কথার কথা

মৈত্রীশ ঘটক (July 24, 2021)

[অথথনীতি ও অনথথনীতি, অথথশাস্ত্র ও শব্দের অথথানু সন্ধান, অথথকরী ও অনথথক,
অথথৈয় ও অথথহীন সৈস্ত তিষয় তনব্দয় খাৈব্দখয়াতি তিন্তাভািনা]
আব্দিািনা হতিি ট্রাি তনব্দয়। এক অব্দথথ ট্রাি হি স্ক্যাতিব্দনতভয়ান উপকথার
খাতনক ৈানু ষ-খাতনক রাক্ষস িা মৈিয ট্ াব্দের প্রাণী, যারা ট্িশ ৈুষ্ট প্রকৃতির এিং
ৈানু ষব্দৈর নানারকৈ ভাব্দি ট্হনস্থা ও উপদ্রি করা িাব্দৈর কাজ। ট্রাি মৈিযাকার
ও তহংস্র হয় (ব্দযৈন হযাতর পটার-এ), আিার খিথাকৃতি ও খাতনক তৈিব্দক প্রকৃতিরও
হয়। গুতটয়া ট্ৈও িব্দি এক খুব্দৈ মৈিয তেি, শান্তা ও সীিা ট্ৈিীর তহন্দুস্থানী
উপকথায়, নাৈটা ট্িশ ৈব্দন ধব্দরতেি। আৈার কল্পনায় ওব্দক খাতনকটা ট্রাব্দির

ৈব্দিা ট্ৈখব্দি। আর তৈি পাই ট্খাক্কব্দসর সাব্দথ (‘ঠাকুৈার ঝুতি’-ব্দি েতি আব্দে),
যা হি রাক্ষব্দসর ট্োট সংস্ক্রণ। ট্খাক্কস তক ট্খাকা রাক্ষস? ট্ক জাব্দন! যাই ট্হাক,
ট্রািব্দৈর ট্খাক্কস িিাই যায়।
আন্তজথাতিক ৈুতনয়ায় এক নিুন প্রজাতির ট্খাক্কব্দসর উদ্ভি হব্দয়ব্দে। এব্দৈর কাজ
হি ঝ ডা িাধাব্দনা এিং করা। আপতন ট্কানও ট্িখা তিখব্দিন অনিাইন ট্কানও
পতত্রকায় িা ট্েসিুব্দক খাতনক ৈব্দনর-প্রাব্দণর কথা তিখব্দিন, অৈতন এই ট্রাব্দিরা
এব্দস আপনাব্দক জ্বািািন করা শুরু করব্দি— াব্দয় পব্দড ঝ ডা, অব্দহিুক তিিকথ
উব্দস্ক্ ট্ৈওয়া ট্থব্দক শুরু কব্দর ট্নহািই াতি ািাজ করাই এব্দৈর কাজ। ট্ৈতরয়াৈওব্দয়িস্টার অতভধান িিব্দে ট্রাব্দির আধুতনক অথথ হি ‘to antagonize (others)
online by deliberately posting inflammatory, irrelevant, or
offensive comments or other disruptive content’— অথথাৎ খাতনক
নারৈ, খাতনক ট্খাক্কস, আর খাতনক ঝ ডুব্দট।
ঘটনা হি আন্তজথাব্দি এই ঝ ডুব্দটব্দৈর িা মিৈুযতিন গুিাব্দৈর খুিই িাডিাডন্ত।
রাজননতিক ৈিগুতির এখন আইতট ট্সি থাব্দক— যাব্দৈর কাজ শুধু প্রিার নয়,
তিপব্দক্ষর ৈিব্দক িা অতধকাংশ ট্ক্ষব্দত্র ৈিপ্রকাশকারীব্দক সরাসতর আক্রৈণ করা।
িাব্দৈর অব্দনব্দকর এটাই ট্পশা (এই তনব্দয় স্বািী িিুব্দিথৈী-র I Am a Troll: Inside

the Secret World of the BJP’s Digital Army, Juggernaut Books,
2016 িইতট অিশযপাঠয) আিার অব্দনব্দক এই কাজটা একতনষ্ঠ রাজননতিক কৈথীব্দৈর
ৈব্দিা ট্স্বিাব্দসিক তহব্দসব্দি কব্দরন।
এক-একটা কথা অদ্ভুি স্মৃতি উব্দস্ক্ ট্ৈয়। ‘ব্দপশাৈার ঝ ডুব্দট’ কথাটা ৈব্দন কতরব্দয়
তৈি শীব্দষথন্দু ৈুব্দখাপাধযাব্দয়র ‘ৈাধি ও িার পাতরপাতবথক’ উপনযাব্দস িতণথি একতট
ঘটনার কথা। িাব্দি এক িতরত্র তেি, একজন িয়স্ক্ ৈতহিা, তযতন ট্পশাৈার
ঝ ডুব্দট। তিতন এরকৈ একটা কাব্দজর ৈাতয়ত্ব তনষ্ঠার সাব্দথ পািন করব্দেন তকন্তু
একনা াব্দড াতি ািাজ কব্দর ক্লান্ত হব্দয় পডায় িাাঁর সহকাতরণীব্দৈর িিব্দেন ট্য
আতৈ একটু পান ট্খব্দয় তজতরব্দয় তনই, ট্িারা এিার ধর এিং িারা াতি ািাব্দজ

তকেু ভুি কব্দর ট্েিায় (যথা, ৈুব্দখ কুট নয়, কুঠ অথথাৎ কুষ্ঠ হব্দয়ব্দে) এিং যথাস্থাব্দন
পা-ৈাপাব্দনা তঠকঠাক না হওয়ায় তিতন একজন তনব্দিতৈিপ্রাণ তশক্ষব্দকর ৈব্দিাই
ৈুুঃখপ্রকাশ করব্দেন… কব্দি তশখতি এসি! এাঁর নাৈ ঝাডুতন, যা ৈহাব্দবিা ট্ৈিীর
‘রুৈািী’ ব্দল্প ট্পশাৈার তিিাপকারীর ৈব্দিা িাাঁর ট্পশা ি নাৈ িব্দিই ধব্দর ট্নওয়া
যায়। ট্পশাৈার ঝ ডুব্দট তহব্দসব্দি ‘ঝাডুতন’ নাৈতট ট্িশ উপযুক্ত। এর পুংতিঙ্গ
‘ঝাডুয়া’ িা ‘ব্দঝব্দডা’ রাখা ট্যব্দি পাব্দর, কারণ ঝাডুৈার িিব্দি অনয ট্পশার কথা
ৈব্দন হব্দি যার সাব্দথ এর ট্কান তৈি ট্নই, আর জঞ্জাি পতরষ্কার করা একতট অিীি
প্রব্দয়াজনীয় এিং কিযাণকর কাজ ট্য, ৈুব্দটার ট্কানওটাই ট্পশাৈার ঝ ডুব্দটব্দৈর
ট্ক্ষব্দত্র খাব্দট না।
তকন্তু ঝাডুতন িা ট্ঝব্দডাই িতি িা তিঙ্গতনরব্দপক্ষ শে তহব্দসব্দি, ট্খাক্কস— আর িারা
ট্পশাৈারই ট্হাক িা ট্স্বিাব্দসিক— এৈন তকন্তু নয় ট্য িারা একতট তনতৈথষ্ট ট্ াষ্ঠী,
যাব্দৈর একিার তিতিি কব্দর ৈুয়ার এাঁব্দট িাইব্দর রাখব্দিই এডাব্দনা যায় এিং সি
সৈসযা তৈব্দট যায়। আৈাব্দৈরই ট্িনা-পতরতিি ৈহব্দি িাব্দৈর অব্দনক সৈয় ট্ৈখা
যায়। ভূিব্দপ্রব্দির ৈব্দিা ট্খাক্কসরাও ট্য ট্কানও সৈয় ট্য কাব্দরার ওপর ভর করব্দি
পাব্দর।

আন্তজথাতিক ৈুতনয়ায় এক নিুন প্রজাতির
ট্খাক্কব্দসর উদ্ভি হব্দয়ব্দে। এব্দৈর কাজ হি
ঝ ডা িাধাব্দনা এিং করা। আপতন ট্কানও
ট্িখা তিখব্দিন অনিাইন ট্কানও পতত্রকায় িা
ট্েসিুব্দক খাতনক ৈব্দনর-প্রাব্দণর কথা
তিখব্দিন, অৈতন এই ট্রাব্দিরা এব্দস

আপনাব্দক জ্বািািন করা শুরু করব্দি— াব্দয়
পব্দড ঝ ডা, অব্দহিুক তিিকথ উব্দস্ক্ ট্ৈওয়া
ট্থব্দক শুরু কব্দর ট্নহািই াতি ািাজ করাই
এব্দৈর কাজ।
আসব্দি সৈাজৈাধযৈ ট্যৈন আপািিাস্তি এই পতরসব্দর িটজিতৈ ট্সৌহাৈথয ও
আিাপিাতরিার সু ব্দযা কব্দর তৈব্দয়ব্দে, আিার একই সাব্দথ তকেু প্রিতিি সাৈাতজক
রীতিনীতি ও তিতধতনব্দষব্দধর রাশও আি া কব্দর তৈব্দয়ব্দে। ট্য-ভাষা সিথসৈব্দক্ষ
িযিহার করব্দি পাকা ঝাডুতনরাও ইিস্তি করব্দি, এক যাতিক প্রািীব্দরর সু রক্ষািিয়
ট্যন ট্ৈব্দঘর আডাি ট্থব্দক ট্সই ভাষার অস্ত্রতনব্দক্ষপ করার অিাধ স্বাধীনিা কব্দর
তৈব্দয়ব্দে এই আধুতনক ট্ৈঘনাৈব্দৈর।
প্রশ্ন হি, এটা কব্দর িাব্দৈর কী িক্ষযসাধন হয়? কাউব্দক আক্রৈণাত্মক ভাব্দি কথা
িিব্দি িার ৈিপতরিিথব্দনর ট্কানওই সম্ভািনা ট্নই, িডব্দজার অপ্রীতিকর পতরতস্থতি
এতডব্দয় িিার জব্দনয ট্িাব্দক িুপ কব্দর ট্যব্দি পাব্দর। শুধু িাই নয়, অনযরা এটা
ট্ৈব্দখ আব্দ ভাব্দ ই তিিতকথি ট্কান তিষব্দয় ট্ৈৌনব্রি অিিম্বন করাই ৈঙ্গি িব্দি িুপ
কব্দর থাব্দক।
আসব্দি ৈারাৈাতর করার ৈব্দিা ঝ ডা করারও একৈাত্র িক্ষয শতক্ত প্রৈশথন কব্দর
তনব্দজর আতধপিয জাতহর করা, অনয পক্ষব্দক িুপ কতরব্দয় ট্ৈওয়া। ঝ ডায় ট্কানও
রকব্দৈ প্রতিপক্ষব্দক পযুথৈস্ত করাটাই যব্দথষ্ট। িাই ৈব্দৈ িা িার ট্জাব্দর টান না
পডব্দি ট্কানও পক্ষই থাৈব্দি পাব্দরন না, কারণ থাৈা ৈাব্দনই হার-স্বীকার। শীব্দষথন্দু
ৈুব্দখাপাধযাব্দয়রই আব্দরকতট উপনযাব্দস (‘আশ্চযথ ভ্রৈণ’) একতট ঝ ডার অনিৈয
তিিরণ আব্দে, ট্যখাব্দন িাব্দস ৈুই যুযুধান যাত্রী একনা াব্দড ঝ ডা কব্দর কথা (এিং
সম্ভিি ৈৈ) েুতরব্দয় যাওয়ায় পরস্পব্দরর প্রতি ‘অযাাঁুঃ অযাাঁুঃ অযাাঁুঃ’ আর ‘ঙ ঙ ঙ!’

িব্দি যাতিি। অথি যুতক্ত িা িথয তৈব্দয় প্রতিপব্দক্ষর িক্তিযব্দক খণ্ডন করব্দি পারব্দি,
িা ট্িািার িা অথথহীন ট্িাঁিাব্দৈতি িা

ািৈন্দ করার ৈরকার হয় না। িাংিার

রাজনীতি তনব্দয় সৈযসৈাপ্ত তিধানসভা তনিথািন তনব্দয় সাৈাতজক ৈাধযব্দৈ তিিকথ ট্ৈব্দখ
ৈব্দন হি, একৈি না হব্দি একটা ট্িব্দিি িাত ব্দয় তৈব্দিই যুতক্ত, িুতি, িথয ট্কানও
তকেু িযিহার করার ৈায় থাব্দক না। আতৈ আপনার সাব্দথ একৈি নই, অিএি
আপতন অতি ৈুষ্ট। তকন্তু তিব্দজৈূ ি িা িাৈরাৈ িা ৈািাি এসি কথা না িব্দি ‘তিুঃ
তিুঃ’ িা ‘ব্দহাুঃ ট্হাুঃ’ িা ‘ব্দোুঃ ট্োুঃ’ িিব্দি আরও িাডািাতড তনব্দজর ৈিটা প্রকাশ
করা যায় না? আসব্দি ট্পশার ৈাব্দয় পরীক্ষার খািা িা প্রিন্ধ পব্দড ৈূ িযায়ন করার
ৈীঘথকািীন অতভজ্ঞিা ট্থব্দক উপিতি: সারশূ নয িক্তিয যি সংতক্ষপ্ত হয়, িিই
ৈঙ্গি।
তকন্তু, ঝ ডা আর িকথ ট্িা এক নয়। ট্িাব্দক িকথ কব্দর ট্কন?
ঝ ডা যতৈ ৈারাৈাতরর সাব্দথ িুিনীয় হয়— অথথাৎ ট্যনব্দিন প্রকাব্দরণ প্রতিপক্ষব্দক
পযুথৈস্ত করাই একৈাত্র িক্ষয, তিিকথ ট্সখাব্দন ক্রীডার ৈব্দিা— ট্জিা ৈূ ি উব্দেশয
হব্দিও তকেু তনয়ৈ ট্ৈব্দন িিব্দি হয়, না হব্দি ট্খিা ভণ্ডুি। তিিব্দকথ িাই যুতক্ত িা
িথয তৈব্দয় প্রতিপব্দক্ষর িক্তিযব্দক খণ্ডন করব্দি হয়— িা ট্িািা, অথথহীন ট্িাঁিাব্দৈতি
িা ািৈন্দ করা কাযথি পরাজয় স্বীকার করার নাৈান্তর। িাই এখাব্দন ট্রাি িা
ট্খাক্কসরা ট্য রূপ ট্নয় িা আব্দরকটু সভযভিয এিং িাই িাব্দৈর িট কব্দর সি
সৈব্দয় ট্িনা যায় না। আর িব্দকথ জতডব্দয় পডব্দি আৈাব্দৈর ৈব্দধযও ট্কানও ট্খাক্কস
ট্জব্দ উঠব্দি পাব্দর যার একৈাত্র িক্ষয হি তিপক্ষব্দক পযুথৈস্ত করা। ট্খিায় ট্যৈন
স্থূি না হব্দিও সূ ক্ষ্ম ধরব্দনর োউি আব্দে এিং নানা রকৈ অসাধু উপায় আব্দে,
তিিব্দকথর ট্ক্ষব্দত্রও এরকৈ তকেু কায়ৈা আব্দে যা এই েদ্মব্দিশী ট্খাক্কব্দসরা িযিহার
কব্দর। ট্যৈন ধরুন আপতন ট্কানও রাজননতিক ৈব্দির ট্কানও কাব্দজর সৈাব্দিািনা
করব্দিন। এর তিব্দরাতধিা করব্দি ট্ ব্দি ঘটনাতটর সংতিষ্ট িথয তনব্দয় প্রশ্ন ট্িািা
ট্যব্দি পাব্দর, অথিা কী কারব্দণ এই কাজ করা হব্দয়ব্দে িার তঠকৈব্দিা তিিারতিব্দিিনা করব্দি কাজটা হয়ব্দিা আপািৈৃ তষ্টব্দি যিটা অসৈথথনব্দযা য ৈব্দন হব্দি

িিটা ৈব্দন হব্দি না— এরকৈ ৈব্দৈথও একটা যুতক্ত খাডা করা ট্যব্দি পাব্দর। তযতন
সৈাব্দিািনা করব্দেন তিতন পুব্দরাপুতর না ৈানব্দিও, অন্তি তিপব্দক্ষর ৈিাৈিটা কী
শুতন, এই ট্ভব্দি আব্দিািনা হব্দি পাব্দর।

যিই ট্হাক, ট্কানও পব্দক্ষরই (ব্দস ৈিই ট্হাক
িা ৈিিাৈ) সিথৈা এিং সিথব্দক্ষব্দত্র সতঠক
হওয়া সম্ভি নয়, আর িাই তিিকথ ও
আব্দিািনার ট্কানও তিকল্প ট্নই। সিাই সি
তিষব্দয় একৈৈ একৈি হব্দি, কথািািথা
একৈৈ পানব্দস হব্দয় যায়।
অথি, সৈাজৈাধযব্দৈ নানা তিিব্দকথ িার ট্থব্দক ট্িতশ যা শুনব্দিন িার পতরতিি
কিগুব্দিা নৈুনা আব্দে । একটা উৈাহরণ তৈই, ট্যটার নাৈ ট্ৈওয়া যায় ‘িারট্িিা-পনা’ (whataboutery)। ৈাব্দন, ৈানতে কাজটা তঠক নয় তকন্তু অনযরা যখন
এটা কব্দর, িার ট্িিা? ট্যৈন : ‘এই সরকার ৈুনথীতিগ্রস্ত? আব্দ র জৈানা তক ট্ধায়া
িুিসীপািা তেি?’ এই ধরব্দনর যুতক্তর ৈুব্দটা প্রধান সৈসযা। এক, ৈূ ি িক্তব্দিযর
ওপর আর িকথটা সীৈািি থাকব্দে না, ট্সটা হব্দি সৈাব্দিািব্দকর পক্ষপাি তনব্দয়
এিং িাই সৈাব্দিািনাটা কাযথি অনিধ িব্দি উতডব্দয় ট্ৈওয়া হব্দি। ৈুই, এর
অন্ততনতহথি িক্তিয হি, ট্কানও ৈিই ট্ধায়া িুিসীপািা নয়, িাই এসি আব্দিািনার
অথথ একৈাত্র ৈি িা ৈিাৈশথ ি পক্ষপাব্দির জায় া ট্থব্দকই ট্িাব্দক কব্দর। এটা
ট্িশ তপতিি একটা যুতক্ত, কারণ িাহব্দি ট্কানওতকেু র িুিনাৈূ িক ভাি-ৈন্দ তিিার
করারই অথথ হয় না। সাতহব্দিয ‘িার-ব্দিিা-পনা’র তিখযাি উৈাহরণ তহব্দসব্দি ৈব্দন
কব্দর ট্ৈখুন অন্নৈাশঙ্কর রাব্দয়র ট্সই তিখযাি েডা:

‘ব্দিব্দির তশতশ ভাঙি িব্দি
খুকুর পব্দর রা কব্দরা।
ট্িাৈরা ট্য সি িুব্দডা ট্খাকা
ভারি ট্ভব্দঙ ভা কব্দরা!
িার ট্িিা?’
(‘খুকু ও ট্খাকা’, ১৯৪৭)
এখাব্দন যুতক্তটা খাতনকটা খাব্দট কারণ ৈুতট অপরাধ িুিনীয় নয়, সিাই ৈানব্দিন ট্য
ট্িব্দির তশতশ ভাঙাটা িুি িযাপার। তকন্তু ট্কানও সরকাব্দরর আৈব্দি ৈুনথীতি িা
রাজননতিক তহংসার ঘটনা তনব্দয় কথা উঠব্দিই যতৈ উত্তর হয়, অনয জৈানাব্দিও
হব্দয়ব্দে, িাহব্দি িার ৈাব্দন ৈাাঁডায় ট্য ‘এসি হব্দয়ই থাব্দক’, েিি রাজননতিক
জৈানা তনতিথব্দশব্দষ এই অিাতিি তিষয়গুতি কী কব্দর তনয়িণ করা ট্যব্দি পাব্দর, ট্সই
আব্দিািনা শুরু হিার অিকাশ থাব্দক না এিং তস্থিািস্থা ট্ৈব্দন ট্নওয়া োডা উপায়
ট্নই— এই ধরব্দনর মনরাব্দশযর ট্িাধ েডাব্দনা োডা আর তকেু ই হয় না।
যারা রাখঢাক না কব্দর প্রকাব্দশযই ট্রাতিং কব্দর, িাব্দৈর কাজই হি তিপক্ষব্দক িার
ট্জাব্দর িুপ কতরব্দয় ট্ৈওয়া আর অনযব্দৈর কাব্দে উৈাহরণ খাডা করা ট্য এতৈকওতৈক কথা িিব্দি িার কী েি হব্দি পাব্দর। তকন্তু যারা প্রিন্নভাব্দি (এিং কখনও
হয়ব্দিা সব্দিিন না হব্দয়ই) তিিব্দকথ তিপব্দক্ষর িক্তিয িার-ব্দিিা-পনা-র ৈব্দিা তকেু
প্রিতিি কায়ৈায় থাতৈব্দয় ট্ৈয়, িারাও কাযথি তিিকথ ও আব্দিািনার পতরসরব্দক
সংকীণথ কব্দর ট্ৈয়। এর অতনিাযথ পতরণতি হি আিাপ-আব্দিািনার িৃ হত্তর পতরসর
ট্থব্দক সব্দর এব্দস সহৈিসম্পন্ন ৈানু ব্দষ ভরা প্রতিধ্বতন-কব্দক্ষ আটব্দক থাকা।
এর তিপৈ হি তটকা না তনব্দি ট্যৈন তকেু অসু খ হব্দি িাধয, ট্সরকৈ
ৈিৈিতনতিথব্দশব্দষ ট্খািাখুতি আব্দিািনার পতরসর সংকীণথ হব্দি হব্দি অৈৃ শয হব্দয়
ট্ ব্দি ক্ষৈিাসীন (ব্দস রাজননতিক ট্ক্ষব্দত্রই ট্হাক িা সাৈাতজক িা সাংস্ক্ৃতিক
ট্ক্ষব্দত্রই ট্হাক) পব্দক্ষর ভুিত্রুতট সংব্দশাধব্দনর অিকাশ থাব্দক না আর িার কুেি
হয় ৈীঘথব্দৈয়াতৈ। যিই ট্হাক, ট্কানও পব্দক্ষরই (ব্দস ৈিই ট্হাক িা ৈিিাৈ) সিথৈা

এিং সিথব্দক্ষব্দত্র সতঠক হওয়া সম্ভি নয়, আর িাই তিিকথ ও আব্দিািনার ট্কানও
তিকল্প ট্নই। সিাই সি তিষব্দয় একৈৈ একৈি হব্দি, কথািািথা একৈৈ পানব্দস
হব্দয় যায়। শুধু িাই না, িার ট্থব্দক কাব্দরার তকেু ট্শখারও থাব্দক না, িি ট্ ািার
ৈব্দিা পতরব্দিশ মিতর হয় ট্যখাব্দন তিন্তাভািনার পতরিিথন িা তিিিথব্দনর ট্কানও
সম্ভািনা থাব্দক না।
িাহব্দি উপায় কী? তিিকথ যাব্দি ঝ ডা না হব্দয় ৈাাঁডায়, এিং প্রিযক্ষ ও প্রিন্ন
ট্খাক্কসব্দৈর ৈাপব্দট যাব্দি আব্দিািনা িন্ধ না হব্দয় যায় িার জব্দনয ট্খিার ৈাব্দঠ
ট্যৈন ট্সরকৈ সৈাজৈাধযব্দৈও তনব্দজ ট্থব্দকই তকেু রীতিনীতির প্রিিথন আিশযক,
তঠক পাডার ট্খিাব্দিও ট্যৈন ৈরকার হয়, যার জব্দনয িতহরা ি ট্কানও ট্রোতর
িা আম্পায়াব্দরর ৈরকার ট্নই।
ৈব্দন হব্দি পাব্দর, এটা তক িাস্তিসম্মি? পৃতথিীর সিথত্র রাস্তাঘাব্দট, ট্ৈাকাব্দন,
িাজাব্দর, পাডায়— সিজায় াব্দিই ট্িা এরকৈ তকেু তনয়ৈকানু ন (ব্দযৈন, িাইব্দন
ৈাাঁডাব্দনা) স্বিুঃস্ফূিথ ভাব্দিই ব্দড ওব্দঠ, িা হব্দি ট্নটৈুতনয়ায় হব্দি না ট্কন?
আজব্দকর ৈব্দিা ট্শষ কতর সৈাজৈাধযৈ এিং িার িকথতিিকথ ও ঝ ডার জৈজৈাট
আসর তনব্দয় এই ট্োট্ট গুণ ানতট তৈব্দয় (কতিগুরুর প্রতি যথাযথ ৈাজথনাতভক্ষা-সহ):
কি অজানাব্দর জানাইব্দি িুতৈ,
কি ঘব্দর তৈব্দি ঠাাঁই
িাই িা নাতহ িাই।
ৈূ রব্দক কতরব্দি তনকট, িন্ধু,
পরব্দক কতরব্দি ভাই।
কৈথিযস্ত তৈিসৈাঝাব্দর
কৈথনাশা ট্হ িন্ধু ট্ৈার,
িকথসায়ব্দর িুোন িুতিয়া
আপব্দন কতরব্দি পর।

েতি এাঁব্দকব্দেন সায়ন িক্রিিথী

