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গেবষণার সারসংেkপ (Abstract) 

১. গেবষণা-pকেlর িশেরানাম (Title of the Research Work) 

িবনয় মজমুদার : জীবন o সািহতয্ 

২. িবষয়-িববরণী (Statement of Area of Subject) 

pথম িব যেুdর েশষ eবং  িdতীয় িব যেুdর ভূিমকাভূিমর মধয্বতর্ী সমেয় তখন aশািnর 
িসংেতারেণর িনমর্াণকাজ  চলেছ। সামািজক, aথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক, ধমর্ৈনিতক েkেt তখন 
েশানা যায় পরmরা-মলূয্েবাধ পতেনর শb। ১৯৩৪ ি sােb তৎকালীন বমর্া, aধনুা 
মায়ানমাের জn হেলা বাংলা সািহেতয্র eক sিধর্ত িবনয় : িবনয় মজমুদার (১৯৩৪ ি ঃ-র 
১৭ েসেpmর-২০০৬ ি ঃ-র ১১ িডেসmর)-eর। 

তারপর ৈশশেবi aগণন মাnেষর সে  তাঁর সপিরবার জnsানতয্াগ, জাপািন আkমেণর 
ভেয়, েযখােন মতুৃয্র আগ aবিধ িতিন আর িফের েযেত পােরনিন। তারপর কেয়ক বছর aধনুা 
পবু বাংলার ফিরদপেুর বসবাস, pাথিমক পযর্ােয়র িশkাgহণ eবং তারপর পনুরায় েদশাnরী। 
পি ম বাংলার utর ২৪ পরগনা েজলার ঠাkরনগেরর িশমলুপরু gােম তাঁর িনয়িতর েশষ বীজ 
েpািথত হে । দীঘর্ জীবেনর দীঘর্তম েs ািনবর্াসন-পবর্ সমাপয্ কের eখােনi িতিন িনবর্াণ 
েনেবন নবয্ শতেকর েমামjলেনর aনিত পের।  

যতটা পথ েপরেল eকজন মাnষেক hা-ঁমাnষ িকংবা পিথক বলা যােব, েসi নযূ্ন মািজর্ন তাঁর 
দখেল। িকছু aংেশ তা ভাগয্িবড়িmত, িকছুটা sকেপালকিlত, আবার কতকটা িনেজরi 
আেরািপত। আসেল সমাজ-িবns pিমতকরেণর পেরায়া িতিন কেরন না। anথায় ‘aল 
iিন্ডয়া inিটিটuট aব হাiিজন aয্ান্ড পাবিলক েহলথ’-eর চাকির, ‘iিন্ডয়ান 
sয্ািটিsকয্াল inিটিটuট’-e েডেভলপেমন্ট iি িনয়ার, ‘িtপরুা গভনর্েমন্ট কেলজ’-eর 
aধয্াপক aথবা ‘dগর্াপরু িsল pয্ান্ট’-eর iি িনয়ােরর চাকিরেত িতিন ‘ভয়াবহভােব সৎ’ o 
তথাকিথত sখী মাnেষর জীবন কাটােতi পারেতন। িকnু, িনমর্াণ-িবিনমর্াণ-aিবিনমর্ােণর 
aিভেকnd-aপেকnd বেলর েখলােভালায় িতিন হেয় uঠেলন িনপণু কিবতািমিsির (Poetry 

Maker)। কােলর িহেসেব িতিন প ােশর দশেকর েশষিদককার েলখক। ’৫৮-য় (১৩৬৫ 
ব াb) তাঁর pথম কাবয্gন্থ ‘নkেtর আেলায়’ িদেনর আেলায় আেস। িকnু, েসi aেথর্ েয 
‘pথম িবেsারেণ কিতপয় িচল’ বেল uঠেব ‘ei জnিদন’, তার জn তাঁেক o বাংলা  
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কিবতােক আরo িকছুিদন aেপkা করেত হেব। জীবনানেnাtর বাংলা কিবতাধারার 
anঃpশাখা ধের নতুন কের নাড়া েদoয়া ei কিবতার বiেয়র নাম ‘িফের eেসা, চাকা’।  

aতঃপর ‘a ােনর anভূিতমালা’-র মহাকিবতামালা (১৩৭৩ ব ােbর a ান মােস eিট 
িলিখত, pকািশত ১৩৮১ ব ােb।) eবং  ‘বাlীিকর কিবতা’ (১৯৭৬ ি ঃ), ‘ে  কিবতা’ 
(১৯৮১ ি ঃ), ‘আমােদর বাগােন’ (১৯৮৪ ি ঃ), ‘ আিম ei সভায়’ (১৯৮৪ ি ঃ), ‘eক 
পঙিkর কিবতা’ (১৯৮৮ ি ঃ), ‘আমােকo মেন েরেখা’ (১৯৯৫ ি ঃ), ‘আিমi গিণেতর শnূ’ 
(১৯৯৬ ি ঃ), ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’ (১৯৯৯ ি ঃ) iতয্ািদ— তািলকা খবু দীন নয়।  

তাঁর সমধারার, সমাnরাল ধারার eবং an ধারার গদয্চচর্ার িনদশর্ন ‘িবনয় মজমুদােরর 
ডােয়ির’ (১৯৯৪ ি ঃ), ‘ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn’ (১৯৯৫ ি ঃ), ‘িনবর্ািচত pবn’ 
(১৯৯৮ ি ঃ), ‘িবনয় মজমুদােরর েছাটগl’ (১৯৯৮ ি ঃ) gন্থgিল। rশ ভাষািবদ িবনয় মলূ 
rশ েথেক ৫িট gন্থ বাংলায় anবাদ কেরিছেলন— ‘মাnষ কী কের gণেত িশখল’, ‘aতীেতর 
পিৃথবী’, ‘সযূর্gহণ, ‘বায়মুNল’ o ‘েসকােলর বখুারায়’। ‘Theory of Relativity’ িবনয় 
iংেরিজ েথেক বাংলায় anবাদ কেরিছেলন। িবjানী েdয় সেতয্ndনাথ বs-র ভূিমকাঋd e 
বi pকাশ কের ‘nাশনাল বকু eেজিn’। e ছাড়াo গিণতশােstর uপর েলখা িবনেয়র eখনo 
পযর্n apকািশত eবং েকালকাতার জাতীয় gন্থাগাের সংরিkত ৩িট gন্থ হেলা 
‘Interpolation Series’, ‘Geometrical Analysis and Unital Analysis’,  o 

‘Roots of Calculus’।  

eবং ei তািলকাo েকানoভােবi সmণূর্ নয়। েকন না, আজীবন aিববািহত o aেগাছােলা 
িবনয় তাঁর জীবেনর মেতাi সিৃ রo বড় eকটা েরয়াত করেতন না। নেচৎ, uপেরর 
gন্থতািলকা যার ‘সােধর সাধনা’, তাঁর আp কয্ানভােস eক ধরেনর sহননেবাধ েকন বারবার 
ছায়া েফেল যােব? কিব aিমতাভ দাশgp pবাদpিতম ‘হাংির aয্ানািকর্s’ বাsেদব দাশgp 
সmেকর্ eকবার মnবয্ কেরিছেলন— “anত আমার কােছ eকিট িবষয় পির ার বাsেদব 
আtহনন নয়, আtখনন করেছ। যারা aিশিkত eবং iিডয়T , তারাi eকমাt আমার e 
uিkেক aয্ািলটােরশn  িহেসেব েনেব।” কথাটা েবাধহয় িবনয় মজমুদার সmেকর্o খােট! 

ভােলাবাসা িপঁিড় েপেত েরেখিছল তাঁর uেঠােনর েকােণ। গায়tী নাmী eক নারীেক েকnd কের 
তাঁর কিবতার মানিচt, মানদN, o মানপt আবিতর্ত হেলা। “তুিম েযন িফের eেস পনুরায় 
kিNত িশ েক/ করাঘাত ক’ের ক’ের ঘমু পাড়াবার সাধ ক’ের/ আড়ােল েযo না;...” (‘২৯ 
জনু ১৯৬২’, ‘িফের eেসা, চাকা’) েথেক “আমার িঠকানা আেছ েতামার বািড়েত,/ েতামার 
িঠকানা আেছ আমার বািড়েত,/ িচিঠ িলখব না।// আমরা eকেt আিছ বiেয়র পাতায়।”  
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(‘আমরা dজেন িমেল’, ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’)-eর spিসd u ারণ aবিধ 
আসেলi eক কিবর utরণ ঘেট েগেছ। eিদেক, িচরkমার কিবর েকৗমাযর্ কিবতায় pেkপ 
েফলেব। জীবdশায় সংঘিটত েতভাগা আেnালন, খাদয্ আেnালন, হাংির আেnালন, নকশাল 
আেnালন iতয্ািদ েসভােব তাঁেক ভািবত কেরিন কখনo। িনেদনপেk তাঁর সািহতয্েক 
pভািবত কেরিন বলেলi চেল। তাঁর কিবতা aেনকটা িচরজীবীেদর গান হেয়i তাঁর পরুাপদ-
েক aচুয্ত েরেখেছ। aথচ, কিবতার আি েক বাঁধা জীবনাচরণেক বারবার কের aতলােn 
নািমেয় eেনেছ তাঁর মানিসক িবকারবয্ািধ। কিবর যেশােলখ সদয্ যখন gীবাভি মায় 
aিভনবt পাে , িঠক তখনi বিুঝ িনয়িতর hাঁচকা aিছলায় তা েকানo sিগতােদেশর 
uপkম েনেব। তারপর মাt ২৮ বছর বেয়েসর েযৗবন-মধয্াh েথেক আমতুৃয্ তাঁেক ei 
dি িকৎসয্ ভিবতেবয্র kীতদাস বেন েযেত হেলা। আর pিতিkয়াsrপ কখনo কিফহাuেসর 
েবয়ারােক দরজার hড়েকা খেুল আkমণ, কখনo বা িবনা পাসেপােটর্ সীমাn েপিরেয় 
বাংলােদশ pেবশ o েs ায় পিুলেসর কােছ আtসমপর্ণ eবং কারাবাস gহণ। কিব িক তেব 
কাঁটাতােরর মানা ভুেল rপকথার পািখর ডানায় যথূরাT ছঁুেত চান? ৈশশেব আর েতা েফরা 
যায় না!...  

মgৈচতেnর eকজন মাnেষর eেহন আকিsক মানসৈবকেলয্র (বা মানসৈশিথলয্— যা-i 
বলা েহাক না েকন) েনপেথয্ িকnু চা লয্কর eক সমাজৈনিতক কারণ সmpিত utাপন 
কেরেছন কিবর সmিকর্ত ভােg utম িব াস মহাশয়। তােত কিবর ‘ফুল েদব কার হােত’, 
‘সাদর আhােন সাড়া িদi’ pভৃিত কেয়কিট পাNুিলিপর িতk o aদশৃয্ পিরণােমর কথা 
uিlিখত হেয়েছ। aিভেযােগর িতর s তi িকছু শhের pকাশনার কারচুিপর িদেক। eর 
িনিহত সতয্াসতয্ সময় জানান েদেব। eক গাঢ় িবষণ্ণতােবােধ িবনয় আkাn হেলন। 
িনেজেক kমশ gিটেয় িনেলন িতিন। তাঁর েয সিৃ  আমরা েপেত থাকলাম, তা বয্িkমানেসর 
সে  সমাজ-iিতহােসর সংঘেষর্ kতিবkত হেয়েছ agিণতবার। “করবী তrেত েসi 
আকািঙ্kত েগালাপ েফােটিন।” ei েশােক িkp িতিন? “নািক ািn হেয়েছ েকাথাo?” ... 
oে  ঝুেল থাকা phত চুmন আর ভূকmpবণ সমs hদয় বেয় adুত আঁধাের েহেঁট েফরা 
বয্িk-িবনয় o সািহতয্কার-িবনেয়র dিবর্নেয়র আখয্ানিটi আমার ei গেবষণার pিতপাদয্। 

৩. গেবষণা pকেlর rপেরখা (Research Hypothesis) 

গেবষণার আধতৃ িবষয়েক ৬িট aধয্ােয় িবns কের uপসংহাের আদত িসdােn েপৗঁছেনার 
েচ া কেরিছ। সে  গেবষণাকেমর্র সmণূর্তা দােনর জn যkু হেয়েছ ভূিমকা, পিরিশ , 
সংেkপসমহূ, gন্থপি  o িনঘর্N aংশgিল। 
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৪. aধয্ায় িবভাজন (Chapter) 

ভূিমকা   

pথম aধয্ায়   :  িবনয় মজমুদার : যগু o জীবন 

িdতীয় aধয্ায় :  িবনয় মজমুদার : কিবতাচচর্া 

                       ক. িনসগর্pীিত 

                       খ. েpমভাবনা 

                       গ. মতুৃয্েচতনা 

                       ঘ. িচtকl 

                       ঙ. িবেদিশ কিবর সে  তুলনাtক আেলাচনা 
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ভূিমকা 

“েস বেড়া sেখর সময় নয়, েস বেড়া আনেnর সময় নয়” : pথম িব যdু েশষ, িdতীয় 
িব যেুdর আবহমিৃtকার uৎখনেনর চাতুির চলেছ। েভেঙ পড়েছ eেকর পর eক pচিলত 
মলূয্েবাধ। নড়বেড়, িdধািk  িব াসভূেম মাnেষরi আড়েচােখর ঘণুেপাকা বসত েপেড় 
আেছ। aিধকnু জািলয়ানoয়ালাবাগ নরেমধ, aসহেযাগ-আiন aমাn আেnালন, গািn-
েগালেটিবল iতয্ািদ iতয্ািদর চলসারণী। বাঙািলর pািp বলেত eক ’১৩-য় িমিsক 
রবীndঠাkেরর িব  (েনােবল)-িবজয়। আর িকছু বছেরর মেধয্i iংেরেজর ১৯০ বছেরর 
লঠুতরাজ aিnম াসবায় ুেনেব, টলমল আকাশ েদখেব ‘sাধীনতা’। aযতু ‘sেদশী সntাসী’-
র রেkর িবিনময়মেূলয্ আসা sাধীনতা, র লাল-কিথত sাধীনতা।... eমত পটেpkায় ১৯৩৪ 
ি sােb sদূর বমর্ামলুেুক জn িনে ন বাংলা সািহেতয্র eক sিধর্ত িবনয় : িবনয় মজমুদার 
(১৯৩৪ ি ঃ-র ১৭ েসেpmর—২০০৬ ি ঃ-র ১১ িডেসmর)।   

তারপর ৈশশেবi aগণন মাnেষর সে  তাঁর সপিরবার জnsানতয্াগ, জাপািন আkমেণর 
ভেয়, েযখােন মতুৃয্র আগ aবিধ িতিন আর িফের েযেত পােরনিন। তারপর কেয়ক বছর aধনুা 
বাংলােদেশর ফিরদপেুর বসবাস, pাথিমক পযর্ােয়র িশkাgহণ eবং তারপর পনুরায় 
েদশাnরী। পি ম বাংলার utর ২৪ পরগনা েজলার ঠাkরনগেরর িশমলুপরু gােম তাঁর 
িনয়িতর েশষ বীজ েpািথত হে । দীঘর্ জীবেনর দীঘর্তম েs ািনবর্াসন-পবর্ সমাপয্ কের 
eখােনi িতিন িনবর্াণ েনেবন নবয্ শতেকর েমামjলেনর aনিত পের।  

যতটা পথ েপরেল eকজন মাnষেক hা-ঁমাnষ িকংবা পিথক বলা যােব, েসi নযূ্ন মািজর্ন তাঁর 
দখেল। িকছু aংেশ তা ভাগয্িবড়িmত, িকছুটা sকেপালকিlত, আবার কতকটা িনেজরi 
আেরািপত। আসেল সমাজ-িবns pিমতকরেণর পেরায়া িতিন কেরন না। anথায় ‘aল 
iিন্ডয়া inিটিটuট aব হাiিজন aয্ান্ড পাবিলক েহলথ’-eর চাকির, ‘iিন্ডয়ান 
sয্ািটিsকয্াল inিটিটuট’-e েডেভলপেমন্ট iি িনয়ার, ‘িtপরুা গভনর্েমন্ট কেলজ’-eর 
aধয্াপক aথবা ‘dগর্াপরু িsল pয্ান্ট’-eর iি িনয়ােরর চাকিরেত িতিন ‘ভয়াবহভােব সৎ’ o 
তথাকিথত sখী মাnেষর জীবন কাটােতi পারেতন। তব ুবাধয্তার রাজপাট–eর বদেল িনছক 
ভােলাবাসার বনবাস তাঁেক টানল।... 

সািহতয্, মলূত কিবতামাধয্মেক েকnd কের জীবেন িতিন েফর িনিমর্ত হেলন। িনমর্াণ-িবিনমর্াণ-
aিবিনমর্ােণর aিভেকnd-aপেকnd বেলর েখলােভালায় িতিন হেয় uঠেলন িনপণু 
কিবতািমিsির (Poetry Maker)। কােলর িহেসেব িতিন প ােশর দশেকর েশষিদককার  
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েলখক। ’৫৮-য় (১৩৬৫ ব াb) তাঁর pথম কাবয্gন্থ ‘নkেtর আেলায়’ িদেনর আেলায় 
আেস। িকnু, েসi aেথর্ েয ‘pথম িবেsারেণ কিতপয় িচল’ বেল uঠেব ‘ei জnিদন’, 
তারজn তাঁেক o বাংলা কিবতােক আরo িকছুিদন aেপkা করেত হেব। জীবনানেnাtর 
বাংলা কিবতাধারার anঃpশাখা ধের নতুন কের নাড়া েদoয়া ei কিবতার বiেয়র নাম 
‘িফের eেসা, চাকা’। (‘িফের eেসা, চাকা’-র ১ম সংsরেণর নাম ‘গায়tীেক’। পিরমািজর্ত o 
পিরবিধর্ত সংsরণ ‘িফের eেসা, চাকা’, pকাশক ‘gন্থজগৎ’-eর পেk ী েদবkমার বs, 
১৯৬২ ি sােbর ১৭ েসেpmর। ‘িফের eেসা, চাকা’ eরপর ‘আমার ঈ রীেক’ নােম 
pকািশত হয় ১৯৬৪ ি sােbর ১৩ জনু। ১৯৬৫-র ৩১ জলুাi pকািশত ‘ঈ রীর 
কিবতাবলী’-েত ‘আমার ঈ রীেক’-র সমs কিবতা পনুমুর্িdত হয়। ‘আমার ঈ রীেক’ নামিট 
পালেট আবার ‘িফের eেসা, চাকা’ নােমর ei gেন্থর েকালকাতা সংsরণ pকাশ কেরন 
বdুেদব বs-কnা মীনাkী দt, ১ মাচর্, ১৯৭০ ি sাb।)    

তাঁর সজৃনসmবা কলম pায় oi eকi সমেয় eক িবsয়কর মgমেনাফসল ৈতির কের 
‘a ােনর anভূিতমালা’ নােম। (১৩৭৩ ব ােbর a ান মােস eিট িলিখত, pকািশত ১৩৮১ 
ব ােb।) eিটেক ‘মহাকিবতা’-র তk মা েদoয়াটাi হয়েতা বা স ত হেব। eরপর ‘বাlীিকর 
কিবতা’ (১৯৭৬ ি ঃ), ‘ে  কিবতা’ (১৯৮১ ি ঃ), ‘আমােদর বাগােন’ (১৯৮৪ ি ঃ), ‘আিম 
ei সভায়’ (১৯৮৪ ি ঃ), ‘eক পঙিkর কিবতা’ (১৯৮৮ ি ঃ), ‘আমােকo মেন েরেখা’ 
(১৯৯৫ ি ঃ), ‘আিমi গিণেতর শnূ’ (১৯৯৬ ি ঃ), ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’ (১৯৯৯ ি ঃ) 
iতয্ািদ— তািলকা খবু দীন নয়।  

তাঁর সমধারার, সমাnরাল ধারার eবং an ধারার গদয্চচর্ার িনদশর্ন ‘িবনয় মজমুদােরর 
ডােয়ির’ (১৯৯৪ ি ঃ), ‘ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn’ (১৯৯৫ ি ঃ), ‘িনবর্ািচত pবn’ 
(১৯৯৮ ি ঃ), ‘িবনয় মজমুদােরর েছাটগl’ (১৯৯৮ ি ঃ) gন্থgিল। rশ ভাষািবদ িবনয় মলূ 
rশ েথেক ৫িট gন্থ বাংলায় anবাদ কেরিছেলন— ‘মাnষ কী কের gণেত িশখল’, ‘aতীেতর 
পিৃথবী’, ‘সযূর্gহণ’, ‘বায়মুNল’ o ‘েসকােলর বখুারায়’। ‘Theory of Relativity’ িবনয় 
iংেরিজ েথেক বাংলায় anবাদ কেরিছেলন। িবjানী েdয় সেতয্ndনাথ বs-র ভূিমকাঋd e 
বi pকাশ কের ‘nাশনাল বকু eেজিn’। e ছাড়াo গিণতশােstর uপর েলখা িবনেয়র eখনo 
পযর্n apকািশত eবং েকালকাতার জাতীয় gন্থাগাের সংরিkত ৩িট gন্থ হেলা 
‘Interpolation Series’, ‘Geometrical Analysis and Unital Analysis’,  o ‘Roots 

of Calculus’।  

eবং ei তািলকাo েকানoভােবi সmণূর্ নয়। েকন না, আজীবন aিববািহত o aেগাছােলা 
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িবনয় তাঁর জীবেনর মেতাi সিৃ রo বড় eকটা েরয়াত করেতন না। নেচৎ, uপেরর 
gন্থতািলকা যার ‘সােধর সাধনা’, তাঁর আp কয্ানভােস eক ধরেনর sহননেবাধ েকন বারবার 
ছায়া েফেল যােব? কিব aিমতাভ দাশgp pবাদpিতম ‘হাংির aয্ানািকর্s’ বাsেদব দাশgp 
সmেকর্ eকবার মnবয্ কেরিছেলন— “anত আমার কােছ eকিট িবষয় পির ার বাsেদব 
আtহনন নয়, আtখনন করেছ। যারা aিশিkত eবং iিডয়T , তারাi eকমাt আমার e 
uিkেক aয্ািলটােরশn  িহেসেব েনেব।” কথাটা েবাধহয় িবনয় মজমুদার সmেকর্o খােট! 

েpিসেডিn-িশবপেুরর জেুয়ল িবনয় তাঁর pাপয্, তাঁর জn বরাd শাদা রাsা েছেড় eক কথায় 
কাkঁের নামপেথ সরণ (আদেত শরণ) িনেলন। e িক তাঁর িতিমরিবলাস? নািক জনারেণয্ িবd 
(িকংবা বধ) হেয় েযেত েযেত নামসািকন পনুrdােরর আিতর্? eক বােকয্ utর করা মশুিকল। 
pিতভা aপচেয়র যাবতীয় দায় aবশয্ মাকর্সবাদীরা বেুজর্ায়া সমাজবয্বsার ঘােড় চািপেয় 
িদেত s n। নতুবা, e-কথাo ভুেল যাoয়ার নয় েয, েসািভেয়ত িবpেবর sণর্যেুগi িকnু 
মায়াকভিs আtহতয্া কেরিছেলন। sরিচত মতুৃয্pিkয়ােকi কীভােব আরo িশlসmত করা 
যায়, তার জn েশষ ১৫ বছর ধের িনেজেক িতেল-িতেল pstত কের তুেলিছেলন তুষার রায়। 
anত িবনেয়র সমসামিয়ক বাঙািল েলখক-িশlীেদর eকটা বড় aংশেকi েদখা েগেছ 
ধারাবািহক ‘aলীক aনল’-e পড়ুেত o েপাড়ােত। শিk চেTাপাধয্ায়, আনn বাগচী, sনীল 
গে াপাধয্ায়, িশবশmু পাল, তুষার রায়, কিবrল iসলাম, সমেরnd েসনgp, aিমতাভ 
দাশgp, pণেবnd দাশgp, uৎপলkমার বs, েজয্ািতমর্য় দt, তারাপদ রায়, সামsল হক 
pমখু eকi সে  জnেpিমক, তীb aিভমানী eবং s ু  হাতঘিড়র েকয়ার না করা িন  দহেনর 
rপকার।  

aবশয্ তুষার রায় বােদ আর সকেলর সে i িবনেয়র eকটা েমৗল পাথর্কয্ রেয়েছ। oঁরা 
কিবতাকার, িবনয় িনেজi কিবতা! pকৃত কিবতার মেতাi আেলায়-আঁধাের, রহসয্ময়তার 
as  বলেয় তাঁর drহ aিধ ান। কিবতার ধমর্ আর জীবেনর িজরােফর dেnd ‘রাজধমর্’ 
পালনকারী kিtয়! ‘ ধ ুকিবতার জn ei জn’ িতিন েবেছ িনেয়েছন। ‘কিবতাযাপন’ বেল 
আ যর্ eক শb িতিন বকু ঠুেক বানােত েপেরেছন—  e  তাঁর তরেফর ‘ঈ রেক িমs ড কল’!  

anিদেক, জীবেনর সহজ a  েমলােত িতিন বয্থর্। বিুঝ েসi aসহ আtিধkােরi বািক 
জীবন িশরায়েশািণেত কিবতা o গিণেতর েযৗথ কারবার কের েগেলন। আর ei িনিkেত 
বাংলা সািহেতয্ িতিন eক, aনn o sতnt। কিবতার সমীকরণ গিণেত েমলােনার 
িবরলpয়াসী। কিব সমেরnd েসনgp-র aতীতচারণ বেল— “...eকিদন iuিkড-িবনয়/ মাnষ 
িনকেট েগেল েকন pকৃত সারস uেড় যায়/ জীবনানnীয় িdধায় আমােদর েবাঝাবার 
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েচ া কেরিছল!” (‘কিফ হাuেসর িসঁিড়’, ‘কিফ হাuেসর িসঁিড়’) eখন ei েয ‘জীবনানnীয় 
িdধা’, ei েতা িব যেুdাtর িশlীমাnেষর মানসগঠন। তা না হেল, “pথম চাকিরটা না 
ছাড়েলi ভােলা হেতা েবাধ হয়— চাকিরটাo চালাতাম, টুকটাক কিবতাo িলখতাম— েবশ 
চ’েল েযেতা। কী েয হেলা— eেলােমেলা হেয় েগেলা সমs িকছু।” জাতীয় আেkেপািkর 
pেয়াজন পড়ল েকন িবনেয়র? 

আবার ভােলাবাসা িপঁিড় েপেত েরেখিছল তাঁর uেঠােনর েকােণ। গায়tী নাmী eক নারীেক 
েকnd কের তাঁর কিবতার মানিচt, মানদN, o মানপt আবিতর্ত হেলা। ‘তুিম েযন িফের eেস 
পনুরায় kিNত িশ েক/ করাঘাত ক’ের ক’ের ঘমু পাড়াবার সাধ ক’ের/ আড়ােল েযo না;...’ 
(‘২৯ জনু ১৯৬২’, ‘িফের eেসা, চাকা’) েথেক ‘আমার িঠকানা আেছ েতামার বািড়েত,/ 
েতামার িঠকানা আেছ আমার বািড়েত,/ িচিঠ িলখব না।// আমরা eকেt আিছ বiেয়র 
পাতায়।‘ (‘আমরা dজেন িমেল’, ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’)-eর spিসd u ারণ 
aবিধ আসেলi eক কিবর utরণ ঘেট েগেছ। িকছু েpম, িকছুটা িবেdােহ pstত িনভৃত 
শbাবিলর েকাথাo কী কের েযন ‘গায়tী’ নামধারী aিনতয্ eক নারী িনতয্ মnt হেয় uেঠেছ! 
আর ভােলাবাসা কী, ভালবাসবার পান্থপথিটi বা কী (what is love and how to love)— 
eর সংjাথর্ িনণর্েয় aফুরান িবনয় িনেজ হেয় uেঠেছন ‘িমথ’: েজন েজয্াৎsায় িযিন sস  
কেরন; aবিশ  আtময় িদন যাঁর eমন িগেয়েছ, েযন— “কখনo েতা েমঘ েহাক/ দিৃ o 
িব াম পাক/ চাঁদ-েদখা েথেক” (‘েজন েজয্াৎsায় মায়াময় হাik : anবােদ মাৎso বােশা’, 
‘মাৎso বােশা o েজয্াৎsাময় হাik’)  

eিদেক, িচরkমার কিবর েকৗমাযর্ কিবতায় pেkপ েফলেব। জীবdশায় সংঘিটত েতভাগা 
আেnালন, খাদয্ আেnালন, হাংির আেnালন, নকশাল আেnালন iতয্ািদ েসভােব তাঁেক 
ভািবত কেরিন কখনo। িনেদনপেk তাঁর সািহতয্েক pভািবত কেরিন বলেলi চেল। তাঁর 
কিবতা aেনকটা িচরজীবীেদর গান হেয়i তাঁর পরুাপদ (Mythological Status)-েক aচুয্ত 
েরেখেছ। পদাঘােত রবীnd রচনাবিল ভূলিুNত করা-েদর দেল িতিন তাi কখনoi পেড়ন না, 
প ােশর কিবতা-আখড়ার sভাবপrুষ েস-aেথর্ িতিন নন। বরং, জীবেনর pােণর েরলগািড়র 
পাশজানলা (Window Seat)-িট েয িতিন কিবতােক েছেড়েছন, েসখােন িবনয় েনi— sধর্া 
আেছ, aেনকটা : “মরেkাবাসীরা কাগজ ৈতির কেরিছল/ িফিনিশয়রা হরফ/ কিবতা সিৃ  
করলাম আিম”-র আtরণ। (aফজল আh েমদ ৈসেয়দ, ‘কিবতা সিৃ  করলাম আিম’, 
‘পািকsােনর সাmpিতক কিবতা’)     

আর, কিবতার আি েক বাঁধা জীবনাচরণেক বারবার কের aতলােn নািমেয় eেনেছ তাঁর  
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মানিসক িবকারবয্ািধ। কিবর যেশােলখ সদয্ যখন gীবাভি মায় aিভনবt পাে , িঠক 
তখনi বিুঝ িনয়িতর hাঁচকা aিছলায় তা েকানo sিগতােদেশর uপkম েনেব। তারপর মাt 
২৮ বছর বেয়েসর েযৗবন-মধয্াh েথেক আমতুৃয্ তাঁেক ei dি িকৎসয্ ভিবতেবয্র kীতদাস 
বেন েযেত হেলা। আর pিতিkয়াsrপ কখনo কিফহাuেসর েবয়ারােক দরজার hড়েকা খেুল 
আkমণ, কখনo বা িবনা পাসেপােটর্ সীমাn েপিরেয় বাংলােদশ pেবশ o েs ায় পিুলেসর 
কােছ আtসমপর্ণ eবং কারাবাস gহণ। কিব িক তেব কাঁটাতােরর মানা ভুেল rপকথার 
পািখর ডানায় যথূরাT ছঁুেত চান? তাহেল পেরi িক বেল বসেবন— “...আমার হাত ফুঁেড় 
নদীেক জল িদেত েবিরেয় আসেছ ঝণর্াধারা/ সমs মাnেষর hদয়i আমার পিরিচিত” (মাহমদু 
দারিবশ, ‘পাসেপাটর্’, ‘aিধকৃত ভূখেNর কিবতা’) পিৃথবীর সব সীমাn তাঁেক িবরk কের, 
rশ কিব eফেগিন eফতুেশংেকা েযমন : eেলােমেলাভােব লন্ডেনর পেথ-পেথ ঘরুেত যাঁর 
iে  হয়, নাবাল বালেকর মতন iে  হয় সকালেবলার পয্ািরেস বােস চেড় েবড়ােত 
(‘সীমােnর িবrেd’, ‘an েদেশর কিবতা’)। িকnু, ৈশশেব আর েতা েফরা যায় না! যায় 
িক?... মgৈচতেnর eকজন মাnেষর eেহন আকিsক মানসৈবকেলয্র (বা মানসৈশিথলয্— 
যা-i বলা েহাক না েকন) েনপেথয্ িকnু চা লয্কর eক সমাজৈনিতক কারণ সmpিত utাপন 
কেরেছন কিবর সmিকর্ত ভােg utম িব াস মহাশয়। তােত কিবর ‘ফুল েদব কার হােত’, 
‘সাদর আhােন সাড়া িদi’ pভৃিত কেয়কিট পাNুিলিপর িতk o aদশৃয্ পিরণােমর কথা 
uিlিখত হেয়েছ। aিভেযােগর িতর s তi িকছু শhের pকাশনার কারচুিপর িদেক। eর 
িনিহত সতয্াসতয্ সময় জানান েদেব। িকnু িবনেয়র মেতা েখয়ালী o আtলীন s া েয 
হরবকত িনoেনর ধতূর্ েদয়ােল eেস pিতহত হেবন, ei সাkয্ েদoয়ার জn মেন হয় 
িtকালদশর্েনর দরকার পেড় না। aতeব eক গাঢ় িবষণ্ণতােবােধ িবনয় আkাn হেলন। 
িনেজেক kমশ gিটেয় িনেলন িতিন। তাঁর েয সিৃ  আমরা েপেত থাকলাম, তা বয্িkমানেসর 
সে  সমাজ-iিতহােসর সংঘেষর্ kতিবkত হেয়েছ agিণতবার। নগরকেlালেক েয মহূুেতর্ 
বdু বdু -নগরীর েkংকার (Cacophony of a Bubble City) বেল মেন হেয়েছ, ততবারi 
িবনয় িব-লkণার িদেক েহঁেটেছন। িনমর্ম বstজগৎ (Realistic World)-e িনছক eকটা ভাব 
(Idea) হেয় েবঁেচবেতর্ থাকার aকািয়ক aিst (Virtual Existence)-eর aবতারণা 
কেরেছন। আবার eরi েকৗিণক দূরেt আবহমান pকৃিত o িবপলু মানবেগালােধর্র anলর্ীন 
তথয্সtূ আিব ার করেত সমথর্ হেয়েছন িতিন। িকnু, eকদা ঘিন  শহরা েলর েচােখ িতিন 
বদেল িগেয়েছন ‘িহংsেট ৈদতয্’-য়। নiেল, িনমntণবািড়েত পঙিkেভাজেন বেস সকেলর 
পােতর খাবার নজর করবার মেতা হীনমnতা েদখােনা বা তুলয্মলূয্ায়ন িঠক িবনীত নয়, 
কিবজেনািচতo নয়। “করবী তrেত েসi আকািঙ্kত েগালাপ েফােটিন।”— ei েশােক  
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িkp িতিন? “নািক ািn হেয়েছ েকাথাo?”... oে  ঝুেল থাকা phত চুmন আর ভূকmpবণ 
সমs hদয় বেয় adুত আঁধাের েহঁেট েফরা িবনয় o তাঁর dিবর্নেয়র আখয্ােনর anপর্tিটi e-
গেবষণার pিতপাদয্। পািখর aিkn েচাখ pিত শেl জমাট রািtর sন িচের dধশাদা েভার 
তুেল আনেত েচ া কেরেছ!...   

আর, গেবষণােn মেন পড়েছ িকছু মাnষেক, যাঁরা বnনীকরেণ আমায় ঋণgs কেরনিন eবং 
সমােন ঋণী কেরেছন। নাম না িনেল তাঁেদর িকছু আেস-যায় না, েকননা pেতয্েকi তাঁর-তাঁর 
ভূিমেত শীষর্sশর্ী। তাছাড়া, ‘কৃতjতা’ নামক ‘েবাঝা’ নািমেয় েরেখ aপrপ শnূ হoয়ার 
aবকাশo েসেkেt থােকi; তব ু ei আtিবsিৃতর ভারহীনতা sদীঘর্কালবয্াপী ভারসাময্ 
রাখেত যেথ  নয়!... 

গেবষণা পdিতর নমর্ (Norm) anযায়ী ড. তপন মNল আমার গেবষণাপেtর তttাবধায়ক 
aধয্াপক। আমার গেবষণা-সnভর্িটর pstতকেমর্ িতিন আমায় সময়-aসময় সাহাযয্ কেরেছন। 
িকnু, সmেnর ei িলিখতনামখািন eতটাi যািntক েয ভয় হয়— েকাথাo তাঁর hদেয়র দিkণ 
aিলেn আমার জn পাতা িsতাসনিট dেল uঠেছ না েতা? ভয় কের... বর  তাঁেক আমার 
aিভভাবক বলা যাক। ‘পেয়ন্ট aব েনা িরটানর্’ (point of no return)-e না েপৗঁছেনা aবিধ 
আিম েকানoিদনi িফিরিন, িফরেত পািরিন, পাির না। eমন eক গেবষণাbতীেক েsেহ o 
শাসেন pেয়াজনমেতা েবঁেধ aতয্n drততায় গেবষণার সময্ককমর্ েশষ করােনা an 
aেনেকর পেki হয়েতা কিঠন হেতা। তাঁেক aতলগহন dা। utরব  িব িবদয্ালেয়র 
বাংলা িবভােগর anাn িশkক-িশিkকারাo িবিভn সময় sপরামশর্ িদেয় আমার গেবষণা-
সnভর্িটর মাপ o মােনর সং িd ঘিটেয়েছন।  

‘ধিৃত’ পিtকার সmাদক কিব ীযkু জহর েসনgp মহাশয় বh slpচািরত o aধনুালpু 
েছাট পিtকা িনজ দািয়েt আমায় pিতিলিপ কিরেয় িদেয়েছন, যা আমার গেবষণায় aেনক 
aভাবনীয় সড়েকর সnান িদেয়েছ। তাঁর ei বদাnতা খািনকটা বনমিহষ তাড়ােনার মেতাi 
বয্াপার! eলাকাজিনত েতা বেটi, সািহিতয্কতাজিনত আtীয়তােকi আদেত িতিন 
রkসmেকর্র ঊেdর্ sাপন কেরেছন। pকৃত agেজর দািয়tপালন বিুঝ eেকi বেল। 

utরব  িব িবদয্ালেয়র েকndীয় gন্থাগােরর gন্থাগািরকসহ সকল gন্থাগার-সহায়ক আমােক 
িনঃশেb সহায়তাদান কের িগেয়েছন। িদেনর পর িদন েটিবেল ডাঁi কের আসা বi পনুরায় 
জািতভুk কের রাখেত eকিট িদেনর জno তাঁরা িবরk হনিন। eছাড়াo, কৃতঋেণ জিড়েয়িছ 
‘জাতীয় gন্থাগার’, ‘ব ীয় সািহতয্ পিরষৎ’, ‘জয়কৃ  লাiেbরী’, ‘িলটল ময্াগািজন 
লাiেbরী’, িশমলুপেুর িবনয় মজমুদােরর নােম pিতি ত ‘সাধারণ gন্থাগার’, েpিসেডিn  
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িব িবদয্ালেয়র ‘আT র্স লাiেbির’ o ‘ ী ৈচতn কেলজ লাiেbির’ কতৃর্পেkর সে । 

ী েমাlা শাহাবdুীন মহাশয় হাবড়া ী ৈচতn কেলেজর বাংলা ভাষা o সািহতয্ িবভােগর 
pধান aধয্াপক। সািহতয্রিসক o pকৃত েবাdা মাnষ িতিন। তাঁর সে  করা েমৗিখক 
pতকর্gিল আমােক aেনক নবয্ o s  দাrিচিন-dীপ েদিখেয়েছ! িতিন angহ কের িবভােগর 
িpিন্টং o sয্ািনং েমিশনd’িটo আমার বয্িkগত গেবষণাকােজ aকাতের বয্বহার করার 
sেযাগ কের িদেয়িছেলন। িবনতা তাঁেক।  

আমার জীবেনর যাবতীয় যা-িকছুর েনপেথয্ ei মাnষিট aবধািরত জেুড় থাকেবন, িতিন কিব-
aধয্াপক গেণশ বs। তাঁর আ েয় o আ েয়র aিধক p েয় বয্াp, uৎকীণর্ আমার sাতক 
েথেক গেবষক— ei পথপিরkমািট। তাঁর বয্িkক o বয্িkেtর u তা আমার আরo 
তণৃাuের িsত েহাক।  

সেবর্াপির, গহৃিশkার িদনgিল েথেক আজ িব িবদয্ালয়-েফরত aবিধ আমার pিতিট কােজ 
পােশ েথেক, ছঁুেয় েথেক, কােছ েথেক িযিন সে  থাকা, সে  সে  থাকািট aতয্n pেয়াজন o 
কতর্বয্ বেল মেন কেরেছন, িতিন মা, ৈনকটয্েক মিহমা িদেয়েছন িতিন।... ei েসিদন পযর্no 
সাধারণ-িবেশষ িনিবর্েশেষ আমােক aথর্করী প ৃ েপাষকতা িদেয় িগেয়েছন বাবা। ‘মা’, ‘বাবা’ 
d’িট শbi pিত ান। আিম তাঁেদর চরণ ছঁুেয় যাi।...    

eেঁদর সবাiেকi আিম aিভসিnহীন েপেয়িছ, তার িসdসtূ বগর্ফল েনi।  
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pথম aধয্ায় 

িবনয় মজমুদার : যগু o জীবন 

যেুগর eজলােশ জীবন, জীবেনর iিতহােস s া o সিৃ  েযন ঈ র আর েpিমেকর সংলাপ! 
aিgেত পেুড় েযেত-েযেত িকংবা পাখা িছঁেড় পেড় েযেত-েযেত, মেনর, তব ু বারবার কের 
জীবনেকi জিড়েয়-জাপেট ধরা। জীবেনর সে  সমnয় eবং জীবেনর সে  সংঘাত— ei 
uভয় িনিরেখi মেনর তলহীন pেকাে  িশেlর জn হয়। রং বা েরখা, িশেlর েয ধারাi তা 
েহাক, সকল িশlীরi জীবন o সমকাল তাঁেদর িশlেবাধ o তাঁর-তাঁর সিৃজত িশlেkেtর 
সnান, anসnান o আেলাকpািpর মাsার-িক। িশিlমানস o িশlমানিসকতার গড়েন 
সমেয়র pেkপ েনহাত সামিয়ক নয়। েকননা, যdুsাত িসিরয়ার েয েছাট েমেয়িট 
েফােটাgাফােরর লিmত েলnেক বndক েভেব আজ ‘hান্D স আপ’ হে , েস েকানoিদনi বড় 
হেয় টিফ আর েগালােপর গl বলেব না, বলেত পাের না, েসটাi sাভািবক। িবশ শতেকর 
anত pথম aেধর্র aিধকাংশ িশlকার o িশli আদেত utর-সামিরকী েযমন।... িবনয় 
মজমুদােরর সািহতয্ আেলাচনায় তাঁর িবিচt জীবনপথিটর কথা তাi স ত কারেণi আসেব। 
uেlখ করবার মেতা জীবনপবর্gিল িতিন বমর্া (মায়ানমার), ফিরদপরু (eখন বাংলােদশ), 
েকালকাতা o িশমলুপরু (ঠাkরনগর, utর ২৪ পরগনা)-e কািটেয়িছেলন। 

বমর্া-জীবন :                                             

১৯৩৪ ি sােbর ১৭i েসেpmর (৩১েশ ভাd, ১৩৪১ সন), রাত ১২ টা ২০ িমিনেট eক 
িব কমর্া পেুজার িদেন তৎকালীন বমর্া (aধনুা মায়ানমার)-র িমকিটলা েজলার েতেডা নামক 
শহের বণর্গতভােব eক নমঃশdূ পিরবাের িবনেয়র জn। বাবা িবিপনিবহারী মজমুদার o মা 
িবেনািদনী েদবী। ঠাkরদা িনমচাঁদ মধৃা। ছয় ভাiেবােনর মেধয্ িবনয় কিন । ীযkু তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়েক েলখা eকিট িচিঠেত িবনয় sয়ং তাঁর পিরবারpশাখা সmেকর্ আমােদর 
aবিহত কেরেছন। “...আমরা ছয় ভাiেবান। সবাi বেুড়া বড়ুী হেয় েগিছ। সবাi চাকরী 
েথেক aবসর িনেয়িছ। আমার বড়দাদার িঠকানা aিনল বরণ মজমুদার; ৩, কমল পাকর্; 
কিলকাতা ৫১। আর েকােনা ভাiেবােনর িঠকানা আিম জািন না। an ভাi েবােনর নাম ধ ু
জানােত পাির— েমজদাদা sনীলkমার মজমুদার। বড় েবান েরণবুালা িব াস। েমজ েবান 
ৈশলবালা মNল। েছাট েবান চাrবালা মজমুদার।...”১ eকািকেtর েয an সেরাবর িবনয় 
জীবনভর সাঁতরােলন (নািক হাতড়ােলন!), udতৃ পtাংশিট তার দিললo বেট। তাঁেদর আদত 
পদবী মধৃা। পদবী পিরবতর্ন pসে  িবনয়-গেবষক ী  aমলkমার মNল জানাে ন— 
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“...চাকিরজীবেনর েরকেডর্ তাঁর বাবা িবিপনিবহারী মধৃা নােমi িলিপবd হেয়েছন। eক 

িবেশষ মহূুেতর্ aিনলবরণ জািনেয়িছেলন, তাঁরা েবাঝার আেগi বাবা aয্ািফেডiিভট কের তাঁর 
পদিব পালিটেয়িছেলন। িতিন eবং েমজভাi যখন oড়াকািn sুেল যথাkেম চতুথর্ o ততৃীয় 
ে িণেত ভিতর্ হন, তখন মজমুদার পদিব িনেয় তাঁরা ভিতর্ হেয়িছেলন।”২  eমনকী ‘দহন 
pিkয়ার পtrপ দাহপt’–eর জনু o িডেসmর, ২০০৬ সংখয্ায় pকািশত eকিট কিবতার 
েশেষ িবনেয়র ‘িবনয় েমdা-মধৃা-মজমুদার’ সচূক মজাদার eকিট sাkর udার করা েগেছ।   
িবনেয়র বড়দা aিনলবরণ েকালকাতার আয়কর ভবেন চাkিররত িছেলন। আর েমজদা 
sনীলkমার িছেলন arণাচল pেদেশর িচফ কনজারেভটর aব ফেরs। িবনেয়র সাkাৎকার 
েথেক জানা যায়— তাঁর বাবা িবিপনিবহারী িসিভল iি িনয়ািরং-e িডেpামা পাশ কেরিছেলন 
১৯২০ সাল নাগাদ eবং িতিন কমর্জীবেন িপ.ডboু.িড.-র oভারিসয়ার িছেলন।৩ bhেদশীয় 
জ লমহেল তাঁর িডuিট পড়ত। aবসরgহেণর pাkােল িতিন িছেলন aয্ািসsয্ান্ট 
iি িনয়ােরর পদািধকারী। িবনেয়র pথাগত িশkাজীবন o কিবতাজীবন pসে  আমরা 
iিতমেধয্i যতটুk oয়ািকবহাল, তােত কের ei কথা িনি ত বলা যায় েয, িজনসেূti 
িবনয়রা তাঁেদর ঈষর্নীয় েমধা o বযু্ৎপিtর aিধকারী হেয়িছেলন। িবনেয়র িপতেৃদব বাংলা, 
িহিn, সংsতৃ, iংেরিজ o বমর্াভাষা জানেতন। (সtূ : িবনয় মজমুদার, ‘আিম রামায়ণ 
পিড়িন’, (কা.g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প ৃ: 

১৭১) কেলজজীবেন িবনয় েয বাংলা, iংেরিজর পাশাপািশ rশ ভাষায় বযু্ৎপিt aজর্ন 
কেরিছেলন, েস pসে  িবনেয়র িপতার ভাষাjান sতর্বয্।     

িবিপনিবহারী pাk -েযৗবেনi চাkিররত o িবেদশগামী হেয়িছেলন। মােঝ eকবার খািল 
ফিরদপেুর েফরা o িববাহ; বছর েচাd-র িবেনািদনীেক aতঃপর eকা কের eকা বমর্া িফের 
যাoয়া। eর d’বছর পর তাঁেক sািমসংসােরর aংশ হবার জn বমর্ামলুেুকর জাহােজ uিঠেয় 
েদoয়া হয়, জাহাজযাtার স ী বলেত ধ ুeক jািত ভাi। বমর্ার pচিলত ভাষা িবেনািদনীর 
েবােধর বাiের, কমর্বয্s sামীর সাহচযর্o িতিন খবু eকটা পান না। আবার pবাসকােল তাঁর 
eকমাt বnুsানীয় ভাiিটরo ছ’মােসর িভতের বসnেরােগ মতুৃয্ হেল েষাড়শী িবেনািদনী 
মরেম মেরন। e সমs তথয্i িবনেয়র েকালকাতাজীবন o মাঝেযৗবেনর  িহৈতষী বnু 
েজয্ািতমর্য় দেtর েলখা েথেক জানা যাে ।৪ তাঁর েশানা, েদখা o েলখায় পাি  িবনয় সংkাn 
আরo sিৃতচারণ o মলূয্ায়ন— “েয পারকয্েবােধ িবনয় ডুেব আেছন তা িকি ৎ পািরবািরক। 
িবনেয়র sিৃতেত িনেজর বাবার সে  সবেচেয় কাছাকািছ হoয়ার েয ছিবিট আেছ তা eকাধাের 
aিনরাপtার o ঘিন তার। জাপািনরা বমর্ায় েপৗঁছেল মজমুদার পিরবার হাঁটাপেথ েদেশ 
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িফরিছেলন : িবনেয়র মেন আেছ eক পাহাড়ী ঝরণায় তাঁর বাবা তাঁেক sান করাে ন। িকnু 
eতটা ঘিন তা িবরল। eরপর েথেক িবনেয়র জীবন হেsেল েকেটেছ। িনঃসmল aবsা েথেক 
eকা-eকা যdু ক’ের আিথর্ক িনরাপtার বয়া aবেশেষ েপেয়িছেলন িবেনাদিবহারী 
[িবিপনিবহারী?]। সহজ আেবগেক সেnহ eবং িনরেপk টাকার [থাকার?] িনrtাপ 
kমতােক সmান— ei di চািলত কেরেছ কিবর পিরবার।”৫  

বািমর্জ সংsিৃতেত pবাসী িবিপিনিবহারী হয়েতা বা িকছুটা জিড়ত বা তািড়ত িছেলন েস’সময়। 
েসi রীিতpথা েমেন িবনেয়র ডাকনাম রাখা হেয়িছেলা মংটু। তৎরািTক িবিশ তাnসাের 
নারীনােমর rেত ‘মা’ (uদা. মাফু, মািতন, মাির iতয্ািদ) (সtূ : িবনয় মজমুদার; ‘আিম 
েতা জেnিছলাম’; পিৃথবীর মানিচt; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা জাnয়াির 
২০০৬, মাঘ ১৪১২; কলকাতা-২৩; প ৃ : ৫৪) eবং পrুষনােমর rেত ৈশশব-ৈকেশাের 
‘মং’, েযৗবেন ‘েকা’ o বাধর্েকয্ ‘ড’ বয্বhত হয়। aতeব িবনেয়র বালয্কােলর আসল নাম 
‘টু’। বড়দা aিনলবরণ আজীবন ‘টু’ নােম েডেকেছন কিবেক, আর বাবা-মা’র কােছ িতিন েতা 
বেয়েসo েছাTিট, ‘মংটু’ নােম েপেয়েছন aযতু আদর।  

িবনেয়র বালয্জীবেনর aিধকাংশ সময় বমর্ায় কােট, ফিরদপেুর িকছুিদন। বমর্ার েতেডার rk 
বালকুািবsীণর্ পিরেবেশ মা’র সাহচেযর্ বাংলার ‘dঃিখনী বণর্মালা’ িবনেয়র hদেয়র আিঙনায় 
আসন পােত। সে  খািনক নামতা পাঠo হয় r। বালয্ভূম েতেডা সmেকর্ কিব 
জানাে ন— কেনা েদশ। আিম েযখােন থাকতাম— মাiেলর পর মাiল বািল, মািট বেল 
িকছু েনi। মােঝ মােঝ eকটা কের িনমগাছ আর নানা ধরেনর েঝাপ— মrভূিমর পাতােমাটা 
েযসব গাছ আেছ না— েসigেলা oখােন।৬ েজয্ািতমর্য় দt িবনেয়র জnসাল ১৯৩৫ ি ঃ বেল 
তাঁর িবনয় সংkাn eকিট গেদয্৭ uেlখ করেলo তা যথাথর্ নয়। কিবর সবর্েজয্  দাদা 
aিনলবরণ eকিট েলখায়৮ িবনেয়র জnবৎসর ১৯৩৪ ি ঃ বেলi  আমােদর জািনেয়েছন। 
িবনয় sয়ং সাkয্ িদেয়েছন— “বামর্ায় েতেডা শহের আিম জেnিছ, ১৯৩৪ ী ােb ১৭i 
েসেpmর।”৯  eর পরপরi বাবা-মা’র েকােল চেড় িবনেয়র eকবার িপতিৃভেট ফিরদপেুর 
আসা। ফিরদপরু েজলার েগাপালগ  মহkমার তারাiল gাম। aমলkমার মNল মকুsদপরু; 
anনােম টয্াংরােখালা থানার কথা uেlখ করেলo১০ eকিট সাkাৎকাের িবনয় িনেজ 
জািনেয়েছন, “তাড়াiল [তারাiল?] gাম, থানার নাম টয্াংরােখালা।”১১ তার পেরর িকছু গl 

িবনেয়র জবােন েশানা যাক : “আমােক িনেয় বাবা মা েফর জাহােজ কের কলকাতা েথেক 

ের ুেন যায়, ei জাহােজ থাকা কােল আিম uড়n মাছ েদেখিছলাম। মাছ েদখার দশৃয্িট 
eখেনা আমার মেন আেছ। eর আেগকার ঘটনাবলীর কথা আমার িবেশষ মেন েনi। তারপর 
বামর্া িগেয় বাবা eলােত বাবার নতুন কমর্sেল যায়। eiখােন বামর্ার সব বািড়র মত কােঠর  
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ৈতরী eকিট েদাতালা বািড়েত আমরা থাকতাম। েদাতালার বারাnায় বেস আিম ক, খ, গ 
িশখতাম মােয়র কাছ েথেক। আমার s  মেন পেড় eকখানা জলেচৗিকর uপর বেস 
েলখাপড়া করতাম। আমােদর বািড়র িপছেন eকিট িবরাট গাছ িছল, েসi গােছ aেনকgিল 
বেকর বা া বেস থাকেতা, তখন o তারা uড়েত েশেখিন pেতয্কিদন সেnর eকটু আেগ 
eকিট বক মেুখ কের মাছ িনেয় eেস ঐ বেকর বা ােদর খাoয়ােতা।”১২ udতৃ aংশিট 
েথেক dেটা-eকটা ধারণা কের েনoয়া েযেত পাের। pথমত, েছাটেত uড়n মাছ েদখার 
sিৃতিচt পরবতর্ীেত তাঁর িবখয্াত ujjল মােছর ujjল udার (১ নং কিবতা, ‘গায়tীেক’) 
হেয় িফের eেসেছ। আর িdতীয়ত, pকৃিতর িবপলু েpkা o তার চুলেচরা anষে র pিত 
aদময্ টান-ভােলাবাসা, যা িবেশষত তাঁর aিnমপেবর্র কিবতাgিলর pধানমলূ, তা কিবর 
আবালয্। তাছাড়া িনরাসk ভি মা o anপু  িববরেণর িচtশালা তাঁর েয েশষ সমেয়র 
কিবতাgিল o জীবনভর খাপছাড়াভােব িলিখত গlgিল, তার সtূবীজ আtপিরচেয়র 

ঢঙসmিলত িবিবধ েলখা বা আলাপচারgিলেত খুেঁজ পাoয়া যােব। িনবর্ািচত aংশ : “...ঐ 

শহের aেনক বাঙালী পিরবার িছল। eকটা েলাক িছল গr কাটবার কাজ করত েস, গr েকেট 
েকেট মাংস িবিk করত। ei েলাকিটর যখন মরবার সময় uপিsত হেলা তখন মরবার আেগ 
গrর মত হাmা হাmা কের ডাকিছল।  

“আর eক বাঙালী পিরবােরর কতর্া হাতুেড় ডাkার িছল। েস eকিট gােমােফান বাজােতা। 
eকিট গান বাজােতা আমার eখেনা eক লাiন মেন আেছ— গানিট eরকম— “বার হ, বার 
হ ের হাপ েলােক েতাের েদখেত চায়...।”  

“ei eলা েথেক বদিল হেয় বাবা েফর েতেডােত চেল আেস। েতেডা eকিট েছাট 
েরলেsশন। েরলেsশেন দাঁিড়েয় তাকােলi েদখা েযেতা ‘মানেডেল’ েsশনিট, েছাটেবলায় 
েচাখ eত ভােলা থােক মাnেষর। েরল েsশেন snরm  নােম eক িহndsানী িবsুট, লেজn 
িবিk করেতা। িবsুটgিল হািতর মত, হাঁেসর মত, মরুগীর মত িছল। ei েতেডা শহরিট 
বলেত েগেল মrভূিমর মত িছল। পােয়র িনেচ ঘাস িছল না ধ ুবািল। বািলর িভতের dেটা 
িনমগােছর কথা eখেনা মেন আেছ। বেুনা মরুিগ uেড় ei িনমগােছ eেস বসেতা। ei বািল 
েরাdুের গরম হেয় ৈবশাখ ৈজয্  মােস গােয় eেস লাগেতা eবং গা পড়ুেত থাকেতা। 
আমােদর বািড়েত বা, েকান বািড়েতi নলkপ িছল না iঁদারা েথেক জল েতালা হেতা। 
আমােদর বািড়েত কাজ করেতা রামsামী eবং তার বমর্া বu মাফু। রামsামী বাঁেক কের জল 
িনেয় আসত। ei মrভূিম sদশৃয্ েতেডােত ফনীমনসা গাছ িছল pচুর। বাবার বাংেলার 
পােশi িছল বাবার aিফস। aিফেসর দরজােতi িছল eকিট িবরাট িনমগাছ।...”১৩ িবনেয়র 
গেl o েশষ পযর্ােয়র কিবতাgিলেত তথাকিথত েয সাধারণ মানবিমিছল o মানবকরেণর  
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সাধারণী েচােখ পেড়, তাঁর sরেণর সরিণেত েস-জাতীয় ছিবgিল বh পেূবর্i েকানo না 
েকানo ভােব rেয় িগেয়িছেলা, েবাঝা যায়। জীবেনর uপােn েচৗষিT বছর বেয়েস দাঁিড়েয় 
েদoয়া কিবর িবিদত pবাদতুলয্ sিৃতশিkর সাkয্o eিট। “মা kr ধনজনেযৗবন গবর্ং।/ 
হরিত িনেমষাৎ কালঃ সবর্m ।।”— শ রাচােযর্র pবাদতুলয্ পদিটর েয মমর্াথর্ িশ িবনয় 
বমর্ািনবাসী বাঙািল কসাi মাnষিটর জীবন o জীবনীর িভতর pতয্k কেরিছেলন, তােকi মলূ 

িথম (theme) কের তাঁর ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’ কাবয্gেন্থর ‘মােয়র’ শীষর্ক 
কিবতািট আকার েপেয়েছ বেল মেন করা চেল। eরপর িবশ শতেকর চিlেশর দশেকর utাল 
িদনgিলর সচূনা হেতi িবনেয়র জীবেনর ৈশশবপেবর্ আকিsক বাঁকবদল আেস। সজল কrণ 
সমরসতয্ তাঁর মনপিলেত কিবতার সমs িsgতার বদেল িহংসার মেনাপিল ud গার কের। 
eমিনেতi uিনশ শতক o িবশ শতেকর মধয্কার ফারাক uিনশ-িবশ নয়। সামািজক, 
aথর্ৈনিতক, রাজৈনিতক, ধমর্ৈনিতক iতয্ািদ pিতিট েkেti eক ধরেনর asা nয্, 
িশকড়ঝাঁিক kমায়ত িবsিৃত িনেত থােক। নবয্, নবয্তর udাstকরেণর চতুর pবণতা তখন 
আিব  েছেয়েছ। আবার eরi pিতপেk িববাদীর ভুিমকায় লg হয় িবিবধ মিুkসংgামgিল। 
ফলত রkাk সংঘাত aিনবাযর্ হেয় uেঠিছেলা। e শতক তাi আবহমান পািথর্ব নদীgিলেক 
রkেsােত uেdল হেয় েযেত েদেখেছ, েদেখেছ sাথর্বd sেতাgেলা িছঁেড়kেট েগেল 
মানবকl মানবt hমিড় েখেয় eিদক-oিদক পেড় থােক, েদেখেছ hদেয় aবমাননার পাহাড় 
কীভােব সযূর্েতারণ aবিধ েঢেক িদেত পাের। আর ভারতবেষর্র মেতা uপিনেবশgিল েতা 
aেnর আনেni েদেখ েদেখ েগেছ িবিচিtত কয্ালাiেডােsাপ। িdজািত তেttর িভিtেত 
ব ভে র psাবনা, ব ভ িবেরাধী আেnালন o ব ভ  রদ (১৯০৫ ি ঃ-১৯১১ ি ঃ),    
মসুিলম িলগ pিত া (১৯০৬ ি ঃ), েকালকাতা েথেক ভারেতর রাজধানী িদিlেত sানাnর 
(১৯১১ ি ঃ), pথম িব যdু (১৯১৪ ি ঃ-১৯১৮ ি ঃ), রাoলাট আiন পাশ (১৯১৯ ি ঃ-র 
েফbrয়াির), জািলয়ানoয়ালাবাগ গণহতয্া (১৯১৯ ি ঃ-র ১৩ eিpল), aসহেযাগ আেnালন 
(১৯২০ ি ঃ-র েসেpmর-১৯২২ ি ঃ-র েফbrয়াির), ভারতীয় কিমuিনs পািটর্র pিত া (২৬ 
িডেসmর, ১৯২৫ ি ঃ), েকালকাতায় িহnd-মসুলমান দা া (১৯২৬ ি ঃ),  আiন aমাn 
আেnালন o লবণ সতয্াgহ আেnালন (১৯৩০ ি ঃ), ভারত ছােড়া আেnালন (১৯৪২ ি ঃ), 
িdতীয় িব যdু (১৯৩৯ ি ঃ-১৯৪২ ি ঃ), বাংলা প ােশ বাংলাবয্াপী ভয়াল মnnর (১৯৪৩ 
ি ঃ) েনতািজর anধর্ান (১৯৪৫ ি ঃ), েনৗ-িবেdাহ (১৯৪৬ ি ঃ), েতভাগা o েতেল ানা 
আেnালন (১৯৪৬ ি ঃ) েনায়াখািলেত িহnd-মসুলমান দা া (১৯৪৬ ি ঃ) pভৃিত সাঁতের 
েশষেমশ িবখN sাধীনতা (১৫ আগs, ১৯৪৭ ি ঃ)।১৪   

eখােন eকটা কথা বলবার েয, ১ম o ২য় িব যেুd ভারেতর aবsান শাসক িbেটেনর  
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রসদশালাrেপ eবং েনপেথয্র কারণ সবর্েতাভােবi uপিনেবিশক বাধয্তা, angিল তার 
িনজs িশকলেছঁড়ার গান। eর পাশাপািশ িবশ শতেকর pথমাধর্ জেুড় ৈবি ক রাজৈনিতক, 
সামািজক, িশlসািহিতয্ক পিরবতর্নgিল (ৈবjািনক o চলি tীয় pস  আমােদর আেলাচয্ 
নয়) সmেকর্ আমােদর িকছু ধারণা েনoয়ার pেয়াজন পড়েব। েকািরয়া o মা ু িরয়ায় rশ 
আgাসন o rশ-জাপান ৈdরথ (১৯০৪ ি ঃ), রািশয়ার েসন্ট িপটাসর্বােগর্ ধমর্ঘটী-গণহতয্া 
(১৯০৫ ি ঃ ), ােnর পয্ািরেস ফিভিsক িশlীেদর pথম pদশর্নী (১৯০৫ ি ঃ), siিডশ 
iuিনয়েনর কবল েথেক নরoেয়র মিুkpািp (১৯০৫ ি ঃ), পাবেলা িপকােসার বhখয্াত 
িকuিবj েমর udব (১৯০৭ ি ঃ) , জাপান কতৃর্ক েকািরয়া aিধgহণ (১৯১০ ি ঃ), মািকর্ন 
যkুরােT জয্াজ স ীেতর জn (১৯১০ ি ঃ), রািশয়ায় িশেl aয্াবসািডর্িটর uেnষ (১৯১০ 
ি ঃ), েমিkেকা িবpব (১৯১০ ি ঃ), জামর্ািনর েবলিজয়াম aিভযান, জামর্ািনর িবrেd 
িbেটেনর যdুেঘাষণা o pথম িব যেুdর r (৪ আগs, ১৯১৪ ি ঃ), েবলিজয়ােমর ভূখN 
বয্বহার কের ােn kমতায়েনর pেচ া o জামর্ািনর aসাফলয্ (১৯১৪ ি ঃ), রািশয়ার 
হাে ির আkমণ (২৭ েসেpmর, ১৯১৪ ি ঃ), aিsTয়ার pিতপেk iতািলর যেুd েযাগদান 
(১৯১৫ ি ঃ), তুিকর্ শাসন েথেক আরব o জডর্েনর মিুkpয়াস (১৯১৬ ি ঃ), িpn েফিলk 
য়যু্sপভ কতৃর্ক rশ সn েgগির রাসপিুটনেক হতয্া (১৯১৬ ি ঃ), িbিটেশর aধীনতা েথেক 
মিুkর দািব তুেল আiিরশ কিব পােdiক িপয়াসর্ েgফতার (১৯১৬ ি ঃ), েgট িbেটেনর 
রাজধানী লন্ডেন জামর্ান েবামাr হানা eবং iতািলেত aিsTয়া o জামর্ািনর েযৗথবািহনীর 
হানাদাির (১৯১৭ ি ঃ), রািশয়ায় বলেশিভক িবpব (২৫ aেkাবর, ১৯১৭ ি ঃ), রািশয়ায় 
জারবংশ ংস (১৯১৮ ি ঃ), রািশয়ার রণা ন তয্াগ (১৯১৮ ি ঃ), িচেনর দখলদাির েথেক 
মে ািলয়ার sাধীনতালাভ (১৯২১ ি ঃ), েনপl স েথেক েরাম পযর্n ফয্ািসনায়ক মেুসািলিনর 
sিধর্ত kচকাoয়াজ (১৯২২ ি ঃ), sর-িরয়ািলs ময্ািনেফােsার pকাশ (১৯২৪ ি ঃ), rশ 
েনতা ািদিমর েলিনেনর pয়াণ (১৯২৪ ি ঃ), নাৎিস েনতা aয্াডl ফ িহটলােরর আtজীবনী 
‘Mein Kamph’ pকাশ (১৯২৫ ি ঃ), sর-িরয়ািলs িশlীেদর pথম pদশর্নী (১৯২৫ ি ঃ), 
েজােসফ sয্ািলন কতৃর্ক বলেশিভক িবpেব েলিনেনর সবর্ময় সহেযাগী িলo Tটিsেক 
কিমuিনs পািটর্ েথেক বিহ ার (১৯২৭ ি ঃ), জাপােনর মা ু িরয়া aিধকার (১৯৩১ ি ঃ), 
েsেন গণতেntর pিত া (১৯৩১ ি ঃ), জামর্ান চয্ােnলেরর পেদ aয্াডl ফ িহটলােরর 
aিভেষক o ekেpশিনs, sর-িরয়ািলs িশlীেদর জামর্ািন তয্াগ (১৯৩৩ ি ঃ), মাo েস-
তুং-eর েনতেৃt িচেন কিমuিনsেদর লং মাচর্ o aগণন কিমuিনs-িনধন (১৯৩৪ ি ঃ ), 
মেুসািলিনর েনতেৃt iতািলর আিবিসিনয়া আgাসন (১৯৩৫ ি ঃ ), িহটলার-শািসত জামর্ািনেত 
ihিদ-িনgেহর সচূনা (১৯৩৫ ি ঃ), জামর্ািনর বািলর্েন ফয্ািস েনতা েবিনেতা মেুসািলিন eবং 
নাৎিস েনতা aয্াডl ফ িহটলােরর সাkাৎ o েরাম-বািলর্ন akশিkর ৈবঠক (১৯৩৬ ি ঃ), 
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বামপন্থী সরকােরর িবrেd eকনায়ক েজনােরল াে া সমিথর্ত nাশানািলs পািটর্র 
aভুয্tান, েsেন গহৃযেুdর সtূপাত, কিব েফেদিরেকা গারিথয়া েলারকা-েক gিল কের নশৃংস 
হতয্া (১৯৩৬ ি ঃ), িচেনর সাংহাiেত জাপােনর েবামাবষর্ণ (১৯৩৭ ি ঃ), রািশয়ায় 
sয্ািলেনর েs াচারীরাজ o পছnমািফক িনিবর্চার হতয্ালীলা (১৯৩৭ ি ঃ), জামর্ািনর 
েচকsাভািকয়ার িকয়দংশ o aিsTয়া aিধকার (১৯৩৮ ি ঃ), জামর্ািনর েপালয্ান্ড আkমণ o 
িdতীয় িব যেুdর সচূনা (১৯৩৯ ি ঃ), iতািল o জামর্ািনর মেধয্ ‘পয্াk aব িsল’ sাkর 
(১৯৩৯ ি ঃ), িহটলার o sয্ািলন-eর মেধয্ পারsিরক ‘নন-aয্ােgসন পয্াk’ সাবদু-
সমেঝাতা (১৯৩৯ ি ঃ), িতbেত প মবষর্ীয় বালেকর চতুদর্শ দলাi লামার পদািধকার o 
িbেটেন uinটন চািচর্েলর pধানমntী িহেসেব শপথgহণ (১৯৪০ ি ঃ), িহটলােরর জামর্ািনর 
িবপেk িbেটন যেুdর aবতারণা (১৯৪০ ি ঃ), হাoয়াi dীপপেু র পালর্ হারবাের জাপােনর 
চিকত হানা, সংখয্াতীত pাণমেূলয্র kিত o িব যেুd েসi pথম সরাসির মািকর্ন যkুরােTর 
aংশgহণ (১৯৪১ ি ঃ) , নাৎিস জামর্ািন কতৃর্ক িgস o সিnিহত dীপপু  aিধকার eবং 
iuেkন আkমণ (১৯৪১ ি ঃ), িbেটনেক astশst o যdু-সর াম সরবরােহর জn মািকর্ন 
েpিসেডন্ট rশেভেlর িলিখত সmিতpদান (১১ মাচর্, ১৯৪১ ি ঃ), জামর্ান েবামায় িbেটেনর 
হাuস aব কমn স ংস (১০ েম, ১৯৪১ ি ঃ), জামর্ািনর রািশয়া আkমণ (১৯৪১ ি ঃ), 
জামর্ািনর বহৃtম রণতরী ‘িবসমাকর্’ কতৃর্ক রয়য্াল েনিভর সবর্বহৃৎ সমরযান ‘eiচeমeস 
hড’-e তাNবলীলা o pভূত েলাকkয় (১৯৪১ ি ঃ), জাপােনর িস াপরু আkমণ o মািকর্ন 
যkুরােTর জাপান আkমণ (১৯৪২ ি ঃ), পবূর্ iuেরােপ কনেসনেTশন কয্াm িনমর্াণ o 
নাৎিস aিধনায়ক aয্াডl ফ িহটলােরর শীতল মিsে র পিরচালনায় ihিদ হতয্ালীলা (১৯৪২ 
ি ঃ), sািলনgােড রািশয়ার kশলী েরড আিমর্র সmেুখ জামর্ান েসনার ভরাডুিব (৩১ 
জাnয়াির, ১৯৪৩ ি ঃ), নাৎিস-ফয্ািস েজােট িচড়, iতািলর ak-তয্াগ ( ৮ েসেpmর, ১৯৪৩ 
ি ঃ), aেsTিলয় েনৗেসবাযােন জাপািন সাবেমিরন হামলা (১৪ েম, ১৯৪৩ ি ঃ), লন্ডন শহের 
জামর্ান িভ২ িমসাiল হানা (৯ েসেpmর, ১৯৪৪ ি ঃ), নাশকতার হাত েথেক িহটলােরর রkা 
(২০ জলুাi, ১৯৪৪ ি ঃ), েপালয্ােন্ডর oয়ারশ-েত গণিবpব (৮ আগs, ১৯৪৪ ি ঃ) চার 
বছেরর িতk জামর্ান জমানা েথেক পয্ািরেসর মিুk (২৫ আগs, ১৯৪৪ ি ঃ), মািকর্ন 
েpিসেডN rশেভেlর pেরাচনা o িনেদর্শনায় kখয্াত ময্ানহাটন েpােজk গঠন (১৯৪৪ 
ি ঃ), জাপােনর িহেরািশমা o নাগাসািক শহের আেমিরকার পরমাণ ুপরীkা o ংসতাNব (৬ 
o ৯ আগs, ১৯৪৫ ি ঃ), মহাসমের জামর্ািনর েশাচনীয় পরাজয় (১৯৪৫ ি ঃ)১৫ – সংিkp 
িচt ei। 

eত তথয্ o aভয্nরীণ কথা e-জni  uশ্ েক েদoয়া েগেলা, েকননা anাn িবশ শতেকর  
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জাতেকর মেতাi িবনেয়র সময্ক মেনাগঠনo সংি  সময়কার মnষয্িনিমর্ত আবহাoয়ার 
kীড়নকpিতম। ei শতক জােন বাজার, বিs, দালাল o েবশয্ার শহেরর লাল-নীল মানিচt, 
সংsতৃ ধিনকে িণর হাত েথেক aসংsতৃ বিণকে িণর হােত kমাnেয় kমতার হsাnর, 
বয্বসািয়ক যdু o যেুdর রাজনীিত। ei শতাbীর সnানেদর তাi aিত স ত কারেণi 
‘যdুিশ ’ আখয্া েদoয়া েযেত পাের। ১৯৪১ ি sােb িdতীয় মহাযেুdর মাঝলেg unােদর 
ulােসর rঢ়তা িবনেয়র আশরীরমন েpািথত হেলা— “...বাবার aিফেসর সামেন িনমগাছিটর 
ছায়ােত িবরাট eকিট গতর্ খুঁড়ল গভনর্েমন্ট। গভীর গেতর্র িভতের দাঁিড়েয় হাত তুলেল েস হাত 
দূেরর েলােকরা েদখেত েপতনা। ei গেতর্র মেধয্ d-খানা খািটয়া েপেত িদল। গেতর্ েনেম 
খািটয়ায় বসার জn মািট েকেট িসঁিড় ৈতরী কের িদল। eবং বড় বড় গাছ েকেট েসi gিল 
গেতর্র uপর েরেখ গেতর্র eকিট ছাদ কের িদল। ei ছােদর uপের বািলর বsা েরেখিছল বh 
যােত েবাম পড়েল আgন না লােগ। েযi জাপানী uেড়াজাহাজ আসত তখনi সরকার েজাের 
সাiেরন বািজেয় িদত eবং আমরা সবাi ছুেট িগেয় েসi গেতর্র িভতর েনেম খািটয়ার uপর 
বেস থাকতাম। সমs কমর্চারীর বািড়েতi ei rপ ভূ-িনms বাসsােনর বয্বsা কেরিছল বিৃটশ 
সরকার।...”১৬  

িকnু যেুd িbিটশরা utেরাtর প াদসরণ করেল বমর্াবাসী ভারতীয়রা sেদেশ pতয্াবতর্নেকi 
ে য় বেল মেন করেলন। রািTক িনরাপtার aভাবেহতু k ঁকেড় যাoয়া মজমুদার পিরবারo 
বমর্া তয্ােগর চূড়াn িসdাn িনেত েদির কেরিন। িকnু সমসয্া েদখা িদেলা ant। যdুকালীন 
জrির aবsায় সমs যাtীবাহী জাহাজgিলi ততিদেন ৈসnবাহী জাহােজ পিরণত হেয়েছ। 
eমতাবsায়, িbিটশ সরকার pবাসী ভারতীয়েদর পােয় েহঁেট ভারেত েফরার anমিত েদয়। 
pথেম ‘েতেডা’-র কােছi ‘তািজ’ নােমর eকিট শহের eেস িবনয়রা সপিরবাের eকিট 
বাঙািল বািড়েত আ য় িনেলন। িবনয় জানাে ন— “ei বাঙালীর বািড়িট িতনতলা iেঁটর 
দালান, কােঠর নয়। েসখােন আরo বh ভারতীয় eেস uপিsত হেলা।”১৭ aতঃপর, তািজ 
েথেক েTন, েগাrর গািড় o েনৗেকা— ei িtিবধ মাধয্েম o সব েশেষ হাঁটাপেথ জীবেনর 
ঝঁুিক িনেয় eকেযােগ েদেশর uেdেশ রoনা হেলন তাঁরা। বমর্ার টা ু শহর েথেক তাঁেদর হাঁটা 

r হয়। েসখান েথেক মিণপেুরর রাজধানী imল আসেত sদীঘর্ eক মােসর ধাkা। নাগা, 
খািসয়া pভৃিত পাহাড় আর ঘন aরণয্পেথর িবপদসuলতা aিতkাn িদেনরােত েসিদনকার 
বাsব নাবাল িবনেয়র না-েলখা মনপেট লািলত মায়ামkুর eক লহমায় নসয্াৎ কেরিছেলা। 
আর rk তা o িবপnতার েসi ছাঁেচ িবনয় েতা আমতুৃয্ বাঁধা। aেনক পেরর eকিট 
sিৃতকথায় িবনেয়র েখেদািk িছেলা eরকম— “ei গদয্ েঘঁষা পিৃথবীেত গদয্ময় জীবনযাপন 
করেত করেত কিবতাo আমার গদয্ েঘঁষা হেয় েগেছ।”১৮ pিতিদন গেড় pায় ১২ মাiল কের  
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হাঁটেত হেতা তাঁেদরেক। imল েথেক তৎকালীন পবূর্ ভারেতর ফিরদপরু aবিধ েপৗঁছেত 
আরo েদড় মাস। ei িনরnর পথ চলার েয আনn, তা eকমাt েবাধ হয় ঘের েফরবার 
বাসনাসmূত। নেচৎ, তা খবু sেখর িছেলা না। রােt কখনo কখনo বাসsান িমলত, কখনo 
aপার গাছতলােকi বাসা বািনেয় িনেত হেতা। িবনেয়র দাদার িবনয়চারণা anযায়ী— 
“...an aেনেকর মত বাবা o েছাট di েবােনর সে  পাহাড়-পbর্ত o বন-জ েলর মধয্ 
িদেয় েহঁেট ভারেত আেস। ei পেথ আসেত aেনেকi রাsায় মারা পেড়। িকnু 
েসৗভাগয্বশতঃ িবনয় oরা ass হেলo pাণ িনেয় ভারেত েপৗঁছয়। ei পেথ আসেত pায় 
আড়াi মাস সময় েলেগিছল।”১৯  

ফিরদপরু-জীবন :  

তারপর বমর্া-েফতর্া  িবনেয়র pথম pািত ািনক িশkাজীবন r হেলা িপতgৃাম তারাiল-eর 
eকিট পাঠশালায়। িবনয়েদর বািড়র েচৗহিdেতi খবু সmবত পাঠশালািট aবিsত িছেলা। ei 
পাঠশালািটর িdতীয় ে িণেত ভিতর্ হেলন িতিন। মজমুদার পিরবােরর aেনক কােলর আি তা 
েরণ ুবs ( ডাকনাম বিুচ; েশষ জীবন isক িবনেয়র aবলmন )-র জবানাnসাের িবিপনিবহারীi 
েসi pাথিমক িবদয্ালয়িটেত িনযkু িশkকেদর েবতন িদেতন। ১৯৪২ ি sােb পাঠশালায় 
ভিতর্ হoয়ার পর di বছেরর মাথায় ১৯৪৪ ি sােb িবনয় pথম িবভােগ ছাtবিৃt পরীkায় 
utীণর্ হন। তার d’বছর পর ১৯৪৬-e েবৗলতলী হাi iংিলশ sুেল তাঁেক ভিতর্ করা হেলা।২০ 
ei সময়পট সmেকর্ যথাথর্ জানেত হেল আমােদর আরo eকবার িবনেয়র বড়দা 
aিনলবরেণর dারs হেত হেব। িতিন িলখেছন— “যােহাক েদেশ েপৗঁছােনার পর সমসয্া েদখা 
িদল পড়া নার। আমােদর বাড়ী িছল পbূর্বে র eক aজ পাড়াগােয়। িনকেট েকােনা ভাল 
sুল িছল না। আমার বড় মামা িছেলন eকজন sুেলর িশkক। িবনয়েক েসi sুেলi ভিt র্ 
কের েদoয়া হল। মামাবাড়ী েথেক পড়া না করেত হেব। িবনয় েয ভিবষয্েত ভাল ছাt হেব 
eখােনi তার আভাস পাoয়া যায়। িবনয় বাড়ীেত েতমন পড়া না করতনা। আর বড় মামা 
ভাবেতন আজ sুেল িগেয় যিদ পড়া না পাের তেব খবু কের মার লাগােবন। িকnু sুেল িগেয় 
পড়া িজjাসা করেল িবনয় utর িদেয় িদত।”২১ েগাপালগ  শহেরর কােছi িছেলা uk 
sুলিট। ১৯৪৬-৪৭-e েসখােন সpম ে িণেত ভিতর্ হেয় মামাবািড়েত থাকা r করেলন 
িবনয়। aবশয্ al কেয়কিদেনর মেধয্i sুেলর হেsেলর আবািসক হেলন। তার আেগ 
েথেকi তাঁর বেড়া di দাদা েলখাপড়ার সেূt oখানকার বািসnা। েবাডর্ার সব িমিলেয় েমাট 
kিড় জন। aিনলবরেণর sিৃতেত— “েহােsেলর ছাtেদর মেধয্ িবনয় িছল সবেচেয় েছাট। 
oখােন o sয্ান্ড করত। িবেশষ কের aে  o aতয্n ভাল ফল করত। eখােন থাকেত oর 
চিরেtর আর eকটা িদক জানা যায়। েসটা হে  পর aিভনয় kমতা। oখােন েয বাৎসিরক 
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নাটেকর aিভনয় হত তােত o ভাল aিভনয় করত। eকবার eক খে র ভূিমকায় oর aিভনয় 
েদেখ pধান aিতিথ িযিন িছেলন িতিন মnবয্ কেরিছেলন— “eকমাt খে র ভূিমকায় েয 
েছেলিট aিভনয় কেরেছ তার aিভনয়i sাভািবক হেয়েছ।”২২  

িবনয় মজমুদােরর pস কথায় ei েবৗলতলী sুলিটর নাম িবেশষ কারেণ জিড়ত হেয় আেছ। 
ei sুেলর ময্াগািজেনi তাঁর কিবতা pথম মdুেণর রােজয্ পা েদয়।  ভারেতর sাধীনতাকােল 
িবনেয়র বেয়স েতেরা। তাঁর কােছ তখন sাধীনতার মােন বলেত পড়ােশানার মেধয্ চুির কের 
কিবতা েলখা।২৩ pথম িলিখত কিবতািট সmেকর্ িবনেয়র sীকােরািk eরকম— “...১৯৪৭ 
সােল িবদয্ালেয় িবjিp েদoয়া হেলা েয িবদয্ালেয়র ছাtেদর সািহতয্ পিtকা pকািশত হেব, 
aিবলেm ছাtগণ েলখা জমা দাo।  

“িবjিp pকােশর সে  সে  েদখা েগেলা ছাtাবােসর সবাi কাগজ-কলম িনেয় গl, 
কিবতা, pবn েলখায় মেনািনেবশ কেরেছ। বলা বাhলয্, eiসব ছােtর কােরাi েলখা aভয্াস 
িছেলা না। িবদয্ালেয়র পিtকা pকািশত হেব, শী  েলখা দাo— ei িবjিp পড়ার পর pিত 
বছরi ছাtগণ িদন পেনেরা িলখেতা। আিমo কাগজ-কলম িনেয় ব’েস েগলাম। কিবতা 
েলখার েচ া করলাম। েস ১৯৪৭ খsৃাb। আমার জn হয় ১৯৩৪ খsৃােbর ১৭i েসেpmর। 
ei কিবতািটi আমার রিচত pথম কিবতা eবং কিবতািট ১৯৪৭ খsৃােbর েবৗলতিল 
িবদয্ালেয়র ছাtপিtকায় pকািশত হয়।  

“eরপর েথেক আিম েকােনািদন আর েলখা থামাiিন। aথর্াৎ বছর িতিরশ যাবৎ িলখিছ। 
pধানত কিবতাi িলখিছ। ১৯৪৮ খsৃােbর েবৗলতিল িবদয্ালেয়র ছাtপিtকায় আমার 
আেরকিট কিবতা pকািশত হয়।...”২৪ aথর্াৎ pথম িলিখত কিবতািটi েয তাঁর pথম মিুdত 
কিবতা, তা িনেয় সেnেহর aবকাশ েনi। িকnু, মিুdত কিবতািট সংgহ করা সmব হয়িন। 
মিুdত কিবতািট কারoর সংgেহi েনi বেল কিব িনি ত কেরিছেলন eকিট সাkাৎকাের— 
“সাmpদািয়ক কারেণ কারা েযন েসi sুলিটেক পিুড়েয় ংস কের িদেয়িছেলা। পিtকাgেলা 
পেুড় েগিছল। তাi েলখাটা কােরা কােছ সংgেহ েনi।”২৫ িবনয় মজমুদােরর pথম pকািশত 
কিবতািট সংgেহর জn ‘aধরা মাধরুী’ পিtকার সmাদক েবািধসtt রায় মহাশয়o বয্িkগত 
uেদয্ােগ বাংলােদেশর েবৗলতলী sুল কতৃর্পেkর সে  েযাগােযাগ কেরিছেলন। িকnু 
েবৗলতলী sুেলর gন্থাগািরক তাঁেক dঃখpকাশ কের জািনেয়েছন— ’৭১-eর যেুd পাক 
েসনারা sুেলর লাiেbরীিট পিুড়েয় িদেয়িছল। aথর্াৎ কিবতািট িচরতের হািরেয় েগেছ।২৬ ফেল 
কিবতািটর ঐিতহািসক grt সmেকর্ পিরিচত হoয়ার আর েকানo সmাবনাi রiেলা না। 
রkাk েদশভােগর পর ১৯৪৮ ি ঃ-েত পনুবর্ার udাst মজমুদার পিরবার পবূর্ বাংলার েথেক  
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রoনা হেলন পি ম বাংলার uেdেশ। utর চিbশ পরগনার বনgাম মহkমার গাiঘাটা থানার 
aধীন িশমলুপরু gােম িবনয়েদর নতুন বসিত িনিমর্ত হয়। aেনক পের েদoয়া eকিট 
সাkাৎকাের িবনয় জানাে ন— “আমার বাবা ১৯৪৮ সােল eখােন eেস pায় eগার িবঘার 
মেতা জিম িকেন ei েছাT বািড়টা ৈতির কেরন। তখন eক িবঘা জিমর দাম িছল প াশ 
টাকা। eখন ঠাkরনগর েsশনিট ৈতির হেয়েছ pাkন eম. িপ. ঠাkরবাবরু pেচ ায়। েলাকo 
েবেড়েছ aেনক েsশেনর কলয্ােণ eখন জিমর দাম kিড় হাজার টাকা িবঘা। ei েতা েসিদন 
বাবা d িবঘা জিম িবিk কের িদেলন।”২৭  

েকালকাতা-জীবন :  

oi বছরi িডেসmর মােস িবনয় মজমুদার েকালকাতায় চেল আসেছন। িবনেয়র জীবেনর সব 
েচেয় রিঙন, সব েচেয় িবতিকর্ত, সব েচেয় তথয্বhল aধয্ায় eিট। তালতলার হরkমার ঠাkর 
েsায়াের ভাড়া করা ঘের তাঁর নতুন জীবন r হেলা। ১৯৪৯ ি ঃ-র জাnয়াির মােস িবনয় 
ভিতর্ হেলন িkক েরা-য় aবিsত েমেTাপিলটন inিটিটuট— বuবাজার শাখায়, a ম 
ে িণেত। িবনয়রাi ময্ািTkেলশেনর েশষ বয্াচ।২৮  িকnু ভিতর্র পর িবনেয়র মেন হেলা েয 
নবম ে িণেত ভিতর্ হেল তাঁর পেk ভােলা হেতা। বড়দা aিনলবরেণর sরেণর সরিণ েবেয় 
আমরা জানেত পারিছ েয, িবনেয়র েজেদর কােছ নিত sীকার কের িবনেয়র বাবা uk sুেলর 
তৎকালীন pধান িশkক নkল রায় মহাশয়েক anেরাধ করেল িতিন সামাn েমধা পরীkা 
িনেয় িবনয়েক নবম ে িণেত ভিতর্ কের েনন। বছেরর মধয্ভােগ ভিতর্ হেয়o ধীমান িবনয় oi 
ে িণর বািষর্ক পরীkায় ততৃীয় sানািধকার কেরিছেলন।২৯ েকালকাতা জীবেনর েগাড়ার কথা 
িবনয় আমােদর জানাে ন— “আিম যখন pথম কলকাতায় eেসিছলাম তখন আমার বয়স 
al— েচাd বছর। eকিট বাঙাল আিম। কলকাতার ভাষা িশখেতi েগেলা িকছুিদন। 
িবকালেবলা sুল ছুিটর পের আমরা জনাকেয়ক সহপাঠী eকসে  েবড়ােত েবেরাতাম। রিববার 
হেল েতা আেরা ভােলা। তপন বেnয্াপাধয্ায়, েগাপী বেnয্াপাধয্ায়, aেশাক চেTাপাধয্ায় eবং 
আেরা aেনকজন েবড়াতাম মধয্কলকাতােতi pধানত। েসi বয়স েথেকi আিম 
সািহিতয্কেদর খবু dা করতাম। েকানটা ৈশলজানেnর বািড়। েকানটা তারাশ েরর বািড় 
eসব আমােক বলেতা aেশাক চেTাপাধয্ায়।... আমরা কাuেক না-জািনেয় সািহিতয্কেদর 
বািড় েদখতাম। সnয্ার pাkােল ‘আi hাজ’ বiখািনর েলখক েকদার চেTাপাধয্ােয়র বািড় 
েদখতাম বািড়র সামেন রাsায় দাঁিড়েয় দাঁিড়েয়। রামেমাহন লাiেbিরেত যাবার রাsা িছেলা 
পািশর্বাগান েলন। sতরাং লাiেbিরেত যাoয়ার পেথ েদখতাম eকিট বািড়র দরজায় েলখা 
রাজেশখর বs।”৩০ েস-সময়কার েকালকাতায় আর যাi েহাক না েকন, gন্থাগােরর aভাব 
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িছেলা না েকানo। বiিpয় িবনয় ‘তালতলা সাধারণ পাঠাগার’-eর সদসয্পদ িনেলন। ৈদিনক 
eকখানা কের বi পড়ার পাশাপািশ sীয় কিবতাচচর্াo চুিটেয় চলেতা বেল িবনয় িনেজi সাkয্ 
িদেয়েছন। তালতলা সাধারণ পাঠাগার েথেক eেন িব ু  েদ-র ‘েচারাবািল’ নামক কাবয্gন্থিট 
পেড় েফেলন িবনয়, সে  sকাn-র ‘ছাড়পt’, সেতয্ন দt-র ‘কাবয্স য়ন’, নজrেলর 
‘aিgবীণা’ iতয্ািদ বigিল িকেন বয্িkগত সংgহিটেকo sসিjত, েশাভন o sাsয্বান  
কের েতােলন।৩১ eরপর েথেক যত িদন েগেছ, িবনয় o বi পরsর পিরপরূক, েদাসর o 
সমাথর্ক হেয়েছ। পািথর্ব মতুৃয্র aনিতaতীেত ‘আমরা dজেন িমেল’ কিবতায় (কাবয্gন্থ— 
‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’) েতা gেন্থর বnনহীন gিন্থেতi িবনয় তাঁর কl (pকl!)-
‘েস’-েক িনেয় ঘর বাঁধেত চাiেবন! দশম ে িণেত পড়াকালীন িবনয় সারা েকালকাতা শহর 
eকা-eকা ঘেুর েবড়ােতন, কেলজ িsTেটর সারবাঁধা বiেয়র েদাকানgিল ছঁুেয় েযেতন েচতেন, 
aবেচতেন। পরুেনা বiেয়র ধেুলা েঘঁেট dঃিখনী বণর্মালার aভয্nরs আনnসmার িঝnকভাঙা 
মেুkার মেতাi সযতেন তুেল আনেতন। বiপাড়ার aেনেকর সে i তখন িবনেয়র pাথিমক 
আলাপচার ঘেট িগেয়িছেলা। েচােখর সামেন ঐিতহািসক িসগেনট বকু শপ uেdাধেনর 
চা েলয্র শিরকo িতিন হেয়িছেলন।৩২  

েমেTাপিলটেনর বাংলার িশkক েগৗরী মেুখাপাধয্ােয়র ( ীযkু েগৗরীশংকর মেুখাপাধয্ায়, 
সmেকর্ িবখয্াত েলখক শংকর তথা মিণশংকর মেুখাপাধয্ােয়র ভাi)৩৩ আ যর্ পাঠদানৈশলী 
বh-বhিদন িবনয়েক মntমgু কের েরেখিছেলা। িকnু, িনেদনপেk eকিট ছাtপিtকা না 
থাকার আপেসাস িবনয়েক kের kের েখেয়েছ।৩৪ সমসামিয়ক আরo eকিট তথয্ তাঁর 
aতীতিবহাের িমেলেছ। িবনয় িলখেছন—  “তখন কলকাতার sুেল পিড়। মাsারমশাiরা 
েঘাষণা করেলন েয sুেলর eকিট ময্াগািজন েবেরােব। ছাtেদর কােছ েলখা চাiেলন। আিম 
eকিট কিবতা িলেখ েফললাম; তার eকিট পঙিk eখেনা মেন আেছ— ‘িভেজ ভাির হেলা 
েবপথ ুযথুীর পু সার’। মাsারমশাi-eর হােত িনেয় িদলাম। িতিন পেড় u িসত pশংসা 
করেলন। িকnু, কী জািন েকন, েস ময্াগািজন আর েশষ পযর্n েবরেলা না।”৩৫ s  নােমােlখ 
না থাকেলo ei মাsারমশাi িবনেয়র িpয় েগৗরীবাবiু হoয়ার কথা। েগৗরীবাবরু মখু েথেক 
েমেTাপিলটেনরi ছাt (িতিন যখন ভিতর্ হন, ততিদেন িবনেয়র sুল-জীবন েশষ) aজয় নাগ 
মহাশয় িবনেয়র sুল-জীবেনর aেনক aজানা তথয্ জানেত েপেরিছেলন— “sুেল aেনক 
গেlর  নায়ক িছেলন িবনয়। েযমন িবনেয়র বয্ােগ ঁয়ােপাকা থাকত pজাপিত হoয়ার 
aেপkায়, eবং পাশপািশ মজতু েsা-পাuডার-কিচপাতা িশমলূ গােছর িকশলয় িন য়i 
ঁয়ােপাকার খাদয্ িহসােব, িকnু কসেমিটক িকেসর জn!  aে র সয্ােরর সে  eকিদন তকর্ 

বাঁেধ সমাধান িনেয়, েশষ পযর্n িবনয়i সিঠক, ei ঘটনায় িবনয় sুেলর আদেরর হেয়  
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uেঠিছেলন।”৩৬ eরপর ১৯৫০ ি sােbর েশষােশিষ ময্ািTkেলশেনর েটs পরীkা হেয় 
েগেল িবনয় বড়দার আমহাsর্ িsTেটর েমেস uেঠ আেসন। তখন sুেল হািজরার কড়াকিড় 
েনi। তালতলা লাiেbিরর সদসয্পদ েছেড় eবার ‘রামেমাহন লাiেbির’-র সভয্ হন িতিন।৩৭ 
িবনয় বলেছন— “আিম যখন দশম ে ণীেত পিড়,  মেন হে , তখিন িসগেনট বকুশপ নামক 
েদাকানিট সেব খলুেলা। আিম তখন ৈদিনকi িবকালেবলায় ঐ েদাকােনর সামেন িদেয় েহঁেট 
েযতাম। তখন েদাকােনর মািলক িদলীপবাব ু িনেজi েদাকােন ব’েস বi িবিk করেতন। কী 
ক’ের েয তাঁর সে  আলাপ হেয় েগেলা িঠক মেন েনi। েবাধ হয় বi িকনেত িগেয়i pথম 
আলাপটা হেয়িছেলা। আিম pায় ৈদিনক eকখানা ক’ের কিবতার বi তাঁর কাছ েথেক 
িকনতাম। রবীেndাtর যেুগর বাছা বাছা কিবেদর aেনক বi িকেন েফললাম, প’েড়o 
েফললাম সব। aথচ েকােনা কারেণ, েস বigিল মেন িবেশষ সাড়া জাগােতা না। বয়স কম 
বেলi হয়েতা aমন হেতা।”৩৮    

ময্ািTkেলশেন utীণর্ হoয়ার পর েpিসেডিn কেলেজ iন্টারিমিডেয়ট পাঠkেম ভিতর্ হেলন 
িবনয়। কলািবভােগ ভিতর্ হoয়ার েষাল আনা iে  চাপা পেড় েগেলা eকpকার পািরবািরক 
চােপi। pেবিশকা পরীkায় কলা o িবjান uভয় িবভােগi তাঁর নাম uঠেলo ময্ািTkেলশন 
পরীkায় আবিশয্ক o aিতিরk গিণেত েলটার মাকর্স পাoয়াi হেলা তাঁর কাল! কিবর মতুৃয্র 
পর িবনয়িলখেন বেস বড়দা aিনলবরণ তাঁেদর েসিদনকার িসdােnর ভুলচুক েমেন েনন— 
“aংেক খবু ভােলা িছেলা বেল আমােদর মেন হেয়িছেলা সাiনস পড়াi িঠক হেব। িকnু 
আমােদর েয ভুল হেয়িছেলা তা িবনেয়র পরবতর্ী জীবন েদখেলi েবাঝা যায়।”৩৯   

েpিসেডিn কেলেজ ভিতর্ হoয়ার aবয্বিহত পের িবনয় iেডন িহnd হেsেল uেঠ আেসন। 
ei সমেয় িতিন সমs পরুাতনী েছেড় নবয্সভয্ হেলন ‘কয্ালকাটা বকু kাব’-eর। ১৯৫১ 
ি sাb েথেক ১৯৫৩ ি sাb পযর্n টানা d’বছর িবনয় িছেলন িহnd হেsেলর আবািসক। 
ei েpিসেডিn o িহnd হেsলজীবেন কাটােনা েসানািল সময় বয্িk িবনয় o কিব িবনয়েক 
িবেশষ তাৎপেযর্ েবঁেধিছেলা। েস pস  যথাসমেয় আসেব। তখন হািসেখলায় িনয়ম কের 
চলেছ পদয্ েলখা। িবনয় sিৃতচারণা করেছন— “sুল েছেড় কেলেজ eেস ভিতর্ হলাম। eবং 
আমার কিবতা েলখার পিরমাণo িকছু বাড়েলা। আমার eকিট খাতা িছেলা। ডবল kাuন 
সাiেজর, চামড়ায় বাঁধােনা, কাগেজর রঙ iেটর রেঙর মেতা। খাতািট খবু েমাটা। আমার সব 
েলখাi ei খাতায় িলখতাম। sুেল কিবতা িলখতাম kিচৎ কদািচৎ। িকnু কেলেজ uেঠ 
িনয়িমত িলখেত r কির। িলখতাম েবশ েগাপেন েগাপেন, যােত েকu েটর না পায়। কারণ 
আিম কিবতা িলিখ— e-কথা েকu বলেল খবু লjা হেতা আমার। কেলেজর েহােsেল 
থাকতাম। ফেল anাn আবািসকরা শী i েজেন েফলেলা েয আিম কিবতা িলিখ। আমার  
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ঘের dিট িসট িছল। আমার rম-েমটi েবাধ হয় ফাঁস কের িদেয়িছেলা খবরটা। আমােদর 
রাnাঘেরর েদoয়ােল eকিট েনািটশ েবাডর্ লাগােনা িছেলা। হেsল কতৃর্পেkর েনািটশgিল ঐ 
েবােডর্ আঠা েসঁেট িদেয় েদoয়া হেতা। িকছুিদেনর িভতেরi ঐ েনািটশ েবােডর্ আমার েলখা 
কিবতাo েসেঁট িদেত লাগলাম— সবgিলরi িবষয়বst হেsেলর খাবার-দাবার সmেn 
ছাtেদর aিভেযাগ। সবi হেsেলর sপািরনেটনেডন্ট সmেকর্ েলখা বয্  কিবতা। প’েড় 
ছাtরা িকংবা sপািরনেটনেডন্ট েয pশংসা করেতা তা নয়। ডােল েকন ডাল pায় থােকi না, 
েকবল জল, মাংস েকন ঘন ঘন েখেত েদoয়া হয় না— ei সবi িছেলা েনািটশ েবােডর্ সাঁটা 
কিবতার িবষয়বst। আমার an কিবতা েগাপন ক’ের রাখতাম। 

“কেলেজ eকিট েদয়ালপিtকা িছেলা। খবু snর হােতর েলখায় েশািভত হেয় পিtকািট 
িনয়িমত েবেরােতা। হেsেল আিম িভn আর েকu কিবতা িলখেতা না, িকnু কেলেজ িলখেতন 
aেনেক। তাঁেদর েলখা মােঝ মেঝ কেলেজর েদয়ালপিtকায় pকািশত হেতা। আমার েলখা 
কিবতা িকnু কখেনা e-েদoয়াল পিtকায় pকািশত হয়িন। কেলেজর eকিট ছাপা বািষর্ক 
সািহতয্ স লনo িছেলা। তােতo আমার কিবতা কখেনা pকািশত হয়িন।  

“েসi সমেয় আমার সব কিবতায় িমল থাকেতা। িমলgিল aনায়ােস মন থেক েবিরেয় 
আসেতা। তার জn eকটুo ভাবেত হেতা না। কিবতা যখন িলখতাম তখন মেন হেতা আেগ 
েথেক মখুs করা কিবতা িলেখ যাি , eত drত গিতেত িলখেত পারতাম। eক পয়ার িভn 
an সব ছেni িলখতাম। কিবতাgিলর িবষয়বsto িছেলা িবিচt, pায় সবi কাlিনক। d-
eকটা িবষয়বstর aংশ আমার eখেনা মেন আেছ— িচlা hেদর ধাের eক সি নীসহ ব’েস 
ব’েস চািরপােশ িনসগর্েক েদখিছ বা eক সি নীসহ েমাটরগািড়েত ক’ের খবু drতেবেগ 
চেলিছ, মেন হে  গািড়িট পিৃথবীর eকিট uপgহিবেশষ বা েTেন ক’ের ৈদিনক লk লk 
েকরািন কী-ভােব চাkির করেত কলকাতায় আেস iতয্ািদ iতয্ািদ। েসi সমেয় েলখা 
কিবতাgিল খবু দীঘর্ হেতা। েছাট কিবতা আিম pায় িলখেত পারতাম না।”৪০     

হেsেলর েনািটশ েবােডর্ েসঁেট েদoয়া িটpনীমলূক কিবতাgিলেত বয্ িচt জেুড় িবনয় 
pায়শi তােত aল রণ করেতন। বstত, েছাট েথেকi আঁকায় তাঁর আgহ িছেলা। 
পরবতর্ীকােল তাঁর ডােয়িরর পাতায় কখনo সখনo েলখা o আঁকা eকেযােগ sান কের 
িনেয়েছ েদখা েগেছ।৪১ েবলােশেষর েবলাভূেম uপনীত িবনয় তাঁর eকিট বiেয়র p দo 
িনেজ কেরিছেলন।  

‘কয্ালকাটা বকু kাব’-eর সদসয্ থাকাকালীন তাঁর সে  আলাপ হয় ‘aচল’ পিtকােগা ীর  
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েলখক েজয্ািতpসাদ বs-র সে । েস-সময়কার কথা িবনয় বলেছন— “েজয্ািতpসাদ বs 
আমােক খবু েsহ করেতন। রমাপদ েচৗধরুীেকo েদখা েযেতা মােঝ মােঝ কয্ালকাটা বকু-
kােবর আDায়। তেব রমাপদবাবরু সে  তখন আমার আলাপ হয়িন।৪২  আবার an eকিট 
বলােলখায় িবনয় মnবয্ করেছন— “আমার কিবতার pথম সমােলাচক রমাপদ েচৗধরুী। তখন 
দশম ে ণীেত পিড়। aেনকgেলা কিবতা েলখা হেয় েগছেলা। িকnু কােক েদখাi আর 
মতামত িন? েশষ পযর্n, ধrন, পঁিচশ বছর বেয়েসর যবুক রমাপদ েচৗধরুীেক িদেয়িছলাম 
খাতাটা, আমার কিবতার খাতাটা। কেয়কিদন পের রমাপদ েচৗধরুী আমােক খাতাটা েফরৎ 
িদেলন। িকnু েকােনা মতামত িদেলন না।”৪৩ ১৯৯৪ ি sােb রিচত ‘িকছু পরুেনা sিৃত’ 
শীষর্ক pবnিট তার সেতেরা বছর আেগ ১৯৭৭ ি sােb িলিখত ‘sিৃতকথা’ নামক pবnিটর 
িদেক aজািনেতi সংশেয়র িতর ছঁুেড় িদেয়েছ। েবাঝা যায়, িবনয় তাঁর sিৃতর pতারণার 
িশকার।... তখনকার তাঁর বiপড়ার িনয়মমািফকতা িনেয়o িবনয় আমােদর jাত কেরেছন। 
kয্ািসক iংেরিজ কিবতার বi লাiেbির েথেক eেন পড়েতন। বেয়সজিনত aপিরপkতার 
কারেণi েস-সমs বi তাঁর কােছ েতমন মেনাgাহী হেতা না— বলেছন eকথাo। ধ ু
রবীndনােথর ‘pািnক’ কাবয্gন্থিট িনেয় তাঁর িনঃেশষ ভােলালাগার সtূপাত েসiসময়, যা 
েশষ িনঃ াসপাত aবিধ কালkম ধের sায়ী হেয়িছেলা।৪৪ ‘iেডন িহnd হেsল’-e িবনেয়র 
rমেমট িছেলন ময়মনিসংেহর জিমদারনnন ীযkু সতয্bত েচৗধরুী। তাঁর দাদা ীপিত 
েচৗধরুী িছেলন েস-সমেয়র িসেনমার িহেরা। (সtূ : িবনয় মজমুদার; ‘৪ সচূক কিবতা’; েছােটা 
েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা জাnয়াির ২০০৭, মাঘ 
১৪১৩; কলকাতা-২৩; প ৃ : ১৯) কিব িবমলচnd েঘাষ তখন aেনক িসেনমার জni গান 
িলখেছন। েসi সেূti ঘরপড়শী সতয্bত-র সে  িবমলচেndর আলাপ হেয়িছেলা। pেতয্ক 
েরাববার িবেকেল সতয্bতবাব ুিবমলচেndর যd ভTাচাযর্ েলেনর বািড়েত েবড়ােত েযেতন। ei  
সতয্bতi িবনয়েক আলাপ কিরেয় িদেয়িছেলন িবমলচেndর সে । িবনয় সাkয্ িদেয়েছন— 
“যd ভTাচাযর্ েলেনর বািড়েত িগেয় িবমলচnd েঘাষ মহাশেয়র সে  আলাপ হেলা। সে  সে  
িতিন আমার িবমলদা হেয় েগেলন। ei pথম আমার eক পেুরাদstর কিবর সে  আলাপ 
হেলা। আিম তখন ৈদিনকi কিবতা িলিখ। বয়সo েষাল বছর। িবমলদা aনগর্ল কিবতা িবষেয় 
বkৃতা িদেতন। েস-সব বkৃতা িছেলা মহামলূয্বান। আমার কিবতা মােঝ মােঝ পড়েত 
চাiেতন। আিম খাতায় িলেখ িনেয় িবমলদােক িদতাম। eiভােব চার-পাঁচিট খাতা তাঁেক 
িদেয়িছলাম। খাতাgিল আর েফরৎ আিনিন। িবমলদার বািড়েত হয়েতা আমার কিবতার 
খাতাgিল eখেনা আেছ। িবমলদা eকিদন psাব করেলন েয িতিন আমার কিবতা ছাপােবন। 
আিম ছাপােত িনেষধ করলাম। বললাম েয কিবতা আেরা ভােলা না-হেল না-ছাপা 
uিচত।...”৪৫ িকnু, িবনয়দt eকিট সাkাৎকার েথেকi আবার জানা যাে  িবমলবাবরু 
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সmািদত ‘বােরামাস’ নামেধয় পিtকায় িবনেয়র কেয়কিট কিবতা ছাপা হoয়ার কথাo।৪৬ খবু 
সmব িকেশার িবনেয়র মতামতেক pাধাn না িদেয়i িবমলচnd তাঁর পিtকায় িবনেয়র 
কিবতাgিল ছািপেয়িছেলন। িবনয়মgু o িবনয়-চচর্াকার aমলkমার মNল মহাশয় আমােদরেক 
aবিহত করেছন ei বেল েয, িবমলচnd িবনেয়র িভতের ujjল সmাবনার বীজ লkয্ 
কেরিছেলন। িবনয়েক েsেহ-েpেম েবঁেধিছেলন বষর্ীয়ান কিব। eকাtর বছর বয়েস িবমলচnd 
েsেহর িবনয়েক uপলkয্ কের েগৗরা  েভৗিমক-eর ‘anভব’ পিtকায় eকিট কিবতা 
েলেখন। ‘িবনয় মজমুদারেক’ িশেরানামক কিবতািটর পঙিkgিল erপ— “তারপর বh বষর্/ 
কােলর েজায়াের বয্ািধ-সমেুd সাঁৎের eকাtের/ েপৗঁেছ বলিছ ‘pাণািধক’ তুিম েলেখা, েলেখা, 
ধ ুেলেখা।”৪৭    

িকnু েয িবেশষ পিরচয় বা aপিরচয় িকংবা না-পিরচেয়র খিতয়ান িবনেয়র জীবননদীর 
গিতপথ আছেড়-িপছেড় বদেল িদেলা, slেময়াদী িহnd হেsলবােসর সময়পযর্ায় িবনেয়র 
জীবেনর সে  েগেলা oতেpাত হেয়, aিনবাযর্ iিতহােসi েস eক নারী। িবনেয়র জবািন 
anযায়ী— “িযিন আমার grেদব িছেলন বাংলা ভাষা পড়ােতন আমােক েpিসেডিn কেলেজ 
েসi জনাদর্ন চkবতর্ীর েমেয় হল গায়tী চkবতর্ী। iেডন িহnd েহােsেলর sপািরেন্টেন্ডন্টo 
আিম oi েহােsেল েথেকিছ di বছর। আিম oi েহােsেল েথেকিছ di বছর। গায়tীর বয়স 
তখন কত হেব? ১০-১১-১২ বছর। আমার তখন হেব ধেরা ১৬-১৭-১৮ বছর। তখন আিম 
oেক েদেখিছ। eরপর েতা েহােsল েথেক চেল েগলাম। িব.i. iি িনয়ািরং পড়লাম। চাকির 
করলাম। চাকির করার পর েবকার বেস বেস কিবতা িলখলাম। তখন গায়tী িব.e. পাশ 
কেরেছ। ফাsর্ kাস ফাsর্। েফর েদখলাম। তখন িলখলাম ৭৭িট কিবতা।”৪৮ আর পরkেণi 
িবনেয়র hদেয় ul িক হেয় বসা গায়tী, েযন eক মnt, কিবর েচােখর পkুের aিনবার 
aিব াn জেলা াস তুেল েগেলন। iি িনয়ােরর চাকির করার সময়কােল aেনকিদন পর 
eকবার কিফহাuেস েচােখর আড়ােল পিরপণূর্ হেয় েফাটা গায়tী চkবতর্ীেক নতুন কের 
েদখেছন। aতঃপর িবsয়িবমgু িবনয় “েসi বা া েমেয়িট, েসi িকেশারীিট”৪৯ বেল িবমঢ়ূ 
হে ন সাkাৎকাের। তাঁর kমবধর্মান মgুতা, না-বলা বাণীর আkলতা জn িদে  ‘িফের 
eেসা, চাকা’-র pবাদpিতম পঙিkমালার। ‘গায়tীেক’ নামক কাবয্gেন্থর ফয্ািkিমিল 
সংsরেণ ৬৯ সংখয্ক কিবতায় eকিট ‘sিকেশারী’-র কথা িবনয় বলেছন। মতুৃয্র ক-িদন 
আেগ িলিখত o জীবdশায় apকািশত eকিট কিবতায় গায়tীর iেডন িহnd হেsেলর েগট 
িদেয় ঢুেক েহঁেট হেsেলর মাঠ িদেয় েকানাkিন েসাজা বাবার বািড়র িদেক চেল যাoয়ার কথা 
েলেখন িবনয়। পিরণােম “আমরা েস হেsেলর আ িমকগণ/ তািকেয় তািকেয় েদখতাম/ তুিম 
লােজ মখু েঢেক বi িদেয় চেল েযেত eকা/ আমােদর সকেলর গায়tী িকেশারী।”৫০ মরেণাtর  
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pকাশ ‘ াণ’ কিবতায় কিব বh পিরিচতা গায়tীর মিণেত কিফ হাuস আঁকা হেয় আেছ 
েদেখন।৫১ তব,ু গায়tী-িবনয় আখয্ােন ug পlিবতা েথেক যাoয়ার সmাবনা pবল। েকননা, 
িবনয় বারংবার নানািবধ পরsরিবেরাধী কথা বেল আমােদরেক িব াn ( সেচতেন? ) কের 
িগেয়েছন। েয িবনয় eক জায়গায়  গায়tীর সে  তাঁর কথাবাতর্া কখনo হয়িন বেল দািব 
করেছন,৫২ েসi িতিনi an eকিট সাkাৎকথেন বলেছন— “আিম যখন iেডন িহnd 
েহােsেল িছলাম...তখন oর বয়স ১২। তখন েথেক েদেখিছ। পেুরািহেতর েমেয় েতা। েবিশ 
কথাবাতর্া হয়িন। আলাপ-আেলাচনা হত। কিবতা িনেয়। ‘কিবতা িলেখিছ কেব, dজেন চিকত 
েচতনায়’— eবাের বঝুেল েতা!”৫৩ iতয্ািদ-pভৃিত। aবশয্, কিবরা তাঁেদর মেনালীনােক 
িনেয় বরাবর eকটু েধাঁয়াশা বা েহঁয়ািলর পkপাতীi বেট। বনলতা েসন, rিব রায়, নীরা, 
মনীষা pমখু নারী কাবয্ভুবেনi সংসার েপেত সারা, জয্াn রnনশালার pেয়াজন েসখােন পেড় 
না। বনলতা েসন নাmী নারীেক নামকিবতািট বােদ জীবনানেnরi d-eকিট কম খয্াত an 
কিবতা, কিবতার খশড়া o eকিট uপnােস (‘কাrবাসনা’) খুেঁজ পাoয়া যায়; ‘নারী’ o 
‘রািন’ শbdিটর সংে েষ ‘নীরা’-র uৎপিt বেল sনীল গে াপাধয্ায় sয়ং মnবয্ কেরিছেলন 
eকবার— বয্স eটুki। িঠক েতমনi sিবখয্াত ‘চাকা’ (গায়tী চkবতর্ী?) pসে  িকছুটা 
েলাকমেুখ েশানা, িকছুটা আমােদর বািনেয় েনoয়া, িকছুটা িবনয়িনিমর্ত িব ম। তেব ‘চাকা’-র 
রােজয্ pেবেশর পেূবর্ গায়tী চkবতর্ী-র (তখন িতিন গায়tী চkবতর্ী িsভাক, ভুবনিবখয্াত 
তািttক জাঁক েদিরদা-র িpয় ছাtী o ‘Post Colonial Theory’-র anতম pবkা) eকিট 
সাkাৎকােরর aংশিবেশষ েথেক pাp তথয্ uেlখ করার pেয়াজন। গায়tী জািনেয়েছন— 
েpিসেডিn কেলেজর বাংলার aধয্াপক বা িহnd হেsেলর sপািরেন্টেডন্ট জনাদর্ন চkবতর্ী 
নন, তাঁর বাবার নাম পেরশচnd চkবতর্ী, েপশা িচিকৎসা। তাঁর মতুৃয্র সময়পেবর্ গায়tী তখন 
েতেরা বছেরর সদয্ িকেশারী।৫৪ aতeব বাবার মতুৃয্র পর েকানo েজারােলা পিরচেয়র sবােদ 
িতিন জনাদর্নবাবরু কােছ পািলত হেয়িছেলন— ei মেমর্ ধারণা কের েনoয়া েযেত পাের। 
আর েসটাi বিুঝ বা িবনয় মজমুদােরর ািnর িনিহত কারণ।  

১৯৫৩-য় েpিসেডিn কেলজ েথেক pথম িবভােগ আi.eস.িস. পাশ কের িবনয় তৎকালীন 
‘িশবপরু িব.i. কেলজ’-e (aধনুা ‘েব ল iি িনয়ািরং aয্ান্ড সােয়n iuিনভািসর্িট’, 
সংেkেপ ‘েবs’) েমকািনকয্াল iি িনয়ািরং িবভােগ ভিতর্ হেলন। ঘটনাচেk েস-বছরটা 
িশবপেুরর শতবািষর্কী।৫৫ তাঁর “...েsশাল সাবেজk িছল েpাডাকশান iি িনয়ািরং— e-o 
েবাধহয় মাকর্সবােদরi pভাব— Production Relation-i েতা সব েথেক বড় কথা।”৫৬  
ততিদেন েজয্ািতpসাদবাবরু সংsেশর্ eেস িবনয় কিমuিনs মতাদেশর্ আsাশীল হেয় 
পেড়েছন। েমধাবী ছাt িহেসেব নাম িকনেছন েযমন, কেলেজর sুেডন্T স iuিনয়েনর 
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pিত াতা সভাপিতর পদo করেছন aলংকৃত। িবনেয়র বড়দা aিনলবরণ িবনেয়র iuিনয়েনর 
েসেkটারী েথেক েpিসেডন্ট পেদ unীত হoয়া িবষয়ক eকিট তথয্৫৭ িদেলo eর an 
েকানo সমথর্নসtূ আমােদর পেk udার করা সmবপর হয়িন। িবনেয়র েদoয়া eকিট 
সাkাৎকাের িবিkp িকছু শbবn িমেলেছ মাt— “েসখােন আ-আ-আমরা, িতনজন আমােদর 
eকটা, (েহেস) iuিনয়ন গড়া চেল না, িঠক িকনা, aয্াঁ? (গািড়র শb, asুট, জিড়ত কথা) 
েpিসেডন্ট হেব eকজন aধয্াপক, আর েজনােরল েসেkটাির eকজন ছাt, aয্াঁ? আমােদর 
iuিনয়েনর আiন হল কী, েকবল aধয্াপকেদর সে  েকানo সmকর্ েনi, েpিসেডন্ট, 
েজনােরল েসেkটাির সমs ছাtেদর েভতর েথেক হেব। আমােক oরা pথম েpিসেডন্ট করল! 
আমােদর েpিসেডিn কেলেজর pথম েpিসেডন্ট!...”৫৮  িবনেয়র কথাgিল eতi aসংলg েয, 
তা েকানo সিঠক িনেদর্িশকার ভূিমকা পালন করেত পারেছ না। িশবপরু aধয্ােয় েকান ভুেল 
ভুেল েpিসেডিn anpেবশ কের েগেছ! ধ ু িবতকর্ না বািড়েয় eটুk বলাi যায়, সিkয় 
ছাtরাজনীিতেত aংশ িতিন িনেয়িছেলন েতা বেটi, aিধকnু al িদেনর মেধয্i েনতেৃtর 
বয্াটনo তাঁর হােত চেল eেসিছেলা। eর মেধয্ তাঁর পড়া েশষ হেয় েগেছ ‘ডাস কয্ািপটাল’। 
eকিট সাkাৎকাের রাজনীিতমনা িবনয়েক খুঁেজ পাoয়া যাে — “েস সময়টা বড় adুত 
সময় িছল। মাকর্সবাদ সmেn েলখাপড়া মাকর্সবাদ িনেয় আেলাচনা pায় eকটা ফয্াসােনর 
মেতাi দাঁিড়েয় িগেয়িছল— িবেশষ কের িশিkত মধয্িবtেদর মেধয্ Serious Commitment 

or Sincere Conviction কতটা িছল তা বঝুেতi পাির আজ ভারতবেষর্র কিমuিনs 
আেnালেনর েচহারা েদেখi। চীেনর পািটর্ আর আমােদর পািটর্র জn pায় eকi সমেয়— 
oরা েকাথায় আর আমরা েকাথায়! কী কেরi বা হেব?— ভাবা যায় কিমuিনs পািটর্র 
(ভারেতর) iিতহাস েলখা হে  বেুজর্ায়া সরকােরর েজেল বেস—  ভারেতর কিমuিনs পািটর্র 
iিতহাস! eেক eক ধরেনর aডর্াির েলখা বলা যায় না িক? আিম িনেজ nাশনাল বকু 
eেজিnেত বেস ঘNার পর ঘন্টা pফু েদেখ িদেয়িছ।”৫৯ eকথা বলার,  িশবপেুর ভিতর্ হবার 
আেগআেগi িবনেয়র সে  কেlাল কিবেগা ীর েযাগসtূ রিচত হেয়িছেলা। eমনিক, agজ 
কিব িব ু  েদ-র সে o িবনয় পিরিচত িছেলন। িব ু  েদ-র সmািদত ‘সািহতয্পt’ পিtকায় 
িবনেয়র িতন-চারিট কিবতা েছেপ েবর হেয়িছেলা। িব ু  েদ-র বািড়েত িবনয় মােঝসােঝ 
েযেতন eবং ei আলাপচারi কিবতা o িবনেয়র ঘিন তােক anতর মাnতা িদেয়িছেলা৬০ 
বেল গেবষক aমলkমার মNল আমােদর aবিহত করেলo িবনেয়র aতীতচারণ িকnু eর 
সময়সারিণ িনেয় িভn কথা বলেছ। িবনয়sরেণ— “তারপের কেলেজ িশkা েশষ ক’ের আিম 
চাকির পাi aল iিন্ডয়া inিটিটuট aব হাiিজন aয্ান্ড পাবিলক েহলথ (১১০ িচtর ন 
eিভিনu, কলকাতা) নামক pিত ােন। aধয্াপনার কাজ। তখন িবকােল ছুিটর পের বািড় 
েফরার পেথ ৈদিনক eকবার কিফ হাuেস িগেয় হািজর হতাম।  
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eবং তৎকালীন বh তrণ কিবর সে  আলাপ হেয় যায়। eেঁদর মেধয্ সবেচেয় sরণীয় কিব 
েমািহত চেTাপাধয্ায়। আেরা বh কিবর সে  আলাপ হয়। ei আলােপর ফেল ধীের ধীের 
কিবতার িদেক আকৃ  হেয় পিড়।  

“ei সমেয় িব ু  েস-র বািড়েত েযতাম মােঝ মােঝ। িনেজর কিবতার খাতা তাঁেক িদেয় 
আসতাম। িব ু  েদ আমার িতন-চারিট কিবতা তাঁর সািহতয্পt নামক পিtকায় ছােপন।...”৬১ 
আবার aমলবাবরু েদoয়া তথয্ anসাের িবনয় “েব ল iি িনয়ািরং কেলজ aয্াnয়াল িসলভার 
জিুবিল নাmার (১৯৫৬-৫৭) aথর্াৎ ‘েবকা’ নামক eকিট িবjান িবষয়ক পিtকার সmাদনা 
কেরিছেলন। িতিন িছেলন oi কেলেজর sুেডন্টs  iuিনয়েনর pিত াতা-সভাপিত। তাঁর ei 
সভাপিতেtর কােল কেলেজর শতবষর্ ud যাপেনর আেয়াজন করা হেয়িছেলা। েস uপলেk েয 
sয্েভিনয়ার েবর হেয়িছল, তােতo িছল িবনেয়র বিল  ভূিমকা। শতবষর্ uপলেk আেয়ািজত 
eক সািহতয্সভায় িবনেয়র ডােক িব ু  েদ eেসিছেলন।৬২ িবনয়-িব ু  ৈনকটয্ িঠক কেব 
েথেক, তার িনখুতঁ িহেসব দািখল করা সmব হে  না। েকানo kীণ pাk -আলাপ িশবপেুরর 
সািহতয্সভােক েকnd কের আরo গাঢ় হেয় থাকেত পাের। তেব িবনেয়র pথমিদk কার 
কিবতাভােষয্ িব ু  েদ-র pভাব s । ১৯৫২ ি sােb iেডন িহnd হেsেল থাকাকােল িব ু  
েদ-আ n িবনেয়র eকিট কিবতার ভাষা eমনi— “েতামায় েয িদন/ েতামায় েয-িদন 
েপেয়িছ েস-িদন/ pাকsারিণক নয়/ iিতমেধয্i িশিথল আিল ন।/ o -নয়েন কামনা 
আিলmন/ মিদেরkণা, কi?/ আেনা না eখন যখন-তখন/ সাদর সmাষণ/ anপ 
aিময়ময়।...” e ভাষা o ভাব িবনেয়র sধমর্ী নয়। কিবতািট ‘িশলীn’ কতৃর্ক pকািশত 
িবনেয়র ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’ gেন্থর anভুর্k হেয়েছ। সমg কাবয্gন্থিট ‘pিতভাস’ 
pকািশত িবনয় মজমুদােরর কাবয্সমg ২য় খেN sান েপেয়েছ।... েস যাi েহাক,                  
সকেলর iে য় িশবপেুরর হেsেলর িনজs বiপtর সামলােনার দািয়to তাঁেক িনেত হয়। 
িব.i. কেলেজর ছাtজীবেনi তাঁর িকছু েলখা pথম পিtকায় মিুdত হেয়িছেলা বেল িবনয় 
জানাে ন, জানাে ন েসgিল হািরেয় েফলবার কথাo। তাঁর েলখা বািণিজয্ক পিtকায় pথম 
ছাপা হয় ei সমেয়।৬৩  

িব.i. কেলেজ ছকবাঁধা পড়ােশানার বাiের an েকানo িবষেয় মেনািনেনশ করার সময় 
িবনেয়র হয়িন। বছর dেয়ক তাঁর কিবতা েলখা বni িছেলা pায়। তথািপ ei সময়কাল 
িবনেয়র ভিবষয্কিবতা েকান পেথ eেগােব, তার eকিট ধাঁচা িনমর্ােণর সহায়ক হেয়িছেলা। 
িবনয় িনেজ মেন কেরেছন— “কিবতা েলখার anতম pধান বয্াপার হে  eকিট ভােলা 
িবষয়বst মেন আসা।”৬৪ িকnু, িবনেয়র সমসয্া িছেলা ei েয, বণর্নাtক ঢেঙ িনসগর্কথা 
তাঁেক টােনিন তখন। েpিসেডিnর িবনয় বেলিছেলন— “শহেরর দশৃয্াবলী— পথ ঘাট মাঠ  
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বািড়— e-সকল আমার কিবতার িবষয়বstেত আসেতা না। মােঝ মােঝ gােম আসতাম। 
gােমর দশৃয্াবলীo আমার িবষয়বst হেতা না। aথর্াৎ েকবল বণর্নামলূক কিবতা আিম েসi 
বয়েসi িলখেত পারতাম না।”৬৫ েসi েরশ ধেরi িশবপেুরর িবনয় বলেছন— “গ ার ধাের 
কেলজ, পােশi েবাটািনকয্াল গােডর্ন। নদীর পােড় িবরাট eক কাঠেগালা। আnামান েথেক 
জলপেথ িনেয় আসা িবশাল িবশাল সব কােঠর gঁিড়েত নদীর পাড় ঢাকা। েসখান েথেক গ ার 
দশৃয্ aপবূর্। িকnু েকবল বণর্নামলূক কিবতা আিম তখেনা িলখেত িশিখিন। ফেল েসi কেলেজ 
থাকাটা আমার কাবয্চচর্ার িভতের িবেশষ sান পায়িন।”৬৬ িবনেয়র sরণাnগ িশবপরু িব.i. 
কেলেজর জীবেন িতিন সেবেমাট প াশিট কিবতা িলেখিছেলন। ei কম সংখয্ক সিৃ র 
েনপথয্ কারণ িহেসেব িতিন সময়াভােবর েচেয় েবিশ দায়ী কেরেছন কািবয্ক িবষয়বstর 
aভাবেক।৬৭ eিদেক িব ু  েদ-র pভাব aিতkাn িবনয় তখন জীবনানnীয় বলেয় uলকুঝুলকু 
করেছন, কিবতায় কড়া হােতর কাটাkিট করেছন, sেচতেন করেছন uপমার pতীকী pেয়াগ। 
কেলজ জীবনােn ১৯৫৮ ি sােb তাঁর pথম pণীত ‘নkেtর আেলায়’ (েদবkমার বs 
কতৃর্ক aধনুালpু ‘gন্থজগৎ’ েথেক pকািশত) gন্থিটর ছেt ছেt জীবনানnাnসারী pেkপ 
িমলেব। তখনo aবিধ sীয় বয়া খুঁেজ পানিন কিব। তার জn েলখক o পাঠক uভয় পkেকi 
আরo েবশ িকছুিদন aেপkা করেত হে । তেব জীবনানn সmnীয় হাদর্ িবনতা, স d 
sশর্কাতরতা প ােশর দশেকর an কিবেদর মেতাi তাঁর কােছo aিনবাযর্ িছেলা, 
মহাpsান aবিধ িছেলা বহালo। মতুৃয্র বছের েদoয়া eকিট সাkাৎকাের মানসগতভােব 
জীবনানnেঘঁষা aবsান িনেয় সহাসয্ িবনয় বর  েসাজাসাপটা জানাে ন— “দয্ােখা, 
aেনেকর কােবয্ েতা েশলী, কীT স iতয্ািদর pভাব পাoয়া যায়। েসেkেt আমার কিবতায় 
যিদ জীবনানেnর মেতা েকােনা েদশীয় কিবর েছাঁয়া পাoয়া যায়, েস েতা গেবর্র কথা।”৬৮ 
আ যর্, eেহন িবনয় “aেনক পের শিk চেTাপাধয্ায় আমার বiেয়র eক সমােলাচনায় 
িলেখিছেলা েয আিম েয-েকােনা িবষয় িনেয় কিবতা িলখেত পাির, eমন িক ‘g েগাবর’ িনেয়o 
আিম সাথর্ক কিবতা িলখেত পাির।”৬৯ বলায় p n aহং anভব করেলন! সাkয্srপ েয 
pবnিটর কথা uেlখ কেরেছন কিব aথর্াৎ হাoড়া েথেক pকািশত aেশাক চেTাপাধয্ায় 
সmািদত ১৩৬৯ ব ােbর ‘সmpিত’ পিtকার ততৃীয় সংকলন— তােত ‘g-েগাবর’-eর কথা 
থাকেলo কথািট িকnু িবনেয়র ‘গায়tীেক’-র সমােলাচনায় pযkু হয়িন।৭০ িবনেয়র 
তেথয্ােlেখর ািn aমাজর্নীয় বয্াপার নয়। কাবয্িবষয়ক িচnেনর তারতময্ িবনেয়র 
কিবজীবেনর di pকট aধর্াংশেক ধারণ কের রেয়েছ, eটাi বলবার। ‘িফের eেসা, চাকা’ 
eবং ‘a ােনর anভূিতমালা’-র িবনয় eক, aবিশ  gন্থgিলর িবনয় আর-eক, যা িকনা 
pথম aেধর্র িবনেয়র সযূর্ েপাড়া ছাi! ‘িফের eেসা, চাকা’-র িবনয় pতয্k বstর eকঢালা 
বণর্নার ভাব o ৈশলীেক তাি লয্ করেতন।  

২৭ 



েচতনাগতভােব িবনয় বদলােত r করেলন িব.i. কেলজজীবন েশষ হoয়ার বছর dেয়েকর 
মেধয্i, যিদo তার ছাপ দিৃ কটুভােব পড়া r কের আরo েবশ কেয়ক বছর পের o পর 
েথেক। কাবয্াদেশর্র পিরবতর্ন িবষেয় িবনয় আমােদর aবগত করেছন ei বেল েয— “েসi 
কেলেজ পাঠকাল ভাবতাম িকছু িবষয়বst কািবয্ক, আর িকছু িবষয়বst কািবয্ক নয়। eখন 
আমার কােছ মেন হয় বয্াপারটা েতমন নয়। সব িবষয়বsti কািবয্ক eবং যাঁর দিৃ েত ei 
কািবয্কতা ধরা পেড় , িতিনi কিব। eমন িক, িচnা করার িনিদর্  পdিত আেছ েয-পdিতেত 
ভাবেল কািবয্কতা েবিরেয় আসেত বাধয্ হয়। িবষয়বstর মেধয্ কািবয্কতা লিুকেয় থােক, 
তােক েবর করার জn িচnার sিনিদর্  পdিত আেছ। e-সব কথা আিম েটর পাi, বঝুেত পাির 
১৯৬০ ি sােbর েগাড়া েথেক। তার আেগ জানতাম না।”৭১... িশবপেুর বাসকােল িলিখত 
কিবতাgিলেক খাতাসেমত বমাল হািরেয় েফেলিছেলন িবনয়,৭২ েpিসেডিnজীবেন িলিখত 
কিবতাgিলর দশাo anrপ হেয়িছেলা, তব ু কিবর sিৃতর িসndক েঘঁেট তার কেয়কিটর 
aংশিবেশষ udার করা েগেছ। েস pস  আসেব। িকnু, িশবপরু-পরবতর্ী িবনয় sতািগেদi 
পাNুিলিপ সংরkেণ মরীয়া। gন্থাকাের pকােশ ‘ব ীয় সািহতয্ পিরষৎ’-েক রািজ করােত না 
েপের সংরkণ করার anেরাধ জািনেয় ‘a ােনর anভূিতমালা’-র মলূ পাNুিলিপিট ডাকেযােগ 
‘িbিটশ গভনর্েমন্ট লাiেbির’-েত পািঠেয় িদেয়িছেলন।৭৩  

িবনয় িনেজi eক আtকথাজাতীয় রচনায় বেলিছেলন— “েpিসেডিn কেলেজ েয di বছর 
পেড়িছলাম (িহnd েহােsেল েথেক) েস েস di বছের যা কিবতা িলেখিছলাম তােত সহেজi 
eকখানা কাবয্gন্থ ছাপা চলেতা। িকnু েসgিল aিধকাংশ হািরেয় েগেছ ব’েল আমার আশ া। 
d’eক পঙিk যা eখেনা মেন পেড় তা ei রকম :  

                            “মানস hেদর েথেক েয হাঁেসরা eখােন 

                                      শীেতর তাড়ায় eেস িবেল েখাঁেজ খাদয্  

                                      তােদর শরীর আিম েচেখিছ।  

িকংবা,                             েরােদ ঝলসােনা সাদা েমেঘরা িনেকল। 

                                     িk d’ফাঁক ক’ের মেুkা মেুঠায় আিন েসানালী িবেকল 

                                     মেুkায় ধরা েদয় sণর্ালী রঙ আহা 

                                                                 sণর্ালী রঙ 

িকংবা,                            বাiের আসীন/ মকর জ/ ঝলমল িদন/ সারা েদশ েথেক/ 

২৮ 



         েকরািন kিড়েয়/ ছুেট চেল েTন। 

িকংবা,                            ছল aকrণ সাহারা/ তব ুe িবতান বাহারা/ রজনীগnা মিদরা/ 

                                     িবেভাল/ নয়েনর নীল পাহারা/ েরেখ েগেছ তব ুতাহারা/ 

                                     বনksেমর েsহস য়/ িমেলেছ আমার ঈিষকায়/ েমৗsমী/ 

                                     মগৃতিৃষকায়।  

িকংবা,                            pাগাঢ় আেবেগ আঙুেল জড়াi, তnী, েতামার তn। 

                                     গীিতkহিরত েদহােn জােগ শয্ামিলন েমৗsমী। 

iতয্ািদ iতয্ািদ। e হে  ১৯৫৩ ি sােbর আেগ রিচত কিবতাসমেূহর িকছু পঙিk। eখন 
ei (হয়েতা হািরেয় যাoয়া) কিবতাgিলর pিত খবু মায়া হয়।”৭৪ কিবর sিৃতবােগ আর 
েকানo সমসামিয়ক েলখন েবঁেচবেতর্ েনi। aথচ, যত িদন েগেছ, unািসক o uদাসীন 
িবনেয়র িবষয়-িনবর্াচনী kমতা কেম eেসেছ, িবষয়বstর আপাত পিরিধ বাড়েলo গভীর 
দিৃ পােত তা aকৃিtম িনসগর্মািলকার েনহাতi  টুকেরা ফুলসদশৃ বেল pিতপn হেব। ফলত, 
তাঁর রিচত মাঝািরমােনর কিবতার সংখয্া েবেড়েছ, িdতীয় েকানo ‘িফের eেসা, চাকা’-র 
সmাবনামাto আর ৈতির হয়িন। 

িব.i. কেলেজ aবsানকােল েশষ di বছর িকছু কিবতা িলেখিছেলন িবনয়। কাপেড় বাঁধােনা 
রয়াল সাiেজর eকটা ঢাuস ডােয়ির েজাগাড় কেরিছেলন িতিন। কিবতার পাশাপািশ িবjান 
িবষেয়o িকছু-িকছু েলখােজাকা িবনয় oi eকi খাতায় করেতন। eক পয়ার বােদ anাn 
সমs ছেni টানা িলেখ যাoয়ার apিতdndী pিতভা তখন তাঁর আয়t।৭৫ িবনেয়র ডােয়িরর 
udতৃ eকিট aংেশo িবনেয়র বkেবয্র ধরন eকi— “aথচ eটাo সতয্ ১৯৫৯ সােলর 
পেূবর্o হয়েতা বা পর পর আিম নানািবধ ছেn কিবতা িলেখিছ, েযমন : ‘oিব iিনিসেত/ বাণ 
েডেক যায়/ েমাহনা বরেফ জমাট থােক/ চkুকণর্/ নািসকা িজhা/ সহসা আেবেগ/ rd হেল.../ 
বরেফর মতন/ েমদ লাবণয্/ েদেহর চূড়ায়/ আেলায় হােস’ iতয্ািদ। েসi যেুগ হয়েতা বা িকছু 
গান রচনা কেরিছ।”৭৬ ১৯৫৯ ি sােbর পেূবর্কার িবনেয়র েলখাgিলর aিst o aবিsিত 
তাঁর sিৃতপট ছাড়া আর েকাথাo িছেলা না। েযটুk আমরা kেড়ােতকাঁচােত েপেরিছ, তা কিবর 
েরামন্থেনর সেূt। pাk -িশবপরু পবর্ েথেক িশবপরু পেবর্র েশষ aবিধ েলখােলিখ িনেয় িবনয় 
জানাে ন— “িমল িদেত িবেশষ েবগ েপেত হেতা না। িমল েযন আপিনi eেস েযেতা। ei 
কেলেজ আসার পর আিম পয়াের কিবতা েলখার েচ া করতাম। িকnু dঃেখর িবষয় িনভুর্ল  
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পয়ার আিম eকবারo িলখেত পারতাম না। েকাথায় ভুল হে  েসিট s  েটর েপতাম। িকnু 
েস-ভুল েশাধরাবার েকােনা uপায় খুেঁজ েপতাম না। তখন েথেক r ক’ের চার বছর 
েলেগিছেলা আমার পয়ার েলখা িশখেত— ‘আিব ার করেত’ েলখাটাi িঠক িছেলা মেন 
হে । eবং ১৯৬০ সােলর rেত আিম পয়ার েলখার িনখুঁত পdিত আিব ার কির। তারপর 
পয়ার িভn an েকােনা ছn িলিখiিন। eখন পয়ারi আমার িpয়তম ছn। ধ ু পয়ারi 
িলিখ।”৭৭              

বলা বাhলয্, ‘পয়ার’ বলেত eখােন িনি তভােবi ‘akরবtৃ’ ছnেক েবাঝােত েচেয়েছন 
িবনয়। akরবtৃ ছnেক aেনেকi ‘পয়ার’ নােম েডেক থােকন। িকnু ৮+৬ মাtা 
(৪+৪+৪+২ ) চােলর ছnেকi পয়ার বলা হয়। পয়ার ‘akরবtৃ’, ‘মাtাবtৃ’ o ‘sরবtৃ’— 
ei িতন ছেni েলখা সmব। িকnু, কিবতা িনেয় িসিরয়াস িবনয়, sভাব-খুতঁখুেঁত িবনয়, 
কিবতার পিরমাজর্নায় িনমর্ম িবনয় তখনo aবিধ েভেব uঠেত পােরনিন েয eকিদন সব েছেড় 
কিবতার কােছi তাঁেক মাথা kেট মরেত হেব! বলেছন— “iি িনয়ার হেবা— ei িছেলা 
আমার i া। কিবতা িলখতাম েনহাত ভােলা লাগেতা ব’েল।”৭৮ ant বলেছন— “েক কী 
হoয়ার জn জnায় তা েতা েদবা না জানিn। আিম িনেজi েকােনািদন কিব হেবা ভািব িন। 
তেব কিব হেয়িছ বেল আিম খিুশ।”৭৯  aগাধ পড়ােশানা o হরবকত সািহতয্ সজৃেনর 
পাশাপািশ িবনেয়র জীবেন eকিট kণজnা িকnু grtপণূর্ রাজৈনিতক aধয্ায়o িছেলা। 
ষােটর দশেক কিমuিনs পািটর্র সিkয় কমর্ী িহেসেব মাস ছেয়ক কাজ কেরিছেলন িতিন। 
কিমuিনs পািটর্ তখন েযন sেpর েফিরoয়ালা। আর sপনপসাির আদশর্ মািতেয় িদে  
কৃষক, মজdর, ছাt, েলখক, িশlী pমখুেক। িকnু পািটর্কমর্ীrেপ আtpকােশর আেগ িবনয় 
িনেজেক মেনামjায় pstত কের তুলিছেলন। iন্টারিমিডেয়ট পড়ার সময় িতিন ‘ডাস 
কয্ািপটাল’-eর an আেলার ভূখেN ঘরুেছন-িফরেছন। ানৎজ কাফ্ কা-র ‘দয্ Tায়াল’, 
েজm স জেয়স-eর ‘iuিলিসস’, চাl র্স ডারuiন-eর ‘ekেpসন aব iেমাশন, iন ময্ান 
aয্ান্ড aয্ািনময্াল’— েয বi ভােলা লাগেছ, পঁিচশ-ছািbশবার কের নািক পেড় েফলেছন। 
েসi সে  লাiেbিরেত হােতর নাগােল যা পাে ন, েদিশ-িবেদিশ কিবতার বi; বায়রন, েশিল, 
েকাl িরজ, িকT স-eর কােলেkড oয়াk র্স— িগলেছন েগাgােস।... েpিসেডিnর তৎকালীন 
িpিnপাল aতুলচnd রায়-eর সামেন িকছু িমি  িমেথয্ িনেয় দাঁড়াে ন িpয় ছাt িবনয়, 
েsাকবাকয্ গঠন করেছন, বলেছন, মাকর্েসর েলখা “...aধয্য়ন েশষ কের পড়া uিচত।”৮০ 
েসিদনকার ছাtজেনািচত িমথয্াচােরর sীকােরািk করেছন িনেজi— “আিম তখনo পড়তাম, 
িকnু, মেুখ বলতাম, সয্ার, যিdন আমার পড়ােশানা হে , তিdন আমরা, ছাtবৎ তপসয্া 
করিছ, পড়া েনারi।...  
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“যিদ েকানoিদন আমরা কিমuিনs হi (asুট) aধয্াপক িpিnপাল aতুলচnd রায়েক 
বলতাম...িকnু েস-o, পাশ করবার, িতন-চার বছর পের। আমরা ছাt aবsায় েকu রাজনীিত 
করেত যাব না...।”৮১           

ছাtজীবেন িবনয় ৈবেদিশক ভাষা িশkা o চচর্ায় মাতেছন। iি িনয়ািরং পাশ কের u তর 
িশkার জn রািশয়া তাঁর pথম পছn িছেলা। তাi েস েদেশর ভাষা িশেখ েনoয়া জrির হেয় 
পেড়িছেলা। তাছাড়া, ািদিমর েলিনন-eর রচনাবিল আকর ভাষায় পড়বার বাসনাo rশ ভাষা 
েশখায় anেpরণা জিুগেয়িছেলা িবনয়েক। ভারতীয় কিমuিনs পািটর্র িপতপৃrুষ কমঃ 
মজুাফ্ ফর আh েমদ-eর কাছাকািছo িতিন eেসিছেলন eবং মজুাফ্ ফর আh েমদ তাঁেক 
‘টয্ােলেন্টড বয়’ বেল aিভিহত কেরিছেলন বেল aমলkমার মNল জািনেয়েছন।৮২ িকnু, 
েকানo তথয্সtূ uেlখ কেরনিন িতিন, আমােদর হােতo eর sপেk আর েকানo েলখাপtর 
e-যাবৎ েপৗঁছয়িন, েস-কারেণ ei তথয্িটেক pামাণয্ বলা েযেত পাের িকনা তা িবতেকর্র 
িবষয়। েসিদন রািশয়ার কিমuিনজেমর আঁচ আিব  ছিড়েয়েছ— “ভারেতর সে  তখন 
েসািভেয়ত iuিনয়েনর নানা েkেt েযাগসtূ রিচত হে । েগাটা কেলজ িsTট জেুড় ছিড়েয় 
থােক al মেূলয্র েসািভেয়েতর েলাভনীয় p দ, বাঁধাi o েপপােরর নানা gন্থ, পিtকা o 
েরকডর্। েTেন, বােস, Tােম পযর্n েয সব বi-পt েফির করা হে । িচরায়ত সািহেতয্র 
iংেরিজ, বাংলা anবাদ কলকাতার েদাকােন েদাকােন েশািভত হে । rশভাষা েশখােনা eবং 
েশখােনার pেয়াজনীয়তা িবষেয় িনসা েপাতােপাড়ার েলখা ‘রািশয়ান’ নামক gন্থিট তখন 
কেলজ পাড়ায় eক বh আেলািচত নাম। েলিননgাদ iuিনভারিসিটেত গেবষণা করেত আেসন 
aধয্ািপকা েভরা নিভকভা। eমন পিরিsিতেত rশভাষা েশখা িছল বstত eকিট uেtজনার 
িবষয়।”৮৩  

িবনেয়র মখু েথেকi েশানা েয, iি িনয়ািরং কেলেজর পড়ােশানার, পিtকা করা, রাজনীিত 
pভৃিতর aতয্n চােপর িভতেরi হাoড়া িশবপরু েথেক িনয়িমত কলকাতায় eেস rশ ভাষা 
দখেল eেনিছেলন িতিন। “তখন মাদাম oলগা gেসভা কিলকাতা িব িবদয্ালেয় rশভাষা 
িশkণ িবভােগর pধান aধয্ািপকা িছেলন। aধয্াপক েহরm ৈমেtর নািত িনর ন ৈমt ‘ভাষা 
িশkা িনেকতন’ নােম eকিট ভাষা িশkার sুল খেুলিছেলন। মাদাম gেসভা েসখােনo 
rশভাষা েশখােতন। িবনয় eখােন ভিতর্ হেয়িছেলন। iি িনয়ািরং-eর পাশাপািশ িবনয় 
eখােন টানা চার বছর সমানতােল ভাষা িশkা িনেয়েছন। েসi সময় rশভাষা িশkা িছল 
ভীষণ ক কর িবষয়, েকননা pথম েথেক েশষ পযর্n েসi ভাষার বয্াকরণ মখুs করেত হত। 
aসাধারণ sিৃতশিkর aিধকারী িবনয় তা েপেরিছেলন। anাn িশkাথর্ীরা পােরনিন বেল eক 
বছর পের সবাi েছেড় িদেয়িছেলন। পেড় থােকন ধ ুeকা িবনয়। gেসভার কথামেতা তখন  
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িতিন আর ‘ভাষা িশkা িনেকতন’-e নন, িশkিয়tীর বািড়েত িগেয়i ভাষা িশkার কাজ 
১৯৫৭ সােল েশষ কেরিছেলন।৮৪ মাদাম gেসভা িবনেয়র aধয্য়নেশেষ তাঁেক জানান— 
“েতামার আর পড়ার দরকার েনi eখােন। তুিম যা িশেখছ তােত রািশয়ায় েগেল eক মােসর 
িভতেরi তুিম রািশয়ান ভাষায় বkৃতা িদেত পারেব eেত েকানo সেnহ েনi। তুিম s্তরাং 
আর আমার কােছ পেড়া না।”৮৫ িবনেয়র দািবমেত, তখন েগাটা েকালকাতায় rশ ভাষািবd  
iি িনয়ার বলেত eক িতিনi িছেলন। rশ ভাষায় পারদশর্ী িবনেয়র খয্ািত ছিড়েয় পড়িছেলা, 
আসেত r কেরিছেলা anবাদকেমর্র anেরাধ। িpয়দশর্ী বয্ানাজর্ী নােমর eক ভdেলােকর 
সেূti িবনয় নািক pথম anবাদকেমর্ হাত েদন। ei ভdেলাক িছেলন eক pকাশনার 
মািলক। তাঁর শয্ালক ী sbত েসন, (েপশায় িযিন বটািনকয্াল গােডর্েনর aয্ািসsয্ান্ট 
িকuেরটর িছেলন)-eর কাছ েথেকi খবু সmবত িpয়দশর্ীবাব ু িবনেয়র rশ ভাষাjােনর কথা 
েন থাকেবন। িpয়দশর্ীবাবরু কথামেতা িবনয় েবলা eকটার সময় eকিদন গ ার ধাের তাঁর 

সে  েদখা করেত েগেলন। েসiিদনi sbত েসন eকিট বi িবনয়েক িদেয় anবাদ কের 
েদবার জn pিতrিতবd কেরন। িবনেয়র বলায়— “কথা িছল oরা বiটা rশ গভনর্েমন্টেক 
িদেয় েদেবন eবং rশ গভনর্েমন্ট ছাপেবন।”৮৬ েস বiিট েকানo aভয্nরীণ কারেণ pকাশ না 
েপেলo rশ সরকােরর েনকনজের পেড় েগেলন িবনয়। 

েবশ িকছু িবjােনর বi বাংলায় anবাদ করার anেরাধ eল িবনেয়র কােছ তাঁর েমকািনকয্াল 
iি িনয়ািরং-eর ছাtজীবেন। বেয়স েতiশ। ফাiনাল পরীkার আেগi িবনয় eiসব 
anবােদর কােজ হাত িদেয়িছেলন। তাঁর রিচত ‘sিৃতকথা’ (রচনাকাল : ১৯৭৭ ি ঃ) েথেক 
জানেত পারিছ, কেলজজীবেনর pথাগত িশkা gহণােn ১৯৫৮ ি sােb ছ’খানা গদয্gন্থ 
anবােদর কাজ সমাপন কেরন। ‘nাশনাল বকু eেজিn’ pকাশ কেরিছেলা তাঁর aনিূদত 
পাঁচিট িবjােনর বi o eকিট আtজীবনী— ১৯৫৮-য় ‘aতীেতর পিৃথবী’ (uেlখয্, oi 
eকi বছর ‘gন্থজগৎ’ েথেক তাঁর pথম েমৗিলক কাবয্ ‘নkেtর আেলায়’ pকািশত হয়।), 
১৯৫৯-e ‘মাnষ কী কের gনেত িশখল’, ১৯৬১-েত ‘েসকােলর বখুারায়’, ১৯৬২-েত 
‘সযূর্gহণ’ o ‘বায়মুNল’, ১৯৬৩-েত ‘আেপিkকতার তtt’। ‘েসকােলর বখুারায়’ বiিট 
সd rিdন আiনীর আtজীবনীমলূক েলখা। an বigিল মলূ rশ েথেক anবাদ করেলo 
‘আেপিkকতার তtt’ িবনয় anবাদ কেরন iংেরিজ েথেক। বiিটর ভূিমকা িলেখ িদেয়িছেলন 
িব বেরণয্ ৈবjািনক আচাযর্ সেতয্ndনাথ বs মহাশয়। পের ‘আধিুনক িবjান’ নামক eকিট 
gন্থo িবনয় মলূ iংেরিজ েথেক anবাদ কেরিছেলন। ‘eন.িব.e’.-র ei বi তজর্মার সেূti 
rশ সরকােরর সে  িলিখতভােব চুিkবd হেত হেয়িছেলা িবনয়েক। eকিট সাkাৎকার েথেক 
ei িবষেয় িবনেয়র মnবয্ udার করা যাে — “রািশয়ান গভনর্েমন্ট...তারপর আিম েসটা  
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আবার সi করলাম চুিkপt! চুিkর eক...চুিkর eক পk হে  রািশয়ান গভনর্েমন্ট, আর 
eক পk আিম, বঝুেত পারছ? (asুট) টাiপ করা, খবু snর— রািশয়ান গভনর্েমেন্টর 
তরেফ েলখা আেছ েয...anবাদ কের েদেবন িবনয় মজমুদার, pিত প ৃ ায় সােড় িতন টাকা 
কের পােব...পােব...eর পের, বiেয়র দািয়t, লাভ-েলাকসান যত হেব সব rশ সরকােরর, 
িবনয় eক টাকা পােব না...চুিkপেt eকজন রািশয়ান ভdেলাক সi করল, আিম আমার সi 
করলাম। িতনখানা বয়ান, eকখানা আিম িনলাম, eকখানা রািশয়ান গভনর্েমন্ট িনল, আর 
eকখানা (asুট) েযখােন বেস বেস ছাপা হয়, েসখােন সব বাঙািল— কােজi— ”৮৭। 
aসmণূর্ ei বাকয্িট েথেক eকটা িজিনস পির ার, ‘বাঙািল’ শbিট িবনয় খবু ভিkভের, 
ভােলােবেস u ারণ কেরনিন aেনক-aেনক বছর পরo। ‘eন.িব.e.’ কতৃর্পk িবনেয়র সে  
েয aসততা কেরিছল, েতমনটা িকnু নয়। বরং “...oরা চটপট বigল ছাপেত লাগল।”৮৮ 
anবাদক িবনেয়র পিরিচিত বাড়ল drত। eকজন iি িনয়ার uপnােসর anবাদ করেছন, 
বয্াপারিট তখন নািক েবশ খািনকটা েশারেগালi তুেলিছেলা তখন। চুিkপtিট সmেকর্o 
িবনয় আগােগাড়া oয়ািকবহাল িছেলন। আমােদর মেন হয় েয, ভােলােবেস kমাnেয় বয্থা 
েপেয় েপেয়; aবেহলা, aমযর্াদা o anােয়র িশকার হেত হেত sজািত ‘বাঙািল’-র pিত তাঁর 
িবrপ মানিসকতা ৈতির হেয় িগেয়িছেলা। তাঁর জীবনকথার ধারাবািহকতােতi েসi ঘটনা-
পরmরাgিল আসেব। 

িবনয় সবsুd uপেরাk ছ’িট বii anবাদ কেরিছেলন ‘eন.িব.e.’-র সে  চুিkবd হেয়। তা 
বয্তীত িবিভn পt-পিtকায় তজর্মাকৃত eকg  rশ গl, কিবতা, িচিঠ iতয্ািদo েসi 
তািলকায় িছেলা। anবাদ কেরিছেলন েলর মnব, িমখাiল bক, আnা আখমােতাভা, 
eেরনবেগর্া, পশুিকন, মায়াকভিs, iেয়িসন pমেুখর কিবতা। ‘জনেসবক’ পিtকায় আnন 
েচকভ-eর eকািধক গl (যার মেধয্ ‘ডাkার’ uেlখেযাগয্) ছাড়াo ‘যগুাnর’, ‘aমতৃ’, 
‘পিরচয়’ iতয্ািদ কাগেজo িবনয়কৃত anবাদ সমােন েচােখ পেড়েছ। েগািকর্র uেdেশ 
েচখেভর িলিখত eকিট িচিঠ িতিন িগিরন চkবতর্ী সmািদত ‘িদg দশর্ন’ পিtকার জn 
anবাদ কেরিছেলন। eছাড়াo ‘বkবয্’ পিtকার সmাদক িবমান িশকদার, sবnু ভTাচাযর্ 
pমেুখর anেরােধ aগিণত rশ কিবতার ব াnবাদ-কমর্ তাঁর সমিধক কৃিতেtর িভতের পেড়। 
কিব িবনেয়র পেূবর্ anবাদক িবনয়i েয েকালকাতার সািহতয্-মানিচেt pথম পিরচেয়র dেয়ার 
েভেঙ েজয্ািতমর্য় হেয় eেসিছেলন, eেত aতুয্িk েনi। eেহন rশj িবনয়েকi িকনা 
‘বাlীিক’-র কােল ‘েগািকর্ সদন’ চtর েথেক a ীলতার aিভেযােগ বিহ ার করা হেয়িছেলা 
বেল জনrিত! েস an কথা। 

rশ ভাষা িশkা তাঁর জn সািহিতয্ক সাথর্কতা িনেয় eেলo pতয্k রাজনীিতর আিবল  
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ময়দােনর িকমাকার ডাiনােমার ’পের psরযেুগর েঘাড়া হেয় মহীেনর েঘাড়া িতিন কািতর্েকর 
েজয্াৎsার pাnের ঘােসর েলােভ চরেত চানিন। কিমuিনj ম তাঁর রেk pবািহত হেয়িছেলা 
সিতয্, িকnু কিমuিনs-pীিত েবিশিদন সh হেলা না তাঁর। ছ’মাস পের কিমuিনs পািটর্র 
সভয্পদ েছেড় aেনকটা নাকখেতর মেতা কেরi েদাহাi িদেলন— “eত খাটেত হয়, eত 
েদৗেড়ােদৗিড়, ছুেটাছুিট, েয আর আমার dারা হল না, েছেড় িদলাম...রািtর েসi eগােরাটা 
পযর্n বkৃতা, বঝুেত পারছ?”৮৯ িব.i. কেলেজর sুেডন্T স iuিনয়েনর েনতা, pিত াতা-
সভাপিত িবনয় আর কেলজজীবন utীণর্ িবনেয়র মেধয্ তখন িবsর বয্বধান। মািনক 
বেnয্াপাধয্ায়, বীেরnd চেTাপাধয্ায়, sভাষ মেুখাপাধয্ায়, েদবbত িব াস, সমেরশ বs— eরঁা 
েকui পািটর্র েমmারিশেপর েবাঝা বেয় েবড়ােত সkম হনিন েবিশিদন। spভে র েকান 
যntণায় তাঁর তাবৎরকম রাজৈনিতক সংsেবর পি েম েশষেমশ কিবতার সাnেদেশ জাn েপেত 
বসেলন, েস সংkাn েকানo sিনিদর্  তথয্ িবনয় যিদo েদনিন; তব ুকারণটা হয়েতা anমান 
কের েনoয়া েযেত পাের। তা হেলা, e-কথাo েতা িঠক েয, মu-চািষ আর আল-ুচািষর ভূেkt 
আলাদা! পািটর্র েরিজেমেন্টশন, েলৗহকিঠন anশাসেনর aভয্sতা েছেড় aতয্n drত সের 
eেলo তদানীnন িবpেবর বাণীবাহী rশ ভাষােক মতুৃয্র আগ aবিধ ভুলেত পােরনিন কিব। 
১৯৮২ ি sােb কিমuিনs পািটর্ aব iিন্ডয়া (মাকর্সবাদী)-র uেদয্ােগ ‘ISCAS’ সংsার 
পk েথেক ঠাkরনগর েখলার মােঠ িবনয় মজমুদারেক সmধর্না jাপন করা হেয়িছেলা। 
an ানিটেত uপিsত িছেলন েসi সময়কার েসািভেয়ত রািশয়ার কনsয্েলট েজনােরল, কিব 
রবীন sর pমখু। িবনয় নািক rশ ভাষােতi uপিsত aিতিথর সে  বাকয্ালাপ কেরিছেলন। 
eেকবাের জীবেনর uপােn eেস ei িবেদিশ ভাষািট িলখেত-পড়েত পারেতন না িতিন। িকnু 
aনগর্ল কথা বেল েযেত পারেতন। িবজন ঘের েয় িনেজ-িনেজ rশ ভাষা আoড়ােতন।৯০ 
eভােব, মেনমনেন eক eকা কিব তাঁর ‘aলটার iেগা’-র মেুখামিুখ হেতন, জনািnেক। 
‘েগৗতেমর জেn িলিখত’ নােমর eকিট নািটকা৯১-র  (eখনo পযর্n gন্থাকাের aসংকিলত) 
দশৃয্সমেূহ িবনেয়র anঃs ‘আিম’ eiরকমi eক আসবাবহীন েখালা মে  িনেজর মেুখামিুখ 
দাঁিড়েয়েছ, aপর েকানo চিরt নািটকািটেত েনi। eিদেক, ‘িনরী রবাদী’ কিমuিনsেদর 
সে  িবনেয়র sগর্, মতর্য্, ঈ রিচnায় দশৃয্তi ফারাক িছেলা। িবনয় পাঁড় কিমuিনsেদর 
মেতা ধমুাt মাnেষর সংgােমর তেtt িব াসী নন, anথায় সিৃ কতর্ার িনয়ntেণ বা কতৃর্েt 
pিতিনয়ত িবিsত হন। ei িবsয়েবাধ ঐকািnকi কিবর, েকানo রাজৈনিতক মতাদশর্সmূত 
নয়। e-isক agিন্থত eকিট কিবতায় িবনেয়র uিk udিৃতেযাগয্ — 

“আমার যতটা মেন আেছ 

pশাn মহাসাগের খুঁেজ েপেত হেয়েছ েতা। 
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dীপgিল খুঁেজ বার কেরিছল  

pধানত iংেরজরা eবং সকল dীেপ মাnষ িছল o আেছ, তেব 

েয রকম আnামান dীপপেু  িগেয় 

pথমত মাnষ বা েদবেদবী পাoয়া িগেয়িছল 

তারা িছল uল  o আিদম েদবতা। 

সব dীেপ eরকম েদবেদবী পাoয়া িগেয়িছল। 

eিশয়ার মলূ sান ডাঙা েথেক তারা েকu যায় িন েতা। 

eর েথেক েবাঝা যায় সিৃ কতর্া আেছন েতা 

িযিন ei েদবেদবীেদর dীপপেু i সিৃ  কেরেছন।”৯২  

eরপর েথেক যত িদন েগেছ, সকল েলােকর মােঝ বেস তাঁর িনেজর মdুােদােষ kমশ পথৃক 
হেয় যাoয়ার গl। িব.i. কেলেজর রাজৈনিতক আেলাড়ন িফেক o aবাnর হেয় আসেছ তাঁর 
কােছ। েpিসেডিn, কেলজ িsTট, কিফহাuস, েবাটািনকয্াল গােডর্ন, সরকাির-aসরকাির-
েদিশ-িবেদিশ চাকির iতয্ািদর মেতাi িতিন আদশর্-সংgামেকo িতিন েতায়াkা করেলন না, 
aবলীলায় তা পার কের চেল eেলন। আসেল, িবনেয়র মেনাজগেত তখন eক ধরেনর 
ভাবগত oঠাপড়া, েতালপাড়। েসi েয কাজী নজrল েদশ sাধীেনর িনিমt সংগিঠত িবিবধ 
আেnালেনর পয্ারাডk েদেখ kুণ্ণ u ারণ কেরিছেলন— “kুধাতুর িশ  চায়না sরাজ, চায় 
dেটা ভাত eকটু nন!/ েবলা ব’েয় যায়, খায়িন ক বাছা, কিচ েপেট তার jেল আgন!”৯৩ — 
aেনকটা েসiরকম হতাশা o aসহায়তার kয়াশা িবনয়েক আর পাঁচটা েবািধসmn মাnেষর 
মেতাi িঘের ধের। সংশয়, বয্থর্তা, kািn, টানােপােড়ন, anঃসারশnূতা, eকািকt pভৃিতর 
লkণাkাn িবশ শতকীয় মানসগঠন সmিলত িবনয় িনেজর ছায়ার সে  kিs কের হারেত 
থােকন, যখন েদখেত পান— “...সেব েদশ sাধীন হেয়েছ। pচুর udাst eেস 
হািজর...কলকাতায় তােদর থাকেত েদoয়ার জায়গা হে  না। বািড়ঘর েনi, েবকার, চাকির 
েনi, কী চাকির েদেব? চাল-ডােলর aভাব।...খাবার েনi। পেুরা বীভৎস aবsা তখন। ’৫৩ 
সােল aেনক হােত-পােয় ধের েনহr আেমিরকা েথেক গম আনায়। েদশ ভাগ হেয়েছ ’৪৭-e। 
সারা বছর না েখেয়, ঁটিক েমের, চাকির েনi বাকির েনi, থাকার জায়গা েনi, িকছু েনi— 
e aবsায় েথেক ৬ বছর পর আেমিরকা দয়া কের গম পাঠাল। েসi গম েখেয় েখেয় মাnেষর 
িদন চেল।”৯৪ আবার, an eকিট আলাপগেlর মেধয্ েথেকo তাঁর সমান ৈনরাশয্ ফুেট  
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oেঠ— “...আসেল িক, প ােশর দশক eকটা adুত সময়— sাধীনতার িঠক পেরi— pােণ 
আমােদর sp, eতিদেনর দািরd, gািন েবাধহয় eবার সব িঠকঠাক হেয় যােব— িকnু কী হল 
তা েতা েদখেতi পা — aবsার আেরা aবনিত।...”৯৫ েশেষ, আতর্ hদেয়র িচেলর কাnা 
েথেক িবকিষর্ত িবনয়, হারা-লড়াiেয়র sারক-kঠার aবনমেনর েবেনাজেল ছঁুেড় েফেল 
েলখনী ধারেণর আপাত নাnিনকতায় টাT কা বাতাস িনেত আেসন।...                 

েসi েমাহভে র পর জীবেন আর কখনoi রাজনীিতর সংkেম িতিন জড়ানিন, রাজৈনিতক 
কথাবাতর্ায় aংশ িনেত েদখানিন িবndমাt uৎসাহ। uেl সkN ভি মায় খাপছাড়াভােব 
বলেছন— “না আের েশােনা না, আিম না, eস.eফ.আiেয়র েমmার। আিম হেত চাiিন, 
sুেডন্ট েফডােরশেনর েমmার আিম...”৯৬ ei pসে  aিধক বাকয্বয্েয় তাঁর aনীহা বা 
aমেনােযাগ েবশ েটর পাoয়া যায় eকিট তথয্িবচুয্িত েদেখ। িবনেয়র ছাtাবsায় 
‘eস.eফ.আi.’-eর জn হয়িন িকnু। aবধািরতভােবi তা ‘e.আi.eস.eফ.’ হেব। িবনয় 
মজমুদারo তাঁর pািত ািনক ছাtt ফুরেল পথ-আেnালেনর pিত আর েকানorপ sহৃা েবাধ 
করেছন না। কিবতাi তাঁর আলmন, সিবতাbত হেয় দাঁড়াে । খাদয্ আেnালন, কৃষক 
আেnালন, িমক আেnালন, ভাষা-শিহদ আেnালন, জrির aবsা, নকশালবাদী 
আেnালন— পেরর পর রাজৈনিতক-সামািজক আেnালেনর ঘিূণর্েsাত তাঁর পােয়র পাতা 
িভিজেয় িদে , তা সেtto কিবতাpাণ তাঁর েচােখর পাতা িভেজ uঠেলা না। েস-কারেণi তাঁর 
utরণসmব কাবয্pিতভাo sিবর হেয় রiেলা। তার পিরবেতর্ িবনয় িলেখ চলেলন akরবtৃীয় 
গড়েন আদেতi জীবনবtৃীয় uবাচ। িনেমর্াহ িবনয় বেলিছেলন— “আিম িলেখিছ আমােক 
িনেয়, আিম an কাuেক  িনেয় কিবতা িলিখিন। সবi আমার িদনপি ।...  

“...আসেল প ােশর কিবরা pায় সবাi আtজীবনীমলূক কিবতা িলেখেছ। ধমুাt িনেজেদর 
িনেয় েলখা। eটা eকটা েTন্ড বলা েযেত পাের। েকননা, eর আেগ রবীndনাথ িবিভn িবষয় 
িনেয় কিবতা িলেখেছন। জীবনানn িলেখেছন, নজrল িলেখেছন। প ােশর পেরo িবিভn 
কিবরা িলেখেছন। িকnু, প ােশর pায় সবাi িনেজেদর িনেয় িলেখেছ।”৯৭ িবংশ শতাbীেত 
eেস েয েকানo মnষয্ধেমর্i ei দশকেভদ eকটা grtপণূর্ েচহারা িনেয়িছেলা। কারণ, 
pিতিদন pিত মহূুেতর্ pিতিট িবষেয় নবয্তর aবাকsm sাপনা aিধক aিধকতর kুd সমেয়র 
eকেক তখন িজন পরায়। ‘আগামী কাল’ সযূর্ uঠেলi েয ‘আজ’ বড় পরুেনা হেয় পড়েছ— 
e udাবনা িবশ-eর। লkনীয়ভােব, েগল-শতেকর pিতিট দশক বাংলা আধিুনক কিবতার 
মানিচেt িনেয় eেসেছ নতুন রাsার গান। কিব sbত রায়েচৗধরুী uেlখেযাগয্ পরপর িতনিট  
দশেকর পাথর্কয্ খবু snরভােব িনধর্ারণ কেরিছেলন— “িtেশর কিবরা িমিলত হেয়িছেলন 
রবীnd pভাব েথেক িনেজেদর বাঁচাবার জn, সমাজবাদী সািহতয্াদেশর্ িব াস ৪০-eর  
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aিধকাংশ কিবেদর eকিtত কেরিছল, েsফ বnুেtর টােন সংঘবd হেয়িছেলন ৫০-eর 
কিবরা।...”৯৮ িকnু ei সরলীকরেণ চিlশ o প ােশর মধয্কার মানিসক দূরtিট সময্ক 
anধাবন করা যােব না। েসখােন আসার আেগ ei di দশেকর কিবনামgিল eকটু েজেন 
েনoয়ার pেয়াজন। চিlেশর দশেকর sরণেযাগয্তা দািব করা নাম arণ িমt, িবমলচnd 
েঘাষ, িদেনশ দাস, সমর েসন, sভাষ মেুখাপাধয্ায়, বীেরnd চেTাপাধয্ায়, sকাn ভTাচাযর্, রাম 
বs, নেরশ gহ, ম লাচরণ চেTাপাধয্ায়, রেমndkমার আচাযর্েচৗধরুী, মণীnd রায়, কিবতা 
িসংহ, arণkমার সরকার, েলাকনাথ ভTাচাযর্, তrণ সাnাল pমখু। আর প ােশর দশেকর 
খয্ািতমান কিবরা হেলন sনীল গে াপাধয্ায়, শিk চেTাপাধয্ায়, শ  েঘাষ, aেলাকর ন 
দাশgp, uৎপল kমার বs, পেূণর্nd পtী, শরৎkমার মেুখাপাধয্ায়, aিমতাভ দাশgp, 
আেলাক সরকার, pণেবnd দাশgp, িবনয় মজমুদার pমখু। eখন, চিlেশর কিবরা িবpেবর 
হািতয়ার িনেয় জনারেণয্ েনেম eেসেছন, েpেমর হাত িনেয় প ােশর কিবরা িগেয়েছন 
জনািnেক। িকnু, মাt দশ বছেরর বয্বধােনর পিরেpিkেত eত পিরবতর্ন যখন আেস, 
কারেণর গভীরতা o গভীরতার তাৎপেযর্র সkূ িহেসব তখন বেুঝ িনেত হয়। মলূত, 
‘sাধীনতা’ শbিটর আনীত সামিয়ক মিুk o eকiসে  িচরnন িবযিুki e-di দশেকর 
কিবমহেলর িচtগত েযাজনদূেরর রচিয়তা। চিlশ o প াশ uভয় দশেকর কিবরাi সংকেটর 
দিলল িলেখেছন। তবoু কিবতাকার িহেসেব েকন তাঁরা পরsর িভn েলােকর বািসেn, eভােব 
বলেল তা েবাধহয় সহেজ েবাঝা যােব— ধরা যাক, eকটা সহs িসঁিড়র বn dেয়ােরর মিnর। 
েসi েসাপানে িণর েশষ কেয়কিট ধাপ জেুড় দpৃ িকছু kািnহীন পা। dােরাd ঘাটেনর 
uেtজনায় চিlেশর ৈসিনেকরা ফুটেছন; hদয় ফুটেছ, পাlা িদেয় রkগরম আখর ফুটেছ। 
eরপর, ei adুত আনেnর পর, uেnািচত মিnরগহৃিট েদখা েগেলা িবgহশnূ। রাতারািত 
চিlেশর রাজৈনিতক সংকট প ােশর মানস-সংকেট rপ িনেলা। aথর্াৎ, সামেনi ‘sাধীনতা’ 
নামক মহাসতয্, তার মntপতূ utাল পেবর্ তখন চিlেশর কিবরা েকu তরতাজা যবুক, েকu-
েকu বlাহীন িকেশার। সাময্, ৈমtী o sাধীনতার আদশর্ বেুক জনেজায়াের িনিdর্ধায় ঝাঁপ 
িদেয়েছন তাঁরা। আর প ােশর কিবরা তখন সেবমাt িকেশার, েদেখ েফলেলন sাধীনতার 
‘মহাসতয্’ কী কের eক িনিবর্কার ‘মহাশnূ’-e পিরণত হয়। িদk িচhহীন aিব াস, সংশয় 
o সেnেহর িবষিতর গােয় তাঁরা েpম, aিতেpম, anেযৗনতা-র গhের ঝাঁপােলন বা বলা 
ভােলা, ঝাঁপােত বাধয্ হেলন। a ভ  o মেনাহািনর কারণিকিসেমর kটৈনিতক eষণার 
চাiেত েসi মহূুেতর্ ৈজব rষার u তা স ত কারেণi তাঁেদর কােছ ে য় বেল মেন 
হেয়িছেলা। েpম, তাঁেদর কােছ ‘িনঃশbচরেণ’ বা ‘মহা সমােরােহ’— েকানoভােবi আেসিন; 
বলা যায়, ‘Love’ was then ointment rather than settlement to them. চিlেশর কিবরা 
যিদ ‘সংসারতয্াগী সnয্াসী’ হেয় থােকন, প ােশর কিবরা েসেkেt িনি তভােবi  
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‘সাংসািরক সnয্াসী’— মu-িপয়াস o বnনমিুkর pয়াস যgুতi জাতধমর্ তাঁেদর, ভাঙেনর 
পথ ধের d রােত তাঁেদর আসা, যাoয়া, জলেসাহাগ, বাসা বাঁধা, uড়ালেফর...। তাহেল 
রাজনীিততয্াগ o প ােশর কিবর িনয়িত িবনেয়র জn বরাdi িছেলা। যাক েস কথা। 

aমলkমার মNল মহাশয় জানাে ন— “...iি িনয়ািরং ছাড়া িতিন নানািবধ an কােজ 
জিড়েয় পড়েতন। eরপেরo েদখা যায়, ১৯৫৭ সােল িতিন ফাsর্ kাস ফাsর্ iি িনয়ার হেয় 
েবর হন। েরকডর্ নাmার িনেয় পাস কেরন। েশানা যায়, িবনেয়র পাoয়া নmর আজo েকu 
নািক ভাঙেত পােরনিন।”৯৯ eিদেক eকিট সাkাৎকাের, তার েশানাকথা িবনয় iি িনয়ািরং-
eর ফাiনাল পরীkায় েসেকন্ড হেয়িছেলন িকনা জানেত চাiেল p কতর্ােক িবনয় utর 
কেরিছেলন— “সিতয্ কথা”।১০০  িশবপরু িব. i. কেলেজর নিথপt েঘঁেট হয়েতা eর সিঠক 
সতয্তা udার করা সmব, িকnু তা aবাnর। িবনয়কথায় িবনেয়র বাধয্গত পড়ােশানা o তার 
সােপk পরীkার ফলাফল খবু জrির নয়। েকননা, কিবর েকানo িডিg হয়না! ধ ুজnগত 
ধীসmn িবনয় তাঁর iি িনয়ািরং-eর ছাtাবsায় িকছু না িকছু sাkর েরেখ িগেয়েছন, eটাi 
েশষ সিতয্।  

িশবপেুরর আবািসকজীবন ফুরেনার পর iি িনয়ার হoয়ার iে i িবনয়ময় িছেলা। আর 
িকছুিদন পর কিবতায় েয তাঁর িদনরািt কাটেব, eকথা dঃsেpo ভােবনিন তখনo। eক 
বছেরর মেধয্i চাকির িনেলন ‘aল iিন্ডয়া iনিsিটuট aব হাiিজন aয্ান্ড পাবিলক েহলথ’-
e; aধয্াপনার কাজ, সময়টা ১৯৫৮। pথম সামািজক সফলতািট িনেয় িবনয় eকিট সmখু-
আলােপ বলেছন— “pথম চাকির— েবশ আরােমরi িছল েসটা...মাiেনটা মn িছল না— 
কাজকমর্ pায় িকছু িছল না বলেলi চেল।”১০১ িকnু pিত ােনর দায়বdতা kেমi aসিহ ু তার 
জায়গায় েপৗঁেছ েযেত r কেরিছেলা িবনেয়র েkেt। pথম চাকিরিট েছেড়o িদেলন 
aনিতিবলেm। তারপর ‘iিন্ডয়ান sয্ািটs িটকাল iনিsিটuট’-e িতিন েডেভলপেমন্ট 
iি িনয়ার িহেসেব েযাগ িদে ন। iি িনয়ািরং-eর চাকির েছেড় eবার গভনর্েমন্ট 
iি িনয়ািরং কেলেজ aধয্াপনার কাজ িনেয় pিতেবশী রাজয্ িtপরুাগমন। aতঃপর িtপরুা 
েছেড় aয্ািডশনাল কেন্Tািলং iি িনয়ােরর চাকির িনেয় dগর্াপরু িsল pয্ান্ট। eটাi তাঁর 
জীবেনর েশষ বnন। eখােন তাঁর anমনsতার জn েকাক oেভেন dঘর্টনা ঘেটিছেলা বেল 
েলাকpচার থাকেলo িবনয় সবর্াnঃকরেণ eর িবেরািধতা কের বেলিছেলন, “না eমন েকান 
ঘটনা ঘেটিন।”১০২ ততিদেন কিবতাpীিত তাঁেক aেনকাংেশ ভূতgs কিব বািনেয় েফেলেছ, 
কিবতায় িতিন ঘর বাঁধেছন, আরাধয্ ঈ র বেল মানেছন কিবতােক, চাকিরর জn িডেভাশন 
পেল-পেল কিবতার pিত iেমাশেনর kিত করেছ বেল anভব করেছন। িবনেয়র ei 
েমজাজিটর সে  মািকর্নেদেশর আnজর্ািতক খয্ািতসmn িবT  কিব, িবT  আেnালেনর pিতভূ, 
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aয্ােলন গীn s বাগর্-eর িবটিনক মানসেলােকর আ যর্ িমল। িবনেয়র প ােশর সহেযাdা 
sনীল তাঁর িবেদিশবnুিট o তাঁর সািহতয্েবােধর সে  আমবাঙািলেক eভােবi পিরিচত 
কিরেয়েছন—  “aয্ােলেনর তtt িছল ei েয, িশl-সাধনা eকটা চিbশ ঘNার কাজ, 
েলখক-িশlীেদর েকােনা চাকির-বাকির করা uিচত নয়। সরকার িকংবা an েকােনা pিত ান 
েথেকo তারা েকােনারকম সাহাযয্ gহণ করেব না। িনেজেদর সািহতয্-িশl সামgীর 
িবিনমেয় পাঠক-দশর্ক-ে াতােদর কােছ েথেক যা পােব, তা িদেয়i gাসা াদন করেত হেব। 
েসজni জীবনযাtার মানo হেব aিত সরল, েপট ভরােত হেব aিত সাধারণ খাবাের, েয-
েকােনারকম েপাশােক কাজ চািলেয় িনেত হেব। eমনিক দািড় কামাবার পয়সাo বাঁচােনা 
েযেত পাের। আেমিরকার সমােজ েসi pথম েছঁড়া-েখাঁড়া েপাশাক পরা িশিkত যবুক-
যবুতীেদর আিবভর্াব। aয্ােলন গীn s বাগর্ যেথ  িশিkত, েস eকসময় ‘িনuজ uiক’ পিtকায় 
চাকির কেরেছ, iে  করেলi েস দািম গািড় হাঁিকেয়, সাজােনা aয্াপাটর্েমন্ট েথেক, u  
মধয্িবt জীবনযাপন করেত পারেতা, িকnু েস iে  কেরi eরকম তয্ােগর জীবন েবেছ 
িনেয়িছল।”১০৩ aবশয্ পের বhবার সহিজয়া সফলতা পিরহােরর িসdােnর হঠকািরকার জn 
েখেদািko করেত হেয়েছ িবনয়েক। ‘চাকির ছাড়েলন েকন’ p িটর utের তাঁর utর 
িছেলা— “দেল পেড়। তখন কিব শিko চাকির কের না— েবকার— বi িলখেছ। শরৎ 
মেুখাপাধয্ায় েবকার, শংকর চেTাপাধয্ায়, দল d েবকার, বi িলখেছ সে  পেড়।...চাকির 
করেত করেত কিবতা েলখা dগর্াপেুর কিঠন কাজ। সািহতয্চচর্া করেত করেত— হয়েতা সmব। 
eরপের আর চাকির কিরিন।”১০৪ িকnু েয দলিটর কথা িবনয় িলখেছন, তাঁরা pেতয্েকi 
কিবতার সে  েগরsািল কের নয়-নয় কের আয়ু াল পার কের েগেলন বা যাে ন eখনo; 
েসখােন কিবতার kীতদাস িবনয় eকাi চড়েকর গােছ uেঠ রাsা হারােলন! sেpর মi েক বা 
কারা তাঁর aজািনেতi সিরেয় িনেয় েগেলা। sনীেলর কথায়— “আমােদর সমবয়সীেদর মেধয্ 
িবনয়i কিবতার জn েবিশ ঝঁুিক িনেয়েছ। আমােদর aেনক িপছুটান িছল, বািড়র কথা িচnা 
করেত হেয়েছ, জীিবকার জn েখাঁজা খুঁিজ িছল, বয্িkগত িকছু িকছু শখ েমটাবারo বয্াপার 
িছল, িকnু িবনয় ঝাঁপ িদেয়েছ সব িকছু ভুেল। ভােলা ছাt িছল িবনয়, তার জn জীিবকার পথ 
pশs িছল, িকnু েস িকছু েতায়াkাi কেরিন।”১০৫ aথচ েয sনীল সময় বা পািঠকা িকংবা 
shেদর hদয়েক িবd কেরিছেলন “ ধ ুকিবতার জn ei জn, ধ ুকিবতার/ জn িকছু 
েখলা, ধ ুকিবতার জn eকা িহম সেnেবলা/ ভুবন েপিরেয় আসা,.../ ধ ুকিবতার জn 
তুিম নারী,.../ ধ ুকিবতার জn আেরা দীঘর্িদন েবঁেচ থাকেত েলাভ হয়/ মাnেষর মেতা 
েkাভময় েবঁেচ থাকা , ধ ুকিবতার/ জn আিম aমরt তাি লয্ কেরিছ।”১০৬ u ারেণ, িতিন 
o তাঁরা িকnু েতায়াkা করেলন। kমতাসীন িবিভn pিত ােনর েশৗিখন শীতল ছtছায়ায় 
কয্ােফ, কিফ o কিবতায় মাতেলন তাঁরা, আর িনবর্ািসত িবনয়েক দীঘর্ াস েফলেত হেলা 
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“আনn পাবিলশােসর্র uিচত িছল আমার eকটা বi েবর করা”১০৭ বেল। eকথা dঃখজনক 
হেলo সিতয্ েয, শহেরর েকানo pথম সািরর pকাশনাi িবনয়মdুেণ কখনo uৎসািহত 
হয়িন।...  

slেময়াদী চাকিরজীবন েশষ হেল িবনেয়র জীবেনর চাকা an খােত গড়ােব eবং েকানo 
গিড়েয় যাoয়া চাকা-েক িফের আসার আিতর্ জািনেয় akাn নােছাড় িবনয়, িদেবয্াnাদ িবনয় 
িতেল িতেল মরেবন। িকnু, িবনেয়র কাবয্জীবন o েs া-িনবর্াসেনর dিনয়ায় sায়ী েচাখ 
রাখার আেগ, তাঁর েকালকাতায় আগমেনর পর ভূিবে র পাঠkম কীভােব তার েখালনl েচ 
বদেল েফলিছেলা, আমরা েদেখ েনেবা। পয্ােলsাiন েথেক িবচুয্ত eকিট ভূখেNর ihিদ-রাT 
iজরােয়ল নােম জn o পিরিচিত লাভ (১৯৪৮ ি ঃ), ভারেত গািn-হতয্া (১৯৪৮ ি ঃ), পবূর্ 
iuেরােপ কিমuিনs-utান (১৯৪৮ ি ঃ), মাo েস-তুং-eর েনতেৃt গণpজাতntী িচেনর 
pিত া (১৯৪৯ ি ঃ), মতাদেশর্র সংঘাত, রাজৈনিতক aিsরতা eবং পথৃক d’িট রাT িহেসেব 
পবূর্ o পি ম জামর্ািনর আtpকাশ (১৯৪৯ ি ঃ), েসািভেয়ত িরপাবিলেকর anগর্ত 
কাজাখাsােনর pতয্েn েসািভেয়ত েনতােদর পরমাণেুবামা পরীkা o সাফলয্, rশ-মািকর্ন 
sায়যুেুdর সচূনা (১৯৪৯ ি ঃ), পিৃথবীর রাজৈনিতক ভরেকেndর দখলদাির িনেয় আেমিরকা o 
রািশয়ার মেধয্ শীতলযেুdর aবতারণা, মািকর্ন েনতtৃাধীন nােটা-র pিতপেk রািশয়ার 
‘oয়ারশ পয্াk’ pিত া (১৯৫০ ি ঃ), কিমuিনs িচেনর িতbত আkমণ (১৯৫০ ি ঃ), 
দিkণ আি কায় বণর্ৈবষময্নীিতেত সরকাির িসলেমাহর (১৯৫০ ি ঃ), uoর o দিkণ 
েকািরয়ায় anবর্তর্ী যdু r (১৯৫০ ি ঃ), iেnাচীেনর পবূর্াংেশ িভেয়তনাম রােT িবভাজন, 
েসািভেয়ত iuিনয়েনর সমথর্েন েহা িচ িমেনর কিমuিনs শাসনাধীেন utর িভেয়তনাম eবং 
মািকর্নপন্থী দিkণ িভেয়তনােমর জn (১৯৫০ ি ঃ), হাে ির-েত কিমuিনs সরকার কতৃর্ক 
সমs িব িবদয্ালয় o িগজর্ার sািধকাের হsেkপ, িব িবদয্ালেয়র ‘ধমর্তtt িবভাগ’ 
(Theology Department ) বেnর িনেদর্শ, িগজর্ার pধান যাজক-েক েgফতার o িগজর্া 
aবেরাধ ( ১৯৫০ ি ঃ ), েনভাদা মrভূিমেত মািকর্ন যkুরােTর পরমাণ ুপরীkা (১৯৫১ ি ঃ), 
রেণাnt িচেনর সামেন িতbতpধান দাশর্িনক দলাi লামা-র প াd সরণ (১৯৫১ ি ঃ), 
জডর্েনর রাজা আবdlা-হতয্া (১৯৫১ ি ঃ) , আেমিরকায় পারমাণিবক িবdয্ৎ-চুিl sাপন 
(১৯৫১ ি ঃ ), মািকর্ন যkুরােTর হাiেDােজন েবামা পরীkা (১৯৫২ ি ঃ), েডনমােকর্ িল -
পিরবতর্েনর pথম aেstাপচাের সাফলয্ aথর্াৎ ঈ র নসয্ােত sধর্ী মাnেষর apিতেরাধয্ 
রথচk (১৯৫২ ি ঃ), aয্ানা া -eর ডােয়ির pকাশ (১৯৫২ ি ঃ) , gpদল ‘মাu মাu’ 
কতৃর্ক িকিকয়যু্ uপজািতর সংঘবnন, িbিটেশর িবrেd েকিনয়ার sাধীনতা সংgাম (১৯৫২ 
ি ঃ), বাংলা ভাষােক মাতভৃাষা েঘাষণার দািবেত তৎকালীন পবূর্ পািকsান, aধনুা  
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বাংলােদেশর ঢাকা িব িবদয্ালয় চtের ছাt আেnালন, পাক-পিুলেশর an gিলচালনা, 
হতয্ালীলা (১৯৫২ ি ঃ), পিৃথবীর pথম িহেসেব িনu িজলয্ান্ড-িনবাসী eডমন্ড িহলাির o 
েশরপা েতনিজং েনারেগ-র eকেt মাuন্ট eভােরs িবজয় (১৯৫৩ ি ঃ) েজােসফ sয্ািলন-
eর মতুৃয্ (১৯৫৩ ি ঃ), পবূর্ জামর্ািনেত জামর্ান িমকেদর েসািভেয়ত-িবেরাধী আেnালন 
(১৯৫৩ ি ঃ), জীবিবদয্ায় তিড় মক, মািকর্নেদেশ ‘িড.eন.e’.-র গঠন আিব ার (১৯৫৩ 
ি ঃ), িভেয়তনাম যdু (১৯৫৩ ি ঃ), unততর মািকর্ন েনৗবািহনী গঠেনর uেdেশ পারমাণিবক 
শিkসmn ডুেবাজাহাজ িনমর্াণ (১৯৫৪ ি ঃ), iেnাচীন (িভেয়তনাম, লাoস o কেmািডয়া)-e 
hত kমতাদাির পনুরজর্েন ােnর pাণপাত o লড়াiেয় িভেয়ত িমন nাশানািলs েফাসর্-eর 
হােত ফরািস েসনার ভরাডুিব (১৯৫৪ ি ঃ), ‘oয়ারশ পয্াk’-e আn ািনক sাkরনামা 

(১৯৫৫ ি ঃ), িব -রাজনীিতেত িবপযর্s ােnর হােত থাকা িসংহভাগ uপিনেবশgিলর মিুk; 
sদান, মরেkা o িতuিনিশয়ার sাধীনতা; আলিজিরয়ায় sাধীনতার সংgাম (১৯৫৬ ি ঃ), 
eলিভস েps িল-র গান িনেয় ভয়াবহ unাদনা, েps িলর জনিpয়তার pে  তrণ o বয়সী 
pজেn আেমিরকার িdধািবভিk (১৯৫৬ ি ঃ), pভাবশালী িবT  কিব aয্ােলন গীn s বাগর্-eর 
udীপক o চিচর্ত কাবয্gন্থ ‘হাuল aয্ান্ড আদার েপােয়m স’ pকাশ (১৯৫৬ ি ঃ), মহাকােশ 
েসািভেয়ত েদেশর মহাকাশযান ‘sৎুিনক ১’ েpরণ (১৯৫৭ ি ঃ ), িবখয্াত মািকর্ন েকাmািন 
‘iন্টারnাশনাল িবজেনস েমিশন’ সংেkেপ ‘আi. িব. eম.’ কতৃর্ক u  kমতাসmn 
‘কিmuটার েpাgািমং লয্া েয়জ’ ৈতির (১৯৫৭ ি ঃ), পাNুিলিপ aবsায় ছ’বছর পেড় থাকার 
পর িবT  pজেnর ‘বাiেবল’ মািকর্ন েলখক জয্াক েকrয়য্াক-eর সাড়া-জাগােনা o মাt িতন 
সpােহ িলিখত uপnাস ‘aন দয্ েরাড’ pকাশ (১৯৫৭ ি ঃ ), ‘ডাঃ িজভােগা’ uপnােসর 
জn েসািভেয়ত রােTর িবতিকর্ত েলখক বিরস পােsরনাক-eর েনােবল পরুsার লাভ o 
রাTেরাষgs পােsরনাক কতৃর্ক পরুsার pতয্াখয্ান (১৯৫৮ ি ঃ), d’বছরবয্াপী েগিরলা যেুdর 
aবসান, eকনায়ক বািতsা-র পরাজয় o িফেদল কােstা কতৃর্ক িকuবায় নতুন সমাজতািntক 
সরকার pিত া (১৯৫৯ ি ঃ), ৪৯তম o ৫০তম pেদশrেপ ‘আলাsা’ o ‘হাoয়াi’-eর 
মািকর্ন যkুরােT anভুর্িk (১৯৫৯ ি ঃ), ভৃেতয্র ছdেবেশ দলাi লামা-র জnভূিম 
িতbততয্াগ o ভারেতর তৎকালীন pধানমntী জoহরলাল েনহr-র সে  সাkাৎ (১৯৫৯ 
ি ঃ), িbিটেশর aধীনতা েথেক iuগান্ডা, জািmয়া o েকিনয়ার মিুk eবং ফরািস হাত েথেক 
মাuিরটািনয়া, মািল, েসেনগাল, আiভির েকাs, আপার েভাlা, িনগার, চাদ, েটােগা, 
কয্ােমrন, গাবন o মধয্ আি কা pজাতেntর sাধীনতা লাভ (১৯৬০ ি ঃ), ২৮ মাiল (৪৫ 
িক.িম.) লmা o ১.৫ িমটার (৫ ফুট) uচুঁ kখয্াত ‘বািলর্ন oয়াল’-eর িনমর্াণযj r ( ১৯৬১ 
ি ঃ ), আি কার কে া-য় গহৃযেুdর সtূপাত (১৯৬১ ি ঃ), pথম মাnষ িহেসেব   
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rশেদশীয় iuির গয্াগািরন-eর মহাকাশযাtা (১৯৬১ ি ঃ), ভারেতর aসম রােজয্র বরাক 
uপতয্কার িশলচের সরকািরভােব বাংলা ভাষার মযর্াদার দািবেত আেnালন, পিুলেশর 
aিবেবচক gিলবষর্ণ, িনরীহ o িনরst মাnেষর হতয্া (১৯৬১ ি ঃ), eক শতাbী ফরািস 
aধীনতার aেn sাধীন রাT িহেসেব আলিজিরয়ার আtpকাশ (১৯৬২ ি ঃ)১০৮— 
েমাটামিুটভােব ei। ei েয যdু, যdুতর o যdুতম পিরিsিতর হাlােবাল িবেশষত পুঁিজবাদী 
রাTেনতােদর বয্িkক েপশল ulােসর চিরতাথর্তায় মাnেষর িনয়িতেত লT েক েদoয়া o তােক 
ভিবষয্-pকরণ বা pবণতাjােন আসনীকরণ eেকবােরi িবশ শতেকর দান। আর মানিবক 
সমাজসভয্তার aবনমন o aপনয়েনi েযন েবিশ কের pযkু হেত চলা িবjানেktীয় 
udাবেনর হাi-েভােlজ sাকর্gিল মাnেষর যাবতীয় sাভািবক sািধকার, utরািধকার, েবাধ 
o েচতনা িনেয় িছিনিমিন েখেল। aতeব প ােশর দশেকর েয িsত েতজিskয়া কিবরা pথম 
েযৗবেন সiেলন, তােত তাঁেদর সামেন d’িট মাt িভnেমrর িকnু aিভn পিরণিতর মাগর্i 
aিধgহেণর জn িছেলা। eক, িনরnর jলায়,  uদ্ াn েভােগ o িনিবর্কার তয্ােগ আtহনন 
eবং di, িনেমর্াহ anরালবাস o আtখনন। আমােদর আেলাচয্ কিব িবনয় ei িdতীয়িটর 
পিথক।... 

প ােশর দশেকর পর েথেক কাuন্টার কালচার বা িবpতীপ সংsিৃতর েয ধারার utান 
আেমিরকায় হয়, েসi sরিট সদয্ sাধীন েদশিটর বরাবেরর সাংsিৃতক রাজধানী েকালকাতা 
শহরেক ছঁুেয় যােব, েকালকাতা শহেরo বেয় যােব িকছুিদন পর। মখুয্ত ষােটর দশেকর 
বাংলার ‘হাংির েজনােরশন’-eর uপরi গীn s বােগর্র িবT  মানিসকতার pতয্k pভাব 
পেড়িছেলা। তার আেগর aবশয্ udারেযাগয্ ঘটনা iংেরিজ ১৯৫৩ ি sাb, বাংলা ১৩৬০ 
সেনর াবণ মােস তখন তrণ দীপক মজমুদার, আনn বাগচী o sনীল গে াপাধয্ায়-eর 
সmাদনায়, বলা ভােলা udীপনায় ‘কৃিtবাস’ পিtকার pকাশ, ‘কেlাল’-eর পর আর েয 
পিtকািট চেল আসা তাবৎ বাংলা সািহেতয্র আদশর্বkৃেক পণর্েমাচী কের ছােড়। sনীল 
বলেছন— “জীবনানn দােশর মতুৃয্র eক বৎসর আেগ pকািশত হেত r কের ‘কৃিtবাস’ 
পিtকা। েয-েকােনা পিtকার িনজs কNsর ৈতির হেত d-িতন বছর সময় লােগ। েসi 
aবসের গেড় oেঠ িনজs eক েগা ী। ei কৃিtবােসর দলবলi েয গলা ফািটেয় রবীnd 
পরবতর্ী pধান কিব িহেসেব জীবনানnেক িসংহাসেন বসায়, eরকম দািব করেল খবু eকটা 
aতুয্িk হেব না, বরং iিতহাসেকi মাn করা হেব। েযেহতু কৃিtবাস পিtকার প ৃ ায় 
বামপন্থী বা রাজনীিত িনরেপk (দিkণপন্থী কিব বেল িকছু হয় না) সব কিবরi sান েপেত 
েকােনা বাধা িছল না, তাi কৃিtবােসর দলবল বলেত সাধারণভােব ‘আধিুনক’ তrণ কিবর 
দলেকi েবাঝায়। জীবনানn িpয় কিব হেত পােরন, িকnু িতিন anকরণেযাগয্ নন। ei 
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ধরেনর d-eকজন কিব বা কথাসািহিতয্ক কদািচৎ েকােনা সািহেতয্ আিবভূর্ত হন, যাঁরা 
আuটsয্ািন্ডং, তাঁরা িনঃস । তাঁরা িবষকnার মতন, ভাষার িদক েথেক তাঁেদর আিল ন 
করেত েগেলi িনঘর্াৎ মতুৃয্।...”১০৯  

ei ‘কৃিtবাস’ পিtকার সে  িবনয় জিড়ত হে ন আরo দশ-eগােরা বছর পের ১৯৬৩-
’৬৪-েত। িবনেয়র কথায়— “...১৯৬৩ সােলর নেভmর িক িডেসmের আিম িফের েগলাম 
কলকাতায়। শিk eকিদন eকখািন চিট পিtকা েটিবেল েরেখ বলেলা, ‘ei হেলা কৃিtবাস। 
েতার কিবতা েদ, কৃিtবােস ছাপেবা।’ তার আেগ ‘কৃিtবাস’ আিম েকােনািদন েচােখ েদিখিন, 
নাম েনিছলাম aবশয্। আিম বললাম, ‘আিম েতা কিবতা েলখা েছেড় িদেয়িছ। ফেল েদবার 
uপায় েনi।’ utের শিk বলেলা, তুi না-িলখেল ‘কৃিtবাস’ বারi করেবা না আর, বn ক’ের 
েদেবা। তুi তাড়াতািড় কিবতা িলেখ েদ।’ চােপ প’েড় আিম রািজ হলাম িলখেত। eiভােব 
১৯৬৪ সােল কৃিtবাস-eর সে  যkু হেয় পিড়।”১১০ aবশয্ িবনয়েক ‘কৃিtবাসী েলখক’ িঠক 
বলা চেল না। েকননা, কৃিtবাস ঘরানার েলখকেদর িলখেনর পাশাপািশ জীবেনর eকিট 
দামাল, a-সামাল যাপনকথা সবসমেয়র জn িছেলা। sনীল েয সমেয়র কথা eভােব 
বেলন— “আমার তখন al বেয়স, েবশ গড়া-েপটা শরীর sাsয্, ঝঁুিকবhল জীবন কাটােত 
ভােলাবািস। হঠাৎ হঠাৎ বnুেদর সে  বেন-পাহােড় চেল যাi, িকংবা িসমলা-হায়dাবােদর 
মতন বড় শহর দশর্ন করেত িগেয় পয়সার aভােব eক-আধিদন না েখেয় কািটেয় িদi। 
িকংবা মধয্রােt কলকাতা শহের aকারেণ aয্াংেলা iিন্ডয়ানেদর সে  মারামাির বাঁিধেয় 
পিুলেশর gঁেতা খাi, গারেদ েচার-পেকটমারেদর সে  রাত কাটাi। তব ু িকছুi গােয় লােগ 
না, সবi েযন মজা। েs াচারী জীবনযাপেনর মেধয্ জীবনেক খুেঁড় খুেঁড় েদখার েচ া...”১১১ ; 
িবনয় তখন নাগিরক কিবয়াল হেয় থাকার পিরবেতর্ আtিনবর্াসেনর pstিতপবর্ ধীের ধীের সা  
করেছন। েস-pস  িঠক সমেয় আসেব। আপাতত, িকছুটা িপছেন েহঁেট িবনেয়র 
কেলজজীবেনর সমািp o েপশাদার কিবজীবেনর সচূনার মধয্বতর্ী সময়িটেত আেলা েফলা 
যাক।  

pিত ােযাগয্ চাকিরgিলর কথা বাদ িদেল, d’eকবার িকছু খচুেরা কাজ িবনয়েক 
gাসা াদেনর জn করেত হেয়িছেলা। eকিট সাkাৎকাের িতিন জািনেয়েছন গােডর্নিরচ 
bেকর eকিট কারখানায় তাঁর pথম চাকিরর কথা।১১২ িশয়ালদার িনকটs ভবানীপরু 
িটuেটািরয়ােল পিড়েয়o aথর্ uপাজর্ন কেরেছন eকসময়।১১৩ শিk চেTাপাধয্ায় েসখােন 
বাংলা, iংেরিজ o সংsতৃ পড়ােতন, ঊষাpসn মেুখাপাধয্ায় পড়ােতন বাংলা, িবনয় মজমুদার 
গিণত। িবনয় মাস d’েয়েকর মেতা ‘িহndsান sয্ান্ডাডর্’ o ‘যগুাnর’ পিtকায় সহ-
সmাদেকর কাজo কেরিছেলন। িকnু তাঁেক িঘের থাকা সমs pািত ািনক খাঁচার িভতেরi েয  
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aিচন পািখর মনেকমন আসা-যাoয়া।... 

১৯৫৮-য় ‘aল iিন্ডয়া inিটিটuট aব হাiিজন aয্ান্ড পাবিলক েহl থ’-e চাকিরর িদনgিল 
তাঁর কিবজীবেনর সলেত পাকােনার পবর্ িহেসেব খািনক সদথর্ক ভূিমকা পালন কেরিছেলা। 
১১০, িচtর ন aয্ািভিনuেত িছেলা েসi aিফস। েসi সময় anবাদক িবনেয়র eকিট 
পিরচয় gন্থাকাের pকােশয্ eেসেছ (‘aতীেতর পিৃথবী’, eন.িব.e., জাnয়াির, ’৫৮), 
পিরিচিতo বাড়েছ, হােত েবশ িকছু নগদ anবােদর কাজ। তখন aিফস-েফরত িবনয় pায়i 
আDা মারেত চেল আসেছন কেলজ িsTেটর sিবখয্াত কিফহাuেস। েসi rশ ভাষা েশখার 
িদনgিলর পের পনুরায় েকালকাতার সে  েযাগােযাগ হে  তাঁর। িবনয় িলখেছন— 
“কলকাতায় তখন িনেজেক eেকবাের নবাগত ব’েল মেন হেত লাগেলা। কিফর আসের, 
আDাখানাgিলেত আিম েযতাম আমার aিফস ছুিট হেল পর। েদখতাম আেলাচনার িবষয় 
সবর্ti সািহতয্ eবং রাজনীিত। aথচ বাংলা সািহেতয্র খবর আিম তখন েতমন রাখতাম না। 
রাখার sেযাগi হয়িন iিতপেূবর্। ফেল আেলাচনায় েযাগদান করা আমার হেতা না। চুপচাপ 
ব’েস নতাম েক কী বেল। তারপর ভাবলাম আর িকছু না েহাক েলাকজেনর সে  েমশার 
জni তখনকার আধিুনক কাবয্ সািহতয্ িকছু পড়া ভােলা। েকাথায় েক কী িলখেছ তার eকটু 
েখাঁজ রাখা ভােলা। ফেল িকছু পড়া না r করলাম।...”১১৪ eিদেক, ’৫৯ পযর্n কিবতার 
িনজs ফমর্, sাiলাiেজশন িতিন খুেঁজ পাে ন না, খুঁজেছন।১১৫ িকnু, কিফ হাuেসর 
কাবয্েদেশ eেস িবনয় কিব, কিবতা o কিবযশ িনেয় আিব  হেয় পড়েছন তীbভােব।  

‘আtপিরচয় : pথম পবর্’ েথেক জানা যাে , ১৯৫৭-’৫৮ সাল নাগাদ kশল িমt নােমর eক 
কিবর সে  তাঁর আলাপ হoয়ার কথা। ei kশল িমেtর সেূti আজ-লpু ‘gন্থজগৎ’ 
pকাশনীর কণর্ধার ীযkু েদবkমার বs-র সে  িবনেয়র পিরচয় হয়। কােল কােল তা আরo 
গাঢ় হেব। eকিট eকক o েমৗিলক কাবয্gন্থ pকােশর iে খিুশ কিবমেন দানা বাঁধেছ। কিফ 
হাuেসর আDায় তাঁর ঘিন  স ী েমািহত চেTাপাধয্ায় o aিমতাভ চেTাপাধয্ায় তখন 
কিবrেপ sl-খয্াত। oিদেক িবনেয়র কােছ তখন aবিধ pকাশেকরা anবােদর anেরােধi 
সািমল। ‘িদg দশর্ন’ নামক পিtকার পাতায় তাঁর করা িকছু গদয্াnবাদ pকািশত হে  ei 
সমেয়i। anবাদকেমর্র kািnেত িবরিk বাড়েছ িবনেয়র। uপযাজক হেয় েকানo পিtকায় 
কিবতা পাঠােনার তািগদ anভবo করেছন না েতমন। eমতাবsায়, িবনয় বলেছন— “আপন 
মেন িলেখ খাতােতi েরেখ িদতাম। েদবkমার বs আমার কিবতার বi pকাশ করেত রািজ 
হেলন। আিম তখন আমার পরুােনা কিবতার খাতা েফর পড়েত লাগলাম। প’েড় মেন হেলা, 
েগাটা প াশ কিবতার মেধয্ কিবতাপদবাচয্ বলা যায় েগাটা পাঁেচকেক। মনটা খবু দেম  
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েগেলা। তখন নতুন িকছু কিবতা িলখেত েগলাম। সব পয়াের। বাছাi iতয্ািদ ক’ের aিত 
েছােটা eকখািন পিুsকা pকাশ করা যায় ব’েল েদখা েগেলা। েদবkমারবাব ু aিত সjন। 
িতিন বলেলন, ‘চলনু েদবদুার কােছ, মলাট eঁেক িনেয় আিস।’ চললাম তাঁর সে  েদবbত 
মেুখাপাধয্ােয়র বািড়েত, েবেলঘাটায়। কাঁচা ল া িদেয় মিুড় েখেত েখেত িতিন eকটা ছিব 
eেঁক িদেলন। aিত snর হেলা েদখেত। 

“বi ছাপা হেয় েবেরােলা। েমাটা ষাট পাuন্ড aয্ািন্টক কাগেজ ছাপা। জানা-েশানা 
কেয়কজনেক িদলাম পড়েত। িকnু েকu আমার কিবতা সmেn u বাচয্ sr করেলা না, 
pশংসাo করেলা না। েদবkমারবাব ু িন য়i িবিভn সামিয়ক পিtকায়o িদেয়িছেলন। েকu 
ভােলা ক’ের িরিভuo করেলা না। সব চুপচাপ, েযন আমার বi pকািশত হয়িন। e বiেয়র 
নাম ‘নkেtর আেলায়’।”১১৬ সময়টা ১৩৫৬ ব ােbর ১লা আি ন, iংেরিজ ১৯৫৮ ি ঃ। 
িবনয় মজমুদার eমন eকজন কিব, যাঁর pথম কাবয্িটর eকিট কিবতাo েকানo ময্াগািজেন 
কখনo pকািশত হয়িন। সরাসির বi িলেখ কাবয্জগেত আিবভর্ােবর আর েকানo uদাহরণ 
বাংলা সািহেতয্ আেছ িকনা েক জােন! সমাদতৃ হেলন না বেট, িকnু কিবতার ফুেল সািজ ভের 
েজতা বািজ হারেতo ততিদেন মনেক রািজ করােনা তাঁর সারা। ধরাবাঁধা চাকিরর বদেল েয়-
বেস বছর কাটাে ন, পেড় েফলেছন pচুর িবেদিশ সািহতয্। িনজমেুখ বলেছন— “ধীের ধীের 
আমার মেন কিবতা রচনার eকটা িনিদর্  পdিত আিবভূর্ত হয়।”১১৭       

‘নkেtর আেলায়’-eর pকাশকালীন িশহরণ জীণর্ হেত থােক, েমৗিলক pিতভার aিধকারী 

কিব িহেসেব িবনয়েক sীকৃিত িদেত pকাশকkল তবoু তখনo নারাজ। েরামন্থেন িবনেয়র 
u া ধরা পেড়— “ei ১৯৫৯ সােল আমায় েবশ িকছু anবাদ করেত হয়। পাiকপাড়া েথেক 
‘বkবয্’ নােমo eকিট পিtকা pকািশত হেতা। সmাদক িছেলন িবমান িসংহ। আিম 
থাকতাম gােম; আমার gােমর িঠকানায় িতিন pায়শi িচিঠ িদেতন anবাদ কিবতা pাথর্না 
ক’ের। আিম anবাদ ক’ের পাঠাতাম eটা িঠক। িকnু িতিন আমার িনেজর েলখা কিবতা েকন 
চান না— e েkাভ আমার মেন মেন থাকেতা। িকছু িবরko েবাধ করতাম। আিম েয কিবতা 
িলিখ তা েস সmাদক জানেতন, ‘নkেtর আেলায়’ িতিন পেড়িছেলন। তব ুকখেনা আমার 
িনেজর েলখা কিবতা চাiেতন না।”১১৮ eকi সে  প ােশর কিবsের িতিন েয েবমানান, তীb 
সেচতনায় তাo anধাবন করেছন।১১৯  

ei সমেয় কিব িব ু  েদ-র বািড়েত তাঁর খসড়া কিবতার খাতাgিল িবনয় মােঝমেধয্ েরেখ 
আসেতন। ১৯৫৮-য় িব ু  েদ-র প ৃ েপাষকতায় pকািশত ‘সািহতয্পt’ পিtকার eকিট 
সংখয্ায় ‘পািখ’ নােম িবনেয়র eকিট কিবতা েবিরেয়িছেলা। ‘সািহতয্পt’-eর আরo কেয়কিট 
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সংখয্ায় ছাপা হেয়িছেলা আরo িকছু কিবতা। িকnু, “ ‘নkেtর আেলায়’ বiখানা পাঠক-
সমােলাচক মহেল সমাদতৃ না-হেল আিম খবু ভািবত হেয় পড়লাম।”১২০—িবনয় বলেছন। 
সmবত, ei সমেয় শিk চেTাপাধয্ায় তাঁর pথম কাবয্gন্থ ‘েহ েpম, েহ ৈনঃশb [ৈনঃশbয্]’ 
বiিট িবনয়েক uপহার িদেয়িছেলন, িবনয় পেড়o েফলেলন িনিব তায়। প াশ েশষ, নবয্ 
দশেকর েগাড়ায় ১৯৬০ ি sােb জীবেনর বািক সমs িকছুর pিততুলায় িবনয় বিসেয় 
েফলেছন কিবতােক। eখােন eকটা কথা বলেতi হেব েয, তাঁর প ােশর সতীথর্রা কিবতায় 
েয pিত ানিবেরাধী িবpব eঁেকেছন, কয্ােলন্ডার পােl যাoয়ার পর আেs-আেs তাঁরাi 
pিত ান হেয় বসেবন। anিদেক, জীবন o কিবতার চিরেt তাঁেদর িভn েমrর aিধবাসী 
হেয়o জীবেনর সবরকম সmাবয্ দাবার ছক িবনয় ul েট েদেবন ধমুাt কিবতার 
ভােলােবেস। িবনেয়র কথােতi িবনয়েক িচেন িনi তাহেল— “eরপর ১৯৬০ খsৃােbর 
eেকবাের েগাড়ার িদেক আিম িsর করলাম সবর্াnকরেণ কিবতাi িলিখ। চাkির আপাতত 
থাক। gাম েছেড় কলকাতায় চ’েল eলাম। সকােল জাগরণ েথেক শয়ন পযর্n সারাkণ 
কিবতাi ভাবতাম। আেশপােশ শহেরর েয দশৃয্াবলী েদখতাম তার েকােনা িকছু কািবয্ক মেন 
হেল তখিন েনাট বেুক টুেক রাখতাম। েছােটা আকােরর কিবতার েনাট বi সবর্দাi পয্ােন্টর 
পেকেট রাখতাম! 

“সিৃ র মলূ েয সtূgিল তা জেড়র মেধয্ pকািশত, uিdেদর মেধয্ pকািশত, মাnেষর মেধয্o 
pকািশত। eেদর িভতের সtূgিল পথৃক নয়, eকi সtূ িতেনর িভতের িবদয্মান। ei সার 
সতয্ সmল ক’ের েভেব েদখলাম জেড়র জীবেন যা সতয্, মাnেষর জীবেনo তাi সতয্, 
uিdেদর জীবেন যা সতয্, মাnেষর জীবেনo তাi সতয্। aতeব জড় eবং uিdেদর জীবন 
aতয্n মেনােযাগ িদেয় লkয্ করেত লাগলাম আিম। eবং তােদর জীবেনর ঘটনােক মাnেষর 
জীবেনর ঘটনা ব’েলi চালােত লাগলাম। eiভােব r হেলা কিবতার জগেত আমার 
পথযাtা, আমার িনজsতা। eiভােব সিৃ  হেলা ‘গায়tীেক’, ‘িফের eেসা, চাকা’।”১২১  

eরপর েথেক িবনেয়র rিটন কিবতা, আর জীবন বিুঝ রংrেট আt ংসী aিনবাযর্ পিরণিতর 
িদেক ছুেটেছ। িবনেয়র eকিট কিবতা আেছ eরকম— 

“েpিসেডিn কেলেজ েশষ পরীkা হoয়ার আেগ না পের 

িঠক মেন েনi— হেতা ছাtিদেগর নাটক aিভনয়। 

আমার মাধয্িমক িবjান-eর ছাtেদেরা নাটক 

aিভনয় হেলা— বনফুেলর েলখা ‘কবয়ঃ নাটকিট। 
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সতয্bত হল রাজা, aতীন হল রাজকnা, 

আিম হলাম rেবশ gড়— আধিুনক কিব rেবশ gড়। 

েলখক হেলা sনীল েদ, আরo আেছ— নািপত হেলা 

aিনnয্snর। আমার পাটর্ eখেনা িকছুটা মেন আেছ : 

জামাiকা dীেপর বnের আেছ যত শামকুী 

িনেকালােসর িপt ৃ সার িরেpশন 

uঠুক িকংবা নামকুi 

ভলিভuলাস, ফেটামীটার, নীটেসর যত ফkুড়ী 

সব তু  েতামার কােছ চndমখুী, চndমখুী। 

  

বলা বাhলয্ রাজকnার নাম চndমখুী।”১২২   

‘গায়tী’ বা ‘কিবতা’-েক ‘চndমখুী’ বেল ধের েনoয়া যায়, aথবা গায়tী-i িবনেয়র কিবতা, 
কিবতাi গায়tী মnt! পংুসবর্s নাটেকর রাজকnািট িছেলা পrুষ, তাi a ুৎ আর 
জীবননােটয্র sেp েদখা রাজকnািট িবনেয় aচুয্ত, তাi rপ িনেয় চেল েগেছ দূের িকংবা 
pগাঢ় িবনেয় তrণ কিবর পালকi েখােলিন। utর েমেল না।  

১৯৬১ ি sােb িবনেয়র িdতীয় কিবতার বi ‘গায়tীেক’ pকািশত হয়। dগর্াপরু িsল pয্ােন্ট 
তাঁর েশষ চাকিরিটর সমেয় ei কিবতাgিল েলখা হেয়িছেলা। পিরমািজর্ত o পিরবিধর্ত 
সংsরণ ‘িফের eেসা, চাকা’ েথেক ‘গায়tীেক’-র pথম কিবতািটর রচনাকাল ৮ মাচর্ ১৯৬০ 
বেল জানা যাে । আবার eকট sিৃতিচtেণ িবনয় জানাে ন— “১৯৫৯ খsৃােbর েগাড়ার 
িদেক আিম আমার বnু িমিহর েঘাষদিsদার-eর পাiকপাড়াs বাসভবেন aিতিথ হেয় মাস 
কেয়ক িছলাম। িমিহেরর বািড়েতi ‘িফের eেসা, চাকা’-র pথম কিবতাgিল িলিখ।”১২৩  

মাt েচাdটা কিবতা িনেয় ‘গায়tীেক’-র কায়া ধরা। pথম pকাশ ২৫ ফাlনু ১৩৬৭, মাচর্ 
১৯৬১। pকাশক : েদবkমার বs, ‘gন্থজগৎ’। pেয়াজন েনi, তাi uৎসগর্o েনi 
gন্থিটেত। েকননা, নামকরণিটi েতা uৎসগর্ীকৃত!১২৪ েজয্ািতমর্য় দt িদনkণ o 
কিবতািলখেনর িহেসব িমিলেয় চমৎকার বেলেছন— “ ‘িফের eেসা, চাকা’-র ৭৭িট কিবতার 
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রচনাকাল ৮i মাচর্ ১৯৬০ েথেক ২৯ জনু ১৯৬২। eরভ মেধয্ সাতিট কিবতা ’৬০ সােল (যার 
মেধয্ চারিট aেkাবর মােস) রিচত। ১৯৬১-র ১৩ জনু পযর্n নীরবতা। জনু o জলুাi ’৬১-েত 
িবনয় মজমুদােরর aবrd ঝরণা আবার পাথর সিরেয় পর-পর eগােরািট aেলৗিকক িলিরক 
uৎেkপ করেলা। ১৯েশ জলুাi িতিন িলখেলন “েবশ িকছুকাল হল চেল েগছ [েগেছা] pাবেনর 
মেতা” eবং “েনi েকান [েকােনা] দশৃয্ েনi, আকােশর sদূরতা ছাড়া”। ২০েশ জলুাi েলখা 
হল চারিট কিবতা,- যার েয েকান eকিট িলখেত পারেলi কিবতার iিতহােস aমরt 
িনি ত।”১২৫  

সmবত, সাতাtেরর েচেয় িকছু েবিশ সংখয্ক কিবতাi িবনয় েস-সময় িলেখিছেলন। 
‘গায়tীেক’ ‘িফের eেসা, চাকা’-য় পিরবিতর্ত হেল কাটােছঁড়ার সময় িকছু নতুন কিবতা 
gহেণর পাশাপািশ পরুেনা িকছু েলখা বাদo েদoয়া হয়।  

aথর্াৎ ‘িফের eেসা, চাকা’-র ১ম সংsরেণর নাম ‘গায়tীেক’। পিরমািজর্ত o পিরবিধর্ত 
সংsরণ ‘িফের eেসা, চাকা’, pকাশক ‘gন্থজগৎ’-eর পেk ী েদবkমার বs, ১৯৬২ 
ি sােbর ১৭ েসেpmর। uেlখয্, িদনিট িবনেয়র ঊনিtশতম জnিদন। ‘িফের eেসা, চাকা’ 
eরপর ‘আমার ঈ রীেক’ নােম pকািশত হয় ১৯৬৪ ি sােbর ১৩ জনু। ১৯৬৫-র ৩১ 
জলুাi pকািশত ‘ঈ রীর কিবতাবলী’-েত ‘আমার ঈ রীেক’-র সমs কিবতা পনুমুর্িdত হয়। 
‘আমার ঈ রীেক’ নামিট পালেট আবার ‘িফের eেসা, চাকা’ নােম ei gেন্থর েকালকাতা 
সংsরণ pকাশ কেরন বdুেদব বs-কnা মীনাkী দt, ১ মাচর্ ১৯৭০ ি sাb। ei 
সংsরণিটর পর ‘িফের eেসা, চাকা’ নামিট আর বদলায়িন, pকাশক পােlেছ aবশয্। 
বতর্মােন সহজলভয্ ‘arণা’ সংsরণিট ১৩৮৩ ব ােbর agহায়ণ মাস েথেক বাজারচলিত 
রেয়েছ।     

কিবতা-rিচর বয্াপাের িবনয় pাচীনপন্থী, e-কথা সিতয্। তেব, আরo েবিশ সিতয্ কিব o 
কিবতার িচতার বয্াপাের িতিন eকেশা শতাংশ খাঁিট o সৎ। ei কারেণi েবাধ হয়, 
সিতয্সিতয্i িবনেয়র েকানo দশক েনi। ‘িফের eেসা, চাকা’-র দশেকর কিবেদর (পিবt 
মেুখাপাধয্ায়, তুষার েচৗধরুী, ভাsর চkবতর্ী, মলয় রায়েচৗধরুী, কালীকৃ  gহ pমখু) 
কাবয্ভাষার সে o িবনয়ভােষয্র dsর বয্াবধান। িবশ-eর প াশ েথেক ekশ-eর শnূ 
isক িবরাট িশ  িবনয় sিনিমর্ত িব  িনেয়i েখেল েগেছন।  

প াশ-ষােটর লেg তাঁর সমসামিয়ক সমবয়সী, িকছু agজ, িকছু anজ েদিশ-িবেদিশ 
কিবkল কী ভাষায় কথা বলেছ, তা েদখেল িবনয়েক আমােদর aি নী তারার দূরবতর্ী কিব 
বেল হয়েতা মেন হেব। kমবধর্মান হাসয্ময় িভেড় eকিট িবষণ্ণ, েবাকা েলাক হেয় aবলpু  
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িমেশ  েযেত েযেত বীেরnd চেTাপাধয্ায় u ারণ কেরন— “েতামরা িফের যাo! েকাথায় 
dারকায়/ নারীর েদহমেদ প রা লbু;/ েকাথায় িশ েকo জয্াn িছঁেড় খায়/ আহত েনকেড়রা; 
eমনi যdু!/ কী হেব ঘমু েথেক েস-েদেশ েহঁেট েগেল?/ sদশর্ন আিম িদেয়িছ ছঁুেড় েফেল।/ 
eখােন ei ঘােস hদয় েঢেক িনেয়/ ঘচুােবা dেndর জেয়র kািn—// ব’েলা না কথা পািখ, 
আেs ঝেরা ফুল;/ ঘেুমর রাত আেস। শািn শািn!”১২৬; শিk চেTাপাধয্ায় বেলন— “...আমার 
যা-িকছু আেছ তার anকার িনেয় নাiেত / নামেল সমdু স’ের যােব     শীতল স’ের যােব     
মতুৃয্ স’ের যােব।/ তেব হয়েতা মতুৃয্ pসব কেরিছস জীবেনর ভুেল। anকার আিছ, anকার/ 
থাকেবা, বা anকার হেবা।// আমােক তুi আনিল েকন, িফিরেয় েন।”১২৭; sনীল গে াপাধয্ায় 
বেল oেঠন— “eর েচেয় রািt ভােলা, িনিলর্েpর মেতা েচেয় বলেলা মেন মেন/ িকছুদূর েহঁেট 
িগেয় েশষবার িফের েদখেলা তােক/ েরাdুর েলেগেছ তার েঢেক রাখা েযৗবেনর pিত েকােণ 
েকােণ/ e-েযন নদীর মেতা, নতুন দেৃশয্র েশাভা pিত বাঁেক বাঁেক।// eর েচেয় রািt ভােলা, 
যবুকিট মেন মেন বলেলা বারবার/ েরাdুর মহৎ কের মন, আিম চাi ধ ুkাn anকার।।”১২৮; 
“eক দশেক স  েভেঙ যায়         থােক ধ ুপিরtাণহীন/ বয্িkর আবেতর্ ঘিূণর্েঘার,         
কার িশর েছঁেড় sদশর্ন?/ ‘িমথয্াচারী িমথয্াভাষী, শঠ,         আিমi মহান, েদখ আমােক’— 
/ িছn হেয় যায় িশ পাল          eক দশেক স  েভেঙ যায়!”১২৯ বেলন শ  েঘাষ; “e-oর 
শরীর িনেয় গn ঁকিছ সেnেবলা— সেnেবলা/ e-oর বেুকর মেধয্ u ঁিক েমের         েকাথায় 
dঃখ পাপ/ লেুকােনা টাকার মেতা রেয় েগেছ, েকাথায় ঈ র/ টুিপ খেুল হাঁটু মেুড়/ বেস 
আেছন, েচেয় েদখিছ— েপাs-মাsােরর েমেয় ধমুাt জেুতােজাড়া িনেয় বািড় েথেক চেল 
েগেছ/ তার সে  েগালািপ যবুক— তারা sেগর্ যােব// আমােদর sগর্ েনi সয্ািরডন 
আেছ”১৩০—  ভাsর চkবতর্ী; পাশপািশ িবনয় িলখেছন— “েকবিল িবষয়বst খুেঁজ খুঁেজ 
aবেশেষ কিব েভেব দয্ােখ,/ সমg বৎসরবয্াপী pকৃত মাnষেদর pজননঋতু।/ তা ছাড়া 
anাn pাণী বছের eকিটবার েস sেযাগ পায়।”১৩১ বা, “েয-েকােনা কািহনী তাi ধমুাt 
েযৗনাে র আtকািহনীi,/ েয-েকােনা িচnাi তাi িচnাকারীিটর eকক জীবনী/ হেয় যায়, 
হেত হয় তথাকথেনর েদােষ  যােক তুিম বেলা/ aবেচতনার rপ;/ সব চুপ, চুপচাপ ঘিুমেয় 
পেড়েছ/ েকশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাi গাছ, েজাছনা, ছায়া, েসতু।”১৩২  

sটলয্ান্ড জয় কের িলভারপেুল eেস ‘িসলভার’ মেুছ েফেল ‘িবটl স’-eর জন েলনন, জজর্ 
hািরসন, পল ময্াককাটর্িন pমখু ‘দয্ িবT  বেয়জ’ যথাথর্i আমজনতার গায়ক হেয় uঠেছন।  
১৯৬১-েত pকািশত ‘কািdশ’-e গীn s বাগর্ পরমাণ ু েবামাবািজ o যkুরােTর সমরতেntর 
িবrেd িবেkাভ শানাে ন— “America I’ve given you all/ and now I am nothing/ 

America two dollars and/ twenty seven cents January 17, 1956/ I can’t stand 
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my own mind/ America when will we end/ the human war?/ Go fuck yourself 

with your atom bomb.”১৩৩; তামাম িবে  তখন যdুিবেরািধতার মন hদেয়র aতল েথেক 
uেঠ আসেছ, আেরক িবখয্াত মািকর্ন গানেলখক বব িডলান িলেখ েফলেছন যdুমkু পিৃথবীর 
জn েরেখ যাoয়া ে  পঙিkgিলর eকিট— “How many roads must a man walk 

down/ Before you call him a man?/ Yes, ‘n’ how many seas must a white dove 
sail/ Before she sleeps in the sand?/ Yes, ‘n’ how many times must the 
cannonballs fly/ Before they’re forever banned?/ The answer, my friend, is 

blowin’ in the wind/ The answer is blowin’ in the wind”১৩৪, িবনয় ‘িফের eেসা, 
চাকা’ েথেক ‘a ােনর anভূিতমালা’-র dিনয়ায় রoনা হেলন। পাড়ভাঙেনর aিনবাযর্ 
েs াচারী কলেরাল তাঁর কিবতােক মখুিরত কেরিন। নবয্দিশর্তার aভােব িদবয্দশর্ী হেত 
পারেলন না কিব। kয্ািসফােয়ড ভাষা, Tয্ািডশনাল িবuিটফােয়ড ভি মায় তখনকার মেতা 
uতের েগেলo ভাবগত েkেt utরণ হেলা না তাঁর।... 

‘িফের eেসা, চাকা’-র রচনাকালপেবর্ eকবার েছদ পেড়। িবনেয়র মেধয্ মানিসক assতার 
লkণ েদখা েগেলা ei pথম। ১৯৬১-েত মানিসক হাসপাতােল তাঁেক ভিতর্ পযর্n হেত হেলা। 
সােড় পাঁচ মাস পর ছাড়া েপেলন, ২৯ জনু ১৯৬২-েত কাবয্gন্থিট সমাp করেলন িতিন। eর 
মাঝখােন dগর্াপেুর চাকির করা o ছাড়ার ঘটনািটo আসেব। ‘িফের eেসা, চাকা’-র নামকরণ 
িনেয় সেnাষজনক িকছুi িবনয় কখনo বেলনিন, বলেত চানিন। uেl eকািধক uেdশয্ 
িবেধয় দািখল কের uৎসাহীজনেক িবড়িmত কের িগেয়েছন। িবনয়-anরাগী সmাদক ী 
তrণ বেnয্াপাধয্ায়-েক িবনয় eকবার জািনেয়িছেলন— “আমার eক বnু িছেলা, নাম 
সেরাজ চkবতর্ী। েব ল iি িনয়ািরং কেলজ, িশবপেুর আমার সে  পড়েতা। eক বছর পড়ার 
পর iংলয্ােন্ড চ’েল যায় iি িনয়ািরং পড়েত। িকnু েসখােন পড়া েশষ না-ক’েরi বািড় িফের 
আেস বছর di iংলয্ােন্ড েথেক। সেরাজ েকালকাতা িব িবদয্ালেয়র িব.eস-িস. পাশ। 
sতরাং েদেশ িফের ‘েমটালবk’ েকাmািনেত চাকির পায়। েচৗর ী েরােড ‘েমটাল বk’ 
েকাmািনর aিপেস িগেয় েদিখ সেরােজর দরজায় েলখা : ‘সেরাজ চাক’। ‘চাক’-eর stী-িল  
‘চাকা’। গায়tী চkবতর্ীেকi আিম ‘গায়tী চাকা’ বািনেয়িছ। ‘িফের eেসা, চাকা’ gন্থিটর 
নামকরেণর iিতহাস ei।১৩৫   

‘িফের eেসা, চাকা’ uৎসগর্ করা হেয়িছেলা গায়tী চkবতর্ীেক। ‘গায়tীেক’-র নামকরণ 
pসে  িবনয় eকিট eকাnকথায় বেলেছন— “আের ধযু্ৎ, আমার সে  িতনচার িদেনর 
আলাপ— েpিসেডিn কেলেজর নামকরা snরী ছাtী িছেলন iংেরিজ সািহেতয্র— তারপর 
েকাথায় চেল েগেলন— আেমিরকা না েকাথায় িঠক জািন না।”১৩৬ আবার েকাথাo বলেছন—  
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“oর সােথ আলাপ হেয়িছল oেদরi বাড়ীেত। আের বাপ!ু িক হেয়েছ, িব.e. kােস iংরাজীেত 
ফাsর্ kাস ফাsর্। েস কিবতা েতা বঝুত িন য়i! আলাপ েতা বাড়ীেতo হেয়িছল আর কিফ 
হাuেসo।...”১৩৭ গায়tীেক ভােলাবাসেতন িকনা pে র utের িবনেয়র েহঁয়ািলপণূর্ জবাব 
িছেলা— “কাuেক িনেয় েতা িলখেত হয়— আমগাছ, কাঁঠালগাছ, রজনীগnা িনেয় িক িচরকাল 
েলখা যায়?”১৩৮ e িবষেয় িবনয় eর েচেয় েবিশ ভাঙেলন না আর েকানoিদনi।...  

১৯৬৪ ি sােb ‘আমার ঈ রীেক’ gন্থিট pকািশত হয়; ধ ু তাi নয়, তাঁর ‘ঈ রীর’ 
কাবয্gন্থিটর িতন-িতনিট সংsরণo িবনয় pকাশ করেলন aতয্n drততার সে  । তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়েক eকিট িচিঠেত িতিন িলখেছন— 

“ঈ রীর 

িবনয় মজমুদার 

eিটেক তুিম eকিট বাকয্ িহেসেবi gহণ কেরা। aথর্াৎ ঈ রীর িবনয় মজমুদার। eটা eকটা 
বাকয্। eটা েয বi-eর নাম েস-কথা আপাতত ভুেল যাo। সাধারণ eকিট বাকয্ িহেসেবi 
পেড়া। নামপেto ছাপা বাকয্িট ঈ রীর িবনয় মজমুদার aথর্াৎ িবনয় মজমুদার কার? 
ঈ রীর। aথর্াৎ আিম তখন eমন আিথর্ক, সামািজক, পািরবািরক, রাজৈনিতক aবsায় 
পেড়িছলাম েয আিম ঈ রীর শরণাপn হেত বাধয্ হেয়িছলাম। িনেজেক সmণূর্rেপ ঈ রীর 
হােত সমপর্ণ কেরিছলাম, বাঁচবার জn।”১৩৯  তাঁর কথায়— “ ‘িফের eেসা, চাকা’র নামিট 
পালেট েকন আিম ‘আমার ঈ রীেক’ কেরিছলাম তার কারণ েসাজা। তখন আিম আিথর্ক, 
সামািজক, রাজৈনিতক eমন aবsায় পেড়িছলাম েয আিম ঈ রীর শরণাপn হেয়িছলাম।”১৪০  

ei বছরিট ৈবি ক সািহতয্ o সংsিৃতর েkেti ভীষণ টালমাটাল। প ােশর িবT  
আেnালেনর pিতসরণ েথেক ৈতির হেয়িছেলা িহিপ pজেnর আেnালন (Hippie/ Hippy 

Generation Movement)। ঝা-ঁচকচেক Dিয়ংrম, আেলা-আঁধাির েরেsারা ঁ বা পানশালায় 
ভdরেলােকর েদখনদাির শািnকাম, িকnু pকৃত psােব ধমনী-িশরায় লািলত বণর্িবেdষ, 
সাmাজয্বাদী আgাসন iতয্ািদ িdচািরতা, কৃিtমতার িবrেd িহিপরা pিতবাদী হয়। কড়া 
দােগর েযৗনতা, মাদকেসবন, খাবার, sাsয্, মলূয্েবাধ, িশkা, ধমর্পালন, মণ, 
েযাগােযাগরkা, সংsিৃত— eককথায় েগাটা জীবনpণালী িদেয়i িহিপরা িছেলা মারকাটাির 
ei পািথর্ব পিৃথবীর pিতপেk। ১৯৬৪-েত িহিপ আেnালন বহৃদাকার ধের। িহিপেদর 
pাণপrুষo িবT  গদয্কার জয্াক েকrয়াক।  

হাংির েজনােরশেনর আেnালন বাংলা সািহেতয্ r হেয়িছেলা ১৯৬৩-’৬৪-েত। s ারা : 
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বাsেদব দাশgp, sভাষ েঘাষ, pদীপ েচৗধরুী, sেবা আচাযর্ eবং ৈশেল র েঘাষ। বাংলা 
ভাষার সািহেতয্ সংঘিটত eকমাt ei আেnালনিটেকi ‘আভাঁগাদর্ আেnালন’ বেল চেল।১৪১ 
হাংির কিবতায় যখন েলখা হে — “...,আজ eকিট  িবষণ্ণ বালক েভেস যায় িনমতলা/ 
শােনর িদেক— কী ক  aথবা কী sখ— আট বছর বেয়েস মতুৃয্েক/ সাkাৎ েদিখ, েদিখ 

কী রহসয্ময় asিsকর মানব জnেদয়া/ হেয়েছ আমােক, রহেসয্র িভতের শnূতা আবার 
রহসয্ আবার শnূতা রহসয্/ যেতাdrতসmব িবষাk হেয় েগেছ ভােলাবাসা আমার/ েসi পিবt 
aিst, েসi aসmব d, ঈ েরর মেতা আমার আtা/ তােক দাঁড় কিরেয় েরেখ আিম kমশ 
ভুল সভয্তার/ শায়া তুেল েফিল—”১৪২; িবনয় তখন েকানo কিlত করবী ksেম বুঁদ। 
বাঁধেছন— “ei সব ৈdতকাযর্— লালাময় িkয়াকলােপরা/ ফুলেকা লিুচর মেধয্ িঘেয় িসk 
আঙুেলর যাতায়াত ব’েল মেন হয়।/ কাযর্ সমাপন হেল ছায়ার মেতান eেস eেস ছায়া েদয় 
সাবলীল ঘমু;/ পরsর আিল েন েয় থািক আিম আর করবী ksম।”১৪৩ জাতীয় 
পঙিkসমাহার! ‘িফের eেসা, চাকা’-র rপদী েpম kমশ আিদরসময় হেয় আসেছ। িবনেয়র 
‘ঈ রীর’ পবর্েক ‘বাlীিক’ পেবর্র বীজেখত বলেলo ভুল হেব না। 

sনীল তাঁেদর uপর গীn s বােগর্র pভােবর কথা sীকার কেরন না। ‘কৃিtবাস’-eর 
কিবতাভুবেন নয়, গীn s বাগর্ হাংির কিবতার মানিচেti anঘটেকর ভূিমকা িনেয়িছেলন বেল 
তাঁর মত। আবার পয্ািপরাস-pকািশত (১৩৯৩ ৈবশাখ ১) o sনীল গে াপাধয্ায় সmািদত 
‘কৃিtবাস সংকলন’, ২য় খেNর ভূিমকায় sনীল বেলেছন— “aয্ােলন গীn সবােগর্র pভােবi 
িক না জািন না, ei সময় কৃিtবাস েলখক-েগা ীরi eকিট aংশ হাংির েজনােরশন নােম 
eকিট আেnালন r কের। pায় eকi েলখকেগা ী হেলo কৃিtবাস পিtকা েঘািষত ভােব 
হাংিরেদর সে  সmকর্-িবযkু থােক, আিম িনেজo কখেনা হাংিরেদর দেল েযাগ িদi িন। d-
eক বছেরর জn হাংির েজনােরশেনর আেnালেনর েসারেগাল কৃিtবােসর েচেয় aেনক েবিশ 
pবল হেয়িছল eবং তা eকিদেক টাiম ময্াগািজন anিদেক আদালত পযর্n গড়ায়। আিম 
হাংিরেদর েথেক সব সময় দূের দূের রiেলo a ীলতার aিভেযােগ যখন ীযkু মলয় 
রায়েচৗধরুীর িবচার হয়, তখন আিম তার পk সমথর্ন কের সাkয্ িদেয়িছলাম।...”                

‘সmpিত’ পিtকার ততৃীয় সংকলন (১৩৬৯ ব াb)-e ‘কিবতা িবষয়ক psাব’ সচূক 
েলখািটেত ‘হাংির েজেনেরশান’ aংশিটর সে , pসে  িবনেয়র ‘গায়tীেক’ িনেয় সমােলাচনা 
িলেখিছেলন শিk চেTাপাধয্ায়। শিkর সমােলাচনািটেত িছেলা— “মাnেষর চিরেtর, 
িশlেবাধপণূর্ মাnেষর anভব kমতার মেধয্o েয লিুডিkিট আেছ তা ভাির adুত, িচরাচিরত 
ভােব নয়, dগর্ম হেয় uপিsত হেয়েছ তাঁর কিবতায়— সংকেlর মেতাi : ... 
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“...,মাnষ বেল ফুল বেল গn, িকnু রnনকালীন মাংেসর গেn আnিরকভােব uচাটন হয়। 
ei-i মাnষ, uপায়হীন েপট-েপাঁদসেমত মাnেষর চিরt erপi।...”১৪৪ িনেজেদর 
kুৎকাতরতা জািহর করেত হাংির আেnালেনর েpাপয্াগান্ডা কের শিk েসiিদন িবনেয়র 
পিুsকা েথেক িকছু পঙিk সংgহ কেরিছেলন। সমােলাচনািটর uপসংহাের eেস শিk 
বলেলন— ...িবনেয়র পেদয্র েয-পাঠক েস িবনেয়র কিবতা পড়েলi, তার anভবkমতা যিদ 
যথাযথ হয়, তেব িবনয়েক anভব করেব, িবনেয়র পেদয্র জগৎ িবেশষ ক’ের eর পরবতর্ী 
পদয্gিল uপেরাk েগােtর আেnালনেক aেনক জাgত কের।”১৪৫ ‘সmpিত’-র েসi 
সংখয্ােতi িবনেয়র েলখা ‘কী েয হেব কী েয হয় নােমর কিবতািট pকাশ েপেয়িছেলা। েস-
সময় তুে  uেঠিছেলা হাংির আেnালন। বেুলিটন েবিরেয়িছেলা। কিফ হাuেসর েটিবেল 
েটিবেল ছড়ােনা হেয়িছেলা iেsহার। হাংির কিব িহেসেব িবনেয়র নাম েযখােন-েসখােন ছাপা 
হয়। আর তার সামাn িদেনর বয্াবধােন হাংির েগা ীেত ফাটল ধরেল আ যর্জনকভােব হাংির 
মতাদেশর্ িব াসী কিব না হেলo িবনয় হাংিরেদর পk িনেয় শিk, সnীপন pমখুেক আkমণ 
কের তীb, তীk o িবিচt ভাষায় eকিট িলফেলট ছািপেয় pচার কেরিছেলন ১৯৬৪-র ১০ 
জনু। মলয় রায়েচৗধরুীর ‘হাংির িকংবদnী’ gেন্থর ১৬ নং প ৃ ায় িলফেলটিট েদখেত পাoয়া 
যায়। আবার পরkেণi িবনয় ১৮০ িডিg েকােণ ঘেুর িগেয় বলেছন— “হাoয়ায় ‘হাংির’ 
দেলর জনক করা হল আমােক...আিম ভয় েপেয় েগলাম, কারণ আমার পেk েকােনা দেলর 
িনয়েম থাকা aসmব।”১৪৬   

শিkর িবনয়-আেলাচনার সেূt pভাতkমার দাস eকিট আকষর্ক তেথয্র uেd র্ক কেরেছন। 
‘সmpিত’-র সmাদক pয়াত aেশাক চেTাপাধয্ায় aধয্াপক দাসেক কথায়-কথায় 
জািনেয়িছেলন েয, মানিসক যntণায় আkাn তািড়ত িবনয় শিkর েলখািটর pিতিkয়াsrপ 
নািক aেশাকবাবেুক eকিট িচিঠ িলেখিছেলন। “তাঁর ধারণা, ei িব সংসাের শিk েকন,— 
কােরা পেki িবনয়-eর কিবতা েবাঝা সmব নয়, বঝুেত পােরন eকজনi, েয মাnষীর 
uেdেশয্ কিবতাgিল িনেবিদত হেয়েছ। sতরাং িবনয় i া pকাশ কেরেছন, িবনয়-eর পtিট 
েযন পরবতর্ী সংখয্ায় pকাশ হয় eবং আেলাচয্ সমােলাচক eবং সmাদক uভয়েকi kমা 
pাথর্না করেত হেব ‘সmpিত’র মাধয্েম। িনতাni pলাপ বেল, কিবর েসi িচিঠ uেপkা 
কেরিছেলন সmাদক, eমনিক dভর্াগয্বশত িচিঠিট সংরিkত হয়িন তার কারণ িবনয়-eর 
কাবয্ােলাচনার েkেt e িচিঠ েয েকান সময় grt েপেত পাের eমন কথা হয়েতা িতিন 
ভােবনিন। eকথা িঠক, হাংির আেnালেনর েkেt িবনয় েকান pতয্k ভূিমকা gহণ কেরনিন, 
িকংবা তাঁেদর কাবয্াদেশর্র সে  তাঁর s  েকান সংেযাগ িছল বেল মেন হয় না।...তবoু 
eকথা সিতয্, ‘সmpিত’ পিtকায় pকািশত শিkর ‘u িসত pশংসায়’ িবনয়-eর কাবয্ িবষেয় 
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সমকালীন পাঠক পাঠক o িলটল ময্াগািজেনর সmাদেকরা মেনােযাগী হেয় oেঠন, aেনেকi 
তাঁর কিবতা িনেজেদর পিtকায় pকােশ আgহ েপাষণ কেরন।১৪৭                            

‘িফের eেসা, চাকা’-র নাম, নামপিরবতর্ন িনেয় দিড় টানাটািন চলার সমেয়i িবনেয়র 
anকে র িদন r হয়। মানিসকভােব pায় িবপযর্s কিব ৫৯ িব, সযূর্ েসন িsTেটর কলয্াণ 
েহােটেল িকছুিদেনর জn আ য় িনেয়িছেলন। েসখােনi ১৯৬৩ ি sােb unt েkােধর বেশ 
েহােটেলর ঠাkরেক grতর আঘােত জখম কের pথমবার হাজেত যাে ন। তাঁর জীবন 
ততিদেন মন্থেনর সতয্িবষ তুলেত r কেরেছ, জীিবকা aবলmেনর িsতাবsা েনi। কিবতা, 
sভাবিবpেবর মেতাi সnান িচিবেয় খাে ! eকিট সাkাৎকাের িবনয় বলেছন েসিদেনর 
কথা— “uৎপলkমার বs, শংকর চেTাপাধয্ায়, sনীল গে াপাধয্ায়, শরৎkমার 
মেুখাপাধয্ায়— eরা সবাi িমেল েচেপ ধরল আমায়। েয eরপের মশাi আর েকানo 
চাকিরেত আপিন যােবন না। আিম বললাম— টাকা পাব েকাথায়? খাব িক? বলল েয— 
আমরা চাঁদা তুেল আপনােক খাoয়াব। ei সমেয় েsটসময্ান-e আমার বiেয়র eকিট 
িরিভu েবেরাল। েsটসময্ান িলেখিছল— কিব িবনয় বাংলা সািহেতয্ িচরsায়ী আসন দখল 
কের িনল। ei িরিভuটা পেড় আিম ভাবলাম েয, আ া িঠক আেছ— েতা eরা যখন বলেছ 
তখন েদিখ েচ া কের পাির িকনা। আর an কিব যারা িছল তারা বলল— মশাi আপিন 
iি িনয়ার। আমরা iি িনয়ার না। েকu সাংবািদক , েকu িশkক, েকu aধয্াপক আমােদর 
েকানo asিবধা হয় না। িকnু আপিন iি িনয়ার হেত েগেল আর কিবতা েলখা হেব না। 
চাকির না কের তারপর আিম িছলামo বেট। oরা চাঁদা েতালা r করল বেট eবং িদেয়oিছল 
বছরখােনক, বছর েদেড়ক। তারপের িকnু চাঁদা েদoয়া বn কের িদল। আিম aতয্n, aিতশয় 
কে  (আেবগজিড়ত কেN) িদন কািটেয়িছ তারপর।”১৪৮ eকথা িকnু িঠক েয, িবনয় েকানo 
আtকথা, সাkাৎকার pভৃিতেত কখনoi িকnু চাকির তাঁর কােছ গলgহ হেয় uেঠেছ, eমন 
িকছু বলেছন না। গীn s বােগর্র কাবয্যাপেনর আদেশর্ bতী sনীল (আনnবাজারী হেয় oঠবার 
আেগ) েযমন েকরািনর চাকির েহলায় েছেড়িছেলন, দীপক মজমুদার েযমন চাকির gহেণর 
কথা ঘণুাkেরo ভােবনিন, িবনয় েতমনi eেকর পর eক চাকির েপেয়o েছেড়েছন, বরং বলা 
েযেত পাের।  

ধমুাt কিবতাpাণতাi তখন িবনয়েক রেn, মেমর্, মেূল তুমলু আtিব ােস জািরেয় েদয়। 
কিববnুর আেয়ািজত সািহিতয্ক আেnালেন aংশ িনে ন না; িনেজর সিৃ , সিৃ জগৎ সংkাn 
মgতা েথেক বলেছন— “তখন ‘আেরা কিবতা পড়ুন’ নামক আেnালন খবু েজার চলেছ। 
মােঝ মােঝ রাsা িদেয় েছােটা িমিছল েযেতা। ে াগান িদেতা ‘আেরা কিবতা পড়ুন’, হােত 
থাকেতা েফsুন। যতদূর মেন পেড় তখনকার িসেনট হেলর িসঁিড়েত দাঁিড়েয় তrণ কিবরা  
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বkৃতাo িদেতা, পথচারীেদর দিৃ  আকষর্ণ করেতা। েদেখ েন আিম বলতাম, ‘আিম eখন যা 
িলখিছ েস হে  িব িবদয্ালেয়র পাঠয্পsুক। তার মােন ভিবষয্েত আমার কিবতা ছাtছাtীরা 
পড়েত বাধয্ হেব। েসেহতু eখন আমার পাঠক না-থাকেলo চেল’। eবং কিববnুেদর বললাম 
েয িমিছল ক’ের িকছু হেব না। আসল কথা হে  ভােলা েলখা দরকার। যখন কিবতার বi 
েছেপ খােটর িনেচ েরেখ েদেব, কােরা কােছ েবচেত যােব না, তা সেtto পাঠেকরা eেস 
খােটর িনেচর েথেক েটেন িনেয় িগেয় পড়েব তখনi বঝুেব কিবতা িঠক েলখা হে । আমার 
e-মnবয্ িকnু কিববnুেদর ভােলা লােগিন।”১৪৯  

তেব ‘গায়tীেক’ িবনেয়র pথম পাঠক ৈতিরেত খািনক সাফলয্ েপেয়েছ। ‘সmpিত’-েত 
েবরেনা সমােলাচনািটo িকয়দংেশ কাযর্করী হেলা। কিবতা েলখার anেরাধ িনেয় িকছু িলটল 
ময্াগািজন কােছ eেলা তাঁর। dগর্াপরুিনবাসী িবনয় সাতাtরিট কিবতার পাNুিলিপ ‘gন্থজগৎ’-
eর সবর্ ী েদবkমার বাবেুক পাঠােলন। চাকির েথেক ছুিট িনেয় েকালকাতায় pফু েদখেত 
আসা তাঁর পেk সmব হেলা না। কিবতা বা iিতহাস ‘িফের eেসা, চাকা’ জn িনেলা। pথম 
সংsরেণ মdুণpমাদo েথেক েগেলা িকছু িকছু।১৫০ েবশ কেয়ক মােসর aকথয্ বিnজীবন 
কাটােনার পর ’৬২-েত মানিসক হাসপাতাল েথেক ছাড়া েপেয় ‘িফের eেসা, চাকা’ সমাp 
কেরিছেলন কিব। pকাশনার পর শিk চেTাপাধয্ােয়র হােতi gন্থিট সমােলাচনার জn তুেল 
িদেয়িছেলন। ‘সmpিত’ পিtকারi প ম সংকলন (১৩৭০ ব াb)-e িবনয় শিkর কলেম েফর 
চিচর্ত হে ন। আtপিরচয় িদেত িগেয় িবনয় বলেলন— “...সমােলাচনার ফেল ৈহ-ৈচ প’েড় 
েগেলা কলকাতায়।”১৫১  

শিk চেTাপাধয্ােয়র েজারাজিুরেতi েয ‘কৃিtবাস’-eর সে  িবনেয়র সংযিুk ঘেটিছেলা, েস-
কথা আেগi বেলিছ। সmাদক sনীল গে াপাধয্ায় আয়oয়া iuিনভারিসিটর কিবতািবষয়ক 
কমর্শালায় আমিntত হেয় তখন িবেদেশ। anবর্তর্ীকালীন সmাদক শরৎkমার মেুখাপাধয্ায়। 
‘কৃিtবাস’-eর aভয্nের িববােদর িবষবkৃ ভাঙেনর ভয় ছড়াে । uপরnু, kমায়ত হাংির 
বাতােস পিtকাসন টেলামেলা। েসi সমেয়i পিtকার a াদশ সংকলেন িবনেয়র ‘eকিট 
psাব’ নােম eকিট কিবতা eবং  ঊনিবংশ সংকলেন আরo িতনিট কিবতা pকািশত হয়। 
িবশতম সংকলেন কিব িহেসেব িবনয় uপিsত িছেলন না বেট, িকnু িবনয়-সmিকর্ত eকাধাের 
anভবী, মননশীল o িবে ষণী eকিট গদয্pবn িলেখ কিব েজয্ািতমর্য় দt েখয়ালী কিবেক 
রাতারািত লাiমলাiেট িনেয় আেসন। েস pসে  আসিছ। শিk িছেলন িবনয় o ‘কৃিtবাস’-
eর মধয্বতর্ী মাধয্ম। শিk হাংিরমন হেয় ‘কৃিtবাস’-eর সামিয়ক সmকর্ িছn করেল িবনেয়র 
পেko pতয্k েযাগােযাগ রাখা আর হেয় oেঠিন। 
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পিtকাgিলর সmাদকমহেল িবনয় eতিদেন েবশ পিরিচত নাম হেয় পেড়েছন। ‘aমতৃ’ 
পিtকার কমল েচৗধরুী, ‘েদশ’ পিtকার সাগরময় েঘাষ pমখু কিবতার anেরাধ জানােলন 
কিবেক। িবিভn কিব-সেmলেন যাoয়ার িনমntণ আসেত লাগেলা। eমনিক, iuিসs -e 
আেয়ািজত আেমিরকানেদর eক সািহতয্ সেmলেনo িবনয় েস-িদন আমিntত হেয়িছেলন। 
েকালকাতার aিধকাংশ তrণ কিবর সে  আলাপ হেয়েছ িবনেয়র। uৎপল বsর সে  আলাপ, 
uৎপল মারফত তারাপদ রায়— eiভােব...। তারাপদ রােয়র বািড়েত সেnেবলা তrণ 
কিবেদর েরাজকার আDা বসেতা। ei সাnয্ আসেরi সmবত শংকর চেTাপাধয্ায়, sেধnd 
মিlকেদর সে  িবনেয়র আলাপ জেম oেঠ। তারাপদ রােয়র বািড়েত aবলীলায় েয় 
মােঝমেধয্i িবনয় রাত কাবার করেছন। বাবার কাছ েথেক মাস-পয়লায় পাoয়া eকেশািট 
টাকা সmল কেরi তৎkণাৎ gাম েথেক েকালকাতায় পািড় েদoয়া িবনেয়র িদনযাপন িছেলা 
e’রকমi। চালচুেলাহীন সময়পযর্ােয়i িবনয় pায় িনেজরi uেদয্ােগ pকাশ করেছন ‘ঈ রীর’ 
কাবয্gন্থিট; al ক’িদেনর িভতের িতন-িতনিট সংsরণo। বnু aিমতাভ বs বiিট 
pকাশনার বয্য়ভার gহণ কেরিছেলন। ‘িফের eেসা, চাকা’-র কিবর ‘ঈ রীর’ কাবয্িট স ত 
কারেণi আদতৃ হেলা না। তেব eর পর িবনেয়র িনজ-খরেচ বi pকােশর িদন ফুরেলা। িকছু 
িমথ, pকিlত িমেথয্য় িমেথাজীিবতায় জড়ােলন িতিন। তারাপদ রােয়র কলয্ােণ িবনয় 
মজমুদােরর সে  আলাপ হoয়ার পেূবর্ েজয্ািতমর্য় দt িনছক িবনয়পােঠ মgুতার বিহঃpকাশ 
ঘটােলন  ‘িবনয় মজমুদার : কিবতার শিহদ’ নামক eকিট pবেn। pবn পেড় সেnাষিচt 
িবনয় েজয্ািতমর্য় দেtর anেরােধ তাঁেক eকিট হলফনামা িলেখ িদেয়িছেলন। তােত “ei 
pবেn বয্k েকােনা মnবয্, pদt েকােনা তথয্, িলিখত েকােনা uিk— আমার িনকট 
িকছুমাto আপিtকর বেল মেন হয় না।”১৫২ েলখা িছেলা। aতঃপর ‘কৃিtবাস’-eর িবংশ 
সংখয্ায় েজয্ািতমর্য় িলিখত pবnিট pকােশয্ আেস। ২১.৩.৬৪ তািরেখ ei ‘েনা aবেজকশন 
সািটর্িফেকট’িট িবনয় িলেখ িদেয়িছেলন।১৫৩ সmবত, শিkর ‘গায়tীেক’ সমােলাচনািট িনেয় 
িবনেয়র pিতিkয়ার বয্াপাের েজয্ািতমর্য় দt jাত িছেলন, আর েস-কারেণi ঝঁুিক িনেত 
চানিন। িবনয়বীkায় েজয্ািতমর্েয়র pবnিটর grt aেশষ। িনবর্ািচত খNাংশ : “ei pবেnর 
নায়ক eকজন কিব িযিন সmবত eখেনা জীিবত। হয়েতা ei মহূুেতর্ কলকাতার বাiের বাস 
করেছন, িকnু যাঁর জীবন tেয়াদশ িকংবা চতুদর্শ শতেকর েকােনা কিবর মেতাi রহসয্াবতৃ। 
িবনয় মজমুদােরের জেnর তািরখ কী? েকান gােম তাঁর জn? েকাথায়, কীভােব তাঁর ৈশশব 
েকেটেছ? তাঁর পিরিচত aেনক বয্িkেক akাnভােব েজরা কের েযটুk েজেনিছ তা ali, 
eবং তারo aিধকাংশi কlনািমি ত। eরi মেধয্ িবনয় মজমুদার িবষেয় aেনক িকংবদিn 
pচিলত হেয় েগেছ, eবং তার মেধয্ সেতয্র aংশ কতটুk তা িনণর্য় করা আমার পেk সmব 
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নয়। তাঁর সmেকর্ s  ধ ু eiটুk : িবনয় মজমুদার eকজন েবদনাতর্, সতয্d া কিব, 
eকজন শিহদ, িযিন িনেজর সবটুk কিবতায় িনঃেশেষ uজাড় কের িদেয়েছন, eবং যাঁর 
কৃপায় আমরা aেনক নতুন aিভjতা আsাদেন সমথর্ হেয়িছ, িবনয় মজমুদােরর আিবভর্াব 
িতিরেশর কিবেদর পর বাংলা কিবতার iিতহােস pধানতম ঘটনা।... 

“...িবনয় মজমুদার নামক বয্িkিট সশরীের কলকাতায় বতর্মান, িকnু কিবিটর ১৯৬২ সােল 
মতুৃয্ হেয়েছ।”১৫৪ শিk চেTাপাধয্ােয়র করা ‘িফের eেসা, চাকা’-র িরিভuিটi েজয্ািতমর্য়েক 
িবনেয়র pিত আকৃ  কেরিছেলা বেল েশানা যায়। েকানo eক িবেকেল, েপয়াদােদর বাধা 
হিঠেয়, মিলন িগঁট েদoয়া পাৎলনু o েঢালা, েছঁড়া জামায় েজয্ািতমর্য় দেtর সামেন মিূতর্মান 
িবsয় িবনয় হািজর হন। েসi আিবভর্ােবর বণর্না েজয্ািতমর্য় িদেয়েছন— “ei েনিটভ সমেুd 
তখনo েsটসময্ান eক সাজােনা-েগাছােনা ে তা  dীপ। তার মেধয্ েতা বেটi, িকnু ei 
ধেুলার কলকাতার পেথo, বstত পিৃথবীর সবর্ti, oi মিূতর্ েবমানান। কাপড়জামা পাগেলর 
িক িভিখিরর, িকnু েচােখর দিৃ  েদবদূেতর।... 

“তথাকিথত মানিসক ৈবকেলয্র েমঘ িবনেয়র মাuন্ট পােলামার-eর দূরবীেনর েচেয়o 
kমতাশালী ৈচতেnর আয়নােক aিধকাংশ সময় ঝাপসা কের রােখ। েসi েমঘ িচের eক 
ফািল আেলা oi িবেকেল েহেসিছল।”১৫৫  

pবেnর aিধক পাহারা o p েয় েজয্ািতমর্য় ছঁুেলন িবনয়েক। িtেশর sখয্াত ‘কিবতা’ 
পিtকার সmাদক বdুেদব বs eভােবi মিs িব ােটর িশকার বnুsানীয় কিব েহমচnd 
বাগচী-র জn ‘কিবতা’ o ‘কিবতা ভবন’ uভয় dারi aবািরত কেরিছেলন। eকজন pকৃত 
কিবর কিবমেনর ঐিতেhর utরািধকার আেরক কিব েজয্ািতমর্য় িনভর্ার বহন করেলন। 

েজয্ািতমর্য়-মীনাkীর bড িsTেটর বািড়েত িবনেয়র আসা-যাoয়া আরo aবাধ হেলা পিtকা 
দpের েজয্ািত-িবনেয়র মধয্রােtর সাkােতর পর েথেক। pথেম িদন, পের সেn হেয় রাত 
গিড়েয় েযেত থাকেলা। pথম দফার মানিসক িচিকৎসার েরশ তখনo চলেছ, িবনয়েক েবশ 
ssi বলা চেল। িকnু িকছুিদন পর পবূর্ িনধর্ািরত িনয়িত িবনয়েক েফর েখলার মােঠ েটেন 
নামায়। aিনয়িntত মানিসকতার ৈনরােজয্ ৈনরােশয্ িবনেয়র পরুেনা বয্ািধ নখদাঁত িবsার 
কের। নiেল ভােলা থাকেল িবনয় িমেলিমেশi থােকন, তাস েখলেতন, েজয্ািতমর্েয়র সে  
দাবা। িbজ েখলার হাত িচরকালi aসাধারণ িবনেয়র।১৫৬ তাস-দাবা েখলায় তাঁর দkতা খবু 
সmব িহnd হেsলজীবেনর দান। িবনয় ss থাকেল মীনাkীর েদoর িতিমরেক কেলেজর 
পড়াo েদিখেয় িদেতন। িকnু কিবর ass দশািট মারাtক। েস িহংsতার pকাশo eকমখুী  
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নয়। গহৃকtর্ী মীনাkীর পেk eবার িবনয়েক েমেন েনoয়া eকটু aসmবi েঠকেছ।১৫৭ 
িবনেয়র পিরবােরর সে  েযাগােযাগ কেরo েকানo রকম সdtর নািক েস-তরেফ পাoয়া 
যায়িন। মানিসক sােsয্র টানােপােড়েনর েহতু িবনয় তখন মােঝসােঝi েকানo না েকানo 
েমেয়েক ‘ঈ রী’ বািনেয় িনেতন।১৫৮ কিবতা েলখার মেতা মানিসক েসৗকযর্ asিমত হেয় 
আসেছ তাঁর। sান-খাoয়া ভুেল সারাkণ sরিচত েঘােরর মেধয্ থাকেত থাকেত শেbর পর 
শb সাজাে ন েsফ pবিৃtর বেশ। যা িলখেছন, যা আকঁেছন, িতিন তােতi তpৃ। েয কিব 
কিবt o কিবতা িনেয় dবর্ার পয্াশন o sয্ািমনা েথেক eকসময় বলেত েপেরিছেলন— 
“...আিম সারাজীবন েচ া কেরিছ যােত বাঙালী কিবরা আমার কিবতা নকল কের। কিবতার 
সমােলাচক গন [সমােলাচকগণ] িবেশষত পাঠকগণ িবচার কrন আিম কতটা সাথর্ক হেয়িছ। 
িবেদশী কিবতা নকল করার ভেয় আিম ১৯৫৯ সােলর পর আর েকান িবেদশী কিবতা পিড়িন। 
ধমুাt বাংলা কিবতা পেড়িছ।...”১৫৯; েসi িতিনi সাথর্ক কিবতার বদেল িকছু ৈশলীসবর্s  

শbসmার েগঁেথ চলেলন।  

‘ঈ রীর’ কিবতাgিল িলেখ oঠবার পর aেনক িদন িবনয় কিবতা েলেখনিন। তারপর 
েজয্ািতমর্য়-মীনাkী-র বািড়েত বাসকােল িবনীত pকাশ ‘আমার i রীেক’। ‘কৃিtবাস’-eর 
পরবতর্ী eক সংকলন-সংখয্ায় কিব িবনয় মজমুদােরর পিরচয় িদেত িগেয় বলা হেলা— 
“বাংলােদেশ iিনi সmবত eকমাt কিব িযিন িনেজর iে মেতা জীবন কাটাে ন। oঁর 
১৪৩িট কিবতা, সমg কিবতা-সংgহ িহেসেব ‘ঈ রীর কিবতাবলী’ ei নােম sদশৃয্ বাঁশপাতা 
কাগেজ ছাপা, শী  pকািশত হে ।”১৬০  

দt পিরবােরর আিথর্ক বদাnতায় ‘আমার ঈ রীেক’ ছাপা হয়। “িবনয় eকিট চিট বi বার 
কেরিছল নীল তুেলাট কাগেজর মলাট িদেয়, আমােদর বািড়েত থাকার সময়। তার কিপরাiট 
আমােক িদেয়িছল”১৬১ বলেত aবধািরত ‘আমার ঈ রীেক’-র কথাi েবাঝােত েচেয়েছন। 
মীনাkী েযাগ করেছন— “তার কিপরাiট আমােক িদেয়িছল। মাti কেয়ক কিপ বাঁধাi হেয় 
eেসিছল বািড়েত েবাধহয়। কেয়কিদন পেরi েদখলাম oi aমলূয্ পsুকখািনর সবর্সtt আর 
আমার েনi।”১৬২ ‘আমার ঈ রীেক’-র সে  ‘ঈ রীর’ কিবতাgিল o আরo কেয়কিট কিবতা 
জেুড় ‘gন্থজগৎ’-eর েদবkমার বsর pকাশন-সহায়তায় িবনয় ততিদেন ‘ঈ রীর 
কিবতাবলী’-েক পাঠকসমেk eেন েফেলেছন, মাস েদেড়ক পর ১৯৬৫-র ১৭ েসেpmর 
‘aিধকnু’ কিবতাপিুsকািটo। িকnু তখেনর িবনেয়র সmেকর্ eকিট চা লয্কর তথয্ 
িদেয়েছন মীনাkী দt। িবনেয়র মেনাগহেন জাত o জায়মান নারীঘিটত িবকার বhমািtকতা 
ধরেছ কীভােব েদখেবা— “...oi সমেয় oর কিবতার খাতাgিল আমােক িদেয়িছল। আমার 
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জাগিতক িজিনেসর pিত aিত aমেনােযাগ সেtto তার d-eকিট eখেনা আমার কােছ রেয় 
েগেছ। িসl বা তসর িদেয় ৈতির bাuজ সহেজ েফঁেস যায়। েসi bাuজ িদেয় িবনয় েবশ 
কায়দা ক’ের খাতা বাঁিধেয়িছল। িবনেয়র েয dিট খাতা আমার কােছ eখেনা আেছ তা আমার 
bাuেজর টুকেরা িদেয়i বাঁধােনা।”১৬৩ েমেয়েদর bাuেজর মেতা aতয্n sশর্কাতর িকছু িদেয় 
িনেজর কিবতার খাতার সjােক েযৗনিবjােনর ভাষায় ‘বstকাম’ বলা েযেত পাের িক? 
িবনেয়র েযৗন মনstt েবিদশা হেয় পড়েছ eখন েথেক, কিবsলভ খয্াপােটিম িবকৃিতর িদেক 
eেগাে ।                            

‘utর ’ পিtকার সmাদক বাsেদব চেTাপাধয্ােয়র আgেহ ‘aিধকnু’-র pথম কিবতািট 
িলেখিছেলন িবনয়। কিবতাgিল েলখার সময় কিব িবনয় েকমন মানিসক aবsার মেধয্  
িনেজেক aিতবাহন করিছেলন , িবনেয়র eকিট েলখা েথেকi তা আমরা েজেন েনেবা— “eর 
েকােনা তুলনা হয় না, eত িব জনীন। aবশয্ eখন মেন হয়, েয-েকােনা বi েলখার সমেয়i 
কিব ei রকম ভােব। eবং eiরকম ভােব ব’েলi িলেখ েশষ করেত পাের।”১৬৪  ‘aিধকnু’-
র pথম দশটা কিবতা িবনয় ‘ঈ রীর কিবতাবলী’ েথেকi িনেয়িছেলন। দশম কিবতািটর িনেচ 
তািরেখর uেlখ িছেলা ৪.৫.১৯৬৫। ‘ঈ রীর কিবতাবলী’-েকi sিনবর্ািচত ে  কিবতা 
েগােছর eকিট সংকলন িহেসেব িবনয় তখন েভেব থাকেত পােরন। েকননা, িবনেয়র pকািশত 
pথম কিবতার বi ‘নkেtর আেলায়’ েথেকo িনবর্ািচত সাতিট কিবতা ‘ঈ রীর কিবতাবলী’-
েত sান েপেয়িছেলা। ‘নkেtর আেলায়’-eর ৭িট eবং ‘aিধকnু’-র ১০িট কিবতার সন-
তািরেখর িববরণ িকnু ‘ঈ রীর কিবতাবলী’ gেন্থi পাoয়া যায়। ‘ঈ রীর কিবতাবলী’ o 
‘aিধকnু’ পযর্ায় েশষ হoয়ার পর িবনয় মজমুদােরর ‘ঈ রী’ িবষয়ক কিবতাবিলর ছরেবছর 
gন্থনােমর পিরবতর্ন, কিবতা-িনবর্াচন, কাঁিচচালন, সমসয্ািয়ত মdুণ iতয্ািদর জিটলতা েশষ 
হয়। মািকর্ন মলুকু েথেক িফের েজয্ািতমর্য় দt পাবিলেকশন r করেল ‘িফের eেসা, চাকা 
তার পবূর্নাম o শরীর িফের েপেলা। d-eকিট সামাn বয্িতkম ছাড়া পেূবর্াk সংsরেণর hবh 
পাঠ ei ‘কলকাতা’ সংsরণিটেত anসরণ করা হেলা। eকিট কথা e-pসে  বলেতi হেব, 
েয দশেকর সচূনায় িবনয় িবড়িmত ভাগয্, েসi দশেকর aিnেমi িতিন েপৗঁেছ যাে ন 
কিবখয্ািতর utু  িশখের। ‘িফের eেসা, চাকা’-র কিব িবনয় তাঁর pিতভায়, pেkেপ, pলােপ 
তখন কেলজিsTট চtের eকিট u ারণেযাগয্ aবশয্নাম। িকnু মেনািবকলন তাঁর িচরsায়ী 
আঁিধবয্ািধ হেয় বসেছ। aয্ালবাম েঘঁেট মীনাkী তুেলেছন তার টুকেরাটাকরা— “...আবার 
িবনয়েক েদখা েগল আমােদর সংসাের। তখন আমরা বািলগ  ফাঁিড়র মেুখ eকটা েছাT বািড় 
িনেয়িছ। রাsাটায় কেয়কটা মাt বািড় eবং eকিদেকর মখু বn বেল সবাi সবাiেক খবু 
িচনেতা। oiখােন আমােদর বািড়র uেlািদেকর গহৃবধেূক ‘ঈ রী’র েরােল মানােব ব’েল  
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িবনয় িsর করেলা। eর ফেল বািড় েছেড় পালােনার aবsা eেলা আমােদর।”১৬৫       

১৯৬৪ ি sােbর ২০ eিpল ‘েsT সময্ান’ পিtকার ‘কয্ালকাটা েনাটবকু’ িবভােগ 
‘POET’S CORNER’ িশেরানােম িবনয়েক িনেয় eকিট েলখা pকািশত হেয়িছেলা।১৬৬ eর 
কাছাকািছ সমেয়i িহিn ভাষার সবর্ভারতীয় কিবমহেলo িবনয় পিরিচত হে ন। িবনয় তাঁর 
আtগত eকিট আলােপ জািনেয়েছন— “ei সময় eকিট িহnী পিtকায় িহnী aিনবাদ 
pকািশত হয়। কিব পিরিচিতেত িলেখিছেলা েয আিম বতর্মােন বাংলার ে  কিব। পিtকািটর 
নাম eখন আর মেন েনi। ‘মরাল’ নােম িহnী পিtকািট েবাধ হয় নয়। an েকােনা পিtকা 
হেব। খবুi al সমেয়র মেধয্ পি মবে র aিধকাংশ তrণ বিুdজীবীর সে  আমার 
জানােশানা হেয় যায়, sনীল গে াপাধয্ােয়র সে  আলাপ হয়। aেনক িবেদশী বয্িkর সে o 
আলাপ হয়। িবখয্াত ব ভাষা েpিমক আেমিরকান aধয্াপক িডমক-eর সে  ঘিন  পিরচয় 
হয়। তাঁর সে  ঘন ঘন েদখা হেতা।”১৬৭             

িবনেয়র কিবতাচচর্ায় কখনo েজায়ার, কখনo ভাটা— েকানo sসম স গিতেবেগ 
কিবতাgিল uৎসািরত হয়িন। কিবতা রচনা িতিন কেরন না, েকানo aদশৃয্ শিk েযন তাঁেক 
িদেয় কিবতা িলিখেয় েনয়; েজয্ািতমর্য় দেtর মতিটi মেন হয় সিঠক।১৬৮ ১৯৬৬ ি sােb 
দমদম কয্ান্টনেমেন্টর েগারাবাজাের eক সmিকর্ত েবােনর বািড়েত থাকার সময় মাt 
মাসখােনেকর িভতেরi িতিন ‘a ােনর anভূিতমালা’ িলেখিছেলন। শহরতিলর বাগানবািড়, 
গাছ, লতা-পাতা, পািখ, পkুর iতয্ািদর েঘরােটােপ িবনয় ei pথম pকৃিতবণর্নামলূক কিবতা 
েলখার ভাবেলন। বলেছন— “e-aবিধ আিম েকােনািদন িনসগর্বণর্নামলূক কিবতা িলিখিন। 
aিধকাংশi ঘটনার িববিৃত িলেখিছ।”১৬৯  দীঘর্ সাতিট কিবতা িলখেলন। পের pথম dিট 
কিবতা eকসে  জেুড় িদেল কিবতার সংখয্া eকিট কেম দাঁড়াল ছয়। কিবতাgিল kিমক 
সংখয্ায় িচিhত হেলা। েহমn ঋতুর agহায়ণ মােস িলেখ uঠেলন বেল কিবতামালািটর নাম 
িদেলন ‘a ােনর anভূিতমালা’। কিবর কথায়— “কিবতাgিল পড়েল েযন পাঠেকর মেন 
eকটা েহমেnর anভব জােগ ei িছল uেdশয্— েস ৈচt মােস বেস পড়েলo েযন জােগ, 
িক ৈবশাখ মােস বেস পড়েলo।”১৭০  

an eকিট সাkাৎকাের িবনয় বেলেছন—  “জn, মতুৃয্, িচnা— জn কী, মতুৃয্ কী, িচnা 
কী, পরেলাক কী, পবূর্জn আেছ িকনা, ei সব িচnা খবু— মেন eেসিছল...তাi 
িলেখিছলাম... ‘a ােনর anভূিতমালা’।”১৭১   

িবনয় তখন েগারাবাজাের, সািহিতয্ক-সmাদক aমেরnd চkবতর্ী তাঁর ‘কিবতা-পিরচয়’ 
পিtকার জn eকিট pবn িলেখ েদবার anেরাধ িনেয় তাঁর কােছ আেসন। জীবনানেnর  
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‘বনলতা েসন’ কিবতািট িনেয় িবনয়েক িদেয় েলখােনার পিরকlনা aমেরndবাবরু িছেলা, 
িকnু িবনয়েক েয জীবনানেnরi ‘adুত আঁধার eক’ কিবতািট েবিশ টােন! িবনেয়র ei 
েলখািট ‘কিবতা-পিরচয়’-eর সpম সংকলেন (কািতর্ক, ১৩৭৩) pকািশত হয়। eরপরo  
aমেরnd চkবতর্ীর লাগাতার তাগাদায় িবনয়েক িলখেত হেলা ‘কাবয্রস’ o ‘aবয়ব o 
anভূিত’ নােম dিট pবn। pবnd’িটেত আেলািচত কাবয্তttিনভর্র eকিট কাবয্gন্থ িলখেবন 
বেল ভাবেলন িতিন eবং নারীভূিমকাবিজর্ত eকিট বi েলখবার কথাo pথম তাঁর মেন হেলা। 
‘a ােনর anভূিতমালা’-র কিবতাgিল eiভােব িলিখত। িবনেয়র বkবয্ anযায়ী, 
িব সংসাের তাঁর eকািকেtর কথাi কিবতাgিলর পরণেভামরা।১৭২  

‘a ােনর anভূিতমালা’-র পযর্ােয় েলখা ‘কাবয্রস’ eবং ‘aবয়ব o anভূিত’-েক eকt কের 
‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ নােম aমেরnd চkবতর্ীর ‘কিবতা-পিরচয়’-েয় ছাপােনার জn িবনয় 
িদেয়িছেলন। িকnু, ততিদেন ‘কিবতা-পিরচয়’ বn হেয় েগেছ। ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ পের 
েজয্ািতমর্য় দt sসmািদত ‘কলকাতা’ পিtকার d’িট সংখয্ায় pকাশ কেরন।  

িনবnিট ঈ রীর sরিচত েকন েস p  uঠেব। িবনয়-সংকলক ী তrণ বেnয্াপাধয্ায়েক েলখা 
eকিট িচিঠেত িবনয় তার িনরসন করবার েচ া কেরেছন। ei বiিটর আকার েদবার সময় 
িবনেয়র মমর্ভূেম ei িব াসi েpািথত িছেলা েয, িতিন i রীর sামী। pকৃতপেk, ঈ রীi 
তাঁর িচnনজগেত তেttর েজাগানদার, িতিন িলিপকার মাt।১৭৩ aথর্াৎ, ৈব বীয় তttবয্াখয্ায় 
ৈচতnেদেবর মেতাi েযন তাঁর মেধয্ ঈ রীর aবsান। তাi তাঁর েকানo েলখা (িলখন!) 
ঈ রীর sরিচত হেত সমসয্া থাকার কথা নয়।  

যাi েহাক, ‘a ােনর anভূিতমালা’-র ছ’িট কিবতার মেধয্ েকানoিট েগৗরা  েভৗিমক-eর 
‘anভব’ পিtকায়, েকানoিট িনমর্ালয্ আচাযর্-র ‘ekণ’ পিtকায় ছাপা হেলা। sনীল 
গে াপাধয্ায় সmািদত ‘কৃিtবাস’-e d’িট কিবতা o িবমল রায়েচৗধরুী সmািদত ‘ৈদিনক 
কিবতা’-য় pকাশ েপেলা eকিট কিবতা। ৩ নং কিবতািট েজয্ািতমর্য় দt ‘কলকাতা’ পিtকায় 
ছািপেয়িছেলন ১৯৭০ ি sােb। কিবতাgিল pশংিশত হেল প ৃ ীশ গে াপাধয্ায় বেলিছেলন 
িতিন বiটা েছেপ েবর করেবন, সে র aলংকরণo কের েদেবন িতিনi। বi হেয় েবরেনার 
আেগi সমােলাচনা করেবন বেল pিতrিত িদেয়িছেলন aিমতাভ দাশgp।১৭৪ িকnু সকেলi 
েতা আর েজয্ািতমর্য় দt নন েয , ei pিতভাবান unাদেক শাদা বািড়র aতnd pহরীর মেতা 
ছায়া, মায়া, মথুাঘােসর শপেথ মেুড় রাখেবন! বাsব েতা সাধারণত কথা না-রাখারi।  

‘a ােনর anভূিতমালা’ ছাপােত েকানo pকাশকেক রািজ করােত না েপের িবফল মেনারথ 
কিব ‘ব ীয় সািহতয্ পিরষৎ’-e হািজর হেয় পাNুিলিপিট েকবল জমা রাখার anেরাধ  
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জািনেয়িছেলন। সমথর্ হেলন না িবনয়। ভবানী দt েলেন aবিsত ‘পি মব  রাজয্ 
েলখয্াগার’-o কিবর পাNুিলিপ সংরkেণ সmত হেলা না। পাNুিলিপর pিত pবল মমt o 
েচৗপাে র্র pিত পু ীভূত aিভমােন আkাn িবনয় েসিটেক জাহােজর ডােক িbিটশ গভনর্েমন্ট  
লাiেbিরেত পািঠেয় িদেলন। ukনাম gন্থাগাের কিব িবনয় ei pথম জায়গা িনে ন। 
গিণতj িবনয় তাঁর গািণিতক আিব ার ‘Interpolation’ িসিরেজর গেবষণাপtিট আেগi 
১৯৬৩ ি sােb েসখােন েpরণ কেরিছেলন। িনছক পtাnেরােধi gন্থাগার কতৃর্পk তাঁর 
িথিসস িpসাভর্ কেরিছেলা। ধ ুতাi নয়, পের eকবার িবনয় তাঁর কােছ েকানo কিপ েনi 
বেল জানােল পেুরা পাNুিলিপখানার ফেটাকিপ কের পািঠেয়o িদেয়িছেলা। েসi pিতিলিপিট 
িবনয় nাশনাল লাiেbিরেত জমা েদন। ১৯৭২ ি sােbর েম মােস ‘রয়য্াল েসাসাiিট aফ 
লন্ডন’-eo নািক িবনয় eকিট িথিসস পািঠেয়িছেলন। ‘a ােনর anভূিতমালা’-র 
খসড়াখাতািট িbিটশ গভনর্েমন্ট লাiেbিরর বাংলা িবভােগ সংরিkত রেয়েছ, e-তথয্ িবনেয়রi 
েদoয়া।১৭৫   

ei েয বারবার কের িbিটশেদর dারs হoয়া, eর েপছেন আসেলi িবনেয়র eকািকt, 
aিনরাপtার েবাধ কাজ কেরেছ। যাপেনর বয্থর্তা kের-kের খাে  তাঁেক। করেত চাiেছন 
িকnু পারেছন না, pিতভার আgন jেল jেল িনেভ যাে  খািল িsতাবsার aভােব, মহাgন্থ 
িলখেত েচেয়o েশষ aবিধ িলেখ uঠেলন ‘a ােনর anভূিতমালা’, তাo gন্থrপ েদoয়া 
েগেলা না তখনi। বঝুেত িশখেছন, ধ ুকিবতা কের, ধ ুpশংসায় িভেজ আর যাi েহাক e-
েদেশ িদনািতপাত করা চেল না। বnুরা েয যার মেতা pািত ািনকতার িদেক সের সের 
যাে ন। িকnু কিব িবনয় আর বয্িk িবনয় েয aিভn! aিভমান সেফন হেয় েমাচড় িদে  
বেুক।... e বiেয়র সমােলাচনা িলখেলা না েকu। হতা াস কিবর কিবতা েলখার হার কেম 
eেলা uেdগজনকভােব। িতিন িনেজi পিরসংখয্ান িদে ন েয, “১৯৬৭, ১৯৬৮ o ১৯৬৯ 
ei িতন বছের আিম েগাটা পঁিচেশক কিবতা িলেখিছ। তাo আবার খবু েছাট আকােরর।”১৭৬   

aিভেযােগ সরব না হেয় aিভমােন নীরব হেলন কিব। সময় েথেক, সমর েথেক, সমাজ েথেক, 
sজন েথেক kমিবকিষর্ত িবনয় তাঁর sভূিম কিবতার পান্থপেথo তখন িদg াn। ১৯৬৬-র েয 
বছর মাo েস-তুং সাংsিৃতক িবpেবর ডাক িদেলন, েসi বছরi ভারতবষর্ খাদয্ আেnালেন 
েফেট পড়েলা, েদেশ নিথভুk েবকােরর সংখয্া pায় দশ লk ছঁুেলা eবং িবনয় মজমুদার 
‘a ােনর anভূিতমালা’ িলখেলন। তাঁর কিববnুরা জীবেন েযটা করেছন না, করেত চাiেছন 
না বা কের uঠেত পারেছন না, বদেল তা-i কের েদখাে ন কিবতায়। িকnু িবনয়, যাপেনর 
aসmব কৃে  েথেকo কিবতার কিlত েpয়সীেত রiেলন aবলীন। েযেহতু কিব িবনেয়র 
েচেয় বয্িk িবনয় েকানo aংেশi েবিশ আেলাচয্ হেত পােরন না, েস-কারেণ সময় o িবনেয়র  
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মেধয্র বয্s-সmকর্িটi সতত সমােলাচনায় pিতপn হেয়েছ। ’৬৭-েত পি মবে  যkু ন্ট 
আমল সিূচত হেলা, িব -রাজনীিতেত indপতন— মতুৃয্ হেলা আেজর্িnনীয় সnান িকuবা-
িবpেবর rপকার িবpবী েচ েগভারা-র,... sরেণ sনীল িলখেলন— “েচ, েতামার মতুৃয্ 
আমােক aপরাধী কের েদয়—/ আিম eখনo pstত হেত পািরিন, আমার aনবরত/ েদির হেয় 
যাে / আিম eখনo sড়ে র মেধয্ আেধা আেলা/— ছায়ার িদেক রেয় েগিছ,/ আমার েদির 
হেয় যাে / েচ, েতামার মতুৃয্ আমােক aপরাধী কের েদয়!”১৭৭; আরo aেনেকi aেনক িকছু 
িলখেলন, বলেলন, বাঁধেলন; আর শারীিরক o মানিসকভােব uভয়তi ass িবনয় পাসেপাটর্ 
ছাড়াi েপTােপাল সীমাn েপিরেয় পােয় েহঁেট চেল েগেলন তদানীnন পবূর্ পািকsােন।... 

‘a ান’ পেবর্i শরীরগত িদক েথেক ভ ুরতার ধারিকনাের eেস দাঁিড়েয়েছন িবনয়। েসi 
anভূিতর ধারাবািহকী পsুকাকার ধরেলা aেনক পের ১৯৭৩-’৭৪, াবণ ১৩৮১ ব ােb। 
পি ম েথেক সদয্ িফের আসা েজয্ািতমর্য় দেtর ‘কলকাতা’ pকাশনী েথেক বছর িতন-চােরক 
আেগ ‘িফের eেসা, চাকা’ েবিরেয় েগেছ। িবেলতpবােস েথেক েকবল টাকা পািঠেয়i  
দািয়t সােরনিন েজয্ািতমর্য়, িনেজর pকাশনী সংsার তরেফ pথম বiিট িবনেয়রi কিবতার 
বi pকাশ কের বnুকৃতয্ েসেরেছন।১৭৮ আেমিরকার ‘হাডসন িরিভu’ পিtকা েজয্ািতমর্য় 
দেtর কােছ তাঁর িনেজর কিবতার anবাদ pাথর্না করেল েজয্ািত বেলিছেলন— “না আিম 
an eকজেনর করেবা। আমােদর pজেnর ে  কিব।”১৭৯ anবাদক িবনয় কিব িবনয় হেয় 
oঠার পর ei pথম িতিন িনেজ anিদত হেলন। ‘হাডসন িরিভu’-র পাশাপািশ 
‘Tাiেকায়াটর্িল’ জাতীয় gিটকেয়ক কাগেজo েজয্ািতমর্য়কৃত িবনেয়র কিবতার anবাদ 
pকািশত হেয়িছেলা। আেমিরকা েথেক েফরার পর বnু িবনয়েক পিtকাgিলর কিপ 
েদিখেয়oিছেলন েজয্ািতমর্য়। তজর্মািয়ত কিবতাgিলর সে  িবনেয়র েছাট eকিট জীবনীo 
পিtকার পাতায় িছেলা। েসখােন কিবর বতর্মান aবsা জানােনা হয়— “িবনেয়র মর মর 
দশা।”১৮০ সিতয্i িবনয় তখন asেখ, ৈদেn সিঙন। ষােটর দশেকর েশেষ িবনেয়র মেনারাজয্ 
েমাটামিুট তছ্ নছ্  হেয় আেছ। eকািধকবার হাজত, unাদা ম তাঁর িঠকানা হয় েসi সময়।১৮১  

মানিসক assতার oষধু, aিনে র asিsর iে কশেনর হাত েথেক বাঁচেত জনেরাল মািড়েয় 
িবনয় িবজনতায় পালাে ন, রাজৈনিতক েবড়ায় পদিচh eেঁক েপৗঁেছ যাে ন িশকড়পরু 
ফিরদপেুর। eক মসুলমান পিরবাের আি ত হে ন কিব। েয সমেয়র কথা, তার িঠক d’বছর 
আেগi ১৯৬৫-েত ভারত-পাক যdু r o েশষ হয়। িকnু, pিতিট িবেsারেণর  পর িকছু 
চpল পেড় থােক! sিৃতo েতমনi িকছু হেব। eমন রাজনীিতগত u ার িভতেরi িবনেয়র 
জাল েছঁড়া; পনুরায় েদেশ েফরা খবু সহজ হয়িন িকnু। তেব েs াধীন িবনয় েসখােন মn 
িছেলন বেল মেন হয় না। eকিট সাkাৎকাের িতিন জািনেয়েছন— “েভারেবলা eকজনেক 
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iংেরিজ পড়াতাম, dপরুেবলায় েশখাতাম a । আর রািtেবলা চার-পাঁচ জনেক পড়াতাম— 
ক-খ-গ-ঘ েথেক r কের kাস নাiেনর পড়া পযর্n। বািক সময়টা আDা েমের 
েবড়াতাম।”১৮২ ৈপতকৃ gােমর সমবয়s মসুলমান বnুরা যতেন েরেখিছেলা তাঁেক। তারপর 
েs ায় থানায় আtসমপর্ণ কেরন েস-েদেশর নাগিরকt লােভর pাথর্না িনেয়। েস-েদশ বলেত 
তাঁর আজেnর জnভূিম। পবূর্বে  েয gােম িতিন জেnেছন, েসখােন সmব হেল মসুলমান 
হেয়o েথেক েযেত রািজ িছেলন িবনয়। ei েতা েসi কিবজন, খািল গােয়র গামছা— ‘মা’ 
eবং কিবতার িনেভর্জাল sেগর্র জn তথাকিথত সভয্তার বমর্ : ধমর্ o কাঁটাতােরর িনkিচ 
কেরন— “িনিষd ফল বেল িকছু েনi, িনিষd েদশ/ কিবরাi পাের েভেঙ িদেত তttবীজ/ 
রাজনীিতর নকল িনেদর্শ।” (সtূ : sপন েসনgp, ‘ভােঙা তttবীজ’, ধেুলামাখা িপঁিড়েত 
eকাকী, ৈসকত pকাশন, pথম pকাশ— বiেমলা ২০০১, আগরতলা-৭৯৯০০৭, প.ৃ ২৭) 
তাঁেক gpচর সেnহ কের রাজধানী ঢাকা েথেক েগােয়nা আনােনা হয়। সীমাn agােhর 
েখসারত িহেসেব িবচারাধীন বিnrেপ কারাবাস হয় তাঁর। িবনেয়র কিব-পিরচেয় সংশয় 
pকাশ কের বলা হেয়িছেলা— “কিবতা েলেখন নািক? কাগজ িদি , িলখনু েদিখ কী কিবতা 
েলেখন।”১৮৩ নানান েকৗিণক দূরt েথেক সেnহভাজন িবনেয়র মেুখর ছিবo েতােল পিুলশ-
কয্ােমরা। িনরসেন aবশয্ িবনয়েক সীমােnর eপাের দািয়t িনেয় েপৗঁেছo েদয় তাঁরা। 
িবনেয়র uপলিb সব িমিলেয় িতk িছেলা না— “তেব hা ঁআমােদর হাজেতর েচেয় oেদর 
হাজত aেনক ভােলা। েলাকgেলা ভd, খাoয়াদাoয়া ভােলা। সবেচেয় আ যর্ বয্াপার... যt 
কের েবশ িকছু টাকা পয়সা িদেয় িদল— সে  dপােশ dজন eসকটর্— যারা আমেক সীমাn 
aিb েপৗঁেছ িদেয়িছল মেন আেছ।”১৮৪ েজেল িবনেয়র পাহারায় িছেলন িযিন, িতিন নািক 
নাটক িলখেতন eবং বিnকিবর কাজ িছেলা েসi েলখার সmাদনা। েছাটখােটা eকিট sুলo 
িতিন েজলচtের খেুল েফেলিছেলন oiক’িদেনর মেধয্। দয্াশ েথেক েদেশ িফের eেল 
িবনয়েক সাদর aভয্থর্না জািনেয় কৃিtবাস a ািবংশ সংকলেন eকিট সংবাদ পিরেবিশত 
হেয়িছেলা— িশেরানাম : ‘িবনয় মজমুদার সীমাn মােন না।’ 

শরৎkমার মেুখাপাধয্ােয়র সmাদনায় ‘কৃিtবাস সংকলন ২৩’ (শরৎকাল ১৩৭৩)-e ‘দশিট 
কিবতা’ িশেরানােম িবনেয়র কিবতাg  pকািশত হেয়িছেলা আেগi। িবনেয়র sিৃতসূt 
েথেক— “েমাটামিুট ei সমেয় আিম িলখলাম ‘aিধকnু’ বiখািন। কারণ ‘a ােনর 
anভূিতমালা েলখার পের আিম কিবতা েলখা েছেড়i িদেয়িছলাম। আবার সািহতয্ পিtকার 
সmাদেকরা আমােক কিবতা েলখার জn চাপ িদেত লাগেলন। তােদর চােপ প’েড় িলখেবা 
িক িলখেবা না ভাবিছ eমন সময় আমার pকাশক েদবkমার বs মশায় বলেলন, ‘েতামার েতা 
টাকার aভাব। দশিট কিবতা িলেখ দাo। আিম েতামােক পাঁচ শ টাকা েদেবা।’ আিম রাজী  
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হেয় েগলাম। eবং েদবkমার বs মশায় বলেলন পর িদন তুিম দশিট কিবতা িলেখ কিফ 
হাuেসর ei েটিবেলi eেসা েবলা aতটায়। আিম টাকা িনেয় আসেবা। ফেল বািড়েত িফের 
আিম ১৩িট কিবতা িলখলাম। আিম িনধর্ািরত িদেন কিফ হাuেস েগিছ িনধর্ািরত সমেয়র িকছু 
আেগ। িগেয় েদিখ sনীল গে াপাধয্ায় ব’েস আেছ। sনীল গে াপাধয্ায় ‘কৃিtবাস’ পিtকার 
সmাদক। sনীলবাব ু বলেলন, ‘আপনার কােছ কিবতা আেছ?’ আিম বললাম েয আেছ। 
sনীলবাব ু বলেলন, ‘আমােক সবgিল িদন, আিম eকসে  ছাপেবা।’ আিম বললাম, 
েদবkমার বsর জn েলখা। sনীলবাব ু নেলন না। কিবতা েতেরািট েকেড়i িনেলন আমার 
কাছ েথেক। েদবkমার বs মশায় িনধর্ািরত সমেয় eেলন; eেস বলেলন, ‘ei েয পাঁচ শ 
টাকা। কিবতা দাo।’ iতয্ািদ iতয্ািদ।”১৮৫  জnগা ঁযাoয়ার আগ aবিধ িবিভn েছাটপিtকায় 
িনয়ম কের িবনেয়র কিবতা pকাশ পাি েলা। ‘বাlীিকর কিবতা’-gিলo টুকটাক িবিkpভােব 
পt-পিtকায় সংkলান কের। নামকরণ aবশয্i িঠক হয়িন তখনo, gন্থববnেনর 
পিরকlনাo হেব পের। দমদেম িদিদর বািড়েত েথেক িবনয় কিবতাgিল িলেখ চেলেছন— “ 
‘aিধকnু’ বiখািন আসেল ছেn েলখা pবn। eর পেরi িলখলাম ‘a ােনর anভূিতমালা’। 
তারপের িলখলাম িবি n কিবতাgিল ‘েটিবেল েরােদর েফাঁটা’, ‘গমt’— eiসব 
কিবতা।”১৮৬ uপেরাk কিবতাd’িট যথাkেম কৃ েগাপাল মিlক সmািদত ‘গlকিবতা’ 
eবং িনমর্ালয্ আচাযর্ সmািদত ‘ekণ’ পিtকায় pকািশত হয়। ‘বাlীিক’র কিবতাকাের 
কিবতাgিল rপ েপেয়িছেলা ‘a ােনর anভূিতমালা’ pকােশর d’বছর পর, াবণ ১৩৮৩, 
(iং.) ১৯৭৬-e। a ীলতার aিভেযােগ aিভযkু ei কাবয্িট সmেকর্ িবনয় sয়ং পের মnবয্ 
কেরন— “ ‘বাlীিকর কিবতা বiখািনর কথা মেন পড়েলi আিম খবু লjা পাi। তার কারণ 
aতয্n a ীল েগাটা কেয়ক কিবতা ei বiেত আেছ। আমার ‘কাবয্সমg’ ২য় খেN ei 
a ীল কিবতাgিল বাদ িদেত বেলিছ সmাদকেক।”১৮৭  

িবনেয়র sগত, sজনগত, shd গত, শরীরগত িবি nতাi আসেল েযৗনতািবষয়ক ei 
িবকৃিতর েচহারা িনেয়েছ। জননী, রমণী pভৃিতর pিত aবদিমত আসিk তাঁর জীবন o 
কিবতার িশিlত কয্ানভােস eর পর েথেক kমশi sূল দাগ েফেল েগেছ। িবনেয়র 
ঘিন জনেদর aেনেকরi মেত িচিকৎসার পিরভাষায় তাঁর asখটার নাম ‘িsৎেজাে িনয়া’। 
হাংির মলয়o তাঁর ‘হাংির িকংবদnী’ gেন্থর ১৬নং প ৃ ায় সমমেতর শিরক হেয়েছন। 
িsৎেজাে িনক-রা েচৗহিdর সকলেকi তার শtr বেল মেন কের। পািথর্ব কামনাবাসনা,  
pািpর আকাঙ্kা iতয্ািদর শীষর্াসনা বা aবেলাপ ঘটেত থােক সমােন। যার ঘিূণর্জাল েরাগীেক 
িহংs, unাদ বািনেয় ছােড়। িবনেয়র িবকারgsতা েকান খােত কীভােব eগেলা, েস-সmেকর্ 
eকিট চা লয্কর তথয্ জানা যাে — “িকছু আেগ আমােদর েদেশ ঘেুর েগেছন িবখয্াত  
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আেমিরকান di কিব, aয্ােলন িগn স বাগর্ o পল িমেচল, তাঁেদর কাবয্pভাব o sভােব 
েযৗনতা আমােদর কিবতায় তখন দg  দেগ েযৗনিবকার rেপ আtpকাশ কেরেছ।... েশানা 
যায়, িবনয় মজমুদার িকছুিদন েসi সময় েজয্ািত দেtর বািড়েত িছেলন। হাlা bিুফl ম মায়া 
তাঁেক িঘের সারাkণ েনেচ েবড়াত। পেণর্াgািফ েথেক uেঠ আসা রমণীয় আেবদেন েযৗনkুধা 
েজেগ uেঠিছল। তখন িক িতিন িকি ৎ aিধক মাদকাসk হেয় পেড়িছেলন?— জানা যায় 
না। তেব িতিন তখন িনিষdপlীেত েঘারােফরা r কেরন। জানা যায় তাঁর িলিখত ডােয়ির o 
কিবতায়। eiসব মেনর মিলন আেলা eক ধরেনর কিবতার জn িদল। েসgেলাi ‘বাlীিকর 
কিবতা’ নাম িনেয় ‘িব বাণী’ েথেক ১৯৭৬ সােল pকাশ পায়।”১৮৮  

‘িফের eেসা, চাকা’-র “...েতামার েদেহর কথা ভািব—/ িনিবর্কার কাপেড়র ভাঁেজ ভাঁেজ 
anকার, sখ/ eমন আ যর্ভােব িমেশ আেছ; পিৃথবীেত বh/ গান গাoয়া েশষ হেলা, sর 
েন, বয্থা েপেয় আজ/ রnনকালীন শb ভােলােবেস, কােন কােন মdৃ/ aধর্sুট কথা েচেয়, 

eেসিছ েতামার dাের, চাকা।/ মgু িমলেনর কােল সেজাের আঘােত সmািবত/ বয্থা েথেক 
মাংসরািশ, িনতmi রkা ক’ের থােক।” (৭৬ সংখয্ক কিবতা— ‘২৯ জনু ১৯৬২’) িকংবা, 
“...সাথর্ক চেkর/ আশায় েশেষর পঙ্ িk েভেব ভেব িনdা চ’েল েগেছ।/ েকবিল কেবা  িচnা, 
রস eেস চাপ িদেত থােক;/ তারা েযন ksেমর aভয্nের মধরু ঈিষর্ত/ sান চায়, মািলকায় 
গাঁথা হেয় াণ িনেত চায়।/ কিবতা সমাp হেত দাo, নাির, kেম— kমাগত/ ছিnত ঘষর্েণ, 
দয্ােখা, uেtজনা শীষর্লাভ কের, আমােদর িচnাপাত, রসপাত ঘেট, শািn নােম।/ আড়ােল 
েযo না েযন, ঘমু পাড়াবার সাধ ক’ের।” (৭৭ সংখয্ক কিবতা— ‘২৯ জনু ১৯৬২’)  iতয্ািদ 
িশিlমানসসmিলত পঙিkগঠন ‘বাlীিকর কিবতা’-য় eেস eিলেয় পেড়েছ। ‘বাlীিকর 
কিবতা’-র “চাঁেদর gহারিদেক িনিনর্েমেষ েচেয় থািক, েমেঝর uপের/ দাঁিড়েয় রেয়েছ চাঁদ, 
pকাশয্ িদেনর েবলা, s  েদখা যায়/ চাঁেদর gহার িদেক িনিনর্েমেষ েচেয় থািক, ঘাসgিল 
েছােটা ক’ের ছাঁটা।/ ঘােসর িভতর িদেয় েদখা যায় gহার uপরকার ভাঁজ।/ gহার লেুকােনা 
মখু েথেক r হেয় েসi ভাঁজিট eেসেছ/ বািহের েপেটর িদেক।...” (কিবতার খসড়া/ ১৫) 
বা, “হঠাৎ েবেলর িদেক েচাখ পেড়, মgু হেয় যাi।/ েবল dিট e বয়েস al পিরমােণ ঝুেল 
পেড়েছ, েস-dিট/ মেনামgুকর তব ুেচাখ েফর েনেম যায় িনেচর gােসর িদেক, েসi/ gােসর 
uপিরভাগ বসার সমেয় যত চoড়া েদেখিছ/ eখন eতটা নয়, সr হেয় পেড়েছ তা, ঘাসgিল 
ঘন হেয় পেড়েছ eখন।” (‘বসার পের’) pভৃিত u ারণ adয্থর্ক িবকৃত কামনাজাত, 
egিলেক কিবতার তk মা েদoয়া বাতুলতা। ‘বাlীিকর কিবতা’-gিলর িনকটসমেয় রিচত 
‘a ােনর anভূিতমালা’-েক ‘নারীভূিমকাবিজর্ত’ o ‘িনসগর্বণর্নাpধান’ কের িনমর্াণ করেবন 
বেলi েভেবিছেলন িবনয়, তবoু pতীকী েযৗনতা (‘েসতু’, ‘িkেসনেথমাম ফুল’, ‘বkল’,  
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‘েমাহনা’, ‘jানদN’ কিবতাভােষয্ stী-পrুেষর েযৗনা i) কিবতার ভােব, শেb হািসেখলা 
কের েগেছ। তা েযৗনিবলাস, আর ei েযৗনিবলাসi ‘বাlীিকর কিবতা’-য় েযৗনিবকার হেয় 
দাঁিড়েয়েছ। ass কিবর কলম eকরাশ ass কিবতার জn িদেয়েছ।                                             

িবনেয়র কিবতার aেধাগিতpািpর সমেয়i ‘কৃিtবাস সংকলন ২৩’ (শরৎকাল ১৩৭৩)-e 
েজয্ািতমর্য় েঘাষ ‘কেয়কজন সাmpিতক কিব : তাঁেদর কিবতা’ শীষর্ক ধারাবািহক eকিট 
রচনায় aবশয্ িবনয় সmেকর্ িলেখিছেলন— “জীবনানেnর শbভাNার o sধীndনােথর 
গদয্াtক িবnাস েকােনা aিভনব রসায়নাগাের ৈজিবক pথায় িমিলেয় িদেল িবনেয়র কিবতার 
কাছাকািছ েপৗঁছয়।”১৮৯   

িকnু, ষােটর rর িবনয় আর ষােটর েশেষর িকছুেতi িবনয় eক নয়। ষাট েশষ-সtর rেত 
বাংলাভাষার সািহতয্িবষয়ক পt-পিtকাgিলর েkেto আেলাড়ন eেসিছেলা। েবশ িকছু 
পরুেনা পিtকা বn হয় e-সময়, সমাnরােল জn েনয় নতুন-নতুন পিtকা। িবনেয়র 
আtপিরচেয় আেছ েস-িদনকার ছিব— “iিতমেধয্ বাংলা কিবতা পিtকার রােজয্ দাrণ 
oলটপালট হেয় েগেছ; কৃিtবাস, anভব, utর  pভৃিত aেনক েছােটা পিtকা বn হেয় 
েগেছ। হঠাৎ সকেল দল েবঁেধ ৈদিনক কিবতা, সাpািহক কিবতা pভৃিত pকাশ করেত েলেগ 
েগেছ। শিk িনেজ সাpািহক কিবতার সmাদনার ভার gহণ কেরেছ। ‘সারsত’ নােম eকিট 
পিtকা িদলীপ gp-র সmাদনায় েবিরেয় আবার হঠাৎ বn হেয় েগেলা। গlকিবতা, 
কলকাতা pভৃিত নতূন পিtকা আtpকাশ করেল আমােক eiসব uদয্েম েকu ডােকo িন, 
আর আমার িনেজর যাoয়ার েতা েকােনা p i oেঠ না।”১৯০ বাকয্gিলেত িবনেয়র aিভমান 
pকট iি তময় হেলo িবনেয়র sিৃতসেূtর েকাথাo েকাথাo িচড় ধেরেছ বেলi মেন হেব। 
েকননা, িবনয়কিথত পিtকানােমর aেনকgিলেতi িবনেয়র কিবতা, pবn, িচিঠ; তার uপর 
িবনয়িবষয়ক সমাচার aবিধ যেথ  grt িদেয় ছাপা হেয়িছেলা। েজয্ািতমর্য় দেtর 
‘কলকাতা’ পিtকার eকিট সংখয্ার p দo হেয়েছ িবনেয়র মখুাবয়বিচিtত।  

iি িনয়ািরং কেলজজীবেনর েশষ বছর তথা ১৯৫৭-য় বারাণসী েথেক pকািশত ‘utরা’ 
পিtকার সmাদক sেরশচnd চkবতর্ীর পtু নেবnd চkবতর্ী pথম পিরচেয়র পের িবনয়েক 
eকিট pবn িলেখ িদেত anেরাধ কেরিছেলন। িবনেয়র anেlখেহতুi pবnিটর নাম জানা 
যায়িন। pথম গদয্-pবn েলখার sিৃত িবনয় যা িলখেছন— “pবnিট খবু রিসেয় রিসেয় রগড় 
ক’ের ক’ের েলখা। আবার েসi পরুােনা কথা মেন পেড়। বয়স বাড়ার সে  সে  রগড় করা 
বn েh েগেছ। আর রগড় ক’ের েকােনা গদয্ িবেশষ িলিখ না। al বয়েস pাণ েবশ সরস 
থােক। রবীndনাথ তাঁর ‘প ভূত’ নামক gেন্থ িলেখেছন েয রিসকতা মােনi েকােনা বয্িkেক  
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িকছু আঘাত করা। কথাটা সতয্। পিৃথবীর সমs রিসকতা িবে ষণ করেলi রবীndনােথর কথার 
যথাথর্তা ধরা পেড়।”১৯১ ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’ ‘কলকাতা’ পিtকার d’িট সংখয্ায় 
ধারাবািহকভােব িলেখিছেলন িতিন। d’িটi যgু সংখয্া : চতুথর্+প ম, েসেpmর+aেkাবর, 
১৯৬৮ eবং  eকাদশ+dাদশ, ১৩ আগs, ১৯৬৯। ei pবnিটর সmেn েdয় তrণ 
বেnয্াপাধয্ায়েক িলিখত eকিট িচিঠেত িবনয় জািনেয়েছন— “আমার ‘ঈ রীর sরিচত 
িনবn’েত আিম anভূিত িবষেয় আেলাচনা কেরিছ। aিভjতা েথেক েটর েপেয়িছ েয িনেজর 
মেন anভূিত pচুর থাকেল তেব তা কিবতা-মাধয্েম aেnর মেন স ািরত করা সmব। যেুগ 
যেুগ কিবরা ei ক’ের চেলিছ।”১৯২ ‘কৃিtবাস’ পিtকার ‘সংকলন ২২’ (েম ১৯৬৬)-e 
pকািশত ‘ei সব সতয্’ নােমর eকিট বয্িkগত গেদয্ িবনয় তাঁর ঈ রী anভেবর pসে  
েবশ কতৃর্t সহকােরi সtার a ীভবেনর কথা বেলেছন। তাঁর কথায়— “কােরা সে  কথা না 
ব’েল েকবল আপন মেন বাস করা। eমন মানিসক sয়ং-সmনূর্তা 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।... eiভােব চ’েল েগেছ কত বছর, যেুগর পর যগু। আেরা যােব 
aনnকাল। তােত আমােদর কােরাi asিবধা হয় না। আিম aবশয্ eকাi dজন, eবং dজন 
dজনেক গভীরভােব ভােলাবািস, হািসকাnা sখdঃেখর িবষয় আেলাচনা কির। dজন dজনেক 
aতয্n িবেভার হেয় ভােলাবািস।...”১৯৩  

‘কিবতা-পিরচয়’ পিtকায় pবn েলখার কথা ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’-e িবনয় uেlখ 
কেরেছন। পিtকািটেত িবনয় মজমুদারেক িনেয় েলখা েজয্ািতমর্য় দেtর d’িট pবno 
pকািশত হেয়িছেলা। pথমিট িছেলা পেূবর্ািlিখত ‘িবনয় মজমুদার : কিবতার শিহদ’ শীষর্ক 
রচনািট েথেক গহৃীত aংশিবেশষ আর িdতীয়িট িছেলা ‘িফের eেসা, চাকা’-র pথম কিবতািটর 
িবে ষণ— ‘eকিট ujjল মাছ : িবনয় মজমুদার’।  

আবার ei পিtকার পাতােতi কিবতা-সমােলাচক িবনেয়র আিবভর্াব ঘেট। সpম সংকলন 
(কািতর্ক ১৩৭৩)-e জীবনানেnর ‘adুত আঁধার eক’ কিবতািটর eকিট an ধারার 
সমােলাচনা েলেখন িবনয়। িবতিকর্ত ei pবnিটেক েকnd কের নেরশ gহ eকিট 
pিতবাদপt পািঠেয়িছেলন। িবনেয়র “...aিভpায় udাবেনর েচ া পN ম মাt”১৯৪ বেলi 
তাঁর মেন হেয়িছেলা। িবনেয়র কিবতাবয্াখয্ািট কিবতার সাধারণ sাভািবক ভাবােথর্র সে  যায় 
না।১৯৫  

‘কিবতা-পিরচয়’-eর সpম সংকলেন দীিp িtপাঠীর কলেম sধীndনাথ দেtর ‘ন নীড়’  
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কিবতািটর eকিট বয্াখয্াo pকাশ পায়। সmিকর্ত আেলাচনায় aংশ িনেয় িবনয় eকিট িচিঠ 
িলেখিছেলন। িচিঠিট েবর হেয়িছেলা ‘কিবতা-পিরচয়’ a ম সংকলেন। পরুেনা বnু িবমান 
িসংেহর anেরােধ িবনয় ‘ব ীয় সািহতয্ পিরষৎ’ েথেক pকািশত ‘ভারতেকাষ’-e আnন 
পাভেলািভচ েচখভ্ -eর সংিkp জীবনী িলেখিছেলন। আর eক rশ েলখক েলরমনতভ-eর 
জীবনী েলখার psাব-anেরাধo তাঁর কােছ eেসিছেলা। eবার িকnু িবনয় রািজ হেলন না।১৯৬                   

ষােটর েশেষ eেস কিব িবনেয়র ডুবিুরর aিভমান হেলা! পlব েসনgেpর তttাবধােন ‘ৈদিনক 
কিবতা’ পিtকা (১৯৭০)-র পk েথেক ‘িবে  pথম’ দািব িনেয় eকিট কিব-সমীkা 
আেয়ািজত হেয়িছেলা। জনিpয়তার িনিরেখ oঠা pথম দশ-বােরাজন কিবর নােমর মেধয্ 
িবনেয়র নামo িছেলা। aথচ, তখনo িতিন ভাষািবd  বেল খয্াত, কিব নন। আবার, প ােশর 
pিতিনিধsানীয় কিবেদর দেল তাঁেক uেপkাo করা যাে  না। শংকর চেTাপাধয্ােয়র 
সmাদনায় ছাপা প ােশর কিব o কিবতার সংকলন ‘ei দশেকর কিবতা’ (১৯৬৯ ি ঃ), 
দীিp িtপাঠী সmািদত প ােশর কিবেদর ‘eকােলর েpেমর কিবতা’ সংgহ (১৯৬৯ ি ঃ), 
শাnn দাস o rেdnd সরকার সmািদত ‘sিনবর্ািচত’ (১৯৭০ ি ঃ)১৯৭, বা aিমতাভ দাশgp 
সmািদত ‘কিবতার পrুষ’ (১৯৭০ ি ঃ)— সবক’িট সংকলেনi িবনেয়র কিবতা গহৃীত 
হেয়িছেলা।  

aবশয্, ‘কিবতার পrুষ’ বা ‘sিনবর্ািচত’ সংকলনভুk কিবতাgিল aিমতাভ দাশgেpর 
িনবর্ািচত, িবনেয়র খবু পছেnর িছেলা না। ৈশেলনচnd ভTাচাযর্ সmািদত ‘েবলা aেবলা’ 
পিtকায় ‘আtপিরচয় িদেত বেস e-িনেয় তাঁর আেkপ েগাপন থােকিন।১৯৮ pায় eকi 
সমেয় বdুেদব বs তাঁর ‘আধিুনক বাংলা কিবতা’ সংকলেনর প ম সংsরণ (েসেpmর 
১৯৭৩)-e িবনেয়র কিবতা gহণ কেরিছেলন। বdুেদব-জামাতা তখন পালেছঁড়া হালহারা 
িবনয়েক তাঁর িনজগেৃহ আ য় িদে ন। িবনেয়র বi ছাপেছন, িবনয়েক সাধয্মেতা ss কের 
েতালবার জn মসাধয্ pয়াস িনে ন। uেlখয্, ‘sিনবর্ািচত সংকলনিটেত িবনয় তাঁর িঠকানা 
িহেসেব ৪০/১ bড িsTট, কলকাতা-১৯-e aবিsত েজয্ািতমর্য়-মীনাkীর বািড়িটর কথা 
বেলিছেলন।  

আেমিরকা েথেক িফের bড িsTেটর বাসা েছেড় েজয্ািতমর্য়রা uঠেলন গিড়য়াহাট েমাড়-
বািলগ  ফািঁড়র মেুখ রাসিবহারী aয্ািভিনuেয় eকিট েছাট বািড়েত। ততিদেন েবশ sনাম- 
pিত ার সে i ‘কলকাতা’ পিtকার সmাদনা করেছন েজয্ািতমর্য় দt। pকাশনা r 
করেলন িবনয় মজমুদােরর ‘িফের eেসা, চাকা’-র নতুন সংsরণ িদেয়। ১৯৭০-eর ১ মাচর্ 
‘িফের eেসা, চাকা’ নবয্সjায় pকািশত হেলা। মলূয্ : ৩ টাকা মাt। েজয্ািতমর্য় দt eকিট  
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aনn িবjাপনী বয়ান রচনা কেরিছেলন।১৯৯   

সtেরর rেত ‘িফের eেসা, চাকা’-র ‘কলকাতা’ সংsরণ pকাশ েপেল বাংলা কিবতার 
পাঠকkল আেnািলত হেয়িছেলা। sদশৃয্ েসi েশাভন সংsরেণর েলখক-পিরিচিত aংেশ বলা 
হয়— “eখন িতিন িনয়িমত কমর্ কেরন না। িঠকানা : কিফ হাuস, কেলজিsTট, কিলকাতা।”  

১৪ মাচর্, ১৯৭০ তািরেখ ‘েদশ’ পিtকার সািহতয্সংবাদ িবভােগ ‘eকিট aসাধারণ কিবতার 
বi’ িশেরানােম ‘িফের eেসা, চাকা’-র সমােলাচনা কেরন সনাতন পাঠক ছdনামধারী sনীল 
গে াপাধয্ায়। কিবতার পযর্ােলাচনায় pেবেশর পেূবর্ pথম d’িট anে েদ িতিন িলখেলন— 
“িবনয় মজমুদােরর ‘িফের eেসা, চাকা’ কিবতার বiিট েচােখ েদখামাti হােত তুেল িনেত 
iে  হয়। pথমত িবনয় মজমুদােরর কিবতা পড়াi eকটা িবেশষ ধরেণর [ধরেনর] 
aিভjতা, তাছাড়া ei বiিটর আকৃিতo ভারী [ভাির] pীিতpদ, aেনকটা িবিলিত বiেয়র 
মতন, ugতািবহীন। েপপারবয্ােকর মতন নরম মলাট, পেুরা p দপট জেুড় িবনয় 
মজমুদােরর মেুখর খািনকটা aংেশর আেলাকিচt— eেত তাঁর েচাখ dিট pধান, না, িঠক বলা 
হেলা না। aেনকটা pথাগত, তাঁর েঠাঁেটর ভি িটi েবশী েচােখ পেড়। বiিট pকাশ কেরেছন 
মীনাkী দt। 

িবনয় মজমুদােরর মতন কিব পিৃথবীর েয-েকান েদেশi dলর্ভ। বাংলােদশ কিবতার েদশ— 
eটা িনতাni েছঁেদা কথা, যিদ সিতয্i তাi হেতা, তা হেল িবনয় মজমুদারেক বাংলােদেশর 
মাথায় কের রাখা uিচত িছল। aবশয্ মাথায় কের রাখেলi েয িবনয় মজমুদার েসখােন 
থাকেতন, তা মেন হয় না, oরকম ksান িতিন aিচের পিরহার করেতন, িকnু েসটা an 
কথা।”২০০  

‘িফের eেসা, চাকা’-র ‘কলকাতা’ সংsরণ o ‘েদশ’ পিtকায় সংি  বiিটর সমােলাচনার 
pকাশ বারবার হািরেয় েযন িবনয়েক নতুন কের পাoয়া। িকnু, মানিসক বয্ািধ েয তাঁেক তাড়া 
কের িফরেছ। িবনয়েক মানিসক হাসপাতােল ভিতর্ করার বেnাবs করেতi হেলা িবনেয়র 
বnুবর েজয্ািতমর্য় eবং anাnেদর। িবsািরত আেগi বেলিছ।... 

িতলজলার েগাবরা মানিসক হাসপাতােলর aধয্ায়িট িবনেয়র জীবেন an কারেণ sরণীয়। 
ঘটনাচেk ei সময়i তাঁর সে  আলাপ হয় েdয় চলি tকার ীযkু ঋিtকkমার 
ঘটেকর। ঋিtকkমার ঘটকo তখন ei হাসপাতােলর আবািসক। ei di ভয়ংকর 
pিতভাবান unােদর মেধয্ সাkাৎ বাংলা সংsিৃতজগেতর পেk aেশষ grেtর ঘটনা, যা 
পরবতর্ীেত গভীর আিtকতায় েপৗঁছেব।  
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ei হাসপাতােল বেস ei সময় ঋিtক ঘটক িলখেছন ‘jালা’ নাটকিট। তাঁর পিরচালনায় েস 
নাটক েজল-েচৗহিdেত aিভনীতo হে । মখুয্ ভূিমকায় aিভনয় কেরিছেলন িবনয় sয়ং। ei 
িনেয় ততৃীয়বার িবনয়েক র মে  aিভেনতার ভূিমকায় েদখা েগেলা; েবৗলতিল sুেলর 
হেsল, েpিসেডিn িহnd হেsেলর পর মানিসক হাসপাতােল। হাসপাতােলর িভতের হােত 
েলখা পিtকা pকােশরo uেদয্াগ িবনয় িনেয়িছেলন। ষােটর দশেকর সচূনা েথেকi তাঁর বাঁচা 
কিবতা, গিণেতর িনজs ভুবেন। ei েতা আমতৃয্ িবিবধ রতন তাঁর!  

মীনাkী-কnা ক াবতী দt তাঁর sিৃত েথেক েছাটেবলায় েদখা িবনয়ঘিটত eকিট ঘটনার কথা 
মেন করেছন। ভােতর সে  aবলীলায় agনিত কাঁচা ল া িচিবেয় েখেয় েফেলিছেলন িবনয়। 
তাi “জীবেনর েয েকােনা বয্াপােরi তীb sাদ িবনয় মজমুদােরর পছn িছল”২০১ বেল 
ক াবতীর ধারণা। বstতi হয়েতা তা-i। জীবেনর সমs করণi িতিন unােদর মাদকেমািহত 
ভােলাভাসা েথেক কেরেছন। কিবতােক গিণেতর কিlত েমাহনায় িনেয় িগেয়েছন, 
গািণিতকতায় কিবতার তttদশর্ন বয্খয্া করেছন। সাধনা o আরাধনার তীbti িক তাঁর 
মানিসক ৈবকেলয্র জn িদেয়েছ eর পর! 

মানিসক হাসপাতােল বাধয্তার ভিতর্র aবয্বিহত পেূবর্ aিময় েদেবর বািড়েত আি ত থাকার 
সময়o িতিন aিব াn গিণেতর ধাঁধা িনমর্াণ o চচর্ায় রেয়েছন েমেত— “...েযন Δx o Δy-
eর eক rd াস uপnাস িলখেছন। লাল খাতার পর হলদু খাতা, হলেুদর পর সবজু— 
কখেনা কখেনা িদেন প াশ-ষাট প ৃ া পযর্n িলেখ uঠেছন। িলখেছন iংেরিজেত, মলােট 
েকান খাতার নাম ‘কিনক েসকশন’, েকানটার ‘iন্টার েপােলশন িসিরজ’।...”২০২ তাঁর 
গািণিতক রচনাবিলর udার হেত পাের কেয়ক শতাbীর গিণতেjর কাজ! তেব েস-সময় 
গিণেতর নতুন সেূtর সnান েপেয়েছন বেলi িবনয় দািব করেতন। আর িনরবি n গিণত-
পিরসের েথেকi মােঝমেধয্ িলখেতন d-eকিট কিবতা। কিব-পিরিচিতর তুলনায় গিণতিবd  
পিরচেয় িতিন তখন aিধক আtতিৃp েবাধ করেছন। নবয্ কয্ালkলােসর জnদাতা বেল 
ভাবেছন িনেজেক। কিবতার dিনয়া েথেক পাততািড় েগাটােনার িচnাভাবনাo মাথায় eকটু-
আধটু ঘরুেছ। বদেল গিণতেকi তাঁর সবর্s েদেবন, নবাগত েয ‘িসিরজ’ তাঁর িসংহভাগ 
িচnনেkt জেুড় বেসেছ, তার pামািণকতা েতমন দরকার হেল iংলয্ােন্ডর রয়য্াল েসাসাiিটর 
গিণত-িবশারদেদর িদেয় পরীkা কিরেয় েনেবন ভাবেছন। eিদেক, বছর পাঁচ-ছয় আেগ ei 
িবনয় িনেজi বািতল কের বসেছন তাঁর aনিূদত িবjানকমর্েক। ‘ঈ রীর’ gেন্থর িdতীয় 
সংsরেণর চতুথর্ কভাের তাঁর gন্থসমেূহর তািলকা িদেত িগেয় িবনয় তাঁর anবাদকৃত  বেরণয্ 
িবjানী সেতয্ndনাথ বsর ভূিমকাঋd ‘আেপিkকতার তtt’ বiিটেক ‘aনিূদত ভুল gন্থ’ 
বলেছন েকন, তা-o ভাববারi কথা। থাক েস কথা।... 
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গিণত o কিবতার শিরকানায় েব-সামাল মgমন িবনয়েক িনেয় aিময় েদব মnবয্ কেরেছন— 
“আিম তাঁেক েদেখিছ বাiেরর েথেক, েদখিছ eক adুত িdধায় িতিন মােঝ মােঝi েযন 
িবভk হ’েয় পেড়ন। ei িdধার মেূল েকান সাধারণ সতয্o আেছ িকনা জািন না; কিব মাti 
িক েগাপেন গিণত েpিমক? ভােলরী েনিছ কিবতা েছেড় িদেয় দীঘর্িদন গিণতচচর্া 
কেরিছেলন— আেd ঁজীেদয়া েচ া না করেল আর হয়েতা কিবতাi িলখেতন না িতিন, িকnু 
তাঁর েয চচর্ার uেdশয্ িছল বিুdর রহসয্েভদ তথা ৈচতেnর srপদশর্ন। anপেk, িবনেয়র 
গিণতচচর্া েযন আেবগ pকাশ, বিুdর aবলmন তােত থাকেলo আসল তাড়নাটা েযন 
আেবেগরi। ভােলরী হেয়িছেলন গিণেত মg, িবনয় pায় গিণেত েমেত oেঠন। drত আঁক 
পড়েত থােক খাতায়, িচhgেলা লািফেয় eিগেয় চেল, রিচত হয় eেকর পর eক পঙিk। েযন 
েকান িকছুেত ভর কেরেছ তাঁেক েকান শিk যার শরীর েনi িকnু মাদেকর মেতাi তীb তার 
pভাব— েযন সবটাi েসi েকালিরজ কিথত দীেবয্াnাদনা [িদেবয্াnাদনা]। তুলনায় তাঁর 
কিবতাচচর্া কত নীরব। িচৎকার েনi eেকবােরi, uেtজনা বা আেবগ যা আেছ তা েগাপন— 
আসেল uপমার রসায়েন aিভjতায় rপাnিরত। েযন িকছু uপলিb সtূ রচনা করেছন িবনয়; 
েকান গিণতj, েকান পাসকাল িকংবা আযর্ভT মলূত যা কেরন তাi— pেভদ ei, িবনেয়র 
ভাষা আলাদা। তাঁর গিণত নয়, কিবতাi তাঁর ধয্ান, তাঁর pকৃত গিণত।”২০৩  

e-কারেণi িতিন িবনয় মজমুদার। তাঁর a ান-পর কিবতাgিল িনেয় েখদ pকাশ কেরo 
ঋিtক “...তব ুিবনয় মজমুদার যা িলেখেছন, তােত িতিন e শতাbীর eকজন ে  কিব।”২০৪ 
বেল েমেন েনন। পাশাপািশ িকছুটা কতৃর্t িনেয়i েযন বেল েফেলন— “ঋিtক ঘটক 
সমােলাচনায় বnুকৃতয্ কের না। িনেজ যা ভােলা েবােঝ তাi েলেখ। আমার jান o 
িব াসমেত aেনক কিবতার েমলায় ei কিবেক সহেজi েচনা যােব।”২০৫  

hমায়নূ আহেমদ তাঁর eকিট uপnােস িহম ু চিরtিটর মখু িদেয় বিলেয়িছেলন— “aিত 
েমধাবীরা তারেছঁড়া মাnষ হয়।... তারেছঁড়া মাnেষর জn মহূুেতর্র বাসনার মলূয্ aসীম।”২০৬  
সময্ক িবনয়-anধাবেন ei আপাতিনরীহ িকnু aতলsশর্ কথািট আমােদর মেন রাখেত 
হেব। িবনেয়র কিবতা, গিণত, রাজনীিত, পবূর্রাগ, বীতরাগ, স ছুট, সখয্তয্াগ, eকালতুা 
iতয্ািদ যাবতীয় বিহঃpকাশi িনেদনপেk তাঁর েসi-েসi মহূুতর্gিলেক pাথিমকভােব হেলo 
চিরতাথর্ কেরেছi!  

aবািরত sেরর েমলায় sের-sের sর না েমলায় েযন েশষােn তাঁরi eকা আবিরত aবিsিত। 
তাঁর পিরবারo সmবত eক ধরেনর psািবত দূরti বজায় রাখেত পছn কেরেছ তাঁর সে । 
১৯৭০-e মানিসক হাসপাতােল ভিতর্ করার সময় িবনেয়র বড়দা aিনলবরেণর sাkর চাiেত  
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িগেয় ei দূরেtর aংশপিরচয় েপেয়িছেলন েজয্ািতমর্য় দt। েসi সেূt েজয্ািতমর্েয়র uপলিb 
হেয়িছেলা eমনi— “িবনয় anভূিতpবণ o েকামলিচt বেল মানিসক ভারসাময্ হািরেয়িছল, 
মজমুদার পিরবােরর aেnরা শk। তাঁরা দূরtেকi পিরণত কেরেছন চািরিtক বেমর্।”২০৭ 
ঠাkরনগর েগেল েজয্ািতমর্য়বাবেুক eকমাt u ভােব gহণ করেতন েরণ ুবs oরেফ বিুচ।২০৮ 
িবনয় মজমুদার ss হেয় িফের eেল তাঁেক বািড়র েকাথায় থাকার জায়গা েদoয়া হেব, ei 
pে র utের িবিপনবাব ু যা বেলিছেলন, েজয্ািতমর্য় তার সাkয্ িদেয়েছন— “িতিন জিমর 
pােn eকিট টািলর চালাঘর েদিখেয় িদেলন। ঐ ঘরিটর নাম িদেয়িছেলন ‘শািnিনেকতন’— 
হoয়া uিচত িছল ‘দূরt’। aবশয্ pকৃতi যখন িবনয় বািড় িফরল, তােক aতদূের িনবর্ািসত 
কেরনিন িবিপনিবহারী।”২০৯  

িশমলুপরু-জীবন :  

লিুmনী পাকর্-েফরত িবনয় ei pথম e-বে  তাঁর আদত খুঁিট ঠাkরনগের sায়ী বসবাস করেত 
r করেলন। পািরবািরক িনি িn o িনরাপtার েঘরােটােপ, বাবা-মা’র কাছেঘঁষা িবনয় e-

সময় েবশ ssi িছেলন িকছুিদন। িকnু, েকানo িনেটাল পািথর্ব কয্ােলন্ডার েতা িবনেয়র জn 
নয়! িনয়িত তাঁর জীবনগিণত কষেব; আর কিবতায়, গিণেত আkাn িবনয় eক পরম 
েকndািতগতায় kমায়ত জীবনবেৃtর, সংসারবেৃtর, িবষয়বেৃtর বাiের চেল চেলেছন।  

িশমলুপরু gাম েথেক িচিঠপেt িবনয় েকালকাতার সে  সংযkু থাকার েচ া কেরেছন anত 
pথম িদককার িকছু বছর। aিময় েদবেক েলখা eকিট িচিঠেত িতিন তাঁর িব s সেূt পাoয়া 
eকিট েখাঁজ জািনেয়েছন েয, iংলয্ােন্ডর েকানo েকানo িব িবদয্ালেয় নািক তাঁর pণীত 
গিণেতর তttসtূgিল পাঠয্সিূচভুk হেয়েছ। খবরিট কােন আসা মাti িবনয় কিবতা েলখা 
েছেড় িদেয়েছন। eমনিক, েপাsকােডর্র িনেচ সio কেরেছন ‘ioর ময্াথ্ েমিটিশয়ান’— ei 
মেমর্। আবার েসi পরুেনা মানিসক aিsরতা। আবার কিফ হাuস, আবার লিুmনী-পবূর্ েচহারা। 
সেnেহ, ভেয় কখনo k ঁকেড় আেছন, কখনo বা িহংsতায় েচৗবেৃtর dিনয়াকলেক িতিন জb 
করেত চাiেছন। pধানত গিণত িনেয় কথাবাতর্ায় পাে ন আনn।২১০  

বnু শিk চেTাপাধয্ােয়র pেচ ায় ‘িব বাণী’ েথেক ‘বাlীিকর কিবতা’ ( াবণ ১৩৮৩/ iং. 
১৯৭৬ ি ঃ) েছেপ েবর হেল a ীলতার aিভেযােগ িবনয় িবd হেলন। ‘a ােনর 
anভূিতমালা’-েতo pকৃিতবণর্নার আড়ােল েযৗনা  o েযৗনিমলেনর কথাi িনিহত িছেলা, িকnু 
তা িছেলা pতীেক, rপেক িশlrপািnত। িকnু, েগারাবাজাের িদিদর বািড়র aৈবdয্িতক 
পিরেবেশ েমামবািত aথবা সরেষর েতেলর িটমিটেম মািটর pদীপ েjেল িবিচt আেলায়- 
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আঁধাের িবনয় িলখেলন তাঁর ভুTা, gহা বা চাঁেদর মিলন কিবতাgিল। শেb শেb েযৗেনাৎসব 
হেলা বেট, কিবতা হল না। মজীবীর কােছ যা িkয়া, বিুdজীবীর কােছ তা-i িশl— eকi 
েতা েযৗনতা িভn বয়ােন rপেরখািয়ত! িবনেয়র কিবতার ভূষণতুলয্ েযৗনতাi তাঁর কিবতার 
দূষেণর কারণ হেয় uঠেলা ei সময়। িচtবিৃt pবিৃtর কােছ হেলা িনঃেশেষ সমিপর্ত।  

‘বাlীিক’ পিtকায় e-বiেয়র েবশ িকছু কিবতা pকািশত হেয়িছেলা বেল কিব নামকরণ 
কেরিছেলন ‘বাlীিকর কিবতা’। বiিটর জn খবু snর মলাট eঁেকিছেলন িশlী ভাpসn। 
িকnু pকাশক bজিকেশার মNল বi িবিk r করার পর aেনক েkতা নািক ঘেুর eেস 
‘a ীল’ বেল বi েফরত িদেয় যান, পয়সাo েফরত চান তাঁরা। লালবাজার েথেক বi িবিk 
বn করবার িনেদর্শ আেস। মলূ বiেয়র প াn েথেক বাহাtর প ৃ া aবিধ িছঁেড় েফেলন 
pকাশক। aথচ েসi খিNত পsুকিট েকানo িবjিp ছাড়াi বাজাের িবকেলা। e’রকম 
সমেয়i েশানা যায় েগািকর্ সদেন ‘a ীল কিব’ িবনয় মজমুদারেক eক কিবতাপােঠর আসর 
েথেক িবতািড়ত করা হয়। eকিটo নতুন েযৗন-pতীক ‘বাlীিকর কিবতা’-gিলেত িছেলা না 
বলেল িমথয্াচার করা হেব। িকnু aসংখয্ না-কিবতার দsােবেজর তলায় তাঁর d’eকিট 
কিবতাপম গঠন চাপা পেড় েগেছ। anিদেক, ‘েদuিট’-র মেতা িকছু পিtকা তাঁর e-জাতীয় 
কিবতাgিলেক ধারাবািহকতার সে i pকাশ কের েযেত থােক। আবার েকu-েকu ‘বাlীিক’-
র িবনয়েকi ‘e যেুগর বাlীিক’ বেল িচিhত করেলন। তাঁেদর aেনেকরi মেত পিৃথবীর ে  
কেয়কিট কিবতািনমর্ােণর anতম eর েবশ িকছু কিবতা।২১১  

‘বাlীিক’-র কিব িবনয় তখন শহেরর ঊিমর্মখুরতা েথেক েযাজন দূের— গাঁেয়র সবেুজ ধসূর 
জীবন বেয় িফরেছন। hদেয় পরুেনা খােপ জং ধরেল তব ুei uদাসীন gামীণ িবনেয়র সে  
েযাগােযাগ রাখেতন েজয্ািতমর্য় দt o aিময় েদব। িশমলুপেুরর ‘িবেনািদনী kঠী’-র িনরালা 
eক ভােলােবেস eকা কিবর জn-জnাnেরর সািকনিঠকানা হেয় দাঁড়ােলা। e বািড় কিবর 
মা’র নামাি ত। শরীরী মতুৃয্র পরo নামফলেক েথেকi েযন িবেনািদনী pহরাধীন েরেখ 
েদেবন aিভমানী, আt ংসী, বিhpিতভা েছাট েছেল িবনয়েক। সংsােরর aভােব আিশর 
দশক েথেক েয বািড় িবিভn জয্ািমিতক, aজয্ািমিতক নk শায় ভাঙেছ; তার চলটা-oঠা, 
পেলsারা-খসা eকিট ঘের িবনয় তাঁর asেখর সে  সহবাস কের েগেলন বািক জীবন। মেধয্ 
ক’বার grতর ass হেয় হাসপাতাল, হাসপাতাল েথেক পনুরায় ‘িবেনািদনী kঠী’-র pায়াn 
কামরা। aথচ, মসণৃ জীবেনর মহাসড়ক eকদা েযেচ eেসিছেলা তাঁর কােছ। িকnু, িবনয় েয 
তখন ঝড়েক মািঝ কের িবপn-সায়র udাের েনেমেছন! কিবতার জn েছেড়েছন চাকিরর 
িনি িn; বdৃ, aথবর্pায় বাবা-মা’র িদেক তািকেয় ছাড়েছন pবােসর েলাভনীয় আমntণ২১২; 
িকnু িনেজর জn ছাড়েত পারেলন না িকছুi! 
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sায়িবক চ লতা তাঁেক েকানo িকছুেতi িথতু হেত েদয়িন। ঘেরর বদেল েঘার আর েঘােরর 
ঘিূণর্েত মচুেড় oঠা েবদনা-হলদু বnৃ তাঁেক সব েপেয়িছর েদেশায়াল হেত বয্হত কের েগেলা। 
আর পড়ুেত থাকা কিবর কলম সবর্ািধক িসিd েপেলা ‘িফের eেসা, চাকা’-র pবাদpিতম 
কাবয্sম েয়। aথচ, রচনার aিনবার গিতেত বাধা পড়েলা, মানিসক িচিকৎসাkেম pায় 
ছ’মাস শীতঘমু িনেলা কিবতা। ছাড়া েপেল unােদর বাঁধ েখালার মেতাi aবrd 
পঙিkgিলর sাদেকারক ধেুলায়, ঘােস ছিড়েয় kেড়ায় মিুkর লবণ। িবনেয়র ে  কিবতা 
সিৃ র মহূুতর্gিল eiরকমi। ‘িফের eেসা, চাকা’-র িনমর্াণকাল িনেয় ভাবেল তাi িবিsত 
হেত হয়। িবনয়ািব  তrণ বেnয্াপাধয্ায় যথাথর্i বেলেছন— “রচনাকােলর িদেক েচাখ েরেখ 
‘িফের eেসা, চাকা’র কিবতাবিল পড়েল িবsেয় aিভভূত হেয় েযেত হয়। মেন হয় েযন 
েকােনা আেgয়িগির হঠাৎ জীবn হেয় তীb গিতেত লাভা uিদগরণ [uদিগরণ] করেত r 
কেরেছ aথবা েযন ভূিমকেm বা তুমলুঝেড় utাল হেয় পেড়েছ েকােনা সমdু। পাতার পর 
পাতা uেl েযেত েযেত মেন হয় পর-পর eতgেলা মহৎ কিবতা রচনা করা সmব হেলা কী 
ভােব?”২১৩ ৮ মাচর্ ১৯৬০ ি ঃ েথেক ২৯ জনু ১৯৬২ ি ঃ-র মধয্বতর্ী সমেয় ‘িফের eেসা, 
চাকা’-র ৭৭িট কিবতােকািহনরূ জn িনেয়িছেলা। মেধয্ ২৪ জলুাi ১৯৬১ েথেক ২৬ জাnয়ারী 
১৯৬২ aবিধ pায় ছ’মাস কিবর (কলেমর) মেনািবকারজিনত বnয্াt। জীবেন pথমবার 
হাসপাতালবাসী হবার aবয্বিহত পেূবর্ (aথর্াৎ ss কিবেt o মানবেt কrণাকর েছদ পড়বার 
আেগর িদন) ’৬১-র ২৩ জলুাi তািরেখ িলিখত d’িট কিবতায় িবনয় তাঁর aিতখয্াত েpমকl 
েথেক ‘সাবধানতার পদাঘােত’ িকছুটা িপছেন িফরেত চাiেলন, aথচ কিবেpিমেকর  sভাব 
েতা তা নয়! anজ জয় েয িলেখিছেলন—  “আgন েথেক জািন eসব, বাতাস েথেক জািন/ 
d’জন aসাবধানী আমরা আমরা, d’জন aসাবধানী!”২১৪ িকnু ‘িফের eেসা, চাকা’-র 
মাঝপেবর্i িবনেয়র আজানগােন কী েযন িবপnতা। িলখেছন— “িবেদশী ভাষায় কথা বলার 
মতন সাবধােন/ েতামার pসে  আিস; aতীেতর কীিতর্ বাধা েদয়।/ েহ আ যর্ দীিpময়ী, 
কীটদ  কিবkল জােন,/ যারা িচtকর নয়, তােদর েশৗিখন িশlায়েন/ আেলেখয্র মেুখ চুল, 
o — সব িকছু আঁকা হয়/ িকnু তব ু েস-মেুখর aিধকািরণীর িsg rপ/ আেলেখয্ আেস 
না;...”২১৫ eবং “িতন পা িপছেন েহঁেট পদাহত হ’েয় িফের আিস।/ আবার েতামার কথা মেন 
আেস; ধমূেকতুর মেতা/ দীঘর্কাল মেন রেব েতামােক; পণূর্া  জীবেনর/ জিটলতা, pিতঘাত 
বালেকর মতন সাgেহ/ ভােলাবািস;...”২১৬। আর, হাসপাতাল ছাড়ার পেরর িদন তাঁর িনমর্াণ 
েযন নবআনেn জাগা তব ু eলােনা তs িবর : আনnৈভরবী—  “মkু ব’েল মেন হয়; েহ 
aদশৃয্ তারকা, েদেখেছা / কারাগাের দীঘর্কাল কী-ভােব aিতবািহত হ’েলা।/ aথচ বাতাস 
িছেলা; আবd বেৃkর পাতাgিল/ ভাষাহীন শেb, ছেn eতকাল আেnািলত িছেলা।/ aদশৃয্ 
তারকা, আজ মkু ব’েল মেন হয়; ভািব,/ বািলেশ snর িকছু ফুল েতালা িনেয় eত  
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েkশ।”২১৭...                    

িবনেয়র সজৃনী খবু sষম ধারাপােত হয়িন কখনoi। কখনo তাঁর জয্া সমেয়র ভgাংেশ 
েখলেছ, কখনo আবার মীনিশকারীর ৈsেযর্ তা sাn। িকছু িনজর্ীব pহর ঝের েগেল েথেক েগেছ 
েসানািল বীজলহর : ‘িফের eেসা, চাকা’ িকংবা ‘a ােনর anভূিতমালা’। িডs েলিkকেদর 
মেতা িবনেয়র দিৃ  িক aিতkম িছেলা? eমনটাi িকnু মেন কেরেছন মীনাkীতনয়া 
ক াবতী।২১৮ িবndেত indেবাধ হেবo বা তাঁর ঈ রীেধয়ান!             

‘কিবতীথর্’-র িবনয় sরণ সংখয্ায় (মাঘ ১৪১৩) ‘কেলজ িsTেটর মসীহা’ িশেরানােমর eকিট 
েলখা pকাশ েপেয়িছেলা। িহিnভাষী uপnাসকার শারদ েদoড়া ভারেতর ষােটর দশেকর 
সািহতয্-আেnালনেক মখুয্ কের eকিট uপnাস িলেখিছেলন, যার eকিট aংশ িবনয়িভিtক। 
sিবমল বসােকর anবাদকৃত িনবর্ািচত aংশi হেলা oi pকািশত েলখািট। ptজীবেন 
pেবেশর পেূবর্কার pstিতপেবর্র (১৯৬২ ি ঃ) িবনয়েক eখােন খুঁেজ পাoয়া যাে —  

“...আমােদর েজলােরশেনর [েজনােরশেনর] সবেচেয় েবিশ েসনিসিটভ o পাoয়ারফুল 
কিব।... 

“...আমােদর মেধয্ aেনেকi ei যেুগর েকােনা eক aিভশাপ s-sেn বেয় িনেয় চেলেছ; 
কাম’ুর িসিসফােসর মত েস eক aয্াবসাডর্ eবং aথর্হীন ভার বেয় চেলেছ। পিরণােম েদখা 
যায় আমােদর মােঝ aেনেকi aসমেয় বাধর্েকয্র িশকার হেয় oেঠ। িবনয়দা আমােদর 
েজনােরশেনর সবেচেয় বড় eবং সবেচেয় েসিnিটভ কিব, ei aিভশােপর সবেচেয় 
dদর্শাgs িশকার িতন [িতিন]। তারপর, িকছুটা িবনয়দার মত িবড় িবড় কের বnুিট আপন 
মেন বেল, eক রাkসী-aিভশাপ েকােনা-না-েকােনা rেপ ভয় র ছায়ার মত আমােদর 
সকেলর প াদnসরণ কের, আমােদর aসমেয় বdৃ কের েতােল। ei ভয় র ছায়ার কেয়কটা 
rপ...kুধা, েবকারী, aিন য়তা, েসk, সেnহ, মদ, চারিমনার, গিণকা, ভয়, মতুৃয্ eবং 
েpম..., 

......... 

“hা,ঁ েpম িবনয়দােক aসমেয় বdৃ কের েফেলেছ।”২১৯                            

েলখািটেত শারদ েদoড়া িবনেয়র গায়tীিবষয়ক unাদনা; পিবtতা o গাmীেযর্র িমেশেল 
iিতহােসর Tয্ািজক ulাস; eমনিক, িবনয়-গায়tী সমাচােরর pকাশয্েগাপনতার কথাo 
uেlখ কেরেছন। তেব েসখােন িবনয়েক কলকাতা িব িবদয্ালেয়র দশর্নিবভােগ ছাtt দািখল 
করেত েদখােনা হেলo তা নয় বstত। িকnু, কিবতা েতা কিবর দশর্ন, ei গভীর দশর্েন a িd 
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েনi!              

িকnু, pকিlত কিবতােকিবেন যাঁেক িনেয় িব d আলাপচাের বসেবন বেল েভেবেছন, 
তাঁেকi মেনােবিড় পরােত েকাথায় েযন িবনেয়র ভুল হেয় েগেছ। িবপলু আেলািচত, সমাদতৃ 
‘িফের eেসা, চাকা’-র ভূিমকায় jলjেল হরফ হেয় গায়tী চkবতর্ী না হয় েথেক েগেলন, 
িবনেয়র তরেফ মজমুদার না হেয় হেলন িsভাক; তব,ু যেথ  u ািরত নাম িবনয় মজমুদার 
সmেকর্ বরাবেরর gন্থভূক পািঠকা, পরবতর্ীর ভূিবখয্াত দশর্েনর aধয্ািপকার eতটা aেখয়াল 
eকটু aবাক করার মেতাi।  

eকসময় েকালকাতায় তর েতালা o মানাহত িবনয় sgােম েসঁধেলo েজয্ািতমর্য় দt o 
aিময় েদবেক িকnু aেনকটা সময় aবিধi তাঁর shdেরর ভূিমকায় েদখা িগেয়িছেলা। 
িবনয়েক েদখেত eেস তাঁর ঘেরর etা জ াল eকা হােত েঝঁিটেয় িবেদয় কেরেছন aিময় 
েদব— eমনo নেত পাoয়া যায়। ঠাkরনগর eলাকা সmn o সমdৃ জনপদ তখনo নয়। 
আেদয্াপাn নাগিরক কিবয়াল িবনয় েসখােন ’৭০-eর দশেকর সচূনালেg gামীণ বাuল েসেজ 
বসেলন । মা, বাবা, বিুচ pমখু তাঁর আ য়, তথািপ আ ম নয়! eিদেক udাstpধান dবর্ল 
aথর্নীিতসmিলত gামা েলর পেko েs ািনবর্ািসত ei মহাpিতভাধর বয্িkিটেক পেড় 
েফলা সmব হেলা না। িবপযর্াস তাঁর সামেন আলিজভ শানােলo তােক আলতািমরা েভেব েস-
যাবৎ গড়েছন ‘aিধকnু’ (১৯৭২ ি ঃ) o ‘a ােনর anভূিতমালা’ (১৯৭৪ ি ঃ)-র েরখেলখ। 

aতঃপর বাlীিকর কাল। চাপা বয্থা o মাপা রসেদ চয্াpা হেয় েযেত েযেত িবনেয়র দিমত 
কলম েয ধরেনর কাrবাসনায় েমেত uঠেলা, তা pিমত নয়। কিবতাচরেণর েযৗনতাৈকবলয্ বা 
েযৗনৈবকলয্ তাঁর মkুেট েজাগােলা ‘পারভােটর্ড েসk ম ার’-eর পালক। বাংলার 
বিুdজীবীমহেল িবনয় kমশi রবাহূত হেয় eেলন। র য্াঁেবা-র eকিট েলখার ‘আিম’-র সে  
ei িবনেয়র adুত িমল। িনবর্ািচত aংশ :  

“আমার কথা eiবার। আমার পাগলািমর আেরা eকিট কািহনী। 

 “বhিদেনর গবর্ আমার। সmব-aসmব সমs িনসগর্েশাভার oপরi আেছ আমার 
দখল— আধিুনক কাবয্ o িচtকলার গগনsশর্ী খয্ািতর আড়ােল েজেনিছ তার চূড়াn 
aসারতা। 

 “আমােক টােন aথর্হীন ছিব, দরজার oপর িদকটা, সাজসjা, kীড়েকর পট, 
িবjাপন-ফলক, েলাক-িশেlর রংচং, েসেকেল সািহতয্, িগজর্ার লয্ািটন, বানান-ভুেল ভিতর্  
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আিদরেসর বi, pাৈগিতহািসক কািহনী, rপকথা, ৈশশেবর েছাট বi, পরুেনা গীিত-নাটয্, 
সরল asায়ী, aমািজর্ত ছn। 

 “sেp েদেখিছ ধমর্যdু, নামহীন আিবশকােরর েনশায় েদশাnর যাtা, hজগুশnূ রাT, 
ধেমর্-ধেমর্ gেমাট লড়াi, নীিত-সংkাn িবpব, জািতেত জািতেত o মহােদেশ কেতা 
oলটপালট, িব াস কেরিছ সমs জাdমেnt। 

 “বার কেরিছ sরবেণর্র রং— আ কৃ , a ে ত, i রk, o নীল, u সবজু— িনrপণ 
কেরিছ pিতিট বয্ নবেণর্র গিত-pকৃিত। আর সহজাত েpরণার ছেni আজ আবার লালািয়ত 
হেয়িছ কািবয্ক eমন eকিট sগম িkয়াপদ আিব ার করেত যা eকিদন-না-eকিদন pেযাজয্ 
হেত পারেব সমs aেথর্।...”২২০   

শিk চেTাপাধয্ােয়র সে  eকi েকািচং েসন্টাের পিড়েয় েপশাpেবশ ঘেটিছেলা িবনেয়র, 
িবনেয়র দরাজ সাহাযয্ িনেয় কখনo চার মােসর বািড়ভাড়া িমিটেয়িছেলন কিব শিk, েপ ুiন 
pকািশত ‘িনu রাiিটংস iন iিন্ডয়া’ বiেত শিk, িবনয়, sনীল o সnীপেনর েলখা eকেt 
জায়গা কের িনেয়িছেলা; কিবতার ধমুjর, কিফহাuেসর েটিবেলর সmকর্, pতকর্ iতয্ািদ 
সমsi eকিদন িবনেয়র সংkম হারােলা। ১৯৭৪ ি ঃ-র পের আর েকানoিদনi শিk-িবনয় 
সাkাৎ  হয়িন। মহানগেরর বলয়বেৃtর বাiের তখন aজ-গা ঁ ঠাkরনগের িবনয় িথতু হেত 
লড়েছন। বাlীিক-aধয্ােয়র পর আtঘণৃায়, িdধা o সংেকােচ েখালেস ঢুেক যাoয়া কিব তাঁর 
কাবয্সমেgর সmাদনাকার ী তrণ বেnয্াপাধয্ায়েক েশষ eকিট anেরাধ কেরিছেলন েয, 
‘ে  কিবতা’ সংকলেন বাদ েদoয়া ‘বাlীিকর কিবতা’-র ভুTা, gহা, চাঁদ িবষয়ক 
কিবতাgিল েযন েকানoভােবi কাবয্সমেgর anভুর্k করা না হয়।২২১   

ei েমেন েনoয়া আর মািনেয় েনoয়াi বstত িবনয়জীবন। eরপর কিবর সংsার, সংsিৃত সব 
সমাজমাপনীi জিরপ েনেব। ts, নারাজ িবনয়েক সরকাির খরেচ িচিকৎসা করােত েচেয় 
সরকার-িনযkু পিুলশ ঘেরর দরজা েভেঙেছ, েবঁেধ িনেয় িগেয়েছ তাঁেক। uেdশয্ সৎ o বহৃৎ 
হেলo িঠক মহৎ বলা যায় না। েকননা, কিবমেনর েখলাঘেরর দরজার নাগাল পাoয়া েযত 
েpেম, েম নয়! িবনয় নামক eকিট spuড়ান েরডাররােজয্র মাঝ আকােশi কাযর্ত িনি h 
হেল adয় bয্াকবkিটর পােঠাdার করেলন না েকui েযখােন “েpম kমায়ত আঁধারেক 
আেলািকত করার pিমিত” ভাবােথর্র িলখন ধলুায় ধিূল হেয় রেয়েছ। ন  িটuব তাঁর 
জীবননkেt gহেণর সংেকত েদয়। dঘর্ট anকাের েকানo বনলতা েসেনর মেুখামিুখ নয়, 
িবনয় িনঃস  জাগেছন। আর মশািরর kমাহীন িবrdতা েনi বেল নােছাড় মশারা েটেন িনে  
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িবনীত ুiড। েয রk স াত িশ র পাoয়ার কথা, তা েপেলা তু  মশকkল! eক বড়দা 
aিনলবরণ ছাড়া an ভাi বা েবােনরা িবনয়েক িনেয় িতলমাt ভািবত হনিন। utরািধকার 
সেূt e-সময় িবনেয়র েবশ খািনকটা aথর্pািp ঘেট। তার িবিনমেয় হেলo িবনেয়র জn 
unততর িচিকৎসা বরাd করেত তাঁর পিরবাের েকানo uেদয্াগী uদয্মী পrুষ েচােখ পেড় না। 
aিনলবরণo aথবর্, aশk েছাটভাiেক মােস-মােস িকছু টাকা পািঠেয়i দায় সােরন। িকnু 
দািয়t বলেত যা েবাঝায়, তার ভার িনেত মজমুদার পিরবার কখনoi েসভােব সmত হন না। 
eর মেধয্ পি মবে  রাজৈনিতক পালাবদল সিূচত হয়। ’৭৭-e বাংলার kিসর্ দখল কের 
বামপন্থী িস.িপ.আi. (eম. eল.)– মতাদশর্গত িমল eকদা েয দেলর ছাt-সংগঠনিটর 
কাছাকািছ eেনিছেলা তাঁেক। udাstdীপ মিরচঝাঁিপেত সংঘিটত ’৭৯-র ববর্েরািচত হতয্ালীলার 
নায়েকরা িকnু ‘udাst কিব’ িবনয় মজমুদােরর ভgsাsয্ udাের আশাবয্ ক pয়াস িনেলা। 
আিশর দশেকর মাঝামািঝ সময় েথেক িবনেয়র িচিকৎসা যা হেয়েছ, িসংহভাগ তা সরকাির 
বদাnতায়। বনগা ঁ িবধানসভা েকেndর তদানীnন িবধায়ক aসীম বালা িনছক েদখনদাির 
সmধর্নার ঊে র্ uেঠ রাজনীিতেক কিব o কিবতািবষেয় ভাবােত েচেয়েছন। পি মবে র েস-
সময়কার তথয্ o সংsিৃত দফতেরর ভারpাp মntী o পরবতর্ীর মখুয্মntী িশlীমন বdুেদব 
ভTাচাযর্ মহাশয় ass কিবর জn সামাn মােসাহারার বেnাবs করেত েপেরিছেলন। aবশয্, 
মাসােn িনয়ম কের বারাসেতর েTজািরেত িগেয় টাকা তুেল আনা িবনেয়র পেk বারdেয়কi 
সmব হেয়িছেলা। eকিট কিবতায় িবনয় eকবার তাঁর েTজাির-গমন িনেয় যা িলখেছন, তােত 
িবনেয়র পেk তা খবু sখকর o সmানকর িছেলা— eমনটা মেন হে  না :  

“আজ বারাসােত িগেয় বারাসােত েবড়াবার পথ  

ভােলা কের মেন েরেখ, eখন আবার িলেখ রািখ। 

েরেলর oভারিbজ িদেয় েনেম িসেধ পবু িদেক 

েসাজা সামেনর িদেক েহঁেট েগিছলাম। 

িকছুদূের িগেয় ডান পােশ dিট কাঁঠাল-পাদপ 

কাঁঠাল-পাদেপ eেস বাম িদেক সমেকােণ ঘেুর েযেত হেব 

সামাn িকছুটা দূর েহঁেট েগেল 

                           aসমাp সরকারী sিবশাল aTািলকা রেয়েছ 

ei হল েTজািরিট, আমার গnবয্sল, আিম আজ 
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            েগিছলাম িঠক eiখােন 

পনুরায় eiখােন েযেত হেব পনুঃপনুঃ েপৗনঃপিুনক দশিমেকর মতন।” 

(িবনয় মজমুদার, ‘আজ বারাসােত িগেয়’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট পাবিলিশং, pথম pকাশ : 
জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০৮৯, প ৃ: ৫১)    

েমিডেকল কেলেজর eজরা oয়ােডর্র uিনশ নmর েবডটা িবনেয়র জn pায় সংরিkতi িছেলা। 
িবনেয়র kািnকাল আসেত তখনo েদির। eিদেক, ধারাবািহক েরাগgsতা িবনয়েক চূড়াn 
সেnহবািতক কের েছেড়েছ— তাঁেক ধের েবঁেধ িচিকৎসালেয় িনেয় যাoয়ার িপছেন বিুঝ তাঁর 
কিবতা েবহাত করার aিভসিn আেছ! pস ত, েজয্ািতমর্য় দেtর বািড়েত বাসকােল করাল 
assতার ৈনরােজয্ পদাপর্েণর rেতo িবনয় eমন সেnহ করেতন েয, বdুেদব বs তাঁর 
কিবতা চুির কের আেমিরকায় বেস িনেজর নােম ছাপাে ন। eমনকী, বািড়-জিম েবহাত হেয় 
যাoয়ার ajাত আশ াo িবনেয়র সেnহবীজেক বারবার েবআbr কেরেছ।... 

ei সময়পযর্ােয় রাTিবে র িবিবধ বদল, সংঘটনgিল িবনয়িবে র বািহরািল। ’৭৬-’৭৭-e 
িbিটশ বয্ােন্ডর হােত ‘পা  রক’-eর udাবনা, চলি েt েsশাল eেফk-eর pণয়ন eবং 
বেরণয্ পিরচালক িsভন িsলবােগর্র হােত েমাড়-েফরােনা ‘sার oয়াr স’ (১৯৭৭ ি ঃ) o 
কেয়ক দশক জেুড় anবতর্ী ‘েkাজ eনকাuন্টাr স aব দয্ থাডর্ কাiন্ড’, ‘iিট’, ‘জরুািসক 
পাকর্’-eর মিুk, ’৭৮-e পয্ািTক েsপেটা eবং ডাঃ রবাটর্ eডoয়ােডর্র হােত পিৃথবীর pথম 
(২৬ জলুাi) eবং বাঙািল িচিকৎসক-িবjানী ডাঃ sভাষ মেুখাপাধয্ােয়র হােত পিৃথবীর িdতীয় 
(৩ aেkাবর) নলজািতকা— যথাkেম লiু bাuন o dগর্ার জn, pাkন পাক pধানমntী 
জলুিফকার আিল ভুেTা-হতয্া (৪ eিpল, ১৯৭৯ ি ঃ), েসািভেয়ত বািহনীর আফগািনsান 
আkমণ (২৭ িডেসmর, ১৯৭৯ ি ঃ), িবখয্াত িবT ল জন েলনন-হতয্া (৯ িডেসmর, ১৯৮০ 
ি ঃ), িbিটশ কেলািন েরােডিশয়া েথেক আি কা গণতেntর sাধীন েদশ িহেসেব িজmােবােয়র 
আtpকাশ (১৮ eিpল, ১৯৮০ ি ঃ), িমশেরর েpিসেডন্ট আনoয়ার সাদাত-হতয্া (৬ 
aেkাবর, ১৯৮১ ি ঃ), dঃসাধয্ ককর্টকীেটর িবপেk জামাiকার িকংবদিn েরেগ-িশlী বব 
মােলর্র পরাজয়— pয়াণ (১১ েম, ১৯৮১ি ঃ), পিৃথবীবয্াপী পারমাণিবক astাগার ংেসর 
দািবেত মধয্ লন্ডেন আেয়ািজত eকিট pিতবাদ-সভায় pায় ২.৫ লk মাnেষর sতঃsূতর্ 
েযাগদান (২২ aেkাবর, ১৯৮৩ ি ঃ), ীলংকায় তািমল-িসংহিল দা া o েলাকkয় (২৭ 
জলুাi, ১৯৮৩ ি ঃ), দীঘর্িদেনর কয্ািরিবয়ান আিধপতয্ খবর্ কের pথমবােরর মেতা িkেকট 
িব কাপ জয় ভারেতর (১৯৮৩ ি ঃ), মািকর্ন সংsা ‘iuিনয়ন কাবর্াiড’-eর েভাপালিsত 
ফয্াkিরেত মমর্nুদ গয্াস-dঘর্টনা, pভূত pাণহািন (১০ িডেসmর, ১৯৮৪ ি ঃ);  sীয় েদহরkী 
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কতৃর্ক ভারেতর pধানমntী iিnরা গািn-হতয্া (৩১ aেkাবর, ১৯৮৪ ি ঃ)২২২— eসব লড়াi, 
টানােপােড়ন iতয্ািদর uেlাpsােব িবনেয়র িবনতা েযন ‘িফের চl  মািটর টােন’!                      

‘বাlীিকর কিবতা’-র pায় দশক পের pকাশ েপেয়িছেলা ‘আমােদর বাগােন’ (েসেpmর, 
১৯৮৪ ি ঃ) কাবয্gন্থিট। iিতমেধয্ al িকছুিদেনর বয্বধােন pয়াত হেয়েছন কিবর বাবা o 
মা। িবনয় যখন পাকাপািক েদেশর বািড়েত িফের আেসন তখনi িবিপনিবহারী aবসরpাp। 
১৯৮৪ ি ঃ-র ৪ জলুাi মতুৃয্কােল তাঁর বেয়স হেয়িছেলা ৯৩। ককর্ট েরােগর সে  েবশতক 
যেুঝ তাঁর মাস ছেয়ক আেগ (১ agহায়ণ, ১৩৯০; kবার, রাত ১০টা ৩৪ িমিনট) 
‘িবেনািদনী kঠী’-র মায়া তয্াগ কেরেছন িবেনািদনী মজমুদার। eরপর েয িবনয়েক আমরা 
েদখব, সমাজ-iিতহােসর সে  বয্িkমানেসর সংঘােত সবর্াংেশ যা kতিবkত হেত হেত 
eেগােব; িন ু র আবেতর্ আেnািলত eক কিবpাণ েকানo েতিtশ বছর ধের কথা না-রাখার 
কথা েভেব েভেব মতুৃয্র জn িনমntণপt করেব pstত। আবার মা o বাবার pয়ােণর মধয্বতর্ী 
েঝােড়া সময়িটেতi বিুচর সে  মজমুদার পিরবােরর সmেকর্র aবনিত হেয়েছ, জীবনসমেুdর  
পালিছn িডিঙদার িবনেয়র সেnহpবণতা যার েনপথয্ কািরগর। ‘নানা কথা’ নােমর eকিট 
েলখায় তার iি ত েমেল— “মা েযi মারা েগল তার িকছুkণ পের মােয়র হােতর িদেক েচেয় 
েদিখ মােয়র হােত পরা েসানার চুিড় েনi, কােন েসানার dলo েনi। েক েযন খেুল িনেয়েছ। 
আিম আnােজ ভাবলাম েয eiসব sণর্াল ার িনেয়েছ বিুচ (বিুচ আমােদর িঝ)। eটা আমার 
anমানমাt। হয়েতা মােয়র sণর্াল ারgিল an েকu িনেয়িছল। eটা হে  মাnেষর 
চিরt।”২২৩                                              

তব,ু যথাথর্ pমাণহীন ei সেnেহর pকাশ তাঁেক েয দgিবd কেরেছ, ei েতা কিবজেনািচত 
pিমিত— ফুেল কাঁটা o ভুেল মনsাপ যার েমৗল ধমর্। িকnু, মজমুদার পিরবাের িবনেয়র মেতা 
পালকমন িনেয় আর েতা কারo জn হয়িন। তাi তাঁেদর িবনয়চারণায় ফুেট oেঠ তুেখাড় 
িহেসিবয়ানা, পরsর েদাষােরােপর িনলর্jা। ১৯৮৮-েত হাসপাতােল বেস বনgােমর 
মহkমাশাসকেক িলিখত eকিট িচিঠর ছেt-ছেt ছিড়েয় আেছ কিবর aসহায়তার আিতর্। 
eকটা িসেsম তাঁর ‘িsক টু দয্ েsম’ থাকােক িনেয় েখলেছ, েখলেত-েখলেত েখেলi 
চেলেছ।...২২৪        

বাবা-মা’র মতুৃয্র পর আরo eকা, আরo ফাঁকা িবনয় মজমুদােরর কিবতা ছাপােনা ততিদেন 
বn কের িদেয়েছন েকালকাতার pকাশেকরা। আর িনভর্ার মন o িনেমর্দ সমেঝাতায় সমs 
আেলাকবেৃtর বাiের চেল চেলেছন কিব িবনয়। িঠক েসi সমেয়i েজলা-মফsেলর তrণ 
িকছু কিব িবনেয়র বীতpীিতর বয্ািরেকড েভেঙ ফুল হেয় ফুটিছেলন।  
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‘আমােদর বাগােন’ কাবয্gন্থিট pকাশ কেরিছেলন বনগা ঁকেলেজর দশর্েনর pাkন aধয্াপক 
মিণ মNল মহাশয়। সmািদত ‘পণ’ পিtকার জn িবনেয়র কিবতা েচেয় িবনয়িনকেট 
eেসিছেলন মিণবাব।ু সংিkpাকাের হেলo েসi pথম িবনেয়র eকিট তথয্িন  জীবনীo িতিন 
িনমর্াণ কেরন। ‘আমােদর বাগােন’ gন্থিটর েশেষ ‘িবনয় মজমুদার : জীবন o জীবনী’ নােম 
মিণ মNলকৃত েসi েলখািট eবং িবনেয়র রচনার eকিট kমতািলকা সংেযািজত হেয়িছেলা। 
gন্থিট মিণ মNেলর বদাnতায় pকাশ েপেলo pকািশকা িহেসেব তাঁর stী কlনা মNল 
চেTাপাধয্ােয়র নাম ছাপােনা রেয়েছ। ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’-e িবনয় sয়ং eকথা 
জািনেয়েছন। আtপিরচেয়র uk পেবর্i কিব-সািহিতয্ক র ন বেnয্াপাধয্ােয়র pিতo akN 
কৃতjতা sীকার কেরেছন িবনয়। gাম ঠাkরনগর o নাম িবনয়েক যাঁরা িবভঁুi মেন কেরনিন, 
দূর েকালকাতা েথেক যাঁরা sেযাগ েপেলi চেল আসেতন কিবর কােছ, তাঁেদর মেধয্ র ন 
বেnয্াপাধয্ায় anতম। কিবতা-কাবয্তtt িনেয় sিচিnত আেলাচনা চলেতা, আর পেরর পর 
েবিরেয় েযেতা েTন। তাঁর ‘আtবগর্’ পিtকায় ‘আমার ছn’ িশেরানােম িবনয় eকিট pবn 
িলেখিছেলন। তােত ডায়াgােমর মেতা িকছু ছিব িছেলা। aফেসট-িড.িট.িপ.-র আমল তখন 
নয়। তা সেtto েসi িচtgিল সযt মসাধনায় ছািপেয়িছেলন র নবাব।ু 

কাছাকািছ সমেয়i ধজূর্িট চেnর pকাশনায় ‘আিম ei সভায়’ (বাংলা ১লা মাঘ ১৩৯১) 
নােম িবনেয়র আরo eকিট কিবতার বi pকাশ েপেলা। eরপর েথেক আর েকানিদনi 
কিবতা pকােশর বয্াপাের িবনয়েক শhের কারo মখুােপkী হেত হয়িন। সমেয়র সে  সে  
সংলg a েল িশkার pসার, unয়নo ঘেটেছ। িবনয়েক িঘের সািহতয্াnরাগী তrণেদর েয 
জনসংঘিট গেড় uেঠিছেলা, কাযর্ত তাঁরাi িনজ দািয়েt, aথর্করী পিরেপাষকতায় ধমুাt 
কিবেক ভােলােবেস তাঁর পরবতর্ী বigিল pকাশ কের কের িগেয়েছ। েদবdলাল িমিst oরেফ 
কিব তীথর্ র ৈমt, aমেলnd িব াস, ৈবদয্নাথ দলপিত pমখু ‘িবনয় পিরমNল’ নােমর eকিট 
পিtকার pকাশনা r কেরন। কেয়কিট সংখয্া ei নােম আেলা েদখার পর নাম বলেল হেলা 
‘েনৗেকা’। eেঁদর uদয্ম o আgেহi েদ’জ-eর িবখয্াত ে  কিবতার িসিরেজ িবনয় 
মজমুদােরর নাম anভুর্k হয়। ১৯৮১ ি ঃ-র eিpল মােস rপ েপেলা বh কাি ত িবনেয়র 
‘ে  কিবতা’ সংকলনিট। িবনয় বলেছন— “তখেনা আমার ‘ে  কিবতা’ বiখানা 
েবেরায়িন। েগাবরডা ার কিব সnীপ মেুখাপাধয্ায় বলেলা ‘দাদা, আমরা তrণ কিবরা 
anেরাধ করেবা েদ’জ পাবিলিশং-eর মািলকেক যােত িতিন আপনার ে  কিবতা pকাশ 
কেরন।’ তrণ কিবরা সতয্i anেরাধ কেরিছেলা, eবং তার ফেল আমার ‘ে  কিবতা’ 
বiখািন েবেরায়। ‘ে  কিবতা’ বiেয়র pথম মdুেণর pফু আিম িনেজi েদেখিছলাম। েদ’জ 
পাবিলিশং-eর মািলক sধাং েশখর েদ মেুখ মেুখi আমার সে  চুিk কেরিছেলন। েকােনা  
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িলিখত চুিk হয়িন। sধাং েশখর েদ মশায় ধ ু িজjাসা করেলন ‘কত পারেসন্ট রয়য্ালিট 
চাi?’ আিম বললাম পেনেরা পারেসন্ট। বয্াস।২২৫   িকnু, িবনেয়র pিতিট ভ মহূুতর্i েয 
িনয়িতর করাতদােঁত কাটা।  ‘িফের eেসা, চাকা’-র িহরNয় সিৃ পবর্ থমেকিছেলা মানিসক 

িবেkেপ। ‘ে  কিবতা’ িবষয়ক তুমলু ৈহ-হlাo ’৮৬-েত আবারo িবনেয়র grতর 
assতার সে i িমিলেয় eেলা।  

িবনয়-সংকলক  ী তrণ বেnয্াপাধয্ােয়র eকিট sিৃতচারণা েথেক বাবা-মা’র মতুৃয্র আেগর 
o পেরর সমেয় িবনেয়র মানিসক aবsার ফারাকিট বেুঝ েনoয়া যায়। তাঁর কথায়— “...আিম 
যখন ১৯৮১-৮২ সাল নাগাদ কেয়কজন বnুেক িনেয় pথম তাঁর সে  দয্াখা করেত যাi , 
তখন িতিন aেনকটাi ss, aেনক sাভািবক। তাঁর বািড়র িবশাল বাগােন ব’েস িতিন 
aেনকkণ গl করিছেলন আমােদর সে । তাঁর েবশবাস িছেলা পির ার, চুল যেt 
আঁচড়ােনা, পিরপািট; কথাবাতর্া sাভািবক। ধ ুতাঁর েঠাঁট, হাত o পা ভীষণভােব কাঁপিছেলা। 
কম বয়েসর pগl ভতায় তাঁেক িকছু aসংযত p o কেরিছলাম। িতিন িকnু uেtিজত হনিন। 
েকােনারকম uেtজনার েকােনা িচho েসিদন তাঁর মেধয্ িছেলা না। আমােদর সমেয়র ে  
ei কিব েসৗজn, েsহ o আnিরকতায় আমােদর ভিরেয় িদেয়িছেলন।  

তারপর ১৯৮৬ সােল িগেয় েদখলাম সmণূর্ িবপরীতিচt। মা o বাবা dজেনi মের যাবার 
ফেল িবনয় তখন সmণূর্ eকা, ভীষণরকম ass eবং সmণূর্ভােবi পিরচযর্াহীন। আkিরক 
aেথর্i পেথর িভিখিরর মেতা িতিন তখন তাঁর gাম িশমলুপেুরর পেথ পেথ ঘেুর েবড়াে ন। 
aেনক েখাঁজাখুঁিজর পর gােমর eক পেথi তঁেক আিব ার করলাম। aসাধারণ sিৃতশিkর 
aিধকারী িবনয় আমােক দয্াখামাt িচনেত পারেলন। ধেুলাকাদা মাখা খািল পা, িছn, মিলন o 
apতুল েবশবাস, মাথা o মখুভিতর্ বেড়া বেড়া চুল-দািড়র জ েল আমার পিরিচত িবনয় 
মজমুদারেক আর pায় েচনাi যাি েলা না।...”২২৬       

িবনয় মজমুদােরর িব s aবsার কথা বণর্না কের তrণবাব ু ‘আজকাল’ পিtকার ‘িpয় 
সmাদক’ কলােম িশখর বেnয্াপাধয্ায় নােম eকিট িচিঠ িলেখিছেলন। aতঃপর পি মব  
সরকােরর বয্বsাপনায় েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর eজরা oয়ােডর্র uিনশ নmর েবেড 
ভিতর্ হন িবনয়। পাঁচেশা টাকা মােসাহারাo বরাd হয় তাঁর নােম। ২০০৮ সােল মিুdত 
aিনলবরেণর েরামন্থনধমর্ী eকিট েলখায় েসi িদনgিলেক ছঁুেত পাoয়া যাে — “আর আমরা 
পিরবােরর সবাi জািন সরকার সবর্দা বiনয় সmেকর্ সজাগ। েসi ১৯৮৬েত আিম যখন 
মাসািধক কাল শযয্াশায়ী থাকার পর িপ.িজ. হাসপাতােলর iনেটনিসভ েকয়ার iuিনেট মতুৃয্র 
সে  লড়াi করিছ eবং ফেল aেনক িদন িবনেয়র িদেক নজর িদেত না পারার দrন o  
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asিবধায় পেড়েছ তখন তৎকালীন মখুয্মntী েdয় েজয্ািত বs মশাi eর িনেদর্েশ 
আিধকািরেকরা িবনয়েক বািড় েথেক িনেয় eজরায় ভিতর্ কের েদন। পরবতর্ীকােল িবনেয়র 
জn eজরােত মেন হত িসত িনিদর্ i আেছ।... যখন... আিম িবনয়েক িনেয় eজরায় েগিছ— 
সে  সে  ভিতর্ হেত েকান asিবধাi হয়িন। eবােরর ei েশষ assতার সমেয়o বতর্মান 
মখুয্মntী সব িবষেয় পংুখাnপংুখ েখাঁজ-খবর িনেয়i kাn থােকন িন। িতিন তাঁর িবনেয়র pিত 
ভালবাসাo...িবনেয়র assতার সমেয় জািনেয়েছন। তাi আমার মেন eo হেয়িছল সরকাির 
হাসপাতােলi িবনেয়র িচিকৎসা ভাল হেব।”২২৭                                          

বতর্মান মখুয্মntী বলেত বdুেদব ভTাচাযর্, সািহতয্pাণ ei মাnষিট েজয্ািত বs-র মিntসভার 
তথয্ o সংsিৃত দফতেরর ভারpাp মntী িছেলন। কতকটা তাঁর বয্িkক iে য় িবনয় 
মজমুদােরর িচিকৎসার ভার aথর্মntী ড. aসীম দাশgpেক েদoয়া হেয়িছেলা। সরকাির 
হাসপাতােল iেলকিTক শক েথরািপর মাধয্েম ss কের েতালার েচ া করা হয় কিবেক, কিব 
যার পkপাতী কখনo িছেলন না। e সমsi তাঁেক মানিসক েরাগী সাবয্s কের uেপkণীয় 
pিতপাদন করবার pয়াস বেল তাঁর মেন হেতা। eকিট কিবতায়২২৮ িতিন তাঁর বািড়েত 
জnিদন পালন বn কের েদoয়ার কারণ িহেসেব যntণার খিতয়ান, ধারাবািহকী দািখল 
কেরেছন। তাঁেক কতবার মানিসক হাসপাতােল ভিতর্ করা হেয়েছ eসব সংখয্াতtt িনেয় 
নাড়াঘাঁটা তােঁক পীড়া িদেতা। তব ু েকui জানেতা না চাঁেদ জল আেছ, চাঁদ কাঁেদ! kমশ 
িনেজর বtৃ সংkিচত কের আনেছন িতিন। aথচ eকদা ঠাkরনগর েরলেsশেনর বকু sেলর 
মািলক রমণ েদ-র কােছ dঃখpকাশ কেরিছেলন ei বেল েয— “জীবেন খবু কমi আিম 
িনমntণ বািড়েত েখেত েগিছ। eখন আমার েকােনা িবেয় বািড়েত িনমntণ েখেত iে  
কের।”২২৯ e িক শেbর gন্থনা না বয্থার বnনী?... 

েমাট আঠােরা বার iেলকিTক শেকর aমানিবক যntণা সh করেত হেয়িছেলা তাঁেক। লিুmনী 
পাকর্ হাসপাতােল িনেয় যাoয়ার সময় eকবার নািক চলn গািড় েথেক লাফ িদেয় েনেম েযেত 
েচেয়িছেলন eকবার। পিুলিশ সহায়তায় তাঁেক েমিডেকল কেলেজ ভিতর্ করা হেয়িছেলা। েস 
যাtায় তাঁেক দিড় েবঁেধ িনেয় যাoয়া হেয়িছেলা eমন জনrিতo েশানা যায়। িচিকৎসার pিত 
িবনেয়র আত , িহংsতা uেl িদন-িদন েবেড়েছ। ‘সানnা’ পিtকায় pকািশত িবভাস 
রায়েচৗধরুীর েলখা ‘েকu বেল পাগল’ নােমর িনবn পেড় kুb হেয়িছেলন কিব। ‘েমথর 
িবনয়দা’ নামক eকিট কিবতার নামকরণo আহত কেরিছেলা তাঁেক। eকরাশ aিভমােন 
িবনয় মজমুদারেক বলেত হেয়েছ— “ভারতবেষর্ আমােক সাতবার পাগলাগারেদ েপারা 
হেয়েছ। aেনেকi েতা পাগলাগারেদ িছেলন। তাঁেদর জীবনীেত তা েলখা হয় না। আর আমার 
জীবনী িলখেত েগেল pথম বাকয্i েলেখ— ‘েগাবরা মানিসক হাসপাতেল িছেলন...’।  
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পাগলাগারেদ আর েক েক িছেলন নেব? লিুmনী পােকর্ িছেলন মািনক বেnয্াপাধয্ায়, স য় 
ভTাচাযর্, ঋিtক ঘটক। eেঁদর জীবনী যখন েলেখ তখন েতা eসব eকথা েলেখ না েয eঁরা 
পাগলাগারেদ িছেলন। aথচ আমার েkেt pথেমi oi কথা— ‘মানিসক হাসপাতােল 
িছেলন...’।”২৩০     

’৮৬-র assতার সময় ‘েনৗেকা’-র তrেণরা, কিব মdৃল দাশgp, বh েছাট পিtকা o 
েকালকাতার িকছু ৈদিনক সকেলর aবগিতর sােথর্ িবনয় aথর্াৎ তাঁর শারীিরক-মানিসক 
বতর্মান aবsা সংkাn জrির pচারকােযর্ নােম। হাসপাতােলর েবেড িকছু কিবতা, গl 
eসমেয় িলেখিছেলন িবনয়। তারপর বািড়। তারপর ’৮৮-েত eজরা oয়াডর্, আবার বািড়। 
aতলাn দািরd, aবেহলায় kমিনমjমান কিবেক েদেখ aজয় নাগ-eর মেতা েকu েকu 
p  তুেলেছন— বাবা-মা যতিদন জীিবত িছেলন, তাঁেক েদখােশানার aভাব হয়িন। তেব 
টাকাপয়সার aভাব েনi, েপাs aিগেস েবশ িকছু টাকা জমা আেছ েশানা যায়; েসi টাকা 
িবনেয়র হােত আেস না েকন?”২৩১    

ei িবনয় ভ ুরতার utুে  আেছন। েমামবািত, েদশলাi, িবিড়, কাঠকয়লা iতয্ািদ িনেয় 
ঘরময় (aথর্বহ) িহিজিবিজ েখলা। eমনi eকিদন ধ ুanবর্াস পের বারাnায় বেস িছেলন 
ass কিব। হঠাৎi েকানo eক পিtকার আেলাকিচtী eেস েসi aবsােতi কিবর ছিব 
তুলেত েগেল িkp, aপমািনত কিব লািঠ হােত, কারo কারoর মেত বশর্া হােত তাঁেক 
েরলেsশন পযর্n তািড়েয় িদেয় আেসন। িবনয় বািড় েফরার পথ ধরেল িপছন িদক েথেক েস 
ছিবi েলnবিn হেয় পরিদন পিtকায় ছাপােনা হেলা। eকটা মাnষ যাপন েথেক ছুিট িনেলo 
েয জীবন বেল তাঁর িকছু eকটা েথেক যায়— নগরমনেনর ei kীব জাতেকরা সামাn rিচ o 
সংেবদনশীলতার পিরচয় িদেতo েসিদন aপারগ বড়। বর , ‘েনৗেকা’-র তrণ তুিকর্রা 
সীমািয়ত সােধয্র মেধয্o spসাধেক েপেলেছন। িবিভn েমলায় িবনয়-সংখয্া িবিলেয়েছন, 
িবিk কেরেছন ভােলােবেস, eকঘের িবনেয়র হেয় েকানo জবাবেক pিত া করেত েচেয়i। 
িবনেয়র তরেফর aেনকরকম আবদার, aতয্াচার েমেন িনেয়o তাঁরা িবনেয়র েদখ্ ভােল কsর 
কেরনিন; হয়েতা তা বেুঝ েয— “েখজরুগােছ কাঁটা েখজরুগােছরi সবেচেয় েবিশ ক ।”২৩২ ... 

eর মেধয্ pশাn মহাসাগের ােnর পরমাণ-ুpিkয়ার িবrেd েসা ার িনu িজলয্ােন্ডর 
aকলয্ান্ড বnের েনাঙর-েফলা ‘িgনিপস— েরiনেবা oয়য্ািরয়র’ জাহাজ ফরািস gp 
হামলায় ংস হেয়েছ (২২ েসেpmর, ১৯৮৫ ি ঃ), রািশয়ার েচেনর্ািবল পরমাণ ু চুিlেত 
সংঘিটত হেয়েছ  ভয়াল dঘর্টনা (৬ েম, ১৯৮৬ ি ঃ), siিডশ pধানমntী ol ফ পাম 
আততায়ীর হােত িনহত হেয়েছন (২৮ েফbrয়াির, ১৯৮৬ ি ঃ)— ei ংসমরেণর  
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পাশাপািশ িভনেসন্ট ভয্ান গখ-eর ছিব লন্ডেনর eকিট িনলামঘের েরকডর্মেূলয্ িবিk হেয়েছ 
( ১৯৮৭ ি ঃ ), বািলর্ন oয়াল-eর পতন ঘেটেছ (১০ নেভmর, ১৯৮৯ ি ঃ)। আবার সলমন 
rশিদ-র uপর iসলািম ফেতায়া জাির ( ১৫ েফbrয়াির, ১৯৮৯ ি ঃ ), রাজধানী েবিজং-eর 
িতেয়ন-আন-েমন েsায়াের ছাtযবুসমােজর জমােয়েত কিমuিনs িচনা সরকােরর িনিবর্চার 
aভািবত হানাদাির (৪ জনু, ১৯৮৯ ি ঃ), ২৭ বছর পর দিkণ আি কার িবখয্াত কৃ া  েনতা 
েনলসন ময্ােন্ডলার কারামিুk (১১ েফbrয়াির, ১৯৯০ ি ঃ), দীঘর্ লড়াiেশেষ sাধীন েদশ 
িহেসেব নািমিবয়ার জn ( ২১ মাচর্, ১৯৯০ ি ঃ ), iরােকর kেয়ত আkমণ (৮ আগs, 
১৯৯০ ি ঃ), uপসাগরীয় যdুেশষ (২৭ েফbrয়াির, ১৯৯১ ি ঃ), রািশয়ায় কিমuিনj েমর 
aবসান, েসািভেয়ত সাmােজয্ pথম িবভাজন (২৫ িডেসmর, ১৯৯১ ি ঃ), বসিনয়ায় যেুdর 
সtূপাত (৩০ আগs, ১৯৯২ ি ঃ), েসামািলয়ায় যdু o dিভর্েkর সচূনা (১৪ েসেpmর, 
১৯৯২ ি ঃ), iজরােয়ল o পয্ােলsাiেনর মেধয্ শািn-চুিk sাপন (১৩ েসেpmর, ১৯৯৩ 
ি ঃ), pথম কৃ া  েpিসেডন্ট িহেসেব দিkণ আি কায় েনলসন ময্ােন্ডলার শপথgহণ (১০ 
েম, ১৯৯৪ ি ঃ), ােnর পরমাণ-ুপরীkার িবrেd ৈবি ক pিতবাদpsাব (২৮ িডেসmর, 
১৯৯৫ ি ঃ), মাদার েটেরসা-র মতুৃয্ (১৩ েসেpmর, ১৯৯৭ ি ঃ), pায় সাধর্শত বছেরর িbিটশ 
কেলািন হং কং-eর িচেন anভুর্িk (১ জলুাi, ১৯৯৭ ি ঃ), মহাকাশযান ‘পাথফাiন্ডার’ 
কতৃর্ক লাল gহ ম েলর pথম িচtgহণ (৩০ েসেpmর, ১৯৯৭ ি ঃ), iuেরা মdুার pবতর্ন (১ 
জাnয়াির, ১৯৯৯ ি ঃ)— e হেলা িবশ শতেকর েশষ েদড় দশেকর পিৃথবী।২৩৩                  

iতয্কার মেধয্ পি মবে র রাজনীিতo েফর aনলসmব। েকশপরু-গড়েবতা-েছাট আঙািরয়া-
নাnেুরর রkkয়ী iিতবtৃ eবং মমতা বেnয্াপাধয্ােয়র েনতেৃt সবর্ভারতীয় কংেgস দল 
েভেঙ তণৃমলূ কংেgেসর pিত া (১ জাnয়াির, ১৯৯৮ ি ঃ) e-রােজয্র দশকশতক েশেষর 
সবেচেয় grtপণূর্ রাজৈনিতক ঘটনা। িকnু িবনয় eসব েকানoিকছুর মেধয্i তখন আর 
পেড়ন না। েয িসিসফাস িতিন শppsর েঠলেছন, েকানo পিরবতর্নi আর তাঁর জn নয়। 
’৯৪-েয় তাঁর ‘eক পঙিkর কিবতা’ েবর হয়। তার িকছু আেগ ১৯৯৩ ি ঃ-েত হেলা aতয্n 
জrির o বh aেপিkত েসi pকাশনািট— ‘কাবয্সমg’ pথম খN। কিব o কিবতার পরমায় ু
pামাণয্ সংকলেনর uপর বhলাংেশ িনভর্র কের। eকক pেচ া o যেt aেগাছাল িবনয়েক 
kম িমিলেয় িযিন gিছেয় িদেয়েছন, েসi সংকলক তrণ বেnয্াপাধয্ায় সমsরকম 
pাবনশংসার ঊ র্েলাক-িনবাসী। pকাশনা pিতভাস ei পযর্ােয় িবনেয়র েবশ আsাভাজন 
হেয় oেঠ।২৩৪  

পাশাপািশ aমলkমার মNেলর মেতা sাধীন গেবষেকর নাম uেlখ করেতi হয়, pািত ািনক 
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বদnতার বাiের aবsান কেরo িযিন সদয্i িলেখ uেঠেছন িবনেয়র পণূর্া  জীবনীিট। 
িহতাকাঙ্kী বnু ডাঃ sনীল পােলর মেতা েকu েকu তাঁর জn পািথর্ব সহায়তার বেnাবs 
করেত েপেরিছেলন। িকnু drত পেড় আসা েবলায় aেবাধয্ েবলাভূম ততিদেন পতেনাnখু। 
সময় িকংবা িনয়িতর রাবণ তাঁর কিবতােক হরণ করেল মেুঠা মেুঠা গহনাল ার েফেল েফেল 
তা িগেয়েছ (eিগেয়েছ?) েযন—  কিবতার বাk pিতমা হেয় eেসেছ aিতমাtায় সরল। সহজ 
o sাভািবক pাকৃিতক দেৃশয্র িপছেন যিুkর দশর্ন সািজেয় aহরহ িতিন যা বেুন চেলেছন, তা 
না rপদী, না সহিজয়া— “...েকাথাo-েকাথাo আ যর্ uপমার সমােবশ ঘটেলo, কাবয্gণ 
সবর্t akুণ্ণ িছল না।”২৩৫ খয্াত শhের pকাশনসংsাgিলেক নতুন কের তাঁর বi pকােশ 
uৎসািহত হেত আর েদখা যাে  না ei সমেয়। বরং eকািধক আ িলক পিtকা-pকাশনা 
তাঁেক aনগর্ল pকাশ কের চেলেছ। নানা মােপর, নানা মােনর বi েগাধিূললেgর িবনয়েক 
িজiেয় েরেখেছ, রাখার pয়াস িনেয়েছ বলা যায়। e িবনয় সবর্ােn ঈ রী-মkু, আর ei 
িবনিত eকরকম িনরী র পিৃথবীর বেুলিটন! িবনেয়র তখনকার পরপর pকাশনাgিল : ‘eক 
পঙিkর কিবতা’ (জাnয়াির, ১৯৮৮), ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির’ (১৯৯৪), ‘কাবয্সমg’ 
(pথম খN) ( eিpল, ১৯৯৩ ), ‘আমােকo মেন েরেখা’ (২৫ েশ িডেসmর, ১৯৯৫), ‘আিমi 
গিণেতর শnূ’ (বiেমলা, ১৯৯৬), িবনয় মজমুদােরর েছাটগl (১৯৯৮), ‘eখন িdতীয় 
ৈশশেব’ (জাnয়াির, ১৯৯৯), ‘কিবতা বিুঝিন আিম’ (জাnয়াির, ২০০১), ‘কাবয্সমg’ ( িdতীয় 
খN ) (eিpল, ২০০২), ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’ (২০০৩), ‘ধসূর জীবনানn’ 
(২০০৩), ‘সমান সমg সীমাহীন’ (২০০৪), ‘িশমলুপেুর েলখা কিবতা’ (২০০৫), ‘পিৃথবীর 
মানিচt’ (২০০৬), ‘িবেনািদনী kঠী’ (২০০৬), ‘েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্’ (২০০৬), 
‘dপেুর রিচত কিবতা’ (২০০৬) iতয্ািদ। কিবতা তাঁর pিতভার pধান বাহন; তব,ু eক িবেশষ 
েবাধাkাn aবsার pলmন-ফসল তাঁর গl-  ডােয়ির-pবngিল, েযখােন anতর গভীরতা, 
রস বা ধাঁধাবািজর বসত।  

িবনয় িলেখেছন— “আিম পেনেরা হাজার কিবতা িলেখিছ। েকন িলেখিছ েকu জােন না, 
আিমo জািন না। না িলখেল বাংলা সািহেতয্র kিত হেতা না, আমার kিত হেতা। িলখেত 
িলখেত বেুঝিছ আিম কিবতা িলখেত জািন না। িলখেত িলখেত বেুঝিছ কিবতা িলখেল dঃখ 
েভালা সmব। িকnু dঃখ ভুেল েগেল আর কিবতা েলখা যায় না।”২৩৬ িবনয় dঃখী হেলন, 
েকননা তাঁর িনেজর বািড়েত িনেজর ঠাiঁ েদoয়া িবে র নামক দিরd eক ফুল-বয্বসায়ীর 
পিরবারেক  sানীয় জিটলতায় uৎখাত হেত হেলা। aথচ, eঁেদর সাহচেযর্ িবনয় িকি ৎ ss 
হেয় uঠিছেলন। আসেল eকটানা assতা বা কিবেজােনািচত ঔদােসয্র sবােদ তাঁর জীবন o 
যাপেনর ‘পাoয়ার aব aয্াটিনর্’ েক বা কারা েয তাঁর aজািনেতi হােত তুেল িনেয়েছ তা কিব 
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েজেন uঠেত পারেলন না! িবনেয়র iে -aিনে -দািব-চািহদা ততিদেন আর চািলত নয়, 
পিরচািলত হে । ass হেয় েফর ২০০২-েয় ভিতর্ হেলন বা ুর সাiিকয়ািTক inিটিটuেট। 
আর dঃখ তাঁেক dঃখী না কের আরবার রাজার রাজা করেলা। ‘আমরা dজেন িমেল’ নােমর 
eকিট pবাদpিতম েpেমর কিবতা (কিবতীথর্ পিtকার আি ন ১৪০৯ সংখয্ায় pকািশত) েযন 
তাঁর আমরণ ঈ রীসnান িকংবা ঈ রীসাধনা-র চূড়াn ফলাফল েঘাষণা। কিবতািট :  

           “আমরা dজেন িমেল 

 

আমরা dজেন িমেল িজেত েগিছ বhিদন হেলা। 

েতামার গােয়র রঙ eখেনা আেগর মেতা, তেব 

তুিম আর িহnd েনi, খ ৃ ান হেয়েছা। 

তুিম আর আিম িকnু dজেনi বেুড়া হেয় েগিছ। 

আমার মাথার চুল েযরকম েছাট কের েছেটিছ eখন 

েতামার মাথার চুলo েসirপ েছাট কের ছাটা, 

ছিবেত েদেখিছ আিম ৈদিনক পিtকােতi; যখন dজেন 

যবুতী o যবুক িছলাম 

তখন িক জানতাম বেুড়া হেয় যাব? 

আশা কির বতর্মােন েতামার সnান নািত iতয্ািদ হেয়েছ। 

আমার িঠকানা আেছ েতামার বািড়েত, 

েতামার িঠকানা আেছ আমার বািড়েত, 

িচিঠ িলখব না। 

আমরা eকেt আিছ বiেয়র পাতায়।”২৩৭  

pস ত, কলিmয়া িব িবদয্ালেয়র aধয্ািপকা তািttক গায়tী চkবতর্ী িsভাক েস-সময় 
েকালকাতা ঘেুর সদয্i িফেরেছন eবং আনnবাজার পিtকার ‘কলকাতার কড়চা’-য় pকািশত  
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সংবাদ anযায়ী েকানo eক েটিলিভশন সাkাৎকাের িতিন নািক িবনয়েক িচিhত কেরেছন 
‘বাংলার দােn’ বেল। pায় eকi সমেয় তারা িটিভর জn ৈশবাল িমt ‘িফের eেসা, চাকা’ 
নােম eকিট কািহিনিচt পিরেবশনা কেরিছেলন। েসখােন িবনয় মজমুদােরর ভূিমকায় aিভনয় 
কেরন কিব জয় েগাsামী। েসখােন গায়tী িবনেয়র সে  েদখা করেত যাে ন eমন িকছু 
eকটা েদখােনা হেয়িছেলা। আর তারi িক কািবয্ক rপবয্া না কিবকিথত (...কৃত) gেন্থর 
gিন্থিট!  

১৯৯৫-েয় ‘কিবতীথর্ সmান’i িবনেয়র পাoয়া pথম পািথর্ব পরsার। তারপর ’৯৬-েত 
িডিভিস-র তরেফ pদt ‘sধীndনাথ দt sিৃত পরুsার’। eকদা shদ sনীল ঠাkরনগের eেস 
িবনেয়র হােত পরুsারিট তুেল িদেয়িছেলন। পরবতর্ীকােল ‘কৃিtবাস পরুsার’ (২০০৪ ি ঃ), 
রবীnd পরুsার (২০০৫ ি ঃ) বা ‘সািহতয্ আকােদিম পরুsার’ (২০০৫ ি ঃ)— েকানoটার 
জni আর রাsার ধকল িনেত রািজ হনিন কিব। কতৃর্পk uপযাজক হেয় মানপt, sারক, 
aথর্মলূয্ েপৗঁেছ িদেয় িগেয়েছ। aবশয্ সািহতয্ আকােদিম পরুsার েঘাষণার পরপর েদoয়া 
eকিট সাkাৎকাের িবনয় েবশ েজােরর সে i িকnু পরুsার িনেত eমনিক িদিl যাoয়ার 
iে র কথা pকাশ কেরিছেলন।২৩৮ রবীnd পরুsার পাoয়ার খবর েপেল িবনয় নািক দরজা 
বn কের নg হেয় েয় িছেলন খােট। e িক কিবতার বািণিজয্কতার িবrেd কিবর pিতবাদী 
পাতার েপাশাক? আমরা পড়েত পাির না। কথায়-কথায় িনেজেক ‘িবনয় aবতার’, ‘িবনয় 
ভাঁড়’ বেল েকৗতুক করেতন েকন েয! হয়েতা, “eকটা বেয়স েপিরেয় েগেল েকানoিকছুi 
দাঁড়ায় না”২৩৯, তাi।  কিব o জীবনানn-গেবষক ভূেমnd gহ-র সে  েযৗথভােব রবীnd 
পরুsার পাoয়ার পর িটpনী েকেটিছেলন ei বেল েয, eকজন iি িনয়ার eবং eকজন 
ডাkার eবার eকেযােগ রবীnd পরুsার েপেয়েছ! uেlখয্, ভূেমnd gহ েপশায় নামধn 
িচিকৎসক— ডাঃ িব. eন. gহরায় নােম তাঁর সমিধক পিরিচিত। ভারেতর pথম সফল ‘oেপন 
হাটর্ সাজর্াির’-র েমিডকয্াল িটেমর grtপণূর্ সদসয্ িছেলন িতিন।... েস যাiেহাক, পরুsার-
pদান an ােন তখন পি মবে র কিবতােমাদী মখুয্মntী ী বdুেদব ভTাচাযর্ মহাশয় ‘িফের 
eেসা, চাকা’-েক িনিবর্কl েভেব ভািবত করেল কিবেক িঘের pশাসিনক তৎপরতা মাtা 
পায়। িতিন িনেজ uপযাজক হেয় কিবর সামিgক aবsা সmেকর্ িজjাs হেয়িছেলন। 
িবপরীেত aশk িবনেয়র জবাবনামািট িছেলা িকnু আ যর্ রকেমর িনরাসk।২৪০  

িশবরাম-ভk িবনয়২৪১, বয্াডিমন্টন-ভিলবল েsাT র্সময্ান িবনয়২৪২ eকবার ‘িফের eেসা, 
চাকা’ িলেখ oঠবার পর আর েয কখনo িলেখ sখ েপেলন না িকংবা eকদা পািথর্ব 
হািসেখলায় গান েগেয় েয েশষেমশ িনেজিনেজi িনেজেকi ভুেল েগেলন— eমত পিরণিতর 
জn িকছু ‘হাঙর’-েক দায়ী কেরিছেলন eক সাkাৎকাের। aবধািরতভােবi e-হাঙর   
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জীবনানেnর ‘সমাrঢ়’২৪৩-র uেlখpতীক। িবনয় s ত বলেছন— “হাঙর মােন 
মনsttিবদগণ, হাঙর মােন ডাkারগণ, হাঙর মােন পিুলশগণ, হাঙর মােন মিntগণ, হাঙর মােন 
পেুরািহতগণ। eiসব হাঙরেদর পাlায় পেড় আমার pাণ েবিরেয় যাবার েজাগাড়।”২৪৪ ‘gিন্থ’ 
নােমর eকিট পিtকায় িবনয় “আমার চাকির িটকেলা না রািশয়ান ভাষা িশkা কের oi ভাষা 
েথেক, নানা েলখা anবাদ করার কারেণ।” জািনেয়েছন বেল ‘aি নী তারার কিব’ gেন্থ 
aমলkমার মNল udতৃ কেরেছন।২৪৫ rশভাষা o কিমuিনj ম সংি  আর েস-কারেণ 
িbিটশpণীত ভারতীয় কংেgস তাঁর uপর বjিনেঘর্াষ শািনেয়িছেলা িকনা, তা িভn aেnষেণর 
িবষয়। িকnু, িbিটশ-aধীন দশকgিলেত বাংলায় কিবতার বদেল কিবতা-রাজনীিত সংঘিটত 
হেতা বেলi িতিন েচতনাবেচতেন মেন কেরেছন— “...বিৃটশ গভনর্েমেন্টর আমেল যত 
বাঙালী কিব িছল সবাi iংরাজীর aধয্াপক। বিৃটশ গভনর্েমন্ট eেদর ছাড়া কাuেক কিব হেত 
েদয়িন। জীবনানn, sধীndনাথ, িব ু  েদ, সমর েসন, aিময় চkবতর্ী eঁরা iংরাজীর 
aধয্াপক।”২৪৬   

িকnু জীবন-কয্ােলন্ডােরর েশষিদককার তািরখgিলেত aথবর্, akম, pায় চল িkরিহত 
িবনয় িনেজi েয কিবতাকয্াmােস কিবতা-রাজনীিতর জেnর সহায়ক হেয় পড়েলন। িব d 
sাবকতা ei িবনয়-বয্বসার মলূধন! রচনা o পিরমাজর্নার রাশ তাঁর হােত আর েনi তখন। 
মেন পড়েছ, pয়ােণর সামাn িকছু আেগ (aেkাবর, ’০৬) বনগা ঁমহkমা হাসপাতােল ভিতর্ 
থাকাকালীন তাঁর েবেড, বািলেশর পােশ eকিট না-েলখা খাতা পেড় থাকেত েদেখিছ— 
িশেরানাম : ‘বনগা ঁ হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’। হsাkর aবশয্i িবনেয়র নয়। তাঁেক 
িঘের থাকা তীথর্ র ৈমt, রমন, sকৃিত, িশেবন, বনগা ঁনাটয্চচর্া েকেndর aভয় চkবতর্ী, dলর্ভ 
দাস, ধিৃতমান িব াস, ‘বাlীিক’-সmাদক লালেমাহন িব াস িকংবা আর কারoর হেব। 
uেlখয্, মাসকেয়ক আেগi তাঁর ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’ নােমর eকিট কিবতার বi 
‘সািহতয্ আকােদিম’ পরুsােরর িবলিmত sীকৃিত েপেয়েছ। তাi, oi খাতািটর uেdশয্ বা 
িবেধয় েকানoটাi sমহান নয় বেলi আমােদর ধারণা। েকননা, জীবনােnর িদেক eক পা 
বািড়েয় থাকা কিবর পেk িকছু েলখা েতা দূেরর কথা, eকিট শb u ারণ করাটাo রীিতমেতা 
িবpব বেলi দীঘর্kণ তাঁর িশয়ের দাঁিড়েয় মেন হেয়িছেলা। হয়েতা, আরo িকছুকাল e-েলােক 
থাকেল িবনেয়র কাবয্gেন্থর সংখয্া আরo eকিট বাড়ত! ei িনলর্j িবনয়-বকলম িনেয় 
sিজত সরকােরর মেতা েকানo েকানo িবনয়ভk-কিব pকৃত কিবমর্নীষীর কলম 
ধেরিছেলন।২৪৭ আবার েশষ, সহসা jেল oঠা িকছু কিবতা, ঝলেস oঠা গিণেতর সtূ, 
uপপাদয্ তাঁর ajােতi েবহাত হেয় িগেয়েছ, eমন সmাবনাo িকnু ফুঁৎকাের uিড়েয় েদoয়া 
যায় না।... 
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িবনেয়র aমলূক সেnহ pকাশ o তjিনত দূরtসিৃ র সময়টুk বাদ িদেল বিুচi নতুন শতক-
সহsক েথেক আবার খাবার েরঁেধ েবেড় কিবর িনরালায় েপৗঁেছ িদেতন। মায় সেnয় েহিরেকন 
jািলেয় েদবার দািয়tভারo িছেলা তাঁরi। কিবেক েদখভােলর িবিনমেয় িতনেবলা খাবার আর 
নগদ সােড় সাতশ’ (৭৫০/-) টাকার মেতা হােত েপেতন। আবার কিবজীবেনর েশষ d’েটা 
মাস বিুচ ছাড়াo মাধবী পারিস নােম আরo eক ভdমিহলার িবেশষ তttাবধােন েকেটেছ। 
কিবর লাগামহীন ধমুপােনর oপর sিগতােদশ জাির কেরিছেলন িতিন। িবনেয়র েশেষর েস-
িদনিট (১১ িডেসmর, ’০৬) মাধবীর বণর্না o কিবর েশষ জীবেনর সহচর তrণ কিব sকৃিত 
িশকদােরর anিলখন েথেক েযমন জানা যাে — “েশষ িদন— anাn িদেনর মেতা েসিদনo 
সকােল oনার বািড় েপৗঁেছ েগলাম। আেগর িদন েনয়া হয়িন— আজ oনােক েকােনা 
হাসপাতাল িকংবা নািসর্ং েহােম ভিতর্ করার কথা। িকছুিদন ধেরi d-পােয় আর েকােনা েজার 
িছল না। কাkেক ধের ধের eেন েচয়াের বসালাম। েsশন েথেক চা eেন খাoয়ালাম। েশষ 
ছয়-সাত িদন নীেচর েচায়াল শk হেয় েগিছল। কথা বলেত পারিছেলন না।  

“ei িদন চা খাoয়ার পের েবশ eকটা মdৃ হাসেলন। েহেসi িজjসা করেলন ‘েক মাধ?ু মাধ ু
না িক?’ hা,ঁ কাk িচনেত পারছ না, নািক। oনার aসহায় মেুখ eকটা হািস হািস ভাব 
তখনo ঝুেল আেছ। তারপর িজjসা করেলন, “sকৃিত eেসিছল নািক? o েয বেলিছল ১০ 
িডেসmর পরীkা হেয় েগেল পরিদন সকােল আসেব। সকাল েবলায়-i আসেব বেলিছল। 

“কাk জানেত চাiিছেলন oনার দাদা কখন আসেব। আিম বললাম সময় হেলi eেস পড়েব। 
েচয়াের বিসেয় গােয় কmলটা িঠক কের িদি লাম। তখন বিুচিদ dধ িনেয় eেলন। কাkর কাত 
হেয় পড়া মাথাটা বাঁহােত েসাজা কের ধের আিম কাkেক gােসর dধ খাoয়াি লাম। বিুচিদ 
তখন বলিছল, ‘কাk আর eকটু পেরi েতা আপনােক সবাi হসিপটােল িনেয় যােব। আপিন 
dধটা েখেল eকটু চা া হেয় uঠেবন।’ আিম dধটা পেুরা খাiেয় িদলাম। eকটু পেরi, আমার 
েকমন েযন মেন হেলা, হাসপাতােল যাoয়ার কথা েন আতে i হেব হয়েতা— হঠাৎ eকটা 
টান uঠল। বড় বড় িন াস িনেত r করেলন। আিম ছুেট িগেয় িব ু  কাk-েক বললাম, 
িশেবনদা, রমনদােক িনেয় আপিনo তাড়াতািড় আsন আমার িঠক ভােলা েঠকেছ না। িফের 
eেস েদিখ, েচাখ বড় বড় হেয় েগেছ, টানo েবেড় েগেছ খবু। পােশর বািড় েথেক বাবoু 
েবিরেয় eেসেছন। কাkর মেুখর কােছ ঝঁুেক িজjাসা করলাম— ক  হে ? uিন ফয্াল ফয্াল 
কের তািকেয় থাকেলন, বড় বড় াস িনি েলন ছাড়িছেলন। গােয় মাথায় হাত বিুলেয় 
িদি লাম আিম। iিতমেধয্ িব ু কাk eেলন। তাড়াতািড় ডাkার েডেক eখানকার sানীয় 
হাসপাতােল িনেয় যাoয়ার কথা হল। তারপর হঠাৎ াস েথেম েগল। ধীের ধীের সযূর্ােsর 
মেতা কাkর েচােখর পাতা বেুজ eল। তখন সকাল ৯.৪০।”২৪৮      

      ৯১ 



বাহাtর (৭২) বছের মিুkpাp জীিবতমতৃ eক কিব িকংবা ংসpাp sয়ংকৃত eক বয্থা, 
নািড় o নারীর pিত ab েসশন (obsession) বা িফেkশন (fixation) িদনিদন যাঁেক pিkp 
কেরিছেলা। “রমন, তুিম আমার মতন eরকম জীবন যাপন কেরা না। িবেয় কেরা...জীবেন 
িsিত আসেব, sখী হেব। নতুবা েশষ বয়সটা dিবর্ষহ মেন হেব।”২৪৯ aথবা “...আিম েফর 
জnাব। মাnেষরা গােছরo িবেয় aথচ আমােক িবেয় িদল না মাnেষরা... মাধ ুপেরর জেn 
তুিম আমার েমেয় হেয় eেসা— েতামােক েদালনা িকেন েদব— ভােলা কের সাজাব...”২৫০  
iতয্ািদজাতীয় আেkপনামা েতা aেনক আেগর ‘িফের eেসা, চাকা’-পেবর্র rপদী 
u ারেণo২৫১ eেসেছ; যখন তাঁর hিদডুবান গান, িবিধpাবন গাঙ— eসব িছেলা বা িছেলা 
না।  

uেঠানেকােণর েয aংেশ বাবা-মা’র aেnয্ি  হেয়িছেলা, েসখােনi দাহকাযর্ সmাদেনর 
িবনেয়র জীবdশার েশষ iে টুk িবনয়বেৃtর কারo-কারoর আপিtেত পরূণ করা যায়িন। 
জীিবেতর হাহারব েশােনিন, েশােননা েকu েতা মেৃতর েবদনা! তব ু যাক, কিব তা েজেনi 
িগেয়েছন— 

“আিম যিদ েকঁেদ uিঠ aিনবর্াণ আঘােত আহত 

তখিন সকেল ভােব, িশ েদর মেতাi আমার 

kুধার uেdক হেলা, েবদনার কথা েবােঝ না েতা!”২৫২    
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িবনেয়র eকিট কিবতায় তারাiল gােমর uেlখ েমেল। 

d. ঐ, ‘g  কিবতা-৪’, apকািশত o agিন্থত িবনয় মজমুদার  ,) িশেবন মজমুদার o ৈবদয্নাথ দলপিত কতৃর্ক 
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৭৪৩২৪৫ ,প ৃ.  ৭৫ 

[শারদীয়া সীমাn বাংলা: ১৪১৫ সংখয্ায় pকািশত।] 
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pকৃিতর e-সমs uপচার (যা তাঁর বh utীণর্ কিবতারi a সjার সামgী হেয়েছ) িনেয় িবনেয়র আিব তা েয 
কালািধক কােলর, তার সাkয্ িনmিলিখত কিবতািট— eo িবনেয়র aতুয্jjল eক sিৃতsারক : 

“বাবiু পািখর বাসা সে  িনেয় eকিট িকেশারী 

চেলিছেলা bhেদশ; িকnু েস ৈশশেব েসi বাসািট কখেনা 

বয্বহার কিরিন েতা। তখেনা িশিথল হেয় ঝুেল থাকতাম। 

তখেনা sদঢ়ৃ হেয় ভােলাভােব দাঁড়ােত পাির না। 

পিৃথবীেত সবi িছেলা, পদর্ার আড়ােল িছেলা eেলােকশী চাঁদ, 

pিতিদন িনয়িমত েমেয়রা পা ধেুতা। 

তেব আিম েস বয়েস ভােলাভােব ফুটতাম িঠকi। 

erপ সবারi হয়, সবার ৈশশবi e pকার।”  

d. ঐ; ‘েছেলেবলা’, (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৬০  

e েযন uৎপলkমার বs-র “িছেলা বেট েসi সব িদন।/ বিুd িছল pিতবn,/ িছল ফুলহীন পু গn—/ ঐিতেh নবীন” 
u ারেণর মেতাi কতকটা।  

d. uৎপলkমার বs; ১ সচূক কিবতা; (sখ-dঃেখর সাথী); sখ-dঃেখর সাথী; সpিষর্ pকাশন; ীরামপরু, হগলী; িdতীয় 
সংsরণ : eিpল, ২০০৬; প.ৃ ১৩               

১৩. িবনয় মজমুদার, ‘আমার েছাটেবলার কথা’, (anিলখন) pদীপ মNল, aধরা মাধরুী, (সmা.) েবািধসtt রায়, ২য় 
বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৪ 

১৪. সমর kমার মিlক, আধিুনক ভারেতর rপাnর, রাজ েথেক sরাজ (১৮৫৮-১৯৪৭), oেয়s েব ল পাবিলশাসর্, 
tেয়াদশ pকাশ  : মাচর্, ২০১৪-২০১৫, pথম pকাশ : জাnয়াির, ১৯৯৬ 

১৫. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by 

Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London 

১৬. িবনয় মজমুদার, ‘আমার েছাটেবলার কথা’, (anিলখন) pদীপ মNল, aধরা মাধরুী, (সmা.) েবািধসtt রায়, ২য় 
বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৪ 

েছেলেবলার ei ছিব িশ মেনর জn aবশয্i pসাদrিপনী নয়। aেনক পের েলখা েছাT eকিট কিবতায় eকিট িদন 
িবনেয়র sরেণ আসেছ— 

“তখন আমার বয়স আট বছর। 

eক iংেরজ আমার বাঁ হাত ধ’ের 
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েটেন আমােক শেূn তুেল ধ’ের 

আমােক eকিট িমিলটাির Tােক 

তুেল িদেয়িছেলা।” 

d. ঐ; ‘eকিট ঘটনা’; (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৮৭ 

ts, যdুকালীন ei িদনgিল িনি ত িবনয়েক জীবন aবিধ তািড়েয় িফেরেছ। নiেল তা মেন থাকেব েকন? িমিলটাির 
আর িমিলটয্ান্ট-eর anবর্তর্ী পাথর্কয্ েস-বেয়েস েবােঝ না েকu, েবােঝ বাrেদর-বndেকর েচহারা-গnিট!          

১৭. িবনয় মজমুদার, ‘আমার েছাটেবলার কথা’, (anিলখন) pদীপ মNল, aধরা মাধরুী, (সmা.) েবািধসtt রায়, ২য় 
বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৩  

১৮. িবনয় মজমুদার, ‘আমার েলখােলিখ rর কথা’, aধরা মাধরুী, (সmা.) েবািধসtt রায়, ২য় বষর্, ১ম সংখয্া, 
েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৬ 

১৯. aিনলবরণ মজমুদার, ‘েহ আেলখয্, pথম sরণ সংখয্া’ (১১ িডেসmর pয়াত িবনয় মজমুদােরর pথম sরণসভা 
uপলেk ২০ িডেসmর pকািশত sরিণকা), সংকলক : aমেলnd িব াস, েনৗেকা pকাশনী, িবরািট, ২০০৬, প.ৃ ৮ 

২০. aমলkমার মNল, ‘জীবনপি ’, িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব, (সmা.) aমলkমার মNল, কিবতীথর্, ২য় 
সংsরণ, াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২, প.ৃ ২৫৬ 

২১. aিনলবরণ মজমুদার, ‘েহ আেলখয্, pথম sরণ সংখয্া’ (১১ িডেসmর pয়াত িবনয় মজমুদােরর pথম sরণসভা 
uপলেk ২০ িডেসmর pকািশত sরিণকা), সংকলক : aমেলnd িব াস, েনৗেকা pকাশনী, িবরািট, ২০০৬, প.ৃ ৮ 

২২. ঐ 

২৩. িবনয় মজমুদার, ‘sাধীনতা সmেকর্ আিম িকছুi ভািব না’, কামড়, (সmা.) ঋপণ আযর্, kমড়া-কাশীপরু, utর ২৪ 
পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ anেlিখত  

২৪. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৪ 

pথম কিবতা েলখার নাবাল-u াস পিরণত বেয়েস কিব anখােনo বয্k কেরেছন eiভােব— “ৈকেশার েথেকi আিম 
কিবতা িলখেত r কির। pথম কিবতা যখন িলিখ তখন বয়স েতেরা বছর। নানা কারেণ ei ঘটনািট আমার eখেনা 
s  মেন আেছ। কিবতািটর িবষয়বst িছেলা ei : eক পােলায়ান বািজ ধ’ের eকিট চলn েমাটর গািড়েক েটেন 
েপিছেয় িনেয় eেলা। eর পেরo আিম মােঝ মােঝ কিবতা িলখতাম। িকnু েষােলা-সেতেরা বছর বয়স পযর্n কী 
িলেখিছলাম, কিবতাgিলর দশা কী হেয়িছেলা িকছুi eখন আর মেন েনi।” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৪ 

২৫. িবনয় মজমুদার, ‘sাধীনতা সmেকর্ আিম িকছুi ভািব না’, কামড়, (সmা.) ঋপণ আযর্, kমড়া-কাশীপরু, utর ২৪  
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পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ anেlিখত  

২৬. েবািধসtt রায়, ‘সmাদকীয়’, aধরা মাধরুী, (সmা.) েবািধসtt রায়, ২য় বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-
মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ২ 

২৭. িবনয় মজমুদার, ‘আলাপচািরতা : ১’, কেথাপকথেন— সমর তালকুদার, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) 
েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১৯০ 

২৮. ঐ, প.ৃ ১৯১ 

২৯. aিনলবরণ মজমুদার, ‘েহ আেলখয্, pথম sরণ সংখয্া’ (১১ িডেসmর pয়াত িবনয় মজমুদােরর pথম sরণসভা 
uপলেk ২০ িডেসmর pকািশত sরিণকা), সংকলক : aমেলnd িব াস, েনৗেকা pকাশনী, িবরািট, ২০০৬, প.ৃ ৮ 

৩০. িবনয় মজমুদার, ‘িকছু পরুেনা sিৃত’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৯ 

৩১. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৪ 

৩২. aজয় নাগ, ‘িবনয় মজমুদার’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১৪ 

৩৩. ঐ, প.ৃ ১২ 

৩৪. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৫ 

৩৫. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৪ 

৩৬. aজয় নাগ, ‘িবনয় মজমুদার’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১২-১৩ 

৩৭. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৫ 

৩৮. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, ( সmা. ) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৫ 

িকnু, eকi sিৃতর েরখা িবনয় ant eকটু anভােব বনুেছন— “ei সমেয় আিম pায় ৈদিনকi eকখানা কিবতার 
বi িকনতাম। তখন সেব িসগেনট বকু শপ েখালা হেয়েছ কেলজ িsTেট। িদলীপ gp মহাশয় তখন sয়ং েদাকােন 
দাঁিড়েয় বi েবচেতন। eবং আিম তখন হাফ্ -পয্ান্ট পরা। pায় ৈদিনকi িসগেনট বকু শেপ েযতাম। িদলীপবাব ুআধিুনক 
বাংলা কিবতার বi েদখােতন eবং আধিুনক বাংলা কিবতা সmেn আমার কােছ বkৃতা িদেতন। িদলীপ gpর কাছ 
েথেকi আিম তৎকালীন বh আধিুনক কিবর নাম িন। pায় ৈদিনকi আিম তৎকালীন আধিুনক কিবতার বi িকনতাম। 
eiভােব িদলীপ gp মহাশেয়র মাধয্েম আমার পিরচয় হয় কেlাল যেুগর কিববেৃnর।” 
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d. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৫ 

৩৯. aিনলবরণ মজমুদার, ‘েহ আেলখয্, pথম sরণ সংখয্া’ (১১ িডেসmর pয়াত িবনয় মজমুদােরর pথম sরণসভা 
uপলেk ২০ িডেসmর pকািশত sরিণকা), সংকলক : aমেলnd িব াস, েনৗেকা pকাশনী, িবরািট, ২০০৬, প.ৃ ৮ 

৪০. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৪-৫৫ 

৪১. aজয় নাগ, ‘িবনয় মজমুদার’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ২৫ 

৪২. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৫ 

৪৩. িবনয় মজমুদার, ‘িকছু পরুেনা sিৃত’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৯ 

৪৪. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৫ 

৪৫. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৫-৭৬ 

৪৬. িবনয় মজমুদার, ‘৬ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৮৫ 

৪৭. aমলkমার মNল, ‘জীবনপি ’, িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব, (সmা.) aমলkমার মNল, কিবতীথর্, ২য় 
সংsরণ, াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২, প.ৃ ২৫৮; 

       d. aজয় নাগ, ‘িবনয় মজমুদার’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১৩ 

৪৮. িবনয় মজমুদার, ‘৭ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৯২-৯৩ 

৪৯. ঐ, ‘৬ নং সাkাৎকার’, প.ৃ ৮৮ 

৫০. িবনয় মজমুদােরর মতুৃয্র িকছুিদন পের সংকিলত ‘dপেুর রিচত কিবতা’ নামক eকিট কাবয্gেন্থ aিশেরানামা  
ei কিবতািটর সnান িদেয়েছন সংকলক শ  েদ িব াস মহাশয়।  

d. শ  েদ িব াস, ‘িবনেয়র নারী pসে ’, dপেুর রিচত কিবতা (িবনয় মজমুদার), তব ু aিভমান, শ  েদ 
িব াস কতৃর্ক সংকিলত, pথম pকাশ : ১৩ জাnয়ারী, ২০০৭, প.ৃ ৫   

৫১. িবনয় মজমুদার, ‘ াণ’, িবনেয়র মজমুদােরর কিবতা, dপেুর রিচত কিবতা, তব ুaিভমান, শ  েদ িব াস  
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কতৃর্ক সংকিলত, pথম pকাশ : ১৩ জাnয়ারী, ২০০৭ , প.ৃ ৬  

৫২. ঐ, ‘৬ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৮৮-৮৯ 

৫৩. ঐ, ‘৮ নং সাkাৎকার’, প.ৃ ১০৪ 

৫৪. গায়tী চkবতর্ী িsভাক, ‘বঝুেত চাi িবনেয়র সে , নmতার সে , আtসমীkার সে ’, (কেথাপকথেন— িচnয় 
gহ),  বiেয়র েদশ, (সmা.) হষর্ দt, aেkাবর-িডেসmর ২০১০ সংখয্া, প.ৃ ১১৮ 

৫৫. িবনয় মজমুদার, ‘আলাপচািরতা : ১’, কেথাপকথেন— সমর তালকুদার, p ায়া, িবনয় মজমুদার, (সmা.) 
েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১৯২ 

৫৬. িবনয় মজমুদার, ‘২ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৩০ 

৫৭. aিনলবরণ মজমুদার, ‘েহ আেলখয্, pথম sরণ সংখয্া’ (১১ িডেসmর pয়াত িবনয় মজমুদােরর pথম sরণসভা 
uপলেk ২০ িডেসmর pকািশত sরিণকা), সংকলক : aমেলnd িব াস, েনৗেকা pকাশনী, িবরািট, ২০০৬, প.ৃ ৯ 

৫৮. িবনয় মজমুদার, ‘৩ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৪১-৪২ 

৫৯. িবনয় মজমুদার, ‘আলাপচািরতা : ১’, সাkাৎকার gহীতা : সমর তালকুদার, p ায়া, িবনয় মজমুদার, (সmা.) 
েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১৯১ 

৬০. aমলkমার মNল, ‘জীবনপি ’, িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব, (সmা.) aমলkমার মNল, কিবতীথর্, ২য় 
সংsরণ, াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২, প.ৃ ২৫৯ 

৬১. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৭ 

৬২. aমলkমার মNল, ‘জীবনপি ’, িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব, (সmা.) aমলkমার মNল, কিবতীথর্, ২য় 
সংsরণ, াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২, প.ৃ ২৫৯ 

সmবত, েফেল আসা িpয় aতীত ঘাঁটেত বেস িবhল িবনয় সনতািরখ eেলােমেলা কের েফেলেছন। ‘আtপিরচয় : 
pথম পবর্’ o ‘sিৃতকথা’ নামক pবnিটর েথেক িব ু  েদ-র সে  িবনেয়র আলাপ হoয়ার সময়কাল ১৮৫৮-৫৯ ি sাb 
বেল মেন হেব। বরং ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’-e িবনয় eo বলেছন— “ei সময় কিব িব ু  েদ-র সে  আমার 
আলাপ হয়। কী ক’ের হেয়িছেলা eখন আর তা মেন েনi।...” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৭ 

িকnু, ‘মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার’ gেন্থ সংকিলত ‘৬ নং সাkাৎকার’-e িবনেয়র বয়ান e’রকম— “...ছাtজীবেন 
িবমলচnd েঘাষ ছাড়া েয নামজাদা কিবর সে  আলাপ হেয়িছল িতিন হেলন িব ু  েদ। আিম তখন েব ল iি িনয়ািরং 
কেলেজ পড়তাম।...তখন েব ল iি িনয়ািরং কেলেজর শতবষর্ হে । িঠক করা হল eকিদন কিবতা পােঠর আসর  
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হেব।... 

“আমntণপt িনেয় েগলাম িব ু  েদ-র বািড়েত। uিন বলেলন, আিম েতা কখনo েকানo সভায় েতমন যাi না, েতামরা 
iি িনয়ািরং কেলেজর ছাt হেয় যখন আমােক েডেকছ, তাহেল আিম যাব। 

“িব ু  েদ মশাi িগেয়িছেলন। খবুi লmা িছেলন। আমার ডান িদেক দাঁিড়েয় আবিৃt কেরিছেলন,...” 

d. ঐ, ‘৬ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৮৫ 

ei সাkাৎকারিট anসরণ করেল ১৯৫৭ ি sােbর আেগi িবনেয়র িব ু দশর্ন হoয়ার কথা। তেব িনছক পিরচয় েথেক 
তা েয ঘিন তার িদেক eিগেয়িছেলা, তােত সেnহ েনi। েকননা, িব ু পtু িজ ু  েদ িবনয়েক ‘দাদা’ বেল সেmাধন 
করেতন— িবনেয়র েলখা ‘pসংগ : িব ু  েদ’ নামক বয্িkগত pবn েথেক eমন তথয্ পাoয়া যাে । েকালকাতার 
কিবমহল aনাধিুনকতার aিভেযাগ তুেল যখন িবনয়েক ধতর্েবয্র মেধয্ আনেছ না, িঠক েসi সময় ‘সািহতয্পt’ 
পিtকায় িবনেয়র কিবতােক জায়গা িদেয়িছেলন pবীণ কিব। pিতদােন িবনয়o তাঁর কৃতjতা লেুকানিন— 
“িব ু বাবেুক আিম িচনতাম eবং eর বািড়েত আিম aেনকবার েগিছ। িব ু বাবরু প ৃ েপাষকতায় pকািশত ‘সািহতয্পt’ 
পিtকায় আমার েলখা েগাটা কেয়ক কিবতা িব ু বাবiু েছেপিছেলন আিম যntিনমর্াতা, মািশেনাstiেতল, েমকািনকাল 
in িজনীয়ার হoয়া সেtto।” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘pসংগ : িব ু  েদ’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১১৮ 

৬৩. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৭ 

িকnু, জীবনাবসােনর িকছুিদন আেগ িলিখত eকিট কিবতায় ei িবনয়i আবার বলেছন— “...pেতয্ক রিববার আিম 
িবমলচnd েঘােষর বািড়েত েযতাম।/ িবমলচnd েঘাষ আমার কিবতা তাঁর ‘বােরামাস’ পিtকােত/ েগাটা কেয়ক 
ছািপেয়িছেলন। বয্বসািয়ক পিtকােত ei আমার কিবতা pথম ছাপা হেলা।...”  

d. ঐ, ‘৮ সংখয্ক কিবতা’, েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্, কিবতীথর্, pথম pকাশ— কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির ২০০৭, 
মাঘ ১৪১৩, কলকাতা-২৩, প.ৃ ২৭ 

সময়কালজিনত ei সমসয্া সং িdর েকানo uপায়, uপায়াnর কিবর মতুৃয্র পর স ত কারেণi আর েনi।        

৬৪. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৫ 

৬৫. ঐ 

৬৬. ঐ, প.ৃ ৫৫-৫৬ 

৬৭. ঐ, প.ৃ ৫৬ 

৬৮. ি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  

৯৯ 



aেশাকনগর, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ১০ 

৬৯. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৬ 

৭০. ‘হাংির েজেনেরশান’ িশেরানােমর িনবেn হাংির ভাবনা িনেয় বলেত িগেয় শিk আদেত বেলিছেলন— 
“...বদহজমi হ’েলা িশl। জীবন িচিবেয় যতটুk aখাদয্, তাi হল পদয্, গদয্, ছিব iতয্ািদ। g-েগাবেরর সািমল।” 
িবনেয়র সদয্ pকািশত কিবতার বi ‘গায়tীেক’ িনেয় eর পর শিk িকি ৎ আেলাচনা কেরিছেলন বেট। িকnু িবনেয়র 
কিবতা েবাঝােত িগেয় েকাথাo g-েগাবর শbিট বয্বhত হয়িন।  

d. (পনুমুর্িdত) শিk চেTাপাধয্ায়, ‘কিবতা িবষয়ক psাব’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, ১৮ 
বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১০৯-১১৪ 

িবনয় মজমুদার পরবতর্ীকােল আরo aেনকবার sিৃতিব মজিনত কারেণi হয়েতা e-ক ভুেলর aবতারণা কেরেছন। 
ei pস িটেত িতিন eমনo বেলেছন েয, “শিk চেTাপাধয্ায় ‘িফের eেসা, চাকা’-র সমােলাচনা করেত িগেয় সmpিত 
পিtকায়...pথম িলখল ‘খতুকাতর সmpদায়’। বলল আিম নািক হাংির েজনােরশেনর pিত াতা।” 

d. ঐ, ‘৭ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৯৩ 

বstত, e-কথাo মেনা মজাত। েকননা ‘সmpিত’ পিtকার ততৃীয় সংকলেন (১৩৬৯ ব াb) শিk ‘গায়tীেক’-র 
সমােলাচনা কেরিছেলন, আর ‘গায়tীেক’-র পিরবিতর্ত rপ ‘িফের eেসা, চাকা’-র সমােলাচনা কেরিছেলন ‘সmpিত’ 
পিtকারi প ম সংকলন (১৩৭০ ব াb)-e। িবনয় সংkাn িবষেয় কখনoi শিk eমনতর বেলনিন। তেব, ‘হাংির’ 
সািহতয্ভাবনার সে  সাযেুজয্ িবনেয়র কিবতার ে t pিতপাদন করেত িতিন েচেয়িছেলন িঠকi। 

৭১. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৬ 

৭২. ঐ 

৭৩. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘a ােনর anভূিতমালা’, gন্থ পিরচয়, কাবয্সমg, ১ম খN, িবনয় মজমুদার, (সmা.) 
তrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ১৬৮ 

৭৪. িবনয় মজমুদার, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৬ 

৭৫. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৬ 

৭৬. ঐ, ‘১১ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ৩৬ 

৭৭. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৬  

১০০ 



৭৮. ঐ, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ 
িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৭ 

৭৯. 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.ৃ ১০  

৮০. ঐ, ‘৩ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৪২ 

৮১. ঐ 

৮২. aমলkমার মNল, ‘জীবনপি ’, িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব, (সmা.) aমলkমার মNল, কিবতীথর্, ২য় 
সংsরণ, াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২, প.ৃ ২৬০ 

৮৩. ঐ 

৮৪. ঐ 

৮৫. িবনয় মজমুদার, ‘৬ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৮৬ 

৮৬. ঐ 

৮৭. ঐ, ৩ নং সাkাৎকার, প.ৃ ৪৮ 

৮৮. ঐ, ৬ নং সাkাৎকার, প.ৃ ৮৭ 

৮৯. ঐ, ৩ নং সাkাৎকার, প.ৃ ৩৮ 

৯০. ঐ, ৩ নং সাkাৎকার, প.ৃ ৪৬ 

৯১. িবনয় মজমুদার, ‘েগৗতেমর জেn িলিখত’, েনৗেকা সািহতয্ পt, িবেশষ কিবতা সংখয্া, (সmা.) aমেলnd িব াস, 
ষ  বষর্, aেkাবর-িডেসmর, ১৯৮৮, িবরািট, প.ৃ ৫-১৩ 

৯২. ঐ, ‘eকিট কিবতা’ (apকািশত), যািমনী, ৈtমািসক সািহতয্ পিtকা, (সmা.) েপাশর্ীয়া মNল, pথম বষর্, pথম 
সংখয্া, ২০১২ জাnয়ারী, প.ৃ ৬ 

৯৩. নজrল iসলাম, ‘আমার ৈকিফয়ৎ’, সি তা, িড.eম. লাiেbরী, ঊনষি তম সংsরণ— মাঘ, ১৪১০/ January, 

2004, কলকাতা, প.ৃ ৯০ 

৯৪. িবনয় মজমুদার, ‘৮ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৯৫-৯৬ 

৯৫. ঐ, ‘আলাপচািরতা : ১’, কেথাপকথেন— সমর তালকুদার, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক 
বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১৯৪-১৯৫ 

১০১ 



৯৬. ঐ, ‘৩ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৪৭ 

৯৭. ঐ, ‘৭ নং সাkাৎকার’, প.ৃ ৯৩ 

৯৮. sbত রায়েচৗধরুী, ‘আধিুনক বাংলা কিবতা : সমdুযাtার িদনিলিপ’, eকােলর কিবতা িবষেয় o ৈশলীেত, pjা 
িবকাশ, pথম pকাশ— বiেমলা, ২০০৯, কলকাতা-৯, প.ৃ ১৫ 

৯৯. aমলkমার মNল, ‘জীবনপি ’, িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব, (সmা.) aমলkমার মNল, কিবতীথর্, ২য় 
সংsরণ, াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২, প.ৃ ২৬১ 

১০০. িবনয় মজমুদার, ‘আলাপচািরতা : ২’, কেথাপকথেন— sbত সরকার, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) 
েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ২০০ 

১০১. ঐ, ‘২ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৩১ 

১০২. ঐ, ‘আলাপচািরতা : ২’, কেথাপকথেন— sbত সরকার, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, ( সmা. ) েশৗনক 
বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ২০০  

১০৩. sনীল গে াপাধয্ায়, ‘ছিবর েদেশ কিবতার েদেশ’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, সpম মdুণ— জনু 
২০০৪, কলকাতা, প.ৃ ৬১ 

১০৪. িবনয় মজমুদার, ‘আলাপচািরতা : ২’, কেথাপকথেন— sbত সরকার, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) 
েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ২০০  

১০৫. sনীল গে াপাধয্ায়, ‘pথম সংsরেণর ভূিমকা’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, ( সmা. ) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ৫ 

১০৬. ঐ, ‘ ধ ুকিবতার জn’, sনীল গে াপাধয্ােয়র ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, পিরবিতর্ত o পিরবিধর্ত eকাদশ 
সংsরণ : মাঘ ১৪০৮, জাnয়াির ২০০২, কলকাতা-৭৩, প.ৃ ২৬ 

১০৭. িবনয় মজমুদার, ‘আলাপচািরতা : ১’, কেথাপকথেন— সমর তালকুদার, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, 
(সmা.) েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১৯৫ 

১০৮. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by 

Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London 

১০৯. sনীল গে াপাধয্ায়, ‘রবীndনাথেক asীকার eবং পনুরািব ার’, রবীndনাথেক asীকার eবং পনুরািব ার, 
েদ’জ পাবিলিশং, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১১, মাঘ ১৪১৭, কলকাতা-৭৩, প.ৃ ২১-২২ 

১১০. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, ( সmা. ) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬০ 

১১১. sনীল গে াপাধয্ায়, ‘ছিবর েদেশ কিবতার েদেশ’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, সpম মdুণ— জনু 
২০০৪, কলকাতা, প.ৃ ৯ 
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১১২. িবনয় মজমুদার, ‘৩ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৪১ 

১১৩. aমলkমার মNল, ‘জীবনপি ’, িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব, (সmা.) aমলkমার মNল, কিবতীথর্, ২য় 
সংsরণ, াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২, প.ৃ ২৬১ 

১১৪. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৭ 

১১৫. িবনেয়র ডােয়িরর eকিট udতৃ aংশ : “aেনক sিবধা হেয় েগেছ ধ ুeক ছেn আমার ছেni ধ ুিলেখ কারণ 
an েযেকােনা ছn েন বিুঝ আিম আমার রচনা েসটা নয় তেব গানgিল খবু ফয্াসােদ েফেলেছ আমােকo। আসল 
সতয্িট হে — আমার ছেni গান রচনা করা বা গাoয়া dেটা বড় aসmব।” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘১১ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; 
িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ৩৬ 

১১৬. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৭  

১১৭. ঐ, প.ৃ ৫৮ 

১১৮. ঐ, প.ৃ ৫৮ 

১১৯. িবনেয়র আtদশর্েনর বিহঃpকাশ ঘটেছ িনবর্ািচত aংশিটেত— “...তেব eটা িঠক েয লkয্ ক’ের প’েড় েদখতাম 
anাn তrণ কিবর েলখা েথেক আমার কিবতা িভn pকােরর, eক রকম নয়। আমার কিবতা েবশ পরুেনা ধাঁেচর, 
েসgিলেক িঠক আধিুনক কিবতা বলা চেল না।” 

d. ঐ, প.ৃ ৫৭ 

১২০. ঐ, প.ৃ ৫৮ 

১২১. ঐ 

১২২. ঐ, ‘৬ সংখয্ক কিবতা’, েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্, কিবতীথর্, pথম pকাশ— কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির 
২০০৭, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা-২৩, প.ৃ ২৩ 

১২৩. ঐ, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ 
িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৭-৭৮ 

১২৪. ‘গায়tীেক’ শীষর্ক পিুsকািটর নামpসে  িবনয় মজমুদার তাঁর কিবতা-সংকলক ীতrণ বেnয্াপাধয্ায় মহাশেয়র 
uেdেশ িলিখত eকিট পেt জানাে ন eমনi— “গায়tী চkবতর্ী েpিসেডিn কেলেজ পড়েতা। eবং ১৯৬০ িক 
১৯৬১ খsৃােb কিলকাতা িব িবদয্ালয়  েথেক iংরািজেত িব.e. পরীkায় pথম ে িণেত pথমা হেয় পাশ কেরিছেলা। 
েস-i আমার কিবতা বঝুেত পারেব েভেব তােকi uেdশয্ ক’ের ‘গায়tীেক’ বiখািন েলখা। েসiেহতু বi-eর নাম 
‘গায়tীেক’ েরেখিছলাম।”  

১০৩ 



d.  িবনয় মজমুদার, কাবয্সমg, ১ম খN, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ 
(বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ১৫৩    

১২৫. েজয্ািতমর্য় দt, ‘eকিট সমািহত আেgয়িগির’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১৫৪ 

১২৬. বীেরnd চেTাপাধয্ায়, ‘pভাস’; বীেরnd চেTাপাধয্ােয়র ে  কিবতা; েদ’জ পাবিলিশং; চতুথর্ মdুণ : াবণ 
১৪১৩, আগs ২০০৬; কলকাতা-৭৩; প.ৃ ৩৮ 

১২৭.  শিk চেTাপাধয্ায়, ‘জরাসn’, শিk চেTাপাধয্ােয়র ে  কিবতা, ঐ, দশম সংsরণ : ১৪১০ ফাlনু, েফbrয়াির 
২০০৪, ঐ, প.ৃ ১৭ 

১২৮. sনীল গে াপাধয্ায়, ‘dপরু’; sনীল গে াপাধয্ােয়র ে  কিবতা; ঐ; পিরবিতর্ত o পিরবিধর্ত eকাদশ সংsরণ : 
মাঘ ১৪০৮, জাnয়াির ২০০২; ঐ; প.ৃ ১৯ 

১২৯. শ  েঘাষ, ‘স ’, শ  েঘােষর ে  কিবতা, ঐ, পিরবিধর্ত েদ’জ দশম সংsরণ : ভাd ১৪১১। েসেpmর 
২০০৪, ঐ, প.ৃ ৩৪ 

১৩০. ভাsর চkবতর্ী, ‘েচৗ-রাsায় দাঁিড়েয় আমরা চারজন’, ভাsর চkবতর্ীর ে  কিবতা, ঐ, pথম pকাশ : িডেসmর 
১৯৯৯। agহায়ণ ১৪০৬, ঐ, প.ৃ ৯ 

১৩১. িবনয় মজমুদার; ‘৭ সংখয্ক কিবতা’; (কা.g. ‘গায়tীেক’); কাবয্সমg; ১ম খN; (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৩৮ 

১৩২.  ঐ, ‘a ােনর anভূিতমালা ১’, কাবয্সমg, ১ম খN, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ততৃীয় মdুণ : 
জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ৮৫ 

িবনেয়র a ান-পরবতর্ী eকিট কিবতােতo সম-মেনাভােবর pেkপ েদখিছ— 

“েযেহতু জীবনযাtা anহীন স েমর মেতা 

েসেহতু পলুকরােগ unািদত ক’ের িনেত হয় 

েতামােক নানানভােব সবর্দা utাল ক’ের রািখ 

সকল সmদ িদেয়, যােত ei রমণমািলকা 

তীb uপেভাগয্ হয়, যােত তুিম আপয্ায়ন কেরা 

aতী  ঈpার মেতা,...” 

                                                                                                                                    (খিNতাংশ) 

d. ঐ; ‘ৈdত পািরবািরকতা’; (কা.g. ‘ঈ রীর’); কাবয্সমg; (িdতীয় খN); ঐ; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, 
eিpল ২০০২, ঐ, প.ৃ ৩০    

১৩৩. d. জাকািরয়া িশরাজী, ‘িবpতীপ সংsিৃত, বীট pজn o aয্ােলন গীnবাগর্’, কাrবাসনা (anভাবনার ষাNািসক  
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সািহতয্ পিtকা ), (সmা.) সবয্সাচী েসন, িলটল ময্াগািজন েমলা o বiেমলা ২০১০, দমদম, প.ৃ ৭২;  

d. sনীল গে াপাধয্ায়, ‘ছিবর েদেশ কিবতার েদেশ’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, সpম মdুণ— জনু 
২০০৪, কলকাতা, প.ৃ ৫৯ 

১৩৪. Bob Dylan, ‘Blowin’ in the Wind’, BOB DYLAN 1962-2001 LYRICS, Simon & Schuster, First 

published in Great Britain by Simon & Schuster UK Ltd, 2004, This edition published by Simon & 
Schuster UK Ltd, 2006, London, P. N. 53 

১৩৫. িবনয় মজমুদার, কাবয্সমg, ১ম খN, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, 
২০০৬ ( বiেমলা ), কলকাতা-২, প.ৃ ১৬১ 

১৩৬. ঐ, ‘২ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম 
pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ২৭ 

১৩৭. ঐ, ‘..কিব িবনয় মজমুদােরর anর  সাkাৎকার..’, কেথাপকথেন— েবািধসtt রায়, aধরা মাধরুী, (সmা.) 
েবািধসtt রায়, ২য় বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৩৭ 

১৩৮. ঐ, ‘২ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম 
pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ২৭ 

১৩৯. ঐ, কাবয্সমg, ১ম খN, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), 
কলকাতা-২, প.ৃ ১৬৩ 

১৪০. ঐ, প.ৃ ১৬৫-১৬৬ 

১৪১. anতম হাংির ৈশেল র েঘাষ-eর জবাবিলখন েথেক আেnালেনর ৈবিশ য্gিল সmেকর্ ss  aবগত হoয়া 
যােব— “...িচnা, ভাবনা, ভাষা pেয়াগ সবকিট েkেti eিট বাংলা ভাষার eকমাt সািহতয্ আেnালনi নয়, িবে র 
আেলাড়ন সিৃ কারী eবং সািহেতয্র নতুন পথ খননকারী আেnালনgিলর েচেয় েকােনাভােবi কম grtপণূর্ েতা নয়i, 
(eর সিৃ  আকিsক) আধিুনকতার হতয্াকারী বতর্মান পিৃথবীর an d-eকিট আেnালেনর েচেয় েকােনা েকােনা িচnার 
েkেt eিগেয়। েকu েকu িবট েজনােরশেনর কথা বলেত চান, িকnু তাঁরা িবট সািহতয্ eবং হাংির সািহতয্ সিঠকভােব 
anধাবন কেরনিন। িবটরা ধমর্ীয় েগা ী, যিদo েসভােব েগা ীবdতা তােদর মেধয্ িছল না। হাংিররা সমs ধেমর্র িবrেd 
( rর pথম ১৫ বছেরর মেধয্ িবষয়িটর েকােনা পিরবতর্ন হয়িন) িবটরা েযৗনতােক বয্বহার কেরেছ ast িহসােব, আমরা 
েচেয়িছ েযৗনতার sাভািবক pকাশ, যা sাধীনতােক বেড়া েsেস িনেয় েযেত পাের। িবটরা সমসামিয়ক রাজনীিতর 
সমােলাচনা কেরেছ িকnু আমরা সবরকম kমতার ংস েচেয়িছ। eবং িনেজর িভতর েথেক kমতার ভাষােক ংস 
করার কথা বেলিছ। িবটেদর েচতনা দখল কেরিছল ‘ৈজন েবৗdধমর্’। আমরা আমেদর েচতনা জগৎ pভাব মkু েরেখ 
জীবনেক েদখেত েচেয়িছ eবং েসভােবi েলখায় তা pকাশ করেত েচেয়িছ।...” 

d. ৈশেল র েঘাষ, ‘হাংির েজনােরশেনর s ােদর ‘kুধাতর্’’, হাংির েজনােরশেনর s ােদর kুধাতর্ সংকলন (সাতিট 
pিত ানিবেরাধী সংখয্া), (সmা.) ৈশেল র েঘাষ, েদ’জ পাবিলিশং, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১১, মাঘ ১৪১৭; 
কলকাতা-৭৩, প.ৃ ৭ 

১৪২. sেবা আচাযর্, ‘sাধীন o যেথ  রচনাসমহূ’, ঐ, প.ৃ ৪৭ 

১০৫ 



১৪৩. িবনয় মজমুদার, ‘আিম আর করবী ksম’, কাবয্সমg, ২য় খN, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, pথম 
pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ২২ 

১৪৪. (পনুমুর্িdত) শিk চেTাপাধয্ায়, ‘কিবতা িবষয়ক psাব’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, 
১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১১০-১১১ 

১৪৫. ঐ 

১৪৬. িবনয় মজমুদার, ‘িবনেয়র সে  আDা’, কেথাপকথেন— aজয় নাগ, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় 
নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ  ১৭৯ 

হাংির েজনােরশন িনেয় িবনয় আেরকিট জায়গায় িবsািরত বলেছন erপ— “শিk চেTাপাধয্ায় ‘িফের eেসা, চাকা’র 
সমােলাচনা করেত িগেয় সmpিত পিtকায়...pথম িলখল ‘খতুকাতর সmpদায়’। বলল আিম নািক হাংির েজনােরশেনর 
pিত াতা। eরপর হাংির েজনােরশেনর পিtকা েবেরাল ‘kুধাতর্’। হাংির েজনােরশেনর বেুলিটন। েসi পিtকার pথম 
সংখয্ার pথম কিবতািটi িছল আমার। ‘েখেত েদেব anকাের সকেলর ei aিভলাষ’ আমার পের শিkর কিবতা। 
তারপের মলয় রায়েচৗধরুী pমেুখর কিবতা। eরপর আিম শিkেক িলখলাম— আ আিম pিত াতা নi। হাংির 
েজনােরশন যখন r হয়, যখন পিtকা েবেরায় তখন আিম dগর্াপেুর চাকির কির। ফেল আমার পেk েকানo 
আেnালন r করা সmবপর নয়। sতরাং আিম নi শিk চেTাপাধয্ায় হল হাংির েজনােরশেনর pিত াতা। পের শিk 
হাংির েথেক িবচুয্ত হল, আিমo িবি n হেয় েগলাম। ফেল মলয় রায়েচৗধরুী হাংির pিত া কেরেছ বেল দািব কের। 
কথািট েমাটামিুট সতয্কথাi।...”iতয্ািদ। 

d. ঐ, ‘৭ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৯৩-৯৪ 

১৪৭. pভাতkমার দাস, ‘বাংলা কিবতা : eকিট িনঃস  uদাহরণ’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক 
বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ৭১  

১৪৮. িবনয় মজমুদার, ‘৮ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৯৭ 

১৪৯. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৮-৫৯ 

১৫০. ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’ েথেক udতৃ িবনেয়র মnবয্— “...‘িফের eেসা, চাকা’ কলকাতায় েফরার আেগi 
ছাপা হেয় েগছেলা। ফেল আিম pফু েদখেত পািরিন। aেনক ছাপার ভুল রেয় েগছেলা। েযমন ‘  গান’ eর জায়গায় 
ছাপা হয় ‘ ভ গান’। aেনক জায়গায় শbo বাদ চ’েল েগছেলা। আর, কিবতায় শb বাদ যাoয়া মােনi েতা 
ছnপতন।” 

d. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৫৯ 

১৫১. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬০ 
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শিkকৃত িবনেয়র ‘িফের eেসা, চাকা’ সমােলাচনার টুকেরা aংশ— “...আধিুনক বাংলা কিবতার পাঠক aনায়ােস 
uপলিb করেবন ei uপমাgিল কী রকম িবনেয়র িনজs। বয্িkগতভােব আিম ীযkু aেলাকর ন, sনীল eবং 
uৎপেলর কিবতার alিবsর পাঠক— তাঁেদর pেতয্েকর পথৃকভােব কিবতার মেনাsাপনা আমার কােছ পথৃক পথৃক 
aিভjতা। িবনেয়র কিবতা পাঠ কের আিম সmণূর্ an eক িবপn কিবেtর আsাদ পাi eবং েসখােন তাঁর েশষতম 
i া ‘িচরnন িশখেরর বায়’ু।...” 

d. (পনুমুর্িdত) শিk চেTাপাধয্ায়, ‘কিবতা িবষয়ক psাব’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, ১৮ 
বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১১৪ 

১৫২. d. েজয্ািতমর্য় দt, ‘িবনয় মজমুদার : কিবতার শিহদ’, কৃিtবাস প াশ বছর িনবর্ািচত সংকলন (১), (সmা.) 
sনীল গে াপাধয্ায়, িবংশ সংকলন, ১৯৬৫, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম সংsরণ— আগs ২০০৩, 
প.ৃ ২৬৩ 

১৫৩. d. েজয্ািতমর্য় দt, ‘িবনয় মজমুদার : কিবতার শিহদ’, কৃিtবাস সংকলন (২), (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায়, 
িবংশ সংকলন, ১৯৬৫, পয্ািপরাস, pকাশ— ১৩৯৩ ৈবশাখ ১, প.ৃ ১৫৪ 

েজয্ািতমর্য় দেtর সে  িবনেয়র আলাপ হoয়া েথেক r কের িবনেয়র কিবতা িনেয় েজয্ািতমর্য় দেtর pবn েলখা eবং 
িবনয়েক িদেয় তাঁর হলফনামা েলখােনার িবষেয় িবনয় িলেখেছন— “eকিদন তারাপদবাব ুবলেলন, ‘আমার eক বnু 
আপনার সে  আলাপ করেত চায়। যােবন তাঁর কােছ? কােছi থােক েস, বািলগে । আিম েহঁেটi যাi।’ pথম িদন 
েবাধ হয় আিম েযেত রািজ হiিন। পের আেরকিদন িতিন যখন বলেলন তখন রািজ হলাম। হাজরা েরাড ধ’ের িসেধ 
পবূর্িদেক হাঁটেত লাগলাম dজেন। তারাপদবাবরু কােছ েছাটা আর হাঁটা pায় eকi বয্াপার। ফেল al সমেয়i েপৗঁেছ 
েগলাম। পিরচয় হেলা েজয্ািতমর্য় দtর সে । 

“েজয্ািতবাব ু বলেলন, ‘আপনার কিবতা সmেn আিম eকিট pবn িলেখিছ। েস-জn আপনার সে  পিরচয় হoয়া 
দরকার হেয় পেড়িছেলা। pবnিট ছাপায় আপনার aমত েনi— ei কথািট আপনােক িলেখ িদেত হেব।’ 

“e-কথা আিম িলেখ িদেয়িছলাম, তেব pথম সাkােতর িদেন নয়, পের eকিদন। pবnিট যােত ‘েদশ’ পিtকায় 
pকািশত হয় েসi েচ াi করিছেলন েজয্ািতবাব।ু িকnু aত দীঘর্ pবn ছাপেত হেল kমশ ক’ের ছাপেত হেব, ei েহতু 
সাগরময় েঘাষ মহাশয় ছাপেত রািজ হনিন। e-pবn aেনক পের কৃিtবাস পিtকায় pকািশত হেয়িছেলা।”   

d. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬০-৬১ 

১৫৪. েজয্ািতমর্য় দt, ‘িবনয় মজমুদার : কিবতার শিহদ’, কৃিtবাস সংকলন (২), (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায়, িবংশ 
সংকলন, ১৯৬৫, পয্ািপরাস, pকাশ— ১৩৯৩ ৈবশাখ ১, প.ৃ ১৪০-১৪১-১৪২ 

১৫৫. d. ঐ, ‘িবনয়েক’, েযাগসtূ পিtকা, (সmা.) িবনয় েঘাষ, জাnয়াির-মাচর্ ১৯৯৩, কলকাতা, প.ৃ ২৯ 

েজয্ািতমর্য় দেtর সে  তাঁর ‘েsটসময্ান হাuস’-e pথম আলােপর বtৃাnিট িনেয় িবনয় মজমুদার যা sিৃতচারণা 
কেরেছন, েজয্ািতমর্েয়র sিৃতসেূtর িবnাসিট তার েচেয় িকি ৎ আলাদা। eমনিক, তারাপদ রায় তাঁেক েজয্ািতমর্েয়র 
সে  পিরিচত কিরেয়েছন বেল িবনয় বলেলo, েজয্ািতর সে  িবনেয়র pথম আলােপ শিk চেTাপাধয্ায় স ী িছেলন 
বেলi েজয্ািতমর্য়-জায়া মীনাkী (সািহিতয্ক বdুেদব বs-র কnা)-র মেন পড়েছ। মীনাkী িলখেছন— “িবনয় 
মজমুদারেক pথম েদিখ ১৯৬৪ সােল। েকােনা িলT ল ময্াগািজেন শিk চেTাপাধয্ায় eকটা pবn (aথবা পsুক  
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সমােলাচনা) িলেখিছেলন যােত িবনেয়র কিবতা েথেক udিৃত িছল। েলখািট হয়েতা ‘িফের eেসা, চাকা’র pথম 
সংsরেণর সমােলাচনাo হেত পাের। oi পঙ্ িkgিল পেট েমািহত হেয় েগেলা েজয্ািত। পেুরা বiিট পড়ার জn খবুi 
aিsর। বiিট পড়ার জn eবং oi aসাধারণ কিবর সে  আলাপ করার জno। চারিদেক েখাঁজ েখাঁজ, িবনয়েক 
েকাথায় পাoয়া যায়। খবু সmব শিki eকিদন মধয্রােt িবনয়েক িনেয় চেল িগেয়িছল েজয্ািতর aিফেস, 
েsটসময্ােন। তার আেগi ‘িফের eেসা, চাকা’ সংgহ ক’ের েজয্ািতর পড়া হেয় েগেছ। তখন েজয্ািতেক pায়i নাiট 
িডuিট করেত হত। েজয্ািতর কােছ েনিছলাম, oেদর িপছেন িছল ঘিন্ট হােত িরkাoয়ালা, েয সারা শহর ঘেুর ভাড়া না 
েপেয় oেদর িপছু িপছু সােহিব খবেরর কাগেজর িনuজ rেম ঢুেক eেসিছল। িবনয় নািক বেলিছল, ‘ নলাম আপিন 
নািক আমােক খুঁজেছন?’” 

d. মীনাkী দt, ‘দীঘর্িদন িবনেয়র সে ’, aয্ালবাম েথেক কেয়কজন, pিতভাস, পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ : 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ১৮৪ 

১৫৬. ‘িকছু পরুেনা sিৃত’ নামক eকিট বয্িkগত েলখােতo তাস েখলা িনেয় িবনেয়র িকছু কথাবাতর্া পাoয়া যাে — 
“...েসােমশ মেুখাপাধয্ায় বলেলা েয, শয্ামবাজােরর ‘িথটা িবটা’ kাব pেতয্ক বছরi সারা বাংলা Contract bীজ 
pিতেযািগতা কের। েসােমেশর খবু i া ei pিতেযািগতায় aংশgহণ করেবা আিম o েসােমশ। আিম রািজ হেয় 
েগলাম। bীজ েখলার িদন আিম eবং েসােমশ েগলাম েখলেত। সকাল নটা েথেক রািt নটা পযর্n eকটানা েখলা।” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘িকছু পরুেনা sিৃত’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, 
২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৯ 

১৫৭. মীনাkীর কথায় িবনেয়র েসiসময়কার মেনািবকােরর নমনুা েমেল— “...তখন িবনয় িহংs পাগল। িবেশষত 
েজয্ািতেক েদখেলi দাঁত িকড়িমড় ক’ের শাপপাn [ শাপাn ] কের। eকিদন আমার কােছ আমার বাবা বdুেদব বsর 
আেমিরকার িঠকানা চাiেলা। ‘েকন, কী হেব?’ ‘uিকেলর িচিঠ পাঠাব। আমার কিবতা চুির ক’ের বi ছািপেয়েছ।’ 
আমােদর পিরবােরর কােছ িবনেয়র aপরােধর সীমা েনi, িকnু েসi মহূুতর্ েথেক সmণূর্ aেযৗিkকভােব িবনয় মজমুদার 
নামক pিতভাধর বয্িkিটর pিত আমার সমs সহাnভূিত uেব েগল। আমার রাগ সmণূর্ aেযৗিkক। কারণ রবীndনাথ 
েনােবল pাiজ েপেয়িছেলন ব’েলo িবনেয়র রাগ িছল, o রবীndনাথেক iংেরজেদর পদেলহনকারী ব’েল গাল িদেয় 
ডােয়িরর পাতা ভিরেয় েফেলেছ।”   

d. মীনাkী দt, ‘দীঘর্িদন িবনেয়র সে ’, aয্ালবাম েথেক কেয়কজন, pিতভাস, পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ : 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ১৮৬ 

১৫৮. ঘন ঘন িবনেয়র ei ঈ রী-দশর্ন সmেকর্ মীনাkী িলেখেছন— “িবনয় মােঝ মােঝi েকােনা না েকােনা েমেয়েক 
oর ‘ঈ রী’ বািনেয় িনত। aিজতা চkবতর্ী, ফুlরা গে াপাধয্ায়, গায়tী চkবতর্ী eরকম aেনক। চাকা েবাধহয় 
চkবতর্ী েথেকi। eেদর কাuেকi o িচনেতা না। মাnষ েযমন মিূতর্ গেড় পেূজা [পেুজা] কের, েসi মিূতর্েক কাপড় 
গয়না পরায়, দাঁত মাজায়, sান করায়, নাম েদয়, eo েতমিন। রবীndনােথর জীবনেদবতা পrুষ, িবনেয়র ঈ রী নারী। 
েকােনা িবেশষ রমণীর সে  eর সmকর্ েখাঁজা হাসয্কর। তখন eকটা গl চাল ু িছল েয গায়tীর ভkরা েবকার 
লয্াবেরটিরর েপছেন িনেয় িগেয় িবনয়েক েমেরিছল। মাথায় eমন েমেরিছল েয তারপর েথেকi oর মাথার েগালমাল। 
eটা ভুল, কারণ পের গায়tীর সে  কথা ব’েল েজেনিছ গায়tী িবনয় িবষেয় িবেশষ িকছু জােন না।...” 

d. ঐ, ‘দীঘর্িদন িবনেয়র সে ’, aয্ালবাম েথেক কেয়কজন, pিতভাস, পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ : কলকাতা 
বiেমলা, ২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ১৮৫ 

১৫৯. িবনয় মজমুদার, ‘িনেজর কিবতা pসে  িবনয় মজমুদার’, (anিলখন) sরসtt রায়, aধরা মাধরুী, (সmা.)  

১০৮ 



েবািধসtt রায়, ২য় বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৫৩ 

১৬০. d. ‘ei সংখয্ার েলখক’, কৃিtবাস সংকলন (২), (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায়, eকিবংশ সংকলন, ১৯৬৫, 
পয্ািপরাস, pকাশ— ১৩৯৩ ৈবশাখ ১, প.ৃ ১৬২-১৬৩ 

১৬১. মীনাkী দt, ‘দীঘর্িদন িবনেয়র সে ’, aয্ালবাম েথেক কেয়কজন, pিতভাস, পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ : 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ১৮৫ 

১৬২. ঐ 

১৬৩. ঐ 

১৬৪. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬২ 

১৬৫. মীনাkী দt, ‘দীঘর্িদন িবনেয়র সে ’, aয্ালবাম েথেক কেয়কজন, pিতভাস, পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ : 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ১৮৬ 

১৬৬. িন য়i sিৃতর শtrতাবশত ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’-e uk েলখািট েম মােস ছাপা হেয়িছেলা বেল িবনয় 
মnবয্ কেরেছন। aসংেkিপত o aপিরবিতর্ত েসi েলখািট erপ—  

POET’S CORNER 

Benay Majumder, author of ‘Phirey eso chaka’ ( Turn Again, O Wheel ), has already, at 29, become a 
legend. It is hard to shift the facts from the myths about him. Was he really the mathematical prodigy 
that his friends claim he was? Did he really take a degree in engineering and if he did, what made him 
turn from technology to poetry? Some ascribe the shift is interest, probably taking some lines in his 
poems too literally, to an unhappy love affair. 

He is supposed to have been offered five different technical jobs between 1957, the year he got his 
B.E. degree and 1960 the year he wrote the first poem of his book, it is not known whether he 
accepted all of them but it is certain he was unable to retain any for more than a few months. It is also 
certain that on July 27, 1961 he found himself in a mental home, a captive of warders, who the poet 
maintains, should have been put in straight jackerts instead of himself.  

Regaining freedom after six months, Majumder plunged into a frenzy of creativity and after writing 
three poems a day, completed his book in 1963. And more certain than all this dates and facts is the 
incontestable truthfulness and beauty of his poetry. 

After completing his book, all that fine frenzy spent ( to quote Yeats ), Benay Majumder relapsed into 
a long silence, broken fitfully by poems that are unsuccessful copies of his previous ones. He has now 
lost all interest in his poetry, he has sold the copy-right of his book and makes a wry face when his 
poems are praised. In a garage in South Calcutta that an admirer has rented for Majumder, we found 
the poet waiting for the knock of the postman announcing the acceptance by the scientific world of his 
solutions of algebraic enigmas that puzzled Einstein. Majumder may never be accepted by the world 
of science but he has already made his way into the history of Bengali literature. 

১০৯ 



d. িবনয় মজমুদার, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ 
িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৯৯-১০০ 

িবনেয়র কিব o কািরগর সtার eকt aিধেবশনিট িনেয় েলখািটেত ছd-িবsয় pকাশ করা হেয়েছ। তেব, িকছু 
মdুণpমাদ o তথয্িবচুয্িত েচােখ পেড়। ‘িফের eেসা, চাকা’-র ‘িফের eেসা’-র পর ‘,’ িচhিট ‘Phirey eso chaka’-য় 
পেড়িন। আর ততৃীয় anে েদ িবনয় ১৯৬৩ ি sােb ‘িফের eেসা, চাকা’ রচনা সমাp কেরন বেল uেlখ থাকেলo 
বstত তা নয়। ‘িফের eেসা, চাকা’-র েশষ কিবতািট িলিখত হেয়িছেলা ২৯ জনু, ১৯৬২। 

d. িবনয় মজমুদার, ‘২৯ জনু ১৯৬২’, িফের eেসা, চাকা, arণা pকাশনী, চতুথর্ মdুণ— াবণ ১৪১১, কলকাতা ৬, 
প.ৃ ৫৬  

১৬৭. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬১ 

১৬৮. d. েজয্ািতমর্য় দt, ‘িবনয় মজমুদার : কিবতার শিহদ’, কৃিtবাস সংকলন (২), (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায়, 
িবংশ সংকলন, ১৯৬৫, পয্ািপরাস, pকাশ— ১৩৯৩ ৈবশাখ ১, প.ৃ ১৫৪ 

১৬৯. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬২ 

১৭০. িবনয় মজমুদার, ‘৯ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ১০৬ 

১৭১. ঐ, ‘৩ নং সাkাৎকার’, প.ৃ ৬১ 

১৭২. ঐ, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৬ 

১৭৩. ঐ, ‘২ নং পt’, পtাবলী, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, ঐ, প.ৃ ৮২ 

১৭৪. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, ঐ, প.ৃ ৬৩ 

১৭৫. ২০০১ ি sােb pদt eকিট সাkাৎকাের িবনয় বেলিছেলন— “...বছর kিড় পের িচিঠ িলখলাম...েয, আিম েয 
কিবতার খাতাটা পািঠেয়িছলাম েসটা িক আপনারা েরেখেছন নািক েফেল িদেয়েছন মশাi? oরা িলখল েয, আমরা খুেঁজ 
েদখিছ, aেপkা কrন। ei বেল oয়ািল বেল eক ভdেলাক িচিঠ িদেলন েয, আমরা েসটা লাiেbিরেত েরেখ িদেয়িছ। 
আেগ নাম িছল িbিটশ িমuিজয়াম, eখন েসটােক েভেঙ বiেয়র েয aংশটা েসটােক আলাদা কের ধ ুeকটা লাiেbির 
কেরিছ, নাম িদেয়িছ, িbিটশ গভনর্েমন্ট লাiেbির eবং আিম oয়ািল আপনােক জানাি  েয— আপিন েয ভাষায় কিবতা 
িলেখেছন েসটা বাংলা ভাষার বi। আমরা বাংলা ভাষার িডপাটর্েমেন্ট েখাঁজ িনেয় জানাি । িকছুিদন aেপkা কrন। 
িকছুিদন পের eকখানা িচিঠ eল। িচিঠেত িলেখেছ, ীমজমুদার বেল, আমােক িমঃ মজমুদার না িলেখ ীমজমুদার বেল 
িচিঠ িলেখেছ iংেরিজ ভাষায়। বঝুলাম e iংেরজ েতা বাংলা ভাষা জােন। েসi iংেরেজর নাম েদখলাম িজ ডিbu। 
িলেখেছ েয— আেছ। আপনার পাNুিলিপখানা আমরা েরেখ িদেয়িছ যt কের। আমােদর লাiেbিরেত আেছ। কয্াটালগ 
নmর হে  িপ-১৩ িকংবা িপ-৩১। আমার সিঠক মেন েনi।”   

d. (পনুমুর্িdত) িবনয় মজমুদার, ‘৮ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্,  
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কলকাতা, pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ১০০-১০১ 

েয সংরkেণ িবndমাt aথর্করী লাভ-kিতর বয্াপার জিড়ত েনi, েসখােনo eক বাঙািল কিবর ভােগয্ ei aনীহার বহর 
জটুেত েদখেল বD েচােখ লােগ, আঁেত লােগ, ধাkা লােগ। িশlপজূক iংেরেজর uলেটািপেঠ িশlেবেন o uদাসীন 
বাঙািলর pিত া েবাধহয় খবু েশাভন o সmানজনক নয়।  

১৭৬. ঐ, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৩ 

১৭৭. sনীল গে াপাধয্ায়, ‘েচ gেয়ভারার pিত’, রk ঝরােত পািরনােতা eকা (িবেdাহ o িবেdাহী কিবতার সংকলন), 
(সmা.) aজুর্ন েগাsামী, রkকরবী, pথম pকাশ : জলুাi ২০০৫, কলকাতা-৫৪, প.ৃ ৪৭ 

১৭৮. eকাn আtকথেন িবনয় িলখেছন— “যতদূর মেন পেড় ei সমেয়i কিব েজয্ািতমর্য় দt আমার েলখা ‘িফের 
eেসা, চাকা’ বiখািন েজয্ািতমর্য় দtর টাকা িদেয়i বার কেরন। তারপের আর আমার েকােনা বi ছাপােত আমােক 
টাকা িদেত হয়িন। pকাশকেদর টাকােতi আমার সব বi ছাপা হেয়েছ o হে । eর মেূল আেছন, আমার কিববnু 
েজয্ািতমর্য় দt।” 

িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৮ 

eকিট সাkাৎকাের েজয্ািতমর্য়-মীনাkীর pিত সকৃতj িবনয়েক েদিখ— “আমার কিবতা িলখেত বh ক  করেত 
হেয়েছ। বh aবেহলা সiেত হেয়েছ। আমার বi েকu ছাপত না। pথম ছাপল মীনাkী দt তাঁর মােন েজয্ািতমর্য় দtর 
বu aথর্াৎ বdুেদব বsর েমেয়— ১৯৬৮ সােল। টাকা িদেয়েছ মীনাkী দt িনেজ।”  

ঐ, ‘৮ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম pকাশ— 
েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ১০১ 

আবার, আtপিরচয় aংেশ eকিট জায়গায় িবনয় বলেছন— “...গত িতিরশ বছর কীভােব েবঁেচ আিছ, েস কথা না-
েলখাi ভােলা।...কিব েজয্ািতমর্য় দt পিৃথবীেত যিদ জngহণ না করেতন তেব আমার কী হেতা েক জােন।”  

ঐ, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৮ 

১৭৯. মীনাkী দt, ‘দীঘর্িদন িবনেয়র সে ’, aয্ালবাম েথেক কেয়কজন, pিতভাস, পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ : 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ১৮৬; 

d. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৮ 

১৮০. ঐ, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, 
২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৮ 

১৮১. েজয্ািতমর্য়-পtী মীনাkী দt sিৃতdয়ার ud ঘাটন করেছন— “eকিদন সnয্ায় আমার ভাi dশীল o aিময় 
িব িবদয্ালয় েফরত আমার বািড়েত eেস েদখেলা েছেলেমেয় িনেয় আিম বািড়র বাiের দাঁিড়েয়, েভতের unাদ িবনয়। 
আমার aেনক aতয্াচার o আবদার হািসমেুখ িচরকাল সh কেরেছন হামিদ েব। িতিনi েজয্ািতেক বিুঝেয় রািজ  
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করােলন। িঠক হল লিুmিন পােকর্ েদoয়া হেব। eবং সকেলi িকছু িকছু aথর্ সাহাযয্ করেবন। oর বাবাo টাকা 
পাঠােবন। সমর েসন িনেজ েথেক বলেলন, ‘আিমo টাকা েদেবা।’ লিুmিন পােকর্র িডেরkার ডঃ মণৃাল বড়ুয়ার সে  
েযাগােযাগ করা হল। বয্িkগতভােব uিন িবনয়েক িবেশষরকম েদখােশানা করেতন। েজয্ািত, sবীর, aিময় িনয়িমত 
তখন oেক েদখেত েযত। েসi িবনেয়র হাসপাতাল যাoয়া r। হাসপাতােল যাoয়া, কিদন ভােলা থাকা, আবার 
হাসপাতাল।” 

d. মীনাkী দt, ‘দীঘর্িদন িবনেয়র সে ’, aয্ালবাম েথেক কেয়কজন, pিতভাস, পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ : 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ১৮৭ 

১৮২. িবনয় মজমুদার, ‘৪ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৭৬ 

১৮৩. ঐ, প.ৃ ৭৭ 

১৮৪. ঐ, ‘২ নং সাkাৎকার’, প.ৃ ২৮ 

১৮৫. ঐ, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, 
২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৭ 

১৮৬. ঐ 

১৮৭. ঐ, প.ৃ ৬৯ 

১৮৮. aজয় নাগ, ‘িবনয় মজমুদার’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ৩১ 

যিদo িবনয় িনেজ eকিট সাkাৎকাের মদয্পান িনেয় বেলেছন— “ধেরা মেদর আDায় িগেয় বেসিছ— সবাi েলখক, 
বnুবাnব! আমােক ধের েখেতi হেব বেল eক েঢাক খাiেয় িদল। সারা জীবন িমেল ১০/১৫ িদন মদ েখেয়িছ। ১/১ 
িদন ১/১ েঢাক। ” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘আলাপচািরতা : ২’, কেথাপকথেন— sbত সরকার, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) 
েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১৯৯ 

১৮৯. d. (পনুমুর্িdত) েজয্ািতমর্য় েঘাষ, ‘কেয়কজন সাmpিতক কিব : তাঁেদর কিবতা’, ‘ujীবন ১’, (সmা.) sতপা 
মেুখাপাধয্ায়, ৈবশাখ-আষাঢ় ১৪১৪, কলকাতা, প.ৃ ৩৬ 

১৯০. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৩  

১৯১. ঐ, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ 
িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৮ 

১৯২. ঐ, ‘২ নং পt’, পtাবলী, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৮২ 
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১৯৩. ঐ, ‘ei সব সতয্’, কৃিtবাস সংকলন (২), (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায়, dািবংশ সংকলন, েম ১৯৬৬, 
পয্ািপরাস, pকাশ— ১৩৯৩ ৈবশাখ ১, প.ৃ ১৯৯-২০০ 

১৯৪. d. (পনুমুর্িdত) নেরশ gহ, ‘নেরশ gহর িচিঠ’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৯৬ 

১৯৫. আদত বয্াখয্ার পাশ কািটেয় িনজs ধারণা pিত া করেত িবনয়েক anেkেto েদিখ। যতীndেমাহন বাগচীর 
‘িদিদহারা’ কিবতািটর “বাঁশবাগােনর মাথার uপর চাঁদ uেঠেছ ঐ,/ মােগা আমার েশােলাকবলা কাজলা িদিদ কi?” 
পংিkিট ‘সmণূর্তi িনসগর্বণর্নামলূক’ হেলo িবনয় বলেছন— “...িবেশষ pকােরর psychological association েহতু 
বাঁশ eবং চাঁেদর পিরবেতর্ আমরা তােদর সেগাtdয়েক ভাবেত r কির, aথর্াৎ বাঁেশর পিরবেতর্ িবপদjাপক aবsা 
eবং চাঁেদর পিরবেতর্ রমণী।”  

d. িবনয় মজমুদার, ‘ঈ রীর sরিচত িনবn’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ২১ 

িকnু কিবতায় বয্বhত ‘বাঁশ’ o ‘চাঁদ’-েক েকানo aথর্pদ pতীক মেন করার যেথািচত কারণ েনi বেলi কিবতাপাঠ-
েশেষ আমােদর pতীয়মান হেব। pাণিpয় িদিদর মতুৃয্েক িঘের না-বঝু িশ র anের ঘনীভূত েশাকেকi কিব ভাষা 
িদেয়েছন েকবল। বয্িk িবনেয়র রমণীহীন িদেনর aসহ িপsন pাবিnক িবনেয়র েলখনীেক aসংযত িনয়ntণ কেরেছ 
হয়েতাবা।  

১৯৬. rশ ভাষাjােনর কলয্ােণ িতিন েয বয্বhত হেয় চেলেছন, সmবত বঝুেত পারেছন িবনয়। তাঁর কিব-পিরচয় িনেয় 
কারoর েকানo মাথাবয্থা েনi। কিবর িমিছেল sান হে  না তাঁর। ধ ুrশ ভাষা সংkাn বয্াপােরi িতিন েযন ছাi 
েফলােনার ভাঙা kেলা! আtপিরচয় িদেত িগেয় eকজায়গায় বেলেছন— “...িবমান িসংহ আমােক বলেলন, 
‘েলরমনতভ’-eর জীবনীটাo িলেখ িদন। সmাদকমNলীর তাi i া। আিম মেন মেন ভাবলাম, ‘eক েচখেভর জীবনী 
ছাপা হেব eনসাiেkািপিডয়া ‘ভারতেকােষ’ তােতi আমার জীবন ধn— আর েলরমনতভ-eর দরকার েনi।’ িবমান 
িসংহ মহাশয়েক বললাম— না, েলরমনতেভর জীবনী an কাuেক িদেয় েলখান আপনারা।...” 

d. ঐ, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় 
সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৭     

১৯৭. ‘sিনবর্ািচত’ gন্থিট ভাষাচাযর্ sনীিতkমার চেTাপাধয্ােয়র ভূিমকািবিশ  হেয় aিনবর্াণ pকাশনীর পেk ৩-e 
গ াধরবাব ুেলন, কলকাতা-১২ েথেক pকািশত হেয়িছেলা। ei gেন্থর সmাদকdেয়র pে র utের িবনয় তাঁর জীিবকা 
uেlখ কেরিছেলন “কিবতা আঁকা o ছিব েলখা”।  

d. ঐ, ‘gন্থ-পিরচয়’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ 
িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ১০১ 

বাংলা সািহতয্জগেত ‘সািহিতয্ক-িচtিশlী’ কিmেনশনিট খবু dলর্ভ নয়। রবীndনাথ ঠাkর, aবনীndনাথ ঠাkর, 
সতয্িজৎ রায়, পেূণর্nd পtী pমখু তার জলজয্াn uদাহরণ। আর িবনয় েয ছিবটা বরাবর ভােলাi আঁকেতন, বড়দা 
aিনলবরেণর sিৃতচারণা েথেক তা জানা যায়— 

“...আর eকটা বয্াপার uেlখ না করেল েলখাটা aসmণূর্ েথেক যােব। েসটা হে  িবনেয়র ছিব আঁকার kমতা। oর 
আঁকা dখানা ছিব আমােদর িশমlুেুরর বািড়েত আেছ।” 
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d. aিনলবরণ মজমুদার, ‘আমার েছােটা ভাi – িবনয়’, ‘েনৗেকা’ সািহতয্ পt, িনবর্ািচত গদয্ সংকলন (২৫ বছর), 
(সং. o সmা.) aমেলnd িব াস, ২০১০, িবরািট, প.ৃ ৯১       

িবনয় িনেজo ‘িকছু পরুেনা sিৃত’ েলখািটেত সহপাঠী pীিতভূষণ বেnয্াপাধয্ােয়র কােছ a ন-িশkা িশখেনর কথা 
বেলিছেলন।  

d. িবনয় মজমুদার, ‘িকছু পরুেনা sিৃত’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, 
২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৯ 

eকিট সাkাৎকােরo িবনয় বেলিছেলন— “আিম ছিব eঁেকিছ sুেল পড়ার সময়। কেলেজ পড়ার সময়। েস ছিবর 
eকটাo eখন আমার কােছ েনi।” 

d. ঐ, ‘আলাপচািরতা : ২’, কেথাপকথেন— মাrফ েহােসন, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, 
১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ২০৩ 

‘sিনবর্ািচত’ সংকলেনর di সmাদকেক তাঁেদর pে র utের িবনয় জািনেয়িছেলন তাঁর pথম মিুdত কিবতা ‘পািখ’, 
‘সািহতয্পt’ পিtকায় ১৯৫৮ ি sােb pকািশত হেয়িছেলা।  

d. ঐ, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, 
কলকাতা-২, প.ৃ ১০১ 

িকnু, ‘sিৃতকথা’-য় িবনয় জানাে ন েয, তাঁর pথম কিবতা ছাপা হেয়িছেলা েবৗলতিল িবদয্ালেয়র ছাtপিtকায়, ১৯৪৭ 
ি sােb। 

d. ঐ, ‘sিৃতকথা’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ 
িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭৪ 

তেথয্র সময়কালবাচক ei aনিভেpত তারতময্িট িবনেয়র sিৃতর েs াচােরর জni েবাধহয় ঘেটেছ।    

১৯৮. d. (পনুমুর্িdত) িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৩-৬৪ 

‘েবলা aেবলা’ পিtকায় pকািশত িবনয় মজমুদােরর ‘আtপিরচয়’ নামক েলখািট ‘ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn’ 
gেন্থ ‘আtপিরচয় : pথম পবর্’ নােম সংকিলত হেয়েছ। তেব, েলখািট pথম gন্থগত হয় ‘েবলা aেবলা’ pকাশন সংsা 
কতৃর্ক ১৩৮৫ ব ােb pকািশত ‘আtপিরচয়’ gন্থিটেত।  

১৯৯. িবjাপনিট েয ভােব o ভি মায় pকািশত হেয়িছেলা, aিবকল তা e’রকম— 

িবনয় মজমুদার 

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

িফের eেসা, চাকা 

ei কিবতাgন্থিট pথম pকািশত হয়  
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 সাত বছর আেগ। িবশাল পাঠকসমাজ যিদo  

                                         eিটর aিst aবগত িছেলন না, বাংলা কিবতার সবেচেয়  

                            agসর পাঠক o oয়ািকবহাল পযর্েবkক মহেল ‘িফের eেসা, চাকা’  

                                    ei কয় বছের eকিট gp kািসেকর sান ক’ের িনেয়িছেলা। aবশয্  

                                  eমনিক ei সব মহেলo eর খয্ািতর িভিt িছেলা pধানত কlনা,  

                                 জনrিত o কিবর জীবন-িবষেয় িকংবদিn; বiিটর pথম সংsরণ খুঁিটেয়  

                                     পড়া েতা দূেরর কথা, eমনিক হােত ধরার, eমনিক েচােখ েদখার  

                                     েসৗভাগয্o মিু েময় কেয়কজন মাt রিসক, anর , aধয্াবসায়ী o  

                                           anসিnৎs পাঠেকর হেয়েছ। ফেল ‘িফের eেসা, চাকা’  

                                              gেন্থ েকবল eক সংকীণর্ েগা ীর িছেলা aিধকার। 

বতর্মান কলকাতা-সংsরণ ei gp o সাmpদািয়ক gন্থিটেক সবর্সমেk uেnািচত কেরেছ। eবং eখন s  হেয় 
uেঠেছ েয ‘িফের eেসা, চাকা’ েকবল েকােনা kুd, ভূগভর্s েগা ীর সmদ নয়, তা বাংলা কিবতার pধান ধারারi eক 
aধর্চkাকার বাঁক। ‘িফের eেসা, চাকা’ ‘ধসূর পাNুিলিপ’ িক ‘aেকর্sTা’-র তুলয্ gন্থ। eবং eর কিব েকবল জীিবত 
নন, িতিন বাংলা কিবতার aমরেদর eকজন। 

কলকাতা-সংsরেণ 

িবনয় মজমুদার-eর কিবতা gন্থ 

িফের eেসা, চাকা       িতন টাকা 

a ােনর anভূিতমালা      যnts 

‘pিতভাস’ pকািশত িবনয় মজমুদােরর কাবয্সমg, ১ম খN (ততৃীয় মdুণ, জাnয়াির, ২০০৬, বiেমলা)-e ‘পিরিশ —

জ’ aংেশ িবনয় মজমুদার সmিকর্ত িবjাপনিট সংকলন কেরেছন সmাদক ীতrণ বেnয্াপাধয্ায় মহাশয়। প.ৃ ১৩৮-
১৩৯ 

‘a ােনর anভূিতমালা’ aবশয্ ‘কলকাতা’ সংsরেণ pকািশত হয়িন। পের ‘arণা pকাশনী’-র তরেফ ীমতী arণা 
বাগচী eিট pকাশ কেরন।  

২০০. d. (পনুমুর্িdত) সনাতন পাঠক, ‘eকিট aসাধারণ কিবতার বi’, aধরা মাধরুী, (সmা.) েবািধসtt রায়, ২য় বষর্, 
১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৪৮ 

২০১. d. ক াবতী দt, ‘pাসি ক’, গায়tীেক (িবনয় মজমুদার), pিতভাস, pথম ফয্ািkিমিল সংsরণ. েসেpmর 
২০০২, কলকাতা-২ 

তেব, তীb sােদর pিত pীিত o pবণতা িবনেয়র িজনগত হoয়া সmব। িবনয়েক মানিসক হাসপাতােল ভিতর্ করার পর  
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েথেক িবনেয়র মিুkর আেগর সময়িটেত েজয্ািতমর্য় pায়i ঠাkরনগর েযেতন। েসখােনi “eকিদন আমােক uপহার 
েদoয়ার জn সারা বাগান ঘেুর িবিপনবাব ুসংgহ কের আনেলন eকমিুঠ সবজু বড়-eলাচ সদশৃ ল া-যা eত ঝাল েয 
তাঁর মেত eক কড়াi ডােলর জn eকিট ল ার eকচতুথর্াংশi যেথ ।...” 

d. েজয্ািতমর্য় দt, ‘eকিট সমািহত আেgয়িগির’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; 
িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১৫৭-১৫৮    

২০২. aিময় েদব, ‘কিবতা, গিণত o িবনয় মজমুদার’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ 
১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ৯৯ 

২০৩. ঐ, প.ৃ ১০০ 

২০৪. ঋিtক ঘটক, ‘সাmpিতককােলর eক কিব’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ ১১ 
সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১০৮ 

২০৫. ঐ 

২০৬. hমায়নূ আহেমদ, িহম ুeবং হাভর্াডর্ Ph.D. বlুভাi, anpকাশ, দশম মdুণ : ekেশর বiেমলা ২০১২, ৩৮/২-
ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, প.ৃ ৭৭ 

২০৭. েজয্ািতমর্য় দt, ‘eকিট সমািহত আেgয়িগির’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১৫৭ 

eক ধরেনর ৈdপায়নধমর্ kমশ িবনেয়র পিরবােরর সকেলরi িনয়ামক ৈবিশ য্ হেয় uেঠ েকালবতর্ী মাnষgেলােক েযন 
িদন-িদনi িবি n িবnd কের তুেলিছেলা। agেজর েয েsহ anেজর িদেকর dার uেdক কের, e-পিরবােরর েkেt  
কখনoi তা বাsব হেয় oেঠিন। িবনেয়র েলখা িতনিট কিবতা েথেকo েতমনi iি ত িমলেছ— 

ক.     “কলকাতা েমিডকয্াল কেলেজর ছাt িছেলা 

আমার বেড়া দাদা aিনলবরণ। 

তারপের নানাrপ সহজ কারেণ 

বেড়া দাদা বারংবার পরীkায় েফল কেরিছেলা। 

েসiেহতু ডাkারী পড়া বn ক’ের  

েগাড়া েথেক িব.কম. পেড়েছ। 

eবং তখন দাদা েলায়ার িডিভশন েকরািনর চাকির কেরেছ। 

যাi েহাক eiসব আমার বেড়া দাদার জীবনী।” 

d. িবনয় মজমুদার; ‘কলকাতা েমিডকয্াল’; (কা. g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; 
(সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৬৯ 

িতযর্ক ভি মায় েলখা ে ষাtক e-েলখািট আসেল েয বড়দা’র জীবনী েলখার uেdশয্ িনেয় েলখা হয়িন, েবশ েবাঝা  
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যায়।  

খ.     “eখন আমরা সব আলাদা আলাদা হেয় েগিছ। 

শb েন েবাঝা যাে  র য্াঁদা িদেয় কাঠ কাটেছ  

eকজন। aেনক u াশা িনেয় বাবা 

পি ম পােশর oi িdতীয় দালান বািনেয়িছেলা। 

দালােনর গায় বাবা িনেজর নামিটo িলেখিছেলা ‘িবিপন kটীর’।  

যাi েহাক েশষ aবিধ আিম eকা eকা 

বাবার মােয়র ei বাসsােন বািড়েত pথম দালােন  

আিম থািক।...” 

d. ঐ, ‘eখন আমরা সব’, ঐ  

eবং 

গ.    “আজ eকজন বdৃা েবড়ােত eেসিছেলন 

                                                                               আমােদর বািড়েত িবকােল। 

িবে র বdৃািট ব’েস আমার বাবার সে  

                                                                                     কথা বলেলন, 

তখন েসখােন আিম uপিsত িছলাম না, ফেল 

আমার বাবার কােছ িতিন কী বেলিছেলন 

                                                                                     আিম তা িনিন। 

যখন হাত পা ধেুয় আমার ঘেরর মেধয্ 

                                                                                     হাত পা মছুিছলাম আিম 

তখন িবে র ei বdৃািট আমার ঘের 

                                                                                       pেবশ কেরিছেলন eকা। 

eবং আমার সে  alকিট কথা ব’েল 

                                                                                         িফের চ’েল েগেলন বাiের। 

আসেল িবে র ei বdৃািট আমার িদিদ হন।”   
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d. ঐ, ‘বdৃা’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ৯৭   

২০৮. ei েরণ ু বsর সাহচেযর্i িব s িবনয় তব ু তাঁর আহূত মতুৃয্র মানিচtেক eকমেন rপেরখা িদেয় েযেত 
েপেরেছন। মজমুদার পিরবােরর বhিদেনর আি তা েরণরু বাবা anপrুষাসk stীর uপর aিভমােন eকবেst তৎকালীন 
পবূর্ পািকsােন চেল যান। কতকাল মােক েদেখনিন, তাঁর anেরর anঃsেলর বাৎসলয্, মমt, ভােলাবাসা সব 
বেতর্িছেলা েপাষা েবড়ােলর pিত। েজয্ািতমর্য় দt ঠাkরনগর েগেল িতিন েহেস কােছ eেস দাঁড়ােতন।  

d. েজয্ািতমর্য় দt, ‘eকিট সমািহত আেgয়িগির’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; 
িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১৫৭ 

২০৯. ঐ, প.ৃ ১৫৮ 

২১০. d. aিময় েদব, ‘কিবতা, গিণত o িবনয় মজমুদার’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, ১৮ 
বষর্ ১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ১০০ 

২১১. িবনয় িলখেছন— “...কিফ হাuেস ind লািহিড়র সে  েদখা। ind বলেলা, ‘দাদা, আপনার শািড়-েকনা কিবতািট 
আমার খবু পছn হেয়েছ।’ ‘kা’ পিtকার সmাদক বামাপদ গে াপাধয্ায় (বয়স ১৯) িলখেলা েয ei িবে র ে  
চারিট কিবতা ‘বাlীিকর কিবতা’ বiেত আেছ।...তা oi ১৯ বছেরর সmাদক বামাপদ গে াপাধয্ায় ‘kা’ পিtকায় 
pবn িলখেলা। pবেnর নাম িদেলা ‘e যেুগর বাlীিক।’ aথর্াৎ আিম sয়ং e যেুগর ‘বাlীিক।’ ” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) তrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৬৯-৭০ 

িবনয় মজমুদােরর কিবতার িপেঠ ‘a ীলতা’-র টয্াগ িকnু ‘বাlীিক’র পযর্ােয়i pথম বেসিন। বর , ষােটর দশেকর 
rেত হাংির আবহাoয়ায় দাঁিড়েয় িবনেয়র পদয্মধয্s েযৗনতার ভাষয্েক ‘a ীল’ নাম িদেয় astsrপ pেয়াগ করেত 

েদিখ কৃিtবােসর কিবেদর। ১৯৬৩, ‘কৃিtবাস’-eর ‘েষাড়শ’ সংকলন েবিরেয় েগেছ। ‘রাsার oপর ছাতার তলায় 
ঘিুমেয় আেছ েছাট eকটা েমেয়’— aয্ােলন গীn সবােগর্র েতালা eমন eকিট ছিব পিtকার p দপট িহেসেব বয্বহার 
করা হয়। সচূনাপ ৃ ায় েমাটা হরেফ েঘাষণা েলখা িছেলা : ‘তীb, uদাসীন, unt, ধীমান, kুd, সmাn, kুধাতর্, শাn, 
বীটিনক, ভয় র, মg, চতুর, সৎ, ভূতgs, ধািমর্ক o aতpৃ কিবেদর বয্িkগত রচনা, কবতুা o িবেsারণ।’ তারপর, 
‘তrণেদর আর েবাঝা যায় না িকছু’— pাj বdুেদব বs o আরo aেনেকরi মেনর ei কথািটর pিতবাদ েপশ 
করেত দিkণ েকালকাতার েলক-সংলg eকিট বািড়েত ‘কৃিtবাস’-eর তরেফ eক কিবতাসভার (sনীেলর ভাষায় 
‘যdু’) আেয়াজন করা হেয়িছেলা। ীkমার বেnয্াপাধয্ায়, িবজনিবহারী ভTাচাযর্, শিশভূষণ দাশgp-eর িদk পাল 
সািহতয্-সমােলাচেকরা েসখােন uপিsত িছেলন। সভািটেত কিবতা পড়ার সময়কার sিৃত শ  েঘােষর িচtেণ eখনo 
ujjল— “...িবনেয়র কিবতা aবশয্ an কাuেক পড়েতi হত, েকননা িবনয় আেসিন। আেসিন aবশয্ aেলাকর নo, 
aেলােকর  নািক jর। িবনেয়র দািয়t েনয়, sভাবতi, েজয্ািত। েজয্ািত uেঠ pথেম সংিkp eক ভাষণi িদেয় বেস, 
কিবতা িবষেয় ভাষণ। সাmpিতকেদর েলখাপt িনেয় বdুেদেবর সে  তার eবং তার বnুবাnবেদর মতাnেরর আর 
rিচিভnতার তকর্ িবষেয় কথা বেল িকছুটা, যdুভি মাটা eবার uেঠ আেস eেকবাের pতয্েk। কথা েশষ কের, 
‘ভািগয্স, কlনা খিড় নয়’ আর ‘িধk  েজয্ািত, িধক’ কিবতাdিট পেড় েঘাষণা কের েস : ‘eবার িবনয় মজমুদােরর 
eকটা কিবতা পড়ব আিম। কিবতাটা খবুi a ীল।’ 

“েঘাষণা েন সবাi নেড়চেড় বেস। চিকেত eকবার েদেখ িনi শশীবাবরু টকটেক ফসর্া মেুখর রিkমাভা। কিবতাটা 
পড়াi েতা যেথ , সভাপিতর গােয়র পােশ দাঁিড়েয় তােক a ীল বেল aিgম েঘাষণা করবার কী দরকার? শশীবাবরু 
মেুখর িদেক তািকেয় মেন মেন ভাবিছ আিম। েজয্ািত r কের তার কিবতাপাঠ, িবনেয়র কিবতা।...” 
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d. শ  েঘাষ, ‘কৃিtবােসর যdু’, কৃিtবাস (নবপযর্ায়), (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায়, a ম সংখয্া, aেkাবর ২০০৩, 
েগািবn মNল েরাড, কলকাতা-৭০০০০২, প.ৃ ১১ 

২১২. িবনয় eকিট সাkাৎকাের বলেছন— “ভারত সরকার িঠক করল dগর্াপরু থামর্াল pােন্টর িকছু iি িনয়ারেক ফর 
হায়ার sািডস জাপােন পাঠােনা হেব। আমার যাoয়া হয়িন, কারণ আিম িতন-চার মাস পেরi বািড় চেল আিস।...ফেল 
আমার আর জাপােন যাoয়া হয়িন।... 

“...বািলর্েন েনমnn কেরিছল আেলকজান্ডার িড ভাs র্ বেল eকজন ভdেলাক। িতিন িছেলন গিণেতর aধয্াপক। আিম 
তাঁেক দরখাs িদi, আিম চাকরী করেত চাi জামর্ািনেত। আিম তাঁেক আমার গিণেতর েগাটা কেয়ক খাতা 
পািঠেয়িছলাম। েসgিল পেড় uিন আমােক িনমntণ করেলন। বলেলন, তুিম eেসা, আমােদর বািলর্ন িব িবদয্ালেয় a  
কষােব। েতামােক মাiেন েদoয়া হেব iu.eস.e. েsেল। তখন আিম বাবােক বললাম, বাবা আমােক েদখিছ 
জামর্ািনেত েডেকেছ। a  কষােত হেব eম.eসিস kােস, জামর্ান িব িবদয্ালেয়। বাবা বলেলন : দয্াখ্ , আমরা বেুড়া 
হেয় েগিছ। আমার বয়স আিশ-পঁচািশ বছর। েতার মােয়র বয়সo oiরকম। আমােদর বািড়েত েদখা না করার মেতা 
েকu েনi। তুi-i eকা আিছস। তুi আর যাs েন েকাথাo। আমােদর েদখা না কর। sতরাং, আিম আর জামর্ািনেত 
েযেত পািরিন।” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘৬ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, pথম 
pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৮৮ 

২১৩. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘পিরিশ -গ’, কাবয্সমg, ১ম খN ( িবনয় মজমুদার ), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ততৃীয় মdুণ— জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ১২৭ 

২১৪. জয় েগাsামী, ‘িমলন’, েpেমর কিবতা, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, িdতীয় মdুণ : জলুাi ২০০৪, 
কলকাতা ৭০০ ০০৯, প.ৃ ৪৬ 

২১৫. িবনয় মজমুদার, ‘২৩ জলুাi ১৯৬১’, িফের eেসা, চাকা; arণা pকাশনী, চতুথর্ মdুণ : াবণ ১৪১১, কলকাতা 
৬, প.ৃ ২৪ 

২১৬. ঐ, ‘২৩ জলুাi ১৯৬১’, িফের eেসা, চাকা; arণা pকাশনী, চতুথর্ মdুণ : াবণ ১৪১১, কলকাতা ৬, প.ৃ ২৫ 

২১৭. ঐ, ‘২৭ জাnয়ারী ১৯৬২’, িফের eেসা, চাকা; arণা pকাশনী, চতুথর্ মdুণ : াবণ ১৪১১, কলকাতা ৬, প.ৃ ২৫ 

২১৮. d. ক াবতী দt, ‘pাসি ক’, গায়tীেক (িবনয় মজমুদার ), pিতভাস, pথম ফয্ািkিমিল সংsরণ : েসেpmর 
২০০২, কলকাতা-২ 

২১৯. শারদ েদoড়া, ‘কেলজ িsTেটর মসীহা’, (an. sিবমল বসাক), িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, ‘কিবতীথর্’ পিtকা, 
(সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, প.ৃ ৬৭-৬৯ 

২২০. র য্াঁেবা; ‘শেbর রসায়ন’ (pলাপ ২); নরেক eক ঋতু; (an.) েলাকনাথ ভTাচাযর্; eবং মশুােয়রা; িdতীয় 
সংsরণ : ৈবশাখ ১৪১৯; eিpল ২০১২; কলকাতা-৭৩; প.ৃ ৩০ 

২২১. িবনয় িনেজi বলেছন— “...আমার ‘কাবয্সমg িdতীয় খেNর’ সmাদক তrণ বেnয্াপাধয্ায়েক anেরাধ কেরিছ 
oi বiেয়র a ীল কিবতাgিল বাদ িদেত— oi বiেয়র মােন ‘বাlীিকর কিবতা’ বiখানার। আশা কির তােত 
বাঙািলজািতর রাগ হেব না।...আমার ‘ে  কিবতা’ বiেত আিম েমাট চারিট কিবতা েরেখিছ ভুTা, gহা, চাঁদ িবষয়ক।  
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ভুTা, gহা, চাঁদ িনেয় েলখা ei চারিট কিবতা (‘ে  কিবতা’ বiেয়র) েনoয়া েহাক ‘কাবয্সমg িdতীয় খেN’। ভুTা, 
gহা, চাঁদ িনেয় েলখা an কিবতাgিল eেকবাের বাদ। eiেটi আমার েশষ anেরাধ সmাদক তrণ বেnয্াপাধয্ােয়র 
কােছ। বাঙািলজািত েযন ভুেল যান েয ভুTা, gহা, চাঁদ িনেয় আিম ৬০িটর েবিশ কিবতা িলেখিছলাম।” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, ( সmা. ) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭০ 

২২২. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by 

Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London 

২২৩. িবনয় মজমুদার, ‘নানা কথা’, ‘েনৗেকা’ পিtকা, ( সmা. ) aমেলnd িব াস, িবেশষ বiেমলা সংখয্া, জাnয়াির 
২০০৭, প.ৃ ১৫ 

২২৪. সাধারণ েপাsকােডর্ েলখা িচিঠিট erপ :  

     েমিডেকল কেলজ হাসপাতাল  

     eজরা oয়াডর্ ( eকতলা ) 

                                                                                                               কলকাতা-১২ 

                                                                                                               ২১ েশ েফbrয়াির, ১৯৮৮  

মহkমা শাসক 

মাnবেরষ,ু 

আমােক আপিন িনেজ বািড় েথেক েমিডেকল কেলেজর হাসপাতােল eেনিছেলন। ডাkারবাবেুদর মেত আিম 
eখন ss। আমােক ছুিট িদেত চাiেছন। িকnু আমার দাদা বেলেছ েয আমােক হাসপাতাল েথেক েকu যিদ বািড় িনেয় 
যায় তেব তার িবrেd মামলা করেব। aথর্াৎ আমার দাদার i া েয আিম সারাজীবন হাসপাতােলi থািক। 

আমার বািড়েত েয aিনল মNলেক েরেখ eেসিছ বািড় েদখােশানা করার জn তােক তািড়েয় িদেত চায় আমার 
দাদা। আমার বািড় েথেক aিনল মNল চেল েগেল আমােক েদখােশানা করার েকu থাকেব না। 

aতeব আপনােক সিনবর্n anেরাধ আপিন যথাশী  সmব আমােক হাসপাতাল েথেক বািড়েত িনেয় যান, o 
aিনল মNলেক রkা কrন।  

                                                                                                                    িবনয় মজমুদার 

শািnময় pধান 

মহkমা শাসক 

বনগাঁ, utর ২৪ পরগণা       

আnজর্ািতক ভাষািদবেসর িদেনi পীিড়ত িবদg eক ভাষািশlীর ei আতর্তা আমােদর দg কের।  
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d. ঐ, aি নীতারার কিব : িবনয় মজমুদােরর জীবনকথা ( aমলkমার মNল ), কিবতীথর্, pথম pকাশ : জাnয়াির 
২০০৯, কলকাতা, প.ৃ ৭৬ 

হাসপাতােলর গাছ েথেক বা ােদর আম েপেড় েনবার দশৃয্ েদেখ েলখা eকিট কিবতায় oখােন ভিতর্ িবনয় িপতার েরেখ 
যাoয়া সmিt (িশমলুপেুরর জিমসেমত বািড়িট, যা িবনেয়র জীবনমরেণর েশষ মনিজল)-র utরািধকার িনেয় 
াতdৃেndর আশ ায় িশহিরত হন— 

“আমার হাসপাতােল ব’েস ব’েস েদখলাম বালেকরা আম েপেড় িনেলা 

হাসপাতােলর গাছ েথেক আম েপেড় িনেলা dপরুেবলায় 

আমার মফঃsেলর বাগানবািড়েত ছিট আমগাছ আেছ 

েমজদা কখেনা gােম যােব না বেলi মেন হয়। 

বেড়াদাদা েযেত পাের আমার মফঃsেলর বািড়েতi aবসরgহেণর পের 

আপাতত eiসব িচnা আর আেলাচনা করা আেছ আেগ। 

eiসব gাময্ আম পাকােত পারব িক ভিবষয্েত 

িবেশষণ পদ যিদ িkয়াপদ কির তেব িবেশষয্ পদgিলেক িkয়াপদ 

                                                           করব আিমi।”  

d. ঐ, ‘আমার হাসপাতােল’, (কা.g. ‘কিবতা বিুঝিন আিম’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ২১৭    

২২৫. ঐ, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, 
২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭০ 

২২৬. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘gন্থপিরচয় o pস কথা’, িবনয় মজমুদার, eখন; কাবয্সমg (িdতীয় খN) (িবনয় 
মজমুদার), pিতভাস,  pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৮০৯, eিpল ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ২৪৯ 

২২৭. aিনলবরণ মজমুদার, ‘আমার ভাi িবনয় o anাnরা’, িবেশষ বiেমলা সংখয্া, ‘েনৗেকা’ পিtকা, (সmা.) 
aমেলnd িব াস, েফbrয়াির ২০০৮, িবরািট, প.ৃ ৪১-৪২ 

২২৮. িবনয় মজমুদার, ‘সবাi জােন (২)’, িবেশষ বiেমলা সংখয্া, ‘েনৗেকা’ পিtকা, (সmা.) aমেলnd িব াস, 
জাnয়াির ২০০৭, িবরািট, প.ৃ ১০ 

২২৯. sকৃিত, ‘িবনয় মজমুদারেক আমরা েযভােব েদেখিছ’, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, ‘কিবতীথর্’ পিtকা, (সmা.) 
uৎপল ভTাচাযর্, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, প.ৃ ১৪৫ 

২৩০. িবনয় মজমুদার, ‘৪ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, কলকাতা, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, প.ৃ ৭৬-৭৭ 

e-িনেয় িকছু েখদ, িকছুটা ে ষ িবনয় eকিট কিবতােতo ug েড়িছেলন : 
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“‘পি মবে র পাগলা গারদ সমেূহর পিরদশর্ক’ আিম। আমার সরকারী 

চাকিরi তাi। যা েবতন পাi তােত েমাটামিুট সংসার চ’েল  

যায়—eকার সংসার।”  

(খিNতাংশ) 

d. ঐ; ‘পি মবে র’; (কা.g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭৩   

an eকিট কিবতায় লঘ ুিবdrেপর আড়ােল আসেল িনিহত পাগলাগারদ িনেয় কিবর sশর্কাতরতািটi :   

“আিম মাt eকবার িদlী মহানগরীেত েগিছ।/ আর েকােনািদন আিম িদlীেত যাব না।/ শািnিনেকতেন আিম eকবারi 
েগিছ/ ei শািnিনেকতেন আিম েফর কখেনা যাব না।/.../ eটা aিত মলূয্বান কথা যথা eকবার পাগলাগারেদ/ েগেল 
েয িdতীয়বার পাগলাগারেদ েযেত হেবi/ তা নয়।/...”  

d. ঐ, ‘g  কিবতা-৩’, 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 ৃ.  ৭৪ 

[শারদীয়া সীমাn বাংলা: ১৪১৫ সংখয্ায় pকািশত।] 

২৩১. aজয় নাগ, ‘িবনয় মজমুদার’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ৩৩ 

২৩২. িবনয় মজমুদার, ‘৪৫ সংখয্ক কিবতা’, (কা.g. ‘eক পঙিkর কিবতা’), কাবয্সমg (িdতীয় খN), pিতভাস,  
pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৮০৯, eিpল ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ১২১ 

২৩৩. The 20th Century YEAR by YEAR, Marshall Publishing, First published in the UK in 1998 by 

Marshall Publishing Ltd., This edition published 2000, London 

২৩৪. িবনয় বলেছন— “eকজন মাt pকাশেকর সে  আমার বi pকেশর চুিk হেয়েছ, িলিখত চুিk হেয়েছ। িতিন 
বীেজশ সাহা, pিতভােসর মািলক। aথর্াৎ আমার ‘কাবয্সমg’ বiখািন খেN খেN েবেরাে  িলিখত চুিk anসাের। আর 
েকােনা pকাশেকর সে i আমার িলিখত চুিk হয়িন, মেুখ মেুখ চুিk হেয়েছ। মেুখ মেুখ চুিk হoয়া সেtto eiসব 
pকাশকগণ আমােক রয়য্ালিট িঠক িদেয় যাে ন।”     

d. িবনয় মজমুদার, ‘আtপিরচয় : িdতীয় পবর্’, ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn, (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ২য় সংsরণ, ১ িডেসmর, ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ৭০ 

২৩৫. aিময় েদব, ‘কিবতা, গিণত o িবনয় মজমুদার’, p ায়া, িবনয় মজমুদার সংখয্া, (সmা.) েশৗনক বমর্ন, ১৮ বষর্ 
১১ সংখয্া, aেkাবর ’৯৯, বারাসাত, প.ৃ ৯৯ 

২৩৬. িবনয় মজমুদার, ‘িবি n িদনিলিপ’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প ৃ: ১০৬ 
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২৩৭. ঐ, ‘আমরা dজেন িমেল’, হাসপাতােল েলখা কিবতাg , কিবতীথর্, pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; 
কলকাতা-২৩, প.ৃ ১৬ 

২৩৮. সাkাৎকােরর aংশিবেশষ :  

িপনাক : সয্ার, আমরা িখবেরর কাগেজ পড়লাম e বছেরর সািহতয্ eকােডিম পরুsারটা আপিন বািড়েত বেসi িনেত 
েচেয়েছন, আপিন...  

িবনয় : না না, o সব িমেথয্। সব িমেথয্ িলেখেছ। আমার সে  েকu েদখা করেত আেস িন। েকu কথাo বেলিন। সব 
বািনেয় িলেখেছ।  িপনাক : তাহেল আপিন যাে ন?  

িবনয় : hাঁ, আিম পরুsার আনেত যােবা।  

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

িপনাক : তাহেল আপিন িন য়i েpেন যাে ন?  

িবনয় : না, েpেন না েTেন িঠক হয় িন। ঐ িদlী েথেক যা করেব...   

িপনাক : তেব oেদর িন য়i েবাঝা uিচত, আপনার বয়স হেয়েছ আর শরীেরর aবsাo ভাল না...   

িsgদীপ :  সয্ার, আপিন িক ei লং জািনর্র ধকল িনেত পারেবন?   

িবনয় : আমার েকােনা asিবধা হেব না। আিম িগেয় eকদম হােত হােত িনেয় আসেবা।    

(সংেkিপত) 

d. ি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.ৃ ৯ 

২৩৯. ীজাত, ‘বয্াটাে েল’, uড়n সব েজাকার, আনn, িdতীয় মdুণ : েফbrয়াির ২০০৪, কলকাতা-৯, প.ৃ ২৭ 

২৪০. eকিট পিtকার ‘িবনয় sরণ সংখয্া’য় িবনেয়র েলখা িচিঠিটর েফােটাকিপ মিুdত হেয়েছ। বয়ানিট িনmrপ :  

বdুেদব ভTাচাযর্ 

মখুয্মntী, পি মব  

আপনার িচিঠ আিম িদিবয্ পড়লাম। eক েচােখ েদখেত পাi। আমার বয়স ৭২ বছর। কিবতা আর িলিখ না। েকামেরর 
বাত েগাটা ছেয়ক বিড় েখেলi েসের যায়। বছর খােনক পের আবার বাত হয়। আবার সাের। িকnু 

১. ৩৫ বছর যাবৎ েয কান কালা তা েতা আর সারেব না। 

২. ৩৫ বছর যাবৎ েয েচাখ কানা েস েচােখ আর েকােনা ভােবi েদখা যােব না। 

সনৎkমার চেTাপাধয্ায় [সিচব পি মব  বাঙলা আকােদিম/ পি মব  সরকার] আমােক পােশ বিসেয় ঘNা িতেনক  
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যাবৎ আমােক েদেখেছন িতিন জােনন আিম েকমন আিছ। আপিন তাঁর কাছ েথেক েন িনন আিম েকমন আিছ। 

আমার দাঁত, কান o েচাখ িচিকৎসাতীত aবsায় রেয়েছ। বh বছর যাবৎ।   

sতরাং আিম আমার িচিকৎসার সmিত িদলাম না। 

আিম আবার িলখিছ আমােক িনেয় আর আপিন uিdg হেবন না।                                                       

                                                                                                                                   নমsার িনন 

                                                                                                                                        iিত 

                                                                                                                                      িবনীত                              

                                                                                                                                িবনয় মজমুদার 

িঠকানা : 

gাম : িশমলূপরু                                                                                                                 তািরখ 

ডাকঘর : ঠাkরনগর                                                                                                         ৭ জনু ২০০৫  

েজলা : utর ২৪ পরগণা  

d. িবনয় মজমুদার, ‘কিবর apকািশত পtাবলী’, ‘uেdদ’ পিtকা, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, (সmা.) aমলkমার 
মNল, ২০০৭, েবলঘিরয়া, প.ৃ ৬৯ 

an eকিট েছাট পিtকার জn েলখা েলখােতo e-িনেয় তাঁর বয্ -আেkপ েদখেত পাi— 

“আমার ei আেলাচনািট aথর্াৎ েলখািট বড় বড় পাiকা akের যিদ ছােপন সmাদক তেব ভােলা হয়। তাহেল আিম 
eমার pবnিট পড়েত পারব ছাপা akের। কারন [কারণ] পােগােলর [পাগেলর] মেহৗষধ েখেয় আমার দিৃ শিk কেম 
েগেছ।” 

d. ঐ, ‘িবনয়ম জমুদােরর সািহতয্ সমােলাচনা’, বিh, (সmা.) aিনবর্াণ রায়েচৗধরুী, সpম বষর্, sp সংখয্া, বiেমলা 
২০০৫, প.ৃ ০১  

২৪১. d. ঐ, ‘sাধীনতা সmেকর্ আিম িকছুi ভািব না’, কামড়, ( সmা. ) ঋপণ আযর্, kমড়া-কাশীপরু, utর ২৪ 
পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ anেlিখত 

o 

d. ঐ, ‘িবনয়ম জমুদােরর সািহতয্ সমােলাচনা’, বিh, (সmা.) aিনবর্াণ রায়েচৗধরুী, সpম বষর্, sp সংখয্া, বiেমলা 
২০০৫, প.ৃ ০১  

২৪২. d. ঐ, ‘sাধীনতা সmেকর্ আিম িকছুi ভািব না’, কামড়, (সmা.) ঋপণ আযর্, kমড়া-কাশীপরু, utর ২৪ পরগনা 
েথেক pকািশত, প.ৃ anেlিখত 
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২৪৩. জীবনানn দাশ, ‘সমাrঢ়’, (কা.g. ‘সাতিট তারার িতিমর’), ে  কিবতা, ভারিব, দশম মdুণ : াবণ ১৪১০, 
আগs ২০০৩; কলকাতা-৭৩, প.ৃ ৭৯ 

২৪৪. িবনয় মজমুদার, ‘৫ নং সাkাৎকার’, মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, pথম 
pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, কলকাতা, প.ৃ ৯২ 

২৪৫. aমলkমার মNল, ‘ছাtজীবন’, aি নীতারার কিব : িবনয় মজমুদােরর জীবনকথা, কিবতীথর্, pথম pকাশ : 
জাnয়াির ২০০৯, কলকাতা, প.ৃ ৪০ 

২৪৬. িবনয় মজমুদার, “..কিব িবনয় মজমুদােরর anর  সাkাতকার..”, aধরা মাধরুী, (সmা.) েবািধসtt রায়, ২য় 
বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ৩৬-৩৭  

২৪৭. sিজত সরকার তাঁর িবরিk চােপনিন। বলেছন— “িনেবর্াধ সmাদেকরা... বi েবর ক’ের যাে ন। তাঁেদর কােছ 
আমার িবনীত anেরাধ, েদাহাi, eকজন মানিসক েরাগীেক িনেয় আপনােদর ei তামাশা eবার বn কrন। িবনয় 
মজমুদার িনেজ েথেক যিদ িকছু েলেখন, েসi েলখার জn aেপkা কrন। িকnু েজার ক’ের তাঁেক িদেয় েলখােত েগেল 
বাংলা কিবতার সবর্নাশ হেয় যােব। যাঁরা িবনয়েক মহৎ কিব েজেন eiমাt েলখা r কেরেছন, তাঁরা হয়েতা 
egিলেকi কিবতা িহসােব িবেবচনা ক’ের িনেজরাo েসi ধরেনর িলখেত r করেবন। eেত তাঁেদর kিত হেব, 
কিবতা সmেকর্ মেন ভুল ধারণার জn হেব।” 

d. sিজত সরকার, ‘িবনয় মজমুদারেক িনেয় তামাশা eবার বn েহাক’, কিব কিবতা পাঠক, pিতভাস, pথম pকাশ : 
২০০৭, কলকাতা, প.ৃ ৯৪ 

২৪৮. sকৃিত, ‘িবনয় মজমুদারেক আমরা েযভােব েদেখিছ’, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, ‘কিবতীথর্’ পিtকা, (সmা) 
uৎপল ভTাচাযর্, মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, প.ৃ ১৪৭-৪৮ 

২৪৯. ঐ, প.ৃ ১৪৫ 

২৫০. তীথর্ র ৈমt, ‘আিম েফর জnাব’, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, ‘কিবতীথর্’ পিtকা, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, 
মাঘ ১৪১৩, কলকাতা, প.ৃ ১২১ 

২৫১. udতৃাংশ :  

“আমােক ডােক না েকu িনরলস েpেমর িবsাের। 

পনুরায় pতািরত; কাগেজর ksমকিলেক  

েফাটােত পািরিন আিম, aথবা েস মতৃেদহ নািক!” 

d. িবনয় মজমুদার, ‘৪২ সংখয্ক কিবতা (১৫ মাচর্ ১৯৬২)’; িফের eেসা, চাকা; কাবয্সমg, pথম খN, (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস, ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা);  কলকাতা-২, প.ৃ ৫৯ 

২৫২. d. ঐ, ‘৪০ সংখয্ক কিবতা (১৫ মাচর্ ১৯৬২)’; িফের eেসা, চাকা; কাবয্সমg, pথম খN, (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস, ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা);  কলকাতা-২, প.ৃ ৫৯ 
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িdতীয় aধয্ায় 

িবনয় মজমুদার : কিবতাচচর্া 

কিবতাi িবনেয়র সািহতয্pিতভার মলূ চািলকাশিk, জীবেনর sিনিদর্  ছক েভেঙ আমতুৃয্ েয 
সেখয্ িতিন বাঁধা পেড় রiেলন। িনেজর বাঁচা-মরা কিবতােক িদেয় কিবতার বান-খরা িনেলন 
pােণ। aিময় েদব যথাথর্ বলেছন— “‘সকেলi কিব নয়, েকu েকu, কিব’ কথািটর eকটা 
মােন েবাধহয় ei েয কিবতা d-দেলর— eকদল কিবতা েলখক, আেরক দেলর িতিতkা 
কিবতা। কিবতা eকদেলর বাহন, আেরক দল কিবতার বাহন। eকদেলর uেdশয্ পাঠক, 
কিবতা তাঁেদর কােছ েসতুsrপ। আেরক দেলর েমাk pকােশ আেরক দেলর pকাশ েমােk। 
ভাষায় েয-মখু pসn eকদেলর aচর্নীয় তাi, আেরক দেলর আরাধয্ ভাষার rdতা। 
জীবনানn িdতীয় দেলর, তাঁর িনেজর মােপ িবনয় মজমুদারo িdতীয় দেলর। তাঁর aিভjতা-
রািজ িঠক িলিপবd করেছন না িবনয় মজমুদার, শbbেh তা uপলিb করবার েচ া করেছন 
মাt। ei খােনi তাঁর তীbতা, তাঁর rdতা kীণতা, তাঁর aিstসৈবর্ব ud ঘাটন। যিদ েকােনা 
আদমsমািরেত তাঁর বিৃt িনেদর্শ করেত হয়, তাহেল িক বলব আমরা kুd ভূsািম না কিব?”    
(d. aিময় েদব, ‘কিবতা o িবনয় মজমুদার’, েনৗেকা সািহতয্পt, (সmা. o সং.) aমেলnd 
িব াস, ২৫ বষর্ িনবর্ািচত গদয্ সংকলন, pকাশকাল : ২০১০, প.ৃ ৪৯)  eবং কিব o 
কিবতােক িবনয় কের তুলেছন pাণাn, pাণবn ফসল : 

“জৈনক কিব িলেখিছেলন 

শবেদ শবেদ িবয়া েদয় েযi জন 

েসi কিব। 

eখন বঝুেত পারিছ 

ei কিবিটর িচnাধারা, 

শবেদ মােন শেb 

eখন শেb শেb যখন িবেয় হে  

তখন শbgিল আসেল জীিবত, 

মাnষ o েকািকেলর মেতা শেbরo pাণ আেছ।” 
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(িবনয় মজমুদার, ‘জৈনক কিব’, (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); 
pিতভাস; (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; 
কলকাতা-২; প.ৃ ১৮৬) 

হয়েতা তাi িবনেয়র aিভধােন pােণর সাহচযর্ বয্তীত pাণ-বাঁধা েনi। তাঁর শbgিল যতটা 
নkt তার েবিশi নেভাতল-ডানা; ভাসমান uপির-যান নয় ঝাঁপতাল-গহন-জলজীব, েকবল 
aবsান নয় কািলক-কালািতkমী স রণ।...  

তাঁর েমধােkt, কিবতাকাশ, aবয়বিনমর্াণ, সাফলয্-িবফলতা pভৃিত আমােদর ei aধয্ােয়র 
আেলািচতবয্। গেবষণার sিবধােথর্ ei aধয্ায়িটেত িকছু িভn িশেরানাম-িবভাগ রাখব। েযমন, 

ক. িনসগর্pীিত 

খ. েpমভাবনা 

গ. মতুৃয্েচতনা 

ঘ. িচtকl 

ঙ. িবেদিশ কিবর সে  তুলনাtক আেলাচনা 

চ. ছেnাভাবনা   

তাঁর কিবতািধক কিবতায় েকu বা কিবতা িনেজi কথা ব’েল, িকছু ব’েল, দাগ েফেল-েফেল 
চ’েল যায়। তােক আমরা ধরেত পাির না। কিবতায় িতিন কিবt কেরন না, কেরন রাজt। 
বাংলা আধিুনক কিবতার বাদশাহ নামদার িবনয় মজমুদার— যাপন o আপনকথা যাঁর 
i াধীন। েসi iে যাপেনর িনযর্াস o িনজ-মািলকানার জীবনটাi তাঁর কিবতা। েhlিলর্েনর 
টুয্িবে েনর মেতা, ভয্ান গেখর তািহিত dীেপর মেতাi িশমলুপরুo িবনেয়র aিজর্ত sরাজ। 
eক কিবর কথায়— “ei sাব, pিতেবশ — eiসব ফাঁস িছঁেড় েফেল,/ েযেত হেল সরাসির 
েযেত হেব। মাnেষর হাত/ েরেখেছ িপছেন েটেন, aপরােধ, rষা o েpেম.../ দামড়া 
িপছুটান েভেঙ েযেত হেব যিদ েযেত হয়।” (d. sbত চkবতর্ী; ‘েযেত হেব’; (কা.g. ‘বালক 
জােন না’); কিবতাসংgহ; পরmরা pকাশন; pথম pকাশ : আগs, ২০১৫; কলকাতা ৭০০ 
০০৯; প.ৃ ৮২) e-i... পারেত হেল েয ছাড়েতi হয়— ei েতা িবনয়।... আর hা,ঁ বাদশাহ 
নামদােরর িবিচt ভুবেন pেবশ করেত হেল রাজকীয় কায়দায় kিনর্শ কের pেবশ করেত হেব 
বi িক!    
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 ক. িনসগর্pীিত 

যেথ  pকৃিত িছেলা sিনবর্ািসত িবনেয়র eক দীঘর্ সমেয়র আলmন। তাi pকৃিত তাঁর a  
িকংবা িতিন pকৃিতর a ী হেয় uঠেত uঠেত তাঁর কিবতাভুবেনর anঃসার isক িনসগর্pীিত 
েয ছায়ায়-মায়ায় জিড়েয় যােব, তা বলাi বাhলয্। ‘নkেtর আেলায়’, ‘িফের eেসা, চাকা’, 
‘a ােনর anভূিতমালা’-র rপদী দাশর্িনকতার sর aিতkম কের জীবেনর েশষিদককার 
‘পিৃথবীর মানিচt’, ‘িবেনািদনী kঠী’, ‘eকা eকা কথা বিল’, ‘হাসপাতােল েলখা 
কিবতাg ’ iতয্ািদর সহিজয়া দশর্েন লিg— সবর্ti eক িনগঢ়ূ িনসগর্েচতনার anবর্সত। 
anত pথমজীবেন িলিখত e-জাতীয় কিবতাgিলর েkেt তাঁর কৃিতt eখােনi েয, িনসগর্ 
ধমুাt কিবতার মলাট িহেসেব বয্বhত হয়িন, েচতনাদশর্ন হেয় uেঠেছ। কখনo বা, pতয্k 

pিতিkয়া pিতপাদেনর জn েচতনার শরীরীকরণ কেরেছন কিব। সরল নদীজেল েsাত েযমন 
আিদanহীন, েkদমkু pাকৃত জীবেন ভাব o ছn  েতমনi তীর মােন না। eকিট কিবতায় 
িবনয় িঠক eমনটাi বলেছন— 

                                                   “িবষয়বstর েখাঁেজ কাগজ কলম 

হােত eকদম 

শাnমেন চারপাশ েদিখ। 

eভােব েলেখ িক 

an সকেলরা? 

eরা 

েলেখ বh জিমর দিলল, 

িচিঠ, সাবলীল 

ফাঁিসর আেদশ, 

      খবেরর কাগেজর েবশ 

ভােলা ভােলা খবর iতয্ািদ। 

আিম ei খািদ 

১২৮ 



জহরেকােটর মেধয্ রাখিছ লিুকেয়।”১      

(িনবর্ািচত aংশ)                   

িনছক িনসগর্ আঁকেড় সmণূর্ eকিট কিবতা ৈতিরর চল রবীndাnসারী কিবতাপযর্ায় পযর্n েবশ 
aেনকটাi িছেলা। kমদুর ন মিlক, কrণািনধান বেnয্াপাধয্ায়, কািলদাস রায়, সেতয্ndনাথ 
দt pমখু িনসগর্বণর্নামলূক কিবতারচনায় পারদিশর্তা েদিখেয়েছন। রবীেndতর কিবরা aথর্াৎ 
যতীndনাথ েসনgp, েমািহতলাল মজমুদার, কাজী নজrল iসলাম— eরঁাi সবর্pথম 
কিবতায় pকৃিতমgুতার িচtগত েকবিলকরণ না কের pকৃত কিবতা বনুন করেত চাiেলন। 
ঢালা pাকৃিতক িববরণীর বদেল নানান anষ  িনেয় pকৃিত আরo pাকৃত হেয় uঠেব ei 
সময় েথেক। আর আধিুনক-আধিুনকতর কিবতায় িচেtর পিরপণূর্ sান িনেলা িচtকl। 
pকৃিত-বণর্নাtক কিবতা আর েলখা হেলাi না। িচt o িচtকেlর েমৗল ei পাথর্কয্িট ‘ঘ. 
িচtকl’ uপাধয্ােয় আেলাচনা করা যােব।  

িবনেয়র েশষ পেবর্র কিবতাgিলর aিধকাংশi আদেপ না-কিবতা। ‘িফের eেসা, চাকা’-র 
কিবেক েসখােন আশা করেল িনরথর্েকi আsারা েদoয়া হেব। তাঁর তখনকার েলখা pায়i 
েজারপবূর্ক েলখা িকংবা তাঁেক িদেয় েজার কের েলখােনা। তেব, pকৃিতর পরম সািnেধয্ কিবর 
পড়n েবলা েযমন েকেটেছ, তার তথয্িনভর্র ছিব eখােন আেছ। তাঁর জীবেনিতহাস রচনাকেমর্ 
রচিয়তা o আগামীর কােছ হয়েতা তার িকছু মলূয্ থাকেব। েকননা, পণয্ময় পিৃথবীেত ei 
পাকর্ আর েবিশিদন থাকেব না, ৈতির হেব sপার-বাজার। সময়-aিতkাn সমেয় দাঁড়ােল 
নগরী o নাগিরকতায় পদিচh eঁেক েফরা কিব িবনয় মজমুদার o তাঁর কািবননামািট— 
িশমলুপরু gাম খুেঁজ িনেত তাঁরi dয়াের আমােদর িভkায় েযেত হেব বi িক! 

‘গায়tীেক’-র ৯ সচূক কিবতািট িনসগর্pধান। eিটেত তtt রেয়েছ; িকnু আলাদা-আলাদা 
aথচ যkুভােব aনগর্ল বেল যাoয়া হেয়েছ— eমন eকিট গlিচtেক আ য় কের থাকবার 
জn মেন হে  কিবর িবেধয় েকাথাo কিবর uেdশয্েক ছািপেয় িবধান হেয় uেঠেছ : 

“চতুিদর্েক aগণন সরস পাতার মােঝ েথেক 

িশরীষ গােছর ফল তৃ ায় িব  হেয় যায়। 

দিৃ র aতীত েদেশ শীতকােল আtরkা েহতু 

খরেগাশgিল সব ধসূরাভ েরাম তয্াগ ক’ের 

বরেফর মত সাদা েরােমর আড়ােল েবঁেচ থােক। 
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েলব ুগাছ েথেক েকােনা শাখােক niেয় িনচু ক’ের 

তার মাঝখান যিদ মািট িদেয় চাপা িদেয় রাখা হয় 

তাহেল েসখােন েফর মেূলর uদ্গম হেয় যায়। 

আেরকিট পথৃক গাছ ei ভােব জn েপেয় থােক। 

 

কখেনা aপির n েদয়ােলর িদেক েচেয় মেনােযাগ িদেল 

িবশ ৃ লা েথেক েকােনা মাnষীর মখু ফুেট oেঠ।  

পিৃথবীেত ফুল আেছ, মাংস আেছ, sানাগার আেছ; 

তবoু েকবিল েসi িশরীষশাখার কথা ভািব। 

পািলত পায়রােদর কী েয আেছ; দল েবঁেধ oেড়, 

sবেক sবেক হাঁেট— e-সব মাnষ ভােলাবােস। 

শীেতর িবেকলেবলা মন ঘরমেুখা হেত চায়।”২  

তাঁর শহরবােসর iিতকথা মেন কের তাঁেক ভািসেয় েনoয়া আকষর্ণী েভলািটর কথা মেন 
কেরন, eখন তাঁর ভয় হয়, বেলন— “সামাn কেয়কবার েতামার িভতের েগেল, েহ নগরী, 
মেন হয় তুিম ছাড়া আর/ িtসংসাের েকu েনi eমিন েতামার মদ মাংস কথা sাদ”৩। েফনার 
ud গার তারপর িমেট েগেল জল ধমর্ভােব s  হেয় আেস, তাi িনসগর্গহেনর শািnর তীেথর্ 
েবর হেলন eকদা চটকমgু কিব— “...িpয়াpতািরত/ an সব কিবেদর মেতাi, eখন আিম 
pায়i েদিখ আমার িভতের/ গাছপালা আেছ িকনা জলাভূিম আেছ িকনা; পিৃথবীর সব 
মrভূিম/ পিৃথবীিবখয্াত ei কথা মেন প’েড় যায়;/ pায়i খুঁিজ আমার িভতের/ গাছপালা 
আেছ িকনা জলাভূিম আেছ িকনা...”৪। মধরুেক শরীর েদন, িবনয় তােক আবদাের বাঁেধন—  
“eiখােন eকিদন মাধেুযর্র সে  েদখা হেয়িছেলা কেব।/.../ আিম তােক েসiিদন সহেজ 
বেলিছলাম, ‘জািন েয বািলর িনচ িদেয়/ নদী ব’েয় চ’েল যায়, e রকম েকােনা নদী আমােক 
েদখােত পােরা তুিম?.../ সমdু, নkt, চাঁদ, নদী, ফুল সহেজi eকসে  কলরব কের।/ 
oেদর যা েভেব িনেল aিধক মাধযুর্ আেস oরা তাi, eর পর তােক পাoয়া যায়।”৫  

িবনেয়র িনসগর্েচতনার বড় eকটা aংশ জেুড় আেছ যা, তা ধ ুিব েলৗিকক নয়, িব - 
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aিতkমী মহাশnূ : gহ, uপgহ, নkt iতয্ািদর িবsীণর্ ছায়ারাsা। েরবতী, aে ষা, িচtা, 
aি নী, েরািহণী, মঘা, ভdা, কতারা, চাঁদ সকেলi তাঁর কিবতাকােশর পড়িশ। “েদখা 
েগেলা আকােশর েরবতী, aে ষা, িচtা সকেলi মািটেত তখন,/ aেনক ঘিন  হেয় eেসেছ 
আমার কােছ,...”৬ বা, “eখন িদেনর েবলা সযূর্ েনi, তারা েনi আকাশ জলেদ ঢাকা আেছ/ 
ভdা তারকার মােস; ভdা তারকািট আেছ েকাথায় লেুকােনা/ রািtেত েদখার জn, তব ুআিম 
তােক িনেয় িলিখ।”৭ বা, “তারা ছাড়া e িবে র িকছুi দিৃ েগাচর নয়।/ ফেল িব  েদখা মােন 
তারা েদখা ধমুাt তারাgিল েদখা।/ িবে র িবষয় ভাবা মােন তারােদর কথা ভাবা।/ আিম 
খবু ঘন ঘন তারােদর কথা ভািব আর/ বাiের তািকেয় আিম েকবিল তারকা েদিখ তািকেয় 
তািকেয়/ েদিখ তারােদর চুল ভুr েচাখ নাক েঠাঁট গাল o িচবকু”৮ aথবা, “আকােশ তাকাi 
আিম kীণদিৃ  ব’েল ধ ুবেড়া বেড়া তারা েদখা যায়—/ তারােদর চুল, চুল, েচাখ, di পা, 
dহাত সব ভােলা ক’ের েদিখ।/ েয সকল েজয্ািতে র আেলা কাঁেপ েস সকল তারা aিgময়ী 
তারা আর/ েয সকল েজয্ািতে র আেলাক কাঁেপ না েসi েজয্ািত সমহূ gহ 
আেলাতাপহীন।”৯ pভৃিতেত িবনেয়র নktpীিত pকািশত। িকnু “েযখােন নkt েদেখ িদক 
িনrপণ হয় নktিদেগর লাল শািড়/ েদেখ েদেখ মgু হেয় aবেশেষ eকিদন তীের eেস 
নািম।”১০ পঙিk মেন করায় ধ ুনktpীত েরাময্ািন্টক কিব িতিন নন, েসi িতিনi নktচচর্ী 
aয্াডেভ ারিpয় নািবকo। নেচৎ, ‘বনলতা েসন’-eর জীবনানেnর িশষয্t িতিন পাে ন 
(িনে ন!) কী কের!  

িনজর্র pাণেলাক িনেয় eিবধ আনnেফন বণর্নার বণর্ািলেতo িতিন জীবনানেnর ‘rপসী 
বাংলা’-র ধারা (ধারণা)-িটেকi েজর িদেয়েছন। জীবনানn ভােলােবেসিছেলন েভােরর 
বাতােস পতেনাnখু কাঁঠালপাতািট েদখেত১১, িবনয় েদখেলন তাঁর বাম পাে র্ aবিsত 
আেলাছায়াময়ী পণূর্া   কাঁঠালগাছিটেক— “...িদেনর েবলায়/ মািটেত গােছর ছায়া েয রকম 
েদখা যায় কাঁঠাল গাছিট/ েতমিন েদখেত ei রািtেবলা, তার মােন িবিভn ডােলর/ দূরt 
সমান ব’েল মেন হেলা রািtেবলা ei েজয্াৎsায়/ মেন হেলা eক তেল aবিsত কাঁঠালগােছর 
শাখা, পাতা।”১২ কতরকম সজীবন রেঙর েখলায় eকিট কিবতােক বসn েদoয়া যায়, নীেচর 
কিবতািট তার uদাহরণ হেত পাের— 

“eকিট পাkড়গােছ সmণূর্ নতূন পাতা, তার সে  িববািহত ei 

বটগােছ লাল লাল ফল ফ’েল আেছ। 

চািরিদেক িচরকাল আকাশ থাকার কথা, আেছ িকনা আিম েদেখ িনi। 

১৩১ 



aেনক শািলক পািখ আেস েরাজ ei গােছ, বট ফলgিল 

তারা খুেঁট খুঁেট খায় বসেnর হাoয়া বয়, শািলেকর ডাক 

eবং পাতার শb িমেশ eকাকার হেয় চািরিদেক ভােস। 

eখন aেনক েমঘ েসানািল rপািল কােলা আকােশ আকােশ। 

eকিট মkুট েসi পাkড় গােছর িনেচ শািড় পের দাঁিড়েয় রেয়েছ। 

 

মেদর েফনার মেতা সাদা সাদা দাঁত আিম aেনক েদেখিছ। 

েজেনিছ আgন যত দূেরi েহাক না েকন তােক েদখা যায়। 

মkুেরর বেুক ঠাiঁ েপেত হেল সরাসির সmেুখi চ’েল েযেত হয় 

িপছেন বা পােশ নয়; gন্থ ছেnাবd হেল তেব আপিনi মেন থােক 

মতুৃয্ aবিধi থােক; মাnষ সমdুেকi সবেচেয় েবিশ ভােলাবােস 

তেব সবেচেয় েবিশ ভয়o ক’ের যায়। 

সকল মkুট িঘের eiসব িচরসতয্ িচরকাল uেড় uেড় যায়।”১৩ 

aথর্াৎ, pকৃিত েয তুলনাহীন, anহীন রসধারা েসi rয়াৎ েথেকi িবিভn pাকৃত uপাদােন 
বnক িদেয় েরেখেছ, তােতi আমােদর েচাখ o মন সoয়ার বয্াপারসয্াপারgিলর pকৃত িজরন 
হয়। রস o রহসয্ েসখােনi anগর্ত রেkর কিণকায়, েকােষ বসতািল কের। 

eকিট কিবতায়১৪ snর eকিট িদন েদেখ তাঁর িনজ-ৈশশব o শান uভয়i েযন মেন 
আসেছ, িকnু েকন? ei anিবর্েরােধর জতুসi জবাব িকnু কিবতািটর েথেক udার করা 
যাে  না। েকননা, eমত আর eকিটo পঙিk েনi। আর, িবনেয়র জীবনী েথেকo িনেদন 
তাঁর িশ কালিটেক শান বলবার েকানo কারণ পাi না।... যাiেহাক, তথাকিথত 
েকৗলীnহীন শাপলা ফুলo কিবমেনর িব pীিতর মেধয্i পড়েছ, ফুলেক িতিন কিবতা করেছন 
না, তােতi কিবতা েদখেছন— “বষর্াকােল আমােদর পkুের শাপলা হয়, শীত gী  ei/ 
পkুর সmণূর্  হেয় যায় পkুেরর িনেচ ঘাস গজায়, তখন—/ পkুের শাপলা আর থােক না, 
আবার েসi বষর্াকাল আেস/ তখন পkুরিটেত জল জেম পনুরায় শাপলা গজায়।/ ei হেলা  
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শাপলার কািহনী, শাপলা ফুল শাপলার পাতা/ ছেn ছেn dেল যায়, anpাস, িচtকl 
iতয্ািদ সেমত।/ eবং পkুরিটo িচnাশীল, সিৃ শীল, পkুেরর আনn েবদনা/ পাতা হেয় ফুল 
হেয় ফুেট oেঠ পিৃথবীেত, ei িব েলােক।/ শাপলার ফুেল ফুেল পাতায় কখেনা িমল থােক, 
িমল কখেনা থােক না।”১৫ ‘gােম’ কিবতািটেক িবনেয়র িনসগর্িpয়তার psাবনা মেন করা 
যােব— 

“আমােদর কলকাতা নামক নগরী েছেড়  বhিদন gােম আিছ আিম। 

eবং েকালকাতার চুল েখাঁপা িসঁিথ ভুr নাক েঠাঁট মেন পেড় আমার pায়শ। 

কলকাতা েছেড় ei gােম eেস বাস ক’ের pথম pথম ক  হেতা, 

খবু ঘন ঘন আিম েযতাম কলকাতায় তখন pথম gােম eেস। 

তারপের ধীের ধীের কবছের gামgিল আমার ভােলাi েলেগ েগেলা। 

aেনক gােমর সে  আমার আলাপ হেলা, মােঝ মােঝ কথাবাতর্া বিল 

eসব gােমর সে ,ei ভােলা, gােম আিম েবশ ভােলা আিছ। 

eখন কলকাতায় কম যাi পাঁচ-ছয় মাস পের eকবার যাi।”১৬   

aথর্াৎ e-i িবনেয়র gািমক হেয় oঠবার pথম ধাপ। কেলজ িsTট-কিফ হাuসেক িতিন 
ভুলেছন eকটু eকটু কের। েকালকাতাo তাঁেক ভুেল যাে  িক?... তাঁর ৈনসিগর্ক ভুবনািম 
জীবনীশিkেত eত বয্াপক েসখােন পথ, গাছ, পkুর, েডাবা, শান-পা র্s েখজরু গাছ, 
েভারেবলাকার েরাদ, ঝড়, বিৃ , ulার jলন, ধানেখত, ফলn গমেখত, পত , লতা, রািt 
pথম pহের েফাটা িশuিল ফুল, মােঠ psুিটত কৃ চূড়া গাছ, হিরতকী, হাঁস, কবতুর, েমারগ-
মরুিগ, ছাগল, েঘাড়া, গr, ষাঁড়, kkর, িটকিটিক, িবড়াল, কালেবাস মাছ, কমলােলব,ু ডাব, 
পাতাবাহার, কাঁঠািল চাঁপা, গnরাজ, চড়ুi, শািলখ, েগালিদিঘেত সnরণরত রাজহাঁস, 
হাসপাতােলর পেু াদয্ােন ফুেট থাকা লাল-হলদু গাঁদা, িনশািভসারী েকািকল, েপেঁপ গাছ, 
কলাগাছ, কলার কাঁিদ, েমাচা, ডািলম, নারেকল, লjাবতী লতা, িচিtত pজাপিত, েজানািকর 
আেলা, মািছ, েমৗচাক, িলিল ফুল, িশমলু, kমেড়াফুল, নেখর মেতা েবgেনর েবাঁটা-সীেমর 
েবাঁটা, লাuলতা, পুiঁ শাক, হিরতকী গাছ, শালপাতার েদাল, ডুমরু- যj ডুমরু গাছ, দাrিচিন 
গােছর বাকল iতয্ািদ aনায়ােস ঢুেক পেড়। pাn েথেক pাn ছঁুেয়-ছঁুেয় যাoয়া, ঋতুেত-
ঋতুেত িচtময় পািথর্ব পথgিল েদেখ ঈ েরর সমs সিৃ i েয সমতার িনপণু aংেক েমাড়া, 
তাঁর anভূত হয়— 
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“আজ আিম েদখলাম মােঠর িভতর িদেয় মাnেষর পােয় হাঁটা পথ 

চ’েল েগেছ পবূ [পবু] েথেক পি েমর িদেক pায় সরলেরখায়। 

ei মােঠ জল িছেলা মাt di মাস আেগ ধানেkত িছেলা। 

eখন e মােঠ আর জল েনi মাঠ , ধানগাছ েগাড়া েঘঁেষ কাটা 

আিম বhkণবয্াপী মাঠিটেক েদখলাম পােয় হাঁটা পথ েদখলাম। 

যখন e মােঠ জল িছেলা েস সমেয় ei পথ িছেলা জেলর তলায়। 

e পথ মােছর পথ িছেলা েস সমেয়, আর বতর্মােন মাnেষর পথ। 

িবে র e পথ তেব eকবার মাnেষর পথ হেয় থােক 

আবার মােছর পথ হেয় যায় িকছুকাল যাবৎ eবং 

েফর মাnেষর পথ হেয় যায় s তi আবার মােছর পথ হয়। 

aবশয্ যখন মােঠ হাঁটু জল েস সমেয় মাছ o মাnষ পেথ uভেয়i যায়। 

eবং eখন মােঠ জল েনi মাnষ o নানা প  ei পেথ হাঁেট।”১৭     

েকানo কিবতায় বdুেদেবর কালািতkাn িন েযন িন— ‘আtদীপ ভব’ :   

“আকােশ সেূযর্র আর নktgিলর আেলা আেছ তেব েকােনা ছায়া েনi 

মাnেষর সিৃ  সব আেলােতi ছায়া আেছ েযমন pদীেপ ছায়া আেছ 

kিপেত, েমামবািতেত, হািরেকন লNেন o ৈবdয্িতক বািতেতo 

   আেলার পােশi ছায়া থােক। 

মাnষ সযূর্েদেবর আেলাক েবাঝার েচ া কের আর নktিদেগর— 

বিশ  ঋিষর আেলা মরীিচ ঋিষর আেলা আিমo েবাঝার েচ া কির। 

আেলােকর কত বণর্, আেলােকর gণাgণ—eসব েজেনিছ িকছু িকছু। 

pেয়াজন হয় েযi aমিন মাnষজািত িনেজেদর আেলা েjেল িনi, 

১৩৪ 



িনেজেদর আেলােতi েদিখ, তেব মাnেষর আেলায় সবর্দা ছায়া আেছ 

আর যা বাsেব েদিখ তা হেলা আেলারগিত সেবর্া  eখেনা!”১৮             

eকজন আধিুনক কিবর যি — দশর্ন o িবjান di-i aবশয্ ei িনসিগর্তিচেt িমেলিমেশ 
বুদঁ হেয় রেয়েছ। িনেজেক িব নাগিরক১৯ বেল মেন করা িবনয় সারা পিৃথবীর আসাযাoয়ার 
kাn জাহাজgিল েয বnের (মহাসগেরর নামহীন kেলর েবনামী বnর২০-িট িক?) িমিলত হয়, 
েস-িদেক িকছুটা েহঁেট পবু িদেক চেল যান। eিশয়ার িশমলুksম বসnকােল ফুেট থাকেত 
েদেখন, uবর্শী-েমনকার কথা তাঁর মেন পেড়, েসi ফুল বেুক িনেয় ঘরুেত চান; তpৃ হন েভেব 
ei েয, ksম-আেলা তাঁর েদহমেন pিব  হেলা।২১  

‘িবদয্াsnর’ পালা-র জn বাঁধা eকিট গােন েগাপাল uেড় িলেখিছেলন— 

“ঐ েদখা যায় বািড় আমার চারিদেক মাল  েবড়া। 

                     মর g ের তােহ 

                               আবার েকািকেলেত িদে  সাড়া।। 

                               ময়রূ ময়রূী সেন, আনিnত ksমবেন, 

আমার ei ফুলবাগােন কভু নাi বসn ছাড়া।।”২২  

আর বসnসিূচত েদেশ২৩ েভেস যাoয়া িবনয় ‘আমােদর বাগােন’-র নামকিবতায় তাঁর 
বাসsানিটেক ei মেতাi ফুেলর জানকাির কেরন— 

“বতর্মােন আমােদর বাগােন রজনীগnা ফুল ফুেট আেছ। 

e যবুতী ksেমর ে ত বণর্ আিম aিত মgু হেয় েদিখ। 

রজনীগnার পােশ জবাফুল গাছ আেছ, জবা ফুল েফােট। 

জবার েলািহত বণর্ িকnু সেূযর্র আেলার বণর্, সযূর্i ফুলেক 

erপ বণর্াঢয্ কের, সেূযর্র pিতভা েpম ei কাজ কের। 

e বয়sা জবাফুল সেূযর্র আেলার েথেক েয aংশ gহণ কের েসi 

aংশ েকu দয্ােখ না েতা o েয aংশ জবা ফুল gহণ কের না 
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েসi aংশ দয্ােখ েলােক, ei হেলা e িবে র ভােলাবাসাবািস। 

eবং রজনীগnা সেূযর্র আেলার েথেক eকটুo gহণ কের না 

সব pতয্াখয্ান কের েসেহতু রজনীগnার e pকার ে ত।”২৪     

an eকিট কিবতায়o িনেজর িpয় বাগানিটেক বিণর্ত কেরন ei বেল— 

“আমার বাগােন বh ফুল গাছ আেছ, সারাkণ 

ফুল ফুেট থােক গােছ; তার ফেল pজাপিতgিল 

uেড় uেড় ফুেল ফুেল মধ ুখায়, বারাnায় ব’েস আিম েদিখ। 

e িবে র pজাপিতসমহূ আমার ei পেু াদয্ােন আেস। 

নানান রেঙর সব pজাপিত— সাদা, লাল, হলদু pভৃিত। 

আমরা েকবল ei ফুলগাছ েরাপণ কেরিছ; 

pজাপিতসমহূেক কখেনা ডািকিন আিম, তব ু

e িবে র pজাপিতসমহূ িনেজরা েযেচ eেস ফুেল মধ ুখায় 

                                                                                 আমার বাগােন।”২৫    

তাঁর ‘িনতয্যাtীগণ’২৬, ‘মিুদর েদাকান’২৭, ‘pায় pিতিদন’২৮, ‘আজেক িবকাল েবলা 
েবড়ােত’২৯, ‘বh যাtী ব’েস আেছ’৩০, ‘ঠাkরনগেরর হাট’৩১, ‘িবে র েরলেsশেন’৩২, ‘ei 
কথা েলখা ভােলা’৩৩, ‘ei েতা ক’িদন আেগ’৩৪, ‘eখন েTেনর শেb’৩৫, ‘আমার বািড়র িঠক 
পাশ িদেয়’৩৬, ‘আজেক িবকাল েবলা’৩৭, ‘চােয়র েদাকানgিল’৩৮ কিবতাgিল আসেল িকছুi 
নয়, িকnু eর মেধয্ আেছ eক aনn, aফুরn চলা— যার টীকা pেতয্কিট জীব জেnর 
সময়েতi পের বেসেছ। িবচলনহীন ei চলনিটেকi িবনয় িনসেগর্র anঃs িনয়ম বেল 
জানেছন, মানেছন— 

“আমার বািড়র েথেক েবর হেয় েহঁেট িগেয়িছলাম eকাকী 

বাংলার পথ িদেয় পবূ [পবু] িদেক, pায়শi ei পেথ হাঁিট। 

আিম েদিখ কেয়কিট sিনিদর্  পেথ আিম হাঁিট বারবার— 
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eক পেথ শতশত বার আিম েহঁেটিছ জীবেন। 

aথচ তারারা েদেখ eক পেথ diবার কখেনা 

হাঁিটিন আিম, যখিন েহঁেটিছ জীবেন। 

aথচ তারারা েদেখ eক পেথ diবার  

কখেনা হাঁিটিন আিম, যখিন েহঁেটিছ  

তখিন নতূন পেথ েহঁেটিছ—e দয্ােখ তারাgিল। 

আমার gােমর পেথ হাঁটার কিদন পের ei সব ভািব। 

eখন সnয্ার পের ঘের ব’েস েবাঝা যায় drতেবেগ চলমান আিছ 

পিৃথবী আমােক িনেয় সেবেগ চেলেছ ছুেট শnূপথ িদেয়। 

কখেনা পিৃথবী যিদ েথেম যায় তাহেল e পিৃথবী সেূযর্র গােয় 

                                                        আছেড় পড়েব, 

তার মােন ংস হেব, বাঁচবার eকমাt uপায় সবর্দা ধ ুচলা।”৩৯            

িবনেয়র িনসগর্েচতনার anতম তাঁর পািখিবষয়ক u ারণgিল। তাঁর ‘পািখেদর গান’৪০, 
‘িশমলুপরু’৪১, ‘শািলখ পািখর েঠাঁট’৪২ iতয্ািদ o আরo েবশ কেয়কিট কিবতাi েসi মgুতার 
pকাশমালা। িকnু, ‘পািখ o uেড়াজাহাজ’৪৩ আর ‘পািখ o মাnষ’৪৪ নােমর d’িট কিবতা 
aভয্nরীণ anভেব খািনক িভn। pিতিবেরােধর eক িচলেত sরo আেছ কিবতাd’িটেত। 
েকাথাo ডানার েসরািম kুণ্ণ হয় মnষয্-িবমােন, েকাথাo মkু হাoয়ায় পালেকর পয্ারাsট 
মাnেষর িনধর্ািরত সভয্তােক হারায় : 

ক.      “পািখ o uেড়াজাহাজ 

e সব rপকথার পািখgিল uেড় যায় আকােশর পেথ 

বায়মুয় শnূ িদেয় eক sান েথেক an sােন drতেবেগ। 

আমরা মাnষজািত eখন e বায়মুয় শnূ িদেয় uেড় যাi েবেগ 

সশb uেড়াজাহােজ, erপ আকােশ oড়া মাnেষরা সmpিত িশেখেছ। 
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oসব rপকথার পািখরা uড়েত পাের যত drতেবেগ 

তার েচেয় েবিশ েবেগ uিড় আমরা আকােশ। 

eবং rপকথার পািখরা oড়ার কােল kাn হয় আর েজেগ থােক 

আমরা মাnষজািত ঘেুমােত ঘেুমােত uেড় চ’েল যাi eক sান 

েথেক an sােন। 

িহথেরা eয়ার েপাটর্ েভেস oেঠ, িবগেবন ঘিড় েদখা যায় 

ছাপা o বাঁধাi সব uেড়াজাহােজর যাtােশেষ।”  

     

খ.           “পািখ o মাnষ  

                         পািখরা েয-সব কাজ ক’ের থােক 

                         মাnেষরা তা করেত চায়। 

                         পািখরা oেড়—মাnষo uড়েত চায়। 

                         পািখরা আকাশ ভােলাবােস 

                         মাnষ আকাশ হেত চায়। 

                         মাnষ িক পািখেদর dঃখ েবােঝ? 

                         মাnষ িক পািখেদর কােছ েযেত পাের? 

                         মাnেষর আেছ aহংকার—িশেlর বাসনা 

                         পািখেদর আেছ মkু হাoয়া। 

                         পািখরা মাnষেদর কাজ িক করেত চায়? 

                         পািখরা পdিত দয্ােখ মাnেষর— 

       মাnষেদর বানােনা ঘরবািড় েদবতার, মাnষেদর কবরখানা িচতার আgন। 
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         মাnষ কলতলায় দাঁত মােজ। 

       পািখেদর সমােজ e দাঁত-মাজা আচরণ েনi 

                         দাঁত-মাজা বয্াপারটা তাi পািখর aজানা।”              

‘aজানা’ মােন eখােন ‘apেয়াজন’ ধের িনেত হেব। 

krেkেt বাথrেম নg কিব সামsল হক “সেনেটর eক পঙ্ িk বািক থাক” আিজর্ 
জািনেয়িছেলন ঈ েরর কােছ৪৫, েসi বািক থাকাটুki িক িবনেয়র হােত ‘eক পঙিkর 
কিবতা’ হেয় uঠেলা? কিবতা নয়, কিবতাবিল। e eক আ যর্ িনসগর্েলাক, eক-eকিট পথৃক 
পঙিkেত ধরা আp-িব -ছিব : চীনাবাদাম, পািন-মিুখ-মান-ঘট কচু, কলিমলতা, িডম, ক প, 
েদােয়েলর িশস, সাপ, তুলসী গাছ, িনমগাছ, sপিুরগাছ, থানkিন পাতা, পািত-েঘাড়া-কাগিজ-
বাতািব েলব,ু dবর্া ঘাস, েগালাপ, েশালা, বাঁশ, েবল, বনিবড়াল, ময়েূরর েপখেমর জয্ািমিত, 
জবা, র ন, হািত ঁড় গােছর পাতা, amিল, সযূর্মখুী, কােলােমঘ, আতা পাতার রস, বাদনগ 
ঘােসর রস, কাঠেঠাকরা, পায়রা, জাম, ri মােছর বা া, আদা, হলদু, েতজপাতা, আনারস, 
আখ, a t, িশরীষ গাছ iতয্ািদর বনানীেক েলখা কিবতাg !  

ant, eকিট কিবতায় মাnেষর aহংকােরর মাtােক pায় শেূn নািমেয় eেনিছেলন িবনয়, 
িলেখিছেলন— “pেতয্কিট pাণীi ভােব ei pাণী পিৃথবীর/ ে তম pাণী/ kkরেক িজjাসা 
কেরা—পিৃথবীেত ে  pাণী কারা?/ kkর জবাব েদেব—kkরi েতা সবর্ে ।/ িবড়ালেক 
িজjাসা কেরা—পিৃথবীর ে  pাণী কারা?/ িবড়াল জবাব েদেব িবড়ালi েতা সবর্ে ।/ 
িবড়াল েদিখেয় েদেব শীতকােল শীতবst/ লােগ না িবড়ালেদর আর/ kkর েদিখেয় েদেব 
খাদয্সংgেহর জn/ হাল চষা লােগ না তােদর।// সব kkেরর মেত ে  pাণী kkর eবং/ 
সব মিহেষর মেত ে  pাণী মিহষ eবং/ সমs প র মেত মাnেষরা প !”৪৬ আর eক-
পঙিkিবিশ  কেয়কিট কিবতায় কিব-iি িনয়ার িবনয় িলখেলন েসi েটিলপয্ািথক িকংবা 
iনিবl iি িনয়ািরং িনেয়, েযখােন uেঠ eেলা “পািখরা কী ক’ের েবােঝ েভার হেয় eেসেছ 
eখন”৪৭ বা “ফল েপেক eেল পািখরা pথম েবােঝ”৪৮ বা “আকাশ িদেয় oড়ার পথ েচেন 
েমৗমািছ, kমের েপাকা”৪৯ aথবা “েজানািক েপাকাi pকৃত েজয্ািতমর্য়”৫০-eর মেতা 
বাকয্বn।  

e-ছাড়াo, ‘eক পঙিkর কিবতা’-gিলর মেধয্ eমন িকছু সহজসরল aেভদ রেয়েছ, 
আদেপi যা েকবল- িনসগর্ েথেক আরo sেগর্ uেড় যাoয়া আতর্ িরিনিঝিন : 
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uদা. 

ক. “পাহাড় o নদীর মািলক সরকার”৫১  

খ. “বলেতা কী েনi aথচ তার মািলক আেছ—আকাশ”৫২  

গ. “িঘ-o jাল েদবার সময় dগর্n”৫৩   

ঘ. “aিধকাংশ রিঙন ফুেল গn েনi।”৫৪  

ঙ. “aিধকাংশ সাদা ফুেল গn আেছ।”৫৫  

চ. “জাল ৈতির কেরিছেলা েক আেগ, মাnষ না মাকড়শা?”৫৬  

ছ. “গাছ rেয় েসi গােছ জল দাo—েসi পণূয্ [পণুয্] ফেলi sেগর্ যােব।”৫৭  

জ. “পথ েদখেলi েচনা যায় েয েসটা পথ”৫৮     

যগুসিnর কিব ঈ রচnd gp-র েথেক িবনেয়র িনসগর্জগৎিট িকছুটা আলাদা eখােনi েয, 
ঈ র gp-র e-ধরেনর aেনক কিবতা (েযমন, ‘পাঁটা’৫৯, ‘েখজরু গাছ’৬০ pভৃিত)-য় রসনার 
রসিট pাধাn েপেয়েছ, েসখােন িবনয় মজমুদার িন াম। তাছাড়া, িবনেয়র িনসগর্েব েন 
Tাkর, েগা-যান, েরললাiন, েরলগািড়, কারখানা iতয্ািদ আপাত জড় পদাথর্gিলo 
pাণসmেদর সে i সমবেৃt aবsান (aিধ ান) কের। তাi eকিদেক, uিdদ, তrলতা, 
আনাজ pভৃিত aথর্াৎ মাnষ বা anাn pািণর খাদয্gিল মলূ গাছ েথেক েছঁড়বার বা কাটবার 
সময় বয্থা পাের মেন কের িতিন ভািবত হন। িবনেয়র পবূর্জ আেরক বাঙািল, িবjানী আচাযর্ 
জগদীশচnd বs e-িনেয় বh আেগi dিনয়ােক ভািবেয়িছেলন। বািনেয়িছেলন ‘েks েকাgাফ’ 
নামক যntিট।... যাiেহাক, ei ভাবনার পাশাপািশi িবনয় eক adুত িবjােনর aবতারণা 
কের মাnেষর চুল o নেখর মেতাi সাড়হীন খাদয্লতা, খাদয্ফল iতয্ািদ ৈতির করা যায় িকনা 
ভােবন!৬১ an িদেক, যেntরo pাণ আেছ দািব কের সবর্pাণবােদ আমােদর us েক েদন— 

“িব.i. কেলেজর ছাt যখন িছলাম তখিন েতা 

বেুঝিছ যেntর pাণ আেছ আর যেntর গিণতo 

ভােব, সব গিণেতর pাণ আেছ, গিণত েদবতা।”৬২  

                                                                                                     (খিNতাংশ)      
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আর, িবনয় মজমুদােরর িনসগর্সংkম ধমুাt pীিত বা িবেমাহন নয়, uপরnু কী-eক 
কৃতjতােবাধo eখােন sতঃস ািরত রেয়েছ, তাঁর ‘গাছ’৬৩ বা ‘জবাব’৬৪ কিবতাd’িট েথেক 
যার পিরচয় েমেল :  

ক.             “গাছ 

গাছ, েতামার বাবার নাম কী? 

দাঁড়াo, বেলা গাছ, েতামার মােয়র নাম কী? 

গােছর জবাব : 

আমার মােয়র নাম পিৃথবী। 

sতরাং আিম গাছo ভাবেত পাির 

eবং আমার মাo িচnা করেত পাের। 

আমার মািট িচnা কের সবর্দাi। 

গাছ, েতামােক sn পান করায় েক? 

গােছর জবাব : আমােক sn পান করায় মািট।” 

 

খ.         “জবাব 

িশ , তুিম কী েখেয় বাঁেচা? 

িশ র জবাব : আিম আমার 

মােয়র শরীেরর রস েখেয় বাঁিচ। 

কচুির পানা, তুিম কী েখেয় বাঁেচা? 

কচুির পানার জবাব : আিম পিৃথবীর  

রস েখেয় বাঁিচ।”  

তাঁর মেনাগড়েনর সে  যােব, খাপ খােব েয দাশর্িনক uপলিbিট, an কিবর an কিবতার  
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ভাষায় তা e’রকমিটi হয়েতা : 

“িফের েযেত হেব জািন eকিদন িনসেগর্র কােছ। 

 েযখােন aনn েমঘ rপািল বষর্ণ হাoয়া পবর্েতর 

                                                              িহমবাহ, শাn নীরবতা, 

pাচীন সমdু নদী aরণয্-রহসয্ আর িদগnেরখার pিতভাস... 

েসখােন িনি ত গিত মাnেষর—যিদচ সভয্তা িকছু তীb রসায়ন 

যেnt o জীবেন তােক িদেয়েছ িবিশ  আয়,ু িবjােনর েবািধ, বয্বহার, 

েমৗচােকর মেতা তার নগর-sাপেতয্ খবু েদখা যায় 

                                  পািথর্ব েসানািল যত েমাম : 

sুট েকালাহল তব ুkমশ িনঃশb দূের চেল যােব 

                                           anহীন আকােশর নীেচ। 

 

       ei gেহ pকৃিতর েচেয় েবিশ জিটল রহসয্ িকছু েনi! 

িছn আগাছার মেতা সমেুd ডুেবেছ কত রণতরী, হামর্ােদর  

                                                                               jলn মশাল 

গহন পাবর্তয্পেথ a ােরাহী ছুেট েগেছ িবd-িশর বlম u ঁিচেয়... 

তব ুেতা aনn েমঘ rপািল বষর্ণ হাoয়া sিmত হয়িন েকানিদন। 

 

িফের েযেত হেব েসi িনসেগর্র শাn পদতেল!”৬৫         
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তথয্সtূ :  

১. িবনয় মজমুদার; ‘িবষয়বstর েখাঁেজ’; (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭৯ 

২. ঐ; ৯ সচূক কিবতা; গায়tীেক; কাবয্সমg (pথম খN); ঐ; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-
২; প.ৃ ৩৯ 

৩. ঐ, ‘aকাlিনক’; (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৫৫ 

৪. ঐ, ‘সাmpিতক’, ঐ, প.ৃ ৬৬ 

৫. ঐ, ‘মাধযুর্’, ঐ, প.ৃ ৫৪ 

৬. ঐ, ‘করমদর্ন’, ঐ, প.ৃ ৬০ 

৭. ঐ, ‘ভdা তারকা’, (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’), ঐ, প.ৃ ৭৬ 

৮. ঐ, ‘তারা ছাড়া’, ঐ, প.ৃ ৭৭ 

৯. ঐ, ‘আকােশ তাকাi আিম’, ঐ, প.ৃ ৮৪ 

১০. ঐ, ‘কিবতার খসড়া/ ১৯’, (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’), ঐ, প.ৃ ৭২ 

১১. জীবনানn দাশ, সjার িদক েথেক িdতীয় কিবতা (pেবশক কিবতািটেক ধরেল), rপসী বাংলা, িসগেনট েpস, 
eকাদশ সংsরণ : ফাlনু ১৩৮৫, ( p. সতয্িজৎ রায় ), কলকাতা ২৩, প.ৃ ১১ 

১২. িবনয় মজমুদার; ‘দিৃ  kীণ হেল’; (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৭৬ 

১৩. ঐ, ‘কিবতার খসড়া/ ২০’, (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’), ঐ, প.ৃ ৭২ 

রেঙ েমেঘর ei েখলািট anto কিব িবষয় কেরেছন। 

d. ঐ, ‘েমঘ’, (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’), ঐ, প.ৃ ৭৮ 

১৪. ঐ, ‘আজেক snর িদন’, ঐ, প.ৃ ৭৯  

১৫. ঐ, ‘বষর্াকােল’, ঐ, প.ৃ ৮০ 

১৬. ঐ, ‘gােম’, ঐ 

১৭. ঐ, ‘আজ আিম েদখলাম’, ঐ, প.ৃ ৮৫ 

১৮. ঐ, ‘মাnেষর আেলা’, ঐ, প.ৃ ৮২ 
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আর eকিট কিবতায় মাnেষর িনজs আেলািটেকo কিব সাতরঙা েদেখন— 

“আমার েটিবলময় বiপt ছড়ােনা রেয়েছ। 

হািরেকন লNেনর আেলায় eসব বi েদিখ। 

eকখািন পিtকার মলাট sনীলবণর্, আর eকখািন 

বiেয়র মলােটর রঙ লাল eবং সবজু। 

হািরেকন লNেনর আেলায় ss ভােব েদিখ। 

তার মােন মাnেষর আপন আেলার বণর্ িন য় সাতিট। 

সযূর্েদব েয আেলাক েদন তার সাত বণর্, আনেnর কথা— 

মাnেষর আপনার স ৃ  আেলােতo আেছ িঠক েসi সাতিট বণর্i; 

েসi েহতু হািরেকন লNেনর আেলােতo 

                                                                        েটিবেলর বiপt iতয্ািদর বণর্ েদখা যায়।”   

d. ঐ, ‘আমার েটিবলময়’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ১১০ 

১৯. ঐ, ‘িবে র িভতের’, ঐ, প.ৃ ৯০ 

২০. d. েpেমnd িমt, ‘েবনািম বnর’, (কা.g. ‘pথমা’), কিবতাসমg, (সmা.) sরিজৎ দাশgp, িসগেনট েpস, pথম 
সংsরণ জাnয়াির ২০১৫, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প.ৃ ১০ 

১৯৩২ ি sােb pকািশত uপেরাk কিবতার বiিটেত ‘েবনািম’ বানানিট pযkু হেয়িছেলা িকনা, সেnহ জাগেছ। 
আমার jানমেত েসিট ‘েবনামী’ থাকবারi কথা। েদ’জ pকািশত েpেমnd িমt-র ে  কিবতােতo িকnু ‘েবনামী 
বnর’ িশেরানােমi কিবতািটর anভুর্িk রেয়েছ।  

d. ঐ; ‘েবনামী বnর’; ে  কিবতা; েদ’জ পাবিলিশং; ষ  সংsরণ : মাঘ ১৪০৭, জাnয়াির ২০০১; কলকাতা ৭ ০ ০ 
০ ৭ ৩; প.ৃ ২৩    

েসেkেt, আধিুনক বানান যাi েহাক না েকন, কিবভুবন ল ন করবার aিধকার aনিধকােরর মেধয্i পেড়।    

২১. ঐ, ‘সারা পিৃথবীর েথেক’, ঐ, প.ৃ ৮৭ 

eমিনেতo ফুল িনেয় ফয্ান্টািস িবনেয়র utর-পেবর্র কিবতার eকিট ৈবিশ য্। ফুেলর uপর কখনo বাg ধমর্ আেরাপ 
কেরেছন কিব— 

“মেন হয় ফুল ডােক নািক পািখ ডােক? 

কাক ডােক মেন হয়, আমার ডান কােন 

শb eেস ঢুকেছ e িক ফুল ডােক?” 
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(খিNতাংশ)  

d. িবনয় মজমুদার, ‘মেন হয় ফুল ডােক’, (কা.g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’), কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; 
(সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭০    

আবার কখনo ফুলেক েদেখেছন নারীর aবয়েব— 

“ফুল তুিম শািড় েখােলা নানা aেথর্ েভেব দয্ােখা রাত dপেুরর েথেক আমােদর িদন r হয় 

সকেলর ঘের-ঘের কমর্kম ঝরনা আেছ ধ ুবষর্াকােল যােত িনrপম জল ঝ’ের পেড় 

েতামার hদয় খেুল েদখা যায়...” 

(খিNতাংশ) 

d. ঐ, ‘কিবতার খসড়া/ ১০’, (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’), ঐ, প.ৃ ৫১ 

gেন্থর সিূচপেt aবশয্ কিবতািট ‘কিবতার খসড়া-১০’ নােম মিুdত হেয়েছ। 

d. ‘সিূচপt’, কাবয্সমg (িdতীয় খN) (িবনয় মজমুদার); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : 
১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৮    

েস যাiেহাক, ফুল aেচতন না হেলo ফুেল pােণর pকাশ েযেহতু জ ম নয়, ফুেলর িবষেয় িবনেয়র e-ধরেনর 
iি তময় শb-pেয়াগ aথর্াৎ েচতনার আেরাপেক সমােসািk aলংকার বলা েযেত পাের বেলi মেন হেব!    

২২. েগাপাল uেড়; ‘িবদয্াsnর যাtার গান ২’; আবহমান বাংলা কিবতা, (pথম পবর্ : চযর্াগীিত — ঈ র gp); 
(সmা.) মনীnd gp; পরmরা; pথম পরmরা সংsরণ  : জাnয়াির, ২০১৬; (p. মনীnd gp); কলকাতা ৭০০ ০০৯; প.ৃ 
১৬২ 

২৩. িবনয় মজমুদার; ‘বসn eেসেছ েদেশ’; (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৮৬ 

২৪. ঐ, ‘আমােদর বাগােন’, ঐ, প.ৃ ৮৭-৮৮ 

২৫. ঐ, ‘ফুল গাছ আেছ’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ১০০ 

ei ‘সভা’ aবশয্i িব বীণারেব েমািহত িব সভািট।  

an eকিট কিবতায় িবনয় তাঁর বাগােনর eকিট েগালাপগােছ d’িট ফুল ফুেট থাকেত দয্ােখন। েগালাপগেnর aনnতা 
তাঁেক আ n কের eবং eক ধরেনর ঐশীেবােধ নবনীত হেত থােকন কিব— 

“...‘যত রকেমর গn আেছ পিৃথবীেত 

তার েথেক আলাদা, nতন [নতুন] eকিট গn 

বানাo েতা, িবনয়। নতুন ফুেলর 
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নতুন গn বানাo েতা, িবনয়।’ ei  

কথা আমােক বলেল আিম aসহায় 

েবাধ করতাম—গn িজিনষটা কী তাi 

আিম জািন না।...” 

(খিNতাংশ) 

d. ঐ, ‘আমার বাগােন’, (কা.g. ‘কিবতা বিুঝিন আিম’), ঐ, প.ৃ ২৩৩   

২৬. ঐ, ‘িনতয্যাtীগণ’, (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’), ঐ, প.ৃ ৮৫-৮৬ 

২৭. ঐ, ‘মিুদর েদাকান’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ৯৫ 

২৮. ঐ, ‘pায় pিতিদন’, ঐ, প.ৃ ৯৮ 

২৯. ঐ, ‘আজেক িবকাল েবলা েবড়ােত’, ঐ, প.ৃ ৯৯ 

৩০. ঐ, ‘বh যাtী ব’েস আেছ’, ঐ, প.ৃ ১০১ 

৩১. ঐ, ‘ঠাkরনগেরর  হাট’, ঐ, প.ৃ ১০২-১০৩ 

৩২. ঐ, ‘িবে র েরলেsশন’, ঐ, প.ৃ ১০৩ 

৩৩. ঐ, ‘ei কথা েলখা ভােলা’, ঐ, প.ৃ ১০৩ 

৩৪. ঐ, ‘ei েতা ক’িদন আেগ’, ঐ, প.ৃ ১০৫ 

৩৫. ঐ, ‘eখন েTেনর শেb’, ঐ, প.ৃ ১০৭ 

৩৬. ঐ, ‘আমার বািড়র িঠক পাশ িদেয়’, ঐ, প.ৃ ১০৮ 

৩৭. ঐ, ‘আজেক িবকাল েবলা’, ঐ, প.ৃ ১০৯ 

৩৮. ঐ, ‘চােয়র েদাকানgিল’, ঐ, প.ৃ ১০৯ 

৩৯. ঐ, ‘আমার বািড়র েথেক’, ঐ, প.ৃ ৯৪ 

আেরকিট কিবতায়o িবনয় eমনi বলেছন— 

“eখেনা aতpৃ আিম েসেহতু থািমিন। 

পনুরায় হাঁিট আিম sেখর সnােন 

আর কােরা মখু নয় হsপদ নয়। 

েকবল আমার pােণ েয sখ রেয়েছ 
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তাi বার হেয় আেস বিহিবর্ েলােক 

kkুট শাবক যথা জেn িডm েথেক। 

আমার মেুখর uৎস আমার hদয়।” 

(খিNতাংশ) 

d. ঐ, ‘eখেনা aতpৃ আিম’, (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’), ঐ, প.ৃ ২০৯      

আবার eমনi eকিট কিবতা দাশর্িনেকর িনিলর্pভােব েছেয় আেছ। eকিট িচরnন চলাi েসখােন মিহম হেয়েছ তা নয়, 
বর  e-পিৃথবীেক মাnেষর d’-িদেনর নnনকানন বেল েভেব েনবার মেনাভাব রেয়েছ... মাnেষর আসা, আশা o িফের 
যাoয়ার েসi pবািহত-pবহমান ভাবগl : sp-বপন o জীবন-যাপেনর সামিয়ক aথচ িবিচt আপনকথািট— 

“বh যাtী ব’েস আেছ, al কয়জন যাtী দাঁিড়েয় রেয়েছ। 

মাnেষর যাtাপেথ মােঝ মােঝ িবরিত রেয়েছ। 

eসব িবরিতsােন িকছু যাtী েনেম যায় িকছু যাtী oেঠ। 

eiভােব মাnেষর যাtা চেল ei িব েলােক। 

মাnষেদর যাtা যােত uপেভাগয্, সহজসাধয্ o 

িবhল আনnময় হয় তার িনিমt যাtীরা 

বi পেড়, uপnাস কিবতা iতয্ািদ পাঠ কের, 

েকu েকu যাtাপেথ েখেল, েকu গান কের, েকu বা ঘেুমায়।” 

d. ঐ, ‘বh যাtী ব’েস আেছ’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ১০১ 

ei aসীিমত ভূেগালেক মাnেষর যৎিকি ৎ o সীমািয়ত sানিট কিব িবনয় দিৃ র দশর্েন দয্ােখন। মাnেষর pতয্k 
uেlখ যিদo েনi কিবতািটেত, আপাত স ারী o িবsারী জল o বায়রু কথা বেল িতিন আসেল মাnেষর aতীব 
aহংকারেকi নাড়া-ঘাঁটা েদন। েসৗরজগেতর তুলনায় পিৃথবী, পিৃথবীর তুলনায় নদী o বাতাস েযখােন িকছু নয়; 
েসখােন মাnষ নামক pাণী িকছুi িকছু নয়— 

            “...েয-েকােনা বst সীিমত হেলi  

েস বstর গমেনর িদকিটর p  আেস, আর 

যা aনn সীমাহীন তার েকােনা িদেক 

যাবার p o েনi, েযমন সময় যায় aথচ সময় 

েকােনা িদেক যায় না েতা কারণ সময় সীমাহীন।” 

                                                                                                                    (খিNত aংশ)  
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d. ঐ, ‘নতুন কিবতা/ ৮’, (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’), ঐ, প.ৃ ১৪৪    

৪০. ঐ, ‘পািখেদর গান’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ১০১ 

৪১. ঐ, ‘িশমলুপরু’, ‘িবেনািদনী kঠী’, aফিবট পাবিলিশং, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০৮৯, প.ৃ 
৮২ 

৪২. ঐ, ‘শািলখ পািখর েঠাঁট’, ঐ, প.ৃ ৮০ 

৪৩. ঐ; ‘পািখ o uেড়াজাহাজ’; (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৮৮ 

৪৪. ঐ, ‘পািখ o মাnষ’, (কা. g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’), ঐ, প.ৃ ১৭৬  

কিব রেমndkমার আচাযর্েচৗধরুী-র কিবতাপেko েচােখ পেড় পািখেদর eমনi সব দীp oড়াuিড়। 

        d. রেমndkমার আচাযর্েচৗধরুী; ‘ভূভুর্বঃsঃ’; (কা.g. ‘মাতকৃাবেণর্রা eস’); মাতকৃাবেণর্রা eস; কিবতীথর্; pথম 
pকাশ : কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির ২০১০, মাঘ ১৪১৬; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৭৪ 

       d. ঐ, ‘িশকার’, ঐ, প.ৃ ৮৪-৮৫ 

       d. ঐ, ‘দশ লাখ’, ঐ, প.ৃ ৮৮ 

       d. ঐ, ‘aগsয্ তারা’, (কা. g. ‘ভাdপদ’), ঐ, প.ৃ ১২২ 

       d. ঐ, ‘িপআেনা’, ঐ, প.ৃ ১৪০ 

       d. ঐ, ‘ভরতবাকয্’, ঐ, প.ৃ ১৪৪ 

o আরo aেনক।        

৪৫. সামsল হক; ‘eক পঙ্ িk বািক থাক’; (কা.g. ‘grপ েথরািপ’); ে  কিবতা; (সং. o সmা.) রিফক uল iসলাম; 
pিতভাস; pথম pকাশ জাnয়াির ২০১৬, বiেমলা; কলকাতা- ৭০০০০২, প.ৃ ১৩৫ 

৪৬. িবনয় মজমুদার; ‘pেতয্কিট pাণীi ভােব’; িশমলুপেুর েলখা কিবতা; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : াবণ ১৪১৯, 
আগs ২০১২; কলকাতা-২৩; প.ৃ ১৯ 

৪৭. ঐ; ১১০ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘eক পঙিkর কিবতা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১২৭ 

৪৮. ঐ, ১১১ সূচক কিবতা, ঐ 

৪৯. ঐ, ১৪৭ সূচক কিবতা, ঐ, প.ৃ ১৩০ 

৫০. ঐ, ১৬০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ১৩১ 

৫১. ঐ, ৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ১১৮ 
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৫২. ঐ, ৪ সচূক কিবতা, ঐ 

৫৩. ঐ, ৫ সচূক কিবতা, ঐ 

৫৪. ঐ, ৫০ সূচক কিবতা, ঐ, ১২২ 

৫৫. ঐ, ৫১ সচূক কিবতা, ঐ  

৫৬. ঐ, ৬১ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ১২৩ 

৫৭. ঐ, ৬২ সচূক কিবতা, ঐ 

৫৮. ঐ, ৬৩ সচূক কিবতা, ঐ 

৫৯. d. ঈ রচnd gp, ‘পাঁটা’, কিবতা সংgহ, (সংবাদ pভাকর হiেত সংগহৃীত ঈ রচnd gp pণীত কিবতাবলী), 
(সmা.) বি মচnd চেTাপাধয্ায়, কেলজ sTীট পাবিলেকশন pাiেভট িলিমেটড, চতুথর্ কেলজ sTীট সংsরণ : ২০১০, 
কলকাতা-৭০০ ০৭৩, প.ৃ ৬২ 

৬০. d. ঐ; ‘েখজরু গাছ’; আবহমান বাংলা কিবতা, (pথম পবর্ : চযর্াগীিত — ঈ র gp); (সmা.) মণীnd gp; 
পরmরা; pথম পরmরা সংsরণ  : জাnয়াির, ২০১৬; (p. মণীnd gp); কলকাতা ৭০০ ০০৯; প.ৃ ১৬৩-১৬৪   

৬১. িবনয় মজমুদার, ‘েয সব uিdদ’, (কা.g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’), কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৬৫   

৬২. ঐ, ‘২০ আগs, ১৯৯৮’, (কা.g. ‘কিবতা বিুঝিন আিম’), ঐ, প.ৃ ২৩৩ 

৬৩. ঐ, ‘গাছ’, (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’), ঐ, প.ৃ ১৮৮ 

৬৪. ঐ, ‘জবাব’, ঐ, প.ৃ ২০১ 

৬৫. শmুনাথ চেTাপাধয্ায়; ‘eকিদন িনসেগর্র কােছ’;  (agিন্থত : সামিয়কপেt pকািশত কিবতা); ে  কিবতা, 
ভারিব, pথম pকাশ : আি ন ১৩৯২, aেkাবর ১৯৮৫;  (uৎ. কিব ী জগদীশ ভTাচাযর্  agজpিতেমষ)ু; কলকাতা-
৭৩; প.ৃ ১১৪-১১৫                       

          

 

 

   

 

 

১৪৯ 



খ. েpমভাবনা 

‘কেlাল যগু’ তীbভােব ‘আিম েs াচারী’ কল িন েতালার পেরর িদনgেলায় সািহেতয্র 
িবষয় িহেসেব নতুন কের pিতsধর্ী হেয় oেঠ ‘েpম’। তুমলু রাজৈনিতক uৎকNায় থাকা 
েগাটা পিৃথবীেতi ‘িব াস’ তখন eকটা পদবী মাt! হয়েতা েস-কারেণi ei নবয্ েpমজ 
pিতিবধান pেয়াজন িছেলা। েpেমnd িমt aয্ান্ড েকাং-eর হােত িছেলা “মাnেষর মােন চাi, 
েগাটা মাnেষর মােন...”-র েফsুন। রবীndনােথর আষর্ েpমকl েথেক েবশ খািনকটা সের 
eেস পা ােতয্র ধাঁেচ e eক eমন psাবনা, েযখােন েযৗনjর, শারীর-আে ষ pভৃিত 
aনায়ােসi ঠাiঁ পােব। চটজলিদ েচাখ েবালােল eমত সািহতয্ৈবিশ য্ িনেদনপেk ‘কেlাল’ 
েথেক ‘কৃিtবাস’ aবিধ আমরা বহাল েদখব। িবনেয়র কাবয্জীবন eবং জীবনকাবয্ ei 
সময়পযর্ােয়র মেধয্i মখুয্ত মহীrহ হেব। তাi িবনয়o eর বয্িতkম নন। ‘নkেtর 
আেলায়’, িবেশষ কের তাঁর ‘িফের eেসা, চাকা’, ‘a ােনর anভূিতমালা’ েতা u াে র 
দাশর্িনক কয্ােমা ােজ মাnষ-মাnষীর কাবয্i বেট। তেব ‘বাlীিকর কিবতা’ (১ম pকাশ : 
াবণ ১৩৮৩)-র পযর্ােয় িবনেয়র েবশ িকছু েpেমর কিবতা েকানo ajাত কারেণ uৎেকিndক 

হেয় পেড়। েযমন, ‘বসার পের’, ‘িতন ঘNা পের’, ‘কিবতার খসড়া/ ১৫’, ‘কিবতার খসড়া/ 
১৬’, ‘কিবতার খসড়া/ ১৭’, ‘কিবতার খসড়া/ ১৮’ িশেরানামক কিবতাgিলেক েনহাত 
কিবতার আকাের uপিsত নীলিচt ছাড়া an িকছু বলাটা মশুিকল। ei Tমা-র পর িবনেয়র 
কিবতা েফর sাভািবক হেব, হয়েতা সাবলীলo। েকননা, েসiসময় িবনয় kমশ 
aলংকারহীনতার িদেক ঝঁুকেছন, আধিুনক, utর-আধিুনক সময়কার েলখনীর যা িকনা 
anতম aেভয্স। তাঁর ‘আমােদর বাগােন’, ‘আিম ei সভায়’, ‘eক পঙিkর কিবতা’, 
‘আমােকo মেন েরেখা’, ‘আিমi গিণেতর শnূ’, ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’, ‘কিবতা বিুঝিন 
আিম’, ‘পিৃথবীর মানিচt’, ‘eকা eকা কথা বিল’, ‘িবেনািদনী kঠী’ iতয্ািদ কাবয্gন্থgিল 
সাল ারা বণর্মালার িবpতীপ aবsােনi sমিহমায় ভাsর। ei aধয্ায়িটেত আমরা েpেমর 
কিবতায় িবনেয়র পিরবতর্নশীল শbচয়ন, কিবতাবয়ন, বয্িk-নারী o নারীসাধারণীগত 
সমাnরাল o িববতর্মান ভাবনােলাক িনেয় যথাথর্ জhিরর নাড়াঘাঁটা করব।  

‘aল iিন্ডয়া inিটিটuট aব হাiিজন aয্ান্ড পাবিলক েহl থ’-e চাকিরgহেণর আেগ-পেরর 
সময়িটi তাঁর নkেtর আেলায় িভজেত থাকার কাল। pািত ািনক ছাtt সেব েশষ হেয়েছ। 
কেলজ িsTট-লাiফ, গায়tী-হাiপ iতয্ািদ তখনo টাটকা। pিতহত বা pতয্াখয্াত েpম 
নজrলেক িদেয় “আিম চাঁদ নিহ, চাঁদ নিহ aিভশাপ।/ শnূ গগেন আেজা িনরাশায় আকােশ 
কির িবলাপ।।”১ বিলেয়িছেলা; েসখােন িবনয় বলেলন— “আিম েতা চাঁদ নi, পাির না আেলা 
িদেত/ পাির না জলিধেক আকােশ তুলেত।/ পািখর কাকিলর আkল আkিতেত/ পারেবা িক  
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েতামার পাপিড় খলুেত?”২             

িকnু, েpমিবষয়ক েয ভােলাবাসািটেক িতিন aনািদaনn আঁকেড় রiেলন, তা ei— 

“ভােলাবাসা eকমাt ভােলাবাসা ভ’ের িদেত পাের মেন 

                                                                                শািn eেন িদেত। 

েকবল নারীর pিত পrুেষর িকmা েকােনা পrুেষর pিত 

                                                                   েকােনা নারীর pণয় ভােলাবাসা।  

—e েতা আেছ থাকেবi, তdপির pিতিট িবেশষয্পদেকi 

ভােলাবাসা হেলা েসi ভােলাবাসা যােত মেন 

                                                                              শািn eেন েদয়। 

আর ei শািn কী বা আমােদর pেয়াজন? 

মেন যিদ শািn থােক তেব আর েকােনা িকছু 

                                                                              চাoয়ার থােক না। 

যিদ বা চাoয়ার থােক তা erপ যােত মেন 

                                                         শািn িঠক আেগর মেতান েথেক যায় 

আমােদর চাoয়া আর পাoয়ার তািলকাgিল eiভােব 

                                                                    আমরাi ৈতির ক’ের থািক।”৩  

aতeব নারীi িবনেয়র pণয়pিমিত eবং ei িবষেয় anাnেদর সে  তাঁর ফারাক েনi। 
িকnু, তাঁর নারী ঈ রীনাmী, তাঁর ভূেগাল ঐ িরক। েদবীেক মেন-মেন কামনা কেরেছন, নg 
কেরেছন বেল aবশয্ তাiেরিসয়ােসর মেতা ant৪ পিরণিত হয়িন; িকnু, kমিদন িনবর্াসন 
েযন তাঁর uৎিখn uপাসন হেয় িগেয়েছ। ম লযগু iিতহাস কের আসা বাঙািল কিব 
িলেখিছেলন— “ঈ র মাnষ হেয়েছন/ eবার মাnষ ঈ র হেব।”৫ জীবনানn-ভk িবনয় 
বনলতা েসেনর মেতা মnয় dীপকnা বািনেয় না তুেল িহয়ামন-িpয়ােক িদেলন মতর্য্বাসী  
ঐিশকার আদল। ‘েগাধিূল সিnর নতৃয্’-e জীবনানn যিদo আেগi িলখেছন ঈ রীেমেয়েক  
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িনেয়— “কেয়কিট নারী েযন ঈ রীর মেতা;/ পrুষ তােদর : কৃতকমর্ নবীন;/ েখাঁপার িভতের 
চুেল : নরেকর নবজাত েমঘ,/ পােয়র ভি র িনেচ হঙকেঙর তণৃ।”৬; ‘১৯৪৬-৪৭’-e েশানান 
মািঝ বাg িদর ঈ রী েমেয়র সােথ িববােহর িকছু আেগ-িববােহর িকছু পের-সnােনর জnাবার 
আেগ চাঁেদর রােত pাnের ধােনর adুত রস েখেয় েফলা চাষার নােচর গl৭। আবার, ei 
ঈ রী-পিরকlনােক িনতাni নাটুেক, িফuডাল বেল মেন কেরেছন চিlেশর রেমndkমার 
আচাযর্েচৗধরুী (জ. ১৯২২ ি ঃ)। িবেশষত প ােশর কিবেদর েরাময্ািন্টিসj ম, bয্াক 
েরাময্ািন্টিসj েমর ধরন তাঁর মেন ধেরিন। বলেছন— 

“প ােশর কিবেদর মধয্যগুী েযাdােদর মেতা 

pণিয়নীেদর পােয় pাথর্নার িনেবদন নতজাn ঢেঙ— 

আিম মেন কির ei ভি  নাটকীয়, সামnতািntক। েpিমকােক 

                                   তারা ভাবেতন ঈ রী, আর 

কারo ঈ রীিট েভেগ েগেল ফুঁিপেয়...ফুিঁপেয়...েস কী কাnা 

                                      েস কী দীঘর্ াস। 

মািন, রহেসয্র েবাধ কিবতায় anতম gণ, 

নারীেদেহ রহসয্ িক কম? তার জn কা  আহরণ আনn িক কম?”৮    

িtেশর জীবনানেnর কথা িতিন বলেছন না। বলেবনo না। েকননা, জীবনানেnর 
কিবতাবািড়েত েদবালয় রেয়েছ, রেয়েছন ঈ র-ঈ রী। িকnু, েদবতালয়i িবনেয়র কিবঘর, 
ঈ রী সাধনসি নী-গিৃহণী! তাছাড়া, প ােশর আরo anত d’জন কিবেক ঈ রী িবষেয় 
eকিট কের আs কিবতা িলখেত েদখিছ। pথম জন কিবতা িসংহ (জ. ১৯৩২ ি ঃ), anজন 
তারাপদ রায় (জ. ১৯৩৬ ি ঃ)। eিদেক, তারাপদ রােয়র সে  িবনেয়র েয বয্িkগত পিরচয় 
িছেলা আমােদর জানা৯, তেব কিবতা িসংহ িবনেয়র পিরিচত িছেলন িকনা আমরা জািন না। 
মজার বয্াপার হেলা, িবনেয়র eকিট গেl১০ eক বাসযাtীর চিরtনােম eক কিবতা িসংেহর 
uেlখ িমলেছ, কথাবাতর্ায় ‘কিবতা পরেম রী’-র কিবতা িসংহ বেলi িযিন িনেজেক দািব 
কেরিছেলন। িবনয় o ঈ রীর েভৗমেলাক িবহােরর পেূবর্ কিবতা িসংহ o তারাপদ রােয়র েলখা 
কিবতাd’িট eকবার েদেখ েনব— 

ক.      “কােবয্র ঈ র েনi     আেছন ঈ রী! 
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িতিন eকা, িতিন িনরী র! 

ঈ রী িক িন েদন? চkুহীন, কণর্িবহীন? 

না িতিন েদখান তাঁর a ুিল-েহলেন 

চkু ান, সশরীর — কিবতা-েচহারা! 

 

িতিন েতা ভূমNেল ে  িন ু রা,—িতিন 

তীb aপমান মdুা, নীলবণর্ করতেল কেরন ধারণ 

 

d হােত িবলান িনবর্াসন। 

ঈ রী কােবয্র িযিন, সাকার তমসা িতিন 

িতিন েঘারaমা! 

 

aধর্ দিৃ পােত তাঁর মানিচt ঘেুর যায় kুd-মহাকােশ, 

bhাN িবদীণর্ হয়, নীহািরকা পনুিবর্nােস, ভােঙ গেড় 

বjনখ বk ফাঁেড় ঊ র্ েথেক, kমাnেয় aধঃ 

িতিনi সজৃন েদন, eক eক হরফ েনয় রেkর শরীর 

কেরািট িবদীণর্ কের,— আরাধয্ akর!  

 

বথৃা শেb পাপী যত, ছd পজূারী,— িতিন 

িতন েনেt কেরন দাহন, 

kিচৎ কখেনা েকu, িফের আেস uৎকীণর্ পাথর হােত 
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বেj uৎপািটত, 

েযমন ‘েসনাi’ েথেক েনেম eেস eেকলা ‘েমােজস’ 

পিৃথবীর জn েদন sেলর্ােকর দশিট িনেদর্শ!”১১  

 

খ.     “eেককিদন eেককজন রমণীেক ঈ রীর মেতা 

মেন হয়, মেন হয় eর হােত ভাগয্ ভিবষয্ত 

সমপর্ণ কের eক জn েচাখ বেুজ ভাসা যায়, 

েয েকােনা েsােতর মেুখ ভাসা যায় েয েকােনা সিলেল 

ছnছাড়া িনrেdশ েয েকােনা জীবেন। 

                          সমs পেথর েশেষ  

বািড় আেছ, সমs বািড়র মেধয্ ঘরেদার আেছ; 

eেককজন রমণীর েচােখ ঘর-বািড়-েদার-পথ 

সব s  েদখা যায়। 

               eেককিদন ঈ রী সকােল 

িদন বড় ভােলা কােট।    anকার মেঠর িভতের 

চরণামেৃতর জn হাত েপেত আিছ, েযন ফুল, 

িসk েবলপাতার গn eেককিদন ঈ রীর পােশ।”১২  

িব যেুdাtর িবkত প ােশর দশক িক তাহেল ঈ রীর দশক! ঈ ের মnষয্t িকংবা 
মানবাtায় ঈ র-সnানi িক oi দশেকর তছনছ-মেনর আgন oঠা কিবতাpিkয়ার aংশ? 
িবনয় তাঁর দশেকর িবপn-সিng েচতনা eবং ছd-িনি িnর sরাnােসর ekেটনশন কডর্! 
ঈ রীর সে  দশেকর পর দশক ধের eকলাবাস কের েগেলন িতিনi, anরা নন— তাঁেদর 
কােছ ঈ রীর iেমেজিট মহূুিতর্কা। সtেরর গনগেন িদেনর তুষার আবার তাঁেদর ঈ রীর মেধয্ 
কাঠ-আেবগশnূতা েদেখিছেলন—  
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“আকেnর িদন eেল বারবার পরািজত হi আিম েগালােপর কােছ 

েগালােপর িদন eেল আিম কী সহেজ মের যাi। 

আমােদর যগু আর আমােদর জেয়র ঈ রী হাi েতােল 

মাছবাজােরর পােশ বেস আমরা মছূর্া িগেয়িছলাম েয-সব 

alsl মেন পেড়, েগালাপ! েগালাপ! 

আমরা িক মরব না েকােনাকােল?১৩         

িবনয়-ৈবkেNর eকিট pাk -পথ রেয়েছ— ‘নkেtর আেলায়’ (p.p.কা. ১লা আি ন, 
১৩৬৫; েদবkমার বs কতৃর্ক ‘gন্থজগৎ’, ৬ বি ম চাটুেজয্ িsTট, েকালকাতা-১২ েথেক 
pকািশত)। ei pথম-কিবতার বiিট pথম েpিমেকর িনঃস তা, শরীরািভলাষ, িবমষর্তা, 
ঠুনেকা িজjাসা, সাntনার oষিধ pভৃিতর anেয় গিঠত। ‘িচরিদন eকাeকা’১৪, ‘kঁিড়’১৫, 
‘নkেtর আেলায়’১৬, ‘েরৗেd’১৭, ‘েস’১৮, ‘েকন মেনালীনা’১৯, ‘েতামার িদেক’২০, 
‘pজাপিত’২১ নামক েpেমর কিবতাgিল িবনয়েক েচনােনার জn তখনo যেথ  নয়। িবনেয়র 
কিবতাভাষা তখনo জীবনানেnর ‘kিতকর’ রি েরখ eড়ােত পােরিন। eমনকী, আি কগত 
েkেto জীবনানেnর েথেক েনoয়া তাঁর ঋণেলখ aতয্n s । জীবনানেnর বয্বhত o 
পাঠেকর iিndেয় েগঁেথ থাকা বh শbেকi িবনয় তাঁর কিবতায় pেয়াগ কেরেছন। uk 
কিবতাgেন্থর েশষ মােন ‘আর েশানােয়ানা’ নােমর কিবতািট anবাদ-কিবতা। ‘পনুবর্s’ 
পিtকা [(সmা.) sপন েঘাষ, পয্ােটলনগর ভাষা মহmদ বাজার, বীরভূম েথেক pকািশত]-র 
শরৎ-েহমn সংখয্ায় pকািশত eকিট সাkাৎকাের িবনয় িনেজi জািনেয়েছন েয, ei 
কিবতািট আেলকজান্ডার েসিগর্েয়িভচ পশুিকন (১৭৯৯ ি ঃ-১৯৩৭ ি ঃ)-eর eকিট কিবতার 
তজর্মা। মলূ কিবতার sাননাম ‘জিজর্য়া’-েক িবনয় বদেল কেরেছন িসংহল।২২ িকnু, ‘িসংহল’ 
েকন? uপkলবতর্ী বা dীপ a েলর নামেগাt আরo েতা িছেলা। িকnু, জীবনানেnর িবখয্াত 
‘বনলতা েসন’-e uিlিখত ‘িসংহল’ নামিটi েযন বা েকানo iে য়-aিনে য় িবনেয়র 
কলেম, িবনেয়র কিবতার শbমালায় eেস পেড়েছ!  

‘গায়tীেক’ কাবয্gেন্থর নামকরণিট নারীনাম-সmিলত। ei সময়i িবনেয়র a-েলাকpিতভা 
pথম আেলাক-িব ুরণ করেছ। নারী-আ য়ী েpমজ ei পঙিkgেলার aিধকাংশi টগবেগ 
তrণ িবনেয়র পথ হাঁটার o িদন কাটার েভতর েথেক uেঠ আসা। ei সেmাধন বা u ারেণর 
ৈবেশিষকী aবশয্i সাফলয্মিNত জীবনপিরকথা নয়। পিৃথবীর eকিট েpেমর কিবতাo 
আসেল পাoয়ার কথা বেল না। েpেম জীবন, aেpেম কিবতা— ‘েpেমর কিবতা’ শbটাi  
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তাi েসানার পাথরবািটর মেতা নেত! গেণশ বs িবনয় সmেকর্ িলখেত িগেয় বলেছন— 
“িবনয় মজমুদার মgৈচতেnর কিব। িবযিুkর েবদনায় িতিন আ n, সংযিুkর আিতর্-o তাi 
ধরা পেড় তাঁর রচনায়। িতিন sীকার কেরন, ‘সমেয়র সে  বািজ ধের পরাs হেয়িছ।’ কখেনা 
কখেনা জীবনানnীয় kািnর িবsার-o ঘেট।...”২৩  

েpেমর কিবতার েয ভাষয্ িবনয় িনমর্াণ করেলন তােত গািণিতক-দাশর্িনক বিুdযিুk রেয়েছ, 
িকnু, তা কখনoi hদয়সংেবদ বা hদয়সংবাদেক দিলত করেছ না; সমdুৈশেলর মেতা েজেগ 
আেছ  iিndয়-anভূিতর সনাতনতা o েকndীয় sায়রু আিদম aবাধয্ িসগনাল : 

“ss মিৃtকার েচেয় সমেুdরা কত েবিশ িবপদসuল। 

তােরা েবিশ িবপেদর নীিলমায় pkািলত িবিভn আকাশ। 

e-সতয্ েজেনo তব ুআমরা েতা সাগের আকােশ 

স ািরত হেত চাi, িচরকাল হেত aিভলাষী, 

সকল pকার jের মাথা েধায়া আমােদর ভােলা লােগ ব’েল। 

তবoু েকন েয আেজা, হায় হািস, হায় েদবদাr, 

মাnষ িনকেট েগেল pকৃত সারস uেড় যায়।”২৪    

‘গায়tীেক’-র pথম pকাশকo ‘gন্থজগৎ’-eর েদবkমার বs, সময়টা ২৪েশ ফাlনু 
১৩৬৭, ১৯৬১ ি sােbর মাচর্ মাস। তাঁর rশ ভাষা িশkার pািত ািনকতার কাল ১৯৫৭-য় 
েশষ হেয়েছ। rশ ভাষায় িবনেয়র দkতা eমন u তা ছঁুেয় েফেল েয চাiেল aেনক rশ 
নাগিরকেকi িতিন pিতdিndতায় েফলেত পারেতন। েস-সময়কার সািহিতয্করা িছেলন 
েনহাতi ভূেলাকিনবাসী, eকােলর মেতা e-েলােকর বািসnা তাঁরা হেত পােরনিন। তাঁেদর 
akর্ট-েফসবকু, েহায়াT স aয্াপ-হাiক-েটিলgাম-েমেস ার েকানoটাi িছেলা না। পিরবেতর্ 
িছেলা মেনর গহনতল েথেক uেঠ আসা ‘সােড় চুয়াtর’ িদিবয্-েদoয়া িচিঠ। িবনয় rশ ভাষায় 
আলাপচািরতায় সড়গড় হেত রািশয়ায় েবশ কেয়কজন ‘পtবাnবী’ পািতেয়িছেলন। িকnু, 
eটাo িঠক েয, eেদর মেধয্ ‘পtবnু’ েনi েকu, বা েথেক থাকেলo েকাথাo uেlখ েনi, 
সকেলi িভnিল , eকজন কিবর পেk তা-i ঔিচতয্ হয়েতা! িবনেয়র িনেজর েলখােতi তাঁর 
‘পtিমতািল’-র ‘েগাপন কথািট’ রেয়েছ। িলখেছন— 

ক.     “লদুিমলা চরিনখ, েগােরাদ সিলকাঝসক 

১৫৬ 



uরালিs o বলাs, eস. eস. eস. eর। 

ei িছল িঠকানা েমেয়িট আমার বাnবী; 

বাnবী মােন েনহাতi েপন ে ন্ড 

মেন করা যাক েস েয েবেঁচ আেছ আেজা। 

আিম েযখােন বাস কির েসi sান েথেক 

লদুিমলােক িচিঠ িলখতাম rশভাষােত তার মােন 

আমার e িঠকানািট লদুিমলার কােছ আেছ। 

িচিঠ িলখতাম লদুিমলােক ১৯৫৮ ি sােb। 

আমার eকখানা েফােটাgাফo  

                     লদুিমলােক পািঠেয়িছলাম।”২৫   

খ.     “পিৃথবীেত থাকাকােল iরা চােরাভা-েক আিম 

                                                                         িচিঠ িলখতাম। 

িব d rশ ভাষােত; aমলা চােরাভা, 

দয্াখ েদিখ েবােঝা নািক কাN কারখানা। 

কাN মােন েয েকােনা গােছর কাN আর কারখানা 

মােন হেলা ঠাkরনগের 

িgল বানাবার কারখানা। 

পিৃথবীর লদুিমলা চরিনখ মিহলার েয িঠকানা েসi 

eকi িঠকানািট, 

েমাট নয়জন েপন ে ন্ড rশ েদেশ 

ঊিনশ’শ [uিনশশ’] আটাn সােল িছল 
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সকেলর নাম মেন েনi।”২৬ 

গেlর aভয্nরীণ গl আর আমােদর িকছু জানা েনi। তেব িবনেয়র েpমেচতনার 
সংপিূতর্েত গায়tীর পাশাপািশ ei রািশয়াবািসনীরাo িকি ৎ grtপণূর্। নাহেল, মাt aনূ র্ 
িtেশi িবনয় eত kাn হেয় পড়েছন েকন? বলেছন— “aেনক সnান ক’ের নীিত নয়, েpম 
নয়, সাথর্কতা নয়,/ েপেয়িছ আহত kািn—kািn, kািn ধ।ু/ েনিছ েয কিতপয় 
পত িশকারী ফুল আেছ।/ aথচ তােদর আিম eত anসnােনo eখেনা েদিখিন।/ তাঁবরু 
িভতের েয় anকার আকােশর িবsার েদেখিছ।/ েজেনিছ, িনকটবতর্ী eবং ujjলতম 
তারাgিল pকৃত psােব/ সব gহ, তারা নয়, তাপহীন আেলাহীন gহ।/ আিমo হতাশােবােধ, 
aবkেয়, েkােভ kাn হেয়/ মািটেত েয়িছ eকা—কীটদ , ন  েখাসা, শাঁস।/ েহ িধkার, 
আtঘণৃা, দয্ােখা কী মিলনবণর্ ফল।// িকছুকাল আেগ pােণ, ধাতুখেN sিনমর্ল েজয্াৎsা 
পেড়িছেলা।/ আেলাকসmাতেহতু িবdৎস ার [িবdয্ৎস ার] হয়—িবেশষ ধাতুেত হেয় 
থােক।/ হায়ের, পায়রা ছাড়া an েকােনা oড়ার kমতাবতী পািখ/ বতর্মান যেুগ আর মাnেষর 
িনকেট আেস না।/ সpিতভভােব eেস হাত েথেক দানা েখেয় েফর uেড় যায়।/ তবoু সফল 
েজয্াৎsা িচরকাল মাnেষর েpরণাsrপ।/ িবেশষ aবsামেতা িবিভn বায়রু মধয্ িদেয়/ আমরা 
সতত চিল; িবষাk, sগিn িকmা িহম/ বায় ুতব ু ধমুাt আবহমNল হেয় থােক।/ জীবনধারণ 
করা সমীরিবলাসী হoয়া নয়।/ aতeব েহ িধkার, ৈবdিতক [ৈবdয্িতক] আেkপ ভােলা েতা,/ 
aিত al পsুেকi েkাড়পt েদoয়া হেয় থােক।”২৭  

‘গায়tীেক’-র েpেমর কিবতাgিলেত দাশর্িনকতার সে  শরীরpয়াসেকo িবনয় aনnতার 
সাবলয্ o সাবলীলেt িমিলেয়েছন আর তা eতটাi িশিlত েয, কখনoi তােক aনাবশয্ক 
sড়sিড় বেল মেন করার uপায় েনi। সািহতয্জীবেনর rেতi ei সংযম েদখােত পারা েয-
কারoর েবলায়i pশংসনীয়। িবনেয়র কিবতায় েগামড়া বয্িkেtর মাnেষর চাঙর খেস িগেয় 
আদল ধের iিndয়-পরবশ আদত বয্িkিট িকংবা েপাশােকর আবডােলর aসহায় প িট, েয 
নািক সমাজ o সামািজক রীিতবnেনর সে  ঝগড়া-আপেস kেয়-kেয় যাে । কেয়কিট 
uদাহরণ েতালা যাক :  

ক.    “সকল ফুেলর কােছ eত েমাহময় মেন যাবার পেরo 

মাnেষরা িকnু মাংস রnনকালীন াণ সবেচেয় ভালবােস।”২৮  

 

খ.    “চরম আনnময় আদানpদানকােল সmণূর্ uল  হেয় থােকা, 
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তা আবার anকাের, িশlায়ন িচরকাল anকাের হয়।”২৯ 

 

গ.    “েকবিল িবষয়বst খুঁেজ খুেঁজ aবেশেষ কিব েভেব দয্ােখ, 

সমg বৎসরবয্াপী pকৃত মাnষেদর pজননঋতু।”৩০ 

 

ঘ.    “রাে িসয়া গাছ rেপ eতটা মাংেসর মেতা যােত 

মািছরা ভুলবশত তােত eেস িভড় ক’ের থােক।”৩১ 

 

ঙ.    “ঋতুsাব বn হেল যতi স ম কির, সিখ, 

সnানলােভর আশা-সmাবনা শnূ হেয় থােক।”৩২      

িবনয় কিবতার েথেক েয ধরেনর sরণেযাগয্ পঙিkর pতয্াশা করেতন, তাঁরi ‘আপিন আচির 
ধমর্...’ uিd  কিবতাংশgিল। তাঁর e-পেবর্র কিবতার িবnাস rপদী। েসi rপিদয়ানার 
সে  শরীরী পাখনার েখলা েমলাবার সাহসী িহেসিবয়ানাi িবনয়েক আলাদা কেরেছ।  

কখনo aপির n েদয়ােলর িদেক মেনােযাগ িদেল িবশ ৃ লা েথেক েকানo মাnষীর মখু ফুেট 
uঠেত েদেখন”৩৩; িকnু, বয্থায় িবনত হেয় যান ei েজেন েয, “যারা িচtকর নয়, তােদর 
েশৗিখন িশেl আেলেখয্র মেুখ/ নাক, েচাখ, o , চুল—মাnেষর e-সকল বst আঁকা হয়;/ 
িকnু তব ু েস মেুখর aিধকািরণীর rপ আেলেখয্ আেস না।”৩৪ সকল কিবi আসেল বয্থর্ 
িচtিশlী, সকল েpিমক আসেল িবফলhদেয়র িবিনময়ী, আর ei েবাধ েথেক uেঠ আেস 
সমdুতর  eেস িচরকাল মিৃtকােক িচিtত কেরেছ,/ aথচ মাnষ আেজা জলপেৃ  দাগ িদেত 
পােরিন—পাের না।”৩৫-র মেতা u ারণ। eভােব েভেঙ টুকেরা-টুকেরা হেয় যাবার পর মেন 
হেব শরণ বেল িকছু েনi, eকমাt sরণ সতয্ : 

“eকিট চুmক েভেঙ খN খN করা হেল তার 

pেতয্ক খNi eক সmণূর্ চুmক হেয় যায়। 

িনকেট aমলূয্, রt িনেয় যিদ পথ চেলা 
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কী eক uৎকNা েযন সবর্দা পীিড়ত ক’ের থােক। 

 

রািtেত েয সব sােন বাতাস আবd হেয় থােক— 

নদীবেk সমিধক kয়াশায় জn হেয় যায়। 

পিৃথবীর েদহ েথেক সহসা বাতাস েলাপ েপেল 

সকল জীবন, ফুল ংস হেয় যাoয়া sাভািবক। 

 

িচেtেরা জীবন আেছ, সামািজক েমলােমশা আেছ; 

েমশার kমতা যিদ চ’েল যায় তেব িচt পিরতয্k হয়। 

জােনা েতা, বkল ফুল িকেয় খেয়ির হেয় েগেল 

মালায় gিথত হয়, দীঘর্sায়ী, গাঢ়গn মালা হেত পাের।”৩৬  

aথর্াৎ মাnেষর চলন-বলন-িবকলন— e’সেবর সামিয়কতা দীঘর্ sািয়েt আটকা পেড় শেbর 
বাগােন।...ei বkল ফুেলর uেlখ িবনেয়র আরo কিবতায় পাi। ‘িফের eেসা, চাকা’-র 
‘৩৪’ সচূক কিবতার েশষিট : “...বkল বেৃkর িদেক চাi,/ aতয্n িনিবড়ভােব েচেয় েদিখ, 
েয-শাখায় কিল/ eকবার eেসিছেলা, েস-শাখায় ফুটেব িক িdতীয় ksম?”৩৭ ‘a ােনর 
anভূিতমালা’-র ‘৩’ সচূক sদীঘর্ কিবতািট৩৮ সmণূর্তi বkল-িবষয়ক। েসখােন, বkল 
ফুলেক কিব েযািনর pতীেক েদেখেছন। e-েদখা আকারগত eবং বkেলর নাম কের তাঁর চেল 
যাবার আিতর্িটo কামনাবয্ ক। আজাদ কিব aবশয্ বkল ফুলেক িশ েতাষ রচনারi uপকরণ 
কেরিছেলন।৩৯  

যাক েস-সব।... ‘গায়tীেক’-র িবsার o িবsার ‘িফের eেসা, চাকা’ (p.p.কা. ১৭ 
েসেpmর, ১৯৬২ ি ঃ; েদবkমার বs কতৃর্ক ‘gন্থজগৎ’ েথেক pকািশত)-য়। eখােন 
িবনেয়র েpমভাবনার সবর্াtক pকাশ ঘেটেছ। তাঁর মানিসক assতাজিনত িবড়mনা কাবয্িটর 
িনমর্ােণ eকািদkেম বয্ঘাত ঘটােলo তার িভত, িমনার বা গmুেজ গভীর kতদাগ েস-aেথর্ 
েনi। আেছন িবিজত o বােজ খরেচর সা া কিবমাnষিট, gািনহীনভােব িযিন মানসমহােলর 
ধেুলা ঝাড়েত েনেমেছন। কিব aিভযাtী, পিরদশর্ক-পযর্টক তাঁরা হন না। বেলন— 
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“মিsে  সামাnতম সাধ িনেয় িk  pজাপিত 

পাখাময় েরখািচt েয-িনয়েম ফুিটেয় তুেলেছ 

েস-িনয়ম মেন রােখা; েঢuেয়র মেতান খুঁেজ েফেরা। 

aথবা িবেmর মেতা ডুেব থােকা সmখুীন মেদ। 

eমনিক িনেজ-িনেজ খেুল যাo িঝnেকর মেতা, 

বয্থর্ হo, তব ুবািল, িভতের pিব  বািলটুk 

kেম-kেম মkুা হেয় গিতর সাথর্ক কীিতর্ হেব। 

শয়নভি র মেতা sাভািবক, সহজ জীবন 

েপেত হেল াণ নাo, hদেয়র anগর্ত াণ।”৪০   

িবনয় কী আর েচেয়েছন hদয়যাপন o hদয়রসপােনর সামাn চািহদাটুk ছাড়া! সামাnতার 
মেধয্i িতিন মাnতার পযর্াস gনেছন। বনুেছন “েহ আেলখয্, aপচয় িচরকাল পিৃথবীেত 
আেছ;/ ei েয aেময় জল—েমেঘ েমেঘ তnভূত জল—/ eর কেতাটুk আর ফসেলর েদেহ 
আেস বেলা?/ ফসেলর ঋতুেতo aিধকাংশ েষ েনয় মািট।/ তব ুকী আ যর্, দয্ােখা, uপিব  
মশা uেড় েগেল/ তার ei uেড় যাoয়া ঈষৎ সংগীতময় হয়।”৪১ বা, “বেলিছ eভােব নয়, 
দেৃশয্র িনকেট eেন িদেয়/ সকেল িবদায় নাo; িপপাসাতর্ তুিল আেছ হােত,/ িচtণ সফল হেল 
েন িনo যগুল েঘাষণা।/ aথবা েকবল তুিম িলp হেল সমাধান হয়।/ েমলার মেতান িভেড় 

তেব তুিম—আমরা eখেনা/ kমাগত বাধা পাi pাতয্িহক hদয়যাপেন।/ সিৃ র পবূর্ােh, 
দয্ােখা, িনেজেকi সিৃ  করা pেয়াজন হয়।/ পিরিচত সযূর্ আেরা েবিশ আকষর্ণশীল হেল/ 
হয়েতা সমdুবেk eমন েজায়ার eেস েযেতা/ যােত সব বািলয়ািড়, pবালpাচীর পার হেয়/ 
জলরািশ hদেয়র কােছ eেস uপিsত হেতা।/ aথর্াৎ েকবল তুিম িলp হেল সমাধান হয়।”৪২ 
িকংবা, “আমােদর aিভjতা িসk িগিরখােতর মেতান/ সংকীণর্, সীিমত; ei কিদন যাবত 
kয়াশায়/ েমেঘ সব েঢেক আেছ—uপতয্কা, aরণয্, পাহাড়।/ পিৃথবীেত বhিবধ আহাযর্ 
রেয়েছ, তব ু বেলা, িবড়ােলর বয্থর্তর িজhা তার কেতা sাদ পায়?/ aথচ তীkতা আেছ, 
aিভjতাgিল সিূচমখু,/ ফুেলর কাঁটার মেতা িকংবা aিত দূর নkেtর/ পিরিধর মেতা তীk, 
নাগােলর aেনক বািহের।/ যা-i েহাক, তা সেtto িবশাল আকাশময় বায়,ু/ িবশাল বাতাস 
বয়, িবrd বাতােস েবঁেধ যায়।/ সবর্দা েকােনা-না-েকােনা sােন, েদেশ ঝড় হেত থােক।/ e- 
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সকল aিনি ত aিsরতা, dnd েভদ ক’ের/ তবoু পাiন গাছ, ঋজ ুহেয় kেম েবেড় oেঠ,/ 
pকৃত িলpার মেতা আকােশর িবdয্েতর িদেক।”৪৩-eর মেতা pসk শbিশহর। েpেমর ei 
‘sexual and beyond sex’ িলিপকরেণ িবনয় aনn, িপতােপৗtহীন।  

কাগেজর ভgাংেশ িনিহত তাঁর ei সিৃ gেলা েযন যবুনাে র েবদনাকর pিতেবদন, হাঁটা o 
েহাঁচট েযখােন সমাথর্ক। “eতকাল মেন হেতা, তুিমo eেসেছা aিভসাের—/ চাঁেদর uপর 
িদেয় s  েমঘ েভেস-েভেস েগেল/ েযমন pতীিত হয়, েমঘ নয়, চাঁদ চলমান।/ eখন েজেনিছ 
সব, তবoু pয়াস প’েড় আেছ।”৪৪ বা, “জীবেন বয্থর্তা থােক; arপণূর্ েমঘমালা থােক;/ 
েবদনাতর্ েমারেগর িনdাহীন জীবন ফুরােলা”৪৫ বা, “aতয্n িনপণুভােব আমােক আহত কের 
েরেখ/ eকিট েমাটরকার পির nভােব চ’েল েগেলা।”৪৬ বা, “কেবকার িনমিjত জাহােজর 
েpেম ভুেল থািক,/ ভুেল থািক বতর্মান রেসাtীণর্ মালা o মিদরা।”৪৭ বা, “pতয্াখয্াত েpম 
আজ aসহ িধkাের আtলীন।/ aিg udমন ক’ের e গhর ধীের-ধীের তার/ চািরপােশ 
বতর্মান পবর্েতর pাচীর তুেলেছ।”৪৮ বা, “আমােক ডােক না েকu িনরলস েpেমর িবsাের।”৪৯ 
iতয্ািদ পঙিk মনs ভাঙচুর েথেক uেঠ আসা, ঝড় েথেম েগেল pথম দফার hতােশ যার 
জn। িdতীয় দফায় ( েযেহতু কালেকi তাঁর মতুৃয্ হে  না! ) সমs টুকেরা-িবটুকেরাgেলােক 
gিছেয় িনেত-িনেত েফরবার জমাট বাঁধেত চান— ভােলাবাসার বশীকরণ নয়; ঘণৃা, 
েবেতায়াkা o pিতেশাধsহৃায়। তার pকাশ “আর anকার নয়, আর নয় aবাি ত ছায়া।/ 
unkু ssােন িsত, বkৃাবিল aিধক সংখয্ায়/ ফুল, ফল েপেয় থােক, ফসেলর uপচার পায়।/ 
eবার unাদ হেবা, aবেশেষ unt নখের/ খেুল েনেবা পলাতকা পিরিটর িঠকানা, দরজা।/ 
iেলারার িচtাবিল, হিরেণর মাংেসর মেতান/ িবলিmত বয্বহার পােবা আিম িজhায়, জগেত, 
erপ িবরহী ভয় যথাথর্i হেয়েছ আমার।/ তেব তুিম gহািচt, িনঃসেnেহ দীঘর্ায়,ু সফল।/ 
আর anকার নয়, আর নয় aবাি ত ছায়া”৫০ বা, “েকন ei aিব াস, েকন আেলািকত 
aিভনয়   ?/ কী আেছ eমন বণর্, গnময়; জীবেনর পেথ,/ gেন্থর িভতের আিম বhকাল 
গেবষক হেয়/ িলp আিছ, আমােদর aিভjতা কীেটর মেতান।/ জািন, সমাধান েনi; aথচ 
পাল রািশ আেছ,/ রাজkমারীরা আেছ—sিনপণু psের িনিমর্ত/ যারা িববােহর পর বারংবার 
জেল িভেজ-িভেজ/ ৈশবােল আিব  হেয় সরস শয্ামল হেত পাের।/ eখন তােদর rপ কী 
আ যর্ ধবল েলািহত।/ aকারেণ খুঁেজ েফলা  ; আিম জািন, নীল হািস েনi।/ জঠেরর kুধা-
তৃ া, aTািলকা s লতা আেছ/ সফল মালার জn; hদয় পাহােড় েফেল রােখা।”৫১ িকংবা, 
“ভােলাবাসা িদেত পাির, েতামরা িক gহেণ সkম?/ লীলাময়ী করপেুট েতামােদর সবi ঝ’ের 
যায়—/ হািস, েজয্াৎsা, বয্থা, sিৃত, aবিশ  িকছুi থােক না।/ e আমার aিভjতা। 
পারাবতgিল েজয্াৎsায়/ কখেনা oেড় না  ; তব ুভােলাবাসা িদেত পাির আিম।/ শা ত, 
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সহজতম ei দান— ধ ু auেরর/ uদ্গেম বাধা না েদoয়া, িনে িষত aনােলােক েরেখ/ 
ফয্াকােশ হলদুবণর্ না-ক’ের শয্ামল হেত েদoয়া।/ eতi সহজ, তব ুেবদনায় িনজ হােত রািখ/ 
মতুৃয্র psর, যােত কাuেক না ভােলােবেস েফিল।/ gহেণ সkম নo। পারাবত, বkৃচূড়া 
েথেক/ পতন হেলo তুিম আঘাত পাo না, uেড় যােব।/ pাচীন িচেtর মেতা িচরsায়ী হািস 
িনেয় তুিম/ চ’েল যােব; kত িনেয় যntণায় sb হেবা আিম।”৫২ pভৃিত পঙিkেত।                        

েpয়সীেক uেdশ কের িনrd আহত কিবর সtাnর ঘেট, ঘটেত থােক। িনেজেক কখনo 
িশ , কখনo বালক, কখনo তrণ, কখনo বা বdৃ বেল ভােবন। বদেল চলা ei মানিসক 
বয়ঃদশাgিল aবশয্i pিতেরােধর oজেনর uপর িনভর্র কের িতিন মন-মন ৈতির কেরেছন। 
িতিন জীবেনর কথা ভােবন; জােনন েয, kত েসের েগেল tেক পনুরায় েরােমাd গম হয় না; 
িবমষর্ রািtর মািছর মেতা শাn েবদনািট বালেকর ঘেুমর িভতের asােন psাব করার মেতা 
ঝের েযেত পাের৫৩। ei বেলo আবার জিটলতা, pিতঘাত বালেকর আgেহ িনেজর করার 
কথা বেলন! eখােন, কিবতা o পদাথর্িবদয্ার িমশ হয়। আিকর্িমিডেসর শরণাপn হেয় িবনয়  
hদেয়র grভার জেল িনমিjত aবsায় লঘ ুকের েনবার িপি ল সাধ কের পদাহত হেয় 
েফেরন৫৪। oিদেক িতিন িঠকানা হািরেয় েফলা িশ ৫৫ বা িবলীয়মান শবেক জাগােত চাoয়া 
সেn েথেক সেচ  িশ িট৫৬। বয্িkগত পিবtতাহীন িবপn িবনেয়র েযন েযখােন-েসখােন মgু 
মলতয্ােগ aথবা িশ র মেতা aসীেম psাবকােল লেুকাছাপা েনi৫৭, েস ধ ুজরায় ুতয্ােগর 
পের িবsীণর্ আেলােক eেস সিৃ র সদথর্ েবােঝ৫৮। িকnু তাঁর মনজাতা তাঁেক িশ  েভেব 
েফলেলi িতিন মন-কাড়া আবদাের nেয় যান— “তুিম েযন িফের eেস পনুরায় kিNত 
িশ েক/ করাঘাত ক’ের ক’ের ঘমু পাড়াবার সাধ ক’ের/ আড়ােল েযo না; আিম eতিদেন 
িচেনিছ েকবল/ aপার kমতাময়ী হাত dিট, িkp হাত dিট—/ kিণক িনsারলােভ eকা eকা 
বয্থর্ বািরপাত।/ কিবতা সমাp হেত েদেব নািক? সাথর্ক চেkর/ আশায় েশেষর পঙিk েভেব 
েভেব িনdা চ’েল েগেছ।/ েকবিল কেবা  িচnা, রস eেস চাপ িদেত থােক;/ তারা েযন 
ksেমর aভয্nের মধরু ঈিষর্ত/ sান চায়, মািলকায় গাঁথা হেয় াণ িনেত চায়।/ কিবতা সমাp 
হেত দাo, নাির, kেম—kমাগত/ ছিnত, ঘষর্েণ, দয্ােখা, uেtজনা শীষর্লাভ কের,/ 
আমােদর িচnাপাত, রসপাত ঘেট, শািn নােম।/ আড়ােল েযo না েযন, ঘমু পাড়াবার সাধ 
ক’ের।”৫৯ “পদর্ার আড়ােল েথেক েকন বথৃা তকর্ ক’ের েগেল—/ আিম ভg বdৃ নi, িবড়িmত 
সমkৃ তrণ।/ ei েয েছেড়িছ েদশ, সব দশৃয্, পাহাড়, সাগর—/ eেত িক িব াস হেব; 
েকােনািদন মদয্পান ক’ের/ মাতােলর আতর্ েনশা হয়েতা hদয় ম হেব—/ লpু সভয্তার কথা 
sীকােরর মেতা সাথর্কতা।”৬০ বেলন, আর ei বয্হত তাrণয্ তাঁেক েটেন িনেয় যায় 
aকালgহেণর িদেক : 
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“বেড়া বdৃ হেয় েগিছ, েচােখর kমতা ক’েম েগেছ 

পরsর িমেশ থাকা কাচপুঁিত eবং নীলার 

পাথর্কয্ িনণর্য় করা eখন সmব নয় আর। 

eখন িক কাগেজর েনৗকা িনমর্ােণর পdিতo 

ভুেল েগিছ, কিবতার িমল খুেঁজ মন্থর pহর 

চ’েল যায়, সnয্াকােল েনিছ শীেতর পেুরাভােগ 

মিৃtকাসংলg েমঘ eখেনা kয়াশারািশ ব’েল 

aিভিহত হয়—ei kৎসাভীত বh ভােলাবাসা। 

aিভjতা ফুিরেয়েছ; anকাের আহাযর্িবহীন 

kুধায় aিতবািহত করা িভn বkৃেদর েকােনা 

গতয্nর েনi, হায়, ei েkেশ িmয়মাণ আিম। 

েহঁেটিছ sদীঘর্ পথ; ধ ুকাঁটা, রkাk d-পায় 

েতামার dয়াের eেস aিনি ত, িনবর্াক, িচিnত। 

তুিম িক আমােক বেk sান িদেত সkম মkুর?”৬১  

মkুর েতা তাঁর ‘িমরর iেমজ’ (Mirror Image), তাঁর েয-‘আিম’ uলেটা পেkর; aহং 
(Ego) িকংবা পরাহং (Super Ego)-eর তজর্নীিট! েয রথচেk তাঁর যথূচk পণূর্তা েপেতা, 
তাঁেক ডাকবাংলায় ‘চাকা’ সেmাধন কেরi তাঁর e-কাবয্। পিৃথবীেত বh গান গাoয়া েশষ 
হেল, sর েন, বয্থা েপেয়, কােন-কােন মdৃ aধর্sুট কথা েচেয় িতিন ‘চাকা’-র dারpােn 
eেস দাঁড়ান৬২। eখােন eকটা কথা aবশয্-uেlেখর দািবকর েয, তাঁর েpেমর কিবতায় তাঁর 
uপিsিত ভীষণরকম জিড়ত। eকেকর তািড়ত o aিতসmাবক ভাষণ েসgিল নয়। pস ত, 
‘িফের eেসা, চাকা’-র নাম eকসময় ‘আমার ঈ রীেক’ (p.p.কা. ১৩ জনু, ১৯৬৪ ি ঃ) 
হেয়িছেলা, ‘আমার ঈ রীেক’-র সবকিট কিবতাi আবার ‘ঈ রীর কিবতাবলী’ (p.p.কা. 
১৫i াবণ, ১৩৭২ ব াb, ৩১ জলুাi, ১৯৬৫ ি ঃ)-েতo িছেলা। কিব পেুড় যান, জেুড় 
থাকেত চান তাo ‘ঈ রী’-র pতীিত o েpেম।  বলেছন— “কিবতা িলেখিছ কেব, d-জেন 
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চিকত েচতনায়।”৬৩ ei sরিটi তাঁেক তষৃার ’পের, ভুেখর ’পের মতুৃয্র িকছু আেগo জয়জn 
েদেব।৬৪  

‘িফের eেসা, চাকা’-র কিব পেণয্র তলািনেত ডুেব েযেত বসা েভাগবাদী পিৃথবীর জn েরেখ 
িগেয়েছন uপেভাগবাদী, eকi সে  েটেmারাল o টাiমেলস ে  ei েpেমর u ারণিট : 
“আিম মgু, uেড় েগেছা, িফের eেসা, চাকা,/ রথ হেয়, জয় হেয়, িচরnন কাবয্ হেয় eেসা।/ 
আমরা িব d েদেশ গান হেবা, েpম হেবা, aবয়বহীন/ sর হেয় িলp হেবা পিৃথবীর সকল 
আকােশ।”৬৫ ‘িব d েদশ’ বলেত েয ভাবরাT েবাঝাে , তার তttগঠনিট িনেয় িবনেয়র 
আেগ-পের েকu ভাবেত েচেয়েছন বা েপেরেছন বেল মেন হয় না। ‘stী’ (িবমল িমেtর 
uপnাস aবলmেন)-র মাধব দt নামধারী জিমদাপrুষ (ছিবেত utমkমার; িজতেতo তাঁর 
আনn, ঠকেতo তাi!)-eর চিরেt েয চািরিtকতা িছেলা, িনmিলিখত কিবতািট িবনয়েক 
aেনকটা েতমন কেরi েচনায়; িবনয় েসi িবরল-বয্িkt, pতয্ায়ক dঃখরােতর রাজা :          

“sরায় unt হেয় পদাঘােত পু াধারিটেক  

িবচূণর্ কেরিছ; েকােনা পিরতাপ রািখিন hদেয়। 

eখন েটিবল রেব anগর্ত কাগেজ আবতৃ। 

িদনgিল চ’েল যােব রহেসয্র সমাধােন, যােব 

uপচীয়মান িকছু বৎসর; বয়স বাড়ুক। 

মািট খুেঁড় েযেত হেব; মািটর গভীের iতsত 

সভয্তার aবেশষ খুঁেজ পাi, েপেয়িছ aেনক 

েপাড়া iট, পতুুেলর aবয়ব, ভgpায় বকু। 

মাnেষরা আজ েযন িনrপম সmাটিশকাের 

বয্s আেছ; নানাrপ ছলা-কলা িমথয্ার আ েয় 

েকােনাভােব িকছু কাল িবন  করায় আsাবান। 

জাnব আgেহ দয্ােখ aে র ভয়াতর্ গিতেবগ— 

কখন েস াn হেব, ধরা েদেব ei pতীkায়। 
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সmাট বেল কথা, রহেসয্র সমাধােন থােক।”৬৬   

তাঁর আিমষাশী তরবারgিল৬৭ aথর্াৎ e-gেন্থর িকছু কিবতার পঙিkর িভতরিsত েমদমদয্ 
েসi েkেt আর মখুয্ থােক না।...  

‘aিধকnু’ (p.p.কা. ১৭ েসেpmর, ১৯৬৭ ি ঃ, েদবkমার বs কতৃর্ক ১৯ পিNিতয়া েটরাস, 
েকালকাতা-২৯ েথেক pকািশত) কাবয্িট আসেলi কিব o তাঁর psািবত ‘ঈ রী’-র মেধয্র 
েযৗথ ঘরকnার িচt। ‘ঈ রীর’ পেবর্ িবনয় সিতয্-সিতয্i ভাবেতন েয, িতিন ঈ রীর sামী। 
তাঁর িচnােkেt ঈ রীi েযন বiিট বেুন িদেয়েছ। বiিটেত e-কথা িবনয় িলেখoিছেলন— 
‘...pকৃতপেk ei কাবয্, কিবতাসমহূ ঈ রীর sরিচত, আিম তার িলিপকার sামী।’৬৮ ei 
েবাধ, ei বkবয্িটi েকবল নামকরণ েথেক িkয়াকরেণ েনেম eেলা ‘aিধকnু’-র কিবতায়। 
আর সংkিমত aবsায় আমােদরo পেুরা বiিটেকi যgু সmাদনা মেন হেব! পেূবর্াk gেন্থ 
কিব েpেমর েয aবয়বহীন পির dতার কথা বেলিছেলন, েসখােন aলংকরণ িছেলা, eখােন 
eেলা তার বয্খয্ার িবsার। “aবয়ব মkু হেল সরল শnূতা প’েড় থােক,/ িনি nতা প’েড় 
থােক—aবয়ব asীকার ক’ের,/ ঈ রী, েযমন পাi আgেনর পিরবেতর্ aিgহীনতােক।”৬৯ 
িলেখi িলেখ েফলেলন েpেমর কিবতার আ যর্ দাশর্িনক আখয্ানিট :  

“আমার o ঈ রীর pায়াবেচতনা আর aিতেচতনার 

kিণক িচnার ফেল, দীঘর্sায়ী কামনার ফেল uভেয়i 

বstেক িবলীন হেত eবং বstেক জাত—আিবভূর্ত হেত 

েদেখিছ aেনকবার, আেরা িচরকাল ei েদখার pতয্াশা— 

সতয্ o snর সাধ মেন িনেয় আমােদর মেনর আেলােক 

সেচতন িচnা েথেক uভেয়র সেচতন কামনা েথেকo 

েযন ভিবষয্েত বst জn পায়, eবং িবলয়pাp হয় 

েযন মিহমার মেতা ঈ রী o ঈ েরর ঐ েযর্র মেতা হেয় রয়।”৭০   

তাঁেদর d’জেনর মনেনর eকt-পথিট ekণ পার কের পেরকার ঘটনার rপ, pকৃিত o 
গিতধারা িনধর্ারণ কের৭১। মিs -uবর্র মন েদখেত পায় “কিবতাgিল িবকিশত হেয় িব d 
গিণত হেয় েগেছ।”৭২ িকnু, কিবর েpিমক-পিরচয়িটo েতা eেকবাের uেপkা করেত পারেছন 
না কিব— “...িচnাজগেতর/ সবর্িবধ জিটলতা সরল সহজেবাধয্ হেয় িগেয় ঈ রীর কােছ/  

১৬৬ 



aলস কােলাপেযাগী kীড়ার িবষয় হেয় েথেম/ ব’েল যায় আমােদর ujjলতা িচরায়ত েpেম/ 
আমােদর িচরায়ত েpেমর ঐ যর্ েপেয় আর সবi ভুেল েযেত পাির/ ঈ র নারীo িনেজ— 
বাচনkমতাবতী spতয্kা নারী।”৭৩  

িবনয় ‘a ােনর anভূিতমালা’ (p.p.কা. াবণ ১৩৮১ ি ঃ, arণা বাগচী কতৃর্ক ‘arণা 
pকাশনী’ েথেক pকািশত) eকিট pতীকাি ত িচtকlময় gন্থ। আ যর্বণর্ন o পয্াঁচােলা 
িসঁিড়র মেতা gন্থনা িসিডuস (Seduce), েফারেp (Foreplay) o iন্টারেকাসর্ 
(Intercourse) aথর্াৎ েসk েমিকং (Sex Making)-eর িবিভn ধাপgিলেক েযন pথেমi 
িঠক বেুঝ uঠেত েদয় না! িবনেয়র েpমভাবনা eখােন িবকিশত হেয়েছ e’ভােব— 

“যত েবিশ s  ক’ের মানসেনেtর মােঝ কlনােক েদিখ 

িঠক তেতা s  eক বাsব pকৃতপেk সিৃ  হেয় থােক। 

মানসেনেtর েদখা দশৃয্i e-বাsেবর দশৃয্াবলী হয়, 

েসi েহতু e-a ান আমােদর জনেনর pকৃ  সময়। 

মানসsnরীgিল e-pকাের sখ পায়, বয্থা েপেত পাের; 

......................”৭৪  

নারী o পrুেষর সmেকর্র anমর্য়তািট িনেয় িতিন ভািবত হেয়েছন। তাঁর িনেজর জীবন িদেয় 
িতিন েদেখেছন eকদল যবুক-যবুতীর সে  সখয্ o anর  ভাব হoয়ার পর েকমন হঠাৎ 
কেরi সব েশষ হেয় যায়। পের কখনo আবার েদখা হেল মেনi হয় না েয তােদর মেধয্ 
বnুt, pখর িদবােলােক কাঁদা-হাসা কখনo িছেলা। কিবমন বয্থা পায়, মেন সেn নােম, রাত 
নােম, নতুন eকিট দেলর সে  পনুরায় ঘিন তা হয়। জীবনাn isক ei টানভাবিট েথেক 
যােব ভােবন, িকnু আবার সব ভােঙ, েক েয েকাথায় িছটেক যায়, তারা আর েকানo খবের 
থােক না। তখন িবনেয়র মেন হয়— 

“রমণ না ক’ের েকােনা রমণী o পrুেষর বnুt েটেক না, 

খবু েবিশিদন ধ’ের তােদর বnুtভাব কখেনা েটেক না।”৭৫   

তাঁর anভূত a ােন েদহ o মেনর মেধয্র pেভদিট eরপর kমলpু হয়, কিবর সাকার েদহ o 
িনরাকার মন eকাকার হেয় িনষযূ্ত eকািtকা রচনা কের— 
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“শরীরi anর আর anরi শরীর—ei aনািদ eেকর েথেক সিৃ  হেয়িছেলা 

সব-িকছু আেলা, েবয্াম, সময়, কিবতা, েদহ eকিদন হেয়িছেলা; কথা িছেলা হেব 

পনুরায় কেব েযন; aকsাৎ িশহিরত হ’েয় মেন হ’েত থােক আজ তাi হ’েলা। 

গান েগেয় uিঠ আিম, গােনর hs o দীঘর্ sর anসাের েসi sরবণর্gিল 

েযমন hs o দীঘর্ হেয়িছেলা eকিদন, sর sর েতমনi eক হ’েয় sরিলিপ আেস।”৭৬ 

১৯৬৪ ি sােb aিত কম সমেয়র বয্বধােন ‘ঈ রীর’ [p.p.কা. ৩১েশ ভাd, ১৩৭১ 
(১৯৬৪)] কিবতাgেন্থর িতনিট সংsরণ িবনয় িনজs pকাশনায় pকাশ কেরিছেলন। ‘ঈ রীর’ 
নামক কিবতার বiেয়র ততৃীয় সংsরণিটেত থাকা pিতিট েলখাi ‘ঈ রীর কিবতাবলী’-েত 
গহৃীত হেয়েছ। ‘ঈ রীর’ িdতীয় সংsরেণ ‘েpম বািক থােক’ নােম eকিট কিবতা িছেলা, 
pথম সংsরেণ যা িছেলা না, ততৃীয় সংsরেণ যা বিজর্ত হেয়েছ। ঈ রী িক eকা? ঈ রীর 
সীমাহীন eকািকেtর কথা েভেব তাঁর কাnা পায়, মাথা ধের, শািnভ  হয়। বেলন— “aথচ 
বাঁচার জn, মতুৃয্র পের েবঁেচ থাকা/ iতয্ািদর জn তার পরুেনা েpেমর pেয়াজন/ িকছু 
িছেলা, aিতশয় সহজ সরল pণেয়র—/ সহজ সরল েpম, রেঙর মেতান েpম নয়,/ েরশেমর 
মেতা েpমo নয়।/ আজ তার eকা লােগ, বেড়া eকা লােগ,/ িবরেহর eকাকীt নয়,/ aসীম 
শেূnর মােঝ িনঃস তা েহতু/ েযরকম eকা eকা লাগবার কথা/ েসরকম eকা eকা লােগ 
তার, বেড়া ভয় হয়।”৭৭ কিবতািট ১৯৬৪ ি ঃ-র ১৯ েসেpmের িলিখত। oi eকi িদেন েলখা 
an eকিট কিবতায় ঈ রীর ভােলাবাসািবষয়ক শীতলতািট িনেয় u া নয়, িব s িবনয় 
pকাশ করেছন dঃখ— 

“ভােলাবাসবার i া েকােনািদন তার হয় নাi। 

ভােলাবাসবার সাধ েকােনািদন তার হয় নাi। 

aপেরর ভােলাবাসা তার েমােট ভােলা লােগ নাi। 

েpমেক পদদলেনর েচ া কেরেছ সতত; 

aথচ ছায়ার মেতা েস েpম পােয়র িনেচ না প’েড় uপের 

েথেক েগেছ, সিবনেয় লেুট েগেছ েpেমর িনয়েম। 

ভােলাবাসবার সাধ েকােনািদন তার হয় নাi। 
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....................................................... 

ভােলাবাসবার i া েকােনািদন তার হয় নাi। 

aপেরর ভােলাবাসা েকােনািদন তার েমােট ভােলা লােগ নাi।”৭৮ 

তার d’িদন আেগর aথর্াৎ ১৭ েসেpmেরর eকিট কিবতায় ঈ রীর সীমািয়ত সীমাহীনতািট 
িনেয় িবনয় িনেজরi মেন p  েজেগ িছেলা— “যিদo eকাকী তব ুঈ রী িক আমার সিহত/ 
eকিtত, সিmিলত জীবনযাপন ক’ের যােব?/ যিদo eকাকী তব ু ঈ রী িক েদহহীনতার/ 
পিরণামrেপ ধ ু েpেম সব সাথর্কতা পােব?”৭৯ তব,ু িtেলােক র ঈ রীi তাঁর লালািটক 
ধয্ান-anধয্ান : সময়, sp o সmাবনা। eখান েথেকi uেঠ আেস “ৈচতেnাদেয়র পের ei 
বিল, ঈ রী কখেনা/ sেগর্ িকmা মেতর্য্ যিদ েকােনা ভুলtrিট ক’ের থািক/ তেব তুিম দয়া ক’ের 
িবনা শেতর্ kমা কেরা, সিখ,/ আরo কােছ েটেন নাo, িচরকাল eকিtত হেয় থােকা—ei/ 
আমার সবর্দা সতয্ anেরাধ, েতামার িনকেট।”৮০ বা, “আনিnত িনয়েমরা, আমােদর i া-
aিন ারা/ sকীয় মাধয্েম িsg ভােলাবাসা বয্k ক’ের যায়—/ েদহহীন সব সtা, পkপাত 
pীত তারকারা,/ সময় আকাশ আেলা ঐ িরক pিতভায় jেল,/ িবে র pিতিট বst তােদর 
পিবt pিত ায়/ পিৃথবীেত আজ eক িবsয় স ার ক’ের চেল।/ pখয্াত pাণীরা drত লpু 
হেব, ঈ রী-ঈ র/ dজেন aেবাধয্ভােব িনভুর্ল, psান িচnারত।”৮১ বা “িচরায়ত গিণেতর  
সেবর্া  শাখািট আিম eবং ঈ রী—/ সবর্t িবরাজমান, িবে র সকল িকছুেতi/ rপ o শিk 
হেয় িবদয্মান আিছ dজেনi।/ কােনর িভতের কােরা hৎিপN শb কের িন/ েয় েয়, ফেল 
ভািব, sভাবত েভেব েযেত হয়—/ পরsর ভােলােবেস েয় আিছ ঈ রী o আিম o 
সময়।”৮২ বা, “...আমার ঈ রী রেয়েছন;/ আিম তাঁর ভৃতয্, বnু, সহচর, sামী o pণয়ী—/ 
eকাi সকল িকছু, aিধকnু রেয়েছন েদবেদবীগণ।”৮৩ aথবা, “...আমােদর pকৃত সmদ,/ 
যথাযথভােব কী কী েস সকল িsর ক’ের িনেয়/ dজেন aেনক িকছু iিতমেধয্ স য় কেরিছ।/ 
আিম ঈ রীর sামী, eতটা েপেয়i আিম খিুস।৮৪ aথবা, “ঈ রীর কথাgিল শশবয্s 
শেbাৎসারণ/ ব’েল মেন হেত থােক, eবং েস কথাgিল েযন/ আমারi মেনর কথা,...”৮৫-র  
মেতা psতু পঙিkরা eবং কিব পিৃথবীপেৃ  পুঁেত েদন েpেমর a-কািলক িনশানিদিহিট—   

“আমার েকােলর েচেয় েবিশ u , সmািনত েকােনা 

আসন e-িবে  েনi, আর েস-আসন ঈ রীর।”৮৬  

িকnু িবনয়, eকটু বােদi eক uিl  সােধর আসন েপেত বেসন িনশানpােn— 

“িপছু িফের েয় থাকা, নীরবতা, uদয্ত িমনিত, 
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utান, বলpেয়াগ, aবয্nের মারামাির, েটপা— 

eমন পরীkা িদi, কদািচৎ িদেত হয় ব’েল— 

ভােলা ক’ের েচেপ ধির, েচেপ ধ’ের েবাতল সাফাi 

করার মেতান মাির, আেলাড়ন ঈ রীর pােণ 

ছিড়েয় জিড়েয় যায়, েটর পায় কােক ভােলাবােস। 

যত হািস—লালনীল িsত হািস িবে  িবিলেয়েছ 

aবেশেষ u িসত চমৎকৃত হেয় তার গােল িফের আেস।”৮৭ 

ei ধরেনর কিবতােক িবনেয়র ‘বাlীিক’-পেবর্র মk শ িকংবা মহড়া বলা েযেত পাের, সেmাগ 
েযখােন uপেভােগর pধান মাধয্ম। e-সময় তাঁর কিবতার aিভrিচ স  েথেক স েমর uেdশ 
িনে । তৎসেtto, anত eকিট কিবতায় িবনয় আরo eকবার তাঁর েpম o েpমাsদেক 
দাশর্িনকতায় মড়ুেত, বাঁধেত পারেছন— “আিমo aেনকবার ঈ েরর দশর্ন েপেয়িছ/ েদেখিছ 
ঈ রেকi ৈবdয্িতক আেলা েjেল েরেখ/ dয়ার জানালা সব বn কের ঘেরর িভতের।/.../ 
ঈ রেক ধমুাt েচােখ েদেখ তােক লাভ করা aসmব,/ বstত ঈ র মেধয্ ঢুেক েগেল তােক 
পাoয়া হয়।/ pেতয্েকর eirপ বয্িkগত ঈ র রেয়েছ/ eবং নারীরা তােক চাkুষ েদখােত 
পাের, েদিখেয়o থােক।”৮৮  

িবনেয়র ‘বাlীিক’-পরবতর্ী পযর্ায়িটেত বয্িkক েpমভাবনার পাশাপািশ নারীর েpমমনsেttর 
িদকিটo কিবর-ভাবনা েপেয়েছ। বয়ঃবিৃdর সে  sভাবতi তাঁর েpেম ধেরেছ পাক, েpেমর 
আtেচতন বদেল যাে  েচতনদশর্েন। িযিন বেলিছেলন— “িব s া েতামােদর সিৃ  ক’ের 
পের/ বেলেছন, ‘বাস মেরা িবে র িভতের/ পিৃথবীেত, সকেলi যা খিুশ তা কেরা।/.../ 
েতামােদর গড় আয় ুকত হেব তা েতা/ িঠক ক’ের িদলাম না, যাo েpেম মােতা।/...”৮৯; 
িতিনi বলেলন— “...বেুড়া হেয় েগিছ, নারী/ েদখেল আর েকােনা আকষর্ণ েবাধ কির না।/ 
‘ ধ ুআশা েকােনািদন জীণর্ বdৃ হেবা।/ মিৃtকায় পেড় রেব বেয়াtীণর্ রসহীন বীজ,/ uৎsক 
হেব না েকu ংসpাp েদবতার শেব।’/ ei েদবতািট েক?”৯০  

কখনo পrুেষর oপর নারীর aতয্িধক আিধপেতয্র আিফম eবং ফলsrপ নারী o পrুষ 
uভেয়রi sভাবধেমর্র aদলবদলিট িবনয়েক ভািবেয়েছ। sচেk েদখা eকিট েpেমর 
সmকর্েক দ ৃ াn কের িতিন িলখেছন—“eক ভdমিহলার pিত েচেয় pায়শi েদিখ/ মিহয়সী 
হিরণীরo েচেয় েবিশ সpিতভভােব/ েকােনা eক পrুেষর ঘিন তা েটেন িনেয় আেস।/ সকিল  
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সহজ িছেলা, aকsাৎ কী কারেণ েযন,/ হয়েতা বা মািলেকর কথা েভেব কথি ৎ ভেয়/ 
আেলােকর েথেক দূের আঁধােরর আড়ােল দাঁড়ােলা।/ কী হেলা জািন না, তব ুআহা কী আ যর্ 
রীিত মেতা/ পrুেষর মখু েথেক েমালােয়ম নারী-কN িন।/ নারীিট পrুষ েযন েমাটা sের 
কথা কেয় যায়।/ তােদর আলাপ বেড়া ভােলা লােগ, আ যর্ eমন,/ হিরণীরo েচেয় েবিশ 
সpিতভ লাসয্মিয়তায়/ সmেুখ েদিখেয় িদেলা ঘাস ধ ু ঘাস প’েড় আেছ—/ শতাbী 
শতাbীবয্াপীsিবsতৃ ঘােসর আ েয়/ কার েযন rdকN spাবলী চুেপ েয় আেছ।”৯১ eকিট 
কিবতায়, ‘হল aব েফম’-o কীভােব নারী o পrুষেক িনকটগত কের, েদখাে ন— 
“eে লা লাkবািরেক আিম েদেখিছ/ েলােক বলেব েকন, আিমo বলব ‘hা/ঁ িসেনমায় 
েদেখিছ।’/ আমােক িনেয় eকজন বাঙািলনী কিবতা/ িলেখিছল eবং uৎসগর্ কেরিছল 
আমােক।/ কিবর নাম মিণমালা দাশgpা, তার/ বiেয়র নাম ‘কামরাঙা’। আিম কখেনা/ 
মিণমালােক েদিখিন।”৯২ ei ধরেনর িনকটবিতর্তায় eক dমর্র, aেবাধয্ আকষর্ণ রেয়েছ বi 
িক! িবনেয়র কেয়কিট কিবতা আেছ, েযখােন নারীমেনর িবিচিtতাi আসেল কিবর 
শbািভমেুখর িনয়nা-িনয়ামক েসেজ বেস : 

ক.    “িকলবাণর্ েকাmািনর aিফস েদেখi আিম লাফ েমের uিঠ, 

        তাড়াতািড় চ’েল আিস ei gােম িশমলুপেুরi। 

        েস aেনক বৎসর আেগকার কথা তার পের 

        েতরশ আটানbiু ব ােbর ফাgন eখন 

        আমার হােতর কােছ েকালেগট টুথেপs, 

                                               বাম হাত িদেয় আিম ধির 

        e টুথেপেsর ei িটuবেক eবং তখন 

        মেন আেস েস যবুতী নারীিটর কথা  

        েস েতা বেলিছেলা ei চারিমনােরর 

       মােন েতা, িবনয়বাব,ু আসেল iনার চামর্ 

                                                েস যবুতী eতিদেন বdৃা হেয় েগেছ।৯৩  
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খ.    “আমােদর কিফ হাuেস’ 

        anত েদড়েশা জন েলােকর সামেন বেস 

       eকজন যবুতী eকজন যবুেকর হােত হাত েবালায় 

       আর রবীndসংগীত েশানায়—‘তুিম েকমন কের 

       গান কর েহ gণী...’ 

      যবুতীিট সবার সামেনi যবুকিটর হােত বhkণ যাবৎ 

       হাত েবালায় আর েবালায় আর বেল—‘আপিন আমার 

       দাদার মেতা।’ 

      eবং যবুতীর েবান আেরক যবুতী কিফ হাuেসর 

       েটিবেলর নীেচ যবুকিটর পা di পা িদেয় 

       জিড়েয় ধের সবার সামেনi, কিফ 

       হাuস ভিতর্ েলােকর সামেনi। e কের pতয্হ 

       aথর্াৎ পাঠকগণ আমার মেত সব েমেয়i eকিট  

                                                                        ‘মানিসক হাসপাতাল।’”৯৪      

  

 

গ.    “খিুনেদরi যবুতীরা ভােলাবােস বেল  

        মেন হে । 

        জিুলয়াস িসজার anত eকেশাজন 

        েলাক খনু কের 

        িkoেপTার কােছ িগেয় বলল ‘আিম 
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বীর পrুষ, শ’ খােনক েলাক খনু কেরিছ 

        েতামােক পাবার জn। তুিম আমােক [আমার?] িkoেপTা।’ 

      eবং কী আ যর্ িkoেপTা িসজােরর  

        কথা েন তােক তািড়েয় না িদেয় 

        িসজারেকi িবেয় করল। 

                                                  আমােদর ভারতবেষর্o কৃ   

        েবশ কেয়কিট েলাক খনু কের েষােলােশা 

        েগািপনী েপেয় েগল। eবং ভারেত েলােকরা বেল 

        ‘ভগবান ীকৃ ’।”৯৫    

িবনয় মারেত জােনন না। বরং িনেজর জn মরণেক pstত করেত সময় িনেয়েছন eক জীবন! 
িবেয় িনেয় িকছু আগাম েঘাষণা তাঁর েকানিদনo িছেলা না, আর েকানo কীিতর্মান pতারণাo 
তাঁর dারা হয়িন।৯৬ িতিন, তারা o নারী সmেকর্ তাঁর aিভমতিট িছেলা eমনi— “আিম 
যবুতীেদর ধ ু মখু ভােলাবািস।/.../ আমার ধারণা হেয়েছ েয আিম ছাড়া anাnরা/ 
ভােলাবােস েমেয়েদর (যবুতীেদর) মখু বাদ িদেয় বািক শরীর।”৯৭  

িতিন িবনয় মজমুদার, িতিন eটা জােনন, মkুরেক ‘মেন েরেখা’ বেল ফায়দা েনi। েকননা, 
তার সামেন েথেক সের েগেল বেুক তার িচh থােক না, েস েকানo িচh রােখ না। তাi 
মkুরেকi জাdবেল sরণkম পায়রা বানােনা তাঁর ফলবতী pয়াস। eখন : 

“eক মিnেরর dাের েলখা আেছ েতামার eবং 

আমার নামিট তব ুe মিnের তুিমo থােকা না 

আিমo থািক না িকnু মিnের েতা আমােদর িবgহ রেয়েছ। 

ei কথা েজেন নাo sদূর আেমিরকােত ব’েস।”৯৮  

যkুরাTবাসী ei ‘তুিম’-িট সেnহ েনi গায়tী চkবতর্ী, যাঁেক বiেয়র পাতায় eকtাসেন  
েবঁেধ িতিন িদনেশেষর েশষ েখয়া পািড় িদেত চাiেবন৯৯। gন্থi কিবর মিnর, gেন্থর 
akরgিলi িবgহ।... িকnু, তারকািদ  কিবর মিনত-মনsবািট িছেলা ei—  
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“আমােক তারারা বেল ‘িবনয়দা, েবদনা ভুলনু, 

েpম হেলা nন।’ 

আিমo িনেজেক তাi বিল 

তারােদর কথা মেতা চিল।”১০০  

ভুলেত পারেলন িক? তা সফল হেল আর কিবতা হেতা না, হয় না। ভািগয্স...!... 
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বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ২৯ 

১৫. ঐ, ‘kঁিড়’, ঐ, প.ৃ ২৮-২৯ 
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১৬. ঐ, ‘নkেtর আেলায়’, ঐ, প.ৃ ২৯ 

১৭. ঐ, ‘েরৗেd’, ঐ, প.ৃ ৩০ 

১৮. ঐ, ‘েস’, ঐ, প.ৃ ৩০-৩১ 

১৯. ঐ, ‘েকন মেনালীনা’, ঐ, প.ৃ ৩১ 

২০. ঐ, ‘েতামার িদেক’, ঐ, প.ৃ ৩১-৩২ 

২১. ঐ, ‘pজাপিত’, ঐ, প.ৃ ৩২-৩৩ 

২২. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘নkেtর আেলায়’, (gন্থ পিরচয়), কাবয্সমg (pথম খN) (িবনয় মজমুদার), ঐ, প.ৃ ১৫২  

২৩. গেণশ বs, ‘কাল d বাংলা কিবতা’, নরকেরািটেত pজাপিত, মনন pকাশনী, pথম pকাশ : মাচর্ ২০১১, (uৎ.  
আিশস সাnাল, পিবt মেুখাপাধয্ায়, দীেপন রায় o রাণা চেTাপাধয্ায়-েক), কলকাতা ৭০০ ০০৬, প.ৃ ২৪৪  

২৪. িবনয় মজমুদার; ২ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘গায়tীেক’); কাবয্সমg (থম খN); ( সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৩৫-৩৬ 

২৫. ঐ; ৭ সচূক কিবতা; (ন তু ন ক িব তা); িশমলুপেুর েলখা কিবতা; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : াবণ ১৪১৯, আগs 
২০১২; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৩১ 

২৬. ঐ, ১১ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৫ 

২৭. ঐ; ৩ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘গায়tীেক’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; 
ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৩৬ 

ei কিবতািটেত িকছু মdুণpমাদ েচােখ পড়েছ। dাদশ o eকিবংশ চরেণর যথাkেম ‘িবdয্ৎ’ o ‘ৈবdয্িতক’ 
বাননd’িটেত ‘য-ফলা’ পেড়িন। কিবতািটর পিরমািজর্ত সংsরণ রেয়েছ ‘িফের eেসা, চাকা’ gেন্থ। কাবয্সমেgর pথম 
খেNর anভুর্k ‘িফের eেসা, চাকা’-র ৩ সচূক কিবতা (২১ েসেpmর, ১৯৬০-e িলিখত)-িট aথর্াৎ ‘গায়tীেক’-র ৩ 
সচূক কিবতািটর যা িকনা সংেশািধত সংsরণ, েসখােন aবশয্ e-ভুল হয়িন।  

d. ঐ, ৩ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’), ঐ, প.ৃ ৪৩ 

aথচ, d’িট সংsরেণi adুতভােব ‘...আেkপ ভােলা েতা,’ মিুdত রেয়েছ, যা বােকয্র বাk -ভি মার anসারী নয়। 
‘িফের eেসা, চাকা’-র arণা সংsরেণ িকnু আেছ— 

“aতeব, েহ িধkার, ৈবdয্িতক আেkপ েভােলা েতা, 

aিত al পsুেকi েkাড়পt েদoয়া হেয় থােক।” 

কিবতািটর r েথেকi আtকথেনর ঢেঙ েযভােব আtশাসন eেস িমেশেছ, তােত eর arণা সংsরণিটi যথাযথ 
বেল মেন হে ।  

d. ঐ; ‘২১ েসেpmর ১৯৬০’; ‘িফের eেসা, চাকা’; arণা pকাশনী; চতুথর্ মdুণ : াবণ ১৪১১; (uৎ. গায়tী  
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চkবতর্ী); কলকাতা ৬; প.ৃ ১১ 

ei বiেয় কিবতা-েলখার তািরখ িদেয় িচhায়ন করা হেয়েছ। uপেরাk কিবতািট ততৃীয় কিবতাi। 

২৮. ঐ; ৫ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘গায়tীেক’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; 
ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৩৭ 

২৯. ঐ, ৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৭ 

৩০. ঐ, ৭ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৮ 

৩১. ঐ, ১১ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪০ 

৩২. ঐ, ১৪ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪১ 

৩৩. ঐ, ৯ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৯ 

৩৪. ঐ, ৭ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৮ 

৩৫. ঐ, ১২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪১ 

৩৬. ঐ, ১৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ  ৪১ 

৩৭. ঐ, ৩৪ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’), ঐ, প.ৃ ৫৬ 

৩৮. ঐ, ৩ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘a ােনর anভূিতমালা’), ঐ, প.ৃ ৯২-৯৮ 

৩৯.    “ভােলা েথেকা ফুল, িমি  বkল, ভােলা েথেকা। 

           ভােলা েথেকা ধান, ভািটয়ািল গান, ভােলা েথেকা। 

          ভােলা েথেকা েমঘ, িমিটিমিট তারা 

                     ভােলা েথেকা পািখ, সবজু পাতারা 

           ভােলা েথেকা চর, েছােটা kঁেড়ঘর, ভােলা েথেকা। 

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

          ভােলা েথেকা েমলা, লাল েছেলেবলা, ভােলা েথেকা। 

          ভােলা েথেকা, ভােলা েথেকা, ভােলা েথেকা।” 

                                                                                                                                     (খিNতাংশ)  

d. hমায়নু আজাদ, ‘ েভ া’, (কা.g. ‘আিম েবঁেচ িছলাম anেদর সমেয়’), কাবয্সমg, আগামী pকাশনী, িdতীয় 
মdুণ জনু ২০০৮, ঢাকা ১১০০, প.ৃ ২৬৭ 

৪০. িবনয় মজমুদার; ৮ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ  
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বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৪৫-৪৬ 

৪১. ঐ, ৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৪-৪৫ 

৪২. ঐ, ১০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৬ 

৪৩. ঐ, ১৩  সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৭-৪৮ 

৪৪. ঐ, ২১ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫১ 

৪৫. ঐ, ২৭ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৩ 

৪৬. ঐ, ২৮ সূচক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৪ 

ei পঙিkিট জীবনানnীয় ছাঁেচ ঢালা। aেpমপীিড়ত নগরীর রািtিদেনর u ল যntজhাদেক জীবনানn দাশ বিণর্ত 
কেরিছেলন eiভােব— 

“eখন dপরু রাত নগরীেত দল েবঁেধ নােম। 

eকিট েমাটরকার গাড়েলর মেতা েগল েকেশ” 

d. জীবনানn দাশ; ‘রািt’; (কা.g. ‘সাতিট তারার িতিমর’); কাবয্সমg; (সmা.) েkt gp; ভারিব; পনুমুর্dণ : ৈবশাখ 
১৪১১, eিpল ২০০৪; কলকাতা-৭৩; প.ৃ ২৭৪     

৪৭. িবনয় মজমুদার; ২৯ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৫৪  

৪৮. ঐ, ৩১ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৫ 

৪৯. ঐ, ৪২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৯ 

৫০. ঐ, ৩০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৫ 

৫১. ঐ, ৩২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৫-৫৬ 

৫২. ঐ, ৬৫ সূচক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৮ 

৫৩. ঐ, ১৪ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৮ 

৫৪. ঐ, ২৬ সূচক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৩ 

৫৫. ঐ, ৫০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬২ 

৫৬. ঐ, ৫৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৩ 

৫৭. ঐ, ৬১ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৬ 

৫৮. ঐ, ৬২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৭ 
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৫৯. ঐ, ৭৭ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭৩ 

৬০. ঐ, ১৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৯ 

৬১. ঐ, ৫৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৪-৬৫ 

৬২. ঐ, ৭৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭৩ 

৬৩. ঐ, ৫৫ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৪ 

৬৪. ঐ; ‘আমরা dজেন িমেল’; হাসপাতােল েলখা কিবতাg ; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; 
কলকাতা-৭০০০২৩; প.ৃ ১৬ 

৬৫. ঐ; ৭০ sচক কিবতা; (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৭০ 

৬৬. ঐ, ৪১ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৯ 

৬৭. ক.     “মাংসল িচেtর কােছ eেস সব েভালা িগেয়িছেলা। 

               মিদরার মেতা তুিম aজs যেুdর kত ধেুয় 

               িsg ক’ের িদেয়িছেল।...” 

                   (খিNতাংশ) 

       d. ঐ, ৯ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৬ 

       খ.     “কী uৎফুl আশা িনেয় সকােল েজেগিছ সিবনেয়। 

               েকৗেটার মাংেসর মেতা sরিkত েতামার pিতভা 

               udািসত কেরিছেলা ভিবষয্ৎ, িদকচkবাল।”  

                            (খিNতাংশ)        

       d. ঐ, ১৪ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৮ 

       গ.     “মশাgিল কী িনঃস , তবoু িবষণ্ণ আশা িনেয় 

                আর েকােনা ফুল নয়, েরৗdতpৃ সযূর্মখুী নয়, 

                তp সমািহত মাংস, রেkর সnােন ঘেুর েফের।” 

                         (খিNতাংশ)            

       d. ঐ, ২৭ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৩ 

       ঘ.     “যিদ যাi pথেমi মাংসল মালার আমntণ, 
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মন িনেয় িকছুকাল তাপ েপেত বয্য় কেরিছ িক 

                েশানা যােব, হীরেকর মেতা আিম কিঠন, িনিkয়।”   

                     (খিNতাংশ) 

       d. ঐ, ২৯ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ২৯ 

       ঙ.     “assতাকােল eত িবিচt লালাময়ী sাদ 

               মেন পেড়, েজেগ রয় ঝালমt আহােযর্র াণ, 

               মাংেসর েঝােলর িসk আবাহন বভুুkু শরীের। 

               তারকারা ঋতুচেk স’ের েগেছ, e-সব েবােঝিন।”   

                       (খিNতাংশ) 

        d. ঐ, ৪৯ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬২ 

        চ.     “hদয় unাদ হয়, মাংেস কের আ য়-সnান। 

               aথচ sদূর eক নারী ধ ুমাংসেভাজেনর 

               েলােভ কােরা কােছ তার িচরnন dার খেুলিছেলা, 

               যথাকােল লবেণর িবsাদ aভােব িk  েসo।”  

                    (খিNতাংশ)    

        d. ঐ, ৭৪ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭২ 

        ছ.    “মgু িমলেনর কােল সেজাের আঘােত সmািবত 

               বয্থা েথেক মাংসরািশ, িনতmi রkা কের থােক।” 

                  (খিNতাংশ)   

        d. ঐ, ৭৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭৩  

৬৮. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘‘িফের eেসা, চাকা’র নাম পিরবতর্ন pসে ’, (gন্থ পিরচয়), কাবয্সমg (pথম খN) 
(িবনয় মজমুদার), ঐ,  প.ৃ ১৬২ 

৬৯. িবনয় মজমুদার, ২ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘aিধকnু’), কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
ঐ; কলকাতা-২; প.ৃ ৭৪ 

৭০. ঐ, ৬ সচূক কিবতা, ঐ, ৭৫ 

৭১. ঐ, ৭ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭৬ 
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৭২. ঐ, ১২ সচূক কিবতা, ঐ, প ৃ৭৭ 

৭৩. ঐ, ১১ সচূক কিবতা, ঐ 

৭৪. ঐ, ১ সচূক কিবতা, a ােনর anভূিতমালা, arণা pকাশনী, িdতীয় মdুণ : াবণ ১৪০৭, কলকাতা ৬, প.ৃ ১-২ 

৭৫. ঐ, ২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ১০ 

৭৬. ঐ, ৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৩            

৭৭. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; (‘েpম বািক থােক’) (িবনয় মজমুদার); ‘‘ঈ রীর’ pথম o িdতীয় সংsরণ েথেক’; 
পিরিশ  ক; প ির িশ  মা লা; কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা 
ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ২৩৭-২৩৮ 

৭৮. ঐ, (‘আমার aেদয় িকছু েনi’) (ঐ), ঐ, প.ৃ ২৩৬-২৩৭ 

৭৯. িবনয় মজমুদার, ‘যিদo eকাকী তব’ু, (কা.g. ‘ঈ রীর’), কাবয্সমg (িdতীয় খN), ঐ, প.ৃ ২০ 

৮০. ঐ, ‘সবর্দা সতয্ anেরাধ’, ঐ, প.ৃ ১৫ 

৮১. ঐ, ‘আমােদর ৈdতিচnা’, ঐ  

৮২. ঐ, ‘rপ o pকৃিত হেয়’, ঐ, প.ৃ ১৮ 

৮৩. ঐ, ‘aসীম তারকােলােক’, ঐ, প.ৃ ১৯ 

৮৪. ঐ, ‘আিম ঈ রীর sামী’, ঐ, প.ৃ ২৪ 

৮৫. ঐ, ‘আtার আtীয়’, ঐ, প.ৃ ২৭-২৮ 

৮৬. ঐ, ‘ঈ রীর িনরাপtার জn’, ঐ, প.ৃ ২৬ 

৮৭. ঐ, ‘কেmািজশন’, ঐ, প.ৃ ২৬ 

৮৮. ঐ, ‘ঈ র’, (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’), ঐ, প.ৃ ৬১ 

৮৯. ঐ, ‘িব s া েতামােদর’, (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’), ঐ, প.ৃ ১৮৪-১৮৫ 

৯০. ঐ, ‘আমার কিবতায় আেছ’, (কা.g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’), ঐ, প.ৃ ১৭২ 

৯১. ঐ, ‘eকিট গাধার কািহনী’, (কা.g. ‘ঈ রীর’), ঐ, প.ৃ ১৬ 

e-িবষেয় hমায়নু আজাদ-eর anভব o aিভবয্িkিটo সমrপ— 

“তুিম যােক েদহ দাo, তােক গাধা কেরা 

তুিম যােক sp দাo, তােক েসানা কেরা!” 

d. hমায়নু আজাদ, ‘তুিম েসানা আর গাধা কেরা’, সব িকছু ন েদর aিধকাের যােব, আগামী pকাশনী, ততৃীয় মdুণ :  
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জনু ২০০৮, ঢাকা ১১০০, প.ৃ ১৫   

৯২. ঐ, ‘eে লা লাkবাির’, (কা.g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’), ঐ, প.ৃ ১৭২ 

৯৩. ঐ, ‘িকলবাণর্ েকাmািনর’, (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’), ঐ, প.ৃ ১৫৩ 

৯৪. ঐ; ৪ সচূক কিবতা; (‘কেয়কিট কিবতা’); েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৭, 
মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৮৯ 

৯৫. ঐ, ৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৮৮ 

৯৬. ঐ, ২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৮৭ 

৯৭. ঐ, ১ সচূক কিবতা, ঐ 

৯৮. ঐ; ‘মেন েরেখা মেন েরেখা’; (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৫০-১৫১ 

কাবয্সমg (িdতীয় খN)-eর সিূচপেt কাবয্gেন্থর anগর্ত কিবতার নামতািলকায় aবশয্ কিবতার নামিট ‘মেন েরেখা, 
মেন েরেখা’ ছাপা হেয়েছ।   

৯৯. ঐ; ‘আমরা dজেন িমেল’; হাসপাতােল েলখা কিবতাg ; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; 
কলকাতা-২৩, প.ৃ ১৬                     

১০০. ঐ, ‘বহৃৎ হীরক’, (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’), কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৫৮ 

িকnু, কিবতানামিট ‘বহৃৎ হীরক খN’ বেল মিুdত রেয়েছ কাবয্সমg (িdতীয় খN)-eর সিূচপেt, কাবয্gেন্থর anগর্ত 
কিবতার নামতািলকায়।           
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গ. মতুৃয্েচতনা 

শbিট কায়ায় নয়, ছায়ায় আেস আর তােত পরুন দাজরু েনপািল পানশালাgেলােত ঘমু 
uড়লছুট ঘিুড়র মেতাi লটেক যায়। aতঃপর েচােখর িহেরয় েকান pিতসরেণর গিণত 
েখেলেছ— েস কারoরi জানা হেয় oেঠ না। েময়ােরর “Is there anybody there” রণন 
পরা খু নািলঘােস ডুেবাতল হেল মেন হেব েয aবনী e বািড়েত েফের না কখনo, বা 
eখােন aবনীরা থাকেত পাের না িকংবা aবনী বেল েকu আসেলi েনi— মতুৃয্। eর শbাথর্ 
তাi শbেবাধ, গlেশাধ aবয্থর্ তার। সকল anে েদর েশষ পণূর্ে দ সবেশেষর পণূর্ঘট 
ভােঙ।... 

eেহন েলৗিকক মরণi a-েলৗিকক কিবতার চরেণ রসিন িt েনেব, িঠকানা পােব sেখর 
মেতা বয্থারা। মতুৃয্িবষেুবo eিমিল িডিকn সন বা রবীnd-েবদনগান তাi পালক। eিmেত, 
েpম o িবরহ, িমলন o িবে দ সেহাদরsানীয়। aবsােন eরা eত গা-লাগা েয মেধয্-মেধয্ 
ািn জােগ। পদাবিলর েpমৈবিচেtয্র পদ নেচৎ gিথত হয় না। আবার িবখয্াত েশিলেক e 

pসে i মেন পড়েব— কাrণয্ কীভােব সবজু হয়, িহমািয়ত hদয় eেঁক েফেল মধরু 
সংগীত।... িকnু, িনেমর্দ মতুৃয্ কিবতােদেশ নg েনেম eেল মেন gহণ লােগ। কিবতাকার 
কিবতােমােদ সংkমণ ছড়ান। ঘর o পার uজাড় তখন uজাগর েরািহণী তারায়।... 

েবাধ সবর্েতা ৈনবর্য্িkক নয়। মতুৃয্িচnনo েসখােন আলাদা-আলাদা। sািনক জলবায় ু বা 
জািত-সmpদায়গত pেভদo ফারাক মােন বi কী! কিবসtার িনিমর্িতেত ei ভূিমকাgিলর 
eককথার ভূিম রেয়েছ। কিবর মমর্েচােখ েদখা কিবতাpােণরা চমর্েচােখ েদেখন। কিবর 
ভাবনার িবিশ তা তাঁর কলেমর িশ তায় েখেল; eক pিমত িনিব তা anভবী মেনােলাক 
জািরেয় েদয়।... 

aবশয্ মতৃাkর িভn হেল জীবন o সময় সংkাn েচতনারo েয রকমেফর হেব বলাi বাhলয্। 
পবূর্-পি ম ei িনিরেখo েযন সের সের েগেছ। oখােন সময়কল ৈরিখক (Linear), eখােন 
বtৃীয় (Spirally circular)। oখােন জীবেনর পর মতুৃয্, মতুৃয্র পর িকছু েনi আর eখােন 
জীবেনর পর মতুৃয্, মতুৃয্্র পর জীবন েফর। েলাকায়ত o েলােকাtর eখােন সমাবতর্নসূেt 
বাঁধা। হয়েতা েসজni uপমহােদেশর মািটেত েস-aেথর্ গভীর Tােজিডযাপন সmবপর হয়িন। 
বাংলার েpেমর গানেলখকেক েলাকাnরতরণীর েনেয় পযর্n হoয়ার কথা ভাবেত হেয়েছ। 
ভারতীয়তায় কলঘিড় িঠক েকমন, aবনীndনাথ ঠাkেরর কালজয়ী eকিট রচনার িনবর্ািচত 
aংেশ তার sাkর িমলেব—  “...িহndkশ পবর্েতর িশখের হীের-জহরেত েমাড়া eক রাজা 
শরীর িচতার uপের তুেল িদেয় eক সnয্ািসনী বলেলন— ‘সখী, েতারা েসi গান গা।’  
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চারিদেক চার সnয্াসী িঘের িঘের গাiেত লাগল— ‘আজ িক আনn।’ 

“সnয্ািসনী েসi েশালাি  রাজkমারী; আর েসi রাজেদহ বাpার মতৃেদহ— d’জেন িচরিদন 
d’জেনর সnােন িফেরিছেলন, িকnু iহেলােক িমলন হয়িন।”১ eখন, iহেলােকর কথা uঠেল 
েসi মহূুেতর্ তারi সে  পরেলাক নামক েকানo anথার সmাবনা আ n পাঠকমেন sp 
পায়। “িকnু িমলন হয়িন” বলেলo বাকয্িট সmণূর্ হেতা, সনাতন েদশীয় কাঠােমা েসi দািব 
কের না। তব,ু kমায়ত জিটল হেত থাকা আধিুনকতর জীিবকাযাtায় নীলমতুৃয্ জীবেনর 
দিkেণ ঘর কের, eবং সhদয়সামািজক কিবo বড় eকটা anরালবাসী নন। জীবন o মতুৃয্ 
সমাnরসjায় িdধািnত কিবর কাবয্ভুবেন লাg হেয় পেড়।  

pাk -রবীnd, রবীndনাথ o তৎপরবতর্ী বাংলা সািহিতয্ক aেনেকরi মন o মনেনর পtমেূল  
মতুৃয্শীত ছঁুেয়েছেন আেছ। রবীndনাথ বা িবভূিতভূষণ, জীবনমরেণর িনঃসীেম ঈ র যাঁেদর 
কােছ পান্থজেনর সখা, মতুৃয্েত ঋিdর মিহমা েজেনেছন। জীবনানn দােশর ভুবেন তা 
সংঘটেনর sয়ংিkয় চািব—  “কখন মরণ আেস েক বা জােন— কালীদেহ কখন েয ঝড়/ 
কমেলর নাল ভােঙ— িছঁেড় েফেল গাংিচল শািলেখর pাণ/ জািন নােকা;...”২ জলামাঠ েছেড় 
বেুনাহাঁেসরা যখন চাঁেদর আhােন আদতৃ হয়, তখনi চাঁদ আর িচতাকােঠর dndসমাস কিব 
শিkেক (কিবশিkেক?) েজরবার কের ছােড়। মতুৃয্র তিn  rপকার anধারার িলিখেয় sবীর 
মNলo। “জীবন eবং মতুৃয্র মাঝখােন শাদা eকটা কাপড়। aসmব িনিলর্িpi তাঁর  হাoয়া 
থাক, না থাক, কাপড়টা dলেত থােক।...”৩ জাতীয় u ারেণর শিkেশল।  

ei িনবেn আমরা িবনয় মজমুদােরর কিবতায় িনিহত মতুৃয্ভাবনা িনেয় আলাপচার করেবা। 
মানবীয় েpেমর আখয্ান িতিন েয মানবীেক sরণ কের িনমর্াণ করেছন, তার নাম ‘ঈ রী’। 
ei sিবেরাধ জn িদে  িবশ শতেকর rপাnিরত পদাবিলর। aবশয্, aেপkা o aেপkেকর 
বিনয়াদ eখােন বদেল েগেছ, ei যা! িকnু, িবে দ aেথর্ মতুৃয্র ছায়াপতুুল িবনেয়র কিবতার 
ছেt কখনoi েসভােব েঘারােফরা কেরিন। জীবনানn দাশ বা পেরর শিk চেTাপাধয্ায়, 
তুষার রায়, িকংবা আরo পেরর sবীর মNেলর কিবতায় েযমন আমরা মতুৃয্ নামক aশরীরীর 
sলকুসাkাৎ পাi, িবনেয়র সবর্ািধক আেলািচত কিবতায় তা েনi। বর , মতুৃয্র িতন বছর 
আেগ pকািশত (২০০৩ ি ঃ) o সািহতয্ আকােদিম পরুsার (২০০৫ ি ঃ)-pাp ‘হাসপাতােল 
েলখা কিবতাg ’ নােমর কিবতার বiিটেত িবনেয়র আn ািনক মতুৃয্িচnা pতয্k করার 
মেতা, বiিটর ‘আমার বাবা যখন’, ‘মােয়র’ o ‘েভেব যাi’ শীষর্ক কিবতা যার পিরচায়ক। 
eছাড়া, তাঁর apধান o aখয্াত িকছু কাবয্gেন্থর কেয়কিট কিবতায় মতুৃয্িচnার বীজধান 
পােবা।       
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িবনয় িশ  িবনেয়র বমর্াবাসকােলর sিৃত eকদা েরামন্থন কেরিছেলন, pদীপ মNল anিলিখত 
িবনয় মজমুদােরর ‘আমার েছাটেবলার কথা’ েলখািটেত তাঁর মেনাভূম গঠেনর iি ত েমেল। 
িনবর্ািচত aংশ : “...ঐ শহের aেনক বাঙালী পিরবার িছল। eকটা েলাক িছল গr কাটবার 
কাজ করত েস, গr েকেট েকেট মাংস িবিk করত। ei েলাকিটর যখন মরবার সময় uপিsত 
হেলা তখন মরবার আেগ গrর মত হাmা হাmা কের ডাকিছল।...”৪ “মা kr ধনজনেযৗবন 
গবর্ং।/ হরিত িনেমষাৎ কালঃ সবর্m ।।”— শ রাচােযর্র pবাদতুলয্ পদিটর েয মমর্াথর্ িশ িবনয় 
বমর্ািনবাসী বাঙািল কসাi মাnষিটর জীবন o জীবনীর িভতর pতয্k কেরিছেলন, তােকi মলূ 
িথম (theme) কের তাঁর ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’ কাবয্gেন্থর ‘মােয়র’ কিবতািট 
আকার েপেয়েছ বেল মেন করা চেল।   

“মােয়র iেসােফগােস কয্ানসার হেয়িছল, ফেল 

েকােনা িকছু িগেল েখেত পারত না, জল 

েখেত পারত না। 

পীযষূ ডাkার 

gেুকাজ iনেজকশন িদত di হােত। 

তােত আর কী বা হয়, না েখেয় পেনেরা িদন েথেক 

মাo মারা েগল । 

মরবার আেগ eকবার 

আমার বাবােক মা েতা kkর বেলেছ। 

মরবার আেগ মা আমার 

বািড়র চাকরিটর পা-o ধেরিছল। 

eর নাম মতুৃয্, মহাশয়।”৫     

eিদেক, পনুজর্েnর pে  কিবসtা িtধািবভk। কখনo িতিন সেচতন pতীচয্বাদী 
(ছাtাবsােতi েয মাk র্সীয় বীkার ৈনকেটয্ eেসিছেলন, মেন রাখেত হেব), কখনo বা sচাr 
kটৈনিতক, কখনo বা pেচ  pাচয্াদশর্ী। ‘যখন আমার বাবা’ কিবতািটেত িতিন  
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জnাnরবাদেক নসয্াৎ কেরন। 

 “যখন আমার বাবা খবু বেুড়া হেয়িছল 

বয়স িতরানbi বৎসর হেয়িছল তখন েতা বাবা 

িবছানায় বসেতi পারত না, েয়i থাকত। 

বেুড়া হেল ei হয়, আমােরা েতা হেব। 

বড় ভgীপিত eেস হাবড়ায় িনেয়  

বাবার েপটিট েকেট eেনিছল, পের 

eকটানা eগােরািট িদন বয্াপী রk পেড়িছল 

কাটা েপট েথেক। 

বাবার েতা আtা েনi, পনুজর্n েনi। 

বাবােক েপাড়ােল পের বাবার ছাi েতা আেছ, ei 

ছাi ভােব পিৃথবীর মািটর সিহত।”৬  

পরkেণi আবার আtলীন েপNুলােম dেল oেঠন। ধ ু যাoয়া-আসা, ধ ু েsােত ভাসার 
িনরn পেথর পাঁচািল বেুঝ িনেয় পরজীবেনর aিst, aনিst বঝুেত পােরন না।  

“সব িকছু িঠক চেল মতুৃয্ আেছ ব’েল 

মতুৃয্ভেয় ভীত হেয় চেলিছ সকেল 

যার যার সৎ পেথ িমথয্া pব না 

aিত কম তব ুআেছ, েকu থাকব না। 

মতুৃয্ হ’েল পরজn আেছ িকংবা েনi 

জািননা আমরা েকu, তেব সকেলi 

জািন, মতুৃয্ আেছ ফেল জিম চেষ েলােক 

১৮৬ 



মতুৃয্ আেছ ব’েল সেব িবদয্ালেয় েঢােক 

েলখাপড়া েশেখ েলােক মতুৃয্ আেছ ব’েল 

েTনgিল বািনেয়িছ eবং সকেল 

Tামগািড় চেড় আর aিফেসo যায়। 

uেtিজত হেয় েযi সবার মাথায় 

খনু চােপ েস সমেয় মতুৃয্িচnা আেস 

সব মমর্িরত হয় মতুৃয্র বাতােস।”৭     

aতঃপর aেনকটা মধকুিবর ব ভূিমর pিত টান-ভােলাবাসা জাগার মেতা কেরi িবনেয়র 
মতুৃয্েচতনা পিরবিতর্ত। পবূর্-দশর্ন তাঁর aপবূর্ মেন হয়। িলখেছন— 

“...আিম ভােলা আিছ বেল আমার িনেজর বাগােনর 

ফুলgিল ভােলা আেছ eবং আমার ei বাগােন রেয়েছ বেল আিম 

িনেজ েবশ ভােলা আিছ ফেল বিুঝ যাi েহাক আমার জীবেন— 

আিম েশেষ বায় ুহেয় ভs হেয় েগেলo িনি ত 

বায় ুআিম ভs আিম িচরকাল রেয় যাব e িবে , আকােশ।”৮  

িবনয় পনুজর্n িবষয়ক hদয়সংবাদিট িবনয় aতলদেহ anধাবন কেরন। েফরজীবেনর pতীিত 
কিমuিনs িবনেয়র কিবতাছেt জমাট হয়! e কথা কম grেtর নয়। 

“ভিবষয্েত কী কী হেব— e িচnা আসল। 

আমরা মতুৃয্র পের েবঁেচ থাকব িক 

ভূত হেয়, তাi সi বেলা সখা-সিখ। 

eেতা েতা িনি িত েনi, মতুৃয্র পেরo 

েবঁেচ থাকবi ei আশা করা ে য় 

েজার কের ক  কের ei েভেব যাi 
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আমরা পিৃথবীময়, আhান জানাi 

পিৃথবীর সকলেক, আমােদর ei  

েজার কের ভাবা ছাড়া an পথ েনi 

ভিবষয্ৎ জানবার, যিদ েভেব েযেত 

সকেল পাির েতা পাির পনুজর্n েপেত।”৯  

eকিট কিবতায় ন র pাণতা, aন র আtা o সনাতন চলসমেয়র িনতয্তার ‘eiকথািট’ 
লঘsুর িবনেয়র সে i িবনয় মেন রাখেত চান। 

“সকেল পাগল হেয়  েযেতা ei ধরালেয় 

                    যিদ তারা ভাবত েয ম’ের 

েগেলi সকল েশষ  পরােনর েকােনা েলশ 

                   থাকেব না ম’ের েগেল পের।                                                     

আিম ধরণীর ধিূল  ei বিল েখালাখিুল 

                   আর যিদ ei ধরণীেক 

ধরণীর েকােনাটােক  েকu না বািনেয় থােক 

                  eমিনেত হেয় আেছ িটেক 

তেব হয় ভােলা আেরা  িবনাশ েনi েতা কােরা 

                  ধরণীেক যারা ভ’ের আিছ 

তারা সব sেগাপেন  eকিট সমীকরেণ 

                  রেয় তেব ধরণীেত বাঁিচ।                                                          

ভািব তার মােন হেলা  সকেল থাকেব বেলা 

যা ঘটুক রেয় যােব িঠক।      
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আgেন পেুড়i ছাi  হেব oi েদহটাi 

মের েগেল বেুঝেছা, পিথক।”১০      

আজীবন কিবতার জn eকাn গিণত িলখেত েচেয়িছেলন িবনয়। িনেদনপেk তাঁর িতনিট 
কিবতা ভােব o গঠেন গিণতলkণাkাn— যিুk, তেkা, pমােণ খািনক দাশর্িনক uপপােদয্র 
েচহারা িনেয়েছ। 

“eকটা েলাক মের েগেছ, মাথাটা পবুিদেক, িচত হেয় েশায়া 

পা পি ম িদেক। ei মরা মাnষিটর utের দাঁিড়েয়  

মরা মাnষিটেক েদখেছ ভগবান। eর পের মরা মাnষিটর 

পােয়র িদেক তািকেয় ভগবান মেন মেন ভাবেলন, পােয়র পাতার 

পি মপােশ েলখা হল “আi টু িদ পাoয়ার মাiনস oয়ান”।  

সে  সে  মরা মাnষিট দাঁিড়েয় পড়ল। ঘিড়র কাঁটা েযিদেক েঘাের 

েস িদেক ঘেুর েগল eবং দাঁড়াল, দাড়ঁােনা aবsায় সদয্ জীিবত মাnষিট 

তািকেয় রiল পি মিদেক। তারপের েহঁেট চলল পি মিদেক। 

eiভােব মরা মাnষেক বাঁচােনা যায়।”১১   

িকংবা : 

“মতৃেদহ েপাড়ােনার সমেয় মেৃতর বায়বীয় 

aংশটুk িনকেটর েলাকেদর নািসকায় ঢুেক যায় 

e বয্াপাের মেনােযাগ িদo। 

eবং তা বায় ুনয় মেৃতর বা i sরণীয় 

e বায় ুজীিবত আর পrুেষর নােকঢুেক েস েতা 

ফুসফুেস রেk েমেশ, েমশা aিভেpত। 

ei েয বায়টুা েঢােক 
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িনঃ াস েনয় েলােক 

কারণ e বায় ুনয় 

দাhমান শরীেরর বা  হয় 

sতরাং ei রেk ঢুেক 

পনুজর্n হেয় যায়, নরনারী হেয় যায় িpয়।”১২  

িকংবা :  

“মতুৃয্ যখন রেয়েছ তখন পনুম ৃর্তুয্ আেছ। 

eকবার যিদ িকছু ঘেট তেব সেnহ থােক পােছ 

ei িকছু েমােট ঘেটi িন— ব’েল 

pমান [pমাণ] রেয়েছ, eকবার হেল। 

িতনবার েসi িকছু যিদ তেব িঠক ঘিটয়ােছ। 

ফেল শবেদহ eকবার কের িনি ত নi শব 

আেদৗ েপাড়ােনা হল িক হল না— িহয়ার েগাপন রব। 

িনি ত হেত যিদ িতনবার 

দাহ কির তেব তার েতা আবার 

আেরা িতনবার জn হবার বাধয্তা রিহয়ােছ।”১৩  

েকাথাo েকাথাo তাঁর আেরািপত মতুৃয্িবষয়ক তtt েবিদশা হেয় কিবতােক ন  কেরেছ। 
পাঠােn িকছুi pায় েমেলিন। 

“d’িট মতুৃয্র মাঝামািঝ 

বেস আিছ আিম eক কিব 

আমার গােয়র পের eকিট রিkম বণর্ 
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চাদর রেয়েছ। 

d’িট মতুৃয্র মােন 

যিদ সরাসির মতুৃয্ হয় 

তেব আিম িকnু েদখিছ েয 

আিম েবশ জীিবত aবsায়— 

diিট চাদর ঢাকা মতৃেদহ েদেখ যাি  িঠক, 

আিম িকnু বেস আিছ জীিবত aবsায় 

মেুখ মেুখ কিবতা বলিছ 

...”১৪ 

কিবতার ei বয়ন পাঠকেক েকাথাo েপৗঁেছ েদয় না। dেবর্াধয্ েহঁয়ািলর মেতা শbচয়ন o 
িচtকেlর েদৗবর্েলয্ কিবতা o কিবt চয্াpা হেয় িগেয়েছ। তেব eকিট কিবতায় িতিন eকi 
ে েম মতুৃয্েক জীবেনর গান েশানােত েপেরেছন। কিবতা rর “eকলা eকিট ঘের আিছ/ 
আিম বhিদন হল/ মরেল েতামরা বেলা।/ মেন হয় মরেলi বাঁিচ।...” চরণ কিবতােশেষর 
...তাহেলo মরণেক ভয়/ সকেলi কির আর/ সাধ েনi মরবার/ বাঁচেতi চাi aিতশয়।”১৫ 
চরেণ uপনীত (unীত?) হেয়েছ। eছাড়া মতুৃয্র বছের েলখা an eকিট কিবতায় িবনেয়র 
spেদশ িঘের েফেল িচতার আgন, বাবা-মা’র pয়াণ o aেnি য্ েচােখর সামেন েভেস oেঠ; 
মেন হয় িচতাকাঠ ‘আয় আয়’ ডােক, তাঁেক— 

“‘মাnেষর মতুৃয্ হেল মাnষ েযখােন থােক তার নাম পরেলাক’— 

ei কথা আিম মেন েরেখিছ েতা ভুিলিন eখেনা। 

মা বাবােক পিুড়েয়িছ আিম িনেজ িচতা েjেল anপম o িবিজত 

দরকারমেতা কাঠ িদেয় িদেয় েপাড়ােলা েতা; আিম 

িচতার িনকেট নয়, খািল পায় িচতা েথেক িকছু দূের দাঁিড়েয়i 

েদখলাম েপাড়াবার দশৃয্, sেp েদেখিছ মা eবং বাবােক।”১৬   
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িকnু, ‘গায়tীেক’-পেবর্i তড়বেড়-যবুক িবনেয়র মেধয্ eকধরেনর মতুৃয্t রসািয়ত 
হেয়িছেলা। ‘গায়tীেক’-র পাNুিলিপ েথেক িতনিট কিবতা ‘গায়tীেক’ বiিটেত বিজর্ত 
হেয়িছেলা। পের েসgিল তাঁর ‘আমােকo মেন েরেখা’ (aতeব pকাশনী, p.p.কা. ২৫ 
িডেসmর, ১৯৯৫ ি ঃ) নামক কিবতার বiেয়র anভুর্k হয়। তার মেধয্ eকিট কিবতায় 
িবনয়েক মরেলােকর apািpgিল পরেলােক িমিটেয় িনেত েদেখিছ। কিবতার r o েশষ েসi 
aেশেষ, েযখােন জীবনিচh যায় না, যা আেছ বা েনi েকানoটাi েবাধহয় খবু কতৃর্t িনেয় 
বলা চেল না— 

“িনি ত মেরিছ আিম, মেতর্য্র জীবন েশষ হেলা; 

মেতর্য্র শরীর েছেড় সরাসির, sগর্েলােক আিম। 

আমােদর বাসsান sগর্েলাক, আমােদর মােন 

েকবল diিট আtা—spা আর আিম—e-dজন 

ঈ রী o ঈ েরর বাসsান sগর্েলাক। েদিখ, 

আেগকার পিরিচত—মেতর্য্র যবুতী েদহ িনেয় 

aভয্থর্নাময় হািস oে  িনেয় দাঁিড়েয় রেয়েছ 

আমার ঈ রী, আর আিমo বাসনা anসাের 

sেগর্o শরীর পাiপ—sাsয্ িঠক spার মেতান, 

u তা spারi মেতা, দিৃ শিk sাভািবক ব’েল 

েচােখ আর চশমা েনi—oর িpয় snর যবুক। 

মdৃ েহেস ব’েল oেঠ—eতিদেন কাজ েসের eেল, 

আমরা eখন সব শািn-তিৃp-েরামাে র sখ 

গভীর, aপিরেময় পিরমােণ েদহমেন পােবা, 

আমােদর aিভলাষ anসাের সব—সব িকছু 

হেয় যায় ব’েল; eেসা/ aতঃপর গাঢ় আিল েন 
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pগাঢ় চুmন ক’ের সিmিলত দাmতয্জীবন 

aনnকােলর জn যাপন করার pিতrিত 

িদেয় িছেলা, r হেলা pণয়সmkৃ আtােদর 

sগর্s জীবনলীলা—aনnকােলর জn লীলা”১৭            

‘মানসী’ aেথর্ ‘spা’ শbিটর চয়ন িবনয় আর েকাথাo কেরনিন। িঠক eর আেগর বিজর্ত 
কিবতািটেতi১৮ িবনয় তাঁর sেpর ঈ রীেক েলাকাnরেলােক eকা h -  pতীkায় 
েরেখেছন, িবনেয়র সমg ei দশৃয্-পিরকlনািটর সে i িবভূিতভূষণ বেnয্াপাধয্ােয়র 
‘েদবযান’১৯ uপnাসকািহিনর ভাবসাদশৃয্ েখাজঁা যােব। েযখােন, kড়ুেল-িবেনাদপরু গাঁেয়র  
যতীন o পু -র e-জেn পিরণিত না-পাoয়া pণয়িট anেলােক আেলাকস ারী িছেলা।              
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তথয্সtূ :  

১. aবনীndনাথ ঠাkর; ‘বাpািদতয্’; রাজ কািহনী, েছাটেদর aমিনবাস; (সmা.) লীলা মজমুদার; eিশয়া পাবিলিশং 
েকাmািন; ষ  মdুণ : মাঘ ১২, ১৪১১/ জাnয়াির ২৬, ২০০৫; কলকাতা-সাত, প.ৃ ৩০০ 

২. জীবনানn দাশ; ১৯ সংখয্ক কিবতা (pেবশক কিবতািট বােদ); rপসী বাংলা; িসগেনট েpস; eকাদশ সংsরণ : 
ফাlনু ১৩৮৫; (p. সতয্িজৎ রায়), কলকাতা ২৩; প.ৃ ২৯ 

৩. sবীর মNল; ৪ সংখয্ক কিবতা (িবভাব কিবতািট বােদ); লাiফ লাiন; িনবর্ািচত কিবতা; aিভযান পাবিলশাসর্; pথম 
pকাশ : ৩০ আগs ২০১২; বনমালীপরু বারাসাত কলকাতা; প.ৃ ১১৯ 

৪. িবনয় মজমুদার; ‘আমার েছাটেবলার কথা’; (anিলখন) pদীপ মNল; aধরা মাধরুী; (সmা.) েবািধসtt রায়; ২য় বষর্, 
১ম সংখয্া, ১৯৯৮; েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত; প.ৃ ৪ 

৫. ঐ; ‘মােয়র’; হাসপাতােল েলখা কিবতাg ; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; কলকাতা-
৭০০০২৩; প.ৃ ১৫ 

৬. ঐ; ‘যখন আমার বাবা’; ঐ; প.ৃ ১৪ 

৭. ঐ; ‘মতুৃয্ আেছ ব’েল’; িবেনািদনী kঠী; aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬; কলকাতা-৭০০ ০০৯; প.ৃ ২৮ 

৮. ঐ; ‘বায় ুআিম ভs আিম’; েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা/ জাnয়াির 
২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; প.ৃ ৯৬ 

৯. ঐ, ‘েভেব যাi’; হাসপাতােল েলখা কিবতাg ; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; কলকাতা-
৭০০০২৩; প.ৃ ৫৩ 

১০. ঐ, ‘aিত পরুাতন কথা’, (কা.g. eখন িdতীয় ৈশশেব); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭৪-১৭৫ 

আেরকিট কিবতায় সমেয়র uেড়াছুটেক কী আ যর্ aংেক েফেল কিব মাপেছন। কিবতার a শয়েনর ঊে র্ কিবতা o 
aংেকর সংে েষর ei িনিরেখ িবনেয়র তুলয্মলূয্ বাংলা সািহেতয্ িdতীয় েকu েনi। িনদশর্ন :  

“সময় ৈদঘর্য্i, ৈদঘর্য্ oজন, oজন সময়— eটা ছাপা আেছ 

                                                                      বhকাল আেগ। 

e দিৃ েত েদখা েগেল— সময় ৈদঘর্য্i— 

                              — ফেল ৈদঘর্য্ র’েয় েগেল  

সময় েতা ব’েয় যায় ৈদঘর্য্ rেপ— ei ভােব সমসয্ািট eখনo ভাবিছ।”   

                                                                       (aংশিবেশষ) 
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d. ঐ, ‘আজেক ফাlনু েশষ’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প.ৃ 
২৯          

১১. ঐ; ‘মরা মাnষ বাঁচােনা’; েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা/ জাnয়াির 
২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; প.ৃ ৬৫ 

১২. ঐ; ‘পনুজর্n’; eকা eকা কথা বিল; েনৗেকা pকাশনী; pথম pকাশ : মাঘ ১৪১২, জাnয়াির ২০০৬; আদশর্পlী 
িবরাটী কলকাতা-৫১, প.ৃ ৬২ 

১৩. ঐ, ‘মতুৃয্’, ঐ, প.ৃ ৬১ 

১৪. ঐ; ১ সংখয্ক কিবতা, িতনিট কিবতা; ২; েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা/ 
জাnয়াির ২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; প.ৃ ৬৯ 

১৫. ঐ; ‘eকলা eকিট ঘের’; ১; ঐ; প.ৃ ৪২ 

১৬. ঐ; ‘eকিট নারীেক আিম’; পিৃথবীর মানিচt; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা জাnয়াির ২০০৬, মাঘ 
১৪১২; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৫৫ 

১৭. ঐ; ‘‘গায়tীেক’র পাNুিলিপ েথেক’ (৩); (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৫২ 

১৮. ঐ, ‘‘গায়tীেক’র পাNুিলিপ েথেক’ (২), ঐ 

১৯. িবভূিতভূষণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘েদবযান’, িমt o েঘাষ, ঊনিবংশ মdুণ : ফাlনু ১৪১০, কলকাতা ৭০০ ০৭৩    
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ঘ. িচtকl 

pতয্k িববিৃতর পিরবেতর্ uপযkু o pিতsাপনেযাগয্ িচtকl বয্বহার আধিুনক কিবতার 
িবেশষt। eর মািজর্ত pেয়াগ িবনেয়র pথম িদেকর কিবতায় আমরা লkয্ কেরিছ। িকnু 
‘িফের eেসা, চাকা’, ‘a ােনর anভূিতমালা’, ‘বাlীিকর কিবতা’ হেয় ‘পিৃথবীর মানিচt’, 
‘eকা eকা কথা বিল’, ‘িবেনািদনী kঠী’ iতয্ািদ েশষ রািগণীর বীণ aবিধ যতi িবনয় 
agসর হে ন, ততi তাঁর ভাষা aলংকারভার-মkু হেয় পড়েছ, ফুেরাে  িচtকlনার 
pেয়াজনিটo। েকননা, েকবল পিরপা র্ েথেকi সংgহ করা aনায়াসলb ঢালাo িচtrেপর 
মাধয্েম িতিন তখন বহমান জীবেনর িনতয্তার সতয্েক (সtূেক) pিত া করেত চাiেছন।  

িচt o িচtকেlর মেধয্র েমৗল পাথর্কয্িট েমাটামিুট ei— pথমত, িচtকl 
(<িচtrপ+কlেলাক)-e খবু সmবত কথক uপিsত থােকন না। বkেবয্র সােপkতা িনেয় 
েসখােন eক বা eকািধক সংলg িচt ৈতির হয়। িচtgিল েকানo-েকানo েkেt aসংলg হেয় 
থাকেলo তােক eকi েমৗলবেৃtর বtৃচাপ ধরেত হেব। নেচৎ কিবতা দাঁড়ায় না। আবার, 
সবসময় ঘটনািট েচােখর সামেনi েয ঘটেছ, নয় eমনটাo। দশৃয্rপ (িনসগর্) িচtেণ 
সাধারণত কথেকর pতয্k বা পেরাk uপিsিত থােক। েলখািট utমপrুেষ েলখা নাo হেত 
পাের, িকnু, মেন হেব কথক (েলখক) তাৎkিনক েদখেছন o দয্াখাে ন। aবশয্ : ‘েসানার 
তরী’→ pতীকী; িনসিগর্ত বা িচtকlময় েকানoটাi নয়। িকnু, ‘আষাঢ়’ কিবর িনসগর্pীত 
সিৃ । িdতীয়ত, িনসগর্ বণর্নায় pকৃিত o pকৃিতর aংশ-a gিলi েমাdা িবষয়বst। িকnু, 
িচtকেl িচtিটi িবষয় নয়, িচেtর আ য় বা আsারায় মলূ িবষয়িট েসখােন pিতপািদত 
হয়। aথর্াৎ কিব-মেনর েচতন, aবেচতন o aেচতন aংেশ লিুকেয় থাকা aিভjতার বণর্াঢয্ 
pিতফলেন ফুেট oঠা দাশর্িনক aিভpায়িটi িচtকl।১... 

eকিট pবেn রবীndনাথ িলখেছন— “aপrপেক rেপর dারা বয্k কিরেত েগেল বচেনর 
মেধয্ aিনবর্চনীয়তােক রkা কিরেত হয়। নারীর েযমন ী eবং hী, সািহেতয্র 
aিনবর্চনীয়তািটo েসirপ। তাহা anকরেণর aতীত। তাহা aলংকারেক aিতkম কিরয়া 
uেঠ, তাহা aলংকােরর dারা আ n হয় না।  

“ভাষার মেধয্ ei ভাষাতীতেক pিতি ত কিরবার জn সািহতয্ pধানত ভাষার মেধয্ diিট 
িজিনস িমশাiয়া থােক, িচt eবং সংগীত।    

“কথার dারা যাহা বলা চেল না ছিবর dারা তাহা বিলেত হয়। সািহেতয্ ei ছিব আঁকার সীমা 
নাi। uপমা-তুলনা-rপেকর dারা ভাবgিল pতয্k হiয়া uিঠেত চায়। ‘েদিখবাের আঁিখ-পািখ  
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ধায়’ ei eক কথায় বলরামদাস কী না বিলয়ােছন? বয্াkল দিৃ র বয্াkলতা েকবলমাt 
বণর্নায় েকমন কিরয়া বয্k হiেব? দিৃ  পািখর মেতা uিড়য়া ছুিটয়ােছ, ei ছিবটুkেত pকাশ 
কিরবার বhতর বয্াkলতা মহূুেতর্ শািnলাভ কিরয়ােছ। 

“................................................. 

“...িচt eবং সংগীতi সািহেতয্র pধান uপকরণ। িচt ভাবেক আকার েদয় eবং সংগীত 
ভাবেক গিতদান কের। িচt েদহ eবং সংগীত pাণ।”২  

িচt aেথর্ িচtকli রবীndনাথ eখােন বিুঝেয়েছন, সেnহ েনi।... ১৯০৯ ি ঃ েথেক ১৯১৭ 
ি ঃ— pায় eক দশক ধের চলা সািহেতয্র িচtকlবাদী আেnালন (Imagism) তার নবয্ 
শতকীয় আধিুনকতার জn লড়াiেয়রi anতম pকাশ o pচার। মলূত ফরািস pতীকতntী 
আেnালন (Symbolism) েভেঙ আসা e-আেnালেনর pাথিমক পযর্ােয়র  েনতা িছেলন 
িbিটশ তrণ িট. i. িহuম (T. E. Hulme), aনাবশয্ক aিতকথেনর পিরবেতর্ িযিন কিবতায় 
‘ভসর্ িলবর’-eর পkপাতী িছেলন। িকছুিদন পর eজরা পাuন্ড (Ezra Pound) তােত যkু 
হন। iেমিজs েগা ীর anাn uেlখেযাগয্ নাম : িরচাডর্ aয্ালিডংটন, িহlা ডুিলT ল, eফ. 
eস. ি ন্ট, েফাডর্ ময্াডk েফাডর্ eবং uiিলয়াম কােলর্াস uiিলয়ামস।                       

১৯১৪-য় পাuন্ড-সmািদত iেমিজs কিবতার সংকলন ‘ডাস iেমিজsাr স’ (‘Das 
Imagisters’)-e aয্ালিডংটন, ডুিলT ল, uiিলয়ামস, পাuন্ড বয্তীত রচিয়তাrেপ anভুর্k 
আর-নামgিল িছেলা িড. eiচ. লেরn (D. H. Lawrence), aয্ািম লাoেয়ল (Amy 

Lowell) o েজমস জেয়স (James Joyce)। লন্ডন েথেক pকািশত ‘The Egoist’ 
পিtকািটo iেমিজsেদর p য়দাতা o সমথর্ক িছেলা। পাuন্ড eরপর েলখক-িচtী   
oয়াiনডয্াম িলuiস (Wyndham Lewis) pবিতর্ত ‘ভিটর্িসj ম’ (‘Vorticism’) 
আেnালেন েমেত েস-দেল িভেড় েগেল ‘iেমিজj ম’-eর েনতtৃ লাoেয়েলর হােত আেস। 
তাঁর সmাদনায় ১৯১৫, ১৯১৬ o ১৯১৭-েত পরপর িতন বছের িতনেট iেমিজs সংকলন 
pকািশত হেয়েছ।... 

নাম, আকার o পিরচয়gাসী নাগিরক pবণতা o ‘মnষয্েt মতৃ গণসমাজ’ (‘Deathbed-

humanity of mass society’)-eর াসrd পিরেবেশ দাঁিড়েয় েরাময্ািন্টক িনসগর্চচর্ার 
িবপেk কােবয্র eক sতnt আদশর্িনমর্াণi iেমিজসম৩। eর মখুয্ ৈবিশ য্ : 

“The typical Imagist poem is written in free verse and undertakes to render as 
precisely and tersely as possible, and without comment or generalization,  
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the writer’s impression of a visual object or scene; often the impression is 
rendered by means of metaphor, or by juxtaposing, without indicating a relation, 

the description of one object with that of a second and diverse object.”৪  

সামািজক, রাজৈনিতক িকংবা সািহিতয্ক েবাধ কখনoi  সীমানার পিরমাপ জােন িন। তাi 
গত শতেকর rর d’েটা-িতনেট দশেক পা ােতয্ pধানত িচtকলা o কাবয্ভূেম সংঘিটত 
আেnালনgিল দূরােnর বাংলার বাঙািল সংsিৃতেকo eকiরকম েফিনল কের। সবর্েতা 
সংকেটর কাল েসিট। সমs-ৈনিতক সংকট ঘেুর-িফের েশষেমশ আিtক সংকেটরi জn 
িদেয়েছ। রবীndনাথ o িমিsিসj েমর ভুবেলর্ােক সাতিট তারার িতিমর! pবল pিতdিndতায় o 
ফুটেত থাকা িব ােস  নতুন মতাদশর্ িনেয় uেঠ আসেছ iমেpশিনj ম (Impressionism) o 
iমেpশিনs কিবেগা ী। eরপর iমেpশিনj েমর বhমািtক বণর্ টা েভেঙ িতনিট সংলg 
aথচ িভn রঙেরখা িনজ-িনজভােব িনেজেক s  করেব— pতীকবাদ (Symbolism), 
িচtকlবাদ (Imagism) o পরাবাsববাদ (Surrealism)। সািহতয্েkেt ei oলটপালট, 
িবেkােভর pথম ফল, বাংলায়, ১৯২৩ ি sােb ‘কেlাল’ পিtকা (সmা. দীেনশর ন দাশ o 
েগাkলচnd নাগ)-র pবতর্ন। ‘utরা’ (১৯২৫ ি ঃ, সmা. aতুলpসাদ েসন o রাধাকমল 
মেুখাপাধয্ায়; সহ. সmা. sেরশ চkবতর্ী), ‘pগিত’ ( ১৯২৬ ি ঃ, সmা. বdুেদব বs o 
aিজতkমার দt ), ‘কািল-কলম’ (১৯২৬ ি ঃ, সmা. মরুলীধর বs), ‘পবূর্াশা’ (১৯৩২ ি ঃ, 
সmা. স য় ভTাচাযর্) পিtকাgিলo েসi ধারাবািহকতারi ফসল। িচtকl o 
পরাবাsবতােক আts কের েয মণ রবীnd-পরবতর্ী বাংলা সািহেতয্র aেলৗিকক তরণীকেরর 
ভূিমকায় aিভিষk হেলন, তাঁর নাম জীবনানn দাশ আর তাঁর pণীত eবং utরািধকার েরেখ 
যাoয়া পথিটর েজানািক o েজয্াৎsাi দশক-শতক েপিরেয় eেসo e-aবিধ বাংলা 
সািহতয্সmাগর্ আেলা কের রiেলা।...  

আমােদর আেলাচয্ কিব িবনয় মজমুদার জীবনানnীয় ঘরানােক aিধগময্ কেরi েকানo 
uপচkাকাের বাঁক িনেয়িছেলন। ‘নkেtর আেলায়’ েথেক ‘a ােনর anভূিতমালা’-র 
aধয্ায়িট পযর্n anত তাঁর কিবতাভাষার েবাঝাপড়ায় তা spতয্k।  

‘েসতু’-েক pতীক কের কাবয্জীবেনর pারেm, eকিট কিবতায়৫, িতিন শারীরবtৃীয়তায় 
মানিসক pশািn খুঁেজিছেলন। িবনেয়র সমদশকীয় o pায় সমবয়সী কিব পেূণর্nd পtী (জ. 
১৯৩১ ি ঃ) oিদেক gমেড়াে ন “আমােদর aভয্nের েsাতিsনী আেছ, েসতু েনi।” (d. 
পেূণর্nd পtী, ‘েsাতিsনী আেছ, েসতু েনi’; কা.g. ‘েহ সময় a ােরাহী হo’, পেূণর্nd পtীর 
ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, পনুমুর্dণ : াবণ ১৪০৯ আগs ২০০২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 
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প.ৃ ৯৯-১০০)— ei বেল।... di বা তেতািধক িবযkু aংশ (Real/ Virtual যা িকছু েহাক 
না েকন)-eর মেধয্ েযাগসtূ সmাদন aথবা েযাগসtূকারী বsti েসতু। ei মন-িন  েসতু-
পারাপারিটi েযন eকটা sশর্েরখা, িবনয়সািহেতয্ যা িদকিনণর্েয়র কাজ করেব; েযৗনতার 
কাrকৃৎ হেয় পড়েব তাঁর মলূধারার কিবতার রংদার পালকg । জেলা ল পািড়র তুলনায় 
েসতুর বয্বহার খািনক িনভর্য়-িনভর্রo িক নয়?... ‘িফের eেসা, চাকা’-র যথাkেম ৫২ o ৫৭-
সচূক কিবতায় ei ‘েসতু’-র iি তিট পনুবর্ার eেসেছ। pথমিট :  

“aবয্থর্ পািখর কােছ যেতাi কালািতপাত কির 

আমােক েচেন না তব,ু পিরচয় সিূচত হেলা না। 

েকােনািদন পােবা না েতা, েসতুর uপর িদেয় drত 

েTেনর মেতা sগmীর জীবন পােবা না।”৬   

বনলতা েসেনর েচােখ পািখর নীেড়র আ য় েদখেত েচেয়িছেলন জীবনানn, িবনয় তাঁর 
‘চাকা’-েক সবর্ােnঃi পািখ বািনেয়েছন। েসতুর oপর েTেনর চরণ িন-র িচtকlিটেত 
aবশয্i েযৗনেকৗশেলর ‘সবাক চলি tিট’i িনরেল রেয়েছ। 

িdতীয়িট :  

“েকােনা েযাগােযাগ েনi, েসতু েনi, পিরচয় েনi; 

তবoু েগাপন ঘর নীলবেণর্ রি ত হেয়েছ— 

ei েভেব যিদ খুঁিজ, তেব বেলা, e-কlনা কােলা। 

আঁধাের সকলi সখা, কােলা ব’েল pিতভাত হয়। 

তেকর্র সময় নয়; িবপলু িবপদাপn kুধা।  

pােণ েজয্াৎsােলপেনর সাধ যিদ না-i হয়, তেব 

িছd িদেয় েডেক িনেয় েকন েস েয েখােল না দরজা। 

আহার করার আেগ sান করা তারi রীিত, েpম।”৭   

িবপলু িবপn ei িখেদ আদেত েযৗনিখেদ। নীল রং িবষ, েযৗনতা o মতুৃয্র pতীক eবং eরা  
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anসর্mিকর্ত। ud গত েযৗনিচnায় কিবর েগাপন ঘর : িল , িজhা রেস আdর্। খাদয্ gহেণর 
আেগ sানপেবর্র িচtকেl িতিন রসsান o রসনািনবারেণর পারmযর্ বা kমিটেক িচিtত 
কেরেছন।  

‘a ােনর anভূিতমালা’-র ১-সচূক কিবতািটেত ‘েসতু’-র pতীেক শািয়ত নারীেদেহর তুলনা 
রেয়েছ। sন, েযািন, েযািনেরাম, পংুদN, বীযর্ iতয্ািদেক ksম, পরাগেকশর, জলপাi ফল, 
রস-আঠা iতয্ািদর pতীেক েদেখ িবনয় তাঁর িবভািবত স েমর িচtকl আঁকেছন, eমন— 

“েসতু চুেপ েয় আেছ, েসতু েয় আেছ তার ছায়ার uপের। 

ছায়া েকঁেপ-েকঁেপ oেঠ েথেক থেক জয়ী-হoয়া েসতুর বাতােস। 

সকল েসতুর মেতা eখােনo ei pােn ksম ফুেটেছ; 

snর s াণ ফুল, o-pােno ksেমর াণ েভেস যায়। 

াণ পাi, ksেমর চািরপােশ পিরিচত পরাগেশখর; 

েযন an েকােনা েদশ, an েকােনা মহাকাশ ফুেট আেছ েযন। 

eiখােন েথেম েযেত, েনেম েযেত রেস-েভজা anনয় ক’ের 

েথেম িগেয় েনেম পিড়, নািক েনেম েথেম যাi আিম িনেমেষi 

সকল আকাশ েছেড় ksেমর িবভািজত sকীয় আকােশ, 

জলপাi ফল ei সাথর্কতা েপেয় হােস, মdৃ-মdৃ হােস। 

মেন হয়, ভয় হয়, e-সমেয় ছায়ািট েয েভেঙ েযেত পাের 

e-রকম েঢuেয়-েঢuেয়, তরে র e-রকম আঘােত-আঘােত। 

কাঁপার aিধেক িগেয় eমন pবলভােব েনেচ যায় ছায়া 

ksম, ksম তুিম েকান মায়া জােনা বেলা, e েকমন মায়া। 

িনসেগর্র ei সেতয্ aবেশেষ eকরািশ রস, আঠা আেস 

আমার িনকট েথেক েনেম যায়, জ’েম যায় ফুেলর আকােশ।”৮       
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খািনকটা কতৃর্t িনেয়i e-কথা বলা চেল েয, েযৗনতার সmবত ে  ভাষয্িনমর্াতা কিব িবনয় 
মজমুদার। সাথর্ক েpেমর কিবতা বাংলা ভূিম o ভাষায় খবু কম েলখা হয়িন। িকnু, েযৗনস  
িনেয় eমন আ যর্ শbজেbর িনদশর্ন eর আেগ েকাথাo েনi; পেরo আর েকানoিদন পাoয়া 
েগেলা না। বাংলার েpেমর কিবর চিরতািভধােন িবনয় িন য়i থাকেবন, িকnু িনেবিদত 
েযৗনতার কিব বলেল িবনয় বয্তীত আর েকানo নাম eখনo আেস না।   

‘ঈ রীর’ কাবয্gেন্থর eকিট কিবতােতo েযৗনিমলনেক িচেtর aনnকেl েবঁেধেছন কিব 
িবনয়। েসখােন েযািনগেভর্র anভবিটেক দূরগময্ পাহােড় aবিsত তীথর্sান ধের িনেয় িতিন 
পতনশীল বীযর্িবndgিলেক eেক-eেক unখু তীথর্যাtী বেল ভাবেছন, ভাবেত পারেছন। ei 
ভাবেত পারা-টুki তাঁেক eকেমবিdতীয়m  িবনয় কেরেছ। কিবতািট e’রকম— 

“সাধারণভােব তােক িtশেূলর মেতা মেন হয়; 

িtশলূী পাহাড়, িpয়া, িpয়তমা িtশলূী পাহাড়।  

eখন বষর্ার িদন, িসk বনভূিম কােক চায় 

gp কৃতা িলপেুট, চায় তার দঢ়ৃ aিতিথেক। 

িসk আজ বনপথ, িসk িগিরgহা িগিরখাত— 

দয্ােখা, কার িনি বেন িসk, aভয্থর্নাময় সব। 

pবল আঘােত েশেষ পাহাড় নাচাi িkp sামী; 

ছেn ছেn েনেচ যায় pাতয্িহক সিnর মেতান। 

ei আমােদর ei িচরnন িপছল pণয়। 

িtশলূী পাহাড়, িpয়া, িpয়তম িtশলূী পাহাড়। 

aবেশেষ বিহগর্ত কণাকণা তীথর্যাtী যায় 

তpৃ িগিরখাতপেথ anেরর িদেক িদেল দেল; 

eত ঘন েpমপাত আর েকাn  কাrকােযর্ চেল?”৯   

বষর্াকাল িবরহদহন িকংবা িমলনজনেন আতp হেয় থাকা ঋতু। কােমাnt েযািন-aরণয্ তখন  
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পংুিলে র কিঠন আেব েন, aেঝার রসাভােস u -শীতল হেত চায়। ‘িগিরgহা’-‘িগিরখাত’ 
িনেয় পনুrিk বাhলয্ হেব, েযািনর িচtাkর তা। sন, িনতm বা েযািনর তলেদেশ কিlত o 
ajাত ডুেবাচূড়া— eর যা-িকছুi কিবকথার ‘পাহাড়’ হেত পাের।... 

িবনেয়র pথম েমৗিলক gন্থ ‘নkেtর আেলায়’-e snর eকিট িচtকl েমেল। িদিঘমেধয্ 
েফাটা eকিট আtমg পdফুল িদিঘর শাn নীরবতািটেকi েকবল সংসারসতয্ বেল েজেনেছ। 
eখন, েস-জেল েকu েকৗতুক কের eকিট িঢল ফয্ােল eবং kেমািtত বtৃgিল ফুেলর দিখন 
dয়ার িদেয় hদয়েদালায় েদালা েদয়! িদিঘর লাসয্, বাতাস o বেৃtর িবভ  তােক us কায়; 
িকnু পাঁকরােজয্র িসেsম তার পা েচেপ ধের। িবপn িব াস েথেক eক ধরেনর আতর্- াস 
জn েনয় :  

“eেসিছেল কােছ, বেসিছেল ধীর সবজু ছায়ায় 

ksেম েতামার েলাভ েনi যিদ, নাi বা তুলেল। 

pিতিদন আেস aেনেকi, ব’েস েফর চ’েল যায়। 

েকৗতুেক তুিম েকন মেনালীনা aমন dলেল? 

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

আনমনা eক ksমেক তুিম জািগেয় তুলেল। 

ধ ুেকৗতুেক েকন মেনালীনা aমন dলেল?”১০  

েগাটা কিবতািটেতi চাoয়া o না-পাoয়ার dমর্র aিভমান, বয্থর্ েpেমর িবষণ্ণতা ছায়া 
েফেলেছ। eকিদেক মেনর uড়াল েদoয়া ডানা, anিদেক মািটেত েগঁেথ বসা বাsেবর পােয়র 
মেধয্ ei দিড়র লড়াi তাঁেক পdবেনর টানােপােড়েনর aপrপ িচtিট কlনা করায়। 
দলবdতা-পে র িভতের প জ হেয় ফুেট থাকবার যntণা তাঁেক খবুেল খায়। কিব sধীর দt 
aবশয্ েয-েকানoরকম িচtকlনার িবsারেকi ফুেলর পাপিড়-েমলা েমেনিছেলন! তাঁর 
ভােষয্— “শbেদর গােয় েলেগ থাকা িমথয্াgিলেক আলগা করেত/ কিব তাঁর েখত জেুড় 
িচtকেlর চাষ কেরন।/ আর েসiসব িচtকl/ পাপিড় েমলেত েমলেত বেল— বাকয্ িমথয্া, 
শb িমথয্া,/ িমথয্া তার rপসমহূ।” (sধীর দt, ‘কিবর িনিবর্কl সমািধ’, তাঁব ুমi o ে  
কিবতাg , আদম, িdতীয় আদম সংsরণ : ১ ৈবশাখ ১৪২৩/ ১৪ eিpল ২০১৬, কৃ নগর, 
নদীয়া ৭৪১ ১০১, প.ৃ ৪৪)... 
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বাংলার িpয়-মখু েদেখ তpৃ কিব জীবনানn দাশ পিৃথবীর মখু আর েদখেত চানিন১১, 
ক াবতী, পdমালা, শি নীমালার aেনক rপকথা েন েফেল িবনয় মজমুদােরর মেন হয় 
“...সব বয্থা—সব sখ েপেয় েগিছ—েপেয়িছ সকিল।”১২ কিবেলােক eকলাt ঘিনেয় eেল 
ujjল aতীেতর নায়েকািচত pণয়গাথার িচtকl দানা বাঁেধ : 

“কেতা rপকথা বেল েকাটাল kমার আর রাজkমােররা : 

যkপরুীেত তারা েদেখেছ িশিথল কেতা রাজkমারীেক— 

েসানার পালে  েয়, pদীপ িগেয়েছ িনেব িশয়েরর িদেক। 

সব ঘেুম aেচতন, eকাকী বাতাস ধ ুকের েঘারােফরা। 

 

তারা েসi েদেশ েগেছ—কেতা দূের— মাঠ বন নদী পার হেয় 

ঊষার আেলায় িগেয় দাঁিড়েয়েছ kমারীর পালে র পােশ। 

পিৃথবীর সব sp তখন েস-kমারীর মেুখর আ েয়, 

পিৃথবীর সব সাধ তখন েস-kমােরর মেন িমেট আেস।”১৩  

aসহায় anকাের িবলীন হেত-হেত িনেজর ৈনঃs িনেয় িচtকl ফাঁেদন, eেহন— “anকাের 
ব’েস আিছ, চািরিদেক pাnেরর িবধরু বাতাস।/ নkেtর িদেক েচেয় বেুক জেম জীবেনর সব 
দীঘর্ াস।/ আিম eকা প’েড় আিছ, তুিম আেছা আকােশর sনীল aতেল।/ জািন, তুিম ei 
মােঠ আসেব না দূরাগতা,/ নkেtর ছায়া নািক পেড় ধ ুপিৃথবীর িতনভাগ জেল।”১৪ িবjান 
বা rিত aথবা সংsার িমেশo eভােব ৈতির কের সিচt akর!          

eকিট কিবতায়, hদেয়িndেয় েকানo িবষাদিk  sর ধরা পড়েল তাঁর pিতেরাধ unলূ হয় o 
দূরযায়ী eক uপkেলর ছিব anের েভেস oেঠ— েযখােন eক েকu-েনi তrণী আর িতিন— 
কNতািড়ত, েpতািয়ত : “হায়ের েতামার িনমর্ম গােন েচতনায় েদয় েদখা/ eক pাnর ... রািt 
... eবং/ চাঁেদর আেলায় eকিট aভাগা তrণীর rপেরখা।/ আিম eক েpত ... মারণ ভীষণ, 
মধরু eকথা ভুিল/ েতামােক েদখেল, িকnু েতামার গােন/ আবার hদেয় েভেস oেঠ েসi 
েpেতর কািহনীgিল”১৫  

‘গায়tীেক’-র ১ o ২-সচূক কিবতাd’িট ‘িফের eেসা, চাকা’-েতo eকi সjায় গহৃীত 
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হেয়েছ। d’িট কিবতাi কিবতায় pতীক-িবজিড়ত িচtকেlর আ যর্ uদাহরণ। pথম 
কিবতািটেত িতনিট পথৃক িচtকl রেয়েছ— ujjল মাছ, িবপn মরাল o ass বkৃ-
েকিndক। ‘ujjল মাছ’ শbবnিট aবশয্ জীবনানেnর কিবতায়১৬ েপেয়িছ আেগi। েস যাক...  

মাছ, মরাল o বkৃ যথাkেম জল, anরীk o মিৃtকা-সংলg জীব। বkৃ sিবর, মাছ o মরাল 
জ ম; তব ুপাlার িনিরেখ eেদর মেধয্ হয়েতা তারতময্ করা চেল।  

pথম িচtিটেত, eকিট ujjল মাছ আকাশেক লkয্ ক’ের জেলর িবছানা েছেড় আকােশর 
ভাচুর্য্য়ািলিটেত eকিটবার মাt ঠাiঁ িনেত িগেয় তারপর দশৃয্ত sনীল aথচ s  জেল 
pকৃতপেki ডুেব যায়। eখন, sনীল িকnু s — ei adুত বাuNুেল িdচারী শেbর aথর্ 
কী? দিৃ ম হেয় থাকেল তারo েতা েঢালকেপটার pেয়াজন েনi। আসেল, সমs ‘কী’-র 
মেধয্i ‘িক’ আেরাপ করা িবনেয়র কিবমন। িঠক েযমন, িনেজর চুেলর মdৃ ােণর মেতাi 
তাঁর ‘তুিম’-েক পান না িতিন১৭। েনi নয়; aিত কােছ আেছ, তাi। ei ‘hা’ঁ eবং ei ‘না’-
i তাঁর কিবতার েফজ o িনuTাল— sয়ংস ৃ  ei েপােটনিসয়াল িডফােরn তাঁর কিবতায় 
তিড় ালনা কের।... মােছর uDয়ন, aবগাহন o িনমjন-দেৃশয্র সাkী di— eকিট ফল 
o কিব sয়ং। িবনয় িলখেছন— 

“eকিট ujjল মাছ eকবার uেড় 

দশৃয্ত sনীল িকnু pকৃতpsােব s  জেল 

পনুরায় ডুেব েগেলা—ei িsত দশৃয্ েদেখ িনেয় 

েবদনার গাঢ় রেস আপk রিkম হেলা ফল।”১৮     

ei ‘ফল’-িটেক আমরা pতীক ভাবেত পাির। েকননা, eকিট বীেজর সাiিkক aডর্ােরর েশষ 
ধাপিট ফল। তারপেরi বnৃচুয্িত o েফর বীজজn। মােছর ulmন ফলিটেক েবদনায় আরk 
কের। eবারকার জn েশষ। শীতল েশািণত o tেকর শীণর্তা তােক সমািহত কেরেছ। uড়ল 
মাছিটর েদখা েলাকাnেরর sেpর মেতা েকানo িকছুi তােক আর জািগেয় েদেব না। েচােখ 
িহম িকংবা ঘমু আর ঔjjলয্ কেম-কেম kেম েছাট হেয় আসা পিৃথবী...আর...আর...িনতাi 
কিবয়ােলর গাoয়া েসi জীবনগান— “ei েখদ আমার মেন মেন।/ ভালেবেস িমটল না 
সাধ—kলাল না e জীবেন।/ হায়, জীবন eত েছাট েকেন?/ e ভুবেন?”১৯...    

িdতীয় িচtিটেত : 

“িবপn মরাল oেড়, aিবরাম পলায়ন কের, 
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েযেহতু সকেল জােন তার সাদা পালেকর িনেচ 

রেয়েছ uদg u  মাংস আর েমদ। 

slায় ুিব াম েনয় পির াn পাহােড় পাহােড়। 

সমs জলীয় গান বা ীভূত হেয় যায়, তব ু

eমন সময় তুিম, েহ সমdুমৎসয্ তুিম ... তুিম ...”২০     

ঊ র্চারী মরাল েলাকাnরেণর সাধ ক’ের েদেখেছ েয, ধবধেব পালক না, পালকিনেmর েমদ o 
মাংসi তার পিরচয়। বয্থা িনেয় দূের েযেত-েযেত মািটর মেতা আকাশেকo েকমন সেnহ 
হয়। মহাপারাবার পার কের পাহাড়-আড়ােল eেস বেস— aবসn। তব,ু কিবর কথায় e 
িব ামিটo ‘slায়’ু। কখন শbশর সমs pশািn িচের িছঁেড় েনয় শরীর-কয্াmাস! জলময় sর 
eতkেণ বা ীভূত হেয় eেসেছ। মাiল-মাiল পথ েয েযেত হেব মতুৃয্র আেগi! িঠক েসi 
সময়i সমdুমৎসয্ ঘাi িদেয় oেঠ। মরাল েদেখ না তা, কিব েদখেত পান। আnিরক dঃেখ 
িতিন আনত হন। মাছ েতা জােন না, েকানo মিুki আসেল বnনমিুk নয়, সকল বnনi 
মিুkবnন, িমলনবnন।... 

ততৃীয় িচt : 

“িকmা দয্ােখা, iতsত ass বেৃkরা 

পিৃথবীর পlিবত বয্াp বনsলী 

kাn kাn দীঘর্ ােস আেলািড়ত কের। 

তব ুসব বkৃ আর পু k  েয যার ভূিমেত দূের দূের 

িচরকাল েথেক ভােব িমলেনর াসেরাধী কথা।”২১   

বনবlীর aধীন বkৃেদর খবু asখ। তার জni েতা চল িkহীনতার pিতবn িনেয়। aথচ 
বয়ঃkিমক িমলেন া তােক েতালপাড় কের। eকিদেক েpািথত িশকড় টােন, an িদেক 
পািখেদর গান-হািসেখলা তােক েবঁেধ। সmেকর্র anিমত সািমট তার াস েচেপ ধের। eখােন 
‘বkৃ’ আর ‘পু k ’ aবশয্i পংু o stী-িলে র pতীক। িকnু মৎসয্...িকnু মরাল— oরা? 
মাছেকo িফের আসেত হয়, পািখেকo। গােছর utরণ েনi, গাছ িতেল িতেল মের। মাছ o 
পািখর utীণর্ হoয়াটাo েনহাত সামিয়ক। oরা েকেঠা বিৃt o ৈজব সংসার েছেড় িব েলােকর  
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eক হেত চায় বেট, িকnু, মেনােলাক, মেনর মাnেষর সে  িমলন েয কখনo হেয়i oেঠ না। 
oরা ভুল কের মের।... 

‘গায়tীেক’-র িdতীয় কিবতািটেতo বkৃ o পিkকথা রেয়েছ। ধ ুমােছর জায়গায় eেসেছ 
মাnষ। aচল, aনnবষর্ীয় বkৃ, েয িকনা মতুৃয্র দাসt (আ t) েসভােব েজেন oেঠ িন, তার 
মেুখ-েচােখ-tেক-কােন-নােক সীমায়ত, মতুৃয্শািসত জীবেনর a ুিল েবালােত চান, বেলন— 

 “িশkায়তেনর কােছ  েহ িন ল, িsg েদবদাr, 

িজhার uপের dব লবেণর মেতা কণা কণা, 

কী ছড়ায়? েক ছড়ায়? েশােনা, কী asুট sর, েশােনা— 

‘েকাথায়,  েকাথায় তুিম, েকাথায় েতামার ডানা ে ত-পkীমাতা? 

ei েয eখােন জn, eকi েসi জনrত নীড় না মিৃtকা? 

নীড় না মিৃtকা পণূর্ e-as  মতুৃয্ময় িহেম...’ 

তুিম বkৃ, jানহীন, মরেণর িk  সমাচার 

জােনা না, eখন তেব sর েশােনা, aবিহত হo।”২২ 

িকnু, পািখর জীবন েতা পািখরi, বেৃkর জীবনo বেৃkর। তারা সংলg, তব ুবkলg হেত সkূ 
বাধা আেছ!... মাnেষর জীবেনর মাnষ তাo মিৃtকার ভূজn, ঋণ-িনভর্রতা েছেড় কখনo-
কখনo aনধীন িদন চায় সমেুd-আকােশ। েকননা, না-পাoয়ার েখেদ pায়শi পাoয়ার েজদ 
েথেক যায়। তার পিরtাণ, পিরতিৃp েনi। kত, মলম o d’কলম...ei েতা েসi! েজেন- েন 
িবষ পান করা কিব িবনয় e-aিভলােষর িpয় িবলােস aTহাসয্ ছিড়েয় েদন : 

“তবoু েকন েয আেজা, হায় হািস, হায় েদবদাr, 

মাnষ িনকেট েগেল pকৃত সারস uেড় যায়।”২৩      

ant, মাnেষর বিুdবিৃt o মেনাবিৃtেকi তার aশাnতার কারণ বলেবন িবনয়। শািnর 
aভােব ঘমু িকংবা ঘেুমর aভােবi বিুঝ বা শািn েনi। বয্থার মােঝ ঘিুমেয় পড়েত-পড়েত 
utরণকামীরা ‘িনরথর্ক বীযর্পােত’ মােত। বীেযর্র aপpয়াণিটo িকnু েলাকাnরেণর iে  o 
েলাকাnিরত হেত না-পারারi েদয্াতনাবাহী। িলখেছন—    
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“িবড়াল pভৃিত সব িচnাশিkহীন pাণীgিল 

সব aবসরকাল িনdায় aিতবািহত কের; 

েযেহতু িনdায় েকােনা েবদনা বা যntণার aবকাশ েনi। 

তবoু কী ক’ের ভুিল তুিম eকবার েদিখেয়েছা 

aিনিdত মাnেষর রkময় ফুটn জেলর  

নেভাচারেণর মেতা আkলতা থাকাo সmব। 

জল থােক মিৃtকায়; েমঘgিল ঊ র্াকােশ থােক, 

মািটর সংলg হেয়, মধয্পেথ কখেনা থােক না।”২৪  

ফুল িনেয় মাnেষর aজs িমেথয্ বলা, ফুলেক িদেয় মাnেষর সবেচেয় েবিশ িমেথয্ বলােনা আর 
মাংেসর গেn কাযর্ত ulাস pকােশর বয্াপারিট তাঁেক নাড়া েদয়। কিবরা েতা বrণার বেুক 
মাংেসর গn ঁকেত েকানoিদনi পছn কেরনিন! তাi hদয়পচয় িনেয় ভাবেত বেস িতিন 
কাগজকলম িনেয় চুপচাপ বেস থােকন। স েয়র িবেরাধী o pবল aিsবাদী শিk aপচয়েক 
িচেtর কাrকেl মেুড় েফেলন e’ভােব—  

“েহ আেলখয্, aপচয় িচরকাল পিৃথবীেত আেছ। 

ei েয aেময় জল, েমেঘ েমেঘ তnভূত জল— 

eর কতটুk আর ফসেলর েদেহ আেস বেলা। 

ফসেলর ঋতুেতo aিধকাংশ েষ েনয় মািট। 

তব ুকী আ যর্, দয্ােখা, uপিব  মশা uেড় েগেল 

তার ei uেড় যাoয়া ঈষৎ স ীতময় হয়।”২৫  

িবনয় eকিট কিবতায় কিবতার আি কগত িদকিটর েয ধারণা িদে ন— বাচয্, বয্া য্ বা 
িন, pতীক o িচtকেlর sষম সjায় তা গাঁথা, তােত খবু নতুনt েনi, পিৃথবীর সকল 

যগু-সকল ভাষার ে  কিবতাgিল িবচার করেল eমনটাi েদখা যােব। তব,ু িবনেয়র কিবতা-
সmিকর্ত মতামতিট িবনয়-aেnষেণর sােথর্i েজেন েনoয়াটা জrির : “বাচয্াথর্, িনিহত aথর্, 
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িবে িষত শারীিরক rপ,/ েস শরীের pকৃিতর, জগেতর pতীকী আ য়,/ aিবে দয্ িনিবড়তা, 
ঘিন তা, আেবগস ার,/ আেরা সংjাতীত িকছু কিবতায় থাকা aিভেpত।”২৬ ei শbাতীত 
ভুবনিটi িচtকেlর িচtসাধনীেত jলjেল হয়।... 

মনিসজ মজমুদার িলখেছন— “pাচীন িgেসর কিব সাiেমািডেনস মেন করেতন ‘ছিব হল 
িনবর্াক কিবতা আর কিবতা হল সবাক ছিব।’... খবু আধিুনক কােল িপকােসার মেুখ েশানা 
েগেছ : ‘শb িদেয় েলখা যায় ছিব েযমন কের কিবতায় আঁকা যায় anভব।’ ‘শেbর সে  
rপেক জিড়েয় িনেয় েয বাকয্’ aবনীndনাথ তােক বেলেছন ‘u ািরত ছিব’।  

“দিৃ gাhতা িচtকলার pধান শতর্। e শতর্ মানেত হেয় কিবেকo। ‘কিবতার সারাৎসার তীk 
দশৃয্ময়তা।’ ei দঢ়ৃ pতয্িয়ত দািব iংেরজ কিব রবাটর্ েgভেসর। তাi দীঘর্কাল চাল ুআেছ 
কিবদিৃ র কথা। েস-দিৃ  কিবর, িশlীরo। dজেনi দশৃয্ eবং দেৃশয্র aিতিরk িকছু েদেখন 
eবং েদখার েপছেন থােক তাঁেদর aনn সংেবদনার pবল আেলাড়ন। যার ফেল কিব/ িশlী 
যা েদেখন তার aভাবনীয় rপাnর ঘেট তাঁর সিৃ েত।... 

“িকnু কিবতার সবর্া  িক িচtময়? বণর্নায়, িচtকেl, uপমায়, uৎেpkায় শেbর pিতমা 
থােকi িকnু কিব িক কখনo an  গাঢ় sের কথা বেলন না যােত থােক েকানo uপলb 
সেতয্র বা ঘন anভেবর িনি t বয্ না? কিব িক বেলন না : 

িবপলুা e পিৃথবীর কতটুk জািন 

A thing of beauty is a joy for ever. 

sp নয়— শািn নয়— েকান eক েবাধ কাজ কের/ মাথার িভতের 

ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসn 

েস বেড়া sেখর সময় নয়, েস বেড়া আনেnর সময় নয় 

“সংকীণর্ aেথর্ িচtপেটo সবর্াংেশ ছিব থােক না। মতূর্ aবয়েবর চারপােশর জিমেত থােক 
িশlীর anভেবর বয্ নায় ভরা েরখা, রঙ o বনুেটর িবমতূর্ কাজ। aলডাস হাkিল eমন 
aিবিম  িবমতূর্ aিভঘাত খুঁেজ েপেয়েছন— না েকানo ekেpশিনs ছিবেত নয়— পেনেরা 
শতেকর iতালীয় েরেনশাঁেসর িশlী িপেয়েরা েদেlা ানেচসকা বা কিজেমা তুরার ছিবেত। 
তাঁর ধারণা oi ol মাsারেদর ছিবর িবমতূর্ aংেশi ধরা আেছ pথম জেনর কিঠন pশাn 
বিুdশািসত িনরাসk তnয়তা আর aপরজেনর aশাn যntণাদীণর্ েমজাজ।  
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“িকnু oi ধরেনর aংশgিল ছিবেত িবমতূর্ হেলo কিবতােতo িক তাi? ছিবর মেতাi 
কিবতার aংশ সমেgর সে  aিnত হেয় বয্ নােক পণূর্তা েদয় িঠকi। িকnু কিবতার oi 
চরণgিল, কিবতার বাiেরo, eক sতnt aিst আেছ বেলi, আরo aেনক িচtময় aংেশর 
সে  তারায় তারায় খিচত কের রােখ আমােদর sিৃতেত কিবতার আকাশ।...”২৭                   

pতয্াহত hদয়েক িবনয় aনায়ােস হাতেবামা েভেব েনন। তারপর eক aেpমিবd কিবর ছিব 
আঁেকন— 

 “িবিনd রািtর পের মাথায় জড়তা আেস, েচাখ j’েল যায়, 

হাতেবামা ভ’ের থােক কী ভীষণ aিতkাn চােপ। 

eরকম aবsায় hদেয় িকেসর [কীেসর] আশা িনেয় 

কিবতার বi, খাতা চািরপােশ খেুল ব’েস আিছ?”২৮  

বঝুেত asিবেধ হয় না েয, e তাঁর আtবান-িনেkপ। anপর্ীড়েন jেলপেুড় d হেত চান 
কিব— সংশpক!...  

pতীকা য়ী িচtকেlর aনবদয্ িকছু িনদশর্ন িবনেয়র ‘িফের eেসা, চাকা’-য় রেয়েছ। েpম, 
েযৗনকাম, শরীর-িমলন iতয্ািদেক eমনভােব িচts করা হেয়েছ েয, সািহেতয্র aিনয়িমত 
পাঠক oপর-সjার ািnেকi a াn ধের বসেব— 

“আকাশআ য়ী জল িবsতৃ মিুkর sাদ পায়, েপেয়িছেলা। 

eখন তা মিৃtকায়, ঘােসর জীবেন, আহা, েকমন নীরব। 

মহৎ ulাস, ug uেtজনা eiভােব েশষ হেত পাের? 

ঈিpত গেৃহর dাের েপৗঁেছােনার আেগi েয িডম েভেঙ যায়— 

ei িসk েবদনায় দূের চ’েল েগেল তুিম, পলাতকা হাত, 

েবদানার দানা-দানা িনেয় eকা-eকা েখেল কেরা, skমার েখলা। 

ঘন aরেণয্র মেধয্ সেূযর্র আেলার তীb aনটন বেুঝ 

তrণ েসgন গাছ ঋজ ুআর শাখাহীন, aিত দীঘর্ হয়; 
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eত দীঘর্ যােত তার u  শীেষর্ uপিব  িনরাপদ েকােনা 

িবকল পািখর িচnা, an  গােনর sর মািটেত আেস না।”২৯   

আকাশআ য়ী জল, ঘাস, ঈিpত dার, ঘন aরণয্, তrণ েসgন গাছ, িবকল পািখর িচnা-
an  গােনর sর pভৃিতর pতীেক আসেল বীযর্, েযৗনেকশ, েযািনমখু, েযািনগভর্, পrুষা  o 
তdয্তীত, জীবেনর aহং-পরাহং টানেকi uেdশ বা uেdশয্ করা হেয়েছ।  

সামিুdক িঝnকেক মেুkা-জেnর সাথর্কতা লাভ করেত েদেখন। aতeব িনেজর িদেক ঘেুর 
িগেয় িনভুর্ল গিত, েজয্ািতমর্য় পথেরখািট anধাবন কেরন, আবার-আর eকবার— 

“eমনিক িনেজ-িনেজ খেুল যাo িঝnেকর মেতা, 

বয্থর্ হo, তব ুবািল, িভতের pিব  বািলটুk 

kেম-kেম মkুা হেয় গিতর সাথর্ক কীিতর্ হেব।”৩০    

‘িফের eেসা, চাকা’-র মেধয্ eকিট কিবতা আেছ, যা বiেয়র কিবতাgিলর ভাবশ ৃ েলর 
বাiের aবsান কের। কিবতািট জীবনানn-িবষয়ক। বলেছন— 

“ধসূর জীবনানn, েতামার pথম িবেsারেণ 

কিতপয় িচল ধ ুবেলিছেলা, ‘ei জnিদন’। 

eবং গণনাতীত পারাবত েমেঘর srপ 

দশর্েন িবফল ব’েল, েভেবিছেলা, akেমর গান। 

সংশেয়-সেnেহ dেল eকi rপ িবিভn আেলােক  

েদেখ েদেখ িজjাসায় জীণর্ হেয় তুিম aবেশেষ 

eকিদন সেচতন হিরতকী ফেলর মেতান 

ঝ’ের েগেল aকsাৎ, রkাpতু Tাম েথেম েগেলা।”৩১  

জীবনানেnর মরজীবেনর তুমলু বয্থর্তা o মতুৃয্-পরবতর্ী জীবেনর u াযর্ সাফেলয্র ei 
aধয্ায়িট আমােদর জানা। িচল o পারাবত যথাkেম দূরt, u তা o বহমান কাল eবং 
ঘনt, ৈনকটয্ o বতর্মান কােলর pতীেক eেসেছ। aবশয্, িচেলর dবর্ার দিৃ  o াণশিk  
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(iিndয়ময়তা)-র আভাসিটo েসখােন আেছ। জীবনানেnর pিতভা সমসামিয়ক সমাজ 
েচেনিন, তাঁেক েচনােত মহাকালেক আসের নামেত হেলা। জীবন o সািহেতয্র হাজারo েখলা, 
হাজারo rপ, হাজারo rপাnর েদেখ েফলা আt-িজjাসায় s কিব জীবনানnেক েছঁচেড় 
িনেয় চেল যায় Tাম। ২২ aেkাবর, ১৯৫৪। শীেতর kয়াশা মাতাল িছেলা তখন?... হিরতকী 
ফেলর মেতা ঝের যাoয়ায় ‘হির’ (‘ঈ র’ না ‘হরণ করা’ িkয়াপদিট?)-শেbর rিতসাময্ 
সিৃ  করেত েচেয়িছেলন বেল িবনয় িনেজi জািনেয়েছন।৩২ ১৯৬২-েত দাঁিড়েয় িবনয় আট 
বছর আেগর eকিদেনর গlেক সmাবয্তার য্াশবয্ােক েদখেলন! জীবনানn eখন েনi। 

েমঘেলাক িদেয় uেড় চলা িকছু িচল িকছু আেগi বেুঝিছেলা, e েমঘমালা sায়ী বিৃ ময়ী। 
গহৃs, aভয্s আtা েমেঘ জল েদখেত পায় না। জীবনানn জলগভর্ েমঘ, সিৃ বয্ ক ংস 
যার আপৎপন্থা : 

“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, কিmত েpিমকা— 

েতামার কিবতা, কাবয্, সংশেয়-সেnেহ dেল-dেল 

তুিম িনেয ঝ’ের েগেছা, হিরতকী ফেলর মেতান।”৩৩  

“েয-পথ রেয়েছ তােক eকমাt পােয়-পােয় েহঁেট/ পার হেয় েযেত হেব, আর েকােনা sরময্ 
শকট/ পােবা না িন লা পেথ, eমনিক a gিল কেব/ হািরেয় িগেয়েছ েসi আtরkামলূক 
যেুdর/ িব s সমেয়, তেব মাnেষর পদdয় আেছ।/ েকােনা বnু েনi আর, সহায়তা পাi না 
কখেনা।/ িনেজর িনরst েশাভা, uল  aবsা িনেয় আর/ েকাথায়, কােদর dাের uপিsত হেবা, 
েহ সময়?/ eখন েহঁেটi চিল; জেল ডুব েদবার আেগi/ ডুবিুরর মেতা িকছু sগভীর াস েটেন 
িনi।”৩৪ িকংবা, “কেব েযন eকবার িবd হেয় বালকুােবলায়/ সাগেরর সাহচযর্ েপেয়িছেলা 
aেলৗিকক পািখ।/ uদয্ত সংগীেত কেব ভেরিছেলা হমর্য্তল, তব/ু েপেরক িবফল হেলা গhেরর 
udার েপেলা না।/ মাথা kেট, িছঁেড়-খুেঁড় ঘিুড়র মেতান তয্k হেয়/ দয্ােখ, পিৃথবীর িশkা 
ধারণার kমসংেশাধেন।/ েযন িশ  বায়েুলােক িনভর্েয় িবহার ক’ের েশেষ/ পেথ প’েড় ংস 
হয়। েততলার েথেক পতেনর/ aিnম, ajাতপবূর্ মমর্ েবােঝ শেবর জীবেন।”৩৫ u ারেণ েযন 
জরায় ুতয্ােগর পর িবsীণর্ আেলায় eেস সিৃ র সদথর্ বেুঝ েনoয়া kুধাতর্-িপপািসত িশ িটর  
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িবsয় o েবদনা রেয়েছ— anকার সীমা েছেড় েয আকােশর নীেল, চাঁেদ, নkেtর আhােন 
আরo পিরসীমা েদখেত েপেয়িছেলা৩৬। িনমর্ল হালদার িলেখিছেলন— “আকােশ মখু ডুিবেয় 
দাঁিড়েয় পড়েত পাির// বnুর েpিমকােক েদেখ েpিমকা েচেয়িছ/ েকােনা েpিমকােক পাiিন/ 
আমার মgুতা নীলরেঙ। তাi আকােশ মখু ডুিবেয়/ দাঁিড়েয় পড়েত পাির।/...”৩৭, িবনয় 
িলখেছন— ভুল, আঁকেছন— “কrণ চেলর মেতা সারািদন, সারািদন ঘিুর।/ বয্িথত সময় 
যায়, শরীেরর আতর্নােদ, যায়/ েজয্াৎsার anনয় ; হায়, ei আহাযর্সnান।/ aপেরর 
েpিমকার মেতান sদূর নীহািরকা,/ গাঢ় িনিনর্েমষ চাঁদ, আমােদর আবশয্ক sখ।/...”৩৮  

“েতামােদর কােছ আেছ সংেগাপন, আ যর্ ব-dীপ,/ কৃ বণর্ aরেণয্র anরােল াণময় hেদ/ 
আমার hদয় sেp মgু হয়, eকা sান কের”৩৯ পঙিkর েযািনমর্য় রজনীেত িবনয়েক সnরণরত 
েদিখ; িকnু, aেমাঘ িশকারিটর েয লkয্েভদ হয় না। বাঘ লাফ িদেতi েযন েস-kমারী 
লkয্িবnd েথেক সের যায়! আহূত আঘাত আকN তব ুসবর্s িদেত েচেয়i বেলন— “েতামার 
hদেয় িদেত েরামাি ত সংkামক বয্ািধ/ বীজাণ ুবহন কির ; তুিম থােকা দূের িসnুপাের;/ 
ফেল িনেজ পবূর্ােhi আেরা েবিশ িবষিkয়া পাi।/...”৪০ আর তারপর, eকটা েজানািকেক 
মেুঠায় েচেপ ধের আকাশ, নkt বা aনnেক পাoয়ার িহংসাtক, বয্থর্ pয়াস েনন। পরাভেবর 
মেধয্i ফুেট oেঠ, ফুিটেয় েতােলন anভেবর aসাধারণ িচtকl eক :                          

“কিবতা বিুঝিন আিম ; anকাের eকিট েজানািক 

যৎসামাn আেলা েদয়, িনrtাপ, েকামল আেলাক। 

ei anকাের ei দিৃ গময্ আকােশর পাের  

aিধক নীলাভ েসi pকৃত আকাশ প’েড় আেছ— 

ei েবাধ sগভীের কখন আকৃ  ক’ের িনেয় 

যগু যগু আমােদর agসর হেয় েযেত বেল, 

তারকা, েজানািক—সব ; লিmত গhর হেয় েগেল 

না-েদখা গhর েযন anকার hদয় aবিধ 

পথ ক’ের িদেত পাের ; pেচ ায় pেচ ায় ; েযন 

aমল আয়tাধীন aবেশেষ ক’ের িদেত পাের 
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aধরা েজয্াৎsােক ; তােক uদgীব মিু েত ধ’ের িনেয় 

িবছানায় েয় েয় আকােশর, aনেnর সার েপেত পাির। 

ei ajানতা ei কিবতায়, রেk িমেশ আেছ 

মdৃ লবেণর মেতা, pশািnর আhােনর মেতা।”৪১    

কিবতািটেত aিধক নীলাভ pকৃত আকােশর আকাঙ্kায় জীবনানnীয় rেkপ রেয়েছ। ‘rপসী 
বাংলা’-র কিবর iে মন িছেলা aেনকটা eমনi— “যতিদন েবঁেচ আিছ আকাশ চিলয়া েগেছ 
েকাথায় আকােশ/ aপরািজতার মেতা নীল হেয়—আেরা নীল—আেরা নীল হেয়/ আিম েয 
েদিখেত চাi;—েস আকাশ পাখনায় িনঙড়ােয় লেয়/ েকাথায় েভােরর বক মাছরাঙা uেড় যায় 
আি েনর মােস,/ আিম েয েদিখেত চাi;...” (d. জীবনানn দাশ; ৩ সংখয্ক কিবতা 
(pেবশক কিবতািট বােদ); rপসী বাংলা; িসগেনট েpস; eকাদশ সংsরণ : ফাlনু ১৩৮৫; 
(p. সতয্িজৎ রায়), কলকাতা ২৩; প.ৃ ১৩)   

িবনেয়র কেয়কিট কিবতায়৪২ করবী ফুেলর pস  আেস, িকnু তা িচtকl নয়, pতীককেlর 
সেচতন pেয়াগ। ‘ঈ রীর’-e o ‘বাlীিকর কিবতা’-য় pচুর সংখয্ক মানবীয় শ িচt আেছ, 
যা িনেয় ভাবসmpসারেণর কারণ েনi। eকিট কিবতা— “যিদ চাo তেব তুিম uপেরo uেঠ 
েযেত পােরা,/ আমােক শািয়ত ক’ের িনেজ িনেত পােরা কমর্ভার।/ তাহেল snরতর হেত 
পাের আমার দশর্ন।/ আমার মেুখর িদেক িপঠ েরেখ রমণulােস/ drতেবেগ oেঠ নােম oেঠ 
নােম রkেযানীপটু,/ মধমুাখা aিতকায় আঙুেলর মেতান আয়ােস/ চুেষ চেল চুেষ চেল 
kমাগত চুেষ চুেষ চেল/ aিত দঢ়ৃ যাdদN, েগালাdর্ যগুল eত লাল!/ নীরব sেনর মেতা 
িলpাময় েকামল িবশাল!/ drত েবেগ oেঠ নােম oেঠ নােম িনজ কkপেথ।/ িমলন নতর্ন কের 
তােল তােল, s  েদখা যায়/ আতর্ দNগাt হােস তিৃpর মেতান িদবয্ েkেদ।/ দশর্েনর ei 
sখ aিনবর্চনীয় কীিতর্েভেদ।”৪৩ েটপা৪৪, ঠাপ৪৫, েচাষা৪৬ pভৃিত মামিুল o রg রেগ শেbর 
বয্বহার কিবতার িচtকlgিলেত আরণয্ক আিদমতা ছিড়েয়েছ। স ম িবষেয় ‘গায়tীেক’-র 
pতীকী িচtকl িকnু aেনকাংেশi দশর্ন  িছেলা, যা eখােন েনi— 

            “...হায়, েস eক িবিsত, 

aসh সnান, তাi েকu যিদ েস সমেয় ব’েল েদয় তেব 

তp েলৗহদN জেল pিব  হবার শািn আচিmেত নােম।”৪৭    
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‘a ােনর anভূিতমালা’-য় িচtকlgিল eতটাi pতীকিমি ত েয, আলাদা কের িনেয় তার 
আেলাচনা করাটা মশুিকল। তব,ু... মাnষ হেয় যখন সারেসর কােছ েগেছন, সারস uেড় 
েগেছ৪৮। আর eখন, dাদশীর েজয্াৎsায় eকা কিবমন সারস বেন— 

 “...eকা-eকা গতকাল রােত 

যখন সারস হেয় ফুেলর েকয়ািরিটর uপের পেড়িছ, 

uেড়িছ aেনকkণ তখন আসেল eর মােন েবাঝা েগেছ— 

তখন েদেখিছ eক হলদু রেঙর েগাল চাঁেদর মেতান। 

আবার যখন আজ eকক সারস হেয় eকা uেড় যােবা 

পির ার েজাছনায় েকয়ািরর uপেরi ডানা ঝাপটােবা 

aেনক সময় ধ’ের তখন e-েকয়ািরেক মেন হেব eক 

হলদু রেঙর বািট—রেঙর বািটর মেতা, আমার েচেয়o 

বh েবিশ eকা-eকা হলদু রেঙর বািট, রেঙ ভরা বািট। 

তখন আসেল েফর পির ার েজাছনায় মােন েবাঝা যােব। 

মােন বেুঝ িনেত হেল তাi ডানা ঝাপিটেয় uেড় িনেত হয়, 

eকাকী সারস হেয় েগাপেন-েগাপেন চুেপ a ােনর রােত।”৪৯ 

িবনেয়র eকিট কম-খয্াত কাবয্gন্থ ‘আিম ei সভায়’। e-gেন্থ pকািশত কিবতাgিলেক 
িবনয় িনেজi িদনপ ী বেলেছন। ঘেরর কােছ েদখা kুd দশৃয্িটেক িব -বয্াপােরর সে  
িমিলেয় িনেয় েকবলi িবিsত হে ন কিব। পািটর্kলারেক iuিনভাসর্াল কের েতালবার িনজs 
পরীkায়, কিবতার লয্াবেরটিরেত পাশমাকর্টুk তুলেত চাiেছন৫০। তব,ু eরi মেধয্ d’-eকিট 
aনবদয্ িচtকlসmিলত কিবতা gন্থিটেত sান েপেয়েছ, েযমন— ‘ulা’৫১, ‘পিৃথবী চাঁদেক 
েদেখ’৫২। পিৃথবীর বেুক jলn ulাপােতর িচtিটেত িবনয় নারী-পrুেষর িচরকালীন 
শরীরীয়ানার সnান েপেয়েছন— 

“মেন পেড় পিৃথবী o ulােদর pণয়কািহনী। 

েদেখিছ েয পিৃথবীর কােছ eেল ulা jেল oেঠ 
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ulা aিgময়ী হেয় drতেবেগ পিৃথবীর বেুক eেস পেড়।”  

                                                                                                    (খিNতাংশ)  

পেূণর্nd পtী eকিট কিবতায় িলেখিছেলন—  “ভােলাবাসেল নারীরা হেয় যায় নরম নদী/ 
পrুেষরা jলn কাঠ।”৫৩ আমােদর িবচােরo ‘ulা’ পrুষ eবং ‘পিৃথবী’ নারী হoয়ারi কথা। 
েকননা, পিৃথবীর বেুক ulারi েতা গমনাগমন ঘেট। িকnু সমসয্া করেছ ei ‘aিgময়ী’ 
শbটা, যােক বয্াকরণগত ভুল বেল েমেন েনoয়া ছাড়া রাsা েনi।... 

‘পিৃথবী চাঁদেক েদেখ’ কিবতায় পিৃথবী o চাঁেদর মেধয্ াণ o gােসর পারsিরকতার কথা 
েভেবেছন কিব। ei িচtকlিট eতটাi aনn o সmkৃ েয aংশিবেশষ udতৃ করা যাে  
না। কlনার বনুন eকiসে  সরল o সংযkু। তাi বয্াখয্ার pেয়াজন না হেলo anত সmণূর্ 
কিবতািটi udিৃত িহেসেব gহণ করার pেয়াজন হেব— “পিৃথবী চাঁদেক দয্ােখ, চাঁদ 
পিৃথবীেক দয্ােখ তািকেয় তািকেয়।/ eবং aিববািহতা চাঁেদর েয rপ দয্ােখ পিৃথবী, েস rপ/ 
সবার sপিরিচত—চndকলা দয্াখা যায় ধীের ধীের বেড়া হেত থােক,/ বড় হেয় aবেশেষ 
চাঁেদর পিূণর্মা হয়।/ e দশৃয্ পিৃথবী দয্ােখ সারাটা জীবন।/ eবং আসল কথা চাঁদ পিৃথবীেক 
দয্ােখ েসo eক pকার :/ eখেনা aিববািহত পিৃথবীরo কলা হয় pথমা িdতীয়া ক’ের ক’ের/ 
সpমী a মী ক’ের কলা বড় হেত থােক kেম।/ aবেশেষ পিৃথবীিট পেুরাপিুর বtৃাকার হয়; 
চাঁদ ei দশৃয্ দয্ােখ।/ পিৃথবী েযিদন দয্ােখ চাঁেদর পিূণর্মা েসi িদন/ চাঁদ েথেক পিৃথবীর 
aমাবসয্া, aথর্াৎ পিৃথবী/ েসিদন aদশৃয্ থােক চাঁেদর দিৃ র েথেক। আর/ পিৃথবী েযিদন দয্ােখ 
চাঁদিটর aমাবসয্া েসi িদন চাঁদ/ পিৃথবীেক পেুরাপিুর বtৃাকার আেলািকত দয্ােখ।/ eভােব 
চেলেছ ei চাঁদ আর পিৃথবীর জীবন, দশর্ন।”   
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তথয্সtূ :  

১. d. সরকার আিমন, ‘কিবতায় িচtকl : pাচয্-pতীেচয্র িসdাn িবেবচনা’, বাংলােদেশর কিবতায় িচtকl, বাংলা 
eকােডমী, ঢাকা ১০০০, প.ৃ ১-১৬  

২. রবীndনাথ ঠাkর, ‘সািহেতয্র তাৎপযর্’, সািহতয্, পনুমুর্dণ কািতর্ক ১৪১১, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, কলকাতা ১৭, 
প.ৃ ১০ 

৩. d. knল চেTাপাধয্ায়, ‘(১০) িচtকlবাদ (Imagism)’, সািহেতয্র rপ-রীিত o anাn pস , রtাবলী, ষ   
মdুণ : মাঘ ১৪১৫/ েফbrয়াির ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প.ৃ ৩৫৪-৩৫৫ 

    d. ঐ, ‘(১৭) ভিটর্িসজম (Vorticism)’, ঐ, প.ৃ ৩৬৫ 

৪. M. H. Abrams, ‘Imagism’, A Glossary of Literary Terms, (Seventh Edition), Thomson Heinle, First 

Reprint 2006 by Thomson Business International India Pvt. Ltd., P.N. 122 

৫. িবনয় মজমুদার; ‘uেnাচেনর গান’; (কা.g. ‘নkেtর আেলায়’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ ( বiেমলা ); কলকাতা-২; প.ৃ ২৭ 

৬. ঐ, ৫২ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’), ঐ, প.ৃ ৬৩ 

৭. ঐ, ৫৭ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৫ 

৮. ঐ, ১ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘a ােনর anভূিতমালা’), ঐ, প.ৃ ৮৩ 

akর-a  uভয় সংsানেকi eকাবয়ব েসতু ৈতিরর কােজর uপকরণ করবার কথা েভেবেছন িবনয়। a নাম সরাসির 
হয়েতা কিবতায় আেসিন; িকnু, uিlিখত িবিভn pাকৃিতক anষ gিলেক তার আকার o ভূিমকার িনিরেখ pতীক ভাবা 
যােব : 

“েকােনা-িকছু িলেখ েগেল িলিপবd ক’ের েগেল েলখার কািলর 

aতয্n পাতলা eক পাত জেম, পির ার aবয়ব জেম। 

তেব ei েলখাgিল িনেজরাi িকছু-িকছু িচnা ক’ের থােক। 

তেব ei েলখাgিল পরsর কািল িদেয় জেুড় েদoয়া ভােলা 

যােত সব েলখা িমেশ েকবল eকিটমাt aবয়ব হয়। 

eiসব েসতু েপেয় হয়েতা েস-aবয়ব িচnায় kশলী  

হেত পাের, আমােদর ডালপালা, পাতাgিল kঁিড় o বkল 

চাঁেদর সিহত জেুড়, পয্াঁচার সিহত জেুড়, িশিশেরর সােথ 

েযাগ ক’ের িদেল তেব aেনক—aেনক েবিশ ভাবময় হয়। 
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d. ঐ, ৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৯৬    

৯. ঐ; ‘িpয়তমা িtশলূীপাহাড়’; (কা.g. ‘ঈ রীর’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ২১ 

িবনয় িতরাkের যা েগঁেথেছন, েবঁেধেছন; েযভােব ধেরেছন, তা িনেয় দাশর্িনকতা aেনক কিবরi িছেলা, আেছo। ধ,ু  
দশর্েনর ঊে র্ িবনয় তার rপ িদেয়েছন। েযমন : 

ক.     “শমীবেৃk েকন েখাঁেজা েপাষাক েতামার? 

নgতা-i বেল েদেব পrুষ িক নারী। 

নপংুসক, েপাষােকর তাi pেয়াজন!” 

d. িশিশরkমার দাশ, ৫৫ সচূক কিবতা, aবলpু চতুথর্ চরণ, কািরগর, pথম কািরগর সংsরণ : জাnয়াির ২০১১, 
কলকাতা ৭০০ ০০৪, প.ৃ ৬৫ 

খ.     “মাnষ নgতা ভােলাবােস 

 

লkাপায়রা দানা খায় আiবেুড়া ফাnস oড়ায় 

পাপিড়র পাহােড় oেড় কেয়কিট গnেলাভী মািছ 

 

মাnষ নgতা ভােলাবােস 

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

মাnষ নgতা ভােলােবেসিছেলা, আজo বােস, aথচ নgতা 

দয্ােখা কী িনঃসােড় gহাnের uেড় যায়”  

d. তুষার েচৗধরুী, ‘aথচ নgতা’, agিন্থত কিবতা, েদবভাষা, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১২, কলকাতা ৭০০০৪০, প.ৃ 
১২  

ei gহাnের ধমর্াnিরত হেত চাoয়ািটেকi েরখায় আনেত, লাগাম টানেত েচেয়িছেলন িবনয়, েকবল িবনয়!    

১০. িবনয় মজমুদার; ‘েকন মেনালীনা’; (কা.g. ‘নkেtর আেলায়’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২, প.ৃ ৩১ 

১১. জীবনানn দাশ, সjার িদক েথেক ততৃীয় কিবতা (pেবশক কিবতািটেক ধরেল), rপসী বাংলা, িসগেনট েpস, 
eকাদশ সংsরণ : ফাlনু ১৩৮৫, (p. সতয্িজৎ রায়), কলকাতা ২৩, প.ৃ ১২  

১২. িবনয় মজমুদার; ‘কেতা rপকথা’; (কা.g. ‘নkেtর আেলায়’); কাবয্সমg (pথম খN); ঐ, ততৃীয়  মdুণ :  

২১৭ 



জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); ঐ, প.ৃ ২৯ 

১৩. ঐ 

১৪. ঐ, ‘িচরিদন eকা eকা’ (২), ঐ, প.ৃ ২৮ 

১৫. ঐ, ‘আর েশানােয়ানা’, ঐ, প.ৃ ৩৪ 

১৬.     “eকজন সামাn মাnষেক েদখা েযত েরাজ 

িছপ হােত েচেয় আেছ; েভােরর পkুের 

চােপলী পায়রাচাঁদা েমৗরলা আেছ; 

ujjল মােছর েচেয় খািনকটা দূের 

 

আমার hদয় েথেক েসi মাnেষর বয্বধান : 

মেন হেয়িছল eক েহমেnর সকালেবলায়; 

eমন েহমn েঢর আমােদর েগাল পিৃথবীেত 

েকেট েগেছ; তবoু আবার েকেট যায়।” 

                                                                                                                               (িনবর্ািচত aংশ)  

d. জীবনানn দাশ; ‘সামাn মাnষ’; েবলা aেবলা কালেবলা; েদ’জ পাবিলিশং; ষ  সংsরণ : মাঘ ১৪০৫, জাnয়াির 
১৯৯৯; কলকাতা ৭০০০৭৩; প.ৃ ২৮ 

১৭. িবনয় মজমুদার; ২০ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৫১ 

১৮. ঐ, ১ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘গায়tীেক’), ঐ, প.ৃ ৩৫ 

১৯. d. তারাশ র বেnয্াপাধয্ায়, ‘কিব’, িমt o েঘাষ পাবিলশাসর্ pাঃ িলঃ, a িবংশ মdুণ : আষাঢ় ১৪১৬, কলকাতা-
৭০০ ০৭৩ 

২০. িবনয় মজমুদার; ১ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘গায়tীেক’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৩৫ 

২১. ঐ 

২২. ঐ, ২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৫ 

২৩. ঐ, প.ৃ ৩৬ 

২১৮ 



২৪. ঐ, ১০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪০ 

২৫. ঐ, ৫ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৭ 

২৬. ঐ, ৮ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৮ 

২৭. মনিসজ মজমুদার, ‘িনবর্াক কিবতা o u ািরত ছিব’, হারােনা-pািp সংবাদ o anাn, গাঙিচল, pথম pকাশ : 
বiেমলা ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ১১১, প.ৃ ৬৫-৬৬  

২৮. িবনয় মজমুদার; ৪ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘গায়tীেক’), কাবয্সমg (pথম খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ৩৬ 

২৯. ঐ, ৪ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’), ঐ, প.ৃ ৪৩-৪৪ 

৩০. ঐ, ৮ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৫-৪৬ 

৩১. ঐ, ৩৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৭ 

৩২. ি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 

৩৩. ঐ, ৩৬ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’), কাবয্সমg (pথম খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২, প.ৃ ৫৭ 

৩৪. ঐ, ৪৬ সূচক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬০-৬১ 

৩৫. ঐ, ৬৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৭ 

৩৬. ঐ, ৬২ সূচক কিবতা, ঐ 

৩৭. িনমর্ল হালদার, ‘েpিমকা’, ei শতাbীর েpেমর কিবতা, (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায় o দীপক রায়, সািহতয্m , 
pথম pকাশ— gন্থেমলা : ১৯৮৭, কিলকাতা-৭০০ ০৭৩, প.ৃ ২১২ 

৩৮. িবনয় মজমুদার, ৬৭ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ  
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৬৯   

৩৯. ঐ, ৬৯ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৯ 

৪০. ঐ, ৭২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭১ 

৪১. ঐ, ৭৫ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭২ 

৪২. d. ঐ, ৬০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৬ 

      d. ঐ, ৭৪ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭২ 

২১৯ 



      d. ঐ, ‘আিম আর করবী ksম’, (কা.g. ‘ঈ রীর’), কাবয্সমg (িdতীয় খN); ঐ; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ  

১৪০৯, eিpল ২০০২, ঐ, প.ৃ ২২ 

৪৩. ঐ, ‘aেনক sেখর গl’, ঐ, প.ৃ ৩১ 

৪৪. d. ঐ, ‘কেmািজশন’, ঐ, প.ৃ ২৬ 

৪৫. d. ঐ, ‘ৈdত পািরবািরকতা’, ঐ, প.ৃ ৩০ 

৪৬. d. ঐ, ‘aেনক sেখর গl’, ঐ, প.ৃ ৩১ 

তাঁর ei ধরেনর কিবতাgিল িনেয় “রবীndনােথর িমলেন া যখন রেথর চাকার ধেুলা o ফুেলর গn েমশা, িবনেয়র 
পরবতর্ী রচনা pায় তntসাধেকর মেতা, তা কামেুকর, eবং েকােনা-েকােনা কিবতা েsফ পেনর্াgািফ বেল মেন হেত 
পাের। েযমন ‘চাঁদ’ িসিরজ। েbা-বাi-েbা aয্াকাuন্ট স েম egিল কিবতা? না পেনর্াgািফ? িবনেয়র পেুরা মানিসক 
মানিচেtর সে  পিরচয় না থাকেল, eটা িনেভর্জাল ‘পনর্’ বেল ম হেত পাের। সেnহ জাগেত পাের কিবতার sায়ী 
েরামা  নয়, eটা েকবল কের সামিয়ক েযৗন uেtজনার স ার।” বেলo িবনেয়র hদাtা েজয্ািতমর্য় দt আরo 
বলেছন— “িবনেয়র pিতপাদয্ সারবান; eেkবাের হেলর কণািবjান েথেক r কের uপিনষেদ আেছ তার সমথর্ন। 
আমার আেkপ ধ ু েয িবনেয়র কিবতায় েনi আর েসi িবdয্ৎগভর্ uপমা-েমেঘর চমকািন। তা িনরস বণর্না িক 
েঘাষণামাt। েনi েসi কিবেtর ডায়ানােমা—uৎপািদত িবdয্ৎ যার dারা ঠাNা aয্ালিুমিনয়ােমর েকবl  পিরণত হয় 
হাজার েভােlর লাiভ oয়য্াের। িবনেয়র কিবতার পঙিk eখন মতৃ লাiন— যােক েকােনা মেত টানটান ধের েরেখেছ 
পয়ােরর পাiলন।” 

d. েজয্ািতমর্য় দt, ‘িবনয় মজমুদার’, েজয্ািতমর্য় দtর pবn সংকলন, পয্ািপরাস, pকাশ : িডেসmর ১৯৯৯, কলকাতা 
৭০০ ০০৪, প.ৃ ৭৭, ৭৯          

৪৭. িবনয় মজমুদার, ৪ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘গায়tীেক’), কাবয্সমg (pথম খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ৩৭  

৪৮. d. ঐ; ২ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); ঐ, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, 
২০০৬ (বiেমলা); ঐ, প.ৃ ৪৩   

৪৯. d. ঐ, ২ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘a ােনর anভূিতমালা’), ঐ, প.ৃ ৮৮ 

৫০. d. ঐ, ‘আিম ei সভায়’ gেন্থর ভূিমকা ‘আমার কথা’, পিরিশ  গ/ ১, কাবয্সমg, (িdতীয় খN), (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-৭০০০০২, প.ৃ ২৪২ 

৫১. ঐ, ‘ulা’, কা.g. ‘আিম ei সভায়’, ঐ, প.ৃ ১০৪     

৫২. ঐ, ‘পিৃথবী চাঁদেক েদেখ’, ঐ, প.ৃ ১১৬-১১৭ 

৫৩. পেূণর্nd পtী, ‘েসi গlটা’, কা.g. ‘আমােদর তুমলু ৈহ-হlা’, ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, পনুমুর্dণ : াবণ 
১৪০৯ আগs ২০০২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প.ৃ ১১৯ 

 

২২০ 



ঙ. িবেদিশ কিবর সে  তুলনাtক আেলাচনা 

ৈবি ক িশlশালায় eমন ঘটনার িনদশর্ন খবু aিমল নয় েযখােন, সরsতীর di িবজাতীয় 
সnােনর জীবনযj o িচnনpণালী eক সিূচমখু আ য় কের। িবশ শতক (১৯৩৪ ি ঃ-২০০৬ 
ি ঃ )-জাত বাংলার িবনেয়র সে  আঠােরা শতেক (১৭৯৩ ি ঃ-১৮৬৪ ি ঃ) iংলয্ান্ড 
(England)-eর নদর্াmটনশায়ার (Northamptonshire)-e জn েনoয়া কিব জন েkয়ার 
(John Clare)-eর জীবনবীkার সাদশৃয্ েচােখ পড়ার মেতা। িবনয় েযমন তাঁর সিৃ র 
udীপনা ধারক pকৃিতর মধয্ েথেক সংgহ কেরিছেলন, জন েkয়ার-eর কিবতােতo বরাবর 
মাnেষর eiসব সহজ সmেnরi আনােগানা।  

িবনেয়র ‘েতজপাতা গাছ’, ‘শািলখ পািখর েঠাঁট’, ‘িতনিট খজুর্র বkৃ’, , ‘ৈজয্  মােস আম 
েপেক’, ‘আম জাম নািরেকল’, ‘কাক ডােক গােছ গােছ’, ‘হাঁসgিল’, ‘কাঁকড়া’, ‘eসব 
বাবলাতtt’, ‘েদিখ pজাপিত uেড়’ iতয্ািদ নােমর কিবতা o তার ভাববstর সে  েkয়ার-eর 
‘Autumn’, ‘Autumn Birds’, ‘Early Nightingale’, ‘Hen’s Nest’, ‘Insects’, 
‘Summer’, ‘Summer Evening’, ‘Summer Images’, ‘The Cuckoo’, ‘The Maple 

Tree’, ‘The Nightingale’s Nest, ‘The Thrush’s Nest’, ‘The Skylark’ iতয্ািদর 
আসন সমাnরাল। িবনয় o েkয়ার d’জেনi জীবেনর েবশ িকছুটা সময় রাজধানীর কিবমহেল 
(েকালকাতা, ‘কৃিtবাস’ েগা ী eবং London, Charles Lamb & Co.) ঈষর্নীয় 
জনিpয়তার সে  aবsান কের eকসময় েs ািনবর্াসন িনেয়েছন। বেুকর মেধয্ লিুকেয় রাখা 
আেপল o রবীndগান িনেয়i িবনয়-িবনয়রা, নীল o েলািহেতর সকল aেবল-েখলা rখেত 
েচেয়েছন, েযন— “aেনক ভাল নদীেত পা ধেুয় ঘের িফের যাoয়া,/ আিম পাির না/ আিম 
সীমানার মাnষ/ সীমানার নদী েফেল েযেত পাির না।”১ আবার, িবনেয়র গায়tীর মেতাi 
েkয়ার-eরo ‘সকল ছেnর মােঝ...গায়tী’ েমির জেয়স (Mary Joyce) আমরণ িব াn 
বাsবতার লg eেঁক যােব, মানিসক িচিকৎসালয় d’জেনরi বাধয্তার িঠকানা হেয় দাঁড়ােব 
aেনকটা সময়কাল। তাi িবনেয়র ‘গায়tীেক’-র পােশ েkয়ার-eর ‘To Mary’ িকংবা 
িবনেয়র ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’-eর পােশ েkয়ার-eর ‘Written in Northampton 

County Asylum’ aবশয্i pিততুলনােযাগয্ বেল মেন হয়। ei aংশিটেত িবনয় মজমুদার 
o জন েkয়ার-েক তুলনামলূক মানদেN আেলাচনা করা েযেত পাের। 

জন েkয়ার-eর সংিkp জীবনী :    

১৭৯৩ ি sােbর ১৩ জলুাi যkুরাজয্ (United Kingdom)-eর নদর্াmটনশায়ার-eর  
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িপটারবরা (Peterborough) শহেরর ৬ মাiল utের aবিsত েহlsন (Helpston) gােম 
কিব জন েkয়ােরর জn হয়। িপতা পাকর্ার (Parker) েkয়ার, মা aয্ান (Ann)। েপশায় 
পাকর্ার সামাn eক কৃিষ িমক িছেলন আর aয্ান— pথাগত-িশkাহীন o সহজসাধারণ eক 
gাময্ মিহলা। জন েkয়ােরর eকমাt েবান সিফ (Sophy, 1798 AD-1855 AD)। 
pািত ািনক িশkা সীিমত হেলo পাকর্ােরর সংsিৃতমনsতা িছেলা, গান িবেশষত বয্ালাড 
(Ballad) নেত িতিন ভােলাবাসেতন। ei ভােলালাগাgেলাi oi মkাn পিরেবেশর 
মেধয্o িশ -িকেশার জেনর rিচেত বেতর্ থাকেব হয়েতা। gােমর পিরেবশ, pিতেবশ o 
পািরবািরকতার িভতেরi জন েkয়ােরর pাথিমক িশkা, eরপর পড়িশ gাম িgনটন-eর চােচর্র 
sুল (Glinton Church School)-e িতিন পাঠgহণ কেরন— pাk -ৈকেশারকাল aথর্াৎ 
বােরা (১২) বছর বেয়স পযর্n। িকnু, দািরdয্ তাঁর আজীবন িতলককরণ কের আেছ েয! পেরi 
b ু েবল পাবিলক হাuস (Blue Bell Public House)-e জলবাহক (pot boy)-eর কাজ 
তাঁেক িনেত হয়। আরo পের িতিন বাগর্েল হাuস (Burghley House)-e মািলর কাজo 
িনেয়েছন। ১৮১২-য় নাম িলিখেয়েছন েসনাদেল, িজপিস (Gypsy)-েদর মেতা তাঁবরু জীবন 
(camp life) aেভয্স কেরেছন eকসময়। ১৮১৭-য় িল নশায়ার (Lincolnshire)-eর 
িপকoয়াথর্ (Pickworth) o ১৮১৮-য় িল নশায়ােররi sয্ামেফাডর্ (Stamford)-e 
চুনাপাথেরর কারখানায় পিুড়েয়েছন চুন।... aবশয্ তার িকছু আেগi, ৈকেশার- rেত, কীকের 
েযন হােত eেস পড়া eকিট কিবতা pথম তাঁেক anভূম-an আকােশর আsাদন িদেয়িছেলা 
: “...he himself worked as ploughboy, a reaper, a thresher, and a pot-scourer on 

the kitchen of the inn next door to his family’s cottage. But he also became a 
reader, discovering James Thomson’s elegant landscape poem The Seasons  
around the age of thirteen. To read the seasons in a book was perhaps to begin 
to lose the ability to live at ease with the seasons of the working life of the 

farm.”২   

কিবতার পাঠক জন eরপরi কিবতািলিখেয়র ভূিমকায় sনীত হন। আর তাঁর কিবমনo সmn 
কৃষককnা েমির জেয়স (Mary Joyce)-eর pিত গভীর pণেয় িনবd ( বা আবd ) হয় b ু
েবল-পেবর্। সামািজক o aথর্ৈনিতক িদেকর িবsর বয্বধানi েহাক বা, তাঁেদর মেধয্র 
মেনাsরগত িকংবা an-anিকছু...—  সmকর্িট ৈশশব েপেরায়িন। েমিরর বাবার কােছ 
চূড়াn aসmািনত aবিধ তাঁেক হেত হেয়েছ। েমির জনেক সmকর্ িদেলন না, সnান িদেলন 
না, িদেলন aেনক-সংখয্ক মতুৃ য় কিবতাপঙিk। েkয়ােরর েলখা সােড় িতন হাজােরর মেতা 
কিবতার aিধকাংশi েহlsন o তাঁর (েমির-র) ছায়াপােত আ n হেয় রেয়েছ।  
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জন, তাঁর pথম জীবেন েলখা কিবতা o সেনটgিল pথেম sয্ামেফােডর্র পsুক-িবেkতা 
eডoয়াডর্ Dিুর (Edward Drury)-র কােছ িনেয় যান। Dিুর আবার তাঁর সmিকর্ত ভাi, 
‘েটলর aয্ান্ড েহিস’ (‘Taylor and Hessey’) pকাশনীর জন েটলর (John Taylor)-েক 
েস-েলখাgিল পাঠান পড়বার (বা সd গিত করবার) জn। pস ত, জন িকT স (John 

Keats)-eর ‘Endymion’ নােমর কািবয্ক েরামাn (Poetic Romance)-eর মেতা বi 
তাঁেদর পবূর্-pকাশনা eবং pস ত, eটাo মেন রাখেত হেব েয, তখনকার pকাশেকরা 
আজেকর pকাশকেদর মেতা eতটাo রমণীয় িমT -শপ খেুল বেসনিন।...           

১৮২০ ি sাbিট জন েkয়ােরর জীবেন d’িট কারেণ grtপণূর্। pথমত, pণেয় dঃসহ 
বয্থর্তার পের িতিন পিরণেয় সামািজক হেত চাiেছন, মাথর্া টানর্ার (Martha “Patty” 

Turner) তাঁর পিরণীতার নাম৩। িdতীয়ত, তাঁর pথম কাবয্gন্থ ‘Poems, Descriptive of 

Rural Life and Scenery’ pকািশত হয়, pকাশক ‘েটলর aয্ান্ড েহিস’-র জন েটলর। 
gন্থিটর নামপt (title page)-e েলখা— ‘John Clare, a Northampton Peasant’। 
সমােলাচক-মহেল বiিট pশংিসত হেলা। পেরর বছর েবরেলা ‘The Village Minstrel, and 

Other Poems’। তারপরi pকাশক জন তাঁর সমনামী কিবেক েদশীয় রাজধানীর কিবমহেল 
পিরিচত করাবার ভার েনন। জন েkয়ারেক লন্ডন (London)-e িনেয় eেলন িতিন। 
ততিদেন সািহিতয্ক o সািহতয্রিসকেদর মেুখ-মেুখ তাঁর নামi হেয় িগেয়িছেলা ‘the 

peasant poet’।  

েটলর-ঘিন  নাগিরক েলখকেদর মেধয্ সয্ামেুয়ল েটলর েকালিরজ (Samuel Taylor 

Coleridge) o uiিলয়াম hাj িলট (William Hazlitt)-eর সে  gামীণ কিব জন 
েkয়ােরর আলাপ হে । চাlর্ স লয্াm (Charles Lamb)-eর সে o তাঁর পিরচয় ei 
সময়পযর্ােয়i। জেনর কিবতার েবশ িকছু েবৗিdক পাঠক o s ল gাহকo ৈতির হেত েদখা 
যাে  তখন, তাঁর বািষর্ক uপাজর্ন দাঁড়াে  ৪৫ পাuন্ড, েয-a িট েস-িদেনর িহেসেব খবু কম 
নয়।  

িকnু, শহরবােসর iিতকথায় িতিন ass হেয় পড়েছন ১৮২০-র মাঝামািঝ। eমিনেতo, 
আৈশশব দািরdয্ আর aপিু  তাঁেক anকাের পয্াঁচার মেতা িশকার কের েগেছ। িতিন 
েহlsন িফের আসেছন, তীb হতাশা n িদন িদনরাত তাঁেক kের-kের খাে । pকাশেকর 
সে  কিবর সmকর্o িতkতার তলািনেত eেস েঠকেছ। েকননা, “His relationship with 

Taylor was strained by arguments over editorial intervention, royalty payments 
and the delays surrounding his third book, The Shepherd’s calendar; with  
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Village Stories, and Other Poems, which was eventually published in 1827.”৪  

েটলর েবাধহয় ভুেল িগেয়িছেলন েয, েkয়ার gািমক মনেনর কিব। তাঁর ভাষা, তাঁর বয়ন, তাঁর 
rপরং— সব আলাদা। তাঁর বদল সmব নয়। বাuল গানেক িক রবীndগান করা যায়? 
রবীndগানেক িক রক-েমটাল (Rock-Metal) করা যায় েকানoিদন?... 

িবশ-eর দশেক কিবর aথর্ৈনিতক aনটন েবেড়েছ kমশ। ১৮২৩ ি sােb eেস িতিন 
েমাটামিুট েপিনহীন িদন কাটাে ন। ‘েশফাডর্’স কয্ােলন্ডার’-o আশাpদ সাফলয্ েপেলা না। 
১৮৩৩-eর মেধয্ তাঁর ছয় (৬) সnােনর জn হে । uেlখয্, eক পেুtর নাম িতিন তাঁর 
িনেজর নােম েরেখিছেলন— জন (জ. ১৮২৬ ি ঃ) o eক কnার নাম েরেখিছেলন িনেজর 
েবােনর নােম— সিফ (জ. ১৮৩০ ি ঃ) ১৮৩০-৩২-e িতিন িকছুিদেনর জn sানীয়ভােব 
রাজৈনিতক সাংবািদকতা কেরেছন। ১৮৩২-e eেস তাঁর কিবতার পাঠকিpয়তা (বা বাজার)-
য় রীিতমেতা মnা। ‘েশফাডর্’স’-পরবতর্ী e-সব aধয্ােয় তাঁেক akর েবানা েছেড় পনুবর্ার 
মােঠ শসয্ েবানায় িফের েযেত হেলা। িশlী আiিডয়া (idea)-র জn েদন, জn িদেলo, 
িশlী িনেজ েতা আiিডয়া হেয় েবঁেচ থাকেত পােরন না। তাঁর শরীরo েতা kুধা-তৃ া-
iিndেয়র জাgত কkdার। কিবর sাsয্ uেdগজনকভােব ভাঙেছ আেs-আেs। আলর্ 
িফT জuiিলয়াম (Earl FitzWilliam) eক টুকেরা uেঠানসহ নতুন eকিট বািড় e-সময়i 
েkয়ারেক uপহার িদেয়িছেলন। aথচ েkয়ার েসখােন িকছুেতi িথতু হেত পারেলন না।... 

িবষাদ, িবমষর্তা o হনেন ার হা-ঁেয় ডুবেত লাগেলন িতিন। িকছু বnু o লন্ডেনর ক’জন 
প ৃ েপাষেকর সিmিলত aথর্করী pয়ােস জেনর সপিরবার থাকবার জn নথর্বরা 
(Northborough)-র eক gােম ফুেলর বািগচা o ফেলর বাগান-সmিলত eকিট বাগানবািড়র 
বেnাবs করা হয়; েহlsন েথেক যার দূরt সােড় িতন মাiল। েযন eকািকt o 
িবি nতার েবাধ তাঁেক pিত পেদ aবেরাধ করেত থােক।৫ কিবর দূরtেচতনা েতা আসেলi 
ৈবেদহী।... 

িকেশারকাল, pাk -েযৗবেনর nন-ফুরেনা িদনgিলেত চুন-কারখানায় কাজ করেত িগেয় িতিন 
pবােসর anভূিত েপেয়িছেলন। eিদেক, েহlsন িফের আসবার পরo েযন েফেল যাoয়া 
আবালয্ gামিটেক তাঁর aেচনা মেন হেব। িশকড়সmেnর pিত সংেবদন eবং িশকড়চুয্িত 
িঘের তাঁর টানােপােড়েনর e-i pথম ধাপ। েkয়ার-গেবষক েজানাথন েবট যথাথর্i 
বেলেছন— “...He grew intimate with the flora and fauna of his village and 
itssurrounding parishes. His sense of his own identity was bounded by the  
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horazon of his locality. To leave his home parish was to go out of his 
knowledge. To return was unsettling: the known and loved place seemed 
different. In reality, the village was the same. It was Clare who was different. 

Once a native has gone away, he can never fully return.”৬  

লন্ডনজীবেন তাঁর মেনর ei দিড়েখলািট আরo ভয়াবহ হেয় oেঠ। eকিদেক িবদg o 
িনিমর্ত নগর, নগেরর যািntক চা লয্; anিদেক সহজrপ o sভাবসিjত gাম, gােমর 
pাণsূতর্ মতূর্তা— eর িdপািkক dেnd পেড় কিব পেুড় যান। জীবনানn দাশেক িঠক 
eiভােবi আমরা বিরশাল-েকালকাতার েদালাচেল dেল-dমেড় েশষ হেত েদেখিছ।  

১৮৩৫-e তাঁর চতুথর্ o েশষ কাবয্gন্থ ‘Rural Muse’ pকািশত হেল েসিট িkেsাফার নথর্ 
(Christopher North)-eর মেতা সমােলােকর েচােখ aিভনnন kেড়ায়। iিতমেধয্, 
েkয়ােরর আরo eক সnান হেয়েছ। ছয় সnান o stী-েক িনেয় জেনর আট (৮) জেনর 
নািতkুd সংসার আর ধ ুশংসার িচঁেড়য় িভজেছ না! aিsেtর pবল সংকটাপn aবsায় তাঁর 
sরাসিk মাtািধকতায় েপৗঁছে । pকট হেয় uঠেছ মিs -িবকােরর িবিভn লkণ। েযমন : 
েশkপীয়র (Shakespeare)-pণীত ‘দয্ মােচর্ন্ট aব েভিনস’ (‘The Merchant of 

Venice’)-eর aিভনয় েদখেত িগেয় শাiলক (Shylock) চিরtিটেক aশালীন ভাষায় 
আkমণ করেছন। তাঁর দাmেতয্র ফাটল গhেরর আকার ধরেছ। বnু-pকাশক জন েটলেরর 
sপািরেশ eরপর েkয়ার িনেজi ডাঃ ময্ািথu aয্ােলন (Dr. Mattew Allen)-eর বয্িkগত 
মািলকানাধীন মিs -িচিকৎসালেয় হািজর হে ন। utর-পবূর্ লন্ডেনর eেসk (Essex)-eর 
eিপং aরণয্া ল (Epping Forest)-e লাuটন (Loughton)-eর কােছ হাi িবচ (High 

Beach)-e তা aবিsত।... 

১৮৩৭ ি ঃ েথেক ১৮৪১ ি ঃ aবিধ চার বছর িতিন eখােন িছেলন। কখনo, বায়রন 
(Byron) pমেুখর িবখয্াত-িবখয্াত কিবতাgিলেক িছঁেড়kেট িনেজর মেতা কের িলখেতন; 
কখনo বা, েশkপীয়েরর নাটকgিলেক িনেজর কৃিতt বেল দািব করেতন। নবজাগরণ 
(Renaissance)-eর পেুরাধাপrুষ বেলo ভাবেতন িনেজেক। বলেতন— “I was Byron 

and Shakespeare formerly.” তাঁর আচরেণ িহংsতাo pকাশ েপেতা কখনo-কখনo। ei 
সমেয় েলখা eকিট কিবতায় কিবর তুমলু আিমt, নারীিবেdষ o aেরাধয্ েযৗনতা ফুেট uঠেত 
েদখেবা। আবার eটাo সিতয্ েয, জীবেনর aেনক ে  কিবতাo িতিন িকnু eখােন েথেকi 
িলখেত েপেরেছন।  

১৮৪১-e, েমির জেয়েসর সে  িমিলত হেত চেলেছন— eমন eক েঘােরর মেধয্ িতিন 
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eেসেkর মিs -সংেশাধনাগার েথেক পালােলন। েgট iয়কর্ েরাড (Great York Road) 
ধের চার (৪) িদেন আিশ (৮০) মাiেলর েবিশ পথ েহঁেট িফরেছন নথর্বরায়। মাথর্ার পাশাপািশ 
েমিরo তাঁর িববািহত stী— e-ধরেনর িব াস তখন তাঁর aিনয়িntত মনেক ছুিটেয় িনেয় 
চলেছ। eিদেক ঘটনাচেk, বছর িতেনক আেগর eক aিg-dঘর্টনায় িনজগেৃহi মতুৃয্ হেয়েছ 
aিববািহত েমিরর। িকnু েমির েনi— কিব মােনন না।... 

মাথর্া আর েকানo ঝঁুিক (নািক দায়?) িনেত চান িন, জন েফরার পাঁচ (৫) মােসর মাথায় িতিন 
(মাথর্া) িচিকৎসেকর dারs হেলন। িkশমাস o িনu iয়ােরর মধয্বতর্ী সমেয়, ১৮৪১-e তাঁেক 
‘নদর্াmটনশায়ার েজনােরল লনুািটক aয্াসাiলাম’ (Northampton General Lunatic 

Asylum)-e ভিতর্ করােনা হেলা। e-তাঁর িdতীয় o েশষ হাসপাতাল-জীবন। ১৮২০ ি sাb 
েথেক েয িচিকৎসক জনেক েদেখ eেসেছন, েসi েফনuiক িskমশায়ার (Fenwick 

Skrimshire) পােকচেk, েkয়ােরর ভিতর্র িনদশর্িট পরূণ করেলন। েkয়ােরর সmবত 
সবেচেয় জনিpয় কিবতা ‘I am’ eখােন বাসকােলi েলখা। েkয়ার-গেবিষকা aিনিnতা 
চয্াটাজর্ী জানাে ন— “Poetry became therapeutic for Clare. He lamented about his 

loss of childhood and innocence and craved for his long-lost childhood love, 
Mary Joyce. Clare’s insanity, according to Dr. Nesbitt, the superintendent who 
was in charge of the asylum from 1845 to 1858 was also characterized by 

obsessional ideas and hallucinations.”৭ sানীয় সংবাদপt ‘েবডেফাডর্ টাim স’ 
(‘Bedford Times’)-e কিবতািট pকািশত হেয়িছেলা।... েসখােন েkয়ােরর েদখভালকারী 
‘aয্াসাiলাম sুয়াডর্’ (‘Asylum Steward’) িছেলন uiিলয়াম নাiট (William 

Knight)। িতিন না থাকেল ১৮৪২ ি ঃ েথেক ১৮৫০ ি ঃ-র মেধয্ িলিখত েkয়ােরর aগণন 
কিবতার udার সmবপর হেতা না। েkয়ােরর সে  িতিন বnুt কেরিছেলন, unাদ কিবর বেল 
যাoয়া aথবা আঁচড়-কাটা কিবতা বা কিবতাpয়াসgিলেক যথাসmব খাতার পাতায় টুেক েরেখ 
িদেতন কিব o কিবতােক হারােত েদেবন না বেল। aবশয্, নাiট কােজ isফা িদেয় চেল 
যাoয়ার পর ১৮৫০ ি ঃ েথেক ১৮৫৯ ি ঃ-র মধয্বতর্ী সমেয়র কিবর aতয্n al কিবতারi 
সংরkণ করা েগেছ।...       

২০ েম ১৮৬৪ eকাtর (৭১) বছর বেয়েস কিব pয়াত হন। aশীিতপর িপতা পাকর্ােরর 
জীবনাবসান ঘেটেছ ১৮৪৬ ি sােb। জীবdশায় eেক eেক di পtু-di কnার মতুৃয্ হেত 
েদখেছন, যkায়, যথাkেম— ে ডািরক (Frederick) ১৮৪৩, aয্ানা মািরয়া (Anna 

Maria) ১৮৪৪, চাlর্ স (Charles) ১৮৫২ o সিফ (Sophy) ১৮৬৩-e। মতুৃয্র eক বছর 
আেগ সমনামী-পtুেক uেdশ কের িলিখত eকিট সেনট (Sonnet)-e তাঁর েফরার আিতর্ 
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আহত আকেnর dেধর মেতা ঝের পড়েত েদিখ। আর eকিট কিবতায় পািখর নীড় তাঁর 
িpয়তম pতীকী আ য়rেপ িফের আসেছ।  

জnsান েহlsেনর ‘েসন্ট বটl ফ্ স সমািধেkt’ (‘St. Botolph’s Churchyard’)-e 
eখন িনভর্ার িতিন শািয়ত-সমািহত রেয়েছন। মাথর্া, eরপর, আর সাত (৭) বছর e-েলােক 
িছেলন। 

জন েkয়ােরর সে  িবনয় মজমুদােরর pিতআেলাচনায় তাঁেদর জীবনধারা o সািহতয্কীিতর্ 
uভয়i বা জীবনময় সািহতয্ িকংবা সািহিতয্ক জীবন— e-সমsi আসেব। েকননা, জীবেনর 
িকছু sিনিদর্  সিূচমেুখ তাঁেদর মেধয্ adুত সব সাদশৃয্ রেয়েছ eবং d’জেনর সািহতয্rিচo 
pায় সমধমর্ী— েpম o pকৃিত iিতসtা যার। 

জন o িবনয় d’জেনi যেুdর সে  জিড়ত (তািড়ত?) িছেলন জীবেনর েকানo eক সময়। 
rিট o rিজর সnান pথমজনেক pিতরkাদেল েটেনেছ আর িবনেয়র জni েতা di 
মহাযেুdর মধয্বতর্ী িk  সমেয়। খােদয্র জn লড়াi জনেক সমরসjার পরখিkয়ায় িনেয় 
িগেয়েছ; an িদেক, aিধকার aিধকত aনিধকােরর লড়াi মাnষেক কীভােব সমরা নমখুী 
কের eবং িদেক-েকােণ-পাের সমরােstর হাkচ সoদাগির বসায়—  িবনয় েজেনেছন। জন o 
িবনেয়র মেধয্র eকটা িমল হেলা ei— কিবতার িবষয় িহেসেব eঁরা যdুবয্াপার, যdুফসল o 
যdুফলাফলgিলেক eকpকার তাি লয্i কেরেছন (িবনেয়র গেl o িদনিলিপেত যিদo 
যেুdর িবrেd pিতবাদী বয্ িচt আেছ িকছু)। তাঁেদর মলূ pিতপাদয্ জনযdু নয়, জীবনযdু। 
েpমi েসখােন sব, কখনo তা িবpেবর ভূিমকা িনেয়েছ। সারলয্ o হাদর্-সততার দশর্ন 
েকবলবয্িkক িনেবদনেক িদেয়েছ সবর্জনীন আেবদন। িpয়া o জায়ােক িনেয় ৈতির হoয়া 
ৈবরী-আেবেশ জন jলেছন, আর িpয়া েমির দgােলন eকা। িবনয় েসখােন মানসী গায়tীর 
eককালীন কায়া o aপসয়ৃমান ছায়ার িভতের sিৃত, pীিত বা মায়াsেতার বাঁধিুন িদেত েচেয় 
eকািকেtর সাধনায় বিুড়েয় ফুিরেয় েগেলন; গায়tীর পরবতর্ীর িব পিরচয় হেলা গায়tী 
চkবতর্ী িsভাক (Gayatri Chakravorty Spivak) নােম।...আ যর্ ei, েমির o গায়tী 
যথাkেম আিদমাতা o আিদমnt— di-i সাধারণ িবেশষয্ : মানবমেনর আ nকর 
sাভািবকী। di কিবরi anকl েযন eমন— “েতামার েভতের আিম রিঙন েকৗপীন পের 
হািসখিুশ েনেম েযেত/ চাi আেজা পযর্টক শেখর সাঁতাr/ েতামার েভতের আিম েনেম েযেত 
চাi drত পলায়নপর/ েনংিট idঁেরর মত/ েতামার েভতের েনেম েযেত চাi শয্াoলাধরা শতায় ু
ক প/ মেন বড় সাধ জােগ েতামার েভতের িগেয় ৈনশতkেকর মত/ ভূতকেN ডািক/ েতামার 
রিচত ঊণর্াজােল ধরা িদেত চাi আিম eক নবীন বখােট/ েতামার ধমনী েবেয় ছুেট েযেত চাi  
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aজুর্েনর/ িশকড়ঝণর্ায়, েখেত/ চােলর পানীয় ব’েস েরােরার পাথের/ েতামার েভতের েনেম 
েদখেত চাi ghিচt gহা িশলািলিপ// eকিদন সিতয্কায় েতামার aনn নীল aভয্nের/ েনেম 
েদখেত পাi/ েকাথায় utাল েঢu, e েয শাn লতাgেl/ রংেবরঙ মােছর সংসার/ গতর্ 
খানাখn ফুেটা তnুজাল ধমণী aরণয্ gহা/ িকছু নয়,/ e েয/ েতামার আমার মেধয্ সমs 
dপরু ধ ুমাdর িবিছেয় পাশােখলা”৮।      

aিমতাভ দাশgp গােনর গহন েথেক রমণীর মখু uেঠ আসেছ মেন কেরিছেলন৯, িবনেয়র 
কিবতার sলীন সংলাপgিলেত ‘িব d মেntা ারণ’ রেয়েছ, িকnু কিবতার েচৗকােঠর বাiের 
eেস দাঁড়ােল an ঘের তাঁরi an sর েশানা যায়— “আিম যখনi ভািব — ‘েকহ েমাের 
িদেয়ছ sখ িদেয়ছ তারi পিরচয় েতামাের আিম নিম। ... েকহ েমাের েবেসছ ভােলা েjেলছ 
pােণ তারi আেলা ...’  

“কােরা মখু েভেস oেঠ না, েকu আমােক sখo েদয়িন, েকu আমােক ভালoবািসিন 
[ভালoবােসিন]। যখনi ei গানিট গাiেত গাiেত ভািব েক আমায় ভালেবেসেছ, েক আমায় 
sখ িদেয়েছ — কােরা মখু েভেস oেঠ না, দশ-বােরাটা p েবাধক িচh েভেস oেঠ।”১০ aথচ 
তাঁর গায়tী-তৃ ার সময়িটর েপৗবর্াপযর্ e’রকমi িছেলা েয— “রাকা ভTাচাযর্েক েদেখi আিম 
eকিট কিবতা িলেখ েফললাম রাসিবহারী eেভিনuেয়র ‘লা কােফ’ নামক চােয়র েদাকােন 
বেস। আমার কােছ কাগজo িছল না, কলমo িছল না। eক ভdেলাক ‘লা কােফ’েত ঢুকেলন, 
হােত বয্াগ। তােক বললাম, ‘মশায় আপনার কােছ কাগজ আেছ, কলম আেছ? িতিন বলেলন, 
‘আেছ’। আিম বললাম, ‘তাহেল আমােক eকখান কাগজ o কলম িদন েতা।’ বয্াস কাগজ 
আর কলম িনেয় রাকা-েক িনেয় eকিট কিবতা িলেখ তৎkনাৎ ডাকেযােগ পািঠেয় িদলাম 
‘েদশ’ পিtকায়।”১১  

ei িবনয় নারীর স -সংসগর্-সাহচযর্ বয্তীত ‘sিনভর্র’ আপনাঘের anরাল েচেয় মরেলন। 
পয্ািট o জেনর মেধয্ চাল-ডােলর গেlর তলায় ফুল-ফেলর গlgেলা মরেলা চাপা পেড়। 
আর asখী, ass দাmতয্ েযন তাঁর বেুকগলায় আরo েজার ঝুিলেয় িদেলা েমিরেশািভত 
aদশৃয্ লেকট। ...aতঃপর জন o িবনয় েয-যাঁর মেতা ssায়ী েদবীপেk পড়েলন!  

তাঁেদর জীবেনর বh দীঘর্ ায় িদন, gpবীজ হতয্ার বসn েকেটেছ মানিসক হাসপাতােল। 
যিুধি েরর রথচkেক বারবার মািট ছঁুেত েদেখ িবনেয়র িব াসয্ aিভেলাক pকিmত হয়, 
েকননা, (হয়েতা!)— “িবjানসmতভােব aনাচার কেরিছল pিশিkত ডাkারবাবরুা।/ 
কাrেকi িব াস কির না আর—িব াস কির না কাuেকi—/ aিব াস-করাgিল কী ক’ের েয 
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কােজ লাগেব িশেখ িনি  কামারশালােত।”১২ েসানািল ফুেলর িsg েজানািকরা, a েtর 
শাখািট pিতবােদ আছেড় পেড় কিবর পথেরাধ কেরিন? আgেনর eেকবাের মাঝখােন eেস 
দাঁড়ােল েয আর আgন লােগ না১৩, তা বেুঝ জন িনেজi িনেজর েবখাপ বিnেt সায় 
িদেয়েছন। 

d’জেনর েবলায়i হাসপাতাল-পবর্িট িকছু কালজয়ী কিবতার জn িদেয়িছেলা। হাসপাতােল 
ভিতর্ িবনয়েক েদেখ eেস জয় েগাsামী িলেখিছেলন—   

“sেp sেp মntমgু — মতুৃয্ পােশ েফেল 

ঘিুমেয় পড়ছ, েজেগ uঠছ, ঘিুমেয় পড়ছ আজ 

আমরা েতামায় েদখেত eলাম, আমরা েতামার েছেল 

পণুয্ হেলা, যবুরাজ 

িকnু তুিম যবুক েনi আর 

বাiের ধ ুযবুক সহ যবুতী িদেক িদেক 

সnয্ােবলায় বিৃ  আেস, বিৃ  পারাবার 

েকu েনi েয ভালবাসেব ass কিবেক 

ass? না মntমgু? sp মgু েস। 

sেp sেp পেুরা eকটা মাnষ পেুড় থাক 

আমরা তব ুsেp পড়িছ, মnt পড়িছ বেস : 

বালাi বালাi, asখ তাড়াi, asখ েছেড় যাক ... 

বিৃ  েথেম আসেছ — eবার তrণ সব েছেল  

আসেব, eেস েদখেব েসi aবাক চমৎকার : 

সদয্ েলখা আর কিবতা আর সেnেশর 

                                                                       বাk পােশ েফেল 
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ঘেুমাে ন, েছেল মাnষ, িবনয় মজমুদার।”১৪   

মতুৃয্র আেগ aপবূর্ eকা o aিgগভর্ িবনয় েসi হাসপাতােল বেসi তাঁর utরকালেক আর 
eকবার লাভাsান করােলন ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’১৫-e। েমিডেকল কেলেজর eজরা 
oয়ােডর্র েবেড েথেক িবনয় আেগo aবশয্ কিবতা িলেখেছন— ‘eক পঙিkর কিবতা’১৬। 
তব ুegিলেক কিবতা না বেল বর  pবচন বলাi ভােলা হেব। েসিদক েথেক ‘হাসপাতােল 
েলখা কিবতাg ’-eর কিবতাgিল পণূর্া  o পণূর্ৈদেঘর্য্র। ‘হাসপাতােলর কিবতা’১৭-gিলেত 
তুষার রায় জলামাঠ েছেড় নkেtর আhােন চেল েযেত-েযেতo eকবার জীবেনর িদেক িফের 
তািকেয়িছেলন, মতুৃয্র েচােখ জল মিুছেয় িদেয় জীবনেক পােট পােট সাজােত েচেয়, আরপাঠ 
িনেত েচেয়িছেলন জীবেনর। িবনেয়র হাসপাতালখয্াত কিবতায়১৮ েকানo আtিবেরাধ, 
anেশাচনা েনi; আেছ মরমজীিবেতর িজেত েনoয়া মতুৃয্— মতুৃয্tীণর্ েpেমর pশািnটুk।...  

আর ‘Written in Northampton County Asylum’ নােমর কিবতায় জন েkয়ার 
িলখেলন— 

“I am! Yet what I am into cares, or knows? 

My friends forsake me like a memory lost. 

I am the self-consumer of my woes; 

They rise and vanish, an oblivious host, 

Shadows of life, whose very soul is lost. 

And yet I am—I live—though I am toss’d 

 

Into the nothingness of scorn and noise, 

Into the living sea of walking dream, 

Where there is neither sense of life, nor joys, 

But the huge shipwreck of my own esteem 

And all that’s dear. Even those I loved the best 

And strange—nay, they are stranger than the rest. 

২৩০ 



I long for scenes where man has never trod— 

For scenes where woman never smiled or wept— 

There to abide with my Creator, God, 

And sleep as I in childhood sweetly slept, 

Full of high thoughts, unborn. So let me lie,—  

The grass below; above, the vaulted sky.”১৯   

pস ত, ei কিবতািটi ‘I am’২০। ei নামিটi েবিশ িবখয্াত। e-কিবতা o চাlর্ স লয্ােmর 
‘The Old Familiar Faces’২১ কিবতািটর sরিলিপ aেনকটা eকi েsল (Scale)-eর কডর্-
েpােgশন (Chord Progression) েযন। oলটােনা বািটর মেতা আকােশর িনেচ, ঘােসর 
uপর েচাখ বেুজ েয় eমনi েত েচেয়িছেলন জীবনানno : 

“ঘিুমেয় পিড়ব আিম eকিদন েতামােদর নkেtর রােত; 

তখেনা েযৗবন pােণ েলেগ আেছ হয়েতা বা—আমার তrণ িদন 

তখেনা হয় িন েশষ—েসi ভােলা —ঘমু আেস—বাংলার তণৃ 

আমার বেুকর িনেচ েচাখ বেুজ—বাংলার আেমর পাতােত 

কাঁচেপাকা ঘমুােয়েছ—আিমo ঘমুােয় র’ব তাহােদর সােথ, 

ঘমুাব pােণর সােধ ei মােঠ—ei ঘােস—...”২২ 

িবনয় o জন েkয়ােরর কিবতাpিতমার aিধকাংশi ৈনসিগর্ক ছায়া o মায়ার েপাটর্েফািলo। 
িকnু, e-কথা eকেশাবার বলার েয, তাঁেদর িনসিগর্ত জলহাoয়া adুতরকম পরsরজীবী। 
eভােবi িদেন গেড় eকিট কের aথর্াৎ চিlশ বছর ধের pায় েচাd হাজার কিবতার২৩  
েবিশরভাগটাi িলেখ েফলিছেলন িবনয়। তাঁর eকিট কিবতার eকটুকেরা— “ei সীমাহীন 
জায়গায়/ pায়/ aনn সময়বয্াপী uেড়/ আজ আিছ পিৃথবীেত জেুড়।/ েযi/ েদখলাম ei/ 
শরীর েপেয়িছ/ হাত েপেয় েগিছ/ aমিন আমার মেন হেলা/ আর সব কাজi ফুেরােলা/ েলখা 
ধ ুেলখা pেয়াজন।/ আমার জীবন/ eiভােব r হেয় েগেলা পিৃথবীেত,/ r করলাম আিম 

িলেখ িলেখ িদেত।/.../ ei িব েলাক/ িটেক আেছ পরsর আকষর্ণ ক’ের/ ei আকষর্ণ 
আেছ তারার িভতের/ ei আকষর্ণ আেছ পিৃথবীর প’ের।[’পের।]/ নারীেত o নের/ eirপ  
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আকষর্ণ থাকা pেয়াজন/ ei হেলা আমার বাচন।/ eেক বিল েpম ভােলাবাসা।/...”২৪ আর 
pকৃিত o pাকৃেত eমন িবজিড়ত হেয় থাকাটাi িতিন।                         

জন েkয়ার েলেখন— “All nature has a feeling : woods, fields, brooks/ Are life 

eternal : and in silence they/ Speak happiness beyond the reach of books;/ 
There’s nothing mortal in them; their decay/ Is the green life or change; to pass 
away/ And come again in blooms revivified./ Its birth was heaven, eternal it its 
stay,/ And with the sun and moon shall still abide/ Beneath their day and night 

and heaven wide.”২৫ জীবেনর শা ত pবাহময়তািটi তাঁর কিবতার anশীলনী। িবনেয়র 
মেতাi তাঁর কিবতার anেদর্েশ সকল পািথর্বতার pিত সরল আnগতয্, sীকােরািk রেয়েছ। 
বসn, বসnিবহ , িkসমাস uৎসব, নাiিটে ল, নাiিটে েলর বাসা, শীত, শীেতর সnয্া, 
হাঁেসর িনরালা, পাহাড়ী গাছ, পত , সবজু uপতয্কা, েদবদাr, রােতর বাতাস, েকািকল, 
gীে র সnয্া, বnা, ময্াp ল গাছ, েমষপালক, শকূর-শকূেরর েখাঁয়াড়, ভরতপkী, পািখর 
গান— aথর্াৎ সামাn-aসামাn েকানo pতয্kকরণi তাঁর েচতনার েচৗmকেkt েথেক বাদ 
পেড়িন। েkয়ার sয়ং তাঁর আিsকয্বাদী কিবsভাব o কিবতাpবণতািটর বয্াখয্াতা-বণর্নাকার :  

“Poets love nature and themselves are love 

The scorn of fools and mock of idle pride 

The vile of nature worthless deeds approve, 

They court the vile and spurn all good beside. 

Poets love nature like the calm of heaven, 

Her gifs like heaven’s love spread far and wide, 

In all her works there are no signs of leaven, 

Sorrow abashes from her simple pride, 

 

Her flowers like pleasures have their season’s birth 

And bloom through region here below, 

They are her very scriptures upon earth 
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And teach us simple mirth where’er we go. 

Even in prison they can solace me 

For where they bloom God is, and I am free.”২৬   

কিবতায় eকািধকবার pযkু ‘simple’ শbিটi তাঁর জীবন o সািহেতয্র মধয্কার 
uপেযাজয্তা, বলা চেল।   

িবনেয়র ঈ রী গায়tী, জেনর েমির। কখনo uেdশ কখনo বা uেdশয্ ক’ের— d’জেনi 
কিবমানসীেক িনেয় কিবতা িলেখেছন। কিবতািবষয় িহেসেব েতা বেটi, কিবতা-কিবতাgেন্থর 
নাম o uৎসগর্পেto িবনয় গায়tীs ৃ ; আবার জেনর জনার (Genre)-িটo েরাময্ািন্টক। তাঁর 
কিবতার বi েসভােব uৎসিগর্ত না হেলo aেনক কিবতারi িশেরানাম, শরীর o িবষয়বstেত, 
েমিরর pতয্k বা p n uপিsিত রেয়েছ। নামেদেহ েমির সরাসির রেয়েছন— eমন d’িট 
কিবতা হেলা ‘Dedication to Mary’ eবং ‘To Mary’। udতৃাংশ : 

A.                                  Dedication to Mary 

“O Mary, thou that once made all 

What youthful dreams could pleasure call, 

That once did love to walk with me 

And own thy taste for scenery, 

That sat for hours by wood and brook 

And stopped thy curious flowers to look 

Where all that met thy artless gaze 

Enjoyed thy smiles and won thy praise, 

...............................”২৭ 

B.                                  To Mary 

“I think and speak of other things 

To keep my mind at rest; 

২৩৩ 



But still to thee my memory clings 

Like love in woman’s breast. 

I hide it from the world’s wide eye 

And think and speak contrary; 

But soft the wind comes from the sky 

And whispers tales of Mary.”২৮  

‘I’ (আিম)-কতর্ায় ‘Hide’ (লকুেনা) িkয়াপদিট িবিভn rেপ তাঁর কিবতা েথেক েমেল। 
ভােলাবাসা eক আদেরর েনৗেকা, যা anঃসিলল ধেরi মলূত পারাপার কের। তাi ৈনকটয্ o 
িবে দ েযন তুলটকাগেজ েঢেক রােখন কিব। uেঠ আেস “I loved but woman fell away/ 

I hid me from her faded fame,/ I snatched the sun’s eternal ray/ And wrote till 

earth was but a name”২৯ িকংবা ‘I hid my love when young till I/ Couldn’t bear 

the buzzing of a fly;/ I hid my love to my despite/ Till I could not bear to look at 
light;/ I dare not gaze upon her face/ But left her memory in each place;/ 
Where’er I saw a wild flower lie/ I kissed and bade my love goodbye./…/ I hid 
my love in field and town/ Till e’en the breeze would knock me down;/ The 
bees seemed singing ballads o’er,/ The fly’s bass turned to lion’s roar;/ And 
even the silence found a tongue,/ To haunt me all the summer long;/ The riddle 

nature could not prove/ Was nothing else but secret love.”৩০-eর মেতা পঙিk।            

aিনিnতা চয্াটাজর্ী যথাথর্ বেলেছন— “Clare wrote poems in love, despair, anger, 

agony, anguish, frustration, hope and joy. In some of his lyrics he praised and 

pined for Mary, whereas in some others he complained in despair about how 
love had cheated him…”৩১  

di aয্াসাiলাম-যাপেনর মধয্বতর্ী সমেয় নথর্বরায় থাকাকালীন জন pথম-েpম িনেয় গান 
বাঁধেছন; নাh , নীলা না নয়— ‘Two songs for Child Harold’। িবেশষত, pথম গানিটেত 
িতিন েpেমর শীষর্ িনমর্াণ করেত পারেছন— 

“I’ve wandered many a weary mile 

Love in my heart was burning 

To seek a home in Mary’s smile 
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But cold is love’s returning  

The cold ground was a feather bed 

Truth never acts contrary 

I had no home above my head 

My home was love and Mary”৩২    

িdতীয় গানিট aতীত িব। তেব, d’িট িজিনস eখােন েরখা ন করবার মেতা, েমিরেক— 
চুmন o পির-সেmাধন : 

“Here’s where Mary loved to be 

And here are flowers she planted 

Here are books she loved to see 

And here—the kiss she granted 

…………………………………….. 

But where is angel Mary now 

Love’s secrets none disclose’em 

Her rosy cheeks and broken vow 

Live in my aching bosom”৩৩   

আেগo, হাi িবচ aয্াসাiলােম থাকবার সময়িটেত িতিন গান িলেখিছেলন— সংলkয্ েমির। 
িলেখিছেলন েবশ িকছু aিশেরানাmী sবকo। কিবর মানিসক aিsরতার ছাপ পেড়েছ 
েলখাgিলেত; ভূত, ভিবষয্ৎ েকমন সব েগালমাল হেয় যাে । জীয়েn েথেকi কিব মতুৃয্ 
eঁেকেছন, eভােব— “I’ll be free in a prison and cling to the soil,/ I’ll cling to the 

spot where my first love was cherished,/ Where my heart, nay my soul, unto 
Mary I gave,/ And when my last hope and existence is perished/ Her memory 

will shine like a sun on my grave.”৩৪  

আর, নামহীন কিবতািট হেয় uেঠেছ pণয়ভােষয্র ভাsর-ৈশলী— “Love is the main 

spring of existence—it/ Becomes a soul whereby I live to love;/ On all I see that  
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dearest name is writ./ Falsehood is here—but truth has life above,/ Where every 
star that shines exists in love./ Skies vary in their clouds, the seasons vary/ From 
heat to cold, change cannot constant prove,/ The south is bright, but smiles can 

act contrary :/ My guide star gilds the north—and shines with Mary.”৩৫   

‘First Love’ o ‘First Love’s Recollections’ নােমর d’িট কিবতাi আসেল কিবর 
sরিচত আtিবেমাচন। “She seemed to hear my silent voice,/ Not love’s appeals to 

know./ I never saw so sweet a face/ As that I stood before./ My heart has left its 

dwelling-place/ And can return no more”৩৬ aথবা, “Mary, I dare not call thee 

dear,/ I’ve lost that right so long,/ Yet once again I vex thine ear/ With 
memory’s idle song./ Had time and change not blotted out/ The love of former 

days,/ Thou wert the last that I should doubt/ Of pleasing with my praise.”৩৭ 
iতয্ািদ পঙিkবngিলেত তাঁর pকাশজিনত pিতবেnর কথা আেছ, েয-কারেণ মলূমে র 
লড়াi তাঁেক হারেত হয়। আর বাsিবকi, েpেমর দেৃশয্র aিভনেয় কখনo pmটার থােক 
না!... 

তব,ু িবষাদপাথর kঁেদ-kঁেদ কিব আখরsারক েরেখ যান। পিরণাম ভাবােলা তাঁেক, পিরণিত 
ভাসাত হয়েতা বা। বদেল, িবndর aভয্nের েপেলন a াn িব িট : “My being is gone;/ 

Words know not my grief/ Thus without thee to dwell,/ Yet in one I felt all/ 

When life bade thee farewell.”৩৮  

ass aবsায় কিব জন েkয়ার eকরকম দঢ়ৃিচt িছেলন েয, েমির তাঁর pথম িববািহতা, পয্ািট 
িdতীয়। িকnু, ‘Patty’-নামক কিবতািট িতিন যখন িলখেছন, তাঁর মানসেরখা তখনo তাঁর 
িনয়ntেণর বাiের চেল যায়িন। e-কিবতা ‘Poems, Descriptive of Rural Life and 

Scenery’-gেন্থর anভুর্k। িবেয়র pথম বছের েলখা কিবতািটেত পয্ািটর pিত pগাঢ় 
anরk কিব জনেক পাoয়া যােব— “I’ve trod ye oft and love you dear/ And kind 

was fate to let me,/ On you I found my all, for here/ ’Twas first my Patty met 
me./…/ Thou wilderness so rudely gay,/ Oft as I seek thy plain,/ Oft as I wend 
my steps away/ And meet my joys again,/ And brush the weaving branches by/ 
Of briars and thorns so matty,/ So oft reflection warms a sigh,/ ‘Here first I met 

my Patty.’”৩৯ আ যর্ ei েয, েমির o পয্ািট— d’জেনর মেধয্ eকiভােব িতিন সবর্েsর 
সnােন িগেয়িছেলন।... 

জন েkয়ােরর েলখা ‘To John Clare’৪০-নামেধয় কিবতা eক sিনণর্ীত spবাsব। পtু জন  
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eখােন লkয্ হেলo uপলkয্ িপতা জন। কিবর মানিসক aবsািটo eেkেt anধাবনেযাগয্। 
িবনয় মজমুদারo তাঁর utরপেবর্র aেনক গেl-কিবতায় িনেজর নামেক িঠকানা কেরেছন। 
িবনেয়র েলখাপেt েযমন gাম ঠাkরনগর-িশমলুপেুরর েগৗরবময় ভূিম, জন েkয়ােরর 
মেনােলাক o কাবয্েলাক িনমর্ােণ েহlsন gােমর ভূিমকা িঠক েতমনটাi— 

“Hail, humble Helpstone, where thy valleys spread 

And thy mean village lifts its lowly head, 

Unknown to grandeur and unknown to fame, 

No minstrel boasting to advance thy name: 

Unlettered spot, unheard in poets’ song, 

Where bustling labour drives the hours along, 

Where dawning genius never met the day, 

Where useless ignorance slumbers life away 

Unknown nor heeded, where low genius tries 

Above the vulgar and the vain to rise. 

…………………………………………….”৪১  

di কিবর েবলায়i েpম aৈনকেটয্, ৈনঃsেbয্ আরo-রং েপেয়েছ। যাঁর-যাঁর pথম দশর্নিটi 
তাঁর িদেকর aিনিমখ জীবন-দশর্ন হেয় িগেয়িছেলা। আর তারপর, হাত ফs েক পেড় যাoয়া 
িলিপখািন খুঁেজ আনেত িগেয়i আমরণ কিবর ডুেব মরা o েভেস যাoয়ার গl— 

“True love lives in absence, 

Like angles we meet her 

Dear as dreams of our childhood, 

Ay, dearer and sweeter. 

…………………………… 

There’s a charm in the eye, 
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There’s a smile on the face 

Time, distance or trouble 

Can never deface. 

……………………………. 

Friends meet and are happy, 

So are hopes fixed above; 

But there’s nothing so dear 

As first meetings of love.”৪২  

  

       

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৩৮ 



তথয্সtূ :  

১. েসিলম মsুাফা, ‘সীমানার নদী’, েদবতার anেরােধ, ৈসকত pকাশন, pথম pকাশ— জাnয়ারী ২০০৩, আগরতলা-
৭৯৯০৯৯, প.ৃ ৭৫ 

২. See. Jonathan Bate, ‘Selected Poems’ (John Clare), (edt. by) Jonathan Bate, Faber and Faber 

Limited, First published in the UK in 2004, London, P.N. XIX 

৩. See. ‘John Clare Poems’, (e-book), Poemhunter.com – The world’s Poetry Archive, Publication 

Date— 2004, P.N. 2 

৪. See. Jonathan Bate, ‘Selected Poems’ (John Clare), (edt. by) Jonathan Bate, Faber and Faber 

Limited, First published in the UK in 2004, London, P.N. XIX 

৫. Do, P.N. XX 

৬. Do, P.N. XIX 

৭. Anindita Chatterjee, ‘“I think I have been here long enough” : John Clare and the poetry of His 

Asylum Years’, Rupkatha Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, (pdf), (edt. by) Tirtha 
Prasad Mukhopadhyay, Vol. 3 No. 4, 2011, P.N. 429 

৮. তুষার েচৗধরুী; ‘েতামার েভতের েনেম’; েডামকাক o বিhিশখা; pমা pকাশনী; pথম pকাশ : বiেমলা, ১৯৮৮ 
জাnয়াির; কলকাতা—১৭; প.ৃ ৪৩ 

aসাধারণ ei ‘নীল aভয্nর’ শbবnিট। eেক িবেশষণ বলেবা না uপমা নািক pতীক?...পের rd মহুmদ শিহdlাহর 
েলখা o sরােরািপত eকিট গােন eেহন pেয়াগ েপেয়িছ— 

“পেুষ রােখ েযমন িঝnক, 

েখালেশর আবরেণ মkুার sখ। 

েতিm েতামার গভীর েছাঁয়া ( ২ ) 

িভতেরর নীল বnের। 

আমার িভতর বািহের anের anের 

আেছা তুিম hদয় জেুড়।” 

                                                                                                                                 ( aংশিবেশষ )  

d. rd মহুmদ শিহdlাহ, ‘আমার িভতর বািহের anের anের’ (গান), েpেমর কিবতা, akর pকাশনী, ঢাকা ১১০০, 
প.ৃ ১২০ 

৯. aিমতাভ দাশgp, ‘eমন তরল aিg’, (কা.g. ‘আgেনর ডালপালা’), ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, চতুথর্  

২৩৯ 



সংsরণ : জনু ২০০৮, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প.ৃ ১৩৩ 

১০. িবনয় মজমুদার, ‘িবনয় মজমুদার-eর মেুখামিুখ ‘aিভেষক’’, anিলখন : মাrফ েহােসন, ‘aিভেষক’ সািহতয্  
পt, (সmা.) নীলািd েভৗিমক, ১৬ বষর্, ২১ সংখয্া, aেশাকনগর, utর ২৪ পরগনা, প.ৃ anেlিখত 

১১. ঐ, ‘িবনয়ম জমুদােরর সািহতয্ সমােলাচনা’, বিh, (সmা.) aিনবর্াণ রায়েচৗধরুী, সpম বষর্, sp সংখয্া, বiেমলা 
২০০৫, প.ৃ ০১ 

১২. ভূেমnd gহ, ১১৯ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘ei মাt’), ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, pথম pকাশ : কিলকাতা 
পsুকেমলা জাnয়াির ২০০৫ | মাঘ ১৪১১, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প.ৃ ১৪১ 

১৩.  bত চkবতর্ী, ‘আgেনর মাঝখােন’, (কা.g. ‘আgেনর মাঝখােন’), ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, pথম pকাশ : 
কলকাতা পsুকেমলা জাnয়াির ২০০২ | মাঘ ১৪০৮, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩, প.ৃ ২৬-২৭ 

১৪. জয় েগাsামী, ‘হাসপাতােল’,  বাlীিক, (িশl সািহতয্ সংsিৃত িবষয়ক পিtকা), (সmা.) sতীথর্ িব াস, কিব 
িবনয় মজমুদার িবেশষ সংখয্া, ৪৩ বষর্ ২০১৩ আি ন-কািতর্ক, শারদ সংকলন – ১৪২০, েগাপালনগর, utর ২৪ 
পরগনা, প.ৃ ৪৮ 

১৫. d. িবনয় মজমুদার; ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; 
কলকাতা-৭০০০২৩ 

১৬. d. ঐ; ‘eক পঙিkর কিবতা’; কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ 
১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-৭০০০০২ 

বাংলা ভাষায় আর eকজন কিবেক েবশ িকছুসংখয্ক সফল eক পঙিkর কিবতা িলখেত েদেখিছ, তাঁর নাম ৈশেলnd 
হালদার। 

d. ৈশেলnd হালদার, ে  কিবতা, (আবিৃtর জn িনবর্ািচত), ৈভরব gন্থালয়, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১২, কলকাতা 
৭০০ ০৭৩     

১৭. তুষার রায়, ‘হাসপাতােলর কিবতা’, (কা.g. ‘apকািশত তুষার’), কাবয্সংgহ, (সmা.) aজয় নাগ, ভারিব, pথম 
pকাশ : মাঘ ১৪০৯ জাnয়াির ২০০৩, কলকাতা-৭৩, প.ৃ ১৭৪-১৭৭ 

১৮. িবনয় মজমুদার; ‘আমরা dজেন িমেল’; হাসপাতােল েলখা কিবতাg ; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম 
২০০৩; কলকাতা-২৩; প.ৃ ১৬   

১৯. John Clare, ‘Written in Northampton County Asylum’, ‘John Clare Poems’, (e-book), 

Poemhunter.com – The world’s Poetry Archive, Publication Date— 2004, P.N. 84 

২০. John Clare, ‘Lines : ‘I am’’, ‘Selected Poems’, (edt. by) Jonathan Bate, Faber and Faber Limited, 

First published in the UK in 2004, London, P.N. 282 

pস kেম, ‘I am’ নােম eকিট সেনট-o িতিন তাঁর aয্াসাiলাম-জীবেন িলেখিছেলন। 

See. Do, ‘Sonnet : ‘I am’’, Do, P.N. 283 

২৪০ 



২১. Charles Lamb, ‘The Old Familiar Faces’, Palgrave’s Golden Treasury, (THE GOLDEN 

TREASURY OF THE BEST SONGS AND LYRICAL POEMS IN THE ENGLISH LANGUAGE), 
(slt. and arn. by) FRANCIS TURNER PALGRAVE, WITH A FIFTH BOOK, (slt. by) JOHN PRESS, 
OXFORD UNIVERSITY PRESS, Twenty-ninth impression 2003, P.N. 220 

২২. জীবনানn দাশ; ১২ সংখয্ক কিবতা (pেবশক কিবতািট বােদ); rপসী বাংলা; িসগেনট েpস; eকাদশ 
সংsরণ : ফাlনু ১৩৮৫; (p. সতয্িজৎ রায়), কলকাতা ২৩; প.ৃ ২২ 

২৩. িবনয় মজমুদার, ‘pথম চার পঙিkর কিবতা’, বাlীিক, (িশl সািহতয্ সংsিৃত িবষয়ক পিtকা), (সmা.) 
sতীথর্ িব াস, কিব িবনয় মজমুদার িবেশষ সংখয্া, ৪৩ বষর্ ২০১৩ আি ন-কািতর্ক, শারদ সংকলন – ১৪২০, 
েগাপালনগর, utর ২৪ পরগনা, প.ৃ ৪৩ 

২৪. ঐ, ‘ei সীমাহীন’, (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’), কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৩৯-১৪০ 

২৫. John Clare, ‘All nature has a feeling’, ‘John Clare Poems’, (e-book), Poemhunter.com – The 

world’s Poetry Archive, Publication Date— 2004, P.N. 3 

২৬. Do, ‘Sonnet’, ‘Selected Poems’, (edt. by) Jonathan Bate, Faber and Faber Limited, First published 

in the UK in 2004, London, P.N. 275 

২৭. Do, ‘Dedication to Mary’, Do, P.N. 9 

২৮. Do, ‘To Mary’, Do, P.N. 273 

২৯. Do, ‘A Vision’, Do, P.N. 274 

৩০. Do, ‘I Hid My Love’, ‘John Clare Poems’, (e-book), Poemhunter.com – The world’s Poetry 

Archive, Publication Date— 2004, P.N. 26 

৩১. Anindita Chatterjee, ‘“I think I have been here long enough” : John Clare and the poetry of His 

Asylum Years’, Rupkatha Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, (pdf), (edt. by) Tirtha 
Prasad Mukhopadhyay, Vol. 3 No. 4, 2011, P. N. 431 

৩২. John Clare, ‘Song A’, Two songs for Child Harold, ‘Selected Poems’, (edt. by) Jonathan Bate, 

Faber and Faber Limited, First published in the UK in 2004, London, P.N. 265 

৩৩. Do, ‘Song B’, Do, P.N. 266 

৩৪. Do, ‘Song’, Two songs and stanzas from Child Harold, Do, P.N. 239  

৩৫. Do, ‘stanzas’, Do, P.N. 239-240  

৩৬. Do, ‘First Love’, ‘John Clare Poems’, (e-book ), Poemhunter.com – The world’s Poetry Archive, 

Publication Date— 2004, P.N. 22 

৩৭. Do, ‘First Love’s Recollections’, ‘Selected Poems’, (edt. by) Jonathan Bate, Faber and Faber  

২৪১ 



Limited, First published in the UK in 2004, London, P.N. 189 

৩৮. Do, ‘Love and Memory’, Do, P.N. 140 

৩৯. Do, ‘Patty’, Do, P.N. 23  

৪০. Do, ‘To John Clare’, ‘John Clare Poems’, (e-book), Poemhunter.com – The world’s Poetry 

Archive, Publication Date— 2004, P.N. 79 

৪১. Do, ‘from Helpstone’, ‘Selected Poems’, (edt. by) Jonathan Bate, Faber and Faber Limited, First 

published in the UK in 2004, London, P.N. 15 

৪২. Do, ‘Song’, Do, P.N. 284-285 

     

   

       

         

      

 

     

  

 

 

 

                  

 

 

 

 

২৪২ 



চ. ছেnাভাবনা 

কিবt o কিবতা— ei শbd’িটর শীষর্ কিবর ছnগত েবােধর oপর িনভর্র ক’েরi। ছেnর 
বয্করেণ সময্ক দখল হেলা েসi চািব তেতািধক যা aবািরত কের কিবতার বারাnা। eকমাt 
ছেnােলাক েথেক েনoয়া aফুরান tাণi pেণতা o েবাdা uভয় মাnেষর ei anহীন হাঁটায় 
কখনo পিরtাণ েদেব না। ছnj রবীndনােথর anপমভাষয্িট eখােন uেlখেযাগয্— 
“শয্ােমর নাম রাধা েনেছ। ঘটনাটা েশষ হেয় েগেছ। িকnু েয-eকটা aদশৃয্ েবগ জnােলা 
তার আর েশষ েনi। আসল বয্াপারটাi হেলা তাi। েসiজেn কিব ছেnর ঝংকােরর মেধয্ 
ei কথািটেক dিলেয় িদেলন। যতkণ ছn থাকেব ততkণ ei েদালা আর থামেব না। ‘সi, 
েকবা নাiল শয্ামনাম’। েকবলi েঢu uঠেত লাগল। ঐ কিট কথা ছাপার akের যিদo 
ভােলামাnেষর মেতা দাঁিড়েয় থাকার ভান কের, িকnু oেদর anেরর snন আর েকােনািদনi 
শাn হেব না। oরা aিsর হেয়েছ, eবং aিsর করাi oেদর কাজ। 

“আমােদর পরুােণ ছেnর uৎপিtর কথা যা বেলেছ তা সবাi জােনন। dিট পািখর মেধয্ 
eকিটেক যখন বয্াধ মারেল তখন বাlীিক মেন েয বয্থা েপেলন েসi বয্থােক ে াক িদেয় না 
জািনেয় তাঁর uপায় িছল না। েয পািখটা মারা েগল eবং আর েয eকিট পািখ তার জn কাঁদল 
তারা েকাn কােল লpু হেয় েগেছ। িকnু ei িনদাrণতার বয্থািটেক েতা েকবল কােলর 
মাপকািঠ িদেয় মাপা যায় না। েস-েয aনেnর বেুক েবেজ রiল। েসiজেn কিবর শাপ ছেnর 
বাহনেক িনেয় কাল েথেক কালাnের ছুটেত চাiেল। হায় ের, আজo েসi বয্াধ নানা ast 
হােত নানা বীভৎসতার মেধয্ নানা েদেশ নানা আকাের ঘেুর েবড়াে । িকnু েসi আিদকিবর 
শাপ শা তকােলর কেN িনত হেয় রiল। ei শা তকােলর কথােক pকাশ করবার জেni 
েতা ছn।”১ pকৃত িশlীজন জােন ভাঙেনর রnপথ,পkাnের ভাঙেনর িশlেক েজেন িনেত 
হয় গড়নকথািট। eর sচাr সমnেয় pহরীর মেতা রাত জােগ ভােলাবাসা নািক কাrবাসনা— 
“...সবাi ভাঙেন নয় দড়!/ভাঙারo িনজs eক ছn আেছ, রীিত-pথা আেছ,/ 
eবেড়ােখবেড়াভােব ভাঙেল, ভাঙার িবjান থতুু েদেব/ গােয় আর েলােক বলেব, eেকi 
তছনছ করা বেল।/ aিশkাo বেল েকu, বেল, মখূর্, ভাঙা িশখেত হয়—/ aপrপভােব ভাঙা, 
গড়ার েচেয়o মলূয্বান/ কখেনা-সখেনা!”২              

ei িনিরেখ িবনয় মজমুদার ছnসেচতন িশlী। িবিচt ছেn বাঁধা িবিবধ কিবতায় ছেnর 
সফল িনরীkকo িতিন। pাk -‘িফের eেসা, চাকা’ পেবর্ িলিখত কিবতাবিল তার ujjল 
সাkয্। ছnসjায় জীবেনর েশষ িদককার কাবয্gন্থgিলর েবশ িকছু কিবতােতo aিভনবt 
রেয়েছ, িকnু তৎকােল কিবর মানিসক িsিতর aভাব কিবতাgিলেক uৎকষর্ েদয়িন, বর   

২৪৩ 



কাবয্ভাব েযন eিলেয় পেড়েছ েবিশi।  

pথম pকািশত কাবয্gন্থ ‘নkেtর আেলায়’ (১৯৫৮ ি ঃ, gন্থজগৎ)-e িবনেয়র ছnpেয়াগ 
েচােখ পড়বার মেতা। কেয়কিট কিবতার ছেnািলিপ িনেচ িনধর্ািরত হেলা। 

‘uেnাচেনর গান’ (িনবর্ািচত aংশ) : 

“সারাটা িদন েগেলা/ তারi েতা সnােন                                                             ৭+৭  

eকিট েচতনােক/ আকােশ তুলেত                                                                   ৭+৬ 

তােকi চাi আিম/ aবাক pােণ pােণ                                                               ৭+৭ 

েসতুর পারাপার েস/ পাের খলুেত।                                                                   ৭+৬ 

 

হয়েতা চিকেত েস/ েতামােক ছঁুেয় যােব                                                             ৭+৭ 

aপিsয়মান/ ছায়ার নেৃতয্,                                                                             ৭+৬ 

হঠাৎ থেরাথেরা/ িমেড়র সাড়া পােব                                                                  ৭+৭ 

িনমীল বণর্ালী/ ঘমুােব িচেt।”৩                                                                       ৭+৬ 

কিবজীবেনর সচূনাসমেয় দাঁিড়েয় কলাবtৃ ছেnর মnাkাnা-েঘঁষা ei ঢংিটর uপর aনায়াস 
দখল েকানo কিবর পেk খবু কম কৃিতেtর নয়।  

‘িচরিদন eকাeকা’ কিবতায় িম বtৃ-মkুক ছnিট িশিlত rপ েপেয়েছ। িনবর্ািচত aংশ :  

“দূরাগতা,/ ভুল বেুঝা/নােকা।                                                                    ৪+৪+২  

তুিম যিদ/ পােশ বেস/ থােকা,                                                                    ৪+৪+২ 

মেন েনেম/ আেস তেব/ জীবেনর/ সব বয্/থর্তা,→ [বয্থর্তা= বয্r +থতা]        ৪+৪+৪+৪+২ 

সব gািন,/ সব aপ/রাধ;                                                                          ৪+৪+২ 

িনেজর a/তীত িনেয়/ েকন েযন/ মেন মেন/ েখিল, দূরা/গতা।               ৪+৪+৪+৪+৪+২ 

তুিম েযন/ চ’েল যাo/ aিত দূর,/ aমিলন/ নkেtর/ নীেল;                   ৪+৪+৪+৪+৪+২ 

২৪৪ 



আিম েযন/ ধীর িহম,/ িবশাল pা/nের ব’েস/ ব’েস                                 ৪+৪+৪+৪+২ 

সমেুdর/ কথা ভািব,/ anভব/ কির তুিম/ কত কােছ/ িছেল।”৪                         ৪+৪+৪+৪+৪+২   

‘েকন মেনালীনা’ কিবতািট ছ’মাtার কলাবেৃtর চােল িনঃসংেকােচ dেল uঠেল মেন হয় ধ ু
মেনালীনা নয়, কিব sেকৗশেল েযন পাঠকেকo তাঁর আপন হােতর েদালায় dিলেয় িদে ন। 
িনবর্ািচত aংশ :  

“েদেখেছা েকবল/ জল তরে / িদিঘর িশহর         ৬+৬+৬ 

জােনা না েতা তুিম/ দূর স ারী/ জেলর বtৃ         ৬+৬+৬ 

aবশ পd/বেন েনেচ েনেচ/ েগেছ পরপর,         ৬+৬+৬ 

dিলেয় িদেয়েছ/ aেপkমাণ [ন]/ ফুেলর িচt।        ৬+৬+৬ 

 

আনমনা eক/ ksমেক তুিম/ জািগেয় তুলেল।        ৬+৬+৬ 

ধ ুেকৗতুেক/ েকন মেনালীনা/ aমন dলেল?”৫         ৬+৬+৬ 

আবার ‘েতামার িদেক’ িকংবা ‘ei আকাঙ্kা’ নামক কিবতায় পাঁচমাtার পণূর্পেবর্র িবnাসিট 
তাঁর ছnিচnা চমৎকারারi িনদশর্ন।  

‘েতামার িদেক’ (টুকেরা aংশ) :  

“েশািনত যিদ/ ডুেয়ট গায়/ হয় না তেব/ িমল।            ৫+৫+৫+২ 

িব জেুড়/ কাটেছ িন/ ajতার/ তান,             ৫+৫+৫+২ 

aথচ পির/সংখয্ােনর/ ঊে র্ সাব/লীল             ৫+৫+৫+২ 

ৈdত েকােনা/ সংগীেতর/ পাiিন স/nান→ [সnান= সn +ধান]                  ৫+৫+৫+২ 

 

েতামার িদেক/ তাকাi আিম,/ কী েয রহ/েসয্র→ [রহেসয্র= রহs +েসর ]        ৫+৫+৫+২ 

aতল eক/ সমেুdর/ গভীর u/dাস→ [udাস= ud +ভাস]          ৫+৫+৫+২ 

২৪৫ 



েতামার েচােখ,/ শরীের, মেন,/ ajতার/ েজর            ৫+৫+৫+২ 

হয়েতা েদেব/ বয্থর্ ক’ের/ সমেুdর/ াস।”৬              ৫+৫+৫+২ 

িকংবা,  

‘ei আকাঙ্kা’ (টুকেরা aংশ) : 

“আকাশ kেম/ করেছ পান/ aগাধ ত/ৃ ায়→ [তৃ ায়= তষৃ্ +নায়]                 ৫+৫+৫+২  

তর ীত [ি ]/ নদীর জল,/ eখন সাব/লীল                                                ৫+৫+৫+২ 

নতৃয্ েনi,/ জীবন েনi,/ pকট কাম/নায়                                                  ৫+৫+৫+২ 

শীণর্ তার/ শরীর আর/ hদয় তার/ নীল।                                                   ৫+৫+৫+২ 

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

হয়েতা ei/ আকাঙ্kার/ িবলিুpর/ পর                                                     ৫+৫+৫+২ 

েকােনা িবধরু/ সায়ােhর/ সকােশ চ/ ল→ [চ ল = চn +চল]                        ৫+৫+৫+২ 

সাগর তার/ েদেহর ভার/ নামােব ঝর/ঝর,                                                 ৫+৫+৫+২ 

তখন ei/ মািটেত েনi/ aবাক েকালা/হল!”৭                                            ৫+৫+৫+২ 

‘আকােশর ei’ শীষর্ক কিবতািটo বাংলার সmবত সবেচেয় ৈবিচtয্ময় ছn— কলাবেৃtর 
িনেটাল েঘরােটােপ বাঁধা। িনবর্ািচত aংশ :  

“আকােশর ei/ aসীেম েতার িক/ েফােট না pাণ,                                          ৬+৬+৫ 

েজােট না িদন?                                                                                              ৫ 

জীবন চিকত/-পk আর িক/ স ীহীন                                                           ৬+৬+৫ 

eকক গান                                                                                                    ৫ 

oড়ােত পাের না,/ ছড়ােত পাের না/ আকাশময়                                               ৬+৬+৫ 

pােণর াণ?                                                                                                 ৫ 

২৪৬ 



eখেনা েতা েতার/ সামেন আহত/ কmমান                                                   ৬+৬+৫ 

আেলার জয়,                                                                                                 ৫ 

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

কিবতার ছেnাগঠেন িবিচtতা আনেলo ‘নkেtর আেলায়’ নামকরণ বা শি নীমালা (‘কেতা 
rপকথা’), kািn, চুিপ চুিপ, েজয্াৎsা (‘েরৗেd’), mান, আঁধার, আেলােকর আকাঙ্kা, িবsয় 
(‘েস’) iতয্ািদ শbচয়ন িকংবা “আর েশানােয়ানা snরী, তুিম িসংহেলর ঐ িবষাদিবধরু গান” 
জাতীয় পঙিkগঠেন জীবনানn দাশ েচারােগাpা রেয়েছন— প ােশর সকল কিবরi pায় যা 
িকনা pাথিমক pবণতা। কলাবtৃ ছেn পাঁচ মাtা, ছ’মাtা, সাত মাtার পণূর্পেবর্র সjার eত 
sতঃsূতর্তা িকnু িবনেয়র sয়ংিসd কিবতাপযর্ায়িটেত (aথর্াৎ ‘গায়tীেক’, ‘িফের eেসা, 
চাকা’; ‘a ােনর anভূিতমালা’, ‘aিধকnু’) আর েদখা েগেলা না। বরং ‘িচরিদন eকাeকা’, 
‘েরৗেd’, ‘pজাপিত’ বা ‘িবে েদর সমেয়’ pভৃিতনামা কিবতায় pযkু িম বtৃ ছni 
পরবতর্ীকােল তাঁর কােবয্র pধান বাহন। ৮+৬= ১৪ মাtায় িবns পয়ার aথবা ৮+৮+২= 
১৮ বা ৮+৮+৬= ২২ মাtায় gিথত মহাপয়ােরর সােবক চলনিটেক িতিন আধিুনক কিবতার 
pসাধেনর সামgী করেলন aেনকটা “ঘের বu আেছ ঘমুn, তার িশয়ের েমামবািত/ আলগা, 
aলস হাত-পা, তব ুsp েদখার বািতক// তােক snরী কেরেছ। আিম দূর েথেক তাi েদিখ/ 
েঠাঁটdেটা আধিুনক, আহা, েচাখdেটা সােবিক”৯-র মেতা িফuশেন! মাtাগণনা পdিত সংkাn 
নবয্ িদশাo িদে ন— “বাংলা akেরর uপের েয মাtা েদoয়া থােক আিম তােকi মাtা 
বিল। যথা ‘a’ akেরর uপের মাtা েদoয়া আেছ, sতরাং ‘a’ akের eক মাtা; ‘ট’ 
akেরর uপর মাtা েদoয়া আেছ, sতরাং ‘ট’ akের eক মাtা। ‘ত’ akেরর uপের মাtা 
েদoয়া আেছ, sতরাং ‘ত’ akের eক মাtা। 

“আবার যkুাkের dিট যkু akেরর uপের eকিট মাtা েদoয়া আেছ।...‘p’-eর uপের 
eকিট মাtা েদoয়া আেছ, sতরাং ‘p’ eক মাtা। ‘s’-eর uপের eকিট মাtা েদoয়া 
আেছ, sতরাং ‘s’ eক মাtা। 

“মাtা গণনার eটাi িনয়ম। pাথিমক ভােব মাtাগণনার ei িনয়মi যেথ । তেব eর পেরo 
মাtাগণনার আেরা িকছু িনয়ম আেছ। ‘ৎ’-e মাtা েনi। sতরাং ‘uৎফুl’ শেb ‘u’ eক 
মাtা, ‘ৎ’ শnূ মাtা, ‘ফু’ আর eক মাtা, ‘l’ আেরা eক মাtা— সব িমিলেয় ‘uৎফুl’ িতন 
মাtা। anrপভােব ‘েজয্াৎsা’ শেb di মাtা।”১০  

 

২৪৭ 



‘গায়tীেক’ েথেক— 

১২ 

“বঝুেব না— ei েভেব/ pতয্k হােতর dারা/ আkমণ ক’ের                            ৮+৮+৬ 

pজাপিত ধরা হয়/, তবoু আঙুল িকnু/ বয্থর্ হেয় থােক।                                    ৮+৮+৬ 

pজাপিত uেড় যায়,/ apিতভ হাত nেয়/ আেস।                                             ৮+৮+২ 

িবষােদর দীঘর্ াস/ aনায়ােস বেুক চ’েল/ আেস,                                             ৮+৮+২ 

কাnার সময় িকnু/ েথেম েথেম, sের sের/ াস eেস থােক।                             ৮+৮+৬ 

সমdুতর  eেস/ িচরকাল মিৃtকােক/ িচিtত কেরেছ,                                       ৮+৮+৬ 

aথচ মাnষ আেজা/ জলপেৃ  দাগ িদেত/ পােরিন— পাের না।”১১                        ৮+৮+৬ 

                                                                                                   (aংশিবেশষ) 

‘িফের eেসা, চাকা’ েথেক—     

২ 

“ss মিৃtকার েচেয়/ সমেুdরা কেতা েবিশ/ িবপদসংkল                                   ৮+৮+৬  

তােরা েবিশ িবপেদর/ নীিলমায় pkািলত/ িবিভn আকাশ,                                 ৮+৮+৬ 

e-সতয্ েজেনo তব/ু আমরা েতা সাগের আ/কােশ                                          ৮+৮+২ 

স ািরত হেত চাi,/ িচরকাল হেত aিভ/লাষী,                                                ৮+৮+২ 

সকল pকার jের/ মাথা েধায়া আমােদর/ ভােলা লােগ ব’েল।                            ৮+৮+৬ 

তবoু েকন েয আেজা,/ হায় হািস,হায় েদব/দাr।                                            ৮+৮+২ 

মাnষ িনকেট েগেল/ pকৃত সারস uেড়/ যায়।”১২                                            ৮+৮+২ 

                                                                                                   (aংশিবেশষ)    

 

২৪৮ 



‘a ােনর anভূিতমালা’ েথেক— 

৬ 

“শরীরi anর আর/ anরi শরীর— ei/ aনািদ eেকর েথেক/ সিৃ  হেয়িছেলা 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬ 

সব-িকছু আেলা, েবয্াম,/ সময়, কিবতা, েদহ/ eকিদন হেয়িছেলা;/ কথা িছেলা হেব 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬  

পনুরায় কেব েযন;/ aকsাৎ িশহিরত/ হেয় মেন হেত থােক/ আজ তাi হেলা। 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬ 

গান েগেয় uিঠ আিম,/ গােনর hs o দীঘর্/sর anসাের েসi/ sরবণর্gিল 

                                                                                                    ৮+৮+৮+৬ 

েযমন hs o দীঘর্/ হেয়িছেলা eকিদন,/ sর sর েতমিনi/ eক হেয় sরিলিপ/ আেস।”১৩    

                                                                                                ৮+৮+৮+৮+২  

                                                                                                   (aংশিবেশষ) 

aবশয্, eেহন পবর্িবভাজন মলূত u ারণেকিndক, আবহমান বাংলা o বাঙািলর পাঁচািলর 
সংsার eঁেকেবঁেক eখনo বiেছ। নেচৎ, ৮ o ৬ মাtােক যথাkেম ৪+৪ o ৪+২ মাtায় 
িবি  করাi িকnু আধিুনক দstর।  

a ান-utর কাবয্gন্থgিলর েবশ কেয়কিট কিবতায় িবনয় আবার ছেnািলিপ বা ছn-সjার 
বয্াপাের ৈবিচেtয্র aবতারণা কেরেছন। ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’ নামক বiিট কমল 
মেুখাপাধয্ােয়র সংকলন o সmাদনায় িশলীn pকাশন েথেক মাঘ ১৪০৫ (জাnয়াির ১৯৯৯ 
ি ঃ)-e pকািশত হয়। eর pথম কিবতািট ষড়মািtক কলাবেৃt িলিখত। ei কিবতািট aবশয্ 
যখন রচনা কেরন (১৯৫২ ি ঃ), িবনয় তখন ছাt, iেডন িহnd েহােsেলর আবািসক। িবনয় 
eরi মেধয্ েয agজ কিব িব ু  েদ-র pিত সেখয্, ৈনকেটয্ o anরােগ েপৗঁেছেছন—  
কিবতািটর ভাষা তা মেন করােত বাধয্। িনবর্ািচত aংশ :  

 

২৪৯ 



েতামায় েয িদন 

“েতামায় েয-িদন/ েপেয়িছ েস-িদন                                                                  ৬+৬ 

            pাকsারিণক/ নয়                                                                           ৬+২ 

iিতমেধয্i/ িশিথল আিল/ ন।→ [আিল ন= আিলং+গন]                                 ৬+৬+২ 

o -নয়েন/ কামনা আিল/mন→ [আিলmন= আিলm +পন]                                ৬+৬+২ 

মিদেরkণা,/ কi?”১৪                                                                                  ৬+২ 

আবার ‘আমার বািড়র কােছ’ নােমর কিবতািটেত কিব aতয্n যt o িব dতার সে i 
িtপদীর ধাঁচিট anসরণ কেরেছন। িনবর্ািচত aংশ :  

আমার বািড়র কােছ 

“আমার বািড়র কােছ/  oi েরলপথ আেছ                                                  ৮+৮ 

               সারািদন গািড়র আ/oয়াজ→[oয়াজ= বাজ]                                        ৮+২ 

েশানা যায়, েদখা যায়/  আমার o জানালায়                                       ৮+৮ 

              গািড় েদিখ, ভুেল যাi/ কাজ।                                                           ৮+২ 

িন আিম ব’েস ঘের/  মাiেক েঘাষণা কের                                               ৮+৮ 

              েকান গািড় আসেব ক/খন।                                                              ৮+২ 

dবার েঘাষণা কের/  িকছুকাল পের পের                                                 ৮+৮ 

              েসi িদেক চেল যায়/ মন।”১৫                                                          ৮+২ 

জীবেনাপােn eেস পনুরায় কেয়কিট কিবতায় ছn-িবষয়ক চচর্া বা গেবষণার িচh েরেখ 
যাে ন কিব। aথচ ‘নkেtর আেলায়’-eর পর ছেnর েদালনািট েয িবজনবেন eকা 
dলিছেলা, েসখােন িবনয় েনi!... 

‘কিবতা বিুঝিন আিম’-র eকিট কিবতায় ছাnিসক িবনয়েক pতয্k করা যাে । কিবতাভাষা 
ভীষণরকম রাবীিndক। মেন হয়, ছেnাগঠনিটi কিবর মখুয্ লkয্ িছেলা। pথম কাবয্gেন্থর 
pথম কিবতািটর পর িবনয়েক েফর কলাবtৃ ছেn সাত (৭) মাtার পণূর্পবর্ িনেয় কাজ করেত  

২৫০ 



েদখা েগেলা eখােন। 

eকাকী আিম eক pেণতা 

 “তাহেল ফুলদল/ না হেল                                                                             ৭+৩ 

আকােশ তারারািশ/ রেয়েছ।                                                                          ৭+৩ 

েসেহতু মেন মম/ e েসতু                                                                              ৭+৩ 

eকদা rপািয়ত/ হেয়েছ।                                                                              ৭+৩ 

েস েশেষ িনশীিথনী                                                                                          ৭ 

ভিরেব eকািকনী                                                                                             ৭ 

গগেন রিহ hিদ/ কেয়েছ।”১৬                                                                         ৭+৩ 

                                                                                                   (aংশিবেশষ)  

পণূর্পেবর্র মাtাসংখয্ার মেতাi ‘েসতু’-র pতীকিটo িকnু eকiভােব ঘেুরিফের eেলা। 
িবনেয়র কাবয্ােলােকর r o েশেষর িভতর েসতুবnন তা?...     

‘িশমলুপেুর েলখা কিবতা’-র ‘নারী’, ‘চিট বiখািন’ o ‘ছাtী’ কিবতািতনিটর ছnpয়াস o 
eকiসে  সেচতন বয্াকরণ-িব াট দিৃ  eড়ায় না।  

নারী 

“নারী নারী নারী                                                                                             ৬ 

যতবার পাির                                                                                                  ৬ 

যাi আিম েচেয় েদিখ/ আকাশ নীলাভ।                                                             ৮+৬ 

পনুরায় যাব,                                                                                                  ৬ 

েদখব েয রাiেনর/ জল                                                                                ৮+২ 

েচােখর জেলর মেতা/ সরল তরল।                                                                  ৮+৬ 

িশ  িশ  িশ                                                                                                ৬ 

২৫১ 



eকিট নতুন িমল/ হেলা িজজীিবষ।ু”১৭                                                              ৮+৬   

ছয় (৬) মাtার পণূর্ o aপণূর্পবর্ uভয়i কিবতািটেত রেয়েছ; আবার আট (৮) মাtার 
পণূর্পবর্o। anতপেk, u ারেণর নযূ্নতম sাভািবকতা েরেখ ততৃীয়, প ম o ষ  পঙিkর 
a মািtক পণূর্পবর্িটেক িকছুেতi ৮= ৬+২-e িবভািজত েদখােনা যাে  না, ৮= ৪+৪ o ৬= 
৪+২ aবশয্ করা েযেত পাের। িকnু, মেন রাখেত হেব, িবনয় ৮ মাtার পণূর্পবর্ েভেবi মলূত 
কিবতা েবােনন; তাঁর শbচয়ন eমনi েয, aজািনেতi হয়েতা পাঠেকর িজেভর sা nয্ 
আেটর িবরাম চায়।  

ছাtী 

“ছাtী                                                                                                          ২ 

েদখ আজ কী মধরু/ রািt।                                                                            ৮+২ 

ksমকিলকা                                                                                                  ৬ 

তািকেয় েদখছ তুিম/ সরল বািলকা।                                                                 ৮+৬ 

িকেয় কী e                                                                                                   ৪ 

েশষ কের েদব নািক/ বানানিট িদেয়?                                                               ৮+৬  

বানানিট/ ভুল নয়।                                                                                      ৪+৪ 

ীমতী েসেনর চুল/ নয়।”১৮                                                                           ৮+২ 

ei কিবতািটর পবর্িবnাসিট বয্াকরণ-িবিম ণ না বয্াকরণ-িবড়mনা! বাংলা ছn-বলেয়   
পণূর্পেবর্র মাtাসংখয্ার আিদ pবণতা কমপেk চার (৪)। েসখােন di (২) মাtাসবর্s pথম 
পঙিkিটেকi বা কী বলা যােব? aিকি ৎকর ei কিবতাgিলেত সারবstর েচেয় ছেnর 
গড়নিপটনিটi মখুয্, েস-কারেণ কিবকিথত ীমতী েসন বনলতা নািক sিচtানাmী— e-
েকৗতূহল pকােশর জায়গা বা কারণ েকানoটাi েনi! েজরাডর্ ময্ানিল হp িকn-eর স্pাং 
িরd ম-eর সে  খািনকটা বরং ঘিন  কের ভাবা েযেত পাের িবনয়কৃত ছেnর ei 
oলটপালটgিলেক। িবনয় sয়ং হp িকn সmেকর্ oয়ািকবহাল িছেলন িকনা, তা aবশয্ বলা 
কিঠন, aসmবi।     

agিন্থত eকিট কিবতায় তাঁর aেনক-বয্বhত ষড়মািtক কলাবtৃীয় ছnবnনিট আরবার  
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খুেঁজ পাoয়া যাে , নতুনt বলেত aপণূর্পবর্িট eখােন িতনমাtা-সmিলত।  

আমরাo তেব/ েভ া িলিপ 

“ksম o মধ/ু ঘতৃ o মশক/ মরেণর পের/ িক রহ?                                     ৬+৬+৬+৩  

মশক বধরূা/ মরেণর পের/ সেহ েতামােদর/ িবরহ?                                     ৬+৬+৬+৩ 

আজেক dপেুর/ েসi কথা মেন                                                                       ৬+৬ 

eেলা ekেণ/ সযূর্িকরেণ                                                                              ৬+৬ 

ভািষত কেk/ আহা েpkেণ/ নবয্।”১৯                                                          ৬+৬+৩  

                                                                                                   (aংশিবেশষ)   

িবনেয়র েশষ জীবেন pকািশত eকিট কিবতাgেন্থর প মািtক কলাবেৃtর ধরেন িলিখত 
eকিট কিবতায় েশষ sবেকর মাtাগণনায় সামাn েয eকটু ভুলচুক হেয়েছ, তা কিবর 
aসতকর্তার ফেলi হয়েতাবা।  

eক বািলকা 

১ম sবক :  

“বািহের eক/ বািলকা গান/ গায়                                                                ৫+৫+২ 

eর বাবা মা/ আমার আ/ েয়→ [আ েয়= আশ্ +রেয়]                                      ৫+৫+২ 

রেয়েছ গত/ dমাস হেলা/ pায়                                                                   ৫+৫+২ 

সuিচত/ gহ তারার/ ভেয়।                                                                       ৫+৫+২ 

২য় o ৩য় sবক তেদব। 

৪থর্ sবক :  

নছ নািক/ গগনভরা/ তারা                                                                      ৫+৫+২ 

েতামােদর ei/ িনতয্ সহা/য়তা                                                                  ৬+৫+২ 

পাি  ফেল/ আমার কাজ/ সারা                                                                  ৫+৫+২ 
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রiেব মেন/ তারািদেগর/ কথা।”২০                                                             ৫+৫+২ 

িনmেরখািয়ত পবর্িটেত মাtাসংখয্া eক (১) েবিশ। ei সমসয্ার সমাধান ছেnািলিপ 
িনধর্ারেণর দলবেৃtর পdিত anযায়ী ৪+৪+২ পেবর্ পঙিk ভাঙার মাধয্েম করা েযেতi পাের, 
তেব কিবতািটর anগর্ত চলনভি মািট েসেkেt asীকার করা হেব।         

eিদেক, িম বtৃ ছেn িশlীর েসরা িশlী জীবনানn দাশo েযখােন বাংলার েলৗিকক মািটর 
ছn দলবেৃt েবশ কেয়কিট সাথর্ক কিবতা২১ েবঁেধেছন; ভk-িবনেয়র কাছ েথেক e-ছেn 
েকানo কিবতা পাoয়া েগেলা না েকন, তার utর েনi, তা aবাক কের।২২     

কখনo কিবতায় বাংলা ছেn পণূর্পেবর্র মাtািবnােসর নযূ্নতম sাভািবক pবণতা [aথর্াৎ চার 
(৪) মাtা]-িট asীকার কের িতন (৩) মাtািবিশ  পণূর্পবর্ গঠন করবার কথা িবনয় 
েভেবিছেলন। uদাহরণ : 

“যা ের যা                                                                                                     ৩ 

e ধরা                                                                                                         ৩ 

েছেড়i                                                                                                         ৩ 

েযেত িক                                                                                                      ৩ 

পািরিব?                                                                                                       ৩ 

আিম েতা                                                                                                      ৩ 

েপেরিছ                                                                                                        ৩ 

েন েচ খা                                                                                                      ৩ 

যা ের যা।                                                                                                     ৩ 

............”২৩ 

িকnু মেন রাখেত হেব eিট িনরীkাi, আমােদর লkািধক বছেরর iিndেয়র aেভয্স বদলােনা 
েকানo eকিট-d’িট কিবতার কm নয়।...   

 

২৫৪ 



তথয্সtূ :  

১. রবীndনাথ ঠাkর, ‘ছn’ / ছেnর aথর্, রবীnd-রচনাবলী (eকাদশ খN), িব ভারতী, পনুমুর্dণ েপৗষ ১৪১০, 
কলকাতা ১৭, প.ৃ ৫৩০   

২. শিk চেTাপাধয্ায়, ‘ভাঙা গড়ার েচেয়o মলূয্বান’, েযেত পাির িকnু েকন যােবা, আনn পাবিলশাসর্ িলিমেটড, চতুথর্ 
মdুণ িডেসmর ১৯৮৮, কলকাতা ৯, প.ৃ ৬০ 

৩. িবনয় মজমুদার; ‘uেnাচেনর গান’; (কা.g. ‘নkেtর আেলায়’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ২৭ 

৪. ঐ, ‘িচরিদন eকাeকা’ (১), ঐ, প.ৃ ২৮ 

৫. ঐ, ‘েকন মেনালীনা’, ঐ, প.ৃ ৩১ 

৬. ঐ, ‘েতামার িদেক’, ঐ, প.ৃ ৩২ 

৭. ঐ, ‘ei আকাঙ্kা’, ঐ, প.ৃ ৩২ 

৮. ঐ, ‘আকােশর ei’, ঐ, প.ৃ ৩৩ 

৯. ীজাত, ‘সংসারগীিতকা-১’, uড়n সব েজাকার, আনn, িdতীয় মdুণ েফbrয়াির ২০০৪, প.ৃ ১৮ 

১০. িবনয় মজমুদার; ‘আমার ছn’/ আিম কােক ‘মাtা’ বিল’; ঈ রীর sরিচত িনবn o anাn; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; িdতীয় সংsরণ : ১ িডেসmর, ২০০২; প.ৃ ৩৮ 

uk pবnিট র ন বেnয্াপাধয্ায় সmািদত ‘আtবগর্’ পিtকার িdতীয় সংখয্া (aেkাবর, ১৯৮৫ ি ঃ)-য় pথম pকািশত 
হেয়িছেলা।  

১১. িবনয় মজমুদার; ‘১২ সচূক কিবতা’; (কা.g. ‘গায়tীেক’), কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৪১ 

১২. ঐ, ‘২ সংখয্ক কিবতা’, ঐ, প.ৃ ৪২-৪৩ 

১৩. ঐ, ‘৬ সংখয্ক কিবতা’, ঐ, প.ৃ ১২২ 

১৪. ঐ; ‘েতামায় েয িদন’; (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭৪ 

৬-মাtার পণূর্পবর্ o ২-মাtার aপণূর্পেবর্র কলাবেৃtর ei িবnাসিট িবনেয়র পরবতর্ীর আরo কেয়কিট কিবতায় 
সাথর্কভােব েদখা িগেয়েছ— 

ক.  “আিম/ eকা eকা হািস/ eকা eকা কথা/ বিল                                               [২ (aিতপবর্)+৬+৬+২] 

আমার e ঘের/ আমারi েতা কথা/কিল।                                                                         [৬+৬+২] 

আিম চ’েল যাব/ আমার ধারায়                                                                                         [৬+৬] 
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pাণবায়টুুk/ an তারায়                                                                                                 [৬+৬] 

                               বলেবা, পিৃথবী,/ চিল।”                                                                   [৬+২] 

d. ঐ, ‘নতুন কিবতা/ ৯’, ( কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’ ), ঐ, প.ৃ ১৪৪ 

খ.  “চারিট বnু/ eেসিছেলা আজ/ েমাট,                                                                              [৬+৬+২] 

েগাপেন েগাপেন/ সকেলi eক/ েজাট।                                                                          [৬+৬+২] 

সকােল eবং/ িবকালেবলায়                                                                                             [৬+৬] 

তােদর সে / আমার েখলায়                                                                                            [৬+৬] 

কিবতা কিবতা/ রব oেঠ aব/য়েব।”                                                                              [৬+৬+২] 

d. ঐ, ‘নতুন কিবতা/ ১০’, (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’), ঐ, প.ৃ ১৪৫ 

১৫. ঐ, ‘আমার বািড়র কােছ’, ঐ, প ৃ: ২০০ 

১৬. ঐ, ‘eকাকী আিম eক pেণতা’, (কা.g. ‘কিবতা বিুঝিন আিম’), ঐ, প.ৃ ২২১ 

১৭. িবনয় মজমুদার, ‘নারী’, িশমলুপেুর েলখা কিবতা, কিবতীথর্, িdতীয় সংsরণ : াবণ ১৪১৯, আগs ২০১২, 
কলকাতা-২৩, প.ৃ ১৪ 

১৮. ঐ, ‘ছাtী’, ঐ, প.ৃ ১৭ 

১৯. ১৯৯৭-eর ১লা aেkাবর ‘aধরা মাধরুী’ পিtকার শারদ সংখয্া pকাশাn ােন uপিsিতর কথা থাকেলo শারীিরক 
assতার কারেণ েশষাবিধ কিবর আসা হয়িন। িনেmাk কিবতািটর মাধয্েম িতিন েভ া জািনেয়িছেলন বেল সmাদক 
মহাশয় জািনেয়েছন।    

d. িবনয় মজমুদার, ‘আমরাo তেব’/ েভ া িলিপ (apকািশত কাবয্), aধরা মাধরুী; (সmা.) েবািধসtt রায়; ২য় বষর্, 
১ম সংখয্া, ১৯৯৮; েঘাষপরু-মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত; প.ৃ ২৩ 

২০. িবনয় মজমুদার, ‘eক বািলকা’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬,কলকাতা ৭০০ ০০৯, 
প.ৃ ৮৪ 

িবনেয়র eiরকম aসতকর্তার আরo d’িট uদাহরণ িবনয়-সংকলক ীতrণ বেnয্াপাধয্ায় িদেয়েছন।  সd rিdন 
আiনীর আtজীবনী ‘েসকােলর বখুারায়’ gন্থিট মলূ rশ েথেক িবনয় মজমুদার বাংলায় anবাদ কেরিছেলন। গেদয্র 
বi হেলo িবিভn কিবর েলখা িকছু কিবতাংশ eখােন বয্বহার করা হয়। পদয্ছেn বাঁধা aনিূদত d’িট কিবতায় 
ছেnািবিধজিনত ািn কীভােব েযন কিবর দিৃ  eিড়েয় িগেয়েছ। 

১ 

“যেতা িদন না/ sp আমার/ সাথর্ক হেয়/ ফেল 

আমার শািn/ েনi। 
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যেতা িদন না/ েpিমক আমায়/ সmিতবাণী/ বেল 

আমার শািn/ েনi। 

হয়েতা মরেবা,/ নয়েতা রiেবা/ েpিমেকর ছায়া/তেল 

আমার শািn/ েনi।” 

aতয্n সাবলীল ei তজর্মািটেত ‘যেতা িদন না’-র জায়গায় ‘যতkণ না’ হেলi aনn eকিট ষড়মািtক কলাবtৃ ছn 
িনিমর্ত হেতা। 

৬ 

“দিৃ েত তব/ ছুিরকার েলাল/ুপতা, 

নয়েনেত তব/ু তিটনীর pেলা/ভন! 

েদেখ েদেহ নােম/ aপrপ মাদ/কতা, 

েবদনােশািণত/sােতর মেতা/ মt হেয়েছ/ মন।” 

uপেরাk anবােদ ‘মেতা’-র বদেল ‘মেতান’ িলখেল eিটo eকিট s াবয্ ষড়মািtক কলাবtৃ ছেnারীিত হেতা।  

d. ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘পিরিশ — খ’, কাবয্সমg (pথম খN) (িবনয় মজমুদার), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ততৃীয় মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ১২৪ o ১২৬     

২১. d. জীবনানn দাশ, ‘anকােরর ঘমুসাগেরর রােত’, agিন্থত কিবতা, জীবনানn দােশর কাবয্সমg, (সmা.) 
েkt gp, ভারিব, পনুমুর্dণ : ৈবশাখ ১৪১১ eিpল ২০০৪, কলকাতা-৭৩, প ৃ : ৫৩৭-৫৩৮, [রচনাকাল— আগs-
েসেpmর ১৯৪৬]  

d. ঐ, আজ সকােলেরi পিৃথবীর আেলা’, ঐ, প.ৃ ৫৩৮, [ঐ] 

d. ঐ, ‘আমরা েযন েমেঘর আেলার িভতর’, ঐ, প.ৃ ৫৩৯, [ঐ] 

d. ঐ; ‘ঘেুমর হাoয়া, ঘেুমর আেলা’; ঐ, প.ৃ ৫৩৯-৫৪০, [ঐ]  

d. ঐ, ‘েদশ-সমেয়র kািn রােত আজ’, ঐ, প.ৃ ৫৪০, [ঐ] 

d. ঐ, ‘কাuেক ভােলােবেসিছলাম জািন’, ঐ, প.ৃ ৫৪১, [ঐ] 

d. ঐ, ‘েতামার সােথ আমার ভােলাবাসা’, ঐ, প.ৃ ৫৪১-৫৪২, [ঐ] 

d. ঐ, ‘েভােরর েবলায় তুিম আিম—’, ঐ, প.ৃ ৫৪২, [ঐ] 

d. ঐ, ‘ িন পািখর আেলা নদীর sরেণ’, ঐ, প.ৃ ৫৪৩, [ঐ] 

d. ঐ, ‘মকরসংkািn pােণ’, ঐ, প.ৃ ৫৪৪, [ঐ] 

২৫৭ 



d. ঐ, ‘মেন পেড় আিম িছলাম’, ঐ, প.ৃ ৫৪৪-৫৪৫ [ঐ] 

d. ঐ, ‘hদয় তুিম’, ঐ, প.ৃ ৫৮৬, [কিবতা। ৈচt ১৩৫৯]        

d. ঐ, ‘ei পিৃথবীর’, ঐ, প.ৃ ৫৮৭-৫৮৮, [পবূর্াশা। ৈবশাখ ১৩৬০] 

d. ঐ, ‘নব হিরেতর গান’, ঐ, প.ৃ ৫৯২, [eকক। শারদীয় ১৩৬০] 

d. ঐ, ‘েতামােক’, ঐ, প.ৃ ৬০৫-৬০৬, [বধর্মান। শারদীয় ১৩৬১] 

d. ঐ, ‘েতামােক ভােলােবেস’, ঐ, প.ৃ ৬০৮-৬০৯, [েদশ। শারদীয় ১৩৬১] 

d. ঐ, ‘েতামায় আিম েদেখিছলাম েঢর’, ঐ, প.ৃ ৬২০, [কিবতা। েপৗষ ১৩৬১] 

d. ঐ, ‘েতামায় আিম’, ঐ, প.ৃ ৬৫৮, [েদশ। ২৫ ৈজয্  ১৩৬৪] 

d. ঐ, ‘েতামার আমার’, ঐ, প.ৃ ৬৬৮, [আনnবাজার পিtকা। শারদীয় ১৩৬৫] 

d. ঐ, ‘েতামায় আিম’, ঐ, প.ৃ ৬৭০-৬৭১, [েদশ। ২০ agহায়ণ ১৩৬৫] 

d. ঐ, ‘তুিম যিদ’, ঐ, প.ৃ ৬৭৪-৬৭৫, [নবাn। agহায়ণ ১৩৬৬] 

d. ঐ, ‘জল’, ঐ, প.ৃ ৬৭৬, [েদশ। ১২ ৈচt ১৩৬৬] 

iতয্ািদ। 

২২. যিদo ‘প াশ : কিবতার নয়াচর’ বiিটেত শাoন নnী িবনেয়র দলবtৃ রীিতেত বাঁধা d’িট ছড়ার িনদশর্ন 
িদেয়েছন। তাঁর করা ছেnািবভাজনিট িনmrপ— 

“পরখ করা/       েশষ,                                                                                                    ৪+১  

নরক ভরা/         েদশ।”                                                                                                  ৪+১  

িকংবা, 

“বারাnােত/           শািলক পািখ                                                                                      ৪+৪ 

ধরণীিটর /            মািলক নািক”                                                                                      ৪+৪ 

d. শাoন নnী; ‘িবনয় মজমুদােরর কিবতা’; প াশ : কিবতার নয়াচর; ব ীয় সািহতয্ সংসদ, ১ম pকাশ : েম, ২০১২; 
কলকাতা : ৭০০০০৯; প.ৃ ৪৯৪   

িকnু, আমার কিবর কান বেল pাgk পঙিkgিল কলাবtৃ ছেnর নমনুা। আমার ছেnািলিপjান anসাের েস-িবnাসিট 
eরকম— 

“পরখ করা/      েশষ,                                                                                                     ৫+২  

নরক ভরা/        েদশ।”                                                                                                  ৫+২  
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িকংবা, 

“বারাnােত/           শািলক পািখ                                                                                      ৫+২ 

ধরণীিটর /            মািলক নািক”                                                                                      ৫+২ 

শাoনবাব ুিবনেয়র আরo eকিট কিবতাংশ udতৃ কের দলবtৃ ছেnর uদাহরণsrপ তা দািখল করেত েচেয়েছন। তাঁর 
মেত ছেnর জয্ািমিতিট eমন— 

“তুi িক েশেষ/   ছিব হিব                                                                                      ৪+৪ 

       আনnের                                                                                                        ৪ 

েদেখিছলাম/   েতােক আিম                                                                                 ৪+৪ 

      কানন েদাের।”                                                                                                 ৪  

d বয্rেপ িতিন ‘েলাক’, িবনয় মজমুদার সংখয্া (বiেমলা ২০০১)-র কথা জানাে ন। িকnু eিট pথম মিুdত 
হেয়িছেলা ‘িশলীn’, মাঘ ১৪০০ সংখয্ায়। িশলীn pকাশন কতৃর্ক pকািশত ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির’-েত তা েফর 
মিুdত হয়। pথমত, েসখােন িtপদীর পয্াটানর্ লিkত নয়। িdতীয়ত, ‘িবনয় মজমুদােরর গান o কিবতা’ িশেরানােম 
‘di’ সংখয্ক িহেসেব ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির’-েত তার anভুর্িk pমাণ কের তা কিবতা নয়, গান। েকননা, uk 
aংশিটেত চার (৪)-িট িশেরানামাি ত কিবতা রেয়েছ। যথাkেম, ‘বিৃ পাত’, ‘পািখ o মাnষ’, ‘বষর্াকাল’, ‘িভটািমন’। 
eকিটi িশেরানামহীন কিবতা আর েসিট েয কিবতা তার সপেk pাk কথন েদoয়া হেয়েছ। eছাড়া, ‘eক’, ‘di’ o 
‘িতন’ সচূক েয পদয্গঠনgিল রেয়েছ, েকবল িশেরানােমর anপিsিতi নয়— শbচয়ন, পঙিkবয়ন uভয়i তােদর 
গানপিরচেয়র সাkয্ েদেব। aবশয্ গােনর ছn আমােদর আেলাচয্ নয়। গােনর ছn তুলনায় a-যািntক, গােনর ছেn 
বয্াকরেণর aতnd pহরা েনi, কারণ গােনর ছেnর িশিথলতা sর পরূণ কের েদয়। েস-কারেণi কিবতার ছেnািলিপ 
িনধর্ারেণর পdিত গােনর েkেt pেয়াগ করবার েকানo কারণ েনi।   

d. িবনয় মজমুদার, ‘িবনয় মজমুদােরর গান o কিবতা’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প.ৃ ১০৮-১১২ 

২৩. ঐ; ‘sগেতািk’; eকা eকা কথা বিল; েনৗেকা pকাশনী, pথম pকাশ : মাঘ ১৪১২, জাnয়াির ২০০৬; কলকাতা-
৫১; প.ৃ ২১  
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ততৃীয় aধয্ায় 

গlকার িবনয় 

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

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

“আমার জীবেন েকােনা সমসয্া েদখেল আিম কখেনা কখেনা 

রবীndনােথর কথা মেন আিন, িতিন েকােনািদন eirপ 

সমসয্ায় পেড়েছন িকনা ভািব, িতিন eirপ 

সমসয্ায় যিদ প’েড় থােকন তাহেল 

িতিন কী কেরিছেলন সমসয্ার সমাধােন 

                                                                   তাi আিম ভািব। 
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eবং রবীndনাথ নাটক o গl িলেখিছেলন েভেবi 

মেন মেন েজার পাi, ফেল আিম গl িলিখ 

                                                          নািটকাo িলিখ। 

েয-েকােনা কিবর পেk নাটক o গl েলখা 

                                                           ভােলা o ম লময় কাজ।”১         

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

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

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

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

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

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

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

“................................ 

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

িমt মশায়— িন য় িন য়। 

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

িমt মশায়— িন য়, িন য় বেুঝিছ। 

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

িমt মশায়— আর বলেত হেব না বেুঝিছ। 

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

িমt মশায়— বেুঝিছ। 

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

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

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

“............................... 

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

প ানন— বেলা কী? িব  pাণী? 

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

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

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

“…………………… 

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

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

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

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

“........................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................”১২  

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

“েয আমােক খাiেয়েছ িসঙাড়া, েপয়ারা িকংবা টিফ 

েস আমার শরীেরর মাংেসর িকছুটা aংশ বািনেয় িদেয়েছ।”১৩  

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

“................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................”১৫    

‘jানদান’ গlিট বয্িkজীবেন িনয়ত দািরেdয্র সে  বসত করা িবনেয়র পািথর্ব িবt সmেকর্ 
চূড়াn িনঃsহৃার pকাশ। েকানo eক sধীর kমার েদবশমর্ণেক িতিন রাজার ধন আর টুিনর 
ধেনর মেধয্ আসেলi েয িবেশষ িকছু ফারাক েনi তা aবিহত করােত িpয় গিণেতর dারs 
হে ন। টুকেরা aংশ : 
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“আিম— ...আিম আপনার িবt সmেn aেনক েভেবিছ। ধrন আমােদর েগাবরডাঙার 
রাজােদর কথা। েদড়েশা বছর ধের oরা জিমদার। েদড়েশা বছের ধrন dেশা েকািট টাকা 
আয় কেরেছ। ধrন ei েদড়েশা বছের ২০০ েকািট টাকার ১০০ েকািট টাকা খরচ হেয় েগেছ 
খাoয়া পরা iতয্ািদর জn। বািক থাকল ১০০ েকািট টাকা। িকnু গত েদড়েশা বছের 
েগাবরডাঙার pথম রাজার সnিত—েছেল েমেয় নািত-নাতিন, তােদর আবার নািত-নাতিন ei 
করেত করেত eক হাজার জন হেয়েছ। তেব eকেশা েকািট টাকা eক হাজার জেনর জেনর 
মেধয্ ভাগ হেয় েগেল থােক দশ লk টাকা। েগাবরডাঙার বrণ বা া জিমদার, যার বয়স 
েষােলা, তার সmিt দশ লk টাকা, তার মােয়র দশ লk টাকা, েছেলিটর বাবার দশ লk 
টাকা। িতন জেন িমেল িতিরশ লk টাকা eক পিরবােরর। aথচ আপিন sধীরবাব—ু আপনার 
ধািনজিম েষােলা িবঘা। তার দাম েতা আট লk টাকাi ধrন। আপনার পkুেরর মাছ িবিk 
কেরন pেতয্ক বছর। তার েথেক আয়। eবং বািড়র বাstজিমo েতা আেছ। di িবঘা 
বাstজিমর দাম িতন লk। আট িতেন eগােরা লk টাকার েবিশ েতা আপনার আেছi। 

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

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

“................................  

ততৃীয় িদন ক না খ-েক েযন বলিছলাম— 

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

খ বলল— hাঁ। 

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

“………………………… 

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

sেরশ— তেব আর কী uপােয় শসয্ পাoয়া যায়? 

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

sেরশ— তার পের? 

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

sেরশ— সাধ ুসাধ।ু ei িনেয় ভাবেছন eখন? 

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

…………………………১৮  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

২৭১ 



রচিয়তা েলখেকর জীবেনর pতয্k িববরেণর দিললsrপ ei গlgিলর ঐিতহািসক মলূয্ 
aনsীকাযর্। 

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

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

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

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

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

d. ঐ, ‘আমার জীবেন’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০৮৯, প.ৃ ৪৬  
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৩. িবনয় মজমুদার; ‘েলখা িলখন রচনা’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, ২০১১; 
কলকাতা-২৩; প.ৃ ১০ 

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

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

৬. ঐ, ‘পেরাপকারী’, ঐ, প.ৃ ১৪-১৫ 

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

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

৯. ঐ, ‘eখন রাত—আসেল িদন’, ঐ, প.ৃ ১৯ 

১০. ঐ, ‘পিৃথবী িবখয্াত’, ঐ, প.ৃ ২৯ 

১১. ঐ, ‘eকিদন’, ঐ, প.ৃ ৩৩ 

১২. ঐ, ‘ে  গl’, ঐ, প.ৃ ৩৪-৩৫ 

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

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

আট েকিজ চাল ধরাযাক। 

আট েকিজ চাল েপেত বিtশিট টাকা লােগ, মােন 

মাnেষর শরীেরর eক েকিজ মাংস গােয় থাকা aবsায় 

মলূয্ হেলা বিtশিট টাকা। 

 

দয্ােখা, তব ুeক েকিজ মরুিগর মাংেসর দাম 

        চিlশিট টাকা। 

মাnেষর মাংস eত শsা েকন, তাi 

aেনক েভেবিছ আিম। eক েকিজ চাল 

eকশত টাকা হেল বড়াi করা েতা েযেতা, 

                              বলা েযেতা মাnেষর মাংস eক েকিজ 

আটশত টাকা আর তুলনায় েদিখ থ ুথ ু 

                           মরুিগর মাংেসর মলূয্ েমােট 

চিlশ টাকায় েকিজ, েমােট!”  

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

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

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

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

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

“চুrেট eক টান িদেয়— ‘তার পর েসi পরান কথার রাজকnােক েপােষা, ফল ধরেত—ধরেত আট-দশটা বছর েকেট 
যােব। মেন হেব েযন েজেল রেয়ছ’-চুrটটা ছুেঁড় েফেল িদেয়—‘িকnু মেনর aবsােত িনেজেক না খনু কের বাঁেচা যিদ,  

২৭৪ 



তা হেল dিময়ার দালাল মখু তুেল চাiেবন বi িক। ফিকেরর কাnায় িতিন হাটর্েফল কেরন না। িভেটর ঘঘুরু কে  pাণ 
টন-টন কের oেঠ তাঁর। ফিকর সাজা না ঘঘু ুসাজা, পিৃথবীেক যিদ uপেভাগ করেত চাo তা হেল সিৃ র েsােতর 
িভতরকার akাn sিবধাবাদ o a াবয্ আtপরতােক মনpাণ িদেয় gহণ করেত েশেখা, ভগবানo আশীবর্াদ করেবন, 
নারীo হােতর পতুুল হেব।’”     

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

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

১৬. ঐ, ‘jানদান’, ঐ, প.ৃ ৪৫ 

১৭. ঐ, ‘িতনিদন’, ঐ, প.ৃ ৫৬ 

১৮. ঐ, ‘খাদয্’, ঐ, প.ৃ ৬৬ 

১৯. ঐ, ‘ভূিমকm বানােনা’, ঐ, প.ৃ ৭৪ 

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

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

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

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

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

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

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

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

d. ঐ, ‘ে  গl’, ঐ, প.ৃ ৩৫ 

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

২২. ঐ, ‘যdু’, ঐ, প.ৃ ৯৯ 

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

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

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

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

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

২৬. ঐ, গাছ িবষেয়, ঐ, প.ৃ ১১৫-১১৬ 

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

২৮. ঐ, ‘িpয় খাদয্’, ঐ, প.ৃ ১১৭-১১৮ 
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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  
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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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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 
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       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। 
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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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প ম aধয্ায় 

িদনিলিপকার িবনয় 

িদনিলিপ িনেয় িবনেয়র eকটা নরম মেনাভাব িছল— 

“আমার জীবনী আিম আজকাল eiভােব িলিখ।  

আমােদর িদনপি , যার মােন ধমুাt আিম 

                      বিুঝ কী কী।”১ 

কিব িবনয় আtজীবনী েলেখনিন। পt-পিtকার anেরােধ খN-িবখN আtপিরচয় িলেখেছন 
িকছু। তাi তাঁর কােছ ‘জীবনী’ শেbর aথর্ ‘জীবন েথেক uেঠ আসা সািহতয্’ বেলi আমরা 
ধের েনব। eমনকী, িকংবদnী ‘িফের eেসা, চাকা’-র সংখয্াসিূচত কিবতাgিলেত িনছক 
িশেরানােমর পিরবেতর্ যখন তািরেখর িনয়মিলখন uেঠ আেস, তার িবেশষ grt, িনেদনপেk 
তাঁর জীবেনর িনিরেখi, রেয়েছ বi িক! তব,ু তাঁর চরম aিবns জীবেন eমন িকছু সন-
তািরখ সmিলত িকnু rপদী মলূয্ (classical values)-eর িদক েথেক মধয্মােগর্র পদয্ o 
গেদয্র সnান পাoয়া েগেছ, েযgিলেক ‘ডােয়ির’-র িশেরাপা েদoয়াটাi স ত বেল কিব sয়ং, 
সmাদক o pকাশেকর মেন হেয়িছল। িবনেয়র বয্িkগত কিবতা, গান, পদয্, pবn iতয্ািদ 
েথেক সংকলন কের pকািশত ei বiিটর নাম ‘িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির’ (১৯৯৪ ি ঃ)। 
সতয্িন  কিবর জীবনসেতয্র আঁচ তাঁর ডােয়িরেত পড়বার কথা। 

িদনপ ী বা কড়চা জীবনচিরেতরi eকিট rপেভদ। সংবd আtচিরত েলখার বদেল কখনo-
সখনo েলখক তাঁর জীবনপিরkমার ৈদনিnনতােক িলিপবd করেত পছn কেরন। pায় সােড় 
ন’বছেরর (১৬৬০ ি ঃ-র ১ জাnয়াির-১৬৬৯ ি ঃ-র ৩১ েম) বণর্ময় জীবেনর বয্িkক বtৃাn 
সয্ামেুয়ল েপিপজ-eর ডােয়ির (েমাট ছ’িট খেN শতাbীর aিধক কাল ময্াগডােলেনর 
gন্থাগাের সযেt রিkত থাকার পর জন িsথ কতৃর্ক ১৮১৫ ি sােb পােঠাdার o pকাশ)— 
িলখনৈশলী o সািহতয্মলূয্ যােক ৈনবর্য্িkক কেরেছ। uপsাপনাgেণর ei eকi কথা বলা 
চেল ২য় িব সমরকালীন সমেয় aয্াডl ফ িহটলার-eর নাৎিস বািহনীর হােত দমবn 
কনেসনেTশন কয্ােm বিn েছাট েমেয় aয্ানা য্া -eর ডােয়ির (১২ জনু, ১৯৪২ ি ঃ েথেক 
১ আগs, ১৯৪৪ ি ঃ aবিধ সময়কােলর িববরণ; gন্থাকাের ১ম pকাশ : ২৫ জনু, ১৯৪৭ 
ি ঃ) pসে o।   

িঠক eমন ধরেনর aকিlত কড়চার িনদশর্ন বাংলা ভাষায় বাঙািল েলখকেদর খবু eকটা  
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েনi। চাrচnd দেtর ‘পরুেনা কথা’, কৃ কমল ভTাচােযর্র ‘পরুাতন pস ’, চndেশখর 
বেnয্াপাধয্ােয়র ‘গদাধর শমর্া oরেফ জটাধারীর েরাজনামচা’, রবীndনােথর ‘য়েুরাপ-যাtীর 
ডায়াির’-র নাম করা যায় aবশয্। িকnু, েকাথাo eকটা ek-ফয্াkেরর aনবিsিত egিলেক 
িঠক ডােয়িরর আsাদন েদয়িন।   

কিব ksমkমারী দাশ ডােয়ির (েসেpmর ১৯৪২ - জলুাi ১৯৪৩) িলখেতন। aিতসmpিত 
ভূেমnd gহ-eর সংকলন o সmাদনায় তা pকাশ েপেয়েছ (‘ksমkমারী দােশর িদনিলিপ’, 
সং. o সmা. ভূেমnd gহ, আদম, pকাশকাল জাnয়াির ২০১৭, কৃ নগর নদীয়া ৭৪১ ১০১)। 
কিবপtু জীবনানn দাশ বছরকেয়ক (জলুাi ১৯২৫/ eিpল ১৯২৯-মাচর্ ১৯৩০) িনয়িমত 
ডােয়ির িলেখেছন (‘িদনিলিপ’/ ৪ খN, pিতkণ, pথম pকাশ : বiেমলা, জাnয়াির ২০০৯; 
কলকাতা ৭০০ ০১৩)। িদেনর সাধারণয্ েথেক কিবতা-কািহিনর ছক, খসড়া, রাiটাসর্ েনাট 
(Writer’s Note), িবেদিশ সািহেতয্র সারাৎসার— e’সেবর সে i েসখােন িমেলিমেশ আেছ 
সবচাiেত জিটল, aসংেjয়, তttভারাkাn কথারাo।... ডােয়ির িলেখেছন (২১-২২-২৩ 
নেভmর-১৯৪৫/ ৫,৬,৭ agহায়ণ-’৫২ - ৮i আষাঢ়/ ২৩.৬.৫০) স য় ভTাচাযর্। েগৗতম 
বs-র সmাদনায় aনিতআেগ তার মdুণেসৗভাগয্ ঘেটেছ (‘sরণী o সরিণ’/ স য় ভTাচােযর্র 
ডােয়ির, ধানিসিড়, pকাশকাল জাnয়াির, ২০১৭, কলকাতা ৭০০০০৪)। মািনক 
বেnয্াপাধয্ােয়র েবশ ক’বছেরর (২৩ aেkাবর, ১৯৪৫ ি ঃ-২৯ নেভmর, ১৯৫৬ ি ঃ) ডােয়ির 
সmেকর্ তাঁর মরেণাtর pকাশনা ‘apকািশত মািনক বেnয্াপাধয্ায়’ (ভূিমকা, টীকাভাষয্ o 
সmাদনা :  যগুাnর চkবতর্ী, পিরবিধর্ত o পিরমািজর্ত pথম েদ’জ সংsরণ : ফাlনু ১৩৯৬। 
েফbrয়াির ১৯৯০, কিলকাতা ৭০০ ০৭৩) gন্থিট েথেক aবিহত হoয়া যাে ।... চিlেশর 
সমর েসন eকটা নািতদীঘর্ সমেয়র িদনিলিপ িলেখিছেলন। ‘apকািশত সমর েসন িদনিলিপ 
o জজুেুক’ gন্থ (সmা. পলুক চn; েদ’জ পাবিলিশং; pথম pকাশ : aেkাবর ২০০৯, আি ন 
১৪১৬; কলকাতা ৭৩)-e িকছু বয্িkগত গদয্ o িচিঠপেtর সে  সmpিত তা pথম pকাশ 
েপেয়েছ। rলটানা প ৃ ায় e-েলখাgিলেত িতিন iংেরিজ, বাংলা d’িট ভাষাi বয্বহার 
কেরেছন। Monday February 16 1976 েথেক Saturday October 30 1976 পযর্n তাঁর 
িদবসনামার ভাষা iংেরিজ eবং Monday January 1 1979 েথেক Friday May 11 1979 
সময়িটেত িতিন ভাষা বাংলায় বদেল েফলেছন।... ংেসর মেধয্ িদেয় েযেত েযেত সnীপন 
চেTাপাধয্ায় eকটানা িদনপি  িলেখ িগেয়েছন ১৯ আগs ১৯৭১ ি ঃ েথেক ৬ িডেসmর, 
২০০৫ ি ঃ isক সময়সারিণ জেুড়। তারi gন্থrপ ‘সnীপন চেTাপাধয্ােয়র ডােয়ির’ 
(সmা. adীশ িব াস, pিতভাস, ১ম pকাশ : জাnয়াির ২০০৯, বiেমলা) বাংলা ভাষায় 
ডােয়িরর আরo eক সাmpিতক সংেযাজন-িনদশর্ন।... 

৩১২ 



িবনয় মজমুদােরর ডােয়িরর pথম eিন্Tিট ৯ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু২ eবং ২৪ তািরখ পযর্n 
িবনয় তাঁর জীবনিদন টানা িলিপবd কেরেছন। egিলর মেধয্ িদনািতপােতর সাধারণী-কথা 
েযমন রেয়েছ, েতমনi রেয়েছ িকছু সাথর্ক কিবতাকিলo। “রসাtক েমঘ েথেক শb কের জল 
ঝের পেড়/ e সব শেbর ছn আমার মধরু লােগ খবু”৩ িকংবা “বিৃ র শb o ছn anpাস 
বড় ভােলা লােগ। ভােলা লােগ।/ পিৃথবীর সবর্ti বিৃ  হয়, eমন িক আিদবাসীেদর/ a েলo 
বিৃ  পেড়, শা ত বিৃ i পেড়, বিুঝ।/ িবsীণর্ a ল জেুড় বিৃ  হে  বতর্মােন, েগাবরডাঙায়/ 
হাবড়ায় বনগাঁয় বিৃ  হে , েবশ েবাঝা যায়।/ eiসব a েলর মাnেষরা বিৃ র িবষয়/ ভাবেছ, 
aেনক বয্িk eক সে  e বিৃ র কথাi ভাবেছ।/ তার মােন বিৃ পাত মাnেষর hদয়েক 
eকধমর্ী কের/ ঐকয্বd কের, ei রািtেবলা e a েল বিৃ  হে  আজ।/ ei বসেn eেসেছ 
বিৃ —বিৃ র মিহমা।”৪ iতয্ািদ পঙিk িনি ত কিবর ে  রচনাgিলর মেধয্ জায়গা কের 
েনেব। িকnু, pথমত, কিবমানসী িবষয়ক জlনােক uশেক িদেয় িdতীয় কিবতািটেত েকানo 
eক েকেলা o েকেলার মা’র কথা৫ িদনিলিপকার-কিব uেlখ করেছন; িdতীয়ত, কিবভািবত 
মাnেষর eকধিমর্তার ভাবনায় েকাথাo েযন গািণিতক মহাসtূ িsTং িথoিরর আদল আেছ। 
ডােয়িরর eকিট কিবতায় ফুেলর গেn চমক েলেগ িবনয়েক েমেত uঠেত েদিখ :  

“আমার বাগােন বh ফুল গাছ আেছ, সারাkণ 

ফুল ফুেট থােক গােছ; তার ফেল pজাপিতgিল 

uেড় uেড় ফুেল ফুেল মধ ুখায়; বারাnায় বেস আজ আিম েদিখ। 

e িবে র pজাপিতসমহূ আমার ei পেু াদয্ােন আেস। 

নানান রেঙর সব pজািপত [...পিত] — সাদা, লাল, হলদু pভৃিত। 

আমরা েকবল ei ফুলগাছ েরাপণ কেরিছ;  

pজাপিতসমহূেক কখেনা ডািকিন আিম, তব ু

e িবে র pজাপিতসমহূ িনেজরা েযেচ eেস 

ফুেল মধ ুখায় আমার বাগােন। 

ei সব আ যর্ বয্াপার আমােদর িঘের থােক।”৬    

‘১৪ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’ o ‘১৫ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’ শীষর্ক কিবতাd’িটেতo তাঁর 
িবsেয়র pকাশ কিবতা হেয় uেঠেছ। কৃ চূড়া গােছর নামকরণ বা gােম িদিশগাছ িশমেূলর  
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নীেচ িবিলিত শসয্ গেমর ফলn েখত— সহাবsান না আgাসন pভৃিত তাঁেক িশ র েকৗতূহেল, 
পিরণত pjায় ভাবায়; িতিন ভােবন, ভাবানo। িঘের থাকা iিndয়েবাধয্ ে মিটেক িনছক 
েpেমর পিরবেতর্ যিুkেত ধরেত চান িতিন— 

“আমােদর বাঙলায় ধানেkত সমেূহর ধরন েযমন 

গমেkত সমেূহর ধরন েতমন নয়, s তi িবেদশী ধরন। 

e েযন iuেরােপর িকয়দংশ েদখিছ eখােন িশমলূ গােছর নীেচ। 

eiসব ধান-গম মাnেষর েমধার ফসল। ধান গম েখেয় েখেয়  

মাnেষর hৎিপN সচল থােক e কথা সকেলi জািন। 

আিম ভািব আমােদর gােম কীভােব িবেদশী gাম ঢুেক আেস kেম।”৭  

‘১৬ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’ সচূক িদনিলিপেত িবনয় বাঙািলর আDািpয়তার কথা বেল “e 
িবে র েদাকানীরা চােয়র েদাকান খেুল বেসেছ eখােন” মেন কেরন। uk সনতািরখ রােti 
সংঘিটত ঝেড়র iিতবtৃিটo িতিন িলিপিচtেণ ধেরন eবং কী আ যর্ িশlসফলতায় েসi 
কািলক িববরণেক কােলাtীণর্ কের েদন। udতৃাংশ : 

“গতকাল ঝড় হল, মাnেষর iিতহােস ঝড় হয় মােঝ মােঝ েদিখ। 

জািননা তখন কটা বােজ —  anকাের ঘিড়র সময় ঢাকা িছল। 

েসi gp সাmােজয্র সমেয়o ঝড় হেয়িছল। 

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

গতকাল ঝড় হল, ঝেড় সব গাছপালা ভয়ানক আেnািলত হল। 

জািননা তখন কটা বােজ — anকাের ঘিড়র কাঁটা গেল েগেছ। 

aমতৃ ফেলর ei বাগােন ঝেড়র েবেগ বh কাঁচা ফল ঝের েগল। 

মাnেষর iিতহােস aেনক aমতৃ ফল aসমেয় ঝের পেড় ঝেড়।”৮  

১৩৯০ সেনর ১৮ ৈচt েথেক ২৩ ৈচt পযর্n িদনgিলেত সmািদত কমর্কথা িতিন েচাd মাtা-
েচাd পঙিkর aিমtাkর পয়াের সংবd কেরেছন। শbিবnাস, ছtসjা, েছদ o যিত-র িভn 
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aবিsিত aিধকnু ‘যথা’, ‘েযমন’, ‘েযমিত’ iতয্ািদ েযাজকgিলর pেয়াগ েয মধসুদূন-
pভািবত, তা বলার aেপkা রােখ না। eকিট কিবতা : 

“pাতঃকােল আটা kয় করলাম আিম। 

িবপিণেত েগছলাম kুিধত শাdর্ল 

েযমন মণ কের aরেণয্র মােঝ। 

েদড়শত gাম আটা kয় কের, আিম 

িফেরিছ uদয্ান পেথ েযমিত িনষাদ  

েkৗ েক িশকার কের হেs িনেয় েফের। 

aতঃপর পািচকা েস বdৃািটর হােত 

আটা িদেয় কেk বেস শযয্ার uপের 

aেপkা কেরিছলাম চাতেকর যথা 

বািরধারা পতেনর aেপkায় থােক 

aতঃপর মামা eেস পড়েলন eকা 

িনদােঘ পিথক যথা পাদপছায়ােত 

eেস বেল, েসikেণ বdৃািটo eল 

rিট হােত গাভী যথা েগাবৎেসর কােছ।”৯     

আেরকিট কিবতা েথেক তৎকােল িবনেয়র মানিসক aবsা (aবসাদ?)-র হিদশ িমলেব। িবনয় 
িলখেছন— “সরল মাnেষরা কাঁেদ হােস/ aনায়ােস পােশ পােশ/ আিম তব ুeেদর জািন না—
/ খাতা জেুড় আঁিক শnূ/ eকিট িনেটাল শেূnর িঠকানা।”১০ শnূ aথবা বstতi িদk শnূপরু! 
uেlখয্, ১৩৯০ ব ােbর ১লা agহায়ণ িবনয়জননী িবেনািদনী pয়াত হেয়েছন। eকা িবনয় 
তখন আরo টুকেরা-টুকেরা eকা।... িবনেয়র ডােয়িরেত oi বছেরর আর েকানoi eিন্T 
েনi। 

পেরর বছর aথর্াৎ ১৩৯১-েয়র আষাঢ় মােসর ২ তািরখ pথম িবনয়েক িদনপি  িলখেত 
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েদখিছ। aথচ, ডােয়িরর gন্থrপিটেত ১৩৯১ সন ৯ agহায়েণর pথম eিন্T িদেয় r 
হেয়েছ, তা সmবত সmাদনা aথবা মdুণকেমর্র trিটi হেব। eর মেধয্ িবনেয়র জnদাতা 
িপতা িবিপনিবহারীর মতুৃয্ হেয়েছ।...পরুাকােবয্র কােল রামিগির পবর্েত কেয়ক মাস eকলা 
যাপন কের কাnািবরহী যk আষাঢ়সয্ pথম িদবেস নতেদহ-গেজর মেতা েpkণীয় 
িগিরিশখরলg eকখN েমঘ েদেখিছেলা। আর আষােঢ়র িdতীয় িদেন শহরেছাড় eকাকী আতp 
aকৃতদার িবনয় বিৃ  হেত েদখেলন— 

“আজ িদেন বিৃ  হল আষােঢ়র িdতীয় িদবেস। 

মাnেষর iিতহােস e pকার বিৃ  হয় বিৃ  হেয় থােক। 

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

মাnেষর iিতহােস মাnেষর জীবেনর গােন আবহাoয়া e pকার 

utp হয় তা জােন dিনয়ার সমs মাnষ o তােদর মন 

আবহাoয়া aিতশয় utp হেলi িকnু ছেnাবd শbমালা 

বিৃ  হেয় বিৃ র মতন ঝের পেড় আষাঢ়— াবেণ 

aথর্াৎ যখন ei িবে র আেলাক সব েচেয় েবিশkণ 

মানব সমােজ থােক িমেলিমেশ সভয্তায় 

েস সমেয় সবর্ািধক বিৃ পাত হয়।”১১   

ei বছরিটেত িবনেয়র ডােয়িরর eিন্ট-সংখয্া সীিমত— আষাঢ় মােস d’িট (২ o ৫ তািরখ), 
ভাd মােস eকিট (১৮ তািরখ), আি ন মােস eকিট (১৬ তািরখ) o agহায়ণ মােস d’িট (৯ 
o ১৫ তািরখ)।     

িবনেয়র ভাd মােস েলখা িদনিলিপিটেত আtগত িকছু কথা o pিতকথার কাটােছঁড়া রেয়েছ। 
কিব o কিবতামন eক যবুক তার sকিlত eকিট কিবতার বi িবনয়েক পড়ােনার uেdশয্  
িনেয় আেস। েসi পিরেpিkেত জৈনক যবুেকর সিৃ  কিবতাgিল aবশয্i পড়া uিচৎ বেল তাঁর 
মেন হেলা। েকননা, “েস a  জােন, a  কেষ না। আিম যােদর/ িহসাব কির, তােদর জািন 
না।/ যােদর জািন তােদর িহসাব কির না। আিম সারা/ িদন a  কিষ, কিবতা িলিখনা। েয 
সারািদন/ িহসাব কের েস কিবতা জােন না।/ আিম যবুেকর কিবতা পড়েত চাi েযেহতু/  
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যবুকেদর কিবতা snর, যিদ তারা সতয্কার/ যবুক হয়।”১২ যবুককিবেক েদেখ েকাথাo তাঁর 
েpিসেডিn-িশবপেুরর েসানার খাঁচার িদনgিলর sিৃতজল চলেক uেঠেছ হয়েতা!  

কিবতার আকাের েলখা a ান মােসর pথম িদনিলিপেত কিব তাঁর বয্িkক aিভjতােক 
িনছক ৈবেশিষক না েরেখ বা না েদেখ েচেয়েছন সাধারণ তttাকার িদেত :  

                           “...বিুড় পিৃথবীর হাড় কাঁেপ  

রােt। pাৈগিতহািসক ei নারেকল েতল আজo  

আমরা মাথায় মািখ, pাৈগিতহািসক সব jানী ঋিষেদর 

সিৃ  করা ei িpয় নারেকল েতল। 

ei িবে  শীত eেল নারেকল েতল জেম যায়। 

eমতাবsায় ei েতলেক গিলয় েদন সযূর্েদব। আিম 

আজেক সযূর্েদেবর সাহােযয্-o সনাতন নারেকল েতল  

েভারেবলা গিলেয়িছ — মাথায় েমেখিছ, আর বতর্মােন রািtেবলা 

ৈতলতtt ভািব। ৈতল বড় মজার পদাথর্।”১৩         

সামাn বstিট eখােন েয বয্াপক ভােবর স ার কেরেছ, িনেভর্জালভােব তা শািণত o 
িবdrপাtক।  

মধয্ a ােনর েহমnকালীন েভারেবলা বািড়র ফুলগােছর নীেচ eক aমতর্য্ বািলকা বধেূক 
দাঁিড়েয় থাকেত েদখেল কিবর মেনাজগেত ঘেট যাoয়া িব েম জn েনয় eেলােমেলা বােকয্রা 
: “আজ েভাের uেঠ েদিখ eকটা েছাT েমেয় লাল কাপড় পের আমার বাগােন eেসেছ। আিম 
তােক েকােনািদন েদিখিন। aেনক িদন আেগ eকবার েদেখিছলাম হয়েতা, আমার মা তখন 
সশরীের জীিবত। হয়েতা জীিবত িছেলন আমার মাতা।...টগর গােছর eকিট aেলৗিকক 
বািলকা দাঁিড়েয় আেছ। কােলা চুেল িপঠ েঢেক েগেছ। মখু িসঁdর মাখা। কােলা মখু লাল হেয় 
েগেছ। eiখােন আর েকu নাi। িবছানা েথেক আিম সব েদখেত পাি । eকিট বািলকা আেস 
পিৃথবীর uদয্ােন eকাকী।”১৪  

িবনেয়র ডােয়িরেত ১৩৯২ o ১৩৯৩ সেনর েকানo eিন্T পাoয়া যাে  না। ১৩৯৪ ব ােbর 
াবণ মাস েথেক িতিন আবার ডােয়িরর ধারাবািহকতা রkা করেত সেচ  হে ন। শারীিরক  
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assতার কারেণ েস-সময় কিব কলকাতা েমিডেকল কেলেজ ভিতর্। বhিদন পর eকদা 
কলকাতা েহঁেট েফরা, তারপর কলকাতা েছেড় যাoয়া িবনয়েক বাধয্তায় হেলo েফর 
কলকাতায় আসেত হেলা। িকnু সবেচ’ বড় কথা িশয়ালদহ, কেলজ িsTট, গ াতীর, িবিভn 
েচনা-aেচনা pকাশনাভবন, েsশন চtেরর েহােটল— যা তাঁর eকসময়কার িpয় িছেলা, সব 
নতুন কের ভােলা লাগেছ। িতিন িলখেছন— “...বড় ভােলা, বড় ভােলা/ aিতশয় ভােলা ei 
পিৃথবীেত বাঁচা।”১৫ ২০ াবণ তািরখিটেক িবনয় েমাট চারবার চারভােগ িলিপবd কেরেছন। 
eর ততৃীয় eিন্Tিট খাপছাড়া, pকািশত বলাgিলর aভয্nের pকািশতবয্ aেনক না-বলা রেয় 
িগেয়েছ বেল মেন হেব : 

“সারাটা জীবন আিম eত েবিশ...েয anাn 

মিহলার কথা ভােলাi লােগ না, আিম 

বেুঝিছ েয...েpম বলা ছাড়া গতয্nর েনi আর। 

eমন আ যর্...েচেয় ফসর্া মিহলােক আিম 

...বhবার তবoু আমার...ভােলা লােগ 

...তার েহতু আমার...িঠক েমেল... 

...সিহত েকবল ei...েসi েহতু ভােলা লােগ সবেচেয় ভােলা। 

aেনক...েদেখিছ আর তােদর...তবoু... 

েদহ snরীতমাi।”১৬  

চতুথর্ aথর্াৎ েশষ eিন্Tেত কিব পঙিk বাঁেধন দিৃ র দশর্েন— “ফেলর েদাকানgিল আেছ 
বেল নারীর েসৗnযর্ েবেড়েছ,/ েসেহতু েগালাপী রঙ eবং কমলা রঙ আেরা নানা রঙ uপিsত/ 
দশর্েনিndেয়র কােছ।...”১৭   

াবেণর ২১ তািরখ েথেক ২৩ তািরখ aবিধ িলিখত িদনপি েত ‘িব যdু’ শbিট বারবার কের 
আসেছ। কী eকটা, িকছু eকটা েয পড়ুেছ িতিন anভেব েটর পান, েপাড়া গn পান 
িব েজাড়া। আর তাi েবাধহয় ডােয়িরেত সনতািরখ uেlেখর পাশাপািশ sাননাম ‘পিৃথবী’ 
েলেখন। e-কথা কম grtপণূর্ নয়। e pসে i uেlখেযাগয্ েয, সামািজক-রাজৈনিতক-
aথর্ৈনিতক-ধমর্ৈনিতক েkেt মnষয্-সজৃনী (aনাসিৃ !) েচারা dndgিলর ধারাপাতেক বয্  
কেরi িবনয় ‘যdু’ নামক গlিট১৮ িলেখিছেলন। কিব েয ‘িব যdু’-eর কথা বেলেছন, তা  
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eকাn মনিসজ; anগর্ত রেkর িভতের তার েখলা, িনমসেnেবলা চুিপ ভুবন েপরেনা। 
আমেদর সেচতন ফারােকর ফিnেক িবনয় তttরেস চান িদেলন, যেুdর oলটপালটেক জrির 
েমেন িনেলন aেনকটা “eত েয ভীষণ, তব ুতাের েহির’ ধরার ধের না হষর্,”১৯-eর মেতা 
sেচতনায়— 

“িব যdু sr হেয় eকিট িবেশষ লাভ হল। 

েদখলাম েমথেরর বuেকi...bাhণ eবং 

bাhেণর বuেকi...েমথর/ e দশৃয্ আিম 

েদখলাম দূর েথেক েচেয় 

কারণ সকেল di দল েবঁেধ থাকেছ eখন। 

aবশয্ aেনকবার আেগo...erপ কাN 

েদেখিছ sয়ং। 

চলকু চলকু যdু, aতশয় ভােলা eরকম 

eক হেয় যdু করা। আিম eক হেয় iিতহাস িলিখ 

আমার বয্বহােরর জni েসকথা 

বলার েতা েকu েনi আিম eকা eকা ধ ুহািস।”২০                                

িবনয় েয ‘িব যdু’-েক আেরাগয্-uপশম বা aবসান িহেসেব েদখেছন, eটা s । kমায়ত 
িবsারমান িবিবধ নােমর, িবিবধ মােনর, a-সংখয্ক যdুেkেtর সd গিত িকংবা িবsরেণ 
eকিট িবপলুপট িব রেণর pেয়াজন, িতিন sীকার যান। তাঁর ei হািস বা aTহাসয্ aথবা 
র বয্  আরo তীbতর হয় “িব যdু sr হল, ছয় লk নo হাজার eকষিTতম/ িব যdু sr 
হল। আিম িদিবয্ — েবঁেচ আিছ।/ তবoু িনমতলােত েপােড়,/ আমার শtrরা, আিম/ যােদর 
শtri তারা পেুড় পেুড় ছাi/ হেয় েগল লk লk িবিভn শােন, িকnু আিম/ িদিবয্ েবঁেচ 
আিছ আেজা/ ভিবষয্ৎ aিতশয় ভােলা।”২১ aথবা, “drত েবেগ আিম আমার দেলর েলােক 
শtrেদর/ পিুড়েয় চেলিছ/ শােন e িব ময়/ িনি তi মেূল আেছ... aথবা পrুষ ...”২২ 
পঙিkgিলেত। ঘুেঁট o েগাবেরর গl আসেল সকলi...। ডােয়িরর িনেmাk কিবতায় আপাত 
aেথর্ িবনয়েক হতা াস বেল মেন হেব, িকnু েয ধরেনর িনিলর্িp বয়নিটেক বলেয়র মেতা িঘের 
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রেয়েছ, তা মলূত anলর্ীন gিন্থi :  

“বতর্মান িব যেুd/ আকােশর সযূর্ তারা...gহ uপgহ ধমূেকতু 

সকেল জিড়ত, ei/ পিৃথবীর পািখ যথা/ কাক, প  যথা গr/ েঘাড়া 

বkৃ েদবতারা সব/ মািট iট কাঠ ঘাস/ iতয্ািদ iতয্ািদ 

সকেলi যdু কের/ চেলেছ eখন আর/ আিমo েতা যdু কির/ 

েকােনা eক দেল। 

সমs িবেশষয্পদ ei িব যdু কের চেলিছ eখন। 

যdু...হেল pাণনাশ হেয় যােব — ei কথা/ িঠক, িকnু আর 

পালাবার িকmা ei/ িব যdু eড়াবার/ েকােনা... 

েনi, e িবে র মেধয্/ যারা আেছ, যা যা আেছ/ সকেলi িব যdু 

কেরi চেলিছ।”২৩  

eকিট কিবতায় িবনেয়র েসi িচরেচনা কিবসtা o গিণতjসtার িমেশল িমলেছ। যdু, 
ষড়যnt, শtrতা, িবে দ, িজৎ, হার, আনn, দহন iতয্ািদর জn গিণতবদ কিব গািণিতক 
ভাষয্ িনমর্াণ করেলন— “e পযর্n িব যেুd/ িজেত েগিছ aতeব শtrরা eখন ছাi/ হল।/ 
drতেবেগ ছাi কের/ যাoয়া খবু pেয়াজন/ ‘h কয্ান কনভাটর্ hম/ iন্টু িজেরা’/ e বাকয্ 
আিমi িবে  pথম িলেখিছ.../ eিট aিত মলূয্বান।/ েকান পdিতেত আিম/ কােক িজেরা কির 
েসটা েগাপন বয্াপার।/ আi কনভাটর্ িদস েসারস aব িদ ভেয়স iন্টু িজেরা েযi/ েভেবিছ 
তখিন oi কNsর বn হল, আর িন না েতা।/ যাi েহাক eiভােব েবঁেচ আিছ, িদিবয্ আিম, 
সহজ বয্াপার/ drতেবেগ কাবয্ িলিখ e আমার anতম কাজ।”২৪ eেহন যdুকালীন শtrতা 
নািক শtrতালীন যdুi “যdু মােনi শtr শtr েখলা,/ যdু মােনi/ আমার pিত েতামার 
aবেহলা।”২৫— d’পঙিkর িবখয্াত ei uিkিট মেন করায়। কাবয্িশেlর uলেটাছেড়র 
িদগnেরখায় েবেজ যায় an-ar ভােয়ািলন।... 

ডােয়িরর িবনয় ঐিশক সজৃেনর pিত নmনীল িনচু। gােমর দিkণ িদেক পkুরপােড়র িশরীষ 
গাছ, রসময়বাবরু বািড় যাবার পেথর িশরীষ গাছ, বিণকবািড় লােগায়া বহৃৎ েবলগাছ, 
ৈবদয্েদর পkুরপােড়র pাচীন েবলগাছ, িনেজর বাগােনর তুলসীগাছ, aমেলndেদর বািড়র  
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নয়নতারা গাছ, দিkণবািড়র মািসেদর বািড়র সাত রকেমর েগালাপগাছ, pফুl মদুীর েথেক 
হাঁটাপথ-দূরেt aবিsত েবগমবাহার ফুেলর গাছ, সাহােদর বািড়র কািমনী ফুেলর গাছ, 
িলচুগাছ, আমগাছ, পkুরপােড়র েপয়ারাগাছ, সরবতী েলবগুাছ, বাগােন লাগােনা তালগাছ, 
al ক’িদেনর আঙুরগাছ, িতনিট জামগাছ, বাগােনর শ’আড়াi েখজরু গাছ িকংবা িবিk কের 
েদoয়া ভুেতােবাmাi আমগাছিটর কথা aপার আনnিবsেয় তাঁর িদনপি েত আেস।২৬ আবার  
েদােয়ল, েকািকল, কাক, চড়াi, শািলখ, ঘঘু,ু িটয়া, পয্াঁচা, কাকাতুয়া, পায়রা, হলেদ পািখ, 
কাঠ েঠাকরােদর বাসsা nয্ তাঁর েলখাপtেরর uেঠান, দালান, আনাচ, ঘলুঘিুলেত; eমনকী 
eেদরেক িতিন ‘পািখেদবতা’, ‘পkীেদবতা’ বেলo কিবতায় েডেকেছন।২৭ িঠক eর পেরর 
িদনi পনুরায় ass িবনয়, কলকাতা েমিডেকল কেলেজর eজরা oয়ােডর্র uিনশ নmর েবেড 
ভিতর্ িবনয়, ডােয়ির িলখেছন শহের বেস শহর েথেক aেনক দূের (মdুােদােষ২৮)! হাসপাতােল 
নানা সেূt আসা িবিভn pেদেশর মাnষেদর সে  গেl-গেl ভারত- মণ কের েনন— নদীর 
আবd ঘাট েযমন জ ম জেলর গেl েমাহনার nন পায়।২৯ eকিট কিবতায় িবনয় বলেছন— 
“আমার বাগানভরা/ aসংখয্ তুলসী গাছ/ কাছ িদেয় েহঁেট েগেল/ ধমর্ীয়.../ নােক 
লােগ/...”৩০; কিবতাংশিটেত েচােখ পড়ার মেতা বয্াপার হেলা ধমর্ীয় শbিটর পেরর িtিবnd 
িচেhর আড়ােলর anেlখিট। িকnু কী েসিট? সদথর্ক িকছু িন য়i নয়। সা া কিমuিনs 
বেলi তখন মেন হয় িবনয়েক। ১৩৯৪-েয়র ২৫েশ াবণ িবনেয়র ডােয়িরেত সবর্েমাট ১১িট 
eিন্T রেয়েছ, িচিকৎসাধীন িবনয় তখন েকালকাতায়। তার মেধয্ aেনকক’িটi তাঁর বিnেt 
হাঁিপেয় oঠার িদনিলিপ, শহেরর aকrণ কলঘের িনি  হেত হেত িলেখ েফেলন— 

“তrণ কিবরা আেস/ তrণ সmাদেকরা/ আেস 

eেস pধানত তারা/...কের pায় pিতিদন/ আিম 

eেদর সিহত কথা/ বেল খবু আনni/ পাi। 

আিম ei sান েছেড়/ চেল যাব আমার gােমi। 

gােমর মাnষ আিম/ eরা aেনেকi িনেজেদর 

েদবেদবী বেল তাi/ eেদর সিহত েমশা/ ক কর বিুঝ। 

aথচ আমার গাঁেয় েদব পদবীo আেছ েদবbত আেছ। 

তারাo িক তেব েদব েদবী বেল িনেজেদর eiসব ভাবার িবষয়।”৩১    
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িব d কয্ালেকিসয়ান রবীndনাথ তাঁর শািnিনেকতন বাসকােল েলখা ‘বধ’ূ৩২ o ‘চলn 
কিলকাতা’৩৩ নােমর d’িট কিবতায় শহেরর hদয়শnূতা িনেয় েস-কেবi আেkপ কেরিছেলন। 
pথেমাk কিবতািটর কমেবিশ eক শতক সময়কাল পের িবনয় িলখেছন ei eকi িবষেয় , 
i কময় শহর ততিদেন i কসবর্s হেয়েছ; পীিড়ত কিবর িবষাদ, বয্থা o সমবয্থার সফল 
sরাnয় রেয়েছ ei বhমািtক কিবতায়—  

“eখােন e শহেরর/ iটময় পিরেবেশ/ িকছু েনi iটছাড়া/ আেছ  

al িকছু গাছপালা/ কীট েনi পতে রা েনi 

আসেল e iট আর বাছা িকছু গাছপালা ছাড়া িকছু েনi 

e শহের, যিদ eরা/ aিভধান খেুল েদেখ/ তেব 

েদখেব aসংখয্ শb কলকাতা শহেরi েনi 

যথা ধানগাছ পাট/ িতলফুল সরেষর ফুল 

িফেঙ পািখ o েদােয়ল/ েবিজ o কাঠিবড়ালী iতয্ািদ 

aসংখয্ িবেশষয্পদ/ e শহের েনi ফেল/ শহেরর কিবেদর খবু  

asিবধা হয় বিুঝ/ কিবতা েলখার খবু/ asিবধা হয় 

uপমা েয েদেব, েদেব/ িকেসর সিহত eরা/ কলকাতাবাসীরা েতা/ 

                                                                        িকছুi েদেখিন”৩৪    

নািড়, বািড়, মােয়র হলেদ শািড় ভুেল েযেত বসা শhের যntঘঘর্েরর pিত তাঁর িনেমর্াহ িবরাগ 
মতূর্ হয় তাঁর ডােয়িরর শহরবােসর পাতাgিলেত; ‘েসানার পাথরবািট’-র মেতাi ‘নাগিরক 
কিব’ নােমর শbবnিটেক েমিক মেন কেরন, িজhার িনি িnপেুর ঝের পলল সংেবদনা : 
“আর আমােদর েসi/ gামমেধয্ কত pকােরর/ পািখ আেছ, সব pকােরর পািখ gােম বাস 
কের।/ kেমাের েপাকার েথেক/ r কের েজানািকরা। আিম েতা েদেখিছ/ aগণন েপাকা 
কীট, প  আেছ নানা pকােরর/ gােমi েয়ার আেছ/ শহের েতা েনi— eiসব/ েয়ােরর 
আচরণ/ কী adুত দল েবঁেধ তারা/ ছুটেত ছুটেত তারা/ alkণ েথেম িনজ/ মাতsৃn পান 
কের/ েদিখ/ সকল েয়ার েমাটা/ h পু  আিম েতা eেদর/ ভািব েয বরাহ aবতার/ eরা কী 
snর জীবন eেদর/ খাoয়া েশায়া আর িকছু সnােনর জn েদoয়া— ei/ িছল মাnেষর  
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লkয্/ িলেখi েগেছন ঋিষগণ/ লjা ভুেল s ভােব পির ার ভাষােত ঋিষরা/ িলেখ 
িগেয়েছন খবু/ aতীত কােলi িকnু/ মাnষ েস লেkয্ েপৗঁেছােতi [ছ]/ পাের িন/ েপেরেছ ei/ 
প গণ— েয়ােররা/ ছাগেলরা, kkর িবড়াল।/ e সতয্ জানেত হেল/ ei সব aবতার/ বরাহ 
aবতােরর সে / ছাগ aবতােরর সিহত থাকেত হয়/ শহেরর কিবরা eকথা/ বঝুেত সেচ  
হo/ gােম িগেয় থাকা ক বছর [...থাক ক’বছর]।”৩৫  

eকটা কথা বলার, ১৩৯৪ ব ােb িবনেয়র িলিখত সমg ডােয়িরi েকবল াবণ মাস জেুড় 
িনবd eবং eকিটo িদনযাপনকথা েসখােন েনi। েকালকাতায় িচিকৎসাবিn কিব খাপছাড়া 
কিবতার আকাের আtদশর্ন বেুন িগেয়েছন। eকিটমাt eিন্Tেতi৩৬ ধ ু িশমলূপরু নামিট 
পাoয়া যাে । কখনo বা েনহাত aতীতকথেন ধের রাখেত েচেয়েছন রাজা িমিহরলােলর সে  
eকেt iি নয়ািরং oয়াকর্শেপ িমিলং েমিসন েলদ েবািরং িDিলং েমিসন চালােনার িদনgিল৩৭; 
খ ৃ ান পাড়ার oলগা gেসভার কােছ rশ ভাষা েশখা৩৮ o িkন্ট নামেধয় মািকর্ন যবুেকর বািড় 
িদন পেনেরা aিতিথ থাকা৩৯-র েসিদন। েpিসেডিnর হেsল-জীবেনর কথা মেন করেছন— 
রাজা সতয্bতর সে  eকঘেরর বসতকথাgেলা; eকিদন েগালােপর রং শরীেরর রেঙর েথেক 
তু  বলায় েকানo eক মামার কােছ থ ুথ-ুkার েশানার কথাটাo মেন পড়েছ তাঁর৪০। ২৫ 
তািরখ িলিখত ei sিৃতকথার েলজড়ু েটেন পরিদন aথর্াৎ ২৬ তািরখ ডােয়িরেত িবনয় eকিট 
aসাধারণ েpম িলেখ েফলেছন— “েগালােপর রঙেক িক/ রঙ বলা যায়/ ‘থথু/ু থথু’ু/ eiসব 
েভেব আিম uপমা িদi না আর েকােনা কিবতায়।/ কারণ েpিমকার সে  যােকi তুলনা কির 
েpিমকােক েছাট করা হয়।/ িবনা uপমােত আিম drত েবেগ িলেখ যাi সময়o বাঁেচ।”৪১ 
িবনেয়র ‘িফের eেসা, চাকা’-পরবতর্ী পেবর্র িনরল ার কিবতাgিলর েkেt eকথা pেযাজয্। 
াবণেশেষর ডােয়িরেত আর লkনীয় যা, তা হেলা ‘বাlীিক-র িবনয়’-eর পনুরাগমন! “.../ 

আিম পেুরা...হেয় যাi/ আর...হেয় েয় পেড়/ মেধয্ বিস/ ...তৎkণাৎ আিম...নীচু হেয়i/ 
আমার িজভ...আিম/ েদিখ কী মসণৃ/ আমার েঠাঁেটর িভতের...eবং িজেভ...িভতের/ sাদিট 
al খেয়েরর মেতা।/ ...বn কের আিম/ uেঠ বিস.../ আমার”৪২ বা, “আিম 
তখিন...িভতের...তা েলখা pেয়াজন আেছ।/ আিম তখিন...আরm কির/ বা ঁহােতর তজর্নী/ o 
বdৃা ু  িদেয় uপেরর িদক/ কের আিম/ সারাkণ/ আমার...তাকiেয় েদিখ/ েদিখ েয আমার 
আেছ/ eভােব িমিনট পাঁচ/ েদখবার পের আিম.../ েথেক kেম kেম দিৃ  uপেরর িদেক/ 
সিরেয়...েপটিট পেুর/ ...েদিখ মখুখািন/ েদিখ/ ...আনেn ujjল/ তারপের/ নীচু হেয় জিড়েয় 
ধির o ...খাi।/ আমার বেুকর নীেচ...থােক/ খবু ভােলা/ লােগ/ আিম...সবেচেয় 
ভােলাবািস”৪৩ বা, “১. eiভােব eকবার/ uচু [u]ঁ হেয় খাড়া বেস/ eকবার নীচু হেয়/ 
আিম.../ ২. খাড়া হেয় বেস েযi/ ...আিম দিৃ  রািখ/ pায়/ সারাkণ আমার...eবং/ ৩.  
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তািকেয় তািকেয় েদিখ/ ...িভতের...সবর্দা/ ৪. তারপর...বার হয়/ ...িভতেরi...আিম/ 
ভােলাবািস খবু।/ ৫. eবং pকৃতপেk/ সবেচেয় ভােলাবািস/.../ তাo ধ.ু..সােথ।/ ৬. 
িকছুkণ েয় থািক/ ...বেুকর... i o/ ৭. িজjাসা কির o...তুিম সবর্ািধক/ ...েপেয়ছ িক?/ 
৮. জবােব...বেলi pিতবার বেল/ hাঁ েপেয়িছ/ সবর্ািধক...িঠকi।”৪৪ িকংবা “তারপর uেঠ 
পিড়/ দাঁড়াi েমেঝর পের/ ...oেঠ.../ চাদরিট তুেল েনয়...েহঁেট েহঁেট যায়.../ আমারi 
েতা...পেড় েমেঝর uপের।/ eকিট গামছা িদেয়...মেুছ েস েনয়/ ...aবsায় েহঁেট যায়/ েস 
জেলর কােছ/ বেস/ মগ িদেয়...ঢােল/ ...কেরo েসখােন।/ ei সব আিম েদিখ/ েদিখ মgু 
হেয়।”৪৫ iতয্ািদ পংিkিবnাস কিবতা েতা নয়i, িকছুi নয়— ‘বাlীিক’ পযর্ােয়র িবনেয়র 
ছায়াপােত স ৃ  ‘শbজ াল’ বরং বলা চেল। তব,ু asিsকর iেরািটক শbgিলেক িতিন 
িtিবnd িচেhর আড়ােল েগাপন কের িগেয়েছন, ei যা!                           

িবনয় মজমুদােরর আরo িকছু িনরবি n িদনিলিপর হিদশ পাoয়া যায়। ি sােbর িহেসেব 
egিলর সালতামািম করা, েকাথাo-েকাথাo তািরেখর পা র্িsত বnনীেত বাংলা তািরেখর 
uেlখ রেয়েছ। বারo uিlিখত েকানo েকানo তািরেখর বা-ঁপােশ। ১৯৮৮ ি sােbর 
eিpল-েম-জনু— িতিন েমাটামিুট ধারািনয়ম রkা কেরেছন ei িতনমােসর ৈদিনক খিতয়ােন। 
কিব-েলখক-সmাদক-েবকার পাঠক-সাধ-ুপেুরািহত-িশkক-কােজর িঠেক িঝ-চাoয়ালা pভৃিত 
িবিচtপম চিরেtর কথার পাশাপািশ েপাs aিফেসর স য় pকl, িবিভn খােত খরেচর 
িহেসব, গিণত o কিবতার কlনা-পিরকlনাo iতsত anগর্ত হেয়েছ। িবনয় eকিট 
কিবতায় িলেখিছেলন— 

“আিম েতা pেতয্কবার েপেয়িছ, aদয্o আিম সানেn েপেয়িছ। 

িবিsত কেরিছ আিম সবাiেক। যতবার বnৃাবেন েগিছ ততবার 

েনেচিছ; eখন ei রািtেবলা aিতশয় শাn আমােদর gাম—বািড় 

পােশর পােশর ঘের ঘিড়র as  শb eঘর েথেকo েশানা যায়। 

pথম d’িতন িদন বnৃাবেন িগেয় আিম েয গান েগেয়িছলাম েসi গানিটi 

আজ পনুরায় আিম গাiলাম বnৃাবেন—গীতা পড়া কী আরাম 

    গীতা পড়া কী আরাম। েশেষ 

বh বষর্ চেল েগেল ei কিবতািট পেড় আজেকর সবিকছু sরেণ আসেব। 
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িদনপ ী িলেখ িলেখ eতটা বয়স হল। িদনপ ী মাnেষর 

                                                                       মেনর িনকটতম েলখা।”৪৬                        

িবনেয়র ei সময়কার িদনিলিপেক pকৃত aেথর্i গহন মেনর িনকটবতর্ী বলা যায়। 
েs ািনবর্ািসত কিবর িদবািনিশযাপন মখুয্ত e-িলিপর িববরণী। সকােল ভেবেশর েদাকােন 
চা-rিটর pাতরাশ, dপেুর িমt মশােয়র ভােতর েদাকােন েখালা খাতায় মাসকাবাির খাoয়া, 
রি েতর মিুদেদাকােন টুকেরা সদাi, ভবানী ঘটক (িবনেয়র ডােয়িরর যgুসmাদেকর বkবয্ 
anযায়ী বনgামবাসী ukনামা ভdেলাকi সmবত িবনয়েক ১৯৮৮ ি ঃ-র ei ডােয়ির 
uপহারsrপ িদেয়িছেলন। ডােয়িরেত কিবর বয্িkগত েলখােলিখর মেধয্ ভবানী ঘটক 
নামিটেক বারবার ঘেুর-িফের pতয্k করা েগেছ। েমrন রেঙর সাধারণ মােপর ডােয়িরর 
মলােট as  েসানািল akের ছাপা : Top Diary 1988; িভতের ১.১.৮৮-র পাতায় 
sাkিরত— ‘pণময্ কিব িবনয়দােক — ভবানী। বনগা,ঁ ১১.৪.৮৮’। d. িবনয় মজমুদােরর 
ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ, 
জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা, প ৃ : ৯৯)-রণিজৎ-dলাল-প জ-aমেলnd-েদবdলাল-
িব ু পদ-বnৃাবন-পাঁচুেগাপাল-pণয়-সজল pমেুখর সে  আDা, কিবতার আDা— কখনo 
িনেজর বািড়েত, কখনo েরলoেয় িbেজর uপর, কখনo বা েদবdলােলর িমি র েদাকান বা 
আ েতাষ দিজর্র েদাকান িকংবা মধসুদূন ঘটেকর েদাকােন— ei তখন তাঁর pাতয্িহকী। 
আর মােঝমেধয্ ডাকঘের যাoয়া— িচিঠ, কিবতা েpরণ o তাঁেক েpিরত তাঁর কিবতা আেছ বা 
েনi-পtপিtকা aথবা তাঁর নােম আসা িচিঠপt সংgহ করার জn; iuনাiেটড বয্া  aব 
iিন্ডয়ায় িগেয় েপনশেনর েচক ভাঙােনা iতয্ািদ। e-সমেয় িবনেয়র aথর্ৈনিতক aবsার 
সmবত kমাগত aবনমন ঘেট চেলেছ। ৈদিনকতার পরেত পরেত uেঠ আসেত েদখা যাে  
কিবর জn েবমানান pচুর-pচুর ৈবষিয়ক কথা। িনবর্ািচত নমনুা  :  

১. “ডাকঘের েগলাম, বয্াে  েগলাম।”৪৭ 

২. “েবেরালাম, িমt মশােয়র েহােটেল ভাত েখেয় বয্াে  েগলাম। আমার েপনশেনর েচক 
eখেনা ভাঙােনা হয়িন।...”৪৮  

৩. “aমেলndর বািড় েথেক sbত েদ-র কােছ েগলাম। রাsায় sbত-র দাদা েদবbত-র সে  
েদখা। sbত-েক আমার েপনশেনর েচকখািনর কথা বেলিছ। sbত আমার েপনশেনর েচেকর 
িবষয় সংেkেপ কাগেজ িলেখ িনল। sbত-র কমর্sল বারাসাত েযখান েথেক পাi আিম আমার 
েপনশেনর েচকo।...”৪৯       
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৪. “েহােটেল েখেয় বয্াে । বয্াে  আমার েপনশেনর টাকার েচক আেজা ভাঙােনা হয় িন। 
বািড় িফরলাম।...”৫০     

৫. “ভবানী আিম বািড় েথেক েবেরালাম। ভবানী েখল dলােলর িমি র েদাকােন, আিম ভাত 
েখলাম িমt মশােয়র েহােটেল। তারপের বয্াে  েগলাম — আমার েপনশেনর টাকা 
েপলাম।”৫১  

৬. “তারপের েগলাম ডাকঘের— আমার নােম আজ েকােনা িচিঠপt আেস িন। তারপের 
েগলাম iuনাiেটড বয্া  aব iিNয়ােত।...”৫২  

৭. “গতকাল িমt মশােয়র ভাত খাবার েহােটেল ১৯৫ টাকা aিgম িদেয়িছ েম মােসর ২১ 
তািরখ পযর্n িনরািমষ সহ ভাত খাবার জn।...”৫৩   

৮. “বয্াে  িগেয় টাকা তুললাম ৫০/- United Bank of India েথেক।...”৫৮   

৯. “আমার কােছ বতর্মান মহূুেতর্ আেছ বােরা টাকা ষাট পয়সা। আগামীকাল আবার বয্া  
বn। আমার ভাড়ােট মেনােতাষ পাঁচ সাত িদন আেগ কলকাতায় েগেছ, eখেনা েফের িন।”৫৫    

১০. “আজ েভাের আমার বািড়েত আমার বড় দাদা aিনল বরণ মজমুদার eেসেছ। আমার 
টাকা িকছু দাদার কােছ িছল, ei টাকার েথেক eকশ টাকা দাদা আমােক িদল। বািড়র 
গাছপালা, ফল iতয্ািদ সmেn দাদার সে  িকছু কথাবাতর্া বললাম।”৫৬    

১১. “িবকােল pথেমi েকেরািসন েতল িকেনিছ ১৫০ িকuিবক েসিন্টিমটার।...রসময়বাব ু
বলল— দাদা aিনলবরণ মজমুদার দিলেল িলেখেছ আমার দাদা aিনলবরণ দালানসহ জিম 
েবেচেছ ৫০ হাজার টাকায়।...”৫৭  

১২. “েভারেবলা দীেপন বsর কাছ েথেক নলাম ঊষাpসn মেুখাপাধয্ায় েসামবার িবকােল 
বািড়েত আসেবন। রণিজৎ হালদােরর সে  েদখা হেলা। বয্া  েথেক ১০০ টাকা তুেলিছ। ৮০ 
টাকা িদেয়িছ ভেবশেক। আমার কােছ ৪৫ টাকা আেছ। েখাকন-েক বেলিছ ১০০ টাকা 
েজাগাড় কের েখাকেনর কােছi রাখেত। যিদ আমার দরকার হয় তাহেল তৎkণাৎ েযন 
েখাকেনর কাছ েথেক পাi। েখাকন কথা িদেয়েছ েয েখাকন ১০০ টাকা েজাগাড় কের রাখেব।  

আমার নতুন ভাড়ােট শচীন eখেনা আেস িন। কী করেছ েক জােন?...”৫৮  

১৩. “বতর্মােন আমার কােছ আেছ ৪৩ টাকা। ei টাকায় হাত খরচা চালােত হেব anত নয় 
িদন eiভােব িহসাব কের চালােত হে  আমােক। 
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ডাকঘের আজo আমার নােম েকান িচিঠপt আেস িন। আমার েপনশেনর টাকা িনেয় খবু 
িচিnত আিছ। েপনশেনর িdতীয় িকিsর িচিঠ eখেনা আেস িন।”৫৯  

১৪. “...বিৃ  eকটু কমেলi আিম ছাতা মাথায় েবেরালাম eবং aয্ালিুমিনয়ােমর ৈতরী 
USHA kকার িকনলাম, েডচিক িকনলাম। বয্াে  িগেয় টাকা তুললাম।”৬০   

১৫. “eক েকিজ চাল েখেত আমার চার িদন েলেগেছ — eবং আেরা সামাn পিরমাণ চাল 
eখেনা রেয়েছ। আিম িহসাব কের েদখলাম — মােস ৮০/৯০ টাকায় আমার dেবলা ভাত 
খাoয়া হেয় যােব। তেব rিট চা েখেত লাগেব pায় ৮০ টাকা।”৬১       

১৬. “...আমার ঘর ঝাট েদoয়ার eবং eঁেটা থালাবাসন েধায়ার জn eকজনেক 
েপেয়িছ।...থালাবাসন েধায়ার eবং ঘর ঝাট েদবার জn আিম pিতমােস ৩০/- েদব বেল িsর 
কেরিছ।”৬২ 

১৭. “eকিট প াশ পয়সার েমামবািত িকনলাম।...”৬৩  

১৮. “আজ pচুর বাজার করেত হেয়েছ। েভাের eক েকিজ সr চাল িকনলাম ৪.৪০ টাকা 
িদেয়।”৬৪       

িবনয় মজমুদার তাঁর আজেnর মেনর মাnষ রবীndনােথর সে  আtগত িনভৃত েকাণ িনমর্াণ 
কের বাস করেত ভােলাবাসেছন eকা ei িতিমরিনিবড় রােত। “ei েয েতামার আেলাকেধn 
সযূর্তারা দেল দেল” [যিদo e-বােকয্ ভুল রেয়েছ, d পাঠ : “ei েতা েতামার আেলাকেধn 
সযূর্ তারা দেল দেল—”; d. রবীndনাথ ঠাkর, ‘৫২০’ (sরিবতান ৪১), গীতিবতান, 
িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ : ৈবশাখ ১৪১৯, কলকাতা ১৭, প ৃ : ২০৫] গানিট সmেn 
িলখেছন৬৫, িলখেছন— “ভবানী গান েশানােলা— sদূর িবপলু sদূর, তুিম েয...আিম গান 
েগেয় েশানালাম— সকrণ েবণ ুবাজােয়।”৬৬, ভবানী কেয়কিট গান গাiেল “তুিম েকমন কের 
গান কেরা েহ gণী।” েগেয় েশানান৬৭। ‘রবীnd-িবনয়স ীত’ pবতর্েনর pস কথাo তাঁর 
িদনপি  েথেক জানা যায়। েমৗিলকতার েতমন েকানo িনদশর্ন eখােন েনi, sর aিবকৃত 
েরেখ রবীndনােথর গােনর শbসমাহার eকটু aদলবদল কের গান গাiেতন কিব, রবীndগােন 
কখনo িনজs পঙিkর সংেযাজনাo ঘিটেয়েছন— “আিম মেুখ মেুখ গান রচনা, sরােরাপ 
eবং গাoয়া সে  েসের eকিট গান েশানালাম ঘটকেক, বলেতা কার গান? ঘটক বলল 
রবীndসংগীত sর েন। আসেল আমার গান।”৬৮ ei গানgিল িনেয় েকানo কারেণ কিব 
aসmব sশর্কাতর িছেলন বেল মেন হয়, তা নাহেল “সজল আমার সmেn বলল েয আমার 
গােনর জno আিম িচরsরণীয়। মােঝ মােঝ গান েলখা ভােলা।”৬৯ িকংবা “িবকােল আমার  
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গান ‘e পাের নীরব হল khরব oপাের মখুর হেলা েককা oi’ েগেয় েশানালাম ভবানী 
ঘটকেক। ভবানী u িসত pশংসা করল আমার গানিটর।”৭০ জাতীয় uিkর u াস 
eেকবােরi রবীndািব  কথাচয়নgিলর জn খবু সংযত বা স ত নয়। 

ডােয়িরর িবনয় েভােরর pাতঃকৃতয্৭১ েথেক r কের গরেমর িদেন eকািধকবার sান৭২ েথেক 
েকালেগট টুথেপs েকনা৭৩, বrেণর েদাকান ‘েমিড েকয়ার’ েথেক oষধু েকনা৭৪, িবছানার 
চাদর েকনা৭৫ aবিধ তু ািততু  সবিকছুi নিথবd কেরেছন oi বছরিটেত। আবার eকজন 
কিবর পেk না-uিচৎ ‘জািতধমর্ীয় শীৎকার’ (sশর্pবণ নমঃশdূ-িবলাপ...)-o ei সমেয়র 
d’eকিট eিন্Tেত চলেক uঠেছ— 

১. “বিৃ  থামেল আমরা সবাi েরলoেয় pয্াটফেমর্ িগেয় েদিখ...eেসেছ।...bাhণ।...েক 
জািনেয়িছ েয আিম d [শ]ূ-নমঃশdূ।...”৭৬     

২. “িবকালেবলায় েবড়ােত িগেয় েদখা হল...eর সে । ...bাhণ। আমার কিবতা পেড় িদন 
পাঁেচক আর িকছু ভাবা যায় না, gম েমের বেস থাকেত হয় ঘেরর িভতের, েকােনা কাজo করা 
যায় না িদন পাঁেচক, আমার বi ‘িফের eেসা, চাকা’ পড়েল — eiসব কথা...বলল। 
েদবdলাল সাkী।”৭৭                   

eখন ei  bাhণ েয েক, েস-সmেকর্ েকানo সংেকতিচh কিব েদনিন। িবনয়েক নাগিরক 
িবsিৃতর aতল েথেক তুেল আনার পিবt দািয়t িবনয়জীবেনর েশষ লেg িযিন েsছায় 
িনেয়িছেলন, কিবতীথর্ pকাশনীর েসi pকাশক uৎপল ভTাচাযর্ হoয়া সmব। েকননা, pথমত 
: ujjল ei udার যাঁর বদাnতায় সmn হেব তাঁর পেk দীঘর্ বরষমােসর eকটা পিরচয় 
থাকা জrির, িবনেয়র সে  আিশর দশেকর ei পেবর্i হয়েতা তাঁর আলাপ হেয় থাকেব; eবং 
িdতীয়ত : ‘সািহতয্ আকােদিম পরুsার’ (২০০৫ ি ঃ) পাoয়ার পর েদoয়া eকিট 
সাkাৎকাের িবনয় uৎপলবাবেুক ‘bাhণ’ বেল িচিhত করেছন— 

“িপনাক : আপিন পরুsার পাবার সংবাদটা কীভােব েপেলন? 

িবনয় : ঐ, eক bাhণ আমােক েটিলেফান কের বলেলা। আমার পাবিলশার। 

িsgদীপ : কিবতীথর্ pকাশনী? 

িবনয় : ( eকটু েহেস ) hাঁ। ঐ পাবিলশারেক িদlী েথেক েটিলেফান কেরেছ।”৭৮    

পািরবািরকতাশnূ কিব তখন িকnু আর সmণূর্rেপ সমাজিববিজর্ত িদন কাটাে ন না। িতিন 
শহর েছেড়েছন, aপরপেk gাম তাঁেক িনেজর করেত েপেরেছ। তাঁেক িঘের গেড় uেঠেছ  
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কাঁচা-নবীন eক পিরমNল। eেঁদর মেধয্ কিব, সmাদক, কিবতািpয়— pেতয্েকi রেয়েছন; 
গতবসn িবনয়েক যাঁরা pায় ঋিষর আসেন বিসেয়িছেলন। eেঁদর আtীয়তায় িবনয় পনুবর্ার 
েবঁেচ থাকার sাদ জানেত পারেছন, আবার eঁেদরi pবল sাবকতায় আেs-আেs হািরেয় 
যাে  মহৎ কিবতাসmাবনা। িবনেয়র সে  তাঁর সমেয়র gিটকয় েকালকাতার কিব, pাবিnক, 
সািহতয্pিত ােনর কণর্ধার, সmাদক iতয্ািদর তখনo েযাগােযাগ িছেলা, িবনয়o েয 
সাmpিতক সািহতয্ সmেকর্ oয়ািকবহাল থাকার েচ া করেতন আহূত দূরেt েথেকo, তার 
pমাণ ডােয়িরেত রেয়েছ— 

১. “আজ আেলাক সরকার কিবর আসার কথা। dপেুর ঘেুমালাম। তার পের েকেরািসন েতল 
আনলাম লNেনর জn। িবকাল পাঁচটায় আেলাক সরকার eেসিছেলন আমার িশমলূপেুরর 
বািড়েত। sানীয় তrণ কিবগণ িছল — aমেলnd, প জ, রণিজৎ, েগৗরী, তাপস, সজল 
িছল। েদবdলাল িমিনট দেশক িছল।”৭৯ 

২. “কালীকৃ  gহেক িচিঠ িলখলাম।”৮০  

৩. “আজ িলটল ময্াগািজনস লাiেbরীর pিত াতা সnীপ দt eেসিছল। তাঁর সে  িছল 
a ন বেnয্াপাধয্ায়। আমার কাবয্পিুsকা ‘গায়tীেক’-র নতুন সংsরণ pকাশ করেব সnীপ 
— আিম রাজী হেয়িছ। েশৗনক eেসিছল। েশৗনকo আমার eকখানা কিবতার বi pকাশ 
করেব বেলেছ।”৮১      

৪. “শ  েঘােষর েলখা ‘জানর্াল’ বiখািন আিম েদেখিছ গতকাল ১৭i জনু। ভােলা মলূয্বান 
বi।”৮২   

৫. “আজ সারািদন খবু খাটুিন েগেছ। জীবনানn pাসি কী নােমর eকখানা বiেয়র ৭০ প ৃ া 
পযর্n পেড়িছ। বiখািন িবিচt।...”৮৩  

রাজনীিত hদেয়র ঊে র্ নয় বেল aবিধaিnেম মাnষেকi মাnেষর shdর বেল মেন করেছন 
কিব। তাi “মাnেষ মাnেষ ঝগড়াঝািট েকােনািদন থামেব না — মাnেষ মাnেষ না িলেখ 
েদবতায় েদবতায় ঝগড়া েকােনািদন িমটেব না, চলেতi থাকেব ঈ ের ঈ ের ঝগড়া। আমার 
ভাষায়, চলমান জয্ািমিতgিল পরsর ঝগড়া করেতi থাকেব। e ঝগড়া থামাবার েচ া করা 
বথৃা।”৮৪ বেলo বেলন “েলাকজনেদর েদিখ। েলাকজন েদখেত আমার ভােলা লােগ”৮৫।  

eিদেক, akিরক aেথর্i িবনেয়র কিবতাযাপন e-পযর্ায় েথেক r হয়। eকটা pমাণ-
বয্াসােধর্র anবর্তর্ী a েলর uদীয়মান কিবেদর ে ন্ড, িফেলাসফার o গাiেড পযর্বিসত হন 
িতিন। বstত, eর আেগ কখনo eতটা কিবতায় বাস তাঁর করা হেয় oেঠিন। anজ-anজতর- 

৩২৯ 



anজতম ei কিবতাpয়াসীর দল তাঁেদর িpয় কিব-িpয় মাnষ িবনয় মজমুদারেক কিবতা, 
ধ ুকিবতার হমর্য্তেল eণাসন িদেয়েছ। তrণেদর কিবতা মেনােযাগ িদেয় নেছন eকজন 

pাj কিব, মnবয্ করেছন, sপরামেশর্র আেলাক িদে ন, তােদর বipকােশর পিরকlনায় 
uৎসাহ েজাগােনা েথেক uেদয্াগ পযর্n িনে ন , িনেজ কিবতা পােঠ aংশ িনেয় বয্বহািরক 
িদক েথেক তা বয্াখয্া কের েশানাে ন— aধনুািবরল ei দশৃয্ তখন িশমলুপেুরর িনতয্িচt। 
uদাহরণ :  

১. “...প জ eল aিফস েফরৎ। প জ আর আিম চা েখলাম eকসে । প েজর েলখা কিবতা 
পেড় আমােক েশানােলা প জ।”৮৬   

২. “...েদবdলােলর িমি র েদাকােন বসলাম, খািনকkণ কিবতা আেলাচনা করলাম,...”৮৭  

৩. “...আিম আজ সারািদেন েবিশ কথা বিলিন। সারািদেন েগাটা প াশ বাকয্ বেলিছ মাt। 
তrণ কিবগণ কিবতা পড়িছল আিম eকটু দূের মােঝ মােঝ নিছলাম, কথা িবেশষ বিল 
িন।”৮৮  

৪. “েভাের েদবdলােলর িমি র েদাকােন বেস তrণ কিবগণ আমােক eকখানা পিtকা 
েদখাল। ঢাকা-য় ছাপা, সmািদত ‘eকিবংশ’ নােম পিtকায় আমার সmেn িলেখেছ েদখাল। 
আমার কিবতা চাiল রণিজৎ, চারেট কিবতা চাiল।”৮৯   

৫. “...। মেুখ মেুখ কিবতা রচনা কের েশানালাম তrণ কিব কেয়কজনেক।”৯০      

৬. “আজ ফl ুবs আসার কথা। ভােলা ছেn কিবতা েলেখ ফl।ু”৯১  

৭. “িবকালেবলা আমার pায় সব sানীয় িশষয্রা িছল eবং বনগা ঁ েথেক ভবানী ঘটকo 
eেসিছল। খবু snর সািহতয্ আেলাচনা হল।”৯২    

৮. “পি মবে র কিবর সংখয্া খবু েবেড়েছ। oi কিবেদর সে i আDা িদi সাধারণত।”৯৩  

৯. “...তাপস eেসিছল। বয়স ১৬/১৭ বছর হেব। তাপস িদনপ ী েলেখ। কিবতা েলেখ।”৯৪   

১০. “...েদবdলাল িমstী আমােক dিট sরিচত কিবতা পেড় েশানােলা। আিম আমার পেুরােনা 
তtt কথা মেুখ মেুখ িকছু েশানালাম।”৯৫   

১১. “মামার েছেল নীহােরর কিবতার বi কী ভােব ছাপা যায় েসi আেলাচনা 
করলাম।...বnৃাবেনর কিবতার বiখািন ‘ভােঙ ঘর ভােঙ ভােলাবাসা’ িনেয় েগাটা কেয়ক 
ভিবষয্dাণী করলাম আিম।”৯৬  
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১২. “...েভাের রণিজৎ হালদার আমােক ‘িpয় েমঘদূত’ পিtকাখািন িদেয়েছ। লালেমাহেনর 
কিবতা (িpয় েমঘদূেত) েবশ হেয়েছ। তrণ কিবেদর শb বয্বহার খবু aসংলg হে  
আজকাল। েদাষ েদয় পাঠকেক েয পাঠক িকছু েবােঝ না, আিম িকnু আমার িবয়ািlশ বছর 
কিবতাচচর্ার aিভjতা েথেক জািন তrণ কিবরা যখন েলেখ তখন িনেজরাi েবােঝ না কী 
িলেখেছ। eiভােব সাmpিতকতম কিবেদর মেনর িভতের বh িচnা as , aসmণূর্, 
aসংলg। eেদর ভাবনার িবিভn aংশ বয়স বাড়েল পরsর যিুkযkু হেব। ei বয়েস 
আসেল পিৃথবীর িকছুi ভােলাভােব েবােঝ িন, বয়স বাড়েল বঝুেব, তখন eেদর কিবতা 
সেযৗিkক হেব। তেব al কিবর িচnার েযৗিkকতা আেছ।”৯৭     

১৯৮৮-র ডােয়ির েথেক েস-িদনgিলর আরo েবশ িকছু তথয্ িমলেছ, eর মেধয্ িনরীহ 
িনরািমষ তথয্o েযমন আেছ, েতমনi রেয়েছ বh আকষর্ক তথয্o। বািড়র িঠেক কােজর জn 
পলাশী৯৮ o রাnার জn সরsতী৯৯ নাmী d’জন মিহলােক িঠক কেরিছেলন িবনয়। eেদর 
কােজ েযাগ েদoয়ার িদন, মাiেন েদoয়া, বািক-র eকিট পাতােজাড়া িহেসবপt পাoয়া েগেছ 
ডােয়িরর Personal Memoranda িচিhত aংশিটেত১০০। পেরর িদেক তাঁর ৈনিমিtক খােদয্র 
তািলকা িছেলা pায় সািttক : ভাত আর সb িজর মেধয্ েগালআল,ু িঝেঙ, েপঁয়াজ, েপঁেপ, 
কাঁচকলা, ঢয্াঁড়শ— eর েথেক eকেt d’িট বা িতনিটর েসd।১০১ eকবার তাঁেক ৺aমলূয্ 
মামার েছেল sেবােধর কােছ ভােলা িঘেয়র pতয্াশায় আবd হেত েদিখ১০২। e িক 
চাবর্াকপন্থীর িবলাস? নািক বছেরর পর বছর েসd খাবার েখেয় যাoয়ার arিচর তুলাসামাn 
আয়ধু! রবীndজnিদবেস আেয়ািজত eক সভায় িকংবা েকানo রবীnd-নজrল সnয্ায় pধান 
aিতিথর আসন aল ৃত কের রবীndনাথ িবষয়ক pশংসাবাচক বkৃতা িদেয় িতিন তpৃ হন, 
eমনকী, পরুsার িহেসেব eকিট েঝালা পাoয়ার কথাo ডােয়িরেত িলেখ রােখন১০৩; ভূতেল 
বয্াp চরাচেরর pিত তাঁর pীিত কিব aেনকবার aেনক কিবতায় িলেখেছন— বাsিবকi িতিন 
eকিট রবাহূত িবড়ালেক িছঁেড় িছঁেড় পাuঁrিট খাoয়াে ন— তাঁর ডােয়িরেত eমন দশৃয্o 
রেয়েছ১০৪। আবার, ৈবশাখ মােসর েশেষ eকজনেক পাকা আম েখেত েদেখ িতিন জাগিতক 
িনতয্সতয্চেkর পণূর্তা খুেঁজ পাে ন েযন১০৫। ‘sর না’ পিtকায় তাঁর pকািশত চারেট 
কিবতা তাপস পেড় েশানােল িবনয় েলেখন— “eটা eখন pিতি ত সতয্ েয আিম মহাকিব 
েবদবয্ােসর সমান কিব।”১০৬; িকnু ei aযািচত aিতকথেনর pেয়াজন েকন পড়েলা 
িবনেয়র? তাঁর িবিদত মেনািবকলন িক তেব পনুরায় gpহতয্ায় েমেতেছ? eর িদন দেশক 
পের েলখা ডােয়িরর পাতায় পাoয়া যাে  তাঁর মেনািচিকৎসেকর dারs হoয়ার ঘটনািট। 
ঘটনাচেk, কিব েকালকাতার েটমার েলেন সnীপ দt-pিতি ত ‘িলটল ময্াগািজন লাiেbির 
aয্ান্ড িরসাচর্ েসন্টার’-eর দশকপিূতর্র an ান uপলেk আমিntত িছেলন। িবনয় িলখেছন— 
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“আজ েগছলাম কলকাতায়। pথেম মনsttিবদ হিরর ন গা ুলীর কােছ। তারপের িবকাশ 
বাগচী মশােয়র কােছ েগলাম িসগেনট বকু শেপ। েসখান েথেক েটমার েলেন সnীপ দtর 
বািড়েত। সnীপ-eর মা-েক েদখলাম। dপেুর েখলাম সnীেপর বািড়েত। তার পের েয় 
েপৗেন চারেট পযর্n িব াম। তারপর eকতলায় সnীেপরi িলটল ময্াগািজন লাiেbরীেত েনেম 
eলাম। aেনক তrণ কিব িছেলন েসখােন। তার পের সােড় পাঁচটায় িলটল ময্াগািজন 
লাiেbিরর দশ বছর পিূতর্ uৎসেবর সভায় sুেডন্টs  হল-e। aেনক জানােশানা েলােকর সে  
েদখা হল। aেনকেকi িতিরশ বছর ধের িচিন — েযমন আমার pকাশক েদবkমার বs 
মশায়। aিজত পােN নীলািd আেরা কত পিরিচত জন। বkৃতা িদেত uেঠ সnীপ arেমাচন 
করল িলটল ময্াগািজন লাiেbরীর কথায়।”১০৭   

িবনেয়র িনেজর কিবতা েলখবার সরাসির uেlখ রেয়েছ ডােয়িরর মাt d’জায়গায় : “চা rিট 
েখেত িগেয় an rপচাঁদ ৈবরাগীর সে  েদখা। তােক বললাম— rপচাঁদ, েতামােক িনেয় 
আিম eকিট কিবতা েভেবিছ বh িদন আেগ েথেক। আজ িগেয় তাi িলিখ। বািড়েত eেস 
rপচাঁদেক িনেয় িলখলাম eকিট কিবতা।”১০৮ o “আজেক aবশয্ কিবতা িলেখিছ eকিট।”১০৯ 
কিব eকবার িচিকৎসার জn eকাi ঠাkরনগর েTেন িশয়ালদা হেয় েহঁেট েহঁেট েমিডেকল 
কেলেজ েপৗঁছেলন। ei eিন্Tেত ডাkার েদবানn সাহা eবং ভিk হির গাংgিলর নােমােlখ 
পাi।১১০ ভিk হির গাংgিল আর হিরর ন গা ুলী eক o aিভn বয্িk হেত পাের। কিবর 
ডােয়ির েথেক পাoয়া সবেচ’ েকৗতূহেলাdীপক eিন্T d’িট :  

১. “সারািদন আমার যায় টাকার িচnায়— aথচ টাকা আমার আেছ যেথ ।”১১১  

২. “কাল েভাের খবর পাব eকিট েগাপন িবষেয়।”১১২  

pথমিট সতয্ভাষ না েহঁয়ািল ধারণা করার uপায় েনi। তেব িবনেয়র মেন ৈপতকৃ সmিtর 
েবদখল হoয়ার মেতা eকটা সেnহেক kমায়ত আমরা aবয়ব েপেত েদখেবা ei সময় 
েথেকi। িdতীয়িটেত uিlিখত ‘কাল’ aথর্াৎ ১৯৮৮-র জনুপয়লা িবনেয়র ডােয়িরেত eিন্T 
রেয়েছ— েবশ খািনক তথয্সমাচারo। িকnু, চা লয্কর েগাপন খবর বেল eর মেধয্ 
েকানoিটেকi মেন হে  না, eটাi সমসয্া!  

তাঁর ডােয়িরেত িদনিলিপর আকাের িলিখত তািরখিবহীন d’িট িবি n েলখার সnান িমলেছ। 
eর িdতীয়িট কিবর িবেশষ মেনামহূুেতর্র ফসল, েসi বhিদেনর নারীজিনত িব ম েফর তাঁর 
বয্াkল মেনর ভাবনায় ডানা েমলেছ— 

“dপরুেবলা আঁধার কের বিৃ  eল। আিম িবছানায় েয় রবীnd-রিচত বষর্াম ল গাiিছলাম।  
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হঠাৎ eকিট যবুতী আমার ঘের ঢুেক পড়ল। আিম েদখলাম। আিম বঝুেত পারলাম না, িক 
রকমভােব eেলা, েকন eেলা আমার কােছ। আিম পাশ িফের েয় থাকলাম। ভাবেত লাগলাম 
েকােনা রবীndসংগীেতর আtীয়া িকনা। েসi pাসােদর িশখেরর eেলােকশীেক কতবার 
েদেখিছ ei gােম িকংবা েসi হিরণনয়না কnা, তার কােলা েধnর েখাঁেজ আমার ঘের aবিধ 
ঢুেক আেস : ‘িদনেশষ হেয় eল, আঁধািরল ধরণী’ — eখন আিম িক কির। তুিম েক eেসেছা 
আজ eতিদন পর আমার সে  েখলা করেত — ভাবেত ভাবেত আবার বিৃ  নামল। আিম 
েদখেত পারিছ, aপিরিচতা আমার কােছi eিগেয় আসেছ বষর্ার গােনর েথেক েবিরেয় — 
িজেjস করল — ‘িবনয়দা ঘেুমাে ন?’”১১৩      

aকsাৎ গহৃpিব  মেরর িদিনিলিপ নয়, e-বরং িবনয়েক জnযাপেনর কাঁটাকেল িনঃেশেষ 
তািড়েয় েফরা েকndািতগ েচতনার বেুনা েমােষর pাdভর্াব, িবনেয়র েমামঘমু o aসাধারণ 
eকিট গদয্sাপেতয্র sাপনা।...                       
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তথয্সtূ :  

১. িবনয় মজমুদার; ‘১,২,৩,৪,...সংখয্ার েথেক িবযkু ঊ র্গিত’ (২৪/১০/৮৬-েত িলিখত); িবনয় মজমুদােরর 
ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, 
কলকাতা পsুকেমলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; প ৃ. ১০৬ 

২. ‘িশমলূপরু’, ‘িশমলুপরু’—  uভয় বানানi িবনেয়র নামাি ত রচনায় pযkু হেত েদখা যায়। তাঁর ডােয়িরর পাতায় 
সবর্t ‘িশমলূপর’ বানানিট anসতৃ হেয়েছ। আবার ‘িশমলুপেুর েলখা কিবতা’ নােমর বiিটেত ‘িশমলুপরু’ বানানিট 
রেয়েছ। যিদo ‘িশমলু’ o ‘িশমলূ’ [িব. শাlলী বkৃ o পু ] d’িট বানানi d বেল aিভধানকার jােনndেমাহন দাস 
মহাশয় জানাে ন।  

d. jােনndেমাহন দাস, ‘বা ালা ভাষার aিভধান’, [িdতীয় ভাগ ( ন-হ )]; সািহতয্ সংসদ, নবম মdুণ : জলুাi ২০১০, 
কলকাতা – ৭০০ ০০৯, প.ৃ ১৯৪৫ 

৩. িবনয় মজমুদার; ‘৯ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; 
িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; প.ৃ ৩৫ 

৪. ঐ; ‘১০ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; ঐ 

৫. udতৃ aংশ :  

“শb েন বঝুিছ েয বিৃ  হে । রািtেবলা ঘের বেস আিছ। 

আমার পােশ েকেলার মাতা তার পােশ েকেলা।”  

d. ঐ; ‘১০ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; ঐ 

৬. ঐ; ‘১৩ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; ঐ, প.ৃ ৩৭ 

pস ত, িবনেয়র ‘বাlীিক’-utর পেবর্র eকিট কাবয্gেন্থর নাম ‘আমােদর বাগােন’ (িসলভান পাবিলেকশনস; pথম 
pকাশ : ৩১ েশ ভাd, ১৩৯১; কলকাতা : ৭০০০১২) 

৭. ঐ; ‘১৫ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; ঐ, প.ৃ ৩৮ 

৮. ঐ; ‘১৭ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; ঐ, প.ৃ ৩৯ 

৯. ঐ; ‘২২ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; ঐ, প.ৃ ৪৩ 

১০. ঐ; ‘২৪ ৈচt, ১৩৯০ িশমলূপরু’; ঐ, প.ৃ ৪৫ 

১১. ঐ, ২ আষাঢ় ১৩৯১ িশমলূপরু, ঐ, প.ৃ ৪৭ 

আষাঢ়- rর িদেন েলখা eকিট o আষাঢ় মাসনােম েলখা আরo d’িট কিবতা aবশয্ িবনেয়র ‘আমােদর বাগােন’ 
কাবয্gেন্থ রেয়েছ।  

d. ঐ; ‘পয়লা আষােঢ় আজ’;  (কা.g. ‘আমােদর বাগােন’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.)  
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ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৭৭ 

d. ঐ, ‘িবগত আষাঢ় মােস’, ঐ, প.ৃ ৯৩ 

eছাড়াo আষাঢ় মােসর নােমােlখ পাoয়া যাে  তাঁর ‘আিম ei সভায়’ কাবয্gেন্থর eকিট কিবতায়। লkনীয়ভােব, 
ei কাবয্gন্থিটর pথম pকাশকাল ১৩৯১ ব াb (১লা মাঘ)। কিবতািটেত, বিৃ  o বিৃ িবরাম eবং শযয্ায় spাবতর্ 
ৈতির... িবনয় িনিশযাপেন (night out) িনেজেক pstত কেরন— 

“আষােঢ়র িdতীয়ােধর্ আবহাoয়া মেনারম হেয়েছ kমশ। 

েতমন utাপ েনi, বরং বসnকাল ব’েল মেন হয়। 

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

আজেক e রািtেবলা শযয্ায় ঘেুমােবা আর spo েদখেবা। 

ধ ুsp েদখবার জn ankল ei আমার শযয্ার আবহাoয়া।” 

                                                            (খিNতাংশ)   

d. ঐ, ‘আষােঢ়র িdতীয়ােধর্’, (কা.g. ‘আিম ei সভায়’), ঐ, প.ৃ ১০৯   

১২. ঐ, ১৮ ভাd ১৩৯১ িশমলূপরু, ঐ, প.ৃ ৪৮ 

১৩. ঐ; ‘৯ agহায়ণ ১৩৯১ িশমলূপরু’; ঐ, প.ৃ ৪৬ 

‘ৈতল’ aথর্াৎ িকনা ‘েতল’ শbিট িনঃসেnেহ pতীকী। িবনেয়র anজ আধিুনক eক কিব ei শbিটর বয্া নাময় 
pেয়াগ ঘিটেয়িছেলন তাঁর eকিট কিবতায়। খিNতাংশ : 

“সnয্াসীরা বেলিছেলা, িকnু সংসাের গাজেনর েমলার েকােনা 

pিত িব েনi; তাi গহৃsরা, সnয্াসীরা oরকম বেল-টেল ei ব’েল 

জিড়েয় পেড়িছেলা গাহর্েsয্, েpম  pীিত সাফেলয্র 

মধরু সংঘেষর্, েলনেদেন, শতাংেশর sিবধাজনক লgী বয্বসােয়; 

pদীেপর পাশাপািশ তারা সব eেক eেক 

েতল ঢালবার জn বংশধর ৈতির ক’ের েগেলা; িদনযাপেনর সূঁেচ 

তারা জীবনেক uপহার িদেলা বণর্হীন টুiেলর শাটর্, 

তারপর ঝড় eেসদ লNভN ক’ের িদেলা মাnেষর মেুখর আদল; 

েদখা েগেলা সবাi সnয্াসী; সমs পিৃথবী জেুড় ব’েস েগেছ 

aফুরান গাজেনর েমলা;...” 
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d. bত চkবতর্ী, ‘গাজেনর েমলা’, (কা.g. ‘গাজেনর েমলা’), ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, pথম pকাশ : কলকাতা 
পsুকেমলা জাnয়াির ২০০২ | মাঘ ১৪০৮, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩, প.ৃ ৯    

১৪. ঐ, ১৫ agহায়ণ ১৩৯১ িশমলূপরু, ঐ, প.ৃ ৪৬ 

১৫. ঐ; ‘২০ াবণ, ১৩৯৪/ কলকাতা েমিডেকল কেলজ’; ঐ, প.ৃ ৪৯ 

১৬. ঐ; ‘২০ াবণ, ১৩৯৪ ব াb/ কিলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৫০ 

১৭. ঐ; ‘২০ াবণ, ১৩৯৪’; ঐ; প.ৃ ৫১ 

১৮. ঐ; ‘যdু’; িবনয় মজমুদােরর েছাটগl; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির, ২০১১; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৯৭-৯৯ 

১৯. েমািহতলাল মজমুদার; ‘কাল-ৈবশাখী’; (কা.g. ‘েহমn-েগাধিূল’); েমািহতলাল মজমুদােরর কাবয্সংgহ; (সmা.) 
ভবেতাষ দt; ভারিব; pথম pকাশ : েপৗষ ১৪০৪, িডেসmর ১৯৯৭; কলকাতা-৭৩; প.ৃ ৩৮৫ 

২০. িবনয় মজমুদার; ‘২১ াবণ, ১৩৯৪ কলকাতা/ পিৃথবী’; িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, 
কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; 
কলকাতা ৭০০ ০৯০; প.ৃ ৫১ 

২১. ঐ; ‘২২ াবণ, ১৩৯৪ ব াb, কলকাতা; ঐ, প.ৃ ৫২ 

২২. ঐ; ‘২২ াবণ, ১৩৯৪ ব াb, কলকাতা’; ঐ, প.ৃ ৫৫ 

২৩. ঐ, ‘২৩ াবণ’, ঐ, প.ৃ ৫৬ 

২৪. ঐ; ‘২২ াবণ, ১৩৯৪/ কলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৫৩ 

ei sিলখেনর আট বছর পর pকািশত eকিট কাবয্gেন্থর eকিট কিবতায় কিব িবনয়েক যdুিবেরাধী aবsােন েদখেত 
পাি । কিবতায় pতয্k রাজনীিতকতা (direct political stance) েস-aেথর্ যিদo ঈ রীমgু কিব িবনেয়র sাiল 
(style) নয়। তাঁর কিবতায় u াে র মানবীয় দশর্ন রেয়েছ, রেয়েছ মানবতার মতূর্তা, িবdrপ o িবেkােভর িনশানদাির  
eেকবাের েনi বলেলi চেল। বndেকর শtrতািলেক িতিন ঠয্াকাে ন েpেমর টিফ o েগালােপ। বয্িতkম িনেmাk 
কিবতািট : 

“েক বেল আমরা সব প র েচেয়o েবিশ aসভয্ iতর? 

দয্ােখা eক েবামা েফেল eক লk মাnষ েমেরিছ। 

eত বেড়া ৈবjািনক আমরা সকেল মােস eক লk টাকা 

েবতন পাi েতা আিম। েতামার েবতন মােস dহাজার টাকা। 

েতামরা বানাo েদিখ eরকম েবামা যােত dহাজার মাnষ মরেব। 

পােরা না বানােত ফেল েতামরা িকছুi নo, সভয্ আমরাi। 

মাnেষর িবদয্াবিুd eত েবিশ বািড়েয় েফেলিছ। 
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েতামরাi aিশিkত েসেহতু শািnর বিুল আoড়াo ব’েস।” 

d. ঐ, ‘েক বেল আমরা সব’, (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’), কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৪৮ 

আবার, utরকােলর কিব জয় েগাsামীর িবখয্াত eকিট কিবতায় u ািরত eকিট িজjাসার সে  িবনেয়র ei 
বয্ে ািkিটর িমল পাi— 

“তুিম কত সােল জেnছ িবjানী? 

কত আেল তুিম জেnছ েহ শাসক? 

েতামােদর ঘের েছেলপেুল জেnেছ?  

িঠক িঠক আেছ নাক মখু হাত েচাখ?” 

                                                                                                                                   (খিNতাংশ) 

d. জয় েগাsামী, ‘মা িনষাদ’, মা িনষাদ, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, িdতীয় মdুণ েম ২০০৩, (uৎ. শিk 
চেTাপাধয্ায়), (ছিব : ভাpসn), কলকাতা ৯, প.ৃ ৪১   

২৫. িনমর্েলnd gণ; ‘যdু’; pকৃিত o েpেমর কিবতাসমg; মাoলা bাদাসর্; ষ  মdুণ : েফbrয়াির ২০১৩; ৩৯/১ 
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০,  প.ৃ ১৫৮  

২৬. d. িবনয় মজমুদার, ‘২৪ াবণ’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; 
িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; 
প.ৃ  ৫৮;   

d. ঐ, ‘২৪ াবণ’, ঐ, প.ৃ  ৫৯; 

d. ঐ, ‘২৪ াবণ’, ঐ, প.ৃ  ৬০; 

d. ঐ; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ কিলকাতা’; ঐ; প.ৃ  ৬২ 

d. ঐ, ‘ াবণ ১৩৯৪ কলকাতা’’ ঐ, প.ৃ ৬৮ 

d. ঐ, ‘ াবণ ১৩৯৪ কিলকাতা’, ঐ, প.ৃ ৬৮ 

d.  ঐ, ‘ াবণ ১৩৯৪ িশমলূপরু’, ঐ, প.ৃ ৬৯ 

িবনয় তাঁর ডােয়িরেত েখয়ােলi হয়েতা বা ‘কলকাতা’, ‘কিলকাতা’— শbিটর pাচীন, aবর্াচীন di rপ বয্বহার কের 
থাকেবন।    

২৭. d. ঐ, ‘২৪ াবণ’, ঐ, প.ৃ  ৬০ 

২৮. eকািকতা বিুdজীবীর িনরnর েনাটবi। ‘ধসূর পাNুিলিপ’-র ‘েবাধ’ কিবতায় জীবনানn দাশ কিবর দশর্ন- 
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eকািnকা িলেখেছন eiভােব— 

“সকল েলােকর মােঝ ব’েস 

আমার িনেজর মdুােদােষ 

আিম eকা হেতিছ আলাদা? 

আমার েচােখi ধ ুধাঁধা? 

আমার পেথi ধ ুবাধা?” 

d. জীবনানn দাশ; ‘েবাধ’; (কা.g. ‘ধসূর পাNুিলিপ’); ে  কিবতা; ভারিব; দশম মdুণ : াবণ ১৪১০, আগs 
২০০৩; কলকাতা-৭৩; প.ৃ ১৯ 

আবার, শিk চেTাপাধয্ায় eকটু anভােব েলেখন— 

“েকন aেবলায় যােব? েবলা েহাক, িছn কের েযo 

সকল সmকর্! েযন গাছ েথেক লতা েগেছ িছঁেড় 

eকিট িবষণ্ণ েলাক থােক েযন হাসয্ময় ভীেড় 

 

েকন aেবলায় যােব? েবলা েহাক, িছn কের েযo 

সকল সmকর্” 

d. শিk চেTাপাধয্ায়; ‘েকন?’; (কা.g. ‘ভােলােবেস ধেুলায় েনেমিছ’); ে  কিবতা; দশম সংsরণ : ১৪১০ ফাlনু, 
েফbrয়াির ২০০৪; ক ল কা তা ৭ ০ ০ ০ ৭ ৩; প.ৃ ১৬৯  

sbত চkবতর্ী েলেখন— 

“সকেল মণ েশেষ ঘের েফের — eকজন কখেনা েফের না । 

aনn pবাস তার নদীতীর, সমািধভূিমর ভাঙা মমর্রছায়ায়... 

aনn pবাস তার aিব ােস, dঃেখ-sেখ, যdুহীন জেয়-পরাজেয়... 

সকেল মণ েশেষ ঘের েফের— eকজন কখেনা েফের না । 

 

আজn-িবেদিশ oi মাnেষর পেুরােনা rমােল 

েকােনা করsশর্ েনi, sিৃত েনi, েনi েকােনা রিঙন akর । 
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মাnষ ছুিটর েশেষ ঘের েফের িনেয় কত মজার পতুুল, 

মণকািহিন, েফােটা, েমাহময় গেn ভরা uেলর মাফলার — 

 

eকজন সামাn েলাক ঘের থােক, eকা-eকা িনেজর মতন ; 

aনn pবাস তার ei ঘর — 

ei ঘের ঝরনাশb েভেস আেস, ছায়া েদয় দীঘর্ শাল, oঁরাo যবুতী 

গান গায় িখnsের। ei ঘের েস িক বিn! পযর্টক নয় !    

d. sbত চkবতর্ী, ‘সামাn মাnেষর গl’ (কিবতা eক); (কা.g. ‘নীল aেপরা’); কিবতাসংgহ; পরmরা pকাশন; 
pথম pকাশ : আগs, ২০১৫; কলকাতা ৭০০ ০০৯; প.ৃ ৯৭                

ei েয ‘আিম’ িকংবা বাধয্তার হািসেখলায় িমেশ থাকা ei েয ‘িবষণ্ণ’ বা ‘সামাn’ েলাকিট— আদেপ e-i েতা 
ভােলােবেস ধেুলায় েনেম আসা িশlীর নাম-পিরণাম।    

২৯. d. ঐ, ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ কিলকাতা’, ঐ, প.ৃ ৬১ 

গায়ক-গানেলখক sমন চেTাপাধয্ায় oরেফ কবীর sমন তাঁর িবখয্াত eকিট গােন িলেখিছেলন—  

“ছলাৎছল  ছলাৎছল  ছলাৎছল 

ঘােটর কােছ  গl বেল  নদীর জল। 

 

আিদয্কাল  শয্াoলা হ’ল  ঘােটর গায় 

ভূেতর মেতা  চানর্েকর  েনৗেকা যায় 

নদীর ধাের  বসেব বিুঝ  পােটর কল। 

 

পােটর কেল  মাnষ েফেল  মাথার ঘাম 

পেরর ঘােম  মািলক জেপ  টাকার নাম 

ঘােমর জেল  েনৗেকা চেল  েদখিব চl । 

 

েনৗেকা িছল  েনৗেকা আেছ  েনৗেকা যায় 

কােদর ঘাম  শয্াoলা হ’ল  ঘােটর গায় 
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বl  না নদী  তােদর িকছু  গl বl — 

 

ছলাৎছল  ছলাৎছল  ছলাৎছল।।” 

d. কবীর sমন, ‘নদীর গl’; sমেনর গান (িdতীয় সংকলন); সpিষর্ pকাশন; pথম pকাশ : েফbrয়াির ২০০৭; 
ীরামপরু, hগলী; প.ৃ ৭১    

৩০. িবনয় মজমুদার, ‘২৪ াবণ’, িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn 
pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; প.ৃ ৫৯ 

ধমর্গত aসহন e-মহূুেতর্র িব বয্ািধ। িবনেয়র কিবতা েসেkেt আেলাকিদশারী হেতi পাের— 

uদা. (ক) 

“মিnেরo আবজর্না জেম বh pিতিদন েদিখ। 

েসiসব আবজর্না আমার hদয় েথেক ঝাঁট িদেয় বার কির আিম। 

েযন িশ  েসiসব আবজর্না িনেয় েখলা কির; 

েযন বা েসi পজূারী েসi আবজর্না েমেখ িনi আমার ললােট; 

েযন পািখ আবজর্না িনেয় যায় বাসা বাঁধবার 

িনিমt, eসব আিম িনেজi করিছ বতর্মান 

মহূুেতর্i, eiসব আবজর্না পেচ kেম মািট হেয় যােব। 

হয় েতা বা েসi মািট িদেয় েকu ভিবষয্েত েদবতা বানােব। 

d. ঐ; ‘মিnেরo আবজর্না’; (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৫০ 

uদা. (খ) 

“েদেশ সাময্বাদ eেল সকল মিnর 

িডনামাiেটর dারা েভেঙ েফলা হেব 

আর যিদ েকu তার িববােহর কােল 

পেুরািহত েডেক আেন মnt পড়বার 

িনিমt তাহেল তােক যাবৎ জীবন 

কারাদN েদoয়া হেব যথা ভগবান 
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নামক বয্িkেক দাহ করা দরকার 

হেয় পেড় eকিদন aথবা েযমিত 

anকাের বjপাত pেয়াজন হয় 

মােঝ মােঝ মন kেম মহীর মাnষ 

সভয্তা aসভয্তর হেয়i চেলেছ 

eiভােব মহূুেতর্i ভািব মাnেষর 

গড় আয় ুেবেড় যাে —e িচnা আমার 

সাntব্না আনত না মেন, আিম েতা াn না।”  

d. ঐ, ‘েদেশ সাময্বাদ eেল’, (কা.g. ‘কিবতা বিুঝিন আিম’), ঐ, প.ৃ ২২৪ 

eখােন বলার eটুki েয, িবনয় িকnু মেntর িবrেd দাঁড়ােনা bাসেফিমs নন, িতিন েয-েকানoরকম তেntরi িবপেk। 
নেচৎ েযৗবেন ‘সাময্বাদী’ বেল েঘািষত দলিট েছেড় িকছুিদেনর মেধয্i েবিরেয় আসেত পারেতন না। ধ ুতাi নয়, 
জীবেনর আgনসমেয় পািটর্র anশাসন েছেড় eেলo asকােল িতিন “আিম eক কিমuিনs— ei কথা u ািরত 
েহাক/ িদেক িদেক পিৃথবীেত— e আমার স ত কামনা।” u ারণ কেরেছন, তা anত পদািধকার aজর্ন বা িবেশষ 
েকানo sিবেধেভােগর  জn েয নয়; েস বলার aেপkা রােখ না। আর যাi েহাক ধাnাবািজর বাnা নন িতিন, কখনo 
িছেলন না। dঃসময় তাঁেক কাঁদােব ভােব, uেl িতিনi হািসমেুখ তােক সবসময় কাঁিদেয়েছন, কাঁদান!   

d. ঐ, ‘কিবতার খসড়া/ ২৬’, (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’), ঐ, প.ৃ ৭৫              

৩১. ঐ; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ কলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৬১  

৩২. িনবর্ািচত aংশ : 

“সবার মােঝ আিম িফির eেকলা। 

েকমন কের কােট সারাটা েবলা। 

iঁেটর ’পের iটঁ,     মােঝ মাnষ কীট— 

নাiেকা ভােলাবাসা, নাiেকা েখলা।।” 

d. রবীndনাথ ঠাkর; ‘বধ’ূ (কা.g. ‘মানসী’) (১১ ৈজয্  ১২৯৫। পিরবধর্ন। শািnিনেকতন।। ৭ কািতর্ক); স িয়তা; 
িব ভারতী gন্থনিবভাগ, সংেশািধত পনুরমdুণ ৈজয্  ১৩৯৯, কিলকাতা ১৭, প.ৃ ৭৭  

৩৩. িনবর্ািচত aংশ : 

“iঁেটর-েটাপর-মাথায়-পরা    শহর কিলকাতা 

aটল হেয় বেস আেছ—   iঁেটর আসন পাতা।” 
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d. রবীndনাথ ঠাkর; ‘চলn কিলকাতা’ (কা.g. ‘িচtিবিচt’) (শািnিনেকতন।। ৬ েপৗষ ১৩৩৬); স িয়তা; িব ভারতী 
gন্থনিবভাগ, সংেশািধত পনুরমdুণ ৈজয্  ১৩৯৯, কিলকাতা ১৭, প.ৃ ৭৫৯     

৩৪. িবনয় মজমুদার; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ কলকাতা’; িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; কলকাতা 
৭০০ ০৯০; প.ৃ ৬২ 

৩৫. ঐ; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ কলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৬৩ 

৩৬. ঐ; ‘ াবণ, ১৩৯৪ িশমলূপরু’; ঐ; প.ৃ ৬৯ 

৩৭. ঐ; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪’; ঐ; প.ৃ ৬৪ 

৩৮. ঐ; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ কিলকাতা’; ঐ, প.ৃ ৬৫ 

৩৯.  ঐ; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ কিলকাতা’; ঐ, প.ৃ ৬৫ 

৪০.  ঐ; ‘২৫ াবণ, ১৩৯৪ ব াb, কিলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৬৬ 

৪১. ঐ; ‘২৬ াবণ, ১৩৯৪ কিলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৬৭ 

৪২. ঐ; ‘ াবণ, ১৩৯৪ ব াb, কলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৭২ 

৪৩. ঐ; ‘ াবণ, ১৩৯৪ ব াb, কলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৭২ 

৪৪. ঐ; ‘ াবণ, ১৩৯৪ ব াb, কলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৭৩ 

৪৫. ঐ; ‘ াবণ, ১৩৯৪ ব াb, কলকাতা’; ঐ; প.ৃ ৭৩  

৪৬. িবনয় মজমুদার; ‘আিম েতা pেতয্কবার’; ে  কিবতা; েদ’জ পাবিলিশং; প ম সংsরণ : জনু ২০০৭, ৈজয্  
১৪১৪; েকালকাতা – ৭০০ ০৭৩; প.ৃ ৯০ 

৪৭. িবনয় মজমুদার; ‘১১.৪.৮৮’; (িবনয় মজমুদাের ডােয়ির – ১৯৮৮); িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় 
নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা 
পsুকেমলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; প.ৃ ৭৬ 

৪৮. ঐ, ‘১২.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৭৬ 

৪৯. ঐ, ‘১৩.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৭৭ 

৫০. ঐ; ‘শিনবার, (১৬.৪.৮৮)’; ঐ; প.ৃ ৭৮ 

৫১. ঐ; ‘েসামবার, (১৮.৪.৮৮)’; ঐ; প.ৃ ৭৯     

৫২. ঐ, ‘২০.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮০ 

৫৩. ঐ, ‘২১.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮১ 
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৫৪. ঐ, ‘২৯.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৪ 

৫৫. ঐ, ‘৪.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৬ 

৫৬. ঐ, ‘৭.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৭  

৫৭. ঐ, ‘১০.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৮ 

৫৮. ঐ, ‘১৩.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৯ 

৫৯. ঐ, ‘১৪.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৯ 

৬০. ঐ, ‘১৬.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯০ 

৬১. ঐ, ‘১৯.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯১ 

৬২. ঐ, ‘২৭.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯২ 

৬৩. ঐ, ‘১.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৪ 

৬৪. ঐ, ‘১৫.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৬ 

৬৫. ঐ, ‘১২.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৭৬ 

৬৬. ঐ; ‘রিববার, (১৭.৪.৮৮)’; ঐ; প.ৃ ৭৮ 

৬৭. ঐ, ‘েসামবার (২৫ eিpল)’, ঐ, প.ৃ ৮৩ 

৬৮. ঐ, ‘১৫.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৭৮ 

e-eিন্Tর pায় eক যগু আেগi ‘বাlীিক’-র িবনয় তাঁর রবীnd-েমাহােবশিটেক কিবতায় ধেরেছন— 

“তেব েতা রবীndনাথ আসা আেছ, তুিম আেছা কলকাতা েথেক দূের gােম 

েযখােন সমসয্া আর সমাধান পাশাপািশ েয় থােক pকৃিত রেয়েছ। 

বয্থর্কাম িচমিনর gািন েরাজ আকােশর রাঙা গােল কািলমা েলপন 

েসখােন কের না; তুিম িশেখেছা েকমন ভােব কথা বেল িববািহতা নদী। 

eত  জল িনেয়o েস aিত aকপেট চায় কািতর্েকর িকছুটা িশিশর। 

তুিম েসiখান থােকা নদীর িভতের। তীের কাশবন হাত েবালােতi 

েদখা েগেলা তুিম eক িবরাট পrুষ আহা হাজার মাiল লmা, তেব 

েতামােক েতা eখােনi েথেক েযেত হেব ei gামা েল মরণ aবিধ। 

েতামার aিভj ছn, hদেয়র রস যারা মেুখামিুখ ব’েস পায় তারা 
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েতামার কিবতা েবােঝ, ধ ুতারা—eiসব নেভাচারী ধবল বলাকা। 

eেদর রটনা েন শািলেকরা দােয় প’েড় েমেন েনয় তুিম eক কিব। 

েক না জােন পিৃথবীেক খবু েবিশ দূর েথেক an gহ েথেক েদখেলi 

eকিট নkt ব’েল মেন হয়, ei সতয্ িচরিদন মেন ক’ের েরেখ 

কী েযন কেরেছা তুিম—ei ব’েল [বেল] শািলেকরা আরo দূের স’ের েযেত েযেত।”  

d. ঐ; ‘রবীndনাথ’; (কা.g. ‘বাlীিকর কিবতা’);  কাবয্সমg (িdতীয় খN); pিতভাস; (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ৫০ 

আর েবলােশেষর িবনেয়র আহূত uপলিbিট িছেলা ei— 

“পিৃথবী নামক gেহর নাম 

পালেট েফলা হেয়েছ। 

সকেলরi েকৗতূহল থাকা sাভািবক 

পিৃথবীর বদেল ei gেহর  

নতুন নামিট কী? 

সবার aবগিতর জn জানাi 

নতুন নামিট ‘রবীnd gহ’। 

পিৃথবীর সব ভূেগােলর বiেত 

ছাপনু ‘আমরা রবীnd gেহ বাস কির।’” 

d. ঐ, ‘পিৃথবী নামক’, (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’) ঐ, প.ৃ ১৮৫ 

আরo িকছু কিবতায় িবনেয়র রবীnd-pণিত eভােবi ঝের পড়েছ েদখেত পাi। 

d. ঐ, ‘আিম eখন’, (কা.g. ‘আিমi গিণেতর শnূ’), ঐ, প.ৃ ১৬২ 

d. ঐ, ‘গত ঊনিবংশ’, (কা.g. ‘eখন িdতীয় ৈশশেব’), ঐ, প.ৃ ১৮৪   

৬৯. ঐ, ‘১৩.৫.৮৮’, (িবনয় মজমুদাের ডােয়ির – ১৯৮৮); িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল 
মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; কলকাতা 
৭০০ ০৯০; প.ৃ ৮৯ 

৭০. ঐ, ‘১.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৪ 

৭১. d. ঐ, ‘শিনবার (২৩.৪.৮৮)’, ঐ, প.ৃ ৮২; 
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      d. ঐ, ‘৬.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৬  

৭২. d. ঐ, ‘১.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৪ 

৭৩. d. ঐ, ‘৩০.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৫ 

৭৪. d. ঐ, ‘১৯.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮০ 

৭৫. d. ঐ; ‘১১.৬.৮৮ (২৮ ৈজয্ , ১৩৯৫)’; ঐ, প.ৃ ৯৫ 

৭৬. ঐ, ‘২১.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮১ 

৭৭. ঐ, ‘২৮.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৪ 

৭৮. ি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.ৃ ৯ 

৭৯. ঐ; ‘রিববার (২৪.৪.৮৮)’; (িবনয় মজমুদাের ডােয়ির – ১৯৮৮); িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় 
নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা 
পsুকেমলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; প.ৃ ৮২ 

৮০. ঐ, ‘২৭.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৪ 

৮১. ঐ, ‘২৯.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৩ 

৮২. ঐ, ‘১৮.৬.৮৮ (৩ আষাঢ়)’, ঐ, প.ৃ ৯৮ 

৮৩. ঐ, ‘২৫.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৮ 

৮৪. ঐ, ‘২৭.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯২ 

৮৫. ঐ, ‘৩০.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৩ 

৮৬. ঐ; ‘শিনবার, (১৬.৪.৮৮)’; ঐ; প.ৃ ৭৮ 

৮৭. ঐ; ‘েসামবার, (১৮.৪.৮৮)’; ঐ; প.ৃ ৭৯ 

৮৮. ঐ, ‘৩.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৬ 

৮৯. ঐ, ‘৪.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৬ 

৯০. ঐ, ‘৬.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৭ 

৯১. ঐ, ‘৮.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৭ 

৯২. ঐ, ‘২৯.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯২ 
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৯৩. ঐ, ‘৯.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৫ 

৯৪. ঐ; ‘রিববার, ২৯ ৈজয্ ’; ঐ; প.ৃ ৯৬ 

৯৫. ঐ; ‘েসামবার, ৩০ ৈজয্ ’; ঐ 

৯৬. ঐ, ‘১৫.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৬-৯৭ 

৯৭. ঐ, ‘১৭.৬.৮৮ (২ আষাঢ়)’, ঐ, প.ৃ ৯৭ 

৯৮. d. ঐ, ‘৬.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৬ 

৯৯. d. ঐ, ‘২৫.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৯ 

১০০. d. aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; ‘িবনেয়র ডােয়ির সmেকর্ :’; (িবনয় মজমুদাের ডােয়ির – ১৯৮৮); িবনয় 
মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : 
জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; কলকাতা ৭০০ ০৯০; প.ৃ ৯৯ 

১০১. d. িবনয় মজমুদার, ‘১৬.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯০; 

        d. ঐ, ‘১৮.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯১; 

        d. ঐ, ‘১৯.৫.৮৮’, ঐ 

        d. ঐ, ‘১.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৪; 

        d. ঐ, ‘১৪.৬.৮৮ (৩১ ৈজয্ )’, ঐ, প.ৃ ৯৬; 

        d. ঐ, ‘১৫.৬.৮৮’, ঐ 

১০২. d. ঐ, ‘১৬.৬.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৭ 

১০৩. d. ঐ, ‘৮.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৭; 

        d. ঐ; ‘৮ ৈজয্ , রিববার (২২.৫.৮৮)’; ঐ; প.ৃ ৯২ 

১০৪. d. ঐ, ‘২৬ ৈবশাখ (৯.৫.৮৮)’, ঐ, প.ৃ ৮৮ 

১০৫. d. ঐ, ‘১২.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৯ 

১০৬. ঐ, ‘১৪.৬.৮৮ (৩১ ৈজয্ )’, ঐ, প.ৃ ৯৬ 

১০৭. ঐ, ‘২৩.৬.৮৮ (৮ আষাঢ়)’, ঐ, প.ৃ ৯৮ 

১০৮. ঐ, ‘২৮.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৪ 

১০৯. ঐ, ‘১১.৬.৮৮ (২৮ ৈজয্ , ১৩৯৫)’, ঐ, প.ৃ ৯৫ 
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১১০. ঐ, ‘শিনবার (২৩.৪.৮৮)’, ঐ, প.ৃ ৮২ 

১১১. ঐ, ‘২৮.৪.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৮৪ 

১১২. ঐ, ‘৩১.৫.৮৮’, ঐ, প.ৃ ৯৪ 

১১৩. িবনয় মজমুদার; ‘িবি n িদনিলিপ’(তািরখ anেlিখত); িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, 
কমল মেুখাপাধয্ায়; িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; 
কলকাতা ৭০০ ০৯০; প.ৃ ১০৩       
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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 
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[‘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 
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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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পিরিশ  

ei aংশিটেত, িবনেয়র মতুৃয্র পরপর ei গেবষেকর িলিখত o েছাট-পিtকায় pকািশত 
eকিট েখালা-িচিঠ eবং িবনেয়র eকার o িবনেয়র সে  গেবষেকর (িবনয় তখন জীিবত, 
গেবষক sুল-ছাt, সময় ২০০৬)  িকছু েফােটাgাফ সংেযািজত হেলা। 

িsgদীপ চkবতর্ী 

িবনয় মজমুদারেক েখালা িচিঠ 

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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s ৃিতিচts ৃি িচt

কিব িবনয় মজমুদার 
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s ৃিতিচts ৃি িচt

 
    গেবষক ( তখন ছাt, ২০০৬ িখর্ঃ )-eর                                     কিব িবনয় মজুমদােরর sাkর                

        anেরােধ িনেজর নামািঙ্কত gn 
            sাkর করেছন কিব                                              
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s ৃিতিচts ৃি িচt

 
 
                         
 
 
 
 
 
                           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  

arn. by  Arranged by 
edt. by Edited by 
P.N. Page Number 

slt. by Selected by 
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৯. ঐ : ‘পিৃথবীর মানিচt’; কিবতীথর্; pথম pকাশ— কলকাতা বiেমলা : জাnয়াির ২০০৬, 
মাঘ ১৪১২; কলকাতা-২৩ 

১০. ঐ :  ‘িফের eেসা, চাকা’, arণা pকাশনী, চতুথর্ মdুণ : াবণ ১৪১১, কলকাতা ৬ 

১১. ঐ : ‘বাlীিকর কিবতা’, েদ’জ পাবিলিশং, pথম েদ’জ সংsরণ— জাnয়াির ২০০৪, 
কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 
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১২. ঐ : ‘িবনয় মজমুদােরর ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; প ম সংsরণ— জনু ২০০৭, 
ৈজয্  ১৪১৪; েকালকাতা – ৭০০ ০৭৩   

১৩. ঐ : ‘িবেনািদনী kঠী’, aফিবট, pথম pকাশ— জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 

১৪. ঐ : ‘িশমলুপেুর েলখা কিবতা’; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ— াবণ ১৪১৯, আগs 
২০১২; কলকাতা-২৩ 

১৫. ঐ : ‘সমান সমg সীমাহীন’, gিন্থ pকাশন, pথম pকাশ— শারদ সংখয্া ‘gিন্থ’ 

১৬. ঐ : ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’; কিবতীথর্; pথম pকাশ— ৈবশাখ ১৪১০, েম 
২০০৩; কলকাতা-২৩ 

: গl→  

১. মজমুদার, িবনয় : ‘িবনয় মজমুদােরর েছাটগl’; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ— জাnয়াির, 
২০১১; কলকাতা-২৩  

: িদনিলিপ→ 

১. মজমুদার, িবনয় : িবনয় মজমুদােরর ডােয়ির, (সmা.) aজয় নাগ, কমল মেুখাপাধয্ায়; 
িশলীn pকাশন, পিরবিধর্ত িdতীয় সংsরণ— জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা পsুকেমলা; 
কলকাতা ৭০০ ০৯০  

: pবn→ 

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

২. ঐ : ‘ধসূর জীবনানn’; কিবতীথর্; িdতীয় সংsরণ— মাচর্ ২০০৭, ফাlনু ১৪১৩; 
কলকাতা-২৩ 

৩. ঐ : ‘িনবর্ািচত pবn’; aতeব pকাশনী; pথম pকাশ— কলকাতা বiেমলা, জাnয়াির 
১৯৯৮; কলকাতা -৪৯ 

:  সাkাৎকার→ 

১. মজমুদার, িবনয় : ‘মেুখামিুখ িবনয় মজমুদার’, (সmা.) uৎপল ভTাচাযর্, কিবতীথর্, pথম  
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pকাশ— েফbrয়াির ২০০৮, কলকাতা-২৩ 

সহায়ক বাংলা gন্থ 

: aিভধান→ 

১. দাস, jােনndেমাহন : ‘বা ালা ভাষার aিভধান’, [pথম ভাগ (a-ধ) o িdতীয় ভাগ (ন-
হ)]; সািহতয্ সংসদ, নবম মdুণ : জলুাi ২০১০, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ 

: aমিনবাস→ 

১. ঠাkর, aবনীndনাথ : ‘েছাটেদর aমিনবাস’; (সmা.) লীলা মজমুদার; eিশয়া পাবিলিশং 
েকাmািন; ষ  মdুণ— মাঘ ১২, ১৪১১/ জাnয়াির ২৬, ২০০৫; কলকাতা-সাত 

: aল ার→ 

১. চkবt র্ী, শয্ামাপদ : ‘aল ার-চিndকা’, কৃতা িল pকাশনী, পনুমুর্dণ— ২০০১, কল— ৬  

: iিতহাস→ 

১. মিlক, সমর kমার : ‘আধিুনক ভারেতর rপাnর’, [রাজ েথেক sরাজ ( ১৮৫৮-১৯৪৭)], 
oেয়s েব ল পাবিলশাসর্, tেয়াদশ pকাশ  : মাচর্, ২০১৪-২০১৫, েকালকাতা – ৭০০ ০০৯  

: uপnাস→ 

১. আহেমদ, hমায়নূ : ‘িহম ু eবং হাভর্াডর্ Ph.D. বlুভাi’, anpকাশ, দশম মdুণ— 
ekেশর বiেমলা ২০১২, ঢাকা ১১০০  

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

৩. দাশ, জীবনানn : ‘কাrবাসনা’, জীবনানn দােশর uপnাসসমg, (সmা.) েদবীpসাদ 
বেnয্াপাধয্ায়, গিতধারা, pথম pকাশ— ২১েশ বiেমলা ২০০০ uপলেk, ঢাকা ১১০০ 

৪. বেnয্াপাধয্ায়, তারাশ র : ‘কিব’, িমt o েঘাষ পাবিলশাসর্ pাঃ িলঃ, a িবংশ মdুণ : 
আষাঢ় ১৪১৬, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ 
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৫. বেnয্াপাধয্ায়, িবভূিতভূষণ : ‘েদবযান’, ঐ, ঊনিবংশ মdুণ : ফাlনু ১৪১০, ঐ 

: কিবতা→ 

১. আচাযর্, েদবদাস : ‘নািsেকর জপতপ’, আদম, pকাশকাল— জাnয়াির ২০১৩, কৃ নগর 
নদীয়া ৭৪১১০১  

২. আচাযর্েচৗধরুী, রেমndkমার : ‘মাতকৃাবেণর্রা eস’; কিবতীথর্; pথম pকাশ— কলকাতা 
বiেমলা, জাnয়াির ২০১০, মাঘ ১৪১৬; কলকাতা-২৩ 

৩. আজাদ, রিফক : ‘ে  কিবতা’, মাoলা bাদাসর্, িdতীয় মdুণ— আগs ২০১৫, ঢাকা 
১১০০ 

৪. আজাদ, hমায়নু : ‘কাবয্সমg’, আগামী pকাশনী, ততৃীয় মdুণ— আি ন ১৪১৯ aেkাবর 
২০১২, ঢাকা-১১০০  

৫. ঐ : ‘সব িকছু ন েদর aিধকাের যােব’, ঐ, ততৃীয় মdুণ— জনু ২০০৮, ঢাকা ১১০০   

৬. iসলাম, নজrল : ‘সি তা’; িড. eম. লাiেbরী; ঊনষি তম সংsরণ— মাঘ, ১৪১০/ 
January, 2004; কলকাতা-৭০০ ০০৬ 

৭. গে াপাধয্ায়, sনীল : ‘sনীল গে াপাধয্ােয়র ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; পিরবিতর্ত 
o পিরবিধর্ত eকাদশ সংsরণ— মাঘ ১৪০৮, জাnয়াির ২০০২; কলকাতা-৭৩  

৮. gণ, িনমর্েলnd : ‘pকৃিত o েpেমর কিবতাসমg’, মাoলা bাদাসর্, ষ  মdুণ— েফbrয়াির 
২০১৩, ঢাকা ১১০০  

৯. gp, ঈ রচnd : ‘কিবতা সংgহ’, (সংবাদ pভাকর হiেত সংগহৃীত ঈ রচnd gp pণীত 
কিবতাবলী), (সmা.) বি মচnd চেTাপাধয্ায়, চতুথর্ কেলজ sTীট সংsরণ— ২০১০, 
কলকাতা-৭০০ ০৭৩    

১০. gহ, ভূেমnd : ‘ভূেমnd gহর ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; pথম pকাশ— কলকাতা 
পsুকেমলা, জাnয়াির ২০০৫। মাঘ ১৪১১; কলকাতা-৭৩     

১১. েগাsামী, জয় : ‘েpেমর কিবতা’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, িdতীয় মdুণ— 
জলুাi ২০০৪, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 

১২. ঐ : ‘মা িনষাদ’, ঐ, িdতীয় মdুণ— েম ২০০৩, কলকাতা ৯ 
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১৩. েঘাষ, চnন : ‘মাৎso বােশা o েজয্াৎsাময় হাik’, িskp, pথম pকাশ— েকালকাতা 
বiেমলা - ২০১৩, েকালকাতা – ৭০০ ০০৯      

১৪. েঘাষ, শ  : ‘শ  েঘােষর ে  কিবতা’, েদ’জ পাবিলিশং, পিরবিধর্ত েদ’জ দশম 
সংsরণ— ভাd ১৪১১। েসেpmর ২০০৪, কলকাতা-৭৩    

১৫. চkবতর্ী, bত : ‘bত চkবতর্ীর ে  কিবতা’, ঐ, pথম pকাশ— কলকাতা পsুকেমলা 
জাnয়াির ২০০২ | মাঘ ১৪০৮, ঐ  

১৬. চkবতর্ী, ভাsর : ‘ভাsর চkবতর্ীর ে  কিবতা’, ঐ, pথম pকাশ— িডেসmর ১৯৯৯। 
agহায়ণ ১৪০৬, ঐ 

১৭. চkবতর্ী, sbত : ‘কিবতাসংgহ’, পরmরা pকাশন, pথম pকাশ— আগs, ২০১৫, 
কলকাতা ৭০০ ০০৯ 

১৮. চেTাপাধয্ায়, বীেরnd : ‘বীেরnd চেTাপাধয্ােয়র ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; চতুথর্ 
মdুণ— াবণ ১৪১৩, আগs ২০০৬; ঐ 

১৯. চেTাপাধয্ায়, শিk : ‘শিk চেTাপাধয্ােয়র ে  কিবতা’; ঐ; দশম সংsরণ— ১৪১০ 
ফাlনু, েফbrয়াির ২০০৪; ঐ 

২০. ঐ : ‘েযেত পাির িকnু েকন যােবা’, আনn পাবিলশাসর্ িলিমেটড, চতুথর্ মdুণ— িডেসmর 
১৯৮৮, কলকাতা ৯  

২১. চেTাপাধয্ায়, শmুনাথ : ‘শmুনাথ চেTাপাধয্ােয়র ে  কিবতা’; ভারিব; pথম pকাশ— 
আি ন ১৩৯২, aেkাবর ১৯৮৫; কলকাতা-৭৩  

২২. চেTাপাধয্ায়, েসৗিমt : ‘কয্ালাiেডােsাপ’, িসগেনট েpস, pথম সংsরণ— িডেসmর 
২০১৫, েকাল-৭০০০০৯   

২৩. েচৗধরুী, তুষার : ‘agিন্থত কিবতা’, েদবভাষা, pথম pকাশ— জাnয়াির ২০১২, 
কলকাতা ৭০০০৪০ 

২৪. ঐ : ‘েডামকাক o বিhিশখা’; pমা pকাশনী; pথম pকাশ— বiেমলা, ১৯৮৮ 
জাnয়াির; কলকাতা— ১৭ 

২৫. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘স িয়তা’, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, সংেশািধত পনুরমdুণ ৈজয্   
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১৩৯৯, কিলকাতা ১৭  

২৬. দt, sধীর : ‘তাঁব ুমi o ে  কিবতাg ’, (রচনাকাল : ২০১৩-২০১৫) আদম, িdতীয় 
আদম সংsরণ— ১ ৈবশাখ ১৪২৩/ ১৪ eিpল ২০১৬, কৃ নগর, নদীয়া ৭৪১ ১০১ 

২৭. দাশ, জীবনানn : ‘জীবনানn দােশর কাবয্সমg’; (সmা.) েkt gp; ভারিব; 
পনুমুর্dণ— ৈবশাখ ১৪১১, eিpল ২০০৪; কলকাতা-৭৩ 

২৮. ঐ : ‘জীবনানn দােশর ে  কিবতা’; ভারিব; দশম মdুণ— াবণ ১৪১০, আগs 
২০০৩; কলকাতা-৭৩   

২৯. ঐ : ‘েবলা aেবলা কালেবলা’; েদ’জ পাবিলিশং; ষ  সংsরণ— মাঘ ১৪০৫, জাnয়াির 
১৯৯৯; কলকাতা ৭০০০৭৩ 

৩০. ঐ : ‘rপসী বাংলা’, িসগেনট েpস, eকাদশ সংsরণ— ফাlনু ১৩৮৫, কলকাতা ২৩ 

৩১. দাশ, িশিশরkমার : ‘aবলpু চতুথর্ চরণ’, কািরগর, pথম কািরগর সংsরণ— জাnয়াির 
২০১১, কলকাতা ৭০০ ০০৪ 

৩২. দাশgp, aিমতাভ : ‘aিমতাভ দাশgpর ে  কিবতা’, েদ’জ পাবিলিশং, চতুথর্ 
সংsরণ— জনু ২০০৮, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৩৩. দাশgp, aেলাকর ন : ‘েদবীেক sােনর ঘের নg েদেখ’; pিতভাস; pথম pিতভাস 
সংsরণ— বiেমলা, জাnয়াির, ২০০৪; কলকাতা-৭০০০০২ 

৩৪. পtী, পেূণর্nd : ‘পেূণর্nd পtীর ে  কিবতা’, েদ’জ পাবিলিশং, পনুমুর্dণ— াবণ ১৪০৯ 
আগs ২০০২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৩৫. বs, uৎপলkমার : ‘sখ-dঃেখর সাথী’; সpিষর্ pকাশন; িdতীয় সংsরণ— eিpল, 
২০০৬; ীরামপরু, hগলী  

৩৬. বs, নীলািdেশখর : ‘িহিপ iনেটেলk চুয়ালs  o anাn কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; 
িdতীয় সংsরণ— aেkাবর ২০০০, আি ন ১৪০৭; কলকাতা ৭০০ ০৭৩  

৩৭. মজমুদার, েমািহতলাল : ‘েমািহতলাল মজমুদােরর কাবয্সংgহ’; (সmা.) ভবেতাষ দt; 
ভারিব; pথম pকাশ— েপৗষ ১৪০৪, িডেসmর ১৯৯৭; কলকাতা-৭৩   

৩৮. মNল, sবীর : ‘িনবর্ািচত কিবতা’, aিভযান পাবিলশাসর্, pথম pকাশ— ৩০ আগs  
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২০১২, বনমালীপরু বারাসাত কলকাতা 

৩৯. িমt, েpেমnd : ‘কিবতাসমg’, (সmা.) sরিজৎ দাশgp, িসগেনট েpস, pথম 
সংsরণ— জাnয়াির ২০১৫, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 

৪০. ঐ : ‘ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; ষ  সংsরণ— মাঘ ১৪০৭, জাnয়াির ২০০১; 
কলকাতা ৭০০০৭৩    

৪১. মsুাফা, েসিলম : ‘েদবতার anেরােধ’, ৈসকত pকাশন, pথম pকাশ— জাnয়ারী 
২০০৩, আগরতলা-৭৯৯০০৭  

৪২. রায়, তারাপদ : ‘ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; পনুমুর্dণ— মাঘ ১৪২১, জাnয়াির 
২০১৫; কলকাতা ৭০০০৭৩     

৪৩. রায়, তুষার : ‘তুষার রােয়র কাবয্সংgহ’; ভারিব; (সmা.) aজয় নাগ; pথম pকাশ— 
মাঘ ১৪০৯, জাnয়াির ২০০৩, কলকাতা-৭৩   

৪৪. র য্াঁেবা : ‘নরেক eক ঋতু’; (an.) েলাকনাথ ভTাচাযর্; eবং মশুােয়রা িdতীয় সংsরণ— 
ৈবশাখ ১৪১৯, eিpল ২০১২; কলকাতা ৭০০০৭৩ 

৪৫. লােয়ক, িব িজৎ : ‘unাদ anকােরর েভতর’, নাটমিnর, pথম pকাশ— কলকাতা 
বiেমলা ২০০৭, পrুিলয়া 

৪৬. শিহdlাহ, rd মহুmদ : ‘rd মহুmদ শিহdlাহর েpেমর কিবতা’, akর pকাশনী, 
pথম pকাশ— েফbrয়াির ২০১৩, ঢাকা ১১০০ 

৪৭. ীজাত : ‘uড়n সব েজাকার’, আনn, িdতীয় মdুণ— েফbrয়াির ২০০৪, কলকাতা-৯ 

৪৮. িসংহ, আবীর : ‘aপণর্া দাশgp’, কিবকথা, বiেমলা ’৯৯ 

৪৯. িসংহ, কিবতা : ‘ে  কিবতা’; েদ’জ পাবিলিশং; ততৃীয় সংsরণ— ৈবশাখ ১৪১৬, 
eিpল ২০০৯; কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৫০. েসনgp, aিচnয্kমার : ‘utরায়ণ’; (সmা.) িনর ন চkবতর্ী; gন্থালয় pাiেভট 
িলিমেটড; িdতীয় সংsরণ— ১লা মাঘ, ১৪১০/ ১৬i জাnয়াির, ২০০৪; কলকাতা- ৭০০০৭৩   

৫১. েসনgp, জহর : ‘খিNত িচtিলিপ’, ডানা, pথম pকাশ— বdু পিূণর্মা/ ১৭i েম ২০১১, 
েকালকাতা ৭০০০০৯ 
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৫২. েসনgp, সমেরnd : ‘কিফহাuেসর িসঁিড়’, েদ’জ পাবিলিশং, pথম েদ’জ সংsরণ— 
আষাঢ় ১৪০৫ | জলুাi ১৯৯৮, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৫৩. েসনgp, sপন : ‘ধেুলামাখা িপঁিড়েত eকাকী’, ৈসকত pকাশন, pথম pকাশ— 
বiেমলা ২০০১, আগরতলা-৭৯৯০০৭ 

৫৪. হক, সামsল : ‘ে  কিবতা’; (সং. o সmা.) রিফক uল iসলাম; pিতভাস; pথম 
pকাশ— জাnয়াির ২০১৬, বiেমলা; কলকাতা- ৭০০০০২ 

৫৫. হালদার, ৈশেলnd : ‘ে  কিবতা’, (আবিৃtর জn িনবর্ািচত), ৈভরব gন্থালয়, pথম 
pকাশ— জাnয়াির ২০১২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

:  গl→  

১. রায়, সতয্িজৎ : ‘েসলাম েpােফসর শu’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, ততৃীয় 
মdুণ জনু ১৯৯৮, কলকাতা ৯ 

:  গান→  

১. iসলাম, কাজী নজrল : ‘নজrল-গীিত’ (a.); (সmা.) আবdল আজীজ আl -আমান; 
হরফ pকাশনী; ষ  সংsরণ— ৪ জনু ১৯৯৯ kবার, ১৯ নফর ১৪২০, ২০ ৈজয্  ১৪০৬; 
কলকাতা – ৭০০০০৭ 

২. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘গীতিবতান’, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ— ৈবশাখ ১৪১৯, 
কলকাতা ১৭ 

৩. ঐ : ঐ, পনুমুর্dণ— মাঘ ১৪২১, ঐ 

৪. sমন, কবীর : ‘sমেনর গান’ (িdতীয় সংকলন), সpিষর্ pকাশন, pথম pকাশ— েফbrয়াির 
২০০৭, ীরামপরু, hগলী 

:  িচিঠপt→ 

১. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘রবীndনােথর িচিঠ পাrল েদবীেক’, কলয্াণী িব িবদয্ালয় pকাশন 
িবভাগ, pথম pকাশ— াবণ ১৩৯৪ August 1987, কলয্াণী, নদীয়া  
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:  ছn→ 

১. চkবতর্ী, নীেরndনাথ : ‘কিবতার kাস’, arণা pকাশনী, dাদশ সংsরণ— মাঘ ১৪০৮ 
জাnয়ারী ২০০২, কলকাতা ৬ 

২. ঠাkর, শাজাহান : ‘বাংলা ছেnর রীিত, rপ o িবকাশ’, বাংলা eকােডমী ঢাকা, pথম 
pকাশ— ফাlনু ১৩৯১ েফbrয়াির ১৯৮৫ 

৩. মিনrjামান, েমাহmদ : ‘বাংলা কিবতার ছn’, নoেরাজ িকতািবsান, pথম pকাশ— 
১৫i আগs ১৯৭০ ৩০েশ াবণ ১৩৭৭, বাংলা বাজার, িনuমােকর্ট, ঢাকা, পািকsান 

৪. মেুখাপাধয্ায়, ী aমলূয্ধন : ‘বাংলা ছেnর মলূসtূ’, কিলকাতা িব িবদয্ালয়, পিরবিধর্ত 
a ম সংsরণ, (পনুমুর্dণ), ১৯৯৮ 

৫. েসন, pেবাধচnd : ‘নতূন ছn-পিরkমা’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম 
সংsরণ— জাnয়াির ১৯৮৬। ১৩৯২ েপৗষ, কলকাতা-৯  

:  তtt→ 

১. gp, aতুলচnd : ‘কাবয্িজjাসা’; িব ভারতী gন্থনিবভাগ; পনুমুর্dণ— ৈচt ১৪১২; 
কলকাতা ১৭ 

২. চেTাপাধয্ায়, knল : ‘সািহেতয্র rপ-রীিত o anাn pস ’, রtাবলী, ষ   মdুণ— মাঘ 
১৪১৫/ েফbrয়াির ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ০০৯  

৩. মেুখাপাধয্ায়, ড. িবমলkমার : ‘সািহতয্-িবেবক’, েদ’জ পাবিলিশং, প ম সংsরণ—

েসেpmর ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 

৪. সাnাল, aবnীkমার : ‘ভারতীয় কাবয্তtt’, সারsত লাiেbরী, পনুমুর্dণ— ২০০৯-
২০১০, েকালকাতা-৭০০ ০০৬  

:  নাটক→ 

১. সরকার, বাদল : ‘eবং indিজৎ’; কথািশl; dাদশ মdুণ— ৈবশাখ ১৪২২, eিpল 
২০১৫, কলকাতা – ৭০০ ০৬৮  
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:  পিরচয়মলূক→ 

১. রায়, জগদানn : ‘বাংলার পািখ’, পাতাবাহার, িdতীয় সংsরণ মাঘ ১৪১৯, কলকাতা ৭০০ 
০১০  

:  pবচন→  

১. আজাদ, hমায়নু : ‘hমায়নু আজােদর pবচনg ’; আগামী pকাশনী; ততৃীয় েশাভন 
সংsরণ িdতীয় পনুমুর্dণ— আষাঢ় ১৪১৪, জলুাi ২০০৭; ঢাকা ১১০০ 

:  pবn/ িরেপাটর্াজ/ সমােলাচনা/ sিৃতকথা→ 

১. আিমন, সরকার : ‘বাংলােদেশর কিবতায় িচtকl’, বাংলা eকােডমী, pথম pকাশ— 
কািতর্ক ১৪১৩/ aেkাবর ২০০৬, ঢাকা ১০০০ 

২. গে াপাধয্ায়, sনীল : ‘ছিবর েদেশ কিবতার েদেশ’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট 
িলিমেটড, সpম মdুণ— জনু ২০০৪, কলকাতা-৯  

৩. ঐ : ‘রবীndনাথেক asীকার eবং পনুরািব ার’; েদ’জ পাবিলিশং; pথম pকাশ— 
জাnয়াির ২০১১, মাঘ ১৪১৭; কলকাতা-৭৩  

৪. gহ, রণিজৎ : ‘কিবর নাম o সবর্নাম’, তালপাতা, িdতীয় সংsরণ— eিpল ২০০৯, 
কলকাতা ৭০০ ০৮১ 

৫. েগাsামী, জয় : ‘আকিsেকর েখলা’, pিতভাস, pথম pকাশ— জাnয়াির ২০০৮, 
কলকাতা- ৭০০০০২ 

৬. েঘাষ, শ  : ‘িনঃশেbর তজর্নী’, পয্ািপরাস, ততৃীয় মdুণ— ৈচt ১৪০৮, কলকাতা ৭০০ 
০০৪ 

৭. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘সািহতয্’, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ— কািতর্ক ১৪১১, 
কলকাতা ১৭ 

৮. ঐ : ‘সািহেতয্র পেথ’, িব ভারতী gন্থনিবভাগ, পনুমুর্dণ— আি ন ১৪১৪, ঐ     

৯. দt, েজয্ািতমর্য় : ‘েজয্ািতমর্য় দtর pবn সংকলন’, পয্ািপরাস, pকাশ— িডেসmর 
১৯৯৯, কলকাতা ৭০০ ০০৪  
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১০. দt, মীনাkী : ‘aয্ালবাম েথেক কেয়কজন’; pিতভাস; পিরমািজর্ত pিতভাস সংsরণ— 
কলকাতা বiেমলা, ২০০৭; কলকাতা-৭০০০০২  

১১. দাশ, জীবনানn : ‘কিবতার কথা’, িসগেনট েpস, নবম সংsরণ— মাঘ ১৪০৯, 
কলকাতা ২৩  

১২. দাশgp, aেশাক : ‘সািনর ৩৪’, আজকাল পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম 
pকাশ— বiেমলা ১৯৮৯, কলকাতা - ৭০০০০৯ 

১৩. নnী, শাoন : ‘প াশ : কিবতার নয়াচর’; ব ীয় সািহতয্ সংসদ; ১ম pকাশ— েম, 
২০১২; কলকাতা-৭০০০০৯  

১৪. বেnয্াপাধয্ায়, মািনক : ‘েলখেকর কথা’; িনu eজ পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড; 
িdতীয় সংsরণ— েফbrয়াির, ১৯৯৭; কলকাতা -৭৩  

১৫. বs, গেণশ : ‘নরকেরািটেত pজাপিত’, মনন pকাশনী, pথম pকাশ— মাচর্ ২০১১, 
কলকাতা ৭০০ ০০৬ 

১৬. িব াস, আকাশ : ‘প ােশর pবণতা o িবনয় মজমুদার’, ব ীয় সািহতয্ সংসদ, pথম 
pকাশ— বড়িদন ২০১২, কলকাতা-৭০০০০৯ 

১৭. মজমুদার, মনিসজ :  ‘হারােনা-pািp সংবাদ o anাn’, গাঙিচল, pথম pকাশ— 
বiেমলা ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ১১১  

১৮. মNল, aমলkমার : ‘aি নীতারার কিব : িবনয় মজমুদােরর জীবনকথা’, কিবতীথর্, pথম 
pকাশ— জাnয়াির ২০০৯, কলকাতা-২৩  

১৯. মেুখাপাধয্ায়, তrণ : ‘কিব িবনয় মজমুদার’; পািখর আকাশ pকাশনী; pথম pকাশ— 
১লা আষাঢ়, ১৪১৮, েকালকাতা-১০৪  

২০. সরকার, sিজত : ‘কিব কিবতা পাঠক’, pিতভাস, pথম pকাশ— ২০০৭, কলকাতা-২  

২১. েসন মজমুদার, জহর : ‘কিবতার dীপ কিবতার দীিp’; সািহতয্স ী; িdতীয় pকাশ— 
১লা ৈবশাখ, ১৪১৭, ১৫i eিpল, ২০১০; কলকাতা-৭০০০০৯  

২২. রায়েচৗধরুী, sbত : ‘eকােলর কিবতা িবষেয় o ৈশলীেত’, pjা িবকাশ, pথম pকাশ— 
বiেমলা, ২০০৯, কলকাতা-৯ 
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:  রচনাবলী→ 

১. ঠাkর, রবীndনাথ : ‘রবীnd-রচনাবলী’ (eকাদশ খN), িব ভারতী, পনুমুর্dণ েপৗষ ১৪১০, 
কলকাতা ১৭  

:  রচনাসংgহ→ 

১. দাশgp, বাsেদব : ‘বাsেদব দাশgp রচনাসংgহ’; (সং. o সmা.) aপবূর্ সাহা; আলাপ 
pকাশন; pথম সংsরণ— জাnয়াির, ২০১৪; কলকাতা - ৭০০০০৯  

:  সংকলন→কিবতা→ 

১. গে াপাধয্ায়, sনীল : ‘an েদেশর কিবতা’, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, ষ  
মdুণ াবণ ১৪২০, কলকাতা ৭০০ ০০৯ 

২. গে াপাধয্ায়, sনীল o রায়, দীপক (সmা.) : ‘ei শতাbীর েpেমর কিবতা’; সািহতয্m ; 
pথম pকাশ— gন্থেমলা, ১৯৮৭; কিলকাতা-৭০০ ০৭৩ 

৩. gp, মণীnd (সmা.): ‘আবহমান বাংলা কিবতা’; (pথম পবর্ : চযর্াগীিত — ঈ র gp); 
pথম পরmরা সংsরণ— জাnয়াির, ২০১৬; কলকাতা ৭০০ ০০৯   

৪. েগাsামী, aজুর্ন (সmা.): ‘রk ঝরােত পািরনােতা eকা’ (িবেdাহ o িবেdাহী কিবতার 
সংকলন), রkকরবী, pথম pকাশ— জলুাi ২০০৫, কলকাতা-৫৪ 

৫. হাজরা, নীলা ন (ভাষাnর) : ‘পািকsােনর সাmpিতক কিবতা’; uবর্ী pকাশন; pথম ‘uবর্ী’ 
pকাশ— বiেমলা, ২০০৫; কলকাতা ৭০০ ০১৪  

৬. েহনরী, রহমান (বাঙলায়ন) : ‘aিধকৃত ভূখেNর কিবতা’, ভাষািচt, pথম pকাশ ekেশ 
বiেমলা ২০১২, ঢাকা ১০০০  

:  সংকলন→পিtকা→ 

১. গে াপাধয্ায়, sনীল (সmা.) : ‘কৃিtবাস প াশ বছর িনবর্ািচত সংকলন’ (১), িবংশ 
সংকলন, ১৯৬৫, আনn পাবিলশাসর্ pাiেভট িলিমেটড, pথম সংsরণ— আগs ২০০৩, 
কলকাতা-৯  

২. ঐ : ‘কৃিtবাস সংকলন’ (২), পয্ািপরাস, pকাশ—১৩৯৩ ৈবশাখ ১, কলকাতা ৭০০ ০০৪  
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৩. েঘাষ, ৈশেল র (সmা.) : ‘হাংির েজনােরশেনর s ােদর kুধাতর্ সংকলন’(সাতিট 
pিত ানিবেরাধী সংখয্া); েদ’জ পাবিলিশং; pথম pকাশ— জাnয়াির ২০১১, মাঘ ১৪১৭; 
কলকাতা-৭৩   

:  সংকলন→pবn→ 

১. িব াস, তnয় o রায়, aিনশ (সং. o সmা.) : ‘কিবতার anেলর্ােক’; বকুস েsস; pথম 
pকাশ— জনু, ২০১৫; কলকাতা - ৭০০ ০০৯    

২. মNল, aমলkমার (সmা.) : ‘িবনয় মজমুদার anধয্ােন anভেব’; কিবতীথর্; ২য় 
সংsরণ— াবণ ১৪১৯, জলুাi ২০১২; কলকাতা-২৩ 

৩. rd, sbত (সmা.) : ‘কিবর ভাবনায় কিবতা’; pিতভাস; pথম pকাশ— বiেমলা, 
জাnয়াির ২০১৪; কলকাতা- ৭০০০০২   

:  সাkাৎকার→ 

১. মNল, sবীর (সmা.) : ‘uবাচ’, কবীর, pথম pকাশ— জাnয়াির ২০১২, কলকাতা - 
৭০০০৬৫ 
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সহায়ক পt-পিtকা 

১. a য়, তপনkমার (সmা.) : ‘মািটর কাছাকািছ’ পিtকা,  (সািহতয্ o সংsিৃত িবষয়ক 
পিtকা), কািতর্ক-েপৗষ ১৪১৩, িহজলপkুিরয়া, utর ২৪ পরগনা   

২. আযর্, ঋপণ (সmা.) :  ‘কামড়’ পিtকা, kমড়া-কাশীপরু, utর ২৪ পরগনা  

৩. গে াপাধয্ায়, sনীল (সmা.) : ‘কৃিtবাস’ (নবপযর্ায়) পিtকা, a ম সংখয্া, aেkাবর 
২০০৩, কলকাতা-৭০০০০২   

৪. gহ, িবমল (সmা.) : ‘পান্থজেনর সখা’, (টয্াবলেয়ড পিtকা), ৪থর্ বষর্ ২য় সংখয্া, ৈচt-
ৈবশাখ ১৪২২-১৪২৩, মাচর্-eিpল ২০১৬, ঢাকা – ১২০৭ 

৫. েঘাষ, িবনয় (সmা.) : ‘েযাগসtূ’ পিtকা, জাnয়াির-মাচর্ ১৯৯৩, কলকাতা   

৬. চkবতর্ী, aিনrd (সmা.) : ‘নnন’ পিtকা; ৪-i েফbrয়াির, ২০০৭ 

৭. চkবতর্ী, িলিপ o ভTাচাযর্, চnন (য.ু সmা.) : ‘gিন্থ’ পিtকা, (eক ষাNািসক সািহতয্ 
পিtকা), িশl- আেলাচনা সংখয্া, িdতীয় বছর pথম সংখয্া, ৈবশাখ ১৪১২, 2nd Year 1st 
Issue, May 2005   

৮. চkবতর্ী, ভািশস (সmা.) : ‘aহিনর্শ’ পিtকা, দশম বষর্ চতুদর্শ সংকলন শীত ১৪১৩, 
aেশাকনগর, utর ২৪ পরগনা 

৯. দt, aেশাক (সmা.) : ‘uপসংহার’ পিtকা, eকাদশ সংখয্া, ফাlনু সন ১৩৯৪, 
পrুিলয়া     

১০. দt, কমলkমার (সmা.) : ‘দাহপt’ পিtকা, (দহন pিkয়ার পtrপ), সংখয্া ২০, 
িডেসmর ২০০৬, চnননগর, hগিল  

১১. দt, হষর্ (সmা.) : ‘বiেয়র েদশ’ পিtকা, aেkাবর-িডেসmর ২০১০ সংখয্া 

১২. বমর্ন, েশৗনক (সmা.) :  ‘p ায়া’ পিtকা, িবনয় মজমুদার সংখয্া, ১৮ বষর্ ১১ সংখয্া, 
aেkাবর ’৯৯, বারাসাত 

১৩. িব াস, aমেলnd (সং.) : ‘েহ আেলখয্’, pথম sরণ সংখয্া (১১ িডেসmর pয়াত িবনয় 
মজমুদােরর pথম sরণসভা uপলেk ২০ িডেসmর pকািশত sরিণকা), েনৗেকা pকাশনী, 
িবরািট 
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১৪. ঐ (সmা.) : ‘েনৗেকা’ পিtকা, িবেশষ বiেমলা সংখয্া, জাnয়াির ২০০৭, িবরািট 

১৫. ঐ : ঐ, েফbrয়াির ২০০৮, ঐ  

১৬. ঐ : ‘েনৗেকা’ সািহতয্ পt, িবেশষ কিবতা সংখয্া, ষ  বষর্, aেkাবর-িডেসmর, ১৯৮৮, 
িবরািট  

১৭. িব াস, বীিথকা (সmা.) : ‘কােলর রাখাল’ কিবতা পt, (কিবতা o কিবতা িবষয়ক 
ৈtমািসক), নবপযর্ায় প ম সংখয্া, (১৭i েসেpmর, ২০১১) ১৪১৮, (কিব িবনয় মজমুদােরর 
৭৮ তম জnিদবস uপলেkয্ pকািশত িবেশষ েkাড়পt ), েগাপালনগর, utর ২৪ পরগনা  

১৮. িব াস, রতন kমার (সmা.) : ‘পুiঁমাচা’ পিtকা; (গেবষণাধমর্ী সািহতয্ o সংsিৃত 
িবষয়ক ষাNািসক পিtকা ); চndসংকলন, জাnয়াির ২০১২; িবরািট, েকালকাতা – ৭০০ ০৫১  

১৯. িব াস, sতীথর্ (সmা.) : ‘বাlীিক’ পিtকা, (িশl সািহতয্ সংsিৃত িবষয়ক পিtকা), 
কিব িবনয় মজমুদার িবেশষ সংখয্া, ৪৩ বষর্ ২০১৩ আি ন-কািতর্ক, শারদ সংকলন – ১৪২০, 
েগাপালনগর, utর ২৪ পরগনা 

২০. ভTাচাযর্, uৎপল (সmা.) : ‘কিবতীথর্’ পিtকা, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, মাঘ ১৪১৩ 
কলকাতা  

২১. েভৗিমক, নীলািd (সmা.) : ‘aিভেষক’ সািহতয্ পt, বষর্ ১৬, সংখয্া ২১, aেশাকনগর, 
utর ২৪ পরগনা 

২২. মNল, aমলkমার (সmা.) : ‘uেdদ’ পিtকা, িবনয় মজমুদার sরণ সংখয্া, ২০০৭, 
েবলঘিরয়া  

২৩. মNল, েপাশর্ীয়া ( সmা. ) :  ‘যািমনী’ পিtকা,  ৈtমািসক সািহতয্ পিtকা, pথম বষর্, 
pথম সংখয্া, ২০১২ জাnয়ারী    

২৪. মেুখাপাধয্ায়, sতপা (সmা.) : ‘ujীবন ১’ পিtকা, ৈবশাখ-আষাঢ় ১৪১৪, কলকাতা 

২৫. রায়, েবািধসtt (সmা.) : ‘aধরা মাধরুী’ পিtকা, ২য় বষর্, ১ম সংখয্া, ১৯৯৮, েঘাষপরু-
মছলnপরু, utর ২৪ পরগনা  

২৬. রায়েচৗধরুী, aিনবর্াণ (সmা.) : ‘বিh’ পিtকা, সpম বষর্, sp সংখয্া, বiেমলা ২০০৫ 

২৭. েসন, সবয্সাচী (সmা.) : ‘কাrবাসনা’ পিtকা, (anভাবনার ষাNািসক সািহতয্  
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পিtকা), িলটল ময্াগািজন েমলা o বiেমলা ২০১০, দমদম 

২৮. েসনgp, জহর (সmা.) : ‘বয্ নবণর্’ পিtকা, ততৃীয় সংখয্া, ১৯৮৭-’৮৮, হাবড়া, utর 
২৪ পরগনা  

২৯. েসনgp, sতপা (সmা.) : ‘aিভমান’ পিtকা, ২৫ সংখয্া, ২১ েফbrয়াির ১৯৮৮  
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aতুলpসাদ েসন : ১৯৮ 

adুত আঁধার eক : ৬১, ৬৮, ২৯৬, ২৯৮ 

adীশ িব াস : ৩১২ 

aন দয্ েরাড : ৪১ 

aিনিnতা চয্াটাজর্ী : ২৩৪ 

aিনলবরণ মজমুদার : ৮, ৯, ১৬, ২০, ২৫, ৭২, ৭৯, ৮৩, ৩২৬  

anভব : ২৩, ৬১ 

apকািশত মািনক বেnয্াপাধয্ায় : ৩১২ 

apকািশত সমর েসন িদনিলিপ o জজুেুক : ৩১২  

aফজল আh েমদ ৈসেয়দ : ৪ 

৩৮৮ 



aবনীndনাথ ঠাkর : ১৮৩ 

aভয় চkবতর্ী : ৯০ 

aমেরnd চkবতর্ী : ৬০ 

aমেলnd িব াস : ৮২, ১২৬, ৩২৯ 

aিমতাভ চেTাপাধয্ায় : ৪৪ 

aিমতাভ দাশgp : ৩, ৩৭, ৬১, ৬৯, ২২৮ 

aিমতাভ বs : ৫৬ 

aিময় চkবতর্ী : ৯০, ২৮৪, ২৮৫ 

aিময় েদব : ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ১২৬ 

aমতৃ : ৩৩, ৫৬ 

arণ িমt : ৩৭, ২৮৪ 

arণkমার সরকার : ৩৭  

arণাচল pেদশ : ৯ 

aল iিন্ডয়া inিটিটuট aব হাiিজন aয্ান্ড পাবিলক েহলথ : ১, ২৫, ৩৮, ৪৪, ১৫০ 

aেলাকর ন দাশgp : ৩৭ 

aেশাক চেTাপাধয্ায় : ১৮, ২৭, ৫৩ 

aসম : ৪২ 

aসহেযাগ (আেnালন) : ১, ১২, 

aসীম বালা : ৭৯ 

aিsTয়া : ১৩, ১৪ 

aয্ান : ২২২  

aয্ানা া  : ৪০, ৩১১  

aয্ানা মািরয়া : ২২৬  

aয্াবসাডর্/ aয্াবসািডর্িট : ১৩, ৭৬ 

aয্ািম লাoেয়ল : ১৯৭  

৩৮৯ 



aয্ােলন গীn s বাগর্ : ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৬৬ 

aয্াংেলা iিন্ডয়ান : ৪৩  

আ. 

আi.eস.িস. : ২৪ 

আiন aমাn (আেnালন) : ১, ১২ 

আiভির েকাs : ৪১ 

আচাযর্ জগদীশচnd বs : ১৪০ 

আজকাল : ৮৩ 

আtবগর্ : ৮২ 

আধিুনক বাংলা কিবতা : ২৮৪ 

আনoয়ার সাদাত : ৮০  

আনn বাগচী : ৩, ৪২ 

আনnবাজার পিtকা/ আনn পাবিলশাসর্ : ৪০, ৫৪, ৮৮, ২৯২, ২৯৫ 

আnন (পাভেলািভচ) েচকভ : ৩৩, ৬৯ 

আnা আখমােতাভা : ৩৩ 

আপার েভাlা : ৪১ 

আফগািনsান : ৮০ 

আি কা : ৪১ 

আিবিসিনয়া : ১৩ 

আমহাsর্ িsTট : ২০ 

আয়oয়া iuিনভারিসিট : ৫৫  

আরব : ১৩ 

আেরা কিবতা পড়ুন : ৫৪  

আিকর্িমিডস : ১৬৩ 

আলর্ িফT জuiিলয়াম : ২২৪ 

৩৯০ 



আলিজিরয়া : ৪১, ৪২ 

আলাsা : ৪১ 

আেলাক সরকার : ৩৭, ৩২৯ 

আষাঢ় : ১৯৬ 

i. 

iuেkন : ১৪ 

iuগান্ডা : ৪১ 

iuিনয়ন কাবর্াiড : ৮০ 

iuির গয্াগািরন : ৪২ 

iuেরা : ৮৬ 

iuিলিসস : ৩০ 

iংলয্ান্ড : ৫০, ৭১, ৭৩, ২২১ 

iজরােয়ল : ৪০, ৮৬ 

iিট : ৮০ 

iেডন িহnd হেsল : ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৮, ৭১, ২৪৯, ৩২৩ 

iতািল : ১৩ 

iিতকথা (পাবিলেকশন) : ৩৫৩ 

iন্টারnাশনাল িবজেনস েমিশন/ আi.িব.eম. : ৪১ 

iন্টারিমিডেয়ট : ২০, ৩০ 

iিন্ডয়ান sয্ািটসিটকয্াল inিটিটuট : ১, ৩৮ 

iিnরা গািn : ৮১ 

iেnাচীন : ৪০, ৪১ 

iমেpশিনj ম/ iমেpশিনs : ১৯৮ 

imল : ১৫, ১৬ 

iমরান খান : ২৯৭ 

৩৯১ 



iেয়িসন : ৩৩ 

iরাক : ৮৬ 

ihিদ-িনgহ : ১৪ 

ঈ. 

ঈ রচnd gp : ১৪০, ২৯৬ 

u.  

uinটন চািচর্ল : ১৪ 

uiিলয়াম কােলর্াস uiিলয়ামস : ১৯৭ 

uiিলয়াম নাiট : ২২৬ 

uiিলয়াম েbক : ২৯১ 

uiিলয়াম hাj িলট : ২২৩ 

utম িব াস : ৫ 

utমkমার : ১৬৫ 

utর েকািরয়া : ৪০ 

utর চিbশ পরগনা : ১, ৮, ১৮ 

utর িভেয়তনাম : ৪০ 

utর  : ৫৯ 

utরা : ৬৭, ১৯৮ 

uৎপল ভTাচাযর্ : ২৯৫, ৩২৮   

uৎপলkমার বs : ৩, ৩৭, ৫৪, ৫৬ 

uিনশ নmর েবড : ৮০, ৮৩ 

uপসাগরীয় যdু : ৮৬ 

ঊ. 

ঊষাpসn মেুখাপাধয্ায় : ৪৩  

৩৯২ 



ঋ. 

ঋিtকkমার ঘটক : ৭০, ৭১, ৭২, ৮৪ 

e. 

e.আi.eস.eফ. : ৩৬ 

ei দশেকর কিবতা : ৬৯ 

eiচeমeস hড : ১৪ 

eকিবংশ : ৩৩০ 

ekণ : ৬১, ৬৫ 

ekেpশিনs : ১৩ 

ekেpশন aব iেমাশন , iন ময্ান aয্ান্ড aয্ািনময্াল : ৩০   

eকােলর েpেমর কিবতা সংgহ : ৬৯  

eজরা oয়াডর্ : ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ২৩০, ৩২১  

eজরা পাuন্ড : ১৯৭ 

eডoয়াডর্ Dিুর : ২২৩   

eডমন্ড িহলাির : ৪১ 

eিপং aরণয্া ল: ২২৫ 

eফ. eস. ি ন্ট : ১৯৭ 

eবং indিজৎ : ২৯৩ 

eম. িপ. ঠাkরবাব ু: ১৮ 

eিমিল িডিকn সন : ১৮৩ 

eেরনবেগর্া : ৩৩ 

eলিভস েps িল : ৪১ 

eলা : ১০, ১১ 

eস.eফ.আi. : ৩৬ 

eেসk : ২২৫ 

৩৯৩ 



eহসান হায়দার : ২৮৮ 

o. 

oমর kেরিশ : ২৯৮ 

oড়াকািn sুল : ৯ 

oয়াiনডয্াম িলuiস : ১৯৭ 

oয়ারশ গণিবpব : ১৪ 

oয়ারশ পয্াk : ৪১  

ol ফ পাম : ৮৫ 

oলগা gেসভা : ৩১, ৩২, ৩২৩ 

ক. 

ক াবতী দt : ৭১ 

কে া : ৪১ 

কনেসনেTশন কয্াm : ১৪, ৩১১ 

কপালkNলা : ২৬১ 

কিফ হাuস : ২৫, ৩৫, ৪৪, ৫৩, ৭০, ৭৮, ১৩৩ 

কিবতা/ কিবতা ভবন : ৫৭ 

কিবতা-পিরচয় : ৬০, ৬৮, ৬৯ 

কিবতা িসংহ : ৩৭, ১৫২ 

কিবতার কথা : ২৭৭ 

কিবতার পrুষ : ৬৯ 

কিবতীথর্ পিtকা/ কিবতীথর্ pকাশনী : ৭৬, ৮৮, ৩২৮ 

কিবrল iসলাম : ৩ 

কমল েচৗধরুী : ৫৬ 

কমল পাকর্ : ৮ 

৩৯৪ 



কমল মেুখাপাধয্ায় : ২৪৯ 

কমলবাব ু(kমার দt) : ৩৫৪ 

কিমuিনj ম/ কিমuিনs/ কিমuিমs পািটর্ : ১২, ২৪, ৩০, ৩৪, ৪০, ৮৬, ৯০, ১৮৭  

কেmািডয়া : ৪১ 

কrণািনধান বেnয্াপাধয্ায় : ১২৯ 

কলকাতা/ েকালকাতা/ কিলকাতা : ৮, ১০, ১২, ১৮, ২৫, ৩৫, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৫৬, ৭০, ৭৩, ৭৭, ৮১, ৮৫, ৮৮,   

                                           ১৩৩, ২২১, ৩০১, ৩১৮, ৩২১, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩১  

কলকাতা পিtকা/ কলকাতা pকাশনী : ৬১, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০ 

কলকাতা িব িবদয্ালয় : ৭৬ 

কলকাতার কড়চা : ৮৮ 

কলিmয়া িব িবদয্ালয় : ৮৮ 

কেলজ িsTট : ১৯, ৩১, ৩৫, ৪৪, ৭০, ১৩৩, ১৫০, ২৯৫, ৩১৮ 

কেলজ িsTেটর মসীহা : ৭৬ 

কlনা মNল চেTাপাধয্ায় : ৮২ 

কলয্াণ েহােটল : ৫৪ 

কেlাল পিtকা/ কেlাল যগু : ২৫, ৪২, ১৫০, ১৯৮ 

করািচ : ২৯৭ 

কাuন্টার কালচার : ৪২ 

কাজাখাsান : ৪০ 

কাজী নজrল iসলাম : ১৯, ৩৫, ৩৬, ১২৯, ১৫০, ২৮৫, ৩৩১ 

কািdশ : ৪৯ 

কাবয্স য়ন : ১৯ 

কাম ু(আলেবয্র) : ৭৬ 

কাrবাসনা : ২৪ 

কালর্ মাকর্স/ মাকর্সবাদ : ২৪, ২৫, ৩০ 

৩৯৫ 



কািল-কলম : ১৯৮ 

কািলদাস রায় : ১২৯ 

কালীকৃ  gহ : ৪৮, ৩২৯ 

কােলেkড oয়াk র্স : ৩০  

িকuবা : ৪১, ৬৩ 

িকuিবj ম : ১৩ 

িকিকয়যু্ : ৪০ 

িকT স/ কীT স (জন) : ২৭, ৩০, ২২৩ 

িkন্ট : ৩২৩ 

িkক েরা : ১৮ 

িkেsাফার নথর্ : ২২৫ 

kড়ুেল-িবেনাদপরু : ১৯৩ 

knক : ২৯১ 

kমদুর ন মিlক : ১২৯ 

kেয়ত : ৮৬ 

kশল িমt : ৪৪ 

ksমkমারী দাশ : ৩১২ 

ksমkমারী দােশর িদনিলিপ : ৩১২ 

কৃিtবাস পিtকা : ৪২, ৪৩, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ১৫০, ২২১  

কৃিtবাস পরুsার : ৮৯ 

কৃষক আেnালন : ৩৬ 

কৃ কমল ভTাচাযর্ : ৩১২ 

কৃ েগাপাল মিlক : ৬৫ 

েকu বেল পাগল : ৮৪ 

েকিনয়া : ৪০, ৪১ 

৩৯৬ 



েকশপরু : ৮৬ 

েকাl িরজ : ৩০ 

েকািরয়া : ১৩ 

কয্ােমrন : ৪১ 

কয্ািরিবয়ান : ৮০ 

কয্ালকাটা েনাটবকু : ৬০ 

কয্ালকাটা বকু kাব : ২০, ২১, ২২ 

কয্ালাiেডােsাপ : ৩৬০ 

েks েকাgাফ : ১৪০  

েkাজ eনকাuন্টাr স aব দয্ থাডর্ কাiন্ড : ৮০ 

খ. 

খাদয্ আেnালন : ৪, ৬২ 

গ.  

গ া : ৩১৮ 

গড়েবতা : ৮৬ 

গিড়য়াহাট : ৬৯ 

গেণশ বs : ১৫৬ 

গদাধর শমর্া oরেফ জটাধারীর েরাজনামচা : ৩১২ 

গlকিবতা : ৬৫, ৬৭ 

গাiঘাটা : ১৮ 

গােডর্নিরচ bক : ৪৩ 

গািn (মহাtা) : ১, ৪০ 

গাবন : ৪১ 

গায়tী (চkবতর্ী িsভাক) : ৪, ২৩, ২৪, ৭৬, ৭৭, ৮৮, ৮৯, ১৭৩, ২২১, ২২৭, ২৩৩ 

িগিরন চkবতর্ী : ৩৩ 

৩৯৭ 



েগিরলা যdু : ৪১ 

েগাkলচnd নাগ : ১৯৮ 

েগািকর্ সদন : ৩৩ 

েগাধিূল সিnর নতৃয্ : ১৫১ 

েগাপাল uেড় : ১৩৫ 

েগাপালগ  : ১০, ১৬ 

েগাপী বেnয্াপাধয্ায় : ১৮  

েগাবরডা া : ৮২ 

েগাবরা (মানিসক হাসপাতাল) : ৭০, ৭১, ৮৪ 

েগারাবাজার : ৬০, ৭৩ 

েগৗতম বs : ৩১২ 

েগৗরা  েভৗিমক : ২৩, ৬১ 

েগৗরী (শংকর) মেুখাপাধয্ায় : ১৯ 

িgনটন চাচর্ sুল : ২২২ 

gন্থজগৎ : ২, ২৭, ৪৪, ৪৭, ৫৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৬০    

িgনিপস—েরiনেবা oয়য্ািরয়র : ৮৫ 

িgস : ১৪ 

েgট iয়কর্ েরাড : ২২৬ 

ঘ. 

ঘাস : ২৮৪ 

চ. 

চndেশখর বেnয্াপাধয্ায় : ৩১২ 

চলn কিলকাতা : ৩২২ 

চাদ : ৪১  

চাrচnd দt : ৩১২ 

৩৯৮ 



চাrবালা মজমুদার : ৮ 

চাl র্স : ২২৭  

চাlর্ স ডারuiন : ৩০  

চাlর্ স লয্াm : ২২৩, ২৩১ 

িচtর ন eিভিনu : ২৫, ৪৪ 

িচtকlবাদ/ িচtকlবাদী আেnালন/ iেমিজj ম/ iেমিজs সংকলন : ১৯৭, ১৯৮ 

িচন/ িচনা : ১৩, ১৪, ২৫, ৪০, ৮৬ 

িচফ কনজারেভটর aব ফেরs : ৯ 

েচ েগভারা : ৬৩ 

েচকsাভািকয়া : ১৪ 

েচেনর্ািবল : ৮৫ 

েচারাবািল : ১৯ 

েচৗর ী েরাড : ৫০ 

ছ. 

ছাড়পt : ৯ 

েছেলেবলা : ৩০১ 

েছাট আঙািরয়া : ৮৬ 

জ. 

জoহরলাল েনহr : ৪১   

জন েkয়ার : ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৫, ২৩৭ 

জন েkয়ার (েkয়ারপtু) : ২২৪, ২২৭, ২৩৭ 

জন েলনন : ৪৯, ৮০ 

জন েটলর : ২২৩, ২২৪, ২২৫ 

জন িsথ : ৩১১ 

জনেসবক : ৩৩ 

৩৯৯ 



জনাদর্ন চkবতর্ী : ২৩, ২৪ 

জয় (েগাsামী) : ৭৫, ৮৯, ২২৯, ২৬০ 

জrির aবsা : ৩৬ 

জজর্ hািরসন : ৪৯ 

জিজর্য়া : ১৫৫ 

জডর্ন : ১৩ 

জাঁক েদিরদা : ২৪ 

জাপান/ জাপািন : ১, ৯, ১৩, ১৪, ১৫  

জািmয়া : ৪১ 

জার : ১৩ 

জানর্াল : ৩২৯ 

জামর্ািন/ জামর্ান : ১৩, ১৪ 

জািলয়ানoয়ালাবাগ (গণহতয্া) : ১, ১২ 

িজপিস : ২২২ 

িজmােবােয় : ৮০ 

জীবনানn (দাশ) : ২৭, ৩৬, ৪২, ৬০, ৬৭, ৬৮, ৮৯, ৯০, ১২৬, ১৩১, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৮৪, ১৯৮, ১৯৯, ২০৩,   

                         ২১০, ২১১, ২১৩, ২২৫, ২৩১, ২৫৪, ২৬০, ২৭৭, ২৮৬, ২৮৭, ২৯১, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭,  

                         ২৯৮, ২৯৯, ৩০১, ৩১২, ৩৬০   

জীবনানn pাসি কী : ৩২৯ 

জরুািসক পাকর্ : ৮০ 

জলুিফকার আিল ভুেTা : ৮০ 

েজনােরল াে া : ১৪ 

েজm স জেয়স : ৩০, ১৯৭ 

েজয্ািত বs : ৮৪ 

েজয্ািতpসাদ বs : ২২, ২৪ 

৪০০ 



েজয্ািতমর্য় েঘাষ : ৬৭ 

েজয্ািতমর্য় দt : ৩, ৯, ১০, ৪৭, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭৪  

জয্াক েকrয়য্াক : ৪১, ৫১  

জয্াজ স ীত : ১৩ 

jালা : ৭১ 

ট. 

টাiম ময্াগািজন : ৫২ 

টা ু : ১৫  

িট. i. িহuম : ১৯৭ 

টুয্িবে ন : ১২৭ 

েটমার েলন : ৩৩১, ৩৩২ 

েটলর aয্ান্ড েহিস : ২২৩ 

েটােগা : ৪১ 

টয্াংরােখালা : ১০ 

Tটিs (িলo) : ১৩ 

Tাiেকায়াটর্িল : ৬৩ 

ঠ. 

ঠাkরনগর/ ঠাkরনগর েsশন : ১, ৮, ১৮, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮২, ৮৪, ৮৯, ২৩৭, ৩৩২, ৩৫২ 

ড. 

ড. aসীম দাশgp : ৮৪ 

ড. মহুmদ আবdল হাi : ২৮৭ 

ডাঃ িজভােগা : ৪১ 

ডাঃ েদবানn সাহা : ৩৩২ 

ডাঃ িব. eন. gহরায় : ৮৯ 

৪০১ 



ডাঃ ভিk হির গাংgিল (হিরর ন গা ুলী?) : ৩৩২ 

ডাঃ ময্ািথu aয্ােলন : ২২৫  

ডাঃ রবাটর্ eডoয়াডর্ : ৮০   

ডাঃ sনীল পাল : ৮৭ 

ডাঃ sভাষ মেুখাপাধয্ায় : ৮০ 

ডাkার : ৩৩ 

ডাস iেমিজsাr স : ১৯৭  

ডাস কয্ািপটাল : ২৫, ৩০ 

িড. eiচ. লেরn : ১৯৭ 

িড.eন.e. : ৪১ 

িডমক (eডoয়াডর্ কয্ােমরন) : ৬০ 

েডনমাকর্ : ৪০ 

ঢ. 

ঢাকা : ৩৩০ 

ঢাকা িব িবদয্ালয় : ৪১ 

ত. 

তপন বেnয্াপাধয্ায় : ১৮ 

তপনkমার a য় : ৩৬৫ 

তrণ সাnাল : ৩৭ 

তাঁব ুমi o ে  কিবতাg  : ২০২ 

তাজমহল : ২৯১ 

তািজ : ১৫  

তািমল : ৮০ 

তারাiল : ১০, ১৬ 

তারাপদ রায় : ৩, ৫৬, ১৫২ 

৪০২ 



তারাশ র (বেnয্াপাধয্ায়) : ১৮, ২৬০ 

তালতলা : ১৮ 

তালতলা সাধারণ পাঠাগার : ১৯ 

তািহিত : ১২৭ 

িতuিনিশয়া : ৪১ 

িতbত : ১৪, ৪০, ৪১ 

িতিমর : ৫৭ 

িতেয়ন-আন-েমন েsায়ার : ৮৬ 

িতলজলা : ৭০ 

তীথর্ র ৈমt : ৮২, ৯০ 

তুিকর্ : ১৩ 

তুষার েচৗধরুী : ৪৮ 

তুষার রায় : ৩, ১৮৪, ২৩০ 

তণৃমলূ কংেgস : ৮৬  

েতেডা : ৮, ১০, ১১ 

েতনিজং েনারেগ : ৪১ 

েতভাগা আেnালন : ৪, ১২ 

েতেল ানা আেnালন : ১২ 

িtপরুা গভনর্েমন্ট কেলজ/ িtপরুা : ১, ৩৮ 

দ.  

দিkণ আি কা : ৮৬ 

দিkণ েকািরয়া : ৪০ 

দিkণ িভেয়তনাম : ৪০ 

দিkণপন্থী : ৪২  

দমদম কয্ান্টনেমন্ট : ৬০ 

৪০৩ 



দলাi লামা (চতুদর্শ) : ১৪, ৪০, ৪১ 

দাহপt : ৩৫৪ 

িদg দশর্ন : ৩৩, ৪৪ 

িদনিলিপ : ৩১২ 

িদেনশ দাস : ৩৭ 

িদিl : ১২ 

িদলীপবাব ু(kমার gp) : ২০, ৬৭, ২৯৫ 

দীেনশর ন দাশ : ১৯৮ 

দীপক মজমুদার : ৪২ 

দীিp িtপাঠী : ৬৮, ৬৯ 

dগর্া : ৮০ 

dগর্াপরু িsল pয্ান্ট : ১, ৩৮, ৪৭ 

dলর্ভ দাস : ৯০ 

েদuিট : ৭৪ 

েদ’জ (পাবিলিশং) : ৮২, ১৯৯, ৩১২ 

েদবkমার বs : ২, ২৭, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৫, ৬৪, ৬৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৬০, ১৬৬, ৩৩২ 

েদবdলাল িমিst : ৮২, ৩২৯, ৩৩০ 

েদবbত িব াস : ৩৪ 

েদবbত মেুখাপাধয্ায় : ৪৫ 

েদবযান : ১৯৩  

েদশ পিtকা: ৫৬, ৭০ 

েদশভাগ : ১৭ 

ৈদিনক কিবতা : ৬১, ৬৯ 

দয্ Tায়াল : ৩০ 

দয্ মােচর্ন্ট aব েভিনস : ২২৫ 

৪০৪ 



ধ. 

ধেুলামাখা িপঁিড়েত eকাকী : ৬৪ 

ধজূর্িট চn : ৮২ 

ধসূর পাNুিলিপ : ২৯৫, ৩০০ 

ধিৃতমান িব াস : ৯০ 

ন.  

নকশাল (বাদী) আেnালন : ৪, ৩৬ 

নন-aয্ােgশন পয্াk : ১৪   

নবজাগরণ : ২২৫ 

নেবnd চkবতর্ী : ৬৭ 

নরoেয় : ১৩  

নেরশ gহ : ৩৭, ৬৮ 

নথর্বরা : ২২৪, ২২৬, ২৩৪ 

নদর্াmটন েজনােরল লনুািটক aয্াসাiলাম : ২২৬ 

নদর্াmটনশায়ার : ২২১ 

ন নীড় : ৬৮ 

নাগাসািক : ১৪ 

নােটার : ৩০০ 

নাৎিস : ১৩, ১৪, ৩১১ 

নাnরু : ৮৬ 

নািমিবয়া : ৮৬ 

িনu িজলয্ান্ড : ৪১, ৮৫ 

িনu রাiিটংস iন iিন্ডয়া : ৭৮ 

িনগার : ৪১ 

িনমচাঁদ মধৃা : ৮ 

৪০৫ 



িনর ন ৈমt : ৩১ 

িনঝর্েরর spভ  : ২৯১ 

িনমর্ল হালদার : ২১২ 

িনমর্ালয্ আচাযর্য্ : ৬১, ৬৫ 

নীরা : ২৪ 

েনতািজ : ১২ 

েনভাদা : ৪০ 

েনপl স : ১৩ 

েনলসন ময্ােন্ডলা : ৮৬ 

েনােবল (পরুsার) : ১ 

েনায়াখািল : ১২ 

েনৗ-িবেdাহ : ১২   

েনৗেকা : ৮২, ৮৫, ১২৬ 

nােটা : ৪০ 

nাশনাল বকু eেজিn/ eন.িব.e. : ২৫, ৩২, ৪৪  

nাশনাল লাiেbির : ৬২ 

nাশনাল েsিডয়াম : ২৯৭ 

nাশানািলs পািটর্ : ১৪  

প. 

প ভূত : ৬৭ 

পণ : ৮২ 

পtবাnবী/ পtিমতািল : ১৫৬ 

পিবt মেুখাপাধয্ায় : ৪৮ 

পরাবাsববাদ : ১৯৮ 

পিরচয় : ৩৩ 

৪০৬ 



পেরশচnd চkবতর্ী : ২৪ 

পল িমেচল : ৬৬ 

পlব েসনgp : ৬৯ 

পলাশী : ৩৩১ 

পি ম জামর্ািন : ৪০ 

পি মব / পি ম বাংলা/ পি মব  সরকার : ১, ১৮, ৬৩, ৭৯, ৮৩, ৩৩০  

পি মব  রাজয্ েলখয্াগার : ৬২  

পাiকপাড়া : ৪৫, ৪৬ 

পািকsান : ২৯৮ 

পা  রক : ৮০ 

পাথফাiন্ডার : ৮৬ 

পােdiক িপয়াসর্ : ১৩ 

পাবেলা িপকােসা : ১৩ 

পাকর্ার : ২২২, ২২৬ 

পালর্ হারবার : ১৪ 

পািশর্বাগান েলন : ১৮ 

িপ.ডিbu.িড. : ৯ 

িপকoয়াথর্ : ২২২ 

িপ.িজ. হাসপাতাল : ৮৩ 

িপটারবরা : ২২২ 

পনুবর্s : ১৫৫ 

পরুন দাজ ু: ১৮৩ 

পরুেনা কথা : ৩১২ 

পরুাতন pস  : ৩১২ 

পলুক চn : ৩১২ 

৪০৭ 



পশুিকন (আেলকজান্ডার েসিগর্েয়িভচ) : ৩৩, ১৫৫ 

পু  : ১৯৩ 

পেূণর্nd পtী : ৩৭, ১৯৮, ২১৫ 

পবূর্ iuেরাপ : ১৪, ৪০ 

পবূর্ জামর্ািন : ৪০, ৪১ 

পবূর্ পািকsান : ৪০, ৬৩ 

পbূর্ব / পবূর্ বাংলা : ১৬, ৬৪ 

পবূর্ ভারত : ১৬ 

পবূর্াশা : ১৯৮ 

প ৃ ীশ গে াপাধয্ায় : ৬১ 

েপ ুiন : ৭৮ 

েপTােপাল : ৬৩ 

েপয্ালয্ান্ড : ১৪ 

পয্াk aব িsল : ১৪ 

পয্ািTক েsপেটা : ৮০ 

পয্ািরস : ১৩, ১৪ 

পয্ােলsাiন : ৪০, ৮৬ 

pগিত : ১৯৮ 

p ায়া : ৩৫৪ 

pণেবnd দাশgp : ৩, ৩৭ 

pতীকবাদ/ pতীকতntী আেnালন : ১৯৭, ১৯৮ 

pদীপ েচৗধরুী : ৫২ 

pদীপ মNল : ১৮৫ 

pশাn মহাসাগর : ৮৫ 

pাৈগিতহািসক : ২৮৪ 

৪০৮ 



pািnক : ২২ 

িpn েফিলk য়যু্sপভ : ১৩ 

িpয় েমঘদূত : ৩৩১ 

িpয়দশর্ী বয্ানাজর্ী : ৩২ 

েpেমnd িমt : ১৫০, ২৬০, ২৮৪, ২৮৫ 

েpিসেডিn (কেলজ) : ৩, ২০, ২৪, ২৬, ২৮, ৩০, ৩৫, ৩১৭, ৩২৩ 

ফ. 

ফিভিsক িশlpদশর্নী : ১৩ 

ফিরদপরু : ১, ৮, ৯, ১০, ১৬, ৬৩  

ফl ুবs : ৩৩০ 

িফেদল কােstা : ৪১ 

িফের eেসা, চাকা : ৮৯ 

ফুল েদব কার হােত : ৫ 

েফনuiক িskমশায়ার : ২২৬ 

েফাডর্ ময্াডk েফাডর্ : ১৯৭ 

ফয্ািস : ১৩ 

ানৎজ কাফ্ কা : ৩০   

াn/ ফরািস : ১৩, ৪১, ৪২, ৮৫, ৮৬, ১৯৭ 

ে ডািরক : ২২৬ 

ব. 

বuবাজার : ১৮ 

বkবয্ : ৩৩, ৪৫ 

বেkািk : ২৯১, ২৯২ 

বেkািkজীিবতm  : ২৯১ 

বি মচnd চেTাপাধয্ায় : ২৬১  

৪০৯ 



ব ভ  : ১২ 

ব ীয় সািহতয্ পিরষৎ : ৬১, ৬৯  

বধ ূ: ৩২২ 

বনগাঁ কেলজ : ৮২ 

বনগাঁ নাটয্চচর্া েকnd : ৯০ 

বনগাঁ িবধানসভা : ৭৯ 

বনগাঁ মহkমা হাসপাতাল : ৯০ 

বনগাঁ হাসপাতােল েলখা কিবতাg  : ৯০ 

বনgাম : ১৮, ৮১ 

বনলতা েসন : ২৪, ৬১, ১৫৫, ১৯৯, ২৯৯ 

বব িডলান : ৫০ 

বব মােলর্ : ৮০ 

বরাক : ৪২ 

বিরস পােsরনাক : ৪১ 

বমর্া : ১, ৮, ৯, ১০, ১৮৫ 

বলেশিভক িবpব : ১৩ 

বসিনয়া : ৮৬ 

বাংলােদশ : ১, ৮, ৪১, ৭০ 

বাংলার দােn : ৮৯ 

বাকয্ং রসাtকং কাবয্m  : ২৭৭ 

বা ুর সাiিকয়ািTক inিটিটuট : ৮৮ 

বািতsা : ৪১ 

বাদল সরকার : ২৯৩ 

বামপন্থী : ৪২, ৭৯  

বায়রন (লডর্): ২২৫ 

৪১০ 



বারাসত েTজাির : ৭৯ 

বােরামাস : ২৩ 

বাগর্েল হাuস : ২২২ 

বালক জােন না : ১২৭ 

বািলগ  ফাঁিড় : ৫৯ 

বাlীিক (পিtকা) : ৩৩, ৬৫, ৭৪, ৭৭, ৭৮, ৯০, ১৭০, ৩২৪ 

বাlীিক (মিুন) : ৩০০ 

বারাণসী : ৬৭ 

বািলর্ন oয়াল : ৪১, ৮৬   

বাsেদব চেTাপাধয্ায় : ৫৯ 

বাsেদব দাশgp : ৩, ৫২ 

িবকাশ বাগচী : ৩৩২ 

িবT / িবটিনক : ৩৮, ৩৯, ৪৯, ৫১ 

িবটl স : ৪৯ 

িবদয্াসাগর (ঈ রচnd) : ২৯২, ২৯৩ 

িবদয্াsnর : ১৩৫ 

িবনয়-গীিত : ৩৫৪ 

িবনয় পিরমNল : ৮২, ৩২৮, ৩২৯, ৩৫৩ 

িবেনািদনী kঠী : ৭৪, ৮১ 

িবেনািদনী েদবী : ৮, ৯, ৮১  

িবমল িমt : ১৬৫ 

িবমল রায়েচৗধরুী : ৬১ 

িবমলচnd েঘাষ : ২২, ৩৭ 

িবমান িশকদার : ৩৩ 

িবমান িসংহ : ৪৫, ৬৯ 

৪১১ 



িবিপনিবহারী মজমুদার : ৮, ১০, ৭৩, ৮১, ৩১৬ 

িবভাস রায়েচৗধরুী : ৮৪ 

িবভূিতভূষণ (বেnয্াপাধয্ায়) : ১৮৪, ১৯৩ 

িবিরিশির পবর্ : ৩৬২ 

িব কাপ (িkেকট) : ৮০ 

িব বাণী : ৭৩ 

িব নাথ কিবরাজ : ২৭৭ 

িব যdু/ মহাযdু (১ম) : ১, ১২, ১৩ 

িব যdু/ মহাযdু/ িব সমর (২য়) : ১, ১২, ১৪, ১৫, ৩১১ 

িবে র : ৮৭ 

িব ু  েদ : ১৯, ২৫, ২৬, ৪৫, ৯০, ২৪৯ 

িবসমাকর্ : ১৪ 

বীেরnd চেTাপাধয্ায় : ৩৪, ৩৭, ৪৯ 

বdুেদব (েগৗতম বdু) : ১৩৪ 

বdুেদব (বs) : ২, ৪৮, ৫৭, ৬৯, ১৯৮, ২৬০, ২৮৪ 

বdুেদব ভTাচাযর্ : ৭৯, ৮৪, ৮৯ 

েবকা : ২৬ 

েবিজং : ৮৬ 

েবডেফাডর্ টাim স : ২২৬ 

েবলিজয়াম : ১৩ 

েবলা aেবলা কালেবলা : ৩০০ 

েবলা aেবলা পিtকা : ৬৯ 

ৈবদgয্ভ ীভিণিত : ২৯১   

ৈবদয্নাথ দলপিত : ৮২, ৩৫৩ 

েবাটািনকয্াল গােডর্ন : ৩৫ 

৪১২ 



েবৗলতলী হাi iংিলশ sুল/ েবৗলতলী sুল/ েবৗলতিল িবদয্ালয়/ েবৗলতিল sুল হেsল : ১৬, ১৭, ৭১   

বয্ালাড : ২২২ 

বয্াসেদব : ৩০০ 

b ুেবল পাবিলক হাuস : ২২২ 

bজিকেশার মNল : ৭৪ 

bড িsTট : ৫৭, ৬৯ 

bhেদশ : ৯  

িbেটন/ িbিটশ : ১২, ১৪, ৪০, ৪১, ৮৬, ৯০, ১৯৭ 

িbিটশ বয্ান্ড : ৮০ 

ভ. 

ভবানী ঘটক : ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০ 

ভবানী দt েলন : ৬২ 

ভবানীপরু িটuেটািরয়াল : ৪৩ 

ভিটর্িসj ম : ১৯৭  

ভসর্ িলবর : ১৯৭ 

ভারত : ৮০, ২৯৮ 

ভারত ছােড়া আেnালন : ১২ 

ভারতেকাষ : ৬৯ 

ভাষা-শিহদ আেnালন : ৩৬  

ভাষা িশkা িনেকতন : ৩১ 

ভাsর চkবতর্ী : ৪৮, ৪৯ 

িভ২ িমসাiল : ১৪ 

িভনেসন্ট ভয্ান গখ : ৮৬, ১২৭ 

িভেয়তনাম : ৪০, ৪১  

ভূেমnd gহ : ৮৯, ৩১২ 

৪১৩ 



েভরা নিভকভা : ৩১ 

েভাপাল : ৮০ 

ম. 

মংটু : ১০ 

ম ল : ৮৬ 

ম লাচরণ চেTাপাধয্ায় : ৩৭ 

মে ািলয়া : ১৩ 

মিণ মNল : ৮২ 

মিণপরু : ১৫ 

মণীnd রায় : ৩৭ 

মধসুদূন দt (মধকুিব) : ১৮৭, ২৮৬, ২৯৬ 

মধয্ আি কা : ৪১ 

মনিসজ মজমুদার : ২০৮ 

মnnর : ১২ 

মমতা বেnয্াপাধয্ায় : ৮৬ 

মmটভT : ২৭৭  

ময়মনিসংহ : ২২ 

মরেkা : ৪১ 

মরাল : ৬০ 

মিরচঝাঁিপ : ৭৯ 

মলয় রায়েচৗধরুী : ৪৮, ৫২, ৫৩ 

মহাপিৃথবী : ৩০০ 

মাu মাu : ৪০ 

মাuন্ট eভােরs : ৪১ 

মাuিরটািনয়া : ৪১ 

৪১৪ 



মাo েস-তুং : ১৩, ৪০, ৬২  

মা ু িরয়া : ১৩ 

মািটর কাছাকািছ : ৩৬৫ 

মাৎso বােশা : ৪ 

মাদার েটেরসা : ৮৬ 

মাধবী পারিস (মাধ)ু : ৯১ 

মানেডেল : ১১  

মািনক বেnয্াপাধয্ায় : ৩৪, ৮৫, ২৬০, ২৮৪, ২৯০, ৩১২ 

মায়াকভিs : ৩৩ 

মায়ানমার : ৮ 

মািকর্ন যkুরাT (আেমিরকা) : ১৩, ১৪, ৩৫, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৬৩, ৮০, ১৭৩ 

মাথর্া টানর্ার (পয্ািট) : ২২৩, ২২৬, ২২৮, ২৩৬ 

মািল : ৪১ 

মাহমদু দারিবশ : ৫ 

িমকিটলা : ৮ 

িমখাiল bক : ৩৩ 

িমিsক/ িমিsিসj ম : ১, ১৯৮ 

িমিহর েঘাষদিsদার : ৪৭ 

মীনাkী দt : ২, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৭১ 

মকুsদপরু : ১০ 

মজুাফ্ ফর আh েমদ : ৩১ 

মরুলীধর বs : ১৯৮ 

মসুিলম িলগ : ১২ 

মেুসািলিন (েবিনেতা) : ১৩  

মণৃািলনী েঘাষাল : ৩০০ 

৪১৫ 



মdৃল দাশgp : ৮৫ 

েমিkেকা িবpব : ১৩ 

েমটাল বk : ৫০ 

েমেTাপিলটন inিটিটuট : ১৮, ১৯ 

েমিডেকল কেলজ : ৮০, ৮৩, ২৩০, ৩১৮, ৩২১, ৩৩২ 

েমির জেয়স : ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৬, ২২৭, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬ 

েময়ার (oয়াlার িড লা) : ১৮৩ 

েমািহত চেTাপাধয্ায় : ২৬, ৪৪ 

েমািহতলাল মজমুদার : ১২৯ 

ময্াগডােলন (লাiেbির) : ৩১১ 

ময্ািTkেলশন : ১৮, ২০ 

ময্ানহাটন েpােজk : ১৪ 

য়. 

য়েুরাপ-যাtীর ডায়াির : ৩১২  

য. 

যতীন : ১৯৩ 

যতীndনাথ েসনgp : ১২৯  

যd ভTাচাযর্ েলন : ২২ 

যkু ন্ট : ৬৩  

যkুরাজয্ : ২২১  

যগুাnর : ৩৩, ৪৩, ২৯২ 

যগুাnর চkবতর্ী : ৩১২  

র. 

র লাল (বেnয্াপাধয্ায়) : ১ 

৪১৬ 



র ন বেnয্াপাধয্ায় : ৮২ 

রিফক আজাদ : ৩৬২ 

রমণ েদ (রমন) : ৮৪, ৯০, ৯২ 

রমাপদ েচৗধরুী : ২২ 

রেমndkমার আচাযর্েচৗধরুী : ৩৭, ১৫২  

র য়য্াল েসাসাiিট aফ লন্ডন : ৬২, ৭১   

রবীnd পরুsার : ৮৯ 

রবীndনাথ ঠাkর : ১, ২২, ৩৬, ৪২, ৬৭, ৬৮, ১৫০, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৬, ১৯৮, ২২৪, ২৪৩, ২৬০, ২৮০, ২৮২,  

                       ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৯১, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩১২, ৩২২, ৩২৭, ৩৩১, ৩৩২ 

রবীnd-িবনয়স ীত : ৩২৭ 

রাoলাট আiন : ১২  

রাজেশখর বs : ১৮ 

রাজা িমিহরলাল : ৩২৩ 

রাধাকমল মেুখাপাধয্ায় : ১৯৮ 

রাম বs : ৩৭ 

রামেমাহন লাiেbির : ১৮, ২০ 

রািশয়া/ rশ/ rশভাষা/ রািশয়ান গভনর্েমন্ট : ১৩, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪০, ৪২, ৪৪, ৮৫, ৮৬, ৯০, ১৫৬  

রাসপিুটন (েgগির) : ১৩ 

িরচাডর্ aয্ালিডংটন : ১৯৭  

rেdnd সরকার : ৬৯ 

rশেভl : ১৪ 

rপসী বাংলা : ১৩১, ২১৩, ৩০০  

ের ুন : ১০ 

েরড আিমর্ : ১৪ 

েরণ ুবs (বিুচ) : ৭৩, ৭৭, ৮১, ৯১ 

৪১৭ 



েরণবুালা িব াস : ৮ 

েরােডিশয়া : ৮০ 

েরাম : ১৩ 

র য্াঁেবা (আতুর্র): ৭৭ 

ল. 

লং মাচর্ : ১৩ 

লন্ডন : ১৪, ৮০, ৮৬, ২২৩, ২২৫ 

লবণ সতয্াgহ : ১২ 

লাuটন : ২২৫ 

লাoস : ৪১ 

লালবাজার : ৭৪ 

লালেমাহন িব াস : ৯০, ৩৩১ 

িল নশায়ার : ২২২ 

িলটল ময্াগািজন লাiেbির aয্ান্ড িরসাচর্ েসন্টার : ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২  

িলভারপলু : ৪৯ 

লীলাসি নী : ২৯১ 

লiু bাuন : ৮০ 

লিুmনী পাকর্ : ৭৩, ৮৪, ৮৫ 

েলিনন ( ািদিমর) : ১৩ 

েলিননgাদ iuিনভারিসিট : ৩১ 

েলর মnব/ েলরমনতভ : ৩৩, ৬৯ 

েলাকনাথ ভTাচাযর্ : ৩৭ 

েলারকা (েফেদিরেকা গারিথয়া) : ১৪ 

শ. 

শংকর (মিণশংকর মেুখাপাধয্ায়) : ১৯ 

৪১৮ 



শংকর চেTাপাধয্ায় : ৫৪, ৫৬, ৬৯ 

শংকর সরকার : ২৮৫ 

শিk চেTাপাধয্ায় : ৩, ২৭, ৩৭, ৪৩, ৪৬, ৪৯, ৫২, ৫৫, ৫৭, ৭৩, ৭৮, ১৮৪, ২৬০, ২৮৪, ৩০১ 

শ রাচাযর্য্ : ১২, ১৮৫ 

শ  েঘাষ : ৩৭, ৪৯, ৩২৯ 

শব : ৩০০ 

শরৎkমার মেুখাপাধয্ায় : ৩৭, ৫৪, ৫৫, ৬৪   

শাiলক : ২২৫ 

শা-জাহান : ২৯১ 

শাnn দাস : ৬৯ 

শািnিনেকতন : ৩২২ 

শারদ েদoড়া : ৭৬ 

িশখর বেnয্াপাধয্ায় : ৮৩ 

িশখা সরকার : ২৮৫ 

িশবপরু (িব.i. কেলজ) : ৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৫০, ৩১৭  

িশবরাম (চkবতর্ী) : ৮৯ 

িশবশmু পাল : ৩ 

িশেবন (মজমুদার) : ৯০, ৩৫৩ 

িশমলুপরু/ িশমলূপরু : ১, ৮, ১৮, ৭৩, ৭৪, ৮৩, ১২৭, ১২৯, ২৩৭, ৩২৩, ৩৩০  

িশয়ালদহ/ িশয়ালদা : ৪৩, ৩১৮, ৩৩২ 

িশলচর : ৪২ 

িশলীn : ২৪৯ 

ভাpসn : ৭৪ 

া মখুািজর্ : ৩৫৩ 

েশkপীয়র : ২২৫ 

৪১৯ 



েশফাডর্’স কয্ােলন্ডার : ২২৪ 

েশিল/ েশলী (পািশর্ িবশ্ ) : ২৭, ৩০ 

ৈশবাল িমt : ৮৯ 

ৈশলবালা মNল : ৮ 

ৈশলজানn (মেুখাপাধয্ায়) : ১৮ 

ৈশেলনচnd ভTাচাযর্ : ৬৯ 

ৈশেল র েঘাষ : ৫২ 

িমক আেnালন : ৩৬ 

ীৈচতnেদব : ২৯২ 

ীমdগবd গীতা : ২৯৮ 

ীলংকা : ৮০  

স. 

স য় ভTাচাযর্ : ৮৫, ১৯৮, ৩১২ 

স য় ভTাচােযর্র ডােয়ির (sরণী o সরিণ) : ৩১২ 

সতয্িজৎ রায় : ২১৩  

সতয্bত েচৗধরুী/ রাজা সতয্bত : ২২, ৩২৩ 

সেতয্ndনাথ দt : ১২৯ 

সেতয্ndনাথ বs : ২, ৩২, ৭১, ২৮৭ 

সd rিdন আiনী : ৩২ 

সনাতন পাঠক : ৭০ 

সnীপ দt : ৩২৯, ৩৩১, ৩৩২ 

সnীপ মেুখাপাধয্ায় : ৮২  

সnীপন (চেTাপাধয্ায়) : ৫৩, ৭৮, ২৬০, ৩১২ 

সnীপন চেTাপাধয্ােয়র ডােয়ির : ৩১২ 

সিফ (জন েkয়ােরর েমেয়) : ২২৪, ২২৬ 

৪২০ 



সিফ (জন েkয়ােরর েবান) : ২২২ 

সমেরnd েসনgp : ৩ 

সমর েসন : ৩৭, ৯০, ৩১২ 

সমেরশ বs : ৩৪ 

সমাrঢ় : ৯০ 

সmpিত : ২৭, ৫২, ৫৩, ৫৫ 

সরsতী : ৩৩১ 

সেরাজ চkবতর্ী : ৫০ 

সবর্ভারতীয় কংেgস : ৮৬  

সলমন rশিদ : ৮৬ 

সাংহাi : ১৪  

সাগরময় েঘাষ : ৫৬ 

সাদর আhােন সাড়া িদi : ৫ 

সানnা : ৮৪ 

সামsল হক : ৩, ১৩৯ 

সারsত : ৬৭ 

সািহতয্ আকােদিম পরুsার : ৮৯, ৯০, ১৮৪, ৩২৮ 

সািহতয্পt : ২৫, ৪৫ 

িস.িপ.আi. (eম.eল.) : ৭৯ 

িসংহল/ িসংহিল : ৮০, ১৫৫  

িসগেনট বকুশপ/ িসগেনট েpস : ২০, ২৯৫, ৩৩২, ৩৬০ 

িস াপরু : ১৪ 

িসdাথর্ বs : ৩৬০ 

িসেনট হল : ৫৪ 

িসমলা : ৪৩ 

৪২১ 



িসিসফাস : ৭৬, ৮৬ 

সীতা : ৩০০ 

siিডশ/ siিডশ iuিনয়ন : ১৩, ৮৫ 

sকাn (ভTাচাযর্) : ১৯, ৩৭ 

sকৃিত (িশকদার) : ৯০, ৯১ 

sিজত সরকার : ৯০ 

sদান : ৪১ 

sধাং েশখর েদ : ৮২, ৮৩ 

sধীndনাথ (দt) : ৬৭, ৬৮, ৯০  

sধীndনাথ দt sিৃত পরুsার : ৮৯ 

sধীর দt : ২০২ 

sেধnd মিlক : ৫৬ 

sনীল গে াপাধয্ায় : ৩, ২৪, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৭০, ৭৮, ৮৯, ২৬০ 

sনীল গাosর : ২৯৭  

sনীলkমার মজমুদার : ৮, ৯ 

sবnু ভTাচাযর্ : ৩৩ 

sিবমল বসাক : ৭৬ 

sবীর মNল : ১৮৪ 

sেবা আচাযর্ : ৫২ 

sbত চkবতর্ী : ১২৭ 

sbত রায়েচৗধরুী : ৩৬ 

sbত েসন : ৩২ 

sভাষ েঘাষ : ৫২ 

sভাষ মেুখাপাধয্ায় : ৩৪, ৩৭ 

sর-িরয়য্ািলj ম/ sর-িরয়য্ািলs : ১৩ 

৪২২ 



sর না : ৩৩১ 

sেরশচnd চkবতর্ী : ৬৭, ১৯৮ 

সযূর্ েসন িsTট : ৫৪ 

েসেনগাল : ৪১ 

েসন্ট বটl ফ্ স : ২২৭  

েসন্ট িপটাসর্বাগর্ : ১৩ 

েসানার তরী : ১৯৬ 

েসািভেয়ত iuিনয়ন/ েসািভেয়ত িরপাবিলক : ৩১, ৪০, ৪১, ৮৬ 

েসামািলয়া : ৮৬ 

েসৗিমt চেTাপাধয্ায় : ৩৬০ 

sটলয্ান্ড : ৪৯ 

sার oয়াr স : ৮০ 

sািলনgাড : ১৪  

িsভন িsলবাগর্ : ৮০  

েsটসময্ান : ৫৪, ৬০ 

sুেডন্T স হল : ৩৩২  

stী : ১৬৫ 

েsন : ১৩ 

সয্ামেুয়ল েটলর েকালিরজ : ২২৩ 

সয্ামেুয়ল েপিপজ : ৩১১ 

sয্ামেফাডর্ : ২২২, ২২৩ 

sয্ািলন (েজােসফ) : ১৩, ১৪, ৪১ 

sিনবর্ািচত : ৬৯ 

sপন েঘাষ : ১৫৫ 

sপন েসনgp : ৬৪ 

৪২৩ 



sাগতা েসন : ৩৬০ 

হ. 

হং কং : ৮৬ 

হরkমার ঠাkর েsায়ার : ১৮ 

হাi িবচ : ২২৫, ২৩৫ 

হাuল aয্ান্ড আদার েপােয়m স : ৪১  

হাuস aব কমn স : ১৪ 

হাoড়া : ২৭, ৩১ 

হাoয়াi dীপপু  : ১৪, ৪১ 

হাংির আেnালন/ হাংির েজনােরশন : ৪, ৪২, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৬৫ 

হাে ির : ১৩, ৪০ 

হাডসন িরিভu : ৬৩ 

হায় িচল : ২৮৪ 

হায়dাবাদ : ৪৩ 

িহটলার (aয্াডl ফ) : ১৩, ১৪, ৩১১ 

িহnd-মসুলমান দা া : ১২  

িহndsান sয্ান্ডাডর্ : ৪৩ 

িহিপ : ৫১ 

িহেরািশমা : ১৪ 

িহlা ডুিলT ল : ১৯৭ 

hমায়নূ আহেমদ : ৭২ 

েহ েpম, েহ ৈনঃশbয্ : ৪৬ 

েহ সময় a ােরাহী হo : ১৯৮ 

েhlিলর্ন : ১২৭ 

েহমচnd বাগচী : ৫৭ 

৪২৪ 



েহরm ৈমt : ৩১ 

েহlsন : ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৭, ২৩৭ 

েহা িচ িমন : ৪০ 

English 

A. 

Amy Lowell: ১৯৭  

Ann: ২২২  

Anna Maria: ২২৬  

B. 

Ballad: ২২২  

Bedford Times: ২২৬  

Blue Bell Public House: ২২২  

Burghley House: ২২২   

Byron: ২২৫ 

C. 

Charles: ২২৬  

Charles Lamb: ২২১, ২২৩ 

Christopher North: ২২৫  

D. 

D. H. Lawrence: ১৯৭ 

Das Imagisters: ১৯৭ 

Dr. Mattew Allen: ২২৫  

E. 

Earl Fitzwilliam: ২২৪ 

৪২৫ 



Edward Drury: ২২৩  

Endymion: ২২৩  

England: ২২১  

Epping Forest: ২২৫  

Essex: ২২৫  

Ezra Pound: ১৯৭ 

F. 

Fenwick Skrimshire: ২২৬ 

Frederick: ২২৬ 

G. 

Gayatri Chakravorty Spivak: ২২৭ 

Glinton Church School: ২২২ 

Great York Road: ২২৬  

Gypsy: ২২২ 

H. 

Helpston: ২২২  

High Beach: ২২৫  

Hippie/ Hippy Generation Movement: ৫১ 

I. 

Imagism: ১৯৭, ১৯৮ 

Impressionism: ১৯৮ 

ISCAS: ৩৪ 

J. 

James Joyce: ১৯৭ 

৪২৬ 



John Clare: ২২১  

John Keats: ২২৩  

John Taylor: ২২৩  

L. 

Lincolnshire: ২২২  

London: ২২১, ২২৩    

Loughton: ২২৫  

M. 

Martha Turner (Patty): ২২৩  

Mary Joyce: ২২১, ২২২ 

Mein Kamph: ১৩ 

N. 

Northampton General Lunatic Asylum: ২২৬  

Northamptonshire: ২২১ 

Northborough: ২২৪  

P. 

Parker: ২২২ 

Peterborough: ২২২   

Pickworth: ২২২   

POET’S CORNER: ৬০ 

Poems, Descriptive of Rural Life and Scenery: ২২৩, ২৩৬  

Post Colonial Theory: ২৪ 

Production Relation: ২৪ 

 

৪২৭  



R. 

Renaissance: ২২৫   

Rural Muse: ২২৫  

S. 

Samuel Taylor Coleridge: ২২৩  

Shakespeare (William): ২২৫  

Shylock: ২২৫  

Sophy (John Clare’s sister): ২২২  

Sophy (John Clare’s daughter): ২২৬ 

St. Botolph’s Churchyard: ২২৭ 

Stamford: ২২২  

Surrealism: ১৯৮  

Symbolism: ১৯৭, ১৯৮  

T. 

T. E. Hulme: ১৯৭ 

Taylor & Hessey: ২২৩  

The Egoist: ১৯৭ 

The Merchant of Venice: ২২৫  

The Old Familiar Faces: ২৩১ 

The Peasant Poet: ২২৩  

U. 

United Kingdom: ২২১ 

V. 

Vorticism: ১৯৭  

৪২৮ 



W. 

William Hazlitt: ২২৩ 

William Knight: ২২৬ 

Wyndham Lewis:  ১৯৭ 
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