
 
 

L¢h…l¦ lh£¾cÊe¡b W¡L¥l 1892 p¡−ml 2l¡ ¢X−pðl C¢¾cl¡ −ch£ −Q±d¤l¡e£−L ¢m¢Ma 
HL f−œ h¡wm¡−c−nl −p±¾ckÑ hZÑe¡ L−le Hi¡−h: 
 

Ôঅািম বেস বেস ভাবিছলઓম, অামােদর োদেশর মাঠ ঘাট অাকাশ োরাਣઓেরর মেধઘ এমন একটা 
সઓগভীর িবষােদর ভাব োকন োলেগ অােছ? তার কারণ এই মেন হল, অামােদর োদেশ পઝকৄিতটা 
সবেচেয় োচােখ পেড়-অাকাশ োমঘমઓਡઙ, মােঠর সীমা োনই, োরৗদચ ঝাঁ ঝঁা করেছ, এরমেধઘ 
মানઓষেক অিত সামানઘ মেন হয়-মানઓষ অাসেছ এবং যাে੧ছ, এই োখয়া োনৗেকার মেতা পারাপার 
হে੧ছ তােদর অઈপ অઈপ কলবর োশানা যাে੧ছ, এই সংসােরর হােট োছােটাখােটা সઓখ দઓঃেখর 
োচੈায় একটઓখািন অানােগানা োদখা যায়-িকੰ੫ এই অনੰ æ পઝসািরত পઝকাਟ উদাসীন পઝকৄিতর 
মেধઘ োসই মৃদઓ†™ন, োসই একটઓ অাধটઓ গীতধਸ਼িন, োসই িনিশিদন কাজকমગ কী সামানઘ, কী 
ਉণએઐায়ী৵ কী িনઋফল কাতরতা-পূণગ মেন হয়„ এই িনেઉচੈ িনએæਵ, িনিઉচੰ æ, িনরઔেਣশ পઝকৄিতর 
মেধઘ এমন একিট বৃহਅেসৗ੯দেযગপূণગ িনিবગকার উদার শািੰ æ োদখেত পাওয়া যায় এবং তারই 
তઓলনায় অাপনার মেধઘ এমন একটা সততসেচੈ পীিড়ত জজગিরত ਉઓদચ িনতઘৈনিমিਡক অশািੰ æ 
োদখেত পাওয়া যায় োয, ঐ অিতদકর নদীতীেরর ছায়াময় নীল বনেরখার িদেক োচেয় িনতাੰ æ 
উনઅনা হেয় োযেত হয়„Õ 
 
Ôবাংলােদেশর ধઓ ধઓ জনহীন মাঠ এবং তার পઝাੰ æবতગী গাছপালার মেধઘ সકযગাએ æ োস কী সઓ੯দর োস 
অািম িকছઓেত বলেত পাির োন-কী একিট িবশাল শািੰ æ এবং োকামল করઔণা-অামােদর এই 
অাপনােদর পিৃথবীর সেŠ অার ঐ বਗ਼দકরবতગী অাকােশর সেŠ কী-একিট োએઅহভারিবনত োমৗন  
িমলন„ অনেੰ æর মেধઘ োয একিট পઝকাਟ অখਟ িচরিবরহিবষাদ অােছ োস এই সেਬઘেবলাকার 
পিরতઘਡઙ পৃিথবীর উপের কী-একটা উদাস অােলােক অাপনােক ঈষਅ পઝকাশ কের োদয়-সমએ æ 
জেল એઐেল অাকােশ কী একিট ভাষাপিরপূণગ নীরবতা-অেনকਉণ চઓপ কের  

অিনেমষেনেਠ োচেয় োদখেত োদখেত মেন হয় যিদ এই চরাচরবઘাਮ পূণગনীরবতা অাপনােক অার 
ধারণ করেত না পাের, সহসা তার অনািদ ভাষা যিদ িবদীণગ হেয় পઝকাশ পায়, তা হেল কী-একটা 
গভীর শাੰ æ সઓ੯দর সকরઔণ সŠীত পিৃথবী োথেক নਉਠেলাক পযગੰ æ োবেজ ওেঠ! অাসেল তাই হে੧ছ„ 
োকননা, জগেতর োয কઃপন অামােদর চেਉ এেস অাঘাত করেছ তাই অােলাক, অার োয কઃপন 
কােন এেস অাঘাত করেছ তাই শਲ਼„ অামরা একটઓ িনিবੈিচেਡ িએઐর হেয় োচੈা করেল জগেতর 
সমએ æ সিমઅিলত অােলাক এবং বেণગর বৃহਅ হামગিনেক মেন মেন একিট িবপઓল সংগীেত খািনকটা 
তজગমা কের িনেত পাির„ এই জগਅবাসী দৃশઘপઝবােহর অিবশઝাম„ কઃপন ধਸ਼িনেক োকবল একবার 
োচাখ বઓেজ মেনর কান িদেয় ੂনেত হয়„ িকੰ੫ োতােক অািম সકেযગাদয় অার সકযગােએ æর কথা কতবার 
িলখব! অািম িনতઘ নકতন কের অনઓভব কির িকੰ੫ িনতઘ নકতন কের িক পઝকাশ করেত পাির!Õ 
 

h¡wm¡−c−nl ¢nm¡Cc−q Bl n¡qS¡cf¤−ll −M¡m¡ BL¡−nl e£−Q ¢ejÑm B−m¡−L 
fË¢a¢ce −k A¢i−oL qu, a¡l −Q−u AeÉ ¢LR¥−LC L¢h…l¦ −hn£ L−l i¡−m¡h¡−pe¢ez 
h¡wm¡−c−n j¡−Ol −n−o B−jl −h¡−ml Nå Bl LÓ¡¿¹ −L¡¢L−ml Ll¦Z X¡L, 
−jOµR¡u¡Oe hoÑ¡l ¢ce Bl d¡l¡j¤M¢la hoÑ¡l l¡¢œ L¢h…l¦−L BµRæ L−l−R p¡l¡re - 
i¡−m¡−h−p−Re h¡wm¡−c−nl HC fËL«¢a−Lz hs B−h−N BfÔ¥a q−u e¡e¡ −mM¡u, 
NcÉf−cÉ h¡wm¡−c−nl °ep¢NÑL −n¡i¡l hZÑe¡ L−l−Rez  
 

h¡wm¡−c−nl ¢nm¡Ccq J n¡qS¡cf¤−l l¢Qa L¢h…l¦l N¡e J L¢ha¡ ¢e−u  
fËa£¢al °e−hcÉ "Bp¡ k¡Ju¡l f−bl d¡−l"z  
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