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Abstract 

The given poems are two pieces of Modern narrative. There is a vast design in the universe; with each 
and every circuit reflecting the intense spirit of creation, man just becomes a simple puppet in the 

hands of the myth and realistic virtues of creation. Traversing the vastness of the ocean, the mountains 
and the deserts, what remains is a small bird that picks up grains of stars from the star-studded night 

sky. There are images and symbols all around us that interweave the all-inclusive relationship 

between the transience of human life and the permanence of the universe. Moreover, the poem 
fragments also deal with the mundane nature of human existence at the most ultimate level.  
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দটুি কবিতা 
মদৃলু দাশগুপ্ত 

 ১ 

ঘটনা স্থম্ভিত হয় এমনই তা তীব্র ম্ভিস্ফারণ 

যেন শত নক্ষস্ের যরাধ  

অথিা তীস্রর যিস্ে ছুস্ট যেস্লা যের যের  

                                        পিবস্তর মন  

অথিা এসি নয়, প্রকৃম্ভতর ঠান্ডা প্রম্ভতস্শাধ  

  

তখন তখন 

পুনরায় প্রাণ পায় যমধািী, অস্িাধ  

ধারাজস্ল যকেঁ স্প ওস্ঠ িযাঙাম্ভি, যতস্িাখা মাছ 

আমরুল পাতা যদাস্ল, যদাস্ল রাঙম্ভিতা 
  

আগুস্নর ফুলম্ভকস্ত  

িানাস্নর ভুলটিস্ত  

ম্ভিধাভস্র ওস্ে, ওস্ে একটি কম্ভিতা 
 

 
 

  

২ 

ডানা দুটি ঝাপটাস্ি, মস্ন হস্ি পাম্ভখ  
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তস্ি ম্ভকনা অম্ভতকায়  

রস্ম রস্ম েম্ভত পায়  

যঠােঁস্ট খুেঁস্ট তারা খায়  

সমূ্পণব আকাশ োস্ক, হস্ত পাস্র ম্ভকয়দংশ িাম্ভক  

  

রাম্ভের আকাশ োয় যভস্ঙ যভস্ঙ, তার ফােঁস্ক ফােঁস্ক  

একাম্ভধক লাল সূেব, ছটি িােঁদ। ম্ভতন-িার যস যসৌর জেৎ  

আস্রক আকাশ ঠিক এইিার যদখা যেস্ত থাস্ক  

যথস্ম োয় রথ  

ভারত সাের ভাস্ি, সাহারার মরু িুপ  

ম্ভিস্মস্য় তাম্ভকস্য় থাস্ক ম্ভহমালয় সহ েত পাহাে-পিবত  

  

সহসা সকল দৃশয  
মুস্ছ যদয় শীত-গ্রীষ্ম  

             মস্ন হয় ফােঁম্ভক  

যরাস্ে যভাস্ে ক্ষীন  

িস্ল োয় ম্ভদন 

 


