
চ. ছেnাভাবনা 

কিবt o কিবতা— ei শbd’িটর শীষর্ কিবর ছnগত েবােধর oপর িনভর্র ক’েরi। ছেnর 
বয্করেণ সময্ক দখল হেলা েসi চািব তেতািধক যা aবািরত কের কিবতার বারাnা। eকমাt 
ছেnােলাক েথেক েনoয়া aফুরান tাণi pেণতা o েবাdা uভয় মাnেষর ei anহীন হাঁটায় 
কখনo পিরtাণ েদেব না। ছnj রবীndনােথর anপমভাষয্িট eখােন uেlখেযাগয্— 
“শয্ােমর নাম রাধা েনেছ। ঘটনাটা েশষ হেয় েগেছ। িকnু েয-eকটা aদশৃয্ েবগ জnােলা 
তার আর েশষ েনi। আসল বয্াপারটাi হেলা তাi। েসiজেn কিব ছেnর ঝংকােরর মেধয্ 
ei কথািটেক dিলেয় িদেলন। যতkণ ছn থাকেব ততkণ ei েদালা আর থামেব না। ‘সi, 
েকবা নাiল শয্ামনাম’। েকবলi েঢu uঠেত লাগল। ঐ কিট কথা ছাপার akের যিদo 
ভােলামাnেষর মেতা দাঁিড়েয় থাকার ভান কের, িকnু oেদর anেরর snন আর েকােনািদনi 
শাn হেব না। oরা aিsর হেয়েছ, eবং aিsর করাi oেদর কাজ। 

“আমােদর পরুােণ ছেnর uৎপিtর কথা যা বেলেছ তা সবাi জােনন। dিট পািখর মেধয্ 
eকিটেক যখন বয্াধ মারেল তখন বাlীিক মেন েয বয্থা েপেলন েসi বয্থােক ে াক িদেয় না 
জািনেয় তাঁর uপায় িছল না। েয পািখটা মারা েগল eবং আর েয eকিট পািখ তার জn কাঁদল 
তারা েকাn কােল লpু হেয় েগেছ। িকnু ei িনদাrণতার বয্থািটেক েতা েকবল কােলর 
মাপকািঠ িদেয় মাপা যায় না। েস-েয aনেnর বেুক েবেজ রiল। েসiজেn কিবর শাপ ছেnর 
বাহনেক িনেয় কাল েথেক কালাnের ছুটেত চাiেল। হায় ের, আজo েসi বয্াধ নানা ast 
হােত নানা বীভৎসতার মেধয্ নানা েদেশ নানা আকাের ঘেুর েবড়াে । িকnু েসi আিদকিবর 
শাপ শা তকােলর কেN িনত হেয় রiল। ei শা তকােলর কথােক pকাশ করবার জেni 
েতা ছn।”১ pকৃত িশlীজন জােন ভাঙেনর রnপথ,পkাnের ভাঙেনর িশlেক েজেন িনেত 
হয় গড়নকথািট। eর sচাr সমnেয় pহরীর মেতা রাত জােগ ভােলাবাসা নািক কাrবাসনা— 
“...সবাi ভাঙেন নয় দড়!/ভাঙারo িনজs eক ছn আেছ, রীিত-pথা আেছ,/ 
eবেড়ােখবেড়াভােব ভাঙেল, ভাঙার িবjান থতুু েদেব/ গােয় আর েলােক বলেব, eেকi 
তছনছ করা বেল।/ aিশkাo বেল েকu, বেল, মখূর্, ভাঙা িশখেত হয়—/ aপrপভােব ভাঙা, 
গড়ার েচেয়o মলূয্বান/ কখেনা-সখেনা!”২              

ei িনিরেখ িবনয় মজমুদার ছnসেচতন িশlী। িবিচt ছেn বাঁধা িবিবধ কিবতায় ছেnর 
সফল িনরীkকo িতিন। pাk -‘িফের eেসা, চাকা’ পেবর্ িলিখত কিবতাবিল তার ujjল 
সাkয্। ছnসjায় জীবেনর েশষ িদককার কাবয্gন্থgিলর েবশ িকছু কিবতােতo aিভনবt 
রেয়েছ, িকnু তৎকােল কিবর মানিসক িsিতর aভাব কিবতাgিলেক uৎকষর্ েদয়িন, বর   

২৪৩ 



কাবয্ভাব েযন eিলেয় পেড়েছ েবিশi।  

pথম pকািশত কাবয্gন্থ ‘নkেtর আেলায়’ (১৯৫৮ ি ঃ, gন্থজগৎ)-e িবনেয়র ছnpেয়াগ 
েচােখ পড়বার মেতা। কেয়কিট কিবতার ছেnািলিপ িনেচ িনধর্ািরত হেলা। 

‘uেnাচেনর গান’ (িনবর্ািচত aংশ) : 

“সারাটা িদন েগেলা/ তারi েতা সnােন                                                             ৭+৭  

eকিট েচতনােক/ আকােশ তুলেত                                                                   ৭+৬ 

তােকi চাi আিম/ aবাক pােণ pােণ                                                               ৭+৭ 

েসতুর পারাপার েস/ পাের খলুেত।                                                                   ৭+৬ 

 

হয়েতা চিকেত েস/ েতামােক ছঁুেয় যােব                                                             ৭+৭ 

aপিsয়মান/ ছায়ার নেৃতয্,                                                                             ৭+৬ 

হঠাৎ থেরাথেরা/ িমেড়র সাড়া পােব                                                                  ৭+৭ 

িনমীল বণর্ালী/ ঘমুােব িচেt।”৩                                                                       ৭+৬ 

কিবজীবেনর সচূনাসমেয় দাঁিড়েয় কলাবtৃ ছেnর মnাkাnা-েঘঁষা ei ঢংিটর uপর aনায়াস 
দখল েকানo কিবর পেk খবু কম কৃিতেtর নয়।  

‘িচরিদন eকাeকা’ কিবতায় িম বtৃ-মkুক ছnিট িশিlত rপ েপেয়েছ। িনবর্ািচত aংশ :  

“দূরাগতা,/ ভুল বেুঝা/নােকা।                                                                    ৪+৪+২  

তুিম যিদ/ পােশ বেস/ থােকা,                                                                    ৪+৪+২ 

মেন েনেম/ আেস তেব/ জীবেনর/ সব বয্/থর্তা,→ [বয্থর্তা= বয্r +থতা]        ৪+৪+৪+৪+২ 

সব gািন,/ সব aপ/রাধ;                                                                          ৪+৪+২ 

িনেজর a/তীত িনেয়/ েকন েযন/ মেন মেন/ েখিল, দূরা/গতা।               ৪+৪+৪+৪+৪+২ 

তুিম েযন/ চ’েল যাo/ aিত দূর,/ aমিলন/ নkেtর/ নীেল;                   ৪+৪+৪+৪+৪+২ 
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আিম েযন/ ধীর িহম,/ িবশাল pা/nের ব’েস/ ব’েস                                 ৪+৪+৪+৪+২ 

সমেুdর/ কথা ভািব,/ anভব/ কির তুিম/ কত কােছ/ িছেল।”৪                         ৪+৪+৪+৪+৪+২   

‘েকন মেনালীনা’ কিবতািট ছ’মাtার কলাবেৃtর চােল িনঃসংেকােচ dেল uঠেল মেন হয় ধ ু
মেনালীনা নয়, কিব sেকৗশেল েযন পাঠকেকo তাঁর আপন হােতর েদালায় dিলেয় িদে ন। 
িনবর্ািচত aংশ :  

“েদেখেছা েকবল/ জল তরে / িদিঘর িশহর         ৬+৬+৬ 

জােনা না েতা তুিম/ দূর স ারী/ জেলর বtৃ         ৬+৬+৬ 

aবশ পd/বেন েনেচ েনেচ/ েগেছ পরপর,         ৬+৬+৬ 

dিলেয় িদেয়েছ/ aেপkমাণ [ন]/ ফুেলর িচt।        ৬+৬+৬ 

 

আনমনা eক/ ksমেক তুিম/ জািগেয় তুলেল।        ৬+৬+৬ 

ধ ুেকৗতুেক/ েকন মেনালীনা/ aমন dলেল?”৫         ৬+৬+৬ 

আবার ‘েতামার িদেক’ িকংবা ‘ei আকাঙ্kা’ নামক কিবতায় পাঁচমাtার পণূর্পেবর্র িবnাসিট 
তাঁর ছnিচnা চমৎকারারi িনদশর্ন।  

‘েতামার িদেক’ (টুকেরা aংশ) :  

“েশািনত যিদ/ ডুেয়ট গায়/ হয় না তেব/ িমল।            ৫+৫+৫+২ 

িব জেুড়/ কাটেছ িন/ ajতার/ তান,             ৫+৫+৫+২ 

aথচ পির/সংখয্ােনর/ ঊে র্ সাব/লীল             ৫+৫+৫+২ 

ৈdত েকােনা/ সংগীেতর/ পাiিন স/nান→ [সnান= সn +ধান]                  ৫+৫+৫+২ 

 

েতামার িদেক/ তাকাi আিম,/ কী েয রহ/েসয্র→ [রহেসয্র= রহs +েসর ]        ৫+৫+৫+২ 

aতল eক/ সমেুdর/ গভীর u/dাস→ [udাস= ud +ভাস]          ৫+৫+৫+২ 

২৪৫ 



েতামার েচােখ,/ শরীের, মেন,/ ajতার/ েজর            ৫+৫+৫+২ 

হয়েতা েদেব/ বয্থর্ ক’ের/ সমেুdর/ াস।”৬              ৫+৫+৫+২ 

িকংবা,  

‘ei আকাঙ্kা’ (টুকেরা aংশ) : 

“আকাশ kেম/ করেছ পান/ aগাধ ত/ৃ ায়→ [তৃ ায়= তষৃ্ +নায়]                 ৫+৫+৫+২  

তর ীত [ি ]/ নদীর জল,/ eখন সাব/লীল                                                ৫+৫+৫+২ 

নতৃয্ েনi,/ জীবন েনi,/ pকট কাম/নায়                                                  ৫+৫+৫+২ 

শীণর্ তার/ শরীর আর/ hদয় তার/ নীল।                                                   ৫+৫+৫+২ 

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

হয়েতা ei/ আকাঙ্kার/ িবলিুpর/ পর                                                     ৫+৫+৫+২ 

েকােনা িবধরু/ সায়ােhর/ সকােশ চ/ ল→ [চ ল = চn +চল]                        ৫+৫+৫+২ 

সাগর তার/ েদেহর ভার/ নামােব ঝর/ঝর,                                                 ৫+৫+৫+২ 

তখন ei/ মািটেত েনi/ aবাক েকালা/হল!”৭                                            ৫+৫+৫+২ 

‘আকােশর ei’ শীষর্ক কিবতািটo বাংলার সmবত সবেচেয় ৈবিচtয্ময় ছn— কলাবেৃtর 
িনেটাল েঘরােটােপ বাঁধা। িনবর্ািচত aংশ :  

“আকােশর ei/ aসীেম েতার িক/ েফােট না pাণ,                                          ৬+৬+৫ 

েজােট না িদন?                                                                                              ৫ 

জীবন চিকত/-পk আর িক/ স ীহীন                                                           ৬+৬+৫ 

eকক গান                                                                                                    ৫ 

oড়ােত পাের না,/ ছড়ােত পাের না/ আকাশময়                                               ৬+৬+৫ 

pােণর াণ?                                                                                                 ৫ 
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eখেনা েতা েতার/ সামেন আহত/ কmমান                                                   ৬+৬+৫ 

আেলার জয়,                                                                                                 ৫ 

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

কিবতার ছেnাগঠেন িবিচtতা আনেলo ‘নkেtর আেলায়’ নামকরণ বা শি নীমালা (‘কেতা 
rপকথা’), kািn, চুিপ চুিপ, েজয্াৎsা (‘েরৗেd’), mান, আঁধার, আেলােকর আকাঙ্kা, িবsয় 
(‘েস’) iতয্ািদ শbচয়ন িকংবা “আর েশানােয়ানা snরী, তুিম িসংহেলর ঐ িবষাদিবধরু গান” 
জাতীয় পঙিkগঠেন জীবনানn দাশ েচারােগাpা রেয়েছন— প ােশর সকল কিবরi pায় যা 
িকনা pাথিমক pবণতা। কলাবtৃ ছেn পাঁচ মাtা, ছ’মাtা, সাত মাtার পণূর্পেবর্র সjার eত 
sতঃsূতর্তা িকnু িবনেয়র sয়ংিসd কিবতাপযর্ায়িটেত (aথর্াৎ ‘গায়tীেক’, ‘িফের eেসা, 
চাকা’; ‘a ােনর anভূিতমালা’, ‘aিধকnু’) আর েদখা েগেলা না। বরং ‘িচরিদন eকাeকা’, 
‘েরৗেd’, ‘pজাপিত’ বা ‘িবে েদর সমেয়’ pভৃিতনামা কিবতায় pযkু িম বtৃ ছni 
পরবতর্ীকােল তাঁর কােবয্র pধান বাহন। ৮+৬= ১৪ মাtায় িবns পয়ার aথবা ৮+৮+২= 
১৮ বা ৮+৮+৬= ২২ মাtায় gিথত মহাপয়ােরর সােবক চলনিটেক িতিন আধিুনক কিবতার 
pসাধেনর সামgী করেলন aেনকটা “ঘের বu আেছ ঘমুn, তার িশয়ের েমামবািত/ আলগা, 
aলস হাত-পা, তব ুsp েদখার বািতক// তােক snরী কেরেছ। আিম দূর েথেক তাi েদিখ/ 
েঠাঁটdেটা আধিুনক, আহা, েচাখdেটা সােবিক”৯-র মেতা িফuশেন! মাtাগণনা পdিত সংkাn 
নবয্ িদশাo িদে ন— “বাংলা akেরর uপের েয মাtা েদoয়া থােক আিম তােকi মাtা 
বিল। যথা ‘a’ akেরর uপের মাtা েদoয়া আেছ, sতরাং ‘a’ akের eক মাtা; ‘ট’ 
akেরর uপর মাtা েদoয়া আেছ, sতরাং ‘ট’ akের eক মাtা। ‘ত’ akেরর uপের মাtা 
েদoয়া আেছ, sতরাং ‘ত’ akের eক মাtা। 

“আবার যkুাkের dিট যkু akেরর uপের eকিট মাtা েদoয়া আেছ।...‘p’-eর uপের 
eকিট মাtা েদoয়া আেছ, sতরাং ‘p’ eক মাtা। ‘s’-eর uপের eকিট মাtা েদoয়া 
আেছ, sতরাং ‘s’ eক মাtা। 

“মাtা গণনার eটাi িনয়ম। pাথিমক ভােব মাtাগণনার ei িনয়মi যেথ । তেব eর পেরo 
মাtাগণনার আেরা িকছু িনয়ম আেছ। ‘ৎ’-e মাtা েনi। sতরাং ‘uৎফুl’ শেb ‘u’ eক 
মাtা, ‘ৎ’ শnূ মাtা, ‘ফু’ আর eক মাtা, ‘l’ আেরা eক মাtা— সব িমিলেয় ‘uৎফুl’ িতন 
মাtা। anrপভােব ‘েজয্াৎsা’ শেb di মাtা।”১০  
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‘গায়tীেক’ েথেক— 

১২ 

“বঝুেব না— ei েভেব/ pতয্k হােতর dারা/ আkমণ ক’ের                            ৮+৮+৬ 

pজাপিত ধরা হয়/, তবoু আঙুল িকnু/ বয্থর্ হেয় থােক।                                    ৮+৮+৬ 

pজাপিত uেড় যায়,/ apিতভ হাত nেয়/ আেস।                                             ৮+৮+২ 

িবষােদর দীঘর্ াস/ aনায়ােস বেুক চ’েল/ আেস,                                             ৮+৮+২ 

কাnার সময় িকnু/ েথেম েথেম, sের sের/ াস eেস থােক।                             ৮+৮+৬ 

সমdুতর  eেস/ িচরকাল মিৃtকােক/ িচিtত কেরেছ,                                       ৮+৮+৬ 

aথচ মাnষ আেজা/ জলপেৃ  দাগ িদেত/ পােরিন— পাের না।”১১                        ৮+৮+৬ 

                                                                                                   (aংশিবেশষ) 

‘িফের eেসা, চাকা’ েথেক—     

২ 

“ss মিৃtকার েচেয়/ সমেুdরা কেতা েবিশ/ িবপদসংkল                                   ৮+৮+৬  

তােরা েবিশ িবপেদর/ নীিলমায় pkািলত/ িবিভn আকাশ,                                 ৮+৮+৬ 

e-সতয্ েজেনo তব/ু আমরা েতা সাগের আ/কােশ                                          ৮+৮+২ 

স ািরত হেত চাi,/ িচরকাল হেত aিভ/লাষী,                                                ৮+৮+২ 

সকল pকার jের/ মাথা েধায়া আমােদর/ ভােলা লােগ ব’েল।                            ৮+৮+৬ 

তবoু েকন েয আেজা,/ হায় হািস,হায় েদব/দাr।                                            ৮+৮+২ 

মাnষ িনকেট েগেল/ pকৃত সারস uেড়/ যায়।”১২                                            ৮+৮+২ 

                                                                                                   (aংশিবেশষ)    
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‘a ােনর anভূিতমালা’ েথেক— 

৬ 

“শরীরi anর আর/ anরi শরীর— ei/ aনািদ eেকর েথেক/ সিৃ  হেয়িছেলা 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬ 

সব-িকছু আেলা, েবয্াম,/ সময়, কিবতা, েদহ/ eকিদন হেয়িছেলা;/ কথা িছেলা হেব 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬  

পনুরায় কেব েযন;/ aকsাৎ িশহিরত/ হেয় মেন হেত থােক/ আজ তাi হেলা। 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬ 

গান েগেয় uিঠ আিম,/ গােনর hs o দীঘর্/sর anসাের েসi/ sরবণর্gিল 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬ 

েযমন hs o দীঘর্/ হেয়িছেলা eকিদন,/ sর sর েতমিনi/ eক হেয় sরিলিপ/ আেস।”১৩    

                                                                                                ৮+৮+৮+৮+২  

                                                                                                   (aংশিবেশষ) 

aবশয্, eেহন পবর্িবভাজন মলূত u ারণেকিndক, আবহমান বাংলা o বাঙািলর পাঁচািলর 
সংsার eঁেকেবঁেক eখনo বiেছ। নেচৎ, ৮ o ৬ মাtােক যথাkেম ৪+৪ o ৪+২ মাtায় 
িবি  করাi িকnু আধিুনক দstর।  

a ান-utর কাবয্gন্থgিলর েবশ কেয়কিট কিবতায় িবনয় আবার ছেnািলিপ বা ছn-সjার 
বয্াপাের ৈবিচেtয্র aবতারণা কেরেছন। ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’ নামক বiিট কমল 
মেুখাপাধয্ােয়র সংকলন o সmাদনায় িশলীn pকাশন েথেক মাঘ ১৪০৫ (জাnয়াির ১৯৯৯ 
ি ঃ)-e pকািশত হয়। eর pথম কিবতািট ষড়মািtক কলাবেৃt িলিখত। ei কিবতািট aবশয্ 
যখন রচনা কেরন (১৯৫২ ি ঃ), িবনয় তখন ছাt, iেডন িহnd েহােsেলর আবািসক। িবনয় 
eরi মেধয্ েয agজ কিব িব ু  েদ-র pিত সেখয্, ৈনকেটয্ o anরােগ েপৗঁেছেছন—  
কিবতািটর ভাষা তা মেন করােত বাধয্। িনবর্ািচত aংশ :  
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েতামায় েয িদন 

“েতামায় েয-িদন/ েপেয়িছ েস-িদন                                                                  ৬+৬ 

            pাকsারিণক/ নয়                                                                           ৬+২ 

iিতমেধয্i/ িশিথল আিল/ ন।→ [আিল ন= আিলং+গন]                                 ৬+৬+২ 

o -নয়েন/ কামনা আিল/mন→ [আিলmন= আিলm +পন]                                ৬+৬+২ 

মিদেরkণা,/ কi?”১৪                                                                                  ৬+২ 

আবার ‘আমার বািড়র কােছ’ নােমর কিবতািটেত কিব aতয্n যt o িব dতার সে i 
িtপদীর ধাঁচিট anসরণ কেরেছন। িনবর্ািচত aংশ :  

আমার বািড়র কােছ 

“আমার বািড়র কােছ/  oi েরলপথ আেছ                                                  ৮+৮ 

               সারািদন গািড়র আ/oয়াজ→[oয়াজ= বাজ]                                        ৮+২ 

েশানা যায়, েদখা যায়/  আমার o জানালায়                                       ৮+৮ 

              গািড় েদিখ, ভুেল যাi/ কাজ।                                                           ৮+২ 

িন আিম ব’েস ঘের/  মাiেক েঘাষণা কের                                               ৮+৮ 

              েকান গািড় আসেব ক/খন।                                                              ৮+২ 

dবার েঘাষণা কের/  িকছুকাল পের পের                                                 ৮+৮ 

              েসi িদেক চেল যায়/ মন।”১৫                                                          ৮+২ 

জীবেনাপােn eেস পনুরায় কেয়কিট কিবতায় ছn-িবষয়ক চচর্া বা গেবষণার িচh েরেখ 
যাে ন কিব। aথচ ‘নkেtর আেলায়’-eর পর ছেnর েদালনািট েয িবজনবেন eকা 
dলিছেলা, েসখােন িবনয় েনi!... 

‘কিবতা বিুঝিন আিম’-র eকিট কিবতায় ছাnিসক িবনয়েক pতয্k করা যাে । কিবতাভাষা 
ভীষণরকম রাবীিndক। মেন হয়, ছেnাগঠনিটi কিবর মখুয্ লkয্ িছেলা। pথম কাবয্gেন্থর 
pথম কিবতািটর পর িবনয়েক েফর কলাবtৃ ছেn সাত (৭) মাtার পণূর্পবর্ িনেয় কাজ করেত  
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েদখা েগেলা eখােন। 

eকাকী আিম eক pেণতা 

 “তাহেল ফুলদল/ না হেল                                                                             ৭+৩ 

আকােশ তারারািশ/ রেয়েছ।                                                                          ৭+৩ 

েসেহতু মেন মম/ e েসতু                                                                              ৭+৩ 

eকদা rপািয়ত/ হেয়েছ।                                                                              ৭+৩ 

েস েশেষ িনশীিথনী                                                                                          ৭ 

ভিরেব eকািকনী                                                                                             ৭ 

গগেন রিহ hিদ/ কেয়েছ।”১৬                                                                         ৭+৩ 

                                                                                                   (aংশিবেশষ)  

পণূর্পেবর্র মাtাসংখয্ার মেতাi ‘েসতু’-র pতীকিটo িকnু eকiভােব ঘেুরিফের eেলা। 
িবনেয়র কাবয্ােলােকর r o েশেষর িভতর েসতুবnন তা?...     

‘িশমলুপেুর েলখা কিবতা’-র ‘নারী’, ‘চিট বiখািন’ o ‘ছাtী’ কিবতািতনিটর ছnpয়াস o 
eকiসে  সেচতন বয্াকরণ-িব াট দিৃ  eড়ায় না।  

নারী 

“নারী নারী নারী                                                                                             ৬ 

যতবার পাির                                                                                                  ৬ 

যাi আিম েচেয় েদিখ/ আকাশ নীলাভ।                                                             ৮+৬ 

পনুরায় যাব,                                                                                                  ৬ 

েদখব েয রাiেনর/ জল                                                                                ৮+২ 

েচােখর জেলর মেতা/ সরল তরল।                                                                  ৮+৬ 

িশ  িশ  িশ                                                                                                ৬ 

২৫১ 



eকিট নতুন িমল/ হেলা িজজীিবষ।ু”১৭                                                              ৮+৬   

ছয় (৬) মাtার পণূর্ o aপণূর্পবর্ uভয়i কিবতািটেত রেয়েছ; আবার আট (৮) মাtার 
পণূর্পবর্o। anতপেk, u ারেণর নযূ্নতম sাভািবকতা েরেখ ততৃীয়, প ম o ষ  পঙিkর 
a মািtক পণূর্পবর্িটেক িকছুেতi ৮= ৬+২-e িবভািজত েদখােনা যাে  না, ৮= ৪+৪ o ৬= 
৪+২ aবশয্ করা েযেত পাের। িকnু, মেন রাখেত হেব, িবনয় ৮ মাtার পণূর্পবর্ েভেবi মলূত 
কিবতা েবােনন; তাঁর শbচয়ন eমনi েয, aজািনেতi হয়েতা পাঠেকর িজেভর sা nয্ 
আেটর িবরাম চায়।  

ছাtী 

“ছাtী                                                                                                          ২ 

েদখ আজ কী মধরু/ রািt।                                                                            ৮+২ 

ksমকিলকা                                                                                                  ৬ 

তািকেয় েদখছ তুিম/ সরল বািলকা।                                                                 ৮+৬ 

িকেয় কী e                                                                                                   ৪ 

েশষ কের েদব নািক/ বানানিট িদেয়?                                                               ৮+৬  

বানানিট/ ভুল নয়।                                                                                      ৪+৪ 

ীমতী েসেনর চুল/ নয়।”১৮                                                                           ৮+২ 

ei কিবতািটর পবর্িবnাসিট বয্াকরণ-িবিম ণ না বয্াকরণ-িবড়mনা! বাংলা ছn-বলেয়   
পণূর্পেবর্র মাtাসংখয্ার আিদ pবণতা কমপেk চার (৪)। েসখােন di (২) মাtাসবর্s pথম 
পঙিkিটেকi বা কী বলা যােব? aিকি ৎকর ei কিবতাgিলেত সারবstর েচেয় ছেnর 
গড়নিপটনিটi মখুয্, েস-কারেণ কিবকিথত ীমতী েসন বনলতা নািক sিচtানাmী— e-
েকৗতূহল pকােশর জায়গা বা কারণ েকানoটাi েনi! েজরাডর্ ময্ানিল হp িকn-eর স্pাং 
িরd ম-eর সে  খািনকটা বরং ঘিন  কের ভাবা েযেত পাের িবনয়কৃত ছেnর ei 
oলটপালটgিলেক। িবনয় sয়ং হp িকn সmেকর্ oয়ািকবহাল িছেলন িকনা, তা aবশয্ বলা 
কিঠন, aসmবi।     

agিন্থত eকিট কিবতায় তাঁর aেনক-বয্বhত ষড়মািtক কলাবtৃীয় ছnবnনিট আরবার  

২৫২ 



খুেঁজ পাoয়া যাে , নতুনt বলেত aপণূর্পবর্িট eখােন িতনমাtা-সmিলত।  

আমরাo তেব/ েভ া িলিপ 

“ksম o মধ/ু ঘতৃ o মশক/ মরেণর পের/ িক রহ?                                     ৬+৬+৬+৩  

মশক বধরূা/ মরেণর পের/ সেহ েতামােদর/ িবরহ?                                     ৬+৬+৬+৩ 

আজেক dপেুর/ েসi কথা মেন                                                                       ৬+৬ 

eেলা ekেণ/ সযূর্িকরেণ                                                                              ৬+৬ 

ভািষত কেk/ আহা েpkেণ/ নবয্।”১৯                                                          ৬+৬+৩  

                                                                                                   (aংশিবেশষ)   

িবনেয়র েশষ জীবেন pকািশত eকিট কিবতাgেন্থর প মািtক কলাবেৃtর ধরেন িলিখত 
eকিট কিবতায় েশষ sবেকর মাtাগণনায় সামাn েয eকটু ভুলচুক হেয়েছ, তা কিবর 
aসতকর্তার ফেলi হয়েতাবা।  

eক বািলকা 

১ম sবক :  

“বািহের eক/ বািলকা গান/ গায়                                                                ৫+৫+২ 

eর বাবা মা/ আমার আ/ েয়→ [আ েয়= আশ্ +রেয়]                                      ৫+৫+২ 

রেয়েছ গত/ dমাস হেলা/ pায়                                                                   ৫+৫+২ 

সuিচত/ gহ তারার/ ভেয়।                                                                       ৫+৫+২ 

২য় o ৩য় sবক তেদব। 

৪থর্ sবক :  

নছ নািক/ গগনভরা/ তারা                                                                      ৫+৫+২ 

েতামােদর ei/ িনতয্ সহা/য়তা                                                                  ৬+৫+২ 

পাি  ফেল/ আমার কাজ/ সারা                                                                  ৫+৫+২ 
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রiেব মেন/ তারািদেগর/ কথা।”২০                                                             ৫+৫+২ 

িনmেরখািয়ত পবর্িটেত মাtাসংখয্া eক (১) েবিশ। ei সমসয্ার সমাধান ছেnািলিপ 
িনধর্ারেণর দলবেৃtর পdিত anযায়ী ৪+৪+২ পেবর্ পঙিk ভাঙার মাধয্েম করা েযেতi পাের, 
তেব কিবতািটর anগর্ত চলনভি মািট েসেkেt asীকার করা হেব।         

eিদেক, িম বtৃ ছেn িশlীর েসরা িশlী জীবনানn দাশo েযখােন বাংলার েলৗিকক মািটর 
ছn দলবেৃt েবশ কেয়কিট সাথর্ক কিবতা২১ েবঁেধেছন; ভk-িবনেয়র কাছ েথেক e-ছেn 
েকানo কিবতা পাoয়া েগেলা না েকন, তার utর েনi, তা aবাক কের।২২     

কখনo কিবতায় বাংলা ছেn পণূর্পেবর্র মাtািবnােসর নযূ্নতম sাভািবক pবণতা [aথর্াৎ চার 
(৪) মাtা]-িট asীকার কের িতন (৩) মাtািবিশ  পণূর্পবর্ গঠন করবার কথা িবনয় 
েভেবিছেলন। uদাহরণ : 

“যা ের যা                                                                                                     ৩ 

e ধরা                                                                                                         ৩ 

েছেড়i                                                                                                         ৩ 

েযেত িক                                                                                                      ৩ 

পািরিব?                                                                                                       ৩ 

আিম েতা                                                                                                      ৩ 

েপেরিছ                                                                                                        ৩ 

েন েচ খা                                                                                                      ৩ 

যা ের যা।                                                                                                     ৩ 

............”২৩ 

িকnু মেন রাখেত হেব eিট িনরীkাi, আমােদর লkািধক বছেরর iিndেয়র aেভয্স বদলােনা 
েকানo eকিট-d’িট কিবতার কm নয়।...   
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তথয্সtূ :  

১. রবীndনাথ ঠাkর, ‘ছn’ / ছেnর aথর্, রবীnd-রচনাবলী (eকাদশ খN), িব ভারতী, পনুমুর্dণ েপৗষ ১৪১০, 
কলকাতা ১৭, প.ৃ ৫৩০   

২. শিk চেTাপাধয্ায়, ‘ভাঙা গড়ার েচেয়o মলূয্বান’, েযেত পাির িকnু েকন যােবা, আনn পাবিলশাসর্ িলিমেটড, চতুথর্ 
মdুণ িডেসmর ১৯৮৮, কলকাতা ৯, প.ৃ ৬০ 

৩. িবনয় মজমুদার; ‘uেnাচেনর গান’; (কা.g. ‘নkেtর আেলায়’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ২৭ 

৪. ঐ, ‘িচরিদন eকাeকা’ (১), ঐ, প.ৃ ২৮ 

৫. ঐ, ‘েকন মেনালীনা’, ঐ, প.ৃ ৩১ 

৬. ঐ, ‘েতামার িদেক’, ঐ, প.ৃ ৩২ 

৭. ঐ, ‘ei আকাঙ্kা’, ঐ, প.ৃ ৩২ 

৮. ঐ, ‘আকােশর ei’, ঐ, প.ৃ ৩৩ 

৯. ীজাত, ‘সংসারগীিতকা-১’, uড়n সব েজাকার, আনn, িdতীয় মdুণ েফbrয়াির ২০০৪, প.ৃ ১৮ 

১০. িবনয় মজমুদার; ‘আমার ছn’/ আিম কােক ‘মাtা’ বিল’; ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; িdতীয় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; প.ৃ ৩৮ 

uk pবnিট র ন বেnয্াপাধয্ায় সmািদত ‘আtবগর্’ পিtকার িdতীয় সংখয্া (aেkাবর, ১৯৮৫ ি ঃ)-য় pথম pকািশত 
হেয়িছেলা।  

১১. িবনয় মজমুদার; ‘১২ সচূক কিবতা’; (কা.g. ‘গায়tীেক’), কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৪১ 

১২. ঐ, ‘২ সংখয্ক কিবতা’, ঐ, প.ৃ ৪২-৪৩ 

১৩. ঐ, ‘৬ সংখয্ক কিবতা’, ঐ, প.ৃ ১২২ 

১৪. ঐ; ‘েতামায় েয িদন’; (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭৪ 

৬-মাtার পণূর্পবর্ o ২-মাtার aপণূর্পেবর্র কলাবেৃtর ei িবnাসিট িবনেয়র পরবতর্ীর আরo কেয়কিট কিবতায় 
সাথর্কভােব েদখা িগেয়েছ— 

ক.  “আিম/ eকা eকা হািস/ eকা eকা কথা/ বিল                                               [২ (aিতপবর্)+৬+৬+২] 

আমার e ঘের/ আমারi েতা কথা/কিল।                                                                         [৬+৬+২] 

আিম চ’েল যাব/ আমার ধারায়                                                                                         [৬+৬] 
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pাণবায়টুুk/ an তারায়                                                                                                 [৬+৬] 

                               বলেবা, পিৃথবী,/ চিল।”                                                                   [৬+২] 

d. ঐ, ‘নতুন কিবতা/ ৯’, ( কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’ ), ঐ, প.ৃ ১৪৪ 

খ.  “চারিট বnু/ eেসিছেলা আজ/ েমাট,                                                                              [৬+৬+২] 

েগাপেন েগাপেন/ সকেলi eক/ েজাট।                                                                          [৬+৬+২] 

সকােল eবং/ িবকালেবলায়                                                                                             [৬+৬] 

তােদর সে / আমার েখলায়                                                                                            [৬+৬] 

কিবতা কিবতা/ রব oেঠ aব/য়েব।”                                                                              [৬+৬+২] 

d. ঐ, ‘নতুন কিবতা/ ১০’, (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’), ঐ, প.ৃ ১৪৫ 

১৫. ঐ, ‘আমার বািড়র কােছ’, ঐ, প ৃ: ২০০ 

১৬. ঐ, ‘eকাকী আিম eক pেণতা’, (কা.g. ‘কিবতা বিুঝিন আিম’), ঐ, প.ৃ ২২১ 

১৭. িবনয় মজমুদার, ‘নারী’, িশমলুপেুর েলখা কিবতা, কিবতীথর্, িdতীয় সংsরণ : াবণ ১৪১৯, আগs ২০১২, 
কলকাতা-২৩, প.ৃ ১৪ 

১৮. ঐ, ‘ছাtী’, ঐ, প.ৃ ১৭ 

১৯. ১৯৯৭-eর ১লা aেkাবর ‘aধরা মাধরুী’ পিtকার শারদ সংখয্া pকাশাn ােন uপিsিতর কথা থাকেলo শারীিরক 
assতার কারেণ েশষাবিধ কিবর আসা হয়িন। িনেmাk কিবতািটর মাধয্েম িতিন েভ া জািনেয়িছেলন বেল সmাদক 
মহাশয় জািনেয়েছন।    

d. িবনয় মজমুদার, ‘আমরাo তেব’/ েভ া িলিপ (apকািশত কাবয্), aধরা মাধরুী; (সmা.) েবািধসtt রায়; ২য় বষর্, 
১ম সংখয্া, ১৯৯৮; েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত; প.ৃ ২৩ 

২০. িবনয় মজমুদার, ‘eক বািলকা’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬,কলকাতা ৭০০ ০০৯, 
প.ৃ ৮৪ 

িবনেয়র eiরকম aসতকর্তার আরo d’িট uদাহরণ িবনয়-সংকলক ীতrণ বেnয্াপাধয্ায় িদেয়েছন।  সd rিdন 
আiনীর আtজীবনী ‘েসকােলর বখুারায়’ gন্থিট মলূ rশ েথেক িবনয় মজমুদার বাংলায় anবাদ কেরিছেলন। গেদয্র 
বi হেলo িবিভn কিবর েলখা িকছু কিবতাংশ eখােন বয্বহার করা হয়। পদয্ছেn বাঁধা aনিূদত d’িট কিবতায় 
ছেnািবিধজিনত ািn কীভােব েযন কিবর দিৃ  eিড়েয় িগেয়েছ। 

১ 

“যেতা িদন না/ sp আমার/ সাথর্ক হেয়/ ফেল 

আমার শািn/ েনi। 
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যেতা িদন না/ েpিমক আমায়/ সmিতবাণী/ বেল 

আমার শািn/ েনi। 

হয়েতা মরেবা,/ নয়েতা রiেবা/ েpিমেকর ছায়া/তেল 

আমার শািn/ েনi।” 

aতয্n সাবলীল ei তজর্মািটেত ‘যেতা িদন না’-র জায়গায় ‘যতkণ না’ হেলi aনn eকিট ষড়মািtক কলাবtৃ ছn 
িনিমর্ত হেতা। 

৬ 

“দিৃ েত তব/ ছুিরকার েলাল/ুপতা, 

নয়েনেত তব/ু তিটনীর pেলা/ভন! 

েদেখ েদেহ নােম/ aপrপ মাদ/কতা, 

েবদনােশািণত/sােতর মেতা/ মt হেয়েছ/ মন।” 

uপেরাk anবােদ ‘মেতা’-র বদেল ‘মেতান’ িলখেল eিটo eকিট s াবয্ ষড়মািtক কলাবtৃ ছেnারীিত হেতা।  

d. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘পিরিশ — খ’, কাবয্সমg (pথম খN) (িবনয় মজমুদার), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ১২৪ o ১২৬     

২১. d. জীবনানn দাশ, ‘anকােরর ঘমুসাগেরর রােত’, agিন্থত কিবতা, জীবনানn দােশর কাবয্সমg, (সmা.) 
েkt gp, ভারিব, পনুমুর্dণ : ৈবশাখ ১৪১১ eিpল ২০০৪, কলকাতা-৭৩, প ৃ : ৫৩৭-৫৩৮, [রচনাকাল— আগs-
েসেpmর ১৯৪৬]  

d. ঐ, আজ সকােলেরi পিৃথবীর আেলা’, ঐ, প.ৃ ৫৩৮, [ঐ] 

d. ঐ, ‘আমরা েযন েমেঘর আেলার িভতর’, ঐ, প.ৃ ৫৩৯, [ঐ] 

d. ঐ; ‘ঘেুমর হাoয়া, ঘেুমর আেলা’; ঐ, প.ৃ ৫৩৯-৫৪০, [ঐ]  

d. ঐ, ‘েদশ-সমেয়র kািn রােত আজ’, ঐ, প.ৃ ৫৪০, [ঐ] 

d. ঐ, ‘কাuেক ভােলােবেসিছলাম জািন’, ঐ, প.ৃ ৫৪১, [ঐ] 

d. ঐ, ‘েতামার সােথ আমার ভােলাবাসা’, ঐ, প.ৃ ৫৪১-৫৪২, [ঐ] 

d. ঐ, ‘েভােরর েবলায় তুিম আিম—’, ঐ, প.ৃ ৫৪২, [ঐ] 

d. ঐ, ‘ িন পািখর আেলা নদীর sরেণ’, ঐ, প.ৃ ৫৪৩, [ঐ] 

d. ঐ, ‘মকরসংkািn pােণ’, ঐ, প.ৃ ৫৪৪, [ঐ] 
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d. ঐ, ‘মেন পেড় আিম িছলাম’, ঐ, প.ৃ ৫৪৪-৫৪৫ [ঐ] 

d. ঐ, ‘hদয় তুিম’, ঐ, প.ৃ ৫৮৬, [কিবতা। ৈচt ১৩৫৯]        

d. ঐ, ‘ei পিৃথবীর’, ঐ, প.ৃ ৫৮৭-৫৮৮, [পবূর্াশা। ৈবশাখ ১৩৬০] 

d. ঐ, ‘নব হিরেতর গান’, ঐ, প.ৃ ৫৯২, [eকক। শারদীয় ১৩৬০] 

d. ঐ, ‘েতামােক’, ঐ, প.ৃ ৬০৫-৬০৬, [বধর্মান। শারদীয় ১৩৬১] 

d. ঐ, ‘েতামােক ভােলােবেস’, ঐ, প.ৃ ৬০৮-৬০৯, [েদশ। শারদীয় ১৩৬১] 

d. ঐ, ‘েতামায় আিম েদেখিছলাম েঢর’, ঐ, প.ৃ ৬২০, [কিবতা। েপৗষ ১৩৬১] 

d. ঐ, ‘েতামায় আিম’, ঐ, প.ৃ ৬৫৮, [েদশ। ২৫ ৈজয্  ১৩৬৪] 

d. ঐ, ‘েতামার আমার’, ঐ, প.ৃ ৬৬৮, [আনnবাজার পিtকা। শারদীয় ১৩৬৫] 

d. ঐ, ‘েতামায় আিম’, ঐ, প.ৃ ৬৭০-৬৭১, [েদশ। ২০ agহায়ণ ১৩৬৫] 

d. ঐ, ‘তুিম যিদ’, ঐ, প.ৃ ৬৭৪-৬৭৫, [নবাn। agহায়ণ ১৩৬৬] 

d. ঐ, ‘জল’, ঐ, প.ৃ ৬৭৬, [েদশ। ১২ ৈচt ১৩৬৬] 

iতয্ািদ। 

২২. যিদo ‘প াশ : কিবতার নয়াচর’ বiিটেত শাoন নnী িবনেয়র দলবtৃ রীিতেত বাঁধা d’িট ছড়ার িনদশর্ন 
িদেয়েছন। তাঁর করা ছেnািবভাজনিট িনmrপ— 

“পরখ করা/       েশষ,                                                                                                    ৪+১  

নরক ভরা/         েদশ।”                                                                                                  ৪+১  

িকংবা, 

“বারাnােত/           শািলক পািখ                                                                                      ৪+৪ 

ধরণীিটর /            মািলক নািক”                                                                                      ৪+৪ 

d. শাoন নnী; ‘িবনয় মজমুদােরর কিবতা’; প াশ : কিবতার নয়াচর; ব ীয় সািহতয্ সংসদ, ১ম pকাশ : েম, ২০১২; 
কলকাতা : ৭০০০০৯; প.ৃ ৪৯৪   

িকnু, আমার কিবর কান বেল pাgk পঙিkgিল কলাবtৃ ছেnর নমনুা। আমার ছেnািলিপjান anসাের েস-িবnাসিট 
eরকম— 

“পরখ করা/      েশষ,                                                                                                     ৫+২  

নরক ভরা/        েদশ।”                                                                                                  ৫+২  

২৫৮ 



িকংবা, 

“বারাnােত/           শািলক পািখ                                                                                      ৫+২ 

ধরণীিটর /            মািলক নািক”                                                                                      ৫+২ 

শাoনবাব ুিবনেয়র আরo eকিট কিবতাংশ udতৃ কের দলবtৃ ছেnর uদাহরণsrপ তা দািখল করেত েচেয়েছন। তাঁর 
মেত ছেnর জয্ািমিতিট eমন— 

“তুi িক েশেষ/   ছিব হিব                                                                                      ৪+৪ 

       আনnের                                                                                                        ৪ 

েদেখিছলাম/   েতােক আিম                                                                                 ৪+৪ 

      কানন েদাের।”                                                                                                 ৪  

d বয্rেপ িতিন ‘েলাক’, িবনয় মজমুদার সংখয্া (বiেমলা ২০০১)-র কথা জানাে ন। িকnু eিট pথম মিুdত 
হেয়িছেলা ‘িশলীn’, মাঘ ১৪০০ সংখয্ায়। িশলীn pকাশন কতৃর্ক pকািশত ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির’-েত তা েফর 
মিুdত হয়। pথমত, েসখােন িtপদীর পয্াটানর্ লিkত নয়। িdতীয়ত, ‘িবনয় মজমুদােরর গান o কিবতা’ িশেরানােম 
‘di’ সংখয্ক িহেসেব ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির’-েত তার anভুর্িk pমাণ কের তা কিবতা নয়, গান। েকননা, uk 
aংশিটেত চার (৪)-িট িশেরানামাি ত কিবতা রেয়েছ। যথাkেম, ‘বিৃ পাত’, ‘পািখ o মাnষ’, ‘বষর্াকাল’, ‘িভটািমন’। 
eকিটi িশেরানামহীন কিবতা আর েসিট েয কিবতা তার সপেk pাk কথন েদoয়া হেয়েছ। eছাড়া, ‘eক’, ‘di’ o 
‘িতন’ সচূক েয পদয্গঠনgিল রেয়েছ, েকবল িশেরানােমর anপিsিতi নয়— শbচয়ন, পঙিkবয়ন uভয়i তােদর 
গানপিরচেয়র সাkয্ েদেব। aবশয্ গােনর ছn আমােদর আেলাচয্ নয়। গােনর ছn তুলনায় a-যািntক, গােনর ছেn 
বয্াকরেণর aতnd pহরা েনi, কারণ গােনর ছেnর িশিথলতা sর পরূণ কের েদয়। েস-কারেণi কিবতার ছেnািলিপ 
িনধর্ারেণর পdিত গােনর েkেt pেয়াগ করবার েকানo কারণ েনi।   

d. িবনয় মজমুদার, ‘িবনয় মজমুদােরর গান o কিবতা’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১০৮-১১২ 

২৩. ঐ; ‘sগেতািk’; eকা eকা কথা বিল; েনৗেকা pকাশনী, pথম pকাশ : মাঘ ১৪১২, জাnয়াির ২০০৬; কলকাতা-
৫১; প.ৃ ২১  

 

 

 

 

 

 

২৫৯ 


