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দুটি কবিতা 

মৃদুল দাশগুপ্ত 

 

 ১ 

ঘটনা স্থম্ভিত হয় এমনই তা তীব্র ম্ভিস্ফারণ 

যেন শত নক্ষস্ের যরাধ  

অথিা তীস্রর যিস্ে ছুস্ট যেস্লা যের যের  

                                        পিবস্তর মন  

অথিা এসি নয়, প্রকৃম্ভতর ঠান্ডা প্রম্ভতস্শাধ  

  
তখন তখন 

পুনরায় প্রাণ পায় যমধািী, অস্িাধ  

ধারাজস্ল যেঁস্প ওস্ঠ িযাঙাম্ভি, যতস্িাখা মাছ 

আমরুল পাতা যদাস্ল, যদাস্ল রাঙম্ভিতা 

  
আগুস্নর ফুলম্ভকস্ত  

িানাস্নর ভুলটিস্ত  

ম্ভিধাভস্র ওস্ে, ওস্ে একটি কম্ভিতা 

  
২ 

ডানা দুটি ঝাপটাস্ি, মস্ন হস্ি পাম্ভখ  

তস্ি ম্ভকনা অম্ভতকায়  

রস্ম রস্ম েম্ভত পায়  

যঠাোঁ স্ট খুোঁস্ট তারা খায়  

সমূ্পণব আকাশ োস্ক, হস্ত পাস্র ম্ভকয়দংশ িাম্ভক  

  
রাম্ভের আকাশ োয় যভস্ঙ যভস্ঙ, তার ফাোঁ স্ক ফাোঁ স্ক  

একাম্ভধক লাল সূেব, ছটি িাোঁ দ। ম্ভতন-িার যস যসৌর জেৎ  

আস্রক আকাশ ঠিক এইিার যদখা যেস্ত থাস্ক  

যথস্ম োয় রথ  

ভারত সাের ভাস্ি, সাহারার মরু িুপ  

ম্ভিস্মস্য় তাম্ভকস্য় থাস্ক ম্ভহমালয় সহ েত পাহাে-পিবত  

  
সহসা সকল দৃশয  

মুস্ছ যদয় শীত-গ্রীষ্ম  

             মস্ন হয় ফাোঁ ম্ভক  

যরাস্ে যভাস্ে ক্ষীন  

িস্ল োয় ম্ভদন 

 

 

অ্যসাইলামের বিনরাত 

পার্থবিৎ চন্দ 
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১)অপস্দিতা 

 

ডারউইন-সাস্হস্ির টুম্ভপ যথস্ক এই অযসাইলাস্মর ম্ভদস্ক ছুস্ট আস্স এক পথ 

 

দূর েযালাপাস্োস্সর তস্ট পস্ে থাকা টুম্ভপ যথস্ক একম্ভদন  

এক তীক্ষ্ণ রম্ভি যসাজা েুস্ক ম্ভেস্য়ম্ভছল আমার খুম্ভলস্ত 

তারপর আমার যিাস্খ জস্েম্ভছল এক আশ্চেব ক্ষমতা 

আম্ভম যদখস্ত যপতাম ভীে ভম্ভতব  িাস যথস্ক েম্ভেস্য় নামস্ছ একটি টাস্নল 

একটা-দুস্টা ছায়া ফালাফালা কস্র যকস্ট যফলস্ছ মানুস্ের িুক 

জীিানুভম্ভতব -অন্ধকার পারস্দর ম্ভশম্ভশ িরস্ফর ছুম্ভর হায়নার দাোঁ ত  

যসখাস্ন পািার কস্র যনস্ম োস্ে পস্রর স্টস্পস্জ 

 

যসই যথস্ক অযসাইলাস্মর পাস্শর সেস্ক িাস ছুস্ট যেস্ল  

ঘস্র েুস্ক োই। িস্স থাম্ভক ম্ভিছানার নীস্ি 

 

মাস্ঝ মাস্ঝ কপাস্ল দু’হাত যরস্খ  

অপস্দিতাস্ক প্রণাম জানাই 

 

২) অস্টাপাস 

 

মানুে ঘুস্মাস্ে টিম্ভভ ঘুস্মাস্ে ঘরিাম্ভে  ঘুস্মাস্ে যমািাইল টাওয়ার 

ঘুস্মাস্ে িযাঙ্ক ঘুস্মাস্ে পাতাল-যরল ঘুস্মাস্ে িশান ঘুস্মাস্ে মাস্ঠর  

পর মাঠ ঘুস্মাস্ে পাম্ভখর িাসা ঘুস্মাস্ে ম্ভিম্ভেয়াখানা ঘুস্মাস্ে …সি 

সি ঘুম্ভমস্য় পস্েস্ছ 

 

শুধু ম্ভনিঃসীম অন্ধকাস্র আকাশেঙ্গা জুস্ে যজস্ে রস্য়স্ছ একটি অস্টাপাস। 

আকাশেঙ্গা যথস্ক প্রসাম্ভরত তার শুোঁে 

জম্ভেস্য় ধস্রস্ছ আকাশেঙ্গাস্ক। তারাগুম্ভল ধস্র ধস্র 

যটস্ন ম্ভনস্ে মুস্খ 

 

এক পাহাস্ের িূো যথস্ক আস্রক পাহাস্ে 

একম্ভদন হঠাৎ যদস্খম্ভছ ফুস্ট থাকা যজানাম্ভকর মস্তা আস্লা 

 

তারপর যথস্ক আম্ভম এক ম্ভনিঃসঙ্গ িীস্পর অস্টাপাস হস্য় োই 

অকূল পাথাস্র জ্বস্ল থাকা যজানাম্ভকগুম্ভলস্ক 

যখস্য় যফলিার কথা ভাম্ভি 

 

প্রত্নকর্া  

ররহান রকৌবিক  

 

যদস্খছ পাথর শুধু, দযাস্খাম্ভন যতা প্রস্ের ম্ভিস্ময়  
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কীভাস্ি ছোয় আস্লা অন্তেবস্ত তার  

ম্ভশরা আর উপম্ভশরাময়।  

 

ম্ভিেত ঝস্ের নীস্ি মরা পাম্ভখ িুস্ক ধ'যর আজও  

িস্স আস্ছ যকাস্না এক দুিঃখী সান্ধযকাল। 

এমন ম্ভিোদ সস্ন্ধ, সমাম্ভহত যশাক  

জয় কস্র সন্তদল যহোঁ স্ট িস্ল ধুস্লা পাস্য় খুস্ল ম্ভদস্ত পস্থর আোল।.... 

 

শব্দহীন সমাম্ভধস্ত থাস্ক কত িৃম্ভিপাত, জল  

কত দীঘব িাম্ভলয়াম্ভে, যেউস্য়র উত্থান  

যস সি প্রকৃত স্পস্শব যজস্ে উঠস্ত জাস্ন  

জাস্ন যরাত-ঘূম্ভণব, জাস্ন টান! 

 

সমস্ত ম্ভনশ্চল যভস্ি দূস্র থাকা ভাস্লা?  

ম্ভনস্জস্ক জাোও আর স্তব্ধতাস্ক ভাস্লাস্িস্স জ্বাস্লা।... 

 

যদস্খছ পাথর শুধু, দযাস্খাম্ভন যতা প্রস্ের ম্ভিস্ময়- 

কীভাস্ি ছোয় আস্লা অন্তেবস্ত তার  

 ম্ভশরা আর উপম্ভশরাময়। 

 

 

বনিথাণ 

সায়ন রায় 

 
মাথার িাদর সম্ভরস্য় মাথা ঝাপটায় এরশাদ।মাথার এই ঝাোঁ কুম্ভনই তাস্ক রমশ ম্ভনিঃস্ব কস্রস্ছ একা কস্রস্ছ ম্ভনষু্ঠর।স্বাথবপর আর ম্ভপম্ভেল সরু এক রাস্তা ধস্র 

জীিস্নর ম্ভদস্ক যহোঁ স্ট োয় এরশাদ।অন্ধকার আর অন্ধকার—এই তার ম্ভনয়ম্ভত।মুস্খর কশ মুস্ছ যনয়।স্িাস্খর কালম্ভশস্ট ভািস্ক যেস্ক রাস্খ।স্সাজা 

হস্য় দাোঁ োিার যিিা কস্র।ম্ভকন্ত যিোঁস্ক োয়।রমশ যিোঁস্কিুস্র আস্স কাঠাস্মা কলকব্জা।আত্মহতযা এক উপায়।আততায়ী ও ঘাতক িাম্ভহনীর আত্মরক্ষার 

যকৌশল।হাস্তর দস্তানার খুি যভতস্র যসটি থাক গুপ্ত 

ম্ভনরাময় হস্য়।জীিস্নর ম্ভদস্ক িযাস্লঞ্জ ছুোঁ স্ে যদয় এরশাদ।আর অন্ধকাস্র আস্রা অন্ধকার হস্য় ম্ভমস্শ যেস্ত থাস্ক। 

২. 

জম্ভেিুটি মাদুম্ভল তাম্ভিজ কাস্লা যঘাোর কু্ষর ও যলাম যঘাোর ম্ভডম।এক যজাচু্চম্ভরর িযিসায় আম্ভছ।তিু ভালিাম্ভস।নাম জাহাঙ্গীর সাম্ভকন যছাট 

যমাল্লাখাম্ভল।আসস্ল আম্ভম একজন আটিব স্ট।কথা কথা কথা  

িাক --পশযন্তী মধযমা বিখম্ভর।এতসি আম্ভম জাম্ভন না।আম্ভম যদস্খম্ভছ সাপুস্ের িাোঁ ম্ভশর সামস্ন সস্মাম্ভহত সাপ।মানুেও যদাস্ল।আো আো যলাকস্ক 

দুম্ভলস্য়ম্ভছ।‘ম্ভতম্ভনই প্রকৃত যসলস মযান আলাস্কাস্তও ম্ভেম্ভন ম্ভিজ ম্ভিম্ভর করস্ত পাস্রন’—মযাস্নজস্মন্ট গুরু উিাি।আহা জাদু!শব্দ ব্রহ্মা!ওোঁ !ম্ভমথযাস্ক ম্ভেম্ভন 

সতয িস্ল ধাোঁ ধা লাম্ভেস্য় যদন ম্ভতম্ভনই যতা খাোঁ টি আটিব স্ট।আম্ভম একজন আটিব স্ট সযার। আটব -ই আমার ধমব।আমাস্ক যজাস্চ্চার িলস্িন না ম্ভিজ। 

 

এই বহমেল সন্ধ্যার বিতর রিমে ওমে 

রসৌরি আহমেি সাবকি 

 

আমাস্দর েল্প 

িহমান এই জলধারার পাস্শ দাোঁ ম্ভেস্য়  
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অম্ভনস্কত পাম্ভখর উোন যদখস্ত যদখস্ত  

মস্ন হস্য়স্ছ,  

অনন্ত শূনযতার আত্মজীিনী  

আমরা ম্ভক কখস্না পেস্ত যপস্রম্ভছ? 

তিু সন্ধযায় মাস্য়র হাস্তর শীতল প্রদীস্পর আস্লাটুকু মুস্খ মাখস্ত মাখস্ত,  

যকিলই মস্ন হস্য়স্ছ -  

এই মহাম্ভিস্ের সি শূনযতা পূণব করস্ত পাস্র  

ওই কম্ভম্পত আস্লা, ওই অখন্ড হাত;  

ো ম্ভিস্ের সি ম্ভিেণ্ণ েস্ল্পর উপসংহারস্কও 

হার মাম্ভনস্য় আমাস্দর যপৌোঁস্ছ ম্ভদস্ত পাস্র  

সুদূর মায়াস্লাস্ক...  

 

র ালস 

তাপস  গুপ্ত 

 

একটা সাপ ম্ভছল আর ম্ভছল লাঠি 

একটা সাপ আস্ছ আর ওই লাঠি, 

সযাোঁ তসযাোঁ স্ত যভজা অরণয ম্ভিির যছস্ে 

ঘুস্র ঘুস্র আস্তানা পাস্ত নােম্ভরক ঘস্র 

আসিািী ভাস্লািাসা ছোয় িৃহৎ যক্ষে জুস্ে 

সাজাস্না ঘর জুস্ে এস্লা যের পম্ভরসর যজাো আয়না  

এক দুই ম্ভতন িার 

প্রম্ভতম্ভিস্ের সি পরজীম্ভি রূপটান 

ইন্দ্র মায়াজাল কুহক ম্ভপ্রসম সুখ 

এরপর একস্ঘস্য় যেোঁ ম্ভক যভস্ঙ পাকমারা সি 

 

পম্ভরকম্ভল্পত আঘাত ম্ভছোঁ স্ে ম্ভদক 

ভাঙল আয়না প্রম্ভতিার প্রম্ভত আর ম্ভিে 

িুর িুর হস্য় ঝরস্ছ অভ্র আর পারদ িূণব 

লাঠি ম্ভনশ্চল হল পারদপ্রস্তস্র 

ছোস্না টুকস্রা কাোঁ স্ি ম্ভিে িাকল 

পুোঁজ পুোঁম্ভজ পুোঁম্ভজপম্ভত ম্ভপ্রসম 

ম্ভনজব ন উপশস্ম প্রসাধন যখালস, 

 

সাপ তখন শঙ্খলাো অরণয িাসস্র। 

 

আমলা 

অ্নীি র াষ 

 

এইমাে ম্ভিস্কস্লর যমঘ ম্ভকছু টুকস্রা আস্লা 
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পাঠিস্য় ম্ভদস্য়স্ছ যতামার ঠিকানায় 

নরম আস্লার আদর শরীস্র জম্ভেস্য় তুম্ভমও 

আস্লা হস্য় যজস্ে আস্ছা ছাস্দর উপর 

কাম্ভনবস্স দুটি ডানা যমস্ল ম্ভদস্য় 

এিার ম্ভক অস্লৌম্ভকক ইস্েগুস্লার োস্য় 

ওস্দরও জুস্ে ম্ভনস্ত িাও? 

স্বস্ের উোস্ন ভাসস্ত যিস্য়স্ছা তুম্ভম 

যসই সি স্বে োরা অপার ঐেস্েবর ম্ভদস্ক ম্ভনস্য় োয় 

আম্ভম যজস্নম্ভছ যসই েূঢ় কাম্ভহনী েত... 

 

োস্ছ োস্ছ যশে ম্ভিস্কস্লর আস্লা ফুস্ট আস্ছ 

ম্ভদেন্তম্ভিসৃ্তত িরাির যরলোম্ভের মস্তা ছুট ম্ভদস্য়স্ছ 

যকান অম্ভনিঃস্শে েন্তস্িযর পস্থ 

ম্ভনম্ভদব ি যকানও যস্টশন জানা যনই তার 

যতামার স্বস্ের মস্তা 

যতামার োস্নর মস্তা 

ডানা যমস্লস্ছ যকান অনন্ত উোস্ন 

সৃ্মম্ভতস্মদুর এক জীিনস্ক খুোঁস্জ আনস্ি িস্ল... 

 

যশে ম্ভিস্কস্লর এই মায়া আস্লার যমাস্হ 

মগ্ন থাস্কা আজীিন 

ম্ভকছু ম্ভকছু আস্লার যকায়া ছম্ভেস্য় পেুক শরীস্র শরীস্র। 

 

েিবলি 

পলাি েমগাপাধ্যায় 

 

যনশাতুর িার ডযান্সার  

আমায় শুম্ভনস্য়ম্ভছল স্বেবসভার েল্প 

স্বস্েবর যদিতাস্দর গুপ্ত কথামালা 

যরাশানল,দখলদাম্ভর,িন্দ্বসমাস 

যদিীস্দর ইজ্জত ম্ভিেয়ক আশঙ্কা, 

টুকস্রা টুকস্রা আপস যভস্স যিোস্না 

যমস্ঘস্দর েন্ত্রানুেস্ঙ্গর যমস্লাম্ভড শুনম্ভছলাম। 

স্বস্েবর উত্তাল ও যমৌন হওয়ার িাম্ভিকাঠি 

ম্ভিেয়ক কথা িলস্ত িলস্ত যস পাম্ভরজাত িস্নর  

ম্ভদস্ক এম্ভেস্য় োয়, উস্ঠ আস্স তার 

রূপসজ্জার িযঞ্জন, মস্নারঞ্জস্নর প্রাতযম্ভহকী 

পাম্ভরজাত িস্নর ওপাস্র তার পম্ভরিার 

স্বেব যথস্ক দূস্র;এইসি ঘটনািম্ভল যখস্য় 

ও মাথায় ম্ভদস্য় িসিাস করত 

 

পলাতক 
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এলা িসু 

 

মাঝরাত ঝুোঁ স্ক পস্ে িুস্কর ম্ভভতর ... 

শাস্টব র একটা যিাতাম ম্ভক যছোঁ ো ম্ভছল? 

 

"স্কউ কথা রাস্খম্ভন" পেস্ত পেস্ত 

িশমার কাি ম্ভভস্জ যেস্ল, 

দ্রুত ম্ভভস্ে ম্ভমস্শ যেস্ল তুম্ভম l 

 

িেবার আিছা দুপুস্র 

ম্ভভস্জ োস্য় িস্স িস্স, 

জ্বর আস্স দাওয়া আস্লা কস্র ! 

 

আম্ভম তার োস্ল োল যঠম্ভকস্য়, 

উত্তাপ যমস্প ম্ভনই ঠিক মাস্য়র মতন ... 

 

ম্ভভস্জ িাতাস্সর োস্য় 

আদস্রর নরম ওম ম্ভমম্ভশস্য়, 

মাথায় হাত যিালাস্ত যিালাস্ত প্রশ্ন কম্ভর, 

"স্সম্ভদন পাম্ভলস্য়ম্ভছস্ল যকন?" 

 

তুম্ভম যকান পাোর যছস্ল যশৌনক ? 

তুম্ভম যকান দস্লর ? 
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