
ষ  aধয্ায়  

িবনেয়র apকািশত o agিন্থত রচনা 

eমন েলখক পিৃথবীেত খবু কমi eেসেছন, যার মরেণাtর pকাশনা েনi। আর িবনেয়র মেতা 
বয্িkজীবেন rিটনহীন মাnেষর pচুর সংখয্ক েলখাপtর েয eখনo aবিধ আড়ােল-আবডােল 
আtpকােশর aেপkায় রেয় যােব, তা বলাi বাhলয্। ei aধয্ােয় আমরা িবনেয়র 
apকািশত রচনা যিদ িকছু েথেক থােক, তার সংকলন করেত চাiব। েসiসে  পনুপর্াঠ o 
মলূয্ায়ন েনoয়া যােব eখনo েকানo gন্থবnেন েনi— eমন িবিkp েলখাgিলরo।  

apকািশত কিবতা : 

sুলজীবেন ei aধয্ায়কার তথা বতর্মােন িবনয়-গেবষেকর কিব িবনয় মজমুদােরর 
সmখুসাkােত আসার sেযাগ হেয়িছেলা। eমনi eকিদন টুকেরা আDার পর িফের আসার 
আেগ িকছু িলেখ েদবার জn বালেকািচত anেরাধ করেল েdয় িবনয়দা তাঁর িনজহােত 
েলখবার akমতার কথা বেল িকছু বলা কথা আকাের-iি েত িলেখ িনেত বেলিছেলন। eকিট 
কিবতা বা জবাব িকংবা চাবকু হয়েতা বা, তখন বিুঝিন। আসn মতুৃয্র গnেক ei মতুৃয্হীন 
pাণ o তাঁর pাণািধক িpয় কিবতাপঙিk িজmায় িনেত েদখেবা। নামকরণিট তাঁরi করা, ধ ু
েছদিচhgিল আমার ধারণাpসতূ। েসিট হবh তুেল েদoয়া যাে । 

“মাnেষর বয়স 

মাnেষর বয়স বােড়, কমর্kমতাo কমেত থােক।  

                            eকজন isুেলর িশkক পড়ােত িগেয় ভুল কথা বেল েফেল; 

eকজন েকরািন ভুল কথা িলেখ েফেল; 

eকজন টাiিপs ভুল কথা টাiপ কের বেস; 

টাiপ করেত ভুল কের; sতরাং eরকম aবsা হয় 

sুেলর িশkেকর, েকরািনর, টাiিপেsর।  

েদখা েগেছ ষাট বছর বয়স হেল e aবsা হয়— 

sুেলর িশkেকর হয়, েকরািনর হয়, টাiিপেsর হয়। 
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sতরাং ষাট বছর বয়স হেল eেদর সকলেকi 

aবসর gহণ করেত হয় চাকির েথেক; 

eকজন কিবo ষাট বছর বয়স পার হেল 

আর ভােলা কিবতা িলখেত পাের না; 

sতরাং, ষাট বছর বয়েস কিবেদর  

কিবতা েলখা বn কের েদoয়া uিচত, ষাট বছর বয়স পার হেল 

কিবিদগ aবসর gহণ করেবন। 

আমার বয়স বাহাtর বছর, 

ei বয়েস কিবতা িলখেত বলেল 

আমােক িনযর্াতন করা হয়। 

রবীndনাথ যখন মতুৃয্শযয্ায়, তখন সmাদেকরা বলল— 

“grেদব, আপিন eকটা কিবতা িলখনু।” 

রবীndনাথ বলেলন— 

“আিম েতা হাতi নাড়েত পাির না, কলমi 

                            ধরেত পাির না, আিম কিবতা িলখব কীভােব?” 

তখন সmাদেকরা বলল েয, “grেদব, 

আপিন মেুখ মেুখ বেল যান, আমরা িলেখ িলেখ িনি ,  

আপিন যা বলেবন, আমরা েছেপ েদব।”  

—রবীndনােথর বয়স তখন আিশ বছর 

eiভােব কিবেদর মতুৃয্শযয্ােতo িনযর্াতন করা হয়।”   

(২ নং pয্াটফমর্; ঠাkরনগর েরলেsশন চtর; েরলoেয় বকুsেলর  
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সামেন; ১২ জনু,’০৬; সকাল ১০টা ৪০ িমিনট।) 

কিবতািট eখনo aবিধ apকািশত। পািথর্ব মতুৃয্ সmেn আ যর্ িনভর্ারতা িনেয় প ােশর 
েজয্ািত কিব িবনয় আর ছ’মাস মানবেগালােধর্ িছেলন।...   

agিন্থত কিবতা :  

বাবা-মা’র সে  িবনেয়র সmেকর্র বা eভােব বলা ভােলা— বাবা-মা’র pিত aপিরণীত 
িবনেয়র িনভর্রতার পিরিধ o গভীরতা স ত কারেণi িছেলা েবিশ, থাকবার কথাo। sভাবত, 
তাঁেদর মতুৃয্র পর েনেম আসা েচৗিদক-শnূতা তাঁেক (িবনয়েক) বার-বার তািড়ত কেরেছ। 
তাঁর পরবতর্ী-জীবেনর aেনক কাবয্gেন্থর কিবতােতi তাi ঘেুর-িফের eেসেছ বাবা-মা’র 
pস । iহেলাক-পরেলাক িনেয় কিব তাঁর মেতা কের েভেবেছন। জিমর pাns পািরবািরক 
শােন পেড় থাকা ছাi uিড়েয় ভাবেত েচেয়েছন, ছঁুেত েচেয়েছন বাবা-মা’েকi— 

“oiখােন বাবামার শান, oখােন 

বাবামার েদহেক পিুড়েয় 

ছাi কের েফলা হেলা ক’বছর আেগ। 

আিম মােঝ-মােঝ িগেয় ei ছাi ধির 

হাত িদেয় আর েদিখ হােতর তালেুত 

বাবামার ছাi েবশ কােলা কােলা, মিু  কের ধির। 

তার পের ছাi েফেল uেঠ আিস ধীের ধীের আিম 

হাত ধiু জল িদেয়—eiভােব বhবার আিম 

বাবামার েদহভs ধেরিছ শােন।”১ 

dিনয়ার ‘সকল-আজেক’-র িsিতর িনতয্তাi আসেল কালেকর sিৃত িব হয়। তার ঔjjলয্-
mানতা তার aিভঘাত o বয্িkর anভূিতর সমাnিরক। লpু েসৗnযর্, েসানািল aতীত 
কালমগৃয়ার কিবেদর েলখায় বারবার ঢুেক পেড়।... িসরাজেdৗলার আমেলর েয পলাশবন 
েথেক ‘পলাশী’ নাম হেয়িছেলা, তার eকিট গাছo eখন আর েনi। hদেয় েলখা নামখানা 
রেয় েগেছ ধ।ু েতমনi eকিট কিবতায় িবনয় িলখেছন— 
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                 “আমার gােমর নাম িশমলুপরু। 

েযi িশমলুপরু পিৃথবীেত eকটু  

িবখয্াত হেয়েছ, েসi িশমলুপেুরর 

সব িশমলুগাছ েকেট েফেলেছ। 

কাটবার আেগ আমার gাম 

িশমলুপেুর anত পঁিচশিট 

িশমলুগাছ িছল। 

েবশ েবাঝা যায় েকােনা 

aপেদবতা আমােক anসরণ  

কের চেলেছ সবর্দা।”২    

িবনেয়র স ৃ  সািহেতয্র anতম ৈবিশ য্ হেলা iিতহাস, সংsার, িশকড় iতয্ািদর pিত তাঁর 
সবর্t pকািশত িবনিত। পবূর্েক sীকার কের িনেয়i েয তাঁর বা তাঁেদর utের আসা, িতিন 
মােনন, মাnষেক তা মানবার কথা বলেবন— কিবতা িকংবা কিবতাদশর্ী িলফেলেট : “যখন 
বiেয়র কথা ভািব আিম েকােনা বার/ গােছর কথাo মেন পেড়/ গােছর মতনi বi—পিৃথবীর 
pথম বiিট/ েলখা হেয় েগেল পের পিৃথবীর an সব বi/ pথম িলিখত বi েথেক বিৃd েপেয় 
েশষ হেলা।/ গােছর মতন ei বiখািন হেয় েগেছ kেম বিৃd েপেয়।/ pথম বiখািনi গােছর 
g ঁিড়র মতন,/ তার পের g ঁিড় েথেক ডালপালা পাতা ফুল গিজেয়েছ kেম।/ ei গােছ যত িদন 
ডাল আেছ ততিদন g ঁিড় েথেক যােব/ েকােনা িদন েনছ িক গােছ ডাল রেয়েছ, তবoু/ েস 
গােছর g ঁিড় েনi? েশােনা িন েশােনা িন/ বiেয়র েবলায় িঠক ei ঘেট সাmpিতক বigিল 
থাকেলi বিুঝ/ আিদম যেুগর েসi pথম পsুক gিল রেয় েগেছ। আেছ, থাকেবo/ গােছর 
g ঁিড়র মেতা, িশকড় চািলেয় িদেয় মািটর িভতের”৩  

eকিট কিবতায়, তাঁর েছেড় আসা শহরেক িতিন ভুলেত চান। শহেরর কথায় বড় িবরk হন 
িতিন, শহর মািড়েয় আসা কাuেক েদখেলo তাঁর eকiরকম িবতৃ া জােগ— “আিম ei 
পিৃথবীেত/ সারাটা জীবন ধের/ eiসব ভারতীয় kkর েদেখিছ।/ eরা েবশ pভুভk, আমার 
বািড়িট/ পাহারা েদয়।/ আমার বািড়েত যােত িডিgধারী iuেরাপীয়/ জািসর্ গr না েঢােক েস 
িদেক/ লkয্ রােখ eiসব ভারতীয় ভাষাভাষী/ kkর-সমহূ।”৪ aতয্n িনরােবগ ভি মায়  
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েলখা e-েলখািট, যিদo আদত iি ত বঝুেত ক  হয় না।  

আর eকিট কিবতায়, িবনয়, েsহ, মায়া, শািn, মমতা o েpম— ei মানিবক gণgিলর uপর 
বয্িkt আেরাপ ক’ের eবং েসgিলর সে  মাnেষর দূরt o ৈনকটয্েক মাপকািঠ ধ’ের 
aিভনবভােব আমােদর সমাজরােTর িচt আঁকেলন— 

“েsহ িkয়াপদ কের, ‘o িবেশষয্, েকমন আেছন?’ 

মায়া নািক িবেশেষয্র pধানা িশিkকা। 

শািn পাi eতkেণ সবর্নাম িkয়াপদ করেত করেত। 

শািn িনকেটi থােক, েsহ মায়া eরা 

আেরা বh anভূিত আমার e িবেশেষয্ রেয়েছ। 

মমতার েদখা পাoয়া aিত েসাজা 

        সবর্নাম gােমi েস থােক। 

eভােব আমরা সেব চেলিছ ছাপাখানার িদেক 

সবর্নাম anেরর মােঝ েথেক পিরsুট 

        আেরা েবশ পিরsুট হেত। 

েpম েতা e েদেশ েনi। িজঘাংসা, 

       ঘণৃা o তাি লয্ eরা 

                                   সবর্নােম আেছ 

                           তেব সবেচেয় েবিশ িpয় িজজীিবষা।”৫     

gন্থাকাের apকািশত d’িট কিবতায় তাঁর িনঃসংলgতার pতীকী pকাশ ঘেটেছ। ঠাkরনগেরর 
pয্াটফেমর্ েTন আসেছ না মােন িতিন যার জn aেপkায় রেয়েছন িতিন আেসনিন, আেসন না 
বা আসেবন না। ধেুলার ঘিূণর্ আর েচােখ পেড় না তাঁর, লাiন পা র্s ঘাসgিলেক েTেনর 
চাকায় লNভN হেত pায়i আর েদেখন না। িন n eকািকতায় িভেজ-পেুড় mান হয় তাঁর 
“িববণর্ েদoয়ােলর মতন ফতুয়ার রঙ িফেক হেয়েছ। েবাতাম/ িঢেল হেয়েছ েদেখিছলমু,  
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েভেবিছলমু di নmর/ pাটফমর্ uড়েব ধেুলার মতন, েTন আসেব েতা/ িশমলুপেুর?/ কিচ কিচ 
ঘাসgেলা িচবেুব আgেহ?”৬ িকংবা “েpসিkপশােন ঈ রীর মখু ভােস েযমন।/ আমার লািঠর 
মতন পেড় থাকা। কেনা/ িবছানায় eকg  শেbর মতন।/ েতলেতেল িবছানা। মন মের 
েগেছ।/ বhিদন আেগ। ঠাkরনগর pাটফমর্ pকােশয্/ মের িগেয়িছল েযমন। বhিদন আেগ।”৭ 
iতয্ািদ পঙিk।              

‘apকািশত o agিন্থত িবনয় মজমুদার’— িবনয়িবষয়ক gন্থ-pকাশনার eকিট 
uেlখেযাগয্ সাmpিতকী। িবনয়-পিরমNেলর িশেবন মজমুদার o ৈবদয্নাথ দলপিতর বয্িkগত 
সংgেহ থাকা িকছু কিবতা eবং লpু িকংবা লpুpায় বা aনিধক pচািরত কেয়কিট পিtকায় 
ছড়ােনা o gন্থবnেন না-আসা িকছু কিবতােক d’-মলােট eেনেছন ‘iিতকথা’-র া 
মখুািজর্। eতিদেনর gন্থনার আড়ােল েথেক যাoয়া িবনেয়র েবশ িকছু ansােদর কিবতার 
সnান eখােন েমেল। eকিট কিবতায় ঈ র o সিৃ রহসয্ িনেয় তাঁর জীবনভর কlতীথর্িটi 
aনেnাপম িচিtত হেয়েছ— “pসিূতর শরীেরর মেধয্ d’িট hদিপN, চারিট/ ফুসফুস। ei 
aবsায় pসিূতর েবঁেচ থাকেত হয় তারপের সnান/ pসব হয়।.../.../ ...eiসব/ কেরন 
সিৃ কতর্া। আমার ধারণা সিৃ  কতর্ার সিৃ র েগাপন রহসয্/ eখনo েগাপন রেয় েগেছ। 
ডাkাররা যাi বলকু িসজািরয়ান/ aপােরশন করলাম আসেল বােজ কথা। সিৃ  কতর্া তার 
সিৃ র/ েগাপন রহসয্ কাuেক eখনo জানেত েদনিন। েবাধহয় নারীেদর/ েপেট িক হয় তা 
চাk িদেয় েকেট েকেট েকান ডাkার কখনo/ েদেখিন। কখনo নারীেদর েপেট aপােরশন 
কেরিন েকu। করেবo/ না কখনo।”৮ রেয়েছ “আমার hদেয় আেছ ভােলাবাসা/ পিৃথবীর 
aিধবাসী eবং কজন।”৯ বা “গেদয্র মতন েদহ আমার েতা নয়/ সব িকছুেতi েদখ ছn 
আেছ। েচােখ,/ হােত, পােয়/ আমার শরীের যত গদয্ধিমর্য়তা [ গদয্ধিমর্তা ] আেছ/ েসসব 
লকুােনা/ বেুকর, েপেটর মেধয্— েদখবার সmাবনা েনi।”১০ u ারণসমহূ। িবনেয়র utর-
ঔপিনেবিশক েচতনা বাঙ্ rপ েপেয়েছ aসাধারণ ei কিবতািটেত— “ভাষার unিত হেলা 
েদশ িবভাজেন।/ বাঙােলরা বিরশাল, ফিরদপেুরর ভাষা ভুেল/ সতত কলকাতার ভাষা বেল, 
ভারেত ekেণ।/ েরিডoেত েশানা যায় ঢাকার মসুলমান/ uলেুবিড়য়ার sর তুেল/ গান গায়, 
কথা বেল, uলেুবিড়য়ার ভাষা/ িশেখেছ েস েদশতয্াগী মসুলমােনর কাছ েথেক,/ েযমন িবে র 
s া/ iংেরিজ েশখােব বেল/ বিৃটশ uপিনেবেশ/ d’শ বছেরর মেতা/ েরেখিছল পিৃথবীেক 
েঢেক/...”১১। ডাঙা নয়, তারo েবিশ hদয়ভাঙার শেb কিবর কলম দাড়ঁ েবেয় চেল। তাi 
ভাষা eখােন লkয্-uপলk uভয়ত। eকিট কিবতায় ষােটর দশেকর িবনেয়র kয্ািসক 
কিবতাভাষা o কিবতা-u তা লkয্ করা যাে । ei কথা aবশয্ uেlখ করবার মেতাi। 
েকননা, “বািলর ulাস েথেক েজেগ oেঠ জলরািশ aথবা েজাছনা।/.../ েসi বািল েসi জল  
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েসi িন েসi পাতা সকেলর তর  েকন/ eকথা িবচাের/ জলপািখেদর সভা মানেস কখেনা 
বেস তার পের uেড় িগেয়/ কখেনা গ ায়/ আবার মানেস eেস বেস ei সভা কের aবেশেষ 
কিবতার/ di শত েছষিT লাiন/ শnূ কের িদেয় ধ ু আট পংিk েরেখ েদয় rষার 
[ rষার] মেতা।”১২-র মেতা শbিশl িবনেয়র ‘িফের eেসা, চাকা’-utরকােল বড় eকটা 
আেসিন।... ‘ei eক’ কিবতািট েযন eসময়-aসময়-সবসমেয়র সmpদায়গত বhুয্ৎসেবর 
uলেটা পেkর eক িনিলর্p শািnবাির। িবনয়েলখনীর পিরিমিতেবাধi কিবতািটেত মাtা 
িদেয়েছ— “ei eক gp েরাগ পিৃথবীর সবার হেয়েছ।/.../ ...আড়াi হাজার/ আেগর ডাkার 
বdু িকছু িকছু oষধু বেলেছ—/ েস-সব oষধু িকnু মায়ামতৃ sফল ফেল িন।/ আেরক ডাkার 
িছল হজরত মহmদ, তার কথা মেতা oেঠ বেস েরাগীগণ, তব/ু েরাগ েতা সাের না, আেরা 
েবেড় যায়, েদিখ/ সীমােn o [সীমােno] gিল েগালা al al িবিনময় হয়।”১৩ uেlখয্, 
ধমর্sপিত বা ধমর্pচারকেক ধমর্িচিকৎসেকর মহtt িদেয়েছন কিব; আর েরাগী aেথর্ েয 
ধমর্েবিনয়া, তা েবাধহয় বঝুেত বািক থােক না। আেরকিট কিবতায় েpেম সমিপর্ত িবনেয়র 
ঈ রীপন্থ aথর্াৎ েলাকাnেরর pীত sগর্ীয় sবাসিট পােবা। েযন সােড় িতনেশা মাiল uিজেয় 
বlেমর মেতা িঠক hৎিপেN িবঁেধ েযেত কিব েসi ‘িফের eেসা, চাকা’-য় psািবত sেরর 
aবয়বশnূতা o েভদkমতােকi ast কেরন— “তুিম েতা ঈ রী, spা, আমােদর sগর্েলােক 
তুিম/ pতীkার eকা eকা h  হেয়,  হেয় আছ।/ পিৃথবীর দায় েসের eকিদন আিমo 
িনি ত/ আবার আেগর মেতা েতামােক সবর্s িদেয়/ িচরিদন েতামােকi িচেন িচেন গান েগেয় 
যাব।”১৪ ধ ুষােটর psাবনার ‘আমরা’ নbiেয়র uপsাপনায় ‘আিম’ হেয় েগেছ, eiটুk!...                 

eছাড়া, eকিট কাবয্নাটেকর খসড়া১৫ িবনেয়র হােত-েলখা কিবতার খাতা েথেক পাoয়া 
েগেছ। িবনেয়র মতুৃয্র পর েসিট ‘দাহপt’-eর কমলবাব ুকিবর হsাkেরi pকাশ কেরিছেলন 
পিtকার িডেসmর-২০০৬ সংখয্ায়। ei েলখািটর েশেষi ‘িবনয় েমdা→মধৃা→মজমুদার’ 
সi িছেলা িবনেয়র।...‘িবনয়-গীিত’১৬ িশেরানােম েবশ কেয়কিট েলখা ‘p ায়া’ পিtকার 
জাnয়াির-২০১২ সংখয্ায় সংকিলত হেয়েছ। িকnু, িবষয়বst যাi েহাক, an ভূখেN uড়ান না 
থাকেল তােক সািহতয্ বেল না। সংখয্া, িশিlত rপ বা gণমান— েকানo  িদক েথেকi তা 
ধতর্েবয্র মেধয্ নয়।            

agিন্থত গl :   

িবনয়িলিখত anত eকিট গেlর সnান আমরা পাি , েয গlিট eখনo পযর্n তাঁর eকমাt 
েছাটগl সংকলন (‘িবনয় মজমুদােরর েছাটগl’)-eর বিহভূর্ত রেয় িগেয়েছ। গlিটর নাম 
‘sাভািবক ঘটনা’। গlিটেত িবনয়কৃত কিবতার কেয়কিট পাNুিলিপর েবহাত হoয়ার ঘটনার  
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ছায়া থাকেত পাের। িবনয় দাশর্িনক সতয্ গঠন কের চিরt ৈবদয্নােথর িভতের সাntনা স ার 
কেরন— 

“আিম— ...েতামার নামi মেুছ েগল েতামার কাবয্gন্থ েথেক। aথচ িবে  েতা েকােনা aসতয্ 
থাকেত পাের না।...িবে  aসতয্ িকছু আিবভূর্ত হবার সে  সে i তা েলাপ েপেয় যায়—

aেনক বয্াপাের আবার িবে  aসতয্ aেধর্ক আিবভূর্ত সমেয় আর aেধর্ক আিবভূর্ত হবার 
আেগ aসতয্ েলাপ েপেয় যায়।...”১৭   

agিন্থত নািটকা :  

‘েগৗতেমর জn িলিখত’১৮ নািটকায় আসেল িবনেয়রi ‘pস  : aলংকার’১৯ নামক pবnিটর 
নাটয্rপ েদoয়া হেয়েছ। uেlখ করবার মেতা eিটi েয, নািটকািটেত চিরt eকিটi— 
‘আিম’ aথর্াৎ কথক। sগতকথেনর ভি  িনেয় নািটকা চলেত থােক। িন o ৈনঃশbয্ িমেল 
ধের রােখ বয্িk o বয্িkেtর পারsিরক আলাপনিট। ‘আপনারা সবাi কাdঁন’ িবনেয়র e-
পযর্n gন্থবnনমkু eকিট eকাি কা। eর চিরtািভেনতা বলেত মে  আসীন eকজন িশkক 
আর দশর্কাসেন uপিব  কেয়কজন ছাt— পরেমশ, bh, নেরাtম, ind— eরা। aেনকটা 
kাস েনoয়ারi মেতা চলন ei নািটকািটর। গীতার ‘জীণর্ািন বাসািন পিরতয্াজয্’ বাণীর 
সনাতনt eবং তার pিতিপেঠ মuেভাগী মাnেষর সংশয় o মতুৃয্ভয়েক গািণিতক িকছু 
সংলােপ িববতৃ, িবধতৃ কেরেছন। বাধর্েকয্র িনরানn, aসহন sীকার কেরo িকnু শারীিরক 
মতুৃয্ িনেত o aিবনাশী আtােক সd স  নবজn িদেত মাnষ িপছ্ পা। aথচ, জn-মতুৃয্র 
sশ ৃ ল িবরামহীন ei আবতর্ন আর জীবন o তার জড়িভিt o pাকৃিতক anষ gিলর 
মেধয্র (জািনেত-aজািনেত, iে -aিনে য়) আজীবন সংযিুkর িদকিটi েয সতয্তার 
শীষর্িবnd! নািটকার িশkক ছাt পরেমশেক uেdশ কের সকল ছােtর uেdেশয্ বেল চেলন—

“তা হেল, দয্াখ ei েয পিৃথবীর pেতয্কিট িজিনেসর সে  পিৃথবীর an সব িকছু যkু —দশৃয্ 
ভােব aদশৃয্ ভােব যkু। oi েয চড়াi পািখ ডাকেছ oর সে  আমােদর ei ঘেরর েবি gিল 
যkু, আমােদর ঘেরর েবি gিলর সে  েতামার শরীর যkু পরেমশ, কারণ তুিম েবি েত বেসা 
মােঝ মােঝ। েতামার শরীেরর সে  ধানেkেতর ধানগাছgিল যkু কারণ তুিম ভাত খাo 
eiভােব েতামার শরীেরর সে  পিৃথবীর an সব িকছু যkু। আর যkু মােনi পিৃথবীর সব 
িকছু িমেল eকিট সমীকরেণ আবd। পিৃথবী যত িদন থাকেব ততিদন e সমীকরণo 
থাকেব—সমীকরেণর pেতয্কিট akর থাকেব oi y=x+z=u+v-eর মেতা। aথর্াৎ পিৃথবী 
যিdন থাকেব ততিদন তুিমo থাকেব, পরেমশ।...eবং বলিছ e গিণত শাst পরেমশ? তুিম 
আমার কথার জবােব িক বলেব?”২০ 
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নািটকার নামকরণিটo যেথ  iি তময়, মতুৃয্ভীত সাধারণ মাnেষর শীতল েরিটনা-কিনর্য়ায় 
েস-লkয্িতরিট েপৗঁছেব।                           
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তথয্সtূ :  

১. ঐ; ৩ সচূক কিবতা; িবনয় মজমুদােরর আেরা কিবতা; দাহপt; (দহন pিkয়ার পtrপ); সংখয্া ২০; (সmা.) 
কমলkমার দt; িডেসmর ২০০৬; চnননগর, hগিল; প.ৃ ৯০ 

২. ঐ, ৮ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৯২ 

৩. ঐ; ‘বiেয়র কথা’; িবনয় মজমুদােরর িনেজর েলখা (৩ সচূক কিবতা, agিন্থত); পুiঁমাচা; (গেবষণাধমর্ী সািহতয্ o 
সংsিৃত িবষয়ক ষাNািসক পিtকা); িবনয় মজমুদার সংখয্া; (সmা.) রতন kমার িব াস; চndসংকলন, জাnয়াির 
২০১২; িবরািট, েকালকাতা – ৭০০০ ৫১; প.ৃ ২২১            

৪. ঐ, ‘ভারতীয় kkর’, ঐ, প.ৃ ২২৭ 

৫. ঐ, ‘নামহীন ১ সংখয্ক’, ঐ, প.ৃ ২৩১ 

৬. ঐ, ‘eকিট রহেসয্র সমাধান’, (apকািশত কিবতা), ( শ  েদ িব ােসর েসৗজেn pাp ), ‘নnন’ পিtকা, 
(সmা.) aিনrd চkবতর্ী, ৪-i েফbrয়াির, ২০০৭;  প.ৃ ৪০ 

৭. ঐ, ‘লািঠ’, ঐ   

৮. ঐ, ‘pসিূত o তার সnান’, apকািশত o agিন্থত িবনয় মজমুদার, (িশেবন মজমুদার o ৈবদয্নাথ দলপিত কতৃর্ক 
সংগহৃীত), iিতকথা পাবিলেকশন, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১৭, িশমিুলয়াপাড়া, চাঁদপাড়া, utর ২৪ পরগনা, 
৭৪৩২৪৫, প.ৃ ১৯  

[শারদীয় ‘েদশ’ : ১৪১৩ সংখয্ায় pকািশত।] 

৯. ঐ, ‘rিট ডাল জল’, ঐ, প.ৃ ২২ 

[শারদীয় ‘জনমত’ : ১৩৯৫ সংখয্ায় pকািশত।] 

১০. ঐ, ‘eকটু আমার িদেক’, ঐ, প.ৃ ২৩ 

[শারদীয় ‘জনমত’ : ১৩৯৫ সংখয্ায় pকািশত।] 

১১. ঐ, ‘udাst রহসয্’, ঐ, প.ৃ ২৫ 

[ ‘েদuিট’ : ১৯৮৫ সংখয্ায় pকািশত। ] 

১২. ঐ, ‘বািলর ulাস েথেক’, ঐ, প.ৃ ৩৭ 

[‘বাlীিক’ : শারদ সংকলন— ২০০৯ সংখয্ায় pকািশত।] 

১৩. ঐ, ‘ei eক’, ঐ, প.ৃ ৬৯ 

[‘েনৗেকা’; জাnয়াির ২০০৬ সংখয্ায় pকািশত।]  

১৪. ঐ, ‘১৫১/ ১ কনর্oয়ািলশ sTীেট’, ঐ, প.ৃ ৭৭ 

৩৫৭ 



[‘কিবতা pিতমােস’, েসেpmর ১৯৯৪ সংখয্ায় pকািশত।]  

aবশয্ ei কিবতািট ‘গায়tীেক’-র পাNুিলিপর eকিট বিজর্ত কিবতা িহেসেব িবনেয়র কাবয্সমg (২য় খN)-eo 
anভুর্k হেয়েছ। 

d.  ‘‘গায়tীেক’র পাNুিলিপ েথেক’ (২); (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৫২  

গােনর জানানsrপ বয্বহার eর আেগ আমরা রবীndগােন েদেখিছ— 

“আমাের পিড়েব মেন কখন েস লািগ 

pহের pহের আিম গান েগেয় জািগ।” 

d. রবীndনাথ ঠাkর, গীতিবতান (aখN), (নবগীিতকা ১), িব ভারতী, পনুমুর্dণ মাঘ ১৪২১, কলকাতা ১৭, প.ৃ ৩৮৫   

১৫. ঐ, eকিট apকািশত কাবয্-নাটক; দাহপt; (দহন pিkয়ার পtrপ); সংখয্া ২০; (সmা.) কমলkমার দt; 
িডেসmর ২০০৬; চnননগর, hগিল; প.ৃ ৫২-৬৬ 

১৬. ঐ, ‘িবনয়-গীিত’; পুiঁমাচা; (গেবষণাধমর্ী সািহতয্ o সংsিৃত িবষয়ক ষাNািসক পিtকা ); িবনয় মজমুদার সংখয্া; 
(সmা.) রতন kমার িব াস; চndসংকলন, জাnয়াির ২০১২; িবরািট, েকালকাতা – ৭০০০ ৫১; প.ৃ ২০৭-২১০, ২৩৩-
২৪০  

১৭. d. িবনয় মজমুদার, ‘sাভািবক ঘটনা’, গl, ‘uপসংহার’ পিtকা, aেশাক দt কতৃর্ক pকািশত, eকাদশ সংখয্া, 
ফাlনু সন ১৩৯৪, পrুিলয়া, প.ৃ anেlিখত 

১৮. d. ঐ, ‘েগৗতেমর জn িলিখত’, েনৗেকা সািহতয্পt, (সmা. o সং.) aমেলnd িব াস, ২৫ বষর্ িনবর্ািচত গদয্ 
সংকলন, pকাশকাল : ২০১০, প.ৃ ১০-১৬ 

১৯. d. ঐ, ‘pস  : aলংকার’, িনবর্ািচত pবn; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির ১৯৯৮; 
কলকাতা -৪৯; প.ৃ ২৫-৩০  

২০. d. ঐ, ‘আপনারা সবাi কাঁdন’, (eকাি কা নািটকা), েনৗেকা সািহতয্পt, (সmা. o সং.) aমেলnd িব াস, ২৫ 
বষর্ িনবর্ািচত গদয্ সংকলন, pকাশকাল : ২০১০, প.ৃ ৩৬-৪২ 

 

 

 

 

 

  

৩৫৮ 


