
ি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 
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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। 
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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, 
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ি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)      

১৪০ 



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 


