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রূযাচ বট্টাঘার্মেয ওবফতায় শরীবফজ্ঞার্নয ‘বফঘযু বত’ তর্েয স্বরূ-শফবঘত্র্ু 

তীথেঙ্কয ঘক্রফতেী 

কর্ফলও, ফাাংরা বফবাক, াঅাভ বফশ্ববফদুারয়, ওাঙাড়, াঅাভ 

Abstract 
Scientific investigation of language has resulted in the emergence of the discipline of 

Linguistics. As a modern offshoot of Linguistics, Stylistics has stepped forth with its focus 

on the objective, impersonal scrutiny of literature. Style is the way a thought gains a form 

in the surface structure of a creator's mind and expresses itself through a unique linguistic 

body. Style hence is a personal faculty of a creator. Every creator has his/her own style to 

convey thoughts in literature. Poets or literary persons can hardly surrender 

themselves solely to the predecided and conventional literary drift of any society. They 

often mark their creations with excellence of their own kind by deviating from the 

conventional manner of sentence formation and opting for words. To depart from the 

established rules of grammar and the given norm of constructing sentences in order to 

create excellence, is called 'Deviation' in Stylistics. Deviation is the key of the eccentric 

poetic language and structural base of literature. 
 

Several tendencies can be noticed in the stream of Bengali poetry of Barak Valley. Rupraj 

Bhattacharjee's poetic spirit has marked the poetic tradition of Barak Valley with a 

different colour. His poetic world is free from conflict and dilemma. His poetry 

represents divergent streams and heterogeneous experiences of life in a simple and 

obvious way, which touches the reader profoundly. The objective of this essay is to 

explore various signatures of deviation in Rupraj Bhattacharjee's poetry. 
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     াআাংর্যবচ ‘Linguistics’এয ফাাংরা প্রবতব্দ ‘বালাবফজ্ঞান’। বফজ্ঞানম্মতবার্ফ বালায কঠন াথোৎ ধ্বাবন, ব্দ, 

ফাওু াআতুাবদ ওীবার্ফ ৃবি য়, ওীবার্ফ তা ওাচ ওর্য - তায প্রওৃবত াঅর্রাঘনা ওর্য বালায াধাযণ তে প্রবতষ্ঠায 

চঘিা ওযা য় এঔার্ন। বালাবফজ্ঞার্নয ার্নওগুর্রা াঔা যর্য়র্ঙ। ‘শরীবফজ্ঞান’ এর্দয ানুতভ। 
 

     ‘শরীবফজ্ঞান’ (Stylistics) র্রা চরঔর্ওয যঘনাশরী বফর্েলর্নয এও ানুতভ শফজ্ঞাবনও দ্ধবত। 

শরীবফজ্ঞান চরঔর্ওয যঘনায বালায ধ্ববনকত, রূকত াথেকত বদও বফঘায ওর্য। চওার্না চরঔর্ওয যঘনাশরী 

বঘবিত য় যঘনায ওতওগুর্রা স্বতন্ত্র শফবর্িুয ভাধুর্ভ। বফর্লত ওবফতায চের্ত্র্ ওবফযা র্ব্দয াববনফ প্রর্য়াক 

খবির্য়, বালায বনবদেি দক্রর্ভ বফমো খবির্য়, বঘযাঘবযত ঘযণজ্জায় ফদর খবির্য় বনচস্ব যঘনাশরী শতবয ওর্যন। 

এাআ স্বতন্ত্র যঘনাশরী শতবয ওযায চনু ওবফর্দয প্রঘবরত ‘NORM’ চথর্ও ফা াঅর্যা স্পি ওর্য ফরা মায় বালায 
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ফুাওযর্ণয বনবদেি বনয়ভ চথর্ও র্য াঅর্ন। চমভন ফাাংরা ফার্ওুয াধাযণ প্রফণতায যর্য়র্ঙ ‘ওতো-ওভে-বক্রয়া’ 

ুািানে, বওাংফা াআাংর্যবচ ফার্ওু যর্য়র্ঙ ‘Subject Verb Object’ ুািানে। বওন্তু ওবফযা ার্নও ভয় ওাফুবালায 

চৌন্দমে  াববনফত্ব ৃবি ওযায চনু এফাং স্বওীয়তা শতবযয প্রর্য়াচর্ন বনয়ভনীবত প্রূত াঅদে কঠন চথর্ও বফঘযুত 

র্য় ‘ওতো-ওভে-বক্রয়া’য াফস্থার্ন বযফতেন খিান। এওাআ র্ে খর্ি বনফোঘন, উদ্ভান, প্রভযঔন। ার্নও ভয় বত্র্ওূি 

বফন্দয (...) বদর্য়, াংর্মাচও াফুয় ‘এফাং’ বদর্য়, াঅফায ওঔন ‘ফযাং’, ‘বওন্তু’ প্রবৃবত ব্দ বদর্য় ফার্ওুয শুরু 

র্য়র্ঙ চদঔা মায় ওবফতায়। বফর্ল ওর্য ওবফতায চের্ত্র্াআ এাআ ফুবতক্রভী প্রফণতা দৃবির্কাঘয য়। শরীবফজ্ঞার্ন এাআ 

বফলয়বির্ওাআ ‘বফঘযুবত’ ফা ‘Deviation’ ফরা র্য় থার্ও। 
 

     ‘বফঘযুবত’ বনর্য় প্রথভ বফবধফদ্ধ াঅর্রাঘনা ওর্যন প্রাক স্কযর্রয বালাবফজ্ঞানী J. Mukarovsky (Standard 

Language and Poetic Language, 1970, Ed in, Linguistic and Literary style. D. C. 

Freeman)। তাাঁয ভর্ত, ওবফতায বালা ানুানু াবতু প্রওযর্ণয তযরনায় ফর্ঘর্য় স্বতন্ত্র। বতবন ভর্ন ওর্যন, 

বফঘযুবতাআ যর্য়র্ঙ ওবফতায কঠনকত বববিয ভূর্র। প্রার্কয ানুতভ যর্যাধা যরুল চযাভান য়ার্ওাফন ওবফতায 

াংজ্ঞা বদর্ত বকর্য় ফর্রন ওবফতা র্রা- ‘Organized Violation of Language’। াথোৎ ‘বফঘযুবত’য ভর্ধু 

বদর্য়াআ ওবফতায বৃি; ওাফুবালায ৃবি। ‘বফঘযুবত’য ভাধুর্ভ ওবফতায বফলয় ফা ফক্তফু নয়, ওবফতায যীয ফা পভে 

ভযঔু র্য় উর্ঠ াঠওর্ও াঅওলেণ ওর্য। 
 

     এওওথায় প্রাক চকাষ্ঠীয বালাবফজ্ঞানীযা বফঘযুবত তর্েয বনভোণ  ফুাঔুায় বনর্য়বঙর্রন াগ্রণী বূবভওা। যঘনায 

বালায় বফঘযুবত ভূরত দু’ধযর্ণয ফবেকঠর্নয বফঘযুবত (Surface structure)  ান্তকেঠর্নয বফঘযুবত (deep 

structure)। 
 

ফবকেঠর্নয বফঘযু বতয ান্তকেত বফঘযু বতগুর্রা মথাক্রর্ভ:  
 

(১) ব্দকত বফঘযু বত (Lexical Deviation):- ওবফতায় র্ব্দয স্তর্য চওার্না াপ্রঘবরত ব্দ াথফা াথেফ নতযন 

চওার্না ব্দ মবদ ফুফায ওর্যন ওবফ, মবদ াধয াঅয ঘবরর্তয ববন্ন রূর্ও এওাআ ফার্ওু বনবফের্র্ল ফুফায 

ওর্যন ওবফ- তর্ফ তার্ও ব্দকত বফঘযুবত ফর্র। 

(২) ধ্ববনকত বফঘযু বত (Phonological Deviation):- প্রঘবরত বনয়র্ভ চম ধ্ববন চম বার্ফ উচ্চাযণ ওযা য়, 

ওবফতায় তায বযফতেন খির্র াথোৎ ধ্ববনয চরা, াংর্মাচন ফা রূান্তয খির্র তার্ও ধ্ববনকত বফঘযুবত 

ফর্র। 

(৩) বাবলও বফঘযু বত (Dialectal Deviation):- ভানুবালায় যবঘত চওার্না ওবফতায় ওবফ মবদ র্ঘতন বার্ফ 

াঅঞ্চবরও ফা বাবলও ব্দ প্রর্য়াক ওর্যন, তঔন চাআ বফঘযুবতর্ও ফরা য় বাবলও বফঘযুবত। 

(৪) শরবঔও বফঘযু বত (Graphological Deviation):- চরঔযীবতকত বফর্লত্ব শতবয ওযায চনু ওবফ তাাঁয 

ওবফতায প্রঘবরত ঘযণজ্জায় ফদর খিান, দগুবরয ভর্ধু দূযত্ব ফা পাাঁও ফচায় যার্ঔন এযপর্র শরবঔও 

বফঘযুবত ৃবি য়। 

(৫) াআবতাাবিত বফঘযু বত (Deviation of Historical Period):- যঘনায ভয় চরঔও ভওার্র দাাঁবড়র্য় 

মবদ এভন বওঙয ব্দ ফুফায ওর্যন মায ভাধুর্ভ এওবি ঐবতাবও াঅফ ফা ক্লাবও বযভণ্ডর শতবয য়, 

তার্ও ঐবতাবও বফঘযুবত ফর্র। 

(৬) বালাভযদ্রা াঅবিত বফঘযু বত (Deviation Register):- যঘনায ভয় চরঔও মবদ প্রঘবরত র্ব্দয বযফর্তে 

বনবদেি এওবি চায র্ে চবড়ত বালাভযদ্রা ফুফায ওর্যন, মবদ এভন বওঙয ব্দ ফুফায ওর্যন মায ভধু 

বদর্য় এওিা বযবস্থবত বওাংফা এওিা প্রে উস্থাবত য়, তার্ও বালাভযদ্রা াঅবিত বফঘযুবত ফর্র। 
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(৭) ফুাওযবণও বফঘযু বত (Grammatical Deviation):-  ব্দকঠর্নয স্তর্য বওাংফা ফাবওুও াফয়র্ফ খির্ত 

ার্য বফঘযুবত। চমভন, 

(ও) রূতাবেও বফঘযু বত (Morphological Deviation):- ব্দ কঠর্নয চম প্রঘবরত বনয়ভ তা চথর্ও বফঘযুত 

র্র ৃবি য় রূতাবেও বফঘযুবত। 

(ঔ) াঅন্ববয়ও বফঘযু বত (Syntactic Deviation):- বালায় দক্রর্ভয চম বনবদেি বনয়ভ াঅর্ঙ তায বফমো খির্র 

াথোৎ বক্রয়ার্দয ূফেস্থানা, বফর্লু-বফর্লর্নয স্থান বযফতেন ফা চমৌবকও বক্রয়ায দূযান্বয় খির্র াঅন্ববয়ও 

বফঘযুবতয ৃবি য়। 
 

ান্তকেঠর্নয বফঘযু বত ফরর্ত চফাছায় াথেকত বফঘযু বতর্ও:  
 

(৮) াথেকত বফঘযু বত (Semantic Deviation):- ওবফতায় চরঔও মঔন ব্দর্ও তায প্রঘবরত াথে চথর্ও স্বতন্ত্র 

ওর্য ফুফায ওর্যন, তঔন তার্ও ফরা য় াথেকত বফঘযুবত। ার্নও ভয় ওবফ তাাঁয ওবফতায় র্ব্দয াঅাত 

াম্ভফ প্রর্য়াক খিান। এযপর্র াথেকত বফঘযুবত ৃবি য়। 
 

     এাআ বফবঘত্র্ ধাযায বফঘযুবত ফযাও উতুওায বফববন্ন ওবফয ওবফতায় চদঔা মায়। বফবি ওবফ রূযাচ বট্টাঘামে 

এাঁর্দয ভর্ধু ানুতভ। তাাঁয প্রথভ ওাফুগ্রন্থ ‘প্রস্তযবরব’। এর্ত চভাি ৬৬বি ওবফতা যর্য়র্ঙ। বওন্তু বযয এঔার্ন 

াংবেপ্ত। তাাআ উক্ত ওাফুগ্রর্ন্থয প্রথভ ১০বি ওবফতার্ও চফর্ঙ বনর্য় চাআফ ওবফতায় বফঘযুবতয স্বরূ শফবঘত্র্ু 

উদখাির্ন প্রয়াী রাভ। 

           

  (১) 

াঅিঘারা খয, াঅিবি যতযর 

র্ে বনর্য় তীর্থে মাফ, 

ার্োবধও তযচ্ছ ওথায় 

াঅবড়র্দফ - তীর্থে মাফ। 

 

ফাঁড়ব বদর্য় ভুা াঅাঁওঙ। 

াঅাঁওা চযর্ঔ াঅওা চদর্ঔা। 

ানাবভওায় প্রফার র্ড় 

তীর্থে মাফ, াত ধর্যা। 

 

দাফায চনা চঙর্ড় এর্া 

ঘায ওার্ড়য াা বনর্য়, 

ভার্ছয চঙাট্ট ফুার্ক চতাভায 

বাগা ঘযবড়য িযওর্যা যার্ঔা; 

 

তীর্থে মার্ফা - ঘযবড় যার্ঔা। 

ঘযবড় যার্ঔা - তীর্থে ঘর্রা- 

াঅনার্কানা ার্নও র্ফ, 

ার্নও নাবব ওযবড়র্য় ার্ফা, 

তীর্থে ঘর্রা - ার্নও নাবব... 
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ার্তয ভযর্ঠায় ফযর্ওয াাঁচয 

তীর্থে ঘর্রা- দাাঁড় িানবঙ।–  

দু’চঘাঔ বযা যাত বদর্য়া না, 

তীর্থে ঘর্রা – চনৌওা াবচয। 

 

(‘তীর্থে ঘর্রা চনৌওা াবচয’- রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

     ওবফ রূযাচ বট্টাঘার্মেয ‘প্রস্তযবরব’ ওাফুগ্রর্ন্থয প্রথভ ওবফতা ‘তীর্থে ঘর্রা চনৌওা াবচয’-এ রূতাবেও, 

াথেকত, ধ্ববনতাবেও  াঅন্ববয়ও বফঘযুবত রেু ওযা মায়। রূতাবেও বফঘযুবত, চমভন- ‘ার্োবধও’। ফাাংরা বালায 

ফার্ওু প্রমযক্ত র্য়র্ঙ াংস্কৃত ভাফদ্ধ াংকঠন। পর্র ৃবি র্য়র্ঙ রূতাবেও বফঘযুবতয। 
 

এওাবধও াথেকত বফঘযুবতয বনদেন যর্য়র্ঙ উক্ত ওবফতায়। চমভন:  
 

১) ‘ফাঁড়ব বদর্য় ভুা াঅাঁওঙ!’ 

২) ‘ার্তয ভযর্ঠায় ফযর্ওয াাঁচয’ 

৩) ‘দু’চঘাঔ বযা যাত বদর্য়ানা’, 
 

     এঔার্ন র্ব্দয াঅাত াম্ভফ প্রর্য়াক খিায় াথেকত বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। ফাস্তর্ফ ফাঁড়ব বদর্য় ভুা াঅাঁওা, 

ফযর্ওয াাঁচযর্ও ার্তয ভযর্ঠায় ধযা ম্ভফ নয়। যাতর্ও চওউ ঙযাঁর্ত ার্য না, ধযর্ত ার্যনা। পর্র যাতর্ও চদফায 

ফুাাযবি াম্ভফ। ওবফ-ওল্পনায াননুতা  াথেকত বফঘযুবত ওবফতাবির্ও াববনফ ফুঞ্জনায় ঋদ্ধ ওর্যর্ঙ। 
 

     াঅর্রাঘু ওবফতায় এওবি ধ্ববনকত বফঘযুবতয দৃিান্ত যর্য়র্ঙ। মথা ‘দু’চঘাঔ’। প্রঘবরত ‘দুাআর্ঘাঔ’ ব্দবিয ‘াআ’ 

ধ্ববনবি চরা ায়ায় এঔার্ন ধ্ববনকত বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। 
 

এঙাড়া ওবফতাবির্ত াঅন্ববয়ও বফঘযুবত চঘার্ঔ র্ড়। চমভন: 
 

     ১       ২       ৩        ৪ 

‚ভার্ছয  চঙাট্ট  ফুার্ক  চতাভায 

    ১     ২       ৩        ৪ 

 বাগা  ঘযবড়য  িযওর্যা  যার্ঔা,‛ 

                                (ওবফতায় বফঘযুত রূ) 

    ১        ২     ৩     ৪ 

চতাভায ভার্ছয চঙাট্ট ফুার্ক 

   ১     ২       ৩      ৪ 

 বাগা ঘযবড়য িযওর্যা যার্ঔা; 

                                (ভানু াঅন্ববয়ও রূ) 
 

     ওবফতাবির্ত ওবফ চমবার্ফ ১২৩৪৫৬৭৮ এাআ ক্রর্ভ ব্দজ্জার্ও াবচর্য়র্ঙন, তার্ও ভানু রূ বদর্র এয 

ক্রভান্বয় র্ফ ৪১২৩৫৬৭৮। ওাফুবালা ৃবিয প্রর্য়াচর্ন ওবফ এঔার্ন দক্রর্ভয চম বনবদেি বনয়ভ াঅর্ঙ- তা চথর্ও 

র্য এর্র্ঙন ফা ফরা মায় ভানু াঅন্ববয়ও রূ চথর্ও বফঘযুত র্য়র্ঙন। এর্ওাআ ফর্র াঅন্ববয়ও বফঘযুবত। 
 

 

              (২) 

এওার্থ চকাঁর্থ যাবঔ ঙাাআ  ঙায়া, 

ািবাগা চীফন বনাংর্ড় বনর্ত বনর্ত 



 

Volume- VII, Issue-II                                                    October 2018        100 

এঔন ূনুতাাআ এওভাত্র্ াঅিয়; 

মার্নয চখাযিযওয চওর্ি চকর্র তর্ফ, 

চাঁয়াবরয ভর্তা াঅত্মচন 

ক্রর্ভ দৃুভান য়। 

ঘাযা থার্ও বফস্রস্ত  ফবধয; 

াঅয ছাা াতীত বনর্য় 

চওফরাআ ামথা উল্লা। 
 

বার্রাফাা ফাব র্র 

চঘনা থ ধূয ভর্ন য়;  

ফ স্মৃবত বতক্ততায াোর্য 

এর্ও এর্ও ছরর্ চমর্ত থার্ও। 

তঔন ঙায়ায যীয চযর্ড় ঘর্র 

শুধয ফানার্না যর্ঔয উবি াঅাঁওা, 
 

...এবদর্ও ান্তযার্র বস্ম চর্ভ চর্ভ 

প্রস্তয প্রবতভা র্য় র্ঠ। 

 

(‘ক্রভ দৃুভান’- রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

ওবফয ‘ক্রভ দৃুভান’ ওবফতাবিয এওাবধও স্থার্ন াথেকত বফঘযুবত রেু ওযা মায়। চমভন- 
 

১) ‘এওার্থ চকাঁর্থ যাবঔ ঙাাআ  ঙায়া’, 

২) ‘তঔন ঙায়ায যীয চযর্ড় ঘর্র’ 

৩) ‘...এবদর্ও ান্তযার্র বস্ম চর্ভ চর্ভ 

             প্রস্তয-প্রবতভা র্য় র্ঠ।’ 
 

     ওবফতাবির্ত ওবফ বনযফয়ফ ঙাাআ  ঙায়ার্ও চকাঁর্থ যাঔায ওথা ফর্রর্ঙন। ঙায়ার্ও চমন াঅওৃবত বদর্ত চঘর্য়র্ঙন 

ফাযফায। াঅফায ওঔন বস্ম চর্ভ াথর্যয প্রবতভা কর্ড় ঠায ওথা ফর্রর্ঙন। ফাস্তফ চকর্ত এয চওার্নািাাআ ফায 

নয়। প্রঘবরত ানযলে চথর্ও, চফবযর্য়, ব্দর্ও নতযন বার্ফ ফুফায ওযায় ওবফতাবির্ত াথেকত বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। 

 

                  (৩) 

মঔনাআ চদঔা র্তা বপবযর্য় বনর্য়ঙ দুাআ চঘাঔ, 

ওর াঅর্ফক বখর্য াশ্রুত চাও তাাআ 

প্রকরব র্য় র্ঠ ভার্ছ ভার্ছ। 

মতফায চানর্ত চঘর্য়বঙ, 

তযবভ যর্ুয চভাড়র্ও 

চযাভাঞ্চ চকাঁর্থঙ ফাযফায। 

তফয কবীয বনষ্ঠতায় 

ম্পর্ওেয চভানা ঔযাঁর্চবঙ াঅবভ, 

ানাস্থায চদয়ার বরঔন চথর্ও 
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বর্ঔ বনর্য়বঙ ভর্য়য বালা  বফর্ফও। 

াঅয যবগন উচ্জার্য বীড় চঠর্র 

ফানার্না ওথাযা বফদায় বনর্য়র্ঙ ফর্রাআ 

এওাওীর্ত্বয উষ্ণ- ানযবর্ফয ভগ্নতা ফযর্ছবঙ। 

 

শুধয াক্লান্ত ােয চযর্ড় 

াবফযত ঙায়া চপর্র চকর্ঙ 

বওঙয বভর্থু চস্তাওফাওু; 

াঅবভ র্ম্মার্নয 

চাআফ াআন্দ্রচার বঙাঁর্ড় বঙাঁর্ড় 

এফায বঠওঠাও খযর্ড় দাাঁবড়র্য়বঙ। 

 

(‘র্ম্মান’- রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

‘র্ম্মান’ ওবফতাবির্ত াথেকত বফঘযুবতয ার্নওগুর্রা দৃিান্ত যর্য়র্ঙ। চমভন- 
 

১) ‘চযাভাঞ্চ চকাঁর্থর্ঙ ফাযফায।’ 

২) ‘ম্পর্ওেয চভানা ঔযাঁর্চবঙ াঅবভ,’ 

৩) ‘ানাস্থায চদয়ার বরঔন চথর্ও 

বর্ঔ বনর্য়বঙ ভর্য়য বালা  বফর্ফও।’  

৪) ‘ফানার্না ওথাযা বফদায় বনর্য়র্ঙ ফর্রাআ’ 

৫) ‘শুধয াক্লান্ত ােয চযর্ড়’ 
 

     ওবফ তাাঁয ওল্পনায় য়র্তা ‘চযাভাঞ্চ’চও কাাঁথর্ত ার্যন, ‘ম্পর্ওেয চভানা’ ঔযাঁচর্ত ার্যন, ‘ভর্য়য বালা  

বফর্ফও’ ফযছর্ত ার্যন। বওন্তু াধাযণ চীফর্নয প্রাতুবওতায় তা ম্ভফ নয়। ‘ানাস্থায চদয়ার বরঔন’ াঅভার্দয 

ওার্ঙ াবযবঘত। ওথাযা চম বফদায় বনর্ত ার্য তা াঅভার্দয চফার্ধয াতীত। ভানযর্লয ক্লাবন্ত াক্লাবন্তর্ও াের্যয 

ার্ ফবর্য় ওবফ চমন ােযর্ও চীফন্ত ওর্য তযরর্ত চঘর্য়র্ঙন। এযপর্র ৃবি র্য়র্ঙ াথেকত বফঘযুবতয। 

 

                   (৪) 

বনর্চর্ওাআ াঅবরেন চওার্যা ফাযফায, 

ওাযণ, চতাভায চঘর্য় চতাভায ফড় স্বচন চওউ চনাআ। 

চদর্ঔা, াঅর্ার্ াঁৎাতা ফ ভযর্ঔা ভানযল। 

মঔন াআর্চ্ছ র্ফ বনর্চর্ওাআ ঘযম্বন চওার্যা প্রফর াঅর্ের্ল। 

এাআ চতা ফা ওথা, এাআ চতা চপ্রভ; 

চতাভার্ওাআ চতা তযবভ বার্রাফার্ এর্র্ঙ এতওার! 

াথঘ বনর্চাআ চার্না না! 

চম দুর্য়ওচন াঅচ চতাভায ফযর্ও 

বনয়ত বনাঃশ্বা ঙড়ায়, 

চচর্না, তাযা উরে  শুধয; 

াওাযর্ণ ার্নর্ওয বীর্ড় তাাআ 

াবযর্য় চমর্য়া না তযবভ। 
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এওবদন মঔন বনধোবযত বনয়র্ভাআ ফ পযবযর্য় মার্ফ, 

তঔন চতাভার্ওাআ তযবভ ঔযাঁর্চ ঔযাঁর্চ র্ফ াযা। 

 

াঅয এওিয াভর্র চযর্ঔা 

চতাভায ার্নও বদর্নয 

বতর্র বতর্র চভার্না বফশ্বাগুর্রা। 

াওাতর্য বফবরর্য় বদর্য়র্ঙা ওর্তা, 

বপর্য চতা ার্ফ না াঅয চতা! 

চনাবন্তর্ও ফর্র যাবঔ; 

প্রতুাা চযর্ঔা না ওার্যা ওার্ঙ, 

তার্ত ফযর্ওয ফুথা ঙাড়া 

াঅয চওার্না রবুাাং চনাআ। 

 

(‘ফা ওথা’ - রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

‘ফা ওথা’ ওবফতাবিয ার্নও চায়কায় াঅন্ববয়ও বফঘযুবত বযরবেত য়। চমভন- 
 

          ১            ২       ৩        ৪ 

১) ‘বনর্চর্ওাআ  াঅবরেন  ওর্যা  ফাযফায,’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

          ১          ২         ৩        ৪ 

    বনর্চর্ওাআ  ফাযফায  াঅবরেন  ওর্যা (ভানু াঅন্ববয়ও রূ) 

      ১      ২          ৩         ৪       ৫ 

২) ‘চম  দুর্য়ওচন  াঅচ  চতাভায  ফযর্ও 

       ৬       ৭        ৮ 

     বনয়ত  বনাঃশ্বা  ঙড়ায়,’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

 

       ১       ২      ৩       ৪      ৫ 

    চতাভায  ফযর্ও  াঅচ  চম  দুর্য়ওচন 

        ৬      ৭         ৮  

    বনয়ত  বনাঃশ্বা  ঙড়ায়, (াঅদে াঅন্ববয়ও রূ) 

         ১           ২         ৩      ৪ 

৩) ‘াওাযর্ণ  ার্নর্ওয বীর্ড়  তাাআ 

       ৫       ৬     ৭     ৮ 

    াবযর্য়  চম    না   তযবভ।’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

      ১      ২        ৩          ৪         ৫       ৬      ৭     ৮ 

    তযবভ   তাাআ  াওাযর্ণ  ার্নর্ওয  বীর্ড়  াবযর্য়  চম  না। (ভানু ফা াঅদে াঅন্ববয়ও রূ) 

       ১     ২        ৩           ৪         ৫      ৬        ৭ 

 

৪) ‘তঔন  চতাভার্ওাআ  তযবভ  ঔযাঁর্চ  ঔযাঁর্চ  র্ফ  াযা।’ (বফঘযুত রূ) 

       ১      ২        ৩         ৪       ৫     ৬     ৭ 
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     তযবভ  তঔন  চতাভার্ওাআ  ঔযাঁর্চ  ঔযাঁর্চ  াযা  র্ফ। (াঅদে কঠন) 
 

     াথোৎ চদঔা চকর চম, ১ নাং দৃিার্ন্ত ১ ২ ৩ ৪ এাআ ক্রর্ভ চম ব্দজ্জা াবচর্য়র্ঙন, চিায াঅদে কঠন র্ফ ১ ৪ 

২ ৩। ২ নাং দৃিার্ন্ত ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ এাআ ক্রর্ভ চম ব্দজ্জা াবচর্য়র্ঙন চিায াঅদে কঠন র্ফ ৪ ৫ ৩ ১ ২ ৬ 

৭ ৮। ৩ নাং দৃিার্ন্তয বফঘযুত দক্রর্ভয াথোৎ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ এয ভানু রূ বদর্র ক্রভান্বয় র্ফ ৮ ৪ ১ ২ ৩ ৫ 

৭ ৬। ওবফ দক্রর্ভয াঅদে কঠন চথর্ও র্য বকর্য় ওবফতায বালায় াববনফত্ব াঅনর্ত চঘর্য়র্ঙন। এযপর্র ওবফতায় 

াঅন্ববয়ও বফঘযুবত ৃবি র্য়র্ঙ। 
 

              (৫) 

ফাধু বঙর না তফয, ফাধুতায চাবন প্রচ্ছদ বঙর তায, 

বঙর াঅকার্কাড়া চফাছাড়া 

বনর্ভেদ ম্পর্ওেয চবির াআন্দ্রচার; 

বনষ্পা চভাড়র্ও বঙর স্বার্থেয ওযবিয রূও, 

ফযবদ্ধয কবীয চর্র বভর্ বঙর 

ডযফযবযয বনষ্ঠ ান। 

ওথা বঙর এফর্ড়া-চঔফর্ড়া করথ ধর্য 

ফহুদূয চাঁর্ি মাফ ঔযফ র্চাআ; 

তফয বনর্চযাআ ভগ্নতা তার্ও 

াঅর্ি ৃর্ি চবড়র্য় চযর্ঔর্ঙ। 

এঔন তায ঘাযার্ ঙবড়র্য় াঅর্ঙ 

াঅত্মর্চয ঘাকরা ফ। 

চখায রাকা ভয়িা তর্ফ াঅর্ক চল চাও। 

ফহু ঘায়ায বীড় চঠর্র, 

বফশ্বার্য বগ্নস্তূাআ চতা াফ 

িযওর্যা াআর্চ্ছগুর্রা এওবদন 

ঙযর্ি ঙযর্ি তাাআ স্বচন াযার্রা 

 

(‘চাবন প্রচ্ছদ’- রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

ওবফয ‘চাবন প্রচ্ছদ’ ওবফতাবির্ত াথেকত বফঘযুবত রেু ওযা মায়। চমভন:  
 

১)  ‘বনর্ভেদ ম্পর্ওেয চবির াআন্দ্রচার;’ 

২)  ‘ফযবদ্ধয কবীয চর্র বভর্ বঙর 

      ডযফযবযয বনষ্ঠ ান।’ 

৩)  ‘বফশ্বার্য বগ্নস্তূাআ চতা ার্ফা 

      িযওর্যা াআর্চ্ছগুর্রা এওবদন 

ঙযর্ি ঙযর্ি তাাআ স্বচন াযার্রা।’ 
 

     বাফ ফা বফলর্য়য বদও চথর্ও চদঔর্র য়র্তা ম্পওে চভদীন বওনা তায ার্থোদ্ধায ওযা চমর্ত ার্য। বওন্তু 

এর্ের্ত্র্ তায াফওা চনাআ। বফঘযুবত চঔাাঁচায চের্ত্র্ ‘ম্পর্ওেয’ ার্ ‘বনর্ভেদ’ ব্দবিয াফস্থান, ‘ফযবদ্ধয কবীয 

চর্র’, ‘বফশ্বার্য বগ্নস্তূ’, ‘িযওর্যা াআর্চ্ছ’- প্রবৃবত দগুর্চ্ছয াথে প্রঘবরত চীফর্ন ঔযাঁর্চ ায়া দুরূ। পর্র তা 

াথেকত বফঘযুবত। 
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          (৬) 

ূনু খর্য বঔর বদর্য়র্ঙা...! 

চঘায ঢযর্ওর্ঙ ভার্য়য খর্য, 

াযা উঠান ওাদায় বযা 

ভার্য়য খর্য ন্ধ্ুা প্রদী। 

 

চঘায ঢযর্ওর্ঙ ভার্য়য খর্য, 

ওফঘ ঔাবন ূর্নু চদার্র। 

াশ্বর্ভর্ধয চখাড়া বনর্য় 

দবি ঘক্র ঔযাঁর্চ াঅর্না। 

 

চঘায ঢযর্ওর্ঙ ভার্য়য খর্য, 

চকরা বযা ফযর্ওয খার্ভ; 

ওাাঁর্ধ চছার্র চচাড়া ধনযও- 

ভার্য়য চঘার্ঔ রযদ াঅর্রা। 

 

দুর্ধয বশু ভার্য়য খর্য 

নাববয যর্তায় চনৌর্ওা ফাাঁধা। 

ার্তয চযঔায় বদর্নয াঅয়য, 

ফীচগুর্রা ফ রযবওর্য় যার্ঔা। 

 

চঙাট্ট চস্রার্ত প্রার্ণয চচায়ায, 

বতনঔাবন ঘাাঁদ ঔার্িয নীর্ঘ; 

ওর াঅর্রা বনববর্য় বদর্য় 

চঘায ঢযর্ওর্ঙ- ভার্য়য খর্য। 

 

(‘চঘায ঢযর্ওর্ঙ ভার্য়য খর্য’- রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

     ওবফ রূযাচ বট্টাঘার্মেয ‘চঘায ঢযর্ওর্ঙ ভার্য়য খর্য’ ওবফতাবির্ত াথেকত, াআবতাাবিত  াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয 

বনদেন ায়া চকর্ঙ। াথেকত বফঘযুবত, চমভন:  
 

১) ‘ওফঘ ঔাবন ূর্নু চদার্র’ 

২) ‘চকরা বযা ফযর্ওয খার্ভ’ 

৩) ‘ভার্য়য চঘার্ঔ রযদ াঅর্রা’ 

৪) ‘নাববয যর্তায় চনৌর্ওা ফাাঁধা।’ 

৫) ‘বতনঔাবন ঘাাঁদ ঔার্িয বনর্ঘ;’ 
 

     এাআ ওবফতাবির্ত ওবফ র্ব্দয াবাফনীয় প্রর্য়াক খবির্য়র্ঙন। ার্ত ফাাঁধা ওফঘ ূর্নু দুরর্ত ার্য না, ফযর্ওয 

খার্ভ চকরা বর্য- এভন ওথায র্ে াঅভযা বযবঘত নাআ। এওাআ বার্ফ ‘চঘার্ঔ রযদ াঅর্রা’ বওাংফা ‘নাববয 
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যর্তায় চনৌর্ওা ফাাঁধা’য ফুাাযবি বার্ফয বদও চথর্ও চওার্না না চওার্না বার্ফ চভরার্না চকর্র ব্দবফনুার্য বদও 

চথর্ও এয াথে চ বার্ফ চভরার্না মায় না। াঅর্দৌ নাববয বও চওার্না যর্তা য়? য় না। ফাস্তর্ফ াঅভযা এওঔাবন 

ঘাাঁদর্ওাআ চদঔর্ত াাআ। াথঘ ওবফ তাাঁয ওবফতায় বতনঔাবন ঘাাঁর্দয ওথা ফর্রর্ঙন, তা াঅফায ঔার্িয বনর্ঘ! প্রঘবরত 

ার্থেয বফমো, র্ব্দয াববনফ প্রর্য়াক এঔার্ন াথেকত বফঘযুবতয ৃবি ওর্যর্ঙ। 
 

     এাআ ওবফতাবির্ত ‘াশ্বর্ভধ’ ব্দবিয প্রর্য়ার্কয পর্র াআবতাাবিত বফঘযুবত বৃি র্য়র্ঙ। ‘াশ্বর্ভধ’ র্ব্দয াথে 

র্চ্ছ, চখাড়া ফবর বদর্য় ম্পন্ন মজ্ঞবফর্ল। ‘যাভায়র্ণ’ াঅভযা এাআ ধযর্ণয মর্জ্ঞয ওথা চর্য়বঙ। ভওার্র দাাঁবড়র্য় 

ওবফ তাাঁয ওবফতায় এাআ ব্দবি প্রর্য়াক ওযায পর্র এওবি ঐবতাবও াঅফর্য ৃবি র্য়র্ঙ। 
 

ওবফতাবির্ত াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয দৃিান্ত যর্য়র্ঙ। চমভন:  
 

   ১       ২         ৩      ৪ 

‘চঘায  ঢযর্ওর্ঙ  ভার্য়য  খর্য’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

   ১       ২        ৩       ৪ 

ভার্য়য  খর্য  চঘায  ঢযর্ওর্ঙ  (াঅদে াঅন্ববয়ও রূ) 
 

    ওবফ চমবার্ফ ১ ২ ৩ ৪  ক্রর্ভ ব্দজ্জা াবচর্য়র্ঙন, তায াঅদে কঠন ফা ভানু াঅন্ববয়ও রূ র্ফ ৩ ৪ ১ ২। 

দক্রর্ভয াঅদে কঠন চথর্ও বফঘযুত য়ায় াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। 
 

                    (৭) 

কাবড় ফাযান্দায ঙাত চথর্ও চতার্ও চদর্ঔবঙরাভ, 

ওাাঁর্ধ ওার্রা এওবি ফুাক ছযবরর্য় 

ওার্চয তাড়ায় ন্  ন্  ওর্য ঙযর্ি ঘর্রবঙ, 

চঙািঔার্িা ারওা যীযিায় চমর্না 

িগ ফগ  ওযর্ঙ চীফন। 

 

মবদ ানুানু বদর্নয ভর্তা 

ওার্ন ভযর্ঠা চপান বনর্য় এওিয ছযাঁর্ও 

ফুস্ত ার্য় চাঁর্ি মায়া.... 

না, াঅচ চাআ বযবঘত ঙবফিা বঙর না; 

াঅভায ফাড়ীয উর্টা বদর্ওয ফড় যাস্তায় 

ওায র্ে চমন দাাঁবড়র্য় দু’এওিা ওথা চর্য বনবর 

ঔযফ ত্র্স্ত ববের্ত। 

 

তর্ফ ডান চথর্ও ফাাঁ বদর্ও খযর্য 

মঔন বঠও াঅভায ভযর্ঔাভযবঔ, 

তঔন ভর্ন চার্রা ওার্রয চযাদ চমন 

াঅরর্তা ার্ত ঙযাঁর্য় চকর্রা 

াঅভায চল শওর্ায চফরা...  

 

(‘চভাবিপ’- রূযাচ বট্টাঘামে) 
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     ‘চভাবিপ’ ওবফতাবির্ত াথেকত  ধ্ববনকত বফঘযুবত রেু ওযা মায়। চমভন:  
 

১) ‘িগ ফগ  ওযর্ঙ চীফন’ 

২) ‘তঔন ভর্ন র্রা ওার্রয চযাদ চমন 

     াঅরর্তা ার্ত ঙযাঁর্য় চকর’ 
 

     ফাস্তর্ফ চীফর্নয িগ ফগ  ওযা বওাংফা ওার চফরায় চযার্দয াঅরর্তা ার্ত ঙযাঁর্য় মায়ায াথে াঅভযা চভরার্ত 

াবয না। াঅভার্দয ানযবর্ফ য়র্তা তা ম্ভফ। তাাআ এঔার্ন াথেকত বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। 
 

     প্রঘবরত ‘দুাআ এওিা’ ব্দবির্ও ওবফ তাাঁয ওবফতায় ফুফায ওর্যর্ঙন ‘দু’এওিা’ রূর্। এঔার্ন ‘াআ’ ধ্ববন রযপ্ত 

য়ায় ৃবি র্য়র্ঙ ধ্ববনতাবেও বফঘযুবতয। 
 

        (৮) 

াঅর্রায উৎ চথর্ও 

বঙবনর্য় বনর্য়বঙ চবায; 

াওাযণ উৎার্ 

বনর্চর্ও ঔযাঁর্চবঙ চযাচ াঅয়নায়। 

াঅয যাবত্র্য ফযও চঙাঁর্ও এর্নবঙ 

চযৌর্দ্রয দাফরী। 

ভর্ন র্রা, তফয 

াঅয কবীয চওার্না র্তুয 

ঔযফ ওাঙাওাবঙ চমর্ত র্ফ; 

ভর্য়য াবন্নধু চর্ত 

ঘাযা চওফরাআ ার্কাঙার্রা র্রা 

 

এফায বভর্থুয ফবিও চখাঁর্ি 

তযর্র াঅবন বনর্বেচার াঅস্থায চফাবধ ফীচ। 

 

তাাআ চতা ঔযাঁর্চ ঘবর ানন্ত ৃবথফী, 

ঔযাঁর্চ ঘবর স্বচর্নয স্বয। 

চম াঅওা াঅভার্ও বখর্য চযর্ঔবঙর, 

াঅচ চমাচন দুযর্ত্ব চথর্ও চাবন 

তাযাআ র্ে রগ্ন র্য় াঅবঙ...  

 

(‘চদঔা’ – রূযাচ বট্টাঘামে) 
  

     ‘চদঔা’ ওবফতাবির্ত াঅভযা াথেকত  াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয দৃিান্ত াাআ। াথেকত বফঘযুবত, চমভন- 
 

১) ‘বঙবনর্য় বনর্য়বঙ চবায;’ 

২) ‘াঅয যাবত্র্য ফযও চঙাঁর্ও এর্নবঙ 

    চযৌর্দ্রয দাফরী।’ 

৩) ‘ভর্য়য াবন্নধু চর্ত’ 
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     এঔার্ন াথেকত বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। ওাযণ ফাস্তফ চকর্ত এাআ ওথাগুর্রা শুর্ন বওাংফা ওথাগুর্রায ফাস্তফ 

প্রর্য়াক চদর্ঔ াঅভযা াবুস্ত নাআ। তর্ফ র্ব্দয াবাফনীয় প্রর্য়াক খবির্য় ওবফ ওাফুবালায় চম াববনফত্ব 

চদবঔর্য়র্ঙন, তা ানস্বীওামে। 
 

ওবফতাবির্ত াঅন্ববয়ও বফঘযুবত রেু ওযা মায়। চমভন:  
 

       ১        ২       ৩      ৪ 

১) ‘মঔন  াঅর্রায  উৎ  চথর্ও 

        ৫        ৬       ৭ 

    বঙবনর্য়  বনর্য়বঙ  চবায’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

         ১       ২      ৩      ৪ 

    াঅর্রায  উৎ  চথর্ও  মঔন 

       ৫      ৬        ৭ 

    চবায  বঙবনর্য়  বনর্য়বঙ (ভানু াঅন্ববয়ও রূ) 

         ১         ২ 

২) ‘াওাযণ  উৎার্ 

          ৩        ৪       ৫       ৬ 

     বনর্চর্ও ঔযাঁর্চবঙ  চযাচ  াঅয়নায়।’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

         ১          ২        ৩        ৪ 

    বনর্চর্ও  াওাযণ  উৎার্  চযাচ 

         ৫        ৬ 

    াঅয়নায়  ঔযর্চবঙ (ভানু াঅন্ববয়ও রূ) 

      ১      ২        ৩        ৪        ৫ 

৩) ‘চম  াঅওা  াঅভার্ও  বখর্য  চযর্ঔবঙর,’ (বফঘযুত রূ) 

         ১       ২     ৩       ৪        ৫ 

     াঅভার্ও  চম  াঅওা  বখর্য  চযর্ঔবঙবর (ভানু াঅন্ববয়ও রূ) 
 

     ১নাং দৃিার্ন্ত ওবফ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ এাআ দক্রর্ভ চম ব্দজ্জা শতবয ওর্যর্ঙন তার্ও ভানু রূ বদর্র ক্রভান্বয় 

র্ফ ২ ৩ ৪ ১ ৭ ৫ ৬। ২নাং দৃিার্ন্ত ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ এাআ দক্রর্ভয াঅদে াঅন্ববয়ও কঠন র্ফ ক্রভান্বর্য়  ৩ ১ ২ ৫ ৬ 

৪। ৩নাং দৃিার্ন্তয ১ ২ ৩ ৪ ৫ এাআ বফঘযুত দক্রর্ভয ভানু াঅন্ববয়ও রূ বদর্র এয ক্রভান্বয় র্ফ  ৩ ১ ২ ৪ ৫। 

ওবফতায প্রর্য়াচর্ন ওবফ ফার্ওু দক্রর্ভয প্রঘবরত বনয়ভ চথর্ও বফঘযুত র্য়র্ঙন। এয পর্র াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয ৃবি 

র্য়র্ঙ। 
 

 

              (৯) 

চতাভায ওাভনায় চন্ম চনয় 

াচায ূর্মেয উজ্জ্বর ওার। 

াঅভায এওবিাআ প্রতুাা শুধয 

বার্রাফাায াঅবদকন্ত াঅওা। 

 

াঠ চথর্ও াঠান্তর্য 

াঅভায াঅয়যয ক্রাবন্তওার। 
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চতাভায স্র স্বােয চর্ল 

াঅভায বফশ্বার্য চৌধ বনভোণ। 

 

কর্বেয ফুাবপ্ত চথর্ও,- 

ভৃতযুয চভানায বদর্ও, 

চতাভায বাফনায াবফঘর থ। 

াঅবভ তফয চাঁর্ি মাাআ, 

চাঁর্ি চমর্ত থাবও- 

চীবফওায ঘড়যাআবাবত চর্ল 

চীফর্নয চঔাাঁর্চ। 

 

(‘চীফর্নয চঔাাঁর্চ’- রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

     ওবফয ‘চীফর্নয চঔাাঁর্চ’ ওবফতাবির্ত াথেকত, বাবলও  াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয বনদেন যর্য়র্ঙ। াথেকত বফঘযুবত, 

চমভন: 
 

১) ‘াচায ূর্মেয উজ্জ্বর ওার’। 

২) ‘বফশ্বার্য চৌধ বনভোণ’। 

৩) ‘ভৃতযুয চভানায বদর্ও,’ 

৪) ‘চীবফওায ঘড়যাআবাবত চর্ল’। 
 

     ফাস্তর্ফ ূমে এওিাাআ। ওবফয ‘াচায ূর্মেয উজ্জ্বর ওার’ এঔার্ন ানু তাৎর্মেয ূঘও। ‘বফশ্বার্য চৌধ 

বনভোণ’ বাফনায চকর্ত র্ত ার্য, ানযবর্ফ র্ত ার্য- ফাস্তর্ফ এাআ বনভোণ াম্ভফ। বযযীন ‘ভৃতযুয চভানা’ 

াঅাত দৃবির্ত চনাআ। াঅয ‘ঘড়যাআবাবতয র্ে চীবফওায’ ম্পওে াঅবফষ্কায ফাস্তর্ফ ম্ভফ নয়। র্ব্দয াববনফ বনভোণ 

ওবফয ওল্পনার্ও কাাঁথর্ত াযর্র প্রঘবরত বনয়র্ভ ার্থেয ফুতুয় খর্ির্ঙ। তাাআ এঔার্ন াথেকত বফঘযুবতয ৃবি 

র্য়র্ঙ। 
 

     ভানু বালায ওবফতায় ওবফ মঔন াঅঞ্চবরও বালায ব্দ প্রর্য়াক ওর্যন তঔন ৃবি য় বাবলও বফঘযুবতয। 

চমভন:- ‘ঘড়যাআবাবত’। এবি াঅঞ্চবরও রূ। এয ভানু াঅববধাবনও রূ ‘ঘড়াাআবাবত’ (ফনর্বাচন)। তাাআ এবি 

বাবলও বফঘযুবত। 
 

     ওবফতাবির্ত াঅন্ববয়ও বফঘযুবত  চঘার্ঔ র্ড়। চমভন:  
 

         ১         ২       ৩     ৪ 

১) ‘চতাভায  ওাভনায়  চন্ম  চনয় 

        ৫       ৬       ৭        ৮ 

     াচায  ূর্মেয  উজ্জ্বর  ওার।’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

        ১         ২        ৩       ৪ 

    চতাভায  ওাভনায়  াচায  ূর্মেয 

        ৫      ৬     ৭      ৮ 

    উজ্জ্বর ওার  চন্ম  চনয়। (ভানু াঅন্ববয়ও রূ) 
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     ওবফতাবির্ত ওবফ চমবার্ফ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ এাআ ক্রর্ভ ব্দজ্জার্ও াবচর্য়র্ঙন, তায ভানু াঅন্ববয়ও রূ 

বদর্র ক্রভান্বয় র্ফ ১ ২ ৫ ৬ ৭ ৮ ৩ ৪। ওবফ ওাফুবালায় চৌন্দমে ৃবিয প্রর্য়াচর্ন দক্রর্ভয বনবদেি বনয়র্ভ 

বফমো খবির্য়র্ঙন। এয পর্র াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। 
 

 

         (১০) 

াস্পি বঙর্র নাবও...! 

চঘাঔ দুর্িা তাাআ 

চতাভায ওভণ্ডযরয গ্রণ ওরুও। 
 

ওফন্ধ্ হৃদয় চযর্ড় 

উষ্ণ যক্ত চস্রাত 

ফর্য় মায় াথেীন ূনু প্রান্তর্য। 
 

স্পে ওর্যা স্পে ওর্যা 

চতাভায স্রিার্ও, 

ঙযাঁর্য় চদর্ঔা এফায 

ৃবিয াঅবদভ দযচা। 

 

উন্মযক্ত প্রান্তয চযর্ড় 

এওাওীত্ম শুধয। 

ান্ধ্ওায - ান্ধ্ওায 

কীন কহ্বয। 

 

(‘বৃি’ - রূযাচ বট্টাঘামে) 
 

     ওবফ রূযাচ বট্টাঘার্মেয ‘প্রস্তযবরব’ ওাফুগ্রর্ন্থয ১০নাং ওবফতা ‘ৃবি’চত াথেকত বফঘযুবত  াঅন্ববয়ও বফঘযুবত 

রেু ওযা মায়। াথেকত বফঘযুবত, চমভন- 
 

১) ‘ওফন্ধ্ হৃদয় চযর্ড়’ 

২) ‘ঙযাঁর্য় চদর্ঔা এফায 

     ৃবিয াঅবদভ দযচা।’ 
              

      প্রঘবরত ানযলর্েয ফাাআর্য চফবযর্য় ওবফ এঔার্ন র্ব্দয াববনফ প্রর্য়াক খবির্য়র্ঙন। ‘ওফন্ধ্’ ব্দবিয াথে 

স্কন্ধ্ওািা, ভস্তওীন ফুবক্ত। এয ার্ ‘হৃদয় চযর্ড়’ দগুর্চ্ছয াফস্থান। ফাস্তর্ফ এয াথের্বদ ম্ভফ নয়। ‘ৃবিয 

াঅবদভ দযচা’ চঙাাঁয়ায ফুাাযবি চফাছা ওবঠন। বাফ ফা বফলর্য়য বদও চথর্ও াঅর্রাঘনা ওযর্র য়র্তা এাআ 

ওথাগুর্রায চওার্না এওিা াথে দাাঁড় ওযার্না চমর্ত াযর্তা। বওন্তু এঔার্ন াঅভযা শুধযাআ ওবফতায পভে ফা ওাফুযীয 

বনর্য় ীভাফদ্ধ াঅর্রাঘনা ওযবঙ। ওবফতায বালায় এাআরূ াঅাত াম্ভফ র্ব্দয ফুফায - প্রঘবরত ার্থেয র্ে মায 

চওার্না বভর চনাআ - তার্ও াথেকত বফঘযুবত ফরা র্য় থার্ও। 
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     ওবফতাবির্ত াঅন্ববয়ও বফঘযুবত চঘার্ঔ র্ড়। চমভন:  
 

        ১      ২     ৩ 

১) ‘ওফন্ধ্  হৃদয়  চযর্ড় 

       ৪    ৫     ৬ 

    উষ্ণ  যক্ত  চস্রাত 

      ৭     ৮      ৯      ১০     ১১ 

    ফর্য়  মায়  াথেীন  ূনু  প্রান্তর্য।’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 
 

       ১      ২      ৩ 

    ওফন্ধ্  হৃদয়  চযর্ড় 

      ৪    ৫     ৬ 

    উষ্ণ  যক্ত  চস্রাত 

      ৭        ৮      ৯      ১০   ১১ 

   াথেীন  ূনু  প্রান্তর্য  ফর্য়  মায় (ভানু ফা াঅদে াঅন্ববয়ও রূ) 

       

        ১        ২      ৩       ৪ 

২)  ‘স্পে  ওর্যা স্পে  ওর্যা 

          ৫        ৬ 

      চতাভায  স্রিার্ও’ (বফঘযুত রূ) 

          ১        ২ 

      চতাভায  স্রিার্ও 

        ৩      ৪       ৫      ৬ 

      স্পে  ওর্যা  স্পে  ওর্যা। (াঅদে কঠন) 
 

       ১      ২       ৩ 

৩) ‘ঙযাঁর্য়  চদর্ঔা  এফায 

        ৪       ৫      ৬ 

     ৃবিয  াঅবদভ  দযচা।’ (ওবফতায বফঘযুত রূ) 

        ১      ২        ৩       ৪ 

     এফায  ৃবিয  াঅবদভ  দযচা 

       ৫     ৬ 

     ঙযাঁর্য় চদর্ঔা। (ভানু াঅন্ববয়ও রূ) 
 

     ওবফতায ১নাং দৃিার্ন্ত ওবফ চমবার্ফ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ দক্রভর্ও াবচর্য়র্ঙন, দক্রর্ভয বনবদেি 

বনয়ভ ানযমায়ী ফা াঅদে কঠন ানযমায়ী তায ক্রভান্বয় র্ফ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ৭ ৮। ২নাং দৃিার্ন্তয বফঘযুত 

দক্রভ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ এয ভানু াঅন্ববয়ও রূ র্ফ ৫ ৬ ১ ২ ৩ ৪। াঅয ৩নাং দৃিার্ন্তয বফঘযুত দক্রভ ১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৬ এয াঅদে কঠন র্ফ ৩ ৪ ৫ ৬ ১ ২। এবার্ফ প্রঘবরত দক্রর্ভয বনবদেি বনয়ভ চথর্ও ওবফ তাাঁয ওবফতায 

প্রর্য়াচর্ন র্য এর্র্ঙন। এয পর্র াঅন্ববয়ও বফঘযুবতয ৃবি র্য়র্ঙ। 
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     বযয াংবেপ্ত। তায এঔার্নাআ াআবত িানর্ত র্ফ। বওন্তু াঅর্রাঘনায মর্থি াফওা যর্য়র্ঙ। তাাআ এাআ ভাবপ্ত 

াঅাত ভাবপ্ত। ‘প্রস্তযবরব’ ওবফ রূযাচ বট্টাঘার্মেয াাধাযণ এও ওাফুগ্রন্থ। এাআ ওাফুগ্রর্ন্থয বনফোবঘত প্রথভ ১০বি 

ওবফতায় বফবঘত্র্ ধাযায ‘বফঘযু বত’য স্বরূ-শফবঘত্র্ু উদখাবিত র্য়র্ঙ। বফর্ল ওর্য াথেকত  াঅন্ববয়ও বফঘযুবতাআ তাাঁয 

ওবফতায় ধযা র্ড়র্ঙ। প্রঘবরত দক্রর্ভ বফমো ওবফয ওবফতায় এর্নর্ঙ স্বতন্ত্র ভাত্র্া। াআবতার্য র্ে মৃ্পক্ত 

বফর্ল বওঙয র্ব্দয প্রর্য়ার্ক ওবফতায় ঐবতাবও াঅফ কর্ড় উর্ঠর্ঙ। চওাথা চওাথা াংস্কৃত র্ব্দয ফুফার্য 

ক্লাবও বযভণ্ডর শতবয র্য়র্ঙ। এঙাড়া ধ্ববনতাবেও, রূতাবেও, বাবলও  বালাভযদ্রা াঅবিত বফঘযুবত ওবফয 

ওবফতায় ওামেওযী র্য় উর্ঠর্ঙ। ধ্বনুাত্মও র্ব্দয প্রর্য়াক ওবফতায় াাংর্ওবতও চদুাতনা শতবয ওর্য, শ্রুবতয াতীত 

এও াংর্ফদন ৃবি ওর্য াঠর্ওয ভর্নাবূবভর্ত। রূযাচ বট্টাঘার্মেয ওবফতায় এাআ শফবিুবি চঘার্ঔ র্ড়। তাঙাড়া 

তাাঁয ওবফতায় বত্র্ওূি বফন্দয (...) বদর্য় ফার্ওু চল ওযায এও াববনফ প্রয়া রেু ওযা মায়। এঔার্ন বনফোবঘত 

ওবফতাগুবরয াংবেপ্ত  ীভাফদ্ধ াঅর্রাঘনায ভাধুর্ভ ওবফ রূযাচ বট্টাঘার্মেয স্বওীয়তা  তাাঁয ওবফতায 

বল্পায়র্নয বদওবি তযর্র ধযায চঘিা ওযা র্য়র্ঙ। 
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