
এ কী র� েদিখ 

েদবদাস আচায� 
 

েদিখ েচৗেকা, অবনত 

অ�কার, িব�ািরত 

তার েদহিছ� েথেক 

অিবরাম চু কীয় 

টান 

 

েবাধগম % নয়, তব ু

ছু& েসিদেকই, েদিখ 

বিৃ)র েফাঁটার মেতা 
কাম-ে-াধ-েলাভ-েমাহ 

চ0-কণ�-নািসকা ও 

িজ4া-5ক-ষড়িরপু 

িছ9িভ9 হেয় ছুটেছ 

চতুিদ�ক েথেক এেস 

:াণ 

 

এই ছাতা লা;, এই  

কাপ-িডশ আলমাির 

তরল আঁধার হেয় 

আঁধােরর িছে� ঢুেক 

অতঃপর 

েনই 

 

পুনরায় -মাগত 

িফের আসেছ, ভক-ভক 

উA েল িদেB পৃিথবীর 

েঢউ 

 

 

েদিখ, আেলা 
 

বিৃ) পেড়, সারািদন, েযন 



ঠাDমার েসই কেবকার 

EনEন 

অে)াFর শতনাম পাঠ 

 

বেস আিছ, চুপচাপ 

বিৃ)র ছেGর মেধ % 
একা 
 

িনেজেক হািরেয় েফলা 
মহূুত� Eিলর মেধ % ডুেব 

মেন হয়, একিদন 

আিমও িফরব না এই 

আমার িভতর 

 

েচাখ তুেল েদিখ দেূর 

কদ  গাছEিল 

আেলা হেয় আেছ 

 

 

ঘুম দাও 

 

েকউ েযন 

ঘুমJেক বলেছ, েশােনা 
ঘুমই জীবন 

 

মানুষ েতা জােগ না 
েঘােরর মেধ % 
মেজ থােক 

Kী পুL ও পিরবার 

এ মহাসংসার... 
 

এই ঘুম ভাঙেল আর 

ঘুম েনই 

তখন কবল 

েনই েনই 



Pাদ গ� বণ� েনই 

িজ4া চ0ু কণ� েনই 

Qধু যাই, যাই... 
 

 

 
িবRেদব মেুখাপাধ %ায় 

পাঠ 

 

বরষা আিসল পুনঃ। ব�ভাষা উথাল পাথাল 

পরায়পেয়ািধজেল...রাঢ় েদেশ নদী িবল খাল 

ভিরয়ােছ চািরধার অ�কার েমেঘর মাথািল... 
আবতৃ িবR ও সাঁঝ ছায়াB9 গাঢ় আVপািল 

 

যখন ধিরল েবাল তথাকােল বাঙালা ভাষারই 

রা িছলল অবাW ময়ী...কিবতার মত েসই নারী 
কিহেল সজল হত ে:মরত যুগল মধুপ 

সঘন পXবতেল আজও বেস একাকী িনYুপ 

 

কা&েছ আষাঢ় েবলা জানালা েমদরু হেয় আেস 

অিবZাJ ধারাপােত...কাগেজর েনৗকাবৎ ভােস 

বাঙালার পদাবলী, সাঁেকা ভােঙ অগিণত নািল 

খরে\ােত বেয় যায় ]ৃিত সFা উথািল পাথািল 

পায়াের শে^র _িন অJহীন Qধু ঝেরা ঝেরা 
অেঝাের ঝিরেল িদন এখেনা িক িবRমুখ পেড়া? 

 

 

 

িলিপ 

 

একদা ও ও`িলিপ কখন বাঙালাভাষা নােম 

লিভল জনম। ভািব। ৈজ %` গত, িনদাঘ-আরােম 

তখন আষাঢ় মাস। েস অেঝার Zবেণর ]ৃিত 

ঝাপসা, তব ুমেন হয় আিদ শ^ আিছল িপরীিত। 

 



কত কথা অতঃপর। Zাবেণ গভীর ধারাপােত 

রােতর খেরা`ী ে\াত, bা0ী শাক, ডােল আর ভােত 

যেতক ব %cনবণ� আহারােJ তা েুলর িখিল 

তালমুূেল েকিলরত রসনা রাতুল িনিরিবিল 

 

কেপাল কিহত কথা, দেুধ আলতা...েমেঘর কাজেল 

েমদরু হেয়েছ েচাখ, সহসা মধুর কলেরােল 

ঈRরচেeর েfাক জল পেড়, পাতা নেড়...েতার 

গহেন সৃি)র শে^ িশQপাঠ, ঘুেমর িভতর 

বিৃ) হয় পুনব�ার কাল-েম নগের ও gােম 

আমােদর ওি`িলিপ খ %াত হয় ব�ভাষা নােম। 

 

বাসা 
 

কিবতা সাঁেঝরই নাম িকh েযই ঊষা বেল ডািক 

েপলব Dয়াশা ছায় গােছ গােছ েহমবণ� পািখ- 

েহমা�, সুবণ� চ0ু, সুGর অদ)ৃপূব� তার 

সুদীঘ� আেলাকপুB ঝাঁট েদয় Pরাট সংসার। 

 

িভতের তাহার _িন, জপ ওেঠ মেন বেন েকােণা 
অ�ুট আেলার মত আকােশর অনJ উেঠােন 

ছড়ােনা েসানািল ধান, অিনব�াণ েরাjেুরর েরণ ু

মাখামািখ খড়EB েরামkনরত কামেধন ু

 

যতেন েদাহন কিব যুগল কলসভাের নত 

েগায়ালনী, বল যিদ, এ িবেRর দহুােত সতত 

সাঁেপ দাও সব�ভার, েদখ কত সহজ আদের 

েস সবই ধারণ কের, তুিমও সহেজ েফেরা ঘের। 

 

ঘর েতা িবেRরই নাম। িকh যিদ নীড় বেল ডািক 

পটভূেম নীলাকাশ, ফুেট ওেঠ সাঁেঝর েজানািক। 


