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ইিিহােের গল।।
িিিিব েেনগপ
এই ইিিহােটার নাম কী হেি পাের – “শব এবং আেোার েৌৌথ ইিিহাে”? এটা ভাবেোই, এই ‘েৌৌথ’ শবটা, এবং এই
েৌ আিম একজন আেোা, এবং আিমই েেটা িোখিি, এই েগাটাটাই একটা িীব আভযনরীণ িবদেপর মি আঘাি করেি
আমায়। েৌৌথ। হঁযা, েৌৌথ। িবগি েবশ কেয়কটা পজন, একটা িীঘঘ িীঘঘ িীঘঘ ৌুগ, েৌ েকােনা জীিবি আেোা বা শেবর
েমাবয সৃিির েেেয় অেনক অেনক িীঘঘ একটা ৌুগ ধের কািহনীটা শধু িবেেেের আর পারসিরক িহংসিার। েেখােন
ইিিহাে েকন, আেোা বা শেবর েৌ কােরার ভূেগােোও অনয জেনর অনুপেবেশর িবপরীেি এেেেি শধু আকমণ আর
িনধন। আর ভূেগাোটা, দেয়রই, কেমই েঙুিেি হেয় আেিিো, দি। আেিি েেই কথায়, আেিি, এই ইিিহােেই, ৌিি
ইিিহােটাই রেনা কের েোা ৌায় আেিৌ।
পিিিট েঞরমান মুহেূ িঘই, এক বার, দই বার, বারবার িাকািি এই অেমান বিুঘোিার েিওয়ােোর িিেক। অসায়ী আবাে
িহোেব ৌা িনিমঘি হেয়িিো, ৈেনযেির েরবরাহ বযবসা োোু রাখার সােথঘ, েেটাই িিো গি েবশ িকিুটা েময় ধের
আমােির একমাি অবিশষ আশয়। এখােনই ৌারা জেনেি এবং বড় হেয়েি , এবং েশে অিব ৌারা পেিযেকই িবনষ
হেয়েি, আমােির পিিিট নগর জনপি আবােের মি, িারা েকােনািিন জানেিও পােরিন, এই অেমান বিুঘোিা আেেো
আমােির পুেরােনা িনমঘাণ পেকৌশেোর একটা নষ হেয় আো অবেশে। আিমও ৌখন েিেখিি, িখন েেই পেকৌশো নষ
হেয় েৌেি শর কেরেি ইিিমেধযই, িবু, িখেনা, েিওয়াো আর িােির েমিেো, বা েিওয়ােোর বিুঘোিায় একটা
মেৃণিা িিো, ৌা দি অনুপিসি হেয় েগেি এই েশে পজেন এেে। মহােেজখানা োুপ হেয় ৌাওয়ার আেগ অিবও,
িেিধারক মাধযেমর িিমািিক রপােরােপ েিখা েৌি আমােির পুেরােনা অবোুপ নগর জনপি এবং েৌ েকােনা িনমঘাণ,
েেগেোা েিেখ আমার িনেজরই িবশাে হি না – িার িনকটবিঘী িকিুও আিম েিিখিন কখেনা। আবার, আিম আমার
ৈকেশাের েবশ িকিু মেৃণ িনমঘাণ েিেখিি, েবঘোধারেণর িশকায়িন েিেখিি, েিেখিি আেরা বহ িকিু , ৌা িিো পরবিঘী
পজেনর কােি রপকথা। িােির কােি এই িনমঘাণই বাসবিা, ৌাও োুপ হেয় েোিিো পিিিট ধাবমান মুহেূ িঘই। অেমান
বিুঘোিার অমেৃণ েেই বনুর েিওয়ােোর রঙ বিেো ৌাওয়াটাই আেে অবেোাপ শর হওয়ার পথম িেহ। িারপেরই
েিওয়াোগেোা কুঁকেড় েৌেি শর কের, িনেের মািট কঁাপেি থােক, শাে িনেি েগেো মেন হয় হাওয়া বরে হেয় েগেি,
পিিিট শােে রদ হেয় আেে শােৌন। আর, েব িকিু সপভ হেয় ওেে, েব িকিু েথেকই আেোা েবেরােি থােক, েোখ
ধঁািধেয় ৌায়। এই অিব অিভজিা আমার িনেজরই হেয়েি দবার। িারপর িেক কী হয় িা েকউই জােননা, কারণ, েেই
জানাটুকু িনেয়ই িারাও অনিসত হেয় ৌায়। কী হয় িারপর, েিওয়াো িাি আর েমেের মধযবিঘী ভূিমটা েঙুিেি হেয়
আেে শূেনযর িিেক, নািক, পোিরি পশসির হয় অনেনর িিেক, েেই ভূিমর মধযবিঘী পােণর কী হয়? ভূিমর অবোুিপর
েেে েেে েমেয়র কী ঘেট? আজেক আর জানারও উপায় েনই, গেবেণায় িেক কী কী পাওয়া েগিিো। ৌিটুকু েংবাি
িখন িিড়েয়িিো োধারেণয, িােি, ভূিমর পিরবিঘেনর েেে েেে কােোর পিরবিঘেনর পেেও িিো িকিু। অেনক
খুঁেজিিোাম আিম মহােেজখানায়, অবোুিপর আেগ আেগ, িকন, ৌিিূর েমব, শবেির হােি পড়ার ভেয় ৈবজািনক িথয
ৌতেহকাের িবনািশি হেয়েি আেগই। আজেক আিম জানব, হয়ি, ভূিমর িথা বাসবিার অবেোােপর মুহূেিঘ িেক কী
ঘেট, িার েেেয়ও বোা ভােোা, জীবন একজন পিিিনিধর মেধয েেই অবেোাপ িেক কী কী পিিিকয়া ঘটায়। িকন িারও
ভিবিবয হেব েেই একই, েবাধহয়। আিমও জািনেয় েৌেি পারব না। কাউেকই। েকউই আর েনই। এমনিক জািনেয়
েৌেি পারব না আর এই ইিিহােেকও। হয়ি।
এক অেথঘ, এটা েিিযই একটা োথঘক ইিিহাে, েেো পূণঘাে আতেেেিন, এবং, িার েেেয়ও বড় কথা জীবন ইিিহাে।
েৌ ইিিহাে িনেজর শরীর িিেয় িনেজই িনেজরও ইিিহাে। এই ইিিহােটা িোেখ েোা ৌােি িকনা, িার মেধযও িোিপবদ
থাকেি ইিিহােটা। খুব কম ইিিহােই ৌা হয়। শর েথেক েশে অিব। েোখক িহোেব আমার িনেজর মেধয একটা
আতশাঘাও হেি: আিম িোখিি এই ইিিহােটা। ৌিিও, হয়ি, হয়ি েকন িনশয়ই, এর একমাি পােকও আিমই,
েবাধহয়। আেোা আর শব এই দেয়রই ইিিহাে অবেশেহীন ভােব অবোুপ হেব , এই ইিিহােটা েশে হেি হেি, এর
েোখাটা েশে হেি হেিই, িেক কের বোেি েগেো, এই ইিিহােটা েোখা েশে হওয়ার, েবাধহয় আেগই। আিম, এর
েোখক, এখনও জািননা, এর েশেটা িেক কী হেব, এবং েেটা কখন হেব। ইিিহাে িনেজ িক জানেব িনেজর েশেটা? আিম
িক এর েশে িোেখ েৌেি পারব, েশে অিব? ইিিমেধযই শর হেয় েগেি আমার িনেজর আেোার সনন – মােে মােেই
েটর পািি েেটা, একটা খুব েিাট মােপর সনন, উজোিার একটা দোঘকয েিাোা। একটা সনন পািি আেোায়। বুেকর
আেোার এই সননটা আমার সায়ুেি িক েকােনা ভুো েেঙি পাোেি, পিিিটবারই, পিিিট সনন আমার শরীের
পাোেি একটা উলােের েবাধ। মৃিুয িক একটা উলােের শরীরী েেঙি পাোয়? নািক, েূড়ান জােনর েমাবনা, ভূিম
অবোুিপর িথা মৃিুযর রহেয েভেির েমাবনা েিিযই একটা উলাে িিেি আমায়? অথবা, এ েকােনা িবভািন? মৃিুয
িনকটির হওয়ার েহগ েকােনা িবভািন?
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সনেনর কথাটা িোখেি িোখেিই মেন হো, এই ইিিহােটা েিিযই একটা মহাকােবযর মুহি
ূ ঘ, এর পেিযকটা মুহি
ূ ঘই কি
কি েহসাব বযাপী কি অপিরপূিরি িজজাোর উতর িিেি। েেরকম কি িকিু আিম জানেি পারিি পিি পেো অণুপেো
ৌা কি কি ৌুগ ধের আেোা এবং শব েকােনা জনেগাষীর েকউই জানেি পােরিন। শবরা েশে হেয় েগেি আেরা েবশ
িকিুটা আেগ, িােির েশে আশয় িনিশহ হেয়িিো আমােিরই আকমেণ। আর গি কেয়ক িিন ধের আিম একা ,
পশািীি এবং পিরণামহীন একা। েশে জীিবি েকােনা আেোােক েিখার পরও েকেট েগেি েবশ কেয়কটা িিন। এই
কেয়কটা িিন ধের, কেম আেরা েবিশ েবিশ কের আিবষার কেরিি েেই পেশর উতর, ৌা িিো কি ৌুগ বযাপী আেোা আর
শবেির গেবেণার একটা মূো িবেয়, বুেকর এই আেোা বা শব িক েিিযই আেবেগর িীবিার েেে, উচােের েেে,
েবিনা ও িবোেির েেে েেে বিোায়? আেোা ও শবেির ইিিহােে েকউ কখেনা ৌা জানেি পােরিন, আিম জানোাম।
এই িনেয় কি গেবেণা, কি িবিকঘ। আেোােির এই আেোা, বা শবেির এই শব, িক পকৃি অেথঘ শরীরী না মানিেক?
আিম এটা জানোাম, িকন, ইিিহােের আভযনরীণ িবদপ এই েৌ, এই জানাটার আর েকােনা মােনই েনই। ‘মােন’
কথাটার মােন কী? ৌাকেগ, িেের আো ৌাক ইিিহােে। েময় খুব দি েুিরেয় আেেি। আেেি েবাধহয়, েকােনা িকিুই
েিা আর িনিশি কের বোা ৌায় না। শধু এইটুকু বােি, েৌ, ৌুৌধু ান দই জনেগাষী আেোা আর শব দইই অবোুপ হেি
ৌােি। ৌােিই। এমনিক আিম ৌিি অিনিিঘষ কাো ধের েবঁেেও থািক, আমার েশে মােনই এই দই জনেগাষীর েশে। আর
পজনেনর গল েিা েনই আেরা অেনকটা আেগ েথেকই, ৌিি েেই েময় আিম োইিাম-ও, কী ভােব আর আেি
গভঘাধান? েেই েমস িবভাগগেোাই এখন অবোুপ হেয় েগেি। আেোা আর শব – এেির আিম দই জনেগাষী বোিি েকন?
আেেো েিা একই, দই জনেগাষীই েিা আেেো এক। জীবেকােের আভযনরীণ গেেনর িবিশষিার েূড়ান িনিরেখই এক,
ৌা িিেয় আমরা একটা পজািিেক িেিহি কির।
েেই অেথঘ, এই ইিিহােটারও আর েকােনা মােন েনই। েকন িোখিি? ইিিহাে আেে একটা বাসবিা েথেক, েেই
বাসবিাটাই অনিহঘি হেয় ৌােি, পিি মুহূেিঘ, হয়েিা, আর কেয়ক মুহূেিঘর মেধযই অনিহঘি হেয় ৌােব বাসবিার এই
েশে অংশটুকও
ু । আর, েৌেহিু, ইিিহােের একটা িনেজর শরীরী পিযকিা থােক, অকরগেোা রাখা হয় একটা েভৌি
আধাের, েেই েভৌি আধারটাও এই বাসবিারই অংশ, েেও োুপ হেয় ৌােব একই গিিেি, বাসবিার এই েশে খণাংেশর
অবোুিপর েেে েেে। হয়ি। বা, হয়ি নয়। হয়ি, েকানও এক ভােব, েবঁেে থাকেব? আিম জািননা, আমার েগাটা
েভযিাটাই জানেি পােরিন, িকন, হয়েিা আেি, েিমন েকানও একটা রকম, েৌ ভােব েবঁেে থােক েব বাসবিাই, বা,
অনি িােির পিিেহ, িােির োুপ অিসেের অবেশে। েেই জেনযই িোখিি আিম, এই কথা েভেব? েক জােন? নািক, এই
েভযিা, ৌা ভয়ঙর হেয় উেেিিো কেম, েৌখােন অিসেই েবিনা, েেখান েথেক মুিি খুঁজিিোাম আিমও, অনয আেরা
অেনেকরই মি? আর, িাই, আজ এই পিরণামহীন েমািপর একটা উতেব রেনা করিি, িনেজর েেে িনেজই? এবং এই
েূড়ানিম একনায়কিারও, েৌ, আিমই আমার বাসবিার েশেিম উপিনেবশ?
বারংবার মেন হি, শধু আমার না, আমার মি আেরা অেনেকর, কী মােন এই ৌুগানরবযাপী ৌুেদর? হঁযা, ‘ৌুগানরবযাপী
ৌুদ’, এই নামই েিওয়া হেয়িিো। আমার িনেজর কী উেতিজি োাগি, আমার ৈকেশাের, ৌখন ইিিহােের পািায় আিম
আমার িনেজর েপম অিধিপিামেহর কথা পড়িাম। শবেির িবরেদ ৌুগানরবযাপী ৌুেদর একিম েগাড়ার িিন
েেনাপিির িিিন িিেোন একজন। আজ, এই মুহূেিঘও, আমার িনেজর েমস িববিমোর পেরও, পােয ইিিহােে ধূের িােগ
আঁকা আেোােির ইিিহােে উজোিম উপিসিিেির একজন, েেই িিকণািধপিির কথা মেন পড়া মাি, আমার েোখ
বাষময় হেয় উেেি। েকন? েিিযই িক িিকণািধপিির জেনয, নািক, আমার িনেজরই ৈকেশােরর েকানও েবিনা? েক
জােন? িিকণািধপিি, ওই নােমই িােক উেলখ করা হি েব জায়গায়, িার বযিিনােম িােক েকউ উেলখ করি না।
েমীহ, শদা, পূজা। িিকেণর শবরা িিো েবেেেয় দধঘেঘ। েবেেেয় িনভঘীক। িােির জয় করার মেধয িিেয়ই েঘািেি
হেয়িিো আেোােির জয়ৌািার, িিকণািধপিির েনিৃেত। কী হো েেই জয়ৌািায়? শধু এটুকুেক িনিশি করা েৌ, আেোা
আর শেবর েৌৌথ অবোুিপর ইিিহাে েোখা হেব একজন আেোার হাি িিেয়ই? শধু এইটুকু? শধু এর জেনয ওই পজেনর
পর পজন জুেড় ৌুগানরবযাপী ৌুদ?
শধু একজনেক, একবার মাি আিম িিকণািধপিিেক িার বযিিনােম উেলখ করেি শেনিিোাম, এবং কী িীব ঘৃণা িিো
িােি। আমােির আবােের, েেনাআবােের, পরবিঘী েমেয় আেরাগয-ভবেনর ভারপাপেক, েে িনেজই িখন আহি, িার
োরা শরীেরর েকানও িকিু িখন আর েুস েনই, েৌ রকম হি জীবাণু আকমেণর পর, জীবাণু িনধন করার ওেুধ ৌেথষই
িিো, িকন িােির েেে েেে িবনষ হেয় েৌি আকােনর শরীরও। এই জীবাণু ৌুদ শর হেয়িিো িেক আমার আেগর
পজেন, এবং িনরনরই আেরা িববিিঘি এবং আেরা উনি হেয় েোিিো। আেোা এবং শব এই উভেয়রই জীবাণু গেবেণার
ভয়ঙরিা িেক এখােনই িিো, েৌ, পজািিগি ভােব িারা দজেনই এক। িাই উভয় পেকর গেবেণাই, েশে অিব,
আকমণ করিিো একই পজািিেক। আর, ৌিিূর েমব, িনিশি কের বোা ৌায়না কারণ এই ঘটনাটা এমন একটা েমেয়
এেে ৌখন অিেেরই গেবেণা িবজান িথা িশকা েবিকিুই মুেি ৌােব, গেবেণাগাের বিেো েনওয়া জীবাণুরা এক েময়
িনেজরাই বিেো েৌেি শর কেরিিো, িােির িববিিঘি পজািিগেোা একেময় েূড়ান আকমণ নািমেয় এেনিিো আেোা
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এবং শেবর পজািির উপর। উভয় িিেকরই েেনা আবােের পর েেনা আবাে বিেো েনওয়া হিিো আেরাগয-ভবেন। িার
পের, একেময়, েেই আেরাগয-ভবনগেোা োমিিক ভােব েমািধগৃহ হেয় ৌায়। িেক েমািধগৃহ নয়, েৌখােন আকানরা
রাখা থাকি, েবেময় িারা মৃিও নয়, মৃি না জীিবি েেই পরীকাগেোাও কেম োুপ হেয় েগিিো, আর আেরাগয-ভবেনর
ওই িিকগেোা েবাই এিড়েয়ই েোি। েবাই মােন েৌ কজন িখনও এিড়েয় েোার জনয অবিশষ িিো। আেরাগয-ভবন
েথেক েমািধগৃেহ এই বিোটা আর েকােনা েেেিন বিেোর অেপকা রােখিন, বিেো েগিিো িনেজ েথেকই। হেয় েগিিো।
আেরাগয-ভবনগেোা েমািধগৃহ হেয় েগিিো – এটা বোাই ভােোা। ৌাই েহাক, ৈকেশার অিিকেমর পর েথেক একমাি েৌ
সৃিি িনরবিিন রকেম উেে আেে আমার মাথার িভির েথেক িা ওই েেনা-আবােেরই, ওইখােনই আমার পথম িািয়ত
েপেয়িিোাম, আেরাগয-ভবন পহরার। আেরাগয-ভবেনর একপােশ িিো জীবাণু-ৌুেদর গেবেণাগার। িারই এক িিেক
োিরোির অগণয কক, সিটেকর ঘনকাকৃিি কক, িার পিিিটেিই রাখা থাকি এক এক জন কের জীবাণু-আকান।
েবাই জানি, েেই ককিসিেির পিরণাম কী। েকউ েেটা উচারণ করি না, বাকেংৌম িিিিেন জীবনৌািার আর এক
নাম হেয় েগেি, গেভঘর িশশিটও িােি িশিকি হেয় েৌি, এমনিক িার জেনর আেগই। ৌুগানরবযাপী ৌুদ, পজেনর পর
পজন েজাড়া ৌুদ , ৌুদ িাড়া, ৌুদকাোীন িনয়মিনবদিা িাড়া, আর িকিু অবিশষ রােখিন। কােরার েকানও িািব েনই,
েকানও আকাঙা েনই, েকানও িনভঘরিা েনই। আমােির েমস িনভঘরিা েৌখান েথেক উতেৃি হয়, েেই েমৌিোক িনভঘরিা
মােন ভূিম-িনভঘরিাই িখন অনিসত হেয় ৌােি। আেেো ৌােি িার অেনক আেগ েথেকই, িকন, পায় িিন পজন জুেড়
েমূণঘ েগাপন রাখা হেয়িিো বাসবিার অবেোাপ েংকান েমস িথযই। েকন েগাপন রাখা হি ? জািীয় িনরাপতা?
শবেির েেে ৌুগানরবযাপী ৌুদ িখন িার িুেে, ৌখন, পথম একিট উপােনাগােরর একিট িিক েমূণঘ অনিহঘি হেয়
ৌায়, পের পকািশি মহােেজখানার েগাপন নিথ ৌখন েবঘেমেক আেে, িার েথেক জানা ৌায়। শধু এই জািীয়
িনরাপতা? আিঙ আটকােনা? েৌাদােির িথা জনেগাষীর মেনাবো? েগাটা জনেগাষীই িিিিেন েৌাদা। েেই েৌাদারা
ৌােি ৌুেদর আেগই পরািজি না-হেয় ৌায়? এমনিক, ৌখন পথম পথম এই িবেেয়র েগাপন জনশিিগেোা একটু একটু
কের পকােশয আেেি শর করো, িখন বোার এবং েবাধহয় িবশাে করারও েেষা করা হেয়িিো, েৌ, এই েগাটাটাই
ঘটােি শবরা। মহােেজখানায় এই িবেেয় ‘িমথযা গজব’ িড়ােনার জেনয পথম শািস আর েশে শািসর মেধয িূরত িেক
িিন পজেনর, একই বংেশর দজন মানুে েপেয়িিেোন েেই পথম আর েশে শািস। দেটা শািসরই অপরাধ এক: শবেির
হেয় অকারণ আিঙ িড়ােনার েড়ৌেনর। আিম িনেজ এটা আিবষার কের একটা েশেের মজা েপেয়িিোাম, েবাইেক
জানােি ইেি কেরিিো কািহনীটা, িকন কাউেকই আর জানােি পািরিন। কারণ , আমােির েশে আশেয় িিিিেন
জনেংখযা েনেম এেেেি একেশারও িনেে, এবং, িারা আর িকিুই জানেি োয়না, েকােনা িকিুই। জানা মােনই েৌন
িনেজর কােি আর একবার েঘােণা করা, একটা মাি িথযই আর জানার আেি িােির, িনেজর িনধেনর েময়। শবরা
িিিিেন েমূণঘ অবোুপ। িাই উতেব, শধু, মৃিুযর উতেব, িবগি বহমান এবং আেন মৃিুযর উতেব। মৃিুয আর মিিরা।
েেই িিন পজেনর কািহনীটা বেো েনওয়া ৌাক। পথম শািসপাপ হয় েৌ আিধকািরক, ওই উপােনাগার িিো িারই
িািয়েত, ৌার েমূণঘ একটা িিক অনিহঘি হেয় েগিিো, িােির েুিৃশয ধািব অোঙরণ, োির োির মূিিঘ, এবং
উপােনাগৃেহর েমুখিসি একটা েগাটা বািগোেজাড়া েুেোর গািেহ। এবং, েবেেেয় উদট হো এটাই েৌ, েৌখােন িিো
এই েগাটাটা, েেই ভূিমটাই উেব েগিিো পুেরাপুির। ভূিম অনিহঘি হেয় ৌাওয়ার এই পথম ঘটনাটায় একজনও িনহি
হয়িন। কারণ, এক েকােো, আেোা েোটার পর, ওই আিধকািরক িার আবাে কেকর জানোা িিেয় িািকেয় েিেখিিেোন,
জানোার িেক োমেনই গল আিািিি েেই েজাড়া পসরসূপ , ৌার উপর িিেয় রািিবযাপী উপােনার পর েূেৌঘািয়
েিেখেিন িিিন বহবার। িকন িবসয়কর বযাপারটা এই েৌ, িার জানোার পরই থাকার কথা একটা ৌািায়ােির পথ, েৌ
পথ িিেয় েপঁৌিেি হি ওই উপােনাগৃেহ, এবং িার পর ওই উপােনাগৃহ, িাই ওই েজাড়া পসরসূপ এই জানোা েথেক
েিখাই েৌি না। এর েগাটাটাই এখন আর েনই, শধু িাই নয়, েনই েেই ভূিমটাও েৌখােন িােির থাকার কথা। জানোা
িিেয় শরীর বাইের বািড়েয় েেই আিধকািরক িুঁেয়িিেোন েেই পসরসূপ , িিিন িবশাে করেি োইিিেোন েৌ িিিন এটা
েিিযই েিখেিন।
মহােেজখানায় িোিপবদ িার বয়ােনই আিম পথম পাই েেই মৃদ অথে িীঘঘসায়ী েবিনার কথা , ৌা পের, েমািপর ৌি
কােি আেিিোাম আমরা, আমােির পায় েবার একটা অভযস েেনা পািযিহক অনুভিূ ি হেয় িঁািড়েয়িিো। েকাথাও ভূিম
অনিহঘি হেয়েি িক হয়িন েেটা েবাোর জেনয আমােির এটা েিােবঘিাই বযবহার করেি হি। অেেনা ভূিম হেো,
েরাজকার পািযিহক ভূিম না-হেো, সৃিি েথেক িমিোেয় েনওয়ার েিা েকােনা উপায় থােক না। আর েবেময়ই েৌ খুব
িবরাট একটা পিরমাণ ভূিম অনিহঘি হেয় ৌােব, িা েিা নয় আেিৌ। একজন আেোার িবশাম িনেি ৌিটা ভূিম োােগ,
িিটুকু ভূিমেক আিম অনিহঘি হেি েিেখিি, একই িিেন, িিন িিন বাের, িৃিষেৌাগয িূরেতর বযবধােন। ভূিম অনিহঘি
হেয়েি িক হয়িন েেনহ হেো, েবাোর জনয আমরা আমােির শরীর বািড়েয় িিই, েকানও না েকানও অে, েমাবয
অনিহঘি ভূিমর অবসােনর উপর িিেয়। একটু েময় ধের থাকার পরই, এই হাোকা, পায় অোকয ৌনণাটা শর হয় েেই
অেে, কেম েেখান েথেক োরা সায়ুিেন, শরীেরর পরেি পরেি। খুব হাোকা একটা ৌনণা, িকন িার েৌন েকানও
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েমািপ েনই। েোেিই থােক ৌনণাটা, কখন িমিোেয় ৌায় আর েবাোই ৌায় না, আর একবার নিুন কের ৌনণাটা পাওয়ার
আেগ অিব।
এই আিধকািরক, সাভািবক ভােবই, একটা আপাি-উনাি অবসায় পিিি হন। এই উপােনাগৃহ িিো েোাকাোয় েথেক
িূের, একটা পাথেরর িটোার উপের, েেটাও জনসান েথেক একটা িবসীণঘ পানেরর িূরেত। পরবিঘী পূজাপাথঘী েেখােন
িগেয় উপিসি হওয়ার পরই এই েগাটাটা আিবষৃি হয়। এবং, পোিরি হয় েৌ, উপােনাগৃহেক ধংে কেরেি শেবরা।
িনেয় িগেয়েি আমােির পুেরােনা পুঁিথ ও মূিিঘ। এবং, ওই পুেরািহি িথা আিধকািরক শবেির েেে েড়ৌেন িোপ। িাই
েে অকারণ আিঙ িড়ােি। এবং, িবোরিবভাগ এর শািস েিয় িনবঘােন। এই ‘িনবঘােন’ শবটা আপািি িনেিঘাে। িকন,
েবাধহয়, আিেি িা িিো না। এই িবেয়টায় আিম িনিশি নই। িকন আমার েেনহ এই েৌ, ভূিম অনিহঘি হেয় ৌাওয়ার
বযাপারটা, এবং এমনিক িার একটা িকও, েকাথায় এবং েকান অঞেো েবেেেয় েবিশ কের ভূিম িবোুপ হওয়ার ঘটনাটা
ঘটেি বা ঘটেব বা আশ ভিবেযেি ঘটেি পাের, িার েমাবযিার একটা িক ইিিমেধযই কিৃঘপেকর কােি এেে েগিিো।
এবং, এই িনবঘািেিেির েিেড় আো হি েবাধহয় েেরকম েকানও অঞেোই। হয়ি জীবন গেবিেি বসর আকাের এেির
বযবহার করা হি। েকানও িনবঘািেি েমেকঘই েকানও পরবিঘী িথয েকাথাও, খুব পকট ভােবই, অনুপিসি। এমনিক
এেির কােরার শবপেক েৌাগ েিওয়ার িথযও, বা এেির মৃিুয বা িনধন িবেেয়ও। ওই আিধকািরক িবেেয়ও েমস
িথযেূিও িাই েমাপ হেয় েগিিো ওই শািসর েংবােিই। হয়ি আিম িকিু েপিাম, ৌিি িিিিেন িবজানাগােরর িনজস
মহােেজখানা অনিহঘি হেয় না-েৌি, েৌমন হয়ি েেখােনই েপেি পারিাম িিকণািধপিির জীবেকাে পরীকণ িবেয়ক
িথযও। েেই কথায় পের আেিি।
এই আিধকািরেকর িথযেূি েশে হওয়ার েেে েেেই িকন এর ৈজবেূি েশে হো না। পূবাঘ শেম, মােন, পুেরািহি হওয়ার
আেগ এই আিধকািরেকর েংোরাশেম একিট েনান হেয়িিো। েেই েনােনর েনান, েে পায় আমারই েমোমিয়ক,
োমানয একটু আেগর, েে আবার শািসপাপ হয় শবেির হেয় আিঙ িড়ােনার েড়ৌেনর অপরােধ। এবং, এই অপরােধ
েেটাই েশে শািস। এর পর পরই, অিেেরই, িবোরিবভাগীয় মূো কমঘেকনই অনিহঘি হেয় ৌায়। আিধকািরেকর
উপােনাগৃহ েথেক শর কের পরপর বহ বির বযাপী পেুর ভূিম অনধঘােনর অিনষমণেৌাগয েব িথয েংিহ কেরিিো েেই
আিধকািরেকর েনােনর েনান, এবং েেগেোা জনেমেক হািজর কেরিিো। এই জায়গাটা আমার িনেজর কােি খুব
অবযাখযনীয় োােগ। কী পেয়াজন িিো এটা করার? েৌ পমাণগেোা েে েপেয়িিো, মূোি িবজানাগাের িার কােজর
মারেি, িনেজর েগাটা জীবনটা িবজানাগাের িিেয়িিো শধু এই উেেেশযই েৌ এই েংকান িথয েংিহ করেব, আর িকিু
না। এই েংগৃহীি িথয েথেক িনিশি ভােব েে বুেেি েপেরিিো, আিধকািরক নয়, িমথযা বেোিিো কিৃঘপক। শধু এই, শধু
এই েংবািটুকু পকােশর জনয িনেজর েগাটা জীবন েগাটা মৃিুয িিেয় িিো? েকন? শধু জনেমেক আনেব বেো? েক এই
‘জন’? েক? ৌারা আেরাগয-ভবেনর কেক িনেজর জীবাণু আকান েনানেক শইেয় এেেই শবেির োুিকেয় রাখা মিিরার
েগাপন ভাণার খুঁজেি েৌি? েকানও ৌুেগ ৌারা িবজানিভকু, কারণ, িবজানিভকাই িখন পথা, কখনও ঘািক, কারণ,
েময় িার হােি শধু বলম িিেয়েি? েেই জনগি পাণ, বা, েিেক অেথঘ, মৃিুয, িিো আমােির োুপমান েভযিার িবোুপ
িবোরিবভােগর েশে িনবঘােন। এবং, এর েঘােণােিও, েেই একই শববেনর পুনরাবৃিত: শবেির িবধংেী িকয়ার
অপবযাখযা, এবং িমথযা আিঙ িড়ােনার েড়ৌন।
অথঘাি, িখেনা েেই একই েঘােণা। কিৃঘপক িখেনা পমাণ করেি োইেি, েৌ, ভূিম অনিহঘি হয় না। শধু আকমণ আর
ধংে, শবেির িবরেদ িবেোদার। িকন িিিিেন িনিশি ভােবই কিৃঘপেকর হােি িথয রেয়েি এই িবেেয়র, গেবেণাও
েোেি পুেরািেম, িবোরিবভাগীয় এবং পশােিনক মহােেজখানায় িার পৌঘাপ উেলখ পিি-উেলখ আিম েপেয়িি। এই
েগাটাটাই শধু আিঙ আটকােি? আিম এটা িবশাে কির না। আিম িবশাে কির না। কিৃপ
ঘ ক কী? কিকগেোা বযিি।
িােির পেিযকটা বযিির বযিি হেঘ, বযিি িবোি, বযিি জয়, বযিি পরাজয়। আেেো িারা পরািজি েবাধ করিিো এই
িেথযর োমেন, িকিুেিই এটা েমেন িনেি পারিিো না –
উেে েগিিোাম েিওয়ােোর িিেক, অেনকটা িূের, পিরখা েপিরেয় েুড়েের মেধয, একটা অদুি হোুি রেঙর আেোা
েিখোাম, এরকম েবাধ হো। েিখা মাি আমার শরীেরর মেধয একটা েনেন শর হো, েৌন আমার রিেঞাোন আিম
শনেি পািি। েেে আেোাটাও সিনি হিিো। নািক, েিিযই আিম েকােনা শব শনোাম। িনেজর িভির েথেক আো
শব? বুেকর িভির েথেক? েেটাও েিা অেমব নয়। এটাও েেরকম আর একটা িথয ৌা কিৃপ
ঘ ক িেরিিন অনরােো
রাখেি েেেয়েি, অথে ৌা েগাপন জনশিিেি িেরিিন বহমান িিো। অেনক আেোাই শব, এবং অেনক শবই আেোা, এবং
অেনক আেোারই শব পিিিকয়া বা অেনক শেবরই আেোা পিিিকয়া ঘেট থােক, এবং, এটা িারা এমনিক িনেজর কাি
েথেকও েগাপন কের, এমনিক েগাপন করার িকয়াটাও িনেজ না-বুেেই, এই জনশিি েিা আিম িনেজই শেনিি অেনক
বার। আর আেরাগয-ভবেনর ভারপােপর জীবাণু আকান শরীর েথেক িিটেক আো েেই ঘৃণা আর বাকয? েেটা িক েিিযই
েিিয িিো? িিকণািধপিি, িােক েে িিকণািধপিি বেো ডােকিন, েডেকিিো বযিিনােম, িকন েেই নামটা আিম এখােন
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িোখেি পারোাম না, িকিুেিই পারোাম না। এই পেেটা আোর আেগ আিম বারবার েভেবিিোাম, ভাবিিোাম, আিম
এখােন, এই ইিিহােে অনি, পথমবার িােক বযিিনােম উেলখ করব, িকন পারোাম না। আিম িক ভয় পািি? েবাধহয়
না, এখন আর ভয় িকেের? মৃিুযভয়ও েিা েেো েগেি। ভয় ভাঙেি ভয় পািি, েবাধহয়। েেটা েবাধহয় মৃিুযভেয়র
েেেয়ও বড়, ভয় ভাঙার ভয়, িনেজেক েভেঙ েিওয়ার ভয়। আিম কী? আমার ভয় িাড়া? ভেয়র একটা কাোেমা?
অসষ েগাঙািনর িভির, আেরাগয-ভবেনর েেই বায়ুেরাধী শবেরাধী কেক, আেরাগয-ভবেনর েেই পািন ভারপাপ, েৌই
জানেোন, আিম িিকণািধপিির বংশধর, পায় িিটেক উেেোন ঘৃণায়। ৌি িূর েমব, টানটান হেয় উেেিিো িার অশি
শরীর। িারপর ৌা বেোিিেোন, আিম এখেনা িনিশি নই আিম িেক শেনিিোাম িকনা। েূড়ান ঘৃণয িকিু কথা বেোিিেোন
িিকণািধপিির িবেেয়, আমােকও, েৌেহিু আিমও িারই বংশধর। বেোিিেোন, িূিেি আমার বংশানুকম, কারণ,
িিকণািধপিি িনেজই িিেোন শব। েেটা পােি েোােক েজেন ৌায়, িাই ৌুদটা িােক শর করেিই হেয়িিো। িার
একািধক েনানও িাই, িারা আেোা নয়, শব। িােির নািক িনেজই হিযা কেরিিো েেই েনানঘািক। িকন শি িকিুর
পরও েগাপন করেি পােরিন, কারণ, িার মৃিুযর পের, িার জীবেকাে পরীকেণর িববৃিিেি সষই েেটা ধরা পেড়িিো।
িারপর অদুি একটা ঘৃণায় শূনয িৃিষ িনেয় আমার িিেক িকিুকণ িািকেয়িিেোন পািন ভারপাপ। িারপর, ককাভযনের
সিটেকর ভাসর িােির িসর শান শীিো আেোার েথেক িৃিষ িনেজর িিেক েিরেয় আনেি আনেি বেোিিেোন, আর িকিু
না, িকিু না, ৌাও িনেজেক হিযা কেরা।
আিম জািননা, কিবার িনেজর মাথায় বাকযটােক নাড়াোড়া কেরিি, এখেনা জািননা, বাকযটা িেক কােক বেোিিেোন িিিন?
আমােক? নািক িনেজেক? অথবা, বেোিিেোন, েৌ এটাই আেেো আমরা করিি? নািক, এটাই আমােির ভিবিবয? জীবাণু
েংকমেণর কারেণ িেক কিটা মািায় পোাপ হেি পাের, আিম জািননা, েৌ আেরাগয-ভবেনর িািয়ত আিম েপেয়িিোাম,
িা েিা েিেক অেথঘ িিিিেন েমািধগৃহ, িকন এটা পোাপ বেো আমার িবশাে হয় না। েকন? েকন িবশাে হয় না? এমন
নয় েিা, েৌ, এটােকই আিম িবশাে করেি োই? েকন োই? িােি েবেেেয় েবিশ কের িনেজর পিি িবেোদার করা ৌায়
বেো? িনেজেক আঘাি আকমণ জজঘিরি করার মি েুখ আর িকেে? শধু, েেই েহজিম েুখটােক েেনাটা েহজ নয়
একটুও, েেই িকয়াটােক িেনেি িেনেিই েেো ৌায় জন মৃিুয এবং আেরা কি িকিু , কি ৌুগানরবযাপী ৌুদ। কােক হিযা
কির? িনেজেক িাড়া? পিিিট হিযাই আতহিযা। েৌ আত নয় িােক হিযা করেি জািননা আমরা। হিযা করার জেনয
িােক আতসহ করেি হয়, জানেি হয়। এই জীবাণুেির আমরা হিযা করেি পািরনা, এেির আমরা জািননা বেো। আর
এরা আমােির হিযা কের না, এরা শধু উপিনেবশ বানায়, বাসবিা বানায়, বানােি বানােি েগাটা পিকয়াটাই কখন
বিেো ৌায়, আধােরর েিহটা, েেখােন পােণর উপিসিি, মােন জীবাণুেির পাণ নয়, েিেহর পুেরােনা পাণ, েগাটা
অবসাটাই বিেো ৌায়, জীবাণুরা িনেজরা জানেিও পাের না।
এখন, িনেজর বুেকর আেোায় এই ইিিহাে আিম িোেখ েেোিি। িোখেি িোখেি কি িকিু িিটেক আেেি িনেজর িভির
েথেক। কি কি অজানা েেঙি, কি অজানা উচাে। িনেজর বুেকর আেোা, আেোা নািক শব? আিম িনেজ আেোা না
শব? কােক, কােির আিম হিযা কেরিি আমার েগাটা জীবন জুেড়, পজন জুেড়, পজেনর পর পজেনর পর পজন জুেড়,
েক িারা, িারা িক শব, নািক আেেো িারা শব বেো পোিরি আেোা? েৌমন, হয়ি, িিকণািধপিি েথেক শর কের,
আমার এই বংশানুকম আেেো আেোা বেো পোিরি শেবর? এর েকােনা পেশরই উতর আিম জািননা। এবং, আর
জানেিও পারব না। ‘জানা’ মােন কী? েেই জানা বা না-জানা িনরেপক ভােবই আমার িভির েথেক উেে আেে গিি,
উেতজনা, উচাে, আিম আেোািড়ি হই। েেই আেোাড়নই ধাকা ৈিির কের আমার শরীের? নািক, আেেো এই বাসবিাও
আকান হেি শর কেরেি অজানা েেই অবেোােপ? অবেোােপর িেহগেোােক আিম িনেজর শরীেরর িেহ বেো ভাবিি?
েব িকিু আমার েকমন জিটো পেহিোকাময় োােগ। হয়ি, এই পেহিোকাময় োাগাটাও এই অবেোােপর পিকয়ারই একটা
সর। হয়ি, হয়ি নয়। েকউই জােননা, আর েকউ জানেবও না। েিওয়াোটায় কী েকােনা বিো পািি?
মহােেজখানায় এই অবেোােপর পিকয়ার পেুর উেলখ েপেয়িি। েকাথাও েকাথাও এই িবেেয় গেবেণার পেেেও। িার
পায় িকিুই বুেেি পািরিন। িবু, েভেব েনওয়ার েেষা কেরিি, েেষা েিা করেিই হয়। গেবেকরা িক পিােথঘর অজাি
অভযনের ভূিম এবং কােোর েকােনা একটা জিটোিা েকােনা একটা েমােড় খুঁেজ পািিেোন, েৌ েমােড়টা একই োেথ
একািধক কাোেক উপিসি করেি পাের? ভূিম ও কােোর একািধক েমবায়েক? আেেো উপােনাগার আিধকািরেকর ওই
ঘর পথ মিনর আেেো, অনয েৌ েকানও িকিুর মিই, অনয েৌ েকানও েভৌি উপিসিির মিই, শধু ভূিম নয়, শধু কাো
নয়, আিেি ভূিম এবং কােোর একটা েমবায়। েৌ েমবায়টা এবার বিেো েগিিো? আিধকািরেকর িবিশষ কাো এবং
ভূিমর েমবায়টা? মেধযর ওই অনুপিসিি আেেো িেিহি করেি অনয েকানও ভূিম-কাো েমবােয় িােির উপিসিিেক?
িকন, কী কের বিোাো েমবায়টা? িবজানাগােরর মহােেজখানা েিা িবোুপ হেয় েগিিো আেগই। ৌিিও, ৌিি এমনিক
আিম েেটা খুঁেজও েপিাম, কি িূর েেটা অিধগময হি আমার, জািননা িা। অেনক পজন আেগ, ৌুগানরবযাপী ৌুেদর
আেগ, এমনিক ৌুগানরবযাপী ৌুদ শর হবার পেরও, কেয়ক পজন অিব িবজান কোা োিহিয এরকম েব িকিুর একটা
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েবঘেমাট িশকা েিওয়া হি। িকন আমার ৈকেশার েৌৌবেন এেব আর পাইিন আমরা, িার অেনক আেগই এেব উেে
েৌেি শর কেরেি। িখেনা িশকা বেো একটা বযাপার িটেক িিো, ৌার েবিশর ভাগ অংশটাই ইিিহাে, আেোা েগাষীর
েগাষীেপিমক ইিিহাে, ৌুেদর ইিিহাে, এবং মূোি ৌুদিবিযা, িকিুটা কৃিে, এবং িার কারেণ িকিু িকিু িবজােনর িনয়ম।
িারপর এক েময় িাও উেে েগিিো, েশে অিব ৌুদটা েিা আর েিেক অেথঘ শবেির িবরেদও রইো না। হেয় িঁাড়াো
বাসবিা অবেোােপর িবরেদ, জীবাণু েংকমেণর িবরেদ িটেক থাকার োড়াই। আেেো িনেজর অিসেের েেে ৌুদ। ৌুদ
মােন আর কী? শধুই পাোােি থাকা, িপিেন শব েেেো পাোােি থাকা, এবং েেই শবগেোাও আর থাকিিো না, বাসবিা
েোােপর গিিটা এি দি েবেড় েগিিো েশে িিেক, েগাটা ভূিমটা বাসবিাটা িিঁেড় িিঁেড় ৌািিো, বাসবিার এক একটা
িিন িশরা বা উপিশরা ধের েবঁেে থাকার েেষা করিিোাম আমরা, শধুই অসায়ী আবাে আর েমািধগৃহ বানােি থাকা, এবং
িােির অবেোােপর অেপকা করা। আর িার মেধয মেধয িনয়িই েংকমণ। েেে েেে েংকািমিেির অবিশষেির েথেক
িবিিন কের েিওয়া। েশে িিেক, এই অবেোাপ একটা উলােও ৈিির কেরেি কখেনা কখেনা, েগাটা েগাটা েমািধগৃহ
অবোুপ হেয় ৌাওয়ার একটা অনুচািরি অেঘািেি অপকাশয উলাে। একিম েশেে আর েেটা অপকাশযও থাকি না। এক
জন কমা মােন েিা েরবরােহর ভগাংশ ৌিটুকু েহাক বাড়া।
িনেজর েৌৌবেনর েশে িিেক, ৌখন পথম বুেেি শর কেরিিোাম, কিৃঘপক কী ভােব েগাপন কের অবরদ কের িথযেক,
খুব েকাধ হেয়িিো, িীব একটা েকাধ। এখন মেন হয়, জানেোই বা কী হি? েৌটা হো, আর েৌটা হি, েৌটা হেি
পারি, এই দেটা েিা কখেনা একই েেে হেি পাের না, িাই এেির িুোনাও করা ৌায় না। ৌা ঘেট, েেটা না-ঘটেো,
আর একটা িকিু ঘেট। িাহেো? েকন েকাভ? েকন েকাধ? িকন, একটা জায়গা েিিয, কিৃঘপক েিিয কথা বেোিন। েৌ
কথাটা িোখেি িোখেি েিওয়াো েিখেি উেে েগোাম, কিৃপ
ঘ ক মােন িকিু বযিি। িকিু বযিির েমাহার। িারা বাসবিার
োমেন িঁাড়ােি ভয় েপেয়িিো, বাসবিা অবেোােপর বাসবিার োমেন। শবেির েেে ৌুদ িােির েেনা ভুবন। িােক
িারা েেেন। এই অবেোাপেক িারা েেেন না। িাই ভয় েপেয়িিো েেই কেয়কজন বযিি। পিিিট শািসর েঘােণায় িাই
িারা বারবার একই িমথযাোর কের েোিিো। িহংসিা েৌমন েূড়ান অেথঘ িনেজর েেে িহংসিা, িমথযাও িাই, পিিিট
িমথযাই িনেজর েেে িমথযা। েকন িমথযা বোিি, এই বযাখযার একটা রপকথা িনেজর কােি বািনেয় েিাোার িমথযােরণ।
এখন, এই ইিিহাে িোখেি িোখেি, এই কথাটা মাথায় আো মাি, িিকণািধপিির পিি আমার িবরপিাটাও েকাথাও
একটু কেম েগো। েৌ েকউই শধু িাই-ই কের, ৌা করেি েে বাধয হয়। শধু ৌিটা বড় বেো েে পোিরি িিটা বড় কের
িিটা আড়মরপূণঘ িমথযা েে বানােি বাধয হয়। হয়ি, েশে অিব, িিকণািধপিি শবেির িবরেদ ৌুদৌািা কেরিিো,
কারণ, আর িকিু িার করার িিো না। িনেজর কােি পরবিঘী িমথযাগেোােক িার বািনেয় িুোেি হেয়েি, কারণ েে
িিিিেন িিকণািধপিি হেয় েগেি, িাই, েেই অেথঘও, আর িকিু িার করার িিো না। একটা আরাম হো আমার, এটা
েভেবই, কারণ েখঁাজার অকারণ অভযাে েথেক েবিরেয় আেেি েপের।
শধু এই জায়গাটুকু েিিয েৌ, কিৃঘপক িকিুেিই বুেেি পারিিো না, কী কের ঘটেি অবেোাপটা। কী কের বিেো ৌােি
ভূিম ও কােোর েমবায়টা। েকউ িক েেেিন ভােব বিোােি েমবায়গেোা? েক? েকন বিোােি? এই েংকান গেবেণার
েৌ উেলখ খুঁেজ েপেয়িিোাম, িােি এই িবেেয় একটা গািণিিক বযাখযা িিো। িার েমাো কথা এই েৌ, েেেিন িকয়া
মােন একটা েেেিন িেকর উপিসিি। মােন, বাসবিার োোু িেকর শরীের িকিু পিরকিলি আেরািপি বিেোর একটা
িেিীয় িক। আর ৌখন এমন েকােনা িেিীয় িক থােক না, বাসবিা েবেড় ওেে ওই পথম িেকই। িনয়িনি
এেোােমেোাপনার একটা িক। ৌা ঘটেি েব সিসূিঘ, েব িাতকিণক, িকন িােির ইিিহাে এবং ভূেগাোেক িমিোেয়
একটা িক রেয় ৌােি। বাসবিার মূো অপিরবিিঘি পথম িক। হাওয়া বয় এেোােমেোা, পাথের বািড় খায় এেোােমেোা,
িকন েমাট ভুবেনর েমাট পাথেরর শরীের েমাট হাওয়ার পিিেহ ঘটার একটা োমিিক িক পাওয়া ৌােব। এবার, ৌিি
েকােনা েেেিন বিো েেখােন েৌাগ হয়, িনয়িনি এেোােমেোাপনার এই পাথিমক িক এেি েভেঙ ৌােব। এবং েেই
বিো েকােনািিনই পাকৃিিক োমিিক সিসূিঘিার পাথিমক িেকর মি েবঘবযাপী, েবঘবযাপী এেোােমেোা এবং েবঘবযাপী
িনয়িনি হেি পারেব না। েেখান েথেকই েেেিন িকয়ার েীমাবদিাটা পিিভাি হেয় উেেব। ওই গিণিিবি এই
ৌুিিেি, বাসবিার পিিিট অবেোােপর মানিেি এবং েময়পথেক িমিোেয় েিিখেয়িিেোন, েেরকম েকােনা িেিীয় িক
এখােন েনই। িাই েেেিেন েকউ অবেোাপ ঘটােি না আমােির ভূিম ও বাসবিার।
িাহেো? েকন? ওই গিণিিবি েৌ েমাবয বযাখযা েরেখিিেোন, িার িবেেয় একিট নথীেি উিলিখি িিো কলকথা বেো।
গিণিিবি বেোিিেোন, এর একটা েমাবয বযাখযা হেি পাের এই েৌ েমূণঘ িভন আর একটা জীবনপিকয়া েোেি, েেই
পাণী বা েেই পাণ এমন েকােনা একটা বাসবিায় িবরাজ কের, গেনগি ভােবই ৌােির ভূিম ও কােোর েমাহারটা িভন।
িারা সিসূিঘ ভােবই োিোেয় েেোেি িােির জীবনপিকয়া। িকন িােির েেই ঘটমানিা েকানও এক অজানা রকেম
ভূিম কােোর েমাহারগেোােক বিেো িিেি। গিণিিবেির কথা অনুৌায়ী, এমন হেিই পাের েৌ েমাহার বিেো ৌাওয়ার
এই পিকয়াটা িােির কােিও অজানা। এবং, িারা েেেিন পাণী না অেেেিন পাণী েেই িবেেয়ও িনিশি ভােব িকিু
বোা ৌায় না। গিণিিবেির মি অনুৌায়ী, এই রকম হেো, েকানও িেিীয় িেকর অনুপিসিিেক বযাখযা করা ৌায়। কারণ,
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এটাও একটা সিসূিঘ পাকৃিিক পিকয়া হওয়ায়, েৌ েকানও পাকৃিিক িেকর েেে েেই িনয়িনি এেোােমেোাপনার
পথম িকেক িনেজর মি কের বিেো িিেয় িমেশ ৌােব এই পেরর িকটাও, পকৃিির মেধয েৌমন িমেশ থােক অনন
পিকয়া। িকন িনয়িনি এেোােমেোাপনাটা এেি েভেঙ ৌােব না।
সাভািবক ভােবই গিণিিবেির এই মিামি ভােোা োােগিন কিৃঘপেকর। িারা িখন ভয়ানক রকেম একটা ধারণেৌাগয
অপরাধী খুজ
ঁ েি। হয়ি এই গেবেণার মূো উেেশযই িিো, শবরা েৌ এেি জিড়ি, এটা পমাণ করা। িকন গিণিিবেির
ৌুিি মানেো শেবরা েকানও ভােবই এেি জিড়ি থাকেি পাের না। েেটা হেব েেেিন বিো। িাই, িনয়িনি
এেোােমেোাপনার পথম িকটােক েেটা েভেঙ েিেব। বািনেয় েিাোা একটা েড় েৌমন কখেনাই একটা বাসব েড়েক
েবঘােীন রকেম হািজর করেি পাের না, পাের িবশােেৌাগযিার একটা িনিিঘষ কািঙি মািা পৌঘন েপঁৌেি িিেি।
এেোােমেোাপনার গিণেির কােি িােক হার মানেিই হেব।
ইিিহাে েোখার আধারটােক আমার আেরা কােি িনেয় এোাম। বুেকর আেোা িক কেম ৌােি, নািক, িৃিষর েমেযা হেি?
অনয আেোার জাোািন েশে হেয় েগেি আেগই, একটানা এিকণ শধু এই আেোায়, আমার িৃিষেিই েকানও েমেযা?
অথবা, আমার জীবনীশিি? এটা আমার আেগ মাথায় এো না েকন? এটা ভাবেি িক আমার খারাপ োাগেি? আমার িক
মৃিুযভয় হেি?
গিণিিবেির এই মিামেির কথা জানার পর েথেকই আমার মেন হয়, এমন ৌিি হয়, েিিযই এরকম েকানও একটা
জীবনপিকয়ার জেনযই এটা ঘটেি, িারা িক েেেিন পাণী? ‘েেেিনিা’ মােন কী? িারা িক জােন, এরকম ঘটেি?
িােির জীবনপিকয়া ৌিি আমােির বাসবিােক এই ভােব বিেো িিেি পাের, আমােির জীবনপিকয়াও িক একই ভােব
বিেো িিেি ওেির বাসবিােকও? এরকম মেন আোয়, ওেির পিি একটা মায়া হয় আমার। আমােির ভিবিবয এখন
িনিশি, েৌ, আমােির আর েকানও ভিবিবয েনই। িকন ওেির? ৌিি ওরকম েকউ থােক? এই মুহেূ িঘ, এটা িোখেি
িোখেি আমার মেন হেি, কী আরাম। িনশয়িা েবাধহয় আরােমর নাম। এখন ৌিি আমার আশ িনধন িনিশি না-হি,
িনিশি না-হি আমার েনান হওয়ার অেমাবযিা, েগাপেন েকাথাও আমার অনুভূিির মেধয িকয়াশীো িিকণাধপিির
পেেটা িখন গভঘাধান িবেেয় আমায় িবরপ িেদােন না েপঁৌেি িিি, কি িকিুই এখন আেোািড়ি িাই আিিঙি রাখি
আমায়। আিম এখন িেনামুি, কারণ, আমার েকানও ভিবিবয েনই আর। িকন, ওই েমাবয ওেির কী অবসা? ওেির
পিি একই েেে মায়া হয় আমার, একটা দিশনাও, আমার শত র জেনয। শবেির েেে ৌুদ েিা েশে হেয় েগেি আেগই,
ওই ওেির পিি িবরপিার ভার েথেকও এখন মুি আিম, বাসবিা েোােপর িবরেদ ৌুদ েথেক আমায় মুিি েিওয়ায় ওই
গিণিিবেির পিি আিম কৃিজ।
একটা অপরাধেবাধ এবং অনুিাপ, এবং একইেেে এই দেটারই অথঘহীনিা, আমার মাথায় িােির িায়া েেোেি। ৌিি
এমনও হয়, ওই ওেির ৌাবিীয় িকয়া ও িনিষয়া, বােনা ও পিরপূরণ, েমস িকিুই িবনষ কেরিি এবং করিি আমরাই,
এর েকানওটাই েিা েজেন করা নয়। ৌার েেে ৌুদ করিি িােক েবিনা েিওয়ার মুহেূ িঘ, িবরপ েিা িার পিি হেিই হয়,
িবেেেের েেই বািাবরেণর মেধযই আমােির জন ও মৃিুয। শবেির পিি েেই িবেেেের ভার েথেক মুিি েপেয়িি একিম
ৈজব উপােয়ই, েরমিম পিন হেয়ই েগেি শবেির। আর, ওই অজানা ওেির পিি িবেেেের জায়গাটা িবেিোি এবং
েঞো হেয় েগিিো আমার, গিণিিবেির িে জানার পর েথেক। কী করিি, িার কী েোশিি না-েজেনই, আমরা এবং
ওই ওরা পরসরেক ৌিি িািড়ি কের থািক, িাহেো িবেেেের েগাটা িোটাই ভাির অথঘহীন হেয় পেড়। িাই, এি ৌুগ,
এি পজেনর পর, েশে অিব িবেেেের ভার েথেক মুিি এো। িকন, এই মুিি এো একা আমার। ইিিহাে হয়ি এই
ভােবই েবেি িনিিো, কার মাধযেম েে িনেজেক িোিপবদ করেব। অনযেির কােি েপঁৌিেনার আর েকানও মােন িিো না,
আিম এটা বুেোাম, উপােনাগার আিধকািরেকর েনােনর েনান ৌা েবােেিন।
বরং একটা কািহনী েশানার েকৌিূহো িিেয়িিো আমায়, গিণিিবেির এই কলকািহনী-উপম পকল। ওই ওেির েকেি
ঘটনাগেোা িেক কী ঘটেি? গিণিিবেির িে এবং পিাথঘিবিেির গেবেণার খণ-উেলখ, এই দেটা িমিোেয় আমার মেধয
একটা েূড়ান িনেয়াগ আেে – পিরপূণঘ উেেশযিরিিা িাড়া েৌ িনেয়াগ েমব নয়। ইিিহাে আমায় একটু একটু কের
পসি কের িনিিো, েমস উেেশয েমস িবেধয় েথেক নগ উোে সষ কের িুেো। এখন আমার ইিিহােই আমােির
েভযিার ইিিহাে। আমার ইিিহােের মৃিুযই ইিিহােের পিরপূণঘিা, িাই পিরপূণঘ মৃিুয। েেই মৃিুযর মািকিা কই,
েৌখােন মৃিুযও অিবিমশ মৃিুয নয়। ৌা ঘেটেি িা না-ঘটেো কী ঘটেি পারি, জািননা িা, িকন ৌা ঘেটেি িার পুেরাটার
জেনযই খুব পিরিৃপ এবং কৃিজ োােগ আমার। এখন িনেয়ািজি থািক আিম কলনার অিিগন উনুিিায়, েকানও িিগন
িিেয় ৌা েীমাবদ নয়। ভূিম ও কােোর েমবােয়র িবিশষিা িিেয় বহাণ িেিহি হয়। েেই েমবােয়র িভনিা মােন অেনক
বহাণ। এক বহাণই অেনক বহাণ। ভূিম কাো েমবােয়র এক একটা েমােড় বিেো িিেি বহাণেক। িনেয় ৌােি এক
বহাণ েথেক আর এক বহােণ। একই েেে িারা পিিিটই বাসবিা, এবং, আোািা আোািা বাসবিা। এক বহাণ মােনই
অনন বহােণর েমাবনা। কারণ, ভূিম ও কােোর েমবােয়র পিিিট মুহি
ূ ঘ িেিহি করেি এক একটা আোািা বহাণেক।
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আমার িরণ বয়েে ৌিটুকু পাে িনেি হি আমােির, িােিই আমরা েজেনিিোাম, ভূিমর িিনেট মািা অিব েেেিনিায়
আনা ৌায়, িার েেেয় েবিশ মািা িেনায় আনা ৌায় না, িােক বুেেি হয় গিণি িিেয়। এটুকু জািনেয়ই েথেম েগিিেোন
আমােির িশকক, েৌ, িাই বেো িারা েনই িা নয়। এটা েভেব একটা মৃদ আেকপ হয় আমার, েৌ, আর একটু ৌিি
জানিাম, িাহেো হয়ি েভেব িনেি পারিাম ৈিঘঘ পস েবধ এই িিন মািা, এবং েমেয়র এক, এই োরেট মািার বাইের।
েভেব িনেি পারিাম ওই ওেির। িকন, পারিাম িক েিিযই? মহােেজখানায় িবজানিবিেির গেবেণার উেলখ ৌা ৌা
েপেয়িি, িােি, েেরকম েিা মেন হয়িন কখেনা? িােিরও আমার একই রকম অেহায় বেো মেন হেয়েি। শধু িােির
িশিকি অেহায়িা আর একটু ত িটহীন রকেম িনেজর অেহায়িােকই েেনার েুেৌাগ িিেয়িিো। অেহায়িার অপেনািন
কেরিন। অপেনািন করােনার িক েকানও েেষাও কেরিিো এরা – এই িবজানিবিরা? োুপ হেয় ৌাওয়ার আেগ অিব
মহােেজখানার েৌ েকানও আধাের েিমন উেলেখর েকানও অভাব িিো না, কী ভােব, িবজানিনভঘর কি িকিু বোা হেি,
িবজান িিেয়, িবজান বযবহার কের, ৌার মূো উপজীবয একটাই, শবেির হিযা। ৌিি আেরাগয-ভবেনর পািন ভারপােপর
বিবয েিিয হয়, িিকণািধপিির নয় িনেজেক পমাণ কের েোেি হেয়েি, িাই ৌুদৌািায় িােক েৌেিই হেয়েি, িকন
এই িবজান, এেির েিা এমন েকােনা িায় িিো না। িাহেো?
এবং, কী েে ৌুদ? কার েেে? ৌুেগর পর ৌুগ ধের েেই ৌুগানরবযাপী ৌুদ? িনেজর অভযনের েেই িীব ঘৃণাটা মেন পেড়
আমার, গভঘাধান পিযাখযান করার েেই েময়টায়। পািন ভারপােপর পিি িাই একটা কৃিজিা থােক আমার,
িিকণািধপিির পিি ঘৃণা কের েোার েেই ভার েথেক আমায় মুি করার। েিিযই, এিটা ঘৃণা আিম করিাম েকন
িিকণািধপিিেক? এিটা ঘৃণা করার মি গরতপূণঘ িক েকউ হেি পাের? েশে অিব েবাই েিা বযিি। িকিু বযিি িবোি,
বযিি উলাে, এবং, িার েেেয়ও বড় কথা, বযিি অেহায়িা। িকন এই েগাটাটাই বুেেিিোাম অেনক পের এেে। িখন
আমার িিনশর িিনেশে েবই খিেি হেয় েৌি িিকণািধপিির পিি িবরপিা িিেয়। েকন? েকন েেই ৌুদ, ৌা আকমণ
কের িনেজেিরই? েগাষীেপম িিেয়ই েবিকিু িনধঘািরি হেয় েোিিো ৌুেগর পর ৌুগ , পজেনর পর পজন জুেড়, আেোা
েগাষীেি, এবং, বুিদ িিেয় বুেেি পাির, েেই একই ভােব শব েগাষীেিও। িকন, কী েেই ৌুদ? েকন? েগাষীেপিমক
আেোা-ইিিহােের পােে খুব েৌেত এিড়েয় েোার েেষা হি পেেগেোা। িকন, েশে অিব, কী িিো েেই ৌুেদর িভিত?
আেোা না শব, েক মহতর? আেোা-পােয ইিিহােে িোিপবদ থাকি, ৌােির শরীর েথেক আেোা েবেরায়, িারাই এই
জগেির মহতম, কারণ, েব ইিনয় েংেবিেনর মেধয িৃিষ িাই আেোাই েূড়ান। িনশয়ই এর িবপরীিটা আবার িোিপবদ
থাকি শব-ইিিহােে। কী হােযকর। িক ঘৃণয োাগি েগাটাটা। মহােেজখানায় অেনক পুেরােনা, অেনক অেনক পুেরােনা
েগাষীেেের উেলখও েপেয়িিোাম আিম, ৌা পড়েি িনেজরই িবরিি েোেগিিো আমার।
েগাষীেেের অেনক পােীন উপাখযান এেব। অেনক অেনক আেগর। ৌুগানরবযাপী ৌুদ শররও আেগর। িখনও আেোা
এবং শব একই েগাষী। একই েেে থাকি িারা। এটা িোখেি িগেয় খুব আেমাি েপোাম, িার মােন, িখন েগাষীেপম
বোেি েবাোি, আেোা এবং শেবর িমিোি েগাষীর পিি েপম। কী অদুি। িার পের, কেয়কটা পজেনর মেধযই, েগাটাটা
এমন ভােব বিেো েগো? আেোা এবং শব এই দই েগাষীর মেধয েেটা েবেড় উেেিিো বহ পজন জুেড়। একটা খুব
বযাপক েগাষী েংঘেঘ ঘেটিিো িিকণািধপিিরও পায় আট পজন আেগ। িার মােন আমার েথেক পেনেরা পজেনর িূরেত,
মেন মেন িহোব কেরিিোাম আিম। েংঘেেঘর েূিপাি হয় একটা িবিযাোেয়। েেখােন েবিশর ভাগ িশককই িিো আেোা,
এবং েবিশর ভাগ িািই িিো শব। িাি-িািোকায়, হয়ি ভুোবশি, হয়ি নয়, এক িশকক েমস আেোা-িািেির নাম
েরেখিিেোন পথেম। িােি পিিবাি জানায় শব-িািরা। পথেম িশকক ও িািেির মেধয েংঘেঘ শর হয়, পের িা িিড়েয়
ৌায় েগাটা জনপেি। কারা মহতর? কারা? এরকম ৌুিিও বযবহার হি, েপেয়িি নথীেি, েৌ, আেোারাই মহতর, কারণ,
আেোারা িােির শরীর িনগঘি আেোােক ইিামি িনয়নণ করেি পাের। োইেোই েপাোক িিেয় িােক েেেক রাখা ৌায়।
এর িবপরীেি শবেির ৌুিি এই িিো েৌ, শরীরজাি এই ইিনয় েংেবিন েৌেহিু জগিীশেরর ইিায়, িার েংেকিেক
িনয়িই িার িনেজর মেধয এবং িনেজর োরপােশ খুঁেজ পায় এক জন শব। এবং আেোার েংেবিন ৈরিখক, িাই একমুখী,
িাই েহেজই িােক রদ করা ৌায়, শব িা নয়, িাই শবরা হো ঈশেরর িনকটির।
আমার গভঘাধান পিযাখযানটা আেে ওই রকম েমেয়ই। িখন এই আিবষারগেোা করিি আিম। আর আমার োরিিেক ভূিম
োুপ হেয় েেোেি, িকন েবাধহয় িার েেেয়ও েবিশ গিিেি োুপ হেয় েেোেি েভযিা। িশকা উেে েগেি, আেরাগযও পায়
েমািধেি পৌঘবিেি, পারসিরক আেবগ অনুভূিিও খুব দি কমকীয়মান। পারসিরক হানাহািন। িহংসিা েিা িাই হয়,
িহংসিােক িনিযনিুন িশকার েরবরাহ কের েৌেি হয়, িনরবিিন ভােব। বাইেরর িশকার েশে হেো, িার গিিমুখ ঘুের
ৌায় অভযনের। এই েগাটাটা পিযক করিিোাম, আর িিকণািধপিির পিি িবরপিাটা েবেড় েেোিিো েীমাহীন ভােব।
এখন, এই ইিিহাে িোিপবদ করেি করেি, িনেজর মেধযই একটা েমূণঘ িভন একটা পবণিা আিবষার করোাম আিম
এই ঘটনায়। শধু েিা িিকণািধপিি নয়, আেরা আেরা েেনাপিিরাও েিা িিো, আেরা েেনা, েগাটা আেোা েগাষী মােনই
েিা েেনা, িাহেো? শধু ওই এক জন েকন? আেেো িক আিম িনেজেকই গরতপূণঘির কের িুোেি োইিিোাম, িনেজর
কােিই? িনেজর েেে িিকণািধপিির বংশানুকেমর পবাহটােকই একটু উচািরি কের িুোেি োইিিোাম ওই ঘৃণা িিেয়?
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েক জােন? েকউই জােন না। আর েকউ জানেবও না।
েিওয়াো েথেক িকিু একটা এো। েকানও একটা েংেবিন। হয় আেোা, শব, নয় েকানও কমন। এি মেনােৌােগ িোিপবদ
কের েেোিি ইিিহােটা, েৌ, পথেম েখয়াোই হয়িন। িকিু একটা হেি েকাথাও। েমািপ িক শর হেয় েগো? আবার এই
েংেবিনটা আমার শরীর েথেকই নয় েিা? েিওয়ােোর িিেক েিখার জেনয িৃিষ িুেোই েখয়াো হো, শরীেরর আেোার
সননও পেণ ভােব েবেড় েগেি। এি েজাের সিনি হেি েিিখিন কখনও আেগ। এমন বাসবিাও েিা আেগ আেেিন।
বাসবিা, বা, বাসবিার িবেোাপ, ৌাই বোা েহাক। এই ইিিহাে েোখার মি গভীর েকানও অিভজিা আমার হয়িন এর
আেগ। িোখেি িোখেি েৌ পিিিকয়াগেোা আেেি আমার িভির, িােক জানান েিওয়ার মি ভাো েনই আমার, আর
হেবও না কখেনা।
ইিিহােটার কােি িাই আিম ৌথাথঘ থাকার েেষা করিি। েগাটা এই িোিপেিই, ৌখিন আেোা আর শবেির একি উেলখ
এেেেি, আিম উেলখ কেরিি, ‘আেোা আর শব’ বেো। কখনওই এই পারমৌঘটা বিোাইিন। বারংবার ইিা হওয়া েেেও।
কারণ, এইটাই েিা আিম। আমার কােি েিা, েিােবঘিাই, ‘আেোা আর শব’, এর িবপরীিটা েিা নয়। এই বােকয,
এমনিক শববন আকােরও আিম িোখোাম না িবপরীি শববনটা। আিম এটাই। আেোা েগাষীর েভযিা। েেই জেনযই িক
আিম িখন িিকণািধপিির বযিিনামটা িোখোাম না? এই েমািপটা, অবেোাপটা, বাসবিার অবেোাপটা, আমার
অবেোাপটা আেেো অবেোাপ নয়? আেেো একটা পিযাগমন? আিমই েে? আিমই িিকণািধপিি? েেই মহীয়ানিাটা
িনেজর মেধয িনেয় আো?
িকন, িখন, েেই গভঘাধােনর পেেে, আিম েিা এর িবপরীিটাই োইিিোাম। েবার েৌমন আেে, এক েময় না এক
েময়, গভঘাধােনর পেে, আমারও এেেিিো। অনািি অিীেি, অেনক অিীেি, েকােনা এক েময় গভঘাধান ঘটি পাকৃিিক
ভােবই। পােয কৃিেিবজােন বা জীবিবিযায় এর উেলখটাও আেি খুব িিৌঘক ভােব, িকন, জনশিি মারেি েবাই েজেন
েৌি, এক েময় কী ভােব, একটা মূো িনেেকী পাণীর কােি েবাইেক েৌেি হি, েেখান েথেক গভঘাধান ঘটি। িেক কী
ঘটি েেই িনেেকী পাণীর কােি িগেয়, েেটা েকউই জােননা, মহােেজখানােিও েকাথাও আেোািেি হেি েিিখিন। আর
এটা এি পােীন একটা িবেয়, বহ হাজার োক েকািট পজন আেগর, িাই েেটার নূযনিম েকানও উেলখও হািরেয় িগেয়
থাকেি পাের বহ বহ পােীন েকানও ৌুেগই। আমােির বহ বহ পজন আেগই এই িনেেকী পাণীর জায়গা িনেয়েি একটা
িনেেকী েংসা, একটা ৌন। েেই ৌন এবং ৌেনর গৃহ িনেয় নানা ৈশশিবক জনশিি শেনিি আমােির ৈশশেব। নানা
েরামাঞ, নানা েকৌিূহেোােীপক ঘটনা বা কলনা।
আমারও ৌখন ডাক এো গভঘাধােনর, িিকণািধপিির পিি েেই িীব ঘৃণাটা িখন িািড়ি কের িনেয় েবড়ােি আমােক।
মহােেজখানার পিিিট আিবষার আমায় নিুনির গভীরির ঘৃণায় েেেো িিেি। িনেজর কােি েৌ ভােব ৌুিিটা এেেিিো,
েেটা অেনকটা এই রকম েৌ, এই অিভশপ বংশানুকম আিম আর রাখব না। েৌন এই ভােবই আিম মৃিুযিণ িিেি
পারোাম িিকণািধপিিেক, অেনক িবোেম, িবু েিা েেটা মৃিুযিণই। আেগ শেনিি, গভঘাধান পিযাখযান করেো িার কারণ
বযাখযা করেি হি কিৃঘপকেক। িকন, িিিিেন, েৌ েকােনা েরবরাহই, েৌ েকানও পিরেেবাই এিটাই িোািনেি এেে
েেেকেি েৌ, েকউ িকিু পিযাখযান করেো েেটাই েৌন সাগি হি, কারণ জানেি োওয়ার পশটাই আর েনই। অথঘাি,
আিম েনানহীন রেয় েগোাম, েমাপ হেয় েগো িিকণািধপিির বংশধারা। িারপর েিা, এর অল েমেয়র মেধযই, েগাটা
গভঘাধান আশমটাই অনিহঘি হেয় েগো। অথঘাি, িেদান বিেোর আর েকানও েমাবনাই রইো না।
এরপর এটা িনেয় েৌ িনেজর মেধয েকানও পশ, বা, কখনও েকানও বহিা অনুিাপ আেেিন িা নয়। িবেশেি, এর পর
ৌখন েকউ িববৃি কেরেি গভঘাধােনর অননয অিভজিার। জনশিি ৌা বেো, গভঘাধান একটা েূড়ান অিভজিা। এর েকােনা
িবকল হয় না। এই েগাটাটাই আমার িেক েগাষীেপেমর মিই, আর একটা িনিমঘি রপকথা বেো মেন হয়। ৌার কখেনা
গভঘাধান হয়িন, িার ৌিি েূড়া বা িার অন না-থােক, িাহেো িার েূড়ান অিভজিা ঘটেিই পাের না। িাই িার েূড়ান
থাকেব িার িনজস েূড়ােির িভিরই। আর, কিৃপ
ঘ ক এই রপকথা পিনই করেব, কারণ, গভঘাধান মােনই আেরা েৌাদা,
আেরা জয়।
িবু, কখেনা কখেনা একটা েকৌিূহো জােগ আমার িভির। িেক কী হয় গভঘাধােন? েৌমন জািন, কােরার েনান জনায়
শরীেরর শীেঘেিশ েথেক, কােরার বা েমুখভাগ, মােন, িৃিষ েৌ িিেক থােক। কােরার কােরার আবার অনয জায়গা েথেকও
হয়। েনান জনােনা মাি িােক েিেখ কী অনুভিূ ি হয়? শেনিি সেরর পর সর, পায় অনহীন কমন জােগ শরীের,
শরীেরর আেোার িীবিা পায় অনহীন হেয় ওেে। েকমন েেই কমেনর িরে? বাসবিা অবেোােপর মি? এই িোখেি
িোখেিই মেন এো, ৌিি এমন হয়, েৌ বাসবিা অবেোাপ মােন জীিবি পাণীিট আেেো গভঘাধােন েেো ৌায়? অনয
বাসবিায়, অনয একটা বহােণ? আিম িক আেেো এই কলনা িিেয় আমার অনুিাপেকই অিিকম করেি োইিি, আমার
েগাপন েকানও বােনা অপিরপূরেণর েবিনােক?
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পায় অপিিেরাধয গিিেি েবেড় উেেি আেোার সনন, আমার শরীর িক িসর হেয় আেেি? শীিো? েিওয়ােোর রং –
আিম োকযই কিরিন – েিওয়ােোর রঙ বিোােি দি, েেউেয়র পর েেউ, েৌন েিওয়ােোর ওপাের অনয এক বহাণ
েথেক েকানও িরে জাগেি –

