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ব্র্যাকেটয 

ফযাচী ান্যার 
 
Mr. Bean said – Don’t beat around the bush, It’s a long night already, come to 
the point. 
 
Can we truly reach a point?  
I’ve looked at points closely and realized that 
except the point itself everything else is beside the point. 
So what’s the plan? 
Where do we go from here? 
Where do we find relevance? Be counted? 
 
such is the need for being relevant 
even your inhibitions weep in allusions to loneliness 
and to think these inchoate poems will 
survive their travel through periphery 
is 
a  
joke 
i never cracked 
but  
is always on me 
 
me is a toilet paper 
good enough for  
an arse and a reference 
to an unbiased form of 
entombed green memories 
--do you remember 
-- no I don’t 
--it was there 
--no it wasn’t 
 
and paradigms of uncertain metaphors shift 
to become locale versions of 
truth 
 
sweet sweet truth 
It’s one wonderful evening 
it’s not the time to search for coherence in a pomegranate 
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wouldn’t you rather pick-up a date, drink martinis and listen to 

older melodies—versatile enough to both sweep away 

and secure the relevance of being naked 

                                                                   in parts 

 

 

বফযকয াক বফকজ ঠা ব্র্যাকেট য 

কুুকয ুকুকয ছাাঁচ বপকর তুরকত চাইছ 

ভাকছয আোয 

আয ভাছ ংক্রান্ত বচন্তা 

আদভশুভাবযয বদকন 

 

ফবৃিাকতয বজাযার বপাযোস্ট 

এইফ বদকন আকধাঐবন্ে ইরকগাঁবি কে মাে 

কা বাকরা থাে এই উথকর ঠায বফাধ 

বাকরা থাে বফাকধয গাকে বম বভৌভাবছ 

ফক ফক না 

বফাধ বম এেটা বযরাক্ট্যান্ট ধভমগ্রন্থ োকে বে বফাঝাকফ 

উকে বেকতয ধাকয বনকোকনা াদ্রী 

আবভ বাফবছ ব্র্যাকেট কয গভ কে মাো বাকপাবি 

বফকেকরয তল্লাটখফয 

এেজন খফযী- বখাাঁচি 

োকন োকন জানকত চাইকরন ফযাটভযান  বভিঃ ফীকনয 

ভকধযোয আর ম্পেম 

--  

ম্পেম 

ম্পেম এেটা োকচয বফাতর 

মায ভকধয বযষ্কায এেটা ইকোবকস্টভ 

থকয থকয ঘুবরকে উঠকছ 

বভিঃ ফীকনয নাে বছাঁকট বপরকছন 

যবফন অপ বযউড 
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যবফকনয টুাঁবটকত াাঁতযাকেন 

যাভকভান 

যাভকভানকে নকখ ঝুবরকে উকি মাকেন 

আযফয রুে 

রুকেয গাে ন্তমকণ অন্নোয 

খুাঁিকছন ফযাটভযান 

ছবিকে িকছ তাাঁয বনধমাবযত স্বগকতাবি 

বপকয আকছ 

বগাকগাকরয নাে 

বভিঃ ফীন 

-- 

বভিঃ ফীন ফরকরন – life comes a full circle 

 

আবভ বাফবছ – A circle is a denominator of my own loneliness 

pervading through society and landscape 

encompassing but leaving things alone to their own loneliness 

 

েণবফবাকগয আকরা 

াযাজীফকনয আকরা 

আকরায ভবধযখাকন বনবরমপ্ত রকত 

ফাঞ্ছনীে োটা ঘুবি 

কা তায বনজস্ব াো 

োাঁকরা প্রদী 

মত োাঁা তত বফকি ঠা 

তত আকরা 

স্বাবাবফে বফকি উঠকছ 

আবভ  আভায স্বগকতাবি 

দ্দ ঘুবযকে আনা ডাবরভোকন্ড 

ব এোেীত্ব    ব বফকি ঠা     ব আদযন্ত ব্র্যাকেটয 
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-- 

ব্র্যাকেটকয 

ঘাঘু মমটে 

আভায য আয আভাযই বদাটানা 

ভূরত তন্াকফাধ 

োকচয বফাতকর 

ঘুবভকে িকছ াফমকবৌভ বাে 

বাকেয এেেগবর জােভান 

ঘুকয দাাঁিাকনায াকে াকতয বচহ্ন 

বচকহ্নয ৃঙ্গায- প্রফণতা বনকে 

বতনকা ফছয োবটকে উঠকছ বম অটুট বদোর 

তায আগাভীয তম এেবট পাাঁকেয ম্ভাফনা 

ঘাঘু মমটে 

আবভ ত ফকন্তয োকছ জানকত চাইকফা না 

উৎকফয ভাকন  ূত্র 

রুদ উকি মাকে বম প্রাণণ ঘুবি 

তায োকছ ফণমতায যাখা আকছ ঘটনাপ্রদা 

ভানভবন্দকযয দূযফীকন বছাট কে আকরা 

তীব্র্ কে 

আভায বদাটানায ভাকঝ 

যাখা কে ছুবয 

আয 

বাকেয এেেগবর ডাকে 

-- 

বাকপাবি ফরবছকরন --  এই বম বােগাথা, বদোরগীবত এগকরা ফই ভুদ্রঅশ্বকদয জন্য বরখা । খ্রীিূফম 
739 এ । বযতা তখন বনবমযীর ভদু্রকেয য । ভুদ্রঅশ্বযা েলমণ েযকতা জরতর । ঘুবযকম আনকতা 
বুি । োকথমজীম বনৌকনা শুরু েকয এে জজফমুদ্ধ। যা এে নতুন প্রজাবতয বংস্র ডাোটভ বছকি বদে 
উকুকর । ডাোটভগবর এে অবূতূফম স্নামুবফকল োফু েকয বপরকতা ুরুল অশ্বকদয  তাকদয ন্তানথবরকত 
দযজাত অকশ্বয ভবিকষ্ক জাবয েযকতা বনজস্ব প্রজনন । দযজাত অশ্বগবর বফেৃত  অশ্বভাংকরাকব বেপ্ত 
কম ঊঠকতা । বফদ গকফলণায য ভাভবত আবেমবভবড, বভাৎজাটম  বভদী াান বমৌথবাকফ আবফষ্কায 
েকযন এই গীবত । এফং শুশুেকদয েকন্ঠ তা স্থাবত ে । েবথত, এই ংগীত ডাোটভগবরয ভকধয ৃবি েকয 
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াল্টা উন্ধাদনা  তাকদয  আত্মতযাে  ফাধয েকয । মবদ ভবলম বদোকতময  ভকত ডাোটভ এেবট এেকোলী 
algae বফকল--  উন্ধাদনা  আত্মতযা- জাতীে েভকেক্স ফযফায এেভাত্র জবটর প্রাণীকদয বেকত্রই 
ীভাফদ্ধ বমভন ভানুল, বরবভং , বাযতীে বিনী । বদোকতময ভকত এই গীবত আকর এে তযঙ্গধভমী উৎকচে। 
মা ডাোটভ বোলপ্রাচীকযয  বভউযাবভন অম্ল  বমৌবগে েমযায ৃঙ্খরকে ববকঙ বপকর । 

বাকপাবি আভাকদয এইফ ফরবছকরন । বনকথয ফাজবছকরা আভাবদউ । ফাইকয ফবৃি বেকরা । ফবৃি 

এেবট চযাচয কে উঠবছকরা । 

-- 

বনণু  ঝানু ফযাফাকয 

দযান্ন পককেয ভত 

ভ্রাভযভান ব্র্যাকেটয 

েতবাকফ তুবভ বাকরা থাে 

বনযাত্তায ভত বৌনিঃবুনে 

ভকন েযাকনায বদকন 

বই ফ ঘবটত টেীকজয াক িান্ত েফযখানা 

বদ্রাকয জফযীকত বদ্রা 

বঝবেকে ঠা ভেুয 

আরকতা ঘুযকছ 

খুাঁকট খাকে োকেয খাফায 

বটাটায গন্নভে 

দুকুযয বঝকর বডকে উঠকছ বযক্সায ডড 

এে পাবর বফগভ াকফা 

ভকন িাকনায বদকন 

গবঠত আভরবে 

েন্ঠায াকি 

জর বঝকি উঠকছ ব্র্যাকেটয 

-- 

আভায বরখায াক 
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বরকখ বপরা অনুবফগকরা োাঁকছ 

হৃদযতায ভত 

বনাট জংগকর 

ছাোবফলেে এইফ েবফতা 

খুফ ফণমনাভূরে বাকফ বাকরা আবছ 

আভায বাকরা থাোয াক 

বরখাগবর োাঁকছ 

এই এে তথযোবনী 

াদা  অন্নোয বুফকনয ধাকয 

আভায ঋতুজ্ঞাকনয অািতা বনকে  প্রশ্ন বোকযা না ব্র্যাকেটয 

-- 

ব্র্যাকেট কয ছুটছা বঘািা 

 বঘািায অন্তরী 

এই দ্রুবতয আবা এই দ্রুবতগন্নভে আফাো 

পটুাথ পাবটকে বপরকছ 

আবভ েতবদন বনকজকেই বপকর বযকখ 

চকর বগবছ বেণীবফবাজকন 

বফদ্দ তথযবোযী 

ব এেদা ডাবরভ গাছ ব াযাজীফকনয প্রত্নবফন্দু 

আজ শুধু বভকবদ গাকছয বফিা 

তায ত্তা ত্তা 
তায ফুটা ফুটা 
-- 

ইখাকন 
বতাভায তাকযয ভাকঝ 
তুবভ বনবফি 
ব্র্যাকেটকয 
 
বফডদা েভণ 
বনযর ছুবযয াভকন 
উদযত কে উঠকছ 
টুাঁবট 
বংস্র কে উঠকছ 
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ঘাত উঠকছ 
 
ঘাত নাভকছ 
 
ইখাকন ইবঙ্গতভে   
 
যাত ফাকযাটায ঘকয  থাভকছ  োাঁটা  
ছুবয    বযোকফ বনবফি  হৃদ 
 
হৃবদ 
 
চরু  মতনীর 
 
এেটানা দ্ধবতভে 
 
যাবত্র ফাকযাটা  
- -  

বভিঃ ফীন ফরকরন -- 

Go easy on these thoughts 

as all they lead to is amassing 

fear and paranoia 

bracketshahar 

my innards know – this testimony that 

the stone yields to the hammer- 

is a conspiracy 

the stone yields to its own uncertainty 

and the hammer yields to its elemental metaphor 

Oh I truly believe everything is alive 

including you, me, this poem, the stone, 

the hammer 

It's just that we don’t own a bulletin board 

                                                        that floats 
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-- 

বভিঃ ফীন ফরকরন -- However futile it may be, the humane urge to define anything 

and everything is imperative, despite the irresolution. This process eventually 

leads you to accept the futility but not without relevant questions. These 

questions redefine what you essentially are. 

ববো কয তাম্মবরপ্ত পুর 

বব্র্াকঞ্জয চাো 

তুলায জভায বদকন বাযী  ন্তুবরত 

কুকভাকযয চাকে অবফের গ্রণকমাগযতা 

বনকে বাফবছনা 

আবভ বাবফ তায অবফযর বভা  ংক্রভণ 

ংজ্ঞাবফরীন স্থাবনেতা 

েীবাকফ ফযপেণা 

চাোয ববফষ্যকত চাোয অতীকত 

আয চাোয প্রতীেগবর 

ফযপেণায আকগ ফযপেণায কয 

-- 

trappings are quite common in 

this landscape 

routinely evaluated 

serene 

hollow 

yet 

brimming with life 

trapped 

and the trapper never asks for 

your ID 

It's not the destination 

but the framework of a sustainable prose. 

avid ears 

wet ideas 
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ambivalent 

punctate words that 

give shape to a cemetery 

lingering in the shadow of 

hallowed windows 

-- 

এে প্রোযান্তয রাকগ ব্র্যাকেট কয 

জাবয এে অবনবদমি ীভাকযখা 

জাবয এে জরুযী রঙ্ঘন 

তায জরুযী আত্মা 

তায জাবরভ আত্মা 

আত্মায জরুযী জাবরভ 

ভীভাংাগবর অবযি কম উঠকছ 

ভাংক ঋতুকত স্পৃাে 

ভ্রান্ত  জরুযী অফস্থাে 

বযররাইকনয  াক দবি  সুবনবদমি েুয 

বনণু কে উঠকছ 

ফযফায কে উঠকছ 

-- 

তকফ আত্মেথায ভত ফর 

ফর এে বনকেংক্রান্ত 

এইখাকন প্রবা  প্রবায াভগ্রী 

এইখাকন বফবা  বফবায াভগ্রী 

ঐ চকর মাো বফবা  প্রবায 

বযতযি াভগ্রীগবর 

াভান্য কম উঠকছ 

অবনফামম কম উঠকছ 
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এই আভাকদয বছাট াকতয চাভচ 

মায জকরয দাগ বোকনাবদন পকুযাকফ না 

-- 

ব্র্যাকেটয 
 
আবভ বে 
আবভ োয াাবিপ্রকফাধ 
 
মত আদযন্ত 
দূযাকযা  েবয 
আভায ভুকখা 
এেজযাক্ট্ আভাযই ভতন 
হ্য  ফন েকয 
অনুববূত 
 
বভবছকরয বম আকরা  বই আকরা 
এোেী ভুকখয, ভুকখাকয  
 
শুধু বাঁকর  আরাদা  
 
ভুখ  ভুকখাকয ভধয বদকে 
 
আনুবূবভে এই চরাচর 
আভাকে বগাঁকথ বগকছ 
ধীয  গ্রবন্থভে 
 
বযগরায নি বনকফক  
- -  

উরবি আকন জাাঁবেকে ফকন 

অনচ্ছ্ব েকয বদন ফাতা 

অনুববূত 

আবভ বাবফ েকফ ঘটনাস্থকরয ভত 

ঋদ্ধ কে উঠকফ ঘটনা  

ব্র্যাকেটয 

- -  
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বভিঃ ফীন ফরকরন-– All realizations are interpretation of data acquired by your senses. 

Since, all senses are suspect, realizations attained through them are deemed 

uncertain, suspect. 

ফানচার কে মাো 

বাঁকর   গবণোরকে 

অবযামম বুর 

এই বুর বনভমাকণ বরকগকছ 

ধাযা  ধাযণাে 

ধাযণাজবনত ভি গঠকন 

বযাকদয বকঠয াক 

বঠ াতা কেকছ আভায 

আবভ বই পরায বনেকট 

োযণ যাবখবন 

রেণীে,  বৃথফীয ভি জখভ 

ববন্প  দূযযােন 

শুধু তায প্রফণতাগবর 

ভূ গিায োকজ রাকগ  

বযাকদয বকঠয াক 

বঠ াতা যকেকছ আভায 

আয ূকমমাদকেয াক             কন্দফাবতে এে ূমমাি উঠকছ 

-- 

আভযা বফলন্প বছরাভ 

আভাকদয য তৃবপ্তয ছাো কিবছর 

াকয বখারক ভ্রান্ত বনউকরয ছাো 

প্রেৃত অম্ভকফয গাকে তকথযয ছাো কিবছর 

এই এে অম্পণূম বফবাবজো 

মায গবত  ভবতয দ্রুবত 

ধযকত অাভথময বচাখ 

পকর ভি ভাক  বনবফিানুাকত 

বমই বফবাবজো অথফমবফকল 

তায ছাো আভায অকবকদ 
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এে ফারুঘবিয ববতকয কেবছর আভাকদয নীযফতা যাখা 

আভাকদয ছাোগকরা েথা ফরবছর  

-- 

“এই বই বযাভীে থ,  মায ছাো থাকশ্বম কি,  েলমণ েকয অটফীয ভূর,  অতীয ঝুাঁবট  চবেকত 

ভ্রাভযভান ে । এই বই ছাো মা আজ ভূরযফান” --  যবফ ঠাকুয এই গান বফাঁকধবছকরন ১৯২২ খ্রীস্টাকে । 

সুয ; বভে বূাবর, মমাে; বফবফধ (ূত্রিঃ বভতবফতান,  িৃঃ ৩২৬)। জনশ্রুবত, এই গান আদকত বরকখন ফাফু 

েভর চক্রফতমী ২০০৩ খ্রীস্টাকে এফং  দূযদমী যবফ ঠাকুয ১৯২২- বত ফক এই গান ি/আত্মাৎ েকযন ।    

ইস্ট ইবন্ডো বোম্পাবন এই ছাোয জযীেতমা বনকোগ েকযন জযাঁ রুে বগাদায- বে । এই বনযন্তয বংস্র ছাোয 

এেে বনকে ১৫৩৩ খ্রীস্টাকে বগাদায াকফ বনভমাণ েকযন এে অবফস্মযণীে তথযবচত্র   “Shadow building 

: A whispering art‖ মা ৃবথফীয ফমপ্রথভ েযারাইকডাককা ।  

গতোর আভায বদখা কেবছর ছাোবটয াকথ েযাকভযায বদাোকন । ছাোবটয যকণ বছর তরুণ ফলমাবত । 

গতোর বৃথফীয বোন বোনাে ফৃবিাত েবন – মবদ বযবডকোকত অবনংকেত কেবছর । 

- -  

This city 

will enable you to write 

these green faces 

percolating light through 

green eyes 

silent green words 

leaching down 

nourishing 

dead plants 

ব গাঢ়  বডাবন্টে বচতনাগে 

আবভ খুফ াফরীর নই 

মবদ আভায অবযাগবর াফরীর 

আভায নোয ধাকয 

আকরায বস্টন 

ঘটনাবফীন 

খুফ স্বাবাবফে বাকফ ববকফ উবঠ 

ব ভানকডবনবট ব আভায প্রেতৃ সুস্থতা 
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-- 

And the decanter and the decanter's metaphor and its vulneralibility and its 

innerself sloshing at the hand's approach and the hand, its guarded manicure and 

the featureless hesitation travelling from the hand to the decanter and the 

sloshing innerself succumbing to the hand's lonliness and its nowheredom and the 

etymology of the inner sloshing and its despotic truewhereness and the mouth’s 

gullibility and… 

-- 

Damn it Mr. Bean, It was never my ambition to write a memorable line, I just 

wanted to write a memorable pause. 

বভিঃ ফীন ফরকরন--  

It’s alright to feel cheated as this is the only emotion that truly is existential in 

principle. By the way, did you know that ―morality‖ is a byproduct of the sense of 

being cheated. 

আবভ ববাকফ বাবফনা শুদ্ধতা 

আবভ এে আনুগতয জাবন 

মায অবযন্তয বমৌবগে  বনযন্তয 

পাবটকে বপরকছ বভৌবরেতায দাফী  আেলমণ 

ব ঐেযজানু ব জানুগত াবথমফ নতভানতা 

আবভ এেভাত্র অনুগত আভায ধকিয েবণে স্থাবনে জজবফে আিিতায 
-- 

Yet you float your elemental belongingness in unknown water, yet you acquire 

newer fears, yet you go searching for avoidable traps, yet you learn to love the 

arena where you have tasted your gore, bile, soliloquy, pride, helplessness, your 

continuum … time and again…yet time and yet again… 

বভিঃ ফীন ফরকরন –Epigenetic modifications are heritable changes that take place 

without altering the genetic sequence – your habits/surroundings may switch off/ 

on genes by just methylating or demethylating them... 

and my fears now know-- I thought, so I became... yet time and yet again... 

Oh how my fears inherit their fears... 
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-- 

It hurts ! This petulance 

Mr. bean repeats – wisdom is the art of unlearning the obvious… 

Fucked up, I am so fucked up… 

He says: abandon this drama, theatrics 

Come on ! 

How the fuck do I unlearn my nourishments 

                                                            my soul 

That undulates on a fulcrum of 

Non & Yon 

bugger you and bugger all, Mr. Bean 

-- 

Mr. Bean said-- Ignorance is the strongest force, beware. 

Am I merely the interpretation of my own undiscovered coordinates 

An imperfection conjoins the values of this sublingual weather 

My only regret is that I am forged to remember 

Oh I figured out—to forget is to attain freedom in its truest 

Let me appreciate a bronze-flower a flesh-flower 

and their muted decorum 

striving to bury 

the immediate sense of necessity 

Interpreting me through my follies 

Interpreting me through their follies 

-- 
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বযমুকেয আাঁকচ    ব্র্যাকেটয 

খাে কে মাকে 

বাফকত বচিা েযবছ 

ব বাকফ বতা অযাজননবতে নই 

ভগ্র ফাজাকযয আকরা  ফাতাকয যাজনীবত বনকে 

বরকঙ্গয যাজনীবত বনকে আবভ মকথি কচতন 

 

এ বাফবছ    আভায ফাজায     আভায আকরাফাতা 

আভায বরঙ্গ    েী ফয- কচতন ? 

বভিঃ ফীন ফরকরন-  politics is an organic interlude to an imposition 

of 

structure 

 

mind you, although the ―imposition‖ inevitably looks for a stability, 

the structure may turn out different -- decisive or dynamic 

 

আবভ এে অপক ধফংিূকয েথা জাবন 

জাবন তায বযযু ফয 

এে সুকযরা বযখায ভধয বদকে মায 

টান কযয ভি আেনাে 

ঢুকে বগকছ  

-- 

these streets you will walk again 
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Mr. bean said-- seasons change 

so do  

street signs 

 

a teardrop on a copper jacket 

a teardrop on a copperhead 

 

once everything had a season 

now a season has it all 

 

প্রবতবট ঋতুয বনজস্ব যকেকছ 

বযন্ধে গান্ডুঘয 

উদুভ গাবু্বযীবত 

বযভাবজমত ফানারে 

 বটাটার গবযভা 

আবভ বই ফ ফানায েথা শুকনবছ 

মাাঁকদয গদযপক    অরংেৃত  

প্রগাঢ় উভায  জন্ধস্থর 

বমভন আোকয েথা 

 

আোকয ভি গাকছকদয ফাদ বদকে  

-- 

আভায প্রজ্ঞায অফেফ আভায ভতন নে 

আভায আত্মায অফেফ আভায ভতন নে 
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আবভ আত্মাীন বাফকত াবয না  

বোন েবফতায েথা 

আভায েবফতা আভায ভতন নে 

আবভ বনজস্ব বদবখ স্বগকতাবিয আত্মাকদয 

আত্মাৎ েবয 

তাকদয োকযাযই অফেফ আভায ভতন নে 

ব্র্যাকেটয 

আভায অনুবস্থবত এেবদন আভাকে খুাঁকজ   ফায েযকফ  

 

My absence will hunt me out 

 

My absence will hunt me down 

-- 
ব জাগবতে প্রাথমনাগায, আভায চবযত্র চাে--  আবভ বমন বযা ছুবয ই, প্রেৃত  খঞ্জয । 
বযা খুন । বযা ফযফকেদ ।  
 
--  
I will walk these streets again 

 

আবভ জাবন এই ভি যািায ববফষ্য 

আভায ভধয বদকে  বাঁকট বগকছ 

ভগ্র পুরজরফােু কভত 

বঘন্পা  আকন্দারন কভত 

বতু  জঞ্জার কভত 

 

এে তাম্ম ম  তায বানায তাকযয ভত 

বরবকর ধভম  
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--  

ব বাকফ ধভম জাবন না 

আবভ খুফ আন্তবযে  জাবন 

প্রশ্ন  প্রকশ্নয ফাায 

চারুবরবথে ফাযান্দাে মায গন্ন  গাঁদ 

তযবঙ্গত ে  

 

এই এে ৃবথফী পরকছ     ভাদাকযয ডাকর 

মাকে  েভরায  ভত ফকর  বচবন 

মবদ তায  য  তন্তু  গন্ন    

 

উভাে  যাখা েবন  

--  

Eventually it all boils down to comprehension 

even if you spell it all 

it bothers at spots 

marooned and wise 

memories trying to decrypt their memories 

I have spilled enough to know 

no memory is worth courting,  hanging  

out with -- in a backyard sun 

and then  

there are memories that are 

felled futures 
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a tea-cup that never went back to China 

-- 

Bracket shahar, ignorant as I am, it took me 37 years to realize, that you actually 

need an appropriate language of thought. And now I am dumbstruck by its 

implications, considering the empty graveyards where a language blossoms, its 

coherent fences, colors, strictures, variable degrees of freedoms…. 

-- 

The veritable fences and their  

rogue signifiers 

colors lapping colors 

sounds chastising sounds 

obdurate values hardly recognizable in 

lengthy satin suits, funny hats 

it’s a fair basically 

an all night affair 

carriages and their defined horses 

rein 

car 

nation 

 

everything is a necessity down here 

even this perverse deployment of  inevitability 

-- 

ব্র্যাকেট কয আজকেয াকঠ বোকনা কুভায । এই বস্মত  ভন্থয সুযা- দ্বী । আভাকদয প্রশ্ন ভন্থন েকয 
েবফতা । ঘনফনজ বথকে সুনাবভয ফড ফছয মা বনকে চতযুকঙ্গয বভৌ  আেৃবতকত াো বভৌচাে । বম বোন 
স্বাধীকনয ভত আটকে িকত চাইনা বোকনা কুভাকযয ভদৃু অথচ সুে  দূযবালী েবফতা স্টাইকর । বেফর 
তৃপ্ত কত চাই নতজানু । ন্নযায োবনম বথকে ভা ীগার বঠকর বদে ফাচ্চা ীগারকে –এই তায বনজস্ব উিান 
  াকুরয 
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-- 

উিান  উিাকনয প্রত্নবনদমন 

বমটুকু পাাঁকেয ভকধয আকরা  ছাো 

আয রুদ জাপবয 

স্পম কি, বাক, ববক চকর মাে 

স্পকময বযগবর ধীয  অর 

আবভ খুফ ববকফ উঠকফা  না 

বম বাকফ বতাভায বাকরা থাো মকত্নয াক 

বঘকভা বযাদ   

তরুনাব ীত 

অনগমর প্রশ্নবচকহ্নয ধাকয  

তফু   অায 

 

আবভ অায   কে 

ফক থাবে । 

 

ব বফার ফক থাো 

তুবভ বতা চাঞ্চরয, মায ধাকয কযয আকরা    ণযতা    বফশ্যাঘয 

বতাভায বাকরায াক   আভায বাকরায ঢর 

বযাকদয বথকে বযতৃপ্ত   

আবভ মায স্নােুভাকযা 

তায ধি উকি বগকছ 

ভাধযােলমকণ 
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আবভ মাকে বনকে ফক আবছ 

তায অবিত্ব  াতাে াথাকয 

বনবফি জন্ধবদকন 

অস্বীোমম র 

 

এেটা অস্বীোয  আভায বনকজয 

বনকজকে বনকে 

এই ভ্রাভযভান অবিত্বীনতা 

এই োরুগত বনজবনজমন 

 

আবভ বতা বতাভায েথা ববকফ উঠকফা না 

তুবভ এে স্বাবাবফে ীভাকযখা 

মায ধাকয গবটকেকছ  নদী 

ধাযা  ফাবেতা 

এই দুই 

এেেবফীকন  

জরেণাকেবন্ে বাবফ 

 

বয  তযঙ্গ 

তযঙ্গ  গবত 

বযগবত  গবতবয 

বাফ 

 

তযঙ্গ 
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গবত  বাফ 

বাফগবত 

বাফতযঙ্গ 

 

আবভ মায জাগযণ বাবফ 

আবভ বাবফ তায ঘুভকঘায 

যাত ফাকযাটাে  

েবপ বখকত বখকত রে েবয 

োর বফরায োক 

ক্রভ  অভান অনুবফ 

বথবতকে িকছ  ঘুবরকে উঠকছ 

এেবট বডকম্বয 

মা বেনা াবখযারকেয 

 

এই আভায না বরখায এোন্ততা 

মায গাকে বতাভায বছবন  ফাটাবর 

ঘুকয কি 

 
বাকফা এই প্রেৃত ফঞ্জয  
ভাঠ 
ে নে 
 
এে বনবফি পরনাবা 
 
আভায বাকফয পাকর 
বতাভায বাকফয প্রবতকযাধ 
বঝবেকে উঠকছ  
 
--  
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Beyond the closed door 
you will find 
a premonition of this door 
breached 
 
although a door is free from usual constraints 
a room is not 
so is reality 
 
I have decided to cut reality some slack 
 
Just can’t bear this moaning undercurrent 
Sawing  
ceaseless 
 
I would pass through the winter 
And winter would pass through me 
 
It’s a deal 
Where everybody wins 

- -  
 
ীকত বম ঘনত্ব দখর েকযবছ 
আনুূবফমে  
বই এে ভাযাত্মে বাকরা 
আভাকে জখভ েকয বগকছ 
 
স্তুবত  িফ 
মান   েযকণয বম ভি বাবনবভে 
প্রাবন্তেতায 
দুকোকয বদাকয 
ভাইঝকযকত   ধযনা ধযণী  
বদ্বধা   দুবফধা 
 
(আবভ বেছ ুপ্রাবন্তে বজযাকপয ম্পকেম শুকনবছ । এই ফ বজযাকপযা প্রকতযে ফছয ভাঘী বূণমভায বদন উফা 
মান েকযন, াযাবদন ভাবট বখাকিন  চাাঁদ উঠকর আকঠকযা াত গকতম বনকভ ঘাক ভুখ বদন । ব এন একন 
২০১১ াকরয ১৮ বপব্রুোবয এই প্রবতকফদন বদখা মাে । নতুন প্রজকন্ধয বজযাকপযা, বফকলত ডাোকস্পাবযে 
বজযাকপযা একে জফেবফে  আো বদকেকছন । তাাঁকদয ভখুত্র জাবনকেকছন, এই নতুকনয আহ্বান তাযা স্বীোয 
েকযন  আা েকযন বৃথফীয ভি বজযাপ এই বফেকফ বমাগ বদকফন ।) 
 
বতা, বই এে ভাযাত্মে বাকরা 
আভাকে রুভার েকয বগকছ  
 
ব্র্যাকেটকয  ভবভ  বভুরাবা 
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আগত ব 
 
বভনীভুকখা ফন্তমমাে  
 
-- 
বৌয ভন্ডর ফরকরন – এেটা বফবি বদন –আবভ বদখবছ তাাঁয গরায য বখরা েযকছ যজন  বফারায তায 

।  বৌয ভন্ডর ফরকরন --  আয বাকরা রাকগ না, বাাঁকদ বাাঁকদ অাবথমফ রগ্নীেযণ  জ্বারা । জ্বারা বভাাই 
! আনাকদয াভুদাবেে বযন োকডময ছার ঘুনব ববদ েকয আভায আনুভাবনে বত্তাকে ঢুকে বগকছ । 
াথয বভাাই াথয । ঘুঘবন বখকেকছন েী াউরুবট কেকছন । তাযয আনায ঘুঘবন আনায াউরুবট 
বেযাাঁৎ বেযাাঁৎ েকয েণ্বভুবনয ছাগকরয বকট, াকরা, ছাগকরয বকট ফযাথা বফাকর েথা । কুন্তরা ভাযাকফন না 
ফকর বদবে । অববজ্ঞান মত খুী দাগান বাাঁকদ, বেডবনকত, যাজা বতা কফন না যাজা আনাকে বচকখ চাউবভন 
েকয বদকফ আয বো বভাাই বোই, চাক ব বো বগারাজর বখকেই বাে আয োতরায বকট 
ফিুফবুি বভকযই বাে । বদখকফন এয য বফযী মবেণী বেভন বভঘদূতভ বদকে চকুযাট ধযাে । াকরায 
েবফতায খ ! বদন বভাাই এেখানা বফবি । 

(ূত্রিঃ খান্ডফদান, ফনফম ; ম্পূণম ভাবাযত ফাই ডিঃ ঞ্চানন ারদায, এভ বপর, বড বরট, আরাকা 
বফশ্ববফদযারে) 

--  

ব্র্যাকেটয 

আবভ বাবফ ভি ছাোই 

বযখাি  

চাযতরা বথকে মায ঝাাঁ 

বেভফন্দী ে 

ফাঘ ডাকে নোনজুবরকত 

ফাঘ বডকে কঠ ফাথরুকভ 

ব ডাকেয ছাোগবর 

ভি বৌযভন্ডকরয 

দমণপ্রতূ 

ফাঘ বডকে কঠ আয 
বনবফমোয বফবিখাবন জঘকন জঘকন 
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জ্বকর  
বনকব 
জ্বকর 

--  

তথাগত ফরকরন --  বম বোন ফস্তুই এেবট ঘণ  আেবযে গণ । এই গণ বযাণ েকযা ধনুকে  ফন্দুকেয 
ব্র্ীকচ । এই গণগান বথকে তীব্র্ ছুকট মাো বাফ, মায গবত বকেকন্ড বভবনভাভ ৩৪৪ বভটায বই করা প্রেৃত 
েকবদী । মা  অথমকবকদ েভ ।  

এই করা ফস্তুফাকদয বগািায েথা । 

আবভ ফরকত াবযবন--  ব তথাগত,  প্রবাবফত োয জন্য বম অন্তজমাত জনুণয রাকগ, আবভ তা াবযকে 
বপকরবছ  

ঙ্ঘফদ্ধ জকর 

জরদকর 

যাবত্র বতনকটয কয একগাকত বযবপউজ েকযকছ বম ঘবিগবর, বই ফ ঘবি আভায আত্মীে বছর । তাযা ফােু, 
ূমম, ফারু, পরু  জকরয ভত গবত  বদাীর বছর না ।  

আবভ মা ফরকত াবয বন--  বই ফই বাফফাকদয বগািায েথা । 

 

বম বোন ঙ্ঘফদ্ধ জকর, জরদকর, জরেণাগবর বনজস্ব বভৌরতাীন । জরেণায স্ববাফজ বম জল্কনা – তায 
য টুেটাে কি বখরুকি পবিং  । বই  পবিং  জরাকেয য চতযু  বনবফি ে, প্রজনন বতু ।  

জরাকেয অযাংগর বথকে এই েথা অনদ্বতফাকদয বগািায । 

 

জদ্বতফাদ বনবলদ্ধ  ব্র্যাকেটকয । 

-- 

গাঢ় কে উঠকছ ফবৃি 

অবযস্থ কে উঠকছ 

ফযথম কে উঠকছ  

 

এ ভিই এে অভাপ্ত বফছানায েথা 
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বম জাকন গবছকে বতারায ভত াত বনই 

ফবৃিয বদকন দযজাে অভ্রান্ত খটখট বনই 

িান্তয ফকর বেছু বনই 

আবিন আয তুরু এই ফই রােনফাদীকদয বনজস্ব স্বান্তনা  

 

দিানা েিাে ঝবুরকে  

আঙ্গুকরযা ববজকত বগকেকছ 

-- 

বভিঃ ফীন ফরকরন –Can you give shape to an idea unless it’s dead ? 

চবেত অবতক্রভী  আকরা 

বই আকরা বতাভাকে বদকখবন বাকরা েকয 

বতাভায োকছয ধীয  বরকে থাো আকরা 

বই বফজ্জনে 

ছাো াকত  োবডস্ট বাকয কে কঠ  

উকদ্দশ্যভূরে বাকফ ঘাভ গিকত বুকর মাে  

 

এইফ েথা ডাঙায বফকে  

 

বঢর িা ুকুকযয     াঁত বকত থাকেন বোকা 

গতোর 

তাাঁয াকথ েথা কেবছর 

ধাযণা বনকে 

ধাযণাূফম  অনুববূত বনকে 

রারাগ্রবন্থ বনকে 
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মা তাজা রুবট  ফা ফলমায আিাকুি 

বম বোন তীব্র্ গকন্ন প্রফাবত ে 

- -  
আভায প্রোবঙ্গীয ভধয বদকে ঘযঘয েকয মাকে 
রম্বা ভারগাবি 
ভারগাবিয ভকধয ববক মাকে তাভাে  েভরাকরফযু বনমমা 
বযতযি ছাউবনগকরা ভাতার কে উঠকছ 
ধীয  বফবস্মত প্রো কে উঠকছ 

 
এ এে অন্তফমতমী ফাযান্দায েথা 
বম প্রকযাচনা বদে চরনই ফৃেকদয 
ফকর - - এইফায চীোযবফথীো কে কঠা 
অনুভ ভভ  

প্রাথমনা  কুঠায ছাবকে উঠকছ কুোকযয বটী 
বংস্র কে উঠকছ কুভকিা বদ্ধ,  ভান েচ,ু  উকে বদ্ধ 
- -  
ভারগাবি  যান্পাঘকযয য আফায 
ফবৃিকত বপকয আব 
এখন ফবৃি বনই 
বযাদ বনই 
ববজফায প্রশ্ন বনই 
শুবেকে ঠায প্রকোজন বনই 
মা বনই তাই বচহ্নে 
বচবহ্নত ফস্তুভূক 
মায চিাফযণ বফাঝা মাে 
- -  
এ ভিই এে অভাপ্ত োকচয জানরায েথা 
বমবন তাাঁয ভূদে বনকে বফছানা োয 
েথা বাকফন  ঘলকট ঘলকট 
বনকজকে অনে েকয বতাকরন 

বচহ্নগবর ভাথা গবরকে বদকে অবিকত্ব 
তাকদয বকঠয োচ                ডুেকয উঠকছ 

- -  

ে স্পম েকয  বরখা বযা বমাবন 

স্পকময ঘকয বঢাকে া 
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াকয ভকভম থাকে “অতিঃয” ধ্ববন 

ধফবনয অন্তযাকর ...... 

ব্র্যাকেটয – এই এে বাস্বয ভদ 

মায বনা াথয- কুাঁবদকে কে কঠ 

আগরাে, বঠােযাে 

বরবযকেয গবরকত বফশ্বা ফজমন েকয 

ফমাঙ্গ েিা নাকি 

অববফযাবি ছািাই 

ঢুকে মাে 

বনযীোে 

দাাঁকত 

প্রভাে 

বোন বেছুই আয কি থাকে না 

তফু “অতিঃয” উবচকে কঠ 

এযয প্রকোজন ে 

প্রাভান্য থ, 

কুোা  

বফাদকনয ভত াো 

দু’খুাঁবটয ভাকঝ ঝরু খাো 

বভৌসুবভয বতু 

--  

জরফােু আক, 

বই আরগা ফরে মায জযােুয ছাো 
গাছ  দারাকন 

বফতবযত ভবযভাকন 

একছ, বই 

েকফ বথকে অনুলকঙ্গয ববতকয ফক আছ 

বখোর থাকে না 
বমন বখোকরয বচকে আয বোন বোথা বত্রবুফন 

মেনাকবাগ েযকত বুকর মাকে 

গকর মাো বপবযরায 
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এোন্ত ঝাাঁো কে উঠকছ 

- -  

তাযয শুধুই বনভমাণ কে বথকে মাে বদাতরায বপ্রযণা আয বফরবম্বত পর ফকন্ত ঝকয । আভায ভি অনুভান, 
দ্ধবত, অনজফ বটক্সচায উঙৃ্খর কে কঠ । বোথা াাঁতাযটু বালায যীকয ঘাই ভাকয ডুফন্ত বালা । 

 পকরয ববতয বিবভত কে আকছ খুকর বদখাকনায ফীজ 

ফীকজয ববতয নিয এপ্রন  

তেম কে ঠা বগাধূবর  বনেবভত  

াকি নটায ুর াযাায  

এই আভায অবফের বালা--  বম বালাে আটম  ইন্ডাবি দু’ই বল্প । দীঘমাোে কে কঠ খবনজ বফগন, 
বফাাঁটা  ংরগ্ন োাঁটা, বফজন কে কঠ । বযভাগ্রি কে কঠ ।  

আভায োল্পবনে বতুয াটাে বনবরমপ্ত কে কঠ দবি  রন, অন্ন েবনম । ব্র্যাকেটয আবভ বঠে বোথাে 
গাাঁথফ এই নবত, নান্দবনে বদারকনয আবা ! বোন  ান্ত েঙ্ক্ক্রীকট ধীয  অবনফামম কে উঠকফ ভি 
আেবস্মেতায ভূরযকফাধ, আভায  বকয মাোয ূচনা । 

-- 

ব্র্যাকেটকয 

তাভাান্থী ফাঘ আয তাাঁয 

বডাবন্টে নিন 

বফশ্বা বাঙকত বাঙকত  াথয 

বনকজই কে কঠ  বফকর  রুদ 

সুে যন্ধ্রগকরা বকয কঠ বেতাফী গজমকন  

রুকদয াক বফবস্মত কে আকছ 

ফােী মা রুদ 

ফককছ রুদ ফাঘ রুদ বখাাঁাে 

 

আভায বচাকখয াতা নিকছ না 



30 

 

--  

বাঙা আেনাে বাধন াভগ্রী 

চুভুয বফকযাধাবা 

ব এে গবর 

বমখাকন দভের বঢাকে না 

পর ভাকেমকটয ববাাঁতা াো 

গাাঁদাপুর োভয োভয ভকন ে  

 

এভে ফভে 

ফন্ত ধুাঁোধায রাকগ 

যাত বতনকটে ধিপি েকয উবঠ,  

এে   ফাকঞ্চাত  বোবের আয এে  

 বউোা   

বপ্রভ ঢাউ কে কঠ 

গবঙকে কঠ বযাগ্রবন্থ  

 

কে খাবনেটা ভন্দ েকয বদ  ভৃদু েকয বদ 

-- 

বরখায আশ্বাক বরখা ংবি 

ববাকজ  াফমকণ  

বাবফ— এক বোনবদন ইাঁদুযেকরয েথা 

বম ইাঁদুকযয বথকে বফচুযত কে আকছ 

অবাকফ োতয কে আকছ 

অধমভনক তায রুবট  বযক্রভা 
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ফযাখযাতীত 

ফক থাকে ভবতয আিাকর 

এেটু এেটু ভাথা ফাবিকে  

পাাঁদকে প্ররুি েকয   

তায ফাাঁচনবঙ্গী 

অবাফ ঢাোয ভত মমাপ্ত প্রবাফ 

- -  

কি াো ান্ততা 

অবফের কে আকছ এে প্তা 

এভে আবভ েভাকে েভা েকয বদকত 

ইতিত েযকফা না  

এভন আপ্রাণ েথা ফর 

বমন বনজমনতা খা 

             বখকে মাে 

ফটুকু 

ফণম দুধ  

দুকধয বভৌরগবর াদা  উন্ধাদ কে কঠ 

আভায ভতই সুস্থ  অবফচর কে কঠ 

 

অনফযকত  াো সুস্থতা 

অবফের কে আকছ এে প্তা 

এভে আবভ ঘুণকাোকদয বখাখরা েকয বদকত 

ইতিত েযকফা না  
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-- 

এযয দৃশ্য ফন্ন েকয 

ঢুকে বি াতায ববতয 

বয ুবফকে আন্দাজ কঠ 

বদখায ববতয ববাকফ থাোয েথা বছকরা না 

বচনায ভত শুেকনা স্বল্পতা 

ঘুকয ফাফায ভত বোর 

খুফ দূকয চকর বগকছ মাো 

মাোয াত ধকয বযষ্কায চকর বগকছ ভন 

বাফনায বচাকখ অন্য বে আয বতভন বাফ 

কুবরকে ঠায ভত নুন 
-- 

বনকজয নুকনয োকছ বপকয আব 

ঘাি গাঁকজ ফক আকছ বদা  বফবদা 

খুফ যাবত্র ে 

বঝভ ধ’বয বগাটাকনা োকট 

আঙ্গুর বথকে ছাবিকে আবন জিতা 

াদা বেকট যাবখ 

ভূরযফান েবয 

ববায ে 

আকরা ছছ ে’বয বঢাকে আভায প্রবতবফম্ব 

তায প্রো ববঙ্গভা 

বাবফ বোথাে বরকগকছ অাভান্য আরেঋতু 

মাফতীে বভৌর, বভৌকরয অোযণগবর 

বপকয এর 

তফু ভাোবট এর না 

দু’এেটা বদখায ভকধয ফবৃিয ফূমাবা থাকে 

দু’এেটা বানায ববতয চকর মাোয ে 
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প্রবতধফবনয ভকধয ঢুকে মাই 

বফকজ উবঠ পাাঁো ভানুকলয বনযারম্ব স্পৃা 

   --  

বদবখ 

বঘাকযয আিাকর বযকখ বদে ঘবি 

আয ফকর উঠছ    যাত ফাকযাটায আকগ 

পাবটকে বফকযাকত াযকফ না  

যািা 

অন্যভনক  

তৃতীে শুাঁকোকাোবট 

এই ভে তেমতা বনকে বখরা েকয 

আরকগাকছ বেঙ্কন ফাকজ 

াতায ববতয ফানচার কে কঠ প্রেৃবত 

 

এ ভিই এে বুর প্রতীকেয আত্মভাকরাচনা 

বম জাকন বালায বোন মথাথমতা বনই 

ফাকযাটায কয বোন এেটা বনই  

-- 

এযয ভানদণ্ড 

ঢুকে মাে ভানবঞ্জকন 

োয বচাকখয ববতয বদকে বদখকছা ব চাাঁদু, োয বযেল্পনা বতাভায ভাথায ববতয েযান কে আকছ ? ফাংরাে 
বরখবছ ফকরই ভাথা বেকন বনকেছ না- েী ? ফাংরাে জকন্ধবছ ফকরই আকধা আকধা াকত নাবভকে যাখকত কফ 
ব্র্ীিাীর ন্নযাপ্রদী ? না- েী ভকর, বকনভাবান্ডাকয, ফাগমাযবফণীকত  বখারাফাজাযনীবতয অং কে 
বগরকত কফ অবযন্তযীন াভন্তফাদগ্রি ডাাঁটাচচ্চবি, আইবয েবপ  ? বমভন আভায বতৃুরুল ধাযাবগবযকত 
দুবদকনয স্বাকস্থযাদ্ধাকয বগকে ফমপ্রথভ আবফষ্কায েকযন বগবযভবল্লো, ফাগান ফানান, আয বরাোর বচাকখযা বই 
ফ ফাগাকনয ফংজ দাকযাোন কে, বগবযধাযী বভবয কে  ফাাঁকয ডান্ডা কে যকে মাে । ফাংরাে বরখবছ 
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ফকরই আবন্টয চুকর ধাভাবযা বদা  বফবদা,  আয ফাকরয বনজস্ব নান্দবনেতাকে স্লযাং ফকর ফাবল্ট ফারবট 
জকর ধুকে বপরকত কফ খাতা ?  

- -  

Such are tangible alternatives  

of reality 

A footbridge hibernating  

among detonations 

distorted spaces among continuum of confusion 

scared shitless of their own images 

portrayed in tireless museums 

hugging themselves 

 

And here you are 

Worried about your forgotten medication  

--- 

                             
                        
                  
                     

 
                            
                              
                    
                               
                               
                        

         েযা                
                             নে 
                       
েবিকেবন্ে               
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ভীভাংায                   
                     

                            

 
                             

- -  

অকথময বফবনভকম ভি বফেৃবত কে বনকফ 

তকফই না বালা 

এভন েী স্ত্রীকযাগ, এবনভা 

রবয  বফতযণীে বনযাভে 

বমভন প্রাভাণয গতমগকরা যািা 

ঝাোকত থােকর 

দু এেটা অনুযণকমাগয উকঠ আক থ  

বম থগকরা বযাজ ম্পকেময ভকধয 

বনকভ মাে 

উৎেণ্ঠায ভকধয 

বনবদমি বোন বফলকম বৌাঁকছ বদোয ভত  

আয বোন ে কি থাকে না 

  -- 

এযয তুবভ অাযগ 

াবভুকখ খুকর বদখাকফ অন্ত:ায 

অস্বীোয মমন্ত  বদৌকি মাকফ 

াাতাকরয আো আজ বনভমর  

বমন স্বেতায ভকধয অনুবফগকরা 

েরত্রী কে আকছ 

খা বকত আকছ 

বমন আোয ফরকত বেছু বনই 

বনযাোয ফকর বেউ বনই 

শুধু গ্রবন্থ বথকে স্নােু মমন্ত এে চরাচর  
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চরাচকরয য  

বথকে বথকে  

প্রো উিকছ 

  --  

এখন 

অকো বনকে বাফকত ায  

ীভাফদ্ধতা বনকে বাফায দযোয বনই 

ব বনকজই বনকজয তদাযবেকত েভ  

বমভন বরকঙ্গয োঠাকভায ববতয  

নভনীে কে থাকে ধাতু 

কঠ 

নাকভ 

বারফাাে াযঙ্গভ কে কঠ 

বনধমাবযত মবদ াই বোকনা ফা এেবট বদন  

ব বমন প্রগরব ে 

বজকব াকট বনে োাঁটাগাছ  

আয ভূোববনে বকয বদে 

োাঁটায অভকনাকমাকগ 

কন্দ বনকে বাফকত ায  

তায নফীেযণ  বনকে 

দূকয ফক রেয েযকত ায  

েী বাকফ চরেবি াযাকে বালা 

াাঁটু ভুকি 

                     বযণ োভকি ধযকছ  

--  

পরু বল কর তকফই বভুকর াতা 

ংবিি াকরাে 

এত ঘন এত বন্পবফি 
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বোন আকফ বফশ্বা েযকত াযকছ না 

“আকফ” এেটা ে ভাত্র 

 

ভি জিতা বনকে আছকি উঠকছ 

োাঁকফ না 

বে এভন প্রাভাণয বুফন  

বে এভন বরাায বরৌ 

 

দুিঃখ ে 

রযাংিা চিাই ছািা 

বোন াবখই আয াবদমে কফ না 

বার রাকগ 

ডানায বচকে এই বম প্রফর 

বঠাাঁকটয ভােি 

 

স্বাবাবফে বপ্রযণাগকরা আজ েভায অকমাগয 

 

কে ঠায গাকে 

ধা দু’এে ভাত্র বাঁবি 

 

বার রাকগ 

এইটুকু ম্পন্প ধকয 

আভাকদয বনকভ আা 

বতাভায াভান্য আরকগাছ 
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বযীভায ফাইকযয প্রচরন 

বেৌীন কে  তায বর 

অন্নোকযয োকছ আাঁধাকযয তাৎমমগকরা 

বপবযকে বনকে অববধা 

বপবযকে বনকে ভাবধপরে 

েত ফাহ্য আয েত াভাবজে জনবপ্রে 

কে উঠকফ েবফতা 

ফাযফায ফযফহৃত যজনীাবখ 

 

বমন বই দুকটা এেটা বদখা 

বমন বই োকঠয বভকঝয ভত 

দুরুি  বফয ঘকযাো 

ফযফাযকমাগয অসুখ 

েরকভয ছাো মায য 

থভকে দাাঁিাে ভুূতম েকেে 

কযয রাইকন চুাঁইকে িকত ইতিঃিত েকয 

বনবত যবিয োকছ অনুেযণীে 

এে মথাম্ভফ কে কঠ 

 

বাকফা েতটুকু অনুনে 

বগকেকছ গাকছয োকছ 

েতটুকু নীযফাবযজর 

এভনেী জাত আফাো বনকে 
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খাফায বটবফকর ন্যি বভাভফাবত 

 

বপকয তাোকনা খাফাকযয গাঁকিা 

এভন এবগকে আকছ শ্বানারীয বদকে 

বমন দু’এেটা বদ্বরুবি 

আয বোন অথম যাকখ না 

- -  

উদযত উদায কুঠায 

েবিয গাঢ় ঞ্চারন 

বনগঢ়ূ বনবফি বপ্রে া 

োকর বছাাঁোই মতন 

(নােী) ব থাকে বাথা অেৃণ 

ব বাক বদ্বধাীন জকর 

আবভ ববকবছ অবনফায 

আজীফন কুোায ছকর  

যজ্জুকমাকগ ম যাবখ ঘকয 

োকন্ন বেতু নে যকন্ধ্র বন 

বফকফকেয েকে বুল বফছা 

নকনয আবভ েীইফা জাবন 

সুন্দযফন  গকেবনমোয ভধযফতমী বযরকস্টাকন বনকভ কিন বেকটা  বেকনয জানরাভূ । অইখাকন বীবত  – 

বীবতয অন্তযাকর প্তদ তােীয োকরা বটবরকপান, গযভ জকরয ফযাগ, টাোকযয চবট, েবফ- তেভা বঝকি 

বপরা ইবথবোয ফন্দুে ফযফােী এফং ফডপ্রচবরত অনুেম্পােী যাবত্র । এযয ধাতুয ঝযনায াকথ ক্রভাগত 

শুকবো বফবনভে েযকত থাকে আভাকদয অফদভন আয বই েেম ঝভঝকভয ববতয স্পি কে কঠ ফন্দুে 

ফযফােীয উচ্চাযণ – ববথরতায অফযফবত আকগ বম বফস্মে – ব’ই নন । ফরাই ফাডরয, বই ভে যবফ, 

আভাকদয যফীন্নাথ, চতদুমফলমীে এে ফারে ভাত্র ।  আয ফযাখযা, ঘাতকেয  ভাকনফইগকরা নীরাব এে 

দুযবতয ভকধয বঘাযাকপযা েকয, বনকজই াবযকে মাে, বপকয আক – মেণাযবত । এে স্বপ্নবকঙ্গয বনাবট 

আভাকদয প্রায কে কঠ । এই বই আকরা মা ফযফামম নে । এই বই প্রকযাচনা মা বফাঁকচ থাোয জন্য 

অবযামম নে । এই সুস্থতা, এই তযা । 
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--  

ফযাখযায ভকধয এবাকফ সুস্থতা নাবভকে যাকখা 
ফযবতক্রভ এেটা জানরা ভাত্র কে কঠ 
োর পরু পুকটবছর 
তাই আজ ফবৃিয বদকে এবগকে মাকে ফাগান 
বমন এই এে াথমে এেকঘকেবভ 
এই এে ফানচার কে ঠা প্রান্ত 

বাকফ ফক বথকোনা 

ন্নান বতাভায ভকধয দীঘম এে আনচান কে উঠকফ 

ফযাখযাযা বফকিবলত কত চাইকফ 

অবফশ্বাী ভুখ মমন্ত 

বদৌকি মাকফ 

বফশ্বাকমাগয াব 

বফডরুকভ এেটা ববায কে 
রুদ  বঙ্গুয কে উঠকছ ছাো 
স্বে কে উঠকছ ণূমতায ভিা 

বফডরুভ রাকগাো প্রশ্নত্র 

 

-- 

Mr.Bean  ফরকরন-- Ask questions, if you may, but never seek an answer 
– every answer is a trap.  

 

And then there are illusions 

every illusion needs a face 

a decapitated body does not exude transparency 

 

It's a slow winter 

we talk more about 

the nature of stories 
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appropriate for a winter like this 

about coiled springs 

emotions 

a distant frozen harbor 

dead images of dead ships 

buoyed up to float 

buoyed up to last 

 

we wonder if transparency 

is truly a reflection that beams with a certain sense of assurance 

I don't have much problem with my transparency then 

 

It’s one gorgeous winter 

for a springloader 

in search of strategic structures 

immortal faces  
that came out to bask in 

paltry sun 

 

-- 

ব আদযন্ত ডাবরভ, বনজ্ঞমান েী ? 

--  বনজ্ঞমান এেবট কুোা 

ব আদযন্ত ডাবরভ, প্রজ্ঞা েী ? 

--  প্রজ্ঞা এেবট কুোা 

ব আদযন্ত ডাবরভ, তকফ বনজ্ঞমান  প্রজ্ঞায াথমেয েী ? 

--  বনজ্ঞমাকনয বনজস্ব আকছ এে অন্নোয । প্রজ্ঞায অন্তফমতমী এে আকরা – মা কুোাকবকদ অেভ । 
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এই বই আকরা মায অজমনই এেভাত্র বতু ।  এই বই আকরা মা ফযফামম নে । 

 

এয য ববায ে 

উকদযাগ নকি চকি ব্র্যাকেটকয 

পর ফ’বর আয বেছুই 

ফাগাকন ফাজাকয কি থাকে না । 

 

মা বনই তা’ই বচহ্নে – বচবহ্নত ফস্তুভূক মায আোঙ্খাটুকু বদখা মাে । 

 

 

 


