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রবীন্ননাথেররমমথনাবাথবথ -মএওটিম থলশটনাওমটবেেণ 

ড.মঅরূপমঅটিওথরী 

টলক্ষও,মগকথগ্রথমমগকথথমমইমথমমথইস্কুম(উ.মথ.)মগকথগ্রথম,মরথয়নাথ,মপূবশমবিশমথনা,মপটিমবঙ্গ,মভথরা 

Abstract: 
Rabindranath Tagore is a thinker who describes the philosophy through his 

poetic images. His philosophy is incomplete without making a mention of his 

humanistic thought. Throughout his thought there are concepts about 

humanity. In his philosophy man has been given a prime grade. He gives to 

man a distinct status. He thinks that religion is nothing but humanity. 

According to him every man creativity and this creativeness is religion. 

Rabindranath describes man from two aspects- individual aspect and 

universal aspect. Individual man are limited to space and time. But universal 

man is beyond space and time. The goal of universal man is search of truth. In 

the present Article, Tagore’s concept of Humanism will be exposed on the 

basis of authentic sources. 
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মমমমমথনাবাথবথ ম মএমনামএওটিমথমটগ্রওম ৃটিভঙ্গীম যথম মথনাবমেওৃটারমঅটিত্ব,মমথনাটবওমনাীটামমমথনাটবওম

টবয়গুটম টনােয়ম টবঘথরম আেথঘনাথম ওেরম ম গগুটরম গুরুত্বম অনুািথবেনারম েেঘিথম ওের।ম রবীন্ননাথেররম

ভথবনাথোম টবটভন্নমভথেবমমথনাবাথরমেওথলমখেিেঙ।মরবীন্ননাথরমমূেমওটব।মােনামাথাঁরম টঘন্তথচকৎম গওবমথত্রম

ওথেবুরমমেিুমআবদ্ধমটঙমনাথ।মথটটাুও,মনাথিুওথর,মেবন্ওথর,মকল্পওথর,মঙ্গীাঞ্জমম লশনাটঘন্তওমটথেবম

াথাঁরমঔুথটামবশচনাটবট া।মাথাঁরম টবটঘত্রমৃটিোমমথনাবাথম টবয়ওম টঘন্তথম গযভথেবমেওটিামেয়েঙমাথমবর্ত্শথনাম

টনাবেন্মমেনাথজ্ঞভথেবমউপস্থথপনামওরথমেব।ম 

 

মমমমরবীন্ননাথরমমনুাুেত্বরমপূচথরী।মাথাঁরমমোমমথনুামআেঙমবেইমচকৎমংথরমএোথমপূণশমএবংমুন্দর।মএইম

েেঙ্গমাথাঁরমএওটিম টঘত্তথওশওমউপমথমেটণিথনােযথকু।ম টাটনামবেেঙনা,ম ‚এওটিম গকথথপফুমবথঙুেররমওথেঙম

ুন্দরমনায়।মমথনুােরমওথেঙম গমুন্দরম গয-মমথনুামাথরম গওবমপথপটিমনাথম গবথাঁিথমনাথ,মএওিথমমগ্রমআন্তটরওম
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থরশওাথমগপেয়েঙ।‛
১ম
মমশথরশম-মমথনুামআেঙমবেইমগকথথপমফুেরমগৌন্দেযশুরমঅরশমরেয়েঙ,মঅনাুমেথণীরম

ওথেঙমঐমগৌন্দেযশুরমগওথেনাথমঅরশমগনাই।ম‘াথাঁরমআটম’মওটবাথোমএইমভথবনাথরইমেওথলমখেিেঙ- 

 আমথরইমগঘানাথরমরেগমপথন্নথমমবুচ, 

 ঘুটনামউঠমরথগথমেয়। 

 আটমমগঘথঔমগমমূমআওথেল, 

 জ্বেমউঠমআেথ 

 পূেবমপটিেম। 

 গকথথেপরমট েওমাথটওেয়মবুমম‘ুন্দর’ 

মমমমমমমমমমমুন্দরমমগ।
২ 

 

মমমমাুুভথেবমমথনুামআেঙমবেইমচকোরমএোথমগৌন্দযশুমরেয়েঙ।মমথনুামনাথমরওেমচকৎমেথয়মগৌন্দযশুীনাম

েব।ম পথিথাুম টবঘথরবথ ীম  থলশটনাওম ইমথনূাুেয়ম ওথন্টম বেটঙেনা,মআমরথম মথনাবলূনাুম গ ল-ম ওথেরম ওরথম

ভথবোমপথটর,মটওন্তুমগ ল-ওথমবুটাটরিমমথনুােরমওরথমটঘন্তথমওরোমপথটরমনাথ।মটওন্তুমরবীন্ননাথরমগ টঔেয়েঙনা,ম

মথনুামপৃটরবীরম টবটভন্নম স্থেমাথরম ৃটিরম াথরম ৃটারম ঙথপম গরেঔেঙম বেইম গ েলরমারথমচকোরমঅটিত্বম

থরশওাথমগপেয়েঙ।
৩
মােবমওথন্টমমরবীন্ননাথেররমবিেবুরমগেটক্ষামটভন্ন।মথরওরথম,মরবীন্ননাথেররমমোম

মথনুামাথরমৃচনাীমটঘন্তথরমঙথপমপৃটরবীরমবশথংেলমগরেঔেঙমএবংমাথইমপৃটরবীমগৌন্দযশময়ীমমপটরপূণশমেয়েঙ।ম

মথনুােরমএইমৃচনাত্বেওইমরবীন্ননাথরমিমশমবেেঙনা।মাথাঁরমমোমিমশমমস্বরূপমবথাঃমস্বভথব।
৪
মমথনাবস্বরূপমঅরশথৎম

মথনাবত্বইম িমশ।ম গযম ওম ওমশওাশবুমূম মথনুােওম েওৃাম মনুাুেত্বম উত্তীণশম োম থয়ওম য়ম গইবম

ওাশবুওমশেওমিমশম বে।মরবীন্ননাথরমমথনুােরমদুটিম ট েওরমওরথমবেেঙনা-মএওটিম ট ওমমবুটিকামএবংম

অনাুমট ওটিমমভূমথকা।
৫
মদুটিমভথবইমমথনুােরমমেিুমবাশমথনা।মবুটিকামভথবটিমমাথরমবথটুওমট ওমএবংম

ভূমথকামভথবটিমমাথরমঅন্তেররমট ও।মবথটুওমট ওমোমগমএওচনামবুটিমথনুা,মটওন্তুমঅন্তেররমট ওমোম

গমমগ্রমমথনুা।মমথনুামযঔনামাথরমঅন্তচশথাম গেরণথম োমবথথমঅটিত্বেওমঅটাক্রমমওেরমঅমরেত্বরমপের,ম

েওৃামোুরমারথম গেষ্ঠেত্বরমপের,মেওৃামোুরমারথম গেষ্ঠেত্বরমপেরমঅগ্ররমপেরম টনােয়ম গযোমেয়থম

ওেরমএবংমথটবশওমআনান্দওমাুমওেরমাুোমঘথয়।
৬
মটওন্তুমমথনুামযট মগওবমাথরমবথটুওমট ওমারথমবুটিম

মথনুােরমমেিুমীমথবদ্ধমরথেওমগযঔথেনামগমগ লকামমওথকামপটরেেে মআবদ্ধমরথওোমঘথয়মাথেমগম

েওৃাম াুম োম টবটেন্নম েয়ম পিেব।
৭
ম াথইম মথনুােরম উটঘাম টবটেন্নাথেওম অটাক্রমম ওের,ম বুটিকাম

পটরেে েওমঅটাক্রমমওেরমপূণশাথরমপের,মটবশ্বমথনাাথরমপেরমঅগ্ররময়থ।
৮
 

  

মমমমুারথংমরবীন্ননাথেররমমোমবুটিমথনুামমমগ্রমমথনুা-মএইমদুটিমভথবমমথনুােরমমেিুমরথেওমএবংমদুটিরম

মেিুম েেভ ম রেয়েঙ।ম বটিমথনাুম াথরম বুটিকাম কন্ডীরম মেিুমআবদ্ধম রথেও।ম ঐম ীমথরম মেিুম গস্বম াথরম

টনােচরমটবয়মম্পটত্ত,মজ্ঞথনা,মওমশ,মথটাুমেভৃটামমেিুমমগ্নমগরেওমথিথরণমচীবরূেপমগবাঁেঘমরথওোমঘথয়?
৯
ম

টওন্তুম মগ্রম মথনুাম গওবমথত্রম টবয়ম টঘন্তথোম আবদ্ধম নাথম গরেওম বুটিকাম ববয়ওাথেওম অটাক্রমম ওেরম

মথচীবেনারমমেিুমবথাঁঘোমঘথয়।মাথরমপেক্ষমথভ-ক্ষটা,মচয়-পরথচয়,মমৃাুু-অমরাথমেভৃটামমবুটদ্ধরমটবয়ম

য়।
১০
মঐমমথচীবেনাইমগমআনান্দমমআের্ত্থপটিমওের।মরবীন্ননাথেররমমোমবুটিমমথনুােরমঅটভমুঔমক্ষুদ্রম

আটমেত্বরমারথমস্বথেরশরমট েও,মটওন্তুমমগ্রমমথনুামযথরমমেিুমেওৃামমনুাুত্বমরেয়েঙমাথরমঅটভমুঔমটবশ্বমআটমম

ারথমআর্ত্াুথেকরমট েও।
১১
মবুটিমথনুামআর্ত্বুথটিরমমথিুেমইমস্বওীয়মীমথেওমঅটাক্রথন্তমওেরমবৃৎমমথনুামবথম

মগ্রমমথনুােমউপনাীামোমপথের।মগ ল-ওথ-চথটা-িমশ-বণশ-অরশমেভৃটামপটরেেে রমওথরেণমবথটুওম ট ওম
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থোমটভন্নমটভন্নমবুথটিমথনুামরেয়েঙ,মটওন্তুমঅেেমরেয়েঙমমিমপটরেে রটামএওমমথনাবত্তথ।
১২ম
এইমঅেেরম

মথনুােওইমরবীন্ননাথরমবেেঙনামমগ্রমমথনুা।মঅন্তেররমএইমমগ্রমমথনুামবাশমথেনামটবয়বস্তুমআরেণরমেটাম

আওৃিমনাথমেয়মআর্ত্াুথেকরমেটামঅটিওমআওৃিময়মএবংমঐমচীবনােওমআাঁওেিমিেরইমগমবথাঁঘোমঘথয়।
১৩ম 

 

মমমমমরবীন্ননাথরমগ টঔেয়েঙনামগয,মবথটুওমট ওমোমঅন্তেররমট েওমঅগ্ররমেয়মমথনুােরমগযমস্বরূেপথপটিম

খেিমাথমস্বথভথটবওভথেবইময়।মগযমচকোমমিমপটরেে েওমঅটাক্রমমওেরমটবশ্বমথনাবাথয়মমথনুােরমউত্তরণম

খেিম এবংম গঔথেনাইম াথরম গৌন্দযশু।ম াথরম বওবু।
১৪
ম গম উপটিম ওেরম বথুম ওমশওথণ্ডম অপুথম নায়,ম বরংম

অন্তেররমোুথপটিইমঅেপক্ষথমউত্তরমমীমথংথমারথমগব থন্তম েনশরমজ্ঞথনাওথন্ডেওইমরবীন্ননাথরমঅটিওমগুরুত্বম

ট েয়েঙনামবেমমেনাময়।েবে রমমেিুমজ্ঞথনাওথন্ডমমওমশওথন্ড-এরূপমগভ মরেয়েঙ।মগবে রমওমশওথণ্ডেওমটভটত্তম

ওেরমপূবশমীমথংথমারথমমীমথংথম  নশমএবংমজ্ঞথনামওথন্ডেওম টভটত্তমওেরমউত্তরমীমথংথম বথম গব থন্তম লশনামকেিম

উেঠেঙ।ম ওমশওথণ্ডীরথম ওমশচনাুম ফেওম মুটিরম ওথরণম বেনা।ম আরম জ্ঞথনাওথন্ডীরম মোম ওমশমুটিাম জ্ঞথনাম

গমথেক্ষরম উপওথরওম য়।ম জ্ঞথনাওথন্ডম ারথম অদ্ধদ্ধাম গব থন্তম মো,ম এওত্বজ্ঞথনাম েম বহুত্বজ্ঞথেনারম বথিম য়।ম

রবীন্ননাথরম গযনাম এওইভথেবম বেেঙনা,ম যঔনাম মথনুাম এওেত্বরম মেিুম বহুত্বেওম অরশথৎম টনােচরম মেিুম

মথনাবচথটােওমএবংমমগ্রমমথনাবচথটারমমেিুমটনােচেওমঅনুাভবমওেরমাঔনাইমাথরমেওৃামোুরমজ্ঞথনাময়।
১৬
ম

এঔনাম েনম োম পথের,ম রবীন্ননাথরম টওম াথেম অদ্ধদ্ধাবথ ী?ম রবীন্ননাথরম অদ্ধৈাবথ ীম টওনাথম াথ।ম টবঘথেররম

অেপক্ষথমরথেঔ।মগযোুম টাটনাম টনােচরমমেিুমমেগ্ররমজ্ঞথনােওমমুটিরমপরমবেেঙনামাথইমাথাঁেওমঅদ্ধৈাবথ ীম

বেমমেনামোমপথের।মটওন্তুমরবীন্ননাথরমচীবথর্ত্থমমপরমথর্ত্থরমমেিুমগভ মস্বীওথরমওেরেঙনা।মটাটনামমথনুােরম

বুটিত্তথেওমগমেনােঙনামএবংমপরমথর্ত্থেওমবনাবশুটিওমবেেঙনা।মঐমপরমথর্ত্থমওমেওথরমটবেলণবটচশামম

গভ রটা।মমথনুামপরমথর্ত্থেওম টবটভন্নম টবেলেণরমৈথরথম টবটলিমওেরম গ েঔ।
১৭
মুারথংমরবীন্ননাথেররমএওরথম

গরেওমস্পিাম োীয়মথনাম য়ম গয,ম টাটনাম চীবথর্ত্থম ম পরমথর্ত্থম গভে মআর্ত্থরম বৈাাথম গমেনােঙনা।ম াথঙথিথম

শুদ্ধথদ্ধৈাথবথে রম গযম মূম ওরথ,ম চীবম স্বরূপাাঃম ব্রহ্মইম এবংম ব্রহ্মইম এওমথত্রম ৈস্তু-ম এইম মোরম েঙ্গম

রবীন্ননাথেররমমথনাবাথমটবুওমটঘন্তথমওাঔথটনামাুুমাথমটবঘক্ষণমপথঠওবকশইমটবঘথরমওটরেবনা। 
 

মমমমরবীন্ননাথরমবেেঙনামগয,মপৃটরবীরমটবটভন্নমেথেন্তমমথনুামাথরমৃটিরমঙথপমগরেঔেঙমএবংমমথনুােরমএইমৃটিম

স্থটবেলেমটবটভন্নমরূেপমআর্ত্েওথলমওেরেঙ।মটওন্তুমটাটনামচকৎেওৃটামমমথনাবেওৃটােওমবশথংেলমএওমবেম

মেনাম ওেরনাটনা।
১৮
ম াথাঁরম মোম ঈশ্বরইম মথনুােরম েঙ্গম চকোরম ম্পূণশম ঐওুম কেিম গাথেনাটনা।ম ঈশ্বরম

স্বাাঃেেণথট াভথেবম মথনুােরমমেিুম গযমঅংওথরমৃটিমওেরেঙনামাথরম ৈথরথইম টবশ্বেওৃটাম োমমথনুামস্বােম

েয়মগকেঙ।মােবমরবীন্ননাথরমএইমঅংওথেররমউপেযথটকাথেওমঅস্বীওথরমওেরনাটনা।মাথাঁরমমোমঅংওথরমআেঙম

বেইমমথনুামএেওমঅপেররমগরেওমস্বােমএবংমঐমস্বথােুাথরমঅবথনামওেরমটবটভন্নমমথনুােরমমেিুমটওভথেবম

এওটিমঅটবটেন্নমঐওুমকেিমগাথথমযথয়মাথরমচনাুমমথনুামনাথনাথমগ েলমনাথনাথমেেঘিথমওেরমঘেেঙ।
১৯
মঅংওথরম

আেঙম বেইমমথনুামাথরমস্বওীয়মৃটিরমেটামঅটিওমযত্নবথনাম য়।মএইমৃচনাাথরম মেিুইম রেয়েঙমমথনুােরম

ইটাথ।মমথনুামটবটভন্নমৃটিরমমেিুমঙ্গটাটবিথেনারমেেঘিথমওের।মমথনুােরমজ্ঞথনা,মওমশমেভৃটামেটাটিমেেঘিথরম

মেিুমরেয়েঙম টবটভন্নমৃটিরমমেিুমগমবন্নামখিথেনাথরমেয়থ।
২০
ম টবটভন্নাথমরেয়েঙমবেইমমথনুামঅটভন্নাথরম

ট েওম এটকেয়ম গযোম ঘথয়।ম মথনুাম ুেঔরম মেিুম ঔুেওম অনুান্থনাম ওেরম নাথ,ম আেথেওরম মেিুম আেথরম

অনুান্থনাম ওেরম নাথ।ম াুুভথেবম মথনুাম অটভন্নাথরম মেিুম অটভন্নাথেওম অনুান্থনাম ওেরম নাথ।ম ওথরণম অটভন্নাথম

রথওেম অটভন্নাথেওম পথয়থরম েনমআেম নাথ।ম দুাঃঔমআেঙম বেইম মথনুাম ুঔথেেেণরম েটাম যত্নবথনাম য়,ম

অন্ওথরম আেঙম বেইম আেথরম গুরুত্বম আেঙ।ম যট ম অন্ওথরম বোম আেথওথভথবেওইম গবথছথয়।ম
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Volume-VII, Issue-V                                    September 2021                                                                            24 

আেথওথভথেবরমঅটাটরিমঅন্ওথরমবেম টওঙুম গনাই,মএটিমএওে লীে রমমা।মঅটভেথয়মম গয,ম টবটেন্নাথম

আেঙমবেইমমথনুামঐওুটবিথেনারমট েওমঅগ্ররময়।মঐেওুরমভথবমরথওেমঐওুটবিথেনারমগওথেনাথমঅবওথলম

রথেওমনাথ।মগযঔথেনামঐেওুরমঅভথবমরথেওমগঔথেনাইমঐওুটবিথেনারমঅবওথলমরথেও।মঅদ্ধনাওুমারথমটবটেন্নাথেওম

অটাক্রমমওেরমঅটবটেন্নাথমেথটিরমমেিুইমরেয়েঙমপণূশাথ।মআরমঐম টবটেন্নথাথমঅংওথরচনাু।মরবীন্ননাথেররম

মো,মঅংওথরমগযমনামএওট েওমমথনুােওমস্বােমওেরেঙ।মগামনাইমআবথরমাথমমথনুােরমমেিুমঐওুটবিথেনারম

েবাশও।মটাটনামবেেঙনা,ম‚অংওথরমনাথমেমটবেে ময়মনাথ,মটবেে মনাথমেমটমনাময়মনাথ,মটমনামনাথমেম

গেমম য়ম নাথ।‛
২১
ম ুারথংম রবীন্ননাথেররম মোম টবটেন্নাথম ম ঐওুম পরস্পরম থেপক্ষ।মআমথে রম ওম ৃটিম

টবটেন্নাথমমঐেওুরমমেিুমগটাটবিথেনারমপেক্ষ।মএে রমগওথেনাথমএওটিেওমগঙেিমমথনুামরথওোমপথেরমনাথ।ম

গভ মমঅেভে রমমেিুমএওত্বমথেভরমচনাুইমমথনুােরমযথবাীয়মেয়থ।
২২

 
 

রবীন্ননাথেররমমোমমথনুামাথরম বুটিত্তথেওমঅটাক্রমমওেরমমগ্রমমথনুামউপনাীামোম ঘথয়,ম ইথম

পূেবশম বথম েয়েঙ।মঐমমগ্রমমথনুামআ েলশরমঅটভমুঔী।মআ লশমমথনুােরমঅপরথপরম বচটবওমেেয়থচনামোম

টভন্ন।মএইমআ লশমবথইেরমগরেওমআেমনাথ,মএটিমঅন্তচশথা।
২৩
মআ লশমএওটিমআন্তটরওমটনাে শল,মযথেওমপথিথাুম

টবঘথরবথ ীম ওথণ্টম বেেঙনাম টবেবেওরম বথণীম (Sound of Conscience)।ম এইম টনাে শলম মথনুােওম

অটবটেন্নাথরম ট েও,ম পণূশাথরম ট েও,ম টবশ্বমথনাবাথরম ট েওমএটকেয়ম টনােয়ম যথয়।
২৪
ম অনাুট েওম বুটিমথনুােরম

েবৃটাম াথরম বচটবওম েেয়থচেনারম ট েও।ম বুটিম মথনুােরম মেিুম ‘আটম’ম ভথবম েব।ম ঠথওুরম েীরথমওৃষ্ণে বম

‘আটম’-রমদুটিম টবভথকমওেরেঙনা-ম ‘গঙথিমআটম’মম ‘বিমআটম’।মমথনুােরমমেিুম গযমআটমমক্ষুদ্রমস্বথরশটঘন্তথোম

টনামগ্রমরথেওমাথম‘গঙথিমআটম;মএবংমবৃত্তরমওুথণমটঘন্তথয়মবুথিমগযমআটমমাথম‘বিমআটম’।মএইম‘বিমআটম’গওইম

রবীন্ননাথরমবেেঙনাম‘টবশ্বমআটম’মবথম‘মগ্রমআটম’মবথাঃমবৃৎমআটম’।মাথাঁরমমোম‘আটমত্ব’-এরমবুথটিরমমথিুেমম

‘মগ্রমআটম’মারথম ‘বৃৎমআটম’গামউপনাীাময়থমযথয়।মমথনাবেবথমারথমমথেচরম টাথিেনারমমিুম ট েয়ম

মথনুাম ংওীণশম বথম বুটিমআটম-গওমঅটাক্রমমওেরম ‘বৃৎমআটম’ম বথম ‘টবশ্বমআটম’গাম পযশুবটাম োমপথের।ম

‘বুটিমআটম’গওমেথটরামওেরমভূমথমবথম‘মগ্রমআটম’গামউপনাীাময়থেওইমরবীন্ননাথরমমুটিমবেেঙনা।মাথাঁরম

মোমমেগ্ররমমেিুইমমুটি।মাথইমটাটনামবেটঙেনা- 
 

‚ববরথকুমথিেনামমুটি,মগমআমথরমনায়। 

অংঔুমবন্না-মথেছমমথনান্দয় 

টভবমমুটিরমস্বথ ‛।
২৫

 
 

মমমমমভথবথরশম,মমেগ্রমপযশুথবথনাইমমুটি।মক্ষুদ্রমস্বথরশটঘন্তথেওমঅটাক্রমমওেরমমগ্রমমথনুােরমারথমমথেচরম

ওুথেণরমমথিুেমইমমুটিমথভমওরথম যথয়।মএেওইম রবীন্ননাথরমচীবেনারমেওৃামাুম বেেঙনা।মাথাঁরম মোম

মথনুামবথুমারুমৃদ্ধমচীবনােওমাুথকমওরোমপথেরমনাথ,মআবথরমোুরমঅটভমুঔীমনাথমেয়মরথওোমপথেরম

নাথ।
২৬
ম ওথরণম ারুম মথনুােরম মূিনা,ম টওন্তুম াুম ম মথনুােরম ঐশ্বযশু।ম ঐশ্বেযশুরম ঘূিথন্তম অটভমুঔম মথথর্ত্ুম

অনুাভেবরমট েও,মঅভথবম ূরীওরেণরমট েওমনায়।মাথইমঐশ্বযশুওথমীমমথনুামবেেঙমমেগ্রইমুঔ,মঅংেলমনায়।
২৭
ম

ঐশ্বযশুম স্বরূপম উপটিেওম ক্ষুম ওের।ম টওন্তুম স্বরূেপথপটিম গাথম েচম য়থরম নায়।ম ওথরণম মথনাবস্বরূেপম

বৈাাথম রেয়েঙ।ম এওট েওম মথনুাম ারুম অটভমুঔী,ম অনাুট েওম ঐশ্বযশুওথমী।ম মথনুােরম গযম বচটবওম ত্তথম াথম

ােরুরমমেিুমীমথবদ্ধমএবংমগঔথেনামগমাথরমেেয়থচনাীয়মঅেরুরমেথটিরমমেিুইমুঔী।মটওন্তুমঅন্তেরমগমত্তথম

রেয়েঙম যথরম অটভমুঔম মগ্রত্তথম ারথম টবশ্বম মথনাবাথরম ট েওম গম অেল্পম ুঔীম োম ঘথয়ম নাথ,ম গম ঘথয়ম

মেকেও।
২৮
ম গম ঘথয়ম স্বরূপম উপটিম ওরো।ম টওন্তুম স্বরূেপথপটিরম পরম চম নায়।ম অাুন্তম ওটঠনা।ম



                   -                    মমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমম            
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ওেঠথপটনাে মযমরথচমনাটঘেওাথেওমআর্ত্ােেরমউপে লম ট োম টকেয়মআের্ত্থপটিমবথমআর্ত্জ্ঞথনামথেভরম

পরমগযমওামদুকশমমাথমবুিমওেরেঙনা।মটাটনামনাটঘেওাথেওমবেনা,মজ্ঞথনাীমবুটিে রমমোমআর্ত্জ্ঞথেনারমপরম

ক্ষেুররম িথেররম নাুথয়ম দুকশমম ম  ূরটাক্রমু,ম াথইম াুটমম েঠথ,ম গমথথটনাদ্রথম াুথকম ওেরম চথেকথম এবংম েওৃাম

আঘথেযশরম মীেপম আর্ত্ােম টবয়ওম জ্ঞথনাম অচশনাম ওেরথ।
২৯
ম ুারথংম মথনুােরম গযম স্বরূেপথপটিরম পরম যথম

আ েলশরমঅটভমুঔীমাথরমেঙ্গমঅেরুরমবথাঃমবথিেবরমটনায়ামৈথটন্ধওাথমরেয়েঙ।মমথনুােরমচীবভথবমারুওথমী,ম

আরম ভূমথভথবমআ েলশরমঅটভমুঔী।মদুটিমস্বভথবইমমথনুােরমরেয়েঙ।মএওটিমস্বভথবমাথরমবুটিকা,মআেরওটিম

াথরমভূমথমস্বভথব।
৩০
মউপটনাে রমভথথয়মবে,মমনুাুমস্বভথেবমগেয়মমগেয়মদুটিইমবাশমথনা।ম‘গেয়’-এরমঅরশম

যথমওুথণওরমএবংম ‘গেয়’মঅরশমযথমেীটাওর।মযথমচাথম টওন্তুমঅটনাাুমএবংমঅটন্তেমমদুাঃঔচনাওমাথমম

গেয়।মআরমযথমচভুমনায়মেমথেপক্ষ,মটওন্তুমটনাাুুঔ থয়ওমাথমমগেয়।মগেয়মঅচশেনারমপরমর,মটওন্তুম

গেয়মঅচশেনারমপরমঅাুন্তমদুকশম।মওেঠথপটনাে মযমে বমনাটঘেওাথেওমবেেঙনা,মগেয়মমগেয়মদুটিমটভন্নমবস্তুম

এবংমউভেয়রমেেয়থচনামটভন্ন।মগেয়-রমআবলুওাথমক্ষটণওমুঔেভথেক,মআরমগেয়-রমেেয়থচনামমুটিথভ।মগেয়ম

গ্রণওথরীরমওুথণময়,মআরমগেয়মবরণওথরীমপরমমাুমোমটবঘূুাময়।
৩১
মএচনাুমটস্থােজ্ঞমবুটিমগেয়মম

গেয়েওম টভন্নথেরশম গ্রণম ওেরনা।ম েবৃটত্তম চনাুম আমরথম যথম ওথমনাথম ওটরম গইম গেয়বস্তুম অচশেনারম ইেথম এবংম

টবেবওচনাুমটঘাুমঅরশথৎম গেয়েওমপথয়থরমইেথমমথনুােরমস্বভথবথন্তকশা।মগেয়-গওমগযমবুটিমগ্রণমওেরনাম

াথাঁরমথিুাথমবথমওুথণময়মএবংমগেয়মগওমগযমবুটিমঐওথটন্তওভথেবমবরণমওেরনামটাটনামস্বরূপথরশমোমটবঘূুাম

না।
৩২
ম ঐওথটন্তওভথেবম গেয়ম অবম্বনাওথরীম মনুাুত্বীনাম েয়ম পেিনা।

৩৩
ম বশচনাীনাম বশওথীনাম মনুাুেত্বরম

অনুাভবইমথিুাথ,মআরমথটবশওমমনুাুেত্বরমঅনুাভবমোম টবঘূুাময়থইমমস্বরূপথরশীবাথ।
৩৪
মমথনুাের

ম
ম গযম

বুটিকামভথবমযথরমঅটভমুঔমগেম-এরমট েওমাথমঅংঙ্কথেররমৈথরথমআবৃামএবংমাথরমবথইেরমগযমভুমথভথবমাথরম

ক্ষুমমুটি।
৩৫
মবুটিকাভথবমযথমক্ষুদ্রমআটমম(অং)মগামআবদ্ধমাথমঅঙ্কথরময়,মাথরমগযমট েওমাথরমস্বরূপজ্ঞথনাম

(আর্ত্থ)মাথরমথরশওাথমমগ্র।মএওট েওমগমস্বথরশটটদ্ধোমগকৌরবমঅনুাভবমওের,মআরমএরমটবপরীামট েওমগম

ভূমথোম পূণশাথোম গকৌরবথটন্াম য়।ম গেম,ম বমত্রী,ম ওুথণ,ম নাথন্দটনাওাথ,ম উ থরাথম েভৃটাম মথনুােরমআর্ত্থরম

েওথলওমএবংমএগুটরমৈথরথইমমথনুামাথরমচীবভথবেওমঅটাক্রমমওেরমটবশ্বমথনাবেওমউপটিমওের।
৩৬ 

 

মমমমমঅদ্ধৈােব থন্তীরমনাুথয়মরবীন্ননাথরমবেেঙনা,মমথনুামঅজ্ঞথনামচনাুম(রবীন্ননাথেরমমোমস্বথরশচনাু)মআর্ত্স্বরূপম

টবসৃ্মামেয়মবথুচকোমটনােচরমন্থনামওের।মবুটিমথনুােরমমেিুইমগযমপরমমমথনাবমরেয়েঙমাথরমঅনুাভবমনাথম

ওেরমমথনুামবথইেরমাথমঅনুান্থনামওের।
৩৭
মমথনুামাথরমঅন্তেরমগযমবশচনাীনামমনুাুত্বমরেয়েঙমাথরমঅনুাভবমনাথম

ওেরমবটচশকোমাথরমন্থনামওরোমটকেয়মপেরথক্ষভথেবমটনােচেওইমপরমওেরমগ য়মএবংমএিথইমাথরমীনাাথরম

ওথরণ।
৩৮
মওটবগুরুরমঙ্গীোমাথমেওটিামেয়েঙ- 

 

 ‚আমথরমটয়থরমমথেছমুটওেয়টঙে 

 গ ঔোমআটমমপথইমটনা। 

 বথটরপথেনামগঘথঔমগমেটঙ, 

 হৃ য়পথেনাইমঘথইমটনা।‛
৩৯

 
 

আবথরমচীবনাথয়থেেমউপনাীামেয়মওটবমঅন্তেররমমেিুইমবশচনাীনামমনুাুত্বেওমপরমাুেওমউপটিরমওরথম

বেেঙনা- 

 ‚োুেরমগমপথয় 

 আপনামআেথওমগিৌামঅেেমঅেন্তের।‛
৪০

 



                   -                    মমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমমম            
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ওঔনামটাটনামআবথরমাথাঁরমকীটাোমঅন্তরােমরমচথকরেণরমআহ্বথনামচথটনােয়েঙনা- 

 ‚গমথরমহৃ েয়রমগকথপনামটবচনামখের। 

 এেওথমরেয়েঙমনাীরবমলয়না-‘পের 

 টেয়ামমগমচথেকথমচথেকথ।‛
৪১

 
 

ুারথংমরবীন্ননাথেররমমোমমথনুােরমঅন্তেরমগযমথটবশওমরেয়েঙমাথরমউপটিরমৈথরথম টবশ্বমথনাবাথরমউপনাীাম

য়থইমাু।মাুমমথনুােরমঅন্তেরইমরেয়েঙ,মেেয়থচনামাথনামেওথল।মাথইমটাটনাম ‘ভথথমমঙন্দ’মওটবাথোম

বেেঙনা-ম‚গইমাুমযথমরটঘেবমাুটম,...।‛
৪২
মাথাঁরমমো,মাুমমবশবুথটপমমনুাুত্ব,মযথমমথনুােরমঅন্তটস্থশা।ম 

  

মমমমরবীন্ননাথেররমএইমভথবনাথমস্বথমীটচর-‚ব্রহ্মম োমওীিমপরমথণ,ুম বশভূোম গইম গেমময়,/ম মনামেথণম লরীরম

অপশণমওরমেঔ,মএমবথরমপথয়।মবহুরূেপমম্মুেঔমগাথমথর/মঙথটিমগওথরথমঔুাঁটচঙমঈশ্বর?/মচীেবমগেমমওেরমগযইম

চনা,/ম গইচনাম গটবেঙম ঈশ্বর।‛ম এইম কীটারম েঙ্গম অেনাওঔথটনাম গথটাপূণশ।ম াথরম স্বথমীটচরম  ৃটিভঙ্গীম

অদ্ধৈাবথ ী।ম াথাঁরম মোমচীবম ব্রহ্মস্বরূপ,ম াথইম মথনুােরম ওুথেণরম ৈথরথইম ব্রহ্মস্বরূপম উপটিম য়।ম স্বথমীটচম

অদ্ধৈামমাথবম্বেনামব্রহ্মেওইমএওমথত্রমাুমবেেঙনা।মরবীন্ননাথরমগঔথেনামমনুাুত্বেওইমাুমবেেঙনামএবংম

ব্রহ্মেওম পরমাুম (াুুম াুমম)ম বেেঙনা।ম এটিম ম অদ্ধৈােব থন্তীম মোরম েঙ্গম রবীন্ননাথেররম

মথনাবাথটবয়ওমমোরমাথটেওমেেভ ।মরবীন্ননাথরমবেেঙনা,ম‚োুরমিমশমবোমগবথছথয়মমথবুেরমমেিুমগযম

াুমাথরইমিম্মশ,মমথনুােরমমেিুম গযমমৎ,মাথাঁরইমিম্মশ।‛
৪৩
মএইমবিবুমোমোীয়মথনাময়মগয,মাথাঁরমমোম

মনুাুত্বইম াু।ম আরম মথনুােরম এইম মনুাুত্বম িেমশরম উপটিম বথম স্বরূেপথপটিম াঔনাইম য়ম যঔনাম মথনুালম

শুদ্ধটঘেত্তমচনাওুথেণম টনােচেওম বুথপৃামওের।
৪৪
ম অরশথৎম রবীন্ননাথেররম মো,মঅংম মুিম েয়ম টঘত্তশুদ্ধম েম

মথনুামআর্ত্স্বরূপমউপটিমওের।
৪৫
মএঔথেনামরবীন্ননাথেররমমামঅদ্ধৈামোরমেঙ্গমআপথা ৃটিোমঙ্গটাপূণশ।ম

ােবমেেভ মমরবীন্ননাথেররমমোমআর্ত্স্বরূেপথপটিমমবশচনাীনামমনুাুথেত্বরমঅনুাভব,মটওন্তুমঅদ্ধৈামোম

স্বীয়মআর্ত্থম বথম ব্রহ্মস্বরূেপরমজ্ঞথনা।মঅদ্ধৈামোমচীবম স্বরূপাাঃম ব্রহ্ম,ম টওন্তুমঅজ্ঞথনাচনাুমচীবম স্বীয়ম ব্রহ্মস্বরূপম

টবসৃ্মাময়।মঅজ্ঞথনাম টনাবৃত্তমেমস্বরূপজ্ঞথনাময়।মএেওইমঅদ্ধৈামটদ্ধথেন্তমগমথক্ষমবে।মঅদ্ধৈামমোমটঘত্তশুদ্ধম

েম ঐম শুদ্ধটঘত্তম জ্ঞথনাথেভরম উপেযথকীম য়।ম াঔনাম ব্রহ্মম টবয়ওম যরথরশম জ্ঞথনাম েম অজ্ঞথনাম  ূরীভূাম েয়ম

চীেবরম েথিম ব্রহ্মস্বরূেপরইম উপটিম য়।ম এচনাুম অদ্ধৈামোম মুটিম বথাঃম গমথক্ষম ম েথেিরম েথটি।ম আরম

রবীন্ননাথেররমমো,মবশচনাীনামমনুাুেত্বরমউপটিইমমুটি। 
 

মমমমরবীন্ননাথেররম মোম মথনাবত্তথরম দুটিম ট ও-ম এওটিম বুটিকাম এবংম অনাুটিম ভূমথকা,ম ইথম পূেরইম বুিম

েয়েঙ।মবুটিকামট ওটিমমঅংমএবংমভূমথকামট ওমমআর্ত্থ।মঅংমত্তথমে ীেপরমেঙ্গমাুনাীয়মএবংম

আর্ত্থম টলঔথম াুু।মে ীেপরমমূুমাথরমউপথ থনামথেপেক্ষ।ম টওন্তুম টলঔথমস্বেওথলমমপরেওথলও।মে ীেপরম

পটরেে েওমঅটাক্রমমওেরমটলঔথমমেগ্রমেেবলমওের।
৪৬
মবুটিমথনুামমে ীপস্বরূপমযথম টলঔথরূপমআর্ত্থরম

আেথেওমআেথটওা।মবুটিমমথনুােরমমেিুমযঔনাম টলঔথরূপমাথর্ত্থমারথমমনুায়ত্বমেজ্জ্বটাময়মাঔনামাথরম

অঙ্কথরমঙ্কুটঘাম য়।
৪৭
ম মনুাুেত্বরমআেথেওইমবুটিমমথনুােরমমেিুমশুভবুটদ্ধরমচথকরণমখেিম গযমশুভটবটদ্ধম

বুটিমমথনুােওমমগ্রমমথনাবত্তথয়মটমটামওের।
৪৮ 

 

মমমমস্বথরশথটন্ামবুটিমথনুামএবংমমনুাুত্বটবটলিমপরমমমথনুা-মএইমদুটিমত্তথরমমেিুমঙ্গটাটবিথনামওরোমটকেয়ম

মথনুােরমমেনামগযমটবটভন্নমঅবস্থথমবাটরমেয়েঙমগগুটইমটবটভন্নমিম্মশােরূেপমেওথটলামেয়েঙ।
৪৯
মএরমগরেওম

এিথম েওটিাম য়ম গয,ম রবীন্ননাথরম আঘথরবশস্বম িমশম মথেনানাটনা।ম টাটনাম মথনুােরম িেমশম টবশ্বথী।ম মনুাুথেত্বরম
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উপটিইমাথাঁরমপেক্ষমিমশ।মরবীন্ননাথরমআ লশরূেপমিমশমএবংমিম্মশমামদুটিেওমেেভ থেরশমবুেছেঙনা।মাথাঁরমমোম

আ লশম িমশম টনাাু,ম টওন্তুম িমশমাম অটনাাু।
৫০
ম িেমশরমআঘথরবশস্বাথরম েটাম ইেরথটিাথম ওেরম টাটনাম বেেঙনা,ম

োীটিমিমশমম্প্র থয়মভ্রথটন্তবলাাঃমস্বমস্বমমােওইমিেম্মশমবেমভথেবমএবংমাথরমৈথরথমিেমশরমেটাইমআখথামওের।ম

ফস্বরূপম মথেচরম অটনািাথম ম অপংস্কথরম বারীম য়।
৫১ম
অরশথৎম যথম ম্প্র থেয়রম মেিুম ীমথবদ্ধ,ম মথেচম

অলথটন্তরমবথাথরবণমৃটিমওেরমাথমওঔনামিেমশরমআ লশমোমপথেরমনাথ।মিমশমমথনুােরমমেিুমঐেওুরমথয়ওম

েব,মটবটেন্নাথরমনায়।মমথনুােরমিমশমম্প্র থয়টবেলেরমমেিুমীটমামরথওোমপথেরমনাথ,মাথরমঅটভমুঔমমেগ্রম

ভূমথয়।মাথাঁরমভথথয়-‚থম্প্র থটয়ওমগ বাথমাঔনামটবেৈবুটদ্ধর,মঅঙ্কথেরর,মঅবজ্ঞথপরাথর,মমূঢ়াথরম ৃঢ়মআেয়ম

েয়ম থাঁিথয়,মগেেয়রমনাথমথটঙ্কামপাথওথমটনােয়মঅেেয়মচকৈুপীমঅলথটন্তরমেবত্তশনামওের,-মস্বয়ংমগ বত্বমঅপমথটনাাম

মপরস্পরমবুবথেরমআাটঙ্কামওেরমরথেঔ।‛
৫২
মুারথংমরবীন্ননাথেররমমোম গযমিমশমমথনুােমমথনুােম টবেৈম

বাটরমওের,মযথমমথেচমঅলথটন্তরমছিমগাথে,মযথমমথনুােওমংওীণশাথরমমেিুমআবদ্ধমওেরমাথমিমশমনায়,মগমথ।ম

টবশ্বচনাীনামমনুাুত্ব-রমউপটিইমাথাঁরমমোমিমশ।মঘণ্ডী থে রমওরথয়- 
 

 ‚বথরমউপেরমমথনুামাুমাথথরমউপরমনাথই।‛
৫৩ 

রবীন্ননাথরম মথনাবিেমশম টবশ্বথী।ম টাটনাম মনুাুেত্বরম চথকরণম গঘেয়েঙনা।ম ‘টলশুাীরশ’ম ওটবাথয়ম টাটনাম মথনুােরম

চয়কথনামগখথণথমওেরেঙনা।মটাটনামটেঔেঙনা- 

 ‚চয়মগথওমমথনুাের,মইমনাবচথােওর,মই 

 টঘরচীটবোর!‛
৫৪

 

চীবেনারমগলমমেয়মমথনাবাথবথ ীমওটবরমগঔনাীোমউেঠমএেেঙ- 

 ‚ইমমথমথনাবমআে 

 ট েওমট েওমগরথমথঞ্চমথেক 

 মাশমিূটরমখথেমখথের‛।
৫৫ 

 

মমমমমউপযুশুিমআেথঘনাথমোমঅনুাৃাময়মগয,মরবীন্ননাথেররমমোমচকোরমগৌন্দযশুমমপূণশাথমমথনাবমঅটিত্বম

থেপক্ষ।মমথনুামবুটােরেওমটবশ্বচকৎমঅপূণশ।মমথনুােরমমেিুমবুটিত্তথমমটবশ্বত্তথমমটবশ্বত্তথমটব ুমথনামএবংম

ঐমবৈাত্তথরমৈথটন্ধওাথমোমটবটভন্নমিেমশরমউত্থথনামখেিেঙ,মাথমরবীন্ননাথেররমমাথবম্বেনামএইমটনাবেন্মে টলশাম

েয়েঙ।মাথাঁরমমোমেওৃামমনুাুথেত্বমউত্তরণইমআ লশম িমশমএবংমাৈুটাটরিম গযমিমশমামাথমআঘথরবশস্বাথ।ম

টনাবন্টিোম গ ঔথেনাথম েয়েঙ,ম আটমেত্বরম ক্ষদু্রম কণ্ডীম অটাক্রমম ওেরম টবশ্বম আটম-গাম উপনাীাম য়থেওইম

রবীন্ননাথরমমুটিমবেেঙনা।মটবশ্বমআটম-রমঅনুাভবমমথনুােরমঅন্তচশথামবথমটবেবওচথা,মাথমটনাবেন্মউপস্থথটপাম

েয়েঙ।মরবীন্ননাথেররমমনুাুত্বমভথবনাথমগযমপটনা ীয়মবব থটন্তওমমোরমেঙ্কমঅংলাাঃমঙ্গটাপূণশমাথমএঔথেনাম

বুিম েয়েঙ।ম টনাবন্টিোম আরম গ ঔথেনাথম েয়েঙম গয,ম রবীন্ননাথেররম মোম অংওথরম গযমনাম মথনুােরম

স্বথােুাথরম েেয়থচওম গামনাইম াথম ঐেওুরম গ ুথাও।ম রবীন্ননাথেররম মোম মথনুােরম অন্তটস্থশাম বশচনাীনাম

মনুাুেত্বরমঅনুাভবইমমথনুােওমটবশ্বমথনাবাথয়মউত্তীণশমওের,মাথমএইমটনাবেন্মে লশনামওরথমেয়েঙ। 
 

মমমমমপটরেলেমবথমযথয়মগয,মরবীন্ননাথরমমথনাবাথরমপূচথরী।মটাটনামঅবেটা,মটনাপীটিামমথনুােরমঅন্তরস্থেম

গপৌাঁঙথোম গঘেয়েঙনা।ম টনােচেওম মথনুােরম েঙ্গম এওথর্ত্ম ওরোম উে ুথকীম েয়েঙনা।ম াথইম মথনাবাথবথ ীম

রবীন্ননাথরমবেেঙনা- 

 ‚গমথরমনাথমমএইমবেমঔুথামগথও, 

 আটমমগাথমথে রইমগথও...।‛
৫৬
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ওটওথাথ,ম১৯৩৩। 

২।মলুথমী,মআটমমওটবাথমদ্রিবু,মরবীন্ননাথরমঠথওুর। 

৩।মচকোমবশত্রইমমথনুামথটোুরমৈথরথমহৃ েয়রমএইমটঘেগুটমযট মনাথমওথটিামােবমচকৎমআমথে রমওথেঙম

আচম ওাম ংওীণশম ইয়থম রথটওাম ...।ম মথনুােরম থটাুম হৃ েয়রম আটবষ্কথরটঘেেম চকৎেওম মটণ্ডাম ওটরয়থম

াুটযথেঙ। 

-রবীন্ননাথেররম টঘন্তথচকৎ,ম লশনাটঘন্তথ,ম রবীন্নমরঘনাথমংওনা...পৃ.৫৯/৩১-৩৬,মোুন্ননাথরমরথয়মম্পথট া,ম

গ্রন্থথয়মেথইেভিমটটমেিি,মওওথাথ,ম১৪১৭। 

৪।মিম্মশমলেেরমঅরশমস্বভথব। 

-মথনুােরমিম্মশ,মপৃ.৩০/৭,মপূবশংস্করণ। 

৫।মমথনুামআেঙমাথরমদুইমভথবেওমটনােয়,মএওিথমাথরমচীবভথব,মআরমএওিথমটবশ্বভথব। 

-ঐ,মপৃ.ম৩/৭-৮ 

৬।মমথনুামগযট েওমগইমক্ষুদ্রমঅংলকামআপনাথরমউপটস্থােওমোুক্ষেওমঅটাক্রমমওেরমাু,মগইট েওমগম

মৃাুুীনা,...মবূপ থনামওেরমওেরমআনান্দেও। 

-মঐ,মপৃ.ম৩-৪ 

৭।ম গয-পটরমথেণমাথরমকটামএরম টবপরীাম ট েও,মবুটুওাথরম ট েও,ম গ লওথকামঙ্কীণশমপথরশেওুরম ট েও,ম

মথনাবাুমগরেওমগইমপটরমথেণমগমভ্রি। 

-ঐ,মপৃ.ম৪/৬-৯ 

৮।মগযট েওমগমটবটেন্নমনায়,মগট েওমাথরমপণূশাথ,মগযট েওমবুটিকামীমথেওমগমঙথটিেয়মঘেেঘ,মগযট েওম

টবশ্বমথনাব। 

-ঐ,মপৃ.৩/ম১৪-১৬ 

৯।মমথনুােরমএওিথমট ওমআেঙমগযঔথেনামটবয়বুটদ্ধমটনােয়মগমআপনামটটদ্ধমগঔথাঁেচ।ম....মগঔথেনামগমচীবনারূেপম

বথাঁঘোমঘথয়।ম 

-ঐ,মভূটমওথমঅংলমদ্রিবু,ম১-৪ 

১০।ম টওন্তুম মমথনুােরমআরমএওিথম ট ওমআেঙমযথমএইমবুটিকামববটয়ওাথরমবথইের।ম গঔথেনামচীবনাযথত্রথরম

আ েলশমযথেওমবটমক্ষটা,মাথইমথভ,মযথেওমবটমমৃাুুমগইমঅমরাথ। 

-ঐ,মভূটমওথমঅংলমদ্রিবু,ম৫-৮ 

১১।মমথনুােরমটঘত্তবৃটত্তরমগযমৎুওুমমথনুােরমপূণশমোুরমথক্ষুমগ য়মগইঔথেনাইমঅনুাভবমওটরমাথরমবুটিকাম

স্বথােুমগরেওমমুটি।মগইঔথেনামগমটবশ্বথটভমুঔী। 

-ঐ,মপৃ.৭/৫-৮ 

১২।মমথনুামআপনামউন্নটারমেঙ্গমেঙ্গমবুটিীমথেওমগপটরেয়মবৃৎমমথনুামেয়মউঠেঘ,মাথরমমিমগলষ্ঠমথিনাথম

এইমবৃৎমমথনুােরমথিনাথ।মএইমবৃৎমমথনুামঅন্তেররমমথনুা।মবথইেরমআেঙমনাথনাথমগ েলরমনাথনাথমমথেচরমনাথনাথম

চথা,মঅন্তেরমআেঙমএওমমথনাব। 

-ঐমপৃ.ম২/৭-১১ 
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১৩।মগঔথেনামবত্তশমথনামওথেরমচেনাুমবস্তুমংগ্রমওরথরমগঘেয়মঅটনাটিামওথেরমউদ্দীমআর্ত্াুথকমওরথরমমূুম

গবটল।ম...েঔথেনা,মআপনামস্বােমচীবেনারমগঘেয়মগযমবেিথমচীবনামগইমচীবেনামমথনুামবথাঁঘোমঘথয়। 

-ঐ,মভূটমওথমঅংলমদ্রিবু,মপৃ.ম৮-১৩ 

১৪।মইটাথেমগ ঔথমযথয়মমথনুােরমআের্ত্থপটিমবথটরমগরেওমঅন্তেররমট েওমআপটনাইমটকেয়েঙমগযমঅেেরম

ট েওমাথরমটবশ্বচনাীনাাথ,মগঔথেনামবস্তুরমগবিথমগপটরেয়মগমগপৌাঁেঙেঘমটবশ্বমথনােথেও,মগযমগথেওমাথরমবথণী,ম

াথরমেী,মাথরমমুটি। 

-ঐ,মপৃ.ম২/১২-১৬ 

১৫।মাপুথমবথুথনুাষ্ঠথেনামনায়,মাুইমাপুথ,মকীাথরমভথথয়মগখথণথমওরেমদ্রবুময়মযেজ্ঞরমগঘেয়মজ্ঞথনাযজ্ঞইম

গেয়। 

-ঐ,মপৃ.ম২/১৯-২০ 

১৬।মগযমমথনুামআপনাথরমআর্ত্থরমমেিুমঅেনাুরমআর্ত্থেওমমঅেনাুরমআর্ত্থরমমেিুমআপনাথরমচথেনা,মগইমচথেনাম

গইমচথেনামাুেও। 

-ঐ,মপৃম.৩/৪-৬ 

১৭।মমথনাটবওমত্তথেওমম্পূণশমঙথটিেয়মগযমবনাবশুটিওমচথকটাওমত্তথ,মাথাঁেওমটেয়মবথমবথমগওথেনাথমটওঙুইমবথরম

গওথেনাথমঅরশমগনাই।মটাটনামভথেথমন্দমুন্দরমঅুন্দেররমগভ বটজশা। 

-মথনুােরমিম্মশম-২,মপৃ.ম৪৬/৪-৭,মপুবশমংস্করণ। 

১৮।ম...মটবশ্বমেওৃটারমেঙ্গমমথনুােরমম্পূণশমঐওুমগনাই। 

-রবীন্ননাথেররমটঘন্তথচকৎ,মমথনুামঅংলমদ্রিবু,মপৃ.ম৭৬/২৭,মপূবশমংস্করণ। 

১৯।মগওনানাথমভকবথনামইমগযমঅঙ্কথরটিমচুেিমট েয়মআমথে রমচকোরমেঙ্গমগভ মচটিেয়মট েয়েঙনামাথোম

আমথে রমেোুওেওমস্বােমওেরমট েয়েঙনা।...মটওমওরেমনাথনাথমমথনূােলরমনাথনাথমঅংওথরেওমথটচেয়মএওটিম

টবটঘত্রম ুন্দরম ঐওুম স্থথটপাম োম পথেরম এইম গঘিথয়ম এইম াপুথয়ম পৃটরবীম চুেিম মিম মথনুােম বুিম েয়ম

রেয়েঙ। 

-ঐ,মপৃ.৭৭/১২৯-৩৪ 

২০।ম টনাটঔমৃটিম গরেওমএইমঅংওথেররম মেিুম টনাবশথটাম য়থোইমাথরমএইম টনােচরম  ৃটিরমএামঅটিওম

েেয়থচনামেয়মউেঠেঙ।মমথনূােরমইটাথেমগওবইমএইমৃটিরমইটাথ,মএইমমন্েয়রমইটাথ,মাথরমমিম

িমশমমওমশ,মমিমভথবমমওল্পনাথরমমেিুমগওবইমএইমআটমেরমগমবথরমইটাথমরটঘামেে। 

-ঐ,মপৃ.ম৭৭-৭৮ 

২১।ম-ঐ,মপৃ.ম৭৮/১৬-১৭ 

২২।মএইমগভ মঐেওুরমথমঞ্জেুরমচেনাুমআমথে রমমিমআওথঙ্ক্ষথ।মআমরথমএরমগওথেনাথিথেওইমঙথিোমঘথইম

গনা।মআমথে রমটওঙুমেয়থ,ম...মদুইেয়রমমেিুইমএওেওমএওেওমথভমওরবথরমচেনাু। 

-ঐ,মপৃ.ম৭৯/ম৪-৭ 

২৩।মমথনুােরমমেিুম গইমচীবেওম গপটরেয়ম গকেঙম গযমেথম গমআেঙমআ লশেওম টনােয়।মএইমআ লশমঅেন্নরম

মোথমনায়,মবেেরমমোথমনায়।মএমআ লশমএওাথমআন্তটরওমআহ্বথনা। 

-মথনুােরমিম্মশ-১,মপৃ.ম৩/১২ম-১৩,মপূবশংস্করণ। 

২৪।মএমআ লশমএওিথম টনাকূঢ়ম টনােদ্দশল।ম গওথনাট েওম টনােদ্দশল?ম গযট েওম গম টবটেন্নমনায়,ম গযট েওমাথরমপূণশাথ,ম

গযট েওমবুটিকামীমথেওমগমঙথটিেয়মঘেেঘ,মগযট েওমটবশ্বমথনাব। 
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-ঐ,মপৃ.৩/১৩-১৬ 

২৫।মবনােব ু,ম৩০মংঔুওমওটবাথম,মরবীন্ননাথরমঠথওরু। 

২৬।মোুক্ষমারুেওমউেপক্ষথমওরেমমথনুােরমঘেমনাথ,মআবথরমাুেওমনাইেমনায়। 

-মথনুােরমিম্মশ-১.মপৃ.ম২২/৪-৫,মপূবশমংস্করণ। 

২৭।ম ...মারুমমথনুােরমম্ব,ম টওন্তুমাুমাথরমঐশ্বযশু।মঐশ্বেযশুরম ঘরমমক্ষুমঅভথবম ূরম ওরথম নায়,মমটমথম

উপটিমওরথেনাথ।মাথইমঐশ্বযশু-মঅটভমথনাীমমথনুামবেেঘ,..মঅেল্পমুঔমগনাই,মবৃোইমুঔ। 

-ঐ,মপৃ.ম২২/৬-১১ 

২৮।ম...মমথনুােরমত্তথয়মবৈিমআেঙ।মাথরমগযমত্তথমচীবীমথরমমেিুমগঔথেনামগযিুওুমআবলুওমগইিুওুোইম

াথরমুঔ।মটওন্তুমঅন্তেরমঅন্তেরমচীবমথনাবমটবশ্বমথনােবমেথটরা,মগইট েওমগমুঔমঘথয়মনাথ,মগমুেঔরমগবটলম

ঘথয়,মগমভূমথেওমঘথয়। 

-ঐ,মপৃ.ম২২-২৩ 

২৯।মউটত্তষ্ঠামচথগ্রামেথপুমবরথন্মমটনােবথিা। 

ক্ষুরুমিথরথমটনাটলাথমদুরাুয়থ 

দুকশংমপরিৎমওবেয়থমব টন্ত।। 

-ওেঠথপটনাৎম১/৩/১৪ 

৩০।মএওিথমস্বভথবমাথরমটনােচেওমটনােয়মআরমএওিথমস্বভথবমাথরমভূমথেওমটনােয়। 

-মথনুােরমিম্মশ-১,মপৃ.ম৩০/১৫-১৬ 

৩১।অনাুেেেয়থনাুদুদ্ধাবমগেয় 

গিমউেভমনাথনাথেরশমপুরুংমটনাীাাঃ। 

ােয়থাঃমগেয়মআ  থনাুমথিুমভটবটা 

ীয়োরশথদ্মমযমউমগেেয়থমবৃণীো।। 

-ওেঠথপটনাৎম১/২/১ 

৩২।মেবৃটত্তরম গেরণথরমআমরথমযথমইেথমওটরম গইমগেেয়রমইেথমমথনুােরমস্বভথেবমবাশমথনা,মআবথরমযথমইেথম

ওরথম উটঘাম গইম গেেয়রম ইেথম মথনুােরম স্বভথেব।ম গেয়েও....ম বেম থিুম য়থ।...ম অপরপেক্ষম গেয়েওম

এওথন্তরূেপমবরণ...মআপনামঅরশমগরেওমীনাময়থ। 

-মথনুােলরমিম্মশ-ম১,মপৃ.ম৩১/ম৯ম-২০,মপবূশংস্করণ। 

৩৩।মগামটনামএওথন্তভথেবমগেয়েওমওরেমমথনুামবোমযথমগবথছথয়মগইমাুমীনামেয়মযথয়। 

-ঐ,মপৃ.ম৩২/ম১-৩ 

৩৪।মটনােচরমমেিুমর্ব্শওথীনামটবশ্বভূমীনামমনুাুিেম্মশরমউপটিইমথিুাথ,মীনাাথমগইমমথমথনােবরমউপটিম

গরেওমটবঘুুাময়থ। 

-ঐ,মপৃ.ম৩২/৩-৫ 

৩৫।মমথনুােরমএওিথমস্বভথেবমআবরণমঅনাুমস্বভথেবমমুটি। 

-ঐ,মপৃ.ম৩২/২২ 

৩৬।মাথইমমথনুােরমগযমংথরমাথরমঅং-এরমগক্ষেত্র,মগট েওমাথরমঅঙ্কথরমভূটরাথয়,মগযট েওমাথরমআর্ত্থম

গট েওমাথরমথরশওাথমভূমথয়।মএওট েওমাথরমকর্ব্শমস্বথরশটটদ্ধো,মআরমএওট েওমাথরমগকৌরবমপটরপূণশাথর।ম
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গৌন্দযশু,মওুথণ,ম বীযশ,ম াুথকমেওথলমওেরমমথনুােরমআর্ত্থেও,মঅটাক্রমমওেরমেথওাৃম মথনুােও,মউপটিম

ওেরমচীবমথনােবরমঅন্তরামমটবশ্বমথনাবেও। 

-ঐ,মপৃ.ম৩৭/৬-১৩ 

৩৭।মআপনাথটরমপরমেওমনাথমগ েঔমমথনুামবথইেররমট েওমথরশওাথমঔুাঁেচমগবিথয়। 

-ঐ,মপৃ.ম৩৮/ম৪-৫ 

৩৮।মমথনুােরমযামটওঙুমদুকশটামআেঙমগইমআপনামমেনারমমথনুােওমথটরেয়,মাথেওমবথইেররমউপওরেণমঔূাঁচোম

টকেয়মঅরশথৎমআপনাথেওইমপরমওেরমট েয়। 

-ঐ,মপৃ.ম৩৮।ম১১-১৩ 

৩৯।মকীটামথু/৯২,মরবীন্ননাথরমঠথওুর,মটবশ্বভথবাীমগ্রন্থথয়,মওটওথাথ,ম১৯৪৬। 

৪০।মগলমগঔথ/ম১৫,মরবীন্ননাথরমঠথওুর,মটবশ্বভথরাীমগ্রন্থনামটবভথক,মওটওথাথ,ম১৩৯৩। 

৪১।মকীাটবাথনা,মপচূথপবশ/৩৯,মরবীন্ননাথরমঠথওুর। 

৪২।মওরথমমওথটনাী,ম(ওথটনাীমঅংল)। 

৪৩।মমথনুােরমিম্মশ-২, 

-পৃ.ম৬৪/১৯-২০,মপূবশংস্করণ। 

৪৪।ম মথনুাম আপনাথরম স্বভথবেওম াঔটনাম চথেনাম যঔনাম পথপম গরেওম টনাবৃত্তম েয়ম ওুথেণরম অরশথৎম র্ব্শচেনারম

টাথিনাথমওের। 

-ঐ,মপৃ.ম৬৬/৮-১০ 

৪৫।মগযমপথপমঅংীমথবদ্ধমস্বভথেবর,মাথরমগরেওমটবরামগথেমােবমমথনুামআপনাথরমআটর্ত্ওমমগ্রেওমচথেনা,ম

াঔটনামচথেনামআপনাথরমেওৃটা। 

-ঐ,মপৃ.ম৬৬/১৪-১৬ 

৪৬।মআপনামত্তথরমপটরঘেয়মমথনুােরমভথথয়মদুটিমনাথমমআেঙ।মএওটিমঅং,মআরমএওটিমআর্ত্থ।মে ীেপরমেঙ্গম

এওটিেওমাুনাথমওরথমযথয়মআরমএওটিেওমটলঔথরমেঙ্গ।মে ীপমআপনাথরমগামংগ্রমওের।মআপনাথরমউপথ থনাম

টনােয়মে ীেপরমবথচথর র,মগওথেনাথিথরম রমগথনাথর,মগওথেনাথিথরমমথটির।মটলঔথমআপনাথেওইমেওথলমওেরমএবংম

াথরইমেওথলমআরমমিমেওথটলা।মে ীেপরমীমথেওমউত্তীণশমেয়মগমেেবলমওেরমটনাটঔেরমমেিু। 

-ঐ,মপৃ.ম৬০-৬১ 

৪৭।মমথনুােরমআেথমজ্বথথয়মাথরমআর্ত্থ,মাঔনামগঙথেিথমেয়মযথয়মাথরমঞ্চেয়রমঅঙ্কথর। 

-ঐ,মপৃ.ম৬১/৫-৬ম 

৪৮।মগযমবুটদ্ধোমআমরথমওেমটমটমগইমবুটদ্ধইমশুভবুটদ্ধ,মগইমবুটদ্ধইমআর্ত্থর। 

-ঐ,মপৃ.ম৬১/ম১৯-২০ 

৪৯।ম ...ম মথনুােরম অন্তেরম এওট েওম পরমমথনাবম আরম এওম ট েওম স্বথরশীমথিম চীবমথনাব,ম এইম উভেয়রম

থমঞ্জুমগঘিথইমমথনাবমেনারমনাথনাথমঅবস্থথমঅনুাথেরমনাথনাথমআওথেরমেওথেরমিম্মশােরূেপমঅটভবুি। 

-ঐ,মপৃ.ম৬৮-৬৯ 

৫০।ম...িেম্মশরমটনাাুমআ লশেওমেদ্ধথমওটরমব’গইমিম্মশমােওমটনাাুমবেমস্বীওথরমওরোমেবমএমনামওরথমবথম

ঘেমনাথ। 

-ঐ,মপৃ.ম৫৯/১৯-২১ 
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৫১।মিমশমম্বেন্মথিথরণামএইমভুইমখেি,মম্প্র থয়মআপনামমােওইমবেমিম্মশ,মআরমিম্মশেওইমওেরমআখথা।ম

াথরপেরমগযমটববথ ,মগযমমটনাদ্দশুাথ,মগযমবুটদ্ধটবঘথরীনামঅন্মংস্কথেররমেবত্তশনাময়মমথনুােরমচীবেনামআরমগওথেনাথম

টবভথেকমাথরমাুনাথইমপথয়থমযথয়মনাথ। 

-ঐ,মপৃ.ম৫৮/ম২-৭ 

৫২।ম-ঐ,মপৃ.ম৫৬/১৪-১৮ 

৫৩।মঘণ্ডী থমঘটরা,মগযথেকলঘন্নমরথয়মম্পয়থট া,মেবথীমগে,মওটওথাথ,ম১৩৪৪। 

৫৪।মপুনািমওথবুগ্রন্থ,মটলশুাীরশমওটবাথমদ্রিবু,মরবীন্ননাথরমঠথওুর। 

৫৫।মগলেঔথম/৬,মরবীন্ননাথরমঠথওুর,মপূবশংস্করণ। 

৫৬।মগাঁচুটা,মপটরঘয়মওটবাথমদ্রিবু,মরবীন্ননাথরমঠথওুর। 
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২।মাে ব,মকীটামথু/ম৯২,মটবশ্বভথরাীমগ্রন্থথয়,মওটওথাথ,ম১৯৪৬ 

৩।মাে ব,মওরথমমওথটনাীম(ওথটনাীমঅংল) 

৪।মাে ব,মবনােব ু,ম৩০মংঔুথওমওটবাথ 
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৬।মাে ব,মমথনুােরমিমশ,মওটওথাথমটবশ্বটব ুথয়,মওটওথাথ,ম১৯৩৩ 

৭।মাে ব,মগলমগঔথ,মটবশ্বভথরাীমগ্রন্থনামটবভথক,মওটওথাথ,ম১৩৯৩ 

৮।মাে ব,মগাঁচুটা,মপটরঘয়মওটবাথমদ্রিবু 

৯।মাে ব,মলুথমী,মআটমমওটবাথমদ্রিবু 

১০।মরথয়মোুন্ননাথর,মরবীন্ননাথেররমটঘন্তথচকৎ,ম লশনাটঘন্তথ,মরবীন্নরঘনাথমংওনা,মগ্রন্থথয়মেথইেভিম 

১১।মরথয়মগযথেকলঘন্ন,মঘণ্ডী থমঘটরা,মেবথীমগে,মওটওথাথ,ম১৩৪৪ 

১২।ম.....মওেঠথপটনাৎ 

 

 


