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মহাসমুে র শত বৎসেরর কে াল কহ যিদ এমন কিরয়া বঁািধয়া রািখেত পািরত
য, স ঘমুাইয়া পডা় িশ িটর মেতা চপু কিরয়া থািকত, তেব সই নীরব

মহাশে র সিহত এই লাইে িরর তলুনা হইত। এখােন ভাষা চপু কিরয়া আেছ,
বাহ ি র হইয়া আেছ, মানবা ার অমর আেলাক কােলা অ েরর শ ৃ েল

কােগেজর কারাগাের বঁাধা পিডয়়া আেছ। ইহারা সহসা যিদ িবে াহী হইয়া উেঠ,
িন তা ভািঙয়া ফেল, অ েরর বডা় দ  কিরয়া এেকবাের বািহর হইয়া আেস!
িহমালেয়র মাথার উপের কিঠন বরেফর মেধ  যমন কত কত বন া বঁাধা আেছ,
তমিন এই লাইে িরর মেধ  মানব দেয়র বন া ক বঁািধয়া রািখয়ােছ!

িব ৎেক মানষু লাহার তার িদয়া বঁািধয়ােছ, িক  ক জািনত মানষু শ েক
িনঃশে র মেধ  বঁািধেত পািরেব। ক জািনত সংগীতেক, দেয়র আশােক,
জা ত আ ার আন িনেক, আকােশর দববাণীেক স কাগেজ মুিডয়়া রািখেব।
ক জািনত মানষু অতীতেক বতমােন ব ী কিরেব। অতল শ কালসমুে র উপর
কবল এক - একখািন বই িদয়া সঁােকা বঁািধয়া িদেব।

লাইে িরর মেধ  আমরা সহ  পেথর চৗমাথার উপের দঁাডা়ইয়া আিছ। কােনা
পথ অন  সমুে  িগয়ােছ, কােনা পথ অন  িশখের উিঠয়ােছ, কােনা পথ মানব
- দেয়র অতল েশ নািময়ােছ। য য িদেক ই া ধাবমান হও, কাথাও বাধা
পাইেব না। মানষু আপনার পির াণেক এতটকুু জায়গার মেধ  বঁাধাইয়া
রািখয়ােছ।

শে র মেধ  যমন সমুে র শ  না যায় তমিন এই লাইে িরর মেধ  িক
দেয়র উ ান - পতেনর শ  িনেতছ? এখােন জীিবত ও মতৃ ব ি র দয়

পাশাপািশ এক পাডা়য় বাস কিরেতেছ। বাদ ও িতবাদ এখােন ই ভাইেয়র
মেতা একস  থােক। সংশয় ও িব াস, স ান ও আিব ার এখােন দেহ দেহ
ল  হইয়া বাস কের। এখােন দীঘ াণ ও াণ পরম ধয ও শাি র সিহত
জীবনযা া িনবাহ কিরেতেছ, কহ কাহােকও উেপ া কিরেতেছ না।

কত নদী সমু  পবত উ ন কিরয়া মানেবর ক  এখােন আিসয়া পঁৗিছয়ােছ কত



শত বৎসেরর া  হইেত এই র আিসেতেছ। এেসা এখােন এেসা, এখােন
আেলােকর জ  সংগীত গান হইেতেছ।

অমতৃেলাক থম আিব ার কিরয়া য য মহাপু ষ য - কােনািদন আপনার
চাির িদেক মানষুেক ডাক িদয়া বিলয়ািছেলন তামরা সকেল অমেৃতর পু ,
তামরা িদব ধােম বাস কিরেতছ, সই মহাপু ষেদর ক ই সহ  ভাষায় সহ
বৎসেরর মধ  িদয়া এই লাইে িরর মেধ  িত িনত হইেতেছ।

এই বে র া  হইেত আমােদর িক িকছ ুবিলবার নাই? মানবসমাজেক আমােদর
িক কােনা সংবাদ িদবার নাই? জগেতর একতান সংগীেতর মেধ  ব েদশই
কবল িন  হইয়া থািকেব!

আমােদর পদ া ি ত সমু  িক আমািদগেক িকছ ুবিলেতেছ না? আমােদর গ া
িক িহমালেয়র িশখর হইেত কলােসর কােনা গান বহন কিরয়া আিনেতেছ না?
আমােদর মাথার উপের িক তেব অন  নীলাকাশ নাই? সখান হইেত
অন কােলর িচরেজ ািতময়ী ন িলিপ িক কহ মুিছয়া ফিলয়ােছ?

দশ - িবেদশ হইেত, অতীত - বতমান হইেত িতিদন আমােদর কােছ
মানবজািতর প  আিসেতেছ; আমরা িক তাহার উ ের িট - চারিট চিট চিট
ইংেরিজ খবেরর কাগজ িলিখব! সকল দশ অসীম কােলর পেট িনজ িনজ নাম
খিুদেতেছ, বাঙািলর নাম িক কবল দরখাে র ি তীয় পােতই লখা থাকেব! জড়
অদেৃ র সিহত মানবা ার সং াম চিলেতেছ, সিনকিদগেক আ ান কিরয়া
পিৃথবীর িদেক িদেক শ ৃ িন বািজয়া উিঠয়ােছ, আমরা িক কবল আমােদর
উঠােনর মাচার উপরকার লাউ কুমডা় লইয়া মক মা এবং আপীল চালাইেত
থািকব! ব  বৎসর নীরব থািকয়া ব েদেশর াণ ভিরয়া উিঠয়ােছ। তাহােক
আপনার ভাষায় একবার আপনার কথািট বিলেত দাও। বাঙািল - কে র সিহত
িমিলয়া িব সংগীত মধরুতর হইয়া উিঠেব।
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