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\> কাশক— িকেশারীেমাহন সাতরা িব ভারতী ন-িবভাগ, ২১০,
কনওআিলস ীট, কিলকাতা 鱼 關 3 সূচনা আমার কােব র
ঋতু পিরবতন ঘেটেছ বাের বাের । ায়ই সটা ঘেট িনেজর অলে । কােল
কােল ফুেলর ফসল বদল হেয় থােক তখন মৗমািছর মধু জাগান নতু ন পথ
নয়। ফুল চােখ দখবার পূেবই মৗমািছ ফুলগে র সূ িনেদশ পায়, সটা
পায় চারিদেকর হাওয়ায় । যারা ভাগ কের এই মধু তারা এই িবিশ তা টর
পায় ােদ । কােনা কােনা বেনর মধু িবগিলত তার মাধুেয, তার রং হয়
রাঙা, কােনা পাহািড় মধু দিখ ঘন, আর তােত রেঙর আেবদন নই, স
, আবার কােনা আরণ স েয় একটু িত
ােদরও আভাস থােক ।
কােব এই য হাওয়া বদল থেক ি বদল এ তা াভািবক, এমিন
াভািবক য এর কাজ হােত থােক অ মেন । কিবর এ স ে খয়াল
থােক না । বাইের থেক সমজদােরর কােছ এর বণতা ধরা পেড় । স িত
সই সমজদােরর সাড়া পেয়িছলুম। আমার একে ণীর কিবতার এই
িবিশ তা আমার হভাজন ব ু অিময়চে র দৃি েত পেড়িছল । িঠক কী
ভােব িতিন এেদর িবে ষণ কের পৃথক কেরিছেলন তা আিম বলেত পািরেন।
হয়েতা /o দেখিছেলন এর বসে র ফুল নয়, এরা হয়েতা ৗঢ় ঋতু র ফসল,
বাইের থেক মন ভালাবার িদেক এেদর ঔদাসী । িভতেরর িদেকর
মননজাত অিভ তা এেদর পেয় বেসেছ । তাই যিদ না হেব তাহেল তা
ব থ হেব পিরণত বয়েসর রণা । িক এ আেলাচনা অামার পে সংগত
নয় । আিম তাই নবজাতক ে র কাব
েনর ভার অিময়চে র উপেরই
িদেয়িছলুম। িনি
িছলুম কারণ দশিবেদেশর সািহেত ব াপকে ে তার

স রণ । রবী নাথ ঠাকুর উদয়ন ৪ঠা এি ল, ১৯৪০ নবজাতক উে াধন
শষ দৃি ায়ি
বু ভি কন িহ ু ান রাজপুতানা ভাগ রাজ
ভূ িমক প ীমানব আহবান রােতর গািড় মৗলানা িজয়াউ ীন অ
এপাের-ওপাের ◌ংপু পাহােড় সূচীপ নবীন আগ ক S থম যুেগর উদয়
িদগ েন \o আিজ এ আঁিখর শষ দৃি র িদেন 6. উপর আকােশ সাজােন
তিড় আেল| ৭ ংকুত যুে র বাদ S X জ ািতষীরা বেল ◌ృ মাের
িহ ু ান ›ዓ এই ছিব রাজপুতানার S আমার এ ভাগ রােজ পুরােনা
কােলর ২৪ হায় ধির ী, তামার আঁধার পাতাল ২৮ য দানব, মানেব কিরেল
পািখ ) িব জুেড় ু ইিতহােস C3 এ াণ, রােতর রলগািড়  ﻣﺎﻳﺎকখেনা
কখেনা কােনা অবসের "b" আিজ ফা েন দাল পূিণমা রাি ৪১ রা ার
ওপাের 88 কুজ ঝিটজাল যই 8 ه/ هইে শন জবাবিদিহ সােড় ন’টা
বাসী জ িদন 2 রাম ািটক ক া ীয় নাচ অবিজত শষ িহসাব স া
জয় িন জাপিত বীণ রাি শষ বলা প-িব প শষ কথা সকাল
িবকাল ইসেটশেন আিস কিব হেয় দাল-উংসেব সােড় ন’টা বেজেছ
ঘিড়েত হ বাসী তামরা রিচেল যাের চতু িদেক বিহবা আমাের বেল য
ওরা রাম ািটক িসংহেল সই দেখিছেলম আিম চেল গেল ফেল রেখ
যাব িপছু চনা শানার সাঝেবলােত িদন স াচীন অিত বীণ িবষয়ী যাবার
সময় হােল সকােল উেঠই দিখ িব -জগং যথন কের কাজ অিভভূ ত
ধরণীর দীপেনভা তারণকুমাের এল বল পাতা ঝরাবাের এই মার জীবেনর
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এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
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