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কবিতা
কল্পবষি িন্দ্যাপাধ্যায়

শির োনোমহীন কশিতোগুচ্ছ - ১
১
মোলশিকো সোরে কলহপ্রিণ সন্ধ্যো মরন পরে
শি-িোরিে ফোাঁরক িততেল স্তরন আভো
ভোরলো লোরে িরল
সোদো-কোরলো ভভো রিলোকো স্বরে
উশিত িোহু মোলশিকো িোিে
ভপাঁয়োরে ভ োসো মরতো তরল যোয়
অসম্ভি ভ োর কোেল ভ ো
এইভোরি ভ োলো
প্রশতষ্ঠোনশির োধী স্বরে
কত িত প্রপোত ঘরি যোয়
২
একশি ছতশ কো আ পতরুষোরে
তফোৎ সম্ভি নয়
যো শকছত হতযো পর োলনো শনষ্ফল হয়
হোয়, মোলশিকো, ঘৃণো কর তোরক
েোশনরয়রছ,শিিোহ শিরচ্ছরদ পর
ো -পোন ক োরনো অশছলোয়
৩
ভয ভকোন শ্ররম কোরছ
ভতোমো নর
ঞ্জন
অশ্লীলতো মরন হয়
মরন হয়,েলো শিরপ ধশ
৪
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ভয েোন ভিোরন নো ভকউ
ভেরনো তোও শনষ্ফলো নয়
পোশ ো েোরন ভিরষ
করি কর ভশ্রোতো প্রতযোিো
সহসো আরলোকপ্রোপ্ত কশিরদ শনরয়
ভকোরনো আরলো নো নয়
ওইশদরক পোনিোলো
ওই ভদর ো অন্ধ্কোর
েন্ধ্হীন পতষ্প ফতরি আরছ
৫
ভযরূপ স্বেেীয় হষে অনূশদত হয়
প্রকৃত কশিতো পোরে এিং সেরম
তদ্রূপ শিষোরদ ছোয়ো
যশদ কর গ্রোস,েীি- মহীরুহ
েীিন সেীতময়,অনত ণরন মরতো
ভতোমো সমস্ত ভল ো আমো
নো

শির োনোমহীন কশিতোগুচ্ছ - ২
১
ভপ্রম নয় , আিো অরপ্রমও নয়
হয়রতোিো অশতকোয় শনিঃসম্পকে
আত্মতৃপ্ত অেে রে শভতর শুরয় আরছ
শদন যোয় আমোরদ , িীরত শভত শদরয়
২
গ্ররে প্রকৃত কোরছ আসো আ
হয়নো ক রনো, শনশিে ভপ্রশমক যো ো
প্রশতিোদী যো ো শছল ইশতহোরস
নীল শমির ভদরি, শকম্বো ধর ো
েোরেয় উপতযকোয়, উজ্জ্বল তো ো মরতো
স্পধেোয় ভিাঁর েোকরত ভ রয়
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মৃরত ফলকগুশল ক্ররম
গ্ররে েভীর ডতরি যোয়
৩
শকছতই লোরেনো ভোরলো আ
ভয োরনই যোই অির তনো মরতো
মত য িযিস্থোপক সরে সরে যোয়
৪
ভতোমোরক িোশসশন ভোরলো
শুধত তন্ময় মতহূতেগুশল
শলর শলর ভ র শছ োতোয়
শপপোসো মরধয একশদন ডতরি যোরিো িরল

মোধিী
মোধিী, সহে লতো, ফতরলরদ েশিলতো ক্ররম
েীিরন এরসরছ
আরক্রোরি ভপ্ররম িরি, শছাঁরেশছ ভতোমো পোতো
মোধিী, হতযো প , িৃশত ভিদনো ভযন
আমোরক শিাঁরধরছ
মোধিী, গ্ররহ িোরন,অরনক ভ্রমণ হল
এ িছর ভপ্রম হল আমোরদ , যো -প -ভনই
শহশিরত
অশভজ্ঞতোগুশল, আ ি সোে েরল
শমরি আরছ
মোধিী, সহে লতো, েশিলতো ভেরক শুধত ফতলগুশল
ততরল শনরত োয়

স্বীকোর োশে
হতযো ফযোসোরদ েোশে স্ত্রীরলোরক িোশস শিছোনোয়
েোশে আশম প্রশতশদন সোন্ধ্য আেকোল
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শসরস অক্ষ শেরভ, যোই তরেয েভীর আ ও
েরন েরন িন্ধ্তরদ িশল ‘ভডরকোনো আমোরক আ
সিোন্ধ্ি আনি সন্ধ্যোয়’
গুপ্তহতযো মরন পরে, মরন আরস ক্রোরে আরলো
রলরছ িোরঘ শপরে ইহ ভ সরন্ধ্কোল
নো ী হতযোয় ভেরে প্রশতশি মমেতন কোরল
কেো িশল শন ত মরন, অসহোয় শনরেরক েোেোই
ততশম ভতো তপতী পোল, তোল তোল ভসোনো
ইিো ো লোরসয মরতো, মোংস অিয়ি
িযেো ও ভসৌিরযে মোরে
দু’-এক কলম শলশ এই কেো পোপ আ অপ োধ
পতশলরি মরতো
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িরিযোপোধযোয়-ভয় েন্ম ১৯৭১ভয়। প্রোণীশিদযো স্নোতক, িতেমোরন
করপেোর ি োকতর । ভল োশলশ শুরু একদম ১৯৯০ভয় প্রেম শদনগুরলোরত।
মূলত শিেল্পরতই অেস্র কশিতো ছোপো হরয়রছ কল্পশষে , এছোেোও শলর রছন
কশিতো পোশক্ষক, সংক্রমণ , মতহূতে, ঋতভোষ এিং আর ো অরনক ৯ দিরক
কোেরে, এিং ভদি ও মরনো মো পশিকোয় । অনতিোদ কর রছন কল্পশষে, শকছত
ইংশ শে ভল ো ছোপো হরয়রছ ভো তীয় ইংশ শে ভোষো কশি েয়ে মহোপোি
শনিেোশ ত সোনরড ভিশলগ্রোফ এিং আর ো অনযোনয কোেরে। প্রকোশিত কশিতো
গ্রশেকো শতনশি - তেযশ ি (১৯৯৬), িযোেো শনর োধক োাঁদ ( ২০০০) এিং ভয
েোন ভিোরননো ভকউ ( ২০১৭)।

