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Abstract
‘Taranath Tantrik’ is the story of ‘Taranath’ first written by Bibhutibhusan Bandyopadhyay
in Bengali literature. In his life time he has written only the two stories of Taranath. The
expedition, experience and intoxication of story telling have made Taranath most popular
and ever lasting character in the world of Bengali short story. The stream of tradition made
by Taranath was also being carried by Taradas Bandyopadhyay, son of Bibhutibhusan.
Taranath, the Strange, exotic, mystical character is mainly a fortune-teller. But he has a
vast knowledge on tantra and telepathy also. In his life time he has got some mystical
power, by which he could able to tell and feel about the upcoming future of human as well
as nature also. The main story teller himself and his friend named ‘Kishori’ are the devoted
listeners of all stories described by Taranath in different times. The surprising imagination
and heart-beating motion of each story was above all kind of our trifle trust that we deserve
in this universe. The world of Tantra is filled with unnatural and uncanny feelings where
our mind can go only with full of its freedom. The phantoms of fictitious world have come
into the realisation of readers in term of literary phenomenon in such way that can not be
expressed in a single word. Mind and soul of all eternal entities with their inexplicable
activities has become a dark truth in the womb of each expose.

‚াঅবভ এটা বফশ্বা ওবয যম ভানুসলয াঅু দ্বাযা ভানুসলয বতযওায ফৃত্তয চীফন ভাা মা না”এ এওটা বফযাট
ফৃত্ত, াচায াচায ফঙয এয বযবধ। তুবভ যনাআ, াঅবভ যনাআ”াঅসঙ যতাভায াঅত্মা, াঅভায াঅত্মা”রক্ষ ফঙয তাসদয
বহবতওার, য বফযাট vision বদস চীফনসও যম যম যদসঔসঙ, চীফনসও বতযওায যাআ বঘসনসঙ।‛১ যভা যদফীসও
বফফাসয ূসফে বফবূবতবূলসণয যরঔা বঘবিয এওবট াাং এবট। চীফসনয যসল চীসফয নবত াথফা তথাওবথত
mundane world ম্পসওে যরঔা াঅসঙ ‘ফৃদাযণযও’ বওম্বা ‘াইসাবনলদ’-এ। এওভ যাআ াতীবন্দ্র
চকসতয ানুন্ধাসন ব্রতী সবঙসরন বফবূবতবূলণ। নানা চাকা ভ্রভণওাসর বনসচয চীফসন াড়া চাকাসনা নানা
বফবঘত্র ানুবূবত বওাংফা াববজ্ঞতা যতা ফসটাআ, প্রথভা ত্নীয ভৃতুযয য ভৃতুযসযাত্তয চীফসনয প্রবত তাাঁয এাআ াদভয 
াচানা াঅওলেণ এওভ তাাঁসও প্রা খযঙাড়া ওসযবঙর। তাাঁয যরঔা াবতসরৌবওও নানা কল্প  কল্পগ্রন্ মথাাঃ ‘যফৌ
ঘণ্ডীয ভাি’, ‘কগাধসযয বফদ’, ‘াববপ্ত’, ‘াব’, ‘বওন্নযদর’ প্রবৃবতসত নানা াআবগসত তাাঁয এাআ বফশ্বাসয ওথা
ফযক্ত সসঙ। ওঔন প্রওৃবত বঘত্রসণয ভসধয বদস াাবথেফ ানুবূবত (‘যফৌ ঘণ্ডীয ভাি’) াঅফায ওঔন াসরৌবওও
চকসতয সথ ঘাবরত ভন (‘বওন্নযদর’) বফবূবতবূলসণয কল্পসও ফস্তুতাআ এও ানয ভাত্রা বদসসঙ। তাাঁয ‘বওন্নযদর’
কল্পগ্রসন্য ানযতভ যেষ্ঠ সরা তাযানাথ তাবিসওয কল্পগুবর। য কসল্প ফযাওয নদীয বনচেন তীয  তটসযঔা,
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ঘন্দ্রাসরাবওত ফারুওাভ বদকন্ত, ারফসনয াস্পষ্ট াআবগতাবা যমভন াচানা যযাভাসেয যযখন বাফতা
চাকা”যতভনাআ তা বনষ্ঠুযতা, বচখাাংা াঅয প্রবতবাংায এও বফবভে ফবাঃপ্রওা ফসট। কল্পগুবরসত যম
াবতপ্রাওৃবতও াধনায বফফযণ াঅসঙ তা যওৌতূরাত্মও। াঅসর বফবূবতবূলসণয াঅধযাবত্মও যঘতনায স্বরূ ানুযণ
ওযসর যফাছা মা যসরাও তত্ত্ব, ফেসরাওাতীত ত্তা, াঅবক্ত  ভাা ম্পসওে তাাঁয াঅন্তবযও াঅগ্র  াঅসফসকয
বনমো যথসওাআ এওভ তাাঁয এ চাতী কসল্পয বাফনাগুবর াঈসি এসসঙ।
বফবূবতবূলসণয এও াথেও াঈত্তযূযী বাসফ তাাঁয ুত্র প্রাত তাযাদা ফস্যাাধযা বনচ চীফসন যওাযী
ঘাওযীয াাাব তাাঁয যরঔও চীফসন যম এাআ াবতসরৌবওও বফশ্বাসও াবগওৃত ওসযবঙসরন তায ানযতভ
াঈদাযণ সরা তাাঁয যরঔা কল্পগ্রন্ ‘তাযানাথ তাবিও’। তসফ, তাযাদাসয যরঔা ‘তাযানাথ তাবিও’-এয কসল্প
প্রসফসয াঅসক াঅসযা দু-ঘাযবট ওথা ফসর যনা াঅফযও। ফরাাআ ফাূরয, ‘তাযানাথ তাবিও’ যঘনায ভূর
াঅাআবডাবট তাযাদা যসবঙসরন বতা বফবূবতবূলসণয ওাঙ যথসওাআ। যাআ াঅাআবডায বঙসন এওটা কূঢ় তয
বঙর। বফবূবতবূলসণয বনসচয াবতসরৌবওও বফশ্বাবট যওভন বঙর য প্রসগ ফরসত বকস তাযাদা ফসরনাঃ
‚বফবূবতবূলণ যসরাসও যতা বফশ্বাী বঙসরনাআ াঈযন্তু বতবন ফরসতন াঅভাসদয এাআ দৃযভান বফশ্বচকসতয যবতসযাআ
াঅসযা াসনও চীফচকৎ ঙবড়স যসসঙ, মা ভসয ানয ডাাআসভনসন াফবহত এফাং ওাসচ ওাসচাআ াঅভাসদয
ওাসঙ ম্পূণে াদৃয। তাাঁয ‘যদফমান’ এফাং প্রওাবত াপ্রওাবত ফহু বদনবরবসত এাআ কবীয বফশ্বা  াঈরবিয ওথা
বরবফদ্ধ যসসঙ।‛২ বফবূবতবূলসণয ান্তসয এাআ াবতপ্রাওৃবতও বফশ্বা চসেবঙর ফস্তুসঘতনায কবীসয প্রসফসয
ঐওাবন্তও  এওবনষ্ঠ াআচ্ছাওসল্পয যচাসযাআ। বতবন মতঔাবন subjective বঙসরন, তায যঘস যফব বঙসরন
objective াঅয তাাআ ফরসত যসযবঙসরনাঃ ‚াসযয সগ এাসযয এওটা যমাক াঅসঙ। াঅসঙাআ াঅসঙ। ভৃতুয
এঔন মেন্ত াবধওাাং ভানুসলয ওাসঙ যাসওয বচবন। বওন্তু যাও যতা এাআ যবসফ”ভৃতুয এওটা ান্ধওায
ম্পওেীন বফসচ্ছদ। তা মবদ না !‛৩ এাআ ৎুসওযয স্প্ন মঔন বঘন্তাীর ভসন াঅসরাড়ন চাবকস যতাসর
তঔনাআ যফাছা ম্ভফ , তাাঁয াবতপ্রাওৃবতও ত্তায যফাধ ভসয ডাাআসভনসন”এওাআ যস্পস (Space) ফহু ত্তায
াবিসে বফশ্বাী াঅয তাযা ওসরাআ াফহান ওযসঙ এওাআ াসথ”ৃথও মাসদয ফযবক্তে াথফা াবিে, াদৃয;
ভসয নূনযতভ াথেসওযয ভসধয চীফসনয এবদসও াঅয বদসও নানাতয তায াফহান, সতা ফা াঅয যফব বওন্তু
তাসও ওঔন াস্বীওায ওযা মা না। যাআ ফযফধানটা ঔাবর যঘাসঔ যদঔা মা না, াথঘ তায এওটা বফজ্ঞাবনও বববত্ত
াঅসঙ, দেন ফা বফজ্ঞাসনয বফসদী াঔা মাসও াআবতূসফোআ তাসদয ঘঘোয বফল ওসয বনসসঙ। বফবূবতবূলণ বনসচ
ৃবথফীয এাআ প্রওৃবতধভে ম্পসওে এওহাসন ফসরনাঃ ‚এাআ ৃবথফীয এওটা Spiritual Nature াঅসঙ। াঅভযা এয
কাঙারা, পুর-পর, াঅসরা-ঙাা, াঅওা-ফাতাসয ভসধয চেগ্রণ ওসযবঙ ফসর, বফ যথসও এসদয খবনষ্ট
বযঘসয ফন্ধসন াঅফদ্ধ ফসর, এয প্রওৃত রূবট ানুবফ ওযা াঅভাসদয ফড় ওবিন স সড়।‛৪ াধাযণ ভানুসলয
সক্ষ যভা প্রওৃবতয এাআ যয যফাছা াম্ভফ সর প্রওৃবতয এভন Spiritual Nature মঔন যওাসনা ফযবক্ত যওাসনা
বাসফ াচেন ওসয যন ফা যওাসনা বাসফ তা তায ফযবক্ত প্রওৃবতয াসথ াগাগী বাসফ চুসড় মা তঔনাআ ধীসয ধীসয
তায ভসধয এও Super Natural Power-এয াঅবফবোফ খসট। াঅয তাযাআ গুসণ য ধীসয ধীসয াঅয াাঁঘটা াধাযণ
ভানুসলয যথসও াঅরাদা স মা াঅয াাআ তাযানাথ তাবিসওয ভসতা এওবট ভানুসলয চে খসট। যাআ তাযানাথ
তাবিও, যম প্রওৃবতয প্রবতবট হৃদস্প্নসও াবফশ্বায যওভ বাসফ ানুবফ ওযসত াসয, তায প্রবতবট বযফতেনসও
বঘবিত ওযসত াসয। রৄধু তাাআ ন, প্রওৃবত  ভানুসলয বূত-ববফলযৎ ফসর যদা মাাঁয ওাসঙ াবত স্বাবাবফও ফসর
ভসন ”যতভনাআ এও াাধাযণ ভানুসলয বযঘ াাআ াঅভযা ‘তাযানাথ তাবিও’ কসল্প।
বফবূবতবূলসণয চীফসনয সগ চবড়স াঅসঙ বফসদী াঅত্মায চকৎ ম্পসওে ওবফয ানুবফ। াঅয যাআ ানুবফসও
বনসচয াসরৌবওও বক্তসত ধাযণ ওসয াঅসঙ তায ৃষ্ট ঘবযত্র তাযানাথ। ফস্তুতাআ প্রথভা স্ত্রী যকৌযীয ভৃতুযয য াঅসফসক
যবসগ সড় বফবূবতবূলণ তীব্র যাসও াঅওুবত ওসযসঙন বদসনয য বদন! স্ত্রীয ভৃতুযয বওঙু বদন য বফবূবতবূলসণয
যফান ভবণ ভাযা মান। ফযাযাওুসযয ফাবড়সত য য দুবট াঅখাসত তঔন াকর স মাায ভসতা দা বফবূবতয।
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ওসরসচয ফন্ধুযা এওযওভ যচায ওসয তাাঁসও ওরওাতা বনস াঅস। এওবদন টাবরকসেয বদসও এওরা খুযসত খুযসত
তাাঁয সগ যদঔা  এও ন্নযাীয। বতবনাআ বফবূবতসও াযীযী াঅত্মায বফঘযণ ম্পসওে ব্রহ্মূসত্রয ওথা ফসরন।
বফবূবত াফাও স যাসনন, ফৃদাযণযসও চনওবা ভবলে াঅত্মা-তসত্ত্বয ওী ফযাঔযা বদসবঙসরন। যাআ রৄরু।
তাযয যথসও াযা চীফন বফবূবতবূলণ বফশ্বা ওসয এসসঙন াঅত্মা-ঘঘো। াঅত্মাসও ডাওসর তাসও াা মা।
রৄধু ডাওায ভসতা ডাওসত চানা ঘাাআ। ভৃত যকৌযীসও যদঔসত যঘস ন্নযাীয ওাসঙাআ বসঔবঙসরন ‘ভণ্ডর’। াথোৎ
প্ল্যানসঘসট াঅত্মাসও ডাওা। যমঔাসনাআ বকসসঙন, াঅভৃতুয যাআ াধনাাআ ওসযসঙন। দযচা-চানরা ফন্ধ ওসয, ধূধুসনা জ্বাবরস যডসওসঙন যকৌযীসও। ওথা ফসরসঙন তায াসথ এওা এওা কবীয বনীসথ। ওান্না বপ্রতভায যাসও
াঅওুর সসঙন। বফবূবতয যাআ ভসয বপ্র ফন্ধু নীযদ ব যঘৌধুযী বরসঔসঙন, বফবূবতবূলসণয যসরাওঘঘোয
ভবতকবত। বযনাবব-যাচুসয মঔন াযাাংসরা যানবিট াআনবিবটাঈসন বতবন ড়াসত মান, যঔাসন াল্প বফিয
চানাচাবন  তাাঁয যসরাওঘঘোয ঔফয। িভ যসরাও বনস তাাঁয াবত-চাকবতও বফশ্বাসয ওথা ঢুসও সড় তাাঁয
যরঔা কসল্প, াঈনযাস। ওঔন ঔন তা বনস সঘতন স যঙাঁসট যপসরন ভূর যরঔা যথসও যাআ াঅবধ-যবৌবতও
প্রগ। তফু যল যক্ষা বন! ভৃতুযয য াঅত্মায াঈবিবত বনস বফবূবতয বফশ্বা যমন দাফানসরয ভসতা াঅবফবূে ত 
‘যদফমান’ কসল্পয প্ল্সটয ফাাঁসও ফাাঁসও। ভৃতুযয য যওাথা থাসও াঅত্মা? সফয ওাসঙাআ বও দাাঁবড়স থাসও? ওী বাসফ
াঈসড় মা? বপসয াঅস বও? ফ াঈত্তয যমন বভসর মা মতীন ঘবযত্রবটসও বনস তাাঁয এাআ যরঔা। তাাঁয চীফনীওায
বওর িাওুয চাবনসবঙসরন যম, যম ভ ‘যদফমান’ প্রওা সচ্ছ, তায ফহু াঅসক যথসওাআ ফনকাাঁয ফীসযশ্বয
ভুসঔাাধযা নাসভ এও ফযবক্তয সগ বতবন খবনষ্ঠতা ফাড়ান। বতবন ুত্রসাসও ওাতয বঙসরন। দুাঃঔ বুরসত
প্ল্যানসঘসট বতবন যঙসরয াসথ ওথা ফরসতন। ফীসযশ্বযফাফুয াংগ্রস বঙর যসরাওঘঘোয নানা ফাআ। য ফ ফাআসত
ডুসফ থাওসতন বতবন। াতা াতা বনসচয যনাট বরসঔ যাঔসতন। বফবূবতবূলসণয যসরাওঘঘোয বফলবট বনস য
ভ যরঔওসদয াসনসওাআ ঔফয যাঔসতন। বফবূবতয চীফনওথা চানাসচ্ছ, প্রভথনাথ বফীয যঙাট বাাআ ভাযা যকসর,
যাও-ন্তপ্ত যকাটা বযফায বফবূবতয ওাসঙ এসবঙর। বফবূবত যেসট দাক যটসন ভৃত ফযবক্তয াঅত্মায কবতথ
যদবঔসবঙসরন। তাাঁসদয এ ফুবছসবঙসরন, াঅত্মায চনয যাও ওযসত যনাআ! তাসত াঅত্মায দন ফাসড়! বদন মত
পুবযস এসসঙ, যসরাসও বফশ্বা যমন তত যফসড়সঙ বফবূবতয। এ ওথা তয যম, বনবঔর ব্রহ্মাসণ্ডয ৃবষ্টযসযয
ওামেওাযণ মতবদন াঅভাসদয ওাসঙ াচানা থাওসফ ততবদনাআ াঅত্মা, যসরাও এফাং বদফী বক্ত ম্বসন্ধ ভানুসলয
াফসঘতন ভসনয বফশ্বা ানড়  াঘর স যথসও মাসফ। ফযবক্ত চীফন যথসও াবতয চীফসন বফবূবতবূলসণয এাআ
বফশ্বা াঅয ানুবফাআ ৃবষ্ট ওসযবঙর তাযানাথ তাবিও নাভও এভন এও ঘবযত্রসও। তাাঁয ‘তাযানাথ তাবিসওয কল্প’
যথসও রৄরু ওসয তাযাদাসয ‘তাযানাথ তাবিও’ ফা ‘ারাতঘি’-এয কল্পগুবর তাযাআ যম্পযাফাী।
বফবূবতবূলণ ফস্যাাধযা তাযানাথ যও বনস কল্প যরঔা রৄরু ওযসর দুবটয যফব কল্প বরসঔ যমসত াসযনবন।
বতায যাআ াভাপ্ত ওাচসও মথাথে বযণবত দান ওযসত যসযবঙসরন ুত্র তাযাদা। প্রথভ চীফসন বক্ষও 
যফতেী চীফসন বিভফগ যওাসযয াঈচ্চদহ াঅবধওবযও রূস ভাওযসণ ওভেযত বঙসরন তাযাদা
ফস্যাাধযা। াুয যঙসরয ওাববন াফরম্বসন যরঔা তাাঁয প্রথভ াঈনযাসয নাভ ‘ওাচর’। প্রা াঅড়াাআ দও সয
াুয যৌত্রসও বনস বরসঔসঙন ‘তৃতী ুরুল’। তসফ তাাঁয াবতসরৌবওও কল্পম্ভায বাসফ ‘তাযানাথ তাবিও’ 
‘ারাতঘি’ চনবপ্রতায বঔয স্পে ওসযসঙ। ২০০০ াসর ুসচায ভ বদবিসত ডাক্তায যদঔাসত বকস ফগবফসন
ফস যরঔও বরঔসত রৄরু ওসযবঙসরন ‘ারাতঘি’-এয ওাববনবট। ভাত্র ঘাযবট াধযা যরঔায য বতবন ওসযানাবয
ফাাআা াাসযসনয চনয াাতাসর ববতে ন। াসনও বদন াুহতায য এওভ বতবন যসয াঈিসরন ফসট,
বওন্তু যযাসকয নানান চবটরতায ওাযসণ, বতবন বনসচ ফস াঅয বরঔসত াযসরন না। তাাআ বতবন তঔন ভুসঔ ফসর
যমসতন, াঅয তাাঁয ুসমাকযা স্ত্রী বভত্রা ফস্াাধযা তায রবতবরঔন বনসতন। 'ওথাাবতয' বত্রওা ২০০০-এয
বডসম্বয যথসও ২০০৩-এয চানুাযী মেন্ত 'ারাতঘি' প্রওাবত সবঙসরা। জ্বরন্ত াগায ফা জ্বরন্ত ওাি যফসক
যখাযাসর যম ঘিাওায াঅগুসনয যযঔা যদঔা মা তাসও ারাতঘি ফরা । কল্পগ্রসন্য এসন নাসভাআ যসসঙ তিVolume-III, Issue-III
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াবববচৎ কসগাাধযা

াঈঘাসযয রক্ষণ াঅয তৎম্ববন্ধত াবিও বযণ। এঔাসন াঅসঙন যাআ তাযানাথ তাবিও। তসফ এঔাসন তাযানাথ
যদসঔসঙন তায যঘস যফী াসরৌবওও বক্তধয ভানুলসও, মাসদয াববজ্ঞতা াঅয সমাবকতা াঅবফষ্ট ওসযসঙ
তাযানাথসও। তাসও নানা বফদ যথসও ওসযসঙ াঈদ্ধায। ার াঅভসর যাচবলে দা যবৌবভসওয যরঔা ‘ফাগাবরয াঈড়ান
ওাববন  ানযানয কল্প’ গ্রসন্ তাযানাথ প্রগ এসসঙ।
প্রঔযাত বফজ্ঞানী যচ. বফ. এ. যারসডন এওভ ফসরবঙসরন- ‘I have no doubt that in reality the
future will be vastly more surprising than anything I can imagine. Now my own suspicion is
that that the universe is not only queerer than we suppose, but queerer than we can
suppose.’ াথোৎ তাাঁয ভসত তয যম ওল্পনায যঘস রৄধু বফবঘত্রাআ ন, াঅভাসদয ওল্পনা মতদূয যৌাঁঙা তয তায
যঘস াদ্ভুত। কল্পওায তাযাদা বনসচ ফসরন যম, এ গ্রসন্য ওাববনগুসরা ািসওযা বফশ্বা ফা াবফশ্বা মা
বনসাআ ড়সত রৄরু ওরুন না যওন, াঅসর তা তয। এ ওথাযাআ ভথেসন তাাঁয াঅসযা যচাযাসরা মুবক্ত সরাাঃ ‚এাআ
গ্রসন্য ান্তবূেক্ত ওাববন াঅভায বঘন্তাপ্রূত ন, যফীযবাকাআ াববজ্ঞতাপ্রূত। াসরৌবওও এফাং াবতসরৌবওও খটনায
বদও যল স মা বন, যওফর াসনও ভ াঅভযা তাসদয াসরৌবওও ফসর বঘসন বনসত াবয না”এাআ মা।‛৫
তাযানাসথয কল্পগুবর গ্রন্ফদ্ধ ায াঅসকয াঅট ফঙয তা ‘ওথাাবতয’ বত্রওা প্রওাবত । তাযানাসথয প্রওৃত
বযঘ ম্পসওে কল্পওায াস্পষ্টতা যাঔসর ািসওয সক্ষ তা ফুসছ বনসত াুবফধা  না। বফবূবতবূলসণয বদ্বতীা
স্ত্রী ওরযাণীসদফীয ফাফা যলাড়ীওান্ত তাবিও বঙসরন। দীক্ষা বনসবঙসরন এও ববযফীয ওাসঙ। তাাঁসও বনসাআ
এওভ বফবূবতবূলণ ‘তাযানাথ তাবিসওয কল্প’ বরসঔবঙসরন। চাভাাআসয যসরাও বনস াবত াঈৎাস াফাওাআ
সতন যলাডীওান্ত। চীফসনয যল সফে যরঔও মঔন ফযাযাওুসয যসসঙন তঔন যদঔা বভরর এও ববযফীয।
বফবূবতবূলণ যভসত াঈিসরন তাাঁয সগ। ববযফী ফাধনা ওযসত এসসঙন যচসন, বফবূবত বনতয মাতাাত
ফাড়াসরন। বফবূবতয এাআ ওাচওসভে যযসক যমসতন স্ত্রী ওরযাণী। তফু ওী এও ভাা নাসঙাড় বফবূবতসও াঅকসর
যাঔসত াযসতন না! যাতসবায বতবন াধনা যভসত থাওসতন স্ত্রী-াংায বুসর। তাাঁয বদনবরবয াতা াতা
যসরাও বনস যাআ ফ বফশ্বাসয ওথা যসসঙ। তাযাআ াঅয এও াংসেল ‘যদফমান’ াঈনযা। বফবূবতবূলসণয
তাযানাসথয াসথ কল্পওথসওয বযঘ খসটবঙর বওসাযীয াসথ যচযাবতলাণেফ তাযানাসথয ভট্ যরসনয ফাবড় বকস
বাকয বনণেসয ুফাসদ। াঅয যাআ বযঘাআ িসভ তাযানাসথয চীফন াববজ্ঞতায নানা াদ্ভুত খটনা চানসত
কল্পওথওসও ানুপ্রাবণত ওসযবঙর। াকরী ন্নযাবনী, ারযাফাাই-এয খাসটয যৌভযওাবন্ত াধু, াদ্ভুত যমাকবক্তয
ফসর ফরীান ওাীয যদড়সা ফঙসযয ন্নযাী যাভবনবধ, াাঁবওনী ভসি ববদ্ধ রাব, ফ াধনা, যলাড়ী নাযী, ভা
ডাভযী াধনা এযওভ াচস্র ফণেনায ভসধয বদস াড় বভ ওযা ানুবূবত বদস কড়া বফবূবতবূলসণয তাযানাসথয
ওাববন।
এওাআবাসফ তাযাদা ফস্যাাধযাসয ‘তাযানাথ তাবিও’- াঅদসত াবতসরৌবওও যঙাটকসল্পয াংওরন এফাং
তা বফবূবতবূলসণয তাযানাসথযাআ াঈত্তযওারীন াংস্কযণ। ভট্ যরন বনফাী ভধয ঞ্চাসয তাযানাথ যা এওচন
যচযাবতলী। যঙাটসফরাসতাআ খয যঙসড় াবরস াঅা তাযানাসথয ভ যওসটসঙ শ্মাসন াঅয াধুসদয াবন্নসধয।
তসফ তায াববজ্ঞতায ছুবর ওভ ন। াবাং যা বকাসযট, ভুবড় সমাসক ঘা াথফা যাফবড় সমাসক কল্প যানায
াঈৎাী যোতা যসরাআ তায কসল্পয ছুবর াঈেুক্ত । যরঔসওয ফাসন তাযানাসথয াববজ্ঞতাগুবরাআ ‘তাযানাথ
তাবিও’ কল্পগ্রসন্ িাাঁাআ যসসঙ। গ্রাভ ফাাংরায বযসফসও াঈচীফয ওসয ডাবওনী, যমাবকনী, ওাাবরও, ফ-াধনা,
াবতপ্রাওৃত  াযীযী াবিে বনস যরঔা প্রবতবট কল্পাআ ানয এও চকসতয ন্ধান বদসসঙ মায াবিে প্রভাণ ওসয
‘বফশ্বাস বভরা ফস্তু তসওে ফহুদূয’।
বফবূবতবূলসণয ভ যথসও ধযসর তাযানাসথয ধাযাফাবওতা প্রা ঙ দসওয। বফাং তািীয ঘতুথে দসওয
ভানুল তাযানাসথয ফ কসল্প ফাসড় বন। তাযাদাসয াসত য যাআ ভধয ঞ্চাসাআ। তাবিও তাযানাথ থাসওন
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ওরওাতায ভট্ যরসনাআ। যরঔসওয ভসত এ যাআ ওরওাতা”মায বযসফ এঔন স্বপ্নফৎ বভবরস যকসঙ। তাযাদাসয
‘তাযানাথ তাবিও’-এয প্রথভ কল্পগুবরসত াধযাগুবরয াঅরাদাবাসফ যওাসনা নাভ যনাআ। বওন্তু সযয বদসওয
কল্পগুবরসত যদঔা মা তাযাদা তায বফববন্ন বসযানাভ বদসসঙন। কল্পগুবরসত ওঔসনা তাযানাসথয বফ চীফন,
ভধুু্যী যদফীয স্মৃবত যথসও রৄরু ওসয প্রাজ্ঞ  বযণত তাযানাসথয ওীবতেগু বর বরবফদ্ধ সসঙ। তাযানাথ
তাবিসওয কল্প যানায াঅগ্র বনস তায ফাবড়সত ওঔসনা ঙুবটয যভখরা, থভথসভ ফলোসবচা ফাদরা বদন, সন্ধযয
পাাঁওা বফিওঔানা”াঅফায ওঔসনা ফা বনচেন বফসওসর াবচয সসঙন দুাআ ফন্ধু”কল্পওথও বনসচ  তায ফন্ধু
বওসাযী। তাযানাসথয বপ্র াবাং যায যাসওট তায বদসও এবকস বদসসঙন তাযা। তাযানাসথয যভস ঘাবয
এসনসঙ ভুবড়, ঘা। াঅয তাযয চসভ াঈসিসঙ কল্প। য কসল্প ফীযবূসভয গ্রাভয শ্মাসন াাঁবওনীভসি বদ্ধ ভাতু
াকরীয ওাববন, ফযাওয নদীয ফারুওাভ তীসয ারফসনয াস রৄক্লা ঞ্চভীয স্ববপ্নর যচযাস্না ভধুু্যী যদফীয
াঅবফবোফ, যশ্বতফকরায ূসচা”তায চীফসন এভন ওত বও খসট মাায ওথা ফসর তাযানাথ কল্প যানায ৎুওয
ৃবষ্ট ওযসতা কল্পওথও  তায ফন্ধু বওসাযীয ভসন।
‘তাযানাথ তাবিও’-এয কল্পগুবর বফসেলণ ওযসর যদঔা মা, তায এসওওবট ওাববনসত এসওও যওভ াঅস্বাদ।
াবতপ্রাওৃবতওতা ওভ-যফব প্রা ফ কসল্পাআ বভস াঅসঙ। প্রথভ কসল্প এও যচাসরা যভখরা বদসন তাযানাথ তায
চীফসনয াদ্ভুত এও ওাববন ফরসত রৄরু ওসযসঙ। কসল্প তাযানাসথয চীফন াববজ্ঞতা ফবণেত সসঙ তাসদয কাাঁসয
ফটতরায যওাসনা এও যৌভযভূবতে াধুয ববফলযৎফাণী পসর মাফায ওথা। াধুয ফসর যদা কাত্রফন্ধসনয ভি সড়
ভাধফ যখাল  য  ভাধফ যখাসলয যকাটা বযফায বওবাসফ যক্ষা যসরা াঅয াভানুবলও যফতার প্রঘণ্ড যিাসধ ভাধফ
যখাসলয াঅভফাকান যথসও বফযাভঔাবরয শ্মাসন বপসয বকস তযা ওযসরা তাযাআ ৃবষ্টওতো ওাাবরওসও তাযাআ
যযাভলেও ফণেনা াঅসঙ এাআ কসল্প। সযয াঅয এওবট কসল্প যদবঔ ফযফাী যাভদুরার বভত্র যচযাবতলাণেফ তাযানাসথয
ওাসঙ এসসঙ তায যাচফরাসটয ওাসঙ ভবতুয গ্রাসভ যওনা ুসযাসনা যদাতরা চবভদাযফাড়ীসত খসট ঘরা াদ্ভুত
ভযায ওথা চানাসত। য  তায ফড় যঙসর ঘীদুরার ঐ ফাড়ীয াাঁবঘসরয াস াঅকাঙায চগসর প্রা প্রবত
যাসতাআ স্ত্রীসরাসওয ওান্নায াঅাচ যাসন। াফসসল তাযানাথ এসসঙ যঔাসন। াদা াথসয ফাাঁধাসনা স্বচ্ছ
যভসছসত য পুসট াঈিসত যদসঔসঙ স্ত্রীসরাসওয াঅফঙাা ভুঔ। বদসন বদসন িভাঃ স্পষ্ট স াঈসিসঙ লিণাওাতয
াভানুবলও ওসষ্ট দীণে য ভুঔাফফ। াফসসল ওান্নায াঅাচ এসসঙ াসয তরায যভসছ যথসও। াফর 
যওাদার বদস যভসছয টাবর, ুযবও াঅয ভাবটয যাবরাং ঔুাঁসড় াা যকসঙ এও নাযীয ওাংওার। যাআ ওাংওাসরয
াসড়য িূ ফিা ওসয কগা যপসর যদফায য ফন্ধ সসঙ ওান্নায াঅাচ। াতীসত চবভদায ফাড়ীসত
াতযাঘাবযতা নাযীয যলমেন্ত খসটসঙ দকবত। যফতেী াঅয এওবট কসল্প যদবঔ, ধনী বূস্বাভী যাভযাভ যঘৌধুযী িবওস
ফেস্বান্ত ওসযবঙসরন দবযদ্র েীদসও। যাভযাসভয ভৃতুযয য তায বঘতায াঅগুসনয াভসন দাাঁবড়স াসধোোদ েীদ
াববা যদ যাভযাসভয ফাংস ফাবত যদফায যওাঈ থাওসফ না ফসর। এযসযয খটনা যযাভলেও। েীদসও ঔুাঁসচ
াা মা না। এযয এসও এসও ন্নযাসযাসক যঘৌধুযী বযফাসযয ওৃষ্ণযাভ  বফযাভ যঘৌধুযী কত ন। েীদয
াতৃপ্ত াঅত্মা তায াঈয াতযাঘাসযয প্রবতসাধ বনসত রৄরু ওসয। এভন বও যঘৌধুযী বযফাসযয এ বফদ ওাটাসত
াভাফযা যাসত্র তাযানাসথয মসজ্ঞয াঅপ্রাণ াঅসাচন যলসভ ফযথে স মা। যঘৌধুযী ফাং াওাসর ধ্বাং স
মা। কসল্পয যসলয াঅযবনটা ফড় ু্য। তাযানাসথয ওথাাঃ ‚বও, যলটা ঙ্ রনা, যওভন? বাসফা যতা,
বচতটা যতা বনীবড়তচসনযাআ সরা। যঘৌধুযী বযফায যফাঁসঘ যকসর যটা াইশ্বসযয নযাবফঘায ত বও? ৃবথফীয
াঅদারসত এাআ ভানুলগুসরা বফঘায া না, ফড় াঅদারসত যম এঔসনা ুবফঘায  তা যতা প্রভাবণত র। এওটু যথসভ
ফরসরা, াফয াসনওগুসরা ভানুল”মাযা েীদয বাকয বফমেসয ফযাাসয যাবয চবড়ত বঙর না”তাযা ওষ্ট
যসরা। তা য াঅয বও ওযা মাসফ, এফ বনবতয াঔণ্ড বফধান।‛৬ এ যমন যাবলসতয স যালসওয বফরুসদ্ধ
বফধাতায নযাদসণ্ডয াবন্তভ াসভাখ বফধান”মায ওথা যফদফাসওযয ভসতা তাযানাসথয ভন্তসফয ধ্ববনত সসঙ।
যবৌবতও কসল্পয াঅফস যালও-যাবলসতয এসন বনভোণ াঅয যওাসনা কল্পওায ওসযসঙন ফসর ান্ততাঃ াঅভায চানা
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যনাআ। সযয কসল্প ান্ধয াঅসয কল্পওথও  বওসাযীসও তাযানাথ তায যঙাটসফরায খটনা ফণেনা ওসযসঙ। এ
কসল্প াঅট ফঙয ফসয তাযানাসথয তীব্র জ্বসযয াুঔ ওাটাসত ফাফা  িাওুদোয াঈসদযাসক জ্বযাুসযয ূসচা ওযা
। জ্বযাুসযয ভূবতে বাংওয। বওন্তু তাসও চসর বাাসনা ঘরসফ না। ঙাকর ফবর বদস তায যক্ত বদস ঐ ভূবতেসও
কবরস যপরসত সফ। জ্বযাুসযয ূচা িাওুযদা বনসচয নাসভ াংওল্প ওসযবঙসরন। ূচায ঙ-ভাসয ভসধয ুাঁবথয
যল াতা যরঔা ফণেনা ভসতা তায ভৃতুয । বনসচয প্রাসণয বফবনভস বতবন প্রাণাবধও বপ্র নাতবন তাযানাথসও
ফাাঁবঘস বদস বকসবঙসরন। এ কসল্পয যসল যফদনা  ওরুণ যসয বঞ্চন রক্ষয ওযা মা।
‘তাযানাথ তাবিও’-এয এওবট কসল্প তাযানাসথয চেক্ষসণয ফৃত্তান্ত যসসঙ। তাযানাথ ক্ষণচো। াদ্ভুত য
ফৃত্তান্ত যরঔসওয বালাাঃ ‚চসেয ভ যথসওাআ যফাধ  াইশ্বয াঅভায চীফসনয কবতথ বনণে ওসয বদসবঙসরন।
াঅবভ মঔন বূবভষ্ঠ াআ যাআ ভুূসতে াঅওা বদস এওটা বফযাট াঈল্কা ঙুসট বকসবঙর।‛৭ এ ফণেনায ভধয বদসাআ এও
াসরৌবওও বক্তধয ভানুসলয াঅবফবোফ ূবঘত সসঙ। কসল্পয যওাসনা যওাসনা ফণেনা যফ যওৌতুওভ। যমভনাঃ ‚যঘাঔ
ফুাঁসচ বকাসযসট টান বদসত বদসত এওটু সয তাযানাথ ফরর”তসফ বও চাসনা? তাভাসওয যভৌচ বকাসযসট যনাআ।
এাআ যম যাাঁদা যাাঁদা কন্ধ, ওড়া ধাাঁও, গুড়ুও গুড়ুও ি”ফ বভবরস এওটা দারুণ াঅসভচ। তাযসয ধসযা, বিওসয
গুাঁচবঙ, তাভাও াঅয বটসও াচাবচ্ছ, ভসনাসমাক বদস পুাঁ বদবচ্ছ, াঅয ভসনয যবতয”এাআ স যকর”এক্ষুবন াঅবভ
তাভাও ঔাফ”এাআ বাফ। যটা এওযওসভয যভচাচ, াআ াসক্ষাটা। াঅয বকাসযট বও, না”এাআ ধযারাভ, দু-দটা
টান বদস যপসর বদরাভ”ঘুসও যকর।‛৮ এাআ ফণেনা যমভন ারওা ভচা যসসঙ যতভনাআ হুাঁসওা-ওরসওয
ফসনবদানাসও যরঔও যওাসরয ফাগাবরয াংস্কৃবতয াগ বাসফ যমন াঅয এওফায স্মযণ ওবযস বদসসঙন।
যওাথা যওাথা তাযাদাসয ফণেনা স্বাং বফবূবতবূলণসও স্মযণ ওবযস যদ। যমভন যরঔসওয ফণেনাাঃ ‚য ফসটা
এও াদ্ভুত ফস, ফুছসর? যযবড়য যতসরয প্রদী, যঙাট যঙাট যপাাঁড় যদা দ্মওাাঁথা, াঅযাভদাও যযাদ-বছভবছভওযা বনচেন দূুয, াঈসিাসনয ঘাটাাআসত রৄসওাসত যদা যটাাওূসরয বযুয কন্ধ, যাবত্তসয যচযাৎস্না ঘওঘও ওযা
নাযসওর কাসঙয াতা”য ভস ফাআ ম্ভফ বঙর।.........ঘু ওসয ফস াঅবঙ। বছযবছসয ফাতাস দীবখয চসর
ডুসয ডুসয যঢাঈ াঈসিসঙ। বরঘু াঅয চাভরুর কাসঙয াতায পাাঁও বদস ূসমেয াঅসরা এস ভাবটসত যযাদ াঅয ঙাায
াঅরনা বতযী ওযসঙ”াঅভকাসঙয গুাঁবড় যফস াঈিসঙ এওাবয ওািবাঁসড়।‛৯ াথফা াঅয এওবট ফণেনাাঃ ‚িাৎাআ
ভানুলটায যঘাঔ যমন দুসটা চানারা স বকসসঙ। যবতয ওতদূয াফবধ যদঔসত াবচ্ছ। ঔাসন যমন াঅয এওটা
চকৎ, এ যওভাআ যযাদ্দুয ছাাঁছাাঁ ওযসঙ বদকন্ত াফবধ বফবঙস থাওা ভাসি। ফুচ ফন, নীর াাড় যথসও ছুযছুয ওসয
ছযনা যনসভ াঅসঙ”যভসখ াঅয ওুাা ঢাওা াআ াাসড় ওসফ যমন াঅবভ থাওতাভ। ুসতায ওাবটভ াঈরসটা
বদসও খুসয মাায ভসতা বফস্মৃবতয াঅড়ার যথসও ওত ুযসনা, ভাওাসরয িসয িসয বঞ্চত বুসর মাা ওথা
ভসন সড় যমসত রাকর। িসভ াঅভায ভি যঘতনা াআ দুাআ যঘাসঔয চানারায যবতয বদস াঅিমে চকৎটায ভসধয
বকস দাাঁড়ার। াঅভাসদয গ্রাসভয ীভানা ঘটওা কাঙটা, বঘসরয তীক্ষ্ণ ডাও, াভসন সড় থাওা ওাআঔাবরয বফার
ভাি”ফ যওাথা বভবরস যকর। এঔন াঅবভ যমঔাসন দাাঁবড়স াঅবঙ, য চকসত ঙাাফাবচয ভত াচস্র ঙবফ যভসর
মাসচ্ছ যঘাসঔয াভসন বদস। যওাথা যমন এও াঈন্নতীলে ভব্য, যলসফরায াঅসরা তায ঘূড়ায যানায দ্ম
ছরস াঈিসঙ। ওাসদয াবভুঔ”এযা াঅভাসও ঔুফ বাসরাফাত, বওন্তু এঔন বভবরস বকসসঙ দূয াতীসত। ওাসন
যবস াঅসঙ ভস্বসয াঈচ্চাবযত ভিধ্ববনয ভত এওটানা াঈদায-কম্ভীয গীতভ িপ্রফা। ফ ঙবফ বভবরস বকস
যঘাসঔয য যবস াঈিসঙ ৃবষ্টূফে াঅবদভ ান্ধওাসযয ভত ওাসরা ভাূণয”যথসও যথসও যাআ যভ বওঙু না-য
ভসধয ঘভসও াঈিসঙ তীব্র যচযাবতয াঈদ্ভা, ৃবষ্ট সচ্ছ নক্ষসত্রয, নীাবযওায, ানন্ত ূসণযয যথসও ফস্তুুসেয।‛১০ এ
ফণেনা যমভন যসসঙ যযাভােভতা যতভনাআ তা যযসভদুযতা বযা। িাৎ ওসয ভসন  যমন বফবূবতবূলসণয
যরঔা যওাসনা ফণেনা ড়বঙ। বালা ববগভা মা াসনওাাংস প্রঔযাত ওথাাববতযও নাযাণ কসগাাধযাসয যরঔণীয
াসনও ওাঙাওাবঙ (নাযাণ কসগাাধযাসয ফড় কল্প ‘াঅসরায াঅসরা’-যত ভতুর ফণেনা ঔুাঁসচ াা মা)।
াসরৌবওও কল্প ড়সত ফা রৄনসত বকস াধাযণতাঃ ািওভসন মা  এঔাসন তায ফযবতিভ খসটবন। বফশ্বাVolume-III, Issue-III
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াবববচৎ কসগাাধযা

াবফশ্বাসয যদারা ওঔন াবফশ্বা টসর যকসঙ, াঅফায ওঔসনা াবফশ্বা দুযন্ত বফলধয াসয ভসতা পনায ঘাফুও
যসন াঅখাত ওযসত যঘসসঙ তথাওবথত বফশ্বাসও। বফশ্বা-াবফশ্বাসয যদারায যাআ ঘভৎওায ফণেনা াঅসঙ
‘ঞ্চভুবন্ডয াঅন’ কসল্প। যরঔসওয বালাাঃ ‚ফৃবষ্টয বদন। ভট্ যরন চসর যবস মাসচ্ছ, াঅয যবতসয াঅভযা ভুগ্ধ
স কল্প রৄসন মাবচ্ছ। বওন্তু সযয বদন ওাসর াবপস বকস ঔাতা াআ ওসয ওাচ রৄরু ওযায সগ সগ
কতবদসনয বফশ্বাসয ববত নসড় যমত। ওসরসচ াঅাআ.এ. ড়ায ভ যওারবযসচয ‘যাাআভ াফ্ বদ াযানসন্ট
ভযাবযনায ািয বঙর। াধযাও াঈাআবরাং ‘াসনন াফ্ বডবফবরফ্’ ফসর এওটা াববতযও চাদুয ওথা
ফসরবঙসরন। াপ্রাওৃত ওাববন ড়ায াঅসক ািও ভনসও প্রস্তুত ওসয যন, তায াবফশ্বাসও াভবওবাসফ ভুরতুবফ
যাসঔ। তাযানাসথয কল্প যানায ভ তাাআ ত।‛১১
কল্পগ্রসন্য াসনও কসল্পাআ তি-ভি বদ্ধ াধনায বফফযসণ প্রাঘীন তি াস্ত্র প্রগ এসসঙ। যমভনাঃ ১.
‚ফররাভ”ওারভবযফ যও? “বতবন রৄববক্তয প্রসাকওতো। দবক্ষণওাবরওাতসি তাাঁয রূ ওল্পনা ওযা সসঙ
এাআবাসফ”ভাফরারী ুরুল, যখায ওৃষ্ণফণে, নগ্নকাত্র, বযুতাড়ন তাাঁয প্রধান ওভে। ূওসযয ঙদ্মসফস ওাভ-যিাধবাংা াআতযাবদ বযুকণ তাাঁয ফফতেী স ফেদা তাাঁয সগ যখাসয। বনসচয ফুসওয াাঁচসযয এওঔানা াড় বদস বতবন
তাসদয ান ওসযন।‛১২ ২. ‚তুবভ ফুছসফ না, যমাবকনীতিম্ নাসভ এওটা ুাঁবথ াঅসঙ, তায ঞ্চভটসর”ভাসন
াধযাস যরঔা াঅসঙ: বফাোযসভফৃলবাণাাং ভসশ্বযী।/নযভুন্ডাং তথা ভসধয ঞ্চভুণ্ডাবন ীবযতম্।।‛১৩ ৩. ‚যদফী
ওারীয ূচা প্রথসভাআ ওসয বনাআ ফসট, বওন্তু ভধযযাবত্র যথসও ভধুু্যী যদফীয ূচা ওবয যবায যাত মেন্ত। এাআ ূচা
াধাযণ ূচা ন। ওাযণ াঅকভতসি ভধুু্যী যদফীয াঈসিঔ এফাং িফ াঅসঙ ফসট, বওন্তু ূচায বফিৃত ফযফহা 
প্রওযণ বওঙু যনাআ। তা াঅবভ যসবঙ দভাতৃওাতসিয যসল ওাসিয বত্রট্ট বদস ফাাঁধা িাওুদোয াসত যরঔা
ান্তযুাঁবথয াতা।‛১৪ ৪. ‚যওাসনা যভসসও াঅওলেণ ওযফায চনয যওাাঁঘফসওয ফাাঁবদসওয ডানায ারও াসত বনস
ওৃষ্ণাঘতুদেীয যাবত্তসয যরাওফবতয ফাাআসয বনভকাসঙয তরা ফস দাচায ফায চ ওয”‘হ্ীাং ওাবরওাভ বফদ্মস
াঅওবলেভন ধীভব তন্নাঃ ওাবরওা প্রসঘাদাৎ‛১৫ াআতযাবদ। তাবিও াঈঘাসযয ফণেনা যদবঔ কসল্পয যওাসনা যওাসনা াাংস।
যমভনাঃ ১. ‚পসদে বও বও বঙর রৄনসফ? এাআ যাসনাাঃ ববদ্ধ, াঈফীত, তুেবও, াঅত ঘার, ওরা, ভাবটয যা াআতযাবদ
মা াধাযণ পসদে থাসও। তায সগ বঙর প্রথভ পর ধসযসঙ এভন াঅভকাসঙয যাওা ঔাা াাঁঘবট াতা”এওসগ
রুদ ুসতা গ্রবথত, ওরা ফাদুসড়য ডানা, যওাঈ ডুসফ ভাযা বকসসঙ এভন ুওুসযয তরায ভাবট, ওরঙ্ক ধযা ুযসনা
যতসরয প্রদী াআতযাবদ াআতযাবদ।‛১৬ ২. ‚”চন্তীয যরাওাত াধাযণ নাভ সরা চাাঁাআতুেবও। দওভে বাণ্ডাসয
ঘাাআসর যসত াসযা, বওন্তু প্রথভতাঃ তা ফহুবদসনয রৄওসনা, এফাং বতযওাসযয যাআ কাঙ বও না তা ফরা ওবিন।
....এয সগ রাসক ওাসরা ঙাকসরয ঔুসয যরসক থাওা ভাবট, ঙুবয বদস াভানয যঘাঁসঙ বনসত , যখাড়ায বঙসনয
াসয যরাভ াআতযাবদ। াঅও্ ওাসিয াঅগুন বতযী ওসয ভাবটয যঙাট যা এাআ াঈাদানগুবর ুবড়স ঙাাআ াংগ্র
ওযসত সফ। ধসয যাঔা ফৃবষ্টয চসর াআ ঙাাআ যভসঔ য বসস্ময বতরও ওাসর বযস মচভানসও াস ফবস মজ্ঞ
রৄরু ওযসত ।‛১৭ ‘তাযানাথ তাবিও’-এয যওাসনা যওাসনা কসল্পয ফণেনা বাফতা াঅসঙ। এাআ বাফতা
ািওভসন যম াঈসত্তচনা ৃবষ্ট ওসয তায যয িসভ যকাটা কল্প চুসড় যঙস মা। এভনাআ এও ফণেনাাঃ ‚াঅভাযাআ
বুর। ান্ধওাসয ঐ বাংওসযয দৃবষ্ট ফাধা ানা। এবাসফ সও পাাঁবও যদফায যঘষ্টা ফৃথা। াঅবদভ চড়বফসশ্বয ফুবদ্ধীন,
যঘতনাীন ান্ধবক্তয দ্বাযা ঘাবরত স এওটা বফওৃত ভানফসদ াসভাখকবতসত াঅভায বনওটফতেী সচ্ছ। যওাসনািসভ
ফাবড় বপযসত াযসর ওসওটা কূঢ় প্রবিায দ্বাযা এসও াঅবভ যিওাসত াবয, বওন্তু এাআ ভাসি দাাঁবড়স তা ম্ভফ
ন।‛১৮ এ ফণেনা যমভন বীবতপ্রদ যতভবন যযাভাঞ্চওয। এয াসথ বভবরস যনা মা বফবূবতবূলসণয তাযানাসথয
ফণেনা। শ্মাসন ফাধনা ওযসত ফায বওঙু ভ য তাযানাসথয ানুবূবতাঃ ‚াবয সি াঅভায কাসয যক্ত
াঅয বভ স চসভ যকর যমন। যঘস যদবঔ তঔন এওটা াবঔ ন, ফাআ াল্পফী যফৌ। তাযা তঔন ফাাআ
এওসমাসক যখাভটা ঔুসর াঅভায বদসও যঘস াঅসঙ। ... াঅয তাসদয ঘাযবদসও, যাআ ফড় ভাসিয যমবদসও তাওাাআ,
াাংঔয নযওাংওার দূসয, বনওসট, ডাাআসন, ফাাঁস, ান্ধওাসযয ভসধয াদা াদা দাাঁবড়স াঅসঙ। ওতওাসরয ুযসনা
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চীণে াসড়য ওাংওার, তাসদয াসনওগুসরায াসতয ফ াঅগুর যনাআ, াসনওগুসরায াড় যযাসদ চসর ঘটা াঈসি ক্ষস
বকসসঙ, যওাসনাটায ভাথায ঔুবর পুসটা, যওাসনাটায াসয নবরয াড় যবসগ যফাঁসও াঅসঙ। তাসদয ভুঔ নানাবদসও
যপযাসনা”দাাঁড়াফায ববগ যদসঔ ভসন  যওাঈ যমন তাসদয ফহু মসত্ন তুসর ধসয দাাঁড় ওবযস যযসঔসঙ। ওাংওাসরয
াঅড়াসর যঙন যথসও যম যরাওটা এসদয ঔাড়া ওসয যযসঔসঙ, য যমাআ যঙসড় যদসফ, াভবন ওাংওারগুসরা হুড়ভুড়
ওসয যবসগ সড় বকস চীণে বাগা-যঘাযা, যতাফড়াসনা যনানা ধযা াসড়য যাব িূাওায স াঈিসফ। াথঘ তাযা যমন
ফাাআ চীফ, ওসরাআ াঅভাসও াাযা বদসচ্ছ, াঅবভ যমন প্রাণ বনস এ শ্মান যথসও ারাসত না াবয। াসড়য াত
ফাবড়স এওসমাসক ফাাআ যমন াঅভা করা বটস ভাযফায াসক্ষা াঅসঙ।‛১৯ এ ফণেনা ড়সর যমন ফুসওয যক্ত
বনসভসল রৄবওস মা। দুবট ফণেনাাআ ঘযভ দুাঃস্বপ্নসও ায ভানা। বফবূবতবূলসণয এাআ াবতন্দ্রী ানুবূবত ুত্র
তাযাদাসয ফযঔযাাঃ “Presentiment  Clairvoyance বভবেত তাাঁয ানুবূবত  াঈরবি বওঙুটা
যাভসনাবফজ্ঞাসনয যেবণবুক্ত স যলমেন্ত যযাভাবন্টওতাাআ।‛২০ তাযাদাসয ৃষ্ট তাযানাসথয ফণেনায যক্ষসত্র
াসনওটা এওাআ মুবক্ত ঔাসট। ফরাাআফাূরয াযাডসবঞ্চাসযয য, ওাবফযও দৃবষ্টবগী, বূতত্ত্ব  যচযাবতবফেজ্ঞান এাআ াদ্ভুত
যযাভাবন্টওতায াসথ বভসাআ যমন তাযানাথসও বতসর বতসর ৃবষ্ট ওসযসঙ। যম ‘াঅধযাবত্মও াঈৎিাবন্ত ধভোবিত যযাভাে
বাা’২১ বফবূবতবূলসণয তাযানাথ ঘবযত্র ৃবষ্টসত বফবূবতবূলসণয বল্প প্রওৃবতয ভুঔয প্রফণতা”তা যথসও তাযাদাসয
তাযানাথ যওাসনা াাংস ববঙস যনাআ। ভাসরাঘও যকৌযীাংওয যখাসলয ফযাঔযাাঃ ‚বফবূবতবূলণ যভাসট বফলী
বঙসরন না। যফাঁসঘ থাওায চনয যমটুওু াসথেয প্রসাচন তায যফব যযাচকায ওযায যঙসন ভ ফযসয যঘস এওটু
যফবড়স ড়ায বদসওাআ তাাঁয যছাাঁও বঙর যফব।
যণ যকাার যচাসট, তাাঁয বাসকযয াঅওাস যাআ
২২
ানুওূর াা ফসবঙর।‛ বফবূবতবূলসণয এ াঅত্ম-স্ববাসফয াসথ তাাঁয ৃষ্ট তাযানাথ ঘবযত্র ুসযাুবয বভসর মা।
তাযাদাসয তাযানাথ ‘তাযানাথ তাবিও’-এয কসল্প যাআ স্ববাফ বফবষ্টযসওাআ াঈত্তযাবধওায ূসত্র যমন ফন ওসয
ঘসরসঙ ভাত্র।
বফাং তািীয ঘবিসয দসওয ওরওাতা যওভন বঙর তা কল্পগুবরয নানান চাকা ঙড়াসনা বঙসটাসনা বাসফ
ঔুাঁসচ াা মা। এ ওরওাতা াঅভাসদয াচানা, যমন তা াবযস মাা যওাসনা এও াসঘনা য। যসথয বদসনয
ওরওাতায এভনাআ এও ফণেনা কল্পওথসওয যঘাসঔাঃ ‚যদঔরাভ ফৃবষ্ট াগ্রায ওসয ভানুসলয ঢর যনসভসঙ যভরাতরা।
ববসড়য যঘাসট কাবড়সখাড়া ফ ফন্ধ। যওফর াাতাসরয কাবড় ঘরাঘসরয চনয ওযাসম্বর স্কুসরয াভসন এওটুঔাবন
পাাঁও। ঔাবনওক্ষণ ধসয পুর-পর-নাযসওসরয ঘাযা, ভাবটয ুতুর, যবগন ওাাঁসঘয ঘুবড়য যদাওাসন াল্পফী যভসসদয
ববড়, বাঁ-বাঁ ফাাঁব এফ যদসঔ যফড়ারাভ। তফু ফাসরযয যাআ াঅন্ াঅয ওাআ?‛১৯ এ ফণেনা সড় ভসন  য
ওরওাতা যথসও াবযস যকসঙ াসনওবওঙুাআ। াবযস যকসঙ যভরাতরা, স্বচ্ছ যভাড়ও ারা বঘভবনয ভসতা টুব যা
ধূভানযত াসসফয ঙবফরৄদ্ধ ওারসঘ রার যাং-এয াবাং যায যাসওট, রুপ্তপ্রা ফাগাবরয বপ্র হুাঁসওা-ওরসও, ওাাঁবঘ
বকাসযট, বফিওঔানা াঅয ভচবরব যভৌতাত। াবযস যমসত ফসসঙ ফাগাবরয বফোভ-বফরাসয তাবওা ফাবর, ফৃৎ
াযাাবয যাযা বওম্বা রম্বা ফাাঁসয াতরারা ঙাবত। াথঘ এওবদন এয প্রা ফগুসরাাআ ভধযবফত্ত ফাগাবরয
ফসনদীানায এসওওটা বফসল বঘি বঙর। রৄধুাআ বও ওরওাতা? কসল্প ফবণেত”ঘড়ুাআবট কাাঁ, কাাঁসয াট”কে, দাআবঘাঁসড় যভসঔ াযা ভধযাি যবাচ, যশ্বত ফকরায ূসচা, াতওুসা, াবতবথসও যদা াথযফাবটয ঘা”যওাসনা বওঙুাআ
াঅচ াঅয াফবষ্ট াঅসঙ বও?
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