
গ. মতুৃয্েচতনা 

শbিট কায়ায় নয়, ছায়ায় আেস আর তােত পরুন দাজরু েনপািল পানশালাgেলােত ঘমু 
uড়লছুট ঘিুড়র মেতাi লটেক যায়। aতঃপর েচােখর িহেরয় েকান pিতসরেণর গিণত 
েখেলেছ— েস কারoরi জানা হেয় oেঠ না। েময়ােরর “Is there anybody there” রণন 
পরা খু নািলঘােস ডুেবাতল হেল মেন হেব েয aবনী e বািড়েত েফের না কখনo, বা 
eখােন aবনীরা থাকেত পাের না িকংবা aবনী বেল েকu আসেলi েনi— মতুৃয্। eর শbাথর্ 
তাi শbেবাধ, গlেশাধ aবয্থর্ তার। সকল anে েদর েশষ পণূর্ে দ সবেশেষর পণূর্ঘট 
ভােঙ।... 

eেহন েলৗিকক মরণi a-েলৗিকক কিবতার চরেণ রসিন িt েনেব, িঠকানা পােব sেখর 
মেতা বয্থারা। মতুৃয্িবষেুবo eিমিল িডিকn সন বা রবীnd-েবদনগান তাi পালক। eিmেত, 
েpম o িবরহ, িমলন o িবে দ সেহাদরsানীয়। aবsােন eরা eত গা-লাগা েয মেধয্-মেধয্ 
ািn জােগ। পদাবিলর েpমৈবিচেtয্র পদ নেচৎ gিথত হয় না। আবার িবখয্াত েশিলেক e 

pসে i মেন পড়েব— কাrণয্ কীভােব সবজু হয়, িহমািয়ত hদয় eেঁক েফেল মধরু 
সংগীত।... িকnু, িনেমর্দ মতুৃয্ কিবতােদেশ নg েনেম eেল মেন gহণ লােগ। কিবতাকার 
কিবতােমােদ সংkমণ ছড়ান। ঘর o পার uজাড় তখন uজাগর েরািহণী তারায়।... 

েবাধ সবর্েতা ৈনবর্য্িkক নয়। মতুৃয্িচnনo েসখােন আলাদা-আলাদা। sািনক জলবায় ু বা 
জািত-সmpদায়গত pেভদo ফারাক মােন বi কী! কিবসtার িনিমর্িতেত ei ভূিমকাgিলর 
eককথার ভূিম রেয়েছ। কিবর মমর্েচােখ েদখা কিবতাpােণরা চমর্েচােখ েদেখন। কিবর 
ভাবনার িবিশ তা তাঁর কলেমর িশ তায় েখেল; eক pিমত িনিব তা anভবী মেনােলাক 
জািরেয় েদয়।... 

aবশয্ মতৃাkর িভn হেল জীবন o সময় সংkাn েচতনারo েয রকমেফর হেব বলাi বাhলয্। 
পবূর্-পি ম ei িনিরেখo েযন সের সের েগেছ। oখােন সময়কল ৈরিখক (Linear), eখােন 
বtৃীয় (Spirally circular)। oখােন জীবেনর পর মতুৃয্, মতুৃয্র পর িকছু েনi আর eখােন 
জীবেনর পর মতুৃয্, মতুৃয্্র পর জীবন েফর। েলাকায়ত o েলােকাtর eখােন সমাবতর্নসূেt 
বাঁধা। হয়েতা েসজni uপমহােদেশর মািটেত েস-aেথর্ গভীর Tােজিডযাপন সmবপর হয়িন। 
বাংলার েpেমর গানেলখকেক েলাকাnরতরণীর েনেয় পযর্n হoয়ার কথা ভাবেত হেয়েছ। 
ভারতীয়তায় কলঘিড় িঠক েকমন, aবনীndনাথ ঠাkেরর কালজয়ী eকিট রচনার িনবর্ািচত 
aংেশ তার sাkর িমলেব—  “...িহndkশ পবর্েতর িশখের হীের-জহরেত েমাড়া eক রাজা 
শরীর িচতার uপের তুেল িদেয় eক সnয্ািসনী বলেলন— ‘সখী, েতারা েসi গান গা।’  
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চারিদেক চার সnয্াসী িঘের িঘের গাiেত লাগল— ‘আজ িক আনn।’ 

“সnয্ািসনী েসi েশালাি  রাজkমারী; আর েসi রাজেদহ বাpার মতৃেদহ— d’জেন িচরিদন 
d’জেনর সnােন িফেরিছেলন, িকnু iহেলােক িমলন হয়িন।”১ eখন, iহেলােকর কথা uঠেল 
েসi মহূুেতর্ তারi সে  পরেলাক নামক েকানo anথার সmাবনা আ n পাঠকমেন sp 
পায়। “িকnু িমলন হয়িন” বলেলo বাকয্িট সmণূর্ হেতা, সনাতন েদশীয় কাঠােমা েসi দািব 
কের না। তব,ু kমায়ত জিটল হেত থাকা আধিুনকতর জীিবকাযাtায় নীলমতুৃয্ জীবেনর 
দিkেণ ঘর কের, eবং সhদয়সামািজক কিবo বড় eকটা anরালবাসী নন। জীবন o মতুৃয্ 
সমাnরসjায় িdধািnত কিবর কাবয্ভুবেন লাg হেয় পেড়।  

pাk -রবীnd, রবীndনাথ o তৎপরবতর্ী বাংলা সািহিতয্ক aেনেকরi মন o মনেনর পtমেূল  
মতুৃয্শীত ছঁুেয়েছেন আেছ। রবীndনাথ বা িবভূিতভূষণ, জীবনমরেণর িনঃসীেম ঈ র যাঁেদর 
কােছ পান্থজেনর সখা, মতুৃয্েত ঋিdর মিহমা েজেনেছন। জীবনানn দােশর ভুবেন তা 
সংঘটেনর sয়ংিkয় চািব—  “কখন মরণ আেস েক বা জােন— কালীদেহ কখন েয ঝড়/ 
কমেলর নাল ভােঙ— িছঁেড় েফেল গাংিচল শািলেখর pাণ/ জািন নােকা;...”২ জলামাঠ েছেড় 
বেুনাহাঁেসরা যখন চাঁেদর আhােন আদতৃ হয়, তখনi চাঁদ আর িচতাকােঠর dndসমাস কিব 
শিkেক (কিবশিkেক?) েজরবার কের ছােড়। মতুৃয্র তিn  rপকার anধারার িলিখেয় sবীর 
মNলo। “জীবন eবং মতুৃয্র মাঝখােন শাদা eকটা কাপড়। aসmব িনিলর্িpi তাঁর  হাoয়া 
থাক, না থাক, কাপড়টা dলেত থােক।...”৩ জাতীয় u ারেণর শিkেশল।  

ei িনবেn আমরা িবনয় মজমুদােরর কিবতায় িনিহত মতুৃয্ভাবনা িনেয় আলাপচার করেবা। 
মানবীয় েpেমর আখয্ান িতিন েয মানবীেক sরণ কের িনমর্াণ করেছন, তার নাম ‘ঈ রী’। 
ei sিবেরাধ জn িদে  িবশ শতেকর rপাnিরত পদাবিলর। aবশয্, aেপkা o aেপkেকর 
বিনয়াদ eখােন বদেল েগেছ, ei যা! িকnু, িবে দ aেথর্ মতুৃয্র ছায়াপতুুল িবনেয়র কিবতার 
ছেt কখনoi েসভােব েঘারােফরা কেরিন। জীবনানn দাশ বা পেরর শিk চেTাপাধয্ায়, 
তুষার রায়, িকংবা আরo পেরর sবীর মNেলর কিবতায় েযমন আমরা মতুৃয্ নামক aশরীরীর 
sলকুসাkাৎ পাi, িবনেয়র সবর্ািধক আেলািচত কিবতায় তা েনi। বর , মতুৃয্র িতন বছর 
আেগ pকািশত (২০০৩ ি ঃ) o সািহতয্ আকােদিম পরুsার (২০০৫ ি ঃ)-pাp ‘হাসপাতােল 
েলখা কিবতাg ’ নােমর কিবতার বiিটেত িবনেয়র আn ািনক মতুৃয্িচnা pতয্k করার 
মেতা, বiিটর ‘আমার বাবা যখন’, ‘মােয়র’ o ‘েভেব যাi’ শীষর্ক কিবতা যার পিরচায়ক। 
eছাড়া, তাঁর apধান o aখয্াত িকছু কাবয্gেন্থর কেয়কিট কিবতায় মতুৃয্িচnার বীজধান 
পােবা।       
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িবনয় িশ  িবনেয়র বমর্াবাসকােলর sিৃত eকদা েরামন্থন কেরিছেলন, pদীপ মNল anিলিখত 
িবনয় মজমুদােরর ‘আমার েছাটেবলার কথা’ েলখািটেত তাঁর মেনাভূম গঠেনর iি ত েমেল। 
িনবর্ািচত aংশ : “...ঐ শহের aেনক বাঙালী পিরবার িছল। eকটা েলাক িছল গr কাটবার 
কাজ করত েস, গr েকেট েকেট মাংস িবিk করত। ei েলাকিটর যখন মরবার সময় uপিsত 
হেলা তখন মরবার আেগ গrর মত হাmা হাmা কের ডাকিছল।...”৪ “মা kr ধনজনেযৗবন 
গবর্ং।/ হরিত িনেমষাৎ কালঃ সবর্m ।।”— শ রাচােযর্র pবাদতুলয্ পদিটর েয মমর্াথর্ িশ িবনয় 
বমর্ািনবাসী বাঙািল কসাi মাnষিটর জীবন o জীবনীর িভতর pতয্k কেরিছেলন, তােকi মলূ 
িথম (theme) কের তাঁর ‘হাসপাতােল েলখা কিবতাg ’ কাবয্gেন্থর ‘মােয়র’ কিবতািট 
আকার েপেয়েছ বেল মেন করা চেল।   

“মােয়র iেসােফগােস কয্ানসার হেয়িছল, ফেল 

েকােনা িকছু িগেল েখেত পারত না, জল 

েখেত পারত না। 

পীযষূ ডাkার 

gেুকাজ iনেজকশন িদত di হােত। 

তােত আর কী বা হয়, না েখেয় পেনেরা িদন েথেক 

মাo মারা েগল । 

মরবার আেগ eকবার 

আমার বাবােক মা েতা kkর বেলেছ। 

মরবার আেগ মা আমার 

বািড়র চাকরিটর পা-o ধেরিছল। 

eর নাম মতুৃয্, মহাশয়।”৫     

eিদেক, পনুজর্েnর pে  কিবসtা িtধািবভk। কখনo িতিন সেচতন pতীচয্বাদী 
(ছাtাবsােতi েয মাk র্সীয় বীkার ৈনকেটয্ eেসিছেলন, মেন রাখেত হেব), কখনo বা sচাr 
kটৈনিতক, কখনo বা pেচ  pাচয্াদশর্ী। ‘যখন আমার বাবা’ কিবতািটেত িতিন  
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জnাnরবাদেক নসয্াৎ কেরন। 

 “যখন আমার বাবা খবু বেুড়া হেয়িছল 

বয়স িতরানbi বৎসর হেয়িছল তখন েতা বাবা 

িবছানায় বসেতi পারত না, েয়i থাকত। 

বেুড়া হেল ei হয়, আমােরা েতা হেব। 

বড় ভgীপিত eেস হাবড়ায় িনেয়  

বাবার েপটিট েকেট eেনিছল, পের 

eকটানা eগােরািট িদন বয্াপী রk পেড়িছল 

কাটা েপট েথেক। 

বাবার েতা আtা েনi, পনুজর্n েনi। 

বাবােক েপাড়ােল পের বাবার ছাi েতা আেছ, ei 

ছাi ভােব পিৃথবীর মািটর সিহত।”৬  

পরkেণi আবার আtলীন েপNুলােম dেল oেঠন। ধ ু যাoয়া-আসা, ধ ু েsােত ভাসার 
িনরn পেথর পাঁচািল বেুঝ িনেয় পরজীবেনর aিst, aনিst বঝুেত পােরন না।  

“সব িকছু িঠক চেল মতুৃয্ আেছ ব’েল 

মতুৃয্ভেয় ভীত হেয় চেলিছ সকেল 

যার যার সৎ পেথ িমথয্া pব না 

aিত কম তব ুআেছ, েকu থাকব না। 

মতুৃয্ হ’েল পরজn আেছ িকংবা েনi 

জািননা আমরা েকu, তেব সকেলi 

জািন, মতুৃয্ আেছ ফেল জিম চেষ েলােক 
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মতুৃয্ আেছ ব’েল সেব িবদয্ালেয় েঢােক 

েলখাপড়া েশেখ েলােক মতুৃয্ আেছ ব’েল 

েTনgিল বািনেয়িছ eবং সকেল 

Tামগািড় চেড় আর aিফেসo যায়। 

uেtিজত হেয় েযi সবার মাথায় 

খনু চােপ েস সমেয় মতুৃয্িচnা আেস 

সব মমর্িরত হয় মতুৃয্র বাতােস।”৭     

aতঃপর aেনকটা মধকুিবর ব ভূিমর pিত টান-ভােলাবাসা জাগার মেতা কেরi িবনেয়র 
মতুৃয্েচতনা পিরবিতর্ত। পবূর্-দশর্ন তাঁর aপবূর্ মেন হয়। িলখেছন— 

“...আিম ভােলা আিছ বেল আমার িনেজর বাগােনর 

ফুলgিল ভােলা আেছ eবং আমার ei বাগােন রেয়েছ বেল আিম 

িনেজ েবশ ভােলা আিছ ফেল বিুঝ যাi েহাক আমার জীবেন— 

আিম েশেষ বায় ুহেয় ভs হেয় েগেলo িনি ত 

বায় ুআিম ভs আিম িচরকাল রেয় যাব e িবে , আকােশ।”৮  

িবনয় পনুজর্n িবষয়ক hদয়সংবাদিট িবনয় aতলদেহ anধাবন কেরন। েফরজীবেনর pতীিত 
কিমuিনs িবনেয়র কিবতাছেt জমাট হয়! e কথা কম grেtর নয়। 

“ভিবষয্েত কী কী হেব— e িচnা আসল। 

আমরা মতুৃয্র পের েবঁেচ থাকব িক 

ভূত হেয়, তাi সi বেলা সখা-সিখ। 

eেতা েতা িনি িত েনi, মতুৃয্র পেরo 

েবঁেচ থাকবi ei আশা করা ে য় 

েজার কের ক  কের ei েভেব যাi 
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আমরা পিৃথবীময়, আhান জানাi 

পিৃথবীর সকলেক, আমােদর ei  

েজার কের ভাবা ছাড়া an পথ েনi 

ভিবষয্ৎ জানবার, যিদ েভেব েযেত 

সকেল পাির েতা পাির পনুজর্n েপেত।”৯  

eকিট কিবতায় ন র pাণতা, aন র আtা o সনাতন চলসমেয়র িনতয্তার ‘eiকথািট’ 
লঘsুর িবনেয়র সে i িবনয় মেন রাখেত চান। 

“সকেল পাগল হেয়  েযেতা ei ধরালেয় 

                    যিদ তারা ভাবত েয ম’ের 

েগেলi সকল েশষ  পরােনর েকােনা েলশ 

                   থাকেব না ম’ের েগেল পের।                                                     

আিম ধরণীর ধিূল  ei বিল েখালাখিুল 

                   আর যিদ ei ধরণীেক 

ধরণীর েকােনাটােক  েকu না বািনেয় থােক 

                  eমিনেত হেয় আেছ িটেক 

তেব হয় ভােলা আেরা  িবনাশ েনi েতা কােরা 

                  ধরণীেক যারা ভ’ের আিছ 

তারা সব sেগাপেন  eকিট সমীকরেণ 

                  রেয় তেব ধরণীেত বাঁিচ।                                                          

ভািব তার মােন হেলা  সকেল থাকেব বেলা 

যা ঘটুক রেয় যােব িঠক।      
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আgেন পেুড়i ছাi  হেব oi েদহটাi 

মের েগেল বেুঝেছা, পিথক।”১০      

আজীবন কিবতার জn eকাn গিণত িলখেত েচেয়িছেলন িবনয়। িনেদনপেk তাঁর িতনিট 
কিবতা ভােব o গঠেন গিণতলkণাkাn— যিুk, তেkা, pমােণ খািনক দাশর্িনক uপপােদয্র 
েচহারা িনেয়েছ। 

“eকটা েলাক মের েগেছ, মাথাটা পবুিদেক, িচত হেয় েশায়া 

পা পি ম িদেক। ei মরা মাnষিটর utের দাঁিড়েয়  

মরা মাnষিটেক েদখেছ ভগবান। eর পের মরা মাnষিটর 

পােয়র িদেক তািকেয় ভগবান মেন মেন ভাবেলন, পােয়র পাতার 

পি মপােশ েলখা হল “আi টু িদ পাoয়ার মাiনস oয়ান”।  

সে  সে  মরা মাnষিট দাঁিড়েয় পড়ল। ঘিড়র কাঁটা েযিদেক েঘাের 

েস িদেক ঘেুর েগল eবং দাঁড়াল, দাড়ঁােনা aবsায় সদয্ জীিবত মাnষিট 

তািকেয় রiল পি মিদেক। তারপের েহঁেট চলল পি মিদেক। 

eiভােব মরা মাnষেক বাঁচােনা যায়।”১১   

িকংবা : 

“মতৃেদহ েপাড়ােনার সমেয় মেৃতর বায়বীয় 

aংশটুk িনকেটর েলাকেদর নািসকায় ঢুেক যায় 

e বয্াপাের মেনােযাগ িদo। 

eবং তা বায় ুনয় মেৃতর বা i sরণীয় 

e বায় ুজীিবত আর পrুেষর নােকঢুেক েস েতা 

ফুসফুেস রেk েমেশ, েমশা aিভেpত। 

ei েয বায়টুা েঢােক 
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িনঃ াস েনয় েলােক 

কারণ e বায় ুনয় 

দাhমান শরীেরর বা  হয় 

sতরাং ei রেk ঢুেক 

পনুজর্n হেয় যায়, নরনারী হেয় যায় িpয়।”১২  

িকংবা :  

“মতুৃয্ যখন রেয়েছ তখন পনুম ৃর্তুয্ আেছ। 

eকবার যিদ িকছু ঘেট তেব সেnহ থােক পােছ 

ei িকছু েমােট ঘেটi িন— ব’েল 

pমান [pমাণ] রেয়েছ, eকবার হেল। 

িতনবার েসi িকছু যিদ তেব িঠক ঘিটয়ােছ। 

ফেল শবেদহ eকবার কের িনি ত নi শব 

আেদৗ েপাড়ােনা হল িক হল না— িহয়ার েগাপন রব। 

িনি ত হেত যিদ িতনবার 

দাহ কির তেব তার েতা আবার 

আেরা িতনবার জn হবার বাধয্তা রিহয়ােছ।”১৩  

েকাথাo েকাথাo তাঁর আেরািপত মতুৃয্িবষয়ক তtt েবিদশা হেয় কিবতােক ন  কেরেছ। 
পাঠােn িকছুi pায় েমেলিন। 

“d’িট মতুৃয্র মাঝামািঝ 

বেস আিছ আিম eক কিব 

আমার গােয়র পের eকিট রিkম বণর্ 
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চাদর রেয়েছ। 

d’িট মতুৃয্র মােন 

যিদ সরাসির মতুৃয্ হয় 

তেব আিম িকnু েদখিছ েয 

আিম েবশ জীিবত aবsায়— 

diিট চাদর ঢাকা মতৃেদহ েদেখ যাি  িঠক, 

আিম িকnু বেস আিছ জীিবত aবsায় 

মেুখ মেুখ কিবতা বলিছ 

...”১৪ 

কিবতার ei বয়ন পাঠকেক েকাথাo েপৗঁেছ েদয় না। dেবর্াধয্ েহঁয়ািলর মেতা শbচয়ন o 
িচtকেlর েদৗবর্েলয্ কিবতা o কিবt চয্াpা হেয় িগেয়েছ। তেব eকিট কিবতায় িতিন eকi 
ে েম মতুৃয্েক জীবেনর গান েশানােত েপেরেছন। কিবতা rর “eকলা eকিট ঘের আিছ/ 
আিম বhিদন হল/ মরেল েতামরা বেলা।/ মেন হয় মরেলi বাঁিচ।...” চরণ কিবতােশেষর 
...তাহেলo মরণেক ভয়/ সকেলi কির আর/ সাধ েনi মরবার/ বাঁচেতi চাi aিতশয়।”১৫ 
চরেণ uপনীত (unীত?) হেয়েছ। eছাড়া মতুৃয্র বছের েলখা an eকিট কিবতায় িবনেয়র 
spেদশ িঘের েফেল িচতার আgন, বাবা-মা’র pয়াণ o aেnি য্ েচােখর সামেন েভেস oেঠ; 
মেন হয় িচতাকাঠ ‘আয় আয়’ ডােক, তাঁেক— 

“‘মাnেষর মতুৃয্ হেল মাnষ েযখােন থােক তার নাম পরেলাক’— 

ei কথা আিম মেন েরেখিছ েতা ভুিলিন eখেনা। 

মা বাবােক পিুড়েয়িছ আিম িনেজ িচতা েjেল anপম o িবিজত 

দরকারমেতা কাঠ িদেয় িদেয় েপাড়ােলা েতা; আিম 

িচতার িনকেট নয়, খািল পায় িচতা েথেক িকছু দূের দাঁিড়েয়i 

েদখলাম েপাড়াবার দশৃয্, sেp েদেখিছ মা eবং বাবােক।”১৬   
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িকnু, ‘গায়tীেক’-পেবর্i তড়বেড়-যবুক িবনেয়র মেধয্ eকধরেনর মতুৃয্t রসািয়ত 
হেয়িছেলা। ‘গায়tীেক’-র পাNুিলিপ েথেক িতনিট কিবতা ‘গায়tীেক’ বiিটেত বিজর্ত 
হেয়িছেলা। পের েসgিল তাঁর ‘আমােকo মেন েরেখা’ (aতeব pকাশনী, p.p.কা. ২৫ 
িডেসmর, ১৯৯৫ ি ঃ) নামক কিবতার বiেয়র anভুর্k হয়। তার মেধয্ eকিট কিবতায় 
িবনয়েক মরেলােকর apািpgিল পরেলােক িমিটেয় িনেত েদেখিছ। কিবতার r o েশষ েসi 
aেশেষ, েযখােন জীবনিচh যায় না, যা আেছ বা েনi েকানoটাi েবাধহয় খবু কতৃর্t িনেয় 
বলা চেল না— 

“িনি ত মেরিছ আিম, মেতর্য্র জীবন েশষ হেলা; 

মেতর্য্র শরীর েছেড় সরাসির, sগর্েলােক আিম। 

আমােদর বাসsান sগর্েলাক, আমােদর মােন 

েকবল diিট আtা—spা আর আিম—e-dজন 

ঈ রী o ঈ েরর বাসsান sগর্েলাক। েদিখ, 

আেগকার পিরিচত—মেতর্য্র যবুতী েদহ িনেয় 

aভয্থর্নাময় হািস oে  িনেয় দাঁিড়েয় রেয়েছ 

আমার ঈ রী, আর আিমo বাসনা anসাের 

sেগর্o শরীর পাiপ—sাsয্ িঠক spার মেতান, 

u তা spারi মেতা, দিৃ শিk sাভািবক ব’েল 

েচােখ আর চশমা েনi—oর িpয় snর যবুক। 

মdৃ েহেস ব’েল oেঠ—eতিদেন কাজ েসের eেল, 

আমরা eখন সব শািn-তিৃp-েরামাে র sখ 

গভীর, aপিরেময় পিরমােণ েদহমেন পােবা, 

আমােদর aিভলাষ anসাের সব—সব িকছু 

হেয় যায় ব’েল; eেসা/ aতঃপর গাঢ় আিল েন 
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pগাঢ় চুmন ক’ের সিmিলত দাmতয্জীবন 

aনnকােলর জn যাপন করার pিতrিত 

িদেয় িছেলা, r হেলা pণয়সmkৃ আtােদর 

sগর্s জীবনলীলা—aনnকােলর জn লীলা”১৭            

‘মানসী’ aেথর্ ‘spা’ শbিটর চয়ন িবনয় আর েকাথাo কেরনিন। িঠক eর আেগর বিজর্ত 
কিবতািটেতi১৮ িবনয় তাঁর sেpর ঈ রীেক েলাকাnরেলােক eকা h -  pতীkায় 
েরেখেছন, িবনেয়র সমg ei দশৃয্-পিরকlনািটর সে i িবভূিতভূষণ বেnয্াপাধয্ােয়র 
‘েদবযান’১৯ uপnাসকািহিনর ভাবসাদশৃয্ েখাজঁা যােব। েযখােন, kড়ুেল-িবেনাদপরু গাঁেয়র  
যতীন o পু -র e-জেn পিরণিত না-পাoয়া pণয়িট anেলােক আেলাকস ারী িছেলা।              
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ফাlনু ১৩৮৫; (p. সতয্িজৎ রায়), কলকাতা ২৩; প.ৃ ২৯ 

৩. sবীর মNল; ৪ সংখয্ক কিবতা (িবভাব কিবতািট বােদ); লাiফ লাiন; িনবর্ািচত কিবতা; aিভযান পাবিলশাসর্; pথম 
pকাশ : ৩০ আগs ২০১২; বনমালীপরু বারাসাত কলকাতা; প.ৃ ১১৯ 

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

৫. ঐ; ‘মােয়র’; হাসপাতােল েলখা কিবতাg ; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; কলকাতা-
৭০০০২৩; প.ৃ ১৫ 

৬. ঐ; ‘যখন আমার বাবা’; ঐ; প.ৃ ১৪ 

৭. ঐ; ‘মতুৃয্ আেছ ব’েল’; িবেনািদনী kঠী; aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬; কলকাতা-৭০০ ০০৯; প.ৃ ২৮ 

৮. ঐ; ‘বায় ুআিম ভs আিম’; েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা/ জাnয়াির 
২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; প.ৃ ৯৬ 

৯. ঐ, ‘েভেব যাi’; হাসপাতােল েলখা কিবতাg ; কিবতীথর্; pথম pকাশ : ৈবশাখ ১৪১০, েম ২০০৩; কলকাতা-
৭০০০২৩; প.ৃ ৫৩ 

১০. ঐ, ‘aিত পরুাতন কথা’, (কা.g. eখন িdতীয় ৈশশেব); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৭৪-১৭৫ 

আেরকিট কিবতায় সমেয়র uেড়াছুটেক কী আ যর্ aংেক েফেল কিব মাপেছন। কিবতার a শয়েনর ঊে র্ কিবতা o 
aংেকর সংে েষর ei িনিরেখ িবনেয়র তুলয্মলূয্ বাংলা সািহেতয্ িdতীয় েকu েনi। িনদশর্ন :  

“সময় ৈদঘর্য্i, ৈদঘর্য্ oজন, oজন সময়— eটা ছাপা আেছ 

                                                                      বhকাল আেগ। 

e দিৃ েত েদখা েগেল— সময় ৈদঘর্য্i— 

                              — ফেল ৈদঘর্য্ র’েয় েগেল  

সময় েতা ব’েয় যায় ৈদঘর্য্ rেপ— ei ভােব সমসয্ািট eখনo ভাবিছ।”   

                                                                       (aংশিবেশষ) 

 

১৯৪ 



d. ঐ, ‘আজেক ফাlনু েশষ’, িবেনািদনী kঠী, aফিবট, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০০৯, প.ৃ 
২৯          

১১. ঐ; ‘মরা মাnষ বাঁচােনা’; েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা/ জাnয়াির 
২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; প.ৃ ৬৫ 

১২. ঐ; ‘পনুজর্n’; eকা eকা কথা বিল; েনৗেকা pকাশনী; pথম pকাশ : মাঘ ১৪১২, জাnয়াির ২০০৬; আদশর্পlী 
িবরাটী কলকাতা-৫১, প.ৃ ৬২ 

১৩. ঐ, ‘মতুৃয্’, ঐ, প.ৃ ৬১ 

১৪. ঐ; ১ সংখয্ক কিবতা, িতনিট কিবতা; ২; েছােটা েছােটা গদয্ o পদয্; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা/ 
জাnয়াির ২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; প.ৃ ৬৯ 

১৫. ঐ; ‘eকলা eকিট ঘের’; ১; ঐ; প.ৃ ৪২ 

১৬. ঐ; ‘eকিট নারীেক আিম’; পিৃথবীর মানিচt; কিবতীথর্; pথম pকাশ : কলকাতা বiেমলা জাnয়াির ২০০৬, মাঘ 
১৪১২; কলকাতা-২৩; প.ৃ ৫৫ 

১৭. ঐ; ‘‘গায়tীেক’র পাNুিলিপ েথেক’ (৩); (কা.g. ‘আমােকo মেন েরেখা’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-২; প.ৃ ১৫২ 

১৮. ঐ, ‘‘গায়tীেক’র পাNুিলিপ েথেক’ (২), ঐ 

১৯. িবভূিতভূষণ বেnয্াপাধয্ায়, ‘েদবযান’, িমt o েঘাষ, ঊনিবংশ মdুণ : ফাlনু ১৪১০, কলকাতা ৭০০ ০৭৩    
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