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kªve‡Yi Zzgyj e…wów`‡bi gyLfvi AvKvkUv 

hvwš¿K bM‡ii e¨ —̄ nvIqvi my‡i Avevi 

†R‡M DV‡jv bZyb iƒ‡c, RvqMv wb‡jv 

Kj‡gi WMvq †mBme K_vgvjv|  

K_vgvjvi WMvq fi K‡i GB c«R‡b¥i 

PviRb †jwLKvi †jLv wb‡q I‡qewRb 

Ôms‡e`¨Õ †_‡K cÖKvwkZ n‡jv Aš—R©vj eB 

(B-eyK) ÒK_vKv‡e¨i PµevKÓ| 

 

GLv‡b wjwce× K_vKve¨¸‡jv PviiOv K_vq 

Rvwb‡q †`q bvMwiK Rxe‡bi Pjgvb 

w`bwjwcK_v| eB‡qi †fZ‡i ew›` nIqv 

†jwLKvMb cÖ‡Z¨‡KB B‡Zvg‡a¨ wbR wbR 

c‡_i ¯^v¶i †i‡L‡Qb| 

 

Avkv KiwQ K_vKve¨¸‡jv KweZv †c«gx‡`i 

gy»vb›` K‡i Zyj‡e GB me w`bivwÎ‡Z... 
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†gN Aw`wZ 

 

Rb¥: Rvgvjcyi, evsjv‡`k 

wk¶v: Gg Gm Gm (†jvK c«kvmb,Xv.we.) 

Wyqvj wW‡cvgv Bb gvwëwgwWqv (G‡ibv 

gvwëwgwWqv) GÛ I‡qe| 

†ckv: MÖvwdK wWRvBbvi| 

Aemi: dvuK †c‡j Nyi‡Z †ei“‡bv, eB cov 

Avi gywf ‡`Lv| 

 

†jLvwjwL: KweZv, Mí, M`¨ 

cÖKvwkZ eB: RjWygy‡ii Nyg (Kve¨Mí 

2011),A¯úó Av‡jvi †Nvov (Mí 

2013),A …̀k¨Zv †n AwbwðwZ (KweZv 

2014), mgq k~b¨Zvi ev‡qv‡¯‹vc (Mí 

M`¨ msKjb 2015), cÖ‡ekvwaKvi msiw¶Z 

(KweZv 2016) 
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    মেঘ অদিদি’র কবিতা 
 

 

 

 

হভন্তেয চচচি 

 

KZUv gg©‡f`x n‡j R¡‡j I‡Vv, Zywg wPÎKi? 

aviv‡jv Qywii Mv‡q Gu‡K w`B mc«kœ †ivÏyi 

evK&wm×, AvR ïay Ny‡i Ny‡i †m DËi †Lvu‡R 

 

hve wd‡i hve fvwe Flf P~ovq| mnm« cvwLi mv‡_ †K‡U hv‡e gaywig 

w`b| iv‡Zi wcV †_‡K m‡i †div‡bv w`‡bi †iv‡` Gu‡K hve wPÎKi K_v| 

e¨vL¨vZxZ fy‡ji dy‡jj w`‡b AZx‡Zi me wPwV; Ny‡gi Gcv‡k ivLv 

Av‡`¨vcvš— jjvU wjwc AvR e`‡j †`‡ev wVK| 

 

Elv Elv e‡j †W‡K I‡V †K 

Zviv Qy‡U hvq 

†kl nq ¶xY‡Zvqv ivZ.. 

 

wbR©‡bi Mv‡b †f‡m N~wY© †Zv‡j dyj| NygnxbZvi gv‡S NygNyg ‡XD| mgy «̀ 

GKvKx dyu‡m, mg —̄ cvnvo Qyu‡q ‡XD M‡R© I‡V| Avi IB wbi“wÏó Zviv, 

mgy «̀ msnvi †k‡l mf¨Zvi bZyb DÌv‡b-`jQyU cvZvwUi mv‡_ Ny‡i Ny‡i 

D‡o D‡o `~ivMZ aŸwb n‡q GZKvj wQj †h c«v‡Y, †_‡K †_‡K Zv‡K g‡b 

c‡o| †Kv_vq nviv‡jv †h †m...†ng‡š—i †kl wPwV K‡e †jLv n‡jv! 

 

 

c«‡kœi AvNv‡Z ïay Rv‡M we¯§q 

mg —̄ eÜb wQu‡o I‡V nvnvKvi... 

eû e¨Äbvi †mB P› «̀ Awfhv‡b 

†kl ‰btkã¨ †_‡K D‡V Av‡m myi 

  

 

a¨vbgy» †gŠbZvi Kv‡Q G‡j, mg¯— myi wK Z‡e aŸwb †_‡K m‡i hvq 

`~‡i? Kv‡Q G‡j Nv‡mi byc~i, `y‡j I‡V GKvKx ỳcyi| Avgv‡`i gvSLv‡b 

Rj bv‡g, I‡V kã‡ivj| k„Lbv` Akix‡i ‡Zvgvi c«kœ Av‡m, A‡ejvq 

Qy‡o `vI nvwm, Kx Zvi gv‡b? AhyZ Zvivi w`‡K †P‡q fvwe Zywg ej 

AÜZvi Gcv‡i AevwiZ †h Zv‡K Avwg Av‡M‡Zv wPwbwb| KZ hyM P‡j 

†Mj, Avwg Rvwb †m Avgvi Zviv n‡q wQj| 

 

kvš— GK ïKZviv, evjyKvi ‡ejv| †ejvf~wg, bybRj| GB `xN© cievm ‡m 

ïay Avgvi ¯§…wZNi| †R‡M I‡Vv Zywg evievi| Mv‡Qi Avovj ‡_‡K AZ›`« 

c«nix GK AmsL¨ eyØy` evZv‡m Iovq| †f‡m Av‡m †kl IB aŸwb, 

we‡”Q`-†R‡bv Z‡e GI GK A …̀k¨ eÜ‡bi bvg| †fZ‡i mwÂZ hv  iv‡Lv 

Zv‡i Aš—‡i AmyLx P› «̀gwjKv| †Zvgvi Avqbv ‡_‡K Zy‡j bvI nvZ| 

  

AjK‡g‡Ni w`‡b cv‡e mg¯— DËi|  

MfxiZv w`‡q AvuKv GB RjQwe; AvR Zvi bvg ‡nvK ‡ng‡š—i wPwV| 

  

†kl wP‡ý i‡q hvq ~̀ivKvO&¶v Zey 

†`Lvi †fZi ivLv bv †`Lv Py¤̂‡b 

†ng‡š—i †kl wPwV †jLv n‡q hvq ... 



 
    মেঘ অদিদি’র কবিতা 
 

 

 

চচচি 

ভান্তঝ ভান্তঝ 

চফদ্যুল্লতায়ন্তদখা হদয় ভুখচ্ছচফ 

ভান্তঝ ভান্তঝ ভন্তন ন্তে 

চিধায অযক হভাো হতাভায চিকানা 

অভান্তদয াযা ও না াযায চদন্তন 

মতচদন থাকা তায, ফটুকু ফাঁচা? 

চফযচতন্তত ভন্তন ন্তে 

হকান্তনা হকান্তনা ফুন্তনা যান্তত 

অভযাও ধনু্তরাফাচর 

স্বযফর্ণ ফদন্তর ফদন্তর 

চরন্তখ হগচছ চনজণনতায চচচি... 

 

 

 

 

 

াচখওয়ারা 

Kvi nv‡Z evuwk! cÖv‡Y †j‡M hZ myi ev‡R, cv_i iv‡Zi Kv‡Q e…Ë †f‡O 

nvnvKvi nq! I kxZKvj, Kyqvkv AvKvk- ~̀‡i †ijjvB‡b †nu‡U hvq †h 

Qvqv †m wK †ZvgviB `xN©k¦vm, cÖfy? 

Kviv Z‡e †Zvgv‡K wØLwÊZ K‡i‡Q? 

GK‡MvQv dyj nv‡Z D‡o †h‡Z †h‡Z A‡c¶vi Av`‡j Gj kxZNyg, Gme 

Qvwo‡q †h Rxeb Zv‡K Zywg †`‡LwQ‡j wcÖq! kxY© IB b`xi bvg Kx G cÖ‡kœ 

Zywg †W‡K bvI Avgvq; Avwg ‡`wL †Zvgvi inm¨c«eYZv! 

w¯’i nI AviI| kxZ evoyK| 

ey× bv Av¸b,..G c«‡kœ PÂj n‡qv bv Avi 

cvwLIqvjv- 

G Rbc‡` AvwgB Av‡jv †Zvgvi, AvwgB AÜKvi 

 

 



 
    মেঘ অদিদি’র কবিতা 
 

হভঘ জন্তভন্তছ চকছ ু

 

হজুাচতয ফদন্তর মত মচতচচহ্ন চাআ  

হখান্তন চিকন্তয ওন্তি হজল্লা হতাভায 

জ্বন্তর ওন্তি ভস্ত নযু, অ হকাচনযু.. 

 

এখন প্তলণীীভা  

 

ডুফন্তত চাওয়া ান্দ্র এআ হভঘন্ধ্ুায় 

হছাট ন্তত ন্তত অভান্তদয যীয, ক্রন্তভ ফারুকর্া  

ফাতা চভন্ত মায় অধখানা চৃথফীভন্তে 

 

তফু গবীন্তয মত ধুান্তনয ফাদাচভ ারক বাচফ 

তায হচন্তয় দ্রুতগাচভ প্রচতচট শ্বা  

ইশ্বন্তযয ফদন্তর হনয় হতাভায নাভ... 

 

হভঘ জন্তভন্তছ চকছু, ফুচঝ এআ ফন্তনয কার! 

 

 

 

ভ্রাচেকার  

অন্তধক হযান্তদয চদন্তন  

চযr অোর হথন্তক হফচযন্তয়ন্তছ ত্রু হনাদর    

থচ ভ্রাচেকার- যরন্তযখায় জান্তগ চফংফাদী বালা  

ভুন্তছ মায় থ, াাচে ফারক  

ছোন্তনা াওয়ায টান্তন ঈন্তে মায় কায  

হচান্তখয ীভাে হছাঁয়া ফটুকু ুপ্রবাত  

ান্ততয তারু পঁুন্তে হফচযন্তয় অন্ত চফলণ্ণ চঁন্তেয াচয  

হতাভান্তক নগ্ন হবন্তফ হ যন্তু চরচখ কত ভৃতুুনাভ, ভন অয়ধু  

অভান্তক চঘন্তয এক প্রাচীন চযর্ রার অঙনু্তযয াতায় ঘন ন্তয় অন্ত  

কফযপরন্তক হদচখ হরখা অন্তছ- ‘হয়ায চিস্ দু হান্তয়ট’...  

কাযা হমন এন্ত অভান্তক হযন্তভ ভুন্তে  

চনন্তয় মায় এক ভযীচচকা হদন্ত  

ফানান্তরান্তকয চকছু অন্তরা  

অয চকছু অন্তধা-ন্ধ্কান্তয  

ডুন্তফ হমন্তত হমন্তত ভন্তন ন্তে  

শুধ ুএকফায এ ন্তয এন্তচছর  

চিট ভুান্তজচয়ান   

হপযান্তনা অন্তরায ভুন্তখ নীরাব হযখায়  

হচদন ডুন্তফচছর দ্যুচতয য়ায... 



 
    মেঘ অদিদি’র কবিতা 
 

 

 

 

 

হকঈ হনআ 

চাঁদ তখন দীঘণশ্বা 

অয জর হছন্তে হ হৌনঁ্তছ হগহছ ঘান্তয ডগায়। ঈআন্তডা চং হথন্তক চটন্তয 

াতায়। চন হথন্তক অরচন্তনয ভাথায়। চদগে বযা রুদ কাযন্তনন অফায 

থান্তক হৌনঁ্তছ চদন্তচ্ছ েযীন্ত। 

 

অকা হথন্তক টু, হআ হমাগতাযা হপয। 

অয একটা ভাত্র হতু জুেন্তরআ রুফাআ চৃথফী 

ভঈর ভধ।ু কচপ। 

তাযয নূু অকঁন্তফ ভস্ত হরাচত কচর্কা... 

হকাথাও হকঈ হনআ। অন্তর হকাথাও হকঈ চছর না। 

 

 

 

 

 

 

 

 

চবন্তমাজন্তনয য 

যাত হষ... 

ফন্তর তুচভ তাকান্তর চছন্তন 

হবন্ত এর ভৃতপ্রায় হল অতণনাদ 

চবন্তমাজন্তনয য 

থঘাট হছন্তয় হগন্তছ াতায ভভণন্তয 

দনূ্তয ননু্তয় শুধ ুএক কান্তিয ভাস্তুর 

 

 



 
    মেঘ অদিদি’র কবিতা 
 

 

 

ভাভবঃ 

হতাভায চয়য হথন্তক ভস্ত ংকীর্ণতা চযন্তয় 

ছচেন্তয় েচছ অজ যক্তন্তরান্তত 

প্রচতচফন্তেয অযও কান্তছ ন্তয অন্তছ াঁজয 

হকন ফন্তরা ন্ধ্কায? অচভ হতা হদচখ প্রচত চফন্দনু্তত ফান্তজ প্রফর দাভাভা 

চনচিত চফজন্তয়য কান্তছ এন্ত, ফাযফায হবন্তঙ দাও হতাভায হকৌর 

হকন ফন্তরা চবঙ্কা? অচভ শুচন হআ ায়দাচয ডাক, অবিরাম 

 

ফুন্তকয দা হথন্তক র রযী তুন্তর নাও ঈোর াওয়া 

হতাভান্তকও ফচর, এআ চক্রন্তভন্তটাচযয়াভ হছন্তে হফচযন্তয় েফ াআ 

অগুন অগুন ফন্তর চফরান্তয অন্তগআ ফ চেভ অগুন্তনয পরা

 

 

 

 

  

 

ভয়-১ 

ভ্রভর্ রীক নয় 

হদন্তখা তায ঈড্ডীন ডানায় 

ত্রযাচ ঈন্তে মায় 

অজ হকান চগ্নয কান্তছ 

 

হকন্তন্দ্রয চফস্ফায হদন্তখ কাযা হমন 

যান্ততয হখভ খনু্তর 

যক্তফন্তর্ণ অনঁ্তক ফর্ণভারা হবায 

প্রচতন্তযাধ 

হবন্তঙ হপন্তরা ওযা কাযা? 

অচদগে এভনআ টান্তনয াওয়া, ভন্তন ন্তে- 

একচদন চক্রাকান্তয চঘন্তযচছর হকাভর অগুন



 
    মেঘ অদিদি’র কবিতা 
 

১৯৫৭ 

Kvnvi mv¤úvb fv‡m-  

Kvnviv wPrKvi K‡i?  

†`Š‡o hvB †Zvgv‡`i gvS `wiqvq| wSbyK Avqbv nv‡m| Avi hZ dzjWyswi 

cy®ú¯§…wZ `~‡i †d‡j MvwYwZK †Rvb a‡i, evi evB cvu‡Pi f~wgnxb wd‡i 

Avwm Amn m½‡gi Kv‡Q|  

 

nvmœv‡nbvi gZ wQgQvg, 1957| mxgvbv fv‡O, fv‡O nvi‡gvwbKvi myi.. 

Abš— `n‡b m‡i g¨v‡c‡ji cvZv| Aš—e©Z©x ¯§…wZ †_‡K ‡UªwKs cieZ©x 

Wv‡qwii cvZvq evevi †i‡L hvIqv †mBme kãinm¨ †Nu‡U Zy‡j Avwb 

†Zvgvi w¯§Znvwm gyL| 

 

Kvnvi mv¤úvb Z‡e fv‡m? 

 

mgy «̀ Rvb‡Zv, †cej Kywo‡q Avbv cyi“‡li KvR| So G‡j Avwg RvbZvg 

Zywg Avm‡e| 68 wK‡jvwgUv‡ii GKUvbv evZv‡mi †e‡M †f‡m †eovZ 

†Zvgvi Pvcv k¦vm..  

†gvnnxb Zywg| Avi Avgvi Qvqv cy‡o ‡hZ QvwZ‡gi e‡b| DÌvb-cZ‡b 

M‡R© IVv †mB †XD‡`i w`‡b evZvm f‡i DVZ AwMœP~‡Y©| 

 

Kvnviv wPrKvi Z‡e K‡i? 

............................ 

mg —̄ পণ্ডশ্রম| Abš— Avuavi| 

mKj dyivq Zey  

A‡c¶vi ARmª cvZv¸‡jv S‡i... 

 

 

 

 

 

 

অগুন 

হদন্তখচছন্তর দাফানর  
হবন্তফচছন্তর চনচিন্তত অচছ  
মখন অগুন এন্ত চঘন্তয চনর দচদক হথন্তক  
চুেচন তখনও অচভ  
অত অোন্তর শুধ ুনায়া  

হফন্তে হগচছ হতাভায অত্মায়    
তুচভ চক ফুন্তঝছ ভুদ্র অগুন কত তীব্র ন্তত ান্তয? 



 
    মেঘ অদিদি’র কবিতা 
 

`v ¯úvB wcÖ‡Ým 

 

m¤cÖwZ hLb ZLb Nywg‡q covi GK AvRe e¨vcvi NU‡Q Avgvi mv‡_| 

Ny‡gi g‡a¨ NU‡Q bvbv NUbv| KL‡bv KweZv, KL‡bv wkï‡`i Kji‡ei 

mv‡_ Kv‡iv my‡ijv K‡Úi Mvb †f‡m Avm‡Q, Avi Zvi ciciB wb‡R‡K 

Lyu‡R cvw”Q Kb‡m‡›U«kb K¨v‡¤ú| Ae‡k‡l BwZnv‡mi cvZvq †c‡q hvB  

Ô`v ¯úvB wcÖ‡ÝmÕ‡K| 

bxj †cvkv‡Ki Ici a~mi cyjIfvi civ bvixwU‡K µ‡g †Pbv g‡b nq| 

gayevjv‡K g‡b c‡o| e —̄yZ gnxï‡ii evN ivRv wUcy myjZv‡bi eskai 

wcÖ‡Ým byi Bbv‡qZ Lvb iƒ‡c gayevjv ¯f̂ve wkíx| hw`I, wØZxq wek¦hy× 

Zv‡K Avgyj cvj‡U K‡iwQj AvÛvi Kfvi †iwWI Acv‡iUi Ô†bviv 

‡eKviÕ|   

c¨vwi‡m mvKy‡j¨ QÕgvm, Awnsm bxwZi byi mk¯¿ †M÷v‡cvi nv‡Z e›`x| 

†bviv Ii‡d byi †M÷v‡cvi AK_¨ wbh©vZb m‡q c¨vwi‡m e›`x`kv KvwU‡q 

hLb e¨_©, WvKvD Kb‡m‡›U«kb K¨v¤ú Zvi ‡kl wePvi K‡i| 

KweZvi cvwL, Mv‡bi cvwL byi, bvrmx‡`i wbg©gZvi Ki“Y cwiYwZ, 

mf¨Zv Ges divmx mvgwiK ev`K `j cÖwZ evw —̄j w`e‡m Avcbv‡K m¤§vb 

Rvbvq| fvwe c«wZwU mf¨Zvi Mv‡q †h AmsL¨ ¶ZwPý Zv‡KB Avwg Z‡e 

¯‡̂cœ wd‡i cvB? 

 

 





 

 

 

KweZvµg 

 

 উজান উজান 

 কেচঁ া 

 ব্যর্থ অপ্রতিভা 

 জল ছুচিাচেে কেশ 

 আতি হয়চিা িানুষই নই 

 সংতিষ্ট সংশ্রব্ 

 িায়া-িুিুক্ষা 

 আহা উত্তা! 

 এসিয় এখাচনই িবু্ও ভালব্াসা 

 িুচ ায় ধতে ইতিহাস 

 ন-ৃশৃঙ্খল 

 সম্পতেথি অধযায় তব্চষশ 

 

 

 

 

 

 

 

আসিা অধো 

 

Rb¥ I cov‡jLv XvKv‡ZB| †e‡o 

DVvi mv‡_ mv‡_ mvwn‡Z¨i cÖwZ 

AbyivM †e‡o D‡V‡Q cÖK…wZi g‡Zv 

KL‡bv Kv‡e¨, KL‡bv M‡`¨ wb‡Ri 

mg¯ — K_vgvjv `„k¨K‡íi Rb¥ 

w`‡q‡Q| cÖKvwkZ Kve¨MÖš’ GKwU| 

wKQzw`b wjUjg¨v‡Mi mn-m¤úv`bvq 

KvR K‡iwQ| wewfbœ MYgva¨‡g 

†jLv‡jwL Pj‡Q| 

GB mg‡q wjwUj g¨vM Òwfbœ‡PvLÓ 

Gi mv‡_ RwoZ| 

 

 

 

 

wbR¯̂ Aš—R©vj cvZv 

    facebook.com/asma.odhora 

facebool.com/asma.odhora
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DRvb DRvb 

msk‡qi Pvwiw`K †Q‡U †dwj, wb`vi“b ‰ah© ev A‰a‡h¨i mv‡_| G°v-

†`v°v  †Ljv P‡j wbq‡bi Av‡jvq| Zxeª KoB dz‡ji NªvY wgwk‡q 

GBLv‡b hw` wb`v‡bi myiv‡ivc Kiv hvq, e¨vwßKvj wK f‡i I‡V 

nvnvKv‡i? 

Avgiv bMix mvRvB, †mvwWqv‡gi Pvwiavi wN‡i gvKo ey‡b Pwj| 

weewZ©Z Ck¦i Wy‡e hvq njy`K_‡b| gxb gxb e‡j wPrKvi K‡i I‡V iƒn 

Af¨š—i, †VvuU †Mvj K‡i cyKv‡i Avhvb; Kvjx gw›`‡i N›Uv †e‡R DV‡j 

†b‡P IVv gb Ly‡j †`q SvuKov cwb‡UBj| 

GBme w`b I ivwË‡ii Z…Zxqw`b, `v`iv P‡j Zygyj! †Ku‡c I‡V g…wËKvi 

Rj I QjKcU, GBLv‡b evwo‡qwQ nvZ| DRvb †Mv, †S‡o †d‡jv 

`ytL‡eva, SvucZv‡j †`vjvI evewi †Zvgvi| gv_vi Dci UycUvc S‡i 

coyK e„š—Pz̈ Z ARmª eUdj| 

   
 

 

 

 

 

ককঁব্চা 

আদাননং খুফ াটর কেন ব্ে আব্ে কযব্ে 

ফ কেন েুঁব্ েুঁব্ ক াড়া বাব্রাফাাগুব্রা েুব্র ননব্ 

বাওারগড় অয ভধুুব্য নানভব্ নদব্ অব্ে, 

মাক, কখাব্নআ ানযব্ মাক 

নপব্য না অুক কংনক্রট নগয, ককারার ব্য অয। 

েখন কমভন কযখাযা ভান্তযার, অয নপব্ফানানিয ভাা ার, 

কাব্র  ব্ে কযাদ্দুয কথব্ক ড়ন্ত নফব্কব্রয 

ান্ত নির নি চব্র চব্র ক্লান্ত যাব্ে, 

োযব্য অফায যাব্েয নি াটটনায পাব্য কু নিকনিক চরা। 

অ কার এখানটাব্েআ একটা দানড় ব্ফ। 

ককভন কথব্ভ কথব্ভ মাওা, 

োনেরে, একটু ফাঁকা ান অয 

ননোন্তআ না াযায দান ও দানখেব্নেযা  

কভ, নকন্তু খুফ ভন্দায বারফাাফান। 

অয কথাযা কআ দানড়য ব্য চু! 

ওখানটা থাভাআ ননভ, ফোকযব্ে 

কাযব্ন ফা কাযব্ন অ কার ককভন কমন কনভব্কারন ব্ থাকা, 

ননট কব্টাব্যব্নয কগারাী ভরায গাড়ীয ভব্ো, 

অ কার ননব্ ব্ক খুফ নননফটব্যাধী ককঁব্চা'ও ভব্ন ! 
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ফেথট িনেবা 

অনভ  ানন অনভ িনেবা নআ 

িনেবা  ন্মা ুউচ্চ নভনাব্য 

কম নভনায কথব্ক আব্ে ব্রআ িনেবাযা 

চট কব্য ভূত্রেোগ কযব্ে াব্য, দাঁনড়ব্। 

েখন অনভ অকা কদনখ, 

কচাখ ফন্ধ ব্েআ দৃেভান  এক কপাঁটা টরটব্র 

স্বে  র, কমখাব্ন িেীক্ষা নের 

ককফরভাত্র অভায  ব্ন্ময। 

ৃনথফী ফভ এভন  ন্ম রারন কব্য...

 

 

RjQy‡Zv‡ii ‡`k  

Qvu‡P †X‡j ivLv ‡gŠwjK we‡`«vn, Avðh© bxj †ik‡g XvKv c‡o _vK| 

K¬vwš—i †`‡k †e‡o P‡j nv-wc‡Z¨k| wbqg bv †R‡b wj‡L ivwL KweZv 

m …̀k¨ wKQy K_v‡`i| 

QvqvwP‡Îi g‡Zv hLb ivZ ev‡o Zvi Lvu‡R Lvu‡R cvi‡m¨i igbxi 

mc©Zyj¨ †Kkivwki g‡Zv, wVK ZLb Avwg wKQy Mí ïwb jywmdv‡ii| 

G‡Äj G‡Äj e‡j †`ex g…Zc«vq n‡j, AvKvkM½v ‡f‡½ Av‡m 

Nvmdwos‡qi `j| eyK we`xY© K‡i wPrKvi K‡i I‡V AvKv„Lv, Abš—Kvj 

a‡i gyljav‡i e…wó `vI Ck¦i! ay‡q hvK k¦vm Ges c«k¦v‡mi R¡vjv hZ| 

GB †h mgZj f~wg, GLv‡b Kv‡e¨ cÖviw¤¢K †cÖg _vK- _vK wKQy gi“f~wgi 

ï®‹ evZvm, _vK jeYv R‡ji SvcUv| 

Ggwb k~b¨wPš—‡bi RMr, GLv‡b c«”QbœZv `vI, `vI wKQy Zxe« ey‡bv 

myMÜ| S‡i cov cvZv e…wó‡Z wf‡R m¨vuZm¨vu‡Z MÜ Qov‡j KbK‡b 

nvIqvq †nu‡U hvB ebga¨ RjQy‡Zv‡ii †`‡k| 
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অনভ ব্ো ভানুলআ নআ 

কক  াব্ন, ককভন  াব্ন- 

 াব্ন দুফটায উড়ব্ে থাকা ঘুনড় 

কগাত্তা খা কম ফাো; কও  াব্ন 

অয কো ককউ  াব্ন নাআ, 

অব্ া ননযফনধ োনে নাব্ভআ াযাআ- 

নীর  ব্র কৃষ্ণচুড়া বানব্ নদব্; 

নফভলট যানত্র কব্ল ক্লানন্তব্ে নুব্ মাআ ! 

নিক োযব্যআ ফুিব্ে ানয- 

অনভ ব্ো ভানুলআ নআ, 

ো ব্র কো েব্ড়আ নদোভ নখ ফানগব্- 

যক্ত শুবঁ্ক কেব্ড় কমোভ চাখব্ফা ফব্র; 

একটু খানন ক্ষে কব্রআ ভুচব্ড় নদোভ কোযায চূব্ড়া, 

াঙ্গয ব্র নিনকনভনক দাঁব্েয নভনের! 

কোফর কভব্যআ নফব্লয নীব্র দংব্ াব্য , 

অভায কো কনআ নকেুআ এভন ফান ভাব্েয, 

চভটভুব্খ এঁব্ট কুরু কবব্ফআ ভনয, 

কোভব্ন ব্ফা ভানুল অনভ, 

ড়ব্র ককান ভন্ত্রফর অয 

ঘুনযব্ ককান মাদুয েনড়? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ংনিে ংশ্রফ 

কবেব্যয ফী  োড়া দৃেেঃ ককান 

বফাদৃে কনআ ফব্রআ; 

কভৌপর ীভ অয কৃষ্ণচূড়া ফীব্ য 

াথটকে কফাব্ি ককফর কঁব্র। 

ফস্তুেঃ এআ ন ব্ন  নি  ফব্রআ 

যক্তব্ক েযর যাখা কেটফে; 

কেব্রব্ফরা কুনভব্যয রুদ কচাখ কদব্খ 

কখা এ কযাগ বঙ্কয! 

কিভ ব্িয া ায কলাগাব্ন 

অকা কবব্ঙ্গ ড়ব্র, 

াঁব্িয অঁধায অয কানারী গাংনচর 

যস্পয ব্চনা অচযব্ে ফেস্ত । 

অনায অয অরনভযায ন্তগটে  

াদৃব্ে ককান ব্ন্দ কনআ ফব্রআ, 

গুোব্না কাব্ড়য ভব্োআ ফীব্ য  

অব্ড় রুনকব্ থাব্ক নফ ন ফেথা। 
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gvqv-gygy¶v 

cvwóK ‡gvov Kwd‡bi Wvjv Ly‡j hvevi ci †fZ‡i Kvi“KvR fiv wQj 

g„ZgyL, ke‡`‡n KZUyKy Kv‡Vi ¸‡ov f‡i wb‡j gwg ejv hvq? 

AveQvqv‡`i Mvp K‡i w`‡q †gnwdj mvRvq Nyg Avi †b‡P hvq †gvg 

kixi| 

evZvm fvix Kiv my‡ijv wZjvIqvZ, †f‡m †eovq cvK&-mvd myevm; 

ZIev cieZ©x cÖ ’̄vbKvj ZeyI cPb †VKv‡Z cv‡iwb gy‡o ivLv Zylvi 

cÖ‡jc| wb‡e`‡b AvZi ev †jvevb Z_vwc gvwUi bx‡P GK Abš—mvc 

A‡c¶vq mv‡_ wejx‡bi dyu-Kxq wkOvaŸwb| 

Aa© kZvãx c~‡e© †h euayqv b‡evpv †e‡k Svuc w`‡qwQj wPZvq, AvjZvUyKy 

cy‡o hvevi ci GK †evanxb cÖjq wek„„Ljv †k‡l eyS‡ZB cv‡iwb 

gyn~Z©¸‡jv nvwi‡q wM‡qwQj ¯úk©nxb ম্লাwbgvq| …̀pZvq n¯—hyMj †P‡c 

a‡iwb †Kvb P›`b PwP©Z gyLveqe| 
Avgvi k‡ãi gb Lvivc n‡j wPrKvi K‡i Kvu`‡Z cvwibv, wf‡R hvq 

evevB Gi Rvgvi Kvua, †Kej ‰PZb¨ Mwji †gv‡o Zx¶è †Pv‡L ZvwK‡q 

_v‡K GK †gi“b nwiqvj| GK †_‡K Z‡ZvwaK ev wbqwgZ msL¨vi 

cÖvZ¨wnK wb‡e`b Kjvg, ÔGKwU Mfxi ‡kvK msev`Õ| 

 

 

 

অা উত্তা! 

নেব্ড় গোব্ে কযাদ্দুয 

ফৃনেয কোঁাব্ে, 

অঁধাব্যয ফুক কমন 

নচব্য অব্রা ভাাব্ে 

ওাড়ায যাস্তা 

ষ্ট্রীটরোে জ্বব্রনা 

িব্ড় করখা নচনি ব্ড় 

দনখনাযা এব্রানা 

নরবু্  ননব্ব গোব্ে 

িদীব্য রব্ে 

কূটয উব্ফ মা 

নফনা কেব্র জ্বরব্ে 

ূব্ া ঘব্য ব্ড় অব্ে 

ধূ কানি চন্দন 

নব্য নঘব্য অব্রা 

ব্ড় থাব্ক রণ্ঠন 

ফ নকেু নিকিাক 

িাকৃনেক ংায 

জ্বব্য গা ুব্ড় মাক 

অপব্া কনআ অয 
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এভ এখাব্নআ েফুও বারফাা 

এভ, 

ভূদ্র নচফুক ধব্য দ্ভুে াব্ কযৌদ্রব্ফরা, 

ব্দখা কযাদ্দুযকো দীঘটশ্বা বুব্র নগব্ 

চুভু খা াঙ্গব্যয কিাঁব্ট; কিভ দুধটলট ! 

ককা াগযী অকাব্ কখব্না মনদ ডুব্ফ মাওা চাঁদ 

বুব্র মা ক ােনা েড়াব্ে, কনদনও  

ানন্তুব্যয দনদক অেন্ন থাব্ক ব্রৌনকক অবা। 

এখাব্নআ,  

ননফটান থ কবারা ননঘটন্ট 

নদীয  ব্র েুভুর নাব্চ অগুন 

চাঁদও যা াক্ষী  ভাফোয 

েফুও, 

চুভু টুকু ভাদুনর  িুব্র থাব্ক ফা ুব্ে 

ভনন্দযা ফা াক ঙ্কুনযে নবভাব্নযা 

বারফাা, 

োয উত্তার ফুব্কয একভাত্র ননযী নেরখানা 

েীক্ষ্ম অঁচড় কাব্ট কফৌদ্ধ ূনেটভায নদকভ্রান্ত ভনদয ঘ্রাে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ভুব্িা ধনয আনো 

ভুব্িা খুরব্েআ উব্ড় মা িাঁক িাঁক ানভং ফাডট 

ভাকাব্রয গবটনিে ুযাে কমন, 

ফৃক্ষ নক কখব্না ৃঙ্খনরে ব্ব্ে আনোব্? 

অয ফাকব্রয গাব্ গদে নরখন? 

ুব্যাব্না ঘাটরা নর কড়আব্য গাব্ কখাদাআ কব্য অঁকা 

দাদীভায কিভ এখব্না াব্ উজ্জরাব্রাব্ক। 

ফাফুআব্য ঘযকন্না অয ফাফাআব্য ফাড়ী কপযায গব্ে 

ঙ্খচূব্ড়য পনা নরপ্সাযা রকরক কব্য, 

েফুও ফব্ মাওা একাকী ফনথ 

িকট  কভব্র ধযা স্তব্যখা,  

অয োযয অফায একফায খুব্র ধযা কযের 

দৃঢ়বাব্ফ ভুনেফদ্ধ কব্য কোব্র ভৃন্মী। 

 



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

 

আসমা অধরা’র কবিতা 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b„-k„•Lj 

RjbZ©Kxi b~cyi Ly‡j `y‡j ỳ‡j P‡j hvq Zj‡`k eivei, HLv‡b GK 

myi †Ljv K‡i| Wv‡K †Q‡j‡ejvi gZ, NygNyg iƒcK_vi Av`‡j ‡n‡m 

I‡V m~Pv‡jv gyLx wecixZ ‡mŠ›`‡h©¨i WvBbxeyox| 

†mB b~cy‡ii my‡i `ycyi e‡q †M‡Q, mv‡_ ivLvj cÖni| wcqvmx jM‡b 

b…Z¨ cUxqmx NyOyi cvMj n‡j So †Zv‡j †envjvi Qo, K_vKvwiM‡ii 

†mjvBK‡j †Ni ev‡o NvMiv‡Pvwji, wbcyY wbK¡‡Yiv `…wó‡Z nv‡b 

Zxi›`v‡Ri ‡KŠkj| 

D‡Vvb Nl‡U †js‡P P‡j †Lvuov ‰mwbK, Zvi DaŸ©gyLx †PvL AvU‡K _v‡K 

jnix †Zvjv Rvi‡`Šmx Iobvi †Kv‡b| †µvavÜ SÅv‡`e| 

Ggb me cÖvPxb †e`x iwÄZ †cÖwg‡Ki jû, Ggb cÖvPxb cwiLvq ûû K‡i 

Ny‡i †eovq ew›`bxi AZ…ß AvKv„Lv, Ggb me b…-ZvwË¡K bycy‡iiv 

Av‡d«vw`wZ I cvwm©‡dv‡bi k…„Lj‡eox| 

 

 

 

 

 

 

েনকটে ধো নফব্ল 

নার: 

কব্ফকায কেলা অ  টগফগ কব্য েুবঁ্ মা 

নাব্রয িনেধ্বননয েুব্র, নন টন উকূর ভুখনযে। 

 

ঙ্খ: 

উকূর ভুখনযে গ টব্নযা ভন্থব্ন নন্নব্ফনে 

কমথা, কান কব্ে কান নক ফব্র ঙ্খ নন টন 

যাব্ে। 

 

কভাভ: 

নন টন যাব্ে ককাথাও এক নফন্দু অব্রায নচহ্ন 

কনআ, ভাফো নঘব্য ধব্য ননব্ব মাওা কভাভ। 

 

ভৃেুে: 

ননব্ব মাওা কভাভ অয ভৃেুেয াদৃে খুঁন , ননকল 

অঁধায অয কআ ভানটয ঘয ওেব্িাে  নড়ে 

ফাহুরেফন টে ধোব্ন। 

 





 

 

 

 

 

 

Rb¥ 11B b‡f¤̂i, `w¶Y KjKvZvi GK c«L¨vZ 

ms¯‹…wZgb¯‹ cwiev‡i| evev c«qvZ c«m~b emy 

wQ‡jb evgcš’x Av‡›`vj‡bi LvZvq GK wPi‡Pbv 

bvg, GKvav‡i Kwe, †jLK Ges cÖKvkK|  

wcqvjxÕi cov‡kvbv cvV feb ¯‹yj I hv`ecyi 

wek¦we`¨vj‡q| 2012 mv‡j GK Kwe eÜyi mv‡_ 

100 UvKv evwRi wewbg‡q KweZv †jLv ïi“| 

wbqwgZ †j‡Lb wewfbœ cÎ cwÎKv Ges wbDR  

†cvU©v‡j| AwZw_ m¤úv`K wn‡m‡e KvR K‡i‡Qb 

GKvwaK cwÎKvq, K‡i‡Qb cwÎKvi cÖ”Q`| 

c«KvwkZ eB‡qi msL¨v Pvi|  

Kg©my‡Î weMZ 16 eQi Avqvij¨v‡Ûi Wvewj‡b 

w¯’Z|  

 

wbR¯̂ Aš—R©vj cvZv 

     facebook.com/Rumpa.basu79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

কবিতাক্রম 
 

 প্রাফাইল  
 প্রাদ্দুর 

 বিন্ড্রেলা-আ প্ফন্ড্রেে বিম  
 কন্ড্রলাবিয়াল ইবত 

 মন্তাজ  

 িারী  
 িতীত্ব 

 খিি  

 রাত  
 প্িবিয়া প্মাে 

 রতীবত  

 শরীন্ড্ররর এবিটাফ  

 

wcqvjx emy 

 



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

 
 

পিয়ালী বস’ুর কপবতা 

 

 

 

 

প্রাপাআর  
লরলফব্ডায প্চনা ফাযান্দায় লরব লযডর 

ব্চনা ব্যয সৃ্মলিলফধুয প্কাটয প্থব্ক 

নাযীব্েয যীযী প্রাপাআব্র ‘জাস্ট অ ল আন’  

রলিভুবূ্িেআ লনধোলযি য় উড়াব্নয াথেকিা 

ফন্দীব্েয লবিয অয এক ফন্দীব্েয ুপ্ত ফা-ফাব্যা ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্যাদ্দুয 

যব্ক ফা ফেলবচাযী প্যাদ্দুয  

প্পব্র অা গবোব্িয োওরায লচহ্নগুব্রা ালজব্য় ব্ক্ষাযি  

াড় অব্েব্ল াধেভব্িা ছদ্মব্ফব্ লনঃব্ে ‘একা’ ব্ি চাওয়াটা  

অব্র ূনেিায বাস্কব্মে প্কান এক ফৃত্তয ব্েলণ 

 

 

 

 



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

 
 

পিয়ালী বস’ুর কপবতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

লব্েরা-অ প্পব্ডড লিভ  
অত্মবকু ধ্রুফ নুরা 

নাফেক ন্তর্দ্েন্দ্ব  

অয লনঃে েব্াক লনব্য়  

লরব লযডর ল্ব য় না  
____ 

লব্েরায স্বপ্নটুকু প্যাদ ও যালিয পাঁব্ক 

'ফেলিগি' অখ্ো ায় 

 

 

 

কব্রালনয়ার আলি 

এভনটাআ ওয়ায কথা লছর  

উল্কাাি লকংফা প্াঁদা ফীমে  

বূ্মোদয় থফা ফানাঘন মূোস্ত  
______ 

অরালয়া’ যাব্গ ছুঁব্য় থাকা যীব্যয লনবৃি িরস্পে  

______ 

এভনটাআ প্িা ওয়ায কথা লছর 

হৃদব্য়য লিব্ প্ন্সযল ছালব্য়  

ম্পৃি ম্পব্কেয লফকল্প লিবূি ফা  
 

 

 

  



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

 
 

পিয়ালী বস’ুর কপবতা 

 

ভন্তাজ  

এফং  

রলিলট প্জোrস্না যাব্ি  

নীযফ দুঃব্খ্য ছায়াভাখ্া ফয়ফগুলর  

স্তব্ধ ননঃব্ে  

ঘব্যয দ্বর্দ্ি প্কাব্ণ এব্ ফফা কব্য  

লনঃঙ্গ রলিলট ঋিু প্লযব্য়  

ঋিুভিী প্ভব্য়লটয ফকু ছালব্য় অা  

ফেি করুণ এস্রাব্জয যু  

স্থানান্তলযি ব্ি থাব্ক  

এ ব্যয রলিলট জাযণ কুব্ে 

-বারফাায ংজ্ঞা াল্টাব্ি থাব্ক... 

লফলাদঘন ভন্তাব্জয অরব্িা স্পব্ে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাযী  
লনললদ্ধ অব্রায াব্ ভুব্খ্াীন নষ্টজন্ম 

দু'াব্ি ধব্য থাকা স্তন ও ন্ধ ব্রীড়া 

______  

দৃলষ্টীন ফাব্কেয ফলযব্ঙ্গ লফযি কাঁটাব্ছড়া  

প্মালন ছুঁব্য় মাওয়া নীযফ অিেনাদ  
______ 

ম্পব্কেয নীয এআ লবঘাি প্ক  
অলভ ‘নাযী’ নাব্ভ ডালক 

 

  



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

 
 

পিয়ালী বস’ুর কপবতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িীে 

অয প্কান জুাব্ি লপব্য অা ম্ভফ নয়  

ম্ভফ নয় লফকল্পন্ধানী ওয়া  
_____ 

যাশ্রয়ী যকািযিায় স্পব্ে  
এআ ভুূব্িে প্বব্ মাব্ে অলভ’য যবাগ 

_____ 

এ জীফব্ন...‘িীে’ াযাব্নায মন্ত্রণাআ একভাি ‘লি’ 

 

 

 

 

খ্নন  
এলরব্য়ন ন্ধকায 

াঁটযু ওয ফবু্কয প্গান বাঁব্জ প্েব্টালনক প্ছব্রভানুলীয লচহ্ন 

ছালড়ব্য়  

এখ্ন নীরব্চ ক্ষি  

_____ 

এক ব্ন্ধ লচলফব্য় অভযা অব্যক ব্ন্ধয লদব্ক গ্রয আ 

ঙ্গ কাভনায লদব্ন অনুূলফেক উrব্ফয অব্য়াজন যালি লগব্র খ্ায়  

_____ 

প্কৌলণক ছাঁব্চ ীিচুভ না প্ব্র 

যাশ্রয়ী কাঠকয়রায় প্দোলিি য় প্দওয়ার লরখ্ন 

 

  



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

 
 

পিয়ালী বস’ুর কপবতা 

 

যাি  
এফং  

রলিলট ঘুভীন লবম্পাব্িয যাব্ি  

বাফনায িযী প্ফব্য় প্ৌঁব্ছ মাআ  

ন্ধকায ফাযান্দাটায প্ল প্চৌকাব্ঠ  

বাফব্ি থালক,  

গাব্নয লফকল্প প্কাব্না ন্ধকাব্যয প্খ্াঁব্জ মাব্ফা প্িাভায কাব্ছ.. 

লকন্তু,  

যাি ফাড়ায ব্ঙ্গ ব্ঙ্গআ ঘবু্ভয ওলুব্ধয াব্থ প্ফ বাফ ব্য় মায়  

প্াব্কয রলিলট প্যখ্া প্ক লঘব্য  

এবাব্ফআ যাি নাব্ভ-অভায ীিরালট ছুঁব্য় 

 

 

 

 

 

প্লয়া প্ভাড 

প্ঠাঁট ডুলফব্মলছ 

প্িাভায ঘাব্ড় কাব্নয রলিব্ি প্ঠাঁব্ট  

অদয কব্যলছ প্িাভায় ভাব্ঘয লব্ভর ঞ্চভীব্ি 

প্ভাভফালি, লফনম্র অব্রায ন্ধকাব্য ালযব্য়লছ িীে 

_____  

থচ প্িাভায় ফাযংফায ফব্রলছ  

ফব্য় মাব্ফা...প্বব্ চরাআ প্ম স্ববাফ অভায  

িফুও লক রাণব্ন খ্ুঁলজলন লরলখ্ি যাজধানী? লনযাবযণ ফজু? 

_____ 

এখ্ন 

প্ঠাঁব্টয লিন অঙুর দূব্য লফলাদ প্খ্াব্র ালড়য ভব্িা  

জানরা জবু্ড় প্ভঘ প্তক...দৃলষ্ট ভ্রভ 

 

  



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

 
 

পিয়ালী বস’ুর কপবতা 

 

রিীলি  
প্ম প্ভব্য় অগুন প্ভব্খ্ব্ছ গাব্য়  

প্ প্ভব্য়য যীব্য এখ্ন াব্ট থাব্ক 'ফাংরা'  

কলপ াউ, লললড প্লযব্য় প্ প্ভব্য়  

এখ্ন বালায প্িাব্যালপব্র বযা একক লিবূজ 

_____ 

িফুও একান্ত অরাব্ অঁলখ্ ল্লফ ছুঁব্য় মায়  

প্বায বাঙা লয়ব্নয কলরং প্ফব্রয লভলং অওয়াজ  

অজকার অয লচলঠ অব্ না  

জাপযানী বারফাা এখ্ন ওয়াটোব্য লচফুক প্ছাঁয়  

_____ 

যব্থয প্ভরায প্দাকান াট, প্বজা প্যডব্যাড 

প্িব্রবাজা-লজলরল-লঙাড়া, ভালটয প্খ্রনা, ভুব্খ্া 

এখ্ন ভব্য়য ফয়ব্ফ ‘রয়াি’ 

_____ 

দৃেট জবু্ড়  

ফালযি স্মৃলি -প্ভদুযিা গালরচা প্ব্ি ফব্  

প্ালণব্িয রলিলট কণায়  

এবাব্ফআ ভযব্েয আব্েযা প্খ্রা কব্য অজীফন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যীব্যয এলটাপ  
ংখ্োিব্েয লব্ফ ভাখ্া স্পধো 

কািা ব্ভি খ্ুচব্যা াওয়ায় 

িুরাদব্ে ভাা য় প্পব্র অা ম্পকে 

ভালযজয়ুানা অয েীর লকছু ফণেভারা প্ভব্ 

এখ্ন িাআ বেস্ত ছাব্ালা, ছিছাড়া প্ৌলখ্ন যীব্য 

 

 

 





 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
iZœ`xcv †` †Nvl 
Avwg wK †c«‡g AvwQ 

A_ev ‡bB 

A_ev wVK GLv‡b 

GK AvZ¥nZ¨vKvix hyeK evZvm Avgv‡K AR©b 

K‡i P‡j ‡M‡Q 

wbqwZi †gN 

Avwg wK †c«g 

A_ev †c«‡gi 

i“×k¦vm Zvi w`‡KB 

†Ui cvB 

m~h©gyLxi wZb wgwbU KvwgR 

Do‡Q 

A_P Avwg †`L‡Z cviwQ bv ... 

------------------ 

Rb¥ KyPwenvi| eZ©gv‡b KY©vU‡Ki evwm›`v| KweZv 

LyuR‡Qb| KweZvi †fZ‡i Kv‡K LyuR‡Qb| nqZ 

wb‡R‡K| A_ev Ab¨ KvD‡K| GB n‡b¨UyKyB iZœ̀ xcv| 

 

wbR¯̂ Aš—R©vj cvZv 

www.tathoitathoi.wordpress.com 
facebook.com/ratnodipa 
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কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

রত্নদীপা দদ দ াষ এর কবিতা 

  

 

১. 

cÖwZeQi fv «̀gv‡m gv Rvgv Kvco‡K †iv` LvIqvb...†mv‡qUvi kvj, 

evevi we‡qi †KvU, gv‡qi ‡ebvimx| eQ‡i GKUv w`b Giv mevB 

†Ljvay‡jv K‡i †ivÏy‡i, `vwc‡q †eovq Qv`| m‡Ü¨ n‡ZB †h hvi 

RvqMvq|  

Avgiv `yÕ‡ev‡b †Lqvj K‡iwQ, we‡qi jvj Avi eDfv‡Zi ivbx 

†ebvimx †iv‡` †`evi mgq gv‡qi †N‡gv gy‡L †Kgb AvjMv b¶Î| 

`yÕGKevi GwcV IwcV K‡i gv †ivÏy‡i †g‡j `¨vq jvRyK mvbvB  

gv‡qi wmuw_‡Z wmu`y‡ii jvdvjvwd Avgv‡`i †PvL Govq bv 

evevi we‡qi PvDwb Avi gv‡qi Rv‡gIqvi Kvi“KvR cvkvcvwk  

Rv‡gIvqv‡ii †fZ‡i `yi“̀ yi“ gv  

†hb Avgiv `y ‡evb GL‡bv nBwb  

†hb GLywb mßc`x †k‡l `y‡aAvjZvq cv...  

Avgv‡`i gv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২. 

evev Lye A‡MvQv‡jv, wVK mg‡q wVK wRwbm KL‡bv Lyu‡R 

cvqbv| A‡bK mgq evev wb‡R‡KI nvwi‡q ‡d‡j| gv wVK 

D‡ëv, k³‡cv³ wbcyY eUQvqv †hb AvKv‡ki wekvj Wvbv 

†g‡j‡Q km¨ c«vš—‡i| gv‡qi †Lvucvq †MvuRv GKUy Kyqvkv Avgiv 

`yÕ‡evb dyj‡Kv dyj‡Kv Av‡jv †`wL gv‡qi kix‡i  

Avi evev Avgv‡`i †LjveÜy, †KD mviveQi evevi †Pv‡L gy‡L 

†k¦ZRev Pvl K‡i| GKevi mÜ¨vZviv LyuR‡Z evevi mv‡_ 

AvgivI e‡mwQjyg g‡b Kiv b`xi av‡i, m¤ú~Y© A‡Pbv GKUv †gN 

†_‡K †ewi‡q G‡jv mÜ¨vZviv...Zvi Av‡jvq evev‡K g‡b 

†nv‡jv †QvÆ cyK yi Qvqv n‡q Zwj‡q _v‡K Avgv‡`i †Pv‡L  

`~i c«evm †_‡K Avgiv ỳ ‡evb †`LwQ m`¨ Acv‡ik‡bi ci gv 

bvwm©s †nv‡g ï‡q Avi Avgv‡`i A‡MvQv‡jv evev AcUy nv‡Z 

†Kgb ¸wQ‡q †i‡L‡Q gv‡K  

Avgv‡`i R‡b¨  



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

রত্নদীপা দদ দ াষ এর কবিতা 

  

 

 

 

 

 

৩.  

cwðg AvKv‡k hviv b¶Î wkKv‡i hv‡eb Zv‡`i Rb¨ mZK©evZ©v  

fy‡jI mßwl©i †iv‡` cv ivL‡eb bv| `c©‡Y e‡m _vKv kvwj‡Li Wvbvq 

‘̄cvKvi e…wó †cwi‡q hv‡eb mveav‡b| gmdvb© Avi meyR Rvgv k¨vIjv 

Avcbvi wkiv Dcwkivq jwZ‡q DV‡e, K…òKwji ¯—b hv‡e M‡j| fq 

cv‡eb bv, gM‡R Rgv‡bv we`¨yr Avcbvi mv_x n‡e  

mvgvb¨ GwM‡q †`L‡eb, Nywo Dwo‡q `ªv¶v‡¶‡Z nvuU‡Q GKUv b`x, 

†g‡qPvu‡`i bvwf Avcbv‡K nvZQvwb †`‡e, AÜKvi Qyuo‡e gnx‡bi 

SvDMvQ...  

Ah_v D‡ËwRZ n‡eb bv  

¯q̂s Kvjcyi“l †b‡g Avm‡e Xvj n‡q  

gnvKvk †c‡iv‡j †`L‡Z cv‡eb †evwae…‡¶i Wvjcvjv, †b‡g Avm‡Q 

cvwLi PvZv‡j ,m½g †kl K‡i gvQivOv Qwo‡q w`‡”Q bvbv i‡Oi 

M«nkm¨ Avi mš—vbnviv gv‡K ey× ej‡Qb... 

nwi‡Yi †gN †_‡K cÂgyLx †mªvZ wb‡q G‡mv, AB `¨v‡Lv Kvumv i‡Oi 

†e`bv  

Nwb‡q Avm‡Q †`vZivq... 

AB `¨v‡Lv nvZZvwj w`‡”Q g…Zz¨i jvf©v 

 

৪.  

ঘুভীন বূ্মে প্রেভ প্রজোrস্নায ফতত  

প্রেভ এক তছতরভ চাঁদ কভরা প্রকায়ায প্রধাঁয়া  

প্রেভ ভযতপব্ন ওড়াব্না াতি  

প্রম প্রেভ াাব্ড়য অব্রায়ান প্রফাব্ন তায নাভ কুয়াা  

প্রেভ ভানুলব্ক স্ত্রীন কব্য আশ্বযব্ক কাততর  

ফৃদ্ধ প্রেব্ভ প্রব্ভকাব্যয কারুকাজ  

ঋতুীন প্রেভ তদকূনে মুফতীকথা  

প্রেভ ভুদ্র ভান প্রপব্যস্তা  

অধব্াড়া তগাব্য প্রেভ তনবু প্রেতেব্ভানা  

প্রেভ েজাততয প্রচাব্ি অনব্কাযা তি  

ভাকাব্ বাভান ফৃতিয ক্ষতস্তান প্রেভ  

প্রেভ তকেব্ে তিকব্য ওিা ব্রৌতকক কতপঘ্রাণ  

প্রেভ িাজযুাব্া ঈড়ান তচত্র ফণেনা  

প্রেভ তনব্যায অরিাল্লায় প্রযাব্ভয অগুন  



 

কথাকাব্ফেয চক্রফাক  কথাকাব্ফেয চক্রফাক 

রত্নদীপা দদ দ াষ এর কবিতা 

  

 

 

৫.  

েথভ প্রগারা অতন তদব্রন  

অব্রা প্রনবাব্না আঈতনবাতেতি  

অতভ তিন ঈতন  

কযব্নন ব্রীজ  

একঝাঁক তীয াতব্তেয প্রগারাফারুদ, অনায ঈrকু গোরব্ িারভািার 

মেিন  

মতদূয প্রচাি মায় চাঁব্দয ওয চাঁদ ফাতাব্ স্পেফীজ াতব্তেয াতায় প্রিাঁি  

তচফুব্ক প্রতর ফায়যন তকি কব্ল্লার  

অতভ অশ্চমে! এব্তা গুতিও থাব্ক  

প্রানারী চুব্রয তুরনাভূরক াতব্তে  

অতভ তিন ঈতন কব্যাব্নন তব্রজ, প্রাাক প্রনআ তনব্জয ফুব্নারতা  

দুঃাী নাতফক ানুব্দব্ াব্ধয প্রভঘগি  

 

েথভ প্রগারা অতন তদব্রন িকায আঈতনবাতেতি  

অতভ ঈতন  

কব্যাব্নন তব্রজ  

তফতব্কে প্রভঘ দূত কাফে  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬.  

তচতব্ায়া অকাব্য গাব্র াত চাঁব্দয তদগন্ত  

 

গান গাআ প্রভঘযািাব্রয তকব্ড় , তচতি তরতি  

প্রকাণাযব্কয তঁতথ জবু্ড় অব্রাঈদোন 

প্রবাব্যয প্রল কতড় প্রকাভর বাব্ছ তন্তুীন  

গন্তব্ফে প্রৌঁব্ছ তকন্নযীাঁব্ি বব্য ওব্ি দুধ  

িাতর গাব্য় ওব্ড় শ্রুদানায ভাতৃস্বাদ  

 

এব্া তৃতীয়ায যাত প্রথব্ক প্রব্ড় অতন শুক্লক্ষ  

এব্া ভন্দাক্রান্তায় তরতি আভব্নয দাফরী 

 

প্রফৌদ্ধাতায় তপব্ক ব্য় অব্ শ্বাকি  

অজ এব্া প্রদফতায বালায় কথা ফতর 
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৭.  

প্রতায ঈব্িাব্ন অভায ফাড়ন্ত ফব্য়  

তছতনতভতন প্রিতর দুাব্ত ঈুড় াতি  

যীয প্রথব্ক প্রাাক ওড়াব্না জ  

প্রচযাুতি প্রথব্ক একফায প্রভঘ ঈব্ড়তছর প্রবাব্ফআ  

 

যীততনীতত না প্রভব্ন ফলো পব্রব্ছ প্রদদায  

বাব্রা ঘুব্ভয য িযফায়ু ফআব্ছ তবব্িভাতিব্ত  

অত্মতোয ফুজ ফাগান  

াাড় প্রফব্য় নাভব্ছ ক্রভ ঢারু  

ভফাহু তত্রবুজ  

 

প্রকঈ কাঈব্ক প্রদিতছ না  

থচ যাব্তয নীরঈর পুব্র প্রপঁব্ ঈিব্ছ...  

নক্ষব্ত্রয পর তুরব্ছ প্রিাঁব্িয তদগন্ত  

 

ফজযায় ভগুর অভাব্দয জোতভতত  

 

 

 

 

৮.  

প্রতাভায করব্ভয প্রদব্ তধতকতধতক প্রমৌনক্ষয  

প্রতাভায ত্বব্কয ফহুতর প্রথব্ক ছুবঁ্ড় প্রদওয়া জনদ  

প্রতাভায রাঙ্গর দংব্নয অতদভ তথাব্গাযা  

 

অতভ জাতন োরারা যক্তাক্ত ব্ত ব্ত  

 

একতদন তফব্ফাযব্ণ ুড়ব্ফ ফাঈরব্াাক  

একতদন মূে কযব্ফ ব্ভাব্গয ঝুভচাল  

একতদন প্রজায়াব্য ফআব্ফ ধভনীয ুংিাভায  

 

অতভ তনতশ্চত  

একতদন প্রতাভায তযদাঁড়া প্রবদ কব্য ঈব্ড় মাব্ফ ইশ্বব্যয ফুব্রি  
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৯.  

ভৃতুে তন্তভ যীক্ষায ব্চনাযঙ েশ্নত্র  

ভৃতুেয ঈায একব্জাড়া ঈড়ন্ত িড়ভ  

চাঁদ মিন ভৃতুে,  ভৃতুে তিন প্রভানফীণা  

ভুদ্র প্রনায় েুফতুয প্রিাব্র ভৃতুেয তন্দুক  

ককেিব্যিায় ভৃতুেয ফাড়ফাড়ন্ত  

প্রফাতধফৃব্ক্ষয ভব্ত ভৃতুে ভৃত কুব্ভ অত্মস্নান  

তফপ্লফীয োরারায় দীঘেজীফী প্রাক ভৃতুে  

ভৃতুে এক োভর ফারক মায ফাঁতব্ত ভয়ূয ারক  

ভৃতুে পর প্রেতকং তনব্ভব্ল প্রৌঁব্ছ প্রদব্ফ োিরাব্য চুড়ায়  

ভৃতুে একতি মন্ত্র মা তত ব্জ প্রাাক াল্টাব্ত াামে কব্য  

ফ ভৃতুে তনজেন ব্ত ব্ত একতদন প্রভাভফাততব্ত তনব্ব মায়  

এক গ্লা তক্তয ভৃতুে প্রফাব্তভয়ান  

ভৃতুে তপব্য অায েততশ্রুততফদ্ধ তরপব্রি  

ভৃতুে ফাস্তুব্নৌব্কা াফধাব্ন প্রৌঁব্ছ দোয় নতুন নদীব্ত  

ভৃতুে প্রব্লয কতফতায করভ, তরব্ি যাব্ি প্রল ংতক্ত  

 

 

১০.  

প্রমবাব্ফ দূব্যয তদব্ক অতভ  

তুতভ তিক প্র বাব্ফআ প্রচাি 

প্রম কায়দায় াভানে প্রিাঁি  

অয মrাভানে প্রিার অভায  

ক্লাচ জাব্ি তুতভ প্রবাব্ফআ  

িুচব্যা াতয ছুট্টাব্ক  

রাগাতায কব্য়ন  

 

অতভ কথা কআ প্রমবাব্ফ  

অকোআব ছুঁব্য় চিজরতদ তজভ  

তুতভ চাও প্রতাভায ব্য়ন্টব্ল্োংক 

একআবাব্ফ যাতয  

প্রকাি করুক তিভাভ ক্লাতক  

 

মিন িুল্লভ িুব্র তদআ তক্লব্বজ  

তভ তভ কোতিতনর  

ম্পূণে ব্নি অভায  তনয়ন্ত্রব্ণ  

অয ঘাভ-ঘাভ াআনব্ফােে   

অভায ধীন  

 

তিন তুতভ  

বয়ানক প্রফহুরােফা   

যঙ এফং অয়তব্ন াতফত্রী  

এভনতক তীয প্রকারাজ  
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 ১১.  

ননস্ট থাভব্ছআ না  

 

একফায থাভব্রআ  

প্রতাভায তপব্য অা কত  

জ ব্য় প্রমব্তা ফব্রা  

একআ প্রযতেয়াব্য প্রবতয 

ভুিব্তাড় োতবতনঈ তদতুভ   

জাঁদব্যর প্ররনব্দন  

 

িাতনক জড়াজতড়য য  

একিা কনব্োভ  

দু’জব্নয ভাঝিাব্ন  

িুকিুব্ক াতনতেঈ  

 

তেভ প্রপািা তি  

কনকব্ন তা  

কনব্োব্ভয প্রভরুদণ্ড ফাঁকব্তা না  

এতিুকু  

 

প্রাজাুতজ  

দাঁতড়ব্য় থাকব্তা স্ক্োিার ফযাফয  

অআ োভ েোভ তওয  

 

তুতভ তক ফব্রা  

 

 

 

 

 

 

 

 

১২.   

তৃষ্ণায চাআব্ত ফড় প্রচাি অয প্রনআ  

ভধুব্যয চাআব্তও ভধুয  

প্রকান ফৃক্ষ প্রনআ  

কতফতায় প্রবায ফাজব্ছ তাআ  

প্রবাব্যয চাআব্ত ফড় অয প্রকাব্না ানাআ প্রনআ 

প্রম প্রেভ  

চাঁব্দয চাআব্ত াভানে তধক  

প্রম ফন  

যব্ণেয চাআব্ত তধক লুভ  

েশ্রয় তদও  

প্রতাভায নদীব্ক এভন ৃতথফী দাও 

এভন এক মুফতীব্জোrস্নায ফাান্ন ফণোরী... 

এিা নাও। প্রনব্ফ? 
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