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'প্রকৃতি' েরের অর্ ি বহুবযঞ্জনাময়। েেটটর অরনক অর্, ি অরনক িাৎপর্।ি প্রাসতঙ্গক অরর্ ি প্রকৃতি তবশ্বভূ মা
পতরিয়বাহক েে।তবশ্বতবধান, তবশ্বজগি এবং তবশ্বমানব সমস্তই এরি সতিতবষ্ট। আরপতিক অরর্, ি
প্রকৃতি সাধারনি িার িুদ্র পতরসর অতিক্রম করর বযাপক অরর্ িপ্রর্ুক্ত হয়। আর, এটা অরনকাংরে তনভির করর
উর্িষ্ট ছলখরকর জীবনরবাধ সংর্ুক্ত জীবনানুগ অরর্ বযর্ঞ্জি
ি
হরয় ওঠার পতরকেনায়। প্রকৃতি িার তবতিত্র স্বভারবর
অতভবযর্ক্ত ঘটটরয় তেে রতসক মানুি মাত্ররকই অতভভূ ি করর। তবশ্বপ্রকৃতিরি রূরপর ছর্ প্রািুর্ িারক
ি
তভতত্ত কররই
তবতভি ছদ্রের আবহাওয়াগি কাররণ এক ছদ্রের প্রকৃতি িার অন্তররূরপর প্রকাে ঘটায়। প্রকৃতির ববতিত্রয, ববতেষ্টয
ও মাধুর্ ি প্রকৃতি পাগল মানুরির মরন ঘটায় ভারবর উরেি। ফরল সাতহরিযর রূপ লাভ কররর প্রকৃতি। পৃতর্বীর
প্রািীনিম সাতহিয ঋরেদ্ ছর্রকই প্রকৃতি ছিিনার সুন্দর পতরিয় পাওয়া র্ায়। ঋরেরদ্ ইন্দ্র, সূর্, ি বরুণ, পবন প্রমুখ
ছদ্বিারদ্র বন্দনা গারন প্রকৃতির বণনা
ি সুসমৃদ্ধ।তবতভি প্রািীন ঋতিরা নদ্- নদ্ীর ছর্ বন্দনা গান কররিন িারিও
প্রকৃতি অসামানয রূপ দ্িিায় উরঠ এরসর । সংষ্কৃি সাতহরিযর ভাণ্ডারর রামায়ণ, মহাভারি প্রভৃ তি মহাকারবয
প্রকৃতির অসামানয তিত্র তলতপবদ্ধ হরয়র । কাতলদ্ারসর "অতভজ্ঞান েকুন্তলম", "ছমঘদ্ূিম", " ঋিু সংহারম" এ
প্রকৃতির সরবাৎক
ি ৃ ষ্ট রূপ অর্িি। বাংলা সাতহিযও এর বযতিক্রম নয়। বাংলা সাতহরিযর প্রািীনিম তনদ্েনি ির্াপরদ্ও
ি
কতবরা প্রকৃতিরক র্র্ারর্াগয মর্াদ্ায়
ি
গ্রহণ কররর ন। বড়ুিণ্ডীদ্ারসর "শ্রীকৃষ্ণকীিিন " কারবয বতণিি প্রকৃতিও
অসাধারন। ববষ্ণব পদ্াবলীরিও প্রকৃতি মানব মরনর তবতিত্র অনুভূতির সহায়ক ের্ক্ত তহসারব কাজ কররর ।
তবদ্যাপতি, ছগাতবন্দ দ্াস, জ্ঞানদ্াস প্রমুখ কতবরা প্রকৃতিরক িাাঁরদ্র অরনক পরদ্ অনুিঙ্গ কররর ন। মঙ্গল
কাবযগুতলরিও প্রকৃতি ছপ্রিাপট তহসারব বারবার এরসর । মনসামঙ্গল কারবয িাাঁদ্ সওদ্াগররর ছনৌকায় ঝরড়র
িাণ্ডব, মনসার ছকারপ িাাঁদ্ সওদ্াগররর সুপাতর বাগান ি ন
হরয় র্াওয়া, তেবায়ণ কারবয তেরবর িাি
আবাদ্ ইিযাতদ্র বণনায়
ি
কতবরা প্রকৃতিরক তনপুণভারব অিন কররর ন। আধুতনক র্ুরগ কতবিার অঙ্গরন প্রকৃতির
অসামানয বণনার
ি
স্বাদ্ আনরলন কতব তবহারীলাল িক্রবিী। িাাঁর "সঙ্গীিেিক", "সারদ্ামঙ্গল ", " সারধর আসন
", কাবযগ্রন্থগুতল প্রকৃতির বণনায়
ি
অনুপম তিত্র। আজন্ম ঔপতনিতধক ভাবনায় ভাতবি রবীন্দ্রনারর্র হারি প্রকৃতি
সিয-তেব-মঙ্গরলর বাণী হরয় উরঠর । বাংলা কর্া সাতহরিয বর্িম িন্দ্র িরটাপাধযায়, েরৎিন্দ্র িরটাপাধযায়, মাতনক
বরন্দযাপাধযারয়র, িারােির বরন্দযাপাধযারয়র, তবভূ তিভূ িণ বরন্দযাপাধযায়, তবভূ তিভূ িণ মুরখাপাধযায়,তবমল
তমত্র, সুনীল গরঙ্গাপাধযায় প্রমুখ অরনক অরনক সাতহতিযকরদ্র কলম তবধৃি হরয়র প্রকৃতি তিত্ররনর দ্িিায়। বলা
র্ায়, বাংলা সাতহতিযকরদ্র কলরম প্রকৃতি এক বড় অনুিঙ্গ হরয় ধরা পরড়র ।

িারটর দ্েরক গে তলখরি আরম্ভ করা জীবন সরকার িাাঁর আত্মকর্ায় জাতনরয়র ন --

" বাংলার মানুি, নদ্ - নদ্ী, তনসগইি আমারক গেকার কররর । আমার গরে ভািা ছজাগান তদ্রয়র । "১

ছর্ ছলখক এই স্বীকাররার্ক্ত তদ্রি পাররন, িাাঁর ছলখায় প্রকৃতির উপতিতি কীভারব এবং কিভারব এরসর
আমরা পরখ কররবা।

--- িা

জীবন সরকাররর প্রকৃতি তবিয়ক অতধকাংে গরের পটভূ তম গ্রাম বাংলা। তিতন তনরজ অরনক জায়গায় বরলর ন,
গ্রাম বাংলার প্রকৃতি িাাঁরক গেকার কররর । আর, এই গ্রাম বাংলা মারন ছ রড় আসা মািৃভূ তম ওপার বাংলা।রদ্ে
হাতররয় নিু ন জীবন শুরু করা উত্তর বাংলা, এবং পরর ছকালকািার তবতভি জায়গার প্রকৃতি িাাঁর গরে রংতবস্তার
কররর ।রর্রকান ছলখরকর ছলখারিই প্রকৃতির বণনায়
ি
বিা ি এক অপতরহার্ ি উপাদ্ান। গ্রাম বাংলার িািীরা বিার
ি
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তদ্রকই িাতকরয় র্ারক।বিায়
ি ধান জতমরি ধান আর পারটর আাঁে ছপরি কাাঁিা পাট জরল জাগ ছদ্ওয়া গ্রামীন মানুরির
জীবরনর অঙ্গ। অর্ি বিায়
ি বৃটষ্ট ছনই--- এই কাতহনী তনরয় ছলখা উত্তরবরঙ্গর পটভূ তমরি তলতখি গে " হুদ্ুম ছদ্খা
ছদ্ওরগা আতসয়া" গরে ছদ্তররি বিা ি আসায় প্রকৃতির ছকমন হিশ্রী রূপ হরলা গেকার িার তিত্র িু রল ধররর ন -

" িারপারে ধূ-ধূ মাঠ। খাাঁ খাাঁ করর । আগা া ছরৌরদ্র পুরড় িামারট হরয় ছগর । বািারস আগুরনর হলকা মাঠময়।
গা - গা াতল ছরারদ্র িারপ র্ঝমুরে। জতমর মাটট ফাটা ফাটা, ভূ তমকম্প হরয় ছর্ন ধতরত্রীর মাটট ভাঙিুর হরয় ছগর ।
"২

এ গরের নায়ক মনা। আকারে ছমঘ ছদ্খরলই িার বুরক জল আরস। বৃটষ্ট ছনই বরল লাঙল তদ্রয় মাটট িািারি পারর
না। র্তদ্ িাি না হয়, না ছখরয় মররি হরব ছর্। জতমরি ধান বীজ তড়রয় ছদ্ওয়ার এটাই ছিা সময়। ভারলা ধান হরলই
ছিা কৃিরকর মুরখ হাতস ফুটরব। অর্ি বৃটষ্ট ছনই।আসরল মানুি ছিা প্রকৃতির কার পুিুল নাি ছখলার পুিুরলর মরিা।
প্রকৃতির উপর তনভিরেীল র্াকরি হয় িািীরদ্র। িাই --

" আকারের তদ্রক িাকারি িাকারি ছিাখ ঝাপসা হরয় এরলা। মারঠর তদ্রক িাকারনা র্ায় না। সব ঝলরস ছগর ।
ছরাদ্ ছর্ন র্ঝম ছমরর বরস আর । কাকপিীও ছদ্খা র্ায় না। ত রটরফাটা ছর্ বৃটষ্ট পড়রব িার নামগন্ধ ছনই। "৩

মানুি একটু ছদ্রীরি বুঝরলও প্রকৃতির অনযানয প্রাণীরদ্র প্রকৃতির পাঠ ছবাঝার িমিা অরনক ছবতে। খুব ছমঘ
কররল ছর্মন মারঠর গরু- াগল - ছভাঁ ড়া বুরঝ র্ায় িাণ্ডব আসা অতনবার্, ি ছিমতন মাটটর তপাঁপরড়রাও বুঝরি পারর
বৃটষ্ট আসরব তকনা। গ্রামীন মানুিজরনর তবশ্বাস তপাঁপরড়রা দ্লবদ্ধভারব সাতরসাতর করর ছগরল তক ু তদ্রনর মরধযই
বৃটষ্ট নামরি পারর।গেকার এই তবশ্বাসরক ভািা তদ্রয়র ন অনবদ্যভারব--

" মাটটর তদ্রক িাকায় মনা,তপাঁপরড়র সাতর ছদ্খা র্ায় তকনা। মাটটর নীরির গিি ছর্রক তপাঁপরড় উঠরল বৃটষ্ট
হয়।বুরড়ারলারকরা ছসই কর্া বরল। "৪

উত্তরবরঙ্গ বসবারসর জনয উত্তরবরঙ্গর প্রকৃতি ছর্মন জীবন সরকাররর ছলখায় প্রাণবন্তভারব এরসর , ছিমতন
এরসর উত্তরবরঙ্গর তবতভি জনজাতির মুরখর ভািা, িারদ্র পূজা-পাবণ,
ি ছলাকগান ইিযাতদ্ ইিযাতদ্। এগুতলরিও
ু
প্রকৃতির বণনা
ি এরসর দ্ারুণভারব। "হদ্ুমা ছদ্খা ছদ্ওরগা আতসয়া" গরে রাজবংেীরদ্র ছলাকরদ্বিা হুদ্ুম পূজায়
রারির প্রকৃতিরক ছলখক িু রল ধররর ন এইভারব---

"আকাে কারলা হরয় ছনরম এরলা ধতরত্রীরি। ওরা ছগাল হরয় বরস পড়রলা মাটটরি। বৃটষ্টর জল ওরদ্র উলঙ্গ েরীর
ধুরয় ধান ছখরি নামরলা। ওরা বুক ভরর বৃটষ্ট তনরলা তভিরর। পূতণমার
ি
আরলা সরর তগরয় আকাে ভরা কারলা ছমঘ।
মারঝ মারঝ তবদ্ুযৎ িমকারে। ছসই আরলায় ছমরয়রদ্র উলঙ্গ ছদ্হ বৃটষ্টর জরল এক হরয় তমরে ছগরলা মাটটর সরঙ্গ।
তবদ্ুযৎ ঝলরক ঝলরস ছগরলা মায়াময় জগৎ।" ৫

ছপ্ররমর সরঙ্গ প্রকৃতির ছর্াগ তনরয় তলতখি গে "তভন গাাঁরয়র রাজপুি্িুর "। েহর ছর্রক দ্াদ্ার বন্ধু এরসর । ববকালীর
মন ছ রলটটরক ছদ্রখ অজানা আনরন্দ ভরর র্ায়। েরীরর আর মরন ছর্ন অনয রকরমর র্ঝতলক। মা িাকর ন,
ছসতদ্রক িার ছখয়াল ছনই। ছর্ন িণ্ডীদ্ারসর পূবরারগর
ি
রাধা। অসাধারণ প্রকৃতি তিরত্রর দ্িিায় িা বতণি---ি
" মা ছবাধহয় িাকর ন। দ্ূরর নদ্ী ফুসর । বিার
ি নদ্ী উর্াল-পার্াল। মহাজনী ছনৌকা নানাররঙর বাদ্াম টাটঙরয়
ছভরস র্ারে। উরটাতদ্রক বাদ্াম না টাটঙরয় আসর ঘাতস নাও। ছজরল তিতঙ্গ জরলর উপর নাির । এই বুর্ঝ জরলর
িলায় িরল র্ারব। আবার ভাসর । "৬
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গ্রামজীবরনর সুন্দর সারলয, অনাতবল প্রকৃতি এবং সহজ মানুিগুতলরক ছদ্রখ েহরর আসা ছ রলটটর তবস্মরয়র সীমা
র্ারক না।অসাধারণ প্রাকৃতিক ছসৌন্দরর্রি আেনা তদ্রয় ছলখক িা িু রল ধররর ন---

" তেহরণ ছকারনাতদ্ন গ্রারম আরসতন। এই প্রর্ম গ্রারম এরস তবস্মরয় িাতকরয় ছদ্খর । গ্রামগুতল ছর্ন জরলর মরধয
ভাসর । সামরনই নদ্ী। এক একটট বাতড় নদ্ীর বাাঁধ। জরলর তকনারর, ছিরি ছসানা ছরািুররর ছেউ ছখরল ছবড়ায়।
বাতড়রি কি রকম গা । কি রকম পাতখ। "৭

সাতহরিযর অনযিম উপকরণ বৃটষ্ট। এমন ছকারনা সাতহতিযক খুরাঁ জ পাওয়া র্ারবনা, র্ার ছলখায় বৃটষ্টর প্রসঙ্গ আরসতন।
এই বৃটষ্ট র্খন গ্রারমর সুপাতর, নাররকল, আম, জাম,কাাঁঠাল গার র মার্ায় টুপটাপ করর ঝরর পরড়, িার অপাতর্বি
ছসৌন্দর্ কি
ি
রটঙন হরি পারর গেকার ছদ্তখরয়র ন এইভারব --

" তেহরণ বারান্দায় দ্াাঁতড়রয় আকারের তদ্রক িাকারলা। আকাে ছমঘলা। আকাে ছমঘলা। পর্িমতদ্রক কারলা ছমঘ
জরমর । গার বািাস ছনই। ছঝারড়া হাওয়া াড়রলা। গার র িারল পাগলা বািাস। ওই বৃটষ্ট পড়ল। একরফাাঁটা- দ্ু
ছফাাঁটা করর ঝমঝতমরয় বৃটষ্ট নামল। তেহরণ নদ্ীর তদ্রক িাতকরয় রইল। নদ্ীর মরধয টুপটাপ বৃটষ্ট পড়র । কী সুন্দর
লাগর । অনুরদ্র বাতড়র সামরনই নদ্ী। তপ রন েরসযর জতম। অনযতদ্রক খাল। অপূব।ি ঘররর বাবান্দা ছর্রকই এসব
ছদ্খা র্ায়। "৮

ছপ্রম- মনস্তত্ত্বরক প্রকৃতি তদ্রয় বযাখযা করা মহৎ ছলখরকর গুণ। সব ছলখক এটা পাররন না। জীবন সরকার
ছপররর ন। কারণ িাাঁর কার প্রকৃতি তনষ্প্রাণ নয়, সপ্রাণ সত্তায় সদ্ানন্দ। িাই িাাঁর কলরম তলতখি হয়--

" নদ্ীর মরধয তেহররণর ছিারখর সামরন আরস্ত আরস্ত কাাঁরির আস্তরণ খরস পড়রি শুরু কররর । একটু একটু করর
বন্ধ দ্রজা খুলর । ববকালী িখন জরল নাইরি ছনরমর । তেহরণ গার র নীরি। ছিাখ ববকালীর তদ্রক। ববকালীর
ছিাখ ছর্ন কাি তদ্রয় োকা। "৯

পৃতর্বীর অরনক খযািনামা সাতহতিযক িাাঁরদ্র সাতহরিয প্রকৃতিরক বযবহার কররর ন " ঘতড়" তহসারব। অর্াৎ
ি প্রকৃতির
তবতভি ঋিু রি তবতভি ববতেরষ্টযর উরেখ করর প্রকৃতিরক ধরার ছিষ্টা কররর ন। জীবন সরকারও প্রকৃতিরক ঘতড়
তহসারব বযবহার করর অরনক কর্া বযক্ত কররর ন "তদ্ন র্ায়" গরে --

" তদ্ন র্ায়। সময় কারও জনয বরস র্ারক না। ছদ্খরি ছদ্খরি িারপারের দ্ৃেযপট আরস্ত আরস্ত পালরট র্ায়।
বাগারনর গা -গা াতলর পািা ঝরর র্ায়। আবার গর্জরয় উরঠ। বৃটষ্ট নারম, বিা ি হয়। বিায়
ি ছমরঘর দ্াপাদ্াতপরি
আকাে িরণ িরণ বদ্লায়। ঝড় - িু ফান করম ছগরল আকাে নীল অপরার্জিা ফুরলর ছসৌররভ গার র পািায় জল
ঝরর। ঘুঘু পাতখ িারক ছদ্বদ্ারু গার , গা গার র আড়ারল কুটুম পাতখ িারক ছহমরন্তর ছবলায়। েরসযর ছখি েীি
েীি বািাস আয় আয় করর। বিা ি র্াই র্াই করর িরল র্ায় ছসানালী ধান ছিরির পািায়। "১০

প্রকৃতি ছর্ কি সুন্দর হরি পারর, প্রকৃতির মরধয ছর্ কি সুঘ্রারণর ভাণ্ডার র্াকরি পারর, জীবন সরকাররর ছ াটগরে
বারবার িার অরেিণ ধরা পরড়র --

" কাকিাকা ছভারর তেউতল গা িলায় কুয়াো াড়ায় মটরশুাঁ টটর আাঁকসায়।একতদ্ন েীি নারম তবড়ারলর গায়।
জরলর মার রা িুপ হরয় র্ায়। িারতদ্রক েীিবুতড় জাাঁতকরয় বরস আর । আগুন ছপাহারনার একটা ছমলা বরস
সন্ধযামালিীর উরঠারন। তপঠা-পাবরণ
ি নানা উৎসরব গ্রারমর বাতড় ছমরি উরঠ। ছমরয়রা কাাঁর্া ছসলাই করর। কখনও
কখনও মারয় র্ঝরয় একসরঙ্গ গ্রামযতবরয়র গীি গায়। ছকননা সামরনই মধুমাস। দ্তখনা বািাস বুর্ঝরয় ছদ্য়, এইমাস
বসন্তকাল। ছকাতকল িারক কুহু.... কহু।রভাররর তিগ্ধিা তনরয় আরস ভতবিযৎ প্রজরন্মর ইতঙ্গি।"১১

JETIR1803270

Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org

1453

© 2018 JETIR March 2018, Volume 5, Issue 3

www.jetir.org (ISSN-2349-5162)

জীবন সরকাররর ছ াটগরের পািা তভরজ ছগর ছদ্েভাগ জতনি কাররণ ত িমূল মানুরির কািায়। ছদ্েভারগর ফরল
মানুিগুতলর দ্ুদ্িোর সারর্ সারর্ প্রকৃতির মরধযও ছর্ ছবদ্নার বািাবরণ বিরী হরয়র জীবন সরকার িারক রূপ
তদ্রয়র ন অসামানয ভািায়। "েহীদ্ বলরামপুর" গরে বতণিি ছসই প্রকৃতির রূপ "ফসরলর ছিরি িাি নাই। নদ্ীরি ছিমতন মার র তিতঙ্গ ছনই। হাাঁরসরা জরল নামর না। গরু র্ারে না
মারঠ।কুকুরগুতল িুপিাপ দ্াওয়ায় কুণ্ডলী পাতকরয়। পাতখরা িাকর না গার । গাাঁদ্া,মালিী টগরফুরলর গার ফুল
ছনই। গ্রামগুতল আতফম ছখরয় ধুক
াঁ র । " ১২

ছদ্েভারগর র্ন্ত্রনায় বহু আত্মীয় স্বজন এতদ্ক ওতদ্ক ু রট তগরয়র । ছকান ছখাাঁজ খবর ছনই। বহু ব র পর হঠাৎ ছদ্খা
হরয় র্াওয়ায় একজরনর বাতড়রি তগরয় ছফরার পরর্ ছর্ অবিা হয়, িারক গেকার এাঁরকর ন প্রকৃতি তদ্রয়-"রাস্তায় ছনরম একবার প্রকৃতির তদ্রক িাকালাম। কৃষ্ণিূ ড়া গা টায় লাল ছর্াকা ছর্াকা ফুল নীল আকারের নীরি
জ্বলজ্বল করর । মরন হয় আমায় বলর , আসরবন, আবার আসরবন। কখন ছর্ আমার ছিারখ জল এরলা বুঝরিই
পারলাম না। অস্পষ্ট স্বরর বললাম -- আসরবা, আবার আসরবা। " ১৩

ছ রড় আসা ছদ্রের প্রকৃতির জনয ছলখরকর মন প্রতিতনয়ি ছকাঁ রদ্ উরঠ। ছলখরকর আরিপ, ছসই গা গা াতল, পাখপাখাতল আর ছনই। সব তক ু ই পালরট ছগর । ছর্মন মানুিজন পালরট পালরট র্ায়। ছলখরকর ভািায়"ধরলশ্বরী নদ্ীর জনয আমার মনটা কাাঁরদ্। এখন আর ঐ নদ্ীরি আরগর মরিা জল ছনই। শুতকরয় ির পরড় ছগর ।
নদ্ী অরনক ছ াট হরয় ছগর আরগর ছর্রক। " ১৪

ছলখক স্বপ্ন ছদ্রখন, আবার র্তদ্ মািৃভূ তমরি ছর্রি পাররন িাহরল নীল আকারের নীরি ধান ছিরির ছদ্ালায়
হাাঁটরবন। কলমী লিায় ফতড়ং, োপলা পািায় দ্তিন বািাস তনরয় ছমরি উঠরবন। মািৃভূ তমর কর্া উঠরলই জীবন
সরকার ছর্ন কতব হরয় র্ান। নস্টালর্জয়ায় ভরর র্ায় িাাঁর স্মৃতি সত্তা ভতবিযৎ।

ছলখরকর অন্তিঃকররণ ত ল বাংলারদ্রের প্রকৃতির অপার রূপ। ছদ্েভারগর সরঙ্গ কািার কর্া তলখরি তগরয়ও ছলখক
িারক ভুলরি পাররন না। "অনয টঠকানা" গরে িাই ছদ্খা র্ায়, ওপার বাংলার প্রকৃতিরক ছলখক বারবার ছরামন্থন
কররর ন। ছভাররবলায় উরঠ আকারের তদ্রক িাকারনাটা ত ল গেকর্রকর ছস সমরয়র অভযাস।তিল উড়রলই ছবাঝা
ছর্রিা ওখারন প্রিুর মা ভাসর । অসাধারণ প্রকৃতির ছস রূপ। পূববাংলার
ি
স্মৃতিরি ছলখক এরিাই ভারাক্রান্ত ছর্,
িারকও রূপ তদ্রয়র ন প্রকৃতির তভির তদ্রয়। তিতন স্বপ্ন ছদ্রখন আবার ছকারনা একতদ্ন তনরজর জন্মভূ তম মািৃভূ তমরি
পা রাখরবন। েীিলািলা বটগার র নীরি একগাত খড় তদ্রয় ঘর ছবাঁরধ জীবন কাটারবন। ছভাররবলা মারঠ ছগরল িাল,
িাল, সব্জী ইিযাতদ্ িাতিরদ্র বাতড় ছর্রক তনরয় ফুটটরয় আনরন্দ খারবন। আর আকারের নীরি িাাঁরদ্র আরলায় গান
গাইরবন--"িািক পাতখর এমতন ধারা
িৃষ্ণারি প্রাণ র্ায়রগা সারা
অনয বাতর পায়না িারা
ছমরঘর জল বরল
ছদ্রখ কি ছদ্য়রগা
িবু িািক ছমরঘর ভুতল
অমতন মি হরল আাঁতখ
ছোধন ছমরল।"১৫

উত্তর বরঙ্গর প্রকৃতি বণনায়
ি
নদ্ীর প্রসঙ্গ এরলই অতনবার্ভারব
ি
এরস র্ায় তিস্তা নদ্ীর নাম।তিস্তারক তনরয় আর
অরনক অরনক রূপকর্া। জীবন সরকার িাাঁর
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" ছিারারকাটাল" গরে তিস্তারক এাঁরকর ন এইভারব-"তিস্তা নদ্ী ছর্মন দ্ু'পার ছভরঙ িরলর ছসইরকম আরতক। এপার ভারঙ ছিা ওপার গরড়। এইরিা নদ্ীর ছখলা।
ঝড়,জল,বনযা -এই তনরয়ই ছিা তিস্তাপাররর ছলাকজন ছবাঁঁাঁরি আর । প্রকৃতির সরঙ্গ র্ুদ্ধ িলর ই। কখরনা মানুি
ছহরর, কখরনা মানুি ছজরি। এর বযতিক্রম আর তক ু ছনই, বসি - আবাদ্ সবই তিস্তার গা ছঘাঁরি। নদ্ীর সরঙ্গ িারদ্র
একটা ছবাঝাপড়া আর । তকন্তু তিস্তা কখন ছখপরব, ছকউই বলরি পারর না। এই ছর্ বনযায় প্রলয় কাণ্ড ঘরট ছগরলা
িা ছিা অনুমারনর মরধয ত ল না, হঠাৎ কররই হল। ছকউ তক আরগ জানরিা জরল ছিারারকাটাল বইর । তিস্তার জরল
িাি-আবারদ্র বাহার উরঠ। সররি, মটরশুাঁ টট সবুজ তব ানা তনরয় শুরয় আর । সররি ছিি হলুরদ্ হলুদ্। " ১৬

উত্তরবরঙ্গ নদ্ী- নালার সংখযা এমতনরিই ছবতে। িাই বিার
ি তদ্রন এখারন বনযার প্রাদ্ুভাি ব হয়। আর আর হড়কা বাণ।
এই হড়কাবারনর জনয দ্ায়ী তিস্তার পূব িতদ্রকর ভুটান নদ্ীখাি।ভুটারনর নদ্ীগুতল ছর্রক জল এরস ভাতসরয় ছদ্য়
উত্তরবরঙ্গর তবস্তীণ এলাকারক।
ি
গেকাররর কলম িারকও িু রল ধররর । উত্তরবঙ্গরক জানরি হরল জীবন সরকাররর
গে অনযিম দ্তলল হরি পারর।

প্রকৃতির ছর্মন সুন্দর রূপ আর , ছিমতন িার ভয়াল- ভয়ির সবনাো
ি
রূপও আর । বনযা- ঘুতণঝড়
ি
- ভূ তমকম্প
প্রভৃ তি প্রাকৃতিক তবপর্য়গুতলরি
ি
মানুি হরয় র্ায় প্রকৃতির কার পুিুল নাি ছখলার পুিুরলর মরিা । এমনই গে
"িাতল"। ঘুতণঝরড়র
ি
ফরল প্রকৃতির রুষ্ট রূরপর বণনা
ি আর এই গরে। বিার
ি তদ্রন ব্রহ্মপুরত্রর জল কারলা, আকারে
ছমরঘর সরঙ্গ জলও ছর্ন কাাঁপর । জরলর এক একটা ছেউ ছর্ন বড় বড় িাল গার র মরিা। একবার উঠর ,
আররকবার পড়র । এরমরধযই িাতল তনরয় র্ারে একদ্ল মানুি। িাতল মারন বাাঁরের ছবাঝা ছবাঁরধ জরল ভাতসরয় তনরয়
র্াওয়া। হঠাৎ এরস র্ায় ঘুতণঝড়।
ি
ছলখরকর বণনায়
ি
প্রকৃতির ছস রূপ--

" এ ঘুতণঝড়।
ি
সবনাে
ি
, এখন কী হরব। বািারসর সরঙ্গ আরম্ভ হরয় ছগরলা বৃটষ্ট । জরলর মরধয ছর্ন িু বতড় ফুটর । কী
েে িার। বৃটষ্টর জরল িারপারে আব া ছধাাঁয়া। কাগরজর ছনৌকার মরিা এিবড় িাতলটা দ্ুলর । এিুতণ বুর্ঝ ছভরঙ
িুরমার হরয় র্ারব। তবদ্ুযৎ িমকারে। আকাে ছফরট বৃটষ্ট। মরন হয়, পৃতর্বী ছেি হরয়
র্ারব। "১৭

প্রকৃতির োন্ত-েযামল রূপ জীবন সরকার ছর্মন অিন কররর ন, ছিমতন প্রকৃতির ভয়াল রূপরকও তিতন এাঁরকর ন।
আসরল প্রকৃতি ছর্ িাাঁঁাঁরক বারবার হাি াতন তদ্রয় িাকরিা,একর্া িাাঁর আত্মকর্ায় অসংখযবার বরলর ন জীবন
সরকার-" বাংলার মানুি, নদ্- নদ্ী, তনসগইি আমারক গেকার কররর । আমার গরে ভািা ছর্াগান তদ্রয়র । "১৮

প্রকৃতির অরমাঘ টারনই বারবার তিতন পরর্ ছবতররয়র ন।প্রকৃতির রূপ ছসৌন্দরর্রি রূপতবভায় বারবার পতর্ক কতবর
মরিান রাটঙরয় তনরয়র ন তনরজরক, িৃপ্ত কররর ন মরনর আকুণ্ঠ রূপ-িৃষ্ণার তপপাসারক। বলরি ছগরল প্রকৃতিই
ত ল িাাঁর অন্তরলারকর
ি
আসল ঘরবাতড়। প্রকৃতির কার এরলই তিতন ছবাধ কররিন িৃতপ্ত। আর এই িৃতপ্তর সুস্বাদ্ু
অতভজ্ঞিামালা তড়রয় তদ্রয়র ন ছ াটগরের পািায়। " কাত ম" গরের তপঙ্গতল, "হুদ্ুম ছদ্খা ছদ্ওরগা আতসয়া"
গরের টগতরর মরিা িতরত্র অিন করর প্রকৃতির মরধয খুরাঁ জ ছবতড়রয়র ন তবপুলিা ও রহরসযর সন্ধান। িাাঁর প্রকৃতি
তবিয়ক ছ াটগেগুতলরি দ্ৃটষ্টর অন্তলীণ মগ্নিা িীক্ষ্ণভারব লিযনীয় । এইজনযই তিতন কর্াতেেী হরয়ও, হরয়
উরঠর ন কখনও কখনও কতব ও তিত্রকর। প্রকৃতির মগ্ন ছপ্রতমক হবার জনযই িাাঁর গেগুতলর তভিরর প্রকৃতি ছিিনার
ছর্ রসধারা নদ্ী প্রবাতহি হরয়র , িা ররঙ বরণ আমারদ্র
ি
কার এক ছমাহমুগ্ধিার আরবে ফুটটরয় ছিারল। আর ছসই
প্রকৃতি ছিিনার নদ্ীরি িান করর পাঠকরা শুধু আপ্লুিই হয় না, মরমরি গভীর ছদ্রে এক আনন্দঘন রহসযানুভূতির
িু রীয় আনন্দ অনুভব করর। জীবন সরকাররর প্রকৃতি ছিিনার তবরেিত্ব এখারনই। প্রকৃতিরক তিতন তনতবড় অন্তর
গহরনর আরলারক রর্ঞ্জি ও বতণিি করর িু রলর ন।

ির্য তনরদ্িে
-----------------
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১) সরকার জীবন : "আতম ও আমার ছলখা", "তিকরাতে", 'জীবন সরকার সংখযা', সম্পাদ্ক- অতমি কুমার ছদ্,
পৃষ্ঠা-৩৫
২) সরকার জীবন : " হুদ্ুম ছদ্খা ছদ্ওরগা আতসয়া", 'তিকরাতে', জীবন সরকার সংখযা, সম্পাদ্ক- অতমি কুমার ছদ্,
পৃষ্ঠা- ৩৮
৩) িরদ্ব : পৃষ্ঠা-৩৯
৪) িরদ্ব : পৃষ্ঠা-৩৯
৫) িরদ্ব : পৃষ্ঠা-৪০
৬) সরকার জীবন : "তভন গাাঁরয়র রাজপুি্িুর", 'জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গে", একুে েিক, ১৫- েযামািরণ ছদ্
তিট, কলকািা-৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকাে- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-১৫
৭) িরদ্ব : পৃষ্ঠা- ১৬
৮) িরদ্ব : পৃষ্ঠা-১৬
৯) িরদ্ব - পৃষ্ঠা-১৭
১০) সরকার জীবন : " তদ্ন র্ায় ", 'জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গে", একুে েিক, ১৫- েযামািরণ ছদ্ তিট,
কলকািা-৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকাে- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-২৭
১১) িরদ্ব : পৃষ্ঠা-২৮
১২) সরকার জীবন : "েহীদ্ বলরামপুর", 'জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গে", একুে েিক, ১৫- েযামািরণ ছদ্ তিট,
কলকািা-৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকাে- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-২৬
১৩) িরদ্ব : পৃষ্ঠা-২৭
১৪) িরদ্ব : পৃষ্ঠা-২৮
১৫) সরকার জীবন : "অনয টঠকানা ", 'জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গে", একুে েিক, ১৫- েযামািরণ ছদ্ তিট,
কলকািা-৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকাে- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-২৮১
১৬) সরকার জীবন : "ছিারারকাটাল ", 'জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গে", একুে েিক, ১৫- েযামািরণ ছদ্ তিট,
কলকািা-৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকাে- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-৩৪

১৭) সরকার জীবন : "িাতল" 'জীবন সরকাররর ছশ্রষ্ঠ গে", একুে েিক, ১৫- েযামািরণ ছদ্ তিট, কলকািা৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকাে- জুলাই-২০০১,,পৃষ্ঠা-৯৩
১৮) সরকার জীবন : "আতম ও আমার ছলখা", "তিকরাতে", 'জীবন সরকার সংখযা', সম্পাদ্ক- অতমি কুমার ছদ্,
পৃষ্ঠা-৩৫
সহায়ক গ্রন্থপর্ঞ্জ
----------------------১) দ্াে তেতেরকুমার : " বাংলা ছ াটগে ", ছদ্'জ পাবতলোস, ি ১৩ বর্িম িযাটার্জি তিট, ছকালকািা-৭০০০৭৩, প্রর্ম
প্রকাে-অরটাবর-১৯৬৩,পঞ্চম সংষ্করণ-২০০৭
২) মজুমদ্ার পররেিন্দ্র : " বাংলা ভািা পতরক্রমা ", ছদ্'জ পাবতলোস, ি ১৩ বর্িম িযাটার্জি তিট, ছকালকািা ৭০০০৭৩, প্রর্ম ছদ্'জ সংস্করণ - জানুয়ারী-১৯৯২
৩) ভটািার্ সু
ি ভাি : " ভািা ছকাি ", বঙ্গীয় সাতহিয সংসদ্, ৬/২ রমানার্ মজুমদ্ার তিট, ছকালকািা-৭০০০০৯,
প্রর্ম প্রকাে -বইরমলা -২০১৪
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৪) িক্রবিী উদ্য় কুমার : "ভািা তবজ্ঞান ", ছদ্'জ পাবতলোস, ি ১৩ বর্িম িযাটার্জি তিট, ছকালকািা -৭০০০৭৩,
প্রর্ম প্রকাে- জানুয়াতর -২০১৬
৫) গরঙ্গাপাধযায় নারায়ণ : "সাতহরিয ছ াটগে", তমত্র ও ছঘাি পাবতলোস প্রাইরভট
ি
তলতমরটি, ১০, েযামািরণ ছদ্
তিট, ছকালকািা- ৭০০০৭৩, প্রর্ম তমত্র ও ছঘাি সংস্করণ - শ্রাবণ- ১৪০৫ বঙ্গাে।
৬) ছঘাি ছসমন্তী ( সম্পাদ্না) : "ছদ্েভাগ- স্মৃতি আর স্তব্ধিা ", গাঙতিল, মাটটর বাতড়, ওিার পাকি , ছঘালাবাজার,
ছকালকািা-৭০০১১১, প্রর্ম প্রকাে - ১ মািি- ২০০৮
৭) বমনি প্রসূন ( সংকলক ও সম্পাদ্না ) : " ছদ্েভাগ - ছদ্েিযাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূব ভারি
ি
", তভতক
পাবতলোস, ি সরস্বিী এপাটি রমন্ট, ভাঙাগড়, গুয়াহাটট, প্রর্ম প্রকাে- ববোখ -১৪২০ বঙ্গাে।
৮) বসু বুদ্ধরদ্ব : " বাংলা সাতহরিয সমারলািনার ধারা ", বঙ্গীয় সাতহিয সংসদ্, ৬/২ রমানার্ মজুমদ্ার তিট,
ছকালকািা-৭০০০০৯, প্রর্ম প্রকাে -এতপ্রল -১৯৯৭, প্রর্ম বঙ্গীয় সাতহিয সংসদ্ সংস্করণ - বইরমলা- ২০১০।
৯) ে ি.রারমশ্বর : "সাধারণ ভািা তবজ্ঞান ও বাংলা ভািা ", পুস্তক তবপতন, ব ২৭ ছবতণয়ারটালা ছলন, ছকালকািা৭০০০০৯, প্রর্ম প্রকাে - ফাল্গুন -১৩৯০ বঙ্গাে।
১০) ছসন সুকুমার : “বাঙ্গালা সাতহরিযর ইতিহাস”(িৃিীয় খণ্ড), আনন্দ পাবতলোস, ি ৪৬,ছবতনয়ারটালা ছলন,
ছকালকািা -৭০০০০৯,প্রর্ম প্রকাে-১৩৫০ বঙ্গাে। িিু দ্িে সংষ্করণ -আিাঢ় -১৪১০ বঙ্গাে।
সহায়ক পত্র- পর্ত্রকা
----------------------------১) আিার্যি অতনল (সম্পাদ্ক) :" অনুষ্টুপ" পর্ত্রকা, োরদ্ীয়-১৪১৯ বঙ্গাে সংখযা, কার্ালয়ি
২ই নবীন কুণ্িু ছলন,
ছকালকািা-৭০০০০৯।
২) ছদ্ অতমিকুমার ( সম্পাদ্ক) : "তিকরাতে", 'জীবন সরকার সংখযা', কার্ালয়ি
ধূপগুতড়, ছজলাজলপাইগুতড়।
৩) ছসনগুপ্ত সুমন (সম্পাদ্ক) : " বইরয়র ছদ্ে", অরটাবর- তিরসম্বর ২০১৭ সংখযা, এতবতপ পা: তল: এর পরি প্রদ্ীপ্ত
তবশ্বাস কিৃক
ি প্রকাতেি, ি. প্রফুে সরকার তিট, ছকালকািা-৭০০০০১
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