
পর�রােমরর �ঠার 

তুি ভ�াচায� 
 

রােতর অ�কাের েস েজেগ ওেঠ 

ল�া পা েফেল 

আকােশ ঝাঁপ েদয় েদহ 

আ%ােদর গড়ািগিড় 

  আকাশ ফস�া হেল 

 

েনেম আেস মতৃেদহ 

ছাইগাদা খঁুেজ েফের অিলেত গিলেত 

 

আর �ঠােরর ঘুম 

 

আসেছ েচাখ শরীেরর চারপােশ 

 

 

িনব�ান গাঁথা 
আিন0াতা 12 রায় 

 

ওেদর সােথ িকছু3ণ িছলাম আিম, কথােদর সােথ 

েসই সম6 গিড়েয় আসা িনেটাল গে8র শরীর 

আমােক আেপৃে9 েপৗঁেছ িদেয়িছলাম ঘুেমর সুগে� 

েমঘ ভাঙা আেলার বেৃ< তী= রেডােডন?ন 

মে@াAারেনর শেB েফাঁটা েফাঁটা জলCপাত 

 

তুিম মহাকােব Dর পাতা েথেক তুেল আনিছেল ন3EজF 

আর এক অ�কার েপিরেয় অন Dতর িদেক 

আ1েন হােত খঁুেজ েবড়ািHলাম েতামার মেুখর Iতা 
কত জF ধের, কত বসK ধের 

ভুল পেথর েভতর আিম হািরেয় েফলিছ িদL িচM 

 

িনেজর শরীেরর ছায়া দীঘ� হেত হেত Cিতিব�হীন 

উেড় পুেড ছাই হেয় হেয় 

অতলIশO এই মতুৃ Dফাঁেদর পােশ 



ডানাভাঁজ নতজানু বেসিছ পূজায়, উপচারশনূ D 
চীৎকার কের বেলিছ-েশােনা, িফের দ Dােখা- 

এই েসই পুরাতন পাপ, যােক আিম Sদেয় ধেরিছ বেল 

অ� Tমণ একা ঘুরের ঘুের মেরিছ বথৃাই 

Eান দাও, আেলা দাও, পােরা যিদ িনরাময় দাও 

 

আিম জািন সম6 পথ আসেল সব�ানােশর িদেক 

আর েসইখােন জেম আেছ এত েলাণা জল 

েকানও িবিনময় নই, Uিৃতধায� সমাপন েনই 

তবওু সমূহ আকাVা গাঢ় হেয় ছঁুেয় আেছ আকাশপিরিধ 

ঔদাসীন ছেলেসই তFয়তা েদেখও েদেখািন 

আজ েসই সম6 কথকতার কােছ আিম িফের আিস 

আসেল জFাKর েনই, আসেল Cকৃত পাওয়া েনই 

এইসব েরৗYদZ বনাKের সবেুজর লাবণ D জিড়েয় 

কাঙােলর মত �ধু কথা িভ3া কির, িনমফল জেড়া কির 

েছঁেচ িপেষ অমেৃত িত\ কষায় মাখামািখ কির 

েঠাঁেটর েভতর েজেগ ওেঠ অন D েঠাঁট, আর গান হয় 

আর ৈবশােখর িদেক েভেস আেস অ^ােনর আতপগ� 

জািন পরমা_ রাঁধা হেব 

তারপর ৈনর`না বেয় যােব বুেকর েভতর 

�ধু অন D েকানও নাম ধের িনব�ান দয়ুাের দাঁড়ােল... 
তুিম তােক দাহােত জড়ােব 

 

 

 

পিবE মূখ�তা 
েদেবােজ Dািত রায় 

 

স@াসb বাহ Dতঃ সুিdর। অকাললপ\তােহতুbেক যেথH সংলাপ েছেড় 

িদেল ঠুনেকা1িল বাতােস উেড় েযেত থােক। েঢউ1িল পােড়র িদেক hমশঃ 
উiল ও িবকারj6। অনiুলতারই েকােনা িবকার থােক না। বািত6েkর 

মধ DবতO ৈতলা\ অংেশ েস িনেজেক রােখ অসkব দ ুDিতহীন। েকরািন 

উেlগটু� ও এক পিবE মখূ�তা তােক বাঁচায়। জীবনদান কের না। 

 

 



 

3ত 

 

েকউ উHে_ েযেত চাইেল আিম তােক উHে_ েযেত িদ। সমূহ 

আতেপর সেm িনেজেক িমিশেয় চলবার চাইেত েঢর উHে_ চলেল যা ওয়া 
ভাল। এেত অKত পচনশীলতার একটা বিল9 nীকৃিত থােক। উHে_র 

এই অংশটু�র মেধ D িনিহত থােক িবকােরর উiলতাটু�। 3তদু জীবেনর 

েগাপন যা দগু��েক ছিড়েয় পড়েত েদয় চারিদেক। অমলূক কের েতােল 

মধ Dিব< পরমায়ু জিনত যা িকছু েশাভন। 3তdান েথেক চঁুইেয় পড়া 
র\েক অন D আেলার আভাস েদয়। বমনব<ৃােKর অবিশটু� চার অধ Dায় 

জেুড় এভােবই িলিখত হেত থােক। 


