
রবীন্দ্রনাথের সার্ ধশত জন্মবার্ষ ধকী - উথবার্ন অনুষ্ঠান  

ভাষণ  

মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী  

শশখ হার্সনা  

বঙ্গবন্ধু আন্তজধার্তক সথেলন শকন্দ্র, শুক্রবার, ২৩ ববশাখ ৪১৮, ০৬ শম ২০১১  

 

র্বসর্মল্লার্হর রাহমার্নর রার্হম  

আজথকর এই মহর্ত অনুষ্ঠাথনর সভাপর্ত,  

ভারথতর মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপর্ত জনাব হার্মন আনসারী,  

সহকমীবৃন্দ,  

এবং সমথবত সুর্র্বৃন্দ।  

আসসালামু আলাইকুম।  

র্বশ্বকর্ব রবীন্দ্রনাে তাঁর ১৪০০ সাল কর্বতায় বথলর্িথলন:  

‘‘আর্জ হথত শতবষ ধ পথর  

শক তুর্ম পর্িি বর্স আমার কর্বতাখার্ন  

শকৌতুহলভথর,  

আর্জ হথত শতবষ ধ পথর!''  

আমাথনর সংগ্রাম ও আথন্দালথনর শপ্ররণার আথরক উৎস র্বথরাহী কর্ব কাজী নজরুল ইসলাম। কর্বগুরুর এ কর্বতা পথি 

একই র্শথরানাথম র্তর্ন র্লথখর্িথলন:  

‘‘আর্জ হথত শতবষ ধ আথে  

শক কর্ব স্মরণ তুর্ম কথরর্িথল আমাথনথর  

শত অনুরাথে  

আর্জ হথত শতবষ ধ আথে!''  

আজ ১৪১৮ বঙ্গাথে কর্বগুরুর সার্ ধশত জন্মবার্ষ ধকীর এই শুভক্ষথণ বাংলাথনথশর সকল মানুথষর পক্ষ শেথক আর্ম েভীর 

শ্রদ্ধা জানার্ি র্বশ্বকর্ব রবীন্দ্রনাে ঠাকুথরর প্রর্ত।  

রবীন্দ্রনাে শুধু কর্ব নন, শলখক নন, র্তর্ন বাঙার্লর ব্যর্ি ও সমাজ জীবথনর উজ্জ্বল বার্তঘর। আমাথনর শপ্রম ও র্বরহ, 

শরাহ ও শার্ন্তথত রবীন্দ্রনাে োথকন হৃনথয়র কাথির মানুষ হথয়। তাঁর সৃর্ির ঝণ ধার্ারায় আমরা র্সি হই প্রর্তর্নয়ত।   

শিাটথবলায় আমার বাবা, সব ধকাথলর সব ধথশ্রষ্ঠ বাঙার্ল, জার্তর র্পতা বঙ্গবন্ধু শশখ মুর্জবুর রহমাথনর ভরাট উনাত্ত েলায় 

আবৃর্ত্ত শুনতাম: ‘‘যর্ন শতার ডাক শুথন শকউ না আথস তথব একলা চলথর..'' অেবা ‘‘উনথয়র পথে শুর্ন কার বাণী, ভয় নাই ওথর 

ভয় নাই/র্নিঃথশথষ প্রাণ শয কর্রথব নান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'' |  

আজ যখন আমরা রবীন্দ্রনাথের সার্ ধশত জন্মবার্ষ ধকী উনযাপন করর্ি তখন আমার আববাথক বারবার মথন পিথি। র্তর্ন 

সময় শপথলই আবৃর্ত্ত করথতন তাঁর র্প্রয় পঙর্ি:   

‘‘এ অনন্ত চরাচথর স্বে ধমতধ শিথয়  

সবথচথয় পুরাতন কো, সবথচথয়  

েভীর ক্রন্দন ‘শযথত নার্হ র্নব'। হায়,  

তবু শযথত র্নথত হয়, তবু চথল যায়।''  

আমরা আপনজনথনর আঁকথি র্থর রাখথত চাই র্কন্তু সবাইথকই একর্নন এই র্রণী শিথি চথল শযথত হয়। োথক শুধু তার 

স্মৃর্ত ও কীর্তধ।  



আমার রবীন্দ্রনাে পাথঠর হাথতখর্ি হথয়র্িল আববার কাথি। পরবতীকাথল র্বশ্বর্বযালয় জীবথন বাংলা সার্হথতের িাত্রী 

র্হথসথব আমার সুথযাে হথয়র্িল আরও ব্যাপকভাথব রবীন্দ্রনােথক, তাঁর সার্হতেথক জানবার।  

বাঙার্লর মুর্ির সংগ্রাম করথত র্েথয় বঙ্গবন্ধু শশখ মুর্জবুর রহমাথনর জীবথনর উর্নশটি বির শকথটথি শজথল। শগ্রফতাথরর 

সময় প্রথয়াজনীয় র্জর্নসপথত্রর পাশাপার্শ আমার মা র্নথয় র্নথতন তাঁর শজলজীবথনর র্প্রয় সঙ্গী বইপথত্রর সথঙ্গ রবীন্দ্র রচনাবলীও।  

সঙ্কট ও প্রর্তকূলতার প্রর্তটি সমথয় রবীন্দ্রনাথের োন আর কর্বতা আমাথকও অনুপ্রার্ণত কথরথি মাো নত না করথত। 

র্বেত তত্ত্বাবর্ায়ক সরকাথরর সমথয়র র্নজধন কারাবাথসর শসই র্ননগুথলাথত সব সমথয়র মত ফজথরর নামাজ পথি পর্বত্র শকারআন 

শতলাওয়াত কথর র্নন শুরু করতাম। এরপর র্নন কাটত বই পথি। রবীন্দ্রনাথের কর্বতা আবৃর্ত্ত কথর আর্ম মানর্সকভাথব উজ্জীর্বত 

হতাম।  

আজথকর এই অনুষ্ঠাথনর সোর্নত অর্তর্ে র্হথসথব আমাথনর মাথঝ উপর্িত আথিন ভারথতর মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপর্ত 

জনাব শমাহােন হার্মন আনসারী। আমাথনর এই দুই রাথষ্ট্রর বমত্রী ও বন্ধুথের শসতু হথয় আথিন রবীন্দ্রনাে। দু'টি শনথশর জাতীয় 

সঙ্গীতও তাঁরই রচনা।  

তাঁর জন্ম কলকাতায়। র্কন্তু জীবথনর শবর্শরভাে সময় শকথটথি বাংলাথনথশর পর্তসর, র্শলাইনহ আর শাহজানপুথর। 

জর্মনার্র শনখাথশানার কাথজ এথলও র্তর্ন েরীব প্রজার কল্যাথণ কাজ কথরথিন। তাথনর সুখ-দুিঃথখর সােী হথয়থিন। খুব কাি 

শেথক শনথখথিন ননীমাতৃক গ্রাম-বাংলার প্রকৃর্ত আর আমাথনর কৃর্ষর্নভ ধর গ্রামীণ সমাজথক। সৃর্ি কথরথিন অসামান্য সব োন, 

কর্বতা, উপন্যাস ও শিাটেল্প। পর্তসথর র্তর্ন প্রর্তষ্ঠা কথরর্িথলন কৃর্ষ-সমবায়। প্রবতধন কথরর্িথলন ক্ষুরঋণ কম ধসূর্চ।  

সাম্প্রনার্য়কতার উথবধ উথঠ র্বশ্বমানব হওয়ার শয স্বপ্ন র্তর্ন শনথখর্িথলন, তাথতও রথয়থি র্শলাইনহ তো কুর্িয়া অঞ্চথলর 

বাউলথনর প্রভাব। বাউল োন, র্বথশষভাথব লালন সাঁইথয়র োথন র্তর্ন খু ুঁথজ শপথয়র্িথলন শলাকজীবথন বহমান সম্প্রীর্তর র্ারার 

পর্রচয়। র্তর্ন র্নথজ তাঁর রচনা এবং বিৃতায় এর উথল্লখ কথরথিন।  

আথরকটি কো না বলথলই নয়। তাহল, কলকাতা বা অন্য শকাোও নয়, রবীন্দ্রনাে র্কন্তু র্বথয় কথরর্িথলন এই 

বাংলাথনথশরই খুলনার নর্ক্ষণর্ডর্হ গ্রাথমর শমথয় ভবতার্রণীথক। র্বথয়র পথর যাথক নুতন নাম র্নথয়র্িথলন মৃণার্লনী।  

রবীন্দ্রনাথের স্মৃর্তথক র্থর রাখবার জন্য আমাথনর সরকার র্শলাইনথহ রবীন্দ্র র্বশ্বর্বযালয় িাপথনর উথযাে র্নথয়থি। 

সংরক্ষণ করা হথয়থি শাহজানপুর ও পর্তসথরর রবীন্দ্র স্মৃর্ত।  

আমার ভারত সফরকালীন শযৌে ইশথতহাথরর শঘাষণা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের সার্ ধশত জন্মবার্ষকীর এই অনুষ্ঠান 

বাংলাথনশ ও ভারত শযৌেভাথব র্বথশষ ময ধানার সথঙ্গ পালন করথি।  

এ উপলথক্ষ ঢাকা ও কলকাতার মথে শয র্বথশষ শেন চলথব তার নামকরণ করার অনুথরার্ জার্নথয় আমাথক র্চঠি 

র্নথয়র্িথলন ভারত সরকাথরর শরলমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জধ। সথঙ্গ সথঙ্গই আমার মথন আসথলা আমার র্প্রয় রবীন্দ্রকাথব্যর পঙর্ি, 

‘‘ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, শিাট এ তরী, আমার্র শসানার র্াথন র্েথয়থি ভর্র''। শেথনর নামকরণ করলাম ‘শসানার তরী'। ভারত সরকার 

শসই নাম গ্রহণ করল। তাঁথনর প্রর্ত আর্ম কৃতজ্ঞতা জানার্ি।  

রবীন্দ্রনাে জর্িথয় আথিন আমাথনর স্বার্র্কার আথন্দালথনর প্রর্তটি অোথয়র সথঙ্গ। তাঁর সৃর্ির মােথম র্তর্ন 

র্বশ্বনরবাথর পর্রচয় কর্রথয় র্নথয়র্িথলন বাংলাভাষাথক।  

অন্যর্নথক, ১৯৪৮ সাথল শসর্নথনর তরুণ িাত্রথনতা শশখ মুর্জবুর রহমাথনর শনতৃথে শুরু হথয়র্িল মাতৃভাষা বাংলার ময ধানা 

রক্ষার লিাই। ১৯৫২ সাথলর একুথশ শফব্রুয়ার্র  সালাম, বরকত, রর্ফক, জববার, শর্ফকসহ শহীনথনর রথির র্বর্নমথয় শসই 

বাংলাভাষাথক আমরা রাষ্ট্রভাষার ময ধানায় অর্ভর্ষি কথরর্িলাম।  

কথয়কজন শনশথপ্রর্মক প্রবাসী বাঙার্ল এবং েত শময়াথনর আওয়ামী লীে সরকাথরর প্রথচিায় একুথশ শফব্রুয়ার্র আজ 

জার্তসংঘ শঘার্ষত আন্তজধার্তক মাতৃভাষা র্নবস।  

আমাথনর ভাষার লিাই শেথকই শুরু হথয়র্িল স্বার্র্কাথরর লিাই। ১৯৬১ সাথল রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষ ধকীথত তাঁর 

সার্হতে ও োনথক  র্নর্ষদ্ধ করার অপথচিা কথরর্িল পার্কস্তানী শাসকথোর্ষ্ঠ। শসই ষিযথন্ত্রর র্বরুথদ্ধ রুথখ নাঁর্িথয়র্িল এই ভূখথের 

মানুষ। সংগ্রাথমর মােথম আমরা রবীন্দ্রনােথক র্ারণ কথরর্িলাম আমাথনর হৃনথয়, শচতনায় ও র্বশ্বাথস।  

শসর্নন যাঁরা রবীন্দ্রসার্হতে র্নর্ষদ্ধ করার র্বরুথদ্ধ প্রর্তথরার্ েথি তুথলর্িথলন তাঁথনর প্রর্ত আমার শ্রদ্ধা জানার্ি।  



জার্তর জনক বঙ্গবন্ধুর আহবাথন মহান মুর্িযুথদ্ধর মােথম র্ত্রশ লাখ শহীথনর প্রাথণর র্বর্নমথয় আমরা শপথয়র্ি স্বার্ীন, 

সাব ধথভৌম বাংলাথনশ, রবীন্দ্রনাথের স্বথপ্নর শসানার বাংলা।  

মুর্িসংগ্রাথমর উত্তাল র্ননগুথলাথত রবীন্দ্রনাথের োন আর কর্বতা আমাথনর অনুপ্রার্ণত কথরর্িল শনথশর জন্য জীবন 

র্নথত। শপ্রম ও প্রাে ধনার রবীন্দ্রনাে হথয় উথঠর্িথলন আমাথনর রিাি সংগ্রাথমর অন্যতম উৎসাহনাতা। তাই, জার্তর জনক বঙ্গবন্ধু 

আমাথনর জাতীয় সঙ্গীত র্হথসথব গ্রহণ কথরর্িথলন শনশথক ভালবাসার আথবে র্নথয় সৃি রবীন্দ্রসঙ্গীত ‘‘আমার শসানার বাংলা, 

আর্ম শতামায় ভালবার্স।''  

রবীন্দ্রনাথের সমথয়র অচলায়তন সমাজব্যবিায় নারী যখন অবথরার্বার্সনী তখন রবীন্দ্রনাে তার ‘সবলা' কর্বতায় 

র্লথখর্িথলন:  

‘‘নারীথক আপন ভাগ্য জয় কর্রবার  

শকন নার্হ র্নথব অর্র্কার  

শহ র্বর্াতা?''  

তার সৃি নারীচর্রত্র রি করবীর নর্ন্দনী, শোরার সূচর্রতা, ঘথর-বাইথরর র্বমলা ও চার অোথয়র এলা আজও হার না 

মানা নারীর প্রতীক র্হথসথব সমুজ্জ্বল হথয় আথি।  

শনশ ও মানুথষর প্রর্ত প্রোঢ় ভালবাসার কারথণই জার্লয়ানওয়ালাবাথে বৃটিশ শসনাথনর েণহতোর প্রর্তবাথন র্তর্ন নাইট 

উপার্র্ বজধন কথরর্িথলন। তাঁর শোরা ও চার অোয় উপন্যাথস উথঠ এথসর্িল বৃটিশ র্বথরার্ী সংগ্রাথমর র্চত্র। রবীন্দ্রনাথের 

রিকরবী নাটক শসর্নথনর তরুণ সমাজথক অনুপ্রার্ণত কথরর্িল পরার্ীনতার শৃঙ্খলমুর্ির সংগ্রাথম অংশ র্নথত।  

রবীন্দ্রনাে শুধু কর্বই র্িথলন না। র্িথলন একজন সমাজকমী ও র্শক্ষার্বন। তাঁর প্রর্তর্ষ্ঠত শার্ন্তর্নথকতন আজ র্বশ্বস্বীকৃত 

র্বশ্বর্বযালয়গুথলার একটি। কৃর্ষ উন্নয়ন, র্চর্কৎসা, সমবায় ও কুটিরর্শল্প সংক্রান্ত তাঁর ভাবনার ফসল র্হথসথব শার্ন্তর্নথকতথনর 

পাথশই প্রর্তষ্ঠা কথরর্িথলন শ্রীর্নথকতন।  

রবীন্দ্রনাথের স্বথপ্নর স্বথনশ র্িল ক্ষুর্া, নার্ররে ও র্নরক্ষরতামুি স্বথনশ। শযখাথন কৃষক এবং শখথট খাওয়া শ্রর্মক পাথব 

মানুষ র্হথসথব মাো উচুঁ কথর চলার স্বার্ীনতা। নারী পাথব তার শেঁথচ োকার অর্র্কার।  

একই স্বথপ্নর পেচলায় বঙ্গবন্ধু আজীবন লিাই কথর শেথিন এমন এক বাংলাথনশ র্নম ধাথণর জন্য শয শনথশর প্রর্তটি 

নাের্রক উন্নত জীবথনর অর্র্কারী হথব।  

আর্ম র্বশ্বাস কর্র, একটি শনশ বা অঞ্চল অে ধননর্তকভাথব নর্রর হথল তার মানর্সক ও সাংস্কৃর্তক র্বকাশ বার্াগ্রস্ত হয়। 

শস শনশ বা জার্ত মাো উচুঁ কথর চলথত পাথর না।  

রবীন্দ্রনাে ও বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নথক র্ারণ কথর আমরা েথি তুলথত চাই একটি সমৃদ্ধ, আধুর্নক, অসাম্প্রনার্য়ক ও েণতার্ন্ত্রক 

বাংলাথনশ। একটি যোে ধ কল্যাণ রাষ্ট্র। নর্ক্ষণ এর্শয়ার শতথকাটি মানুথষর প্রর্ান শত্রু নার্ররে। ক্ষুর্া ও নার্রথরে্যর র্বরুথদ্ধ আমরা 

ঐকেবদ্ধ হথয় লিাই কথর যাব।  

র্প্রয় সুর্র্বৃন্দ,  

বাংলাথনশ, বাংলা ভাষা ও বাঙার্ল সংস্কৃর্ত যতর্নন োকথব, ততর্নন আমাথনর মথনর আকাথশ ধ্রুবতারা হথয় োকথবন 

রবীন্দ্রনাে। তাঁর সৃর্ি, তাঁর স্বপ্ন আর জীবননশ ধন এই মহান মানুষটিথক শুধুমাত্র বাঙার্ল বা ভারতীয় পর্রচথয় সীমাবদ্ধ রাথখর্ন। 

স্বথনথশর ের্ে শপর্রথয় রবীন্দ্রনাে আজ র্বশ্বজনীন, যোে ধ অথে ধই র্বশ্বকর্ব। তাঁর জথন্মর শনি শশা বির পথরও র্তর্ন আজও 

আমাথনর শচতনায় জাগ্রত হথয় আথিন।  

অসতে ও অন্যাথয়র র্বরুথদ্ধ কঠিন লিাইথয়, জীবন-সংগ্রাথমর প্রর্তটি ক্রার্ন্তকাথল আমাথনর পাথশ োথকন রবীন্দ্রনাে। 

রবীন্দ্রনাথের ভাষাথতই বলথত হয়:  

রূপনারাথনর কূথল  

শজথে উঠিলাম;  

জার্নলাম এ জেত  

স্বপ্ন নয়।  



রথির অক্ষথর শনর্খলাম  

আপনার রূপ -  

র্চর্নলাম আপনাথর  

আঘাথত আঘাথত  

শবননায় শবননায়;  

সতে শয কঠিন,  

কঠিথনথর ভাথলাবার্সলাম -  

শস কখথনা কথর না বঞ্চনা।  

আমৃতুের দুিঃথখর তপস্যা এ জীবন -  

সথতের নারুণ মূল্য লাভ কর্রবাথর, মৃতুেথত সকল শননা শশার্ কথর র্নথত।।''  

সবাইথক আবারও অসংখ্য র্ন্যবান জার্নথয় আর্ম কর্বগুরু রবীন্দ্রনাথের সার্ ধশত জন্মবার্ষ ধকীর অনুষ্ঠানমালার শুভ 

উথবার্ন শঘাষণা করর্ি।  

শখানা হাথফজ।  

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।  

বাংলাথনশ র্চরজীবী শহাক।  

...... 


