ে র মূল িশেরানামআেরাগ

02/23/19 তািরেখ উইিকসংকলন থেক র ািনকৃত

আেরাগ নােম িন প লখা িল রেয়েছ। আপিন য লখািট খুজ
ঁ েছন তা
অনু হপূবক িনেচর তািলকা থেক বেছ িনন:

আেরাগ - রবী নাথ ঠাকুর রিচত কাব
আেরাগ - মািনক বে াপাধ ায় রিচত উপন াস

আেরাগ

রবী নাথ ঠাকুর

িব ভারতী
২ বি ম চাটু েজ

ালয়
ীট, কিলকাতা

কাশক শৰ্ীপুিলনিবহারী সন
িব ভারতী, ৬৷৩ ারকানাথ ঠাকুর গিল, কিলকাতা

থম কাশ
পুনমু ণ

ফা ন, ১৩৪৭
আি ন, ১৩৫০

মূল এক টাকা

মু াকর শৰ্ীগ ানারায়ণ ভ াচায

তাপসী

উ সগ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০
২১

স, ৩০ কনওআিলস ীট, কিলকাতা

সচূ ী

ব লাক এেসিছল জীবেনর থম ভােত
এ দু েলাক মধুময়, মধুময় পৃিথবীর ধূিল
পরম সু র
িনজন রাগীর ঘর
ঘ া বােজ দূের
মু বাতায়ন াে জনশূন ঘের
অিত দূের আকােশর সুকুমার পা ু র নীিলমা
িহং রাি আেস চু েপ চু েপ
একা ব' স সংসােরর া -জানালায়
িবরাট সৃি র ে
অলস সময় ধারা বেয়
পলাশ আন মূিত জীবেনর ফা নিদেনর
ার খালা িছল মেন, অসতেক সথা অক া
ভােলাবাসা এেসিছল একিদন ত ণ বয়েস
ত হ ভাতকােল ভ এ কুকুর
খ ািত িন া পার হেয় জীবেনর এেসিছ েদােষ
িদন পের যায় িদন
বেস থািক
যখন এ দহ হেত রােগ ও জরায়
ফসল কাটা হেল সারা মাঠ হেয় যায় ফঁ াক
িদিদমিণ
িব দাদা
িচরিদন আিছ আিম অেকেজার দেল

২২
২৩
২৪
২৫
২৬
২৭
২৮
২৯
৩০
৩১
৩২
৩৩

নগািধরােজর দূর নবু-িনকুে র
নারী তু িম ধন া
অলস শয ার পােশ জীবন ম রগিত চেল
িবরাট মানবিচে
এ-কথা স-কথা মেন আেস
বােক র য ছে াজাল িশেখিছ গঁািথেত
িমেলর চু মিক গঁািথ ছে র পােড়র মােঝ মােঝ
এ জীবেন সু েরর পেয়িছ মধুর আশীবাদ
ধীের স া আেস, এেক এেক ি যত যায় িল
েণ েণ মেন হয় যা ার সময় বুিঝ এল
অােলােকর অ ের য আনে র পরশন পাই
এ আিমর আবরণ সহেজ িলত হেয় যাক

আেরাগ

এই লখািট বতমােন পাবিলক ডােমইেনর
আওতাভু কারণ এিটর উ স ল ভারত এবং
ভারতীয় কিপরাইট আইন, ১৯৫৭ অনুসাের এর
কিপরাইট ময়াদ উ ীণ হেয়েছ। লখেকর মৃতু র ৬০
বছর পর ( নােম ও জীব শায় কািশত) বা থম
কােশর ৬০ বছর পর ( বনােম বা ছ নােম এবং
মরেণা র কািশত) পি কাবেষর সূচনা থেক তঁ ার
সকল রচনার কিপরাইেটর ময়াদ উ ীণ হেয় যায়।
অথা ২০১৯ সােল, ১ জানুয়াির ১৯৫৯ সােলর পূেব
কািশত (বা পূেব মৃত লখেকর) সকল রচনা

পাবিলক ডােমইেনর আওতাভু

হেব।

এই িডিজটাল সং রণ স

েক

এই ই-বই অনলাইন াগার উইিকসংকলন[১] হেত া ।
ােসবীেদর
ারা িনিমত এই ব ভাষী িডিজটাল াগার উপন াস, কিবতা, প -পি কা
ইত ািদ সম ধরেণর কাশনার মু সংকলন গেড় তালার জন
অ ীকারব ।
আমরা কিপরাইটমু অথবা মু লাইেসে র অধীেন কািশত বই িলেক
িবনামূেল দান কের থািক। আপিন আমােদর ই-বই িলেক ি েয়িটভ
কম অ াি িবউশন- শয়ারঅ ালাইক ৩.০ আনেপােটড লাইেস [২] বা
িজএনইউ ি ডকুেম শন লাইেসে র[৩] শতাধীেন বািণিজ ক উে শ সহ
য কান উে েশ ব বহার করেত পােরন।
উইিকসংকলন সবদা নতু ন সদস েদর জন উ ু । এই ই-বইেয় িকছু ভুল
াি থেক যাওয়া স ব, সে ে আপিন এই পাতায় জানােত পােরন[৪]।
িনে তািলকাভু

ব বহারকারীরা এই ই-বইেয় অবদান রেখেছন:
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Mahir256
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Jonoikobangali
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