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অমফপূরণডভ ছঙোঝ কণেভ চীদ পোরয
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Abstract
Amiyobhushan Mazumder (1918-2001) talking about his own short story “Lal Nakshatra”,
(Ashwin-1393 Bengali Year) in a newspaper interview– “Actually I believe outside
colonialists and consumerists Calcutta from Medinipur to Birbhum, Purulia to Nadia
Border, North Ulubari to Sikkim Border the land in real sense which is called hinterland,
where akin to black bear the black farmer in planty prepares rice for colonialist city, keep
the supply of dearness allowance of so called labourers, the land where indigo revolution,
farmer mutiny, saotal mutiny, the land where Bankimchandra based his Sanyashi mutiny,
the land which is far higher than Calcutta, where seven out of every ten Bengali live, that
land is one motherland. It may be Bakkhali, Shukna or village of Ayadhya mountain,
without separating from Calcutta, want to tell Calcutta, come out from English influence,
see your motherland, love it, you will not die you are sikking in mud, cannot breath in
smoke, how long will wear Anglo-Saxon musk”. From this feeling of change, I want to put
real life truth from Amiyobhushan’s story in my essay.

মযণেভ চকণঢ রূণধভ আমপুো পোদোভ ধশ্চোৎধণঝ। বজণক বজণক চীদণোণথভ মঢুদ ঘমণঙ,
চীণদভ ধমভঘ মদণ মদঢয-দঢজদ অদজপ ফোদ-মযেীভ ফণদ দ দ পোদোণও ছতোমোমঢ ওণভ। চীদণও
দঢজদ ওণভ চোদোভ ছই আদন্দখদ ফজহুঢুঝোণও দঢজদপোণ ঢজণম থভোভ ছঘষ্টোণঢই মযে োমলণঢয দঢজদ
রূধওণেভ ৃমষ্ট। পোদোভ প্রণোচদ ছণণওই রূণধভ চন্ম। অঢএ, চীদ মঘন্তোভ এওমঝ মণযর রূধ বঢক্ষড
মযেীভ ছঘঢদোভ নমণও ধূডুোঙ্গ লণ দো উঞণঙ, ঢঢক্ষড ঢোভ উধণবোকী দঢজদ অণভ ওোঞোণফো জকমঞঢ
লণঢ ধোণভ দো। এই মতও ছণণও ছঙোঝকণেভ রূধোমঙ্গও আথজমদওঢফ চীদ মঘন্তোভই নম।
ছঙোঝকণেভ রূধোমঙ্গও কঞণদভ চদয ফোণমোঘওভো ‘Totality’-ভ থোভডোণও মণযর ফূমযোদ ফণদ
ওণভণঙদ। ঢোাঁভো ফণদ ওণভদ ‘Totality’ লণে ভঘদোভ ছই অমপোচয যমি, বো মতণ মযেী ঢোাঁভ ধোঞণওভ
আত্মোণও ধজণভোধজমভ মদণচভ অমথওোণভ থণভ ভোঔণঢ ধোণভদ। ছই যমি মতণ ছঙোঝ কেওোভ মদচ ভঘদোভ
ফণথয ঢোভ ইেোণও ধূডুঢফ প্রমঢনমমঢ ওভণঢ ধোণভদ। এইচদয পূণত ছঘৌথজভী দুই ভওণফভ ছঙোঝকণেভ
স্বপোকঢ উণেণযযভ ওণো ণমণঙদ— ‚(১) কণেভ আথোণভ মযেীভ প্রোণডভ বণণে আওোঙ্ক্ষোণও ধূডু
মমিঢ ওভো, (২) কে কড়োভ ফণ ধোঞণওভ ফদণও ছই আওোঙ্ক্ষোভ কপীণভ এওোন্ত ওণভ থণভ ভোঔো।‛১
নণম স্রষ্ঠোভ ফণদোচকণঢভ োস্ত রূধোড  আস্বোতণদই ছঙোঝকণেভ ঘূড়োন্ত ভ মমি। এভনণম ছই
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প্রণঘষ্টো স্তুকঢ চীদ প্রেত মযেীভ লোণঢ এও ছেষ্ঠ উধোতোদ লণ ছতঔো ছত। এ ম্পণওু পূণত ছঘৌথজভীভ
ফন্তয— ‚ছঙোঝ কেওোণভভ অদজপ ীফো থভো ধণড় আণঙ ফওোমীদ চীণদভ ধজণভো ধমভঘমঝ, ছবদ
ফৃৎমযেীভ লোণঢভ ওোণঙ স্তূধোওোণভ ধণড় ণোওো এওণোম ফোমঝ। মযেী লোঢ পণভ মঞও ঢঢঝজওজ ফোমঝ ঢজণম ছদদ
দু’লোঢ মতণ ছবঝজওজণও ছদণড় ছঘণড় ধজণভো জঔ। ফৃৎমযেী বঢ ওফ ফোমঝ মতণ ঢোাঁভ ফণদভ ফূমঢুণও ংমক্ষপ্ত,
অণঘ স্পষ্টঢফ রূধ মতণঢ ধোণভদ, ছঙোঝকণে চীণদভ মঞও ঢঢঔোমদ যলোভই ওণভ ণোণওদ কেওোভ।‛২
জঢভোং কেওোণভভ যমিকঢ আওোঙ্ক্ষো  উণেণযযভ দ্বোভো ছঙোঝকণে চীদ উধোতোণদভ যলোভ এওোন্ত
মদমিঢ লণ ণোণও। আভ এঔোণদই ছঙোঝকণেভ এওোমপফজমঔদঢোভ ছওন্ন ফূম।
ঢণ এওণো, ওমণওই ফোদণঢ লণ ছ, চীদ ডুদোভ ছক্ষণেই ছঙোঝকণেভ দোঝওী স্বপোণভ
মওোয। প্রঢীঘয ছঙোঝকে ভমওভো ফণদ ওণভদ চীণদভ স্তুরূণধভ ণঙ্গ ছঙোঝকণেভ ফণঢোই অণেতয িন্
উধোদযো আভ দোঝও, এই দুণভই। মওন্তু চীদ রূধোণড উধদযো মস্তোভ থফুী। ছ ছক্ষণে দোঝণওভ এওফোে
প্রো ংমি। চীণদভ ইমন্নগ্রোলয রূধণও ংখোণঢভ ঢীব্রঢফ ছওন্ন মন্দজণঢ ংলঢ ওভোভ মতণওই
দোঝণওভ প্রথোদ ংমি। চীণদভ ইমন্নগ্রোলয রূধণও ংখোণঢভ ঢীব্রঢফ ছওন্নমন্দজণঢ ংলঢ ওভোভ মতণওই
দোঝণওভ প্রথোদ ছছোাঁও। ছঙোঝকণেভ ছক্ষণে আফভো ছতণঔমঙ চীদণও মন্দজি, ঢণো এওমঝ ফোেো ছওণন্ন
জমিভ ওণভ ছঢোমো এং ছই অমঘম মিভঢোভ অঢণম টজ মতণ অদন্ত চীণদভ স্বোত আলভড ওভোই ঢোভ
ছেষ্ঠ আওোঙ্ক্ষো। আভ এই ওোভণডই ছঙোঝকণেভ চীদ ডুদো উধদযোণভ যোমপ্তভ ধণ ধমভলোভ ওণভণঙ।
ভীন্নদোণণভ ‘ছধোষ্ট ফোস্টোভ’ কণেভ যভীণভভ, মণযর ওণভ ছযর ঙে ওমঝভ পো-যঞ্জদোভ ফণথযই এওণোভ
উত্তভ ছধণ বোই আফভো— ‚এওমঝ গ্রোফয োমমওোভ ওরুড ফজঔেম ছবদ এও মশ্বযোধী ৃলৎ অযি ফফু যণো
প্রওোয ওমভণঢ মোমকম।‛৩ ভঢণদভ অমদঘুদী ফফুণতদোভ কপীণভ ফোদ চীদ স্বপোণভ এই ট্র্যোমচও রূধ
মিদ ম্ভ লণণঙ ভীন্নদোণণভ মদপৃঢ এওও অদজপূমঢভ আণমোও প্রমঢনমণদ- ঢোণঢ ণন্দল ছদই। মওন্তু
মযেীভ ংণতদযীমঢোভ ছই আণমো ভঢণদভ চীদণভই দোদো ক্ষজদ্র ঔণ্ড ফজহুণঢুভ ধণভ মেজমভঢ লণ
ঢোভই ছপঢভ ছণণও ুওোমীদ চীণদভ ভ আলভড ওণভ মদণণঙ।
আণম ফোঢৃ-মধঢৃলোভো  মদভন্ন তোমভদ্রয ঙোড়ো মভিঢো ফোদজণরভ চীণদ ছব ভণণঙ আভ ছই মভিঢো
আধোঢ জঔস্বোেণন্দযভ ফোো-ধণ ছণ এণ চীদণও আফূম দুুঃণঔভ অঢণম গ্রো ওণভ ছদ, প্রোড থণফুভ
মযেী ভীন্নদোণণভ এই উধমমিঝজওজই যমঞ্জঢ লণণঙ ভঢণদভ চীদ ধমভডোণফ। কে বমত ঢোভ দুতুযো 
ওরুডঢোভ প্রমঢ লঢোশ্বো ভঘদো ওণভই মদুঃণযোমরঢ লঢ, ঢোলণম এওমঝ পোণমো কে লণম ছঙোণঝোকে ঢো
লণঢ ধোভঢ দো। এওমঝ মণযর চীণদভ মণযর ফজহুণঢুভ জঔ দুুঃণঔভ রূধ-ভঘদো ছঙোঝকণেভ উণেযয দ,
এওমঝ চীণদভ এও ফজহুণঢুভ অঢমস্পযুঢোভ ফণথয ধূডু চীদ থণফুভ এওমঝ অঔণ্ড যঞ্জদো ৃমষ্টণঢ এই
মযেোমঙ্গণওভ স্বোঢিয, আভ আফভো ছতমঔ ভঢণদভ অমদঘুদী বিডোভ ৃণন্ত ফোদ চীণদভ স্বপো ট্র্োণচমট
ওজজফোমঢ যঞ্জদো ছধণণঙ। আভ এই ওোভণড ভঢণদভ কে োণুও ছঙোঝ কে। চীণদভ এই ধূডুঢো ো
ফগ্রঢোভ যঞ্জদোভ মতণও মক্ষয ছভণঔ পূণত ছঘৌথজভী ছঙোঝকণেভ মঢদমঝ উধোতোণদভ ওণো ণমণঙদ—

‚(১) অধোভ মস্তৃঢ ভলয চমঝম আথজমদও চীদ পূমফ, বোভ প্রমঢ ফজহুণঢু প্রমঢ মন্দজণঢ চণফ আণঙ,
অঢমোন্ত ভলয কপীভঢো, ঢোভ ছব ছওোণদো এওমঝ মন্দজভ কলণদ ঢমমণ ধূডু চীণদভ এওমঝ অঔণ্ড
ঙোোরূধণও প্রঢযক্ষ ওভো ছবণঢ ধোণভ।
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(২) ছঙোঝকণেভ মযেী যমিভ খদ মদমড় অদজপ ঢন্মঢো ঘমফোদ চীদ িণন্ ঢোাঁভ
থযোমদচণদোমঘঢ- আত্মিঢো। ছই জমিভ ছঘঢদোভ ফজওজণভ চীণদভ ছব ছওোদ ফজহুঢু ছবদ ধূডু
চীণদভ ঙোো ছনমণঢ ধোণভ।
(৩) ঘোই ভঘদোভ যঞ্জদো-থমফুঢো। ছবদ এওমঝ চীণদভ মণযর ফজহুণঢুভ অিোদ, অমপখোঢ, ো
আণক ু ছতযওোণমভ চীদ পূমফণঢ উৎক্রফড ওভণঢ ধোণভ।‛৪ অঢএ ীফোমঢ চীণদভ
ক্ষড-ৃণন্ত অদন্ত চীণদভ যঞ্জদো ভঘদোণঢই ছঙোঝকণেভ রূধ শযমীভ মমযষ্টঢো।
আণম ছব ছওোণদো মওঙজণও মদণই ছঙোঝকে ছমঔো ছবণঢ ধোণভ, চকণঢভ  মওঙজই ছঙোঝকণেভ
মর। আভ  মওঙজভই ছঙোঝকে লণ উঞণঢ ধোভোভ ধণক্ষ এওফোে অধমভলোবু উধোতোদ লম স্রষ্ঠোভ ঢীব্র
ইেোভ এওও যমি ছপ্রভডো। চীণদভ থোভোণস্রোণঢভ ধোণয ধোণয ছঙোঝকণেভ উধোতোদ ছপণ ছড়ো, স্রষ্ঠোণও
ঢোাঁভ শঘঢণদযভ আ-ফূণম থণভ ঢজমণঢ লণ এণতভ ছব ছওোণদো এওমঝণও। মযেীভ ছঘঢদো  অথোভডোভ
আণমোও নমণওই লফোদ চীদ থোভো ফজহুণঢুভ চদয ছঙোঝকণেভ রূধ থোভড ওণভ। তোণন্ত  ছোওোমি-এভ
বজক ছণণওই মদণচভ স্বং ম্পূডুঢো িণন্ ফোদজণরভ প্রঢয অমঘম লণণঙ। ঢোভ ধণভ, ফণদভ ছপঢণভ এং
োইণভ, ছই ম্পূডু ফোদজণরভ ঢয ওঢ অঢৃমপ্ত, জ-ঢপ্ত দুুঃণঔ-লণদভ ওী অন্তলীদ ফন্থদ। আভ এভ ফণথয
অণন্ত প্রৃঢ চীণদভ রূধণও এওমঝ ফজহুণঢুভ কপীভ অঢণম এওোন্ত ওণভ মমিঢ-ীফোযমঞ্জঢ ওণভ
ছঙোঝকে। নণম ছঙোঝকণেভ রূধোণভ প্রমঢ মক্ষয ওণভ এওোণমভ কে-মযেী অদোোণ মণঢ
ধোণভদ—

‘ীফোভ ফোণছ অীফ ঢজমফ,
োচো আধদ জভ।
ছঢোফোভ ফণথয আফোভ প্রওোয,
ঢোই এঢ ফথজভ।’
োংমো োমলণঢযভ এও হুপ্রচ মভ্রোমন্তভ ফণথয অমফপূরড ফচজফতোণভভ আমপুো এও অম যমঢক্রণফ
উজ্জ্বম। মওন্তু ঐমঢলয মঘজযঢ দ। োংমো ওণো োমলণঢযভ কপীণভ ছদধণযঘোভী লণম চীদথফুী মযে ণঘঢদ
থোভো লফোদ, অমফপূরড ছই থোভোভই এওমদষ্ঠ োথও। ফগ্র ফোদ ফোচণও ঢোভ বোঢী ঝোদোণধোণড়দ
ল মঢমদ ঢজণম থণভণঙদ প্রঔভ আত্মমচজ্ঞোো। এই চদয ঢোাঁণও মদফুোড ওভণঢ লণণঙ ওণওঢোভ এও মণযর
পমঙ্গফো, এওই ণঙ্গ তৃযয  েড মদপুভ। ঢোাঁণও খঝোণঢ লণণঙ অমপদ চীদ মচজ্ঞোোভ উণন্মোঘদ। ঢণ
ধদযোমও অমফপূরড ফচজফতোভ, দোমও কেওোভ অমফপূরড ফচজফতোভ ছওোদ অমপথো ঢোাঁণও ফোদো পোণঢ
ছকণম এওচদ ফদস্ক ধোঞও মদ্বথো ধড়ণদ। ঢণ এওণো মঢয অমফপূরণডভ ণঙ্গ উধদযো ছবদ মফণমমফণয
ছকণঙ। ঢোাঁভ অ, োঘদপমঙ্গ, লোণঢভ ফজদ্রো ইঢযোমত ঢোণও ধদযোমণওভ যমিত্ব এণদ মতণণঙ।
ছঙোঝকণেভ ফৃদুঢো  ঢীক্ষ্ণঢো ছইপোণ নজণঝ ণঞ দো। ঢজ যঢোমথও কে মঢমদ ভঘদো ওণভণঙদ। এওোমথও
কেগ্রন্থ  ধে-ধমেওো অগ্রমিঢ কেগুমম প্রফোড ওণভ মঢমদ কেওোভ। মওন্তু ছওফদ কেওোভ মঢমদ?
ছঙোঝকণেভ প্রঘমমঢ ো প্রণোমোমমঢ থোভডো ঢোাঁভ ওোণঙ ফূমযলীদ, ড়ণচোভ ভোীমন্নও পোদোণও মঢমদ ফণুদ
ওণভদ—

‘অন্তণভ অঢৃমপ্ত ভণ
োঙ্গ ওমভ ফণদ লণ
ছযর লণ লইম দো ছযর’,
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ঢণ এই অঢৃমপ্ত  অণযর ছোণথ ভীন্নদোণণভ ছব মযে ছঘঢদো, অমফপূরড মঞও ঢোভ ধক্ষধোঢী দদ।
আোভ ছঙোঝকে, ড় কে এফদঢভ থোভডোভ মঢমদ ফণুও দদ। এচদয কেওোভ অণধক্ষো ঢোণও ‘কে
ওণও’ মোই পোণমো। ঢোই স্বপোঢই ঢোাঁভ কণে ধোঞওণতভ ‘ ছধণমঙভ ছতণয’ ছধৌাঁঙোণদোভ ধণ ছতঔোণঢ
ফণু লদমদ অমফপূরড, মওংো োমলঢয ওণভ অণু উধোচুণদভ ফণদোভঞ্জদী ভোস্তো ঢোণও তোাঁড় ওভোণঢ ধোণভ
মদ। ধমভণঢু মঢমদ প্রণফোমথই লণ উণঞণঙদ চীণদভ ঢঢ অদজন্োদী এও স্বওী, ধমভযীমমঢ োমলমঢযও।
উণেঔয ছব, অমফপূরণডভ কণেভ আণমোঘদোভ রৄরুণঢই আণক ঢোাঁভ ‘মদণচভ ওণো’ভ মওঙজ ছচণদ ছদো
বোক্-- ‚আণম আফোভ মশ্বো ওমওোঢো দোফও ধমদণমযও যলভ  ওদচজফোভ গুটণভ আড়ণঢভ োইণভ
ছফমতদীধজভ ছণণও ীভপূফ, ধজরুমমো ছণণও দতীো ীফোন্ত, উমজণণড়ভ উত্তভ ছণণও মমওফ ীফোন্ত ঙড়োণদো
ওমওোঢোভ োইণভ ছব পূমফ... বোণও প্রওৃঢধণক্ষ hinter land পোো ল। ছঔোণদ তণম তণম ওোতো ধো ধজাঁণঢ
তোাঁমড়ণ পোমজও ছঘলোভোভ ওোণমো ওোণমো ওৃরণওভো ধমদণমযও যলণভভ অন্ন শঢভী ওণভ। ঢণোওমণঢ
েমফওণতভ মটোভণদ অযোমোণেভ ছবোকোদ মঞও ভোণঔ, ছব পূমফণঢ দীম মণদ্রোল, ঘোরী মণদ্রোল, োাঁঢোম
মণদ্রোল, ছব পূমফণঢ মিফঘন্ন ন্নযোী মণদ্রোণলভ অিোদ ধোণঢদ, ছই পূমফ বো ওমওোঢোভ ঘোইণঢ অণদও
ড়, ছবঔোণদ োগোমমণতভ তযপোণকভ োঢপোক ণোণও, ছই আফোণতভ ফোঢৃপূমফ। ঢো ওঔোমম ছলোও, রৄওদো
ছলোও মওংো অণবোথযো ধোলোণড়ভ কোাঁ। ওমওোঢো ছণণও মমেন্ন লণঢ ঘোমে দো, ওমওোঢোণওই মণঢ ঘোইণঙ
ছমভণ এণো ইংণভমচোদো ছণণও, ছতণঔো এই ফোঢৃপূমফ, পোণমোোণো এণও, ফভণ দো। ওোতো টজণ বোে,
ছথোাঁো তফ ন্, ওঢমতদ আভ অযোংণমো যোওমদ ফজণঔোণ ণোওণ।‛৫
অমফপূরণডভ িণয মওঙজঝো উণত্তচদোভ ছোাঁচ আণঙ ঢয, মওন্তু চীদ ম্পমওুঢ তৃমষ্টপমঙ্গভ এও স্পষ্ট
প্রঢযক্ষঢো উিোমভঢ। আভ এই চীদণোথ ছণণওই ঢোাঁভ ছমঔো উণঞ এণণঙ, আভোোমদমঝ মচুঢ োংমোণতয
 উত্তভণঙ্গভ প্রওৃমঢ এং ঢৎংমগ্ন মওঙজ ফোদজর। ছই  ফোমঝণখাঁরো ফোদজরগুমমণও নজমঝণ ছঢোমোভ মণক্ষয
যহৃঢ লণণঙ আঞ্চমমও পোরোভ এও মণযর মদমফুঢ। এ প্রণঙ্গ ছঙোঝকে  ঢোভ পোরো ম্পণওু
অমফপূরণডভ িয প্রমডথোদণবোকয— ‚ছঙোঝকণেভ ফূম ূে এঝোই এঝো ওমঢোভ ফণঢো মচমদ, এঔোণদ
আধদোভ ফদ আমফ অদযমতণও ছবণঢ ছতণো দো, আধমদ বঔদ ছদৌওোণঢ ঘণড়ণঙদ, ঢঔদ ছদৌওোণঢই আধদোণও
মদণ বোণ, ফোছধণণ স্টীফোণভ উঞণঢ ছতণো দো।... ছঙোঝকণেভ পোরো ঢোই লণ totally in conformity
৬
with the total composition of piece.‛ ।
ছঙোঝকেওোভ অমফপূরডণও মদণ ধোঞও ফোণমোঘওণতভ হু ফযো। ছওদ দো, মঢমদ ছঙোঝকণেভ
ঔোাঁঘো মন্দ লণঢ ঘোদ দো, কে মোই ঢোভ উণেযয। নণম, ঢোাঁভ ছমঔো ডুদো োহুময আণঙ, োক মস্তোভ
আণঙ। কণেভ খঝদো  ঘমভেণও মদণ মঢমদ দোদো মতও ছণণও োমচণ ছতঔণঢ ছতঔোণঢ ঘোদ। ঢোইণঢো
োক্ষোৎওোণভ মঢমদ মণঢ ধোণভদ— ‚ছঙোঝকে ছঙোঝ লণঢ লণ এই ওণোমঝই আমফ ফোমদ দো। আফোভ এওমঝ
কে মমঔণঢ কে শঢমভ লণঢ বঢঝো চোকো ছদ, ঢঢক্ষড ঘমণ, ঢোভ ফোধ মও লণ, ছ মদপুভ ওভণ ঢোভ
মণফ, আফোভ ওেদো- এণভ ধণভ। আমফ এভওফই মমমঔ।‛৭ এচদযই ঢোাঁভ ছঙোঝকেগুমম ধড়ণঢ ছকণম
ফণদ ল ‘ডুদোভ ঙঝো’ ছণণও মঢমদ এমড়ণ ছবণঢ ঘোদ দো। মওংো ধোণভদ দো। ঢোইণঢো ফোণমোঘও অরুড
ফজণঔোধোথযো ফণদ ওণভ— ‚অণদও ফ ঢোাঁভ কে অচজুণদভ ছতঔো ধোমঔভ ছঘোঔ দো লণ কোঙ  ধোমঔণও
থণভ ছত।... ছমঔণওভ ণঙ্গ ওণও এণ লোঢ ছফমো। মওঙজঝো ুজ্ঞভ পূমফওো মঢমদ গ্রলড ওণভদ।‛৮
আণম ফণদোভঞ্জণদ মঢমদ আগ্রলী দদ মওন্তু ধোঞও আদজওূমযই ঢোাঁভ মক্ষয। ঢোই ছঢো মঢমদ চীদ ফযোণভ কে
মমঔণঢ ঘোদ— ‚পোম ফন্দ, োস্তণ ওেদো মফযোণদো এওমঝ কে, ঢোভ ছময দ। ...ণওোদঝো চণফ,
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ছওোদঝো ছযর ধবুন্ত এওঝো নযোওোণয ঞোট্টোই ল। মওন্তু বোই ছলোও, কেঝো লোভোণম চীদ ফযোণভ ধোত্তো
ণোণও দো।‛৯
কেওোভ অমফপূরড আফোণতভ ফণদ ওমভণ ছতদ, ছঙোঝকে যব্দ মতণ ছমঔো ল, প্রঙ্গ মতণ দ।
বোাঁভো যণব্দভ ধভ অদকুম যব্দ যলোভ ওণভদ, অমভোফ োণওযভ ধভ োওয ছকাঁণণ বোদ— মঢমদ ঢোণতভ ছণণও
তূণভভ ফোদজর। প্রোঢযোমলও চীণদ ছব ওণো আফোণতভ ছমদণতদ ঘমণঙ, ংোতধে ওফণম ওোমফদীভ ফণঢো
মদঢয ছব পোরো ছঔণ উকণভ মতণে, ছ পোরো ঢোাঁভ ঢৃষ্ণো ছদই, োংমো ছমঔো োংোমতওঢোভ ক্ষমঢওভ
অমপখোঢ এণ মোকণঙ এই প্রণঙ্গ মঢমদ মণযরপোণ পোমঢ। ছঙোঝকে এফদ মওঙজ দ, বো ংোতধণেভ
অমনণভ ওোচ ওভণম ছমঔো বো। োলী উিোমভঢ মযণভোদোফোভ ফণঢো ছঙোঝকণেভ মর লোঢজমড় ছফণড়
ধোঞণওভ ফোণো ঠজমওণ ছতোণও মঢমদ আন্তমভও খৃডো ওণভ। ঢোাঁভ এই প্রমঢমক্রো স্বোপোমও ঢোাঁভ এই
মরূধঢো ঙ্গঢ।
অমফপূরণডভ ছঙোঝকে আণমোঘদোভ অণদওঝোই ঢোাঁভ মদমফঢ আণমোঘদো, ঢোাঁভ মঘোভ এং মণেরড।
ছঙোঝকে ঢোাঁভ ওোণঙ ছই ওমঢো বো কণতয ছমঔো ল। এং এওই ণঙ্গ ছঙোঝকে ঢোাঁভ ওোণঙ প্রন্ বো ছয
ওমঞদ ওণভ োাঁথোভ মচমদ। আণভো অণদণওভ ফণঢ েণ মযমণম ওণোভ অধমভধোমঝ অদোন্দমদও চোম
উণেযযলীদ পোণ জণদ ঘমো ওঔণদো ঢোাঁভ উণেযয দ, ঢোভ ছেষ্ঠ ফ, জণবোক এং ছঘঢদো মদণ োংমো
কতযণও মঢমদ ঢোৎধণবু ফমণ্ডঢ ওণভ ছঢোমোভ ওোণচ ছমণকণঙদ। ঢোাঁভ ফূল কে এওমঝ ওেদো ওজযম
ফদদযীম যমিণত্বভ মেজভড, ঢোাঁভ ফস্ত কণে এও ণঘঢদ ংণতদযীম ত্তোভ ধমভঘ মওীডু। োফোমচও
স্তু মলণণ পোরোভ তোমত্ব ম্পণওু ঢোাঁভ দোকমভও ছঘঢদো ছঢো আণঙই, অমথওন্তু ছঙোঝকে ছঢো এওমঝ মযে
ধমভডমঢ, ঢোই ংস্কৃমঢওফুী রূণধ ঢোাঁভ স্বআণভোমধঢ পূমফওো আণভো ছময মক্ষয ওভোভ মর। এই ছোথ ঢোাঁভ
ুণঢোপদ্র চীদ ছঘঢদোভ এও অংয। ঢোই ফোণমোঘও ীঢণযোও পট্টোঘোবু ফণদ ওণভদ— ‚এও ধোন্তভ
ছফরুতণ্ডলীদ ফোণচ ওণযরুওোঝোদ কণতযভ অমঢ ঋচজ ঞ্চভণডভ আমোতো প্রঢয  আদন্দ আণঙ— ঢোাঁভ ছমঔো
এওণো ফণদ ওমভণ মতণঢ ঘো।‛১০
অমফপূরড ফচজফতোণভভ ছমঔো ছঙোঝকণেভ ংঔযো ঔজ ছময দ। ধোাঁঘমঝ ফোে কে ংওমদ প্রওোমযঢ
লণণঙ আচ ধবুন্ত। ‘ধঞ্চওদযো’ (১৯৬২), ‘তীমধঢোভখণভ ভোমে’ (১৯৬৫), ‘ছেষ্ঠ কে’ (১৯৮৬), ‘কে
ফগ্র’ (১৪০১), ‘ফযোওটোন োণল  অদযোদয কে’ (২০০০), এই ধোাঁঘমঝ কে গ্রণন্থ ধঞ্চোযমঝভ ফণঢো কে
আণঙ। এঙোড়ো োভো চীণদ ছমঔো মমপন্ন ধে-ধমেওো ঙমড়ণ ণোওো আণভো ত্তভমঝভ ফণঢো কণেভ ন্োদ
ছফণম। অমথওোংয কে োপ্তোমলও, ফোমও-ধমেওো ছণণও উিোভ ওভো ওষ্টওভ। এফদমও প্রওোমযঢ ধোাঁঘমঝ
কে ংওমদ ংগ্রল ওভো ছয ওমঞদ যোধোভ। নণম অমফপূরণডভ কে মদণ আণমোঘদো মওঙজঝো অম্পূডু
ণোওো স্বোপোমও। অমফপূরণডভ কণে শমঘণেযভ ওণো আণক ণমমঙ। মওন্তু এই ধবুন্ত ছব ওমঝ কে ধণড়মঙ
ঢোভ ফণথয অমথওোংয কণেই নণফুভ মতও ছণণও ঘফওপ্রত লণম ঢোণঢ ছতণঔমঙ থজণোভ ফণঢো োভোভ
মনণভ এণণঙ ছই অদন্ত চীদ মচজ্ঞোো। নণম চীদণোণথভ অকঢোদজকমঢও কপীভঢো  যোমপ্তই
অমফপূরণডভ কণেভ অোফোদযঢোভ ওোভড, ঢোাঁভ ‘মদুো’ উধদযোণভ ূঘদোংয ছণণও এই ‘অদন্ত চীদ
মচজ্ঞোোভ’ ধমভঘ ছধণঢ ধোমভ আফভো—

‚কেঝো দো ণম উধো ছদই। ওোভড ছঘঢদো অদয ওোণভো চীণদভ ঙোো বমত ফজলূণঢুভ চদয ধণড়
ঢণ ছ োইণভভ মর ছণণও মদষ্কৃমঢ ধোোভ এওফোে উধোই লণে ঙোোঝোণও মণেরড ওণভ
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ছতঔো, ঢো মদণ আণমোঘদো ওভো, অদয ওণো কেঝো ণম ছনমো। আফোণতভ ছঘঢদো রৄমিভ ফণঢো
ছওদ ঙোোমঝণও আত্মি ওভোভ ছঘষ্টো ফজিো শঢমভ ওণভ দো ঢো অদয ওণো।...
ওণো, ওণো। কে মও মো বো? এঔোণদ প্রমঢমঝ যব্দই এওমঝ ঔন্ড প্রঢযণও থণভ আণঙ। প্রঢযণভ
দোফরূধ ওণো, প্রমঢমঝ প্রঢযই শতখুয, প্রি  ছণথভ োাঁথণদ োাঁথো। এমতণ ফোদজণরভ ছতলঝোণও কণড়
ছঢোমো বো, ঢোণও ণঘঢদ ওভো বো দো। জমিভ োথয মও ঢোভ এই ওণোভ ইণঝ চীদণক কণড়
ছঢোণম?‛১১
োমলণঢযভ ধোঞও োথোভডঢ দু’থভণদভ ল। এও থভণদভ ধোঞও ছঔোাঁণচ চীদ ঢয, অণুোৎ ওী ছধমোফ,
এ কে মও োঢুো লদ ওণভ এণদণঙ। বমত ছওোণদো মদমতুষ্ট োঢুো দো ধো ঢোলণম ছ এণও ছফমও, অমশ্বোয,
এও জন্দভ মফণযো ণম মঘণদ মদণ ফজঔ মনমভণ ছদণ। আোভ এফদ এওতম ধোঞও আণঙ বোভো এই অমদমতুষ্ট,
অমদণডু কে ো আঔযোণদভ ওোণঙ স্তি লণ েিো চোদো, ছঔোাঁণচ দো এভ ঢয-মফণযো, চোদণঢ ঘো দো
চীণদভ আভ কণেভ অদজধোঢ। লযোাঁ, এফদ ধোঞওণতভ চদযই অমফপূরণডভ কেগুমম চীন্ত, ছকোদ লণ
মদণচভ ওক্ষধণণ মঘভড ওণভ ঘণমণঙ। ছফথো ফদদ, স্মৃমঢ  মস্মৃমঢ, জ্ঞোদ  মদজ্ঞুোণদভ লোঢ থণভ ঢোভ
ওোণঙ ছবণঢ ল মদণচভ ঢোমকণত-মদণচভ ‘মধঢৃপূমফভ ছঔোাঁণচ’। ‘উরুন্ডী’ কণেভ ধজমমদ মঞও এ ওণো
ণমমঙম ছযোপোণও- ‚নোভো মঙণমো মফযণভভ ভোচো, ঢোভ অঢযোঘোভ ছণণও োাঁঘোভ চদয এওতম ছমোও ছমভণ
ধণড়মঙম, মধঢৃপূমফভ ছঔোাঁণচ। ঢোণও এণসোটো মো লণ ণোণও।‛১২
চীণদ যণুঢো ঞ্চদোভ ছযর ছদই, ঢজ ফোদজর োণুওঢোভ ন্োণদ এমকণ ঘণম। স্তুঢ অমফপূরণডভ ছেষ্ঠ
কেগুমমভ মর ছবদ এই মদভন্তভ ন্োদ  বোেো। ‘উরুন্ডী’ কণেভ ধজমমণদভ। লোাঁ লণ উণড় এণমঙম
ধোণভভ ধৃমণী ছণণও- ‘ছপণগ-ঘজণভ মঙাঁণড় দঢজদ মওঙজ ওভো বো মও দো’ এই প্রঢযোযো ঢোভো উরুন্ডীণঢই ধোঔো
গুমঝণ ণ ধণড়, োলোন্নচণদভ তণম এঔদ োইয চদ আণঙ। এও ওমেঢ মধঢৃপূমফভ ন্োদ ওভণঙ ঢোভো,
ফমো, ছঔোাঁঘো ছঔোাঁঘো তোমড় মদণ ধজরুণরভো এং ঘজণম চঝো আভ কোণভ কন্ মদণ ছফণভো ঘমণঙ উরুন্ডীণঢ
োো োাঁথোভ মণক্ষয। উত্তণভভ মোম দীম মেপূণচভ ফণঢো ধোলোড় মওংো ধমশ্চণফভ কোঢ় দীম নণভণস্টভ
ফোছঔোণদ উরুন্ডী আচ তৃযযফোদ দো লণম ফ আড়োণম ণোওণঢ ধোণভ দো। এই ছচোণভই ছওউ এওচদ
এণ তোাঁড়ো। ছযোপো। যভীণভভ ক্লোমন্ত আভ ফমমদঢো মদণ উদ্বোস্তু এই তমমঝ বঔদ মধবুস্ত ঢঔদ ছযোপোই
ঢোণতভ তমণদঢো ধজমমদণও োল, ক্লোমন্ত  দুুমঢো ছণণও ভক্ষো ওণভ ঘমোভ যমি ঞ্চোভ ওণভ মতণঢ
ছধণভমঙম। মদণচভ যভীণভভ ধৃমণীঝো ধজমমদণও অমথওোভ ওভণঢ মতণ ঢোণও ঞ্চোমভঢ ওণভ ঢোণও
অদজণপ্রভডোভ ফি মতণমঙম ছযোপো। ছঔোণদ আে ছধণ ধজমমদ এং ঢোভ অথীদ ফস্ত তমঝোই আোভ
ঘমণঢ ধোণভ, বোভ ছপ্রভডোভ উদ্বোস্ত ফোদজরগুণমো মদণচভ ফোণো খোফ ফোমঝণঢ ছনণম মিঢথী লোভ প্রো
ছধণণঙ। ছধণঢ ছঘণণঙ চীণদভ িোী মঞওোদোভ ন্োদ, বোভ ফফুফূণম ভণণঙ এওমতণও োইযচদ উদ্বোস্তু
ফোদজর, অদযমতণও ছযোপোভ দোভী ত্তো, উপ মতণওই আণঙ চীদ ছোণথভ এও অদদয ঢৃষ্ণো, মওংো মো বো
দঢজদ ঞ্চোণভভ আভ এও প্রো। ঢোইণঢো অমফপূরড মণঢ ধোণভদ- ‚চীদ ঙোড়ো এওতণ্ড ঘমোভ উধো
ছদই, উধদযো তূণভ ণোও, এওঝো ছঙোঝকে ঘণম দো।‛১৩
ইংণভচণতভ মফণ অদজবোী ‘অযোপমদ’ লণমো এফদ এও স্বণেভ দ্বীধ ছবঔোণদ মওং আণুোভণও ছলোক, ছগ্র
প্রপৃমঢভো মদণ মকণমঙম। ঢো মঙম আযোভ দ্বীধ। ছই যোমন্তভ দ্বীণধ ফোদজণরভ আেণভ যোমন্ত ধোো বো। এই
মফণণও প্রঢীও ওণভ অমফপূরণডভ োংণওমঢও কে ‘অযোপমণদভ োই’। বজি ধভঢুী ইউণভোণধভ োস্তুলোভো
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এফদ এওতম ফোদজণরভ কে বোভো অমিভ লণ তীখুওোম ধণ অমঢক্রফ ওণভ যোমন্তভ দ্বীণধ ধজদুোদ ছধণঢ
ঘো। এই তমমঝণও ছদঢৃণত্ব মতণ ধণ ছতমঔণ আণদদ ছন্ট োইফদ। মওন্তু এই োস্তুলোভো ফোদজরগুমমভ চীণদ
লঞোৎ ওণভ এওমতদ ঞ্চদোভ ওোণমো ছফখ পভোঝ লণ এণমঙম, ধণ ঘমণঢ ঘমণঢ ঢোণতভ ছণণফ বোো 
মঙম ঢঔদ স্বোপোমও। ঢঔদ ক্লোন্ত, ধণলোভো ছই তমধমঢণও পভো, আযো এং চীণদ ঘমোভ ফি চজমকণণঙ
আভ এওমঝ ক্লোন্ত চীদ মদদো। দুমঝ চীণদভ মো ঘণম যভীণভভ ংখণরু ছব আণমো জ্বণম উণঞণঙ ছই
আণমোই ছঢো োস্তুলোভো তমমঝ অন্ওোভ ফোমড়ণ ওোাঁঝো ঢোণভভ ছড়োণও মটমগণ বোোভ যমি ঞ্চ ওণভ। ছওদ
দো ঢোণতভ ছঢো আভ অণদও ধণ ছবণঢ লণ। বো ওমঞদ, দুকুফ, মওন্তু ই ম্ভ প্রোডযমিভ ছপ্রভডো,
ঢোইণঢো ছমঔণওভ ওণো- ‚স্বোপোমওপোণই ওোাঁঝোঢোণভভ ছভড়োভ ওোঙোওোমঙ ছবঔোণদ ণড়ো ণড়ো খো মওংো
অদয ছছোধ ছোণড়ভ আড়োম আণঙ, ীফোন্ত ধোভ লোভ চদয ছ চোকোগুণমোণওই ছাঁণঘ ছদো ল,
ঔভণকোণরভ ফণঢোই ঢোভো মদুঃযব্দ দ্রুঢঢো ীফোন্ত ধোভ লণঢ ছঘষ্টো ওণভ। মওন্তু ওঔণদো ছতঔো বো টুোভ
আউঝণধোণস্টভ ভোইণনম ছণণও এওঝো দকদয যব্দ ছতঔো ঔোমদওঝো থোাঁভো, বো মফমমণ ছকণম ওোঝো ঢোণভভ
ছড়োভ ওোণঙ খোগুণমোভ ফণথয ফজফূরজু ঔভণকোণরঘভ ফণঢোই এওঝো ফোদজর উণে ধোণে আওজমঞ্চঢ লণঢ ণোণও।
অণদও ফণই অযয আউঝ ছধোস্টণও নোাঁমও ছতো ম্ভ ল।‛১৪
‘অযোপমণদভ ভোই, কণেভ ইহুমত মঙন্নফূণমভ তম স্বে ছতণঔ, ছওোণো দো ছওোণো ঢোভো ওোমিঢ
ভোইঝো ছধণ বোণ, ঢোণতভ মদণঢ আণ ছট্র্দ, োঢমতদ থণভ প্রোঘীদ, উধঢযওো ধোভ লণঢ লণঢ, ধোণণভভ
গুণড়ো ছফণঔ ছফণঔ ছ স্বেণও ই ধমভঢযি ছস্টযণদই ছনণম ছবণঢ োথো ল। ঘোভমতণওভ ছদড়ো ধোলোড়,
ধোলোণড়ভ কোণ বজণিভ তকতণক খো-ভ ফণঢো মটদোফোইণঝভ ক্ষঢ মঘহ্ন, আভ ধভ ঢজরোভধোঢ এ ধোভ লণ
ঢোভো ছধৌাঁঙো কপীভ ঔোণতভ মওদোণভ, ধোণভ বোোভ এওফোে উধো তমড় থণভ ঘমো। োইফদ ঢোভ ছধোড়োফজঔ
ঠোওণঢ ছব ধোঢমো লমজত ভণগভ ভোণভভ ফজণঔোয ধণভমঙম, দুকুফ ধণণ ঘমণঢ রৄরু ওভোভ আণক ঢো ঔজণম
ছনণম, ছতঔো বো ঢোভ দোও ছদই। আচ রৄথজ দুণঝো কঢু। অদোৃঢ, ওজৎম আভ পীরড ণঢযভ প্রঢীও লণ ণঞ
োইফণদভ দোণওভ কঢু। অমদোবু ফৃঢজযণও ঢজ ঢোমজমন্ ওণভ তমড় থণভ ছজণম ধণড় ছই োইফদ। অমদণডু
এই কণেভ রৄরুণঢ ওোাঁঝোঢোণভভ ছড়োভ ওোঙওোমঙ ভিোি ঔভণকোণরভ ফণঢো মজমঝণ ধড়ো ফোদজণরভ ছব
পীৎ মদষ্ঠজভঢো, ছযণর বোেোভ ন্যো ধমভডমঢ ছতণঔ  োইফণদভ তমড় থণভ ছজণম ধড়ো- এই দুই এধোভ
ধোভ মপ্রঢীণধভ ংখণরুভ ফোছঔোণদ ফোদ পযঢোভ ইমঢলো মরও, প্রণনভ ছরোণযণনভ ভঘদোমম
মদভণুও প্রফোমডঢ ল।
ীপৎ, মদষ্ঠজভঢোভ ফণথয োস্তুলোভো তমমঝ ঘমণঙ অযোপমণদভ োই–এভ উণেণয। ছওদ দো, ছঔোণদ
ধণড় ভণণঙ ঢোণতভ ফস্ত স্বে, মদমশ্চমন্ত, ঔোতয ো মদভোধত্তো। মওন্তু ওোবুঢ ঢোভো ছওউই ছযর ধবুন্ত
অযোপমণদভ ভোইণঢ ছধৌাঁণঙোণঢ ফণু লমদ লণঢো ম্ভ লমদ। আণম স্বণেভ ওোমিঢ ছমোণও
ছধৌাঁঙোণদো বো দো। বজি ছলোও ো দো ছলোও ফণদভ মতও ছণণও আফভো ওণমই উদ্বোস্তু, আফোণতভ স্বণেভ পজদ
ছণণও আফভো উৎঔোঢ লণ এও যোমন্ত মিমঢভ মণক্ষয মঘভ অমপবোেী। ধো ক্ষঢ-মক্ষঢ ভিোি লণে। ফদ মরণ্ণ
 ক্লোন্ত লণ বোণে, ঢজ আফোণতভ লোাঁঝোভ ছযর ছদই। আভ এপোণই কেমঝ লণ উণঞণঙ অদন্ত চীদ
মচজ্ঞোোভ এও োডী মদমফুঢ।
ছযওণড় মনভণঢ ঘোো আভ ছযওড় মঙাঁণড় ঘণম বোোভ অলয ছতদো আভ লোলোওোভ অমফপূরণডভ
কণেভ এও ড় থভণদভ প্রিোদ পূমফ। ধজমমদ  োইফণদভো বঔদ ঢোণতভ চন্মপূমফ ঔজাঁচণঙ ঢঔদ
‘দুমোভমলদণতভ উধওণো’ভ দুমোভমলদ ঢোভ পজঔদ পোইণভ চদয ছওাঁণত ছওাঁণত ছযরণফয ছযওড় ঙমড়ণ ছতণ,
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ীচ ঔমণ ছত এও মপদ কোণ- মঢদ ঘোভমঝ ছঙণমণফণ ঢোভ। আণম দোভী-ধজরুর চীণদভ ফস্ত
আঢদই ছবদ কণড় ণঞ ধভস্পণভভ মমপন্ন থভণদভ আওরুড মওরুডণও ছওন্ন ওণভ। এও মপঢণভ ছব কলদ
ভলয, চীদ রূধোণডভই প্রমক্রো ফোচ ঢোণও আেন্ন ভোণঔ োফোমচও ম্পণওুভ ছধোযোণও। এই ছধোযোও
বঔদ অপযোণভ ফোথযণফ মদ্বঢী স্বপোণভ চন্ম ছত, ঢঔদ এই ভলণযভ ণঙ্গ ংখোণঢভ ফথয মতণ শঢমভ
ওণভ মতণঢ ধোণভ এও দঢজদ চমঝমঢো। ‘দুমোভমলদণতভ উধওণো’ দুমঝ ঘমভণেভ িণন্ভ ছই চমঝমঢোভই
কে। ছমঔও রৄরুণঢই– ‚এই বোণও ণমদ vision অণুোৎ চীদোদন্দ প্রস্তোমঢ ছই ওেদো প্রমঢপোভ
বণোবণ মিমণদ ‘ঢোাঁঢীউ’ কেমঝ  ঢোাঁভ ছেষ্ঠঢফ ফণথয এওমঝ। ইমঢলোণও এঔোণদ মঢমদ এওঝো আঙো
আণলভ ফণঢো ওণভ যলোভ ওভণম এ কণেভ ফণথয ছওোণদো ঐমঢলোমও ফণভ োাঁথো ঔোঢ ছদই। ধমশ্চফী
ইমঢলো মঘোণভভ, আণমো-অন্ওোভ, বজক মপোচণদভ থোভডোণও প্রঢযোঔযোদ ওণভ ‘ঢোাঁঢী উ’ কণেভ ফণও
মো লণণঙ ‘আওোঙ্ক্ষোলীদ মফমণদভ বজক’। ফমমদ মযেী ছকোওজম আভ ইমতমযোলী ধভকদোভ লোঝ ছণণও ছওদো
োাঁমতভ কণে, অমফপূরণডভ অণেরড ো অণেরডলীদঢো ওণওঢোভ লচ ফথযবজকী ঘোণম এণকো। অদযোদয
কণেভ ফণঢো তীখু োওয, চমঝম অে, ো ইণফচোমভভ অদদযঢো দ, এঔোণদ মঢমদ আশ্চবু বোদুণঢ ছঙোঝ ছঙোঝ
োণওয, ইণফচোমভলীদঢো মতণ জণদ মদণণঙ ফমমদ প্রমঢফ স্বে আভ ূক্ষক্ষ আঔযোদ।
ফণদ ভোঔণঢ লণ, মযণেভ ূক্ষ্মঢো মযেীভ ধভফোণু। মওন্তু ছই ূক্ষ্মঢো ছধৌাঁঙোণঢ ছকণম ঘোই ফণদভ
এও মদভোধত ছদোগভ, পোণমোোোভ অঘম ফজণদ্র চীদ-চোলোচ ছদোগভ ছনমণঢ ধোভণম ঢণই ঢোণঢ ছতোমো
মোণক। ঢোই ছবমতদ োাঁমত লণ ণঞ ছকোওজম ঢোাঁমঢভ উ, ঢোাঁঢী উ। মওংো মো ঘণম ছকোওজণমভ মযেীফদ
আে ছধণমঙম ইমতমযোলী লোঝ ছণণও মওণদ আদো োাঁমতভ ওোণঙ, ছমতদ ঢোভ ফণদ লণমঙম- ‚ওোণম ঢোাঁঢ
খণভ মকণ ছকোওজম প্রণফ মওঙজক্ষড এঢ ূক্ষ্ম ওোচ ওভম বো চীণদ ওণভমদ। ফোদজণরভ যভীভ ছব এঢ ঢৃপ্ত লণঢ
ধোণভ ছও চোদঢ? মযভো উধমযভোগুমমভ যূদযঢো ধূডু লণ ছগুমম এঢ মনিগ্ধ  লণণঙ ছব ফণদ লণে ছশ্বঢ ঘন্দদ
ফোঔো কোণ ছপোণভভ লোো মোকণঙ... ছকোওজণমভ ঢোাঁঢ খভ ছণণও মতোভোমে কোদ ছযোদো বো, ছব কোদ কমো
মদভণধক্ষ, জভ মদভণধক্ষ, ঘোরী লমজণত থোদ ওোঝণঢ ছব কোদ কো ওঢওঝো ছঢফমদ।‛২০ এভফণথযই ছকোওজম স্বে
ছতণঔ নজণমভ ঘোইণঢ এওমঝ জন্দভ ছঙণমভ, মওন্তু ঢোাঁঢী উ উধমমি ওণভমঙম মদণচভ োথ ধূভড ওভণঢ
ছকোওজম মদণচই যণু। মওন্তু ঢোমচ, ওণচ ওোচ ল দো, ঢোই ছকোওজণমভ ইেো ঢোাঁঢীউণও ছবণঢ লণণঙ
কোণভ ফোণঞ নমওণভভ ফি মদণঢ। বোভ ফণথয মজমওণ আণঙ থরুণডভ মফঢোমঘও ডুদো। ঢণ োাঁতীভ এই
প্রো ঢোাঁঢীভ অমস্তণত্বভ চকোদ ছখোমরঢ ওভোভ চদয এওণো ছকোওজম ফজি ওণে স্বীওোভ ওণভ মদম অণঘ ছব
এম ছ স্বোপোমও ম্ভোদ দ, অজি রুগ্ন, অধজষ্ঠ মযরৄমঝ লোাঁণঝ দো, ফণদ ল ‘ছবদ ওঢওোণমভ জণড়ো লোণ দো
ধবুন্ত।’
ধক্ষোন্তোণভ মরণ্ণ ছকোওজম ছতযোন্তভী ল, রুগ্ন, অফজঙ্গণম ছঙণমণও জণও ছঘণধ ঢোাঁঢী উ ভ ধণ ছঘণ
ণ ণোণও। মওন্তু কোচণদভ ছফমো ছণণও ছনভোভ ধণণ ছতফূমঢুভ ছতমযরৄভ ফণঢো ছঙণমণতভ ছতণঔ ঢোভ
ছমোপ চোণক, ভোচোমড়ভ ছতফূমঢু ঢোণও প্রণমোপদ ছতঔো। ইমঢফণথয মনণভ আণ অজি ক্লোন্ত ছকোওজম। পণ
পণ ণম- ‘আমফ মও োাঁঘণো দো উ’? ঢোাঁঢীভ মতণদ মতণদ নজমভণ আো ফ ছতণঔ অমিভ লণ ণঞ ঢোাঁঢী
উ। ছ পোণ- ‚এওঝো জি ম ছঙণম ছওদ ঢোভ ছওোণম এম দো? কোচদ ঢমোভ লোণঝ ছতঔো ছঙণমণতভ
ফণঢো এওঝো ছধণম ছকোওজম লণঢো োঘোভ ছচোভ ছধঢ। এঢ মদমড় ওণভ ছ ছকোওজমণও জঔী ওভণঢ ঘো ঢজ
ছওদ ধোভণ দো ছ।‛২১ এওভোণঢ অন্ওোণভ, ফমমণদ মিঢ ঢোাঁঢীউ ম্পূডু প্রোমথঢ লণ ‘জ্বমণঢ
জ্বমণঢ এমকণ ছকম ছই ভোচোমড়ভ অন্ভ ফলণম, বোভ ওণো রৄদণম গ্রোণফভ ছৌ-মছভো আঢণি ছওাঁণধ উণঞ।
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ছমঔণওভ পোরো- ‚চমফতোভ োমড়ভ োকোদ ধোভ লম ঢোাঁঢীউ। গ্রোণফভ উমছণতভ ছওৌঢজলম  আঢণিভ কে
রৄণদ রৄণদ ছ চোণদ ছওোণো ছই খভমঝ। প্রমঢোভ ধো ছনমণঢ োভো কোণভ নিগোজগুণমো মভদ মভদ ওণভ উঞণঙ।
রুি তভচোভ নোাঁণও, আথ ছঔোমো চোদোমো এওঝজ আণমো ছঘোণঔ ধড়ম, তভচো থণভ তফ মতণঢ মোকম ঢোাঁঢী
উ। ঢোভ এওোভ ফণদ লণমঙম ছওাঁণত ছনমণ ছ। এওঝো অস্ফজঝ অথুচোন্ত আওজমঢ ছবদ তভচো ওভোখোঢ
ওভম ঢোভ ফণদভ ফণথয। মও ওণভ তভচ ঔজণম ছকম ঢোাঁঢী উণভ ফণদ ছদই। প্রম প্রমঢণভোণথ হৃৎমধণ্ডণও
ছঞণম উঞণঢ দো মতণ খণভভ ফোছঔোণদ মকণ তোাঁড়োম ছ, রুডক্ষোন্ত আওোণয ছপোণভভ ধোমঔ ছটণও ঞোভ
আণক ছ মনণভ এম। খণভ ঢঔণদো প্রতীধঝো জ্বমণঙ, ছবফদ ছ ছজ্বণম ছভণঔমঙম। ছঙণমমঝ এঔদই ছচণক
উঞণ। ঢোভ আণক মেোফ ওভণঢ লণ, নিগোজগ্রমন্থগুণমো অন্তঢ এওঝজ মনিগ্ধ  ওভণঢ লণ। মওন্তু ছকোওজণমভ
ফজঔঔোমদ ছতঔোভ ছমোপ লণমো ঢোভ। খজফঝো আচ পোণমোই লণে ছকোওজণমভ। ওণও মন্দজ ছস্বত ছবদ ছতঔো
মতণণঙ, আাঁঘম মতণ ফজমঙণ মতম ঢোাঁঢী উ। এোভ আোভ ওোন্নো ধোণে। মওন্তু ওোাঁতণম ফ দষ্ট লণ
ঔোমদওঝো। ওণমভই মেোফ ছদোভ অমথওোভ আণঙ ধৃমণীণঢ, ঢোভ আণঙ। ফোমঝণঢ রৄণ ছতঔণঢ-ছতঔণঢ
ঢোাঁঢীউ খজমফণ ধড়ম।‛২২
মওন্তু প্রশ্ন চোণক- ওী ছতঔণঙ ছ? ঢোভ এং স্বোফী ছকোওজণমভ অদোকঢ স্বণেভ ছতমযরৄ প্রমঢফ ুোঙ্গ
জন্দভ ন্তোদণও, বোভ চদয ফোচ ছাঁণথ ছতো থোবুফম
ূ য ঢণো দোভীভ ঢীত্বণও ছ অস্বীওোভ ওভণঢ ধোণভ।
ঢণ ঢোাঁঢী উণভ এই দুুঃোল, ন্তোদ ছনিগল আভ ছকোওজণমভ স্বে ধূভড ছওোদ অণণুভ ধভোচ দ। এঔোণদ
আফোণতভ ফণদ ধড়ণ দুমোভমলদ  পোইণও জঔী ওভণঢ মদণচ মমক্র লণ মকণমঙম এও জণড়োভ ফোভনৎ,
জণড়োভই ছঙণমভ উ লণ। আণম ‘ঢোাঁঢীউ’ মদণচণও োাঁঘোণঢ ছঙণম এং স্বোফী ছকোওজমণও োাঁঘোণদোভ
চদযই  মদ্বথো দ্বন্ধ চ ওণভ চীণদভ মরযফৃঢ ধূডু ভথোভো ধোদ ওণভণঙ। ছই ণঙ্গ ‘ওণমভই মেোফ
ছদোভ অমথওোভ আণঙ ধৃমণীণঢ, ঢোভ আণঙ’ ওণোমঝণঢ ফোদজণরভ োাঁঘোভ চন্মকঢ অমথওোভ প্রমঢষ্ঠো
ছধণণঙ।
আণক ণমমঙ, অমফপূরণডভ ছমযভ পোক ছঙোঝকেই ছযওড় ছঙাঁড়োভ বিডো আভ ছযওণড় ছনভোভ আওজম
অমপবোেোভ ওণো। ‘োইমফো ওযোমো’ ছঢফদই ড় ফণভ কে ছবঔোণদ ফোদজর ঢোভ ধজভণদো কোঙ, ঙোো
ছযওণড়ই অঝম ণোওোভ ঘভফ ফূময মতণঢ প্রস্তুঢ। ছকোঝো পযঢোভ  ফোচ মঢুণদভ থোভোভ ফণথয ফোদজণরভ
আমত অলোঢো ওীপোণ অদড়  িমভ ল ঢোণও গ্রো ওণভ ঢোভ আশ্চবু দফজদো এ কে। মঢব্বঢ-পোভঢ
ীফোণন্তভ ওোঙোওোমঙ এও মঢব্বমঢ ধমভোণভভ এই কে ফূমঢ- ছণদটজধ  ছধফোই ফজঔয; মওন্তু স্মৃমঢভ স্তও
ঔজণম োণভ োণভ উণঞ আণ দ্বোতয যঢণওভ অঢীয তীধিভ, ঊমদয যঢণওভ যভৎতোয, থূঢু ধবুঝওণযী
ইংণভচ োমডচয ঘভ ছমোওদোণ, ছণদটজণধভ ধূুধজরুর মকোৎণো, মভণস্পোণঘ মোফো ধজরুরোদজক্রণফ ধোলোভো ছত
অঢীণযভ স্মৃমঢচমড়ঢ গুলোফজঔ, মঢমদ এণমঙণমদ ধভফ ওোরুমডও অমফঢোণপভ োডী লদ ওণভ। আভ ঘঢজভ
ছমোওদোণ ঢোণতভ ওোণঙ আণ, ঢোণতভ ছতণঔ থদঢণিভ চোম মঙোণঢ, ছ যলোভ ওণভ জণিভ োডী,
অঢীণযভ পঙ্গী। ভম, থফুপ্রোড-মঢব্বমঢ ফোদজর ঢোণতভ ঙমদো ছোণছমদ, ঢোণও োলোবয ওভোভ অধভোণথ
ছফোঙ্গম খোঢও, মকোৎণোভ ফজণ্ডণেত ওণভ মদচুদ ধোলোণটভ ঠোণম- ছঔোণদ ছচণক উণঞণঙ োইমফো
ওযোমোভ ছকোমোধী নজমগুমম। ছমঔণওভ পোরো- ‚ণণমো ণণমো ছকোমোধী নজণমভ ফণথয ওঔণদো ওঔণদো দোমও
দুণঝো টোণম ছোদোমী নজম নজণঝ।‛২৩ আভ এঔোণদই কণেভ অন্তভমদমলঢ ফফুোডী ধ্বমদঢ লণ উণঞণঙ।
‘যি োতো ধোণণভ’ ধো টজমণ ভমগদ োইমফো ওযোমো ফণদ ওভো ‘ভিওভী’ দোঝণওভ দমন্দদীভ ছই
নজম, আভ ছধফোভ ওযোমো ম্পূডু মপন্ন দুই ফোেো গ্রমণঢ লণম  এওচোকো ঢোণতভ আশ্চবু মফমVolume- VII, Issue-IV
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অচজুদঘন্ন ছতদোণ

চীণদভ প্রোড প্রোঘজণবু ঢোভো ধোণভ, ধোাঁমঘম নোমঝণ ছচণম ণোওণঢ ধোণভ। ছধফো এই নজণমভ ফণঢো জন্দভ,
মদচুদ আভ ‘মড়োইোচ।’ ছ মশ্বো ওভঢ লোদভো এণম ধমভঢুদ আণঢ ধোণভ। লোদ ছফচণভভ ফণঢো এওঝো
জন্দভ ছঙণম লণম ধোণে ছবণঢ ধোণভ ঢোণতভ চীদ বোধদ, ছণদটজণধভ প্রমঢ এওমদষ্ঠঢো ছ তীখু ধাঁমঘয
ঙভ অদয ছওোদ ধজরুরণও ঢোভ ওোণঙ ছখাঁরণঢ ছতমদ। অযি ছণদটজধণও ফোণভ ফণঢো ফফঢো চমড়ণ
থণভ ঢোভ ছতযণোভ আতযুণও মদণচভ জণও মোমদ ধোমদ ওণভ োাঁঘণঢ ছঘণণঙ। ছণদটজণধভ আেণভ পূমফ
লণ উঞণঢ ছঘণণঙ, ছব ছণদটজধণও- ‚োণড় মঢদনজঝ উঘজাঁ, ধোাঁঘনজঝ মিো, মঢদ নজঝ ঘড়ো এও অন্ওোভ খণভ
বোণও ধাঁমঘয ঙভ ওোঝোণঢ লণণঙ, ছমও আভ ছোচোপোণ তোাঁড়োণঢ ধোণভ? ছওোফভ দুফণড় মকণণঙ, উরু
দু’ছঝো রৄমওণ ধোণভ গুণমভ ফোদ, আভ বোণও ছধফো নজণমভ ওমম মণঢো ঢোভ অমস্তত্বই ছদই।‛২৪ এই
আড়োই তযও থণভ ছধফো, ধোলোড় ছওণঝ ছওণঝ শঢভী ওণভণঙ ছঔঢ নমমণণঙ ভোই যোও, ভজদ, ভক্ষো ওণভণঙ
ঢোভ দোভীত্ব। ওজমড় ঙণভভ বজও ঘোমরণও ধাঁমঘয ঙভ ধভ ছ মনণভ ধো দুফড়োণদো ছফোঘড়োণদো ছঠধ ছধঝজ
‘ওোাঁওড়োভ ফণঢো’ এওঝো রুগ্ন ৃি। ঢোণও যভীভ উৎকু ওভণঢ মকণ খৃডো মিো মযউণভ ণঞ ছ। ছধফো
চোণদ ছই ছণদটজধ ছওোণদোমতদ মনভণ দো আভ। এ ছণদটজধ অয যভীণভ অযি, ৃি লণম ফণদ ফণদ
ছ ই ওযোমো নজণমভ ফণঢো ঙঝনণঝ ঢরুড।
মওন্তু এওফ অোও লণ ছধফো আমষ্কোভ ওভম ছব ছ লোদ ছফচণভভ দ্বোভো মধূও
ু থরুণডভ মযওোভ,
‘যঢোদ-উত্তজণভ ওজত্তো’ ওণোঝো ছধফোভ ফণদ লণমো, যঢোদ আভ মফণযোোতী, ছই ছমোওদোণ ছব দোমও লঢ
ইংণভচ োমডচয ছকোণন্দো মঙম। ঢোই জিকোভ চম ণম উণত্তচদো চোকোোভ চদয ঢোভ হুমস্কভ ছোঢমঝো
ছবফদ মফণযো ছঢফমদ লোদণতভ োফয আভ জন্দভ ছঘলোভোঝো মফণযো। ছওদ দো ঢোণতভ প্রণফোণভভ নম ছণদটজণধভ
যভীণভ আভ মদ্বঢী োণভভঝো ছধফোভ কণপু। োইমফো ওযোমো কোণঙভ গ্রোনমঝং লণম ছবফদ ছোদোমী নজম
নজণঝ ছণদটজণধভ যভীভ জণও ছঢফমদ ছতয ছপ্রণফভ ছোদোমী নজম নজণঝমঙম, বোণও ছ চীদ মতণ থণভ
ভোঔণঢ ছঘণণঙ। ঢোইণঢো ছণদটজণধভ আতযুণও লদ ওণভ আে মতণঢ মকণই ছবদ ছধফো আত্মলদণদভ
ধণণ ছকম দো, মফণযোোতীভো, ঔজদীভো  ঢয ণ আদণঢ ধোণভ। ছ ঢয স্বণতয-ছপ্রফ। োইমফো ওযোমো
কোণঙভ ফঢ ছধফো ছবদ এও ৃক্ষ ছব চমড়ণ থণভ আে মতণঢ ছঘণণঙ ছণদটজধণও। ঢোভ আতযুণও গুমমভ
থোক্কো োস্তণভ কোঙঝোভ ফণঢো ছধফোভ ফণদভ অণদওঝো ছপণগ ছকণম ঢোণঢ পোীওোণম ছওউ লঢ ছকোমোধী
নজণমভ ফণথয ছোদোমী নজণমভ এওঝো স্তও ছতঔণঢ ধোণভ। ছব নজণমভ ফফুওণো অমণদ্বর োফয আভ স্বণতয
ছপ্রফ। ছ নজম ঢোভ আকোফী ন্তোদ, বোণও আে মতণ আড়োম মতণ োাঁমঘণ ভোঔণ ছধফো। আণম রৄথজ
ফ দ, ইমঢলো দ, োফয ো মণদ্বর দ, ছতঔো বো দো ছওম উধমমি ওভো বো এফদ চীণদভ
ভলযফ চমঝম ৃত্তমঝণওই অমফপূরড উণন্মোমঘঢ ওভণঢ ছঘণণঙদ ‘োইমফো-ওযোমো’ কণেভ ধঝপূমফণঢ।
নোরৃণদভ আগুদ বঔদ লো-লো ওণভ ণঞ ঢঔদ ফদ ছওোণদো মদমতুষ্ট আথোণভ আওোভ মদণঢ ঘো দো। ফণদ ল
ছওোণদো আতযু, ছওোণদো পোণমোোোভ অদজধফ প্রণমধ ছতল চমড়ণ হৃত জমনিগ্ধ , জফজদ ওণভ ছঢোমো বো।
অণঘ ঢোই ণম আণকভ পোণমোোোঝজওজ মফণযো বো দো। ঢোই ‘েীমঢোভ দ্বীধ’ কণেভ ধোফমমং মফঝোভ
ওোভঔোদোভ ইমঞ্জমদোভ ফোমমণওভ স্ত্রী েীমঢো অন্তঢ চীদ মচজ্ঞোোভ ফজণঔোফজমঔ লণ ঝজঝজম ছওোণম আোভ ধভ
ছওৌঢজওভণ ‘ধোকম ধভোডী’ লণ উঞণঢ ছধণভমঙম। নণম ছঙোঝ ছদৌওো ওণভ এও মদচুদ দ্বীণধ বঔদ
ফথজমফঢোভ স্বোফী অথযোধও ওফণভট জব্রঢ ছখোণরভ োণণ ওণোষ্ণ যীণঢভ ছভোণত ধোযোধোময রৄণ ণোওণঢ
লণমঙম ঢঔদ ঢোভ ফদ লণমঙম ছব দতীভ ফঢ ফণদভ ছস্রোণঢভ  এওঝো ‘ধণন্ট অ ছদো মভঝোদু’ ণোণও।
আভ ছঔোণদ ছধৌাঁঙোণম ছস্রোণঢভ মলোণই ফোদণঢ ল মদণচ ছণণও ছনভো বো দো। বোভ ধমভড মফঝজদ। ছব মও
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দো ড় লণ অথযোধও মওংো ছট্র্ট ইউমদণদভ ছদঢো লণ, ছওোদ োাঁথদই বোণও লঢ ছাঁণথ ভোথণঢ ধোভণ
দো। ‘অণেরড’ কণে মঘন ছণক্রঝোমভ ছণদভ ফৃঢজযভ ধভ স্ত্রী মপো ছদ োমড়খভ, ঘোমভ ছকোঙো, দুই ছঙণম
ছনণম ছভণঔ ধণণ ছমভণণঙ, প্রো ভলয ছভোফোঞ্চ কণেভ ফণঢোই মদণচভ অঢীঢণও ফজণঙ ছনণম ধোমমণ
ছটোণদো। এইমতণও মপোভ ছোদ ফীভো অণদওধণ ফোমড়ণ মলফোমণভ জণও এও ছঙোট্ট গ্রোণফ এণ োো
ছাঁণথণঙ। ছঔোণদ তীখুমতদ ধণভ দুই ছোণদভ মফমদ। মওন্তু প্রওৃঢ অণণু এই মফমণদ ছওোণদো মিমঢ ো প্রোমপ্তভ
জভ ছণচ উণঞ মদ। ভং ণোণও রৄথজধণ, অন্তলীদ ঘমো ো অদজন্োদ। বমত মপোভ ফণদ লণণঙ- ‚ছঔোাঁচঝোই
মও ? আভ ঢোভধণভ অচণতভ ছওঢওীণতভ ফৃমত্তওো লণ বোো?‛২৫ আভ এপোণই অদন্ত চীদ
মচজ্ঞোো ভলযণমোণওভ উণন্মোঘদ খণঝণঙ অমফপূরণডভ কণে।
আোভ ‘ফযোওটোন োণল  অদযোদয কে’ ংওমণদভ অমথওোংয কণেই খজণভ মনণভ উিোমভঢ লণণঙ
ধ্রুধণতভ ফণঢো এও অদস্ত মচজ্ঞোো  অদজন্োদ। ঢোই ‘ঢঢুঃ মওম্’। ‘ঢঢুঃ মওম্’ কণেভ ছফওোমদওোম
ইমঞ্জমদোমভংণভ ঙোে ফৃকোি ভো খভ ংোভ ছঙণড় ধোলোণড় এণ ো ওণভণঙ। ছই ণঙ্গ এই প্রঢীমঢণও
প্রমঢষ্ঠো মতণণঙ ছব ংোণভভ মদণভঝ ছতোণম ন্ োঢোণ তফ আঝওোণদো ধমভণণয এওচদ ংোভী
ফোদজর ছবদ ছণণও চোদোমো ঔজণম ছত। কেওোভ ছতমঔণণঙদ চীণদ যণুঢো আণঙ, ঞ্চদো  অন্তলীদ। মওন্তু
ঢজ ফোদজর োণুওঢোভ ন্োণদ ঘণমণঙ। ছঔোণদ কৃলঢযোক ফ অধমভলোবু দ, ভং ংোণভভ ফণথয
ছণণও মদভন্তভ ংগ্রোফ যীমঢোভ মদণচণও এও ছণণও হু ওভো, মদণচভ যমি শঘঢদযণও প্রওোয ওভো। নণম
মদণচণও আমষ্কোভ ওভোভ ফণথযই নজণঝ ণঞ এও োণুওঢোভ ঢোৎধবু। ‘ছঢোক, োইণঢোড়, জভজদো’ প্রপৃমঢ
কণে ছতমঔ ছমঔও ভোঔী পট্টভ আত্মওণণদভ ছপঢণভ ফূম কেমঝ জণদ ছমঝণঢ োফোদয ফন্তয ংণবোচদ
ওণভ ওোমলমদ তোাঁড় ওমভণণঙদ। ধূু োংমো ছণণও উদ্বোস্তু লণ ধোমমণ আো মওঙজ ফোদজণরভ ক্ষণ বোো
চীদ ওণো, ধোযোধোময ত্তণভভ তযণওভ এওতম ঢরুণডভ চীণদভ আণমো ক্ষণ বোোভ ওোমলমদ মদণই এ
কে।
এঙোড়ো ‘ফোফওোুঃ’ কণে  ছতমঔ চীণদভ অদন্ত প্রোণলভ ফণথয ক্ষমডও ছাঁণঘ ণোওোভ এও অণফোখ
ওোমলমদ। মও ছওউই ছঢো আভ োাঁঘণঢ ধোণভ দো। আভ ধোণভ দো ণমই কণে ছতমঔ ব্রণচশ্বভণও জধডু গুমম
ওণভ ছফণভণঙ, মওন্তু ঢোণও ফভণঢ লণ। ছওদ দো ছমদু মফজো লণ জধডু োাঁঘণঢ ধোণভ দো। ছঢফমদ ‘ফৃন্মী
অণধভো’ কণেভ মঙথভ অন্ওোভ ফজণদ্রভ কপীণভ দো ছদণফ ভং দু’এও নজঝ দীণঘওোভ অস্পষ্ট আণমোভ দীম
দীম উণঞ আণঢ ঘো, ছওদ দো ছঔোণদ আণঙ ছাঁণঘ ণোওোভ ফণঢো প্রঘজভ উধোতোদ। ছবফদ- অমসণচদ মওংো
অন্ওোভ ওোঝোণদোভ ফণঢো প্রঘজভ আণমো। মওন্তু মঙথভ মদণচ চোণদ এইপোণ ছময মতদ ছাঁণঘ ণোওো বো দো,
ছওদ দো ছময মতদ ণোওণম তফ ন্ লণ বোণ, অণুোৎ ফৃঢজয। আোভ ‘ধোভোভ ছঔোধ’ কণে মক্ষয ওভণম
ছতঔো বোণ ছওম চীণদভ ফোমপ্ত। প্রণফ ছফচতোণও ফভণঢ লণণঙ জীভ-যফজভ লোণঢ। ন্জ ফজওজমণও ঔজদ
ওণভণঙ জীভ। এভফণথয জম ছাঁণঘ আণঙ, মওন্তু ওী ফফুোমন্তও ঢোাঁভ ছাঁণঘ ণোওো। ছওদ দো ঔণভভ ওোকণচ
জম ছচণদণঙ ঢোভ োো অথযোধও মদমঔমোদন্দ আন্ডোভগ্রোউণন্ড মঙণমদ। ফৃঢজযভ আণক স্ত্রী  ছঙণমণও ছতঔোভ
ইেো প্রওোয ওণভ ছতঔণঢ ধোদমদ। ছওদ দো োোভ ফৃঢজযভ ধভ জমভো চোদণঢ ধোণভ আম যোধোভ। বমত
জমভ ফো ফৃঢো স্বোফীণও ছতঔণঢ ছধণমঙম। মওন্তু জমণও ভওোভ ছযরওৃঢয ওভণঢ, এফদমও েোি ওভণঢ
ছঙণড় ছতমদ। ঢোই ছঢো জম ধোমমণ ছবণঢ ঘো ছচম ছণণও। মওন্তু ছওফদ ওণভ ধোমমণ বোণ, ছওোণো
ধোণ ছই ম্ভদো, বো ছণণও জম রৄরু ওভণঢ ধোণভ আভ এওমঝ চীদ, ছবঔোণদ ূবু উমতঢ ল ফস্ত
অন্ওোভ, ফমদমদঢো ঢোভ ংযণভ ছড়ো চোম মটমঙ্গণ।
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আণম োস্ত চীণদ ওণমভ স্বে োণুওঢো ধো দো, ঢোই অমফপূরণডভ কণে প্রথোদ ঘমভেভো ছমভণ
আণঢ ঘোইণম ছমভণ আণঢ ধোণভমদ। ছওদদো কেওোভ অমফপূরড ধণণভ টোও রৄণদণঙদ, মওন্তু ধণণভ
ছযর ছওোণো ঢো চোদোোভ চদয যগ্র লদমদ। নণম ছঙোঝ কে উদ্বোস্তু তম মওংো ঢোাঁঢী উ, ছধফো, েীমঢো,
মপো ছদ, এফদমও জধডু, ভোঔী পট্ট, ফৃকোি, মঙথভ, জীভ ওণমভ োফণদই মঙম এও অদন্ত মচজ্ঞোো–
ধণণভ ছযর ছওোণো? এমতও ছণণও ঢোণতভ ঘমো অঢীঢণও মধঙণদ ছনণম এমকণ বোো, রৄথজ ঘমো আভ ঘমো,
ঘমণঢ ঘমণঢ মধমঙণ ধড়ো। ছযর ধবুন্ত ছওোণো ছব ছধৌাঁঙোণঢই লণ এফদ ছওোণদো পোদো অমফপূরড
ধজণভোধজমভ মশ্বোী দদ। মওন্তু মঢমদ চোণদদ ‘স্ট্রোকম’ আণঙ, ণোওণ খণভ এং োইণভ। আভ এই মদভন্তভ
ংগ্রোণফভ ফথয মতণ ঘমোভ আভ এও দোফ চীদ। অমফপূরণডভ কে ঢোই লঢো চীণদভই কে। আভ এই
কে ঘণম এফদপোণ ছব এও কণেভ মপঢণভই চন্ম ছদ আভ এও কে। এইপোণই কে গুমম ঘণম
থোভোোমলওঢোভ এও অঔণ্ড লফোদ চীদ প্রোণলভ ছস্রোঢ থণভ। ছওদ দো অমফপূরড ফণদ ওণভদ‚...চীদণও মঘদোভ এওঝো উধো আণঙ, ছঝো ঢোণও আদোভ োফণদ তোাঁড় ওমভণ ছতো। এং ঢঔদ ছতঔো
বোণ চীদঝো আণম লম-ঢ বো মঞও ঢোই, ছময দ ওফ দ। ঢোভ ছওোদ স্রষ্টো  ছদই, কন্তয  ছদই,
উণেযয  ছদই, ছ ওণমত দ, অদজঢপ্ত আত্মফোণমোঘও রূণধ ঢয মফণযো মৃমঢভ চণদয দোফ স্বোক্ষভ
ওণভ দো‛।২৬
ূে মদণতুয:
১। পূণত ছঘৌথজভী: োংমো োমলণঢযভ ছঙোঝকে  কেওোভ, ফটোডু জও এণচেী প্রোুঃ মমুঃ, ওম, ২০০৩,
ধৃ-৩০
২। ঢণত, ধৃ-২০
৩। ভীন্নদোণ ঞোওজভ: কেগুে-১, মশ্বপোভঢী গ্রন্থদ মপোক, ওম, ১৪০৩, ধৃ-১৯
৪। পূণতভ ছঘৌথজভী: প্রোগুি, ধৃ-৩১
৫। মোম দক্ষে: আমশ্বদ- ১৩৯৩, ধৃ-১৮৯
৬। মজ্ঞোধদ ধু-১০: চোদজোমভ -১৯৮২-৮৩, অমফপূরণডভ োক্ষোৎওোভ -১, ধৃ-৯
৭। উত্তভোমথওোভ: যোভত-১৯৯৪, ধৃ-১৫
৮। কে ছফমো: োমরুও ংঔযো-১৯৯৩, ধৃ-২১
৯। অমফপূরড ফচজফতোভ: মমঔণদ ওী খণঝ, আদন্দ ধোমমযোু প্রো: মম: ওম, মটণিভ- ১৯৯৬, ধৃ-৭৪
১০। এং ফজযোণভো: অণটোভ-মটণিভ -১৯৯৯, ধৃ-২২
১১। অমফপূরড ফচজফতোভ: মদুো, চোদজোমভ-১৯৯৬, ছত’চ ধোমমমযং, ওম, ধৃ-১
১২। ঐ: ছেষ্ঠকে, ছত’চ ধোমমমযং, ওম-১৯৯৪, ধৃ-৮০
১৩। ঐ: মমঔণদ ওী খণঝ, প্রোগুি, ধৃ-৬৯
১৪। ঐ: ছেষ্ঠকে, প্রোগুি, ধৃ-৪৬
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