রবীন্দ্র অনু ভবব পরাধীন ভারতবাসী নবেন্দুবেখর : ‘রাজটিকা’
গবের আব াবক
ড০ রীতা রাণী দে

ভূটিকা : বাাং া সাটিবতের অনেতি টবখ্োত দ ািগেকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১১৯৪১) ‘রাজটিকা’ গেটি রচনা কবরব ন। পরাধীন ভারতববষে ইাংবরজরা তাবের টিয়
ভারতবাসীবের ‘রায়বািােুর’ ও অনোনে টবটভন্ন ধরবনর উপাটধ িোন করত।
দসকাব র অবনবকই এই ধরবনর উপাটধ পাওয়ার আশায় েীর্ে সিয় ধবর ইাংবরজবের
দসবা-যত্ন কবর জীবন কািাত। ইাংবরজবের তুষ্ট করার জনে িাত দজাড় কবর
নতিস্তবক ভবয় ভবয় তারা সারাক্ষণ তাবের দতাষাবিাে এবাং দখ্াশাবিাে কবর চ ত।
ইাংবরজরা খ্ারাপ দপবত পাবর অথবা অসন্তুষ্ট িবত পাবর,--- দসই ভবয় দেশটিতিূ ক
কাজকিে দথবক তারা পূ ণেরূবপ টবরত থাকত। এিনই একজন বেটি ি
নবেন্দুবেখর। গবে দেখ্া যায়, নববন্দুবশখ্বরর আত্মীবয়রা তাবক ইাংবরজভি দথবক
দেশভি কবর তু বত দচষ্টা কবরব । তাই দশষ পযেন্ত নববন্দুবশখ্বরর ‘রায়বািােুর’
উপাটধ

াভ করা ি

না। ---- এই টবষয়গুট বক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দকৌতুক রবস

জাটরত কবর এই গবে উপস্থাপন কবরব ন।---- ইতোটে টবষয়গুট স্বতন্ত্র আব াচনার
োবী রাবখ্। তাই “রবীন্দ্র অনু ভবব পরাধীন ভারতবাসী নবেন্দুবেখর : ‘রাজটিকা’
গবের আব াবক” শীষেক গববষণা পত্রটি িস্তুত করার টসদ্ধান্ত গ্রিণ করা িবয়ব ।
এই গববষণা পবত্র শুধুিাত্র নবেন্দুবেখবরর সম্পবকে আব াচনা করা িবব।
নববন্দুবশখ্র : গবে ব া িবয়ব , নবেন্দুবেখবরর পটরবার তাাঁর টপতা পূ বণেন্দুবেখবরর
আিব ই ইাংবরজবের কৃপা াভ করবত সক্ষি িবয়ট

। টতটন ‘রায়বািােুর’ উপাটধ

াভ কারার স্বপ্ন দেখ্বত দেখ্বত দশষ পযেন্ত ‘রায়বািােুর’ পেবী াভ করার পূ ববেই
িারা যান। গেকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বব ব ন, “এই রাজানু গৃিীত বেটি অকস্মাৎ
১
দখ্তাব বটজেত দ াবক গিন কটরব ন।” টপতার দযাগে উত্তরাটধকারী নবেন্দুবেখর

দসই ধারা বজায় দরবখ্ তার পটরবারবক এটগবয় টনবয় চব ব । ‘রায়বািােুর’ উপাটধ
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াবভর দ াভ উত্তরাটধকার সূ বত্র তার িবধে এবসব । টপতার িবতা দসও আশা করব
ইাংবরজিেত্ত ‘রায়োহাদুর’ উপাধি দস অবশেই
টপতার কা দথবক দস উত্তরাটধকার সূ বত্র

াভ করবব। অন্ধ ইাংবরজভটিও

াভ কবরব । ‘রায়োহাদুর’ উপাধি

করার দ াবভ দসই ভটির ভাণ্ডার টনবয় আজকা

দস ইাংবরজবের দ্বাবর দ্বাবর র্ুবর

টিরব । দসই সিবয়র সিাবজ এই ধরবনর দ াভী দ াবকর অভাব ট
টনবজবের কুিবনাবৃ টত্তর িব

াভ

না যারা

ইাংবরজবের চটরত্রবকও কাট িাট প্ত কবর তু ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেত্র বব ব ন, “আিাবের িবধে যািারা উপাটধ বা সম্মান বা
চাকটরর দ াবভ িাত দজাড় কটরয়া িাথা দিাঁি কটরয়া ইাংবরবজর েরবাবর উপটস্থত িয়,
তািারা ইাংবরবজর ক্ষুদ্রতাবকই আকষেণ কবর, তািারা ভারতববষের টনকি ইাংবরবজর
২
িকাশবক টবকৃত কটরয়া দেয়।”

এিন অবস্থায় টবপত্নীক নবেন্দুবেখর পুনটবেবাি কবরব । তার বতেিান
শ্বশুরবাটড় অথোৎ তার স্ত্রী অরুণব খ্ার পটরবাবর এককাব
থাকব ও আজকা

অন্ধ ইাংবরজ অনু করণ

দনই। অন্ধ ইাংবরজভটি দ বড় টেবয় আজকা

দেশবিিী িবয় উবঠব । নবেন্দুবেখর শোট কাবের কাব

তারা খ্াাঁটি

ইাংবরজবের সবে তার

পটরবাবরর সু সম্পবকের কথা িিাণ সিবযাবগ বণেনা কবর। তার শোট কারা তার
ইাংবরজ তুটষ্ট এবাং ইাংবরজ ভটির কথা জানবত পাবর। সটতেকাবরর দেশভিরা এই
ধরবনর ইাংবরজভটি প ন্দ কবর না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইাংবরজ অনু করবণর িসবে
বব ব ন, “দযিা

জ্জার টবষয়, দসইবি

ইয়াই টববশষরূবপ দগৌরব কটরবত বটসব

৩
বন্ধুর কতেবে তািাবক সবচতন কটরয়া দেওয়া।” --- এই গবে বন্ধুর কতেবে কবরব

নবেন্দুবেখবরর শ্বশুর বাটড়র আত্মীয়-স্বজবনরা।
ভারতববষের পটরবার িথাবক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্ুব দবটশ ভা বাসবতন।
জািাইবাবু এবাং শো ীবের িবধে িাটস-তািাশার একিা সম্পকে ভারতববষের পটরবাবর
দেখ্বত পাওয়া যায়। গেকার গবে শো ীবের দ্বারা কবয়কটি দকৌতুকপূ ণে র্িনার
অবতারণা কবর ইাংবরজবের িটত তাবের জািাইবাবুর (নবেন্দুবেখবরর) অন্ধ ভটিবক
বেে কবরব ন। দযিন,--- নবেন্দুবেখবরর শো ী

াবণেব খ্া এক দজাড়া টব াটত
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বুিবক টসাঁেুবরর দিািা টেবয় দেবতার িবতা সাটজবয় শুভ টতটথ দেবখ্ তার সািবন
িু -চন্দন দরবখ্ ধূ পধুনা এবাং িেীপ জ্বাট বয় িটতষ্ঠা কবর। নববন্দুবশখ্র র্বর আসার
সবে সবে তার েুই শো ী তার কান ধবর বব , “দতািার ইষ্ট দেবতাবক িণাি কবরা,
তাাঁিার ক োবণ দতািার পেবৃ টদ্ধ িউক।”

৪

নবেন্দুবেখবরর আরও একজন শো ী

টকরণব খ্া দসও টনবজর িাবত টবখ্োত ইাংবরজবের নাি ট বখ্ নািাবট বাটনবয় তাবক
উপিার দেয়। এই সম্পবকে গেকার বব ব ন, “টকরণব খ্া বহুটেন পটরশ্রি কটরয়া
একখ্াটন চােবর দজান্স টস্মথ ব্রাউন িিসন িভৃটত একশত িচট ত ইাংরাটজ নাি া
৫
সু তা টেয়া দস াই কটরয়া একটেন িিাসিাবরাবি নববন্দুবক নািাবট উপিার টে ।”

নবেন্দুবেখবরর অপর একজন শো ী শশাঙ্কব খ্াও তার ইাংবরজভটিবক বেে কবর
বব ব , “ভাই, আটি একটি জপিা া ততটর কটরয়া টেব, সাবিববর নাি জপ
৬

কটরবব।” দস বয়বস দ াি বব সবাই তাবক জোঠাটি করবত িানা কবর। শো ীবের
বেবিাবর তার

জ্জা এবাং রাগও ি । টকন্তু দস তা দকাবনা িবতই িকাশ করবত

পার না। টকন্তু টপতার কা দথবক উত্তরাটধকার সূ বত্র িাপ্ত ‘দস ািশটি’ এত শীঘ্র
তোগ করা সম্ভব নয়, অপরটেবক শো ীবের তোগ করাও সম্ভব নয়। তাই তখ্ন দথবক
দস দগাপবন শো ীবের কাব টিবথে কথা বব ইাংবরজবের দস াি করবত যাওয়া শুরু
কবর। তার এই েুষ্টাটিও শো ীরা বুঝবত পার । এিন অবস্থায় দশানা দগ ,
িিারানীর আগািী জন্মটেবন নবেন্দুবেখবরর ‘রায়োহাদুর’ উপাধি াভ করার সম্ভাবনা
আব । তার স্ত্রী অরুণব খ্া চাটি না, তার স্বািী ‘রায়োহাদুর’ উপাধি াভ করুক।
দস তার েুুঃবখ্র কথা তার টেটে াবণেব খ্াবক জানায়। াবণেব খ্া তাবক বব , “তা
দবশ দতা, রায়বািােুর িইয়া দতার স্বািীর দতা দ জ বাটির িইবব না, দতার এত
৭
জ্জািা টকবসর।” --- বুঝবত পারা যায়, ‘রায়োহাদুর’ উপাটধ

াভ করািা গববের

নয়, জ্জার টবষয়।
নবেন্দুবেখবরর টপতার আি দথবক ‘রায়োহাদুর’ উপাটধ াভ করার দয দচষ্টা
চ ব , দস দসই দচষ্টার সু ি দপবত চব ব । নতুন কবর আর টক ু করার িবয়াজন
ট

না, তথাটপ দস অবনক খ্রচ কবর ইাংরাজবের টিয় শিবর একটি দর্াড়া দেৌবড়র
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স্থান ততটর কবর টেবয়ব । এই সম্পবকে গেকার বব ব ন, “নববন্দু ইাংরাবজর টববশষ
একটি শবখ্র শিবর এক বহুবেয়সাধে দর্াড়বেৌড়স্থান টনিোণ কটরয়া টেয়াট ব ন।”

৮

টকন্তু তখ্নও তাবক পেবীর দ াবভর খ্প্পর দথবক দবর কবর খ্াাঁটি দেশ দিিী ততটর
করার অটভযান তার শো ীরা এবাং আত্মীয়রা চাট বয় যাটি । এই টবষবয় তার
শো ীরা এবাং তাবের পটরবার দশষ পযেন্ত সি ও িবয়ব ।
ভারতববষে পটরবাবরর দকবন্দ্র থাবক দিবয়রা। যারা দকাবনা কারবণ েূ বর সবর
দগব , টনবজবের আের-যত্ন টেবয় তাবের সটঠক পবথ টিটরবয় টনবয় আসবত পাবর
পটরবাবরর দিবয়রা। গবে দেখ্া যায়,
আসার টনিন্ত্রণ জানায়।

াবণে তার স্বািীবক কিেস্থ

দথবক বাটড়বত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেত্র বব ব ন, “আিরা আিাবের

রিণীবের দ্বাবর অটতটথ ; তাাঁরাই আিাবের সবেো বহু যত্ন আের কবর দরবখ্
৯

টেবয়ব ন।” --- এই গবের

াববণের িবধে খ্াাঁটি অটতটথ সৎকাবরর

টব দেখ্বত

পাওয়া যায়। ভারতববষের স্বািী দসৌভাগেবতী নারীরা কপাব টসাঁেুর াটগবয় িাটস িুবখ্
টনবজর পটরবারটিবক দেবি-দিবি-ভা বাসায় ভটরবয় রাবখ্। গবে দেখ্া যায়, াবণে
টনবজর গুবণ তার পটরবারটিবক খ্ুব সু ন্দর কবর সাটজবয় দরবখ্ব । রবীন্দ্রনাথ অনেত্র
বব ব ন, “আিাবের দেবশর দিবয়রা তাাঁবের সু বগা

দকাি

েুটি বাহুবত েু-গাট

বা া প’দর টসাঁটথর িাঝখ্ানটিবত টসাঁেুবরর দরখ্া দকবি সো িসন্ন িুবখ্ দেি দিি
১০
ক োবণ আিাবের গৃি িধুর কবর দরবখ্ব ন।”
াবণে এিনই একজন স্বয়াংসম্পূ ণো

নারী। গবে দেখ্া যায়, দস তার স্বািী নী রতবনর জীবন সু খ্-শাটন্তবত ভটরবয়
দরবখ্ব । স্ত্রীর টনিন্ত্রণ পাওয়া িাত্র দস বাটড় চব

এবসব । দসই সাংসাবর অটতটথ

িবয় এবসব নবেন্দুবেখর। সম্পবকে নবেন্দুবেখর াববণের দ াি দবাবনর স্বািী। দস
তাবক ইাংবরজভটি িুি করার দচষ্টা কবর।

াববণের দসবা যবত্ন দস দসখ্াবন খ্ুব

সু বখ্ টেন যাপন করবত াগ । গেকার বব ব ন, “দস দযন িাটি াটড়য়া আকাবশর
উপর টেয়া চট বত াটগ ।”

১১

দসই সু বখ্র টেবন দস ইাংবরজ-ভটি িায় ভুব দগ ।

দয বেটি একসিয় ইাংবরবজর সবে সু সম্পকে থাকার জনে গটবেত ট

, এখ্ন দস

টনবজর আত্মীয়-স্বজনবের টনবয় গবে অনু ভব কবর। এই সম্পবকে গেকার বব ব ন,
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ক্ষে, এ কথা দস উপটস্থত িবতা ভুট য়া

“সাবিববর দসািাগ দয জীববনর চরি
টগয়াট

। আত্মীয় স্বজবনর শ্রদ্ধা ও দেি দয কত সু বখ্র ও দগৌরববর ইিাই দস

সবোন্তুঃকরবণ অনু ভব কটরবতট
চরি

ক্ষে ট

।”

১২

ইাংবরজতুটষ্ট এবাং ইাংবরজভটি যার জীববনর

, তারা অসন্তুষ্ট িবত পাবর, এিন দকাবনা কাজ দয টবন্দুিাত্র করা

প ন্দ করত না,--- দসই বেটি কাংবগ্রবসর জনে চাাঁো টেবয়ব । অবশে তাবক ব া
িবয়ট

, তার নাি িকাশ করা িবব না। াবণে তাবক স্মরণ কটরবয় টেবয়ব , এই

কথা িাাঁস িবয় দগব দর্ৌড়বেৌবড়র িাঠ িাটি িবয় দযবত পাবর, দকাবনা ইাংবরজ তার
টনিন্ত্রবণ শোবম্পন দখ্বত আসবব না—ইতোটে। টকন্তু দস কাংবগ্রবসর ব বৃ টদ্ধ কবরব ।
---- এই খ্বরটি চাপা থাক

না, পরটেবনর কাগবজ জননক বেটি টবস্তাটরত ভাবব

তা িকাশ কবর দেয়। নবেন্দুবেখর দয সাধারণ দ াক নয়, তাবক েব আনার জনে
একটেবক ইাংবরজ এবাং অপরটেবক কাংবগ্রস--- সারাক্ষণ ট প টনবয় ববস থাবক,--এই কথািা দবাঝাবার জনে দস কাগজটি

াবণেবক দেখ্ায়। এই দ খ্ািার একিা

িটতবাে আবার কাগবজ াপা িয়। দসখ্াবন নানা ধরবনর উোিরণ টেবয় দবাঝাবনা
িবয়ব , নবেন্দু এিন কাজ করবতই পাবর না। ইাংবরজবের েরবাবরর দস দকাবনা
অস্থায়ী সেসে নয় ;--- দয টব াত দথবক টিবর এবস ইাংবরজবের নক কবর তাবের
েরবাবর ঢুকবত টগবয় উবেশে সি

না িওয়ার জনে িতাশ িবয় টিবর এবসব ।

আবার দস কিেশূনে উবিোর অথবা িবে শূ নে উটক ও নয়--- যার জনে দশষ পযেন্ত
দস কাংবগ্রবসর শরণাপন্ন িবব। দস একজন বেটিত্ববান খ্াাঁটি ইাংবরজভি। টচতাবাবর্র
সবে তু না কবর দসই কাগবজ ব া িবয়ব , “টচতাবাবর্র পবক্ষ টনজ চবিের কৃষ্ণ
অঙ্কগুট র পটরবতেন দযিন অসম্ভব নবেন্দুর পবক্ষও দতিটন কাংবগ্রবসর ে বৃ টদ্ধ করা
১৩
দতিটন। নবেন্দুবেখবরর যবথষ্ট টনজস্ব পোথে আব ,……।” ---- অথোৎ এত

গুণসম্পন্ন বেটি ইাংবরজ েরবাবর টবিুখ্ িবয় কাংবগ্রবসর ব বৃ টদ্ধ করবত যাবব, দসিা
অসম্ভব। এগুব া শুধুিাত্র তার শত্রুরাই ব বত পাবর।--- এই কথাগুট র দকাবনা
সতেতা দনই। ----

াবণে এবাং তার স্বািীর িবরাচনায় দস এই দ খ্ািার একিা

জবাব ট বখ্ পাঠা । তার বিবে ি , পাঠান অথবা রাটশয়ান ভারতববষের শত্রু নয়,
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ভারতববষের আস

শত্রু ি , অোাংব াইটিয়ান িানু ষগুট । কাংবগ্রস টব্রটিশ সরকার

এবাং ভারতবাসীর িবধে একিা সািঞ্জসেপূ ণে সু সম্পকে গবড় তু বত চায়, টকন্তু এই
পটত্রকাগুব ার েুষ্ট িানটসকতার জনে দসিা সম্ভব িবয় উবঠ না। --- দ খ্ািা ট বখ্
িবন িবন তার ভয় করট

।

পরব াকগত টপতা অবনক কষ্ট কবর ইাংবরবজর টিয় পাত্র িবয়ট ব ন, এই
কাবজ টপতার দযাগে উত্তরাটধকারী িবয় উঠবত পাবরটন বব দস বার বার অনু বশাচনা
িকাশ কবরব । দযিন,--ক) “কনবগ্রবসর ব বৃ টদ্ধ ! িা স্বগেগত তাত পূ বণেন্দুবশখ্র ! কনবগ্রবসর ব বৃ টদ্ধ
১৪
কটরবার জনেই টক তুটি িতভাগাবক ভারতভূটিবত জন্মোন কটরয়াট ব !”

খ্) “িা পরব াকগত টপতুঃ পূ বণেন্দুবশখ্র ! ইাংরাবজর টনকি এত নাি এত
১৫
টবশ্বাস সঞ্চয় কটরয়া তবব তুটি িটরয়াট ব !” ---- ইতোটে।

--- এিন অবস্থায় একটেন দস টনবজর শরীবর দত

িাট শ করট

, দসই

সিয় জননক িোটজবেি সাবিব তার সবে দেখ্া করবত আবসন। তাড়াতাটড় োন
দসবরও তার সবে দস দেখ্া করবত পাবর না। দবিারার কা দথবক দস জানবত পাবর,
িোটজবেি সাবিব অবনকক্ষণ অবপক্ষা কবর চব

দগব ন। েুটিন্তায়, অনু বশাচনায়

দস িিি করবত থাবক। দস িবন িবন ভাবব, “এবক আটি কনবগ্রবস চাাঁো টে াি,
কাগবজ কড়া টচটঠ ট টখ্ াি, তািার উপবর িোটজবেি টনবজ আিার সটিত সাক্ষাৎ
কটরবত আটসব ন, আটি তািাবক বসাইয়া রাটখ্ াি, না জাটন কী িবন কটরবতব ন!”

১৬

---- টনবজবক টপতার দেখ্াবনা সটঠক পবথ চা না করবত চায় দস। িোটজবেি অসন্তুষ্ট
িবয়ব িবন কবর, ক্ষিা চাওয়ার জনে দস তার কাব চব যায়। িোটজবেি িিাশয়
তার সবে দেখ্া করবত এবসট ব ন বব স্বীকার করব ন না। তাাঁর সটতে কথাবতও
দস শাটন্ত দপ না।
ক কাতায় কাংবগ্রবসর অটধববশন উপ বক্ষ

াবণেবক টনবয় নী রতন

ক কাতায় এবসব । নবেন্দুবেখরও তাবের সবে ক কাতায় আবস। কাংবগ্রবসর
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দ াবকরা তাবক খ্ুব আনবন্দর সবে স্বাগতি জানায়। তখ্নও দস িন দথবক কাংবগ্রবসর
সভায় দযাগ দেয়টন। তার অজাবন্তই পটরটস্থটত তাবক দেশনায়ক কবর তুব ব । দশষ
পযেন্ত তার আর ‘রায়বািােুর’ উপাটধ

াভ করা ি

না। দসইটেন সন্ধোবব া

াবণেব খ্া িিাসিাবরাবি নতুন কাপড় পটরবয়, রি চন্দবনর টত ক পটরবয়
দেশিাতৃকার নতুন দসবক নববন্দুবশখ্রবক বরণ কর । সব শোট রা তাবক টনবজর
িাবতর ততটর িা া পরা । শো ীবের দচষ্টায় ইাংবরজ দিিী দথবক দেশবিিী িবয়
উঠ নববন্দুবশখ্র। নববন্দুবশখ্বরর গৃবি িতোবতেন ি ।
অবযাগে স্থাবন ভটি করা উটচত নয়। দকাবনা বেটি জন্মসূ বত্র ইাংবরজ,
ক্ষিতাবান এবাং উচ্চপবে টবরাজিান বব ই দস কাবরা ভটি পাওয়ার দযাগে বেটি
িবয় যায় না। রবীন্দ্রনাথ অনেত্র বব ব ন, “দয ক্ষিতার কাব িস্তক নত কটরব
িস্তবকর অপিান িয়, দযিন িাকা পেবী গাবয়র দজার, এবাং অিূ ক িথা,--- যািাবক
ভটি কটরব

ভটি টনষ্ফ া িয়, অথোৎ টচত্তবৃ টত্তর িসার না র্টিয়া দকব

সাংবকাচ

র্বি তািার েুেোন্ত শাসন িইবত িনবক স্বাধীন ও ভটিবক িুি করা িনু ষেত্ব রক্ষার
িধান সাধনা।”
উপাটধ

১৭

ইাংবরজবের িটত দ াবভর বশবতেী িবয় কুপবথ তাবের তুষ্ট কবর

াভ করার ইিািাবক তোগ করবত িবব। তা নািব

ইাংবরজ টভক্ষা দেবব

এবাং ভারতবাসী টভক্ষা গ্রিণ করবব। এবাং তাবত দকাবনা পবক্ষরই িান বাড়বব না।
অনেত্র রবীন্দ্রনাথ বব ব ন, “ভারতবাসী যতক্ষণ পযেন্ত তোগশী তার দ্বারা দশ্রয়বক
বরণ কটরয়া না

ইবব, ভয়বক স্বাথেবক আরািবক সিগ্র দেবশর টিবতর জনে তোগ

কটরবত না পাটরবব, ততক্ষণ ইাংবরবজর কাব যািা চাটিব তািাবত টভক্ষা চাওয়াই
িইবব, এবাং যািা পাইব তািাবত
রবীন্দ্রনাথবক বুঝবত িব

জ্জা এবাং অক্ষিতা বাটড়য়া উটঠবব।”

১৮

রবীন্দ্রনাবথরই শরণাপন্ন িবত িয়। এই গবে তাাঁর

ভাবনাবক সটঠকভাবব বুঝবত িব টবটভন্ন সিবয় তাাঁর ট টখ্ত িবন্ধগুট যবথষ্ট সািাযে
কবর।
উপসাংিার : আব াচনা দশষ করার পূ ববে কবয়কটি গুরুত্বপূ ণে টবষবয়র টেবক খ্ুব
সাংবক্ষবপ আবার েৃ টষ্ট আকষেণ করা ি ,---Page 7 of 10

ক) অন্ধ অনু করণ এবাং অন্ধভটি েুবিাই ভা নয়।
খ্) দকউ ভু পবথ এটগবয় দগব তার পটরবাবরর দ াবকরা তাবক সটঠক পবথ টিটরবয়
আনবত পাবর।
---- পরাধীন ভারতবাসীবের অন্ধ ইাংবরজভটি, ইাংবরজতুটষ্ট এবাং ইাংবরজ অনু করণ
তাবের জনে অটভশাপ ট

। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গবের িাধেবি টবটভন্ন ধরবনর

উপবেশ টেবয় দসই িানু ষগুট বক সাবধান কবরব ন।
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