
১)  ছিন্নপ্ত্রের ত োমোরের প্তোঠ্য প্তেগুছির  প্রকৃছ  ছিেরের কী রূপ্ত িক্ষ্য় করো যোয় তিখ ।   

                                                                                                                              (১০ েম্বর)  

নিজেজের পৈত্রিক েনিোরী দেখাজ ািার েিয রবীন্দ্রিাথ ওৈার বাাংলার ৈদ্মািেী তীরবতী ন লাইেহ, 

সাোেৈুর, ৈনতসর অঞ্চজল কাটিজেনিজলি ১৮৮৯ দথজক ১৮৯৫ খ্ীীঃ সিেকাল ৈর্ যন্ত । এই সিে 

েনিোরী কািানর বানিজত থাকা িািাও নিজের ৈদ্মা দবাজি কজর নতনি ৈদ্মা-বিাল-ইিািতী ও অিযািয 

দিাি িেীজত েনিোরীর কাজেই নবনিন্ন োেগাে নগজেজিি । ভ্রিজের আিজে, কখজিা বা আরাজি 

আলজসয কাটিজেজিি েীবজির একটি গুরুত্বৈূে য সিেকাল । র্বুক কনব িুগ্ধ হজেজিি িূলত ৈদ্মার রূৈ 

দেজখ । নব াল ৈদ্মার চলিাি দরাত, তার উঁচু  েীর্ য ৈাি, কখজিা বা তার সাো-কিা বানলর নবসতৃ্ত   চর  

সব নকিুই িুগ্ধ কজরজি কনবর িি । তারঁ এই িুগ্ধতার কথা সহে সরল এবাং হেত ৈদ্মার দরাজতর িজতাই 

দ্রুতগনতর গজেয অনবরল বে যিা কজরজিি ভ্রাতুসু্পিী ইত্রেরা দেবীজক দলখা এক একটি ৈ্জি ।  শুধু ৈদ্মা 

িে, বরাং বলা দর্জত ৈাজর িেী দকত্রন্দ্রক ন লাইেহ অঞ্চজলর সম্পূে য প্রকৃনত, িেীর েুই তীজরর সবুে 

 যািলতা, সূজর্ যােে ও সরূ্ যাজের রজের িিা, এিিনক দসখািকার িািুষ ও তাজের সহেসরল 

েীবির্াৈি, তাজের োনরদ্র্য, দসখািকার ৈনি েীবজির েুএকটি রূৈ এই নচটিগুনলজত বার বার নিজর 

নিজর এজসজি । তজব িূলত প্রকৃনত নচিজির েিযই নিন্নৈজির িূলয অৈনরসীি ।    

  নিন্নৈজি আিাজের ৈািয নচটিগুনল হল ১০, ১৮, ৩০, ৬৭ ও ১০৮ িাং নচটি । প্রনতটি নচটিই ইত্রেরা 

দেবীজক দলখা । কলকাতার িজতা   হজর বি হজে উজিজিি রবীন্দ্রিাথ । দসখাজি সারানেজির বযেতা, 

িযাকরা গানির পহ পহ, বাবজুের কি য চঞ্চলতার আিাস দোিাসাজঁকার বানি দথজকই ৈাওো দর্ত  । 

প্রকৃনতজক দসখাজি নতনি ‘আিাল আবডাল’ দথজক দেখজতি । র্ুবক কনব ন লাইেজহ  নগজে দর্ি প্রকৃনতর 

এজকবাজর িাঝখাজি ৈজিনিজলি । এখাজি এজস তাই তারঁ িজি হজেজি –  

‘’প্রকৃনত দর্ বােনবক নক আশ্চর্ য সুেরী তা কলকাতাে থাকজল িুজল দর্জত হে ।‘’ (১০ িাং ৈি) । 

ৈদ্মা আর ৈদ্মা িেীর নেগন্ত নবস্তৃত চর কনবজক দর্ি প্রথজিই আকষ যে কজরজি । প্রকাণ্ড চর ধু ধু করজি 

। তার দর্ি দ ষ দিই । িাজঝ িাজঝ এক এক োেগাে িেীর দরখা দেখা র্াে । কখি বা বানলজকই িেী 

বজল ভ্রি হে । চারনেক শুিয । দলাক দিই, তরু দিই, তৃে দিই । কনব নলজখজিি – 

‘’---উৈজর অিন্ত িীনলিা আর িীজচ অিন্ত ৈাি্ডুুু রতা, আকা  শুিয এবাং ধরেীও  ূিয, িীজচ েনরদ্র্ 

শুষ্ক কটিি  ূিযতা আর উৈজর অ রীরী উোর  ূিযতা । এিিতর desolation  দকাথাও দেখা র্াে িা।‘’ 

(১০ িাং)  

সবনকিুই এখাজি দর্ি আশ্চর্ য স্বজের িজতা । সন্ধ্যার ৈর কজেকেিজক সজে নিজে কনব দবিাজত 

দবনরজেজিি ৈদ্মার চজর । আর এক প্রকৃনতর এক অসীি  ূিযতাে কনব দর্ি হানরজে দগজিি । এিিনক 



এই ৈনরজবজ  এক িহা োগনতক দচতিা কনবজক গ্রাস কজরজি । এই ৈদ্মার চজর প্রনতনেজির সূজর্ যােে 

এবাং সূর্ যাে কনবর নচজে এক অৈূব য অিুিূনত নিজে এজসজি ।  তারঁ িজি হজেজি – 

‘’সূর্ য আজে আজে দিাজরর দবলা ৈবূ য নেক দথজক কী এক প্রকাণ্ড গ্রজের ৈাতা খুজল নেজে এবাং সন্ধ্যা 

ৈত্রশ্চি দথজক ধীজর ধীজর আকাজ র উৈজর দর্-এক প্রকাণ্ড ৈাতা উজে নেজে দসই বা নক আশ্চর্ য নলখি 

---।‘’ (১০ িাং)  

 সবনকিুজকই তারঁ িজি হজেজি প্রকৃনতর এক আশ্চর্ য ৈাি ালা ।  কলকাতাে বজস এসব িাবিা হেত 

কনবতার িজতা বজল িজি হজব । নকন্তু ন লাইেজহ তা একান্তই বােব ।  

  ১৮ িাং ৈজি এই ৈৃনথবীর প্রনত কনবর িাজলাবাসার কথা আজি । এর গািৈালা, িেী িাি দকালাহল 

নিেব্ধতা প্রিাত সন্ধ্যা  সবনকিুজকই কনব দর্ি আকঁজি ধরজত চাি । ৈৃনথবীর কাি দথজক দর্ ধি আিরা 

দৈজেনি তা দর্ি স্বজগ যর কাি দথজকও ৈাওো অসম্ভব নিল । তজব প্রকৃনতর এই রূৈ দর্ি নবষাে িাখা । 

কনব  নলজখজিি – 

‘’আনি এই ৈৃনথবীজক িারী িাজলাবানস । এর িুজখ িারী একিা সুেরূবযাৈী নবষাে দলজগ আজি – ‘’ ।  

  ৈদ্মা িেীজত ভ্রিে বা দবিাজিা হেত তা দকাি কাজের েিযই তা কনবর কাজি সব সিে আিেিে । 

ৈদ্মাে ভ্রিজের েিয তারঁ নিজের নিল ‘ৈদ্মা’ িাজির দবাি । দসখাজি স্বােযজের দকাি অিাব নিল িা । 

ৈদ্মাে দিজস দবিাজিাজতই দর্ি  ানন্ত । দরাগজিাজগর ৈর তারঁ েুব যল  রীরজক আরািও দেে ৈদ্মা ।  ৬৭ 

িাং ৈজি এই  ানন্ত ও ৈদ্মা ভ্রিজের আিজের কথা আজি । কনব নলজখজিি – 

‘’দরাজতর অিুকূজল দবাি চলজি , তার উৈর ৈাল দৈজেজি; েুৈুরজবলাকার দরাদু্দজর  ীজতর নেিিা ঈষৎ 

দতজত উজিজি ; ৈদ্মাে দিৌকা দিই ;  ূিয বানলর চর হলজে রে, একনেজক িেীর িীল আর এক নেজক 

আকাজ র িীজলর িাজঝ একটি দরখার িজতা আকঁা রজেজি – েল দকবল উেজর বাতাজস খুব অল্প অল্প 

নচকনচক কজর কাৈঁজি, দেউ দিই ।‘’ (৬৭ িাং)।  

ৈদ্মা িেী কনবর কাজি দকািনেি ৈুরজিা হে িা । তার সুজকািল িীল নবোর, তার সুিবীি  যািল দরখা 

, তার বে য এবাং িৃতয এবাং সাংগীত সবই একই রকি দথজক র্াে । ৈদ্মার এই নচর িবীি রূৈ কনবজক 

অনিিূত কজর । ৈদ্মা এবাং ৈদ্মা দকত্রন্দ্রক প্রকৃনতর প্রনত কনবর িজলাবাসার  দর্ি দকাি দ ষ দিই । 

প্রকৃনত দথজকই কনব দৈৌৌঁজি র্াি বৃহতর ৈৃনথবীর প্রনত তারঁ িাজলাবাসাে । নতনি দলজখি – 

‘’এই ৈৃনথবীটি আিার অজিক নেিকার এবাং অজিক েন্মকার িাজলাবাসার দলাজকর িজতা আিার কাজি 

নচরকাল িতুি ; আিাজের েু’েিকার িজধয একিা খুব গিীর এবাং সুেরূবযাৈী দচিাজ ািা আজি ।‘’ (৬৭ 

িাং) ।  



এ প্রসজেই কনবর িজি হে  ৈৃনথবী সৃটির এজকবাজর আনেি লজের কথা র্া নতনি  তারঁ ‘বসুন্ধ্রা’ কনবতাে 

নলজখজিি । এই ৈজিও ৈৃনথবীজক তারঁ িজি হজেজি দর্ি ‘বহু সন্তািবতী িা ।‘   ‘একখানি দরৌদ্র্ৈীত 

নহরেয অঞ্চল’ গাজে নেজে এই িা দর্ি দর্ি িেীতীজরর  সযজেজি বজস আজিি ।  

 

   এিনি িাজব আিাজের ৈািয নিন্ন ৈজির নচটিগুনলজত প্রকৃনত নচিজির কথা উজি এজসজি । প্রকৃনতর 

কথাই নচটিগুনলর দর্ি িূল আজলাচয । র্ুবক কনবর কনবিজি ৈদ্মা আর তার ৈনরজব  দর্ িুগ্ধতার সঞ্চার 

কজরনিল তার সেুর বে যিা নচটিগুনলজত আজি ।  

 

                                 ------------------------০-----------------------------  

    


