
কবিতা আমার জীিনবিল্প 

পবিত্র মুখ াপাধ্যায় 

 

কবিতা আমার জীিনবিল্প, মন্থ করখর দুঃ  সু  

বিষাদাবিত অনুভি রাবি কখরখে আমাখক সিবভুক। 

িাবি এিং ব ংস্রতা, দইই আমাকখক কখরখে বনবিবকার 

রূপ সমুখে ভাবস, তিু দাস  ইবন আজও ততা ত ৌনতার। 

কবিতার প্রাণ-ভ্রমরা কাতর িব্দ জাদখত তৃবি ীন 

উখে উখে িসা, তের উখে  াওয়া ননুঃিখব্দ ের বিষাদ ীন 

তেতনার সাম্রাজ ে, তস াখন অনুভূবত উপ বি, আর  

অবভজ্ঞতার বমিণ তিখষ িস্তুবিশ্ব কল্পনার 

একাকার  খয় কবিতার  য় জন্ম, দক্ষ বনমবাখণ 

ত ৌিন শুরু  খত না  খতই আবম আবে তারই সন্ধাখন। 

 

আবম কতকা  িব্দ মাতা , ননুঃিখব্দ ের িব্দরূপ 

বদখত বদখত আজ জীিন কখরবে পূজারর অর্ঘ বে ্ন্ধ পূপ, 

সমুে তসেঁখে মুখতা কুবেখয় আনি ত  তার সাধ্য কই? 

তিু পা িাবেখয় ঝােঁ প বদই জখ , ইখেখত আর বনুঃস্ব নই। 

 

তপখয়বে  া, তার তেখয় তিবি পাওয়া, মন্থন তিখষ উঠখ  বিষ 

পান কখর  ি নী কখের সদৃশ্যে ভাবি অ বনবি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তথাবপ 

অখিাক েক্রিতী 

 

বদিাবনবি জবপ তার নাম 

েু  মা া নানাবিপ সু্বন্ধখত 

সাজাই তা াখর – রন্ধনিা ায় িােঁ বপ 

তার জন্যহ নাননাবিপ অন ও ও যিঞ্জন, 

 

তথাবপ িুখকর মখধ্য পরকীয়া পদসাা ন... 
 



বিভ্রাবি 

নী াঞ্জন েখটাপাধ্যায় 

 

তমরুদন্ড ঋজু। তেঁখে  ায়। তস িুঝখত োয় 

িুদ্ধখক। বিখিকানখেক। ডস্তখয়ভবিখক। 

 

রাখতর আকাখি আঙু  িুব খয় তস িুখঝ 

বনখত োয় – তকান জীিন আখ ার অবপক... 

 

আর মৃতু ে? ...সমুখের ত খদখি জা াখজর  

কঙ্কা ...কতকা  েুখে আখে অসংখ্যম 

সূ বমু ী... 

 

 

 

 

্াবজর ্ান – কাপবাস ভাঙা 

তরুণ ত্াস্বামী 

 

১. 

শুনবে ্াবজর ্ান তভারখি া। 

সমস্ত বনমবাণ আজ তমখত উখঠখে 

কল্পকাব বনখত। স্বণবপ্রসিা এই মাঠ, 

পুকুর ভবতব  মাে। িাবে িাবে দগ্ধিৎসা 

্াভী...র্ঘন অন্ধকার মুখে আখ া   খে 

পৃবথিীর আনাখে কানাখে...ওখঠা, 

তমখর্ঘর িাব কা...র্ঘখরর উখঠাখন ওই 

েুেেুখে আখ া। আমার তদাতারা শুখন 

তজখ্ ওখঠ কাপবাসডাঙার রাঙামাটি... 

 

 

 

 

 

 

 

 

অসম 

অবসত মন্ড  

 

তার ত রকম রু্ঘম ভাঙাবন স্বভাি 

োেঁ দ সওয়াবর তজ োৎ া বনখয় আখস। 

 

আবমও ততমন জান া  ুখ  রাব  

রু্ঘম-কুেঁ বেখয় ব খম   াওয়ায় ভাখস। 

 

তার ত রকম েল্গুমতী মন 

েুপ-্াব খন  ুবকখয় রাখ  নদী। 

 

আবমও ততমন আগুন পাব   খয় 

স্পিব সুখ  পেবে বনরিবপ। 

 

আমার ততমন তদ নদাবর তদাষ 

দবত  াওয়ার মাতখন মিগু । 

 

তার ত রকম র্ঘরখ্াোবন িাবতক 

বভতর – িাব র পবরপাটি। 

 

 

আবমও ততমন উেনেন্ডী পাখয় 

মন-িরীখরর বিপ্রতীখপ  ােঁ টি। 

 

তার ত -রকম পা াে নীরিতা 

সংখ্াপখন ব্রস্মকম  তোখে। 

 

আমার ততমন েেেোবন তঝােঁ ক 

অতবকব খত তঠােঁ ে তরখ  বদই তঠােঁ খে। 
 



আরও কখয়কটি পঙ বত 

অখিাক তদ 

 

১ 

জখ র তর া ততামার আঙুখ  

িা ব র কুবে তসা া্ তরখ  ত্খে 

সারাজীিন িাব র র্ঘর ্ো 

বিষাদদ নী   তিুও ভাখ ািাসা... 

জখ র দাখ্ িােঁ পা ততামার কাখে। 

 

সময় িখো সোন তো  তিাখজ 

 াওয়ায় ওখে বিেু বিেু োই 

নীরি  াত অ খতা বপখঠ তরখ  

ক ন িখ  : েখ া এিার  াই... 

 

অখনক বকেু তিাঝার িাবক বে  

দ-একটি রাত সে  কবিতার 

একা আিার ততামার কাখে এখস 

েবেখয় তেব  সমস্ত সংসার। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. 

একাকী সিি বেখে িার িার নতজানু  ই 

মখন মখন িখ  উঠি : আবম ঠিক এত াবন নই 

এই সিবকেু নাও, আজন্ম তরখ বে সি নাও 

বিবনমখয় দয়া কাখরা, আর একটি িার বেবরখয় দাও... 

 

এ ন তোখ  ঝােঁ পসা তনখম আখস 

বনখজর কাখে এক া এখস িবস 

 াজার নদী বদনাখি বভে কখর... 

েুপটি কখর এক া ভাখ ািাবস... 

 

অখনক    কথার পখর কথা 

েুবরখয় আসা কখ র জ  সরু 

সা্র ভাঙা তীখরর কাখে তদব  

একাি এক বিষাদময় মরু 

 

সমস্ত মা পত্র উখঠ ত্খে 

ভািবে একা পদব্রখজই  াি 

তভখঙবে পার ভাঙখে   র্ঘরিাবে 

বনজস্ব সি ভাঙখত ভাঙখত  াি... 



তমখয়টি 

বন য় নেী 

 

তসই তমখয়টি তদাখ র তভাখর প াি পাঠায় 

িুখকর বঝখ  ত্াপন বতখ  িসি ডাক 

তসই তমখয়টি ্াখ ই প্রথম তোেঁ য়াই আবির 

ভােুব য়া  িা সত েবমখে  া  ুবি থাক... 

 

তসই তমখয়টির বভখের মাখঝও এক া  াখ্ 

কাযি্ীখত অজাবনখতই আঙু  িাোয় 

কবিও ত ন কীভাখি ঠিক তের তপখয়  ায় 

আ রবডঙা ভাবসখয় বদ  প্লািন  াওয়ায়। 

 

তসই তমখয়টির ইখে আেঁে  বদর্ঘ  তোখ  

বনয়ম নাবক তিবনয়খমই ব  খে বেঠি 

তসই তমখয়টির দব ন দূয়ার না্া  তপখ  

উচ্চরীয় প াি প্র াপ কী  ুনসুটি। 

 

তসই তমখয়টিই  ঠাৎ ক ন দুঃ  তপ ... 

তসই তমখয়টির  ুি েবকখত দুঃ  তভাখ  

তসই তমখয়টিই ত য়া  ুবি তপখরাখে বদন 

তসই তমখয়টিই ঝখের রাখত জানা া ত াখ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ও ি র... 

বঝ ম বত্রখিদী 

 

ি র জান  করুণ পাব র পা ক 

রবঙন অখঙ্ক নাম ীন এক িা ক 

হৃদয় পাতাখনা িনু্ধ আ্  পরা 

ি র জান  িত্রুর কো নাো... 

 

ি র জান  আয়নায় তভখঙ তদ া 

পাব খয় তিোখনা আকাখির িব খর া 

তরাখ্ েয় াপ ্ঙ্গা নদীর সখরাদ 

ি র জান  সমাজ পুষখে ক্রী তক্রাপ। 

 

ি র জান   াওয়ারা তঠকখ  ্াখয় 

বিদ েৎ  খয় কান ওারা েমকায় 

বিনাপয়সায় সময় িদখ   ায় না... 

 

ির জান  িপর িন খপ িােঁ পা 

ি র জান  ি র েরম পােঁ পা 

মানুষ  ােঁ েখে ো খতা া দখো পা 

জান  না এই ি র ততামার র্ঘা...। 
 



 

 


