
[Spring (essay in Bengali font) rituraj bosonto: bosonto kaler soundorjo ebong sova amader monke 
horon kore. Rituder raja bosonto. Tai ei kalke bola hoy rituraj. Banglar ritu chokrer sobcheye sesh ritu…] 
 
ঋতুরাজ বস   
(িসিড১০৭) 

 
বস কােলর সৗ য এবং শাভা আমােদর মনেক হরণ কের। ঋতুেদর রাজা বস । তাই এই কালেক বলা 
হয় ঋতুরাজ। বাংলার ঋতু চে র সবেচেয় শষ ঋতু হল বস । ফা ন- চ  এই ইমাস িনেয় বস কাল। 
বসে র নািতশীেতা  আবহাওয়া, াকৃিতক দৃশ  সকেলর ােণ আেন আনে র িশহরণ। পাতাঝরা 
গাছ েলােত নতুন পাতা জ ায়। আমগাছ মকুুেল ভের যায়। বসে র বাতাস দি ণ িদক থেক বইেত 
থােক। এই বাতাস মন উদাস কের দয়। 
 
বস  যন নবজীবেনর তীক। গােছ গােছ পলাশ িশমলূ ফুেলর মলা। পলাশ ফুল থাকা বঁেধ থােক আর 
লাল টুকটুেক িশমলূ ফুেল গাছ ভের থােক। চািরিদক কািকেলর কু  িনেত ভের ওেঠ। কািকেলর এই 
কু ডাকই জানান দয় বস  এেস গেছ। মৗমািছ, জাপিতর দল ফুেল ফুেল ঘুের ঘুের মধ ুস য় কের। 
বসে র দি ণা বাতােস শরীেরর ালা জুিড়েয় যায়। শীেতর জড়তা কািটেয় বসে  পৃিথবী সজীব হেয় 
ওেঠ।  
 
বসে  বাংলার সবেচেয় মন রাঙােনা উৎসব দাল অনুি ত হয়। তাই এই ঋতু সব অেথ রিঙন। এই 
উৎসবেক ক  কের মানুষ িনেজেদর ঃখ ক  িবেভদ ভুেল সবাই রেঙর খলায় মেত ওেঠ। এই সময় 
িশবরাি , বাস ী পেুজা ভিৃত অনু ান হয়। বসে র শেষ আেস চ  সং াি । গাজন উৎসেব মেত 
ওেঠ বাঙািল। ফা ন মাসেক বেল ‘মধুমাস’। এই সময় উৎসবেক ক  কের অেনক জায়গায় মলা বেস।  
 
বসে  যমন রেঙর মাধুয দখা যায়, তমন ফুেলর অপ প গ  পাওয়া যায়। এইসময় ঠা াগরেমর 
পালাবদেল অেনেকর সিদ, কািশ, র হয়। হাম, বস  ইত ািদ রাগ হয়। যিদও এখন িব ােনর কল ােণ 
এই রােগর ভয়াবহতা এেকবাের নই বলেলই চেল। তবওু বলব বস  ঋতুর পিট যন রাজিসক। 
বসে র হাওয়া আমার খুব ভাললােগ। াণটা জুিড়েয় যায়।  
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