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ড° ন  িসং বৰকলাৰ দটুা কিবতা 
ৰ’দৰ বসু ৰা 

ব  িদনৰ মূৰত গাঁৱৈল গ পথাৰখন িবচািৰেলাঁ 
িচনািক গছ, সৰু জিুৰেটা, আকাশ কাবাই উিৰ ফুৰা চৰাইেবাৰ 
কােকা িবচািৰ নাপােলাঁ, ওখ ধাৱাঁ ওেলাৱা ঘৰৰ ওপৰত 
আকাশখন ক’লা আৰু ক’লা, পথাৰৰ শলুৈৱ মা ত িচেম  পীিৰিত 
 
িচনািক মানুহৰ আহ-যাহ নােহাৱা হাৱােৰ পৰা 
পথাৰখনৰ অি ত উেদ াগৰ িবদু ৎ গিত 
 
বু ৰ যাতনা এটােৰ িনজেক খাি েছাঁ পথাৰ কৰাৰ তািগদাত 
ভঁৰালৰ গাধিৰত দউতাৰ নাঙলেটা, যুঁৱিলখন পিৰ আেছ 
ভঁৰালঘৰেটা মলিঙ মূধচেটা মশঃ খিহ আিহেছ 
চ ত পথাৰৰ ডাঁিৰকী এডাল দৗিৰ সামাইেছ 
তােৰই ভািঙব পািৰ নিক িচেম  জীৱন 
পথাৰখনত মৃতেদহ দিখ লািঙজালত লািগ মিৰ থকা 
ভেদঙী মাছৰ ধলা চ ৰ দেৰ 
তজেবাৰ ৰঙা হ ফুিল মিৰব খুিজেছ 
 
পথাৰ হৰুৱা পথাৰৰ বাটত 
অেনক কথা পিৰ আেছ... মু তা... পাহৰ... ভিৰৰ খাজ 
 
কথােবাৰ আিদেত সউজীয়া আিছল 
এিতয়া হালধীয়া হ হ তামবৰণীয়া 
গালকীজগেত পাৱা বােটেৰ-- পথাৰৰ আ া পাৰা গা ত 
ছটফটাই আেছাঁ িনৰেল, ঋতুেবাৰক খিপয়াই খিপয়াই 
 
পথেবাৰত বিলফুল ফুিলেছ 
বিলফুল ফুিলেছ মানুহৰ মুখত 
বিলফুল হ ৰ’দ ভালেপাৱা মানুহেবােৰ 
দভুিৰক মা  কিৰ মঘেবাৰক টািন আিনেছ 
তজেবাৰ ঘাম হ উ েছ 
নাঙলৰ সীৰলুত শইচ সংগীৰ ফুলৰ আন ত 
চ ৰ নেয় পানী ভািঙ ব’ব খুিজেছ 
 
চ ৰ পানীত, ৰ’দৰ বসু ৰা... বসু ৰা 
পথাৰৰ আি ক উশাহৰ তাড়নাত বিলফুলৰ মানুহৰ চ ত 
ৰ’দ নািচ গছপাতেবাৰৰ ম সিৰেছ 
 
পথাৰ শইচ দশ... অগণন মানুহৰ 
নাও খলা চ ৰ পানীত... গৰখীয়াৰ গীত এ  
বুজা-নুবুজা, না-নু নাৈক বািজব ধিৰেছ 
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মানুহেবাৰ পবততৈক গ ীৰ, ওখ আৰু দঢ়ৃ হ উ েছ 
মানুহেবােৰ জিমদাৰৰ বৰ ঘৰৰ পৰা বুটিল আিনেছ 
পথাৰৰ িনেটাল শ - িযেবাৰ জিমদাৰৰ পৰাত ব ী আিছল 
অ হীন অেপ াৰ অ ত-- বিলফুলৰ মানুহৰ হােত হােত 
পথাৰৰ নতুন শ  ফুিলেছ 

পিৰচয় িবচািৰ 

মােথাঁ এটা পিৰচয়ৰ বােব ঢপিলয়াই ফুেৰ মানুেহ িদিহেঙ-িদপােঙ, 
নদীেয় পবত-পাহাৰৰ বু েৰ ভয়ামৈল িধয়াই সমু ৰ স ান কেৰ 
গেছ থেম মা ত তলৈল গ গ সউজীয়াক িনেদশ কেৰ 
সউজীয়াই েম আকাশ ব ািপ ৰ’দ বৰষুণ জানাকক সাব  
ক থােক পৃিথৱীৰ মানুহ মা  অৰণ ৰ িশ কথা 
 
এটা মােথাঁ পিৰচয়ৰ বােব মৃতু  মাতৰ ন িনও কণ িথয় হ ৰয় দেুযাধনৰ কাঁড়ত 
 
হ ীনাপুৰৰ পিৰচয় এটাই লা পতাকা উৰুৱাব বুিলেয় 
অসংখ  কাঁড়ৰ খাঁচত তজ-পূজ সমি েৰ পিৰ থােক িপতামহ ভী  
 
মােথাঁ এক পিৰচয়ৰ বােব 
প  পা েৱ েম বেন বেন 
সহ  কেৰ ৗপদীৰ অপমান 
জতুগৃহ ষড়য ... আৰু 
ৰুে ক ৰ া  কেৰ মােথাঁ এক িনভাঁজ হ ীনাপুৰৰ পিৰচয়ৰ বােব 

 
িতিদেনই মানুহ িম ফুেৰ-- কাৰেণ-অকাৰেণ, ােত-অ ােত 
েত কৰ চ ত িজিলিক থােক পিৰচয়ৰ িনেটাল বাসনা 
 
মথুৰাৰ ািভমানৰ পিৰচয়ত--বসুেদৱ- দৱকীেয় সহ  কেৰ স  স ানৰ হত া, 
লাৰ কাৰাগাৰৰ িনদাৰুণ যাতনা 
বািৰষাৰ যমুনাৰ বু েৰ বসুেদৱৰ সমকালৰ পদ জ মাতত 
বসুেদৱৰ চ ত গ ল নােম-- 
মােথাঁ মথুৰাৰ িনভাঁজ ািভমানৰ আ পিৰচয়ৰ বােব আৰু 
যমুনাই মিল িদিছল আ পিৰচয়ৰ িনেটাল বাট বসুেদৱক 
 
শৰাইঘাটৰ পানীযুঁজত আেহাম- মাগলৰ যুঁজ, 
পথৰুৱাঘাটৰ কৃ ক হত া 
আলাৈব ৰণত মৃতু  সাব  লাৱা দহ হাজাৰ আেহাম সনা 
েত কেৰ চ ত কৱল মা ৰ পিৰচয়  
িজিলিক আিছল অসম, অসমীয়াৰ ািভমানৰ পতাকা 
 
ব'হাগৰ বৰৈদিচলা ঘূেৰ, 
বািৰষাৰ বান আেহ, 
নদীত মাছৰ উজান, 
নামঘৰত দবা বােজ 
এই সকেলােবােৰ সকেলােৰ পিৰচয় জীয়াই ৰািখব খােজ 
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শৰতত কঁ ৱা ফুেল, 
চাতালত পদিূলত শৱািল সেৰ, 
আিহনত ধােন গভৱতী ৰূপ ধেৰ, 
ঁ ৱলীেয় শীতত িবছনা পােত, 
বৰফ পিৰ পাহাৰেটা  হয় 
এই সকেলােৱ মােথাঁ েম িনজৰ পিৰচয় উদযাপনৰ বােব 
কৃিতৰ উৎসৱত িনজেক এিৰ িদেয় 
 
বৰষুেণ গান গােল 
পথােৰ আিলংগন কেৰ শইচক 
 
মানুহ মিৰেল েল শান 
শােনই মানুহৰ পিৰচয় হ অেনকক পুিৰ থােক 

সকেলা পিৰচয়েৰ শষ পিৰচয় মিৰশািল হ ৰয়... 
....................... 
[ড° ন  িসং বৰকলা এগৰাকী িবিশ  কিব, লখক।] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


