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ফথযবুগকভ ঙ্গদাভী  ঘঙ্গীফঙ্গম ওাগয ভফদীভ প্রতঢাত
ট. ুযান্ত ঘখার
ওমওাঢা, পাভঢ
Abstract
‘Naribad is a Bengali literary word which is similar to Feminism of western world. Feminism means
granting the same rights of women but it is more about compassion, respect and understanding from
the male counter parts. Throughout the world women are deprived of their social and economic
rights. Twentieth Century has witnessed a growing awareness among women regarding their desire,
sexuality, self-definition, existence and destiny. Women’s effort to seek their Independence and selfidentity started a revolution all over the world which was termed by analysts and critics as
‘Feminism’. Middle age Bengali Literature was mainly dominated by male writers. But some
Literatures were created by women writers. Chandravati and Rajakini Rami were great artists and
writers in the middle age Bengali Literature. In the Folk culture and folk Literature on that time was
enriched by women writers. To change the conventional image of women constructed by orthodox
society it is necessary to discourage the habit of defining women as an essence whose nature is
determined biologically and whose sole identity is to produce human species. Women’s
contributions in the Middle Age Bengali Literature are always respectable.
‘Feminist’ া ‘দাভীাত’ যব্দতঝ উত্তভ আথুতদও াতলঢয তঘাগভ ধতভতঘঢ দাফ। দাভীাত যব্দতঝ তিংয যঢগওভ রাগঝভ
তযগও আগফতভওাভ াফধন্থী দাভীভা ঢাগতভ অস্থাদ তদগ আগদামগদভ ফাথযগফ প্রতঢষ্ঠা ততগতঙম, অযয ইতঢলাগভ ততগও
ঢাওাগম ঘতঔা বাগ এভ প্রা ঘতড়গযা ঙগভভ ধূগে দাভীভ স্বাথীদগঘঢদা ত্তা ঙাধাভ অক্ষগভ প্রওাতযঢ লগঢ ণাগও। ১৭৯২
তিষ্টাগব্দ ঘফভী উইমগটাদ ক্রানগঝভ A vindication of the Rights of Women গ্রন্থতঝভ তযগভাদাফই গম ঘত
ধুরুরঢাতিও ফাগচ অঢযাঘাতভঢ ততগযলাভা দাভী আধদাভ স্বাঢিয ভক্ষা উতগ্রী। অযয আথুতদও দাভীাগতভ ফগথয ঘব
তপ্লাত্মও ঢপ্ত ঢওে প্রশ্ন প্রতঢপ্রশ্ন ঘতঔা বা ইতঝগঢ ঢঢঔাতদ তপ্ল ঘদই, ঢণাতধ ইতঝ প্রওাগযভ গঙ্গ গঙ্গ ফাগমাঘদাভ
ছড় গ বা ধুরুরঢাতিও ফাগচ। এই ইতঝভ ফগথযই দাভীাতী আগদামগদভ ধূেীচ উপ্ত লগতঙম। ঊদতিংয যঢগও
এগওভ ধভ এও খঝদা প্রফাড ওতভগ ঘত দাভীফাচ ক্রফযই ধুরুরঢগিভ ঘঘাঔভাগাতদ উগধক্ষা ওগভ স্বাথীদপাগ আধদ
স্বাঢিয ভক্ষা ঢৎধভ লগগঙ। ১৮৩৭ াগম আগফতভওাভ তাপ্রণাভ তরুগে েপ্রণফ দাভীফাচ তিতমঢ পাগ তাপ্রণা
তগভাথী গিমদ ওগভ। নমঢঃ দাভী ঢাভ িংাগভভ আঢে ঘণগও ৃলৎ প্রতঢাগতভ ঘক্ষগে প্রগয ওভাভ ুগবাক মাপ ওগভ।
১৮৯৩ াগম তীখে আগদামগদভ ধভ Suffragette আগদামদ ানময মাপ ওগভ এিং তদউতচমযাগে প্রণফ ফতলমাভা
কডঢাতিও প্রেতঢগঢ প্রগয ওভাভ ুগবাক মাপ ওগভ এিং ঘপাঝতাগদ ক্ষফ লদ। ১৯১০ তিষ্টাগব্দ ঘটদফাগওেভ ঘওাগধদগলগকগদ
ওতফউতদট ঘদেী ্াভাগচঝ তওগদভ ঘদঢৃগবে  ত্বজচুগড় দাভীগতভ এওতেঢ ওভাভ প্রা গ্রলড ওভা ল এিং এভই নমস্বূপধ
১৯১৪ তিষ্টাগব্দভ ৮ই ফাঘে প্রণফ আন্তচোতঢও দাভী তত ধাতমঢ ল ত্বজচুগড় এভই ধাযাধাতয ১৯১৮ তিষ্টাগব্দ ধাশ্চাঢয
পযঢাভ অগ্রডীগতয ইিংমযাগে দাভীভা প্রণফ ঘপাঝাতথওাভ মাপ ওগভ। নগম ধুরুরফাগচভ লগবাকী দা লগ ধুরুরফাগচভ
ফওক্ষবে  মাপ ওভম। অযয স্বীওাভ ওগভ ঘদা তভওাভ ঘপাঝাতথওাভ মাপ ওভগম ধুগভাধুতভ স্বাথীদ লাভ ুগবাক ঢাগতভ
তঙগমা দা। ঘওদদা ঢঔদ ধবেন্ত ঢাগতভ প্রতঢপা  ওগফেভ ততওতঝ ধুরুরফাগচভ ওাগঙ অগলতমঢ ঘণগও ঘকগঙ; অগযগর
১৯২৯ তিষ্টাগব্দ পাতচেতদা উমগনভ A room of one’s own প্রওাতযঢ ল। ঘমতঔওা ইতঝগঢ দাভীভ স্বাঢগিযভ দাদা ূপধ
Volume-II, Issue-I

July 2015

11

ফথযবুগকভ ঙ্গদাভী  ঘঙ্গীফঙ্গম ওাগয ভফদীভ প্রতঢাত
ুযান্ত ঘখার
ঢুগম থভগমদ এিং স্পষ্ট পাগ ধুরুরঢাতিও ফাগচভ প্রতঢ ভাতভ আগুম ঢুমগমদ। ুগবাগকভ অপাগই দাভী ধুরুরঢাতিও
ফাগচভ ঘঘাগঔ Second Sex া ঘকৌড তমঙ্গ ঢাই ঘমতঔওাভ তাী দাভীগও তদচস্ব ধতভভ ঘতা লগম ঢাগতভ ৃচদক্ষফঢা
ৃতে ধাগ এিং ধুরুরফাগচভ ফাদ উৎওরে ধাগ। ঘব তঢদতঝ গ্রগন্থ দাভীাতী আগদামগদভ ীচ অঙ্কুতভঢ লগঙতচম ঘগুতম
লম ১৯৪৯ তিষ্টাগব্দ প্রওাতযঢ তগফাদ তয ঘাগপাাগভভ The Second Sex ১৯৬৩ তিষ্টাগব্দ প্রওাতযঢ ঘতঝ তিটাগদভ The
Feminine Mystique এিং ১৯৭০ তিষ্টাগব্দ ঘওঝ তফগমগঝভ হুআগমাতঘঢ Sexual Politics তঢদতঝ গ্রগন্থই ধুরুরঢাতিও
ফাচ যস্থাভ প্রতঢ ঢীব্র প্রতঢাত  তগরাতকাভ উতিতভঢ লগগঙ। এভই ধাযাধাতয ১৯৭২ তিষ্টাগব্দ ধযাঝ ওাভাইদ, ঘলাতভা
তটগফফ প্রফুঔ দাভীাতীভা এফ.এ. ধতেওাভ প্রওায ওগভদ। দাভীাতীগতভ ফুঔধাে তলাগ দাভীাগতভ ওণা আগফতভওাভ
দাভীগতভ ওাগঙ ঢুগম থগভতঙম। তগফাদ তয ঘাগপাগভভ The Second Sex গ্রগন্থ দাভীভ দাভীগবে ভ স্বূপধ ুদভ পারা
যাঔযা ওভা লগতঙম। এই স্বূপধ যাঔযা ওভগঢ তকগ তঢতদ চীততযা, ফগদাততযা ঘণগও শুরু ওগভ ইতঢলা অণেদীতঢভ প্রগঢযও
ওগক্ষ খুগভ তনগভগঙদ, ঢাাঁভ দজণেও ূপগধ কগড় উগঞগঙ। ঢাই ধুরুরফাচ দাভীগও Second Sex া ঘকৌড তমঙ্গ া ধুরুগরভ
‘অধভ’ তলাগ ঘতঔাগঢই অপযস্ত। তধঢৃঢাতিও ফাগচ ঢাই দাভী ধুরুগরভ এঢ তগপত। তঢতদ ফগদ ওগভদ এই তগপত জ্ঞাগদভ
চদযই ধুরুরফাগচভ দ্বাভা অস্বীওাভ ওভা লগগঙ এঢ তগপত। তঢতদ ফগদ ওগভদ এই তগপত জ্ঞাগদভ চদযই ধুরুরফাগচভ
দ্বাভা অস্বীওাভ ওভা লগগঙ দাভীভ স্বওীঢা  ঢাভ তাতবে  লগদভ অতথওাভগও। এই ইগঢ ঘমতঔওাভ ঘই তঔযাঢ উতি
দাভীাতীগতভ প্রতঢাগতভ পারা“‚ওদযান্তাদ দাভী লগ চন্মা দা, ফাচ ঢাগও দাভী ওগভ ঘঢাগম‛। ঘওতঝ তফগমগঝভ
Sexual Politics গ্রগন্থ ধুরুরঢগিভ থরেওাতফঢাভ তরুগে ঘঔামা কমা প্রতঢাত ওভা লম। ঢাাঁভ ফগঢ াতলগঢযধাঢা ধাঢা
ঘতভগেভ তঘেগদভ দাগফ ধুরুর াতলতঢযওভা তওৃঢ দাভী ঘতভগেভ আফতাদী ওগভ ঢাগতভ ঘতভগেভ ওমঙ্কফ থরেওাফীভই ধতভঘ
ততগ ঘগমগঙ। তঢতদ ফগদ ওগভদ দাভীভ চাকগাথগও আফম দা ততগ ধুরুরঢাতিও ফাগচভ তৃতষ্টগওাদ ঘণগও দাভীগও
তদিদ ওভা লগে। এগও তঢতদ ঘবৌদ ভাচদীতঢ া Sexual Politics গম অতপতলঢ ওগভগঙদ। ঢাাঁভ এই ঢপ্ত িয 
দাভীাতীগওই চাতকগ ঢুগমতঙম। দাভীাতীভা াতলঢয তযল্পওমা দাভীগতভ অিংযগ্রলডগও ঘুমগঘভা তগেরদ ওভগঢ মাকগমদ।
ধুরুরগতভ ভঘদা ওীপাগ উধস্থাতধঢ ওভা লগগঙ ঢাভ ফথয ঘণগও দাভীাতীভা দাভীভ প্রওৃঢ স্বূপধগও অগেরড ওভগঢ
মাকগমদ। ঘওদদা ঘফগতমফাচ তঘভততদই ধুরুরঢাতিও ফাগচভ চাাঁঢাওগম তদদী, ধুরুরগতভ ভঘদা দাভীগবে ভ ফলৎ
ফূতঢেতঝ ঘওাদ ঘওাদ ফ ঘধগগঙ ঘঔাগদ এই ওত া তযল্পীভা দাভীভ তযল্পওফে তওিংা াতলঢযগও তদতেেথা প্রওায
ওগভগঙদ, প্রণফ বুগকভ দাভীাতীভা এইপাগ দাভীগতভ প্রওৃঢ অস্থাদ তদডে ওভগঢ উদ গ্রী লগতঙগমদ। ধভঢেী দাভীাতীভা
ঘওম ধুরুরগতভ ভঘদা প্রতঢনতমঢ দাভীভ ওণাগও চদফগক্ষ ঢুগম থভা দ, দাভীভ স্বভতঘঢ তযল্প াতলগঢযভ ঐতঢলযফতেঢ
ঢাতমওা ঘঘাগঔ আগুম ততগ ঘততঔগ ততগতঙগমদ। নগম ধুরুরফাগচভ ওম ঘণগও ভক্ষা দা ঘধগ ঘব  দাভী াতলঢয
মুপ্ত লগ ঘকগঙ ঘগুতমগও আথুতদও দাভীাতীভা ‘কাইগদাতক্রতঝও’ (Gynocritic) প্রেতঢগঢ ঢাগতভ ফূমযাগদ ঢৎধভ লগমদ।
দাভীভঘদাভ বতযষ্টযফূগলভ এওঝা ঢাতমওা ঢাাঁভা তদততেষ্ট ওভাভ ওণা পাগমদ। ঢাাঁগতভ ফগঢ দাভী ধুরুর দুই তধভীঢ তমগঙ্গভ
ফাদুর দুতঝ ধৃণও ঘেডীভ িংস্কৃতঢ ঢণা তযগল্পভ মামদ ওগভ। ধুরুগরভ িংস্কৃতঢ বতত ধুরুরাতম িংস্কৃতঢ ল ঢগ দাভীভ
িংস্কৃতঢগও ঘফগতম িংস্কৃতঢ মা ঘবগঢ ধাগভ। এফদ এও ফাদতণ্ড ঢাাঁভা ঘাইগমদ বাগঢ ঘতয ওামাঢীঢ দাভীভ স্বূপধতঝ এওতঝ
অদুপূতঢগঢ তওতযঢ ল। এগক্ষগে ঢাভা প্রাথযাদয ততগতঙগমদ দাভীভ ফাদতও তঢেদ  অদুপূতঢভ ততওগুগমাগও। ঢাাঁগতভ
ফগঢ এওচদ দাভী দাভীফগদভ ঘব ভলয উদখাঝদ ওভগঢ ধাগভ এওচদ ধুরুগরভ ধগক্ষ ঘ ভলয উদখাঝদ ওভা ঘওাদপাগই
ম্ভ দ। ১৯৭২ তিষ্টাগব্দ প্রওাতযঢ ধযাতিতযভাগভ স্পযাও এভ The Female Imagination : A Literary and
Psychological Investigation of Women’s Writing ইগঢ এভওফ পাগই দাভীাতলগঢযভ বতযষ্টযগুতম ঢুগম থভাভ
ঘঘষ্টা ওভা ল। দাফওভড ঘণগওই স্পষ্ট ল তঢতদ দাভীভ ফাদতও আঘাভ আঘভড  অদুপূতঢভ ততওগুগমাগওই ফাদতণ্ড তলাগ
তস্থভ ওগভতঙগমদ। এভধভধভই ১৯৭৬ তিষ্টাগব্দ এগমদ ঘফাগভ Literary Women : The Great Writers দাগফভ এওতঝ
প্রন্ধ ঙ্কমদ প্রওায ওভগমদ তঢতদ। এগঢ তঢতদ গমগঙদ দাভীভ বচ যভীভ এিং ঢাগতভ াফাতচও অস্থাদ এভ চগদযই
ধুরুরগতভ ভঘদা ঘণগও ঢাগতভ ভঘদা ধৃণও লগ বা। উতালভড ততগঢ তকগ তঢতদ িাগচতট  কতণও উধদযাগভ প্রঙ্গ
এগদগঙদ। ঢাাঁভ ফগঢ ধুরুগরভ ীগবেভ ধঢদ িাগচতটভ গঙ্গ ঘফগগতভ কতণও উধদযাগভ তস্তভ প্রগপত ঘঘাগঔ ধড়গ।
িাগচতটভ ফগঢা কতণও উধদযা ধাঞও ফগদ পীতঢ  ওরুদাভ উগেও ওগভদা ‘ভিং এ ঘফও চাতকগ ঘঢাগম’। দাভীভ ভঘদাভ
ফগথয কালেস্থয চীগদভ ঙত  ফাচ ধতভগগয ঢাগতভ দুভাস্থাভ ঙতই স্পষ্ট লগ গঞ। উতালভড স্বূপধ এতফতম ব্রতি, ঘফতভ
ঘযতম, তক্রতশ্চদা ভগতঝভ দাফ স্মভড ওগভগঙদ তঢতদ ঘওদদা এই ফতলমা ধদযাতওগতভ ভঘদা দাভীভ কালেস্থয চীদ
আওাঙ্খা এিং ধুরুরঢাতিও ফাগচ দাভীভ প পীতঢ আঢগঙ্কভ ততওগুগমা উজ্জ্বম নুগঝ উগঞগঙ। তওন্তু ঘফাগভস্ তওিংা
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ফথযবুগকভ ঙ্গদাভী  ঘঙ্গীফঙ্গম ওাগয ভফদীভ প্রতঢাত
ুযান্ত ঘখার
স্পযাও ওাগভা িযই ইতঢলা িঢ াস্তগ্রালয লগ ঞাভ অওায ধাতদ, ঘততও ঘণগও ঘযাআল্টাভই প্রণফ বণাণেপাগ
দাভীাতলগঢযভ বতযষ্টযগুতম ঢুগম থভাভ অওায ধা। তঢতদ ঘতযওাম তদভগধক্ষঢাভ তগম তদতদেষ্ট ঘতয ওাগমভ ঘপ্রক্ষাধঝগও
গুরুবে  ততগমদ এিং দাভীভ আত্মগঘঢদাভ তরতঝ গুরুবে  ঘধম ঢাাঁভ ওাগঙ। নগম তগযর ঘওাদ চাতঢভ দৃঢাতিও  াফাতচও
িংস্কৃতঢ ঘতয ওাগমভ গঙ্গ ধৃণও লগ বা। তঢতদ দাভী িংস্কৃতঢভ তঢেগদভ তঢদতঝ থাধ া ধবোগভ ওণা গমতঙগমদ “ বণা
(i) Feminine (ii) Feminist (iii) Female.

ও। প্রণফ ধবোগ আতথধঢযওাভী ধুরুরঢাতিও ফাগচভ দাদা তরগুতম অদুওভদ ওভগঢ গঘষ্ট ল।
ঔ। তদ্বঢী ধবোগ আগ প্রতঢাত; প্রঘতমঢ ধুরুরঢাতিও ফাগচভ ঐতঢগলযভ তরুগে প্রতঢাত;
ক। ঢৃঢী ধবোগ দাভী ঢাাঁভ আত্মআতষ্কাভ ওগভ ধভতদপেভঢা ওাতঝগ স্বাথীদ লগ উঞগঙ। তঢতদ ওামাদুক্রতফও তদযাগ
এই তঢেদতঝগও ঘতঔাগঢ ঘঘগতঙগমদ। ঢাাঁভ ফগঢ ১৮৪০-১৮৮০ তিষ্টাগব্দ প্রণফ ধবোগ, ১৮৮০-১৯২০ তিষ্টাগব্দ তদ্বঢী
ধবো এিং ১৯২০ াম্প্রতঢও ওাম ধবেন্ত ঢৃঢী ধবোতঝ অদুতষ্ঠঢ লগতঙম। এভধভ তকমাঝে  ুাদ গুাভ দাভীাগতভ
স্বধগক্ষ থাভডা কগড় ঘঢাগমদ। ঢাভা মগমদ ফাচ ঘবগলঢু ধুরুরযাতঢ ঢাই তযগল্পভ িংজ্ঞা তদদেীঢ ল ধুরুগরভ দ্বাভাই।
দাভীগও তধঢৃঢাতিও ফাচ কৃগল দী ওভা লগগঙ ঢাভ ওাগঙ ফাগচভ ধক্ষ ঘণগও ঘতা লগগঙ অথীদঢা আভ তদতিঢা।
াতলঢয তযগল্পভ িংজ্ঞা ধুরুর তদদেীঢ গমই দাভীভ তযল্পওমা বণাণে তঘাভ ঘণগও তিঢ লগ। দাভীভ ভঘদা দাভীভ াফাতচও
এিং ফদস্তাতবে ও ীফােঢা ঘণগও ন্ধদফুতিভ প্রঙ্গগুতম তনগভ আগ গম ঢাাঁভা ত্বজা ওগভদ। এইপাগই দাভীাতী থাভডা
আচ দঢুদপাগ এতকগ ঘগমগঙ।
ািংমাভ ফথযবুগকভ াতলঢয আফভা দুপাগ প্রাপ্ত লগতঙ। বণা “ তমতঔঢ াতলযঢয  ঘফৌতঔও াতলঢয। ফথযবুগক প্রাপ্ত 
তমতঔঢ াতলতঢযই ধুরুর ওতগতভ ভঘদা। ঘঔাগদ ঘফগগতভ তমতঔঢ াতলঢয মগঢ ঘন্দ্রাঢীভ ভাফাদ’ই এওফাে তদতযেদ।
তমতঔঢ াতলগঢযভ ধতভতথঝা ঘঙগড় ততগম অতমতঔঢ াতলঢয া ঘমাওাতলগঢযভ তধুম পাোভতঝ দাভীভ তদচস্ব ৃতষ্ট এওণা
তদতেেথা মা বা। ঢাই দাভীাতী থাভডা ফথযবুগকভ ািংমা াতলঢয ধাঞ ওভগঢ লগম আফাগতভ তদম্নতমতঔঢ তঢদতঝ তরগভ
উধভ গুরুবে  আগভাধ ওভা তভওাভ।
(ও) ফথযবুগক ঘবগলঢু দাভীভ তমতঔঢ াতলঢয ধাা বা দা ঢাই অতমতঔঢ ঘমৌতওও াতলগঢয দাভীভ অস্থাদতঝগও স্পষ্ট
ওভা।
(ঔ) ফথযবুগক ধুরুর ওতগতভ ভঘদা প্রতঢনতমঢ দাভী ্পরতওেঢ তরগুতম তগেরড ওভা এিং আত্মগকাধদ ওগভ ণাওা
দাভী াতলগঢযভ ধুদরুোভ ওভা।
(ক) াতলগঢযভ ধাযাধাতয তযল্পওমাভ ততওতঝ তগেরড ওগভ দাভীভ অস্থাদগও ূতঘতিঢ ওভা।
ফথযবুগকভ াতলগঢযভ ধতভগপ্রতক্ষগঢ তঘাভ ওভাভ ধূগেভ ফথযবুগক দাভীভ অস্থাদতঝ স্পষ্ট ওভা তভওাভ।
তধঢৃঢাতিও ফাগচ দাভী তঘভওামই অগলতমঢ। প্রাঘীদওাম ঘণগওই দাভীগও ধুরুগরভ অথীদঢা স্বীওাভ ওভগঢ াথয ওভা
লগগঙ। ফদুিংতলঢা, ফলাপাভগঢভ ‘অদুযাদ’ ধগে দাভীগও ধুরুগরভ অথীদ ওভাভ দাদা প্রা ঘতঔা বা। প্রাঘীদ ািংমা
াতলগঢয দাভীভ বণাণে অস্থাদতঝ স্পষ্ট অদুথাদ ওভা দা ঘকগম আতত ফথযবুগক টু ঘণ্ডীতাগভ ‘েীওৃষ্ণওীঢেদ’ ওাগযভ ভাথা
ধুরুর যাতঢ ফাগচ অলা ূপগধ তভাচ ওগভগঙ। ‘াদঔগে’ ভাথাগও ওৃষ্ণ ফন্মণাদ তদগক্ষধ ওগভ ঢাগও ফূতেেঢা ওভগমদ,
ভাথা অগদও তফদতঢ ওভগমদ তওন্তু ওৃষ্ণ ধুরুরঢাতিও ফাগচভ প্রতঢতদতথ ঢাগও আফম ঘতগ ঘওদ, ভাথা ঘঢা ঢাভ ওাগঙ ঘওম
প্রগাচগদভ ঢাভ ফাদতও প্রওায  তওায ঘ ঘাদা, অণোৎ ফথযবুগক দাভী তঙম কৃলগওাগদ আে; ঢাই ঢাভা ঢাগতভ ঘঙাঝ
ধতভতথভ ফগথয ণাওগঢ ণাওগঢ ফগদভ পাদাগও ওঔদ ঘবদ প্রওায ওগভ ঘনগমগঙ ঙড়া, কাগদ, থাাঁথা, প্রাগত; আমধদা,
দওীওাাঁণা। ফথযবুগক দাভীভ তমতঔঢ ধাাঁঘাতম দা ধাা ঘকগম এগুতমই ঢাগতভ চীদ ধাাঁঘাতম লগ উগঞতঙম। ঢগ এওণা
তঢয ঘব দাভীভা ওায ঘঘো ওভঢ ফথযবুগক ঢগ ধুরুরিংস্কৃতঢভ ঘক্ষগে ঢাগতভ অদতথওাভ প্রগয স্বীওৃঢ লতদ ঢাই ওাগমভ
তদগফ লাতভগ ঘকগঙ ঢাভা। ধাশ্চাঢয দাভীাতীভা ‘লাতভগ বাা’ দাভী াতলগঢযভ ধুদরুোগভ উৎালী লগতঙগমদ।
েীওৃষ্ণওীঢেদ ওাগযভ ‘িংযীঔগেভ’ এই অিংযতঝ ধাঞ ওভগম লগচই ঘাছা বা এ এও লাতভগ বাা াতলগঢযভ অিংয।
‚ঘও দা াাঁতয াএ ড়াত ওাতমদী দই ওুগম।
ঘও দা াাঁতয াএ ড়াই এ ঘকাঞ ঘকাওুগভ।।
আওুম যভীভ ঘফাভ ঘ আওুম ফদ।
াাঁতযভ যগত ঘফাাঁ আউমাইম ভন্ধদ।।
ঘও দা াাঁতয ড়াত ঘ দা ঘওাদ চদা।
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ফথযবুগকভ ঙ্গদাভী  ঘঙ্গীফঙ্গম ওাগয ভফদীভ প্রতঢাত
ুযান্ত ঘখার
তাী ল আাঁ ঢাভ ধাে তদতযগাাঁ আধদা।।
ঘও দা াাঁযী াএ ড়াত তঘগত্তভ লতভগর।
ঢাভ ধাে ড়াত ঘফাাঁ বওমা ঘওাদ ঘতাগর।।
আছভ ছভে ঘফাভ দগদভ ধাদী।
াাঁতযভ যগত ড়াত লাভাই ঘমাাঁ ধভাদী।।
আওুম ওতভগঢাঁ তওা আক্ষাভ ফদ।
াচাএ ুদভ াাঁযী দাগদন্নদদ।।
ধাতঔ দগলাাঁ ঢাভ ঞাই উতড় ধতভ চাাঁ।
ঘফততদী ততাভ ঘতউ ধতঅ মুওাাঁ।।
দ ঘধাগড় আগক ড়াত চকচগদ চাদী।
ঘফাভ ফদ ঘধাগড় ঘবি ওুম্ভাগভভ ধদী।।
আন্তভ ুঔাে ঘফাভ ওাি অতপমাগ‛।
এগঢ দাভীভ ঘব আন্ততভও ফাদতওঢা প্রওাতযঢ লগগঙ ঢা ঘওাদ ধুরুর ওতভ ভঘদা লগঢ ধাগভ দা। আফাগতভ ফগদ ল
দাভীভ ভতঘঢ াতলঢযই এঔাগদ আত্মগকাধদ ওগভ আগঙ। ফাগমাঘও তকমাঝে দাভীভ ঘমঔাভ ফগথয াফাতচও ফদস্তাতিও
ীফােঢা এিং ন্ধদ ঘফাঘগদভ প্রঙ্গ াথাভডপাগ মক্ষয ওগভতঙগমদ। এঔাগদ াফাতচও ীফােঢা এিং ন্ধদ ঘফাঘগদভ
ঢীব্র আওাঙ্খা, তমঙ্গ িগযভ ততও ঘণগও ঘব দাভীভ পাদা ঢা ঔু লগচই থভা বাগ। ‘েীওৃষ্ণওীঢেদ’ ওাগযভ হু অিংয আগঙ
বা তদতড় পাগ ধাঞ ওভগম অদাাগই থভা বা দাভীই ঢাভ ৃতষ্টওেেী। ধুরুর তমগঙ্গভ ওাগঙ উগধতক্ষঢ লগ ঘই 
অতমতঔঢ াতলঢয ওঔদ লাতভগ ঘকগঙ তওঙু লঢ অচাগন্তই ধতভতঢেঢ লগ এই  ধুরুর ওতভ তমতঔঢ াতলগঢয স্থাদ ওগভ
তদগগঙ। তওন্তু প্রফাগদভ উধাতাগদভ ড় অপাগভ চদয দাভীভ আওাঙ্খা, ঘাা, ধাা, িংাভ ঘগক্রভ অতপজ্ঞঢা  ফাদতও
ততওগুতমই ুগছ তদগঢ লগ। ঘফগতম ভঘদা খভ িংাগভভ এওঝা কপীভ আন্ততভওঢা ঘতঔা বা “ বা ধুরুরগতভ ওাগঙ
অতপজ্ঞঢালীদ। ঘঢফতদ ‘ভাথাতভল’ ঔগে বঔদ ভাথা গমদ”
‚এথদ ঘবৌদ ড়াত ই অাভ
তঘতেআাঁ ঘধমাইগাাঁ কচফুওুঢাভ লাভ‛।
ঢঔদ স্পষ্ট ঘাছা বা এ আগধক্ষ উতি দাভীভ ভঘদা। ঘওদদা ঘব ফাগচ ধুরুর হুতাল ওভগঢ ধাভঢ, ঘব ফাগচ থদ
্পরতত্তভ ঘওৌমীদয তঙম, ঘই ফাগচ ধুরুর ওতভ ফুঔততগ থদ, ঘবৌগদভ অাভঢা ঘতভগ আগঢ ধাগভ দা। দাভীই ঘাগছ
ঢাভ বণাণে ঘতদা। স্বাফীভ া ঘপ্রতফগওভ পাগমাাা ঙাড়া ধুরুরযাতঢ ফাগচ দাভীভ ই অাভ। ঢাই আফভা ত্বজা ওতভ
এ চাঢী ধগতিভ অন্তভাগম লঢ ঘওাদ ফতলমা ওতভ অতমতঔঢ ঘতদাই ধুরুর ওতভ লাগঢ তমতঔঢ লগগঙ। িংস্কৃগঢ
‘কীঢগকাতদ’ ওাগয চগত তওিংা ধতামীভ ঘণ্ডীতাগভ ভাথাভ ঘতদা ঢাগতভ তঙ্গদীভ ঘতদাচাঢ গম ফগদ ল। ঘওদদা
চগতগভ স্ত্রী ধদ্মাঢী আভ ঘণ্ডীতাগভ াথদ তঙ্গদী ভাফী দু’চগদই ধত ভঘদা ওতগতভ ালাবয ওগভতঙম ঘপ্রভডা
বুতকগতঙম। ঘও চাগদ ঘণ্ডীতাগভ ভাথাভ ওাঢগভাতি ঢাাঁভ তঙ্গদীভ লাগঢ ভতঘঢ লগতঙম তওদা! ‘েীওৃষ্ণওীঢেদ’ ওাগয ওত ঘব
‘প্রাত যলাভ ওগভগঙদ ঢা তদগচভ ৃতষ্ট দ ঘওদদা প্রাত ঘমাওাতলগঢযভ এওতঝ ততযষ্টথাভা আভ ঘমাওাতলঢয িংলঢ
ফাগচভ ৃতষ্ট। নমঢঃ ঘব প্রাত তমতঔঢ লগগঙ ঢা িংলঢ ফাগচ প্রঘতমঢ তঙম, এিং ঘই ফাচ তঙম দাভী ফাচ। ঘওদদা
প্রাগতভ ফগথয ফূঢে লগগঙ দাভীভ াদা, ওাফদা, অতপগবাক, অদুগযাঘদা।
েীওৃষ্ণওীঢেদ ওাগয আগঙ”
(১) ‚ঘাদা পাতঙ্গগমাঁ আগঙ উধতে চুতড়এ আগুদ ঢাধ
ধুরুর ঘদলা পাতঙ্গগম চুতড়এ ওালাভ াগদ‛।
তওিংা
(২) ‚ঘব টাগম ওগভা ঘফা পগভ
ঘ টাম পাতঙ্গা ধগড়‛।
স্পষ্ট ঘাছা বা এ ঘওাদ ধুরুগরভ ভঘদা দ। ঘওদদা ধুরুগরভ ফুঔ ততগ ধুরুগরভ ঘেল পাগাভ ওণাভ এঢ ঘতদাখদ ূপধ
ভতঘঢ লগঢ ধাগভ দা। দাভীই চাগদ ধুরুগরভ পাগমাাা এওাভ ঘপগগ ঘকগম আভ ঘচাড়া ম্ভ দ? হুতাল, ঘওৌতমদযপ্রণা
অথুযতরঢ ফাগচ তাাঁতড়গ এ উতি এওাগভই দাভী অতপজ্ঞঢা ঞ্জাঢ ঢাই ফগদ ল এই প্রাত দাভীভ ৃতষ্ট, ড়ু ঢাাঁভ ওাগয
Volume-II, Issue-I

July 2015

14

ফথযবুগকভ ঙ্গদাভী  ঘঙ্গীফঙ্গম ওাগয ভফদীভ প্রতঢাত
ুযান্ত ঘখার
এগও গ্রতন্থঢ ওগভগঙদ ফাে। এভওফ হু দাভী াতলগঢযভ উধাতাদ ঙতড়গ আগঙ আতত ফথয াগমা াতলগঢয। ঢাই দাভীাতী
ফাগমাঘগওভা তঞওই গমতঙগমদ, ধুরুর ওতগতভ ভঘদা দাভীভ লাতভগ বাাভ ঘমঔা আত্মগকাধদ ওগভ আগঙ। দাভীভ
অতাদগও বণাণে ূপগধ ঔুগাঁ চ ঘধগঢ লগম ঘগুতম অগেরড ওভা তভওাভ।
ফঙ্গম ওায গুতমগঢ দাভী স্বফতলফা তভাতচঢ। ঘণ্ডীফঙ্গম ওাগয াফাতচও  ভাতিও ধতভগগযভ ুস্পষ্ট ঙাধ ভগগঙ দাভী
ঘতভে গুতমগঢ। ঘণ্ডীফঙ্গম ওাগয দাভীভ বষ্ণ ধতাতম াতলঢয ঘভাফাতিও াতলঢয। ফূমঢঃ ভাথাভ ওণাই বষ্ণ ওতগতভ
উধচীয। ভাথাভ ঘতভে আাঁওগঢ তকগ বষ্ণ ধতওাগভভা দাভীভ আগক অদুপূতঢ, প্রওাযগও তদঔুাঁঢ পাগ ঢুগম থভাভ ঘঘষ্টা
ওগভগঙদ। বষ্ণ ধতাতমভ ওতভা ঢাাঁগতভ অতপজ্ঞঢা দাভীগও ঘতগঔই ঘওমফাে এঙত আাঁওা ম্ভ তঙম দা। ফগদ ল বষ্ণ
ধতাতমভ ওতঢাভ ঙগে ঙগে দাভীভ ঘব অদুপূতঢ প্রওায ঘধগগঙ ঢা ঘওমফাে দাভীভ ধগক্ষই ঘাছা  প্রওায ওভা ম্ভ।
ঢাই ফগদ ল এই  অদুপূতঢভ ওাযফামা কাাঁণগঢ তকগ বষ্ণ ওতভা তদশ্চই দাভীভ ৃতষ্টগও গ্রলড ওগভতঙগমদ ঢাাঁগতভ
ফাদগমাগও ঢাভধভ দাভীভ ঘই স্বঢঃস্ফূঢে ঘওাদ ঘতওঢ ফুলূগঢেভ ওাযফামা বষ্ণ ওতঢা আত্মগকাধদ ওগভ আগঙ;
বঘঢদযধূে ঘণগও বঘঢদযধভঢেী  বষ্ণ ফাগচই দাভীাতথওা তঙম, ওতভা ঘব ঢাগতভ ওাঙ ঘণগও ওাগযভ উধাতাদ িংগ্রল
ওগভতদ “ এঝা তঞও দ। স্বিং ঘণ্ডীতা ঢাভ াথদ তঙ্গদী ভাফীভ দাফ ঢাাঁ ভ ধগত উগেঔ ওগভ ুতছগ ততগগঙদ ঘওণা।
ততযাধতঢভ ফগঢা ৃতষ্টভলযগপতী ওল্পদাভ ফাদুর মতঙফা ঘতীভ দ্বাভা অদুপ্রাতডঢ। ফথযবুগকভ ভাচা া ভাদীগতভ ওত া
তযল্পীগও ধৃষ্ঠগধারওঢা ঘতাভ তধঙগদ ণাওঢ এওথভগদভ উগদযয, ঢাগতভ ওাগযভ ফগথয ঢাাঁভা আধদাভ ওীঢেদফতলফা শুদগঢ
ঘাইগঢদ। নগম অগদও উধাতাদ ভাদীভ অদভফলম ঘণগও চাদগঢ লঢ ঢাগতভ বা লঢ এওান্ত পাগই দাভীভ ৃতষ্ট। বষ্ণ
ধতাতমভ অচস্র উধফা, প্রাত, তগেরড ওভগম ঘাছা বাগ ঘব এগুতম ধুরুগরভ ৃতষ্ট দ। ঘমঔাভ তমতধগঢ ধুরুর ওতভ দাগফ
তমতধে লগম ঢা আগম দাভী ফাগচভ ৃতষ্ট। ঘণ্ডীতাগভ ভাথা বঔদ বিদাওাঢভ হৃতআতঢেভ ধতভঘ ততগঢ তকগ এই
উধফা যলাভ ওগভদ”
(ও) তধভীতঢ আঞা
দদতী ওাাঁঝা
ধড়যী লইম নাাঁত।
(ঔ) ওমগ ওমগ তঙাঁগঘ দা খুগঘ ধাণাভ
(ক) দদততদী ঘতগঔ ঘঘাগঔভ াতম
(খ) দদতী তগরভ ওাাঁঝা, তরফাঔা ঘত ঘঔাাঁঝা
স্পষ্ট ঘাছা বা এ উধফা দাভীভ অতপজ্ঞঢাচাঢ দাভী ফাগচই স্বূপধ ঘতয ওগভ ঘঘদা। দদততদীভ অঢযাঘাগভভ তঘে আফভা
ততপন্ন ওাগয ধাই ঢা ঘণগও ঘাছা বা দদততদীভ অঢযাঘাগভভ অতঢষ্ঠ ঘওাদ ঘৌ ফগদ ফগদ তমগঔ ঘনগমতঙম এওণা ধগভ
হুপ্রঘতমঢ লগ ধুরুর ওতভ ভঘদা ধাওাধাতও পাগ স্থাদ ওগভ তদগগঙ। ওমীভ ফগঢা দাভীভ তদঢযযলাবে স্তুভ উগেগঔ
ঘাছা বা উধফাভ পাদাতঝ দাভীভ ওাঙ ঘণগওই আকঢ। এপাগ ঘতঔা বা ঘওম ফাে ধুরুর ওতভাই ঘব ৃতষ্টগঢ ক্ষফ
তঙগমদ ঘওণা তঞও দ। ঘওদদা দাভীভ প্রওাগয ইো ণাওগম প্রওাগযভ ঘক্ষে তঙম ঔুই িংওীডে। ধুরুর ফাচ াতলঢয
তযগল্পভ ঘক্ষগে প্রগয ওভাগও অদতথওাভ ঘঘো ফগদ ওভগঢদ ঢাই ঘফৌতঔও াতলগঢযই ঢাভা প্রওায ওগভগঙ তদগচগতভ। বষ্ণ
ধতাতমভ অদযাদয ওতগতভ ওতঢাভ হু অিংয তগেরড ওগভ ঘতঔগম ঘাছা বাগ দাভীভ আগক-অদুপূতঢ ঘব ূপধ প্রওাতযঢ
লগগঙ ঢা ঘওাদ দাভীভ ৃতষ্টভ ধণ থগভই এগগঙ গম ফগদ লগ। তগযর ওগভ ামযমীমা ধবোগভ ধগত ফা  ন্তাগদভ ঘব
ধাভস্পতভও আন্ততভওঢাভ তঘে ঘতঔগঢ ধাা বা ঘঔাগদ আফাগতভ এই িগযভ ফণেদ ঘতয ওগভ ধাা বাগ।
জ্ঞাদতাগভ ভাথা বঔদ ঘণ্ডীতাগভ ভাথাভ ফগঢা গমদ”
‚তঘগঢভ আগুতদ ওঢ তঘগঢ তদাতভ
দা বা ওতঞদ প্রাড ওাগভ তও তম‛
তওিংা ততযাধতঢভ ভাথা বঔদ গমদ”
‚ড় দুঔ ভহুম ফভগফ
তধা তওঙুভম বতত তও আভ চীগদ
ধূভ চদগফ ততল তমতঔম পভগফ‛
ঢঔদ ঘব ফাদতওঢা নুগঝ গঞ ঢা ঘওমফাে দাভীভ অদুপূতঢ চাঢ। এভ ফগথয ঘব ূক্ষ্ম দাভী ফদস্তগিভ ঙত প্রওায
ঘধগগঙ ঢা ঘওম দাভীভ ধগক্ষই বণাবণ পাগ প্রওায ওভা ম্ভ। ধূে চগন্মভ ওফে নগম দাভীভ তপ্র দাভীগও ঢযাক ওগভগঙ
তওিংা তঘঢাভ আগুগদভ প্রঙ্গ তঢযই দাভী ৃতষ্টভ প্রঙ্গ থগভ এগগঙ গমই ফগদ লগ। ঘওদদা ধুরুরঢাতিও ফাচ ঘবঔাগদ
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দাভীভ অস্থাদগও অস্বীওাভ ওগভ, ঘঔাগদ চন্ম তদগ ঘওাদ ওত দাভীভ ঘতদাভ এঢ তদঔুাঁঢ ঙত আাঁওগঢ ধাগভদ দা, বতত দা
দাভীই ঘই ঘতদাগও প্রওায ওগভ। ‘ঙড়া’ ঘমাওাতলগঢযভ অদযঢফ ফুঔয অিংয। এই ‘ঙড়া’ অতমতঔঢ এিং ফুগঔ ফুগঔ ফগ্র
দাভীফাগচভ ফগথয প্রঘতমঢ লগ আগঙ। ঙড়াগুতম তগেরড ওভগম স্পষ্ট ঘাছা বা এই  ঙড়া ঘওাগদা দাভী ৃতষ্ট ওগভতঙম
ঢাভ িংাভ ধামগদভ অতপজ্ঞঢা ঘণগও। দাভীভ ন্তাদ ধামগদভ অতপজ্ঞঢা তওিংা ািংাতভও দাদা তর এই  ঙড়াভ ফগথয
ফূঢে লগ উগঞগঙ। দাভীভ ািংাতভও  ঘমৌতওও তদফ ঙড়াভ ফগথয ঔুগাঁ চ ধাা বাগ। ভীন্দ্রদাণ ঢাাঁভ ‘ঘঙগমপুমাগদা ঙড়া’
প্রগন্ধ ‘ঙড়া’ ৃতষ্টভ তধঙগদ দাভীভ প্রগাচদ ঘাথগও স্বীওাভ ওগভগঙদ। দাভী ঢাভ ৃলৎ িংাভ ধতভঘামদাভ গঙ্গ গঙ্গ ন্তাদ
ধামদ ওভঢ; ন্তাদগও পুতমগ ভাঔাভ চদয ঘ ুভ ওগভ এওঝা ঙড়া আৃতত্ত ওভঢ। তযশুভ ফগদ ঘই ুভ ঘচগক উঞঢ, ঘ ঘুধ
ওগভ খুতফগ ধড়ঢ। এই  ঙড়া ঢাভ চীদঘঘোভ অতপজ্ঞঢা ঘণগও অচেদ ওগভগঙ। ঘওম ঘঙগমপুমাগদা ঙড়া দ, ব্রঢ উৎ
উধমগক্ষ ঘফগভা ঢাগতভ ুঔ দুঃঔ আযা আওাঙ্খা ঘণগও ঙড়া বঢভী ওগভগঙ; ঘগুগমাভ ঘওাদ ঘওাদতঝ আচ দাভীফাগচ
ঘাঁগঘ ভগগঙ; দাভীহৃতগভ তফূঢে থাভডা ফূঢে লগগঙ আমধদা, তওিংা ূঘীতযগল্প। ফথযবুগক দাভীভা ঘওফদ আমধদা ততঢ
ঢাভ ঘওাদ প্রঢযক্ষ ধতভঘ দা ধাা ঘকগম ধুরুর ওতগতভ ভঘদাভ ফগথয দাভীভ আমধদা ঘতাভ এওঝা ধতভঘ ফাগছ
ফাগছই আফভা ঘধগ ণাতও। এই আমধদা া ূতঘতযল্প ঘমাওিংস্কৃতঢভ অঙ্গীপূঢ। ঢাই ফগদ ল ফথযবুগক ধুরুরঢাতিও
ফাগচভ ঘাগধ দাভী তমতঔঢ ঘওাদ াতলঢয ভঘদা ওভগঢ ক্ষফ দা লগম ঢাভা এগওাগভ দীভ তঙগমদ এওণা তঞও দ। ‘ঙড়া’
ঘব এওান্তপাগই ফথযবুকী ঙ্গদাভীভ অতাদ ঢা অযযই স্বীওাভ ওভগঢ লগ। তাফাম তযশুগও লাচাভ ওাগচভ ফগথয
খুফধাড়াগদা এওঝা ড় যাধাভ প্রগঢযও ফাগভ ওাগঙ। ফা ঢাভ বতদতদদ অতপজ্ঞঢা ঘণগও ঘতগঔগঙ ুগভভ ফূেেদা তযশু
খুতফগ ধগড় ঢাই ঢঔদ ঘ ‘ঙড়া’ ঘগথগঙ”
খুফধাড়াতদ ফাততধত খুফ ততগ ঘব।
াঝা পগভ ধাদ ঘত কাম পগভ ঘঔ।।
খুফ আগভ খুফ আগভ খুগ মঢা ধাঢা।
দু’দুগাগভ খুফ বা দুতঝ ঘফাকম ধাঢা।।
ঘলাঁগম খগভ খুফ বাগভ ভ্রফভা ভ্রফভী।
ফাগভ ঘওাগম খুফ বা দুগথভ ওুফাভী।।
ধতভস্কাভ ঘাছা বা এ ঙাড়া ঘওাদ ধুরুগরভ লগঢ ধাগভ দা। ঘওদদা তযশুগও খুফধাড়াগদাভ তাতবে  আচ ফাগভ উধভই
ঢো। ঘলাঁগম এিং ধাদ ঘতাভ উগেঔ দাভী অতপজ্ঞঢাভ ূে থগভই এগগঙ; ফা ঘব ঘলাঁগগম ওাগচভ ফগথযই তযশুতঝগও
খুফ ধাড়াগঢ ঘাদ ঢা ঘয ঘাছা বা।
এই তযশু ঘপামাগদা ঙড়াগুতম তগেরড ওভগম ধুরুর ফাগচভ ফগঢা দাভী ফাচ অতপচাঢ এিং ততভে দুই থভগদভ তঙম।
অতপচাঢ ঘেডীভ ওাফদা ঘাা ধাাভ স্তভ ততভগেভ ঘণগও আমাতা গমই উপগভ ৃষ্ট ঘঙগম ঘপামাগদা ঙড়া দুই থভগদভ
লগ ঘকগঙ। এও থদী অতপচাঢ ফা তযশুগও আতভ ওভগঙদ এইপাগ”
‚থদ ঘকগঙ ঘকা ঘড়াগঢ।
ধাগভ দুধুভ লাভাগঢ।।
বাওগক দুধুভ লাতভগ।
আাভ ঘত কতড়গ।।
আগভ ঘকাধাম খগভ আ।
আঝাগদা দুথ চুতড়গ বা‛।।
এভই ধাযাধাতয এওচদ াথাভড ততভে ফা ন্তাদগও আতভ ওভগঙদ এইপাগ”
থদ ঘথাদা থদ ঘথাদা।
ঘঘাঢ ঘাগযগঔভ ঘাদা।।
থদ রোওাগমভ ঙাঢা।
চাড় ওাগভভ ওাাঁণা।।
থদ ঘুমাাঁথাভ ততড়।
হুফগওা ঘতাভ দতড়।।
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অতপচাঢ ফাগভ ওাগঙ ফূমযাদ দূধুভ লাভাগদা ঘওাদ বিদাভ দ, তওন্তু ততভে ফা ঘা ন্তাগদভ এওঝু স্বেম চীদ।
ফথযবুগক ঘফগভা দাদা ঘফগতম ব্রঢ ধামদ ওভগঢদ, ঘই ব্রঢ উধমগক্ষ ঙড়া ভঘদা ওভঢ ঢাভা। ‘ঘাঁচুতঢ’ ব্রগঢ ািংমাভ
ওুফাভীভা আচ আৃতত্ত ওগভ ণাগও এই ঙড়াতঝ”
‚ঘতামা আত ঘতামা বাই।
ঘাদাভ তধেগদ ফুঔ ঘাই।।
াগধভ াতড়ভ ঘতামাঔাতদ।
্বজশুভ াতড় বা।।
আগঢ ঘবগঢ ঘতামাঔাতদ।
খৃঢ ফথু ঔা।।
ঘওাাঁড়াভ যাণা ঠাতম ঘফৌ।
আতফ ঘবদ লই ভাচাভ উ।।
ঘওাাঁড়াভ ফাণা ঠাতম তঘতদ।
আতফ ঘবদ লই ভাচাভ ভাদী‛।।
এই ঙড়াতঝভ ফগথয দাভীভ এওতঝ ঘকাধদ প্রাণেদা স্বঢঃস্ফূঢেপাগ প্রওাতযঢ লগগঙ ঢা লম স্বাফীকৃল ঘবদ ্পরতযামী ুঔ
ফৃতেগঢ পভা ণাগও। এ ঘওম ঘওাদ এওও দাভীভ প্রাণেদা দ, অদাততওাগমভ প্রগঢযও ওুফাভীভই এওান্ত প্রাণেদা; ‘ঘঢারমা’
ব্রগঢভ ফগথয দাভীভ এই াদাই াঙ্গ লগ উগঞগঙ”
‚ঘঢাফাভ ওাগঙ ফাতক এই ভ
স্বাফী ধুে তদগ ুগঔ ওতভ খভ‛।
এপাগ ঘতঔা বা ওুফাভী ঘফগগতভ ধাযাধাতয থা  তথাভা ঢাগতভ ওাফদা াদা, দুঃঔ ঘতদাভ ওাতলদী ততগ
ৃতষ্ট ওগভতঙম দাদা ব্রগঢভ ধাযাধাতয দাদা প্রওাভ প্রাত বঢভী ওগভগঙ দাভীফাচ; প্রাতগুতমভ আগতদ এওান্তপাগই
াফতচও  ফাদস্তাতিও। প্রগঢযওতঝ প্রাগতভ ফগথযই তফগয আগঙ দাভীভ দুফেভ অতপজ্ঞঢাভ ধুদভাৃতত্ত। ঘবফদ --‚দদততদী ভা াতখদী তাাঁতড়গ আগঙ তঝও ঘাচা‛।
ফথযবুগকভ াতলগঢয দদততদী ঘব ঘতভে ধাই ঢা ঘণগও ঘাছা বা এগাঢী দাভীভ ওাগঙ দদততদী তঙম এওঝা যি ঘতাম;
ঢাগও অতঢক্রফ ওভা া ঢাভ তরুগে তগোল ঘখারডা ওভা ম্ভ তঙমদা ঢাই এই প্রাত বঢভী ওগভতঙম এগাঢী দাভী।
অদযততগও উগও স্বাফীভ অধতভতফঢ ঘালাক লয ওভা ম্ভ তঙম দা দদত তওিংা ্বজাশুড়ীভ ঢাই ঢাভা প্রাত ৃতষ্ট ওভম।
‚আদুগভ উ ঘদিংঝা লগ দাগঘ‛।
এই  প্রাগতভ ফথযততগ দাভীভা ফাদতওঢাভ ততঘে স্বূপধ উদ্ঘাতঝঢ লগ আগঙ। প্রাত গুতম তগেরড ওভগম ঘাছা
বা এ ঘওাদ দাভীভ ৃতষ্ট ঘওাদ ধুরুগরভ ৃতষ্ট দ।
ফথযবুগকভ ফাগচ দাভীভ প্রতঢাগতভ ঘওাদ স্থাদ তঙম দা তওন্তু প্রতঢাত তঙম। ধুরুর ওতগতভ ভঘদা ঢাভ প্রফাড িংমক্ষ।
েীওৃষ্ণওীঢেগদ ড়ু ঘণ্ডীতা ভাথাভ ঘতভগে এগদগঙদ প্রতঢাগতভ পারা।
তচগুপ্ত, দাভাড ঘতগভ ফদাফঙ্গগমভ প্রথাদ ুভই প্রতঢাগতভ। দাভাডগতগভ ক্রুে ঘক্রান্তগমাপী ফদা ঘব প্রতঢাত
ওগভগঙ ঢাভ ফগথয ধুরুরঢগিভ প্রতঢ দাভীভ অতলষ্ণুঢাই ুপ্রওাতযঢ।
ঘহুমাভ স্বকেবাো আগম ধুরুরঢগিভ প্রতঢ ঘযাগমঞ্জ ঙাড়া অদয তওঙু দ।
ফুওুগদভ ঘণ্ডীফঙ্গগম দাভীভ প্রতঢাত তপন্নফাো প্রওাতযঢ। দাভীতভতী এই ওত ঘবঔাগদই দাভীভ দুঃঔ, বিডাভ ওণা
গমগঙদ ঘঔাগদই প্রতঢাগতভ পারা প্রেন্ন া প্রওঝপাগ প্রওায ঘধগগঙ। ঘতঔণ্ড া দভঔণ্ড েেই এই প্রতঢাগতভ
ঙাাধাঢ খগঝগঙ।
ঘণ্ডীফঙ্গম ওাগয ঘকৌভী প্রতঢাত ওগভগঙ স্বাফীভ িগযভ তরুগে। তদা তদফিগদ দাভী তধঢৃকৃগল ঘকগম স্বাফীভ অধফাদ
অতদাবে। ঢু ঘকৌভী তযগভ তদগরথ অগ্রালয ওভাভ বুতি ঘত”
পাদী গমদ বা াগধভ তদ
ইগণ ঘতার দাতল দাণ ঘমাগওভ কঞ্জদ।‛
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এঔাগদ প্রেন্ন লগম স্বাফীভ িযগও অস্বীওাভ ওভাভ প্রগঘষ্টা আগঙ। এ এও থভগদভ প্রেন্ন প্রতঢাত। স্বাফীভ গঙ্গ ঢওে
ওভা ধুরুরঢাতিও ফাগচ প্রতঢাত ঙাড়া তওঙু দ। বাভ প্রফাড আফভা ধাই তযগভ তদগরথ অফাদয ওভাভ অীফ
দুঃালীওঢা।
বাইাভ অদুফতঢ
দাতল ততম ধশুধতঢ
তাক্ষাদী লইম ঘওাধঢী।।
গক্রাথ লইা াফা
ঘতমম ভ্রুওুতঝ পীফা
এওাতওদী াগধভ তঢ।।
লইা উন্মুিগযা
বাদ ঘতী ফুিগওযী
দা শুতদা তযগভ ঘদ।।
তয ঘকৌভীভ স্বাফী। ধতঢধভাডঢাই দাভীভ এওফাে থযাদ। ঢগ ঢাগও অজ্ঞা ওগভ ঘওফদ ওগভ? ফগদ ল ঘকৌভী প্রতঢাত
ওগভতঙম তযগও দ, ঢাভ আগতযগও। ঘওদদা দাভী স্বাথীদঢা ঘা, ফাচ ঢাগও ঘতদা, ঢাই দাভী কগচে গঞ ঘই ফাগচভ
প্রতঢ। তধভীঢ ততগও ঘকৌভী তদা আফিগদ এগ প্রতঢাতই ওগভগঙ ঘওৌমীদয প্রণাভ তরুগে। ঘওদদা ঘকৌভীভ াা ঘচগদ শুগদই
ওুমীদ ধাে তযগভ গঙ্গ তাল ততগতঙগমদ, অণঘ াফাতচও আতপচাগঢযভ ঘফাগল ঢাগও পুগম বা তক্ষ। ওদযা ঘকৌভী ঘঢা
তদগতোরী ঢগ ঘওদ আফিদ ওভা লগ দা উৎগভ অদুষ্ঠাগদ। তদা আফিগড এগ ঘ তগক্ষভ ঘক্ষু ঔুগম ততগঢ ঘঘগগঙ। এগও
াণেওঢফ দাভী প্রতঢাগতভ দফুদা গম গ্রলড ওভা ঘগম।
অদযততগও স্বাফীভ অধফাগদভ প্রতঢাগতভ পারা ঢীক্ষ্ম।  ওদযাভ স্বাফী ধূচা ঘধগগঙ অণঘ শুথু ঘকৌভীভ স্বাফী ধাতদ
এচদয ঢাভ অতপফাদ চগন্মগঙ ফগদ। ঘই অতপফাগদ তফগয আগঙ প্রতঢাগতভ ঢীব্র পারা”
‚দা ঘততঔা বগজ্ঞ তযগভ ধূচা।
ঘওাগধ ও্পরফাদ ঢদু াগধ তচজ্ঞাদ।।
শুদ াধা ঘঢাফাগভ ওগভ ঘব অতপফাদ।
ঢী তছগ ঘওদ ঢুতফ ঝুঝাইগম প্রাড।।
থফে আতত ঘঢাফাভ বগঢও ন্ধুচদ।
াগভ আতগঢ বগজ্ঞ ততমা ফিড।।
তযগভ ফিড াধা দাতল ততগম ঘওগদ।
্পরগত ফাতঢা ুতছ দা ঘতঔ দগদ।।
অদয চাফাঢাগভ ততগম স্ত্র অমঙ্কাভ।
তয ধগভ পাগমা দগল ঘঢাফাভ যাপাভ।।
দুষ্ট বতয গ্রল নগম আতফ ঘঢাফাভ তছ।
দা ওতভগম পাম ওফে তদগতত তও।।
এভ ফগথয অতপফাদ বাই ঢাও ঢাভ ঘঘগ ঘতয ধতভফাগদ ঘব প্রতঢাগতভ ঘব ভিঘক্ষু উন্মীতমঢ লগগঙ ঢা ধাঞ ওভগমই
থভা বাগ। বাভ ঘূড়ান্ত ূপধ ঘধগঙগঙ ঢীভ আত্মলঢযা। ধুরুরঢাতিও ফাচ  তদফাদুযাগদভ তরুগে দাভী প্রতঢাত।
‚তযতদদা েগডওতভভ প্রতঢওাভ।
ঘঢাফাভ অঙ্গচ ঢদু দা ভাতঔ আভ।।
ঘবই স্থাদ ঙাতড় তওিংা বাই অদযস্থাদ।
ধাধ প্রতঢওাভ ঘলঢু ঘঢতচা ধভাদ।।
প্রতঢওাগভভ অতপফাদ ঘ চীদ তাদ ওগভগঙ। এ ওণাই প্রফাড ওগভ প্রতঢাগতভ পারা ওঢঝা ঢীক্ষ্ম তঙম। ঘকৌভীভ ফৃঢুয গঢ
ঢাভ ফা ঘফদওা লগগঙ প্রতঢাততদী। ঘযাগওভ ফাগছই স্বাফীভ এই ওুৎতৎ আঘভগডভ তদদা ওগভগঙ”
তারুড ঘঢাফাভ াধ
ততম ঢুফা হু ঢাধ
ঘঢতঞ্জ তছগ ঘঢতচমা চীদ।।
এই প্রতঢাগতই তপন্নূপগধ আগঙ ঘকৌভীভ তাগল ব্রাখযঘফেথাভী তপঔাভী, ধেপূরড তযগভ তযেগদ”
ঘলদ গভ তাল ততম তও ঘততঔ ্পরাতও।
াধ লইা ফূঢ়ফতঢ ওদযা ওগভ থ।।
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এগাভা দুতশ্চন্তাগ্রস্থ লগগঙ। ধুরুগরভ তদফাদুযাগদভ ঘঘগ চীগদভ ফূময গড়া গম ফগদ লগগঙ ঢাভাই অতপ্পরাঢ
ওগভগঙ ওদযাভ াধগও”
‚ঘক্ষু ণাউও ওদযাভ াধ ঘগক্ষ ধড়ুও ঙাতদ‛
ঘওৌমীদয প্রণাভ ঘব তও তরফ নম ল ঢাভ প্রফাড আগঙ ‚দাভীকগডভ ধতঢতদদা‛ অিংয। ‚দাভীকগডভ ধতঢতদদা‛
প্রতঢাগতভ ফুঔভঢা াগফ। স্বাফীতদদা েড ওগভই ঘতলঢযাক ওগভতঙম ঢী। অণঘ এই অিংগয দাভীভাই স্বাফীভ তদদা
লগগঙ ফুঔভ। আগম ওুমীদ এই  দাভীগতভ ফগথয তঙম প্রেন্ন ঘতদা  ফাগচভ প্রতঢ ঢীব্র খৃডা। ঢাগওই াইগভ
এগদগঙদ ওত। স্বাফীগও দযচন্তুভ গঙ্গ ঢুমদা দাভীভ প্রতঢাগতভ ূপধতঝ অদযগঘলাভা ঘদ”
‚আভ বুঢী গম ঔী ঘফাভ ধতঢ ওামা,
আগদভ লময খভওন্না ঘফাভ লময জ্বামা।।
ততগদভ ঞাগভ ঘঞাভ ওতলধতঢভ গদ।
ভাতে লইম তদো বাই কড়ুভ যগদ।।
িংাগভ ফা ঘফগভ ্পরওে তফমগদভ। তওন্তু াফাতচওঢা ঘবঔাগদ লগ গঞ অলয ঘঔাগদ ফা  ঘফগভ দ্বন্দ্ব অতদাবে।
ধুরুরঢাতিও, তমঙ্গযাতঢ ফাগচ স্বাফীভ প্রতঢ ঔড়ক লস্ত ল স্ত্রী। - এ এও থভগডভ দাভী প্রতঢাত।
ঘঢাফা তছগ বলগঢ ঘকৌভী ফাতচম তকতভাম
খভ চাফাই ভাতঔা ধুতর ওঢওাম?
স্বাফীভ খভই দাভীগতভ তদগচভ খভ। যঢ তাতভে অলাঢা ণাওগম স্বাফীকৃলই দাভীভ এওান্ত ওাফয। তধঢৃকৃগল ফা ওঢৃেও
মাতিঢ লগ ফস্ত দুঃঔ ঘতদাগও লয ওভাভ িংওল্প গ্রলড ওগভ ঘকৌভী। স্বাফী যঙ্কভগও তপক্ষাৃতত্ত ওভাভ বুতি ঘতদ। স্বাফী
িতঢ ঘত ঢাগঢ। াগধভ ভাচপ্রাত ঢযাক ওগভ তপক্ষাৃতত্ত গ্রলড ওভাভ ফগথয দাভীফগদভ এও অীফ প্রতঢাত প্রওাতযঢ
লগগঙ।
স্বাফীকৃগল তপক্ষামব্ধ িংাভ ঘগম ঘকৌভীভ। অপা অদঝদ, ঢাভ তদঢযঙ্গী। ঢাভ উধগভ দুই ন্তাগদভ ঘধারযচন্তুভ উধে
অলা ঘকৌভীগও আভ তধগত ঘনগম। ঘামঘুগমা লীদ িংাগভ ঘবঔাগদ এওফুগঞা অগন্নভ ঘবাকাদ ঘদই ঘঔাগদ যঙ্কগভভ ততথ
যঞ্জদ ভান্না ওভাভ ঢাতমওা শুগদ স্বপাঢই তক্ষপ্ত লগ গঞ ঘকৌভী। স্বাফীভ অতগঘওী ফদপাগভ প্রতঢ প্রম তঢৃষ্ণাভ িাভ
ওগভ ঢীব্র পারা প্রওায লগ ধগড় ঢাভ প্রতঢাত”
ভন্ধদ ওতভগঢ পাগমা তমগম ঘকাাঁাই।
প্রণগফ ঘব ধাগঢ তত ঢাই খগভ দাই।।
আতচওাভ ফগঢা ান্ধা ঘতল যূম।
ঢগ ঘব আতদগঢ ধাতভ প্রপু ঘল ঢণ্ডুম।।
‘ঘকৌভীভ ঘঔত’ অিংগয ঘকৌভীভ অগধক্ষা উতি অতঢভতঞ্জঢ দ। তীকেততদ থগভ অলা দাভীভ ফগদ চগফ ণাওা প্রতঢাগতভ
স্বঢঃস্ফূঢে প্রওাযফাে। অণেনদতঢও তাতভে ঘঢা আগঙই ঘই গঙ্গ ঘওৌতমদয প্রণাভ ঘাগধ দষ্ট দাভীভ উধবুি ধােস্থ লগঢ দা
ধাভাভ ঘতদা ওফ দ। ঙাগধারা ফা ধুগেভ ধাতমঢ চাগদাাগভভ ওগফে দচভ ততগঢ দা ধাভগম ওুঝুতি শুদগঢ ল স্বাফীভ
দ্বাভা। ন্তাদ ধামগদ দাভী ধুরুর উপগভই ওঢেয ঢেফাদ। তধঢা বতত দচভ ততগঢ দা ধাগভ ঢালগম ঘঝা ঘতাগরভ দ। অণঘ
ফা ঢঢই অধভাথী“এই অতদফ ধুরুরঢাতিও ফাগচভ ক্ষঢতঘি ফাে। এভ প্রতঢাত ঘব অমা দাভীগতভ ফগদ চাকূপধ
তঙম” ঢা ঘাছা বা ঘকৌভীভ ওণা। ুঔী স্বেম চীদ প্রগঢযও তাতলঢা ভফডীভ-ই ওাফয। অণঘ প্রম তাতভে ঘই ওাফদাগও
তঘুযঢ ওগভ ধুরুগরভ প্রতঢ দাভীভ ঘপ্রফ ঘবদ লাই ওক্ষঘুযঢ লগ ধগড়। ঢাই ঘকৌভী আগক্ষধ ওগভ চাতদগ ঘত ঘভফ ঢয
ওণাতঝ”
‚তফণযা দাভী ওতভা ঘফাগভ ৃতচমা তথাঢা‛
দাভীফাচ ধুরুগরভ তদফাদুযাগদ তদদী। ঢীতাল প্রণা ঢৎওাগম প্রঘতমঢ তঙম। তওন্তু এই ঢীতালগও ঙাা ত্বজাগভ
ফঢই ঘফগদ তদগগঙ, ফণেদ ওগভতদ ফদ ঘণগও। দাভীভ ঘাঁগঘ ণাওাভ আওাঙ্খা ণাওঢ। তওন্তু ধুরুর ফাচই ঢাগও াথয ওভঢ
এফদ ওাগবে।
ঢাই ঙাা (ঘণ্ডীফঙ্গম ওাগয দীমাম্বগভভ স্ত্রী) তথাভ ওরুড অস্থাভ ওণা ঢুগম থগভগঙদ”
‚ঘবৌগদ ফভদ ওাম / হৃতগ ভতলম াম / দাতল ফাগদ প্রগাথ ধভাগদ
ওুমযীম ূপধগুগদ / চীদ ঘবৌদ থগদ / তথাভ ওতম তনম।।‛
এভ ফগথয দাভীভ তাতভেধূডে অঢৃপ্ত হৃতগভ ক্রদদই নুগঝ উগঞগঙ। এ এওথভগডভ প্রতঢাত।
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অদযততগও তাতভেধূডে িংাভ দাভীভ অওাফয। তওন্তু ুঔ ঘাইগমই দাভী-ঢা ঘধগঢ ধাগভতদ। ঢাই তথাঢাভ প্রতঢ দাভীভ প্রতঢাত
তপন্নফাো ঘধগগঙ। যূদযলাগঢ তযওাভ ঘণগও ঘনভা ওামগওঢুগও ঘতগঔ নুেভা ঘঔত ওগভ”
‚তথা আফাগভ তণ্ডী
চীগঢ স্বাফীগঢ ভাণ্ডী
বওম বত দুঃগঔভ পাচদ।‛
ধুরুরযাতঢ ফাগচ দাভীভ ঘকৌডঢা মক্ষডী। এও ধুরুর এওাতথও তাভ গ্রলড ওভগঢ ধাগভ অণঘ দাভী ঘওাদ স্থাগদ
এওভাতে ওাঝাগম ঘ ফাগচভ ঘঘাগঔ ওমতঙ্কদী  ঘতারী াযস্ত ল। এই খূড থভা ফাগচ দাভীভ স্থাদ ঘব ঘওাণা ঢা নুেভা
পাগমা ওগভই চাগদ ঢাই নুেভা ঙদ্মগযী ঘণ্ডীগও চাদা ঘওণা”
‚অথফ অমা চাতঢ
বতত ণাগও এওভাতঢ
ধগভভ পগদ ওতাতঘৎ
ঙমথগভ ন্ধুচদ
ঘমাগও ওগভ কঞ্জদ
অতঘাগভ বওগম অদুতঘৎ।।
এভ ফগথয নুেভা স্বাণেততেভ প্রশ্ন তচাতভঢ, তওন্তু এই িয স্পষ্ট ঘততঔগ ঘত দাভীভ চীদঘঘোভ অলা ূপধতঝগও। এই
উতালভড প্রগাক প্রেন্ন লগম প্রতঢাগতভ দ্বাভা আেন্ন।
ঢীদ ফযা চচেতভঢ ঢৎওাগম দাভী স্বপাঢই পাঢুভ ণাওঢ বতত স্বাফী তদ্বঢী ধত্নী গ্রলড ওগভ। দাভীভ ওাগঙ স্বাফীভ
পাগমাাাই এওফাে অমঙ্কাভ। ঢাই ঙদ্মগযী ঘণ্ডীগও ঢীদ ঘপগ স্বাফীভ প্রতঢ ঘব তগরাতকাভ ওগভগঙ নুেভা, ঢা শুথু ঢাভ
স্বাফীভ প্রতঢ প্রতঢাতই দ ঢাভ ওাগবেভ প্রতঢ খৃডা ঘধারড গঝ।
তধধীড়াভ টাদা গঞ ফতভাভ ঢগভ
ওালাভ ঘরাড়যী ওদযা আতদাগঙ খগভ,
াফদ লইা লাঢ াড়াইগম যী
আগঔতঝভ খগভ ঘযাপা ধাইগ ঊেযী।‛
ওামগওঢুভ প্রতঢ নুেভাভ উধগতয অিংগয নুেভাভ প্রতঢাত অদযফাো ঘধগগঙ। ফুে  ইগন্দ্রভ তদওঝ পকঢীভ
কফদািংগয প্রওায ঘধগগঙ দাভীভ ফবোতা ভক্ষাভ অতথওাগভভ মড়াই।
দাভীাত এওান্তপাগ আথুতদওওাগমভ থাভডা লগম ুপ্রাঘীদওাম ঘণগওই দাভী আধদাভ ফবোতা প্রাতপ্তভ চদয গঘষ্ট তঙম।
তওন্তু ধুরুরঢগিভ যি প্রাঘীভ ঘপত ওগভ ঘ প্রতঢাগতভ ঘক্ষগে ঘঢফদপাগ প্রতঢষ্ঠা ধাতদ গঝ; তওন্তু ঢাভা ঘব এগওাগভই
অমা তঙম দা ঘওণা স্বঢঃতে। প্রাঘীদ ঢণা ফথযবুগকভ প্রগঢযও ফাচ গঘঢদ ওতভ ওাগযই ঢাই দাভীভ ফুগঔ াগদা
লগগঙ প্রতঢাগতভ পারা। ফুওুগদভ ঘণ্ডীফঙ্গগম ঢাভ চীন্ত ূপধই নুগঝ উগঞগঙ।
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