
 

 

 

 

কবফতায খাতা -  ১৯ 
১৩ জনু ২০২১ 
  
ইাননয ১৯ নম্বয কবফতায খাতায় এফানয অভযা বননয় এনবছ কবফ বচযশ্রী দদফনাথ- এয 

এক গুচ্ছ কবফতা. . .  
বচযশ্রী দদফনানথয জন্ম বিুযা যানজেয ককরায নানভয একবি দছাি নয।  

ফাফা যাধানগাবফন্দ ভজভুদায ংসৃ্কনতয ধোক বছনরন এফং ভা ভায়াযাণী ভজভুদায। 
রৃজননআ প্রয়াত। বতবন অাভ বফশ্ববফদোরনয় গবণত াস্ত্র বননয় ড়ানানা কনযন এফং প্রথভ 
বফবানগ বিতীয় স্ান বধকায কনযন।ফততভানন বক্ষকতা কনযন। দছািনফরা দথনকআ বরখনত 
বারফানন, দছািগল্প, কবফতা, প্রফন্ধ আতোবদ। বফববন্ন বরবির ভোগাবজনন ও কদবনক বিকায় 
বনয়বভত বরনখন। দনয়নছন বিুযা যকানযয দ্বিত ভল্লফভতণ দছাি গল্প প্রথভ ুযস্কায,  
দরাত াবতে প্রকানায দছািগল্প ুযস্কায, বিুযা যকায তথে অনয়াগ দপ্তয কতৃতক 
অনয়াবজত প্রফন্ধ  প্রবতনমাবগতায় প্রথভ  ুযস্কায।  ২০১৯এ, সুবভিা কয তরুণ দরখক 
ম্মান দনয়নছন।তায দরখা দছািগল্প, "ফোযনবপল্ড" ফরম্বনন িত বপল্ম কতবয কনযনছন 
করকাতায যত্নদী যায়।মা নাআনজবযয়ায আন িত চরবচি ঈৎনফ প্রদবতত নয়নছ।  

এছাড়া  "কীণতকার" নানভ একবি বরবির ভোগাবজন দমৌথবানফ ম্পাদনা কযনছন চাযফছয 
ধনয। বতবন বফশ্বা কনযন কবফতা অত্মায নে বভন দগনর অয দপযা মায় না . . .  

 

 

 



 

 

 
 

ন্তযা 
 

ৃবথফীয ফুক দথনক চনর দগনছ বফলণ্ণ ঈৎনফয বযক্রভা 
ঘানয ভনুখ জনভ অনছ ববয, কুয়াায দপস্টনু,  
রৃ একবি বফরপু্ত প্রায় কাাঁচনাকায বাঙা বঠ  

কনরয ভননয বফলাদ বফবচ্ছন্ন িীনয ভনতা দজনগ ঈনঠনছ 
ভতুৃেয বভবছর তানক পাাঁনয ভনতা দচন ধনয 

দবতয দথনক দিনন অননছ ং,   
অভানদয ায়তা দথনক কবফতা নচ্ছ, গাননয ধনু।  

 
ফবরবন একফানযা কবফতা রৄননত নফ,  

গান রৄনন বদনত নফ াততাবর 
ফেথায় নীযফ নয় থাকানক ক্ষনযয রূ বদরাভ  
ধনুরা নয় ঈনড় মানফ ফনর তাযা ংগ্র কনযনছ 

ঘয দপযত াবখয গান,   
ভাছযাঙায দঠাাঁি দথনক চবুয দগনছ নক্ষায দযাদ 
এআ ভনয় মাযা বানরানফননছ, প্ররা বরনখনছ  

তানদয ঈষ্ণতভ ংরান,  
দভাভফাবত জ্বনর ঈঠনছ, নীরাব অফ 

দকাথাও প্রদীনয দতর গবড়নয় অঠানরা কনয বদনয়নছ 
ম্পনকতয দধাাঁয়াা 

অভানদয কান্নায দবতনয দম অনরা অনছ,   
দআ অনরা বদনয় জ্বাবরনয় বদও দকঈ দফাঁনচ থাকায যঙ,   

ঈদ্ভা অননা, অননা ভবৃিয দযখাস্ত 
ভানুলীয রদনয় অন াতা অনছ ,  

কু দথনক ঝযনছ যক্তধাযা,  
নদীপ্রান্তনযয কাদাভাবিস্তদূ জনননয প্রস্তুবত,   

তায কযতনরআ দতাভায বপ্রয় সুফা,  
স্বাথতয অকুবত, বযয়ার াবখয বঠকানা।  

 
 
 
 

 



 

 

ফাফা 
 

াপ াতা াদা দঘাঁলা ািত, ফগনর ফোগ, ছাতা 
অভানদয কানযা কানযা  ফাফা এভবনআ  বছনরন 
কানরা থফা পতায কাছ দথনক বপনয অা  

ফাফায খুনর যাখা চভা খান দভরানত বগনয় দদবখ 
কানচ দরনগ অনছ অস্ত এক নদী ফফাবকা,  

স্বনেয ঘযফাবড় অাঁকা দখানন, অভায গনন্ধ বযা।  
  
 

 কাল্পবনক 
 

আংনযজী দ জানন বানরা 
তুনখাড় একদভ, দমন জাত 

রৄধ ুকাাঁদনত এনরআ, ফাংরায় কাাঁনদ 
অভানক দ ফাংরায় বানরাফান 

 
ববন্দনত তায বখবস্ত খুফ 

রৄধ ুববভান নর নীনচয বদনক দচাখ  
অভানক দদয় রনদনি রাআন 
ঊতুভয় বফলাদ অয ান্ত দচাখ  

  
তায নে ংঘাত য়, আংনযবজনত গাবর,  

তাযযআ ভখু দচন ধযা অয নীরনচ জাভদাবন,  
দচাযাগবরনত ঢনুক নড় যাঙা ধনুরা ফাবর  
অভযা ফাংরায় ভনুছ বদআ অভানদয দজদ  
ঘবননয় অন বফনকরনফরা,  দগাধবূরয ছাআ 
তায নে াগরানভা য়, বফলাক্ত ততাফরী 
ফবকছুআ দরখা য় দমন ন্য বালায় 
দম বালায় তানক বচবন না অবভ 
তাযয জর কাদায় ভাখাভাবখ  
ফানজ ফলতা, গযভ, ভা ভাবছ 

রানয ভনতা অনরা জ্বনর ওনঠ 
ফাংরায় অরনা বদনত ফব,   

ঠানযনঠানয যাধ বুবর 
জানান বদআ অবভ তানক 
ফাংরায় বানরাফাব,  

ফাংরানতআ এআ ভাখাভাবখ।  
  



 

 

  
বফনীত 

 
ৃবথফী ান্ত নয় মাক, ফাজকু ভগু্ধ দদাতাযা 
তুবভও বচনননছা অভানক, অবভও দতাভানক 
দজনগ ঈনঠনছ বফস্ময়, ফুজ ন্ধো ও য 
তুবভও বক বফশ্বাপ্রফণ, বানরাফাায ভনতা 
মাযা ঠনক দগনছ ফনর অপনা কনয 

তানদয বদরাভ ফাগান, অগাছা অয জনরয কুঠায 
যক্ত দথনক ঈষ্ণতা চনর দগনর ভানুল নীচ ু য় 

কুনড়ানত দনখ, দদনখ নথ নড় যনয়নছ তায ঔিত্ম 
মাযা মাযা চনর দগনছ ধনুরানথ, দযনখ দগনছ বঝনুক 

তানত া দকনি দগনর, দবতনয মূতাস্ত রৄধ ুনীযফ, কাতয 
 

  
  
  

ববভান দনআ 
 

দম কথা গুনরা ফরা নয়নছ, দগুনরা না ফরনরও চরত 
অবভ মা ফনরবছ, বগনর দপরা বানরা বছর 

তফুও ফনরবছ কভ, া দছনড় দগনছ কনফ অভানক 
এখন বেযু ভয়, ফ ংঘলত থাক বঠত,  

ধনুরাভাখা বফনকনরয বীতু আবতফৃত্ত  
য়নতা বকছু গুভযা, বকছু ভাথা নীচ ু

অত্মম্মানআ দতা দলমতন্ত ফনচনয় ফড় 
অয মা বকছু দাড়াভাবিয ভবন্দয, নাদৃতা দকঈ 
কখননা ভনুছ বদনয়বছ য য দতানযয ব্দ 

তাযয অয ভবুছবন, ছনড় মাওয়ায কষ্ট বানরা রানগ 
মাফতীয় বরংক, কবযাআি রৃ এক িকুনযা োনযয ভনতা 

দকাননা বংন য় না অভায,   
চনর মাওয়ায ভয় নর নীযফ থাকা বানরা  
গ্রানভয ানয বনযী ধাননক্ষত এভনআ য় 

দূয দথনক দদনখ. . .  
একান্ন ীনঠয ববভান তায জন্মগত,   

মজ্ঞবভধ দল নয় মাওয়ায য,  ঈন্মকু্ত নয়নছ দঠাাঁি,   
জ্বাবরনয় দযনখবছ বকছু ক্ষধুা অয অনরা . . .  

দবনফ বননত ানযা এিাআ দীঘততভ 
  



 

 

 
ফয়ঃবন্ধয বিুযা 

 
....................... (বনফায, 2/04/2016, দবনরায )  

 
দফিবরং বনফয চনুড়ায় দাাঁবড়নয় 

অভায ুরুল ধনুনক ছুাঁনড়বছর বতয,   
এ বতয ফলতনণান্মাদ, ভ্রখাদক 

ঝনয ঝনয ড়নছ কাচঝণতা, াভকুফাায,   
ক্ষীণতনু যীযী অহ্বানন দজনগ মাওয়া জভুনপ্রভ 

েনভ েনভ ভনুছ বদনত চায় জাবতয অনগ ' ঈ '  
একবি জাযজ যীযী ছায়া বকতড 

নাগনকনযয স্বণতারী দখান মু্ভত বফযর প্রাণ,   
ধীনয..ধীনয...ধীনয... ছবড়নয় ড়নছ  

অঠানযাভড়ুা, দদফতাভড়ুা,   
রংতযাআ অয উননকাবিয... ছায়াাথনয,   

কল দঢনর দঢনর ফড় ওয়া  
যাফানযয জাবযত রূফাানয  

 
ফুিূবণতভায় দবন মাওয়া ফনরাবকনতশ্বনয,   

দতাভায নে অভায ফাাঁফন বফনকর, চংদপ্রং সুয,  
করাাতায় গরাননা বফযন বাত, রার রঙ্কা  

একবি ভনখাযা বযমায়ী াবখ 
ফাস্তু খুাঁনড় খুাঁনড় তুনর অনন  
ডম্বনুযয দভঘভন্দ্র ডফুন্ত কান্না,  

ছবফভড়ুায ঈদাী দজনগ থাকা ঝুরনূবণতভা  
বযয়ায সুনতায় সুনতায় ফুননত থাবক 

রুদ্রাগনযয যাজকুভাযী জরনাাক  
একক যানত নীযভনর জাবগবয ানয়য দখরা,  
অভায় বদও তুবভ চণূত খাযবচ ভন্ত্র, একি ুদদফীযং 

দৌনলয ব্রহ্মচাযী কানর  
বকছু দযাদ দযনখা বফকুন্ডনর  

বতনরয ানি জভকু 
দতাভায অভায বফি তীথতভখু 

জঙ্ঘায় ফাজনত থাক ভবনুযী ভাদর,   
ফাাঁীনত যাখার নাচ...ভানছয যনয নুবনফ 

অভায যীনয চা গন্ধ, াাবড় বযনণয ম্লনপ্রভ  
 

যাজভারায দশ্বতাথনয...অভায দপ্রবভক 



 

 

ছুাঁনড় ছুাঁনড় দদয় বতয,  
দবন দবন তাযা উবন যঙা দভঘফাবরকা 
ফুজ ানড়য একবি দগাভতী াবড়  

 
যাজন্য বিুযা ফরবদন দাঁনি দগনছ ফারুদনথ,  
দযভগুবিয গবতানয় ঈষ্ণতায় দনমন্ত্রণায় 

 
কাাঁঠারফীবচয াবযনথ অরস্য দভনখ অজ 
একিখুাবন ঘবুভনয় বননচ্ছ জানবক বিুযা,   

 
স্তনবানয পুনি অনছ জম্পনুআয কভরা দবায,   
ভনুনদীয ীতচনয, া দভরানচ্ছ ভাবভতাং রৃুয  

 
ঈষ্ণ ঝণতায় গা বববজনয় ভা দগা অবভআ দতাভায 

ফয়ঃবন্ধয গনতাবন্ত্রক জবুভয়া দভনয়বি  
 
 
 

  
ন্ধো  

 
এআ দতা অবভ খুনর বদরাভ ন্ধো /  

নক্ষিযা এনা, এখাননআ দাক তনফ অড্ডা/  
দেনিয ঢানর ক্লান্ত াড়, একিখুাবন ঠান্ডা চা/  
দতাভায ভনতাআ বকনননছ দ একভনুঠা বফলন্নতা/  

এভন কনয তাকাও দমন অিরাবন্িনক ডফুনছ জাাজ/  
যাস্তা াযাননা াআনকর এক, দদয়ার দজাড়া তুচ্ছতা /  
দতাভায ছায়ায় দরনে অনছ ক্লাপাাঁবক ন্যভনস্কতা/  
অবভও মুফক এক, নকি ববতত তা বজজ্ঞাা/   

তফু জাবন বাঙা ভাস্তুনরআ থানক দচাযাফাবর, বপনয অায বঠকানা। /  
 


