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কিব
ৰবী নাথ ঠাকুৰ Rabindranath Tagore Biography in
Assamese
থমবাৰৰ বােব ভাৰতবষৰ সািহত ক িব সািহত ত িচনািক কৰাই িদয়া মহান ব
ৰবী নাথ ঠাকুৰ । িনজৰ কাব

গৰাকীেয়ই হেছ কিব

িতভােৰ আ জৰ পৰা এশবছৰ পূেবই িব ৰ সবােতাতৈক

স ান কিঢ়য়াই

আিনবৈল স

ম হ’ল কলকতাৰ ঠাকুৰ পিৰয়ালৰ চতথ স ান ৰবী নােথ।

িযসময়ত ি টেছ ভাৰতবষখন শাসন কিৰ আিছল, িযসময়ত তওঁ েলাকৰ পিৰয়ােল ি টছৰ আ
আিছল, সই সময়েত ি টছৰ িব ে ও তওঁ মহা া গা ীৰ লগত সহমত

ামেত কাম কিৰ

কাশ কিৰিছল।

১৮৭৯ চনত ইংেল ত অধ য়নৰত
ৰবী নাথ

৭ ম ১৮৬১

জ

জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়, কলকাতা, ি টশ ভারত (অধুনা প
৭ আগ

মৃত

১৯৪১ (বয়স ৮০)

জাড়াসাঁেকা ঠাকুরবািড়, কলকাতা, ি টশ ভারত (অধুনা প

সমািধ ল

কলকাতা

ছ নাম

ভানুিসংহ ঠাকুর (ভিণতা)

পশা

কিব, ঔপন ািসক, নাট কার,

ভাষা

বাংলা, ইংের জ

জাতীয়তা

ি টশ ভারতীয়

নাগিরক

ি টশ ভারতীয়

সময়কাল

ব ীয় নবজাগরণ

সািহত আে

ালন

াবি ক, দাশিনক, স ীত

মব , ভারত)

, িচ িশ ী, গ কার

াসি ক আধুিনকতা

উে খেযাগ

গীতা িল (১৯১০), রবী

রচনাবিল

বাইের

উে খেযাগ পুর ার

মব , ভারত)

সািহেত নােবল পুর ার
(১৯১৩)

রচনাবলী, গারা, আমার সানার বাংলা, জন গণ মন, ঘের

দা

ত স ী

মৃণািলনী দবী (িব. ১৮৭৩–১৯০২)

আ

ীয়

ঠাকুর পিরবার

সূচনা
কিবতাৰ ঝংকােৰেৰ এিদন িব বীণাৰ ভঁ ৰত মুখিৰত হ উ ঠিছল, ছ ময় জীৱনৰ গান। সুৰৰ লহেৰ লহেৰ উ
হ উ ঠিছল

াণৰ উ

াস; উ

ল অনুভূিতৰ পাৰ ভা ঙ ভা ঙ ব আিহিছল লাস ময়ী ভাৱ-ম ািকনী। সু ৰৰ পূজাৰ

সই মধু লগনত এজন শা , সৗম ,
ম

-গ ীৰ বাণী পূজাৰীেয় ষাড়েশাপচােৰ অঘ িনেবদন কিৰিছল বাণী

ৰত অ ৰৰ আেৱগ ঢািল। ভাৰতীয়

িযজেন ীয়

াআ

িতভােৰ সম িব ৰ সবে

হিছল। ব মুখী

িলত

মনীষাৰ পৰাকা াৰ

িতভূ সইজন আিছল ৰবী নাথ ঠাকুৰ

মনীষীসকলৰ মাজত িনজেক “

িতভাৰ অিধকাৰী এই ঋিষতল পু ষজনৰ মৃত

মিহি ” েপ

িত া কিৰবৈল সমথ

য়ী গৗৰৱ গাথা আ জ িব িবন

ত।

Rabindranath Tagore Biography in Assamese

বংশ পিৰচয়, জ
কিলকতাৰ জাৰাসাঁেকা ঠাকুৰ পিৰয়াল এটা মিহমাম

ত নাম। উনিবংশ শিতকাৰ সািহত ৰচনা িবিচ া আ

সং ৃ িতৰ পীঠ ান জাৰাসাঁেকা। কাব কিবতা, িশ -সং ৃ িতৰ চচাৰপৰা আৰ

কিৰ জাতীয় জাগৃিতৰ

উে াধনৈলেক ঠাকুৰ পিৰয়ালৰ অৱদানৰ ইিতহাস ভাৰতীয় সামা জক জগতৰ বুৰ ীত িচৰিদন গৗৰেৱা
ৰ’ব। িবেশষৈক মহিষ দেব নাথ ঠাকুৰৰ ঔপিনষিদক সাধনা,
েদশে মৰ নেৱে েষ ঠাকুৰ পিৰয়ালত সৃ

াচ -পা

াত সং ৃ িতৰ অভূ তপূব সম য় আ

কিৰিছল মহািমলনৰ এক মহান তীথ। সই মহান তীথভূ িমত মহিষ

দেব নাথ ঠাকুেৰ ১৮৬১ চনৰ ৬ ম’ তািৰেখ লাভ কিৰিছল এ ট দৱ িশ
অিনবচনীয় গিৰমাৰ জ ািত। সই িশ

শশৱ আ

িশ

যাৰ হাঁিহত উ ািসত হ উ ঠিছল

টেয়ই আিছল ৰবী নাথ।

া

শশৱেত মাতৃহাৰা হাৱা ৰবী নােথ িপতৃৰ অসীম

হআ

াতৃসকলৰ আদৰ-আপ ায়নৰ মাজত বিধত হ মাতৃৰ

অভাৱ বৰৈক অনুভৱ কিৰব নাৱািৰেলও মাতৃহাৰা িশ ৰ সকেলািখিন শশৱ আ
আিহিছল। পিৰয়ালৰ উ ত িশ
ৰবী নাথক
সৗ যৰ

ৱলভােৱ

িত

া-দী

া লাভ কেৰ। িক

মু

মন আ

মু

দউতােক গৃহ-িশ
দশন সািহত ৰ আ

তাৰ পাছত নমাল ু ল, বংগল একােডমী আ

িবদ ালয়-জীৱনৰ সীমাব তা আ

িচ াই াধীনতা হ ওৱা িপ ৰাব

িনিদ ধৰা ব া পাঠ

ইয়াৰ

কৃিত, সৗ য আ

েদশ

ছ

জিভয়াচ ু লত

মৰ ঠক গ ীৰ মাজত তওঁ ৰ

পখীৰ অসহায় বদনা অনুভৱ কিৰব ধিৰেল। গিতেক

কৰ যােগিদেয়ই তওঁ ক নানা িবষয়ৰ িশ
মধ ম াতৃ সেত

ম,

কৃিত আ

ভাৱ।

থেম অিৰেয়ে ল ছিমনাৰীত আ

িশ

া কা ণ ই তওঁ ৰ জীৱনৈল

দেব নাথ ঠাকুৰৰ গভীৰ ধম িব ােস

হাৱা ৰবী নাথৰ জীৱনত গভীৰভােৱ পিৰিছল

মৰ মহান অনুভূিতৰ জ ািতময়
তওঁ

া, পিৰমা জত সাং ৃ িতক চতনা আ

িশ

ভাৱাি ত কিৰিছল। তদুপিৰ িপতৃৰ লগত নানা ঠাই মণ কিৰ ফুিৰ

ৱলভােৱ আকৃ

ল হ

া িদয়ায়। তওঁ িপতৃৰপৰাই সং ৃ ত আ

ভাৰতীয়

নাথৰপৰা ইংৰাজী সািহত ৰ িবশাল ভা াৰৰ িদ দশন লাভ কেৰ।

সাতৰ বছৰ বয়সত ৰবী নােথ অধ য়নৰ কাৰেণ িবলাতৈল যায়। িবলাতত থকা কালত পা
সং ৃ িতৰ লগত তওঁ ৰ িনিবড় পিৰচয় ঘেট। তদুপিৰ পা
তােল িবপুল মূ

ত জীৱন, সািহত -

াত সংগীতৰ সুৰৰ ঝংকােৰ তওঁ ৰ

াণ বীণৰ তাঁৰত

না।

১৮৮৩ চনত প ী মৃণািলনী দবীৰ
সেত ৰবী নাথ

কাব চচা আ

সািহিত ক অৱদান

ৰবী নােথ ন বছৰ বয়সৰপৰাই িনৰৱ
“ত

বািধনী”–কাকতত

কািশত হ’বৈল ধেৰ আ

ভােৱ কাব চচা কিৰবৈল ধেৰ। তৰ বছৰ বয়সেত তওঁ ৰ

থম কিবতা

কািশত হয়। তাৰ পাছেৰপৰা “ভাৰতী”,“সাধনা”— আিদ কাকতততা িনত নতন কিবতা
লেগ লেগ তওঁ ৰ কাব চচা আ

তঃস্ফূত

িতভাই িবকাশৰ পথত

তগিতেৰ আগ

বােঢ়। ৰবী নাথৰ অজ সািহিত ক অৱদান কাব ই ছ ৰ ম ািকনী ধাৰা ধৰাৰ বুকুৈল নমাই আিন অিন
সুৰৰ ঝংকােৰেৰ ভাৰতীয় কাব জগতত হে ালিন তােল।
ব থা- বদনাৰ গভীৰতম অনুভূিতক জীৱ
স্ফু টত হ’বৈল আৰ

াণৰ আকুল উ

সু ৰ

ােসেৰ মানুহৰ সুখ-দুখ, হাঁিহ-আন ,

পত পািয়ত কিৰেছ তওঁ ৰ বাক ৰ মােজিদ। বনফুল কাব ত

কৰা কিবতা কুসুমৰা জ স

া সংগীত,

ভাত সংগীত, ছিব ও গান, কিড় ও কামল, ভানু

িসংহ ঠাকুেৰৰ পদাৱলী, মানসী, সাণাৰ তৰী আিদ কাব ত বদনা-িবধুৰ জীৱনৰ ছ

মধুৰ গান পু

হ তাৰ

সৗৰেভেৰ জগৎ িবেমািহত ম য়া, কিৰ তােল। ৰমক-জমক কাব -ফুলিনত আকাশ- দীপ, বলাকা, পলাতকা,
পূৰৱী, বন বাণী, পিৰেশষ, পুন
িমি ত হ সৗ য আ
অন

, শষ স ক, শ ামলী, নৱজাতক, চানাই, জ িদেন, শষ লখা আিদৰ সৗৰভ

সৗৰভৰ অমৃত িনস

নী ছ ধাৰা সীমাহীন িদগ ৰ ক েলাকৈল গিত। কিৰবৈল ধেৰ

জ ািতেৰ জ ািত ন হ। কিবৰ মানসপটত বা জ উঠা ছ ৰ সুৰ হ িচ া, চতািল, কিণকা, ক না, কথা ও

কািহনী, নেবদ , খয়া, গীতা িল আ
জাৱাৰৰ সৃ

কিৰেল। বা ীিক

গীিতনৃত নাট । বা ীিক

গীতালীৰ গীিতমালােৰ মানুহৰ িহয়া ম

ৰত িনিবড় আন ৰ উ

িতভা, শ ামা, চ ািলকা আিদ তেখতৰ সুকুমাৰ মন-কাননত সৃ

িতভা তেখতৰ

াচ পা

াত স ীত সাধনাৰ

তম ফল

ল

হাৱা অনবদ

িত।

তেখতৰ উপন াসৰা জৰ িভতৰত বৗ-ঠাকুৰাণীৰ হাট, গাৰা, যাগােযাগ, ঘেৰ বাইেৰ, চতৰংগ আিদ উে খেেযাগ ।
ৰ

কৰবী, িবসজন, ৰাজা, মািলনী আিদ

নাট সািহত ।

সািহত কম
ৰবী নাথৰ সকেলাতৈক
আ

ভাৱশালী সািহত হেছ তেখতৰ গান আ

নাটক ৰচনােতা তেখত িস হ

আিছল। গান আ

কিবতােবাৰ। চ টগ ,

ব , মণকািহনী

কিবতাৰ িপছেত তেখতৰ আটাইতৈক

ভাৱশালী ৰচনা

হ’ল চ টগ । তেখতক বাংলা ভাষাৰ চ টগ ৰ
আ

গীিতধম

িত াতা বুিল গণ কৰা হয়। তেখতৰ ৰচনাৰ ছা িসক, আশাবাদী

েপ সহেজই সকেলােক আকষম কেৰ। সাধাৰণ বাঙালীৰ জীৱনধাৰা আিছল তেখতৰ ৰচনাৰ

ধান উপজীৱ ।

উপন াস
গাৰা

দুই বান

ঘেৰ বাইেৰ

বউ ঠাকুৰাণীৰ হাট

শেষৰ কিবতা

চতৰ

মাল

নৗকা ডিব

চাৰ অধ ায়

যাগােযাগ

জাপিতৰ িনব

চােখৰ বািল

ৰাজিষ

from wikipedia

নাটক
ৰবী নােথ
নাটৰ

থম

থম ভাতৃ জ ািতিৰ নাথ ঠাকুৰ অনূিদত মিলেয়ৰৰ বুেজাৱা (Le Bourgeois Gentilhomme)

ধান চিৰ ৰ পায়ণৰ মােজেৰ আ

কাশ কেৰ। ২০ বছৰ বয়ষত তওঁ

ইয়াত ডকাইত ৰ াকেৰ কেনৈক িনজৰ জীৱনদশন সলিন কিৰ বা
কৰা হেছ। ইয়াত তওঁ িবিভ নাট ৈশলী আ
ঐিতহ বাহী বৃ টচ আ

ভাৱৰ

থম নাটক “বা

কী” ৰচনা কেৰ।

কী হ ৰামায়ণ ৰচনা কেৰ তাক

তীয়মান

কাশ ঘটাইেছ, যেন কীতনৰ ব ৱহাৰ, মাতাল গানত

আইিৰচ লাকসংগীতৰ সূৰৰ সংকলন।

১৮৯০ চনত ৰবী নােথ িবসজন ৰচনা কেৰন যাক অেনেক তওঁ ৰ ৰিচত সবে

নাটক বুিল িবেবচনা কেৰ। তওঁ ৰ

পাচৰ ফালৰ নাটকেবাৰত পেক বিচ

াধান পাইেছ। এেন এখন উে খেযাগ নাটক “ডাকঘৰ”। ইয়াত এজন স

ল’ৰাই িনজৰ দন

িবচােৰ আ

আেৱদনস

ন জীৱনৰ পৰা মু

অৱেশষত “ ই পেৰ” (মৃত ৰ পক/ তীক)। সাব জনীন

“ডাকঘৰ”ৰ গ ই ইউেৰাপত যেথ সঁহািৰ পাইিছল। ৰবী নাথৰ ভাষাত ল’ৰােটাৰ

পকেটােৱ “ ই পৰা” পকেটােৱ “জাগিতক পীকৃত স
সূচাইেছ। আন এখন উে খেযাগ নাট “চ ািলকা” এটা

দআ

াচীন বৗ

চিলত িব াস”ৰ পৰা “আধ া

ই পৰাৰ
ক মু

”

িকংবদ ী ল গিঢ় উ ঠেছ। ইয়াত গৗতম বু ৰ

িশষ আন ই এগৰাকী আিদবাসী ছাৱালীৰ পৰা পানী খু জ খাৱাৰ কথা বেনাৱা হেছ। ৰবী নাথৰ িবখ াত নাটক
“ৰ কৰবী”ত এজন লাভী ৰজাৰ কথা কাৱা হেছ। ধনৰ লাভত তওঁ
কেৰ। নািয়কা ন

নীেয়

জাসকলক একেগাট কেৰ আ

জাসকলক খিনত কাম কিৰবৈল বাধ

এই অত াচাৰৰ অ

নাটক হেছ “িচ াংগদা”, “ৰাজা”, মায়াৰ খলা আিদ। ৰবী নাথৰ নৃত

ঘটায়। তওঁ ৰ অন ান উে খেযাগ

ধান নাটসমূহক “ৰবী

নৃত নাট ” বুিল

জনা যায়। তেখেত ৰচনা কৰা
নাটকসমূহ হ’ল-

Autumn-Festival

কােলৰ যা া

Chitra

কািহনী

Malini

গৃহ েবশ

নৃত নাট মায়াৰ
খলা
নবীন

িবদায়-অিভশাপ

চ

িবসজন িবসজন

ৰাজা

সংি

ৰাজা ও ৰানী

গাড়ায় গলদ

Red Oleanders

নিলনী

বকুে ৰ খাতা

Sacrifice

চ ািলকা

কৃিতৰ

Sanyasi or the Ascetic

িচ া দা

ায়

The Gardener

িচৰকুমাৰ-সভা

The King and the Queen The

িতেশাধ

ভ

শ ামা

দয়

াৱণগাথা

মুকুট

শাপেমাচন

পিৰ াণ

মু ধাৰা

শাৰেদাৎসব

ডাকঘৰ

পিৰেশাধ

মু

Trial

তপতী

ফা নী

মায়াৰ খলা

শষৰ

The Waterfall

তােসৰ দশ

ব

মাল

শাধেবাধ

অচলায়তন

নটৰাজ নট ৰ

বস

অ পৰতন

পূজা

বা ীিক িতভা

ঋণেশাধ

নৃত নাট

বাঁশিৰ

কালমৃগয়া

চ ািলকা

েকৗতক

ৰ উপায়

শষ বষণ

মািলনী

া

সু ৰ

যাগােযাগ

হাস েকৗতক

ৰ কৰবী

নৃত নাট
িচ া দা
from wikipedia
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িলিপকা

িতনসংগী

গ -চ
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নােবল বটাঁ লাভ
মানৱ জীৱনৰ িবিভ সমস া, ঘটনা, পিৰেৱশ আিদক ল ৰিচত তেখতৰ গ সমূহ গ কািশত হেছ। জীৱন- িৃ ত তেখতৰ আ জীৱনীমূলক

। এই

নােমেৰ কইবা খ েত

ত নােবল বঁটা লাভ তেখতৰ জীৱন-দশন

বিণত হেছ। সািহত জগতৰ এেন এ ট িদশ নাই, যত ৰবী নাথৰ সুিনপুণ হাতৰ পৰশ পৰা নাই। ৰবী নাথ দাশিনক
আ

আধ া

ক

িত ত কেৰ আ

িতভাৰ

তম িনদশন গীতা িল। গীতা িলৰ ইংৰাজী সং ৰেণ তওঁ ক িব ৰ

কিব েপ

তাৰ বােবই তওঁ ১৯১৩ চনত সািহত ৰ নােবল বঁটা লাভ কেৰ। Rabindranath Tagore

Biography in Assamese

ৰবী
াচ আ

স ীত
পা

ত ৰ সংগীত সাধনাই ৰবী নাথক

সংগীত

েপও

ৰিচত গীতসমূহত িনেজই সুৰ সংেযাজনা কিৰ এক অিভনৱ ঐিতহ ৰ সৃ
অিভিহত হয়।

অিভেনতা ৰবী নাথ

িত া কেৰ। ৰবী
কেৰ আ

স ীত তওঁ ৰ

সেয় ৰবী সংগীত েপ

আবৃি আ

অিভনয়েতা তওঁ ৰ

চমক দ অিভনেয়েৰ ম
নাম ভূ িমকাত আ

িতভা আিছল িবচ

জগতত নৱ-আেলাড়ন সৃ

ণ। ৰিচত নাটকত িবিশ ভূ িমকাত অিভেনতা অৱতীণ হ
কিৰিছল। ৰবী নাথ িবেশষৈক বা ীিক

‘কাল মৃগয়া’ নাটকত অ মুিনৰ ভাওত অৱতীণ হ

িতভা’ নাটকত

ী নােথ নাট - িতভাৰ িয দ

তা

দশন

কিৰিছল তাৰ তলনা পাবৈল টান।

শাি িনেকতনত গা ীৰ মণ। ৰবী নাথৰ স’ ত মহা া গা ী আ

তওঁ ৰ প ী

ক ৰবা গা ী, ১৯৪০।

েদশ

িমক ৰবী নাথ

ৰবী নাথ য কৱল কালজয়ী কিব, সািহিত ক, নাট কাৰ আ
েদশ
ব

আ

িমক। ১৯০৫ চনৰ বংগভংগ আে ালনত স
সংগীতৰ যােগিদেয় েদশ

ােক তওঁ জীৱ

জািলয়ানৱালাবাগত াধীনতাকামী ভাৰতীয়ৰ বুকুত
িনদশন

দশন কিৰিছল, তাৰ

দশন কিৰিছল। ভাৰতৰ ৰা

য় ভূ িমকা হণ কৰা েদশ
প

কিৰ তিলিছল। অপূব

দান কিৰিছল। ১৯১৭ চনৰ

লী ব ৱাই নৃশংস হত াকা ৰ সৃ

কিৰ ইংৰাজ চৰকােৰ িয

িতবাদত ৰবী নােথ “নাইট” উপািধ পিৰত াগ কিৰ দশে িমকতাৰ চৰম
য় সংগীত “জনগণ মন অিধনায়ক”ৰবী নাথৰ দশ-

িনদশন। এই গৰাকী সংেবদনশীল কিব অিতশয় সমাজসেচতন আিছল আ
দিখিছল, তােতই তওঁ িনভ কভােৱ তাৰ িব ে

িব

িমক নািছল যিদও কিবতা,

মৰ অনুে ৰণােৰ ৰবী নাথ দশবাসীক উদ্বু

কাব সাধনােৰ দশবাসীৰ াধীনতাৰ আকা
ববৰ দমননীিত

িশ ীেয়ই আিছল, এেন নহয়, তওঁ হােড়-িহমজুেৱ

মৰ আন এক

য’ তই অন ায়, অিবচাৰ শাষণ আিদ

িথয় িদিছল।

মণ

ৰবী নাথ চীন, জাপান, ইে ােনিছয়া, ৰািছয়া, পাৰস , ইউেৰাপ, আেমিৰকা আিদ দশ মণ কিৰ ভাৰতৰ মযাদ
বৃ

কিৰিছল। িব ৰ দশসমূেহ তওঁ ৰ

িত

দশন কৰা

াই ভাৰতৰ গিৰমােক উ

ল কিৰ তােল।

১৯২৪ ী া ত চীং ৱা িব িবদ ালয়ত চিনক িশ

ািবদসকলৰ

সেত ঠাকুৰ; সাঁফালৰপৰা মাজত।
from wikipedia

সংগঠনমূলক কাম
এই গৰাকী িব ৰ

কিব

পিৰেৱশত, অনুকূল মানিসক
তালাৰ একমা

াচীন ভাৰতীয় িশ

াদশনৰ

িতভূ । মু

আকাশৰ তলত, মু

বৃি ৰ িবকাশ সাধনাৰ যােগ লাভ কৰা িশ

কৃিতৰ উদাৰ

াই, মানৱ জীৱন সবাংগসু ৰ কিৰ গিঢ়

উপায় বুিল কিবেয় িব াস কেৰ। িবদ ালয়ৰ সংগঠনমূলক কাম সীমাব তাৰ মাজত

বাধ তামূলকভােৱ জািপ িদয়া িশ

াই িশ ৰ

বৃি সমূহৰ

১৯৪০ চনত শাি িনেকতনত মহা া গা ীৰ সেত সা

াৎৰত

ৰবী নাথ।
from wikipedia

পূণ িবকাশ সাধন কিৰব নামৰ ঠাইত শা , িনজন
িবদ ালয়। কাল

াকৃিতক পিৰেৱশত

িত া কেৰ “শাি িনেকতন”নামৰ আদশ

মত িসেয় ‘িব ভাৰতী’ নােম খ াত িব িবদ ালয়ত পিৰণত হয়। তাৰ ওচৰেত দশীয় কৃিষ আ

িশ ৰ উৎকষ সাধনৰ কাৰেণ “

িনেকতন”নামৰ এ ট

আদশ আ

তীক।বী নােথ নােবল বঁটাৰ এক লাখতৈকও অিধক টকাৰ সম িখিন শাি

জীৱন দশনৰ মূত

িত ান াপন কেৰ। এই দু ট অনু ান কিব গৰাকীৰ সাধনা,

িনেকতনৰ উ য়নৰ বােবই ব য় কিৰিছল।

সামৰিণ
সত আ

সু ৰৰ সাধক ৰবী নাথ আিছল

কৃিত আ

মানৱে মী। “সু ৰৰ আৰাধনা জীৱনৰ খল” এেয় আিছল

তওঁ ৰ সংগীতৰ মমবাণী। “সত ম্ িশবম্ সু ৰম”- এয়া আিছল সামৰিণ তওঁ ৰ দশনৰ মমবাণী। িচৰ সু ৰৰ অসীম
সু ৰ

কৃিতৰ বুকুৰ পৰস-গ

শৰ মাহময়ী আকষণ, সুখ-দুখ, ব থা- বদনা, িবৰহ-িমলন, দয়া-

মা, ক ণা,

ম- ীিতৰ মধুৰ বাে ান িছ কিৰ, কঁ চা মা টৰ িচ াকষ গ ৰ টান এিৰ থ কিবেয় কােনা িদেনই আঁতিৰ যাব
খাজা নাই। সেয়েহ আেৱগত কিবেয় গাইেছ
মিৰেত চািহ না আিম সু ৰ ভবেন,
মানেবৰ মােঝ আিম বাঁিচবােৰ চাই।”
সু ৰৰ সাধনাৰ সুিবমল ম

ৰত কিবেয় সদায় দিখিছল িব মানৱৰ সৱাৰ মংগলময় থলী। সবাৰ ওপেৰ মনু ,

তাহাৰ ওপেৰ সত নাই।”— এই মমবাণী কিবেয় মেম মেম উপলি

কিৰিছল। সই বােব কিবেয় গভীৰ আেৱগ আ

অনুভূিতেৰ কেছ
“মানুেষৰ আিধকােৰ ব

ত কেৰছ যােৰ,

স ুেখ দাঁড়ােয় ৰেখ তবু কােল দাও নাই ান;
মানুেষৰ পৰেশেৰ

িতিদন ঠকাইয়া দূেৰ

ঘৃণা কিৰয়াছ তিম মানুেষৰ
িবধাতাৰ

েৰােষ দুিভে

ােণৰ ঠাকুেৰ
ৰ ােৰ বেস।

ভাগ কেৰ খেত হেব সকেলৰ সােথ অ পান
অপমােন হেত হেব তাহােদৰ সবাৰ সমান।”
এই সু ৰৰ সাধক, মানৱে মী, দাশিনক কিব মহা মনীষীগৰাকী ১৯৪১ চনৰ ৭ আগ তািৰেখ পৰপাৰৈল গমন কেৰ;
কৱল বংগৰ নহয়, ভাৰতৰ নহয়, িব ৰ এই মনীষীগৰাকীেয় িব -মানৱৰ

দয় সুকুমাৰ অনুভূিতেৰ উদ্বু

কিৰ

মানৱ সমাজক সু ৰৰ পৰা সু ৰতৰৈল, খ তাৰপৰা পূণতাৈল, অ কাৰৰপৰা পাহৰৈল, মৃত ৰপৰা
অমৃতেলাকৈল, অিনত তাৰপৰা িচ নৈল গিত কৰাৰ জ ািতময় পথ
মাৱন-সমাজ মাধুিৰমাময় হ উঠক।
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