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ক ৌশি  চক্রবর্তীর প্রবন্ধমালা  
 

 শবর্ার রূপ  শবর্ার অরূপ - ৩ 
 

শিপ্টর আোর রাস্তা  
 

  শবর্ার জন্ম আপ্টে, পুনজতন্মও আপ্টে। মৃর্ুু  কনই। আপ্টে শুধু শ েু হাশরপ্টে যাওোর গল্প। শলখপ্টর্ এপ্টে 
র্ীব্র রক্তক্ষরপ্টে শিন রার্ এ া ার  প্টর কিওোর পর,  জাশন না ক ান এ  অশিমাপ্টন ক উ ক উ িপ্টের পৃশিবী 
কিপ্ট  িূপ্টর চপ্টল যান। এই িূরত্ব শ  শুধুই কলখার কখলা কিপ্ট ,  নাশ  পপ্টর এ  কমঘ রা দুপুরপ্টবলার মনখারাপ্টপ 
 খনও েখনও  শবর্ার স্বপ্ন র্ারা পাে র্বু? র্াপ্টির মুপ্ট ার রুমাল কিপ্ট  শ  আেনািশর্ত প্রজাপশর্ উপ্টে যাে 
 খনও েখনও? এই েব গল্প, এই েব প্রশ্ন খার্া খুপ্টল বেল এ টা বইপ্টের হার্ ধপ্টর – বাাংলা  শবর্া : 
রপ্টমন্দ্রকুমার কিপ্ট  প্রবুদ্ধসুন্দর।  এই বইপ্টের েম্পাি  জশমল সেেি। শযশন “নীলক্ষুর চন্দ্রযান” নাপ্টমর এ  
আশ্চযত বইপ্টে শলপ্টখশেপ্টলন: 

“এমন কুস্বপ্টপ্ন িরা রার্ ! নিীপ্টর্ িাোপ্টর্ চপ্টলশে ঝুশে – /  কির্প্টর িাশের্  প্টে আঙুপ্টলর মপ্টর্া কোপ্টটা শিশু – 
/  ঘৃোে কুুঁ প্টে শচৎ ার  প্টর িাপ শিপ্টে – বন্ধুা হ’,  বন্ধুা হ’”  [ পারি] 

অিবা 

“আমার হাপ্টর্র ঘশে –  াশমনীগাপ্টের শনপ্টচ পপ্টে/ রাশি দুপ্টটাপ্ট  ধপ্টর ঘুপ্টমাে এখনও ! ” [ রাশি দুপ্টটা] 

অিচ কেই শর্শনও বাাংলা  শবর্ার কিপ্ট  িূপ্টরই চপ্টল কগপ্টলন। র্াুঁর েম্পািনাে ‘এ মাপ্টের  শবর্া’ পশি া কিপ্ট  
১৯৯১ োপ্টল প্র াশির্ হপ্টেশেল এ বই। কযখাপ্টন ধরা আপ্টে রপ্টমন্দ্রকুমার আচাযত কচৌধুরী (জ. ১৯২২) কিপ্ট  শুরু 
 প্টর প্রবুদ্ধসুন্দর  র (জ. ১৯৬৯) পযতন্ত আ ািজন  শবর  শবর্ােম্ভার। শ ন্তু কেই র্াশল ার কচপ্টেও আরও বে 
এ   শবর্া ইশর্হােশলশপ আুঁ া আপ্টে এই বইপ্টে। র্ার েূশচপপ্টি কচাখ কবালাপ্টল এমন  প্টে জন  শবর েন্ধান 
আমরা পাই,  যারা শনপ্টজরাও েম্পািপ্ট র মর্নই  শবর্া কলখার পািাপাশি এ শিন শলপ্টখ কিপ্টলপ্টেন কেই 
হাশরপ্টে যাওোর গল্প। র্াপ্টির প্রজাপশর্র ডানাপ্টর্ও ধুপ্টলা পপ্টেপ্টে। এই বইপ্টে পপ্টে আপ্টে কেই প্রজাপশর্প্টির 
মাশটপ্টর্ নামাপ্টনা পাল । এ বই র্াই এ  অপ্টিত শনরুপ্টেপ্টির আেনামহল।   

 শবর্া কিপ্ট  র্াহপ্টল এ জন মানুষ হাশরপ্টে যাে ক ন? র্া শ  এই  ারপ্টেই কয,   শবর্া কিষপ্টমি এ  চূোন্ত 
শমপ্টিু িা োো আর শ েু নে? র্ার স্বপ্ন,  র্ার জল,  র্ার েমস্ত রক্তমাাংে শিপ্টে  শব শ  র্প্টব আেপ্টল 
ক ািাও না ক ািাও এ  ‘অপর’ শনপ্টজপ্ট  লালন  প্টর? ক  না জাপ্টন  ুাপ্টলণ্ডার পষৃ্ঠাগুপ্টলা শনপ্টে র্ার েবপ্টচপ্টে 
বে শবশ্বােঘার্ । আর র্াই,  বুশঝ বা আহর্ আপ্টক্রাপ্টি অশিিাপ শিপ্টে যাে ক্লাশন্ত রাক্ষে। কখাোপ্টব র্াপ্টির 
শবষািগুশল অন্যমপ্টন  খন কয র্ারা হপ্টে যাে। র্াই কযমন  প্টর গাইপ্টে আ াি,  কর্মশন  প্টরই এই বইপ্টের 
িূশম াে েম্পাি  কগপ্টে ওপ্ট ন: “ শব কর্া শর্শনই,  যার র্ীক্ষ্ণ স্পিত ার্রর্া র্াুঁপ্ট  এমন এ  জগৎ- এর েন্ধান 



                                                                                             ক ৌরব অনলাইন কেপ্টেম্বর, ২০১৮     

 

 2 

পাইপ্টে শিপ্টে যা আপ্টলা বাশহর্,  যা স্বপ্নবাশহর্,  যা হাওো ও মরুৎ- এর িৎু াপ্টর অশির। িাশব ক  কেই 
প্রেমু  শব,  শযশন আশবষ্কার  প্টরশেপ্টলন মৎস্য ন্যা,  ইউশন নত,  বা স্বেতমারীচ। শর্শনই কর্া কেই  শব,  শযশন 
এখনও আশবষ্কার  প্টরন ‘চাুঁপ্টির চা ার িাগ’,  শযশন আশবষ্কার  প্টরন ‘পরীকুকুর’।” 

কেই চাুঁপ্টির চা ার িাগ কলপ্টগই ক উ ক উ হাশরপ্টে যাে। হের্ বা ক াপ্টনা এ  শবপন্ন শবস্মে কখলা  প্টর কেখাপ্টন। 
কযমন এই বইপ্টের এ   শবর্াে ক ান এ  অন্তরাপ্টল চপ্টল যাওো  শব হীর  িট্টাচাযত কলপ্টখন:  

“েমস্ত আর্তনাি,  মষত াম িাশমপ্টে শ ই বা  রার আপ্টে রপ্টক্তর িানা কবুঁপ্টধ যাওো োো? কগাপ্টমি রঙ কপা ার 
ঝাুঁ  চামোর আোিন িাশটপ্টে চুুঁইপ্টে বাইপ্টর শেটপ্ট  পেপ্টলা। ধীপ্টর ধীপ্টর িপ্টর ওপ্ট  কড প্টচোর,  পালাং ,  
ঘপ্টরর কিওোল,  োি... পুপ্টে খা  হপ্টে যাওো র্ারাপ্টির আ াি – ক্লান্ত,   াপ্টলা,  চটচপ্টট,   টু গন্ধ,  
ঘষা,  োইমাখা...” [ এশলশজ] 

এই োং লপ্টনর আপ্টর  শনরুপ্টেিপ্টপ্রশম   শব িাস্কর শমি শ ন্তু আবার এই শবপন্ন শবস্মে বা চলমানর্ার  াপ্টে র্াুঁর 
বেতমালা- কিাপ্টষ িরু্র হওোর জলোপ র্ুপ্টল রাপ্টখন অন্য এ  অনুিপ্টব: 

“ শবর্াই যুব,  আ াি েঙ্গীর্,  কমপ্টেপ্টির নীলপ্টচাখ/ কিপ্ট  কয জল ঝরপ্টে র্ারা,  র্ারার শিশির,  শিশেল/ 
কঝাপ্টপ নীল রাপ্টর্ লা ত ডা প্টব কেখাপ্টন বেন্ত/ জাশনস্ শবজন।/ চললাম শনপ্টে আমার আ াি/ মাপ্ট  ক ান েঙ্গী 
কনই, /   ক উ িটুবল কখপ্টল না,  কনট/ কনই এর্ ধূ- ধূ শবজন আমার  ান্নার জল নীহারকুশচরা/ করাজ রাপ্টর্ 
ঘাপ্টে পপ্টে... এপ্টে...” [ নাগরপ্টিালা] 

আর রঞ্জন ের ার যখন কলপ্টখন:  

“ র্শিন আপ্টগ কমপ্টেশটর কচাপ্টখ জল,   াল কিাপ্টর চপ্টল যাপ্টব ঘর কেপ্টে/ নাহার  াশটো। ...িূপ্টরর েে  ঘুপ্টর পি 
গুাপ্টে,  বাে যাপ্টব/ র্ারপর োংবাি কনই/ মৃর্ কেপ্টলশটর কিহ পাওো যাে পাপ্টটর পুকুপ্টর,  কিার কবলা/ কেই 
োক্ষী জল ও নুপ্টনর,  র্ারপর োংবাি কনই”  [ শিখা] 

র্খন পা  ও র্ার হাশরপ্টে যাওোর রানওপ্টে জুপ্টে কিখপ্টর্ পাে পপ্টে আপ্টে শুধু ক উ কনই িেূুর্া। আ াপ্টি 
র্খন িমশ প্টে আপ্টে কমঘ। মপ্টন  প্টর র্ার আবহমণ্ডপ্টল মাখা আপ্টে ক বল কবিনাশবধুর রাডাপ্টরর অলের্া আর 
শ শিৎ সুখী পাশখপ্টির োংপ্টবগ।  কয শ না এই শ েুক্ষে আপ্টগও জানপ্টর্া – এমন শবিাল বন্দপ্টর বহু াল িাপ্টমশন 
আ ািশবহারী শবমানযান আর র্াোো র্খন এখাপ্টন ওখাপ্টন আগাোর জঞ্জাল,  র্ার িূেু ডানাে এবার কযন বা 
র্ন্মে সমি- র  প্টে টা লাইন এপ্টন কিে গশর্প্টবগহীন হাওোবার্াপ্টের অরেু: 

“আমাপ্টির কমপ্টরাপশলেপ্ট  পাহারা কিে এ টা কঘাো,  ওই/  াপ্টলা কঘাো োরা রার্ পাে কঘুঁপ্টষ েুপ্টট কবোে... 
লুাম্পপ্টপাপ্টটেরর/ োো আর আপ্টলা জপ্টলর ওপর র্ুা্ ো হপ্টে েশেপ্টে িাপ্ট ।/ এ ক মন িহর,  যাপ্ট  কড  কিপ্ট  
এ িমই কচনা যাে না?/  শনজতন রাস্তা শিপ্টে আশম কর্া অনাোপ্টেই কহুঁপ্টট যাপ্টবা গন্তপ্টবু –” [  মাশেতোল 
ইনশটেরশটউট] 
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এই বইপ্টের িূশম াে যখন আমরা পপ্টে শনই: “স্বপ্টপ্নর কেউপ্টের শবপলু উত্থাপ্টনর কির্র শিপ্টে অশবরল েমুদ্রযািাপ্ট  
 শবর্া শুরুর েপ্টঙ্গ আজ র্ুলনা  রা যা ;  যখন এ শিন  ল্পনার রত্নজাহাজ শিপ্টর আেপ্টব আমাপ্টির  াপ্টেই ! 
মানুপ্টষর জীবনযাপন,  জ্ঞান ও অশিজ্ঞর্া শ  েব েমেই কোজা েরল পপ্টি চপ্টল? কয জীবনযাপপ্টন আমরা শক্লষ্ট 
ও িষ্ট,  র্ার েপ্টঙ্গ আমাপ্টির  ল্পনাপ্টরখার শনিঃেীম িূরপ্টত্বরই অন্য নাম কিওো কযপ্টর্ পাপ্টর  শবর্া ! প্রার্ুশহ  
অশিজ্ঞর্া কিপ্ট  ক্রমমুশক্ত কপপ্টর্ কচপ্টে কয স্বপ্টপ্নর ও  শবর্ার দ্বারি হপ্টেশে,  র্ার েপ্টঙ্গ ওই িূল,  অনশিপ্টপ্রর্ 
পৃশিবীর ক াপ্টনা ঋেেম্প ত কনই... ” 

র্খন আরও এ বার িাবপ্টর্ ইপ্টে হে – অবপ্টচর্নার এই গহন শ  র্প্টব ক াপ্টনা রাক্ষে ? নাশ  নান্দশন র্া ;  
কবৌশদ্ধ  শবচাপ্টর েম্পূেত শনরপ্টপক্ষ এ  স্বর্ন্ত্র েত্ত্বা? েপ্টচর্ন শচন্তাে র্ার কবাধ যখন শিিাহীন,  শবপযতস্ত – র্খনই 
শ  এ মাি র্ার িাুঁর্ নখ কবশরপ্টে আপ্টে ? নাপ্ট  এপ্টে লাপ্টগ রপ্টক্তর গন্ধ ? কেই েমপ্টে র্াপ্ট  যর্ িাশবপ্টে 
রাখপ্টর্ চাও – কে শ  র্র্ই আরও অশির হে? যর্ র্ার োমপ্টন োোপিগুপ্টলা ক্রমি মুপ্টখািহীন,  র্র্ই শ  
র্ার ঘাম শিপ্টে জ্বর োপ্টে ? আর কেই িপ্টে কে শ  র্র্ই র্ার শবষ াপ্টলা শনিঃশ্বাে,  কক্রাধ উগপ্টর শিপ্টে আরও 
শনিঃস্ব হপ্টর্ চাে ? কয েমপ্টে র্ার রাশি এপ্টে শমপ্টি যাে শিপ্টনর পারাবাপ্টর ... কেখাপ্টনই শ   খনও  খনও কিখা 
হপ্টে যাে র্ার েপ্টঙ্গ? র্ার আর কর্ামার এখন হের্ ক ানও অসুখ কনই। রার্ কজপ্টগ কে আর আশ্চপ্টযতর  ুাং াাং 
শুনপ্টর্ পাে না। আর ধরা কিে না কেপ্টলপ্টির কচাপ্টখ গান গাওো বুপ্টনাগুপ্টের ঈিারা,  কমপ্টেপ্টির গাপ্টের  ল শমিলু 
আর  স্তুরীর গন্ধ। র্াপ্টির েন্ধান কপপ্টর্ অরপ্টেু অরপ্টেু দ্বীপ্টপ দ্বীপ্টপ পাহাশে গুহাে রাস্তা হারাপ্টনা কঘার লাগা  র্ 
 র্ পযতট ,   র্  র্ অন্ধ ও বৃদ্ধ নাশব  আর োপ্টরাং – র্াপ্টির স্বপ্টপ্ন বারবার কেই েমেপ্টম বাুঁশির িে কিপ্টে 
আপ্টে – পৃশিবীর েব রাং শনপ্টি কগপ্টল র্ারা পাণ্ডুশলশপ  প্টর আপ্টোজন – এই েব রহপ্টস্যর রাং র্াই অন্ধ ার বপ্টল 
মপ্টন হে। 

িূশম াে েম্পাি  আরও কলপ্টখন: “িৃপ্টের কির্প্টর লুশ প্টে িা া অপ্টলৌশ  র্া যখন শনিঃিপ্টে কজপ্টগ ওপ্ট , র্খন 
বাস্তব ও  ল্পনার মাঝখাপ্টন ক াপ্টনা েীমাপ্টরখা িাপ্ট  না। রুক্ষ পৃশিবীর ধুাবো ের্ুগুপ্টলা  ী- ই বা  াপ্টজ লাপ্টগ 
 শবর্ার ;  বরাং শবশ্বাে িাপপ্টনর বহু িূরবর্তী এই  শবর্া... খরপৃশিবীর পৃিুল কগালগাল আের্নপ্ট  এপ্ট বাপ্টর 
ধূশলোৎ  প্টর শিপ্টে যাে। কিখার ক্ষমর্া  র্ সুিূর ও শবস্তরৃ্ হপ্টর্ পাপ্টর,  আর এই অলী - িিতন প্রাে কিৌশর্ ,  
নাশ  ঐশ্বশর  হপ্টে ওপ্ট   শবর  াপ্টে। ” 

আর হের্ র্াই  শব অনুপ মপু্টখাপাধুাপ্টের কলখাে এ  ঘন রাপ্টর্র োো পপ্টে। র্ার গাঢ় ঘুম কিপ্ট  উপ্ট  বারবার 
কঘাপ্টর কিপ্টর প্রাইমশডতোল আপ্ট তটাইপ্টপর োোিরীর। কেইেব িে এ  মৃর্ুু র গন্ধ েোে। কয গন্ধ এ শিন 
 শবর্ার জগৎ কিপ্ট  েুশট কনওোর শচশ  হপ্টে উপ্টে আপ্টে: 

“কযই রার্ হপ্টলা,  রাপ্টর্ খুব ঝেজল,  িূেু কিপ্ট  ঝপ্টর পো হলুি কিাুঁটার গল্প,  বাশর্র মেৃে কবপ্টে শ েুটা 
এপ্টেই,  হ াৎ ঝাুঁশপপ্টে প’কে রুপ্টপাঝুশর ঘাগরা িাুঁোে। আর শ   এর িাুঁপ্ট   খন োশপনী র্ার িশক্ষেী র্াুঁপ্টর্র 
কখালে অল্প খশেপ্টে হাপ্টে নীলাশি’র হাশে... হােপ্টল িাুঁপ্টর্র িাুঁপ্ট  রপ্টক্তর শেপ্টট...”    

        [যাপন] 

বাস্তব ও  ল্পনার েীমাপ্টরখা কপপ্টরাপ্টনা এই  প্টিাপ িন উুঁশ  কিে শবপ্টব  চপ্টট্টাপাধুাপ্টের শনবতােন-  ামনাে: 
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“শবপ্ট ল ৫- ৩৫ শমশনপ্টট  মলাপ্টলবপু্ট  এ শটপ্টপ েুুঁপ্টে শিপ্টর্ই,  হাুঁ- মুখ কিপ্ট  কবশরপ্টে এল শব লাঙ্গ বুাঙ। 
এরপর আরাম। গাপ্টেপ্টর্ জ্বর কনই। শবেুশটর ওপর মলম শনপ্টজই মাশলি  প্টরপ্টে কগালডাোল। এই স্বপন েশর্ু 
বলপ্টর্ই কিওোল কিপ্ট  কলপ্টজর ঝাপটাশন। ক্রমি রাপ্টগ িপু্টল ওপ্ট  অশর্ াে  াপ্টলা িরীর,  শ   প্টর কযন ধরা 
পপ্টেপ্টে বুাপারীপ্টির জাপ্টল। জাল কর্া নে কলাহার গরাি,  কিপ্টঙ পালাপ্টর্ শ  পারপ্টব র্ুশম আজ?” [ েমে – ১] 

এই স্বপ্ন,  এই  ল্পনা,  এই খপ্টেশর বাস্তব আেপ্টল  শবরই আত্মরক্ষা,  অজ্ঞার্বাে ও অন্যান্য শবপন্নর্ার 
অাংি। আত্মপ্টগাপন ারী  শবই শিন শ  শিপ্টে রক্ত েোে িেলবীপ্টজ। পাশলপ্টে পাশলপ্টে কবোে। কে কটর পাে,  
আজ অপ্টন শিন হপ্টে কগল,  র্ার  শবর্া আেপ্টল ধারাবাশহ  এ  আত্মহর্ুার শববরেী োো শ েু নে।  ারে 
আত্মহননই েবচাইপ্টর্ েমিতনপ্টযাগু পশরিাে। কে খুুঁজপ্টর্ কচষ্টা  প্টর কগাপন সুেপ্টঙ্গর নক িা...  পাপ্টল শবন্দু শবন্দু 
ঘাম আর জন্মগর্ জেুলশচহ্ন োো আর শ ে ু পাে না... িুলিুলাইোর পশরখাে পালাপ্টর্ চাে র্াই... আর 
এিাপ্টবই শনপ্টজপ্টির কিপ্ট  শনপ্টজরাই পালাপ্টর্ পালাপ্টর্ কখালপ্টে েুপ্ট  পপ্টে – প্রজাপশর্ হপ্টব বপ্টল।  

 এই প্রজাপশর্র  লন কলপ্টখন  শব রেজে চপ্টট্টাপাধুাে: 

“ঘপ্টরর কমপ্টঝপ্টর্ জবার বাগান কিাপ্টরর শি টা ঘুশমপ্টে পেপ্টল/ বাগান  ুামন ডানা কম’কল শিপ্টলা অদ্ভুর্ শ েু 
শিশির পপ্টেপ্টে/  াল রাশিপ্টর পরী এপ্টেশেপ্টলা ‘বপ্টলা না মা িািা ক ািাে/ পরীরা  ালপ্ট  িািাপ্ট  চুশর  প্টর শনপ্টে 
আ াপ্টি পালাপ্টলা আমাপ্ট  কনপ্টব না ” [  ল্পশবজ্ঞান  াশহশন]   

কলপ্টখন  শব শচিিানু ের ার: 

“আমার স্বিাব এ টু আলািা,  আপ্টজা িীপ্টর্র কপািা  কুপ্টল েুপ্টট যাই মাপ্ট ,  প্রপ্টর্ু শট  বপ্টরর বুপ্ট  কজ্বপ্টল 
শিই িান্ত কমামবাশর্। যখন বাশে কিরার জন্য শিপ্টর িাুঁোই,  কিশখ এ শট আপ্টলা খণ্ড,  আ াপ্টির েব কিপ্ট  
শনম্নপ্টরখার  াপ্টে অপ্টপক্ষাে আপ্টে। ”   [ যান] 

িাঙা এ অক্ষরগুপ্টলা কজাোর্াশল শিপ্টে শিপ্টে প্রজাপশর্র ডানা কচনাে। পুপ্টরাপ্টনা হ্যাজাপ্ট র আপ্টলাে হাটপ্টিরর্া 
িশরশ র্ারা চাুঁি কিপ্টখ। র্বু ঘুপ্টমর িরজা ক প্টল ক উ ক উ কিপ্টর না। কযমন এখনও কিপ্টরনশন এই ন- জন  শব। 

 

র্বু কেই োংখুাটা শুধু ‘নে’ বপ্টলই,   শবর্ার িিশি  জুপ্টে বুশঝ বা এখনও নাপ্টমশন স্মশৃর্ শবসৃ্মশর্র কচপ্টে শ েু 
কবশি ক াপ্টনা অন্ধ ার। র্াই পৃশিবীর  শবর্াে,  বাাংলা িাষার  শবর্াে শনবতােপ্টন বা শনরুপ্টেপ্টি চপ্টল যাওো 
 শবর োংখুা কযমন অপ্টন ,  কর্মনই িীঘত অনুপশিশর্র পরও শিপ্টর আোর উিাহরেও  ম নে। এুঁপ্টির ক উ 
ক উ কযমন শচর াপ্টলর জপ্টন্যই যাযাবর হপ্টে কবশরপ্টে পপ্টেন,  কর্মনই কগাপন বাঙ্কাপ্টর বপ্টে এপ্টিরই মপ্টধু ক উ 
ক উ কজপ্টগও ওপ্ট ন। িীঘত এ  িীর্ঘুপ্টমর পপ্টর কে  ারপ্টনই আবার কলখাে কিপ্টরন উৎপল কি। হারাপ্টর্ হারাপ্টর্ 
এ া হপ্টে শগপ্টেও শিপ্টর আপ্টেন আবীর শোংহ,  মানেকুমার শচশন। র্াপ্টির প্রর্ুাবর্তপ্টনর পপ্টি পপ্টে োিা াপ্টলা 
আপ্টলার কখািবাই। নব্বইপ্টের আপ্টর   শব কিবরাজ চুাটাশজত িীঘত শনরুপ্টেপ্টির পপ্টর আবার শিপ্টর আোর িরজাে। 
ইশর্মপ্টধুই হাপ্টর্ হাপ্টর্ কিরা র্ার নর্ুন বই “ ল ার্া ২০/২০”- র পাণ্ডুশলশপপ্টর্ কজপ্টগ উ প্টে শিপ্টর আোর 
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শচোেত। শ   এই মুহূপ্টর্ত,  হের্ বা কিবরাপ্টজর মর্ন,  মানেকুমাপ্টরর মর্ন আরও অপ্টনপ্ট ই এ া ও কগাপপ্টন 
কবশরপ্টে পপ্টেপ্টেন কখালা রাস্তাে। র্াুঁপ্টির শিপ্টর আোটুকু শুধু েমপ্টের অপ্টপক্ষা।  

এ টা প্রাে অমর হপ্টে যাওো  শবর্া পাংশক্ত আপ্টে আবীর শোংহ- র। বন্ধুর মৃর্ুু  কনই,  পুনজতন্ম আপ্টে। অপ্টন শিন 
পর আজ অনুিব  রশে -  এই  শবর্া আেপ্টল “ শবর্া”- ক  শনপ্টেই কলখা।  শবর্ারও মৃর্ুু  কনই। শুধু পুনবতার 
জন্মাপ্টনা আপ্টে।  

আর যশিও বা োমশে  শ ে ুহাশরপ্টে যাওো কিপ্ট  িাপ্ট ,  র্ার শিপ্টর আোর রাস্তাশট আজীবন কখালা... বাশে 
কিরার জপ্টন্য ক উ না ক উ কেখাপ্টন শ  ই িাুঁশেপ্টে ...  

 

 


