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শঙ্খ ঘ োষ  (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ - ) একজন রব্রিষ্ট ভ়ািতীয ব়্াঙ়ারি করব্ ও স়ারিতয সম়ালি়াচক। রতরন 

একজন রব্রিষ্ট িব্ীন্দ্র রব্লিষজ্ঞ। ত়াি প্রকৃত ন়াম চিত্তচিয় ঘ োষ। য়াদব্পিু, রদরি ও রব্শ্বভ়ািতী 

রব্শ্বরব্দয়ািলয ব়্াাংি়া স়ারিলতযি অধ্য়াপন়াও কলিলেন। ব়্াব্লিি প্র়ার্ থন়া ক়াব্যগ্রন্থটিি জনয রতরন ভ়ািলতি রিতীয 

সলব্ থ়াচ্চ স়ারিতয পিুস্ক়াি স়ারিতয অক়ালদরম পুিস্ক়াি ি়াভ কলিন। ২০১৬ ররিঃ ি়াভ কলিন ভ়ািলতি সলব্ থ়াচ্চ স়ারিতয 

সম্ম়ান ,জ্ঞ়ানপীঠ পুিস্ক়াি। ত়াি উলিখলয়াগ্য গ্রন্থগুরি িি মুখ ফেলক য়ায রব্জ্ঞ়াপলন, এ আরমি আব্িণ, উব্ থিীি 

ি়ারস, ওক়ালপ়াি িব্ীন্দ্রন়ার্ ইতয়ারদ। 

 

প্র়ার্রমক জীব্ন [সপ়াদন়া] 
িঙ্খ ফ ়াষ এি আসি ন়াম রচত্তরপ্রয ফ ়াষ। ত়াি রপত়া মনীন্দ্রকুম়াি ফ ়াষ এব্াং ম়াত়া অমি়া ফ ়াষ। রতরন 

ব়্াাংি়ালদলিি ব্তথম়ান চ়া াঁদপুলি ফজি়ায ১৯৩২ রর ৫ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রিণ কলিন। ব্াংি়ানকু্ররমকভ়ালব্ পপত্রিক ব়্ার়ি 

ব়্াাংি়ালদলিি ব্রিি়াি ফজি়াি ব়্ান়ারিপ়া়ি়া গ্র়ালম। িঙ্খ ফ ়াষ ব়্ি িলযলেন প়াব্ন়ায। রপত়াি কম থস্থি িওয়ায রতরন 

ফব্ি কলযক ব্েি প়াব্ন়ায অব্স্থ়ান কলিন এব্াং ফসখ়ানক়াি চন্দ্রপ্রভ়া রব্দয়াপীঠ ফর্লক ময়াটিকুলিিন প়াস কলিন। 

১৯৫১ স়ালি ফপ্ররসলেত্রি কলিজ ফর্লক ব়্াাংি়ায কি়া রব্ভ়ালগ্ স্ন়াতক এব্াং কিক়াত়া রব্শ্বরব্দয়ািলয স্ন়াতলক়াত্তি রেরগ্র 

ি়াভ কলিন।[১] 

রতরন ব্ঙ্গব়্াসী কলিজ, রসটি কলিজ, য়াদব্পিু রব্শ্বরব্দয়ািয সি ব্িু রিক্ষ়া প্ররতষ্ঠ়ালন রিক্ষকত়া কলিন। 

রতরন য়াদব্পুি রব্শ্বরব্দয়ািয ফর্লক ১৯৯২ স়ালি অব্সি ফনন। ১৯৬০ স়ালি ম়ারকথন যুক্তি়ালে আইওয়া ি়াইি়াস থ 

ওয়াকথিলপ অাংিগ্রিণ কলিন। রতরন রদরি রব্শ্বরব্দয়ািয,রিমি়ালত ইত্রিয়ান ইিটিটিউি অে আেভ়াি স্ট়ারেজ এব্াং 

রব্শ্বভ়ািতী রব্শ্বরব্দয়ািলযও রিক্ষকত়া কলিন। 

পুিস্ক়াি [সপ়াদন়া] 

 ১৯৭৭ ররিঃ "মূখ থ ব়্ি, স়াম়াত্রজক নয" নিরসাংি দ়াস পুিস্ক়াি। 

 ১৯৭৭ ররিঃ "ব়্াব্লিি প্র়ার্ থন়া" ি জনয স়ারিতয এক়ালদরম পুিস্ক়াি। 

 ১৯৮৯ ররিঃ "ধ্ুম ফিলগ্লে হৃদকমলি" িব্ীন্দ্র পুিস্ক়াি 

 সিস্বতী পুিস্ক়াি "গ্ন্ধব্ থ করব্ত়াগুচ্ছ" 

 ১৯৯৯ ররিঃ "িক্তকিয়াণ" অনুব়্ালদি জনয স়ারিতয এক়ালদরম পুিস্ক়াি 

 ১৯৯৯ ররিঃ রব্শ্বভ়ািতীি ি়াি়া ফদরিলক়াত্তম পুিস্ক়াি 

 ২০১১ ররিঃ ভ়ািত সিক়ালিি পদ্মভূষণ পুিস্ক়াি। 

 ২০১৬ ররিঃ জ্ঞ়ানপীঠ পুিস্ক়াি 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%99%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5_%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%80_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A4
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%A0_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96_%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7&action=edit&section=1&editintro=%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F:BLP_editintro
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96_%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7#cite_note-JK-1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9C
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%AC%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8_%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%96_%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7&action=edit&section=2&editintro=%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%9F:BLP_editintro
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%BF_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%B7%E0%A6%A3
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%A0_%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0


 

 

আধ্ুরনক ব়্াাংি়া করব্ত়াি এক িত্রক্তম়ান উজ্জ্বি ফজয়ারতষ্ক করব্ িঙ্খ ফ ়াষ। এক 

সাংলব্দনিীি, অনভূুরত-পি়াযন মন রনলয একজন রচিকি ফযমন িাং ও ফিখ়াি স্পলি থ জীব্ন্ত কলি 

ফত়ালিন মলনি ফগ়্াপন িিসয, ফতমরন রতরন সমস়ামরযক ম়ানুলষি জীব্ন ও ত়াি ব্িুমুখী পব্রচি, ত়াি সুখ-

দুিঃখ-আনন্দলক স্পি থ কলিলেন ত়াাঁি করব্ত়ায। সমলযি যন্ত্রণ়া ও মূিযলব়্ালধ্ি অব্ক্ষযজরনত ি়াি়াক়াি 

ব্যত্রক্ত ম়ানষুলক ফয ক্রমি অসি়ায রনি়ািম্ব এক িূণযত়ায রনলক্ষপ কিলে- একর়্া রতরন ফযমন ত়াাঁি 

করব্ত়ায েুটিলয তুলিলেন, ফতমরন প়াি়াপ়ারি রতরমি িনলনি গ়্ান ফগ্লযলেন। অন্ধক়ালিি অব্স়ালন 

জ্ব়াি়ালত ফচলযলেন প্র়ালণি উজ্জ্বি আলি়া। ত়াই িঙ্খ ফ ়াষ সমস়ামরযক ব়্াাংি়া করব্ত়াি জগ্লত এক 

ব্যরতক্রমী করব্। 
 

‘ব়্াব্লিি প্র়ার্ থন়া’ করব্ত়াটি িচন়াক়াি ১৯৭৪ স়াি। করব্ত়াটি ৬টি স্তব্লক, ২৪ টি পাংত্রক্তলত,  এক 

রব্লব্কী সাংলব্দনিীি করব্ি অনভূুরতিীি মলনি ফে়া াঁয়ায আম়ালদি মুগ্ধ কলি। ১৯৭৪ স়াি ব়্াাংি়া 

তর়্া  ভ়ািতব্লষ থি এক নীলিি দুিঃস্বলেি ক়াি। স়াি়ালদি জুরি অব্স্থ়া, চ়ারিরদলক দম ব্ন্ধ কি়া এক ক়ালি়া 

ে়ায়া। তুণ যুব্ সম়াজ অরত ভযঙ্কি িক্তস্ন়াত ি়াত্রিি রব্ভীরষক়ায রদি়াি়াি়া। ফদলিি ি়াজনীরত ত়াি কি়াি 

র়্াব়্া ফমলি গ্র়াস কলিলে ম়ানুলষি স্ব়াভ়ারব্ক রদনগুরিলক। ফযখ়ালন-ফসখ়ালন 

গুপ্তিতয়া, রিাংস়া,  গুপ্ত ়াতলকি েুরি ঝিলস উলঠরেি। ফগ়্াি়া সম়াজি়াই রদি়াি়াি়া, ফযন অসুস্থ ফি়ালগ্ি 

প্রলক়ালপ শুলয আলে মতুৃযিযয়ায। এরূপ এক পরিলব্লিি ফপ্রক্ষ়াপলি করব্ি ব্যত্রক্ত-জীব্লনি ব্যত্রক্তগ্ত 

দুিঃলখি ত়াৎক্ষরণক প্ররতত্রক্রয়ায ১৯৭৪ স়ালিি ফিমলন্তি সন্ধয়ায আকত্রিকভ়ালব্ই জন্ম িলযলে এই 

অস়াধ়্ািণ করব্ত়াটিি। 
 

‘করব্ত়াি প্র়াক-মুিতূ থ’ ন়ামক গ্রলন্থ আমি়া ফজলনরে ফয করব্ি কনয়া রকেুরদন ধ্লি অসুস্থ 

রেলিন। রচরকৎস়া-রব্ভ্র়ালি রদলন-রদলন  ত়াি ফি়াগ্ আিও ফব্ল়ি য়ালচ্ছ রমরিলয য়ালচ্ছ ত়াি ি়াব্ণয; অর্চ এই 

রকলি়ািী ফমলযটিি তখন েুলিি মলত়া েুলি ওঠ়াি ব্যস। ত়াই করব্ি মন খুব্ই রব্ষন্ন, ফক়ান ক়ালজ 

মলন়ারনলব্ি কিলত প়ািরেলিন ন়া। ফসিকম এক সন্ধয়াি প্র়াক্ক়ালি রনজথন রব্শ্বরব্দয়ািয কয়াপ়ালস 

পদচ়ািণ়া কিলত কিলত  করব্ি িঠ়াৎ মলন িলযরেি এক ঐরতি়ারসক  িন়াি কর়্া। মু ি সম্র়াি ব়্াব্ি-এি 

পুি িুম়াযুন যখন রকেুলতই সুস্থ িলচ্ছন ন়া, তখন ব়্াব্ি একরদন নতজ়ানু িলয প্র়ার্ থন়া জ়ারনলযরেলিন 

ঈশ্বলিি ক়ালে, পুি িুম়াযূলনি আলি়াগ্য ক়ামন়া কলি। ত়ািপি ধ্ীলি ধ্ীলি িুম়াযনু সুস্থ িলয ওলঠন। রকন্তু 

সম্র়াি ফব্রিরদন ব়্া াঁলচন রন। এই ফে়াট্ট ঐরতি়ারসক তর্যটিি এক নব্-ত়াৎপয থ দ়ান কিলিন আলি়াচয 

করব্ত়াটিলত। 
 

রপত়াি প্র়ার্ থন়া, গুুজনলদি আিীব্ থ়াদ ও মঙ্গিক়ামন়ায ফক়ান পুি ব়্া পুিসম ফস্নিজনলদি 

আলি়াগ্যি়াভ  লি রকন়া, ত়া পব্জ্ঞ়ারনক অনুসন্ধ়ান স়ালপক্ষ িলিও, ম়ানুলষি সতয-ক়ামন়ায, সতযরনষ্ঠ়ায 

ঈশ্বলিি ক়ালে আত্মরনলব্দলনি ঐক়ারন্তকত়ায  ফয মলনি ফজ়াি সটৃষ্ট িয, ত়ািই ব্লি ম়ানষু কখলন়া 

অসম্ভব্লক সম্ভব্ কলি ফত়ালি। মি়াপুুষলদি জীব্নীগ্রন্থগুরিলত এরূপ অলনক  িন়াি কর়্া আলে 

ফযগুরিলক অলিৌরকক ব্লি উর়িলয ন়া রদলয যরদ এইভ়ালব্ ভ়াব্লত প়ারি ফয, শুধু্ রব্শ্ব়ালসি ি়াি়া অস়াধ্যলক 

স়াধ্ন কলিলেন। এই যলুগ্ এই ফসরদন  ম়াদ়াি ফিলিস়াি অলিৌরকক িত্রক্তি কর়্া ররস্ট়ান সম়াজ স়াি়া 

রব্লশ্বি ফক়াটি ফক়াটি দি থলকি স়ামলন স্বীক়াি কলিলেন। িযলত়া রকেুি়া  িন়া, রকেুি়া রব্শ্ব়াস রমরিলয পতরি 

িয রমর্গুরি। িুম়াযলূনি জনয ব়্াব্লিি ঐক়ারন্তক প্র়ার্ থন়াি সতযটিলক র লি গ্ল়ি উলঠলে এই রব্শ্ব়াস। ফসই 

রব্শ্ব়ালসি ব্িব্তী িলয করব্ িঙ্খ ফ ়াষ প্র়ার্ থন়া জ়ারনলযলেন পিম িত্রক্তম়ালনি ক়ালে কনয়াি ফি়াগ্মুত্রক্তি। 
 

করব্ত়াটিি পব্রিষ্টয িলি়া, এখ়ালন ব্যত্রক্ত ম়ানুলষি প্র়ার্ থন়া স়াি়া পৃরর্ব্ীি অসুস্থ ম়ানুলষি ফি়াগ্ মুত্রক্তি 

প্র়ার্ থন়াি প্রতীক িলয উলঠলে। চ়ারিরদলক অি়ান্ত, অচরিত়ার্ থ প্র়াণ। প্র়ায  রনিঃলিরষত ভ়ািতব্লষ থ 

প্ররতরনযত রব্ন়া অপি়ালধ্ প্র়াণ রদলচ্ছ িত িত তুণ যুব্ক ত়ালদি রব্শ্ব়াস ফক প্ররতষ্ঠ়া কিলত 

রগ্লয। প্ররতরদন পুরিলিি গুরিলত ব়্া  ়াতলকি েুরিলত িলক্ত ফভলস য়ালচ্ছ ফদি। ফদলিি যবু্ সম়াজ 

আজ অসুস্থ ব়্াব্লিি পুলিি মলত়া, মতুৃযি প্রিি গুলন চলিলে। শুধু্ করব্ি নয, ফযলক়ান রপত়াি ফয 

ফক়ান পুি আজ ফি়াগ্িযয়ায। করব্ একজন ফস্নিময রপত়ারূলপ ত়ালদি সকলিি ফি়াগ্মুত্রক্তি জনয 



প্র়ার্ থন়া জ়ারনলযলেন। রতরন প্র়ার্ থন়া জ়ারনলযলেন এমনরক রনলজি জীব্লনি রব্রনমলয ফসই তুণ-

যুব্কলদি জীব্ন ি়াভ  িুক। 

“এই ফত়া জ়ানু ফপলত ব্লসরে, পত্রিম 

আজ ব্সলন্তি িূনয ি়াত 

ধ্বাংস কলি দ়াও আম়ালক যরদ চ়াও 

আম়াি সন্তরত স্বলে র়্াক।” 

িত-সিস্র তুণ-তুনীি জনয করব্ ক়াতি। িত-িত শুষ্ক মুলখি  ুলি ফব়্ি়ালন়া ে়ািলদি জনয 

উরিগ্ন করব্ িঙ্খ ফ ়াষ। ত়াাঁি অনভূুরতিীি মলন ত়ালদি কষ্টলক ভুিলত প়ালিনরন ব্লিই রনলজি কনয়াি কর়্া 

ভ়াব্লত ভ়াব্লত ত়াি রচন্ত়াি সিরণলত এলস ফপৌৌঁলেলে সম্র়াি ব়্াব্লিি কর়্া, আিও ব্ৃিত্তি ভ়ালব্ সমগ্র ফদলিি 

তুণ সম্প্রদ়ালযি কর়্া। ফযমন সন্ত্র়াসব়্ালদি যুলগ্ ম়ানরসক যন্ত্রণ়ায িব্ীন্দ্রন়ার্ রিলখরেলিন- 
 

“আরম ফয ফদরখনু তুণ ব়্ািক উন্ম়াদ িলয েুলি 

কী যন্ত্রণ়ায মলিলে প়ার্লি রনস্ফি ম়ার়্া কুলি।” 
 

ফসই যন্ত্রণ়া, ফসই আলব্গ্, করব্ িঙ্খ ফ ়াষলকও স্পি থ কলিলে। ত়াাঁি মলন িলযলে এই সিিমরত যুব্সম়াজ 

আজ ফয রদি়াি়াি়া, মতুৃযি মুলখ়ামুরখ, অসুস্থ, ত়াি জনয ত়ালদি ফক়ান দ়ায ফনই। রপত়াি প়ালপি প্র়াযত্রিত্ত 

কিলে। সভযত়া, রব্জ্ঞ়ালনি অগ্রগ্রত আজ ন়ািকীয গ্রতলত ধ্বাংস কিলত আসলে ম়ানুলষি 

জীব্নলক। দুনীরত, প়াপ, অনয়ায,  িঠত়ায ফেলয ফগ্লে ফদি। সকলিি শুদ্ধচচতলনযি জ়াগ্িন ন়া  িলি   

এই যুব্ সম়াজ রক কলি মুত্রক্ত প়ালব্! 

“ন়ারক  এ িিীলি প়ালপি ব্ীজ়াণুলত 

ফক়ান প্র়াণ ফনই ভরব্ষযলতি 

আম়ািই ব্ব্ থি জলযি উি়ালস 

মতুৃযলক ফেলক আরন রনলজি  লি।” 
 

যরদ ম়ানষু নতজ়ানু িলয প্র়ার্ থন়ায ন়া ব্লস, যরদ প়াপ রিাংস়া ফি়াভ ফক জয কলি শুদ্ধ ফচতন়ালক রেরিলয 

আনলত ন়া প়ালি, তলব্ একরদন এই ব্ব্ থি আগুলনি ঝিস়ারনলত সব্ পুল়ি ধ্বাংস িলয য়ালব্। অর্চ ফক়ান 

রপত়া, ফক়ান রব্লব্কব়্ান ম়ানষু ত়া চ়ান ন়া। ত়াই করব্ত়াটিি ফিষ স্তব্লক এলস রতরন রনলজলক রনিঃলিষ 

কিলত চ়ান, রনলজি মতুৃযি রব্রনমলয আত্মজলক িক্ষ়া কিলত চ়ান। 

 

“ধ্বাংস কলি দ়াও আম়ালক ঈশ্বি 

আম়াি সন্তরত স্বলে র়্াক।” 

 

সম়াজ-সলচতন ম়ানব্ত়ালব়্ালধ্ি দরিি রিস়ালব্ করব্ত়াটি স়ার্ থক িলযলে। 
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