
পদিচ� 

েগৗতম বসু 

 

িকছুেতই বুঝেত পারিছলাম না, অকাল, 
কার কার ছায়া আেছ আর কার ছায়া নাই 

িকছুেতই �� কথা কইল না ঝরাপাতা 
কাের জানাই, থােম না থােম না অ !"হার 

 

অ$ুত পদিচ� সকল, েতামরা আমায় 

িঘের েফলবার পর, অনুভব করলাম 

অ(শ( নািমেয় রাখা হল, মুেখর পের 

বেয় চেলেছ +ীণ, আহত বস  বাতাস 

 

অক.াৎ রাজা রাজা বেল যা েডেক উেঠিছ 

এত েয িশকেলর 5িনেত পা জিড়েয় যাে7, 
এইটু9 েয িপপাসার :; তুেল িনলাম 

এই েয েতামার !ণয়া7< ধূিলেরখা। 

 

 

 

 

িসং উইেলা উইেলা 
অিমতাভ AB 

 

সাইকােমাের Cয়Dৃতা েডসিডেমানা জানেব কী আর 

তার গাওয়া গান িনেজর বীণায় লুিকেয়িছেলন েয-েশHিপয়ার 

 

িতিন িনেজই েফয়ার ইয়ুথ, িনেজই আঁধারেমেয় 

েতইেশ এি!েলর রােত ছায়ায় েমেঘ েমেঘ 

 

দ-ুলাইেনর এক; Jবক এক; সেনট েথেক ঝিরেয় 

িদেয়িছেলন Kেপ Kপাত" েক েরেখ 

 

পেনেরােশা েচৗষিMর এি!ল। েতইেশ 

উইেলাপাতার কা<া ঝের কার ক:ণার িবেষ 



েNেম বাঁধােনা বরাভয় 

ৈচতালী চেMাপাধ Pায় 

 

েনই েনই কের !ায় সবই েগেছ। 

আেছ বলেত, মার মেQািলয়ান মুেখর ওপর 

রRশূন P, আরও হলেদেট বেস যাওয়া হািস, যােক 

এল.িপ েরকেড" র রাগ!ধান !7দ বেল চালােনা েযেতই পাের। 

আেছ বাবার ইংেরিজ, দাগ ধরা েপপারব Pাক। 

আর, েকানও বাTার অেচনা Uিপংকািশর শV। 

িদিদর িকছুটা রং –Xলা িনউ মােক" ট েথেক েগেছ, এক েকােণ। 

দাদার িকছুই েনই। 

িকY দ+বালা দািসর আধিচেবানা :; আর চা-বা; খঁুেজ পাি7 আিম। 

বাথ:েম, !থম মেলেZশেনর স Pাঁতেসেঁত গ[ রেয়েছ। 

েখজরুAেড়র মেতা িদবাC\Aেলা আেছ। 

উি7ে�র মেতা আ]ীয়Cজেনর দরদও েলেগ আেছ। 

একা^েরর পুিলশ, Cপন9মােরর খুচেরা বই আর দপুুর েদড়টার 

অনুেরােধর আসর কী েনই ভাবছ। 

িবিবধ অৈবধর চটচেট েদওয়াল- 

অস`ান, অপমান, এসব Cরবণ" িদেয় a: 

অসহায় চাঁদমালা ঝুলেছ েসখােন, আজও। 

ইb শ। এবার যিদ নুন েশা-র শশীকাপুরও নাচ করেত করেত 

উেঠ আসত এই অ[কার েখাঁদল েথেক। 

আমার েমেয়েক েগাটা একটা রcসdার িদেয় েযতাম তেব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



পূিণ"মারােতর দশ P 
রাকা দাশAB 

 

অথচ, িভতের েকানও শV েনই। 

বুেকর ভীের কানও শVই ওেঠ না। 

পােশ বেস যুবক েদখায় 

পূব"জেeর রাJা, চাঁদঢালা িপচ 

পােশ বেস যুবক েদখায় 

পূব"জেeর চg, পূণ"চাঁদ, শশক-টশক 

এবং গভীের জেম িন:^র অপার বরফ। 

েযন অভ P ের এক েবাবা-কালা কেলািন হেয়েছ। 

অথচ, একিদন েকানও িনJার িছল না। 

 

েচাখ, বৃh েচাখ aধু সব েদেখ যায় 

তজ" নীিনেদ"শ েমেন খঁুেজ পায় :;ন সংবাদ 

েচাখ aন Pেচােখ দ Pােখ 

মাইল মাইল দীঘ" িনজ" ন চাঁিদিন 

অপমােন aেয় আেছ 

পথহীন, শVহীন, পূব"জeহীন... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



এক; অসiূণ" কিবতা 
িনত P মালাকার 

 

একটাই েছাট িনতা  কিবতার জন P েপেয়িছ জীবন 

 

এবং একটাই গম P (ীেলাক;েক িনেয় তীj খরায় পুেড় 

খাক হেত হেত েশেষ েপেয়িছ kাবণরািl 

 aভ আিmন আর িহমn েপৗষ 

 

বস  এেসেছ বাের বাের অিলেদর পথ ধের আর 

যেথ7 েফেল-ছিড়েয় েখেয়-পের েশেষ 

 আরoAিলর জন P আজ 

 

িচৎপাত aেয় পেড় েদখিছ আকাশ আমার বড় 

  িবধুর উদাসীন 

িবধুর, - বJত এই শV;েক সেpহবশত আিম 

  তীj ঘৃণাবেশ 

এতিদন েরেখিছ েতাশেকর নীেচ এবং ভােqর দপুুেরর 

  উেঠােনর ডািলেমর ডােল 

দীj আ]হত Pাকামী পািখেদর মেতা 
  সুদরু উেrেশ !েs- 

অসiূণ" েরেখ এটু9ই আজ হােতর কলম;েক 

  শািসেয় বলিছ, চুপ থাক। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সালতামািম 

সিমরণ েঘাষ 

 

5J কেলািন, আর ওই অaভ মূিত" Aেলাই উেঠিছল, সন েচােrােশা পঁিচশ 

ভূশিtর মাঠ েথেক অনগ"ল হাওয়া উেঠেছ তীj সুেরলা 
কাল েনই কালা র েনই, বাইশ-9ঠুির েথেক দীনভর 

কা<া আর ঝুমুর বাজেছ 

 

েকউ কী রা<া করেছ। েতল ফুটেছ আর আত"  ভাঙাCর 

অ[কার পদ" াAেলা হঠাৎ সরাল সন েষােলােশা সাতাশ 

 

 

িকY েকানও মুখ নয় মূিত" ও নয়, দপুা; চ;র পােশ 

িনিব"কার দেুল যাে7 আরামেকদারা 
 

েতল-েফাঁটা তীj আওয়াজ, আর েকঁেপ েকঁেপ 

ঊে5" উঠেছ দহুাজার েষােলার েকানও মধ Pদপুুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



চার; অ!কািশত কিবতা ১৯৯৪ 

যেশাধরা রায়েচৗধুরী 
 

১ 

সকেলরই ভয় আেছ, লzা আেছ , তাই না, বেলা, েনই? 

!েত Pেকর পাশ িদেয় বেয় যাে7 েগাপন েগাপন কােলা নদী 
পা েডাবােত এত ভয়, হাত বা আঙুল িদেত ভয় 

যিদ েখেয় যায় েকানও িকছুেত, যা +ুরদাঁতওয়ালা, কােলা, রাগী 
যিদ িছঁেড় িনেয় যা, তব ুজল টােন এত, এেস বসেত হয় তেব পােড় 

এত েলাভ, জেলর ঘূিণ"র মেধ P, বুনেনর মেতা, জল এত ভয়{র 

েযভােব টােনন সব েলােকেদর, েযভােব বসান এেন তীের 

 

২ 

েতার আবার েবিশ, তাই বেল জলীয় ক�েক 

এত বড় কের েদখা: ওসব েতা কােব Pটােব P হয় 

আমরা অিফেস যাই, িসিঁড় েথেক েকানওিদন ে}াতধারা নামেতও েদিখিন 

েপাZাের েপাZাের ঢাকা েদওয়ােলরা, বেলা ভাই, েকাথায় !পাত 

লুিকেয় েরেখছ, আিম খঁুেজিছ েতা, িল~ েট, চািরপােশ 

 

৩ 

রাগ টানা েদওয়া আেছ রারাpায়, এঘের ওঘের 

হাওয়া েসই রাগ ছঁুেয় আসাযাওয়া কের, আর গরম বাতাস 

এইভােব ৈতির হয়, ভের যায় ঘরেদ Pর, ভের েগেল, তীবj Uইিসল 

দােগ দােগ চেড় যাওয়া, ফােটা ফােটা ে!শার 9কার, আমরা রা<া কির, 
 

৪ 

এইসব গান, েতামরা +মা েকােরা, যােদর কে�র 

ও রােগর নূ Pনতম মান েবঁেধ িদেত চাই, লাল কের ভাজ, বলিছ, 
েসh েসh ে+েতই পাির না আিম কী আ�য" আমার ইে7টা 
িকছুই না নািক তুিম কী কের েভেবছ এইসব 

আিম েতা কে�র জন P েবড়ােত আিসিন ওেহ এ ভবসংসাের 

মজা েপেত এেসিছল? তাহেল িক মজা হে7? এইসব? মজা? 

 

আিম েতা েতমনই ভািব, কােলা, মজা পু9েরর েভতেরর টান 



কীরকম ঘূিণ"মেতা, ওইখানটা, েদ েখা, েছাট বুদদবুদ, িমিলেয় যাে7 নীেচ 

 

ওখােন িক আেছ িকছু? সিত P বেলা, েগাপন েগাপন 

কী মজা েরেখছ? কা<া, তাই বেলা, আহা, বেলা, বেলা েস েকাথায়... 
 

 

 

েকাজাগরী 
েদবায়ুধ চেMাপাধ Pায় 

 

েতামার িশয়ের েকাজগরী েরেখ যাব 

আিmনেভজা েঠাঁেট েমেখ েদব চাঁদ 

আমােক যখন কল{েরখা ভাব 

আিম েতা িনঃC  দহেনর অবসাদ 

 

আমােক যখন Cে\র ে}াত েথেক 

েডেক তুেল এেন িনিবেড় আপন কেরা 
েতামার গভীের েগাপন ডাইির েলখা 
আমার যা িকছু !লাপ র+তর 

 

অ[ তমসা মUয়ার উ�ােস 

অসুেখর েমােহ েয-সুখ বাড়াল গিত 

দেুয়র পশলা �ৃহা েঢেল তার �ােস 

িশয়ার বাড়েছ বহতা কংসাবতী 
 

পাথেরর বড় কােছ ঝঁুেক আেছ েমঘ 

ছায়ার গে[ জাপেট ধেরিছ তােক 

েতামার অতনু েরাrরুঝরা েপগ 

আমােক ঘুেমর গ�ের এেস ডােক 

 

েজেগ উেঠ মািখ বহতা নদীর চাঁদ 

নদী ভরাট েঢউ, েঢউেয় ভােস েকাজাগরী 
�শােন ধঁুকেছ মৃeয়ী অবসাদ 

ঈmর েখাঁেজ েনশাতুর ঈmরী...। 


