
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  

৫ 



ি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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