
চতুথর্ aধয্ায় 

pাবিnক িবনয় 

aগণন pাk -sারিণক কিবতার পাশাপািশ কিবতা কী, কিবতার গঠনেকৗশল, কিবতার 
ছেnািলিপ iতয্ািদ িবষয়ক বh মলূয্বান pবn রচনা কেরেছন িবনয়। eকজন কিব যখন 
কিবতােকিndক গদয্ েলেখন, তা সhদয়-সামািজক পাঠকেক আsােদ-আেবেশ িবেমািহত 
করার kমতা রােখ। sতর্বয্ : জীবনানn দােশর ‘কিবতার কথা’ (িসগেনট েpস, ১ম সংsরণ 
: ৬i ফাlনু, ১৩৬২ সন)। িবনেয়র েলখা eরকমi িতনিট pবেnর বi হেলা ‘ঈ রীর 
sরিচত িনবn o anাn’ (১ম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির, ১৯৯৫ ি ঃ), ‘িনবর্ািচত 
pবn’ (১ম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির, ১৯৯৮ ি ঃ) eবং ‘ধসূর জীবনানn’ (১ম 
pকাশ : ২৫েশ ৈবশাখ, ১৪১০ ি ঃ)। uk gন্থgিল িবনেয়র কিবতা o গিণেতর িবরল 
সিmলন-েমধার pভােব আ n— eক মgমন-কিব তাঁর িনজs aনnকরণীয় Stylization o 

Mannerism-e কিবতাতেttর ভাষয্ িলখেছন।  

‘ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn’ বiিটেত কিবতািবষয়ক pবn রেয়েছ চারিট— ‘ঈ রীর 
sরিচত িনবn, ‘কিবতা পিরচয় : adুত আঁধার eক’, ‘কিবতা সংকলন সmিকর্ত’ o ‘আমার 
ছn’। e-ছাড়া চারিট (‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ‘sিৃতকথা’, 
‘িকছু পেুরােনা sিৃত’) আtকথা, ‘পtাবলী’, ‘পিরিশ মালা’ o ‘gন্থ-পিরচয়’ aংশ বiিটেক 
সmণূর্তা িদেয়েছ। eর মেধয্ তাঁর পরুনকথনgিল আমার ei aধয্ােয়র আেলাচয্ নয়, 
গেবষণাপেtর pথম aথর্াৎ ‘িবনয় মজমুদার : যগু o জীবন’ aধয্ায়িটেত তা-িনেয় 
আেলাকপাত করা িগেয়েছ। তা-বয্তীত oi িতনিট aংেশর েkেto eকi কথা pেযাজয্। আর 
‘কিবতা পিরচয় : adুত আঁধার eক’ নােমর pবnিট িবনেয়র ‘ধসূর জীবনানn’ gেন্থ 
পনুবর্ার anভুর্k হেয়েছ, েস-pস  যথাসমেয় আেলাচনায় আসেব।  

‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ িশেরানােমর pবেn uপনাম d’িট— ‘কাবয্রস’ eবং ‘aবয়ব o 
anভূিত’। কাবয্সংjা িনিদর্  করেত িগেয় িব নাথ কিবরাজ মmটভTেক আkমণ 
কেরিছেলন। তাঁেক asীকার কের বলেছন— েদাষ-gণ-aলংকার iতয্ািদ সকলিকছুরi 
aিst o aবsান রস-সােপk, েস-কারেণ কােবয্র সংjাথর্ হেব eতdয্িতেরকী। কােবয্র 
আtাrেপ sীকৃত রসi মখুয্ আর তাi েয বােকয্ রসাtার aিধ ান ঘেটেছ, তা-i কাবয্ 
(“বাকয্ং রসাtকং কাবয্m ”); রস িনpতীিত যার সাথর্কতা১।                                 

িবনেয়র কােছ কিবতা কিবতাশরীর, pাথিমক পাঠকােল তার oপর আপিতত হয় মানবশরীর   
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(িনরবয়ব মানবমন নয়)। ud গত রসpাবনেক িতিন বstবাদী দিৃ েত েদেখেছন, িবনয়pণীত 
রসভােষয্র নবt eখােনi; রসতেttর বদেল িচরnন রসসtূ েযন িনমর্াণ করেত েচেয়েছন 
গিণতিবd -কিব। িনবর্ািচত aংশ :  

“...েদহ সmেকর্ aবিহত বয্িkরা জােনন েয anভূিত uেdর্েকর সে  সে  শরীের যথাথর্i 
রসkরণ হেত r কের, aথর্াৎ শারীিরক িদক িদেয় anভূিত o রস aিবে দয্, o-dিট 
eকiসে  যগুেল আেস, আবার anিহর্ত হয় eকiসে  যগুেল। eবং েযেহতু কিবতা সবর্দাi 
পিঠত হয় মানবশরীর dারা, কিবতাপােঠর আরm, আয়ু াল o পিরসমািp সবর্দাi 
মানবশরীেরi সীমাবd েসেহতু আমরা ধ’ের িনেত বাধয্ েয ‘pচুর anভূিত uেdকাtক বাকয্i 
কাবয্’—ei uিkর সিহত সmিকর্ত রসkরণ বয্াপারিট uিlিখত হেয়i আেছ, তেব aিলিখত 
aবsায়। যা uিdk হয় তা pচুর anভূিত eবং যা kিরত হয় তা হে  িনতাn বাগেথর্ 
শারীিরক o মানিসক রস। sতরাং যথাযথভােব বলেল pচুর ‘anভূিত’ o ‘রস’ eক o 
aিভn।”২ anভূিতমালােক ‘ujীবক’ (ulাস, আনn, হষর্ iতয্ািদ), ‘uেtজক’ (uেtজনা, 
েরামা , িবsয় iতয্ািদ), ‘িনেsজক’ (পিরতাপ, anেশাচনা, েশাক iতয্ািদ) o ‘apধান’ 
(েলাভ, িহংসা, ঘণৃা iতয্ািদ)-সচূক ে িণিবভাজেনo৩ িবনয় সনাতন রসভাবনার নবায়ন 
ঘিটেয়েছন। বলা হয়, “সhদয় েলােকর, aথর্াৎ কাবয্াnশীলেনর aভয্াসবেশ যােদর দপর্েণর 
মেতা িনমর্ল মন কােবয্র বণর্নীয় বstর তnয়তা pাp হয়, eমন দরদী েলােকর sকাবয্জিনত 
িচেtর anভূিতিবেশেষর নামi রস।...কাবয্রেসর আধার কাবয্o নয়, কিবo নয়,— সhদয় 
কাবয্-পাঠেকর মন।”৪  রেসর aপিরহাযর্তা িনণর্য় করেত বেস anাn বয্াখয্াকারেদর মেতা 
িবনয়o কাযর্ত িচরজীবী aিভনবgpেকi মাnতা িদেত বাধয্ হন েয, কিবতার রসাdর্তা 
েবাধগময্ হয় পাঠেকর hদয়নnনবেন।৫ িকnু, িবনেয়র মেত রচনার বয়ঃদশাকালo আবার 
e-িমলেনর anতম pধান শতর্। তাঁর pিতভাসিট e’রকম— “কিবতার eবং পাঠেকর যগুল 
িমলেনi কিবতার ধnতা, সাথর্কতা। eবং িমলেনর জn pেয়াজনীয় aবsা রচনায় আেস 
তখিন যখন রচনা েযৗবনpাp হয়, িমলেনর জn আkলতা আেস তখিন যখন রচনার sীয় রস 
kিরত হেত r কের িবফল েবদনাতুর েশািণেতর মেতা। েতমিন আবার সফলতম sতরাং 
eকমাt যথাথর্ পাঠকিট aথর্াৎ কিব sয়ং কিব বা পাঠক হেয় oেঠন তখিন যখন তাঁর sীয় 
ভাNার রেস পণূর্ হেয় oেঠ, পণূর্ হেয় uেঠ তাঁেক কাবয্রচনার জn আkল ক’ের েতােল। 
eiভােব পারsিরক আkলতাi কাবয্রচনােক uddু ক’ের েতােল, কাবয্রচনার uেdাধন 
ক’ের, বারংবার পােঠর বয্বsা কের।”৬ aতঃপর, িবনয়েক িনঃসংশেয়i রসশােstর aবয়ববাদী 
বয্াখয্াতা বেল িচিhত করা চেল। e-pসে , িবনেয়র “সাথর্ক o সফল পাঠক eকমাt কিবi 
sয়ং, an পাঠকেদর পাঠ ােণন aধর্েভাজনং”৭ কথািটo aবশয্ যেথ  grেtর। েকানo 
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কিবতার pকৃত পাঠক আসেলi কিবর েসl ফ-েpােজk শনমাt। েকননা, পাঠক ফুেট oঠা ফুল 
েদখেত পান, আর রচিয়তা ফুল ফুেট uঠেত েদেখন। তফাৎ eখােনi। শ  েঘােষর eকিট 
েলখায় িবনয় েযন তাঁর কৃত-মেনাভূত uপিরuk uিkিট (eককথায় িবনেয়র anেলর্াক) 
anধাবেনর  সবর্সহায়কrেপi eেসেছন : 

“বেড়া েকানo সভায় নয়, িবনয় মজমুদার eকা eকা তাঁর কিবতা পড়িছেলন কিফ হাuেসর 
eকােn, ei al কিদন আেগ। ভাির যেt আলাদা কের u ারণ করিছেলন eক-eকিট 
শb, eকটু েজার িদেয়, আর হঠাৎ কখেনা েথেম থাকিছেলন aেনকkণ। েযন eকটা শb 
িতিন নতূন েদখেলন eখােন, কী েভেব শbিট eখােন বিসেয়িছেলন েযন তাi েভেব িনেলন 
eকটু। তার পর, েযন খািনকটা আ s হেয়, আবার r করেলন তাঁর পড়া, তখন েযন েগাটা 
বয্াপারটার মােন েপেয় েগেছন িতিন। 

“ততkেণ ধরেত পারলাম েয আসেল আিম তাঁর সামেন েকানo ে াতাi নi। বেুঝ িনলাম েয 
ei পড়াটা আসেল তাঁর িনেজর সে  িনেজরi eকটা েবাঝাপড়া মাt, তার েবিশ িকছু নয়। 
আর তখন মেন পড়ল েয oঁর কিবতাo েতা eেকবােরi িনেজর সে  িনেজ কথা বলা। 
বাiেরর পাঠকসমাজেক eেকবাের aবাnর কের িদেয় কিবতা েলেখন িবনয়, eবং েসiজেn 
oঁর কিবতাপড়ার ei ধরণটােক [...ন...] মেন হেলা রচনার সে  খবুi সাম সয্ময়। ei 
পড়াটাi েযন oঁর কিবতার eকরকম মােন।”৮             

মেনর মলািদর সবর্ােথর্ aপসারণ সmব না হেল েযাগীর bhsাদতুলয্ আনn জােগ না। 
জাগিতক আবরণ িবেমাচেন কিবতার আsাদনজn েদবার জn মেনর িনরাবিৃত pেয়াজন—  
নgতার েচেয় ীময় িকছু েনi। িবনয় বেলন— 

“িবে  সকল িকছুi আবতৃ o সরল দশৃয্ aবsায় িবদয্মান। েয-আবরণ িবে  uপিsত o 
সmব কিবতােক আবতৃ o আবd ক’ের েরেখেছ তােক aপসারণ করেল কিবতা আিব ৃত হয়, 
aথর্াৎ সাধারণ রচনােক িনরাবরণ িনরল ৃত করেল বয্বহােরাপেযাগী পাঠেযাগয্ কিবতা পাoয়া 
যায়, বহৃৎ eকখN মমর্েরর aনাবশয্ক aংশ kেম kেম সিরেয় েফলেল েযমন eকিট িনরাবরণ 
নারীেদহ েবিরেয় আেস েতমিন, কমলােলব ুবা িলচুর aনাবশয্ক েখাশা ছািড়েয় েফেল িদেল 
েযমন সরস শাঁস পাoয়া যায় েতমিন। eবং eসব করার জn আেগ েথেকi, বািহর েথেকi 
eকটুখািন েদখেত পাoয়া চাi েয েখাশার anরােল রেয়েছ ফেলর সারাংশ, পাথেরর anরােল 
রেয়েছ আ যর্ rপসী।”৯ তাহেল pমkু িনরহং মেনর ভাবসামgী হেলা কিবতা। বিহঃপিৃথবীর 
দশর্নেsােত না-িমশ হেল মােন pjাpগিতেত aংশ না িনেল েনi তার anথা, বেটতক 
িসিdo। 
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রবীndনাথ eকিট pবেn সািহেতয্র জীবনসmn eবং গঠনঘটনিট িনধর্ািরত করেত েচেয়িছেলন 
eiভােব— “যাহা নীল তাহা দশ জেনর কােছ নীল বিলয়া pচার করা কিঠন নেহ; িকnু যাহা 
আমার কােছ sখ বা dঃখ, িpয় বা aিpয়, তাহা দশ জেনর কােছ sখ বা dঃখ, িpয় বা aিpয় 
বিলয়া pতীত করা drহ। েস aবsায় িনেজর ভাবেক েকবলমাt pকাশ কিরয়াi খালাস 
পাoয়া যায় না; িনেজর ভাবেক eমন কিরয়া pকাশ কিরেত হয় যাহােত পেরর কােছo তাহা 
যথাথর্ বিলয়া anভূত হiেত পাের।”১০ বয্িkক সািহেতয্র anরমহেল ৈবি ক েবাধ o ৈবিশ য্ 
িস ন বা আেরাপ করাi যেথািচত লিলতকলাকােরর কৃিতt। রবীndদt ei দশর্নেকi িবনয় 
গিণেত েভেবেছন, যা সmণূর্ত িবনেয়র িনজs। গিণেতর ভাষায়, পািটর্kলার pবেলম েথেক 
েজনােরল pবেলম uেঠ eেল েসi সমসয্াগেভর্i িথoেরম আকাশ পায়। িবনয় মজমুদার 
সািহতয্েক গিণতাভােষ েবঁেধেছন, গিণতেক আবাস িদেয়েছন সািহেতয্র েখালা মােঠ। 
খিNতাংশ : 

“...পািটর্kলার pবেলমেক েজনােরল pবেলেমম rপাnিরত করেত হেল িবেশষ সমসয্ার 
ে ণীিনrপণ করা হে  pথম কতর্বয্। েয-েকােনা পািটর্kলার pবেলম থােক আবতৃ, আবd, 
বিহিবর্ে র সিহত সংেযাগ o আtীয়তাহীন aবsায়, নানাpকার যেntর সােথ কৃিtম uপােয়o 
egিলর সমাধান করা হয়, utর পাoয়া যায় পািটগিণেতর সংখয্ায়, eবং ei pকােরর 
সমাধােন দশর্ন বা রসpাবন ব’েল িকছু থােক না। েজনারাল সমসয্ার aধীেন eকিট িবেশষ 
pকােরর, eকিট িবেশষ চিরেtর aসংখয্ পািটর্kলার pবেলম চ’েল আেস: eকিট েজনারাল 
pবেলেমর িবিভn a pতয্  সংsান, তাrণয্, বণর্, সরসতা, sশর্সেচতনতা, েকামলতা, 
u তা anসাের পরsর aতয্n পাথর্কয্িবিশ ; eবং pিতিট pতয্ i eক-eকিট পািটর্kলার 
pবেলম। ei েজনারাল pবেলেমর সমাধান জড় বst িদেয় কৃিtম uপােয় করা যায় না, 
sাভািবক কািবয্ক পdিতেতi সমাধান করা িভn গতয্nর েনi, ফেল মননশীল anভূিতশীল 
কিব aপিরহাযর্ হেয় যায়। eবং eকবার ei েজনারাল pবেলমেক িববst ক’ের েফলেত 
পারেল যা হয় তা eকিট ফমুর্লা বা িথoেরম, নীরস সংখয্া নয়। eবং ei eকিটমাt সমাধােন 
eক ে ণীভুk aসংখয্ পািটর্kলার pবেলেমর, কিবতার বh pতয্ে র, aগিণত েদহেকােষর 
সব সমসয্ার সমাধান হেয় যায়, েজনারাল সমাধানিট হয় pকৃত কিবতা, রসিসk 
কিবতা।...”১১                    

কিবতা িনেজi িসdরস নািক bhাNসংেযােগ রসময় হয় eবং বিহেলর্াক েথেক িবচুয্ত o 
িবযkু হেলi েস রস-িবরিহত আর েস-রস িতেরািহত হয় িকনা— জিটল ei িবষয়িট িনেয় 
িবনয় তকর্াতীত িসdােn েপৗঁছেনার কথা ভােবন। আভুবন তttকারেদর মেতা িতিনo মলূত 
েজার িদেয়েছন িমলেনর oপর, িমলন িবেন সজৃন েনi, েনi সজৃন িবেন আনn! e-িমলন 
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কিবতার আtার সে  কিবমেনর, কিবতার শরীেরর সে  পাঠেকর িভতরিজhার। িতিন s  
কেরন েয, “কিবতায় যিদ িকছু থােক তেব তােক রস না ব’েল লালসা বলা uিচত। বণর্াঢয্ 
িচেtর েkেt েদখা যায় িচেt যা থােক sয়ংসmণূর্ বণর্ নয়, বেণর্র আেয়াজন o বয্বsা মাt। 
বিহিবর্ে র আেলােকর সিহত আtীয়তা sাপেন o িমলেন বেণর্র বয্বsা পণূর্ বণর্ হয়। িচেtর 
িবিভn aংশ, pতয্  বয্বsা anযায়ী বিহরােলােকর িবিভn বণর্ েষ েনয়। ফেল িচt বণর্াঢয্ 
হেয় oেঠ। েতমিন কিবতায়o রেসর আেয়াজন o বয্বsা থােক। বিহিবর্ে র রসভাNােরর 
সিহত আtীয়তাsাপেন o িমলেন রেসর বয্বsা পণূর্ রস হয়।...”১২ আtিন  সmকর্পেথর ei 
িমলেন ায় বাধা েকবল বিহিsত িবিভn anরায়। আর তা সাধারণত পাঠেকর মানিসক aবsা 
o শারীিরক aবsান uভয়গত। তdপির গিণেতর েkেt aেনকসময় েযমন insufficient 

data, inefficiency in computation iতয্ািদ asিবেধর সmখুীন হেত হয়; েতমনi িচts 
আবরণ pথমাবsায় uেnাচেনর পেরo িচtদশর্েকর দিৃ শিk o দিৃ ভি র as তা, 
আেভাগিভnতা, jান o েবািধর নযূ্ণতম মািজর্েনর aভাব ‘েতামাের েদিখেত েদয় না’। 
বািহেরর সে  িভতেরর সংেযাগ pিত ার মাপ-মান বয্িk o েktিবেশেষ বhিবধ হয় বেল 
কিবতার জীবন o িpয়তাo েহরেফর কের। িকnু ei তারতময্েকi আবার তাৎপযর্মিNত কের 
েদখেত পছn কেরেছন রণিজৎ gহ। তাঁর কথায়— “কিবt তার িবেশষ িবেশষ sান কাল 
পােtর stসীমানা েপিরেয় েপৗঁেছ েগেছ আেরা বড় িবেশেষর রােজয্। িকnু েস-িবেশষo 
aসীম নয়। তাo পিরিমত, সাn, ন র। বহৃtর হেলo তা পািথর্বi।...পািথর্ব বেলi তা 
আেপিkক। 

“রসসিৃ র কােজ ei আেপিkকতার তাৎপযর্ েযমন গভীর, েতমনi বয্াপক। রসতেttর 
iিতহােস েদখা যায় েয যেুগ যেুগ aবsািবেশেষ সমাজ o rিচর পিরবতর্ন anযায়ী সhদয় 
পাঠক pচিলত রসেক িকছুটা েশাধন বজর্ন কের জীবনযাtার ছেn িমিলেয় িনেজর কের 
িনেয়েছ, আর তািttকরাo মেুখ না েহাক কাযর্ত তা sীকার কের িনেয়েছ। আেপিkকতা 
কালkেম eভােবi sীকৃিত aজর্ন কের। কারণ রেসর বাহন েয িবেশষ তা aিবরাম েছােটা 
েছােটা aিভjতার জগৎ েথেক uৎkাn হে  নানা বহৃtর িবেশেষ। তােদর সমি েত কখেনা 
সামিgকতা আেরাপ করা হয় েমাটামিুট আ িলক aেথর্, েকননা সমি গত হেলo তা িব গত 
সামিgকতা েথেক সmণূর্ an জােতর। তেব আেপিkকতার িবচাের তারা আ িলকi েহাক বা 
িব বয্াপী েহাক— dii পািথর্ব aিভjতার িনয়মাধীন। uভয়তi কিবতার পদযাtা িনরnর 
চেলেছ েছােটাবেড়া aসংখয্ িবেশেষর িদগn েথেক নতুন নতুন িদগেnর uেdেশ। eজেni 
েস-যাtার েশষ েনi, eজেni তা uৎkািnর েবেগ সদাচ ল, আিব ােরর uেtজনায় 
aধীর। eজেni sভাব-খয্াপা আিমর সে  কিবতায় ঘরছাড়া িবেশেষর eত ঘিন তা।”১৩    
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পাশাপািশ, কিব িবনয় তাঁর যিুkর sপেk েয pমাণ utাপন কেরেছন, তা িনতাni pাকৃত 
সাধারণী, আর িবনেয়র পথৃগt (uেlখেযাগয্তা) eখােনi েয eিড়েয় যাoয়া তু , aিধক-
তু  িkয়াকরণo িতিন গিণত ছঁুiেয় তttদশৃ কের িদেত পােরন : 

“েতমিন েকােনা ফেলর রসi—আম, িলচু pভৃিত ফেলর রেস sয়ংসmণূর্ রস থােক না, 
মখুগhেরর লালার সিহত িমলেনi o-রস িম  হয়, হেয় যায়, েতমিন ফুেলর মধoু িম  লাগার 
uপযkু aবsায় থােক মাt, মধেুপর রসনা িম তােক পণূর্ ক’ের িনেয় তেব পান কের, পান 
কের কিবo। eiভােব বিহিবর্  কিবতা নামক পােt রসিনেষক কের।”১৪  

কিবতার বstবাদী তািttক িহেসেব িবনয়েক কিবতার বািhক rপ aথর্াৎ কিবতার aবয়বেক 
মাnতা িদেতi হেয়েছ। বsধরেনর সে  মানিসক সmেকর্র েয লk-লk বছেরর বিনয়াদ, তা 
েতা িকছুেতi asীকার করার নয়। ফুল, গাছ, েমঘ, িমনার, আgন, পািখ, পাহাড়, নদী 
iতয্ািদর নােমা ারণ বা iতয্ািদদশর্ন মাnেষর anভূিতpবাহেক pথেমi িনিদর্  কের েদয়। 
aবশয্, মেন রাখার েয, বst িকnু ভাবাকাের মিsে মেন থােক। িবনেয়র ভাষায়— 
“concrete noun িট abstract noun হেয় তেব sিৃতs হয়।”১৫ েdয়, িpয়, কামতািড়ত 
pভৃিত নানারকেমর বst আলাদা েগা ীভুk হেয় আলাদা-আলাদা pেকা  pাp হয়। eরা eত 
েবিশ সেগাt েয, েকানo eকিট েগােtর eকিট বstর নাম করেল সমেগাtীয় anাn বstর 
নাম সহেজi মেন পেড়; eমনকী, েকানo eকিট বst তার সমেগাtীয় an বstর সে  
pিতsাপনীয় সmেকর্o আবd, কাবয্ধারায় e-ধারার pেয়াগ aদstর নয়। িবনয় তােক 
‘hদয়ােবগ সমীকরণ’ বেলন১৬। িবনয় eরপর রবীndনােথর ‘ei কেরছ ভােলা, িনঠুর েহ, 
িনঠুর েহ, ei কেরছ ভােলা।’ (িদo িবনেয়র েলখায় ‘েহ’ সmnসেmাধনিট বাদ পেড়েছ) 
গানিট িবে ষেণর মাধয্েম তাঁর িdতীয় সমীকরণিট pstত করেছন। িতিন pথম anরা পযর্n 
গানিটেক িতনিট বণর্নায় (ক. eক িনঠুর o hদয়রােজয্ িনঠুরকৃত aিgদহন, খ. ধপূ েপাড়ােনা 
o তার গn ঢালা eবং গ. দীপ jালােনা o তার আেলা িবিকরণ) িবভk কের েদখােত চান 
েয, psychological association-জিনত কারেণi eরা বাগেথর্র বাiের eেস eকিট িবেশষ 
দশর্নমNেল িমিলত হয়। hদয়, ধপূ o দীপ িনজগিN aিতkম কের েয দশর্নমNেল িমিলত 
হেলা, তা বায়মুNেলর মেতাi মানবমনেক েব ন কের রেয়েছ। কিবতািটর aবsান দশর্নমNেল 
বেলi কিবতায় তােক েমলােনা েগেছ। কিবতািট তাi িব d দাশর্িনক কিবতা, ei 
সtূিমলেকi িবনয় ‘দশর্ন সমীকরণ’ বেলেছন১৭। পিরেশেষ িবনয় তাঁর স ৃ  আ যর্ গিণতভােষয্ 
eকিট সতয্কিবতার পাপিড়র udাস েদখাে ন e’ভােব— 

“কিব ৈবি কতার িদেক agসর হেয় eেস aতঃপর থােমন। sীয় জীবনকািহনীর kপমNুকতা  
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পার হেয় eেস িতিন িবে র দশর্নমNেল eেস uপিsত হেয়েছন।... 

“কিবতাt হে  anভূিত uেdেকর সkমতায়, an-েকাথাo নয়। aথর্াৎ (কিবর 
বয্িkজীবেনর ঘটনা যােত ৈনসিগর্ক েকােনা ভূিমকা িছেলা না, ভূিমকা িছেলা েকবল মাnেষর) 
aবয়ব১→anভূিত→aবয়ব২ (ৈনসিগর্ক বst যােত মাnষ anপিsত)। কিবর জীবেন 
aবয়ব১→anভূিত। িকnু িলিখত aবsায় aবয়ব১→anভূিত pায় aসmব, েসেহতু 
‘hদয়ােবগ সমীকরণ’ eবং ‘দশর্ন সমীকরণ’ ei di pকার সমীকরেণর সহায়তায় কিব 
pকৃতপেk aবয়ব২ (আমার e ধপূ না েপারােল গn িকছুi নািহ ঢােল) deduce ক’ের বার 
কেরেছন। aবয়ব২ কিবর কlনার ফসল নয়, কিবর deduction-eর ফসল। eবং আমরা 
েদেখিছ িলিখত কিবতায় aবয়ব২→anভূিত সহেজi সmব।...  

“aবয়ব১-eর পিরবেতর্ aবয়ব২ বয্বহার করার ফেল কিবতািট সাধারণীভূত aথর্াৎ 
generalised হেয় েগেছ। পাঠক যখন aবয়ব২ েথেক aবয়ব১-e pতয্াবতর্েনর েচ া কেরন 
তখন pকৃতপেk সবর্দাi তাঁর sীয় জীবেনর েকােনা aবয়ব১-e eেস uপিsত হন। aথর্াৎ 
pিতিট পাঠক কিবতায় কিবর জীবন না-েদেখ s-s জীবন েদেখন। aথর্াৎ কিবতা e-aবsায় 
মkুরsrপ।...”১৮ আবার রচনাকােল েকানo ঘটনািচt মেন না eেল কতgিল মানিসক 
anভূিত বেুনেগঁেথ কিবতা rপায়েণর সমাnরাল পথিটo কখনo-কখনo সmবপর বেল িবনয় 
েভেবেছন। েসেkেt arপ anভূিতেক srপ বstর সমাহাের uপsািপত হেত হয়।১৯  

rপ o arেপর মেধয্ পারsিরকতার সmকর্ িনেয় িবনেয়র তttিনমর্াণিট সেnহ েনi 
aভূতপবূর্তা, aনnতার দািব রােখ। কিবর তািttক পিরচয়িটo েয েহলােফলার নয়, েসi 
pমাণo তাঁর যিুkিবjােনর পরেত-পরেম রাখা। কিবতােক ভােলােবেস, কিবতার 
ভােলাবাসায় জীবনভর বািক-সব লNভN কের বসা ei মাnষিট মাnেষর আদশর্ বাসেদশিটরo 
পিরকlনা করিছেলন কিবতার মেতা কের :  

“নগর-পিরকlনাকারীেদর aবশয্কতর্বয্ হে  রাজপথ iতয্ািদর aবয়বgিল যা খিুশ না ক’ের 
sিচিnতrেপ েসgিলেক udািসত করা eবং সিঠকভােব িবns করা যােত, eমনo হেত 
পাের, রাজপেথ চলা আর কিবতাপাঠ pায় eকi বয্াপার হেয় যায়। rেপর মধয্ িদেয় েযেত- 
েযেত পদািতক েযন আনnস ারী arেপর িভতর িদেয়i েযেত থােক।”২০  

‘aবয়ব o anভূিত’-র েশষাংশিট aিভনব, pশংসনীয় ভাবনার চমৎকািরতায়। কিবতা o 
নারীর a -িবভ সংsানেক িতিন সমদিশর্তা (equity)-য় েদেখেছন। বয়ঃpািpকালীন সমেয় 
o স মকালীন মহূুেতর্ pতয্ে র আকৃিতর বদল ভািবেয়েছ তাঁেক। িঠক েতমনi েকানo 
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External Impressed Force-e কিবতার aবয়ববদল o ভাবিবেkপ eবং নবতর কিবতার 
জnকথািটেতo িতিন সমান ভািবত। ভাব o aবয়ব েযন aিবি n, েয েকানo eকিটর 
পিরবতর্েন anিটo পিরবিতর্ত হেত বাধয্। সজৃনিবে র িনয়মi হেলা তাi— “েদহi anর, 
anরi েদহ।”২১  

‘কিবতা-সংকলন সmিকর্ত’ নামক pবnিটেত িবনয় eতিদন pচিলত বাংলা কিবতার নানািবধ 
সংকলেনর aসmণূর্তার িবষেয় তাঁর মত বয্k কের কী ক’ের আরo unততর সংকলনgন্থ 
pকাশ করা যায়, তা িনেয় eকিট েখালা psাব েপশ কেরেছন। aেনক সংকলেনর anভুর্k 
aেনক কিবতাi তাঁর aেনক সময় মনঃপতূ হয়িন। েযমন, বdুেদব বs-সmািদত ‘আধিুনক 
বাংলা কিবতা’ নােমর সংকলনgেন্থ sান েনoয়া রবীndনােথর কিবতাgিল বা জীবনানn 
দােশর ‘ঘাস’ কিবতািট জীবনানেnর pিতিনিধsানীয় কিবতা নয় বেলi তাঁর ধারণা। েযমন, 
‘েস বেড়া sেখর সময় নয়, েস বেড়া আনেnর সময় নয়’ কিবতািটর েথেক an েয-েকানo 
আরo ভােলা কিবতা তাঁর ‘sিনবর্ািচত’ gন্থভুk হেল বরং িতিন আনn েপেতন বেল 
বেলেছন।২২ নতুন পdিতেত কিবতার সংকলন pstত করার পেূবর্ িবনয় ‘ভােলা কিবতা’-র 
eকটা জতুপত সংjাথর্ বািনেয় িনেত েপেরেছন— “আমার মেত eবং আিম িনি ত েয 
সারাজীবন sরণীয় কিবতাi ভােলাতম কিবতা।”২৩ an eকিট pবেn ei 
বাকয্কাঠােমািটেকi eকটু পিরবতর্ন o পিরবধর্ন কের িবনয় বলেছন— “কিবতা হে  
িচরsরণীয় বাকয্ সমি  যা hবh মখুs করা যায়।”২৪ ei uপপাদয্ িকংবা pিতপাদয্িটেত 
েফেল িবনয় মািনক বেnয্াপাধয্ােয়র ‘pাৈগিতহািসক’ নামক গেlর িনবর্ািচত eকিট aংশ o 
জীবনানn দােশর ‘হায় িচল’ কিবতািট িবচার কেরেছন। d’িটi সহজ েম hদয় ম করা 
েগেলo িdতীয় uদাহরণিট দীঘর্-দীঘর্কাল ধের aিবকৃত aবsায় sরেণ রাখাটা মশুিকল। েস-
কারেণ ‘হায় িচল’-eর কায়াগঠনিট কিবতার, ‘pাৈগিতহািসক’ তা (কিবতা) নয়।২৫ িবনয় 
েদেখেছন, ‘জীবেন যত পজূা হল না সারা’ বা ‘পািখ সব কের রব’ pভৃিত কিবতা তাঁর 
পঁয়িtশ বছেররo আেগ পড়া aথচ েকানo ভুেলo িতিন কখনo ভুেল যানিন।২৬ ei 
sরণেযাগয্তার oলনদেN িতিন নবrপ কিবতাসংকলন ৈতির করার uপায় বাতলান : 

“pথেমi পি মবে র বdৃ কিবেদর ডাকা েহাক। েযমন, aিময় চkবতর্ী (বয়স ৮৪ বছর), 
েpেমnd িমt (৮১ বছর), arণ িমt (৭৬ বছর) pমখুেক ডাকা েহাক। eiরকম pবীণবয়s 
পেনেরা-kিড়জন কিবর pেয়াজন, ei কিবরা সবাi িমেল কিবতা সংকলেনর সmাদকমNলী। 
ফেল েদখা যােব হয়েতা শিk চেTাপাধয্ায় (৫২ বছর) ei সmাদকমNলীর anভুর্k হবার 
েযাগয্। eখন, ei সmাদকমNলীর করণীয় কী? সmাদকমNলীর সদসয্ aিময় চkবতর্ীর 
aেnর েলখা যেতা কিবতা পেুরা মেন আেছ তা িতিন বলনু, িলেখ িদন। ei কিবতাgিল 
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aিময় চkবতর্ীর বয়স ৬৪ বছর হবার পর আর না-পড়া হoয়া চাi eবং সmাদকমNলীর 
সদসয্ েpেমnd িমেtর িনেজর েলখা কিবতা কিট মেন আেছ তা বলবার দরকার েনi। 
সmাদকমNলীর সদসয্ েpেমnd িমেtর aেnর েলখা যেতা কিবতা পেুরা মেন আেছ িতিন 
বলনু, িলেখ িদন। ei কিবতাgিল েpেমnd িমেtর বয়স ৬১ বছর হবার পের আর না-পড়া 
হoয়া চাi। eiভােব সmাদকমNলীর সব সদসয্i বলনু, িলেখ িদন। eবং সmাদকমNলীর 
sিৃত েথেক বলা ei কিবতাgিল ধ ুeকিট কিবতা সংকলেন ছাপা েহাক।”২৭  

psাবনািটর নবt সেnহহীনভােব aিভj কিবর িনরলিচnেনর sকীয় শসয্বীজ। তাঁর ‘আমার 
ছn’ pবnিট e-গেবষণায় িবনেয়র কিবতাচচর্ার ‘ছেnাভাবনা’ নােমর uপাধয্ােয়র anতম 
তথয্ঋণ। তাi eখােন তা aবাnর আেলািচত হেলা না। ধ ুeটুk বলার, িবনেয়র িবেশষt 
eখােনi েয, সকেল েযখােন ছn-বয্াকরণ িলেখেছন, িবনয় েসখােন eঁেকেছন ছেnর 
জয্ািমিত।  

িবনেয়র জীবৎকােল pকািশত িdতীয় pবেnর বiিটর নাম ‘িনবর্ািচত pবn’। pকাশ কেরেছন 
aতeব pকাশনীর তরেফ িশখা সরকার, পিরকlনাকার শংকর সরকার। খবুসmব ‘aতeব’ 
পিtকার সmাদক শংকর সরকােরর সে  তাঁর িনকট-আtীয়তার সtূ রেয়েছ। শংকরবাবরু 
সে  িবনেয়র পিরচেয়র pস  পাি  তাঁর (িবনেয়র) ১৯৮৮-র ডােয়িরর eকিট eিন্Tেত 
(নােমর বানানিট aবশয্ িবনেয়র হােত ‘শ র’ হেয়েছ)২৮। ‘িনবর্ািচত pবn’-e d’িট পথৃক 
িশেরানাম-িবভাজন রেয়েছ— ‘িনবর্ািচত pবn’ o ‘িভn ভাবনা িবিবধ গদয্’। িdতীয় 
িশেরানামভুk েলখাgিলর মেধয্ ‘pস  : গদয্ কিবতা’, ‘সতয্ কেথাপকথন o ‘তাৎkিনক 
েকnd পdিত’ নামক িতনিট েলখা বােদ বািকgিল ‘িবনয় মজমুদােরর েছাটগl’ gেন্থ গl 
িহেসেব anভুর্k হেয়েছ। আ েযর্র বয্াপার ei, d’িট বiেয়রi pকাশকাল জাnয়াির, ১৯৯৮ 
ি ঃ। যাiেহাক, েসgিলর আেলাচনা ei গেবষণা-সnভর্িটর ‘গlকার িবনয়’ নােমর ততৃীয় 
aধয্ায়িটেত করা হেয়েছ। 

‘কিবতা o আনn’ pবেn িবনয় সিৃ র েসi িচরকালীন কথা বেলেছন, যা আনnিনষয্nী; 
রবীndনােথর “তার an নাi েগা েয আনেn গড়া আমার a ।/ তার aণ-ুপরমাণ ুেপল কত 
আেলার স ,/ o তার an নাi েগা নাi।”২৯ গান িকংবা নজrেলর “আজ সিৃ -sেখর 
ulােস—/ েমার মখু হােস েমার েচাখ হােস েমার টg বিগেয় খনু হােস/ আজ সিৃ -sেখর 
ulােস!”৩০ কিবতার ‘আনn’ o ‘ulাস’ শbd’িটর anভর্াব যার সমতুলয্। pািণজগেতর 
তাবৎ-সিৃ i আসেল আনেnর িবগলনমাt। েমেঘবিৃ েত ময়েূরর েপখমেতালা, পািখেদর  
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িনতয্কার গানভািস iতয্ািদ সমsi সমাগত আনেnর pকাশনা। sখ-dঃেখর সে  আয়রু 
বাড়া-কমারo সমাnপািতক সmকর্ রেয়েছ— কিবর পযর্েবkণ eমনi। আবার কিবতা েলখায় 
েযমন, ভােলা কিবতাপােঠo িঠক েতমনi আনn, িবনেয়র কথায় eকিট ভােলা কিবতা পেড় 
oঠবার পর বhkণ “মন ভােব িবেভার হেয় থােক।...pকৃতপেk ei ‘ভাব’ aিধকাংশ েkেt 
আনn। pকৃতপেk aিধকাংশ েkেt মন ‘আনেn িবেভার’ হেয় থােক।”৩১ কিবতাভুবন 
েথেক আনnধারা িনঃসরেণর িকছু uপায়srপ তাঁর sীয় ভাবনািটেক িতিন সেূtর আকার 
িদেত েচেয়েছন। কিবতার anিsত মধরু ঘটনা, তিn  জীবনী, সতয্তা, jান, দশর্ন, জgুpা, 
বয্ না, ধাধঁা-ঁসমাধান, নতুন আিব ােরর sেযাগ, িবষেয়র বয্বহািরক pেয়াজন, 
সহজsরণেযাগয্তা, গেবষণার বীজ, নীিতবাকয্, aথর্েবােধর আপাত আেলা-আঁধার— িবনেয়র 
aিভমেত, কিবতাপঠনেক আনnদায়ক কের egিলi। িকছু েবাঝার সে  িকছু না-েবাঝা 
সংি  হেল রহেসয্র েয িনিমর্িত নীলনk শা ধের, তা-i কিবতােক aমর কের৩২। কিব 
বেলন— “আমার ধারণা নােচর মাতন লাগল িশরীষ ডােল/ sগর্পেুরর েকান nপেূরর তােল’— 
e বােকয্র মােন েকােনা কােল মাnষ জানেত পারেব না। aনnকাল যাবৎ e বােকয্র মােন 
েবাঝা যােব না। েসi েহতু ei কিবতা আনn েদয়। e eক রহসয্। e রহসয্ েকােনা িদন 
েবাঝা যােব না। রহেসয্র pিত মাnেষর আকষর্ণ িচরnন, ফেল ei pকােরর কিবতার pিত 
আকষর্ণ ফুেরায় না। মােন েবাঝা না েগেল মাnেষর sাভািবক pবণতা মােন েবাঝার েচ া করা 
aথর্াৎ কিবতািট িনেয় যেুগর পর যগু ভাবা। তা হেলi কিবতা aমর হল, পাঠক আনn 
েপল।”৩৩   

কিবতার ছn, aলংকার, িমল, িন, ভাষা সংkাn কথা বলেত িগেয় িবনয় বেলন, ছেnর 
dলিুন o িনর মাধেুযর্র pিত টান (কান) মাnেষর লk-েকািট বছেরর iিndয়াভয্াস। 
anয্িমলহীন কিবতাo s াবয্ িনর চড়নেদালায় িদিবয্ মরজn পার কের কের চেল। 
eছাড়া, dলর্ভ কিবলkণ িহেসেব িবনয় েকানo কিবর নতুন-নতুন শbসিৃ  করার kমতােক 
kিনর্শ কেরেছন। ei gণপনােক poetic diction বা poetic license বলার জনমাn চল 
আেছ। মধসুদূন দt-র “েসi ধn নরkেল/ েলােক যাের নািহ ভুেল/ মেনর মিnের িনতয্ 
েসেব সবর্জন” o রবীndনাথ ঠাkেরর “রািt pভািতল রিব ছিব/ পবূর্ uদয়িগির ভােল”— e-
d’িট কিবতাংেশর েথেক uদাহরণবশত িবনয় uেlখ কেরন যথাkেম ‘েসেব’ o ‘pভািতল’ 
শbd’িট। eবং uেlখয্, সামেন কথয্ ভাষায় েলখার হাজার িবকl থাকেতo কিব শb 
udাবন কেরন। ei a-েলৗিকক udাবনী পাঠকেকo নবআনেn জাগায়।৩৪ pস ত, আধিুনক 
কিবতার apিতdndী কিবিশlী জীবনানn দাশ eiমেতা শb তাঁর pেয়াজনমািফক ৈতির 
কের িনেতন। েযমন, ‘১৯৪৬-৪৭’-eর ‘িনেsল’ শbিট৩৫।... 
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‘pস  : aলংকার’ pবেn িবনয় বরাবেরর মেতাi তাঁর িpয় ‘uপমা’ aলংকারিটর ে t 
তুেল ধরেছন েয, সংখয্ার aিধক সংখয্ক pেয়ােগo uপমালংকার কখনo িবরিk uৎপাদন 
কের না। eকিট সাkাৎকােরo িবনয় eকi কথা বেলেছন জীবনানেnর কিবতা সmেকর্।৩৬ 
জীবনানn কিবমানসী ‘বনলতা েসন’-েক কী sচাrভােব uপমািয়ত কেরিছেলন, আিব  িবনয় 
তাঁর pবেn e-িনেয় বাকয্ালাপ কেরেছন। িনেজর িpয় o sরণীয় কিবতায় uপমার uপিsিত 
েবাঝােত িগেয় িতিন বেলন— “মন েথেক গড় গড় কের েবেরায় কিবতা। নলkপ েথেক জল 
েবেরাবার মতi। িকnু জল েবিরেয় েকান পেথ যােব, িক েয পড়েব তা েতা িঠক কের রাখেত 
হয়। মন েথেক drত গিতেত েবিরেয় আেস িঠক আবার aিতশয় সkূ যিুkজােলর িভতর িদেয় 
িবচার কেরo িকছু িলেখিছ। ঐ েতা দয্াখ uপমা ছাড়া আমার ‘িফের eেসা, চাকা’-য় an 
aল ার েনi। aল ার ধ ুuপমা — pায় িতনশিট uপমা আেছ ‘িফের eেসা, চাকা’-র ৭৭িট 
কিবতায়।”৩৭ মাnেষর ৈদনিnনতার ভাষার drত পিরবতর্ন িবনয়েক িচিnত কের। aতয্l 
সমেয় ভাষার anরবািহর বদেল েগেল মাt ৫০ বছর আেগর েফেল আসা সািহেতয্র ভাষােক 
েবাঝাi dঃসাধয্ হেব বেল িতিন ভােবন। তাঁর িচnামেত, সমs িবjান বi বাংলা ভাষায় েলখা 
েগেল হয়েতা ei িবপযর্য় সামাল েদoয়া যােব। েকননা, ৈবjািনক িবষয়িবষয়ক েলখাপেt 
ভাষার পিরবতর্ন িবndমাt ঘেট না— তার সীমানা সািহেতয্র মেতা aসীম নয়।৩৮ িবjানী 
সেতয্ndনাথ বso eকদা বাংলা ভাষায় িবjানিশkার iে  pকাশ কেরিছেলন। ভাষাpসে  
ড. মহুmদ আবdল হাi-eর মেতা িবনয়o বাংলা ভাষার কাn-েকামলভাবিট িনেয় সেচতন 
িছেলন। kমাগত বয্বহােরর aিতেরক শb, বাকয্, ভাষােক েয িk  কের, িবনয় জানেতন তা। 
তাi pযkু িবেশষণgিলর বাসাবদল কের পাঠকেক শbিবে  পনুরnরk করেত েচেয়েছন।৩৯ 
িতিন িলখেছন— 

“‘pবল বাতাস েখেয় drত নাচেব েস’ পড়েল পাঠেকর মেনােযাগ েকােনা শেbi িবেশষ পেড় 
না। তখন িলেখিছ ‘pখর বাতাস েখেয় drত নাচেব েস’ ফেল ‘pখর’ eবং ‘বাতাস’ di 
শেbর িদেকi পাঠেকর মেনােযাগ যায়। েযন চলেত চলেত েহাঁচট খায় পাঠক eবং মেনর 
িভতের s  ফুেট oেঠ ‘pখর েরাদ’ o ‘pবল বাতাস’ কারণ ‘pখর’ শbিট ধমুাt েরােদরi 
িবেশষণ— তাi আমরা পেড়িছ সারাজীবন। 

“আেরা আেছ, ‘সহসা uিদত হয়  সাগরহংসীর গান’ নেল aিত সাধারণ শbgিল hদেয় 
িবেশষ anভূিত জাগায় না। িকnু ‘সহসা uিদত হয় সাগরহংসীর  গান িলেখিছ আিম — 
আমার ei বাকয্ পাঠেকর মেন, িবhলতা আেন। সাগরহংসীর  েচহারা েচােখর সামেন 
েভেস oেঠ — eবং তার গানিটo সবর্t বেল pিতভাত পাঠেকর মেন, pভুর anভূিত জােগ  
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মেন। পাঠক পড়েত পড়েত eiখােন eকটু থােম, মেনােযাগ িদেয় েদেখ শbgিলেক।”৪০                   
e-েলখায় িবনয় িকছু আ যর্ আকষর্ক uিk কেরেছন েয, আগাম তজর্মার কথা েভেবi তাঁর 
কিবতা েলখা আর তাঁর কিবতাgিল বstত িদনপ ী। িদনপ ীেত সামাnতম পিরবতর্নo যােত 
করেত না হয়, েস-জn কিবতার পঙিkেশেষর সাধারণ-িমল িনেয় িতিন ভােবনিন। তা-ছাড়া 
িমেলর কেঠার শাসন না থাকেল তুলনায় anবােদর কাজিটo হেয় দাঁড়ায় সহজ।৪১ 
কিবতাজিড়ত বাংলা pবnমালায় িবনেয়র যা বkবয্, তা sাতেntয্ eত মিহমাময় েয মেন হয় 
তা খািল সংেযাজনা নয়, uপsাপন নয়— সংsাপন, যা কিবর কিবতা o কিবতার কিবেক 
িচিনেয় েদয় : 

“আমার কিবতার PROSE ORDER হয় না eমন সব বাকয্ aথর্াৎ কিবতায় েয পরmরায় 
রেয়েছ শbgিল গেদয্ িলেখo শেbর পরmরা েসi eকi। ফেল aতীব sিম  লােগ 
কিবতা।... 

“৮ মাtার aিত দীঘর্ পঙিk েলখা সকেলর aভয্াস করা দরকার। বয্ায়াম করেল শরীর েমাটা 
হয়। মেনর বয্ায়াম দরকার। যিত মেুখ বলার সমেয় েযখােন বসাi কিবতায়o েসiখােন যিত 
— aথর্াৎ eকিট শb েভেঙ d’টুকেরা কের যিত বসাi িন। শেbর মাঝখােন যিত বসাi িন 
aথর্াৎ eক শb েভেঙ di পেবর্ েঢােক িন। eেতo কিবতা মধরু হয়।...”৪২                

কােবয্র ei ‘গদয্ নয় গদয্-েঘঁষা’ দpৃতার মেধয্ িরেপাটর্াজ-ভি মা খুেঁজ েপেয়েছন িবনয়মgু 
গদয্কার eহসান হায়দার। তাঁর মnবয্ ei— 

“িবনয় বেল যান eকজন খবরoয়ালার মেতা, eেকবাের an e বলার রীিত—... 

“মেন হয় েযন eকজন িরেপাটর্ার খবর িববরণী িদে ন—যােক ধারাভাষয্o বলা েযেত পাের। 
িবনেয়র ei gণ আমার বয্িkগত পাঠrিচেক আরo যিুkবাদী কের সরল দেৃশয্ rপ েনয়, 
যার েপছেন পাoয়া যায় eকিট পেজিটভ দশৃয্। িবনয় কিবতার িবjানেক কিবতায় pেয়াগ 
কেরন িন বরং িবjানেকi কিবতায় pেয়াগ কেরন আর তাi হয়েতা িবনয় আরo ‘সহজ আর 
কিঠন’—ei dািndকতার মাঝখােন পাঠকেক হাতছািন েদন।”৪৩  

িবনেয়র েলখা aনnসাধারণ eকিট pবn হেলা ‘রnন eবং কিবতা’। িনছক pেয়াজেনর 
তািগেদ সিূচত হেয়o uভয় িশli কীভােব pেয়াজেনর যািntক সীমােরখা মেুছ িনরn 
আনেnাৎসারী, ভূিমকাস ারী হেয় oেঠ— িবনয় তা-i আমােদর েদিখেয়েছন তাঁর ei 
aনnকরণীয় গদয্সmাদয্িটেত।...বেjর আgেন eকিট গাছ pথেম দাu-দাu jলিছেলা, 
তােত কেনা পাতা, কেনা কাঠ সংেযাগ সহেযাগ কের মাnষ বছেরর পর বছর েসi  
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আgনিটেক মরেত েদয়িন। aথর্াৎ pথম যারা আgন jালােত িশেখিছেলা, তারা েকu 
aিতেলৗিকক আিব ারক িছেলা না। েতমনi গােছর gিড়, েরেলর isাতলাiন েটেন েনবার 
সময় kাn, ঘমর্াk িমেকর u ািরত ‘ouড় েথাড়া েহঁio/ েজারেস টান েহঁio/ লাগাo টান 
েহঁio/ েহঁi সামােলা েহঁio/ টােনা েজায়ান েহঁio’-i মাnেষর pাথিমক কিবতাpsর। তাহেল 
সাধারণ, aিতসাধারণ মাnেষরা ক কর কােজর পির মেক লাঘব করার েমৗিখক কসরেতর 
ফাঁেকi aজােn কিবতা আিব ার কের েফেলিছেলা, েবাঝা যায়। pথম-pথম খােদয্র 
uপকরেণর সে  সরাসির আgেনর েযাগােযাগ থাকত, তখনo হাঁিড়-পািতল আিব ৃত হয়িন। 
আgেন ঝলসােনা েবgন, েমাচা, কচু, মরুগী pভৃিতi মাnেষর pাথিমক aবsার রাnা। িঠক 
েতমন কােজর সে , কাজ করার সমেয়র সে i েকবল তখন কিবতার সmকর্। কাজ না 
থাকেল কিবতাo রিচত হেতা না। আবার eর uলেটাটাo সিতয্ েয, কিবতা রচনা না কের 
গােছর gিড় টানা েযত না, eখনo যায় না, েকানoিদনi যােব না।...eরপের eকসময় মািটর 
হাঁিড়র আিব ার হেল হাঁিড়েত জল িদেয় খাদয্dবয্ রnনpিkয়া r হেলা। আgেনর সে  
রেnয় কাদয্বstর আর pতয্k েযাগ থাকেলা না। িবনেয়র কথায়— “...আgেনর িভতের 
ঢুিকেয় আল ুপটল েবgন মরুগী হাঁস েপাড়ােনা বn হল। আgেনর সে  eiসব খাদয্dেবয্র 
আর সরাসির েযাগ থাকল না। িঠক েতমিন কিবতায়o েদখা েগল েয কিবতা আর কােজর সে  
যkু থাকল না। মাnষ aবরু সমেয় আরােম বেস বেস হাঁিড়রi মত তালপাতায় কিবতা িলখেত 
লাগল। aথর্াৎ হাঁিড় সমান সমান তালপাতা eবং জল সমান সমান কািল। আরo িবশদভােব 
িলখেল রাnার মািটর হাঁিড় সমান সমান কিবতা েলখার তালপাতা eবং ভাত তিরতরকারী 
রাnার জল সমান সমান তালপাতার uপের কিবতা েলখার কািল। aথর্াৎ পাঠক বঝুেছন েয 
রnনিশl হে  কিবতািশেlর মত। aথর্াৎ শরীেরর খাদয্ ভাত জল রnেনর iিতহাস eবং 
মেনর খাদয্ কিবতার iিতহাস eকi pকােরর।...”৪৪ কী aভাবনীয় দkতায় eকজন কিব 
সরল বstবাদী দিৃ েকাণ েথেক aসীম ভাবতttেক িবে ষণ কের েদখাে ন, তা িবsেয় িবনm 
কের কিবতার িনিবড় পাঠকেক। েযমন, আল-ুপটল-িঝেঙ pভৃিত তরকািরেক pথেম জেল 
ধেুয়, পের েকেট, আবার জেল ধেুয় পােt েরেখ তারপর কড়াiেত েদoয়া জেলর মেধয্ ডুিবেয় 
আgেনর জােল টগবগ কের ফুিটেয় আnাজমেতা nন-ল া-েপঁয়াজ-মশলা েযাগ কের রাnা 
করা হয়, েতমনi কিবতা েলখার িবষয়বstgিলেক িনেয় pথেম আেবগ-রেস িভিজেয়, পের 
েসgিল কাট ছাট কের পনুরায় মেনর আেবগ-রেস িভিজেয় রাখা হয়। eকসময় িবষয়বstgিল 
কিবর মেন আেবেগ সmখুs েলখবার কাগেজ টগবগ কের ফুটেত থােক। তখন ছn, িমল, 
anpাস, rপক, pতীক iতয্ািদেযােগ pstত হয় কিবতা। pকৃতi কিব o পাচেক েকানo 
েভদ েনi। ভাত-ডাল-তরকাির-মােছর েঝাল েযমন পরপর রাnা কের থালায় বা থালার 
চারপােশ eকসােথ পিরেবশন করা, খাoয়া আর পরপর aেনকgিল কিবতা িলেখ eকিট  

২৮৯ 



কাবয্gন্থ pকাশ করা o পড়া িবনেয়র মেত সমান। আবার িবেদিশ েভাজয্বst eেদেশ রাnা 
করা aেনকটা কিবতা anবােদর anrপ। িটনবিn খাবার আর Tা বিn কাপড় বা কাগেজ-
বাঁধা পাNুিলিপর মেধয্ আসেলi পাথর্কয্ েনi, িতিন বেলন। দীঘর্কাল পের িটেনর েকৗেটার 
মাছ েযমন খাoয়া চেল, েতমনi apকািশত পাNুিলিপo পsুকাকাের pকাশ করবার নিজর 
আেছ। েকােটাs পরুেনা খাবােরর sাদ-গn iতয্ািদর মাধয্েম খাবারিটর pাচীনতা িনrপণ 
করার মেতাi বিণর্ত ঘটনাবিল, সামািজক পিরেবশ, ভাষা iতয্ািদo পাNুিলিপর pাচীনt 
িনণর্েয় সহায়তা করেত পাের। eিদেক, eকi িজিনস সমপিরমাণ d’জন পাচকেক 
আলাদাভােব িদেয় আলাদা রাnা করেত বলেল d’জেনর রাnার sাদ-গn aবশয্i d’রকম 
হেব; েযমন, eকi িবষয়বst, eকi বাংলা ভাষা, eকi uপমা aলংকার pেয়ােগ d’জন 
কিবেক িলখেত বলেল di কিব di কিবতা িলখেব। eখােনi পাচক বা কিবর িনজsতা, e-i 
িশlরহসয্।৪৫  

‘pসংগ : িব ু  েদ’ নামক pবnিট ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির’-েত মিুdত রেয়েছ। িবনেয়র 
‘যগু o জীবন’ সংkাn সময্ক আেলাচনায় aথর্াৎ ei গেবষণাপtিটর pথম aধয্ােয়র aেনক 
তথয্সtূi eখান েথেক েনoয়া। e-কারেণ agজ কিবর pসে  েলখা েলখািট িনেয় েফর-
আেলাচনার aবকাশ েনi।  

িবনেয়রi মেতা আেরক েpিসেডিnয়ান, গিণেতর েমধাবী ছাt মািনক বেnয্াপাধয্ায় তাঁর 
সমেয় সািহতয্েক ৈবjািনক িনেমর্ােহ িবচার করেত িশিখেয়িছেলন। eকিট বয্িkগত েলখায় 
িতিন িলেখেছন— 

“তখনo আিম িব াস কিরিন, আজo িব াস কির না েয, িবjােনর সে  সািহেতয্র িবেরাধ 
আেছ। তেব e কথা সতয্ েয, েকu eকসে  ৈবjািনক o সািহিতয্ক হেত চাiেল তােক িদেয় 
িবjান বা সািহতয্ েকানটারi িবেশষ uপকার হয় না। িকnু eকথাo সতয্ েয, eযেুগ িবjান 
বাদ িদেয় সািহতয্ েলখা aসmব—তােত ধ ু পরুােনা kসংsারেকi p য় েদoয়া হেব। 
সািহতয্ বাদ িদেয় ৈবjািনক হেল, িতিন i ায় বা aিন ায় িহংs মাnেষর হােত মারণাsti 
তুেল েদেবন—তাঁর আিব ারেক মাnষ মাnষেক ংস করার কােজ বয্বহার করেব। িবjান 
o সািহেতয্র সmn eযেুগর aিত pেয়াজনীয় যগুধমর্।”৪৬ anজ িবনয় িলখেলন— “গিণত o 
কিবতা eকi িজিনস। ei শতাbী েশষ হেয় eেলা। iংরাজী akরসমেূহর সব কিটর 
গিণতসমীকরণ আিম িলেখ িদেয়িছ। iংরাজী akর A eর সমীকরণ, B eর eক সমীকরণ 
eiভােব iংরাজী akর Z eর সমীকরণ পযর্n, েমাট ছািbশটা akেরর ছািbশটা সমীকরণ। 
eর ফেল aিভধােনর সব শbi গিণতসমীকরণ হেয়েছ। ফেল ei িবে  সব িকছুi গিণত  
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হেয় েগেছ। সব সািহতয্ গিণত হেয় েগেছ, ei হেয়েছ ‘সাmpিতক সািহেতয্র গিত’”।৪৭ e-
সমীকরণ েধাঁয়ােট হেত পাের, িকnু িবে দেক d দাশর্িনকতায় না েদেখ aমািয়ক 
গািণতকতায় িতিন েদখান, েদখেত েশখান। “েতামার মহািবে  িকছু হারায় না ক’ কভু।/ 
আমরা aেবাধ, an মায়ায় তাi েতা কাঁিদ pভু।।”৪৮ েন aভয্s কান (মন) “...িবে র সিৃ র 
আেগ েথেক kেম/ আমােদর পরুাতন কয্ালkলােসর িনয়মসমহূ/ িবে ষণ সমহূেক মখুs 
কেরিছ, তার পের/ েদখা েগল oiসব েযাগ o িবেয়াগ aংক/ েকন বয্থা পাo বেলা পিৃথবীর 
িবেয়ােগ িবেয়ােগ?”৪৯ u ারণ নেত eেকবােরi ৈতির িছেলা না। বাঙািলর মেনােলাক 
নবিনমর্ােণর কৃিতt তাi িবনয়েক িদেতi হেব। ‘কিবতার বতর্মান o ভিবষয্ৎ’ pবেn িবনয় 
কিবতায় ধমুাt ‘িব ’ শbিটর pেয়ােগর dারা েয-েকানo কিবতােক ৈবি ক করবার কথা 
েভেবেছন। তাঁর মতাnসাের, রবীndনােথর “সংসাের সবাi যােব সারাkণ শত কেমর্ রত/ তাi 
ধ ুিছn বাধা পলাতক বালেকর মেতা/ মধয্ােh মােঠর মােঝ...” o জীবনানেnর “আিম kাn 

pাণ eক, চািরিদেক জীবেনর সমdু সেফন,/ আমাের d-দN শািn িদেয়িছেলা নােটােরর 
বনলতা েসন।” কিবতাংেশর uদাহরেণ যথাkেম ‘সংসার’ o ‘নােটার’ শbd’িটর জায়গায় 
‘িব ’ শbিট বসােনা হেল মেন-বেন uিtত ulাস তু  ছঁুেয় েফলেব। শেbর বয্ািpেত unত 
হেব কিবতা।৫০ যিদo তাঁর e-মত আমােদর সংশেয় দীণর্ কের, েকননা uiিলয়াম েbেকর 
‘িবndেত িব দশর্ন’-েক তাহেল aসতয্ বেল েমেন িনেত হয়। কlনার রথচেkর েকানo 
pেয়াজন েসেkেt আর পেড় না। আর সামাnীকরেণর iি েতi েতা eকিট ‘িবেশষ’ কিবতা 
হয়, ‘সামাn’ কিবতা নয়— বtৃাn। ‘সmকর্ : কিবতার নােমর সে  িবষয়বstর’ pবnিটেত 
িবনয় বয্িkক aিভjতাসমিnত সতয্মলূক কিবতার পk িনেয়েছন eবং রবীndনােথর 
‘লীলাসি নী’ o ‘িনঝর্েরর spভ ’ কিবতাd’িটর তুলনায় বরং ে t িদেয়েছন ‘সাজাহান’ 
(যিদo রবীndনাথ বানানিট ‘শা-জাহান’ িলেখিছেলন ) কিবতািটেক। মঘুল সmাট শাh জাহােনর 
পিরকlনা o ঈশা খা-ঁর aপবূর্ sাপতয্jােন স ৃ  ‘তাজমহল’ নাmী sিৃতেসৗধিট েদখার পের 
রবীndমেন uk কিবতািটর rর ভাবনা eেসিছেলা বেলi িবনয় িব াস কেরন আর েসi 
সতয্াবd কারেণi কিবতািট aেলাকসামাn হেয়েছ।৫১ ‘সাধারণ মাnেষর কিবতা’ নােমর 
pবnিটেত িবনয় ‘রnন eবং কিবতা’ pবnিটর মেতাi সাধারণ মাnেষর িনিবর্কার সাধারেণয্ 
কীভােব কিবতা জnায়— তা েদিখেয়েছন। ‘বেkািkজীিবতm ’-eর pথম uেnেষর দশম 
কািরকায় pাচীন ভারতীয় কাবয্তttকারেদর anতম knক বেলিছেলন, বেkািk হেলা 
‘ৈবদgয্ভ ীভিণিত’। eর বয্াখয্া িদেত িগেয় বলেছন— “ৈবদgয্ং িবদgভাবঃ 
কিবকমর্েকৗশলং তসয্ ভ ী িবি িtঃ তয়া ভিণিতঃ িবিচৈtবািভধা বেkািkিরতুয্চয্েত। aথর্াৎ 
কিবর কাবয্রচনার েয িবেশষ ভ ী বা কিবেকৗশল, যা pিসd psান বা মাগর্ পিরহার কের 
গেড় oঠা ভিণিত-pকার, তা-i বেkািk।৫২ আধিুনক কিব িবনয়o বেkািkর grtেক  
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sীকৃিত েদন। বেলন, মেুখ-মেুখ বেkািk বানােনা মাnষ িনিবর্েশেষ আিদম pবণতা; েসi 
সংsার আজ aবিধ মাnষ িজেন বiেছ। কতgেলা uদাহরণ িদেয় িবনয় েসিট বিুঝেয়েছন। গা-ঁ
গে র েদাকােন ‘আজ নগদ কাল ধার’— ei মেমর্ েঝালােনা িবjাপন িকংবা ‘কী পিtকা 
রােখন আপিন মেনার নবাব,ু আনnবাজার না যগুাnর?’ pে র utের িতিন যখন ‘আিম 
িনরানn বাজার রািখ মশায়’ বেল বেসন , েসgিল aভািবেতi বেkািkর নমনুা হেয় oেঠ। 
েকননা আজেকর ‘কাল’-টা কালেকi ‘আজ’ হেয় যােব আর ‘িনরানn বাজার’ শbিটেত 
aিভধার aভয্nের eকরকেমর p n িবdrপ রেয়েছ।৫৩ তাঁর ‘ei সব সতয্’ নােমর pবnিট 
আসেল eকিট বয্িkগত গদয্-u াস। েবাধািতkাn েকানo anভবেবদয্তা নiেল eর 
aিলnিনলয় িচেনেজেন েনoয়া যােব না। ীৈচতnেদেবর ‘বিহরে  রাধা, anরে  কৃ ’ 
ভাবভুবেনর মেতা িনেজর মেধয্i ঈ রীর aিধ ান o aেnষণ কের িবনয় িনেজেক মাsকভাব 
aধর্নারী র বািনেয় তুলেলন। িনবর্ািচত aংশ : 

“...ei হি  আিম; pণিয়নীর মেতা িনেজরi সে  িনেজ কথা বিল। aথচ aিবকল আলাদা 
dজেনর মেতা হেয়। ei আিম, িনেজi িনেজর sামী eবং িনেজi িনেজর stী।...েকবল যিদ 
েটিলেফােন িগেয় িজjাসা কির, ঈ রী বেলা েতা nাশনাল লাiেbরীর িবb িলogাফী িবভাগিট 
েকাথায়? তাহেল, eকমাt তাহেলi জবাব পাi, aমকু বাড়ীেত। েকান তলায়? েদাতলায়। 
েযন আিম নi, েযন ঈ রী আমার েথেক পথৃক েকu। aথচ আসেল েতা আিম eকাi ei 
dজন।...েতামার যিদ েকােনা রকেমর ভয় হয়, sাতী তারা, তেব আমােক ব’েলা।...তুিম যিদ 
আেরা তp হেয় েযেত চাo, আেরা েবিশ ujjল হেয় uঠেত চাo তেব তার বয্বsা ক’ের িদেত 
পাির। পিৃথবীেত যখন িছলাম তখন আমার dঃসময় eেলi েদখতাম pাকৃিতক আবহাoয়া 
খারাপ হেয় েযত, শীতকােল শীত েবিশ ক’ের পড়ত। আবার sসময় eেলi েদখতাম 
pাকৃিতক আবহাoয়া েবশ সজীব হেয় uঠত, uৎফুl হেয় শীতকােল শীত aেনক কম ক’ের 
পড়ত। সযূর্েদব eiভােব আমার pিত তার ভােলাবাসা বয্k করেতন।...কােরা সে  কথা না 
ব’েল েকবল আপন মেন বাস করা। eমন মানিসক sয়ংসmণূর্তা লাভ করা যার ফেল  
eকাকীtেবাধ আর থােক না। আিম aবশয্ িনেজi ঈ রীrেপ আমার কােনর কােছ িচরকাল 
কথা বিল eবং মখু িদেয় ঈ রrেপ তার জবাব িদi। eiভােব আমােদর বাকয্ালাপ চেল। 
ভােলাবাসাবািস চেল।...শnূ িনঃসেnেহ শnূ। সmণূর্rেপi শnূ। িকnু aদশৃয্ নয়, শnূতাo 
েতা দিৃ েবাধ eবং ফেল দশৃয্। aথর্াৎ সবেচেয় েবিশ ভােলাবািস নktেক, সকল নktেক। 
তেব তােরা েচেয় aেনক েবিশ ভােলাবািস আমার ঈ রীেক, aথর্াৎ িনেজেক।”৫৪  

িবনেয়র েলখা ‘pস  গদয্কিবতা’ নামক গদয্িটেত িতিন িবদয্াসাগর মহাশেয়র গেদয্র 
aংশিবেশষ udতৃ কের েসিটর কাবয্ময়তা িবে ষণ কের েদিখেয়েছন। ‘ei েসi জনsান  
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মধয্বতর্ী psবণ িগির যাহার িশখরেদশ সতত স রমান’— ei িবদয্াসাগরী গদয্িটেক িবনয় 
‘ei েসi জনsান/ মধয্বতর্ী psবণ িগির/ যাহার িশখরেদশ/ সতত স রমান’ িবnােস-
িবভাজেন পবর্ািয়ত কেরন। বাংলা গেদয্র সচূনাকাল েসটা, pাচীনতম সািহতয্মাধয্ম কােবয্র 
pভাব পেুরাপিুর agাh করবার মেতা শিk তখনo পযর্n তার aিজর্ত বা চিচর্ত নয়, মেন 
রাখেত হেব। িবনেয়র িনেজর দশক প ােশর aিধকাংশ কিবi পদয্িpয়, ষােটর কিবরাi েস-
aেথর্ pথম গদয্ কিবতা িলখেবন বেলi কিবতা িলেখিছেলন। তাঁেদর সামেন আদশর্ বলেত 
িছেলন চিlেশর দশেকর সমর েসন, িযিন eকিট পদয্o জীবেন েলেখনিন। িতিন িনেজ 
‘আমার pথম গদয্ কিবতা’ নােম তাঁর pথম গদয্কিবতািট েলেখন ১৪০২ ব ােbর ‘েরাপণ’ 
পিtকার পজূা সংখয্ায়। আর ‘eক পঙিkর কিবতা’ তাঁর eকমাt গদয্কিবতার বi। aবশয্ 
িশ েদর বা েটাকাiেদর বণর্-পিরচয় েশখােত কখনoi সিমল কিবতার িবকl হয়না, মােনন 
িতিনo।৫৫ ‘সতয্ কেথাপকথন’-িট িবিkp গদয্। িবনেয়র ‘মনা আজ eেসিছল আমার 
কােছ...’৫৬ iতয্ািদ গেlর েথেক িবনেয়র পানpবণ (Pun) চিরtিট আেগi জানেত পারা 
যাে । শb িনেয় েখলার েতমনi eকিট িনদশর্ন রেয়েছ eখােনo— 

“বললাম ‘জীবন, gNা শেbর মােন জােনা?’ জীবন বলল ‘কী রকম?’ আিম বললাম — 
ফিরদপেুর বেল গামছাডা, েতমিন gণডা। aথর্াৎ gণডা হoয়া ভােলা বঝুেত হে । বh gণ 
আেছ আমার sতরাং আিম gNা।”৫৭  ‘তাৎkিনক েকnd পdিত’-েত িবনয় পিৃথবীর শা ত 
গিণতেক েচনান, েসi eকিট েকnd নােমর িবnd, আর তার চারপােশ িসেsেমর িনsাণ 
ঘণূর্ন— ei েতা! ‘তাৎkিণক েকnd পdিতেত চলা’ বেল eেকi। কিবতােলখার কাজo ei 
বহৃtর পািথর্ব গিণতযেntরi aংশ। িবনয় বেলন— 

“সব বয্াপােরi ei রকম — eকi বয্াপার। কিবতা িলখেত হয়, তাৎkিণক েকnd 
পdিতেত। ei েয েরলগািড় িসেধ সরল েরখায় চেল যায় আমােদর ঠাkরনগর েথেক 
চাঁদপাড়ায়, সমs িকছু, চলমান সব িকছুi ei তাৎkিণক েকnd পdিতেতi চলেছ — gহ, 
নkt, সযূর্o। িবশাখা, utরষাবা [...ঢ়া], হsা তারা সব তারা o নkt ei তাৎkিণক েকnd 
পdিতেত চলেছ। েদখ, লkয্ কেরা — আমরা েয কথা বলিছ তােরা মােন তাৎkিণক েকnd 
পdিত।”৫৮ নাটয্কার বাদল সরকােরর ‘eবং indিজৎ’ নাটেক aমল, িবমল, কমল, indিজৎ 
o েলখেকর anবর্তর্ী সংলােপ িনিবর্pব, kািnকর, aিনে র ei ঘিূণর্বিৃtর pিত বীতsহৃার 
pকাশ ঘেটেছ : 

“িবমল     || কী কাবয্টাবয্ িলখেল নতুন বেলা। 

েলখক    || িকছু িলিখিন িবেশষ। 
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................................................. 

েলখক    || eকটা েছাট কিবতা িলেখিছ ধ।ু  

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

েলখক    || ( আবিৃt কের ) eক—di—িতন 

               eক—di—িতন—di—eক—di—িতন 

               চার—পাঁচ—ছয় 

               চার—পাঁচ—ছয়—পাঁচ—চার—পাঁচ—ছয় 

               সাত—আট—নয় 

               সাত—আট—নয়—আট—সাত—আট—নয় 

aমল     || তারপর? 

েলখক    || নয়—আট—সাত—ছয়—পাঁচ—চার—িতন—di—eক। 

িবমল     || বেল যাo। 

েলখক    || আর েনi। 

কমল     || ফুিরেয় েগেলা? 

েলখক    || hাঁ, ফুিরেয় েগেলা। 

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

indিজৎ || ei েয চলেছ—তার েকােনা মােন েনi? eকটা িবরাট চাকা েকবল ঘরুেছ আর 
ঘরুেছ। আর আমরা তার সে  তালেগাল পািকেয় ঘরুিছ আর ঘরুিছ— 

েলখক    ||  eক—di—িতন। eক—di—িতন—di—eক—di—িতন।”৫৯   

e-isক pকািশত িবনয় মজমুদােরর ততৃীয় o েশষতম pবngন্থিটর নাম ‘ধসূর 
জীবনানn’। জীবনানn দােশর pিত িবনতা িনেয় িবনয় িনেজi তাঁর িবিভn গেদয্৬০, পেদয্৬১, 
সাkাৎকাের৬২ িনঃসংখয্বার িবিদত কেরেছন। e-gেন্থর gন্থনািট বিুঝ েসi ধারািটরi িবনm  
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িবsার! পিরকlনা, িনবর্াচন o নামকরণ aবশয্ pকাশক uৎপল ভTাচাযর্-কৃত৬৩। জীবনানn-
pীিত বা জীবনানn-dবর্লতার িবষয়িটেত প ােশর সকল কিবi েবাধহয় সমাসনবতর্ী। তাঁেদর 
সামেন বাংলা আধিুনক কিবতার eককথা-eকমাt আদশর্ বলেত িছেলন, আেছন রবীnd-
পরবতর্ীকােল ‘sbতার গান’ েগেয় েফরা আkাn সমেয়র কিব জীবনানn দাশ।  

িবনেয়র ‘জীবনানn o আিম : িকছু aসংলg ভাবনা’ শীষর্ক গদয্িট জীবনানnবীkায় িবিkp 
িকছু পাতা oলটােনার মেতা।“নািবকেদর িনেয় pচুর কিবতা িলেখেছন িতিন মােন 
জীবনানn”৬৪ বা “জীবনানn খবু খারাপ কিবতা েলেখন িন। কােরা মনেক আনিnত করা 
যায় কীভােব েস িবদয্াo জানেতন।”৬৫ iতয্ািদ d’eকটা বাকয্ বাদ িদেল িবনয় নয়, িবনেয়র 
sিৃতi eর psািবত কথক। আনnবাজার পিtকায় সমােলাচনার জn জীবনানেnর েদoয়া 
‘ধসূর পাNুিলিপ’-র sাkিরত eকিট কিপ েকমন কের েযন তাঁর (িবনেয়র) eক বnুর হsগত 
হয়, িবনয় aতয্n aবাক হেয়িছেলন। তারপেরi তাঁর sিৃতেদশপািড়, েযখােন hদেয়র মলাট 
কত েফনকিবতােক p n, আ n েরেখেছ। িবনেয়র কেলজ-কেলজ িsTেটর িদনgিলেত 
জীবনানেnর বi েকনবার জn পাoয়া েযেতা না। িসগেনট-কণর্ধার িদলীপ gp জীবনানেnর 
বািড় েথেক eকখানা ‘ধসূর পাNুিলিপ’ eেন িবনয়েক েদন। তাঁর জীবনানnেpেমর সtূপাত 
েসi েকনার মহূুতর্ েথেক নািক তা তারঁ বয়ঃপিরণিতর পেরর ঘটনা— িবনয় eখন আর সিঠক 
মেন করেত পারেলন না। িকnু যা বলেছন তার aবুর্েদ-পtজািলকায় pণয় o pণিত eকীভূত 
হেয় রেয়েছ :  

“যতখািন বয্থাভারাতুর মন হেল জীবনানেnর বয্থাভারাতুর কিবতাgিল ভােলা লােগ, ততদূর 
বয্থাভারাতুর মন আমার তখেনা হয়িন। তবoু আমার কিবতাgিলর pিত েকমন েযন মায়া 
জেnিছল। ধসূর শালপাতায় জিড়েয় েযমন মাংস িবিk কের, েতমিন d-খািন ধসূর মলােটর 
মেধয্ কিবর hৎিপN জিড়েয় আমার হােত েদoয়া হেয়িছল।...‘ডাকেব না তােক জােন/ 
পিৃথবীর ডােক রাজকnারা জােগ না’... ei পঙিkিট আমার রিচত েয কিবতায় আেছ, েসিট 
জীবনানn দাশ-eর কিবতার মেতা করেত েচেয়িছলাম। pাণপেণ জীবনানn দাশ-eর কিবতা 
নকল করার েচ া কেরিছলাম েবশ কেয়ক বছর যাবৎ। oi কিবতািট ২৬ বার কাটােছঁড়া 
কেরিছলাম। েকােনা মেতi hদয়sাd আর হয় না। eকবার কাটাkিট কের িলখলাম, 
‘রাজকnা’ কিবতািট, পেরর িদন পেড় মেন হল জীবনানেnর মেতা হয় িন, বসলাম কাটাkিট 
করেত—ei িdতীয়বার কাটােছঁড়া, ততৃীয়বার কাটাkিট কের, eকমাস বয্াপী কাটাছাটঁা কের 
তারপর থামলাম। বঝুলাম, জীবনানেnর কিবতা নকল করার মেতা kমতা আমার েনi। 
জীবনানnেক নকল করা eত সহজ বয্াপার নয়।”৬৬ ‘জীবনানেnর eক িদক’ নামক pবেn 
িবনয় কিবতায় dয্থর্েবাধক শেbর েয েখলািট েদিখেয়েছন তােক আলংকািরক পিরভাষায়  
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‘ে ষ’ (eকে িণর শbালংকার) বেল। ঈ রচnd gp, মধসুদূন দt, o রবীndনাথ ঠাkেররা 
তাঁেদর িশেlাtীণর্ কিবতায় ধমুাt তাঁেদর নামপদবীবাচক শbিট (aথর্াৎ ঈ রচnd gp-eর 
‘ঈ র gp’, মধসুদূন দt-eর ‘মধ’ু, রবীndনাথ ঠাkর-eর ‘রিব’)-েকi েয কতসময় aথর্িdেt 
বয্বহার কেরেছন, তার iয়tা েনi। কিবতার slাবয়বেক সিূচমখু িদেত e-aলংকার 
apিতdndী। আর আধিুনক খN-জীবন-িনংড়েনা কিবতার আকৃিত যত সীমািয়ত হেয়, সীিমত 
হেত হেত eিগেয়েছ, তত েবিশ কের uk aলংকােরর pেয়াজন পেড়। জীবনানn দাশ-eর 
কিবতায় pযkু ‘জীবন’ শbিটর েথেক কিব জীবনানn o তাঁর জীবনেক েখাঁজার pয়াস 
িনেয়েছন িবনয়। ‘জীবন’ শbিটেত জীবনানn sয়ং আtেগাপন কের রেয়েছন বেল িবনেয়র 
ধারণা। িবনয় তাঁর ei েলখায় ‘জীবনানn দােশর ে  কিবতা’-র িdতীয় ভারিব সংsরণ 
(সpম মdুণ : েসেpmর ১৯৮৮ ি ঃ) anসরেণ eর প ৃ : ১১ েথেক প ৃ : ১০১-eর মেধয্র 
eকািধক কিবতায় থাকা ‘জীবন’ শেbর eকিট তািলকা িদেয়েছন, জীবনানnpসতূ শbবািজর 
মলূয্ায়েন হয়েতা তা কাযর্কর হেব।৬৭ পরবতর্ী pবn : ‘বনলতা েসন কাবয্gেন্থ িমল’। 
‘বনলতা েসন’ কাবয্gেন্থর anগর্ত কিবতাgিলেত জীবনানn েয-ধরেনর anয্িমল pেয়াগ 
কেরিছেলন, িবনয় তা স য়ন কেরেছন। ei pবnিটর িনিহতবstিটেক aতয্n সাধারণ বেল 
মেন হoয়ারi কথা। িবনয়o তা জানেতন, জানেতন বেলi eেক টীকাকরণ কেরন। িবনেয়র 
আপাত-aেথর্ ei ‘খi বাছা-কাজ’-িটর uেdশয্ eখােন sুট হেয়েছ :  

“তখন বাংলা কিবতার স েটর কাল। তখন মােন ১৩৩০ ব াb নাগাদ। বাংলা কিবতার িমল 
েদoয়া িনেয় বাঙািল কিবেদর স ট।  

                        “েধণ ু                েরণ ু                 েবণ ু

“ei ধরেনর িমল তখন eতবার েদoয়া হেয়েছ েয কিবরা কিবতায় েকােনা পঙিkর েশেষ 
েধণ ুশbিট েদখেলi বেুঝ িনত eর পরবতর্ী পঙিkর েশষ শb েরণ ুিকংবা েবণ ুশb আসেছ। 

“aথর্াৎ বাংলা কিবতায় তখন িমল েদoয়ার স েটর কাল। ei সমেয় কিব জীবনানn দাশ কী 
কের িমল-eর সমসয্া সমাধান কেরিছেলন তা eখােন েবাঝােনা হে । আিম িনেজ েকােনা 
িবে ষণ (িমেলর) করলাম না। পাঠকপািঠকাগণ িনেজরাi জীবনানেnর িমল সmেকর্ িবে ষণ 
কrন।  

                                                                                                       iিত 

                                                                                            িবনয় মজমুদার”৬৮  

জীবনানn দােশর ‘adুত আঁধার eক’ কিবতািট নতুন দিৃ ভি েত বয্াখয্ািয়ত হেয়েছ িবনয়  
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মজমুদােরর কলেম। িতিন আধিুনক কিবতার েkেt eকpকার elimination-eর oপর grt 
আেরাপ কেরন। ‘Elimination’ বলেত কিবর তরেফর ‘পিরকিlত পিরবজর্ন’। 
uদাহরণsrপ িতিন রবীndনােথর ‘পজূািরিন’ কিবতার েশষ o ঊনেশষ sবেকর িবnাসিটেক 
তাঁর মত-েমাতােবক িবচার কেরেছন। কিবতার িনবর্ািচত aংশ : eমন সমেয় েহিরলা চমিক 
pাসােদ pহরী যত,/ রাজার িবজন কানন-মাঝাের/ sূপপদমেূল গহন আঁধাের/ jিলেতেছ েকন 
েযন সাের সাের pদীপমালার মেতা।/ মkুকৃপােণ পররkক তখিন ছুিটয়া আিস/ ধােলা, “েক 
তুi oের dমর্িত,/ মিরবার তের কিরস আরিত।”/ মধরু কেN িনল, “ ীমতী, আিম বেুdর 
দাসী।”// েসিদন  পাষাণফলেক পিড়ল রkিলখা।/ েসিদন শারদ s  িনশীেথ/ 
pাসাদকানেন নীরেব িনভৃেত/ sূপপদমেূল িনিভল চিকেত েশষ আরিতর িশখা।।” udতৃ কের 
যা udার কেরেছন তা হেলা ‘aথর্পণূর্ o ৈশলীময় eকিট কািবয্ক িবরিত’ (A meaningful & 

styleful poetic pause indeed)। আেগর sবেক রাজpহরীরা pাসােদর িবজেনাদয্ােন jলn 
pদীপ েদখেত েপেলা, আর তারপরi েশষ sবক ei— শাদা psরফলেক রkিচh সিূচত 
হেলা, সহসা িনেভ েগেলা েশষ আরিতর িশখা। িবনেয়র ‘আমার ঈ রীেক’ বiিটর ততৃীয় 
সংsরেণ eকিট কিবতাংশ— “েয েগেছ েস চ’েল েগেছ, েদশলাiেয় িবেsারণ হেয়/ বাrদ 
ফুরায় েযন, aবেশেষ কাঠটুk jেল/ আপন anরেলােক” িছেলা eমন; ‘ঈ রীর কিবতাবলী’-
েত পিরমািজর্ত হেয় তা “েয েগেছ েস চ’েল েগেছ, aবেশেষ কাঠটুk jেল/ আপন 
anরেলােক” দাঁিড়েয়েছ। কিবতারা ফলত aিধক মেনাgাহী হেয়েছ বেলi িবনয় মেন 
করেছন। পাবেলা িপকােসা o aঁির মািতস-aি ত িচt uেlখ কেরo িতিন েবাঝােত েচেয়েছন 
সীমার মােঝর aসীেমর kমতািটেক! ‘Elimination’-eর ফল রহসয্ময়তা o dেবর্াধয্তা। 
জীবনানেnর eকিট কিবতার “িববণর্ pাসাদ তার ছায়া েফেল জেল।/ o-pাসােদ কারা থােক? 
েকu েনi—েসানািল আgন চুেপ জেলর শরীের/ নিড়েতেছ-jিলেতেছ—মায়াবীর মেতা 
জাdবেল”-জাতীয় পঙিkgিলেত িবনয় eেহন elimination-eর সাথর্ক pেয়াগ েদখেত 
েপেয়েছন। েকননা, pাসাদ বা an েকানo sান েথেক আসা আেলার pিতফলন িকংবা 
আেলয়া e-আেলার uৎস িকনা, কিব তা েগাপন েরেখেছন। Elimination-eর pভােব েবােধর 
sদূরpসারী aগময্তা ৈতির হবারo সmাবনা থােক, িকnু িতিন ( িবনয় ) s i বলেছন,  
কিবর uেdশয্ পাঠকেক ভােলা লাগােনা, েবাঝােনা নয়। চাঁদ-তারা-ফুল-লতা-পািখ-পাখসাট 
aথর্াৎ আমােদর বাsব জীবেনর নানা anষ gিল কখনoi সmণূর্ আগতেবাধ নয়,তথািপ 
িpয়। কলামলূক িবষেয় aিভধােনর aকপটতার চাiেতo কিবতার hদয়gািহতার আেবদন 
েঢর েবিশi।৬৯ ‘বলা’ o ‘িবরাম’-eর sসমnেয় eiভােব জn হয় utীণর্ কিবতার। 
১৯৭৮ি ঃ-র ১৫ নেভmর করািচর nাশনাল েsিডয়ােম আেয়ািজত ভারত-পািকsান 
েটsময্ােচ sনীল গাosর েস ু ির কেরিছেলন। েসi েখলায় iমরান খােনর eকটা িবষাk  
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আgেন বাunার েডিলভািরর িবrেd গাosেরর akেতাভয় বয্ািটং-েsটেমন্ট িনেয় pখয্াত 
পাক সাংবািদক oমর kেরিশ িলেখিছেলন— “সািন বলটােক েছেড় িদল। িকnু ঐ ছাড়াটার 
দাম eক ডজন বাuন্ডািরর েচেয়o েবিশ, eকজন িkেকটিশlরিসেকর কােছ।...”৭০ 
কিবতািশেlর েবলায়o বয্াপারটা aেনকটা eiরকমi। িকnু িবনয় লkয্ কেরেছন েয, 
জীবনানেnর ‘adুত আঁধার eক’ কিবতািটেত েস-aেথর্ elimination েনi। িdতীয়ত, 
iমেpশিনs বা aয্াবsTয্াk িচেtর সমধমর্ী আধিুনক কিবতার ৈবিশ য্ e-কিবতায় ujjল 
নয়। িবনয় িলখেছন— “আেলাকিচtধিমর্তা েথেক চুয্িত েনi। সংবাদপেtর সংবাদেক 
আেলাকিচেtর anrপ মেন করা েযেত পাের। বাsব বয্াপারেক েকাথাo িভnাবয়ব না ক’ের 
aিবকলrেপ uপিsত করেল হয় সাংবািদকতা। িকnু aি ত িচt েযমন আেলাকিচt নয়, 
কিবতাo েতমিন সাংবািদকতাময় সংবাদ নয়। aথর্াৎ িচtিশlীেক েভেব-িচেn, 
sপিরকিlতভােব আেলাকিচt েথেক চুয্ত হেত হয়—তার uেdশয্ দশর্কেক aিধক পিরমােণ 
ভােলা লাগােনা। েতমিন কিবেকo েভেব-িচেn sপিরকিlতভােব সংবাদsলভ রচনা েথেক 
চুয্ত হেত হয়—তারo uেdশয্ পাঠকেক ভােলা লাগােনা।...” জীবনানেnরi an eকিট 
কিবতাংশ েথেক িবনয় ei ‘আেলাকধিমর্তা েথেক চুয্িত’-র দ ৃ াn তুেলেছন— “ঘােসর uপর 
িদেয় ব’েয় যায় সবজু বাতাস/ aথবা সবজু বিুঝ ঘাস?/ aথবা নদীর নাম মেন ক’ের িনেত 
েগেল চািরিদেক pিতভাত হেয় oেঠ নদী।” iতয্ািদ। uপমাi কিবর িনকটবnু। জীবনানn 
uপমা-aলংকােরর সফল িশlী হoয়া সেtto ‘adুত আঁধার eক’ কিবতািটেত uপমার 
aিst েনi, আেছ pতীেকর মাধয্েম analogy-র বয্বহার।৭১ ততৃীয়ত, ঘটনাগত েয 
েনপথয্িটর কারেণ কিবর anঃsল ei বয্k িসdােn েপৗঁেছেছ, কিবতায় তা েনi।  

ei ‘েনi’-gিলর পােশ েয ‘আেছ’-রা আেছ, বstত তা-i কিবতািটর utরণ ঘিটেয়েছ। 
pথমত, দাশর্িনক আিব ােরর বয্বহার কিবতািটেক aমরt িদেয়েছ। ‘ ীমdগবd গীতা’o েতা 
িনরাভরণ, িনরলংকার িববিৃতমাt। িকnু তার তািttকতার চমকpদতা o বয্বহািরক মলূয্ 
aমলূয্। িdতীয়ত, uপমার বদেল eেসেছ substitution। িবদয্া-বিুd-jানহীন মাnষেদর 
aধনুা িনয়ামকবিৃtর িবষয়িটi েযন an বয্িkর েচােখ েদখার মেতা, িনঘর্াৎ pথেম কিব ei 
uপমার কথা েভেবিছেলন। পেরi মলূেক পা র্s কের an বয্িkর েচােখ েদখার aংশিট েরেখ 
িদেলন eবং uপমা মহূুেতর্ pতীক হেয় uঠেলা। eরপর pতীকপবর্িট পার হেয় মলূ িবষয়বাহী 
বােকয্র substitute-rেপ কিব analogous িবষয়বাহী বাকয্ িলখেলন— “adুত আঁধার eক 
eেসেছ e-পিৃথবীেত আজ,/ যারা an সবেচেয় েবিশ আজ েচােখ দয্ােখ তারা;” কিবতা- 
রচনাকালীন পdিতর সে সে i কিবতা-পাঠকালীন aবsার কথাo তাঁেক ভাবেত হেয়িছেলা। 
নেচৎ ‘আঁধার’ শbিটেক anিlিখত মলূrপ (a-jান pভৃিত)-িটর substitute িহেসেব পাঠক  
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না বঝুেত পারেল কিবর মসাধনা o uেdশয্ uভয়i বয্থর্ হেব। েযমন, “জাগরেণ যায় 
িবভাবরী/ আঁিখ হেত ঘমু িনল হির” বা “ei কথািট মেন েরেখা, েতামােদর ei হািসেখলায়/ 
আিম েয গান েগেয়িছেলম জীণর্ পাতা ঝরার েবলায়” iতয্ািদ গােন রবীndনাথ ‘জাগরণ’, ‘ঘমু’ 
বা ‘গান’— ei শbgিলেক বhমখু িদেত চাiেলo তা সফল হয়িন বেল িবনেয়র মেন 
হেয়েছ। ei শbgিলেক যথাkেম ‘সতকর্-সজাগদিৃ ’, ‘aসতকর্ aলসতা’ o ‘জীবনপণ 
সাধনদশর্ন’ aেথর্ বয্বহােরর মেনাবা া িছেলা কিবর। িকn, ei phenomenon-িট eত 
sাভািবকতায় বাsেব থােক েয, পাঠক খবু েবিশদূর বাচয্াথর্ aবিধi agসর হেত পাের। 
েসখােন “adুত আঁধার eক eেসেছ e-পিৃথবীেত আজ,/ যারা an সবেচেয় েবিশ আজ েচােখ 
দয্ােখ তারা;”— ei phenomenon-িট বাsব জীবেন েনi বেল পাঠকেক বাধয্ত e-বােকয্র 
pকৃত aেথর্র সnান করেত হয়। কিবতার পােঠালিbর ei পdিতিট কাবয্তেtt জীবনানেnর 
pধান আিব ার, aবদান। তা-ছাড়া, আকৃিত, aবয়ব iতয্ািদর িমল না েদেখ েয-সমs uপমা 
সহsািধক বছর ধের রিচত হেয় eেসেছ, তারেচ’ দয্াখা েগেছ, ‘hদয়ােবগ সমীকরণ’ েথেক 
পাoয়া uপমা aেনক মন টােন— “ফুেলর মেতা সহজ sের/ pভাত মম uিঠেব পেুর” বা “ঘন 
াবণেমেঘর মেতা/ রেসর ভাের নm নত” বা “পািখর নীেড়র মেতা েচাখ তুেল নােটােরর 

বনলতা েসন” u ারেণর েয ধরন। েতমনi ‘adুত আঁধার eক’ কিবতায় ‘শkন’ o ‘েশয়াল’ 
pািণd’িট আদেত কিবর জn pেয়াজনীয় বীত dা o িবকষর্ণ স ার কের। ততৃীয়ত, কিবতায় 
িববতৃ দাশর্িনকতা, গভীরিনিহত anিlিখত জজর্রেবদনা, স ৃ  িবষণ্ণ পিরেবশ, মন্থর গিত— 
e-সবিকছু িমিলেয় পাঠকেক sিsর হেত েদয় না, বারবার কের ভাবনার মহাসমdু তােক 
ডােক। িবনয় িলেখেছন— “রবীndনােথর কিবতা পাঠ করেত-করেত পাঠক িনেজেক aতয্n 
তু  (রবীndনােথর তুলনায়) মেন করেত বাধয্, আর জীবনানেnর কিবতা পাঠ করেত-করেত 
পাথক িনেজেক aতয্n মলূয্বান মেন করেত বাধয্, যার ফেল পাঠেকর পঠেন া বাড়েতi 
থােক। চতুথর্ত, েসৗnযর্, সাবলীলতা, aনায়াস-u ারণেযাগয্তা, িবষণ্ণ ছn কিবতািটেক 
eমন কের েবঁেধেছ েয, aিত সহেজi েসিট sিৃতেত মিুdত হেয় েযেত পাের। প মত, 
ভাবগত গভীরতা পাঠকেক িচnনীয় uপাদান েজাগান েদয়। ষ ত, েয pতয্kতায় কিব o 
কিবতার িসdােnর জn তােক anেlেখ েকবল িসdাnিটেকi কিবতা কের েতালা eকাni 
কিবর sকৃত o sভািবত। ei সংযম আবিশয্ক anশীলেনর aেপkা রােখ। anাn সকল 
মহৎ কিবi eকিটমাt রেসাtীণর্ বােকয্ তাঁেদর িনজকৃত আিব ারিট িবধতৃ কের 
িগেয়েছন,েবিশ িক eকিট-d’িট sবেক। িবনয় বেলন— “jানভাNাের হয়েতা তাঁেদর 
সংেযাজন কম হেয়েছ, িকnু রসভাNার kমাগত বিৃdpাp হেয়েছ।” সpমত, কিবতািট multi-

dimentional। েpম, জীবনদশর্ন, সমাজনীিত, রাজনীিত, িবjান eকিটমাt কিবতায় 
লgলীন। তুলনীয় : জীবনানেnর ‘বনলতা েসন’ কিবতািটo। adুত েচহারার আঁধার, aেnর  
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েচােখ দয্াখা iতয্ািদ িনেয় ভাবেত বেস েpেমর েkেtর কথা মেন হয় : েpেমর েদবতা an। 
মেন হয় মাnেষর পািরবািরক জীবেনর কথা, জীবনদশর্েনর কথা, সমাজনীিতর কথা। 
কাবয্তেttর কথাo আেস হয়েতা।...৭২  

‘ধসূর জীবনানn’ শীষর্ক pবেn আজ েথেক হাজার বছর পেরo তrণ কিবরা জীবনানn, 
িযিন তাঁর হাজার বছেরর পথ-হাঁটার হিরমটর নােটার-িনবাসী বনলতা েসন-নাmী নারীর ঘিন  
হেয় ভুলেত েচেয়িছেলন, পড়েব বেল ভিবষয্dাণী কেরন। তাঁর (িবনেয়র) েসরা সমেয় েলখা 
‘িফের eেসা, চাকা’ কাবয্gেন্থর eকিট কিবতা জীবনানnেক uেdশ কের িছেলা : “ধসূর 
জীবনানn, েতামার pথম িবেsারেণ/ কিতপয় িচল ধ ুবেলিছেলা, ‘ei জnিদন’।/ eবং 
গণতাতীত পারাবত েমেঘর srপ/ দশর্েন িবফল ব’েল, েভেবিছেলা, akেমর গান।/ সংশেয় 
সেnেহ dেল eকi rপ িবিভn আেলােক/ েদেখ েদেখ িজjাসায় দীণর্ হেয় তুিম aবেশেষ/ 
eকিদন সেচতন হিরতকী ফেলর মতন/ ঝের েগেল aকsাৎ, রkাpতু Tাম েথেম েগেলা।/ 
eখন সকেল েবােঝ, েমঘমালা িভতের জিটল/ পু ীভূত বা ময়, তবoু দশৃয্ত শাn, ে ত,/ 
বিৃ র িনিমt িছেলা, eখেনা রেয়েছ, িচরকাল/ রেয় যােব; সংেগাপন িলpাময়ী, কিlত 
[কিmত] েpিমকা—/ েতামার কিবতা, কাবয্, সংশেয়-সেnেহ dেল dেল/ তুিম িনেজ ঝের 
েগেছা, হিরতকী ফেলর মেতান।” pবnিটর সাঁiিtশ (৩৭) বছর আেগ েলখা ei কিবতায়o 
জীবনানেnর pিত সমান dানত থাকেত েদিখ িবনয়েক, তখনo aবিধ aনািব ৃত 
জীবনানnেক িনেয় u -আশাবাদ রাখেত েদিখ। মািট েথেক pাণ জnােনার িবjানিট েথেক 
িবনয় ‘মািটর pাণ আেছ’— ei sতঃিসেd েপৗঁছন। মতুৃয্র পর ছাi হেয় মািটেত িমেশ 
যাoয়ার পরo  জীবনানn তাi েবঁেচ রেয়েছন। যিুkিভিtক pমাণ ছাড়াo aবশয্ বাlীিক, 
বয্াসেদব e-কথা িলখেত েপেরেছন— ‘সীতা’ sয়ং ভূিমজ-কnা।...রবীndনােথর পর 
জীবনানni বাংলা কিবতার নবয্ আধিুনকতার s া, s া sতnt কিবভাষারo। তাঁর (িবনেয়র) 
ভােলা-লাগা জীবনানেnর সমs কাবয্gেন্থর মেধয্o িবেশষ ভােলা-লাগাgিল হেলা ‘ধসূর 
পাNুিলিপ’, ‘rপসী বাংলা’ o ‘েবলা aেবলা কালেবলা’। eকিট ভােলা কিবতা মেনর 
aবsাnর ঘটােত সkম। aমাবসয্ার রােত কালীমিnের িগেয় ভেkর মন েযমন pািবত হয়, 
েতমনi eকিট ভােলা কিবতা, েয মিnরগামী নয়, তার মেনo সমrপ ভিkভাব জািগেয় 
তুলেত পারেব, িবনয় তা মেন মােনন— কিবতাpদt আনn eমনi। কিব িবনয় 
জীবনানেnর eকিট কিবতা (‘শব’, ‘মহাপিৃথবী’)-র uেlখ কের েকানo eক মণৃািলনী 
েঘাষালেকিndক মতুৃয্েচতনা মােন কrণ রসােবদনিটেক e’রকমi সকলমেনালb করেত চান। 
িকnু েকানo েpেমর কিবতার িভতরকার নারী-নাম চচর্াকড়চায় আেলার pভূত a ান েনi 
বেলi েবাধ হয় তাঁর কােছ। েকননা, তা a-লkয্—  uপলkয্মাt!... তাঁেদর ( িবনয়েদর )  
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দশেকর খয্ািতমান কিবরা জীবনানেn কতটা আ n ( আ ািদত? ) িছেলন, e-pবেnর 
েশষাংশ েথেক তার খNিচt পাoয়া যাে  : 

“আমােদর সমেয় শিk-র কিবতা জীবনানn আkাn িছল সবেচেয় েবিশ, e কথা বলা হয়। 
আমার ‘িফের eেসা, চাকা’-য়o ei pভােবর কথা েকu েকu বেলন। তেব আমার মেন হয় 
তা খারাপ নয়। agজেক asীকার কের িকছুi সmব নয়, আর ধমর্gেন্থ আেছ েয, েক কতবড় 
gr তার িবচার হয় িশষয্েদর িদেয়’। ei pভাব েতা তেব আনেnর। আিম pথম িদেক 
জীবনানেnর ভাষা নকল কের কিবতা িলখেত চাiলাম। েযরকম কিবতা ‘sাধীনতা’ পিtকার 
পজূা সংখয্ায় pকািশতo হেয়িছল। তার eকিটর েশষ লাiনিট eরকম— ‘পিৃথবীর ডােক 
আজ কnারা [রাজকnারা] জােগ না।’ পের aবশয্ আিম জীবনানn-pভাব ছািড়েয় 
anরকমভােব িলখেত চাiলাম। আসেল, পিৃথবীর যাঁরা বিnত কিব তাঁেদর িবেরািধতা কের 
িকছু েলখা সmব নয়। জীবনানn, erপ বিnত কিবেদর eকজন।”৭৩  

‘কাবয্ভাবনা’ নােমর pবnিটেত িবনয় কিবতার eক সেmাহনী, জাdকরী িদক তুেল ধরেছন 
েয, কিবতা তাঁর আnজর্াল— sাiিপ (Skype)-র aিধক sাiিপ! কিবর কিবতা িনভুর্ল মেন 
রাখার সেূt িতিন েটিলপয্ািথেত কেথাপকথন (িবনয়-বলায় ‘Video Chatting’/ ‘Video 

Conferrence’) চািলেয় যাে ন ঘNার পর ঘNা। িবপরীতkেম তাঁর কিবতা েকu মেন-মেন 
আবিৃt করা মাti িবনয় তাঁর (আবিৃtকােরর) চলমান মানিসক ে েমর aংশ হেয় uঠেত 
পারেছন।৭৪ কিবতার পেkর ei kমতায়ন িবনেয়র িনজs, যার জn কিবজীবেন আর রািt 
ফুিরেয় যাoয়া ফুরেলা না! কিবতা তাঁর আপেনর েচেয় েবিশ যাপন, রচনার েচেয় েবিশ 
uপাসনা। ‘আধিুনক কিবতার হালচাল’-e কােলাtীণর্ o কােলাপেযাগী েলখার মেধয্ তুলনা 
েটেন কােলাপেযািগতােক aমর করেছন িতিন। রবীndনােথর ‘েছেলেবলা’য় আঁকা ১৮৭১-eর 
Tাম-বাস-েমাটরকারহীন েকালকাতা শহেরর েলােকেদর পািl কের aিফস যাoয়ার ছিবi 
eকসময় iিতহােসাপম হেয় uঠেব; আবার pিতভাবান েলখেকর েয-েকানo েলখা, েলখার েয-
েকানo ধরনi কিবতা হেয় uঠেত পাের— e তাঁর pাণমন িব াস। জৈনক নমঃশdূ তrণেক 
িতিন uপমার pােয়ািগক সাথর্কতায় কিবতাpিkয়ায় সািমল কেরন। েসখােন ‘েমঘ’-eর 
pতুয্পমা িহেসেব আেস ‘মিহষ’, আর তােত কের িনেমেষi েমেঘর ধমর্বয্াপন বা ধমর্াnর ঘেট 
যায়।৭৫ নবয্-শbােnষীর ভূিমকাi কিবর েসচভূিম— ‘সিৃ র uপায়’ pবেn িবনয় েলেখন—  
“শb bh। aথর্াৎ শেbর আকার আেছ।... েদবভাষায় eকিট শb েনi মেনালীন শbিট েনi। 
শbরা সব েদবেদবী। eiবার আিম মেনালীন শbিট িলেখিছ। তাহেল ভিবষয্েত মেনালীন 
শbেদবতািট সিৃ  হেব—েদখেত হেব মাnেষর মেতা।...”৭৬ ‘কিবতােলখা’ নামক pবnিটেত  
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কিবতার মরাবাঁচােক আর পাঁচজন সতয্িশlীর মেতাi কােলর aনেপkতার oপর কিব েছেড় 
েদন— “eকটা কিবতা রচনার পর দশ পেনেরা বছর েযেত না িদেল তার আেবদেনর gাht 
সmেকর্ সংশয় থাকেবi। 

“ময়রূ েপখম তুেল নােচ—আমরা েদবতারা মন খেুল কিবতা িলিখ। ময়েূরর নােচর মতনi 
কিবতা েলখা বয্াপারটা।”৭৭ ‘আমার ঘের বেস েলখা pবn’-িটেত জীবন o তার তু -
aিততু  সব স -আস -anষে র িভতরসmকর্, বািহরসmকর্ িনেয়o িতিন েয কিবতা রচনা 
কেরেছন— বেলন।৭৮ ‘সাধারণ মাnেষর গদয্ কিবতা’৭৯ নােমর pবnিট ‘সাধারণ মাnেষর 
কিবতা’৮০ নােম িবনয় মজমুদােরর ‘িনবর্ািচত pবn’-e সংকিলত হেয়েছ, তাi তার পনু  
হেলা না।  

‘ধসূর জীবনানn’ বiেত eকিট বয্িতkমী রচনা রেয়েছ। িবdrপপীিড়ত েস-আকরণিটর নাম     
‘আপনারা হাsন’। rপকধমর্ী ei েলখািটেক হয়েতাবা নাটক বলা যায়, িকnু নাটকt বা 
নাটয্gেণর তুলনায় মখুয্ হেলা eর anবর্িধর্ত েবািধবkৃিট। e-নাটেকর চিরt িতনিট : 
পাজামা-বশু শাটর্-পিরিহত িপ ুhয়া কাহািল, পয্ান্ট-বশু শাটর্-পরা িটিরনচাগা বdু o ধিুত-েগি  
গােয়র সােহব দীপক। eেদর মেধয্ pথম d’জনেক utরেমrর বািসেn বেল েদখােনা 
হেয়েছ। pাচয্-েপাশােক েদখা েগেলo সােহব িবেদিশ। মে  িতনজন শািড়-bাuেজ সিjতা 
ফসর্া-snরী মিহলােক েদখা যাে , aবশয্ নাটেক তােদর সংলাপ েনi। িতন পrুেষর eকজন 
ujjল শয্ামলা, বািকরা ফসর্া। e-ছাড়া আর eকিট চিরt আেছ নাটেকর বাiেরর নাটেক, 
ম মহড়ায় eকিট েচয়াের বi হােত বেস িযিন pm ট করেছন। aবিশ  ম  আসবাবশnূ।... 

েমr-pািnকতায় হঠাৎ eেস পড়া সােহব eবং েমrবাসী মাnষেদর মেধয্ কেথাপকথন r 
হয়, যিদo pmিটং ছাড়া েকানo কথাi eেগায় না। েমra েল পিুলশ েনi, ডাkার েনi, 
আদালত েনi, মিnর-মসিজদ-চাচর্ েনi, eয়ার কিন্ডশn ড বািড়-গািড় িকছুi েনi— eত 
িবsীণর্ ‘না’-েয়র মেধয্ েথেকo িপ ুhয়া কাহািলরা ভােলা আেছ; hাঁ, ভােলা আেছ। কারণ চুির 
েনi, িছনতাi েনi, pতারণা েনi, েনi চুির েঠকাবার িশক o িশকল। সােহবেদর মেতা 
িমেথয্-িমেথয্ েগালাপফুলেক snর বলেত হয় না। সারা জীবেনর পাপ eকটা গ াসাগর-sােন 
ধেুয়মেুছ েফলার aসতয্ ঢাকpচােরর pেয়াজন eখােন েনi। বরেফর েদেশর েলােকরা বরেফর 
মেতা আদেশর্ জমাট, বরফরেঙর মেতাi ে ত d। unয়েনর বানােনা রাTীয় সংjােথর্ তারা 
িব াসী নয়। তারা আেগo (ঠাkদর্ার আমেল) ভােলা িছেলা, eখনo (িনেজর আমেল) ভােলা 
আেছ, ভিবষয্েতo (নািতর আমেল) ভােলা থাকেব। তাi িপ ুhয়া কাহািল aবলীলায় বেল 
িদেত পাের েয, “মােয়র েপট েথেক েবেরাবার সমেয় eত jান িনেয় েবিরেয়িছ েয েতামােদর  
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িব িবদয্ালেয়র সমs িবভােগ pধান aধয্াপক হেত পাির”৮১ বা েমrেক sদূরjান করার জn 
সােহবেদর েদoয়া dগর্মতার েদাহাi pসে — “েতামােদর পেk e a েল হািজর হoয়া 
ক কর... িকnু আমােদর পেk েতা েতামােদর েদেশ যাoয়া aিত েসাজা। আমরা থািকi 
বরেফর মেধয্। গয্াট গয্াট কের েহঁেট রিশয়ায় চেল েযেত পাির সহেজi। যাi না েতা।... 
eকভােব েদখেল ঘণৃায় যাi না, আেরকভােব েদখেল লjায় যাi না।... েতামরা েচার েজা র 
ডাকাত িমথযু্ক e েজেন আমােদরi লjা হয়। মখু েদখাব কী কের িব জগেতর কােছ?”৮২  

নাটকিটর পােঠাdােরর পর মেন হেব, pথমত, eরা েকu নয়, pmটারi pধান 
চিরtািভেনতা। িdতীয়ত, pmটার an েকu নয়— sয়ং িবনয়। েকননা, িপ ুhয়া কাহািলর 
মেুখ pmটার যখন সােহবেক uেdশ কের “েতামােদর শহেরর pিতিট রাsায় anত eক 
বািড়েত দরজায় েলখা েয েস মনsttিবদ... তার কাজ gােমর েকu েসi রাsায় েগেল যnt 
িদেয় তার মাথা আkমণ কের তার টাকা পয়সা চুির করা।”৮৩ বলান, তােত িবনেয়র জীবেনর 
ছায়া eেস পেড়। িবনেয়র েভৗগিলক-মানিসক aবsানo িপ ুhয়ােদর মেতা েমিক 
নাগিরকতার েযাজনদূের, সােহেবর মেতা শhের বেৃtর েকu-েকu মােঝসােঝ িবনয়েক দয্াখা 
িদেত আেস, নারাজ িবনয়েক বhবার aয্াসাiলােম ভিতর্ করা/ করােনা হেয়িছেলা।...আর 
েগাটা েলখািটেত pmটােরর বলা কথাi িপ ুhয়া বা oেদরেক পনুবর্ার বলেত েদেখিছ, েকবল 
েশষতম pmিটং-eর েবলায় েদখিছ শb-বাকয্-কাবয্ িকছুi নয়, িকছুi েনi। নাটেকর মলূ 
মরাল-েsশন হেয় দাঁড়ায় ei েশষ pmিটংিটi— 

“pমটার—আমরা সmণূর্ সৎ, সতয্বাদী, পিবt sতরাং ei সততায় আমরা সেবর্া -
kমতাসmn বয্িkর সমান। ধ ুসততায় সমা, তব ু েতা eকটুখািনেত সমান। aিত aেl 
হেলo সমান েতা। সেবর্া  kমতা সmেnর সমান। মেন েরেখা।”৮৪      
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তথয্সtূ :  

১. d. aবnীkমার সাnাল, ‘কাবয্সংjা’, ভারতীয় কাবয্তtt, সারsত লাiেbরী, পনুমুর্dণ : ২০০৯-২০১০, 
েকালকাতা-৭০০ ০০৬, প.ৃ ১৬ 

২. িবনয় মজমুদার; ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (কাবয্রস); ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ২য় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১১    

৩. ঐ 

৪. aতুলচnd gp; ‘রস’; কাবয্িজjাসা; িব ভারতী gন্থনিবভাগ; পনুমুর্dণ : ৈচt ১৪১২; কলকাতা ১৭; প.ৃ ২৫ 

৫. আেলাকpাবী রেসর কারবাির রবীndনাথ ঠাkর বেলিছেলন— 

“রস িজিনসটা রিসেকর aেপkা রােখ, েকবলমাt িনেজর েজাের িনেজেক েস সpমাণ কিরেত পাের না। সংসাের 
িবdান, বিুdমান, েদশিহৈতষী, েলাকিহৈতষী pভৃিত নানা pকােরর ভােলা ভােলা েলাক আেছন িকnু দময়nী েযমন সকল 
েদবতােক ছািড়য়া নেলর গলায় মালা িদয়ািছেলন েতমিন রসভারতী sয়mরসভায় আর সকলেকi বাদ িদয়া েকবল 
রিসেকর সnান কিরয়া থােকন।” 

d. রবীndনাথ ঠাkর, ‘বাsব’, সািহেতয্র পেথ, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ : আি ন ১৪১৪, কলকাতা ১৭, প.ৃ 
১৬-১৭ 

pজnাnেরর uৎপলkমার বso বেলন— 

“...কিবতা আমরা জািন েকােনা sয়ংসmণূর্ বst নয়। কিবতা, পাঠক eবং কিবর মেধয্ eক pিতিkয়া সিৃ কারী 
পdিত।” 

d. uৎপলkমার বs; পিরিশ  ১; sখ-dঃেখর সাথী; সpিষর্ pকাশন, িdতীয় সংsরণ : eিpল, ২০০৬; ীরামপরু, 
hগলী; প.ৃ ১২৭               

৬. িবনয় মজমুদার; ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (কাবয্রস) (১); ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১২ 

৭. ঐ, প.ৃ ১৩ 

৮. শ  েঘাষ, ‘কিবতাপড়া : কথা o sর’, ১, িনঃশেbর তজর্নী, পয্ািপরাস, ততৃীয় মdুণ : ৈচt ১৪০৮, কলকাতা ৪, 
প.ৃ ৪৯ 

৯. িবনয় মজমুদার; ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (কাবয্রস) (১); ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ১২ 

১০. রবীndনাথ ঠাkর, ‘সািহেতয্র িবচারক’, সািহতয্, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ : কািতর্ক ১৪১১, কলকাতা 
১৭, প.ৃ ২২ 

১১. িবনয় মজমুদার; ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (কাবয্রস) (২); ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) তrণ  
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বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ২য় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৪  

১২. িবনয় মজমুদার; ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (কাবয্রস) (৩); ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ২য় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৫ 

১৩. রণিজৎ gহ, ‘িবেশেষর সামিgকতা’, (আিম আর িবেশষ), কিবর নাম o সবর্নাম, তালপাতা, িdতীয় সংsরণ : 
eিpল ২০০৯, (uৎ. িনমর্ালয্ আচাযর্ sরেণ), কলকাতা ৭০০ ০৮১, প.ৃ ১৮৩-১৮৪-১৮৫  

uিd  gেন্থর uপসংহাের eেস তttদশর্ী pাবিnক েখালা-েখলািটেক আরo সহজ কের আনেছন : 

“...কিবর  আিম-তুিমেক পিৃথবীর পেথ েচনার sেযাগ ঘেট িব মানব িব pকৃিতর পটভূিমকায়, নতুন নতুন িদগেnর 
udেশ aেনেকর সে  eকt পদযাtায়। কিবর নাম o সবর্নােমর সমসয্া kেম kেম aিভjতার িবষয় হেয় uঠল— 
pথমত, পথ o চলার গিত, েবগ, িঠকানা o িদk -সীমানার নানা ৈদিশক anষে ; eবং িdতীয়ত, আবরণ aিনেদর্শয্তা 
o dািndক িবেশেষর কািলক সmাবনায়। কিবর নাম o সবর্নােমর সmn eভােবi uৎkািnর বtৃিটেক নতুন কের রচনা 
কেরেছ সাংসািরকতায় o মানিবকতায়, pিতিদেনর ভাষায়— ৈবখরীেত o তার iিতহােস।” 

d. ঐ, ‘uৎkািnর িtকাল’ (uৎkািnর েদশকাল), ঐ, প.ৃ ২৩৯           

রবীndনােথর গােনo রেয়েছ— “েশষ নািহ েয, েশষ কথা েক বলেব?/ আঘাত হেয় েদখা িদল, আgন হেয় jলেব।।” 

d. রবীndনাথ ঠাkর, ‘৬০৬’ (sরিবতান ৪৩), গীতিবতান, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ : ৈবশাখ ১৪১৯, 
কলকাতা ১৭, প.ৃ ২৩৮    

১৪. িবনয় মজমুদার; ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (কাবয্রস) (৩); ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ২য় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭ 

১৫.  িবনয় মজমুদার; ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (aবয়ব o anভূিত) (১); ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) 
তrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ২য় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; কলকাতা-২, প.ৃ ১৮ 

১৬. d. ঐ 

১৭. d. ঐ, ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (aবয়ব o anভূিত) (২), ঐ, প.ৃ ১৯-২০ 

১৮. ঐ, প.ৃ ২০-২১ 

১৯. d. ঐ, প.ৃ ২১ 

২০. d. ঐ, ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (aবয়ব o anভূিত) (৩), ঐ, প.ৃ ২২-২৩ 

২১. d. ঐ, ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ (aবয়ব o anভূিত) (৪), ঐ, প.ৃ ২৩-২৬ 

২২. d. ঐ, ‘কিবতা-সংকলন সmিকর্ত’, ঐ, প.ৃ ৩৪-৩৫ 

২৩. ঐ, প.ৃ ৩৬ 

২৪. িবনয় মজমুদার; ‘কিবতা o আনn’; কিবর ভাবনায় কিবতা; (সmা.) sbত rd; pিতভাস; pথম pকাশ বiেমলা, 
জাnয়াির ২০১৪; কলকাতা- ৭০০০০২; প.ৃ ৩২২ 
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২৫. d. ঐ, প.ৃ ৩২২-৩২৩ 

২৬. d. িবনয় মজমুদার, ‘কিবতা-সংকলন সmিকর্ত’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) তrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ২য় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; কলকাতা-২, প.ৃ ৩৬ 

২৭. ঐ, প.ৃ ৩৭ 

২৮. d. িবনয় মজমুদার; ‘৩১.৫.৮৮’; (িবনয় মজমুদাের ডােয়ির – ১৯৮৮); িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) 
aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা 
পsুকেমলা, প.ৃ ৯৪ 

২৯. রবীndনাথ ঠাkর, ‘৩১২’ (গীতেলখা ৩। sরিবতান ৪১), গীতিবতান, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ : মাঘ 
১৪২১, কলকাতা ১৭, প.ৃ ১৩১ 

৩০. নজrল iসলাম; ‘আজ সিৃ -sেখর ulােস’; (কা.g. ‘েদালন-চাঁপা’); সি তা; িড. eম. লাiেbরী; ঊনষি তম 
সংsরণ—মাঘ, ১৪১০/ January, 2004; কলকাতা-৭০০ ০০৬; প.ৃ ৭ 

৩১. িবনয় মজমুদার; ‘কিবতা o আনn’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, 
জাnয়াির ১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ১২ 

৩২. d. ঐ, প.ৃ ১২-২১ 

৩৩. ঐ, প.ৃ ২১ 

৩৪. ঐ, প.ৃ ২২-২৪ 

৩৫. জীবনানn দাশ; ‘১৯৪৬-৪৭’; ে  কিবতা; ভারিব; দশম মdুণ : াবণ ১৪১০, আগs ২০০৩; কলকাতা-৭৩; 
প.ৃ  ১১৮ 

৩৬. িবনয় মজমুদার, ‘নকশাল আেnালনেক আিম aপছn করতাম’, তাং— ১২/১/২০০৬, কেথাপকথেন— িsgদীপ 
চkবতর্ী o িপনাক বিণক, aহিনর্শ, দশম বষর্ চতুদর্শ সংকলন শীত ১৪১৩, ভািশস চkবতর্ী কতৃর্ক ৫০৫/৮ 
aেশাকনগর, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ১০ 

৩৭. িবনয় মজমুদার; ‘pস  : aলংকার’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, 
জাnয়াির ১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ২৭ 

৩৮. d. ঐ 

৩৯. d. ঐ, প.ৃ ২৭-২৮ 

৪০. ঐ, প.ৃ ২৮ 

৪১. d. ঐ, প.ৃ ২৯ 

৪২. ঐ, প.ৃ ২৯-৩০ 
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৪৩. eহসান হায়দার; ‘িবনেয়র ফুল’; পান্থজেনর সখা (টয্াবলেয়ড পিtকা); (সmা.) িবমল gহ; ৪থর্ বষর্ ২য় সংখয্া; 
pকাশকাল : ৈচt-ৈবশাখ ১৪২২-১৪২৩, মাচর্-eিpল ২০১৬; ঢাকা - ১২০৭; প.ৃ ৯ 

৪৪. d. িবনয় মজমুদার; ‘রnন eবং কিবতা’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, 
জাnয়াির ১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ৩১-৩৩ 

৪৫. d. ঐ, প.ৃ ৩৩-৩৪ 

ant, eকিট কিবতায়, িবনয় e-কথাgেলােকi eভােব সািজেয়েছন— 

“pকৃিতর নানা শসয্ ফল শাক iতয্ািদেক মাnেষরা চাষ কির িবিভn আংিগেক; 

aবেশেষ রাnা কির মdৃ শেb ভাত েফােট ছেn ছেn, শb ছn েন 

আনেn hদয় ভের, আর aল ার িদেয় পিুল িপেঠ ৈতির কের িনi। 

eiসব আহােযর্র আিদ রস, হাসয্ রস, মধরু রস o an সব 

রসgিল মাnষেক পু  কের, বাঁচায় o মাnেষর oজন বাড়ায়।” 

d. ঐ; ‘মাnষ o খাদয্dবয্’; (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৭৯ 

আবার, eকিট কিবতায় িতিন ভাত মাখা o ভাত িচবেনার মেতা তু তর যািntক িkয়াকেমর্রo কিবতায়ন 
করেত চান, খুেঁট খান েযন কিবতােকi— 

“সmণূর্ বাচয্ােথর্ ভাত িচেবােত িচেবােত আিম আেরা ভাত মািখ। 

   শb ক’ের ভাত েমেখ ছেn ছেn িচেবাi kমশ। 

মেুখ েপারা ভাতgিল িচেবােত িচেবােত আিম আেরা ভাত মািখ। 

আসেল যখন ভাত িচেবাi তখন আিম ভািব ‘ভাত িচেবাি ’ eবং  

যখন থালার ভাত মািখ েসসমেয় আিম ভািব ‘ভাত মাখিছ’ েযেহতু 

ভাত িচবেনা o মাখা eকসে  হেল আিম 

eক সে  d িবষয় ভািব— 

িচেবাি  o মাখিছ e d িবষয় eকসে  ভািব 

যখন বাচয্ােথর্ ভাত িচেবােত িচেবােত আিম আেরা ভাত মািখ। 

তার মােন মাnেষরা eকসে  eকািধক িচnা কির। আিম 
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শb ক’ের ভাত েমেখ ছেn ছেn িচেবাi kমশ।”  

d. ঐ, ‘eক সে  eকািধক িচnা কির’ [‘eকসে ...’<> সিূচ.] ঐ, প.ৃ ৮৯-৯০         

৪৬. মািনক বেnয্াপাধয্ায়; ‘গl েলখার গl’; েলখেকর কথা; িনu eজ পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড; িdতীয় 
সংsরণ : েফbrয়ারী, ১৯৯৭; কিলকাতা -৭৩; প.ৃ ৩-৪ 

৪৭. িবনয় মজমুদার; ‘সািহেতয্র গিত গিণেত’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, 
জাnয়াির ১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ৪৪ 

৪৮. কাজী নজrল iসলাম; ১৩৬৪ সচূক গান, (ভিk-গীিত), নজrল-গীিত (a.); হরফ pকাশনী, (সmা.) আবdল 
আজীজ আl -আমান, ষ  সংsরণ : ৪ জনু ১৯৯৯ kবার, ১৯ নফর ১৪২০, ২০ ৈজয্  ১৪০৬, কলকাতা -৭০০০০৭, 
প.ৃ ৩০৭ 

৪৯. িবনয় মজমুদার; ‘সািহেতয্র গিত গিণেত’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, 
জাnয়াির ১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ৪৫ 

৫০. d. ঐ, ‘কিবতার বতর্মান o ভিবষয্ৎ’, ঐ, প.ৃ ৪৬-৪৭ 

৫১. d. ঐ, ‘সmকর্ : কিবতার নােমর সে  িবষয়বstর’, ঐ, প.ৃ ৪৮-৫১ 

৫২. ড. িবমলkমার মেুখাপাধয্ায়, ‘ঙ. বেkািk’, (৩ || েদহ o আtার সnােন), সািহতয্-িবেবক, েদ’জ পাবিলিশং, 
প ম সংsরণ : েসেpmর ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প.ৃ ১১২ 

৫৩. d. িবনয় মজমুদার; ‘সাধারণ মাnেষর কিবতা’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা 
বiেমলা, জাnয়াির ১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ৫৩-৫৫  

৫৪. d. ঐ, ‘ei সব সতয্’, ঐ, প.ৃ ৫৬-৫৮ 

৫৫. d. ঐ, ‘pস  গদয্কিবতা’, ঐ, প.ৃ ৬১-৬২ 

৫৬. d. ঐ; ‘মনা আজ eেসিছল আমার কােছ...’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : 
জাnয়াির, ২০১১; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৪০-৪২   

৫৭. ঐ, ‘সতয্ কেথাপকথন’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির ১৯৯৮; 
কলকাতা -৪৯; প.ৃ ৬৪  

৫৮. ঐ, ‘তাৎkিণক েকnd পdিত’, ঐ, প.ৃ ৮৫ 

৫৯. d. বাদল সরকার; ‘eবং indিজৎ’ (pথম a ); কথািশl; dাদশ মdুণ : ৈবশাখ ১৪২২, eিpল ২০১৫; কলকাতা 
– ৭০০ ০৬৮; প.ৃ ১৩-১৪, ২১  

৬০. d. িবনয় মজমুদার; ‘কিবতা o আনn’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, 
জাnয়াির ১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ৯-১০ 

       d. ঐ, ‘aলংকার’, ঐ, প.ৃ ২৬, ৩০ 

৩০৮ 



       d. ঐ, ‘কিবতার বতর্মান o ভিবষয্ৎ’, ঐ, প.ৃ ৪৭ 

       d. ঐ, ‘সmকর্ : কিবতার নােমর সে  িবষয়বstর’, ঐ, প.ৃ ৫২ 

৬১. ঐ; ৩ মাচর্ ১৯৬২; ‘িফের eেসা, চাকা’; arণা pকাশনী; চতুথর্ মdুণ : াবণ ১৪১১; কলকাতা ৬; প ৃ: ৩০ 

৬২. ঐ, ‘নকশাল আেnালনেক আিম aপছn করতাম’, তাং— ১২/১/২০০৬, কেথাপকথেন— িsgদীপ চkবতর্ী o 
িপনাক বিণক, aহিনর্শ, দশম বষর্ চতুদর্শ সংকলন শীত ১৪১৩, ভািশস চkবতর্ী কতৃর্ক ৫০৫/৮ aেশাকনগর, utর 
২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৯-১০ 

৬৩. uৎপল ভTাচাযর্; নাম anেlিখত; ধসূর জীবনানn; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : মাচর্ ২০০৭, ফাlনু ১৪১৩; 
কলকাতা-২৩; প.ৃ anেlিখত  

৬৪. িবনয় মজমুদার, ‘জীবনানn o আিম : িকছু aসংলg ভাবনা’, ঐ, প.ৃ ১১ 

৬৫. ঐ, প.ৃ ১৩ 

৬৬. d. ঐ, প.ৃ ১৪ 

৬৭. d. ঐ, প.ৃ ১৫-২৩ 

৬৮. d. ঐ, ‘বনলতা েসন কাবয্gেন্থ িমল’, ঐ, প.ৃ ২৪-৩১ 

৬৯. d. ঐ, ‘‘adুত আঁধার eক’ : জীবনানn দাশ’, ঐ, প.ৃ ৩২-৩৫ 

৭০. aেশাক দাশgp, ‘১৪’, সািনর ৩৪, আজকাল পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম pকাশ : বiেমলা ১৯৮৯, 
কলকাতা – ৭০০০০৯, প.ৃ ৩৭ 

েদবদাস আচাযর্ eকিট কিবতায় e-কথািটi বেলিছেলন— 

“শb যা u ািরত হয় তার বhgণi an ািরত থােক, 

ভাষার সামাni pকাশ পায়, গভীর ভাষা মলূত নীরবতাi 

নীরব েস শbতরে র িকছু িকছু 

হারােত না িদেয় আিম সংgহ কির, eবং তােদর 

যথাসাধয্ hদেয়র ভাঁেজ ভাঁেজ লিুকেয় রািখ। 

hদেয়রo আেছ েবশ আdের sভাব, যখন p য় পায় 

eকটু েখােল, তখন oi েখালা hদেয়র ভাঁজ েথেক 

al al gp ভাষা েবিরেয় আেস, যা আিম 

েকােনা েকােনা মহূুেতর্ pকাশ করেত েচেয়o পািরিন। 

৩০৯ 



eভােব আমার hদয় aবয্k ভাষার sরিলিপ হেয় েগল।” 

d. েদবদাস আচাযর্, ‘aবয্k’, নািsেকর জপতপ, আদম, pকাশকাল : জাnয়াির ২০১৩, কৃ নগর নদীয়া ৭৪১১০১, 
প.ৃ ৫৫     

আবার, পাrল েদবীেক েলখা eকিট িচিঠেত রবীndনাথo িলেখিছেলন— 

“...েতামরা িনেজর anভূিতেতi আমােক anভব করেব, েতামােদর আপন ভাষায় আমার েমৗন বয্াখয্া কের েনেব — 
...চুপ কের থাকারo ভাষা আেছ, েসi ভাষা যিদ sীকার কের িনেত পােরা তাহেল ৈনরােশয্র েকােনা কারণ থাকেব না।” 

                                                                                                                                 ( aংশিবেশষ )  

d. রবীndনাথ ঠাkর, ৩ েম ১৯৩৬-e েলখা িচিঠ, রবীndনােথর িচিঠ পাrল েদবীেক, কলয্াণী িব িবদয্ালয় pকাশন 

িবভাগ, pথম pকাশ— াবণ ১৩৯৪ August 1987, কলয্াণী, নদীয়া, প.ৃ ৪১      

৭১. d. িবনয় মজমুদার; ‘‘adুত আঁধার eক’ : জীবনানn দাশ’; ধসূর জীবনানn; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : মাচর্ 
২০০৭, ফাlনু ১৪১৩; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৩৫-৩৬ 

৭২. d. ঐ, প.ৃ ৩৬-৪২ 

৭৩. d. ঐ, ‘ধসূর জীবনানn’, ঐ, প.ৃ ৪৩-৪৭ 

৭৪. d. ঐ, ‘কাবয্ভাবনা’, ঐ,  প.ৃ ৫১-৫৪ 

৭৫. d. ঐ, ‘আধিুনক কিবতার হালচাল’, ঐ, প.ৃ ৫৫-৫৭ 

৭৬. d. ঐ, ‘সিৃ র uপায়’, ঐ, প.ৃ ৫৮-৫৯ 

৭৭. d. ঐ, কিবতােলখা, ঐ, প.ৃ ৬০-৬১ 

৭৮. d. ঐ, ‘আমার ঘের বেস েলখা pবn, ঐ, প.ৃ ৬২  

৭৯. d. ঐ, ‘সাধারণ মাnেষর গদয্ কিবতা’, ঐ, প.ৃ ৬৩-৬৬ 

৮০. d. ঐ; ‘সাধারণ মাnেষর কিবতা’; িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির 
১৯৯৮; কলকাতা -৪৯; প.ৃ ৫৩-৫৫  

৮১. d. ঐ; ‘আপনারা হাsন’; ধসূর জীবনানn; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : মাচর্ ২০০৭, ফাlনু ১৪১৩; কলকাতা-২৩; 
প.ৃ ৭৪ 

৮২. d. ঐ, প.ৃ ৭৮-৭৯ 

৮৩. d. ঐ, প.ৃ ৭৬ 

৮৪. ঐ, প.ৃ ৮০   
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