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পরিরিষয়
আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়

করিতোি দৃরিখকোণ
রিল্প সোরিখতয পিীক্ষো রনিীক্ষো ককন প্রখয়োজন িখয় ওখে কস রনখয় আখিো একিোি কথো
কিোক। এই আখলোচনোি ককোখনো কিষ কনই ককননো এ রিষখয় প্রখেি পঙরি কর্মন রনিঃসীম, কতমরন
আখলোচনোি কক্ষত্রও।
একটো মোনভোষো থোখক, সমোখজ, সোরিখতয। কর্ ভোষোয় গড়পড়তো মোনুষ কথো িখল,
রলর ত অিস্থোয় িো শ্রুত অিস্থোয় কর্ ভোষো মোনুষ কিোখে। কর্ সমোজ, কর্ সংস্কৃরত কমোটোমুরট
অরিখিষ, একপ্রকোি, তোি মোনভোষো তখতো রিস্তৃত, সোিযজরনন। রকন্তু ভোিখতি প্রোয় কর্ ককোখনো
অঞ্চখলই সমোজ কতমন নয়। অসোখময, বিরচখত্র ভিো। এই নোনোিকখমি অসোখমযি অখনকটোই
িয়খতো কোময নয়, রকন্তু রকছুটো অিিযই। রিরিিতো, বিরচত্র র্খতো িোখড়, সমোখজ মোনভোষোি
জোয়গোটো তখতোই কছোখটো িখয় আখস। কর্মন রিন্দীি কক্ষখত্র ঘখটখছ। নোখম ‘িোষ্ট্রভোষো’ রকন্তু
িোখষ্ট্রি ৪০%ও তো কমখন রনখত পোখিনো। মোনভোষোি জোয়গোটো কছোট িখয় কগখল নোনোিকখমি
অসুরিখধ্, অসোমঞ্জসয িযোখঙি ছোতোি মখতো চোিপোখি গরজখয় ওখে কসটো রেক। কসই সখে এটোও
রেক কর্ বিরচত্র িযোপোিটো মোনরিক; বিরচত্র জোরতি কৃরি িোড়োয়, তোখক উন্নত কখি। র্খতোদূি
জোরন, ভোিতই জগতসভোয় একমোত্র কদি কর্ আড়োইখিো িছখিি সোখিিী জরমদোরিি পখিও
এতগুখলো ভোষোখক িোাঁরচখয় িো খত কপখিখছ। অনযোনয উপরনখিখিি কোরিনী অখপক্ষোতি
অনুজ্জ্বল।
এই মোনভোষো কর্মন, কতমরন একটো মোন-সোরিতয আখছ। সি সোরিখতয, করিতোয় অখনক
রকছু কথখক র্োয় র্োি একটো ‘মোনসত্তো’ িখয়খছ। কর্মন মোন-কল পদ্ধরত, মোন-কল িস্তু, মোনকল খচতনো ইতযোরদ। অথযোৎ কমোটোমুরট একই িব্দভোন্ডোি, একই িোকযিচনো পদ্ধরত, একই কল োি
রিষয় িো রনরিযষয়, একই অরভিযরি, একইিকখমি কিোধ্ ও মূলযখিোধ্, একই অনুভূরতমোলো –
ককোখনোটো মোখঘি ককোখনোটো আরিখনি, (মোত্র একরট অঘ্রোখণি) – এই পর্যন্ত। কসোজো ইংখিরজখত
– median writing – মোধ্যরমক িচনো। র্োি অখনকটোই পড়োমোত্র কচনো লোখগ, কচনো-লোগোই
ভোখলো-লোগো িখয় দোাঁড়োয়, এক অদ্ভুত স্বয়ংরিয়তোয় (র্োখক instinct িলো িয়) ডোনিোত
িোাঁিোখতি ক োাঁজ কখি, একজন আখিকজনখক প্রিল িখষয চখপটোঘোত কখি – মোখে, ময়দোখন,
সদখন, কেসিুখকি ‘লোইক’ রচখেি মোধ্যখম ছরড়খয় পখড় কসই সংঘষযধ্বরন – কসোজো িোংলোয়
র্োখক িখল ‘িোততোরল’। এইভোখি কিতোরল কপখত কপখত কিখষ একরদন পুিস্কোি। করিি
জয়র্োত্রোি কমোটোমুরট এ োখনই কিষ। ‘কচনো িোস্তো কচনো পোড়ো/খচনো িোখত কড়ো নোড়ো’। অখচনো
কোজ, কদয়নো সোড়ো। এমনরক িোংলো করিতোি ঈিি পর্যন্ত এিযোপোখি রনখজখক সোিস কর্োগোখত
কগখয় উখেরছখলন, ‘অখচনোখক ভয় রক আমোি ওখি’। রতরনই সখিযোত্তম, কোখজই িযোপোিটো
আমোখদি কখতো আখগ িুখে রগখয়রছখলন! রকন্তু ওাঁি কসই সোিস কর্োগোখনো, একিকম িৃথোই কগখছ
িলখল ুি ভুল িয়নো।
র্োক কগ! মোনযতোি কথো িরিখলো। এই মোনযতোি অমোনোনসই কর্ কল ো, কর্ কল োি
প্রয়োস; এই মোনযতোখক অমত িো ‘অখেন্ড’ কখি কর্ কল ো, তোি িদোনযতো স্বীকোি নো-কিো কর্
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কিমোনোন কল ো – তোখকই আরম পিীক্ষোরনিীক্ষোি সোরিতয িো করিতো িলরছ। এ ন সোধ্ ক’কি
‘কিমোনোন’ িওয়োি কপছখন একটো িযরিগত িোজনীরত কোজ কখি। অখনকিকখমি কমোরটখভিন।
রিখিষ কখি িোঙোরলি। অখনকিকম মোন-অরভমোন, রভখড় নজি কোড়খত অখনক রগরমরক উচ্চরকত
প্রয়োস, তরুণিখিি কজখনরটক রিপ্লিোত্মক ইতযোরদ। এি ককোখনোটোই রকন্তু কদোখষি নয়, ককননো
এি মোধ্যখম একটো চচযো অন্তত িয়, এিং সিোই নো িখলও অখনখকই এইসমস্ত চচযোি মখধ্য রদখয়
একটো-দুখটো স্বকীয়তো উপোজযন কখি কনন। রকন্তু কিষখমি, আমোি কোখছ অন্তত, রতরনই
রচিপ্রণময করি রর্রন র্ুরি-িুরদ্ধ রদখয় মোনযতোি পরিরমরত পরিসীমো িুখে, স্বকন্ঠ ও সোক্ষিশিরলখক
অজযন কিখত একোরধ্ক সখচতন িুরদ্ধজীরিত প্রয়োখসি মোধ্যখম অপখিি কথখক রনখজখক আলোদো
কখিন। শুধ্ুমোত্র ‘মুদ্রোখদোখষ’ নয়।
এক প্রয়োসী, সোথযক, করেন, অখচনো, প্রোয়-িিোপ্লুত অিস্থো ও পদ্ধরতি মখধ্য রদখয় রর্রন
রনখজখক আলোদো কিখত চোন, ও পোখিন তোাঁখক শ্রদ্ধো কিখতই িয়। কসটো নো পোিখল আমোখদি
অরিক্ষোই সোিোগোখয় কগোটো তুখল রদখয় রনখজখক প্রমোরণত কখি। এই প্রয়োসটোই পিীক্ষোকরি,
পিীক্ষোসোরিরতযকখক রচরেত কিখি। এই সোরিতযটোখক আরম েুাঁরক-কনওয়ো, রভন্নতোকোরম সোরিতয
িলখিো।
পিীক্ষোকরিতোি প্রথম ধ্োপ দৃরিভরে। দৃরিভরে অিিয এক রনরদযি ক োাঁজ কথখক আসখি।
কোখজই রপ্ররিকুযইরসট রিখসখি ক োাঁজটোখক আখগ িদলোখনো উরচত।
কখয়ক মোস আখগ, কমযসূখত্র একটো রিখিষ ধ্িখনি জযোরমরতক গখিষণো কিখত রগখয়
এক নতুন উপপোখদযি সন্ধোন পোই। রিল্পিোলো উপপোদয িো Art Gallery Theorem। আরম
কর্ কোজ কিখত চোইরছলোম, এই উপপোদয তোি িরদি কদয় কতো িখটই, আখিো গভীিতি অখথয
আমোি জীিন ও রিল্পভোিনোি মখধ্য অনুপ্রখিি কিখত থোখক। েখল, কখয়ক সপ্তোি আমোি
রচন্তোজগখতি সমস্তটো দ ল কখি কেখল এই ‘রিল্পিোলো উপপোদয’। রিল্প ও করিতোভোিনোয়
অখদ ো আখলোি সংস্পিয কটি কপখত থোরক। ুি কিরিরদখনি পুিখনো নয় এই উপপোদয এিং
সোম্প্ররতক এক কঘোিতি িোস্তি প্রখয়োজখন এি িযিিোি কিখড়খছ। কসটো জোনখত, িুেখত আমোখদি
আখিো একিোি ককোখনো রিল্পিোলো িো স্মৃরতঘখি প্রখিি কিখত িখি।
কদখিি িড় িিখি িো রিখদখি রি যোত ককোখনো স্মৃরতঘখি র্োাঁিো কগখছন রনশ্চয় লক্ষয কখি
থোকখিন এক একটো তলোয় অখনক রিল্পিক্ষী জোয়গোয় জোয়গোয় দোাঁরড়খয় িখয়খছন। ক খনো
িয়খতো এক একটো কখক্ষ রিল্পিক্ষী কনই, রকন্তু সোখভযখলন্স কযোখমিো আটকোখনো িখয়খছ
কদয়োখলি টখঙ। কসই স্বয়ংরিয় কযোখমিো কস্বিোয় এরদক ওরদক ঘুখি নজি িো খছ কগোটো িলঘি।
কদয়োখল টোঙোখনো িো কপখডস্টোখলি ওপি িো ো রক কোখচি কিোখকখস সোজোখনো দুষ্প্রোপয সি
রিল্পকীরতযি আয়ু ও আয়ত্ত িক্ষোখথয এই আখয়োজন।
এ ন কথো িখি, কজন িক্ষী িো কটো সোখভযখলন্স কযোখমিো রিল্পিোলোি এক একটো ঘখি
িো তলোয় প্রখয়োজন? িচ র্োখত প্রখয়োজনোরতরিি নো িয়, সি রিল্পিোলো কতৃপক্ষই কসটো
কদ খিন। িক্ষীখদি সং যো অকোিখণ িোড়োখিন নো। ‘রিল্পিোলো উপপোদয’ িো আটয গযোলোরি
রথওখিখমি প্রখয়োজন এ োখনই। এই উপপোদয জযোরমরতক রিখেষখণ িখল কদয়, এক একটো
তলোি আকৃরত অনুর্োয়ী কতগুখলো নূযনতম িক্ষী িো কযোখমিো কসই তলোয় প্রখয়োজন িখি। এিং
রেক ককোন কদয়োখলি ককোন ককোখণ তোখদি িো খত িখি। রনখচি ছরিি সোিোখর্য িযোপোিটো আিকটু
স্পি করি।
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রচত্র-১ রসরলঙ কথখক কদ ো ঘখিি িহুখকোণ ছক

আমিো জোরন কর্ ককোখনো িোরড়ি একটো সোধ্োিণ ঘি আয়তোকোি। রসরলখঙি রটকরটরকি
কচো রদখয় কদ খল ঘখিি রিমোরত্রক কচিোিো, িো প্লযোনেময একটো চতুখকোণ। িগয িো আয়তখক্ষত্র।
আয়তখক্ষত্র িো িগয এক উত্তল (convex) িহুখকোণ (polygon)। অথযোৎ কর্ ককোখনো দুখটো
কদয়োখলি কজোখড়, িো র্োখক কসোজো িোংলোয় ঘখিি ককোণ িলো িয়, কস োখন দোাঁড়োখল কগোটো ঘিটো
কদ ো র্োয়। ধ্খি কনওয়ো র্োক ঘখি ককোখনো আসিোি কনই, ককিল কদয়োখল কদয়োখল ছরি টোঙোখনো;
উত্তলোকোি কর্ ককোন ঘখিি কর্ ককোখনো ককোণ কথখক সি কদয়োখলি সি ছরিি অরস্তত্ব কটি পোওয়ো
র্োখি। সোধ্োিণত রিল্পিোলোয় এটোই আমিো কদর । ঘখিি ককোখণ কটরিল কপখত িো কছোখটো স্টুখল
িক্ষীিো িখস িখয়খছন, িো কদয়োখলি চূখড়োয় িখয়খছ কযোখমিো। ক খনোিো দুখটোই। অতখয়ি,
রিল্পিোলোি কর্ ককোখনো উত্তলোকোি ঘখিি জনয একজন িক্ষীই র্খথি (এক র্রদনো কস ঘি রিিোল
িখড়ো িয়)। রকন্তু ঘখিি আকৃরত র্রদ অিতল (concave) িয়, একজন িক্ষীি পখক্ষ সিটো কদ ো
সম্ভি নো। রচত্র-১ এ কদ োখনো িখি এমনই এক রিল্পিোলোি এক তলোি প্লযোনরভউ। অিতলোকোি
িোদিখকোখণ িোখিোটো িীষযখকোণো িো vertex। ঘরড়ি উখটোরদক রদখয়, ধ্িো র্োক ০ কথখক ১১
নম্বি পর্যন্ত কলখিল কদওয়ো িখলো তোখদি। ০-িীষযখকোণো িখলো এি প্রথমটো আি ১১ নম্বি
অরন্তম। এ ন ধ্িো র্োক, ০-৩-৬-আি-৯ নম্বি ককোণোয় চোিখট সোখভযখলন্স কযোখমিো িসোখনো
িখলো। প্রে – এই চোিখট কযোখমিো রক এতলোি সমস্ত কদয়োখলি সমস্ত ছরিি রদখক নজি িো খত
পোিখি? প্রেটো দৃিযমোনতোি।
এিোি রচত্র-২এি রদখক কচো িোর । আখগি প্রখেি উত্তি এই ছরিখত। উত্তি – নো।
রচত্র-২ কত কর্ অংিটো ঘষো নয়, সোদোখট – কসই চতুখকোখণি মখধ্য র্ো র্ো আখছ িক্ষী-কযোখমিো
কদ খত পোখি নো। রিল্পিোলো উপপোখদযি কোজটোই এই রনখয়। র্রদও এই উপপোখদযি সোখথ
রিল্পিোলোি ককোখনো সম্পকয কনই। এটো এক সোধ্োিণ জযোরমরতক উপপোদয। অিতলোকোি এক
িহুখকোখণ নূযনতম কজন িক্ষী িসোখল রমউরসয়োম কলোখিি সিটো কদ ো সম্ভি? এই প্রখেি উত্তি
কপখত সোিোর্য কখি রিল্পিোলো উপপোদয। কী িলখছ এই উপপোদয?
রিল্পিোলো উপপোদয
রিমোরত্রক তখল ন-ককোণোরিরিি (n) এক অিতলোকোি িহুখকোণ এলোকোি সিটো কদ খত
নূযনতম ন/৩ (n/3) সং যক িক্ষীি প্রখয়োজন।
রচত্র-২কত কর্ রিখিষ তলোি কচিোিো আাঁকো িখয়খছ কস োখন িহুখকোখণি িোহু ১২টো। এিং
নূযনতম চোিজন িক্ষী প্রখয়োজন। ‘রিল্পিোলো উপপোদয’ এটোই প্রমোণ কখি। সিখচখয় সিল
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অিস্থোি এক ন-িহুখকোখণি (এক সমখকৌরণক অিতলোকোি িহুখকোণ র্োি ন-সং যক িোহু) কক্ষখত্র
উপপোদয িখল কর্ ন/৩ িো n/3 জন িক্ষী কসই তখলি সিটো কদ খত পোখি। আমোখদি ছরিখত
রিল্পিোলোি কদয়োল ১২টো।

রচত্র-২ x-অিস্থোখন র্রদ ককোখনো রিল্পিস্তু থোখক, কসটো সোখভযখলন্স কযোখমিো কদ খত পোি নো।

েখল নূযনতম ১২/৩=৪ জন িক্ষীি পখক্ষ পুখিোটো কদ ো সম্ভি িখি। এ ন িহুখকোণ
র্রদ সমখকৌরণক নো িয়, র্রদ তোি কভতখি রছদ্র িো কিকল (loop) থোখক ত ন এই েমুযলো রকছুটো
িদখল র্োয়। রকন্তু রিল্পিোলো উপপোদয সিোসরি কর্টো িলখছনো কসটো িখলো এই ন/৩ (আমোখদি
ছরিখত ৪-জন) িক্ষীখক রেক ককোন ককোন ককোখণ িসোখল তোিো কসতলোি সিটো কদ খত পোখি।
এগুখলো পিিতযী উপপোদয িো সম্পোদয কথখক আমিো পোই। এিোি পোরেকো/পোেখকি উখেখিয
দুখটো ধ্োাঁধ্োাঁ ছুাঁখড় রদই। প্রথম ধ্োাঁধ্োাঁ - িোখিোখকোখণি রেক ককোন ককোন ককোখণ িক্ষী িসোখল সি
কদয়োখলি রদখক তোিো কচো িো খত পোিখি? উত্তি পখিি পংরিখত।
এি অখনকগুখলো উত্তি িখত পোখি। একটো আরম রদরি। িোরকগুখলো পড়ুয়োখদি ওপি।
১-২-৫-১০
রচত্র-৩-এ ইউখিোখপি এক রি যোত রচত্রিোলোি রতনতলোি প্লযোন এাঁখক রদলোম। এই
তলোি রিল্পসোমগ্রী িক্ষণোখিক্ষখণ নূযনতম ক’জন িক্ষী িো সোখভযখলন্স কযোখমিো লোগখি, এিং
এখদি রেক ককোন ককোন ককোখণ িসোখত িখি – এই রিতীয় ধ্োাঁধ্োাঁটো পোরেকো/পোেখকি ওপি কছখড়
রদলোম। সমোধ্োন কিখত পোিখল আপরন রনখজই এই ধ্িখণি িহুখকৌরণক তখলি কক্ষখত্র
রিল্পিোলো উপপোদযটো কী িখি রনখজই রেক কখি রনখত পোিখিন। প্রখেি সমোধ্োন আগোমী
মোখসি জনয কতোলো িইখলো।
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রচত্র-৩ ইউখিোখপি এক রি যোত রিল্পিোলোি রতনতলোি কদয়োলছক

এই পর্যন্ত এখস কর্ অিোধ্য প্রেটোি অখপক্ষোয় আরম িিীি েুাঁরকখয়, িি িোখত িযোখকট ধ্খি
অসর্ংমী দুলরছ কিসলোইখনি ধ্োখি, কসটো এই – সিই কতো িুেলোম দোদোভোই, রকন্তু

করিতোখলোচনোয় এইসি গোরণরতক গণৎকোরি ককন?
ককন? কিি, শুনুন। আটয গযোলোরি রথওখিখমি প্রথম উখিগ কদ োি ক্ষমতো, দৃিযমোনতো ও
দৃরিখকোণ রনখয়। আমোি মখত, করিিও এটোই কল োি প্রথম উখিগ। কীভোখি িলখিো, কীভোখি
প্রকোি কিখিো, কীভোখি ককোন নতুনতোি, অরভিযরিি িোিস্থ িখিো? – তোিও আখগ কর্টো জরুিী –
কী িলখিো? কী ভোিখিো? কখতোটো কদ খিো? কী কদ খিো? ককমনভোখি কদ খিো? মোখন –
দৃিযমোনতো, দৃরিভরে, দৃরিখকোণ – visibility, attitude, perspective। রিল্পিোলো উপপোদয
রকন্তু ককোখনো রন ুাঁত, একক সমোধ্োন কদয় নো। শুধ্ু একটো নূযনতখমি কথো িখল – অথযোৎ, অন্তত
এটুকু দিকোি। র্ো িৃিত্তি, তো অসীম। এি উত্তি একটো নয়, একোরধ্ক। এই গরণত গণৎকোরিি
রদখক র্খতোটো কেোাঁখক, তোি কচখয় অখনক কিরি জীিখনি িোস্তিতোি রদখক। এমনই আমোি মখন
িখয়খছ।
এ প্রসখে অনয এক স্মৃরত এখস পখড়। প্রোয় রিি িছি আখগ জোতীয় দূিদিযখনি
‘এডুখকিন’ চযোখনখল কদ ো িরি চখটোপোধ্যোখয়ি একটো পুিখনো সোক্ষোতকোি। তখতোরদখন িরি
মোিো কগখছন। রকন্তু রভরডওটো মৃতুযি িছখি কতোলো িখলও রকছু পখি কদ োখনো িখি। ত ন িরি
িোরন্তরনখকতখন রিিভোিতীি অরতরথ-অধ্যোপক। জীিখনি কিষ িছি। দুপুখিি রদখক একটো ক োলো
মোখেি মখধ্য দোাঁরড়খয় িখয়খছন। িোখত রসগোখিট। দূিদিযনখক িলখছন রিিভোিতীি
ছোত্র/ছোত্রীখদি সম্বখন্ধ- িলখছন, ওখদি আগ্রখিি ককোখনো অভোি কনই, অভোি ‘জীিনর্োপখনি’।
‘জীিনর্োপন’? ‘জীিনর্োপন’ উখে খর্োগয িখলই রক অরভনি, ‘অখদ ো’, অনরভজ্ঞ
সোরিখতযি জন্ম কদওয়ো র্োয়? ‘জীিনর্োপন’ মোখনই রক এক প্রতযক্ষ আন্তরিযয়ো? িছি চোি-পোাঁচ
আখগি এক কিৌদ্রকখিোজ্জ্বল রদখনি কথো মখন পখড় কগখলো। ১৯৯০-এি প্রথমরদক। সম্ভিত
ত খনো সুতোিরকন স্ট্রীট। নোরক! কসই প্রথম আনন্দিোজোি অরেখস কগরছ। ‘ককৌিি-৫৪’ গদযসং যো
রদখত। কিি রকছু কল ক-করপ। একটো সুনীখলি, একটো সঞ্জীি চোটুখর্যি, একটো িীখষযন্দু, একটো
িরিি। সিোইখক কপখয় র্োই। এক িরি ছোড়ো। সুনীল িলখলন – ‘ওখতো এ োখনই িখস থোখক,
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আখজো রছখলো, একটু আখগও কতো রছখলো ... আিো, এক কোজ কখিো। ‘অমুক’ রডপোটযখমখে
কদখ ো, িয়খতো ও ও োখনই রেখি কগখছ’। অথযোৎ রনউজরুম। কস োখন রগখয় কদ ো কগখলো িরি
কনই, রকন্তু ওাঁি কডখস্ক ক োলো কিডখেোনটো পখড় আখছ। দৃিযটো কদখ ককন জোরননো কমলদোি
(কমল চিিতযী) কথো মখন প’কড় কেোাঁখট িোরস এখস কগখলো। জোমখিদপুখিি রি যোত টোটো কমোটসয
ককোম্পোনীখতও রচত্রটো একইিকম – রনখজি ড্রইং কিোখডযি সোমখন কমলদোি কটরিল। কদ ো কিখত
কগখল পোখিি কচয়োিটো কটখন কমলদো িসখত িখল। রকছুক্ষণ কথো িখত নো িখতই ওাঁি উধ্যতন
এরগখয় এখস ‘চিোভরতয’কক কোখজি তোগোদো কদন। আরম অস্বরস্তখত পরড়, কমলদো িখলন পোত্তো নো
রদখত।
োরল সীখটি সোমখন িরি চখটো’ি কেখল িো ো কিডখেোখনি ছরিটো তশথিচ। োরনকক্ষণ
অখপক্ষো কিোি পি একসময় িরি রেিখলন। ‘ককৌিি-৫৪’ রদখত নো রদখতই কচয়োি কথখক উখে
িলখলন, ‘ককৌিি? তুরম জোমখিদপুি কথখক আসখছো?... তোই? কিি চখলো...’। কিডখেোন
নোরমখয় কিখ আিোি উখে পড়খলন। কস োখন এরদখক দূিখদখিি িি আসখছ – টখিটক্কো
টখিটক্কো, টক্কো টক্কো টখি টখি! িোয় সংিোদ পরিিমো! িোয় দূি কদখিি িনযো, রভন িোখজযি
িোজশনরতক টোলমোটোল! আখগই িখলরছ ১৯৯০ দিখকি শুরু। ত খনো সুতোিরকন ..., থুরড়,
প্রেুে সিকোি স্ট্রীখট পোতোল কিখলি ক োাঁড়ো ুাঁরড়। একপোখি রিিোট কযোরম্বখসি ছোউরন। তোি রনখচ
শ্ররমকখদি জনয রকছু চো-রিস্কুট, শ্ররমরক ভোত-ডোখলি কদোকোন। তোিই একটোখত ঢুখক িরি
িলখলন – ‘ভোত োখি কতো?’। মোথো োিোপ! েুটপোখথি কদোকোখন ভোত! পিম ভদ্রতোয় িললোম –
‘ক খয় এখসরছ’।
- চো োখি কতো?
- িযোাঁ
- এই কছখলটো, এইইই্...
(খছখলরট আখস)
এই, দু জোয়গোয় দুখটো চো আি রতনখট ক’কি কিগুরন কদখতো...।
- এখদি কিগুরন ভোখলো িুরে!
- োওরন কতো! ক খয় কদখ ো, দোরুণ! আিো, ককৌিি দোরুণ কোগজ জোখনো! দোরুণ কোগজ
(কোগজ নো কদখ ই)... আিো, কমল ককমন আখছ! কতোমোয় কতো কগলিোি কদর রন?
কদিখজযোরত...তোিপি স্বখদি, িোিীন, আি ওই কর্...ওি নোমটো... িংকি লোরিড়ী... ওিো
ককমন আখছ? তুরম স্বখদিখক কচখনো? জোখনো স্বখদি ...
এিপি জীিনর্োপন রনখয় িরি নোনোিকম কথো িলখলন। প্রতযক্ষ অরভজ্ঞতোি িল-রিয়োরিখঙি
ওপি সোরিখতযি উৎকষয কীভোখি রিঞ্জ কখি থোখক – এইসি। শুনখত শুনখত, কসই প্রথম িয়খতো,
কছখলখিলোি সখিযোচ্চ করি সম্বখন্ধ ককমন উদোসীন িখয় কগলোম। রসখনমো, িইপত্র, নোটক, সেীত,
অনযরিল্প, অনয কপিো, অনয রিষয়, রভন সোরিতয – কত কী মখজ র্োিোি মখতো, রকন্তু সৎ
করিতোখক, মিৎ করিতোখক ুাঁজখত িখি শুধ্ু িোস্তোয়, শুাঁরড় োনোয়, জলছখত্র, কসোনোগোরছখত,
কিড়োখত র্োিোি জীখপ, হ্রখদি মোখেি িীখপ? পোিোখড়ি টখঙ, সমুখদ্রি স’কন?
রিনখয়? সুনীখল? িরিখত ককিল?
ধ্ুযি! কী কর্ িখলন মিোই!
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এক িহুখকৌরণক রিল্পোনুসন্ধোন নো থোকখল করিতো িয় নোরক? আপনোি িয়খতো িয়,
আমোি িয় নো। মুখ রকছু িরল নো। মখন মন ভোখঙ। িোরড় কেিোি পখথ আরম ভোিখত থোরক।
িোখসি কদোতলোয় গুম িখয় িখস থোরক। কসরদন কথখকই মূলত আরম আি ‘িোি’ নই।
‘অরভজ্ঞতো’, সুতিোং ‘কদ ো’ নয়। এইটো মোথোি মখধ্য কসাঁরধ্খয় র্োয়। অরভজ্ঞতো
‘অনুভূরত’ও নয়। অরভজ্ঞতো এক বচতনযোিস্থোন কর্ োখন র্োিোি অখনক িোস্তো িখয়খছ, র্োি
সিখচখয় িহুিযিহৃত (এিং িলোই িোহুলয, রভখড় ও োনো খন্ধ ভরতয) িোস্তোগুখলো দৃিয, কোরিরন ও
অনুভূরতরনভযি এক কলৌরকক দোিযরনকতো রদখয় িখড়োখজোি রনরমযত িয়। অনয কর্ িোস্তোগুখলো - অল্প
িো অিযিহৃত, িয়খতো রনরমযত পথও নয়, প্রখয়োজখন বতরি কখি কনওয়ো, পোিোখড়ি পখথ কর্মন িহু
অরভর্োত্রীদলখক রনখজখদি পথ এক এক সমখয় বতরি কখি রনখত িয়। একই সখে এমন তকয
কিো র্োয় কর্ নো, ‘অরভজ্ঞতো’ এক ‘কদ ো’ই। দৃিয িো ভূ ন্ড িো জীিখনি নোটক কদ ো নয়, এক
সরতযকোখিি ‘কদ ো’ – িব্দিোখেি সমস্ত আরদ অখথয দরিযত এক ‘দিযন’। এই ভোিনোখকও ন্ডন
কিো র্োয় নো, র্রদও একুি িতখকি কগোড়োয় দোাঁরড়খয় করিতো ‘দিযন’ – এমন ভোিনো গরলি িোাঁখক
পযোাঁক ক খয় কর্খত পোখি এটোই মখন িো খত িয়।
কমোটমোট ‘রিল্পিোলো উপপোদয’ িো আটয গযোলোিী রথওখিম একই রজরনসখক নোনোখকোণ
কথখক কদ োখত কি োয়। কদ োিোি প্রখয়োজনীয়তোি কথো িখল। কদ ো এক রজরনস, তোি েলন অনয
িযোপোি। উপপোখদযি গ্রোিক কীভোখি, রেক কী প্রখয়োজখন একটো উপপোদযখক গ্রিণ কিখি, তোখক
িযিিোি কিখি কসটো তোি রনজস্ব প্রখয়োজনীয়তোি ওপি রনভযি কখি। এই প্রসখে আমোি রনখজি
প্রখয়োজনীয়তোি কথো িরল। ককন আটয-গযোলোিী রথওখিমখক ুাঁখজ কিি কিখত িখলো?
আরম কপিোয় এক গোরণরতক কজখল। অথযোৎ এক কজখল র্ো কখি আমোি কোজ তোি
একোংখিি মখতো। মোছ ধ্িো ছোড়োও কজখলিো জোল কিোখন। অন্তত আমোখদি কদখি। অরধ্কোংি
কজখল। পরশ্চখম জোল িোনোয় িড় ককোম্পোনীগুখলো, কসই জোল কজখলিো রকখন কনয় িোজোি কথখক।
কতো, আমোি কোজ ওই – জোল কিোনো। তখি এই জোল িুনখত িয় গরণখতি মোধ্যখম, কম্পুযটখিি
সোিোখর্য। কী কোখজ লোখগ এই জোল? উত্তি সিজ – জুখতো কসলোই কথখক চন্ডীপোে, সখিখতই
লোখগ। গোরড়, রিমোন, জোিোজ, কসলখেোন কথখক কর্ ককোখনো র্ন্ত্ররনমযোখন কর্মন, কতমরন
গ্রোরেকরিখল্প, অযোরনখমিন চলরচ্চখত্র, রসখনমোি কোর্যতিোস্তখি (virtual reality) এমনরক
সম্প্ররত জোনলোম ব্রো-কয়ি নকিোয়। নকিোি জোল – রজরনসটো ভোিোয়। িযোপোিটো অখনকটো
মোনিিিীখিি অভযন্তখিি কঙ্কোখলি মখতো।
মখন কিো র্োক, আপরন এক িন্ধুি িোরড়খত িসোি ঘখি। িই পড়খছন, িো িন্ধুি জনয
অখপক্ষো কিখছন। এমন সময় আপনোি িন্ধু তোি অনয রকছু িন্ধুিোন্ধিীখক রনখয় ঘখিি মখধ্য
প্রখিি কিখলো। আপরন তোখদি রদখক কচো তুখল তোকোখলন। তোরকখয় কী কদ খিন? মোনুষ
সোধ্োিণত প্রথখমি মুখ ি রদখক তোকোয়, মু গুখলো কচনোি কচিো কখি, মু ভরেগুখলো পিীক্ষো কখি
রনখয় দ্রুত িুখে রনখত চোয় তোখদি কসই মুিূখতযি মোনরসক অিস্থো, ইতযোরদ। ককউ ককউ িয়খতো
মুখ ি রদখক নো কচখয় িিীখিি অনয অংি িো কপোিোকআিোখকি রদখক চোইখি। ককউ িয়খতো
তোখদি িখয় আনো রজরনসপখত্রি রদখক। আিোি ককউ িয়খতো তোখদি রদখক চোইখিই নো। আরম
র্রদ িরল আরম তোখদি সকখলি রদখকই চোইখিো এিং তোখদি মু িো অেপ্রতযে িো
কপোিোকআিোক নো কদখ কদখ রনখত চোইখিো প্রখতযকটো িিীখিি অভযন্তখিি কঙ্কোলখক?
আমোখক িয়খতো অখনখকই উন্মোদ িো রিকৃতমরস্তক ভোিখিন। রকন্তু আদখত িযোপোিটো ওই িকমই।
মোনিিিীখিি কনপখথয িখয়খছ তোি কোেোখমো – কঙ্কোল িো কদিপঞ্জি। কসটোই তোি কদখিি
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কমৌরলক আকৃরত, কর্ জোয়গোয় সমস্ত মোনুষ আসখল প্রোয় একিকম। কস োখন জোত, ধ্ময, িণয,
কশ্রণী, রিক্ষো, সংস্কৃরতি কভদোখভদ কনই। অনয কভদোখভদ আখছ, র্ো কোেোখমোগত। অরিকল
একভোখি, এ দুরনয়োয় র্ত ছরি আমিো পদযোি ওপি কদর – অথযোৎ গ্রোরেক ইখমজ - কজিক্স কিো
কেোখটোকরপ, রপ্রে-আউট, আখলোকরচত্র, এম-আি-আই স্কযোন, আল্ট্রো-সোউন্ড ছরি ইতযোরদ সমস্ত
সমস্ত িকখমি প্রখতযকটো ‘নকল’ ছরিি কনপখথযই িখয়খছ এমন এক জোল িো mesh। ‘নকল’
িললোম ককননো আজখকি সোংর যক (digital) পৃরথিীখত ‘আসল’ ছরি িখল রকছু কনই। ‘আসল’
ছরি কিমব্রোে আাঁকখতন। রচত্র-৪ এ এি একটো নমুনো রদলোম।

রচত্র-৪ রি যোত িুদ্ধ-ভোস্কখর্যি ছরি কিন্ডোরিং-এি জনয রত্রমোরত্রক জোখল আিোরদত।
ভোস্কখর্যি একোংি ককখট কদ োখনো িখয়খছ জোলটো চতুস্তলী – অথযোৎ কটট্রোরিড্রোল কমি।

সমস্ত রডরজটোল ছরিই এমনভোখি বতরি কিো িয় র্োখত তোখক সিখজই নকল কিো র্োয়।
অথযোৎ ‘করপ’। ছরিি ‘কমি’ িো জোখলি ওপখিই আখলো, িঙ, ছোয়ো, িণয-তোিতময (িো hue)
কেখল, কমখিি প্রখতযকটো “ককোষ”-এ এইসি পযোিোরমটোখিি অদলিদল ঘরটখয়ই েুখট ওখে
ছরি। দৃিযোয়খনি জনয কর্মন এই জোখলি প্রখয়োজন িয়, কতমরন কোরিগিী রিখেষখণি জনযও।
রিতীয় র্ুখদ্ধোত্তি পৃরথিীখত, সিযত্র, প্রোয় সমস্ত উন্নত ও উন্নয়নিীল কদখি প্রোয় কর্
ককোখনো প্রর্ুিিস্তু রনমযোন কিোি সময় প্রথখম একটো নকিো কিো িয় তোি। পখি নকিোটোখক
িোরজখয় কনওয়ো িয়, িো রসদ্ধ কখি কনওয়ো িোয়, তোি বিধ্তোি প্রমোণ কনওয়ো িয় কোরিগরি
রিখেষখণি মোধ্যখম। নোনোিকখমি রিখেষণ পদ্ধরতি একটোখক িখল সসীম কমৌল রিখেষণ িো
Finite Element Analysis। এই সমস্ত িকখমি রিখেষখণই প্রোয় জোখলি প্রখয়োজন িয়।
নকিোিস্তুটোখক জোল রদখয় মুখড় কদওয়ো িয়। তোিপি অযোনোলোইরসস। এসমস্তই রিি িতখকি
কিষোধ্য কথখক কম্পুযটি সেটওখয়খিি মোধ্যখম। CAD (Computer Aided Design) ও CAE
(Computer Aided Engineering) সেটওখয়ি। গভীি গোরণরতক এই রিখেষণ কদর খয় কদয়
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জোখলি ককোন ককোন কজোখড় নকিো দুিযল। কসইসি জোয়গোি আকৃরত িো গেন িো মোলমিলো ত ন
িদলোখনো িয়। িদখল আিোি রিখেষণ। এইভোখি রকছু আইটোখিিন চখল র্তক্ষণ পর্যন্ত নকিো
রন ুাঁত িখি।
করিতোখলোচনোয় এই সমস্ত প্রসে কটখন আনোি একটো মু য উখেিয এটো কদ োখনো কর্
আখলোকরচত্র িো চলরচ্চত্র িো কর্ ককোখনো রিল্পরনমযোখনি কপছখনই কর্মন এক িো একোরধ্ক প্ররিয়ো
িখয়খছ কতমরন করিতোিচনোি কনপখথযও। রিল্পী ককিল তোি অনুভূরতি প্রোিখলয, তোি কিোখধ্ি
তীব্রতোয় সোদো পোতোি ওপি কলম ুখল রিল্প রনমযোন কখি কেলখিন – কসই মোিূরতযক, স্নোয়ুসিযস্ব,
কজোখলো রিখল্পি প্ররত আমোি অন্তত ককোখনো শ্রদ্ধো িো রনখিদন কনই। কর্ ককোখনো করিই তোি
রনখজি করিতো িচনোি প্ররিয়ো িো পদ্ধরত সম্বখন্ধ র্খতো ভোিখিন, র্খতো হুাঁরিয়োি িখিন তখতোই
রতরন তোাঁি রিল্প সম্বখন্ধ সখচতন। আি এই সখচতনতোই কসই কছরন, কসই উখকো, কসই কসতোি,
কসই িঙ ও ইখজল র্ো তোি রিল্পখক উৎকষয এখন কদয়। কপ্রোন্নত কোরিগরি র্ো কখি তো ুি
আলোদো নয়। অরতপ্রোচীন সমোখজ কর্ রছখলো কুখমোি কস রছখলো রিল্পীও িখট, ইরঞ্জনীয়িও িখট।
নীল নখদি ধ্োখি আরদ রমিিীয় সভযতোই কিোক আি কমোখিখঞ্জোদোখিো, কস র্ুখগি মোনুখষি োিোি
কগলোস ভোখলো কখি লক্ষয কিখলই এটো কিোেো র্োখি। আখধ্য়ি জনয আধ্োি। জল োিোি জনয
কগলোস। কস কর্মন ুিী একটো িখলই িখলো। রকন্তু মোনুষ কসভোখি তোখক গখড়রন। তোি গেন,
আকৃরত, িোইখিি কোরুকোর্য, রভখতি গড়ন – সমস্তই প্রমোণ কখি কর্ কোর্যকোরিতো কর্মন গুরুত্বপূণয
রছখলো কসই আরদমোনখিি কোখছ, কতমরন নোন্দরনকতোও। কুখমোি কর্মন কোরিগি ও রিল্পী দুইই,
কতমরন করি ও ইরঞ্জনীয়ি - উভখয়ই। স্থোপতযখক িয়খতো এই জখনযই রিল্পমোতো িলো িয়। কর্
করি এসি শুখন িোসখছন, কর্ রিজ্ঞোনী িো ইরঞ্জনীয়ি নোক রিাঁরটকোখিন, আগোমী একখিো িছি
পখিি গ্রোম কথখক তোখক মোথো নযোড়ো কখি, কঘোল কঢখল, কিোিট-গোধ্োি রপখে চরড়খয় কিি কখি
কদওয়ো িখি। এ তকযোতীত। এই িোখকযি পি িোখতি কোখছ একটো এক-কচো -কটপো-িোরসমুখ ি
ইখমোরটকন ুাঁজরছলোম।
ইরতমখধ্যই রিখদখি ও আমোখদি কদখিি ককোখনো ককোখনো অংখিও (খর্মন
আখমদোিোখদি জোতীয় নকিোি স্কুখল) কিি রকছু র্ন্ত্রী ও ক খনো ইরঞ্জনীয়ি এমন রকছু রিল্প রনখয়
কোজ কিখছন র্ো রিল্পও কর্মন, রিজ্ঞোন িো প্রর্ুরিও। এই প্রসখেই আিোি রেখি র্োই রিল্পিোলো
উপপোখদয। ককন এি প্রখয়োজন িখয় পড়খলো কসটো কিোেোখত। রচত্র ৫-এ আমিো কদ খত পোরি
একটো রিমোরত্রক আকোখিি ওপি জোল কেলো। এই আকোি মোরসযরডস গোরড়ি ককোখনো র্ন্ত্রোংখিি
এক টুকখিো, নো িোজো অয়রদপোউখসি মঞ্চোরভখনতোি মুকুখটি কসটো িলরছ নো। দুখটোই সরতয
িওয়ো সম্ভি। রচত্র-৫ এি প্রথম ছরিখত কদ ো র্োখি একটো জোল ওই আকোখিি ওপি কেলো
িখয়খছ। মূলত চতুখকোরণ ওই জোল রকন্তু ‘রন ুাঁত’ নয়। ‘রন ুাঁত’ িো ‘মোপোজোল’ িো mapped
mesh তোখকই িলো চখল কর্ োখন ককোখনো রত্রখকোণ কনই এিং সমস্ত চতুখকোণ সোরিসোরি সোজোখনো,
আকৃরতি কভতখিি প্রখতযকটো কজোড় িো node চোিধ্োখি চোিখট চতুখকোখণি সোখথ লোগোখনো।

রচত্র-৫ সোধ্োিণ জোল ও মোপোজোল
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মোপোজোল রিখেষকিো পিন্দ কখিন নোনো কোিখণ। ওইিকম জোল রিখেষখণ িযিিোি
কিো িখল গরণখতি প্রমোদ কম িয়। কর্খকোখনো চোিখকোনো আকৃরতখত মোপোজোল কেলো ককোখনো
িযোপোি নয় এটো কিোেো র্োয়। রকন্তু আকোি চোিখকোনো নো িখল কসটো চযোখলঞ্জ। কমযখক্ষখত্র একরদন
এইিকমই এক চযোখলখঞ্জি মুখ োমুর িখয় আরম অনুসন্ধোন কিখত থোরক এমন এক
অযোল্গরিদখমি র্ো কর্খকোখনো আকোিখক এক গুখি চোিখকোণো আকোখি কভখঙ কদখি। এভোখি
কভখঙ কেলো প্ররতরট চূণয-আকোি র্রদ চোিখকোণো িয়, প্রখতযকটোখত মোপোজোল কেখল কদওয়ো
সিজ, কসটোই রচত্র-৫ এি দু-নম্বি ছরিখত কদ োখনো িখয়খছ। এই ভোঙন- অযোল্গরিদখমি ক োাঁজই
আমোখক রিল্পিোলো উপপোখদযি কোখছ রনখয় আখস। এই ধ্িখনি এক মোপোজোল অযোল্গরিদ্ম রলর
িছি দখিক আখগ। এি সোিোখর্যই সম্প্ররত মেলগ্রখি অিতিণ কিো CURIOSITY Mars Rover
এি নকিো কিো িয়। কসই ভ্রোমখকি নকিোি রকছু ছরি ও িি পোওয়ো র্োখি রনখচি ইউ-আিএল-এ
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/success/case_study.cfm?Componen
t=186732&ComponentTemplate=1481#lightview-close

প্রর্ুরিি উদোিিখণি মখতো মোনিজীিনও পরলগনোল িো িহুখকৌরণক। কসটো আমিো রনখজখদি
রনতযশনরমরত্তক জীিন ও ভোিনোি মখধ্য রদখয়ই কটি পোই। কোখজই জীিখনি পড়ো ছোয়োয়
আমোখদি রিল্পিস্তু ও রিল্পভরেও কর্ পরলগনোল িখয় উেখি কসটোই রক স্বোভোরিক নয়? িহু
ধ্োিোয়, রিষখয়, জ্ঞোনিো োয়, রিখল্প, সম্পখদ ছরড়খয় পড়খি করিতো। আি তোই িখি।
অরধ্কোংখিি কল োয় নো িখলও রনরশ্চতভোখি রকয়দংখিি িচনোয়। আি এটো ুি সম্প্ররত িখি
এমন নয়, িখি রিি িতখকি নোনো সময় জুখড়। োপছোড়োভোখি। মোরকযন করিতো কথখক একটো
কগোড়োি রদখকি উদোিিণ রনখত কগখল ওয়োখলস রস্টখভখন্সি করিতোি কথো আখস। রুি করিতোয়
পুিরকন, পোস্তোিনোক ইতযোরদ। একটো করিতো কদ ো র্োক। ওয়োখলস রস্টখভখন্সি এক রি যোত
করিতো র্োখক অিোন্তিতো, অরনশ্চয়তো, করিতো-রিষয়ক-করিতোি এক রিখিোধ্োর্য সৃরি মখন কিো
িয় আখজো। ‘Notes Towards A Supreme Fiction’ করিতোটো রস্টখভন্স কলখ ন ১৯৪২
সোখল। অখনখকই জোখনন ওয়োখলস রস্টখভখন্সি সোখথ িখড় কগোলোম আরলি রমল এ োখন কর্ প্রোয়
পঞ্চোি িছি িয়খস ওাঁি প্রথম করিতো প্রকোরিত িয়। উদ্ধৃত করিতোয় রস্টখভন্স রতনখট মূলমন্ত্র (র্ো
করিতোি উপিীষযকও) িযিিোি কখিখছন – ‘ওখক রিমূতয িখত িখি’, ‘ওখক পরিিতযনিীল িখত
িখি’, ‘ওখক তৃরপ্ত রদখত িখি’। ‘ও’ – অথযোৎ করিতো। এ োখন িদলোখনো িো িহুরিষয়ী িিোি
কথোটোি ওপি কজোি রদলোম। রনখচ কদ ো র্োক করিতোি একোংি, মূল ইংখিরজখতই Notes Towards A Supreme Fiction (parts)
Wallace Stevens
…..
Two things of opposite natures seem to depend
On one another, as a man depends
On a woman, day on night, the imagined
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On the real. This is the origin of change.
Winter and spring, cold copulers, embrace
And forth the particulars of rapture come.
Music falls on the silence like a sense,
A passion that we feel, not understand.
Morning and afternoon are clasped together
And North and South are an intrinsic couple
And sun and rain a plural, like two lovers
That walk away as one in the greenest body.
In solitude the trumpets of solitude
Are not of another solitude resounding;
A little string speaks for a crowd of voices.
The partaker partakes of that which changes him.
The child that touches takes character from the thing,
The body, it touches.

…
প্রথখমই িলো িখি – পিস্পিরিখিোধ্ী কতরকছুই আখছ র্ো অনিিত এখক অখনযি ওপি রনভযি
কখি। রদন-িোত, নোিী-পুরুষ ইতযোরদ নোনো িোইনোরিি কথো আখস। অথযোৎ একটো জরটল,
আয়তভোিনোখক টুকখিোয় কভখঙ কেলো িখি, সিলতোি সোধ্নোয়। টুকখিোগুখলোখক িুেখত
আমোখদি ককোখনো অসুরিখধ্ িয়নো। সমরিি রদখক তোকোখল সি কগোলমোল িখয় র্োয়। ওই কর্
রস্টখভন্স িলখলন – ‘পরিিতযনিীল িখত িখি’ (It must change) –ও োন কথখকই রিষয় িো সূত্র
িদলোখনো, digression িো অিোন্তিতোি প্রখয়োজনীয়তোি প্রস্তোিনো। গরণখতি িহুখকোণখক কর্মন
রকছু সিল আকোখি কভখঙ রনখয় সমসযোি সমোধ্োন কিো র্োয়, এক তোল আকোিিীন মো ো ময়দোি
তোলখক কিখল, সমতখল কেখল, তোি কথখক কছোখটো কছোখটো রন ুাঁত কতখকোনো রনমরক ককখট কনওয়ো
র্োয়, কতমরন এই রিচূণযোয়ন-পদ্ধরতি সোিোখর্য রক ককোখনো রিল্পসোধ্ন সম্ভিপি? সমোিোরিক
জযোরমরত (combinatorial geometry) ও দিযখনি ভোিনো আমোখক দ ল কখি িখস এ োখনই।
ওয়োখলখস রস্টখভখন্সি ৪২ সোখলি করিতোয় এই পরলগনোল রিভোজখনি এক সিজরূপ কপখয়
কর্খত থোরক। এ োখন প্রসেোন্তখি এমনও িরল কর্ শুধ্ুমোত্র করিতো িো রিল্প িচনোয় নয়, করিতোি
আখলোচনোি কক্ষখত্রও রিল্পিোলো উপপোদয-কক িযিিোি কখি করিতোি কগোটো দৃিযমোনতো রনধ্যোিণ
কিো র্োয়; তোি িযো যো িো রিখেেষণখকও িহুখকৌরণক রিভোজখনি িোিো রনপুণ কখি কতোলো র্োয়।
অখনক দিক টপখক, ভোষো িদখল সিযসোচী সোনযোখলি ২০১২ সোখল প্রকোরিত কোিযগ্রন্থ
‘ব্রযোখকটিিি’ এি একোংি কদ ো র্োক রমিঃ িীন িলখলন – life comes a full circle
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আরম ভোিরছ – A circle is a denominator of my own loneliness
pervading through society and landscape
encompassing but leaving things alone to their own loneliness

ক্ষণরিভোখগি আখলো
সোিোজীিখনি আখলো
আখলোি মরধ্য োখন রনরলযপ্ত পলখত
িোঞ্ছনীয় কোটো ঘুরড়
ওখিো তোি রনজস্ব িোওয়ো
কোাঁপখলো প্রদীপ
র্ত কোাঁপো তত কিখড় ওেো
তত আখলো
স্বোভোরিক কিখড় উেখছ
আরম ও আমোি স্বগখতোরি
িে ঘুরিখয় আনো ডোরলমকোখন্ড
কি একোকীত্ব

কি কিখড় ওেো

কি আদযন্ত ব্রযোখকটিিি

-ব্রযোখকটিিখি
ঘোঘু পর্যটক
আমোি িিি আি আমোিই কদোটোনো
মূলত তন্দ্রোখিোধ্
কোখচি কিোতখল
ঘুরমখয় পড়খছ সোিযখভৌম কিোক
কিোখকি এককগুরল জোয়মোন
ঘুখি দোাঁড়োখনোি পোখয় িোখতি রচে
রচখেি িৃেোি-প্রিণতো রনখয়
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রতনখিো িছি কোরটখয় উেখছ কর্ অটুট কদয়োল
তোি আগোমীি িতয একরট েোাঁখকি সম্ভোিনো
ঘোঘু পর্যটক
আরম ত িসখন্তি কোখছ জোনখত চোইখিো নো
উৎসখিি মোখন ও সূত্র
িলুদ উখড় র্োখি কর্ প্রোণপণ ঘুরড়
তোি কোখছ িণযতোি িো ো আখছ ঘটনোপ্রদোি
মোনমরন্দখিি দূিিীখন কছোট িখি আখলো
তীব্র িখি
আমোি কদোটোনোি মোখে
িো ো িখি ছুরি
আি
কিোখকি এককগুরল ডোখক
-কসোখেোরিস িলরছখলন এই কর্ -- কিোকগোথো, কদয়োলগীরত এগুখলো সিই সমুদ্রঅিখদি জনয কল ো । খ্রীিপূিয ৭৩৯-এ ।
সভযতো ত ন রনভযিিীল সমুদ্রিখসযি ওপি । সমুদ্রঅিিো কষযণ কিখতো জলতল । ঘুরিখয় আনখতো পুরি । কোখথযজীয়
কনৌখসনো শুরু কখি এক বজির্ুদ্ধ। ওিো এক নতুন প্রজোরতি রিংস্র ডোয়োটম কছখড় কদয় উপকুখল । ডোয়োটমগুরল এক
অভূতপূিয স্নোর্ুরিখষ কোিু কখি কেলখতো পুরুষ অিখদি ও তোখদি সন্তোনথরলখত সদযজোত অখিি মরস্তখক জোরি কিখতো
রনজস্ব প্রজনন। সখদযোজোত অিগুরল রিকৃত ও অিমোংসখলোখভ রক্ষপ্ত িখয় ঊেখতো। রিিদ গখিষণোি পি মিোমরত
আরকযরমরডস ,কমোৎজোটয ও কমিদী িোসোন কর্ৌথভোখি আরিকোি কখিন এই গীরত। এিং শুশুকখদি কখন্ঠ তো স্থোরপত িয়।
করথত, এই সংগীত ডোয়োটমগুরলি মখধ্য সৃরি কখি পোটো উন্মোদনো ও তোখদি আত্মিতযোয় িোধ্য কখি। র্রদও মিরষয
কদকোখতযি মখত ডোয়োটম একরট একখকোষী জোতী-উন্মোদনো ও আত্মিতযো --রিখিষ laglaয় কমখপ্লক্স িযিিোি একমোত্র
জরটল প্রোণীখদি কক্ষখত্রই সীমোিদ্ধ কর্মন মোনুষকলরমং ,, ভোিতীয় িরস্তনী । কদকোখতযি মখত এই গীরত আসখল এক
তিেধ্মযী উৎখসচক। র্ো ডোয়োটম ককোষপ্রোচীখিি রমউিোরমন অম্ল ও কর্ৌরগক িকযিোি িৃঙ্খলখক কভখঙ কেখল ।

...
রিরচত্র সিযসোচীি এই দীঘযকরিতো। পরিরিষয়ী করিতো – অথযোৎ, অল্পকথোয় - িহুভোিনোি, িহু
জ্ঞোনখক্ষখত্রি, অজস্র তথয-অনুপ্রোরণত, একোরধ্ক আখধ্য়িস্তুসঞ্জোত এক জরটল, কর্ৌরগক করিতো।
পরিরিষয়ী করিতোি তোি আখধ্য় ও ভোষোি কক্ষখত্র সমূি িো সমোিোরিক। এ োখন তোি প্রমোণ
পোওয়ো র্োখি। রকন্তু সিযসোচী করিতোি এই জোরটখলয অখিতুক তৃরপ্ত পোখি নো। কস মোখে মোখেই
সি ুখল িলখত চোইখছ, পরলগনোল রিভোজন পদ্ধরত কর্ন কদ খত পোরি আমিো। করিতোি উদ্ধৃত
অংি শুরু িখি রমিঃ িীখনি একটো সিল উরি রদখয় – জীিন িৃখত্তি আকোখি গখড় ওখে। রকন্তু
কক রমিঃ িীন?
অখনখকই এাঁখক কচখনন। রব্ররটি দূিদিযন রসরিখজি এক ডোকসোইখট করমক চরিত্র রমিঃ িীন।
সিযসোচী আণরিক জীিরিজ্ঞোনী। দীঘযরদন স্টকখিোখম গখিষণোিোখসি সমখয় কস রব্ররটি
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দূিদিযখনি এই রসরিজ কদ খতো এিং িীনখক ভোখলোখিখস কেখল কস সমখয়ই। কসই শ্রীর্ুি িীন,
করমকোল িীন তোি মোনসগুরুি ভূরমকোয় এ োখন অিতীণয। কস ককিল দোিযরনক উরি কখি।
জীিন চিোকোি – িহুখকৌরণখকি এই সিল এলোকোয় ক লো শুরু িয়। এিপি সিযসোচী এ রিষখয়
তোি রনজস্ব দিযন কপি কখি। িৃখত্তি ভোিনোখক িদখল কস একিকখমি ককন্দ্র বতরি কখি। একোকী
ককন্দ্র, প্রদীখপি মোে োখন তোি রনরলযপ্ত সলখতি কথো িখল।
সম্প্ররত আখমরিকোি নযোিনোল িুক অযোওয়োখডযি জীিনী পুিস্কোি রনখত উখে জন
অযোিখিরি িখলখছন করিখক সোিোক্ষণ রনখজি একোকীখত্বি সোখথ র্ুেখত িয়, র্ুেখত র্ুেখত কস
িুখে র্োয় আসখল এই একোকীত্বটোই সি। এি িোইখি রকছু কনই। এইটো ক খনো অরভখর্োখগি
জোয়গো নয়। একজন রপয়োরনস্ট র্ ন একো রপয়োখনোচচযো কখি তোি গোনঘখি, এক একরদন িয়খতো
তোি কসিো িোজোখনোটো কিরিখয় আখস, কসটো কস ককিল রনখজ উপখভোগ কখি। কসরদন কস িয়খতো
িুেখত পোখি, করিি কোখছই এইখটই মিোজীিন। একমোত্র জীিন। সিযসোচীি সলখত অযোিখিরিি
মন পখড় কেখলখছ।
ক্ষণরিভোখগি আখলো
সোিোজীিখনি আখলো
আখলোি মরধ্য োখন রনরলযপ্ত পলখত
িোঞ্ছনীয় কোটো ঘুরড়
ওখিো তোি রনজস্ব িোওয়ো
কোাঁপখলো প্রদীপ
র্ত কোাঁপো তত কিখড় ওেো
তত আখলো
স্বোভোরিক কিখড় উেখছ
আরম ও আমোি স্বগখতোরি

িযোস, এিপখিই রকন্তু পরলগখনি অনযপ্রোখন্ত চখল র্োখি করি। কস ত ন ঘোঘু এক
পর্যটক। এ োখন এক িোরিরিি দৃরিভরেও আসখছ। করি কর্ন এক পর্যটখকি মখতো তোি রনখজি
করিতোি অঞ্চল জরিপ কিখছ। স্বরিখিোধ্ িো dissent-এি জন্ম িখি। প্রকৃরত কদ োি মখধ্য কস
কল োি আখিগ ক োাঁখজ নো।
ঘোঘু পর্যটক
আরম ত িসখন্তি কোখছ জোনখত চোইখিো নো
উৎসখিি মোখন ও সূত্র
িলুদ উখড় র্োখি কর্ প্রোণপণ ঘুরড়
তোি কোখছ িণযতোি িো ো আখছ ঘটনোপ্রদোি
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মোনমরন্দখিি দূিিীখন কছোট িখি আখলো
তীব্র িখি

মোনমরন্দখিি দূিিীখনি কোখছ রগখয় এিোি করি ইরতিোখসি পোতোয় চখল র্োয় এিং কিষ
ছখত্র কর্টো কলখ তোখক ‘কতোলপোড়’রলরপও িয়খতো িলো র্োয়। এই অংখিি রলরপ রনখয় একটু
িরল। এটো সিযসোচীি রিখিষত্ব। কস এক কল্প-রব্রখকোলোজ গখড় কতোখল এ োখন। এক কল্পিহুিযোঞ্জন। দিযন, জীিরিজ্ঞোন, রমথ, গ্রীক উপকথো, ভূখগোল, ইরতিোস, সেীত, পুিোতত্ব ই ইতযোরদ
রমরিখয় বতরি কখি এক অদ্ভুত ইন্সটখলিন। আি এ োখন আিোি িৃত্তোকোি িো ঘূণযোকোি জীিখনি
ধ্োিণো রেখি এখস রনখজখক প্ররতরিত কিখতই পোখি। জরটল িহুখকোণখক কদ োখনো িখি,
পিক্ষখণই তোি সুসম, সিল রিভোজন িখি, আিোি এক সময় এই কল্প-ঘূরণয।
কোখনযল কোখক িখল? দৃিযমোনতোই িো কী?
রচত্র-১ ও ২ এই কোখনযল রজরনসটোখক রকছুটো কিোেোখত সোিোর্য কিখি। িয়খতো। রচত্র-১ এ কমোটো
কোখলো সিলখি োয় আাঁকো িখয়খছ এক অনুত্তল িহুখকোণ। এখক একটো লযোটিোরড়ি িড় ঘখিি
প্লযোখনি মখতো ভোিো র্োক, কিোেোি সুরিখধ্ি জনয। এই ঘখিি মখধ্য ঢুখক রকন্তু তোি সমস্ত অংি
কদ ো সম্ভি নো।

রচত্র-১ এক অনুত্তল ঘখিি মখধ্য দুই িন্ধু রিমল ও রিমলো ও তোখদি পোিস্পরিক দৃিযমোনতো

দুই িন্ধু িো এক দম্পরত, রিমল ও রিমলো এই ঘি কদ খত এখসখছন, এমন ধ্িো র্োক। ছরিখত
কর্ োখন রিমল দোাঁরড়খয়, কস োন কথখক রিমলোখক কদ ো সম্ভি নো (ধ্খি রনখত িখি ককোখনো
কদয়োখল ককোখনো জোনলো কনই)। রিমলোি পখক্ষও তোি অিস্থোন কথখক রিমলখক কদ ো সম্ভি নো।
ঘি কনখভক্স নো উত্তল িহুখকোণ িখল রকন্তু এটো সম্ভি িখতো। অনুত্তলতোি কোিণই এই
‘অদৃিযমোনতো’।
এিোি কদ ো র্োক রচত্র-২। এই ঘখিি মখধ্য দুখটো পোটোতন তুখল কদওয়ো িখয়খছ,
সোমরয়ক কদয়োল – একটো দ১দ২, অনযটো দ৩দ৪। এখত িখড়ো ঘিটো রতনখট ঘখি কভখঙ কগখছ –
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রতনটো এলোকো – এ১, এ২, এ৩। এি মখধ্য ছোয়োিন্ন উপ-ঘি এ-২ কক আমিো িলখিো এই
অনুত্তল িহুখকোখণি ‘কোখনযল’ (kernel) িো আাঁরট। রকন্তু ককন?
এি কোিণ এই কর্ একমোত্র এ-২ উপঘখি এখস দোাঁড়োখল, রিখিষ কখি কস ঘখিি দুখটো
দিজো – দ১দ২ আি দ৩দ৪ – এ এখস দোাঁড়োখল কগোটো লযোটটো, মোখন, কগোটো িহুখকোণটো কদ খত
পোওয়ো র্োয়। কোখজই রিমলো ওই িহুখকোখণি কর্ োখনই থোকুক, রিমল র্রদ এ-২ উপঘখি থোখক,
কস তোখক কদ খত পোখি। চিম কক্ষখত্র কস ঘখিি দুখটো দিজোি ককোখনো একটোয় দোাঁরড়খয় অন্তত
কদ খত পোখি। রিমলোখক কদ খত তোখক ঘি ছোড়খত িখি নো।

রচত্র-২ এক অনুত্তল িহুখকোণ ও তোি ‘কোখনযল’ এ-২

দ১দ২ ও দ৩দ৪ – এই দুখটো পোটোতন তুখল রদখয় আমিো কগোটো ঘিটোখক রতনখট উত্তল এলোকোয়
ভরিত কখিরছ।
উত্তলতোি সুরিখধ্ কী? অনুত্তল িহুখকোণখক ভোঙো জরুিী ককন?
উত্তলতোি একটো িড় সুরিখধ্ দৃিযমোনতো। এটো গরণতরিখদি কচো রদখয় নো কদখ
আখলোকরচরত্রি কলখন্সি কভতি রদখয় কদ খল আখিো সিজভোখি কিোেো র্োখি। আি আটয এ োন
কথখকই আসখি (র্োি গোরণরতক প্রমোণ, এমনরক উপপোদযও আখছ)। ককোখনো একটো রদখক কলন্স
তোক কিখল তোি কভতখি কর্টুকু ধ্িো পখড় কসটোই একশির ক দৃিযমোনতো। একটুও নো নখড়, ওই
এক জোয়গোয় দোাঁরড়খয় আখলোকরচরত্র র্রদ তোি কযোখমিো কঘোিোন, র্তটুকু ধ্িো পড়খি ততটুকুই
তোি ‘visibility’ িো স্থোরনক দৃিযমোনতো। উত্তল এলোকোি মখধ্য দোাঁরড়খয় র্রদ আখলোকরচরত্র তোি
কযোখমিো ৩৬০ রডরগ্র কঘোিোন, পুখিো চিোচি তোি কদ খত পোিোি কথো, র্রদ চিোচি উন্মুি িয়।
রকন্তু এলোকো অনুত্তল িখল সিটো কদ ো র্োখি নো। িরিপ্রযকৃরত কছখড় িোিরিক ভুলভুলোইয়োখত ঢুখক
পড়খল কর্টো িয়, িোজোখিো দৃরিযক িোধ্ো আসখত থোখক, দৃিযমোনতো রন্ডত িখয় পখড় – অনুত্তল,
কদ ো রিরিত িখত থোখক, করেনতি িয়।
এিোি আখলোকরচরত্রখক তোি অিস্থোন কথখক তুখল রনখত িখি। তোি জোয়গোয় িসোখিো
করিখক। ভুখল র্োন কলন্স। তোি পরিিতযক িখয় আসুক ‘করিি কচো ’ র্োি লক্ষণপ্রিণতোয় আমিো
আিো কিখিো শুধ্ু প্রিদ িো প্রিদপ্রিণ কদ ো থোকখি নো; এগুখলো রেকভোখি ভোিখত পোিখলই
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করিি দৃিযমোনতো, তোি সমসযো, পোিদরিযতো, সীমোিদ্ধতো, ক্ষমতো এিং ‘উত্তলতো’ ও ‘অনুত্তলতোি’
সংজ্ঞোগুখলো রকছুটো রিমূতয িখয় উেখি কর্মন, কতমরন অনযরদখক তোি সিলতোও অরিকৃত কথখক
র্োখি। র্রদ পথ িোিোখলই আমিো িোিিোি আখলোকরচরত্রি উদোিিখণ রেখি র্োই। কর্খত পোরি।
দৃিযমোনতো অনুত্তল িখয় উেখল, আখলোকরচরত্র তোি অিস্থোন িদলোন, কটকরনক পোটোন,
অনুত্তল জোয়গোি ‘কোখনযল’ টো ুাঁখজ কিি কখিন স্বোভোরিকভোখিই, আি কসটো কপখয় কগখলই তোি
দৃিযমোনতো কিখড় র্োয়। সম্পূণয িয়। করিতো িো কর্খকোখনো রিল্প, এিং িখড়ো িো আরদরিদযক
অিস্থোয় কর্ ককোখনো কদ োই অিিয আংরিক, অসম্পূণয। তিু কোখনযল ুাঁখজ কপখল দৃিযমোনতো
িোড়খিই – ককননো অনুত্তল জোয়গোগুখলো একোরধ্ক উত্তল এলোকোয় ভোগ ভোগ িখয় র্োখি।
এ োন কথখক রিমূতয সমসযো িো প্রেটোখক মূতয কিখত চোইরছ তো িখলো করি কীভোখি
কদ খিন? কীভোখি কদ খল তোি দৃিযমোনতো িোখড়, কীভোখি কস অদৃখিযি কোখনযল ুাঁখজ পোয়?
করি ও করিতোি কক্ষখত্র ‘দৃিযমোনতো’, ‘দৃরি’ সংজ্ঞোগুখলো অিিযই অনোক্ষরিক, এটো মখন িো ো
জরুিী।
ভূদৃিয িো লযোন্ডখস্কপ িহু করি ও করিতোখক আখজো অনুপ্রোরণত কখি চখলখছ। িোংলো িো
জোপোনী িো আখিো িড় কখি িলখিো এরিয় অখথয করিতোরিল্প আখজো কমোটোমুরট প্রকৃরত, রনসগয ও
দৃিযরনভযি। বনসরগযক িো দৃরিযক িণযনো, িন্দনো ও রিিিনীি মোধ্যখমই করিতো কমোটোমুরট োড়ো িয়।
নোম নো কখি এক কুিলী, কৃরত, প্রিীণ িোঙোরল করিি একটো করিতো পড়ো র্োক দৃরিখমঘ কোখলো গোছ কগোলগোছ মোরট ঊধ্যগোমী
কোরুিই সংখকোচ কনই পিমু োখপক্ষী নয় ককউ
পুণযেখল মিীরুি কভতখি অসিয টোন তিু
কস্রোত রগখল কেলখছ গোন অন্ধকোি সংগ্রি কখিখছ
রিয়খি পোতোি জনয। অরিকোখে পোর উপরস্থত
অিতল লুপ্ত কিোক, এতক্ষণ সমস্ত অঞ্চল
িোন্ত রছখলো, প্রদরক্ষণিত নীল কোল্পরনক কি ো
কল্পনো করিরন িখল আকরস্মক সংখকত কপলোম
িোাঁ রদখক দিযন, কর্ন প্রখয়োজখন তীিরচে গরত
পূনিযোসখনি আখগ একিোি অসম্ভি কদখ র্োখিো
েড় রনয়ন্ত্রণ িয় রনখজি ইিোয়। কচখয় কদর
চূড়োয় কঙ্কোল, কণো অরব্দ কিোধ্ অিরিি কনই।
ডোণোয় িখসযি িব্দ দৃরিখত লিণ কচখ িুরে
কৃরষকোজ জলভোত িখলই পোর ি নোম প্ররতভো িখয়খছ

চমৎকোি, রনখটোল এই করিতোখক সোখিরক িোংলো করিতোি এক আদিয নমুনো রিখসখি কনওয়ো
র্োয়। কভখি কদ খিন িরি চখটোপোধ্যোখয়ি প্রোয় সমস্ত ‘সেল’ (অথযোৎ আলগো গণস্মৃরতি
মোথোখমোটো কিড়ো টপখক আখজো জনরপ্রয়) করিতোই রকন্তু এই প্রিণতোিই করিতো – রনসগয ও
দৃিযমোনতোি লতোি কিকখল িোাঁধ্ো। প্রোয় সমস্ত বিরল্পক, বজিরনক, দোিযরনক ভোিখনি সূত্র এইসি
দৃিয। এিং প্রথোগত ভোখিই তো কমোটোমুরটভোখি একটো আরদরিদযক জোয়গোখতই আটখক থোকখছ।
এটোই এই ধ্োিোি করিতোি কৃরতত্ব। এি কিরি রকছু নো। িোরকটো, কর্ চমৎকোরিখত্বি কথোই আমিো

পরিরিষয় / আর্যনীল মুখ োপোধ্যোয়

। 18

িরল কসটো রকন্তু করিি ভোষো, িোকযগেন, িয়োনশিরল, ছন্দ – ইতযোরদ গোেরনক গুণ কথখক আসখছ।
‘উদযোখন রছখলো িিষোপীরড়ত েুল’ – এভোখি ুি কম করি রল খত পোখিন – একথো শুখনরছ িহুিোি।
এি সোখথ সম্পূণয একমত িখয়ও তিু িলখিো, লক্ষয করুন একটু আখগ কী িললোম –
রল নশিরলি কজোখিই পঙরিটো স্মিণীয়, রকন্তু ছরি রনভযি এক লোইন – েুখলি িোগোখন িৃরি পখড়
– র্খতোই সূক্ষ্মতো আমদোনী কিো কিোক এি মখধ্য, এি কিরি রকছু কনই, িলোি কথো এই কুটুরিি
মখধ্যই কেোক্কি ক খয় রেিখি প্রোচীন মরন্দখিি রসরলখঙি িোদুখড়ি মখতো। এিোি রিখলখতি এক
করি, সত্তখিোধ্য কজখিরম রপ্রন, র্োাঁি করিতোি মখধ্যও রনসগযপ্রীরত লক্ষয কিো র্োয়, কসই রপ্রখনি
প্রথম জীিখনি একটো কল ো কথখক উদ্ধোি কিলোম এটুকু –
Now the willows on the river are hazy like mist
and the end is hazy like the meaning
which bridges its frozen banks. In the field
of view a prismatic blur adds on
rainbow skirts to the outer leaves.
They appropriated not the primary
conditions of labour but their results;
the waters of spring cross under
the bridge, willow branches dip.
The denial of Feudalism in China
always leads to political errors, of an
essentially Trotskyist order:
Calm is all nature as a resting wheel.
The red candle flame shakes.
(The Oval Window)

কসই সোখিরক দৃিয রদখয়ই শুরু িখয়রছখলো, রকন্তু রপ্রন চখল কর্খত পোিখলন রকছুটো করিতোতখত্ব ই
(the end is hazy like the meaning), পোতোি ধ্োখিি নোমধ্নু আখলোি পোড় তোখক মখন
করিখয় রদখলো - They appropriated not the primary conditions of labour but their
results -এি কথো, িোজশনরতক ভোিনোি রদখক ওাঁখক টোনখলো কসতুি রনখচি েনযোয় নুখয় তৃষ্ণোতুি
উইখলোিো ো (The denial of Feudalism in China/always leads to political errors, of
an/ essentially Trotskyist order)।
আমোি মখত আজখকি সমখয় দোাঁরড়খয় এই ধ্িখনি করিতোই গোঢ়তম, মরস্তখকি সমস্ত
িরি ও দৃিযতৃষ্ণো রদখয় ‘কদ খত চোইিোি’ করিতো। রিমূতভ
য োখি কদ খল আসখল সমস্ত তথোকরথত
‘দৃিযমোনতো’ি মখধ্যই রকন্তু নোনো িকখমি অনুত্তলতো আখছ। র্ো আমোখদি সিটো কদ খত রদখি
নো। শুধ্ুমোত্র একটো ভোসো ভোসো িযরিগত দিযন গখড় তুখলই আমোখদি তথোকরথত ‘ভোখলো’ করিতো
কিষ িখয় র্োখি। এমনরক ৯০% করিতো কসইটুকুও গখড় তুলখত িযথয িখি, সোেখলযি একমোত্র
মোপকোরে িখয় দোাঁড়োখি – কথো িলোি কোয়দো, িব্দচয়ন, কভোকযোিুলোরি, অরভিযরি – আপোমি
‘সেল’ িোংলো করিতো, রকছু রিরিন্নতো িোদ রদখয়, আসখল অরভিযরিিোখদি করিতো –
Expressionist Poetry।
সুতিোং কোখনযল, র্ো রকনো করিতোি কক্ষখত্র এক রিমূতয পরিসি, িখলো কসই জোয়গোটো
কর্ োখন, কর্ কচৌিরেি মখধ্য রগখয় দোাঁড়োখত পোিখল অখনকটো কদ ো র্োয়। অখনক রকছু। কিষখমি
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র্রদও একটো অসম্পূণযতো কথখক র্োখি, আি কসটো আখছই িখলই আমিো আখজো করিতো রলর ।
কতরকছুই রপকোখসো আাঁখকনরন, কতরকছুই িরিি কলখম কনই, আইনস্টোইখনি িোইখিও একটো
রিজ্ঞোন রছখলো ও আখছ।
সোখভযখলন্স – সোরিখতয সোখভযখলন্স কী?
== ।। ==
প্রথম প্রকোিিঃ করিসখেলন, অখটোিি-নখভম্বি ২০১৩ কথখক জোনুয়োরি ২০১৪

