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রবী�নাথ ঠাকুর

[ Rabindranath Tagore Biography in Bengali   - পেড় ভােলা লাগেল, কেম� করেত ভ�লেবন না  ]  

                                  �ারকানােথর পু� �দেব�নাথ িছেলন �া�ণধেম � দীি�ত । উপিনষেদর সুমহান আদেশ � িনেজেক
গেড় ত� েলিছেলন । তারঁ �ী সারদা �দবী িছেলন 15 �ট স�ােনর জননী । রবী�নাথ তার চত�দ�শ স�ান । তার জ� হয়
ঠাকুরবািড়েত 8 may 1861 সােল । ঠাকুরবািড় িছল �সই যুেগর সািহত�, সং�ৃিতর, িশ�কলা, সংগীেতর পীঠ�ান ।
�দেব�নােথর �জ�� পু� ি�েজ�নাথ, মধ�ম সেত��নাথ, পরবত� স�ান �হেম�নাথ, যতী�নাথ সকেলই িছেলন
�িতভাবনা । রবী�নােথর জীবেন এই চার ভাইেয়র �ভাব পেড়িছল খুব �বিশ ।

রবী�নাথ ঠাকুর -এর �ছেল �বলা
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রবী�নাথ ঠাকুর �ছেল �বলায় 

                                          িশ� রবী�নাথ এর জীবন �কেট িছল িনতা�ই সরল সাদািসেদ ভােব �ঝ-চাকরেদর �হফাজেত
। একট�  বড় হেতই �থেম ভিত� হেলন ওিরেয়�াল �সিমনািরেত । অ� িকছ� িদন পর �সখান �থেক �গেলন নরমাল �ুেল ।
বািড়েত �ছেলেদর সব �িবদ�া পারদশ� করার জন� িবিচ� িশ�ার আেয়াজন করা হেয়িছল । �ভারেবলায় পােলায়ােনর
কােছ কু�� �শখা, তারপর গহৃিশ�েকর কােছ বাংলা, অংক, ভূেগাল, ইিতহাস পড়া । তারপর �ুল ছ� �টর পর ইংের�জ
পড়া, ছিব আকঁা ও �জমন�াি�ক । রিববার সকােল িব�ান পড়া । 11 বছর বয়েস �থম মু��র �াদ �পেলন রবী�নাথ ।
িপতা �দেব�নােথর সােথ শাি�িনেকতেন এেলন 1873 সােল । �বালপুর তখন িনত�া� এক �াম । �সই �থম �কৃিতর
সােথ পিরচয় হেলা । এখােনই বালক কিবর কাব� রচনার সূ�পাত । �বালপুর �থেক িহমালয়, চারমাস প��েমর �মণ
�শষ কের কলকাতায় িফের এেলন রবী�নাথ ।

Rabindranath Tagore Biography in Bengali -- read more 

                                �ুল ভােলা লােগ না । বািড়েতই িশ�ক ি�র হেলা । পড়ােশানা আর কিবতা �লখা । 13 বছর 8 মাস
বয়েস অমতৃবাজার প��কায় �থম কিবতা ছাপা হেলা, “িহ�েুমলার উপহার”।

                                         1877 সােল ি�েজ�নাথ এর স�াদনায় ভারতী প��কা �বর হেলা । িনয়িমত িলেখ চেলন
রবী�নাথ । 16 বছর বয়েস িলখেলন “ভানুিসংেহর পদাবলী” । ধীের ধীের �কেশাের উ�ীণ � হেলা রবী�নাথ ।
অিভভাবকেদর সম� �েচ�া সে�ও �ুেলর গ�� উ�ীণ � হেত পারেলন না । ি�র হল িবেলেত িগেয় ব�াির�ার হেবন ।
সেত��নােথর সােথ ল�েন িগেয় �থেম পাবিলক �ুল তারপর িব�িবদ�ালেয় ভিত� হেলন । িক� পড়ােশানায় মন �নই,
�বিশরভাগ সময়কােট সািহত�চচ�া আর নােচ গােন । �দড় বছর িবেলেত কাটােলন । �য উে�েশ� িগেয়িছেলন তার িকছ� ই
হেলা না । �দেব�নােথর িনেদ�েশ �দেশ িফের এেলন । তখন িতিন 19 বছেরর এক ত�ণ । যুবক কিবর মন তখন নত�ন

https://1.bp.blogspot.com/-Q4VMCjqKLx8/XhA4CbGA-EI/AAAAAAAAA2g/p0CLzuFS6ScjdySS-AXm5O6NQS2vyBXnwCLcBGAsYHQ/s1600/%25E0%25A6%25B0%25E0%25A6%25AC%25E0%25A7%2580%25E0%25A6%25A8%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25A6%25E0%25A7%258D%25E0%25A6%25B0%25E0%25A6%25A8%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%25A5%2B%25E0%25A6%25A0%25E0%25A6%25BE%25E0%25A6%2595%25E0%25A7%2581%25E0%25A6%25B0.jpg
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B2%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0


1/4/2020 Rabindranath Tagore Biography in Bengali | রবী�নাথ ঠাকুর এর জীবনী ( 3rd January 2020)

https://biographybanglai.blogspot.com/2020/01/RabindranathTagoreBiographyinBengali.html 3/8

িকছ�  স�ৃ�র জন� ব�াকুল হেয় উেঠেছ । িলখেলন গীিতনাট� “বা��কী-�িতভা” – কিব �িতভার �ম সাথ �ক �য়াস যা
আজও সমান জনি�য় । ত�ণ কিবর হােত ঝরনাধারার মেতা কিবতা রিচত হেত থােক । �কািশত হল “ভ��দয়”
“��চ�” কিব �িতভার পূণ � �কাশ না ঘটেলও �সই সমেয় কাব� দু�ট অস�ব জনি�য় হেয়িছল । রবী�নােথর ভাই
�জ�ািতির�নাথ ও ভািব কাদঁি� �দবী তখন িছেলন চ�ননগের । কিব �গেলন তােদর কােছ । বািড়র পােশ গ�া ।

                                     এখােন বেসই রবী�নাথ িলখেলন “বউঠাকুরানীর হাট” তার �থম উপন�াস, �তাপিদেত�র জীবন
অবল�েন এর কািহনী গেড় উেঠেছ । “বউঠাকুরানীর হাট” ধারাবািহকভােব ‘ভারতী’ প��কায় �কািশত হয় । চ�ননগর
�থেক �জ�ািতির�নাথ এেস বাসা বাধঁেলন সদর ি�েটর বাসা বািড়েত । এখােন কিবর জীবেন ঘটল এক নত�ন উপলি� ।
এই অপূব � অনুভূিতর মেধ� িদেয় জ� হেলা কিবর অ��� কাব�স�ার । �সইিদনই কিব িলখেলন তার িবখ�াত কিবতা
“িনঝ �েরর ��ভ�” ।

Rabindranath Tagore Biography in Bengali

                                             1883 সােল 9 িডেস�র, রবী�নােথর িববাহ হেলা ঠাকুরবািড়র এক কম �চারীর কন�ার সােথ ।
12 বছর বয়স । িবেয়র আেগ নাম িছল ভবতািরণী,নত�ন নাম হল মণৃািলনী ।

রবী�নাথ ঠাকুর সে� ি�নািলিন

                                       ঠাকুরবািড় �ধু �য বাংলা সং�ৃিত জগেতর ��ে� সব �ে�� িছল তাই নয়, আিথ �ক িদক �থেকও
িছল অন�তম ধনী । পূব �ব� উ�রবে� িছল িবস্তৃত জিমদাির । সব ভার এেস পড়ল রবী�নােথর উপর । বাংলা
�াম,গে�র,নদীপেথ ঘুরেত ঘুরেত রবী�নাথ �য িবপুল অিভ�তা লাভ কেরিছেলন তা তার সািহত�েক গভীরভােব
�ভািবত কেরিছল ।

Rabindranath Tagore Biography in Bengali read more
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রবী�নাথ ঠাকুর

                                       িবিভ� সমেয় �লখা কিবতা �িল িনেয় �কািশত হল “মানসী” । এেত কিব �িতভার �ধু �য পূরণ
�কাশ ঘেটেছ তাই নয়,বাংলা কাব� জগেত এ এক নত�ন সংেযাজন । বন্ধু �ী শচী�া �কাশ করেলন নত�ন এক�ট
প��কা ‘িহতবাদী’ । রবী�নাথ হেলন এর সািহত� িবভােগর স�াদক । �সই সময় জিমদািরর কােজ িনয়িমত �যেত
হত িশয়ালদেহ । �সখােন ঘুের �বড়ান �ােম �ােম । �সখানকার �ছাট �ছাট সুখ-দুঃেখর আেলায় জ� িনেত থােক এেকর
পর এক �ছাটগ� “�দনাপাওনা” “িগি�” “�পা�মা�ার” “ব�বধান” “রামকানাইেয়র িনবু ���তা” �িত�ট গ� �কািশত হয়
‘িহতবাদীেত‘ । িক� কেয়ক মাস পেরই িহতবাদীর সে� সব স�ক� িছ� হেয় �গল আর ভাতৃ�েু�রা এক�ট প��কা �বর
করল ‘সাধনা’ । রবী�নােথর গে�র �জায়ার বইেত �� হেলা । �থম গ� বার হেলা “�খাকাবাবুর �ত�াবত�ন“, তারপর
স�ি� সমপ �ণ, ক�াল, জীিবত ও মতৃ, �ণ �মগৃ, জয় পরাজয়, দািলয়া �িত�ট গ�ই িবেয়াগা� । িনেজর �দশ ও
�দশবাসীর �িত িছল তারঁ গভীর ��া । ভারেত ইংেরজ শাসেনর িব�প �িত��য়া ল�� কের িলেখিছেলন �বশিকছ�
�ব�, “ইংেরজ ও ভারতবাসী” “ইংেরেজর আত�” “সুিবচােরর অিধকার” “রাজা ও �জা” ।

                                            1894 সােল �িত��ত হল ব�ীয় সািহত� পিরষদ ।�িত�া �থেক এর সােথ গভীরভােব যু�
িছেলন রবী�নাথ। তারঁ উেদ�ােগ বাংলােদেশর ছড়া সং�েহর কাজ �� হয় । দি�ণার�ন রচনা করেলন ঠাকুরমার
ঝুিল । পেরর বছর �কািশত হল “িচ�া” আর “�চতািল” । িচ�ায় কিব ��েলাক �থেক বা�ব জীবেনর পটভূিমেত �নেম
এেসেছন । সংকিলত হেয়েছ কিবর িকছ�  অিব�রণীয় স�ৃ� ।”এবার িফরাও �মাের পূিণ �মা, �গ �হােত িবদায় ঊব �শী, �া�ণ ।
এছাড়া তার দু�ট জনি�য় কিবতা “পুরাতন ভৃত�” ও “দুই িবঘা জিম “ �ত অবেহিলত িনয �ািতত মানুেষর �িত ফুেট উেঠেছ
গভীর সমেবদনা ।

Rabindranath Tagore Biography in Bengali

                                              কিবতা আর গােনর পাশাপািশ িলখেত থােকন এেকর পর এক কাব�নাটক । বহ� িদন পূেব �
িলেখিছেলন �কৃিতর �িতেশাধ, িচ�া�দা, িবদায়, অিভশাপ, মািলনী । এবার িলখেলন গা�ারীর আেবদন, সতী,
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নরকবাস, ল�ীর পরী�া । কিবতা আর গােনর জগেত থাকেত মন �যন ভারা�া� হেয় উেঠিছল । িলখেলন
হাস�রসা�ক রচনা “িচরকুমার সভা” ।

রবী�নাথ ঠাকুর ও �িতমা �দিব

                                            1901 সােল নত�ন কের ব�দশ �ন �কািশত হেলা । রবী�নাথ হেলন তার স�াদক । �ব�
কিবতার সােথ �কািশত হল নত�ন উপন�াস “�চােখর বািল” । িশলাইদেহ িছেলন বহ� িদন সপিরবাের । এরপর এেলন
শাি�িনেকতেন । এখােন �িত�া করেলন আবািসক িবদ�ালয় । �ী মণৃািলনী �দবী অসু� হেয় পড়েল, কলকাতায় িনেয়
আসা হয় । অ� িদেনর মেধ�ই তার মতৃ� � হল, তখন মণৃািলনী �দবীর বয়স িছল 30 , রবী�নােথর 41 । তােদর িতন কন�া
মাধুরীলতা, �রনুকা, িমরা আর দুই পু� রবী�নাথ আর মনী� । মণৃািলনী �দবীর মতৃ� �র অ�িদন পেরই কন�া �রণুকা
অসু� হেয় পড়েল কিবর আ�িরক �চ�া সে�ও বাচঁােনা �গল না । তখন �রণুকার বয়স মা� 13 ।

                                          কিবর ভাবনা িবকিশত হেয় ওেঠ শাি�িনেকতন আর িশলাইদেহ । তার সােথ গীতা�িলর গান
�লখা । �বাসী প��কার স�াদক রামান� চে�াপাধ�ায় এর অনুেরােধ কিব িলখেত আর� করেলন “�গারা” উপন�াস ।
িতন বছর ধের �গারা �কািশত হল ‘�বাসীেত‘ । রবী�নােথর ��� স�ৃ� িহ� ুসমাজ, জীবন, তার দশ�য় সংকীণ �তা,
জািতেভেদর ঊে� � রবী�নাথ এক সেত�র ইি�ত কেরেছন ।
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শাি�িনেকতেন রবী�নাথ ঠাকুর

Rabindranath Tagore Biography in Bengali

                                          শাি�িনেকতেন বেস কিব িলেখেছন ডাকঘর । বহ� িদন �দেশর বাইের যানিন রবী�নাথ ।
পু�বধূেক িনেয় �গেলন িবেলেত । িবেদেশ কিবর সােথ পিরচয় হেলা ইংেরজ কিব ইেয়টস এর সােথ । রবী�নােথর
গীতা�িল অনুবাদ পেড় মু� িতিন এর ভূিমকা িলখেলন ।

                                               ই��য়া �সাসাই�ট �থেক �কািশত হল গীতা�িল ।ইংল�াে�র িশি�ত মানুষেদর মেধ� সাড়া
পেড় �গল । কাগেজ কাগেজ উ�িসত �শংসা । কিব আেমিরকা হেয় িফের এেলন কলকাতায় । �সখানকার পিরেবশ
ভােলা লােগনা িফের এেলন শাি�িনেকতেন । 15 নেভ�র 1913 সােল, সে��েবলায় খবর এল �য কিব সািহেত�র জন�
�নােবল পুর�ার �পেয়েছন ।িতিন �থম �াচীনবাসী িযিন এই পুর�ার �পেলন ।

                                                  িলখেলন নত�ন কিবতা ছিব । তারপর এেকর পর এক স�ৃ� হেত থােক বালাকার
অিব�রণীয় সব কিবতা । সবুেজর অিভযান, শ�, শাজাহান, ঝেড়র �খয়া, বলাকা ।

                                                  িনয়িমত �কািশত হে� সবুজপ� । নত�ন �কান প��কা চালু হেলই তােক ভিরেয়
�তালবার দািয়� এেস রবী�নাথ ঠাকুেরর উপর ।

Rabindranath Tagore Biography in Bengali
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                                                  সবুজপে� এেকর পর এক �কািশত হল �ছাটগ� এেদর মেধ� িবখ�াত “�হম�ী”
“�বা�মী” “�ীর প�” ।

িগতা�িল ও কিব রবী�নাথ ঠাকুর

                                      1915 সােল রবী�নাথ সবুজপ� িলখেত আর� করেলন “ঘের-বাইের” । 1911 সােলর 13 এি�ল
ইংেরজ �সন�রা জািলয়ানওয়ালাবােগ 379 জনেক নশৃংসভােব হত�া করেল, তী� ঘণৃায় রবী�নােথর সম� অ�র ভের
উঠল । িতিন বড়লাট লড� �চমসেফাড� �ক �লখা �খালা িচ�ঠেত সরকার �দ� নাইটহ� ড উপািধ ত�াগ করার কথা �ঘাষণা
করেলন ।��ৗঢ়ে� পা িদেয়েছন কিব । পিরণিতর সােথ সােথ রচনায় ফুেট ওেঠ পিরবত�েনর �ছায়ঁা । িলখেলন “র�করবী”
“চ�ািলকা” । রািশয়ায় িগেয় ভােলা �লেগিছল কিবর �সখানকার মানুষ কম ��েচ�া । নত�ন �দশ গড়ার উদ�ত কিবেক
মু� কেরিছল । িতিন িলখেলন “রািশয়ার িচ�ঠ” । ব�ৃ বয়েস এেস কিব ড� েব থােকন গান আর ছিব আকঁায় । ফােঁক ফােঁক
িলখেলন “শ�ামলী”, “�াি�ক”, “�সজঁিুত”, “আকাশ �দীপ”, “ছড়ার উৎসব” নতৃ�নাট� শ�ামা ।

Rabindranath Tagore Biography in Bengali

                                            কলকাতা িব�িবদ�ালেয়র সমাবত�ন উৎসেব ভাষণ �দওয়ার জন� িতিন �থম �বসরকাির
ব��� িযিন স�ান �পেলন । িচরাচিরত �থা �ভেঙ কিব বাংলায় বক্তৃতা িদেলন ।

                                                 1904 সােলর 7 আগ� অ�েফাড� িব�িবদ�ালেয়র তরেফ শাি�িনেকতেন কিবেক ড�র
উপািধ �দওয়া হেলা । ইংেরজরা �দিরেত হেলও �শষ পয �� স�ান জানােলা কিবেক ।
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রবী�নাথ ঠাকুর ও নেভল �াইজ 

                                              কিবর �া�� �ভেঙ পেড়েছ,আেগর মত স�ল নয় ।তবুও তার মেধ� িলখেলন তার িবখ�াত
গ� “ল�াবেরটরী” , “বদনাম” ।
(Rabindranath Tagore Biography in Bengali)

                                                   িবছানায় �েয় �েয় বেলজান অেন� িলেখ �নয় । এ সময় �লখা কিবতা�েলা সংকিলত
হেয় �কািশত হল “�রাগশয�ায়” । কিব শাি�িনেকতেন িছেলন ।িচিকৎসার জন� কলকাতায় িনেয় আসা হল ।
�জাড়াসােঁকার বািড়েত কিবর অপােরশন করা হেলা ।

                                           তার িকছ� �ণ আেগ িলেখিছেলন জীবেনর �শষ কিবতা —

” �তামার স�ৃ�র পথ �রেখছ আকীণ � কের
িবিচ� ছলনা জােল �হ ছলনাময়ী
�শষ পুর�ার িনেয় যায় �স �য আপন ভা�াের
অনায়ােস �য �পেরেছ ছলনা সিহেত
�স পায় �তামার হােত শাি� অ�য়
অিধকার “

[Rabindranath Tagore Biography in Bengali]

                                                         অপােরশেনর পর কিব �ান হারােলন । �সই �ান িফরল না আর । রািখ পূিণ �মার
িদন দুপুর �বলায় 1941 সােলর 07 আগ� এক�ট মহান জীবেনর পিরসমাি� ঘটেলা ।

রবী�নাথ ঠাকুর এর সমাি� ।
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