পরশুরােমরর কুঠার
তু িষ্ ভট্াচাযর্
রােতর অন্কাের েস েজেগ ওেঠ
লমব্া পা েফেল
আকােশ ঝাঁপ েদয় েদহ
আহ্ােদর গড়ািগিড়
আকাশ ফসর্া হেল
েনেম আেস মৃতেদহ
ছাইগাদা খুঁেজ েফের অিলেত গিলেত
আর কুঠােরর ঘুম
আসেছ েচাখ

শরীেরর চারপােশ

িনবর্ান গাঁথা
আিনন্াতা গুপ্ রায়
ওেদর সােথ িকছু ক্ণ িছলাম আিম, কথােদর সােথ
েসই সমস্ গিড়েয় আসা িনেটাল গেল্র শরীর
আমােক আেষ্পৃেষ্ েপৗঁেছ িদেয়িছলাম ঘুেমর সুগেন্
েমঘ ভাঙা আেলার বৃেত্ত তীবর্ রেডােডনডর্ন
মেন্াচ্ারেনর শেব্ েফাঁটা েফাঁটা জলপর্পাত
তু িম মহাকােবয্র পাতা েথেক তু েল আনিছেল নক্তর্জন্
আর এক অন্কার েপিরেয় অনয্তর িদেক
আগুেন হােত খুঁেজ েবড়ািচ্লাম েতামার মুেখর স্ষ্তা
কত জন্ ধের, কত বসন্ ধের
ভু ল পেথর েভতর আিম হািরেয় েফলিছ িদক্িচহ্
িনেজর শরীেরর ছায়া দীঘর্ হেত হেত পর্িতিবমব্হীন
উেড় পুেড ছাই হেয় হেয়
অতলস্শর্ এই মৃতুয্ফাঁেদর পােশ

ডানাভাঁজ নতজানু বেসিছ পূজায়, উপচারশূনয্
চীৎকার কের বেলিছ-েশােনা, িফের দয্ােখাএই েসই পুরাতন পাপ, যােক আিম হৃদেয় ধেরিছ বেল
অন্ ভর্মণ একা ঘুরের ঘুের মেরিছ বৃথাই
তর্ান দাও, আেলা দাও, পােরা যিদ িনরাময় দাও
আিম জািন সমস্ পথ আসেল সবর্ানােশর িদেক
আর েসইখােন জেম আেছ এত েলাণা জল
েকানও িবিনময় নই, স্িৃ তধাযর্ সমাপন েনই
তবুও সমূহ আকাঙ্া গাঢ় হেয় ছুঁ েয় আেছ আকাশপিরিধ
ঔদাসীন ছেলেসই তন্য়তা েদেখও েদেখািন
আজ েসই সমস্ কথকতার কােছ আিম িফের আিস
আসেল জন্ান্র েনই, আসেল পর্কৃ ত পাওয়া েনই
এইসব েরৗদর্দগ্ বনান্ের সবুেজর লাবণয্ জিড়েয়
কাঙােলর মত শুধু কথা িভক্া কির, িনমফল জেড়া কির
েছঁ েচ িপেষ অমৃেত িতক্ কষায় মাখামািখ কির
েঠাঁেটর েভতর েজেগ ওেঠ অনয্ েঠাঁট, আর গান হয়
আর ৈবশােখর িদেক েভেস আেস অঘর্ােনর আতপগন্
জািন পরমান্ রাঁধা হেব
তারপর ৈনরঞ্না বেয় যােব বুেকর েভতর
শুধু অনয্ েকানও নাম ধের িনবর্ান দুয়াের দাঁড়ােল...
তু িম তােক দাহােত জড়ােব

পিবতর্ মূখর্তা
েদেবােজয্ািত রায়
সন্াসিট বাহয্তঃ সুিস্র। অকাললপক্তােহতু িটেক যেথচ্ সংলাপ েছেড়
িদেল ঠু নেকাগুিল বাতােস উেড় েযেত থােক। েঢউগুিল পােড়র িদেক কর্মশঃ
উজ্ল ও িবকারগর্স্। অনুজ্লতারই েকােনা িবকার থােক না। বািতস্েম্র
মধয্বতর্ ৈতলাক্ অংেশ েস িনেজেক রােখ অসম্ব দুয্িতহীন। েকরািন
উেদব্গটু কু ও এক পিবতর্ মূখর্তা তােক বাঁচায়। জীবনদান কের না।

ক্ত
েকউ উচ্েন্ েযেত চাইেল আিম তােক উচ্েন্ েযেত িদ। সমূহ
আতেপর সেঙ্ িনেজেক িমিশেয় চলবার চাইেত েঢর উচ্েন্ চলেল যাওয়া
ভাল। এেত অন্ত পচনশীলতার একটা বিলষ্ সব্ীকৃ িত থােক। উচ্েন্র
এই অংশটু কুর মেধয্ িনিহত থােক িবকােরর উজ্লতাটু কু। ক্তদুষ্ জীবেনর
েগাপন যা দুগন্
র্ েক ছিড়েয় পড়েত েদয় চারিদেক। অমূলক কের েতােল
মধয্িবত্ত পরমায়ু জিনত যা িকছু েশাভন। ক্তস্ান েথেক চুঁ ইেয় পড়া
রক্েক অনয্ আেলার আভাস েদয়। বমনবৃত্তােন্র অবিশষ্টু কু চার অধয্ায়
জুেড় এভােবই িলিখত হেত থােক।

