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ারুত্রও ভুযাওাত্রভ এফং তাাঁয তুলাযভানফ 
 

াগুপতা াযভীন 
 

ারুত্রও ভুযাওাত্রভয চন্ম ১৯৪৯ এয চাাচ্ন,  ত্রওচ্ াচ্ া চ্য। ১৯৮৭ াচ্র তাাঁয প্রথভ 
উন্যা  ‘নযচ্ ত্রচ ান উড’ প্রওাত্রত  ায য আয পঙচ্ন তাওানত্রন ত্রতত্রন,  ত্ররচ্ঔচ্ঙন,  অনুফাদ 
ওচ্যচ্ঙন,  তাাঁয পরঔা অনূত্রদত চ্ চ্ঙ তৃ্রথফীয ফর বালা ,  ভাচ্রাত্রঘত চ্ চ্ঙ তাচ্ত ত্রিভা- ঙাচ্য 
চচ্ন্য। এওদা ওট্টয ভাচ্রাঘও পওনচাফুচ্যা চ্  তায াচ্ত তুচ্র ত্রদচ্ চ্ঙন ইচ্ াত্রভউত্রয যুস্কায,  ধযা 
  এওাচ্রয চীত্রফত অাভান্য ন্যাত্রওচ্দয ভচ্ধে ত্রতত্রন এওচন। পমচ্ওাচ্না ভচ্নাচ্মাকী াঠচ্ওয 
চচ্ন্য ত্রতত্রন এও অদ্ভূত আত্রফষ্কায। চ্যেচ্ফরা খয পথচ্ও পফয চ্রই আওাচ্য নীর পম তৎক্ষণাৎ 
আনায পুপুচ্ও নীরযচ্গ ঘুত্রফচ্  পতাচ্র,  ত্রওংফা পভ ভাচ্য ফাতা পম আনাচ্ও পতু্ররচ্  পতাচ্র,  
ঔঔচ্ ঘাভডায আয ফীচ্চ  ন চ্ন াাঁাচ্রা ত্রত্রির পচ্রয ভত এ া ফরফায চচ্ন্য ত্রফশ্বাত্রচ্তে 
ভুযাওাত্রভয ভাচ্য এও া ূণেতা ত্রঙর। 

ভুযাওাত্রভয নানান পঙা কল্পই অচ্নওভ  উন্যাচ্ ত্রযণত চ্ চ্ঙ। তাাঁয কচ্ল্প ত্রতত্রন পযচ্ঔ মান 
উন্যাচ্য ছযা ভ ূযারও। পমভন-  ‘পচানাওী’ কল্প া চ্  উচ্ঠচ্ঙ উন্যা ‘নযচ্ ত্রচ ান উড’,  
‘ভানুলচ্ঔচ্ওা ত্রফডাচ্রযা’ কল্পচ্ও ঔুাঁচ্চ া া মাচ্ফ ‘স্পু ত্রনও ত্রপ্র তভা’ উন্যাচ্। তাাঁয কল্প াঠওচ্ও 
তত্রযচ্  পদ না। ফযং ভরূঘাযীয ভত ক্ষুধাগ্রস্ত- তৃষ্ণাগ্রস্ত ওচ্য,  ভযীত্রঘওায ভত ঙুত্র চ্  পন  ত্রঙু ত্রঙ,ু  
পল অত্রি ভুযাওাত্রভ তাচ্ও খত্রডয পদারচ্ য ভত ভ ীন- খ নাীন এওত্র  ূণেস্থাচ্ন রৃত্ররচ্  ত্রদচ্  ঘচ্র 
মান। তাচ্ও িাণ ওযফায,  তায াচ্ত পওাচ্না খনফস্তু ধত্রযচ্  পদফায পওাচ্না পঙচ্রবুরাচ্না প্রত্রতশ্রুত্রত না 
পযচ্ঔ। স্ক  ত্রপৎচ্চযাল্ড ফা আন্তন পঘঔভ্ এয ভত তাফড পরঔওচ্দয ফ পঙা কল্পই পম ভাস্টাযত্র,  
এভন ন -  এয পথচ্ও এওধযচ্নয ান্তনা পচ্ চ্ঙন ারুত্রও ভুযাওাত্রভ,  পঙাট্ট এও  ু ত্রডচ্ ইর পথচ্ও- ি 
পথচ্ও- দৃশ্যওল্প পথচ্ও পম ুকু কল্প উঙচ্র চ্ঠ-  তা ত্রদচ্ ই পরুত্রও পেচ্র পতু্রযচ্  মা া মা ,  
‘ডাফত্ররনাজ’ এ চচ্  পমভন ‘দে পফাত্রডজং াউচ’ কচ্ল্প অচ্ঢর ত্রডচ্ ইর ত্রদচ্  ঠাৎই পতু্রযচ্  মান। 
ভুযাওাত্রভ ফচ্রন তাাঁয ত্রনচ্চয পঙা কল্প চকত াচ্ও নযভ ঙা া  পভচ্ঔ পদ া পওফর,  তাাঁয কল্প পঙচ্ন 
পপচ্র আা ছাা াচ্ য ত্রঘহ্ন। 

ত্রও কচ্ল্প,  ত্রও উন্যাচ্ ভুযাওাত্রভয চাানী নাযী আধুত্রনও এফং নাকত্রযও ;  চা া- চননী ফায 
ফানা  ঘাত্ররত-  ন্তান চন্ম ত্রদচ্  ম্রাচ্ য প্রত্রত নাকত্রযও ওতজফে াত্রধওা চাানী নাযীচ্দয পথচ্ও ত্রবন্ন। 
তায নাযী নাকত্রযও ত্রনিঃঙ্গতা- পফদনা- যচ্ে চা ভান ত্তা,  পদ- ওাচ্রয ীভানা ত্রডত্রগচ্  তাচ্ও পম 
পওাচ্না ত্রযচ্য ফত্রচ্  পদ া মা ,  পওননা তায ংচ্ফদ আন্তচজাত্রতও,  তাচ্ও তাত্রডচ্  পফডাচ্না ইিা-
অত্রনিা- পপ্রভ- পপ্রভীনতা- উরত্রি- ংও  এফই এওান্তবাচ্ফ পমচ্ওাচ্না নাযীয ফা ফরা উত্রঘত পমচ্ওাচ্না 
ভানুচ্লয। 

তায নাযী কবীয পাঁ াত্ররণূজ ওী ন ? কবীয যাচ্ত নাকযচ্দারা  আ ওা চ্ড পদঔচ্ত া  
ত্রনচ্চয খচ্য প ত্রনচ্চই অঙ্কাত্র নী চ্ি অত্রপ্র  রুুচ্লয,  যত্রদন ওাচ্র নাকযচ্দারা পথচ্ও পনচ্ভ 
আচ্ এওভাথা াওা ঘুর ত্রনচ্  ( স্পু ত্রনও ত্রপ্র তভা) ,  এওভাি পঙচ্র পমঔাচ্ন ওি পঔচ্ত আা 
াগচ্যয ঔাদে  ,  পঔানওায সওচ্তয পাচ্ চ্র প্রত্রত ঙুত্র চ্ত এচ্ ত্র াচ্না ফাচা  ( ানাত্রর 
উাকয) ,  াাচ্ডয উয অযচ্দদায কাচ্ঙ ঙা া এও া খচ্য খুত্রভচ্  থাচ্ও আয তায ওান বচ্য 
থাচ্ও পদদাচ্যয পযনুবযা পাওা  ( অযচ্দদায। খুভন্ত নাযী) ,  এও া  াত্রওং ক্লচ্চ  বত্রতজ ত্রফস্তয 
ওাড থাওা চ্ে নতুন পাাও না ত্রওনচ্ত পচ্য এওযওভ আত্মতোই ওচ্য ( প াত্রন তাত্রওতাত্রন) । 
‘আভাচ্দয ভচ্ য কাাঁথা’,  ‘পচানাওী’,  ‘অয পদদায।খুভন্ত নাযী’ এফং ‘ভানুলচ্ঔচ্ওা ত্রফডাচ্রযা’ 
এইকল্পগুত্ররচ্ত ত্রফফাফত্রবূজত প্রণ - প্রণ  ফত্রবূজত ত্রফফা- যভফযুয পপ্রত্রভওায াচ্থ পপ্রভ এইফ ংও  
এভনবাচ্ফ উত্রস্থত,  পমন চু্যাকচ্ল্প তা এওযওভ পভখরা আফ যঘনা ওচ্য,  পমন নাযীঘত্রযিগুত্রর 
এওযওভ দূযফতজী অরৄব- অওরোনচ্ও দোচ্ঔ-  ত্রওন্তু কচ্ল্পয এওমজাচ্  ভচ্ন   এত চ ংও  ত্রতত্রন 
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ৃত্রি ওচ্যনত্রন। নাযীয ত্রনিঃঙ্গতা এফং আন্তিঃত্রনিঃঙ্গতা মতযওভ পপ্রতচ্ও দযচায আডাচ্র দাাঁড ওত্রযচ্  
যাচ্ঔ,  মোয নীচ্ঘ রৄইচ্  যাচ্ঔ,  তাযা ফাই এই ইত্রি ূত্রতজ পবাচ এ উত্রস্থত। 

পপ্রভ মঔন এওাচ্র মচ্থি উত্তয- আধুত্রনও ি চ্  উঠচ্ত াচ্যত্রন,  ারুত্রও ভুযাওাত্রভয উন্যা 
এফং কল্প পঔাচ্ন কবীযবাচ্ফ পপ্রভওাতয,  অত্রববূত এফং ত্রফলন্ন। এ এচ্ওফাচ্য চন্মাদত্র তে 
( এত্রওগুণভৃদ্ধ)  ভৃতেুঞ্জ ী পপ্রভ,  ত্রওন্তু তা বীলণবাচ্ফ াাওাযভ । ভুযাওাত্রভয কচ্ল্পয/ উন্যাচ্য 
নাযীঘত্রযিগুত্রর রুুচ্লয ফণজনা  আফঙা ধযা পদ ,  ‘ধযা পদচ্ফনা অধযা ঙা া’ চ্  থাচ্ও নাযী রুুচ্লয 
ওাচ্ঙ,  এও মো  রৄচ্ ,  এও প ত্রফচ্র ফচ্ যাচ্তয ঔা া পঔচ্ ,  এওই পযস্টুচ্যচ্ট  পমচ্ ,  ফাত্রড 
পথচ্ও াত্ররচ্  এওই দ্বীচ্ ফা ওচ্য. . .  ত্রওঙুচ্তই তাযা পমন এচ্ও অচ্ন্যয ওাচ্ঙ প াঁঙা না,  এই 
দূযত্ব অনচ্ন ,  পচ্র পল অত্রি তাযা যচ্  মা  অচানা। তায নাযী ধাাঁধা,  আচ্র া,  যেফত্রতজওা,  
ক্রভ- অৃ ভান,  াইপায ভতন,  ভুযাওাত্রভ তাচ্দয ঘুচ্রয গুত্রঙ পথচ্ও পফত্রযচ্  আা াদা ওাচ্নয 
ত্রফফযণ পদন,  তাচ্দয চাভায যগ-  ত্রঢচ্র চাভা পথচ্ও উদ্কত পঙাট্ট স্তচ্নয ফণজনা পদন,  ত্রওন্তু তাযা 
ফযাফযই যেভ  ওথা ফচ্র,  াত্রযচ্  মা  মূকান্তচ্যয অদজচ্নয আডাচ্র ত্রওংফা কযত্রঠওানা  
োনাচ্ াত্রয াচ্ভ,  ত্রপচ্য ধযা পদ  এও া ঔাভচ্ঔ াত্রর পপানওচ্র ফা ত্রঘত্রঠচ্ত,  আফায াত্রযচ্  মা  এভন 
পম ত্রফশ্বা  না পওাচ্নাত্রদন প ত্রপচ্য এচ্ত্রঙর. . . অন্তীনবাচ্ফ াঠও এই নাযীয অচ্েলণযত চ্  
চ্ঠ। রুুল তাচ্ও ঔুাঁচ্চ পফডা ,  ওী- পমন- এও া- কচ্ড- উচ্ঠত্রঙর পই এওযওচ্ভয ওি ত্রনচ্  ওচ্টডা পত 
পপচ্য,  াস্তা পদ্ধ ওচ্য ফা ভাঔচ্ন- যচ্লফা া  ত্রভত্ররচ্  োটডুইঘ ফানা  ত্রনত্রফড ভচ্নাচ্মাচ্ক-  ত্রডচ্ ইরই 
ফচ্র পদ  এইচ্ফ তায ভন রাচ্কনা। তায ভন ত্রনচ্ চ্ঙ ত্রঘচ্র!  

‘তুলাযভানফ’ ঙাডা পফীয বাক কচ্ল্পয উত্তভরুুচ্লয ওথও রুুল,  ভুযাওাত্রভয চফাত্রনচ্ত চানা 
মা ,  ‘তুলাযভানফ’ কচ্ল্পয উৎ তাাঁয স্ত্রীয পদঔা রৃিঃস্বপ্ন। ভুযাওাত্রভয ' তুলাযভানফ'  এঔাচ্ন পদ া পকর-
স্কী- ত্রযচ্ জ ত্রকচ্  পভচ্ ত্র  এওচন তুলাযভানচ্ফয প্রত্রত আওৃি  । ভাথা বযা তুলায,  াতাচ্ য আগুচ্র 
ত্রভ চচ্ভ আচ্ঙ,  ওারচ্ফরায ঠাটডা- াদা আচ্রা ত্রদচ্  সতযী পমন প,  ভুঔ া পমন পঙত্রন ত্রদচ্  কডা-  
এওভচ্ন ফই ডচ্ঙ। পভচ্  া প্রত্রতত্রদন তাচ্ও পদঔচ্ত া ,  এওই চা কা ,  এওইবাচ্ফ প্রস্তযীবতূ চ্  
ফই ডচ্ঙ। এওভ  স্ববাফরাচুও পভচ্  া আয কুত্ররচ্  চ্ঠনা,  উচ্ঠ ত্রকচ্  তায াচ্থ ওথা ফচ্র 
প-   ুও াও প্রশ্ন। তুলাযভানফ তায ওথায চফাফ পদ  ওত্রভক্স ফচু্ওয ভত,  ফাচ্েয ভত তায ভাথায 
উয ওথায পফরুন পচু্র চ্ঠ,  তাচ্ত স্পি উত্তয পরঔা। পভচ্  া রার চ্  চ্ঠ,  তুলাযভানফ ভুঔ 
তুচ্র ঘা ,  আফঙা াত্র ত্রও পই ভুচ্ঔ? প পভচ্  াচ্ও ফচ্ত ফচ্র। তাযা রজ্জা পবচ্গ আচ্স্ত আচ্স্ত 
ওথা ফরচ্ত রৄরু ওচ্য,  পভচ্  ায ত্রওন্তু পও তূর অীভ-  ওী ওচ্য পরাও া কযভওাচ্র? ওী ঔা  প? 
ফাত্রডচ্ত পও পও আচ্ঙ তায? এইফ ভাভুত্রর প্রশ্ন ত্রচচ্ে ওযফায চচ্ন্য তায অদভে ইিা  । ত্রওন্তু 
পরাও া পত্রদও ভাডা না। উরচ্ া ফরচ্ত থাচ্ও পভচ্  ায ম্পচ্ওজ। পভচ্  া আিমজ চ্  দোচ্ঔ তায 
ম্পচ্ওজ ফত্রওঙ ু এই পরাও া চাচ্ন-  পমন প ন্যাংচ্ া দাাঁত্রডচ্  আচ্ঙ তায াভচ্ন। বত্রফষ্যত পদঔচ্ত 
া  ওী এই পরাও া? ভাথা পনচ্ড না ফচ্র পরাও া,  ফচ্র-  ফযপ রৄধু অতীত চত্রভচ্  যাচ্ঔ,  বত্রফষ্যত 
ফযচ্পয ত্রফল  ন । ফযপ এভন ওচ্য ফ অত্রযফতজনী  ওচ্য চভা  ফাাঁত্রধচ্  যাচ্ঔ-  পম ফ স্বিবাচ্ফ 
পদঔা মা . . . এ ুকুই ফযচ্পয ওাচ।” াাঁপ পঙচ্ড ফাাঁচ্ঘ পভচ্  া,  বত্রফষ্যত প চানচ্ত ঘা না। 

প াত্রওচ্ত ত্রপচ্য মাফায চ্যয ত্রদনগুত্ররচ্ত তাযা আচ্যা অচ্নও আরা ওযচ্রা। াচ্ওজয পফঞ্চীচ্ত 
ফচ্। পরাও া ত্রওঙুচ্তই তায ত্রনচ্চয পওাচ্না ওথা ফচ্রনা। পভচ্  ায উদগ্র আগ্র,  পরাও া পওফর 
তুলাযছচ্ডয ভত দীখজশ্বা পপচ্র ফচ্র তায পওাচ্না অতীত পনই,  তায ওাচ অচ্ন্যয অতীতচ্ও চভা  
ওচ্য যাঔা। প তায চন্মস্থান চাচ্ননা,  ফ  চাচ্ননা,  চন্মবূত্রভ ফা চন্মদাতা চাচ্ননা. . . অযওায 
ভাাকচ্য বাভান ত্রভশচ্রয ভত প এওরা এও া ূণেস্থাচ্ন রৃরচ্ঙ। কুত্রড ফঙচ্যয পভচ্ ,  তায ওাাঁঘা 
ফচ্ চ্য পঘাঔ,  তায কবীয চীফনাগ্রী ভন,  প ব ানও বারচ্ফচ্ পপচ্র তুলাযভানফচ্ও,  এফং 
তুলাযভানফ তাচ্ও,  রৄধ ু তাচ্দয ফতজভানচ্ও। 

পভচ্  া ত্রঠও ওচ্য প তুলাযভানফচ্ও ত্রফচ্  ওযচ্ফ। তায ভা আয ফডচ্ফান তাচ্ও ঔুফ পফাছা -  
এ ত্রঠও চ্িনা। তুলাযভটড ওী ওচ্য স্বাভীয ফ দাত্র ত্ব ারন ওযচ্ফ? ওী তায অতীত? ওী তায 
বত্রফষ্যত মত্রদ প কচ্র মা ? ভা ত্রওিু চাচ্ননা। তুলাযভানফ ঠাটডা ত্রঠওই,  ত্রওন্তু প কচ্র মাচ্ফনা 
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ত্রনত্রিত,  প ফচু্ওয ত্রবতয ত্রচ্ভর ফাতা ঢুত্রওচ্  পদ না,  তাচ্ও চত্রডচ্  ধযচ্র প ত্রনচ্চ ত্রভ চ্  
চ্ঠনা-  এইফ ভাচ্ও ওী ওচ্য পফাছা  প!  

ত্রফচ্  ওচ্য পভচ্  া,  পরাও াচ্ও। মায ফাথজ াত্র জত্রপচ্ও  পনই,  তায পতা ত্রত্রবর পত্রযভত্রন  না,  
অতএফ পওউ আচ্না তাচ্দয ত্রফচ্ চ্ত। তাযা রৃ’চন পওফর ধচ্য পন  আচচ্ও পথচ্ও তাযা ত্রফফাত্রত। 
এও া পওও ত্রওচ্ন এচ্ন রৃ’চচ্ন পওচ্  ঔা । এও া ফ্ল্ো  বাডা ওচ্য। তুলাযভানফ এও া ত্রভাকাচ্য 
ওাচ পন । ঠাটডা  পতা তায পওাচ্না ভো  না!  ঔা াদা া ফরচ্ত পকচ্র পরাও া ত্রওঙুই ওযচ্তানা,  
পচ্র তায য ারা তায উয তুি ত্রঙর,  পফতন ত্রদত পফী। পওউ আচ্তানা তাচ্দয ফাত্রডচ্ত। 
তাযা পওাত্থা পমতনা। ত্রনরুদ্রফ চীফন। 
প্রথভ মঔন পরাও া পভচ্  ায যীচ্য প্রচ্ফ ওযচ্রা অযওাচ্য পভচ্  া পই ত্রভশর পদঔচ্ত পর,  
পভরুাকচ্য বাচ্ঙ,  ওত্রঠন- ত্রফার ফযচ্পয ঘাগড। তাচ্ত রক্ষরক্ষ ফঙচ্যয ইত্রতা চভা  চ্  আচ্ঙ। 
পভচ্  ায ভচ্ন চ্রা পরাও া তায পবতচ্য পই ফযচ্পয ঘাগচ্ডয স্মতৃ্রত ঢুত্রওচ্  ত্রদচ্ি। পরাও া ত্রনি ই 
চাচ্ন পওাথা  ঐ অযওায ভুদ্র,  পওাথা  ঐ ফযচ্পয াদা ঘাাঁই? এযয আচ্স্ত আচ্স্ত প অযওাচ্য 
পই ত্রভশর ফচু্ও ত্রনচ্  বাচ্ত ত্রচ্ঔ পকর,  এভনওী পভচ্  া বারফাচ্ত রৄরু ওযচ্রা তায পাাক। 
এচ্ও অন্যচ্ও তাযা কবীয বারফাচ্ত থাওচ্রা। পরাচ্ও ধীচ্য ধীচ্য তুলাযভানচ্ফয াচ্থ তায ত্রফচ্ -
ংায এইফ চবাচ্ফ ত্রনচ্ত রৄরু ওযচ্রা। এভন আয চত্র র ত্রওঙ ু পতা ন ,  এভন া চ্তই াচ্য। 
তচ্ফ প ফছুচ্তা তাচ্দয আয াধাযণচ্রাচ্ওয ভাচ্ছ পমন এওঔানা চরা ভতন,  পওউ তা ায চ্ফনা। 
পঘিা ওচ্য চ্দয ফাচ্চা ত্রিরনা,   চ্তা তুলাযভানফ আয াধাযণ ভানুচ্লয চীন এয তপাচ্তয 
চচ্ন্যই। মাই পাও,  পভচ্  ায াচ্ত ত্রঙর অচ্ঢর পযুত। স্বাভী ঘচ্র পকচ্র প খয গুঙাচ্তা,  তাযয 
অশথ চচ্রয ভত ত্রনস্তিতা।   ফই ডা ন  কান পানা। ভা ত্রওংফা ফডচ্ফান তায পঔাাঁচ যাচ্ঔত্রন,  
প ত্ররচ্পাচ্ন ওাচ্যা াচ্থ ওথা ফরায পনই। ওভফচ্ চ্য পভচ্  ত্রওনা,  ত্রফযক্ত চ্  পমত প। তায 
পঘচ্  পফী,  ভচ্ন চ্তা এও এও া ত্রদন পমন কতত্রদচ্নযই ঙা া। এইবাচ্ফ অনন্তওার. . .  

এওত্রদন পভচ্  া স্বাভীচ্ও ফচ্র-  তাযা পওাথা পফত্রযচ্  আচ্ত াচ্যনা?  াওা া পতা মচ্থি 
চচ্ভচ্ঙ-  ঙুত্র  ানা আচ্ঙ পরাও ায,  ভধুযাত মান ওযচ্ত তাযা পওাথা পমচ্ত াচ্যনা? 
তুলাযভানফ আফায তুলাযছচ্ডয ভত দীখজশ্বা পপচ্র। নফীন তুলায বাগফায ভুঘভুঘ আ াচ   ফাতাচ্ 
পমন,  প ফচ্র-  পভচ্ ত্র চ্ও সুঔী ওযচ্ত প মা মা ত্রওঙ ু ম্ভফ ফ ওযচ্ফ। পভচ্  া ফচ্র-  তাচ্র 
দত্রক্ষণ পভরু?” ত্রঠও দত্রক্ষণ পভরু পওন তায ভাথা  এচ্ত্রঙর,  ফরা ভুত্রওর।  চ্তা অনফধাচ্ন প 
পবচ্ফত্রঙর পভরু তায স্বাভীয বাচ্রা রাকচ্ফ। তাঙাডা এও া াওজা  ভাথা পঢচ্ও,  পভরুচ্চোত্রতয আচ্রা  
পঙ্গুইনচ্দয াচ্থ পঔরচ্ত তায ত্রনি ই ভন্দ রাকচ্ফনা। এইফ বাফচ্ত বাফচ্ত প তাত্রওচ্  দোচ্ঔ 
তায স্বাভী এওরচ্ও তায ত্রদচ্ও তাত্রওচ্  আচ্ঙ-  পঘাচ্ঔয ত্রবতয পথচ্ও এও া ফযচ্পয ঙুত্রয এচ্ পমন 
তাচ্ও আখাত ওযচ্রা,  ফতু্রদ্ধয পওি ত্রত্রথর চ্  পকর তায। তাচ্র তাই পাও,  তায স্বাভী ফরচ্রা,  
প্তারৃচ্ ও আত্রভ ঙুত্র  পমাকাড ওযচ্ফা,  তুত্রভ গুত্রঙচ্  ত্রন,  াযচ্ফনা?” পভচ্  া চফাফ ওযচ্রানা,  
ঙুত্রযওাখাচ্ত তায ভাথা পবফচ্র পকচ্ঙ। 

মতই ত্রদন এত্রকচ্  আচ্ত থাওচ্রা,  পভচ্  া যীত্রতভত ত্রযতা ওযচ্ত রাকচ্রা-  পওন প দত্রক্ষণ 
পভরুয প্রঙ্গ তুরচ্রা!  তায স্বাভী পমন আভূর ফদচ্র পকচ্ঙ,  তায পঘাচ্ঔ াযাক্ষণ ঐ তীক্ষ্ণ ফযচ্পয ঙুত্রয 
পঔরচ্ঙ,  তায শ্বাফা ূ তুত্রনাদা,  আগুরগুত্ররয ডকা তুলাচ্য পঢচ্ও পকচ্ঙ। মাফায াাঁঘত্রদন আচ্ক প 
ত্রঠও ওযচ্রা দত্রক্ষণ পভরু ঘুচ্রা  মাও। পওন,  পওাচ্না স্বাবাত্রফও চা কা  পকচ্র ত্রও  ,  ইউচ্যাচ্য 
পওাথা. . . পস্পচ্ন,   াইন ঔাচ্ফ আয াচ্ ই ো ঘাঔচ্ফ,  ফডচ্চায রৃ’এও া লাাঁচ্ডয রডাই পদঔচ্ফ। 
তায স্বাভী পওথা  এভন ওচ্য তাওাচ্রা পমন উদ্বা ী চ্  মাচ্ফ প,  তঔত্রন,  পঔাচ্নই। পস্পচ্ন ফড্ড 
কযভ আয ধুচ্রা। আয ঔাফাযগুত্রর ছার। আয আত্রভ আভাচ্দয ত্র চ্ও  পওচ্  পপচ্রত্রঙ,  পতাভায চচ্ন্য 
পাযচ্ওা  আয পাযফ ু ত্রওচ্নত্রঙ,  পফই পতা াত্রনচ্ত পমচ্ত াচ্যনা। আভযা দত্রক্ষণ পভরুচ্তই মাফ।” 
আচ্র ব  পচ্ ত্রঙর পভচ্  া। যাচ্তয য যাত রৃিঃস্বপ্ন পদঔত্রঙর প। পমন ওী এও া অভঙ্গর অচ্ক্ষা 
ওযচ্ঙ দত্রক্ষণ পভরুচ্ত। পভরুছচ্ডয ত্রবতয াাঁ চ্ত াাঁ চ্ত প পমন এও া প্রওাটড কচ্তজ চ্ড পকর। 
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তাযয চীত্রফত অফস্থাচ্তই প পমন চচ্ভ পমচ্ত থাওচ্রা। প আওা পদঔচ্ত াচ্ি,  পরাচ্ও তাচ্ও 
পদঔচ্ত াচ্ি,  পদঔচ্ত াচ্ি প এও া অতীতওাচ্রয ফস্তুচ্ত ত্রযণত চ্  মাচ্ি,  ত্ররীবূত অতীত। 
ওাাঁদচ্ত ওাাঁদচ্ত পচচ্ক পমত প। তায স্বাভী খুভ পথচ্ও পচচ্ক তাচ্ও ফচু্ও ত্রনচ্  পঙচ্রচ্বারাচ্নায ভত 
ওচ্য ফরচ্তা-  স্বপ্ন পতা স্বপ্নই। অতীচ্তয ফস্তু। বত্রফষ্যচ্তয াচ্থ তায পওাচ্না ম্পওজ পনই। স্বপ্ন 
পতাভাচ্ও ঘারা না-  এইফ। 

পকাভযা ভুচ্ঔ-  বাযী রদচ্  প দত্রক্ষণ পভরুচ্ত ঘরচ্রা,  ীচ্ত উচ্ডাচাাচ্চয ওাাঁঘ চচ্ভ পমচ্ত 
রাকচ্রা,  ফাইচ্য পওফর খন পভখ। পেচ্ন পওউ পওাচ্না ওথা ফরচ্রানা।পেন পথচ্ও পনচ্ভ দত্রক্ষণ পভরুচ্ত 
া যাঔচ্তই পভচ্ ত্র য স্বাভী পওাঁচ্ উঠচ্রা পমন। আয পওউ পদঔচ্রানা,  রৄধু প,  পদঔচ্রা তায স্বাভী 
পওাঁচ্ উচ্ঠ এও া ভস্ত শ্বা পপরচ্রা,  তাযয ত্রনিঃি াত্রচ্ত বচ্য পকর পরাও ায ভুঔ-  তাচ্র 
এঔাচ্নই আচ্ত পঘচ্ ত্রঙচ্র তুত্রভ?” পভচ্  া চানাচ্রা- হ্াাঁ। মত া না পবচ্ফত্রঙর,  দোঔা পকর তায 
পঘচ্  দত্রক্ষণ পভরু চনভানফীন। এও া পমনচ্তন য। তাচ্ত এও া পমনচ্তন পাচ্ র। পভরুচ্চোত্রত-
পপোত্রত দূচ্য থাও,  এও া পঙ্গুইন পনই। পরাচ্ও পভচ্  ায বালা পফাচ্ছনা,  মাই ত্রচচ্ে ওচ্য রৄধু 
ভাথা নাচ্ড। মদু্দয পঘাঔ ঘচ্র রৄধু ফযপ আয ফযপ,  কাঙ নাই,  পরু নাই,  নদী নাই,  হ্রদ 
নাই. . . ত্রফযান ফযচ্পয প্রান্তয রৄধু। 

তায স্বাভী ত্রওন্তু ত্রদত্রফে পাঁচ্  পফডাচ্ত রাকচ্রা পতু্রতজচ্ত,  ও’ত্রদচ্নই ত্রচ্ঔ পকর স্থানী  বালা,  
স্থানী  পরাওচ্দয াচ্থ ত্রঠও ঐযওভ ত্রচ্ভর স্বচ্য ওথা ফরচ্ত রাকচ্রা খট ায য খট া। পভচ্  ায 
প্রাণত্রক্ত ফযচ্পয ংস্পচ্জ ক্ষীণ চ্ত রাকচ্রা।ত্রদনক্ষণ- ভ  ফত্রওঙুয ভানী তায াত্রযচ্  পমচ্ত 
রাকচ্রা। রৄধ ু ফযপ। ঐ ত্রদওভ্রাত্রন্তয ত্রবতয প ি ওচ্য ফছুচ্ত াযত্রঙর পম স্বাভী তায াচ্থ দত্রক্ষণ 
পভরুচ্ত পফডাচ্ত এচ্ত্রঙর,  প এই পরাও া ন । অন্য পওউ। অথঘ তায স্বাভী এঔচ্না তাচ্ও আদয 
ওচ্য ওথা ফচ্র,  ভন পথচ্ওই ফচ্র,  তায সুঔসুত্রফধায ত্রদচ্ও নচয যাচ্ঔ। ওাচ্ও ফরচ্ফ প এই ওথা? 
এঔাচ্ন ফাই তায স্বাভীচ্ও ঔুফ ঙন্দ ওচ্য,  তাচ্দয আভুচ্দ করায যকড আয কান পবচ্ আচ্ ফাইচ্য 
পথচ্ও। প তায পাচ্ চ্রয খয ফয ওচ্য দত্রক্ষণ পভরুয বালায ঔচ্ াভচ্ া গ্রাভায ত্রঔচ্ত পঘিা ওচ্য। 
চাচ্ন,  চ্ফ না,  তফু ওচ্য। 

তাচ্দয এঔাচ্ন প াঁচ্ঙ পদফায চ্য আয এও া পেন আচ্ত্রন। ীচ্ত যানচ্  পঢচ্ও পকচ্ঙ 
অচ্নও া ফযচ্প। পমন পভচ্  ায রদচ্ য ভতন। ীত এচ্ চ্ডচ্ঙ,  দীখজ দীখজ ীতওার। ফন্তওাচ্রয 
চচ্ন্য অচ্ক্ষা ওযা ঙাডা আয পওাচ্না উা  পনই,  ফচ্র তায স্বাভী। দত্রক্ষণ পভরুচ্ত আফায ত্রতনভা 
চ্য পভচ্  া প য পর,  প কবজফতী। আয পওভন ওচ্য পমন প প য পর,  তায পচ্  পম আচ্ঙ প 
এও া পঙাট্ট তুলাযভানফ। ওাাঁচ্ঘয যচ্তয ভতন তুলায চচ্ভচ্ঙ তায অোভত্রনত্র ও ফু্ল্ইচ্ড। তায চযা ূ 
ত্রভ চ্  আচ্ঙ। প ত্রনত্রিত চাচ্ন তায ত্ররৄয পঘাঔ চ্ফ ঐযওভ ফযচ্পয ঙুত্রযয ভত পঘাঔ। তাচ্দয 
ক্ষুচ্দ ত্রযফায া দত্রক্ষণ পভরুয ফাইচ্য ওঔচ্না মাচ্ফনা,  এও া ত্রভাত্র ত অতীচ্তয ভত চভা  চ্  থাওচ্ফ 
এই ফযপ- উকূচ্র। এ ফযপ পওাচ্নাত্রদন তাযা পছচ্ড পপরচ্ত াযচ্ফনা। 

পভচ্  ায পঙাট্ট প্রাচ্ণ উষ্ণতায আধায কুু ত্রনবচ্ত থাচ্ও। পমন উষ্ণতা ফরচ্ত পওাচ্নাত্রদন ত্রওঙ ু
ত্রঙরনা।এঔচ্না প ওাাঁদচ্ত াচ্য ত্রওন্তু। প মঔন ওাাঁচ্দ তায স্বাভী ঘুভুচ্ত ভুচ্ঙ পন  পঘাচ্ঔয াত্রন,  
ফযপ চ্  মা  প াত্রন,  কার পথচ্ও ফযপ ুকু ত্রচচ্ব ত্রনচ্ত ত্রনচ্ত তায স্বাভী তাচ্ও ফচ্র-  তুত্রভ 
ত্রনি ই চাচ্না আত্রভ পতাভাচ্ও ওত বাচ্রাফাত্র।” চাচ্ন প। ত্রতে বারফাচ্ তুলাযভানফ তাচ্ও। রৄধ ু ঐ 
আত্রভ পতাভাচ্ও ওত বারফাত্র ওত্রঠন ীচ্তয ফাতাচ্ উচ্ড পমচ্ত থাচ্ও,  অতীতওাচ্রয ত্রদচ্ও উচ্ড 
উচ্ড. . . আয পভচ্  া আয এও  ু ওাাঁচ্দ। তুলাযচভা  ত্রচ্ভর খচ্য ফচ্। 


