
ততৃীয় aধয্ায় 

গlকার িবনয় 

িবনয় মজমুদার pধানত কিবতাকাশলg। তব,ু গেদয্র ডাঙায় মেধয্-মেধয্i ডানা িজিরেয়েছন 
কিব। িকছু েছাটগl, েবশ িকছু pবn, eকিট gন্থভুk o eকিট agিন্থত নািটকা, িচিঠপtর 
o িদনিলিপ, বাংলা সািহেতয্ তাঁর কিবতািভn সংেযাজন। eখনo পযর্n pকািশত িবনেয়র 
eকমাt েছাটগেlর সংকলন ‘িবনয় মজমুদােরর েছাটগl’ (১ম pকাশ : জাnয়াির, ১৯৯৮ 
ি ঃ)। আেলাচয্ aধয্ােয় েছাটগেlর dিনয়ায় িবনেয়র sানিট আমরা anপু  পরখ কের 
েদখব। তাঁর ‘িব বীkা’, ‘eখন রাত— আসেল িদন’, ‘জগেতর বয্াপার’, ‘শিন o 
কপালkNলা’, ‘কিবর গl’, ‘u তম গিণত’, ‘বi রহসয্’, ‘ভূিমকm বানােনা’ iতয্ািদ 
গেl িবেশষ ভাষা-ভি মার চমৎকািরt রেয়েছ। িঠক pথাnগ ভি েত egিল রিচত নয়। 
pতীেকর আ যর্ বয্বহাের েলখেকর কlভুবেনর dােরাদ্ঘাটন হেয়েছ, যােক eক ঝলেক 
বাsব জগেতর বয্ াtক o আপাত-িবেরাধী বেল আমােদর মেন হেব। মেন হেব, েলখক নয়, 
সময়i e গেlর েমাkম মনুিশ। িবনেয়র ঋd o িনেমর্দ গদয্ৈশলী হয়েতা বাংলা গেlর 
পাঠকেক eক aনঢ়ূা পিৃথবীর সnান িদেত পাের।  

বাংলার যশলb সািহিতয্কেদর eকটা বড় aংেশর মেধয্i িকnু ei uভচরধিমর্তা pতয্k 
করবার মেতা। রবীndনাথ, তারাশ র, মািনক, েpেমnd, aিচnয্kমার, বdুেদব, জীবনানn, 
sনীল, শিk, সnীপন, জয় pমখু eকiসে  uপnাস-গেl িবিচtপম চিরt, চিরেtর 
dািndক dিনয়া anিদেক কিবতায় ধয্ানধতৃ িচt, িচেtর aিধক মnt িনমর্ােণ ঋতিজৎ। 
গlরচনার েনপথয্ভূিম িহেসেব িবনেয়র sয়ংকৃত মচুমেুচ eকিট কিবতা বা কারণ িকংবা 
জবাব e-pসে  udার করেতi হে — 

“আমার জীবেন েকােনা সমসয্া েদখেল আিম কখেনা কখেনা 

রবীndনােথর কথা মেন আিন, িতিন েকােনািদন eirপ 

সমসয্ায় পেড়েছন িকনা ভািব, িতিন eirপ 

সমসয্ায় যিদ প’েড় থােকন তাহেল 

িতিন কী কেরিছেলন সমসয্ার সমাধােন 

                                                                   তাi আিম ভািব। 
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eবং রবীndনাথ নাটক o গl িলেখিছেলন েভেবi 

মেন মেন েজার পাi, ফেল আিম গl িলিখ 

                                                          নািটকাo িলিখ। 

েয-েকােনা কিবর পেk নাটক o গl েলখা 

                                                           ভােলা o ম লময় কাজ।”১         

তেব, ‘েছাটগl’ নামক িবেশষ নামিবেশষণিট িকnু িবনয় বয্বহার করেছন না। ‘গl’ বেলi 
eকািদkেম uেlখ কের েগেলন তােক। আয়তেনর hsতাi িকnু ‘েছাটগl’ ভূষণpািpর  
eকমাt শতর্ নয়। সাথর্ক েছাটগেlর সংjাথর্ হেত পাের— “A short story is a brief 

work of prose fiction, and most of the terms for analyzing the component 
elements, the types, and the various narrative techniques of the novel are 
applicable to the short story as well. The short story differs from the anecdote—
the unelaborated narration of a single incident—in that, like the novel, it 
organizes the action, thought, and dialogue of its characters into the artful 
pattern of a plot… 

“The short story differs from the novel in the dimension that Aristotle called 
“magnitude”, and this limitation of length imposes differences both in the 
effects that the story can achieve and in the choice, elaboration, and 

management of the elements to achieve those effects...”২   

িবনয় মজমুদােরর েলখা গlgিলেক িকnু ei মাপকািঠেত েফেল িবচার করেল মশুিকল 
হেব।‘ েছাটগl’ না বেল ‘েছাট-েছাট গl’ বরং বলা চেল। তার uপর aিধকাংশ গl গঢ়ূ 
pতীেকর আভরেণ (আবরেণ?) eতটাi drহসাধয্ েয, কািহিনেরখা বা বkবয্মলূ pায়শ 
dেবর্াধয্ হেয় পেড়। তা সেtto pতীকী oi শlgিলর anরপেুর eখােন-oখােন িকছু 
েবদমািণকয্ রেয় েগেছ বেলi আমরা িব াস কির। 

‘েলখা িলখন রচনা’ গlিটর কথা ধরা যাক। kমিবkত মানবতার জn সকল কােলর সকল 
িশlীpােণর মেতাi ভােলাবাসােক আয়ধু করবার কথা ভােবন িতিন— “িকছুi না িকছুi না 
eকটু ভােলাবাসেল।”৩ বি মচnd চেTাপাধয্ায় েসi কত আেগ ‘কপালkNলা’ uপnােস 
বেলিছেলন— “...pণয় eirপ! pণয় ককর্শেক মধরু কের, aসৎেক সৎ কের, aপণুয্েক 
পণুয্বাn  কের, anকারেক আেলাকময় কের!”৪ ei েসi িবশলয্করণী যােক েভেব ঈ রপrুষ 
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বি ম েথেক anজ-anজতর িবনয় aবিধ সারা হেলন। িবনেয়র তttভুবেন “েকাথাo 
ঝগড়াঝাঁিট েনi, েরষােরিষ েনi, িমথয্া েনi, চুির েনi, ডাকািত েনi, খনু েনi iতয্ািদ।...”৫ 
eকারেণ, ৈদিনক েকানo পিtকার িdবাৎসিরক কমর্কাN িহেসেব pেতয্কিট বংেশর নাম, ছিব 
ছাপােনার মাধয্েম আনnস ারপdিতর pকিlত pয়াসিবষয়ক আপাত িনরীহ কথাবাতর্া 
uঠেল িবনয়েক আসেলi eক পদিবহীন িদেনর sp বপন (নািক যাপন?) করেত েদিখ।  

‘পেরাপকারী’ গেlর pতীকী েমাড়কিট তুলনায় জিটল। িবনেয়র aিধকাংশ গেlর মেতাi 
ei গlিটo কেথাপকথেনর ভি েত িলিখত eবং িবনয় sয়ং চিরt েসখােন। আেলাচনার 
sিবধােথর্ aংশিবেশষ িনবর্াচন কের েনoয়া েগেলা :  

“................................ 

আিম— তেব, িমt মশায়, আপনােক eখন যা বলব েসটা eকটু েচঁিচেয় েচঁিচেয় বিল যােত 
েলােক নেত পায়। মাnেষরা মরিগর মাংস খায়, মাnেষরা পাঁঠার মাংস খায়। pথেম পাঁঠােক 
েপােষ, েমাটােসাটা বানায়, তারপর রামদা িদেয় পাঁঠার গলািট েকেট পাঁঠার মাংস কড়াiেত 
েরঁেধ ভােতর সে  খায়— তার কারণ পাঁঠার েচেয় aেনক uচুঁ sেরর মাnষ। eটা জােনন 
েতা? 

িমt মশায়— িন য় িন য়। 

আিম— ধrন, মেন কrন, িবেবচনা কrন আমার psাবটা আপিন eকটা মাnেষর গলা 
কাটেলন রামদা িদেয়। পের ei মাnেষর মাংস কড়াiেত রাnা কের েখেলন ভােতর সে — 
ei হজম হবার সে  সে  আপিন মাnেষর েচেয় u ঁচু জীব হেলন, কারণ েসাজা আেগi 
বেলিছ, আবার বিল কারণটা— পাঁঠার েচেয় uচুঁ sেরর জীব আপিন েদবতা মাnষ েকেট খান। 
েসাজা িহসাব। বেুঝেছন িমt মশায়? 

িমt মশায়— িন য়, িন য় বেুঝিছ। 

আিম— আপনার সারা জীবন গিণত চচর্া করেত হেব না, সারা জীবন কিবতা চচর্া করেত হেব 
না। ধ ুনরমাংস েখেয়i আপিন েদবতা হেবন— সময় লাগেব বড়েজার িতন ঘNা। আপনার 
িবধানসভার সদসয্ হবার জn মাথার ঘাম পােয় েফেল েদৗড়ােদৗিড় করেত হেব না। িকছু না 
িকছু না। বেুঝেছন িমt মশায়, বেুঝেছন না েফর বলব? 

িমt মশায়— আর বলেত হেব না বেুঝিছ। 

আিম— আপনার েহােটেল েবচেত পােরন মাnেষর বাড়িত মাংস। েদবতারা েখেয় যােব মােন 
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eক মাnেষর মাংস িdতীয় মাnষ খাবার সে  িdতীয় মাnষ েদবতা। sতরাং আপনার েহােটেলর 
আরo unিত হেব িমt মশায়। 

িমt মশায়— বেুঝিছ। 

আিম— মাnেষর মাংস েখেত আিম িনেজর েচােখ েদেখিছ িমt মশায়। আমার সামেনi বেস 
খাি ল, eকবার নয়, aেনকবার, oi কলকাতা শহের।”৬  

ei গl িনঃসেnেহ কয্ািলবািরj েমর গl নয়। eকিট সরল গািণিতক েপাশাক aবলmেন 
িতিন eকিট িব d িসdােn েপৗঁছেত চান। বাণ শানান িনছক কনিজuমািরj ম আর পাoয়ার 
পিলিটেkর ঝলমেল ঝাNায় সভয্, আধিুনক মাnেষর নg আিমtেক। hমায়নু আজােদর eকিট 
pবচন e’রকম— “kুধা o েসৗnযর্েবােধর মেধয্ গভীর সmকর্ রেয়েছ। েয-সব েদেশ 
aিধকাংশ মাnষ aনাহারী, েসখােন মাংসল হoয়া rপসীর লkণ; েয-সব েদেশ pচুর খাদয্ 
আেছ, েসখােন েমদহীন হoয়া rপসীর লkণ। eজni িহিn আর বাঙলা িফেlর নািয়কােদর 
েদহ েথেক মাংস o চিবর্ uপেচ পেড়। kুধাতর্ দশর্েকরা িসেনমা েদেখ না, মাংস o চিবর্ েখেয় 
kুধা িনবtৃ কের।”৭ eেkেt িমt মশায়েক pেযাজক-িনেবদক, েহােটলেক েমামপািলশ িskন 
আর মাংস িবিkর কমর্কাNেক িবjাপণয্ায়েনর pতীেক েদখেল িবনেয়র ে ষিট anধাবন করা 
েযেত পাের। িকnু নািয়কার মাংস-চিবর্ েখেয় হা-ভােত দশর্ক েদবতা হয় না। িবপরীত aিভমখু 
কের বলা চিরেtর বkবয্িট আসেলi িবনয়uবাচ, তttjানদােনর সহজ pকরণrেপ েলখক 
গl ফাঁদেছন। 

‘িব বীkা’ গlিটo কথক o ে াতার মেধয্ আলাপচািরতার মধয্ িদেয় eিগেয়েছ। গেlর 
‘আিম’ চিরtিটেক কখনo e-কােলর iশপ বেল মেন হয়, েঘেয়া সমাজবাsবতায় নীিতিশখন 
ছড়াে ন িযিন! uk গেl সনাতন সবর্pাণবােদর মমর্ােথর্ িতিন সhদয়সামািজকেক জািরত 
করেত চাiেলন :  

“............................... 

আিম— ...েস আপিন মেরi যান, আপনােক পিুড়েয়i েফলকু, আপনার aিs িনেয় গ ােদবীর 
মেধয্ েফেলi িদক িকছুi আেস যায় না—িব  যতিদন থাকেব আপিনo ততিদন থাকেবনi, 
কারণ িব  সব িমিলেয় eক, eক aখN pাণী আসেল মামা। িব  আসেল eকিট pাণী। 

প ানন— বেলা কী? িব  pাণী? 

কlমামা— েস আবার কী বয্াপার? িব  েতা তেব িবরাট pাণী। 
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আিম— hাঁ, িবশাল আকােরর pাণী। েসi pাণী সারাkণ a pতয্  নাড়েছ। িবে র a  
ছাগলেক িব i নাড়েছ। িবে র a  যানবাহন িব i নাড়েছ, চালাে । িবে র a  আপনােক 
িব i নাড়ায় মামা, , বেুঝেছন প াননবাব।ু েসাজা বয্াপার জিটল িকছু নয়। তােত মs sিবধা 
িব  যতিদন ধrন ei পিৃথবী যতিদন থাকেব ততিদন আপনারা সবাi েবঁেচ থাকেবন, ছাগল 
েবঁেচ থাকেব। হাঁস েবঁেচ থাকেব। iতয্ািদ iতয্ািদ।”৮   

‘eখন রাত—আসেল িদন’ গেl aমরকরেণর েকৗতুকীর িপছেন আদেত aকৃিtম 
সmকর্বnেনর কথা তুেল আেনন, েসখােন মিুdত akেরর েথেক বড় হেয় oেঠ হsাkর। 
আপাত সরলতার িভতেরo কখনo-সখনo িতযর্ক iি ত ছঁুেড় েদন— “pেতয্ক রিববাের 
aমেলnd িব ােসর বািড়েত কিবতাসভা বেস। আমােকo েনমnn কেরিছল। sতরাং আিমo 
েগিছলাম। সবাiেক pশংসা করা আমার েপশা। আিম নািতদীঘর্ eকিট বkৃতা িদলাম সভায় 
uপিsত সব কিবেদর কিবতা সmেn।”৯ pস ত, eকটা কথা বলেতi হেব েয, িবনেয়র 
গlজগৎ ঈ রীমkু। e-েচৗহিdেত বারবার িভড় কের আেস আ েতাষ েসন, জৈনক বdৃ, 
হীরালাল, প ানন িব াস, utম িমt, হারাধন েদ, কাজল দt, নবkমার, িশলািদতয্, pিতভা, 
আশীষ, aটলবাব,ু মধসুদূন ঘটক, গীতা, aিনল pমখু sানীয় িবিবধবিৃtজীবী মাnষ eবং 
aমেলnd িব াস, েশৗনক বমর্ন, েগৗরী মজমুদার, েদবdলাল িমstী, রণিজৎ হালদার, ৈবদয্নাথ 
দলপিত pমখু কিব বা েছাট পিtকার সmাদক িকংবা িনছক কিবতােpমী aথর্াৎ িকনা 
ভােলােবেস কিবতায় থাকা েলাক; িবনেয়র জীবনােnর িদনgেলায় যাঁরা pায় িনতয্স  
িদেয়িছেলন। 

‘পিৃথবী িবখয্াত’ নােমর গেl েকানo eক কাজলেক েসi সতয্িন ার কথা েশানান, যা তাঁর 
গায়tী-utর পেবর্র রচনাকেমর্র মলূ িভিt : 

“…………………… 

আিম—  eiখােনi হে  আসল মজাটা। েলখার িকছু খুঁেজ পাo না েতা। েলখার িবষেয়র 
েকানo aভাব েনi ধ ুসতয্াnসরক হেলi। েযমন ধেরা েতামার েকােলর েতামার েমেয়িটর 
কথাi েলেখা েয েমেয়িট পােয় জেুতা pািsেকর েমেয়িটর গােয় ক। িচনাবাদােমর েখাসার 
েযমন রং েতমিন গােয়র রং েমেয়িটর, বয়স eকবছর।”১০  

‘eকিদন’ গlিটo কীভােব সামাn মাnষ aসামাn হেয় uঠেত পাের, তার কlদশর্ন। সমহূ 
সিৃ i েযন তাঁর আদতৃ aমতৃসয্ পtুাঃ। aতeব সকল aতীত, সকেলর aতীতi পlিবত 
iিতহােসর aংশ। জৈনক প ানন বাবরু েkেt িনছক পািরবািরক pবাহনামািটর তথয্িন  
িববরণীi েযমন aমরেtর কারণ হেত পাের, anত গlকােরর দািব eমনi :  
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“................................ 

আিম— সাতেশা বi েবচেলi আপনার খরচ uেঠ আসেছ। আপনার আtীয়sজেনরাi েতা 
িকেন েনেব েদড়েশা কারণ তােদর নাম আেছ বiেত। বািক সােড় পাঁচেশা বio বড় বiেয়র 
েদাকােন িদেল দশ বছের িন য়i eক হাজারi িবিk হেব। আপনার তােত লাভ হেব িতনেশা 
gণ ছটাকা মােন আঠােরােশা টাকা। িবখয্াত হেলন। আপনার নািত সtর বছর পের পনুমুর্িdত 
করেব আপনার পািরবািরক iিতহাস। আপনার নািতর নািত পনুমুর্dণ করেব আবার ১৪০ বছর 
পের। আপিন েতা aমর হেলনi। খরচ মাt চার হাজার টাকা। মলূধন মাt চার হাজার টাকা 
eবং আপনার সিদ া।”১১    

‘ে  গl’-e eকিট সরল ঐিকক িনয়ম aবলmন কের ei ধনতািntকতার িবরাট 
ভাoঁতাবািজেক িচিhত করেত েচেয়েছন েলখক। আর eখােনi নতুনt তাঁর। e eমন িনেমর্াহ 
মাধয্ম, শেbর িবsীণর্ ফাঁসজালেক যা বড়িশর তীk kটকেল বদেল েফেল। েক বাঁচায় আর 
েক বাঁেচ— জিটল ei ধাঁধাঁর সmাবয্ সমাধান করেত িতিন aনাসk গিণেতর শরণ েনন। 
িনবর্ািচত aংশ : 

“........................... 

আিম— তাহেল আসল কথা আপিন িন য় িহসাব কেরন ৈদিনক পঁিচশ েকিজ আপনার ৈতির 
খাবার েখেয় anত eক েকিজ মাংস ৈতির হেয়েছ ৈদিনক খাদকেদর। e িহসাব আপিন pায় 
ৈদিনকi কেরন। 

মkুn— তা েতা করবi। ভািব মােঝ মােঝ। িদেন eক েকিজ মাংস ৈতির কের িদi। তাহেল 
বছের কত মাংস বািনেয় িদেয়িছ খায় যারা তােদর িহসাব আেছ। 

আিম— ৩৬৫ × ৫০ েকিজ। ১৮২৫০ েকিজ েমাট, দrন আঠােরা হাজার েকিজ মাংসi 
বািনেয়েছন আপনার জীবdশায় e পযর্n।  

মkুn— তা সতয্, তা সতয্। েসi আনেn িমি র েদাকান চালাi। বড় ভােলা লােগ িমি  
েবচেত িমি  বানােত।... 

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

আিম— আেরকটা কথা। eiেট খবু জrির। মkুnবাব ুআপিন িন য় ভােবন আপিন আঠােরা 
হাজার েকিজ মাংস বািনেয়েছন সারা জীবেন। aথর্াৎ পি মবে র মখুয্মntী eক েকিজ মাংসo 
বানায়িন কােরা। তাহেল পি মবে র মখুয্মntী িকছুi না আপনার তুলনায়। লjা করেবন না,  
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জবাব িদন, মখু িদেয় আoয়াজ কrন hাঁ িক না। 

মkুn— hাঁ। মখুয্মntী েতা মেুখ মেুখ গl েমের েবড়ায়। eেকবাের িকছুi কেরিন েদেশর 
জn। তার েচেয় eকজন চাষা হাল চেষ ধান চাষ কের মাংস বানায় হাজার হাজার মন [ণ]। 

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

আিম— aিত খাঁিট কথা। আর কী জােনন মkুnবাব ুpেতয্কিট চািষ eiসব কথা মেন মেন 
ভােব, pেতয্কিট খাদয্dবয্ িবেkতা, ফল িবেkতা, মাছ িবেkতা eiসব কথা মেন মেন 
ভােব। eiসব মহাপrুষ লjাবশত eসব কথা িবেশষ আেলাচনা কের না। aবশয্ সতয্ কথা 
যখন, মােঝ মােঝ আেলাচনা কের িন য়i।  

..............................”১২  

চলেsাত ধের চেল আসা ei কাজ-কিরেয়রাi েতা ei পিৃথবীর দmহীন sm— রবীndকিথত 
‘oরা’; রিশশ ৃ ল, রথচk েভেঙ পড়া o মাnেষর মতুৃয্র পেরo যারা anহীন মানব বা কােলর 
িমিছেল aদশৃয্ মখু হেয় েথেক যায়। eকিট িনবেn িবনয় sরিচত o সmবত aমিুdত নাম-
েনi eকিট কিবতার d’িট পঙিk uেlখ কেরেছন, তা পেূবর্াk গেlর ‘a শয়ন’িটরi 
বয্ rপ!  

“েয আমােক খাiেয়েছ িসঙাড়া, েপয়ারা িকংবা টিফ 

েস আমার শরীেরর মাংেসর িকছুটা aংশ বািনেয় িদেয়েছ।”১৩  

pতী রবাদী েয pবণতা১৪ েথেক সািহেতয্ আধিুনকতার জn, েনহাতi তা জনকেয়েকর 
aিজর্ত o চিচর্ত আর eখনo মাnষ েয aপিরিমত েpেম েকবলi ঈ র সােধ, মাnষেক বাঁেধ 
না— ei সেতয্াপলিb হয়েতা েলখকেক িদেয় ‘শিন o কপালkNলা’ গlিট েলখায়। 
যথারীিত েয চূড়াn িনঃsহৃতার সে  িবনয় িবষয়িট েদেখেছন, গিণতেjর মন ছাড়া তা সmব 
হেতা না। িনবর্ািচত aংশ :  

“................................ 

নবkমার— না েতা। পাঁচ সাতেশা টাকা যাi লাgক, aত টাকা ফট কের খরচ করার uপায় 
েনi।  

আিম— েতামােক েsফ িবেন পয়সায় শনমিnর pিত ার কথা বলিছ, েশােনা eকখানা 
কাগেজ বড় বড় হরেফ েলেখা ‘শিনমিnর’ pিত া করব। সবাi মkু হেs শিন েদবতােক  
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দান কrন। oi কাগজ দরমায় আঠা িদেয় লািগেয় iংেরিজ হরেফর মেতাকি েত জেুড় 
মািটেত েপাঁেতা—ei হােট েযখােন তুিম আিম রেয়িছ। eবং পােশi eকিট নতন হাঁিড় রােখা 
যােত দাতাদাtীরা টাকা পয়সা দান করেব ei ‘শিনমিnর pিত া...’ iতয্ািদ পেড়। েতামার 
eেত েকানo খরচাi েনi। েsফ িবেন পয়সার বয্াপার। তারপর হাঁিড় eবং iংেরিজ T-ei 
হােটi থাকেব রাত িদন মােসর পর মাস। 

নবkমার— পাহারা েদেব েক? ছয়মাস যিদ লােগ ছয় টাকা দান েপেত দাদা। 

আিম— আের কাNাহাঁিড় o iংেরিজ T-eর কােছ কারo আসার দরকার েনi। T-eর uপের 
কাগেজ েলখা আেছ শিনেদবতােক দান কrন। শিনেদবতার টাকা পয়সাo েকu হাত েদেব না 
েনেব না। শিনেদবতার েকােপ পড়ার ভেয়। আর শিনেদবতার েকাপ েয কী বয্াপার তা েতা 
েবােঝi েলােক। েবােঝ বেলi শিনমিnর pিত া কের। iংেরিজ T-eর পােশ রাখা হাঁিড়র 
টাকা পয়সা দশ বছর পেড় থাকেলo েকu েনেব না। 

নবkমার— আলবত আলবত। aবধািরত সিtয্ কথা। তেব েতা িবেন পয়সায় শিনমিnর 
pিত া করাi হে  শিনমিnর pিত া করার সহজতম পdিত।  

আিম— তাছাড়া ধেরা শিনমিnর pিত া কেরছ, েতামার uেঠােনi বািনেয়েছা শিনমিnর, 
ভিবষয্েতর কথা। েতামার নাম শিনমিnেরর গােয় আলকাতরা িদেয় িলখেল, শিনমিnেরর 
pিত াতা শিনভk নবkমার। 

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

আিম— ...আরo আেছ। e েতা সেব r। েতামার uেঠােন শিনমিnেরর কােছ যারাi 
আসেব তারাi মিnের পঁিচশ পয়সা, প াশ পয়সা, eক টাকা, d টাকা, দান কের যােব 
শিনমিnের রাখা পােt শিনেদবতার মিূতর্র পাদেদেশ। ফেল pেতয্ক শিনবাের েসi দােনর 
পয়সায় তুিম শিনেদবতার আরাধনা পজূা েসবা সবi করেত পারেব। যতিদন বাঁেচা ততিদন 
পেুরা িবেন পয়সায়। 

.............................”১৫    

‘jানদান’ গlিট বয্িkজীবেন িনয়ত দািরেdয্র সে  বসত করা িবনেয়র পািথর্ব িবt সmেকর্ 
চূড়াn িনঃsহৃার pকাশ। েকানo eক sধীর kমার েদবশমর্ণেক িতিন রাজার ধন আর টুিনর 
ধেনর মেধয্ আসেলi েয িবেশষ িকছু ফারাক েনi তা aবিহত করােত িpয় গিণেতর dারs 
হে ন। টুকেরা aংশ : 

২৬৭ 



“আিম— ...আিম আপনার িবt সmেn aেনক েভেবিছ। ধrন আমােদর েগাবরডাঙার 
রাজােদর কথা। েদড়েশা বছর ধের oরা জিমদার। েদড়েশা বছের ধrন dেশা েকািট টাকা 
আয় কেরেছ। ধrন ei েদড়েশা বছের ২০০ েকািট টাকার ১০০ েকািট টাকা খরচ হেয় েগেছ 
খাoয়া পরা iতয্ািদর জn। বািক থাকল ১০০ েকািট টাকা। িকnু গত েদড়েশা বছের 
েগাবরডাঙার pথম রাজার সnিত—েছেল েমেয় নািত-নাতিন, তােদর আবার নািত-নাতিন ei 
করেত করেত eক হাজার জন হেয়েছ। তেব eকেশা েকািট টাকা eক হাজার জেনর জেনর 
মেধয্ ভাগ হেয় েগেল থােক দশ লk টাকা। েগাবরডাঙার বrণ বা া জিমদার, যার বয়স 
েষােলা, তার সmিt দশ লk টাকা, তার মােয়র দশ লk টাকা, েছেলিটর বাবার দশ লk 
টাকা। িতন জেন িমেল িতিরশ লk টাকা eক পিরবােরর। aথচ আপিন sধীরবাব—ু আপনার 
ধািনজিম েষােলা িবঘা। তার দাম েতা আট লk টাকাi ধrন। আপনার পkুেরর মাছ িবিk 
কেরন pেতয্ক বছর। তার েথেক আয়। eবং বািড়র বাstজিমo েতা আেছ। di িবঘা 
বাstজিমর দাম িতন লk। আট িতেন eগােরা লk টাকার েবিশ েতা আপনার আেছi। 

sধীরবাব—ু আরo পজূা anpাশন iতয্ািদ কের যা পাi তােত সব িমেল েগাবরডাঙার রাজার 
েচেয় েবিশ টাকাi আেছ আমার। তেব আর dঃখ েনi।”১৬   

eকিট গেl কাপেড়র দােমর সে  জিমর দােমর েকৗতুকতুলনা কের জিমর kমবধর্মান 
মলূয্েক কটাk কেরন (‘জিমর দাম’); ‘কিবর গl’ েকানoভােব িক মহামিত েpেটািনণর্ীত 
আদশর্ রােTর পিরকlনা (কlনা?)-র তুলয্ েযখােন কিবর sান েনi! নেচৎ, কিবতা িসংহ 
পরেম রী e গেlর েকndীয় চিরt নয়, গেlর aিভমখুo an, তা-সেtto গlিটর eেহন 
নামকরণ p  জাগায় বi িক। সামািজক-রাজৈনিতক-ধমর্ৈনিতক aসহন িবেশষত শb-সntাস 
aথর্াৎ যা িকনা মাnেষর unয়নশীল সাmpিতকতা িকংবা সাmpিতক unয়নশীলতা, েসi িনিরেখ 
িবনেয়র ‘িতনিদন’ গেlর সমীকরণিট aনn। িনবর্ািচত aংশ : 

“................................  

ততৃীয় িদন ক না খ-েক েযন বলিছলাম— 

আিম— খ, েশােনা। আমােদর নানা sান িদেয় যা েবেরায় ghdার িদেয় েবেরায়, আনাক িদেয় 
সিদর্ েবেরায়, িল  িদেয় েপ াপ েবেরায় সবi েনাংরা তয্াজয্ পদাথর্, কান িদেয় খiল েবেরায়, 
মখু িদেয় কফ েবেরায় aথর্াৎ শরীর েথেক যাi েবেরায় সবi েনাংরা তয্াজয্ পদাথর্। 

খ বলল— hাঁ। 

আিম— তা হেল মখু িদেয় আমােদর কথা েবেরায় তাo েনাংরা তয্াজয্ পদাথর্।”১৭   
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‘দিজর্পাড়ার iিতহাস’ গlিট আসেল ভূিবে র সনাতন রাজেnর গl, যাঁর সামেন েকানo 
সতয্িশ  েনi েয তাঁেক েপাশােকর aবsা o শাসেকর aবsান িনেয় aবলীলায় aবিহত 
করেত পাের। ‘খাদয্’ গেlর slকায় শরীের েলখক িবপলুা পিৃথবীর িবেরাধী রাজনীিতর 
ঐিতhেক িবdrপ শানান। udতৃাংশ :  

“………………………… 

আিম—  eসব হে  কী িব শাসেন? ei েয জিম চষা েথেক চাল পাoয়া পযর্n eত দীঘর্ 
বয্াপােরর কী pেয়াজন িছেলা? মােঠ ধান ফলােনা eক হাসয্কর বয্াপার। জিম চষা আর 
ধােনর চারা বানােনা েথেক r কের হােত চাল পাoয়া। eবং আরo লk কrন—চাল েতা 
আর িচিবেয় খাoয়া যায় না, জেল িসd কের ভাত বািনেয় েখেত হয়। আমরা িব শাসেন 
িবেরাধী দল, আমরা eর pিতকার চাi। eত খাটুিন েখেট ভাত পাoয়া চলেব না। চলেব না।  

sেরশ— তেব আর কী uপােয় শসয্ পাoয়া যায়? 

আিম— আমার মেত ভাত গাছ নােম eক রকম গাছ বানােনা েহাক। eখন েযমন ধান গােছ 
ধান ফেল েতমিন ভাত ফলেব। আমরা ধ ুবsা িনেয় িগেয় ভাত গাছ েথেক ভাত তুলব। ভাত 
তুেল বsা ভিতর্ কের বািড়েত আনব। 

sেরশ— তার পের? 

আিম— তারপর বsার েথেক ভাত েবর কের েডকিচেত রাখব eবং ei ভাত খাব।  

sেরশ— সাধ ুসাধ।ু ei িনেয় ভাবেছন eখন? 

আিম— েভেবিছ িকছুকাল আেগ েথেকi। িব শাসেন আমরা িবেরাধী দল। আিম িবেরাধী 
দেলর েনতা। আিম িব শাসন সভায় psাব করব ei psাব—ধান গােছর বদেল আমােদর 
ভাত গাছ চাi। ভাত গাছ নামক eক নতুন pকােরর গাছ সিৃ  করা েহাক।  

…………………………১৮  

‘ভূিমকm বানােনা’ নামক গlিটেত েলখক আnিরকতাময় i াশিkর aপিরেময় জয় 
েদিখেয়েছন : 

“আিম— ...েযi মাnষ ভাবল বিৃ  হ। আnিরকভােবi ভাবল বিৃ  হ, তােত বিৃ  হেত বাধয্। 
eমনিক শািলক পািখo যিদ ভােব বিৃ  হ তাহেল হেত বাধয্। aথর্াৎ পিৃথবীর েয েকানo 
eকিট pাণীi চাiেলi বিৃ  হেত বাধয্।”১৯  
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‘আমার চািষভাiেয়রা’ গlিটেত কষর্ণজীবী জীবন o সভয্তার pিত আতিত রেয়েছ। সংবতৃ 
আtেচতেন কখনo sিবশাল িকষাণসমােজর a াি  হেয় পড়েত চান গlকার। বেলন— 

“...ভাiসব পিৃথবীর জনসংখয্া ৪৩০ েকািট। ei ৪৩০ েকািট মাnেষর (েদবতাo বলেত 
পােরন িনজিদগেক) েমাট oজন ধrন ৪৩০ েকািট gণ িতিরশ েকিজ, সমান, ১২৯০ েকািট 
েকিজ। ধrন িহসােব sিবধার জn েতেরােশা েকািট েকিজ oজন পিৃথবীর সমs মাnষ eবং 
েমেয়মাnেষর oজন eকসে  েযাগ কের। আমার চািষভাi সব, ei েতেরােশা েকািট েকিজ 
রk মাংস আপনারাi ৈতির কের িদেয়েছন আপনােদর চাল গম eবং anাn খাদয্dবয্ খাiেয় 
দাiেয়। আপনারা, eiরকম eকটা িহসাব হয়েতা আপনারাo মেন মেন কেরন। িঠক আমার 
িচnার মেতা িহসাব আর িক? েদখনু আমার বাগােন বছের আড়াi হাজার ডাব হয়, eigিল 
আিম িনয়িমত িবkয় কির। যােত িনকটবতর্ী a েলর নরনারীগণ েখেত পাের। eবং আিম 
আরo িহসাব আেগi কেরিছ েয আড়াi হাজার ডােবর জেল—ডােবর জল েখেয় আড়াiটা 
ডােবর জেলর সমান রk আিম বািনেয় িদি  নরনারীর। aথর্াৎ eক হাজার ডােবর জল েখেয় 
eকটা ডােব যত জল তত রk ৈতির হয়। ei িহসাব কির আর ডাব েবিচ যােত আপনােদর, 
চািষভাiেদর দেল থাকেত পাির। আমার যা সংসার তােত ডাব না েবচেলo আমার সংসার 
চেল যায়। িকnু oi কত রk বানা-i যখন ভািব, বnুগণ তখন ডাব িবিk কির। তাহেল 
পিৃথবীর েতেরােশা েকািট েকিজ রkমাংস ৈতির করায় আমার aবদান আেছ ei কথা ভািব 
আর গবর্ হয়।...মেন রাখেবন আমার িহসাব েতেরােশা েকািট টন রkমাংস আপনারা 
বািনেয়েছন গত ৩৫ বছের, সারা পিৃথবীেত।”২০   

‘মািট রহসয্ o পিৃথবীর oজন’ গেl গািlক জীব o জেড়র মধয্বতর্ী পিরবতর্নেযাগয্ 
ভারশিkর কারেণ স ৃ  সাময্াবsার pমােণ যথারীিত গািণিতকতােক হািতয়ার কেরন : 

“...ei েসিদন ১৯৫০ সােল পিৃথবীেত মাnষ িছল িতনেশা েকািট। eখন মাnষ েবেড় েবেড় 
ei ১৯৮৫ সােল পিৃথবীেত েমাট মাnষ সাের [েড়] চারেশা েকািট। ei েদড়েশা েকািট 
মাnেষর েমাট oজন eল েকাথা েথেক? 

“পিৃথবীর oজন েতা rব। aথচ েদড়েশা েকািট মাnেষর oজন বাড়ল। পিৃথবীর oজন rব 
সমান সমান জড় বstgিলর েযাগ pাণীgিলর oজন। pাণীgিলর oজন েবেড় যাে , তাহেল 
জড় বstgিলর oজন কেম যাে । তাহেল পিৃথবীর মািট েয ভােবi েহাক মাnেষ rপাnিরত 
হে । েদড়েশা েকািট মাnেষর oজন আসেল মািটর oজন িছল আেগ।”২১  

‘পিৃথবীর মািলকা’, ‘মানিচt’, ‘ভারত’— ei গlgিলেত িবনয়ী িবনয় িব ভরা pােণর 
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মাঝখােন বড়েজার বরাতেজাের পাoয়া মাnেষর sানিট িনেয় kমাnেয় িবিsত হেত চান। 
‘যdু’ গlিট ভূ-েগালেকর pিতিট আেরািপত, pণীত িবে দ-রাজনীিত িনেয় েলখা। েলখেকর 
িনিবর্কার ভি মা যdুদশর্নেক আরo েছেলেখলা কেরেছ— 

“...মাসখােনক ধের িহndsােনর রাজধানী িদিlেত খবু েজার আেলাচনা তকর্িবতকর্ চলল 
িহndsান আর পািকsােনর বেুড়ােদর মেধয্। আেলাচনায় মীমাংসা আর হয় না। মীমাংসা হয় না 
েদেখ রাTসংেঘর বেুড়ারা রাTসংেঘর জrির aিধেবশন ডাকল eবং পিৃথবীর সব েদেশর 
বেুড়ারা িমেল তকর্ জেুড় িদল েয, ভারেতর িহndsােনর ৈসnগণ কবিলত পবূর্পািকsান েথেক 
চেল আসেব িক না। চেল আসা uিচত হেব িক না। িহndsােনর রাজধানী িদিlেত eবং 
রাTসংেঘর pধান কাযর্ালয় িনuiয়েকর্ মাস িতেনক ধের যখন তকর্াতিকর্ o আেলাচনা কেরিছল 
চুলপাকা দাঁতপড়া বেুড়ারা—তখন েসi িতনমাস িহndsােনর ৈসnদল পবূর্পািকsােনর 
রাজধানী ঢাকােতi িছল, েতামরা েতা জােনা নেরশ, sেরশ িন মর্া েখেয়-েদেয় পািকsান আর 
িহndsান di েদেশর ৈসnেদর ভঁুিড় েবেড় েগল। 

“..., পিৃথবীেত সব যdুi ei পািকsান িহndsােনর যেুdর মেতা।”২২     

eকিট গেl িতিন সেতয্র নবতর সংjাথর্ দাঁড় কিরেয়েছন eiভােব— “দীঘর্কাল যা িটেক 
থােক তাi সতয্।”২৩ eকিট গেl২৪ পিk িনর পােঠাdাের তাঁর uেdল সফলতা েদেখ মেন 
হয় িতিন েসi rর সমােজ েপৗঁছেত চাiেছন, akেরর pসব িকংবা uৎসব জােল, জিটলতায় 
মনেক মােরিন। ‘pথম বiেয়র েলখক েক’ শীষর্ক গেl মাnেষর তাবৎ পবূর্ সিৃ , সিৃ , utর 
সিৃ েকi দীঘর্ psািবত িব শ ৃ েলর aংশ িহেসেব েভেবেছন— 

“আমার আসল বkবয্ িছল ‘pথম বiখািন িযিন িলেখেছন, িতিন সব বiেয়র s া।’ eবং 
মহাgন্থ eকিট আমগােছর মেতা। ei আমগােছর ডােলর মেতা সব বi। আমগােছর শাখা-
pশাখার মেতা an সব বi। eখন কথা হল আমগােছর শাখা-pশাখা িক মারা যায়? aতয্n 
েবদনার সে  লk কেরিছ আমগােছর pশাখারা খবুi মারা যায়। তাহেল মহাgেন্থর িকছু 
িকছুaংশ (বi) হািরেয় যায়, িবsতৃ হয়।”২৫  

‘গাছ িবষেয়’২৬ [gেন্থর সিূচপেt িকnু গlিটর নাম ‘গাছ িবষয়ক’ মিুdত রেয়েছ।] গlিটেত 
েলখক বhিভn মাnেষর pবহমান নামকরেণর মেধয্ uিdদ বা uিdj িকছুর uপিsিত েথেক 
(েদেখ) eক আদত বkৃমানবকথা (aথর্াৎ মাnষo সিশকড়া)-য় uপনীত হে ন। ‘eiসব 
কেথাপকথন’২৭ গেlর মেতাi aেনক ujjল sিৃতর anষ  eেসেছ তাঁর ‘িpয় খাদয্’২৮, 
‘হাসপাতােল’২৯, ‘eকিট গl’৩০ সচূক গlিতনিটেতo। িবনেয়র মেতা িবিচt যাপেনর 
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রচিয়তা েলখেকর জীবেনর pতয্k িববরেণর দিললsrপ ei গlgিলর ঐিতহািসক মলূয্ 
aনsীকাযর্। 

‘সmাট ষ  জজর্’৩১ গlিটেত খবু সmবত sাধীন েদেশর নাগিরক কিব িবনয়েক তাঁর iে র 
িবrেd গণনাতীত বার মানিসক হাসপাতােল ভিতর্ করােনা িনেয় িবনেয়র বয্ -েkাভ 
pকািশত। e-েদেশর sাধীনতার কািরগর বেল পিরিচত uেমশচnd বেnয্াপাধয্ায়, মিতলাল 
েনহr, েমাহনদাস করমচাদঁ গািn pমখুেক মেনােরাগী সাবয্s কের িতিন কলকাতায় 
েমিডেকল কেলেজর eজরা oয়ােডর্ তাঁেদর িচিকৎসাধীন রাখেত েচেয়েছন। pস ত, িবনয় 
eখানকার aেনকিদেনর আবািসক িছেলন। েয sাধীনতা কারo আবাসন কারo িনবর্াসন, তার 
pিত বিষর্ত eকরাশ ঘণৃার িচtণ গlিটেত রেয়েছ। ei গেlর ধাঁচিটi আমােদর সবেচ’ 
িশিlত মেন হয়।  

‘মনা আজ eেসিছল আমার কােছ’৩২, ‘বi রহসয্’৩৩, ‘আ েতাষ েসন o আিম’৩৪, 
‘d’িদন’৩৫, ‘গিণত dারা িচিকৎসা’৩৬, ‘পিরসংখয্ানিবদয্া’৩৭ নােমর গlgিল aিকি ৎকর 
িবষয়বst aবলmেন রিচত, তাi আেলািচত হেলা না। আর ‘u তম গিণত’৩৮ গlিটেত ধতৃ 
গািণিতক drহতা েsাির eিলেমন্টেক িবকিশত হেত েদয়িন।...  

eমিনেত egিল ‘গl’ না ‘গালগl’— তা িনেয় িবনয় sয়ং সংশয়ািnত িছেলন হয়েতা বা। 
েস-কারেণi িক pায় গেlর েশেষi িনেজেক ‘েগাপাল ভাঁেড়র eক ভাঁড়—িবনয় ভাঁড়’ আর 
গlgিলেক ‘হািসর গl’ বেল িচিhত কের েগেলন? নািক iহযেুdর kতয় মধয্যগুীয় েযাdা 
িতিন সহসা লঘরুেস চান করেত eেলন, েক বলেব!                  
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তথয্সtূ :  

১. িবনয় মজমুদার; ‘েকােনা সমসয্া েদখেলi’; (কা.g. ‘কিবতা বিুঝিন আিম’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ২২৭-২২৮  

uিd  কিবতািট আবার ‘আমার জীবেন’ নােম িবনেয়র aপর eকিট বiেয় মিুdত হেয়েছ। 

d. ঐ, ‘আমার জীবেন’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০৮৯, প.ৃ ৪৬  

২. M.H. ABRAMS, ‘Short Story’, A GLOSSARY of LITERARY TERMS (SEVENTH EDITION), 

THOMSON HEINLE, First Reprint 2006 by Thomson Business International India Pvt. Ltd., P.N.  

286 

৩. িবনয় মজমুদার; ‘েলখা িলখন রচনা’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, ২০১১; 
কলকাতা-২৩; প.ৃ ১০ 

৪. বি মচnd চেTাপাধয্ায়; ‘কপালkNলা’/ প ম পিরে দ : sেদেশ; বি ম রচনাবলী [aখN uপnাস সমg]; (সmা.) 
ড. বাঁধন েসনgp em  e, িপ eiচ্  িড.; েমৗsমী pকাশনী, pকাশ কাল : ৪েম, ১৯৮৪/ ২১ ৈবশাখ, ১৩৯১; কলকাতা-
৯; প.ৃ ১০৭ 

৫.  িবনয় মজমুদার; ‘েলখা িলখন রচনা’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, ২০১১; 
কলকাতা-২৩; প.ৃ ১১ 

৬. ঐ, ‘পেরাপকারী’, ঐ, প.ৃ ১৪-১৫ 

৭. hমায়নু আজাদ; ‘৮২’, hমায়নু আজােদর pবচনg ; আগামী pকাশনী; ততৃীয় েশাভন সংsরণ িdতীয় পনুমুর্dণ 
আষাঢ় ১৪১৪: জলুাi ২০০৭; ৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প.ৃ ৩৮ 

৮. িবনয় মজমুদার; ‘িব বীkা’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, ২০১১; কলকাতা-
২৩; প.ৃ ১৮ 

৯. ঐ, ‘eখন রাত—আসেল িদন’, ঐ, প.ৃ ১৯ 

১০. ঐ, ‘পিৃথবী িবখয্াত’, ঐ, প.ৃ ২৯ 

১১. ঐ, ‘eকিদন’, ঐ, প.ৃ ৩৩ 

১২. ঐ, ‘ে  গl’, ঐ, প.ৃ ৩৪-৩৫ 

১৩. িবনয় মজমুদার; ‘আধিুনক কিবতার হালচাল’; িবনয় মজমুদােরর িনেজর েলখা (apকািশত গদয্); পুiঁমাচা 
(গেবষণাধমর্ী সািহতয্ o সংsিৃত িবষয়ক ষাNািসক পিtকা); (সmা.) রতন kমার িব াস; চndসংকলন, জাnয়াির 
২০১২; েকালকাতা – ৭০০ ০৫১; প.ৃ ২৪৩ 

খাদয্বst, তৎকৃত মাংস o মাংেসর বাজারমেূলয্র মধয্কার ei সmকর্িট িনেয় িবনয় eকিট sসmণূর্ বয্ াtক কিবতাo 
িলেখিছেলন : 
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“মাnেষর গােয় eক েকিজ মাংস হেত লােগ পেুরা 

আট েকিজ চাল ধরাযাক। 

আট েকিজ চাল েপেত বিtশিট টাকা লােগ, মােন 

মাnেষর শরীেরর eক েকিজ মাংস গােয় থাকা aবsায় 

মলূয্ হেলা বিtশিট টাকা। 

 

দয্ােখা, তব ুeক েকিজ মরুিগর মাংেসর দাম 

        চিlশিট টাকা। 

মাnেষর মাংস eত শsা েকন, তাi 

aেনক েভেবিছ আিম। eক েকিজ চাল 

eকশত টাকা হেল বড়াi করা েতা েযেতা, 

                              বলা েযেতা মাnেষর মাংস eক েকিজ 

আটশত টাকা আর তুলনায় েদিখ থ ুথ ু 

                           মরুিগর মাংেসর মলূয্ েমােট 

চিlশ টাকায় েকিজ, েমােট!”  

d. ঐ, ‘মাংেসর দাম’, (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ২১৫ 

eছাড়া, তাঁর আরo eকিট-d’িট কিবতায় ‘মাংেস মাংস বিৃd’র গিণত িকংবা গlিটর যাথাথর্ েমেল।  

d. ঐ, ‘মাnেষর খাদয্’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ১০৬   

d. ঐ; ‘মাংস খাoয়া’; েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা জাnয়াির ২০০৭, মাঘ 
১৪১৩; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৪০  

১৪. ঈ েরর মাnষ না মাnেষর ঈ র— েসা ার ei pতকর্i িবশ শতেকর জীবন o সািহেতয্র মলূ বাকলনামা। 
কািলদাস রােয়র মেতা েকানo েকানo কিব রবীndাnসারী হেয়o িকছু আেগ েথেক িভnsর হি েলন। di িব যেুdর 
বীভৎসা েদেখ েফলা pকৃত আধিুনেকরা e-pসে  আরo খািনকটা আgাসী। ei সমেয়র eকিট uপnাস েথেক দ ৃ াn 
িদেল তা েবাধগময্ হেব। খিNতাংশ :  

“চুrেট eক টান িদেয়— ‘তার পর েসi পরান কথার রাজকnােক েপােষা, ফল ধরেত—ধরেত আট-দশটা বছর েকেট 
যােব। মেন হেব েযন েজেল রেয়ছ’-চুrটটা ছুেঁড় েফেল িদেয়—‘িকnু মেনর aবsােত িনেজেক না খনু কের বাঁেচা যিদ,  
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তা হেল dিময়ার দালাল মখু তুেল চাiেবন বi িক। ফিকেরর কাnায় িতিন হাটর্েফল কেরন না। িভেটর ঘঘুরু কে  pাণ 
টন-টন কের oেঠ তাঁর। ফিকর সাজা না ঘঘু ুসাজা, পিৃথবীেক যিদ uপেভাগ করেত চাo তা হেল সিৃ র েsােতর 
িভতরকার akাn sিবধাবাদ o a াবয্ আtপরতােক মনpাণ িদেয় gহণ করেত েশেখা, ভগবানo আশীবর্াদ করেবন, 
নারীo হােতর পতুুল হেব।’”     

d. জীবনানn দাশ, ‘কাrবাসনা’, জীবনানn দােশর uপnাসসমg, (সmা.) েদবীpসাদ বেnয্াপাধয্ায়, গিতধারা, 
pথম pকাশ— ২১েশ বiেমলা ২০০০ uপলেk, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০, প.ৃ ২৮৬         

১৫. িবনয় মজমুদার; ‘শিন o কপালkNলা’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, 
২০১১; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৩৮-৩৯  

১৬. ঐ, ‘jানদান’, ঐ, প.ৃ ৪৫ 

১৭. ঐ, ‘িতনিদন’, ঐ, প.ৃ ৫৬ 

১৮. ঐ, ‘খাদয্’, ঐ, প.ৃ ৬৬ 

১৯. ঐ, ‘ভূিমকm বানােনা’, ঐ, প.ৃ ৭৪ 

তেব, ei ধরণীশালা eবং তার সংkাn o স াত pাকৃত, পািথর্ব িজিনসgিলর মেধয্i ei সmেকর্র বিনয়াদ িনমর্াণ 
করেত েচেয়েছন িতিন— aেনকটা মা o িশ র anিরন সmকর্i তা েযন, েযখােন যিুk, pমাণ বা uপপাদয্ েনi, আেছ 
মনpতীিতর pিতপাদয্ বরং। aপiে র ডানা েয eখােন uড়েব না— e-ধারণাo কের েনoয়া েযেত পাের।       

আর বয্িkর িনজগত িচnা েকানo বহৃৎ সমাজগত িচnার সূেtর aংশ হেল েতা e-ধরেনর েটিলপয্াথাij ড dিনয়ার 
গঠনেকৗশল িনরায়াসসাধয্ হেয় oেঠ— েpােফসর শuর কlিবjােনর eকিট গেl সতয্িজৎ রায় তা েদিখেয় 
িগেয়েছন। aদশৃয্ eক aেটাpাজেমর জবান িছেলা erপ : 

“আমরা আমােদর i াশিkর সাহােযয্ aেনক িকছু করেত পাির। েকােনা িকছুর pেয়াজন হেল আমরা সকেল িমেল 
eকসে  েসটা পাবার i া কির। তার ফেল েসটা আমরা েপেয় যাi। েযসব িজিনেসর pেয়াজন alকােলর জn, তার 
sািয়to হয় alকাল। েযমন ei চলn িসঁিড় । িসঁিড়র েকােনা pেয়াজন আমােদর হয় না। oটা আমরা i াশিkর 
সাহােযয্ ধ ুেতামােদর pেয়াজেনর জn ৈতির কেরিছ। pেয়াজন ফুিরেয় েগেল oটা আর থাকেব না।...” 

d. সতয্িজৎ রায়, ‘ডন িkেsাবািlর ভিবষয্dাণী’, েসলাম েpােফসর শu!, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, 
ততৃীয় মdুণ জনু ১৯৯৮, (p. সnীপ রায়), কলকাতা ৯, প.ৃ ৬৮-৬৯ 

kমশলb ৈবেশিষক স েবাধ েথেক সনাতন সংঘেবােধ utরেণর iি তo eখােন েকাথাo িনিহত রেয়েছ বেট। 

২০. িবনয় মজমুদার; ‘আমার চািষভাiেয়রা’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, 
২০১১; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৭৮-৭৯ 

uেlখয্, িবনেয়র ‘ে  গl’-েতo ei pস  eেসেছ।                

“মkুn—...বড় ভােলা লােগ িমি  েবচেত িমি  বানােত। eত মহৎ কাজ আর কী থাকেত পাের। আিম তাi [আিম মেন 
মেন বললাম, কাuেক বললাম না—আিমo আড়াi হাজার ডাব েবিচ বছের। আড়াi হাজার ডােব রk হয় েলােকর 
আড়াiিট ডােব যত জল আেছ তত। eত রk বানাi আিম ডাবগাছ বািনেয় পাহারা িদেয় আড়াi ডাব পিরমাণ রেkর  

২৭৫ 



দাম কত কত হয়?]” 

d. ঐ, ‘ে  গl’, ঐ, প.ৃ ৩৫ 

২১. ঐ, ‘মািট রহসয্ o পিৃথবীর oজন’, ঐ, প.ৃ ৮৪ 

২২. ঐ, ‘যdু’, ঐ, প.ৃ ৯৯ 

‘িব যdু’ িনেয় বয্ে ািkবাচক েবশ কেয়কিট কিবতা ১৩৯৪ সেন িলিখত িবনেয়র ডােয়ির েথেক িমলেছ। কিবতাgিল 
তািরখ সmিলত— ২১েশ াবণ ১িট, ২২েশ াবণ (রবীndpয়াণিদবস) ৪িট eবং ২৩েশ াবণ ২িট। d’িট কিবতা (২২ 
েশ েলখা ১িট, ২৩েশ েলখা ১িট) বােদ angিলেত sাননাম ‘কলকাতা’ েদoয়া।  

d.  িবনয় মজমুদার, ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির : ১৩৯৪’; িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ৫১-৫৬ 

২৩. িবনয় মজমুদার; ‘জেুল ভােনর্ না েপা?’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, 
২০১১; কলকাতা-২৩; প.ৃ ১০০ 

২৪. ঐ, ‘eiসব কেথাপকথন’, ঐ, প.ৃ ১০৪-১০৫ 

২৫. ঐ, ‘pথম বiেয়র েলখক েক’, ঐ, প.ৃ ১০৯ 

২৬. ঐ, গাছ িবষেয়, ঐ, প.ৃ ১১৫-১১৬ 

২৭. ঐ, ‘eiসব কেথাপকথন’, ঐ, প.ৃ ১০৪-১০৫ 

২৮. ঐ, ‘িpয় খাদয্’, ঐ, প.ৃ ১১৭-১১৮ 

২৯. ঐ, ‘হাসপাতােল’, ঐ, প.ৃ ১১৯-১২১ 

৩০. ঐ, ‘eকিট গl’, ঐ, প.ৃ ১২২-১২৪ 

৩১. ঐ, সmাট ষ  জজর্, ঐ, প.ৃ ১২৫-১২৮ 

৩২. ঐ, ‘মনা আজ eেসিছল আমার কােছ...’, ঐ, প.ৃ ৪০-৪২ 

৩৩. ঐ, ‘বi রহসয্’, ঐ, প.ৃ ৬৭-৬৯ 

৩৪. ঐ, ‘আ েতাষ েসন o আিম’, ঐ, প.ৃ ৯২-৯৪ 

৩৫. ঐ, ‘d’িদন’, ঐ, প.ৃ ৯৫-৯৬ 

৩৬. ঐ, ‘গিণত dারা িচিকৎসা’, ঐ, প.ৃ ১০২-১০৩ 

৩৭. ঐ, ‘পিরসংখয্ানিবদয্া’, ঐ, প.ৃ ১১০-১১৪ 

৩৮. ঐ, ‘u তম গিণত’, ঐ, প.ৃ ৬০-৬৪ 

২৭৬ 


