা গে র মািট
আিম বহন করিছ মুেখ
এেগাই, হাত পা কাঁেপ, এই কালাহেলর দেশ পােয় লুেটায় শ ও তী তা বলার বা শানার নয়
ধু দৃ বড় হেয় ওেঠ, িগেল নয় যাবতীয় অিভঘাত, আমার ত াঘাত মতা; অ - ব স াবনা
দৃে র চকচেক কাপড় মিড় খেয় নেম যায়, আচমকা হাঁচেট পিতত িশ র সামেনর মােঠর মত,
কেনা ঘােসর গে র মােঝ উেঠ দাঁড়াবার অিছলা দরকার নই তবু দাঁড়ােত ইে কের না। যভােব চারপাশ
থেক িতিনয়ত িপঁপেড়র মত বিরেয় আসা বঢপ চহারার কােলা মেয়েদর িজে স করেল জানেত পাির
তােদর পছে র কানও ভাগ নই; যভােব তারা ঘর মাছা বা বাসন মাজােক িচি ত কের ভাল লাগা
িহেসেব
আর এইখােন বেসই আিব ার কের নওয়া যােব মুখ, আহত বা অপমািনত, ঝেড় বা উ য়েন হািরেয়
যাওয়া, িবি কের দওয়া আ ীেয়র মুখ, তােক সহেজই ধের ফলা যােব, জবরদখল করা যােব,
মেরও ফলা যােব কানও কেফয়ত না িদেয়
এখােন অসাড় এেস আলেতা হাত রাখেব আমােদর মাথায়, ছায়ার মত এক উপি িত আমােদর ভুিলেয়
রাখেব এই তালেগাল পাকােনা যে র শরীের যােক শহর বেল ডেকিছ; এক নােছাড় বদা তা যায় ঃশে
ঘুম ভেঙ উেঠ বিরেয় পেড়িছ িতিদেনর মত, বেয় চেলেছ, সরীসৃেপর চলেন, শামুেকর চলেন,
মাকড়শার চলেন আমােদর িনেয় যাে এক সমািহত হত ালীলার িদেক, আমায় হয়ত কউ কউ বলেত
চাইেছ এভােব নয়, অথচ স আঁকেড় আেছ আমােদর িতেরাধহীনতা, আমােদর ব িদন উ াস না দখা
চাখ য আরাম চেয়েছ তাই তা আেছ তার কােছ... কথা নয় ধু দৃ ও তার িদগ ব াপী মাহ,
ধু
অসাড় ও তার সীমানা উজাড় করা ি রতা...
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না, তুিম দখেত পাওিন নািক দখেত চাওিন দীঘ সজল বাগােনর মেধ িদেয় য শরৎ িবেকল তার গােয়
জমা হি ল িহংসা, মাংস কাটা পয , চামড়ায় আঁচেড়র দাগ পয তুিম অেপ া কের গছ, িনেজর
ঠাঁেট ঝুেল থাকা রে র ডলা, পেট লুকেনা িববিমষা, ছিড়েয় থাকা গা িঘনিঘন গিলর থকথেক মানব ও
জা েবর িদেক দখেত চাও না তুিম, য রা া দীঘ এবেড়া খবেড়া বিম কের িদেয়েছ ােমর পর াম,
তী হেয়েছ মানব সংখ া – সহ জনে াত মাগত শহের আসেছ – তুিম তােদর সংখ া ভেবেছা,
সামেন ঝকঝক করেছ তামার না দখা আর তার ওপর অসাড় তার তামােক বশ করেছ
আিম
আমরা ি য়াপদ
খাবার টিবেল ছড়ােনা
আমার া ণ ভাষা
জানলা ও ভাষািব ােনর রে
বািহত িচর- অ া ণ দশ

কােচর টুকেরা

ক
আমরা রে

অ ভূত কােচর পৃিথবী দূের ঠেল িদই

খ
আমরা অসাড় ািবত টিবল ও তার া ণ ভাষাে ে র বুেক আেরকটু সময় নামক মাম রািখ, ( তােত িক
উ াপ আেস?) এই অে াবর ািবত িনয়ার রং পুরেনা ব ব ত মামবািত – আমরা অেপ া কির
যােত আমার মা তার অ
গভ িনেয় এখােন সামা
ীড়ায় বাবার সামেন দাঁড়ায় যােত আেরকবার
তলেপেট লািথ ও ভাষার শরীের আেরকটা সংখ া ছিড়েয় যায়
গ
এই িব ৃত ভাষাে ে র সামেন মা ও তার গভ আসেল এক গাপন দশ। আিম এক কােঠর টিবেল ব া
মােমর আেলা
ঘ
আিম আর সময় মাগত ভেস যেত থািক, আিম আর আমার মােয়র ীড়া জেন িমেল মােয়র
অেযৗনতায় ধা া িদেত থািক, এভােবই আেরক ভাষা ছিড়েয় পড়ল বাদািম ফাঁটায়, ডা ােরর
অ া েন
ভাির শে র পেরক গাঁথা ভাষা
অিভধােন না ওঠা চিলত অথ
রে বহন করা দৃ - টুকেরা
আেবগ ভািসেয় রাখা রচনাৈশলীর ফাতনা
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তুিম জানেত কীভােব ে র িভতের নীল একটুকেরা নদীখােতর উপলখ রেখ আসেত হয়। আমার বাঁচা
িফসফােসর মেধ টানটান এক নৗকার পােলর মত, আিম জািন এই আ ন সমু থেক কানও প কউ
তুেল আনেব না আমােদর শা চাউিনেত ঝলেস নবার জ – অথচ আিম তামােক বাধ করব এই দশ,
শহর ও িব ার – এই বণতাহীন হত ানে য বালক
পাশােকর ন ন রেখ যাে , আিম জািন
তার সামেন এই িবেকল ওপচােনা সে েলা কানও উপহার নয়। িতহত য দরজা তামার সামেন তােক
আিম িনপুন ব বেল ডাকিছ – তামার র ভাির পদে েপ কঁেপ ওঠা কানও িব ৃত গভীর জল, আিম
তার সামেন েয় আসা এক িতেরাধ। এই শানদীঘ চলার সামেন যত েলা পাড়া বসবাস ও চলন
তােদর মেধ ঈ রগ ী পাথর, যৗন াঁতেসঁেত অগা - াওলা – আমরা নীচু হেয়িছ, তুিম আঙুেল
তুেলেছা িভেজ গাঢ় ছাই রং, এরপর ধুই প ণ- ঁকেড় থাকা আর িকছু নই অসাড় মশ মেল িদেয়েছ
রিঙন সািময়ানা। গাটা শহর বেয় যাে
াম থেক পাকা আনেত, অথচ আমার তমন িকছু নই, ব ুরা
িব াস করেত চাইেবনা এই দৃ ,
ধু তী অসােড়র জ ািত কােশর মেধ শরীর জুেড় বেড় ওঠা র ও
বিমভাব লুিকেয় দখেত পাি িভেজ ছাইেয়র দাগ ধের ঘসেট চেল গেছ আমােদর ভাষা, আমরা ীকৃিত
িদইিন দূেরর লখা।
আমােদর
তা ও িবেরােধর মেধ অ িরত হেয় উেঠেছ এই সমেয়র ক মূল, আমরা সব ভুেল থাকার
চ ায় ফুিটেয় তুেলিছ মািটর িবকৃত মুেখাশ – যন অ কউ নজর না িদেত পাের – আর য িশ িট ধুেলা
তার মাঠ বরাবর মেল িদি অতীত রেঙর আি ন, যােক মায়াবী নাম িদেয় বাংলার আয়নায় ঠেস িদেয়িছ
আমরা। সই আয়না আমােদর িনেয় ফলেছ পরপর মা ষ ও বসিত িঠকের দওয়া সিপল রা া যােক পথ
বেল ডাকেতই মসৃণ হেয় যায় গাঢ় কািলেত লখা পুরেনা পা কাড – ব া বা স ান জে র খবর।
এক
মরা পাতার মেধ িদেয় শামুক রেঙর িবেকল, তার শরীেরর গ িমিশেয় িদি িচৎকাের যা
এতিদন কােচর জানলায় বা হেয় িছল।
যখন অসাড় ওেঠ এই দৃ সমূেহর ওপর, আিম ি র দাঁিড়েয় থািক উঁচু এক বািড়র ছােদ, আমার অ রতম
ভয় আমােক ধেমর ঘ টা িন শানাে , আর িছটেক উঠেছ রা ার ি ডে কাের কানও ত ণ যুগল,
মেয়টার বুক ঘষটা লাগেলও গিতর শরীের কানও যৗনতা থােক না – আমরা পরপর ভেস যেত থািক,
িঠকের উঠেত থািক জনি য় গােনর পিরিধেত। আমরা
দিখ কীভােব ইঁ র ঢুেক তছনছ কের িদে
আমার কােঠর মি , চুপ কের দেখ যাব যভােব জীবনী আমার মেধ চালান কের িদেয়িছল শষ ন
ঢাকার আেগ বািলগ
শােনর অ িভখািরেদর খাওয়া বা সকােলর শহরগামী এক েনর িশ
িমেক
ঠাসা কামরা।
আিম জিটল ক নায় ঢুেক যাওয়া আমার জীবেনরই অংশমা ।
বাঝা যাে আমার সামেন য ভূখ
তা কানওভােবই কানও শূ থেক
করা ভাগ িবজয়ীর নয়। অথচ সভােবই কউ তিলেয় যাে পাষা
ডা,
াইওভার, বি ও কংি েটর গিলেত চলা িলর শে , এবেড়া খবেড়া ভাষািব ােসর মেধ এই
িচরশাি র দশ, এই শাি পূণ, শাি ময়, শাি রি ত দবশ ল দেশ িত ঘের অ তঃ একবার ধষণ
হেয়েছ;
িতটা শহর যখন িনজ ঘােয়র ওপর অসাড় কের দওয়া িসেনমার েলপ লাগায়;
িতটা
াইওভােরর িনেচ কাদা রেঙর খাবােরর উপের ুধাত দাঁত, ভােরর মুেখ িহং যৗনিমলন, আমার দম
ব হেয় আেস, আমার িক করার নই ভেব গা ী নামক শ টােক ড িদেয় কািট অিভধােন। উপর
থেক দিখ বাহ বা সমেয়র অ া িচে র গােয় আমােদর ছায়া ঘষেছ, ছায়া ও তার উিড়েয় চলা ধুেলায়
কানও দশ গাঁথা নই।
বারবার বলিছ সের আসার কথা, আমার ভাষা ও
তা, সম রকেমর মাংসল কামড় যখােন উগের
িদেয়েছ সহজাত, উ ু
া েরর উপর ছিড়েয় থেকেছ হজম না হওয়া খাবােরর গ িনেয় আমার চাতুয।
ভাষা ও দশজ শে র মেধ কার া ণ দূর েক অ ীকার করার মত সেজাের িগেল িনি আমার ইে ,
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বলিছ াঁ আমার িতটা জনি য় গােনর িলিরক িলখেত ইে কের,
াঁ নসি র লাভই আমার মাংসল
আ া আর তামরা মেত উঠেছা উৎসেবর সহেজ, চেট চেলেছা উৎসেবর সাদা আেলার ঁেড়া, িন ােস
টানেছা তােক, টিবল থেক সািরব সাদা ঁেড়া
ছায়ার মাতৃভাষা এই থেম থাকা। আমার িতটা িচ াসূে র িপছেন একটা শীণ নদী,
ামহীন বসিতহীন
িকছু িচ াে াত, যােদর সে কথা বলা যায়িন ণী িবভাজেন,
িতিনয়ত িবেভদেরখা আমােক িনেয়
ফেলেছ দশেকর ভূিমকায়, অথবা স ানী খাতায় ও িব িবদ ালেয় – আিম সই দূরে র ধাতব গ চুেষ
িনই; ভািব কীকের চেল গল আমার ভাষা, আর এখােনই ভেঙ আেস আমার অি
আিম িচৎকার কের
বলেত চাই আমার ভাষা বেল িক িকছু বািক নই; আমার শরীের ধু ছিড়েয় রেয়েছ বহেনর িচ , আঁচড়
ও ভাির হেয় থাকা থকথেক তী াপু , হাঁ- মুখ, কাঠবাদােমর গাছ, শরৎ ও উ অসাড়
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