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‘ছছোট’-য বোফফতৃ্তে ‘ফড়’-য ভনন 0 ননফবোনচত কনফতো নীত্তযন্দ্রনোথ 

ড. ানবনজৎ গত্তগোোধযো 

ত্তমোগী াধযোক, ফোাংরো নফবোগ, নোটো ছমোত্তগন্দ্রনোথ ভন্ডর স্মৃনত ভোনফদযোর, াঈেয চনি যগণো, নিভফগ, বোযত 
 

Abstract 
 

Nirendrnath Chakroborty is one of the great poet of modern bengali literature. He has 

shown various aspects of our society through his poems. Some of his poems were also 

written for the teenagers. In contrary, the basic surroundings of beautiful nature and the 

rapid changes of family atmosphere makes the ultimate outlook of a child in his or her 

childhood and Niendranath wants to show of those ultimate changes in various way with 

some broader perspectives of imaginations and ideas applicable to our adult intelectuality. 

His poems written for teenager group like ‘sonali brittye’, ‘mather sondhya’, ‘sandhya 

tamasha’, ‘nijer bari, ‘khukur jonno’ etc. are the compositions which search many mature 

thoughts in the lime light of childish cognitions. 
 

Key Wods: Nirendranath Chakroborty, Modern Bengali Poem, Beautiful Nature, Family 

Atmosphere, Rapid Change, Mature Thought, Childish Cognition. 
 

     নফাং তোব্দীয নিতীমোত্তধব াঅনফবভবত  গত োত দক ধত্তয ফোাংরো কনফতো াননয াঅনবজোত্ততয নফযোজ কযত্তছন 

কনফ  ছছোটগল্পকোয নীত্তযন্দ্রনোথ চক্রফতবী (১৯ াত্তটোফয ১৯২৪)। নফযোনিাআ-এ ো যোখো প্রফীণতভ এাআ কনফ ফোাংরোয 

কনফতোজগত্তত াঅজ ানববোফকপ্রনতভ।‘াঈরগ যোজো’ কোফযগ্রন্ ছরখোয জনয ১৯৭৪ োত্তর প্রোপ্ত োনতয াঅকোত্তদভী, 

তোযোঙ্কয-স্মৃনত, াঅনন্দ নত্তযোভনণ  ফহু ভযস্কোত্তয বভনলত, নিভফগ ফোাংরো াঅকোত্তদনভয োত্তথ দীঘবকোর মভক্ত এফাং 

করকোতো নফশ্বনফদযোরত্তয নড-নরট াঈোনধত্তত ম্মোনীত কনফ ফত্তক াঈত্তক্ষো কত্তয ৃজনীর োনতয  ছদ-কোর-

ভোজ ম্পত্তকব াঅজ ভোনবোত্তফ ত্তচতন। তোাঁয াঈত্তেখত্তমোগয কোফযগ্রন্থগুনর ত্তরোাঃ ান্ধকোয ফোযোন্দো (১৩৬৭),াঅজ 

কোত্তর (১৯৭৮), াঅয যগ (১৯৯১),াঈরগ যোজো (১৯৭১),কনফতোয ফদত্তর কনফতো (১৩৮৩), করকোতোয মীশু 

(১৩৭৬), ছখোরো ভভনি (১৩৮১), ঘভনভত্ত ড়োয াঅত্তগ (১৯৮৭),ঘয দুোয (১৯৮৩), চনেত্তয নদনগুনর (১৯৯৪), 

মোফতী বোত্তরোফোোফোন (১৩৯২), নক্ষত্র জত্তয জনয (১৩৭৬), নীযক্ত কযফী (১৩৭১), নীরননজবন (১৩৬১), োগরো 

ঘনি (১৩৮৭), তয ছরভকো (১৯৯৫), ভ ফড় কভ (১৩৯০) াআততযোনদ। তোাঁয ানযতভ াঈনযো ‘নতৃভরুল’  

াঅত্মজীফনী ‘নীযনফন্দভ’ জননপ্রতোয নখয স্পব কত্তযত্তছ। 
 

     ফড়ত্তদয োোোন ছছোটত্তদয জত্তনয ছরখো ফোাংরো কনফতো াননযতোয ননজয গত্তড়ত্তছন নীত্তযন্দ্রনোথ। তোাঁয ননত্তজয 

শত্তফয ভত্তযোটোাআ ছকত্তটনছর ূফবফত্তগ, িোকভযদো াঅয িোকভভোয কোত্তছ। কনফয িোকভযদো তোাঁয প্রথভ কভবজীফন 

কোনটত্তমনছত্তরন করকোতোম। কভবজীফন ছত্তল প্রো ঞ্চো ফছয ফমত্ত করকোতোয োট চভনকত্তম ফোাংরোত্তদত্তয 

পনযদভত্তযয ফোনড চোন্দ্রো গ্রোত্তভ চত্তর াঅত্তন নতনন। তোাঁয ফোফো তখন করকোতোত্ততাআ একটো নফশ্বনফদযোরত্তম বোাআ 

নপ্রনাোর নত্তত্তফ কোজ কযত্তছন। দু’ফছয ফমত্ত কনফয ভো- তোাঁয ফোফোয কভবস্থর”করকোতোম চত্তর মোন। কনফ 
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ছথত্তক মোন িোকভযদো ছরোকনোথ চক্রফতবীয কোত্তছ। গ্রোভ-জীফত্তন কনফয নছর াফোধ স্বোধীনতো”াআত্তেভত্ততো ছদৌডঝোাঁ কত্তয 

কোটোত্ততন নতনন নদত্তনয াত্তনকটো ভ। কখত্তনো গোত্তছ াঈত্তিত্তছন; াঅফোয কখত্তনো াঅন ভত্তন ঘভত্তযত্তছন গ্রোত্তভয এক 

প্রোন্ত ছথত্তক ানযপ্রোত্তন্ত। চোয ফছয ফমত্তাআ ভভখস্থ কত্তযনছত্তরন গ্রোত্তভয কনফমোরত্তদয ভভত্তখ ভভত্তখ ফরো কনফগোন, যোভোমণ 

গোন। গ্রোত্তভয ছাআ ভন্দয নদনগুত্তরো একভ তোাঁত্তক ানভপ্রোনণত কত্তযনছর ছছোটত্তদয জনয ছরখো নোনো কনফতো াঅয গল্প 

যচনো। তত্তফ শুধভ প্রকৃনতাআ ন, তোয োত্তথ োত্তথ স্মৃনত, ানভবফ াঅয ছদ-কোর  ফৃেয বোফনোয বোফফৃত্তে 

নীত্তযন্দ্রনোথ কখত্তনো কখত্তনো াঅনত্তত ছচত্তত্তছন ছছোটত্তদয। তোাআ নকত্তোয-নকত্তোযীযো তোাঁয কনফতো ত্তড় শুধভ াঅনন্দাআ 

ো নো, ফযাং কনফ-বোফনোয ানভৃত থ ধত্তয তোযো ত্ত ত্তি াঅত্তযো াত্তনক ফৃেয বোফনোয নযক। নীত্তযন্দ্রনোত্তথয 

কোফযগ্রন্থ ছথত্তক াঅভোয ননফবোচন কযো নকছভ কনফতো াঅনভ ছতভনবোত্তফাআ ছদখোত্তত ছচত্তনছ ছছোটত্তদয বোফভণ্ডত্তর 

নফযোনজত এক কনফত্তক। ছতভনাআ এক কনফ, মোাঁয কনফতো”ছছোটত্তদয বোফফৃত্তেয াঅফত্ত ছথত্তক কনফয াঅত্ম ানভন্ধোত্তন 

াঈত্তি াঅত্তত চো ছাআ ফ ানোগত াথচ নযণত বনফলযত াঈেযূযীযো, কনফতোয কোো মোযো ধোযণ কত্তয াঅত্তছ 

াঅজত্তকয কনফয ফীজোনভবূনতগুনরত্তক। 
 

     নীত্তযন্দ্রনোত্তথয ছরখো ‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ (১৩৬৭) কোফযগ্রত্তন্থয একনট কনফতো ত্তরো ‘ছোনোরী ফৃত্তে’। কনফতোনট 

নদী, োনখ, কনচ োতো োোয নৃতয াঅয াঅত্তরোয ফৃত্তে”চরভোন জীফত্তনয এক গনতত্তযখো ভত্তন এাঁত্তক নদত্ত মো। 

কোর, দুভয াঅয ন্ধযোযো এখোত্তন োনথবফ ফোস্তফ াঅয কল্পভ স্বপ্নম্ভোফনো ননত্ত ছজত্তগ থোত্তক ভত্তনয যোত্তজয। কনফয 

বোলোাঃ ‘একটভখোনন কোত্তছ এত্তাআ দূত্তয মো/ছনোোত্তনো এাআ ডোত্তরয'ত্তয/একটভ ফত্তাআ াঈত্তড় মো।/এাআ ছতো াঅভোয 

নফত্তকরত্তফরোয োনখ।/ছোনোনর এাআ াঅত্তরোয ফৃত্তে/ছথত্তভ থোনক,/াথ গোত্তছয কনচ োতো োোয নৃত্ততয/দৃনি 

যোনখ।/একটভ থোনভ,একটভ দোাঁড়োাআ,/একটভ ঘভত্তয াঅন াঅফোয।... .../দুভযত্তফরোয দৃয নদী োনযত্ত মো ফোত্তয 

ফোত্তয/ন্ধযোত্তফরোয ান্ধকোত্তয।/তফভ াঅফোয/ ভ াঅত্ত নদীয স্বত্তপ্ন নপত্তয মোফোয।/নদী ছম োনখয ভত্ততোাআ,কোত্তছয 

ছথত্তক দূত্তয মো,/ভত্তনয কোত্তছ ফোাঁক ননত্ত ছ ঘভত্তয মো।’ ছছোটত্তদয বোফনো প্রকৃনত াঅয ফভোন জীফনত্তক এভনবোত্তফ 

নভনরত্ত ছদো ছফোধ কনফ নীত্তযন্দ্রনোত্তথয ত্তক্ষাআ ম্ভফ। 
 

একাআ কোফযগ্রত্তন্য ‘োন্ধয তোভোো’ কনফতো কনফ ‘নিভ দুোত্তয’-য মূবোস্তত্তক ‘াঅকোত্তয োন্ত যোজধোনী’-ছত এক 

োন্ধয তোভোোয ছবনিফোনজ রূত্ত ছদখত্তত চোন। এ ছমন ানিত্তদী তূ্তমবয এক ানন্তভ চোতভযী। কনফয বোলোাঃ ‘ো-ছয ো-

ছয ো-ছয, দযোত্তখো, ো-ছয,/কী জভোট োন্ধয তোভোো/াঅকোত্তয নিভ দুোত্তয/ূমব তোয ডভগডভনগ ফোজো।’ নকন্তু কনফয 

বোফতন্ত্রীত্তত যনণত ব্দফত্তন্ধয াঅড়োত্তর ছম াঅর চোতভযীনট যনক্ষত াঅত্তছ তোত্তক ছফ ছফোঝো মো কনফতোয নিতী  

তৃতী স্তফত্তক ছমখোত্তন নতনন ফত্তরনাঃ ‘দযোত্তখো ছয ভনিত ছভত্তঘ-ছভত্তঘ/নচনত্রত ানরত্তন্দ ঝত্তযোকো/যত্তঙয াংত ছছোাঁো 

ছরত্তগ/োনয ছফাঁত্তধ  কোযো দোাঁড়ো।/ কোযো ছকৌতভত্তক ছিোাঁট ছচত্তট/োোত্তেয াংফৃত াঅত্তফত্তগ/দযোত্তখ ছবনিফোত্তজয 

চোতভনয;/কী কত্তয ছ ূত্তনয জোর ছফত্ত/নননখর ন্ধযো কত্তয চভনয/নোনোফণব ভোত্তছয ম্ভোয।/দবত্তকযো যত্তত্তছ 

তোনকত্ত,/তফভ নকছভ রজ্জো ছনাআ তোয।’ ‘ননাঃগ নফহ্বর’ োনখয এক ভভূত্ততব ‘নফদুযত-গনতত্তত ছভত্তট এত্ত’ ছমন 

‘ভোোভন্ত্রফত্তর’ ূমবরূ ‘াথাআ রোর জত্তর’ ডভত্তফ ভযো নকম্বো ‘ননাঃব্দ বীলন ছকোরোত্তর’ ছভত্তঘত্তদয ছদৌড়—ফাআ ছমন 

ছাআ ানন্তভ তোভোোয ছত্তর ঘত্তট চরো ভোনভত্তলযাআ বোফনোয ফভদফভদ। াঅত্তর কনফতোনট াঅখত্তয াঅখত্তয ছছোটত্তদয 

ছাআভোত্র ফভনঝত্ত ছদো—ছমন শুধভাআ ছযোভোনিক ছভোভভদ্গত্তয াঅকীণব নো তোত্তদয শফ, ফনণবর নননখর ন্ধযো—ূমব 

তোয প্রোতযরীরো কত্তয মোত্তফ নফভর প্রোত্ত। াঅত্তফত্তগ াঅনিি নয-নোযী শুধভ তোযাআ এক রূ—োন্ধযকোনরক ঐ ফত্তণবয 

নফরোত্তক ছদত্তখ াঅনতত্তময  ভোত্ততোোযো। ছ নোতনী ন্ধযো ফনণবত  শুধভ ভোনত্তফযাআ নোনো ননজস্ব বোফনো, ূত্তমবয 

তোত্তত ছনাআ ছকোত্তনো দো। ফযাং রজ্জোীন ভোনভত্তলয দর ছযোভোনিক ছভোত্ত, াঅত্তফগ-নফহ্বরতো, কোত্তফয-বোফোত্তফত্ত, 

ফত্তণব-ছত্তন্দ, কত নো ফযিনো-নফত্তিলত্তণ কত্তয ছাআ মূবোত্তস্তয ফনণবর ফোন। ভোনভত্তলয ান্ধ  ান্তাঃোযূণয 

বোফনফরোনতো  চূড়োন্ত ছযোভোনিকতোয ভরব ছভোত্তকাআ এখোত্তন প্রকৃত াত্তথব ‘োন্ধয তোভোো’ ফরত্তত চোন কনফ, মোত্তক 

ফযগোত্মক বোফনো ছছোটত্তদয ভত্তনয ভোত্তঝ ছৌাঁত্তছ নদত্তত চোন। ছাআ ফোতবোয ভত্তধয নদত্ত ছমন তোত্তদয াঅত্তযো ছফন কত্তয 
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ফোস্তফফোদী কত্তয তভরত্তত চোন—ছছোটত্তদয বোফফৃত্তে ছথত্তক ছচতনোয াঅত্তরো তোত্তদয কত্তয তভরত্তত চোন াঅত্তযো ছফন ফড়। 

‘কনফতো কল্পনোরতো’ ছম নতযাআ নফশ্বোী নছত্তরন নো কনফ নীত্তযন্দ্রনোথ তো াঅয একফোয এ কনফতো প্রভোনণত । 
 

     কনফয ছরখো ‘ভোত্তিয ন্ধযো’ কনফতোনট ‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ কোফযগ্রন্থ ছথত্তক ছনো। এ কনফতোনটত্তত ছছোটত্তদয 

বোফফৃত্তেয াঅড়োর ছথত্তক ফত্তড়ো জীফনত্তক তভত্তর ধযত্তত চোন কনফ। কনফতোনটত্তত নতনন প্রকৃনতয ানভলত্তগ োযোত্তনোয 

ছফদনোত্তক জোনগত্ত তভরত্তত চোন। চোয স্তফত্তকয এাআ কনফতোয নিতী, তৃতী  চতভথব—এাআ নতননট স্তফত্তক মথোক্রত্তভ 

নদী, তোযো  োনখত্তক ‘যযভ’ ফত্তরত্তছন কনফ। াঅত্তর এত্তদয ভত্তধযাআ রভনকত্ত াঅত্তছ ভত্তয চরো-ছপযো াঅয 

োযোত্তনো াস্ফভট াতীত্ততয জনয নঞ্চত কনফ-ভত্তনয নফভূতব ছফদনো। কনফতোয ভকোর ন্ধযো। কনফতো এ এক করুণ 

াননফোমবতো। এ াননফোমব ান্ধকোত্তযয টবূত্তভ কনফ একটভখোনন াঅত্তরো ছচত্তত্তছন মথোক্রত্তভ নদী, তোযো  োনখয কোছ 

ছথত্তক। কনফয বোলোাঃ ‘ নদী, যযভ নদী,/ান্ধকোত্তয োনযত্ত মোত্তন,একটভ দোাঁড়ো;/এাআ ছম একটভ-একটভ 

াঅত্তরো,এাআ ছম ছোো নপত্তক-নপত্তক,/এযাআ ভত্তধয ছদত্তখ ছনফ ন্ধযোত্তফরোয প্রথভ তোযোনটত্তক।/ তোযো, যযভ 

তোযো,/একটভ াঅত্তরো জ্বোনরত্ত ধয,ছদত্তখ যোনখ/াঅকোী ছকোন্  নফলণ্ণতো ছনড়ত্ত মো নদত্তক-নদত্তক,/ছদত্তখ যোনখ ান্ধকোত্তয 

াঈড়ন্ত াআ ক্লোন্ত োনখনটত্তক।/ োনখ, যযভ োনখ।/োনযত্ত ছগর াঅকো-ভোনট,কোন্নো োো/এ কী করুণ ন্ধযো! 

এ ছকোন্  োো ছরত্তগ/ান্ধকোত্তয াদৃয াআ নদীয দুাঃখ িোৎ াঈির ছজত্তগ।/ োো, যযভ োো!’ কনফ 

ানযভত্তন নফত্তকরত্তফরোয নদীনটত্তক নপত্তয ছদখত্তত চোন। কনফতোনট ছফদনোদীণব ানভবূনতয যাং ননত্ত নকত্তোয ভত্তন চোনযত্ত 

মো,‘ভোত্তিয ন্ধযো’-রূ ছকোত্তনো এক প্রোকৃনতক ছোবো ন ফযাং তোয ানভলত্তগ ভোনফ ভত্তনয এক নফত্তল ানভবূনত 

ত্তভত নকত্তোয ভনত্তক ানভবূনতপ্রফণ কত্তয ছতোত্তর। ‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ কোফযগ্রত্তন্থয ‘জভত্তনয দুভয’ কনফতোনটত্তক 

ানোোত্ত নকত্তোয বোফফৃত্তে যোখো ছমত্তত োত্তয। কনফতো ছদনখ ছেন ছথত্তক ছদখো নীত্তচয নৃথফী। কনফয বোলোাঃ ‘াঈয 

ছথত্তক নীত্তচ তোকো,দযোত্তখো,/ছোোছনফয ভত্ততোাআ িোৎ/ছচোত্তখয োভত্তন ছথত্তক/এত্তযোড্রোভটো ছদৌত্তড় োরো/ৃনথফী মো 

ছফাঁত্তক।/যাআর ত্তড় দটো-োাঁচটো,/ঝোাঁকড়ো-ভোথো ছভপ র গোছটো,/চড়ো-নপত্তত যোস্তোটো াঅয/নদীয নীরত্তচ োনড়,/পভত্তরয 

ফোগোন,নগত্তজব,খোভোয,/ছক-কোটো ঘযফোনড়।/াঈয ছথত্তক নীত্তচ তোকো, দযোত্তখো,/রক্ষ রক্ষ টভকত্তযো দৃয/নতভন কত্তয 

ছবাঁত্তজ/একনট াীভ নযক্ততোত্তক/শতনয কযর ছক ছম।/ছনোত যদোত্তভয নগত্তজবটো াঅয/ছোত্তটর,কযোত্তপ,ভস্ত 

টোোয/নভনরত্ত নদত্তে ছভত্তঘয োন্ত/োিো নীত্তরয তভনর।/নভরো নভরো োনযয প্রোন্ত-/ছযখোয দৃযগুনর।/াঈয ছথত্তক 

নীত্তচ তোকো,দযোত্তখো,/দৃযোযো দীঘব দুভয/ভস্ত নদক ধভধভ,/জভত্তনয াঅকো াঅন ভত্তন/ছযৌদ্র ছোো শুধভ।’ দৃয 

নফবোজত্তন ফণবনোত্মক ত্তর কনফ কনফতোনটয নোভকযণ কত্তযত্তছন ‘জভত্তনয দুভয’। এয কোযণ ম্ভফতাঃ রভনকত্ত াঅত্তছ 

কনফতোয ছল স্তফকনটত্তত। ছমখোত্তন কনফ ফত্তরনাঃ ‘ছকোথো পোটত্তছ াঅগুন-ছফোভো,/ছকোথো কোাআত্তযো,ছকোথো ছযোভো!/ূনয 

ছভোছো ছদখোয ভ্রোনন্ত/ননতযনদত্তনয ছচোত্তখ।’ াঅত্তর এ কনফতো াঅত্তছ এক ‘ফোাআনোনয এত্তপট’। ফোস্তত্তফ ছদখো ৃনথফী 

াঅয কনফয ছদখো ননজস্ব দৃনিবনগনট তভরনোত্মক বনগভো পভত্তট াঈত্তিত্তছ এ কনফতো। ৃনথফীয াংকট াঅজ ‘োয াযোন্ড 

াআবোকভত্তন’, ছমখোত্তন মভত্তেয তোত্তত কোাঁত্তছ ছগোটো ৃনথফী! াঅয ছেত্তন ফত্ত, ফহু াঈাঁচভ ছথত্তক ছদখো জভত্তনয ক্লোন্ত, তপ্ত 

দুভত্তযয নোনো চরোভোন দৃয—ছ একখণ্ড ৃনথফী, ভূহুত্ততব  ানোোত্ত মো োরত্তট ছদ ছদ  ভোত্তদত্তয নোনো 

ছপ্রক্ষোট। তোাআ কনফ ানোোত্ত ছৌাঁত্তছ ছমত্তত োত্তযন পভত্তরয ফোগোন, নগত্তজব, খোভোয ছথত্তক ছনোতযদোত্তভয নগত্তজব, 

ছোত্তটর, কযোত্তপয দ্রুতোনত ট নযফতবত্তন। ছেত্তন চত্তড় োরত্তট মোো নযফনতবত ছগোরোত্তধবয দৃযোনত নযফতবন 

খভফাআ স্বোবোনফক, নকন্তু ‘রক্ষ রক্ষ টভকত্তযো দৃয’ কনফ ভত্তন ঘনীবূত ত্ত ছাআ দীঘব জভত্তনয দুভযত্তক একভ মখন 

‘দৃযোযো’ কত্তয ছদ, তখন তোাঁয ভত্তন াঃ ‘জভত্তনয াঅকো াঅন ভত্তন/ছযৌদ্র ছোো শুধভ।’ শুে প্রকৃনত ত্তরো এাআ 

‘জভত্তনয দুভয—মো তোয ছচনো ছত্তন্দ, নচয নযনচত ননত্তভ—াঅকো ছথত্তক শুরু কত্তয ছগোটো ৃনথফী জভত্তড় ননত্তজত্তক 

ছভত্তর ধত্তয তোয স্বোবোনফক গনতত্ততাআ, াঅয তোয নফযীত্তত াঅত্তছ াঅয এক নফন্ন, নফধ্বস্ত ৃনথফী—মো নাংোনরপ্সভ াঅয 

মভেকোভী ভোনভত্তলয ৃি প্রকৃনত। াফোক  াঈিভে নকত্তোত্তযয ছচোত্তখ নতভন ৃনথফী  তোয প্রকোত্তক নচননত্ত ছদফোয এ 

কোফয-প্রো াননয শফ কী!    
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‘ননত্তজয ফোনড়’ (‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ কোফযগ্রত্তন্থয ান্তগবত) কনফতোনট ছথত্তক নকত্তোয-নকত্তোযীযো নতভন াঅনগত্তক ানভবফ 

কযত্তত োত্তয ননত্তজয স্ববূনভ াঅয াঅন স্বোধীনতোয টোনত্তক। কনফতোনট একোত্তর াঅত্তযো ছফন প্রোনগক এ কোযত্তণাআ ছম, 

াঅজত্তকয স্বোথবোন্ধ  াঅত্মত্তকনন্দ্রক দুননো স্ববূনভ  স্বোধীনতোয টোন  বোত্তরোফোো াঅত্তর ছকভন ো াঈনচৎ তো 

ফভনঝত্ত ছদ এ কনফতো। কনফতোয াংনক্তগুনর এরূাঃ ‘বোফত্তত বোর ছরত্তগনছর, এাআ ঘয, াআ োন্ত াঈত্তিোন,/এাআ ছখত, 

াআ ভস্ত খোভোয“/ফাআ াঅভোয।/এফাং াঅনভ াআত্তে ত্তরাআ োনয/াআত্তেভতন জোনরো-দযজো খভরত্তত।/াআত্তেভতন োনজত্ত 

তভরত্তত/োন্ত ভখী একোন্ত এাআ ফোনড়।/বোফত্তত বোর ছরত্তগনছর, ছচোয ছটনফর,/াঅরভোনযত্তত োজোত্তনো ফাআ,/ছঘোভটো-টোনো 

নযভ াঅত্তরো,/পভরদোত্তন পভর, যত্তঙয ফোনট,/াঅরনো জভত্তড় কোড়-জোভোয/ভনফনযস্ত ভোত্তযো, ফাআ াঅভোয।/এফাং াঅনভ 

াআত্তে ত্তরাআ োনয/ছদোত্তর রোর/রভদ যত্তঙয কোড়োকোনড়/ভভত্তছ ছপরত্তত োদোয োন্ত টোত্তন।/এাআ ছম ফোনড়, এাআ ছতো 

াঅভোয ফোনড়।’ ছফোঝোাআ মো, এাআ ‘াঅভোয’ ফরোয ভত্তধয ছকোত্তনো াঅত্মত্তকনন্দ্রকতো ছনাআ, ফযাং াঅত্তছ এক গবীয বোফোত্তফগ 

 বোত্তরোফোো। াঅত্তযো দ্রিফয, কনফ গ্রোভ ফোাংরোয কথো ফত্তরত্তছন। কনফতোনটয নোভ ‘ননত্তজয ফোনড়’ ত্তর কনফতোয ফণবনোয 

নযনধ ফোনড় ছনড়ত্ত াঈত্তিোন  খোভোত্তয নগত্ত ছৌাঁত্তছত্তছ, ভতযোাং তো স্ববূনভয াঅদত্তব াঅদবোনত ত্ত াঈিত্তত ছত্তযত্তছ। 

তোৎমবণূব কনফতোয ছল রোাআনগুত্তরো, ছমখোত্তন কনফ ফত্তরনাঃ ‘বোফত্তত বোর ছরত্তগনছর, কোাঈত্তক নকছভ নো জোননত্ত/িোৎ 

ছকোথো চত্তর মোফ।/নপত্তয এত্ত াঅফোয ছমন ছদখত্তত োনয,/ছম-নদী ফ ান্ধকোত্তয, তোযাআ ফভত্তকয কোত্তছ/ফোনড়টো িো 

দোাঁনড়ত্ত াঅত্তছ।/াআ ছম ফোনড়,াআ ছতো াঅভোয ফোনড়।’ এাআ াাংত্ত ‘কোাঈত্তক নকছভ নো জোননত্ত িোৎ ছকোথো চত্তর 

মোোটো’ ছমভন একোত্তথব নকত্তোয ভত্তনোফৃনেয নযচোক ছতভনন ‘নপত্তয এত্ত ান্ধকোত্তয ফতো নদীয ফভত্তকয কোত্তছ িো 

দোাঁনড়ত্ত থোকো’ ফোনড়টোয ভনাঃ াঅনফষ্কোয ছমন কনফতোনটত্তত এক ান্তরবীন নফলোত্তদয ভত্তযয জন্ম ছদ। নফত্তলতাঃ মখন 

কনফ কনফতোনটত্তত ফোযাংফোয ‘বোফত্তত বোর ছরত্তগনছর’ রূ ভযোঘনটত াতীত্ততয নক্রোদনট  ফযফোয কত্তয ছমত্তত থোত্তকন 

তখন াতীত্ততয স্ববূনভত্তত নপত্তয মোফোয এক বনফলয-ছভো  াঅত্তফগ-নফন্নতো ছমন ছচোযো ছরোত্ততয ভত্ততো এ কনফতো 

ছগোত্তন তোয ানভবূনতভ াঅন কোজনট কত্তয মো। ‘চরন্ত ছেত্তনয ছথত্তক’ কনফতোনট ‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ কোফযগ্রন্থ 

ছথত্তক ছনো। াঅত্তগয কনফতোনটয ভত্ততো এ কনফতোনটত্তত চরোভোন জীফন ধযো ত্তড়ত্তছ চরন্ত ছেত্তনয জোনোরো ফত্ত 

ছদখো ছনফত্তত। কনফতোনটয ফণবনো এযকভাঃ ‘চরন্ত ছেত্তনয ছথত্তক ধভধভ ভোি,ঘযফোনড় এফাং/গোছোরো,ভকভয,োনখ,কযফীয 

পভরন্ত োখো/প্রোত্তণয াঈচ্ছ্বো ছদত্তখ মতটভকভ তৃনপ্ত োো মো,/ছাআটভকভাআ োো। তোয ানতনযক্ত ছক ছদত্তফ 

ছতোভোত্তক।/দুাআ চক্ষভ বত্তয তত্তফ দযোত্তখো াআ ূমবোত্তস্তয যঙ/নিভ াঅকোত্ত;দযোত্তখো ভনিত ছভত্তঘয গোঢ় রোর/যক্ত-

ভোত্তযো;দযোত্তখো াঈম্মে াঈেোত্ত ঝোাঁত্তক-ঝোাঁত্তক/ফভজ বভট্টোয ছখত্তত াঈড্ডীন াাংখয নযোর।... .../কত্তভবয াঅনন্দ দুাঃখ 

ছদত্তখ নো; াঅকোত্তয গোত্ত/রি ত্ত াঅত্তছ দযোত্তখো প্রোত্তণয প্রকোণ্ড রোর জফো।/ভস্ত ৃনথফী এত্ত দোাঁনড়ত্তত্তছ ছেত্তনয 

জোনরো।’ কনফতোনট নকত্তোযত্তদয কোত্তছ াঅত্তযো ছফন বোত্তরো রোগত্তফ এ কোযত্তণ ছম ছেত্তনয জোনোরো নদত্ত ফোাআত্তযয 

জীফত্তনয জরছনফ ছদখত্তত তোযোাআ ফত্তচত্ত ছফন বোত্তরোফোত্ত। ‘প্রোত্তণয াঈচ্ছ্বো ছদত্তখ মতটভকভ তৃনপ্ত োো 

মো,/ছাআটভকভাআ োো। তোয ানতনযক্ত ছক ছদত্তফ ছতোভোত্তক।’ কথো কনট তোৎমবূণব। জীফত্তন ফোাঁচোয গনতত্তক াঅন 

কত্তয ছনফোয ননমবো াঅত্তছ এ কনফতো, াঅত্তছ এক ধনোত্মক জীফনোত্তফদন। ‘ঘত্তযোো ছেত্তন াঅাঁকো নচত্রত্তট কযফীয 

ঝোড়’ াঅয ‘গৃত্তস্থয ের াংোয’ ছাআ জীফত্তনযাআ ফোণী ফন কত্তয চত্তর। এ কনফতো ফড়ত্তদয ানভত্তপ্রযণো ছদত্তফ। 
  

     ‘খভকভয জনয’ কনফতোনট নীত্তযন্দ্রনোত্তথয ছরখো ‘াঅজ কোত্তর’ (১৯৭৮) কোফযগ্রন্থ ছথত্তক ছনো। ছছোট্ট খভকভয োভোনয 

চোনদো ছমন াোভোনয ফযিনো ননত্ত ভগ্র কনফতো াঈনহত। কনফ মখন ফত্তরনাঃ ‘খভকভ,/ঘত্তয একটো জোনরো 

চোাআ,ফোাআত্তয একটো ভোি।/াঈত্তিোত্তন একনটাআভোত্র কোি-/ছগোরোত্তয চোযো/াঅত্তস্তভত্তস্থ ফড় ছোক,নকেভ ছনাআ তোড়ো।/একনদন 

কোত্তর/ননি ছদখফ ছম,তোয ডোত্তর/পভর ধত্তযত্তছ।/খভকভ,/াঅয-নকছভ ছতো চোাআনন,াঅনভ ছচত্তনছ এাআটভকভ।’ তখন তো ছমন 

োমূজযূণব ত্ত ত্তি কনফতোয প্রথভ রোাআনগুনরয োত্তথ ছমখোত্তন কনফ ফত্তরনাঃ ‘মোয ছমখোত্তন জোগো,ছমন ছাআখোত্তন ছ 

থোত্তক।/মো ভত্তন যোখফোয,ছমন যোত্তখ/ননতোন্ত ছাআটভকভ।’ এ ছমন যফীন্দ্রনোত্তথয ফরো ছাআ ‘ছছোট প্রোণ ছছোট কথো ছছোট ছছোট 

দুাঃখ কথো’-য ভত্ততো। াঅত্তর াঅভোত্তদয এাআ ানফযোভ  াীভ চোনদোয নদত্তন কনফ ছমন এ কনফতোয ভত্তধয নদত্ত 

ছছোটত্তদয াংমত্তভয োত্তন ফোাঁধত্তত চোন। ছকোত্তনো নীনতফোকয ন ফযাং জ াংরোত্ত ‘নম্পর নরনবাং াযোন্ড োাআ 



‘ছছোট’-য বোফফৃত্তে ‘ফড়’-য ভনন 0 ননফবোনচত কনফতো নীত্তযন্দ্রনোথ          ানবনজৎ গত্তগোোধযো 
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নথাংনকাং’-এয নচযোত ছাআ াঅপ্ত ফোকযনট াঅজত্তকয নদত্তন বূত্তোদবী নীত্তযন্দ্রনোথ ছোড়ো াঅয ছকাআ ফো স্মযণ কনযত্ত 

নদত্তত োত্তযন? কনফতোনট প্রো নতনদক াঅত্তগ ছরখো ত্তর কনফতোনটয বোফতযনট এাআ ভভূত্ততবয ছবোগফোদী 

ভোজফযফহোয নযত্তপ্রনক্ষত্তত াঅত্তযো ছফন ধোযোত্তরো ত্ত ত্তি।  
 

     ‘ািনরত্তত ছছত্তরত্তফরো’ কনফতোনট কনফয ছরখো ‘ছখোরো ভভনি’(১৩৮১) কোফযগ্রত্তন্থয ান্তগবত। এ কনফতো কনফ 

ননত্তজয ছছত্তরত্তফরোত্তক খভফ নগণয ফত্তরত্তছন নকন্তু তোয াঅনগকনট ারূ। কনফ মখন কনফতোয প্রথত্তভাআ ফত্তরনাঃ ‘এাআ 

ছতো াঅভোয ািনরত্ততাআ ভস্ত ভকভয,/ছকাঈ াঅচম কো/ছভাঁড়ত্তর ছেরো/ছদখত্তত থোনক ছকভন কত্তয প্রকোয /খভফ নগণয 

ছছত্তরত্তফরো।’ তখনাআ ভত্তন , এনট ছমন এক নরভযত্তট, নত্তনভোনটক্ ফ্ল্যোফযোত্তকয ভত্ততোাআ ছযোর ফযোক কত্তয 

ছছত্তরত্তফরোয ভনযোগভণ (াফযাআ মোয ানস্তত্ব এখন কনফয জীফত্তন শুধভাআ স্মৃনতভতো) কনফতো াননযস্বোদী। াঅত্তর 

কনফতোয এাআ প্রথভ রোাআননট একনট ‘নক রোাআন’(Key Line) ধত্তয াঅনফবূবত । এ প্রত্তগ কনফয োক্ষোৎকোত্তয ছদো 

একনট াঈেত্তযয াফতোযণো কযো মো। োভত জোরোরত্তক ছদো োক্ষোৎকোত্তয ‘তোাঁয কনফতো াতযন্ত ত্তচতন  তকব 

এক ননভবোণ নক নো’ এ প্রত্তেয াঈেত্তয কনফ ফত্তরনাঃ ‘ছদত্তখো, কনফতোয প্রথভ রোাআনটো... ...একটো Key line—— ছক 

জনড়ত্ত কনফতোটো ত্ত ত্তি। এাআ Key line টো প্রথভ রোাআন ফো ভোত্তঝয ছকোন রোাআন ত্তত োত্তয। এাআ রোাআনটো 

াঅচভকো ছত্ত মোাআ। টভকভয ভত্তধযাআ ভূর কনফতো। ফোনকটো কোনযগনয। একটো াঈদোযণ নদাআ। ছপ্রত্তভন্দ্র নভত্তত্রয একটো 

কনফতো”‘ছোত্তদ ছম নোত্তকো/ ছখোত্তন াঅকো াত্তনক ফড়/ ীভোীন।’ চভৎকোয একটো ছনফ। নকন্তু ত্তযয রোাআনগুত্তরো 

ছদত্তখো” তোযোত্তদয ছচোত্তখ এত নজজ্ঞোো/ স্বন ফ ত্তফ নফরীন। এটো কোনযগনয।’ এাআ কোনযগনযত্তকাআ খভাঁত্তজ োাআ 

‘ািনরত্তত ছছত্তরত্তফরো’ কনফতো। কনফতো ছছত্তরত্তফরো, ছৌঢ়ত্ব  ফোধবকযত্তক জত্তরয ফণবভোরো ‘স্মৃনত’ াঅয ‘ভ’ 

রূত্ত নপত্তয ছত্তত চোন কনফ। কনফতোয নিতী স্তফকনটত্তত মখন কনফ ফত্তরনাঃ ‘দবত্তণ ভভখ রি ছযত্তখ ছছোট্ট খভকভয/এখন 

নদনফয কোত্তট ভ।/কোটভক,এখন োো/াঈড়ত্তছ ানবযস্ত োনড়য াঅাঁচর,/ািনরত্তত টরটত্তর জর।’ তখনাআ ‘ািনরত্তত 

ছছত্তরত্তফরো’-য তোৎমবনট ূণব । নকন্তু তোযযাআ মখন কনফতোয নিতী  তৃতী স্তফক জভত্তড় কনফ ফত্তরনাঃ ‘ছৌঢ় 

ছফোত্তঝ ছৌঢ়তো কী, ফৃে ছফোত্তঝ/ফ/ফরত্তত কী ঝোত্তভরো,/নকন্তু খভকভ,এখন তভনভ এতাআ াল্পফস্ক ছম,/ছতোভোয 

াঈরনিত্তত ছনাআ ছছত্তরত্তফরো।/মখন থোকত্তফ,তখন তভনভ াত্তনক ফড়,/নকন্তু,তখন াঅয-এক ীত্তত/নজয কযত্তর ছদখত্তত 

োত্তফ, ছকভনতত্তযো/জত্তরয ফণব োরত্তট ছগত্তছ ািনরত্তত।’ তখনাআ নকত্তোযী খভকভয ছচোত্তখ ূণব  জীফন। নকত্তোযীয 

ছচোত্তখ ছছত্তরত্তফরো, ছৌঢ়ত্ব  ফোধবকযত্তক স্মৃনত, ভত্তয োত ধত্তয নভনরত্ত ছদফোয এ এক াননয প্রত্তচিো। কনফতো 

াঅযননয ভত্ততো ‘ািনর’-ছক ছযত্তখ ছদফোয প্রগনট গূঢ় তোৎমবফ, নফত্তলতাঃ ‘এাআ ছতো াঅভোয ািনরত্ততাআ ভস্ত 

ভকভয’ কথো ক’নট গবীয তোৎমবফোী। ভত্তন যোখত্তত ত্তফ, জত্তর ািনর ছদফোয নক্রোনট ভোনফজীফত্তন াত্তনকফোযাআ 

প্রনতোদন কযত্তত  নকন্তু তোয াঈত্তেযনট করফোত্তযাআ ভোন ন। াঅয ছাআ ািনরয থ ধত্তযাআ মখন কনফ তোাঁয 

‘খভফ নগণয’ ছছত্তরত্তফরো ছৌাঁছত্তত চোন তখনাআ তো ভত্তয ত্তট ভগ্র জীফত্তনয প্রনতাআ এক শ্রেোিনর ত্ত ত্তি, াঅয 

ছখোত্তন ‘জর’ শুধভ কনফয বোলো ফরো স্মৃনত াঅয ভাআ ন, ফযাং াত্তনক াকনথত ফযথো াঅয াননাঃৃত াশ্রুগোথোয 

বোয ফন কত্তয চত্তর। কনফতোয প্রথভ রোাআনগুনরাআ াফত্তত্তল ধভত্তোয ভত্ততো ছত্তল াঅফোয নপত্তয এত্তত্তছ।  
 

     ‘নচত্রভোরো’ কনফতোনট ‘ঘয দুোয’ (১৯৮৩) কোফযগ্রত্তন্থয ান্তগবত। কনফতোনট ছফড়োত্তত মোফোয াঅনন্দ ননত্ত ছরখো। 

েোত্তবর স্পট নাংবূভ। কনফতোনট ছছোটত্তদয এ জনযাআ াঅত্তযো বোত্তরো রোগত্তফ, কোযণ এয ফণবনোয কোদো। কনফতোয 

প্রথত্তভাআ াঅত্তছ তোয াআনগত। কনফয বোলোাঃ ‘গোঢ় নীর ছভত্তঘয/এত্তরো ছখোাঁোটোত্তক খভত্তর ছপরত্ততাআ/নীত্তচয 

ভোনটত্তত/রোনপত্ত নোভর/নদী।’ এ ফণবনোনটত্তক াঅজত্তকয ছটকত্তনোরনজয মভত্তগ ত্তফ নডজোাআনোত্তযয াথফো 

াযোননত্তভত্তনয ছছোাঁো কভনাঈটোত্তযয ভননটত্তয ছবত্ত িো জীফন্ত াঅয ফোস্তফ প্রকৃনতয ভতাআ ভত্তন । োথবকয শুধভ 

একটোাআ। এত্তত এক নফন্দভ কৃনত্রভতো ছনাআ। কনফতো ‘ছরোোয-হৃদনণ্ড-ননাংড়োত্তনো’ যক্তফণব জত্তরয ভত্তধয ‘ছোচড়ো’ 

ডভনফত্ত জগত্তরয গোত্ত নছনটত্ত টকটত্তক রোর ‘ছভোযগ-পভর’ ছপোটোত্তনোয নচত্রনট  ছোন্দনক কনফ ত্ততযন্দ্রনোত্তথয 

‘ছবোযোাআ’ কনফতোয কথো ভত্তন কনযত্ত ছদ। এ কনফতো াদ্ভভতবোত্তফ নচত্রকত্তল্পয ফযফোয কত্তযন কনফ। কনফতোয 
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‘নচত্রভোরো’ নোভনট ম্ভফতাঃ ঐ কোযত্তণাআ। কযোত্তনস্তোযো ননটত্ত ধূভর-ফণব োনতয োরত্তক নদগত্তন্তয নদত্তক ছিত্তর 

তোনড়ত্ত ছদোয োত্তথ োত্তথ োোত্তড়য ছজত্তগ িোয নচত্রকল্পনট নফস্মোনফি নকত্তোত্তযয ছচোত্তখয োভত্তন াঅযণযক 

নাংবূত্তভয াঅনফরতো শতযী কত্তয ছদোয ত্তক্ষ মত্তথি। কনফতোয ছত্তল কনফয োয জ নাঈভোত্তযয বনগভো পভত্তট 

ত্তি মখন নতনন ফত্তরনাঃ ‘ছনফটো াঅভোয োধযভত োনজত্ত নদত্তনছ।/ছতোভযো মোযো ছভনটত্তত এফোয/নাংবূত্তভ ছফড়োত্তত 

মোত্তফ,/দু’ছচোখ বত্তয ছদত্তখ ননত্তো।’ ভ্রভণ ভত্রনটত্তক কনফতো ানফদয বনগভো তভত্তর ধযত্তত পর কনফ নীত্তযন্দ্রনোথ।  
 

     ‘বযদুভত্তয’ কনফতোনট ‘াঅয যগ’ (১৯৯১) কোফযগ্রন্থ ছথত্তক ছনো। এয াঅত্তগ ‘জভত্তনয দুভয’ কনফতো তপ্ত-ক্লোন্ত 

দুভত্তযয ছনফ োাআ। ছফোঝোাআ মো ভধযোত্তেয গুত্তভোট াঅয ফোতোীন বযোো নদনত্তক মখন াঅোভয কনফকূর কনফতোয 

ত্তক্ষ ছঘোয প্রনতকূর ভত্তন কত্তয প্রো ফজবন কত্তযন তখন নীত্তযন্দ্রনোথ তোত্তকাআ োদত্তয তোাঁয কনফতোয নফল কত্তয ছনন। 

গযত্তভ ছোড়ো গুত্তভোট দুভত্তযয াঅনন্দ াঅয োন খভাঁত্তজ ছনফোয জনযাআ ছমন নকত্তোযকূরত্তক াঅরো কত্তয কনফ ফত্তর 

ত্তিন এ কনফতোাঃ ‘এাআ,ছতোযো ফ চভ ছকন ছয?/াঅ নো োনিোট্টো কত্তয/ত্তথয কি খোননক বভনর।/ছকাঈ োত্ত নো। 

বযদুভত্তয/াঅভযো ছদনখ াঅকো জভত্তড়/াঈড়ত্তছ োদো োযোগুনর।’  
 

     ‘ োনখ’ কনফতোনট ছনো ত্তত্তছ নীত্তযন্দ্রনোত্তথয ‘কনফতোয ফদত্তর কনফতো’ (১৩৮৩) কোফযগ্রন্থ ছথত্তক। ‘খোাঁচোয 

োনখ’ াঅয ‘ভত্তনয োনখ’-য তভরনোত্তক এ কনফতো বোচভবোনর তভত্তর ধযত্তত ছচত্তত্তছন কনফ। কনফতোয ধযতোাআটো নকত্তোয 

ভত্তনয াঈত্তমোগী, মনদ তো ছথত্তক ক্রভাঃ গবীযতয বোফনো ছৌাঁত্তছত্তছন কনফ। শুরুটো এভনাঃ ‘ োনখ,তভাআ ছকভন 

াঅনছ,বোর নক?/এাআ ছতোভোত্তদয নজজ্ঞোোটোাআ/ভস্ত একটো চোরোনক।/ূত্তনয মখন ভন্ত্রড়ো াস্ত্র োত্তনো,/তখন ছতোভযো 

বোরাআ জোত্তনো,/াঅকোটোত্তক-ছরোোট-কযো দোরুণ দুনফবোত্তক/োনখ ছকভন থোত্তক।’ এাআ নজজ্ঞোো ছমন োনখত্তকাআ ন, 

ভোনভলত্তক। ফৃেয াত্তথব এ াঅভোত্তদয াঅত্মনজজ্ঞোো। চোনযনদত্তকয াঅনফরতো াঅয ভনরনতোয ছঘযোত্তটোত্ত ফন্দী াঅভযো 

ছতো নিযোফে োনখয ভতাআ! নতযাআ াঅভযো বোত্তরো াঅনছ নক? কনফতোয ত্তযয াাংত্ত কনফ াফয জীফত্তন ফোাঁচোয 

াঅনন্দ খভাঁজত্তত এক ানযতয ভোত্তনয ন্ধোন নদত্তত্তছন। োনখ ভভক্ত, াথচ ছাআ ভভক্ত োনখাআ ‘নীর জ্বরন্ত ানোদযন্ত’ 

(ত্তব্দয ফযফোয রক্ষণী) াঅকোত্তকাআ তোয নফযোট ভভক্ততোয গনণ্ডত্তত ফোাঁধত্তত চো। ানফদয ছাআ নতননট রোাআন ফযফোয 

কযোয ছরোব োভরোত্তনো ছগত্তরোনো। তো ত্তরোাঃ ‘নীর জ্বরন্ত ানোদযন্ত/াঅকোত্তক তোয ত্তখয/ফোাঁধত্তত ছম চো,ছ নক 

োনখ,ছ নক শুধভাআ োনখ?/খোাঁচো ফত্ত এাআ কথোটোাআ বোফত্তত থোনক।’ তোত্তর, কনফয াআনগতী াত্তথব ভভক্ত োনখ তোয 

ডোনোয ছভজোত্তজ, ছোঈ-রীন ানন্ত াঈড্ডীনতো ভভক্ত ছতো ভভক্তাআ থোকত্তরো—জগত্ততয ফোাঁচো-ভযোয শদননন্দন ছঘযোত্তটোত্ত 

ফন্দী ত্ত ছগরোভ াঅভযোাআ। াথচ কনফ াঈনযাঈক্ত রোাআনগুনরত্ততাআ একনট ফোাআনোযী াআনগত যোখত্তরন—‘ছ নক 

োনখ,ছ নক শুধভাআ োনখ?’ কথো কনটয ভত্তধয নদত্ত। ‘োনখ’ াথচ শুধভাআ ‘োনখ’ ন? তত্তফ াঅয নক ছ? াথফো 

াঅয নক ত্তত োত্তয ছ? খটকোয াঈভ ঘত্তট ছল াংনক্তত্তত ছমখোত্তন কনফ ছরত্তখনাঃ ‘ানযনদত্তক,তভনভ 

জোত্তনো,নতয-াত্তথব ফোাঁচোয/নফঘ্ন ঘটো, শতনয নন এভন ছকোত্তনো খোাঁচো।/দুাআ নত্তনয ানতনযক্ত একনট মনদ নন 

জ্বোত্তরো,/তত্তফাআ ফভঝত্তফ, এাআ নো-বোত্তরোয ান্ধকোত্তয াঅনছ বোত্তরো।/ফভঝত্তফ,ছ ছকোন্  ভত্তন্ত্র ননত্তজয নচেটোত্তক ভভক্ত 

যোনখ।/ভৃনেকোত্তক ছভত্তঘয ত্তগ মভক্ত যোনখ।’ াোধোযণ এ রোাআন কনট! নতযাআ ছতো ফোাঁচোয ভোত্তন খভাঁত্তজ ছত্তত্তছন কনফ। 

জগত্ততয ফবত্তশ্রষ্ঠ জীফ ভোনভল। াইশ্বয তোত্তক োনখয ভত্ততো ডোনো ছদনন তয, নকন্তু কল্পনো, নচন্তোনক্ত াঅয ছভধোয 

োখনো ছভরো এভন একটো দুফবোয, াঈড্ডীন ভন ছতো নদত্তত্তছ”ছমখোত্তন ছ দ নদগত্তন্ত, নফশ্বচযোচত্তয ফবভভক্ত”ফব 

ফোধো-নফঘ্নোতীত নক্তয ানধকোযী! তোাআত্ততো তোয এত্ততো কল্পনো, এত্ততো াঅনফস্কোয াঅয হৃদত্তয এত্ততো প্রোযতো! 

াংকত্তটয নন্নধোত্তন ফোাঁচো-ভযোয চত্তক্র টোর ছখত্তত ছখত্তত ছম ফব ফোধো ানতক্রভ কত্তয এত্তগোত্তত চো তোত্তক ফোাঁধত্তফ 

ছকোন্ কোরনিয? এ তয াঈরনিয, এ াবীপ্সোয ছজোযত্তক ছফোঝো মো তৃতী নন াথফো লষ্ঠ াআনন্দ্রত্তয ধীনক্ত 

িোযোাআ। কনফ ননত্তজ তো ফভত্তঝত্তছন”তোাআ ছতো তোয নফঘ্ননফনোী ভন চোযনদত্তকয কভনটর কোত্তরো ান্ধকোত্তয ফোাঁচোয ভোত্তন 

খভাঁত্তজ ো, তোাঁয ভভক্ত শচতনয ভোনটয োত্তথ াঅকোত্তক ছভরোত্তনোয ানোো াঅনন্দ খভাঁত্তজ ো। ীভো াীত্তভয নভরন 

তত্ত্ব াঅভযো যফীন্দ্রনোত্তথয কথোত্ততাআ ছত্তনছ াঅয একোত্তরয কনফ নীত্তযন্দ্রনোথ ভোনভত্তলয ছাআ ভভক্ত নচে াননরুত্তেয কথো 
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ফরত্তরন, মো শুধভ কনফতোয বোলো ন”জীফত্তনয বোলো! ‘ফভঝত্তফ,ছ ছকোন্  ভত্তন্ত্র ননত্তজয নচেটোত্তক ভভক্ত 

যোনখ।/ভৃনেকোত্তক ছভত্তঘয ত্তগ মভক্ত যোনখ।’ এাআ ছল রোাআন দুনটত্তক এ কনফতো প্রফোত্তদয ভত্ততো ভত্তন ।  
 

     ‘এনো’ কনফতোনট কনফয ‘নীরননজবন’(১৩৬১) কোফযগ্রন্থ ছথত্তক ছনো। এ কনফতো কনফয বোযত  ভগ্র 

এনো স্তুনত াঅগত নদত্তনয কণবধোয নকত্তোয-নকত্তোযীত্তদয প্রোনণত কযত্তফ। কনফতোয ভত্তধয এক গবীয ফীযত্ব  

দুফবনীত োত্তকয নফরুত্তে নফেফী জনতোয োশ্বত প্রনতফোদ  স্বোজোতযত্তফোত্তধয ফনরষ্ঠ প্রতয নভত্ত াঅত্তছ। কতকগুনর 

চযণাঃ ‘দুনফবনীত দুযন্ত াঅত্তদ শুত্তন কোত্তযো/দীঘবযোনত্র ভত্তয মো,ধত্ত ত্তড ীণব যোজযোট;/ননববত্ত জনতো োাঁত্তট 

াঅত্তরোয ফনরষ্ঠ ানবোত্তয ।/ছ এনো, যোনত্রত্তল,‚বস্ম াভোন মযো‛ ছোড,/াঈজ্জীনফত  রূে াাংত্তকোচ ছযৌত্তদ্রয 

প্রোত্তয।/ ত্তয ফন্দত্তয/গত্তি,গ্রোভোঞ্চত্তর,ছক্ষত্তত  খোভোত্তয/জোত্তগ প্রোণ,িীত্ত িীত্ত ভভনিফে াঅহ্বোন োিো;/াগণয 

ভোনফনশু ছাআ নক্ষপ্র াননফোমব ডোক/দুজব াঅশ্বোত্ত ছোত্তন,দৃে োত্ত োাঁত্তট।’ ‘াগণয ভোনফনশু’ ত্তম্বোধত্তন কনফ াঅগত 

নদত্তনয ভোনত্তফয কথো ফত্তরত্তছন মোযো াঅজ ফোরক  নকত্তোয। গত্তি, গ্রোত্তভ, ছক্ষত্তত  খোভোত্তয তোত্তদয কোত্তন 

ছৌাঁত্তছত্তছ বযতোয ছাআ াননফোমব ডোক। িীত্ত িীত্ত ছৌাঁত্তছত্তছ ছাআ ভভনষ্ঠফে াঅহ্বোন।  যোনত্রয ননয-নক্ত ভোি 

ছকাঁত্তত্তছ ানস্থয াঅগ্রত্ত। ছযৌদ্রোদ্রব নদত্তনয কনিন কোট ছবত্তঙ ত্তডত্তছ তোত্তদয ফনরষ্ঠ প্রতোত্ত। কনফতো ‘ছ 

এনো,যোনত্রত্তল,‚বস্ম াভোন মযো‛ ছোড’ চযণনটয ফযফোয তোৎমবভ। াতীত্ততয ম্লোননভোত্তক যোত কত্তয দুদবভ 

াঅত্তফত্তগ ফোাঁক ছপযোয ভত্তন্ত্রোচ্চোযণ এবোত্তফাআ োনধত ত্তত্তছ এ কনফতো। দুজব াঅশ্বোত্ত দৃঢ় োত্ত থ োাঁত্তট ছাআ 

ফীত-ননদ্র জনত্তরোত, নচযন্তন নফদুযত-াঈেোত্ত ছন ফোাঁক—বোযত্তত, নাংত্তর, ব্রত্তে, াআত্তন্দোচীত্তন, াআত্তন্দোত্তননো—

এনোয ভগ্র কন্দত্তয। কনফতোনট বোত্তফোেীক। ‘নীরননজবন’ কোফযগ্রত্তন্থয াঅয একনট নকত্তোয বোত্তফোেীক কনফতো 

ত্তরো ‘াভতবয গোন’। কনফতোনটয ভত্তধয নদত্ত কনফ ছম াভবতয গোত্তনয কথো ফত্তরত্তছন তোয টোত্তন ছছোট াঅোযো ফোাঁত্তচ, 

ফোাঁত্তচ ছছোট বোত্তরোফোোযো। তোাআ নদত্তাআ কনফ ছছোটত্তদয হৃদ বযোত্তত ফত্তরত্তছন, োধোযণ ত্ত—োধোযত্তণয ভত্তধয ছফাঁত্তচ 

ছথত্তক ছছোট প্রোণ, ছছোট াঅো, ছছোট দুাঃখ বোত্তরোফোোত্তক ফোকোত্তয বোগ কত্তয ননত্তত ফত্তরত্তছন1 হৃদত্তয দযজো নখর 

তভত্তর নদত্ত াোধোযত্তণয নোত্তভ াঈতরো, াস্বোবোনফক ছকোত্তনো দুরববতোত্তক ছত্তত াঅয ারীক স্বপ্নন্ধোনী ত্তত ননযস্ত 

কত্তযত্তছন ছছোটত্তদয। কনফয কথোাঃ ‘োধোযণ,তভনভ োধোযণ,তোাআ/ছছোট াঅো বোরফোো”/তো-াআ নদত্তম ছছোট হৃদম 

বযো,/তোয ছফন মনদ নকছভ ছত্তত চো/োত্তফ নো,োত্তফ নো,মোত্তক াঅজ ছচনো/র নো,ফবনোো/ছাআ ভোমোফীয গোন 

বভত্তর মো,/বভত্তরো তোয বোরফোো।/োধোযণ,তভনভ োধোযণ,তফভ/াোধোযত্তণয গোত্তন/বভত্তরছ; ভত্তডত্তছ ছছোট ছছোট 

াঅো,/ভত্তডত্তছ ছতোভোয ছছোট বোরফোো,/ছছোট োন াঅয ছছোট কোন্নোয/ফ স্মৃনত ছাআ প্রোত্তণ/ফভনঝ ভভত্তছ মোম ছম-প্রোণ 

োযোম/ছাআ াভতবয গোত্তন।’ কনফতোনটয নোভ ‘াভতবয গোন’ নফলফস্তু ানভোযী  োথবক। এ কনফতোয ভত্তধয নতনযত্তয 

দত্তকয নফত্তদী কনফ াত্তডন, ছস্পন্ডোয, নরাঈাআত্তয (‘ছোত্তনটক াআত্তভজ’-এয রিো) গত্তদযয ভতাআ গত্তদযয একটো 

াোধোযণ াআত্তভজ াঅত্তছ। াঅয কনফ ঙ্খ ছঘোল ছতো ফত্তরাআত্তছন ছম, নীত্তযন্দ্রনোত্তথয কনফতো গদয গূঢ় ছকৌত্তর 

এত্তত্তছ। ফস্তুতাঃাআ নীত্তযন্দ্রনোত্তথয কনফতো ছম কখন কখন ব্দ, ছন্দ, ফযিনো এফাং তোয নননভবনতয নবতত্তয ভাংত 

গত্তদযয ানবঘোত ছনত্তভ াঅত্ত তোয োথবক প্রভোণ এ কনফতোনট।  
 

     নীত্তযন্দ্রনোথ চক্রতবীয ‘চনেত্তয নদনগুনর’(১৯৯৪) কোফযগ্রত্তন্থয ান্তগবত ছছোটত্তদয বোত্তফোেীক একনট ানযতভ 

কনফতো ত্তরো ‘ফৃনিয য’। কনফতোনটত্তত চনেত্তয ফোস্তুোযো ৃনথফীয একনট ছোোনচত্র ানভনষ্ঠত ত্তত্তছ একনট ফৃনিস্নোত 

নদত্তনয ছত্তল এক োনখয নচত্রকত্তল্প। ছচনো ৃনথফী ত্তযয ছযনরাং ছঘযো ফোতোত্তন ূণব ন, তোাআ োনখ াঈড়োর ছদ 

াঅকোত্ত। কনফয বোলোাঃ ‘নকছভটো াঅত্তরো কোত্তরো ছভত্তঘয/ছযনরত্তঙ নছর ঝভাঁত্তক।/নকছভটো নছর াঅড়োত্তর,াঅয/নকছভটো 

ম্মভত্তখ।/ছনফটো তফভ ূণব ন,/খোননক নছর ফোনক,/ৃনথফী ছথত্তক াঅকোত্ত তোাআ/াঈড়োর ছদ োনখ। াঅয তখনাআ ছচনো 

ৃনথফী োনখয ছচোত্তখ ত্ত মো াত্তচনো। ছ ছদত্তখ শ্রোফণন্ধযো নদনোফোত্তন ভোিত্তকোিো দযজো ধত্তয িো দোাঁনড়ত্ত 

াঅত্তছ এক ঘযছোড়ো গ্রোভয গৃফধূ। ছোড়ো করকোতো য ফোস্তুোযো ৃনথফীয কোনরভো ছভত্তখ মখন াঅত্তরো ঝরভর 

কত্তয তখন ছাআ গ্রোভয ফধূয ছচোত্তখ ননযোোয ম্লোননভো। াফোক োনখয ছচোখ নদত্ত চনেত্তয এ ফোস্তুোযো বূফনত্তক তভত্তর 

ধত্তযন কনফ নগয  গ্রোভফোাংরোয এক োযস্পনযক শফযীত্ততয। ানত ফোস্তফ এাআ শফযীতয। ফৃনিয ত্তয াঅাঁকো যোভধনভ-
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াঅকোত্ত োনখ একো—নিক ছাআ তো াঅয পোাঁকো ছচোত্তখ চোো গ্রোভয ফধূনটয ভত্ততোাআ। কনফতোয ছল রোাআনগুনরাঃ 

‘াঅকোত্ত াঅত্তরো ছনড়ত্ত মো,/ফোতো ভধভভ।/ননরুচ্চোয ছক ছমন ফত্তর/চরত্তছ 0 জ,জ!/ছমখোত্তন মো,ছমনদত্তক 

চো,/াঅত্তরো ভোখোভোনখ।/োাঁজত্তফরো াঅত্তরোয জত্তর/োাঁতোয কোত্তট োনখ।’ কনফতোনট ছমন ছছোটত্তদয ছচোত্তখ াঅাঁকো এক 

ননরুচ্চোয ছফোধ  ছফোধীয কনফতো। এ কনফতো ছছোটত্তদয কোত্তছ চনেত্তয নদনগুনর ম্পত্তকব প্রে জোগো, জোগো গবীয 

বোফনো। কনফতো ‘কোত্তরো ছভঘ’ মনদ  চনেত্তয াোন্ত ভ তত্তফ ‘ফৃনিস্নোত ন্ধযো’ াফযাআ তোয যফতবী ম্লোন 

টবূনভয ছদযোতক। চনেত্তয দোভোর াঅত্তরোড়ত্তন করকোতো য ভত্তড়ত্তছ, তফভ এত তোড়োতোনড় তোয োভত্তর িো 

নকম্বো াঅত্তরোয ফোোয, শফবফ  ঝরভরোননয কৃনত্রভতো কনফত্তক াফোক কত্তয, কত্তয নফচনরত। ফযাং একরো োনখয দৃনি 

নদত্ত ছদখো নফয, াঅকভর, ঘযছোড়ো গৃফধূনট কনফয ছচোত্তখ াত্তনক স্বোবোনফক াঅয জীফন্ত। োনখত্তক এ কনফতো কনফ 

াঅত্ম-রূক নোত্তফ ফযফোয কযত্তত ছচত্তত্তছন। একাআ ছপ্রক্ষোত্তট যোখত্তত োনয কনফয ‘াঅফভোন’ কনফতোনটত্তক 

(‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ কোফযগ্রত্তন্থয ান্তগবত) ছমখোত্তন কনফ ফত্তরনাঃ ‘মো নগত্ত াআ াঈিোত্তন ছতোয দোাঁড়ো,/রোাঈভোচোটোয 

োত্ত।/ছছোট্ট একটো পভর দুরত্তছ,পভর দুরত্তছ,পভর/ন্ধযোয ফোতোত্ত।/ছক এাআখোত্তন এত্তনছর াত্তনক ফছয াঅত্তগ,/ছকাঈ 

এাআখোত্তন ঘয ছফাঁত্তধত্তছ নননফড় ানভযোত্তগ।/ছকাঈ এাআখোত্তন োনযত্ত নগত্ত াঅফোয নপত্তয াঅত্ত,/এাআ ভোনটত্তক এাআ 

োোত্তক াঅফোয বোরফোত্ত।/পভত্তযো নোত  তোয নকছভাআ পভত্তযো নো,/নত্তটগোছটো ফভনড়ত্ত ত্তি,নকন্তু ভভত্তড়ো নো!’ রোাঈভোচো 

াঅয ছছোট্ট পভরটো এখোত্তন াঅফভোনতোয প্রতীক, ছাআ-াআ কোত্তছ ডোত্তক, বোত্তরোফোত্ত—ভযোত্তনো স্মৃনত, োযোত্তনো 

বোত্তরোফোোত্তক নপনযত্ত ছদ। কনফতোনট ড়ত্তত ড়ত্তত ভত্তন ত্তড় ছমত্তত োত্তয ছদবোত্তগয য ভনযো নপত্তয োো 

ছদ-গোাঁ-ছয প্রনত ননগূঢ় টোন াঅয নফলণ্ণ াঅত্তফগ নফধভযতোয কথো মোয ত্তগ নফীন প্রজত্তন্ময নকত্তোয-নকত্তোযীত্তদয 

কথোেত্তর নযচ কনযত্ত নদত্তত চোন কনফ। ‘ছনত্তব নো তোয মন্ত্রণো ছম,দুাঃখ  নো ফোন,/োযো নো তোয ফোগোন ছথত্তক 

কভন্দপভত্তরয োন/ছতভনন কত্তযাআ ূমব ত্তি,ছতভনন কত্তযাআ ছোো/নোভত্তর াঅফোয ছভত্তট াঅত্ত োন্ধয নদীয োো/পভত্তযো 

নো,তোয নকছভাআ পভত্তযো নো,/নত্তটগোছটো ফভনড়ত্ত ত্তি,নকন্তু ভভত্তড়ো নো।’– কথো কনট কনফতো এক মন্ত্রনোভ াঅত্তফত্তগয 

জন্ম ছদ। নপত্তয োো ছছত্তরত্তফরোয স্মৃনত ছথত্তক ছদবোত্তগয মন্ত্রণো একোত্তরয প্রজত্তন্ময কোত্তছ ফনকছভযাআ োক্ষোৎ 

ছদযোতনো ফত্ত াঅত্তন এ কনফতো। এখোত্তন একটো কথো ফরো াঅফযক। ফহু কনফতোত্ততাআ ছদখো মো কনফ কল্পনো াত্তক্ষো 

ফোস্তফত্তক ছফন গুযত্ব ছদন, প্রকৃনতয ছছোট ছছোট ানভলগগুত্তরোত্তক োনজত্ত ছতোত্তরন গবীয বোফনোয ত্তট াঅাঁকো াংত্তমোগী 

াঈকযণ রূত্ত। নকন্তু এভন ছকন? এ প্রত্তগ নপত্তয মোো মো কনফয োক্ষোৎকোযকোরীন কত্তথোকথন াাংত্ত। 

োক্ষোৎকোত্তয ছদো এক প্রত্তেয াঈতেত্তয কনফ মখন ফত্তরনাঃ ‘কনফতো কল্পনোরতো’- াঅনভ নফশ্বো কনয নো। াঅনভ এভন 

ছকোন ভোনভল ননত্ত নরনখনন মোত্তক াঅনভ ছদনখনন, মোয কথো াঅনভ শুনননন ফো ছম াঅভোয ধযো-ছছোাঁোয ফোাআত্তয। এভন 

ছকোন যোস্তো ননত্ত াঅনভ নরনখনন মোয ধভত্তরো াঅভোত্তক স্পব কত্তযনন। এভন ছকোন গোছ ননত্ত নরনখনন ছম গোছ াঅনভ 

নচনন নো। তত্তফ কনফতোয ফোড়নত একটো ফযোোয থোত্তক” ছমটভকভ ফরনছ, শুধভ ছাআটভকভাআ ফরনছ নক? মনদ কনফতোয ভত্তধয 

ফোড়নত ছকোন ফযিনো াঈাঁনক নো ছদ, তোত্তর ফভঝত্তত ত্তফ ছ ছরখো নন।’ তখন ভত্তন —ফৃনি, োনখ, নদী—ছমন 

এক একটো োাংত্তকনতক তোৎমব ননত্ত ধযো ছদ কনফয কনফতো, াঅয এ ফ ননত্তাআ মূ্পণব  তোাঁয কনফতোয াঅর 

ভোজফোস্তফতো। াঅয োভোনজক দোফেতো ম্পত্তকব কনফয োপ কথোাঃ ‘োভোনজক দোফেতো, নফতকব“নটতকব, ফ 

কোত্তজয কথো ন। একজন চোলী মখন রোঙর কোাঁত্তধ ভোত্তি চোল কযত্তত মো ফো একজন শ্রনভক মখন তোয ছত্ততয ননত্ত 

কোযখোনো কোজ কত্তয, তখন নক তোযো ভোত্তজয াঈকোয কযত্তছ ফত্তর ছগুত্তরো কত্তয? তো ছতো ন, তোযো াআ কোজ 

কত্তয তোত্তদয জীফন ধোযত্তণয জনয, খোো-যোয জনয। নকন্তু কোজগুত্তরো এভনাআ ছম তোত্তত ভোত্তজয াঈকোয । ছম 

বোর ছরোক, ছ কোত্তযোয াঈকোয কযত্তত নো োরুক, াকোয ছতো কত্তয নো। কীটস্-এয কথো ধত্তযো, নতনন কখন 

ছোযোর কনভটত্তভত্তিয কথো ফত্তরননন, নকন্তু তোাঁয কনফতো নক ভোত্তজয ছকোন াকোয কত্তযত্তছ? একজন কনফ তোাঁয 

ননত্তজয ভভনক্তয কথো নরখত্তছন, তো ত্তড় াত্তনযযো ভভনক্ত ানভবফ কযত্তছ। কনফ ছতো াঅয ছদফী স্বযতীয ত্তগ 

দোফেতোয চভনক্ত কত্তয নরখত্তত ফত্তছন নো। তত্তফ কনফয দোফেতো থোত্তক কনফতোয প্রনত, ননত্তজয প্রনত। োনত্ততযয 
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তব তোাঁত্তক ভোনত্তত । মোযো োনত্ততযয তব রঙ্ঘন কত্তয, তোযো োনত্ততযয ক্ষনত কত্তয।’ নীত্তযন্দ্রনোত্তথয এাআ াঈনক্তযাআ 

োথবক প্রনতপরন ছদখত্তত োাআ তোাঁয প্রো কর কনফতো। 
 

     কনফয ‘ত্তোদযো’ কনফতোনট (‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ কোফযগ্রত্তন্থয ান্তগবত) ছফোত্তনয প্রনত বোাআ-ছয এক াঅত্তফগোনত 

বোত্তফোত্তন্মোচন। বোাআ তোয ছফোনত্তক াঅগত্তর যোত্তখ যভ মতত্তন। ননত্তজ কর দুাঃখ-কি, ফযথো-মন্ত্রণো ত্তর ছ 

ছফোনত্তক ঘভভ ছথত্তক জোগো নো—ফযাং যভ াঅদত্তয তোত্তক াঅগত্তর যোত্তখ। কনফয বোলোাঃ ‘নো ছয ছভত্ত,নোত্তয ছফোকো 

ছভত্ত,/াঅনভ ঘভত্তভোত্তফো নো। াঅনভ ননজবন ত্তথয নদত্তক ছচত্ত/এভন ছজত্তগনছ কত যোত।/এভন াত্তনক ফযথো-াঅকোঙ্ক্ষোয 

দোাঁত/নছাঁত্তডত্তছ াঅভোত্তক! তভাআ ঘভত্তভো ছদনখ,োন্ত ’ছ ঘভত্তভো।/ননত্তয রোত্তগনন তোয চভত্তভো,/ফোতোত্ত ত্তিনন তোয গোন। 

ত্তয ছফোকো,/এখন যত্তত্তছ যোনত্র,দযজো ত্তডনন তোয ছটোকো।’ এখন ছযৌত্তদ্রয চভম্বন নো রোগো ননয ছধোো যোত্তত 

ছমভন কত্তয ঘভভো জভাঁাআ, ছফর, টগয াঅয গন্ধযোজ পভত্তরযো ছতভনন কত্তযাআ  বোাআ জোত্তন, ঘভভো খভনক ছফোন তোয। তোয 

ফযণডোরোয ভোরোগোনছ াঅগত্তর তোত্তক যক্ষো কত্তয চত্তর বোাআ। কনফতোনট ড়ত্তত ড়ত্তত ‘োত বোাআ চম্পো’-য কথো ভত্তন 

ত্তড় ছমত্তত োত্তয। নীত্তযন্দ্রনোত্তথয ছরখো ‘জগত্তর এক াঈন্মোনদনী’ কোফযগ্রত্তন্থয একনট কনফতো ত্তরো ‘ফোফভয ফোগোন’। 

ফোফভয ফোগোন োনখত্তদয চোযণবূনভ, ছছোটত্তদয ছখরোঘয াঅফোয নাঁত্তধর ছচোত্তযয চভনয কযো ম্পত্তদয ফখযো রভত্তকোত্তনোয 

জোগো। ছখোত্তন ছছোট নশুত্তদয োত গত্তর ঘোত্ত ত্তড় মো তোত্তদয এক-াত্তযয কোছ ছথত্তক ছকত্তড়কভত্তড় াঅনো পর-

পরোনয, ছরোোয খোাঁচো ছথত্তক রভনকত্ত াঅনো োনখয খোফোয, ছখরোয তভে োভগ্রী। াঅয ছ োনখয দোনো িভকনযত্ত খো 

ছভোযগ, োনরত্তখয ছোনো। াঅফোয ফোটোত্তড়য চভনয কত্তয াঅনো ভোঘব ম্পদ যক্ষত্তণয শ্রীত্তক্ষত্র এাআ ফোফভয ফোগোন। 

কনফয বোলোাঃ ‘নাঁদকোনি োত্তত গতব খভাঁড়ত্তছ/এাআ যোত্তত্র ছম,তোয/জোনো ছনাআ তোযাআ নছত্তন ঘভযত্তছ/নতন ছজোড়ো 

ফোটোয।/ছম ছখোত্তন োত্তয,যোত্তখ ছাআখোত্তন/ছকত্তড়-াঅনো টোকোকনড়,/তোাআ ছদত্তখ োত্ত ফোফভয ফোগোত্তন ছশ্বতোথত্তযয 

যী।’ একাআ ফোফভয ফোগোন াথচ কত তোয নফনচত্র রূ! কনফতোয ছত্তল ফরোাঃ ‘তোাআ ছদত্তখ োত্ত ফোফভয ফোগোত্তন 

ছশ্বতোথত্তযয যী’ রোাআননটয ভত্তধয এক প্রেন্ন ছকৌতভক রভনকত্ত াঅত্তছ।  
 

     কনফয ‘ান্ধকোয ফোযোন্দো’ কোফযগ্রত্তন্থয ান্তগবত ‘ফৃত্তেয স্ববোত্তফ’ কনফতোনটয প্রগ াঈত্তেখ কত্তয ফতবভোন াঅত্তরোচনোয 

াআনত টোনত্তফো। ছছোট্ট কনফতো এনট। কনফতোনট ড়ত্তর ভত্তন  ফৃে কনফ স্বাং ননত্তজয এক স্ববোত্তফয কথো ফরত্তছন তোাঁয 

নোনতত্তক। ছ স্ববোফজ গল্পনট এভনাঃ ‚এককোত্তর াঅনভ খভফ ভোাং ছখত্তত োযতভভ,জোত্তনো ছ;/দোাঁত নছর,ভোাংত্ত তোাআ 

াঅনন্দ ছতভভ।/ছতোভোয িোননদনদ ছযোজ কনি-ছডোফো/ফোনটত্তত,জোত্তনো ছ,/নো নো,শুধভ ভোাং ন,ভোাং ভোছ াআতযোনদ 

াঅভো/(যোন্নোঘয ননযোনভল,তোাআ যোন্নোঘত্তযয দোো)/োনজত্ত নদত্ততন। াঅনভ ছচত্তটভত্তট ননতযাআ ছখতভভ।/ছ-ফ 

নদনকোর নছর াঅরোদো,জোত্তনো ছ,/জত্তভয নক্ত নছর,যোনেত্তয ভন্দয ত ঘভভ।‛ াথচ তোযত্তযাআ কনফতোনট কনফ ছল 

কত্তযন এাআবোত্তফাঃ ‘ভভখ তভত্তর তোনকত্ত ছদনখ,ছযোগো েযোঙো ফৃে এক তোয/োত্ততয াঈত্তয নদফয জনভত্তত্তছ ভোাংত্তয 

োোড়।/মনদ খোত্তে নো। শুধভ ভোাংর স্মৃনতয তীব্র ছভোত্ত/ক্রভোগত ফত্তর মোত্তে“‘জোত্তনো ছ,জোত্তনো ছ’!’ এক াঅিমব 

নক্ষণী ভোতন! াঅজত্তকয প্রজত্তন্ময নকত্তোয, তরুণ  মভফকত্তদয ভত্তধয একনট ছফত্তযোো প্রফৃনে ত্তরো নযফোত্তয 

নকম্বো নযফোত্তযয ফোাআত্তযয ফৃেত্তদয াক্ষভতো ননত্ত তোাঁত্তদয াফজ্ঞো  নযো কযো। াথচ  াঅজত্তকয নদত্তনয ছাআ 

নকত্তোয, তরুণ  মভফকযো ছফোত্তঝনো ছম তোযো একনদন ফৃে ত্তফ, াক্ষভতো একনদন গ্রো কযত্তফ তোত্তদয। 

াঅত্মফঞ্চনোয োং-এ ছরখো এ কনফতোনটয ভত্তধয নদত্ত কনফ ছছোটত্তদযকোত্তছ এক নচযন্তন ৎ-নক্ষোয াআনগত নদত্ত 

ছগত্তছন।  
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োভত জোরোরত্তক ছদো োক্ষোৎকোয, যনফফোত্তযয কোরত্তফরো, ৩০ াত্তটোফয, ২০১১, করকোতো।  


