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জন্মভূমির সঙ্গে প্রমিটি িানুঙ্গের আজীবঙ্গনর সম্পর্ক। এর সব মর্ছুই িার চেনা ও জানা। র্মবর চেঙ্গেও িাই। মিমন 

চেিন জন্মভূমির আসিাঙ্গনর িারা, জমিঙ্গনর ফুল, চজানামর্, পুরু্র, িাছরাঙাঙ্গর্ চেঙ্গনন, চিিমন িারাও িাাঁঙ্গর্ চেঙ্গন। 

পামি, র্ামিকঙ্গর্র ধাঙ্গনর িঞ্জমর মর্িংবা শুধু িার মেঙ্গরাল পািার িলিল মিমির নয়, এই জনপঙ্গের িানুেও িাাঁঙ্গর্ 

ভাঙ্গলাভাঙ্গব চেঙ্গন। র্ারণ িাাঁর অস্তিত্ব এই জন্মভূমির গভীঙ্গর চপ্রামিি। 

 

র্মব িঙ্গন র্ঙ্গরন জন্মভূমির সঙ্গে িানুঙ্গের আজীবঙ্গনর সম্পর্ক। এই জন্মভূমির গভীঙ্গর চে িাাঁর মির্ড় চপ্রামিি চসিা 

চবাঝাঙ্গি মিমন আসিাঙ্গনর িারা, জমিঙ্গনর ফুল, রাঙ্গির বা াঁি বাগান, অসিংিয চজানামর্ঙ্গর্ চেিন সােী র্ঙ্গরঙ্গছন, 

চিিমন সােী র্ঙ্গরঙ্গছন জারুল, জািরুল গাছ, পুঙ্গবর পুরু্র, ঝার্ড়া ডুিুঙ্গরর ডাল আর িাছরাঙা পামিঙ্গর্। জন্মভূমির 

চসৌন্দে ক চে র্মবঙ্গর্ র্িিা িুগ্ধ র্ঙ্গরঙ্গছ িা চবাঝাঙ্গি মগঙ্গয় মিমন আঙ্গরা বঙ্গলঙ্গছন চে জন্মভূমির ির চরৌদ্র, জলজ বািাস, 

চিঘ ক্লান্ত মবঙ্গর্ঙ্গলর পামি, র্ামিকঙ্গর্র ধাঙ্গনর িঞ্জমর, চজযাৎস্নার োেঙ্গর ঢার্া মনমিন্দার ছায়া, ধান চেি, নেীর মর্নার 

ইিযামে িাাঁর অস্তিঙ্গত্ব মিড়র্ চগঙ্গড় বঙ্গস আঙ্গছ। জন্মভূমির এই চসৌন্দে ক চেঙ্গি িুগ্ধ এর্ অঙ্গবাধ বালর্ মিমন। 

 

িাাঁর র্াঙ্গছ চেি িাঙ্গন শুধু োরপাঙ্গির প্ররৃ্মি নয়। মিমন মবশ্বাস র্ঙ্গরন জন্মভূমির সঙ্গে প্রমিটি িানুঙ্গের আজীবঙ্গনর 

সম্পর্ক। এর সব মর্ছুই িাাঁর অঙ্গনর্ চেনা ও জানা। জন্মভূমির িঙ্গধয মির্ড় চগঙ্গড় চিঙ্গর্ই িানুে িাই সিগ্র চেিঙ্গর্ 

আপন র্ঙ্গর পায়। মিমন িঙ্গন র্ঙ্গরন, চেিঙ্গর্ অনভুব র্রঙ্গলই চেঙ্গির িানুেঙ্গর্ও আপন িঙ্গন হঙ্গব। মিমন েৃঢ়ভাঙ্গব 

মবশ্বাস র্ঙ্গরন এ চেঙ্গির প্ররৃ্মি ও িানুেঙ্গর্ মিমন চেিন চেঙ্গনন, িারাও টির্ চিিমনভাঙ্গব িাাঁঙ্গর্ চেঙ্গন। িাই মিমন র্েি 

আলী, অভাবী চেমণর প্রমিমনমধ জমিলার িাঙ্গয়র িঙ্গিা িানুঙ্গের মেরঙ্গেনা স্বজন। র্মব অনুভব র্ঙ্গরন, চে লাঙল জমিঙ্গি 

ফসল ফলায়, চসই লাঙল আর িাটির গন্ধ চলঙ্গগ আঙ্গছ িাাঁর হাঙ্গি, িরীঙ্গর। ধানঙ্গেি, ধ ুধ ুনেীর মর্নার অি কাৎ এই 

গ্রািীণ জনপঙ্গের সঙ্গেই িাাঁর জীবন বা াঁধা। এই হঙ্গে িাাঁর অস্তিত্ব। 

 

প্রশ্ন: র্মব জমিলার িার রান্নাঘর মর্ভাঙ্গব চেঙ্গনন? বযািযা র্ঙ্গরা।       

প্রশ্ন: ÔAvwg GB DavI b`xi gy» GK A‡eva evjK|Õ ÑKwe †Kb GK_v e‡j‡Qb ? 


