
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 
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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/  
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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  

১৭০ 



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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ততৃীয় সংsরণ : ৈবশাখ ১৪১৬, eিpল ২০০৯; (p. পেূণর্nd পtী); (uৎ. শ  েঘাষেক); কলকাতা ৭০০ ০৭৩; প.ৃ ১৪-
১৫ 

১২. তারাপদ রায়; ‘eেককিদন’; (কা.g. ‘িছলাম ভােলাবাসার নীল পতাকাতেল sাধীন’); ঐ; পনুমুর্dণ : মাঘ ১৪২১, 
জাnয়াির ২০১৫; ঐ; প.ৃ ৪৭ 

১৩. তুষার েচৗধরুী, ‘েগালাপ! েগালাপ!’, agিন্থত কিবতা, েদবভাষা, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১২, কলকাতা 
৭০০০৪০, প.ৃ ২৯  

১৪. িবনয় মজমুদার; ‘িচরিদন eকাeকা’; (কা.g. নkেtর আেলায়); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
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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