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বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচো * 

  

যাাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র প্রচারর প্রব্ত হ হরি ত ঁ াাঁহায়ের র য়বর ষ 

েূরে্ষ্ট। ঁাাঁহারা যঁ যত্ন করু   া কক ত কে ীি ক্ঁয়বেয সম্প্রোি প্রািা ঁাাঁহায়ের র 

রচ া পারে য়বমুখ। াংরায়িয়প্রি ক্ঁয়বেয রের প্রাি য়িরজ্ঞা  আরে কযত ঁাাঁহারের 

য়বরবচ াি বাঙ্গালা ভাষাি কলখকমারত্রা হিঁ য়বেযাবুয়ীহী ত য়লয়পরক  ল ূ য   িঁ 

াংরায়ি গ্ররন্থর অ ুবােক। ঁাাঁহারের য়বশ্বাস কযত যাহা য়কেু বাঙ্গালা ভাষাি য়লয়পবী হিত 

ঁাহা হিঁ অপােযত  িঁ ককা  াংরায়ি গ্ররন্থর োিামাত্র  াংরায়িরঁ যাহা আরেত ঁাহা 

আর বাঙ্গালাি পয়িিা আত্মাবমা  ার প্ররিাি  য়ক  সহরি কারলা চামিার অপরারে 

পয়িিা আমরা  া ারূপ সাফাারির কচষ্টাি কবিাারঁয়েত বাঙ্গালা পয়িিা কবুলিবাব কক  

য়েব! 

াংরায়িভক্তয়ের র এা রূপ। সংস্ক্ঁজ্ঞ পায়িঁযায়ভমা ীয়ের র “ভাষাি” কযরূপ 

শ্রীাত ঁয়িষরি য়লয়পবাহুরলযর আব যকঁা  াা। যাাঁহারা “য়বষিী কলাকত” ঁাাঁহায়ের র 

পরে সকল ভাষাা সমা । ককা  ভাষার বয়হ পয়িবার ঁাাঁহারের অবকা   াা। কেরল 

স্কুরল য়েিারে ত বয়হ পিা আর য় মন্ত্রে রাখার ভার কেরলর উপর। সুঁরাং বাঙ্গালা গ্রন্থায়ে 

এেরে ককবল  র্ম্মাল স্কুরলর োত্রত গ্রাময য়বেযালরির পয়িঁত অপ্রাববিঃ-রপ র-ক যাত 

এবং ককা  ককা  য় ষ্কর্ম্মা রয়সকঁা-বযবসািী পুরুরষর কারো আের পাি। কোয়চৎ দুা 

একি  ক্ঁয়বেযা সো ি মহাত্মা বাঙ্গালা গ্ররন্থর য়বজ্ঞাপ  বা ভূয়মকা পযময্ত  পাে কয়রিা 

য়বরেযাৎসাহী বয়লিা খযায়ঁ লাভ করর । 

কলখাপিার কথা েূরর থাক্ত এখ   বয সম্প্রোরির মরেয ককা  কািা বাঙ্গালাি হি 

 া। য়বেযারলাচ া াংরায়িরঁ। সাোররের কাযমযত য়ময় ংত কলক্ চরত এরেস্ত কপ্রায়সয় ংস্ 

সমুোি াংরায়িরঁ। যয়ে উভি পে াংরায়ি িার  ত ঁরব করথাপকথ ও াংরায়িরঁা 

হিত কখ  কষাল আ াত কখ  বার আ া াংরায়ি। করথাপকথ  যাহাা হউকত পত্র কলখা 
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 2 

www.bengaliebook.com 
 

 

কখ া বাঙ্গালাি হি  া। আমরা কখ  কেয়খ  াা কয কযখার  উভি পে াংরায়ির য়কেু 

িার  ত কসখার  বাঙ্গালাি পত্র কলখা হািারে। আমায়ের র এম ও ভরসা আরে কযত 

অর  রে দুর মাৎসরবর মন্ত্রায়ের াংরায়িরঁ  য়েঁ হারব।  

াহারঁ য়কেুা য়বস্মরির য়বষি  াা। াংরায়ি এরক রািভাষাত অরথমাপাজ্জনমর র ভাষাত 

ঁাহারঁ আবার বহু য়বেযার আোরত এেরল আমারের জ্ঞার াপাজ্জনমর র একমাত্র কসাপা   

এবং বাঙ্গালীরা ঁাহার আশ  ব অ ু ীল  কয়রিা য়িঁীি মাঁ্ভাষার িূলভুক্ত 

কয়রিারে । য়বর ষত াংরায়িরঁ  া বয়লরল াংরারি বুরে  া  াংরারি  া বুয়েরল 

াংরারির য় ক  মা  মযমযাো হি  া  াংরারির কারে মা  মযমযাো  া থায়করল ককাথাও 

থারক  াত অথবা থাকা  া থাকা সমা । াংরাি যাহা  া শুয় লত কস অররেয করাে   াংরাি 

যাহা  া কেয়খলত ঁাহা ভরস্ম ঘ্ঁ। 

  

————–  

*এা প্রবন্ধ পু মুময়িঁ কয়রবার কারে এাত াহার মরেয কয সকল কথা আরেত ঁাহার 

পু রুয়ক্ত এখ ও প্ররিাি ীি। ১২৭৯ বব ারখ বঙ্গে ম  প্রথম প্রকায় ঁ হি।  

————–  

  

আমরা াংরায়ি বা াংরারির কিষক  য়হ। াহা বয়লরঁ পায়র কযত াংরাি হারঁ এ 

কের র কলারকর যঁ উপকার হািারেত াংরায়ি য় োা ঁাহার মরেয প্রো । 

অ ্ত রত্নপ্রসূয়ঁ াংরায়ি ভাষার যঁা অ ু ীল  হিত ঁঁা ভাল। আরও বয়লত সমারির 

মঙ্গল অ য কঁকগুয়ল সামায়িক কাযময রািপুরুষয়ের র ভাষারঁা সম্পন্ন হওিা 

আব যক। আমায়ের র এম  অর কগুয়ল  কথা আরেত যাহা রািপুরুষয়ে রক বুোারঁ 

হারব। কস সকল কথা াংরায়িরঁা বক্তবয। এম  অর ক কথা আরে কযত ঁাহা ককবল 

বাঙ্গালীর ি য  রহ  সমস্ত ভারঁবষম ঁাহার কশ্রাঁা হওিা উয়চঁ। কস সকল কথা 

াংরায়িরঁ  া বয়লরলত সমগ্র ভারঁবষম বুয়েরব কক   ভারঁবষমীি  া া িায়ঁ একমঁত 

একপরাম মীত এরকারেযা ী  া হারলত ভারঁবরষমর উন্নয়ঁ  াা। এা মশঁকযত 

একপরাময় মত্বত এরকােযমত ককবল াংরায়ির িারা সাে ীি  কক   াত এখ  সংস্ক্ঁ লুব 
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হািারে। বাঙ্গালীত মহারাষ্ট্রীত বঁলঙ্গীত পঞ্জাবীত াহায়ের র সাোরে য়মল ভূয়ম াংরায়ি 

ভাষা। এা রজ্জনুরঁ ভারঁীি ঐরকযর গ্রয়ন্থ বাাঁয়েরঁ হারব।* অঁএব যঁেূর াংরায়ি চলা 

আব যকত ঁঁেূর চলুক। য়কন্তু এরকবারর াংরাি হািা বয়সরল চয়লরব  া। বাঙ্গালী কখ  

াংররি হারঁ পায়ররব  া। বাঙ্গালী অরপো াংরাি অর ক গুরে গুেবান্ত এবং অর ক 

সুরখ সুখী  যয়ে এা য়ঁ  ককায়  বাঙ্গালী হোৎ য়ঁ  ককায়  াংরাি হারঁ পায়রঁত ঁ রব কস 

মন্দ য়েল  া। য়কন্তু ঁাহার ককা  সম্ভাব া  াা  আমরা যঁ াংরায়ি পয়িত যঁ াংরায়ি 

কয়হ বা যঁ াংরায়ি য়লয়খ  া কক ত াংরায়ি ককবল আমায়ের র ম্ঁ য়সংরহর চর্ম্ম্বররূপ 

হারব মাত্র।  াক  ায়কবার সমরি েরা পয়িব। পাাঁচ সাঁ হািার  কল াংরাি য়ভন্ন য়ঁ  

ককায়  সারহব কখ া হািা উয়েরব  া। য় লয়  য়পঁল হারঁ খাাঁয়  রূপা ভাল। প্রস্তরমিী 

সুন্দরী মূয়ত হম অরপোত কুৎয়সঁা ব য ারী িীব যাত্রার সুসহাি।  কল াংরাি অরপো 

খাাঁয়  বাঙ্গালী স্্পহেীি। াংরায়ি কলখকত াংরায়ি বাচক সম্প্রোি হারঁ  কল াংরাি 

য়ভন্ন কখ  খাাঁয়  বাঙ্গালীর সমুদ্ভরবর সম্ভাব া  াা। যঁয়ে   া সুয় য়েঁ জ্ঞা ব্ত  

বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষাি আপ  উয়ক্ত সকল য়ব যস্ত কয়ররব ত ঁঁয়ে  বাঙ্গালীর উন্নয়ঁর 

ককা  সম্ভাব া  াা। 

এ কথা ক্ঁয়বেয বাঙ্গালীরা কক  কয বুরে   াত ঁাহা বয়লরঁ পায়র  া। কয উয়ক্ত 

াংরায়িরঁ হিত ঁাহা কিি  বাঙ্গালীর হৃেিঙ্গম হি  কসা উয়ক্ত বাঙ্গালাি হারল কক 

ঁাহা হৃেিঙ্গম  া কয়ররঁ পারর  যয়ে ককহ এমঁ মর  করর  কযত সুয় য়েঁয়ের র উয়ক্ত 

ককবল সুয় য়েঁয়ের রা বুো প্ররিাি ত সকরলর ি য কস সকল কথা  িত ঁরব ঁাাঁহারা 

য়বর ষ ভ্রা্ত । সমস্ত বাঙ্গালীর উন্নয়ঁ  া হারল কের র ককা  মঙ্গল  াা। সমস্ত কের র 

কলাক াংরায়ি বুরে  াত কয়স্মন্ কারল বুয়েরবত এমঁ প্রঁযা া করা যাি  া। সুঁরাং 

বাঙ্গালাি কস কথা উক্ত  া হারবত ঁাহা য়ঁ  ককা ী বাঙ্গালী কখ  বুয়েরব বা  া শুয় রব 

 া। এখ ও শুর   াত ভয়বষযরঁ ককা  কারলও শুয় রব  া। কয কথা কের র সকল কলারক 

বুরে  া বা শুর   া কস কথাি সামায়িক য়বর ষ ককা  উন্নয়ঁর সম্ভাব া  াা। 

এেরে এক া কথা উয়েিারেত এ ুরক   “য়ফল  র্ ক  ন্” কয়ররব।# এ কথার 

ঁাৎপযময এা কযত ককবল উচ্চ কশ্রেীর কলারকরা সুয় য়েঁ হারলা হালত অেঃরশ্রেীর 
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কলাকয়ে রক প্থক্ য় খাাবার প্ররিাি   াা  ঁ াহারা কারি কারিা য়বিান্ হািা উয়েরব। 

কযম  ক াষক পোরথমর উপয়র ভার  িলরসচক কয়ররলা য় ম্ন স্তর পযময্ত  য়সক্ত হিত 

কঁময়  য়বেযারূপ িল বাঙ্গালী িায়ঁরূপ ক াষক-ম্য়ত হকার উপয়রস্তরর াায়লরলত য় ম্ন স্তর 

অথমাৎ াঁর কলাক পযময্ত  য়ভয়িিা উয়েরব! িল থাকারঁ কথা া এক ু সরস হািারে 

বক । াংরায়িয় োর সরঙ্গ এরূপ িলরযা   া হারল আমারের কের র উন্নয়ঁর এঁ 

ভরসা থায়কঁ  া। িলও অ ােত ক াষকও অসংখয। এঁকাল শুষ্ক ব্রাহ্মে পয়িরঁরা কে  

উৎসন্ন য়েরঁয়েলত এেরে  বয সম্প্রোি িলরযা  কয়রিা কে  উীার কয়ররব । কক   াত 

ঁাাঁহায়ের র য়েিগুরে াঁর কলাক পযময্ত  রসািম হািা উয়েরব। ভরসা কয়রত কবার মর ময়ে 

সারহব এবারকার আবকায়র য়ররপা ম য়লয়খবার সমরি এা িলপা া কথা া মর  রায়খরব । 

  

————–  

*এখার  যাহা কয়থঁ হািারেত কংরগ্রস্ এখ  ঁাহা য়সী কয়ররঁরে । 

#উচ্চ য় ো উোািা য়েবার কথা া এা সমরি উয়েিায়েল। ঁদুপলরে এা কথা া 

উয়েিায়েল। উচ্চ য় োপেীি কলাক এা কথা বয়লরঁ । 

————–  

  

কস যাহাা হউকত আমায়ের র কের র কলারকর এা িলমি য়বেযা কয এঁেূরর 

 িাারবত এমঁ ভরসা আমরা কয়র  া। য়বেযাত িল বা দুগ্ধ  রহ কযত উপরর াায়লরল  ীরচ 

ক ায়ষরব। ঁরব ককা  িায়ঁর একাং  ক্ঁয়বেযা হারল ঁাহায়ের র সংস মগুরে 

অ যাংর রও শ্রীব্য়ী হি বর । য়কন্তু যয়ে ঐ দুা অংর র ভাষার এরূপ কভে থারক কযত 

য়বিার র ভাষা মূরখম বুয়েরঁ পারর  াত ঁরব সংসর মর ফল ফয়লরব য়ক প্রকারর  

প্রো  কথা এা কযত এেরে আমায়ের র য়ভঁরর উচ্চ কশ্রেী এবং য় ম্ন কশ্রেীর কলারকর 

মরেয পরম্পর সহৃেিঁা য়কেুমাত্র  াা। উচ্চ কশ্রেীর ক্ঁয়বেয কলারকরাত মূখম েয়রি 

কলাকয়ের র ককা  দুঃরখ দুঃখী  রহ । মূখম েয়ররিরাত ে বান্ এবং ক্ঁয়বেযায়ের র ককা  

সুরখ সুখী  রহ। এা সহৃেিঁার অভাবা কের ান্নয়ঁর পরে সম্প্রয়ঁ প্রো  প্রয়ঁবন্ধক। 

াহার অভারবত উভি কশ্রেীর মরেয য়ে  য়ে  অয়েক পাথমকয িয়িরঁরে। উচ্চ কশ্রেীর সয়হঁ 
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 5 

www.bengaliebook.com 
 

 

যয়ে পাথমকয িয়িলত ঁরব সংস ম-ফল িয়িরব য়ক প্রকারর  কয প্থক্ত ঁাহার সয়হঁ 

সংস ম ককাথাি  যয়ে  য়ক্তম্ত  বযয়ক্তরা অ ক্তয়ের র দুঃরখ দুঃখীত সুরখ সুখী  া হালত 

ঁরব কক আর ঁাহায়ে রক উীার কয়ররব  আর যয়ে আপামর সাোরে উী্ঁ  া হালত 

ঁরব যাাঁহারা  য়ক্তম্ত ত ঁাাঁহায়ের রা উন্নয়ঁ ককাথাি  এরূপ কখ  ককা  কের  হি  াা 

কযত াঁর কলাক য়চরকাল এক অবিাি রয়হলত ভি কলাকয়ের র অয়বরঁ শ্রীব্য়ী হারঁ 

লায় ল। বরং কয কয সমারির য়বর ষ উন্নয়ঁ হািারেত কসা কসা সমারি উভি সম্প্রোি 

সমকেত য়বয়ময়শ্রঁ এবং সহৃেিঁা-সম্পন্ন। যঁয়ে  এা ভাব ঘর   াা—যঁয়ে  উভরি 

পাথমকয য়েলত ঁঁয়ে  উন্নয়ঁ ঘর   াা। যখ  উভি সম্প্রোরির সামঞ্জসয হালত কসা 

য়ে  হারঁ শ্রীব্য়ী আরম্ভ। করাম্ত এরথন্স্ত াংলি্ এবং আরময়রকা াহার উোহরেিল। 

কস সকল কায়হ ী সকরলা অব ঁ আরে । পো্ত রর সমািমরেযত সম্প্রোরি সম্প্রোরি 

পাথমকয থায়করল সমারির কযরূপ অয় ষ্ট হিত ঁাহার উোহরে স্পা মাত ফ্রান্স্ত য়ম র এবং 

ভারঁবষম। এরথন্স্ এবং স্পা মা দুা প্রয়ঁরযায়  ী   রী। এরথরন্স সকরল সমা   স্পা মীি 

এক িায়ঁ প্রভুত এক িায়ঁ োস য়েল। এরথন্স হারঁ প্য়থবীর সভযঁার স্য়ষ্ট হাল—কয 

য়বেযাপ্রভারব আেুয় ক াউররারপর এঁ ক  রবত এরথন্স্ ঁাহার প্রসূয়ঁ। স্পা মা কুলেরি 

কলাপ পাাল। ফ্রারন্স পাথমকয কহঁু ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হারঁ কয মহায়বপ্লব আরম্ভ হিত অেযায়প 

ঁাহার ক ষ হি  াা। যয়েও ঁাহার চরম ফল মঙ্গল বর ত য়কন্তু অসাোরে সমািপীিার 

পর কস মঙ্গল য়সী হারঁরে। হস্তপোয়েরেে কয়রিাত কযরূপ করা ীর আররা যসাে ত এ 

য়বপ্লরব কসারূপ সামায়িক মঙ্গলসাে । কস ভিা ক বযাপার সকরলা অব ঁ আরে । 

য়ম র কের  সাোররের সয়হঁ ের্ম্ম-যািকয়ের র পাথমকযরহঁুকত অকারল সমারিান্নয়ঁ 

কলাপ। প্রাচী  ভারঁবরষম বেম ঁ পাথমকয। এা বেম ঁ পাথমরকযর কারেত উচ্চ বেম এবং 

 ীচ বরেম কযরূপ গুরুঁর কভে িয়িিায়েলত এরূপ ককা  কের  িরি  াাত এবং এঁ 

অয় ষ্টও ককা  কের  হি  াা। কস সকল অমঙ্গরলর সয়বস্তার বেম া এখার  করার 

আব যকঁা  াা। এেরে বেম ঁ পাথমরকযর অর ক লাঘব হািারে। দুভমা য্রমরম য় ো 

এবং সম্পয়ত হর প্ররভরে অ যপ্রকার য়বর ষ পাথমকয িয়িরঁরে।  
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কসা পাথমরকযর এক য়বর ষ কারে ভাষারভে। সুয় য়েঁ বাঙ্গালীয়ের র 

অয়ভপ্রািসকল সাোরেঁঃ বাঙ্গালা ভাষাি প্রচয়লঁ  া হারলত সাোরে বাঙ্গালী 

ঁাাঁহায়ের র মর্ম্ম বুয়েরঁ পারর  াত ঁাাঁহায়ে রক য়চয় রঁ পারর  াত ঁাাঁহায়ের র সং্রবরব 

আরস  া। আরত পােক বা কশ্রাঁায়ের র সয়হঁ সহৃেিঁাত কলখরকর বা পােরকর ্বরঁঃয়সী 

গুে। য়লয়খরঁ ক রল বা কয়হরঁ ক রল ঁাহা আপ া হারঁ িরি। কযখার  কলখক বা 

বক্তার য়ির িা া থারক কযত সাোরে বাঙ্গালী ঁ াাঁহার পােক বা কশ্রাঁার মরেয  রহত কসখার  

কারি কারিা ঁাহায়ের র সয়হঁ ঁাাঁহার সহৃেিঁার অভাব ঘয় িা উরে। 

কয সকল কাররে সুয় য়েঁ বাঙ্গালীর উয়ক্ত বাঙ্গালা ভাষারঁা হওিা কত হমবযত ঁাহা 

আমরা সয়বস্তারর য়বব্ঁ কয়রলাম। য়কন্তু রচ া-কারল সুয় য়েঁ বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা 

বযবহার করার একয়  য়বর ষ য়বঘ্ন আরে। সুয় য়েরঁ বাঙ্গালা পরি  া। সুয় য়েরঁ যাহা 

পয়িরব  াত ঁাহা সুয় য়েরঁ য়লয়খরঁ চারহ  া। 

  

“আপয়ররঁাষায়িদুষাং   সােু মর য প্ররিা য়বজ্ঞা ম্ | ”  

  

আমরা সকরলা ্বরাথমায়ভলাষী। কলখক মারত্রা যর র অয়ভলাষী। য ঃত সুয় য়েরঁর 

মুরখ। অর য সেসৎ য়বচারেম  রহ  ঁাহারের য় ক  য ঃ হারলত ঁাহারঁ রচ ার 

পয়রশ্ররমর সাথমকঁা কবাে হি  া। সুয় য়েরঁ  া পয়িরল সুয় য়েঁ বযয়ক্ত য়লয়খরব  া। 

এয়েরক ককা  সুয় য়েঁ বাঙ্গালীরক যয়ে য়িজ্ঞাসা করা যািত “মহা িত আপয়  

বাঙ্গালী—বাঙ্গালা গ্রন্থ বা পত্রায়েরঁ আপ ার এঁ হঁাের কক  ” য়ঁয়  উত হর করর ত 

“ককান্ বাঙ্গালা গ্ররন্থ বা পরত্র আের কয়রব  পােয রচ া পাারল অব য পয়ি|” আমরা 

মুক্তকরে ্বরীকার কয়র কযত এ কথার উত হর  াা। কয কিখায়  বাঙ্গালা রচ া পােরযা যত 

ঁাহা দুা য়ঁ  য়ের র মরেয পয়িিা ক ষ করা যাি। ঁাহার পর দুা য়ঁ  বৎসর বয়সিা 

 া থায়করল আর একখায়  পােয বাঙ্গালা রচ া পাওিা যাি  া।  

এারূপ বাঙ্গালা ভাষার প্রয়ঁ বাঙ্গালীর অ ােররা বাঙ্গালার অ াের বায়িরঁরে। 

সুয় য়েঁ বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা রচ াি য়বমুখ বয়লিা সুয় য়েঁ বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচ া পারে 
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য়বমুখ। সুয় য়েঁ বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা পারে য়বমুখ বয়লিাত সুয় য়েঁ বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা 

রচ া পারে য়বমুখ। 

আমরা এা পত্ররক সুয় য়েঁ বাঙ্গালীর পারোপরযা ী কয়ররঁ যত্ন কয়রব। যত্ন কয়রবত 

এা মাত্র বয়লরঁ পায়র। যরত্নর সফলঁা েমঁােী । এা আমায়ের র প্রথম উর্ য। 

য়িঁীিত এা পত্র আমরা ক্ঁয়বেয সম্প্রোরির হরস্তত আরও এা কাম াি সমপমে 

কয়রলাম কযত ঁ াাঁহারা াহারক আপ ায়ের র বাত হমাবহ্বররূপ বযবহার করু । বাঙ্গালী সমারি 

াহা ঁাাঁহায়ের র য়বেযাত কল্প াত য়লয়পরক  লত এবং য়চরত হাৎকরষমর পয়রচি য়েক। 

ঁাাঁহায়ের র উয়ক্ত বহ  কয়রিাত াহা বঙ্গ-মরেয জ্ঞার র প্রচার করুক। অর ক সুয় য়েঁ 

বাঙ্গালী য়বরবচ া করর  কযত এরূপ বাত হমাবরহর কঁক েূর অভাব আরে। কসা অভাব 

য় রাকরে এা পরত্রর এক উর্ য। আমরা কয ককা  য়বষরিত কয কাহারও রচ াত 

পারোপরযা ী হারল সােরর গ্রহে কয়রব। এা পত্রত ককা  য়বর ষ পরের সমথম  ি য বা 

ককা  সম্প্রোিয়বর রষর মঙ্গলসাে াথম স্ষ্ট হি  াা। 

আমরা ক্ঁয়বেযয়ের র মর ারঞ্জ াথম যত্ন পাাব বয়লিাত ককহ এরূপ য়বরবচ া 

কয়ররব   া কযত আমরা আপামর সাোররের পারোপরযায় ঁা-সাের  মর ারযা  কয়রব 

 া। যাহারঁ এা পত্র সর্ব্মি পােয হিত ঁাহা আমায়ের র য়বর ষ উর্ য। যাহারঁ 

সাোররের উন্নয়ঁ  াাত ঁাহারঁ কাহারা উন্নয়ঁ য়সী হারঁ পারর  াত াহা বয়লিায়ে। যয়ে 

এা পরত্রর িারা সর্ব্মসাোররের মর ারঞ্জ  সঙ্কল্প  া কয়রঁামত ঁরব এা পত্র প্রকা  ব্থা 

কাযময মর  কয়রঁাম। 

অর রক য়বরবচ া করর  কযত বালরকর পারোপরযা ী অয়ঁ সরল কথা য়ভন্নত য়কেুা 

সাোররেযর কবাে ময বা পােয হি  া। এা য়বশ্বারসর উপর য় ভমর কয়রিা যাাঁহারা য়লয়খরঁ 

প্রব্ত হ হরি ত ঁাাঁহায়ের র রচ া ককহা পরি  া। যাহা সুয় য়েঁ বযয়ক্তর পারোপরযা ী 

 রহত ঁাহা ককহা পয়িরব  া। যাহা উত হমত ঁাহা সকরলা পয়িরঁ চারহ  কয  া বুয়েরঁ 

পাররত কস বুয়েরঁ যত্ন করর। এা যত্না সাোররের য় োর মূল। কস কথা আমরা স্মরে 

রায়খব। 
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ঁ্ঁীিত যাহারঁ  বয সম্প্রোরির সয়হঁ আপামর সাোররের সহৃেিঁা সম্বয়ীমঁ হিত 

আমরা ঁাহার সােযা ুসারর অ ুরমাে  কয়রব। আরও আরও অর ক কাি কয়রব বাস া 

কয়র। য়কন্তু যঁ  রজ্জনমত ঁঁ বরষম  া।  জ্জনম কারী মারত্ররা পরে এ কথা সঁয। বাঙ্গালা 

সাময়িক পরত্রর পরে য়বর ষ। আমরা কয এা কথা সভযঁার একয়   ূঁ  উোহরে্বররূপ 

হাব  াত এমঁ বয়ল  া। আমায়ের র পূর্ব্মঁর রা এারূপ এক এক বার অকাল জ্জনম  

কয়রিাত কারল লিপ্রাব হািারে । আমায়ের র অে্রষ্ট কয কসরূপ  াাত ঁ াহা বয়লরঁ পায়র 

 া। যয়ে ঁাহাা হিত ঁথায়প আমরা েয়ঁ য়বরবচ া কয়রব  া। এ ি রঁ য়কেুা য় ্ফলল 

 রহ। একখায়  সাময়িক পরত্রর েয়েক িীব ও য় ্ফলল হারব  া। কয সকল য় িরমর 

বরলত আেুয় ক সামায়িক উন্নয়ঁ য়সী হািা থারকত এা সকল পরত্রর িিত িীব ত এবং 

ম্ঁুয ঁাহারা প্রয়্রমিা। এা সকল সামা য েয়েক পরত্ররও িিত অলঘ্য য সামায়িক 

য় িমােী ত ম্ঁুয ঐ য় িমােী ত িীবর র পয়রোম ঐ অলঘ্য য য় িরমর অেী । কালর্রবারঁ 

এ সকল িলবুিুে মাত্র। এা বঙ্গে ম  কালর্রবারঁ য় িমােী  িলবুিুে্বররূপ ভায়সল  

য় িমবরল য়বলী  হারব। অঁএব াহার লরি আমরা পয়রঁাপযুক্ত বা হাসযাস্পে হাব 

 া। াহার িি কখ া য় ্ফলল হারব  া। এ সংসারর িলবুিুেও য় ষ্কারে বা য় ্ফলল  রহ। 
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