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বঙ্গভূমির প্রমি 

 
 

বঙ্গভূমির প্রমি' িাইকেল িধুসূদন দত্ত রমিি এেটি গীমিেমবিা। এ েমবিায় স্বকদকের প্রমি গভীর শ্রদ্ধা ও এোগ্রিা 

িীব্রভাকব প্রোে পেকয়কে। পদেকে েমব িা মিকসকব েল্পনা েকর মনকেকে পভকবকেন িার সন্তান। প্রবাসী িধুসূদন 

পভকবকেন, িা পেিন সন্তাকনর পোকনা পদাষ িকন রাকেন না, পিিমন েমবর পদেিািৃো ও িার সব পদাষ ক্ষিা েকর 

পদকব। েমব িাই পদেিািৃোর োকে প্রণমি োনাকেন, েদ্মফুল পেিন োমনকি পফাকি, মিমনও পিিমন পদেিািৃোর 

সৃ্মমিকি পেন ফুকি থাকেন। 

 

েমব পদেিািৃোর সৃ্মমিকি মনকেকে অির েকর রােকি িান। মেন্তু িার ধারণা,এিন পোন গুণ িার পনই,োর ফকল 

মিমন অিরত্ব লাভ েরকবন।মবষয়টি উেলমি েকর পদেকপ্রমিে েমব েযািল েন্মভূমির োকে প্রশ্ন পরকেকেন। 

 

েমব মবশ্বাস েকরন,েৃমথবীকি েন্মগ্রিণ েকরকেন িেন িার িৃিয য অবধামরি। মেন্তু সব িৃিয য এেরেি নয়। মেেয  িৃিয য 

আকে ো েীবনকে আকরা পবমে স্মরণীয় েকর রাকে। িিৎ েকি ের িাধযকি িৃিয যর েকরও সাধারণ িানুকষর হৃদকয় পবেঁকি 

থাোর িকধয পশ্রষ্ঠ লাভ েরা োয়। 

 

েমব প্রবাকস পথকেও পদেিািৃোর িকন স্থান োওয়ার আো েকরকেন সব েক্ষণ। িামে পেিন অিৃকির সন্ধান েকর 

অিৃকির হ্রকদ েকরও গকল োয় না। েমবও পিিমন েকরই পদেিািৃোর িকন স্থান লাকভ িৃিয যকে ভয় োন না। 

 

'দদকবর বকে' বলকি দুভোগযক্রকি প্রবাকস েমবর েীবনাবসাকনর আেঙ্কাকে বুঝাকনা িকয়কে। িানুষ িরণেীল, এিাই 

মিরন্তন সিয। েমব স্বকদেকে ভাকলাকবকসকেন িকনপ্রাকণ। প্রবাস েীবকন এই ভাকলাবাসা আকরা সুদৃঢ় িকয়কে। একক্ষকে 

প্রবাকস েমদ িঠাৎ েকর েমবর েীবনাবসান ঘকি, সকেে পেন েমবকে ভয কল না োয়। পেননা, িৃিয য এেটি অমনশ্চিি 

বযাোর। 'দদকবর বকে' েথাটির িধয মদকয় এই মবষয়টির প্রমি ইমঙ্গি েরা িকয়কে। 

 

িানুষ িরণেীল --এিাই োশ্বি মিরন্তন। িানুষ েৃমথবীকি েন্মগ্রিণ েকর, এেটি মনমদেষ্ট সিয় েে েন্ত েৃমথবীকি েীবন 

অমিবামিি েকর।িারের িার িৃিয য ঘকি। এিাই েৃমথবীর অকিাঘ মনয়ি- সব িানুকষর পক্ষকে এেই রেি ঘকি। এই 

মিরসিযকে িয কল ধরকি মগকয় েমব বকলকেন 'েশ্চন্মকল িমরকি িকব। ' 

 

নদীর েল পেিন সদা প্রবিিান পিিমন িানুকষর েীবকনর মবমভন্ন ধাে োর িকয় িৃিয যবরণ েরকি িয়। 

িানুকষর েীবনকে েমব পরািমস্বনী নদীর সকঙ্গ িযলনা েকরকেন। নদীর েল পেিন সদা প্রবিিান পিিমন িানুকষর 

েীবন সদা েমরবিেনেীল। এভাকব সিকয়র সকঙ্গ সকঙ্গ নানা েমরবিেকনর িধয মদকয় িানুষকে এেসিয় িৃিয যবরণ েরকি 

িয়। 

েমব বর প্রাথ েনা েকরন অিরত্ব লাভ অথ োৎ পদেিািৃোর সৃ্মমিকি েদ্মফুকলর িকিা ফুকি থাোর েনয। েমব মনকেকে 

পদেিািৃোর অধি সন্তান ভাবকলও িার পেি সুধা পথকে েেকনাই বশ্চিি িকি িান না। িাই মিমন প্রাথ েনা েকরকেন, 

পদেিািা পেন িার পদাষগুকলা ক্ষিা েকর িােঁকে অিরত্ব পদন অথ োৎ িােঁর সৃ্মমিকি েদ্মফুকলর িকিা ফুকি থাোর িকিা 

বর দান েকর। 
 

েমব স্বকদকের প্রমি িােঁর শ্রদ্ধা ও এোগ্রিা িীব্রভাকব প্রোে েকরকেন। পদেকে 'িা' মিকসকব েল্পনা েকর মনকেকে 

পভকবকেন িার অধি সন্তান। প্রবাসী েমব িাই পদেিািৃোর োকে মিনমি েকর বকলকেন পেন পদেিািৃো িার অধি 

সন্তানকে িকন রাকে। িার এই িকনর ইো েূরণ েরকি মগকয় েমদ পোকনা ভযলও মিমন েকর পফকলন, িবুও পেন 

পদেিািৃো িার পেি সুধা পথকে েমবকে বশ্চিি না েকর। 

 

পদেকে ভাকলাবাসার দামবকি েমব পদেিািৃোর অধি সন্তান িকয়ও িার োকে অিরত্ব প্রাথ েনা েকরকেন। প্রবাকস 

পোকনা োরকণ েমদ িােঁর েীবনাবসান ঘকি, িবুও মিমন দুুঃে োকবন না। োরণ েন্মিােই িৃিয য অমনবাে ে। মেন্তু 

পদেিািৃো েমদ িােঁকে িকন রাকে িািকল মিমন িৃিয যর পদবিাকেও ভয় েকরন না।  
 


