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মণিশLী বDেদব বS 
 
কতকী কশারী ডাইসন 
 
[বDেদব বSর জNশতবািষকী উপলেK ২৮েশ নেভMর ২০০৮ তািরেখ এই 
িশেরানােম কলকাতায় য-Sারক বK তািট িদেয়িছলাম, তারই সে অারও িকছ 
মালমশল যাগ ক’ের এই PবNিট দাড় কিরেয়িছ ¦ ভাষেণর বাচনভিট বদলাই 
িন ¦] 
 
অাজেক অামর যার জNশতবািষকীর Sরেণ সমেবত হেয়িছ, তার সMেক Sয়ং 
তার STী Pিতভ বS ‘ঘরকেন’ িবেশষণিট Pেয়াগ কেরিছেলন ¦ Pিতভ তখন 
চলােফর করার Kমত হািরেয় ফেলেছন, অার সেব হািরেয়েছন তার Sামীেক, 
যার Dেট চলমান প িছেল তার িনেজর PিতবেNর KিতPরক ¦ তার S িতকথ 
জীবেনর জলছিব-ত Pিতভা িলেখেছন য তার PিতবN িনেয় তার কােন 
অিভেযাগ িছেল ন, কারণ তার য কাজ ত তােক ব’েস ব’েসই করেত হয়—
‘এমনিক স জন কােন অািপেসও যেত হয় ন ¦ সই কাজট যিদ অািম 
করেত পাির তার চেয় বিশ অার কী দরকার ? তাছাড় অািম Sভাবতই ঘের 
থাক মাNষ, অানN অা ঘেরই অামার অাবD ¦ িকNT এই মাNষিট িযিন অারও 
বিশ ঘরকেন িতিন ঘর ছেড় কন চেল গেলন সটাই অামার ঈেরর কােছ 
িজJাস ¦’ 

কারও কােন SীকােরািKই য Pসিনিবেশেষ অাKিরকভােব নওয় 
যায় ন তার Pমাণ এই য মাT কেয়ক পাত পেরই এই ‘Sভাবতই ঘের থাক’ 
মিহলািট, যার ‘অানN অা’ নািক ‘ঘেরই ... অাবD’, বণন িদেয়েছন িতিন 
িকভােব মানিসক অশািNর তাড়নায় ঘর থেক একট পািলেয় যাওয়ার Pেয়াজন 
অNভব ক’ের টিরS সNাের ফান ক’ের দীঘােত একট কেটজ বক ক’ের 
একিট কিড়-বাইশ বছেরর সিবকােক সে িনেয় বােস ক’ের সখােন চ’েল 
িগেয়িছেলন ¦ এই বািড় ছেড় বেরােন িছেল তার িজজীিবষার অ ¦ িতিন য 
চলনশিK হািরেয়েছন, সই বাপারটােক কােন PিতবN িহেসেব মেন িনেত 
িতিন PSTত িছেলন ন ¦ এর পেরই অারও একিট মেণর বণন িদেয়েছন—
িকভােব সমS হতাশ অার D ভাবন ঝেড় ফেল অেধক কমKম শরীর িনেয়ই 
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Dজন অাTীেয়র সে ‘বীেরর মেত গািড় ক’ের উTর ভারত মেণ’ 
বিরেয়িছেলন ¦ স কী-একখান মণ ! একজন সMণ SS তRণ ব তRণীর 
পেKও ত হেত Dধষ এক অিভযান ¦ Pথেম কলকাত থেক ধানবাদ, তার পর 
পাটন, কাশী, কানPর, অাG, মথর, বNাবন, িদLী, হিরDার, Hষীেকশ, 
দবPয়াগ, দরাDন, মেসৗরী, কেবট পাক ¦ 

অথা, নহা ঘরকেন িতিন িছেলন ন ¦ িছেলন ন সই মাNষিটও, যােক 
িতিন অাখািয়ত কেরেছন তার চাইেতও বশী ঘরকেন ব’েল ¦ অাসেল Dজেনই 
লখক িছেলন ব’েল ঘের ব’েস কাজ করার সে তােদর জীবেনর একট 
অাবিশক সMক িছেল, অাবার Dজেনই িকNT বড়ােতও বশ ভােলাবাসেতন ¦ 
বDেদেবর যৗবেনর বশ িকছ নাম-কর কিবত ত বড়ােন িনেয়ই ¦ সখােন 
ভবেনর-Pরী-সমDSান-িচL, দািজিলং-এভােরS-কানজ-টাইগার িহল, 
পাহাড়ী পথ, P-P তষােরর উপর চােদর অােল—এ-সমSই সেগৗরেব 
িবরাজ করেছ ¦ ত ছাড় অােছ নারায়ণগ থেক Sীমার ধরর অার পDার 
বেকর উপর িদেয় নারায়ণগ-গায়ালN যাTার মেনাহারী বণন ¦ অামার এই 
অােলাচন Pিতভােক িদেয় অারM করলাম এইজেন য িববািহত জীবেন 
বDেদেবর বড়ােনাট SCN এবং অারামদায়ক হেব িকন ত অেনকটা িনভর 
করেত Pিতভ সে যােCন িকন তার উপর, িকংব িতিন সে ন গেলও অন 
কউ যT িনেয় তার দখােশান করেছন িকন তার উপর ¦ 

একবার বDেদবেক শারীিরক চক-অােপর জন িপকাল Sেল ভিত হেত 
হেয়িছেল ¦ যাবার অােগর িদন রােT Pিতভ তার Sটেকসট Gিছেয় িদেয় মেন 
কিরেয় িদেলন, ঘর থেক কাথাও বেরােল Sটেকেস যন চািব িদেয় যান ¦ 
Pিতভ িলেখেছন, ‘এ কথায় বDেদেবর হতচিকত অবS ¦ চািব িদেত হেব ? স 
কী ! চািব অাবার কমন কের লাগােব ? তারপের ঘ Dই ধSাধিSর পেরও 
চািব লাগােত িশখেত পারেলন ন িতিন ¦ ঘমKরণই সার হেল ¦’ িবিশ রাগীিট 
িতন িদন বােদই পািলেয় এেসিছেলন ¦ ‘িবR লােগ থাকেত Sতরাং পরীK-
িনরীK িকছই হেল ন ¦’ সই বছেরর, অথা ১৯৫৩-র শেষই, িপটসবােগর 
একিট মেয়েদর কেলেজ কাজ িনেয় বDেদেবর Pথম িবেদশযাT—এক-এক, 
সে Pিতভ নই ¦ একিদন অNর একিদন বািড়েত িচিঠ িলখেতন বDেদব ¦ 
সইসব িচিঠর মেধ ‘কােন ভােলালাগার Sর’ নািক থাকেত ন : ‘বািড় ছেড় 
অাস িবষেয় Pায় বালকেদর মেতাই িতিন কাতর ¦’ অাসেল ঐ কেলজিটেত 
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অাকােডিমক পিরেবশট তার মেত একজন িবদG মাNেষর পেK উপYK 
িছেল ন ¦ িতিন সখােন যেথ মেনর খারাক ব কমPবতন পান িন ¦ সটাই 
Pধান কথ ¦ 

 
জেNর পেরই মােক হািরেয় বালক বDেদব বেড় উেঠিছেলন Pয়দাTী 
মাতামহীর Sহনীেড় ¦ িবেয়র পর সই নীড় থেক চালান হেয়িছেলন পTীর 
হফাজেত ¦ তার জীবনযাTার দনিNন খঁিটনািটGিল Pিতভ বS এমনভােব 
দেখ রাখেতন য সসব বাপাের বDেদেবর সাংসািরক িনPণত বােড় িন ¦ এ 
বাপাের তার অসহায়ত Pৗঢ় বয়েস অারও বিD পায় ¦ কাথাও যেত হেল 
তার টনশেনর অN থাকেত ন ¦ তার কন দময়Nীর সাK অNসাের, ‘বাবার 
জন বািড় থেক বর হওয় িছেল এক পব ¦ িনেজর পিরেবশ ছেড় শািN 
পেতন ন ¦’ তােক লখ তার বাবার িচিঠপT সMাদন করেত িগেয় িতিন 
অারও িলেখেছন : 
 

য-কােন বাপােরই অােগ থেক এত উকায় থাকেতন বাব য 
সMাব কট অােগই ভাগ কের উঠেতন ¦ ... কাথাও যাতায়ােতর 
বাপার হেল সই উক চরেম পছেত ¦ অাশ Pিত পদেKেপই 
অঘটন ঘটেব—গািড় বাবােক িনেত অাসেব ন, অারKণ-তািলকায় বাবার 
নাম থাকেব ন, িজিনস চির হেয় যােব, ইতািদ ইতািদ ¦ তার পের যখন 
সব SসMN হেত ... তখন অাবার দাRণ খিশ হেতন ¦ ... অার এক 
অভাস িছেল তাড়াHেড়ার ¦ ববহািরক জীবেন ঠা মাথ, SিSর অামার 
ম ¦ বাব িছেলন চলাচলিত বাপাের দাRণ নাভাস ¦ তাছাড় বাইের এত 
কম বেরােতন য অামরাও বাবােক কাথাও একল ছেড় িদেয় SিS 
পতাম ন ¦ অামার মেন অােছ নাকতলায় বাব কখেন পাSািপস পযN 
যেত চাইেলও অািম জার কের সে যেত চাইতাম ¦ কলকাত শহেরর 
মেধও বাবার চলােফরার িবেশষ অেভস িছেল ন বেল অামর বাব 
িবষেয় Kমশই ভীষণ রKণশীল হেয় উেঠিছলাম ¦ 

 
তেব মেন রাখেত হেব, এট বDেদেবর Pৗঢ়-বয়স-সংKাN িববরণ ¦ বরাবর 
ওরকম িছেল ন ¦ ছাT-বয়েস বশ কেয়কবার ঢাক-কলকাত কেরেছন িতিন, 
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তার পর কলকাতায় খঁিট গেড়েছন ¦ কলকাতাবােসর সই পেব পেকেট বােসব 
মাNিল িটিকট িনেয় শহরট চ’েষ বিড়েয়েছন, তার ভাষায় কলকাতায় ‘খব 
ঘিণত’ হেয়েছন, শহরটার গভীর Pেম পেড়েছন ¦ দময়Nী য-সমেয়র কথ 
বলেছন স-সমেয় যানবাহেনর বাপাের ভারেত িবশল বাড়িছেল ¦ য-
কলকাতােক বDেদব অােযৗবন ভােলাবাসেতন, সখােন অাইনশল িশিথল 
হেয় অাসিছেল, য-মাNষ একট অসহায় তার পেK িনরাপেদ চলােফর কর 
অার সহজ িছেল ন ¦ বDেদব সই ধরেণর মাNষ, িযিন খঁিটনািটর মম বােঝন 
ব’েলই কাথায় কান িজিনসট িবগেড় যেত পাের ত অােগ থেক অাNাজ 
ক’ের িনেয় টনশেন ভগেতন ¦ এই পেব তার মণসংKাN উেDগGেল তাই 
কবল তার মেনর খবর দয় ন, তার অববিহত পিরেবেশ চলােফরার িনরাপT 
য DPাপ হেয় উঠিছেল সই সামািজক তথিটও অামােদর কােছ পেছ দয় ¦ 

অথচ এই বDেদবই—অাজ য-কথাট বলেত অাপনােদর সামেন 
এেসিছ—বাংলাভাষার  মণিশLীেদর একজন ¦ দশ অার িবেদেশর বাপক 
কাভােরেজ তার মণরচনাGিল অামােদর সািহেতর সMদ, রবীNDনােথর 
মণরচনাGিলর সে তলনীয় সািহিতক PািP ¦ অার কবলই Sিনিদ 
মণরচনায় নয়, সাধারণভােবই তার সািহিতক িববতেন, িশLী ও িচNক িহেসেব 
তার ‘হেয় ওঠ’য়, তার কােব-উপনােস-মনেন মণ একিট GRTPণ িমক 
পালন কেরেছ ¦ মণ তার জেন কবল অলস ভিেত ছিট কাটাবার উপায় নয়, 
ত Jান অাহরেণর পথও, ত GNপােঠর সMPসারণ ¦ মণ তার  অিভJতার 
সয়েক বিধত কেরেছ, তার অাNজািতকতােক, মানবতািNTক দিেক, অার 
তলনাMলক িবচারিবেষেণর পDিতেক উTেরাTর Pখর কেরেছ ¦ মণ থেক 
য-িশK িতিন লাভ কেরেছন, ত তার সমS রচনায় িবকীণ হেয় অােছ অামােদর 
জন এক Mলবান উTরািধকার িহেসেব ¦ একট গভীর, মৗল জায়গায় িতিন 
মােটও কেন িছেলন ন ¦ িযিন অামােদর বাদেলয়র-িরলেক-হLািলন-
পােSরনাক িচিনেয়েছন, তােক িক সিতই কেন বল যায় ? ন, িতিন বরং তার 
উেLাটই িছেলন ¦ পিথবীট তার পLী িছেল ¦ অার কনােক লখ তার িচিঠপT 
থেক জান যায়, য-মাNষিট Sটেকেস চািব িদেত পারেতন ন, িতিনও 
হনললেত একল থাকার সমেয় অবSার চােপ—অথা STী সে ন থাকায়—
বাধ হেয় STীর রিসিপ অNযায়ী রাS রঁেধিছেলন, বাসন মেজিছেলন, এমন 
িক িজ িডS কেরিছেলন ! দােয় পড়েল মাNষ কী ন িশখেত পাের ! 
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Pথেম দশিবেদেশর সািহতপােঠর মাধেম বাপক মানিসক মণ, তার 
পর সশরীের মণ তােক িবনাগিরক কেরেছ, একই সে িদেয়েছ PJ : বঝেত 
িদেয়েছ য িবনাগিরকত অার মাতভাষার Pিত দায়বDতার মেধ কােন 
িবেরাধ নই, একই মাNষ একই সে িবনাগিরক অার মাতভাষার Pিত দায়বD 
হেত পাের ¦ অামার িনেজর জীবেনর পিরেPিKেত এই িশKািটর জন অািম তার 
কােছ িবেশষভােবই ঋণী ¦ 

PকতপেK বDেদব িছেলন অাজীবন মণিবলাসী, ঘেরর িভতের থেকও 
বািহেরর SেP িবেভার ¦ এজেনই তােক ‘মণিশLী’ নােম িচিHত করিছ ¦ 
িবেদেশ তার িবSত মানিসক মণ অারM হয় কেশাের, যখন তার অাTীয় এবং 
SHদ Pভচরণ Gহঠাকরত িবেদেশ যান এবং সখান থেক ঢাকাবাসী িকেশার 
বDেদবেক িচিঠর পর িচিঠ পাঠােত অারM কেরন ¦ এ িবষেয় বDেদব িবSত 
Pিতেবদন িদেয়েছন তার অামার ছেলেবল-য় ¦ 
 

অানN অামার—যখন পড়N রােদ Sরিকর রাSায় লাল ধেল উিড়েয় 
পাSািপেশর টকটেক লাল এKাগািড়ট অামােদর দরজায় এেস থােম, 
অার খািক-পাশাক-পর কােধ-বাগ-ঝালােন ডাকিপওন অামার হােত 
িদেয় যায় অায সব তজস—িনয়িমতভােব, Pিত সামবার ¦ 

Pভচরেণর Pবাসকােল তার সে অামার যাগােযাগ িছেল 
িনরবিCN ¦ অিবরাম অািম িলেখ যািC, অিবরাম তার িচিঠ পািC ¦ ... 
বSন থেক, লস এেিলস থেক, সাN ফ থেক—Pলমান-েনর 
কামর থেক কখেন—তারপর লন রাম পািরস বািলন Sকহলম 
থেক অাসেছ তার িচিঠর পর িচিঠ—অার সই সে নান দেশর বই, 
অার মািসক ও সাPািহক পিTক—রািশ-রািশ—িবিচT ¦ তার িচিঠ হােত 
পাওয়ার মHত থেক অামার সেMাগ R হ’েয় যায় : সাির সাির িবেদশী 
ডাকিটিকট, ইিST-কর কাপেড়র মেত কড়কেড় কাগজ ; কত অেচন 
ভাষায় রাSার নাম, হােটেলর নাম—অার িভতের কত গL, কত নতন 
খবর, কত SহসMাষণ ! বই অােস[—]ইবেসন, মাটারিল, গাক, 
অাীেয়H, অSার ওয়াইL, শন ও’েকইিস, সমকালীন মািকন কিবতার 
সংকলন, অােস Nয়েক মেS অাট িথেয়টােরর অিভনয়-ঋতর িচTময় 
অNানিলিপ, িচিঠর মেধ সংবাদপেTর কিতক—পাভেলাভার নত, 
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ডের অিভনয়, শাপঁঁার সংগীত িবষেয় অােলাচন ¦ এর মেধ য-িকছ 
অািম িঠকমেত বিঝ ন সGিলরও িকছ দবার থােক অামােক—
বইGেলার গােয় উNাদক এক গN, মDেণর Pসাধন, ছিব, অার অেনক দর 
দেশর বাতােসর ছঁাওয় ¦ Pের পাাT জগ, কািলফিনয় থেক 
রািশয় পযN িবSীণ, সখানকার িশL সািহত জীবনযাT, PাণবN 
েগাল, অামার চােখ-ন-দখ িকNT মেনর মেধ বাSব-হ’েয়-ওঠ কত 
নদী নগর নর-নারী—এ-ই অামােক উপহার িদেয়িছেলন Pভচরণ, অামার 
চাD থেক ষােল বছেরর মেধ, অািম যখন একিট চারাগােছর মেত 
মািটর তল থেক উDত হিC, চািC অামার সR-সR ডালGেলােক 
জগ-জাড় অাকােশর িদেক তেল ধরেত ¦ 
 

ইেC ক’েরই দীঘ উDিত িদলাম, Pভচরেণর সে িবS পTালােপর মাধেম 
িবেদশমণ সMেক বDেদেবর ধারণাGেল অL বয়েসই কী-অাNাজ উচ তাের 
বাধ হেয় গিছেল সই িজিনসিট বাঝােত ¦ কেশােরই য-ছেলিট এমন এক 
GRর কােছ মেণর মেNT দীK পেয়েছ, স ত কখেন িনছক টিরS হেব ন ¦ 
এমন নয় য স বড়ােত বেরােল ছিট উপেভাগ করেত অKম হেব, িকNT মণ 
তার কােছ সবদাই ব’েয় অানেব অন এক Pগাঢ় Sাদ, সভত-সংSিত সMেক 
িকছ নতন Jান অজেনর অধীর Pতাশ ¦ শারীিরক অাডেভার উেপিKত হেব 
ন, িবেশষতঃ যৗবেন, তেব পিরণত বয়েসর পযটেন অারও MলািNত হেব 
মানিসক অাডেভার ¦ অিভJতার PতK সেMাগেক িবSS ন ক’েরও এই 
দীিKত পযটেকর জন মেণর গােয় জিড়েয় থাকেব মনেনর চাদর, চলেব 
অাTীকত অিভJতেক িনেয় িনরNর িনিদধাসেনর Pয়াস ¦ অাজকাল অামর 
কত গব ক’ের বিল য অামর িবািয়ত Yেগ বাস করিছ, ই-মইেল পTিবিনময় 
অার ইNারেনেট িগেয় পড়ােশান কর নতন PজেNর ছেলেমেয়েদর িকভােব 
িবািয়ত ক’ের িদেC, িকNT অামােদর বাধ হয় অারও িবনয়ী হওয় দরকার ¦ 
বDেদেবর জবানবিN থেক এই-য দীঘ উDিত িদলাম, ত থেক অাপনার 
বঝেত পারেছন য িবশ শতেকর িবেশর দশেকও এই ঢাকািনবাসী টীন-এজ 
ছেলিটর চতন কতট মৗল অেথ িবািয়ত িছেল, িকভােব িবশাল িবট তার 
রামাকর Dিত ন হািরেয়ও তখনই তার কত কােছর, কত অাপনার হেয় 
গেছ ¦ ই-মইল অার ইNারেনট ন-ই ব থাকেল, িবংশ শতাBীর Pথম 
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চতথাংেশ অাNজািতক ডাকচলাচল কত িনভরেযাগ িছেল ত-ও অাপনার 
বঝেত পারেছন ¦ Sােতর মেত িচিঠ-পিTক-কাড-বই অাসেছ, িকছ খায় 
যােC ন ¦ িনভরেযাগ ডাকববSার মাধেম িব সMেক িবSত Sসমাচার 
বাঙাল ছেলিটর কােছ িযিন এেন িদেCন িতিন ছেলিটরই এক অাTীয় অার বN, 
বয়েস একট বড় ¦ মানিসক মেণর অNষে ছেলিট পেয় যােC সাবালক 
বৗিDক সাহচেযর অনন Sাদ ¦ িঠকই, এই Pিতেবদন বDেদব িদেয়েছন পিরণত 
বয়েস ¦ িকNT িনেজর বালকবয়েস অিজত এই পেরাK মেণর অিভJতার য-
Mলায়ন িতিন কেরেছন ত তার পরবত িববতনেক বঝেত অেশষ সাহায কের 
অামােদর ¦ বাপারট িতিন িনেজ যভােব বেঝেছন, তার সই বাঝটক 
অামােদর জেন অবশই Mলবান, অবশই িদশারী ¦ 
 
সMPিত বDেদেবর মণGNGিল সংকিলত হেয়েছ পিমব বাংল অাকােদিম-
Pকািশত বDেদব বSর PবNসমG-এর িDতীয় খে ¦ সব ক’িট মণPSক Dই 
মলােটর মেধ SসMািদত অবSায় পাওয় অামােদর পেK একট িবরাট লাভ, 
অধয়ন করেত Sিবধ হয় ¦ ত ছাড় এই PবNসমG-এর Pথম খে সংকিলত 
হেয়েছ তার অাTজীবনীMলক লখাGিল অার রমরচনাGিল ¦ উTরিতিরশ নােম 
য-বইিট সংকিলত হেয়েছ, সখােনও ‘মHয়ার দেশ’ নােম একিট রচন অােছ, 
যিট মণকািহনী ¦ এ-ও সত, কােন কােন রচন অাদেত মণধম িহেসেব 
কিLত ন হেলও সমেয়র DরN ববধােনর দRন পাঠেকর সংেবদেন একট নতন 
জায়গ দখার বাধ Sি কের ¦ একট চন জায়গাও হঠা অেচন ব’েল 
Pিতভাত হয় ¦ এই অেথ পাঠকিচেT একট মেণর বাধ সািরত করার Kমত 
অতীত কােলর সািহেতর মেধ Pায়ই থােক ¦ উTরিতিরশ-এর ‘বেড় রাSায় 
ছােট াট’ নােম PবNিটেত এই PিKয়ায় অািম িনেজ একট অেচন জায়গায় 
পেছ যাই, যখন বDেদব বণন কেরন তার রাসিবহারী অািভিনউেয়র াট 
থেক দখ ততািLেশর মNNেরর িকছ িবেশষ ধরেণর দশ ¦ তখন দেল দেল 
কলকাতার দিKণS GামGিল থেক সব বয়েসর মেয়র কেNােলর দের চাল 
িকনেত শহেরর দাকােন অাসেছ ¦ তােদর মেধ কদািচ বD PRষ থাকেলও 
Yবক ব Pৗঢ় থােক ন, কনন সাবালক PRষর সার িদন খেট রাজগার 
কের, অার বািড়র মেয়র একট সSায় চাল কনার জন শহেরর দাকােনর 
সামেন লাইন দয় ¦ তার চাল িকেন িনেয় গেল তেব তােদর বািড়েত হািড় 



 8

চড়েব ¦ অেনেক অােগর রােT এেস দাকােনর সামেন লাইন িদেয় েয় থােক, 
যােত সকােল দাকান খলেল তার Pাথেদর মেধ Pথম সািরেত থাকেত পাের ¦ 
বDেদব িলেখেছন, ‘অামােদর দেশর এই Mঢ় অিশিKত িবশল জনসাধারণ—
তারাও য িকউ কের দাড়ােত, এমনিক েত পযN িশেখেছ, এটাই িক অামােদর 
পেK কম গৗরেবর িবষয় !’ ১৯৪৩-এ অািম কলকাতায় িছলাম ন, 
পLীবািসনীেদর এই িকউ ক’ের শায়ার দশ অািম দিখ িন, তাই এই বণন প’েড় 
অামার একট নতন জায়গ দখার বাধ হেয়েছ ¦ যিদও অািম তখন িনতাN িশ, 
ওরকম িকছ দখেল অামার মেন থাকেতও পারেত ¦ অািম তখন নদীয় জলার 
মেহরPর নােম একট ছা জায়গায় িছলাম ¦ DিভK চলেছ ত জানতাম ¦ 
রাজ সকােল দখতাম দেল দেল Gামবাসীর পঁাটলাপঁটিল িনেয় অালপথ ধ’ের 
খােদর খঁােজ শহের চেলেছ ¦ সই দশ অামার পিরার মেন অােছ ¦ 

অাপনােদর অNেরাধ করেব বDেদেবর PবNসমG-এর িDতীয় খের 
িচTহারী মণবTাNGিল প’েড় দখেত ¦ পড় মােনই অামােদর জন মানিসক 
মণ, এবং এক অতীত Yেগ মণ ¦ নীল অাকােশর মেত উদার Dবার ভাষ, 
কিবর কলেমর গদ, িকNT ভাষ ত িনছক Sয়M নয়, অনবরত তির হেয় ওেঠ 
ভােবর সে ছদহীন টানাপেড়েন ¦ অামর দখেত পাই নতন নতন অিভJতার 
ধাKায় এক বিDদীP মেনর ভাবনােদর িনরলস KমPকাশ ¦ অNভব করার 
পাশাপািশ Kমাগত িচN ক’ের চেলন এই পযটক ¦ এই মেনর বাপারটার উপের 
একট জার িদেত চাই ¦ অািম যখন অKেফােড Pথম পড়েত যাই, তখন 
িটউটরেদর কাছ থেক Pায়ই নতাম য তার অামােদর দািখল-কর 
িটউেটািরয়াল PবেN অামােদর মন সMেN জানেত অাGহী ¦ ‘We are 
interested in your mind’—বলেতন তারা ¦ ঐ মেনর Pকাশ থেকই তার 
বেঝ যেতন অামর িশিKত হেয় উঠিছ িকন ¦ এট ষােটর দশেকর কথ ¦ জািন 
ন এখনও িশKকর সটাই খঁােজন িকন, ন িক খঁােজন অন িজিনস, তািTTক 
সমােলাচকেদর কাছ থেক অাHত কতাDরS বিলর িবনাস ? অািম িনেজ 
এখনও একট সািহেতর বই খলেলই সবােG GNকােরর মনটেকই খঁেজ 
বড়াই ¦ 

বইGিল একট ছেয় ছেয় যাবার চ করিছ ¦ পড়ার সমেয় মািজেন 
ভােল-লাগার অসংখ পিNেলর দাগ পেড়েছ, িকNT সব ত অার উDার কর 
সMব নয় ¦ Pথম Dিট বই হেC অািম চল হ অার সমDতীর ; Dিটই ১৯৩৭-এ 
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Pকািশত, Dিটরই উপজীব নবিববািহত বS-দMতীর িতিরেশর দশেকর মণ ¦ 
অািম চল হ-ত অােছ ভবেনর-Pরী-িচL-কানারক িমিলেয় তােদর 
িববাহপরবত উিড়ষামণ ¦ ঐ সমেয় লখ িকছ কিবতাও এই বইিটর িভতের 
ধরােন অােছ ¦ এই মণবTাNিট পড়েল নতন পাত-র বশ িকছ নাম-কর 
কিবতার পাDিমট পিরার হেয় যায় ¦ একট অােগ লখার মেধ লখেকর 
মনেক দখবার য-তািগেদর কথ বললাম, সই অNষে বDেদেবর একিট মত 
Pিণধানেযাগ ¦ একট চমক িদেয় িতিন বেলন, ‘... অামর য দিখ, ত ত 
বাইেরর কােন বST নয় ; িনেজেদরই িভতের য থােক, ত-ই ধ অামর দিখ ¦ 
এবং িনেজেদর িভতের য নই, বাইের অামর কখেনাই ত দখেত পােব ন ¦’ 
কউ P করেত পােরন, ঐ িনেজেদর িভতরট কী ক’ের তির হয় ? অামর 
যতদর জািন, হয় িকছট জNগত উTরািধকাের, বািকট পিরপাের সে 
ধাKাধািKেত ¦ তাই অL বয়েসর িশK মাNেষর পেK এত GRTPণ ¦ বDেদব 
সখােন িজেত অােছন ব’েলই তার দখার চাখ তির হেয় অােছ ¦ এট একট 
চKাকার PিKয় ¦ িনেজেদর িভতরটাও সদািনময়মাণ ¦ বDেদব অবশই এ-ও 
জােনন, ‘পিথবীর বিশর ভাগ লাক এেকবােরই ভাবেত চায় ন ¦’ ভাবন থেক 
জনসাধারেণর মন ভিলেয় রাখার িবPল জড়বাদী অােয়াজন সMেক ঐ িতিরেশর 
দশেকই িতিন এমন একিট মাKম কথ বেলেছন, য একশ শতেকর িবািয়ত 
অথনীিতর Yেগ অারও িনমমভােবই Pেযাজ : ‘যােত মাNষেক ভাবেত ন হয় 
তার অসংখ িবিচT ববS যNT সMব কেরেছ ¦ এবং তারই িনভের পিথবীর 
বেনেদর কািটপিতT ¦ তামর মনখারাপ কাের ন, অামােদরেক অেনক 
িজিনশ বচেত হেব ¦ অামােদর সব িজিনশ কেন : ভাবনার দায় থেক বাচেব ¦’ 
অামর ত অধন সই Yেগই বাস করিছ ! 

এই Pেরােন মণকািহনীেত এমন সব িজিনস অােছ, য পরবত কােলর 
বDেদব বSেক বঝেতও খবই সাহায কের ¦ কলকাতার ‘এক িবশাল, অNকার 
অাT’র কথ বেলেছন এখােন, য ‘সবেচেয় বিশ ধর পেড় িকছিদন বাইের 
কাটাবার পর ভারেবল হাওড় িক শয়ালদায় এেস পছেল ¦ এইমাT-জল-
দয় কােল িচকিচেক রাS থেক য-একিট অDত গN উেঠ অােস, ত যন 
Pেরােনাকােলর S িতর মেতাই িPয়—সমেয়র হাতও কােনািদন তােক ছেত 
পারেব ন ¦ মHেত কথ কেয় ওেঠ বেকর মেধ শহেরর অNকার, িচরNন অাT ¦’ 
এখােন অামর ১৯৫৩ সােল মহীের ব’েস কলকাতর উেDেশ লখ তার 
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অসাধারণ ভােলাবাসার কিবতািটর একিট বীজ-ভাবনােক পেয় যািC ¦ 
অেনক অায বণন ছিড়েয় অােছ এই বইিটেত, য অাজও মেন িবSয় 

সার কের—Pরী যাবার পেথ ভবেনের নেম কপেKর জাSায় ছিবর 
মেত দািড়েয়-থাক লM রলগািড়র অােল-Jাল জানলাGেল ; িশিশের-ভজ 
ভারেবলায় ককােন গRর গািড় চ’েড় ভবেনর যাT—সকােল গাযানই 
উিড়ষার ‘Pধান যান’ ; মিNেরর দশ ভবেনের এখােন-ওখােন যখােন-
সখােন ছড়ােন পাথেরর ‘ভাঙ-ভাঙ কিবত’ ¦ ‘মেন হয় এই দেশর লােকর 
এককােল মিNর বানােন ছাড় অার কােন কাজই িছেল ন ¦’ ‘মিNর বানােন 
িছেল এ-দেশর লােকর উDাম অানেNর খল ¦’ 

অবশই অােছ সমেDর িকছ লKেভদী বণন—িবেকেলর ‘বািনশ-কর 
কাসার মেত ঝকঝেক’ সমD, যখন ‘ঢউGেল JলN রাদ িদেয় মাজ’, রােTর 
‘কােল কােল ডাকােতর মেত কােল ঢউGেল’, যার হ-হ ক’ের অােস, যন 
হােটেলর দরজ ভাঙেত চায়, ছােদ লািফেয় উঠেত চায়, সব লঠ ক’ের িনেত 
চায় ¦ অােছ তকালীন ইংেরজ রাজেTর ভারতবেষ রল-পিরবহেণর SববSার 
একিট চমকার ছিব, রলগািড়র রামাN ¦ হয়েত হঠা খয়াল করেলন ‘অেনক 
অাকাবাক লাইেনর মাঝখােন এক কােণ Dেট িনঃস মালগািড় িনতাN 
অকারেণ দািড়েয় অােছ ¦’ তKণা তার মন এক বালক কিবর মেত, যন 
পেথর পঁাচালী-র অPর মেত এক রহেসর িপছেন ধািবত হয় ¦ এেদরেক িদেয় 
কারও িক কােন দরকার নই ? এর খায় গেল কারও িক িকছ এেস যায় ন ? 
ক এেদর িহেসব রাখেছ ? কউ িক এেদর কথ ভেল গেছ ? তারই উTের 
জানেত পাই, ‘অবিশ কােন গালমালই কখেন হয় ন ¦ গািড়Gেল িনখঁত 
িহেসবমেতাই চেল, দাড়ায়, সার বােধ’, িবশাল দশটার িবিভN PাNেক একSেT 
বঁেধ রােখ ¦ পরবত জীবেন মণ িনেয় বDেদেবর Kমবধমান উেDগ য িকছ 
পিরমােণ এই SববS থেক Sলেনর পিরণাম, ত অাNাজ কর যায় ¦ 

একিট অিবSরণীয় বণন গRর গািড়েত কানারক যাবার পেথ ‘হাজার 
তারার অাকােশর িনেচ’ িনয়ািকয় নদীেত জায়ার অাসার ¦ ‘... অাকােশর PাN 
থেক PাN JলN জীবN তারায়-তারায় িনিসত ¦ ... এত তারার চােপ অাকাশ 
বিঝ ভেঙ পড়েল ¦’ ধর পেড়েছ একজন কিবর িনিবড় দখ ¦ িবলিMত লেয় 
মেণর দশনিট যভােব বাখ কেরেছন, তও একাNই কিবজেনািচত : 
‘অামােদর বড়ােনাও অামার এই লখারই মেত ; তার পছবার গরজ নই, 
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পেথ-পেথ কবলই নান ছেতায় স দির করেছ ¦ এখােন একট দাড়াও, ওখােন 
একট দােখ ¦ িকেসর গN লাগেল ; এেল Sিতর হাওয় ¦ ভাবনার কত রিঙন 
Sেত িঢেল হেয় ঝেল পড়েছ, জিড়েয় যােC পরSের ; সGেলােক মলােন 
যিদ ন যায় ত ন-ই গেল ¦’ ভাবনার ঢউেয় ঢউেয় উেঠ অােস সমাজিচNর 
নান টকেরাটাকরাও : ‘অাদশ সমাজ-সংগঠেনর Pধান শতই এই য তােত 
মাNেষর উপাজেনর সে অানেNর সংগিত থাকেব ¦’ এই কিবTময় দাশিনকত 
মণসািহেতর এক িবেশষ অাদরণীয় উপহার, যা রবীNDনােথও অামর পাই ¦ 

সমDতীর বইিটর উপজীব গাপালPর-অন-সী অার ওয়ালেটয়াের বS-
দMতীর মণ ; এবাের তােদর সে রেয়েছন তােদর Pথম সNান ¦ এই বইিটেত 
কৗতকরস অার িবিচT বিKতার মাNেষর Sচ বশী, অােছ ভােল-মN-
Dঃসাহসী নান ধরেণর অিভJতর অার অাডেভােরর গL ¦ Sানকালগত 
সামািজক উপাদান এবং অািলক জীবনযাTার ছিবGিল ঐিতহািসক Mেল 
অিNত ¦ তেব অন ধরেণর বণনাও অােছ ¦ যমন ওয়ালেটয়ােরর সমেDর বণনা, 
য নািক ‘িনর, ... Kিধত ও অাহত, িতিমর তPরেKর তাড়-খাওয়, হাঙেরর 
ধারােল দােত ছেড়-যাওয়, ... ধ জীবN নয়, জাNব ...’ ¦ িকংব Pবঘাট 
পবতমালর, য ‘অNহীন, KািNহীন’ ¦ Dই িদেক কবল পাহােড়র সাির, তার 
মাঝখান িদেয় রেলর গিতপথ ¦ চমেক উেঠিছলাম বDেদেবর একিট মNব 
Pথমবার প’েড়—‘একসে য D-িদেকই তাকােন যায় ন সজন অাপেশাস 
হয় ¦’ অামার মেন প’েড় গিছেল জামািনেত অামার এক নযাT, সই পেথর 
একিদেক িছেল সমNত পবতমাল, অনিদেক গভীর উপতকার িনেM বহমান 
রাইন নদী ¦ তখন িঠক এই অাফেসাসটাই অNভব কেরিছলাম ¦ অািম 
উেTিজতভােব উেঠ দািড়েয় মHেত মHেত ঘাড় বঁিকেয় Dই িদকই যতট পাির 
দেখ নবার চ করিছ, তা দেখ এক জামান বD অামােক বেলিছেলন, 
‘অামর মেন কির এট পিথবীর SNরতম দশGিলর মেধ একিট ¦’ অার Pবঘাট 
সMেক বDেদেবর বKেবর সারাংশ : ‘Pকিতর Pাচয মাNেষর কLনার চেয়ও 
বিশ ¦’ মণকািহনী পড়ার এট একট অিতিরK অানN, যিদ লখক অার 
পাঠেকর মেনর তাের একট সহরণন থােক, ত হেল কােন-কােন পিঠত 
খঁিটনািট অামােদর িনেজেদর মণS িতেক টেন অােন ¦ বDেদেবর মণবTােN 
এইরকম নান অNP পেয়িছ, যGিল সMণ িভN লােকশেন কর অামার 
মেণর অিভJতােক ডেক এেনেছ ¦ ব কােন পিঠত টKটেক ¦ সমDতীর 
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বইিটেত রলগািড়র Pশংসায় একিট রামািNক পারাGাফ অােছ—‘অায 
িজিনশ এই রলগািড় ! স য অামােদর ধ এক িঠকান থেক অন িঠকানায় 
িনেয় যায় ত ত নয়, চতনার এক Sর থেক অন Sেরও বদিল কের ...’ ¦ এিট 
Pায় অিনবাযভােব অামার মেনর মেধ ডেক এেনেছ বDেদেবর সমকালীন 
ইংেরজ কিব িSেফন Sেরর ‘দ এKেPস’ কিবতািটেক ¦ হেতও পাের য ঐ 
অংশট লখার সমেয় কিবতাট বDেদেবর মাথার মেধ িছেল এবং িতিন সটার 
Dার িকছট অNPািণত হেয়িছেলন ¦ ‘দ এKেPস’ যেহত ১৯৩২ সােল ছাপ 
হয়, তাই বDেদব প’েড় থাকেতই পােরন ওট ¦ িTেশর দশেকর ইংেরজ কিবেদর 
Dার বDেদবেদর PজN অবশই Pভািবত হিCেলন তখন ¦ 

অােলাচ PবNসংGহ : ২-এ সংকিলত ততীয় মণবTাNিট হেC ১৯৪১ 
সােল Pথম Pকািশত Sিবখাত সব-পেয়িছর দেশ, যখােন অােছ Dই দফায় 
শািNিনেকতন-মণ অার রবীNDসািNধ লােভর িববরণ ¦ এই বইিটর একিট নতন 
সংSরণ ১৯৯৮ সােল দময়Nী বS িসং-এর িবকL Pকাশনী থেক বর হওয়ার 
ফেল রবীNDPসসমD এই GRTPণ টKটিট িকছ সমসামিয়ক নতন পাঠক 
লাভ কেরেছ ¦ ইNারেনট পিTক পরবাস-এ নিNনী GPর কর এর ইংেরজী 
অNবাদ ধারাবািহকভােব বেরােC ¦ সিটও যার বাংল পড়েত পােরন ন 
তােদর মেধ তরমাল Sি করেছ ¦ িফনলাে এক রবীNDভK তথ বDভK 
মিহল অােছন, হােNেল পাহয়ানিমেয়স, িযিন বDেদেবর ‘কলকাত’ কিবতািটর 
Pেম পেড়েছন ¦ এিট িতিন অামার কর ইংেরজী অNবাদ থেক তার মাতভাষ 
িফিনশ-এ PনরNবাদ কেরেছন ¦ ইিন পরবাস পিTকায় সব-পেয়িছর দেশ-র 
অNবােদর কেয়কিট িকিS প’েড় এতটাই অNPািণত হন য বDেদেবর সে 
িনেজর একিট কাLিনক সংলাপ রচন কেরন ¦ সিটও পরবাস-এ Pকািশত 
হেয়েছ ¦ এ থেক বইিটর অাকষণী Kমত অাNাজ কর যায় ¦ অাপনার 
অেনেকই িনয় এই বইিটর সে পিরিচত, তাই এিট সMেN িবেশষ িকছ বলার 
হয়েত দরকার নই ¦ কবল একিট ছা িডেটেলর উেLখ কির ¦ এক জায়গায় 
বDেদব বলেছন, রতন-কিঠেত তােদর ঘের Pবিদেক একট মS জানল িছেল, 
যট সাধারণতঃ বNই থাকেত, িকNT এক তP DPের Pিতভ বS হাওয়ার জেন 
সট খেল িদেলন ¦ তKণা DরN হাওয়ায় টিবেলর কাগজপT গেল উেড়, 
অার তার অবাক হেয় অািবার করেলন PবিদগেNর ‘এক নতন দিহরণ দশ’ ¦ 
অাফেসাস করেত লাগেলন, জানলাট অােগ কন খােলন িন তার—‘... এ-
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দশ িদেনর পর িদন চােখর সামেন প’েড় িছেল, অযেT RD ক’ের রেখিছ ¦’ 
অািম যেহত রতন-কিঠেত বশ কেয়কবার থেকিছ, অামার মেন তাই Sতঃই 
P জেগেছ, ১৯৪১ সােল িঠক কমন িছেল PবিদগেNর সই ‘দিহরণ 
দশ’ ? ঘটনাট অামােদর জীবেনর নান অবSানমHেতর Rপকও বেট, পড়ামাT 
চতনায় চনার ঝংকার তােল ¦ 

PবNসমG : ২-এ সংকিলত চতথ মণGNিট হেC দশাNর ¦ এিট 
বতমান অাকাের Pথম Pকািশত হয় ১৯৬৬ সােল ¦ এই বইিটর মেধ বDেদেবর 
১৯৫৩-৫৪ এবং ১৯৬১-৬৫ পেবর িবিভN িবেদশমেণর কািহনী Gিথত হেয়েছ 
এবং এিট চার ভােগ িবভK : ‘অাকাশযাTী’, ‘জাপান ও হনলল’, ‘অােমিরকায়’, 
এবং ‘য়ােরােপ ও িমশের’ ¦ িশেরানামGিল Sািনক Pিতেবদেনর িবশাল 
চালিচেTর জানান িদেC ¦ বK তার পিরসেরর মেধ অাকাের বড় এই বইিটর 
Pিত Sিবচার কর সMব নয় ¦ িকNT অাNজািতক মেণর এই বTাNGিলর Mল 
িDিবধ ¦ Pথমতঃ, িতPাN সােল Pথম িবেদশ যাবার পর থেক বDেদেবর 
সািহিতক জীবেন এক নতন অধায় অারM হয়, তার পর ষােটর দশেকর িবিভN 
িবেদশপযটেনর মাধেম তার িবনাগিরকত এবং সই পিরেPিKেত তার 
অাTেচতন অারও পিরণত এবং পিরশীিলত হয় ¦ ফেল তার িবেদশাHত 
অিভJতGিল শষ পেবর বDেদব বSেক বঝেত খবই সাহায কের ¦ িDতীয়তঃ, 
অাজকাল কবল অােগকার মেত এিলট ণীর একজন-Dজন নন, Dই বাংল 
থেক বH মধিবT, এমন-িক িনMমধিবT ও মজীবী বাঙালীও নান দেশ 
ামমাণ এবং অিভবাসী হেয়েছন, পিথবী জেড় বাঙালীেদর এক বহ 
ডায়ােSার গ’েড় উেঠেছ ¦ িবের সে অামােদর কারবার পাকােপাK হেয়েছ, 
সই হােটর জয়ােখলায় অামর বািজ রেখিছ ¦ িকNT পােশর অার ষােটর 
দশেক এই িবPল সচলত িছেল ন ¦ সই Yেগ ঐ দশGেল বDেদেবর মেত 
একজন বিDজীবী মণকারীর চােখ কমন লেগিছেল সই কািহনীর একট 
িবেশষ ঐিতহািসক Mল এখনকার সMPসািরত PKাপেট িনয়ই অােছ ¦ তাই 
অাপনােদর িবেশষভােবই অNেরাধ করেব দশাNর বইিট যTসহকাের পড়েত ¦ 
অিভJতার Sাত অনবরত তার উপর িদেয় ব’েয় চেলেছ, অনবরত িতিন তার 
বণন িদেCন, ভাষার PসাদGণেক একটও K ন ক’ের সইসব অিভJতার 
িবিভN মাTােক তার িবদG মেনর Gনসহ িবেষণ ক’ের চেলেছন, একট অােগ 
য বেলিছেলন পরবত অিভJতার িনিরেখ তােক সংেশাধন ক’ের িনেCন—এক 
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কথায়, মেণর বই পড় যিদ পেরাK মণ হয়, তেব এমন একিট মাNষেক এত 
বড় যাTায় সী এবং পথPদশক িহেসেব পাওয় অামােদর পেK নীট লাভ ¦ 

পথ চলেত চলেত মত বদেল নওয়ার D’-একিট দাN িদই ¦ চলার Pথম 
খেপ অাNজািতক িবমানযাT বাপারট মােটই ভােল লােগ িন তার ¦ সব িকছ 
যািNTকভােব অতN Tিরত গিতেত হেয় যােC, র’েয়-স’েয় উপেভাগ ক’ের 
কােন দশ দখ যােC ন, যমন দখ যায় তার িPয় বাহন রলগািড়র জানল 
থেক ¦ তার পর অাLস পবতেণী অিতKম করবার সমেয় তার দির নীেচ 
ফেট উঠেত লাগেল এক অDত দশ : 
 

পাহােড়র গােয় ধােপ-ধােপ অাটেক অােছ শাদ, Mান, পঁােট মঘ, যন 
বাC-বাC ভড়ার পাল পেড়-পেড় ঘেমােC, িকংব যন অসংখ নধর 
িশ পীনSনী, িবশাল কােন মােয়র বেক [বক ?] অাকেড় পেড় অােছ ¦ 
রাদ, মঘ অার তষাের মশ তার এক িবিচT িবSার দখেত-দখেত 
চললাম ¦ এেরােPেনর অেনক িনেN কেরিছ এতKণ, যন তারই মহ 
PিতিহংসাSRপ স হঠা তার ঝিল থেক এই তষার-দশিট বর কের 
অামােক দিখেয় িদেল ¦ তখনকার মেত হার মানেত হেল ¦ 

 
পরমHেতই তার মেন হেলা য এর মেধও একট ফািক অােছ ¦ একট 
অিবSরণীয় দশ দখেলন বেট, য কবল অাকাশযানই দখােত পাের, িকNT 
অাLস পবতমালর SRপ ত দখ হেল ন ¦ তার কারণ, ঐ দখায় 
পিরেPিKেতর ভল অােছ ¦ পাহাড় দখেত হয় মািটেত দািড়েয় উপেরর িদেক 
চাখ তেল ¦ এেরােPেনর জানলায় ব’েস নীেচর িদেক তাকােল পবেতর মম 
বাঝ যায় ন ¦ 

িকNT এর পেরও অােরক িবSয় তার জন অেপK ক’ের িছেল, য 
‘এেকবােরই Pতাশার বাইের, িবােসর বাইের, কLনার বাইের ¦ চােখ দেখও 
মেন নয় শK, িকNT চােখ দেখ মানেতই হেল ¦’ SযােSর সমেয় লন 
থেক Gাসেগার অিভমেখ বHবণ মেঘর এক মায়াবী িবSােরর উপর িদেয় 
উড়েত লাগেলন িতিন—‘মেঘর PাNর, মেঘর সমD, মেঘর মRিম ¦ হলেদ 
বগিন Bাউন রেঙর মঘ, ধঁায়ার মেত নীল, ধঁায়ার মেত ধসর, ছাইেয়র মেত 
শাদ, ছাইেয়র মেত কােল, টাটক-সঁক পঁাউRিটর মেত লালেচ, িনেব-অাস 
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কয়লার মেত একই সে ফাকােশ অার লাল ¦ কঁাকড় মঘ, সরল মঘ, লM 
অার িনিবড় মঘ, কাথাও ফাক নই, কাথাও ঝেল পেড়িন, একট িঢল হয়িন 
কাথাও—একটান, অিবেCদ, অফরN, মাইেলর পর মাইল ¦’ তার পর এই 
PKাপেট, যন অাকােশর উপের অন এক অাকােশ উীন অবSায় দখেলন 
এক দীঘSায়ী SযাSেক ¦ এক দীঘািয়ত সময়সােপK PিKয়, কনন িতিন 
উড়েছন উTরপিম িদেক, Sয যত হলেছ িবমানও ততই পিম িদেক স’ের 
যােC এবং যন Sেযর সে পাL িদেয় অারও ঊে উঠেছ, যােত দশিট 
হািরেয় ন যায় ¦ এই দখার িভিTেত বDেদব রচন কেরেছন শBমাধিমক এক 
মঘ অার অােলার িসMিন, যার Sাদ অনন : 
 

নান রেঙ বান মেঘর গািলচার উপর পেড়-থাক নরম লাল JলJেল 
একট বেলর মেত Sযেক দখলাম, অাGন-রঙ টিপর মেত, ঘেটর 
মেত, িডেমর মেত, তারপর Dিট ঠঁােটর মেত বাক একট রখ ধ, 
অার তারও পের, অেনক, অেনকKণ পযN মS বড় সDেরর ফঁাট লেগ 
রইেল অাকােশ—একভােব লেগ রইেল তাও নয়, মােঝ-মােঝ িমিলেয় 
িগেয় দখ িদেত লাগেল অাবার, কখেন এখােন, কখেন ওখােন, কখেন 
মেঘর ঘামটায় অেধক লেকােন, অার কখেন ব হঠা এক টকের 
নীিলমার বেক উJJল ¦ 

ন—এেরােPেনর কােছ হার মানেত হেল শষ পযN ; তার 
বনার য-দীঘ তািলকািট তির কেরিছলাম, এই অায অSরােগর 
অােবশ তার অKরGিলেক ঝাপস কের িদেল ¦ ... এই মঘ, এই 
SযাS—এ এেকবােরই অায, অেলৗিকক, অিতPাকত, যন কােন 
Sখী এবং বণিবলাসী জাDকেরর হােতর ইিেত উসািরত ; মািটেত 
দািড়েয় য-িকছ দখেত পাই অামর, িক দখেত পাওয় সMব, তার 
কােন-িকছর সেই িমল নই এর ¦ 

 
অথা িতিন মানেত বাধ হেলন য িকছ Sগয় সৗNেযর দশ অােছ য 
বামযােন ন চাপেল দখ যায় ন ¦ এই উড়ােনর অাড়াই বছর পের একিট 
কিবতায় িতিন যখন লেখন, ‘অাবতমান কমলােলবর পিরেম/ অM-মধর 
ইিNDয়েলাক/ সকল িদেক উঠেছ জ’েম’, তখন অামর বঝেত পাির কী ধরেণর 
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অিভJতেক িঢেম অােচ Jাল িদেয় এই Kীেরর মেত গাঢ় িচTকL তির 
হেয়েছ ¦ 

দশাNর-এর বাপক কাভােরেজর মেধ কেয়কিট হাইলাইেটর উেLখ কর 
যাক : জাপােনর কােব শহের Sিকয়ািক, অথা খঁািট জাপানী কায়দায় ভাজন ; 
হনললর মধরােT পাহােড়র অােল-Jল ধােপ-ধােপ সাদ বািড়র িঝিলক ; 
কািলফিনয়ায় লখক হনির িমলার এবং তার STীর সািNধ লাভ ; িনউ ইয়েক 
বীট কিব অােলন িগNবােগর সে সাKাকার ; লেনর এক পােব বাঙালী 
বNেদর সে িডনার, য-পােব নািক অা িদেত অাসেতন ডKর জনসন, 
সখান থেক উেঠ অন এক পােব িগেয় ‘িদলেখাল অা’, যখােন ‘অিGবরণী, 
িKP-ককিন-ভািষণী, সামেনর-এক-দাত-পড়, অািSন-গাটােন, মাজারচK 
পিরচািরকািট’ যন চসর অথব শKপীয়র থেক উেঠ এেসেছ ; ডনমােক 
এলিসেনােরর D গ-Pাসােদ িবচরণ, য িকন হামেলট নাটকেক মেন কিরেয় 
দয় ; অামSাডােমর িচTশালায় বDেদেবর িPয় িচTিশLী রমBােNর ছিব দেখ 
িদন কাটােন ; রােম ‘কীটস-শিল মেমািরয়াল’-এর তীথ দশন ; নপলস-এ 
হােটেলর ছােদর রেSার থেক দখ সাN দশ—‘িনেচ দখ যােC অােধ 
চােদর মেত উপসাগর, তার গ ঘঁেষ পাহাড় উেঠেছ, পাহােড়র গােয়-গােয় 
িভল, উচেত িনচেত সাির-সাির কােফ, নতশাল, অােলার মাল, বহালার Sর 
উেঠ অাসেছ অামার কােন, দখেত পািC ঘণমান Yগল—যন অানেNর Sাত 
বেয় চেলেছ চারিদেক’ ;  Gীেস অােKােপািলস দেখ অাPত হওয় ; কাইেরােত 
Sিবখাত িমউিয়ম পিরদশন, সখােন মািম-কেK দািড়েয় বাদেলয়েরর 
কিবতার অারও একট গভীের Pেবশ ; িপরািমেডর সামেন এেস দাড়ােন, 
যখােন ‘পঁাচেশ ফট উCত িনেয় দািড়েয় অােছ ধ ংেসর Sরণিলিপ—
PSরীত, ঘনসংহত, ংসহীন ¦’ 

িবেদশী জীবনযাTার িবিভN িদক সMেক বDেদেবর অবথ মNবGিল 
মেনেযাগ দািব কের ¦ জাপােনর মধYেগ মেয়র যভােব িশিKত হেতন, বই 
িলখেতন, িশLকলার চচ করেতন, সই বাপারট তার কাছ থেক সD Sীকিত 
অাদায় ক’ের িনেয়েছ ¦ ইংেরজী সািহেতর সে অNর পিরচেয়র ফেল ইংলা 
তার অেচন লােগ িন, িকNT অােমিরকায় কেয়কিট িজিনস নতন ঠেকেছ ¦ িতিন 
এট বেঝ িনেয়েছন য ‘... অােমিরকায় বসবাস করেত হেল বলবান হওয়াট 
িবেশষভােব বানীয় ; এই ভতহীন দেশ, যখােন পশীেমর অািথক Mল 
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অেনক সমেয় মিSচালনার চাইেত বিশ, ... সখােন বাHবল িজিনশট Pায় 
একট সামািজক এবং নিতক Gেণর পযােয় পেড়’ ; ‘এখােন জীবনযাপেনর 
পরীKািট বেড় সহজ নয় ; তােত সসMােন পাশ করেত হেল STী-PRষ উভেয়রই 
চাই Pত পশীবল, গিতর িKPত, গহকেম নPণ, PাNPে মেনােযাগ ; 
অানমন ব উদাস ভাবিটর Pয় নই এখােন, হSপেদর Kমত কম হেল লJ 
পেত হয়’ ; ‘PRষ নামক অলস ও SখিলP জNTেক মািকনী রমণীর য-ভােব 
পাষ মািনেয়, জায়ােল ঠেল, তােদরই সবায় িনYK রেখেছন, এবং য-রকম 
অMান ও অিবেDাহীভােব PRষেদর তােত সMত দখ যায়, তােত যন Pায় 
সভতার একিট নবপযায় Sিচত হেC’ ¦ অােমিরকায় দনিNন জীবন যাপন 
এতই কািয়ক ম দািব কের য বDেদব একবার এক তRণ লখকেক িজJাস 
কেরিছেলন, ‘কী কের অাপনার বই লেখন, বলন ত ? অেধক সময় িক 
ঘরকNার কােজই চেল যায় ন ?’ জেনিছেলন য লখকেদর জন কেয়কট 
‘‘হাম’’ ব অায়গহ হেয়েছ, যখােন ঘের খাবার িদেয় যায়, কউ িবরK কের 
ন, অার লখকর একটান িলেখ যেত পােরন ¦ বDেদব কবল কেরেছন য 
এরকম অবSায় ‘পােছ িকছ লখ ন হয়, সই উেDেগর পীড়েনই’ িতিন িবকল 
হেয় যেতন ¦ িতিন খয়াল কেরেছন য মািকন দেশ বH মাNষ িনঃস জীবন 
যাপন কের, অেনক নারীPRষ অিববািহত থােক ¦ এিদেক ‘তাRণই মািকন 
দেশর জীবনধম’, যৗবনেক যতিদন সMব টিকেয় রাখাই সকেলর Bত, ‘বD’ 
শBিট মেখর ভাষ থেক িনবািসত হেয়েছ ¦ 

তার একিট মমেভদী িবেষণ অাধিনক ধনতািNTক সভতার একিট মৗল 
িনয়NTক বাতােমর উপর অাঙল রােখ : 
 

... িবJান তার মেনাহরণ যৗবন হািরেয় বশবিTর সব করেছ 
অাজকাল, কানDেটােক উSক রেখেছ সামিরক Hকমজািরর িদেক ¦ 
িনত-নতন সামGী উDাবেন অাজেকর িদেন এই য তার DরN িKPত 
দখিছ, তার িপছেন মানবসমােজর কােন সিতকার চািহদ নই, অােছ 
ববসাবিD, ধেনর লাভ, YেD জয়ী হবার PSTিত, বিণেকর সে বিণেকর 
এবং রাের সে রাের Pিতেযািগতার সংঘষ ¦ ... অাধিনক বশিবধােন 
অােগ সামGীটােক উপিSত কর হয়, তারপর তার চািহদ জািগেয় তাল 
হয় অিবরাম িবJাপেনর চাবক মের-মের ¦ ... িবJােনর যট সাধনার 
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িদক, Jােনর িদক, সটােক মাNষ তমন S কের অার দখেত পােC 
ন, িবJান বলেত তার মেন পড়েছ Sিবেধ, Sেযাগ, অায়ােসর লাঘব, 
বসেনর বিD, িকংব কােন অথকরী PSাব, অার নয়েত কােন 
অাণিবকতর অেSTর অাত ¦ সাধারণ মাNষ ধেরই িনেয়েছ য িবJানীর 
কাজই হেল—যতKণ িতিন হনন-যেJর সিমধসংGেহ বS ন 
অােছন—তার জন সময়-বাচােন, খাটিন-বাচােন, অারাম-বাড়ােন, 
অােমাদ-জাগােন রািশ-রািশ খলন তির কর ¦ খলন, নহাই 
খলন, কনন ওGেল ন-পেয় স য Dঃেখ িছেল ত নয়, অার পেয় 
য কান Sখ হেল, তাও স িঠক জােন ন ¦ 

 
অামর দখেত পািC য ঘরকেন মাNষিট একজন রীিতমেত িচNাশীল 

পিথক িছেলন ¦ সই পথ-চল কখনও বািড়েত ব’েসই, কখনও ব সিKয়ভােব ¦ 
টান িলেখ যাওয়ার বাপাের িতিন িছেলন অসMব পিরমী, ঘার পর ঘ তার 
মায়াবী টিবেল সংসK থাকেত PSTত ¦ ইংেরজীেত যােক বেল Sািমন, সই 
িজিনসট তার িছেল ¦ মননশীল লখক িছেলন ব’েল লখার পাশাপািশ Pচর 
পড়ােশান করার জনও সময় বার করেত হেত তােক ¦ অার িতিন 
ভােলাবাসেতন কােজর ফােক ফােক দাতলার জানল থেক রাসিবহারী 
অািভিনউেয়র জনেSাত অার ািফেকর Pবাহ দখেত ¦ ঐ উপােয় লখার 
টিবেল ব’েস থেকও িতিন বহTর নাগিরক জীবেনর অংশী হেত পারেতন ¦ এই 
PিKয়েক বল যায় একরকেমর ‘পািসভ’ ব িনিKয় মণ, য থেক একজন 
িশLী অNেPরণ েষ িনেত পােরন ¦ 

 
বDেদেবর মণGিল তার সািহেত SS অিভJান রেখ গেছ ¦ অােগই 
বেলিছ, অািম চল হ পড়েল ‘িচLায় সকাল’-সেমত নতন পাত-র অেনক 
িবখাত কিবতার PKাপট খেল যায় ¦ িবেদশমেণর িচHGিল পড়েত অারM 
কের ১৯৫৩-র শষভাগ থেক ¦ ঐ বছেরর সেPMের িপটসবােগ ছাটেদর 
জন কেয়কিট ছড় লখ হেয়েছ ¦ ‘ডলােরর ছড়’ কিবতািট রীিতমেত মজাদার ¦ 
িতPাNর িডেসMের িপটসবােগর এক DরN শীেতর রােত তার িভতর থেক 
বিরেয় অােস ‘শীতরািTর Pাথন’র মেত এক D ধষ কিবত ¦ িনঃস Pবােস ঐ 
উTের শীতেক PতK ন করেল ঐ কিবতািট িলখেত পারেতন ন ¦ এর পর 
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সমDপেথ লখ হয় ‘সমেDর Pিত—জাহাজ থেক’, লেন লখ হয় 
অসাধারণ কিবত ‘অািবভাব’, অাবার সমDপেথ ‘সমপণ’ অার ‘যাওয়-অাস’ ¦ 
পরবত পযােয়র িবেদশমেণ অােমিরকায় ব’েস লখ হেয়েছ ‘রাদনRপসী’, 
‘PাNবাসী Pাণ’, ‘অনান বীজাণ’, ‘ইকাRস’, ‘কবল তামােক িনেয়’ ¦ 

দশাNর-এর অােমিরক-বােসর িববরেণর িকছ খঁিটনািট ‘PাNবাসী Pাণ’ 
বা ‘অনান বীজাণ’-র মেত কিবতার বKবেক অােলািকত কের ¦ ‘PাNবাসী 
Pাণ’-এ সাবওেয় Sশেনর ধসর অাD মন-খারাপ-ক’ের-দওয় PািNক অাবহ 
উিLিখত হেয়েছ ¦ পাতাল রেলর Pাটফেম দািড়েয় য-কথাট কিব ভলেত 
পারেছন ন ত হেল জর-বািধ-মতেক ঠিকেয় রাখার জন অাধিনক মািকন 
মাNেষর মিরয় সংGাম ¦ ‘মতভয় কার ব নই, িকNT বH যেT, অেনক অােগ 
থেক, সই অিনবায পিরণােমর িবRেD দয়ােলর পর দয়াল তালার চ—
ত এই দেশর ও Yেগর একিট নতন মেনাভি ¦’ এই Pেচায় মািকন মাNষ 
অতিধকভােব SাSসেচতন ¦ ‘হাক িবJান, হাক িবJাপন—কােন 
SাSসMত িনেদশ অKের-অKের মেন চলায় মািকনীেদর জিড় নই জগেত ¦ 
... কিবর য-ভীষণ পাতােল বার-বার অবতরণ কেরেছন তােক তথ িহেশেবও 
Sীকার কর িশাচার নয় ¦ ... যন মতর অিST নই, এই ভান সািবকভােব 
Sীকত ... ¦’ 

‘অনান বীজাণ’েতও মািকন সভতার এই Pবণতেক SKভােব িবDRপ 
কর হেয়েছ ¦ বKবGিল এমিনেতই বাঝ যায়, তব দশাNর-এর Pাসিক 
অংশ অার কিবতািট পাশাপািশ রেখ পড়েল যাগSTGিল সহেজ ধর দয় ¦ 
িসগােরট-অাসK কিব যখন Pগাঢ় অায়রিনর সে মNব কেরন : ‘িসগােরট 
ছেড় িদেয় সিত যিদ অমরত লাভ কর যায় !’—তখন অামর তার সে 
িমিলেয় িনেত পাির মণবTােNর একিট িবেশষ অংশেক ¦ বDেদব যখন Pথম 
অােমিরকায় িগেয়িছেলন তখন Pায় সব PাPবয়S STীPRষেক িসগােরট খেত 
দেখেছন, যিদও ধমপােনর সে ককটেরােগর সMক িনেয় ভািবত হেত অারM 
কেরেছন তার সবাই ¦ িDতীয়বার যখন অােমিরকায় গেলন তখন দেখন য 
সই সMক Pমািণত হেয় গেছ, অতএব অেনেকই ধমপান ছেড় িদেয়েছন—
কউ কউ অাবার িতিরশ-চিLশ বছেরর অভাসেক অিতKম ক’ের ¦ বDেদব 
মNব কেরন : ‘Pায় অিতমানিবক এই সংযম ও মেনাবল—অািম অNত, 
অNকরেণ অKম বেল, শতমেখ এর Pশংস ন কের পাির ন ;’ তার পর বK 
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ভিেত বলেত ছােড়ন ন : ‘এবং এমন অNমানও সংগত য পরবত গেবষণার 
ফেল এই মত যিদ বািতল হেয় যায়, ব তােত দখ দয় সংশয়, তাহেল তখনই 
িসগােরেটর কাটিত অাবার অাকােশ ঠকেব ¦’ 

ঐ একই কিবতায় অামর িন : ‘অারেশাল িনবংশ হ’েল মহান কলাণ’ ¦ 
এর িপছেন অােছ কােন-এক মািকন মিহলার ভয়ংকর অারেশাল-ভীিতর গL, 
তার Pিততলনায় চলসী হােটল-নামক বাসSােন বাথRেম D’-একিট অারেশাল 
দখেত পেয় বS-দMতীর পরম SিS : ‘যােক বেল অাট হাম, অামােদর 
অNিত হেল অাKিরক অেথ ত-ই ; অার অােমিরক য অাসেল এেকবাের 
িনমমভােব িনবজ নয় তার Pমাণ পেয়ও তিP পাওয় গেল ¦’ 

Sিবখাত ‘ইকাRস’ কিবতািট বাLার, কেলারােডােত ১৯৬৪-র Gীে 
লখ, তােত পেড়েছ ১৯৬১-র অােথN-মেণর ছায় ¦ সই মেণ 
দেখিছেলন : ‘অামােদর Dই িদেক পাহােড়র সাির ও িতন িদেক সমেDর বন ; 
অার এই সব-িকছর উপর, এক অগাধ অBণ নীিলম থেক, ঝের পড়েছ 
SযােSর Pসাদ, যন দেরর সে দরতরেক িমিলেয় িদেয় ¦’ ‘ইকাRস’ কিবতায় 
দের ভাসমান একিট নৗযান ছাড় ‘সমেD অার Kত নই, নীিলমায় জািতর 
কMন ধ,/ অBণ মধিদন, অফরান Sবণমিদর ¦’ ‘অBণ’ িবেশষণিটর 
PনরাবিT জানান িদেC য এই কিবতায় হান িদেC Sিতর Gীস ¦ 

হনললেত লখ একিট অায কিবতায় অােছ Bিমংটন, ইিয়ানার একিট 
S িত : শাN এক রিববােরর সকােল রাSায় হাটেত বিরেয় কিব েনিছেলন 
কােন বািড়েত ফান বেজ যােC, কউ ধরেছ ন ¦ ১৯৬৫-র সেPMের সদ 
মণPতাগত অবSায় পর-পর কেয়ক িদেনর মেধ কলকাতায় ব’েস S িতর 
িনিবড় রামNন ক’ের িলেখেছন ‘নSালিজয়’, ‘অামার জীবন’, ‘অামার িমনার’, 
‘িতিথেডার’, ‘Pবাসী’-র মেত কিবত, যখােন িফের িফের অােস মণলB নান 
টকের ছিব ¦ এই পেব তার কিবমেনর েগাল পিথবীময় বাP ¦ তার মন সবT 
ছিড়েয় পেড়েছ, দশ অার িবেদেশ ভদ নই ¦ মানহাটান-বাভািরয়-কলকাত 
একাকার ¦ বহালার বিSর খালার ঘর, সান ানিসেSার চিLশ-তল হােটল, 
অাটলািNেকর গরীয়ান জাহাজ, কলকাতার বষায় অারেশাল-সেমত সাতেসঁেত 
বাথRমও তৈথবচ ¦ িফের িফের অােস অাকাশযাTার িচTকL—অিST যন 
এয়ারেপােটর হােটেল এক রািTর জন অািতথGহণ, অাবছ ঘেম শােনন 
রাতভর Pেনর গজন, যন িতিন মহােন ভাসমান, ব যন তার জীবনটাই এক 
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িবশাল িবমানবNর, যখােন িমিনেট-িমিনেট Pন নােম অার উেঠ যায় ¦ 
 
স কান দশ, যার িবরেহ এই ক ! অািম িক িছলাম 
সখােন কােনািদন, ন িক এখেন দিখিন, ন িক অািম 
সখােনই অািছ ? 
 অামার চাখ থেক ফেলর মেত ঝলেছ— স িক Sিত ? 
............... 
ছায় দিখ সই পািখেদর, অামার Hদয় িনেয় যারা 
উেড় িগেয়িছেল ¦ অিভJ তার, সব সমD চেন, 
সব সকেত নেমেছ, সব নগের বN অােছ তােদর ¦ 
............. 
 স কান দশ, যখােন অািম যেত চাই ? 
স িক যাওয়, ন ফর ? ন িক সNান ধ ? 
(‘নSালিজয়’) 

 
‘িতিথেডার’ কিবতািটেত Yগপ হান দয় হনলল, নপলস অার কেলারােডার 
S িত ¦ হনললর Pাকিতক সৗNয তকাতীত, তব কিবর অােKপ : ‘হনলল, তিম/ 
নােপািল হ’েল ন কন ?’ Pাকিতক সৗNেযর সে যিদ YK হেত সাংSিতক 
বদেGর ইিতহাস, তেবই ত সানায় সাহাগ হেত বDেদেবর পেK ¦ এই 
বাপারট িনেয় দময়Nী অােলাচন কেরেছন তােক লখ তার বাবার িচিঠপT 
সMাদনার SেT ¦ অািমও অামার নতন বই িতিসেডার-এ Pসট ছেয় গিছ, 
তাই এখােন অার কথ বাড়ািC ন ¦ কেলারােডার অNষে অােস একিট 
মাটরযাTার S িত—‘নীলতম অমল/ অাকােশ িনSN অােল, অতল SCত, 
তীK রৗেD/ Pািবত অফরান িদন ...’, যার মেধ অামর পেয় যাই ‘ইকাRস’-
এর সংেকত, যিট কেলারােডােতই লখ হেয়িছেল ¦ ‘Pবাসী’ কিবতািটেত 
অNPণ ব অািNর জীবেনর কথ বলেত িগেয় একাকার হেয় যায় BRকিলন অার 
রাজশাহী ¦ 

তার এেকবাের শষ পেবর কিবতায়, যমন ‘সতবN’, ‘Sাগতিবদায়’, ব 
‘সািবTীর জন কিবত’য়—বল বাHল এGিল কলকাতায় লখ—এই কােছ-
দের িমেশ যাওয়ার বাপারট অটট থােক ¦ অিভJ পযটেকর বাP িবেচতনায় 
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অািলক অার Sদেরর ভদ ঘেচ যায়, তার মেনর মেধ তার Pিতেবশী ¦ S িতর 
পদায় যমন Jেল দর িবেদেশর িচTGিল, এপাের BRকিলন অার ওপাের 
মানহাটােনর দহেরখ, মাঝখােন বNর, জাহাজ, সত, হিলকPার, তমিন 
িফের িফের অােস Pথম জীবেনর মাতেKাড় Pবব, য তখন কাগেজ-কলেম 
‘িবেদশ’-এ পযবিসত, সখানকার বাশবন অার পানাPকের বি, বড়ীগর ধাের 
অােবদ-এর বকািরর SগN ¦ মানহাটান, বািলগ, নায়াখািল, Pরান পLন—
কিবর মানিসক েগােল সবই পরSেরর কাছাকািছ ¦ ত ছাড় সব ঘটনাই 
যেহত ঘেট Sস-টাইেমর বলেয়, S িত তাই কবল একািধক Sানেক YK কের 
ন, একািধক কালেকও YK কের ¦ S িতর মেণ কবল Pেরােন জায়গায় নয়, 
হািরেয়-যাওয় মাNষGেলার কােছও িফের যেত হয়, জীিবত অার মতেদর মেধ 
সত বাধেত হয় ¦ জীবন তাই ধর দয় Yগপ এবং Kমাগত Sাগত জানােনার 
অার িবদায় জানােনার লীলRেপ ¦ ‘সািবTীর জন কিবত’িটেত মতিচNার 
অNষে হান িদেয়েছন অকালমত ইংেরজ কিব কীটস, িযিন অSS অবSায় 
রােম মার িগেয়িছেলন ১৮২১ খােB, ছািBশ বছর Pণ হবার অােগ ¦ ১৯৬৮-
ত এই কিবতািট লখার অL অােগই বDেদব তার সবেশষ িবেদশযাTায় রাম 
ছেয় এেসিছেলন ¦ সটাই অবশ তার Pথম রামদশন নয় ¦ িতিন তার অােগ 
অারও D’বার রােম িগেয়িছেলন, এবং সখােন তার িPয় তীথSান িছেল কীটস 
অার শিলর S িতেত িনেবিদত িমউিয়ম ¦ সই S িতভবন সMেক দশাNর-এ 
িবশদ Pিতেবদন অােছ ¦ 

একট িজিনস খয়াল করবার মেত : তার কিবতয় দশী িচেTর 
পাশাপািশ িবেদেশ দখ দশ যখন ধর পেড়, তখন সইসব খঁিটনািট তার 
কিবতায় যভােবই ঢেক থাকক ন কন,—PতK Pিতেবদেন িকংব Pথেম 
S িতS এবং পের PনRJীিবত হেয়,—সGিল িকNT সবদাই ইিNDয়Gাহ 
পিথবীর সে তার িনিবড় অবসাদহীন বNেTর জানান দয়, MিতপিরGহ কের 
মমGাহী এবং লKেভদী ভাষায় : যমন, ‘অাকােশ জন মাস উJJল’, ব ‘সদ-
ফাট সবজ পাত, Dেট রিঙন/ রিবন পািখ’, ব ‘বালীন, ধবল, সরল 
িডেসMের/ িবS ত, চKাNকারী, িনRেDশ বসেNর মেত’, ব ‘ঋত Gী, তRণ 
SNর জন, জানলায় সমDসমীর—’ ¦ জন মােসর Pসে ‘উJJল’, ‘তRণ SNর’, 
ব িডেসMেরর Pসে ‘ধবল, সরল’ িবেশষণ বাংলার িনজS িদিশ অNষে PYK 
হয় িন, PYK হেয়েছ—অবথভােব—িবেদশী অNষে ¦ অাNজািতকভােব 
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ববHত খীয় কােলােরর মাস-নামGিলেত উTেরর ঋতর জন য-বন 
দরকার ত যাগ কেরেছন, িকNT Gীমলীয়-জলবায়-সাত বাংলাভাষার গােয় 
ত নতন চাদর ¦ বীয় জনমােসর থেক এই জন য িভN Rেপর স-িবষেয় 
িতিন এতদর সেচতন য ‘ঋত Gী, তRণ SNর জন, জানলায় সমDসমীর—’ 
ব’েলই যাগ ক’ের দন : ‘জন, িকNT অাসN অাষাঢ় ¦’ তার পর DRত সফের চ’েল 
যান শশেবর অাষােঢ়র S িতেত : ‘... ঝঝরমখর ভার, উেঠােনর উপের অাকাশ 
ঝাপস,/ Pকের PফL পান, বাশবন বিেত ধমল’ ¦ মন যভােব এক লহমায় 
এক জায়গ থেক অােরক জায়গায় উেড় যেত পাের, কিবর ভাষাও পাের 
সভােব উেড় িগেয় Dই ভৗেগািলক অেলর সে সংি Dই S িতGেCর 
মেধ সত বাধেত ¦ িবেদেশর নসিগক দশ িতিন কতট মেনােযাগ িদেয় দেখ 
অাTS কেরেছন ত বাঝ যায় ¦ িভN অKেরখার দশ বাংলাভাষায় িকভােব 
বণন কর যেত পাের স-বাপাের অািম অNতঃ ডায়ােSারার বাঙালী িহেসেব 
তার কাছ থেক িকছ িশেখিছ ¦ মেণর ছিব Pসে ‘অNরাধ’ থেক কেয়কিট 
লাইন অােগই উDার কেরিছ ¦ অারও িকছ লাইন উDার কর যাক : 

 
চেলিছ নীল হাওয়ায় ভেস 
 এেরােPেন 
পাহাড়-বন-শহর-ভরা 
 বSNরায় সে টেন ¦ 
SC ভার, গালািপ রাদ, 
 ঝাপস মািট, 
বইেয়র খাল পাতায় মশা 
 কিফর বািট 
পিরেয় যায় দাবার ছেক 
 িগেজ, হােটল, িনজনত, 
ইতSত তষার-চড়ায় অার-বছেরর 
 তNয়ত ¦ 
 

এেরােPেনর জানল থেক দখ দেশর এমন SদK বণন বাংল কিবতায় 
িবরল ¦ ছেNর অবথ ববহাের উড়ােনর গিতেবগও লাইনGিলর মেধ সািরত 
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হেয়েছ ¦ যন ঘাড় বািকেয় িতযক ভিেত দখেছন, অাবার কিফর কাপটাও 
সামলােCন, যােত বইেয়র খাল পাতায় কিফ ন প’েড় যায় ! তার পর অােছ 
দেশর মহান সৗNযেক েষ নওয়ার সে সে িবরাট দাশিনকতার উেNাচন : 
 

অাবতমান কমলােলবর 
 পিরেম 
অM-মধর ইিNDয়েলাক 
 সকল িদেক উঠেছ জ’েম ¦ 
SL অায়, Rপদী কাল 
 অপিরমাণ, 
অথচ এক অােবগময় 
 বাকল যান 
ফিনেয় তােল সাগর, বন, 
 নগর, Dীপ, শলেণী, 
এমনিক দর ছায়াপেথর পরমাণর 
 দীP বণী ¦ 

 
মেন রাখেত হেব য এেরােPেনর জানলায় ব’েস লখ হয় িন এই কিবত ¦ এর 
সT Sিতর রসায়েন গঁািজেয়-তাল—সই S িত, কিবর কােছ য দবী ¦ 
 
কবল কিবতায় নয়, কথাসািহেতও বDেদব তার মণS িতেক িবচKণভােব 
ববহার কেরেছন ¦ ‘SPিতম িমT’-নামক ছাট গেL দািজিলেঙর সিটেঙর 
চমকার ববহার অােছ ¦ এখনকার SPিতম িমT অাপাতদিেত একজন 
ভাঙােচার বথ মাNষ, যার মেধ একদ অেনক সMাবন, অেনক PিতRিত 
িছেল ¦ কািহনীটার িববিতদাতা য, সই মিহম-নামক লাকিট কেলজ-জীবেন 
SPিতেমর সহপাঠী িছেলা, এবং সই পেব স SPিতমেক ‘িজিনয়াস’ ছাড় অার 
িকছ ভাবেত পাের িন ¦ অথচ SPিতম টাক রাজগার করেত পাের িন, লখক 
িহেসেব Pিত অজন করেত পাের িন, তার ঝলমেল িবেয়টাও ভেঙ গেছ, স 
এখন দািজিলেঙ ঘার দািরেDর মেধ কাী-নাMী একজন বালিবধব নপালী 
মেয়র সে থােক ¦ অেনক বছর বােদ দািজিলেঙ Dই PাKন সহপাঠীর দখ ¦ 
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মিহম তােক পঁাচেশ টাকাব একখান চক িদেয় অথসাহায করেল SPিতম 
তােক এক-বাK পািলিপ দয়, যিদ Pেরােন বN তােদর কােন সDিত করেত 
পাের ¦ করেত ন পারেলও কােন Kিত নই ¦ এই বােK SPিতেমর সবS নS, 
িকNT এখন স িনরাসK ¦ স জােন স অার িকছ ক’ের উঠেত পারেব ন ¦ িকছ 
পািলিপ প’েড় মিহম এই িসDােN পছয় য SPিতম িমT বাংলার ‘একজন 
অসাধারণ লখক’, এতটাই অসাধারণ য ‘হয়েত তার বই এ-মHেত ছাপােনাই 
চলেব ন ¦’ ১৯৩৯ সােল লখ এই গL ; বDেদব িনেজ তখন সািহতজগেত 
অাTPিতার সংGােম িলP, অেনকাংেশ সফলও বেট, অাবার সNরিশপ কােক 
বেল তাও জেন গেছন অেনক িদন অােগই ¦ কলকাতার সািহতPকাশন-
জগেতর িবপরীত মRেত SPিতমেক Sাপন ক’ের সই অNষে সংিKP 
অাচেড় িনPণভােব এেকেছন দািজিলেঙর লােকশনিটেক, অাজেকর 
সমােলাচনার ভাষ অবলMন ক’ের বল যায়, তােক দিখেয়েছন এক ‘অপর’ 
অিSেTর অায়Rেপ ¦ 

অাবার SPিতেমর িবপরীেত ১৯৬২ সােল লখ ‘তিম কমন অােছ ?’ 
গLিটর নায়ক একজন সফল কতী এিনীয়র, য তার মেনর গভীর িনজেন 
সযT লালন কের এক Sেকামল রামািNক ফাNািসেক ¦ সখােন তার 
মণািভJত তার সী ¦ অবনীশ ঘাষাল এত দশ ঘেরেছ য এখন তার ভল 
হেয় যায় কানট কান দশ, কানট কান সময় ¦ ‘পাহােড়র চেড়ায় 
বাংেলাবািড়র বারাNায় দািড়েয় সমেD SযাS দেখিছলাম—স িক মািনলায়, 
ন কািPেত ? কাথায় সই সরাইখান যখােন িছেল গনগেন কােঠর অাGন, 
সেকেল ও SL অাসবাব, SSাD শাদািশেধ খাবার, িSG মদ, অার বাইের বরফ-
পড় রািT, িনঃিসত িহম অরণ ? িটরল ? ডনমাক ? ন িক িবগ Sর ?’ 
‘নSালিজয়’ অার ‘িতিথেডার’ কিবত-Dিটর সে ভাবসাদশ লKণীয় ¦ মেণর 
বাপক অিভJত িক সকেলর জনই ঋিD অােন, ন িক কাউেক কাউেক 
রীিতমেত KাN ক’ের দয়, তােদর S িতGেল তালেগাল পািকেয় যায় ?—এই 
Pট িনেয় নাড়াচাড় কেরেছন বDেদব এই গেL ¦ অাTকথেনর শেষ অবনীশ 
ঘাষাল িনেজর জেন য-মিK কLন কের সখােন অপাপিবD Pম অার ছিটর 
ধারণার সে িমিলেয় দেরর দশ এক রামািNক িমক পালন কের, তার 
পরSেরর পিরPরক হেয় ওেঠ, অাবার পরমHেতই জেগ ওেঠ সংশয় : 
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একিদন ছিট নেব অািম—িনেতই হেব ¦ এখান থেক চ’েল যােব—
যেতই হেব ¦ কাথাও কােন বারাNায় বসেব বেতর চয়াের, সামেন 
সমD ¦ নীল সবজ বগিন-রঙ চল জল, ঢউেয়র পর ঢউ, ঝাপস 
দর ¦ কাজ নই, অলস অািম ; ভাবন নই, অলস অািম ; গিত নই, 
অলস অািম ; অথচ অািম সকাল, িবেকল, সNােক অার ভয় পাই ন ¦ 
কােন কাজ নই, অার কাজ নই ব’েল KািNও নই, এমন কাথাও 
যেত চাই ¦ যখােন সময় অােছ সব সময়, িকNT সমেয়র সে YD 
চালােত হয় ন, এমন কাথাও যেত চাই ¦ কাথায় সই দশ, সই 
সমD, সই নীিলম ? যখােন তিম অােছ, সখােন ¦ ভর ষােল তিম, 
গােয় তামার িশিশেরর গN, মখ তামার গালািপ রােদ উJJল, অােলার 
মেত, অােল ক’ের অােছ এই জগ ¦ তিম অামার পােশ এেস বসেল ¦ 
—িকNT এমন যিদ হয় য তিম নই ? 

 
‘িচLায় সকাল’ থেক ‘অNরাধ’ পযN বDেদেবর কিবতার জগেতর সে এই 
রামািNকতার সMক Sিনিবড় ¦ মেনর একট কােণ, যখােন িতিন িচরYবক, 
সখােন Sদর SNর কােন SানিচেTর সে শািN, SিS এবং একিট শাতীর 
িদেক উিD অনািবল Pেমর মাধয GিNত হেয় অােছ তার কিবিচেT ¦ িকNT 
অােরক িদক থেক দখেল, পিরণত পিরBাজক বDেদব অার তার S চিরT এই 
কমKাN এিনীয়র অবনীশ ঘাষােলর মেধ একট তাপযPণ দরT রেয়েছ ¦ 
পিরণত বয়েসর মেণ বDেদব কমহীন িনজল ছিটর অবকাশ খঁােজন িন, 
িনরলসভােব খঁেজেছন নতন অিভJত, নতন Jােনর ঋিD, নতন সাংSিতক 
পিরেবেশর Sাদ, নতন লখার জন মেনর খারাক ¦ লখাই িছেল তার জীবেনর 
HSNন, সই কাজ থেক মিK চান িন িতিন কখেন ¦ অবনীেশর সে তােক 
তাই PেরাPির ‘অাইেডিNফাই’ কর যায় ন ¦ 

 
গালাপ কন কােল উপনােসর এক জায়গায় বDেদব লেনর S িতর সে 
িনPণভােব িমিশেয় িদেয়েছন বাদেলয়েরর পািরসেক ¦ িবপN িবSয়-এর িDতীয় 
খে Rপিতর সকােলর ঘেমর SেPর মেধ এক অনবদ গদকিবতেক জেগ 
উঠেত দিখ অামরা, যখােন রেTর মেত Gিথত হেয়েছ লখেকর িবমেণর 
টকেরাটাকর ¦ বশ কায়দ ক’ের অারM কেরেছন Rপিতর SPট : 
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... একট SP দখিছেল বাধহয়—কােন শহর, কােন ঘর, খব উচেত, 
মেন হয় যন চন, যন স কখেন িছেল সখােন—কাথায় ? Nয়েকর 
এMািস হােটল ? সান ানিসেSার কালটন ? কান ? নপলস ? ন—অত 
উচেত স ঘর পায়িন কাথাও, কােন জানল থেক অমন দশ 
দােখিন ¦ অন কাথাও—সাধারণ যাতায়ােতর পেথ নয়, হয়েত 
পািসিফেকর কােন Dীপ, দিKণ অােমিরকার কােন রাজধানী ¦ িকNT 
স ত ও-সব দেশ যায়িন কখেন ¦  

 
Rপিত ন িগেয় থাকেত পাের, তার S ত িগেয়েছন, তাই তারই SP 
অনায়ােস সািরত হেত পাের S চিরেTর ঘেমর িভতের ¦ অবশ দিKণ 
অােমিরকার কােন রাজধানীেত িতিনও যান িন, যতদর জািন, িকNT সরকম 
িডেটল ঢিকেয় দওয় ত উপনাসকােরর এিKয়ােরর মেধ পেড় ¦ 
পািসিফেকর িবেশষ একিট Dীেপ িতিন অবশই িগেয়িছেলন, এবং এর পেরই 
Rপিতর SেPর এক D ধষ বণনায় য-শহেরর অাদল ফেট ওেঠ তার মেধ, 
অামার িবাস, হনলল ত অােছই, মেন হয় নপলসও িকছট অােছ ¦ 

নীলােনর খাত উপনােসর Pথম খসড়ার Pকাশ পিTকায় ১৯৫৬ 
সােল, PSকাকাের Pথম Pকাশ ১৯৬০-এ ¦ এই উপনােস ফেল-অাস 
Pববের S িত অার Pথম িবেদশমেণর S িতেক বণীবD কেরেছন বDেদব ¦ 
একিদেক অােছ Hেতামগ, যার মেধ লKেভদী বণনায় ধরােন অােছ Pরান 
পLেনর S িত, জলপেথ ঢাক-বিরশাল যাTার S িত, Sীমােরর রাN অার 
এিনRেমর S িত ¦ ‘কইন মির’ জাহােজর এিনRেমর S িতও হান িদেC 
ব’েল মেন হয় ! অনিদেক অােছ পািরস, িনউ ইয়ক, কলািMয় থেক দখ 
হাডসন নদী, নপলস, কািলফিনয়ায় PশাN মহাসাগেরর তীের দখ ‘িবগ Sর’-
এর S িত, পাহােড়র উপের কােঠর বািড়, হনির িমলােরর অাদেল অাক এক 
িচTিশLী ¦ এই অায বNেনর সাহােয সংেিষত হেয়েছ পিথক-অিSেTর 
িবেশষ দাশিনকতািট : 

 
কলকাত, বাংলােদশ, অামার বাংল, সানার বাংল ¦ সানার নয় ত ত 
দখেত পািC, অার কান অেথ অামার ? যােদর মেধ জেNিছলাম তার 
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কউ নই, স-দশ নই, Pবব নই ¦ পািরস, াফট, িমলান ব লস 
এেলস-এর এয়ার-পােট নামেত য-রকম, দমদেমও তাই ¦ সবই 
িবেদশ, সবই Sেদশ ¦ একট বাসSান চাই, বাংলায় যােক বেল মাথ-
গঁাজার জায়গ : এই ত ? জীবন ত সব মেনর মেধ চলেত থােক ; 
কাথায় ঘমিC, কী খািC, তােত কী এেস যায় ? 
............................ 
য-কােন সময় এেরােPন দখেল চল হ’েয় ওেঠ অামার মন ¦ ঐ 
অপিরসর যােনর মেধ কাটােন ঘাGিল, বই, কিফ, তND, অার সসাগর 
বSNরােক সে টেন িনেয় চলার অNিত : ঐ বাধহয় সবেচেয় Sেখর 
সময় অামার জীবেনর ¦ কােন নতন দেশ পচিC, এই বাধটাই 
অায, পছেল পের নতন িকছ নই ¦ পথ অার মেণর গিত : সটাই 
সব ¦ অাসল কথ, কাথাও কােন িশকড় নই অামার ; ভেস-ভেসই 
জীবন কেট যােব ¦ 

 
খয়াল কRন, উপের উDত িDতীয় টকেরািটেত মণিবষয়ক বীজ-কিবত 
‘অNরাধ’র এক-ঝলক হাওয় অাবারও িকভােব খেল যায় ¦ 

বিKগতভােব নীলােনর খাত-র কােছ অািম একিট ছা বাপাের 
ঋণী ¦ বDেদেবর শষ পেবর কিবত ‘সিNলG’-এ নােমােLখ ন ক’ের একিট 
ভাSেযর বণন দওয় হেয়েছ ¦ অামার অনিদত বDেদেবর কিবতাGেCর মেধ 
এই কিবতািটও অােছ ¦ এিট যখন অNবাদ কেরিছ তখন কিবতায় বিণত নামহীন 
ভাSযিটর উস কী হেত পাের স-সMেক িবSর মাথ ঘািমেয়িছ ¦ গেবষণ 
করার পর অামার মেন হেয়েছ য YগলMিতর ঐ বণনায় রদঁ-র L’Eternelle 
Idole এবং রদঁ-র ভাSর-বাNবী কািমল Kােদেলর গড় অন Dিট YগলMিতর 
ছায় অােছ ¦ বণন এত অাNPিক য বাঝ যায় কিব কবল S িত থেক 
বলেছন ন, তার সামেন কােন ছাপ ছিব অােছ ¦ নীলােনর খাত তখনও পিড় 
িন ¦ উপনাসিট পড়ার পর বঝলাম, অNতঃ রদঁ-র গড় ভাSযিটর কােন ছিব 
উপনাসকােরর কােছ িনয়ই িছেল ¦ উপনােস তােক বল হেয়েছ ‘িচরNনী 
Pিতম’, L’Eternelle Idole-এর যথাযথ অNবাদ ¦ নীলান বেল য ভাSযিট 
স রদঁ িমউিয়েম দখেত পায় িন ¦ হয়েত অন কাথাও দেখিছেল অােগ, 
অাবার দখেত চেয় িবফলমেনারথ হেত হয় তােক ¦ অগত তার একট ছাপ 
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ছিব স িকেন নয় ¦ সিট দাড় কিরেয় রেখ স য-বণন দয়, ‘সিNলG’-এ 
দওয় বণনার সে তার খঁিটনািট িমেল যায় ¦ বাঝ যায়, মণলB িডেটলিটেক 
একবার গেদ, অােরকবার কিবতায় Gেজ িদেয়েছন শBিশLী ¦ 

 
বDেদেবর মণিবষয়ক িচNর অােরকিট উেLখেযাগ অাকর হেল কিন 
কনেক লখ তার িচিঠপT, যGিল দময়Nী GNাকাের Pকাশ কেরেছন ¦ এই 
িচিঠপেTর সংGহ অািম অামার নতন বই িতিসেডার-এ যেথ িডেটেল ববহার 
কেরিছ ব’েল অাজেক স-িবষেয় বশী িকছ ব’েল সময় নেব ন ¦ সংেKেপ 
বিল য িবেদশমণ বDেদবেক িকভােব একজন উদার, পরমতসিহ, 
বNবসল, িবসেচতন, িজJাS, অাধিনক মেনর মাNষ ক’ের তলেত সাহায 
কেরিছেল তার অজS সাK এই িচTজয়ী পTGেC ছিড়েয় অােছ ¦ বইিট থেক 
Dিট মাT িদঙিনণায়ক অংশ এখােন উDার করেব ¦ Pথমিট ৩র অেKাবর 
১৯৬২-ত লখ একিট িচিঠ থেক ; দময়Nী তখন অােমিরকায় পড়ােশান 
করেত গেছন, অার বDেদব কলকাতায়, যাদবPের কমরত : 
 

... তার যার অাTীয় ব বN ব Sজন—তারাই তার সব, জগেতর লাক 
তার িকছই নয়, এই মাহেক কখেনাই Sান িদেত নই ¦ অাTীয়েপািষত 
Gাম জীবন কাটাবার বল কতকাল অিতKাN হেয়েছ, সই মেনাভাব 
অাধিনক সভতার িবেরাধী ¦ সত, য-দেশ অামর দবা জেNিছ ও 
বেড় হেয়িছ, বালকাল থেক দেখিছ ও ভােলােবেসিছ যােদর, নান 
PতK Sােথর বাধেন যােদর সে অামর জিড়ত, তােদর সে একট 
মৗিলক ও অনিতKম সMN থােক অামােদর, মাতভাষ যােদর সে এক, 
তােদর সেও ¦ িকNT তাই ব’েল অার কউ অামার িকছ নয়—এ-কথ, 
তার কথ, অামার কথ, হ’েতই পাের ন ¦ ‘সব ঠঁাই মার ঘর অােছ’—
এট কথার কথ নয়, অাKিরক অেথ সত ¦ সই িবগহ অািবার কেরেছ 
অাধিনক মাNষ—YD সেTTও, অাণিবক বামার িবভীিষক সেTTও, 
সবেদশ ও কােলর মেধ কী-রকম যাগােযাগ চলেছ ত দখিছস ¦ বরং 
অামার মেন হয় য পথ চলেত চলেত য-সব Kিণেকর বNত ও 
ভােলাবাস অামর পেয় থািক, তার একিট িবেশষ Mল ও তাপয 
অােছ—ত ঘাষণ কের মাNেষর মিহম, ত জািনেয় দয় য মাNষ 
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মাNষেক ভােলাবােস ও অাকাK কের—অার কােন কারেণ নয়, ধ 
মাNষ ব’েলই ¦ এরকম কত SখSিত অামার মেন জ’েম অােছ—কত ন-
বল কতJত, কত িবেদশী মাNষ যােদর নাম, মখ িকছই অামার মেন 
নই, মHেতর জন তােদর Hদেয়র Sশ য পেয়িছলাম সই কথাট 
ভেল িগেয়ও ভাল যায় ন ¦ 

 
অামার িDতীয় উDিত এর মাT কেয়ক িদন পেরই ২৩েশ অেKাবর 

১৯৬২-র একিট িচিঠ থেক : 
 
... কাল থেক এই কথাট ভাবেত অামার খব অানN হেC য অামার বN 
অােছ নান দেশ—তার অামােক মেন রেখেছন, অামােক 
ভােলাবােসন ;—অামার এই অসফল জীবেনর এট একট বেড় 
সাথকত, এর জেন ভােগর কােছ অািম কতJ ¦ অািম অাের অেনকবার 
িবেদেশ যেত চাই, চাই এই সব Gণী ও সJেনর সSখ, তােদর Hদেয়র 
Sশ চাই ¦ ... তার মেধ িদেয় Pতীচীর সে অামার সMN অাের একট 
দঢ় হ’েল—এখন ভগবান কRন, Pাচী ও Pতীচীেত যন শািN িবরাজ 
কের ¦ 
 
এই মেনাভাবিটেক অামরা অনায়ােসই বাংলার রেনসােসর Mলধারার 

Pসারণ ব’েল িচনেত পাির, এবং এখােন মণিশLী বDেদব যথাথভােবই PবSির 
রবীNDনােথর Sেযাগ উTরসাধক ¦ 
 
————————— 
এই অােলাচনায় িনMিলিখত বইGিল ববHত হেয়েছ : 
 
বDেদব বS, কিবত-সংGহ (িবিভN খে), দ’জ পাবিলিশং-কতক িবিভN বছের 
Pকািশত ¦ 
——, দশিট উপনাস, দ’জ পাবিলিশং, ২০০৪ ¦ 
——, PবNসমG ১, পিমব বাংল অাকােদিম, ২০০৫ ¦ 
——, PবNসমG ২, পিমব বাংল অাকােদিম, ২০০৭ ¦ 
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——, অামার ছেলেবল, এম. িস. সরকার অা সN-এর সংSরণ, ১৯৮৯ ¦ 
——, বDেদব বSর িচিঠ : কিন কন Rিমেক, দময়Nী বS িসং-কতক 
সMািদত, িবকL, ২০০৬ ¦ 
——, বDেদব বSর  গL, দ’জ পাবিলিশং, ২০০০ ¦ 
——, বDেদব বSর রচনাসংGহ, নবম খ, GNালয়, ১৯৮৪ ¦ 
——, ভােস, অামার ভল, নতন সংSরণ, এবং মশােয়র, ২০১০ ¦ 
Pিতভ বS, জীবেনর জলছিব, াবণ ১৪০৩-এর মDণ, অানN পাবিলশাস ¦ 
 
নিNনী GPর কর সব-পেয়িছ-র দেশ-র অNবােদর PািPSল : 
http://www.parabaas.com/BB/articles/pNandini_SPDCh1.html 
বDেদেবর সে হােNেল পাহয়ানিমেয়েসর কাLিনক সংলাপিটর PািPSল : 
http://www.parabaas.com/rabindranath/articles/pHannele.html 
 
বDেদেবর কােন কােন গেLর KেT দ’জ-এর  গL সংSরণ অার 
ভােস, অামার ভল-র সাMPিতক এবং মশােয়র সংSরেণর মেধ অLSL 
পাঠেভদ লK কেরিছ ¦ ত ছাড় িবিভN সংSরেণর মেধ বানানরীিতর িকছ  
ভদও অােছ ¦ অসমািপক িKয়াপেদ বDেদব য-ঊকম ববহার করেতন, 
পিমব বাংল অাকােদিমর মDেণ ত বিজত হেয়েছ ¦ উDিতGেল যখন 
যখান থেক িনেয়িছ তখন সখানকার বানান বজায়  রাখার চ কেরিছ ¦ 
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