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কথা

জেসতর প্রবতবট কণায় আঁকা আসে বনবদ্ষষ্ট অবনসদ্ষশ! 

গ্রামমীণ নদমীবটও ইবগিসত িসল রায় বিররাপসনর কথা। 

হাওয়ায় বমসশ আসে বশবশর পড়ার শব্দ! বিঁবিসদর িাসকর 

েভমীর দথসক খুঁসজ বনসত হসি নমীরি অবভমান... রন্ত্রণা। 

দমসঠা পসথ ক্ষসয় রাসি পবথসকর আয়ু... তার আসেই দজসন 

বনসত হসি পসথর দোপন! অনুধ্াসন মগ্ন হসয় জেসতর 

কথা শুনসলই কবিতাস�ার দটর পাসি! ওসো, তরুণ প্রজন্ম! 

কবিতারাপসন দথসক কবিতাপ্রয়াসমী হও। আিহমান িাংলা 

ভাষার শব্দসাধকসদর জাসনা। েন্-অলঙ্াসর সাবজসয় দরসখা 

জেৎ-রন্ত্রণা!    
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বি র কা লমী ন  বি ন য়

এ
কজন কচিসক েন্ত িা চনষ্াম য�াগীপুরুষ ভািার যকাসনা �ুচতিেঙ্গত কারে যনই। কচি 

মাসরেই চরেকালজ্ঞ, েত্দ্রষ্া, ঊর্ধ্বসরতা, চজসতচ্রিয় মিাপুরুষ — এরকম একটা গাম্াট ধারো 

কচতপয় মূখধ্ব পাঠসকর মসমধ্ব এখনও দুমধ্বর যরামাচটিক মসনাি্াচধর মসতা রসয় যগসে। তাঁরাই 

এখনও আঁতসক উসঠ চজভ কাসটন, �চে যশাসনন য�, তাঁসের চপ্রয় কচি মানুষচট জীিসনর একটা েমসয় 

নানা যনশায় আেতি চেসলন, চনয়চমত এিং অচনয়চমত গচেকাপল্ীসত য�সতন, অথিা েমকাচমতায় 

চলপ্ত িসতন। এেি ভয়ািি দুুঃেংিাে শুসন যেইেি পাঠসকর মসনর চভতসর পুসষ রাখা যরামাচটিক ঘুঘু 

মাঝ-দুপুসরই যমৌন িসয় �ায়। তার এতকাসলর স্বসনের িরাির ভসর ওসঠ েিস্র চেচেক্াসর। 

িাল্মীবকর কবিতা : 

এক সসতের বদনবলবপ

উত্তম দত্ত

িহুবদন আসে, তখন আমরা অনাসস্ষর ববিতমীয় িসষ্ষর োত্র, আমাসদর 

বপ্রয় অধ্াপক ও কবি আিদুস সামাদ একবট কবিতায় বলসখবেসলন 

: ‘দহ মহাপুরুষ, দতামার সি্ষাগি দদখসত িাই। দতামার বলগি দদখসত 

িাই।’ 

এই কবিতা পসড় আমাসদর কয়লাখবন-অঞ্চসলর মফস্ সবল 

কসলসজ দসবদন বধক্ার ও বেক্াসরর িন্া িসয় বেসয়বেল। বলগি 

ও সি্ষাসগির উসলিখ দর আসসল একজন বিবশষ্ট মানুসষর সত্তাসক 

সমগ্রতায় উপলবধি করার আকুবত দসটা দিািার মসতা পবরণত মসনর 

পাঠক পাওয়া রায়বন িসল দসবদন কবিসক বিবনিত করা হসয়বেল 

অশ্মীল কবিতার রিবয়তা বহসসসি। 

দসটা ১৯৭৭ সাল। তারপর ৪২ িের পার হসয় দেল, বকন্তু 

এক দশ্রবণর পাঠসকর বমি-বভস্াবরয়ান বপউবরটাবনজসমর আজও 

অিসান �টল না। এইসি পাঠকসদর অসনসকই লুবকসয় পসন্ষাগ্রাবফ 

দদসখন, দসক্সি্াট কসরন, দোপসন পরকমীয়া কসরন, িান্ধি-মহসল 

সপাসট স্াং উচ্ারণ কসরন, পুত্রসশাসকর দৃসশ্ও িবকসত আলুথালু 

মাসয়র অনািৃত স্তনসবন্ধ দদসখন, দকানও রুিতমী নারমীর হাঁটু দেসড় 

উপুড় হসয় প্রণাসমর দৃসশ্ আপাত বনসদ্ষাষ দিাসখ দপেন দথসক 

আড়সিাসখ দদসখ দনন বনতসম্বর পবরবধ ও উচ্তা। অথি কমী আশ্চর্ষ,  

এঁরাই আিার বশল্প সাবহসত্ কবিতায় িলবচ্সত্র অত্তে অপবরহার্ষ 

দক্ষসত্র উপস্াবপত দরৌন ভাষ্ িা রমণ-মুহূত্ষ দদসখ বক্ষপ্ত হসয় ওসঠন। 

অশ্মীলতার অবভসরাসে স্রষ্টার মুণ্ডপাত কসরন।

এঁরা তখন সমাসজর স্স�াবষত জ্াঠামশাই—কট্র নমীবতপুবলশ 

ও অতন্দ ভাষা-দিৌবকদার। এঁসদর দিাসখ রামায়ণ, মহাভারত, 

কুমারসম্ভি, েমীতসোবিন্, শ্রমীকৃষ্ণকমীত্ষন, নাথসাবহত্, বশিবলগি 

বকংিা মা কালমীর নগ্ন মূবত্ষ অশ্মীল নয়। কারণ ওসসির মসধ্ একটা 

ধসম্ষর পাতলা আিরণ আসে। তাসতই নমীবতপুবলসশরা নমীরি। তাসতই 

সাতাত্তর খুন মাফ।

সুনমীল েসগিাপাধ্ায় বলসখবেসলন : ‘শরমীর দেসলমানুষ, তার কত 

টুবকটাবক দলাভ।’—

দরন কবির পবরণত মন বস্তধমী অবভভািসকর মসতা ঈষৎ দূরসবে 

দাঁবড়সয় বনসি্ষদ দৃবষ্টসত লক্ষ করসে শরমীর নামক দুরতে বশশুবটর 

টুবকটাবক দলাসভর কার্ষকলাপ। িাঙাবল পাঠক এই বনসি্ষদ দৃবষ্ট কসি 

আয়ত্ত করসত পারসি জাবন না। কসি প্রত্াবশত মাত্রায় পবরণত হসয় 

উঠসি তার সাবহত্সিাসধর জেৎ?

পসন্ষাগ্রাবফ ও বশল্প-সাবহসত্র মসধ্ একটা সূক্ষ্ম লক্ষ্মণসরখা 

থাসক, দসটা একজন প্রকৃত স্রষ্টামাত্রই জাসনন। প্রথমবটর উসদেশ্ 

ইবন্দয়সক উত্তপ্ত ও উদসিবজত করা। ববিতমীয়বটর লক্ষ্ হৃদয়সক তৃবপ্ত 

ও প্রশাবতে দান করা। কবি বিনয় মজুমদাসরর ‘িাল্মীবকর কবিতা’ 

পড়সত পড়সত এইসি এসলাসমসলা সাতকাহন মসন এল। এই 

কাসি্র কবিতাগুবল পাঠ কসর এক িা একাবধক অবত-দকৌতূহলমী 

পাঠক নাবক দসানাোবের েবণকাপলিমীসত বেসয় অসনক অনুসন্ধান কসর 

দির কসরসেন ‘রাধা’-দক। তার কথা ও অিয়ি বভবিও-িন্মী কসর 
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এসনসেন অবতশয় দিমক্া উৎসাসহ। 

‘ভারতমীয় েবণত’ কবিতায় বিনয় বলসখবেসলন : 

‘ক্ালকুলাসসর এক সত্ আবম বলবপিদ্ধ কবর।

দর দকাসনা ফাংকশাসনর এসনথ দিবরসভবটসভ এন

সমান বিসয়াে এক িবসসয় বদসলই 

দসই ফাংকশানবটর ফার্্ষ ইবন্সগ্রশসনর ফল পাওয়া রায়—

... এই কবিতায় দলখা পদ্ধবতর আবিষ্কত্ষা আবম

বিনয় মজুমদার। আমার পত্মীর নাম রাধা

আর

আমার পুসত্রর নাম দকসলা।’

এইভাসি আত্মপবরিয় বদসত বেসয় বিনয় খুি সূক্ষ্মভাসি দরমন 

তাঁর দমধার উচ্তা ও মসনর েহনতা িুবিসয় বদসয়সেন, দতমবন 

পাঠসকর েদ্মসিসশ তাঁর িারপাসশ গুঞ্জনরত হলুদ-পৃষ্ার পত্রকারসদর 

মুসখ হলুদ প্রস্রাি কসর বদসয়সেন। 

একবদন দোবক্ষ সদসনর কবিতাপাসঠর অনুষ্ান দথসক বিনয়সক 

অশ্মীল কবিতা পড়ার অবভসরাসে বিতাবড়ত করা হসয়বেল। তাঁর 

জনবপ্রয়তায় অসূয়াকাতর হসয় দকানও এক িা একাবধক কবি অথিা 

সম্াদক লালিাজাসর বেসয় বিনসয়র ‘িাল্মীবকর কবিতা’র বিরুসদ্ধ 

কদর্ষ অবভসরাে কসর আসস। তার ফসল ১৯৭৭ সাসল এ িইসয়র 

প্রকাশক ‘বিশ্িাণমী’র কাসে পুবলবশ বনসদ্ষশ বেসয়বেল, রাসত িইবট 

িাজাসর না োড়া হয়।

িাংলা সাবহসত্র িহু স্নামখ্াত সমাসলািক এই সংকলনবটসক 

সতক্ষভাসি এবড়সয় দেসেন, অথিা তমীব্র বনন্া কসরসেন। অবধকাংশই 

‘বফসর এসসা িাকা’য় আটসক দেসেন। দকউ দকউ নক্ষসত্রর আসলায়, 

অঘ্াসনর অনুভূবতমালা, আবমই েবণসতর শূন্, এখন ববিতমীয় শশশসি 

বকংিা কবিতা িুবিবন আবম-দত মানস-ভ্রমণ কসরসেন। দকিল 

ি্বতক্রমমী দু একজন পর্ষাপ্ত আসলা দফসলসেন িাল্মীবকর কবিতায়।

িাল্মীবকর কবিতার প্রথম প্রকাশ : শ্রািণ ১৩৮৩ িঙাব্দ। 

প্রচ্ছদ এঁসকবেসলন শুভাপ্রসন্ন। প্রকাশক বেসলন ব্রজবকসশার মণ্ডল, 

বিশ্িাণমী প্রকাশনমী। ৭৯/১ বি, মহাত্মা োন্ধমী দরাি, কলকাতা ৯ । 

দাম বেল ৫ টাকা। পৃষ্াসংখ্া বেল ৭২ । িইবট উৎসে্ষ করা হসয়বেল 

শবতি িসট্াপাধ্ায়সক। 

এই িই প্রকাসশর অি্িবহত পসরই দর বিতক্ষ ও অবভসরাসের 

তুফান উসঠবেল দস সম্সক্ষ বিনয় বনসজই জাবনসয়সেন :

‘িাল্মীবকর কবিতা িইখানা রখন প্রকাবশত হসলা তখন পুবলশ 

আমাসক বকেু িসলনবন। বকন্তু প্রকাশকসক পুবলশ বনসদ্ষশ বদসয়বেসলন 

িইখাবনর প্রথম ৫৪ পৃষ্া পর্ষতে রাখসত এিং ৫৫ পৃষ্া দথসক ৭২ পৃষ্া 

পর্ষতে সি কবিতা পুবড়সয় দফলসত।’

এই অধ্ষদগ্ধ িইবট দকানও বিজ্াপন োড়াই প্রকাবশত হয় এিং 

প্রকাসশর সসগি সসগিই সমস্ত কবপ বিবক্র হসয় রায়।

এ িইসয়র এরকম অদ্ভুত নামকরণ দকন? এর উত্তসর বিনয় 

জাবনসয়সেন : 

“ ‘িাল্মীবক’ নাসম একখাবন সাবহত্পত্র আসে। দসই পবত্রকায় 

োপা আমার কবিতা িইখাবনসত আসে।... ‘িাল্মীবক পবত্রকায় 

োপা কবিতা’—এই নাম আবম বদসত দিসয়বেলাম। পসর দভসিবিসতে 

সংসক্ষসপ িইসয়র নাম বদলাম ‘িাল্মীবকর কবিতা’।... অিশ্ অন্ 

অসথ্ষ রামায়সণর দলখক িাল্মীবকর কবিতা—এটাও িইসয়র নাম হয়। 

অথ্ষাৎ রামায়সণর দলখক িাল্মীবক আমার মসতাই কবিতা বলখসতন।”

‘িাল্মীবকর কবিতা’ বনসয় বিনসয়র দকাসনা সসঙ্াি বেল না। কারণ 

এ িই দতা িটতলার বনবষদ্ধ ও সস্তা দরৌন উদেমীপক দকানও পসন্ষাগ্রাবফ 

নয়। তাই কবির মসধ্ এ বনসয় দকানও অপরাধসিাধ িা ভমীবত থাকার 

কথাও নয়। বতবন স্পষ্টতই জাবনসয়সেন : ‘এই কাি্গ্রন্থখাবন আমার 

ভাসলাই লাসে।’

ি্বতিেতভাসি আমার দতা িারংিার এ িই পসড় মসন হসয়সে 

একজন প্রাপ্ত িয়স্ক বশশুর সরল ও বনসম্ষাক-বিবিতি দরৌন-

িারুকলািি্ষার সশ্রম ও সানন্ অবভজ্তার অত্তে স্চ্ছ স্েসতাবতি। 

এ কাি্ রবদ অশালমীন হয় তাহসল েমীতসোবিন্ম, কুমারসম্ভি, 

শ্রমীকৃষ্ণকমীত্ষন, ওবভসদর Epistle of the Heroines, নাথসাবহত্, 

বিদ্াসুন্র, এমনবক মহাভারতও অশ্মীল। 

কুমারসম্ভসি বশি-পাি্ষতমীর বমলনসক রতই স্ে্ষমীয় সুষমা দান 

করার দিষ্টা করার দহাক না দকন দস দতা আসসল একজন প্রবতভািান 

কবির আশ্চর্ষ দলখনমী দথসক উসঠ আসা দুবট নারমী পুরুসষর বনি্ষাধ 

দরৌনবমলসনর আসলখ্। 

িাল্মীবকর কবিতায় বিনয় এক মায়াদপ্ষসণ দিাখ দরসখ বনসজসক 

এঁসকসেন। একই সসগি এঁসকসেন আমাসদরও। আর কমী আশ্চর্ষ, 

কবিতার জাদু-দপ্ষসণ আমরা বনসজরা বনসজসদরই �বনষ্ বমলন-

মুহূসত্ষর োয়ােবি দদসখ িমসক উসঠবে। অবভসরাসের আঙুল তুসলবে 

কবির বদসক। দরমন োবলবলও বিজ্াসনর এক সত্সক উচ্ারসণর 

জন্ মূখ্ষসদর হাসত দবণ্ডত হসয়বেসলন, দতমনই কবি বিনয় মজুমদার 

জমীিসনর এক আকাঁড়া সত্সক উসচ্রণ কসর দফসলসেন িসল মূখ্ষ 

পুবলশ ও পাঠকসদর হাসত লাঞ্ছনা দভাে কসরসেন।

উপমার ভাসর আক্রাতে আচ্ছন্ন ও বিপন্ন িাংলা কবিতার জেসত 

এই িই একবট দুুঃসাহবসক প্রথাবিসরাধমী সংকলন। আিহমানকাল 

ধসর আপামর িাঙাবল কবিরা দরখাসন সগিম ও নারমীপুরুসষর দরৌন-

জমীিনসক রাবশ রাবশ উপমা ও উৎসপ্রক্ষার আিরসণ মুসড় পবরসিশন 

কসরসেন,  দসখাসন দকান আত্মবিশ্াসস বিনয় সমস্তরকম উপমাসক 

িজ্ষন কসর সরাসবর পুসরাসনা শসব্দর প্রবতস্াপন কসরসেন। দকাথাও 

দকাথাও দকিল রূপকাবতশসয়াবতির আশ্রয় বনসয়সেন। সিাই জাসনন, 

উপসময়সক এসকিাসর উসচ্ছদ কসর বদসয় উপমাসনর একচ্ছত্র 

দাদাবেবরসক অলংকারশাস্রে িলা হয় রূপকাবতশসয়াবতি। বিনসয়র 

এইসি কবিতায় রসয়সে উপমাসনর দসই একচ্ছত্র মাস্তাবন। বকেু 

দৃষ্টাতে :

১. “এখন বিসশষ দকাসনা ি্থা দনই, দপ্রম দনই, মাসি মাসি 

তমীথ্ষসক্ষসত্র রাই। ইঁদারাবট দদসখ আবস, আবম হাওয়া হসয় বেসয় দসই 

পুণ্ ইঁদারাসত ঢুবক। তাসত বকেু কাজ হয় হৃদসয় সুস্তা আসস, 

ঈশ্সর বিশ্াস বফসর আসস।” (সাম্প্রবতক)

* তমীথ্ষসক্ষত্র > েবণকাপলিমী 

* পুণ্ ইঁদারা > বপ্রয় েবণকার দরাবনেহ্বর

(উপসমসয়র উসলিখ দনই) 
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২. “িসা হসয় দেসল দদখা রায় ভুট্া অবত সামান্ই নরম হসয়সে। 

নদমী দসাজা উসঠ পসড়, তাবকসয় তাবকসয় দদবখ গ্াসসর িাবহসর রস 

দলসে আসে বকনা।” (িসার পসর)

* িসা > দরৌনসগিম

* ভুট্া > পুরুসষর বলগি

* নদমী > বপ্রয় েবণকা িা দরৌনসবগিনমী

(উপমানই সসি্ষসি্ষা। উপসময় অনুসলিখ্)

৩. “িাঁসদর কমলাসলিু খুি দজার বটসপ বদই িাঁদ িসল তার ি্থা 

লাসে। শুসন আবম তার দসই কমলাসলিুসক দেসড় গুহার উপসর হাত 

বদই। �াস টাবন, গুহা বটবপ, দুহাসতর িৃদ্ধাগিুষ্ বদসয় দটসন দটসন দদবখ 

গুহাবটর মুখ... বটবপ, টাবন, �বস িড় ভাসলা লাসে।” (কবিতার 

খসড়া ১৭)

* কমলাসলিু > স্তন

* িাঁদ > বপ্রয় দরৌনসবগিনমী

* গুহা > দরাবন

* �াস > দরৌনসরাম

(উপমানগুবল উপসময়সদর গ্রাস কসর দফসলসে)

৪. “খাওয়ার বকেুটা পসর ফুল উসঠ দাঁবড়সয়ই পসড়

আমার থাসমর বদসক ভাসলাভাসি তাকায় না, অথিা আমাসক 

জবড়সয় ধসর কখসনা দিাষাও দদয় না... 

দরজাবট খুসল ফুল িারান্ায় িসল রায়, মসে কসর িালবতর জল 

দপসটর সামসন বদসয় িান হাসত ঢাসল আর িাম হাসত হ্রদ ধুসত 

থাসক। দিশ বকেুক্ষণ দধায়, হয়সতা হ্রসদর মসধ্ আঙুল পুসরও বদসত 

থাসক। এভাসি িন্ন দধায়... তার দধায়া হসয় দেসল আমাসকও 

িাসক।” (কবিতার খসড়া / ২৫)

এই জাতমীয় কবিতা, এমন বনখুঁত অক্ষরিৃসত্ত, একবটও দলাকায়ত 

স্াং ি্িহার না কসর, সরল বশশুর মসতা, িাংলাভাষায় আর দকউ 

বলখসত দপসরসেন বকনা জাবন না। এক বহসসসি এগুবল িালসকর 

িাসয়বরসত বলসখ রাখা িণ্ষাঢ্ আত্মপ্রবতকৃবত।  এসক পসন্ষাগ্রাবফ িলা 

রাসি না। আিার উচ্ পর্ষাসয়র দরামাবন্ক শরমীরমী দপ্রসমর বিিৃবতও িলা 

রাসি না। িাংলা কবিতায় এর দকানও  উত্তরসূরমী দনই। ‘িাল্মীবকর 

কবিতা’ িাংলাসাবহসত্র একবট অিদবমত দরৌনতার পাপমুতি বনজ্ষন 

িণ্ষময় বিমীপ। আর দসই বিমীসপর একচ্ছত্র অধমীশ্র কবি বিনয় মজুমদার। 

দরৌনসুখ দর সসি্ষাচ্ সুখ, কাি্ সাবহত্ বশল্প, সুখাদ্, সুপানমীয়, 

প্রাকৃবতক দৃশ্সুখ ইত্াবদ দকানও বকেুই দর দরৌনসুসখর প্রবতবিন্দমী 

হসত পাসর না, দসকথা আমরা অসনসকই অসসঙ্াি মুতিকসঠে স্মীকার 

করসত পাবরবন। আিার্ষ ভরত িসলবেসলন: কাি্রসসর আস্াদ ব্রসমের 

আস্াসদর সমতুল্। আর বিনয় জাবনসয়সেন,  দরৌনসুখ ব্রমোস্াসদর 

িাইসতও েরমীয়ান। একথা উচ্ারণ করসত িুসকর পাটা লাসে।

 ‘বনিাও িাসনা িবনি নয়সনর নমীসর’ অথিা ‘একত্র থাবকি 

নাবহ পরবশি ভাবিনমী ভাসির দদহা’ ইত্াবদ কবিতা আমাসদর 

মসন আশশশি দর দলেসটাবনক দপ্রসমর দধাঁয়াশা জাবেসয় তুসলবেল 

হাংবরসদর অসনসকই দসই দধাঁয়া সবরসয় শরমীরমী ক্ষুধাসক িবনিমান কসর 

তুসলবেসলন। বকন্তু বিনসয়র কবিতার সসগি হাংবরসদর কবিতার দুস্তর 

ি্িধান রসয়সে। ফাল্গুনমী রাসয়র হাহাকার, অরুসণসশর দক্রাধ ও তমীব্র 

স্াটায়ার, মলসয়র বনরুদ্ধার অবস্রতা বিনসয়র ‘িাল্মীবকর কবিতা’য় 

অনুপবস্ত। তাঁর দলখায় কৃবত্তিাসমীসদর দিশ্ালসয় বেসয় দলিদ্ধভাসি 

শহ-শি করা িা প্রিবলত ট্ািু দভসঙ দফলার দকানও বিজ্াবপত িা 

উচ্বকত প্রিণতা দনই। তাঁর সঞ্চরণ ও অবভসার একক অবভসার। 

সমর তালুকদার তাঁসক প্রশ্ন কসরবেসলন : ‘নারমীসংসসে্ষর অভাি 

দিাধ কসরা না?’

বিনয় তাঁসক সুদৃঢ় বিনসয়র সসগিই িসলবেসলন : ‘এটা ি্বতিেত, 

এ ি্াপাসর দতামার সসগি দকাসনা আসলািনা করি না।’

অথি ‘অসধ্ষক জমীিন’-এ সুনমীল েসগিাপাধ্ায় কৃবত্তিাসমীসদর 

রূথিদ্ধভাসি েবণকাপলিমীসত রািার প্রিণতাসক একটা ি্াখ্া দদিার 

দিষ্টা কসরসেন। বকন্তু বিনসয়র এই দিশ্াবভসাসরর মসধ্ দকাথায় দরন 

ধ্াসনর মন্ময়তা বেল। িাসয়বরসত আমরা দরমন বলসখ রাবখ ি্বতিেত 

বনভৃত অবভজ্তা ও সুখদুুঃসখর দোপন িাসরামাস্া বঠক দতমবন কসর 

বিনয় বলসখ দরসখবেসলন তাঁর পয়াসর রবিত দরৌন-বদনবলবপ। 

এসদসশর সুবিখ্াত কবিসদর ি্বতিেত দরৌন জমীিন সম্সক্ষ পাঠক 

বকেুই জাসনন না। প্রণয়-জমীিসনর কথা কানা�ুসষায় একটু আধটু 

জাসনন। (দরমন কাদম্বরমীসদিমী, মাদাম ওকাসম্া, দলবি রানু মুখাবজ্ষ, 

শমসত্রয়মী দদিমী ও রিমীন্দনাসথর সম্ক্ষ)। ফসল তাঁরা বপ্রয় কবিসদর 

বনসয় একটা পবিত্র িলয় রিনা কসর দনন। রিমীন্দনাথ বকংিা শঙ্খ 

দ�াসষর মসতা মানুসষরা এ বিষসয় একটু সিাক হসল দোটা মানুষটাসক 

জানসত পাঠসকর সুবিসধ হত। বকন্তু দস সুসরাে দনই। অিশ্ ভাবে্স 

দনই, থাকসল বনসি্ষাসধর মসতা আমরা দকউ দকউ কবিতার পবরিসত্ষ 

কবিসদর িবরসত্রর দপার্মসট্ষম করসত তৎপর হসয় উঠতাম।  দরমন  

দশকসবপয়সরর  মহা�্ষ  নাটক ও সসনটগুবলর িাইসত আমাসদর 

কাসরা কাসরা দিবশ আগ্রহ তাঁর িাক্ষ দলবিসক বনসয়, W. H.-দক 

বনসয়। এসলন বেন্সিে্ষ-এর হাউল বকংিা কাবদসসর িাইসত অবধক 

দকৌতূহল তাঁর সমকাবমতা ও ি্বতিেত দরৌনজমীিন বনসয়। সম্প্রবত 

েসিষক দেৌতম বমত্র জমীিনানসন্র িাসয়বর ও ি্বতিেত দনাটস 

দথসক এমন সি অভাবিতপূি্ষ তথ্ প্রকাশ কসরসেন, রা এককথায় 

স্ণ্ষভাণ্ডাসরর দসানার িাবি। বকন্তু বকেু পাঠক কবির  ি্বতিেত জমীিন 

ও দরৌনজমীিন সম্সক্ষ অজানা িহু তথ্ হাসত দপসয় কবিসক বনসয় 

কদর্ষ রগি তামাশারও অিকাশ দপসয় দেসেন। এঁরা রথাথ্ষ পাঠক 

নন, বশিরাসমর ভাষায় এঁরা ‘ঠক’। এঁসদর অসনসকই ‘দিলা অসিলা 

কালসিলা’ পসড়নবন। ‘সাতবট তারার বতবমর’ েুঁসয়ও দদসখনবন। 

পসড়সেন িনলতা দসন আর রূপসমী িাংলার কসয়কবট বলিসশ হসয় 

রাওয়া কবিতা। 

দতমনই বিনসয়র ‘বফসর এসসা িাকা’ র কসয়কবট বিসশষ কবিতা 

োড়া তাঁর প্রায় ১৪ বট কবিতা-সংকলসনর দকানও কবিতাই রাঁরা 

বনবিড়ভাসি পাঠ কসরনবন, তাঁসদরই দদবখ সিসিসয় দিবশ দকৌতূহল :

বিনয় মজুমদার কতিার দকান দকান মানবসক হাসপাতাসল 

বেসলন? োয়ত্রমীর সসগি তাঁর সম্ক্ষ কতটা রঙিসঙ বেল? ভদ্রসলাক 

বিরকুমার বেসলন, নাবক বনেক অবিিাবহত? রাধাটা আসসল দক? 

দকসলাটা দক? এঁরাই িাল্মীবকর কবিতাসক বনবষদ্ধ পসন্ষাগ্রাবফ বহসসসি 
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পাঠ কসর বিকৃত আসমাদ উপসভাে কসরন। 

আমার দতা মসন হয়, রাঁরা কবির ি্বতিেত জমীিসনর আসলা 

অন্ধকার ত্রুবট বিচ্্বত মগ্নতা ও নগ্নতা সিবকেু দজসনও তাঁর 

কবিতাসক ভাসলািাসসত পাসরন তাঁরাই প্রকৃত পাঠক।

কবি অরুসণশ দ�াষসক দকািবিহার দর্ট লাইসব্রবরসত আসয়াবজত 

একবট সভায় সম্বধ্ষনা গ্রহণ করসত আহ্বান জাবনসয়বেলাম 

আমরা ‘উত্তরপত্রমী’র পক্ষ দথসক। দসই সভায় দাঁবড়সয় অরুসণশদা 

মুতিকসঠে িসলবেসলন : আজসকর কবিসদর কাসে বিনয় মজুমদার 

একবট আসলাবকত দখালা জানলা। এসদসশ জমীিনানসন্র পসর এত 

শবতিশালমী কবি আর জন্মানবন। 

অরুসণশ দ�াসষর ‘শি ও সন্ন্াসমী’ র কবিতাগুবলর অবধকাংশই 

দর দপ্রক্ষাপসট দলখা দলখা হসয়বেল, িাল্মীবকর কবিতাও দসই একই 

পসট দলখা। অথি দুজসনর মসধ্ কত পাথ্ষক্। বকন্তু দিলাসশসষ দদখা 

রায় দুজসনই সৃবষ্ট কসরসেন অত্াশ্চর্ষ দলিদজ কুসুম।

বিনসয়র একবট কবিতায় দরৌন প্রশাবতেসক সমস্ত কলার মসধ্ দশ্রষ্ 

কলার সম্ান দদওয়া হসয়সে :

“আসরা দিবশ �ন �ন িসিার ইচ্ছা হয়; িসসই দদসখবে

এত দিবশ সুখ আর দকাসনাবকেুসতই দনই;  কবিতায় োসন

এত দিবশ সুখ দনই; অসনক দৃশ্ই আবম জমীিসন দদসখবে

তিুও দদিমীর দদহ, দদিমীর িাতাসমী গ্াস সকসলর দসরা। 

এসদর মসতান এত দসৌন্র্ষ দরামাঞ্চ আর দকাসনা বকেুসতই

পাইবন, পাসিা না, তাই িুবি দর িসাই হসলা আসল ি্াপার।

গ্াসসর বভতসর স্তম্ভ পুসর বদসয় দঢউ দদওয়া -- এই ি্াপাসরর

 তুল্ অন্ দকাসনা কমীবত্ষ মানুসষর দনই িসল স্পষ্ট দটর পাই।”  

    (আসরা দিবশ �ন �ন)

এই কবিতা পসড় স্ভািতই মসন পড়সি অরুসণসশর ‘সতেসদর 

রাত’ নামক অসলাকসামান্ রিনাবটর কথা। দুজসনর দৃবষ্টসতই 

দরৌন বমলন এিং েবণকা-সাধনা পরম দলাসকাত্তর আনন্ময় 

িামািারমী তন্ত্রসাধনার সমতুল্। পাপপুণ্ দিাধ এখাসন অিাতের ও 

অপ্রাসবগিক। বনবিড় দিাসখর পাঠসকরা বনশ্চয়ই লক্ষ কসর থাকসিন,  

বিনয় িারংিার বপ্রয় রমণমীবটসক দদিমী, িাঁদ, নদমী, ফুল ও ঈশ্রমী িসল 

বিবনিত কসরসেন:

* “দরাবনবট প্রকৃতপসক্ষ ঈশ্সরর স্বেময় উতসরাল কূপ

এিং এ বলগিবটও ঈশ্রমীরই সহির সম্বত্ত স্রূপ।”

* “অসনক ভগিমীর কথা শুসনবে পসড়বে আবম অথি আমার 

দদিমী িসস একবটই আসসন আমার দদিমী িড় ভাসলা িসস।”

নারমীর মসধ্ এই দদিমী-সাধনা, এই ঈশ্রমী-উপাসনা আমরা 

দদসখবে বিনসয়র মসতা অরুসণশ দ�াসষর রিনাসতও।

এসি কবিতা পাঠ কসর িহুবদন আসে এক দমসয়-িন্ধুসক 

িসলবেলাম : জাবনস দতা, বিনয় মজুমদার বকন্তু বনয়বমত 

েবণকাপলিমীসত দরসতন। 

একথা শুসন িন্ধুবট িসলবেল : নারমীসগিবিহমীন জমীিসন বতবন 

রবদ ওখাসন বেসয়ই থাসকন তাহসল দকাসনা অন্ায় কসরনবন। আর 

সম্ভিত বতবন একজসনর কাসেই দরসতন। ইদানমীং দতা িাসয়বর ও 

তথ্প্রমাণ দ�ঁসট দদখা রাসচ্ছ িনলতা দসসনর কবিও েবণকাপলিমীসত 

দরসতন। ্রেমীর সসগি বতবন অথিা তাঁর সসগি ্রেমী লািণ্ দাশ সম্ভিত 

দতমন দরৌন স্াচ্ছন্্ দিাধ করসতন না। 

(মসন মসন িবল: আহা, দতার মসতা সি পাঠকই রবদ এমন মুতি 

হৃদসয়র মানুষ হত, তাহসল কবিতার সমাসলািকসদর কাে দথসক 

আমরা হয়সতা আসরা িমৎকার ও বনবিড় বকেু দপতাম।)

মুসখ িললাম : িদসল্য়র দথসক মপাসাঁ, জাঁ দজসন দথসক 

বপকাসসা প্রায় সকসলই দরি লাইট এলাকায় বনয়বমত দরসতন। 

রুদ্র মহম্দ শহমীদুলিাহ, িাসুসদি দাশগুপ্ত, অরুসণশ দ�াষ, সুনমীল 

েসগিাপাধ্ায়,  ফাল্গুনমী রায় এিং কৃবত্তিাসসর আরও িহু কবিও ওই 

পাড়ায় দরসতন। 

মহাকবি কাবলদাস নাবক বসংহসল এক েবণকার হাসত খুন 

হসয়বেসলন। মপাসাঁ দতা বসবফবলসস আক্রাতে হসয় আত্মহত্া করার 

দিষ্টা কসরবেসলন। রুদ্র মহম্দও এই অসুসখ আক্রাতে হসয়বেসলন, 

দসকথা তসবলমা বনসজই বলসখসেন তাঁর আত্মজমীিনমীসত।

আসসল েবণকাপলিমী সম্সক্ষ সমস্ত পুরুসষরই একটা দকৌতূহল 

থাসক। প্রায় সিারই প্রথম ওপাড়ায় বেসয় িুক কাঁসপ, একটা অজানা 

ভমীবত ও অপরাধসিাধ কাজ কসর দভতসর দভতসর। বকন্তু অরুসণশ 

বকংিা বিনয় কৃবত্তিাসমীসদর মসতা িদসল্রসক অনুসরণ কসর 

েবণকালসয় রানবন। বকংিা বেঁিসক দিাসরর মসতা সন্ধ্ার অন্ধকাসর 

মুখ দঢসক ৭ বমবনসটর ফুবত্ষর জন্ এিসভঞ্চার করসত রানবন। 

কবি সসতোষ বসংসহর কাসে শুসনবে, অরুসণশদা দকািবিহাসরর 

েবণকাপলিমীসত মধ্দুপুসর বিষণ্ণ সন্ন্াসমীর মসতা, দুুঃখমী রাজপুসত্রর 

মসতা দহঁসট দরসতন। ও পাড়ার দমসয়সদর সুখ দুুঃসখর সংিাদ বনসতন। 

দমসয়রা সিাই তাঁসক ভাসলািাসত, শ্রদ্ধা করত। ‘মাসক’  বশসরানাসম 

একবট কবিতা আসে তাঁর। দসটা পড়সল িুক মুিসড় ওসঠ পাঠসকর। 

দভতসর দভতসর কান্না পায়। অরুসণশদা আমাসক িসলবেসলন, ওই 

পলিমীর এক অন্ধ িৃদ্ধাসক দদসখ বতবন বলসখবেসলন এটা। তার একমাত্র 

দেসল কাজ করসত বেসয়বেল রাজস্াসনর জয়পুসর। দসই দেসলর বিবঠ 

অন্ধ মাসক পসড় দশানাসতন বতবন। প্রিাসমী দেসলর অভাি পূরণ 

করসতন তরুণ অরুসণশ দ�াষ। কবিতাবট পড়সলই দিািা রায়, 

কমী অসমীম মমতা বেল কবির এইসি জরাজমীণ্ষ অধ্ষমৃত দরােগ্রস্ত 

মানুষগুবলর জন্ :

“জয়পুর দথসক আমার বিবঠ রায়

তুবম িাকবপয়সনর কাে দথসক হাত িাবড়সয় বনসয়ে দসই বিবঠ

আবম ভািসত পাবর, দতামার দিাখ িাপসা হসয় আসস

তুবম পড়সত পাসরা না, োবন দফসট দিবরসয় আসসত িায় দতামার দিাখ

        দতামার রুিা িয়সসর দসই িকিসক দিাসখর মবণ

তুবম বিবঠ পড়সত পাসরা না, মা আমার

          দতামার সাদা োবন ক্রসম রবতিম...ক্রসম নমীলাভ হসয় রায়

দসই বহবজবিবজ আঁকা একখণ্ড কােজ হাসত বনসয় তুবম িসস 

থাসকা

তুবম িসস থাসকা সারা দুপুর, দুপুর দথসক েবড়সয় েবড়সয়

         সন্ধ্াসিলার বদসক রাও

আবম দদখসত পাই, লাইটসপাসর্র তলায় তুবম িসস আে

            বভবখবরর মসতা দতামার দপাশাক বভবখবরর মসতা 

দতামার চ্ল
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আধা-অন্ধ দু-দিাখ তুসল তুবম তাকাও

দমসয়সদর হলিা েবলর দভতর দথসক দভসস আসস, তুবম শুনসত 

পাও

            শুনসত পাও মাতালসদর হা হা হাবস, তুবম িসস থাসকা

আমার হাত ধসর দসই দেসলসিলায় দরখানটায় এসসবেসল

           দসখাসনই দথসক দেসল বিরটা বদন

আবম দতা কত দদশ �ুসর দিড়ালাম কত সরাইখানায়

           আকন্ঠ মদ্পাসনর পর আমার স্প্নহমীন �ুম

           দশষ হসয় দেল

এক সরাইখানা দথসক আসরক সরাইখানায় দহঁসট রািার পসথ

            আমার সসগি আলাপ হল দিশ্াসদর

লিাতে �ুম জড়াসনা তাসদর দিাখ, দিাখ কিসল হাই তুসল

শায়া ও ব্াউজ পরা দমসয়রা দিবরসয় এল আমার েলা শুসন

আমাসক েুঁসয় দদখল, ওসদর ঊরুসবন্ধসত দুই িুসকর মবধ্খাসন

মুখ ডুবিসয় আবম আমার অজাসতে খুঁসজ দিড়ালাম

          খুঁসজ দিড়ালাম দেসলসিলা

মা আমার, বিবঠ শুঁসক দ্াসখা তুবম---দসই েন্ধ

           দসই পুরসনা েন্ধ---রা দতামারই, দতামার েসভ্ষর

দিালাইসয়র গ্াসস আমার সাদাসট দঠাঁট নসড় ওসঠ

           দিাখ ও িশমাসুদ্ধ আমার মুসখর োয়া

নাথুয়া শালিাবড়র দনপাবল দমসয়সদর দহা দহা হাবসর মসধ্

           আমার দাবড় ধূসর হসয় আসস আর আমার চ্ল

মা

আমাসদর দকাসনা দুুঃখ দনই আর, দকাসনা দশাক

                    দুজসনই মসর পসড় থাকি, দুজসনই

দুই দদসশর দু-রকম রাস্তার পাসশ

                   একইরকম ভাসি।”

পঙ্ দথসক পঙ্সজর এই উত্তরণ,  মাবট দথসক নমীবলমায় উড্মীন 

হিার এই রহস্ অনুধািন করসত না পারসল ওপর দথসক পাঠ কসর 

এই কবিসদর সহসজই দােমী কসর দদওয়া রায়। বিনয় িাল্মীবকর 

কবিতায় বলসখসেন : 

“শিদগ্ধ্ ও তার কন্া একবদন এসসবেল আমার দুপুসর। 

তার কাসে পুঁবথ বেল, পাতার উপসর দলখা একখানা পুঁবথ।

... শিদগ্ধ্সক িুসক দটসন বনসয়

সমাসলািনার মসতা কমী কথা িসলবেলাম, ‘নারমী,

িাবলর বকেুটা নমীসি রবদ দতল পাওয়া রায় তাহসল দসখাসন

অতমীসত জমীিন বেল, উন্মুতি ভূপৃষ্ বেল —এই কথা িুসি বনসত 

পাবর।

শুসন দস জাহাসজ কসর আমাসক সমুদ্র বদসয় বনসয় িসলবেল

দরখাসন নক্ষত্র দদসখ বদক বনরূপণ হয়...”

(কবিতার খসড়া/ ১৯)

এই কবিতার বনম্ষাণকলা ও ভািনার েহনতা আমাসদর মুগ্ধ ও 

বিবমিত কসর। নারমীর হাত ধসর রুক্ষ িাবল দথসক সজল সমুসদ্র, ভূপৃষ্ 

দথসক সুউচ্  নক্ষত্রসলাসক উত্তরসণর এই অসলৌবকক রহস্ আত্মস্ 

করসত না পারসল পাঠক বনসজই িামন হসয় রাসিন। আর ঈষৎ 

দূরসবে িসস মুিবক হাসসিন কবি।

কবিসদর ি্বতিজমীিসনর একাতে বনজস্ উপাখ্াসনর সসগি তাঁসদর 

বশল্পকসম্ষর দকানও বিসরাধ দনই। তিু দুসটাসক গুবলসয় দফলসল 

পাঠসকরই সমূহ সি্ষনাশ। আর এইসি টুবকটাবক অনািাসরর(!) 

জন্ ‘িনলতা দসন’, ‘িাল্মীবকর কবিতা’, ‘ঈশ্রমীর’ বকংিা ‘শি ও 

সন্ন্াসমী’র কাি্রস বকেুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। দরমন রামবকঙ্র দিইসজর 

ি্বতিজমীিসনর দিবহসসবি উন্মাদনা িা তথাকবথত ি্বভিার তাঁর মহা�্ষ 

ভাস্কর্ষগুবলসক ম্ান করসত পাসর না। 

একদা খুবন, লুসঠরা ও িাকাত রত্াকসরর দলখা রামায়ণ 

আমাসদর কাসে আজও সমাদৃত। িল্মীক-কাবহবন একবট রূপকমাত্র। 

আসল কথা হল ধ্ান ও সংরম। ওই সংরমই আমাসদর ি্বতিেত 

রাপসনর অন্ধকার দথসক আসলার বদসক বনসয় রায়। রত্াকর দথসক 

িাল্মীবকর বদসক দপৌঁসে দদয়। বসবফবলস দথসক সৃজসনর বদসক। দরমন 

শবতি িসট্াপাধ্ায় বলসখবেসলন : ‘মদ্ আমাসক পসদ্র কাসে বনসয় 

আসস।’

তাহসল রহস্টা কমী? মহৎ সৃজন কম্ষ দতা সংরম দথসকই 

উৎসাবরত হয়। রাঁর জমীিসন দকান সংরম দনই বতবন এসি মহৎ 

সৃবষ্ট কসরন কমীভাসি? রাঁর জমীিনিবরতটা পাঠ্ নয় তাঁর সৃজন এত 

অমৃতময় হসয় ওসঠ কমীভাসি? এই জবটল বজজ্াসার উত্তর খুঁসজ পাই 

রিমীন্দনাসথর কাসে।  বতবন বলসখসেন : 

“কলািান গুণমীরাও দরখাসন িস্তুত গুণমী দসখাসন তাঁহারা 

তপস্মী; দসখাসন রসথচ্ছািার িবলসত পাসর না; দসখাসন বিসত্তর 

সাধনা ও সংরম আসেই। অল্প দলাকই এমন পুরাপুবর িবলষ্ দর 

তাঁহাসদর ধম্ষসিাধসক দষাসলাআনা কাসজ লাোইসত পাসরন। বকেু-

না-বকেু ভ্রষ্টতা আবসয়া পসড়। কারণ, আমরা সকসলই হমীনতা হইসত 

পূণ্ষতার বদসক অগ্রসর হইয়া িবলয়াবে, িরসম আবসয়া দাঁড়াই নাই। 

বকন্তু জমীিসন আমরা দর-দকাসনা স্ায়মী িসড়া বজবনস েবড়য়া তুবল, 

তাহা আমাসদর অতেসরর ধম্ষিুবদ্ধর সাহাসর্ই �সট, ভ্রষ্টতার সাহাসর্ 

নসহ। গুণমী ি্বতিরাও দরখাসন তাঁহাসদর কলারিনা স্াপন কবরয়াসেন 

দসখাসন তাঁহাসদর িবরত্রই দদখাইয়াসেন, দরখাসন তাঁহাসদর জমীিনসক 

নষ্ট কবরয়াসেন দসখাসন িবরসত্রর অভাি প্রকাশ পাইয়াসে। দসখাসন, 

তাঁহাসদর মসনর বভতসর ধসম্ষর দর একবট সুন্র আদশ্ষ আসে বরপুর 

টাসন তাহার বিরুসদ্ধ বেয়া পমীবড়ত হইয়াসেন। েবড়য়া তুবলসত সংরম 

দরকার হয়, নষ্ট কবরসত অসংরম। ধারণা কবরসত সংরম িাই, আর 

বমথ্া িুবিসতই অসংরম।” (দসৌন্র্ষসিাধ/ সাবহত্)

শুধুমাত্র ‘বফসর এসসা িাকা’ বলসখ আর বকেু না বলখসলও 

বিনয় মজুমদার িাংলা কবিতায় অমর হসয় থাকসতন। অল্প িয়সসই 

বতবন কবিতার সৃজন রহস্ আয়ত্ত কসর দফসলবেসলন। ডুি বদসত 

দপসরবেসলন জমীিসনর েভমীর অতসল। তথাবপ দকন বতবন বলখসত 

দেসলন ‘িাল্মীবকর কবিতা’? এই সরল আবদ রসসর আরবত সুপ্রািমীন 

দদশজ  সংস্কৃবতর উত্তরাবধকার। কুমারসম্ভসির কবি জানসতন দসকথা, 

জানসতন জয়সদি, িড়ু িন্মীদাস।
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বি র কা লমী ন  বি ন য়

ঠা
কুরনগর যরলসটেশন। যরেন আো-�াওয়ার র্চনময় গচত। �ারেীসের গচতময় ি্স্ততা চূড়ান্ত 

কলি যভন্ডরসের। মাল উঠাসনা-নামাসনার তীব্র শব্দ। এেসির মসধ্ চিনয় মজুমোর অচধকাংশ 

েময়, তাঁর জীিসনর যশষ পসনর িের অচতিাচিত কসর যগসেন ঠাকুরনগর যরলওসয় প্্াটফসমধ্ব 

কচতপয় কচি ও �ুিাসের েসঙ্গ। জনিহুল এই প্্াটফসমধ্ব িসে কচি ঘণ্ার পর ঘণ্া দুরূি েি গাচেচতক 

েমে্ার েমাধান করসতন। যেসখচে কখনও কখনও যোট কাগসজর জন্ কচিতা চলসখ চেসতন 

যকানও যকানও পচরেকার েম্ােসকর অনুসরাসধ। 

কবিতার দদিতা 

বশসিন মজুমদার

কবির সসগি আমার পবরিয় নবিই দশসকর দোি়ার বদসক। সমসয়র 

সরবণ দিসয় আজও দদখসত পাই মহাপয়াসরর এই ি্াপৃতকাল 

দহঁসট িসলসেন কাসলর সমীমা খণ্ডন কসর। কমীভাসি কমী কসর দকান 

ভাে্ক্রসম এই মহাকাসলর সসগি দশষ পসনর িেসরর সাথমী হসত 

দপসরবেলাম তার উত্তর খুঁজসত বেসয় রা দপলাম, তা হল—দদশভাে। 

হ্াঁ দদশভােই বিনয় মজুমদারসক ঠাকুরনের বনসয় এসসসে। দরমনটা 

আমাসক এসনসে। এরকমটা হয়সতা আরও অসনসকর দক্ষসত্র �সটসে 

িা �সট িসলসে।

বিনয় মজুমদার আসসল কবিতার দদিতা। এই কবিতার দদিতার 

সসগি বদসনর পর বদন, মাসসর পর মাস, িেসরর পর িের অবতিাবহত 

করার ফসল বনসজসক আর মানুষ ভািসত পাবর না। এ প্রসসগি বিনয় 

মজুমদাসরর কাি্গ্রন্থ ‘আবমই েবণসতর শূন্’ দথসক কসয়কবট লাইন 

তুসল ধরা দরসত পাসর— ‘বনসজসক মানুষ ভািা অত্তে কবঠন এক 

কাজ। আবম রতিারই বনসজসক মানুষ ভািসত রাই অমবন মুহূত্ষ মসধ্ 

এমন বকেু �সট বকংিা মসন পসি় রাসত বনসজসক দদিতা ভািসত 

হয়...’।

বিনয় মজুমদাসরর কাি্ প্রবতভায় এত তাপ বিবকবরত হয় দর, 

দসই তাসপর কাসে সাধারণ কবি পাঠসকরা দপৌঁোসত পাসরন না।  

আবমও পাবর না। তাঁর কাি্ প্রবতভা বিসশ্ষণ করার মসতা ক্ষমতা 

এিং প্রবতভা দকানওটাই আমার দনই। দস ধৃষ্টতাও আবম দদখাসত রাি 

না। আবম শুধু এই দলখার মাধ্সম কবির সসগি তাঁর দশষ জমীিসন দর 

আড্া বদসয়বে তার বকেু খবণ্ডত মুহূত্ষকাল তুসল ধরি।

একবদন ঠাকুরনের দুই নং লে্াটফসম্ষ িসস কবির সসগি িা-

বসোসরসটর আড্ায় বিসভার হসয় আবে। সময় দিাধহয় দিলা িাসরাটা 

হসি। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল। ঠাকুরনের সাংস্কৃবতক পবরষদ 

িত্ষমাসন দরখাসন অিবস্ত বঠক দসই দসাজাসুবজ ঠাকুরনের এক 

নং লে্াটফসম্ষ একবট কৃষ্ণচূি়া োে বেল। োেবট এখন আর দনই। 

তসি মিৃবতসত স্পষ্ট ধরা আসে। আমরা, মাসন— আবম আর বিনয়দা 

এিং বদলমীপ দত্ত এক নং লে্াটফসম্ষর বঠক দসাজাসুবজ, িলা রায় 

সরলসরখায় দুই নং লে্াটফসম্ষ িসস আবে। দমকা হাওয়ায় কৃষ্ণচূি়া 

োসের একবট িাল দভসঙ পি়ল এক নং লে্াটফসম্ষর উপর। আবম 

দদখলাম। বিনয়দা দদখসলন না! বকন্তু পর্ষসিক্ষণ করসলন। এই 

‘দদখা’ আর ‘পর্ষসিক্ষসণর’ মসধ্ মানুসষ মানুসষ িি় পাথ্ষক্ েসি় 

দতাসল। বিনয়দা িলসলন,  ‘বকেু দদখসল?’ আবম িললাম, দদখলাম 

দতা কৃষ্ণচূি়া োসের একবট িাল দভসঙ পসি়সে লে্াটফসম্ষর উপসর। 

বিনয়দা িলসলন,  ‘তা নয়! আসসল ওই িালকবট দহঁসট দেল তারপর 

িালবট দভসঙ পি়ল। এর মসধ্ একটা সমমীকরণ আসে। সমমীকরণ 

োি়া পৃবথিমীর দকানও কাজ হয় না।’ পসর বিষয়বট বনসয় হয়সতা বকেু 

দভসিবেলাম বকন্তু কমী দভসিবেলাম, দস সি আজ মসন দনই। আর 

মসন থাকার কথাও নয়। কারণ রা দভসিবেলাম তা হয়সতা উপবর 

উপবর। েভমীরতা িা েঠনমূলক বকেু বেল না। বকন্তু এটুকু িুিসত 

দপসরবেলাম প্রকৃত পসক্ষ বিনয় মজুমদার একজন কবি, েবণতজ্ 

এিং ক্রাতেদশ্ষমী।

অন্ একবদন, বিনয় মজুমদার আমার �সর িসস আসেন,           
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দুপুসর। দুপুর মাসন আি়াইসট-বতনসট হসি। সাধারণত বিনয়দার 

সসগি সকাল সাসি়-দশটা দথসক দিলা সাসি়-িাসরাটা-একটা পর্ষতে 

আড্া বদতাম দুই নং লে্াটফসম্ষ। এই আড্ার পর দুপুসর আড্া 

দদওয়ার জন্ বিনয়দা আমার �সর আসসতন। মাসি মাসি আিার 

হঠাৎ কসর আসা িন্ধ কসর বদসতন। তসি প্রায়ই দুপুসরর খাওয়া দসসর 

আমার সসগি আড্া দদওয়ার জন্ আমার �সর আসসতন। রাসহাক 

দসবদসনর �টনা িবল—বিনয় মজুমদার আমার খাসট িসস আসেন—

পাসশ আবমও িসস আবে। নানা বিষসয় কথা িলসত শুরু কসরন। 

কথার েবল ধসর হঠাৎ আমাসক ক্ালকুলাস দিািাসত শুরু করসলন। 

ক্ালকুলাস দিািাসনার আসে একটা িাক্ িলসলন,  ‘Highest 
possible branch of Mathematics.’ রার উপসর আর দকানও 

েবণসতর শাখা দনই। অথ্ষাৎ েবণসতর সসি্ষাচ্ শাখা বতবন রা িলসলন 

তা দিািা িা িুিিার মতও দকানও ক্ষমতা দকানওটাই আমার বেল 

না। অথি বতবন আপন মসন েবণসতর দুরূহ সি সমমীকরণ িসল 

দরসত লােসলন। আর আবম বনি্ষাক দশ্রাতা হসয় শুধু অিাক হসয় 

শুনবেলাম। হয়সতা বতবন িুিসত দপসরবেসলন, আবম এসসির বকেুই 

িুিসত পারবে না িা, হয়সতা অলসক্ষ্ অন্ কাউসক িসল িসলসেন। 

রাসহাক বিনয়দা বনবি্ষকারভাসি আমার কাসে বিষয়গুসলা উপস্াপন 

কসর রাবচ্ছসলন। বঠক একইভাসি অন্ একবদসনর �টনা—�সর িসস 

আবে আবম। বিনয়দা �সরর দরজার কাসে িাইসর দাঁবি়সয় আমার 

নাম ধসর দিসক জানসত িাইসলন আবম �সর আবে বক-না। আবম 

বিনয়দাসক দদসখ খাট দথসক দনসম এলাম। দরজার কাসে বেসয় 

িললাম, আসুন বিনয়দা, বভতসর আসুন। বিনয়দা �সরর বভতসর 

এসলন। আমার খাসটর উপসর িসসলন। দিাধহয় লিাতে বেসলন এিং 

বিৎ হসয় খাসটর উপসর শুসয় পি়সলন। বকেু সময় িাসদ আিার 

উসঠ িসসলন। একটা বিবি় িাইসলন, আবম বদলাম—বিনয়দা বিবি় 

ধরাসলন —বিবি়সত টান বদসত বদসত একোদা দধাঁয়া দেসি় িলসলন, 

 ‘আজ দতামাসক লোবরদম বশখাি।’ মসন মসন ভািলাম আিার 

দসই েবণত—Highest possible branch of Mathematics রার 

দকানও মাথামুণ্ডু বকেুই িুিি না আবম। রাসহাক, অেত্া বকেু করার 

দনই! বিনয়দা অসনক সময় ধসর আমাসক লোবরদম দিািাসলন। 

তারপর একবট করসত বদসলন। বিনয়দার সাহার্ বনসয় আবম সমাধান 

করলাম। সমাধান করার পর িলসলন,  ‘আমরা দর লেিাট্ষ ি্িহার 

কসরবে দসটা আমার আবিষ্কার ‘বিনয় িাট্ষ’। আবম আনসন্। উৎফুলি 

হসয় িললাম, এ দতা এক বিরাট আবিষ্কার বিনয়দা! বিনয়দা সসগি 

সসগি িসল উঠসলন,  ‘এ আবিষ্কাসরর দকানও দাম দনই! কারণ এই 

লেিাট্ষ বনউটন অসনক আসেই আবিষ্কার কসর দরসখ বদসয়সেন। তসি 

তাঁর িাট্ষ আর আমার িাট্ষ আলাদা। তফাত আসে। বকন্তু আমার 

িাসট্ষর দকানও দাম দনই! দরসহতু আবম পসর আবিষ্কার কসরবে। তসি 

দু-জনার িাট্ষ বদসয়ই েবণত সমস্ার সমাধান করা রায়।’

আমার �র। অন্ একবদন। দরভাসি বিনয়দা আসসন, বঠক 

দসভাসিই এসলন। বিবি় ধরাসলন। আবমও একটা। েবণসতর নানা 

বিষয় বনসয় কথা িলসত শুরু করসলন। আবম অিাক হসয় শুনবেলাম। 

হঠাৎ বিনয়দা কথা িলা িন্ধ করসলন। বনশ্চুপ হসয় রইসলন। আবমও 

বনশ্চুপ। বিনয়দা কথা িলসত িলসত প্রায়ই এরকম বনশ্চুপ হসয় 

দরসতন। বকেু সময় িাসদ বনসজর দথসক দমৌনতা ভাঙসলন এিং 

দমৌনতা দভসঙ আমার বদসক তাবকসয় এসকর পর এক প্রশ্ন েুসি় 

জানসত িাইসলন—িলসলন, ‘ে্াবলবলও কত িের পর স্মীকৃবত 

দপসয়বেল?’ আবম িললাম, তা বিনয়দা েয়শত িের পর। বিনয়দা 

আিার বনশ্চুপ হসয় দেসলন। বকেু সময় িাসদ আিার দমৌনতা দভসঙ 

প্রশ্ন করসলন,  ‘দমসন্ল কত িের পর স্মীকৃবত দপসয়বেল?’ আবম 

িললাম, তা বিনয়দা িারশত িের পর। বিনয়দা সসগি সসগি তাঁর 

িান হাসতর তজ্ষনমী বদসয় আমার পি়ার দটবিসল বতনবট দটাকা দমসর 

িলসলন,  ‘পৃবথিমীর িয়স এখনও িারশত িের রাক তসিই পৃবথিমীর 

মানুষ আমাসক িুিসি।’ দসবদন আবম দদসখবেলাম বিনয় মজুমদাসরর 

দমীসপ্তাজ্জ্বল দিাখ আর অসমীম আত্মপ্রত্য়।

এিার অন্ একবদসনর �টনা। স্ান—আমার �র। বিনয়দা 

আসসলন আমার �সর। দররকমটা আসসন আরকমী। �সর ঢুসক 

রথারমীবত খাসটর উপর িসসলন। িসসই েবণসতর নানা বিষয় বনসয় 

কথা িলসত শুরু করসলন। দরমন, েবণত দথসক েবণসতর জন্ম। 

েবণসতর প্রাণ আসে। দদিসদিমীসদর মত েবণসতরও দেসল দমসয় হয়। 

েবণত আসসল দদিতা। ইত্াবদ ইত্াবদ। রাসহাক বিনয়দা এপর্ষতে 

এসস দথসম িলসলন,  ‘তুবম আমার কাে দথসক েবণত বশখসল— তুবম 

আমাসক বিমভাজা আর বসোসরট খাওয়াও।’ আবম িললাম, আচ্ছা 

বিনয়দা। এই িসল আবম বিনয়দাসক একটা বসোসরট বদসয় দর্শসন 

অসমীসমর িাসয়র দদাকাসন িা আনসত দেলাম। বিনয়দা আমার �সর 

িসস একা একা বসোসরট টানসত লােসলন। তারপর রা �টল তা 

এক অভািনমীয় �টনা! আবম দর্শন দথসক িা বনসয় বফসর এসস দদবখ 

বিনয়দা কমীভাসি বসোসরসটর আগুন দথসক আমার বিোনার দতাশসক 

আগুন ধবরসয় বদসয়সে। আবম �সরর বভতসর প্রসিশ কসর দদবখ আগুন 

ক্রমশ েবি়সয় পি়ার উপক্রম করসে িাবরবদসক। দধাঁয়ার কুণ্ডলমী 

োঢ় দথসক োঢ়তর হসচ্ছ ক্রমশ। আবম আতবঙ্ত হসয় বিনয়দাসক 

িললাম,  কমী করসেন বিনয়দা! আগুন দনভান! �সর আগুন দলসে 

রাসি দর! দক দশাসন কার কথা! বিনয়দা বনবি্ষকারভাসি পাসয়র 

উপর পা তুসল িসস আসেন। আর েভমীরভাসি আগুন েবি়সয় পি়া 

পর্ষসিক্ষণ করসেন। বিষয়টা অবত দ্রুত িুিসত দপসর বনসজই আগুন 

বনভাসত সসিষ্ট হই। আগুসনর পবরসর এিং তমীব্রতা এসতাটাই দিসি় 

বেসয়বেল দর আমাসক প্রায় দুই জে জল বদসয় আগুন দনভাসত হয়। 

বিনয়দা দকানওরকমভাসি আগুন বনভাসত সাহার্ কসরনবন। িরং 

আরও বনবল্ষপ্ত হসয় আমার আগুন দনভাসনা দদখসলন। আসসল বিনয় 

মজুমদার সিটাই পর্ষসিক্ষণ কসর উপলবধিসত আনসত িাইবেসলন 

দিাধহয়। �টনার বকেুসময় িাসদ বিনয়দা িলসলন,  ‘এিার িাবি়র 

বদসক রাওয়া রাক।’ আবম আর কথা িাি়ালাম না। িললাম, আসুন 

বিনয়দা। দসবদসনর মসতা বিনয়দা িাবি় বফসর দেসলন।

অন্ একবদসনর �টনা। তসি আমার �র নয়। বিনয়দার 

িসতিাবটর দবক্ষণ বদসক িাুঃ বদলমীপ দসত্তর িাবি়। বদলমীপ দত্ত 

সম্সক্ষ বিনয়দার মাসতুসতা ভাই। ফসল বিনয়দা মাসি মাসি ওই 

িাবি়সত দরসতন। একবদন বদলমীপ দসত্তর পুকুরপাসি় একবট কুলোে 

দদসখ বিনয়দা িলসলন,  ‘িসলা দতা কুলোেটা পুকুসরর বদসক ঝঁসক 

আসে দকন?’ বদলমীপ দত্ত িলসলন, ‘কুসলর ভাসর কুলোেটা পুকুসরর 

বদসক ঝঁসক আসে। ‘বিনয়দা িলসলন,  ‘ওসহ নাহ, জল আসসল 

জলসক টানসে। এর বভতসর আসে এক োবণবতক সমমীকরণ। তাই 
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কুলোেটা পুকুসরর বদসক ঝঁসক আসে।’

ঠাকুরনের দুই নং লে্াটফসম্ষ রমনদার িুক র্সলর সামসন 

দিয়ার দপসত আবম ও বিনয়দা িসস আবে। নানা বিষসয় কথািাত্ষা 

িলবেল। ক্াবনং দরেন িসল রািার পর বিনয়দা আমাসক িলসলন, 

 ‘তুবম কখনও ম�া তারায় দেে?’ আবম িললাম,  ‘না বিনয়দা, 

রাইবন দতা!’ বিনয়দা িলসলন, ‘এটা কমী মাস?’ আবম িললাম, 

মা� মাস। বিনয়দা িলসলন, ‘মা� কথাবট এসসসে ‘ম�া’ দথসক।’ 

িাসরাটা নক্ষসত্রর নাম অনুসাসর িাসরা মাসসর নাম হসয়সে। দরমন, 

ম�া তারা দথসক মা� মাস হসয়সে। দতমবন বিশাখা তারা দথসক 

শিশাখ মাস।’ এভাসি িাসরাবট নক্ষত্র দথসক িাসরাবট মাসসর নাম 

িসল দেসলন বিনয়দা। দরসহতু আমরা আড্া বদবচ্ছলাম মা� মাসস, 

তাই বতবন িলসলন,  ‘িসলা দতামাসক ম�া তারায় বনসয় রাই।’ আবম 

িললাম, িলুন বিনয়দা, রাওয়া রাক। বিনয়দা িলসলন,  ‘তুবম একা 

দরসত পারসি না। আমার হাত ধসরা। দতামাসক আবম ম�া তারায় 

বনসয় রাবচ্ছ।’ আবম বিনয়দার হাত ধরলাম। বিনয়দা িুক র্ল 

দথসক বকেুটা উত্তর বদসক বেসয় দরসলর ওভার বব্রসজর উপর বদসয় 

বসঁবি় ভাঙসত ভাঙসত উপসরর বদসক উঠসত লােসলন। বসঁবি় বদসয় 

উঠিার পর প্রথম দর সমতল জায়োবট পসি় বঠক তার পসরর সমতল 

জায়োয় বেসয় দাঁি়াসলন দসখাসন বেসয় আমরা দদখসত দপলাম—

একজন দলাক িাকুসত ধার বদসচ্ছ বসসমন্-িাবল বদসয় শতবর হওয়া 

দসাসপ। দলাকটা আসসল একজন হকার। �বটেরম বিবক্র কসরন। 

পসরর দরেসন হয়সতা দস কলকাতা িসল রাসিন। তার আসে দস তাঁর 

িাকুবটসক ধাবরসয় বনসচ্ছ সারাবদসনর কাসজর সুবিধাসথ্ষ। রাসহাক 

বিনয়দা তাঁসক বজসজ্স করসলন,  ‘এটা কমী ম�া তারা?’ ঠাকুরনেসরর 

সিাই দরসহতু বিনয়দাসক দিসনন—দস পােল বহসাসি দহাক আর কবি 

বহসসসি দহাক। দলাকটাও বিনয়দাসক দিসনন। রাসহাক হকার দলাকটা 

বিনয়দার প্রসশ্নর উত্তসর িলসলন,  ‘হ্াঁ এটা ম�া তারা।’ বিনয়দা 

আমার বদসক তাবকসয় িলসলন,  ‘দদখসল দতা দতামাসক ম�া তারায় 

বনসয় এসসবে। শুনসল দতা দলাকটার মুসখ, দস ম�া তারায় আসে। 

আবম বকেু িলবে না চ্পিাপ দাঁবি়সয় আবে। বিনয়দা আিার িলসলন, 

 ‘তুবম ম�া তারায় এসসসো। বকন্তু এখান দথসক একা একা পৃবথিমীসত 

বফসর দরসত পারসি না। িসলা দতামাসক পৃবথিমীসত বফবরসয় বনসয় 

রাই। এ কথা িসল বিনয়দা িলসলন,  ‘আমার হাত ধসরা। দর দর 

পসথ এসসবে দসই দসই পসথ দতামাসক আিার পৃবথিমীসত বনসয় রাই।’ 

আবম বিনয়দার হাত ধরলাম। আমাসক বনসয় আিার পূসি্ষর মত বসঁবি় 

দভসঙ বনসি নামসত লােসলন। এিং রথারমীবত পূসি্ষর জায়োয় বফসর 

এসস আমরা আিার দিয়াসর িসলাম। দিয়াসর িসস বিনয়দা িলসলন, 

 ‘আমরা আিার পৃবথিমীসত বফসর এসসবে। এটা পৃবথিমী।’ দিাধকবর 

আমাসদর এই বক্রয়াকলাপ দরেন রাত্রমীরা দদখবেল। দুই পােসলর 

কান্কারখানা দদসখ তারা হয়সতা মসন মসন হাসবেল িা ভমীষণভাসি 

উপসভাে করবেল। পৃবথিমীর দিয়াসর িসস বিনয়দা আিার েবণসতর 

জেসত ডুি বদসলন। শুরু করসলন েবণত বনসয় আসলািনা। রবদও 

বিনয়দা টানা কথা িলসতন না। অল্প িলসতন। মাসি মাসি আিার 

বনশ্চুপ হসয় দরসতন। এই বনশ্চুপ অিস্ায় বিনয়দা দদখসত দপসলন 

একটা োেল অবিক্রমীত দফসল দদওয়া ফুল বিবিসয় বিবিসয় খাসচ্ছ। 

োেসলর এই ফুল খাওয়াটাসক বিনয়দা েভমীরভাসি পর্ষসিক্ষণ করসত 

লােসলন। বকন্তু আবম দসটা িুিসত পাবরবন। হঠাৎ বিনয়দা িলসলন, 

 ‘কমী কান্ দদখ! োেসল ফুল খাসচ্ছ আর দসই ফুল দুধ হসয় রাসচ্ছ। 

দসই দুধ তার িাচ্া খাসচ্ছ। কত িি় ল্ািসরাটবর! ভাসিা একিার! 

আমরা রারা মানুষ এসতা িি় ল্ািসরাটবর দকানওবদন িানাসত 

পারসিা!’ লক্ষ্ করলাম বিনয়দার দিাখ মুখ এক অদ্ভুত বিমিসয় 

ভসর দেসে। বিষয়বট বনসয় আবমও অসনকক্ষণ দ�াসরর মসধ্ বেলাম। 

সবত্ই দতা কত িি় ল্ািসরাটবর! আর তখনই িুিসত পাবর বিনয়দা 

দকন মাসি মাসি বনশ্চুপ হসয় দরসতন। আসসল নানা ধরসনর বিতো 

তাঁর মাথার বভতসর সিসময় �ুরপাক দখসতা। ফসল বতবন বনশ্চুপ 

হসয় দসই ভািনার জেসত একাসতে ডুসি দরসতন।

একবদন দুপুরসিলা। আমার �র নয়। বিনয়দার িাবি়। দুপুসর 

কবিতা দদখাসত দেবে। তসি এই �টনা এসকিাসরই প্রথম বদককার। 

রখন বিনয়দার সসগি সসিমাত্র কসয়কমাস দমলাসমশা কসরবে। মসন 

আসে আড্ার মসধ্ বিনয়দা আমাসক বজসজ্স কসরবেসলন,  ‘তুবম 

কবিতা দলসখা?’ আবম ভসয় ভসয় িললাম, অল্প স্ল্প বলবখ বিনয়দা। 

বিনয়দা তখন বনসজর দথসক িলসলন,  ‘দতামার দলখা কবিতা আমাসক 

দদখাসি।’ মসন মসন আনসন্র সসগি ভয়ও দপলাম। কবিতা পসি় 

কমী িলসত কমী িসলন! ভািলাম আবম রা বলবখ তা হয়সতা আসসল 

দকানও কবিতা হসয় ওসঠ না। রাসহাক বিনয়দার কথামত একবদন 

দুপুরসিলা বিনয়দার িাবি়সত দেলাম। সাসথ গুবটকসয়ক কবিতা আর 

িন্ধু সুমন মজুমদার। বিনয়দা দুপুসরর খািার দখসয় খাসটর উপর 

িসসবেসলন। দরজা দখালা। আমাসক দদসখ িাকসলন। আবম বভতসর 

প্রসিশ করলাম, সসগি সুমন। তারপর বিনয়দা কমী একটা দভসি 

িলসলন.  ‘িসলা িারান্ায় মাদুর দপসত িসা রাক।’ আমরা িারান্ায় 

এসস মাদুর দপসত িসলাম। বিনয়দাও িসসলন। ভসয় ভসয় কবিতার 

প্রসগি তুললাম। িললাম, বিনয়দা কবিতা এসনবে, দদখসিন একটু? 

বিনয়দা িলসলন,  ‘পি়, শুবন। আবম একবট কবিতা পি়লাম। একবট 

পসি়ই বজসজ্স করলাম, আর পি়ি বিনয়দা? বিনয়দা িলসলন, 

না। দরটা পসি়ে দসটা আমার কাসে দাও।’ তারপর বনসজ কবিতাবট 

পি়সলন। পসি় িলসলন,  ‘কবিতায় মাত্রাজ্ান থাকা খুি জরুবর।’ 

এই িসল বিনয়দা আমার কবিতার বিবভন্ন শব্দ দকসট নতুন শব্দ 

িবসসয় বদসত লােসলন। কবিতাবট আজও আমার কাসে আসে। 

এরপর বতবন আমাসদর পয়ার েন্ বনসয় নানারকম ভাসি দিািাসলন। 

দস কথাগুসলা বেল বিনয়দার ‘বনি্ষাবিত কবিতা’ কাি্গ্রসন্থর ভূবমকার 

প্রায় অনুরূপ। এই পবরসসর কবির দলখা দসই ভূবমকা একিার পসি় 

দনওয়া রাক— ‘আমার  ‘নক্ষসত্রর আসলায়’ পুবস্তকাবট পুরসনা ধাঁসির। 

তার মাসন বিহারমীলাল, রিমীন্দনাথ প্রমুখ কবিবদসের অনুসরণ। এই 

িইসয়র কবিতাগুবল রখন বলখতাম (একুশ, িাইশ িের িয়সস) তখন 

ভািতাম এ কবিতাগুবল দকউ পি়সি না, পি়সলও একাবধকিার দকউ 

পি়সি না এিং ভুসলও রাসি। বকন্তু এখন পঞ্চাশ িের পসরও দদখবে 

এই পুবস্তকার প্রায় সি কবিতাই আমার মুখস্ আসে, রবদও আবম 

েত পয়তাবলিশ িের পুবস্তকাবট পবি়বন, তিু মসন আসে। রবদ আবম 

সারজমীিন ওই ধরসনর কবিতা বলসখ দরতাম তসি কবি হসত পারতাম 

না—এ কথা আবম ওই িাইশ িের িয়সসই িুিতাম। ফসল িহু 

েসিষণা কসর আবম নতুন ধরসনর কবিতা দলখার পদ্ধবত আবিষ্কার 

করলাম। একবট দমসয়র মুখ দফাটা পদ্মফুসলর মসতা সুন্রমী। তার 
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িন্ধুরা তার মুসখর িাবরপাসশ এসস �ুসর দিি়ায়; এই হল �টনা। আবম 

দমসয় শব্দবট িাদই বদলাম, শুধু পদ্মফুসলর কথা বলখলাম। পদ্মফুসলর 

িণ্ষনা বলখলাম, িন্ধুসদর কথা িাদই বদলাম, বলখলাম দমৌমাবেরা 

পদ্মফুসলর কাসে আসস মধু খািার জন্। এর ফসল কবিতার শদ�্ষ্ 

অসধ্ষক হসয় দেল। এিং কবিতার মাসনও একাবধক হসয় দেল—দরমন 

আবমই পদ্মফুল, সম্াদক িন্ধুরা হল দমৌমাবে।

ফসল,  ‘বফসর এসসা িাকা’র কবিতা পি়িার সময় একিাসর 

শুরুসতই একিার ‘দরন’ শব্দবট দভসি বনসল কবিতা িুিসত সুবিধা 

হয়। দরমন— 

‘একবট উজ্জ্বল মাে একিার উসি় 

দৃশ্ত সুনমীল বকন্তু প্রকৃত প্রস্তাসি স্চ্ছ জসল 

পুনরায় ডুসি দেসলা... ’

এই কবিতাবট পি়সত হসি এই ভাসি 

‘দরন একবট উজ্জ্বল মাে একিার উসি় 

দৃশ্ত সুনমীল বকন্তু প্রকৃত প্রস্তাসি স্চ্ছ জসল।

 পুনরায় ডুসি দেসলা...’ 

এিং ‘মুকুসর প্রবতফবলত সূর্ষাসলাক স্ল্পকাল হাসস;

 বশক্ষায়তসনর কাসে দহ বনশ্চল বনিগ্ধ দদিদারু, 

বজহ্বার উপসর দ্রি কণা, কণা লিসণর মত 

কমী েি়ায়, দক েি়ায়... 

এই কথা িইসত োপা। বকন্তু পি়সত হসি এই ভাসি; 

‘দরন মুকুসর প্রবতফবলত সূর্ষাসলাক স্ল্পকাল হাসস..’ ইত্াবদ

এর পসরর কবিতাবটও তাই। োপা আসে। 

‘বশশুকাসল শুসনবে দর কবতপয় পতগিবশকারমী ফুল আসে। 

অথি তাসদর আবম এত অনুসন্ধাসনও এখসনা দদবখবন....’ 

পি়সত হসি এই ভাসি 

‘দরন বশশুকাসল শুসনবে দর কবতপয় পতগিবশকারমী ফুল আসে। 

অথি তাসদর আবম এত অনুসন্ধাসনও এখসনা দদবখবন...’ 

আমার ধারণা এইভাসি পি়সল কবিতার অথ্ষ বকেুটা িুিা রাসি। 

একটা কবিতা দতা িইসত োপাই আসে ‘দরন প্রজাপবত ধরা প্রত্ক্ষ 

হাসতর অতবক্ষত। আক্রমণ কসর ি্থ্ষ’ 

অিশ্ আমার কবিতায় আরও নানান জবটল ি্াপার আসে—

প্রতমীসক প্রতমীসক ভবত্ষ। ‘বফসর এসসা, িাকা’ িইসত োপা ৭৭ বট 

কবিতায় প্রায় ৩০০ বট উপমা আসে। তারপসর আসে আিার রসঙর 

ি্াপার। 

একবট কবিতায় দতা আবম বলসখই বদসয়বে 

‘িাতাস আমার কাসে আসিসের মবথত প্রতমীক, ইত্াবদ’

অন্ একবদন। আমার �র। বিনয়দা পূসি্ষর মসতা আমার �সর 

এসলন। রথারমীবত এসস বিবি় ধরাসলন। আবমও একটা ধরালাম। 

বিনয়দা বিবি় দখসত দখসত িলসলন,  ‘তুবম কখনও বনবষদ্ধপলিমীসত 

দেে?’ আবম িললাম, না বিনয়দা রাওয়া হসয় উসঠবন। বিনয়দা 

িলসলন,  ‘বনবষদ্ধপলিমী মাসন জাসনা? বনবষদ্ধপলিমী মাসন হসচ্ছ —দরখাসন 

প্রসিশ করা বনসষধ। তাই এর নাম হসয়সে বনবষদ্ধপলিমী। ওখাসন 

সি দদিমীেণ থাসক। মাসি মাসি দদিেণ রায়, দদিমীেসণর কাসে। 

তুবম দতা মানুষ, তুবম ওখাসন প্রসিশ করসত পারসি না। দদিমীসদর 

কাসে শুধুমাত্র দদিতারা দরসত পাসর। তার মাসন বনবষদ্ধপলিমীসত সি 

দদিসদিমীরা থাসক।’ এই িসল বিনয়দা নমীরি হসয় দেসলন। বকেুক্ষণ 

পর বনসজই বনসজর নমীরিতা ভাঙসলন। িলসলন,  ‘দতামার দকানও 

দমসয় িন্ধু আসে?’ আবম িললাম, না বিনয়দা, আমার দকাসনা 

দমসয় িন্ধু দনই। বিনয়দা বিমিসয়র সসগি িলসলন,  ‘দতামার দমসয় 

িন্ধু দনই! তুবম কবিতা বলখসি কমী কসর? আমার অসনক দমসয় িন্ধু 

বেল— কাজল দ�াষ, রাকা ভট্ািার্ষ আরও একবট ভারতমীয় ও একবট 

রাবশয়ান দমসয়র নাম িসলবেসলন বকন্তু তাঁসদর নাম আজ আর মসন 

করসত পারবে না। বিনয়দা িসলবেসলন, তাঁর দমসয় িন্ধুসদর োসয়র 

রঙ এতই উজ্জ্বল বেল দর তাসদর শরমীর দথসক আসলা বঠকসর বঠকসর 

দির হত। দমসয় িন্ধু না থাকসল নাবক ভাল কবিতা দলখা রায় না।

অন্ একবদন। দুই নং দরলওসয় লে্াটফম্ষ। বিনয়দা, আবম 

এিং অন্ান্ িন্ধুরা িসস আড্া বদবচ্ছ। অন্ান্ িন্ধুসদর মসধ্ 

সুমন প্রায় প্রবত আড্ায় থাকত। এিং বিনয়দার খুি কাসের হসয় 

উসঠবেল। রবদও সুমন বিনয়দাসক দজঠু িসল িাকত। ফসল সুমন 

বিনয়দার সসগি দসভাসি দকাসনাবদন বরি হসয় উঠসত পাসরবন। রাসহাক 

দসবদসনর �টনা িবল—আমরা দরখাসন িসস আড্া বদতাম দসই দুই 

নং লোটফসম্ষর মািখান দথসক একবট বসঁবি় দনসম দেসে িবণকপাি়ার 

বদসক। বিনয়দা দদখসলন বসঁবি়র পাসশ দরেসনর কাসে একজন দলাক 

প্রস্রাি করসলন। দলাকবটর প্রস্রাি করা দদসখ বিনয়দা িলসলন, 

 ‘কােজ কলম বনসয় এস। প্রস্রাসির বিবভন্ন সমসয়র েি় েবতসিসের 

সমমীকরণ। বলসখ দদই।’ আবম কােজ কলম এসন বদলাম। বিনয়দা 

সমমীকরণ বলখসত শুরু করসলন এিং নানাভাসি ি্াখ্া কসর িুবিসয় 

বদসলন। পসর কােজটা আমাসক বদসয় িাবি় িসল দেসলন। আবমও 

আমার �সর িসল এলাম বিনয়দার বলবখত সমমীকরণ বনসয়। �টনািসক্র 

ওইবদন দুপুসরর পর দথসক ভমীষণ প্রাকৃবতক দুসর্ষাে শুরু হয়। প্রিণ্ড 

িৃবষ্ট আর হাওয়া এই প্রাকৃবতক দুসর্ষােসক উসপক্ষা কসর বিনয়দা 

সন্ধ্ার বকেুটা আসে আমার কাসে িসল এসলন। আমার �সর ঢুসক 

িলসলন,  ‘ওই প্রস্রাসির সমমীকরণটা দাও। ওটা ভুল আসে।’ দিাধহয় 

উবন হয়সতা সারাবদন ওই সমমীকরণ বনসয় নানারকম বিতো ভািনা 

কসরসেন। তসি বিনয়দা সমমীকরণবট বনসয় রাওয়ার সময় কারণটা 

িসল দেসলন। দসটা বেল এ রকম—প্রস্রাসির অবতেম মুহূসত্ষ দর দফাঁটা 

দফাঁটা আকাসর প্রস্রাি পসি় তার বহসসি এই সমমীকরসণ দনই। ফসল 

সমমীকরণবট ভুল। আবম বিনয়দাসক সমমীকরণ দলখা কােজবট বফবরসয় 

বদলাম। বিনয়দা কােজটা বনসয় দসাজা িাবি়র বদসক দহঁসট িলসলন 

প্রাকৃবতক দুসর্ষােসক উসপক্ষা কসর।

আজ ভািসত অিাক লাসে কত িি় মাসপর একজন কবি-

দাশ্ষবনক-েবণতসজ্র সসগি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ান িুবদ্ধ বনসয় িেসরর 

পর িের আড্া বদসয়বে। আবম ঈশ্সর বিশ্াসমী নই। বকন্তু আমার 

কাসে বিনয় মজুমদার বেসলন ঈশ্র। ক্ষুদ্র মনুষ্ জমীিসন ববিতমীয় িার 

জসন্মবে এই মহামানসির সংস্পসশ্ষ এসস।
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বি র কা লমী ন  বি ন য়

বিনসয়র কবিতা 

ক্রমশ সারসল্র 

বদসক দেসে

কচিতা আশ্রম : মৃদুলো, চিনয় মজুমোসরর কচিতা আসলািনা করসত যগসল, একটা কথা িলসত 

িয়। উচন একেময় িাংচর আস্ালসন চেসলন, চকন্তু পসর শচতি- ে্ীপসনর েসঙ্গ মতান্তর িওয়ায় 

েসর আসেন। এিং যেই েময় একটা িাংচর িুসলচটন প্রকাশ কসর কচফিাউসে চিচল কসর িাংচরসের 

ত্াগ কসরন, ―ওখাসন চেল শচতি ও ে্ীপসনর উসদেসশ্ চকেু অশালীন কথা, �া েিরাির চিনয় 

মজুমোসরর কাে যথসক আশা করা �ায় না।

মৃদুল : শবতির ওপর ওঁর ভালিাসা বকন্তু বেল অসমীম। একটু 

দোড়া দথসক িবল। ‘বফসর এসসা িাকা’র মাসি একটা দেদ আসে। 

মাসন উবন বলসখ রাসচ্ছন ধারািাবহক ভাসি, তাবরখ বদসয় বদসয়, মাসি 

বতবন বিবকৎসার জন্ দেসলন...দসটা ওই ৬২-৬৩ সাল...বলখসেন 

“দরসত হসি”, আিার আর একটা, ―িািার কাসে রাি...বিসয়র 

প্রস্তাি িলসে...এই ি্াপারটাও বকন্তু “বফসর এসসা িাকা” র মসধ্ 

রসয়সে। খুি মন বদসয় কবিতাগুবল পড়সল দিািা রায়, প্রথমবদসক 

িলসেন, ওঁসক দরসত হসি, আর পসর বফরসেন সুস্তায়...িলসেন 

বপতার সকাসশ দরসত হসি...বিিাসহর আসয়াজন হসচ্ছ...

এর পসরর সময়টায়, বফসর আসার পর বিনয় আিার প্রিল 

অসুস্তার বদসক রান। এটা বেল তার কবিতা দলখার উত্তুগি 

সময়কাল। দসই সময় হাংবর কবিসদর মসধ্ বকেু দোলমাল হয়। 

সুনমীল তখন বিসদসশ বেসলন, বতবনও মলয় রায়সিৌধুরমীসক একবট 

বিবঠসত তার ক্রুদ্ধ প্রবতবক্রয়া জানান।

কৃবত্তিাস দোষ্মী দথসক দজাট দিঁসধ রারা এসলন, তাসদর সসগি 

বিনসয়র কবিতার ধাঁি বমলবেল না, মাসন উবন দর ধরসনর কবিতা 

বলখসতন, তা অন্ রকম বেল, উবন শবতির কারসণই বেসয়বেসলন। 

তাই শবতির সম্সক্ষ ওইটা হয়সতা তার তাৎক্ষবণক দক্ষাভ প্রকাশ, 

দরমন �বনষ্ িন্ধুর ওপর রাে কসর মানুষ কটু কথা িসলন আর কমী!

আবম রতবদন দদসখবে, শবতি ও অসলাকরঞ্জন োড়া এিং দু 

িারজন �বনষ্ িন্ধু োড়া উবন কারুর নাম বনসতন না, মাসঠ �ুসর 

�ুসর এঁসদর কবিতা বতবন আিৃবত্ত করসতন। সন্মীপসনর নাম কখনও 

িলসত শুবনবন।

কচিতা আশ্রম : দজ্াবতম্ষয় ও মমীনাক্ষমী দত্ত বিনয় মজুমদাসরর 

জন্ অসনক কসরসেন। ওসদর সসগি ওঁর পবরিয় কমীভাসি হয়?

মৃদুল : “বফসর এসসা িাকা” পড়ার পর দজ্াবতম্ষয় দর্টসম্াসন  

বিনয়দাসক বনসয় একটা অসম্ভি ভাল আবট্ষকল দলসখন। দসটা 

দজসন বিনয়, দজ্াবতম্ষসয়র সসগি দদখা করসত দর্টসম্ান অবফসস 

রান। দজ্াবতসক দকউ খির দদয়, আলুথালু দিসশ এক ভদ্রসলাক 

ইংসরবজসত িলসেন দর, বতবন বিনয় মজুমদার। দজ্াবতম্ষয় দসত্তর 

সসগি দদখা করসত িান। দজ্াবত দনসম এসস দদখা কসরন। এভাসিই 

আলাপ ও সখ্।

দজ্াবতম্ষয় ও মমীনাক্ষমী বিনসয়র অসুস্তার সময় তাঁসক বনসজসদর 

িাবড়সত দরসখবেসলন বকেুকাল। দস সময়কার ি্াপাসর মমীনাক্ষমীর 

একটা িমৎকার দলখা আসে। বিনসয়র প্রবত দরদ দদবখসয়ও বতবন 

িসলসেন, বিনয় কখনও কখনও বিরবতিকর দর্সজ িসল দরসতন। এ 

প্রসসগি ভারমী মজার মজার  �টনাও িসলসেন। দরমন, বতবন একিার 

আবিষ্কার কসরন তাঁর একবট ব্াউসজ আঠা লাবেসয় বিনয় বনসজর 

কবিতার খাতার মলাট কসরসেন...

মৃদুল দাশগুপ্ত

কথা িসলসেন আশ্রম প্রবতবনবধ পারবমতা ভট্ািার্ষ
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কচিতা আশ্রম : ঠাকুরনেসর রখন থাকসতন, তখন বক দজ্াবত 

মমীনাক্ষমী দরসতন?

মৃদুল :  না। ঠাকুরনেসর রািার আসের অিস্াটা িবল। ৮০ র 

দশসক বিবকৎসার জন্ বিনয় দমবিসকল কসলসজর এজরা ওয়াসি্ষ 

ভবত্ষ হসলন। কালমীকৃষ্ণ গুহ তখন প ি সরকাসরর উচ্পসদ আসমীন। 

বতবনই ি্িস্া কসরন। িাুঃ ভূসমন্দ গুহ, বরবন জমীিনানন্ বিষসয় 

বলসখন, বতবনও তদারবক করসতন। আবম তখন রুোতের পবত্রকায় 

কাজ কবর। খির দপসয় আমরা দরাজ দরতাম হাসপাতাসল। এিার 

ওখানকার কম্ষিারমী ও নাস্ষরা িুসি দেসলন দর, বিনয় িড় কবি। 

তারা খাতা এসন বদসচ্ছন, ও বিনয়দা পাতার পর পাতা কবিতা বলসখ 

িলসেন; আর তারা দস সমস্ত বনসজসদর সম্দ কসর দরসখ বদসচ্ছন। 

দস সি কবিতার বকেু উদ্ধার হসয়বেল দহমতে িসন্্াপাধ্ায় এর 

দিষ্টায়, িাবকগুসলা আর পাওয়া রায়বন।

এরপর বিনয়দা ঠাকুরনেসর িসল দেসলন। তখন অবময় দদি 

খুি দরসতন ওখাসন, অমসলন্ু বিশ্াস, বশসিন মজুমদার, রণিমীর 

হালদার এরা সি দদখাসশানা করসতন। বকন্তু কলকাতা দথসক কবিরা 

খুি একটা দরসত পারসতন না। কারণ তাঁসদরও তখন অসনক িয়স 

হসয়সে, বকেু করার বেল না। তসি আমরা দেবে ।

কচিতা আশ্রম :  দশষবদসক উবন বিনসত পারসতন সিাইসক?

মৃদুল : হ্াঁ, ওসত ওঁর অসুবিধা হত না। ওঁর দরটা বেল, উবন 

আপন একবট জেৎ শতবর কসরবেসলন আর বনসজর ধারণায় িলসতন। 

সমস্া বেল, উবন কাউসক হয়সতা  অপেন্ কসরন, তুবম কথা িলসত 

িলসত তার নাম উচ্ারণ করসলই বিনয়দা অন্রকম হসয় দরসতন, 

িতিাসক হয়সতা তখনই তাবড়সয় বদসতন।

আিার রাসক ভালিাসসতন, তাসক কবিতা দলখার বিষসয় পরামশ্ষ 

বদসতন। আসসল উবন িাঁিসতন রাজার মসতা। গ্রামিাসমীরা ওঁসক খুি 

ভালিাসত। িািওয়ালা এসস িাি খাইসয় দেল, বকংিা কাবশ শুসন 

দহাবমওপ্াথ িাতিার বনসজ দথসকই ওষুধ বদসচ্ছন, এসি আমাসদর 

বনসজর দিাসখ দদখা।

বিনয়দার িহু বিবক্ষপ্ত দলখা দস সমসয় আসে। এই দলখাগুসলার 

মসধ্ এমন সারল্ আসে, এমন একটা ভািনায় বতবন বলখসত শুরু 

করসলন দরটা িাংলা কবিতার একটা নতুন পথ সৃবষ্ট করল।

“আমাসদর গ্রাসম সমীমা নাসম একবট দমসয় বেল, সমীমার দাদা 

অসমীম, সমীমার বিসয় হসয় দেল, আর সমীমাহমীন হসয় দেল আমাসদর 

গ্রাম”...বকংিা ওই দর..

“আমার মাথার চ্ল দররকম দোট কসর দে়ঁসটবে এখন,

দতামার মাথার চ্লও দসইরূপ দোট কসর োঁটা”--

এ হল বিনয়দার এসকিাসর দশষ বদককার কবিতা। সহজভাসি 

েভমীর কথা িলা।

“বফসর এসসা িাকা”র দর দৃঢ়িদ্ধতা, দসৌন্র্ষ, তার দর উচ্তা, 

অক্ষরিৃসত্তর োম্ভমীর্ষ, দসটা দথসক আসস্ত আসস্ত তার মুবঠ বশবথল হসয় 

বেসয়বেল। সসনট িা িতুদ্ষশপদমীর দর জায়োটা “বফসর এসসা িাকা”য়, 

দসটা ধমীসর ধমীসর এবলসয় দেল। তারপরও “অঘ্াসনর অনুভূবতমালা”... 

দসটা একটা প্রভাসির মসতা,.. ওই দর েটা রসয়সে, রাসক বতবন ে 

জন দদিমীর কথা িসলসেন... তারপর তাও বশবথল হল। এসকিাসর 

দশষবদসক উবন সারসল্র বদসক িসল দেসলন।খুি দিবশ বলখসত 

পারসলন না, তার আসেই বতবন িসল দেসলন। দসইসি কবিতায় উবন 

িারপাসশর কথা িসলসেন, মানুষজসনর কথা,োেপালা...  ‘ ‘আমাসদর 

গ্রাসম ে বট আমোে আসে”... এই পথটা উবন খুঁসজ বনসয়বেসলন!

কচিতা আশ্রম :  কবিতা আশ্রম শরৎ সংখ্া ১৪২৬ এ প্রকাবশত 

বিভাস রায়সিৌধুরমীর উপন্াস “দজােনাসপাকা”য় পসড়বে, জমীিনানন্ 

ও বিনয় মজুমদার এর কবিতা এক ধরসণর মসন হসলও আসসল 

স্কমীয় শিবশসষ্ট্ আলাদা। জমীিনানসন্র কবিতায় অবনশ্চয়তা থাসক, 

অন্বদসক বিনসয়র কবিতা দরন বনভু্ষল োবণবতক বনয়ম..

মৃদুল : দুসটা বজবনস আমার মসন হয়। এক, উবন বেসলন 

ইবঞ্জবনয়ার। অতেস্ল দথসক দসই অধমীত বিদ্া তার কবিতাসক বনম্ষাণ 

কসরসে... কবিতায় শব্দ ও েসন্র বনখুঁত ভারসাম্ আসে। বতবন 

ি্াপকভাসি তৎসম শব্দ ি্িহার কসরসেন, রুতিাক্ষর ি্িহার 

কসরসেন, েম্ভমীর নাসদর শব্দ ি্িহার কসরসেন, অথি সমস্তটা দরন 

বনবতি বদসয় মাপা, দকাথাও এতটুকু ভার দনই।

আিার িারপাসশর রািতমীয় �টনাপ্রিাসহ দর শিজ্াবনক সত্ 

আসে, তা বতবন অনুধািন কসরসেন,বিসশ্ষণ কসরসেন, বসদ্ধাতে 

বনসয়সেন...

“দস্রাতপৃসষ্ চূণ্ষ চূণ্ষ দলাবহত সূর্ষাস্ত পসড় আসে”–এই দর দস্রাসতর 

ওপর জসলর বিন্ু বিন্ু িৃত্ত শতবর হয়, তার প্রবতবটসত সূর্ষাসস্তর 

আসলা প্রবতবিবম্বত হয়। এইভাসি দদখাটা, অথিা ওই

“ক্ষত স্াসন দকাসনাবদন দকসশাদ্গম হসি না”, এটা দতা জানা 

সত্, বকন্তু সিসময় আমরা এটা দদখসত পাই না িা িুিসত পাবর 

না। বতবন ওই শাশ্ত সত্ অনুধািন, বিসশ্ষণ কসরসেন ও বসদ্ধাতে 

বদসয়সেন।

এইভাসি “বফসর এসসা িাকা” রবিত, এই জায়ো দথসক অনুভূবতর 

বিস্তার �বটসয়সেন, তার দথসক এসসসে “অঘ্াসনর অনুভূবতমালা”।

ধমীসর ধমীসর সারসল্ রাসচ্ছন, েটা আমোসের কথা বলসখসেন, 

দরল দর্শসনর কথা বলখসেন, কল্পনায় বিবিত্র পাবখর নাম বদসয় বতবন 

বলখসেন। এমন সহসজ বতবন বলখসেন,

“আমাসক তারারা িসল, বিনয়’দা দিদনা ভুলুন,

দপ্রম হল নুন”,..

এমন েভমীরতায় সিবকেু শাতে হসয় রায়।

অসনসক ভাসিন বিনয়দা অসুস্ শরমীসর,িরম দাবরসদ্র্  প্রয়াত 

হসয়সেন। আবম বকন্তু িলি, এটা সত্ নয়। বিনয়দা রাজার মসতা 

ঠাকুরনেসর দথসকসেন, েভমীর আনসন্ দিঁসিসেন, এিং বতবন তার 

দশষজমীিন অিবধ দদসখ দেসেন বতবন জমীবিত, রা তাঁর সমসামবয়ক 

অসনসকই দদসখ দরসত পাসরন বন। আসসল তাঁর ওই েভমীর আনন্ ও 

জমীিনসিাধ সকসলর অনুভি করারই ক্ষমতা দনই।



„þ!î“þy xy×›l15

ক বি তা

সুিমীর সরকার
চিনয় মজুমোর েমীসপষু

আপনার ভুট্াবসবরজ বনসয়ই দতা সপ্তাসহ 

                               একবদন ভুট্ািসন রাই

অঘ্াসনর ধানিসন িসস আবম অনুভূবতমালা

                                                    বলবখ

দিঁসি থাকসল এখন হয়সতা একখানা বসোসরট

                            িার ভাে কসর িারিাসর দখসতন।

ঠাকুরনের দর্শসন িসস দদখসতন উসড় রাওয়া

                                                    পাবখসদর

বিনয় মজুমদার আসসল এক সুউচ্ বটলার

                                                    নাম

অসনকটা সাইসরসনর মসধ্ ঢুসক পড়া অে্ষাসনর

                                                   মসতা

িন্দাণমী দোস্ামমী
যিাচধ 

তুবম আমার প্রণয়, আত্মশুবদ্ধ— 

এসি দেঁসদা কথাগুসলা এই মধ্বতবরসশ দিশ ন্াকা ন্াকা লাসে।

তার দিসয় িসলা 

দিশ বকেু অসিনা সময় দতামার �াসমর েসন্ধর কাসে আরও �ন হসয় 

িসস থাবক;

ভালিাসা-িাবসর দিসয় 

দতামার কাসলা দঠাঁসটর চ্ম্বন এখন অসনকটাই দিবশ সৎ— িলার 

অসপক্ষা রাসখ না।

এটুকুই রসথষ্ট।

এতটা িলসল 

বনবশ্চত িুিসি আমার দমৌন শ্াসস কতটা বমসশ আসে সামুবদ্রক দনানা 

দঢউ... আর,

তমীব্র দোঙাবনসত 

এক তপ্ত িালুকা দপসরাসত দপসরাসত দকন আবম একশবতন িার 

শরমীসরর সমীমা িরাির স্খলন বলবখ।

পারবমতা ভট্ািার্ষ
উত্তরপিধ্ব 

তুবম ভািে ি্বতিেত,

আবম বকন্তু খাবল করবে িাঁবপ!

ওই দতা দিবরসয় এল েৃহ দথসক েৃহসস্র মন... 

সমস্ত দুপুর জ্বর,

সামান্ তরগি চ্ল, 

�ন হওয়া বিবড়েন্ধ, 

কথা আর কথা আর দিাসখ দিাসখ পানমীয় জমীিন...

উৎসে্ষ পৃষ্া জুসড় কাবলর আঁিড়,

পুরুষ দপশমীর ঘ্াণ।...

শরমীর িাকার আসে িসল রাি দনৌসকা িসড়...

িসুন্ধরা জুসি় থাক ধান!

দুপুর ফুসরায়... েৃহ বফসর আসস  চ্পিাপ...

দতামার জমীিসন আবম কতটুকু পৃবথিমীর জল?

িাঁবপসত শরমীর পুবর... কবিতা অবস্র...

আলপসথ একা অস্তািল...

তন্ময় দকাসল
িঠাৎ যেখা

বিনয় মসন পসড় আমাসদর লিাসস পড়া

রানু দ�াষ, দরাল নম্বর ২৩।

এোসরা িাসরা বেল লিাসস, 

লিাসসর ফাঁসক ফাঁসক দতার আমার তাবকসয় থাকা।

নিমীন িরসণ কসরবেল ‘বনি্ষসরর স্প্নভগি’,

আবম শুসয়বে ওর সাসথ রাসতর স্সপ্ন,

�ুম দথসক উসঠ লুবকসয়বে বনসজসক।

পসর শুসনবে বিসয় হসয় দেসে ওর,

তা অসনক িের হল, ভুসল দেবে সি-ই।

আজ হঠাৎ দসই রানু দ�াষ-দক দপলাম, 

খুিই কাসে, রাসতর স্সপ্নর দথসকও।

সময় দপসল তুইও রাস, 

দহাসটল রাসতর দজানাবক, রুম নাম্বার ২৩
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শ্ামাপদ মালাকার
অেফল

কালশিশাখমীর পর, দরমন কসর পাবখ তার নমীড় হাতড়ায়, বকংিা—

সসর রাওয়া নক্ষসত্রর আসলায় দরভাসি পবথক তার দিাখ হাতড়ায়—

দসভাসি বলখসত পাবরবন...  

অথি দতামার, �ুম-স্সপ্ন নসড় ওঠা নমীল দঠাঁসট শুবন— িন্নিসন 

অশবনপাসতর শব্দ—

দখলা দশসষ মাসক না দপসল,

দরভাসি ডুকসর উসঠ দামাল—বকংিা, রাবত্রর

দশষ খসদেরবটর পর, দরভাসি দশাবণত ধুসয় বনবষদ্ধ পলিমী

দসভাসি বলখসত পাবরবন—

অথি, পলিমীর ঐ মাবটসত দুে্ষা েসড় িুসক কান দপসত শুবন—

দতামার শব্দহমীন ি্থার অবিশ্রাতে আত্ষনাদ—

দসভাসি বলখসত পাবরবন—

শ্রমীজাতা কংসিবণক
অপরাহ্ণ িুসক

লতায় পাতায় দরসখা, উৎস সম্ুসখ

জমা হসয় আসে কাসলা অপরাহ্ণ িুসক

জ্বরসদসহ জ্বসল ওসঠ ম্ান ‘তারামবণ’

জাবন বকেু, বকেু নয়, অমৃত সন্ধানমী

কমণ্ডলু হাসত বনসয় অবতবনরুপায়

িণ্ডাবলনমী �ুসর �ুসর বনসজসক হারায়

বফসর নাবহ রাি, রাি, অরণ্িারসণ

হাসত পাসয় জমীণ্ষজ্বরা ক্ষয়, বভক্ষানিাসন

পাসয়সসর িাবট দনই, দনই অন্ন জল

শুধু নদমী িসয় িসল অসগির উচ্ছল

অগি মাসন চ্ল দথসক ভ্রষ্ট হওয়া তারা

বনসজসক সবরসয় বনসয় দকিল পাহারা

রক্ষক দখসয়সে সি  রাক্ষস মাথায়

লতায় পাতায় দিঁসধ, আবম বনরুপায়...

বরবম দদ
মিান্ার ির    

েল্পবট িলার বেল না

েল্পবট না িলারও বেল না

 

কাসির জানালা হসয় িাসক মািরাত        

ধমীর পাসয় বনসয় রায় বকরণিন্দ শ্মশান�াসট 

পাসশই শব্দহমীন মহানন্া  

হাড় বহম করা ঠান্া িাতাস  

চ্বলি খারাপ     

              শ্মশান মবন্সর জসম থাসক শমীতসম� 

িাতাসলর পাসশ সাবর সাবর মৃতসদহ

ব� ও মরণ আমার বপ্রয় 

ওসদর ঠান্া শতি শরমীসর ব� মাখাসত মাখাসত 

ঠান্া হসয় রাই আবমও 

একবট িরসফর িাঁই এসস িন্ধু দভসি 

আমার এক হাত ধসর টানাটাবন কসর

েসল্পর রমদূসতর মসতা  

মৃতসদহগুবল ঠান্া ব�সয়র অদৃশ্ শবতি বদসয় 

আমার একবট হাত ওসদর োসয় আটসক রাসখ 

িরফ ততক্ষসণ বেঁসড় দনয় আমার আসরক হাত  

এখন আবম শ্মশানিাসমী

িামড়া দপাড়া েসন্ধ ম-ম হই বনসজর আকাসশ  

রতিজিা খাই 

মবন্সরর িাতাসল শুই আর   

একবটই হাত বদসয় ঠান্া মৃতসদসহ ব� মাখাই  

িেসরর পর িের 

বহম আমাসক দদসখ ভয় পায়  

শমীতকাল আমাসক দদসখ ভয় পায় 

আবম আরও শমীতল হসয় পবড় 

জানালাবট রাতভর আমাসক এসিই দদখায় আজকাল

�ুসমর দভতর দজসে থাকার মসতা!    
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কুমাসরশ দতওয়ারমী
আয়না

আয়নাবট রাখা বেল দটবিসল দশায়াসনা 

আকাসর অসনক দোট এই আয়নায়

খুি ক্ারামবত কসরও দদখা রায় না

সম্ূণ্ষ মুসখর প্রবতরূপ 

হয়সতা িা এই দদখা দেল মুসখর িাঁবদক

রাে কসর িানবদক দকাথায় উধাও

িানবদক কাসি বফসর এসল

িাঁবদসকর দস কমী অবভমান

চ্প কসর ডুসি রায় ভুল অন্ধকাসর

রাে কসর আেসড় মারি িসল

আয়নাসুুদ্ধ দরই উবঠসয়বে হাত, 

সমগ্র ব্রমোণ্ড দদবখ দসঁসট আসে 

আয়নাসত তথােত-কাি! 

মৃদু হাবস দহসস জানালার দাঁড় েসল 

লাফ বদসয় আয়নাবট উসঠ রায়

নমীলিণ্ষা আকাসশর বদসক

দদখায় দসৌরিাোন সহ সমগ্র পৃবথিমী

নত্ষকমীর বিবিধ মুদ্রা বনসয় নাসি

আয়নাবট ব্রমোণ্ড দরসখসে ধসর কাসি

জয়সদি িাউরমী 
উসপক্াগুচ্ছ

ও আমার রতিমাংস ও আমার অতসলর জল 

দতামাসদর খুসল খুসল কমীভাসি মাবটসত দরসখ, বনসজ

শূন্, উসঠ রাই নমীসল! কমীভাসি বিবচ্ছন্ন হই এই

তমীব্র দ�ার লাো দভাসর! রখন  কুয়াশা দমসখ পথ

বকেুটা দূসরই এসস দাঁবড়সয়সে আনসন্ নতুন! 

�ুমতেসক দফসল দরসখ, জাগ্রসতর টাসন বফসর আসা,

উন্মাদ ফুসলর দঢউ আেসড় পসড় এখাসন ওখাসন 

তাসকই দুহাসত তুসল মহাশূসন্ েুঁবড় আর লুবফ। 

একবট প্রণাম রাবখ শ্রমীিরসণ বনুঃস্ ফুল ফল,

ও আমার রতিমাংস ও আমার অতসলর জল।

সন্মীপন দত্ত
কচিতা 

এরকম দকন হয়? 

এই ধসরা অসিনা মানুষ দকানও

দিনা লাসে খুি খুি 

জল ভাত লিণ 

এরকম সহজ অনুপান

এত কান্না ও কাটাকাবটর মাসি

এক দুসটা দলাক আজও

বখসদর মুসখ দফলা গ্রাসসর মসতা

শরমীসর �ুম নামায় 

আবম দদসখবে �ুসমাসল এখনও সকলসকই

বশশু মসন হয়
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বনসে্ষ বনর্ষাস মাহাসতা
ধমধ্ব

কাজল আর সুম্ষার মাসি

দু োো কাসির চ্বি়র ফাক

উঁবক মাসর দর দিাখ

তাসক আবম িুককাঁপা বপ্রয়তমা িবল

আসলা দভসদ কাসলারও সংজ্া িদল হয়...

রূপক িসট্াপাধ্ায় 
যিাধন

লন্ঠসনর কাি দভসঙ

বেটসক পসড় আসলার বনয়বত,

নাম ধসর িাবক। সাড়া দদয় 

মুসে রাওয়া গ্রাসমর ইশারা! 

দভার হয়। েমসখসত দভসস রায় 

কুয়াশার ইসলারা ধূসর। মানুসষর 

দখাঁসজ পসড় থাসক িাঁকা পথ 

দর্শসনর বদসক লাল হসয়! 

ঝপবি়র অতেুঃপুসর উৎসি 

দিাধসনর হাহাকার িাজায়! 

উজ্জ্বল দ�াষ
পুনজধ্বন্ম    

বদেসতে বিোসনা থাসক িলমান দিাখ 

দিাখ দথসক িসর পসড় জায়মান জল 

জসলর দরখায় দদবখ পবরবিত মুখ অবিকল-

দু’কথা িলসত বেসয় হঠাৎই বমবলসয় দেল আকাসশর োসয়

হাওয়া িয়, অবিরাম জলধারা িয়, শ্মশাসন আগুন িয় 

পবরবিত ভমি দথসক পৃবথিমী েজায় 

অপার ধাসনর বশসষ দিসড় ওসঠ মাসয়সদর স্তন 

ওটাই কিরস্ান ওসতই আঁতুড়�র 

মানুসষর মাবট দথসক মানুষ জন্মায়... 

সমর সুর
িাঁে িচেসকর পালা  

ভূবমকায় নদমী বেল তাই

নিাসনর প্রসগি এসসবেল 

িহুবদন আবম অিোহন কবরবন, িারিার পুসড়বে দহসন।

কসয়কটা পবরসচ্ছদ পার হসয় দদবখ ির দজসে আসে

কসিকার িটিৃক্ষ,অসপক্ষায় বনদ্রাহমীন

অিজ্ায় পসড় আসে ধু ধু িাবলরাবশ। বিস্তাবরত রন্ত্রণার অবভি্বতি 

তিুও অটুট বিশ্াসস মােরাঙা িসস থাসক পাকুসড়র িাসল

ভূবমকায় রবদ নদমী না থাকত 

প্রসগি এবড়সয় আবম করতল েুঁসয় থাকতাম

সনকার মুখ দভসস ওসঠ,   রমণমীর আসক্রাসশ দভসস দেসে দসানার 

সংসার, সতোসনর দদহ আর

পালা দশসষ পসড় থাসক ির, ধু ধু িাবলরাবশ, িটিৃক্ষ...

শুধু মােরাঙা উসড় রায় সারাংশ দরসখ।
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বনিগ্ধসদি দত্ত
েন্ানী

িসস আসো

বফসর আসস রারাির পাবখ 

দূসর দশানা রায় মরা নদমীর কঠেস্র 

অন্ধকার বসঁবড় দিসয় আসস �ুণসপাকারা!

িসস আসো 

বিত্রসকাসণ বিমিৃবতর কঠেস্র 

আলসতা হসয় চ্লটা পসরসে দকাসল 

হাসত উসঠ এসসসে, মানবিত্র!

িসস আসো

পৃবথিমীর দকাল দ�ঁষা, ক্ষুধাত্ষ আত্ষনাদ—

িসস আসো 

দু-হাতময় ধাসনর দরণু !

শাবতেব্রত িাবরক
অচভেচন্ 

একটা বদন কতভাসি শুসয় িসস আিার বনপাট দাঁবি়সয়ও দতামার 

উসঠাসন কাবটসয় রাসচ্ছ দরৌিনকাল। তার দকাসল িসি় আসে 

নােরসদালার শ্রম। তুবম দোিরজসলর েি়া বদসত বদসত একিারও 

ভাসিা না এসি কথা। দতামার মুসখর �াসম তখন আদসরর 

িাষ্পসমািন ঝসল থাসক। িাকল খসার সময় এসল তুবম বদসনর কাসে 

নতজানু হসয় িসস আসলা িাও, �ুবি় িাও, কাঁটায় বিদ্ধ আঙুসলর 

দোঁয়া িাও। তিু শরমীসরর দজ্াৎনিায় আগুন ফলাসত পাসরাবন। 

সময় জাসন কতখাবন বনসম্ষাহ আসিে জবমসয়ে বিশ্স্ত হাতসখাঁপায়। 

দতামার অসপক্ষায় বদসনর আসলা ফুবরসয় রায়, কাকমাবে ফুল িসর 

পসি় দকসল�াইসয়র জসল। সমস্ত বনজ্ষনতা পুসষ রাসখ আব্দুল িািার 

ধস খাওয়া ফুসফুস...

উমা মাহাসতা  
যখজুর মিল

বিবিজান, ধুসলা দধাঁয়া দমসখ এই ফাগুসন

শালিসন রাি একবদন

বশলাইসয়র পসথ পসথ দ�ঁটুিন। পথ েভমীর হসল

সন্ধ্ার মাথায় িাঁসদায়া, িাঁসদর মহক...

এখন কুয়াশার �সর দভাসরর মহল 

জ্বাল বদবচ্ছ বিবিজান

রসস রসস োে-দখজুর, স্সপ্ন টয়টম্বুর 

ধানহমীন, ধনহমীন তিু রারািরমী দস এক মরসুবম রাজ্পাট

এই িসসতে �র হসি আমাসদর শিতমী পিন রাত

দসৌরসভ অঘ্াণ, স্সপ্ন দকিল শমীত

বিবিজান, িসতে এিার এসল সমসয়  

শালিসন রাি  একবদন। 

গুসড়র বহসসসি ধারাপাসতর দু-এক দাে

রবদ বমসল রায় িহুকাবক্ক্ষত

বকসন দনি ‘িণ্ষপবরিয়’ একখাবন রবঙন

‘বজসন্বে এক দপয়ার কা নেমা হ্ায়’

বিবিজান, েজসলর অনুিাদ হয়। 

দপ্রসমরও বক তাই?
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পাি্ষতমী রায়
িরসফর ফুল

এটুকু বনসয়ই বফসর রাি 

দকাসনাখাসন দকাসনা বকেু দনই আর 

দুুঃসখর িানা িাসজ 

রা বকেু অসফল অসংলগ্ন 

দতামার দিবদসত রাখলাম 

সমসয়র পাপবি় দথসক 

খুসল খুসল বদবচ্ছ অসুখ 

সহজ অথি লিাবতে বনসভ রায় 

দথাকা দথাকা িরসফর ফুল!

এসসা �ুমস�ার!

সতত আসলাবট দরসখা দনৌসকার পাসল 

বনজস্ তরগি দথসক এভাসি েবি়সয় বদসয়া না দধাঁয়া!

দজ্াৎনিা ভাসলািাবস 

অসফল দভসি দূসর দরসখা না 

প্রবতবট জসন্মর দশসষ 

আিার আসি আবম 

অবমত সাহা
যেৌোচমনী-ক্ত

দর আবঙনায় অিজ্া আঁকা, দসখাসন শূন্তা অশ্রুমতমী ।

দম�সাঁসকা দভসঙ দেসল পর—

প্রকল্পমুখমী িৃবষ্টরা হসয়সে অমর...

আকাশ দ�ালাসট হসল দিাসখ নাসম বনম্নিাপ-দরখা;

কপাসলর বটসপ দেতসড় থাকা অিসহলা, পদািলমীর মসতা !

দখয়া�াট দথসক বনম্নিাপ সসর দেসল দদবখ

িৃবষ্টর চ্ম্বসন দসসর দেসে দনৌসকাবটর দসৌদাবমনমী-ক্ষত ! 

িণ্ষালমী দ�াষ
েম্াষে

শুসভচ্ছা বিবনময় সম-দোসত্র হয়

দিাসিবন  অসিাধ  মন

কাকসভাসর দোসট প্রাসাসদর বিাসর

জানাসত সম্ভাষণ 

িাঁদ-তারা দদসখ  দ�ার দলসেবেল

সজমীি কুঁবি়র িসন ...

এটাও জাসন না মাবটর এক কণা

বিসশসষর বিসশষসণ!

িাঁদ-তারা দ�রা পাহাি় দোঁয়ার

অলমীক বমথ্া সাধ

অসপাতি মসন রন্ত্রণা কণা

অজাসতে হল আিাদ ...

েুঁসড় বদসয়বেল দোট বিরকুট

সুপ্রভাত কবিতায়

আকাসশর হাত ধসর বফরসি িাত্ষা

বশবশর দভজা তারায়!

অবভমান আসে োসে োসে

সময় বশবখসয় রায় ...

মাবটর িাসক দঢসকসে দদহ  

ধুসলা বনরুপায়!
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রূপায়ণ দ�াষ
যি অসশষ মায়ারে্

ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যযা। জীব�যা ব্রহ্হ্ম� নযাপরঃ।।

                                            —শঙ্করযাচযার্য

জসলর পবরবধ ভাঙসে বনমগ্ন সাপ

পৃবথিমীর প্রবতবট দরখার নমীসি অখণ্ড আগুন

অবগ্নসম্ভি প্রবতবট সরমীসৃপ ঊর্্ষমুখ,

আর তুবম োন োইে নাবভর, দুসগ্ধর, বনবহত �ুসমর!

শরমীর দেসড় উসঠ আসা মানুষ

প্রপঞ্চ ত্াে কসরা; দু’হাসত মন্ত্রধূম—

                            সংগ্রহ কসরা িণ্ষাতমীত েমন...

২

এই েমনাতমীত িরাির

অথি ক্রমশ বিমিসয় আরদ্ধ আমরা

পদ্ম ভাঙবে, ভাঙবে নদমীপথ—

িাড়সত িাড়সত আরও দমী�্ষ জমীিন

                             এসসা, জােরণ প্রসয়াজন

িক্ষুপসথ, আনন্পসথ

প্রবতবট দজসে ওঠা দহাক আমাসদর অহং-ভগি মুদ্রা

আরও ঊর্্ষমুখ, আরও বনবছিদ্র সাধন—

তুসল নাও অনথ্ষ স্বিরতা

তুসল নাও বনভ্ষয় িজ্রেভ্ষসরখা...

৩

এত মহাসময় দনই

বনজস্ কান্নার জন্ দনই র্বনময় রাবত্র;

অ�্ষ্হমীন পসড় আসে মসে্ষর স্তধি দিৌকাঠ

সমস্ত বনরাকার শরমীর এখাসন

প্রোঢ় ত্াসের মসতা সুখ ও দশাক আসন

দ্াসখা ভ্রম দনই, দক্রাধ দনই, অন্ধকার দনই

পবরবধ বিদমীণ্ষ করা সাপ- ক্রমশ িন্দিমীজোমমী

এই অবিরাম প্রস্ান

খুঁসজ িলা একবট রহস্বিন্ুমাত্র; স্তধি রসি

ক্ষমতা চূণ্ষ করুক, পূণ্ষ করুক জাজ্বল্মান মগ্ন-বনষাদ!

৪

তারপসরও কত শস্হমীন জন্মাতের

িসয় রাওয়া সম্ভি-িাদ্

কত অপ্রশ্ন সমপ্ষণ;

দমাহ ও দদহ জমসত জমসত

দিসড় ওসঠ কত েভমীর িাি্ষাক-বিনি!

ক্রমশ শূন্, বিম্বহমীন এই প্রভাত

বপপাসাপ্রিল আরতি কলসস রাসখ ইবগিত

                                        উন্মুতি হসচ্ছ দসরাজা,

র্ংস হসচ্ছ জল, ফসল, িৃক্ষাবদ—

আজও দদাদুল্মান, স্পশ্ষময় দভাে্ শর্া এই

নমীরি ক্রূরতায় জন্ম বদসচ্ছ শব্দ, শনুঃশব্দ্, দমাহমগ্ন মানুষাবদ...

৫

দশাসনা, এই অসশষ মায়ারণ্ দপসরাসত দপসরাসত

আমরা তুচ্ছ কবর ভাষা-দলাভ, লাস্, আকাক্ক্ষা।

বিশূন্ হসত হসত সঞ্চাবরত হয় মন্ময় রং

এই রং আদসত দকামল িরাির

আরও িমীজিণ্ষ হসয় ওঠা অনাবদ শব্দকাল—

সমস্ত সসরাির সাঁতসর বনসয় রাসচ্ছ পবরিাহমী সাপ

ক্রম অভমীপ্াহমীন অিঞ্চল দস্রাত; দভসস রায় সমসয়র মায়ামতমী 

দকাটর...

৬

অথি প্রবতবট দভসস রাওয়ার নমীসি সামথ্ষ্ময় পবল জসম

মৃতু্হমীন আকাক্ক্ষার কমী ভমীষণ বশশ্নসদশ

তমীব্র সগিম, তমীক্ষ্ণ শমীৎকার

ফুঁসড় ওসঠ মুখর িৃক্ষদল।

মানুসষর এই অসশষ অরণ্মায়া

আসসল ভ্রম ও িূ্সহর বদসক দরসত থাকা স্ানন্করুণা...
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এ মা দস র  জা ত ক

জ
 গৎ েি চকেুর আধার। েংসকসত েিই িসল �ায়। ক্ান্তেশধ্বীরা যেটা যেখসত পান। যেই 

েংসকসতর মসধ্ই আসে �ািতীয় রিে্—েশধ্বন! একজন প্রকৃত কচি যেই েংসকত িুসঝ 

তাঁর স্বকীয় অনুভিসক ি্ঞ্জনা েংস�াসগ পাঠসকর োমসন উপস্াপন কসরন। কচি িস্ 

আলী চমঞা এমনই একজন কচি। 

কবি িসন্ আলমী বমঞা 
জন্ম: ১৫ বিসসম্বর ১৯০৬ মৃতু্: ১৭ জুন ১৯৭৯ 

অবভমত িসন্্াপাধ্ায়

তাঁসক শুধু গ্রাসমর কবি িলসল অসনক কথা িাদ িসল রায়। তাঁর 

কবিতার মূল দপ্রক্ষাপট প্রকৃবত! তাঁর উসলিখসরাে্ কাি্গ্রন্থ 

‘ময়নামবতর ির’, ‘ধবরত্রমী’, ‘অনুরাে’, ‘মধুমবতর ির’, ‘পদ্মা নদমীর 

ির’ প্রভৃবত। বিখ্াত উপন্াসসর মসধ্ রসয়সে ‘দোধুলমী’, ‘নমীড়ভ্রষ্ট’, 

‘অরণ্’, ‘িসড়র সংসকত’, ‘জমীিসনর বদনগুসলা’, ‘দশষ লগ্ন’, ‘িসতে 

জাগ্রত বিাসর’, ‘অরণ্ দোধূলমী’। কাি্ দহাক িা উপন্াস –উভয় 

দক্ষসত্রই িসন্ আলমী বমঞা’র মূল দপ্রক্ষাপট প্রকৃবত। প্রকৃবতর দসই 

অনাবিল বিত্রকসল্পর মাধ্সমই তুসল ধসরসেন সহজ জমীিন-দশ্ষন। 

“আমাসদর দোট োঁসয় দোট দোট �র

থাবক দসথা সসি বমসল নাবহ দকহ পর।

পাড়ার সকল দেসল দমারা ভাই ভাই

একসাসথ দখবল আর পাঠশাসল রাই।”

—শশশসি এই কবিতাবট সিার পড়া এিং দুভ্ষাসে্র বিষয় এটাই 

দর, অসনসকই কবির নাম জাসন না িা ভুল িসল। অসনসকই িসল 

দফসলন কবিতাবট রবি ঠাকুসরর। দস রাইসহাক, কবিতাবট বশশু িয়সস 

পড়ার পর এখন ভািসত িসসল অিাক হসত হয়। কবিতায় দর সমাজ 

ও সমসয়র কথা িলা হল দসই সাম্িাদ আজ দকাথায় ? বিমিয় ! 

অপার বিমিয়! দসই দোট দোট �সরর শাবতে আজ দকাথায়! আিার 

‘ময়নামবতর ির’-এ কবি বলখসেন—

“িরষার জল সবরয়া বেয়াসে জাবেয়া উসঠসে ির

োঙ শাবলসকরা েত্ষ খুঁবড়য়া িাঁবধসতসে সসি �র।

েহমীন নদমীর দুই পাড় বদয়া আঁবখ রায় রত দূসর

আকাসশর দম� অবতবথ দরন দো তাহার আবঙনা জুসড়।

মােরাঙা পাবখ এক মসন দিসয় কবঞ্চসত আসে িবস

িাবড়সতসে িানা িন্ হংস-পালক দরসতসে খবস।”

—কমী অপরূপ বিত্রকল্প! দকানও রং নয়, ভাষাসতই ধরা পসড় 

একটা সজমীি ক্ানভাস! অথি েভমীসর দেসল দদখা রায়, এই িস্তুবনষ্ 

বিত্রকসল্পর আড়াসল িসল বদসলন জমীিন-দশ্ষন। িষ্ষার জল সসর 

রাওয়া কারও কাসে দসৌভাসে্র কারও কাসে দুভ্ষাসে্র। জােবতক 

দর দকানও �টনা কারও প্রবতকুসল আিার কারও অনুকুসল রায়। 

বিশ্ িরািসর োঙ শাবলসকরা নতুন আশা বনসয় কসম্ষ দপ্রবরত হয়। 

‘মােরাঙা পাবখ’ আসসল সকাম জমীসির প্রতমীক। কামনার বপেসন 

েুটসত েুটসত দসই সি কামনাসতি জমীসির আয়ু ফুবরসয় আসস। 

দখয়াল থাসক না দসসসির। তাই কবি বলসখসেন—

“উৎসি দশসষ খাঁ খাঁ কসর শূণ্ িাবলর ির-

এ পাসরর পাসন িাবহয়া ও পার কাঁসদ শুধু রাত ভর।”

তাঁর ‘পাবখ’ কবিতাবটসতও জমীিনদশ্ষসনর কথা ফুসট ওসঠ। িদ্ধ-

জমীি ও মুতি-জমীসির িণ্ষনাই দসখাসন প্রতমীসকর বিারা িলা হসয়সে—  

“দখাকা িায় পাবখ- পাবখ রায় িন – স্াধমীন মুতি প্রাণ,

কসঠে তাহার জাসে ক্ষসণ ক্ষসণ নমীল আকাসশর োন।”

কবি িসন্ আলমী বমঞা’র কবিতায় দকানও কৃবত্রমতা দনই, দর 

কারসণ দলখাগুসলা মন েুঁসয় রায়। সহজ সরল বিত্রকসল্পর েভমীসর 

বমসশ থাসক এক দিাধ। দসই দিাধ জমীিনসক দিনায়। শব্দপ্রসয়াসেও 

তাঁর বিরকালমীন আধুবনকতা বেল। তিু তাঁসক দকন দর দসসকসল 

কবি িসল – িুসি উঠসত পাবর না। একটা উদাহরণ বদই, ‘বপ্রয়া’ 

বশসরানাসমর একবট দপ্রসমর কবিতায় বতবন বলখসেন- ‘ ‘দতামাসর 

পাই শরৎ প্রাসত/ বশবশর-দেঁিা ফুসল/ নৃত্ তি উেবল উসঠ/ নদমীর 

কূসল কূসল।”- এখাসন ‘বশবশর-দেঁিা’ শব্দিসন্ধর প্রসয়াে লক্ষণমীয়। 

আসক্ষসপর বিষয় িাংলাসদসশ এই কবি িহু আসলাবিত হসলও এই 

িাংলায় বতবন দতমন আসলাবিত হন না। আসসল দতা বতবন আিহমান 

িাংলা ভাষার কবি। দকানও প্রকাশনমী তাঁর কাি্সমগ্র প্রকাশ করসল 

তরুণ প্রজন্ম তাঁসক নতুন কসর পড়ার সুসরাে পায়। িাংলা ভাষায় দর 

সকল নিমীন বলখসত এসসসেন তাসদর আিহমান িাংলা ভাষার ক্রম 

বিিত্ষসনর ইবতহাস জানার জন্ ির্ষাপদ পাঠ দরমন জরুবর দতমবন 

জরুবর িসন্ আলমী বমঞা!



„þ!î“þy xy×›l23

এ মা দস র  জা ত ক

 

যক
  িল গল্পগাোর উসদেশ্ োচিসয়, যলখাশরীসরর একটা চনসটাল রূপ যেওয়ার জন্ য� 

গে্ভাষা, শশলীর একান্ত প্রসয়াজন িসয় পসি, আর যেই চনসজর আচিষ্ার করা, 

পাথর-মাচট যভসে গসি যনওয়া পসথ একাসন্ত চনসজর মসন যিঁসট য�সত য�সত কখন 

যেই রাস্তাই য�ন অচতক্ম কসর যফসল পচথকসক, তা িয়সতা েমসরশ িেুর আসগ িাংলা ভাষাোচিত্ 

এত স্পষ্ ভাসি অনুভি কসরচন। 

সমসরশ িসু
জন্ম: ১১ বিসসম্বর ১৯২৪ মৃতু্: ১২ মাি্ষ ১৯৮৮  

পাঠক দসনগুপ্ত

একটা ‘বিির’ িা ‘প্রজাপবত’-র তথাকবথত অশ্মীলতার দাসয় 

অবভরুতি িসল দোট-িড় সিারই প্রকাসশ্ই লুবকসয় পড়ার রুে 

দপবরসয় আমাসদর িাংলা সাবহত্ আজ দর সািালকসবের মািসড়সক 

এসস দাঁবড়সয়সে, তার বকেুটা কৃবতবে অিশ্ই সমসরশ িসুর। তাঁর 

প্রবতষ্াসনর কাসে বিবকসয় রাওয়ার নানান নাকউঁচ্ সমাসলািনা, 

সস্তা দলখার বদসক দিাঁকার গুজি, শনহাবট দর্শসন তরুণমী দপ্রবমকার 

জন্ অসপক্ষা করার রূপকথার আড়াসল অসনক বকেুই আজ হাবরসয় 

দেল হয়সতা। দকিল একটা ‘েগিা’ দলখার জন্ তাঁর দর অমানুবষক 

পবরশ্রম, একটা ‘অমৃত কুসম্ভর সন্ধাসন’ দলখার জন্ ধার কসর দরল 

দকাম্াবনর লম্বা একটা ওভারসকাট, একটা িক্স ক্াসমরা আর সামান্ 

কসয়কটা টাকার সম্বল বনসয় মানুষ দদখার দমলায় দনসম পড়ার সাহস, 

ইোমতমীর িাঁসক িাঁসক �ুসর �ুসর দিড়ািাঁপা, কমী িবসরহাট মহকুমার 

পসথ বিপসথ দনসম একটা ‘দকাথায় পাসিা তাসর’ িসল হাহাকার কসর 

ওঠার সময়সক আজসকর প্রজন্ম ভুসল দেসল িলসি দকন? কালকূট 

নাসমর আড়াসল দলখা তাঁর প্রবতবট দলখার দভতসর দর লুসকাসনা 

িাউলমসনর দোঁয়া, মানুষ দদখার দলাসভ দর অবনবশ্চসতর হৃদয়পুসরর 

উসদেসশ্ পাবড় দদওয়ার অসভ্স েসড় তুলসলন সমসরশ িসু, তার 

আউলস্ভাি আজও আমাসদর মসন মসন লুবকসয় রসয়সে। দসই 

১৯৫২ সাসল কালকূট নাসমর আড়াসল দর ক্ষ্াপাস্ভাসির িুভুক্ষু 

জমীিনপবথসকর দদখা দপসয় দেল িাংলা সাবহত্, পসর নমীলসলাবহসতর 

হাত ধসর বদকশূন্পুসরর পথ কখন দর বহমু-র ময়ূরাক্ষমীর সগিসম এসস 

বমসশসে, তা সসিতন পাঠকমাসত্ররই দিাসখ পসড়সে।

‘আবম সংসাসরর দিড়াজাসলর মসধ্ দথসকও পসথর িাসক সাড়া 

না বদসয় পাবর না। পাবখ দরমন কুলা দেসড়, দূসরর আকাসশ উসড় 

রায়, পসথর িাক দসই রকমই আমার মসনর পাখায় কাঁপন ধবরসয় 

দদয়। এসক রবদ দকউ জমীিনসক ফাঁবক দদওয়া িসল, পলাতক িলসত 

িায়, িলুক বেসয়।’- িসল বনসজর ইসচ্ছখুবশর পথ বনসজই দকসটসেন 

সমসরশ িসু। আজমীিন। ‘শাম্ব’ বলখসত বেসয় পুরাসণর ি্াখ্ার বদসক 

রত না দরসত তাঁর মন িায়, মন কমী িসল, দস বদসক দিাক তাঁর 

দিবশ। দেসলসিলায় মাসয়র কাসে দশানা ব্রতকথার কাবহবন বিন্াসসর 

োয়াশমীতসল না লুবকসয় তাঁর কলম শশলমীর নতুন বদেতে দদবখসয়সে, 

দসই বদেতে এক প্রজসন্মর হাত ধসর িসয় রাওয়ার কথা বেল পসরর 

প্রজসন্মর পাসর। শহসরর িুসক দিসপ িসস, তাসদর দতায়াক্া না-

কসরই ক্রমােত মফস্ সসলর েল্প শুবনসয় রাওয়ার প্রিণ্ড সাহস 

জবমসয় সমসরশ িসু পাশাপাবশ দর একটা ‘বি বট দরাসির ধাসর’, 

একটা ‘কামনা িাসনা’ একটা ‘বতন ভুিসনর পাসর’ বলসখসেন, 

একজমীিসনর দিাসখ দদখা সমসয়র সমগ্রসক তুসল দরসখসেন একটা 

কলসমর নানা প্রকরসণ, তার মুলুক সন্ধাসন আজসকর প্রজন্মসক 

দকিল অনুসন্ধাসন নামসলই হসি না। িুিসত হসি একটা রাপসনর 

বিত্রািলমী। সমসরশ িসুর মানুষ নামক বিবিত্র িস্তুর দখাঁসজ তাঁর 

বিরহরাপসনর দপ্রবমকমনবটসকও িুসকর কাসে রাখা জরুরমী। সমসরশ 

িসু দকিল দলখার আনসন্ বলসখসেন একসশার কমসিবশ উপন্াস। 

েসল্পর সংখ্াও দুসশার কাোকাবে। এর মসধ্ রসয়সে কালকূসটর 

দিাসখ দদখা সমাসজর  নানা ভাল-মসন্র িালবিত্র। দোটসদর জন্ 

তাঁর কল্পনার বকসশার দোেলসক বনসয়ও কত কাবহবন।  

তাঁর জসন্মর শতিসষ্ষর আর দদরমী দনই। দহ পাঠক, আমাসদর 

‘বপঞ্জসর অবিন পাবখ’-র দখাঁজ দদওয়া এক কথাকার, আজমীিসনর 

মুগ্ধ দদখাসিাসখর বিমিয় বনসয় ‘দদবখ নাই বফসর’ িলসত িলসত 

হাবরসয় রাসচ্ছন, তাঁর দৃবষ্টসন্ধানমীর স্পসশ্ষ আমরা কসি িক্ষুষ্ান হি?  
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দম�িতমী

সন্মাত্রানন্

২

তৃতীয় অনুিাক

এ
ই পৃচথিী িস্তুত ধুলার েংোর। েম্ক েসর েসর �ায়, তাই ‘েংোর’ নামচট োথধ্বক। েসর 

চগসয় যশসষ এই ধুলাই থাসক। মানুসষর জীিসনর, ইচতিাসের যশষ পচরোম এই কয়মুচঠ 

ধুলা। মানুসষর পাসয় পাসয় আর গিাচে পশুর ক্ষুসর প্রিত িসয় ধুলা উসঠ �ায় আকাসশ, 

চেনাসন্তর আসলা আর ঘসর যফরা পাচখর ডানায় যলসগ যজসগ ওসঠ চিষােসগাধূচল। যমসঘর চভতর ধুলা 

আশ্রয় যপসয় িৃচষ্র শতধারায় যনসম আসে পৃচথিীর উপসরই আিার। ফলত ধুলা যকাথাও য�সত পাসর 

না যকাসনাচেন পৃচথিী যেসি। িক্ািতধ্বসনর যপৌনপুচনকতায় ধচররেীর িুসকর উপর যথসক �াওয়া এই 

অক্ত ধূচলরাচশ অতএি মানুসষর ইচতিাসের আচেিস্তু। অচন্তমও।  

একবদন এই ধুলাবিল সংসাসর মাথা তুসল দাঁবড়সয়বেল একবট 

উদ্ধত শশলসশ্রবণ। মধ্ ভারসতর দকাসনা অধুনাবিমিৃত প্রসদসশ। 

আজ দরখাসন ধুলামবলন বিষণ্ণ শহর এক, দসইখাসন দসবদন বেল 

এক িনপাদপসমাবিষ্ট উত্তুগি পি্ষত। িাসরাসশা িের আসেকার দসই 

ইবতহাসধূসর পৃবথিমী। জমীিন তখনও আজসকর মসতাই রতিাতি বেল, 

রবদও মষ্ষকাম বেল না। তথাবপ দুুঃসখর অবভ�াত দথসক মুবতির বদশা 

কবতপয় মানুষ অনুসন্ধান কসর বফরবেল। দিসে বনসয়বেল বিিার ও 

অতন্দ তপস্ার পথ। এ পথ দতা নতুন নয় এই জম্বুবিমীসপ। সহস্র 

সহস্র িৎসর ধসর ভারতিষ্ষ এই দতা খুঁসজসে অনলস।

িাসরাসশা িের আসেকার দসই পাি্ষত্প্রসদসশ সংসারত্ােমী 

কসয়কজন দরােমীপুরুষ আশ্রয় কসরবেসলন এর বেবরকন্রগুবল। 

জনসংসদ দথসক বিবিতি এই িমীতরতি মানুসষরা িাবরবদক বনজ্ষন 

কসর বনসয় ডুি বদসয়বেসলন স্সিতনার অতসল। মসনর দরসি সংস্কার 

বনশ্চুপ পাবখর মতন িানা মুসড় �ুবমসয় আসে, তাসদর িানার রঙ, 

দরখা, রূপ দ�ঁসট তাঁরা মনস্তস্বের অতন্দ েসিষণায় ডুসিবেসলন। আর 

দসইখাসন এসস আশ্রয় বনসয়বেল এক রুিক। নাম তার—উবত্তয়।       

কবি বেল উবত্তয়। আর দক না জাসন, কবিতা বিরকালই 

দশাকসসতু। দরসি কবিতা মানুষসক অসগি-আনসন্র বদসক বনসয় 

রায়, তারা মন্ত্র; ধ্াসনর দকাঠায় তাসদর আেম। আর দরসি কবিতা 

অবস্তসবের অপারসম্ভি দুুঃসখর বদসক, অসমা� দশাকািহতার অঙ্কুসরর 

বদসক বনসয় িসল, তাসদর িসল দশ্াক। উবত্তয় মন্ত্র বলখসত িায়বন, 

দশ্াক বলখসত দিসয়বেল। পাবখসদর বিরহতাপ দথসক অনুপ্রাণনা 
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দপসয় আবদকবি রত্াকর দসই দর বলসখবেসলন প্রথম মহাকাি্, দসই 

দথসক অনুভিমী কবিরা সহমম্ষমী হসয় উঠসলন দুুঃসখর। উবত্তয়ও দখাঁজ 

দপসয়বেল দুুঃখবনসকতসনর। দুুঃখপাবখসক িুসক তুসল বনসয়, িানায় 

আঙুল িুবলসয়, মুসখ মুখ দরসখ আদর কসর উবত্তয় আয়ত্ত কসরবেল 

অশ্রুর অক্ষর। বকন্তু পাবথ্ষি দুুঃখ বনসয় পুড়সত পুড়সত উবত্তয়র সসগি 

অন্ একপ্রকার দুুঃসখর দদখা হল।  

দস িড় হা-হা করা পবরতাপ। দস-দুুঃখ দর জাসন না, দর 

দদসখবন দসই দুুঃসখর আঁধার-উজল বপগিল মূবত্ষ, তাসক একথা 

দিািাসনা সুসাধ্ হসি না। উবত্তয়র দুুঃখ এসসবেল শব্দ দথসক। দস 

িসড়া পবরতাসপর সসগি দদসখবেল, দস রা ভাসি, শসব্দ তা বকেুসতই 

অনুিাদ করা রায় না। শব্দ এত প্রতারক! শব্দ ভািসক িহন কসর না। 

ভািসক আড়াল কসর। শমীতঋতুর ববিপ্রহসর উবত্তয় তার বপতা দশ্রষ্মী 

স্মতেক-বনবম্ষত প্রাসাসদর বনজ্ষন অবলসন্ পদিারণা করসত করসত 

অসনক দূসরর রূথমীবনুঃশ্বসত বনজ্ষন বিষণ্ণ পথবটর বদসক তাবকসয়, 

িরা পাতার অবিরল উবন্নদ্র দমী�্ষশ্াস শুনসত শুনসত, নদমীিাতাসসর 

উতসরাল হাহাকাসরর বভতর স্তবম্ভত হসয় দাঁবড়সয় ভািত, িাবরপাসশর 

এই অবমত দৃশ্ািলমীসক দকন দস শসব্দ শসব্দ ধসর রাখসত পারসে না? 

দৃবষ্টগ্রাহ্ সািয়ি দৃশ্সকই দরখাসন শব্দ-তজ্ষমা করা রায় না, 

মসনর বনরিয়ি বিতোগুবলসক, অনুভূবতসমূহসক আর কমী উপাসয় 

অবিকল বলসখ দফলা রাসি? মানুষ আর মানুসষর মািখাসন এই শসব্দর 

অবনিার্ষ দদওয়াল; অেণ্  দজানাবকর অবস্র ঈক্ষসণর মসতা, বনষ্ঠুর 

উজ্জ্বল প্রিালপুসঞ্জর মসতা, দন্তুর রাক্ষসসর উচ্বকত অট্হাসস্র 

মসতা এই িাধার প্রািমীর বনম্ষম দজসে আসে। এসক  অবতক্রম করা 

রায় না। কাউসক দর দিািাসনা রায় না মসনর কথা! দপৌঁসে দদওয়া 

রায় না দপ্রসমর দমীবপ্ত, দুুঃসখর কষাস্াদ, মনখারাসপর দ�ামটা-

দদওয়া আসলা! শব্দরা সশ্রে প্রহরমীর মসতা ি্বতি আর ি্বতির মসধ্ 

দাঁবড়সয় দথসক শাসন কসর—মানুসষর একাকমীবে দ�াসি না। মনসক 

অন্ মানুসষর সসগি, অন্ মানুষমীর সসগি ভাে কসর বনসতই িায় 

মানুষ, তথাবপ শব্দরা বনষ্ঠুর বনয়বতর মসতা অত্ািারমী। এ সমস্া বক 

দকিল উবত্তয়র, নাবক অন্ কবিরাও এমনই শব্দপমীবড়ত?—দসই কথা 

িুিিার জন্ দস একবদন দদখা করল িসয়াসজ্ষ্া এক কথাসকাবিদ 

কবি অনগিসসনার সসগি।           

অনগিসসনা একজন রূসপাপজমীবিনমী জনপদিধূ। দসরুসে 

িারিবণতারাই সি দথসক বশবক্ষতা বেসলন। কামকলা সহ 

িতুুঃষষ্মীকলাসতই তাঁরা পারগিমা। কাি্কলা এই িতুুঃষষ্মীকলার 

অন্তম। অনগিসসনার কসক্ষই কবিরা বনয়বমত সমসিত হসতন। 

বিদূষমী অনগিসসনার প্রবতভার দমীবপ্ত প্রবতফবলত হত মধুসলাভমী 

কবিসদর কাি্রিনায়। অনগিসসনার বনসজর দলখা পদগুবল শুধু �ুসর 

দিড়াত নেরমীর িাতাসস, অবলসত-েবলসত। তাঁর রিনার দশসষ দকাসনা 

পবরিয়-উসলিখমী ভবণতা থাকত না। ফলত, প্রায়শই দসসি পদ বমসশ 

বেসয়সে প্রবথতরশ কবিসদর কবিতার প্রািমীন তনুরুবিসত, আজও 

আমরা দসসি পসড় মুগ্ধ হই; শুধু জাবন না অনগিসসনাই বেসলন 

তাসদর ধাত্রমী, তাসদর রিবয়ত্রমী।    

এর আসে উবত্তয় িহুিার অনগিসসনার কাি্সভায় বেসয়সে। 

দদসখসে মমীনসকতু, বপগিলসকশ, হবরভদ্র, সাসলাক্সম্ভূবতর মসতা 

দসকাসলর বিবশষ্ট কবিসদর। পর্ষসঙ্র উপর অনগিসসনা িরণপলিি 

প্রসাবরত কসর িসস রসয়সেন, মসধ্ মসধ্ িমীণার তাসর িম্ক-

অগিুবল িুবলসয় অকমিাৎ সুরমূচ্ছ্ষনায় �সরর আকাশ ভবরসয় তুলসেন। 

অনগিসসনা এখনও প্রোঢ়সরৌিনা, শুধু কপাসলর পাসশ দুসয়কবট 

রুপার তার সদ্ দদখা বদসয়সে। ভালসদশ দথসক দসই প্রবতভাভাস্র 

রজতকুতেলগুচ্ছ কাসনর পাসশ সবরসয় শাবনতমধুর কঠেস্সর বতবন 

কথা িলসেন। তাঁসক ব�সর কবিরা িসসসেন স্ স্ আসসন। সমস্ত 

কক্ষবট �ৃতদমীসপর আসলাসত, অনগিসসনার মরকতনমীল দক্ষৌমি্রে 

আর দকয়ূরকঙ্সনর দমীবপ্তসত, িমীণার সুরিংকাসর, পানপাসত্র পাসত্র 

আসি পবরসিশসনর শসব্দ, সুিণ্ষবিমীপ হসত আনমীত তাম্রকূসটর সুেসন্ধ 

ও দপ্রক্ষািাণবদসের িুবদ্ধদমীবপত উচ্ারসণ ইন্দসভার মসতা হসয়সে। 

শুধু ইন্দ এ সভার রাজা নন, অনগিসসনাই এ সভার রাসজন্দাণমী। 

দসই কবিসভার একপাসশ উবত্তয় পাথসরর মূবত্ষর মসতা িসস দথসকসে 

প্রবতবদন, কথা িলার সাহস হয়বন।    

এক রাসত্র কাি্াসলািনা বশবথল ও রজনমীর প্রদমীপবশখা মবলন 

হসয় এসল কবিরা এসক এসক বিদায় বনবচ্ছসলন। অনগিসসনা বিারপথ 

অিবধ অনুব্রজন কসর আবলগিনদাসন তৃপ্ত কসর প্রসত্কসক বিদায় 

জানাবচ্ছসলন; অিসশসষ কক্ষবট জনশূন্ হসয় এল। উবত্তয় তখনও দর 

িৃহৎ কসক্ষর এক পাসশ িসস আসে, অনগিসসনা তা লক্ষ্ কসরনবন। 

বশবথল কিরমীবটসক পুনরায় স্স্াসন গ্রবন্থিদ্ধ কসর দপ্ষসণ বনসজর মুখ 

দদখসত দদখসত অনগিসসনা রাবত্রজােরণজবনত লিাবতেলাক্ষবণক জৃম্ভন 

তুলসলন, আর তখনই একধাসর উবত্তয়র উপবস্বত তাঁর দিাসখ পড়ল। 

হাই দতালা অধ্ষপসথ স্বেত এিং মুসখর কাসে িবি্ষত করতলবট 

আলসোসে স্তবম্ভত হসয় রইল। 

বিমিয়াবিষ্ট অনগিসসনা বজজ্াসা করসলন, ‘দক তুবম, রুিক? তুবম 

বক আমাসক বকেু িলসি িসল অসপক্ষা করে?’

—আমার নাম উবত্তয়। দশ্রষ্মীপুত্র। আমার কসয়কবট প্রশ্ন বেল।  

—হ্াঁ, দতামাসক আবম দদসখবে িসট মসধ্ মসধ্ এই কবিসভায়। 

কখনও বকেু িলসত শুবনবন। তুবম বক তরুণ দকাসনা পদকত্ষা কবি?

—আবম কবি নই। কবিতামুগ্ধ।  

—দর কবিতামুগ্ধ, দসই-ই কবি, উবত্তয়। হৃদসয় কবি িসিাস না 

করসল, কবিতামুগ্ধতা আসস না। দসই মুগ্ধতা দথসক দকউ দলসখ, 

দকউ দশাসন। তুবম বক বকেু বলসখে, রুিক?  

—বলসখবে। বকন্তু তাসত অতৃবপ্তর আগুন আমার হৃদসয় ক্রমােত 

জ্বসল উসঠসে। আবম কবি, বকন্তু শব্দপমীবড়ত। 

শব্দরা েশস্ত্র প্রিরীর মসতা ি্চতি 

আর ি্চতির মসধ্ োঁচিসয় যথসক 

শােন কসর—মানুসষর একাকীবে যঘাসি 

না। মনসক অন্ মানুসষর েসঙ্গ, অন্ 

মানুষীর েসঙ্গ ভাগ কসর চনসতই িায় 

মানুষ, তথাচপ শব্দরা চনষ্ঠুর চনয়চতর 

মসতা অত্ািারী।
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—অতৃবপ্তই দতা কবির জমীিনমীশবতি, উবত্তয়। অতৃবপ্তর অিসাসন 

কবির মৃতু্ হয়। দতামার কথা শুসন দতামার প্রবত আমার আগ্রহ দিসড় 

উঠল। রাত দভার হসয় আসসে। কাসে এসসা। দশানাও দতা দতামার 

কবিতা! সসগি বকেু আসে বনশ্চয়? 

—না, সসগি বকেু দনই। কবিতা আমাসক দমী�্ষকাল দেসড় দেসে।  

—দেসড় রাসি দকাথায়, উবত্তয়? বফসর আসসি বঠকই একবদন। 

তুবম তাসক অবধকার করসত দিসয়ে। তাই দস পাবলসয়সে। কবিতা 

বিরশস্বরণমী পলাতকা। কমী দরন পমীড়ার কথা িলবেসল?

—শব্দপমীড়া। 

প্রদমীসপর বস্তবমতাসলাসক অনগিসসনা দদখসলন এই সুন্র মুখশ্রমীর 

রুিসকর দিাখদুবট অশ্রুভাসর টলমল করসে। সসিমাত্র শকসশার 

দপবরসয়সে মসন হয়। দঠাঁসটর নমীসি অিুি অবভমান জসম আসে। জমীিন 

সম্সক্ষ এসকিাসর অনবভজ্ এই প্রায়বকসশার কবি। অনগিসসনার 

িসড়া মায়া হল তাসক দদসখ। শসব্দর উপর এমন অবভমান? 

অনগিসসনা তাসক কাসে এসন িসাসলন। রুিসকর বশসরাসদসশ 

কঙ্নরণন তুসল মমতাভরা হাত দরসখ িলসলন, ‘শব্দপমীড়া? দস 

দকমন? িসলা দস-পমীড়ার স্রূপ।’  

উবত্তয়র দঠাঁটদুবট থরথর কসর কাঁপসে। তিু বকেুক্ষসণর মসধ্ 

দস বনসজসক সংরত কসর বনসয় িলল, ‘শব্দ আর বিতো। দর-বিতো, 

দর-ভাি মসন ওসঠ, বলসখ দফলিার পর মসন হয় শব্দরা দসই বিতোসক 

বঠক বঠক ফুবটসয় তুলসত পাসরবন। শব্দরা বিশ্াস�াতকতা কসরসে। 

শব্দ আর বিতো—এ দুসয়র মসধ্ দুস্তর ি্িধান রসয় দেসে। আিার 

বলবখ... আিার বলবখ... বেঁসড় দফবল... তিু ধরা দদয় না। এমন বক 

সিারই হয়? সি কবিরই? আপনারও এমন হয়?’ 

—হয়, উবত্তয়। সিারই হয়। এই পমীড়া সিাই অনুভি কসর। 

শব্দজ্বর। বকন্তু দতামার মসতা এত অসহ্ অনুভি দতা আবম কাউসক 

অনুভি করসত দদবখবন! শসব্দর তঞ্চকতা সহ্ করসত পারে না 

দকন? বলখিার পর কাউসক বক কবিতা পসড় দশানাও তুবম? 

—হ্াঁ, আসত্রয়মীসক।   

—আসত্রয়মী? দক দস? দতামার িান্ধিমী?  

—আমার িাল্সবগিনমী। দশ্রষ্মী বশবতকসঠের কন্া। আমরা একসসগি 

িড় হসয় উসঠবে।

—কমী িসল আসত্রয়মী দতামার কবিতা শুসন? 

—তার মুগ্ধতা দস জানায়। কখনও ববিমত দপাষণ কসর আমার 

সসগি। কখনও তমীক্ষ্ণ সমাসলািনাও কসর। 

—দসই দতা স্াস্্কর আসলািনা। তসি দতা দতামার কবিতার 

একজন দশ্রাত্রমী তুবম দপসয়ে। অতৃবপ্ত কমীসসর? 

—অতৃবপ্ত এইখাসন দর, আবম আমার দলখার দরসি স্াসন 

অবভনিতার প্রদমীপ দজ্বসল দরসখবে, আসত্রয়মী দসখাসন চ্প কসর 

থাসক। আর দরখাসন শসব্দর অন্ধকার, দসইখাসনই তার মুখ উৎসাসহ 

উজ্জ্বল হসয় ওসঠ। তাহসল আবম তাসক স্পশ্ষ করসত পারবে কই? 

আমার কবিতা তাসক বিদ্ধ করসে দকাথায়? আমার বিতো তার মসন 

পবরিাবহত হল না দতা তাহসল?   

—আসত্রয়মীর হৃদয় বিদ্ধ করাই িুবি দতামার কবিতার উসদেশ্, 

রুিক?    

—না, না। শুধু আসত্রয়মী নয়। শুধু কবিতাও নয়। দর-দকাসনা 

মানুষ, দর-দকাসনা কথা। দর-িাক্ প্রবতমার মধ্ বদসয় অন্ মানুসষর 

কাসে আমরা আমাসদর বিতোসক দপৌঁসে বদসত িাই, দসই িাক্ প্রবতমা...

দসই সি শব্দ কখনই আমাসদর ভাসির পর্ষাপ্ত অনুিাদ নয়। তাহসল 

দতা আমরা সিাই বিবচ্ছন্ন, দরাোসরােহমীন। আপন আপন বিতোর 

িলসয় বনি্ষাবসত। বিবচ্ছন্নতার এই দিদনা আমাসক এসকিাসর একাকমী 

কসর বদসচ্ছ বদন বদন। আবম এত একা...এত দিদনাত্ষ।  

—একা িসল দর তুবম দিদনাত্ষ, তা নয়, উবত্তয়। দ্াসখা না, 

আবমও দতা একাবকনমী। বকন্তু দিদনাত্ষ দতা নই! 

—আপবন একা? কমীভাসি? আপবন দতা—       

—িহুজসনর বিারা পবরিৃত, িহুজসনর বিারা ি্িহৃত, িহুজসন 

বলপ্ত—এই কথাই দতা িলসত িাইে তুবম? বকন্তু, উবত্তয়, মধুপান 

সারা হসল মধুসপরা দতা উসড় রায়, ফুল দতা একা দথসক রায় তার 

েন্ধমধুর অন্ধকাসরর বভতর। বকন্তু দসই একাকমীবে আমার দুুঃসখর 

কারণ হয়বন। একাকমীবে কারও দুুঃসখর কারণ নয়। তুবম একা িসল 

দুুঃবখত—তা নয়। তুবম খবণ্ডত িসলই দুুঃবখত। দসকথা থাক। দতামার 

দুুঃখ আরম্ভ হসয়সে একবট ভুল ভািনা দথসক। 

—ভুল? কমী ভুল? 

—তুবম কমী িলসল? শব্দ আর বিতো—এই বদসয় তুবম কথা শুরু 

কসরাবন?

—কসরবে। তাসত ভুল কমী?  

—আোসোড়াই দর ভুল! শব্দ আর বিতো—দুবট আলাদা পদাথ্ষ 

নয়, উবত্তয়। নয় শব্দ ভাসির িাহক। নয় তার অিসরাধক।

—তসি শব্দ কমী?   

—শব্দই ভাি। শব্দই বিতো। ভািই শব্দ। শব্দ আর ভাসির মসধ্ 

দকাসনা শবিততা দনই। ওসদর আলাদা করা রায় না, দকননা ওরা 

আলাদা নয়। পড়বন বক মহাকবি কমী বলসখসেন? িােথ্ষাবিিসংপৃসতিৌ? 

পড়বন র�ুিংশ? পাি্ষতমী-পরসমশ্সরর মসতাই শব্দ আর ভাি দর 

অপৃথগ্ সম্ভি!  

—তাহসল পবণ্ডসতরা দর িসলন ভাষা ভাসির িাহন, ভাষা ভাসির 

বনসম্ষাক! দসকথা দকন িসলন তাহসল?

—ভাি বক িারাণসমীর িবণক, আর ভাষা তার ভারিাহমী েদ্ষভ, 

দশ্রষ্মীকুমার? নাবক ভাি একবট সপ্ষ, আর ভাষা তার দখালস? এই 

দর ভাি আর ভাষার পাথ্ষক্, এই দভদিুবদ্ধবট পবণ্ডত অধ্াপকসদর 

মাথার খুবলর অন্ধকাসর োড়া আর দকাথাও িস্তুত দনই। দতামার দিাখ 

দদসখ মসন হসচ্ছ, তুবম তক্ষ করসি! িসলা, শুবন।   

তন্দার আসিশ অনগিসসনার শরমীর দথসক দরন সসর দেসে। বতবন 

দসাৎসাসহ োসল হাত দরসখ উবত্তয়র বদসক ঝঁসক িসসলন। তাঁর দিাখ 

দথসক িুবদ্ধর আসলা বিবকসয় উঠসে। উবত্তয়রও প্রাথবমক জড়তা 

দকসট দেসে এই দমধাবিনমী নারমীর সাহিসর্ষ। অনগিসসনার শারমীবরক 

রূসপর দথসকও তাঁর ি্বতিবে, তাঁর শাবনত দমধার দমীবপ্ত উবত্তয়সক 

— অতৃচপ্তই  যতা  কচির  জীিনীশচতি, 

উচত্তয়।  অতৃচপ্তর  অিোসন  কচির 

মৃত্্ িয়। 
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আকৃষ্ট কসর দরসখসে প্রচ্র।     

উবত্তয় িলল, ‘হ্াঁ, তক্ষ দতা ওসঠই। ভাি আর ভাষা রবদ অসভদই 

হয়, তসি একই িস্তু দিািাসত সংস্কৃতভাষায় এক শব্দ, প্রাকৃত ভাষায় 

আসরক শব্দ, রািবনক ভাষায় আরও অন্ শব্দ, আটবিকসদর ভাষায় 

এসকিাসর অন্ শব্দ ি্িহৃত হয় দকন?’  

—রবদ িবল, বভন্ন বভন্ন সংস্কৃবতসত লাবলত মানুষ বভন্ন বভন্ন 

ভাসির অবধকারমী, তাই শব্দও বভন্ন?   

—বকন্তু িস্তুবট দতা একই। একবটই দতা িস্তু—ধরা রাক, ফুল। 

সংস্কৃত ভাষায় তা ‘পুষ্প’, প্রাকৃত ভাষায় ‘পুপ্ ফ’, আরিসদশােত 

রিনসদর ভাষায় ‘নুয়ার’, দবক্ষণসদশােত দ্রাবিড়সদর ভাষায় ‘মলর’, 

অরণ্িাসমী আটবিকসদর ভাষায় ‘িহা’, আিার বগ্রক িবণকসদর 

ভাষায় ‘আনথস’। ভাি আর ভাষা রবদ অবভন্নই হত, তাহসল একই 

ভাসিাদেমীপনায় বভন্ন বভন্ন শব্দপ্রতমীক দকন?  

—ফুল িস্তুবট আর ফুসলর ভাি বক এক, উবত্তয়? এক এক 

সংস্কৃবতসত ফুসলর ভাি এক এক প্রকৃবতর। আর বভন্ন বভন্ন ভাি 

হওয়ায়, শব্দও বভন্ন বভন্ন। আবম দতা ভাি আর ভাষার একাত্মতার 

কথা িসলবে, উবত্তয়! িস্তু আর ভাসির একাত্মতার কথা দতা িবলবন। 

—িস্তু তাহসল কমী? 

—িস্তু অসজ্য়, উবত্তয়। িস্তুসক জানা রাসি না। 

—জানা রাসি না?  

—না। ভািবনরসপক্ষভাসি ‘িস্তু’ িসল রবদ বকেু থাসকও, তা হসি 

আমাসদর বিতোর অতমীত। রা বিতোর অতমীত, তাসক জানি কমীভাসি? 

—থাক, এ কথা। িসড়া কবঠন। তার আসে প্রশ্ন উঠসে, একই 

ভাষাসোষ্মীর বভতর একই ভাি দিািাসত দসই জনসোষ্মীর সমস্ত 

সদস্ একই শব্দপ্রতমীক ি্িহার কসর দকন? দকাথাও বক দকাসনা 

সভা দিসক তারা বস্র কসরসে দর, এসসা, আজ দথসক আমরা সিাই 

ফুলসক ‘মলর’ িসল িাবক?  

অনগিসসনা হাসসত লােসলন। তারপর িলসলন, ‘একই 

জনসোষ্মীর মানুসষরা ভািেত বদক বদসয় অবধক সমমীপিত্ষমী, অবত-

সবন্নবহত িসলই একই শব্দ তারা ি্িহার কসর।’     

—দিশ। আিার অন্বদসক একই ভাষায় একই ভাসির িহু 

সমাথ্ষক শব্দ থাসক দকন তসি? ‘পুষ্প’, ‘কুসুম’, ‘প্রসূন’, ‘সুমন’—

একবট িস্তুসক দিািাসত এতগুসলা শব্দ দকন? ভাি আর শব্দ অবভন্ন 

হসল একই ভাি দিািাসত দতা একটাই শব্দ ি্িহৃত হত! নয় বক?

—‘পুষ্প’ শব্দ উচ্াবরত হসল দর-ভাি মসন ওসঠ, ‘কুসুম’ িলসতও 

বক বঠক একই ভাি দতামার মসন ওসঠ, উবত্তয়? একটু বক পালসট রায় 

না? ‘পুষ্প’ িলসল দরন বিকাসশর েবি মসন আসস। ‘কুসুম’ িলসল 

দরন বনভৃসত দোপসন ফুসট ওঠার ভাি। অথ্ষ বক একাতেই এক? ভাি 

বভন্ন, তাই শব্দও বভন্ন। 

—শব্দ তাহসল ভাসির দদহ?

—না, শব্দ ভাসির আত্মা। শব্দই ভাি, ভািই শব্দ।   

—তাহসল আমার এত রন্ত্রণার কারণ কমী? 

—মসনর দভতর দর-ভাি উঠসে, তার কাসে বঠকমসতা দপৌঁেুসত 

পারে না িসলই বঠক শব্দ খুঁসজ পাচ্ছ না। সবঠক শসব্দর স্াসন ভুল 

শব্দ িসাচ্ছ, তাই শাবতে পাচ্ছ না।  

—সবঠক শব্দ িসাসলই বক অন্রা আমার ভাি িুিসি? 

—সবঠক শব্দ দতা উচ্াবরত শব্দ নয়, স্াপন করসি কমীভাসি? 

উচ্ারসণর অতমীত প্রসদসশ দর-নমীরিতা আসে, দসই নমীরিতার ভাষাই 

মানুসষর সসগি মানুসষর সাথ্ষক সংসরােসূত্র।  

—শব্দ আর ভাি—দুবট বভন্ন পদাথ্ষ িসল আমার মসন হল দকন?     

—মন িঞ্চল িসলই এ দুইসক দতামার আলাদা মসন হসচ্ছ। তুবম 

একা দকন? দিবশরভাে মানুসষর তাই হয়। 

এই িসল অনগিসসনা দকাসলর িমীণাবটর তাসর আঙুল েুঁইসয় সুর 

তুলসলন। কসয়ক মুহূত্ষ শুধু সুসরর মূে্ষনায় �র ভসর উঠল। হঠাৎ 

িমীণািাদন িন্ধ কসর অনগিসসনা িলসলন, ‘এই দর সুর...তুবম বক 

মসন কসরা এই সুসরর দপেসন ভাি দকাথাও একটা দাঁবড়সয় রসয়সে? 

আর সুর দসই পশ্চাদিত্ষমী ভািসক ধসর এসন প্রকাশ করসে? তারা দুই 

আলাদা? তা নয়! সুরবটই দসই ভাি। ভািবটই সুর। সুর আর ভাি 

একই। দতমনই শব্দ আর ভািও অবভন্ন। আলাদা নয়।’     

—আবম িুিসত পারবে না। আমার কষ্ট আরও দিসড় দেল 

আপনার সসগি কথা িসল।

—মনসক শাতে কসরা, উবত্তয়। একসকবন্দত কসরা। আবম রা 

িলবে, তুবম তা িুিসত পারসি।      

দকাথায় দরন দভাসরর পাবখরা সহসা দিসক উঠল। িাতায়নপসথ 

আসলা ফুসট উঠসে। িাইসরর আকাশটা দরন বিবনদ্র মানুসষর 

দিাসখর পাতার মতন আরবতিম। ওই আকাশ, ওই িৃক্ষলতা, নদমী, 

ওই সসদ্াজাগ্রত জমীিকুল—ওরা সিাই ভাি। অথ্ষাৎ শব্দ। এই সি 

শব্দময়। শব্দবনবম্ষত। শব্দই।  

ওরা আসসল কমী, তা দকাসনাবদন জানা রাসি না। অসজ্য়।        

উবত্তয় উসঠ দাঁবড়সয় অনগিসসনার বনকট হসত বিদায় বনল। 

অনগিসসনা শুধু তাঁর দবক্ষণ কর উবত্তয়র বশসরাসদসশ রাখসলন। দসই 

স্ফুটমান দভাসরর আসলায় উবত্তয় পাসয় পাসয় দপেসন দফসল এল 

একবট বনজ্ষন �র আর সরস্তমীর মতন প্রজ্াপরমা এক নারমী।

িত্থধ্ব অনুিাক  

অনগিসসনার �র দথসক বফসর উবত্তয়র মসন অশাবতে আরও বদসন 

বদসন প্রিবধ্ষত হসত লােল। সমথ্ষ শব্দসক দস খুঁসজ পাসচ্ছ না—এই 

বনদারুণ সত্ তার হৃদয়সক বিদমীণ্ষ কসর বদবচ্ছল। কবিতার শব্দ, 

—‘পুষ্প’ শব্দ উচ্াচরত িসল য�-ভাি 

মসন ওসঠ, ‘কুেুম’ িলসতও চক চঠক 

একই ভাি যতামার মসন ওসঠ, উচত্তয়? 

একটু চক পালসট �ায় না? ‘পুষ্প’ 

িলসল য�ন চিকাসশর েচি মসন আসে। 

‘কুেুম’ িলসল য�ন চনভৃসত যগাপসন 

ফুসট ওঠার ভাি। অথধ্ব চক একান্তই 

এক? ভাি চভন্ন, তাই শব্দও চভন্ন। 
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কথসনর শব্দ; সমস্ত শব্দই এত দুি্ষল! আসত্রয়মীর প্রবত তার দর 

অনুভূবত, কমীভাসি তাসক দস প্রকাশ করসি? অনুরাে, দপ্রম, প্রণয়, 

িন্ধুবে, সাহির্ষ,  মুগ্ধতা—দকান শব্দ সবঠক এ ভাি-প্রকাসশ? একবট 

একবট শব্দ দস এসকক মুহূসত্ষ পরমীক্ষা করবেল আর  পরমুহূসত্ষই 

অসন্তুষ্ট হসয় মাথা দনসড় দস দসই শব্দবটসক খাবরজ কসর বদবচ্ছল। 

দকাসনা শব্দই আসত্রয়মীর প্রবত তার অনুভিসক সম্ূণ্ষ প্রকাশ করসত 

পারসে না। পারসি না।    

অনগিসসনার কথা অনুরায়মী ভাি আর শব্দ রবদ অবভন্নই হয়, 

তসি দতা এই দর দস রথাথ্ষ শব্দ খুঁসজ পাসচ্ছ না, তার মাসন, রথারথ 

অনুভূবতর কাসে দপৌঁেুসতই পাসরবন দস আজও। তাহসল আসত্রয়মীর 

প্রবত তার অনুভিটুকুও আতেবরক হয়বন। তাসত খাদ রসয় দেসে। শুধু 

আসত্রয়মীর প্রবতই নয়, পৃবথিমীর সমস্ত মানুষ...কাউসকই সবঠকভাসি 

ভাসলািাসসত পাসরবন দস, �ৃণাও করসত পাসরবন সবঠকভাসি। আহা! 

রবদ বঠক বঠক �ৃণাও উবত্তয় করসত পারত কাউসক, শাবতে দপত।    

এই খাদসমশাসনা ভাসলািাসা, এই খাদসমশাসনা �ৃণা, এই 

খাদসমশাসনা জমীিন বনসয় দস কমী করসি? সমস্ত শসব্দর প্রবত তার 

বিরবতিসত ভসর উঠল মন, দহাক না রতই তা খাদসমশাসনা বিরবতি। 

কথা-িলা দস প্রায় িন্ধ কসর বদসয়সে। শশশসিই মাতৃহমীন উবত্তয়। 

দশ্রষ্মী স্মতেক সাথ্ষিাহ বনসয় দদসশ বিসদসশ �ুসর দিড়ান। বপতার 

সসগি সারা  িের তার দদখা হয় না। এই সুিৃহৎ প্রাসাসদ পবরিারক 

পবরিাবরকারাই তার দসিা কসর। তাসদর সসগি কথা এমবনসতই 

সংসক্ষবপত বেল, এখন এসকিাসরই শূন্ হসয় দেল। িন্ধু িয়স্সদর 

সসগি উবত্তয় আর দদখা কসর না। দকউ এসস পড়সল দুসয়ক কথায় 

কথা দশষ হসয় রায়। আসত্রয়মীর সসগিও আর দদখা হয় না তার।     

একা একটা �সর বিার ও িাতায়সনর অে্ষল িন্ধ কসর অন্ধকাসর 

দস িসস থাসক। দস বক পােল হসয় রাসচ্ছ? দরসকাসনা শব্দ, নেরমীর 

দকালাহল, পাবখর িাক বকংিা কলবসসত জল ঢালার শব্দ, দসতাসরর 

সুর অথিা োসের পাতার মৃদুতম মম্ষর—সমস্ত শব্দই মবস্তসষ্কর 

নিায়ুসকাসষ আ�াত কসর প্রভূত রন্ত্রণা দদয় তাসক। খুি দক্রাধ হয়। 

বনষাসদর তূণ দরন ভাঙা ি্থ্ষ সি অসকসজা বতসর পবরপূণ্ষ। এ বদসয় 

দকাসনা লক্ষ্সভদ হয় না, হসি না। শুধু রাবত্র োঢ় হসল একবট প্রদমীপ 

দজ্বসল তার বশখার বদসক তাবকসয় দস মূবত্ষর মতন িসস থাসক। �সর 

িাতাস কম িসল বশখাবট অনড়, বস্র। দসইবদসক তাবকসয় থাকসত 

থাকসত উবত্তয়র মসন হয়, এই বশখাবটও বক একবট শব্দ নয়? 

শ্রুবতগ্রাহ্ না হসলও, এ হয়ত দৃবষ্টগ্রাহ্ শব্দ দকাসনা। দিাখ বদসয়ও 

তসি শব্দ দশানা রায়? তারপর প্রদমীসপর িবত্ষকা পুসড় একধরসণর 

সূক্ষ্ম খড়খড় শব্দ ওসঠ—অমনই বিরতি হসয় এক ফুৎকাসর প্রদমীপ 

বনবভসয় অন্ধকাসর দস ঠায় দজসে িসস থাসক।     

অনগিসসনার সি কথা উবত্তয় িুিসত পাসরবন। বকংিা দসই 

মুহূসত্ষ সি িুসিবেল, পসর অসনক ভুসল দেসে। শুধু দুবট কথা মসনর 

বভতর দেদসে �াসয়র মতন জ্বলসে। দসই কথা দুবট দস মসন মসন 

দমাহাবিসষ্টর মতন আিৃবত্ত কসর। 

‘মন িঞ্চল িসলই শব্দ আর ভাি—এ দুইসক দতামার আলাদা 

িসল মসন হসচ্ছ।’  

‘সবঠক শব্দ দতা উচ্াবরত শব্দ নয়, স্াপন করসি কমীভাসি, 

উবত্তয়? উচ্ারসণর অতমীত প্রসদসশ দর-নমীরিতা আসে, দসই নমীরিতার 

ভাষাই মানুসষর সসগি মানুসষর সাথ্ষক সংসরােসূত্র।’   

নমীরিতার ভাষা? দক দশখাসি তাসক নমীরিতার ভাষা বহরণ্ময়? 

দক দশখাসি মনসক শাতে করার দকৌশল? বিবনদ্র রজনমীর প্রহসর প্রহসর 

উন্মাসদর মসতা দস পর্ষঙ্ দথসক উসঠ দাঁড়ায়, দদওয়াসল মাথা ঠুসক 

প্রসশ্নর উত্তর দখাঁসজ। পায় না।     

একবদন ববিপ্রহসর আসত্রয়মী এসসবেল। অসনকবদন উবত্তয় তার 

সসগি দদখা কসরবন। উবত্তয় বক অসুস্? এ প্রাসাসদ আসত্রয়মীসক সি 

পবরিারক পবরিাবরকারাই আিাল্ দিসন। ভৃত্-ভৃবতকাসদর মুসখ 

আসত্রয়মী শুনল, উবত্তয় বনয়বমত নিানাহার কসর না, কারও সসগি কথা 

িসল না, একা চ্সপ স্কসক্ষ অন্ধকাসর িসস থাসক। বিতোয় উববিগ্ন হসয় 

উঠল আসত্রয়মীর মন। দমী�্ষ অবলন্ দ্রুত পার হসয় এসস দস উবত্তয়র 

রুদ্ধবিার কসক্ষর কিাসট করা�াত করল। বকেুক্ষণ দকাসনা শব্দ দনই। 

তারপর �সরর বভতর লিাতে পা-দটসন দহঁসট আসার শব্দ। একবট 

দমী�্ষশ্াস। তারপর বিার উসন্মািন কসর কিাট ধসর দাঁড়াল উবত্তয়। 

উবত্তয়! এ কমী দিহারা হসয়সে! তাসক আর দিনা রায় না। 

অরত্িবধ্ষত দকশপাশ, গুম্ফশ্মশ্রু। দিাসখর দকাসণ কাবল জসমসে। 

দরন কত িয়স হসয় দেসে তার! আসত্রয়মী বজজ্াসা করল, ‘কমী হসয়সে 

দতামার উবত্তয়? অসুস্ হসয়ে, আমাসক সংিাদ দাওবন দকন? এ কমী! 

এই মধ্ানিসিলায় কসক্ষর বিার-িাতায়ন সমস্ত রুদ্ধ কসর িসস আে 

দর!’ 

উবত্তয় বকেু না িসল বিারপথ হসত সসর এসস প্রদমীপ জ্বালাল। 

তারপর পর্ষসঙ্র উপর বেসয় িসল। দিাসখর ইবগিসত আসত্রয়মীসক 

বভতসর এসস কাষ্াসসন িসসত িলল।   

আসত্রয়মী িসসই আসে িসসই আসে, দকাসনা কথা দনই। বকেুক্ষণ 

অসপক্ষা কসর আসত্রয়মী িলল, ‘কথা িলসি না আমার সসগি তুবম?’ 

উবত্তয় দুপাসশ মাথা নাড়ল। কথা িলসি না।

আসত্রয়মী আিার িলল, ‘চ্প কসর আে! শরমীর অসুস্ দতামার?’ 

এিার উবত্তয় শব্দ করল, ‘না।’  

—তাহসল মন বিষণ্ণ? দরন দকাসনা কারসণ আহত হসয় রসয়ে!

—হ্াঁ। বিষণ্ণ, আহত।

—আহত? দক দতামাসক আ�াত বদল? দক দস, উবত্তয়?  

—শব্দ। 

আসত্রয়মী িুিসত পারল না। ভ্রূকুবঞ্চত কসর পুনরায় বজজ্াসা 

করল, ‘কমী িলসল? শব্দ?’  

—হ্াঁ, শব্দ।

—দকাসনা একটা শব্দ? 

—সি শব্দ। সমস্ত আকার। শসব্দর সমীমািদ্ধতা। না, না। আমার 

‘েচঠক শব্দ যতা উচ্াচরত শব্দ 

নয়, স্াপন করসি কীভাসি, উচত্তয়? 

উচ্ারসের অতীত প্রসেসশ য�-নীরিতা 

আসে, যেই নীরিতার ভাষাই মানুসষর 

েসঙ্গ মানুসষর োথধ্বক েংস�াগেূরে।’
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সমীমািদ্ধতা। আমারই সমীমািদ্ধতা!  

এতক্ষসণ উবত্তয় একটু মুখ খুসল বনসজর রন্ত্রণা প্রকাশ করসে 

দদসখ আসত্রয়মী এিার আশাববিত দিাধ করল। সমুৎসুক হসয় কাসে সসর 

এসস িলল, ‘িসলা না আমাসক কমী ধরসনর সমীমািদ্ধতা দতামাসক কষ্ট 

বদসচ্ছ? বনসজর দলখায় সন্তুষ্ট হসত পাসরাবন? উবত্তয়, উবত্তয়! আমার 

কথা শুনে?’   

হঠাৎ কমী দরন হল উবত্তয়র। তবড়ৎেবতসত পর্ষঙ্ দথসক লাফ বদসয় 

উসঠ আসত্রয়মীর মুখ দুই করতসল সসজাসর দিসপ ধরল দস। তারপর 

দুই হাসত আসত্রয়মীর মুখ িাঁকাসত িাঁকাসত উসত্তবজত অস্াভাবিক 

স্সর িলসত লােল, ‘িসলা, িসলা, তুবমও বক একটা শব্দ? একবট 

দৃবষ্টসোির শব্দ? দতামাসক আবম ধরসত পারবে না দকন বকেুসতই? 

অসজ্য়? দতামাসক জানা রায় না? জানা রাসি না দকাসনাবদন?’   

উবত্তয়র অপ্রকৃবতস্ আিরসণ ভয় দপসয় দেল আসত্রয়মী। দস 

দিঁবিসয় িসল উঠল, ‘কমী করে কমী তুবম? োসড়া, োসড়া আমাসক। 

ি্থা পাই।’ 

একথা িলা মাত্রই হঠাৎ এসকিাসর শাতে হসয় দেল উবত্তয়। 

আসত্রয়মীসক দেসড় পর্ষসঙ্র উপর বেসয় িসল। আসত্রয়মী কাঁদসে। 

বকন্তু কাঁদসে না শুধু। কাঁদসত কাঁদসত ভািসে। এিং দসই ভািনা 

পুরুসষর রাবন্ত্রক রুবতিবনভ্ষর ভািনা নয়। দসই ভািনা নারমীমসনর 

অপবরসমীম স্জ্ার আসলাসক আসলাবকত। কমীভাসি দমসয়রা ভাসি, 

তার রহস্ দদিতারাই জানসত পাসরন না, মনুষ্ দকান োর! কাঁদসত 

কাঁদসত দফাঁপাসত দফাঁপাসত প্রথম দর-প্রশ্নবট আসত্রয়মী কসর িসল, 

তা শুসন অন্মনস্ক উবত্তয়ও িমসক উঠল। আসত্রয়মী বজসজ্স করল, 

‘অনগিসসনার কাসে আিার বেসয়বেসল তুবম?’ 

উবত্তয় অিাক হসয় িলল, ‘হ্াঁ। তা বেসয়বেলাম। বকন্তু তুবম 

কমীভাসি তা জানসল?’   

আসত্রয়মী এিার ভমীষণ ক্রুদ্ধ হসয় উঠল। উশচ্ুঃস্সর দস উত্তর 

বদল, ‘কমীভাসি জানলাম, দসটা গুরু্বেপূণ্ষ কথা নয়। দকন বেসয়বেসল 

তুবম? আবম দতা দতামাসক বনসষধ কসরবেলাম। ওই একটা িুবড় দিশ্া 

কুহবকনমী নেরমীর সি কটা উি্ষর মবস্তষ্কসক বিবিসয় বিবিসয় খাসচ্ছ...’  

উসত্তবজত স্সর উবত্তয় িলল, ‘চ্প! আর একটাও কুকথা িলসি 

না তুবম তাঁর সম্সক্ষ। তাঁর ি্বতিবে, দমধা, প্রজ্ার দকাসনা তুলনা 

দনই।’  

আসত্রয়মী আরও কাঁদসত কাঁদসত অশ্রুপবরপ্লুত কসঠে িলসত লােল, 

‘হ্াঁ, রাও না, রাও, আরও রাও। মাথাটা এসকিাসর তাসক খাইসয় 

এসসা। থাসকা তুবম দতামার কুহবকনমীর মায়ায়। আবম িসল রাবচ্ছ...’  

উসঠই রাবচ্ছল আসত্রয়মী। তথাবপ কমীভাসি দরন িুিসত পারল, 

উসঠ রাওয়া এখন বঠক হসি না দতা! অবভমান কসর থাকসল 

িলসি না। তাসত উবত্তয়র সমূহ সি্ষনাশ হসি। অথি অবভমাসনর 

অবভনয়টুকুও কসর দরসত হসি। কারণ, এই অবভমান বদসয়ই রবদ 

উবত্তয়র ি্থার দকসন্দ প্রসিশ করা রায়...

উবত্তয় িলল, ‘কমী—? রাসি িলবেসল? দেসল না?’    

আসত্রয়মী এিার দিাসখ জল বনসয় দহসস দফলল। িাঁবিসয় িসল 

উঠল, ‘না, রাি না, রাি না। কমী করসি কমী তুবম? এ আমার �র। 

রাওয়া, না-রাওয়া আমার স্াধমীনতা।’  

হঠাৎ দরন বিষণ্ণতার দম� দকসট বেসয় একবিলসত ল�ু দকৌতুসকর 

দরৌদ্রসরখা এসস পড়ল উবত্তয়র মুসখ। দস হাসসত হাসসত উসঠ 

দাঁবড়সয় িবকসত আসত্রয়মীর কাসে সসর এসস েভমীরভাসি চ্ম্বন করল 

আসত্রয়মীসক।  

বকেুক্ষণ আর দকাসনা কথা দনই। চ্ম্বসনর তবন্নষ্ শব্দ উঠসতই 

বকন্তু আসত্রয়মীসক দেসড় একপাসশ সসর দেল উবত্তয়। তারপর প্রায় 

অস্ফুট শসব্দ িলল, ‘খুি ি্থা দপসয়বেসল?’    

—নাহ্ । ও বকেু না। এখন বস্র হসয় িসস িসলা দতা তুবম, শব্দ 

দতামাসক কমী পমীড়া বদসয়বেল? 

—থাক। দতমন বকেু নয়।  

—ও, দরকথা তুবম অনগিসসনাসক িলসত পারসল, আমাসক 

দসকথা িলসত পারসি দকন? আবম দতা আর কবি নই। অনগিসসনার 

মসতা শব্দরহস্-অবভজ্া নই।   

—তা দকন? তুবমই দতা আমার সি কবিতার প্রথম পাবঠকা, 

আসত্রয়মী। সমস্া হসচ্ছ, শব্দরা িসড়া তঞ্চক। ওসদর আবম আর 

িুিসত পারবে না। আমার মন অবস্র। দকমন কসর মনসক শাতে 

িৃবত্তশূন্ করা রায়, তুবম জাসনা?

—িৃবত্তশূন্? মাসন মসন দকাসনা বিতোই উঠসি না? দসটা বক খুি 

প্রাবথ্ষত অিস্া দতামার পসক্ষ, উবত্তয়?

—দকন নয়?  

—কমী লাভ হসি? বকেু ভািসত পারসি না। বকেু বলখসত পারসি 

না তখন।

—কমী হসি বলসখ? কমী হসি দভসি?     

—দিশ। বলখসলও না। ভািসলও না। তা দসই িৃবত্তশূন্ অিস্ায় 

দপৌঁসে দতামার দকান মহা�্ষ লাভটা হসি শুবন।

—নমীরিতার ভাষা তুবম জাসনা? নমীরিতার ভাষা জানসত পারি 

আবম তখন দসই অিস্ায়।

—নমীরিতার ভাষা! বঠক দরন দসানার পাথরিাবট!!    

—দসানার পাথরিাবট নয়, আসত্রয়মী। দকাসনা দকাসনা বনসম্ষ� 

রাবত্রর আকাশ দসই ভাষায় কথা িসল। কথা িসল দূর আকাসশর 

তারা। িনফুসলর সুেন্ধ ওই ভাষা জাসন। ওই ভাষাটা আমরা ভুসল 

দেবে িসলই আমরা দকউ আর কাউসক িুিসত পারবে না। দতামাসকও 

িুিসত পারবে না আবম। তুবমও িুিসত পারে না আমাসক। একাত্ম 

হসত পারবে না।   

আিার অবভমান োঢ় হসয় আসসে, বভসজ আসসে দিাখ 

দমসয়বটর। দকন দর তাসক দকউ িুিসত পাসর না! শুষ্ক কসঠে দস 

িলল, ‘কমী করসি ভািে?’  

—জাবন না। ভািবে, িসল রাি। 

চকেুক্ে আর যকাসনা কথা যনই। 

চুম্সনর তচন্নষ্ঠ শব্দ উঠসতই চকন্তু 

আসরেয়ীসক যেসি একপাসশ েসর যগল 

উচত্তয়। তারপর প্রায় অস্ফুট শসব্দ 

িলল, ‘খুি ি্থা যপসয়চেসল?’
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—দকা-দকাথায়?   

—জাবন না। রবদ দকউ িলসত পাসর নমীরিতার ভাষার কথা। রবদ 

দশখাসত পাসর মনসক িৃবত্তশূন্ করার দকৌশল।

—আমাসক দফসল দরসয়া না। আবমও রাসিা দতামার সসগি। দস 

দরখাসনই দহাক। আবমও বশখি।

উবত্তয় ম্ান হাসল। বকেুক্ষণ আর দকাসনা কথা দনই। তারপর 

নমীরিতা দভসঙ আসত্রয়মী িলল, ‘আবম এখন রাসিা। এই প্রাসাদ 

দথসক আমাসক না িসল দকাত্াও রাসি না, উবত্তয়। খুি কষ্ট হসল 

পবরিারকসদর মুসখ আমাসক সংিাদ বদও। আবম তকখুনই িসল 

আসি। এমবনসতই আসি ক-বদন পর। বনদ্রাহার বঠকমসতা দকাসরা। 

তাহসলই আিার কবিতা আসসি। আবম আবস।’ 

িসল দেল আসত্রয়মী। তার েমনপসথর বদসক তাবকসয় রইল 

উবত্তয়। দরন মসন হল একবট কবিতার দশষ িরণ দিসয় দহঁসট রাসচ্ছ 

আসত্রয়মী নাসম একবট দমসয়শব্দ।  

বিকাল হল ধমীসর ধমীসর। সন্ধ্া এল। অন্বদসনর মসতা অন্ধকাসর 

িসস না দথসক প্রদমীপ জ্বালল উবত্তয়। দপবটকা হসত িাবহর করল তার 

পুবথখাবন। উৎপমীবঠকার উপর পুবথ খুসল প্রদমীপ উজ্জ্বল কসর িসল।  

বিেত বতন িৎসর দস কমী রিনা কসরসে, পড়বেল। মৃত মবক্ষকার 

মসতা শসব্দর রাবশ। কসতা ভুল শব্দ, কসতা ভুল প্রসয়াে! কমী বলখসত 

দিসয়বেল আর কমী বলসখসে! পড়সত পড়সত লিাবতে এল মসন। পুবথসত 

িাঁধন বদসয় দপবটকার বভতর দরসখ বদল পুবথখানা।

পর্ষসঙ্ শাবয়তািস্ায় তার মসন হল, আজ আসত্রয়মী এসসবেল। 

জমীিসনর রাবন্ত্রক পবরক্রমার বভতর দরন বনয়ম-ভাঙা একটু হাওয়ার 

দঢউ। বকেুক্ষসণর জন্ দস দরন সুস্ হসয়বেল আজ মধ্বদসন।

তা বঠক। বকন্তু তার সমস্ার দকাসনা সমাধান দতা হল না। 

শব্দমায়া দথসক িাবহর হওয়ার দকাসনা পথ, শ্রুবতপাসরর শব্দ...

নমীরিতার শব্দ... অসন্র সসগি একাত্ম হিার উপায়... মনসক বিতোশূন্ 

করার পথ দক তাসক দদখাসি? দকউ আসে এমন এ পৃবথিমীসত?   

 অনগিসসনা বক জাসনন দসই মাে্ষ? দিাধহয় না। দকননা, বতবন 

দতা ি্গ্র নন দসই পসথ হাঁটসত। সবত্ই রবদ বতবন তা জানসতন, 

তাহসল বক এই দমীন শসব্দর আসয়াজন বনসয় জমীিসনর িবণ্ষল সন্ধ্ায় 

আসর িসাসতন? হয়সতা দিৌবদ্ধকভাসি এই ত্বে বতবন দজসনসেন, 

বকন্তু রথাথ্ষ দলাসকাত্তর অনুভূবতর স্পশ্ষ পানবন। প্রজ্া আসে তাঁর, 

বকন্তু সসম্বাবধ আসে বক? নাহ্ , অনগিসসনার কাসে দস আর রাসি 

না। দর একথা জাসন, তাসকই দস খুঁজসি। এইভাসি ভািসত ভািসত 

�ুমপাবখ দনসম এল উবত্তয়র দিাসখর পাতায়।   

একটু ভুল হল তার। দখাসা োবড়সয় দর-দলাক শাঁসবট দখসয়সে, 

তার কাসে দখাসার আর দকাসনা মূল্ থাসক না, উবত্তয় ধসর বনসয়বেল।   

দসকথা ভুল নয়। বকন্তু শাঁস খািার পর োড়াসনা দখাসাগুসলা 

বনসয় দকউ দর দখলাও করসত পাসর, একথা উবত্তয় দভসি দদসখবন। 

নমীরিতার ভাষা আয়ত্ত কসর বনসয়ও পুনরায় শব্দসখলার আসমাদ 

বনসত পাসর দর দকউ দকউ, দসকথা িুিসত তার তখনও অসনক 

দদবর...  

হয়সতা তা িুিিার জন্ তাসক অসপক্ষা করসত হসি িহুকাল। 

তার জন্ তাসক উবত্তয় দথসক কবশ্চৎ হসত হসি হয়সতা একবদন। 

বকন্তু দসসি অসনক পসরর ি্াপার।    

কসয়কবদন পসরই এক রাসত্র উবত্তয় তার বপতার প্রাসাদ দেসড় 

িসল দেল বিরতসর। আসত্রয়মীসক িসল রাওয়ার কথা তার মসনও 

পড়ল না। 

দস-রাবত্র দকাসনা শিশাখমী পূবণ্ষমার রাবত্র বেল না। দকাসনা বিবশষ্ট 

লগ্ন ফুসট ওসঠবন দস-রাসত আকাসশর রাবশিসক্র। ইবতহাসসর দকাসনা 

ক্রাবতেকাল বেল না দসবট। ভারতিসষ্ষর অেণ্ অবনসকত মানুসষর 

েৃহত্াসের মতই দসও একবট স্াভাবিক �টনা মাত্র বেল। 

নেরমীর পসথ পসথ আসলার মালা দুলবেল নদমীর িাতাসস। হসট্ 

আপসণ বভড় জমবেল দক্রতা ও আপবণকসদর। আসলাকমালায় 

সবজিত বেল নেরমীর প্রাসাদগুবল। নেরমীরই একবট প্রসকাসষ্ 

আসত্রয়মীও হয়সতা দসবদন সন্ধ্ায় ো ধুসয় এসস িমীণারসন্ত্র আলাপ 

করবেল শুদ্ধ ইমন-কল্াণ।  

রাবত্র োঢ় হসল নেরমীর বিবশষ্ট নােবরক ও কবিকুল সমসিত 

হসয়বেসলন নটমী অনগিসসনার কসক্ষ। সাসলাক্সম্ভূবত, বপগিলসকশ, 

মমীনসকতু, ভরবিাজ। দসখাসন জসম উসঠবেল কাি্রস ও 

অলঙ্ারশাস্রের আসলািনা, সগিমীসতর সুরমূে্ষনা।  

িাসরাসশা িের আসের এক নেরমীর স্ল্পাসলাবকত পসথ পসথ 

অন্ রাবত্রর মতই দস-রাসতও রূথমী ও জাবতপুসষ্পর মালা বনসয় 

দহঁসক িসলবেল পুষ্পপসাবররা। কসয়কজন মদ্প ও প্রায়ান্ধ সারসময় 

উলিাপন ও হাবসর হররায় ভবরসয় তুসলবেল িাতাস অন্ রাবত্রর 

মতই। প্রদমীপ জ্বাবলসয় নদমীসস্রাত দিসয় ি্াপাবরসদর দনৌকাগুবল দভসস 

আসবেল �াসটর বদসক ঋজু ও িবঙ্মসরখায়।

 সকসলই বেল। সকলই বেল।       

শুধু এই বিরািবরত নােবরক জমীিসনর শমমীিৃক্ষ দথসক একবট 

বিিণ্ষ পাতা মধ্রাসম নদমীর িাতাসস সকসলর অজ্াতসাসর বনুঃশসব্দ 

িসর দেল হঠাৎ। দকউ জানল না। হাবরসয় দেল কবিতামুগ্ধ এক 

প্রায়বকসশার—শব্দবনষাদ, শব্দপমীবড়ত।  

উবত্তয়, না কমী দরন নাম তার।  

                                              (ক্রমশ...)  

—যোনার পাথরিাচট নয়, আসরেয়ী। 

যকাসনা যকাসনা চনসমধ্বঘ রাচরের আকাশ 

যেই ভাষায় কথা িসল। কথা িসল েূর 

আকাসশর তারা। িনফুসলর েুগন্ ওই 

ভাষা জাসন। ওই ভাষাটা আমরা ভুসল 

যগচে িসলই আমরা যকউ আর কাউসক 

িুঝসত পারচে না।



„þ!î“þy xy×›l31

প্র
চতচেন িারায়? প্রচতচেন?

ি্াঁ। যকন িারাসি না! িারাচতই িসি। নাচল আমাসের িলসি কী কচর?

না, তা িসল প্রচতচেন িারাসল যতা যেটা অসভ্ে িসয় �াসি, নাচক?

অসি্ে িলসিন না, িুইসলন। িসলন কপাল। যপাসত্তকচেন িারাসি। আর যপাসত্তকচেন আমাসের 

ডাক।

আচম কথা িািাই না। যকিল ভাচি। ি্াঁ। কথাটা যতা খুি ভুল নয়। প্রচতচেনই যতা িারায়। চকেু না 

চকেু যতা িারায়। আমাসের। কত স্ৃচত প্রচতচেন িাচরসয় �াসচ্ছ। কত মানুষ, কত েম্কধ্ব।

ডুিুবর 

রূপাই পাবতে   

সম্সক্ষর কাসে হারাসত হারাসত কতদূর িসল এসসবেলাম। 

দখয়াল দনই। দসই দিাধটুকুও হাবরসয় দেবেল। আজ মসন পসড় দেল। 

মাসন খুঁসজ দপলাম। দপলাম মাসন, খুঁসজ বদল। এই অজ গ্রাসমর 

মসধ্ হঠাৎ দদখা তার সসগি। ডুিুবর। ডুি দদ দর মন কালমী িসল নয়... 

সবত্কাসরর ডুিুবর।   

মাসন রাস্তায় িলসত িলসত দখয়াল করতাম না দসভাসি, আজ 

িলাসত মসন পড়ল, হ্াঁ, দদসখবে দতা! ইসলকবরেক দপাসর্র োসয় 

অপটু হাসত ভুল িানাসন দলখা থাসক । নাহ... দতমন িলার মতন 

বিজ্াপন বকেু না। খাবল িড় িড় কসর দলখা ‘ডুিুবর’ আর একটা 

দফান নম্বর। তাও দকানটা দকান নম্বর, কার পসর দকানটা িুিসত 

িুিসত বনশ্চয়ই শধর্ষ উসঠ রাসি। তিু বিজ্াপন িসল কথা। 

আর পুকুর�াসট বেসয় িাবড়র িউ বিবটবদর নাসকরিা, কাসনরিা, 

েলারিা পবড় দেবল, দতকুন দতা আমাসদর মবন করবতই হসিবন! 

নাবল িাবড় বফসর কত্তা দরকুন দদকসপ কাসনরিা বক েলারিা বক 

ধসরন নাসকরিা দনই, দতকুন দতা দরাক্ দক থাকসপন না...তা কথার 

রুবতি আসে।    

দমাট কথা হারায়। হারায়... প্রবতবদনই হারায়... আমরা শুধু 

মসন করসত পাবর না।  

আমারও দর হারায়, তা দতা দখয়াল কবরবন। আজ করলাম। 

ডুিুবর। বনবশ্চতে বিবড় মুসখ পাড়ার অবলেবলর দভতর বদসয় 

দহঁসক িসলসে। কাঁসধ লম্বা লবের মাথায় হাসতর আগিুসলর মসতা 

িাঁকাসনা কসয়কটা দলাহার বশক, একটা বটসনর দিাগিা। তার োসয়ও 

এিসড়াসখিসড়া হাসত দলখা ডুিুবর। আর দসই দফান নম্বর। আর 

একটা কমী দরন দলখা আসে... জসল, রঙ িসট দেসে িসল পড়া রায় 

না...

আসে রখন দফান বেল না, তখন? 

দতকুন আিার কমী? খাটবন এট্টু দিবশ হই দরত। িুইসলন বকনা, 

এক িণ্ড িবস থাকার দজা দিল না। এই দরমুন বকনা আপনার সসগি 

িবস দুইিারসি মবনর কতা কবচ্... িুইসলন বকনা... ধসরন দজবদ 

এখুন কারুর বকেু হারায় দতা পটাং কবর দফান কবর দদসি... আর 

ে ল্প
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তা নাবল... 

পাওয়া রায় সি?

তাই দকাকুনু হয়? তসি পাই। তা দিাবল ধসরন দরবদ দোট্ 

এতটুকুন এই এতটুকুন নাবকর ফুল পুকুবর পবড় রায়, তাসর বক এত 

দসহসজ পাওয়া রাসি? 

তিু দপসয় রাও, না? হারাসলও তার মাসন আসসল হারায় না। 

দথসকই রায় দকাথাও না দকাথাও। আমাসদর শুধু দখাঁজার মতন সময় 

আর মসনর দজারটুকু িাই। পাওয়া রায়, তাই না? 

একিার কমী হইল জাসনন, এক পুকুবর নাবমবে। িাইচ্া দমইসয় 

কাসনর দুল জসল হারাই দফবলসে। না, না, সুনার না, রূসপার। নানা 

দদসে দতা। দমইসয়র মা িলসল ডুি দদও, দদসকা, খুঁবজ পাবল তুমার 

মুজুবর দতা পািাই, দসই সসগি িকবশস। তা িুইসলন, দনবম দেলাম 

আলিার নাসম। আঁকবশ িাদাসয় কাদা �াঁটবে, আর পাসড়রসত মা-

দমইবত দিলিাসচ্, ওসকসন না। ওসকসন না ।  হুউউউউই বদবক... 

হ্াঁ, আর এট্টু। হ্াঁ... এইসি করসি। তা আবম ডুি বদবি, পাসয় দিবদ 

দেল কমী এতটা, হাসত কবর দন মাথা তুলবত দে দদবক কুতায় কমী, হায় 

আলিা! জসলর দর দখই পাইসন। কত নমীবি নাবমবি আবম? ইবদবক, 

িুইসলন, দম আর রাকবত পাবচ্সন। হাসতর লবেবট ভর দদ দদলাম  

িাপ। দতকুন মাতা দভবস ওটল। কমী িলি! পুকুবরর সসগি দর নদমীর 

কুতায় ি্াসনল কাটা দক জানত! জুয়াবরর জল ঢুবক দস কমী বিপদ... 

তা দপসল দসই কাসনর দুল? 

হ্াঁ। পালাম মাসন! আবম পাি না দতা পাসি কুন ডুিুবর? তা 

আপনার কমী হারাইসি িলসলন না দতা? কুতায় হারাল?

আমার হারাসনার আর আসে কমী? আর হারাসিই িা দকাথায়? 

দেসলসিলায় হারাত। এটা- ওটা –দসটা... এখন হারাসনার মসতা... 

হ্াঁ... এই দসবদন হারাল িসট। িান্ধিমীর জন্ দকনা কাসনর দুল। 

হাত দথসক পসড় দেল। পড়ল দতা পড়ল েসত্ষ। ইঁদুসরর না সাসপর 

তা দক জাসন। মাসঠ িসসবেলাম। হাসত বনসয় দদখবে, ভািবে দকমন 

মানাসি। কমীসসর শসব্দ িমসক তাকাসত হাত দথসক বেটসক দেল। 

দোট্ লোবর্সকর মসধ্ রাখা দুসটা দুল, কত খুঁসজ খুঁসজ বকসনবে, 

জয়পুসরর জলমহসলর সামসন দথসক... ফরাস দপসত সাজাসনা হসরক 

বিজাইসনর দভতর দথসক দিসে দিসে দদখবে দকানটা মানাসি... 

দদাকানদার দেসলটা িাচ্া। মজা কসর িসল দফলল, োল্ষসরিন্ দক 

বলসয় খবরদ রসহ দহা না! আবম মুিবক হাসলাম। দসই দোট্ দুসটা দুল। 

িুসদ্ধর মুখ দখাদাই করা... টুক কসর পসড় দেল।

আবম কমী কবর কমী কবর ভািসত ভািসত একটা বকেু খুঁজবে, 

লাবঠ-শুবঠ... েসত্ষর দভতর কতদূর আর রাসি... রতদূর দেসল আর 

দফরার মসতা থাসক না আমাসদর সম্ক্ষ, তার দথসক দতা দূর নয় 

এইটুকু েত্ষ। দিাকার মতন এবদক-ওবদক  তাকাবচ্ছ, দরন এইমাত্র 

স্য়ং দদিরাজ ইন্দ এসস আমার হাসত তুসল দদসিন তাঁর িজ্র, আবম 

আমার দণ্ডকাসষ্র মসধ্ দসই শবতি বনসয় এই েসত্ষর মসধ্ দমসল দদি 

আমার সিটুকু আসিে, আকুলতা। আমার হারাসনা সামান্ উপহার। 

রার জন্ এসনবে, এত খুঁসজ খুঁসজ, এত দূর দথসক, রাসক একিার 

দদখি আমার মতন সাজসল দকমন লাসে, দসই সামান্সক দকন গ্রাস 

কসর দনয় একটা মুহুত্ষ? একটা েসত্ষর মসধ্ তার দসই অিাধ্ গুবটসয় 

রাওয়া, বিনা কারসণ... আবম আকুল হসত পাবর, আবম বনুঃস্ হসত 

পাবর, বকন্তু... 

তারপর রবদ উতঙ্ ঋবষর মতন আবম দসই েসত্ষর পথ ধসর 

পাতাসল িসলও রাই, দসখাসন... েসত্ষর দশসষ দর নতুন জেসতর দদখা 

পাি, দসখাসন দতা মিৃবতর পাহাড় জসম দেসে, সি মুহূত্ষগুসলা জসম 

জসম কমী অসভদ্ দদওয়াল তুসলসে দসখাসন... দস বক আর আবম 

িুিসত পারবে না? তারপর দরন দপৌঁসে দেবে এক অন্ধকার আিত্ষ 

দপবরসয় সাসপসদর বকলবিল, ইঁদুসরর এবদক-ওবদক, উঁইসপাকাসদর 

বঢবপ... সি পাশ কাবটসয়... দসখাসন দতা দদখি অমন িুসদ্ধর মুখ 

দখাদাই করা কত কত কাসনর দুল, আমার জন্মাতের জন্মাতের দপবরসয় 

এই েসত্ষর মসধ্ জসম জসম পাহাড় হসয় উসঠসে, আমাসক দদসখ 

মৃদু দহসস দক িলসে, দকান কাসনর দুলটা খুঁজসত এসসে? দদসখা দতা 

দকানটা দতামার? দকানটা?

তাই দতা! দকানটা আমার? দকানটা এই এই-আমার? রা আবম 

আমার বপ্রয় িান্ধিমীসক বদসত এসস এক মাসঠর মসধ্ িসস থাকসত 

থাকসত হাত দথসক েুসট দরসত দদসখবে এক কাসলর েসত্ষর মসধ্? 

আমাসক দর আিার খুঁজসত িসসত হসি। এবদসক কাসনর দুল পসর 

আমার িান্ধিমী তার পুণ্ক-ব্রত দশষ হসল জনসমসক্ষ সেসি্ষ দদখাসি, 

দদসখা, এই আমার বপ্রয় িন্ধুর এসন দদওয়া উপহার। আবম কমী বনসয় 

বফরি? দরখাসন এলাম, দসখাসন অন্ধকার, দকউ আমাসক দিসন না, 

কাসরা হাসত বদনরাবত্রর ভার দনই, কাসরা হাসত দনই ঋতুিসক্রর 

বনয়ন্ত্রণ... দকিল শূন্তা... আর তার মসধ্ আবম খুঁসজই রাবচ্ছ, 

খুঁসজই রাবচ্ছ... আর হারাবচ্ছ। িন্ধুবে, সম্ক্ষ, সামান্ কথািাত্ষার 

অিসর... তারপর হঠাৎ একবদন মানুষটাসকও...  

আপনার বকচ্চু হারায়বন িলসেন?

কমী িবল, কমী িবল ভািসত ভািসত দদবখ দলাকটা ডুি বদসয়সে। 

আমার মিৃবতর দথসকও অতল এই মুহুত্ষ। কমী কসর ডুি বদল? দকন 

ডুি বদল? কমী খুঁসজ পাসি ওখাসন? েলা জলা দভসস দভসস হাতসড় 

হাতসড় কমী খুঁজসত িায় দলাকটা? নাকটুকু জসলর উপর ভাবসসয় দভসস 

দিড়াসচ্ছ এক ডুিুবর। দস ডুি বদসচ্ছ। আর মাসি মাসি দভসস দভসস 

উঠসে আমার মিৃবতর অতসল হাবরসয় রাওয়া নানা অসংলগ্ন কথালাপ, 

বিমিৃবতর মসতা রাসক এমই অকারণ ভুসল দরসত দিসয়বেলাম। আমার 

আজমীিসনর সমস্ত আনন্, সমস্ত ভাসলালাো, সিটুকু ‘সু’-দিাধসক, 

দস রতই সামান্ দহাক, আচ্ছা, তাহসল দসই সামান্সক দরভাসি 

কুঠোয় তুসল বদসয়বেলাম তার হাসত, তাহার হাসত, বদসয়বেলাম, বদসয় 

দভসিবেলাম, বক বদলাম, বকেুই দতা দদওয়া হল না। বশ্রয়া দদয়ম্ , 

বহ্রয়া দদয়ম্ , বভয়া দদয়ম্  ... বদলাম, মাসন দস দকাথায় ডুসি দেল। 

দসসি দকমন এক-একিার দজসে উঠসে।  

আবম দদখবে, দকাথাও জল দনই। পুকুর দনই, নদমী দনই। অথি 

দলাকটা ডুি বদসচ্ছ। এক-একিার ডুি বদসচ্ছ আর আবম দদখসত 

পাবচ্ছ, ওই দতা আমার দেসলসিলা। ওই দর আমার হারাসনা প্রথম 

দপনবসল। আমার িান্ধিমীর দদওয়া সুেন্ধমীর ভাঙা বশবশ। আমার প্রথম 

দিাসখর জলটুকুও দকমন হাসত কসর তুসল আনসে দলাকটা। আমার 

প্রথম কান্নার কথা তুবম কমী কসর জানসল? তুবম কমী কসর খুঁসজ আনসল 

দসই গুমসর ওঠা অনতেটুকু? দস দতা দকান  অতমীসত আমার মিৃবতর  

দভতর ডুসি দেসে। আবম এখন কাঁদসত পাবর না। আমার আর কান্না 

আসস না। তুবম কমী কসর তুসল আনে দসই হারাসনা শবতিটুকুর এমন 
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বনবিড়সক? তুবম কমী কসর জানসল িান্ধিমীসক দদওয়া আমার হারাসনা 

কাসনর দুলটা এমনই এক মুহূসত্ষ হাবরসয় দেবেল? কমী কসর খুঁসজ 

আনে তাসক? এই দতা দসই িুসদ্ধর দখাদাই করা মুখ। এই দতা আমার 

বপ্রয় পেন্। আবম শুধু এইটুকু বদসয়ই দর তাসক সাজাসত দিসয়বে। 

কুঠোকমসল দকিল তাসক িলসত পাবরবন, দনসি? আমাসক দনসি? 

আমার এই সামান্সক?  

তুবম দকান অতমীত দথসক আজ হঠাৎ বফসর এসস আমাসক মসন 

কবরসয় বদসল আমার হারাসনা মিৃবতর ভার? আবম হাসত বনসয় মুসঠা 

িন্ধ কবর। আিার খুসল দদবখ, হ্াঁ, দসই সামান্ দুলদুসটাই দতা। স্প্ন 

নয় তাহসল... আিার দদবখ। মুসঠা কসর িুসকর কাসে দিসপ রাবখ। 

দিাসখ জল আসস এিার। হারাসনা দসই দিাসখর জল...  

আবম দভসঙ পড়বে। দদখসত দদখসত আবদেতে দকান শূন্তা দথসক 

একটা ডুিুবর আমার সমস্ত মিৃবত হাতসড় এসক এসক খুঁসজ বদসচ্ছ দসই 

সমস্ত-র ভার রাসক আবম কখনও খুঁসজ পাবচ্ছলাম না। দকিল একটা 

গুমসর ওঠা সামান্সক আঁকসড় দিঁসি বেলাম। দভসিবেলাম সিবকেু 

দেসড় একখানা হাত িাবড়সয় সিাইসক কাসে দটসন দনি। পাবরবন। 

দভসিবেলাম, আমার রা হাবরসয় দেসে, সি আিার আবমই খুঁসজ দনি। 

পাবরবন। দভসিবেলাম, রা হারায়, তাঁর সিটুকু খুঁসজ পাওয়া রায় না। 

এখন দদখবে ভুল দভসিবেলাম। 

দদখসত দদখসত দলাকটা আমার সামসন দরন একটা আস্ত 

আমাসকই এসন দাঁড় কবরসয় বদসয়সে। আমার সামসন আর একটা 

আবম। এই আমাসক আবম বিবন না। এই আমাসক আবম অসনক 

আসেই হাবরসয় দফসলবেলাম। দসই কাসনর দুল হারাসনার বদন দথসক। 

দসই দ�সম-দনসয় েসত্ষর দভতর দথসক হারাসনা দুল খুঁসজ না পাওয়ার 

পর দথসক...

আবম বিৎকার কসর উবঠ। তখনও দলাকটা হাতসড় হাতসড় কমী 

দরন খুঁসজ িসলসে। আমার বিৎকার শুসন আমার দিাসখর বদসক 

তাকায়। কমী দরন দকৌতুসক দহসস দফসল।

ভয় পাসলন নাবক? আসর ভয় পাসচ্ন দকসন?  এই দদসকন না। 

আপনার কত কমী হারাসয় বেবিল। আপবন দদকবি িড্ হারাসনওয়ালা 

মানুষ। এত্ত বকবসবমর বজবনস, িুইসলন আবম এক দজিসন কাউবর 

হারাবত দদবকবন কলাম। আস্ত মানুষ হারায়, এ দকউ ককুনু শুবনসে? 

আবম বিৎকার করবে। উসঠ এসসা। উসঠ এসসা িলবে। আর 

খুঁজসত হসি না। আর খুঁজসি না। আমার বকচ্ছু হারায়বন। আবম বকচ্ছু 

খুঁসজ বদসত িবলবন দতামাসক। উসঠ এসসা। ওসঠা এিার।

তাই িলবল হয় িসলন? আবম হলাম দে ডুিুবর। ডুি না বদবল 

দর জানবতই পারতাম না এসকসন কত্ত বকেু খুঁজার আসি। িুইসলন। 

কাবজর মানুষ আমরা। কাজ পাবল আর বকচ্চু িাইসন। আপবন বিতো 

কইসরন না। আবম সি খুঁবজ দদি আপনার। সি।  

আমার বকচ্ছু হারায়বন। আমার রা হাবরসয়সে, তাসক আবম 

খুঁজসত িাই না।

দলাকটা আিার ডুি বদল। আবম খুঁজবে, আমার দণ্ডকাষ্। 

হাতড়াসত হাতড়াসত ডুিুবরর দফসল রাওয়া লবেটা দপসয় দেবে এিার। 

আর দুহাসত শতি কসর ধসর আবম বনসজসক শতি করবে। 

জসলর উপর িুড়িুবড় কাটসে। এইিার উঠসি দলাকটা। আমার 

সমস্ত দোপন, সমস্ত দহসর রাওয়া, সমস্ত হারাসনার খির দপসয় 

রাওয়া দলাকটাসক আবম আর উঠসত দদি না।

আবম লবে তুবল। 

আর অন্ধকার মিৃবতর অতল দথসক উসঠ আসস একটা নারমীমুখ। 

রাসক সাজাসনার জন্ দকনা িুদ্ধ-মুখ দখাদাই করা কাসনর দুলদুসটা 

তখনও আমার হাসতর মুসঠায়। 

 

কবিতা আশ্রম 

িইসমলা সংখ্া 

চিষয়

দদশহারা মানুষ, শরণাথ্ষমী, কাঁটাতার...


