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  ছন্দের জাদুকর কবি সন্দযেন্দ্রনাথ দন্দের লেখা 'ঝর্ ণার গান' কবিযায় কবি ঝর্ ণান্দক একটি দৃঢ়, অবিচে, গবযময় এক চবরত্র 

বিন্দসন্দি যুন্দে ধন্দরন্দছন। ঝর্ ণার গবয অবিরাম। লস কারও ভয় পায় না। চারপান্দের সিবকছুই লস লদন্দখ ও উপেবি কন্দর, 

বকন্তু কারও জনে যার গবযন্দক মন্থর কন্দর না। যার উন্দেেে লসৌেন্দয ণর যৃষ্ণাযণন্দক খুুঁন্দজ লির করা এিং লসই েন্দযেই 

অবিচে। 

 

ঝুম পািাড় লযন ঝরনার অবিরাম িন্দয় চোর গবয, যার চঞ্চেযা লদন্দখ যান্দক থামান্দয চায়। যার পুেবকয গবযন্দক সযকণ 

করন্দয ও যার চঞ্চেযান্দক থামান্দয যাই লচাখ পাবকন্দয় ভয় লদখায়। ঝরনা িন্দয় চন্দে অবিরাম। নৃযেরয অিস্থায় নানা 

সুমধুর সুন্দর গান গাইন্দয গাইন্দয লস লধন্দয় চন্দে। কারও লযায়াক্কা কন্দর না। কারও ভয় লনই যার। লস যার উয্পবেস্থে 

লথন্দক িিুদনূ্দর চন্দে যায়। পািাড় লযন যা পছে করন্দয পান্দর না। পািান্দড়র বনজণনযান্দক ভঙ্গ করন্দছ িন্দে, পািাড় লথন্দক 

দনূ্দর সন্দর যান্দে িন্দে পািাড় লচাখ পাবকন্দয় যান্দক ভয় লদখায়।  

 

ঝরনার চঞ্চে, পুেবকয গবযন্দক িাধা বদন্দয, স্তিযার মন্দধে ঝরনার এই েব্দন্দক থামান্দযই ঝুম পািাড় লচাখ পাবকন্দয় ভয় 

লদখায়। কবিযার ঝরনা কারও কথায় কান না বদন্দয়, েয িাধা বিপবে অবযক্রম কন্দর আপন লিন্দগ চন্দে। ঝরনা নানা 

উুঁচু-বনচু, বিস্তর সংকীর্ ণ পথ পাবড় লদয়। বনজ েযেস্থন্দে লপৌৌঁছান্দয যারা অিে ও অবিচে। আপন লিন্দগ লধন্দয় চো 

যান্দদর েযে।  

 

ঝর্ ণার জন্ম পািান্দড়র সুউচ্চ বেখন্দর। পািান্দড়র সৃটি নানা রকম পাষার্ যথা পাথন্দরর দ্বারা। লসই পাথন্দরর িুন্দকই উৎপবে 

িয় ঝর্ ণার। যারপর পািান্দড়র গা চুইন্দয় পাথন্দর পাথন্দর বছিন্দক উষর ধরর্ীর িুন্দক লনন্দম আন্দস লসই ঝর্ ণার জেধারা। যার 

জেধারায় ধূসর পৃবথিী সরসা িন্দয় ফুন্দে-ফন্দে-ফসন্দে, সিুন্দজ-েোমন্দে ভন্দর ওন্দে। যার মন্দনািাবরর্ী ও রূপসী িন্দয় ওন্দে 

এই িসুন্ধরা। লস জনে কবি ঝর্ ণার মন্দধে এই োন্ত-বিগ্ধ রূপ েয কন্দর যান্দক ‘পাষান্দর্র লিিধারা’ িন্দেন্দছন। 

 

প্রশ্ন: ঝুম পািাড় লচাখ পাবকন্দয় ভয় লদখায় লকন? 

 

কবি ঝরনান্দক একটি দৃঢ়, অবিচে, গবযময় এক চবরত্র বিন্দসন্দি যুন্দে ধন্দরন্দছন। ঝরনার গবয অবিরাম। লস কারও ভয় 

পায় না। চারপান্দের সিবকছুই লস লদন্দখ ও উপেবি কন্দর বকন্তু কারও জনে যার গবযন্দক মন্থর কন্দর না। যার উন্দেেে 

লসৌেন্দয ণর যৃষ্ণাযণন্দক খুুঁন্দজ লির করা এিং লসই েন্দযেই অবিচে। 

 

ঝরনা কারও জনে থান্দম না। লস লসৌেন্দয ণর যৃষ্ণাযণন্দক খুুঁন্দজ লিড়ায় পৃবথিীময়। লকান্দনা িাধা, ভয় যার েযেন্দক বিচবেয 

করন্দয পান্দর না। লস শুধু যার েযেস্থন্দে লপৌৌঁছান্দয চায়। কারও কথা, ভয় লদখান্দনা, চারপান্দের ঘিনা যান্দক থামান্দয 

পান্দর না। লস শুধু লচন্দয় লদন্দখ আর আপন মন্দন নূপুর িাজজন্দয় পাথন্দর যাে বদন্দয় লনন্দচ-লগন্দয় চেন্দয থান্দক। 

অবভযাজত্রন্দকরা লযমন বনন্দজর েযেস্থন্দে লপৌৌঁছান্দয অিে, অিবচে ও দুি ণার গবযন্দয ছুন্দি চন্দে, ঝরনাও পি ণয গান্দত্র 

জন্ম বনন্দয় ক্লাবন্তিীনভান্দি চঞ্চে পান্দয় পুেবকয মন্দন িন্দয় যায়।  

 

ঝর্ ণা পািাবড় পবরন্দিন্দে যার আপন গবযন্দয ছুন্দি চন্দে। এন্দয পািাড় ঘাড় ঘুবরন্দয় ভয় লদখান্দেও লস যার লযায়াক্কা কন্দর না। 

নূপুর পান্দয় এবগন্দয় চন্দে লস। এন্দয পািাবড় পবরন্দিন্দে সৃটি িয় অপূি ণ লসৌেন্দয ণর। চঞ্চে পান্দয় পুেবকয গবয বনন্দয় স্তি 

পািান্দড়র িুন্দক আনন্দের পদবচহ্ন রান্দখ ঝর্ ণা। বনজণন দুপুন্দর পাবখর ডাকও লোনা যায় না পািাবড় পবরন্দিন্দে। অথচ সুউচ্চ 

পি ণয লথন্দক অপরূপ লসৌেয ণ বনন্দয় লনন্দম আন্দস এ জেধারা। যা প্রকৃবযর িুন্দক সৃটি কন্দর এক অপার লসৌেন্দয ণর। ঝর্ ণা 

আমান্দদর প্রাকৃবযক সম্পদ। প্রকৃবযর মান্দঝই খুুঁন্দজ পাওয়া যায় এ লসৌেয ণন্দক। এর অপার লসৌেয ণ বেল্পীর লচাখন্দক 

িাযছাবন বদন্দয় ডান্দক। 

 

প্রশ্ন: ‘চপে পায় লকিে ধাই’ িেন্দয এখান্দন কী লিাঝান্দনা িন্দয়ন্দছ?  


