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কিব িবনয় মজমুদার সমীেপষ,ু 

মহাশয়, 

আপিন আমার আtীয় বা েকানভােবi সmিকর্ত নন, ’০৬-eর আেগ িবেশষ পিরিচতo 
িছেলন না; আপনার বািড়েত আপিন আমােক েকানিদনo বসেত বেলনিন; uপরnু েশষবার 
বেলিছেলন চেলo েযেত—তব ু আপনার িবjানsীকৃত মতুৃয্েত আজেক eক eকিন  
আtীয়তা uপলb হে ।  

মেন পড়েছ েসিদেনর কথা—েযিদন eক েদাকােনর ধেুলার গেভর্ আপনার ‘a ােনর 
anভূিতমালা’ আিব ার কেরিছলাম। মেন পড়েছ েসিদন েথেকi আপনার pিত েpেমর 
সtূপাত। মেন পড়েছ েখয়ালবশত pথম আপনার বািড় চেল যাবার গl। e গl েতা 
আপনােক আিব ােরর নয়—আt-আিব ােরর। েদেখিছলাম েখালা বারাnায় eক িনতাn 
মামিুল েচয়াের, পrু চশমায়, েচক-আকাচা লিু েত, আর ধসূর কােলা চামড়ার জেুতায় মেুড় 
িমিটিমিট েরাdুের বেস আেছন আপিন, কিব িবনয় মজমুদার। িবনয়বাব,ু সিতয্ aবাক 
হেয়িছলাম। আপিনo েরাdুর চান তাহেল! আ া, আপনার তুলসীমে  েকানিদন সাঁঝবািত 
jেলিছল?—হয়েতা বা, যতিদন আপনার kিঠেত িবেনািদনী িছেলন! েয সংেবদনশীল 
গায়tীমnt আপিন u ারণ করেত েচেয়িছেলন জীবনজেুড়—আপিন কের েগেছন। আপনার 
আnিরকতায় েকান trিট িছল না। েকননা, ‘আমরা dজেন িমেল’-েত আপিনi েতা েসi 
dজেনর eকজন, বhিদন আেগi িযিন িজেত েগেছন। 

আপনার ‘ঈ রীর’ gেন্থ িকছু েটিলেফান িরিসেটর েফােটাকিপ িছল। নীেচ আপিন 
িলেখিছেলন, “Receipts of telephone calls made to converse with my goddess-

wife.” িবনয়বাব,ু আপনার কিবতা-i েতা িছল আপনার eকক-কথন িকংবা কেথাপকথেনর 
জীবn রিসদ,— তব ুেকন...? “করবী তrেত েসi আকািঙ্kত েগালাপ েফােটিন” বেল 
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আপিন িkp! নািক ািn হেয়েছ েকাথাo! যাi েহাক... 

িবনয়বাব,ু আপিন ‘িফের eেসা, চাকা’র কিব। আপনােক eকটা p  কির। আ া, চাকা 
eকবার গিড়েয় েগেল িক আর িফের আেস?—বড়েজার েথেম েযেত পাের। ‘চাকা’ aবশয্ 
যিদ pতীকী হয়, তেব anকথা। আপনার িক মেন হয় চাকা ঘরুিছল? েয আt-েকিndকতার 
েবড়াজাল আর িকছুটা হেলo তার ফেল udূত জন-ajানতার েয তুমলু pাচীর আপনােক 
িঘের গেড় uেঠিছল, তার িকছুটা িক িছn বা aপসািরত হেয়িছল েশষিদেক? হয়েতা, না হেল 
ei pদশর্নেলাভী তবoু ‘আকােদিম’ েকন? 

আপিন িলেখিছেলন, “কিবতা িলখেলi মাnষ, গিণত আিব ার করেলi িবে র মািলক।” 
আপিন কিবতাo িলেখেছন, গিণতo আিব ার কেরেছন। তাi eকiসে  আপিন মাnষ eবং 
u তর মাnষ। আর আমরা d-eকটা কিবতা িলিখ বেল ধ ু মাnষ। আমরা, মাnেষরা 
িঠকমেতা আপনার িনকেট েপৗঁছবার আেগi pকৃত সারেসর মত আপিন uেড় েগেলন। 

আপনােক eকবার বেলিছলাম, “আপিন আরo দীঘর্কাল ss েথেক, কিবতা িলেখ আমার মত 
aগিণত পাঠকেক মgু কrন।” আপিন বেলিছেলন, “আিম িক পারব?”—আপিন িক সিতয্-i 
জানেতন েয আপিন পারেবন না? 

েয aবাি ত রাত আপনার পিরিধ িঘের বংশিবsার কেরিছল, েসi রাত যখন িফেক হবার 
মেুখ—িঠক তখনi আপিন আমােদর, মাnষেদর oপর aিভমান কের চেল েগেলন। ধ ুবkল 
ফুলেক বেল েগেলন আপনার যাবার কথা, anেরাধ করেলন শযয্া েঢেক িদেত, “রাত িফেক 
হ’েয় েগেছ, বkল, বkল ফুল, নেছা িক, আজ আিম যাi।” আর আজ সেূযর্াদেয়র েভাের 
আপনার pিত আমার, আমােদর, মাnেষর sরিণকা—আপনার pিত েনহাতi eক সময়-
aিতkাn িবনয়—eকাn আপনারi ভাষায়।—  

েদেবা 

েতামাির পােয় 

আমার e িরk ডািল। 

আিম  

আকাশ গােয়  

তারােক িনতয্ jািল। 
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মাফ করেবন।  

                                                                                                           িবনীত, 

                                                                                              িsgদীপ চkবতর্ী      

[(েসৗ.) মািটর কাছাকািছ (সািহতয্ o সংsিৃত িবষয়ক পিtকা), (সmা.) তপনkমার a য়, 
কািতর্ক-েপৗষ ১৪১৩, িহজলপkুিরয়া, utর ২৪ পরগনা, প ৃ: ১১৭-১১৮]   
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                                        কিব িবনয় মজুমদােরর বসতিভেট                 
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    গেবষক ( তখন ছাt, ২০০৬ িখর্ঃ )-eর                                     কিব িবনয় মজুমদােরর sাkর                

        anেরােধ িনেজর নামািঙ্কত gn 
            sাkর করেছন কিব                                              
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                           কিবর সেঙ্গ গেবষক                                                 েশষ িবেকেল  
                                                                                                      ঠাkরনগর েরলেsশন চtের 
                                                                                                                 eকা কিব                
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সংেkপসমহূ (Abbreviations) 

সংেkপ মলূ শb 

a. aখN 
ag. agিন্থত 
an. anবাদ 
uৎ.  uৎসগর্ 
uদা. uদাহরণ 
কমঃ কমেরড 
কা.g. কাবয্gন্থ 
ি ঃ ি sাb 
জ. জn 
d. d বয্ 
p. p দ 

p.p.কা. pথম pকাশকাল 
প.ৃ প ৃ া 

য.ু সmা. যgু সmাদনা 
সং. সংকলন 
সmা. সmাদনা 

সহ. সmা. সহেযাগী সmাদনা 
সিূচ. সিূচপt 
েসৗ. েসৗজেn  
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