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‘বাইমর’র জীবন তবসজজ ন তদমে আসন্ন অবশ্যম্ভাবীর প্রবল আঘািমে সহনীে মাত্রাে নাতমমে আনার অপ্রিযক্ষ উপাে তহমসমব ‘ঘর’-এ থাোর 

জীবন যখন শুরু হমলা, আমার মমিা িুমুল নাগতরেমদর পমক্ষ িার প্রাথতমে মানতসে অতভঘািটা তিমলা মনতিবাচে। োরণ, শ্হুমর 

প্রািযতহেিাে ‘বাতহর’ মে অবশ্য-প্রমোজমনর পতরসর – মসটা জীতবোই মহাে বা তবমনাদন – আর ‘ঘর’ মে অস্থােী তবশ্রামমর মেন্দ্র তহমসমব 

বযবহার েরমি অভযস্ত হমে উমেতিলাম আমরা। অনযতদমে, বাধ্যিা-মুলে ঘমর থাোর বযবস্থাপত্র পাওোর পর, সমামজর তবতভন্ন স্তমর ‘ঘর’ এর 

তভন্ন তভন্ন বাস্তবিার প্রসঙ্গ অস্বতস্তের গলা বযথার মমিা , গা তশ্রতশ্মর জ্বমরর মমিা, প্রচ্ছন্ন এে অপরাধ্মবামধ্ আক্রান্ত েমর িুলমলা তনতিন্ত 

রসদ-সমৃদ্ধ  গৃমহর এই অতধ্বাসীমে। িথােতথি ‘েমরানা-িুটির’ প্রভামব সীতমি হমে যাওো আে-উপাে তনমে ময তরেশ্াচালে এই তবপদসংকুল 

শ্হমর অন্তরীন হমে তিমলা আতিোল তবমল এবার ধ্ান োটমি যাওো মগমলানা বমল, তনমজর ববজ্ঞাতনে দৃতিভংগী-প্রসূি সমচিনিা-ভারাক্রান্ত 

সিি-সংযুক্ত-আন্তজজ াতলে-িথয-বর্জমনর মিামি প্লাতবি জীবনটামেও গভীরির অমথজ তবতচ্ছন্নিামবাধ্, ক্ষনস্থােী মমনামযাগ আর অগাধ্ তনতলজতির 

গহ্বমর অন্তরীন বমল মমন হতচ্ছমলা! 

  
তেিুতদন মেমট মযমিই ধ্ীমর ধ্ীমর মবাঝা মগমলা,  অতিমারী-পূবজ এমিাতদনোর উদযাতপি এবং প্রবলভামব তবজ্ঞাতপি জীবন ও পতরসরমে 

অনুভমবর তবচরণমক্ষত্রটি ঘমরর মিাট গতিমি সংকুতচি হমে পিমলা বমলই অলমক্ষয বহমান প্রামণর ধ্ারা আর তনতলজিিাে অদৃশ্য পতরসরগুমলা 

‘An Unusual Bloom’ 

Mixed media on paper 



লক্ষয েরবার, উপমভাগ েরবার অবসর প্রশ্স্ত হমেমি। আপািভামব দুই তবপরীি বযাঞ্জনার দ্বাতিে অবস্থান মথমে সমর এমস ক্রমশ্ ‘ঘর’-এর 

তভিমরর পতরসমর নানারেম প্রতিতক্রো, প্রতিফলমনর দপজমণ ‘বাইমর’র ঘটনাবলীমে অনযির স্তমর মচনা জানার সুমযাগ হমি থামে। আমার 

ঘমরর ঠিে বাইমরই পািার গতলটা বচত্র-মধ্যামের তনস্তব্ধিাে আমলা-িাোর গাঢ় েন্ট্রামে ময তনজজ ন মাদেিামে গাম্ভীযজ ধ্মর রামখ, িথােতথি 

বাইমরর োমজ বযস্ত আতম তে এমিাতদন িার মখাোঁ জ মপমেতি? শ্হর-মেমন্দ্রর এই আবাতসে অঞ্চমল উল্লম্ব েংক্রীট তগতরখামির মশ্র্প্রামন্ত থাো 

আোমশ্র অংশ্তবমশ্র্ তনমজর ভাগবািীটার বারান্দা মথমে সূক্ষমোনী দৃতিমোমন প্রিযক্ষ েরাও সচরাচর হমে ওমেতন। 

 
বহু তচন্তাতবমদর মমিই, বািীমি আমরা বসবাস েতর আর ‘ঘর’ এর অতস্তত্ত্ব আমামদর মমনাজগমি। ‘বাতি’ সমামজ আমার অবস্থান তনমদজ শ্ে আর 

‘ঘর’ এ আমার অনাোস তবচরণ, অবমচিন তবশ্রাম। িমব ঘমর থাোর সমেোল বাইমর থাোর িুলনাে েম। আধু্তনে মানুমর্র জীবন প্রেৃি-অমথজ 

‘বাইমরর’ জীবন, েমজমে জীবন, যা তবতভন্ন আোর-প্রোমরর ‘বাতি’-মিই সংঘটিি হে। এমনতে যার ‘োজ’ তনমজর বািীমি মথমেই সম্পন্ন 

হে, মস-ও গিানুগতিে জীবমন ‘ঘমর’ অমপক্ষােৃি েম সমেই োটাে োরণ, বাতিটা ‘ঘর’-এ রূপান্ততরি হওোর অবোশ্ পাে বাইমরর োজ 

মশ্র্ হওোর পমর। বাইমরর জীবন উদৃ্বত্ত হমে উিমল পমি ঘমরর জীবন েিটা সংকুতচি হমে মযমি পামর িা মযন এইবার দৃশ্যমান হল 

আবতশ্যে বাতিমি অবস্থামনর উপলমক্ষয। অন্দর-বাতহমরর স্বরূপ বযখযাে ফরাতস দাশ্জতনে এর উতক্ত  এখন প্রাসংতগে হমে ওমে, “ the 
prison is on the outside” ১ 

‘The Aperture’ 

Pen on paper 



বাইমরর দুোর সমচিনভামব বন্ধ , তেন্তু জানালা তদমে বাইমরর প্রেৃতি পতরমবশ্ ময বনতমতত্তে তনেমম ঘমর প্রমবশ্ েমর তবতভন্ন প্রহমর তবতভন্ন িমল 

আপতিি হে! িার-ই প্রভামব আমলা-আোঁধ্ার, উষ্ণিা-শ্ীিলিা, শ্ব্দ আর তনস্তব্ধিার দ্বাতিেিাে রতচি রমনীেিা অন্দমরর অননয বযাঞ্জনাে 

গৃহী আমামে উদ্ভাতসি েরমলা। এমনতে, বাইমরর মচমেও আমরা বাইমর আবহমানোমলর ময অবাতরি আোশ্, মহাোমশ্র মহাজাগতিে 

ঘটনাবতলর আভাস তদমে যাে প্রতিতনেি, মসই তবস্মেেমরর প্রতি আমার যথামযাগয মমনামযাগ মচাখ িুমল িাোমলা বহুিল ভাগবাতির িাদ 

মথমেই। 

 
েমরানাক্রান্ত অন্তরীন সমেোল এখন সিম মামস এমস উপতস্থি।  ইতিমমধ্য ধ্ীমর ধ্ীমর ‘নবয-স্বাভাতবেিা’র তদমে যাত্রাে ঘমরর জীবমনর োি 

মথমে প্রাতি ঘমটমি অমনে। অপরামের তিযজে মসানালী আমলাে ঘমরর মামুলী মোমন মদখা আত্ম-প্রতিেৃতির িাো, ‘তবরতি’ আর ‘ধ্ীরিা’র 

মাধূ্মযজযর সংমগ পূনবজার পতরচে েতরমেমি, আোশ্ মদখার অবোমশ্ অবাতরি অসীমমর আহবান শুনমি মপমে তবশ্ব-প্রেৃতির ‘সামানয’ এে 

অতস্তত্ত্ব তহমসমব অতনিযিার উপলতব্ধ ঘটিমেমি। ভতবর্যমির অতভযাত্রাে সমাজ ও সভযিা এইসব উপলতব্ধর পামথে তনমেই অগ্রসর হমব। 
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১ The dialectics of outside and inside; The Poetics of Space, Gaston Bachelard, 1964 

‘Cloudscape’ 

Pen on Paper 


