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Abstract
Avijit Sen started his journey in the world of fictional writings in the decades of six. He noticed that
almost writer used to take the background of middle-class society for their writings. He found an
undiscovered world of ‘Lok’ i.e. general people. For the sake of his job he was bound to live at
various places of Maldah, Murshidabad and Dinajpur (North and South both). He observed the
general livelihood which is very simple and accompanied with multi-superstitions. Their faiths and
rituals are very contradictory. Even the men who are enlightened by the modern education also
accustomed to obey the superstitions from their sub-conscious mind. This is fact that folk-culture
remains with its strong and outspread root in the mind of every man who once spends his life; it may
be even a short time. In a word folk-culture stay mixed with blood. Avijit Sen, in his short stories
(about 100) has focused this fact. So I have tried to realize the motif of Avijit Sen’s writer-mind in
this regard.

১
ভধুভফনিয ভফভঘত্র ুঔ-দ্যুঃঔ ভফরোনয ওঘওঘোভননত মঔন বনয উঠভঙর ফোংরো ওথোোভনতুয বোণ্ডোয ভঠও তঔনই অভবভচৎ
সন সফনঙ ভননরন আন কল্পভফনশ্বয চকতনও। ভতভন ফোংরো ওথোোভনতুয কতোনুকভতও ধোযোনত আফদ্ধ থোওনত ঘোনভন। ভতভন
‘ফোংরো বোলো  োভনতুয ভনচস্ব ঐভতনুয ভনধু’ এও ো ‘ভফওল্প ধযণ’ ঔুুঁচনত ঘোন এফং এই ‘ভফওল্প ধযণ’-এয সঔোুঁচই
তোুঁনও ফোংরো ওথোোভনতুয কতোনুকভতও ধোযো সথনও প্রস্থোন ওযনত োোমু ওনয। ভতভন ‘ভভথ  সরোওওথোয ম্ভফনো’ প্রফনে
ভরনঔনঙন:
‚ওল্পওথো, অেভফশ্বোনয চকনত ভভনথয ফভত। সরোওওথোয চকনত সরোওোয়ত ভোনুল এইফ ওল্পওথো,
অনরৌভওও ফস্তু-ফুভক্ত-খ নোয় প্রতুক্ষবোনফ ভনতু মোতোয়োত ওনয। সঔোনওোয খ নো, ভঘন্তো এফং ভফশ্বো
সঔোনওোয ভোনুনলয ওোনঙ ঔুফই প্রতুক্ষ, ঔুফই ফোস্তফ। এই ফোস্তফতোনও ভওবোনফ ধযনফ সরঔও? ভওবোনফ
এই সরোওোয়ত ভোনুনলয প্রোওৃভতও, োভোভচও, ঐভতোভও, যোচননভতও ইতুোভদ মোফতীয় খ নোনও সদঔোনফ
সরঔও?‛১
এই ভচজ্ঞোোই তোুঁনও ‘ভফওল্প ধযণ’-এয থঘোযী ওনয। ভতভন কল্প-উনুো যঘনোয ভনচস্ব বুফনভ ঔুুঁনচ োন। সরোওভফশ্বো,
সরোওংস্কোনযয ফোস্তফতোয ফফোওোযী ভোনুলনদয ভননয় আনন োভনতুয আনয। ভতভন ‘ঞ্চোভ কল্প’ ংওরননয
বূভভওোয় সরনঔন:
‚ভফভঘত্র ভফশ্বো, ভফভঘত্র আঘোয-ভফঘোনয আফদ্ধ নোনো অযভঘত সোয ভোনুল। এইফ কনল্পয অভধওোংনয
ফয়োন োভনতুয অঙ্গনন ইভতূনফে অভযভঘত সইফ ভোনুলনও ভননয়ই।‛২
অভযভঘত ভোনুলনদয োভনতুয অঙ্গনন ভননয় আোয ভোধুনভ ভতভন উস্থোনই ওযনত ঘোন আভোনদয সদনয এওভ ফোস্তফ
ভযঘয়।
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প্রনতুও মুনকই নঘতন োভভতুওনদয ভনধু থোনও প্রঘভরত োভতুধোযো সথনও সফভযনয় আোয প্রনঘষ্টো। সমভন ো সদঔো
ভকনয়ভঙর ‘ওনলোর’ মুনক। ‘ওনলোর সকোষ্ঠী’য সরঔওযো যফীন্দ্রবোফনোয আদে সথনও নয আোয আওোঙ্ক্ষোয় োভনতুয ভফলয় 
ভযভধনও ভফস্তৃত ওনয তোুঁযো তোনও ওনঠোযবোনফ ফস্তুভনষ্ঠ ওযনত সঘনয়ভঙনরন পনর এওভদনও প্রোধোনু সনয়ভঙর ভোচ-ভনভলদ্ধ
সমৌন আওলেণ এফং অনুভদনও ভনম্নফনণেয ভোনুনলয চীফনঘঘেো মভদ সই তুরনোয় গ্রোভীণ চীফননয ভঘত্রণ ঔুফই ওভ।
‘ওনলোরনকোষ্ঠী’য সরঔওযো এই ওোচ ওনযভঙনরন োশ্চোতু োভনতুয প্রবোনফ তোুঁযো ফোস্তফভনষ্ট োভতু যঘনো ওযনত
সঘনয়ভঙনরন। শুধুভোত্র ভোনচয যোচো উভচযনদয ওথো নয়, ভস্ত বোনরোভোনুনলয ওথো নয়, তোয ফোইনয সম আয এওনেণীয
ভোনুল ফো ওনয তোুঁনদয ওথো ফরো দযওোয। এই তোভকদ সথনওই তোুঁযো এও ো স্বত্ত্র  থ ঔুুঁনচ ভননত সঘনয়ভঙনরন। অযভদনও
প্রোয় ওনলোনরয ভওোনর তোযোঙ্কয ফন্ুোোধুোয়, ভফবূভতবূলণ ফন্ুোোধুোয় ফোংরোোভনতু আভফেবূত নর
‘ওনলোনগোষ্ঠী’য দ্বোযো প্রবোভফত ন নো। ভফবূভতবূলণ ফন্ুোোধুোয় সযোভোভিওনদয বোফুওতোয় সদনঔনঙন গ্রোভফোংরোয প্রওৃভতনও
এফং ঔুুঁনচ সনয়নঙন কল্প যঘনোয উোদোন। ভতভন প্রওৃভত-রোভরত ভোনুলনদয ভননয় কনে সতোনরন তোুঁয কল্পভফশ্ব।
ওনলোরীয়নদয সম আধুভনওতো তোয সথনও নয আনন তোযোঙ্কয ফন্ুোোধুোয় ভতভন যোঢ়ফোংরোয ভোনুলনদয ভফশ্বো 
ংস্কোযনওই ওনযন োভনতুয ভফলয়। ভতভন তোুঁয কনল্পয ফয়োনন সম ফোস্তফতোনও তুনর আননন তোনত আভোনদয সদনয এও ো
অযভঘত চকৎ উনঠ আন এফং তো ভঙর ভভক্ষত বদ্রভোনচয ভফযীনত আয এও চকৎ। তোযোঙ্কনযয নয আয সওোননো
কল্পওোয ভফনল ওনয োুঁঘ-ঙনয়য দনওয কল্পওোনযযো কল্প যঘনোয ভফলয় ভননফ এই চকত োনও সফনঙ সননভন। তোুঁনদয
কল্প যঘনোয ভফলয় নয় নঠ ভদ্বতীয় ভফশ্বমুদ্ধ, ভন্বন্তয, সদবোক, োম্প্রদোভয়ও দোঙ্গোয সপ্রক্ষোন ভোনচয ভধুভফি,
ভনম্নভধুভফি, ভনম্নভফি ভোনুনলয োভোভচও ংও , চীফন-মোননয ংও , ভোনুনল ভোনুনল ম্পনওেয োনোনোনেন। তোযোঙ্কয
ফন্ুোোধুোয় সমভন নঘতনবোনফ ‘ওনলোরনকোষ্ঠী’য প্রবোফ সথনও ভননচনও ভুক্ত ওনয এও ো ম্পূণে নতুন নথয েোন
সনয়ভঙনরন ভভথ  সরোওওথোয ফোস্তফতোয চকনত অভবভচৎ সন সইযওভ সরোওভফশ্বো, সরোওংস্কোনযয ভনধু ঔুুঁনচ োন
তোুঁয োভনতুয ‘ভফওল্প ধযণ’।
রোভতন আনভভযওোয ওথোোভভতুও কোভিনয়র কোভেয়ো ভোনওেচ তোুঁয সনোনফর ুযস্কোনযয বোলনণ ফনরভঙনরন:
‚ইউনযোীয়যো আভোয ফই ঙ্ ওনযন, আভোয যঘনোয় তোযো ভুোভচও পুোিোভ সদঔনত োয় ফনরই।
আনর ভওন্তু আভোয যঘনো স ফ ভওঙু নয়। রোভতন আনভভযওোন ফোস্তফতো ভোননই আভোনদয ভনতুভদননয
ফোস্তফতো। অথেোৎ যর আয ভনষ্পো সঘোনঔ ফোস্তনফয ভদনও সোচোুভচ সদঔো। ভুভচও ভযয়োভরচভ ভোনন
আভোনদয ফোস্তফতোয সবতয তোয অনরৌভওওতো আয আশ্চমেভয়তো। ইউনযোীয়যো মত ো মুভক্তফোদী স
অনথে আভোনদয ভন ভোনভওতো তত ো মুভক্তফোদী নয়। য়ো ম্ভফ নয়। আভযো সমবোনফ আভোনদয
ফোস্তফতোনও প্রওো ওভয, ফুোঔুো ভফনেলণ ওভয, মুভক্তফোদীনদয নক্ষ স োনও ভঠও স বোনফ সফোছো ফো
উরভি ওযো ঔুফই ওভঠন। রোভতন আনভভযওোননদয সদনঔ ভনন নফ তোযো অনধেও স্বপ্ন আয অনধেও
দ্যনেীভতয সবতয চীফন ওো োন, দ্ফোস্তফতো মোনদয চোত  স্বোবোভফও বফভষ্টু।‛৩
রোভতন আনভভযওোয ভনতো বোযতফলে তৃতীয়ভফনশ্বয সদ। সঔোনন মুভক্তফোভদতোয ফোইনয সম দ্ফোস্তফফোদ আনঙ মোয ওথো
তোযোঙ্কয ফনেুোোধুোয়, ভোনশ্বতো সদফী ফুতীত অনু সওোননো ওথোোভভতুওনদয যঘনোয় সইবোনফ োয়ো মোয় নো। অথঘ
গ্রোনভ কেো এই বোযতনলেয শুধুভোত্র মুভক্তফোদীনদয ওথো ফরনর ফ ো ফরো য় নো। তোয ফোইনয সম সরোওভফশ্বো 
সরোওংস্কোনযয চকৎ আনঙ তোয ওথো ফরো দযওোয। মতক্ষণ মেন্ত নো সই ভফশ্বো-ংস্কোনযয ওথো ফরো নে ততক্ষণ মেন্ত
বোযতফনলেয ভনতো তৃতীয় ভফনশ্বয সদগুভরয ম্পূণে ভযঘয় োয়ো মোনফ নো। সই ওোনচয দোভয়ত্ব সনন অভবভচৎ সন।
এঔোননই ভতভন নয় নঠন ভফওল্প নথয ভথও, মো তোুঁনও ভওোনরয অনুোনু ওথোোভভতুওনদয সথনও স্বত্ত্র  ওনযনঙ।
সরোওভফশ্বো-সরোওংস্কোয ফরনত সফোছোয় আভোনদয ভোচ আভদওোর সথনও সম ভস্ত খ নোয়, আঘোয-অনুষ্ঠোনন ভফশ্বো
ওনয আনঙ। সমঔোনন ংস্কোনযয আভধনওু ভোনুনলয ফুভক্তিো রুপ্ত নয় মোয় এফং খন ফুভক্তয ঘূঢ়োন্ত ট্র্ুোনচভি। মোয সওোননো
মুভক্তগ্রোু ফুোঔুো োয়ো মোয় নো অথঘ সই ভফশ্বোনয চকনতয ফোস্তফতোনও অস্বীওোয ওযো মোয় নো। গ্রোভোঞ্চনরয ভোনুনলয
ভনধুই শুধু নয়, তথোওভথত ভভক্ষত যোেয়ী ভোনুনলয অফনঘতন ভনন ভওবোনফ সরোওভফশ্বোনয চকনত ফো ওনয তোয
ভযঘয় োয়ো মোয় অভবভচৎ সননয কনল্প। অভবভচৎ সননয কল্প ভফনেলণ ওনয আভভ সদঔোফোয সঘষ্টো ওনযভঙ োচোয ফঙয
ধনয ফনয় আো এই ফোগরোয ভোচনদন ফনয় ঘনরনঙ সরোওভফশ্বো-সরোওংস্কোনযয যক্তনরোত।
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২
আভযো সদচ যম্পযোয ভফযীনত সম ভবন্ন যম্পযো কনে সতোরোয সঘষ্টো ওনযভঙরোভ তোনত আভোনদয ম্পূণেতো োভধত য়ভন।
আভোনদয অতীত ঐভতনুয ভওে সম ওত কবীনয সপ্রোভথত, তোুঁনও অস্বীওোয সঘষ্টো ওযনর সম অস্বীওোয ওযো ম্ভফ নয় তোনওই
প্রওো ওনযন অভবভচৎ সন। অতীত ঐভতনুয ভওে ফরনত এঔোনন সফোছোনত সঘনয়ভঙ আভোনদয ংস্কোযনও। অভবভচৎ সন
মঔন তোনও কনল্পয ভফলয় ওনয সতোনরন তঔন তো আয ভনঙও কল্প থোনও নো তো নয় নঠ আভোনদয ভননচনও সদঔোয দেণ।
স্মযণ ওযোয় আভোনদয উৎবূভভনও।
‘িোহ্মণু’ কল্পভ নত আভযো মোযো আচনওয ভদনন আধুভনও ভক্ষোয় ভভক্ষত মুফও-মুফতী ভননচনদযনও সদঔনত োই। আভযো
মোযো এওভয় বোভফ সম ভন সথনও ভস্ত ংস্কোয ভুনঙ সপনরভঙ ভওন্তু তো সম আভোনদয অফনঘতন ভনন যনয় সকনঙ তোয ওথো
ফনরন অভবভচৎ সন কনল্পয ভদ্বফোঘভনওতোয়। কল্পভ গ্রোভীণ ফুোনঙ্কয ভুোননচোয নভঘনওতো  সওতওীয কল্প। কল্পভ নত
এওভদনও আনঙ যোইনকনযয ফোভ্ো ভোনদফ  তোয ভযফোয, এভনভও ই অঞ্চনরয ভস্ত ভোনুনলয ওথো মোযো সরোওভফশ্বোংস্কোনযয চকনত ভনতুভদন ফো ওনয। অযভদনও আনঙ ভভক্ষত ভন ভননয় অফনঘতন ভনন চনভ থোওো ংস্কোনযয ভনকে
সবনগ সফভযনয় আনত নো োযো নভঘনওতো  সওতওীয ওথো।
ফভযন্য ভোনুল ভফশ্বো ওনয সওোননো িোহ্মণ তোনদয ফোভেনত সকনর ভওংম্বো িোহ্মণ সবোচন ওযোনত োযনর ুণু অচেন য়।
নভঘনওতোনও সই আোনতই ভোভলু ভোনদফ তোয ফোভেনত ঔোয়োয চনু ভনভ্ত্র ণ ওনয। নভঘনওতোয ওথোনতই ফভযন্য
ভোনুনলয ংস্কোনযয ওথোভ স্পষ্ট নয় নঠ:
‚সও চোনত ফভযন্য এই দ্যকেভ অঞ্চনর ভযতুক্ত নদীঔোত, প্রোঘীন চোঙ্গোর আয ফলেোয় বয়ঙ্কয নয় ঠো
নদী-নোরোয ফোুঁনও ফোুঁনও ভোভলু, দনকো, বওফতে, তন্তুফোয়, তোভরী, ফোরুই ইতুোভদ উিভ  ভধুভ
ংওয ভোনচয তরোয সকোষ্ঠীফদ্ধ ভোনুল ুণুোচেননয আওণ্ঠ তৃষ্ণো ভননয় আভয দনও অনক্ষো ওনয
আনঙ নভঘনওতোয চনু?‛৪
ভোনদফ তোয ভযফোনযয সওোননো সভনয়নও োননয ফযনচ ঢুওনত সদয় নো। ওোযণ োননয ফযনচ সভনয়যো প্রনফ ওযনর
ফযনচয ক্ষভত নত োনয অথঘ িোহ্মণ নভঘনওতোয স্ত্রী সওতওীনও োননয ফযনচ ঢুওনত ভদনত সওোননো ফোুঁধো সনই। ভৃতুু থমোত্রী
ভোনদনফয স্ত্রীয ভোথোয় সওতওীয োনয়য ধূরো সদয় এও সপ্রৌঢ়ো। তোনদয ভফশ্বো ূদ্রোণীয ভোথোয় িোহ্মণীয ো সঙোুঁয়োনর স
স্বকেফোী নফ। এই র ফনযন্দ্রবূভভয ভোনুনলয ভফশ্বোনয চকৎ। তোযো এই ভফশ্বোনয ভনধু ভনতুভদন ফো ওনয।
‘িোহ্মণু’ কনল্পয প্রধোন ফোঘনভ নে আভোনদয অফনঘতন ভননয বূভভনত ভঞ্চত চোত-োনতয ংস্কোয সম ওত কবীয তোনও
প্রওো ওযো। মো প্রতুক্ষ ফোস্তফতোয ভফযীনত আয এও ফোস্তফতো। নভঘনওতো ফো সওতওী সওউই য়নতো সওোননোভদন চোননত
োযত নো সম তোযো ফনযন্দ্রবূভভয ভোনুনলয ভনতো ভননয অফনঘতনন রোরন ওনয ঘনরনঙ োচোয ফঙয ধনয ফনয় আো
ংস্কোযনও মভদ নো যোইনকনযয ভোনদনফয ভযফোনযয নঙ্গ তোনদয ভযঘয় ত।
নভঘনওতো িোহ্মণ ন্তোন, সওতওী দনকো ওনুো। তোযো িনযয দনও ওনরচভি োেোয় ওোভ নয়নঙ ওনরচ-চীফন।
সই ভনতো তোনদয সফোধ-ফুভদ্ধ কনে নঠ। তোযো সযভচভি ভফনয় ওনয। সঔোনন সওোননো ভুো সদঔো সদয় ভন। ভুো বতভয য়
নভঘনওতোয ফোভেনত। নভঘনওতোয ভো সওতওীয োনত চর সঔনত ঘোন নো, ভতভন ফনরন-‚আভোয ংস্কোয সতোভোয োত সথও চর
ভননত আ ওোনফ।‛ নভঘনওতো ফনরনঙ ‚আনর ভো সফোধ য় ভননচ চোননতন নো সম ওত কবীনয যনয়নঙ তোয চোনতয
ভওে।‛ এই চোনতয ভওে শুধু নভঘনওতোয ভো ভওম্বো ফোফোয ভনধুই প্রফর নয়, নভঘনওতো  সওতওীয অফনঘতন ভনন তো
যনয়নঙ। তোনদয অফণে ভফনয় ভননয় তোয ফোফো সওোননো ওথো নো ফরনর ‘ংস্কোনযয আখোত এেোনত োনযন ভন’। আয সই
চনুই ‘অতুন্ত ংনকোনন নভঘনওতো ভননচনও দোয়ী ওনয ফোফোয অওোর ভৃতুুয চনু’। নভঘনওতো উরভি ওযনত োযনর
সওতওী োনয নো। ভওন্তু তোয সফোছো উভঘত ‚চোতোনতয খূণনোওো ফোগোভর সঘতনোনত সম ঔুফ ওভ দ্যফের নয়।‛ সওতওীয ভওঙু
বোফনো  ংরো সথনও আভযো ফুনছ ভননত োভয সওতওী নো ফুনছ তোয সওতোফী ভভস্তনে ‘চোতোনতয খূণনোওো’সও োরন
ওনয ঘনরনঙ। নভঘনওতোয ভো তোয োনত চর ঔোয়ভন ফনর সওতওী আত য়, স ঘোয় নভঘনওতো তোয নয় ভোনয়য এই
আঘযনণয প্রভতফোদ ওরুও। ভওন্তু নভঘনওতো তো নো ওনয সওতওী োল্টো প্রশ্ন ওনয:
‚মভদ আভভ নো নয় সওোন ভযচননয নঙ্গ ভফনয় ত সতোভোয, চর সঔনতন সতোভোয ভো তোয োনত?
তুরনোয তীিতোয় আুঁতনও নঠ সওতওী। তোযনয স ফনর আভযো ভযচন নোভও? ভও ফ ফোনচ ফওঙ?‛৫
ভওংম্বো বর যোয় মঔন সওতওীনও ‘সফচোনতয সভনয়’ ফনর তঔন তোয ংস্কোয বয়োনওবোনফ আত য়। কল্পওোনযয বোলোয়:
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‚তোযো উচ্চফনণেয ওোয়স্থ সখোল, অথঘ এই সরোও ো তোনও সফচোনতয সভনয় ফরনত ভদ্বধো ওযর নো। তোয
অঙ্কোয বয়োনওবোনফ আত নয়ভঙর।‛৬
অথফো মঔন চননও নন্তোল ওুভোয ভভনত্রয ভঘভঠনত সওতওীয প্রওৃত ওুরভযঘয় প্রওোভত য় তঔন সওতওীয উরভি:
‚সমন খৃণু, সমন তো তোয বনভতও ঘভযনত্র ভন্ো আনযোনয সথনও অভধও ভক্তোরী, সওোন
ওরঙ্ক
োযো সদন ভুনঔ সওউ ভননক্ষ ওনযনঙ এভন অশুভঘ রোকনত থোনও ভননচনও।...তোয ভনন নত থোনও
এফ ওথো সফোধ য় ভভথুো নয়। তোয ফোরুওোর সথনও ফে য়ো মেন্ত তোনদয ফোভেয চোতোত ভফলয়ও
মোফতীয় ওথোফোতেো, আঘোয-আঘযণ ইতুোভদ ঔুুঁভ নয় সদঔনত ভকনয় এভন ওতওগুভর ভুোনও সদঔনত
োয়, সমগুনরোয ভোধোন য়ভন।‛৭
সওতওীয এই ভস্ত ওথোফোতেো  বোফনো তোয ংস্কোনযয ভওনেয কবীযতোনও সদভঔনয় সদয়। সই চনুই স বয় সনত থোনও।
তোয ভনন ‘আঙ্কো চন্মোয়’। নভঘনওতোয বনত ভওনন আনোনত বোফনত থোনও- ‘এফোয সথনও আফোয ভঙনন োুঁ োশুরু ওযনফ
নোভও স? বনত? তোযভোনন ফোভনোই!’ ভওম্বো ‘অভভক্ষত ঘোলী ভযফোযগুনরোয ক্রভোকত বভক্ত য়ো’, ‘োনয়য ধূনরো সনয়ো’,
‘নভঘনওতো ভও আফোয তোয উৎন ভপনয মোনফ নোভও?’
নভঘনওতো উৎন ভপনয মোয় নো। ভওন্তু ংস্কোনযয উৎস্থনর তোয অফস্থোন, এই উরভি তোয আনঙ। সই চনুই সওতওীনও
স ফরনত োনয:
‚আভযো সওউ এত নচ োল্টোই নো। আভভ ভও চোনতোভ ভননচনও এবোনফ আেোর ওযফোয এভন এও ো
ভুূতে আনত োনয চীফনন? িোহ্মণু বণ্ডোভভ, িোহ্মণু অনোঘোয আভভ অস্বীওোয ওযনরই ভোচ সথনও উনফ
মোনফ নো।‛৮
ভোওোনরয এই ফোঘনভ সওতওীয ভনতো সওতোফী ফুভদ্ধয আভযো অনননওই ফুছনত োভয নো ফো ফুছনত ঘোই নো। এই তুভ নও
প্রওো ওযোয চনুই এই কনল্পয োঠওৃভত ভনভেোণ ওনযনঙন অভবভচৎ সন। সম নভঘনওতো সঘনয়ভঙর ওরওোতোয় তোনদয সঙনর
এওচন মথোথে আধুভনও ভোনুল সোও, সই নভঘনওতো মঔন উরভি ওযর সম আভোনদয ংস্কোনযয োন আভযো সওোননোবোনফই
এেোনত োযফ নো, তঔনই ‘ওরওোতোয় নে থোওো তোনদয ভশুভ য চনু নভঘনওতোয ভন ঠোৎ হু হু ওনয নঠ।’
ভোনদফ  তোয ভযফোয সম সরোওভোনচয ভনধু ফো ওনয সঔোনন িোহ্মনণ বভক্ত য়ো, িোহ্মণীয োনয়য ধূনরো সনয়ো,
সভনয়নদয োননয ফযনচ ঢুওনত নো সদয়ো প্রবৃভত ংস্কোনয ভফশ্বো থোওো ো স্বোবোভফও। ভওন্তু নভঘনওতো  সওতওী সম ভযভণ্ডনর
ফো ওনয তোনদয সম ভক্ষো-দীক্ষো, সফোধ-ফুভদ্ধ সঔোনন তোনদয সঘতনোয কবীনয চোতোনতয ভফবোচননয ংস্কোয ভওবোনফ
ওোচ ওনয মোয় সই তুভ নওই আভোনদয চোভননয় সদন ওথওভল্পী। তোয চনুই সতো নভঘনওতো সওোননো ভনয় বনত ফুফোয
নো ওযনর ফোভযন্য ভোনুনলয চনু তোনও বনত ফুফোয ওযনত য়। সল মেন্ত এই কল্প আয নভঘনওতো সওতওীয কল্প
থোনও নো; তো নয় নঠ আভোনদয ফোয কল্প।
এই কনল্পয প্রনঙ্গ ভনন আন ‘ফভঔরো’ কনল্পয ওথো। এই কনল্প আনঙ দ্যভ ওোভভন, এওভ সফনদনদয মোমোফয
চীফননয ওোভভন, অযভ ভনুঃন্তোন অনুীরোয ওোভভন। স তোয স্বোভভ ভনযোনণয নঙ্গ ফো ওযনত থোনও ‘য সথনও স্বচন
সথনও ভনফেোভত এও দ্বীনয ভনতো ভোভোয ফোভেনত।’ অনুীরোয ন্তোন নো য়োয চনু তোুঁনও নোনো কঞ্জনো ু ওযনত য় ‘সম
চোয়কো ো তোয ভক্ষো-দীক্ষো রুভঘয অনকোঘয ভঙর।’ এই অনকোঘযীবূত চোকয়ো োই ওথোওোয আভোনদয সদভঔনয়নঙন।
সম ‘অনুীরোয ঈশ্বনয ভফশ্বো ভঙর নো। সওোন ভভ্য ভফগ্রনয োভনন স নত নত তঔননো সনঔভন। ওঔননো নফ এভন
দ্যভশ্চন্তো তোয ভঙর নো’। সফনদয ভোদ্যভর সওোভনয ছুভরনয় খুনয সফেোফোয ভত ভোনভও অধুঃতন’ মোয ভঙর নো। সই অনুীরো
এওভদন ‘ঔুফ ংনকোনন যখুনোনথয ওোনঙ ভোনভও’ ওনয ন্তোন ওোভনোয়। ওোযণ স ফুছনত োনয:
‚ন্তোনফতী য়োয প্রোনকভতোভও অংওোয তোয ভভক্ষত আধুভনও যনক্ত ওভ প্রফর নয়। এই ভনশ্বনমেয
বোণ্ডোনয ংয় সদঔো ভদনর তোয ভওনে সমন োন রোকনফ।‛৯
সফনদনী দনরয ওুেী ভুভিয ভো সম তু উল্পভি ওযনত োনয আধুভনও ভক্ষোয় ভভক্ষত অনুীরো সই তু উরভি ওযনত
োনয নো। সই চনুই ভুভিয ভো মঔন তোনও ভুভিয সঙনরনও ভননত ফনর মুভক্ত সদঔোয়:
‚ভননচয যনক্তয সঢরো আয নযয সঙনরয তপোৎ সওঙু য় নো মভদ ভঠও ভঠও োরো সোলো ওয, ভদভদভভণ।
গু ঙোননো, ভুত ঙোননো ভোনযোধনযো, যোকভোন ওয, সযোনক সোনও ভয়নয ফইন যোত চোনকো ুনঔ ফুনওু
োভরো সঙোর সতোভোয নফ।‛১০
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তঔন ভওন্তু অনুীরো ভুভিয সঙনরনও ভননত োনয নো। তোয সওোননো ন্তোন সনই, স সতো আধুভনওো নোযী তফু তোয ফোনধ।
সওননো স তোয ংস্কোনযয ফোইনয সফভযনয় আনত োনয নো। োভোভচও ভদও সথনও স সতো অননও ো উুঁ ঘুনত অফস্থোন ওযনঙ,
ুতযোং তোয নক্ষ সফনদনীয সঙনরনও সওোনর তুনর সনয়ো ম্ভফ য় নো। এভনই ংস্কোনযয ভওে, মো তোয সঘতনোয কবীনয
যনয় সকনঙ।
ভুভি োন সওন ভোযো মোফোয য, ভুভিয সঙনরনও অনুীরোনদয সওোয়ো োনযয োভনন সযনঔ ভদনয় মোয় তঔন অনুীরো
তোনও ভননত োনয নো। ঔোভোয ফোভেয ওোনচয সভনয় ভোরো, স ভনুঃন্তোন। ভওন্তু স অফরীরোক্রনভ সফনদনদয ভযতুক্ত
সঙনরনও সওোনর তুনর ভননয় স্পষ্ট সখোলণো ওযনত োনয:
‚সফফোও ভোইননল শুইনন যোনঔন ই ফোইদুোয ঘুোংেো আইচ ভথওো সভোয ইর য়। ফোফো যখুনোথ সভোয
সওোনরৎ ই ঘুোংেোও োঠোনরন য়।‛১১
অনুীরো সতো যখুনোনথয ওোনঙ ন্তোন ওোভনোয় ভোনত ওনযভঙর, তফু স সতো স ভোরোয ভনতো স্পষ্ট সখোলণো ওযনত োনয
নো।
‘নদীয ভনধু য’ কনল্পয ওথো ফরো মোয়। এভ ভফননয়য কল্প। তনফ এই কনল্প ভোনচয দ্যই সেভণয ওথো ফরো নয়নঙ।
কল্পওথও চয়নদনফয সেভণ আয এও সভথযনদয সেভণ। সম ভফনয় োভন্তভননওতন সথনও েোনোনো ওনযনঙ সই ভফনয় আচ
সভথয লীনত ফো ওযনঙ সভথযনদয সভনয় ভোযোভণ ফোুঁনপোেনও ভফনয় ওনয। সভথযনদয সভনয়নও ভফনয় ওনয ভফনয় ভও
সভথয নত সনযনঙ? সভথযযো ভও ভফনয়নও ভননচনদয ভোনচয অন্তবুেক্ত ওযনত সনযনঙ? এই ভচজ্ঞোো সথনও কল্পভ কনে
উনঠনঙ।
ভফননয়য ফোফোয যভক্ষতো ভঙর। ভওন্তু ভফনয় সম ওোচ ওনয, তোয ফোফো সই ওোচ ওনযভন। ভফননয়য ফোফোয ভয় সথনও
ভফননয়য ভোচ ভক্ষো-দীক্ষোয ভদও সথনও অননও ো এভকনয়নঙ। ভওন্তু আভোনদয ভননয ভনধু সম ভস্ত ংস্কোয যনয় সকনঙ তোুঁয
সথনও ভও আভযো সফভযনয় আনত সনযভঙ? তোই সভথনযয সভনয়নও ভফনয় ওনয ভওন্তু সোুঁঘ সঔনত য় ভফনয়নও। সভথনযয
সভনয়নও ভফনয় ওযোয় স তোনদয ুযননো ফোভেনত ভপযনত োনয নো ভোচ  স্বচননদয প্রফর ফোুঁধো থোওোয়। সল মেন্ত তোনও
উঠনত য়, ‘োোতোনরয ছোেুদোযনদয বোগোনঘোযো সওোয়ো োনয।’
ভফনয় এওভদন তোয ফোরুফেু চয়নদনফয ফোভেনত োেোয সঙনরনভনয়নদয েোননোয চনু ঘোুঁদো ঘোইনত সকনর চয়নদফ
তোনও তোনদয ভোনচ ভপনয আনত ফনর তঔন ভফনয় স্পষ্ট বোলোয় চোভননয় সদয়:
‚চয়নদফ আভভ আয সতোভোনদয সরোও নই।...নতোভযো আভোনও অননও আনকই তুোক ওনযঙ। আভভ
সভথয! আভভ এঔন ভরবোনণ্ডয োন ফন সঔনত োভয! ভনভফেনে খুভোনত োভয ওুওুযনও চভেনয় ধনয!
স্ত্রীয নঙ্গ ছকেো ভোযোভোভয ওযনত োভয! আভোয স্ত্রী আভোনও সঙনে অনুুরুনলয নঙ্গ ঘনর সমনত োনয!
সতোভোনদয এ ো শুধু ুরুলযোই োনয, সমভন আভোয ফোফো ওনযভঙর। ভওন্তু আভভ তোনও ধনয এনন সভনয
যক্তোক্ত ওযনত োভয এফং তোযনয ভদ সঔনয় দ্যচনন লো ওযনত োভয! এভস্ত ভওঙুয নয দ্যচনন
উন্মোনদয ভত সমৌন ঙ্গনভ ভরপ্ত নত োভয!‛১২
ভফনয় এঔোনন সভথয চীফননয ুঙ্খোনুুঙ্খ ফণেনো ভদনয়নঙ। ভওন্তু স সতো োনযভন ভোযোভণ ফোুঁনপোনেনও ভপভযনয় আননত।
সভথযনদয ভোচ ভও তোনও গ্রণ ওযনত সনযনঙ? োনযভন। মভদ ভফনয় সভনন ভননত োযত ভওম্বো সভথযনদয ভোচ ভফনয়নও
সভনন ভননত োযত তোনর কনল্পয সনল আভযো ভফননয়য সম ভযণভত সদঔনত োই তো সদঔনত ত নো।
শুধুভোত্র ভফননয়য ভোচ ফো সভথযনদয ভোচই নয়; তোয সথনও ঔোযো আভথেয অফস্থোয ভছোেোয ভোনুনলয ভফননয়য
সভথনযয সভনয়নও ভফনয় ওযো ফো ভোযোভণ ফোুঁনপোেনও ভফনয় ওযো সভনন ভননত োনয নো। সই ওোযনণই ভও ভছ োেোনত ফো
ওযনত ভকনয় তোনদয এওখনয নয় থোওনত য়। এনক্ষনত্র এই ভফলয় ো স্পষ্ট নয় মোয় সম আভোনদয প্রনতুনওযই োভভচও
অফস্থোন ভনভদেষ্ট। আভযো মতই সঘষ্টো ওভয নো আভযো সঔোন সথনও সফভযনয় আনত োভয নো, সমভন ো োনয ভফনয় ফো ভোযোভণ
ফোুঁনপোনে। এই তু উরভি ওযনত সনযনঙন কল্প-ওথও ‘আভভ’ তোই সতো ভতভন ফনরন‚সলফোয ভফনয় ফে অংওোনযয নঙ্গ ফনর এনভঙর ‚আভভ সভথয‛, ভওন্তু সভথয স নত োনযভন,
আফোয ভোযোভণনও সফয ওনয আননত োনযভন ই ভযভণ্ডর সথনও। এফ ম্ভফই নো। ভোনচ মোয
সমঔোনন অফস্থোন তোনও সঔোননই থোওনত নফ। এই োই ভনভয়।‛১৩
অম্ভফ ংনফদনীর ভফনয় বুনর ভকনয়ভঙর এই ভনভয়। ভওন্তু ভফনয় বুরনর আভোনদয ভোচ ওোঠোনভো তো সবোনরভন। সই
ওোযনণই এভন ভভেোভন্তও ভৃতুু য় ভফননয়য।
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‘ওরোোতো’ কল্পভ  দোুঁভেনয় আনঙ চোতুোভবভোননয উয। কল্পভ ‘আভভ’য চফোনীনত ফরো ফুোঙ্কওভেী ভফুয কল্প। ভফুয
ভনধু চোতুভবভোননয ংস্কোয প্রফর ভোত্রোয় সদঔো মোয়। মভদ সই ভয় যোভভভ্য  ফোফভয ভভচদ ভফতওে উবয় ম্প্রদোনয়য
ভোনুনলয ভনধু চোতুভবভোননয প্রোফোনরুয ওোযণ নয় দোুঁেোয়। ভফুয প্রভতস্পধেী ভননফ এননঙ োভনপ ভোস্টোয। এই কনল্প
ভফুয সম ভযণভত সদঔোননো য় তো ঔুফই দ্যুঃঔচনও।
ফুোনঙ্ক মোয়োয নথফোনয ভনধু এও ভুরভোনভশু ভফুয কোনয় ফভভ ওনয সপরোয় ভফুয ভনন নত থোনও তোুঁয চোত নষ্ট
নয়নঙ। তোই স ফোভে ভকনয় ‘িোহ্মণ ভণ্ডত এনন ভোথো নোেো ওনয সকোফয সঔনয় োস্ত্র ভনত প্রোয়ভশ্চি’ ওনযনঙ। তোনত তোুঁয
ভনন নত থোনও স শুদ্ধ নত োনযভন এফং সল মেন্ত আত্মতুো ওনয শুদ্ধ য়। আভোনদয সদন ভননফভও োননয
আনক এভনভও ভননফভও োননয আভনর এই ধযনণয ধভেীয় ভফনযোধ সদঔো সমত। অথঘ োশ্চোনতুয ভক্ষোয় ভভক্ষত
নয় আভযো আভোনদয ভনধু সথনও মোয়ো ংস্কোযনও এেোনত োভযভন। োভনপ ভোস্টোনযয ভদ্যয ংজ্ঞো সদয়োয ভযনপ্রভক্ষনত
কল্পওথও ‘আভভ’য উরভি য়:
‚োভননপয সল ওথো ো এফং োভয ভনধু সম সেল এফং স্বধভে ম্পনওে সম অঙ্কোনযয প্রদেন ভঙর তো
আভোনও ভফদ্ধ ওযর। আভভ ভননচ সওোন ধযননয ধভেোঘযণ ওভয নো। আভোয স্ত্রী ন্তোননযয’ এনফয ফোইনয
থোনও। তফু োভননপয এনন উভক্তনত আভভ বীলণ আত রোভ সই ভুূনতে ফুছনত োযরোভ নো। তনফ
ভোথোয ভনধু সওভন ছোুঁ ছোুঁ ওনয উঠর।‛১৪
এই উরভি শুধুভোত্র ‘আভভ’য এওোয নয়, তো আভোনদয ফোযই। সই চনুই ত আভযো আচ যোভভভ্য ফোফভয ভভচনদয
ভনতো ভফতনওে ইেন চুভকনয় মোভে।
৩
অভবচৎ সন ভোনুনলয অফনঘতন ভনন রুভওনয় থোওো সরোওংস্কোনযয ফোস্তফতোয ওথোই ফনরন নো, সম ভস্ত ভোনুল
সরোওংস্কোনযয ফোস্তফতোয ভনধু ফো ওনয তোনদয ওথো ফনরন। ভতভন অননওগুভর কনল্প সদভঔনয়নঙন ভওবোনফ এই ংস্কোয
তোনদয চীফননও ভনয়্ত্র ণ ওনয। তোযো আো-আওোঙ্খো, ুঔ-োে্ু ভস্ত ভওঙুয চনু ভনবেয ওনয ংস্কোনযয উয। এইযওভ
ংস্কোনযয ফোস্তফতো ভননয় যঘনো ওনযন ‘সদফোংী’ কল্পভ । ‘সদফোংী’ কল্পভ সম অঞ্চনরয ভোনুলনদয ভননয় যভঘত তোযো ভফশ্বো
ওনয সদফোংীয বয নর তোনও ঙুুঁনত সনই, স্বয়ং সদফতো তোয যীনয বয ওনয থোনও। ‘তোয ওথো বদফফোণী’ নয় মোয়। ‚ওোরী
ভওম্বো ভনো থোননয এও ভঘভ ো ভোভ তঔন অোধু োধন ওযনত োনয বদফী ভভভোয়। মক্ষ্মো, োুঁোভন, ওুষ্ঠয ভনতো সযোক সই
ভোভ সধোয়ো চর সঔনর সনয মোনফ। ফেুো যভণী ন্তোনফতী নফ, ঙ্গু ভননচয োনয় োুঁ নফ, অে এই ৃভথফীয আনরো,
ফৃক্ষরতো ফ সদঔনফ। ফুনচ মোয়ো ুেভযণী চনর ভোনঙ সওভর ওযনফ, ফোুঁচো কোই তোয দ্যুনয িোও তুরনফ োেো ওোুঁভনয়, সম
কোইনয়য ফোঙুয ভনয দ্যনধয অবোনফ, তোয ভযো রোনন দ্যনধয ফোন িোওনফ। ো, ভফঙো, বূত -সপ্রত, ভোদোয আয ভচননয ওু-দৃভষ্ট
সথনও যক্ষো োনফ সওোনরয ভশু সোয়োভত স্ত্রীনরোও। ভোয় সম ফ রোউ-ওুভনেো সমফ ছোুঁওোয় সওফর চোভর আন আয ভনয মোয়
সফ কোঙ পরবোনয ছোুঁওো সবনগ সপরনত ঘোইনফ।‛১৫ ‘সরোোয গ্রোনভয োযফোন সরোোয এভনই নোভী ভোনুল, এভনই দোভী
ভোনুল।’
সদফোংী’ কল্পভ োযনোন সরোোনযয ‘সদফোংী’সত ভযণত য়ো মেন্ত দীখে ঞ্চো ফঙনযয ওোভভন ফরো নয়নঙ। ঞ্চো
ফঙয আনক ভফযোভ গুণভোন সঔযো সঔরো ওযনত এন োযফোন সরোোযনও সদনঔ োতোনদয ভোছঔোনন এফং সখোলণো ওনয ‘উ
ঙোফোর মো-তো ভভনভলু রয়, ই ঙোফোর সদফোংী।’ তোযয যখুনোথ ভণ্ডনরয ওোঙ সথনও োুঁঘ োওোয় োযফোননও ভওনন ভননয়
মোয়। সই সথনও সদফোংীয চীফন ওো োনত য়।
োযফোন সরোোনযয সদফোংী ভক্তয ঔুোভত ঘোভযভদনও ঙভেনয় নে। এই ক্ষভতোয সচোনযই োযফোন অওৃভত্রভ েদ্ধো োয়
ভোনুনলয ওোঙ সথনও। বদতুোভযয নঙ্গ সওোফরো ভননয় সতু ফভেনণয ভফফোদ ফোধনর সতু ফভেণ োোনমুয চনু সদফোংীয ওোনঙ
আন। সদফোংী ইয়তোনও োোনমুয ওথো ফনর। সদফোংীয এই ওোনচয চনু বদতুোভয সদফোংীনও তোয ফোভেনত সিনও
অভোন ওনয তোভেনয় সদয়। সদফোংীনও অেদ্ধো ওযোয চনু বয় োয় বদতুোভয। স সতো এই ভযনফনই ভোনুল। উনয মত
তোভেরই সদঔোও নো, ভবতনয স অস্থয নয় নঠ এফং ফউনয়য সঘোোয োভনন অযোধীয ভনতোই ভুঔ ওনয থোনও।
ভযনফনয প্রবোফ এভনই সম ভোনুল মুভক্তগ্রোু তু ওথো ফরনত বয় োয়। বদতুোভযয স্ত্রী এই খ নোয় স্বোভীয অভঙ্গর নফ
এই আঙ্কোয় সদফোংীয ফোভেনত ‘ফনেো ভধো োঠোয়’। ভওন্তু তোনত সল যক্ষো য় নো। সদফোংীনও অভোন ওযোয ঙ’োত ভদন
নয বদতুোভয োন সওন ভোযো মোয়। এই খ নোয় ঐ অঞ্চনরয ভস্ত ভোনুনলয ফদ্ধভূর ধোযণো য় সদফোংীনও অভোন ওযোয
চনুই বদতুোভয োন সওন ভোযো মোয়। এয পনর ঐ অঞ্চনরয ভোনুনলয সদফোংীয উয আস্থো সফনে মোয়। সদফোংীয ঔুোভত
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দূয দূযোনন্ত ঙভেনয় নে। ফোই সদফোংীয ওোনঙ আনত থোনও ভনতুনতুন ভুো সথনও ভুভক্ত োয়োয চনু। সম ভস্ত
ভুোয ওথো োযফোন সরোোয তোয ঞ্চো ফঙনযয সদফোংী চীফনন সোননভন। সতু ফভেনণয ভফলনয় োযফোন স্তনক্ষ ওযোয়
এফং বদতুোভযয ভৃতুুয নয অনননওই সদফোংীয ওোনঙ চভভচভোয ভুো ভননয় আন। সদফোংীয যোয় সভনন সনয়। সমভন ো
সযোনী সভনন সনয়।
োযফোন তোয সদফোংী চীফন সথনও ভুভক্ত সনত ফোযফোয সদফীয ওোনঙ প্রোথেনো ওনয ‚ভো ভোনয ই দোয় ভথওো সযোই সদ
ভো! ভুই আয োভয নো, সভোও ঙুভ ওযোই সদ ভো!‛ তফু োযফোন সরোোয ঙুভ োই নো। গ্রোনভয ভোনুলযো মঔন তোয ওোনঙ
চভভ সচোতদোয আভধয়োনযয ভুো ভননয় আন তঔন তোয অন্তদ্বেন্দ্ব প্রফর য়। ওোযণ োযফোন সতো ফোরুওোর সথনও এই
ভুোয় সবোনক মোয ভোধোন স ওযনত োনয ভন সওউ চোননত ঘোয় নো, সওউ সঔোুঁচ সনয় নো সম, োযফোন সরোোয এঔননো
ভস্ত অন্তযোত্মো ভদনয় তোয বতৃও োুঁঘ ভফখো ম্পভি স্ব োনন আনোয স্বপ্ন সদনঔ অথঘ োনয নো। এই স্বভফনযোধ সওউ সফোনছ
নো এভন ভও তোয স্ত্রী-ুত্রযো নয়।
‘সদফোংী’ কল্পভ নত সদঔনত োয়ো মোয় চননঘতনোয চোকযণ। োধোযণ ভোনুল তোয ওোনঙ চভভ চোয়কোয ভুো ভননয়
এনর োযফোন সরোোয সফোনছ চভভদোনযয প্রফর অতুোঘোনযয ভফরুনদ্ধ প্রফর প্রভতনযোধ কনে সতোরোয ক্ষভতো তোয সনই। তোয চনু
প্রনয়োচন ংফদ্ধ চননঘতনোয। কনল্পয সনল তোয প্রওো খন । সতু ফভেনণয সভনয় ফোরুণীফোরো মঔন তোয ধলেওনদয োভস্ত
সদফোয চনু সদফোংীয ওোনঙ আভচে চোনোয় তঔন োযফোন সরোোয ফনর‚তুভযো মোযো ফো আনঙন, বোই আনঙন, সোয়োভী আনঙন, আন আন সফভ য, ফুননয, ইভস্তভযয ইচৎ
ফোুঁঘোফোয দোয় তুভোনোনযয ব্বোয। তুভযো মভদ ব্বোই ঘোন ই ো ফ্ উও, তনফই ই ো ফপ্নদ নফ।
ই দোয় সদফোংীয এওোয রয়।‛১৬
সল মেন্ত ফোরুণীফোরোয ধলেও বদতুোভযয সঙো সঙনর ভফননোদ ংফদ্ধ চনতোয ভওোয য়।
এই কনল্প এওভদনও সমভন আনঙ সদফোংীয ওথো সতভভন আনঙ োযফোন সরোোনযয অন্তদ্বেন্য ওথো, অযভদনও ংফদ্ধ
চননঘতনোয ওথো। ুতযোং কল্পভ সল মেন্ত সরোওংস্কোনযয ভনধু ফফোওোযী ভোনুনলয োভফেও উিযনণয কল্প নয় নঠ।
প্রবোতওুভোয ভুনঔোোধুোয় ‘সদফী’ কনল্প সমঔোনন ফুভক্তয ট্র্ুোভচও ভযণভত সদঔোন তোয সথনও এই কল্প আরোদো নয় মোয়
োযফোন সরোোনযয উিযনণয ভধু ভদনয়।
‘সদফোংী’ কনল্পয ভনতোই সদয়োভভনয ওথো োয়ো মোয় ‘সঘোনঔ খুভ সনই’ কনল্প। সঔোনন োই ভবন্নতয ভফশ্বোনয ওথো।
সদয়োভভনয ‘ওোনঙ ভোনুনলয আনফদন ভফভঘত্র, তোয ভনদোন ভফভঘত্র। ভোনুল তোয ওোনঙ ন্তোন ওোভনোয় নয়, দ্যযোনযোকু সযোক
ভুভক্তয চনু নয়, আন সবোরোয চনু।’ ভোনুল তোয সওোননো কবীয সোও ফো দ্যুঃঔ ফো ভফনেনদয ম্ত্র ণো সবোরোয চনু আন। আয
সদয়োভভন তঔন ভ্ত্র োঠ ওনয ভফস্মৃতওোভীয নগ্ন ভনঠয উয ভননভয িোর ভদনয় ভতনফোয নচোনয আখোত ওনয বুনর সমনত
োোমু ওনয।
রঙভনোফোঈ তোয সভনয় ুনোভরনও ভননয় ভকনয়ভঙর সদয়োভভনয ওোনঙ তোয সওোননো স্মৃভত সবোরোয চনু। সদয়োভভনয ভনয়ভ
নে ভফস্মৃতওোভীয নগ্ন ভনঠ ভননভয িোর ভদনয় নচোনয ভতনফোয আখোত ওযো তোনর স বুনর মোনফ। ভওন্তু ুনোভরয নগ্ন
ভনঠ সদয়োভভন ভতনফোয নয়, নয়ফোয আখোত ওনযনঙ।তোনত সওোননো পর য়ভন। ুনোভর তোয ুনযোননো স্মৃভত বুরনত োনয
নো। ফযং সল মেন্ত ুনোভর তোয সভনয়নও সওোনর ভননয় নদীয চনর ছো ভদনয় আত্মতুো ওনয।
এই কনল্প কল্পওোয ুনোভরয সম ভযণভত সদভঔনয়নঙন তোনত স্পষ্ট সফোছো মোয় সম কল্পওোয সরোওভফশ্বোনয ওথো ফরনর
ভতভন সল মেন্ত বফজ্ঞোভনও মুভক্তফোদনওই প্রোধোনু ভদনত ঘোন। সদয়োভভন তোয নোনো আভবঘোভযও ভক্রয়ো প্রনয়োক ওনয ফুথে নয়
ুনোভরয ভোনও ফনরনঙ ‚িোক্তোনযয ওোনঙ ভননয় ভকনয় ইরোচ ওযো।‛ এই কল্পভ সরোওংস্কোনযয ওথো ফরনর তো সল মেন্ত
নয় নঠ সরোওভফশ্বোনও বোগোয কল্প।
এওই যওভবোনফ সরোওভফশ্বোনও সবনগ সদন ‘ঈোনী সভখ’  ‘সক্ষত্রোর’ কনল্প। ‘ঈোনী সভখ’ োনঘোলীনদয কল্প।
োনঘোনলয ওতওগুভর প্রভতফেওতো আনঙ। মভদ সওোননোফঙয ছে, ভরোফৃভষ্ট প্রবৃভত প্রোওৃভতও দ্যনমেোক সফভ য় তনফ োন ঘোলীযো
আভথেওবোনফ ক্ষভতগ্রস্ত নফ। ভওন্তু ‘সনোনো, ধো, োথয আয চয’ এই ঘোযত্রুয োত সথনও বধমে ভোোনতো তোয গুপ্ত ভফদুো
প্রনয়োক ওনয নীরওণ্ঠ দোনয ফনযোচ যক্ষো ওনয ঘনরনঙ ফঙনযয য ফঙয ধনয। তোই সতো গ্রোনভয ভোনুল ভফশ্বো ওনয নীরওণ্ঠ
সম দোরোন ফোভেনত ফো ওনয সই দোরোন ফোভে কনে ঠোয সঙনন বধমে ভোোনতোয োত আনঙ। বধমে ভোোনতো মভদ তোয গুপ্ত
ভফদুো প্রনয়োক ওনয ফনযোচ যক্ষো নো ওযত তনফ তোয দোরোন ফোভে উঠত নো। গ্রোনভয অনুোনু ঘোলীযো রোনবয আোয় বধমে
ভোোনতোনও তোনদয ওোনচয সরোও ওযনত ঘোয়। ভওন্তু বধমে ভোোনতো মোয় নো।
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ভফদ্যুৎ ভণ্ডর
এওভদন প্রফর ছনেয যোনত বধমে ভোোনতো ফনযোচ যক্ষো ওযনত মোয়। স অেোফু কোভরকোরোচ  ও ু ফোওু প্রনয়োক ওনয,
ছে ফে ওযোয সঘষ্টো ওনয তোনত ফুথে নর স ভ্ত্র  প্রনয়োক ওযনত থোনও। এওই ভ্ত্র  োতফোয নে এফং প্রভতফোনযয সনল
আওোনয ভদনও তোভওনয় এও ো প্রফর োুঁও ঙোনে। ভওন্তু ছনেয কভত আনযো ফোনে, নঙ্গ প্রফর ফৃভষ্ট। বধমে এফোয ওোে ঔুনর
োয়োয় উভেনয় সদয় এফং প্রঘণ্ড আত্মভফশ্বোন আফোয ভ্ত্র  নে, কোভর সদয়, োুঁও োনে, প্রশ্ন ওনয, অংওোয সদঔোয়। তোনত
ফুথে নয় স সল মেন্ত অেীর বভঙ্গ ওোনয নৃতু ওনয এফং সনল ফনেয আখোনত ভৃতুু য় বধমে ভোোনতোয।
সম বধমে ভোোনতোয গুপ্ত ভফদুো ম্পনওে গ্রোনভয ভোনুনলয সওোননো ংয় ভঙর নো। কল্পওোয সই ভফশ্বোনও সবনগ সদন।
সমভন ো সদঔো মোয় ‘সক্ষত্রোর’ কনল্প। ভরদোয োথয েো, নোফৃভষ্ট সথনও ভোনঠয পরনও যক্ষো ওনয আনঙ। এওভদন
ভরদোয ভরোফৃভষ্টয যোনত ভোনঠ নোনভ ধোন যক্ষো ওযনত এফং স সল মেন্ত ভোযো মোয়। তঔন ফোই ফনরভঙর সম ভরদোয
প্রোণ ভদনয় োথোনযয পর যক্ষো ওনযনঙ।
প্রোওৃভতও ভক্তয ওোনঙ ভোনুল সম ওত অোয় এই তুনওই কল্পওোয প্রওো ওনযন সরোওভফশ্বোনও সবনগ ভদনয়। তফু
সম ভস্ত ভোনুল সরোওভফশ্বোনয ভনধু ফো ওনয তোনদয গুণভোনী, ছোয প্রভত আস্থো ভওঙুভোত্র ওনভ নো। ‘সদফোংী’ কনল্প
ভরনঔনঙন:
‚সই অফন্ন ইভন্দ্রনয় তোয মো ভনন আত স তোই ওযত। সওোন ো রোকত সওোন ো রোকত নো। ভনদোন মভদ
পরত, তোয ভোোনত্মুয ওথো দ-ভফ গ্রোনভ নতুন ওনয ঙেোত। মভদ নো পরত, ভোনুল প্রোথেনোওোযীয
সওোননো ত্রুভ ঔুুঁনচ ফোয ওযত। ভফশ্বো এভনই।‛১৭
সরোওভফশ্বো ভফভবন্ন যওনভয য়। িোইভন, সপোওভন, ফওযো প্রবৃভতনত ভোনুনলয ভফশ্বো আচ প্রফর। এই ভফশ্বোনও
সওন্দ্র ওনয অভবভচৎ সন ‘সচোঙ্গী’, ‘িোইভন’, ‘োথনয ভচনরয ভফ্ু’, ‘ভরংও’, ভোভ যফোভে’ প্রবৃভত কল্প ভরনঔনঙন।
‘সচোঙ্গী’ কনল্প সদভঔ সচোঙ্গীয বোুনযয সঙনর সযং ো িোইন ন্ন তোনও তুো ওযোয সঘষ্টো ওনযনঙ। সযং োয ফোভেনত
এনওয য এও ভফমেয় খন ঘনরনঙ। তোয ফনেো বোই ঔুন য়, ভো ভোযো মোয়, ফোফো অু স্থ নয় ভোযো মোয়। এনওয য এও
এইফ খ নোয় সযং ো ভওংওতেফুভফভূঢ় নয় নে। স োতযো ওভফযোনচয ওোনঙ মোয়। োতযো ওভফযোচ সযং োয োভযফোভযও
ভফমেনয়য সওোননো মুভক্তগ্রোু ফুোঔুো ওনয নো। স ফনরনঙ সম সওোননো সরোও তোনদয ফেনো ওযনঙ, আয সম ওযনঙ স তোনদয
ফোভেয ভশ্চভ ভদনও থোনও। তোনত সযং ো ভনুঃন্ য় সম তোয ওোওীই এই ফেনো ওনযনঙ। তোয নযই স তোয ওোওীনও
িোইভন ন্ন তুো ওযনত মোয়।
‘িোইন’ কনল্প আনঙ এই এওই ভুোয ওথো। সকোনঘয সঙনর নয় ভোযো মোয়। তঔন সকোনঘয ন্ য় ‘িোইননয নচয
নো থোওনর এভন য় নো।’ স ভনভশ্চত ফোয চনু গুণভোন নয়ন সোনেয ওোনঙ মোয়। নয়ন সোে অননও ভক্রয়ো-ওভে  অভবঘোয
ওনয োন োতোয উয। দোভরনও োতোয উয প্রভতপভরত ভুঔ সদঔনত ফনর। দোভর ভুঔ সদনঔ নোভ ফনর তোয বোুয ো
ভওওুয। ওোনুনফযো নয়ন সোনেয এই ভেোনন্তয প্রভতফোদ ওনয ফনর, ‘এ নত োনয নো, এ অম্ভফ আভভ ভোভন নো।’ তঔন
আয ভনুঃন্ ফোয চনু িোভওনী ভফদুোভফোযদ ভভন সভযভনও ভননয় আো য়। স এওই নোভ ওনয। তঔন সকোঘ তোয
দোদো ো ভওওুনও তুো ওযনত ঘোয়। ো ভওওু তোয ফেুয ফোভেনত থোওোয় োনয নো। সল মেন্ত স ভফশ্বো ওযনত থোনও
সম স এওচন িোইন এফং উন্মোনদয ভনতো নয় মোয়। এওভদন যোনত্র ফোভেনত ভপনয এনর সকোঘ তোনও সনো ভদনয় সওন
সপনর।তঔন োুঁতোর োেোয ফৃদ্ধযো ফনর ‘তনফ?’ অথেোৎ ো ভওওু প্রওৃতই িোইন ভঙর এফং সকোঘ তোয উমুক্ত োচো
ভদনয়নঙ। সমভ ো সযং োয ভোনচয ফোই সঘনয়ভঙর সচোঙ্গীয ফভর।
‘সচোঙ্গী’  ‘িোইন’ কল্পদ্যভ সম ভযনফন যভঘত সই ভোনচয ভোনুল িোইনন ভফশ্বো ওনয। সচোঙ্গী’ কনল্পয ওনয়ওভ
ংরো উদ্ধৃত ওনয তোনদয ভফশ্বো ো সদঔনত োভয:

ওোওীনও ভোযোয চনু সতোয দ্যুঃঔ নে নো? আপনো?
নো!
এও ো ভোনুলনও এবোনফ সভনয সপনর “
ওোওী ভোনুল নো, িোইন!...
সচোঙ্গী, সওোন ভোনুল িোইন নত োনয, এওথো তুভভ ভফশ্বো ওয?
ুোুঁ, ভফশ্বো ওভয। আভোয োশুভেনও ফোই আেোনর িোইন ফরত, আভভ স ভওথো ভফশ্বো ওযতোভ।...
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আেো চরো তুভভ িোইন ভফশ্বো ওয?
ওভয, ুোয।...
সচোঙ্গীয নক্ষ িোইন য়ো ম্ভফ, এওথো তুভভ ভফশ্বো ওয?
সচোঙ্গীয নক্ষ িোইন য়ো ম্ভফ, ুোয।১৮
এঔোনন গুণীননদয ওথো ফোদ ভদনয়ভঙ সওননো তোযোই সতো যোয় সদয় সও িোইন আয সও িোইন নয়, এফং প্রভতওোনযয সঘষ্টো
ওনয। আভযো মোযো আধুভনও ভক্ষোয় ভভক্ষত তোযো চোভন িোইন ফনর ভওঙু সনই। তফু ভও ভোনুল তোয ভন সথনও এই ভফশ্বোনও
যোনত সনযনঙ, োনযভন। আয োনযভন ফনরই আচ ো ভওওুনদয ভনতো ভোনুলনদযনও সকোঘনদয োনত ফভর নত য়।
‘োথনয চনরয ভফ্ু’ কনল্প এওই ভযণভত সদঔনত োই। বওরো োোন আননোো, দোনীনদয গ্রোনভ ফো ওযনত থোনও ুষ্পো
নোনভয এও সভনয়নও ভননয়। বওরো োোন ওভফযোভচ চোনন। দোনীনদয গ্রোনভয ফোই ভফশ্বো ওনয ‘এফ ওভফযোনচযো
োনভোই িোইন ভওম্বো সপোওভন য়।’ দোনী তোয স্ত্রীয চননু বওরো োোননয ওোনঙ লধ আননত ভকনয় ুষ্পোয দ্বোযো ধভলেত
য়। এই খ নোয ভওঙু ভদন নয ‘দোনী এনওফোনয ভনুঃন্ য় সপ্রোফ ওযনত ফন।’ অথেোৎ বওরো োন তোয ভযফোনযয
উয সপোওভন ওনযনঙ। তোনদয এই ভফশ্বো আয দৃঢ় য় মঔন ‘আভফেোয ওনয ফোভে ংরগ্ন সতভোথোয় ওরোয সঔোরোয় ভওঙু
পুর, আত ঘোনরয ভুণ্ডো দ্যভ সোরোয সখোেো ইতুোভদ আভবঘোভযও ভনদেন।’ তঔন কোনয়য ভস্ত ভোনুল ভভনর বওরো োোননও
তুো ওযোয ভেোন্ত সনয়। সই ওোচ ওনয আননোো  দোনী। ভোনুলনও সপোওভন ন্ন তুো ওযো এয ওোযণ েোন ওযনত
ভকনয় কল্পওোযনও ফরতো শুভন:
‚আননোো দোনী এফং তোনদয স্বচননযো চোনন চীফনন ফে ফঞ্চনো, সফুঁনঘ থোওো ফে ংনয়য, চীফন
অংঔু ওোযনণ ভনযোিোীন এফং সই ওোযণগুভরয সওোন অে অদৃু উৎ আনঙ। সই উৎ শুধু
অদৃু নয়, অেওোয এফং আভদভ।‛১৯
দোনী  আননোোয ভোনচয ফোই চোনন এই ওোচ ওযোয চনু ধযো েনর তোনদয ওনঠোয োভস্ত সবোক ওযনত নফ; তফু
তোযো সই ওোচ ওনয। সনল সদঔনত োই ধযো েোয য দোনী ওনঠোয োভস্ত ু ওযনত নো সনয আত্মনননয থ সফনঙ
সনয়।
‘ভফংওস্’ কনল্প সদঔনত োই ফীওযনণয ভঘত্র। আভোতী ুযঞ্জননও ফ ওযোয চনু সতরেো, ভঘভনেো, নুনেো ভভভনয়নঙ
তোয ঔোফোনয। এভনভও ুযঞ্জননও োয়োয চনু স ‘ভনযোফযণ নয় ফুভেয থোনন মোয় ভোনত ওযনত।’ সল মেন্ত ুযঞ্জন
আভোতীয ফ নয় মোয়। আভোতীয ওোঙ সথনও ভপনয আোয সঘষ্টো ওযনর স োনয নো, স সদনঔ তোয চোভোয নওন
কোঙ। সই কোঙ সপনর ভদনয় স সল মেন্ত ওরওোতোয় ভপনয আনত োনয।
‘ভোভ যফোভে’ কনল্প সরোওংস্কোনযয ফুোও প্রনয়োক সদঔনত োই। সকোীরোনরয চভভচোয়কো ফোেোননোয সওৌনরয ওথো আনঙ
এই কনল্প। স তোয োনয চভভনও ভননচয চভভ ওযোয চনু দ্যই চভভয ভোছ সথনও ভোভ তুনর নোনো ভক্রয়ো ওনয এফং দ্যই
বোইনয়য ভনধু দ্বন্দ্ব ফোুঁভধনয় সদয়। তঔন দ্যচন দ্যচনোয ত্রু নয় গ্রোভ সঙনে দ্যই ভদনও ঘনর মোয় সই চভভ সকোীরোরনও
োভোনু দোনভ ভফভক্র ওনয। ‘সকোীরোনরয চভভ এইবোনফ সফনেনঙ।’
সকোীরোর তোয ভযফোনযয ুযক্ষোয চনু ফে সঙনরয নদুোচোত ভশুয উয নোনো আভবঘোভযও ভক্রয়ো ওনয গুণভোভনয
োোনমু। তোযনয সই ভশুনও ভোভ য োভেয ভবতয ুনয যো ভদনয় ভুঔ এুঁন ভোভ য নীনঘ ুনত সদয়। ওোযণ তোনদয
ভফশ্বো ই নদুোচোনতয ‘সপ্রতোত্মো এও ুরুলওোর’ তোনদয ‘ধনম্পভি ফোেোনফ এফং যক্ষো ওযনফ’। নযয ুরুনলয চনু
তোনদয আফোয ই ওোচ ওযনত নফ।
ভঙ্গরওোনফুয ংস্কোযনও ভননয় যঘনো ওনযন ‘রভঔ্য ভপনয আনফ’। এই কনল্পয প্রধোন ঘভযত্র ওভরোধু, তোয
গুণভোভনয নোনো আভবঘোভযও ভক্রয়োয ওথো ফরোই কল্পওোনযয উনেু। ভঙ্গরওোনফুয সম ফোস্তফতো সই ফোস্তফতো আভোনদয
ভোনচ আচ ফতেভোন সই ধোযোভ নওই ভতভন এই কনল্প প্রওো ওনযন। অনোনওয ফোরুফেু ওভরোধু, তোনও স
নোনোবোনফ তোভেরু ওযনর মঔন শুনর সম ওভরোধু ভতন ভদননয োন ওো ো ফোভ ভযোনও ফোুঁভঘনয় সতোরোয চনু নদীয
ধোনয নোনো অভবঘোয শুরু ওনযনঙ তঔন ভওন্তু ভতভন সদঔনত সকনঙন এফং সল মেন্ত ভনন ভনন ফরনত ফোধু ন- ‘ভচয়ো,
ভচয়ো, োধু তুভভ নও ভচয়ো।’ নযযভদন শুননত োয়ো মোয় সম ওভরোধু ভযোভ নও ফোুঁভঘনয় তুনরনঙ আয তো ‘োচোয
োচোয ভোনুল প্রতুক্ষ ওনযনঙ’। এই কনল্প আভযো যচন্ম পনরয ওথো োই এফং তোয প্রোয়ভশ্চি ওযোয ওথো যনয়নঙ।
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৪
আচ আভযো সম ভোচ ওোঠোনভোয ভনধু ফো ওভয তোয রূ এইযওভ ভঙর নো। ভননফভও োন ফুফস্থোয়  োশ্চোতু
ভক্ষোয প্রোনযয পনর আভোনদয সই অতীত ভোচ ওোঠোনভো সবনগ সকনঙ। অতীনত সওভন ভঙর আভোনদয ভোচ ওোঠোনভো
তোয এফং ভওবোনফ আভোনদয সওৌভ চীফন সবনগ সকনঙ, োভযনয় মোনে ংস্কৃভত, ফে নয় মোনে চীভফওো অচেননয থ, তোয
েোন ওনযনঙন ‘ঋভলয েোদ্ধ’ কনল্প।
বীভ ঋভলয কল্প এভ । ‘বীভ ো সঔোরোয সদোওোনন ফন সঔোর, সঢোর, সঢোরও ইতুোভদ নোনো ধযননয ম্ত্র  ফোনোয়।’ এই
এওভ ফোনওু কল্পওোয আভোনদয চোভননয় সদন সওভন ভঙর ভোনচ সকোষ্ঠীকত ফৃভিয ভফবোচন। এও এও সকোষ্ঠীয এও এও
ধযননয ফৃভি ভোনচ ভনভদেষ্ট ভঙর। ওোভোয অথেোৎ ওভেওোনযযো ফোনোনফ সরোোয ভচভনত্র। ওুনভোয অথেোৎ োনরযো ফোনোনফ
ভোভ য োভে ওরভ ইতুোভদ। িোহ্মনণয ওোচ ূচো-অঘেনো ওযো। আয অননও সকোষ্ঠীকত ফৃভিয ওথো ফরো সমনত োনয তোনত
সওফরই ওনরফয ফৃভদ্ধ ওযো নফ। এই ভঙর আভোনদয অতীত ভোচ ওোঠোনভো। এঔোনন সওোননো ভফনযোধ ভঙর নো। ভফনযোধ সদঔো
ভদর মঔন আধুভনও ভক্ষোয সঙোুঁয়ো এন রোকর সওৌভ চীফননয উয। সবনগ সকর সওৌভ ংস্কৃভত।
উন্নয়ননয আধুভনও ফুফস্থোয় গ্রোনভয ভোনুলনও ফুোঙ্ক সথনও ঋণ সদয়োয ফুফস্থো ওযো য়। এই ঋণ গ্রণ ওনয ঋভল
ম্প্রদোনয়য দচন সরোও োই সিয়োভয  তোনদয সোয চনু ঋণ সনয় ঙ’চন, তোনদয সোয চনু ঋণ সনয় ঘোযচন, তোয
ভনধু বীভ ঋভল নে। ঋভল ম্প্রদোনয়য অনুযো োই সিয়োভযয চনু ঋণ ভননর বীভ ঋভল ফনর: ‚ ওোচ আভোনদয নয় 
সখোনলনদয ওোচ।‛ বীভ ঋভলয এই ওথোই তু নয় ধযো সদয়। কল্পওথও ফনরন:
‚তঔনই আনোনও ফনরভঙরোভ কোই সোলো ঋভলনদয ওোচ নয়। আভন শুননরন নো। দ্য ভোন
োন সকর ফোই। এও এও ওনয সরোওোনন কোই সফুঁনঘ ভনছেঞ্ঝো র।‛২০
এযওভ ো ফোয দোদো যদোদো তোয দোদোয আভর সথনও ঋভলযো ঢোও-সঢোর, সঔোর ভৃদঙ্গ ওনয আনঙ, এঔোননই তোনদয
স্বোবোভফও ভুভক্ত ভঙর। ঋভলযো তোনদয সকোষ্ঠীফৃভি সথনও সফভযনয় মোয়োয়  অনু ফৃভিয ভোনুনলযো ঋভলনদয ফৃভি গ্রণ ওযোয়
ভফমেয় ঘযনভ নঠ। সম যোভনওভরয সভরোনত ঋভলযো ুরুলোনুক্রনভ সঔোর, ভৃদঙ্গ ভফভক্র ওনয আনঙ সই সভরোনত বফষ্ণফ
সকোষ্ঠী সঔোর ভৃদঙ্গ স্তো দোনভ ভফভক্র ওযোয় বীভ ঋভলযো ঘযভ সরোওোননয ম্মুঔীন য়। তঔন স্বোবোভফওবোনফই এই প্রশ্ন উনঠ
আন: ‚োধুযো ভও ঋভলনদয ভনতো ঘোভেো সওন সঔোর ফোনোনত শুরু ওযর নোভও? এ-ওোচ সতো তোনদয নয়!‛
অভবভচৎ সন মঔন বীভ ঋভলয কল্প ফনরন তঔন তো শুধু ঋভল ম্প্রদোনয়য কল্প থোনও নো, তো আভোনদয ভোচ ওোঠোনভোয়
সম সওোননো ম্প্রদোনয়য কল্প নয় নঠ। সই চনুই কল্পওোয কনল্পয সনল সযনঔ মোন এওগুে প্রশ্ন:
‚আভোনদয উন্নয়ননয ভনির ো ভও এযওভ য়ো উভঘত ভঙর? এযওভ সকোষ্ঠী ফৃভিয স্বোবোভফও
ভযণভত? োচোয োচোয ফঙয ধনয উৎোদননয সম কভত ো এভোচ ফনয় এনননঙ,
ভননফভও োনন তো সবনগ ভশ্চভী ভনির ধনযভঙ আভযো, তোনত ওোভযকয, ভল্পী, ভণ্ডত,
ভফনলজ্ঞ বতভয য় ভক্ষোয়তনন। তোই ভও এই ফুথেতো?তোই ভও ভল্প, ফোভণচু, ভক্ষো ইতুোভদ
মোফতীয় সক্ষনত্র আভযো এভন ভনুঃস্ব? আভোনদয ভনচস্ব ভনিনরয ভফফভতেত রূনয ভনধুই ভও
আভোনদয ভুভক্ত?‛২১
৫...
অভবভচৎ সন প্রভতওূর নোনো ভযভস্থনত ভোনুনলয অোয় চীফননও সদনঔনঙন। গ্রোভীণ চীফননয প্রভতভ র, অণুরনও রক্ষ
ওনযনঙন, ফুোনঙ্কয ওভেঘোযী ভননফ। ভতভন চীফননও ফুভক্তওবোনফ নয়, যোচনীভত-ভোচনীভত-অথেনীভতয ফহুভোভত্রওতোনও
চভেনয় সদনঔনঙন। তোই তোুঁয সঙো কল্পগুভর আভোনদয উৎবূভভনও ভঘভননয় সদয়োয ফয়োন। ভতভন এই ফয়োন ভনভেোণ ওনযন
প্রথোকত ফয়োননয ভফযীনত। এই ফয়োনন তোই আধুভনওতো ম্পনওে ংয়  ভচজ্ঞোো সথনওই মোয়। আভোনদয ঘোভযভদনও
ঙভেনয় যনয়নঙ নোনো ংস্কোয ভফশ্বো সরৌভওও-অভতনরৌভওনওয অংঔু উোদোন। অভবভচৎ সন তোনও উনক্ষো ওনযন ফযং
তোনওই ওনযনঙন কনল্পয ভফলয়। অভবভচৎ সন তোয কনল্প সরোওংস্কোয  সরোওভফশ্বোনও রূোয়নণয ভোধুনভ েোন
ওনযনঙন আভোনদয অতীত ইভতোনও। ভতভন ‘ভভথ  সরোওওথোয ম্ভফনো’ প্রফনে ভরনঔনঙন:
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অভবভচৎ সননয সঙোন োকল্প : ংস্কোনযয সরোওোনুফৃভি
ভফদ্যুৎ ভণ্ডর
‚ভভথ  সরোওওথোয ভনধু এও ো সকো ো ভোনচয ংস্কৃভত  ইভতোনও ঔুুঁচনর োয়ো মোনফ ফনর
আভোয ভফশ্বো। আভোনদয সরঔোনরভঔয ভফলয়ফস্তু এফং ঘভযত্রগুনরোনও এবোনফ ভঘনফোয এফং সঘনোফোয সঘষ্টো
ঔুফ এও ো সফভ য় ভন।‛২২
এই চনু ভতভন তোুঁয সরঔোনরভঔয ভফলয় ভননফ সফনঙ ভননয়নঙন সই চকতনও এফং তোয নঙ্গ আভোনদয ভযঘয় ওভযনয়
ভদনয়নঙন। অভবভচৎ সননয কনল্পয আনরোঘনোয় সই ভফলয়ভ ই সদঔোফোয সঘষ্টো ওযরোভ।
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