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পজুজ াাড়েয কাড়ছ আজ হ্রদ,  াড় ছছাট্ট মযটন য  াড়কাড়ন।  ক্ষজনক অফকাড় এড়জছ।  
াযাজদন হ্রড়দয াড়,  াাড়েয ঢাড়র াাঁটাাাঁজট।  ছটাজকয কভযড়কারাড়রয ফাইড়য ধীয ছরুরড়েড 
জচড়েয ভড়তা ভে।ান্ত হ্রড়দয জড়র নুজে কুড়োড়ে আভায স্ত্রী ছনাজযড়কা, আজভ ােচাজয কযজছ াড়ে।  
দূড়য জনড়তা ভজিয ছতাযড়ণয আফছা কাঠাড়ভা,  টবূজভড়ত াােী অযড়ণেয জফস্তায।ফ ছচড়ে ফে 
াােজট পজুজ।  যড়তয ারকা কুোাে ছভাো াােী অযড়ণে াতায যঙ  এখন রার।  মতদূয ছচাখ 
মাে, রৄধু রার আয  রার আয রার।  হ্রড়দয াজনড়ত প্রজতপজরত ড়েড়ছ ছই যজিভ ফণয।  প্রজতপরন 
নাজক াতায ছরাজত কজণকা ধুড়ে এড় াজনড়ত জভড়ড়ছ ছফাঝা মােনা।  তায াড়থ আকাড়য নীর 
জভড়ড়ছ ছকাথা।  
 
-  মা খুাঁজড়ছা তা জক ছড়েড়ছা? ােচাজয কযড়ত কযড়ত ঠাৎ প্রশ্ন কজয ছনাজযড়কাড়ক।  ছ থাড়ভ না,  

আনভড়ন নুজে কুজেড়ে মাে।   জাড়ন আভায এই জফজক্ষপ্ত ােচাজযয অথয;  গবীয বাড়ফ জকছ ু
বাফজছ।  অথফা উরড়টা কড়য ফরা মাে,  মখন  গবীয বাড়ফ জকছ ু বাফফায প্রড়োজন ে  তখন আজভ 
ােচাজয কজয।   

 
-  ছড়েজছ।  অড়নকটা আনভনা উত্তয য।  মাযা খুফ ছফী ছখাাঁড়জ  প্রাজপ্ত তাড়দয জন্য ফে রৃরযব,  

ক্ষজনক নীযফতায য ছমাগ কড়য।  
 

ছনাজযড়কা আভায জদড়ক তাকাে না,  জকন্তু আজভ জাজন  আভাড়ক ছদখড়ছ ।বাফনাড়ক ছ ছখাাঁজা ভড়ন 
কড়য।  অড়নক ভে ঠাট্টা কড়য ফড়র,  এ আভায বারুক ােচাযী।  ছরাকারে ছথড়ক দূড়য াাে ছঘযা 
হ্রড়দয জনজযনতাে, বারুড়কয এ জকড়য অনুন্ধান? আন্ন ীত জনদ্রায জন্য ছকান একান্ত  আশ্রে!   
 

ছটাজক ছথড়ক াড়কাড়নয দূযত্ব ছেড়ন রৃই ঘন্টা।আায ভে ছকাোন্টাভ দাথয জফদো  
প্রাড়চেয দযন এয উয একটা ফই েজছরাভ।  ভজিড়যয রার ছতাযড়ণয াড়থ াােী অযড়ণেয রার 
জভড়রজভড় একাকায।  ছতাযণজট খাড়ন আড়ছ নাজক বুর ছদখজছ ছই ংে।  এ বাড়ফ ছদখা জক 
ছকাোন্টাভ তড়ে ফজণযত ফস্তুয দ্বৈততা,  নাজক ছজন এ ফজণযত ভাোয দ্বৈত রূ? ভামান ছফৌদ্ধ ধড়ভযয 
জাানী ধাযাা্য নাভ ছজন।  ব্দজট এড়ড়ছ চীনা ব্দ “চোন” ছথড়ক মায ভূড়র যড়েড়ছ ংসৃ্কত ব্দ 
ধোন।ধোনড়ক ফরা ে  জ্ঞান অজযন কযায প্রকৃত ফান।  ছই জ্ঞান ভানুলড়ক ভাোভুি কড়য।  ভাো 
ড়ে জফশ্বব্রহ্মভাড়ন্ডয দ্বৈত রূ।  প্রজতজট ফস্তুয ভাড়ঝই যড়েড়ছ দ্বৈত ত্তা।  আড়ধা অন্ধকাড়য দূয ছথড়ক 
ছদখা দজেড়ক া ফড়র ভ্রভ ে।  কাড়ছ জগড়ে বার কড়য ছদড়খ,  টা দজে প্রভাণ না কযা মযন্ত তা 
াই যড়ে মাড়ফ।  বার কড়য না ছদড়খ া কাজটড়ে চড়র ছগড়র,  আজীফন ছথড়ক মাড়ফ ছই া।  
অথফা টা আড়র াই জছর!  প্রাড়চেয দযড়নয এই ভাো,  াশ্চাড়তেয দাযজনকযা উরজদ্ধ কযড়ত 
াড়যনজন দীঘয কার।  গত তড়কয প্রথভাড়ধয ইউড়যাড় ছকাোন্টাভ তে প্রজতষ্ঠা কড়যন অোরফাটয 
আইনস্টাইন,  এযজবন ছশ্রাজডঙ্গায,  নীর ছফায,  োনযায াইড়নফাগয প্রভুখ।  প্লাড়টা ছথড়ক জনউটন মযন্ত 
দাথয জফদোয ছচাড়খ ফস্তু তথা জফশ্বড়ক ছদখায জন্য সুজনজদযষ্ট জকছ ু তব জছর।  অজতাযভাণজফক স্তড়য ছই 
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ছভৌজরক ূে অচর ফড়র প্রভাজণত ে ,  ূচনা ে  ছকাোন্টাভ দাথয জফদোয।  জানা মাে,  অজত 
াযভানজফক স্তড়য ফস্তু ছম কজণকা জদড়ে গজঠত ছই কজণকাগুজরয ছক্ষড়ে দাথয জফদোয ছভৌজরক ূে 
প্রড়মাজে নে। ছমভন,  আড়রাক কজনকা ছপাটন এয কথা ধযা মাক।  ছকাোন্টাভ তড়ে ছপাটন একই াড়থ 
ফস্তু  তযঙ্গ।  তায অফস্থা এফং অফস্থান আড়জক্ষক জফধাে একই াড়থ তা জনণযে কযা অম্ভফ।  ছকউ 
মজদ ছপাটনড়ক ফস্তু ( কজণকা)  জড়ড়ফ ছদখড়ত চাে তাড়র একটা জনজদযষ্ট অফস্থান ছথড়ক জকছ ু জনজদযষ্ট 
যীক্ষন প্রজিোয ভাধেড়ভ তা ছ ছদখড়ত াড়য।  আফায ছকউ মজদ ছপাটনড়ক তযঙ্গ জড়ড়ফ ছদখড়ত চাে 
তাড়র জবন্ন অফস্থান ছথড়ক জকছু জবন্ন যীক্ষণ প্রজিোয ভাধেড়ভ তা ছদখা ম্ভফ।  জকন্তু একই াড়থ 
ছপাটড়নয এই দ্বৈত ত্তা ছদখা ম্ভফ নে ,  অজতাযভানজফক স্তড়য ফস্তুয স্বরূই এভন।  জতন াজায 
ফছয  আড়গ প্রাড়চেয বাফফাদী দযড়ন,  ফস্তুয এই দ্বৈতফাদড়কই প্রকাযাড়ন্ত ভাো ফরা ড়েড়ছ।দজে নাজক 
া তা মযড়ফক্ষক জনবযয।  বাড়রা কড়য না ছদখা মযন্ত ছকানটা তে ফরা মাড়ফ না আফায একই াড়থ 
রৃড়টাই তে ো ম্ভফ নে !  প্রাড়চেয দযন, জফড়ল কড়য ছফৌদ্ধ দযন আড়যা একট ু এজগড়ে জগড়ে ফরড়ছ,  
দজে নাজক া তা ড়ুযাটাই জনবযয কযছছ মযড়ফক্ষড়কয উড়েশ্যয উয।  াজথযফ জীফড়ন মায মা 
অন্তজনযজত ফানা,  তাই তায কাড়ছ তে ড়ে ধযা ছদড়ফ।  ছগৌতভ ফদু্ধ রৃুঃখ ম্পড়কয ছম চায তে 
ফণযনা কড়যড়ছন,  তায ভূর এখাড়ন।  জাাড়ন ছই দযড়নয নাভ ছজন।  
 

আধায ঘজনড়ে আছছ।  দূড়য ভাোয ভড়তা জড়ন্তা ভজিড়যয ছতাযণ। ছনাজযড়কাড়ক কড়টড়জ ছপযায 
জন্য তাো ছদই।  াােী ড়থয কংকড়য, জজড়যয ব্দ তুড়র আভযা জপড়য ছমড়ত থাজক।  জছড়ন ড়ে 
যে  আজ হ্রদ,  রার াতাে ঢাকা াােী অযণে, জড়ন্তা ভজিড়যয ছতাযণ।  জপড়য তাকাইনা,  জাজন 
তাকাড়র ছদখা ড়ফ না,  দৃজষ্ট ফে ক্ষীণ।  ছম বূজভড়ত ধোনভগ্ন ড়ে ভাত্মা ফদু্ধ ভাোভুি জফশ্ব ব্রহ্মান্ড 
অফড়রাকন কযড়ত ক্ষভ ড়েজছড়রন,  ছম ভাজটড়ত বূজভষ্ট ড়ে ভাে দ প্রজন্ম আড়গয ফূযরুুলগণ ছই 
দযন আত্মাে ধাযণ কযড়ত ছড়যজছড়রন, ছই ভৃজত্তকা জাত আভায াড়ত ধযা এক  আভাজন 
জকতাফ। দ্বফ ছথড়কই ছখাড়না ড়েড়ছ,  জনজ ছথড়ক ছদখায জকছ ু ছনই,  ফ তে ছরখা আড়ছ জকতাড়ফ।  
জফশ্বা কযড়ত ড়ফ, আড়রাজকত ড়ত ড়ফ। ছ আড়রাে দূয কযড়ত ড়ফ খাড়রছ জাড়জরোত।  দ্বকড়াড়য 
তাকাই।  ছজোজতভযে ফায জন্য আভাড়ক াজণত কযা ড়রা ছদড়য অন্যতভ জফদোীঠ ফড়র জযজচত 
কোড়ডট কড়রড়জ।  ছখাড়ন গ্রড়েয জনড়দয,  জ্বড়র ঠ জকংফা জনড়ব মা।  ছখান ছথড়ক আয এক  
জফদোীঠ,  জফশ্বজফদোরে প্রাঙ্গন।  ছখাড়নই ছল নে ,  ভাড়জয প্রতোা আড়যা আড়রায।  প্রজ্জ্বজরত ড়ত 
ড়ত তাই কক্ষীন রৃজনযফায উল্কায ভড়তা এড় ড়েজছ াত ভুদ্র ছতড়যা নদীয াড়য,  বূ- ভানজচড়ে 
ঈাণ ছকাড়নয ৈীযাষ্ট্র এই জাাড়ন।  রৄধু আজভ নই,  জযজচত অড়নড়কই কক্ষচুেত ড়ে জছটড়ক ড়েড়ছ 
ভানজচড়েয নানা প্রান্তড়য।  তফু জক প্রজ্জ্বরন ভাপ্ত ড়রা!  
 

ছফৌদ্ধ দযড়ন জীফড়নয প্রধান রক্ষে জনফযাণ রাব ( াশ্চাতে অজবধাড়ন ফরা ে  জনবযানা) । জনফযাণ 
ড়ব্দয আক্ষজযক অথয জনড়ব মাো।  এক ণুোথযী একফায ছগৌতভ ফদু্ধড়ক জজজ্ঞাা কড়যজছর,  জনফযাণ জক? 
ফুদ্ধ াভড়ন যাখা প্রদী জখা পু জদড়ে জনজবড়ে ফড়রজছড়রন “এতক্ষন জ্বারানী ছতর দন  কড়য জখাজট 
জ্বরজছর।  জনফযাণ ড়ে ছই দন  থাজভড়ে ছদো,  মায পড়র জখাজট জনড়ব ছগর”।দন  ছথড়ভ ছগড়র 
ভাোভুজি ঘড়ট, াশ্বত তে উড়ন্মাজচত ে।  াশ্চাতে বালাে জনফযাণড়ক ফোখো কযা ড়েড়ছ 
“এনরাইটড়ভন্ট” জড়ড়ফ।  প্রকৃত অড়থয এনরাইটড়ভন্ট অথযাৎ আড়রাজকত ো  জনফযাণ রাব কযা 
ভাথযক নে।  ম্ভফত জনফযাণ ড়ব্দয জঠক ভাথযক ব্দ াশ্চাতে গড়ে ছনই।  আভাড়দয বুখড়ন্ড উদ্ভাজফত 
অড়নক ব্দই াশ্চাতে গ্রড়ে ছনই।  ছমভন ধযা মাক “ধভয” ব্দজট,  াশ্চাড়তে মায ভাথযক ব্দ 
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“জযজরজজেন”।  আভাড়দয বালাে ধড়ভযয অথয ছমভন ঈশ্বয ছপ্রজযত জযজরজজেন ড়ত াড়য,  ছতভজন ড়ত 
াড়য ভানফ ধভয।  তাছাো আভাড়দয বালাে ফস্তুয ধভয আড়ছ,  ছমভন াজনয ধভয।  একুড়য বালা 
আড়িারড়নয অন্যতভ কাযণ েড়তা এটা।  ছম বালাে ধভয ব্দজট সুজনজদযষ্ট অথয ফন  কড়য না,  একজট 
ইরাভী যাষ্ট্র ছ বালাড়ক যাষ্ট্রীে স্বীকৃত জদড়ত আজত্ত কযড়ত াড়য।   

 
তড়ফ ফাংরাবালা কতটা ঐজতহ্যফাী তা ছরখা যড়েড়ছ ইজতাড়য াতাে।  ফাংরাজজডো ূড়ে 

জানা মাে,  ফাংরা বালায আজদ জনদর্ন চমযাদ এয জফলেফস্তু জছর ছফৌদ্ধ ধভযীে ছলাক  ঙ্গীত। ছই 
আভড়দয জন্য এখন ছফৌদ্ধ দযন ফঝুড়ত াশ্চাতে ধোন ধাযণায প্রড়োজন ড়ে।  জনফযাণ রাড়বয অথয 
ফঝুড়ত কযত কযড়ত ে।অথচ আড়রাজকত ো কথাটা আভাড়দয কড়তা জযজচত।  মজদ ছই 
আড়রাজকত োয অথয িড়ভই ড়ে উড়ঠড়ছ াজথযফ দন।রদড়ে ফানায অজনফযান জখা ধাযণ কড়য জদন 
কাড়ট আড়যা উজ্জর বাড়ফ জ্বড়র ঠায প্রতীক্ষাে।  
 

ছফৌদ্ধ ধভয ছকফরই দযন না ধভয,  তা জনড়ে জফস্তয আড়রাচনা আড়ছ।  স্বেং ছগৌতভ ফদু্ধ ঈশ্বড়যয 
অজস্তত্বড়ক স্বীকায কড়যন জন।  অনন্ত স্বড়গযয কথা ফড়রনজন।  ঈশ্বয প্রাপ্ত ছকান গ্রে জদড়ে মান জন।  রৃুঃখ 
ছথড়ক জচযভুজিয রড়ক্ষে মাড়নয ছম জফধান জদড়ে ছগড়ছন তা প্রকৃতড়ক্ষ জীফন ধভয।  ছই ছপ্রক্ষাড়ট 
ছফৌদ্ধ ধভযাফরম্বীড়দয একজট ফে অং নাজস্তক।এই জাাড়ন অড়নড়ক ঈশ্বড়যয অজস্তড়ত্ব জফশ্বাী নে।  
অজধকাংই াভাজজক যীজতনীজত ারন কযায ফাইড়য, প্রচজরত অড়থয ধাজভযক নে।  তায অথয এই নে  ছম 
এড়দয ছকান ধভয ছনই।  জাানীড়দয যড়েড়ছ স্বকীে জীফন মান দ্ধজত।  এই দ্ধজতড়ক জাানী বালাে 
ফরা ে  “ছদা” মায আক্ষজযক অথয থ।  ছমভন জুড়ডা ( জুড়দা) এয অথয নম্ম দ্ধজত,  চাড়দা এয অথয চা 
ান কযায দ্ধজত,  ফজুড়দা এয অথয দ্বজনড়কয দ্ধজত।  এযকভ আড়যা অড়নক জীফন মান দ্ধজত 
যড়েড়ছ এড়দয।  এফং এ ফ দ্ধজতয ভূড়র যড়েড়ছ ছজন অথযাৎ ছফৌদ্ধ ধভয। ছ জফচাড়য জাানীড়দয ধভয 
আড়ছ দ্বফজক।নাজস্তড়কয ধভয থাকড়ত াড়য।  জীফনই াশ্বত তে জফশ্বা কড়য, তাড়ক মান কযায ধভয।  
ছই ধভয এড়দয জনফযাণ রাব কযড়ত জজখড়েড়ছ।  জৈতীে জফশ্বমুড়দ্ধ রক্ষ রক্ষ জাানীড়ক জকট তড়ঙ্গয ভত 
ছভড়য ছপরা ড়র এড়দয ভড়ধে ণুফযায জ্বড়র ঠায সু্ফজরঙ্গ ছতভন ছদখা মােজন ফযং াজন্তভে জনফাযণ 
জযরজক্ষত ড়েড়ছ অড়নক ছফী।  জনড়ব ছমড়ত ছমড়ত জাানীযা উড়ঠ ছগড়ছ উন্নজতয উচ্চতভ ছাাড়ন।  
 

আভাড়দয ভাড়ঝ এখড়না ছকন ছমন ফায ফায জ্বড়র ঠায তােনা ফে প্রফর।  আফাড়যা 
একাত্তড়যয ভড়তা জ্বড়র উঠড়ত ড়ফ, অড়নড়কয ভুড়খই ছানা মাে এই প্রতেেী উচ্চাযণ।এক জদড়ক 
জুজফাড়দয িুড়ড অন্য জদড়ক ছভৌরফাড়দয জজ্বাদ,  ছকান থ ধড়য আফাড়যা জ্বড়র উঠড়ফা,  আভযা ছমন 
ছই অড়ক্ষাে।একটা স্বাধীন ছদড় ফায ফায জ্বড়র উঠড়র ছই ফযগ্রাী আগুড়ন ছম প্রাড়ণয তাকাজট 
ড়ুে ছাই ড়ে ছমড়ত াড়য তা আভযা ছবড়ফ ছদজখনা।  প্রজ্জ্বরন ছথড়ক আরাদা,  জন্মবূজভয ভাজট ছথড়ক 
উদ্ভুত জনফযাড়নয একজট জীফন দযন ছম আড়ছ,  তা আভাড়দয ছদখা ে  না।ভানফ ধড়ভযয ছই থ ছম 
আভানী জকতাড়ফয অন্তযাে নে ,  ফঝুড়ত ছচষ্টা কজয না। ফেজি জকংফা ভজষ্টগত মযাড়ে আড়রায ন্ধান 
কযড়ত জগড়ে আভযা ছকফরই দন  খুাঁড়জ জপজয।  জনফযাণ আভাড়দয জন্য অজযজচজত এক জীফন ছফাধ।  

 
ছথয ছড়ল কড়টড়জ জপজয।  ছনাজযড়কা জবতড়য মাে।আভায ছকন ছমন আড়রাে জপযড়ত ইো ে  

না।  অন্ধকায ফাযািাে ফড় দূয াাড়েয কাড়রা ছাো গুড়রায জদড়ক তাজকড়ে থাজক।ঐ াাড়েয  
াড়,  অড়নক অড়নক দূড়য আয এক বূ- খড়ন্ড আভায জন্ম।  ছখাড়ন ফাই খুফ ছফী আড়রায প্রতোী।  


