
uপসংহার 

রফাহীন িশরদাঁড়া, sচিচর্ত িনয়িত eবং ডুবান pাবেনর (কিবর) eকমন কিবতা িতিন— কিব 
িবনয় মজমুদার। আবলু হাসােনর েpেমর কিবতার ভাষা ধার করেল— dঃেখর eক iি  
জিমo িযিন aনাবাদী রােখনিন। তাi হয়েতা বড় aনায়ােসi বেল েফলেত পােরন— “ৈদব 
আমার বািড়েত থােক।” (িবনয় মজমুদার, ‘আমার বািড়’, (eকসে  িতনিট কিবতা), কা.g. 
‘eখন িdতীয় ৈশশেব’, কাবয্সমg, (িdতীয় খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, 
pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-৭০০০০২, প.ৃ ১৮৩)  

তাi েজতা-হারার সমাজসংjােথর্ তাঁর িব াস েনi eবং সমহূ হারােনায় তাঁর হারা েনi, 
আtিজৎ িজেত যাoয়া আেছ। তাi তrণী কেলজ-ছাtীর েকােল খেুল রাখা তার িdgণ-বয়সী 
বi ‘িফের eেসা, চাকা’-র েরাdুরেভজা akরgিলেক জয় eক aমতুৃয্ সমেয় েপৗঁেছ েযেত 
েদেখন। গেদয্ aবশয্ েকাথাo-েকাথাo লkনীয় তাঁর আছেড় পড়ািট, জীবেনর টয্াবেুলশন-
eরর খুঁেজ িযিন হd হে ন; িবনেয়র কিবতা িকnু eকaেথর্ মনsাপশnূi। েসখােন eকরকম 
িনঃসংসkভাব ভুবন আ n কেরেছ। eকিট সাkাৎকাের েযমন েশানাে ন পাNুিলিপ 
হারােনার গl : “‘সাদর আhােন সাড়া িদi’ e বiটার পাNুিলিপ আেছ িবজয় বাগচীর কােছ। 
eকশ’টা কিবতা িব jােনর েদবkমার বsর কােছ। ‘নবমী’-র পাNুিলিপ (১৯৬৭-৬৮) আেছ 
েদবকার কােছ।” (িবনয় মজমুদার, িবনয় মজমুদােরর uবাচ, (সাkাৎকার gহেণর কাল— 
জাnয়াির ২০০৩), ‘uবাচ’, (সmা.) sবীর মNল, কবীর, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১২, 
কলকাতা - ৭০০০৬৫, প.ৃ ৪৭) েসখােন তাঁর কিবতার সতয্ েকবল বেল যাoয়াটুki, েযখােন 
েবদনার িবsার রেয়েছ, বর  িবsার েনi। “...pকৃিতেত বয্িk আেছ, বয্িk পজূা আেছ।/ 
জীবন ফুিরেয় eেলা, ei সব েজেন খয্ািত তিৃp pণেয়র েসঁক/ েচেয় েচেয় শালবেন বাঁশবেন 
e জীবন কািটেয় িদেয়িছ।” (ঐ, ‘e জীবন’, কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’, কাবয্সমg, (িdতীয় 
খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল 
২০০২; কলকাতা-৭০০০০২, প.ৃ ৫০) িকংবা, “ei বdৃ বয়েস আিম/ যত যntণাদায়ক 
aবsােত/ পিড়, তােত েচােখ িকnু/ জল আেস না। েকােনা/ কারেণi আমার আর জল আেস 
না।” (ঐ, ‘ei বdৃ বয়েস’, কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’, ঐ, প.ৃ ১৮৭) iতয্ািদ পঙিk 
eমন eক ধরেনর সাময্াবsায় িবধতৃ হেয়েছ যােক িকনা anরাগ o বীতরােগর পরsরিkয়ায় 
ৈতির িনরেপkতা বলেল ভুল হয় না। pথম কিবতাংশিটেত েয pকৃিতpাণনার কথা রেয়েছ, 
তােক pাকৃত rষার ঈpা বা iি তo বলা যায়, যা কিবর আকািঙ্kত সাধারণয্ o aিভেpত 
জীবনচযর্ার িভতের পেড়।     
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কােলা-েরাগা ‘িসdাথর্ বs’-র মেতাi সারাটাজীবন িতিন ‘sাগতা েসন’ ঈ রী-র েফেল যাoয়া 
‘ছাতা’-‘rমাল’-‘েপন’ eসব kেড়ােলন। ঈ রী িফের eেল eকটা ধাkা েলেগ েযেতা হয়েতা, 
িকnু তােত ঈ রীর বড় pেয়াজন িছেলা না। কিব gেণর মেতাi েk-েশািণেত-েsেদ না 
িমেশ বরং েবদনায়, িবে েদ েমলবার কথা িতিনo (িবনয়) েভেবেছন। ‘েনi’ aথচ ‘আেছ’-র 
মেতা বেল েযমন আ যর্ শেূnর ‘আকাশ’ নামদাির, েযন েসiভােব েসi েভেবi ‘আেছ 
িকংবা েনi’ িpয়ার নাম রাখেছন— ‘ঈ রী’। aতঃপর aেনকটা পেড় পাoয়া েচাd আনা ei 
‘ছাতা’, ‘rমাল’ বা ‘েপন’ aথর্াৎ েফেল যাoয়া পািখর পালেকর মেতা টুকেরা-টুকেরা 
sিৃতপলgেলাi েযন িবনয়জীবেন েপিনিসিলেনর (েপিনেTশেনর?) কাজ করেছ। হয়েতা e-i 
তাঁর aেলৗিকক iিsশন, জn-জnাnেরর মায়া েকননা, “মায়া সভয্তার মেধয্ utানপতন 
িছেলা গভীর িবsয়।” (d. িবনয় মজমুদার, ‘কিবতার খসড়া/ ২২’, কা.g. ‘বাlীিকর 
কিবতা’, কাবয্সমg, (িdতীয় খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, pথম pকাশ : 
১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-৭০০০০২, প.ৃ ৭৩) eখােন ‘মায়া সভয্তা’ 
শbবnিট জীবনানেnর বhখয্াত ‘ াবsীর কাrকাযর্’-eর মেতাi aেনকাথর্ক (ambiguous)। 
আর িসd কিবর anগর্ত রেkর িভতের কখনoi েয িবপn িবsেয়র েখলা চলেত পাের না! 
তাi েসi েমেয় খািল দূর েথেক েদেখ েগেলo িতিন সকলেক িনেয়i েমেয়িটর খেয়ির hদেয় 
িমেলিমেশ বুদঁ হেত চাiেলন। িনেজর hদয়েক মলূা, ফুলকিপ, বাঁধাকিপ, বীট o পালেঙর 
সে  eকাসেন বিসেয় সমs সাদামাটা রঙ eেক-eেক িনেভ আসেছ েদখেত পান। (রং িনেভ 
যাoয়া িkয়াg িটo িনি তভােবi জীবনানn-pভািবত)। জনমত সমীkায় বেল, খেয়ির 
রেঙর gহণেযাগয্তা কম। েদহািত, aিতসাধারণ বা দািরdয্ pভৃিত aেথর্ e-রেঙর pতীকী 
uেlখ করা হয়। তাহেল...? কিবতার নাম ‘জলিপিপ’। kেলচর ei পািখিটর িপছেনর o 
েলেজর পালেকর রং খেয়ির বেট। e-পািখ েটাপা-পানা, পd o শালকু-শাপলাঢাকা জলাশেয় 
পানা o পd-পাতার uপর েহঁেট েবড়ায়। an েকানo পািখi িকnু eভােব জেলর uপরকার 
লতা-পাতার uপর িদেয় চলেত-িফরেত পাের না। p  হেলা, কিব জলিপিপ-র pতীেক িঠক 
কােক বিুঝেয়েছন? িনেজেক নািক েসi দূরচারী েমেয়িটেক? িতিন িনেজ হেল pতীকpেয়াগিট 
নঞথর্ক েয, anঃসিলেল ডুব েদবার kমতা বা সাহিসকতা তাঁর েনi। েমেয়িট হেল সদথর্ক 
কারণ, তা kশলী মীনিশকােরর মযর্াদা পােব! (d. ঐ, ‘জলিপিপ’, ঐ, প.ৃ ৪৩)।... তব,ু 
হয়েতা ‘কয্ালাiেডােsাপ’-eর কিব েসৗিমtর মেতাi িতিনo িব াস কেরন— “ভােলাবাসা 
d’বার িবিনময় করা যায় না/ eকবার ভােলাবাসেল/ তা আর pতয্াহার করা যায় না” (েসৗিমt 
চেTাপাধয্ায়, ‘শপথ’, কয্ালাiেডােsাপ, িসগেনট েpস, pথম সংsরণ িডেসmর ২০১৫, 
েকাল-৭০০০০৯, প.ৃ ১১)       
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সংঘ ছাড়েছন, হারাে ন সখয্। শহর েছেড় চেল যাে ন দূের। aথচ “বnুেtর মতুৃয্ েনi, 
পনুজর্n আেছ”— ei বেkািkেক কখনo সতয্ মেন কের বেল বসেছন— “বnুti চাi,/ 
পিৃথবীর সকেলর pােণ চাi ঠাiঁ।” (িবনয় মজমুদার, ‘বnুti চাi’, কা.g. ‘eখন িdতীয় 
ৈশশেব’, কাবয্সমg, (িdতীয় খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, pথম pকাশ : 
১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-৭০০০০২, প.ৃ ১৯৭); কখনo-বা “আজ ১ 
জাnয়ারী ১৯৯৭/ গত বছরgিল আর িফের/ আসেব না। aথচ বnুরা/ িফের আেস মােঝ 
মােঝ/ আেস।” (ঐ, ‘আমার িচnা’, কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’, ঐ, প.ৃ ১৮৬) iতয্ািদ। 
েকানo eকিট পুঁিথর জবান েটেন বnুেtর সীমা পিরবয্াp করেত চাiেছন। ৈবপরীেতয্ 
জড়াে ন, আt-আkমেণ েপাড়াে ন িনেজেক, পড়ুেছ কিবতাপঙিk। “jান সমেুdর kেল 
kিড়েয় েপেয়িছ আিম/ psর খNিট, িনuটন।” (ঐ, ‘সমেুdর kেল’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট 
পাবিলিশং, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০৮৯, প.ৃ ১৮) বলেছন, আবার 
পরkেণi বলেছন— “িবনয় মজমুদার আিম/ জািন না সকল িকছু; িপঁপেড়র jানহীনতার/ 
ফল, িপঁপেড়র মতুৃয্ েদখলাম েভারেবলা আজ” (ঐ, ‘িবনয় মজমুদার আিম’, ঐ, প.ৃ ৯৬) 

d-েঠাঁেটর ফাঁেক আgন িনেয় েখলা করা েয কিব-মাnষিট কিবতায় ‘িবjােনর মnষয্ীকরণ’ 
কেরিছেলন বেল দািব কেরন, তােকi িবjানসmতভােব aনাচার কেরিছল pিশিkত 
ডাkারবাবরুা! তারপরi আকাশগ ায় গঢ়ূ ধমূেকতু হােত িনেয় কিবর আtহনেনর িদেক 
েভেস যাoয়া; িকংবা কিবতােক ছঁুেড় েফেল েদoয়া মাঝ-গ ায়, ততিদেন িতিন ‘সতয্s ৃ ’ বা 
‘সতয্দg’, বলেবন— “...ফুেলর িদেক িবhল hদেয়/ েচেয় থািক pতয্হi যথা গিণেতর/ 
সেূtর িদেকo চায় মnষয্সমাজ/ aকাটয্ সেতয্র িদেক। ফুল o গিণত।” (ঐ, ‘হাসপাতােলর 
ei’, কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’, কাবয্সমg, (িdতীয় খN), (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-
৭০০০০২, প.ৃ ২১০) তখন আর a  েমেল না, েমেল না ৈপতকৃ িভেট-মািট, সরকাির ভাতা 
েকানo িকছুi। nেনর বাতাস গােয় হাoয়া হয় গায়tীরা— আিল েন-বেুক যােদরেক পানিন, 
েপেয়িছেলন তীb asেখ... e-সমs েবাকা-a  েবাবা-ঝুেল েছেয় যায়, কিবর ধসূর েকাটিট 
ঝুেল থােক eকা। শরীর জেুড় aথবর্ বdৃেবশ পরাভূত eকাকী িভখারীর মেতা বেস থােক। 
পর-িনভর্রতা িদন-িদন সমেয়র পাতা kের খায়। আ যর্, িঠক তখনi মতুৃয্র ঊনকাল আেগ 
লােগ নেবাদয্েম িবনয়বnনার লg। যিদo সংবধর্নার ei কােলা ােস আেগর েসi বdৃ, 
aিবচল oক গােছর মতনi েথেক যােবন সকল বাসনার utিরত ঊ র্চারী কিব।...  

...aথচ মতুৃয্-পর িদেন তাঁর ssায়ী বাঁচািট kমশ pলিmত হেব, হে o। েক জােন, হয়েতা  
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eমনটাi হয় aিধকাংশ pকৃত কিব o pকৃত কিবতার েkেt। সমসময় সব dতর, dতার 
দান সবসময় আঁজলায় ধরেত পাের না। রিফক আজােদর pাসি ক eকিট কিবতায় পিৃথবীর 
pায় সকল কিব o কিবpােণর dঃখতাপ আেছ : “েকu তার পেk েনi — সকেলi িবপেk 
দাঁিড়েয়,/ মতুৃয্ তার আকািঙ্kত িছেলা হয়েতা বা aেনেকরi —/...জীিবত কিবর েচেয় মতৃ 
কিব দামী;/ জীিবত হািতর েচেয় েয-রকম মতৃ হািত দামী।।” (রিফক আজাদ, ‘কিবর মতুৃয্’, 
কা.g. ‘িবিরিশির পবর্’, রিফক আজােদর ে  কিবতা, মাoলা bাদাসর্, িdতীয় মdুণ : আগs 
২০১৫, ঢাকা ১১০০, প.ৃ ২২৩)      
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