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িশ�াদশ��ন রবী�নাথ
কা�লর যা�ায় আমরা এিগ�য়িছ ব�দরূ। িশ�ারর ��� অনুধাবন ক�র আমরা িবিভ�
সম�য় িবিভ� ধর�নর িশ�াপ�িত চালু ক�রিছ িক� এখনও সিঠক প�িত �ব�ছ িন�ত
পািরিন।আমা�দর �দ�শর িশ�াব�ব�ার সা�থজিড়ত যারা,তা�দর একাংশই বড়অপকম�,
ঘষু, দনু�িত বা �মতার অপব�বহার ক�র িশ�ার আি�কটা আ�রা কলুিষত কর�ছ।
একজন কৃষক বা �মজীবী মানু�ষর প�� কখ�নাই �সই দনু�িতর গ�িলকা�বা�হ গা
ভািস�য় তা�দর �াথ� চিরতাথ� কর�ত পার�ব না কারণ আমা�দর সমা�জর ��িনিবন�াস
�সটা ��ভা�ব �দিখ�য় �দয়। অ�নকাং�শ তারা তা�দর স�ান স�ানািদ�দর এই
িশ�াব�ব�ার �ারা িশি�ত কর�ত পা�রন না। উপর� আমা�দর �দ�শর িশ�াপ�িতর
মলূিভি� হ�� ি�িটশ �বিত�ত িশ�াব�ব�া। ি�িটশরা এ�দ�শ িশ�াব�ব�ার �সার
ঘিট�য়িছল কারণ তার ম�ূল িছল �য তা�দর �ছাট িকছ� কাজ কির�য় �নওয়ার ম�তা িকছ�
বৃি�জীিব �তির করা। ি�িটশ�দর �িত অনুগত িকছ� '�নিটভ' �তির করা যারা ি�িটশ�াথ�
�দখ�ব। ি�িটশ �বিত�ত প�িত�ত িশ�ালা�ভর মাধ��ম যথাথ� মানুষ হওয়া �তা দরূঅ�
মানুষজন হ�য় উঠ�তা ঔপিন�বিশকতা �ক উপ�াপন করবার য� যা এ�কবা�র িছল
ি�িটশ চালনাধীন। �স িশ�া জীবনঘিন� িছল না। উপমহা�দ�শর মানু�ষর ভাবনায় �স
িশ�া কখ�নাই �াসি�কতা পায়িন। �ািত�ািনক িশ�া রবী�নাথ �ক বাল�কাল �থ�কই
আকষ�ণ কর�ত পা�রিন। সকাল �থ�ক িবকাল অবিধ �� �লর বাঁধা িনয়ম তাঁর কা�ছ
এক�ঘ�য় �ল�গিছল। কারণ �সখা�ন িছল িচ�ার �বকল�। তাঁর ভাষায় "�� ল বিল�ত
আমরা যাহা বুিঝ �য একটা িশ�া �দওয়ার কল। মা�ার এই কারখানার একটা অংশ।
সা�ড় দশটায় ঘ�া �ব�জ কারখানা �খা�ল, কল চিল�ত আর� হয়। মা�া�রর মখুও
চিল�ত থা�ক। চার�টয় কারখানা ব� হয় মা�া�রর মখুও ব� হয়। ছা�রা দ'ুচারপাতা
কলছাটা িবদ�া লইয়া বািড় �ফ�র, তারপর পরী�ার সময় এই িবদ�ায় যাচাই হইয়া তাহার
ওপর মাক� া পিড়য়া যায়।'

বাংলা একা�দমীর ব�ৃতায় অ�ান দ� রবী�না�থর িশ�াদশ�ন আ�লাচনায় ব�লন �য
রবী�নাথ িশ�ার ���� িতনিট স��ক� র িদ�ক দিৃ� িনব� ক�র �গ�ছন। মানু�ষর সা�থ
�কৃিতর স�ক� , মানু�ষর সা�থ �িত�বশীর স�ক� , মানু�ষর সা�থ িব�মান�বর স�ক� -
এরকম কত�িল স��ক� র ধারণা রবী�না�থর িশ�াদশ��নর ম�ূলআ�ছ। �কৃিতর সা�থ
গ�ড় ওঠা স�ক� আমা�দর �ক এই িব��লা�কর িনয়মকানুন স��ক� অবিহত ক�র এবং
আমা�দর �ক িব��কৃিত স��ক� গ�ড় ওঠা কুসং�ার �ক দ�ূর রাখ�ত সাহায� ক�র।
�িত�বশীর িভতর ব�ি�র িন�জর আ�া�ক �সািরত ক�র।আ�িরক ও দাশিন�ক অ�থ�
আ�ীয়তার এটাই অথ�। যিদওআ�ীয়তার �াম� র� হল র��র স�ক� ।আর দাশিন�ক
অথ� যারা িভতর িদ�য়আমার ওআ�ার স�ক� �সািরত হয়।আর �শষপয��আমা�দর
ল�� থা�ক সংকীণ�তা�ক দ�ূর সির�য় িব�নাগিরক হওয়ার, �যখা�ন মলূিভি� হল িব�
মানবতা।

িতিন "িশ�ার �হর�ফর" নামক একিট �ব� রচনা ক�রন মা� ৩১ বছর বয়�স। �সখা�ন
িতিন ব�ল�ছন "বাল�কাল হই�ত যিদ ভাষািশ�ার সা�থ ভাবিশ�া হয় এবং ভা�বর সা�থ
সম� জীবনযা�া িনয়িমত হই�ত থা�ক, ত�বই আমা�দর সম� জীন�বর ম�ধ� একটা

   ����

,



যথাযত সাম�স� হই�ত পা�র - আমরা �বশ সহজ মানু�ষর ম�তা হই�ত পাির এবং সকল
িবষ�য়র একটা যথাযত পিরমাণ ধর�ত পাির।" িতিন তাঁর �ব�� আ�রা ব�লন �য
"িচ�াশি�ওক�নাশি�জীবনযা�া িনব�া�হরজন� দইুিটঅিতঅত�াবশ�ক শি�তাহা�ত
আর স��হ নাই। দিুট পদাথ� জীবন �থ�ক বাদ চ�ল না।অতএব বাল�কাল হই�ত িচ�া ও
ক�নার চচ� া না কির�ল কা�জর সময় �য কা�জর সময় তা�ক হা�তর কা�ছ পাওয়া যা�ব
না একথাঅিত পুরাতন।

রবী�না�থর ম�ত তাঁর সম�য় �দ�শ �য িশ�াব�ব�া চ�লিছ�লা তা�ত হ�ত পার�তা না
িচ�া ও ক�নাশি�'র িবকাশ। তাই িতিন িব�ভারতীর ম�তা একিট �িত�ান �তির ক�র
এমন একিট িশ�াব�ব�ার �বত� ন কর�ত �চ�য়িছ�লন যা�ত ছা�ছা�ীরা হ�ত পা�র
ম�ুিচ�ারঅিধকারী। িশ�ার মলূ উ��শ� ��প িতিন ব�লিছ�লন �য িশ�া �কবলই তথ�
�দান নয় বরং তথ� িন�য় ভাব�ত �শখা�না, যিু��ারা ঘটনাবলী র স�� িনন�য় করা। িতিন
ইংরািজ ভাষার পিরব��ত বাংলা ভাষায় পঠনপাঠ�নর দাবী �র�খিছ�লন কারণ এরফ�ল
সহ�জই তা�দর �চতনার অংশ হ�য় উঠ�ব ফ�ল তার ��য়াগ অিধকতর সহজ হ�য় যা�ব।
১৯২১ সা�ল রবী�নাথ ঠাকুর �বালপুর এ 'িব�ভারতী' �িত�া ক�রন। �থ�ম িতিন
বন�া�ম ওজািত�ভদ �থায়আ�া �র�খ তাঁর পূব��িতি�ত '��চয�া�ম' এ িন�ব�ন�র িহ�ু
ও মসুলমান�দর পড়া�শানার অ�ািধকার িদ�ত চানিন। িক� িব�ভারতী িছল সবার জন�
উ�ু� �যটা পরবত�কা�ল রবী�না�থর পূ�ব�র ভাবধারা এর সা�থ এ�কবা�র িমল পাওয়া
যায় না। িব�ভারতীর সা�থ সা�থ িতিন '�ীিন�কতন' নামক একিট �িত�ান য�ু ক�রন।
এরল�� হয় �য কৃিষর উ�য়�নর মাধ��মর প�ীর উ�য়ন।

রবী�নাথ ঠাকুর তাঁর আিশ বছ�রর জীব�ন িবিচ� অিভ�তা স�য় ক�র�ছন। তাই তাঁর
িশ�ািচ�া একিদ�ক ভাববাদী িচ�াধারায় �ভািবত, অপরিদ�ক ��য়া�গর সময়
�কৃিতবাদী আদ�শ� গড়া। িতিন তাঁর �লখায় কুসং�ারা�� িশ�া-িববিজ�ত মানুষ�দর
�জ�গ ওঠার আহবান জািন�য়�ছন। নবিশ�াথ��দর সমা�জর ��য়াজ�ন এিগ�য় আসার
কথা ব�ল�ছন।'বলাকা' কা�ব� এক জায়গায় িতিন ব�ল�ছন, ‘ও�র সবুজ ও�র আমার
কাঁচা আধমরা�দর ঘা �ম�র ত�ই বাঁচা’। ১৯৪৮ সা�ল জািতসংঘ কতৃ� ক �ঘািষত
মানবািধকা�রর সাব�জনীন �ঘাষণাপ��র ২৬ নং অনু���দ বলা হয়— মানু�ষর িশ�ার
উ��শ� হ�ব ব�ি���র পূণ� িবকাশ। এ �ঘাষণার ব�আ�গই দরূদিৃ�স��কিব রবী�নাথ
ঠাকুর ব�ল�ছন একই কথা। িতিন তাঁর কা�ব� ব�ল�ছন, ‘িচ� �যথা ভয়শূন� উ� �যথা
িশর/ �ান �যথা ম�ু �সথা গৃ�হর �াচীর’। এখা�ন ম�ু �া�নর আদ�শ� মানুষ�ক িতিন
অনু�ািণত ক�র�ছন। পির�শ�ষ বলা যায়, একিট রা��র সকল নাগির�কর মানিবক,
�বৗি�ক ও মনুষ���র উ��াধন ঘটা�ত তাই রবী�না�থর আধুিনক িশ�াভাবনার আদশ�
অনুসর�ণর িবক� �নই।

তথ�স�ূ : িবিভ� �দিন�কর িকছ� আিট��কল

কুশল �দ, তৃতীয় বষ�



ত� িম র�ব নীর�ব
�থম সংখ�ার আশাতীত সাড়া পর আমা�দর উি�দিবদ�া িবভা�গর ছা�ছা�ী�দর
উৎসা�হই ি�তীয় সংখ�ার�তআ��কাশ ঘটা�ত এক�কার বাধ�ই হলাম। �তামা�দর
এই উৎসা�হর �িত রই�লাআমারআকু�সাধুবাদ। �বশাখ সংখ�ায় িকছ� িলখ�ত িগ�য়
�দখলাম ভ�াপসা গরম, কাল�বশাখী, �বল, জুঁই আর রবী�নাথই মন জ�ুড় র�য়�ছন।
িতিন র�য়�ছন এক সিুবশাল মহী��হর ম�তা।আজ একিট �ম�য়র গ� বিল। যা খিুশ
তার নাম িদ�য় নাও।

�শশ�ব িন�জর মা�য়র মাধ��ম ক�ব �য রবী�না�থর সা�থ �ম�য়িটর পিরচয় ও ��ম
আ�ীয়তা হ�য়িছল তাআজআর িঠক ম�ন প�র না তার।জীবন�িৃত িছল তার �থম
পড়া �কান আ�জীবনী আর রিব-কিবর গান �মশঃ হ�য় উ�ঠিছল জীবনপ�থর
পা�থয়। �স যত বয়�স বড় হ�য়�ছ সািহিত�ক, �াবি�ক, িশ�ী রবী�নাথ তা�ক
বারবার চম�ক িদ�য়�ছন।

জ�স�ূ� �স িছল উ�র কলকাতার একিট িন�মধ�িব� �যৗথ পিরবা�রর স�ান, �য
�িতিদন �দখ�তা িন�জর মা’�ক তাঁর কা�ছর মানুষ�দর মনজগ�ত জ�ম থাকা অ�নক
��দ, অ�নক ��ষ �ন�ত। সিপ�ল িছল �সই অ�কারা�� মন��লার গিত�বণতা,
�যখা�ন জ�ম থাক�তা আিদম িহং�তার অ�কার। এরই ম�ধ� তার মা রা�াঘ�র
�ন�ন কর�তন "এই ক�র�ছা ভা�লা িনঠ�র �হ" অথবা "আমার প�থ প�থ পাথর
ছড়া�না"। �ম�য়িট বুঝ�ত িশখ�লা �য, কিব এভা�বই অ�নিত মানু�ষর �দ�য় র�য়�ছন
�জ�গ।

এই �ম�য়িটর �� �ল একটা �চিলত রীিত িছল �য মাধ�িম�কর পর একাদশ ��ণী�ত
উঠ�ল একজন ছা�ী�ক ‘��� বািলকার’ পুর�ার �দওয়া হত। �যটা িদ�তন বড়িদ
িনজ� তহিবল �থ�ক আর পুর�ার �াপক িন�জর পছ��র বইএর নাম িল�খ িদ�য়
আস�ত পার�তা। �ম�য়িট �ায় পাঁচ বছর ধ�র ঐ িদনটার জ�ন� অ�প�া ক�র িছল
কারণআিথ�ক দরুব�ারজ�ন�আন�পাবিলশা�স�র দামী বই-এর মালিকন হওয়া তার
কা�ছ ���র ম�তা িছল তখন। তাই �স বড়িদ �ক িগ�য় িল�খ িদ�য় এ�সিছল -
১) পাহা�ড় �ফলুদা ২) কলকাতায় �ফলুদা

বড়িদ ◌ঁডঃ দীপািল বসু চশমার ফাঁক িদ�য় আড়�চা�খ �দখ�লন তাঁর অিত ��হধন�
ছা�ীিট�ক। িকছ� বল�লন না। িনিদ�� িদ�ন পুর�ার িহ�স�ব তা�ক �দওয়া হ�য়িছল
শী�ষ��ু ম�ুখাপাধ�া�য়র ‘মানব জিমন’, সম�রশ বসরু ‘�কাথায় পা�বা তা�র’ আর
রবী�না�থর 'গীতা�িল‘ ও �গারা’। �সিদন ঐ বই��লা �দ�খ খবু মনখারাপ হ�য়
িগ�য়িছ�লা। সটান বড়িদ �ক িগ�য় �স তাই ব�লিছল," ম�াডাম প�ািকং এর সম�য়
হয়�তা �কা�না ভ�ল হ�য়�ছ, আমার �তা অন� বই পাওয়ার কথা িছল"। বড়িদ �হ�স
বল�লন িঠক-ই বই �প�য়�ছা। ‘�গারা’ প�ড় দ-ুস�াহ বা�দ আমার সা�থ �দখা কর�ব।



�ম�য়িট '�গারা' পড়ল। ওনা�ক তারপর িগ�য় বলল, ''খবু বা�জ �ল�গ�ছ''। বড়িদ
বল�লন"এবার একমাস সময় িদলাম বারবার ক�র পড়, তারপ�র বল�ব।" একমা�স �স
সিত�ই অ�নকবার প�ড় �ফল�লা। �স এক অন� অনুভ� িত; তখন তার মন জ�ুড় র�য়�ছ
‘�গারা’ আর িদিদর জন� অজ� কৃতা�তা। এবার �স '�গারা' �ক িচ�ন�ছ। িদিদ তখন
বল�লন এবার রবী�না�থর ‘�যাগা�যাগ’ প�ড় এ�সা। এভা�বই রবী�নাথ �ম�য়িটর
�শশ�বর অিভবাবক হ�য় উ�ঠিছ�লন। ম�নর অ�নক ব� দরজা খ�ুল িদ�লন।
‘সিহ�ুতা’ �শখা�লন। আর এ�দর িব��দ হয়িন। “আ�রা ���ম, আ�রা ���ম, �মার
আিমড� �ব যাক �ন�ম”- এ-িছল �ম�য়িটরআিম��র সা�থ তাঁর �ায়ী পিরচয়।

এরপর �ায় আট বছর পার ক�র বসিুব�ান মি��রর গ�বষণাগা�র কাজ কর�ত
কর�ত হতাশাভ�র একা ল�াব-এ �খালা গলায় ��া�ঠ �গ�য় উ�ঠিছ�লা ‘সখুহীন
িনিশিদন পরাধীন হ�য়’ (যারা �কা�না িব�ান মি��র গ�বষণা ক�র�ছন তাঁরা মান�বন
�য এমন িচ�া আসা গ�বষণা জীব�নআসা খবুই �াভািবক।) �স হঠাৎ �দ�খ তার ল�াব
-এর �প-িড কম�চারী শ�� ’দা �পছ�ন এ�স দাঁিড়�য় প�ড়�ছন। উিন বল�লন থাম�ল
চল�ব? প�রর লাইন��লা �ক গাই�ব?

"জা�ন না �রঅ�ধা-ঊ��� বািহর-অ��র

�ঘির �তা�র িনত� রা�জ �সইঅভয়-আ�য়।"

�ম�য়িটআবার চম�ক উঠ�লা �সই তথাকিথতঅধ�িশি�ত মানুষিটর �চতনায়।অনুভব
করল �য এভা�বই রবী�নাথ নীর�ব শি� িদ�য় চ�ল�ছন ম�নািবদ িহসা�ব শত শত
মানুষ�ক। এই �ম�য়িট �দ�খ�ছ �ায় দ-ুহাজার �ামবাসীর সাম�ন তারগা�নর
মা�ারমশাই �ক গাই�ত "বাধা িদ�ল বাধ�ব লড়াই মর�ত হ�ব"।তারপরআর ম�ন হয়িন
রবী�নাথ �ধু উ� িশি��তর �বঠকী িবষয়।

তাই ২৫ �শ �বশাখ আমার কা�ছ জীব�ন সম� কল�া�নর উদ ্যাপ�নর এক ���
আন�ময় িবষয়। ছা�ছা�ী�দর কা�ছ অনু�রাধ রবী�নাথ�ক যত পা�রা জীব�ন �হন
কর।�দখ�ব �তামা�দর ওএকিদনআমার ম�তা বল�ত মন চাই�ব-

"�তামার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।"

এত��ণ �তামরা অ�ন�কই িচ�ন�গছ িন�য়ই �যআিম �কান �ম�য়িটর কথা বললাম।
না�ম িকআ�সযায়, �সটা না হয় উহ�ই থাক।

ডঃ সুর�না সরকার





িঠকএকিদন হাির�য় যাব

আজ�তামা�দর িকছ� কথা �শয়ার কির

�য��লাআমার মন�ক �ম�র �ফ�ল�ছ।

�যটাআিমপািরিনকাউ�ক �বাঝা�ত

�য��লা পূরণ না হওয়ার য�ণাআমা�ক�ািল�য়�ছ।

পাইিনআিমআমার �কা�না ই�ার মলূ�

�ধু �প�রিছ�� �দ�খ �য�ত।।

পািরিন তা�ক বা�বয়ানকর�ত

�ধু �দ�খিছতা�ক �শষ হ�য় �য�ত।।

সিত�! �কউ �বা�ঝিনআমা�ক

�কউ �বা�ঝিন িক চাইআিম।।

�কানটা�তআিমখিুশ হবআর...

�কানটাআমারজীব�ন দামী।।

আিম �তা �চ�য়িছলাম �খালাআকাশ

�দখ�ত �চ�য়িছলাম মাঠ,সবুজ ঘাস।।

�চ�য়িছলাম বাঁকা খা�লর ধার

দাঁিড়�য় �দখব মাছ, রাঁজহাস।।

িক� �কাথায় িকছ�ই �তা পািরিন

�ছাট �থ�ক ব�ী হলাম �হা���ল।।

�কউই �বা�ঝিনআমার ক�

�বা�ঝিনআিমকী �চ�য়িছলামআস�ল।।

আিম �চ�য়িছলাম লু�কাচ� ির �খল�ত

�খজরুআরতালগা�ছর িপছ�ন।।

হাট�ত �চ�য়িছলাম স�মািটর রা�া িদ�য়

একা একা �হঁ�টই যাব িনজ��ন।।

আিম �তা �চ�য়িছলাম হাির�য় �য�ত



�কান একঅজানা প�থ।।

�সখা�ন �কবলএকা এবং একা,

�কউ থাক�ব নাআমার সা�থ।।

আিমঅনুভবকর�ত �চ�য়িছলাম

�খালা মা�ঠর মদৃু হাওয়া।।

�দখ�ত �চ�য়িছলাম স���র সিূয��ডাবা

আরপািখ�দর িকিচিমিচক�র বাসায় যাওয়া।।

�তামরাআমা�ক বুঝ�ব িকনা জািননা

জািননা কারও িচ�াধারা আমার মতকী না।।

�কউকীআ�ছ �যআমা�ক বুঝ�ব?

জািননাআিমসিত�জািননা।।

ত�বএকিদনআিম িঠক হাির�য় যাব

ঐ িবশাল নীলআকা�শ।।

হাির�য় যাব �খালা মা�ঠ,সবুজ ঘা�স,

িম�শ যাব খা�লর ধা�রর মদৃু বাতা�স।।

�মিরনা সলুতানা, ি�তীয় �সিম�ার



��পরূণ
অ�আ�লায় গ�অ�নক

��পাহাড়কম�ছ পূরণ

িব�াস তার িব�ভার ভাঙায়

��� তাও িব�ভার হ�য় -

চাই�ছ দ�ূরর ল�� ছ�ঁ �ত

বৃ� ম�নর য�ু িদ�ন

থাক�ব পা�শ �ক !

��আজওছ�ট�ছ �ব�গ-

িক� �� পূরণকই

লড়াই ক�র যাি�তবু

পাি�তা�ককই!

নত�ন িদ�ন নত�ন �ভা�র

নত�ন �� �দখ�ত চাই

হয়�তা �সটাও পূরণ হ�বনা

তাও �� পূরণকর�ত চাই৷।

রা�কশ ম�ল, ি�তীয় �সিম�ার



�বশা�খর �সই দপুরু
িদনটা িঠক ম�ন পড়�ছ না। �বশ অ�নক��লা িদন �ক�ট �গল তারপর �থ�ক।�বশা�খর
এক িনজ�ন দপুুর�বলা।মাথার ওপর �ল� সযূ��, িঠক �যন একটা আ��নর �গালা।যার
�লিলহান িশখায় আকাশ, মািট গাছপালাসহ সম� িব� পুড়�ছ।সবু�জর �কা�না িচ�ই
�নই চািরিদ�ক। ফুিটফাটা মািটর ম�ধ� �থ�ক �শানা যা�� �যন �ত� ধরনীর দীঘ��াস।
বড় বড় গাছ��লাও �াণ িবনা�শর আশ�ায় শি�ত, িন�ল, ��। বৃি�র �কা�না িচ�ই
�নই, আকাশ �দ�খ ম�ন হয় বৃি�র স�বনাও �নই। তৃিষত আকাশ �খর রিবর তা�প
কাঁপ�ছআর বৃি�র জন� �হর �ন�ছ। চাতক পাখীরাও তৃ�া িনবার�ণর জন� বািরধারার
�িত�াররত। এরখমই এক িনজ�ন দুপুু�র আর পাঁচজন মানু�ষর মত আিমও ঘ�র ব�ী।
একিট আধ�খালা জানলার পা�শ আধা�শায়া, �চাখ বাই�রর �াকৃিতক দশৃ�প�ট িনব�।
শষ� ধূ-ধূ মাঠ। �কা�না গৃহপািলত প�র ও �কা�না িচ� �নই �সখা�ন। �ম�ঠা পথও ফাঁকা।
�কা�না জনমানব �নই। আঁকা-বাঁকা স�পথ মা�ঠর ম�ধ� িদ�য় ব�দরূ চ�ল �গ�ছ।

হঠাৎ মনটা �যন ���র জগৎ �থ�ক ক�নার জগৎ এ চ�ল �গল। পািখ ডানা �ম�ল উ�ড়
যায়, �তপা��রর মাঠ �পির�য় প�ীরাজ �ঘাড়ায় চ�ড় আ�স রাজকুমার - রাজকুমারী,
এইরকম এক ক�নার জগৎ এ। �পকথার জগৎ এ হঠাৎ �যন হাির�য় �গলাম। ম�নর
ম�ধ� অতী�তর কত সখু-দঃু�খর কথা ভীড় করিছল, কত ঘটনাই ম�নর ওপর ছায়া
�ফ�লিছল বুঝ�তই পািরিন। কত অজানা আন�� মন �রামাি�ক হ�য় িগ�য়িছল, আবার
কতঅজানা দঃু�খ মন ব�িহত হ�য় �গল।

মা�ঠর �া�� র�য়�ছ এক শীন�কায় নদী। �ধুই নুড়ী, পাথর - কাদায় ভি�� , জ�লর �কা�না
িচ� �নই �সখা�ন। মা�ঝ মা�ঝ কা�ন আস�ছ ঘঘুরু �া� ডাক। একসময় �চা�খ পড়ল
অ�নকদরূ �থ�ক খড়কু�টা, ধু�লাবািল িন�য় ঘরুপাক �খ�ত �খ�ত এক ঘিূণ�বাতাস মাঠ
�পির�য় ছ� �টআস�ছআমা�দর িদ�ক। তা�পর �বা�হ ভাটা প�ড়�ছ। দপুুর গিড়�য় িব�কল
হয়। মানুষ, �গা�, ছাগল��লা�কও প�থ �দখা যায়। পািখরাও িব�ক�লর আকা�শ ডানা
�ম�ল উ�ড় �বড়ায়। হঠাৎ কাল�বশাখীর ঘনকা�লা �মঘ পি�মআকা�শ ঢ�ল পড়া সযূ��ক
�ঢ�ক �ফ�ল,�� হ�য় যায় �ম�ঘর দ�ুিুভ।এভা�বইআমার দপুু�রর দশৃ�পট হাির�য় যায়।
জীব�নর �িতর ফল�ক থাকা িবিভ� িহিজিবিজ �রখার ম�ধ� �য - চার�ট �মাটা �রখা
র�য়�ছ তারম�ধ� অন�তম হলআমার এই দপুু�রর একাকী� ;এরকমই িছল �বশা�খর �সই
দপুুর।

উপাসনা ব�ানািজ� , ি�তীয় �সিম�ার
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