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Abstract:  

 

The given poem is a fine blend of love and the onslaught of modernity. It is call to the beloved who 

has been remaining in a petrified motion, only to get dissolved into the elixir of life. It is a poem full 

of the abstractions of human love but at the same time, it also celebrates the best and the most 

beautiful moments spent in love. The poem transcends the binaries of loving in heart, in mind and 

then gradually dissolving in higher art. The kites fly, the colourful kites and the kites that mow and 

gnaw at the core of the heart. Memories still remain as the beloved retains the spontaneity of love 

forever. 
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স্মৃতিতিহ্ন 

সুদীপ্ত চ্যাটার্জী 
 

এত া যে পাথর যসতর্জ আত া যসকি চূ্র্ণ হতে েতে?  

োরোর যেতে দাও র্জেির্া, েতুির উত ান, যেতস োয় শরীতরর প্রাচ্ীন শহর,  

 ে ু ুকি যসতর্জ থাতিা কশোকেকপ, যপাড়া গ্রন্থাগার, কনকেড় পাত র পর কি ু যরা  কেতে রাতো ধিনী কশরায়। 

অরর্য  ুুঁ তয় কদতে কচ্েতুি যসকদন, উজ্জকয়নীর িত া দহুাত  আগতেক তে গেণ তিশর,  

 েওু রাকি  ার যগাপন স্তেতি যেতে িহািারীিথা।  

ক্ষ  যথতি, ক্ষক  যথতি, র্জেির্া উত  আতস সংসারী রাত । এেন কিধারা েুে কপ্রয় িতন হয়,  

কসুঁকড়ত  কচ্হ্ন রাতো , পুতরাতনা অতেযস সে ধুতোর আড়াতে থাতি কচ্তেতিা া ঘতর, 

 োে নীে ঘুকড় ওতড়, কচ্ে পাি োয়, সে কি ু এিই আত , এিই থাতি েতে,  

আর্জও যি প্রদীপ জ্বাতে িায়াসন্ধ্যায়।  ে ুএই কনেণাি, কনিগ্ন রাত , এত া যে পাথর যসতর্জ আত া, যসকি শুধু 

চূ্র্ণ হতে েতে? 


