
ঘ. িচtকl 

pতয্k িববিৃতর পিরবেতর্ uপযkু o pিতsাপনেযাগয্ িচtকl বয্বহার আধিুনক কিবতার 
িবেশষt। eর মািজর্ত pেয়াগ িবনেয়র pথম িদেকর কিবতায় আমরা লkয্ কেরিছ। িকnু 
‘িফের eেসা, চাকা’, ‘a ােনর anভূিতমালা’, ‘বাlীিকর কিবতা’ হেয় ‘পিৃথবীর মানিচt’, 
‘eকা eকা কথা বিল’, ‘িবেনািদনী kঠী’ iতয্ািদ েশষ রািগণীর বীণ aবিধ যতi িবনয় 
agসর হে ন, ততi তাঁর ভাষা aলংকারভার-মkু হেয় পড়েছ, ফুেরাে  িচtকlনার 
pেয়াজনিটo। েকননা, েকবল পিরপা র্ েথেকi সংgহ করা aনায়াসলb ঢালাo িচtrেপর 
মাধয্েম িতিন তখন বহমান জীবেনর িনতয্তার সতয্েক (সtূেক) pিত া করেত চাiেছন।  

িচt o িচtকেlর মেধয্র েমৗল পাথর্কয্িট েমাটামিুট ei— pথমত, িচtকl 
(<িচtrপ+কlেলাক)-e খবু সmবত কথক uপিsত থােকন না। বkেবয্র সােপkতা িনেয় 
েসখােন eক বা eকািধক সংলg িচt ৈতির হয়। িচtgিল েকানo-েকানo েkেt aসংলg হেয় 
থাকেলo তােক eকi েমৗলবেৃtর বtৃচাপ ধরেত হেব। নেচৎ কিবতা দাঁড়ায় না। আবার, 
সবসময় ঘটনািট েচােখর সামেনi েয ঘটেছ, নয় eমনটাo। দশৃয্rপ (িনসগর্) িচtেণ 
সাধারণত কথেকর pতয্k বা পেরাk uপিsিত থােক। েলখািট utমপrুেষ েলখা নাo হেত 
পাের, িকnু, মেন হেব কথক (েলখক) তাৎkিনক েদখেছন o দয্াখাে ন। aবশয্ : ‘েসানার 
তরী’→ pতীকী; িনসিগর্ত বা িচtকlময় েকানoটাi নয়। িকnু, ‘আষাঢ়’ কিবর িনসগর্pীত 
সিৃ । িdতীয়ত, িনসগর্ বণর্নায় pকৃিত o pকৃিতর aংশ-a gিলi েমাdা িবষয়বst। িকnু, 
িচtকেl িচtিটi িবষয় নয়, িচেtর আ য় বা আsারায় মলূ িবষয়িট েসখােন pিতপািদত 
হয়। aথর্াৎ কিব-মেনর েচতন, aবেচতন o aেচতন aংেশ লিুকেয় থাকা aিভjতার বণর্াঢয্ 
pিতফলেন ফুেট oঠা দাশর্িনক aিভpায়িটi িচtকl।১... 

eকিট pবেn রবীndনাথ িলখেছন— “aপrপেক rেপর dারা বয্k কিরেত েগেল বচেনর 
মেধয্ aিনবর্চনীয়তােক রkা কিরেত হয়। নারীর েযমন ী eবং hী, সািহেতয্র 
aিনবর্চনীয়তািটo েসirপ। তাহা anকরেণর aতীত। তাহা aলংকারেক aিতkম কিরয়া 
uেঠ, তাহা aলংকােরর dারা আ n হয় না।  

“ভাষার মেধয্ ei ভাষাতীতেক pিতি ত কিরবার জn সািহতয্ pধানত ভাষার মেধয্ diিট 
িজিনস িমশাiয়া থােক, িচt eবং সংগীত।    

“কথার dারা যাহা বলা চেল না ছিবর dারা তাহা বিলেত হয়। সািহেতয্ ei ছিব আঁকার সীমা 
নাi। uপমা-তুলনা-rপেকর dারা ভাবgিল pতয্k হiয়া uিঠেত চায়। ‘েদিখবাের আঁিখ-পািখ  
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ধায়’ ei eক কথায় বলরামদাস কী না বিলয়ােছন? বয্াkল দিৃ র বয্াkলতা েকবলমাt 
বণর্নায় েকমন কিরয়া বয্k হiেব? দিৃ  পািখর মেতা uিড়য়া ছুিটয়ােছ, ei ছিবটুkেত pকাশ 
কিরবার বhতর বয্াkলতা মহূুেতর্ শািnলাভ কিরয়ােছ। 

“................................................. 

“...িচt eবং সংগীতi সািহেতয্র pধান uপকরণ। িচt ভাবেক আকার েদয় eবং সংগীত 
ভাবেক গিতদান কের। িচt েদহ eবং সংগীত pাণ।”২  

িচt aেথর্ িচtকli রবীndনাথ eখােন বিুঝেয়েছন, সেnহ েনi।... ১৯০৯ ি ঃ েথেক ১৯১৭ 
ি ঃ— pায় eক দশক ধের চলা সািহেতয্র িচtকlবাদী আেnালন (Imagism) তার নবয্ 
শতকীয় আধিুনকতার জn লড়াiেয়রi anতম pকাশ o pচার। মলূত ফরািস pতীকতntী 
আেnালন (Symbolism) েভেঙ আসা e-আেnালেনর pাথিমক পযর্ােয়র  েনতা িছেলন 
িbিটশ তrণ িট. i. িহuম (T. E. Hulme), aনাবশয্ক aিতকথেনর পিরবেতর্ িযিন কিবতায় 
‘ভসর্ িলবর’-eর পkপাতী িছেলন। িকছুিদন পর eজরা পাuন্ড (Ezra Pound) তােত যkু 
হন। iেমিজs েগা ীর anাn uেlখেযাগয্ নাম : িরচাডর্ aয্ালিডংটন, িহlা ডুিলT ল, eফ. 
eস. ি ন্ট, েফাডর্ ময্াডk েফাডর্ eবং uiিলয়াম কােলর্াস uiিলয়ামস।                       

১৯১৪-য় পাuন্ড-সmািদত iেমিজs কিবতার সংকলন ‘ডাস iেমিজsাr স’ (‘Das 
Imagisters’)-e aয্ালিডংটন, ডুিলT ল, uiিলয়ামস, পাuন্ড বয্তীত রচিয়তাrেপ anভুর্k 
আর-নামgিল িছেলা িড. eiচ. লেরn (D. H. Lawrence), aয্ািম লাoেয়ল (Amy 

Lowell) o েজমস জেয়স (James Joyce)। লন্ডন েথেক pকািশত ‘The Egoist’ 
পিtকািটo iেমিজsেদর p য়দাতা o সমথর্ক িছেলা। পাuন্ড eরপর েলখক-িচtী   
oয়াiনডয্াম িলuiস (Wyndham Lewis) pবিতর্ত ‘ভিটর্িসj ম’ (‘Vorticism’) 
আেnালেন েমেত েস-দেল িভেড় েগেল ‘iেমিজj ম’-eর েনতtৃ লাoেয়েলর হােত আেস। 
তাঁর সmাদনায় ১৯১৫, ১৯১৬ o ১৯১৭-েত পরপর িতন বছের িতনেট iেমিজs সংকলন 
pকািশত হেয়েছ।... 

নাম, আকার o পিরচয়gাসী নাগিরক pবণতা o ‘মnষয্েt মতৃ গণসমাজ’ (‘Deathbed-

humanity of mass society’)-eর াসrd পিরেবেশ দাঁিড়েয় েরাময্ািন্টক িনসগর্চচর্ার 
িবপেk কােবয্র eক sতnt আদশর্িনমর্াণi iেমিজসম৩। eর মখুয্ ৈবিশ য্ : 

“The typical Imagist poem is written in free verse and undertakes to render as 
precisely and tersely as possible, and without comment or generalization,  
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the writer’s impression of a visual object or scene; often the impression is 
rendered by means of metaphor, or by juxtaposing, without indicating a relation, 

the description of one object with that of a second and diverse object.”৪  

সামািজক, রাজৈনিতক িকংবা সািহিতয্ক েবাধ কখনoi  সীমানার পিরমাপ জােন িন। তাi 
গত শতেকর rর d’েটা-িতনেট দশেক পা ােতয্ pধানত িচtকলা o কাবয্ভূেম সংঘিটত 
আেnালনgিল দূরােnর বাংলার বাঙািল সংsিৃতেকo eকiরকম েফিনল কের। সবর্েতা 
সংকেটর কাল েসিট। সমs-ৈনিতক সংকট ঘেুর-িফের েশষেমশ আিtক সংকেটরi জn 
িদেয়েছ। রবীndনাথ o িমিsিসj েমর ভুবেলর্ােক সাতিট তারার িতিমর! pবল pিতdিndতায় o 
ফুটেত থাকা িব ােস  নতুন মতাদশর্ িনেয় uেঠ আসেছ iমেpশিনj ম (Impressionism) o 
iমেpশিনs কিবেগা ী। eরপর iমেpশিনj েমর বhমািtক বণর্ টা েভেঙ িতনিট সংলg 
aথচ িভn রঙেরখা িনজ-িনজভােব িনেজেক s  করেব— pতীকবাদ (Symbolism), 
িচtকlবাদ (Imagism) o পরাবাsববাদ (Surrealism)। সািহতয্েkেt ei oলটপালট, 
িবেkােভর pথম ফল, বাংলায়, ১৯২৩ ি sােb ‘কেlাল’ পিtকা (সmা. দীেনশর ন দাশ o 
েগাkলচnd নাগ)-র pবতর্ন। ‘utরা’ (১৯২৫ ি ঃ, সmা. aতুলpসাদ েসন o রাধাকমল 
মেুখাপাধয্ায়; সহ. সmা. sেরশ চkবতর্ী), ‘pগিত’ ( ১৯২৬ ি ঃ, সmা. বdুেদব বs o 
aিজতkমার দt ), ‘কািল-কলম’ (১৯২৬ ি ঃ, সmা. মরুলীধর বs), ‘পবূর্াশা’ (১৯৩২ ি ঃ, 
সmা. স য় ভTাচাযর্) পিtকাgিলo েসi ধারাবািহকতারi ফসল। িচtকl o 
পরাবাsবতােক আts কের েয মণ রবীnd-পরবতর্ী বাংলা সািহেতয্র aেলৗিকক তরণীকেরর 
ভূিমকায় aিভিষk হেলন, তাঁর নাম জীবনানn দাশ আর তাঁর pণীত eবং utরািধকার েরেখ 
যাoয়া পথিটর েজানািক o েজয্াৎsাi দশক-শতক েপিরেয় eেসo e-aবিধ বাংলা 
সািহতয্সmাগর্ আেলা কের রiেলা।...  

আমােদর আেলাচয্ কিব িবনয় মজমুদার জীবনানnীয় ঘরানােক aিধগময্ কেরi েকানo 
uপচkাকাের বাঁক িনেয়িছেলন। ‘নkেtর আেলায়’ েথেক ‘a ােনর anভূিতমালা’-র 
aধয্ায়িট পযর্n anত তাঁর কিবতাভাষার েবাঝাপড়ায় তা spতয্k।  

‘েসতু’-েক pতীক কের কাবয্জীবেনর pারেm, eকিট কিবতায়৫, িতিন শারীরবtৃীয়তায় 
মানিসক pশািn খুঁেজিছেলন। িবনেয়র সমদশকীয় o pায় সমবয়সী কিব পেূণর্nd পtী (জ. 
১৯৩১ ি ঃ) oিদেক gমেড়াে ন “আমােদর aভয্nের েsাতিsনী আেছ, েসতু েনi।” (d. 
পেূণর্nd পtী, ‘েsাতিsনী আেছ, েসতু েনi’; কা.g. ‘েহ সময় a ােরাহী হo’, পেূণর্nd পtীর 
ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, পনুমুর্dণ : াবণ ১৪০৯ আগs ২০০২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 
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প.ৃ ৯৯-১০০)— ei বেল।... di বা তেতািধক িবযkু aংশ (Real/ Virtual যা িকছু েহাক 
না েকন)-eর মেধয্ েযাগসtূ সmাদন aথবা েযাগসtূকারী বsti েসতু। ei মন-িন  েসতু-
পারাপারিটi েযন eকটা sশর্েরখা, িবনয়সািহেতয্ যা িদকিনণর্েয়র কাজ করেব; েযৗনতার 
কাrকৃৎ হেয় পড়েব তাঁর মলূধারার কিবতার রংদার পালকg । জেলা ল পািড়র তুলনায় 
েসতুর বয্বহার খািনক িনভর্য়-িনভর্রo িক নয়?... ‘িফের eেসা, চাকা’-র যথাkেম ৫২ o ৫৭-
সচূক কিবতায় ei ‘েসতু’-র iি তিট পনুবর্ার eেসেছ। pথমিট :  

“aবয্থর্ পািখর কােছ যেতাi কালািতপাত কির 

আমােক েচেন না তব,ু পিরচয় সিূচত হেলা না। 

েকােনািদন পােবা না েতা, েসতুর uপর িদেয় drত 

েTেনর মেতা sগmীর জীবন পােবা না।”৬   

বনলতা েসেনর েচােখ পািখর নীেড়র আ য় েদখেত েচেয়িছেলন জীবনানn, িবনয় তাঁর 
‘চাকা’-েক সবর্ােnঃi পািখ বািনেয়েছন। েসতুর oপর েTেনর চরণ িন-র িচtকlিটেত 
aবশয্i েযৗনেকৗশেলর ‘সবাক চলি tিট’i িনরেল রেয়েছ। 

িdতীয়িট :  

“েকােনা েযাগােযাগ েনi, েসতু েনi, পিরচয় েনi; 

তবoু েগাপন ঘর নীলবেণর্ রি ত হেয়েছ— 

ei েভেব যিদ খুঁিজ, তেব বেলা, e-কlনা কােলা। 

আঁধাের সকলi সখা, কােলা ব’েল pিতভাত হয়। 

তেকর্র সময় নয়; িবপলু িবপদাপn kুধা।  

pােণ েজয্াৎsােলপেনর সাধ যিদ না-i হয়, তেব 

িছd িদেয় েডেক িনেয় েকন েস েয েখােল না দরজা। 

আহার করার আেগ sান করা তারi রীিত, েpম।”৭   

িবপলু িবপn ei িখেদ আদেত েযৗনিখেদ। নীল রং িবষ, েযৗনতা o মতুৃয্র pতীক eবং eরা  
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anসর্mিকর্ত। ud গত েযৗনিচnায় কিবর েগাপন ঘর : িল , িজhা রেস আdর্। খাদয্ gহেণর 
আেগ sানপেবর্র িচtকেl িতিন রসsান o রসনািনবারেণর পারmযর্ বা kমিটেক িচিtত 
কেরেছন।  

‘a ােনর anভূিতমালা’-র ১-সচূক কিবতািটেত ‘েসতু’-র pতীেক শািয়ত নারীেদেহর তুলনা 
রেয়েছ। sন, েযািন, েযািনেরাম, পংুদN, বীযর্ iতয্ািদেক ksম, পরাগেকশর, জলপাi ফল, 
রস-আঠা iতয্ািদর pতীেক েদেখ িবনয় তাঁর িবভািবত স েমর িচtকl আঁকেছন, eমন— 

“েসতু চুেপ েয় আেছ, েসতু েয় আেছ তার ছায়ার uপের। 

ছায়া েকঁেপ-েকঁেপ oেঠ েথেক থেক জয়ী-হoয়া েসতুর বাতােস। 

সকল েসতুর মেতা eখােনo ei pােn ksম ফুেটেছ; 

snর s াণ ফুল, o-pােno ksেমর াণ েভেস যায়। 

াণ পাi, ksেমর চািরপােশ পিরিচত পরাগেশখর; 

েযন an েকােনা েদশ, an েকােনা মহাকাশ ফুেট আেছ েযন। 

eiখােন েথেম েযেত, েনেম েযেত রেস-েভজা anনয় ক’ের 

েথেম িগেয় েনেম পিড়, নািক েনেম েথেম যাi আিম িনেমেষi 

সকল আকাশ েছেড় ksেমর িবভািজত sকীয় আকােশ, 

জলপাi ফল ei সাথর্কতা েপেয় হােস, মdৃ-মdৃ হােস। 

মেন হয়, ভয় হয়, e-সমেয় ছায়ািট েয েভেঙ েযেত পাের 

e-রকম েঢuেয়-েঢuেয়, তরে র e-রকম আঘােত-আঘােত। 

কাঁপার aিধেক িগেয় eমন pবলভােব েনেচ যায় ছায়া 

ksম, ksম তুিম েকান মায়া জােনা বেলা, e েকমন মায়া। 

িনসেগর্র ei সেতয্ aবেশেষ eকরািশ রস, আঠা আেস 

আমার িনকট েথেক েনেম যায়, জ’েম যায় ফুেলর আকােশ।”৮       
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খািনকটা কতৃর্t িনেয়i e-কথা বলা চেল েয, েযৗনতার সmবত ে  ভাষয্িনমর্াতা কিব িবনয় 
মজমুদার। সাথর্ক েpেমর কিবতা বাংলা ভূিম o ভাষায় খবু কম েলখা হয়িন। িকnু, েযৗনস  
িনেয় eমন আ যর্ শbজেbর িনদশর্ন eর আেগ েকাথাo েনi; পেরo আর েকানoিদন পাoয়া 
েগেলা না। বাংলার েpেমর কিবর চিরতািভধােন িবনয় িন য়i থাকেবন, িকnু িনেবিদত 
েযৗনতার কিব বলেল িবনয় বয্তীত আর েকানo নাম eখনo আেস না।   

‘ঈ রীর’ কাবয্gেন্থর eকিট কিবতােতo েযৗনিমলনেক িচেtর aনnকেl েবঁেধেছন কিব 
িবনয়। েসখােন েযািনগেভর্র anভবিটেক দূরগময্ পাহােড় aবিsত তীথর্sান ধের িনেয় িতিন 
পতনশীল বীযর্িবndgিলেক eেক-eেক unখু তীথর্যাtী বেল ভাবেছন, ভাবেত পারেছন। ei 
ভাবেত পারা-টুki তাঁেক eকেমবিdতীয়m  িবনয় কেরেছ। কিবতািট e’রকম— 

“সাধারণভােব তােক িtশেূলর মেতা মেন হয়; 

িtশলূী পাহাড়, িpয়া, িpয়তমা িtশলূী পাহাড়।  

eখন বষর্ার িদন, িসk বনভূিম কােক চায় 

gp কৃতা িলপেুট, চায় তার দঢ়ৃ aিতিথেক। 

িসk আজ বনপথ, িসk িগিরgহা িগিরখাত— 

দয্ােখা, কার িনি বেন িসk, aভয্থর্নাময় সব। 

pবল আঘােত েশেষ পাহাড় নাচাi িkp sামী; 

ছেn ছেn েনেচ যায় pাতয্িহক সিnর মেতান। 

ei আমােদর ei িচরnন িপছল pণয়। 

িtশলূী পাহাড়, িpয়া, িpয়তম িtশলূী পাহাড়। 

aবেশেষ বিহগর্ত কণাকণা তীথর্যাtী যায় 

তpৃ িগিরখাতপেথ anেরর িদেক িদেল দেল; 

eত ঘন েpমপাত আর েকাn  কাrকােযর্ চেল?”৯   

বষর্াকাল িবরহদহন িকংবা িমলনজনেন আতp হেয় থাকা ঋতু। কােমাnt েযািন-aরণয্ তখন  
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পংুিলে র কিঠন আেব েন, aেঝার রসাভােস u -শীতল হেত চায়। ‘িগিরgহা’-‘িগিরখাত’ 
িনেয় পনুrিk বাhলয্ হেব, েযািনর িচtাkর তা। sন, িনতm বা েযািনর তলেদেশ কিlত o 
ajাত ডুেবাচূড়া— eর যা-িকছুi কিবকথার ‘পাহাড়’ হেত পাের।... 

িবনেয়র pথম েমৗিলক gন্থ ‘নkেtর আেলায়’-e snর eকিট িচtকl েমেল। িদিঘমেধয্ 
েফাটা eকিট আtমg পdফুল িদিঘর শাn নীরবতািটেকi েকবল সংসারসতয্ বেল েজেনেছ। 
eখন, েস-জেল েকu েকৗতুক কের eকিট িঢল ফয্ােল eবং kেমািtত বtৃgিল ফুেলর দিখন 
dয়ার িদেয় hদয়েদালায় েদালা েদয়! িদিঘর লাসয্, বাতাস o বেৃtর িবভ  তােক us কায়; 
িকnু পাঁকরােজয্র িসেsম তার পা েচেপ ধের। িবপn িব াস েথেক eক ধরেনর আতর্- াস 
জn েনয় :  

“eেসিছেল কােছ, বেসিছেল ধীর সবজু ছায়ায় 

ksেম েতামার েলাভ েনi যিদ, নাi বা তুলেল। 

pিতিদন আেস aেনেকi, ব’েস েফর চ’েল যায়। 

েকৗতুেক তুিম েকন মেনালীনা aমন dলেল? 

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

আনমনা eক ksমেক তুিম জািগেয় তুলেল। 

ধ ুেকৗতুেক েকন মেনালীনা aমন dলেল?”১০  

েগাটা কিবতািটেতi চাoয়া o না-পাoয়ার dমর্র aিভমান, বয্থর্ েpেমর িবষণ্ণতা ছায়া 
েফেলেছ। eকিদেক মেনর uড়াল েদoয়া ডানা, anিদেক মািটেত েগঁেথ বসা বাsেবর পােয়র 
মেধয্ ei দিড়র লড়াi তাঁেক পdবেনর টানােপােড়েনর aপrপ িচtিট কlনা করায়। 
দলবdতা-পে র িভতের প জ হেয় ফুেট থাকবার যntণা তাঁেক খবুেল খায়। কিব sধীর দt 
aবশয্ েয-েকানoরকম িচtকlনার িবsারেকi ফুেলর পাপিড়-েমলা েমেনিছেলন! তাঁর 
ভােষয্— “শbেদর গােয় েলেগ থাকা িমথয্াgিলেক আলগা করেত/ কিব তাঁর েখত জেুড় 
িচtকেlর চাষ কেরন।/ আর েসiসব িচtকl/ পাপিড় েমলেত েমলেত বেল— বাকয্ িমথয্া, 
শb িমথয্া,/ িমথয্া তার rপসমহূ।” (sধীর দt, ‘কিবর িনিবর্কl সমািধ’, তাঁব ুমi o ে  
কিবতাg , আদম, িdতীয় আদম সংsরণ : ১ ৈবশাখ ১৪২৩/ ১৪ eিpল ২০১৬, কৃ নগর, 
নদীয়া ৭৪১ ১০১, প.ৃ ৪৪)... 
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বাংলার িpয়-মখু েদেখ তpৃ কিব জীবনানn দাশ পিৃথবীর মখু আর েদখেত চানিন১১, 
ক াবতী, পdমালা, শি নীমালার aেনক rপকথা েন েফেল িবনয় মজমুদােরর মেন হয় 
“...সব বয্থা—সব sখ েপেয় েগিছ—েপেয়িছ সকিল।”১২ কিবেলােক eকলাt ঘিনেয় eেল 
ujjল aতীেতর নায়েকািচত pণয়গাথার িচtকl দানা বাঁেধ : 

“কেতা rপকথা বেল েকাটাল kমার আর রাজkমােররা : 

যkপরুীেত তারা েদেখেছ িশিথল কেতা রাজkমারীেক— 

েসানার পালে  েয়, pদীপ িগেয়েছ িনেব িশয়েরর িদেক। 

সব ঘেুম aেচতন, eকাকী বাতাস ধ ুকের েঘারােফরা। 

 

তারা েসi েদেশ েগেছ—কেতা দূের— মাঠ বন নদী পার হেয় 

ঊষার আেলায় িগেয় দাঁিড়েয়েছ kমারীর পালে র পােশ। 

পিৃথবীর সব sp তখন েস-kমারীর মেুখর আ েয়, 

পিৃথবীর সব সাধ তখন েস-kমােরর মেন িমেট আেস।”১৩  

aসহায় anকাের িবলীন হেত-হেত িনেজর ৈনঃs িনেয় িচtকl ফাঁেদন, eেহন— “anকাের 
ব’েস আিছ, চািরিদেক pাnেরর িবধরু বাতাস।/ নkেtর িদেক েচেয় বেুক জেম জীবেনর সব 
দীঘর্ াস।/ আিম eকা প’েড় আিছ, তুিম আেছা আকােশর sনীল aতেল।/ জািন, তুিম ei 
মােঠ আসেব না দূরাগতা,/ নkেtর ছায়া নািক পেড় ধ ুপিৃথবীর িতনভাগ জেল।”১৪ িবjান 
বা rিত aথবা সংsার িমেশo eভােব ৈতির কের সিচt akর!          

eকিট কিবতায়, hদেয়িndেয় েকানo িবষাদিk  sর ধরা পড়েল তাঁর pিতেরাধ unলূ হয় o 
দূরযায়ী eক uপkেলর ছিব anের েভেস oেঠ— েযখােন eক েকu-েনi তrণী আর িতিন— 
কNতািড়ত, েpতািয়ত : “হায়ের েতামার িনমর্ম গােন েচতনায় েদয় েদখা/ eক pাnর ... রািt 
... eবং/ চাঁেদর আেলায় eকিট aভাগা তrণীর rপেরখা।/ আিম eক েpত ... মারণ ভীষণ, 
মধরু eকথা ভুিল/ েতামােক েদখেল, িকnু েতামার গােন/ আবার hদেয় েভেস oেঠ েসi 
েpেতর কািহনীgিল”১৫  

‘গায়tীেক’-র ১ o ২-সচূক কিবতাd’িট ‘িফের eেসা, চাকা’-েতo eকi সjায় গহৃীত 
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হেয়েছ। d’িট কিবতাi কিবতায় pতীক-িবজিড়ত িচtকেlর আ যর্ uদাহরণ। pথম 
কিবতািটেত িতনিট পথৃক িচtকl রেয়েছ— ujjল মাছ, িবপn মরাল o ass বkৃ-
েকিndক। ‘ujjল মাছ’ শbবnিট aবশয্ জীবনানেnর কিবতায়১৬ েপেয়িছ আেগi। েস যাক...  

মাছ, মরাল o বkৃ যথাkেম জল, anরীk o মিৃtকা-সংলg জীব। বkৃ sিবর, মাছ o মরাল 
জ ম; তব ুপাlার িনিরেখ eেদর মেধয্ হয়েতা তারতময্ করা চেল।  

pথম িচtিটেত, eকিট ujjল মাছ আকাশেক লkয্ ক’ের জেলর িবছানা েছেড় আকােশর 
ভাচুর্য্য়ািলিটেত eকিটবার মাt ঠাiঁ িনেত িগেয় তারপর দশৃয্ত sনীল aথচ s  জেল 
pকৃতপেki ডুেব যায়। eখন, sনীল িকnু s — ei adুত বাuNুেল িdচারী শেbর aথর্ 
কী? দিৃ ম হেয় থাকেল তারo েতা েঢালকেপটার pেয়াজন েনi। আসেল, সমs ‘কী’-র 
মেধয্i ‘িক’ আেরাপ করা িবনেয়র কিবমন। িঠক েযমন, িনেজর চুেলর মdৃ ােণর মেতাi 
তাঁর ‘তুিম’-েক পান না িতিন১৭। েনi নয়; aিত কােছ আেছ, তাi। ei ‘hা’ঁ eবং ei ‘না’-
i তাঁর কিবতার েফজ o িনuTাল— sয়ংস ৃ  ei েপােটনিসয়াল িডফােরn তাঁর কিবতায় 
তিড় ালনা কের।... মােছর uDয়ন, aবগাহন o িনমjন-দেৃশয্র সাkী di— eকিট ফল 
o কিব sয়ং। িবনয় িলখেছন— 

“eকিট ujjল মাছ eকবার uেড় 

দশৃয্ত sনীল িকnু pকৃতpsােব s  জেল 

পনুরায় ডুেব েগেলা—ei িsত দশৃয্ েদেখ িনেয় 

েবদনার গাঢ় রেস আপk রিkম হেলা ফল।”১৮     

ei ‘ফল’-িটেক আমরা pতীক ভাবেত পাির। েকননা, eকিট বীেজর সাiিkক aডর্ােরর েশষ 
ধাপিট ফল। তারপেরi বnৃচুয্িত o েফর বীজজn। মােছর ulmন ফলিটেক েবদনায় আরk 
কের। eবারকার জn েশষ। শীতল েশািণত o tেকর শীণর্তা তােক সমািহত কেরেছ। uড়ল 
মাছিটর েদখা েলাকাnেরর sেpর মেতা েকানo িকছুi তােক আর জািগেয় েদেব না। েচােখ 
িহম িকংবা ঘমু আর ঔjjলয্ কেম-কেম kেম েছাট হেয় আসা পিৃথবী...আর...আর...িনতাi 
কিবয়ােলর গাoয়া েসi জীবনগান— “ei েখদ আমার মেন মেন।/ ভালেবেস িমটল না 
সাধ—kলাল না e জীবেন।/ হায়, জীবন eত েছাট েকেন?/ e ভুবেন?”১৯...    

িdতীয় িচtিটেত : 

“িবপn মরাল oেড়, aিবরাম পলায়ন কের, 
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েযেহতু সকেল জােন তার সাদা পালেকর িনেচ 

রেয়েছ uদg u  মাংস আর েমদ। 

slায় ুিব াম েনয় পির াn পাহােড় পাহােড়। 

সমs জলীয় গান বা ীভূত হেয় যায়, তব ু

eমন সময় তুিম, েহ সমdুমৎসয্ তুিম ... তুিম ...”২০     

ঊ র্চারী মরাল েলাকাnরেণর সাধ ক’ের েদেখেছ েয, ধবধেব পালক না, পালকিনেmর েমদ o 
মাংসi তার পিরচয়। বয্থা িনেয় দূের েযেত-েযেত মািটর মেতা আকাশেকo েকমন সেnহ 
হয়। মহাপারাবার পার কের পাহাড়-আড়ােল eেস বেস— aবসn। তব,ু কিবর কথায় e 
িব ামিটo ‘slায়’ু। কখন শbশর সমs pশািn িচের িছঁেড় েনয় শরীর-কয্াmাস! জলময় sর 
eতkেণ বা ীভূত হেয় eেসেছ। মাiল-মাiল পথ েয েযেত হেব মতুৃয্র আেগi! িঠক েসi 
সময়i সমdুমৎসয্ ঘাi িদেয় oেঠ। মরাল েদেখ না তা, কিব েদখেত পান। আnিরক dঃেখ 
িতিন আনত হন। মাছ েতা জােন না, েকানo মিুki আসেল বnনমিুk নয়, সকল বnনi 
মিুkবnন, িমলনবnন।... 

ততৃীয় িচt : 

“িকmা দয্ােখা, iতsত ass বেৃkরা 

পিৃথবীর পlিবত বয্াp বনsলী 

kাn kাn দীঘর্ ােস আেলািড়ত কের। 

তব ুসব বkৃ আর পু k  েয যার ভূিমেত দূের দূের 

িচরকাল েথেক ভােব িমলেনর াসেরাধী কথা।”২১   

বনবlীর aধীন বkৃেদর খবু asখ। তার জni েতা চল িkহীনতার pিতবn িনেয়। aথচ 
বয়ঃkিমক িমলেন া তােক েতালপাড় কের। eকিদেক েpািথত িশকড় টােন, an িদেক 
পািখেদর গান-হািসেখলা তােক েবঁেধ। সmেকর্র anিমত সািমট তার াস েচেপ ধের। eখােন 
‘বkৃ’ আর ‘পু k ’ aবশয্i পংু o stী-িলে র pতীক। িকnু মৎসয্...িকnু মরাল— oরা? 
মাছেকo িফের আসেত হয়, পািখেকo। গােছর utরণ েনi, গাছ িতেল িতেল মের। মাছ o 
পািখর utীণর্ হoয়াটাo েনহাত সামিয়ক। oরা েকেঠা বিৃt o ৈজব সংসার েছেড় িব েলােকর  
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eক হেত চায় বেট, িকnু, মেনােলাক, মেনর মাnেষর সে  িমলন েয কখনo হেয়i oেঠ না। 
oরা ভুল কের মের।... 

‘গায়tীেক’-র িdতীয় কিবতািটেতo বkৃ o পিkকথা রেয়েছ। ধ ুমােছর জায়গায় eেসেছ 
মাnষ। aচল, aনnবষর্ীয় বkৃ, েয িকনা মতুৃয্র দাসt (আ t) েসভােব েজেন oেঠ িন, তার 
মেুখ-েচােখ-tেক-কােন-নােক সীমায়ত, মতুৃয্শািসত জীবেনর a ুিল েবালােত চান, বেলন— 

 “িশkায়তেনর কােছ  েহ িন ল, িsg েদবদাr, 

িজhার uপের dব লবেণর মেতা কণা কণা, 

কী ছড়ায়? েক ছড়ায়? েশােনা, কী asুট sর, েশােনা— 

‘েকাথায়,  েকাথায় তুিম, েকাথায় েতামার ডানা ে ত-পkীমাতা? 

ei েয eখােন জn, eকi েসi জনrত নীড় না মিৃtকা? 

নীড় না মিৃtকা পণূর্ e-as  মতুৃয্ময় িহেম...’ 

তুিম বkৃ, jানহীন, মরেণর িk  সমাচার 

জােনা না, eখন তেব sর েশােনা, aবিহত হo।”২২ 

িকnু, পািখর জীবন েতা পািখরi, বেৃkর জীবনo বেৃkর। তারা সংলg, তব ুবkলg হেত সkূ 
বাধা আেছ!... মাnেষর জীবেনর মাnষ তাo মিৃtকার ভূজn, ঋণ-িনভর্রতা েছেড় কখনo-
কখনo aনধীন িদন চায় সমেুd-আকােশ। েকননা, না-পাoয়ার েখেদ pায়শi পাoয়ার েজদ 
েথেক যায়। তার পিরtাণ, পিরতিৃp েনi। kত, মলম o d’কলম...ei েতা েসi! েজেন- েন 
িবষ পান করা কিব িবনয় e-aিভলােষর িpয় িবলােস aTহাসয্ ছিড়েয় েদন : 

“তবoু েকন েয আেজা, হায় হািস, হায় েদবদাr, 

মাnষ িনকেট েগেল pকৃত সারস uেড় যায়।”২৩      

ant, মাnেষর বিুdবিৃt o মেনাবিৃtেকi তার aশাnতার কারণ বলেবন িবনয়। শািnর 
aভােব ঘমু িকংবা ঘেুমর aভােবi বিুঝ বা শািn েনi। বয্থার মােঝ ঘিুমেয় পড়েত-পড়েত 
utরণকামীরা ‘িনরথর্ক বীযর্পােত’ মােত। বীেযর্র aপpয়াণিটo িকnু েলাকাnরেণর iে  o 
েলাকাnিরত হেত না-পারারi েদয্াতনাবাহী। িলখেছন—    
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“িবড়াল pভৃিত সব িচnাশিkহীন pাণীgিল 

সব aবসরকাল িনdায় aিতবািহত কের; 

েযেহতু িনdায় েকােনা েবদনা বা যntণার aবকাশ েনi। 

তবoু কী ক’ের ভুিল তুিম eকবার েদিখেয়েছা 

aিনিdত মাnেষর রkময় ফুটn জেলর  

নেভাচারেণর মেতা আkলতা থাকাo সmব। 

জল থােক মিৃtকায়; েমঘgিল ঊ র্াকােশ থােক, 

মািটর সংলg হেয়, মধয্পেথ কখেনা থােক না।”২৪  

ফুল িনেয় মাnেষর aজs িমেথয্ বলা, ফুলেক িদেয় মাnেষর সবেচেয় েবিশ িমেথয্ বলােনা আর 
মাংেসর গেn কাযর্ত ulাস pকােশর বয্াপারিট তাঁেক নাড়া েদয়। কিবরা েতা বrণার বেুক 
মাংেসর গn ঁকেত েকানoিদনi পছn কেরনিন! তাi hদয়পচয় িনেয় ভাবেত বেস িতিন 
কাগজকলম িনেয় চুপচাপ বেস থােকন। স েয়র িবেরাধী o pবল aিsবাদী শিk aপচয়েক 
িচেtর কাrকেl মেুড় েফেলন e’ভােব—  

“েহ আেলখয্, aপচয় িচরকাল পিৃথবীেত আেছ। 

ei েয aেময় জল, েমেঘ েমেঘ তnভূত জল— 

eর কতটুk আর ফসেলর েদেহ আেস বেলা। 

ফসেলর ঋতুেতo aিধকাংশ েষ েনয় মািট। 

তব ুকী আ যর্, দয্ােখা, uপিব  মশা uেড় েগেল 

তার ei uেড় যাoয়া ঈষৎ স ীতময় হয়।”২৫  

িবনয় eকিট কিবতায় কিবতার আি কগত িদকিটর েয ধারণা িদে ন— বাচয্, বয্া য্ বা 
িন, pতীক o িচtকেlর sষম সjায় তা গাঁথা, তােত খবু নতুনt েনi, পিৃথবীর সকল 

যগু-সকল ভাষার ে  কিবতাgিল িবচার করেল eমনটাi েদখা যােব। তব,ু িবনেয়র কিবতা-
সmিকর্ত মতামতিট িবনয়-aেnষেণর sােথর্i েজেন েনoয়াটা জrির : “বাচয্াথর্, িনিহত aথর্, 
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িবে িষত শারীিরক rপ,/ েস শরীের pকৃিতর, জগেতর pতীকী আ য়,/ aিবে দয্ িনিবড়তা, 
ঘিন তা, আেবগস ার,/ আেরা সংjাতীত িকছু কিবতায় থাকা aিভেpত।”২৬ ei শbাতীত 
ভুবনিটi িচtকেlর িচtসাধনীেত jলjেল হয়।... 

মনিসজ মজমুদার িলখেছন— “pাচীন িgেসর কিব সাiেমািডেনস মেন করেতন ‘ছিব হল 
িনবর্াক কিবতা আর কিবতা হল সবাক ছিব।’... খবু আধিুনক কােল িপকােসার মেুখ েশানা 
েগেছ : ‘শb িদেয় েলখা যায় ছিব েযমন কের কিবতায় আঁকা যায় anভব।’ ‘শেbর সে  
rপেক জিড়েয় িনেয় েয বাকয্’ aবনীndনাথ তােক বেলেছন ‘u ািরত ছিব’।  

“দিৃ gাhতা িচtকলার pধান শতর্। e শতর্ মানেত হেয় কিবেকo। ‘কিবতার সারাৎসার তীk 
দশৃয্ময়তা।’ ei দঢ়ৃ pতয্িয়ত দািব iংেরজ কিব রবাটর্ েgভেসর। তাi দীঘর্কাল চাল ুআেছ 
কিবদিৃ র কথা। েস-দিৃ  কিবর, িশlীরo। dজেনi দশৃয্ eবং দেৃশয্র aিতিরk িকছু েদেখন 
eবং েদখার েপছেন থােক তাঁেদর aনn সংেবদনার pবল আেলাড়ন। যার ফেল কিব/ িশlী 
যা েদেখন তার aভাবনীয় rপাnর ঘেট তাঁর সিৃ েত।... 

“িকnু কিবতার সবর্া  িক িচtময়? বণর্নায়, িচtকেl, uপমায়, uৎেpkায় শেbর pিতমা 
থােকi িকnু কিব িক কখনo an  গাঢ় sের কথা বেলন না যােত থােক েকানo uপলb 
সেতয্র বা ঘন anভেবর িনি t বয্ না? কিব িক বেলন না : 

িবপলুা e পিৃথবীর কতটুk জািন 

A thing of beauty is a joy for ever. 

sp নয়— শািn নয়— েকান eক েবাধ কাজ কের/ মাথার িভতের 

ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসn 

েস বেড়া sেখর সময় নয়, েস বেড়া আনেnর সময় নয় 

“সংকীণর্ aেথর্ িচtপেটo সবর্াংেশ ছিব থােক না। মতূর্ aবয়েবর চারপােশর জিমেত থােক 
িশlীর anভেবর বয্ নায় ভরা েরখা, রঙ o বনুেটর িবমতূর্ কাজ। aলডাস হাkিল eমন 
aিবিম  িবমতূর্ aিভঘাত খুঁেজ েপেয়েছন— না েকানo ekেpশিনs ছিবেত নয়— পেনেরা 
শতেকর iতালীয় েরেনশাঁেসর িশlী িপেয়েরা েদেlা ানেচসকা বা কিজেমা তুরার ছিবেত। 
তাঁর ধারণা oi ol মাsারেদর ছিবর িবমতূর্ aংেশi ধরা আেছ pথম জেনর কিঠন pশাn 
বিুdশািসত িনরাসk তnয়তা আর aপরজেনর aশাn যntণাদীণর্ েমজাজ।  
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“িকnু oi ধরেনর aংশgিল ছিবেত িবমতূর্ হেলo কিবতােতo িক তাi? ছিবর মেতাi 
কিবতার aংশ সমেgর সে  aিnত হেয় বয্ নােক পণূর্তা েদয় িঠকi। িকnু কিবতার oi 
চরণgিল, কিবতার বাiেরo, eক sতnt aিst আেছ বেলi, আরo aেনক িচtময় aংেশর 
সে  তারায় তারায় খিচত কের রােখ আমােদর sিৃতেত কিবতার আকাশ।...”২৭                   

pতয্াহত hদয়েক িবনয় aনায়ােস হাতেবামা েভেব েনন। তারপর eক aেpমিবd কিবর ছিব 
আঁেকন— 

 “িবিনd রািtর পের মাথায় জড়তা আেস, েচাখ j’েল যায়, 

হাতেবামা ভ’ের থােক কী ভীষণ aিতkাn চােপ। 

eরকম aবsায় hদেয় িকেসর [কীেসর] আশা িনেয় 

কিবতার বi, খাতা চািরপােশ খেুল ব’েস আিছ?”২৮  

বঝুেত asিবেধ হয় না েয, e তাঁর আtবান-িনেkপ। anপর্ীড়েন jেলপেুড় d হেত চান 
কিব— সংশpক!...  

pতীকা য়ী িচtকেlর aনবদয্ িকছু িনদশর্ন িবনেয়র ‘িফের eেসা, চাকা’-য় রেয়েছ। েpম, 
েযৗনকাম, শরীর-িমলন iতয্ািদেক eমনভােব িচts করা হেয়েছ েয, সািহেতয্র aিনয়িমত 
পাঠক oপর-সjার ািnেকi a াn ধের বসেব— 

“আকাশআ য়ী জল িবsতৃ মিুkর sাদ পায়, েপেয়িছেলা। 

eখন তা মিৃtকায়, ঘােসর জীবেন, আহা, েকমন নীরব। 

মহৎ ulাস, ug uেtজনা eiভােব েশষ হেত পাের? 

ঈিpত গেৃহর dাের েপৗঁেছােনার আেগi েয িডম েভেঙ যায়— 

ei িসk েবদনায় দূের চ’েল েগেল তুিম, পলাতকা হাত, 

েবদানার দানা-দানা িনেয় eকা-eকা েখেল কেরা, skমার েখলা। 

ঘন aরেণয্র মেধয্ সেূযর্র আেলার তীb aনটন বেুঝ 

তrণ েসgন গাছ ঋজ ুআর শাখাহীন, aিত দীঘর্ হয়; 
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eত দীঘর্ যােত তার u  শীেষর্ uপিব  িনরাপদ েকােনা 

িবকল পািখর িচnা, an  গােনর sর মািটেত আেস না।”২৯   

আকাশআ য়ী জল, ঘাস, ঈিpত dার, ঘন aরণয্, তrণ েসgন গাছ, িবকল পািখর িচnা-
an  গােনর sর pভৃিতর pতীেক আসেল বীযর্, েযৗনেকশ, েযািনমখু, েযািনগভর্, পrুষা  o 
তdয্তীত, জীবেনর aহং-পরাহং টানেকi uেdশ বা uেdশয্ করা হেয়েছ।  

সামিুdক িঝnকেক মেুkা-জেnর সাথর্কতা লাভ করেত েদেখন। aতeব িনেজর িদেক ঘেুর 
িগেয় িনভুর্ল গিত, েজয্ািতমর্য় পথেরখািট anধাবন কেরন, আবার-আর eকবার— 

“eমনিক িনেজ-িনেজ খেুল যাo িঝnেকর মেতা, 

বয্থর্ হo, তব ুবািল, িভতের pিব  বািলটুk 

kেম-kেম মkুা হেয় গিতর সাথর্ক কীিতর্ হেব।”৩০    

‘িফের eেসা, চাকা’-র মেধয্ eকিট কিবতা আেছ, যা বiেয়র কিবতাgিলর ভাবশ ৃ েলর 
বাiের aবsান কের। কিবতািট জীবনানn-িবষয়ক। বলেছন— 

“ধসূর জীবনানn, েতামার pথম িবেsারেণ 

কিতপয় িচল ধ ুবেলিছেলা, ‘ei জnিদন’। 

eবং গণনাতীত পারাবত েমেঘর srপ 

দশর্েন িবফল ব’েল, েভেবিছেলা, akেমর গান। 

সংশেয়-সেnেহ dেল eকi rপ িবিভn আেলােক  

েদেখ েদেখ িজjাসায় জীণর্ হেয় তুিম aবেশেষ 

eকিদন সেচতন হিরতকী ফেলর মেতান 

ঝ’ের েগেল aকsাৎ, রkাpতু Tাম েথেম েগেলা।”৩১  

জীবনানেnর মরজীবেনর তুমলু বয্থর্তা o মতুৃয্-পরবতর্ী জীবেনর u াযর্ সাফেলয্র ei 
aধয্ায়িট আমােদর জানা। িচল o পারাবত যথাkেম দূরt, u তা o বহমান কাল eবং 
ঘনt, ৈনকটয্ o বতর্মান কােলর pতীেক eেসেছ। aবশয্, িচেলর dবর্ার দিৃ  o াণশিk  
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(iিndয়ময়তা)-র আভাসিটo েসখােন আেছ। জীবনানেnর pিতভা সমসামিয়ক সমাজ 
েচেনিন, তাঁেক েচনােত মহাকালেক আসের নামেত হেলা। জীবন o সািহেতয্র হাজারo েখলা, 
হাজারo rপ, হাজারo rপাnর েদেখ েফলা আt-িজjাসায় s কিব জীবনানnেক েছঁচেড় 
িনেয় চেল যায় Tাম। ২২ aেkাবর, ১৯৫৪। শীেতর kয়াশা মাতাল িছেলা তখন?... হিরতকী 
ফেলর মেতা ঝের যাoয়ায় ‘হির’ (‘ঈ র’ না ‘হরণ করা’ িkয়াপদিট?)-শেbর rিতসাময্ 
সিৃ  করেত েচেয়িছেলন বেল িবনয় িনেজi জািনেয়েছন।৩২ ১৯৬২-েত দাঁিড়েয় িবনয় আট 
বছর আেগর eকিদেনর গlেক সmাবয্তার য্াশবয্ােক েদখেলন! জীবনানn eখন েনi। 

েমঘেলাক িদেয় uেড় চলা িকছু িচল িকছু আেগi বেুঝিছেলা, e েমঘমালা sায়ী বিৃ ময়ী। 
গহৃs, aভয্s আtা েমেঘ জল েদখেত পায় না। জীবনানn জলগভর্ েমঘ, সিৃ বয্ ক ংস 
যার আপৎপন্থা : 

“eখন সকেল েবােঝ, েমঘমালা িভতের জিটল 

পু ীভূত বা ময়, তবoু দশৃয্ত শাn, ে ত, 

বিৃ র িনিমt িছেলা, eখেনা রেয়েছ, িচরকাল 

রেয় যােব; সংেগাপন িলpাময়ী, কিmত েpিমকা— 

েতামার কিবতা, কাবয্, সংশেয়-সেnেহ dেল-dেল 

তুিম িনেয ঝ’ের েগেছা, হিরতকী ফেলর মেতান।”৩৩  

“েয-পথ রেয়েছ তােক eকমাt পােয়-পােয় েহঁেট/ পার হেয় েযেত হেব, আর েকােনা sরময্ 
শকট/ পােবা না িন লা পেথ, eমনিক a gিল কেব/ হািরেয় িগেয়েছ েসi আtরkামলূক 
যেুdর/ িব s সমেয়, তেব মাnেষর পদdয় আেছ।/ েকােনা বnু েনi আর, সহায়তা পাi না 
কখেনা।/ িনেজর িনরst েশাভা, uল  aবsা িনেয় আর/ েকাথায়, কােদর dাের uপিsত হেবা, 
েহ সময়?/ eখন েহঁেটi চিল; জেল ডুব েদবার আেগi/ ডুবিুরর মেতা িকছু sগভীর াস েটেন 
িনi।”৩৪ িকংবা, “কেব েযন eকবার িবd হেয় বালকুােবলায়/ সাগেরর সাহচযর্ েপেয়িছেলা 
aেলৗিকক পািখ।/ uদয্ত সংগীেত কেব ভেরিছেলা হমর্য্তল, তব/ু েপেরক িবফল হেলা গhেরর 
udার েপেলা না।/ মাথা kেট, িছঁেড়-খুেঁড় ঘিুড়র মেতান তয্k হেয়/ দয্ােখ, পিৃথবীর িশkা 
ধারণার kমসংেশাধেন।/ েযন িশ  বায়েুলােক িনভর্েয় িবহার ক’ের েশেষ/ পেথ প’েড় ংস 
হয়। েততলার েথেক পতেনর/ aিnম, ajাতপবূর্ মমর্ েবােঝ শেবর জীবেন।”৩৫ u ারেণ েযন 
জরায় ুতয্ােগর পর িবsীণর্ আেলায় eেস সিৃ র সদথর্ বেুঝ েনoয়া kুধাতর্-িপপািসত িশ িটর  
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িবsয় o েবদনা রেয়েছ— anকার সীমা েছেড় েয আকােশর নীেল, চাঁেদ, নkেtর আhােন 
আরo পিরসীমা েদখেত েপেয়িছেলা৩৬। িনমর্ল হালদার িলেখিছেলন— “আকােশ মখু ডুিবেয় 
দাঁিড়েয় পড়েত পাির// বnুর েpিমকােক েদেখ েpিমকা েচেয়িছ/ েকােনা েpিমকােক পাiিন/ 
আমার মgুতা নীলরেঙ। তাi আকােশ মখু ডুিবেয়/ দাঁিড়েয় পড়েত পাির।/...”৩৭, িবনয় 
িলখেছন— ভুল, আঁকেছন— “কrণ চেলর মেতা সারািদন, সারািদন ঘিুর।/ বয্িথত সময় 
যায়, শরীেরর আতর্নােদ, যায়/ েজয্াৎsার anনয় ; হায়, ei আহাযর্সnান।/ aপেরর 
েpিমকার মেতান sদূর নীহািরকা,/ গাঢ় িনিনর্েমষ চাঁদ, আমােদর আবশয্ক sখ।/...”৩৮  

“েতামােদর কােছ আেছ সংেগাপন, আ যর্ ব-dীপ,/ কৃ বণর্ aরেণয্র anরােল াণময় hেদ/ 
আমার hদয় sেp মgু হয়, eকা sান কের”৩৯ পঙিkর েযািনমর্য় রজনীেত িবনয়েক সnরণরত 
েদিখ; িকnু, aেমাঘ িশকারিটর েয লkয্েভদ হয় না। বাঘ লাফ িদেতi েযন েস-kমারী 
লkয্িবnd েথেক সের যায়! আহূত আঘাত আকN তব ুসবর্s িদেত েচেয়i বেলন— “েতামার 
hদেয় িদেত েরামাি ত সংkামক বয্ািধ/ বীজাণ ুবহন কির ; তুিম থােকা দূের িসnুপাের;/ 
ফেল িনেজ পবূর্ােhi আেরা েবিশ িবষিkয়া পাi।/...”৪০ আর তারপর, eকটা েজানািকেক 
মেুঠায় েচেপ ধের আকাশ, নkt বা aনnেক পাoয়ার িহংসাtক, বয্থর্ pয়াস েনন। পরাভেবর 
মেধয্i ফুেট oেঠ, ফুিটেয় েতােলন anভেবর aসাধারণ িচtকl eক :                          

“কিবতা বিুঝিন আিম ; anকাের eকিট েজানািক 

যৎসামাn আেলা েদয়, িনrtাপ, েকামল আেলাক। 

ei anকাের ei দিৃ গময্ আকােশর পাের  

aিধক নীলাভ েসi pকৃত আকাশ প’েড় আেছ— 

ei েবাধ sগভীের কখন আকৃ  ক’ের িনেয় 

যগু যগু আমােদর agসর হেয় েযেত বেল, 

তারকা, েজানািক—সব ; লিmত গhর হেয় েগেল 

না-েদখা গhর েযন anকার hদয় aবিধ 

পথ ক’ের িদেত পাের ; pেচ ায় pেচ ায় ; েযন 

aমল আয়tাধীন aবেশেষ ক’ের িদেত পাের 
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aধরা েজয্াৎsােক ; তােক uদgীব মিু েত ধ’ের িনেয় 

িবছানায় েয় েয় আকােশর, aনেnর সার েপেত পাির। 

ei ajানতা ei কিবতায়, রেk িমেশ আেছ 

মdৃ লবেণর মেতা, pশািnর আhােনর মেতা।”৪১    

কিবতািটেত aিধক নীলাভ pকৃত আকােশর আকাঙ্kায় জীবনানnীয় rেkপ রেয়েছ। ‘rপসী 
বাংলা’-র কিবর iে মন িছেলা aেনকটা eমনi— “যতিদন েবঁেচ আিছ আকাশ চিলয়া েগেছ 
েকাথায় আকােশ/ aপরািজতার মেতা নীল হেয়—আেরা নীল—আেরা নীল হেয়/ আিম েয 
েদিখেত চাi;—েস আকাশ পাখনায় িনঙড়ােয় লেয়/ েকাথায় েভােরর বক মাছরাঙা uেড় যায় 
আি েনর মােস,/ আিম েয েদিখেত চাi;...” (d. জীবনানn দাশ; ৩ সংখয্ক কিবতা 
(pেবশক কিবতািট বােদ); rপসী বাংলা; িসগেনট েpস; eকাদশ সংsরণ : ফাlনু ১৩৮৫; 
(p. সতয্িজৎ রায়), কলকাতা ২৩; প.ৃ ১৩)   

িবনেয়র কেয়কিট কিবতায়৪২ করবী ফুেলর pস  আেস, িকnু তা িচtকl নয়, pতীককেlর 
সেচতন pেয়াগ। ‘ঈ রীর’-e o ‘বাlীিকর কিবতা’-য় pচুর সংখয্ক মানবীয় শ িচt আেছ, 
যা িনেয় ভাবসmpসারেণর কারণ েনi। eকিট কিবতা— “যিদ চাo তেব তুিম uপেরo uেঠ 
েযেত পােরা,/ আমােক শািয়ত ক’ের িনেজ িনেত পােরা কমর্ভার।/ তাহেল snরতর হেত 
পাের আমার দশর্ন।/ আমার মেুখর িদেক িপঠ েরেখ রমণulােস/ drতেবেগ oেঠ নােম oেঠ 
নােম রkেযানীপটু,/ মধমুাখা aিতকায় আঙুেলর মেতান আয়ােস/ চুেষ চেল চুেষ চেল 
kমাগত চুেষ চুেষ চেল/ aিত দঢ়ৃ যাdদN, েগালাdর্ যগুল eত লাল!/ নীরব sেনর মেতা 
িলpাময় েকামল িবশাল!/ drত েবেগ oেঠ নােম oেঠ নােম িনজ কkপেথ।/ িমলন নতর্ন কের 
তােল তােল, s  েদখা যায়/ আতর্ দNগাt হােস তিৃpর মেতান িদবয্ েkেদ।/ দশর্েনর ei 
sখ aিনবর্চনীয় কীিতর্েভেদ।”৪৩ েটপা৪৪, ঠাপ৪৫, েচাষা৪৬ pভৃিত মামিুল o রg রেগ শেbর 
বয্বহার কিবতার িচtকlgিলেত আরণয্ক আিদমতা ছিড়েয়েছ। স ম িবষেয় ‘গায়tীেক’-র 
pতীকী িচtকl িকnু aেনকাংেশi দশর্ন  িছেলা, যা eখােন েনi— 

            “...হায়, েস eক িবিsত, 

aসh সnান, তাi েকu যিদ েস সমেয় ব’েল েদয় তেব 

তp েলৗহদN জেল pিব  হবার শািn আচিmেত নােম।”৪৭    
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‘a ােনর anভূিতমালা’-য় িচtকlgিল eতটাi pতীকিমি ত েয, আলাদা কের িনেয় তার 
আেলাচনা করাটা মশুিকল। তব,ু... মাnষ হেয় যখন সারেসর কােছ েগেছন, সারস uেড় 
েগেছ৪৮। আর eখন, dাদশীর েজয্াৎsায় eকা কিবমন সারস বেন— 

 “...eকা-eকা গতকাল রােত 

যখন সারস হেয় ফুেলর েকয়ািরিটর uপের পেড়িছ, 

uেড়িছ aেনকkণ তখন আসেল eর মােন েবাঝা েগেছ— 

তখন েদেখিছ eক হলদু রেঙর েগাল চাঁেদর মেতান। 

আবার যখন আজ eকক সারস হেয় eকা uেড় যােবা 

পির ার েজাছনায় েকয়ািরর uপেরi ডানা ঝাপটােবা 

aেনক সময় ধ’ের তখন e-েকয়ািরেক মেন হেব eক 

হলদু রেঙর বািট—রেঙর বািটর মেতা, আমার েচেয়o 

বh েবিশ eকা-eকা হলদু রেঙর বািট, রেঙ ভরা বািট। 

তখন আসেল েফর পির ার েজাছনায় মােন েবাঝা যােব। 

মােন বেুঝ িনেত হেল তাi ডানা ঝাপিটেয় uেড় িনেত হয়, 

eকাকী সারস হেয় েগাপেন-েগাপেন চুেপ a ােনর রােত।”৪৯ 

িবনেয়র eকিট কম-খয্াত কাবয্gন্থ ‘আিম ei সভায়’। e-gেন্থ pকািশত কিবতাgিলেক 
িবনয় িনেজi িদনপ ী বেলেছন। ঘেরর কােছ েদখা kুd দশৃয্িটেক িব -বয্াপােরর সে  
িমিলেয় িনেয় েকবলi িবিsত হে ন কিব। পািটর্kলারেক iuিনভাসর্াল কের েতালবার িনজs 
পরীkায়, কিবতার লয্াবেরটিরেত পাশমাকর্টুk তুলেত চাiেছন৫০। তব,ু eরi মেধয্ d’-eকিট 
aনবদয্ িচtকlসmিলত কিবতা gন্থিটেত sান েপেয়েছ, েযমন— ‘ulা’৫১, ‘পিৃথবী চাঁদেক 
েদেখ’৫২। পিৃথবীর বেুক jলn ulাপােতর িচtিটেত িবনয় নারী-পrুেষর িচরকালীন 
শরীরীয়ানার সnান েপেয়েছন— 

“মেন পেড় পিৃথবী o ulােদর pণয়কািহনী। 

েদেখিছ েয পিৃথবীর কােছ eেল ulা jেল oেঠ 
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ulা aিgময়ী হেয় drতেবেগ পিৃথবীর বেুক eেস পেড়।”  

                                                                                                    (খিNতাংশ)  

পেূণর্nd পtী eকিট কিবতায় িলেখিছেলন—  “ভােলাবাসেল নারীরা হেয় যায় নরম নদী/ 
পrুেষরা jলn কাঠ।”৫৩ আমােদর িবচােরo ‘ulা’ পrুষ eবং ‘পিৃথবী’ নারী হoয়ারi কথা। 
েকননা, পিৃথবীর বেুক ulারi েতা গমনাগমন ঘেট। িকnু সমসয্া করেছ ei ‘aিgময়ী’ 
শbটা, যােক বয্াকরণগত ভুল বেল েমেন েনoয়া ছাড়া রাsা েনi।... 

‘পিৃথবী চাঁদেক েদেখ’ কিবতায় পিৃথবী o চাঁেদর মেধয্ াণ o gােসর পারsিরকতার কথা 
েভেবেছন কিব। ei িচtকlিট eতটাi aনn o সmkৃ েয aংশিবেশষ udতৃ করা যাে  
না। কlনার বনুন eকiসে  সরল o সংযkু। তাi বয্াখয্ার pেয়াজন না হেলo anত সmণূর্ 
কিবতািটi udিৃত িহেসেব gহণ করার pেয়াজন হেব— “পিৃথবী চাঁদেক দয্ােখ, চাঁদ 
পিৃথবীেক দয্ােখ তািকেয় তািকেয়।/ eবং aিববািহতা চাঁেদর েয rপ দয্ােখ পিৃথবী, েস rপ/ 
সবার sপিরিচত—চndকলা দয্াখা যায় ধীের ধীের বেড়া হেত থােক,/ বড় হেয় aবেশেষ 
চাঁেদর পিূণর্মা হয়।/ e দশৃয্ পিৃথবী দয্ােখ সারাটা জীবন।/ eবং আসল কথা চাঁদ পিৃথবীেক 
দয্ােখ েসo eক pকার :/ eখেনা aিববািহত পিৃথবীরo কলা হয় pথমা িdতীয়া ক’ের ক’ের/ 
সpমী a মী ক’ের কলা বড় হেত থােক kেম।/ aবেশেষ পিৃথবীিট পেুরাপিুর বtৃাকার হয়; 
চাঁদ ei দশৃয্ দয্ােখ।/ পিৃথবী েযিদন দয্ােখ চাঁেদর পিূণর্মা েসi িদন/ চাঁদ েথেক পিৃথবীর 
aমাবসয্া, aথর্াৎ পিৃথবী/ েসিদন aদশৃয্ থােক চাঁেদর দিৃ র েথেক। আর/ পিৃথবী েযিদন দয্ােখ 
চাঁদিটর aমাবসয্া েসi িদন চাঁদ/ পিৃথবীেক পেুরাপিুর বtৃাকার আেলািকত দয্ােখ।/ eভােব 
চেলেছ ei চাঁদ আর পিৃথবীর জীবন, দশর্ন।”   
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যােব : 

“েকােনা-িকছু িলেখ েগেল িলিপবd ক’ের েগেল েলখার কািলর 

aতয্n পাতলা eক পাত জেম, পির ার aবয়ব জেম। 

তেব ei েলখাgিল িনেজরাi িকছু-িকছু িচnা ক’ের থােক। 

তেব ei েলখাgিল পরsর কািল িদেয় জেুড় েদoয়া ভােলা 

যােত সব েলখা িমেশ েকবল eকিটমাt aবয়ব হয়। 

eiসব েসতু েপেয় হয়েতা েস-aবয়ব িচnায় kশলী  

হেত পাের, আমােদর ডালপালা, পাতাgিল kঁিড় o বkল 

চাঁেদর সিহত জেুড়, পয্াঁচার সিহত জেুড়, িশিশেরর সােথ 

েযাগ ক’ের িদেল তেব aেনক—aেনক েবিশ ভাবময় হয়। 

২১৬ 



d. ঐ, ৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৯৬    

৯. ঐ; ‘িpয়তমা িtশলূীপাহাড়’; (কা.g. ‘ঈ রীর’); কাবয্সমg (িdতীয় খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২, কলকাতা-২, প.ৃ ২১ 

িবনয় িতরাkের যা েগঁেথেছন, েবঁেধেছন; েযভােব ধেরেছন, তা িনেয় দাশর্িনকতা aেনক কিবরi িছেলা, আেছo। ধ,ু  
দশর্েনর ঊে র্ িবনয় তার rপ িদেয়েছন। েযমন : 

ক.     “শমীবেৃk েকন েখাঁেজা েপাষাক েতামার? 

নgতা-i বেল েদেব পrুষ িক নারী। 

নপংুসক, েপাষােকর তাi pেয়াজন!” 

d. িশিশরkমার দাশ, ৫৫ সচূক কিবতা, aবলpু চতুথর্ চরণ, কািরগর, pথম কািরগর সংsরণ : জাnয়াির ২০১১, 
কলকাতা ৭০০ ০০৪, প.ৃ ৬৫ 

খ.     “মাnষ নgতা ভােলাবােস 

 

লkাপায়রা দানা খায় আiবেুড়া ফাnস oড়ায় 

পাপিড়র পাহােড় oেড় কেয়কিট গnেলাভী মািছ 

 

মাnষ নgতা ভােলাবােস 

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

মাnষ নgতা ভােলােবেসিছেলা, আজo বােস, aথচ নgতা 

দয্ােখা কী িনঃসােড় gহাnের uেড় যায়”  

d. তুষার েচৗধরুী, ‘aথচ নgতা’, agিন্থত কিবতা, েদবভাষা, pথম pকাশ : জাnয়াির ২০১২, কলকাতা ৭০০০৪০, প.ৃ 
১২  

ei gহাnের ধমর্াnিরত হেত চাoয়ািটেকi েরখায় আনেত, লাগাম টানেত েচেয়িছেলন িবনয়, েকবল িবনয়!    

১০. িবনয় মজমুদার; ‘েকন মেনালীনা’; (কা.g. ‘নkেtর আেলায়’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২, প.ৃ ৩১ 

১১. জীবনানn দাশ, সjার িদক েথেক ততৃীয় কিবতা (pেবশক কিবতািটেক ধরেল), rপসী বাংলা, িসগেনট েpস, 
eকাদশ সংsরণ : ফাlনু ১৩৮৫, (p. সতয্িজৎ রায়), কলকাতা ২৩, প.ৃ ১২  

১২. িবনয় মজমুদার; ‘কেতা rপকথা’; (কা.g. ‘নkেtর আেলায়’); কাবয্সমg (pথম খN); ঐ, ততৃীয়  মdুণ :  

২১৭ 



জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); ঐ, প.ৃ ২৯ 

১৩. ঐ 

১৪. ঐ, ‘িচরিদন eকা eকা’ (২), ঐ, প.ৃ ২৮ 

১৫. ঐ, ‘আর েশানােয়ানা’, ঐ, প.ৃ ৩৪ 

১৬.     “eকজন সামাn মাnষেক েদখা েযত েরাজ 

িছপ হােত েচেয় আেছ; েভােরর পkুের 

চােপলী পায়রাচাঁদা েমৗরলা আেছ; 

ujjল মােছর েচেয় খািনকটা দূের 

 

আমার hদয় েথেক েসi মাnেষর বয্বধান : 

মেন হেয়িছল eক েহমেnর সকালেবলায়; 

eমন েহমn েঢর আমােদর েগাল পিৃথবীেত 

েকেট েগেছ; তবoু আবার েকেট যায়।” 

                                                                                                                               (িনবর্ািচত aংশ)  

d. জীবনানn দাশ; ‘সামাn মাnষ’; েবলা aেবলা কালেবলা; েদ’জ পাবিলিশং; ষ  সংsরণ : মাঘ ১৪০৫, জাnয়াির 
১৯৯৯; কলকাতা ৭০০০৭৩; প.ৃ ২৮ 

১৭. িবনয় মজমুদার; ২০ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ 
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৫১ 

১৮. ঐ, ১ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘গায়tীেক’), ঐ, প.ৃ ৩৫ 

১৯. d. তারাশ র বেnয্াপাধয্ায়, ‘কিব’, িমt o েঘাষ পাবিলশাসর্ pাঃ িলঃ, a িবংশ মdুণ : আষাঢ় ১৪১৬, কলকাতা-
৭০০ ০৭৩ 

২০. িবনয় মজমুদার; ১ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘গায়tীেক’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়; 
pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৩৫ 

২১. ঐ 

২২. ঐ, ২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৫ 

২৩. ঐ, প.ৃ ৩৬ 

২১৮ 



২৪. ঐ, ১০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪০ 

২৫. ঐ, ৫ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৭ 

২৬. ঐ, ৮ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৩৮ 

২৭. মনিসজ মজমুদার, ‘িনবর্াক কিবতা o u ািরত ছিব’, হারােনা-pািp সংবাদ o anাn, গাঙিচল, pথম pকাশ : 
বiেমলা ২০০৯, কলকাতা ৭০০ ১১১, প.ৃ ৬৫-৬৬  

২৮. িবনয় মজমুদার; ৪ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘গায়tীেক’), কাবয্সমg (pথম খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ৩৬ 

২৯. ঐ, ৪ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’), ঐ, প.ৃ ৪৩-৪৪ 

৩০. ঐ, ৮ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৪৫-৪৬ 

৩১. ঐ, ৩৬ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৫৭ 

৩২. িবনয় মজমুদার, ‘নকশাল আেnালনেক আিম aপছn করতাম’, তাং— ১২/১/২০০৬, কেথাপকথেন— িsgদীপ 
চkবতর্ী o িপনাক বিণক, aহিনর্শ, দশম বষর্ চতুদর্শ সংকলন শীত ১৪১৩, ভািশস চkবতর্ী কতৃর্ক ৫০৫/৮ 
aেশাকনগর, utর ২৪ পরগনা েথেক pকািশত, প.ৃ ১০ 

৩৩. ঐ, ৩৬ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’), কাবয্সমg (pথম খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২, প.ৃ ৫৭ 

৩৪. ঐ, ৪৬ সূচক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬০-৬১ 

৩৫. ঐ, ৬৩ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৭ 

৩৬. ঐ, ৬২ সূচক কিবতা, ঐ 

৩৭. িনমর্ল হালদার, ‘েpিমকা’, ei শতাbীর েpেমর কিবতা, (সmা.) sনীল গে াপাধয্ায় o দীপক রায়, সািহতয্m , 
pথম pকাশ— gন্থেমলা : ১৯৮৭, কিলকাতা-৭০০ ০৭৩, প.ৃ ২১২ 

৩৮. িবনয় মজমুদার, ৬৭ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); (সmা.) ীতrণ  
বেnয্াপাধয্ায়; pিতভাস; ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা); কলকাতা-২; প.ৃ ৬৯   

৩৯. ঐ, ৬৯ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৯ 

৪০. ঐ, ৭২ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭১ 

৪১. ঐ, ৭৫ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭২ 

৪২. d. ঐ, ৬০ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৬৬ 

      d. ঐ, ৭৪ সচূক কিবতা, ঐ, প.ৃ ৭২ 

২১৯ 



      d. ঐ, ‘আিম আর করবী ksম’, (কা.g. ‘ঈ রীর’), কাবয্সমg (িdতীয় খN); ঐ; pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ  

১৪০৯, eিpল ২০০২, ঐ, প.ৃ ২২ 

৪৩. ঐ, ‘aেনক sেখর গl’, ঐ, প.ৃ ৩১ 

৪৪. d. ঐ, ‘কেmািজশন’, ঐ, প.ৃ ২৬ 

৪৫. d. ঐ, ‘ৈdত পািরবািরকতা’, ঐ, প.ৃ ৩০ 

৪৬. d. ঐ, ‘aেনক sেখর গl’, ঐ, প.ৃ ৩১ 

তাঁর ei ধরেনর কিবতাgিল িনেয় “রবীndনােথর িমলেন া যখন রেথর চাকার ধেুলা o ফুেলর গn েমশা, িবনেয়র 
পরবতর্ী রচনা pায় তntসাধেকর মেতা, তা কামেুকর, eবং েকােনা-েকােনা কিবতা েsফ পেনর্াgািফ বেল মেন হেত 
পাের। েযমন ‘চাঁদ’ িসিরজ। েbা-বাi-েbা aয্াকাuন্ট স েম egিল কিবতা? না পেনর্াgািফ? িবনেয়র পেুরা মানিসক 
মানিচেtর সে  পিরচয় না থাকেল, eটা িনেভর্জাল ‘পনর্’ বেল ম হেত পাের। সেnহ জাগেত পাের কিবতার sায়ী 
েরামা  নয়, eটা েকবল কের সামিয়ক েযৗন uেtজনার স ার।” বেলo িবনেয়র hদাtা েজয্ািতমর্য় দt আরo 
বলেছন— “িবনেয়র pিতপাদয্ সারবান; eেkবাের হেলর কণািবjান েথেক r কের uপিনষেদ আেছ তার সমথর্ন। 
আমার আেkপ ধ ু েয িবনেয়র কিবতায় েনi আর েসi িবdয্ৎগভর্ uপমা-েমেঘর চমকািন। তা িনরস বণর্না িক 
েঘাষণামাt। েনi েসi কিবেtর ডায়ানােমা—uৎপািদত িবdয্ৎ যার dারা ঠাNা aয্ালিুমিনয়ােমর েকবl  পিরণত হয় 
হাজার েভােlর লাiভ oয়য্াের। িবনেয়র কিবতার পঙিk eখন মতৃ লাiন— যােক েকােনা মেত টানটান ধের েরেখেছ 
পয়ােরর পাiলন।” 

d. েজয্ািতমর্য় দt, ‘িবনয় মজমুদার’, েজয্ািতমর্য় দtর pবn সংকলন, পয্ািপরাস, pকাশ : িডেসmর ১৯৯৯, কলকাতা 
৭০০ ০০৪, প.ৃ ৭৭, ৭৯          

৪৭. িবনয় মজমুদার, ৪ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘গায়tীেক’), কাবয্সমg (pথম খN), (সmা.) ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, 
pিতভাস, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, ২০০৬ (বiেমলা), কলকাতা-২, প.ৃ ৩৭  

৪৮. d. ঐ; ২ সচূক কিবতা; (কা.g. ‘িফের eেসা, চাকা’); কাবয্সমg (pথম খN); ঐ, ততৃীয়  মdুণ : জাnয়াির, 
২০০৬ (বiেমলা); ঐ, প.ৃ ৪৩   

৪৯. d. ঐ, ২ সচূক কিবতা, (কা.g. ‘a ােনর anভূিতমালা’), ঐ, প.ৃ ৮৮ 

৫০. d. ঐ, ‘আিম ei সভায়’ gেন্থর ভূিমকা ‘আমার কথা’, পিরিশ  গ/ ১, কাবয্সমg, (িdতীয় খN), (সmা.) 
ীতrণ বেnয্াপাধয্ায়, pিতভাস, pথম pকাশ : ১লা ৈবশাখ ১৪০৯, eিpল ২০০২; কলকাতা-৭০০০০২, প.ৃ ২৪২ 

৫১. ঐ, ‘ulা’, কা.g. ‘আিম ei সভায়’, ঐ, প.ৃ ১০৪     

৫২. ঐ, ‘পিৃথবী চাঁদেক েদেখ’, ঐ, প.ৃ ১১৬-১১৭ 

৫৩. পেূণর্nd পtী, ‘েসi গlটা’, কা.g. ‘আমােদর তুমলু ৈহ-হlা’, ে  কিবতা, েদ’জ পাবিলিশং, পনুমুর্dণ : াবণ 
১৪০৯ আগs ২০০২, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, প.ৃ ১১৯ 

 

২২০ 


