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ড. প্রদী টফশ্বা
ওাযী াধিাও, ফাাংরা টফবাক, ম্ভুনাথ ওশ্লরচ, রাবুয, ফীযবূভ, টিভফঙ্গ, বাযয
Abstract
Shakta Padavali was the offshoot of the Bengali Bhakti Movement. Ramprasad Sen (17181775) was considered to be the first poet – devout of this poetic tradition. Immediately after
Ramprasad the poet who expanded the tradition was none other than Kamalakanta
Bhattacharyya (1769-1821), another poet-devout. Jointly they composed more than
thousands songs. The style, from diction and thematic variety of the Shakta Songs (Shakta
Padas) took shape and maturity in their hands. In terms of age and talent Ramprasad was
undoubtedly superior to his successor, Kamalakanta. Accepting this superiority,
Kamalakanta unquestionably considered himself to be the disciple of Ramprasad.
Kamalakanta decorated the Shakta Song with artistic workmanship which was originally
built by Ramprasad. Agamani, Vijaya, Bhakter Akuti etc. were the creations of Ramprasad
in this Padavali tradition and Kamalakanta expanded it. In their creations despite having
some similarities, striking dissimilarities did not go un-noticed. Here Ramprasad was selfabsorbed and often lost in self-possession while creating a Pada (song), Kamalakanta was,
at best, self-consciously an artist by his own right. Ramprasad was simple, somewhat
straight and unostentatious in his presentation; on the other hand Kamalakanta was erudite
and poet-laureate like or rather, like a Court-Poet. The dissimilarities as found Chandidas
and Vidyapati in the Vaisnav poetic tradition are to be found in these to poet-devotees. The
purpose of this article is to make a comparative analysis of these two great poets of the
Shakta tradition.
Keywords: Shakta Padavali, Ramprasad, Kamalakanta, Court-Poet.

শ্রীযাভওৃষ্ণ যভাংশ্লদফ ভচা ওশ্লয ফরশ্লযন ‘গুরু টভশ্লর রাঔ রাঔ, চঘরা না টভশ্লর টভশ্লর এও’। যাভপ্রাশ্লদয
(১৭১৮টি -১৭৭৫টি)১ চৌবাকি চম, টযটন চমাকি চঘরা চশ্লটঙশ্লরন, ওভরাওান্তশ্লও (১৭৬৯টি -১৮২১টি)২।
ওভরাওান্ত যাভপ্রাদশ্লওাআ যাাঁয াক্তকাশ্লনয ওাফিগুরু রূশ্ল ফযণ ওশ্লয টনশ্লটঙশ্লরন। গুরু যিদশী, াঅশ্লরাও দ্রষ্টা।
টলিশ্লও াজ্ঞান চথশ্লও াঅশ্লরাশ্লওয ফৃশ্লে চৌাঁশ্লঙ চদন ায ধশ্লয। ‘ওুরাণশফযশ্লে’ গুরু শ্লেয ফিাঔিা প্রশ্লঙ্গ ফরা
শ্লশ্লঙ0

‚গুফদস্তন্ধওাযাঃ িাৎ রুফদস্তটিশ্লযাধওাঃ।
ান্ধওাযটনশ্লযাধত্বাৎ গুরুটযযিটবধীশ্লয‛।৩
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াথশাৎ, ‘গু’ শ্লেয াথশ ান্ধওায, াঅয ‘রু’ শ্লেয াথশ যায ‘টনশ্লযাধও’। ান্ধওায টনশ্লযাধ ওশ্লযন ফশ্লরাআ গুরুশ্লও
‘গুরু’ ফরা । এঙাড়া গুরু শ্লে টটিদাযা াদগ্ধওাযী, গুিজ্ঞানদাযা াআযিাটদ চফাধা। যাভপ্রাদ ফাস্তটফও,
ফটদও টদশ্লাআ াক্তভাশ্লচয এফাং াক্তাটশ্লযিয গুরু দৃ প্রণভি ফিটক্ত। াক্তাধনায যত্ত্ব-দশনশ্লও টযটনাআ প্রথভ
াটশ্লযিয চেশ্লে ল্লটফয ওযায দুরশব ওৃটযত্ব চদটঔশ্লটঙশ্লরন। টযটনাআ ভঙ্গরওাফি রূ াঅঔিান ধাযায চিাচার চথশ্লও
‘াক্তদযযটঙ্গণীশ্লও’ ভযশিবূটভশ্লয নাটভশ্ল এশ্লনটঙশ্লরন। ফাাংরায ধভশ, দশন, াটশ্লযি এওিা নফ াধিাশ্লয াযা
ঔুশ্লর টদশ্লটঙশ্লরন। টযটনাআ ফাাংরা াক্তকান ধভশকঙ্গায বকীযথ। ভাশ্লরাঘও মথাথশাআ ফশ্লরশ্লঙন0
‚বাযযী ঋটলকণ চম াশ্লথশ ‘ওটফ’ টনশ্লদশ ওটযা টঙশ্লরন চাআ াশ্লথশাআ টযটন ওটফ। ওটফ টিুরুল। যিদ্রষ্টা
- টযটন ঋটল। যাাআ যাায ধিাশ্লন চম াঅটফশবাফ , যাা াশ্লৌরুশ্লল। যাা চমন ভানুশ্ললয যঘনা ন, াশ্লরৌটওও। চ
ভশ্লেয টক্ত  টফবূটয াাধাযণ। এাআ চনি ঋটলযা ফটরশ্লরন, ‘ওটফভণীলশী’- ওটফ জ্ঞানী। মাাঁাযা টি যাাযাাআ জ্ঞানী,
যাাঁাযাাআ ওটফ। এাআ াশ্লথশাআ যাভপ্রাদ ওটফ। ূফশফযশী াধওকণ াধনায টটি  পরশ্লও  চকান যাটঔাশ্লঙন, ন
াংস্কৃয বালায ফন্ধশ্লন চাআ াম্ভফী াঅনন্দশ্লও াঅফৃয ওটযা যাটঔাশ্লঙন। যাভপ্রাদ এঔাশ্লন টটিয াঅনন্দ 
টটিরাশ্লবয শ্লেযশ্লও চকৌড়ী বালা চনাধাযশ্লণয চফাধকভি ওটযা, চকৌড়চশ্লনয ভশ্লধি টফরাাআা টদাশ্লঙন।
যাাঁায এাআ াওৃণ দাশ্লন ফাাংরাশ্লদ ধনি াআাশ্লঙ।
টক্ত-টফলও ওটফযা  ওাফি ূশ্লফশ যটঘয াআশ্লর, যাভপ্রাশ্লদয কাশ্লনয ভশ্লযা যাা এভন ওটযা ভানুলশ্লও
ভাযাাআশ্লয াশ্লয নাাআ। এওটদন ভাপ্রবুয াশ্রু, ওম্প, ুরও চেদাটদমুক্ত উদন্ড ওীযশন চমভন ওটযা ফঙ্গফাীশ্লও
াকর ওটযা যুটরাটঙর, যাভপ্রাশ্লদয ‘ভারট’ চযভটন এ চদশ্লয টযা টযা উন্মাদনা ঞ্চায ওটযাশ্লঙ। এাআ
টদও াআশ্লয যাভপ্রাদ াআশ্লযাআ িাভাঙ্গীশ্লযয ভিও স্ফূটযশ। যাভপ্রাদ াক্তদযযটঙ্গণীয চকাভুঔী।‛৪
যিদ্রষ্টা ঋটলয ভযাআ টযটন চকৎ  চীফশ্লনয ান্তযাশ্লরয যিভ যিটি াঅটফষ্কায ওশ্লযটঙশ্লরন। উরটি
ওশ্লযটঙশ্লরন চম এও ফশাটিও ভাটক্ত টফটবিরূশ্ল, টফটবিস্থাশ্লন, টফটবি নাশ্লভ টফযাটচয। চকশ্লযয ওামশ এফাং ওাযণ
দুাআ-াআ চাআ াঅদিাটক্ত। এাআ াঅদিাটক্তশ্লওাআ টফটবি ধশ্লভশ টফটবি নাশ্লভ ডাওা । চওউ ডাশ্লওন ‘কড’ ফশ্লর, চওউ
ফশ্লরন ‘চঔাদা’, চওউ ফশ্লরন ‘পযাযযা’। যাভপ্রাদ ফুশ্লছশ্লঙন চাআ ফ নাশ্লভয ান্তযাশ্লর াঅশ্লর এওচনাআ টফযাটচয।
টযটন এও ভাটক্ত। চাআ াঅদিাটক্তশ্লওাআ টযটন ‘ওারী’, ‘যাযা’ াআযিাটদ নাশ্লভ চডশ্লওশ্লঙন0

‚চচশ্লনটঙ চচশ্লনটঙ যাযা যুটভ চান চবাশ্লচয ফাচী
চম চযাভা চম বাশ্লফ ডাশ্লও যাশ্লযাআ যুটভ  ভা যাচী‛।
এভনাআ ফশধভশ, ফশদশশ্লনয াযাৎায যাাঁয ভাযৃজ্ঞান। এাআ চকৎ-ৎাযশ্লও চদশ্লঔটঙশ্লরন চাআ ভাভাাযাআ
রীরাঘাঞ্চশ্লরিয প্রওা টশ্লশ্লফ। ভাাবযা াংাযশ্লও ‘চধাাঁওায িাটি’ জ্ঞান ওশ্লযটঙশ্লরন। াঅফায চাআ ভাটক্ত
ভাভাাশ্লওাআ প্রযিে ওশ্লযটঙশ্লরন াঅনায চদভটন্দশ্লয। কাশ্লন ফশ্লরশ্লঙন0

‚এওফায ডাওশ্লয ওারী যাযা ফশ্লর, চচায ওশ্লয যশ্লন
 চযায ব টওশ্লয ভশ্লন।
ওাচ টও যীথশ কঙ্গা, ওাী মায হৃশ্লদ চাশ্লক এশ্লরাশ্লওী‛।।
চকজ্জননীশ্লও ডাওায ভয ডাওাশ্লয াযশ্লর টযটন শুধু ন্তাশ্লনয দুাঃঔ, মেণা, ওষ্ট চথশ্লও উিায ওশ্লযন যাাআাআ ন,
ন্তাশ্লনয খশ্লযয চফড়া চফাঁশ্লধ টদশ্ল মান যভ ভভশ্লত্ব। চাআ ভান যি যাভপ্রাদাআ প্রটযষ্ঠা ওশ্লয টদশ্লটঙশ্লরন যাাঁয
চীফশ্লন  যাাঁয কাশ্লন। চ যর ানাড়ম্বয বালা চরঔা যাাঁয াক্তকানাআ ফাগাটরশ্লও ভাশ্লয নাশ্লভ কান ফাাঁধশ্লয
টটঔশ্লটঙর। কানশ্লও ওী বাশ্লফ াঅিটনশ্লফদশ্লনয উশ্লমাকী ওশ্লয যুরশ্লয  যা যাাঁযাআ চঔাশ্লনা।
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ওভরাওাশ্লন্তয াঅটফশবাফ যাভপ্রাশ্লদয ভৃযুিয ওশ্লও ফঙয াঅশ্লক। ওভরাওান্ত চম ভ ওাফি াধনা ওশ্লযশ্লঙন ফা
ধভশ াধনা টনভগ্ন শ্লশ্লঙন যঔন ফাাংরাশ্লদশ্ল যাভপ্রাশ্লদয কাশ্লনয প্রঘায এফাং প্রায ফিাও বাশ্লফ টঙর।
ওভরাওান্ত জ্ঞাশ্লনাআ াগ্রচশ্লও ানুযণ ওশ্লযটঙশ্লরন। যাভপ্রাশ্লদয কাশ্লনয ূেটিশ্লও ওশ্লে ধাযণ ওশ্লয টনশ্লটঙশ্লরন।
ওভরাওাশ্লন্তয ভশ্লধি চম কীটযওায, চম ুযওায এফাং চম কাও প্রটযবা টঙর, মা প্রথভ চীফশ্লন চরঔা বফষ্ণফদাফটর,
‘াধওযঞ্জশ্লনয’ ভশ্লযা গ্রন্থগুটরশ্লয াঅনায থ ঔুাঁশ্লচ টপযটঙর, যাভপ্রাশ্লদয কাশ্লন চাআ রুি টনছশশ্লযয চমন েপ্নবঙ্গ
র। াঅনায কাশ্লনয প্রাশ্লণয থ ঔুাঁশ্লচ চশ্লরন টযটন। যায য চথশ্লও টরশ্লঔ চকশ্লঙন এশ্লওয য এও কান। কাশ্লন
কাশ্লন ভুঔটযয ওশ্লয টদশ্লটঙশ্লরন যাঢ়ফশ্লঙ্গয যাগাভাটি। যাশ্লঢ়য যাগাভাটিয যশ্লগাআ াঅশ্লঙ াঅি উৎশ্লকশয ভান ফিঞ্জনা।
ওভরাওাশ্লন্তয চীফন উৎকশ র িাভাভাশ্লয ূচায চনি কীটয-ুষ্প যঘশ্লন। াক্তকাশ্লনয চম ূয-টফে ুযভুর্চ্শনা
যাভপ্রাশ্লদয ওশ্লে উৎাটযয শ্লটঙর, ওভরাওান্ত চাআ ুশ্লযাআ ুয ফাাঁধশ্লরন। যাভপ্রাদ চকশ্লশ্লঙন:

‚াায াংায নাট াযাায
বযা শ্রীদ শ্লঙ্গয ম্পদ টফশ্লদ যাটযণী ওযশ্লকা টনস্তায।
চম চদটঔ যযঙ্গ াফাধ ফাটয, বশ্ল ওাাঁশ্ল াঙ্গ ডুশ্লফ ফা ভটয।
যায ওৃা ওটয, টওেয চযাভাটয, টদশ্ল ঘযণ যটয যাঔ এাআফায‛।
ওভরাওান্ত কাাআশ্লরন0

‚ভা চভাশ্লয রশ্ল ঘর
বফনদী ায চকা যাযা
াঅটভ াটয াওৃটয াধভ দুযাঘায।
ম্বর াঅটঙর মায
ানাাশ্ল বর ায
টওঙু ধন নাটও াঅভায
চম নাটফশ্লও টদফ ভা
প্রশ্লদাল ভশ্ল ধযভ যযী ফা চনশ্ল
চঘশ্ল াঅটঙ ঘযণ চযাভায চকা যাটযটণ‛।
ওর ধভশাধভশ, টফশ্লবদ-টফশ্লেশ্ললয উশ্লধশ িাভাভাশ্লয ভধুয রীরা। িাভাভাশ্লয মুকর দ ফশ-ধভশ-টভরন যীথশ।
যাভপ্রাশ্লদয কান চাআ টভরশ্লনয কান0

‚ভন ওয না চেলাশ্লেটল।
মটদ টফ চয বফওুেফাী।
াঅটভ চফদাকভুযাশ্লণ ওটযরাভ ওয চঔাাঁচ যল্লাট।
ঐ চম ওারীওৃষ্ণ টফযাভ, ওর াঅভায এশ্লরাশ্লওাী‛।
ওভরাওাশ্লন্তয কাশ্লন চাআ ভাটভরশ্লনয ভানধ্বটন উচ্চাটযয শ্লশ্লঙ 0

‚চাননাশ্লয ভন যভ ওাযণ
ওারী চওফর চভশ্ল ন
চ চম চভশ্লখয ফযণ ওটযশ্ল ধাযণ ওঔন ওঔন ুরুল ।
শ্ল এশ্লরাশ্লওাী ওশ্লয রশ্ল াট
দনুচ যনশ্ল ওশ্লয ব।
ওবু ব্রচুশ্লয াঅট ফাচাাআশ্ল ফাাঁট ব্রচঙ্গনায ভন াটযশ্ল র।‛
এাআ দুাআ ওটফয ওণ্ঠ বাশ্লফ, বটক্তশ্লয, টনশ্লফদশ্লনয ঐওাটন্তওযা এফাং ধভশী চেলা-চেলীয উশ্লধশ এও ূশ্লে কাাঁথা
শ্লড় চকশ্লঙ। দুাআচশ্লনাআ ভাযৃনাশ্লভয ‘ভাাংকীশ্লয’ ভে শ্লশ্লঙন। ভাশ্লরাঘশ্লওয াঅশ্লরাঘনা যাযাআ েীওৃটয চানা
মা 0
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‚াষ্টাদ যােীয াক্তদাফটর যথা ভাযৃঙ্গীশ্লয চশ্রষ্ঠ দুটি স্থান াটধওায ওশ্লয যশ্লশ্লঙন াধও যাভপ্রাদ
 াধও ওভরাওান্ত।... যাাঁশ্লদয ভুিয াধও চীফশ্লনয ঙাাায খশ্লিটঙর যাাঁশ্লদয ভাযৃঙ্গীশ্লয, মায
পশ্লর এও ভৎ উদায াাম্প্রদাটও  টফশ্বচনীন াঅদশ চঔাশ্লন ুষ্ঠ বাশ্লফ পুশ্লি উশ্লেটঙর। াষ্টাদ
যােীয বনটযও াধাঃযশ্লনয টদশ্লন যাভপ্রাদ  ওভরাওাশ্লন্তয ভাযৃঙ্গীয বাফ, বালা, বটক্ত  াধনায
াূফশ চভরফন্ধশ্লনয ভাধিশ্লভ ভানুশ্ললয ওাশ্লঙ টনশ্ল এশ্লটঙর এও শুব াঅদশ্লশয ধ্রুফশ্লঘযনা। যাশ্লদয
ভাযৃঙ্গীয ভানুলশ্লও টদশ্লটঙর নযুন চীফশ্লনয স্পশ এফাং খটিশ্লটঙর েটষ্ণূ  াফনয াধনা এও
নফশ্লঘযনায উশ্লন্মল, মা টনভশাণ ওশ্লয টদশ্লটঙর টক্ত াধনায স্রধাযা ঙ্গভ ভুঔ।‛৫
।দুাআ।
যশ্লফ উবশ্লয ভশ্লধি এাআ বাফ-যত্ত্বকয াদৃি চমভন াঅশ্লঙ বফাদৃি ওভ ন। এাআ াদৃি- বফাদৃি উব
ওটফয ভাপ্রটযবাযাআ োেযফাী। চমাকি টলি ঙাড়া চমভন গুরুভে টনষ্ফর, চযভনাআ াভথশফান টলিাআ াশ্লয গুরুয
ভটভা ােুি যাঔশ্লয। প্রটযবায গুশ্লণাআ ওভরাওান্ত যাাঁয ওাফি বফটশ্লষ্টিয-এওিা নযুন ধাযা কশ্লড় যুরশ্লয েভ
শ্লটঙশ্লরন। বাফযন্ম টঘশ্লে যাভপ্রাদ াটঔরাটিওা টঘন্মীয চম ভৃন্মী ভূটযশ টনভশাণ ওশ্লযটঙশ্লরন, চাআ ভৃন্মীশ্লও
বালা, ঙন্দ, ারাংওাশ্লযয জ্জ্বশ্লরিয ারূযা দান ওযশ্লরন ওভরাওান্ত। বাশ্লফয শ্লঙ্গ টফদিা-ফুটি-াটিশ্লযিয চমাক
র। রূশ্লয চরৌটওওযা বফদশ্লগ্ধিয দীটি টছওটভটওশ্ল উের। প্রাদীুশ্লযয যার যাশ্লক াংশ্লমাটচয র বফটঘশ্লেিয
যাভধনু। প্রাশ্লদয াঅিাশ্লবারা ‘বাশ্লফযকান’ শ্ল উের ফুটিচীফীয ভাকশাংকীয। শ্রশ্লি ভাশ্লরাঘও যাভপ্রাদ এফাং
ওভরাওাশ্লন্তয ওটফেবাশ্লফয এাআ োযেিটি ভাে ওশ্লওটি ওথা ঘভৎওায যুশ্লর ধশ্লযশ্লঙন 0

‚বফষ্ণফ দাফরী যঘনা ঘন্ডীদা  চকাটফন্দদা ওটফযাশ্লচয চম াথশওি াক্তদাফরী যঘনা যাভপ্রাদ 
ওভরাওাশ্লন্তয ভশ্লধি চাআ াথশওি। এওচন বাফযন্ম, ানিচন শ্লঘযন ট্ী, এওচন যর, ানাড়ম্বযযাাশ্লয ঙশ্লন্দাননুণি নাাআ, ফাওঘাযুযী নাাআ- াঅশ্লঙ াঅিাযা বশ্লক্তয াঅিাযা বাফ1 াযচন াঅিভগ্ন
াআশ্লর াঅিাযা নশ্লন, যাাঁায টফঘায াঅশ্লঙ, াংমভ াঅশ্লঙ- যাাআ ঙশ্লন্দয ভাধুযী  শ্রুটযভধুয ে
ছোশ্লযয প্রটয যাাঁায চাক দৃটষ্ট, ‘যনা-চযাঘন, শ্রফণ- টফরা, রুটঘয দ’- এয প্রটয াঅওলশণ‛।৬
ফস্তুয, াক্তকীটযধাযা যাভপ্রাশ্লদয য ওভরাওাশ্লন্তয নাভ ফশ্লঘশ্ল চফট উচ্চাটযয  যা যাাঁয এাআ ওাফি
বফটশ্লষ্টিয েওীযায গুশ্লণাআ। ‘প্রাদী াংকীয’, াংকীযাআ। ুয-যার-রশ্ল াংশ্লমাটচয শ্লর যশ্লফ যায াঅশ্লফদন
টযস্ফূি । ওভরাওাশ্লন্তয কান াংকীয ঙাড়া ওটফযা। াে ওশ্লয কানগুটরয যাোদন ওযা ঘশ্লর। াঅশ্লরাঘও
টরশ্লঔশ্লঙনাঃ
‚যাভ প্রাশ্লদয িাভাঙ্গীয ুশ্লয ভটশয াআফায াশ্লো যাশ্লঔ, কাশ্লন না শুটনশ্লর যাায াশ্লধশও ভাধুমশি নষ্ট াআা
মা। টওন্তু ওভরাওাশ্লন্তয দাফরী কীটযওটফযায ভয াঅোদি, চওফর ভাে াঅফৃটে ওটযা যাায ভাধুমশি াঅোদন
ওযা ম্ভফ।‛৭ চমভন0

‚শুওনা যরু ভুঞ্জশ্লয না, ব রাশ্লক ভা বাশ্লঙ্গ াশ্লঙ।
যরু ফন ফশ্লর দাাআ চদাশ্লর,
প্রাণ ওাাঁশ্ল ভা থাওশ্লয কাশ্লঙ।‛
ফা

‚ভটচর ভন-ভ্রভযা ওারীদ নীরওভশ্লর
ময টফল ভধু যুর্চ্ বর ওাভাটদ ওুুভ ওশ্লর‛।।
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াআযিাটদ কানগুশ্লরায াে ুলভা ভশ্লন ধশ্লয যাঔায ভয। শ্রুটযুঔওয ে াংশ্লমাচশ্লনয চম টফশ্ললত্বধ্বটনছাংওাযভযা, শ্লেয চাআ শ্রুটযভধুয ধ্বটনশ্লৌওুভামশ ওভরাওাশ্লন্তয কাশ্লন উদ্ভাটয শ্লশ্লঙ, মা ােও টঘেশ্লও
চভাটয ওশ্লয এফাং এওাআ শ্লঙ্গ কান এফাং ওটফযায যাোদ এশ্লন চদ।
াষ্টাদ, উনটফাং যােীশ্লয ফাাংরাকাশ্লনয ানুীরশ্লন মাোকান, াাঁঘাটর, িপ্পা, ওথওযা াআযিাটদয াাাট
ধ্রুদী ভাকশাংকীশ্লযয ফিাও ঘঘশা শুরু শ্লটঙর। টনধুফাফু, ওারী টভচশা প্রভুশ্লঔয কাশ্লনয াঅধাযাআ টঙর যাকাটশ্রয
বাযযী ভাকশাংকীশ্লযয াঅদশ। ফধশভানযাচ চযচিন্দ্র ফাাদুয, চদান যখুনাথ প্রভুঔ টঙশ্লরন ওারী টভচশায
ভফী। ফধশভান যাচায টনশ্লদশশ্ল যাচায চদান যখুনাথ টদটল্লয এও প্রটি াংকীয টেশ্লওয ওাশ্লঙ
যাকাংকীশ্লযয যাটরভ টনশ্ল এশ্লটঙশ্লরন। ফধশভান যাচায ুে প্রযাঘন্দ্র ওভরাওাশ্লন্তয ানুশ্লপ্রযণা কাশ্লনয টফশ্লল
বক্ত শ্ল উশ্লেটঙশ্লরন। ওভরাওান্ত ফধশভান যাচফাটড়শ্লয এভনাআ এওিা াংকীশ্লযয টযশ্লফ চশ্ল টকশ্লটঙশ্লরন। ফ
টভটরশ্ল ভওাশ্লরয যাকাংকীশ্লযয ঐটযশ্লিাআ ওভরাওাশ্লন্তয াংকীয াধনা রাটরয াটরয শ্লটঙর। বাযযী যাকযাটকণীয ভাকশী বফটষ্টি টযটন গ্রণ ওশ্লযটঙশ্লরন ান্তশ্লযয শুিযা। যাাঁয ‘ট্ীভন’ এফাং কীটযওায প্রটযবা এাআ
বাযযী ভাকশাংকীশ্লযয শুিযাশ্লয াঅনায কাশ্লনয বাশ্লফয মথাথশ ভুটক্তয ন্ধান ওশ্লয টনশ্লটঙশ্লরা। ভাশ্লরাঘশ্লওয
টফঘাশ্লয প্রাদীুয প্রঘটরয এওটি ফাউর ুয, মায টবটে টঙর ‘াঅরাটা’ যাক।৮ াঅরাটা প্রাঘীনযভ ম্পূণশ যাক।
মায ফ দশা শুি। বফচু, যানশ্লন, প্রভুঔ টফঔিায াংকীযজ্ঞকণ এাআ াঅরাটা যাশ্লক এও ভ প্রঘুয কান যঘনা
ওশ্লযটঙশ্লরন। প্রাদ যাাঁয কাশ্লনয বাফশ্লও এাআ যাশ্লকাআ টিশ্লফটয ওশ্লযশ্লঙন। যাাঁয কাশ্লনয ঘারটি টঙর ধীয, এফাং
এওযারা টনফি। ওভরাওাশ্লন্তয কাশ্লন যাক- যাটকণীয এফাং যাশ্লরয বফটঘেি াশ্লনও চফট। াঅশ্লরাঘও টরশ্লঔশ্লঙন:

‚ওভরাওাশ্লন্তয ানুযাক ফশফিাী, ভাযৃাধনা  ভাযৃাংকীশ্লযয ভশ্লধি চওান টফশ্লবদ ভশ্লন াঅনশ্লযন না।
যশ্লফ াাংকীটযও প্রশ্লাক টফদিা (Technicalities) ম্বশ্লন্ধ টযটন ফশদা শ্লঘযন থাওশ্লযন। যফীন্দ্রনাশ্লথয
ভয টযটন চানশ্লযন ওী ওশ্লয েযটঘয ওটফযা ভাযৃাংকীযগুটরশ্লও উমুক্ত যাক, ঙন্দ  যাশ্লর ুভটন্ডয
ওযশ্লফন।‛৯
াংকীযজ্ঞশ্লদয টফঘাশ্লয টফরাফর, যচ, ভুরযান, চফাক, টছটছি, ফাায, চওদাযা, রটরয, যাভশ্লওটর, াম্বীয,
ওাটপ, যপযদা াআযিাটদ বাযযী ভাকশাংকীশ্লযয টফটফধ উশ্লল্লঔশ্লমাকি যাকযাটকণীয াংশ্লমাচশ্লন ওভরাওাশ্লন্তয কাশ্লন
টফযাি বফটঘেি এশ্লশ্লঙ। যাাঁয কাশ্লন ওভরাওান্ত প্রা ঞ্চাটিয ভশ্লযা যাশ্লকয ের্চ্ন্দ ফিফায ওশ্লযশ্লঙন। যাাঁয টফশ্লল
ঙশ্লন্দয যাক টঙর যচ, ওাশ্লরাংড়া, টছটছি, চমাটকা, টন্ধু, ভুরযান, ুযি এফাং ঔাম্বাচ।১০
ধভশ দশশ্লন টযটন চমভন াশ্লবদফাদী টঙশ্লরন যাক-যাটকণীয ফিফাশ্লয টঙশ্লরন চকাাঁড়াটভ ূনি। চাআ ভ
ফাাআটচশ্লদয ভশ্লধি িপ্পা কাশ্লনয চটনটপ্রযা টঙর চফ। চশ্লেশ্লে ‘ওাটপ’ যাকটিয টফশ্লল ফিফায য। ওভরাওান্ত
টনটিশ্লন্ত ‘ওাটপ’ যাকটি ফিফায ওশ্লযশ্লঙন যাাঁয ভাযৃাংকীশ্লয। চমভন ওাটপ যাশ্লক চরঔা টনশ্লন্মাক্ত কানগুটরশ্লয
িাভাভাশ্লয বাফনফটষ্টি যুশ্লর ধশ্লযশ্লঙন াাধাযণ কীটযননুশ্লণিয শ্লঙ্গ:

‚চভাশ্লয ফঞ্চনা চওন ওয যাটযণী চকা ভা
ত্বভট বফাণশফ যাযণ যযণী
ুভটয ওুভটয কটযদাটনী।
ধভশাধভশ জ্ঞান নাট ভভ, টভঙা ওাশ্লচ চকর টদনমাটভনী।‛
ফা

‚টশ্লঔঙ মযশ্লন ময ঘাযুযী।
ভন শ্লশ্লঙ াঅটন টযু াঅনায।‛
যাভপ্রাশ্লদয ধীযরাটশ্রয ফাউরুয প্রবাটফয ‘এওযারা’-য কাশ্লন ওভরাওান্ত মথাথশাআ বফটঘেি ম্পাদন
ওশ্লযটঙশ্লরন। মা যফযশীওাশ্লরয ফাাংরা কানশ্লও টফশ্ললবাশ্লফ প্রবাটফয ওশ্লযটঙর। াঅশ্লরাঘও ফশ্লরশ্লঙন:
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‚যাভপ্রাশ্লদয ভৃযুিয শ্লয এও যােীয ভশ্লধিাআ দুটি াাংকীটযও ঐটযি াবূযূফশ চনটপ্রযা রাব ওশ্লয,
িাভাাংকীয  যাকাংকীয, যায শ্লঙ্গ প্রথভটিয ভশ্লধি টেযীটিয ানুপ্রশ্লফ, মায িাশ্লয ওভরাওাশ্লন্তয টনচে
াফদান ফড় ওভ ন।‛১১
।। টযন।।
যশ্লফ ভাশ্লছ ভাশ্লছাআ যাভপ্রাদ এফাং ওভরাওাশ্লন্তয যুরনাভূরও াঅশ্লরাঘনা প্রশ্লঙ্গ টফটবি চেলা-চেল ভূরও ভন্তফি
চানা মা। চানা মা াঅিমশ যওভ ফ েটফশ্লযাধী ভযাভয। চমভন শ্রশ্লি শ্রীচাহ্নফীওুভায ঘক্রফযশীয ‘াক্তদাফরী
 টক্তাধনা’ গ্রন্থটি াক্তকান এফাং টক্তাধনা ম্বন্ধী াাধাযণ যাৎমশূণশ াঅওয গ্রন্থটফশ্লল। শ্রীঘক্রফযশী
যাভপ্রাদ এফাং ওভরাওাশ্লন্তয ভাযৃ াধনায যুরনা িানশ্লয টকশ্ল চওন চাটন না ভন্তফি ওশ্লযশ্লঙন:
‚াক্তাধনায স্তয াঅশ্লঙ। যাভপ্রাদ টটিয চম উিশস্তশ্লয াটধটষ্ঠয টঙশ্লরন, ওভরাওান্ত শ্লযা যযদুয চৌাঁঙশ্লয
াশ্লযন নাাআ। যাভপ্রাদ ভাযৃ-াধনায ুউচ্চ স্তশ্লয াটধটষ্ঠয টঙশ্লরন ফটরাাআ ‘এফায ওারী চযাভা ঔাফ’ ফটরা স্পিশা
প্রওা ওটযশ্লয াটযাশ্লঙন। চম াধন টক্ত াঅে াআশ্লর াধও রভুটক্ত রাব ওটযশ্লয াশ্লযন, যাভপ্রাদ যাায
াটধওাযী টঙশ্লরন। টওন্তু টযটন রভুটক্ত ওাভনা ওশ্লযন নাাআ, ফটরাশ্লঙন, ‘টনফশাশ্লণ টও পর ফরনা’, াথফা ‘টঘটন া
বার ন, টঘটন চঔশ্লয বারফাট’। ওভরাওান্ত এাআ ‘টঘটন চঔশ্লয বারফাট’য স্তয মশন্ত চৌাঁটঙা টঙশ্লরন যদুশ্লিশ উশ্লেন
নাাআ‛।১২ চাআ শ্রীঘক্রফযশীাআ াঅফায প্রঙ্গান্তশ্লয টরশ্লঔশ্লঙন–

‚াফি াধও ওভরাওান্ত চম স্তশ্লয উিীয াআাটঙশ্লরন যাা টদফিবাশ্লফযাআ স্তয। টদফিজ্ঞানীয ূচা ভান
ূচা, চদ যাাঁায াধন-চেে, যাাঁায যীথশস্নান াআড়া-টঙ্গরা-ুলুম্নায-ঙ্গভ-স্নান। ওভরাওাশ্লন্তয শ্লদ এাআ
াধনায ুস্পষ্ট াআটঙ্গয াঅশ্লঙ।”১৩
এাআ প্রশ্লঙ্গ াঅভাশ্লদয ভশ্লন  াধও টাশ্লফ ওভরাওান্ত টক্তাধনায ীলশস্তশ্লয উিীয শ্লটঙশ্লরন।
টক্তাধশ্লওয টঘযওাটিয চম ‘ভাযৃদশন’ ওভরাওান্ত চাআ ভাযৃদশন ওশ্লযটঙশ্লরন। কাশ্লন যায প্রভাণ াঅশ্লঙ। টযটন
ফশ্লরশ্লঙন0

‚এযটদশ্লন চাটনরাভ, দাভী ওারীশ্লকা
ওাযয চদটঔশ্ল দীশ্লন দযন টদটর ভা‛।
যাভপ্রাদ  ওভরাওান্ত উব ভাযৃাধওাআ ে-ে উাশ্ল চকজ্জনীয াঅযাধনা ওশ্লয চকশ্লঙন। াধও টাশ্লফ
উবশ্লয চমাকিযা প্রশ্নাযীয। যপাৎ মটদ টওঙু চথশ্লও থাশ্লও যা র শুধুভাে প্রওাশ্লয যাৎমশ। যাভপ্রাশ্লদয কান
াঅিাাযা াধশ্লওয ভগ্নটঘশ্লেয ফাণীবালি াঅয ওভরাওাশ্লন্তয কান র ট্ীয টযটভয চফাশ্লধয ট্ীয যরূ।
শুধুভাে কান টদশ্ল যাাআ উব াধশ্লওয োয টযভা ওযা দুরূ ওভশ।
উবশ্লয ওটফপ্রটযবায যুরনাভূরও াঅশ্লরাঘনা েটফশ্লযাশ্লধ উচ্চটওয। চমভন শ্রশ্লি ড. ারুণওুভায ফু যাাঁয
‘টক্তকীটয দাফরী’ গ্রশ্লন্থ ওভরাওাশ্লন্তয ওটফপ্রটযবায ভূরিান ওযশ্লয টকশ্ল াঅশ্লরাঘনায শুরুশ্লযাআ ফরশ্লরনাঃ

‚ওটফ টাশ্লফ ওভরাওাশ্লন্তয প্রটযবা ঘভওপ্রদ ন। প্রযিেবাশ্লফ যাভপ্রাশ্লদয দ এফাং শ্লযােবাশ্লফ
বফষ্ণফী দাফরীয উেযাটধওাশ্লযাআ যায টযুটষ্ট।‛১৪
দুাঃটঔয, াঅভযা এাআ ফক্তশ্লফিয শ্লঙ্গ এওভয শ্লয াযরাভ না। ওভরাওাশ্লন্তয কাশ্লনয ভাধুমশি চনাআ, এওথা ফরায
ভশ্লযা াটিযি াঅভাশ্লদয চনাআ। যাাআ এাআ প্রশ্লঙ্গ টিযচশ্লনয ভন্তশ্লফযাআ োযস্থ রাভ। শ্রীচাহ্নফীওুভায ঘক্রফযশী এাআ
প্রশ্লঙ্গ ফশ্লরশ্লঙন:
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‚ওভরাওাশ্লন্তয দাফরী কীটয ওটফযায ভয াঅোদি, চওফরভাে াঅফৃটে ওটযা যাায ভাধুমশি াঅোদন
ম্ভফ। ুটনফশাটঘয শ্লেয ধ্বটন-ছোয েবাফযাঃাআ ওণশওুয টযযৃি ওশ্লয। দগুটর যিাআ ‘Best Words
in best order’ এগুটর এও এওটি টনশ্লিার কীটযওটফযা। ট্ীয চৌন্দমশি -চফাধ, ুটনর্ব্শাটঘয শ্লেয প্রটয
ানুযাক, োরোয  াথশারোশ্লযয টফটঘে ওারুওামশি ওভরাওাশ্লন্তয এাআ দাফরীশ্লও কাঢ়ফি বাফকূঢ়
কীটযওটফযা চৌন্দমশি  ভাধুশ্লমশি ূণশ ওটযা যুটরাশ্লঙ। ...”
ওভরাওান্ত যাচবায ওটফ। টওন্তু যৎওারীন যাচবায াঅড়ম্বয-চচৌরুল, উর্চ্ৃির টফরা-ওরা যাাঁাশ্লও
টফন্দুভাে স্পশ ওটযশ্লয াশ্লয নাাআ। বাযযঘশ্লন্দ্রয চযা ওথা নাাআ, যাভপ্রাদ মুশ্লকয াা এড়াাআশ্লয াশ্লযন নাাআ,
কটশয রুটঘয স্পশ যাাঁাশ্লদয ওাশ্লফি াঅশ্লঙ। ওভরাওান্ত এটদও াআশ্লয ম্পূণশ ভুক্ত, ােীরযায াভানি চঙাাঁা
যাাঁাশ্লয রাশ্লক নাাআ। গ্রাভি ওটফয গ্রাভিযা-চদাল াআশ্লয টযটন ভুক্ত টঙশ্লরন। য-চফাধ যাাঁায টঙর, টওন্তু যাা রাআা
টযটন ‘বাাঁড়াটভ’ ফা ‘চওর্চ্া’ যঘনা ওশ্লযন নাাআ। ওভরাওাশ্লন্তয ভন ‘প্রপুল্ল ওভরাপ্রা’ ভাযৃঘযশ্লণয ভধু-চরাবী ভ্রভয 0
‘ওাভাটদ ওুুভ ওর’ যাাঁায টনওি যুর্চ্।‛১৫ ড. াটযওুভায ফশ্লন্দিাাধিা যাাঁয িাভাঙ্গীশ্লযয প্রাংা ওশ্লয
টরশ্লঔশ্লঙন-

‚ওভরাওাশ্লন্তয ওশ্লওটি িাভাঙ্গীয াক্তাটশ্লযিয াভূরি ম্পদ। যাাঁায চওাশ্লনা চওাশ্লনা দ ওটফশ্লত্বয
টদও টদা যাভপ্রাদ াশ্লো উৎওৃষ্ট। াঅশ্লফক, ট্রূ, যাটত্ত্বওযা প্রবৃটয গুণগুটরশ্লও ওশ্লওটি শ্লদ
ঘভৎওায টভাাআাশ্লঙন‛।১৬
াক্তকাশ্লনয চম যত্ত্বটবটে যাভপ্রাদ কশ্লড় টদশ্লটঙশ্লরন, যভ ভাযৃটনবশযযায চম বাফ টযটন পুটিশ্ল যুশ্লরটঙশ্লরন,
ধভশ টফশ্লেশ্ললয উশ্ল্ধশ টক্তভীয চম ভটভা টযটন প্রটযষ্ঠা ওশ্লযটঙশ্লরন, ওভরাওান্ত চাআ ‘প্রাদী’ বূটভশ্লযাআ যাাঁয ওাফি
পশ্লরয ‘াঅফাদ’ ওশ্লযশ্লঙন। পটরশ্লশ্লঙন ভটণভাটণওি ভ াযুরনী েণশলি। াগ্রশ্লচয প্রটয ওভরাওাশ্লন্তয ঋশ্লণয
ান্ত চনাআ।

উশ্লল্লঔটঞ্জ :
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৬) চাহ্নফীওুভায ঘক্রফযশী, াক্তদাফরী  টক্তাধনা’, ৩ াং-১৩৭০, টড. এভ. রাাআশ্লব্রযী, ওরওাযা, ৃ-২৬০
৭) চাহ্নফীওুভায ঘক্রফযশী, ‘াক্তদাফরী  টক্তাধনা1 ৩ াং-১৩৭০, টড. এভ. রাাআশ্লব্রযী, ওরওাযা, ৃ-২৬৩
Volume- VII, Issue-IV

April 2019

7

যাভপ্রাদ  ওভরাওান্ত 0 এওটি াটটযিও টফশ্লেলণ

প্রদী টফশ্বা

৮) ারুণওুভায টফশ্বা, ‘ভাযৃাধনা  ওভরাওান্ত’, ১ভ াং-২০১৩, টকশ্লনি, ওরওাযা, ৃ-৯৬
৯) ারুণওুভায টফশ্বা, ‘ভাযৃাধনা  ওভরাওান্ত’, ১ভ াং-২০১৩, টকশ্লনি, ওরওাযা, ৃ -৯৪
১০) ারুণওুভায টফশ্বা, ‘ভাযৃাধনা  ওভরাওান্ত’ ১ভ াং-২০১৩, টকশ্লনি, ওরওাযা, ৃ-৯৫
১১) ারুণওুভায টফশ্বা, ‘ভাযৃাধনা  ওভরাওান্ত’, ১ভ ২০১৩, টকশ্লনি, ওরওাযা, ৃ-৯৫
১২) চাহ্নফীওুভায ঘক্রফযশী, ‘াক্তদাফরী  টক্তাধনা’, ৩ াং-১৩৭০, টড. রাাআশ্লব্রযী, ওরওাযা, ৃ-২৬১
১৩) চাহ্নফীওুভায ঘক্রফযশী, ‘াক্তদাফরী  টক্তাধনা’, ৩ াং-১৩৭০, টড. এভ. রাাআশ্লব্রযী, ওরওাযা, ৃ২৬২
১৪) ারুণওুভায ফু, ‘টক্তকীটয দাফরী’, ১ভ াং-১৯৯২, ুস্তও টফটন, ওরওাযা, ৃ-১৯৫
১৫) চাহ্নফীওুভায ঘক্রফযশী, ‘াক্তদাফরী  টক্তাধনা’, ৩ াং-১৩৭০, টড. এভ. রাাআশ্লব্রযী, ওরওাযা, ৃ২৭৩
১৬) াটযওুভায ফশ্লন্দিাাধিা, ‘ফাাংরা াটশ্লযিয াআটযফৃে’ (৩ ঔন্ড, ২ ফশ) ২ াং- ২০০১, ভডাণশ ফুও
এশ্লচটি, ওরওাযা, ৃ-৩৪৯

Volume- VII, Issue-IV

April 2019

8

