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❑ অবনী বাড়ি আছ া 

অবনী বাড়ি আছ া শক্তি চট্টোপোধ্যাো় রক্তচত বোট্রো পঙক্তির রট্ োত্তীর্ণ কক্তবতো।



এটি তোর ধ্যট্মণ আট্ ো ক্তিরোট্েও আট্ ো কোবাগ্রট্ের অন্তর্ণত যো ১৯৬৫
(আক্তিন ১৩৭২ বঙ্গোব্দ) বীক্ষর্ প্রকোশ ভবন কততণ ক প্রকোক্তশত হ়।



আর্স্ট ১৯৭৩
প্রকোশ কট্রন

োট্ের অট্টোবট্র

োট্ে শক্তি চট্টোপোধ্যাো় অবনী বোক্ত়ি আট্ ো ক্তশট্রোনোট্ম একটি উপনাো

অবনী বাড়ি আছ া
- শক্তি চট্টোপোধ্যাো়

দু়োর এঁট্ে ঘুক্তমট়্ আট্ পো়িো
ককবে শুক্তন রোট্তর ক়িোনো়িো
‘অবনী বোক্ত়ি আট্ ো?’
বতক্তি পট়্ি এখোট্ন বোট্রোমো
এখোট্ন কমঘ র্োভীর মট্তো চট্র
পরোঙ্মুখ বুি নোক্তেঘো
দু়োর কচট্প ধ্যট্র–
‘অবনী বোক্ত়ি আট্ ো?’
আট্ধ্যকেীন হৃদট়্ দূরর্োমী
বাথোর মোট্ে ঘুক্তম় পক্ত়ি আক্তম
হ ো শুক্তন রোট্তর ক়িোনো়িো
‘অবনী বোক্ত়ি আ ?’

দু়োর এঁট্ে ঘুক্তমট়্ আট্ পো়িো
ককবে শুক্তন রোট্তর ক়িোনো়িো
‘অবনী বোক্ত়ি আট্ ো?’



‘অবনী’ হট্েো কক্তব ক্তনট্িই। অথণোৎ আমোরো ক্তনট্িরোই।



কক্তব প্রথট্মই বট্েট্ ন “দু়োর এঁট্ে ঘুক্তমট়্ আট্ পো়িো”, অথণোৎ এই দু়োর বো দরিো হট্েো মো়ো, কমোহ। আমরো
প্রক্ততেো মোনুষই এই কমোহ বো মো়ো় িক্ত়িট়্ রট়্ক্ত , কমোহোন্ধতো় বো মো়ো় এমন ভোট্ব আবদ্ধ হট়্ রট়্ক্ত কয
ককউ ক ই অবনীর কখোঁি রোক্তখক্তন, বোই ক ই অবনীট্ক কযট্নো ভু ট্েই কর্ক্ত ... বোই কযট্নো মো়ো বো কমোট্হর
মট্ধ্যা ঘুক্তমট়্ আক্ত ।



ক্তকন্তু তোর মট্ধ্যাও নীরট্বই ককউ কযট্নো ক়িো কনট়্ি বেট্ বোক্ত়ি আট্ ো? রোট্ত কযমন ককোট্নো বস্তুর অক্তিত্ব
দতশামোন ন় অথচ আট্ ... ‘অবনী বোক্ত়ি আট্ ো?’ এভোট্ব বক্তহিণর্ট্ত ককউ ডোকট্ নো অথচ কযট্নো মো়ো কভদ
কট্র কক্তব কযট্নো শুনট্ত পোরট্ ন ক ডোক।

বতক্তি পট়্ি এখোট্ন বোট্রোমো
এখোট্ন কমঘ র্োভীর মট্তো চট্র
পরোঙ্মখ
বুি নোক্তেঘো
ু
দু়োর কচট্প ধ্যট্র–
‘অবনী বোক্ত়ি আট্ ো?’



এখোট্ন প্রথম দু’েোইট্ন এই মো়োম় ির্ট্তর খুব

ুন্দর কট্র বর্ণনোর িোে বুট্নট্ ন কক্তব।



তোরপট্রই বট্েট্ ন— “পরোঙ্মুখ বুি নোক্তেঘো / দু়োর কচট্প ধ্যট্র।” অথণোৎ এমন মো়োর
ির্ত ক ট়্ি এট্তো কমোহম়তো ক ট়্ি আমরো কযট্ত চোই নো। এই কঘোর কনশোতু র কমোট্হো
কযট্নো দু়োর কচট্প ধ্যট্র। মো়োর বোঁধ্যন আর ক্ত ঁ ়িট্ত পোক্তরনো। দরিো আর খুেট্ত চো় নো।
এখোট্ন আমরো কযট্নো বাথণ হট়্ পক্তর। তবুও অবাি ক ই ডোক কডট্কই চট্ে, একেু একেু
কযট্নো অনুভব কক্তর ক ই ডোক “অবনী বোক্ত়ি আট্ ো?”

আট্ধ্যকেীন হৃদট়্ দূরর্োমী
বাথোর মোট্ে ঘুক্তম় পক্ত়ি আক্তম
হ ো শুক্তন রোট্তর ক়িোনো়িো
‘অবনী বোক্ত়ি আ ?’


মো়োর মট্ধ্যা থোকট্ত থোকট্ত আমরো কযট্নো িীবট্নর একেো মট়্ এট্ ক্লোন্ত হট়্ পক্ত়ি।
নোনোন দুুঃখ, কবদনোর মট্ধ্যা থোকট্ত থোকট্ত অট্নকেোই অভাস্থ হট়্ পক্ত়ি।



কভতট্রর অবনীট্ক এক্ত়িট়্ থোকোর কোট্ কযট্নো একেু একেু মোথো নত কক্তর। কভতট্রর
অবনী কযট্নো মোট্ে মট্ধ্যা নো়িো ক্তদট়্ ওট্ে। অট্ধ্যণক েীন হট়্ যোও়ো দূরর্োমী বাথো অথণোৎ
র্ভীর কভতট্রর খোক্তনক অভাস্থ হট়্ যোও়ো বাথোর মট্ধ্যা ঘুক্তমট়্ পক্ত়ি।



এ ঘুম কযট্নো কনশো় আচ্ছন্ন হট়্ পট়্ি থোকোর মট্তো। এর মট্ধ্যাও কযট্নো একেু একেু কের
পোও়ো যো় ক ই ডোক— “অবনী বোক্ত়ি আট্ ো?”

