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ম্পাদওীয়—
এওটু পপঙয়য় য়়েপঙ আভযা। ফণণভারা তায লরঔা ংগ্র ওযয়ত এওটু লদপয ওয়য লপরর এফায। প্রপতপদয়নয
লরঔা়ো, পফদযায়তপনও অনযানয ফহুপফধ ওাচওভণ, পনয়পভত-পক্ষওপনয়য়ায়কয অবাফ, পক্ষও এফং তাাঁয়দয য়ে
ওঔন-ওঔন ঙাত্রয়দয স্ট্রাইও—এইফ ছায়ভরায় আভযা ফ়ে অপনয়পভত য়য় য়়েপঙ পওঙু পদন, নানাপফধ
টানায়ায়়েয়ন বুকপঙ আভযা ঙাত্রযা ফুছয়ত াযপঙ পক্ষায়ক্ষয়ত্র প্রফর পফৃ ঙ্খরা লদঔা পদয়য়য়ঙ, পক্ষা—মা ওীনা
চাপতয লভরুদণ্ড—লঔায়ন তুভূ র অযাচওতা, লেচ্ছাঘায, োথণয়ওপিও-যাচনীপতয লঔরা ঘয়রয়ঙ। তফু আভযা েপ্ন
লদপঔ এই ওায়রা অন্ধওায লথয়ও উয়তাযয়ণয! লঙাট পফবাক য়ায়ত অু পফধা আয়যা অয়নও যওভ। অনযানয
ওয়রয়চ, লমঔায়নই ফাংরা পফবাক ফা াপতযয়কাষ্ঠী পওঙু ওয়য, লঔায়নই ঙু পট আভযা। যস্পয়যয ায়
দাাঁ়োয়নায লঘষ্টা ওপয। অয়নও পঔয়ত াই, লদঔয়ত াই—মা আভায়দয প্রপতপদয়নয ধযাফাাঁধা ক্লায় লঔা- চানা
য় না।
আভায়দয ঙাত্রফন্ধুযা লতা অয়নও পওঙু ই ওযয়ত ায়য, বুরত্রুপট লথয়ও লকয়র দয়ভ না! এওয়ে ওায়চ ওযায
আনন্দই আরাদা। কতফঙয লঙাট-ঙপফয প্রদণন লতা তা-ই ফয়র! এ.ই.প লওায়ণ পপয়েয বালা-াঠযত ভস্ত
ঙাত্রযা মঔন ফ়ে দণায় তায়দয লঙাট-লঙাট ঘরচ্ছপফগুয়রা লদঔাপচ্ছর, ঔুফ ঔুপ য়য়পঙরাভ আভযা ওয়রই লই
লঘষ্টা লদয়ঔ। আফায আচ এই পত্রওা। ভান লমভনই লাও, লঘষ্টা ওয়যপঙ আভযা ফাই। অয়নও যায আয
পদপদভপনয়দয লরঔা লয়য়পঙ।
এফ য়ে ঙাত্রফন্ধুয়দয এওটা ওথা না ফয়র াযপঙ না, পক্ষওযা আভায়দয াাময ওয়যন ফয়ট, পত্রওা পওন্তু
আভায়দযই। পনয়চয়দয লরঔা পদয়য় তায়ও াপচয়য় লতারায দাপয়ত্ব আভায়দয। পদপিয আয লওায়না ওয়রয়চ,
ফযফাপয়ও রাবক্ষপতয ফাইয়য ঙাত্রয়দয চনয – ভূ রত তায়দযই ওাাঁঘা ায়তয েযপঘত যঘনায়ও চায়কা ওয়য
লদয়ায চনয, লওফরভাত্র ফাংরাবালায় এইযওভ আয লওায়না পত্রওা প্রওাপত য়না। পনয়চয ঔুপয়ত ়ো
এঔায়ন! াত-াওাফায আয এটা আভায়দযই চনয। এই পত্রওা এফায পত্র-এ া পদর। তাই ফহুওারাফপধ
ঘয়র আা এই পত্রওায়ও পওঙু য়তই ফন্ধ ওয়য লদয়া লময়ত ায়য না। অথঘ লরঔা লদয়ায়ত ক্রভফধণভান
অনাগ্র এ-পত্রওায়ও ফন্ধ ওয়য লদয়ফ অদূ য-বপফলযয়ত, এভন ম্ভাফনা লদঔা পদয়চ্ছ। ঙাত্রঙাত্রীয়দয অপফরয়ে এফযাায়য আয়যা অয়নও য়ঘতন য়া প্রয়য়াচন।
এফাযওায পত্রওাপটয়ও ূ ণণ রূ লদয়ায ফযাায়য পফয়ল উয়দযাক পনয়য়য়ঙ আভায়দয প্রাক্তন ঙাত্র লভাচায়ের।
ড. নয়যাতভ বাফুও পত্রওায ওাচপট ম্পূ ণণ ওযয়ত াাময ওয়যয়ঙন।
পফদায়ী ঙাত্রয়দয চানাই শুবওাভনা—তায়দয যফতণী চীফয়নয চনয। নানা ওায়চ, ওর ভয়য় তায়দয লম
াঘমণ লয়য়পঙ, তা লবারায নয়। ফ়ে-লঙাট ওর ফন্ধুয়দয আকাভী লয়ভস্টায যীক্ষায চনয শুয়বচ্ছা চানাই।
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ফন্ধু
প্রীপত ভাইপত
ফাংরা াোপনও, প্রথভ ফলণ
চীফয়নয অপরয়ত কপরয়ত,
য়দ য়দ ফন্ধু লয়য়পঙ।
প্রপত য়র থই থ লদপঔয়য়য়ঙ
ফন্ধু ধয়যয়ঙ াত
পফশ্বা লফয়়েয়ঙ ক্রভাকত
অকণন ভানু য়লয পবয়়ে।
ায়ত াত লযয়ঔ,
উষ্ণতা অনু বফ ওয়যপঙ মত,
ধনী য়য়পঙ তত।
ফন্ধু লতা ংঔযায ওাযাপচ নয়,
নায়ভয রো লবাটায পরস্ট নয়,
চাপত, ধভণ, ফয়ণণয পফয়বদ নয়,
ফন্ধন নয়, ফযং ভুপক্ত...
ফন্ধুত্ব লফয়়ে উঠয়ত ফং পযঘয় রায়ক না
পিওায় পদন ক্ষণ লদঔয়ত য় না,
াক্ষয-প্রভায়ণয প্রয়য়াচন য়়ে না।
ফন্ধুত্ব নদীয ভয়তা,
মঔন ঔুী, লমপদয়ও ঔুী লভা়ে পনয়ত ায়য,

ফন্ধুয়ত্বয ফীচ ফাতায় পভয় থায়ও।

ফন্ধুয়ত্ব ঘায়া ায়ায দায় লনই।

লওাথায় ঔুাঁচয়ফ তায়ও?

কবীয অন্ধওায়য াপযয়য় মাফায বয় লনই।

চভওায়রা ফাপ়েয অপরয়ন্দ ফা
যাস্তায ধায়য আস্তাওুাঁয়়ে
লমঔায়নই চন্ম লাও,
ফন্ধুত্ব ভাথা তুয়র দাাঁ়োয়ফই,
লযাদ্দুয তাও ওয়য ঙু টয়ফই;
ভাতার ায়ায বয় ওয়য
ফন্ধুয়ত্বয লৌযব, লকৌযফ ঙপ়েয়য় ়েয়ফই,
লবৌয়কাপরও ফ ীভায়যঔা ায ওয়য
ভানু য়লয হৃদয় পযণ চাকায়ফই।
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ান্ত্বনায লঔাাঁয়চ
প্রীপত ভাইপত
ফাংরা াোপনও, প্রথভ ফলণ
ভানু ল চীফনবয ান্ত্বনা লঔাাঁয়চ
গ্রীয়েয উদা দু ুয়য এওা এওা থ াাঁয়টচভা ওথা ফ ফৃ থা ভয়ন য়,
ভন অয়ক্ষা ওয়য এও পাপর ঘাাঁয়দয আায়,
াপয়রযয েীওৃপত নয়, ভয়ন ান্ত্বনা ঘায়।
ভানু ল পনযন্তয পনয়চয়ও লঔাাঁয়চ য়নয য়য়, তন্নতন্ন ওয়য...
লতারা়ে ওয়য ভয়নয কবীয়য...
মা ায় তা ময়থষ্ট নয়,
অান্ত হৃদয় ান্ত্বনা ঘায়।
ূ চা অঘণনায়, ধযান ধাযণায়
এওান্ত এওাগ্রতায়... পনভণভ পনচণনতায়
ক্ষপণও াপন্তয োদ ায়া মায়,
তয়ফ অরূয়য রূ দণয়নয পাাঁয়ও
ভন য়়ে মায়, নয়়ে মায়।
পফপর পঘন্তায় অফন্ন ন্ধযায়,
ূ য়মণাদয়  ূ মণায়স্তয ভায়ছ,
ভয়য়য লকারওধাাঁধায়
পদনগুয়রা লওাথায় াপযয়য় মায়...
ভন পদ না ায়।
অথণীন চীফয়নয পাঁপ়ে লফয়য় লফয়য়
ক্লান্ত পফলন্ন ভন অফাদ বয়য মায়,
এও ঘুভুয়ও লল ওয়য পদয়ত ঘায়,
চীফয়নয াত্র...
অফয়য়ল ভন ান্ত্বনা ঘায়।
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আপভ এও মামাফয
ু পভত লফযা

যায়থণ

পফ এ লপ্রাগ্রাভ, তৃতীয় ফলণ

পল্পা পভশ্র
ফাংরা াোপনও, তৃতীয় ফলণ

আপভ এও মামাফয
লফ়োই খুয়য লমঔায়ন লঔায়ন

লাঁয়াচ ফয়র,  আদা বাই

লনই লম আভায লওায়নাই খয।

লতাভায ায় আপঙ
যু ন লফায়নয য়ে মাফ

পঔয়দয তয়য ওাচ ঔুাঁপচ আয

দায়ভয পঙাপপঙ।

ওায়চয য়য ঔাফায

ভুকণী ফয়র াফা বায়া

পুটায়থ খুয়য-খুয়য আপভ

লতায়দয আায় ঔুপ

বাপফ ওী আয আয়ঙ বাফায?

এফায লফাধয় ভানু লগুয়রায

পপক্ষত নই আপভ, তফু

পুটয়ফ ভুয়ঔ াপ।
মঔন তঔন ভুকণী বাচা

়েয়ত চাপন ভন ভানু য়লয

পঘয়ওন ওলা ঔা

পফঘায ওপয ঔাযা- বায়রা

ভুকণ ভিভ পফপযয়াপন

পফঘায়যয পর আভায ভয়তয।

লতাভযা পনয়য় ফাপ়ে মা।

মতই মা-লাও, ভানু ল আপভ

ঙাকর ফয়র ফাাঁঘাপর বাই

চীফন লওন শুয ভয়তা

অয়নও পদয়নয য়য

বাকয লথয়ও লয়য়পঙ শুধু

লাঁয়াচ, আদা, যু ন লতায়দয

হৃদয়-বযা দু ুঃঔ মত

আপল পদরাভ বয়য।

ফায আয়ঙ খয ংায

উৎফ এয়রই ফাফায়ও ফপর

আয ওত ওী

উঠয়ত য়ফ লবায়য

গুনয়ত লকয়র ভু়েয়ত য়ফ

এঔন লতায়দয লপ্রয়ভয ওুওায

আেুয়রয ডকাপট

মতই ওাাঁদুও লচায়য।

পাঁয়়েয ভয়তা য়থ ঘপর

ভুকণী ওাাঁয়দ ঙাকর ওাাঁয়দ

ফই রায়ক লঘায়ঔ ফয়়ো

ফাই ঔুপ তাই...

া ভাপ়েয়য় ঘয়র মায় ফাই

ফযফায়ী আয ঔায়া াপটণ

থাপও চয়়োয়়ো।

লঘায়য লঘায়য ভাতুয়তা বাই।

তফু লওন লফাঁয়ঘ আপঙ
ভযয়ত লম বয় াই
ওাুরুল ফরয়ফ ফাই
তা লতা আপভ ওঔন নই।
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ভাওার
পল্পা পভশ্র
ফাংরা াোপনও, তৃতীয় ফলণ
আচ ওায়র খুভ বাগয়রা...ওাও ডাওা লবায়য...
ওযায়রণ্ডায়য আয়যা এওপট পদন াযার অতীয়তয দ্বায়য।
ওার যায়ত্রয েপ্নটা পপযয়ফ না আয লওায়নাপদন
এঔয়না তাচা তায আয়রা ধীয়য ধীয়য য়য় মায়ফ ক্ষীণ।
ঘপি খন্টায পযভাপিয়ত পুপযয়য় লকর...
পুপযয়য় লকয়রা এওটা পদন, পাাঁওতায়র এওটা যাত াযার;
ভাওায়রয মু কান্তয়যয পনয়য়ভই ভয় ঘয়র পনভণভ,
ক্রভ চীফয়নয যাস্তাটা য়চ্ছ আয়যা দু কণভ;
লঙয়রয়ফরায চীফনটা লওভন লমন আয়স্ত আয়স্ত ডুফ পদয়রা...
কড্ডপরওা প্রফায় কওয়ায লওাথায় াপযয়য় লকয়রা।
লমৌফন ডাও পদর, উয়ঠ ফায আয়কই তা লার লল।
ফযস্ত ংায ওার পফয়ওর লদঔা পদয়রা নানা তায লফ;
এও এও ওয়য েচন পযচন ফন্ধুযা াযার ভাওায়রয খয়য,
চীফন মু য়েয দাাঁ়ে টানয়ত পকয়য় আপভ াযারাভ তায বায়য;
পনয়য় ায়থ আভায উজ্জ্বর যরতা লই েপ্ন লদঔা লবায়য...
আভায এওটা াধাযণ প্রশ্ন ওযয়ত ইয়চ্ছ ওয়য পনয়পতয ওায়ঙভাওার আয ভয়য়য ওায়ঙ চীফন লওন লম ুতুর নায়ঘ?
ভয় পও আভায়দয ওায়ঙ টায়ন নাপও দূ য়য পযয়য় লদয়...
এওা ফয় ওঔয়না বাপফ ভয় পও পওঙু শুনয়ত ায়?
ভানু য়লয এত আয়ক্ষ অনু য়াঘনা, লওন এঔায়ন এরাভপপয়য লময়ত দা আফায লই পদয়ন, মঔন চীফন লরাভ।
লই লভয়খ ঢাওা আওায়য পনয়ঘ ফৃ পষ্ট লবচা খায়, াাঁটয়ত াই,
ভায়য়য ভধু য াপ ভাঔায়না ফাতায়য ঘ্রাণ আফায়যা পনয়ত ঘাই...
আপভ লই কওয়ায়যয অনু বূপত বায়রারাকায ভুূয়তণ পপযয়ত ঘাই,
পওন্তু লয়ল ায ভানয়ত য় ভয়য়য ফানায়না ট্রাপপও রুয়র বাই;
ই য়থয পদা অফধাপযত এওফায এয়র লপযায লঘষ্টা মায় পফপয়র!!
লঔাাঁচ ওপয াযায়না াথীয, ফন্ধুয, মপদ ভয় ায় উায়...
ঔুাঁয়চ পনই আনন্দ তাপয ভায়ছ আয পনয়চয়ও ঔুফ ু পঔ ভয়ন য়;
এঔায়নই পও য়য়পঙয়রা খুভ বাো যায়তয লবায, লমপদন য়য়পঙর েয়প্নয চয়,
পরঔরাভ পনযন্তয থ ঘরায ওথা পদকয়ন্তয ায়ন, ওাপটয়য় ভাওায়রয বয়!!
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ভান্তযার

ভা এ তুপভ লওভন তুপভ

ইপতা াাঁচা

ইপতা াাঁচা

ফাংরা াোপনও, প্রথভ ফলণ

ফাংরা াোপনও, প্রথভ ফলণ

অয়নওটা থ াাঁটা র াাাপ

ভা এ তুপভ লওভন তুপভ

ায়ত াত লযয়ঔ নয়,

তুপভ আয়া ফায চনয

শুধু াত ঙু য়য় লথয়ও স্পয়ণয ইয়ায়য

ফায ওথা বায়ফা, পওন্তু

লমভন চয়রয তযয়ে, নদী ফয়য় মায় দু ‖ধায়য।

বায়ফা না শুধু পনয়চয ওথা!
এ লওন তা চয়না –

অয়নও য়য়য়ঙ ু ঔ দু ুঃয়ঔয ওথা

ওাযণ ―ভা‖ তুপভ

যায়তয তাযায় লরয়কয়ঙ লবায়যয আয়রা,

ভা এ তুপভ লওভন তুপভ...

স্মৃপত এঔন লভৌন নীযফতায়

লম পনয়চয়ও বুপরয়য়

ফাতা লওাঁয় ফৃ ক্ষযাপচয াতায়।

বায়ফা ফায ওথা
ওঔয়না ভয়ন য় না –

ওত েয়প্নয যং পভয়য়ঙ এও যায়রয়ট

লতাভায পনয়চয ওথা?

তফু আাঁওা য়পন এওটা লকাটা ঙপফ,

ভা এ তুপভ লওভন তুপভ...

দু ‖ায়যয চরতযয়ে পভয়রয়ঙ ু য

লতাভায ায়থ থাওয়র

পভয় লতা মায়পন হৃদয়তয়টয ু দূয।

আপভ বুপর ফ ওষ্ট

―ভান্তযার‖ এই দীখণ থঘরায়

লতাভায়ও লদয়ঔ বুয়র মাই

ফাাঁধা পঙর চীফন আরকা ু য়তায়,

আপভ আভায ফ ঔাযা পদন।

আচ পঙাঁ়েয়ত পকয়য় লই ফাাঁধয়নয ু য়তা

ভা এ তুপভ লওভন তুপভ...

লদপঔ, ায় পঙর, য়ে পঙর না লতা।

লওউ চানয়ফ না ‗লওায়নাপদন‘।।
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প্রওৃপতয রূ
ভুভতাচ াযপবন
ফাংরা াোপনও, পদ্বতীয় ফলণ

ফলণাওার
নীর আওায় ূ মণ য়ঠ

আপচচুয যভান

লভয়খয লওায়র লওায়র।

আযফী াোপনও, প্রথভ ফলণ

আন লফয়ক ফইয়ঙ ফাতা
ফৃ পষ্ট য়়ে টাুযটুুয,

াকয লচায়ায লতায়র।

দু ায় লমন ুওুয আয ুওুয;

ফুচ লঔয়ত লানায পর

লট্রন ঘরয়ঙ ধীয়য ধীয়য,

পছরপভপরয়য় য়ঠ

আভায ভয়নয েপ্ন পখয়য।

পদয়নয লয়ল ন্ধযা নায়ভ
ন্ধযাভপণ লপায়ট।

ফই পনয়য় খয়য ফয়,

ঘাাঁদ য়ঠ ঐ ফাাঁ ফাকায়ন

এভন দৃ য লদঔয়ত াইপন লঘায়ঔ;

ফায রায়ক বায়রা

খা াতা ফ ায়ঙ ফয়,

এওপনয়ভয়ল লদয় খুপঘয়য়

ফলণাওায়রয আনন্দ লভয়ঔ।

লমঔায়ন মা ওায়রা।
ধনয তুপভ বাযত তুপভ

ভায়ছ ভায়ছ লষ্টনগুয়রা,

াপঔয ওরযয়ফ
আয়ফ লমপদন উঠয়ফ ফাই

ঙু য়ট মায়চ্ছ লখা়োয লদৌয়়ে;

লতাভায ডায়ও লচয়ক।

লট্রন? লপও! পফযীতকাভী,
াপযয়য় মায়চ্ছ রও বয়য।
লদঔয়ত লদঔয়ত ভুযাদাফাদ,
আই আয প পট প লও ধনযফাদ;
আয ওয়য়ও খন্টা য
য়ফা ফাায় আফায,
পদপি ইউপনবাপণপট পচন্দাফাদ।
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অযাধয়ফাধ ফয়য় পনয়য় ঘরা
ু দীা ভাইপত
ফাংরা স্নাতয়ওাতয, পদপি পফশ্বপফদযারয়
আচ্ছা! ফরয়ত ায়যা ভানু ল লওন ভয়য? আচ আফায পফল্টু ভযয়ত পকয়য়পঙর! ভাযয়ত ঘায় ল পনয়চয যীযয়ও!
ওাযণ আত্মা লতা পঘযচীপফত, তায়ও ভাযা মায় না। এই ভৃতুযয এওটা ইপতা আয়ঙ। পঠও ঘায ফঙয আয়ক
পফল্টু এওফায ভযয়ত পকয়য়পঙর। পফল্টুয চীফয়ন এভন পওঙু খয়টপঙর মা পফল্টুয়ও আত্মনয়নয ভয়তা অযাধ
ওযয়ত ফাধয ওয়যপঙর।
আচ পফল্টুয ওয়রয়চয প্রথভপদন। ল অয়নও আা পনয়য় এয়পঙর। আা পঙর চীফনয়ও পনয়য়। ওয়রয়চয
প্রথভপদয়ন পফল্টুয য়ে লদঔা র ভানতাায। তায ওল্পনা লমন ফাস্তফরূয় লদঔা পদর। ল ওথা ফরয়ত ঘাইয়রা
ভানতাায ায়থ। পওন্তু অযপদয়ও ভানতাা অন্ধওায়যয কপণ্ড লপযয়য় প্রথভ আয়রায লঙাাঁয়া লয়রা ওয়রয়চ
এয়। তাযা দু ‖চন লমন নদীয দু ই ওূর, এয়ও অয়যয পফযীত। এওচন ঘায় চীফনয়ও লদঔয়ত, অযচন
ঘায় পনয়চয়ও চীফয়নয ভয়ধয ফাাঁপঘয়য় যাঔয়ত। তফু পফল্টু ঘায় ভানতাায লঙাাঁয়া লয়ত, ভানতাায ায়থ ওথা
ফরয়ত। এওই ভরায়ট লথয়ও লমন তাযা দু ই চন দু ই প্রান্তয। ওল্পনা মঔন ায লভয়ন মায় তঔন ফাস্তফয়ও
েীওায ওয়য পনয়তই য়। তাযা ভরায়টয দু ই প্রান্তয য়র এওই কপণ্ডয ভয়ধয ফাাঁধা – লদঔা তায়দয লযাচই
য়।
এবায়ফই লওয়ট লকর এওটা ফঙয। ঠাৎ-ই এওপদন তায়দয বায়কযয ঘাওা খুয়য লকর। ওল্পনা ফাস্তয়ফ পযণত
র। নতুন ফঙয়যয শুরুয়ত মঔন ফাই-ফাইও শুয়বচ্ছা চানায়ত ফযস্ত তঔন প্রথভফায পফল্টু  ভানতাা এয়ও
অয়যয াভয়ন। াঠাৎ-ই লমন ফপওঙু থভয়ও লকর, লঘায়ঔ লঘাঔ ়েয়রা দু চয়নয, শুধু ই পও লঘাঔ! পওঙু ওথা
না ফরায়ত তায়দয ফহু ওথা ফরা য়য় লকর। লওভন বায়ফ র এই ভয়নয পভরন? ওীবায়ফ াপযয়য় লকর তাযা
এয়ও অয়যয ওায়ঙ! তায়দয প্রথভ ওথা ‗নতুন ফঙয বায়রা ওাটুও‘। এবায়ফই এপকয়য় লময়ত রাকর তায়দয
চীফন, লওয়ট লকর পওঙু ভুহুতণ, পওঙু পদন, পওঙু ভা...। বাকয লম তায়দয লওাথায় পনয়য় মায়ফ তাযা চানয়তা না।
তাযা বাফয়ত ায়যপন। নদীয দু ই প্রান্তয আচ পভপরত। তাযা এয়ও অযয়ও ঙা়ো চীফনয়ও বাফয়ত ায়য না।
তায়দয ইয়চ্ছয়ত তাযা আচ এও। পওন্তু চীফয়নয ফ ইয়চ্ছ ূ ণণ য় না। তাই ুযণ র না পফল্টুয ইয়চ্ছ।
ভানতাা  পফল্টু লঘয়য়পঙর এয়ও অযয়ও পওন্তু চীফয়ন লমভন ফ ইয়চ্ছ ূ যণ য় না লতভনই ফ ঘায়ায়ও
ায়া মায় না।
পফল্টুয এই না-ায়ায চনয দায়ী তায ফাস্তফ চীফন। পফল্টুয ফাস্তফ চীফন পঙর তায ওল্পনা লথয়ও অয়নও
আরাদা। পফনা অযায়ধ পফল্টু লম াপস্ত লয়য়পঙর তায়তই পফল্টু লঘয়য়পঙর লচয়নফুয়ছ এই অযাধ ওযয়ত।
লমইপদন পফল্টু প্রথভফায ভানতাায ফাপ়েয়ত মায় লপদন ল প্রতযক্ষ ফা য়যাক্ষ বায়ফ ফুছয়ত ায়য ভায়চ তায
অফস্থান লওাথায়। বায়রাফাায প্রাাদ লম অথণননপতও ওাযয়ণ ধ্বয় ়েয়ত ায়য পফল্টুয ওায়ঙ তা আচ
ফাস্তফ। পফল্টু লমভন বায়ফ বায়রায়ফয়পঙর ভানতাায়ও পঠও লতভন বায়ফই পও বায়রায়ফয়পঙর ভানতাা
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পফল্টুয়ও? য়য়তা না! তাই য়য়তা ভানতাা লয়যপঙর লই পদন পফল্টুয়ও যাপয ফরয়ত, ―ফাফায ইয়চ্ছয
পফরুয়ে পকয়য় আপভ য়ত পফয়য় ওযয়ত াযয়ফা না‖। লম নদীয দু ই ায এওপদন এও য়য়পঙর ল নদী আফায
ফাাঁও পনর। মাযা এয়ও অযয়ও ঙা়ো চীফনয়ও বাফয়ত ায়যপন আচ ঠাৎ লওভন বায়ফ ফাফায ইয়চ্ছই লমন
ভানতাায ইয়চ্ছ য়য় উঠয়রা। ভানতাা যাপয চাপনয়য় পদর ল পফয়য় ওযয়ত াযয়ফ না। ওাযণ পও শুধু
এওপটই– ফাফায ইয়চ্ছ? নাপও ইয়চ্ছয লঙয়ন যয়য়য়ঙ অনয লওায়না ইপতা, মা য়য়তা ফা অথণনীপত, মা য়য়তা
পফল্টুয চানা। তফু এওপদন পফল্টু এই চানায চকৎয়ও লমন অচানায বান ওয়য গ্রণ ওয়যপঙর ওল্পনায়ও।
আচ তায ওায়ঙ ফাস্তফ ফরয়ত পওঙু ই লনই। আচ ল এওা। এই এওাওীয়ত্বয ওাযয়ণই পফল্টু প্রথভফায অযাধ
ওযয়ত লঘয়য়পঙর। পনয়চয়ও পযয়য় পনয়ত লঘয়য়পঙর এই ভাচ লথয়ও, লম ভায়চয ওাযয়ণ এওপদন তায ইয়চ্ছ
ূ যণ য় পন। পফল্টু লপদন ভযয়ত লঘয়য়পঙর, পওন্তু আচ আয ল ভযয়ত ঘায় না। তায ওৃত অযায়ধয চনয
ফাযফায ল ঈশ্বয়যয ওরুণা পবক্ষা ওয়য। ওাযণ ল লচয়নয়ঙ, চীফন ভানতাা নায়ভয এওপট লভয়য়য ওায়ঙ
লথয়ভ লনই। ভানতাা থাওুও তায স্মৃ পতয়ত। পফল্টু ঘরু ও াভয়ন এপকয়য়। পওন্তু পফল্টু পও াযয়ফ পনয়চয়ও
ফাাঁপঘয়য় যাঔয়ত। ল আচ য়য়তা তায ফাস্তফয়ও লভয়ন পনয়ত ায়যপন। এটাই পও বায়রাফাা? নাপও ঠওায়না?
পফল্টু পও ঠয়ওপঙর? পফল্টুয বায়রাফাা পও লঠাওয়রা ভানতাায ওায়ঙ নাপও অয়থণয ওায়ঙ! পতয ফরয়ত পও
ফাস্তফয়ও েীওায ওয়য লনয়া অয়নও ওপঠন। তাই য়য়তা পফল্টুয এই অযাধ।
আপভ পও ঠওরাভ?
আফায ঠওরাভ?
পতযই ঠওরাভ?
পওন্তু লও ঠওায়রা আভায়
আভায পভথযা আা কফ লতা নয়
আচ পফশ্বা াযায়রা
অচায়ন্তই – াযয়ত লতা য়তাই
আভায ওায়ঙ পভথযাই লম লপদন য়তযয ঙর ওয়য এয়পঙর
ল লতা লওফরই তযয়ও না-লফাছা
ওতপদন ঠওয়ফা –ঠওয়ফা
মতপদন আভায পফশ্ব
পভয়থযয়ও পভয়থয ফয়র েীওায ওযয়ফ না
ততপদন ঠওয়ফা।
পওন্তু আয নয়!
আয আপভ ঠওয়ফানা!
ফয়়ো—আয়যা ফয়়ো চীফয়নয আপ পনয়য়
আপভ আভায ভয়ত ওয়য ফাাঁঘফ!
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ভয়নয ওথা
প্রবাত দণায

লফপ ায়র লফপ ওান্না,

ফাংরা াোপনও, তৃতীয় ফলণ

ফয়র লকয়ঙন যাভ েণা।

শুনয়ত ঔুফই লাচা,

লপদনই লতা লঙাট্ট পঙরাভ,

ওয়রচ ফরয়তই ভচা।

আচয়ও ফ়ে রাভ,

পতন ফঙয়যয াচা,
লওউ লতা লফায়ছ না।

ওাাঁদয়ত ওাাঁদয়ত স্কুয়র লকরাভ,

ভয়নয ভয়ধয আাঁওা,

আফায ওয়রচ আচ লল ওযরাভ,

এই পতন ফঙয়যয ওথা।

ঘভয়ও উয়ঠ ঠাৎ লদপঔ,

াযয়র লবারা মায় না,

ূ মণ ওাওা পদয়চ্ছ টুপও।

এয়পঙরাভ মঔন

ওত লম ঙপফ লখায়য খুয়ভয লবায়য,

বাফতাভ এভনই তঔন।

লটযই াইনা ভয়নয লওায়ণ।

আচ শুধু ভয়ন য়

পদয়নয ায়থ ায়থ, রু পওয়য় য়়ে

ফ স্মৃপত ভুয়ঙ মায়,
ভয়ন য় এওই ওথা,

স্মৃপত ভায়ঠ খায়ট।

ুযয়না লই পদয়নয ফযথা!

ওত াপ, ওত ভচা,

পরয়ঔয়ঙন যপফ ঠাওুয,

ওত ওান্না, ওত াচা

ওপফতায পতপন াকয।

আচ ভয়ন য়়ে লই

তফু পদরাভ ঔাতায

পওপনয়ওয যান্না।

াতায় চায়কা তাাঁয়ও।

আচ পওন্তু মাফায লফরায়

এঔন ়েয়ঙ ভয়ন,

ফরয়ফা আপভ এই পতন ফঙয

লওন ফাই ফয়র –

ঔুফই পভপষ্ট।।...

খয়যয টায়ন
রুওানা ঔাতুন
আভযা ু ঔী ই, ু ঔী য়ত বায়রাফাপ।
বারফায়ত ঘাই, বায়রাফাপ।
ওায়রয ঔুপ ঔুপ ভুয়ঔয অয়নও ওথা ফয়র লদয় ফয়ন্তয লওাপওয়রযা।
আপভ ভুগ্ধ ই, আফায বায়রাফাপ।
প্রওৃপতয়ও বায়রাফাপ, পঠও লমভন ওয়য ভায়য়যা বায়রাফায়।
ফাপ়েয ফাযান্দায় পুয়ট থাওা যচনীকন্ধায লৌযব ভয়ন ়োয় অয়নও পওঙু ,
কাঙপটয়ও ময়তা বায়রাফাপ, ময়তা আনায ফয়র চাপন, পুরপট আভায ওায়ঙ আয়যা অয়নও অয়নও পপ্রয়।
ময়তাফায দয লপাটা পুরপটয়ও লদপঔ ভায়য়য ওথা ভয়ন য়়ে।
ভন ঔাযায়য ন্ধযায়ফরায় াপঔযা মঔন লপয়য,
আপভ পপপয পপযয়ত ঘাই আভায পনয়চয খয়য।
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পযয়ফ পনয়য় পওঙু বাফনা
ভুভতাচ াযপবন
ফাংরা াোপনও, পদ্বতীয় ফলণ
ফতণভান পফয়শ্বয লশ্রষ্ঠ চীফ ভানু ল, ভানু ল এই প্রওৃপতয়ও চয় ওযায চনয তায ফুপেভতায প্রয়য়াক ওয়য পযয়ফয়
নানা প্রওায পযফতণন এয়নয়ঙ। প্রাওৃপতও পযয়ফয়ও নষ্ট ওয়য নকয  য়যয তন ওয়য ভানফ পফওায়য
পফচয় লওতন ়োয়চ্ছ। ফতণভান 3P (Population, Pollution, Poverty) এয ভযায় ভগ্র পফশ্ব চচণপযত।
ললাফার য়াপভণং, চন স্তয়যয পফনা, ভুয়েয করতর ফৃ পে, ঔযা, ফনযা, বূ পভওম্প, ু নাভী, ভাভাপয, টাইপুয়নয
ভয়তা প্রাওৃপতও পফমণয় আচ ভগ্র চীফচকয়তয অপস্তত্বয়ও পফন্ন ওয়য তুয়রয়ঙ। অথঘ ভানফবযতায চনয
উন্নয়ন লতা ওাভয। পওবায়ফ দু পদয়ও ভতা লযয়ঔ এয়কায়ত াযয়ফা?
বপফলযৎ প্রচয়ন্ময ওথা পঘন্তা ওয়য পযয়ফয়য এই বয়ঙ্কয ভযায় লওফরভাত্র পযয়ফপফদযায় নয়, াধাযণ
ভানু লযা এঔন ফুছয়ত াযয়ঙন পযয়ফ ফাাঁঘয়র ভানু ল ফাাঁঘয়ফ।
ু স্থায়ী উন্নয়ন, ু স্থায়ী ওৃপল ফযফস্থায ভাধযয়ভ পযয়ফয়য প্রওৃত উনয়ন ম্ভফ লমঔায়ন পযয়ফয়য পনচে
উাদানগুপরয ভয়ধয বাযাভয ফচায় থাওয়ফ। পযয়ফয়ওপিও উন্নয়ন  পযয়ফয়য পফপবন্ন ভযা ম্পয়ওণ
ওর স্তয়যয চনকণয়ও অফপত ওযয়ত াযয়র য়য়তা বপফলযৎ প্রচন্ম পযয়ফয়য পওঙু টা ু পর রাব ওযয়ত
াযয়ফ। এ পফলয়য় স্কুর  ওয়রচ স্তয়যয ঙাত্র-ঙাত্রীয়দয অগ্রণী বূ পভওা পনয়ত য়ফ। তাযা মপদ পনয়চয পফদযারয়,
ভাপফদযারয়, ফাপ়ে, গ্রাভ, য প্রবৃপতয পযয়ফয়ও পওবায়ফ ু স্থ যাঔা মায় এ ম্পয়ওণ অফপত য় তায়র
আকাভী পদয়ন এও পনভণর পযয়ফ ৃ পষ্ট য়ফ। ওাচটা ঔুফ ওপঠন য়র আভায়দয লঘষ্টা ঘাপরয়য় লময়ত য়ফ।

ভনয়বারা
লভাচায়ের
ফাংরা স্নাতয়ওাতয, পদপি পফশ্বপফদযারয়
আপভ ফাস্তফতায়ও বয় াই
তযয়ও েীওায ওযায া লচাকায়ত াপয না!
ওয়রয ভায়ছ আপভ তাই আচ পনরুায়!
আপভ ূ ণণতা াই লতাভায ভায়ছই। চাপন
তুপভ আচ আয পভয়থযয়ও প্রশ্রয় লদ না।
তাই আচ আয আভায লওায়না স্থান লনই
লতাভায ওায়ঙ। য়য়তা পঙর না লওায়নাপদন!
শুধু পভয়থয পদয়য় লওায়নাপদন য়পন লতা চীফয়নয াথণওতা,
তাই আচ আয তয েীওায ওযয়ত াপয না।
পতযটা তুপভ চায়না, চাপন আপভ
তফু এওফায মপদ পভয়থযয়ও প্রশ্রয় পদয়ত!
তায়র য়য়তা আপভই তয য়য় লমতাভ।।
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অর ফযপক্তয াপরয
ভাুঃ নাচভুর লাদা
আযপফ াোপনও, পদ্বতীয় ফলণ
এওপট গ্রায়ভ উভযা নাভও এওচন লঙয়র থাওত। উভযায পতায ভৃতুয য়য়পঙর। উভযায পযফায়য শুধু ভাত্র
তায ভা পঙর। উভযায ভা প্রপতয়ফীয়দয ুযাতন  লঙাঁ়ো ওা়ে লরাই ওযয়তন। উভযা ঔুফ অর লঙয়র
পঙর। উভযা লওায়না ওাচ ওযত না। ল ফাপ়েয়ত ফয়  শুয়য় ভয় অঘয় ওযত। ়োয়ানায পদয়ও
উভযায লওায়না প্রওায ভয়নায়মাক পঙর না। মঔনই উভযায ভা তায়ও লওনাওাটায চনয ফাচায়য াঠায়র, ল
(উভযা) ফাচায়য পকয়য় লমন াপযয়য় লমত ুয়যাপদন। তায ভা তায়ও তায অরতা  পপথরতায চনয বৎণনা
ওযয়তন  াপস্ত পদয়তন। তায ভা তায়ও ংয়াধন ওযয়ত অক্ষভ য়য় মান। তায ভা পনযা য়য় মান।
উভযা ফণদা তায ়োশুনায় পপথরতা লদঔাত (ওযত)। প্রপতপদন ল পফরে ওয়য স্কুর লমত। ল ক্লায়য ওাচ
লওায়নাপদনই ওযয়তা না। ক্লায় ফয় ল ়োশুনায় ভয়নায়মাক পদত না। এফ ওাযয়ণয চনয তায়ও স্কুর লথয়ও
পফতাপ়েত ওয়য লদয়া য়। মঔন যফতণী পদন স্কুর মায়ায ভয় র তঔন তায ভা তায়ও পচজ্ঞা ওযয়রন
আচয়ও তুপভ স্কুর মাপন লওন? উভযা কতওায়রয ভস্ত খটনা ভায়ও ফরয়রা। এফ ওথা শুয়ন তায লযয়ক
লকয়রন। উভযায ভা তায়ও বৎনা ওয়য ফরয়রন, ‗লতাভায অরতায পরাপর ঔুফ বায়রা য়ফ না লতাভায়ও
আয়কই ফয়রপঙরাভ। পওন্তু তুপভ আভায ওথা অভানয ওয়যপঙয়র। মা লওাথা পকয়য় লওায়না ওাচ লয়ঔা এফং
লই ওায়চ দক্ষতা অচণন ওয়যা। নয়ঘৎ আপভ লতাভায়ও ফাপ়ে লথয়ও পফতাপ়েত ওযয়ফা, লমভনবায়ফ লতাভায়ও
স্কুর লথয়ও লফয ওয়য লদয়া য়য়পঙর।‘ প্রথভপদন ওাচ ওযায চনয ওায়র ল ফাপ়ে লথয়ও লফয র, ল
এওচন ওৃলয়ওয ায়থ ুয়যাপদন ওাচ ওযর। ওৃলওপট তায়ও ভচুপয পয়য়ফ পওঙু য়া প্রদান ওযর। উভযা
লদৌঁয়়ে ফাপ়ে পপয়য মাপচ্ছর। য়াগুয়রা তায ায়ত পঙর। উভযা য়থয ভয়ধয এওপট কতণ লদঔয়ত ায়, লই
কতণপট রাপায়নায লঘষ্টা ওয়য, পওন্তু উভযা কতণপট রাপায়ত ফযথণ য়, তায য়াগুয়রা কয়তণ ঔুফ লঔাাঁচাঔুাঁপচ
ওযয়ত রাকর, পওন্তু ল য়াগুয়রা আয ঔুাঁয়চ লর না। উভযা পঘপন্তত য়য় ফাপ়ে পপয়য এর। ল তায ভায়ও
খটনাপট ফরর। তায ভা তায়ও ফরয়রন, ‗লতাভায উপঘৎ পঙর লম, য়াগুয়রা য়ওয়ট যাঔা। পদ্বতীয়পদন উভযা
ওৃলয়ওয ায়থ আফায ওাচ ওযয়ত লকর। ল ভস্ত পদন ওাচ ওযর, এফং ওৃলওপট তায়ও এওপট লা বযপত
দু ধ প্রদান ওযর ভচুপয পায়ফ। উভযা দু য়ধয লাপট তায ায়টণয ভয়ধয পনয়য় াটয়ত রাকয়রা। পওঙু দূয
মায়ায য়যই তায লায়য ভস্ত দু ধ য়়ে লল য়য় লকর। অফয়য়ল ল আফায পনযা য়য় ফাপ়ে পপয়য
লকর। তৃতীয় পদন ল ুনযায় ওৃলয়ওয ায়থ ওাচ ওযয়ত লকর। ওৃলওপট আচয়ও তায়ও পওঙু ভুযপকয ঙানা
প্রদান ওযর, উভযা ঙানাগুয়রা ফায়ে ওয়য পনয়য় আপঙর। ফায়েয দযচা ফন্ধ ওয়য পদয়য়পঙর। লইচনয
ভুযপকয ফাচ্চাগুয়রায শ্বা – প্রশ্বা লনয়ায ওষ্ট পচ্ছর। ফাচ্চাগুয়রা আয়রা ফাতা না ায়ায় ভয়য লকর।
উভযা ফাপ়ে লৌঁয়ঙ ফােপট ঔুরয়র লদঔর লম, ভস্ত ভুযপকয ঙানাগুয়রা ভয়য লকয়ঙ। উভযা ঘতুথণপদন আফায
ওাচ ওযয়ত লকর। এফায এওচন রুপটয়ারায ায়থ। উভযা ুয়যাপদন রুপটয়ারায ায়থ ওাচ ওযর।
ন্ধযায ভয় রুপটয়ারাপট তায়ও এওপট াদা পফ়োর পদর ভচুপয পয়য়ফ। ল পফ়োরপটয়ও ায়ত ওয়য পনয়য়
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আপঙর, এভত অফস্থায় পফ়োরপট নঔ পদয়য় উভযায়ও আাঁঘয়়ে াপরয়য় লকর। উভযা খটনাপট তায ভায়ও
ফরর। তায ভা যাকাপিত য়য় ফরয়রন, ―তুপভ লওন পফ়োরপট লফাঁয়ধ পনয়য় আয়াপন‖?‘
ঞ্চভ পদন উভযা আফায ওাচ ওযয়ত লকর। আচয়ও ল এওচন ওাই-এয ায়থ লকর। ল ওাইয়য়য
ায়থ ভস্তপদন ওাচ ওযর। ভাং পফয়ক্রতা তায়ও ভচুপয পয়য়ফ ঙাকয়রয ভাংয়য উ়েু প্রদান ওযর। ভাংয়য
উ়েুপট ভাপটয়ত লটয়ন লটয়ন ফাপ়েয়ত পনয়য় আপঙর উভযা। অতুঃয ল মঔন ফাপ়ে পপয়য আর উভযায ভা
ভাংয়য উরুপটয়ও লদয়ঔ তায়ও ঔুফ বৎণনা ওযয়রন এফং ফরয়রন, ‗তুপভ উরুপটয়ও ওাাঁয়ধ পনয়য় আয়ত
ায়যাপন?‘ লষ্ঠপদন ল এওচন যাঔায়রয ায়থ ওাচ ওযয়ত লকর। উভযা যাঔায়রয ায়থ ওাচ ওযয়ত লকর,
ল যাঔায়রয ায়থ ুয়যাপদন শু ঘযার। লভারওপট লফতন পয়য়ফ উভযায়ও এওপট কাধা প্রদান ওযরমায়ত ল কাধায উয আয়যান ওয়য মায়া – আা ওযয়ত ায়য। উভযা ঔুফ পক্তারী পঙর এফং ল
পফার ক্ষভতায অপধওাযী পঙর। উভযা কাধাপটয়ও ওাাঁয়ধ ওয়য ফাপ়ে পনয়য় আপঙর। উভযা কাধাপটয়ও ওাাঁয়ধ
ওয়য যাচপ্রায়দয া পদয়য় মাপচ্ছয়রা, লই ভয় ল লদয়য যাচওনযাপট যাচপ্রায়দয ফাযান্দায় দাাঁপ়েয়য়
পঙয়রন। উভযা খায়়ে ওয়য কাধা ফন ওয়য পনয়য় মায়া লদয়ঔ যাচওনযাপট ঔুফ অফাও য়রন এফং ঔুফ ায়ত
রাকয়রন। যাচওনযাপট ফণদা পঘপন্তত  পফলন্ন য়য় থাওয়তন। পওন্তু উভযায এই দৃ যটা দণন ওয়য তাাঁয
ভয়নয পফলন্নতা দূ য য়য় লকর, আয পতপন ঔুফ আন্নন্দ অনু বফ ওযয়ত রাকয়রন। যাচা ঔুফ ঔুপ য়রন তায
লভয়য়য়ও (যাচওনযা) ায়ত লদয়ঔ। যাচা উভযায়ও এওপট াোন ুযস্কায়যয দ্বাযা ুযস্কৃত ওযয়রন।
যফতণীপদয়ন যাচা উভযা  তায ভায়ও লডয়ও আনয়ত পনয়দণ ওযয়রন। উভযা তায ভায়য়য য়ে যাচপ্রাদ
আর। উভাযা  তায ভায়ও স্থায়ীবায়ফ যাচপ্রায়দ থাওয়ত লদয়ায ফযফস্থা যাচা ওয়যপদয়রন। ফাদা
তায়দয দু চনয়ও ঔুফ বার বায়ফ আদয মত্ন ওযয়ত রাকয়রন। যাচা উভযায়ও পপক্ষত ওযায চনয এওচন
পক্ষও পনয়য়াক ওযয়রন, লম ফযপক্ত ঔুফ বারবায়ফ তায়ও পক্ষা প্রদান ওযয়ত াযয়ফন। উভযা ়োয়ানায়
ভয়নায়মাক পদয়ত শুরু ওযর। উভযা তায অরতা পপথরতা এয়ওফায়যই পযতযাক ওয়য লপরর। লফ পওঙু
ভয় য়য উভযা ়োয়ানায় ঔুফ াপণ্ডতয অচণন ওযর। পওঙু ফঙয আয়ক লমভন বায়ফ উভযায়ও অরতায
 পনফুণপেতায দৃ ষ্টান্ত পয়য়ফ লদঔায়না ত লতভনই আচয়ওয পদয়ন তায ফুপেভতায  াপণ্ডয়তযয উভা লদয়া
য়। উভযায়য ফযফায, ঘপযত্র জ্ঞান এফং কপযভা লদয়ঔ যাচা ঔুফ ঔুপ য়রন। অতুঃয যাচা তাাঁয লভয়য়য
ায়থ উভযায়ও পফফা ফন্ধয়ন আফে ওয়য পদয়রন। ওয়য়ও ফঙয য যাচা ভৃতুয ফযণ ওযয়রন। তাযয
উভযায়ও যাচা পনয়য়াক ওযা র এই যাচয়ত্ব। উভযা নযায় পফঘায দ্বাযা তায যাচত্ব তায ান ওযয়ত
রাকর। উভযা পযফায়য ঔুফ ঔুপ  আনয়ন্দয ায়থ এই যায়চয যাচত্ব  ফফা ওযয়ত রাকর।

[পফঔযাত উওথা অফরেয়ন]
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েয়প্নয াথী
আপচচুয যভান
আযপফ াোপনও, প্রথভ ফলণ
এওপট লঙাট ভাঙ পঙর। তায নাভ ―তাপন‖। তাপন লদঔয়ত লফ ু ন্দয। যীয পফপবন্ন যয়গ আাঁওা। লঘাঔ দু পট
তাযায ভয়তা ঘওঘয়ও। াতায লওয়ট লফ়োয় নদীয এায ায। ল তায ফন্ধু ―াপন‖য ায়থ ু য়ঔই লই
নদীয়ত ফা ওযপঙর।
তাযা এওায়থ ভয়নয আনয়ন্দ খুয়য লফ়োয়। লমঔায়নই ঔায়দযয ন্ধান ায় তাযা ঙু য়ট মায় লঔায়ন। াযাপদয়নয
পযশ্রয়ভ লটবপতণ ঔাফায ায়। এওপদন তাযা খুযয়ত খুযয়ত লদঔয়রা নদীয ায় পওঙু ভানু ল লখাযায়পযা
ওযয়ঙ। তাপনয ভয়ন প্রশ্ন চাকয়রা ভানু লগুয়রা পও ওযয়ঙ? াপনয়ও পচজ্ঞা ওযয়রা – ‗যা পও ওযয়ঙ লকা?‘
াপন উতয পদয়রা ‗যা আভায়দযয়ও ধযয়ত এয়য়ঙ।‘ ‗আচ্ছা! য়দয ায়ত পও গুয়রা?‘ লগুয়রা চার,
নদীয চয়র পনয়ক্ষ ওযয়ফ এফং আভায়দযয়ও পাাঁয়দ লপরয়ফ। লটয়ন উয়য উঠায়ফ এফং পনয়য় ঘয়র মায়ফ।‘
‗লওাথায় পনয়য় মায়ফ?‘ তাপন পচজ্ঞাা ওযয়রা। ‗তুপভ চায়না না? পনয়য় পকয়য় ওায়ঘয চায়য বয়য যাঔয়ফ। ভয়য়
ভয়য় ঔাফায লদয়ফ। লঔায়ন যংয়ফযয়গয আয়রা চারায়না থাওয়ফ। ভানু লচন ফ লদঔয়ফ আয আনন্দ অনু বফ
ওযয়ফ।‘ তাপন লঘাঁপঘয়য় উঠয়রা ‗ফা! পও ভচা! লঔায়ন থাওয়ত লতা দারুন ভচাই রাকয়ফ।‘ াপন তায়ও
ফরয়রা,‗পওন্তু লঔায়ন থাওয়ত বায়রা রাকয়ফ না।‘ ‗ল আফায লওভন ওথা ফরয়ঙা? ফন্ধু াপন! আভযা াযাপদন
ঔুাঁয়চ ঔুাঁয়চ াভানযটুওু ঔাফায লঔয়ত াই। তুপভ ফরয়ঙা লম লঔায়ন পনয়পভত ঔাফায়যয আয়য়াচন থাওয়ফ। তয়ফ
বায়রা রাকয়ফ না লওন? তুপভ মা আয না মা আপভ লতা অফযই মায়ফা ওাাঁয়ঘয চায়য। এই ু য়মাক পও আয
ঙা়ো মায়।‘ এওথা শুয়ন লবতয লবতয পওন্তু াপনয ফুও লপয়ট মাপচ্ছর। তাপন তায়ও লঙয়়ে ঘয়র মায়ফ? ল
এওথা লওায়না ভয়তই বাফয়ত াযপঙর না। এয়তাপদন ধয়য এওায়থ থায়ও তাযা দু চন, আচ তায়দয পফয়চ্ছদ
পও নীয়? ফুও লপয়ট লঘায়ঔ এয়রা চর। এটাই পও য়ে থাওায পর? লঘায়ঔয চর ভুয়ঙ, করা লছয়়ে, পও
লমন ফরায লঘষ্টা ওযয়রা াপন, পওন্তু ভয়নয দু ুঃঔ লমন তায করায েয লঘয় ধযয়রা। আফায লঘষ্টা ওযয়রা াপন
তায ভয়নয দু ুঃঔ তাপনয াভয়ন প্রওা ওযয়ত। ওাাঁয়দা ওাাঁয়দা বায়ফ, পনম্ন েয়য ফরয়রা, ‗তাপন! তুপভ আভায়
লঙয়়ে ঘয়র মায়ফ? আপভ পওবায়ফ পদন ওাটায়ফা ফয়রা? ায়য়য! আপভ ফণাযা, লতায়য পফনা ভন াকর াযা।
ওযয়চায়়ে অনু য়যাধ ওপয লতাভায়, পিচ, লমনা লঔায়ন তুপভ ফই ায়ফ পওন্তু োধীনতা ায়ফ না।‘
এফ ওথা তাপনয ভয়ন লওায়না প্রপতপক্রয়া চাকায়ত াযয়রা না। াপ ভুয়ঔ াপনয়ও পফদায় চানায়ত চানায়ত
রাপপয়য় পকয়য় ়েয়রা ভাপছয চায়রয লবতয়য। পওন্তু াপন লফদনা বযা ভন পনয়য় ফন্ধুয়ও পফদায় পদর। তাপনয়ও
পনয়য় ঘয়র লকর যা। নদীয ায়ই এওপট ফাপ়েয়ত এও াচায়না চায়য স্থান লর তাপন। আয াপন ফঙয়যয
ভয়তা দীখণ পদনগুয়রা ওাটায়ত রাকয়রা।
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‗এযওভ চকৎ লতা ওঔন লদপঔপন‘,-- তাপন চায়য রাকায়না ওৃপতভ খায় লরান পদয়য় বাফয়রা। লভপন
ঘারায়না অপেয়চয়নয ঘ্রায়ন তায ভন উৎপুি পচ্ছর। পযস্কায টরটয়র চয়র ওার–ন্ধযায় ঔাফায গ্রণয়ও ল
ঈশ্বয়যয ন্তুপষ্ট ফয়র ভয়ন ওযপঙর। লরাওচন এয় তায়ও দণন ওয়য  তায লৌন্দয়মণয প্রংা ওয়য, এয়ত
তাপন আনপন্দত য়  বায়ফ, ‗পতযই আপভ এই োয়নয উমু ক্ত ফয়ট!‘
ভয় পযফপতণত য়য় এয়রা। ল-ফাপ়েয লরাওচন ফ ভ্রভয়ণ লফপযয়য় লকর। অনাায়য ওাটয়ত রাকয়রা যগীন
তাপনয পদনগুয়রা। তায যীয দু ফণর য়য় লময়ত রাকয়রা।
যগপফযয়গয

লদ পফফণণ য়ত রাকয়রা। তাপনয ু য়ঔয আওায় ূ মণ অস্তপভত য়ত রাকয়রা। াভয়ন শুধু

াাওায আয াাওায নচয আপঙর। য়য়তা ল অনাায়যই ভাযা মায়ফ, এই আঙ্কা পঙর তায ভয়ন।
ক্রভ তাপন উয়ঠ দাাঁ়োয়নায ক্ষভতা াপযয়য় লপরয়রা। পও ওয়য ায়ফ ল ঔাফায, লও তায মত্ন ওযয়ফ? এভন
অভয়য় ওাাঁয়ঘয লদয়ায়র লরান পদয়য় ফয় তাপন েপ্ন লদঔয়ত রাকর—‗ওী চাপন াপন লওভন আয়ঙ? ল
য়য়তা আভায চনয আচ অয়ক্ষা ওযয়ঙ! ভৃতুযয আয়ক এওফায পও ফন্ধুয ায়থ লদঔা য়ফ না? বায়কযয ঘয়ক্র
আপভ এভন এও ওাযাকায়য ফপন্দ আপঙ, ায়! আয পও পপয়য ায়ফা লই েয়প্নয াথীয়ও?‘
তাপনয ভয়নয ভভতা লম আয়ফয়ক ঢাওা য়়ে পকয়য়পঙর, আচ তা লচয়ক উয়ঠয়ঙ। ল এঔন ফুছয়ত াযয়ঙ াপনয
ভয়নয ওথা, মা ল বাো-বাো য়ে পফদায়য়য ভয় তাপনয়ও ফয়রপঙর। ভয়ন ়েয়ঙ, ওতই না ু য়ঔ থাওয়তা
তাযা লই নদীয়ত! োধীনতায পত খুয়য লফ়োয়তা লমঔায়ন ইচ্ছা লঔায়ন। আচ তা ফদয়র লকয়ঙ
যাধীনতায়।
ল চায লথয়ও লফয়যায়নায পযওল্পনা ওযয়রা। ফাপ়েয দযচায় আয়াচ শুয়নই ল লমন পতযই ভয়য লকয়ঙ-এভন অপবনয় ওয়য শ্বা-প্রশ্বা ফন্ধ ওয়য য়়ে থাওয়রা। পওঙু ক্ষণ য়য ফাপ়েয ভাপরও এয় লদয়ঔ ভাঙপট
ন়োঘ়ো ওযয়ঙ না। ভাঙপটয়ও লফয ওয়য ায়ত পনয়য় ভয়ন র ভয়য লকয়ঙ। তঔন ল এই লবয়ফ ভাঙপটয়ও
বাপয়য় পদয়রা নদীয়ত। লমভপন নদীয়ত ়েয়রা তাপনয পছপভয়য় থাওা প্রান পপয়য এর। ল লমন াপযয়য় মায়া
ৃপথফী ুনযায় আপফষ্কায ওযয়রা। পঘৎওায ওয়য ডাওয়ত রাকয়রা- ‗াপন তুপভ লওাথায় আয়ঙা? ঙু য়ট এয়া!
আপভ ঘয়র এয়পঙ। তুপভ আয এওা ন, আভযা এঔন আয়কয চীফয়ন পপয়য মাফ।‘ এপদও পদও লঙাটাঙু পট
ওযয়ত ওযয়ত অফয়য়ল লদঔা লার তায়দয। তায়দয চীফন আনয়ন্দ লভয়ত উঠয়রা।
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লঙাটয়ফরায স্মৃপত
েীতা দা
পফ এ লপ্রাগ্রাভ, প্রথভ ফলণ

সব ভানু য়লয ওায়ঙই তায লঙয়রয়ফরায চীফন র স্মযণীয়। লঙয়রয়ফরায় এভন এও ভয় মঔন আভযা চকয়তয
পনয়ভ, পঘন্তা ইতযাপদ লথয়ও ভুক্ত য়য় থাপও, এই ভয় আভায়দয ভন ঘায় শুধু লঔারা আওায় উয়়ে লফ়োয়ত।
ওয়রয ভয়ন লঙয়রয়ফরায লওান না লওান স্মৃপত ভয়ন লথয়ও মায় াযাচীফন। আভায ভয়ন লঙয়রয়ফরায অয়নও
স্মৃপত চপ়েয়য় আয়ঙ মায পওঙু র বায়রা আয পওঙু ভন্দ। আপভ লঙাটয়ফরা লথয়ওই পদপিয়ত ফয়়ো য়য়পঙ। পওন্তু
আভায চন্ম য়য়য়ঙ পিভফয়ে। আভায আচ ভয়ন আয়ঙ মঔন আপভ লঙাট পঙরাভ, প্রপতপদন আভায দাদু য
ওাাঁয়ধ ওয়যই স্কুয়র লমতাভ। প্রপতপদন পতপন ওাাঁয়ধ তুয়র পনয়য় আভায়ও স্কুয়র লঙয়়ে আয়তন আফায পনয়ত
লময়তন। পতপন আভায় ঔুফ বায়রাফায়তন। আভযা পযফায়য মঔন গ্রায়ভ লমতাভ, ভাপ আভায়ও ঔুফ আদয মত্ন
ওযয়তা। আপভ আয আভায ফাফা পভপষ্ট লঔয়ত ঔুফ বায়রাফাপ। আভযা গ্রায়ভ লকয়রই লঔায়ন এওটা নাভওযা
পভপষ্টয লদাওায়ন এয়ওয য এও পভপষ্ট লঔতাভ। লই পভপষ্টয়ারায পভপষ্ট ঔুফ পফঔযাত পঙর। ওয়র তায়ও পঘনত।
আপভ তঔন য়ফভাত্র ঙয় ফৎয়যয, আভায এওপট লঙাট বাই র। আভায ঔুফ আনন্দ আভায বাই য়য়য়ঙ
ফয়র। তায ঔুফ ু ন্দয দু য়টা লঘাঔ আয ভাথা বপতণ ঘুর পঙর। লঙাটয়ফরায়

তায়ও ঔুফ মত্ন ওয়যপঙ, পওন্তু মঔন

ল ফয়়ো য়ত রাকয়রা, আভায য়ে ছক়োছাাঁপট শুরু য়য় লকর। এঔন আভায বাইয়য়য য়ে ওরুণ-ভধু য
ম্পয়ওণ ফাাঁধা আপভ।
আভায স্কুর চীফয়ন আপভ ঔুফ আনন্দ ওয়যপঙ। প্রপতপদন ক্লা ঘরাওারীন ঔাফায়যয ফাে ঔুয়র ঘুপঘুপ ঔায়া
ঔুফ ভয়ন য়়ে। আফায লই ফাে মপদ পঙয়ন মায় তায়র এয়ওফায়য ঔাপর য়য় আত। প্রপত ক্লায়য
ভাছঔায়ন চর বযয়ত মায়া, ওার ওার ভায়ঠ পকয়য় লঔরা ওযা, আয়যা ওত পওঙু । আয মপদ লওান পদন
পভডয়ডপভর এ রু পঘ, আরু য তযওাযী লদয় তায়র এয়ওয য এওচন পকয়য় পনয়য় আতাভ অয়নও অয়নও
ওয়য রু পঘ। আভায়দয দু ুয়যয ঔাফায়য ভায়ছ ভায়ছ পদত লারা লটা আভায ঔুফ পপ্রয় পঙর। এঔয়না ভয়ন
আয়ঙ লই ুযয়না লঔরা গুয়রা লমভন – রু য়ওাঘুপয, ধযাধযী, ওানাভাপঙ ইতযাপদ। এঔন ভয়ন য়়ে লম আভায়দয
স্কুয়রয ওযাপন্টয়নয দাদু য ওায়ঙ ায়া লমত আভ, ওাভযাগা, পয়াযা আভযা লগুয়রা পওয়ন লঔতাভ। ভয়ন য়়ে
প্রপতপদন ওায়র পকয়য় এয়েপর রাইয়ন দাাঁপ়েয়য় থাওা, দাাঁপ়েয়য় পক্ষয়ওয ফক্তৃতা লানা, প্রাথণনায েগুয়রা
বুরবার ফরা ইতযাপদ। আভায স্কুয়রয পক্ষওযা ঔুফই বায়রাপঙয়রন। প্রপত পচপনয় আভায ঔুফ াাময
ওয়যপঙয়রন। আচ তায়দয ওথা অয়নও ভয়ন য়়ে, এই পঙর আভায লঙয়রয়ফরা। মায লফীয বাকটা স্কুরচীফয়ন
লওয়টয়ঙ। এঔন ুযায়না পদনগুয়রা অয়নও ভয়ন য়়ে, বাপফ লম মপদ লওানপদন পপয়য আত লই ফারযওার,
লই পঘন্তাভুক্ত চকৎ, লমঔায়ন লওান পনয়ভ থায়ওনা, ভয়ন লওান পঘন্তা থায়ও না লম বপফলযৎ পও য়ফ। শুধু
ফতণভায়নয ওথা লবয়ফ লফাঁয়ঘ থাওতাভ ফতণভায়ন।
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আু ন পভয়রপভয় ফাওপয
আরচুরওাযনাইন
আযপফ াোপনও, প্রথভ ফলণ

তাযা পঙর আভায়দযই বাই। পওন্তু আচ আয লনই। তাযা য়য়পকয়য়য়ঙ আভায়দয ত্রু, এয়ওফায়য প্রায়ণয ত্রু।
আভযা লই যওভ তায়দয ওায়ঙ। পওন্তু লওন লম এই যওভ য়চ্ছ? ওাযা লম এই ত্রুতা কতপয ওয়য পকয়য়য়ঙ?
ভয়ন য়চ্ছ এয়ও অয়যয চনয ফাফরা ওাাঁটা। মায পফল লওউ য ওযয়ত াযপঙ না।
শুয়নপঙরাভ ওয়য়ও ত ফঙয আয়ক এও চাপত এয়পঙর, মাযা নাপও পদয়নয য পদন এই ফাফরা ওাাঁটা
ুাঁয়তয়ঙ। মায লঔাাঁঘা আচয়ও আভায়দযয়ও রাকয়ঙ। তাযা লকর পওন্তু তায়দয ওাাঁটা লযয়ঔ লকর। ভয়ন য় তাযা
চানয়তা লম বাযতীয়যা লফাওায দর, মায চনয তাযা ফাপনয়য়পঙর এয়ও পনয়চয়দয ের। আচ তাযা ফুছয়ত
লয়যয়ঙ লম পতয তাযা াথণও য়য়য়ঙ লই ওাাঁটা ুাঁতয়ত।
চাাপেয়যয ানওায়র যায টভা তাাঁয দযফায়য এওদর ফাপনপচযওয়ও ায়থ পনয়য়

পকয়য় লওারওাতায়ত

ফযফা ওযায অনু ভপত ঘান। ম্রাট তায়ও ফযফা ওযায অনু ভপত লদন। লঔান লথয়ও শুরু য় তায়দয ফযফা।
পদয়নয য পদন তায়দয ফযফা ঘাপযপদয়ও পফস্তাযরাব ওয়য। লয়ল ফাইয়ও দাপফয়য় তাাঁযাই পনয়চয়দয ভুঔয ওয়য
তুয়রন। াচায য়র তাযা পফয়দপ য ওযয়ফ লও? তাই পন্দু-ভুপরভ বাই য়য়

ফাই পভয়র তায়দয

পফরুয়ে আয়ন্দারন ওযয়ত শুরু ওয়য। অনয পদয়ও পফয়দপযা বাফয়ত শুরু ওয়য পও ওয়য এই ঐওযপক্তয়ও
আরাদা ওযা মায়? তাই প্রথয়ভ লফ পওঙু ইংয়যচ বাযতীয় বালা পঔয়ত শুরু ওয়য এফং পওঙু বাযতীয়য়দযয়ও
ইংয়যপচ লঔায়। লমটা পঙর পফফায়দয ভূ র আাঁও়ো। তাযা বাযতীয়য়দয পদয়য় প্রঘায ওযায়ত রাকর লম পন্দুভুপরভ এয়ও অয়যয প্রায়ণয শুত্রু ওাযণ তায়দয ধভণ আরাদা, আয এও ধয়ভণয লরাও অনয ধয়ভণয লরায়ওয
ায়থ পও ওয়য পভয়ত ায়য? তায়দয ওথা লওউ লওউ না ভানয়র আফায অয়নয়ওই লভয়ন পনয়য়পঙর। মায
চনয এও ভয়য় শুরু য় পন্দু-ভুপরভ লবদায়বদ। ু বাল ঘি লফা, কান্ধীচী প্রবৃপত ভাভানয়ফয ভাধযয়ভ
পন্দু-ভুপরভ এও য়র পযফয়তণ আফায ল ঐওয লবয়ে মায়। বাযত লবয়ে য় দু ই টুওয়যা, মায নাভ য়
বাযত  াপওস্থান। মায এওপট বায়ক পন্দুয ংঔযা লফপ এফং অয বায়ক ভুপরভ ংঔযা লফপ। লমপট আচ
আভায়দয ওায়ঙ এয়ও অয়যয চনয ফাফরা ওাাঁটায নযায় য়য় দাাঁপ়েয়য়য়ঙ।
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আু ন আভযা নতুন লদ কপ়ে। পিপটয়য লাাঁতা ফাফরা ওাাঁটা উপঠয়য় লপপর এফং আভযা আফায বাই বাই য়য়,
এয়ও অয়যয ায়থ ওাাঁয়ধ লভরাই। ফাই পভয়র এওপট কান কাই।
ফাই পভয়রপভয় লদ ক়েয়ফা এফায,
আভায়দয লদ য়ফ উয়েণ ফায।
যাঔয়ফা নায়ওা লওায়না ফাধা আয,
পঠও পক্ষা লৌঁঙায়ফা ওায়ঙ ফায।

প্রতীক্ষা—
ু পভতা ফায়াপর
াোপনও ফাংরা, তৃতীয় ফলণ
ওত পদন লদপঔপন লতাভায়—

অয়ক্ষা আভায ক্রয়ভ দু পনণফায

াক্ষাৎ য়ফ ওয়ফ
এই বাফনায়

শুধু বয় য় ভয়ন

ভন আওুরায়

ওত পদন লকর ফন্ত পপপযয়রা
তুপভয়তা এয়র না য়ন।

ূ পচফ লতাভায়য ওয়ফ
ফুপছয়ত ঘায়না পওঙু য়তই ভন

তফু ফপর ভন আয ওতক্ষণ

বাপফ, ফুপছ এয়র এই—

অয়ক্ষা ওপযয়া থাও

দয়যাচায ায়ন ঘাই লম তঔন
লদপঔ তুপভ লওাথা লনই!

ফুছাই পনয়চয়ও, -- না না শুবক্ষয়ণ
তুপভ আপয়ফ পঠও।
ভয়নয ভপন্দয়য লরঔা আয়ঙ নাভ
মায় না পফদায় লদয়া
এয়া তুপভ পপয়য পনয়ফপদফ পনয়চ
আভায মা-পওঙু ায়া।
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লরাওাপয়তয- লরাওপয়ল্পয স্থান
পতরও যওায
অধযাও

লরাওাপয়তযয আপদভস্তয লরাওপল্প, এ ওথা পণ্ডত ভয়র ম্ভফত প্রঘপরত ফহুমু ক ধয়য। লরাওপল্প,
লরাওাপয়তযয ঔুফই গুরুত্বূ ণণ স্তয। লরাওপয়ল্পয পল্পী প্রাথপভওবায়ফ তাাঁয পনয়চয চাত ওাভনা লথয়ও
নান্দপনও পযতৃপিয উয়দ্দয়য তাাঁয ফযাফায়যয াভগ্রী  পযয়ফয়ও শ্রীভপিত  দৃ পষ্টনন্দন ওয়য তুরয়ত ঘায়,
এটা তাাঁয চীফনঘঘণায ভয়ধযই য়়ে। পওন্তু াভাপচও ওাঠায়ভায ভয়ধয লথয়ও পিী  তাাঁয ৃ ষ্ট পল্প াধাযণত
দু ‖পট ধাযায় পফবক্ত। প্রথভত লই আপদতভ ূ য়ত্র পল্পীয ফপক্তকত নান্দপনও পযতৃপিয প্রয়য়াচয়ন পল্পৃ পষ্ট।
পদ্বতীয়তুঃ াভাচ  অথণনীপতয পনয়ন্ত্রয়ন পয়ল্পয ঘাপদা ূ যণ । লরাওপল্পী াভায়চয ফাইয়যয লওউ নন ফা
য়ত ঘান না। পয়র পফপবন্ন উৎফ, ফাযিত  আঘায-অনু ষ্ঠায়নয অে পয়য়ফ পতপন পল্পৃ পষ্ট ওযয়ত
পনয়য়াপচত। তাাঁয়ও এটা এওপদয়ও লমভন তাাঁয ভায়চয অয়নও ভানু য়লয চনয তাাঁয়ও ওযয়ত য়, লতভনই পতপন
পনয়চ ফযপক্তকতবায়ফ ঐ ওর াভাপচও প্রথা  আঘায অনু ষ্ঠায়নয অংীদায। ু তযাং ভায়চয ফণচনীন
পল্পাভগ্রীয ঘাপদা ূ যণ ওযয়ত পল্পী লমভন নীপতকত বায়ফ দায়ফে, আফায তা ওযয়ত পকয়য় পতপন তাাঁয
পয়ল্পয য়ে অথণননপতও ফাাঁধয়ন ফাাঁধা য়়েন। পয়র লটা এওপদয়ও লমভন ঘঘণাচপনত কনুণয অচণন ওয়য,
লতভনই তাাঁয ফা তাাঁয ভয়তা এওপট পল্পী লকাষ্ঠীয ফৃ পত তথা চীপফওা য়য় দাাঁ়োয়। লমভন, ঘীন লদয়য লপেু
পচয়াগ অঞ্চয়রয এওপট প্রথা র াশুপ়ে তায নফপফফাপত ুত্রফধূ য়ও এওপট এওৃ েী ফৎয ইউপনওণণ এয
ুতুর ঘুপয ওয়য এয়ন লদয়ফ, মায অথণ -- াশু়েী ঘান তাাঁয ুত্রফধূ  লমন ীঘ্র এওপট ুত্র ন্তায়নয চন্ম লদন।
ুতুর-পল্পী ঘুপয ওযয়ত লদয়ঔ লদয়ঔন না। ওাযণ পওঙু ওার য়য নফফধূ য মপদ এওপট ুত্রন্তান চন্মায়
তায়র ঐ পযফায তাাঁয়ও প্রঘুয ুযষ্কায পদয়য় থায়ও।
অনযথায় ফযপক্তকত নান্দপনও পযতৃপিয লফাধচাত পদওপট ওভ গুরুত্বূ ণণ নয়, ভগ্রত লরাওপয়ল্পয াভাপচও
পবপতয়ত লরাওায়ত পফশ্বা  ংস্কায থাওয়র কাণস্থয ধাযায় এয বূ পভওাটা প্রফর। লমভন আরনা ভূ রতই
ংস্কাযচাত কাণস্থয পল্প। এই চাতীয় পফপবন্ন ফ ংস্কায়যয ূ য়ত্রই লরাওপয়ল্প ফযাও ায়য প্রতীও 
প্রতীওী- নকায ৃ পষ্ট য়য়য়ঙ মা ৃপথফীয ওর লদয় ওর মু য়ক ভানবায়ফই য়য়য়ঙ। পর ওথা এই লম
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লরাওপল্প াভাপচও প্রয়য়াচয়ন পওংফা ফযপক্তকত লৌন্দমণ লঘতনায ওাযয়ণ মাই লাও না লওন, তা ফণচনীন
এফং ভায়চয ওয়রই তায য উরপি ওয়য থায়ও।
লরাওপয়ল্পয লক্ষয়ত্র ঘপযত্র এও গুরুত্বূ নণ পফলয়। তাই পল্পী তাাঁয পফলয়য়য ফযফাপযও উয়দ্দয পফয়ফঘনা ওয়য
অন্তপনণপত গুণটুওুই পযস্ফুপটত ওযয়ত রক্ষযফে থায়ওন, তাাঁয ফযপক্তকত লৌন্দমণয়ফাধ লথয়ওই। তাই পফলয়য়য
হুফহু অনু ওযণ না য়য় লই অন্তপনণপত গুণপট চ  যর বায়ফ এওপট পফভূ তণ রূয় পযস্ফুট য়। এই
পফভূ তণ রূ াধাযণ গ্রীতায়ও য়ঘতন যাোদয়নয আনন্দ না পদয়র পল্পওভণগুপর ওায়রয ইপতায় অনফদয
নভুনা ৃ পষ্ট ওয়য ঘয়র এফং প্রওৃত যপয়ওয অয়ক্ষায় য়়ে থায়ও পওংফা ধ্বং য়।
ভানু য়লয ংস্কৃপতয ইপতায় লম পল্পগুপর পফয়ল বায়ফ আয়রাপঘত, তা র পফপবন্ন লকাপষ্ঠয আযাধয লদফভূ পতণ,
ওায়ঠয াথয়যয ভাপটয, ভৃৎাত্র  পঘপত্রত ভৃৎপরও, লদয়ারপঘত্র, আরনা, ুতুর, ভুয়ঔা, ফয়নপল্প 
অরঙ্কাযপল্প ইতযাপদ। এই গুয়রা ৃপথফীয ফণত্রই ওভ-লফপ লরাওপল্পীয়দয দ্বাযা রূাপয়ত য়য়য়ঙ। ঘপযত্র–
রক্ষয়ণ এ-ওর পয়ল্পয ভয়ধয এওটা পফশ্বস্ত াভিয লদঔা লকয়র পনতান্ত লবৌয়কাপরও পফপচ্ছনতায ওাযয়ন
েবাপফও বায়ফই আঞ্চপরও কফপষ্টয লথয়ও লকয়ঙ। লরাওপয়ল্পয তাপরওায় এযওভ আঞ্চপরও প্রয়য়াচয়ন ফা
পযয়ফকত ওাযয়ণ ৃ ষ্ট ফহু াভগ্রী আয়ঙ মায নান্দপনও আয়ফদন আন্তচণাপতও লক্ষয়ত্র পফস্তৃত। উদাযণ পয়য়ফ
ফরা মায় – ফাাঁওু়োয লখা়ো, ইংরযাণ্ড কতপয ঘীয়ন ভাপটয ুতুর, ওারীখায়টয ট, ভপন্দযকায়ত্রয পঘপত্রত ভৃৎপরও,
পতয়রয লডাওযা পল্প পওংফা ভধু ফনী লদয়ারপঘত্র বাযয়তয পফপবন্ন অঞ্চয়রয ওাঠয়ঔাদাই ুতুয়রয ভত
পরয়নপয়া, ইয়ন্দায়নপয়া,  আপিওায পফপবন্ন অঞ্চয়রয ওাঠয়ঔাদাই-ুতুর ভয়কাত্রীয়  ভান চনপপ্রয়তা
অচণন ওয়য। ভয়য়য পযফতণয়নয য়ে াভাপচও  অথণননপতও ওাযয়ন লরাওপয়ল্পয  ঐপতযানু াযী
রূায়য়ণয পফফতণন অফযম্ভাফী। অয়নও ফস্তুয প্রয়য়াচন পুপযয়য় মায়ায় তা লরা লয়য় লকয়ঙ, আফায অয়নও
নতুন ফস্তু তাপরওায় মু ক্ত য়। নানাযওভ দণন তথাওপথত ঘরুপল্পয়ও লমভন াধাযয়ণয লথয়ও দূ য়য পনয়য় পকয়য়
তায়দয চপটরতাফণে ংওীণণ কণ্ডীয়ত উণণনায়বয ভত পনয়চয়ও আফে ওয়যয়ঙ , লতভপন আচ নকযবযতায
আ়োয়র ফযওবায়ফই ভানু য়লয ঘাপদা পভপটয়য় আয়ঙ। তয়ফ ওায়রয কপতয য়ে তার লযয়ঔ লম পযফতণন
খটয়ঙ তায়ও লভয়ন পনয়ত য়ফ। তাই লশ্রণীপফবক্ত াভায়চ পফপবন্ন স্তয়যয আওলণণ-পফওলণয়নয পযয়প্রপক্ষয়তই
লরাওপয়ল্পয ফপওঙু তায উৎ, পফওা, পযণপত এফং েরূ ইতযাপদ পফঘায ওযয়ত য়ফ। এই ফপওঙু যই
পঙয়ন যয়য়য়ঙ াভায়চয পফপবন্ন অংয়য নানা ধযয়নয ফযফাপযও প্রয়য়াচন, ল ওথা অফযই ভয়ন যাঔা
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প্রয়য়াচন। াভায়চয ফস্তুকত বায়ফ উৎাদনীর স্তয লমপট (অথণাৎ ওৃলও, শ্রপভও, ওারুপল্পীযা মায অন্তকণত)
লঔায়ন ঐপতযকতবায়ফ ল-ভস্ত ঘারু  ওারুওরায ধাযা ফভান আয়ঙ। াধাযণবায়ফ লরাওপল্প ফরয়ত
তায়দযয়ওই লফাছায়। এয়দয ভয়ধয অয়নও গুপরযই প্রাঘীনতভ উৎ ঔুাঁচয়ত লকয়র ভানু য়লয প্রানকপতাপও
প্রপতাভয়দয চীফনঘঘণা েয়ন্ধ য়াপওফার য়ত য়ফ, মপদ প্রায়ই, ল আপদ উৎওারীন তাৎমণগুপর
এঔন পফস্মৃপতয ভয়ধয পফরীন য়য় লকয়ঙ এভনই লদঔা মায়। ভানু য়লয পনতয-পযফতণনীর চীফনঘঘণায য়ে
াভিয লযয়ঔই তায পল্পৃ পষ্টয অন্তরণীন ফযিনাগুপর উতয়যাতয ফদয়র লকয়ঙ। গুাফাী পওাযী 
ংগ্রচীপফ ভানু য়লয পল্পওরা-পঘত্র। পল্পওরা ভানু য়লয ভয়ন েীন প্রওা, ফহু য়েয পফনযায় হৃদয়েভ
ফায়ওযয পযস্ফুটন ভানু য়লয ভুঔ পনুঃৃ ত ওথা, েল্প পযয়য তুপর-যং এয প্রয়য়ায়ক অয়নও ওভ ভয়য় ঙয়ন্দাভয়
ফাণী পঘপত্রত ওযা ম্ভফ। অফয পফয়নাদয়নয প্রওা ফা ভওারীন ফা পঠও ভয়য়য পঘন্তায উৎ  প্রয়য়ায়কয
পর প্রানকপতাপও পঘত্রওরা। প্রানকপতাপও মু য়কয ভানু য়লযা নানা প্রপতওূরতায য়ে অপনপিত চীফনধাযায
ভয়ধয লম পল্প ৃ পষ্ট ওয়যপঙর তায়ত পফযাট ভয়য়য ফযফধায়ন বয ভানু য়লযা পফস্ময়য়ফাধ ওয়য।
এফায লরাওপয়ল্পয কফপঘত্রযভয় লশ্রণী ম্পয়ওণ এওটু লচয়ন লনয়া মাও। লরাওপয়ল্পয ভয়ধয আরনা অনযতভ।
এই আরনা য়েয উৎ ংস্কৃত ―আপরম্পন‖। খয়যয লভয়ছ, লদয়ার পওংফা উঠায়ন পটুরী লকারায াায়ময
ফাগারী ভপরাযা আরনা আাঁয়ওন িতাফণন অথফা লওায়না ভােপরও অনু ষ্ঠান উরয়ক্ষ। পফফা অনু ষ্ঠায়নয
উরয়ক্ষ লম আরনা আাঁওা য়, অয়নও অঞ্চয়র তায়ও ―লফৌঙত্র‖  ফরা য়। আপদফাী পফয়লত াাঁতারযা
কৃজ্জা পায়ফ আরনায ফযফায ওয়যন। এও-এওপট িয়তয উদমায়নয লক্ষয়ত্র পফয়ল এও –এওপট পনচে
নওায আরনা আাঁওা য়। লমভন-- রক্ষ্মী ূ চা উরয়ক্ষয রক্ষ্মীয দপঘহ্ন, ধায়নয লকারা, ধায়নয পল, লাঁঘা
ইতযাপদ আাঁওা য়। আফায ু ফঘনী িয়ত আাঁওা য়ফ াাঁয়য ছাাঁও, ুওুয- িয়তয কয়ল্পয য়ে েপত লযয়ঔ
এওপট াাঁয়ও আফায লঔাাঁ়ো লদঔায়ত য়ফ, মভুওুয িয়ত আাঁওয়ত য়ফ ুওুয, ওচ্ছ, ওুপভয, ভাঙ, লধাা,
লধাানী, লঔ-লঔনী ইতযাপদ। লজ্জপত িয়ত আাঁওা য়ফ লই ফ পচপনয়যই ঙপফ লমগুপর ভয়ন্ত্র উয়িপঔত,
লমভন গুয়া (ু ুপয), ান, লঙারা, আয ফাপ়ে ইতযাপদ। দ্ম, ূ মণ, নানা ধযয়নয রতায লভাপটপ ইতযাপদ অফয
আরনায় ফ ভয়য়ই ফযফহৃত য়। ঘায়রয পটুপর খন ওয়য চয়র গুয়র ভধযভা, অনাপভওা এফং ফৃ োেুপরয
পাাঁয়ও ঐ তযর ফস্তুপট পনয়য় ভধযভা ফা অনাপভওায াায়ময পত্রয়ওায়না চপভয য াধাযনত আরনা আাঁওা
য়। ফ ঙপফই ুরু লযঔায় কতপয এফং পদ্বভাপত্রও। অয়নওয়ক্ষয়ত্রই দ্ম ফা অনু রূ লওায়না ধযয়নয ুস্প
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প্রতীওয়ও ফ়ে ওয়য ভাছঔায়ন এাঁয়ও তায ঘাযায় অনয ফ লভাপটপ এাঁয়ও আরনায এরাওা ীভাপয়ত ওযা
য়। ফ পভপরয়য় আরনায লৌন্দমণ পনবণয ওয়য তায াভপগ্রও ঘক্র পঘহ্নগুপরয ভানানই পফনযায়য উয়যই।
লরাওপয়ল্পয ভয়ধয অনযতভ স্থান ওয়য পনয়য়য়ঙ উপরৃ। এয পঘহ্ন যীয়য পুপটয়য় লতারা পফশ্বচুয়়েই যীপতয
পনদণন। এও ভয়য় আপদভ ভাচ লওায়না ফযপক্ত পওংফা লকাষ্ঠীয়ও নাক্ত ওযয়নয এওভাত্র পঘহ্নই পঙর উপরৃ।
আচ ৃপথফীয ফহু চায়কায় এ প্রথাপট প্রঘপরত আয়ঙ। পওন্তু এ ম্পয়ওণ ধযান-ধাযণা অয়নও ারয়ট লকয়ঙ।
অয়নও আপদফাী ভায়চই ূ য়ফণয ভয়তা গুরুত্ব পদয়য় আয এ প্রথা ারন য় না। ওয়ফ আয পওবায়ফ এই উপরৃ
প্রথা প্রঘপরত য়য়য়ঙ, এ পনয়য় পফপবন্ন আপদফাী ভায়চ পফপবন্ন যওয়ভয ওাপনী লানা মায় এফং প্রয়তযওপট
ওাপনী ধভণাপশ্রত। যাাঁ চাপতয পফশ্বাই।
―খট‖ লরাওপয়ল্পয এওপট আপদভওারীন ঐপতযফাী ধাযা। খয়টয াংস্কৃপতও তাৎমণ ফহুভুপঔ। প্রতীওরূী খয়টয
কায়য় ফণধাযফী কবণপনরূপনী ভনায়দফী পওংফা ধান ঙ়োরূপনী রক্ষ্মীয পঘত্রায়ন পফয়ল উয়িঔয। এঙা়ো
লরাওপয়ল্পয ভয়ধয ঘারপঘত্র, ভেরখট, ঘাপর, লটযায়ওাটা, ডায়ওয াচ প্রবৃপত উয়িঔয়মাকয স্থান ওয়য পনয়য়য়ঙ।
লরাওাপয়তযয ভয়তাই লরাওংস্কৃপতয ভয়ধয ু তযাং লরাওপল্প অনযতভ চায়কা ওয়য পনয়য়য়ঙ, এওথা
অপতয়চই েীওায ওযা মায়।
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বায়রাফাপ—

এয়তাঔাপন ভায়কা-------লঙাট্ট দু -াত ঙপ়েয়য় পদয়য়

ফলণা দা

ফরয়ঙ পশু, এয লফপ পও চাপন?

াোপনও ফাংরা, প্রথভ ফলণ

ভা তঔপন লয় লওাঁয়দ
লঙাট্ট দু -াত ফুয়ও ধয়য

ভায়য়য করা চপ়েয়য় ধয়য

ভাথাপট তায লওায়র লটয়ন

লঙাট্ট পশু ফরয়ঙ তাাঁয়ও—

ফয়রন ধীয়য-ধীয়য—

লতাভায়ও ভা ফড্ড বারফাপ।

এইটুওু আচ পক্ত আভায

ভা লয় ওন পশুয়ও তাাঁয,

এই দু -ায়তয বায়রাফাায়

ওত বায়রাফায়া ভায়কা,

ঘরফ চীফন বয়য।

লতাভায ভাপটয এই ভা-পটয়ও
তুপভ পও তা চায়না?

ভৃণার লন-এয ঙপফয়ত নাযীঘপযত্র পঘত্রণ
চপয়তা বট্টাঘামণ
(ূ য়ফণ প্রওাপত)
নয়ন ভুয়ঔ তুপভ নাই
নয়য়নয ভাছঔায়ন পনয়য়ঙ লম ঠাাঁই।
-(দয প্রয়াত পযঘারও ভৃণার লন স্মযয়ণ উৎকণ।)
পযঘারও ভৃণার লন-এয নাযীযা তযপচৎ ফা ঋপত্বয়ওয নাযীয়দয লথয়ও অয়নওটাই আরাদা। ভৃণায়রয ঙপফয
লম কফপষ্টয অথণাৎ কয়ল্পয ভয়ধয কল্প ফরায লম প্রপক্রয়া, লই প্রপক্রয়ায ভয়তাই ঙপফয নাপয়ওাযা লমন তায়দয
এও ঘপযয়ত্রয অন্তযায়র, আয এও ঘপযয়ত্রয বাফ ফন ওয়য ঘয়র। তাই তাযা াধাযণ পযফায়যয পবতয়য
লথয়ও পযফায়যয ফাইয়যয চকয়তয য়ে ভানবায়ফ ভান্তযার য়থ এপকয়য় লময়ত ায়য। পয়নভায লক্ষয়ত্র
ঔুফ লফপ উনযায়য উয পনবণযীর নপন। তাাঁয প্রথভ পপন্দ ঙপফ ―বুফন লাভ‖, ফনপুর-এয উনযা
অফরেয়ন ঘরপচ্চত্রাপয়ত। এই ঙপফয়ত নাপয়ওায লম প্রপতচ্ছপফ ভৃণার এাঁয়ওয়ঙন, তা পনঙও বাযতীয় নাযীয
ভুঔচ্ছপফয়ও পুপটয়য় লতায়র না। ফযং আয পফস্তৃত অয়থণ, ভানু য়লয যর পনষ্পা এওটা লঘাযা তুয়র ধয়য, লম
লওায়না লশ্রপণয়ঘতনা লফায়ছ না, অথণননপতও আপবচাতয লফায়ছ না। ল চীফনয়ও লদয়ঔ তায যর ভীওযণ
পদয়য়। নাযীয এই ভুঔ আয়র লওায়না পফয়ল নাযীয ভুঔ নয়, আয়র এওটা পফয়ল লশ্রপণয ফ নাযীয ভুঔ
এয় লভয়র তায়ত। আয ফযাও অয়থণ এ ভুঔ আয়র লওায়না ভানফীয নয়, এওটা অনু বয়ফয, অনু বূপতয,
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ভানু য়লয অন্তপনণপত প্রফৃ পতয। লম প্রফৃ পত ভানু লয়ও তায চপটর, ওপঠন  এওয়খাঁয়য় অফস্থা লথয়ও ভুঔ পপপযয়য়,
াপন্তয আশ্রয়য় ঠাাঁই ওয়য পদয়ত ঘায়। লম প্রফৃ পত ভানু লয়ও আওলণণ ওয়য মু ক মু কান্ত ধয়য আয ভাইয়রয দূ যত্ব
অপতক্রভ ওয়য ভানু ল ঙু য়ট মায় লই প্রফৃ পতয টায়ন। আয়র তপরয়য় লদঔয়ত লকয়র এই প্রফৃ পত এওটা ভানপও
তা মায়ও ভানফ প্রওৃপতই ফরা লময়ত ায়য।
―বুফন লাভ‖ ঙপফয য আয লওায়না ঙপফয লক্ষয়ত্রই ভৃণারয়ও এই ধযয়নয নাযীঘপযয়ত্রয রূায়ণ ওযয়ত লদঔা
মায় না। নাযীঘপযত্র পফয়েলয়ণয লক্ষয়ত্র তাাঁয ঙপফগুপরয ভয়ধয যয়য়য়ঙ ―ফাইয় শ্রাফণ‖, ―অওায়রয ন্ধায়ন‖,
―ওরওাতা ৭১‖, ―এওপদন প্রপতপদন‖, ―ওা উপয ওথা‖, ―ঔণ্ডয‖, ―লচয়নপ‖। এই ঙপফগুপরয পফয়েলয়ণ লদঔা
মায়ফ ভৃণার ফায ফাযই তৎওারীন যাচননপতও অফস্থা  াভাপচও পঘত্রয়ও তুয়র ধয়যয়ঙন পফপবন্ন যীক্ষাপনযীক্ষায ভাধযয়ভ। প্রাপেও ংগ্রায়ভয প্রতযক্ষ এ য়যাক্ষ ওাযণ উয়িঔ ওয়যন এফং তায পযয়প্রপক্ষয়ত ুরুল
 নাযী ঘপযত্রগুপরয়ও প্রাপেও প্রপক্রয়ায় এয়ওয য এও মতটুওু প্রয়য়াচন, ততটুওুই ফযাঔযা ওয়যন। তাাঁয ঙপফ
নায়ও প্রধান, না নাপয়ওা প্রধান, তা পনয়য় ভতাভত লদয়া মায় না। ওাযণ প্রায় প্রয়তযওপট ঙপফয়তই নয-নাযী
ঘপযত্রগুপর এয়য়ঙ ওাপনীয প্রয়য়াচয়ন এফং এয়ও অয়যয পযূ যও পয়য়ফ। ফাগাপর পযঘারওয়দয ভয়ধয
ঞ্চায়য দয়ওয লম ঘরপচ্চত্র আয়ন্দারন তথা প্রাঘীন যীপত লবয়গ নতুন ধযয়নয ঙপফ ওযায তাপকদ লদঔা
পদয়য়পঙর, তায ভয়ধয ভৃণার লনই ভূ রত পফলয়য়য য়ে য়ে, আপেয়ওয ভয়ধয নতুনয়ত্বয ঙা লযয়ঔয়ঙন। তাাঁয
পয়নভায় রূও ায়ঙ্কপতও পঘহ্ন লমবায়ফ ফযফহৃত য়য়য়ঙ, তা ফাংরা পয়নভায় প্রথভ, অনয এও পপ্রপক্রয়ায
ন্ধান লদয়। য়ঙ্কয়তয ভয়তাই ফদয়র মায় নায়ও-নাপয়ওা পনফণাঘন। অয়ক্ষাওৃত াধাযণ লঘাযায ফাপযও
লচৌরু ীন, কার বাগা, ক্ষীণওায় লঘাযায নায়ও, নাপয়ওাযা পনফণাপঘত য়তন। এভনপও লাাওা-আায়ওয
ভয়ধয আ়েেয-ীনতা, তাাঁয ঙপফয নায়ও-নাপয়ওায়দয কফপষ্টয। নাযীঘপযত্র পফয়েলয়ন এই প্রে উত্থায়নয
ওাযণ র, ঙপফয নাযী ঘপযত্রগুপর লমবায়ফ ফাপযও লঘাযা পনয়য় উস্থাপত য়য়য়ঙ পঠও লইবায়ফই অন্তয়য
ঘপযত্রগুপর এওইবায়ফ পভথপিয়ীর। ভৃণার লন-এয ঙপফগুপরয়ও পফলয়ফস্তু অনু মায়ী ওতগুপর বায়ক পফনযস্ত ওয়য
আয়রাঘনা ওযা লময়ত ায়য। ভৃণার লন-এয পট্ররপচয ঙপফ ―এওপদন প্রপতপদন‖ মায ওাপপন লনয়া য়য়য়ঙ
অভয়রন্দু ঘক্রফতণীয ―অপফযত লঘনাভুঔ‖ লথয়ও। এঔায়ন াধাযণ এওপট খটনায়ও াভয়ন লযয়ঔ পযঘারও
তৎওারীন ভাচ পঘত্রয়ও তুয়র ধয়যয়ঙন দারুন কল্প ফরায প্রপক্রয়ায়। ঙপফপটয কল্পপটয য়ে ফনপুয়রয লঙাটকল্প
―নাতনুয়যয আপধফাীফৃ ন্দ‖ কল্পপটয ফাপযও াদৃ য আয়ঙ। ভৃণায়রয কয়ল্প, এওপট কয়ল্পয অন্তযায়র আয়যওপট
কয়ল্পয প্রচ্ছন্ন উপস্থপতয লম প্রে টানা য়য়পঙর, তা ই কয়ল্প স্পষ্টতই ধযা য়়ে। ঙপফপটয ওাপপন, এওপট
লভয়য়য যায়ত ফাপ়ে না লপযা পনয়য় পঠওই, পওন্তু এই এওপট পফলয়য়ও াভয়ন লযয়ঔ াভাপচও  াপযফাপযও লম
পঘত্র পযঘারও তুয়র ধয়যন, তা পতযই ফাফায অয়ক্ষা যায়ঔ না। তয়ফ এওপট পচপন রক্ষণীয় লম, লয়ল
ওায়র মঔন লভয়য়পট পপয়য আয়, তঔন ওয়র পফপস্মত য়র নাযীঘপযত্রপটয ভয়ধয লওায়না অযাধ লফাধ ফা
লাপনয অনু বূপত রক্ষ ওযা মায় না। পযঘারও যাপযবায়ফ তায না আায ওাযণ ফযাঔযা ওয়যন না ফযং মু পক্ত
পদয়য় তৎওারীন ভায়চ লভয়য়য়দয প্রপত ভানু য়লয অমথা য়ন্দ  লওৌতূ য়রয পঘহ্ন তুয়র ধয়যন। লভয়য়পটয
ভয়ধয ভযায ওথা থায়ও পওন্তু অমথা লওায়না পফয়োয়য ভধয পদয়য় ভাধান য়য় মায়ায ভয়তা লওায়না পদায
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ওথা ল ফয়র না। আয়র ঙপফয নায়ভয য়ে ঙপফয ওাপপন লযাচওায, লঘনা পযপঘত এও ধযয়নয অবযায়য
এওটা অং য়য় য়ঠ ভাত্র।
পফলয়

ঐপতাপও

ওরওাতায়ওপিও

ভানু য়লয ফযপক্তকত

ওৃলও, আপদফাী 

ফযপক্তকত

লপ্রক্ষাট

যাচননপতও

আত্মপফয়েলণ 

শ্রপভয়ওয াভপগ্রও

ম্পয়ওণয

লপ্রক্ষাট

আত্মভায়রাঘনা

ভযা

টানায়ায়়েন

ঙপফয

―নীর আওায়য

―ইন্টাযপবউ‖

―আওা ওুু ভ‖

―ভাপটয ভানু ল‖

―ুনি‖

নাভ

পনয়ঘ‖ (১৯৫৯)

(১৯৭১)

(১৯৬৫)

(১৯৬৬)

(১৯৬১)

ওৃলও পযফায়যয
ভযা
―ফাইয় শ্রাফণ‖

―ওরওাতা ৭১‖

―বুফন লাভ‖

―লওাযা‖

―অফয়য়ল‖

(১৯৬০)

(১৯৭২)

(১৯৬৯)

(১৯৭৪)

(১৯৬২)

শ্রপভওয়দয তাা,
ফযথণতা, ফুয়চণায়া
লালয়ণয পনয়ষ্পলণ
―আওায়রয

―দাপতও‖

―ঘারপঘত্র‖

―ভৃকয়া‖

―পপ্রপতপনপধ‖

ন্ধায়ন‖ (১৯৮০)

(১৯৭৩)

(১৯৮১)

(১৯৭৬)

(১৯৬৪)

পনমণাপতত আপদফাীয়দয ভযা
―ভাৃপথফী‖

―যশুযাভ‖

―ঔাপযচ‖

―ওা উপয ওথা‖

―ঔন্দয‖

(১৯৯১)

(১৯৭৮)

(১৯৮৩)

(১৯৭৭)

(১৯৮৪)

ওৃলওয়দয দু দণায
পঘত্র
―ইন্টাযপবউ‖
(১৯৭১)
―লচয়নপ‖
(১৯৮৬)
―ওপব দূ য ওপব
া‖ (১৯৭৮)
―এওপদন অঘানও‖
(১৯৮৯)
―অন্তযীণ‖
(১৯৯৩)
―আভায বুফন‖
(২০০২)
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ভৃণার লয়নয ঙপফয লম পফয়েলণাত্মও পফবাচন ওযা য়য়য়ঙ, তায পবপতয়তই ফরা মায় তাাঁয ঙপফ
লফপয বাক লক্ষয়ত্রই ভানু য়লয ফযপক্তকত ম্পওণ ঙাপয়য় াভাপচও  যাচননপতও পফলয়াপেয়ওয পদয়ওই দৃ পষ্টাত
ওযয়ত লঘয়য়য়ঙ। তয়ফ ঐপতাপও লপ্রক্ষাটয়ও াভয়ন লযয়ঔ তাাঁয ―নীর আওায়য নীয়ঘ‖, ―ফাইয় শ্রাফণ‖,
―অওায়রয ন্ধায়ন‖, ―ভাৃপথফী‖ প্রবৃপত ঙপফগুপর ফযপক্তয়ওপিও য়য় ঠফায লঘষ্টা থাওয়র তা ঔুফ এওটা
ূ ণণতা ায় না। ―নীর আওায়য নীয়ঘ‖ ঙপফপটয়ত বাযয়তয োধীনতা ংগ্রায়ভয লপ্রক্ষায়ট থাওয়র লম ঘীনা
লপপযয়ারায য়ে বাযতীয় এওপট নাযী ঘপযয়তয পনুঃোথণ ফন্ধুতায ম্পওণ কয়়ে য়ঠ তায উয ঔুফ এওটা
ঙায়াাত য় না। য়যয ঙপফপটয়ত মু য়েয য়ে দু পবণয়ক্ষয লপ্রক্ষাট যঘনা ওযা য় এফং ফাগাপর
লপপযয়ারায়ও লওয়ি লযয়ঔ তায স্ত্রীয চীফন ঙ্কটই ফ়ে য়য় ধযা লদয় ঙপফয়ত। ভয় ভাচ এওটা
ইপতায়য য়ে পওবায়ফ প্রপতপদন পযফপতণত থায়ও এফং তায য়ে ভতায়র পযফতণন য় ভানু য়লয ম্পওণ,
তাযই প্রশ্ন উয়ঠ আয়।
―আওায়রয ন্ধায়ন‖ এওপট কল্প ফরায প্রপক্রয়ায ভয়ধয লমন অনয আয এওপট কল্প ফরায প্রয়া, পঠও
লতভনই দু পট কয়ল্পয দু পট নাযীঘপযতই তায়দয ৃথও ৃথও চীফয়নয ফযফধান লযঔায দু ায় দাাঁপ়েয়য় ভওারীন
অথণননপতও অফস্থা াভাপচও নযায়-নীপতয়ফায়ধয প্রশ্ন চাপকয়য় লতায়র। ক্ষুধায লথয়ও ফ়ে য়য় য়ঠ কফধতা আয
অনফধতায প্রে। পঠও এঔায়নই পযঘারও ভানু য়লয অন্তয়য আখাত পদয়ত লঘয়য়য়ঙন এফং এওই য়ে ফযাঔযা
পদয়ত লঘয়য়য়ঙন লম, ১৯৪৩-এয ভিন্তয পও লল য়য় লকয়ঙ? আভযা মঔন অপতয়তয ইপতা ঔুাঁয়়ে পফলয়ফস্তু
ন্ধান ওযয়ত উন্মায়দয ভত ঙু য়ট লফ়োই, তঔন তাযই াাাপ ফতণভান ভয়য় লই অতীত ইপতায়ওই
নীযয়ফ পনবৃয়ত পনয়চয়দয ভয়ধয ফন ওয়য ঘপর। ভানু য়লয ভুঔ ফদরায়, অফস্থান ফদরায়, পযপস্থপতয রূ
ফদরায়, পওন্তু ভযা এওই থায়ও। পঘযওারীন, অয়ভাখ। এই প্রয়ে ভায়শ্বতা লদফীয ―চযৎওুভাযী‖ কল্প
ংওরনপটয বূ পভওা লথয়ও ওয়য়ও রাইন উেৃ ত ওযা লময়ত ায়য। লমঔায়ন পতপন বাযতীয় পওঙু ওুপ্রথায ওথা
উয়িঔ ওযয়ত পকয়য় ফয়রয়ঙন, ‗বাযয়ত পফশ্বায়য়নয হুংওায খন খন লানা মায়। আফায প্রাপঘন বাযত ওর
ওুপ্রথা পনয়য় লফাঁয়ঘই থায়ও। এওু তয়ও বাযত এভনই থাওয়ফ ফয়রই চাপন। অন্তত আভায চীফনওায়র লতা
থাওয়ফই।‘
―ভাৃপথফী‖ ঙপফপটয়ত অয়নওগুপর টুওয়যা টুওয়যা ঐপতাপও খটনাফরী ক্রভ ুপিবূ ত য়ত য়ত
পফয়শ্বয নানা লদয়য ভযা  ঙ্কটয়ও তুয়র ধয়য। এঔায়ন নাযী আয় ঘরপচ্চয়ত্রয অংভাত্র য়য়।ঔুফ লফপ
নাযী ঘপযয়ত্রয পফয়েলণ এই ঙপফয়ত লনই। ভৃণায়রয ওরওাতা লওপিও যাচননপতও ভযা চচণপযত ঙপফগুপরয
ভয়ধয যয়য়য়ঙ ―ইন্টাযপবউ‖, ―ওরওাতা ৭১‖, ―দাপতও‖। ইন্টাযপবউ ঙপফপট ভূ রত যাচননপতও ঙপফ। ফুয়চণায়া
াভন্ততাপন্ত্রও পয়স্টয়ভয পফরুয়ে লাচ্চায য় এও মু ফও। তায ওায়ঙ তথাওপথত আধু পনও লাাও লওাট যান্ট
না থাওায় ইন্টাযপবউয়ত তায ঘাওপয য় না। তায পযপস্থপত  প্রপতয়মাপকতায় যাচয়য়য ওাযয়ন ল এই
ভায়চয লালণ, পনয়য পফরুয়ে পফযধীতা ওয়য। এওপট পফলইয়য়ও াভয়ন লযয়ঔ পযঘারও তৎওারীন ফাগরী
ভায়চয তথা ওরওাতায চীণণ, পাাঁা লঘাযাটা তুয়র ধয়যন, এঔায়ন নাযীয লওায়না বুপভওা পতপন উস্থান
ওয়যনপন। ঙপফয লয়ল লৌঁঙয়ত লৌঁঙয়ত ফযপক্ত নায়াওপটই ক্রভ এওপট াভপগ্রও আইপডয়ায় পযণত য়।
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যফতণী ঙপফ ―ওরওাতা ৭১‖ লই অয়থণ যাচননপতও দৃ পষ্টবপেয পযঘয় ফন না ওযয়র এই ঙপফয়ত
পতনচন লরঔয়ওয পতন ধযয়নয লরঔা পনয়য়, ঐপতাপও পতনপট ভয়য়ও ধযফায লঘষ্টা ওয়যয়ঙন ভৃনার লন।
ভাপনও ফয়ন্দযাাধযায় – এয ১৯৩৩- এয ভয় ওায়রয লপ্রক্ষায়ট এওপট পযফায়যয কল্প। প্রয়ফাধ ওুভায
ানযায়রয ১৯৪৩- এয লপ্রক্ষায়টয ওাপনী অফরেয়ন  ভয়য ফু য কল্প অফরেয়ন ১৯৫৩- এয ভয় এয
লপ্রক্ষায়ট। ১ভ  ৫ভ কল্প দু পট পযঘারয়ওয পনয়চয। কল্পগুপর এওপট অযপটয লথয়ও পফপচ্ছন্ন য়র তায়দয
লপ্রক্ষায়টয পফয়েলয়ণ, দ ফঙয়যয ফযফধায়ন ( ৩৩, ৪৩, ৫৩) লমন এওটা অফক্ষয়ী ক্ষপয়ষ্ণু ভায়চয
লঘাযায়ওই ধযায লঘষ্টা য়য়য়ঙ এওপট াপফণও ফাাঁধুপনয়ত। াাঁঘপট কয়ল্পয ভয়ধয তৃতীয় কল্পপটয়ত পযঘারও এভন
এও নাযী ঘপযয়ত্রয উস্থান ওযয়রন, মায ওায়ঙ কনপতও দায়ফেতায লথয়ও াপযফাপযও দায়ফেতায টান
অয়নও ফ়ে য়য় উয়ঠয়ঙ। এয আয়ক ফাংরা ঙপফয়ত নাযীয়ও তায ংায প্রপতারন ওযায রয়ক্ষয নানা ধযয়নয
ফৃ পতয়ত, লায়ত লদঔা লকয়ঙ এভনপও লদ পফপক্রয লায়ত। তয়ফ এই প্রথভ নাযীয়ও লদঔা লকর, লঘারাই ভদ
ঘারায়নয লায়ত পনমু ক্ত য়ত। নাযীয ফৃ পতয লক্ষয়ত্র লম ভৃণার লন ওতটা লমৌপক্তও, ভানপফও এফং
যাচননপতও পফয়েলণাত্মও দৃ পষ্ট পদয়য় পফঘায ওয়যন, তায প্রভাণ ায়া মায়। (মা ঋপত্বয়ওয নাযীবাফনায ায়থ
াদৃ যূ ণণ।) ―দাপতও‖ ঙপফয লক্ষয়ত্র ওরওাতায যাচনীপতয লালণ-ান  তায ঘায় াধাযণ ভধযপফত
লশ্রপণয ভানু য়লয চীফয়নয পফমণয় ধযা য়়ে। এঔায়ন নাযীয বূ পভওা লতভন লওায়না পফয়লত্ব ফন ওয়য না।
ভৃণায়রয ঙপফগুপর ফযাঔযা ওযয়র লদঔা মায়ফ, কফ লথয়ও লমৌফন এফং উতয লমৌফন মণন্ত ভৃণায়রয চীফয়ন
বাযতীয় যাচনীপত < ওরওাতায়ওপিও যাচনীপত এফং বাযতীয় যাচননপতও লনতা < ওরওাতায়ওপিও ফাংরায
যাচননপতও লনতৃত্ব এফং দৃ পষ্টবপে লমবায়ফ প্রবাফ লপয়রয়ঙ লভাটাভুপট ―ইন্টাযপবউ‖ লথয়ও ―দাপতও‖ মণন্ত
ঙপফগুপরয ভয়ধয লই অপবজ্ঞতায ঙায়া য়়েয়ঙ।
ভৃণার লয়নয ঙপফগুপরয়ও পফলয়-ফস্তু অনু মায়ী পফয়েলণ ওযয়ত পকয়য় ভায়রাঘও াথণপ্রপতভ
ফয়ন্দযাাধযায় ঙপফগুপরয পনভণায়ণয পনধণাপযত ভয়ীভা অনু মায়ী ওয়য়ওপট য়ফণ বাক ওয়যয়ঙন। ১৯৫৬ লথয়ও
৬৫, ৬৫ লথয়ও ৭৪, ৭৪ লথয়ও ৮৬। তয়ফ যফতণী ভয়য় পতপন লম ঙপফ ওয়যয়ঙন তা এই বাকগুপরয
লওায়না না লওায়না য়ফণয অন্তবুণক্ত। ভৃণার লয়নয চীফয়ন যাচননপতও অপবজ্ঞতা ঞ্চয়  তায ওতটা প্রবাফ
তাাঁয ঘরপচ্চয়ত্র যয়য়য়ঙ লই আয়রাঘনায ূ য়ত্রই ভায়রাঘয়ওয এই ফণ পফবাচয়নয পদ্বতীয় ফণয়ও লনয়া র।
লই য়ফণ পযঘারয়ওয যাচননপতও দৃ পষ্টবপেয ফযাঔযা  পফয়েলয়ণয ভয়ধযই পনপত যয়য়য়ঙ তাাঁয ফযপতক্রভী
নাযীবাফনায দৃ ষ্টান্ত। শ্রীমু ক্ত ফয়ন্দযাাধযায় ৬৫ লথয়ও ৭৪ মণন্ত লযঔা টানয়র এই আয়রাঘনা য়ত্র লই
ীভায়যঔায়ও এওটু ওপভয়য় ফাপ়েয়য় পনয়য় ৭০ লথয়ও ৭৮ মণন্ত ওযা র।
যাচনীপত, লশ্রপণংগ্রাভ পফলয়ভূ রও পয়নভা কতপযয চনয এই ভয়পটয়ও লবয়ফ পনয়র তায ূ ঘনা কতপয
য়য়পঙর, ভৃণার-এয কফ লথয়ও লমৌফন, তা লথয়ও উতয লমৌফনওায়রই। তাাঁয পনয়চয লরঔা ―ঙপফ কতপযয
আয়কয পদনগুপর‖ প্রফন্ধপটয়ত পতপন পনয়চই তাাঁয চীফয়নয এভন পওঙু অপবজ্ঞতায ওথা উয়িঔ ওয়যয়ঙন, লমঔান
লথয়ও তাাঁয যাচননপতও ভতাদণ, াভাপচও দায়ফিতা, ভানপও দৃ ঢ়তা  তাাঁয ফযপক্তকত চীফয়ন নাযীবাফনা
স্পটতই ধযা য়়ে। ১৯৬৫ লত পতপন ‖আওা ওুু ভ‖ ঙপফপট পদয়য় লম য়থয মাত্রা শুরু ওযয়রন ল থ এও
েপ্নপফরাী ফযপক্তুরুয়লয, লম পনয়চয ভধযপফত লশ্রপণয অফস্থান লথয়ও দ্রুত য়থ অয়ক্ষাওৃত উচ্চপফত লশ্রপণয
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চীফনমায়ন লৌঁঙয়ত ঘায়। ―আওা ওুু ভ‖ এয নায়ও অচয় এয াদৃ য পও লদঔয়ত াই না, ১৯৫০ এয
ঘাওপযয ন্ধানযত মু ফও- ভৃণায়রয য়ে? লম পনয়চয চীফন ধাযয়নয তাপকয়দ ঙু য়ট লফ়োয়চ্ছ ওরওাতা লথয়ও
ওানুয। লভপডয়ওর পযয়প্রয়চনয়টপটয়বয ঘাওপয এওটা র ফয়ট, তয়ফ ঙভা ওরওাতায়, ঙভা ওানুয়য লু ধ
পফপক্র ওযায য আফায লফওায য়য় লকয়রন। পনদারুন দাপযয়েয ভয়ধয পদন ওাটায়চ্ছন, অভান আয রাঞ্ছনায
বায ফাযয়ঙ ক্রভ। োবাপফও বায়ফই ভয়ন ভয়ন অপস্থয য়য় য়ঠন। এই অপস্থযতা তাাঁয াভাপচও
দায়ফিতা ওতণফযযায়ণতায অপস্থযতা। য়ফণাপয এওচন ঘরচ্চপত্র রষ্ষ্টায ঘরপচ্চত্র কতপয ওযয়ত না াযায
মন্ত্রণা। পনয়চয ফযপক্তকত যাচননপতও অপবজ্ঞতায পয়রই পয়নভায় নয়াফাস্তফফাদ তাঔন তায়ও আয প্রফর
বায়ফ আওলণণ ওযয়ত থায়ও। াবাপফও প্রফণতা ফতই ―অচয়‖ অথণাৎ ভৃণায়রয থ য়য় য়ঠ আক্রভণাত্মও।
―আওা ওুু ভ‖ এ অচয় পনয়চয ফাস্তপফও অফস্থানয়ও অপতক্রভ ওয়য ফুয়চণায়াতাপন্ত্রও, উচ্চপফতয়শ্রপণয তথাওপথত
অপবচাত চীফনমায়নয য়ে ািা পদয়ত পকয়য়, ঠওাযী ঙরনায় আশ্রয় লনয়। লল অফপধ তায বুর বাগয়র
তায ঐ ঙরানায চীফনঘঘণায ভয়ধয পফয়োয়য এও ধযয়নয প্রপক্রয়াই প্রতীওাপয়ত য়য় য়ঠ। ১৯৬৫-য থ
লপযয়য় ৭০-এ এয় তৎওারীন টারভাটার ওরওাতায াভাপচও, যাচননপতও, অথণননপতও পযপস্থপতয়ত
অপনফামণবায়ফ তাই পফয়োয়য প্রপক্রয়া ফদরার, ফদরার আপেও। পফলয় অফয এওই যইর। অথণাৎ ফুয়চণায়া
লশ্রপণয এওচন য়ত ঘায়া এফং য়ত না াযায় এই লশ্রপণয পফরুয়ে লাচ্চায য়া। এই ভয়য়য ঙপফ
―ইন্টাযপবউ‖। এওটু ঔপতয়য় লদঔয়র ফরা মায়, এই য়ভয়য়য পফলয়ফস্তু, ভৃণায়রয পযয়প্রয়চয়ন্টপটব লথয়ও
এয়ওফায়য লফওায-য়য় মায়ায অপবজ্ঞতা  অপস্থযতায য়ে াদৃ যূ ণণ। এই ধয়যয়নয লায়ত, ওভণীয
লাাও-আায়ও, লঘাযায়, ওথাফাতণায় ফপওঙু য়তই ফাপযও ঘাওপঘওয থাওয়ত য়। ভৃণার লন-এয এই লা
লথয়ও লফপযয়য় আায মথামথ ওাযণ (কয়ফপলওায) চানা না থাওয়র ―ইন্টাযপবউ‖ ঙপফপটয পফলয়কত পফয়োয়য
পওন্তু স্পষ্টতই ধযা য়়ে। মপদ তায ু দুযপ্রাযী ফযাঔযা। অনয পফলয়য়য ইপেতফাী। লওৌতুরফতই ভয়ন য়ত
ায়য এই আয়রাঘনায় নাযীয প্রে লওাথায়? যাাঁ প্রতযক্ষবায়ফ নাযীয উপস্থপত লনই পঠওই পওন্তু প্রচ্ছয়ন্ন নাযীয
উপস্থপত এফং ফযপক্ত ভৃণায়র নাযীবাফনায আয়পক্ষও পযফতণয়নয উৎপট যয়য় লকয়ঙ।
―আওাওুু ভ‖-এ উচ্চপফত লশ্রপণয য়ে পনম্ন ভধযপফত লশ্রপণয দ্বয়ে অচয় লয়য মায়। ল তায
বায়রাফাায ভানু লপটয চনযই তুপ়ে লভয়য উপ়েয়য় পদয়ত লঘয়য়পঙর পনয়চয ফাস্তফতযয়ও, পওন্তু লই পপ্রয়চনপট
ললমণন্ত তায ঠওাপযতা, ঙরনায়ও প্রশ্রয় পদয়ত ায়য না। ায়য না তায লশ্রপণফৃ ন্ত লথয়ও ঔয় ়েয়ত, ফযং
ধপয়য় লদয় অচয়য়য েয়প্নয ঠুনয়ওা যাচপ্রাাদ। ফ়ে য়য় য়ঠ আপবচায়তযয লকৌযফ। পক্ষায়, লাায়ও,
আঘায়য, রুপঘয়ত আধু পনও নাযী, লপ্রভয়ও মাঘাই ওয়য তায ―Security‖ ু যক্ষা ―Insecurity‖ অপনিয়তায
ভানদয়ণ্ড। অথণাৎ অথণননপতও পযওাঠায়ভায পবপতয়ত। তাই লফওায লপ্রপভয়ওয লথয়ও পফতফান পতায আশ্রয়ই
তায ওায়ঙ মথাথণ ফয়র ভয়ন য়। ―আওা ওুু ভ‖ কয়ল্পয রষ্ষ্ঠা আীল ফভণন এই কয়ল্প নাযীয়ও লমবায়ফ
লদয়ঔয়ঙন, য়য়তা ভৃণার ১৯৬৪-য আয়কয ভয়ওায়র নাযীয়ও এইবায়ফ বাফয়তন। ৪৬-এ ভৃণায়র চীফয়নয
আয় কীতা লন। তঔন ভৃণায়রয চীফয়ন অয়থণয অবাফ, যাচননপতও অপস্থযতা ফপওঙু ই ঘযভ, তফু পনয়চ
অওয়ট েীওায ওয়যয়ঙন লম, লই ভয়য়য ভযা-ঙ্কট অপতক্রভ ওযয়ত াযায ভানপও লচায পঙর, ―তায
ওাযণ আভায়দয বায়রাফাায লচায পঙর। ―ভৃতুযয ভুয়ঔ দাাঁ়োয়য় চাপনফ, তুপভ আয়ঙা আপভ আপঙ।‖ ৪৬ যফতণী
ভয় লথয়ওই তাাঁয ললতভ ঘরপচ্চত্র ৃ পষ্টয ভয়ওায়র পতপন নাযীয়ও এবায়ফই পফলয়  আপেয়ওয য়ে 
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প্রাপেওবায়ফ ংমু ক্ত ওয়য উস্থাপত ওয়যয়ঙন  ুরুয়লয য়মাো রূয় এাঁয়ওয়ঙন, তায়ও পফপঙন্ন ওয়য
যায়ঔনপন। ু ধু কীতা লন নয়, ভৃণায়রয চীফয়ন ফযপতক্রভী নাযীবাফনায উৎ পঙর তাাঁয ভা। তাাঁয ভায়য়য
ঘপযয়ত্রয ভয়ধয লম যাচননপতও পযভণ্ডয়র তাাঁয ভায়য়য চীফন পযয়ফপষ্টত পঙর, তাাঁয প্রবাফ তাাঁয নাযীবাফনায়ও
দৃ ঢ় য়ত াাময ওয়যপঙর। উদায ভানপফও, কফিপফও চীফয়নয প্রাঘুয়মণ বযুয পঙয়রন তাাঁয ভা। তাই নাযীয
প্রপত কবীয োন, শ্রো এফং নাযীয়ও লম-লওায়না ওভণময়জ্ঞয ওভয়যড বাফফায ভত ভানপও দৃ ঢ়তা ভৃণার
এবায়ফই অচণন ওয়যন। লমবায়ফ তাাঁয ফযপক্তচীফয়নয স্তয পফনযস্ত য়য়য়ঙ এফং এও অধযায় লথয়ও অনয অধযায়য়য
পদয়ও ধাপফত য়য়য়ঙ, পঠও লবায়ফই তাাঁয ঘরপচ্চয়ত্রয লক্ষয়ত্র নায়য়ওয চীফনধাযা, দৃ পষ্টবপে ফদয়রয়ঙ, ফদয়রয়ঙ
নাযীয বূ পভওা। আয়কই উয়িঔ ওযা য়য়য়ঙ লম, ৭০ লথয়ও ৭৮ এয য়ফণয ঙপফগুপরয ভয়ধয ―ওরওাতা ৭১‖
ঙপফপটয ( লঙাট লঙাট ঙপফয গুচ্ছ ফরয়র বুর য় না) গুরুত্বূ ণণ বূ পভওা যয়য়য়ঙ। ―ওরওাতা ৭১‖ ফয়়ো ঙপফপটয
অন্তকণত টুওয়যা টুওয়যা ঙপফগুপরয়ত যাপয যাচনীপতয ওথা না এয়র, লপ্রক্ষায়ট ভওারীন যাচনীপত,
অথণপনপতয ওথা এয়য়ঙ এফং কল্পগুপরয়ত নাযী ঘপযত্রগুপর লওাথা লওপিয় ঘপযত্র পয়য়ফ আয়পন। এয়য়ঙ
ভযাফহুর খটনায এওটা অং পয়য়ফ। তায়দযয়ও লওি ওয়য ওাপনী যম্পযা পযণায়ভ লৌঁঙয় না ফযং
ওাপনীয য়ে য়ে নাযী ঘপযত্রগুপর পযণায়ভয পদয়ও এপকয়য় লময়ত থায়ও। লমঔায়ন নাযীয়ও ঙপফয লওিপফন্দুয়ত
যাঔা য়য়য়ঙ লঔায়ন নাযী শুধু ভাত্র যক্তভাংয়য অফয়ফ য়য়ই থায়ওপন। পফলয়ফস্তুয়ও ফযাঔযা ওযয়ত পকয়য় ল
য়য় উয়ঠয়ঙ এওপট আইপডয়া, এওপট ইয়ভচ। ঘরপচ্চত্র ভায়রাঘও ধীভান দাগুি ভৃণায়রয ঙপফ প্রয়ে নাযী
ঘপযত্রগুপরয এওটা পবন্ন ফযাঔযা পদয়য়য়ঙন, মা এই ফক্তফযয়ও ফুছয়ত াাময ওয়য। ―ঔন্দয‖ ঙপফপট প্রয়ে পতপন
ফয়রঙন লম এই ‗ঙপফয পথভ  ওাঠায়ভায়ও উয়িঔ ওযা মায় ―লৌন্দমণ ফনাভ যয‖ ফয়র।... ূ ক্ষ্ম ু ন্দয়যয
ভয়ধযই আয়ঙ ভা যয। এফং

এযা যস্পয এইবায়ফ পভয়রপভয় মায় লম ই যযভয় পযয়ফ লথয়ও

মাপভনীয়ও পযয়য় পনয়র তায়ও আয ু ন্দয রাকয়ফ না‘ ু তযাং ―ঔন্দয‖ ঙপফপটয়ত নাপয়ওা মাপভনী কয়ল্পয
পফলয়ফস্তু অনু মায়ী পফয়েপলত য়ত য়ত পনয়চই ―যয‖রূ আইপডয়া য়য় য়ঠ। এ যয শুধু মাপভনীয
ঘাপযপত্রও যযভয়তা নয়। এ যয আপদভ, অনাপদ, অয়বদয যযভয়তা, মা ভানু য়লয লক্ষয়ত্র প্রয়মাচয, প্রওৃপতয
লক্ষয়ত্র প্রয়মাচয, এভনপও পনষ্প্রাণ, চ়ে দায়থণয লক্ষয়ত্র প্রয়মাচয (য়মভন লওায়না বূ তুয়়ে ফাপ়ে, কয়নায ফাে
ইতযাপদ)। এই ূ ত্র ধয়যই ফযাঔযা ওয়য ফরা মায়, ―বুফন লাভ‖ ঙপফয়ত ঐ গুচযাপট ফধূ পট াযয়রযয ইয়ভচ য়য়
উয়ঠয়ঙ। ঙপফপটয ওাঠায়ভা অনু মায়ী ফুয়চণায়া ভানপওতায অন্তযায়র ভানু য়লয াযয়রযয প্রপত আওলণণয়ওই লতা
প্রপতষ্ঠা লদয়া য়য়য়ঙ। ―লচয়নপ‖ ঙপফয়ত নাযীয অফতাযনা য়য়য়ঙ বযতায পফফতণয়ন অনযতভ গুরুত্বূ ণণ
দু পট পফযীত উাদায়নয ইয়ভচ পয়য়ফ। ল উাদান; নাযীয প্রপত ুরুয়লয আপদভ আওলণণ  পফযীয়ত
নাযীয়ও লওি ওয়য ভানু য়লয লবাক পরপ্সা, পফয়দ্বল ইতযাপদ। ―এওপদন প্রপতপদন‖ ঙপফয়ত নাযীঘপযত্রপট অয়নওগুপর
আইপডয়ায এওপত্রত ইয়ভচ ধযা য়়ে। তৎওারীন ভধযপফত লশ্রপণয ভানপলওতা, াভাপচও ু যক্ষায অবাফ,
অপফশ্বায, ফণপয ভায়চ নাযীয অফস্থান ইতযাপদ। ―আওায়রয ন্ধযায়ন‖ ঐপতাপও পফলয় পনবণয ঘরপচ্চত্র।
তয়ফ লমটুওু পযয়য নাযী ঘপযয়ত্রয পফয়েলয়ণয লঘষ্টা লদঔা লকয়ঙ, অবাফ  ক্ষুধায় পযপক্লষ্ট স্ত্রী  ভ-এয
ইয়ভচয়ওই প্রপতওায়ীত ওযা য়য়য়ঙ। এওপট কল্প লথয়ও আয়যওপট কয়ল্প নাযীয অফয়ফ ফদয়রয়ঙ পঠওই পওন্তু ঐ
পনপদণষ্ট আইপডয়ায়ওই তাযা তায়দয ওায়ায়  ঘাপযপত্রও উস্থানায় প্রথভ লথয়ও লল মণন্ত ধয়য যায়ঔ। তাযা
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আরাদা ওয়য ফযপক্তকত দু য়বণাক পনয়য় পঘপন্তত য় না। ফযং ফতণভান পযপস্থপত পনয়য় বায়ফ। তাই নাযী
ঘপযত্রগুপরয়ও পফলয় লথয়ও পফপচ্ছন্ন ওয়য পফয়েলণ ওযা ময় না।
১৯৭৩ এয ঙপফ ―দাপতও‖ এয ওাপনী আীল ফভণণ ভৃণার লন লমৌথবায়ফ লরয়ঔন। এই ঙপফপটয়ত
নায়য়ওয পযওল্পনা ভৃণায়রয কফ লথয়ও লমৌফয়নয স্মৃ পত য়তই উয়ঠ এয়য়ঙ, শুধু ত্রুয লঘায ফদয়রয়ঙ।
পফয়োয়য প্রপক্রয়া ফদরায়পন। ভৃণায়রয ফাফা ন্ত্রাফাদী আয়ন্দারয়নয য়ে প্রয়তক্ষ য়যাক্ষবায়ফ মু ক্ত পঙয়রন।
তাাঁয ওারপত লায ওাযয়ণ তাাঁয়দয ফাপ়েয়ত ন্ত্রাফাদী পফিফীয়দয আা মায়া পঙর। তাই মায়দয ুপর
ঔুাঁচয়ঙ, এভন ভানু লচন নতুন আশ্রয়য়য লঔাাঁয়চ তাাঁয়দয ফাপ়ে াপরয়য় আত। তাই ভৃণার পরয়ঔয়ঙন, ―পয়র
আভায়দয ফাপ়েয়ত ক্ষয়ণ ক্ষয়ণ ুপরয়য তিাপ ঘরয়ত রাকর। ওী ওয়য ভানু ল াপরয়য় লফ়োয় এটা আপভ ঔুফ
লঙয়রয়ফরা লথয়ওই লদয়ঔ আপঙ। ভানু ল বয় লয়য় ারায়, এওচন ভানু ল অয়নও ভানু য়লয চনযই ারায়।
লঙাটয়ফরা লথয়ওই আপভ ুপর পঘয়নপঙ, এওটা যাচননপতও পযয়ফয় আভায ফয় ফা়েপঙর, তাই য়যয লম
লওায়না যাচননপতও খটনাই আভায়ও টানয়তা...। চীফয়নয আয পওঙু ভয় লপযয়য় আায য ―ভিন্তয, দাো,
লনৌপফয়ো, আচাদপন্দ িা, ফন্দীভুপক্তয পভপঙর, লাস্টার ধভণখট, শ্রপভও ধভণখট, পভপঙর পভপটং, যক্তাত,
াযা লদ তঔন ঘরয়ঙ এয়ফয লবতয পদয়য়, এয়ফয ভয়ধযই ওাটয়ঙ আভায পদনদু ুয।‖ পওন্তু এয ভয়ধয
নাযী-ুরুয়ল ম্পওণ য়। ―দাপতও‖ ঙপফয নায়ও ারায়ত থায়ও। ুপরয়য বয়য় যায়তয অন্ধওায়য রু পওয়য়
থাওায আশ্রয় লঔাাঁয়চ। আশ্রয় ায় এওপট লভয়য়য খয়য। লমঔায়ন ঐ লভয়য়পট এওা থায়ও। তাাঁয োভীয
অতযাঘায়যয পফরুয়ে রুয়ঔ দাাঁ়োয়তই এই অফস্থা। লভয়য়পট ািাপফ এফং ািায়ফ তাাঁয বাই এওচন
যাচননপতও ওভণী। তয়ফ এই ঙপফপটয়ত যাচননপতও পফলয় লথয়ও য়য এয় রাতও মু ফওপট আত্মপফয়েলণই ফ়ে
য়য় য়ঠ। তায়র ওী নাযীয ংস্পয়ণ এয় তাাঁয আত্মানু ন্ধায়নয ভধয পদয়য় পযঘারও নাযীয়ও যাচনীপত আয
ভানফতাফায়দয ভাছঔায়ন অনয এও আদণফায়দয থপ্রদপণওায আইপডয়ায় উতীণণ ওযয়ত ঘাইয়রন? নাপও অনয
অচুায়ত যাচনীপত লথয়ও য়য এয় ভানপফও ম্পয়ওণই ফ়ে ওয়য লদঔায়ত ঘাইয়রন! এ প্রয়ে ভৃণায়রয
আত্মপক্ত লথয়ও আয পওঙু ওথা তুয়র ধযা লময়ত ায়য। ‗...ফাপর পিয়চয উয পদয়য় দু চয়ন াাঁটপঙ। লপদনই
প্রথভ কীতায াত ধপয। কীতায াত ধযয়ত পকয়য় আভায য়ওট লথয়ও ―A case for communism‖ টা ওী
বায়ফ লমন পঙটয়ও য়়েয়কর। য়়েয়কর ভায়ন পিয়চয উয়য নয়, এয়ওফায়য পনয়ঘয পদয়ও ঘয়র লকর, লবয়
লকর কোয় ―A case for communism‖। ওপভউপনচয়ভ লপ্রভ লনই তা লতা নয়।‘ ইচ্ছাওৃতবায়ফ না য়র,
ওী অদ্ভুত এওটা খটনা। অপ্রতযাপত  অপনচ্ছাওৃত বায়ফই, কীতা লন – এয ংস্পয়ণ আায় তাাঁয য়ওট
লথয়ও ঐ ফইপট য়়ে মায়, এয য়ে তাাঁয যাচননপতও লঘতনায় লওায়না লঙদ য়যপন। ফযং এই খটনায য়যই,
অনয এও যাচননপতও ওাযয়ণ তাাঁয়ও পতন পদন াচত ফা ওযয়ত য় এফং ফীবৎ প্রপক্রয়ায় পচজ্ঞাাফাদ
ঘয়র। তয়ফ এওথা পঠও লম, এয য়়ে ভৃণারয়ও আয প্রতযক্ষ যাচননপতও লওায়না ওভণওায়ণ্ডয য়ে মু ক্ত য়ত
লদঔা মায় না। পঠও এয যফতণী ভয় লথয়ও ফযপক্ত ভৃণায়রয আান অপস্তত্ব পটপওয়য় যাঔায র়োই চরুপয য়য়
য়়ে survival of the fittest. এয প্রবাফ প্রতযক্ষবায়ফ না য়র য়যাক্ষবায়ফ তাাঁয ঘরপচ্চয়ত্রয যফতণী
মণায়য় য়়েপঙর।
এই য়ফণ এয় পতপন শ্রপভওয়শ্রপন  ওৃলওয়শ্রপণ ভযা, তায়দয তাা, চীণণতায়ও তুয়র ধয়যন। ৭০
লথয়ও ৭৩ এয যাচননপতও  াভাপচও য়ঘতনতা এই ভয়য়য ঙপফগুপরয়ত উয়ঠ এর, পওন্তু ওরওাতা লথয়ও
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তা ঙপ়েয়য় ়ের অনযত্র, অনয আয এও অনু ন্ধান শুরু র ভৃণায়রয। তাাঁয ঙপফয়ত এই ভয়য় অনয পফলয়য়য
ন্ধান ায়া লকর। এই পফলয়ফস্তু পনবণয ঙপফগুপরয ভয়ধয আয়ঙ ―লওাযা‖, ―ভৃকয়া‖, ―ওা উপয ওথা‖। এই
পতনপট ঙপফ পতনপট বালায় ওযা। ফাংরা, পপন্দ, লতয়রগু। পতনপট ঙপফয লফষ্টনী এওপট ূ য়ত্র ধযফায লঘষ্টা ওযা
মায়। ূ ত্রপট র ফুয়চণায়া লশ্রপণয লালণ-পনয়ষ্পলয়ণয পফরুয়ে ওৃলও-শ্রপভওয়দয ভাথা লতারফায লঘষ্টা। গ্রায়ভয
কপযফ শ্রপভও লশ্রপণ  ওৃলও লশ্রপণয ভানু লগুপর মথাথণ োধীন লদয়য অথণ লফায়ছ না। ওাযণ তাাঁয়দয ওায়ঙ
ইংয়যচ আয চপভদায, ভাচনয়দয ভয়ধয লওায়না াথণওয লনই। পওন্তু তাযা পফয়ো ওয়য না, ওযয়ত ায়য না।
তযপচৎ তাাঁয ―ীযও যাচায লদয়‖ ঙপফপটয়ত গ্রায়ভয এওচন কপযফ কায়য়ওয ওয়ে ওৃলয়ওয দু যফস্থায়ও তুয়র
ধয়যন – ―আা লানায পর পরায় লম, তায দু ই লফরা লচায়ট না আায...‘। ভৃণার ―লওাযা‖ ঙপফপটয়ত
লবায়ফ ারাকায়নয এওচন ারাওায়যয ভুঔ পদয়য় কপযফ দু ুঃস্থ ওৃলয়ওয অন্তয়ফণদনায়ও প্রওট ওয়য লতায়রন।
এই ঙপফ প্রয়ে পতপন পনয়চ ফয়রন ‗আভায পয়নভায চীফয়ন লওাযা ফাস্তপফওই এওপট ভস্ত পয়নভাপটও
অপবজ্ঞতা‘।
―ভৃকয়া‖ ঙপফপটয়ত লদপঔ এও আপদফাী মু ফয়ওয ওাপনীয লপ্রপক্ষয়ত ফুয়চণায়া ান লালয়ণয পনরণজ্জতা
 পনমণাতয়নয পঘত্র। এঔায়ন লম নাযীঘপযত্রপট আয়ঙ ল এই এওই ফযফস্থায়, এওই প্রপক্রয়ায় পনয়ষ্পপলত।
ৃথওবায়ফ এই ঘপযত্রপটয লতভন লওায়না পফয়েলণাত্মও কফপষ্ট লঔাাঁচা ম্ভফ নয়। পনউপযয়াপরস্ট পয়নভায
কফপষ্টযানু মায়ী এই ঙপফয লক্ষয়ত্র ুরুল-নাযী এফং তায়দয ফযপক্তকত ম্পয়ওণয লঘয়য় এওটা াভগ্রপওও
ভযায় চচণপযত অয়নওগুপর ভানু য়লয ভুঔ ফ়ে য়য় য়ঠ। ―ওা উপয ওথা‖ লপ্রভঘয়ন্দয কল্প অফরেয়ন
ঘরপচ্চত্রাপয়ত। লতয়রগু বালায় কতপয ঙপফপট ভৃণায়রয অনযানয বায়রা ঙপফগুপরয ভয়ধয এওপট। এই ঙপফপটয়ত
এওচন দপযে ওৃপল শ্রপভয়ওয মন্ত্রণা  প্রপতফাদয়ও াভয়ন লযয়ঔ ভৃণার এভন আয দপযে শ্রপভয়ওয
ভয়নাবাফয়ও তুয়র ধযয়ত ঘান। মায়দয ওায়ঙ শ্রভ-ভুনাপা-ভাপরও ফ েগুপরয তাৎমণ ঔুফ স্পষ্ট। তাযা লফায়ছ
ওীবায়ফ তাযা ভাপরও লশ্রপণয ায়ত ঠয়ও মায়চ্ছ, রবযাং পওঙু ই চুটয়ঙ না। তাই তায়দয লক্রাধ তাযা প্রওা
ওয়য অনযবায়ফ। ―লওাযা‖ ফা ―ভৃকয়া‖য ওৃলও-শ্রপভয়ওয লক্রাধ  খৃ ণা প্রওায়য বপে  প্রপতফাদ লথয়ও ―ওা
উপয ওথা‖য বপে  প্রপতফাদ ম্পূ ণণ আরাদা। ওাযণ নায়ও লবঙ্কায়ায যাক  তায ফপুঃপ্রওা আয বয়ানও।
আয কবীয। লবঙ্কায়ায এই যাক প্রওায়য প্রপক্রয়া ম্পয়ওণ ভায়রাঘও াথণপ্রপতভ ফয়ন্দযাাধযায় ফযাঔযা
পদয়য়য়ঙন ; ―ওাচ না ওযা, ঘুপয ওযা, লক্ষত ধ্বং ওযা, পবক্ষা ওযা – এই ফপওঙু য ভধয পদয়য় লকাটা
ভাচফযফস্থায পফরুয়ে শুধু লক্রাধ  খৃ ণা প্রওা ায় পন, প্রওা লয়য়য়ঙ াভপগ্রও প্রতযাঔযান। এই দ্বাপেও
ফীক্ষা লপ্রক্ষাপটয়-লপ্রভঘন্দ – এয কল্পপটয়ও ভৃণার লন এইবায়ফ ফহুভাপত্রও ওয়য তুয়রয়ঙন‖। এঔায়ন ৃথও
বায়ফ নাযী ঘপযয়ত্র লওায়না ফযফয়চ্ছদ লদঔায়না য়পন, ফযপক্তকত লথয়ও াভপষ্টও দু ুঃঔ-দু দণা, তাায ভয়ধয, ঙপফয
ুরুল ঘপযত্রগুপরয াাাপ নাযী এয়য়ঙ ঙ্কটপক্লষ্ট দাপযয়েযয ভুঔচ্ছপফ য়য় নাযীয বূ পভওা বায়রাফাায
আধায পয়য়ফ লদঔা মায়। এঔায়ন লবঙ্কায়ায ুত্রফধূ পনরোয ভৃতুয আদয়ত হৃতফণে শ্রপভও লবঙ্কায়ায়দয
চীফয়ন অন্ন-ফস্ত্র-ফাস্থায়নয অবায়ফয য়ে য়ে পপ্রয়চনয়দয বায়রাফাাীনতায আইপডয়ায়ও প্রপতওাপয়ত
ওয়য। পতনপট কয়ল্প ফক্তফয প্রওায়য বপে ৃথও য়ত ায়য, পওন্তু ফক্তফয প্রায় এওই। যয পতন ফঙয়য
পতনপট এওই পফলয়ফস্তু পনবণয কল্প অথঘ পতনপট ৃথও বালায়। তয়ফ পও ভৃণার ফরয়ত ঘাইয়রন লম, এইধযয়নয
ভযা লওায়না এওও যায়চযয ভানু য়লয নয়? লদয়য অনযানয যায়চযয অনযবালী ভানু য়লয লক্ষয়ত্র এওই
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যওভবায়ফ োবাপফও  তয। বালায তাযতয়ভয ঘালী ফা শ্রপভয়ওয চীফন ধাযয়ন লওায়না াথণওয থায়ও না। লম
লওায়না যায়চযয লম লওায়না ভানু য়লয ওায়ঙই ভযা এওই বায়ফ ফতণভান। ুরুল ফা নাযী ঘপযত্রগুপর ভযা
চচণপযত এওই আফতণন লযঔায় আফপতণত য়ত থায়ও।
ভৃণার লন তাাঁয ঘরপচ্চত্র ৃ পষ্টয ভয়ওায়র এও এও য়ফণ এও এও পফলয়য় উত্থান  ফযাঔযায ভধয
পদয়য় পনয়চয য়ঘতন পল্পী ভয়নয পযঘয় লদন। এও এওটা পফলয় পনফণাঘন ওয়য, পতপন প্রায় পপযয়চয ভাধযয়ভ
শুরু লথয়ও অপন্তয়ভ লৌঁঙান। পযফায লথয়ও ওরওাতা > ওরওাতা লথয়ও পিভফে > পিভফে লথয়ও
বাযতফলণ > বাযতফলণ লথয়ও পফয়শ্ব পতপন এবায়ফ ঙপ়েয়য় লদন তাাঁয াপযফাপযও, াভাপচও, আথণাভাপচও,
লশ্রপণনফলভযচপনত বাফনাপঘন্তায়ও। ঙপফয ফণস্তয়যই পতপন ডুফুপযয ভত লঔাাঁচ ওয়য লফ়োন ভানু য়লয ফাস্তফয়ও,
ভানু য়লয তয  ততায ইপতায়ও। এয়ক্ষয়ত্র তাাঁয়ও প্রাজ্ঞ ভাঙ-যাগা াপঔ ফা ানয়ওৌপ়ে াপঔয য়ে
তুরনা ওযা মায়। ফাস্তফ ন্ধানী এই ভানু লপট, এই য়ঘতন ফাগাপর পযঘারও পনয়চই ফয়রপঙয়রন,
‗ফাস্তফওথাটায লওায়না ু পনপদণষ্ট ংজ্ঞা লনই। ওায পযয়য়পরপট? আভায? আনায?...বীলণ পযয়রপটব এই েপট।
ওায়চই আপভ লময়তু আভায়ও পনয়য়ই পঘপন্তত, পফিত, আভায়ও পনয়য়ই ফভয় যয়য়পঙ, তাই আপভ ওীবায়ফ
পযঅযাওট ওযপঙ পযয়ফ অনু মায়ী- লটাই লদঔয়ত য়ফ। আপন মঔন আভায ঙপফ লদঔয়ত মায়ফন প্রথয়ভই
আভায ৃপথফীয়ও লভয়ন লনয়ফন।‘
ভায়রাঘওয়দয ওায়ঙ এই ভন্তফয এওই য়ে অস্পষ্ট  েপফয়যাধী ভয়ন য়র তাাঁযা চায়নন ভানু ল
পনয়চয়ও লঘয়ন অয়নযয ভাধযয়ভ, ফাস্তফ খটনা লথয়ও তযয়ও ঔুাঁয়চ লফয ওযাই য়চ্ছ মণয়ফক্ষণ  মণায়রাঘনায
কফজ্ঞাপনও েপত।

রারয়ওিা দণন  দুই ফন্ধুয ংরা
পভফাহুর ইরাভ
আযপফ াোপনও, প্রথভ ফলণ
পভফাুঃ- আচয়ওয পদনটা লমন বায়রা রাকয়ঙ না, ঘয়রা যপভ লওাথা খুযয়ত মাই?
যপভুঃ- লওাথায় মায়ফা?
পভফাুঃ- ঘয়রা রার লওিা লদয়ঔ আপ?
যপভুঃ- ঘয়রা তায়র কাপ়েয়ত ঘাপ। (কাপ়েয়ত লঘয় লাচা তাযা রার লওিায ফা স্টায়ি নায়ভ,
এফং াাঁটয়ত াাঁটয়ত রার লওিায পদয়ও মায় এফং তায েয়ন্ধ আয়রাঘনা ওয়য)
পভফাুঃ- যপভ তুপভ পও চায়না রার লওিা লও কতযী ওয়যন?
যপভুঃ- ম্রাট াচাান এই লওিাপট পনভণান ওয়যন। ভুখর ম্রাটয়দয ভুঔয ফাস্থান পায়ফ।
পভফাুঃ- তুপভ পও চায়না লওন ম্রাট এই লওিাপট পদপিয়ত পনভণাণ ওয়যন?
যপভুঃ- অতযাপধও কযভ চায়কায অু পফধা ইতযাপদ ওাযয়ণ ম্রাট ১৬৩৮ পরুঃ আগ্রা লথয়ও পদপিয়ত
যাচধাপন স্থানান্তপযত ওযায য ১৬ই এপপ্রর ১৬৩৯ পরুঃ পতপন রার লওিা পনভণায়নয আয়দয়দন।

32

পভফাুঃ- তায়র এয পনভণায়নয েয়ন্ধ পওঙু ফয়রা?
যপভুঃ- ১৬৪৮ পরুঃ রার লওিা ম্পূ ণণ বায়ফ পনভণান য়।
পভফাুঃ- এয স্থাতযপল্পী পঙয়রন স্তাদ আভাদ রায়যী।
যপভুঃ- এই লওিাপট রার াথয পদয়য় কতযী তাই এয নাভ যাঔা য় ‗রার লওিা‘।
পভফাুঃ- এপট ১৬৪৮-৫৭ পরুঃ মণন্ত ভুখর ম্রাটয়দয যাচওীয় ফাবফন পায়ফ স্থানান্তপযত পঙর।
যপভুঃ- মাইয়াও এফায আভযা রার লওিায় প্রয়ফ ওপয।
পভফাুঃ- পওন্তু রার লওিায় প্রয়ফ ওযয়ত য়র আভায়দয পটপওয়টয প্রয়য়াচন।
যপভুঃ- ঘয়রা তায়র পটপওট পনই।
(দু চয়নই পটপওট ওাউন্টায়য পকয়য় দু য়টা পটপওট ংগ্র ওয়য)
(পওচ্ছুক্ষন রাইয়ন দাাঁ়োয়নায য তাযা রাযী লকট পদয়য় লওিায় প্রয়ফ ওয়য)
যপভুঃ- পও অুফণ লকট!
পভফাুঃ- যাাঁ এটাই য়রা রার লওিায আর প্রয়ফ দ্বায। মায নাভ রয়াযী লকট।
যপভুঃ- আচ্ছা ঘয়রা লবতয়য মাই।
পভফাুঃ- যপভ এই ফাচাযটা পওয়য?
যপভুঃ- যাাঁ এয়ও ‗ঙাা ঘও‘ ফরা য়। এয পনয়ঘ াপওার লথয়ওই এঔায়ন ফাচায ফয়তা লমটা
―পভনাফাচায‖ নায়ভ প্রপে পঙর। এঔান লথয়ও পদপি লকট মণন্ত পনম্নদ লরায়ওয়দয চনয ফাচায
ফয়তা।
পভফাুঃ- ঘয়রা লদপঔ আয াভয়ন মাই!
(াভয়ন পকয়য় তাযা এওপট বফন লদঔয়ত ায়)
যপভুঃ- পভফা তুপভ চায়না এই বফনটায নাভ পও? আপভ শুয়নপঙ লম রার লওিায প্রয়তযওপট বফয়নয
আরাদা আরাদা নাভ যাঔা য়য়য়ঙ।
পভফাুঃ- এয়ও ফয়র নফৎ ঔানা। াীওায়র এঔায়ন নফৎ ফাচায়না য়তা। ফতণভায়ন এঔায়ন প্রথভ
তরায়বাযতীয় মু ে স্মাযও নাভও এও ংগ্রারয় আয়ঙ। এঔায়ন ভুখর ফাদা চাােীয এফং পারুঔ
পয়যয়ও ওতণা ওযা য়য়পঙর।
যপভুঃ- পঠও। ঘয়রা আয লদপঔ।
(এওটু পকয়য় তাযা পদয়ায়ন-এ আভ লদঔয়ত ায়)
পভফাুঃ- যপভ তুপভ চায়না লদয়ায়ন আভ পও? লওন তাাঁয়ও ―আভ‖ ফরা য়?
যপভুঃ- যাাঁ। এয লবতয়য এওপট ওুণী আয়ঙ লমটায়ও াী পংান ফরা য়। এই ওুণীপট ভুখর যাচত্ব ওায়র
ীয়য এফং চযাত দ্বাযা চাওচভওবায়ফ াচায়না পঙর। এয পনয়ঘ ভায়ফণর াথয পদয়য় কতযী এওপট
লঘৌপও পঙর–মায উয দাাঁপ়েয়য় প্রচায়দয প্রধান (অথণাৎ প্রধানভন্ত্রী) চনাধাযয়নয পপযয়াদ ম্রায়টয
ওায়ঙ ফণণনা ওযয়তন, ফাপও ফ প্রচাযা পনয়ঘ দাাঁপ়েয়য় থাওয়তা, তাই এই বফনপটয নাভ যাঔা য়য়য়ঙ
―পদয়ান-এ-আভ‖। অথণাৎ চনাধাযয়নয আদারত।
যপভুঃ- পভফা তুপভ পও চায়না যংভর পওয়য চনয ফযফহৃত য়তা?
পভফাুঃ- াীওায়র যাচওুভাযীয াভয়ন পফস্তৃত ভায়ঠ ফনয চীফচন্তু এফং াতীয র়োই এফং
লঔরতাভাা লদঔয়তন।
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যপভুঃ- পদয়ান-এ-ঔায়ও ―ঔা‖ লওন ফরা য়?
পভফাুঃ- এপট পঙর ম্রায়টয ঔা স্থান। পদয়ান-এ-আভ-এ প্রচায়দয ওায়ঙ ম্রাট নাপর মা পওঙু
শুনয়তন তা পতপন পদয়ান-ই ঔা-এ আয়রাঘনা ওযয়তন এফং ঔাদযফায়য তায পফঘায ওযয়তন। এই
পদয়ান-এয ঙাদপট পঙর ঘাাঁপদ  লানা ফায়না লমপট ভানু য়ল উঔয়়ে পনয়য়য়ঙ। এয এও লভয়যয়ফয
বাকয ম্পয়ওণ পাপণয়তপরপফে ওযা আয়ঙ লম, ‗ৃপথফীয়ত মপদ েকণ থায়ও তায়র এঔায়নই আয়ঙ,
এঔায়নই এঔায়নই।‘ এইপদয়ায়নই ম্রায়টয ―তাউ পঙ্ঘান‖পট যাঔা য়য়পঙর।
যপভুঃ- ! এটা আভায চানা পঙর না।
পভফাুঃ- যপভ তুপভ পও চান ―ঔা ভর‖ ওী  লওন তাাঁয়ও ―ঔা‖ ফরা য়?
যপভুঃ- ঔা ভয়র লওফরভাত্র ম্রাট ঈফাদত ওযয়তন এফং এটা ম্রায়টয এওভাত্র পফশ্রাভাকায পঙর।
পভফাুঃ- যপভ তুপভ াভাভ েয়ন্ধ পওঙু চান? লমঔায়ন াী পযফাযযা স্নান ওযত।
যপভুঃ- যাাঁ। এপট পতনপট বায়ক পফবক্ত পঙর। নদীয পদয়ওয বফনপট লমঔায়ন শুধু পদন যাত ু কয়ন্ধয
পয়াযা ঘরত। ভধযবায়ক চরধাযা ফানায়না য়য়পঙর লমঔায়ন অফয ঋতু অনু মায়ী কযভ  ীতর
চয়রয ফযফস্থা পঙর। তৃতীয় বায়ক লওফর কযভ চর ায়া লমত।
পভফাুঃ- এই াভায়ভয উতয়য যয়য়য়ঙ াত ভপচদ। লমপট যেয়চফ ১৬৬২ পরুঃ াী পযফায়যয
চনয পনভণান ওয়যন। ভুখরওায়র এয কেু চ আভায়দয পদয়য় কতযী ওযা য়য়পঙর।
যপভুঃ- পভফা তুপভ চান, এই রার লওিায লবতয়য এঔন এওপট ঘভৎওায ফাকান আয়ঙ, মা লদয়ঔ ওল্পনা
ওযা মায় লম, ল ভয় ফাকানপট আয়যা ওততা ু ন্দয  ঘভৎওায পঙর।
পভফাুঃ- যাাঁ তায়ও ফরা য় ‗ায়াত ফে‘ ফাকান। এই ফাকানপট াী ভয়য় তায অফণণনীয় লাবায চনয
প্রপে পঙর। অয়নওগুপর লপায়াযায ায়থ ায়থ পফপবন্ন প্রওায়যয ুষ্পরতা, আভ  পফপবন্ন প্রওায়যয
পর, ু কন্ধ মু ক্ত পুর এফং তায চরাধায়যয ঘাপযপদয়ও ঙ‖কচ ঘ়ো ―নয‖ পঙর। প্রায় ৩০পট লপয়াযা
তঔন ফ ভয় চর ঙা়েয়ত থাওয়তা। লওভন ু ন্দয রাকত আচয়ও শুধু তায ওল্পনাই ওযা লময়ত
ায়য।
যপভুঃ-এই ায়াত ফে ফায়কয ভধয পদয়য় প্রফাপয ঔার ফা নযয়ওই নয-এ-লফস্থ (েয়কণয নয) ফরা য়।
ভুখর ওায়র এই নয়য রূয়ায লপয়াযা রাকায়না পঙর মা লদঔয়ত ঔুফ ু ন্দয পঙর।
পভফাুঃ- ায়াত ফয়েয উতয  দপক্ষয়ণ ―াতন‖  ―বায়দা‖ নায়ভ দু পট বফন আয়ঙ, এই দু পট বফয়নয
ভয়ধয এওপট চরধাযা আয়ঙ, মায ভয়ধয এওপট ভর আয়ঙ মায নাভ ―চাপয ভর‖। এপট অপন্তভ ভুখর
ম্রাট ফাাদু য া চাপয দ্বাযা পনপভণত য়য়পঙর। ফরা য়য়য়ঙ লম, ম্রাট কযয়ভয ভয় এই ভয়র
থাওয়তন। এঔায়ন প্রয়ফয়য চনয ভয়রয ূ ফণ পদয়ও ওায়ঠয কতযী এওপট লতু ফানায়না য়য়পঙর, লমটা
য়য পযয়য় লদয়া য়য়য়ঙ।
যপভুঃ- লওিায ূ ফণ পদয়ও অফপস্থত এওপট বফন আয়ঙ লমপটয নাভ র াফুচণ। ভন্ত্রীয়দয গুি ফাতণারা
ওযায চনয এই বফনপট কতযী ওযা য়।
পভফাুঃ- যগ ভয়রয দপক্ষয়ণ অফপস্থত এওপট ংগ্রারয় আয়ঙ লমপটয়ও ―ভুভতাচ ভর‖ ফয়র।
এঔায়ন ভুখরওারীন ফস্তু, ুস্তও, লানা, চযত, কয়না, পঘনাভাপটয লঙাট-ফ়ে ফানত্র তথা অয়নও
প্রওায়যয ফস্তু ংকৃীত আয়ঙ।
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আপভ ফাংরায় লদপঔ েপ্ন-পভণষ্ঠা লন
ভা, লতায ভুয়ঔয ফাণী আভায প্রায়ণ রায়ক ু ধায ভয়তা...
যফীিনায়থয ফরা ভায়য়য ভুয়ঔয এই ফাণী পঙর ফাংরাবালা। এই ু ধাধাযা লম প্রায়ণ ুপষ্টরাব ওয়যপঙর, ল-প্রাণ পঙর
ফাংরায ফাউরকান, ফাগাপর ভাপছয বাপটয়ারী, পফয়য়ফাপ়েয ধাভাইর, যাভপ্রায়দয াক্তকীপতয দযদী ু য, ফাংরায
লরাওওথা, ফাযিয়তয ঙ়ো, ফাগাপর ভায়য়য লঙয়র-বুরায়না ঙ়োয় ুষ্ট। ফাংরায প্রায়ণয বালায় কান লকয়য় এওইয়ে
পতপন এই-বাযয়তয ভাভানয়ফয াকযতীয়য পফশ্বফাীয়ও লভরায়নায ওথা লবয়ফপঙয়রন। যফীিনাথ লতা যফীিনাথই।
পওঙু পদন আয়ক ফাংরাবূ পভ লঙয়়ে দূ য়য আা ফাগাপরয খয়য-খয়য যফীিনাথ ঙা়ো থাওত ফপঙ্কভ-যৎ-পফবূ পতবূ লণ
ফয়ন্দযাাধযায়য়য ফই—ঞ্চপয়তা পও এওঔানা ফহুফযফাযচীণণ পঞ্চতা। ফাগাপর-খয়যয লঙাট্ট ফাচ্চাপট ়েত ―পনয়চ
লয়ঔা‖ পও ―পনয়চ ়ে‖। ―লঙাট লঔাওা ফয়র অ আ, লয়ঔপন ল ওথা ওয়া‖—পওংফা ―অ-এ অচকয আয়ঙ লতয়়ে,
আভপট আপভ ঔাফ লয়়ে‖—এফ ঙ়োয চাদু আাভয ফাগাপরয়ও ভুগ্ধ ওয়য লযয়ঔপঙর এই লপদন! এওটু ফ়ে য়র
ু য়য়াযানী-দু য়য়াযানী, -চ-ফ-য-র, আয়ফার-তায়ফার, লণফধণন-লকাফধণন, পদপপ, ঘাাঁয়দয াা়ে, লটপনদা, াণ্ডফলকায়য়ন্দা আয ওয়তা ওী! পওন্তু আচয়ওয অফস্থা েতন্ত্র। লচন-X ায য়য় লচন-Y-এয লওাঠা অফপধ লৌঁঙয়ত
ায়যপন এ-ফ চাদু -মায়দয স্পয়ণ যয়গ-যয়গ যগীন য়য় উঠত ফাগাপরয প্রাণ! ফাংরা নাপও ভায়য়য বালা! ল-ই
ভায়য়যাই পও আয আয়ঙন? অল্প পওঙু খয ঙা়ো ফযফাপযও বালা লমঔায়ন ভা-লও ―ভাপে‖ ফরয়ত লঔায়, লঔায়ন
ভায়য়য ভুয়ঔয ফাণী পশুয প্রায়ণ ু ধায ভয়তা আযরায়ক ওই? আভায়দয লঙয়রয়ভয়য়যা পও ু ধা-য়েয ফযিনায
অনু বূপত লথয়ও ফপঞ্চত যইর না? পওন্তু উায় ওী? পদপিয ওথাই ফরপঙ। আভায়দয ন্তানযা, আয তাযয তায়দয
ন্তানযা ফ়ে য়য়য়ঙ ফা য়চ্ছ পদপিয পভশ্র-ংস্কৃপতয ভয়ধয, ফাংরা বালা-ংস্কৃপত-ঘঘণায ভূ র লওি লথয়ও অয়নওটা
দূ য়য। ফরফ, এও ফহুফণণ ংস্কৃপতয ংওয প্রচাপত যা। পয়র প্রবূ ত ঙ্কটান্ন! আয পদপিয ফাগাপরয খয়য-ফাইয়য
অনয বালায ঘা। ফন্ধুভর, ়োশুয়নায বালা, চীপফওাপনিণা—লওাথায় লতা ফাংরা লনই! লঙাটয়ফরায় আভায়দয
যঘনা লরঔায়না ত, ভাতৃবালায ভাধযয়ভ পক্ষাদান। ভাতৃবালায়ও ভাতৃদু য়গ্ধয য়ে তুরনা ওয়যয়ঙন যফীিনাথ—পশুয
পক্ষা তাই ভাতৃবালায়তই য়া দযওায এওটা ফয় মণন্ত, ফয়রয়ঙন অয়নয়ওই। পওন্তু য়়ে-ায়া লঘৌদ্দ আনায
ভয়তাই ফাংরা বালায়ও লয়য়পঙ আভযা এয়দয়। অচণন না ওযয়র তায ভূ রয থায়ও না। তাঙা়ো চীপফওা-উাচণয়নয
ইাঁদুয-লদৌয়়ে পঙয়ন য়়ে থাওায বয় ভপযয়া ওয়য পদয়য় তাপ়েয়য় পনয়য় লফ়োয়চ্ছ আভায়দয! ইংয়যপচ আদফ, ইংয়যপচ
বালায় তওযায ওযায ক্ষভতা ঘাই আভায়দয যফতণী প্রচয়ন্ময। পনয়দন ফাগাপর-য়য় থাওায লঔাাঁটা লথয়ও ফাাঁঘয়ত
ঘাই। আভযা মাযা বালাযই লঔয়য় য়়ে লওায়নাভয়ত পটয়ও আপঙ, লশ্রণীওয়ক্ষ পকয়য় ধাক্কা ঔাই—
―ইয়ায, ভযাভ লন লফারা নী থা...?‖
অথফা—
―‖আভায়ও অয়নও বায়রা রায়ক য়চ্ছ ভযাভ--‘
(construction : ভুয়ছ ফহুৎ আচ্ছা রকতা যায় ভযাভ)
ফণচন-ফযফহৃত, লচাযায়রা-বালায ঘায় আভায়দয আয়ফয়কয ফাংরা বালায প্রাণ ষ্ঠাকত।

35

এওটা পফলয় চানয়ত ঘাই। বালা—ভাতৃবালা আভায়দয লম আয়ফয়কয চায়কা লথয়ও আয়, লইফ কূ ঢ়, কবীয
আয়ফক ওী আয রাপরত য়চ্ছ আচয়ওয ফাস্তয়ফয লওায়নাঔায়ন? ইাঁদুয-লদৌয়়েয প্রপতয়মাপকতায় লম দ্রুপতয়ও অেীওায
ওয়যপঙ আভযা, তায়ত কবীয আয়ফয়কয স্থান লনই লওাথা। লম-টুওু আয়ঙ তা ঠওাপযতাভাত্র। ময়ন্ত্রয য়ে চপ়েয়য়
লকয়ঙ লম মাপন্ত্রও চীফন, আয়ফয়কয পল্গুধাযা লঔায়ন ক্রভাকত মায়চ্ছ শুপওয়য়। প্রয়য়াচন আয লদৌয়়েয চকয়ত
ভাতৃবালা আচ পনফণাপত, ভাতৃবালায় যপঘত াপতয তাই। ল-আয়ফক লনই, পয়র ল-বালায আওাঙ্ক্ষা লনই।
―ারায়ভয াত লথয়ও নক্ষয়ত্রয ভয়তা ছয়য অপফযত ফণণভারা—আয ফযওত ফয়র মায় কাঢ় উচ্চাযয়ণ...দু পঔনী ভাতায
অশ্রুচর...‖ ইতযাপদ অপবফযপক্তয নস্টারপচয়া আভায়দয লতভন ওয়য ফাাঁধয়ত ায়য না-- য়দয লঙাাঁয়ফ লওাথায়?
‗দু পঔনী ফণণভারা, লতাভায়ও উয়়ে পনয়র ফয়রা তয়ফ, ওী থায়ও আভায?‘ —পতযই য়য়তা পওঙু থায়ও না আয!
াভু য যভায়নয দু পঔনী ফণণভারায ভয়তাই য়দয ওপঘ, লানা-ভুঔগুয়রায পদয়ও লঘয়য় পনয়চয়দয ফড্ড অায়
রায়ক। আয়র আভযা ফাস্তুঘুযত য়য়পঙ। খয াযা ফহু ফাগাপর পও়ে াপযয়য়পঙ। পও়ে লথয়ও লবয়গ মায়া কাঙ পও
আফায পওয়়ে পপযয়ত ায়য?— না! অতুঃ পওম্? মায়চ্ছ মাও, --মা াপযয়য় মায়, তা আকয়র ফয় যইফ ওত আয?
ইউ. এন লম বালায়ও পফয়শ্বয পদ্বতীয় পভষ্টতভ বালা আঔযা পদয়য়য়ঙ (আভায়দয লতা আফায লই ―লভাক্ষভূ রয ফয়রয়ঙ
আমণ‖-য উতযাপধওায!), তায পদয়ও পঙন পপয়য, তায়ও া ওাপটয়য় ঘয়র মাফ আভযা? ন্তপতয়ও লঔাফ তায়ও
উয়ক্ষা ওয়য ঘয়র লময়ত ? আয এইযওভ এওুয়য পদয়ন ঠাৎ ওঔন লদঔা য়য় লকয়র? ভুঔ পপপযয়য় লনফ? -পঠও লমভন ওয়য ঔুফ ছক়ো য়য় লকয়র য ফন্ধুয য়ে য়থ ঠাৎ লদঔা য়র লঘায়ঔ-লঘাঔ যাঔয়ত ায়য না অনয
ফন্ধুপট, লওভন অযাধী-অযাধী লফাধ য়, ভাতৃবালায ওায়ঙ লইযওভ অযাধী য়য় থাওফ আভযা পঘযওার?
তা লওন? ওায়চয চকৎ, ঘায়য চকয়তয ওায়ঙ দাঔৎ পরয়ঔ পদয়য় এই াযাই-াযাই বাফটা আভযা মাযা েত
ওাযয়ণই অচণন ওয়যপঙ, তায়দয লফাধ ওপয ততটা তা য়ায ওাযণ লনই এঔন লতভন! ঠনাঠয়নয চকয়ত
ফাংরা লফাঁয়ঘ থাওয়ফ আয়যা অয়নওপদন। এভনওী ফাংরায ফাইয়য ফযাওবায়ফ ঘপঘণত য় ফাংরা বালায় লরঔা
াপতয, চীফনীগ্রন্থ। ভাচতাপেও কয়ফলণা  ইপতা পনভণায়ণয উৎ রূয় ফাংরায় লরঔা বালাাপতয ফযফহৃত
য়চ্ছ এঔয়না। প্রঘুয অনু ফাদ য়চ্ছ। ফাংরা ফইয়ভরা আচ াঔাপ্রাঔায় ঙ়োয়চ্ছ। াঠও না থাওয়র এটা ত না।
এওটা পডপপিন পয়য়ফ ফাংরা বালাাপতয পনতযনতুন পদকন্ত-ন্ধান ওয়য ক্রভাকত পফস্তায রাব ওযয়ঙ লতা! তয়ফ
বালায াধাযণ াঠও, বালায ফযফাযওাযী যফতণী প্রচন্ম ক্রভই ওয়ভ আয়ঙ। আভায়দয আয়যওটু য়ঘতন য়ত
য়ফ। চীফনধাযা লতা আয যাতাযাপত ফদয়র লপরা মায়ফ না! তয়ফঘরু ন, ফাংরা লানাই য়দয! ওায়ন শুনয়ত ঔুফ
লফপ অবযস্ত য়য় ়েয়র, লদঔয়ফন ওঔন যা ়েয়ত শুরু ওয়যয়ঙ। ক্লায়-ক্লায়, ফ্ল্যাটফাপ়েয পরপবংরুয়ভ, ঔায়টয
উয ঙপ়েয়য় পদয়ত াপয ফাতণা-- ফাংরা কায়নয, ফাংরা ঘরপচ্চয়ত্রয ওথা, লায়াস-অযা ফযফায ওয়য এওটু ফ়েয়দয
ওায়ঙ লৌঁয়ঙ পদয়ত াপয এভন আওলণণীয় পওঙু , উয়তচনাফতই লমগুয়রা য়়ে লপরয়ফ যা। াযয়ফ। অপবজ্ঞতা
লথয়ওই ফরপঙ।
আয এওটা যাভণ। ম্ভফ য়র লঙাট্ট পশুয়দয (এই আ়োই পতন ফঙয) প্রঘুয ঙপফয়ারা ফাংরা ফই-এয ম্ভায়যয
ভয়ধয ফপয়য় যাঔুন। পওঙু পঙাঁ়েরই ফা! লদঔয়ফন, আগ্র ঞ্চাপযত য়ফ য়দয ভয়ধয। চাপন, আচয়ওয ভায়য়যা ফ়ে
ফযস্ত। তফু লমটুওু অফয লভয়র—এভনওী ফাপ়েয ওাচ াযয়ত-াযয়ত ফাংরা ঙ়ো ফরু ন, কল্প ফরু ন য়দয! বার
লরঔয়ওয বার াপয়তযয ওথা ফরু ন। ফাংরায় লরঔা ঐশ্বমণবাণ্ডায়যয ন্ধান পদন। তয়ফ লতা দানা ঔুয়াঁ ট ঔায়ায প্রশ্ন!
ওল্পনায আওা লয়র পনপিত যা আফায ডানা লভরয়ফ—মু কফন্ধয়নয ভয়ধয লথয়ও মতটা ম্ভফ!

36

আন্দাভান ভুয়ে ভাঙ পওায
পভােী লঔয ারাদায

ওার লথয়ও মাত্রায প্রস্তুপত ঘরয়ঙ। আভযা পডপলুয লথয়ও মাফ ভাছ ভুয়ে ভ্রভণ ওযয়ত। ফাপ়ে লথয়ও ঔাফায
কতপয ওয়য পদয়য়য়ঙ। এও লডওপঘ বাত আয ংয়ক ছার রংওায ভাং  ডার। ওুপ়ে পরটায ঔাফায চর।
এওটা পত্রর, টঘণ রাইট আয ওয়য়ওটা ফাাঁ। আভযা অয়ক্ষায় ফয় আপঙ ওঔন লচায়ায আয়ফ। নদীয়ত চর
না এয়র আভায়দয লফাট ফায ওযা মায়ফ না। ওাযণ এঔানওায নদীয়ত াাঁটু পযভাণ চর আফায লওাথা তায
লথয়ও ওভ। অয়ক্ষায লয়ল আভযা দটায ভয় লফপযয়য় ়েরাভ। লনৌওাপট রপক পদয়য় গুাঁপতয়য় গুাঁপতয়য় লওান
বায়ফ মাত্রায য়থয পদয়ও লখাযান র। এফায আয ইপিন ঘারান মায়চ্ছ না। ওাযণ নীয়ঘ াথয়য আটয়ও
মায়চ্ছ। এা া ওয়য লঠয়র লঠয়র আভযা ঘয়রপঙ। এওটু ঘয়র, আফায আটওায়। ওী, না নীয়ঘ াথয।
নদীয়ত লনয়ভ য়়ে লম ধাক্কা পদয়য় এয়কাফ তা য়চ্ছ না ওাযণ ওুভীয়যয উৎাত আয়ঙ। মাইয়াও ই বায়ফই
আভযা ভন্থয কপতয়ত ঘয়রপঙ। ওঔয়না লদঔরাভ ইপিন ঘরর, লতা আফায ফন্ধ র। এই ওয়য ওয়য এয়কাপচ্ছ।
অচায়ন্তই ধীয়য ধীয়য কবীয চয়র লৌঁয়ঙ লকরাভ। লই নারায ভত ঔারপট ফ়ে নদীয়ত পযণত য়য় লকয়ঙ।
াভয়ন পওঙু লরায়ওয ভাঙ ধযায পচপনত্র য়়ে আয়ঙ। তাযা ল ফ ওয়ফ লযয়ঔ লকয়ঙ তায পঠও লনই। ওাযণ
এঔায়ন লঘায লনই। ঠাৎ ওয়য ভয়ন র লওান লরাওচন লদঔয়ত াপচ্ছ না, ক্রয়ভ ঘাযায় শুধু আভায়দয
লফায়টয ইপিয়নয ে আয লটা-- দু ই ায়য কাঙারায় ফাধা লয়য় পপয়য আা ে। চেরভয় দ্বী
চনভানফ ূ নয। মত ঘরপঙ নদী ধীয়য ধীয়য ফ়ে য়চ্ছ। ায়য ভযানয়গ্রাব গুয়রা দাাঁত ফায ওয়য লবংপঘ ওাটয়ঙ।
প্রথভ লদঔয়ত লয়য়পঙরাভ নদীয দু ই ায় ভাপটয রো পওনাযা, তায ভাছঔান পদয়য় ফইয়ঙ চর। আভযা লই
চর লওয়টই এপকয়য় মাপচ্ছরাভ। ইপত ভয়ধয ঠাৎ ওঔন ভুয়েয লচায়ায়যয চর পভয় ঘাযপদও ঙয়রা ওয়য
পদয়য়য়ঙ, লটা ফুছয়ত াপয পন। লটা তঔই ফুছরাভ মঔন কায়ঙয আয লকা়ো লদঔা মায়চ্ছ না। কাঙগুয়রা লমন
করা মণন্ত ডুয়ফ আয়ঙ। ভয়ন য়চ্ছ প্রাণ ফাাঁঘায়নায চনয উাঁঘু য়য় শ্বা পনয়চ্ছ। তা এক্ষুপন ডুয়ফ মায়ফ। লদঔয়ত
লদঔয়ত ঘরপঙ। এওভয় লদপঔ, খাঙগুয়রায শুধু উয়যয ওয়য়ওটা াতাই লদঔা মায়চ্ছ। এওটু য়য লটুওু
আয লনই। ততক্ষয়ণ লভানায় লৌঁয়ঙ লকপঙ। লভানায় পকয়য় লদপঔ ভযানয়গ্রায়বয রও লকট ায য়য় আয লমন
এয়কায়না মায়চ্ছ না। লম এই স্থান ম্পয়ওণ চায়ননা ল লওান পদন এগুয়রায়ও লিও ওয়য ঢুওয়ত াযয়ফ না।
আয মপদ ঢুয়ও য়়ে তায়র তায়ও ই চংকয়রই থাওয়ত য়ফ। ঔান লথয়ও আয লফয য়ত াযয়ফ না। শুধু
তাই নয়, চর ওয়ভ লকয়র লফাট  কায়ঙয ডকায়তই তায়ও লথয়ও লময়ত য়ফ। প্রওৃপত পনয়চই লমন এভন
ফযাপযয়ওট কতযী ওয়য পদয়য়য়ঙ চরদু যয়দয াত লথয়ও ফাাঁঘায চনয।
এফায দূ য়য দূ য়য দ্বী লদঔয়ত াপচ্ছ। আভযা এওয়ে পঙরাভ ঙ‖চন। নতুন-আভায়ও যা দূ য লথয়ও লদঔায়চ্ছ
লওাথায় লওাথায় পও আয়ঙ। তঔন আয আায় লওান ফুয়চয পঘহ্ন লনই। শুধু লঘাঔ ছরায়না চর আয
চর। আয লঢউয়য়য লদারন। দূ য়য দূ য়য ওয়য়ওটা ওায়রা-ওায়রা দ্বী লদঔয়ত লরাভ, শুনরাভ, য য়য আভযা
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আয এপকয়য় মাফ লমঔায়ন আভযা ভাঙ ধযফ। ততক্ষয়ণ প্রায় আ়োই খটা া লপযয়য় লকয়ঙ। শুধু াপঔয়দয
লদঔয়ত াপচ্ছ ভয়নয আনয়ন্দ উয়়ে ঘরয়ঙ।
আয়যা খটা াঔায়নও ঘরায য এওটা দ্বীয়য ওাঙাওাপঙ এয়পঙ। তয়ফ দূ য লথয়ওই চয়রয তরায় রো পও লমন
াদা দপ়েয ভত লদঔায়চ্ছ। পচজ্ঞাা ওযরাভ বাই টা পও? ফরর টা ঘয য়়েয়ঙ। লতাভায়ও ঔায়ন নাভাফ।
আপভ ফররাভ এই ভাছ ভুয়ে নাভফ! যা ফরর, যাাঁ, বয় লনই। ততক্ষয়ণ লফাট দ্বীয়য ায় ঘয়র এয়য়ঙ।
আভায়দয ায়যং নায়ভা নায়ভা ওয়য তায বালায় লঘাঁঘায়চ্ছ। ভায়ন রাপপয়য় য়়ে লফাটয়ও ায়়ে লঠওায়ত ফরয়ঙ।
ওাযণ নীয়ঘ াথয-- মঔন তঔন লফাট আটয়ও লময়ত ায়য। ইপিন ফন্ধ ওয়য পদয়য়য়ঙ। পওনাযা লথয়ও অয়নও
দূ য়য আভযা দাাঁপ়েয়য়পঙ। ফাই পভয়র এও এও ওয়য রাপপয়য় লনয়ভ ়ের। আভায়ও যা ফরর, দাদা তুপভ
এওাই ই াদা পদয়ও লাঁয়ট খুয়য এয়া। আভযা এওটু পফশ্রাভ পনই। যাাঁ, লফপ ভয় পওন্তু পন না। আপভ
যান্টটা মত াপয উঘুওয়য পনয়য় চয়রয ভয়ধয ঔ ঔ ওয়য লাঁয়ট ঘরপঙ। এও ভয় লদঔপঙ আয যান্ট
ফাাঁঘায়না মায়ফ না। তাই ল আা লঙয়়ে পদয়য়পঙ। ভয়নয আনয়ন্দ পয়টা তুরপঙ। ইপত ভয়ধয ডাও য়়ে লকয়ঙ—
দাদা, তা়োতাপ়ে এয়া-- লফাট আটয়ও মায়চ্ছ! আপভ বুয়রই লকপঙ লম আভায়ও পপযয়ত য়ফ। আপভ অয়নওটা
ভুয়েয ভয়ধয লাঁয়ট ঘয়র এয়পঙরাভ। যা ফাই লফাটয়ও লঠয়র ফাযওয়য উয়ঠ য়়েয়ঙ। শুধু আভায চনয
দাাঁপ়েয়য় আয়ঙ। চয়রয ভয়ধয আপভ মত এপকয়য় ঘরয়ত ঘাই না লওন আয এয়কায়ত াযপঙ না। ভয়ন য়চ্ছ লওউ
পঙন পদয়য় লটয়ন আাঁটয়ও যাঔয়ঙ। মায়াও লওায়নাভয়ত ঙু য়ট এয় রাপপয়য় উয়ঠপঙ।
এফায আফায অনয দ্বীয় মাফ। ফায লয়ট টান য়়েয়ঙ। ঘরয়ত ঘরয়ত লঙাট্ট এওটা দ্বীয়য ওায়ঙ এয়
লনাগয ওযা র। তয়ফ এটা আয়কযটায ভত নয়। চয়রয তরায় যপগন পও ফ লদঔা মায়চ্ছ। আয দ্বীয়য
ঘাযাটা াদা ধধ ওযয়ঙ। দ্বীয়য ভাপটয উয়য ওায়রা কায়ঙ বপতণ। আয়র কাঙগুয়রা এতটাই ফুচ লম
লটা ওায়রা ফয়রই ভয়ন য়চ্ছ। আভযা লফাটটায়ও এওটু পওনাযায় পনয়য় পকয়য় াাঁটুচয়র ফাই পভয়র ছু ছু
ওয়য রাপপয়য় ়েরাভ। আভায়দয নাপভয়য় পদয়য় দু চন পভয়র লফাট পনয়য় ঘয়র লকয়ঙ। ওাযণ যা ফ়ে এওটা
ফাঁ়েপ লপয়র দ্বীয়য ঘায ায় খুযয়ঙ মপদ পওঙু লয়য় মায়। শুধু এঔায়ন এওটু ফাপর যয়য়য়ঙ ফয়র ইটুওু ম্ভফ
র। উয়য উয়ঠ লদঔয়ত াপচ্ছ অুফণ ফ পচপনত্র-- মা অনয লওান বায়ফই াধাযণ ভানু য়লয লদঔা 
অনু বফ ওযা অম্ভফ। ওাযণ এইগুয়রা এওভাত্র এই ভাছ ভুয়েই ায়া মায়। এঔায়ন ভানু য়লয আা পনয়লধ।
শুধু ভাত্র ভাছ ভুয়ে লওান দু খণটনা খটয়র তয়ফই তাযা আশ্রয় পনয়ত এই যওভ স্থায়ন া যাঔয়ত ায়য। তা না
য়র লওাস্টকায়ডণয লরায়ওযা এয়ই প্রথয়ভ উতভ-ভধযভ পদয়য় নযভ ওয়য তাযয লচয়র ঢুপওয়য় লদয়ফ!
পচজ্ঞাাফাদ ওযা য়ফ তায য়য। এভন স্থায়ন পকয়য় বয় লতা দূ য়য থাও লযাভান্স  আনয়ন্দ ভনটা বয়য লকর।
আয মা লদয়ঔপঙ তার ুয়যা দ্বীপট াভুপেও চীফন্ত  ভৃত াভুও পছনু ও ঙ্খ ওপ়ে লওাযার ইতযাপদ
পচপনয়ত্র বপতণ। নানান যং ফাাপয প্রচাপতয ভত। াত পদয়য় উয়ল্ট ায়ল্ট ঙপ়েয়য় পঙপটয়য় লদঔপঙ। আয মত
াযপঙ ফযায়ক বযপঙ। অপত ক্ষুে লথয়ও াাঁপ়েয আওায়য ফ াইয়চয। আভায এই উৎা যা প্রথয়ভ শুধু
লদয়ঔয়ঙ, পওঙু ফয়রপন। য়য এওচন ফরর, দাদা এগুয়রা পদয়য় পও ওযয়ফ, লপয়র দা। আপভ ফররাভ, লওন,
য়ে পনয়য় মাফ। তঔন যা ফরর লম এগুয়রা লনয়া মায়ফনা। মত ঔুপ লদয়ঔনা পওন্তু এঔায়নই লযয়ঔ লময়ত
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য়ফ। ওাযণ এগুয়রা আইয়নয আতায় য়়ে। ুপর লদঔয়রই পনয়য় লনয়ফ তাযয ছায়ভরা মা য়ফ লটা পি।
তাঙা়ো এঔায়ন তুপভ লমভন এগুয়রা লদয়ঔ আনন্দ াচ্ছ পঠও লতভন অয়নযয লতা এই আনন্দরায়বয অপধওায
আয়ঙ! আয এটা আভায়দয ভুে ম্পয়দয এওটা অং। পঠও মতটা আনয়ন্দ ওু়োপচ্ছরাভ তায পদ্বগুণ দু ুঃয়ঔ
তা য়য় লপয়র পদয়ত য়য়য়ঙ।
তাযয দ্বীয়য ায় খুযয়ত লকরাভ। লঔায়ন ফ়ে ফ়ে াথয়যয ঘাাঁইয়য়য ভত ফ চীফন্ত লওাযার। তায ভয়ধয
লওানটা লিয়নয ভত, লওানটা আেুয়রয ভত, লওানটা পুয়রয ভত। তায ঘাযায় লঙাট ফ়ে নানান প্রচাপতয ভাঙ
পঘংপ়ে ওাাঁও়ো খুয়য লফযায়চ্ছ। ফ়ে ফ়ে ওাাঁও়ো আফায আভায়ও বাকায়নায চনয লতয়়ে আয়ঙ। এওটা ওায়রা
প্রায় এও পুয়টয আওায়য লচাাঁয়ওয ভত ওুঘওুয়ঘ লভাটায়াটা নযভ প্রাণী লদঔয়ত লরাভ। পচজ্ঞাা ওয়য চানয়ত
াযরাভ টায়ও ফয়র ―াভুপেও া‖। ঔাফায চয়রয অবায়ফ টায়ও ধয়য ঔায় নাপও। ভয়নয আনয়ন্দ আপভ
ই দ্বীটায় খুযরাভ। ততক্ষয়ণ দু চয়ন খুপভয়য় য়়েয়ঙ কাভঙা ভুপ়ে পদয়য়। আপভ মতটা লয়যপঙ লদয়ঔপঙ।
তাযয আভযা দু ুয়যয ঔাফায লঔয়য় পনয়য়পঙ। তঔন লদপঔ আয এওটা লফাট এয় দাাঁ়োর। তাযা ভাঙ ধযয়ত
এয়য়ঙ। ায়ত ঔযারা চার। লদঔয়ত াপচ্ছ ঘয়যয ভয়ধয ওুঘওুয়ঘ ওায়রা পও লমন চয়রয তরায়! আয যা
লইঔায়ন ঙু য়ট পকয়য় চার লপরয়ঙ। মঔন তুরয়ঙ তঔন চার াদা য়য় উঠয়ঙ। লদপঔ, গুয়রা লঙাট ভায়ঙয
ছাাঁও।
আভযা ঔায়ন আয অয়ক্ষা না ওয়য আফায মাত্রা শুরু ওযরাভ। এফায আভায়দয ভাঙ ধযায ারা। ঘরয়ত
ঘরয়ত ইপতভয়ধয ঙয় ইপঞ্চ আওায়যয এওটা ফাঁ়েপ লপয়র এপকয়য় ঘরপঙ। অয়নও দূ য়য মায়ায য এওটা
দ্বীয়য ভত লদঔরাভ। আয লটায এওদভ া পদয়য়ই মাপচ্ছ। ভা এপও এঔায়ন! এয়তা লই ডাযউইয়নয
কযারয়কা দ্বী! মা লদয়ঔপঙ পটপবয়ত  য়়েপঙ ফইয়য়য াতায় আচ তা লঘায়ঔয াভয়ন। অংঔয াপঔয
ফা। য়ে তায়দয ওপঘ ওপঘ ফাচ্চা  পডভ পনয়য় ফয় আয়ঙ। আয চর ঙু াঁই ঙু াঁই ওযয়ঙ। পওন্তু ওঔয়না ডুয়ফ
মায় না। তায়দয লওান প্রওায ত্রুয প্রয়ফ লনই এঔায়ন। াপঔয়দয েকণ যাচয। লদঔয়ত লদঔয়ত এপকয়য়
ঘররাভ। এযয়য আফায এভপন আয এওটা দ্বীয়য ায় এয় লনাগয ওযা র ভাঙ ধযায চনয। লঔায়ন চর
লভয়খয ভত ওায়রা য়র অয়নও নীঘ মণন্ত লদঔা মায়চ্ছ পওন্তু তরা লদঔা মায়চ্ছ না। আভায়দয দপ়েটা অয়নওটা
লদঔা মায়চ্ছ তাযয চয়রয ায়থ পভপরয়য় লকয়ঙ। আভযা ফয় আপঙ আয প্রঘুয পযভায়ণ লঢউ আয়ঙ।
আভায়দয উয়ল্ট ায়ল্ট লপয়র লদয়ফ এভন অফস্থা। ূ পমণ ভাভা লয়র লকয়ঙ অয়নও আয়কই। ঘাযায় শুধু চর
আয চর। অয়নও দূ য়য এওটা দ্বী লদঔা মায়চ্ছ তায নাভ নাযয়ওর পডপ। আয টাই নাপও বাযয়তয লল
দ্বী। তাযয়য লওায়ওা আইরযাি। পঙয়নয পওঙু লদঔা মায়চ্ছ না। প্রঘুয পযভায়ণ ঙপফ লতারা র। ইপত ভয়ধয
লঙাট আওায়যয ভাঙ উঠয়ত শুরু ওয়যয়ঙ। আয লই ভাঙগুয়রা আভায়দয লদঔা ভায়ঙয ভত নয়। ভয়নয়চ্ছ
উযয়ারা এয়দযয়ও যং তুপর পদয়য় ফাপনয়য়য়ঙ। ভয়ন য়চ্ছ Aquarium এয ভাঙ। নানা যয়গয পুয়রয ভত।
লদয়ঔ ওাাঁঘাই লঔয়ত ইয়চ্ছ ওযয়ঙ। ফররাভ এগুয়রা ঔায়া মায়? যা ফরর এগুয়রাই লতাভযা ঔা। পওন্তু এয
ওত ু ন্দয যং তঔন লওাথায় মায়। যা চানার, এ ভাঙ ভয়য লকয়র যং পফরীন য়য় মায়। পওঙু টা ভাঙ ধযায
য লদঔপঙ আওা লওভন লখারা য়য় লকয়ঙ। ূ পমণভাভায়ও ুয়যা পখয়য ধয়যয়ঙ লভখ। ইপত ভয়ধয ফাতায়য
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আকভন শুরু য়চ্ছ। লঢউ ভাথা ভান য়চ্ছ। ফরয়ত ফরয়ত লছায়়ো ায়া  ফৃ পষ্ট শুরু য়য় লকয়ঙ। আভায়দয
লই পত্ররটায়ও ওয়য়ও চন পভয়র ভুপ়ে পদয়য় ফয় য়়েপঙ। আয দু চন ইপিন ঘাপরয়য় ক্ত ায়ত ার ধয়য
ফয় আয়ঙ। ভাঙ ধযা ণ্ড র। তায ভয়ধয ন্ধযা খপনয়য় এয়রা। তঔন ই পত্রয়রয তরায় ফয় ভায়ঙয
আাঁয়ট কয়ন্ধ কা লকারায়চ্ছ। লঔারা চায়কা য়ত্ব এভন য়চ্ছ। পও আয ওযা! মা য়ফ লাও, য়য লদঔা মায়ফ।
এঔন এঔানওায বারভন্দ ুয়যাটাই আয়ক পনয়য় পন। আভযা অয়নওটা পবয়চ লকরাভ আয ায়ায য়ে চাাঁপওয়য়
ঠাণ্ডা ়ের। থযথয ওয়য ওাাঁুপন শুরু র।
এইফায পঠও য়রা পপযয়ত য়ফ। তঔন ভাছ ভুয়ে অন্ধওায ঙা়ো আয পওঙু ই লদঔা মায়চ্ছ না। ফৃ পষ্ট 
লঢউয়য়য ে য়ে। আভযা এপকয়য় ঘররাভ পওনাযায পদয়ও। খটা া পতয়নও ঘরায য়়ে দূ য়য আয়রা লঘায়ঔ
়ের। চানরাভ টা এপযয়য়র-লফ ফন্দয তায আয়রা। তা ই মণন্ত আয়ত আফায খটা াঔায়নও লরয়ক লকর।
তঔন আফায লচায়ায এয়য়ঙ। আভযা লদঔপঙ াভয়ন চয়রয াকয। ায়যং ফরর এঔায়ন নাভয়ত য়ফ। আপভ
ফররাভ এই ভাছ চয়র।  ফরর, এঔায়ন চর আয়ঙ পওন্তু কবীযতা লনই। এঔান লথয়ওই লাঁয়ট লৌঁঙায়ত য়ফ।
পতয পতয ইপিন ফন্ধ ওয়য পদর আয ফরর এঔায়ন না যাঔয়র য়য আয লফাট ফায ওযা মায়ফ না। তাই র।
লনয়ভ লদঔপঙ াাঁটু মণন্ত চর। াাঁটপঙ এভন ভয় এওচন ফরর, দাদা লদয়ঔ ঘর। আপভ চানয়ত ঘাইরাভ, লওন,
পও লদঔফ এই চয়র? পঠও তঔনই টঘণ পদয়য় লদপঔয়য় পদর ায়যা অফাধ খুয়য লফ়োয়চ্ছ। লদয়ঔ লতা আত্মাযাভ
ঔাাঁঘাযাভ য়য় লকর। ভা এয়তা এওটায়তই লল নয় য়দ য়দ া াাঁতয়য লফ়োয়চ্ছ। চরয়ঢাাঁ়ো। ভয়ধয- ভয়ধয
ফাপওযা ঔ ওয়য ধয়য এয-য কায়য় ঙু াঁয়়ে ভাযয়ঙ। মাইয়াও এভন ওয়য যাত নটায ভয় ভূ র রযায়ি এয় া
যাঔরাভ। তঔয়না পছযপছয ওয়য ফৃ পষ্ট য়চ্ছ। আয ঠাণ্ডা রাকয়ঙ। এওটা লদাওান লঔারা লরাভ। তা লরাভ
লতা ফয়ট! ওাযণ এঔানওায লরাওচন য়ন্ধয নাভয়তই লঔয়য় লদয়য় খুপভয়য় য়়ে। ঔায়ন ফাই পভয়র ঘা-পফস্কুট
লঔয়য় তাযয ফায়য অয়ক্ষায় দাাঁ়োরাভ। ফাই ফরর ফা আয়ফ পওন্তু ল আয আয় না। তায ভয়ধয
আভায়দয ুয়যায়না ফন্ধু প্রতা ঘি কাপ়ে পনয়য় াপচয আভায়ও লনয়ায চয়নয। যাত দটায ভয় ফাপ়েয়ত
এয় লই ধযা ভাঙগুয়রা লতয়র লবয়চ লঔয়য় তয়ফ াপন্ত। তয়ফ লঔয়য় মা াপন্ত লরাভ তায লঘয়য় ফ়ে াপন্ত
লয়য়পঙ এই এও পদয়নয আন্দাভায়নয ভুয়ে ভাঙ ধযয়ত মায়ায অপবজ্ঞতায়। পনয়চয়ও ধনয ভয়ন র এভন
স্মযণীয় খটনায দণও য়ত াযায চনয।
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ফেীয় াপতয-পভপতয পফফযণ
ফেীয় াপতয পভপত এ-ফঙয মাত্রা শুরু ওয়যপঙর ফাংরা-পফবায়ক এফাযওায নফাকত ঙাত্রঙাত্রীয়দয ফযণ ওয়য
পনয়য়।
পদনপট পফয়ল পঙর ওাযণ ঐ পদন পঙর ৫-ই লয়েেয, পক্ষও পদফ। ফাংরায ন-চন পক্ষওয়ও ফযণ ওযায
য়ে নফীনয়দয ফযণ ওযা য়য়পঙর পুয়র আয ঘন্দয়ন। নফাকতয়দয নানান প্রপতবায় ভুগ্ধ য়য় উয়ঠপঙরাভ
ওয়রই। পপনয়যয়দয আন্তপযওতায় ঔুপ য়য় উয়ঠপঙর লঙাটযা, পনয়ভয়লই হৃদয়য়য লতু পনপভণত য়য়পঙর
পক্ষওয়দয য়ে। পভস্টায লিায এফং পভস্ লিায য়য়পঙর মথাক্রয়ভ পোন্ত গুি এফং প্রীপত ভাইপত।
তায়দয অপবনন্দন  ুযষ্কৃত ওয়যন ড. পভণষ্ঠা লন এফং ড. অপদ্বতী ফযানাচণী। ওর পক্ষও এফং ঙাত্রয়দয
ঐওয-প্রয়ঘষ্টায় অনু ষ্ঠানপট ভয়নাযভ য়য় উয়ঙপঙর।
ড. পভণষ্ঠা লয়নয পযঘারনায়এ-ফঙয লকাা লদ লভয়ভাপযয়ার ীপযয়চয িভ ফক্তৃতাপট আয়য়াপচত র। অনযানয
পক্ষও এফং ওর ঙাত্রঙাত্রীয য়মাপকতায় বাপট াপরযভপণ্ডত য়য়পঙর। ফক্তা লপ্রায়পয নপন্দনী বট্টাঘামণ
লদবাক  ফাংরা াপতয পনয়য় এওপট ঘভৎওায ফক্তৃতা পদয়রন। বাপত পঙয়রন এভ. আই. এর পফবায়কয
অফযপ্রাি পক্ষও লপ্রা. নপন্দতা ফু । ূ চনীয়া লকাা ভযায়ভয ফাপ়েয দযয়দয উপস্থপত এফং ৃষ্ঠয়ালওতা
স্মযণয়মাকয। অফযপ্রাি পক্ষওফৃ ন্দ ঙা়ো পফশ্বপফদযারয়য়য এভ.আই.এর পফবাক, ভীযাণ্ডা াউচ, দয়ার পং
ওয়রচ, পওয়যা়েীভর ওয়রচ, চাপওয হুয়ন ান্ধয ওয়রচ-এয পক্ষও  ঙাত্রফৃ ন্দ অনু ষ্ঠায়ন উপস্থত পঙয়রন।
উপস্থত পঙর আভায়দয অয়নও প্রাক্তন ঙাত্রঙাত্রী—লওফর বায়রাফাাই মায়দয লটয়ন এয়নপঙর। প্রধান অধযক্ষ
ভায় ড. ভরুয লফক যায অওারপ্রয়াতা লকাা-ভযায়ভয এওপট ভয়নাজ্ঞ স্মৃপতঘাযণ ওযয়রন। ঙাত্রঙাত্রীযা
এওপট অতযন্ত ু ঔশ্রাফয েীতায়রঔয প্রস্তুত ওয়য বাপটয়ও স্মযণীয় ওয়য তুরর। অনযানয ফায়যয ভয়তাই এফায
ওৃতী ঙাত্রযা ুযস্কৃত য়য়য়ঙ। তৃতীয় ফয়লণয ঙাত্রী ু পভতা ফায়ারী এফাযওায লযা ঙাত্রীয (অর-যাউণ্ড লফস্ট)
োন লয়য়য়ঙ।
অনযানয ফায়যয ভয়তাই পভপতয ক্ষ লথয়ও এফায এওপট পক্ষাভূ রও ভ্রভয়ণয পযওল্পনা যয়য়য়ঙ।
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