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ললেখককের অননন্যানন বই

অকচেনন্যা দন্যাগ: সম্পকের  সন্যাধধীনতন্যা সসংগঠন
আগন্যামধী প্রকেন্যাশনধী ঢন্যাকেন্যা ২০১৫

অভনন্যাকসর অন্ধকেন্যার: লপ্রম ববকয়ে পবরবন্যার ও সম্পকের -বজিজন্যাসন্যা
আগন্যামধী প্রকেন্যাশনধী ঢন্যাকেন্যা ২০১৫ (সম্পন্যাবদত)

নয়েন্যা মন্যানবতন্যাবন্যাদ ও ননরন্যাজিন: এমএন রন্যাকয়ের মমবক্তিপরন্যায়েনতন্যা প্রসকঙ
আগন্যামধী প্রকেন্যাশনধী ঢন্যাকেন্যা ২০১৩

ববকদন্যাকহের সপ্তসর: বববডিআর লথেককে ববশ্বববদনন্যালেয়ে
লযেকহেতম  বররন্যা ঢন্যাকেন্যা ২০১০

গণমন্যাধনম পবরবধীক্ষকণর সহেজি পমস্তকে 
বন্যাসংলেন্যা একেন্যাকডিমধী ঢন্যাকেন্যা ২০০৯

মন্যানমর: মন্যানমর ও প্রকেক বত ববরয়েকে পবত্রিকেন্যা 
সমন্যাকবশ ঢন্যাকেন্যা ২০০৩ (সম্পন্যাবদত)

জিমলেবফিকেন্যার মবতন: বচেনন্যা সকজিন সসংগন্যাম
সন্যামনবন্যাদধী বচেনন্যা ও চেচের ন্যা লকেন্দ্র রন্যাবব ১৯৯৮ (সম্পন্যাবদত)
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উৎসরর

মন্যাকয়েকদর পদ-অরববকন

সন্যালেমন্যা আবজিজিন্যা, লেন্যালেন সমবস্মিতন্যা মধীরন্যা, সববতন্যা ভটন্যাচেন্যাযের

নপতক কে বশল্পকেলেন্যা? ধ্রুব কেন্যাবনরধীবত?
বন্যাকপরই খবর নন্যাই! মন্যাতন্যা পবরবস্থিবত।
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সসবচেপত্রি
প্রথেম ভন্যাগ: আত্মঘন্যাতধী পবরবস্থিবত

শন্যাবকণ লটেবলেবভশকন ১১ বররন্যায়ে কেনন্যাকনলেন্যার লধন্যাধোঁয়েন্যা ১২ লপককে ওঠন্যা লবন্যামন্যা ১৩
অববভন্যাজিন অবয়েব ১৫ অস্পষ্ট লনকেন্যাব ১6 খন্যাবটেয়েন্যার ববজন্যাপন ১7 

একসকছে আজিন্যাবজিলে ১৮ রন্যাক্ষকসর গন্যান ১৯ জিঙনন্যামন্যা ২০ অন্ধকেন্যাকর সন্যাপ বনকয়ে লখলেন্যা ২১ 
অবচেন লেগন ২২ সতনবমথেনন্যার কেববতন্যা ২4 

বদ্বিতধীয়ে ভন্যাগ: পবরবস্থিবতর বববরণ

কেম বমকরর হেন্যাবসর মকতন্যা বনরুবদ্বিগ্ন কেববতন্যার কেন্যালে ২7 হেন্যাবতকদর ধবধকব দন্যাধোঁত ২৮ 
স্খলেকনর বশল্পকেলেন্যা ২৯ বনউটেকনর হেন্যাড় ৩০ অন্ধ হেকত থেন্যাকেন্যা বদনকেন্যালে ৩১ 

অদকশন জিন্যাদমকেকরর বচেবঠ, বকেমন্যা মবস্তকষ্কে বড্রিবলেসং লমবশন ৩২ সসংকক্ষকপ সরূপ হেন্যাকস 
লকন্যাজি-আকপ একেন্যান বটেউকব ৩6 কেবব শুধম কেন্যাজিকেমরহেধীন ৩7 মহেন্যাকেন্যালে গন্যান গন্যায়ে মকনর 

মবনকর ৩৮ পবরবস্থিবত সসংকক্ষকপ মমচেবকে হেন্যাসমকে 4০ লভড়ন্যার বশকঙের মকতন্যা লপধোঁচেন্যাকনন্যা, 
গমধীর 4১ আলেখন্যালন্যার বন্যাবতলে লবন্যাতন্যাম 4২ নবশনযেমকগ বননিঃকসর ববকেন্যাশ 4৩ 

পবরবস্থিবতর নন্যাম নন্যাই 44 বনয়েকমর বকেনন্যাকর 4৫ মনমরন বনকজিই কেবব– কেন্যাবনমন্যাতন্যা ধ্রুব 
মহেন্যাকেন্যালে 46 গুরুকত্বের গণতকন্ত্রে সকেকলেই গুরু, তন্যাই সবন্যাই লগন্যালেন্যাম 47 বন্যাজিন্যাকরর দমনমবভ 
লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যাই কেববতন্যা 4৯ লব-মন্যাপ মন্যানমর ৫০ সন্যাবহেতনপন্যাতন্যায়ে শুধম শহেধীদ কেন্যাদরধী ৫১ 
আশধীর দশকে ৫২ কেববর শহের নন্যাই, কেবব বকে লগবরলেন্যা? ৫৩ সকেকলেই কেবব নয়ে, এই তত 
অনন্যায়েন্যাকস রকটে ৫৫ মন্যাবছে ৫6 মবস্তকষ্কের ছেন্যাপন্যাখন্যানন্যা ৫7 প্রবতবক্রিয়েন্যাশধীলে পবরবস্থিবত ৫৮ 

ববশুদ্ধ অন্ধ লকেন্যাকনন্যা প্রন্যাণধী 6০ তম চ্ছ পমচ্ছ-কেববতন্যা 6১ বন্যাজিন্যাকরর রূপন্যালেধী মন্যাকবরলে 6৩ বচেন 
ও বন্যাকেন বন্যাধোঁধন্যা লট্রেবসকঙের মন্যাকপ 64 আজিম খন্যান 6৫ লগবরলেন্যা কেববতন্যা 67 লঘন্যাড়ন্যার বডিম 6৮ 

তক তধীয়ে ভন্যাগ: জিরুবর পবরবস্থিবত

কেন্যাধোঁকচের সময়ে: ধন্যান ভন্যানকত বশকবর গন্যান 7১ লচেন্যাকখর ইশন্যারন্যা 7৫ হেন্যাওয়েন্যার গন্যান:
ক্রিকসর দন্যাগ 76 এইখন্যাকন সন্যাপ বনকয়ে শুকয়ে আকছে মন্যাশরন্যালে মন্যাবনকে হেন্যাসন্যান 77

খন্যাদন এবসং আত্মন্যা 7৯ মবণহেন্যার যেন্যাধোঁহেন্যাকদর সন্যাকজি ৮০ লদওয়েন্যাকলের লচেকয়ে আরও উধোঁচেম  ৮১ 
আদশর দন্যাসত্বে-মহেন্যাগন্যাম ৮২ লজিকলের লগন্যালেন্যাপ ৮৩ রন্যাবত্রিকভদকেথেন্যা ৮৫ আকধকে আকলেন্যা 

আকধকে ইশন্যারন্যাকত ৮6 লসনন্যাপ্রধন্যাকনর গল্প ৮৯ ববনর আমলেনন্যামন্যা: আকরন্যা একেটেন্যা বদন ৯০ 
দমনিঃসকপ্নের লঝন্যালেন্যা ৯১ সসংহেবত ৯২ মন্যাথেন্যা-ভবতর  লজিলে ৯৩ আরও একেটেম  ভন্যাবকত হেকব 

লজিলে-জিমন্যানন্যার কেববতন্যাককে ৯4 ক্রিকপন্যাৎবকেকনর কেন্যারন্যাগন্যার ৯৫ 
শুধমই লতন্যামন্যার কেথেন্যা ভন্যাবকত বগকয়ে গুবলে খন্যাবচ্ছ এই মধনরন্যাকত ৯6
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কেক তজতন্যা

এখন্যানকেন্যার কেববতন্যাগুকলেন্যা ১৯৯৯ লথেককে ২০১4 সন্যাকলের মকধন ললেখন্যা। লববশটেন্যাই  অপ্রকেন্যাবশত। 
প্রকেন্যাবশতগুকলেন্যা  ছেন্যাপন্যা  হেকয়েবছেলে  উটেপন্যাবখ  (নন্যাকটেন্যার),  লদন্যাহে  (চেটগন্যাম),  বচেহ্ন  (রন্যাজিশন্যাহেধী 
ববশ্বববদনন্যালেয়ে),  অবরত্রি  (খমলেনন্যা),  বহেতন্যা  (রন্যাজিশন্যাহেধী ববশ্বববদনন্যালেয়ে),  নন্যাকটেন্যার  (নন্যাকটেন্যার),  দ 
(ঢন্যাকেন্যা)  প্রভক বত লছেন্যাটেকেন্যাগকজি এবসং  লফিসবমককে। এ  অবকেন্যাকশ  শুকেবরয়েন্যা  প্রকেন্যাশ  কেবর  তন্যাধোঁকদর 
কেন্যাকছে।

এই বইকয়ের অবত পমরন্যাতন,  বভন্ন এবসং সসংবক্ষপ্ত একেবটে পন্যাণম বলেবপ পকড় একেদন্যা মনবন 
কেকরবছেকলেন একেন্যান বন্ধম , কেবব বদকর মমনধীর নন্যাকটেন্যাকর একে শধীকতর রন্যাকত। রসংপমকর বকস যেত্ন কেকর 
এর প্রুফি লদকখ বদকয়েকছেন লরন্যাককেয়েন্যা ববশ্বববদনন্যালেকয়ের লস্নেহেভন্যাজিন ও সখনভন্যাজিন বশক্ষকে বনয়েন্যামমন 
নন্যাহেন্যার  বনমন্যা।  বইকয়ের  মলেন্যাকটে  ববননস্ত  আমন্যার  আকলেন্যাকেবচেত্রিবটেও তন্যাধোঁরই  লতন্যালেন্যা–  লরন্যাককেয়েন্যার 
জিন্মবভটেন্যা পন্যায়েরন্যাবকন। লেন্যালেন সমবস্মিতন্যা মধীরন্যা আর ইরন্যাব আহেকমদ লডিন্যাকডিন্যা-র আধোঁকেন্যা ছেববগুকলেন্যা 
পরম নধযের বনকয়ে হেন্যাবসমমকখ সনন্যান কেকর বদকয়েকছেন রন্যাবব-র নকববজন্যাকনর বশক্ষন্যাথেরধী বনঝরর শন্যাহেবরয়েন্যার। 
ঢন্যাকেন্যা লথেককে মন্ময়ে সন্যাদন্যাকেন্যাত আর তন্যাবহেয়েন্যা প্রন্যাচেনর আধোঁকেন্যা ছেববগুকলেন্যা সনন্যান কেকর লমইলে কেকর 
পন্যাবঠকয়েকছেন বন্ধম -সহেকেমরধী-সহেযেন্যাত্রিধী, ঢন্যাবব-বশক্ষকে ফিন্যাহেবমদমলে হেকে। ছেববগুকলেন্যা ছেন্যাপন্যার অনন্যায়েন্যাস 
অনমমবত পন্যাওয়েন্যা লগকছে বশশু চেতম ষ্টয়ে এবসং তন্যাধোঁকদর মন্যা-বন্যাবন্যাকদর কেন্যাছে লথেককে। বকেছেম ছেবব ইনন্যারকনটে 
লথেককেও বনকয়েবছে। পন্যাতন্যায়ে পন্যাতন্যায়ে হেবদস আকছে লসসকবর উৎকসর। বই আকেন্যাকর এটেন্যার প্রথেম 
ফিমরন্যা-বপ্রন লনওয়েন্যা হেকয়েবছেলে বখবতয়েন্যার বন্যাদলে আর ইকলেন্যারন্যাকদর বন্যাসন্যায়ে। ওকদর বপ্রনন্যার লথেককে। 
কেন্যাজিলেন্যার লততৌবহেদ বন্যাইনন্যাকসরর তম বহেন ভন্যাই বলেন্যা মন্যাত্রি বন্যাধোঁধন্যাই কেকর বদকয়েকছেন বরন্যাবকরর মকতন্যান। 
অকনকে  কেন্যালে  আকগ  অভধীপন্যা-র  বন্যাধন  অবধকেন্যারধী  এ  বইকয়ের  আবদ  একেবটে  পন্যাঠ  ছেন্যাপকত 
লচেকয়েবছেকলেন। তন্যাধোঁর জিনন পকথেকে একেটেন্যা পন্যাণম বলেবপও নতবর কেকর লফিকলেবছেলেন্যাম পরম উৎসন্যাকহে, 
ববরন্যাটে একে ভস বমকেন্যাসহে। পকর আবম ওককে বনদন্যারুণ মননিঃক্ষমণ্ণ কেকর,  বনকজিও মন খন্যারন্যাপ কেকর 
বপবছেকয়ে একসবছেলেন্যাম পন্যাণম বলেবপ পছেন নন্যা হেওয়েন্যায়ে। বইটেন্যা আগন্যাকগন্যাড়ন্যা বজিএনইউ-বলেনন্যাকক্সের 
উবমনম  ১৩.১০ অপন্যাকরবটেসং বসকস্টেকম নতরধী। এ লেন্যাইকন আমন্যার মকতন্যা আনন্যাবড়-নববশককে কেম্পম-
কেন্যাবরগবরকত  গুরুতর মমমসরমর  অবস্থিন্যায়ে  বন্যারবন্যার  উদ্ধন্যার  কেকরকছেন  সন্যাকজিদমর  রবহেম  লজিন্যায়েন্যারদন্যার 
বরসং-দন্যা,  ঢন্যাকেন্যার লপ্রবসকডিবন্সি ববশ্বববদনন্যালেকয়ের শন্যাবমম ভন্যাই,  রুকয়েকটের সন্যাবরম খন্যান। প্রকেন্যাশককের 
সন্যাকথে লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ কেবরকয়ে বদকয়েকছেন কেবব সমহৃদ শহেধীদমলন্যাহে। এ বই তন্যাধোঁরই আনবরকে উকদনন্যাকগ 
এবসং মন্যাবজিরত তন্যাড়নন্যায়ে। সমহৃদ শহেধীদমলন্যাহে এবসং উলেমখড়-প্রকেন্যাশকে সন্যাগর নধীলে খন্যান দধীপ লযে এই 
বইবটেককেও ‘উলেমখড়’ ভন্যাবকত বদ্বিধন্যা কেকরন বন লসটেন্যা আনকনর বনন্যাপন্যারই বকটে। এইসব পরম 
বন্যান্ধবকদর  নন্যানন্যান  সহেকযেন্যাবগতন্যার  কেন্যারকণই  এই  বইটেন্যা  ছেন্যাপন্যা  হেকত  পন্যারলে  অবকশকর।  এধোঁকদর 
সকেকলের কেন্যাকছে আবম ঋণধী হেকয়ে রইলেন্যাম। 

আমন্যার অমকনন্যাকযেন্যাকগর সধীমন্যা নন্যাই। বইকয়ে লযেসব ঝন্যাকমলেন্যা লথেককে লশর পযেরন লথেককেই লগলে 
তন্যার জিনন আবমই দন্যায়েধী।

লসবলেম লরজিন্যা বনউটেন
রন্যাবব: 4ঠন্যা লফিব্রুয়েন্যাবর ২০১৫
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প্রথম ভভার: 

আত্মঘভাতিতী পররিরস্থিরতি

মমরর্তজজা বশশীর: ককজাললিগজালফ

মলহিমজালন্বির লরলন, সবর্তময় করর র্তত্ব যজাযহিজার করজায়ত্ব; লরলন সবর্তলবষয়য় সবর্তশলক্তিমজান। লযলন সর লষ 
কলরয়জায়ছেন মররম ক ও জশীবন, তরজামজালদিগয়ক পরশীকজা কলরবজার জনক – তক তরজামজায়দির ময়ধক 
কয়মর্ত উত্তম?  … তয বকলক্তি ঝম যলকয়জা মম য়খে ভর লদিয়জা চয়লি, তস-ই লক লঠিক পয়থে চয়লি, নজা 

লক তসই বকলক্তি তয ঋজম  হিইয়জা সরলি পয়থে চয়লি?  … বলি, 'তরজামরজা ভজালবয়জা তদিলখেয়জাছে লক 
যলদি পজালন ভভ গয়ভর্ত তরজামজায়দির নজাগজায়লির বজালহিয়র চললিয়জা যজায়, রখেন তক তরজামজালদিগয়ক 

আলনয়জা লদিয়ব প্রবহিমজান পজালন?'

সমরজা মভল ক, আলি-কম রআনমলি করশীম
আয়জার ১, ২, ২২, ৩০, পরষজা ৯৩৭-৯৪১, ইসলিজালমক ফজাউয়ণ্ডেশন, বজাবাংলিজায়দিশ

প্রথেম প্রকজাশ: শজাওয়জালি ১৩৮৭, মজাঘ ১৩৭৪, তফব্রুয়জালর ১৯৬৮
বজাইশরম মমদ্রণ: রমযজান ১৪২০, তপপৌষ ১৪০৬, লডিয়সম্বর ১৯৯৯

প্রথম ভভাগ: আত্মঘভাতিতী পররিরস্থিরতি 9
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শন্যাবকণ লটেবলেবভশকন

ঘনকঘন্যার বররন্যা হেকচ্ছ, বটেবভকত বকবষ্ট লদখন্যাকচ্ছ নন্যা।

খমব  লজিন্যাকর  বন্যাইকে  চেন্যালেন্যাকচ্ছ  লেনকনর  তম কখন্যাড়  পমবলেশ।  দকশনমন্যাতন্যা  বববববস  বলেকছে: 
তদকনর কেন্যাজি দ্রুত গবতকত আগন্যাকচ্ছ, লকে লকেন্যাথেন্যায়ে কেধী লখকয়েকছে বশগবগবর লদখন্যা যেন্যাকব 
সব। লটেবলেবভশকনর লচেন্যাটেপন্যাকটে বন্যাইকরর ধন্যারন্যাপন্যাত – অনন্যাক চেময়েন্যালে ধন্যারন্যাভন্যারন – কেন্যাকন 
আসকছে নন্যা। 

চেন্যারটেন্যা চেন্যারটেন্যা কেকর লবন্যাম ফিন্যাটেকছে, আর চেন্যার জিন চেন্যার জিন কেকর মন্যানমকরর ফিকটেন্যা তম লেকছে 
লকন্যাজি-সন্যাবকের টে বপঙলে লচেন্যাখ। ঈমন্যানদন্যার অন্ধরন্যা তন্যাবলে বদকচ্ছ: ‘এরন্যাই, এরন্যাই!’ 

মকন হেকচ্ছ, একে সন্যাকথে চেন্যার জিকন বমকলে আর হেন্যাধোঁটেন্যা বঠকে হেকব নন্যা। এমনবকে চেন্যার জিকন 
সমকেকমর সমধকমর একেকত্রি মরন্যাও আর উবচেত হেকব নন্যা। দলে লবধোঁকধ হেন্যাধোঁটেকব শুধম সমতন্যালে-
সকচেতন  পমবলেশ-সমন্যাজি।  অমন্যার  আকক্রিন্যাশ  বনকয়ে  সসংঘবদ্ধ  থেন্যাকেকব  শুধম  বমবডিয়েন্যাকেন্যার 
মমর-মন্ত্রেধী, গণতন্ত্রেধী বন্যাবণজিন-লচেমন্যার। 

অনকর লটেবলেবভশন লছেকড় বন্যারন্যানন্যায়ে বকবষ্ট লদখন্যা খমব লববশ বদন আর যেন্যাকব নন্যা হেয়েত। 
বনকজির নন্যাককের মকধন অনন লকেউ বননিঃশ্বন্যাস লফিলেন্যার আকগ লযে যেন্যা পন্যার বকবষ্ট শুধোঁককে নন্যাও। 
পকর লঘন্যার বন্যাদকলেও অনন বকেছেম  শুধোঁকেকত হেকত পন্যাকর;  পকর ঘন শন্যাবকণও অনন বকেছেম 
বশখকত হেকত পন্যাকর।

রন্যাজিশন্যাহেধী: ৮ই শন্যাবণ ১4১২, ২৩লশ জিমলেন্যাই ২০০৫
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বররন্যায়ে কেনন্যাকনলেন্যার লধন্যাধোঁয়েন্যা

লগন্যাল্ডবলেফি-কেনন্যাকনলেন্যা’র লধন্যাধোঁয়েন্যা একস লঢককে বদকচ্ছ কেদকমর ঘন্যাণ। জিনন্যামন্যাইকেন্যার গন্ধতরু 
বলেবপবদ্ধ হেকয়ে থেন্যাকেকছে বববধবদ্ধ ড্রিন্যাকগর পনন্যাককেকটে। লেন্যাইফিস্টেন্যাইলে বদকলে যেন্যাকচ্ছ, মদরন্যারন্যাও 
ওষন্যাধকর বলেবপবস্টেকে লেন্যাগন্যাকচ্ছ– বটেবভকত। পমধোঁবজিঘন প্রভম কত্বের কেন্যাকলে নরনন্যারধী বনববরকশকর 
সকেকলেই দন্যাসধী আর একেলেন্যা বতবনই সন্যামধী, সয়েসং শ্রীকেক ষ, ঘনশনন্যাম– এই দকশন এত স্পষ্ট 
এত পমষ্ট এর আকগ কেখনও হেয়ে নন্যাই। তন্যাধোঁ-নয়েকন  (বটেবভবস্ক্রিকন)  সবরপ্রন্যাণ লগন্যালেন্যাবমর 
সম্পসণর রবঙেন ছেন্যায়েন্যাছেবব। 

এরই মকধন ববকদন্যাহেধীরন্যা লবন্যাম ফিন্যাটেন্যাকচ্ছ এখন্যাকন-লসখন্যাকন। মন্যাইবকেসং কেরন্যা হেকচ্ছ,  তন্যাকদর 
বচেবমককে-গন্যাকলে  দন্যাবড়।  বলেন্যা  যেন্যায়ে  নন্যা,  ভববরনকত  শন্যাবড়ও  থেন্যাকেকত  পন্যাকর  ঝন্যাবড়র 
তন্যাবলেকেন্যায়ে। পদরন্যায়ে এরই মকধন  অনন-লচেন্যাখন্যা  আশকেন্যারন্যা  – মন্যাশকেন্যারন্যার ছেকলে – লদকখন্যা 
আলে-জিন্যাবজিরন্যায়ে। অথেরন্যাৎ সন্যামধীর লরবটেনন্যায়ে কেনন্যাকমরন্যা-অব বসউরন্যা যেবদ সবতনকেন্যার উকল 
বদকত পন্যাকর প্রচেবলেত দকশনমন্যালেন্যা– বলেন্যা যেন্যায়ে নন্যা, কেদকমর কেক ষহেন্যার কেকণ্ঠে বনকয়ে রন্যাবধকেন্যার 
লপ্রম জ্বকলে উঠকত পন্যাকর দন্যাসধীকদর লচেন্যাকখ! সন্যাবধন্যান!

আপন্যাতত এ বররন্যা কেনন্যাকনলেন্যার লধন্যাধোঁয়েন্যা ধমকয়ে বদকলে – নন্যাকে পবরষ্কেন্যার হেকলে – বলেন্যা যেন্যায়ে নন্যা, 
বন্যারুকদর গন্ধও একস পড়কত পন্যাকর।

রন্যাজিশন্যাহেধী: ৮ই শন্যাবণ ১4১২, ২৩লশ জিমলেন্যাই ২০০৫
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লপককে ওঠন্যা লবন্যামন্যা

ভন্যাকদর গরকম তন্যালে পন্যাকেন্যার মকতন্যান কেকর লবন্যামন্যাগুলেন্যা লপককে উকঠবছেলে? 
‘ববচেন্যার লতন্যা মন্যাবন তকব তন্যালেগন্যাছে আমন্যারই’ 
কেরকত কেরকত তন্যালেগন্যাছেগুকলেন্যাকত এখন
লবন্যামন্যাই ধরকছে, লদখন্যা যেন্যায়ে! 
এ রকেম গরম পড়কলে 
কেন্যার কেধী লদন্যার, জিনন্যাব– জিবন্যাব লতন্যা নন্যাই! 
নদধীকত রন্যাস্তন্যা হেকচ্ছ, জিঙকলে লস্টেবডিয়েন্যাম, জিলেন্যাভস বম অটন্যাবলেকেন্যা-তকলে ...
তন্যামন্যাম দমবনয়েন্যার তন্যাপমন্যাত্রিন্যা এইভন্যাকব যেবদ বন্যাকড়, হেন্যায়ে,
অননববধ আকছে বকে উপন্যায়ে?

এমন গরকম তন্যালেপন্যাখন্যার বন্যাতন্যাকস কেন্যাজি হেকব বকলে মকন হেয়ে নন্যা। 
লপককে-ওঠন্যা লবন্যামন্যাগুলেন্যা ফিন্যাটেকব লতন্যা, নন্যাবকে? 
তন্যাকলের বদকলে ইউকেনন্যাবলেপটেন্যাস লেন্যাগন্যাকলে লতন্যা পন্যাকেন্যা তন্যালে প্রবতকশন্যাধ লনকব ...

***

ইকটের দন্যালেন্যাকন তম বম লততলেন্যায়ে উতন্যাকপ অবস্থির
অথেচে বন্যাইকর লবশ শধীতলে বন্যাতন্যাস–
প্রবত রন্যাকত ফিম টেপন্যাকত সদন্যাগবত, মকদম সমধীরণ।
এতগুকলেন্যা লবন্যামন্যা তকব পন্যাকেলে লকেন্যাথেন্যায়ে অকেন্যারণ?
লপককে লযে লফিকটেই লগলে, এতখন্যাবন আধোঁচে তন্যারন্যা পন্যাইলে লকেন্যাথেন্যায়ে?
হেঠন্যাৎ রন্যাস্তন্যাঘন্যাকটে বদকনরন্যাকত কেকম লগলে জিনসসংখনন্যা, বভড়!

***

তম বম লতন্যা আধমবনকেতন্যা, ইনকসন্যামবনয়েন্যা–
লভন্যাকর নন্যা ঘমমন্যাকলে যেন্যার জিমড়ন্যায়ে নন্যা বহেয়েন্যা ...

বনঘমরম রন্যাত লশকর, অবকশকর, সকেন্যাকলের ছেন্যাকদ
উকঠ একস লটের পন্যাচ্ছ, তন্যা-ই বকটে, কেম য়েন্যাশন্যাও আকছে।
একেন্যাকেধী হেন্যাধোঁটেছে, আর ভন্যাবছে এই লবন্যামন্যাদধীণর সকদকশর কেথেন্যা–
কেববতন্যার লনন্যাটেবই হেন্যাকত।
বনতন্যান অযেথেন্যা

টপণকে ওঠভা টবিভামভা 13
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লতন্যামন্যাককে লঘরন্যাও কেকর আকছে একে দঙলে কেন্যাকে।
খন্যাবন্যার-প্রতনন্যাশধী ওরন্যা। লদখকছে লতন্যামন্যার ললেখন্যা– টেম ককে লনওয়েন্যা সমকয়ের মন্যাপ।
লকেন লযে অবস্থির ওরন্যা – অকপক্ষন্যায়ে – সবমজি উজিন্যাড় কেরন্যা মন্যানমর সমধীকপ!
উতধীণর হেকয়ে লগকলে অকপক্ষন্যার লময়েন্যাদ, অকেস্মিন্যাৎ–  
ওরন্যাও বকে লবন্যামন্যা লমকর লদকব!

আহেন্যা লর বমবদ্ধজিধীবধী, পদন ললেকখন্যা, প্রবতবন্যাকদ দড়
মন্যাকঝমকধন লভন্যাকর উকঠ পন্যাবন লগকলেন্যা, জিলেববম কেকরন্যা,
লপপবটেকে আলেসন্যাকর জিকরন্যাজিকরন্যা পন্যাকেস্থিলেধী বরকপয়েন্যার কেকরন্যা ...
অথেচে আজিককে বঠকে একেই সকেন্যাকলে
লতন্যামন্যার বনচেতলেন্যায়ে বনকজির বন্যাগন্যাকন
ফিজির-নন্যামন্যাজি লশকর মন্যাওলেন্যানন্যা মবনরুলে বনতনকেন্যার মকতন্যা
কেক বরকেন্যাকজি রত হেকয়ে বঠকে একে মকন
মন্যাবটে লকেন্যাপন্যাকচ্ছন বতবন বনজি হেন্যাকত, বনকজির লকেন্যাদন্যাকলে।

***

ববকেটে গরকম লঘকম পন্যাও নন্যাই লটের, 
ভন্যাববছেকলে লখলেন্যা লস্রেফি ভনন্যাপসন্যা ভন্যাকদর।
অথেচে লকেন্যাথেন্যাও বঠকে লভতকর লভতকর
লপককে উঠকছে পবরবস্থিবত– বহেসন্যাব পন্যাও বন।

আসকলে লতন্যামন্যার ঘন্যাকড় পড়বছেলে গরম বননিঃশ্বন্যাস–
লযেভন্যাকব বননিঃশ্বন্যাস লফিকলে, লরকগ লগকলে, বহেসংস্রে ভন্যালমকে।
লতন্যামন্যাকদর কেববতন্যার খন্যাধোঁকজি খন্যাধোঁকজি জিকম বছেলে শধীতলে ববকদ্বির–
অখন্যাদনজিকনর প্রবত, উকপবক্ষত মক্তিকবর প্রবত;
সয়ে নন্যাই লতন্যামন্যাকদর জিনতন্যার জিঘনন বমতন্যালেধী–
আজিককে লবন্যামন্যার লতন্যাকড় সব বমবঝ লভকঙে পকড়, বমবঝ সব লশর!

লতন্যামন্যাকদর রন্যাজিনধীবত আকগও বকে লদখন্যায়ে বন বনবখলে-লবন্যামন্যার কেন্যারুকেন্যাজি?
কেকেকটেলে-মকলেন্যাটেভ-কেন্যাটেন্যারন্যাইকফিলে সব তন্যালেগন্যাছে লথেককে পকড়বছেলে?
ববনন্যাকমকঘ পকড়বছেলে বন্যাজি?

প-৮৮-এফি রন্যাবব: 4ঠন্যা ভন্যাদ ১4১২, ১৯লশ আগস্টে ২০০৫
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অববভন্যাজিন অবয়েব

যেখন-তখন তম বম বকেমন্যা আবম সবহেসংসন্যার শন্যাধোঁস–
ঘকণন্যার টেমকেরন্যা হেকয়ে বছেটেককে যেন্যাবচ্ছ মকতম ন-মগডিন্যাকলে,
আত্মঘন্যাতধী লবন্যামন্যারু ও আত্মন্যারন্যাম-খন্যাধোঁচেন্যাছেন্যাড়ন্যা টেন্যাকগরকটের লেন্যাশ
অববভন্যাজিন অবয়েকব মমবদতবন অস্থিন্যাকন-অকেন্যাকলে।

লমদমজন্যাবঘলেমরকস, রক্তিন্যাচেন্যাকর, কেটেন্যাক্ষ-লকেতৌশকলে
চেক্ষমহেধীন লকেন্যাটেকরর শসকনন নন্যাকচে ববমসতর  খন্যান্নন্যাস,
হেন্যাড়মন্যাসংশনন্যাবড়ভমধোঁ বড়, যেমকগর সবচেত্রি বকেমন্যা, সকেন্যাকলে-ববকেন্যাকলে–
মন্যাঙেনন্যা ভকয়ের ববড় বববলে কেকর বমবডিয়েন্যার নন্যাসর।

আত্মঘন্যাতধী পবরবস্থিবত– আত্মন্যাহেধীন অসমকখর বদকন
আত্মহেন্যারন্যা বন্যারবন্যার ছেমধোঁ কয়ে লদকখ লবন্যামন্যার লবন্যাতন্যাম, 
মকতম নর বখলেকেন্যা ছেমধোঁ কয়ে মকদম হেন্যাকস মমদন্যাহেধীন মমতন্যাবকের রুহু–
ঘন্যাকড়র লচেকয়েও কেন্যাকছে লটেন্যাকেন্যা লদয়ে আলন্যার লমন্যাকেন্যাম।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: আগস্টে-বডিকসমর ২০০৫, ভন্যাদ-লপতৌর ১4১২
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অস্পষ্ট লনকেন্যাব

জিধীবকনর রন্যাশ বন্যাজিন্যাকরর লখন্যালেন্যা খমকর।
লনকেকড় বন্যাকঘর পন্যাকলের মকতন্যান রন্যাত
জ্বলেকছে। বদবস বটেবভর লথেককেও দসকর।
মকতম ন-লেন্যাগন্যাকম আত্মঘন্যাতধীর হেন্যাত।

মন্যাথেন্যা-ঠমককে-মরন্যা বসলে মন্যাকছেকদর শকব
এখনও বরফি ভন্যাঙেন্যার বচেহ্ন ভন্যাকস।
আরও কেত প্রন্যাণ ঝকর লগকছে নশশকব।
ইবলেকশর মকতন্যা– বডিকম; আর অভনন্যাকস।

সন্যাগকর ভন্যাসকছে কেন্যার মকতম নর ছেন্যায়েন্যা?
লকেন্যাথেন্যায়ে জিন্যাগকছে লকেমন বদকনর চের?
এত লযে মকতম ন– এতবদন আবছেন্যায়েন্যা ...
এখন শুনবছে মকতম ন ভয়েঙ্কর!

মকতম ন তন্যাহেকলে তম কলেকছে কেন্যাকলেন্যা লনকেন্যাব?
মন্যানমকরর রঙে সবতন তন্যাহেকলে লেন্যালে?
অযেথেন্যা-মকতম ন কেতখন্যাবন বনষন্যাপ?
প্রকশ-লবন্যামন্যায়ে সময়ে টেন্যালেমন্যাটেন্যালে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: আগস্টে-বডিকসমর ২০০৫, ভন্যাদ-লপতৌর ১4১২
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খন্যাবটেয়েন্যার ববজন্যাপন

বটেবফিন-কেনন্যাবরয়েন্যার লথেককে বশশুরন্যা উদ্ধন্যার কেরকছে লবন্যামন্যা। 
সবকচে বড়রন্যা তবম কেনন্যাবরয়েন্যার ও বনবসন্যা বনকয়ে আকছে। 
বনরন্যাপতন্যা-সন্যামগধীর সবচেত্রি প্রবতকবদন 
ছেন্যাপন্যা হেকচ্ছ আকলেন্যাবকেত প্রথেম পন্যাতন্যায়ে। 
অবচেকরই খন্যাবটেয়েন্যার ববজন্যাপনও মমবদত হেকব– 
এ বলেকব লসগুকনর, ও বলেকব লমহেগবনর খন্যাটে। 

আত্মঘন্যাতধী পবরবস্থিবত আত্মন্যা লছেকড় সন্যামকন দন্যাধোঁড়ন্যাকনন্যা। 
সকেকলের শুভকেন্যাকজি নগদ বরন্যাদ্দ আকছে ববববধ খন্যাবটেয়েন্যা। 
সমশধীলে গণতন্যাবন্ত্রেকে বববধবকনন্যাবস্ত ববকঘন্যাবরত– 
খন্যাবটেয়েন্যা ববক্রিয়ে কের, নন্যা হেয়ে লতন্যা লকেকনন্যা; 
হেয়ে তম বম জিবঙ হেও, নন্যা হেয়ে পমবলেশ। 

অনরকঙ ললেনন্যাকদনন্যা-লবচেন্যাককেনন্যা-
ছেন্যানন্যাকপন্যানন্যা-আনন্যাকগন্যানন্যা বন্যাবণজিনসমন্যাজি;
ববহেরকঙ বমবডিয়েন্যার সমধন্যাভরন্যা বন্যাবরধন্যারন্যা– 
ঘরছেন্যাড়ন্যা জিঙ-ধরন্যা পমধোঁবজির নমন্যাজি। 

প-৮৮-এফি রন্যাবব: আগস্টে-বডিকসমর ২০০৫, ভন্যাদ-লপতৌর ১4১২
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একসকছে আজিন্যাবজিলে

এখনও আধোঁবখককেন্যাকণ লবন্যামন্যার বস্প্লিনন্যার
লনত্রিককেন্যাণন্যা লথেককে অদসর গন্যাজিধীপমর;
এখনও বহেনমরন্যা ‘যেন্যাদব’ এনন্যার–
লেন্যাকশর বন্যাপ-ভন্যাই হেন্যাজিকত ভঙমর।

একসকছে সকঘন্যাবরত রন্যাখন্যালে নবতর–
হৃদকয়ে দম-লদওয়েন্যা লবন্যামন্যার সন্যাবকের টে;
যেন্ত্রেকগন্যালেন্যাকমরন্যা ববদমনকতরও দড়–
বচেনন্যা-পনন্যাকরকডির ববধর বঝবঞ্ঝিটে।

ববচেন্যার-ববকবচেনন্যা তন্যাকরর বগধোঁকটে বন্যাধোঁধন্যা,
লবন্যাতন্যাম বঘকর শুধম আঙেম লে বনশবপশ;
হুবরর হুড়ন্যাহুবড়– বচেকত লেন্যাকগ ধন্যাধোঁধন্যা;
হেন্যাববয়েন্যা-হেন্যাততন্যাবলে বন্যাজিন্যায়ে ইববলেশ।

অন্ধ লচেন্যাখকজিন্যাড়ন্যা আধোঁধন্যার সন্যানগন্যাস,
ববকবককে বসলেগন্যালেন্যা, হৃদকয়ে আকক্রিন্যাশ;
লশকখর পয়েকদকশ গজিন্যাকনন্যা ইবতহেন্যাস–
বদনন্যাকর-বদরহেন্যাকম-বন্যারুকদ সকনন্যার।

একসকছে আজিন্যাবজিলে নতম ন লচেহেন্যারন্যায়ে–
আজিরন্যাইলে-সম আদব-আভরণ;
নগকদ বনকত চেন্যায়ে মওত বজিমন্যায়ে–
বন্যাজিন্যাকর-লসবমনন্যাকর নন্যাই লস বববরণ।

জিধীবন আলন্যার, মকতম ন মন্যাবলেককের–
মকধন মন্যানমকরর ববকবকে-বন্যাস্তব
শুধোঁকেকছে থেনন্যাধোঁতলেন্যাকনন্যা মন্যাসংশবপকণর 
আতরনন্যাকদ লমন্যাড়ন্যা আত্মঘন্যাতধী শব।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: আগস্টে-বডিকসমর ২০০৫, ভন্যাদ-লপতৌর ১4১২
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রন্যাক্ষকসর গন্যান

কেম বমকরর বপকঠ সওয়েন্যার মখদমম রুকপন্যাশ,
তবম হেন্যায়ে ডিম বকছে মন্যানমর, ডিম বন বনকদরন্যার।
ডিম কব যেন্যায়ে ববদনন্যাজিন্যাহেন্যাজি, ডিম বকতকছে জন্যানককেন্যার;
দবরয়েন্যায়ে দমলেকছে তম ফিন্যান– হেন্যাঙকরর কেধী লজিন্যাশ!
লেহু-লেন্যালে- গকন্ধ মন্যাতন্যালে মন্যাসংকশর বনকঘরন্যার
আসকলে লতন্যা মন্যানমর নন্যা– আসকলে রন্যাক্ষস।

অববকেলে গন্যাইকছে কেন্যালেন্যাম আজিন্যাবজিকলের ললেন্যাকে–
নধীলেন্যাকেন্যাকশ নধীলেরঙেন্যা চেন্যাধোঁদ লদখকত পন্যায়ে নন্যা লচেন্যাখ।
পয়েসন্যার রবঙেন আধোঁকচে উথেলেন্যাকনন্যা বক্ষ–
কেন্যাকলেন্যা মকন কেন্যাকলেন্যার বড়ন্যাই– আন্ধন্যাকর তক্ষকে।
কেত বকেছেম নকড়চেকড়– সব বদককে তন্যার লঝন্যাধোঁকে।
আসকলে লতন্যা মন্যানমর নন্যা– আসকলে ভক্ষকে।

বদনজিমকড় শধীত পকড়কছে– রন্যাবতকরর কেধী লদন্যার!
বহেমজিন্যাকড় কেন্যাধোঁপকছে মন্যানমর, কেন্যাধোঁপকছে নন্যা আরশ।
সন্যারন্যা গন্যাকয়ে শধীকতর পশম– হেনন্যাঙন্যাকর আফিকসন্যাস!
চেন্যামড়ন্যায়ে অবলেভ অকয়েলে– আত্মন্যায়ে আকক্রিন্যাশ।
অনকর অন্ধ বরফি লপকটে অসকনন্যার–
আসকলে লতন্যা মন্যানমর নন্যা– আসকলে রন্যাক্ষস।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: আগস্টে-বডিকসমর ২০০৫, ভন্যাদ-লপতৌর ১4১২
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জিঙনন্যামন্যা 

লকেন্যাণন্যাকেম বন-আড়ন্যাআবড়-লসন্যাজিন্যাসমবজি গুবলের কেক পন্যায়ে
ববকলে-মন্যাকঠ-নদরমন্যায়ে লচেন্যাখকখন্যালেন্যা-গতর কখন্যালেন্যা লেন্যাশ,
প্রন্যাক্তিন ও পসবরতন কেত লেন্যাশ অবকেন্যাকশ এখনও লফিন্যাধোঁপন্যায়ে–
ললেন্যাবন্যাকনর কেন্যাফিকনর ফিনন্যাশকনর উজ্জ্বলে আভন্যাস।

সমস্ত সমন্যাজি অননিঃসন্যারশসনন লবন্যামন্যার অনর–
শন্যাসককের শন্যাস্ত্রকবন্যাধ শন্যাসন্যাকনন্যার শসননতন্যায়ে ভন্যারধী;
আজিককের জিঙনন্যামন্যা জিবটেলে বস্প্লিনন্যাকর ববদ্ধ পন্যাবখর কেবর–
জিবঙ বকেন্তু ‘সন্যামবরকে’, জিবঙ মন্যাকন র নন্যাব-বমবলেটেন্যাবর।

অসমব অসমকখর রক্তিসমখ ছেববকত ববধরত–
লেন্যাশ বদকয়ে ভন্যাত খন্যাবচ্ছ, তরকেন্যাবরকত রকক্তির লঝন্যালে;
আর যেন্যারন্যা খন্যাদনহেন্যারন্যা, স্থিন্যানচেস নত, বন্যাকেশসনন, সমন্যানববজিরত
তন্যাকদর খন্যাদন আজি সয়েসং মকতম নর গণকগন্যালে।

পন্যাবখরন্যা বন্যাতন্যাস জিমকড় খমধোঁকজি বফিরকছে আপন বনশ্বন্যাস
মহেন্যাপবরবতর মন্যান সমকয়ের সন্যামকনই বন্যাধোঁকে;
দয়েন্যা কেকর গুনকবন নন্যা, দয়েন্যা কেকর গুনকবন নন্যা লেন্যাশ–
মনমকরনর লেন্যাশ বদকয়ে সসংখনন্যা-লশখন্যা বনতন্যান নন্যাপন্যাকে।

এত মকতম ন লকেন্যানখন্যাকন যেন্যাকচ্ছ লকেউ বলেকত পন্যাকর নন্যা
তবম লকেউ লকেউ বঠকে লটের পন্যাকচ্ছ কেন্যাকলের আওয়েন্যাজি:
বস্থির জিকলে সমনন্যাবমর লঢউ উঠকছে, লঢউ নন্যামকছে– পন্যাহেন্যাবড় ঘরন্যানন্যা,
বটেলেন্যা আর সমতকলে বদকলের প্রবলে লকেন্যালেন্যাজি।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: আগস্টে-বডিকসমর ২০০৫, ভন্যাদ-লপতৌর ১4১২
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অন্ধকেন্যাকর সন্যাকপ-লনউকলে লখলেন্যা

বন্যাবনকয়ে লবন্যামন্যা তন্যা’ লদয়ে লগন্যামন্যা আস্তন্যানন্যায়ে;
চেতম পরন্যাকশ লববজির নজির– রন্যাস্তন্যা নন্যাই।

চেন্যাইকলে লববজি পন্যাধোঁচেশ লকেবজি ববকসন্যারকে
আনকত পন্যাকর আখড়ন্যা লথেককে– সপরকলেন্যাকে

অকপক্ষন্যাকত। পন্যানন্যাভন্যাকত বনধোঁকদলে লচেন্যাখ
হেন্যাততন্যাবলে লদয়ে– এবন্যার ববকদয়ে হেকবই লশন্যাকে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২৯লশ বডিকসমর ২০০৫, ১৫ই লপতৌর ১4১২
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অবচেন লেগন

এককেকেটেন্যা চের বড় কেন্যাগকজির নন্যাকম।
এককেকেটেন্যা লদশ লকেনন্যা বমজিন্যাইলে-দন্যাকম।
সমস্ত দধীন – পমরন্যাটেন্যা দমবনয়েন্যা – লদন্যাকেন্যাকনর লচেকয়ে বড়
আত্মন্যাববহেধীন কেন্যাধোঁকচের পনন্যাককেকটে ঘন্যাকম।

পনন্যাককেকটের মন্যাকলে অবতশয়ে কেড়ন্যাকেবড়।
বকেনকতই হেকব। চেলেকব নন্যা দরন্যাদবর।
নন্যা-বকেনকলে যেন্যাও, বটেবভ লদকখ লদকখ হেতন্যাশন্যায়ে ডিম কব মকরন্যা,
নয়েকতন্যা বনকজিককে লবকচে লফিকলেন্যা তন্যাড়ন্যাতন্যাবড়– 

আর লকেন্যাকনন্যাববধ পথে নন্যাই ডিন্যাকন-বন্যাকম।
বনযেমত নদধীকত মন্যাবকের ন রণতরধী–
মন্যাকন এইবন্যাকর যেত জিলেপকথে আত্মঘন্যাতধীর খন্যাকম
লমন্যাতন্যাকয়েন হেকব লবন্যামন্যাবন্যাধোঁধন্যা যেমঘবড়।

পন্যাশ বফিরবন্যার কেন্যাকলে আকধন্যা জিন্যাগরকণ
কেধী মন্ত্রে জিকপ ইবতহেন্যাস বনজি কেন্যাকন–
বমবডিয়েন্যা-মশন্যাই বমবদ্ধ-লগন্যাধোঁসন্যাই নন্যাগন্যালে পন্যায়ে নন্যা ঘকটে।
সব নকড় যেন্যায়ে– লকেধোঁ কপ ওকঠ ক্ষকণ ক্ষকণ।

চেন্যাকেম বরর মকতন্যা বপ্রয়ে মমখস্থি পমধোঁবথে,
লচেন্যাখস্থি, বচেরকদখন্যা, বসধোঁদমর আর বসধোঁবথে–
মকতম নর লচেনন্যা অবচেন লেগনও কেন্যাধোঁকপ আধমবনকে পকটে;
একলেন্যা বকে নতম ন বদনকরখন্যা– নববতবথে?

লেন্যাক্সে-সহেকেন্যারধী ববনন্যা-দন্যাম দপরকণ
অবস্থির টেনন্যাঙ্ক, অনন্যাকডির অধধীর গবত–
মন্যাকন এইবন্যাকর বস্থিবতশধীলে যেত বমকড়ন্যাকদর লখন্যাকেন্যা-মকন
লমন্যাতন্যাকয়েন হেকব আয়েনন্যা-আত্মঘন্যাতধী।
বন্যাজিন্যাকরর তকলে চেন্যাপন্যা-পড়ন্যা বননিঃশ্বন্যাস,
টেনন্যাকঙ্কর বনকচে শুষ্কে, দগ্ধ ঘন্যাস–
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এ লপন্যাড়ন্যা দমবনয়েন্যা বচেরতকর লজ্বকলে উবড়কয়ে নন্যা-বদকলে ছেন্যাই,
বনহেত হেকব নন্যা আত্মঘন্যাতধীর লেন্যাশ  ।

লখন্যাদন্যার জিন্যাহেন্যাকন রন্যাকষ্ট্রের লখন্যাদগন্যাবর,
পমধোঁকজির পকবথেবধী, পমধোঁবজির দমবনয়েন্যাদন্যাবর–
আদম-আত্মন্যা লদহে লছেকড় লঢন্যাককে বটেবভর লব-পদরন্যায়ে;
লনশকন-বনশন্যাকন ইববলেস পন্যায়েন্যাভন্যাবর।

ববকদহেধী আত্মন্যা বফিকর চেন্যায়ে ববশ্বন্যাস,
ইবতহেন্যাস পকর আত্মঘন্যাতধীর শন্যাবড়–
মন্যাকন এইবন্যাকর যেমকগর লবন্যারখন্যা খসন্যাকনন্যার আশ্বন্যাস
লমন্যাতন্যাকয়েন হেকব প্রকতনকে বন্যাবড় বন্যাবড়।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: আগস্টে-বডিকসমর ২০০৫, ভন্যাদ-লপতৌর ১4১২
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সতনবমথেনন্যার কেববতন্যা

সতন একস দন্যাধোঁড়ন্যালে সমমকখ। 
আবম তন্যার লচেন্যাকখ লচেন্যাখ বস্থির কেকর তন্যাকেন্যাব কেধীভন্যাকব?
আমন্যার বননিঃশ্বন্যাস বনকত কেষ্ট হেকলেন্যা তন্যাককে লদকখ – 
এত শন্যান, দকবষ্টহেধীন লচেন্যাখ।
আবম লচেন্যাখ সরন্যালেন্যাম। পন্যালেন্যালেন্যাম লচেন্যাকখর পলেককে।

বমথেনন্যা একস দন্যাধোঁড়ন্যালে শবকণ।
এতটেন্যা কেকের শ তন্যার গলেন্যা – ভন্যাঙেন্যা, ফিন্যাটেন্যাফিন্যাটেন্যা, গুহেনপথে-কেন্যাটেন্যা।
ববধর বলেদ আবম এতবদন তন্যাককেই লভকববছে গন্যান। ভগবন্যান,
এই সতন কেন্যান লথেককে বন্যাধোঁচেন্যাও আমন্যাককে।
আবম তন্যাককে লকেন্যাকনন্যাবদন শুনকত চেন্যাই নন্যা এ জিধীবকন।  

রন্যাবব: ২রন্যা অগহেন্যায়েণ ১4২০, ১6ই নকভমর ২০১৩ 

24 পররিরস্থিরতিরি রবিবিরিণ

A
rt

w
o

rk
: E

ra
ab

 A
h

m
e

d



রদ্বিতিতীয় ভভার:  

পররিরস্থিরতিরি রবিবিরিণ

'পলরলস্থিলরবজাদিশী আন্তজর্তজালরক' এববাং মম লক্তিপরজায়ন অরজাজপলথেকয়দির আয়নজালিয়নর একলটি আটির্তওয়জাকর্ত: পকজালরস ১৯৬৮

দিজাশর্তলনক আর লশলশীরজা এরলদিন পযর্তন্ত পলরলস্থিলরর বকজাখেকজা লদিয়য়য়ছেন মজাত;
এখেন প্রশ্নটিজা হিয়লিজা পলরলস্থিলরর রূপজান্তর ঘটিজায়নজা।

মজানমষ তযয়হিরম  গয়ড়ে ওয়ঠি রজায়দির পলরলস্থিলরর আদিয়লি,
রজাই মজানবশীয় পলরলস্থিলর সরজন করজাটিজা অপলরহিজাযর্ত।

আর, বকলক্তি তযয়হিরম  সবাংজজালয়র হিয় রজায়দির পলরলস্থিলরর দজারজা, কজায়জই রজায়দির 
দিরকজার লনয়জয়দির আকজাঙজার উপযমক্তি পলরলস্থিলর সরলষ করয়র পজারজার কমরজা।

এই তসই পলরয়প্রলকর যজার ময়ধক একলতর ও অনমভভ র হিয়র হিয়ব
কলবরজায়ক, প্রকর লর-উপয়যজাজনয়ক, আর পভণর্তজাঙ্গ সজামজালজক মম লক্তিয়ক।

‘পলরলস্থিলরবজাদিশী’ শব্দটিজার অথের্ত কশী?
তকন নকজাব সমজালদির লসচম য়য়শলনস্ট ইনজারনকজাশনজালি অকজায়নথেজালিলজ

রদ্বিতিতীয় ভভাগ: পররিরস্থিরতিরি রবিবিরিণ 25
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কেম বমকরর হেন্যাবসর মকতন্যা বনরুবদ্বিগ্ন কেববতন্যার কেন্যালে

ছেন্যাগলেও বচেনন্যা কেকর ছেন্যালেন্যা আর লছেন্যালেন্যার ফিন্যারন্যাকে– 
কেববতন্যার সমখ তবম জিন্যাবকরই, মগজি জিমড়ন্যাকে।

মগজি শুইকয়ে রন্যাকখন্যা, খন্যাড়ন্যা থেন্যাকে বশশ লতন্যামন্যার–
লতকলেজিকলে লভকস যেন্যাকে লথেবলেকসর জিগৎ-ববচেন্যার।
উদকর লভন্যাধোঁদড়-নন্যাচে, কেনন্যাকমরন্যায়ে রবতর রন্যাখন্যালে– 
আহেন্যা, কেধী সমকখর আজি লতন্যামন্যাকদর লযেককেন্যাকনন্যা ববকেন্যালে।

কেম বমকরর হেন্যাবসর মকতন্যা বনরুবদ্বিগ্ন আমন্যাকদর কেন্যালে।
মন্যাখকন-মন্যাসংকশ-দমকধ ভকরন্যাভকরন্যা অকনকে লগন্যায়েন্যালে
(ছেন্যাগকলেও বচেনন্যা কেকর, আমন্যাকদর এমনই কেপন্যালে)– 
ননধীকস্রেন্যাকত খন্যাবব খন্যায়ে একেন্যাধন্যাকর গন্যাভধী ও লগন্যাপন্যালে। 

গন্যাভধীও বকেন্তুকে ভন্যাকব ঘন্যাস আর ঘমবরর ফিন্যারন্যাকে,
লগন্যাপন্যাকলের সমখ তবম গতকরই– জিগৎ জিমড়ন্যাকে।

বন্যাবলেয়েন্যাপমকেম র রন্যাজিশন্যাহেধী: ২১লশ মন্যাঘ ১4০৫, ৩রন্যা লফিব্রুয়েন্যাবর ১৯৯৯

কেক রমণরিরি হভারসরি মণতিভা রনরুরদ্বিগ্ন কেরবিতিভারি কেভালি 27
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হেন্যাবতকদর ধবধকব দন্যাধোঁত 

ধসসর সময়ে আজি তকতন্যাবধকে ধসসর মন্যানমর
ধসসর জিধীবনময়ে মহেন্যাসড়ককের দধীঘরশ্বন্যাস … 
ধসসর জিগৎ, তবম ধসসর পন্যাণম বলেবপ কেই?
ধসসর লচেতনন্যা জিমকড় ধমকলেন্যামন্যাখন্যা কেম ণ্ঠেন্যার ঘন্যাস

কেববতন্যাও ইদন্যানধীসং ঝকেঝককে অফিকসকটে শন্যাদন্যা,
কেড়কেকড় কেন্যাগকজির লনন্যাটে লযেন– টেন্যাকেন্যার মকতন্যান;
আইভবর লহেন্যায়েন্যাইকটে পধোঁচেন্যাবশ বন্যা একেশত গন্যাম– 
কেববতন্যারও লচেকয়ে বড় ইদন্যানধীসং কেববকদর নন্যাম। 

কেববরও পয়েসন্যা চেন্যাই– বফ্রিজি-বটেবভ-লসন্যাফিন্যার বহের,
বডিসকটেম্পন্যার চেন্যাই বড়কলেন্যাকে-ড্রিইসংরুকমর।
তন্যাধোঁহেন্যার পমস্তকে তন্যাই বন্যাজিন্যাকরর শনন্যাম্পমর মকতন্যান,
কেত হেন্যাধোঁকেন্যাহেন্যাধোঁবকে তন্যার, কেত ছেবব কেত ববজন্যাপন।

মলেন্যাকটে ললেবমকনশন চেন্যার-রঙেন্যা আকটের র ওপর,
প্রবতকযেন্যাবগতন্যার মকতন্যা ঝকলেন্যামকলেন্যা বহের-গতর।
কেববতন্যার বই আজি হেন্যাবতকদর ধবধকব দন্যাধোঁত– 
শকখর বমউবজিয়েন্যাকম লসতৌবখন সন্যাকধর অনন্যাবনকে। 

রবধীন্দ্রভবন রন্যাবব: ২৫লশ মন্যাঘ ১4০৫, 7ই লফিব্রুয়েন্যাবর ১৯৯৯
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স্খলেকনর বশল্পকেলেন্যা

বশকল্পর ছেলেন্যাকেলেন্যা অবকশকর ধরন্যা বদলে হেন্যাকত। 
বদনকেতকে লেন্যাগলে বকটে, 
তবম বঠকেই ধকর লফিলেলেন্যাম হেন্যাকতনন্যাকত। 

বহেসম-কেরন্যা-যেন্ত্রে বনকজি আদকর-লতন্যায়েন্যাকজি 
দণপ্রন্যাপ্ত হেয়ে যেবদ পমরুরবববধকত, 
তন্যাকত লস উৎপন্ন কেকর লঘন্যালেন্যাকটে অকভ্রের মকতন্যা প্রথেম অসমখ– 
বস্তুর প্রন্যাথেবমকে বকণরর মকতন্যা। 

অসমখ বনবক্ষপ্ত হেয়ে 
লমকঝকত লশন্যায়েন্যাকনন্যা লকেন্যাকনন্যা স্ত্রধীবন্যাচেকে খবকরর বদককে– 
স্টেন্যাবডির লমকঝককে আরও বপছেলে কেরন্যার লচেকয়ে 
সসংবন্যাদপত্রিককে কেন্যাকজি লেন্যাগন্যাকনন্যাটেন্যা লববশ ভন্যাকলেন্যা বকলে; 
ইউবটেবলেবটে জিন্যানরন্যাবলেজিম শবক্তিশন্যালেধী হেকয়ে ওকঠ বকলে। 

অসমখ শুবকেকয়ে লগকলে লপশ হেয়ে অবভনব নন্যানন্যাববধ লভন্যালে, 
পবরদকশন হেকয়ে ওকঠ – পবরবস্থিবত – পমরুকরর অবনয়ে আদলে, 
আর   অপরূপ আকেন্যার-প্রকেন্যার। 

পমরুকরর দরবন্যাকর ববকেবশত হেয়ে বশল্প– স্খলেনজিবনত বশল্পকেলেন্যা। 
এককে তম বম বলেকত পন্যাকরন্যা বরয়েন্যাবলেবটে – বন্যাস্তব-উৎসন্যাবরত বশকল্পর উৎপন্যাদন রধীবত। 

বশকল্পর বশলেন্যায়ে গড়ন্যা বন্যাস্তব পমরুর বকলে কেথেন্যা–
সতত বনরধীক্ষন্যাশধীলে মরকদর মন বকলে কেথেন্যা ...

বন্যাবলেয়েন্যাপমকেম র, রন্যাজিশন্যাহেধী: ২৫লশ মন্যাঘ ১4০6, 7ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০০
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বনউটেকনর হেন্যাড়

লমঘলেন্যা সন্ধনন্যাকবলেন্যা। প্রন্যানকর একেলেন্যা পবথেকে। আনমনন্যা। এই পবথেককের চেলেন্যা একেন্যা-একেন্যা 
গন্যান হেকয়ে ওকঠ। লকেন জিন্যাবন মকন পকড় স্টেন্যাইনকবককের ললেখন্যা ‘লগপস অফি র নন্যাথে’। মহেন্যা-
মনন্যার বদন। লছেরবট নমর হেন্যাইওকয়ে। ওকেলেন্যাকহেন্যামন্যার লসই দবরদ লেন্যালে পথে সবরসপবরবন্যাকর 
ট্রেন্যাককে চেকড় চেকলে যেন্যায়ে উজ্জ্বলে উতকরর বদককে।

কেববতন্যার মকধন থেন্যাককে লহেধোঁয়েন্যাবলে। ফিবসকলের মকধন থেন্যাককে কেন্যাবরন। বনয়েকমর এককেবন্যাকর বন্যাইকর 
বগকয়ে কেখকনন্যাই বকস নন্যা লকেউ। বকেন্তু মন্যানমর কেধী কেকর হেন্যাধোঁটেকব, কেতখন্যাবন লহেলেকব-দমলেকব, 
বকেসংবন্যা লকেন্যান বদককে যেন্যাকব–  আকগ লথেককে বঠকে কেরন্যা তন্যার লকেন্যাকনন্যা বনয়েম থেন্যাককে নন্যা। যেন্যা 
থেন্যাককে তন্যা নববচেত্রিন-ববজন্যান, মন্যাকন ‘এবনবথেসং লগন্যাজি’। 

পসবর-বদবন্যাবলেবপ, লদকখন্যা, অকচেনন্যা সন্ধনন্যার মকতন্যা লেন্যাকগ। কেন্যাবরকনর আত্মন্যাককে লদখকলে মকন 
হেয়ে  প্রন্যাচেধীন  লপন্যাস্টেন্যার।  বনউটেকনর  হেন্যাড়কগন্যাড়  ববগত  জিধীবন্যাশ্ম  হেকলে  বফিকর  আকসন 
লততৌরন্যাইকনর লদকেন্যাকতর । আবম আমন্যার নন্যাম-পবরবতর কনর কেথেন্যা ভন্যাবকত থেন্যাবকে। লতন্যামন্যার 
সন্যাকথে হেন্যাধোঁটেকত হেন্যাধোঁটেকত লহেধোঁয়েন্যাবলে-সমকয়ের কেথেন্যা ভন্যাবকত থেন্যাবকে।

জিমকববরভবন রন্যাবব: 4ঠন্যা আরন্যাঢ় ১4০৮, ১৮ই জিমন ২০০১
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অন্ধ হেকত থেন্যাকেন্যা বদনকেন্যালে

চেক্ষম  সবর-দকশন-বটেবভ। অন্ধ হেকত থেন্যাকেন্যা বদনকেন্যালে।
শ্রুবত প্রবতবন্ধধী। স্মিকবত নবদমনবতন ইবন্দ্রকয়ের স্নেন্যান।
অবস্তত্বে অধধীর। শুধম সন্যাধোঁইবজির অনক্ষর গন্যান
লগকয়ে যেন্যান মন্যা ফিন্যাকতমন্যা– আদনন্যাশবক্তি, আবদ মহেন্যাকেন্যালে।

তম বম লতন্যা জিন্যাকনন্যাই, প্রভম , যেন্যাহেন্যা তম বম তন্যাহেন্যাই রন্যাসমলে।
তন্যাধোঁহেন্যার ইশন্যারন্যা তম বম। আবদ নসর। আকলেন্যার আবকেদন্যা।
তম বম সবরবনন্যাপ্ত। তন্যাই তম বম হেও লেন্যা-শবরকে লখন্যাদন্যা।
নবধীজিধীর একশককেই বনরন্যাকেন্যার অবস্তত্বে বনভমরলে।

সন্যাধোঁইবজি তন্যাধোঁহেন্যারই চেনন্যালেন্যা। এই বদল, কেন্যাবন আর কেন্যাবন্যা,
তন্যাধোঁহেন্যারই লকেন্যাবকেলে-জিন্যাগন্যা বসকনর সবরন্যাত্মকে রন্যাত।
রন্যাবত্রির তক তধীয়ে যেন্যাকম প্রলেবমত সমকয়ের হেন্যাত
হেন্যাততন্যাবলে লদয়ে– ববড়ববড় কেকর বকলে, ‘মন্যারহেন্যাবন্যা!’

বদবকস-বনশধীকথে-প্রন্যাকত অবতখন্যাকদন আমরন্যা কেন্যাতর।
রবধীন্দ্রসঙধীত শুবন। বববববস বন্যা বসএনএন লদবখ।
জন্যান নন্যাড়ন্যাচেন্যাড়ন্যা কেবর। পদন বলেবখ। কেবর বমজিরুবকে।
বকেন্তু আমন্যা-বদবদমন্যারন্যা লপকটে বন্যাধোঁকধ ক্ষম ধন্যা আর ভকয়ের পন্যাথের।

শন্যাস্ত্র-সসংঘ-সমসমন্যাকজি লযে চেন্যায়ে লস লহেন্যাকে সন্যাবহেতনকে–
হেধীন বনউটেকন তম বম দয়েন্যা কেকর বদও লগন্যা নজির,
মকনর উপর লথেককে সকর লগকলে জন্যাকনর আছের
আবম লযেন হেকত পন্যাবর গন্থমমক্তি, অনক্ষর, আর অদশরকে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: 4ঠন্যা নচেত্রি ১4০৮, ১৮ই মন্যাচের  ২০০২
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অদকশন জিন্যাদমকেকরর বচেবঠ, বকেমন্যা মবস্তকষ্কে বড্রিবলেসং লমবশন
বদকর মমনধীর: পসণর চেন্যাধোঁকদর লজিন্যাছেনন্যার লেন্যাবগ ছেন্যায়েন্যাকেন্যায়েন্যার লকেন্যারন্যাস

আড়ন্যাকলের জিন্যাদমকের, 
লহে আমন্যার অদককশনর পরন্যা-অনমভস বত, 
লতন্যামন্যার কেথেন্যার স্মিকবত মকন আকস যেবদ, 
নন্যানন্যাববধ অববধ পঙ বক্তি 
উৎপবত লেন্যাভ কেকর বকস। 
লসসব কেথেন্যার সন্যাকথে ঘরবন্যাবড় পন্যাতন্যাবন্যার বহেমত রন্যাবখ নন্যা আবম, 
চেন্যাবপয়েন্যাও রন্যাবখকত পন্যাবর  নন্যা। 
পবরণন্যাকম ববম হেয়ে 
(লভদববম-লভদজন্যান নগরধীকত কেদন্যাবচেৎ আকস)।
তবম  বচেবঠ আকস– ডিন্যাককে। 
লসই বচেবঠ বমকঝ লনব লস রকেম আকলেম লকেন্যাথেন্যায়ে?

ববকবকে-ববঞ্চিত 
একলেম-প্রজন্যার 
সসক্ষ্ম সন্যাপ হেকয়ে

ভম গকছে ইবন্দ্রয়ে।
ববধর বন্যাচেন্যালেতন্যা– 

তথেন-তন্ত্রেধীও
মন্যাকেড়সন্যার তন্যাকর

অন্ধ লজিরবন্যার।
আবম লতন্যা ঘন্যাস নই 
সবমজি কেববতন্যার–

লঘন্যাড়ন্যার দকনও
অ-পলে লহেকস যেন্যাব,

লঘন্যাড়ন্যারই দন্যাধোঁত খন্যাব, 
লস দন্যাধোঁত লমকজি লনব:

কেববতন্যা-লকন্যাকরন্যাবফিকলে
রসনন্যা উদ্ধন্যার!
ফিলেত, সখন্যাকদর 

নধীরব জিলেচেকলে 
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ববরম আকলেন্যাবড়ত 
দকশনছেববকঢউ–

স্মিকবতর সন্যাম্পন্যাকন 
লযেন অকচেনন্যা লকেউ
আমন্যারই নন্যাম ধকর 

ডিন্যাকেকছে হেন্যাত তম কলে।

গতকেন্যালেককের আকগ 
পরশুর দমপমর লবলেন্যায়ে, 
অসধীম দন্যাকসর সন্যাকথে এককেবডি-র দরগন্যায়ে বকস 
একেটেন্যানন্যা বহুক্ষণ লমঘমন্দ্র লচেন্যারন্যা বজ্রপন্যাত 
অবস্তত্বে অবশ কেকর অকচেনন্যা অজিন্যানন্যা লকেন্যাকনন্যা মন্যাতক কলেন্যাককে বনকয়ে চেকলে লগলে আমন্যাকদর; 
যেমগকলে– আমন্যাককে আর সমবস্মিতন্যাককে। 
লসইখন্যাকন, লসই অননকলেন্যাককে
–তম বম জিন্যাকনন্যা, লতন্যামন্যাককে লবন্যাঝন্যাকনন্যা লফির বন্যাতম লেতন্যা, লসও আবম জিন্যাবন–
কেন্যারন্যা আকস, কেন্যারন্যা যেন্যায়ে, কেন্যারন্যা থেন্যাককে, কেন্যারন্যা খন্যায়ে, 
দন্যাকসর হেন্যাধোঁটেম কত বকস, দন্যাকসর কেন্যাধোঁকধর ’পকর নন্যাচে কেকর, নকতন কেকর, 
বড্রিবলেসং লমবশন বদকয়ে দন্যাকসর কেকরন্যাবটে খমধোঁকড় 
বন্যায়েমর দন্যানন্যার মকতন্যা স্মিকবতর বমদ্বিমদ বদকয়ে অবতশয়ে লদয়েন্যালে বন্যানন্যায়ে; 
আর লসই লদয়েন্যাকলের লপছেকন লেমকেন্যায়ে ...। 

ওরন্যা কেন্যারন্যা? তম বম বকলেন্যা–
ওরন্যাই বকে ইবতহেন্যাস? 
ওরন্যাই বকে সন্যাম্প্রদন্যাবয়েকেতন্যা? 
ওরন্যাই বকে অগন্যাবস্টেন সমব্রত লগন্যাকমজি–
বহুলেকেবথেত লকেন্যাকনন্যা লপকথেবডিন-সসধোঁচে লভকঙে কেবব্জির ধমনধীকত লপন্যাধোঁতন্যা? 
ওরন্যা কেন্যারন্যা, বকলেন্যা সন্যাবন, 
সসকযেরর ওপন্যার লথেককে অপন্যাবরত কেক ষ গহ্বকর 
ইশন্যারন্যা লদখন্যাকত থেন্যাককে উন্মত মহেন্যাকদকবর একেলেন্যা তরলে উদনন্যাকনর? 
আমন্যার লতন্যা ভয়ে লেন্যাকগ! 
মন্যানমকরর মগকজিই লগন্যাটেন্যা লগন্যাটেন্যা গনন্যালেন্যাবক্সেরন্যা থেন্যাককে–
ইদন্যানধীসং এই কেথেন্যা বকেছেম বকেছেম অনমমন্যাকন আকস।
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কেধীসব যেন্যাতন্যামন্যাতন্যা 
বকেবছে ননস্টেপ!

বন্যাচেন্যালে মন্যানমকরর 
সভন্যাব-সন্যাভন্যাববকে

কেথেন্যার কেনন্যাৎককেকত 
কেন্যাদন্যায়ে লহেধোঁকটে যেন্যাই–
বদবস-বনবশরন্যাত, 

যেমকগর পর যেমগ।

আমন্যার সভন্যাকবর 
ববরন্যাণধী বচেরকেন্যালে
আবমই লখকয়ে যেন্যাব 

(ভম গকব অনন্যাবসবডিবটে)।
মধনববকতর 

অল্প বকেছেমবমছেম
লরন্যাগ নন্যা-থেন্যাককে যেবদ 

কেধী কেকর চেকলে, বকলেন্যা?

তন্যাই এ বন্যাচেন্যালেতন্যা। 
সবন্যার-সকেকলের

কেন্যানককে ঝন্যালেন্যাপন্যালেন্যা 
নন্যা কেকর আর লকেন্যাকনন্যা
পথে লতন্যা পন্যাবচ্ছ নন্যা। 

অসমখ বনবণরত–
ওরমধ জিন্যানন্যা লনই, 

বকেমন্যা জিন্যানন্যা আকছে,

মন্যানন্যার সন্যাধ লনই। 
বনকজিককে গন্যাবলে লদয়েন্যা?

লসটেন্যাও লতন্যা ফিনন্যাশন! 
(একেটেম  আলেন্যাদন্যাই–
এক্সেট্রেন্যা-অবডির নন্যারধী 

ললেন্যাকে বকে আবম নই?)
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এসব বনকয়ে আবছে, 
কেন্যাটেকছে বদনকেন্যালে–

এখন্যাকন সভন্যাকবর 
তবলেন্যা বন্যাজিকতকছে,

ওখন্যাকন মমনধীকরর 
কেববতন্যা-কেনন্যানভন্যাকস

খমকনর লতলেরঙে 
অননবমলেসহে
পয়েন্যাকর-বত্রিপদধীকত 
আধোঁকেকছে দমনিঃসহে!

আফিগন্যাবনস্তন্যাকন 
যেমদ্ধ লশর, তবম

বপকেন্যাকসন্যা-পন্যাধোঁচেককেন্যানন্যা 
‘মন্যানমর’ আবসকতকছে!

রুপন্যালেধী পদরন্যায়ে! 
লকেবলে সন্যাত মন্যাস–
ন মন্যাস দশ বদকন 

মন্যানমর জিন্মন্যাকব!!

ভন্যালেমককের বপকঠ লচেকপ লতন্যামন্যার কেববতন্যা আকস লগরকস্তর সমশধীলে উঠন্যাকন। 
লকেন্যাকনন্যা লকেন্যাকনন্যা নন্যাগবরকে লদন্যাতলেন্যার ছেন্যাদ লথেককে ঝম ধোঁককে 
হেন্যাবরককেন উধোঁচেম  কেকর লদকখ: 
আবদম রক্তিন্যাক্তি লবন্যাধ বন্যাজিন্যারককে শুধোঁককে শুধোঁককে জিঙকলের গুহেন্যা-গবলে ভম কলে
শহেকরর কেন্যাকছে একস মরকণর লফিউ! 
আর,  লকেউ লকেউ মড়ন্যা লসকজি বননিঃশ্বন্যাস লগন্যাপন কেকর 
মকত মন্যানমকরর ভন্যান ধকর–
মকন মকন জিকপ লযেন ভন্যালেমকেটেন্যা চেকলে যেন্যায়ে সমশধীতলে গকহে লথেককে দসকর। 

লতন্যামন্যার কেববতন্যা তন্যাই দধীঘরজিধীবধী লহেন্যাকে!

প-৮৮-এফি রন্যাবব: 6ই আরন্যাঢ় ১4০৯, ২০লশ জিমন ২০০২
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সসংকক্ষকপ সরূপ হেন্যাকস লকন্যাজি-আকপ, একেন্যান বটেউকব

ঐ  লযে  নন্যাকটেন্যার,  ঐ  রন্যাজিশন্যাহেধী,  ঢন্যাকেন্যা,  বনউ  ইয়েকের –  শহেকরর  ডিন্যাকের রুম,  ঝলেমকলে 
লপ্রক্ষন্যাগকহে,  রবঙেলেন্যা লগন্যাড়ন্যাবলে,  অধর-বদগমর আটের । পড়বশর নন্যাম ধকর ববড়ন্যাকলের হেন্যাধোঁটেন্যা 
লসন্যাজিন্যা  পদরন্যার  এ  পন্যাকর  চেকলে  আকস।  আর  ললেন্যাককে  ছেবব  লফিন্যাধোঁককে–  লশন্যাধোঁককে  অপদকশন 
অপরূপ: লবনসন ওয়েন্যান-অনন্যাণ ওনবলে; বকেমন্যা ধকরন্যা, ঐশ্ববরয়েন্যা– ববশ্বকজিন্যাড়ন্যা তন্যারকেন্যার 
ত্বেকে। 

অত দসর লথেককে তম বম হেন্যাত নন্যাকড়ন্যা, লঠন্যাধোঁটে নন্যাকড়ন্যা, হেন্যাতছেন্যাবন দন্যাও! অলেধীককের ববজন্যাপকন 
তম বম  বকে  লকেবলেই  ছেবব?  চেন্যারককেন্যানন্যা  বন্যাস্তবতন্যা  লমকন?  দপরকণর  অভননকর  পমধোঁবজির 
প্রকেন্যাশযেকজ, নববশ্বকে লেধীলেন্যায়ে – কেববতন্যার লচেন্যাখ লথেককে খসখকস খসন্যা-লচেন্যাকখ – কেক্ষচেসনত 
লমকঘ  কেন্যামনন্যার  বকবষ্ট  নন্যাকম,  শন্যাবণ-ববররন্যা  লভকস  যেন্যায়ে।  ভন্যাবজিরকনর  কেনন্যান  লভকজি, 
লপপবসর কেন্যাধোঁচে লভকজি, লযেন্যাবন লভকজি, লভকজি বশশমমখ; পমকরন্যাপমবর আকেন্যাকশর ববলেকবন্যাডির  
বভকজি যেন্যায়ে লকেন্যামলে পন্যানধীয়ে-লভজিন্যা জিকলে;  পনন্যাককেজি-নন্যাটেকে জিমকড় মধন-রন্যাকত বভকজি 
চেকলে পরকেধীয়ে লমন্যাবন্যাইলে লফিন্যান ...

লদবখ শুধম দকশন– লদবখ মন্যানমকরর টেনন্যাধোঁকে লথেককে খকস-পড়ন্যা নগদ বদনন্যার। সব বকেছেম  নধীলে 
লদবখ– বন্যাজিন্যাকরর নধীলে ছেবব, খবরদ্দন্যার ঘন নধীলে লমঘ। অত দসর লথেককে শুধম হেন্যাত নকড়, 
নধীলে লঠন্যাধোঁটে নকড়। লটেবলেকফিন্যাকন যেমগ নকড়– একেন্যা-লভজিন্যা মন্যানমকরর যেমগ। প্রবলে প্রলেন্যাপ 
শুবন,  গন্যামধীণ ইউনমস শুবন– নগকরর সমখ। যেমকগর ববলেন্যাপ শুবন– সন্ধনন্যার বজিকঙকলে 
লমকশ দককশনর আবছেন্যায়েন্যা ধসপ। 

ঐ লযে শহের,  ঐ কেন্যাধোঁকচের কেঙ্কন্যাকলে লঘরন্যা আরবশনগর– পন্যাধোঁচেতন্যারন্যা অন্ধকেন্যাকর বঝবকেবমবকে 
আকলেন্যার আকেন্যালে। সন্যাধোঁইবজির পর আর অপর লকে হেয়ে, লকেন্যান জিন– ববজন্যাবপত ব্রডিবশকটে 
সবলেমমলন্যাহে  খন্যান  ললেকখ,  অধকমর  অনকর  পকশ  নন্যা।  তবম,  সসংকক্ষকপ  সরূপ  হেন্যাকস 
লকন্যাজি-আকপ, একেন্যান বটেউকব। 

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২4লশ আরন্যাঢ় ১4০৯, ৮ই জিমলেন্যাই ২০০২
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কেবব শুধম কেন্যাজিকেমরহেধীন

কেত বদন কেববতন্যা বলেবখ নন্যা, এইভন্যাকব 
সব বদন যেবদ চেকলে যেন্যায়ে, ব্রহ্মপমত্রি
তন্যার সব জিলে বনকয়ে সমসহে গড়ন্যাকব;
লকেন্যাথেন্যাও বনয়েকম লকেন্যাকনন্যা লছেদ ঘটেকব নন্যা।

নদধীর সভন্যাব জিন্যাবন– কেখনও মনমরনমমখধী নয়ে।
মন্যানমর, নন্যা নদধী, লববশ দরকেন্যাবর লসই তকের  আজিও
তবম আমন্যাকদর কেন্যাকজি লেন্যাকগ। ‘কেন্যাজি’টেমকেম
সবরদন্যাই একে রূকপ বন্যাবহেকর-অনকর ববরন্যাকজি নন্যা।

কেমরবধীর সসংসন্যাকর সকেকলেই কেমর কেকর সন্যারন্যা রন্যাবত্রিবদন,
এত শত কেন্যাজি; তবম, কেববতন্যার অনকর 
কেবব শুধম কেন্যাজিকেমরহেধীন।

মধীরপন্যাড়ন্যা নন্যাকটেন্যার: ১4ই আবশ্বন ১4০৯, ২৯লশ লসকপ্টেমর ২০০২
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মহেন্যাকেন্যালে গন্যান গন্যায়ে মকনর মবনকর

আমন্যার নন্যা-লদখন্যা কেলেকেন্যাতন্যার সমমন চেকটন্যাপন্যাধনন্যায়ে নন্যাকমর ললেন্যাকেটেন্যা,  তন্যাধোঁককে এখন অবশন 
কেবধীর সমমন বকলে ডিন্যাকেন্যাটেন্যাই অবধকে সঙত, তন্যাকত তন্যাধোঁর বসদ্ধন্যানককে খন্যাবনকে সমন্যান কেরকত 
পন্যারন্যা যেন্যায়ে  ...  লতন্যা,  যেন্যা লহেন্যাকে,  লসই বন্যানন্যা গন্যান গন্যাইকত থেন্যাকেকলে লযেসব কেম্পন্যাঙ্ক ভন্যাকস 
বন্যাতন্যাকসর ঘন্যাকস লসগুকলেন্যাককে যেন্ত্রে বদকয়ে জিকড়ন্যা কেকর ‘সমমকনর গন্যান’ বকলে বববক্রি কেকর 
তন্যাধোঁহেন্যার প্রভম র সর– এইচেএমবভ। সমমকনর গন্যান লযে এইটেন্যা নন্যা তন্যা আবম বঠকে লটের পন্যাই, 
লকেননন্যা  এই গন্যান বন্যারবন্যার শুনকলে অকনকেবদন আর শুনকত ইচ্ছন্যা কেকর নন্যা,  ধন্যাতব-
নবদমনবতকে ছেনন্যানছেনন্যান নতবর হেয়ে মকন। 

আমন্যার সন্যামকন বকস সমমন যেবদ গন্যাইকতন, ‘ভন্যালেকবকস,  সখধী,  বনভক কত যেতকন আমন্যার 
নন্যামবটে বলেকখন্যা...’,  শত বন্যার গন্যাইকলে আবম একে শত বন্যারই শুনতন্যাম,  লকেননন্যা মন্যানমকরর 
গন্যান লবন্যাবরসং হেয়ে নন্যা লকেন্যাকনন্যাবদন। 

একেটেম  লববশই নন্যাগবরকে– তবম মহেন্যান আলন্যাপন্যাকে আমন্যার সমমনককে বন্যাবনকয়েকছেন গন্যান বদকয়ে। 
বকেন্তু আবম লতন্যা সমমকনর গন্যান শুবনই বন। এই জিধীবকন আর লশন্যানন্যাও হেকব নন্যা। আবম 
তন্যাই যেকন্ত্রের ধন্যাতব-নবদমনবতকে শব-কেম্পন্যাঙ্কই শুবন। আমন্যার মবস্তকষ্কে তরঙ ওকঠ,  লঢউ 
ওকঠ। লসই লঢউকয়ে দমকলে দমকলে আবম গন্যাই। আমন্যার শরধীর গন্যায়ে,  মন্যাথেন্যা গন্যায়ে। সমমনককে 
বন্যানন্যাই, আর ওর সন্যাকথে কেথেন্যা ববলে আবম।

যেন্ত্রেককে ধননবন্যাদ। লবচেন্যারন্যা যেন্ত্রে! এর লচেকয়ে লববশ আর কেধী কেরকব ও! বনকজি লতন্যা লস বকলে 
বন লযে,  আবমই সমমন। লকে বকলেকছে?  পমধোঁবজি। পমধোঁবজি বলেকছে:  এই হেকলেন্যা সমমকনর গন্যান; 
অন্যাধমবনকে নবজন্যাবনকে কেবম্পউটেন্যারন্যাবয়েত ববশুদ্ধ সমমকনর গন্যান; একেদম খন্যাধোঁবটে। 

মকত শম বন্যাজিন্যাকর একলে সববকেছেমককেই অতনন প্রন্যাণবনভন্যাকব মকত বন্যানন্যায়ে। মন্যানমর মকত হেয়ে; 
গন্যান বনহেত হেয়ে। প্রবতটেন্যা কেনন্যাকসকটের সন্যাকথে সমমকনর খমন হেওয়েন্যার সসংবন্যাদ আকস– প্রবতটেন্যা 
কেনন্যাকসটে  লযেন  গন্যাকনর  কেবফিন।  তবম  আবম  গন্যান  শুবন।  সমমনককে  বন্যানন্যাকত  বন্যানন্যাকত, 
ধন্যাতব-ববদমনৎ-কেম্পন্যাঙ্কককে মন্যানমকরর মনন্যাবজিকে বদকয়ে গন্যান বন্যানন্যাকত বন্যানন্যাকত আবম শুবন 
সমমকনর গন্যান। 

নবদমনবতকে শব-তরঙ গন্যান  নন্যা।  আমন্যাকদর  বন্যাসন্যার  ‘সম্পসণর  লস্টেবরও’  4৮০ ওয়েন্যাকটের 
সন্যাউন-বসকস্টেম  কেবধীর  সমমন  নন্যা।  মন্যানমকরর  মগকজি  যেন্যা  বন্যাকজি  লসটেন্যা  গন্যান-ই  বকটে, 
বফ্রিককেন্যাকয়েবন্সি  নন্যা।  কেন্যানঠসন্যা  ববজন্যান  লশন্যাকন  শুধম  বফ্রিককেন্যাকয়েবন্সি,  সঙধীত  লশন্যাকন  নন্যা। 
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বফ্রিককেন্যাকয়েবন্সিককেই  শুধম  বন্যাবণবজিনকেভন্যাকব  পমনরুৎপন্যাদন  কেরন্যা  যেন্যায়ে।  লবচেন্যা-লকেনন্যা  যেন্যায়ে 
পমননিঃপমননিঃ। 

তথেন্যাবপ কেনন্যাকসকটে আবম গন্যান শুবন– সমমকনর গন্যান। সম্পসণর নচেতনন বদকয়ে শুবন। গন্যান 
বলেকত শরধীকরর সভন্যাবও লবন্যাঝন্যায়ে। লদহে লতন্যা নচেতননও বকটে– মহেন্যাপ্রভম  মন্যাকন লতন্যা কেধীতরন! 
সমমকনর কেকণ্ঠে নন্যাকচে কেন্যাকলের সঙধীত – মহেন্যাকেন্যালে গন্যান গন্যায়ে মকনর মবনকর – ভন্যাকলেন্যাকবকস, 
বনভক কত যেতকন। 

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ৩০লশ কেন্যাবতরকে ১4০৯, ১4ই নকভমর ২০০২
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পবরবস্থিবত সসংকক্ষকপ মমচেবকে হেন্যাসমকে

টেমকেটেন্যাকে, গমধীর, নন্যানন্যাববধ অনমরঙওয়েন্যালেন্যা লমলেন্যা লমলেন্যা কেনন্যাদ্দন্যাবনর কন্যান লেন্যাগন্যা সম্প্রবত 
শুরু হেকলে পকর খন্যাতন্যা বনকজি আববভসরত হেয়ে। আত্মববচেরণশধীলে,  তথেন্যাবপ অনমসন্ধন্যানধী, 
লসই খন্যাতন্যা একস পবরষ্কেন্যার বন্যাঙন্যালেন্যা ভন্যারন্যায়ে পবরবস্থিবতর বকতন্যান দন্যাবব কেকর বকস। বকলে: 
লখন্যাদ পবরবস্থিবত সসংকক্ষকপ মমচেবকে হেন্যাসমকে– লসই হেন্যাবস স্মিকবতককেন্যাকর যেন্যাকে। জিমন্যা থেন্যাকে।

কেনন্যাকমরন্যার কেন্যারসন্যাবজি বনবক্তিগত পবরসকর এভন্যাকব প্রবতকরন্যাকধর সমমখধীন হেয়ে।

কেনন্যাকমরন্যার ছেবব হেকলেন্যা কেনন্যাকমরন্যার ছেবব– ঘটেনন্যার সন্যাদগন্ধ,  ববভস বতর ছেনমন্যাত্রিন্যা,  লকেন্যাকনন্যা 
বকেচ্ছম  তম চ্ছ-মন্যাত্রি নন্যাই।  ছেবব  উপলেক্ষন মন্যাত্রি,  ঐশ্বযের  লতন্যা  নয়ে। মন্যানমকরর হেন্যাবস বদকয়ে, 
পসবরন্যাপর স্মিকবত বদকয়ে,  কেন্যান্নন্যা বদকয়ে রন্যান্নন্যা কেরন্যা সসক্ষ্ম লযেন্যাগন্যাকযেন্যাগ– অনমভস বতর লস অবণমন্যা 
লফিন্যাকটেন্যাশপ-বপকক্সেকলে কেই? দমনিঃকখর আড়ন্যাকলে বগকয়ে একেটেম  লদখকত থেন্যাকেন্যা, প্রকেক ত ঘটেনন্যা 
ঘকটে কেধী– কেনন্যাকমরন্যায়ে লস ছেববর নন্যাম নন্যাই, ঘটেনন্যার বববরণও নন্যাই।

দমনিঃখ আকছে। দমনিঃখ তবম আকছে। একেটেম  মমচেবকে হেন্যাবস হেয়েত বন্যা দমনিঃকখর প্রকেক ত বববকবত হেকত 
পন্যাকর। লসই হেন্যাবস স্মিকবতককেন্যাকর যেন্যাকে, জিমন্যা থেন্যাকে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২7লশ মন্যাঘ ১4০৯, ৯ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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লভড়ন্যার বশকঙের মকতন্যা লপধোঁচেন্যাকনন্যা, গমধীর

ললেন্যাককেকদর লদখন্যাকদবখ, আর বকেছেম দমনিঃকখর প্রকরন্যাচেনন্যায়ে, কেববতন্যার দধীক্ষন্যা ঘকটেবছেলে। গুরু 
বছেলে পবরবস্থিবত। আর লকেউ নয়ে। গুরুর নন্যাকমর লজিন্যাকর কেন্যাকবনর কেন্যাবহেনধী ববস্তন্যাবরলে। 
অথেচে ডিন্যাইকন-বন্যাকম পদন এত সরকেন্যাবর – এত লববশ পন্যায়েন্যাভন্যাবর,  এতটেন্যা পদববধন্যারধী, 
আমলেন্যাতন্যাবন্ত্রেকে! 

কেববতন্যার লটেন্যালে নন্যাই। কেববতন্যার মক্তিবও নন্যাই। কেববতন্যার সব শুধম সরকেন্যাবর কেন্যাকলেজি ও 
ইনভন্যাবসরবটে। কেববতন্যার মন্যাকঠ  প্রন্যায়ে সবই লদবখ ইসংরন্যাবজি মন্যাথেন্যা। কেন্যাকবনর জিবমকত ধন্যান 
পমরন্যাটেন্যাই পমরুর-প্রধন্যান।  (নন্যারধীর লপন্যাশন্যাককে যেথেন্যা ববজন্যাপন পমরুকররই প্রন্যাণ!)  কেববতন্যার 
সমন্যাকবকশ লমন্যাহেকরর ভন্যাবন্যাকবশ – শন্যাকস্ত্রর সমলেতন্যাবনয়েন্যাত। কেববতন্যার লপকটে লশর লমর হেকলেন্যা 
ক্ষমতন্যার বশঙে– লভড়ন্যার বশকঙের মকতন্যা লপধোঁচেন্যাকনন্যা, গমধীর। 

আবম তন্যাই বঠকে কেবর: কেববতন্যা উচ্ছকন্ন যেন্যাকে। পমরন্যাপমবর, লরন্যালে আনন্যা যেন্যাকে। ললেখন্যা লহেন্যাকে 
নববচেকত্রিনর সহেজি বন্যাস্তব। অবলেধীলেন্যাক্রিকম,  তন্যাই,  আপন জিবন্যাকন বলেকখ যেন্যাই,  কেধী কেকর 
কেববতন্যা বনকজি কেববতন্যার হেন্যাত লথেককে বনষ্কেকক বত চেন্যায়ে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২7লশ মন্যাঘ ১4০৯, ৯ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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আলেখন্যালন্যার বন্যাবতলে লবন্যাতন্যাম

মমকখ যেন্যা-ই বলেন্যা লহেন্যাকে,  বন্যাজিন্যাকরর কেববতন্যার ভন্যাব হেকলেন্যা,  লকে কেতটেন্যা পন্যাকর লসই খবর 
খন্যাওয়েন্যার।  অননববধ  সন্যাদগন্ধ  যেতই  সকঙ  থেন্যাকে,  শন্যাস্ত্রন্যানমগ  কেববতন্যার  কেকমন্যা  হেকলেন্যা 
লদখন্যাকনন্যা-লদখন।  ঊদ্ধরকেমন্যা  বনকজি তন্যাই  সবকচেকয়ে  তৎপর  –  সবরন্যাকপক্ষন্যা  ববচেবলেত – 
থেন্যাককে; অথেচে অদককশন থেন্যাককে ববচেলেন-বচেহ্ন বনকজি লখন্যাদ।

এখন বকেছেমই আর লকেন্যাকনন্যাখন্যাকন সকঙন্যাপন নন্যাই। এখন সমস্ত বকেছেম  পসবরন্যাপর ফিন্যাধোঁস হেকয়ে 
লগকছে। উদঘন্যাটেকনর বববরণ বলেবপবদ্ধ কেরন্যাটেন্যাই এখন ঘটেনন্যা। লকে বলেকখকছে, কেন্যার কেথেন্যা, 
ভবঙ-রধীবত-ভন্যাব-অকথের  প্রন্যাবতসধীকে বকেনন্যা;  বধীণন্যাটেন্যা গন্যাকছের,  নন্যাবকে বন্যাজিন্যাকরর লকেনন্যা – 
এইসব তন্যানন্যানন্যানন্যা  বনকজিরন্যাই কন্যান পবরপন্যাবটে। এখন ঘটেনন্যা হেলে:  লসন্যাজিন্যাসন্যাপ্টেন্যা বন্যাকেন 
বকলে যেন্যাওয়েন্যা।

বচেরনন কেববতন্যার লেন্যাশ লদকখন্যা: পন্যাবস্টেককের ফিম লে! কেন্যাধোঁকচের কেন্যাগকজি তন্যার প্রবতকেক বত জ্বকলে 
আর লনকভ। চেনন্যাকনলে লটেপন্যার মকতন্যা কেববতন্যা বদকলে পড়ন্যা যেন্যায়ে। যেমকগন্যাতধীণর কেন্যাবনকেক বত, 
হেন্যায়ে, অনন যেমগ-সমন্যাকটের আলেখন্যালন্যার বন্যাবতলে লবন্যাতন্যাম।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২7লশ মন্যাঘ ১4০৯, ৯ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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নবশনযেমকগ বননিঃকসর ববকেন্যাশ

সরকেন্যাবর কেববতন্যাককে পমনরন্যায়ে পবড়:  লযেইখন্যাকন নন্যাম আকছে,  নন্যাকমর বনকজির নন্যাম ফিন্যাধোঁকেন্যা, 
লকেন্যাকনন্যারূপ বববরণ নন্যাই। লযেখন্যাকন বববকবত আকছে – ললেটেন্যারকহেডি-সন্যাক্ষর আকছে, ললেন্যাকগন্যা 
আকছে – বশকরন্যানন্যাম নন্যাই। 

সসংবন্যাকদর নন্যাকম আর কেত চেকলে সসংবন্যাদববজবপ্ত!  সমস্ত শবন্যাথের তন্যাই নয়েন্যা ভন্যাকব বলেকখ 
লযেকত  হেকব।  (সমব  হেকব  বকেনন্যা,  পকরর  বনন্যাপন্যার  –  আপন্যাতত)  ললেন্যাকেকহেদন্যাকয়েতধমরধী 
কেন্যাবনগন্থ লমলেন্যা লমলেন্যা হেকলেন্যা; এখন বলেখকত হেকব আত্মতত – আপন পমরন্যাণ। 

পমরন্যাতত  প্রসস বটেত  কেববতন্যার  ইবতহেন্যাকস  –  রঙপমকর,  তন্যামবলেকপ্ত,  তন্যাবলেমন্যারন্যা  পমরন্যানন্যা 
জিন্যামন্যায়ে। লস পথে লকে-ই বন্যা জিন্যাকন!  হেন্যাবরককেন হেন্যাকত বনকয়ে মন্যানবচেত্রি বনববরকেন্যার থেন্যাককে। 
নতম ন বন্যাছেমর হেন্যাততন্যাবলে-মন্যারন্যা জিন্যামন্যা গন্যাকয়ে বদবগ্বিবদকে লছেন্যাকটে। অথেচে হেস্তবলেবপ্ত পন্যার হেকলে 
গতর বলেবপ্ত,  তন্যারপর  বনবলেরবপ্তর  কেন্যাম;  অতনিঃপর  আত্মবদনন  –  অবনবলেরবপ্ত-ধন্যাম। 
প্রশসংসন্যার পঞ্চিপকত্রি লসই লখন্যাধোঁজিখবকরর লকেন্যাথেন্যায়ে সময়ে?

এখন প্রকেক বতরও আপন আড়ন্যালে নন্যাই – বহেমন্যালেয়ে-লহেরন্যাগুহেন্যা বহেলেন্যারধী-দখকলে। যেন্যাহেন্যা 
বকেছেম  ধরন্যাধন্যাম বন্ধ লচেন্যাকখ ধরন্যা লদয়ে,  লখন্যালেন্যা লনকত্রি সকেলেই অধরন্যা। অকন্ধর এ ববদনন্যা, 
তন্যাই, পসবরন্যাপর বলেকখ রন্যাখন্যা চেন্যাই। তন্ত্রেমন্ত্রে, গুপ্ত যেন্ত্রে, প্রকেক তপকক্ষ বকেন্তুকে বনকজির নমন্যাজি 
– বনজি ঠন্যাধোঁই। তন্যাককে তম বম কেন্যাবন বকলেন্যা– আবম ববলে নবশনযেমকগ বননিঃকসর ববকেন্যাশ।  

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২7লশ মন্যাঘ ১4০৯, ৯ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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পবরবস্থিবতর নন্যাম নন্যাই

পবরবস্থিবতর নন্যাম নন্যাই;  বনকজিকদর নন্যাম বনকয়ে ববচেবলেত আকছে কেববকেম লে। নন্যাকমর সন্যাইজি 
বনকয়ে বনরুবদ্বিগ্ন মকজি আকছে সবরন্যাসবর কেববসবরনন্যাম। 

অতনন মহেৎ ভন্যাকবন: ‘আমন্যার সন্যাধনন্যা শুধম ললেখন্যাকলেবখ; আবম বলেবখ। নন্যাম জিপন্যা, নন্যাম 
সন্যাধন্যা, নন্যাম রন্যাখন্যারন্যাবখ – লসটেন্যা ললেন্যাককের বন্যাসনন্যা।’ 

অবতশয়ে পন্যাবপকষরও আগুরকমন লসন্যাজিন্যা: ‘বনকজির নন্যাম?– তন্যা আবম বনকজিই পড়ন্যাব, 
বন্যাপ! কেন্যার অঙ্ক লকেন্যান ঘন্যাকটে গন্যাবণবতকে – লবন্যাঝন্যা মমশবকেলে।’ 

লখন্যাদ যেন্যাধোঁর নন্যাম নন্যাই, লসই পবরবস্থিবত বকস লদকখ: পদকেতর ন্যা সমন্যাসধীন লটেরন্যাককের লপছেকন– 
লকেববকনও। 

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২7লশ মন্যাঘ ১4০৯, ৯ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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বনয়েকমর বকেনন্যাকর

লকে আমন্যাককে বন্যারবন্যার বনয়েকমর বকেনন্যাকর বনকয়ে যেন্যায়ে?  পমলেকসরন্যাকতর পমলে বলেকলেই মকন 
ভন্যাকস বনয়েমসরণধী। আবকেকশন্যার আবম ঐ ধন্যারন্যাকলেন্যা চেমকলের ’পকর লহেধোঁকটে অবলেধীলেন্যাক্রিকম 
বঠকে পকড় লগবছে বন্যারবন্যার বনয়েকমর এককেবন্যাকর বনকচে। 

অথেচে আমন্যাককে লদকখন্যা,  এ রকেমও মন্যানবসভন্যাব!  অবলেধীলেন্যাহেন্যাসনক্রিম খমব লববশ রজিনধী 
লটেককে বন। উপলেবব্ধি একসকছে এ মকন: এ জিধীবকন বনয়েকমর প্রকেক তই প্রকয়েন্যাজিন আকছে। 

তন্যাই, গন্যাকছে-লেতন্যায়ে-পন্যাতন্যায়ে চেবড়কয়ে শরধীরটেন্যাককে লফির তম কলে বনকয়ে আবস চেমকলের সড়ককে। 
মকন আশন্যা: একেবদন বনশ্চয়েই এই চেমলে লমন্যাটেন্যা হেকব – বদকন বদকন – বসনন্যাকরলেন্যা শনন্যাম্পমর 
গুকণ। তখন আসকব বদন। সববকেছেম দন্যারুণ রবঙেন হেকব। কেন্যাজি হেকব। দমবনয়েন্যা বদলেন্যাকব। 
টেমকেটেন্যাকে সন্যাধধীনতন্যাও পন্যাওয়েন্যা যেন্যাকব বনয়েকমর নননকেন্যানকন। 

সন্যাত অহে লপকরন্যায়ে নন্যা। তন্যারই মকধন ঐ ‘টেমকেটেন্যাকে’ কেধী সব তম কেতন্যাকে কেকর আমন্যাককে সন্যাধধীন 
কেকর লফিকলে, আহেন্যা, বনয়েকমর নকভকলেটে লথেককে, পমনরন্যায়ে। 

লকে আমন্যাককে বন্যারবন্যার বনয়েকমর প্রন্যাকন লঠকলে লদয়ে? সসংসন্যাকর মমদন্যার সঙ্কম বচেত সধীমন্যা? নন্যাবকে 
বধীমন্যাকেরন্যা জিধীবকনর লপনশকনর লটেনশকনর চেন্যাপ? নন্যাবকে  মনমরন-সভন্যাব? এককেই বকে তকব 
পবরব্রজিনমন্যান পবরবস্থিবত বকলে?

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২৮লশ মন্যাঘ ১4০৯, ১০ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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মনমরন বনকজিই কেবব– কেন্যাবনমন্যাতন্যা ধ্রুব মহেন্যাকেন্যালে

এককেবন্যাকর  সমস্পষ্ট ঘটেনন্যা।  লচেন্যাকখর সমমকখ ঘকটে লগলে। জিনন্যান মন্যানমর  ছেন্যাড়ন্যা  মহেন্যাকেন্যালে 
বনছেকে  ধন্যারণন্যা–  লদখন্যা  লগলে।  লবন্যাঝন্যা  লগলে কেন্যাককে  বকলে  বচেরনন,  কেন্যাককে  বকলে  ভস ত-
ভববরনৎ। মহেন্যাকেন্যালে মন্যাছে হেকয়ে, সয়েসং ব্রহ্মন্যা হেকয়ে, প্রকববশলে লসন্যামন্যার উদকর। সরূপ অবচেন 
তন্যাধোঁর, নন্যা-জিন্যানন্যা সন্যাবকেন; তবম লস প্রকেটে, লদকহে, মনমকরনর – সমবস্মিতন্যার – লদকহে। 

আর লদকখন্যা,  ঐ লদকখন্যা,  নড়কছে জিধীবন। লদকখন্যা,  জিনন্যান জিধীবন – একে অবচেন মন্যাকছের 
বডিম – কেন্যালেগভর ন্যা প্রন্যাণ-জিরন্যায়েমকত। এই লতন্যা সকজিন – আবদ, আবদতম সকজিনশধীলেতন্যা। 
মনমরন বনকজিই কেবব– কেন্যাবনমন্যাতন্যা ধ্রুব মহেন্যাকেন্যালে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২৯লশ মন্যাঘ ১4০৯, ১১ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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একে.

যেখন পবরবস্থিবতর নন্যাম আবম লদই হেন্যাসন্যান বন্যা নকেশন্যালে আবজিজিমলে হেকে,  ললেন্যাককে বকলে 
ললেন্যাকেটেন্যাককে  ওপন্যাকরর  গকপ্পে  ধকরকছে।  যেখন  অবস্থিন্যা  বছেলে  সন্যারন্যাবদন  সন্যামনবন্যাদধী  পন্যাবটের , 
ভববরনত ঝরঝরন্যা লদকখ মন খন্যারন্যাপ কেরলে মমরুবব্বিরন্যা। একেদন্যা জিধীবন হেকলেন্যা আন্ধন্যা মকন 
লপ্রকমর বকনবগ (বন্যাধোঁচেব নন্যা– তম বম ছেন্যাড়ন্যা আবম বন্যাধোঁচেব নন্যা!)। বন্ধম কদর লচেন্যারন্যা হেন্যাবস: ববপব 
লগকছে, শন্যালেন্যা মজিনম লসকজিকছে! যেখন চেন্যাকেবরর ভয়ে খমন হেয়ে, ববরয়ে বনকজিই হেয়ে ধমনমমন্যার 
অনমসন্ধন্যান,  ললেন্যাককে লদকখ ললেন্যাকেটেন্যার চেমলেদন্যাবড় মন্যাপমকতন্যা নন্যাই। ইকতন্যামকধন গন্যান বছেলে, 
সমমন ঠন্যাকেম র একসবছেলে– চেরন্যাচের লভকসবছেলে সমকর। সন্যাকথে বলেন্যাববলে বছেলে:  সমমকনর লতন্যা 
চেবরত্রিই নন্যাই; দমই বদন পর পর ববকয়ে কেকর, ধমর লখন্যায়েন্যায়ে। 

হেন্যাবমডিম বম খন্যাওয়েন্যা বকেন্তু স্থিবগত হেকলেন্যা নন্যা। পসবরকমঘ খমধোঁকজি পড়ন্যা সনৎ সন্যাহেন্যার যেত প্রবকন্ধর 
লরশ ধকর  সসংবন্যাদ পবত্রিকেন্যায়ে ‘সময়ে ববহেয়েন্যা লগলে’  ... ‘বসকে’ সনন্যাকর,  আহেমদ শবরকফি। 
হুমন্যায়েসন আজিন্যাদ লগলে, ববনয়ে লঘন্যাকরর পর মহেন্যামবত মন্যাকের স লগলে – লথেককে লগলে চেমবসর 
লজিন্যাশ। কেত বকেছেম পন্যার কেকর তৎপকর লযেই আবম নন্যাম ববলে ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যার– পবরবস্থিবত 
ববগকড় যেন্যায়ে, সতনিঃবসদ্ধ লপশ হেয়ে: আবম নন্যাকম ললেন্যাকেটেন্যার বনঘরন্যাৎ মন্যাথেন্যার ববকেন্যার! 
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দমই.

ফিরহেন্যাদ মজিহেন্যারককে যেখন পবরবস্থিবতর দ্বিন্দ্ব বকলে জিন্যাবন– ঘটেনন্যার ববববধতন্যা অকনককেরই 
আড়ন্যালে  কেরকত  সন্যাধ  জিন্যাকগ।  সম্পককের র  জিবটেলে  বজিজন্যাসন্যা  বকেমন্যা  দ্বিন্দ্বযেমদ্ধ  যেন্যাধোঁহেন্যাকদর 
কেন্যাবনগকন্থ নন্যাই – শুধম  আদকরর পমতম পমতম  ছেন্যাড়ন্যা – তন্যাধোঁহেন্যাকদর ঘকর ঘকর লকেচ্ছন্যা রকটে। 
কেম ৎসন্যা  ঘকটে  সন্যাবহেকতনর নবঠকেখন্যানন্যায়ে  ,  আর  পন্যাবটের র  অবফিকস।  অভনন্যাকসর  বপকেদন্যান 
বনরূপন্যায়ে জিমন্যা কেকর অধমণর ভন্যালমককের থেমতম । 

বনবদরষ্ট  প্র-নন্যাম  সবতন  সন্যামন্যাকননর  বচেহ্ন  হেকয়ে  ইবতহেন্যাকস  লবকড়  ওকঠ  বকেনন্যা–  লস 
অনমসন্ধন্যাকন, লসই ববকশ্লেরকণ, লসই পরধীক্ষকণ অবত অসন্যামন্যানন লকেন্যাকনন্যা লকেতৌতস হেলেধী পন্যাঠও 
মতন্যাদশর-মসত্রিকদন্যাকর প্রতনন্যাখনন্যান মন্যাকন। আর অকহেন্যা! সমকবত লেজন্যা বনকয়ে বদবকস লেমকেন্যাকয়ে 
থেন্যাককে লশয়েন্যাকলের পন্যালে। বনশধীথে বননিঃশ্বন্যাস লফিকলে কেম কেম করর প্রভম ভক্তি গন্যাকন!

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২৯লশ মন্যাঘ ১4০৯, ১১ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩
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বতন.

আখনন্যান  পন্যাবলকয়ে  লগকলে ফিরহেন্যাদও উবলপন্যাবল খন্যান। অবতক্রিন্যান  দশককের লদন্যারগুকণ 
বশবরর সবন্ধৎসন্যা তন্যাধোঁর ববরবৎ – বববড়র শরবতসম – লেন্যাকগ। আত্মঘন্যাতধী প্রতন্যারণন্যা বনকয়ে 
লতন্যালেন্যা সন্যামন্যানন সওয়েন্যালে বকেসংবন্যা গুরুকত্বের অন্বয়ে-এরণন্যা তন্যাধোঁর কেন্যাকছে বনতন্যানই নন্যাপন্যাকে 
লঘন্যারণন্যা। লযেককেন্যাকনন্যা প্রশই তন্যাধোঁর ‘কন্যান লদকহে হেন্যাবসর লখন্যারন্যাকে’। অকনন সব গরুগন্যাবড় – 
বতবন একেন্যা তদধীয়ে লবন্যারন্যাকে। লযেককেন্যাকনন্যা ববচেন্যারই তন্যাধোঁর জিনন লস্রেফি ‘কেম ৎসন্যা ও অপপ্রচেন্যার’। 

ক্ষমতন্যার অনমরন্যাকগ সবকচে অবধকে লেন্যাকগ (অকন্বরণ কেন্যাবভ লনবহে) আনমগকতনর আচেন্যাকরর 
লতলে। তন্যা নন্যা হেকলে আধোঁকতকলের আলেখন্যালন্যা ধন্যানকক্ষকত-লনতৌপকথে – যেখন-যেন্যা-দরকেন্যার-
মকত  –  থেন্যাককে  নন্যা  অবহেসংস  লহেফিন্যাজিকত।  কেতক র কত্বের  কেন্যাবনকেলেন্যা  অভ্রেন্যান  আদশর  রূকপ 
ছেলেন্যাকেলেন্যা লখকলে। তন্যার অববশ্বন্যাসধী মন বনকমকর কেতলে কেকর প্র-ইমন,  বপবরকতর ধন। 
লদখন্যা হেকলে অকেস্মিন্যাৎ লচেন্যাখ উকল লফিকলে। 

পলেককে সমইচে বটেকপ সমন্যাকনর সমকন্ধ গড়ন্যা পমরন্যাতন লসতম  লভকঙেচেমকর লফিলেন্যাই লতন্যা পন্যাবটের -
পবলেবটেকক্সের প্রবসদ্ধ কেনন্যানন। দন্যাগন্যাকনন্যা লেন্যাকগ নন্যা লকেন্যাকনন্যা কেন্যামন্যাকনর লগন্যালেন্যা লকেন্যাকনন্যা লহেডি-
লকেন্যায়েন্যাটের ন্যাকর– সরূপককেতন্যাকব তথেন্যা লফিসবমককে উকন্মন্যাবচেত হেয়ে তন্যাধোঁর একেন্যান সরূপ  (মন্যাকন 
বসকলেবক্টিভ  সবহেষম তন্যা-অসবহেষম তন্যা)  লফিস  বন্যাই  লফিস।  আর,  কেধী  আজিব  কেন্যাণ  – 
পবরবস্থিবত-লেধীলেন্যাও অকশর। লগন্যালেন্যাবমর জন্যানভন্যাণ গুরুকত্বের গদন্যা বনকয়ে গদন্যাই-মন্যাধন্যাই 
লসকজি জিকপ গুরুনন্যাম। গুরুকত্বের গণতকন্ত্রে সকেকলেই গুরু, তন্যাই সবন্যাই লগন্যালেন্যাম। 

চেন্যার.

কেতক রত্বে-সম্পকের -জিন্যাকলে, লগন্যাকলেমন্যাকলে, তবম বকেন্তু ফিকস যেন্যায়ে গুরুতর প্রশভরন্যা বকেছেম বকেছেম  
মন্যাছে। বজিজন্যাসন্যার বডিম লথেককে একেবদন উপ্ত হেয়ে সম্পককের র সন্যাধধীনতন্যার সন্যাধ। বনববরকশর 
জিলে লছেধোঁ কচে বনবক্তির বন্যারতন্যা বমককে লজিকগ ওকঠ বনতনচের বদশন্যারধী দরকবশ। তন্যাধোঁর নন্যানবনকে 
নন্যাচে মদন বন্যাউলে লসকজি একেতন্যাকর গন্যান লতন্যাকলে সদকর ও অনকরর পকথে: ‘লঢককেকছে 
লতন্যামন্যার পথে মবনকর-মসবজিকদ; সন্যাধোঁইবজির রন্যাস্তন্যা রুকখ আমন্যাককে আটেককে রন্যাকখ বদশন্যাহেন্যারন্যা 
গুরুকত-লমন্যাকশরকদ’। 

সকেকলেই  লজিকন  যেন্যাকচ্ছ,  এমন  বকে  আমন্যাকদর  মদনন্যা  লসবলেমও  জিন্যাকন,  আকেবস্মিকে 
অসম্পকবক্তি  বচেরকেন্যালে থেন্যাকেকব নন্যা সবতনকেন্যার বশবরকত-ফিরহেন্যাকদ। আবম লসই সম্পককের র 
ববববধ বজিজন্যাসন্যা বনকয়ে আজিককের পবরবস্থিবত রবচে।

রবধীন্দ্রভবন, রন্যাবব: ২4লশ ভন্যাদ ১4২১, ৮ই লসকপ্টেমর ২০১4
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বন্যাজিন্যাকরর দমনমবভ লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যাই কেববতন্যা

কেধী ঘকটে,  যেখন লকেউ বন্যাজিন্যাকর আকস্ত-ধধীকর কেবব হেকয়ে ওকঠ?  পন্যাঠককেরন্যা কেন্যাবন প’লড় 
বনজি বনজি ঘকর শুকয়ে পকড়। কেন্যাবন-আকলেন্যাচেনন্যা হেয়ে– হেন্যাততন্যাবলে-চেমনকেন্যাবলে লখলেন্যা শুরু 
হেয়ে।  ক্ষমতন্যার  সন্যাবহেতনন্যাভন্যা  লদখন্যা  লদয়ে  কেববর পন্যালেককে। পন্যালেককের তকেমন্যা  ধধীকর  ধধীকর 
বন্যাকড়, যেমকগন্যাতধীণর হেয়ে। কেববতন্যারন্যা স্টেনন্যাটেন্যাকসর সববকেল্প বসমলে হেকয়ে ওকঠ। 

কেববতন্যার পকক্ষ তকব কেধী কেরন্যা সমব?  রন্যাজিশন্যাহেধী শহেকরর ভদন্যা-জিন্যামন্যালেপমকর এই প্রশ 
আবম ওবলে-বন্যাবন্যার সকেন্যাকশ লপশ কেবর। প্রশ লশন্যাকন দরবন্যার– বকদ্ধ বটেগন্যাছে লহেকস লফিকলে। 
অনন ও আবদগন ববস্তক ত উঠন্যান কেথেন্যা বকলে:

মন্যানমর-মন্যাককের টে ঘমকর বশক্ষন্যা-কেরন্যা পন্থ
আসলে আকক্কেলে– আবদ সন্যাধমর আচেন্যার; 
লতন্যামন্যার কেববতন্যা, লজিকনন্যা, লতন্যামন্যা-ধমরগন্থ, 
আত্মপর-বজিজন্যাসন্যার বনজিস ববচেন্যার। 

খরখকর অন্ধকেন্যাকর, খরন্যার দহেকন 
বনকজির লমকঘর সন্যাকথে বনকজি লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা–
কেববতন্যার মমর হেকলেন্যা বচেকেন আগুকন 
বন্যাজিন্যাকরর দমনমবভ লমন্যাকেন্যাকবলেন্যা কেরন্যা।

আউবলেয়েন্যা ওঙ্কন্যার লথেকম লগকলে ধমলেন্যা-বকবষ্ট আকস। বটে গন্যাছে পন্যাতন্যা নন্যাকড়। বন্যাতন্যাস অদকশন 
হেন্যাবস হেন্যাকস। ধকেধককে বমকে বনকয়ে লভন্যার-রন্যাকত ববছেন্যানন্যায়ে উকঠ বকস নতম ন কেববতন্যা।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২৯লশ মন্যাঘ ১4০৯, ১১ই লফিব্রুয়েন্যাবর ২০০৩

বিভাজভাণরিরি দিকন্দিকরভ টমভাকেভাণবিলিভা কেরিভাই কেরবিতিভা 49
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লব-মন্যাপ মন্যানমর

কেববকদর ছেবব আকছে বনধরন্যাবরত প্রচেবলেত মন্যাকপ,
লব-মন্যাপ মন্যানমর আবম লকেন্যাথেন্যাও লেন্যাবগ নন্যা খন্যাকপ খন্যাকপ।
অধনন্যাপকেকদরও আকছে কেষ্টকেরধী প্রবশবক্ষত ছেন্যাধোঁচে–
আমন্যার ডিন্যাইস লনই, লব-মন্যানমর ললেন্যাকে আবম,
মগকজি-শরধীকর লনই সমন্যাকজির সমপববত্রি আধোঁচে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ৩০লশ ফিন্যালমন ১4০৯, ১4ই মন্যাচের  ২০০৩
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সন্যাবহেতনপন্যাতন্যায়ে শুধম শহেধীদ কেন্যাদরধী

জিবমজিমন্যা লবকচে ধমকয়েমমকছে সব ভধীবত
কেত ললেন্যাককে অকধন্যামমকখ আকেন্যাকশ লেমকেন্যায়ে।
বন্যাক্সে-ববন বদনরন্যাত, পনন্যাট রন্যা-ভবতর  প্রধীবত
কেন্যাকলেন্যা মন্ত্রেজিন্যাদমকের মনন্যাবজিককে শুকেন্যায়ে।

কেববতন্যা একেলেন্যা হেকলে পরবন্যাসধী রন্যাত
প্রবপতন্যামহেধীর রকক্তি বখধোঁচেম বন জিন্যাগন্যায়ে;
লপকথেবডিন-সমধোঁকচে লমন্যাকছে ববস্মিকবতর সন্যাদ–
বশরবশকর লভন্যার নন্যাকচে স্মিকবতর আগন্যায়ে।

যেন্যাহেন্যার জিবন্যান নন্যাই – জিনসন্যাধন্যারণ –
কেম কয়েকত শহেধীদ; নন্যাই মন্যাকয়ের আধোঁচেলে।
সন্যামবয়েকেধী-কেন্যাবনবঝবকেবমবকে-বকনন্যাবন
লসকেথেন্যা-ববস্মিকত-লচেন্যাকখ মমখস্ত কেন্যাজিলে
মন্যাবখয়েন্যা সন্যাবহেতন লশকখ, মমকখ রন্যাজি-বববড়– 
সন্যাবহেতনপন্যাতন্যায়ে শুধম শহেধীদ কেন্যাদরধী।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ১২ই নচেত্রি ১4০৯  , ২6লশ মন্যাচের  ২০০৩

সভারহতিজ্যপভাতিভায় শুধক শহতীদি কেভাদিরিতী  51
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আশধীর দশকে

কেত ললেন্যাককে বন্যারন্যানকর লদশন্যানকর আকস–
যেন্যাপন-উজিন্যাড়-কেরন্যা দমবরন্যার তন্যাপস,
দমরন্যাকরন্যাগন দমনিঃসন্যাহেস, লটেকেবনকেনন্যালে আকপন্যাস
বকে বনকটেন্যালে ভন্যাকস বচেদন্যাকেন্যাকশ, কেন্যাবনন্যাকেন্যাকশ! 

লজিকনশুকন ববরপন্যাকন বনকজির আকেন্যাশ
আবশশব লদকশ থেমকয়ে পরবন্যাসধী ললেন্যাককে।
লকে তন্যাককে উন্মসলে কেকর? কেধীকসর অসমকখ
আমকতম ন আক্রিন্যান হেয়ে ববকরর প্রকেন্যাশ?

লকেতৌমজিকলে আকসরবনকে-মন্যাত্রিন্যা লবকড় লগকলে
কেন্যাকরন্যা কেন্যাকরন্যা রকক্তি এই নধীলে জিলেবন্যায়েম
ববরন্যাক্তি বন্যাদন্যাবম বচেবন লমশন্যায়ে, সরকলে–
কেন্যাকলেন্যা খমকন খমন হেয়ে কেবব্জি-লদশ-আয়েম।

আত্মববকর পরকদকশ যেন্যায়ে কেত ললেন্যাকে–
ক্রিমববকেবশত হেয়ে আশধীর দশকে।

রন্যাবব: ১২ই নচেত্রি ১4০৯, ২6লশ মন্যাচের  ২০০৩
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কেববর শহের নন্যাই, কেবব বকে লগবরলেন্যা?
আশধীকে রহেমন্যান: রন্যাষ্ট্রে বনন্যাম কেববতন্যা মন্যামলেন্যার সমন্যাবনত আসন্যামধী

কেববর শহের নন্যাই, কেবব সবরহেন্যারন্যা–
জিন্যানন্যা লগলে বনলেতন্যা লসকনর শহেকর;
পকথের মন্যাবলেকে ট্রেন্যাকে, পথে বদশন্যাহেন্যারন্যা–
চেলেন্যাচেলে বনয়েবন্ত্রেত গতকর-বহেকর।

এত রন্যাকত লঘন্যারন্যাঘমবর কেকর লছেন্যাটেকলেন্যাকে–
লচেন্যার বন্যা ছেনন্যাধোঁকচন্যার, বন্যারববণতন্যা-দন্যালেন্যালে;
সদন-বড়কলেন্যাকে গককহে জিমন্যায়ে নবঠকে– 

ধ্রুপদধী সকচের অদ্ধর -ঝন্যাধোঁপ বন্যা বত্রিতন্যালে।

বন্যাজিন্যার-ভজিনন্যা-যেকজ লকেন্যাকনন্যা গণকগন্যালে
সহেন কেরকব নন্যা আর বনবসন্যা-ববধন্যাতন্যা;
নবঠককের বনন্যানদকলে মহেন্যা হেবরকবন্যালে,
ববষম  ববচেবলেত– ‘সবরকদন্যারধী মন্যাদকেতন্যা’!!

মন্ত্রেধী-শন্যান্ত্রেধী-বমবডিয়েন্যার উবদ্বিগ্ন বনণন্যাকদ
সকেলেই কেবঠন– বন্ধ তরলে তন্যারন্যানন্যা;
সকেকলে যেন্যা চেন্যাকখ, ওবশ-বডিবর যেন্যাহেন্যা সন্যাকধ,
তরুণ-যেমবন্যার তন্যাহেন্যা লছেন্যাধোঁয়েন্যাছেমধোঁ বয়ে মন্যানন্যা।

উজিন্যাকন হেন্যাধোঁটেকলে কেন্যাবন মমখ লশন্যাধোঁককে লফিউ–
রন্যাজিন্যার লপয়েন্যাদন্যা কেকর কেববককে আটেকে;
গুপ্তচের তৎপর, আপকদর লঢউ–
লেন্যাবঠবন্যাধোঁবশ-দন্যামন্যামন্যায়ে নতম ন নন্যাটেকে।

শহেকর লেড়ন্যাই জিন্যাবর, যেমদ্ধ-পবরবস্থিবত;
লকে লকেন্যাথেন্যায়ে কেধী কেধী কেকর, কেধী ললেকখ, কেধী খন্যায়ে–
সমস্পষ্ট বজিজন্যাসন্যাবন্যাদ, লকেন্যাকটের  উপবস্থিবত,
হুধোঁ বশয়েন্যাবর, উপকদশ– প্রবতটেন্যা সসংখনন্যায়ে

কেরবিরি শহরি নভাই, কেরবি রকে টগররিলিভা? 53
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ছেন্যাপন্যা হেয়ে (আকলেন্যা-কেন্যানন্যা পন্যাতন্যায়ে-পকষন্যায়ে);
বমবডিয়েন্যা-বন্যাতন্যাকস নকড় সমনধীবতর দন্যাবড়–
মন্যাদকে রুখকত নন্যাকম পমধোঁবজির ববষন্যায়ে
মন্যাখন্যাকনন্যা টেন্যাকেন্যার লনন্যাটে, লপপবস’র গন্যাবড়।

মসলেনকবন্যাধ-আইকনর সমশধীলে লপন্যাশন্যাককে
রন্যাইকফিলে হেন্যাকত হেন্যাধোঁকটে প্রভম র গবরলেন্যা;
রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রে মধন-রন্যাকত বন্যাধোঁকধ কেববতন্যাককে–
আদন্যালেকত লপশ কেকর শরন্যাব-উবসলেন্যা।

লকে কেন্যার জিন্যাবমন লদয়ে! হেন্যাজিকতর বশককে
মন্যাতন্যালে বজিজন্যাসন্যা লদন্যাকলে: ‘কেবব বকে লগবরলেন্যা?’
লহেধোঁকশকলে চেময়েন্যান্ন ধন্যারন্যা, পঞ্চিন্যান্ন বশককেয়ে–
এককে বকলে রন্যাষ্ট্রে, কেবব, ক্ষমতন্যার লেধীলেন্যা!

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ১৫ই নচেত্রি ১4০৯  , ২৯লশ মন্যাচের  ২০০৩
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সকেকলেই কেবব নয়ে– এই তত অনন্যায়েন্যাকস রকটে
‘বন্যাঙেন্যালেধী সমফিধী সন্যাধকে হেযেরত শন্যাহে ওলেধী আহেকমদ’: অগজিকনরম

লভকব লদখকত লচেষ্টন্যা কেবর, হেযেরত মমহেমদ লকেন দন্যাগ বদকয়ে কেববতন্যা ললেকখন বন। মহেন্যামবত 
বমদ্ধ আর ভগবন্যান নচেতননই বন্যা লকেন কেববতন্যা ললেখন্যাটেন্যা বমঝকলেন নন্যা। অথেচে আশ্চযের কেথেন্যা, 
আমরন্যা  সবন্যাই  বমঝলেন্যাম!  কেববতন্যার  সকঙ  তকব  সম্পকের  কেন্যার?  কেববতন্যার  কেয়েলেন্যা  বন্যা 
লকেবমকেনন্যালে কেধীকস জ্বকলে ওকঠ? মমদকণ? ববদমনকত? পমরসন্যাকর? প্রবতভন্যায়ে? অনমকপ্ররণন্যায়ে? 
নন্যাবকে লকেন্যাকনন্যা অনন অঘটেকন?

বই খমলেকলে লদখকত পন্যাই,  গন্যা লথেককে গন্যানককে লঝকড় নন্যা-লফিলেকলে কেববতন্যা হেকয়ে ওকঠ নন্যা 
কেববতন্যা। পমরন্যাতন বন্যাসংলেন্যা পকদন লদকখন্যা নন্যা লকেমন লযেন সমর-সমর ভন্যাব! আধমবনকে কেববতন্যায়ে 
গধীতলেতন্যা দমববররহে বকটে। এবদককে, লেন্যালেন বকেন্তু কেববতন্যা নন্যা, গন্যান। আর লসই সঙধীকতরও 
সরবলেবপ নন্যাই তন্যাধোঁর ঘকটে।  এবসং ঠন্যাকেম র আজিও মমরবরত, কেন্যাকবন নকহে, গন্যাকনরই আবকহে 
– মসলেত।  কেববতন্যা তন্যাহেকলে কেধী? আধমবনকেতন্যাই বন্যা কেন্যাককে বকলে? 

বন্যাজিন্যাকরর যেমকগ লদবখ কেন্যাবন বনকয়ে তকের ন্যাতধীত বতলে-তন্যালে ঘকটে পকথেঘন্যাকটে। সব্বিন্যাই কেবব 
হেকত চেন্যায়ে,  তবম  সকেকলেই কেবব নয়ে – এই তত অনন্যায়েন্যাকস রকটে। এত ঋবর-দরকবশ 
কেববতন্যা  নন্যা-বলেকখ চেকলে  লগলে,  জিধীবনন্যাননই শুধম  কেববতন্যা  কেধী  বস্তু বশখকলেন?  লভকব 
লদখকত লচেষ্টন্যা কেবর, কেববতন্যার সকঙ তকব সম্পকের টেন্যা কেন্যার?

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২১লশ শন্যাবণ ১4১০, ৫ই আগস্টে ২০০৩
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মন্যাবছে

এমন সসংসন্যারধী আবম, পন্যাধোঁড় বসবরয়েন্যাস,
খরকচের যেন্যাবতধীয়ে বহেসন্যাববনকেন্যাশ
পন্যাই-পয়েসন্যা বলেকখ রন্যাখব; যেতই বতয়েন্যার
পন্যাকে– তবম ‘লকেন্যাকেন্যাককেন্যালেন্যা মন্যাকন সবরনন্যাশ’

জন্যান কেকর বন্যাজিন্যাকরর ববহে বন্যানন্যাকয়েবছে–
পন্যাকেন্যাকপন্যাক্তি কেকর লেন্যালে সন্যালেম বদকয়ে বন্যাধোঁধন্যা;
বতন হেপ্তন্যা ললেখন্যা– বন্যাবকেটেন্যাকত বকস মন্যাবছে
শতকচেন্যাকখ বনরধীক্ষণ কেকর অঙ্ক-সন্যাধন্যা।

বছেরন্যাকন ভন্যাবব: লবশ, খন্যাতন্যাটেন্যা লতন্যা লহেন্যাকে,
জিবমকয়ে কেববতন্যা বন্যাড়ন্যা যেন্যাকব তন্যার পন্যাকত।
কেববতন্যা লখকয়েই – ওমন্যা – ললেন্যাককে চেন্যায়ে লকেন্যাকে!
লকেন্যামলে পন্যানধীয়ে ছেন্যাড়ন্যা কেববতন্যাও বতকত।

অথেরন্যাৎ, সসংসন্যারধী নই; কেন্যাকবনও দমকভর ন্যাগ–
সলেকজ রচেনন্যা কেবর কেন্যাকলের দমকযেরন্যাগ।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ১7ই মন্যাঘ ১4১০, ৩০লশ জিন্যানময়েন্যাবর ২০০4
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মবস্তকষ্কের ছেন্যাপন্যাখন্যানন্যা

পন্যাবস্টেককের লপ্রম বকেমন্যা নন্যাবমদন্যাবম চেমইসংগন্যাম-চেন্যাধোঁদ
বচেবন্যাকত বচেবন্যাকত দন্যাধোঁকত লপন্যাকেন্যা ললেকগ বনথেন্যা টেনটেন– 
বকহেৎ বককক্ষর ডিন্যাকলে অবনণরধীত আশকয়ের সন্যাদ
ঝড়মন্যাখন্যা-অন্ধকেন্যাকর খমধোঁকজি চেকলে উদ্বিন্যাস্তু মন ...

একেবন্যার লদখন্যা হেকলে অনমভকব দককশনর প্রলেয়ে 
নড়বকড় কেকর বদকত পন্যাকর বকেন্তু কেনন্যাকমরন্যার বরলে–
মবস্তকষ্কের ছেন্যাপন্যাখন্যানন্যা এধোঁককে বনকলে অনমক্তি প্রণয়ে, 
সমন্ধ উপ্ত হেয়ে, খকস পকড় ঘটেনন্যার বখলে। 

ফিকটেন্যা-লতন্যালেন্যাতম বলে নন্যাই, লপন্যাজি নন্যাই, লপন্যাসপন্যাস নন্যাই– 
লযেখন্যাকনই বতবন যেন্যান লসখন্যাকনই তম বম বকস থেন্যাককেন্যা;
মন-পমকর লকেন্যাথেন্যা লকেন্যাকনন্যা লটেকম্পন্যারন্যাবর সদন্যাগবর নন্যাই– 
আমরন্যা তন্যা জিন্যাবন নন্যাই, আমরন্যা অকনকে জিন্যাবন নন্যা লতন্যা!

একেবন্যার কেথেন্যা হেকলে উচন্যারণ আগুকনর হেন্যাধোঁস–
বন্যাতন্যাকস সন্যাধোঁতন্যার কেন্যাকটে বনরন্যাকেন্যার ধ্ববনর পন্যাখনন্যা;
অন্ধকেন্যার লভদ কেকর গন্যান গন্যায়ে দমবন্ধ শ্বন্যাস–
আকলেন্যার সমরঙ লথেককে উকব যেন্যায়ে অলেধীকে ঢন্যাকেনন্যা। 

রবধীন্দ্রভবন রন্যাজিশন্যাহেধী: লপতৌর ১4০7, জিন্যানময়েন্যাবর ২০০১
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প্রবতবক্রিয়েন্যাশধীলে পবরবস্থিবত

বমশ প্রবতবক্রিয়েন্যা হেয়ে।
যেন্যা-বকেছেমই ঘকটে– 
আমন্যাকদর বমশ প্রবতবক্রিয়েন্যা হেয়ে।

বকবষ্ট আমন্যাকদর ভন্যাকলেন্যা লেন্যাকগ। 
লরন্যামন্যাবনকে ঋতম । 
বকবষ্টর খন্যারন্যাপ বদকেও আকছে। 
সববকেছেম সনন্যাধোঁৎকসধোঁকত লেন্যাকগ।

বসনকেন্যাকলে আমরন্যা বসকনর ভক্তি হেই।
লকেন্যাবকেকলের ডিন্যাকে আমন্যাকদর ভন্যাকলেন্যা লেন্যাকগ।
পন্যাবখটেন্যার আবন্যার ঝন্যাকমলেন্যাও আকছে।
বনকজি বন্যাসন্যা বন্যানন্যায়ে নন্যা। 
অকননর ঘন্যাকড় বডিম পন্যাকড়।

কেন্যাকে আমন্যাকদর পছেন নন্যা।
কেকের শ গলেন্যা। ববরবক্তিকের।
কেন্যাকে অবশন আমন্যাকদর উপকেন্যারও কেকর।
ময়েলেন্যাটেয়েলেন্যা পবরষ্কেন্যার কেকর।

আমরন্যা পবরষ্কেন্যার প্রবতবক্রিয়েন্যা কেবর নন্যা।
তন্যাকত ঝম ধোঁবকে থেন্যাককে অকনকে লববশ।
আমন্যাকদর বমশ প্রবতবক্রিয়েন্যা আকস।
তন্যাকত চেন্যাকেবর রক্ষন্যা পন্যায়ে।
বনবসন্যা ঘকটে। 
কেন্যাকযেরন্যাদ্ধন্যার হেয়ে।

আমরন্যা সমন্যাজিববপব চেন্যাই। 
সন্যামন্যাবজিকে নবরমন সবতনই অননন্যায়ে  ।
বকেন্তু ববপকবর খন্যারন্যাপ বদকেও আকছে। 
পন্যাবটের র বনকষরণ চেকলে।

58 পররিরস্থিরতিরি রবিবিরিণ

A
rt

w
o

rk
: E

ra
ab

 A
h

m
e

d



অবশন ববপব লতন্যা আর এখনই হেকচ্ছ নন্যা ...
তন্যা ছেন্যাড়ন্যা, সবতনকেন্যাকরর ববপবধী হেওয়েন্যা যেন্যায়েও নন্যা।

লমন্যাটে কেথেন্যা, বসকস্টেকমর এককেবন্যাকর বন্যাইকর যেন্যাওয়েন্যাও ভন্যাকলেন্যা নয়ে। 
বনদন্যারুণ ননরন্যাকজিনর ববশকঙ্খলেন্যা ঘকটে।
তন্যার লচেকয়ে রন্যাজিন্যা ভন্যাকলেন্যা, রন্যাজিন-রন্যাষ্ট্রে-কেম চেকেন্যাওয়েন্যাজি ভন্যাকলেন্যা।

আসকলে আমরন্যা যেতই ববলে নন্যা লকেন, 
বসকস্টেম কেখকনন্যা বদলেন্যাকব নন্যা।
আর, বসকস্টেকমর সবই লতন্যা আর অত খন্যারন্যাপ নন্যা।
ভন্যাকলেন্যা বদকেও আকছে।
ভন্যাকলেন্যা বকেছেম কেরন্যার জিকননও লতন্যা ভন্যাকলেন্যা একেটেন্যা বসকস্টেম লেন্যাকগ– 
তন্যাই নন্যা?
রন্যাষ্ট্রে ছেন্যাড়ন্যা লদশ চেকলে নন্যাবকে?

সবকচেকয়ে ভন্যাকলেন্যা হেকলেন্যা বদ্বিধন্যাবটেধন্যা লঝকড় লফিকলে লদওয়েন্যা।
বদ্বিধন্যা একেটেন্যা অসমকখর নন্যাম– পকদ পকদ ববপবত ঘকটে।
জিনবপ্রয়ে বচেবকেৎসন্যা হেয়ে আত্মসমপরণ।

আত্মসমপরণ তন্যাই কেববতন্যারও ভন্যারন্যা হেকয়ে ওকঠ;
পড়ন্যাও লতন্যা যেন্যায়ে তন্যাককে – যেবদ লকেউ চেন্যায়ে –
লমন্যাকড় লমন্যাকড় মমদন্যাবঙ্কত থেন্যাককে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ১7ই শন্যাবণ ১4১০, ১লেন্যা আগস্টে ২০০৩
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ববশুদ্ধ অন্ধ লকেন্যাকনন্যা প্রন্যাণধী

ববশুদ্ধ কেববতন্যা বকেন্তু এমনবকে ববশুদ্ধ লকেন্যাকনন্যা ধন্যারণন্যাও নয়ে। 
অকন্ধর পকক্ষও এটেন্যা নন্যা-লবন্যাঝন্যা কেবঠন লযে, 
ববশুদ্ধ ধন্যারণন্যা বকলে লকেন্যাকনন্যাখন্যাকন লকেন্যাকনন্যা বকেচ্ছম নন্যাই। 
লকেননন্যা, প্রকেক তপকক্ষ, 
ববশুদ্ধ অন্ধ লকেন্যাকনন্যা প্রন্যাণধী তম বম লকেন্যাথেন্যাও পন্যাকব নন্যা।

রন্যাবব: ৩০লশ ফিন্যালমন ১4০৯, ১4ই মন্যাচের  ২০০৩ 
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তম চ্ছ পমচ্ছ -কেববতন্যা
তন্যারকেন্যা-ফিনন্যাক্টিবরর বটেকেবটেবকে-মনন্যাকনজিন্যারকদর প্রবতভন্যা-পন্যাদপকদ

আবম ছেয়ে মন্যাস লেনন্যাকজি ভকর রন্যাখব খন্যাদন।
যেত লবন্যাকেন্যাকসন্যাকেন্যা লপন্যাকেন্যাকটেন্যাকেন্যা 

মন্যাবগ বন্যা মদ্দ
যেন্যারন্যা আকলেন্যা লখকত সন্যাধোঁঝ-রন্যাকত 

লদয়েন্যাকলে ও রন্যাস্তন্যাকত 
বন্যাজিন্যায়ে বন্যাদন ...

লসই নহে নহে নর নর      

কেত পন্যাকেন্যা লপন্যাকেন্যা-নকে 
মন্যাকছের শন্যাদ্ধ

লখকত লত-লর-লকে-লটে-তন্যা-কে-তন্যা-কে
আবম যেন্যাই তম বম ডিন্যাকে
নধীবত-গধীবত লেনন্যাকজি রন্যাখ 
উদকর বন্যাধন-

গত থেন্যাকেন্যাটেন্যাই লনচেন্যাকরর 
আচেন্যার– আদন।

তন্যাই ঢন্যাকেন্যা যেন্যাই। বড় ভন্যাই
বকলেকছেন: ‘লেনন্যাজিন্যাটেন্যাই
বফিটেফিন্যাটে রন্যাখন্যা চেন্যাই
বদবস-রন্যাত্রি;

বহেকত ববপরধীত পমকরন্যাবহেত 
(লযেই যেমকগ যেকথেন্যাবচেৎ)
সন্যাজিকব সন্যাধন-

মকতন্যা; জিমটেকব জিবর আটের
লসন্যাফিন্যাকসটে বক্সে-খন্যাটে
দশন্যাসই ঠন্যাধোঁটেবন্যাধোঁটে–
বনরুদ ভ্রেন্যান।’

শুকন বন্যাধোঁবধ যেত আধোঁটেঘন্যাটে
মন্যার-মন্যার-কেন্যাট-কেন্যাট 
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গদনপদন
সব লখকটেখমকটে লচেকটেপমকটে 

হেন্যাই তম কলে ভরন্যা লপকটে 
লগন্যাপকন বচেকেন রুকটে
জিমন্যাকবন্যা সদন-

হেওয়েন্যা লেনন্যাকজি-লেনন্যাকজি। মন্যাকঝ-সন্যাকজি 
লবহুদন্যা অ-কেন্যাকম-কেন্যাকজি 
লেন্যাগকলে গুকতন্যা

লেনন্যাজি লফিকলে লরকখ বপঠটেন্যান 
(চেন্যাচেন্যা বন্যাধোঁচেন্যা বনজি জিন্যান)
টেন্যানন্যাকবন্যা ধসতর ।

বন্যাট ঘবড়টেন্যাককে লমকপকজিন্যাকখ 
খন্যাব লফির বঠকে-বঠককে–
কেন্যাধোঁটেন্যা-লছেধোঁড়ন্যা বটেকেবটেককে
লেনন্যাকজির গত

লথেককে উজ্জ্বলে বলেকেবপককে নয়েন্যা লেনন্যাজি গজিন্যাকবই।
লদকখশুকন বককে বককে
ফিকটেন্যা তম কলে লদকব দককে
(আকয়েন্যাজিকন উববনধীগ) খন্যাবনকেটেন্যা সলেন্যাকজিই ...
খন্যাইদন্যাই-যেমকগ বটেকেবটেবকেকদর মজিন্যা এই।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ১২ই নজিনষ ১4১০  , ২6লশ লম ২০০৩ 
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বন্যাজিন্যাকরর রূপন্যালেধী মন্যাকবরলে

বন্যাজিন্যাকরর চেময়েন্যাতর কেলেন্যা যেন্যাককে খন্যায়ে 
তন্যাককে লকেউ বন্যাধোঁচেন্যাকত পন্যাকর নন্যা। অতনিঃপর 
সন্যাবহেতন-ধমর উদযেন্যাপকনর আরও একেটেন্যা প্রথেন্যা হেকব লতন্যামন্যার মরণ। 
কেধী অসন্যাধন্যারণ একে লেড়ন্যাইকয়ের কেধী রকেম গৎবন্যাধোঁধন্যা প্রবতবক্রিয়েন্যা–
লদখকত পন্যাচ্ছ, হুমন্যায়েমন আজিন্যাদ? 
মকন হেকচ্ছ বমবডিয়েন্যার নতম ন মওকেন্যা তম বম জিমকটেছে লহে ববলের ছেন্যাগলে! 

তম বম বলেকত ‘বন্যামকনর লদশ’ –  
ববদনন্যাজিধীবধী বন্যামকনরন্যা দন্যারুণ কেরুণ বন্যাককেন লতন্যামন্যার প্রশবস্ত গন্যাকচ্ছ খমব।

‘প্রবতবক্রিয়েন্যাশধীলেতন্যার সমদধীঘর ছেন্যায়েন্যার বনকচে আকপন্যাকসর খনকেন্যাবদ’ খনন কেকরকছে যেন্যারন্যা, 
লসইসব গকতর র ইধোঁদমর 
লতন্যামন্যার সন্যাহেস একব কেররকণর ববস্তন্যাবরত দন্যাবয়েত্বে বনকয়েকছে। 
লতন্যামন্যার প্রবতমন্যা বনকয়ে সপ্তন্যাহেন্যান টেন্যানন্যাটেন্যাবন 
লসয়েন্যানজ সন্যাবহেবতনকেধী, কেলেন্যাকেন্যার কেলেমবচে-কন্যাকব। 
কেবদন আকগও এরন্যা লতন্যামন্যার বননন্যায়ে 
শহুকর সরন্যাইখন্যানন্যা সরগরম কেকর রন্যাখত লরন্যাজি। 

কেধী অবলেধীলেন্যায়ে তম বম সন্যাবহেকতনর প্রথেন্যা-লসতৌকধ 
বন্যাজিন্যাকরর রূপন্যালেধী মন্যাকবরলে হেকয়ে লগকলে! 
ঐ প্রন্যাসন্যাকদর লকেউ লতন্যামন্যার রচেনন্যা বকেন্তু কেরকব নন্যা পযেরন্যাকলেন্যাচেনন্যা, 
লযেমন কেকরন্যা বন তম বম– ধকমরর, রন্যাজিনধীবতর, 
বকেমন্যা ধকরন্যা সন্যাবহেকতনর মনন্যাকনজিন্যার- ও মন্যাবলেকে-পকক্ষর।
বন্যাজিন্যার নগকদ যেন্যাককে শুভঙ্ককরর পন্যাধোঁককে জিনন্যান পমধোঁকত লফিকলে, 
লবদ্বিধীন খমবনরন্যা তন্যাককে মহেন্যা-বহেসংস্রে অস্ত্রন্যাঘন্যাকত অমরত্বে লদয়ে, 
আর,   সন্যাবহেতন-সন্যাধধীনতন্যার জিধীবন্মকত প্রবতমন্যা বন্যানন্যায়ে। 

সন্যামবগকে বসকস্টেকমর ছেলেন্যাকেলেন্যা লবন্যাঝন্যা বড় দন্যায়ে, দয়েন্যাময়ে, 
প্রবতমন্যা-প্রণন্যালেধীসমদ্ধ আগন্যাকগন্যাড়ন্যা লভকঙে লদখকত হেয়ে। 

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২4 শন্যাবণ ১4১০, ৮ই আগস্টে ২০০৩
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বচেন ও বন্যাকেন বন্যাধোঁধন্যা লট্রেবসকঙের মন্যাকপ

প্রবকন্ধর লফিউ একস কেববতন্যার মন্যাকঠ
লববশ বকেন্যাববকে বদকলে লক্ষকপ অকনককেই:

‘সকববর বশক্ষণ লেন্যাকগ, কেববতন্যার পন্যাকঠ
আলেন্যাদন্যা বহেসন্যাব থেন্যাককে, নন্যা-লবন্যাকঝ লযে-লসই।

বন্যাচেন্যালে বয়েন্যান কেকণর নন্যা-বঠকে পশন্যাকনন্যা–
এগুলেন্যা বন্যানন্যাকনন্যা কেথেন্যা, লভকবন্যা নন্যা কেববতন্যা।
গসঢ়ন্যাভন্যাকস লগধোঁকথে-চেলেন্যা পদন লযেনকতন
সবহে কেন্যাবনকেলেন্যা নকহে– প্রচেন্যার অযেথেন্যা।’

মহেন্যাজিনধী মমদকণর মহেন্যাযেজ-রকথে
অক্ষকরর হুড়ন্যাহুবড়, লপকটের পন্যাহেন্যারন্যা–
পমধোঁকজির প্রবতমন্যা-আধোঁকেন্যা রবঙেন প্রচ্ছকদ
পমধোঁবজির লপন্যাস্টেন্যার বকেমন্যা যেমকগর লচেহেন্যারন্যা।

লরন্যালেটেন্যা লরন্যালেন্যাকর কেত কেন্যাবলেঝম বলে লমকখ
অঙভবঙ, বন্যাগভবঙ, ভন্যাবভবঙ ছেন্যাকপ।
তম বম লতন্যা কেববতন্যা ললেকখন্যা– কেববতন্যা কেধী ললেকখ?
বচেন ও বন্যাকেন বন্যাধোঁধন্যা লট্রেবসকঙের মন্যাকপ।

প্রচেবলেত সসংজন্যা-বববধ, কেন্যাকবনর কেনন্যানন,
প্রবতবষত শববশল্প, ভন্যাগ ও ঘরন্যানন্যা
লনকড়কচেকড় লদবখ তন্যাকত আধোঁকেন্যা লযে-আনন,
ক্ষমতন্যা লস; বন্যাদবন্যাবকে সব প্রচেন্যারণন্যা।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২4লশ শন্যাবণ ১4১০, ৮ই আগস্টে ২০০৩
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আজিম খন্যান
বররন্যা জিহেধীন এবসং আ-আলে মন্যামমন: সমকবত জিধীবন সমধীকপরম

মকন আকছে, আমন্যাকদর একেটেন্যা সময়ে বছেলে, যেখন মকতম ন বছেলে সবকচে কেন্যাকছের? 
লস যেখন কেন্যাকছে থেন্যাককে সবকচে সমনর হেয়ে তখন জিধীবন। একেন্যাতর চেকলে লগকছে, 
এখনও মরণ আকছে, যেবদও অকনককে ভন্যাকব তন্যাককে ফিন্যাধোঁবকে বদকয়ে তন্যারন্যা লবকহেশকত যেন্যাকব। 
আজিকমর সন্যাকথে যেন্যারন্যা এখনই চেন্যাখকত চেন্যাও আজিন্যাবদর সন্যাদ– একেতন্যারন্যা হেন্যাকত নন্যাও, 
বন্যাজিন্যাও বগটেন্যার, চেকলেন্যা আবন্যাহেন কেবর মকতম ন, আপন লগতৌরকব ...

লযেককেন্যাকনন্যা সন্যাধমর মকতন্যা, মকতম নহেধীন মন্যানমকরর মকতন্যা– 
মকতম ন তন্যাধোঁর গন্যাকয়ে মন্যাখন্যা বছেলে। 

বমকে পককেকটের বনকচে মকতম নর সমবন্যাস লমকখ 
অবগ্নদগ্ধ জিধীবকনর পথে হেন্যাধোঁকটে যেন্যাধোঁরন্যা, 
তন্যাধোঁকদর শরধীর লথেককে অথের নয়ে, লজিলন্যা নয়ে, 
খনন্যাবত নয়ে, লমন্যাহে নয়ে, সমন্যাকটের আসন্যালেন নয়ে– 
লবর হেয়ে লস্রেফি তন্যাজিন্যা মন্যানমকরর ঘন্যাণ। 

যেখন আজিম খন্যান কেথেন্যা বলেকতন, 
তন্যাধোঁর কেকণ্ঠে লশন্যানন্যা লযেত মন্যানমকরর সর– 
স্পন্সির-লসতৌজিননহেধীন আত্মগত প্রন্যাথেরনন্যার মকতন্যা। 
গন্যাকছেরন্যা লযেভন্যাকব কেথেন্যা বকলে  মকদম বন্যাতন্যাকসর সন্যাকথে, 
লহেকস ওকঠ ফিম লে যেথেন্যা পন্যাকপর ধন্যারণন্যাহেধীন লপ্রবমককের লচেন্যাকখ– 
আবদকখনতন্যাহেধীন বকেসংবন্যা আইবডিয়েন্যা-আইকডিনন্যালেবজিহেধীন
লকেন্যাকনন্যা গন্যাঢ়তর ববশ্বন্যাকসর মকতন্যা বছেলে তন্যাধোঁর উচন্যারণ। 

লযেভন্যাকব প্রবধীণ লদহে সন্যাধোঁতরন্যায়ে লমঘনন্যার জিকলে, 
অথেবন্যা কেল্পনন্যা কেকরন্যা, লযেভন্যাকব বক্রিককেটে লখকলে 
বন্যাবলেকেন্যা, বন্যা বকয়েন্যাবকদ্ধ, পবরণত যেমবন্যা, 
লসইভন্যাকব বতবন তন্যার বনজিস সরগকম 
দন্যাগ লকেকটে রন্যাখকতন অবচেকনর গন্যাকয়ে।
মগ্নকমঘলেধীনন্যার মকতন্যান 
তন্যাধোঁর দমই লচেন্যাকখ বছেলে আত্মসমপরণ–
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আকেন্যাকশর কেন্যাকছে আর বকবষ্ট আর সন্যাগকরর কেন্যাকছে, 
অবদ্বিত-অনন সদন্যা-জিধীবকনর কেন্যাকছে। 
লযেভন্যাকব লতন্যামন্যার কেন্যাকছে সবরস সধোঁকপ বদকয়ে 
আবম খমধোঁকজি পন্যায়ে আমন্যাককেই, 
লযেভন্যাকব হেন্যাওয়েন্যার কেন্যাকছে সমস্ত সতন্যাককে লরকখ 
পন্যাবখ বঠকে পন্যাবখ হেকয়ে ওকঠ, 
লসভন্যাকব আজিম খন্যান গন্যান গন্যান – নজিবকেকণ্ঠে – 
পন্যাহেন্যাড় আওয়েন্যাজি লতন্যাকলে, 
শসননতন্যার বনন্যাকেকহেন্যালেও ভকর ওকঠ 
অনমসকর আর মহেন্যানন্যাকদ, 
চেরন্যাচেকর প্রন্যাণহেধীন তখন আর লকে থেন্যাককে লকেন্যাথেন্যায়ে! 

আজিম খন্যাকনর গন্যাকন অপ্রকেন্যাশ প্রকেন্যাবশত হেন– 
বমবডিয়েন্যাককে লছেন্যাকটেন্যা লেন্যাকগ, 
রন্যাষ্ট্রেভরন্যা কেতর ন্যাসরন্যা পদককেরন্যা লেমকেন্যাকনন্যার পন্যায়ে নন্যা জিন্যায়েগন্যা ...

বকেকশন্যারগঞ: ২২লশ নবশন্যাখ ১4১৮, ৫ই লম ২০১১
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লগবরলেন্যা কেববতন্যা

লযেকহেতম  এখন্যাকন হেকব নন্যা লমন্যাকটেও গন্যাহেন, 
কেববতন্যা আবন্যার লেমকেন্যাকত চেন্যাইকছে বনকজিককে।
বলেকছে: আড়ন্যাকলে!– জিলেবদ আড়ন্যালে ডিন্যাককেন্যা!
বলেকছে, লযেভন্যাকব লহেন্যাকে নন্যা, পন্যালেন্যাও, বনকজিককে খন্যাবনকে ঢন্যাককেন্যা 
গুচ্ছ অলেককে এক্ষম বণ একে বনবমকখ – 
এটেন্যা পমবলেকশর রন্যাজিন!

বলেকছে কেববতন্যা: লশন্যাকনন্যা, ইহেকেন্যাকলে মমক্তি হেকব নন্যা লকেউ;
নন্যাঙন্যা-পন্যাগলে লকেউ এ আকেন্যাকশ তম লেকব নন্যা নধীলে লঢউ।
বলেকছে কেববতন্যা: লবন্যারখন্যার বনকচে এবসং বন্যাইকর আবমই;
আবমই পন্যালেন্যাই – যেখনতখন – আবমই লতন্যামন্যাকত থেন্যাবম।

বনকজির সন্যামকন বনকজিককে খমলেকত সবকচেকয়ে যেন্যার ভয়ে
লস ললেন্যাকেই বনকজিককে ভন্যাকব লস লপ্রবমকে – বমকঝ যেন্যাকব অননককে 
মমরবগ লযেভন্যাকব লজিনন্যাবতববরদনন্যা লশকখ ...
আহেন্যা লপ্রম – ববস্মিয়ে!

সবন্যাই লসপন্যাই, সকেকলেই লচেন্যার, সব্বিন্যাই সতন্যাসতধী,
সকেকলেই একেগন্যামধী, একেকরখ; বন্যাতন্যাসটেন্যা শুধম লেমচন্যা 
 – সব লঠন্যাধোঁটে চেন্যাকখ, সব চেমলে লছেন্যাধোঁয়ে, সব বমককে লতন্যাকলে গবত – 
সদন্যা-বহুগন্যামধী অথেচে সতধীমন্যা সধীতন্যার লচেকয়েও সন্যাচন্যা।
এখনও বন্যাতন্যাবস কেববতন্যা তন্যাই লতন্যা উধোঁবকে মন্যাকর হেন্যাওয়েন্যা-লপন্যাশন্যাককে – 
বন্যাবকে সব এহে বন্যাহেন।

রন্যাবব: ১২ই আবশ্বন ১4২০, ২7লশ লসকপ্টেমর ২০১৩
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লঘন্যাড়ন্যার বডিম

পদরন্যা খসকলেই লঘন্যাড়ন্যার বডিম–
একেটেন্যা নয়ে, পমকরন্যা একে লজিন্যাড়ন্যা;
মকধন – গবলেপকথে – তন্যা বধন বধন
নন্যাচেকত থেন্যাককে লচেন্যাখ ছেন্যানন্যাবড়ন্যা।

সন্যারন্যাটেন্যা বদন থেন্যাককে আকড় লমন্যাড়ন্যা–
বকেছেমকত ওমকলেটে হেকব নন্যা বডিম;
অথেচে সন্যারন্যাক্ষণ গন্যা বঝমবঝম–
বডিকমর লচেন্যাখ শুধম লখন্যাধোঁকজি লঘন্যাড়ন্যা।

রন্যাবব: ২১লশ কেন্যাবতরকে ১4১৮, ৫ই নকভমর ২০১১
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তিত তিতীয় ভভার: 

জরুররি পররিরস্থিরতি

Pamela Irving: Beastie Boy

তস্রেফ মজারজাত্মক কয়কলরর আশঙজা তদিলখেয়য় সজাধশীন মরপ্রকজাশ ও সমজায়বশ দিমন করজায়ক 
জজায়য়জ করজা যজায় নজা। মজানমষ তরজা ডিজাইলনর ভয়ও তপয়য়লছেলি এববাং তময়য়য়দিরয়ক পম লড়েয়য় 

তময়রলছেলি। অয়যপৌলক্তিক আশঙজার দিজাসত্ববন্ধন তথেয়ক মজানমষয়ক মমক্তি করজাটিজাই সজাধশীন 
মরপ্রকজায়শর কজাজ।  লবপয়বর মজাধকয়ম যজাযরজা আমজায়দির সজাধশীনরজা জয় কয়র…  

এয়নলছেয়লিন রজাযরজা ভশীরু লছেয়লিন নজা। রজাজননলরক পলরবরর্তনয়ক রজাযরজা ভয় করয়রন নজা। 
আইনশরঙ্খলিজা-বয়নজাবস্তয়ক মলহিমজালন্বির করজার মভলিক লহিয়সয়ব সজাধশীনরজায়ক জলিজাঞ্জললি তদিন 
লন রজাযরজা।  যলদি এমন সময় আয়স যখেন লশকজার মজাধকয়ম মনয়ক তঠিকজায়নজার উয়দয়শক…  
লমথেকজা আর ভজান্ত ধজারণজার উয়নজাচন ঘটিজায়র হিয় রকর্তলবরকর্ত লদিয়য়, রখেন লবলহির হিয়লিজা তবলশ 

তবলশ কথেজাবজারর্তজা – চজালপয়য় তদিওয়জা নশীরবরজা নয়। শুধম মজাত জরুলর অবস্থিজাই জজায়য়জ 
করয়র পজায়র দিমন-পশীড়েনয়ক। 

লিমইস বকজানজাইস, লবচজারপলর, সম লপ্রময়কজাটির্ত, মজালকর্তন যমক্তিরজাষ
হুইটিলন বনজাম ককজাললিয়ফজালনর্তয়জা মজামলিজার রজায়: ২৭৪ ইউএস ৩৫৭ (১৯২৭) 
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কেন্যাধোঁকচের সময়ে: ধন্যান ভন্যানকত বশকবর গন্যান

মকন জিন্যাকগ দন্যায়ে পন্যাকপর প্রভন্যায়ে:
এ পন্যাপ-শরধীর পন্যাকপর চেন্যাকেন্যায়ে
বপকর লদওয়েন্যা লগকলে জিমটেকব শন্যাবন,
বন্যাড়কব নন্যা আর পন্যাকপর কেন্যাবন;
ঘমধোঁচেকব সপ্নে-লশকরর ভ্রেন্যাবন।

মকন পকড় যেন্যায়ে … কেন্যাধোঁকচের সময়ে:
কেন্যাধোঁচে লগলেন্যা দন্যায়ে, কেন্যাধোঁচে লঠলেন্যা দন্যায়ে। 

আয়েম-ক্ষয়ে-কেরন্যা প্রন্যায়েবশ্চত?– 
অনবভকপ্রতন! অনবভকপ্রতন!!

বশল্প, সন্যানন্যাই, সতন, সকজিন,
মদ, গন্যাধোঁজিন্যা, লপ্রম, তধীথেরগমন,
জিধীবন, মকতম ন সকেলেই যেখন

রন্যাজিনধীবতককের পন্যাকয়ের ভক তন–
অনবভকপ্রতন! অনবভকপ্রতন!!

রন্যাজিনধীবতকদর হেন্যাজিন্যার বচেত,
হেন্যাজিন্যার লচেহেন্যারন্যা, অকঢলে ববত– 

পন্যাকজিকরন্যা-পতন্যাকেন্যা-পন্যাবল-লবহেন্যারন্যা,
পমবলেশ-লপন্যাশন্যাকে-বটেবভর পন্যাহেন্যারন্যা;
টেমকেরন্যা-টেমকেরন্যা দশরকন লঘরন্যা

অযেমত আয়েনন্যা, বনযেমত বকত।
রন্যাজিনধীবত মন্যাকন রন্যাজিন্যাই সতন।

রন্যাজিনধীবতকেন্যা’র কেত নন্যা বন্যাহেন্যার, 
অবত-আকয়েন্যাজিন, অতধীব আহেন্যার।

ভম খন্যা-ববকমন্যাচেকন, পকদ-প্রকমন্যাশকন,
সজিকন-ভজিকন, বধীণন্যা-ববকনন্যাদকন,
কেলেন্যা-বক্রিকয়েশকন-বরবক্রিকয়েশকন

হেধীরন্যামবতহেন্যার। বন্যাবকেটেন্যা প্রহেন্যার– 
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জিনগনমনন্যা রন্যাষ্ট্রেববহেন্যার। 
রন্যাষ্ট্রে প্রতন্যাপ। পমধোঁবজি আবদতন। 
অক্ষরজিধীবধী লকেরন্যাবন বনতন।

তন্যাধোঁহেন্যারন্যা ববদনন্যা। তন্যাধোঁরন্যাই বমবদ্ধ।
তন্যাধোঁরন্যা সন্যাবহেতন, শন্যাসন, শুবদ্ধ।
তন্যাধোঁরন্যা বববনকয়েন্যাগ– পয়ে-প্রবকবদ্ধ।

সগরতন্যারকেন্যা– তন্যাধোঁরন্যা অমতর ন।
ভস তকলে প্রজিন্যার কেপন্যাকলে গতর ।

প্রজিন্যা সনন্যাতন সন্যামন্যাবজিকে দন্যাস– 
জিধীবন-লজিন্যাধোঁয়েন্যাকলে বনকববদত লেন্যাশ।

প্রজিন্যারন্যা ঝন্যাকমলেন্যা, অকহেতম  ঝবক্কে– 
রন্যাষ্ট্রে-চেড়ককে প্রজিন্যারই চেরবকে।
প্রজিন্যারন্যা মমরবগ, বনম্নবগরধী।

প্রজিন্যা অদকশন সমদধীঘরশ্বন্যাস– 
প্রভম র হেন্যাসন-সমখ-পবরহেন্যাস।

প্রজিন্যার নন্যাকমই এ প্রজিন্যাতন্ত্রে
বদনরন্যাত জিকপ জিনতন্যা-মন্ত্রে– 

জিনতন্যারই ঘন্যাকড় বনমকে লরকখ
গুবলে কেকর জিনতন্যার চেন্যাকে লদকখ।
জিনগণ-লভন্যাটে লগন্যানন্যা-গন্যাধোঁথেন্যা বশকখ

প্রন্যাজ পন্যাবটের র গণনন্যা-যেন্ত্রে
ডিন্যান-বন্যাম কেকর ভরকছে অন্ত্রে।

***

বডিপ-বফ্রিকজি-ফিন্যাটেন্যা কেন্যাধোঁকচের লবন্যাতলে– 
ছেমবর-শন্যানন্যা বদনরন্যাবত্রি উতলে;

জিমন্যাটে বরফি-কেন্যাধোঁকচের কেম বচেকত,
পসণন-পন্যাকপর শুবচে-অশুবচেকত,
ভন্যাকয়েন্যাকলেন্সি-ভরন্যা রক্তি-রুবচেকত

যেমবক্তি-মমবক্তি-বনবক্তি কেতলে– 
ভন্যাসকছে লশন্যাবণকত ভস মন্যা ও ভস তলে।
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কেন্যার পন্যাকপ ঝকর কেন্যাহেন্যার রক্তি?
কেন্যার শন্যাকপ কেন্যার প্রন্যায়েবশ্চত?

ববদনন্যাবন্যাজিন্যারশন্যাস্ত্র-লধন্যাধোঁয়েন্যার
ধমকন লবকড়-ওঠন্যা সময়ে লগন্যাধোঁয়েন্যার।
জিধীবন লমকয়ের হেন্যাকতর লমন্যায়েন্যার

লছেন্যাটেন্যা-মমবড়। লপ্রম শক্তিকপন্যাক্তি
পমধোঁবজির লপলেব পন্যাশন্যার ভক্তি।

পন্যাশন্যা-লখলেন্যা বদন, পন্যাশববকে রন্যাত, 
পবরবন্যার, সম্পকের , বরন্যাত

একলেন্যাকমকলেন্যা কেকর আধোঁকেন্যাকনন্যা পন্যাশন্যায়ে–
লবন্যাঝন্যা মমশবকেলে লকে কেন্যাকর ফিন্যাধোঁসন্যায়ে,
লকে বন্যাধোঁকচে, লকে মকর কেধীকসর আশন্যায়ে,

লকে জিয়েধী এবসং কেন্যারন্যা কেম কপন্যাকেন্যাত;
লকে কেন্যার আলন্যা, লকে লেন্যাত-মন্যানন্যাত।

***

উপকর ওঠন্যার রন্যাস্তন্যা লখন্যাধোঁজিন্যার
জিনন রকয়েকছে মমক্তিবন্যাজিন্যার– 

আকছে লেমককেন্যাচেমবর-কেবম্পবটেশন,
বহুরূপধী-বহুমমখধী জিসংশন।
এ ওককে মন্যাবড়কয়ে, বদকয়ে দসংশন

বনকচ্ছ লমকেন্যাপ সফিলে সন্যাজিন্যার।
তবরকেন্যা সবতনসবতন মজিন্যার:

দন্যারন্যা-পবরবন্যার সদন্যা-পবরহেন্যার,
মন্যাতন্যাবপতন্যা ভন্যার, জিগকত লকে কেন্যার;

কেমরকক্ষত্রি জিধীবন-লনত্রি,
আবপকস মমক্তিন্যা, আবপকস মসত্রি,
বপছে পকড় লগকলে পন্যাছেন্যায়ে লবত্রি।

বন্যাবকেটেন্যা অন্ধ, অসহেনভন্যার– 
বন্যাবকেকত বহেন্যার উপ-সসংহেন্যার।
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উপ-পন্যাঠককের সমধীকপ রবচেত
উপ-কেববতন্যার উপকলে খবচেত

বন্ধম র এই ববন্ধন্যা-পদন
পরকেলেন্যা-যেমকগ লবন্যাকেন্যার হেদ্দ
বশকবর লযে-গন্যান গন্যাইলে অদন

হেয়েত লস গন্যান কেন্যালে হেকব গধীত– 
উপ-পকবরর পনন্যালেন্যা-ববরবহেত।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২১লশ শন্যাবণ ১4১৩, ৫ই আগস্টে ২০০6

74 পররিরস্থিরতিরি রবিবিরিণ

A
rt

w
o

rk
: L

al
o

n
 S

u
sm

it
a 

M
ee

ra



লচেন্যাকখর ইশন্যারন্যা

লচেন্যাখ বনচেম  কেকর রন্যাবখ– 
কেখন কেধীভন্যাকব লচেন্যাখ কেন্যানন্যা হেকয়ে যেন্যায়ে!
বববভন্ন শধীতলে লচেন্যাখ ‘কেম লে’-ববজন্যাপকনর মকতন্যান
হেন্যাসকছে ইবঙকত। বকেন্তু লকে নন্যা জিন্যাকন উনন্যাকদর প্রশন্যান প্রয়েন্যাকস 
অন্ধ হেকয়ে লযেকত পন্যাকর গবরকবর বনরধীহে নয়েন।
বনতন্যানই যেখন-তখন। 

অবসকত-মসধীকত নব শন্যান বদকয়ে রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রে গড়ন্যাকত ললেকগকছে:
সন্যাগকরর যেন্যাবতধীয়ে জিকলের সমন্যান ভন্যারধী সবমবলেত লযেতৌথেতন্যার চেন্যাকপ 
লরন্যাবহেত কেন্যাতলেন্যা বশসং মহেন্যাকশন্যালে হেন্যাঙর কেম মধীর 
সব বন্যায়েমশসনন হেকয়ে, শ্বন্যাসরুদ্ধ হেকয়ে ডিম কব যেন্যাকব এইবন্যার; 
অবন্যাধ বন্যাতন্যাস-চেলেন্যাচেলে 
অবন্যাকধ লখলেন্যাকব লঢউ সমতলে জিকলের ওপর;
নসকহের লনতৌকেন্যার লপকটে বনরন্যাপকদ স্থিন্যান পন্যাকব শুধমমন্যাত্রি লমন্যাবমন মন্যানমর।

লকে লমন্যাবমন, লকে বমনন্যার, লকে জিবমন, লকে লযে যেমদসত...
রন্যাষ্ট্রে লথেককে রন্যাজিনধীবত কেধীভন্যাকব আলেন্যাদন্যা হেকত পন্যাকর...
আদন্যারও বনন্যাপন্যারধী নই, অথেচে বচেনন্যায়ে আকস বহুদসর সমমদবনর...
সওদন্যাগর ও সরকেন্যার লকে কেন্যার পন্যাহেন্যারন্যাদন্যার...
লকে কেন্যার প্রচেন্যার-কেলে, কেধীকস লকে ববকেলে...
কেধীসব ববপদ-কেথেন্যা, মন্যাথেন্যার ধকেলে–
ঈশন্যান-লমকঘর মকতন্যা লচেন্যাকখর লকেন্যাণন্যায়ে কেন্যাকলেন্যা রঙে হেকয়ে যেন্ত্রেণন্যা জিমন্যায়ে।

কেববতন্যার আয়েনন্যায়ে বনচেম  কেকর রন্যাবখ দমই লচেন্যাখ,
অনন লকেন্যাকনন্যা বনচেম  লচেন্যাকখ লচেন্যাখন্যাকচেন্যাবখ হেকত পন্যাকর– এমন আশন্যায়ে;
লসকক্ষকত্রি নধীরব লচেন্যাকখ – ইশন্যারন্যায়ে – বকলে যেন্যাব: চেন্যারপন্যাশ এখকনন্যা আমন্যার
লচেন্যাকখর অধধীন নয়ে। তন্যাই লচেন্যাখ বনচেম কেকর রন্যাবখ–
কেখন কেধীভন্যাকব লচেন্যাখ কেন্যানন্যা হেকয়ে যেন্যায়ে।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ২৮লশ ফিন্যালমন ১4১৩, ১২ই মন্যাচের  ২০০7
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হেন্যাওয়েন্যার গন্যান : ক্রিকসর দন্যাগ
সন্যামবরকে বন্যাবহেনধীর হেন্যাকত বনযেরন্যাবতত ও বনহেত আবদবন্যাসধী লনতন্যা চেকলেশ বরবছেলে স্মিরকণ

ঐ উধোঁচেম  উধোঁচেম  লমকঘ
এই বনচেম বনচেম  ঘন্যাকস
লকে লযে হেন্যাকস, লকে লযে গন্যান গন্যায়ে– 
হেন্যাওয়েন্যার গন্যান।

পন্যাবখরন্যা উকড় যেন্যায়ে নধীলে ছেন্যায়েন্যায়ে,
জিন্যারুলে ফিম কলে লদন্যাকলে শনন্যাকমর বধীন;
আগুন লেন্যালে লেন্যালে গন্যাকছের গন্যায়ে,
কেক ষচেসকড় ওকড় ঝকড়র বদন।

দমপমকর লধকয়ে আকস লঘন্যার অমন্যা 
লমকঘর আড়ন্যাকলে লকে লদয়ে হেন্যামন্যা?
দময়েন্যাকর কেন্যাকলেন্যা লবকশ
লকে লতন্যাককে ডিন্যাককে লহেকস?
লকে ডিন্যাককে সন্যারন্যা লদকশ বনবশর ডিন্যাকে?
কেপন্যাকলে আধোঁকেন্যা কেন্যার ক্রিকসর দন্যাগ?

সড়ককে জিলেপন্যাই-বজিকপর রন্যাগ,
চেড়ককে চেকলেকশর বনববভন্যাগ;
ওখন্যাকন মধমপমকর কেরুণ ফনন্যাগ,
এখন্যাকন আমন্যাকদর মকনর বন্যাঘ।

তবম উধোঁচেম  উধোঁচেম  লমকঘ
আর বনচেম  বনচেম ঘন্যাকস
লকে লযে হেন্যাকস, লকে লযে গন্যান গন্যায়ে– 
হেন্যাওয়েন্যার গন্যান।

পবশ্চমপন্যাড়ন্যা রন্যাবব: ১৫ই নচেত্রি ২০১৩, ২৯লশ মন্যাচের  ২০০7
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এইখন্যাকন সন্যাপ বনকয়ে শুকয়ে আকছে মন্যাশরন্যালে মন্যাবনকে হেন্যাসন্যান

সন্যাপ বনকয়ে শুকয়ে আকছে মন্যাশরন্যালে মন্যাবনকে হেন্যাসন্যান– 
ভয়েঙ্কর লখলেনন্যার সন্যাপ! 

এ সন্যাকপর লচেন্যাখ আকছে। কেন্যান আকছে। 
পদ ও পদবব আকছে।
পবরকেল্পনন্যা আকছে।

এই সন্যাপ ভন্যাকলেন্যা সন্যাপ– আপনন্যার বপসতম কতন্যা বন্যাপ। 
বন্যাচন্যাকলেন্যাকে তন্যাবলেয়েন্যা বন্যাজিন্যান– 
সন্যাচন্যা ললেন্যাকে গবলেকত গনন্যাধোঁজিন্যান। 
আপনন্যার লকেন্যাকনন্যা ভয়ে নন্যাই। 

শুধম 
বসবনয়ের যেমগ-মহেন্যাসবচেকবর ভন্যাও 

সভন্যাপত্নধী হেন্যাধোঁউ, আর 
লচেয়েন্যারমনন্যান মন্যাধোঁও, 

ভন্যাকগন্যা, যেন্যাও, লভকগ যেন্যাও! অনরন্যাকলে যেন্যাও! 

এইখন্যাকন সন্যাপ বনকয়ে শুকয়ে আকছে সন্যামবয়েকে সন্যামবরকে মন্যাবনকে হেন্যাসন্যান– 
বখলেন্যাবড় সন্যাপমকড় বতবন 

অসন্যামন্যানন অঙমলেধী-চেন্যালেকন 
অমন্যাবয়েকে বন্যাধোঁকশর বন্যাদকন 

যেত দমষ্টম  জিমজিমকদর একেকযেন্যাকগ কেন্যাধোঁদন্যান-হেন্যাসন্যান। 

বড়কদর বন্যাসন্যায়ে বম’জিন্যান 
উপকরর আলেন্যাককে বমঝন্যান: 
একেন্যান আপন ভন্যাইজিন্যান 
ববলেকছেন, মক্কেন্যাকদকশ যেন্যান, 
যেন্যান বগকয়ে লখন্যাদন্যাককে ভজিন্যান। 

আরন্যাকম দন্যাধোঁড়ন্যান! 
লকেউ 

লসন্যাজিন্যা হেকত যেন্যাকবন নন্যা লযেন! 
আমন্যা লসন্যাজিন্যা আবছে সদন্যা-সতর ককেন্যা প্রহেরধী আপ্নেন্যার। 

এইখভাণন সভাপ রনণয় শুণয় আণছ মভাশর্মভালি মভারনকে হভাসভান 77
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অরকণনর ইককেন্যাপন্যাককের  লকেউ লযেন হুদন্যা কেন্যাকম সন্যাপ নন্যা সন্যাজিন্যান– 
দবড় বকেসংবন্যা দরকবশ লকেউ 
রবশ বকেসংবন্যা বরবছেকলের লফিউ 
মমবন বকেসংবন্যা বমবছেকলের লমধোঁউ। 

আপ্নেন্যাকদর অবগবতজিরনন পমনরন্যায়ে জিন্যানন্যাকনন্যা যেন্যাকচ্ছ লযে, 
অরকণনর ইককেন্যাপন্যাককের  লকেউ লযেন এক্কেন্যা-লদন্যাক্কেন্যা বন্যাধোঁবশ নন্যা বন্যাজিন্যান– 

লকেন্যাকনন্যা লকেউকটে বন্যা লকেউককেটেন্যা 
লগন্যাখকরন্যা বন্যা লঢন্যাধোঁরন্যা, লডিন্যারন্যাকেন্যাটেন্যা 
লেন্যাশ-কেন্যাটেন্যা, তরকেন্যাবর-লকেন্যাটেন্যা 
আগুকনর অজিগর বকেসংবন্যা বন্যাগুকনর বন্যাবজিগর 
গুপ্তকধন্যান বকেসংবন্যা বনন্যাসংকেকলেন্যান ... 

লযে-ই লহেন্যান, খবরদন্যার, আরন্যাকম দন্যাধোঁড়ন্যান! 
এইখন্যাকন সন্যাপ বনকয়ে লখবলেকতকছে মহেন্যারন্যাজি মন্যাবনকে হেন্যাসন্যান। 

প-৮৮-এফি রন্যাবব: 6ই নবশন্যাখ ১4১4, ১৯লশ এবপ্রলে ২০০7
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খন্যাদন এবসং আত্মন্যা

ভন্যাত বদকয়ে ভৎরসনন্যা খন্যাই।
আর, বরমনন্যাকন বগকয়েকছে যেন্যাধোঁরন্যা

তন্যাধোঁকদর আত্মন্যার কেথেন্যা ভন্যাবব।

রন্যাবব: 7ই নজিনষ ১4১4, ২১লশ লম ২০০7
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মবণহেন্যার যেন্যাধোঁহেন্যাকদর সন্যাকজি বন্যা সন্যাকজি নন্যা

লপন্যারন্যা ময়েনন্যা গন্যান গন্যায়ে– 
লতন্যাতন্যা পন্যাবখ কেত কেথেন্যা বকলে!
জিরুবর বসকক্রিটে সসংগুপ্তকেন্যারধী লসকক্রিটেন্যাবর
ললেজি নন্যাকড় লগন্যাড়ন্যাবলের তকলে।
মবনকবর লপন্যারন্যা লঘন্যাড়ন্যা লগন্যালেন্যাবমর জন্যানতকন্ত্রে 
বনকজিই বনকজির বপকঠ চেকড়।
বনউরকন ঠমবলে-আধোঁটেন্যা ঠন্যাধোঁকটের লেন্যাগন্যাম থেন্যাককে
ঊধ্বরতন বরকমন্যাটে কেকনন্যাকলে।

অলেওকয়েজি এমন্যাকজিরবন্সি-সমশকঙ্খলে কেকপরন্যাকেল্পকলেন্যাককে 
গলেন্যায়ে আইবডি কেন্যাডির  সমইবটে-টেমইবটে বন্যাডির  
মন্যাথেন্যার ওপর বদকয়ে টেন্যাই পকর ওকড় ঝন্যাধোঁককে ঝন্যাধোঁককে– 
সমশধীলে, বনরধীক্ষন্যাশধীলে, অগগবতশধীলে আভন্যাগন্যাদর।

রন্যাস্তন্যার কেম তন্যাককে লদকখন্যা, সন্যাধধীন কেম কেম কর
পকর নন্যা গলেন্যায়ে মন্যালেন্যা– দন্যাসকত্বের লবল;
লকেননন্যা পরকত লগকলে লেন্যাকগ বকেনন্যা অকেন্যারণ   
লস কেন্যারণ বমঝকত লগকলে মকন তন্যার বন্যাকজি।
অথেচে ওবদককে তন্যার মন পকড় থেন্যাককে নন্যাককেন্যা,
মন বকস সবরববধ কেন্যাকজি।
ঠন্যাকেম র জিন্যাকনন লসটেন্যা মবণ আর মন্যাবলেকেন্যার লেন্যাকজি– 
অনন্যাজি ইটে ওয়েন্যাজি বসম্প বলে লফিল।

প-৮৮-এফি রন্যাবব: ১২ই আরন্যাঢ় ১4১4, ২6লশ জিমন ২০০7
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লদওয়েন্যাকলের লচেকয়ে আরও উধোঁচেম

লযেমন মমরবগ লঢন্যাককে খন্যাধোঁচেন্যায়ে সন্ধনন্যায়ে– 
আমরন্যা লেকেন্যাকপ ঢম বকে। বড় লজিলে লথেককে লছেন্যাটে লজিকলে।

মমরবগ লসচ্ছন্যায়ে লঢন্যাককে, পসণর-বশধীভস ত প্রন্যাকণ,
কেন্যাকলের দন্যাসকত্বে গড়ন্যা নজিব খমপবরকত।
আমরন্যা প্রকবশ কেবর আধন্যাআবধ-অন্ধকত্বের গন্যালেগকল্প– 
কেন্যাকলের লকেচ্ছন্যায়ে, মরন্যা ললেন্যাহেন্যার লপছেকন। 

লদওয়েন্যাকলের লচেকয়ে উধোঁচেম, জিন্যায়েমন্যান জিধীবকনর ডিন্যাকলে
আরও উধোঁচেম  হেকত চেন্যাওয়েন্যা রূকপ-রকঙে-লক্রিন্যাকমন্যাকজিন্যাকম, পন্যাতন্যাকদর বনন্যাকেম লে ববননন্যাকস 
পবরসস টে হেকয়ে ওকঠ সভন্যাকবর সন্যাধধীনতন্যা– প্রকেক বতর অ-পরন্যাস্ত সমর।
আর ঐ দসর লথেককে লভকস আসন্যা ববনকদর উদন্যাসধীন গন্যান
ক্রিমঅপসকয়েমন্যান আকলেন্যার অদকশন বমককে লবদনন্যা ববন্ধন্যায়ে।

কেন্যারন্যাগন্যাকর সন্ধনন্যা লনকম আকস – 
আরও একেবন্যার প্রন্যাণ ঢন্যাকেন্যা পকড় রন্যাকতর অতকলে। 
কেন্যারন্যাগন্যার থেন্যাককে লভকস স্মিকবতবসক্তি দধীঘরশ্বন্যাকস,
কেন্যারন্যাগন্যার ডিম কব যেন্যায়ে লচেন্যাকখর আকেন্যাশভরন্যা জিকলে – 
অয়েকসর লচেকয়ে ভন্যারধী অবস্তকত্বের অতলেন্যান রন্যাকত। 

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ১লেন্যা আবশ্বন ১4১4, ১6ই লসকপ্টেমর ২০০7
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আদশর দন্যাসত্বে-মহেন্যাগন্যাম

টেন্যাইম-লমবশকন চেকড় একস লগবছে অনন লকেন্যাকনন্যা গন্যাকম। 
এ লদকশ সময়ে নন্যাই, ঘবড়-ঘর শসকনন উকব লগকছে।

জিকন জিকন প্রশ কেবর, তম বম বকে ইহুবদ? হেন্যায়ে
গনন্যাকসর লচেমন্যারখন্যানন্যা এখন্যাকন লকেন্যাথেন্যায়ে?

এই লস শমবশববর? বন্যাধনতন্যামসলেকে লসই লযেতৌথেখন্যামন্যার? 
কেল্পনন্যায়ে শধীত পকড়, কেল্পনন্যায়ে বহেম জিকম যেন্যায়ে– 
এইখন্যাকন, সন্যাইকববরয়েন্যায়ে।

স্তন্যাবলেকনর মসবতর  খমধোঁবজি। বনশ্চয়েই এখন্যাকন খমব ববপব রকটেকছে!
আধোঁধন্যাকর লপন্যাস্টেন্যার খমধোঁবজি– লহের বহেটেলেন্যার! 
সমমকখ প্রসন্যারমন্যান মমবষ্টবদ্ধ হেন্যাত– 
মকতম ন আর জিধীবকনর মন্যাঝখন্যাকন সবস্তকেন্যা, নন্যা সবস্তর প্রতধীকে?

এটেন্যাই বকে মন্যাবনককের লসই ময়েনন্যাদ্বিধীপ তকব? – লহেন্যাকসন বময়েন্যার? – 
লযেইখন্যাকন লগকলে ললেন্যাককে উকব যেন্যায়ে মন্যানমকরর দকশনসধীমন্যা লথেককে?

এ আবম এলেন্যাম লকেন্যাথেন্যা? চেন্যাবরপন্যাকশ বন্যাস্তব লদয়েন্যালে।
লভতকর শকঙ্খলেন্যাবদ্ধ আদশর দন্যাসত্বে-মহেন্যাগন্যাম। 

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: 6ই আবশ্বন ১4১4, ২১লশ লসকপ্টেমর ২০০7
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লজিকলের লগন্যালেন্যাপ

লজিকলের লগন্যালেন্যাপ বনকয়ে একেবদন ঘকর বফিকর যেন্যাব।
লতন্যামন্যাককে বলেব: ‘জিন্যাকনন্যা, ববনশন্যালেন্যাকতও
কেকয়েবদরন্যা বন্যান্ধবককে বকেম কলের মন্যালেন্যা লগধোঁকথে উপহেন্যার লদয়ে– 
তন্যাকত থেন্যাককে লগন্যালেন্যাপ-লেককেটে।’

অকনকে চেমকলের বনকচে কেন্যাকন গুধোঁকজি পন্যাবখর পন্যালেকে
আমন্যার পন্যাবখর কেন্যাকছে একেবদন বফিকর যেন্যাব বঠকে।
আমন্যাকদর অনকরর যেমগলেকেম সমম লথেককে প্রসস বটেত পন্যাবখককে বলেব:
‘পন্যাবখর বন্যাচন্যাও আকস কেন্যারন্যাগন্যার-কেবরকডিন্যাকর– 
বন্যাবন্যা-পন্যাবখ তন্যার মমকখ দন্যানন্যা তম কলে লদয়ে।’

উন্নত প্রন্যাচেধীর লগধোঁকথে প্রন্যাকণর প্রবন্যাহে লকেউ পন্যাকর নন্যা লঠকেন্যাকত।
প্রবলে প্রন্যাকেন্যাকর ববন বববলরও ছেন্যানন্যা লফিন্যাকটে– 
বময়েন্যাধোঁও বময়েন্যাধোঁও বকলে মন্যাকয়ের নরম লকেন্যাকলে জিধীবকনর উষ ওম চেন্যায়ে।
চেন্যায়ে শন্যাবন, চেন্যায়ে খন্যাদন, চেন্যায়ে মমবক্তি – ওম মমবক্তি!

কেতর ন্যাকদর লকেন্যাকনন্যা ছেন্যায়েন্যা সসকযেরর সনন্যাপ লঢককে রন্যাখকত পন্যাকর নন্যা। 
এমন কেকয়েদখন্যানন্যা লকেন্যাকনন্যাখন্যাকন লনই যেন্যার গরন্যাকদর লজিন্যাকর
ববনর বন্ধম ত্বে লকেউ লকেকড় বনকত পন্যাকর। 
মন্যানমকরর লবন্যাঝন্যাপড়ন্যা, ভন্যাকলেন্যাবন্যাসন্যা, লদয়েন্যা-লনয়েন্যা, পরন্যামশর-শলেন্যা, 
জিধীকবর লবদনন্যা, গন্যান, বন্যাকেসস বতর , দমনিঃখ-হেরর, প্রন্যাকণর প্রকেন্যাশ– 
বহু কেন্যালে হেকলেন্যা সব কেকয়েদ খন্যাটেকছে এই ববমরর জিগকত।
মন্যানমকরর বন্যাচন্যারন্যা বড় হেকয়ে মন্যানমরই থেন্যাকেকলে 
ভব-পন্যারন্যাবন্যার লথেককে কেন্যারন্যাগন্যার একেবদন ক্ষকয়ে যেন্যাকব কেন্যাকলের অতকলে। 

তন্যার আকগ আমরন্যা এই লজিকলে 
বকস বকস চেঞ্চিলে ও মন্যাবনককের ‘আযেরজিন ও বসন্ধম সভনতন্যা’ বনকয়ে তকের  কেকর যেন্যাব। 
হেরপ্পেন্যা লদকখ বন লজিলে, লকেননন্যা হেরপ্পেন্যা-লদকশ লমথের বছেলে নন্যা– 
মন্যানমকরর মলেমসত্রি মন্যানমর মন্যাথেন্যায়ে বকয়ে গকড় বন ভন্যাগন্যাড় চেন্যাবরধন্যাকর।
ললেন্যাথেন্যালে, মকহেকঞন্যাদন্যাকরন্যা, রন্যাবখগন্যাবড়, লধন্যালেন্যাবভরন্যা, আলন্যাবদকনন্যাকত
– বসন্ধম -সরসতধী-কেস কলে, সভনতন্যার লসই বশশুকেন্যাকলে –
সমমনন্যা ঘর বছেলে, পণরকেম বটেকরর পন্যাকশ বছেলে নন্যা প্রন্যাসন্যাদ।
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      বশশুর হেন্যাবসর আকলেন্যা অবন্যাধ, অবখলে।
পন্যাবখর আকেন্যাশ লখন্যালেন্যা – মমক্তিপক্ষ – নধীলে।
মন্যানমর নদধীর মকতন্যা– বহেতন্যা সবলেলে।
তন্যারপরও বন্যাধোঁধ পন্যাকত লদও-দন্যাকনন্যা, লবকদ আকছে, বসন্ধম -সরসতধী-পন্যাকড় আমরন্যা লদকখবছে;
রন্যামগড়মকরর বপতন্যা বকথেন্যা-কেন্যাকণ লটেপ মন্যাকর বশশুর অধকর বমছেন্যাবমবছে;
কেতক র কত্বের কেন্যাবরগর উধোঁচেম  কেকর খন্যাধোঁচেন্যা গকড়– লচেষ্টন্যা কেকর আকেন্যাকশর লচেকয়ে আরও উধোঁচেম!
রতকন রতন লচেকন, শসকেকররন্যা কেদরমন্যাক্তি কেচেম। 
শসকেকরর জিনন লযেটেন্যা সতন লসটেন্যা মন্যানমকরর জিনন বমথেনন্যা, তন্যাকত সবরনন্যাশ–  
নদধীকত বন্যানন্যাকলে বন্যাধোঁধ হেরপ্পেন্যা বনহেত হেয়ে। লেমপ্ত হেকলে মন্যানবধীয়ে সভন্যাকবর ঘন্যাস
বন্যাধোঁধ হেন্যাকস, বন্যাধোঁধন্যাকনন্যা সড়কে হেন্যাকস– মমকছে যেন্যায়ে পকথের ইশন্যারন্যা।

বড়ই বককক্ষর নব-শন্যাকখ তন্যাই হেরকরন্যাজি নয়েন্যা ফিম লে, নতম ন ববননন্যাস;
নক্ষকত্রির আকলেন্যা মন্যাখন্যা লবদনন্যার গন্ধ বশকখ মন্যাবটেককে প্রণবত কেকর প্রবতবদন বনথেন্যার বকেম লে;
গবন্যাক্ষ-গরন্যাকদ বকস গন্যাকয়েকবর গন্যান গন্যায়ে আত্মকেতর ন্যা সন্যাধধীন শন্যাবলেকে।
জিধীবকনর, সমন্যাকজির, মঙকলের অবধকে সঙত সমর অজিরকনর দন্যায়ে
বনবখকলের নধীবত হেকয়ে, নতম কনর বনষন্যা হেকয়ে, অনকনর আত্মন্যা হেকয়ে আকেম লে আনকন
মহেন্যাববশ্ব-মন্যাবলেককের সন্যাবরকভতৌম বনয়েকমর জিন্যাবর কেকর বববচেত্রি লচেহেন্যারন্যা। 

সভন্যাকবর সবনয়েকম– সন্যাধধীন সমকন্ধ
বন্যাচন্যাকেন্যাচন্যা লখলেন্যা কেকর, বড় হেয়ে, বঢলে লছেন্যাধোঁকড় টেনন্যাকঙ্কর চেসড়ন্যায়ে।
নতম কনর নবগকন্ধ বকদ্ধ হেয়ে মহেন্যামন্যানন কেতর ন্যার বঝবলেকে।
লেকেন্যাপ লখন্যালেন্যারও আকগ প্রবতবদন লভন্যাকর
উধোঁবকে বদকয়ে লদবখ আবম বন্যাকরন্যা-হেন্যাত-লদয়েন্যাকলের বনকচে
বশবশকরর মকতন্যা ববনম ববনম হেকয়ে ফিম টেকছে বকেনন্যা মমবক্তির সচ্ছতন্যা। 
লজিকলের মময়েন্যাবজন রতকনর বস্নেগ্ধ হেন্যাবস বদকয়ে লগকছে কেথেন্যা– 
কেন্যারন্যাগন্যাম-প্রন্যাকন ঐ প্রন্যাচেধীন বকেম লেতকলে চেবলেকতকছে মমবক্তিমন্যালেন্যা গন্যাধোঁথেন্যা।
তমসন্যার লতপন্যানর পন্যাবড় নতম ন সকেন্যালে তকব লদখন্যা লদকব নন্যাবকে!
তন্যাই বকে লগন্যালেন্যাপ লফিন্যাকটে কেকয়েবদর শকম সন্যাধন্যা বন্যাগন্যাকনর সবমজি লবড়ন্যায়ে?

লজিকলের লগন্যালেন্যাপ বনকয়ে একেবদন যেন্যাব লতন্যার কেন্যাকছে– 
বলেব, দনন্যাখ  অকপক্ষন্যায়ে লপ্রম কেত রবক্তিম হেকয়েকছে!

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ৮ই আবশ্বন ১4১4, ২৩লশ লসকপ্টেমর ২০০7
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রন্যাবত্রিকভদকেথেন্যা

লেগ্ন লঘন্যার-লেন্যাগন্যা– কেক ষ ক্ষণ।
লকেউ জিন্যাকনন নন্যাককেন্যা কেন্যার কেধী পণ।
বনদন্যাভস কে যেত বকক্ষ-শন্যাখ
বলেকছে, ‘ডিন্যাকে, বনবশ রন্যাতককে ডিন্যাকে’।

মধনরন্যাত। লখন্যালেন্যা বখলে-কেপন্যাটে।
বস্থির গরন্যাদ– পন্যাকেন্যা বলম -নন্যাটে।
সন্যান্ত্রেধী গুম লমকর লদয়ে টেহেলে।
সবরকলেন্যাকে ঘমকম– সব মহেলে।

নন্যাই বন্যাদমড়, ফিন্যাধোঁকেন্যা ফিলে-বন্যাগন্যান। 
লপত্নধী-লপ্রত ধস ধস গন্যাইকছে গন্যান: 
‘খমধোঁব ফিন্যাধোঁইন, আধোঁবধ খমধোঁব ফিন্যাধোঁইন– 
সধোঁব লচেধোঁ  লগধোঁটে ঘধোঁনকঘন্যাধোঁর আধোঁইন’। 

জিন্যাগকত লনই কেন্যাকরন্যা এই অমন্যায়ে – 
আস্ত ধড় লথেককে ঘন্যাড় নন্যামন্যায়ে;
কেলেকজি ফিন্যাধোঁকে কেকর রক্তিস্নেন্যান
কেরকত চেন্যায়ে কেন্যানন্যা নদতন-দন্যান।

এই আধোঁধন্যার-মন্যাকঝ দমধ-বশশুর
বচেতধন্যাম গন্যাকহে গন্যান বযেশুর:
‘রবশ্ম দন্যান কেকরন্যা বনজি নসকরর – 
লহেন্যাকে আকলেন্যাকে-আভন্যা ঈশ্বকরর’।

খন্যাদন চেন্যাই বন্যাছেন্যা লকেন্যালে-ছেন্যানন্যার– 
নন্যাই উপন্যায়ে লকেন্যাকনন্যা ভয়ে মন্যানন্যার;
মন্যাজিরন্যাকরর লচেন্যাকখ রন্যাবত্রিকভদ– 
জ্বলেকছে নধীলে আধোঁবখ, উষ লসদ। 

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ১4ই আবশ্বন ১4১4, ২৯লশ লসকপ্টেমর ২০০7
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আকধকে আকলেন্যা আকধকে ইশন্যারন্যাকত
ফিবকের লেন্যালেন সন্যাধোঁই: পয়েলেন্যা কেন্যাবতরকে

আকেন্যাশ-পন্যাকর লছেধোঁউবড়য়েন্যার লমঘ– 
জিকলের লযেন্যাগধী লমকলেকছে শন্যাদন্যা চেমলে,
চেমকলের বনকচে মন্যাবটেকত কেন্যাশফিম লে–
ঋবর-ফিবকের-সন্যাধমর গন্যাকয়ে লভকে।

বখলেকেন্যা-লছেন্যাধোঁয়েন্যা আবশ্বকনর আকলেন্যা
লবধোঁকধকছে সমর অকচেনন্যা একেতন্যাকর–
বনধময়েন্যা গন্যাকন, বনথেন্যার ঝসংকেন্যাকর
অনন্যাবদকেন্যালে অশ্রু-টেকলেন্যামকলেন্যা।

বশহেকর জিলে, কেম্পমন্যান লঢউ,
কেন্যাধোঁকপ লকেন্যাথেন্যাও কেন্যাকলের লছেধোঁড়ন্যা নন্যাবড়–
হেয়েত কেন্যাকরন্যা হেকলেন্যা নন্যা লফিরন্যা বন্যাবড়,
যেমকগর লপকটে ঢমকেকছে লফির লকেউ। 

অন্ত্রে-তন্যাকপ গবলেত হেন্যাড়মন্যাকস
ববস্তন্যাবরত বহু কেন্যাকলের খরন্যা–
জিরন্যাজিধীণর, মরন্যা বসমন্ধরন্যা
যেমগন্যানরধী আগুন মমকখ হেন্যাকস। 

যেমগন্যানর জ্বন্যাকলে বকহেৎ ক্ষম ধন্যা,
আধোঁকটে নন্যা ললেন্যাকে ভরন্যা কেকয়েদ-ঘকর,
রন্যাজিন্যা হেন্যাধোঁকটেন মমণম হেধীন ধকড়–
আধোঁধন্যার-আকলেন্যা টেলেমলেন্যাকনন্যা ধন্যাধোঁধন্যা।

ঝলেমলেন্যাকনন্যা লহেধোঁয়েন্যাবলে-ওড়ন্যা বদকন 
লগলে-রন্যাকতর বন্যাতন্যাস একস বকলে:
‘অদসকর লকেউ লচেন্যাকখর তন্যাজিন্যা জিকলে
আধোঁককে বশবশর শরকত-আবশ্বকন।’ 
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শন্যারদধীয়েন্যায়ে পড়কলে কেন্যাবঠ ঢন্যাককে,
লসমন্যাই-ঈকদ ফিম টেকলে তন্যারন্যা-বন্যাবত
‘লদখকত লযেন মমক্তিন্যামবত’ রন্যাবত– 
বশশু উদন্যাস: বন্যাবন্যা লকেন্যাথেন্যায়ে থেন্যাককে!

জিরুবর জিন্যাদমমকন্ত্রে বপতন্যা লজিকলে;
আধোঁধন্যাকর মন্যা’র অভয়ে-আরন্যাধনন্যা– 
লপ্রকমর মড়ন্যা পন্যাবনকত লডিন্যাকব বকেনন্যা
রন্যাধন্যাই জিন্যাকন যেমমনন্যা-শনন্যাম-জিকলে। 

বমছেন্যা-নদধীর মমগ্ধ-লমন্যাহেনন্যায়ে
সতন-পমধোঁবটে বড়বশ-লবধোঁধন্যা লচেন্যাকখ
লঘন্যালেন্যাকটে জিকলে বতবম-বশকেন্যার দনন্যাকখ – 
হেন্যাততন্যাবলেকত জিধীবন যেন্যায়ে যেন্যায়ে।

ববড়ন্যালে-মন্যাকছে বন্যাজিন্যায়ে লজিন্যাড়ন্যা-তন্যাবলে
লেমককেন্যাচেমবরর জিমজিমন্যাটে ধন্যাকম,
ওকঠ আওয়েন্যাজি লগন্যালেন্যামকদর নন্যাকম– 
কেতর ন্যাসমখ-মগ্ন কেন্যানন্যাগবলে। 

গবলে-ঘন্যাকসও বনয়ের জিকম ভকর,
জিকম যেমকগর বনকটেন্যালে জিলেছেবব;
আকেন্যাশ-লধন্যায়েন্যা আকলেন্যার গন্যাকয়ে কেবব
ললেকখ কেন্যালেন্যাম কেন্যানন্যার অকগন্যাচেকর। 

উজিলে-নধীলে অমকরর পকটে
উতলে-শন্যাদন্যা লমকঘর জিটেন্যা-লকেকশ
নবকেন্যাকলের লযেন্যাগধী ওকঠন লহেকস
লছেধোঁউবড়য়েন্যায়ে – কেন্যালেধীগঙন্যা ঘন্যাকটে।

মরন্যানদধীর বন্যাধোঁককে নতম ন ধন্যারন্যা:
শনন্যামন্যা-মন্যাকয়ের পরকন লেন্যালে শন্যাবড়,
বশকবর মমকখ মহেন্যাকেন্যাকলের দন্যাবড়– 
লেলেন্যাটে-বলেবপ লজিলেকমন্যাহের-মন্যারন্যা। 
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আবশ্বকনর আবছেন্যা কেম য়েন্যাশন্যাকত
ববন-রন্যাকত লজিকলের ছেন্যাকদ চেন্যাধোঁদ
বজিবকের কেকর মমবক্তি-ধন্যারন্যাপন্যাত
আকধকে আকলেন্যা আকধকে ইশন্যারন্যাকত। 

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার:
১৫ই আবশ্বন – 4ঠন্যা কেন্যাবতরকে ১4১4, ৩০লশ লসকপ্টেমর – ১৯লশ অকক্টিন্যাবর ২০০7
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লসনন্যাপবতর গল্প
লজিনন্যাকরলে মইন ইউ আহেকমদ: আবদ কেথেককেরম

একে লদকশ বছেলে একে রন্যাজিন্যা। বমবদ্ধমন্যান ললেন্যাকেকদর ধকর ধকর লমকর লফিলেত লস। একেবন্যার 
ধরন্যা হেকলেন্যা বমবদ্ধমন্যান একে ললেন্যাকেককে হেঠন্যাৎ। একে বছের সময়ে চেন্যাইলে লসই ললেন্যাকে একে-লদকশ-
বছেলে-একে রন্যাজিন্যার বনকেটে। বলেলে লস, ‘আমন্যাককে একে বছের সময়ে লদয়েন্যা হেকলে আবম একেবটে 
অশ্বককে উড়কত লশখন্যাব।’ রন্যাজিন্যা তন্যাককে সময়ে বদকলেন। রন্যাজিন্যার প্রন্যাসন্যাদ লথেককে লববরকয়ে 
আসন্যার পর বন্ধম রন্যা  বজিকজস কেকর তন্যাধোঁককে, ‘এই কেথেন্যা লকেন তম বম বলেকলে রন্যাজিন্যাককে?’ 
ললেন্যাকেবটে উতর বদলে স্মিন্যাটের : ‘লগন্যাটেন্যা একেটেন্যা বছের লতন্যা অকনকে সময়ে। এর মকধন বহু বকেছেম 
ঘকটে  লযেকত  পন্যাকর।  আবম  মন্যারন্যা  লযেকত  পন্যাবর।  রন্যাজিন্যা  মন্যারন্যা  লযেকত  পন্যাকর।  এমনবকে 
লঘন্যাড়ন্যাবটেও উড়কত বশখকত পন্যাকর।’ বন্ধম গণ মমগ্ধ হেকয়ে বমঝলে তন্যার বচেনন্যার তফিন্যাৎ। 

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ৮ই কেন্যাবতরকে ১4১4, ২৩লশ অকক্টিন্যাবর ২০০7
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ববনর আমলেনন্যামন্যা: আকরন্যা একেটেন্যা বদন

প্রকদন্যার প্রশন্যান হেকয়ে কেন্যাকছে-দসকর ছেড়ন্যালে আকেন্যাকশ–
লজিকলের উঠন্যান লবকয়ে আরও একে রন্যাবত্রি লনকম-আবস-আবস ভন্যাব।
সসকযেরর নরম আকলেন্যা ললেকগ আকছে পন্যারন্যাণ প্রন্যাচেধীকর– 
পউকরর কেড়ন্যানন্যাড়ন্যা কেন্যাবতর ককের লকেন্যামলে কেনন্যানভন্যাকস। 

মসলেন্যার নতম ন লক্ষকত একে লজিন্যাড়ন্যা লকেতৌতস হেলেধী কেন্যাকে
বনন্যাকেকটেবরয়েন্যার বন্যাসন্যা লফির ভন্যাকলেন্যা কেকর লদকখ বনকচ্ছ আজিককের মকতন্যা লশর বন্যার।
দমকলে ওকঠ চেন্যারন্যাগন্যাছে পন্যাবখ উকড় লগকলে তন্যার পন্যাখন্যার বন্যাতন্যাকস।
ববচেন্যারন্যাধধীন ববনর আমলেনন্যামন্যায়ে এই আরও একেটেন্যা বদন ললেখন্যা থেন্যাকে।

যেতক্ষণ আকলেন্যা আকছে, আইনত আয়েম আকছে ততক্ষণ বন্যাইকর থেন্যাকেন্যার।
বন্যাস্তবত তন্যারও আকগ দময়েন্যাকর হেন্যাবজির জিমন্যাদন্যার
আসন্ন রন্যাবত্রির ধন্যাধোঁকচে তন্যার গন্যাকয়ে জিড়ন্যাকনন্যা আধোঁধন্যার। 
তখনও প্রন্যানকর পশু– গরুর ক্ষম করর ধমলেন্যা হেয়ে বন লগন্যাধসবলে;
পমকেম কর তখনও হেন্যাধোঁস– ঘকরর মন্যানমর বগকয়ে ডিন্যাককে নন্যাই ‘আয়ে নচে নচে’;
তখনও পন্যাতন্যায়ে-ফিম কলে লবনবজির ববকেন্যাকলের নথে নথে রঙে।

বন্যাকরন্যা-হেন্যাত-লদওয়েন্যাকলের তকলে চেন্যাপন্যা পড়ন্যা লচেন্যাখ স্মিকবত লথেককে জিন্যাকন:
প্রন্যাচেধীকরর অনন পন্যাকশ নদধী আকছে; স্মিকবত আকছে প্রন্যাচেধীন নদধীর।
লসই স্মিকবত শন্যান হেকয়ে ধধীকর ধধীকর ছেড়ন্যালে আসমন্যাকন– 
আরও একেটেন্যা বদন-পন্যাবখ লজিলে লথেককে উকড় লগলে মমবক্তির বকেনন্যাকর।  

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার:  ১৮ই কেন্যাবতরকে ১4১4, ২রন্যা নকভমর ২০০7

90 পররিরস্থিরতিরি রবিবিরিণ

M
u

m
fo

rd
 F

re
d

: P
ri

so
n

er
 In

d
u

st
ri

al
 C

o
m

p
le

x



দমনিঃসকপ্নের লঝন্যালেন্যা

সন্যাজিন্যাকনন্যা লখন্যায়েন্যাবনন্যামন্যা নথে পন্যায়ে নন্যা ঘটেনন্যারন্যাবশর।
শকখর শনন্যামলেধী ডিন্যাকে শুনকত পন্যায়ে নন্যা শনন্যাকমর বন্যাধোঁবশর॥

দমনিঃসকপ্নের লঝন্যালেন্যা বনকয়ে ধমরন্ধর ইববলেশ লঘন্যারন্যাকফিরন্যা কেরকছে শহেকর।
লঝন্যালেন্যার লভতকর হেন্যাধোঁটেম– বমটে বদকয়ে লঠকস ধকর গুবলে কেরন্যা হেন্যাধোঁটেম ,
রন্যাবন্যার-বমকলেকটে ববদ্ধ তধীব্র নধীলে লচেন্যাকখর আগুন,
নখ লথেককে উরু অবব লকেকটে লফিলেন্যা পন্যাকয়ের লদতৌড়ন্যাকনন্যা।

হুইলে লচেয়েন্যাকর লশন্যায়েন্যা মন্যানমকরর হেন্যামন্যাগুবড় বদকত থেন্যাকেন্যা ঘমকমর লভতকর
লহেধোঁচেবকে-লতন্যালেন্যা লছেধোঁড়ন্যা কেণ্ঠেন্যা, ক্ষম ধন্যাতর  বশশুর কেন্যান্নন্যা– কেন্যাতর, কেরুণ;
আটেন্যার বদকলে মমকখ ববশুষ্কে হেন্যাকড়র মরন্যা ছেন্যাতম র ললেন্যাকেমন্যা। 
অন্ধকেন্যার আলেখন্যালন্যা গন্যাকয়ে বদকয়ে আজিন্যাবজিলে আধোঁধন্যাকর খন্যাড়ন্যাকনন্যা।

ঘমমন্যাকত পন্যাবর নন্যা। ঘমকম লজিকগ-থেন্যাকেন্যা পসণরন্যাঙ নরককে
ঘন্যাপবটে লমকর পকড় থেন্যাবকে চেসড়ন্যান চেন্যাবমকে খন্যাওয়েন্যা নচেতকননর শসদ যেবন হেবরদন্যাস।
সকপ্নের সমরঙ লবকয়ে উকঠ আকস লদন্যাজিখ-দন্যাকরন্যাগন্যা– 
জিধীবকনর প্রবতসতন্যা মকতম ন নয়ে, মরকণর ত্রিন্যাস। 

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ২০লশ কেন্যাবতরকে ১4১4, 4ঠন্যা নকভমর ২০০7
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সসংহেবত
এম. এম. আকেন্যাশ: অপরন্যাকজিয়ে বন্যাসংলেন্যার পন্যাদকদকশ অবকশকর অধনন্যাপকেকদর বনকয়ে

লকেন্যাকত্থেককে আকেন্যাশ একস ঝম ধোঁককে পকড় লদখকছে মন্যাবটেককে!
এই আশ্চযেরতন্যা, এই দসরকত্বের বনকটেন্যালে ববস্মিয়ে
বনবখকলের ননকেকটেনর সভন্যাকবর বটেপ পকর হেন্যাসকত থেন্যাককে বমটেবমটে কেকর
ঐ দসর নক্ষকত্রির মকতন্যা অকগন্যাচেকর,
আর এই বনকেকটের বশবশকরর মকতন্যা। চেন্যাবর বদককে
খমব সন্যাভন্যাববকেভন্যাকব, সহেকজি, ববননস্ত তবম অপবরলেবক্ষত মকন হেয়ে
ভন্যাকলেন্যাবন্যাসন্যা-চেকটে-যেন্যাওয়েন্যা মন্যানমকরর বননিঃসঙ নজিকর।
আকেন্যাশ ও মন্যাবটে তবম সবতনসবতন ললেনকদন কেকর। 

বস্তুপ্রকেক বতর এই সহেজি সভন্যাকব
ভন্যাকলেন্যাকবকস লমতৌন হেকয়ে একেবন্যার যেবদ তম বম বমবছেকলের মকতন্যা কেকর একেসন্যাকথে হেন্যাধোঁকটেন্যা
এই মবতহেন্যাকর,
লদখকব কেন্যালে বতন মন্যাস পকর
আকেন্যাশ, গগণ আর অনরধীক্ষন হেন্যাকত হেন্যাত ধকর
রঙেধনমককের রকঙে অপরন্যাকজিয়ে বন্যাসংলেন্যা বঘকর
কেধী ঘন, বনববড়, পমঞধীভস ত রূকপ লমন্যারগ ফিম কলের মকতন্যা প্রসস বটেত, ডিন্যাধোঁকটেন্যা।

এই সন্যাধন্যারণ সতনটেন্যাককে
কেধীভন্যাকব লযে লভন্যাকলে ললেন্যাককে– কেধীকসর বন্যাবতককে!

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ২১লশ অগহেন্যায়েণ ১4১4, ৫ই বডিকসমর ২০০7
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মন্যাথেন্যা-ভবতর  লজিলে

কেকয়েবদ নমর লসন্যাজিন্যা: ছেয়ে-বতন-দমই-দমই অববলেকে দম-হেন্যাজিন্যার সন্যাত।
মন্যাথেন্যা ভবতর  কেকর লজিলে বনকয়ে আবম একসবছে বন্যাইকর,
আমন্যাককে লদন্যাহেন্যাই লকেউ আনন্যাকজি লযেও নন্যা ঘন্যাধোঁটেন্যাকত– 
হেঠন্যাৎ মন্যাথেন্যার লথেককে পকড় লজিলে হেকয়ে লযেকত পন্যাকর চেমরমন্যার অকেস্মিন্যাৎ!

তখন কেধীভন্যাকব থেন্যানন্যা-পমবলেকশর ননন্যাযেনতন্যার নবন্যায়েন হেকব?
তখন লকেমন কেকর আইকনর আবছেন্যায়েন্যা লকেচ্ছন্যা বকলে ভম লেন্যাকব বন্যাচন্যাককে?

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ৩০লশ অগহেন্যায়েণ ১4১4, ১4ই বডিকসমর ২০০7
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আরও একেটেম  ভন্যাবকত হেকব লজিলে-জিমন্যানন্যার কেববতন্যাককে

শহেকর অবফিস আকছে, আদন্যালেত আকছে, আর আকছে লজিলেখন্যানন্যা। গন্যাকম কেন্যারন্যাগন্যার নন্যাই, 
আদন্যালেত  নন্যাই,  শুধম  অবফিস  দন্যাধোঁড়ন্যাকচ্ছ  দমই-একেখন্যানন্যা  এখন্যাকন-ওখন্যাকন।  তন্যাহেকলে  বকে 
লগরন্যাকমও দন্যাধোঁড়ন্যাকব লদওয়েন্যালে একেটেন্যানন্যা, লযে-লদওয়েন্যালে কেক রককের লচেন্যাখ লথেককে লকেকড় লনকব 
নদধীর ববননন্যাস? অবফিস-আদন্যালেত বনকয়ে তন্যার মন্যাকন আরও একেটেম  ভন্যাবকত হেকব লজিলে-
জিমন্যানন্যার কেববতন্যাককে। আমন্যার কেববতন্যা আর পদন্যার জিকলের মন্যাঝখন্যাকন খন্যাড়ন্যা হেকয়ে বছেলে 
বকেন্তু বন্যাকরন্যা-লতকরন্যা হেন্যাত উধোঁচেম  লজিকলের প্রন্যাকেন্যার! আবম ঐ প্রন্যাকেন্যাকরর তকতর প্রকেন্যারকভদ 
লভদ কেকর কেবব হেকত চেন্যাই।

রন্যাজিশন্যাহেধী লকেন্দ্রধীয়ে কেন্যারন্যাগন্যার: ৩০লশ অগহেন্যায়েণ ১4১4, ১4ই বডিকসমর ২০০7
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ক্রিকপন্যাৎবকেকনর কেন্যারন্যাগন্যার

সকেকলেই ছেন্যাড়ন্যা লপকয়ে চেকলে লগকছে যেন্যার যেন্যার কেন্যাকজি।
মন্যাঝখন্যাকন কেয়ে মন্যাস সন্যামন্যানন দমনিঃসপ্নে লযেন – দমঘরটেনন্যা, ফিন্যাধোঁদ – 
যেন্যার বববনমকয়ে আকস সমন্যাকটের অনমগহে, তকেমন্যা, লমতৌতন্যাত।
আমন্যারই কেকয়েদ লথেককে মমক্তি হেওয়েন্যা হেকলেন্যা নন্যা এখনও।
এখনও বমককের মকধন লববড় বন্যাকজি– পন্যাগলেন্যাঘবণ্টি বন্যাকজি।

মধনরন্যাকত মন্যাথেন্যার লভতকর
‘লচেকেন্যা’র বচেৎকেন্যার, ‘বনন্যাকে মন্যাবরয়েন্যা’র ত্রিন্যাস, আর গুলেন্যাকগর আরবকেবপলেন্যাকগন্যা:
ঘমম বছেধোঁকড় অনরন্যাত্মন্যা ডিন্যাকে লদয়ে: ‘জিন্যাকগন্যা,
বগটেন্যাকর আঙেম লে লকেকটে বলেকখ রন্যাকখন্যা মমবক্তির আওয়েন্যাজি’।
অথেচে আটেকে আবম শুকয়ে আবছে দশ লসকলে। বনকের আধোঁধন্যাকর

দমনিঃসকপ্নের লবন্যাবন্যাছেবব পন্যাকে খন্যাকচ্ছ। তন্যারই মন্যাঝন্যামন্যাবঝ
লঘন্যালেন্যাকটে ববশ্বন্যাস লছেকন সমদধীপ্ত শন্যাহেধীন একে বন্যাজিপন্যাবখ – লপ্রন্যাজ্জ্ববলেত শন্যাদন্যা – 
তধীব্র লচেন্যাকখ লদকখ বনকচ্ছ মকতম ন ও মতন্যাদকশরর রন্যাষ্ট্রেযেন্ত্রে। বলেদপরধী ধন্যাধোঁধন্যা
পবরবন্যাকর, ববদনন্যাঘকর, কেন্যারন্যাগন্যাকর, কেতক র ত্বে-দপরকণ
লগন্যালেন্যাকমর জিনন এধোঁককে লরকখ যেন্যাকচ্ছ বহুবণর দকশন-কেন্যানন্যামন্যাবছে।

এখনও আমন্যার বমককে, ‘রুশধী ও ফিরন্যাবস কেন্যারন্যাগন্যাকর’
বরকফির লমকঝ লথেককে ক্রিকপন্যাৎবকেকনর হেন্যাবস লহেকস উকঠ রকক্তি ডিম কব যেন্যায়ে।
পদন্যার বন্যাতন্যাস আজিও লজিলেখন্যানন্যা পন্যার হেকয়ে বমলেন্যায়ে হেন্যাওয়েন্যায়ে।
প্রন্যাচেধীর উপকচে আসন্যা একে বচেমবটে আকেন্যাশ আর লছেন্যাট সন্যাধধীন কেন্যাকলেন্যা পন্যাবখ
কেকয়েদধীর কন্যান লচেন্যাকখ মমবক্তির পতন্যাকেন্যা হেকয়ে ওকড়।

আবম লস হেন্যাওয়েন্যায়ে, কেন্যাকলেন্যা পতন্যাকেন্যায়ে, কেন্যাঠ হেকয়ে আবছে।

রন্যাবব: ২১লশ নজিনষ ১4১6–১4ই শন্যাবণ ১4১6, 4ঠন্যা জিমন ২০০৯–২৯লশ জিমলেন্যাই ২০০৯
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শুধমই লতন্যামন্যার কেথেন্যা ভন্যাবকত বগকয়ে গুবলে খন্যাবচ্ছ এই মধনরন্যাকত

শুধমই লতন্যামন্যার কেথেন্যা ভন্যাবব বকলে রন্যাত লজিকগ আবছে। লতন্যামন্যার সকপ্নের মকধন ইচ্ছন্যা কেরকলে 
ঢম ককে লযেকত পন্যাবর। লতন্যামন্যার ঘমকমর মকধন ঘমবমকয়েও পড়কত পন্যাবর হেয়েত চেন্যাইকলে। অথেবন্যা 
লতন্যামন্যাককে লফিন্যান কেরকত পন্যাবর বমথেনন্যাবমবথেন এই মধনরন্যাকত। 

অথেচে অযেথেন্যা– লজিলে-পলেন্যাতকে লকেন্যাকনন্যা মন্যানমকরর বমককে-বপকঠ গুবলে-খন্যাওয়েন্যা লেন্যাশ একস 
বন্যায়েনন্যা ধকরকছে, ক্রিসফিন্যায়েন্যাকরর গল্প বকলে তন্যাককে নন্যাবকে খমব ঠকেন্যাকনন্যা হেকয়েকছে। লস বনকজিও 
– আবম জিন্যাবন – কেন্যাককে কেন্যাককে লমকর লফিকলে লজিলে লখকটে লজিলে পন্যাবলেকয়ে ঘমমন্যাকত লগবছেলে। 
অভন্যাব,  নন্যা  অতনন্যাচেন্যার–  তন্যার  সন্যাকথে  কেন্যারন্যা  কেন্যারন্যা  বছেলে?  বনমকে  বন্যাবনকয়েবছেলে  লকে? 
সবরন্যাকগ? লকেন্যান লকেন্যান লকেন্যানন্যা লথেককে কেন্যারন্যা কেন্যারন্যা গুবলে কেকরবছেলে? বঠকে মকতন্যা লকেন্যানন্যাকেম বন 
– বঠকে মকতন্যা পন্যালন্যাপন্যাবল – বঠকে মকতন্যা ক্রিস হেকয়েবছেলে? 

ক্রিস-কেন্যাকনকেশন হেকয়ে লযেকত পন্যাকর এই আশঙ্কন্যায়ে লফিন্যান কেরন্যা হেয়ে নন্যা লতন্যামন্যাককে – এই 
মধনরন্যাকত। দমবরলে মন্যানমর আবম,  শুধমই লতন্যামন্যার কেথেন্যা ভন্যাবকত বগকয়ে গুবলে খন্যাবচ্ছ; বচেনন্যা 
কেরকত বন্যাধন হেবচ্ছ রন্যাষ্ট্রেকেথেন্যা – বলেপ্রকয়েন্যাকগর ববভধীবরকেন্যা। গতর  গতর  লেন্যাশ একস মকদম লহেকস 
জিমকড়কছে আবদন্যার এই মধনরন্যাকত কেববর বরন্যাকত:  এই সব গল্পগন্যাথেন্যা ইসম কলের পন্যাঠক্রিকম 
অনভমরক্তি লহেন্যাকে।   

রন্যাবব: ১২ই নজিনষ ১4১৫, ২6লশ লম ২০০৮
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