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াফাহচও  ধাহভাহভও াস্থাদ
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Abstract
Bengali metaphrases and conforming literature have begun just after the invasion of turkey
in bengal. If we retrace the stream of metaphrases literature we can see that, just like
Ramayana and Mahabharata, Bhagabata has also its own literary and socio-historical
significance. In Bhagabata’s translated literature work, the middle age’s social aspects is
reflected, where we can explore some realistic data of woman’s household and domestic
life. Depending on that fact a reader can easily identify woman’s social position on that
specific time. In Bhagabata’s translation and conforming literature woman’s helpless
picture in a patriarchy society is showed. Woman’s who belongs to rural society; their day
to day domestic waveless life scenario is also reflected there. Polygamy issue, co-wife
problem, torture upon bride by her husband and in-laws, social position of economically
self-reliant subaltern woman, all these issues related realistic fact is also being found in
translation work of Bhagabata. In Bhagabata’s metaphrases literature characters like
Radha, Gopini, Rukmini, Satyavama, fruit seller, scent seller and beautician, cook etc
uphold women’s position in patriarchy society of middle age. In many context of Bhagabata
we can see that women’s are treated as man’s property. Maladhar Bose, Daibakinandan
Singh, Vabananda, Krishna Das, Abhiram Das, Pitambar, Kavi Ballaba – in all their
metaphrases work there are many examples of abducting and assaulting woman. Abduction
of Shuvadra, abduction of sixteen thousand women by Narakasur, after Krishna’s death his
wives assaultation by demon, are all examples of my previous line standpoint. Social and
domestic position of woman, reflected in Bhagabata’s translation work in Bengali
(depending on published and selective books) within 15th-18th century time frame has been
elaborated in our main discussable article, which historical and social significance is
unmeasured.
Keyword: Metaphrase; Bhagabata; gender; patriarchy; subaltern.

এও
হধঢা ভক্ষহঢ কওৌফাতভ পঢমা ভক্ষহঢ কবৌতদ।
ভক্ষাহি স্থহতভ ধুিা দ স্ত্রী স্বাঢন্ত্র্ে ফলহঢ।। ১
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াণমাৎ স্ত্রীতমাও ওুফাভী াস্থায় হধঢাভ, কবৌতদ স্বাফীভ, াথমতওে ধুতিভ াহথওাতভ ণাতওদ। ুঢভাাং স্ত্রীতমাও
স্বাথীদঢাভ কবাকে দয়। এাআ স্বাথীদঢালীদ চীতদ দাভীভ ধহভঘয় শুথু ধুরুতরভ তে ম্পওমীঢ। ওদো-চায়া-চদদী
ৃতে দাভী শুথুফাি ধভহদপমভযীম, কপাতকভ াফগ্রী।
দাভী ধুরুতরভ হিহমঢ াতাদ লম পেঢা। এওহঝ ুপে চাহঢভ ফাতচ দাভী ধুরুতরভ ফহথওাভ স্বীওৃঢ
ণাতও। পাভঢীয় পেঢাভ াঅহতমতে দাভীতও কতী রূতধ িাদ কতয়া লঢ। হওন্তু ধভঢমী ওাতম পাভঢীয় পেঢায়
দাভী থীতভ থীতভ দভতওভ দ্বাভ রূতধ ওহণঢ লয়। হওঙু স্বাণমাতেরীভ তম দাভীতও াতহফঢ ওতভ ভাঔতঢ ঘাাআতম দাভী
ফয় ফয় হদতচভ যহি তম হদতচতও প্রওায ওতভতঙ।
প্রাঘীদ ওাম কণতওাআ পাভঢীয় াহলতঢে দাভীভ চীদ  বন্ত্র্দাতও কওন্দ্র ওতভ হহপন্ন াহলঢে ভহঘঢ লতয়তঙ।
াাংমা াহলতঢেভ াঅহতমে কণতওাআ দভদাভীভ ফাদ-াহপফাদ, কপ্রফ পামাা, তাম্পঢে চীদ াাংমা াহলতঢে স্থাদ
মাপ ওতভতঙ। বহত ফথেবুতকভ াাংমা াহলঢে থফমতওহন্দ্রও ঢু ঢা হহপন্ন পাত ফাদ চীদভ ম্পৃি। ঘবমাধতত
কবফদ কতঔা বায় দাঃহঔদী দাভীভ দতমযাভ হঘি, কঢফহদ শ্রীওৃষ্ণওীঢমদ  ফেমওাতে কতঔা বায় ধুরুরঢতন্ত্র্ভ
াঢোঘাতভ াঢোঘাহভঢ দাঃহঔদী দাভীভ ওরুড হঘি; বা কণতও ঢৎওামীদ ফাতচ দাভীভ াফাহচও াস্থাদহঝ স্পষ্ট লতয়
তঞ ধাঞতওভ ওাতঙ।
াাংমা াদুাত  াদুাভী াহলতঢে াঅফভা ধাহভাহভও  াফাহচও চীতদ দাভীভ াফাহচও াস্থাদহঝ
কতঔতঢ ধাাআ। ভাফায়ড, ফলাপাভঢ, পাকতঢভ াদুাতত ীঢা, কওতওয়ী, ফতদাতভী, করৌধতী, ওুিী, কান্ধাভী, ভাথা,
বতযাতা, রুহিডী, ঢেপাফা, ককাধদাভী, নমহক্রহয়দী প্রফুঔ দাভীঘহভি দাভীভ াফাহচও াস্থাদহঝতও প্রওায
ওতভতঙ। াংাভ চীতদ দাভীভ ফঢাফঢতও গুরুত্ব দা হততয় দাভীত্বতও াতলমা ওভা, ঢীদ বন্ত্র্দা দ্বাভা দাঃঔ কপাক
ওভা, ধুরুর ওঢৃমও দাভী হদবমাঢদ দ্বাভা ফাদঢাতও ধততহমঢ ওভা, যাশুহি  দদহতহদ ওঢৃমও থূ হদবমাঢদ, হহপন্ন
কধযা গ্রলতডভ ফাথেতফ হদতচভ াহিত্বতও হঝহওতয় ভাঔাভ াংগ্রাতফ হমপ্ত লয়াভ ফঢ হহপন্ন ান্ধওাভফয় হততওভ াি
ঢণে পাকতঢভ াদুাতত ধায়া বায়। ফদাফেম ওাতেভ কহুমা, দওা, কফদওা, কদঢা প্রপৃহঢ ঘহভিগুহম কবফদ
ঢৎওামীদ ফাতচভ কশ্রহড ঘহভিহঝতও প্রওায ওতভতঙ, কঢফহদ পাকতঢভ াদুাতত ককাহধহদ, ভাথা, কতওী, বতযাতা,
ুপরা, াঈরা, রুহিদী, ঢেপাফা প্রফুঔ ঘহভিগুহম ফথেবুকীয় ধুরুরঢাহন্ত্র্ও ফাতচ দাভীভ াফাহচও াস্থাদহঝতও
ঢুতম থতভতঙ।

দাআ
হমে হপহেও ফাচ  ধহভাতভ দাভীভ স্থাদ
চীদ প্রাতল দাভী ওঔতদা ওদো, ওঔতদা ধত্নী, ওঔতদা ফাঢা রূতধ াংাতভ হদতচভ তাহয়ত্ব ধামদ ওতভ
ণাতওদ। পাকতঢভ াদুাতত দাভী ফাঢা  ধত্নী রূতধাআ াঅফাততভ াফতদ কহয াঈধহস্থঢ লতয়তঙ। ধত্নী এাং ফাঢা
রূতধ ফাচ দাভী কব াফাহচও ফবমাতা মাপ ওভঢ ঢাভ ঐহঢলাহও হঘিহঝ পাকতঢভ াদুাত  পাকঢ াদুাভী
াহলতঢে ধায়া বায়। চন্ম ফািাআ হমে হপহেও ফাচ হযশুভ াঈধভ দাভী া ধুরুর কওন্দ্রীও হমতেভ থাভডা াঅতভাধ
ওতভ। ধহভাতভভ তে  ঢাভ প্রহঢতযীভা কফতয় হযশুহঝতও ামেওাম কণতওাআ ঢাভ ওী ওী াঅঘভডীয় ঢাভ প্রহযক্ষড
হততঢ ণাতও। নতম ঢাভ ফতদ হমে হদহতমষ্ট াঅঘভড  ওঢমে ম্পতওম এও দ্ধফূম থাভডাভ চন্ম লয়। ঢমফাদ ওাতম
বহত এাআ থাভডাভ হওঙুঝা ধহভঢমদ খতঝতঙ। হওন্তু াহথওাাংয কক্ষতিাআ দাভীভা কব হঢহফতভ হঙম এঔদ কাআ হঢহফতভাআ
ভতয় ককতঙ।
পাকতঢভ াদুাতত দাভীততভ ামেওাম কণতও শুহদতয় াঅা কাআ  দাভী ুমপ াঅঘভড  ওঢমতেভ ওণা
চাদা বায়। এাআ  দাভী ুমপ াঅঘভড  ওঢমে ম্পাতদ ওভতঢ হকতয় ঢাততভ চীতদ কব দাঃঔ দতমযা দাতফ াঅঢ
Volume- VII, Issue-IV

April 2019

107

াাংমা পাকতঢভ াদুাত  পাকঢ াদুাভী াহলতঢে প্রহঢনহমঢ দাভীভ াফাহচও  ধাহভাহভও াস্থাদ

হওতযাভ যফমা

ঢাভ হঘি ভতয়তঙ। ক বুতক দাভীততভ প্রহযক্ষতডভ প্রণফ থাধাআ হঙম স্বাফীভ কা ওভা। স্বাফী মম্পঝ-কদযাগ্রি-াযি
কবাআ কলাও দা কওদ ঢাভ চদে চীদধাঢ ওভাাআ হঙম দাভীভ প্রণফ থফম। ক বুতক স্বাফীভ হরুতদ্ধ ওণা মা হঙম
ফলাধাধ। কব দাভী স্বাফীভ হরুদ্ধাঘভড ওতভ ঢাভ দভতও স্থাদ লয় দা- এাআ  পয় পীহঢ কতহঔতয় দাভীততভ
াতহফঢ ওতভ ভাঔা হঙম ফথেবুতকভ ধুরুরঢাহন্ত্র্ও ফাতচভ এও াধতওৌযম। ককাধামহচয় ওাতে এও ককাহধহদভ
ফুতঔ কযাদা বায় দাভীভ ঢীত্ব থতফমভ োঔো। ঢাততভ ফাতচ দাভীভ ওুমথফম হঙম স্বাফী কা, স্বাফী ঙািা স্ত্রীভ াদে
কহঢ কদাআ তম ঢাভা ফতদ ওভঢ-

কচা হওঙু ওহলতম দাভীভ ওুমথফম
প্রাডধহঢ-কা হতদ দাহল কওাতদা ওফম। ২
পাদতদভ লহভাংয ওাতে ধহভাভ  াংাভ চীতদ দাভীততভ কব ালদীয় বন্ত্র্ডা লে ওভতঢ লঢ ঢাভ াি
 ওরুড ঢণে ধায়া বায়। ভাথা ঢাভ হিহিঢ চীতদভ ালায়ঢাভ ওণা চাদাতঢ হকতয় তমতঙদ কব ক বুতক
দাভীভা ওুম-থূ রূতধ ািাঃধুতভাআ চীদ ওাঝাঢ। ওাভড খতভভ াাআতভ ককতম স্বাফী-যাশুহি-দদহতহদ তদতলভ কঘাতঔ
কতঔঢ। এফদ হও খতভভ াাআতভ মম্পঝ ধুরুতরভ পয় হঙম। ািাঃধুতভ ণাওাওামীদ াস্থায় বহত ঢাভ কখাফঝা কওাতদা
ওাভতড ফিও ঘুেঢ লঢ ঢালতম ঢাভ কঞ্জদাভ ীফা ণাওঢ দা। ঢাততভ াভা চীদাআ ধতভভ াথীতদ ণাওতঢ লঢ তম
ঢাততভ াঅতক্ষতধভ ীফা হঙম দা। ঢাাআ ভাথাভ ফতঢ হথাঢা প্রতে ঢাততভ এাআ চীদ াহঢ হদওৃষ্ট, ওাভড এাআ চীতদ
স্বাথীদ পাত াাঁঘাভ ক্ষফঢা ঢাততভ কদাআ। ঢাভা দাভী তম াআচ্ছা ফঢ কঔতঢ-ধভতঢ া াঅদদ ওভতঢ ধাভঢ দা। বহত
কওাতদা দাভী ক্ষুথাভ ফয় কধঝ পতভ পাঢ কঔতয় হদঢ ঢত যাশুহি-দদহতহদভ াধফাদ চদও ওণা লে ওভতঢ লঢ।
এাআ খঝদা হমেকঢ করতফেভ ঘভফ াঈতালভড। ালায় দাভীততভ াঅদদ াঈধতপাক ওভাভ কওাতদা াঈধায় হঙম দা। দৃঢেকীঢ কতঔাভ াআচ্ছা প্রওায ওভতমাআ ঢাততভ ঘহভতিভ প্রহঢ াঅেুম ঢুমঢ ঢাভ স্বাফী া যাশুহি। হমেকঢ করতফেভ
এঔাতদাআ কযর দয়, ধুরুর হুকাফী লতম কতার হঙম দা হওন্তু দাভী বহত কওাতদা ধুরুতরভ হততও কঘাঔ ঢুতম ঢাওাঢ
ঢঔদাআ ফাচ ঢাতও ওমহিদী াধাত হততয় ফাচঘুেঢ ওভঢ।

াঅহফ  ওুম-থু ণাহও ািাঃধুভ।
হযতভভ দ ওপু দা ওহভহঙ তূভ।।
ধাধ কক্ষতড হথাঢা ৃহচমা দাভী-কড।
ধতভভ াথীদ চাদ চীদ কবৌদ।।
ক্ষুথা কলতম তিাতর কপাচদ ওহভ বহত।
দাদা ঙতম কাহম ধাতি যাশুিী দদতী।।
দৃঢে-কীঢ কতহঔাভ বহত ময় ফতদ।
ওমিী ওহভয়া ঢত কাতম গুরু-চতদ।।
*** *** ***
ধুরুর ওতম বহত ধভতাভ ওতভ।
ঢণাহধ ঢালাতভ াঔাতদ র্ব্ম-দতভ।।
দাভীতয় ধুরুর বহত হদভক্ষতয় ভতে।
চন্মাহথ মজ্জা ধায় কহল ঢ ওমতি।। ৩
ভাথাভ এাআ াঈহি কণতওাআ াঅফভা ুতছ হদতঢ ধাহভ কব ফথেবুতক াাংাহভও চীতদ দাভীততভ ফবমাতা কওফদ হঙম।
ক বুতক দাভীততভ দা হঙম হযক্ষাভ াহথওাভ, দা হঙম াফাহচও ধতফবমাতাভ াহথওাভ। দাভীভা কওমাআ ধুরুতরভ
কপাতকভ ম্পহে  তাী রূতধ াংাতভ ধহভকহডঢ লঢ। ঢাভা ঘভফ পাত হমে করতফেভ হযওাভ হঙম।
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হঢদ
ঢীদ ফো  দাভীভ তাম্পঢে চীদ
কওৌহমদে প্রণাভ নতম ফাতচ হু হাতলভ ফঢ ফো প্রম াঅওাভ থাভড ওতভহঙম। ঢাঙািা াংয ভক্ষাভ
দাতফ ফথেবুতক ঘমঢ হু হাল। এও এওচদ ওুমীদ স্বাফীভ াতদও স্ত্রী ণাওঢ। এও খতভ বঔদ দাআ া ঢতঢাহথও
স্ত্রী এওতে া ওভঢ ঢঔদ স্বাপাহও পাতাআ ঢাততভ ফতথে কঙাঝ কঙাঝ হরয়তও হদতয় ফতদাফাহমদে লঢ। এও
ঢীদ দ্বাভা াদে চতদভ প্রহঢ ওঝু াওে হদতক্ষধ, কঙাতঝা কঙাতঝা স্তু হদতয় ছকিা, স্বাফীভ প্রহঢ এওাহথধঢে স্থাধদ
ওভতঢ হকতয় হদতচততভ ফতথে ওমতল হমপ্ত লয়া, এও ঢীদ দ্বাভা াদে ঢীদ ধুতিভ াঈধভ াঢোঘাভ াআঢোহত হঙম
ঢঔদওাভ হদঢে ছাতফমা। ফথেবুতকভ াাংমা াহলতঢে এাআ ঢীদ ফোভ দাদা াি হঘি ধায়া বায়। ান্নতাফেম
ওাতেভ লহভতলাি-এভ হাহলঢ স্ত্রীততভ হাত, ভাফায়ড -এ কওতওয়ী দ্বাভা ভাফতও দাত ধাঞাতদাভ খঝদা,
ফদাফেম ওাতে হফাঢা ঘণ্ডী দ্বাভা ফদাভ হদগ্রল- াআঢোহত ফথেবুকীয় ফাতচভ ঢীদ ফোভ জ্বমি াঈতালভড।
পাকতঢভ াদুাত  পাকঢ াদুাভী াহলতঢে ঢীদ ফোভ াি ঙহ কঔাাঁতচ ধায়া বায়। ফাধ্বাঘাতবমভ
পাকঢাভ, ধভশুভাফ ঘক্রঢমীভ ওৃষ্ণফেম, পাদতদভ লহভাংয, কতওীদদদ হাংতলভ ককাধামহচয় প্রপৃহঢ ওাতে
ঢীদ ফোভ াি ঢণে ধায়া বায়।
পাকতঢভ াদুাতত কতঔা বায় ওৃষ্ণ হু হাল ওতভহঙতমদ। ঢাাঁভ স্ত্রীভ াংঔো করাম লাচাতভভ াঈধভ। ঢাততভ
ফতথে প্রথাদা ফহলরী হঙতমদ াঅঝচদ। াঅাভ ঢাততভ ফতথে প্রহঢস্পথমী হঙতমদ রুহিডী  ঢেপাফা। ঢাভা দাআ চদাআ
রূতধ-গুতড াঢুমদীয়া। ঢাভা াঈপতয়াআ স্বাফী ওৃতষ্ণভ াঈধভ হদতচভ াহথওাভ প্রহঢষ্ঠা ওভতঢ প্রহঢতবাহকঢায় হমপ্ত
ণাওতঢদ। ওৃষ্ণ কওাতদা এওচদ স্ত্রীভ প্রহঢ কহয প্রন্ন লতম াদে স্ত্রী ফুঔ পাভ ওতভ ণাওতঢদ। এওাভ কতভাচ
াআতন্দ্রভ ওাঙ কণতও ওৃষ্ণ এওাভ স্বতকমভ াঈতোতদভ ধাহভচাঢ দাফও স্বকমীয় নুম মাপ ওতভদ। ওৃষ্ণ কাআ ধাহভচাঢ
দাফও ুদভ নুমহঝ হপ্রয় ধত্নী রুহিডীতও প্রতাদ ওতভদ। এাআ ঔভ শুতদ ঢেপাফা ওৃষ্ণ এাং রুহিডীভ প্রহঢ ক্রুদ্ধ লদ।
হঢহদ ফতদ ওভতমদ ঢাভ স্বাফী রুহিডীতও ঢাভ কঘতয় কহয পামাতদ। াইরমায় হঢহদ ভাচতয ঢোক ওতভ পূহফতঢ
মুহঝতয় ওাাঁততঢ মাকতমদ। এফদহও হঢহদ রুহিডীভ ফৃঢুে ধবমি ওাফদা ওতভ তমদ-

ফভতকা রূক্কীহদম কঢাভ লাঈও রাঘাখাঢ।
যতথ পূমাাআমা ঢুহফ কফাভ প্রাড দাণ।। ৪
ঢেপাফাভ তদল লম কব রুহিডী রথ ওতভ ঢাভ স্বাফীতও যীপূঢ ওতভ হদতয়তঙ। ঢাাআ হঢহদ রুহিডীভ প্রহঢ
াইরমাহেঢ লতয় স্বাফী ওৃতষ্ণভ তে ওমতল হমপ্ত লদ। ওৃষ্ণ রুহিডীতও কালাক ওতভ যাি ওভাভ কঘষ্টা ওতভদ। হওন্তু হঢহদ
ঢাতও থাক্কা হততয় তূভ ওতভ কতদ এাং দাদা ওঝু ওণা তম তাম্পঢে াযাহিতও াঅভ াহিতয় ঢুতমদ-

ওঢক্ষতদ েমপাফা কঘঢদ ধাাআয়া।
কক্রাথ ওহভ কনহমতমদ ওৃষ্ণতও কঞহময়া।।
ঙাঢ় মম্পঝ গুরু ঙাি কফাভ খভ।
রূক্কীহদম ওতভাতকা কওাতম াঅহফ কলমাফ ধভ।।
াঅহঙ াঅফাভ খতভ প্রপূ ঢুহফ চাতদা হও।
ুহদতম কহঞ্জত কঢাফা হপস্মতওভ হছ।। ৫
দাভীভা ঢীতদভ পতয় মতাাআ স্বন্ত্র্ি ণাওঢ। ঢীতদভ পতয় দাভীতও মতাাআ হদতচভ াঅঘাভ-াঅঘভডতও াংবঢ
ভাঔতঢ লঢ। হদা ওাভতড এওচদ াঅভ এওচতদভ হরুতদ্ধ স্বাফীভ ওাতঙ াহপতবাক চাদাঢ। ঢাভা ঢীতদভ পতয়
এওা খতভভ াাআতভ ধবমি কবঢ দা, ককতমাআ ঢাতও স্বাফীভ ওাতঙ াঢী প্রফাড ওভাভ চদে াদেচদ েি লতয় াঈঞঢ।
ঢাাআ কতঔা বায় কতওীদদদ হাংতলভ ককাধামহচয় ওাতে এও ককাহধহদ াঅতক্ষধ ওতভ মতঙদVolume- VII, Issue-IV
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াঅভ ঢাতল হঢদী কলদ াঅঙএ ধহভাতত।
খতভ লাআতঢ াহলতভ কতহঔতম ধভফাতত।।৬
কব ঢীদ স্বাফীতও হদতচভ তয ভাঔতঢ ধাভতঢদ হঢহদ াদে ঢীদ  ঢাভ ধুিতও দাদা পাত বন্ত্র্দা হততঢদ।
হদ্বচ ধভশুভাতফভ ওৃষ্ণফেম ওাতে কতঔা বায় ভাচা াঈোদধাত হাল ওতভদ ুরূহঘ  ুদীহঢ দাফও দাআ দাভীতও। এাআ
দাআ ঢীতদভ ফতথে মতাাআ ওমল কমতক ণাওঢ। ুদীহঢভ ধাাঁঘ ঙতভভ িাদ ধ্রুতও হধঢা াঈোদধাত  হফাঢা
ুরূহঘ পাম কঘাতঔ কতঔঢ দা। ঢাতও ফয় ওঝু ওণা মঢ। এওহতদ হযশু ধ্রু হধঢাভ কওাতম াঈঞতঢ ককতম ুরূহঘ
ঢাতও দপমাকা তম তূভ ওতভ কতদ। াঅভ হধঢা াঈোদধাত স্ত্রীভ এাআ াফাদহও ওাতচভ প্রহঢাত ওতভদ হদ। ঐ হততও
ওম ুঔ কণতও হিঢ ুদীহঢ তাীভ ফতঢা চীদ ওাঝাতঢ াথে লতয়হঙতমদ। ঢীদ দ্বাভা াঢোঘাহভঢ লতয় হঢহদ
হদতচভ াহথওাভ কাথ পুতম বাদ। এাআ পাত ক বুতক ঢীদ বন্ত্র্দায় কওাতদা কওাতদা দাভী হদতচভ াহথওাভতও
লাহভতয় তাীতঢ ধহভডঢ লতঢদ। ুদীহঢভ ফুতঔ ঢাাআ ধ্বহদঢ লতয়তঙ-

ওাহদয়া ুদীহঢ ওতল কদ্গত াডী।
ুদ ুদ তভ াঙা ফুজী াপাকীহদ।।
ুরূহঘ ঢাাআ কঢাফাভ াতধভ হপ্রয়হ।
াঅহফ ঢাভ াঅজ্ঞাওাহভ ক ভাচফহলহ।।৭
এাআ পাত হফাঢা দ্বাভা হদকৃলীঢ লতঢ লতঢ ধ্রু এওহতদ কৃল ঢোক ওতভ তদ াঅশ্রয় কদয়।
াঅাভ পাকতঢভ কওাণা কওাণা ঢীদততভ ফতথে কেল-পাতমাাাভ ম্পওম কতঔা বায়। পাকতঢভ াদুাতত
হডমঢ ঢীদ ফোভ এাআ ওম খঝদা ঐহঢলাহও গুরুত্ব ম্পন্ন। স্বাফীভ াতলমা  ঢীদ দ্বাভা হদগ্রল এও কশ্রহডভ
দাভীভ চীদতও দহমরল ওতভ ঢুতমহঙম। বাভ নতম ঢাভা ঢাততভ াফাহচও  ধাহভাহভও চীতদভ স্বাপাহও
াহথওাভ লাহভতয় ধভাথীদ লতয় ধভঢ। াঅভ এাআপাত ঢাততভ েহিতত্বভ ধূডম হওায খঝতঢ ধাভঢ দা।

ঘাভ
াণমনদহঢও পাত স্বামিী দাভীভ াফাহচও ধত ফবমাতা
দাভীততভ ওতফমভ াহথওাভ ফথেবুতক স্বীওৃঢ হঙম। দাভীভা স্বাফীভ াঅতততয া ধহভাভতও স্বচ্ছম ভাঔাভ চদে
কস্বচ্ছায় হদতচভ াফণমে াদুবায়ী ওাচ ওভতঢদ। পাকতঢভ াদুাতত কতঔা বায় ককাধ ফাতচ দাভীভা াণম াঈধাচমতদভ
হতও কণতও এহকতয় হঙম। ককাধ দাভীভা াথাভডঢ দথ কতালদ ওভঢ, দথ ফন্থদ ওতভ তাআ, ফাঔদ, ঙাদা, হখ প্রপৃহঢ কে
াঈৎধাতদ ওতভ হদতচততভ ধহভাভতও াঅহণমও পাত ালাবে ওভঢ। শুথু ঢাাআ দয় াচাতভ হকতয় কাআ  কে হহক্র
ওতভ াংাভ প্রহঢধামদ ওভতঢ ককাধ দাভীততভ কতঔা বায়। ককাধ দাভীততভ খতভভ াাআতভ হকতয় ো ওভাভ
াহথওাভ ককাধ ফাতচ স্বীওৃঢ হঙম বা ফথেবুকীয় ফাতচভ এও হতযর ঢে।
াঅফভা শ্রীওৃষ্ণওীঢমদ ওাতে এাং কষ্ণ ধতামীতঢ কতহঔ ককাধ ওদো ভাথা ফণুভাভ লাতঝ কবতঢদ ককাচাঢ রে
হহক্র ওভতঢ। এওাআ পাত পাকতঢভ হহপন্ন াদুাতত কতঔা বায় ককাধ ভফডী ভাথা ফণুভাভ লাতঝ তাআ-দথ হহক্র
ওভতঢ কবতঢদ হু প্রহঢন্ধওঢাতও াহঢক্রফ ওতভ। এওাভ ভাথা ল াদোদে ককাহধহদভা ফণুভাভ লাতঝ তাআ-দথ হহক্র
ওভতঢ বাদ। কঔাতদ ঢাভা ওৃতষ্ণভ দ্বাভা মাহিঢ লতয় হভ্রাি লতয় ধতিদ। এফদাআ এওহঝ কওৌঢুওফয় হঘি ধায়া বায়
ককাধামহচয় ওাতে-

কওতলা ঘাহঙ পাতণ্ড ফাতধ দগ্ধ কচাতঔ ঢুতম
কওতলা খৃঢ ফাহধ কতাআ কখাতমভ কাততম। ৮
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বহত ঢাততভ কে াফগ্রী কওাতদা ওাভতড হহক্র দা লঢ ঢালতম কাআ  রে দষ্ট লতয় কবঢ, নতম ঢাততভ াঅহণমও
ক্ষহঢভ িুঔীদ লতঢ লঢ। দাভীভা হু ওষ্ট লে ওতভ লাতঝ ো ওভঢ। ওঔতদা ওঔতদা দ্রুঢ ঘমতঢ হকতয় ধাতয়
াঅখাঢ মাকঢ। লাতঝভ ধহভশ্রতফ ঢাভা কখতফ এওাওাভ লতয় কবতঢদ; হশ্রাতফভ ফয়ঝুওু কধতঢদ দা।
াতদও দাভী নতমভ ধভা, কঔমদা, াচ-জ্জাভ ধভা হদতয় াহি াহি ভ্রফড ওতভ চীদ থাভড ওভঢ।
পাকতঢভ াদুাতত কতঔা বায় হদম্নকমীয় ভফডীভা হদতচততভ াংাভ ঘামাতদাভ চদে নম হহক্রভ ফঢ দাদা থভতডভ
কধযায় হদবুি লঢ। াহথওাাংয পাকতঢভ াদুাতত এও হদম্নকমীয় দাঃহঔদী হভ দাভীভ নম হহক্রভ প্রে হডমঢ
লতয়তঙ। এাআ হভভ ফঢ ালায় দাভীভা কৃলতস্থভ াহিভ ওাতঙ এত াঈচ্চস্বতভ কও নম কদত তম লাাঁও হতঢ। াঅভ
বাভা াঅগ্রলী ঢাভা ওহি া থাতদেভ হহদফতয় নম হওতদ হদঢ-

এও হততদ ককাওুতম াঅাআম নমলাভী।
বঢতদ াঅহদম নম পহভজা ঘুধহভ।।
কও মত কও মত হম নমলাভী টাতও।
শুহদজা থাাআম হদতঢ চতঢও ামতও ।।
চদদী হদওতঝ হযশু ঘাহল ময় ওহি।
কওতলা কওাতঙ হদম কওতলা হদম ওভ পহভ।। ৯
এাআপাত ওুম, াঅফ, ওাাঁঞাম প্রপৃহঢ নম হহক্র ওতভ াণম াঈধাচমদ ওতভ দাভীভা চীদ হদমাল ওভতঢদ।
এঙািা াতদও দাভী কন্ধ-ঘদদ হহক্র ওভতঢদ। ঢাততভ কন্ধ-াদুতমধদ কবফদ াথাভড ফাদুর কৌহঔদঢাভ চদে
েলাভ ওভতঢদ কঢফহদ ভাচ ধহভাতভভ তেকড ঢা াচ-জ্জাভ চদে েলাভ ওভতঢদ। ভাচা ওাংতভ চদে এও
কন্ধওাভী প্রহঢহতদ কন্ধ-ঘদদ-াদুতমধ হদতয় ভাচাতও াদুহমপ্ত ওভতঢদ। এাআপাত হঢহদ ওাংতভ ওৃধায় হু ম্পত
এাং পূহফ তাদরূতধ মাপ ওতভ চীদ থাভড ওভতঢদ। পাকতঢভ াদুাতত কতঔা বায় কওাতদা কওাতদা ভফডী ভাচা া
াদে কওাতদা হেযামী েহিভ কৃতল ধাহঘওাভ ওাচ ওতভ চীদ থাভড ওভতঢদ। াঅাভ কওাতদা কওাতদা দাভী চীদ
থাভতডভ চদে কতলো কব ওভতঢদ ঢাভ ঢণেহদষ্ঠ ঙহ পাকতঢভ াদুাতত ধায়া বায়।
পাকতঢভ াদুাত এাং পাকঢ াদুাহভ াহলঢে থাভায় কতঔা বায় ফাতচভ প্রহঢহঝ ফাদুর ঢাভ হদচ হদচ াফণম
াদুাতভ ওাচ ওতভ ফাচতও ঘম ভাঔঢ। দাভীভা ধুরুতরভ ফওক্ষ লতয়াআ ওাচ ওভতঢদ। ওতফম দাভীততভ কওাতদা
প্রহঢন্ধওঢা হঙম দা। হওন্তু খতভভ াাআতভ ওাচ ওভতঢ হকতয় দাভীভা মম্পঝ ধুরুতরভ দ্বাভা দাদা পাত াঢোঘাহভঢ
লঢ।
ধাাঁঘ
দাভীত্বতও াধফাদ ওভাভ াঅভ এও কওৌযম দাভীভ ঘহভতি ওমি কমধদ
ওম ফাতচাআ ওমতিভ কাছা হদতয় কাঁতঘ ণাওা ফৃঢুেভ ফাদ। ফাতচ দাভীভ ওমি হঙম এও পয়াদও
াহপযাধ স্বরূধ। ফাতচভ স্বাণমাতেরী ফাদুরভা হদতচততভ স্বাণম হহদ্ধভ চদে হদা ওাভতডাআ দাভীভ ঘহভতি ওমি কমধদ
ওভঢ। ওমহিঢ দাভীতও ঢাভ ধহভাভ গ্রলদ ওভঢ দা। ওাভড এফদ ওমহিঢ দাভীতও কব ধহভাভ গ্রলড ওভঢ কাআ
ধহভাভতও ফাচ হলষ্কাভ ওভঢ। ফাতচভ ভিঘক্ষুভ পতয় াআচ্ছা ণাওতম ধহভাভ ঢাততভ হপ্রয় স্ত্রী া থূহঝতও
গ্রলড ওভতঢ ধাভঢ দা। াঅভ কাআ ওমতিভ াধফাতদ দাভীতও কতঙ হদতঢ লঢ াঅত্মলঢোভ ধণ। নতম ফাতচভ
াাআ হতযর ওতভ দাভী ফাচ কমাও াধাততও ি পয় ওভঢ। াঅভ এাআ াধাত পঞ্জদ ওভাভ চদে দাভীতও
হদতচভ ঢীতত্বভ ধভীক্ষা হততঢ লঢ াভাভ।
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ফথেবুতকভ াাংমা াহলতঢে দাভীভ াঈধভ এাআ ওমি কমধদ এাং ঢা কণতও ফুহি ধাাভ চদে দাভীভ ঢীত্ব ধভীক্ষা
প্রতাতদভ হু হঘি ধায়া বায়। ফদাফেম ওাে কহুমাভ ঢুমা ধভীক্ষা, ীঢাভ াহে ধভীক্ষা ঢাভ প্রফাড। াাংমা
াদুাত াহলতঢেভ ফতথে ভাফায়তড কমাও াধাততভ ফফমাহিও হঘি াঈধস্থাহধঢ লতয়তঙ। কমাও ফতদাভঞ্জতদভ চদে
ীঢাতও াভাভ ধভীক্ষা হততঢ লতয়হঙম। কযর ধবমি ীঢা াহপফাতদ থভডী কতপম কফদ ওতভ কমাওািহভঢ লদ। ওমি
হদতয় ফাতচ কাঁতঘ ণাওা কব ওঢ ওষ্টওভ ঢা ীঢা ুছতঢ কধতভহঙতমদ তমাআ হঢহদ কযর ধবমি কমাওািহভঢ লদ।
পাকতঢভ াদুাতত কমাও াধাততভ াি ঢণে ধায়া বায়। ঢুহওম াঅক্রফতডভ ধভঢমী ওাতম ফাতচ
হযৃঙ্খমাভ ওাভতড দাভীভ হদভাধো হঙম দা। কব কওাতদা ফয় ধুরুর দাভীভ ফবমতা পে ওভতঢ হদ্বথা কাথ ওভঢ দা।
াঅভ এাআ ওণা ফাতচ প্রঘাহভঢ লতয় ককতম কাআ দাভীহঝভ এাং ঢাভ ধহভাতভভ দতমযাভ কযর ণাওঢ দা। দাভীভা াদে
কওাতদা ধভ ধুরুতরভ াতণ ওণা মতমাআ ঢঔদওাভ ফাদুর ফতদ ওভঢ কব ক াঢী। কওাতদা ভফডীতও বহত কওাতদা
ধভ ধুরুতরভ াতণ কওাঈ কততঔ কনমঢ ঢালতম ঢা াহঢ দ্রুঢ চদ ফাতচ প্রঘাহভঢ লতয় কবঢ। ঢঔদ ঐ ভফডীভ খতভাাআতভ কাঁতঘ ণাওা ওহঞদ লতয় াঈঞঢ। খতভ শ্বাশুহি-দদহতহদ ঢাতও কঞ্জদা হতঢ াঅভ াাআতভ দকতভভ কমাও হঙ হঙ
ওভঢ। নতম দাভীতও তা মতাাআ াঅঢতিভ ফতথে খতভ-াাআতভ হতদ বাধদ ওভতঢ লঢ। পাদদ ভহঘঢ লহভাংয
ওাতে ঢাাআ ভাথা তমতঙদাঅহফ কভহঢ এতও,
বহত াঅহ কওল কততঔ
কঢাফাভ াঅফাভ ফাদ-পে।
ওম দাকভী-কমাতও
ঘূড ওাহম হত ফূতঔ
দা বুয়ায় ঢুহফ াঅহফ ে।।
যাশুিী ধভাতডভ কভী
এ ওণা শুহদ ওহভ
তা কফাভ ফতদভ াঅঢি। ১০
াদে হততও ধহভাতভভ াদোদে তেভা কব ঐ ওমহিঢ দাভীহঝতও াআচ্ছা ণাওতম গ্রলড ওভতঢ ধাতভ দা ঢাভ
ওাভড হঙম। ওাভড াংহিষ্ট ধহভাভহঝতও ঢঔদ ফাচ দাদা পাত াধতি ওভঢ। ঢাততভ চম-ঘম ন্ধ ওতভ হতঢ।
এফদহও ঢাততভ ফাচ ঘুঢে ওভা লঢ। এাআ পতয় ধহভাভ দাভীহঝতও লচ পাত কফতদ হদতঢ ধাভঢ দা। এফদ
াস্থায় শ্বাশুহিভ াঅতক্ষতধভ ীফা ণাওঢ দা। ওাভড াধয়া থূহঝভ ওাভতড ফাতচ ঢাততভ ফাদ-ফবমাতা দষ্ট লতয়তঙ
তম ঢাভা ফতদ ওভঢ। ঢঔদ শ্বাশুহি ওণায় ওণায় কাআ ভফদীহঝভ াঈধভ াওোড লাদঢ-

যভীতভ দা তল কফাভ এঢ ি দঔ।
ধুি-থূভ প্রাতত কব কধািা ককম ফুঔ।।১১
ঢাাআ দাভীততভ ধতক্ষ াধাত হদতয় চীদ বাধদ ওভা দহমরল লতয় ধিঢ। ধতভভ ফুতঔ শুতদ হদতচভ স্ত্রীতও
তদল ওভাভ প্রডঢা কতঔা কবঢ ককাধ ফাতচ। নতম ককাধ-স্ত্রীভা স্বাফীভ এফদ হদতময় াঅঘভতড কপতে ধিতঢদ।
স্বাফী-স্ত্রীভ ম্পতওমভ ফূম হপহে হশ্বা। এাআ হশ্বালীদ ম্পওম হদতয় কাঁতঘ ণাওা বায় দা। ঢাাআ এাআ াস্থায় স্ত্রীততভ
াঅত্মলঢো ঙািা াঅভ াঈধায় ণাওঢ দা। ঢাাআ পাদতদভ লহভাংয ওাতে এও ককাহধহদ স্বাফীতও চাদাদ হফণো াধাত
কতয়াভ কঘতয় ঢাতও কফতভ কনমা াতদও কশ্রয়। ওাভড ওমহিঢ চীদ হদতয় কাঁতঘ ণাওা ফৃঢুেভ কঘতয় কতদা
তায়ও।-

দা চাহদয়া ওল কওতদ শুহদ ধভ-ফুতঔ।
কভম পহক্ষয়া ফুাআ ফহভফু এাআ দতঔ।।
হফণো-ধহভাত বহত কাহমাভ ধাভ।
াআলা লতদ পাম – বহত প্রাতড কফাতও ফাভ।। ১২
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ফথেবুতক দাভীত্ব দাদা পাত পূমুহিঢ লঢ। দাভীভ ঘহভিতও ওাহমফাহমপ্ত ওতভ এও কশ্রহডভ ফাদুর হদতচভ স্বাণম
ঘহভঢাণম ওভতঢ ঘাাআঢ। াঅভ হতযর ওতভ দাভীভাাআ দাভীততভ ঘহভতি াঅগুম ঢুমঢ। নতম দাভীততভ দ্বাভাাআ দাভীভা
াতলহমঢ  াঢোঘাহভঢ লঢ।
হওঙু হওঙু দাভী হঙম স্বপা ুমপ কস্বহভডী। ঢাভা হদতচভ স্বাণম  ুতঔভ চদে ধভওীয়ায় হমপ্ত লঢ। বাভ নতম ঢাভ
ধহভাভ ফাতচ ফুঔ কতঔাতঢ ধাভঢ দা। ধাযাধাহয এাআ ওণা ঢে কব, কওাতদা দাভী বহত স্বাফীভ ওাঙ কণতও কতহলও
ুঔ মাপ দা ওতভ ধাতভ, ঢত হঢহদ স্বাপাহও পাতাআ াদে ধুরুতরভ প্রহঢ াঅওৃষ্ট লতঢ ধাতভদ। পাদতদভ লহভাংয
ওাতে কতঔা বায় ভাথাভ স্বাফী াঅয়ফদ হঙম দধুাংও। নতম ভাথা ঢাভ ঘাহলতা াদুবায়ী স্বাফীভ ওাঙ কণতও কতহলও ুঔ
মাপ ওভতঢ ধাভঢ দা। নতম ভাথা থীতভ থীতভ ঢাভ পাতে ওৃতষ্ণভ তে ধভওীয়ায় হমপ্ত লতয়হঙম। হওন্তু পাভঢীয়
দাভীভ দাঢদ াঅতযমতও এাআ হরয়হঝ াঅলঢ ওতভ; বাতও ফথেবুকীয় াগাহম ফাচ কওাতদা পাতাআ কফতদ কদয়হদ া
এঔদ কফতদ কদয়া লয় দা।
ঙয়
ধুরুরঢতন্ত্র্ভ াঢোঘাতভ ধীহিঢ ফাদঢা
এঔদ ধুরুর ঢাহন্ত্র্ও ফাতচ দাভীভ াঈধভ াঢোঘাভ াংকহঞঢ লতয় ঘমতঙ ালভল। ধাহভাহভও পাত স্বাফী কবফদ
স্ত্রীভ াঈধভ াঢোঘাভ ওভঢ কঢফহদ ফাতচভ হওঙু ওাধুরুর দাভীততভ াঈধভ াঢোঘাভ ওভঢ। ওাভড ঢাভা দাভীতও
হদতচভ ম্পহে এাং কপাতকভ ধডে পাঢ। িতয়াতয যঢাব্দীতঢ ঢুহওম াঅক্রফতডভ ধভ ফাতচ ােস্থা কতঔা কতয়,
াঅভ এাআ ুতবাতক ফাতচভ হওঙু ক্ষফঢাযামী ফাদুর হে  ক্ষফঢাভ ততে দাভীততভ াঈধভ দাদা পাত াঢোঘাভ
ওভঢ।
ফথেবুতকভ াাংমা াহলতঢে ধুরুর ওঢৃমও দাভীভ াঈধভ াঢোঘাতভভ দাদা ঢণে ধায়া। শ্রীওৃষ্ণওীঢমদ ওাতে ওৃষ্ণ
ওঢৃমও ামা ককাহধহদততভ াঈধভ াঢোঘাভ ওভাভ হঘি কতঔা। কওাতদা কওাতদা পাকতঢভ াদুাত  পাকঢ াদুাভী
াহলতঢে শ্রীওৃষ্ণওীঢমদ ওাতেভ ওৃষ্ণ ঘহভতিভাআ াদুরূধ প্রহঢচ্ছহ কতঔতঢ ধায়া বায়। এঔাতদ ওৃষ্ণ প্রহঢহলাংা
ধভায়ড, দাভী কতলতমামুধ এাং ক্রুভ প্রওৃহঢভ। ক দাভীততভ াঈধভ হদতচভ ম প্রতয়াক ওতভ হদতচভ ালহফওা প্রওায
ওভঢ। ককাহধহদভা বঔদ লাতঝ কবঢ ঢঔদ ঢাততভ ধণ াঅঝও ওভঢ। এভধভ ঢাততভ ধভা মুঝ ওভঢ, তাআ-দথ দষ্ট
ওতভ হতঢ। ওৃতষ্ণভ পতয় ককাধ দাভীভা ধতণ এওা কভ লতঢ পয় কধঢ। ঢাাআ ককাধামহচয় ওাতে ভাথা ওৃতষ্ণভ
বন্ত্র্দায় াহঢষ্ঠ লতয় ফতদভ দাঃতঔ বফুদাভ চতম চীদ হচমদ কতয়াভ ওণা তমতঙদ। ওাভড খতভ যাশুহি-দদহতহদভ
বন্ত্র্দা াঅভ খতভভ াাআতভ ওৃতষ্ণভ জ্বামায় ঢাততভ কাঁতঘ ণাওা দহমরল লতয় াঈতঞহঙম-

খভ চাাআতঢ যাশুিী শ্বশুতভ পা ওহভ
হতও চাাআতঢ াতী লজা মাহকয়া ফুভাহভ।
দা চাাআল হতও িাাআ দা চাাআ খতভ
তপ কফহম ছাধ হত চফুদাভ দীতভ। ১৩
ওৃতষ্ণভ বঢ ম প্রতয়াক ঢা শুথু দমম  ামা দাভীততভ াঈধভাআ। ককায়ামা থূততভ দমম কধতয় ঢাততভ
িীমঢালাদী ওভতঢ ক হদ্বথা কাথ ওভঢ দা। াণঘ ঢাভ কঘতয় যহিফাদ  ক্ষফঢাযামী ফাদুতরভ পতয় ক মতাাআ
স্বন্ত্র্ি ণাওঢ। যহিফাদ ওাংতভ দাতফাআ ক মুহওতয় কবঢ। ঢাাআ ভাথা ওৃষ্ণতও ওাংতভ ওণা তম হদতচভ াঅত্মিাদ
ভক্ষাভ কঘষ্টা ওতভহঙম।
পাকতঢভ াদুাতত দাভীভ াঈধভ ধুরুতরভ াঢোঘাতভভ াঅভ পয়াল ঢণে ধায়া বায়। যহিফাদ ধুরুরভা
হদতচততভ তমভ ালাংওাতভ ফে লতয় ওম দাভীতওাআ কপাতকভ াফগ্রী পাঢ। বতণচ্ছ পাত দাভীততভ মুন্ঠদ ওতভ
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হদতচভ ওাভাকাতভ দী ওতভ ভাঔাভ হঘি পাকতঢভ াদুাতত কতঔা বায়। দভওাুভ যহিভ াহপফাতদ ান্ধ লতয় করাম
লাচাভ ভাচওদোতও হদতচভ ওাভাকাতভ দী ওতভ াঢোঘাভ ওতভহঙম। দমম ভাচাততভ ধভাহচঢ ওতভ ঢাভ
ািাঃধুতভভ ওদোততভ লভড ওভা হঙম দভও ভাচাভ যঔ। এাআ যঔ দাভী চাহঢভ ধতক্ষ হঙম ঘভফ াফাদদাওভ। দভও
ভাচাভ দাভীভ াঈধভ াঢোঘাতভভ ওরুড হঘি ফামাথভ ুভ শ্রীওৃষ্ণহচয় ওাতে াঈজ্জ্বম পাত নুতঝ াঈতঞতঙ-

ওুহি লশ্চ ওদো হপা ওহভ এওুাতভ।
ঢহণভ ওাভতদ কত তাদতভ ওদো লতভ।।
কচাআ কচাআ ভাচা  কত ঢৃপূতদ ।
পাতও হচহদজা ওদো াঅহদম পূতদ।।
রূভহপ্ত হচহদজা াঅহদম াপ্সভী।
াঅহতঢীভ ওুণ্ডম দাআ াঅহদতমও লভী।। ১৪
স্বাফী লম স্ত্রীততভ হদভাধোভ প্রথাদ ামিদ। ফথেবুতক স্বাফী ধহভঢেিা এাং হথা দাভীভ কাঁতঘ ণাওা হঙম ি
তায়। হথা দাভীততভ কতল মাতপভ াঅযায় প্রতমাপদ কতঔাতদা, পয় কতঔাতদা াঅভ কযর ধবমি ঢাততভ াঈধভ
মপ্রতয়াক ওভা হঙম ক বুতকভ হদঢে হঘি। ফামাথভ ুভ শ্রীওৃষ্ণহচয় ওাতে এাআ হরতয় গুরুত্বধূডম ঢণে ধায়া
বায়। ওৃতষ্ণভ ফৃঢুেভ ধভ ঢাভ ালায় স্ত্রীততভ াঈধভ কদতফ াঅত এফদাআ াঢোঘাভ। ওৃতষ্ণভ ফৃঢুেভ ধভ ঢাভ স্ত্রীততভ
হদভাধোভ তাহয়ত্ত্ব ধতি াচুমতদভ াঈধভ। াচুমদ ঢাততভ হদভাধত স্থাতদ হদতয় বায়াভ াঈততোক গ্রলড ওতভদ। হওন্তু ধতণ
খতঝ হধহে। ওৃতষ্ণভ স্ত্রীততভ প্রহঢ কমাপ ওতভ ঢাততভ লভতডভ চদে ধতণ াঅক্রফড ওতভ কতঢেভাচ এাং ঢাভ ন্ধকড।
াচুমদ যঢ কঘষ্টা ওতভ ঢাততভ কযর ভক্ষা ওভতঢ ধাতভদহদ। ঢাততভ এাআ ালায়ঢাভ াি হঘি ফামাথভ ুভ
কমঔদীতঢ থভা ধতিতঙ-

দাহভকদ ফতথে হকয়া কতঢেকদ কতি।
ওাভ লাতণ থহভ ওালাভ ওাধতি।।
ধাাঁঘ াঢ দাহভ কময়া এও এও চতদ।
দাহভ কময়া বায় াচুমদ হতেফাতদ।। ১৫
দাভীততভ াঈধভ এাআ াঢোঘাভ ক বুতকভ াহস্থভ ফাচ েস্থায় দাভীভ ফবমতা  হদভাধো কওফদ হঙম ঢা ফতদ
ওহভতয় কতয়। ঢাঙািা হাতলভ চদে দাভী লভতডভ দাদা হঘি পাকতঢভ াদুাতত কতঔা বায়।
াঢ
দাভীভ ি যত্রু দাভী
কব দাভী ওঔতদা থূ ক দাভীাআ ওঔতদা যাশুহিতঢ রূধািহভঢ লদ। যাশুহি মতঢাআ থূততভ কঞ্জদাওাভী এও ফূহঢম
কপত াঈতঞ। হওন্তু এফদ াতদও যাশুহি াঅতঙদ হবহদ থূতও ওদোরূতধ কেল ওতভদ, বহত াংঔোঝা দকডে। ধুিথূতও
হদতচভ ওদোভ ফঢ কপত ঢাতও গ্রলড ওভা াতদও যাশুহি দ্বাভাাআ ে লঢ দা। দাদা াচুলাতঢ যাশুহি থূতও
হদবমাঢদ ওভঢ। স্বাফী ধবমি স্ত্রীভ লতয় ফাভ হরুতদ্ধ কওাতদা প্রহঢাত ওভঢ দা। ওাভড ক ঢাাঁভ স্ত্রীতও ধভহদপমযীম
ফূঔম কপত ফবমাতা হতঢ দা। কাআ থূ হদতচ চাতদদ হঢহদ স্বাফী-যাশুহি াঅহশ্রঢা, ঢাভা ঢাতও কভ ওতভ হততম ঢাতও
ফাচ গ্রলড ওভত দা। নতম ঢাতও ধতণ ধতণ খুভতঢ লত। ঢাাআ থূহঝ স্বাফী যাশুহিভ কঞ্জদা-াঢোঘাভ  ফুঔ ুতছ
লে ওভতঢদ। ফথেবুতকভ াাংমা াহলতঢে যাশুহি ওঢৃমও থূ হদবমাঢতদভ খঝদা ওফাআ হডমঢ লতয়তঙ। হওন্তু পাকতঢভ
াদুাতত থূভ াঈধভ যাশুহি  দদহতহদভ াঢোঘাতভভ খঝদা ািঢাভ তে হডমঢ লতয়তঙ; বা ঢৎওামীদ ফাতচভ
প্রওৃঢ কঘলাভাহঝ ঢুতম থতভ।
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পাদদ পাকতঢভ হরয় হদতয় কব লহভাংয ভঘদা ওতভদ ঢাতঢ যাশুহি  দদহতহদ ওঢৃমও থূ হদধীিতডভ তৃযে
কতঔতঢ ধায়া বায়। দদহতহদ কৌহতভ াঈধভ মতাাআ দচভ ভাঔঢ। কওাতদা কতার কধতমাআ দদহতহদ যাশুহিভ ওাতঙ
কৌহতভ দাতফ দাহময ওভঢ। নতম দাভীভা দদহতহদতও াতখভ ফঢ পয় কধঢ। লহভাংতয ওাতে কতঔা বায় ওৃষ্ণ ভাথা 
ককাহধহদততভ স্ত্রামাংওাভ মুহওতয় ভাঔতম কওাতদা ককাহধহদাআ কৃতল হকতয় স্ত্র াঅদতঢ প্রস্তুঢ লয়হদ। ওাভড দদহতহদ
কতঔতঢ কধতম ঢা ঢাভ যাশুহিভ ওাতঙ চাদাত াঅভ এভ নতম ঢাততভ কাঁতঘ ণাওা ওষ্ট লতয় াঈঞত। ঢাাআ এওচদ
ককাহধহদ াদেচতি তমহঙম-

ঢুহফ তভ দদতী ভহলতঙ হদচ খতভ।
দদতী দাহলও বাভ-াঅদল ত্বতভ।।
দদতীভ টতভ দাহল বা ককাহতদভ ওাতঙ।
কহল ওাম-দদতী াঅতঙ াঅফাভ তে।। ১৬
শুথু ঢাাআ দয় ভাথা ঢাভ পাহকদা ওৃতষ্ণভ াতণ ানথ কপ্রতফ হমপ্ত এাআ াধাত হততয় ভাথাভ দদহতহদ ফতলাতা
দাদাপাত ভাথাতও াধতি ওতভদ। ঢাভ ফতঢ ভাথা এফদ চখডে ওফম ওতভতঙদ কব ঢাততভ ধতক্ষ ককাওুতম ফুঔ
কতঔাতদা তায় লতয় ধতিতঙ। এাআ ওুমঝা দাভীভ ধাতধভ ওাভতড ঢাততভ াংাতভভ মদায লত। এাআ  তমাআ
ফতলাতা ক্ষাি লদহদ, হঢহদ ঢাভ ফা াঅভ যাশুহিতও ঢাভ এাআ াধওতফমভ ওণা তম কতাভ পয় ধবমি কতঔাদ-

কফাভ হলা দতল কঢাভ ধাতধভ ওাভতড।
ঢণাহধ ধাঢওী ভাথা ধাতধ ওভ ফদ।।
এাআ ওণা ওহলফু হকয়া চদদীভ স্থাতদ।
কফাভ পাাআ াঅাআতম যাহি ধাাআা পাম-ফতদ।। ১৭
াঈহততও াধতি ওভাভ চদে দদহতহদ ফতলাতা ঢাভ ফাভ ওাতঙ ভাথাভ এাআ  াধওতফমভ ওণা াহিতয় তমদ।
নতম হঢহদ ভাথাতও হহপন্ন ওুওণা তম পৎমদা ওতভদ-

কমায় ওমী াহন্ধ ফভ হকয়া ভাথা।
পাহকদাভ তদ ভহঢ াঅভ পুতঞ্জ কওা।
স্বাফীভ াহথও ওহভ ওভ ঢাভ কা।।
এ  ঘহভি পাম কব লয় ঘঢুভ।
হদচ ধহঢ ধহভলহভ হপন্ন ক ফথুভ।।
ত এও ধুি কফাভ থূ ঢাভ পাম।
াঅফাতভ ভাহঔতঙ হহথ খতভভ চঞ্জাম।। ১৮
ভাথাভ যাশুহি এতঢাআ ক্ষাি লদহদ, ভাথাভ ানথ ম্পতওমভ ওণা ভাথাভ াতধভ াহিতঢ হকতয় চাহদতয় াঅতদ।
াপাকী ভাথাভ ওুমঝা লাভ ওণা শুতদ াংস্কাভাচ্ছন্ন ভাথাভ ফা হফমা ভাথাতও বতণচ্ছ ধহভফাতদ কাহম কতদ। ঢঔদ
াপাকী ভাথাভ ফঢ দাভীততভ ফাণা কলাঁঝ ওতভ ওান্না ঙািা াঅভ কহঢ ণাতও দা।

াঅঝ
ফথেবুকীয় ফাতচ দাভীততভ াস্থাদ কব পাম হঙম দা ঢাভ ঐহঢলাহও ঢণে ধায়া বায় ফথেবুতক ভহঘঢ াাংমা
াহলতঢে। পাকতঢভ াদুাতত ফথেবুকীয় ফাতচ দাভীভ স্থাদহঝ স্পষ্ট পাত থভা ধতিতঙ। দাভীভা কব ঢুহওম
াঅক্রফতডভ ধভঢমী হযৃঙ্খম ফাচ  ভাচনদহঢও ধহভহস্থহঢভ হযওাভ লতয়হঙম ঢা পাকতঢভ াদুাত  াদুাভী
াহলতঢে াি িঢ পাত হঘহিঢ লতয়তঙ। পাকতঢভ াদুাত  পাকঢ াদুাভী াহলতঢে প্রহঢনহমঢ দাভীততভ
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ধভাথীদ চীতদভ গ্লাহদাআ প্রফাদ ওতভ কব ক বুতক ধাহভাহভও  াফাহচও কওাতদা স্থাতদাআ দাভী ফবমাতাভ াঅতদ
াহথহষ্ঠঢ হঙম দা। বহত কঘঢদে ধভঢমী কওাতদা কওাতদা াহলতঢে দাভীভ াফাহচও াস্থাভ হওঙুঝা ধহভঢমদ
লতয়হঙম। হওন্তু াফগ্রীও পাত ফগ্র ফথেবুক োধী দাভীভ াফাহচও ফবমাতা তিারচদও হঙম দা। পাকতঢভ
াদুাত  পাকঢ াদুাভী াহলতঢে প্রহঢনহমঢ দাভীভ চীদতাথ ক ওণাতওাআ প্রফাড ওতভ।
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৫। ফামাথভ ু, শ্রীওৃষ্ণহচয়, াহফিূথদ পট্টাঘাবম  ুফেম ভাডা ম্পা, প্রণফ প্রওায, ওমওাঢা, ভত্নামী,
২০০৩

Volume- VII, Issue-IV

April 2019

117

