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  Abstract 
The main aim of this article is to explore the stylistic aspects of the famous 

chronicle of Tripura dynasty entitled Rajmala which contains legends of the 

reign of kings of the small hilly state Tripura, written in the form of verse in 

15th century. This famous historical chronicle always raises curiosity among 

the scholars as it is a rich source of historical information and document, 

not only about the kings and queens but also about the society, cultures, 

politics, and many more of the medieval era of Tripura. However, my 

concern in this article is to show how the stylistic aspects used in different 

verses of Rajmala are influenced by the stylistic features of medieval age. 

For example in that age the use of assonance and consonance in different 

texts was very prominent and Rajmala is no exception in this case. The main 

paper will contain examples of stylistic features used in Rajmala.   

     

      াবত্য ভাবরাঘনায় ‘শরীবফজ্ঞান’ 

(Stylistics) এও াববনফ বেগ েশন । 

বালাবফজ্ঞাবনয  উদ্ভফ দমভন বালায বফজ্ঞানভুঔী 

াঅবরাঘনা দথবও, বিও দত্ভবন াববত্যয 

ফস্তুবনষ্ঠ শফজ্ঞাবনও বফঘায-বফবেলণ দথবও 

শরীবফজ্ঞাবনয ূিাত্ । দম দওাবনা 

াবত্যওবভশয যবারবিবত্ যঘনায শরীকত্ 

ানুধাফন বফবেলণ াঅফযও । ত্াাআ াঅধুবনও 

ওাবর াববত্যয শরী বফবেলণ বফবল  

গুরুত্বরাব ওবযবঙ । ১৮৪৬ াবর প্রঘবরত্ 

াক্সবপার্শ াআাংবযবচ াববধাবন ‘Stylistik’ 

ব্দবিয ফযফায  দেঔবত্ ায়া মায় (ফাগরা 

াবত্যাি, ৃ.৪) । াআাংবযবচ Stylistics 

বব্দয ানুযবণ ৃষ্ট শরীবফজ্ঞান াববধাবি 

ফত্শভাবন ফাাংরা বালাঘঘশায়  স্বীওৃত্  ফহুর 

প্রঘবরত্ । শরীবফজ্ঞাবনয বফবেলণ ুবযাুবয 

ফস্তুভুঔী, যঘনায বে ম্পৃক্ত নানান ত্ন্ময় 

(objective) উাোবনয ভাাযবওাআ ত্া  

প্রাধানয দেয়, দমভন ধ্ববন, ব্দ, ফাওয, াথশ 

এফাং ভগ্র ফয়ান । এত্ওার ধবয ঘবর াঅা 

ভাবরাঘনায ধাযা াবত্যওৃবত্য বফলয়ফস্তু 

(content) াঅঔযান, ঘবযি, াভাবচও 

িবূবভবওাআ প্রাধানয বেবয়বঙ । াঅয 

শরীবফজ্ঞান ভাবরাঘবওয এধযবনয বফবেলবণ 

এও নতু্ন ভািায াংবমাচন ওবযবঙ, ত্া বরা 
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যঘনায বালা । প্রওৃত্বে াবত্য বরা ভূরত্ 

বালাবল্প, বালায ভবত্া াবত্যওৃবত্য বনচস্ব 

ফযাওযণ যবয়বঙ, মা ফত্শভাবন ফহুরবাবফ 

স্বীওৃবত্ দবয়বঙ । াধযাও াবববচম ভচুভোয 

বরবঔবঙন - ‚... যঘনায বফবেলণ ওযবত্ বকবয় 

বালা  াববত্যয ভবধয দতু্ফন্ধ বনভশাণ ওবয 

ঘবর শরীবফজ্ঞান। ... দম বালায় দরঔও 

দরবঔন, দ বালায বফনযাব াভবগ্রওত্ায 

ফুবনাবি ফাাঁধা থাবও যঘনায নানা াবযামশ 

উাোন - যঘনায ফয়াবন (Text) বনবত্ 

ঘবযি, প্লি, ওাববন াআত্যাবে । াবত্য এফাং 

বালায এাআ ম্পৃবক্তয ুফাবে যঘনায 

বালাবফঘায, ফয়াবনয ানুুঙ্খ বফবেলণ প্রবৃবত্ 

শরীবফজ্ঞাবনয বফঘামশ বফলয় বয় উবিবঙ 

।‛(ফাগরা া ত্যাি, ৃ.৩) যঘনায বালা এফাং 

ফুবনাি বফবেলবণয ভাধযবভ যঘনায দরঔও, ত্াাঁয 

ভওার  ভাচবও াঅবফষ্কায ওযা য় 

শরীবফজ্ঞাবনয দ্বাযা ।  

           দওাবনা যঘনায ফয়াবনয বনবফড় াবিয 

ভধয বেবয় দাআ যঘনায বালা ফুবনাবি ান্তাঃায়ী  

ধ্ববন, ব্দ, ব্দাথশ, ফাবওযও এফাং বফশাবয 

াবধফাঘবনও (discourse) শফববষ্টযয 

াঅবফষ্কায ওযা মায় শরীবফজ্ঞাবনয ভাধযবভ । 

শরীবফজ্ঞাবনয ানযত্ভ উবেয বরা, বালায 

ফুবনাবি দরঔবওয চবির বঘন্তা এফাং ানুবূবত্ 

বওবাবফ প্রবত্পবরত্ য় ত্ায াবেলণ ওযা । 

বালায উওযণ বনফশাঘবনয ভধয বেবয় শরীয 

প্রওৃত্ স্বরূ বঘবিত্ য় । াধযাও বফপ্লফ 

ঘক্রফত্শীয ফবরবঙন - ‚নানাবাবফ ফযাঔযাত্ 

বর প্রধানত্ দওাবনা যঘনায স্ববাফ 

রেণবওাআ শরী ফরা বয়বঙ । বালা  

উাোন ফযফাবযয য শরী বনভশাণ 

াবনওিাাআ বনবশযীর । এাআচনয শরী বফবেলণ 

ওযায াথশ বরা দওাবনা যঘনায বনভশাণযীবত্ 

বফবেলণ ।‛  (ফুবিচীফীয দনািফাআ,  ৃ. ৪২৯)  

             শরীবফজ্ঞাবনয ুফাবোআ বালাবফজ্ঞান 

এফাং ভাবরাঘনা ত্বেয ভবধয এওবি দতু্ফন্ধন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

কবড় উবিবঙ । বালাবফজ্ঞাবনয বনচস্ব িবত্ 

ওাবচ রাবকবয় শরীবফজ্ঞানী াববত্যয 

বালাশরী বফঘায  বফবেলণ ওবযন । বালাাআ 

বরা াববত্যয বল্পরূ বনভশাবণয প্রধান 

উওযণ । বালায ধাযাফাবও ব্দভারায ভধয 

বেবয় দরঔবওয ফক্তফয  াববপ্রায়বও ধযা 

ম্ভফ য় । বালায ব্দভারায াযীবযও 

(ধ্ববনকত্) এফাং াঅবযন্তয (াথশকত্) দৌােশয 

দরঔবওয বাফনা  দফেনায ান্দযভবর 

দৌাঁঙবত্ াাময ওবয । যঘনায বালা-যীবযয 

রূ  বফনযাবয ভধয বেবয় শরীয প্রওৃত্ 

াফস্থান বঘবিত্ বয় মায় ।    

             ফযবক্তবববে শরীয ববন্ন ববন্ন রূ 

রেয ওযা দকবর দরঔও বওন্তু ুবযাুবয 

স্বাধীন নন । াবনও দেবি ভবষ্টকত্বাবফ 

দওাবনা এওবি শরী াবত্য ফা বল্প যঘনায় 

ানুৃত্ বয় থাবও । াঅফায মুককত্বাবফ 

দওাবনা শরী ত্ামমশূণশ বয় উিবত্ াবয । 

মুবকয প্রঘবরত্ শরী যঘনাওাযবও াবনও ভয় 

বনয়ন্ত্রণ ওবয থাবও । ভধযমুবকয ফাগাবর ওবফযা 

াবনওাাংব মুবকয প্রঘবরত্ শরীয দ্বাযা 

বযঘাবরত্ বয়বঙন । াধযাও াবববচম 

বট্টাঘামশ ফবরবঙন “  ‚ভধযমুবকয  ফাগরা 

ওাবফযয িবুবভ ুবফস্তৃত্ । এাআ মুক-বযীভায় 

যবঘত্ াবত্যওবভশ াধাযণবাবফ দম বালাশরী 

কবড় উবিবঙবরা, ত্াবও ফরবত্ াবয মুকশরী 

(period) । (ঘণ্ডীভের, াংকিন  

শরীবফঘায, ৃ.২১১) । ত্াাআ যঘনায শরীয 

াঅবরাঘনায় ফযবক্তশরীয (personal style) 

াাাব মুকশরী (group style) বঘবিত্ 

য়ািা েযওায । দওন না শরীয য 

মুবকয বনয়ন্ত্রণ ানস্বীওামশ । াঅবর স্টাাআর 

মত্িা ফযবক্তয ত্ত্িা ভবয়য ফবি । এও 

এওিা মুক াবনও ভয়াআ এওাবধও যঘবয়ত্ায 

ৃষ্ট াববত্য বনয়ন্ত্রবওয বূবভওা ারন ওবয 

থাবও । দরঔও াবনও ভয় মুবকয প্রঘবরত্ 

শরীয দ্বাযা বযঘাবরত্ ন, াঅফায এ দেঔা 

মায় াঅত্মবঘত্ন যঘনাওায মুকশরীবও 

াবত্ক্রভ ওবয নতু্ন এও শরীয বনভশাণ ওযবত্ 

েভ ন । মুক  ফযবক্তয িানাবাড়বনয 

াথশও েৃষ্টান্ত ভধযমুবকয ভেরওাফয । ত্শ 

রঙ্ঘবনয স্বাধীনত্া ত্ঔন  এবওফাবযাআ ওভ বঙর 

ফবর াবধওাাং ওবফয ফযবক্তশরী  মুকশরীয 

ওাবঙ াঅত্ম-ভশণ ওবযবঙ ।   

           যাচনয-ৃষ্ঠবালওত্ায় বিুযায 

যাচবায় ফাাংরা বালা  াবত্য ঘঘশায 

াআবত্া  ফশচনবফবেত্ । ঐবত্াবও যবভঘন্দ্র 
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ভচুভোয বরবঔবঙন - ‚...বিুযায় ফাাংরা 

বালায় ওবয়ওবি ঐবত্াবও গ্রন্থ যবঘত্ 

াআয়াবঙর । াআাবেয ভবধয ফশাবগ্র উবেঔবমাকয 

‘যাচভারা’; এাআ গ্রবন্থ াঅবেওার াআবত্ শুরু 

ওবযয়া াঅষ্টাে ত্াব্দী মশন্ত বিুযা যাবচযয 

ধাযাফাবও  বফে াআবত্া বরবফি াআয়াবঙ 

।‛ (ফাাংরা দেবয াআবত্া, ভধযমুক ৃ. ৪১৭)  

যাচফাংবয াআবত্া  যঘনায প্রবয়াচবনাআ 

বিুযায যাচবায় ফাাংরা বালা-াববত্যয ঘঘশা 

দেঔা বেবয়বঙর । যাচওাববন যঘনা বা-

াববত্যয ানযত্ভ গুরুত্বূণশ বফলয় । 

বাযত্ফবলশয াবনও যাচবাবত্াআ বাওবফবেয 

বেবয় যাচফাংবয াআবত্া যঘনা ওবয ত্া াি 

 শ্রফণ ওযায প্রথা দেঔা মায় । বিুযায 

যাচবায় ধভশভাবণবওযয (১৪৩১-১৮৬২) ভয় 

দথবও শুরু ওবয যফত্শী প্রায় ঘায-াাঁঘবা 

ফঙয ধবয বফববন্ন যাচায যাচত্বওাবর এওাবধও 

বাওবফবও বেবয় ওাফযাওাবয ফাাংরা বালায় 

যাচফাংবয াআবত্া যবঘত্ বয়বঙর (ত্বেফ ৃ. 

৪৭৩) । ববন্ন ববন্ন বফশ যবঘত্ শ্রীযাচভারা 

ওাফযবি ফশুি ঘাযবি রবয (ঔণ্ড) বফবক্ত । 

বিুযায াবত্যবওবন্দ্রও াবরাঘনায় 

শ্রীযাচভারা াত্যন্ত গুরুত্বূণশ গ্রন্থ । ুফৃম এাআ 

গ্রন্থবিবত্ বিুযায যাচত্বন্ত্রয ধাযাফাবও 

াআবত্াবয পাাঁবও পাাঁবও ভওারীন ফৃত্তয 

বিুযায াঅথশ“াভাবচও  াাংস্কৃবত্ও াআবত্া 

ফবণশত্ বয়বঙ ।  

যুগশলী ও প্রপ্রক্ষাটঃ      

             বিুযায যাচবায় যবঘত্ 

শ্রীযাচভারা ওাফযবি ভধযমুবকয মুকশরী 

ানুযবণ যবঘত্ । বফবল ওবয ভেরওাফয 

ধাযায মুকশরীয বে এাআ ওাবফযয শরী 

াবনওিাাআ ােৃযূণশ । বফস্তৃত্ ভধযমুবকয 

বফববন্ন ভয়ওাবর ওাফযবিয রযগুবর যবঘত্ 

বয়বঙ । াফয এওাআ মুবকয িবূবভবত্ 

াঅবফবূশত্ য়ায পবর প্রবত্যও রবযয ওবফ 

ত্াাঁয ওাফয-যঘনায দেবি মুকবনধশাবযত্ শরীয 

ানুযণ ওবযবঙন । পবর ত্াাঁবেয যঘনায় দেঔা 

দকবঙ এওধযবনয াধাযণ ঙাাঁে  বালাযীবত্ । 

বিুযায যাচনযফবকশয াআবত্া বনবয় ওাফযবি 

যবঘত্ য়ায পবর প্রবত্বি রবযয বফনযা  

াঅঔযানকত্ বফস্তাবয দেঔা মায় এওাআ ধযবনয 

াধাযণ ঐওয । প্রবত্যও রবযয ওবফ ুবনবেশষ্ট 

দৌযাবণও াঅেবশয ানুযণ ওবযবঙন । 

মুবকয দপ্রোি এফাং ওাফযবিয ফকশকত্ 

(generic) াভঞ্জয যঘনায ুবনবেশষ্ট 

মুকশরীয ঙাাঁে বনভশাণ ওবযবঙ ।    

           ভধযমুবকয বফস্তৃত্ ভয়ওাবর দম ভস্ত 

ওাফয যবঘত্ বয়বঙর, দঔাবন াবধওাাং 

ওাবফযয ভবধয (বফবল ওবয ভেরওাফয) এওাআ 

ধযবনয বনবেশষ্ট ওত্গুবর মুকরেণ প্রওাবত্ 

বয়বঙ । পবর ঔুফ েত্ ওাযবণাআ 

ওাফযগুবরাবত্ খিনা ফা াঅঔযান বফনযাব 

াভঞ্জয ফা ঐওয দেঔা মায় । শ্রীযাচভারা 

ওাফযবি এাআ ধাযা দথবও ফযবত্ক্রভ নয় । 

ভধযমুবকয ওাফয শফববষ্টযয াবধওাাং শফবষ্টযাআ 

এাআ ওাবফয বফেযভান । বফলয়কত্ বেও দথবও 

াবরৌবওওত্া, শফষ্ণফীয় প্রবাফ, দৌযাবণও প্রে 

এফাং দরাওায়ত্ বযভণ্ডর ওাবফযয াধাযণ 

বফনযা কবড় তু্বরবঙ । াঅবেবওয বেও দথবও 

ওাফযবিবত্ এও াধাযণ রূায়ণ িবত্ ানুৃত্ 

বয়বঙ ।  

            শ্রীযাচভারা ওাফযবিবত্ ভধযমুবকয 

াববত্যয মুকরেবণয দফবওঙু বঘবিত্ শফবষ্টয 

যবয়বঙ । ফত্শভান বনফবন্ধ যঘনাশরীয 

াঅবরাঘনায় বভর  ুনরুবক্ত, ঘযবণয ান্তবভর, 

ব্দশদ্বত্, প্রশ্ন  দনবত্ফাওয, বক্রয়ায প্রবয়াক, 

ূফশওথা  উত্তযওথা িবত্য ফযফায, াআত্যাবে 

বফলয়গুবর াঅবফ ।  

বভর  ুনরুবক্তাঃ  

           বাবলও উাোবনয ুনরুবক্ত ফা 

ুনযাফত্শন প্রায়াআ ওাফযবিবত্ শরীকত্ 

প্রবওৌর বয় উবিবঙ ।  বভবরয ুবভত্  

াংমত্ ফযফায যঘনাবিয দৌন্দমশ ফাবড়বয় 

তু্বরবঙ । াফয এাআ বভর শুধুভাি ঘযণাবন্তও 

(rhyme) বভর নয়, এাআ বভর খবিবঙ ঘযবণয 

বফববন্ন ধ্ববন ফা েবরয ভবধয । এবেবি এাআ 

বভবরয নাভ ানুপ্রা (alliteration), 

ারাংওায াবে মা এওবি স্বীওৃত্ বযবালা । 

শ্রীযাচভারা ওাবফয ানুপ্রা খবিত্ বভবরয 

প্রবয়াক াঅবঙ, াঅয ধ্ববন বভবরয প্রবয়াক এাআ 

ওাবফযয প্রবত্বি রবযাআ ফত্শভান ।  মথা –  

১।  বদ্বচ েম্পবত্ বফবধ         াশ্ব দনৌওা ভত্ াঅবে  
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           োন বেবর োবন বদ্বচ ত্বয ।।(ঘত্ুথশ রয) 

২।  ফৃলব ফান বস্ম বফবূবলত্ াে ।  

  বযবত্ বের চিা কোয ত্যে ।।  (প্রথভ রয)  

 ৩।  দমাআ স্থাবন দমাআ মুিা দাআ স্থাবন বের।  

(ত্ৃত্ীয় রয)  

 ৪। াভযাফত্ী ভাবেফী ত্ী বত্ভবত্ ।  

     ত্ান কববশ ঘাবয ুি দমাকযফান াবত্ ।।   

(ত্ৃত্ীয় রয) 

৫। ুণযফত্ী ভত্ী ত্ী দোবও ানুক্রবভ ।   

 (বদ্বত্ীয় রয)            

      ঘযবণয ান্তযবভবর ঘভও খিাবত্ প্রবত্যও 

রবযয ওবফয স্ববাফ েেত্া বক্রয় । ঘযবণয 

ভাবিবত্ এওাআ ধ্ববনুবঞ্জয ুনযাফত্শন 

ািবওয ভবন চাবকবয় তু্বর প্রত্যাা, দমভন “  

   

১। ফাবওয ফৃস্পবত্ভ শুক্র তু্রয জ্ঞান ।  

  নানাবফধ মন্ত্র বো ত্াবর বঙর জ্ঞান ।।  

 (প্রথভ রয) 

২। যাচভাবরওা াঅয দমাবকনী ভাবরওা ।  

    ফাযণযওায় বনণশয়াবে  রেণ ভাবরওা ।। 

(প্রথভ রয)   

        

৩। দুাআ ফাহু হৃেবয়বত্ ানয ফবে দাবঙ ।  

   নাবব াঅবে দুাআ ে ানয ফবে দাবঙ ।।  

(প্রথভ রয)   

     াফয াবনফামশত্ায ভধয বেবয় প্রত্যাফত্শন 

খিবর বভবরয ঘভমওাবযত্ব াবনও ভয় াবযবয় 

মায় । াপ্রত্যাবত্ ব্দবও াঅশ্রয় ওবয বভবরয 

নওা কবড় উিবর শরীকত্ বেও দথবও ত্া 

বয় বি াথশও এফাং ঘভওপ্রে । শ্রীযাচভারা 

ওাবফয এয নভুনা ায়া মায় । দমভন -  

      

 ১।  দেচ্চ দওাঘ াঅবে বফ যাচয াঅব শরর। 

      ফৃি ফয়ব াঅভায বফঘ্ন উবচর ।। 

(প্রথভ রয)  

২।  ফরফন্ত ভুওুি ভাবণওয ভাফীয । 

  ফহু বেন যাচয শওর াআয়া ুবস্থয ।।   

 (প্রথভ রয) 

 ৩।   বত্ন বেন যাবঔবরঔ ফাবন্ধয়া দকাভত্ী । 

      য বেন বাবে নেী শয়া দফকফত্ী ।।   

(বদ্বত্ীয় রয)               

 ৪। দাআ াঅখাবত্ স্তম্ভ ওািা দকর ঘতু্থশাাং ।  

 ব্দ দকর নৃওবণশ দমন ফাবচ ওাাং ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয)  

     ওাফযবিবত্ ফশনাভীয় বেয ুনযাফৃবত্ত 

এওবি ানুওযণীয় রেণ বয় দেঔা বেবয়বঙ “  

  

১। দও ববয় দও প্রীবত্ দও ভাবনয বের। 

(তৃ্ত্ীয় রয) 

২। দওবও ওবযর ফ বনচ ফাহুফবর  ।  

    দওবয ওবযর ফ প্রীবত্ ওুতূ্বর ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয)   

 ৩। দও ান্ত শবত্ াঅবঙ দও চর ঔায় ।  

      চর বয়া স্তী দখাড়া ওর ান্তায় ।। 

(বদ্বত্ীয় রয)  

 ৪। দও স্তী দও দখাড়া ুফণশাবে োন । 

(তৃ্ত্ীয় রয)  

         াবনও ভয় বক্রয়ায ুনযাফত্শন 

ওাবফযয বফববন্ন াংবক্তয ভবধয াংরগ্নত্ায 

(cohesiveness) দতু্ফন্ধ ৃবষ্ট ওবযবঙ, 

দমভন -  

  ১।  দোর ভঞ্চ বনর্ম্শাাআর ত্ায ূর্ব্শ বেবক ।   

        দুকশা কৃ  বনর্ম্শাাআর বন্নওি বাবক ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয) 

           

  ২।  ভি ভবধয াথবযয বরবঔর এাআ দোও ।  

       য়াবয বরবঔর দোও ফুবছফাবয দরাও ।। 

(বদ্বত্ীয় রয)  

 ৩। যাাআর বথ াঅাআব মুি শনয শরয়া ।  

     শওরাকড় শয়া াঅাআব বফারকড় বেয়া ।। 

(বদ্বত্ীয় রয) 

 ৪ । াি বভি ভবন্ত্রকণ যব াঅগুাবয ।  

       দুাআ াবশ্বশ শনয দনা যব  ােধাযী ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয)  

             

৫।   ঊরুবত্ রাবকয়া ানা বঙবরয়া মায় ।  

দবিবত্ রাবকয়া ানা যক্ত ফব ত্ায় ।। 

 )তৃ্ত্ীয় রয(  

       বক্রয়ায প্রবয়াবকয দেবি ওাফযবিবত্ 

াববনফবত্বয বযঘয় ায়া মায় । ভাবওা 

বক্রয়ায ুনযাফত্শন দমভন ওাবফযয কিবন 

াংরগ্নত্ায ৃবষ্ট ওবযবঙ, ানযবেবও াভাবওা 

বক্রয়ায প্রবয়াক শফবঘিয ওাবফযয বফনযাব 

এবনবঙ নতু্নত্ব । াবনও দেবি ঘযবণয 
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ান্তযবভর াভাবওা বক্রয়ায যস্থানায 

(post posing) ভাধযবভ ম্পন্ন বয়বঙ । 

পবর ান্তয াফস্থাবন ধ্ববন বভবরয াাাব  

শত্বয বয়বঙ ফযাওযবণও বভর । দমভন -  

        

   ১। দকাবফন্দবেফ নৃবত্য াঅবে াাআয়া ।  

        শফওুণ্ঠ ুবযবত্ ঘবর ভৃত্ যাচা শরয়া ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয)  

    

  ২।  াি বভি ওবর দত্াভাবও াঅওাবিয়া । 

        াঅভা বফ ািাাআবঙ এাআ বনবফবেয়া ।। 

(বদ্বত্ীয় রয)  

 

  ৩। দত্াভা বত্া ভাভাবণওয ীত্রা াআয়া ।  

       শফওুণ্ঠ  বনফাী শর ঞ্চ ুত্ যাবঔয়া ।। 

(বদ্বত্ীয় রয)   

  ৪ । বত্া ুি দুাআ চন বঞ্জবয  ববযয়া  

        উেয়ুবয শরয়া  দকর ত্ববযত্ ওবযয়া ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয)  

 

 ৫। চগ্ননাথ ুবযবত্ যাচা ুযী বনর্ম্শাাআয়া ।  

    দাআ স্থাবন ুষ্কণশী এও ঔনন ওবযয়া ।। 

(ঘতু্থশ রয) 

       াভাবওা বক্রয়াগুবেয (verb 

phrase) ূফশস্থানা বফবল রেণীয় । এ 

ধযবনয জ্জায ভাধযবভ াংকিন বয় বি 

ভুঔযত্ বক্রয়া-দওবন্দ্রও (verb centric) ।  
 ১।  ওার ফ শয়া যাচা      ত্যাবকয়া ৃবথফী প্রচা  

                স্ববকশ দকর যাভ নাভ শরয়া ।।    

 (ঘত্ুথশ রয) 

 ২। বত্ ভুঔ েযবয়া         দাবওবত্ াঅওুর শয়া   

ুনাঃ ুনাঃ াঅবে ওযবয় ।।    

(ঘত্ুথশ রয) 

 ৩। যাচায াঅবে াাআয়া     র্ব্শ শনয াচাাআয়া  

                 ঘবরবরও দকাবফন্দ নাযায়ণ।  

 )তৃ্ত্ীয় রয(  

     ফাবওযও বফনযাব এওাআ ওত্শা াবনওবেবি 

এওাবধও ফাওয ফা ফাওযাাংবও াংমুক্ত ওবযবঙ। 

দমভন -    

১। যাচায ভযণ দেবঔ              চরূণশ শর াঅবে  

                 াঅবেবএ যাণী যত্নাফত্ী ।  

(ঘত্ুথশ রয) 

  ২।  যত্নভাবণওয ুন শর নবযশ্বয । 

      বদ্ববচ বূবভ োন যাচয ান ত্ময ।।  

(ঘতু্থশ রয)  

 ৩। ভাবাযত্ াঅবে ওবয মবত্ও ুযাণ ।  

    শুবনয়া নৃবত্ বের েবেণা প্রভাণ ।।   

 (ঘতু্থশ রয)  

৪।  শ্রীধনযভাবণওয যাচা শয়া নযবত্ ।  

     ফমবযও দন ভবত্ াবরবরও বেবত্ ।। 

(বদ্বত্ীয় রয)   

     বেয কিনকত্ উাোবনয ভবত্া ফাওয 

এফাং ফাওযাাংবয ুনরুবক্ত ওাবফয চরবয -  

             

  ১। দাআ বথ রেী নাযায়ণ বে বেয়া দকর । 

     দাআ বথ দকাবফন্দ দেফ শবনয ঘবরর ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয)  

               

  ২।  উেয়ুয বত্ ঔাাঁ শ্রীবট্ট াঅবর। 

      দাআ ওাবর ভুবঙ রস্কয ঙাবড়য়া দম বের ।। 

     দাআ ওাবরবত্ াভযভাবণওয নৃবত্ । 

(তৃ্ত্ীয় রয)   

 

   ৩।  ভনু নেী ীভানা ত্ও ফািাবত্ াঅবঙর । 

         ভনু নেী ায শবত্ বপবয ত্থা দকর ।। 

(বদ্বত্ীয় রয)  

              

৪।  োউেুবয দনৌওা বথ ঘবর ীঘ্রকবত্ ।।  

     োউেুয খাবি বকয়া দনৌওা রাকাাআর ।  

     োউেুয চবভোয দ খাবি বভবরর ।। 

(তৃ্ত্ীয় রয)   

              

 ৫। এও বাক দপৌচ দকর দকাভত্ী নেী বেয়া ।  

      াঅয বাক দপৌচ াঅাআব নুযনকয শয়া ।। 

(ঘতু্থশ রয) 

লব্দশৈতঃ   

           এাআ ওাবফয ব্দশদ্ববত্য ফহুর ফযফায 

দঘাবঔ বড়। এাআ ব্দশদ্ববত্য (reduplicated 

structure) ওাবফয াবনও ভয় কবত্ভয় 

বঘিওবল্পয ৃবষ্ট বয়বঙ । াাাব এগুবরা 

ফহুত্বফাঘও প্রত্যয় ।  দমভন -   

 

১।  উচ্চ নীঘ থ ওবয      রবঙ্ঘয়া ফহুর বকবয  

            থবয থবয শবনযয কভন ।।   
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 (তৃ্ত্ীয় রয)  

      

২।  ঘন্দ্রওরা বেবন বেবন দমন ফৃবি ায় । 

     ক্রবভ ক্রবভ ওামশয দমাকয শর নৃ যায় ।। 

(প্রথভ রয)  

৩। ান্ন ওবষ্ট ফহু শনয বথ বথ ভবয ।    

)তৃ্ত্ীয় রয(  

 ৪। ভখ শনয াবঙ াবঙ াঅবর ওবর ।   

 )তৃ্ত্ীয় রয (   

৫। ওাবিবত্ ওাবিবত্ মায় নৃবত্ নন্দন ।    

 )তৃ্ত্ীয় রয(  

৬। ভবল ঙাকর কফ ঔায় ুবঞ্জ ুবঞ্জ ।    

    (প্রথভ রয)   

৭। এও এও দনা াঅবক এও এও ফবও ।  

(বদ্বত্ীয় রয)   

প্রশ্ন ও প্রনততবাকযঃ   

          এাআ ওাবফযয প্রবত্বি রবয প্রশ্ন  

দনবত্ফাবওযয ভান্তযার বফনযা দেঔবত্ ায়া 

মায় । যাচবায় াি ওবয দানায উবেবয 

ওাফযবি যবঘত্ ফবর ফক্তা  দাত্ায প্রেবি 

ফায ফায খুবয বপবয এববঙ । াঅঔযানধভশী এাআ 

যঘনায় াংরাধভশী াবধফাঘবনয যীবত্ াঅবযা 

ওযায উবেযাক দঘাবঔ বড় । ভধযমুবকয ওাবফয 

ুবনবেশষ্ট মবত্বঘবিয প্রবয়াক বঙর না । পরত্ 

াংরাবয বনচস্ব দিান (t o n e ) ফাবওযয 

যািাবনশ প্রবশ্নয াঅেরবও ুস্পষ্টবাবফ বঘবিত্ 

ওবয । উোযণস্বরূ -    

 ১।  দওারার বও ওাযবণ ফাড়াাআবত্ ঘা । 

      নবঔ দঙবে ফৃবে দওন ওুিায রাকা ।।  

(বদ্বত্ীয় রয)    

 ২। ওুকন্ধা ত্নীবত্ দওন এত্ শ্রিা ওয ।  

     ুকন্ধা নাযীবও দওন প্রাবণবত্ াংায ।।  

(বদ্বত্ীয় রয)     

৩। এা বাবফ দকর ত্াযা ধািী াঅবঙ মথা । 

     বচজ্ঞাবর ধনয তু্বভ যাবঔয়াঙ  দওাথা ।।   

(বদ্বত্ীয় রয) 

৪। োন ধর্ম্শ না দেবঔর াঅকভ ুযাণ । 

   দফে াে না বির নাব দওান জ্ঞান ।।    

(প্রথভ রয)  

৫। শ্রী ধর্ম্শভাবণওয যাচা ুনাঃ বচজ্ঞাবর ।  

    যাচ ুি এওােব বওভবত্ ফবঞ্চর ।।  

  (প্রথভ রয) 

      াঅবেবওয বেও দথবও এাআ ওাবফযয 

ানযত্ভ শফবষ্টয বরা ‘ূফশওথা’ (flash 

back)  উত্তযওথা (flash forward) 

িবত্য ফযফায । এাআ শফবষ্টযবি ভধযমুবকয 

ানযানয ওাবফয ফত্শভান । দমভন – 

 ূববকথাঃ  

১। দশ্রণীক্রবভ ও তু্বভ দ ফ ওথন ।   

   দম ভবত্ াবর যাচয প্রচায ারন  ।।   

 (বদ্বত্ীয় রয)     

২।  শুন দেফ ভাযাচ াদ্ভুত্ ওাববন ।  

     যাচয দরাবব ভ্রাতৃ্ফধ ওবযর াঅবন ।।    

(ঘতু্থশ রয)   

 ৩।  ফীয েবশ দঔরা ওবয াবত্ ুরেণ । 

      যাভ ো নাভ দত্াভায াঅবঙর ত্ঔন ।।   

(বদ্বত্ীয় রয)  

 ৪।  াভয ভাবণওয যাচা ুন বচজ্ঞাবর।   

       যাচ যব াঅভা চন্ম বওভবত্ াআর ।।    

(বদ্বত্ীয় রয)  

 ৫ ।  ত্ায বয মত্ যাচা শবঙ বিুযাবত্ । 

        ত্া ফায বও ফা ওীবত্তশ  ওত্ াঅভাবত্ ।।  

)তৃ্ত্ীয় রয (   

 উত্তরকথাঃ   

  ১। বিুবযয ত্নী কববশ চবন্ময ওাযবণ ।  

      বিুবযয যাচা ত্াবও ওবফ ফশচবন ।।    

(প্রথভ রয) 

 

 ২। দত্াভা বফ বেফ াঅবভ এও ভাযাচা । 

     াঅভায ত্নয় াআয়া াবরবফও প্রচা ।।    

(প্রথভ রয) 

 ৩।  ফারও াআয়া ফুবি প্রওাবর এত্ ।  

     যাচযাবধ শফ দ দম চাবনর ত্ত্ ।। 

 (প্রথভ রয)   

 ৪। মাা বচজ্ঞাবরা নৃ ফবর ত্ে ায ।  

     চবন্মফ বফবষ্ট যাচা ফাংব বিুযায ।।   

  (প্রথভ রয)  

 ৫। াঅভায ােুযী বযা মঔবন দেবঔফা ।  

   ত্বফ দ াঅবফা তু্বভ প্রত্যয় ওবযফা ।।  

(বদ্বত্ীয় রয)            

           শ্রীযাচভারা ওাবফয প্রবত্বি রবযয 

াঅঔযানধভশী যঘনায় াংরাধভশী াবধফাঘন 

প্রবয়াবকয এওবি াধাযণ যীবত্ রেয ওযা মায়। 

দমভন “  
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    ১। যণঘতু্বয দফাবরন শুন ভাযাচ ।  

       দত্াভা চন্ম দমাআ ভবত্ ফবর বা ভাছ ।।  

(বদ্বত্ীয় রয)           

   ২।  বিান্তফাকী ওব ওয াফধান ।  

        মাা দেবঔ শুবনয়াবঙ ফবরফ াঅঔযান ।।    

)তৃ্ত্ীয় রয (  

  ৩। ত্ায য দমন শর শুন ভাযাচ । 

       বফবধ বনবয়াবচত্ ওর্ম্শ াআবরও ওাচ ।।    

(তৃ্ত্ীয় রয)   

৪।  বিান্তফাকী ওব ওয াফধান ।  

     যাবেয মুবি যাচা ওবয ানুষ্ঠান ।।   

 )তৃ্ত্ীয় রয (  

৫। মাা শুবনয়াবঙ,মাা দেবঔর াঅন ।  

    দাআ ফ ওব াঅবভ শুন যাচন।। 

 ( ঘতু্থশ রয )    

           ভধযমুবকয ানযানয াববত্যয ভবত্া 

এাআ ওাবফয দরাওায়ত্ চীফন  াাংস্কৃবত্ও 

ঐবত্বযয ঙা বড়বঙ । দরৌবওও চীফবনয 

ঙবফ াঅাঁওবত্ বকবয় প্রবত্যও রবযয ওবফ 

দরৌবওও ফাগ ববে  প্রফাে-প্রফঘন ফযফায 

ওবযবঙন । মথা -  

 ১। ধন ম্পে দরাবওয  বওঙ ুনাব থাবও ।   

     ওীবত্শ চীফ বয় দেবঔ ফশবরাবও ।।   

  ( ঘতু্থশ রয )    

২।  াাধুয বথ ওষ্ট াধু বথ বার।  

     ধবভশ যো ওবয াধু না খবি চঞ্জার।।    

 ( প্রথভ রয )   

  ৩।  মবে ফহুযবে থাবওফ যাচন।   

     ামন্থকাভী  শবর ত্ববযবত্ ত্ন ।।    

(ঘতু্থশ রয)  

৪। যাচবও বাফ মবে যাচায না য় ।  

    াবত্ বষ্ট শবর যাচা চীফন াংয় ।।    

(বদ্বত্ীয় রয)   

৫। ধনম্পে দরাবওয বওঙু নাব থাবও ।  

    ওীবত্তশ  চীফ বয় দেবঔ ফশ দরাবও ।।  

(ঘতু্থশ রয)   

আঞ্চতক লব্দপ্রয় াগঃ  

          ওাবফযয প্রবত্বি রবয ত্মভ  ত্দ্ভফ 

বব্দয ফযফাবযয াাাব াাংঔয াঅঞ্চবরও 

বব্দয প্রবয়াক খবিবঙ । ভধযমুবকয াবধওাাং 

ওাবফয াঅভযা াঅঞ্চবরও বব্দয প্রবয়াক রেয 

ওবয, যাচভারা ওাফয ত্ায ফযবত্ক্রভ নয় । 

দমভন “  

 ১।  শত্ত্ানফ াড়া নাভ বিভুবন চাকায ।  

(প্রথভ  রয) 

২। দখাো াঅরু ঔাাআর দখাবে দভাড়া নাভ শর ।। 

 )তৃ্ত্ীয় রয (   

৩।  বথত্ শুবনর যাচা উবচয ভবযবঙ ।        

 (বদ্বত্ীয় রয)  

৪। াঅয দঘাি ভাবযবঙর ঔড়্গ দম বাবের  ।    

  (বদ্বত্ীয় রয)  

৫। দভাযওুবরয কড় ঙাবড়বঙ ত্ময ।      

   (বদ্বত্ীয় রয)   

 ৬। ভাঘাবেয নীবঘ শবত্  ধনযবও াঅবনবঙ ।  

(বদ্বত্ীয় রয)   

    াঅবরাঘনায দবল ফরা মায় দম, দওাবনা 

ভাচবও দমভন ত্ায বফফত্শনধাযা দথবও ৃথও 

ওবয বফঘায ওযা মায় না, দত্ভবন দওাবনা 

বফবল ওাবরয াবত্যবও ত্ায বনচস্ব ওার-

বযবফ দথবও াঅরাো ওবয বফঘায ওযা ঘবর 

না । ভধযমুবক াববত্যয দম শরী কবড় 

উবিবঙর, দাআ মুকশরীয দপ্রোবি 

শ্রীযাচভারা  ওাবফযয শরীকত্ াঅবরাঘনা ওযা 

বরা ।   
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