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Abstract 

Romantic inspirations are a major part of The Middle Ages Bengali literature. These poems, written 

by the great poet of the gods, are deeply focused and in the love of the poets by the light of human 

understanding. The new craze in literature is evidenced by the transformation of traditional 

religious culture into the upper chest of romantic traditions.  Life-related feeling has come with new 

dimensions here. The pair of poems also have a pair of poems to satisfy the eternal aspirations of 

love and beauty. In these poems, which are based on the spirit of spirituality, they have given more 

importance to man than to religion and to god. Although the magic of the romans is spread by the 

magic of the world, in the end, human beings are the heroes of poetry. The unique blend of love and 

beauty has been greatly promoted by talented poets in their self-reliance, in the innate, in the mind-

blowing language, in the expanding vocabulary, in the form of a linguistic and skillful technique; 

Which today was able to stop the thirst of the reader's poetry. 
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    ধর্ভেয প্রভোড়ক ७র্মোচন মক१ফো কর্ভেয ফোণী ফন কযো োমর্তযয কোজ ন। ४ফোয োমর্তযয কোজ ফযফোমযক জীফর্নয 

ের্োজনী ভোগ্রীয ভর্তো দেন-५মি প্রেোচয প্রকোন মফল ন।  োমতয ভূরত মনতযতোয ७র্বে ७র্ে যর্োরমিয ३মনতয 

ফোনোর্ক ধযোধোর্ভ ३ফতীণে কযর্ত োতো কর্য। ४য ক१কোর্রয কোমেনয প্রবদ কর্য ভোনুর্লয ভননীর ভর্নয প্ররফ চর্য 

স্র যর্েয প্রপোোযো ঝযো। বোফর্রোকর্ক বোর্রোফোোয োশ্বত ४কোঙ্ক্ষোর্ক চমযতোথে কযফোয প্রভোক্ষভ োমতোয োমতয। মুমিয 

প্রনর্থয দো०মড়র্ থোকো ४র্ফের্ক ভোনুর্লয ভনর্ন ७র্মোমচত  ভর্ন ঞ্চোমযত কর্য োমতয।  ভধযমুর্ে এ५ োমতয ४নোয 

যে-রূ  যর্য েকো কর্য কোফযর্ক ४শ্র কর্য। মোয একমি ধোযো ফর্ চর্র ধর্ভেয মদর্ক ३নযমি মো যর্য মদর্ক।  তর্ফ 

প্রম প্রভোড়র্ক५ োমতয ४নোর্ক েকো কর্য নো প্রকন; তোয ভোর্ঝ ভোনফ-ভর্নয মফেমরত বোফনোয োমণত েকো প্রদখ্র্ত 

োো মো। 
 

    ভধযমুর্েয রৄরুিো োমর্তযয ४কো মির মকিুিো প্রভঘোচ্ছন্ন। যোজননমতক  োভোমজক িোভোর্িোর্র োমতয তোয ४ন 

ির্ন্দ ४নন্দ মফতযণ বুর্র মের্ র্ র্ড়মির মকিুিো প্রকোনেোো। মমদ প্র ३ফস্থোয ३ফোন ঘর্ি প্রফ ४ড়ম্বযূণেবোর্ফ५। 

३ফরুদ্ধ প্রচতনো ফো०ধ প্রদো োমনয ভর্তো ুর্মোে প্রর্ ফ ফো०ধো প্রমযর্ স্র ধোযো িুর্ি চর্র নোনো থ  ভতর্ক ४শ্র 

কর্য। মকন্তু েোথমভক মেোর্ ভধযমুর্েয োমতয ४ন মির্ক ফহুগুণ ফমধেত কযফোয ३মবেোর্ ३নুফোর্দয কযতর ४०কর্ড় 

ধর্য। কোযণ ३নুফোর্দয বফমষ্ট্য র্রো ভৃদ্ধতয বোলোয বোফ  বোফনোয ४র্রোর্ক ४ন বোলোয ‘ফন  ন’ ক্ষভতোর্ক 

ফোমড়র্ প্রতোরো। ভধযমুর্েয োমমতযকেণ মনুণ র্ে প্র কোজমি ুম্পন্ন কর্য ४মদ ভধযমুর্ে বোলো  োমর্তযয একমি ি 

মবত েস্তুত কযর্ত ক্ষভ ন। ধীর্য ধীর্য তোয ७য ের্ড় র্ে ভঙ্গরকোফয, বফষ্ণফ োমতয, দোফরী োমতয, চমযত োমতয, 

প্রদোবোলী োমতয, নোথ োমতয, োি দোফরীয ভর্তো ভৃদ্ধ ফ োমমতযক ধোযো। এয ভোর্ঝ ম্পূণে মবন্নতো মনর্ প্রম ধোযোমি 

४ন যে-য  বফবর্ফ মির ३ননয প্রমি ‘প্রযোভোমিক েনর্োোখ্যোন’ এয ধোযো। প্রেভ  প্রৌন্দর্মেয ३ননয মভর্র্র বতময এ 

কর েণ-४খ্যোনভূর্ ভোনুর্লয প্রভৌমরক ४কোক্সক্ষোয োর্থ োর্থ প্রৌন্দর্মেয েমত ३নন্ত ४মিয েকো রক্ষয কযো মো। 
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জীফোত্মোয োর্থ যভোত্মোয মভরন পরৃধোযোয ভর্তো এফ কোর্ফযয ३ন্তয মচর্য ফর্ প্রের্র ভর্তেয ভোনুর্ল ভোনমফক ফোনো-५ 

এখ্োর্ন ३মধক মি প্রথর্কর্ি।  
 

    ধর্ভেয ४যোধনো  প্রদফ-প্রদফীয ভোোত্ময ফণের্নয মফযীর্ত মের্ প্রযোভোমিক েণর্োোখ্যোনভূ ভোনফহৃদফৃমি, মচিমফরো 

 ভোনর্ের্েয মফমচত্র রীরো েকোর্য ভোধযর্ভ প্র মুর্েয েতোনুেমতক মল্পকর্ভেয ধোযো নতুন য  ४নন্দ ঞ্চোমযত 

কযর্ত ক্ষভ । েণর্োোখ্যোনগুমরয ভুখ্য রূকোয মির্রন ভুরভোন কমফেণ। ুনযোফৃমিভূরক ধভেী মযর্ফর্য ফো५র্য 

প্রথর্ক ভুরভোন কমফেণ েণর্োোখ্যোনগুর্রোর্ত নতুন বোফ, মফল  যর্য প্রমোেোন মদর্ স্বতন্ত্র্য কোফয ধোযোয েফতেন কর্য 

ভধযমুর্েয ফো१রো োমর্তয এক নতুনতয ঐমতর্যয १র্মোজন কর্যন। পর্র ফোেোমর োেক েথভ ধভেবোফভুি ভোনমফক যর্য 

४স্বোদ রোব কর্য। প্রযোভোমিক কোফযধোযোয প্রমফ ७র্েখ্র্মোেয কমফ  কমফতোয তোমরকো মনম্নরূর্ প্রদখ্ন র্রো: 
 

কোফয কমফ কোর 

५७ুপ প্রজোর্রখ্ো ো ভুম্মদ েীয র্নয তক 

রোরী ভজনু  প্রদৌরত७মজয ফোযোভখ্োন  

 

প্রলোর তক 

ভধ ুভোরতী  ভুম্মদ কমফয  

 

প্রলোর তক 

োমনপো কযোযী  ো ফোমযদ খ্োন  প্রলোর তক 

মফদযোুন্দয  ো ফোমযদ খ্োন  প্রলোর তক 

পুর ভূরক ফমদ७জ্জোভোন  প্রদোনো েোজী প্রচৌধুযী  প্রলোর তক 

তীভনো প্ররো চিনী কোজী প্রদৌরত র্তয তক 

দ্মোফতী ४রোর র্তয তক 

প্তকয ४রোর র্তয তক 

চিফতী প্রকোর্যী ভোেন েোকুয র্তয তক 

গুর্র ফকোরী নোমজভ খ্োন র্তয তক 

ভৃেফতী ভুম্মদ ভুমকভ ४েোয তক 

 
েদো ভমেক প্রখ্ োদী ४েোয তক 

  

    ফো१রোয ফো५র্য প্রফমযর্ এফ কোর্ফয কমফযো ४যফয কোমনী, োযয জীফন  বোযর্তয নোনো ের্দর্য চোরমচত্রর্ক ধোযণ 

কর্য ভৎ বোফ, েেীয বোলো  প্রযোভোন্স যর্য ४ভদোনী কর্যর্িন। ফো१রোয মফবূমত এফ কোর্ফয ধোযণ কযোয ३মবেো নো 

থোকর্র কোফযভূর্য ३ন্তর্য ফো१রোয ভোনুর্লয ভোনমফক বফমষ্ট্য দোরুণবোর্ফ মফকমত র্র্ি। কোযণ কমফভন ३নুফোর্দয 

কমেন-েোন্তয তযোে কর্য ফোয१ফোয५ ४ন ভোনর্চতনোয তোমেদ র্ত ४নন্দ-ভ্রভর্ণ প্রফয র্র্ি। এফ१ তোয५ পো०র্ক 

३মযমচত র্থ মবনর্দী ४রর্খ্েো জড়োন চমযত্রগুর্রো ফো१রোয োধোযণ ভোনুর্লয েফণতোর্ক ४িে কর্য মনর্র্ি। এর্ত 

প্রফোঝো মো, কমফ ভন কোর্ফযয ভোর্ঝ প্রকফর মফর্নোদর্নয থ প্রখ্ো०র্জন নো, ४ন েোর্ণয ঐ^ মের্ক প্রঢর্র প্রদন। প্রদ-

মফর্দর্য নোনোন বোলো র্ত १েৃীত এ কর ३নুফোদ কোর্ফযয জনমেতো  নোন্দমনক বরী ফুমঝর্ প্রদ মবন্ন १স্কৃমতয ফীজ 

গ্রণ কর্য মনজ ভোমির্ত তোর্ক প্রযোন কর্য ভীরূ মনভেোর্ণ কতখ্োমন োযদমে মির্রন প্র ভর্য কমফযো।  
 

     েোচীনমুর্ে মতনমি কোযর্ন ফমের্দর্য োর্থ ফো१রোয প্রমোেোর্মোে স্থোমত র্মির-যোজননমতক  োনতোমন্ত্র্ক ক্ষভতো 

মফেোয, ফোমণমজযক ম্পকে স্থোন, ধভেেচোয  তথেমোত্রো। একর কোযর্ণ প্রমোেোর্মোর্েয োর্থ োর্থ ফো१রো ের্ফ কর্য 

४যফ-५যোর্নয ভুরভোনযো। এর্দর্ তোযো োন েমতষ্ঠোয ভোধযর্ভ ४ন স্থোন কযর্র মনজ োমতয-१স্কৃমতয ুধো 

প্রস্রোতর্ক েফোমত কযর্ত প্রদন এ ३ঞ্চর্র। ভুরভোন োকর্দয ৃষ্ঠর্োলকতো মফমবন্ন কমফ-োমমতযকেণ মফর্দী কো०চোভোর 

ফযফোয কর্য প্রদী ४র্ভর্জ যচনো কর্যন মফমবন্ন েণর্োোখ্যোন। ফযমতিভ িোড়ো ३মধকো१ যোজোযো মল্প োমর্তযয চচেো 

কযর্তন ३ফয ভুহুর্তেয মচিমফর্নোদর্নয জনয। মনিক যর্েোে মির ३মধকো१ যোজোয ৃষ্ঠর্োলকতোয ७র্েয। প্রজনয 

যোজবোয িত্রিোো প্রমফ মল্প োমর্তযয চচেো র্র্ি প্রগুর্রোর্ত যোজবোয রূ, বফদগ্ধ্য  যর্োেো েধোনয প্রর্র্ি। 

েণর্োোখ্যোনগুর্রোর্ত ক্ষভতোয দে  র্েোর্েয ফমণের মচত্র ४র্ি। তোয েধোন কোযণ ৃষ্ঠর্োলক যোজোর্দয জীফনর্চতনো  
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প্রবোেফোনো। এর্ত প্রেভ, প্রৌন্দমে মফরোীতো, দ२োমকতো, এযোির্বঞ্চোয ५তযোমদ ७োদোন স্বোবোমফক বোর্ফ५ এর্র্ি। ফো१রোয 

কমফযো একর কোর্ফয ভোনফর্েভর্ক েোধোনয দোন কযর্র প্র প্রেভ মির প্রবোেভুখ্ী  মভরনোত্মক। ४নন্দ-ভধুয ३ফয-

७র্বোে ভুূর্তে প্রম কোফযমর্ল্পয জম, তোর্ত তত্ত্বকথো, ধভেকথো ३র্ক্ষো প্রেভকথো, যকথো থোকো५ স্বোবোমফক। ३ভোতযফর্েেয 

প্রতোলোভদ, চোিুকোযফৃমি  ७চ্জমত ে१োভুখ্য মযর্ফর্ যমচত এ কোর্ফয তো५ যোজোর্দয মোমত জীফন নোনোভোমত্রক ३মবজ্ঞোন 

 মফবূমত মনর্ মফেোয রোব কর্য। তর্ফ ক্ষীণধোযো র্র প্রখ্োর্ন ফভোন মির ভোনমফকতো  কমফ-ভর্নয ४কূমত। 

ভধযমুর্েয েণর্োোখ্যোনর্ক ‘প্রযোভোমিক’ কোফয ফরো । ভোনুর্লয প্রেভকথো५ এ মুর্েয প্রযোভোমিকতোয ভূর ७োদোন। এর্ত 

প্রেভোকুরতো, রূতৃষ্ণ, ঐ^ মেুখ্, প্রবোেফোদ, ४ত্মতৃমপ্ত, ३१র্ফোধ, যোে-প্রক্ষোব েদেন, দ२োমক কভে, প্রযোভমঞ্চত  ३ফোধ 

প্রদমভরর্নয কথো ফরো ४র্ি। মো প্রযোভোমিকতোয মফলেত ७োদোন। মুমি মদর্ জোনফোয, ফুমদ্ধ মদর্ ফুঝফোয মফল ন। হৃদ 

মদর্ ३নুবফ কযফোয  ভন মদর্ ७রমি কযোয মফল। ফোেফ ३ফোেফ, প্ররৌমকক-३র্রৌমকক তয-কল্পনোয মভমশ্রত প্রেভভ 

জীফনকোফয५ প্র মুর্েয প্রযোভোমিক কোফয। ফুমড়েঙ্গো র্ত নীরনদ মেন্ত কোফযগুমরয িবূমভ মফেৃত। প্রকোন প্রকোনমিয ফোেফ-মবমি 

থোকর্র তো ३তীত স্মৃমতর্ত মফরীন। তোর্দয প্রেভকথো মক१ফদন্তী র্ প্রফ०র্চ ४র্ি। প্রেভোখ্যোনগুর্রোয জীফনকথো ফণেনো 

কমফর্দয কল্পনো যমেন িোনো বয কর্য ३েোকৃত জের্ত েোণ কযোয পর্র তোর্ত েচুয মযভোর্ন ३র্রৌমকক ७োদোর্নয 

७মস্থমত রক্ষয কযো মো। মনজেরো প্রের্ভয ফযথো কোর্ফয থোকর্র ফযথো যফমতে মভরনর্ক५ এখ্োর্ন েোধোনয দোন কর্যর্ি প্রফম।  

প্রের্ভয জনয দ२োমক ३মবমোন এভনমক ভৃতুয মেন্ত প্রদখ্োন র্র্ি। তর্ফ রোরী ভজনু ফযতীত ফেত্র५ মযনোর্ভ মভরন 

প্রদখ্োন র্র্ি। কোযণ মোর্দয ভর্নোযঞ্জর্নয জনয প্ররখ্ো তোযো ফযথেতো মচত্র প্রদখ্র্ত চো५র্তন নো। পর্র পরতোয র্থ কর 

ফো०ধো কল্পনোয দ্বোযো ३যণ কযো র্র্ি। স্বেে-ভতে-োতোর এফ१ ३তীত-ফতেভোন-বমফলযৎ একর কোর্ফয একমফন্দুর্ত এর্ 

মভর্র্ি। স্বপ্ন  ফোেফ োত ধর্য প্র०র্ির্ি একোর্থ। ফোের্ফয ফো०ধো স্বর্প্ন দূযীবূত র্র্ি। যমত  যর্য বযুয প্রজোেোন 

মদর্ত মের্ কমফযো ३োধযর্ক োধন কর্যর্িন। ফোের্ফয কোমেনযর্ক তযোে কর্য ३ফোেফ  ३র্রৌমককতোয ফোষ্পী বুফর্ন 

ের্ফ কর্যর্িন। যোজোযোজড়োর্দয বোফ  প্রবোর্েয প্রখ্োযোক একর কোফয প্র মুর্ে োধোযণ ভোনুর্লয ভোর্ঝ ফযোক জনমেতো 

३জের্ন মকিুিো ফযথে ন। কোযণ ভূরত মতনমি- এক. ३মবজোত প্রশ্রমণয ভর্নোযঞ্জর্নয জনয ৃমষ্ট্ এ কর কোফয োধোযণ ভোনুলর্ক 

স্পে কযর্ত োর্যমন । তোর্দয হৃদর্ক ३মববূত  ४চ্ছন্ন কর্য প্রতোরফোয গুণ প্রগুর্রোর্ত মির নো। দ५. ७োদোর্নয মদক 

প্রথর্ক এগুর্রো মফর্দী যর্ প্রের্ি। কোফযকোমনী  বোফমযভণ্ডর্র প্রম রূ-মচহ্ন ४র্ি, তোয োর্থ এর্দর্য জীফন ধোযো, 

রূমচর্ফোধ  মচন্তোকর্ভেয প্রমোেোজুজয োো মো নো। মতন. ধভেী প্রেো०ড়োভী ফো কু१স্কোযচ্ছন্নতো। ভধযমুর্ে প্রযোভোমিক 

কোফযগুর্রো েধোনত ३নুফোদ ४কোর্য ४মফবূেত । দ’একমি িোড়ো ফ५ ভুরভোন কমফয যচনো । এমুর্ে মফুর মযভোন 

३নুফোদ ফোয কোযর্ণ এর্ক ३নুফোর্দয মুে ফরো । ভুরভোন কমফেণ ५রোমভ ঐমতর্যয ূত্র ধর্য ४যমফ-পোযম কোর্ফযয 

३নুফোদ কর্যন। তোর্দয ভর্ধয ো ভুম্মদ েীয, ফোযোভ খ্োন, ো ফোমযদ খ্োন, প্রদোনো েোজী প্রচৌধুযী, ४রোর, ४ব্দুর োমকভ 

३নযতভ । ३নযমদর্ক মন্দুযো প্রভৌমরকবোর্ফ মন্দ ুঐমতর্যয ূত্র ধর্য १স্কৃর্তয চচেো কর্যন। এর্দয ভর্ধয কৃমিফো, ভোরোধয 

ফু, কোীযোভ দো ७র্েখ্র্মোেয। তো०র্দয প্ররখ্নীর্ত মনজ মনজ ধর্ভেয ४দে, মফশ্বো  ভূরযর্ফোধ েমতপমরত । পর্র 

একক্ষ ३নযর্ক্ষয ধভেকথো ড়োর্ক ো ভর্ন কযত। ধভেকথো প্রোনোয প্রক্ষর্ত্র এ নীমত প্রভর্ন চরো ३নুমচত নো র্র 

যকথোর্ত এর্দর্য প্র প্রবদর্যখ্ো বুর্র প্রমর্ত োর্ন মন। এফ१  এ কর প্রনমতফোচক १স্কৃমতয েবোফ র্ড় োমর্তয।  
 

    তর্ফ ূক্ষবোর্ফ যখ্ কযর্র প্রদখ্ো মো ४যফ, ५যোন, ४মেোফতে, দোমক্ষণোর্তযয কোমনী এর্দর্য যে-য-রুমচ  

ভর্নোবমঙ্গয ভোর্ঝ র্ড় ४মদ ४ধযোমত্মকতোর্ক ३র্নকো१র্ প্রঝর্ড় প্রপর্র ভোনমফক প্রেভকোর্ফয মযণত র্র্ি। ५७ুপ-

প্রজোর্রখ্ো, রোরী-ভজনু, পুরভুরুক-ফমদ७জ্জোভোন চিোফতী, ভধুভোরতী, প্ররোয-চিোনী, দ্মোফতী, মফদযোুন্দয, োমনপো-

কযোযীয েভুখ্ চমযর্ত্রয ४চোয ४চযণ, কথোফোতেো, মচন্তোবোফনো, ুখ্-দ२খ্োনুবূমত, প্রোোক-মযর্চ্ছদ, १স্কোয-মফশ্বো 

এককথো োভমগ্রক জীফনচচেোয ভোর্ঝ ফো१রোয প্রো०দো ের্েয ঘ্রোণ োো মো। প্র५ োর্থ  েোকৃমতক দৃয ফণেনোয ভোর্ঝ 

ফো१রোয ভো-ভোমি  ভোনুর্লয িোোর্ক ३স্বীকোয কযো মো নো।। এজনয গ্রন্থগুর্রো ४ক্ষমযক ३নুফোর্দয ফভে প্রির্ড় েো প্রভৌমরক 

ৃমষ্ট্ র্ ७র্ের্ি। দয ४কোর্য মরমখ্ত এ কোফযগুর্রো ফণেনোভূরক ४খ্যোনধভেী যচনো। এর্ক েকোযর্ন্ত কোমনী কোফয ফরো 

প্রমর্ত োর্য। েণর্োোখ্যোনগুর্রোয প্রফময বোর্ে५ কমফেণ মদ্বদী  মত্রদী োয িন্দ ফযফোয কর্যর্িন। ‘ো०চোমর যীমত’ প্রত 

যমচত এ५ ४খ্যোনভূ ভূরত মেত োয জনয५ যমচত  এফ१  বফমচত্র ৃমষ্ট্ কর্ প্রশ্রোতোর্ক মফশ্রোভ প্রদোয জনয কোমনীয 

পো०র্ক পো०র্ক েোন মযর্ফনোয ফযফস্থো কর্যর্িন কমফেণ। তর্ফ ফমকি ু িোমড়র্ দয४কোর্য মরমখ্ত ফণেনো ভূরক 

४খ্যোনধভেী েনর্োোখ্যোন এয প্রভৌমরক মফল ভোনফ প্রেভ। প্র५ প্রেভর্ক প্রকি কর্য নোনো দ२োমক ३মবমোন, ३র্রৌমকক 
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ঘিনোয মফেোয, কল্পনোয ३েোধ ভুর্ে মনভজ্জ্বন, প্রেভ  যমতয েোঢ় োফস্থোন ५তযোমদ মফলভূ ३ফোর্ধ মফেোয কর্যর্ি। মো 

দ२খ্-কষ্ট্ভ মফফণে ৃমথফীয গ্লোমন র্ত মকিুিো ভর্য জনয ভোনুর্লয ভনর্ক োমখ্য োরর্কয প্ররফ   ७ষ্ণ র্ভ জমড়র্ 

যোখ্োয ४নন্দ প্রদ। কল্পনোয স্র প্রপোোযো ফোের্ফয ধূমর-ভমরন রুক্ষতোর্ক ७মড়র্ মনর্ চর্র প্রতোন্তর্যয োর্ন। জীফন 

এখ্োর্ন কল্পনোয প্তযর্ে প্রভোড়োন । কোযণ েনর্োোখ্যোনগুর্রোয ভূর  ४র্ফদন মির Entertainment ফো মফর্নোদন। ३র্নক 

স্থোর্ন ७র্দভূরক র্র মফর্নোদনর্ক তো িোমড়র্ মোমন। এগুর্রো প্রকোন ঐমতোমক ঘিনোয নোভ মক१ফো প্রেমক্ষতর্ক ३ফরম্বন 

কর্য প্রফর্ড় র্ে মন। মফমনে যজনীয যোতজোেো ७চ্জোর্ক ७েোর্ বমযর্ প্রদোয ের্োজর্ন ফে েকোয ভোর-ভরো 

মভমর্র্িন কমফেণ। ভোনর্ফয ५মি ४কোঙ্ক্ষোয দোফীয োর্থ মত্ন ४নর্ন্দয দোরুণ মভর্র্র কমফতোগুর্রো ३োধোযণ 

নোন্দমনকতো মনর্ ের্ড় ७র্ের্ি। ४মক-ভোরৄক তর্ত্ত্বয দর্ফেোধযতো মযস্নোত র্র প্রল মেন্ত কোফযভূ ३র্রৌমকক 

ভোোফোেফতো প্রঝর্ড় ভোনমফক প্রফোর্ধ দীপ্ত র্ র্ে। १র্কত-মচহ্ন-মভথ ५তযোমদ রূকল্প দ্বোযো ३োয োমন্ত  ३খ্- ুর্খ্য 

প্রদযোতনো মনর্ ৃমজত প্রযোভোমিক েণকোফযগুর্রোর্ক ३থেমনর্দেনো  কোফযফযঞ্জনোয দযমতর্ত কর্যর্ি ३ননয। এখ্ন একর 

রক্ষন এয ४র্রোর্ক ভধযমুর্েয কমফেণ প্রম কর েণর্োোখ্যোন যচনো কর্যর্িন, তোয ७র্েখ্র্মোেয কর্কমিয কথো মো 

४জ মক१ফদন্তী র্ প্রফ०র্চ যর্র্ি তো মনর্চ ४র্রোচনো কযো র্রো:  
 

५७পু-জরু্রখ্ো: ফো१রো োমর্তয ভুরভোন কমফর্দয ভর্ধয েথভ কমফ ো ভুম্মদ েীয (র্নয তক) ‘५७ুপ-জুর্রখ্ো’ 

যচনো কর্য প্রযোভমিক েণর্োোখ্যোন ধোযোয েফতেন কর্যন। মতমন মির্রন প্রেৌর্ড়য ুরতোন মেো७েীন ४জভ োর্য 

(১৩৮৯-১৪১০) বোকমফ। মতমন ুরতোর্নয মনর্দের্ মকতোফ-কুয४ন প্রথর্ক কোমনী १গ্র কর্য প্রের্ভয ভোধযর্ভ ধর্ভেয ফোণী 

প্রোনোফোয জনয দীঘে এ ४খ্যোনকোফয যচনো কর্যন। কুয४র্ন ५७ুপ-জুর্রখ্োয প্রেভকোমনীয ভোধযর্ভ নীমতমক্ষো  ४েোয 

ভমভো েচোয কযোয প্রচষ্ট্ো কযো র্র প্রল মেন্ত তো ভোনফর্ের্ভয ४র্ফে-७চ্জোভ েীমতকো মযণত র্র্ি। প্র५ োর্থ 

५রোর্ভয মফজর্েৌযফ কীমতেত র্র্ি ুন্দযবোর্ফ। গ্রর্ন্থয প্রর্ল ५७ুর্পয ভ্রোতো ५ফন ४মভন  মফধুেবোয ३র্রৌমকক 

প্রেভকথো যর্র্ি। মো ম্পূণে কমফয নতুন १র্মোজন। ো ভুম্মদ েীয িোড়ো ভধযমুর্েয ४র্যো ३র্নক কমফ ५७ুপ-

প্রজোর্রখ্ো নোভ মদর্ কোফয যচনো কর্যন। তো०য ভর্ধয ४ফদর োমকভ, ো েমযফুেো, প্রেোরোভ পোতুেো, োর্দক ४রী এফ१ 

পমকয প্রভোোম্মদ ७র্েখ্র্মোেয। ুেোচীন েণকোমনী ३ফরম্বন কর্য ো ভুম্মদ েীয এয ५७ুপ-প্রজোর্রখ্ো কোফয যমচত 

র্র্ি। ফো५র্ফর  কুয४ন এ বনমতক ७োখ্যোন মর্র্ফ १র্ক্ষর্ এ५ কোমনী ফমণেত যর্র্ি। ५যোর্নয ভোকমফ প্রপযর্দৌী 

(ভৃতুয ১০২৫ মিষ্ট্োব্দ) এফ१ ূপীকমফ জোভী (ভৃতুয ১৪৯২ মিষ্ট্োব্দ) ভূর কোমনী ३ফরম্বন কর্য ५७ুপ-প্রজোর্রখ্ো নোর্ভ কোফয 

যচনো কর্যমির্রন। তর্ফ তোর্দয কোর্ফযয োর্থ ো ভুম্মদ েীর্যয কোমনীয খু্ফ একিো োদৃয প্রন५। তর্ফ প্রপযর্দৌীয 

কোর্ফযয প্রযোভোমিক বফমর্ষ্ট্যয র্ঙ্গ ো ভুম্মদ েীর্যয কোর্ফযয মর্থষ্ট্ োভঞ্জয মফদযভোন। ি. ভুম্মদ এনোভুর ক ३নুভোন 

কর্যন, 'কুয४ন  প্রপযর্দৌীয কোফয ফযমতত ভুমরভ মক१ফদমন্তর্ত স্বীেমতবো মনবেয কমযো५ ো ভুম্মদ েীয তোোয 

५७ুপ-প্রজোর্রখ্ো কোফয যচনো কর্যমির্রন'।‘ ५७ুপ-প্রজোর্রখ্ো’  ভূরত ५७ুপ  প্রজোর্রখ্োয েণকোমনীয কোফয কোর্ফযয 

४যর্ে ४েো  যোুর্রয ফন্দনো, ভোতোমতো  গুরুজর্নয ে१ো এফ१ যোজফন্দনো স্থোন প্রর্র্ি। বতভু ফোদোর্য কনযো 

প্রজোর্রখ্োয মভর্যয ३মধমত ४মজর্জয োর্থ মফফো ফের্ন ४ফদ্ধ ন। মকন্তু জীফর্নয প্রকোন এক মেোর্ িীতদো ५७ুর্পয 

३রূ রূ দের্ন মতমন তোয েমত েবীযবোর্ফ ४কৃষ্ট্ ন। মকন্তু ত প্রচষ্ট্ো মতমন ५७ুপর্ক প্রভোোচ্ছন্ন কযর্ত োর্যন নো। 

এযয ফহু ঘিনোয ভধয মদর্ ५७ুপ মভর্যয ३মধমত ন। জুর্রখ্ো তখ্ন প্রেভোকোেক্ষো মযতযোে নো কর্য ५७ুর্পয জনয 

३র্ক্ষো কর্য  এফ१ র্য ५७ুর্পয ভর্নয মযফতেন ঘর্ি। পর্র তোর্দয মভরন । কোর্ফযয এ५ েধোন এ५ কোমনীয োর্থ 

४য ३१খ্য ७কোমনী স্থোন প্রর্র্ি। এ ঘিনো ভূরত প্রকোয४ন মনর্দেমত ন। প্রকোযো४র্ন ফমণেত ঘিনোর্ক তরূর্ 

কল্পনোয প্রকোমি িোরোরো মুি কর্য েকো কযো র্র্ি এখ্োর্ন। মোয েধোন ३ফরম্বন ভূরত প্রভৌমখ্ক েচমরত কোমনী। তর্ফ 

োমতয তয ফো নীমতর্ক ন মল্পর্ক ३মনফোমে ভর্ন কর্য। ো ভুম্মদ েীর্যয যমচত কোফযমিয ३মধক জনমেতোয ভূর্র 

যর্র্ি তো०য মল্পীতর্ফোধ  নোন্দমনক করোর্কৌর ের্োে-ক্ষভতো। ४যফ  ५যোমন ঐমতর্যয র্ঙ্গ মনজ কল্পনো েূত 

মফধুেবো জুর্ড় মদর্ কোফয যচনো কযর্র ফযমি স্বোধীনতোর্ক५ মতমন ३মধক েোধোনয মদর্র্িন। এ কোর্ফযয কোমনী  চমযত্র 

কমফয কল্পনো প্রখ্োরী ভর্নয প্নোযমত িোড়ো ४য মকিু५ ন। িন্দ, ুলভ  োফরীর েকো বমঙ্গর্ত কোফযখ্োমন ফো१রো োমর্তয 

মফর্ল ३ফদোন প্রযর্খ্র্ি। ঝণেো ধোযোয নযো ব্দভূ বোলো নদীয মফেৃত ফর্ক্ষ মভর্ মের্র্ি। চমযত্রভূ কল্পনো প্রভোড়োন 

র্র ভোনফ-ভর্নয ३তরযর্য স্পমন্দত  ७র্দ্বমরত র্র্ি। িন্দ শ্রফর্নিীর্ক ४নন্দভ ুধো মবমজর্ যোর্খ্। োয  

মত্রদী ির্ন্দ যমচত এফ१ প্রিোি প্রিোি ঘিনো মফবি। ३নুর্চ্ছদীর্লে যোে-তোর্রয ७র্েখ্ যর্র্ি। এর্ত প্রফোঝো মো কোফযমি 



প্রেভ  প্রৌন্দর্মেয ३ননয মভর্র: ভধযমুর্েয প্রযোভমিক েণর্োোখ্যোন                                                           কোমনজ পোর্তভো 
 

Volume- IX, Issue-II                                                     January 2021           74 

েীর্তোর্মোেী কর্য যমচত এফ१ এক ভ তো েীত র্তো। কোর্ফযয বোলো  ४মঙ্গক মযচমেোয ভোর্ঝ নোেমযকতোয িো ४র্ি। 

এক কথো ো ভুম্মোদ েীয যমচত ‘५७ুপ-জুর্রখ্ো’ ३নফদয এক োমতয মনদের্নয নোভ, মোয ুধো প্রস্রোর্ত ४জ তৃষ্ণোতে 

কোফযর্েভীেণ তৃপ্ত র্ত োর্যন। ४ব্দুর োমকর্ভয কোফযখ্োমনর্ক র্ব্দয একখ্োনো মফোরোকোয ३মবধোন ফরর্র ३তুমিয  নো। 

র্ব্দয চভৎকোমযত্ব থোকর্র বোলো মনষ্প্রোণ। ভমণ-ভুিো থোকর্র মফনযো করোয ३োভঞ্জযতোয কোযর্ণ এ কোফযমি নোন্দমনক 

३রঙ্কোর্ মযণত র্ত োর্য মন। তর্ফ একধযর্ণয যর চ্ছতো যর্র্ি। এয ३য কমফ েযীফুেোয ३মতভোত্রো ‘মোফনী 

মভোর’ বোলোয ের্োে কযর্র তো েোণীন ন। কমফয প্রৌন্দমে জ্ঞোন থোকর্র দফের ফণেনযীমতয কোযর্ণ তো বমল্পক প্রৌন্দমে 

ৃমষ্ট্র্ত ফযোথে র্র্ি।  
 

রো५রী-ভজন ু : মল্পগুণ ভৃদ্ধ জনমে েণর্োোখ্যোন ‘রোরী-ভজনু’  প্রদৌরত ७জীয ফোযোভ খ্োন এয এক ३ভয কোফয। 

প্রদৌরত ७মজয ফোযোভ খ্োন মফযমচত রোরী-ভজনু কোফয প্রযোভোমিক েণর্োোখ্যোন কোফযধোযো একমি মফর্ল গুরুত্বূণে 

१র্মোজন মর্র্ফ স্থোন প্রর্র্ি। ি. ভুম্মদ এনোভুর ক এয ভর্ত, ১৫৬০ প্রথর্ক ১৫৭৫ োর্রয ভর্ধয কমফ রোরী-ভজনু 

কোফয যচনো কর্যমির্রন। ি. ४ভদ যীপ ১৫৪৩ প্রথর্ক ১৫৫৩ োর্রয ভর্ধয কোর্ফযয যচনোকোর ভর্ন কর্যন। ি. ভুম্মদ 

ীদেো এয ভর্ত রোরী-ভজনু কোর্ফযয যচনোকোর ১৬৬৯ মিষ্ট্োব্দ। কমফ প্রদৌরত ७মজয ফোযোভ খ্োন যমচত রোরী-ভজনু 

কোফয োমেোন কমফ জোভীয রোরী-ভজনু নোভক কোর্ফযয বোফোনুফোদ। রোরী-ভজনু প্রেভকোমনী োযো মফশ্ব জুর্ড় ४র্রোড়ন ৃমষ্ট্ 

কর্য। এফ१ মল্প োমর্তযয নোনো ভোধযর্ভ এ५ কোমনী মনর্ চভকেদ ফ কোজ র্র্ি। এ५ কোমনীয ভূর ७ৎ ४যমফ 

প্ররোকেো०থো। মমদ কোমনীমির্ক ঐমতোমক মদক প্রথর্ক তয মফর্ফচনো কযো । এখ্োর্ন এক ४মভয ুত্র কর্ ফোরযকোর্র 

ফমণক-কনযো রোরীয প্রের্ভ র্ড় মো। প্র প্রেভ তোর্ক এর্তোিো५ মফর্বোয  ४ত্মোযো কর্য প্রপর্র প্রম ফো५ তোর্ক ভজনু ফো 

োের ফর্র র্ম্বোধন কযর্ত থোর্ক। এক ভ রোরী ভজনুয েমত েবীয ४কলেণ ३নুবফ কর্য। মকন্তু দজর্নয মভরর্ন 

३জস্র ফো०ধো এর্ ७মস্থত । এফ१ রোরীয মতো  বো५ প্রজোযূফেক রোরীর্ক ३নযত্র মফর্ মদর্র কোর্ োের র্ 

ফর্ন-জঙ্গর্র মদোীন বোর্ফ ঘুর্য প্রফড়োর্ত থোর্ক। ३মত ুদেন  ४মভর্যয োর্থ রোরীয মফফো র্র প্র ভন প্রথর্ক 

ভনুর্ক বুরর্ত োর্ নো। পর্র ভৃতুযর্ক५ তোযো মভরর্নয একভোত্র ७ো ভর্ন কর্য তোর্দয দীঘে মফযজীফর্নয ३ফোন ঘিো 

করুণ ভৃতুযয ভোধযর্ভ। এ५ ভভেস্পেী প্রফদনোভ কোমনী ३ফরম্বর্ন५ রোরী-ভজনু কোফয যমচত। ভধযমুর্েয োমর্তয এভন 

ট্রোমজকগুণ ভৃদ্ধ কোর্ফযয १খ্যো মির মফযর। ४ভদ যীপ ‘রোরী-ভজনু’ কোফযর্ক িমি দূরেব গুর্ণ ३ননয ফর্র দোফী 

কর্যর্িন। তো०য ভর্ত ‘রো५রী-ভজনু’ মথোথে ট্রোর্জমি’ কোফযকোমনী ३র্রৌমককতো ভুি  জীফনমবমিক। কোফযয ३শ্লীরতোভুি, 

ভোনমফক েণর্োোখ্যোন, স্বোধীন ३নুফোদ তথো প্রভৌমরক যচনো এফ१ ঋতু মেোর্য েীমতনোমিযক রূোণ। কমফ ফজ্রফুমর বোলোর্ক 

রো५রী-ভজনুয প্রের্ভয ফোন কর্যর্িন। এখ্োর্ন কমফয মচন্তোমি জড়তোভুি, েকোবমঙ্গ স্বচ্ছ  স্বোচ্ছন্দ, েমতীর  

োফরীর। মযর্ফ  েঙ্গ ३নুমোী १রো যচনোর্ত কমফ মদ্ধে। তো०য বোলো মির ४েোর্েোড়ো ३র१কোযূণে। বোলো  

ব্দমিয ७য তোয ३োভোনয ক্ষভতো কোফযমির্ক েোঞ্জর কর্যর্ি। এ কর গুর্ণয ভোর্ফ রো५রী-ভজনু কোফযর্ক কর্যর্ি 

३োধোযণ  জীফন্ত। তো५ ४জ এ কোফয মক१ফদন্তী রূর্ ३মধমষ্ঠত।  
 

িুমফর জীফন প্রনৌকো বোর্ফয োের্য। 

প্রের্ভয কৃোন োমন ফমধরো ४ক্ষোর্য॥ 
 

‘রোরী  ভজনুয প্রেভ মফমনভ’ খ্ন্ড প্রথর্ক প্রনো চযণদ্বর্ রোরীয ভর্ন ভজনুয েমত প্রেভ ঞ্চোমত ো ভজনুয 

ভোনমক ३ফস্থোয ফমণেত র্র্ি। রূ  গুর্ণ রোরী  ভজনু ३ননয। তোযো দজর্ন५ ४মভর্যয ন্তোন। মক্ষোগ্রর্ণয ७র্ের্য 

োেোরো মো ७বর্। প্রখ্োর্ন५ প্রদখ্ো  রোরীয র্ঙ্গ ভজনুয। েথভ প্রদখ্োর্ত५ রূভুগ্ধ্ দজনো দজর্নয প্রের্ভ র্ড় মো। 

তোর্দয প্রের্ভয প্রনৌকো বোর্রোফোোয ভুর্ে িুর্ফ প্রের। রোরী  ভজনুয এ५ প্রেভোবোফ  ४র্ফের্ক কমফ দোরুণ ७ভো-

३র१কোয  মচত্রকল্প দ্বোযো মজ্জ্বত কর্যর্িন।  
 

                     ভভ ३ন্তর্য ३মত যমর ন্তো। 

                   মযীমত ফমরর্ত ভোত্র ভর্নোদ२খ্ রোব॥ 
 

প্রের্ভয মযণোর্ভ েোপ্ত ३নন্ত ३ন্তযজ্বোরোয মফলমি দোরুণ বোর্ফ ७র্ে এর্ি এখ্োর্ন। মফদযোরর্ েথভ প্রদখ্ো কোর্ প্রের্ভ 

র্ড় রোরীয। মকন্তু প্রকোন বোর্ফ५ প্র রোরীর্ক ४ন কর্য োনো। পর্র কোর্ রোরীয জনয োের েো র্ মো। 

१োয ধভে তযোে কর্য ফর্নর্ত ফো কর্য। তখ্ন রোরীর্ক োো५ তোয জীফর্নয একভোত্র োধনো । ४য ४যোধনো  
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४মতে ভূর্র থোর্ক এ५ চোো। এ५ চোোয জনয তোর্ক ীভোীন ভূরয মদর্ত । মনদোরুন দ२খ্ কষ্ট্ প্রবোে কযর্ত । মো 

३নুবর্ফ ভজনুয প্রখ্দ জর্ম প্রেভ তোর্ক প্রকফর ভভেফযোথো মদর, ३তি প্রনোবযো ুখ্ মদর নো। এভন५ এক নো োোয মন্ত্র্ণো 

ক্ষতমফক্ষত হৃদর্য করুণ কোমনী পুর্ি ७র্ের্ি প্রদৌরত ७মজয ফোযোভ খ্োর্নয ‘রোরী-ভজনু’ কোর্ফয। 
 

দ্মোফতী: ভধযমুর্েয ফো१রো োমর্তযয ५মতোর্ ভোকমফ ४রোর্রয নোভ খু্ফ শ্রদ্ধোয োর্থ ७চ্চোমযত । তো०য ३ভয কোফয 

‘দ্মোফতী’ মমন্দ কমফ ভোমরক ভুম্মদ জোীয মমন্দ ‘দভোফৎ’ কোর্ফযয ३নুযর্ণ যমচত। এমি ভধযমুর্েয ফো१রো োমর্তযয 

একমি োথেক প্রেভোখ্যোন রূর্ ३ভয র্ ४র্ি। কোমনী রূোণ গুণ, চমযত্র মচত্রোণ বনূণয, েকোবমঙ্গয ३মবনফত্ব, ব্দ 

ের্োে দক্ষতো  ३রঙ্কোয মফনযোর্য চভৎকোমযর্ত্ব কোফযমি কোমরক েমণ্ড প্রমযর্ ত ফিয য ४জ োেকর্ক ७র্দ্বর  

३মববূত কর্য চর্রর্ি। এ কোফয মনভেোর্ণ ४রোর তো०য র্ফেোচ্চ কমফ েমতবোয মযচ মদর্র্িন। েোচীনকোর প্রথর্ক५ যর্র্ি 

ফোেোমরয একমি মফোর  ফযোক কোফয ঐমতয। প্রিৌঞ্চ মভথুনর্ক প্রদর্খ্ ফোল্মীমকয ভর্ন প্রমমদন কোর্ফযয ७দ  প্রমদন প্রথর্ক 

এয থ চর। যোভোণ, ভোবোযত, চমেোদ, বোেফত, শ্রীকৃষ্ণকীতেন, বফষ্ণফ দোফরী ५তযোমদ १স্কৃত কোর্ফযয ধোযো ३নুযণ 

কযো র্র্ি ভধযমুে  যফতেী ভর্। প্র५ ধোযোর্ক ধোক্কো মদর্ একমি নতুন র্থয মনভেোর্ণ ‘দ্মোফতী’য বূমভকো ३ননয। 

४রোর জোীয কোফয ३নুফোদ কর্যর্িন। জোী এক একমি ূণে েফর্ক প্রচো६ দ্বোযো ভে কোফযখ্োমন মরর্খ্র্িন। প্রচৌেমি 

চযর্ণয োর্থ একমি প্রদোো য্ক্ি ুকর্য মন্দী প্রচোো६ যমচত । ४রোর প্রখ্োর্ন ফো१রো কোর্ফযয েচমরত োয যীমতর্ত চযণ 

োমজর্ এফ१ েফর্কয স্পষ্ঠ প্রবদর্যখ্ো নো প্রির্ন ४খ্যোর্নয ४কোর্য ফণেনো কর্যর্িন। ূণে োয, একোফরী েবৃত খ্ন্ড োয 

রঘু  দীঘে মত্রদী-চতুস্পদী োয দ্বোযো চযণ েেন কর্যর্িন। প্রমভন-  
 

কোফয কথো কভর ুেমে বমযুয। 

দর্যত মনকি বোফ মনকর্িত দূয॥ 

মনকর্িত দূয প্রমন ুর্ষ্পর্ত কমিকো। 

দূর্যত মনকি ভধ ুভোর্ঝ মীমরকো॥ [ম१র দ্বী ফণেন খ্ন্ড] 

এিোড়ো তোয কোর্ফয মফমবন্ন १স্কৃত িন্দ ३নুৃত র্র্ি এফ१ প্র५ োর্থ মুি র্র্ি, ঙ্গীর্তয তোর  যোমেনী। ३মধকো१ 

३নুর্চ্ছদ-ীর্লে ४রোর িন্দ  যোে-যোমেনীয ७র্েখ্ কর্যর্িন। মো ফোেোমরয কোফয ঐমতয ভর্ন কমযর্ প্রদ। 

‚রৄর্কয ফচন মদ্বজ কষ্ট্ ভন, 

             কমর ফযোর্ধয েমত॥ 

প্রকর্ন েোণীফধ কময ভেধ, 

              যকোর্র প্রকোন েমত ॥‛ [রৄক র্ঙ্গ ব্রোহ্মর্ণয কর্থোকথন] - যোে চিফরী িন্দ 

দ্মোফতী কোর্ফযয স্থর্র যর্র্ি ४রোর্রয মনজস্ব १র্মোজন। এখ্োর্ন মতমন প্রভৌমরক ४য এখ্োর্ন५ মতমন ३নুযণ কর্যর্িন 

ফোেোমরয কোর্ফয ঐমতযর্ক, কোর্ফযয জেত মতমন ३নুকোয ফো নমফ মির্রন নো। তো०য স্বচ্ছন্দ, প্রফেফোন এফ१ ३নোো েকোক্ষভ 

েমতবো মির। কোর্ফযয রৄরুর্ত ফযমি মযমচত ের্ঙ্গ যমচত ‘যোোঙ্গ ফণেনো’, ‘१কীমতে’, ভোের্নয ফনেনো, ‘४ত্ম-মযচ এফ१ 

‘কোমনী-१র্ক্ষ’ ३ধযোগুমরর্ত কমফয মনজস্ব বোফনোয েকো রক্ষয কযো মো।  

স্তুমত খ্ণ্ড:               েথর্ভ েণোভ ক०রু এক ३ফতোয, 

    প্রম५ েব ুজীফদোর্ন ৃমজরো १োয॥ 

প্রযোোঙ্গ ফণেনো:   িমরভ োোয ফ१ মদযম ५র ব१ 

    নৃমেময বরযোজয োর॥ 

१কীমতেভোের্নয ফণেনো:             ুন্দয ভেদ োে ভেক বূমলত,  

    নফঘন মজমন প্রমন চমিভো ७মদত॥ 

ভধযমুর্েয ফো१রো কোফয ধোযো ३নুযণ কর্য ४রোর মনর্জয ४ত্ম-মযচ মদর্ত প্রবোর্রন মন।। 

    ভজমরকুতুফ তোোত ३মধমত, 

    ভু५ ীন দীন তোন ३ভোতয ন্তমত॥ ... 

    প্র५ ফর্র যমচরু ুেক দ্মোফতী, 

    মনজ ফুমদ্ধফর্র নোম এর্ফক কমত॥  [४ত্ম-মযচ] 
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কোফয রৄধোভোত্র ४নন্দদোর্নয োক ন, ন রৄধু কল্পনোয পোনু ७ড়োন কথোয পুরঝুময। োমতযর্ক ফরো মো ভোজ দেণ, 

প্রবৌর্েোমরক মযচর্য ७ৎ। ४রর্রয দ্মোফতী কোর্ফ ভধযমুর্েয োভন্ততোমন্ত্র্ক ভোজফযফস্থো ফো१রোয োভোমজক  

ো१স্কৃমতয জীফনমচত্র রূোমত র্নি। ফোেোমর মর্র্ফ মতমন ফো१রোয ো^ ত েকৃমত, মযর্ফ, ভোজ  ো१স্কৃমতর্ক তো०য 

কোর্ফয প্রি०র্ক তুর্রর্িন। তো५ দ্মোফতীয চমযত্রগুর্রো র্র্ি ফোেোমর १স্কৃমতজোত।  

‚পরবোর্ফ নম্র ३মত ४ব্রু কোর্েোোর, 

ফড়য মখ্মযনী খ্োজুয ४য তোর॥ 

গুো নোমযর্কর প্রফরিোমরম্ব প্রিোরঙ্গ, 

নোযঙ্গ কভরো যোভ তোযো কো७যঙ্গ॥‛ [ম१র দ্বী ফণেন খ্ন্ড] 

এ५ কর পর্রয ভোোর্য५ ের্ড় ७র্ের্ি ফো१রোয েোণ। প্রম েকৃমতয ভোর্ঝ কমফ প্রফর্ড় ७র্ের্িন প্র५ েকৃমতর্ক ३ফরম্বন 

কর্য মতমন ো०মজর্র্িন তো०য কোর্ফযয প্রদ। এিোড়ো নোেমযক বফদগ্ধ্য এফ१ বমল্পক মযোিয তো०য যচনোয প্রভৌমরক ४কলেণ। 

তো०য কোর্ফয ४র্ফে ন ফুমদ্ধ েোধোনয প্রর্র্ি। ३শ্বচোরনো মফদয, প্রজযোমতলোস্ত্র, মচমকৎোোস্ত্র, বোযতত্ত্ব ५তযোমদ ফযোখ্যো কমফয 

মচন্তোমিয েোযতো ে१োয দোফী যোর্খ্। এ५ েজ্ঞো েকোক্ষভ বমল্পক বোলো তো०য ফহু ७মির্ক েফোর্দ রুোন্তমযত কর্যর্ি।  

‚ড়ী বর্র ত্রু েৃর্ ুখ্ নো५, 

নৃমত বর্র প্রিোধ প্রদর্ত নো५ েো०५॥ 

প্র५ ঘর্য ४ির্ ভোজেোয কোররূ, 

ক্ষীয মন ভৃতুয জোমন স্বরু॥‛ [দ্মোফতীয জম-ফণেন খ্ন্ড] 

বোযতচি, কমফকঙ্কন ५তযোমদ কমফর্দয কোর্ফযয নযো ४রর্রয কোর্ফয যর্র্ি মকিুিো ५মতোর্য িোোোত। মমদ তো 

কমফয ७রক্ষ ন। মতমন প্রযোভোমিক প্রেভর্ক ७জীফয কর্য কোফয যচনো কযর্র প্রযোভোন্স ४ফ ৃমষ্ট্য ७র্ের্য প্রেভ, মুদ্ধ-

মফগ্র, ३মবমোন, ভযমভোফোদ ५তযোমদ মফলগুমরর্ক স্থোন মদর্র্িন। ঐমতোমক মফলর্ক মঘর্য প্রযর্খ্র্ি ३র্রৌমকক  

३তীমি ফ মফল। মো প্রযোভন্সযতর্ক ঘনীবূত কযফোয োক র্ ७র্ের্ি। ফোেোমরয মনেযঙ্গ জীফর্ন ४ির্বঞ্চোর্যয 

४র্ভজ এর্ন প্রদ।  

‚ভুরুক পর্তোফোদ প্রেৌর্ড়ত েধোন, 

তথোত জোরোরুয ূণেফন্ত স্থোন॥ 

ফহু গুণফন্ত বফর্ খ্মরপো রোভো, 

কর্থক কমভ ুপ্র५ প্রদর্য ভমভো॥ [দ্মোফত-জম- ফণেন খ্ন্ড] 

‘দ্মোফতী’ ४ধযোমত্মক োধনতর্ত্ত্বয ३ভয কোফয। েতীক  রূর্কয ४শ্র মনর্ ভূরত কমফ ুমপ প্রেভ দেনর্ক েকো 

কর্যর্িন। ४ধযোমতকতোয ३দৃয এক ३নুবূমতর্ত প্রভোড়ো এ কোর্ফয মফরৄদ্ধ প্রের্ভয কথো ফরো ४র্ি। জীফোত্মো মক१ফো যভোত্মো- 

७বর্ক মযূণে বোর্ফ প্রর্ত র্র োূণয চোতুযীীন রৄদ্ধ ४যোধনো ের্োজন। প্ররৌমকক ভোনর্ফয প্রের্ভয ४ড়োর্র ३র্রৌমকক 

প্রেভ েকোর্য ূক্ষ প্রচষ্ট্ো কমফ দোরুণ পরতো প্রদমখ্র্র্িন।  

          ‚তোয ভোর্ঝ প্রেভকতো ভোধুমে ३োয, 

প্রেভবোফ १োয ৃমজরো কযতোয॥ 

প্রেভ মফনু বোফ নোম বোফ মফনু য, 

মত্রবুফর্ন মতর্দখ্ প্রেভ র্ন্তফ॥‛ 

তর্ফ একথো বুর্র প্রের্র চরর্ফ নো প্রম, েণ কোফযভূ ৃজর্নয ভূর্র ७চ্চর্শ্রণীয ভোনুর্লয ভনযঞ্জন५ েধোন মির। ফযফোমযক 

জীফর্নয মনতযতোয ७র্বে যর্োরমিয ३মনতয ফোনো  নন্দনেীমতয ো^ ত ४কোক্সক্ষো এখ্োর্ন ফযক্সভ রূ রোব কর্যর্ি। 

ুপী তত্ত্ব েকো প্রর্র প্রেভ  প্রৌন্দমে ৃমষ্ট্५ ‘দ্মোফতী’ ৃজর্নয েধোন রক্ষ । প্রকোযর্ণ এখ্োর্ন ভোনর্ফোমচত ४চযণ, ুখ্-

দ२র্খ্য প্রদোরোচর  ५মিজ চোমদোয প্রখ্োরোর্ভরো েকো ४র্ি, ४র্ি ৃঙ্গোয োর্স্ত্রয মফদ মফফযণ। তর্ফ তো প্রকোথো ভোত্রো 

३মতিভ কর্য োমর্তযয ভমেোদো োমন কর্যমন। মথোমথ স্থোর্ন মথোথে মফল ३ফতোযণো ४রোর্রয তুরনো মফযর।  যত্নর্ন 

দ্মোফতীয মফফোর্য মফমচত্র ফণেনো ४রোর একমদর্ক কোর্ফযয ४র্ফের্ক মেক মদো প্রদোয োর্থ োর্থ ফোেফ 

३মবজ্ঞতোয মনখু্०ত ভন্ব কর্যর্িন। কনযোজ্জো, কনযো-ম্পোদোন, ফোযজ্জো,ফঙ্গর্কৌতুক েীতমফফোদ, মফমফধ স্ত্রী-४চোয 

५যোমদ ফণেনো ভকোরীন ভোর্জ েচমরত যীমতনীমতর্ক ३নুযণ কর্যর্িন। ভধযমুর্েয ফো१রো কোর্ফয প্রেমভক-প্রেমভকোয 

মভরর্নয ফে েকোয १ফোদ েকোর্ োতো কযর্তো রৄক। প্র५ োর্থ েেীয তত্ত্বেচোযণোয কোজ তোয ভোধযর্ভ চোমরর্ মদত। 
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মোয েভোণ ‘দ্মোফতী’ কোর্ফয রক্ষয কযো মো। তর্ফ এ কোর্ফয মফমষ্ট্তো র্রো এখ্োর্ন কমফ প্রকোন মনদৃষ্ট্ ভত  র্থয কথো 

েচোয নো কর্য ३মবজ্ঞতোয ३মির্ত স্নোত র্ ३নুবূত ७যমিয কথো েকো কর্যর্িন রৄর্কয ভুখ্ মদর্ । প্রমভন-  

                 মত্ন ५ো প্রক েফে নো কময 

                 ४নোর্ক ফ বর্ত ীন ४কমর। 

                 মন্ডত ५ো েফে কর্য প্রম५ জন, 

                  তোয পর প্রদখ্ এ५ রৄর্কয ফেন। 

পর্র ४রোর্রয কোফয ३নুফোদ র্র তো ३র্নকো१র্५ প্রভৌমরক। জীয দ্মোফতী ভূরত२ ३ধযত্মযর্য কোফয।  ४রোর্রয 

দ্মোফতী প্রখ্োর্ন ভোনফযর্য কোফয। জী মভমিক বোফনো রোমরত মচন্তো দ্বোযো তো०য কোফয ের্ড় তুরর্র ४রোর ম७ভযোমনষ্ট্ 

প্রফোধর্ক ३মধক েোধোনয দোন কর্যর্িন। এককথো জোীয ४ধযোমত্মক মচন্তোয োর্থ মতমন ভোনমফক মচন্তোয ভধুয মভশ্রন 

ঘমির্র্িন। ४রোর ফুমদ্ধফোদী কমফ মির্রন। কমফয েমতমি ফোনী এফ१ কোফযযীমতর্ত োমন্ডর্তযয িো ४র্ি। এ ের্ঙ্গ ি. 

ভুম্মদ ীদেো ফর্রন- ‚তো०োয যচনো েোকৃতনঙ্গর, প্রমোেোস্ত্র, ত७প, কোভোস্ত্র, ঙ্গীতমফদযো, ३^ চোরোনমফদযো েবৃমত 

নোনো বফমচত্র ফযোোর্য ७র্েখ্ প্রদখ্ো মো। ফোেমফক তো०োয ভোন নোনো মফদযোমফোযদ মন্ডত প্র মুর্ে ४য প্রক५ মির নো।’’  

             ‚গুরু রৄক ४ভোত কমর্ি প্রমোেভভে, 

             এক প্রমোের্ে বোফবমি ४য প্রমোর্ে কভে॥ 

              কভের্মোে বর্র ুমন কোো মমদ্ধ োত্র, 

               বোফবমি প্রমোেভুমি ফমঞ্চত ুযোএ॥‛  [প্রেভ খ্ন্ড] 

এয োোোম মফমবন্ন যোে  তোর্র েোন যচনো কর্য ४রোর মনর্জয ৃজনীর েমতবোয মযচ মদর্র্িন। দ্মোফতী 

কোর্ফয মতমন রোচোযী, প্রকদোয, েোেোয, চিোফরী, রোচোযী বোমিোমর, শ্রীেোেোয, ধোনী, ভোরী ५তযোমদ যোেযোমেনী  তোর্রয 

নোভ ७র্েখ্ কর্যর্িন। ফো१রো কোর্ফয ঙ্গীর্তয এত েোচুমে প্রদখ্ো মোনো। তর্ফ জ্ঞোন  েজ্ঞোয ३ননযতোয োর্থ োর্থ 

४রোর্রয ভোর্ঝ মির বমল্পক १মভ। মোয পর্র তো०য কোফয োমন্ডর্তযয বোর্য ३ফনত নো র্ ভুন্নত র্র্ি।   
 

চমযত্র মনভেোর্ণ ४রোর প্রদমখ্র্র্ি তো०য ক্ষভতো। মতমন মচযন্তন প্রেমভক-প্রেমভকোয বফমষ্ট্য ४র্যো কর্যর্িন-দ্মোফতী 

যত্নর্র্নয চমযত্র দ্বোযো। প্র५ োর্থ স্বোভী মযতযি নোযীয ীভোীন প্রফদনোয েকো প্রদমখ্র্র্িন নোেভমত চমযর্ত্রয ভধয মদর্। 

ন্তোর্নয েমত মতো-ভোতোয ३কুন্ঠ বোরফোোয মচত্র ४রোর প্রদমখ্র্র্িন েেফের্ন  চম্পোফতী চমযত্র মচত্রোর্ণয ভধয মদর্। 

দ্মোফতী কোর্ফয ‘রৄক’ একমি ७র্েখ্র্মোেয চমযত্র মফর্ল। ‘রৄক’ ३ধযোত্মতর্ত্ত্বয মদক প্রথর্ক ফো१রো কোর্ফয গুরুয বূমভকো োরন 

কর্যর্ি। ফস্তুত२ রৄক মফর্ফকফোন ४ত্মোয েতীক। ४রোর এবোর্ফ५ রৄকর্ক ७স্থোন কর্যর্িন।  
 

    প্রেভ  প্রৌন্দমে ৃমষ্ট্ ४রোর্রয েমতবোয ফড় োক্ষয। ४রোর ভূর্রয ३র্রৌমকক প্রের্ভ ভোনমফক ४র্ফে ३নুবূমতয 

ঞ্চোয কর্যর্িন। ४রর্রয েকো বমঙ্গ ফযঞ্জনোমনবেয ন, ফোচযোথেমনবেয। এজনয তো०য কোর্ফয স্পষ্ট্তো ४র্ি, ফস্তুধভে ४র্ি, 

ঘিনো  চমযত্র গুর্রোর্ক মতমন প্রদ-কোর োর্ত্রয ४ফষ্ট্র্ন জীফ  স্বোবোমফক কযর্ত প্রর্যর্িন। ४রোর খু্०মিনোমি ফযোোর্য 

োভোমজকতোর্ক५ েোধোনয মদর্র্িন। দ্মোফতীয মফফো, ফোয মভরন, রৄব মদন মনণে, প্রোোক-মযর্চ্ছদ, েৃজ্জো, স্ত্রী-४চোয, 

ভন্ত্র্োে ভোরযফদর, কনযো প্রমৌতুক েদোন, ४োয-মফোয েবৃমত মফল ফণেনো তোয েতযক্ষ ३মবজ্ঞতোয েকো ঘর্ির্ি। মো একোন্ত 

ফো१রোয। 

              প্রতোভোয মফর্চ্ছর্দ প্রভোয নোযমর্ফ েোন 

              মনজ র্ে ভোময প্রভোর্য প্রদ ভৃতুয দোন॥ 

              মকফো ४ভো র্ঙ্গ র বো মোভ দোী, 

              মত প্রমোেী নোযী ३নুমচত েৃফোী॥ 

বোলো, ३র१কোয  ির্ন্দ মতমন ३বূতূফে োযদমেতো প্রদমখ্র্র্িন। দ্মোফতী কোর্ফয বোলোয েো०থুমন ফর্জ্রয ফের্ন ४०িো। তো०য 

বোলো জ্ঞোনীয । প্র বোলোয মিভ প্রদর্ কমফ েচুয মযভোর্ণ ३র१কোয মযর্র্িন। ४য ३ক্ষয ফৃি োয িন্দ ফযফোয কর্য 

বোলো মদর্র্িন োমঙ্গতীক ভোধুমে। দ্মোফতী‘প্রত ७ভো-७ৎর্েক্ষোমদ ३র१কোয এর্র্ি কথো কথো। ७ভো ের্োর্ে কমফয 

খু্ফ তকে দৃমষ্ট্ মির। মতমন েোমঙ্গক তোৎমের্ক তুর্র ধযর্ত প্রর্যর্িন, বোফনোয প্রকিচুযমত ঘর্িমন। দ্মোফতীয রূর্য ফণেনো 

মতমন প্রম ७ভোয ফযফোয কর্যর্িন তো ३নুযণ প্রমোেয- 

                 ४দ রমম্বত প্রক কেময প্রৌযব, 
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                 ভো ३েকোযভ দৃমষ্ট্ যোবফ॥ 

                  ३মরমক বুজঙ্গ চোভয জরধয, 

                  যোভতো প্রৌষ্ঠফ প্রক নর্ত ভয॥  [দ্মোফতীয রূ ফণেনো খ্ন্ড] 

ভধভুোরতী२ মমন্দ কমফ ভনঝর্নয ভধুভোরত্ ফো োধর্নয বভনোত্ কোর্ফযয ३নুযর্ণ ভুম্মদ কফীয ‘ভধুভোরতী’ কোফয ३নুফোদ 

কর্যন। এয কোমনী ७ৎ বোযতী ७োখ্যোন। এর্ত কমফ মকি ু३র্রৌমকক, মকি ু४ধযোমত্মক, মকি ুফোেফ ७োদোর্নয ভন্ব 

ঘমির্ যোজুত্র ভর্নোর্যয োর্থ যোজকনযো ভধুভোরতীয প্রেভকথো েকো কর্যর্িন। কোফযমিয বোলোর্ৌকমে োধর্ন কমফ ७িীণে। 

ভধুয বমন, १স্কৃত েবোফুষ্ট্ মফরৄদ্ধ ফো१রো, িন্দ  ३র१কোয ুর্োমবত র্ ভধুভোরতী কোফয র্র্ি রূয ভৃদ্ধ। যোজুত্র 

ভর্নোয  যোজকনযো ভধুভোরতীয রূকথোুরব প্রযোভযোমিক প্রেভ এর্ত ফমণেত র্র্ি। ভূর কোফয ३ধযোত্ম যোত্মক র্র 

३নুফোর্দ তো ४মদ যোত্মক কোর্ফয মযণত র্র্ি। কোফযমি তৎকোর্র এত५ জনমেতো ३জেন কর্যমির প্রম, কমফর্যয যফতেী 

४য িজন কমফ এক५ নোর্ভ কোফয যচনো কর্যন। তর্ফ একভোত্র  বদ োভজো ফযতীত ३নয কোয কোফয ততিো মল্পপর 

মন। 

‚রূর্ গুর্ণ কুর্রীর্র চমিভো ভোন 

এ কনযো ভোনফী এ ३প্সযো জন।। 

ূণে-ী মনর্ন্দ ভুর্খ্ মনর্ন্দ ३যমফন্দ 

চর্ক্ষ ধর্য জুমত প্র রূর্য চন্দ।।‛ 

মফদযোনু্দয: প্রযোভোমিক েণকোর্ফযয কমফ মোর্ফ ো ফোমযদ খ্োন কোমরকোভঙ্গর কোফযধোযোয মফদযোুন্দয কোমনীয ३নযতভ 

রূকোয। োমফমযদ খ্োর্নয কোর্ফযয কোমনীয োর্থ প্রদফী কোমরকোয মফর্ল প্রকোন ম্পকে প্রন५। কোফযয ৃমষ্ট্ ফযতীত এয ३নয 

প্রকোন ७র্েয মির নো। কমফ প্রযোভোন্স মর্র্ফ५ কোফযমি যচনো কর্যমির্রন। কমফ তো०য কোফয প্রক নোিেীত ফর্র ७র্েখ্ কর্যর্িন। 

কোর্ফয ভোর্ঝ প্রেভভ ভোনফী য েধোনয প্রর্র্ি। ি. ४ম্মদ যীপ ফর্রর্িন- বোলো, ७ভো, ३র१কোর্যয १মত 

ফযোফোর্য ४য দ রোমরর্তয, িন্দ প্রৌন্দর্মেয মফদযোুন্দর্যয মদ্বতী জুমড় প্রন५ ফরর্র ३তুযমি  নো।’’ মফদযোুন্দয কোর্ফয 

েীতধভীতেো  নোিকীতোয ३ূফে ভনন্ব ঘর্ির্ি। মফদযো  ুন্দর্যয েণকোমনী এয ७জীফয। কোফযমিয ७ৎ এেোর্যো 

তর্কয १স্কৃত কমফ মফরর্নয প্রচৌযঞ্চোমকো। রূফোন  গুণফোন যোজকুভোয ুন্দয কোমরকোর্দফীর্ক ४যোধনো তুষ্ট্ কর্য 

ুন্দযী মফদলী যোজকনযো মফদযোয োমণরোর্বয ফয ো। র্য প্রদফীেদি রৄকোমখ্ মনর্ ুন্দয মফদযোয মতৃযোর্জয ७মস্থত । 

যোজেোোর্দয ভোমরনীয ভোধযর্ভ মচত্র  েণমরম প্রেযণ কর্য ুন্দয মফদযোর্ক ४কৃষ্ট্ কর্য এফ१ তোর্দয েণ ঘর্ি। র্য 

ুড়ঙ্গর্থ ুন্দয মফদযোয নেৃর্ ের্ফ কর্য এফ१ তোর্দয মভরন । ির্ভ মফদযোয যীর্য ३ন্ত२ত্ত্বোয রক্ষণ পুর্ি ७ের্র 

যোজো িুদ্ধ ন এফ१ তো०য ४র্দর্ ুন্দযর্ক ূরদন্ড েদোন কযো । ুন্দয তখ্ন েফদ্বোযো প্রদফীর্ক ুনযো তুষ্ট্ কর্য েোর্ণ 

যক্ষো ো এফ१ মফদযোর্ক রোব কর্য। মফদযো  ুন্দর্যয এ५ প্রেভকোমনী ३ফরম্বর্ন েথর্ভ ফো१রো বোলো কোফয যচনো কর্যন 

প্রলোর্রো তর্কয কমফ ো মফমযদ খ্োন  মদ্বজ শ্রীধয। র্য কৃষ্ণযোভ, ফরযোভ, কমফর্খ্য,  যোভেোদ প্রন,  বোযতচি যো 

েভুখ্ এ ধোযো কোফয যচনো কর্য মস্বী ন। তর্ফ এ०র্দয ভর্ধয বোযতচর্িয ३ন্নদোভঙ্গর ফো কোমরকোভঙ্গর५ প্রশ্রষ্ঠ কোফয। 

প্রের্ভয েেোঢ় ७রমি এখ্োর্ন ম্পূণেরূর্ প্রদ প্রকমিক। েণ কোফযগুর্রোর্ত োধোযণত প্রের্ভয ুর্ত্র প্রদ র্েোর্েয মফলমি 

এর্র্ি। মকন্তু এ কোর্ফয তো স্বোবোমফক ভোত্রোর্ক িোমড়র্ মের্র্ি। তর্ফ যঘন কর্য ४মদয মযর্ফর্ন কমফয কৃমতত্ব 

ীভোীন। বোলো ३র্নকো१র্ যর  েোঞ্জর র্ ७র্ের্ি। ७ভো- ३র१কোয ফযফোর্যয প্রক্ষর্ত্র চোযোর্য মযমচত মফলর্ক 

३ফরম্বন কযর্র প্রখ্োর্ন কমফয ভৃদ্ধ বমল্পক প্রফোর্ধয মযচ োো মো। যোজোমধযোজর্দয কোমনী র্র ३নুবূমত  

বোফনো েকোর্ কমফ োধোযর্ণয দৃমষ্ট্বমঙ্গঞ্জোত প্রফোধর্ক ३মধক ভূরযোণ কর্যর্িন। ভুমরভ কমফ র্ োমফমযদ খ্োর্নয মচন্তো 

ঐমতমযক-োভোমজক-ো१স্কৃমতক বোলো কোেোর্ভোর্ক প্রকি কর্য ४ফমতেত র্র্ি। 
 

পরুভরুকু ফমদ७জ্জোভোন: ‘পুরভুরুক ফমদ७জ্জোভোন’ কোর্ফযয কমফ প্রদোনোেোজী। ४নুভোমনক ১৬ তর্কয ভধযবোে প্রথর্ক 

১৭ তর্কয েথভবোর্েয কমফ মতমন। মতমন তো०য প্রকোন কোফয ফো ু०মথর্ত মনর্জয ४ত্মমযচ १মুি কর্য মোনমন। মোয পর্র 

মেক ভ মনধেোযণ কযো মকিুিো দরূ র্ র্ড়। তর্ফ ের্ফলক ি. ভুম্মদ এনোভুর ক ভর্ন কর্যন, প্রলোড় তোব্দীয 

ভধযবোর্ে প্রদোনোেোজীয ४মফবেোফ।  কমফয জমস্থোন মনর্ ভতর্বদ যর্র্ি। তর্ফ মতমন তো०য কোর্ফযয একমি স্থোর্ন ফর্রর্িন, 

‘প্রদোেো५’ প্রদর্ তোয মনফো। প্রদোেো५ যেনো ফতেভোন কুমভেো প্রজরো ३ফমস্থত। প্রদোনোেোজীয ‘প্রচৌধুযী’ ७োমধ এফ१ কোর্ফয 

কমফয কমফ-েমতবোয চভৎকৃমত প্রদর্খ্ ४ভদ যীপ ३নুভোন কর্যর্িন, ‘মতমন ধনী-ভোনী ফ१র্য ন্তোন। প্রদ েচমরত মফদযো  
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१স্কৃমতর্ত মতমন ३মবজ্ঞ মির্রন।’ প্রদোনোেোজী যমচত ‘পুর ভুরুক-ফমদ७জ্জোভোন’ কোর্ফযয রৄরুয েূমতর্ফে ४েো-যুর-

ীর্যয ফন্দনো যর্র্ি মকন্তু ভধযমুর্েয  েচমরত মনর্ভ প্রখ্োর্ন প্রকোন যোজো, ४ভোতয ফো ३নয কোয ে१ো কযো মন। 

মফলমি েভোণ কর্য প্রম, মতমন কোর্যো ৃষ্ঠর্োলকতো মনর্ কোফয যচনো কর্যনমন। মর্থষ্ট্ ধনী ফোয পর্র র্তো তো०য 

ৃষ্ঠর্োলকতো গ্রর্ণয ের্োজন র্ড় মন। ३নযমদর্ক এ মফলমি তো०য োমর্তযয েমত তো०য েবীয ३নুযোের্ক েমতমষ্ঠত কর্য। 

প্রদোনো েোজী প্রচৌধুযীয ‘পুরভুরুক ফমদ७জ্জোভোন’ কোর্ফযয ४মদ ७ৎ ‘४র্রপ রোরো’। ४যফয ७নযোর্য এ५ মফেৃত ফর্ক্ষ 

স্র কোমনী  চমযর্ত্রয ভোর্ফ ঘর্ির্ি। প্রভৌমখ্ক বোর্ফ েচমরত এ কোমনীভূ নোনো িোরোরো িমড়র্ প্রেোিো ৃমথফীর্ক এয 

ভোোজোর্র ४ফদ্ধ কর্যর্ি। ফো१রো কোর্ফয ফুর্ক প্র५ কোমনী প্রফ ফড় একিো স্থোন দখ্র কর্য প্রন। প্রদোনো েোজী প্রচৌধুযীয 

‘পুরভুরুক ফমদ७জ্জোভোন’ তোয५ েভোণ ফন কর্য। প্রেভর্ক এখ্োর্ন ফড় কর্য প্রদখ্োন র্র্ি। এফ१ প্রের্ভ পর ফোয জনয 

নোনো ३র্রৌমকক  ३মতর্রৌমকক ঘিনোয ভোর্ফ ঘিোন র্র্ি। মো ভোনুর্লয কল্পনো  স্বপ্নর্ক ३মববূত কর্য। েথভ প্রথর্ক 

প্রল মেন্ত এ५ মফযমতীন ३র্রৌমকক ४ফ ভোর্ঝ ভোর্ঝ কোর্ফযয েমতর্ক দফের কর্যর্ি। প্রের্ভয োধনো  মমদ্ধরোর্বয জনয 

দফেোয ের্চষ্ট্ো কোমনীর্ক কর্যর্ি মমথর পর্র ের্ল্পয য র্ র্ড়র্ি তযর। প্রযোভন্সযর্য ४ফ ঘনীবূত কযফোয তোমেদ 

র্ত কমফ ४মদযোত্মক মফলভূর্ক ३মধক ভোত্রো মযর্ফন কর্যিন। ३র্নকখ্োর্ন তো ३শ্লীরতো প্রদোর্ল দষ্ট্। প্রদফেস্ব এ 

প্রের্ভ প্রকফর ‘েকৃমত’ ४র্ি ‘४িে’ প্রন५। তর্ফ १মর্ভয ুষ্ঠতো থোকর্র প্রদজ প্রেভ এখ্োর্ন প্রৌন্দমে ৃমষ্ট্ কযর্ত ক্ষভ ত। 

প্রদোনো েোজী প্রচৌধুযী িোড়ো ४রোর, ५ব্রোমভ  ভোর্র ভুম্মদ এ५ প্রেভকোমনী ३ফরম্বর্ন কোফয যচনো কর্যমির্রন।  
 

তীভনো-প্ররোয-চিোনী:  তীভনো-প্ররোয-চিোনী’ কোর্ফযয যচমতো প্রদৌরত কোজী মির্রন ভধযমুর্েয একজন ফোেোমর কমফ। 

মতমন ১৭ তোব্দীয রৄরুয মদর্ক চট্টগ্রোভ প্রজরোয যো७জোর্ন ুরতোনুর্যয কোজী োড়ো জম গ্রণ কর্যন। মতমন ४যোকোন 

যোজবোয কমফ মির্রন। মকন্তু তো०য প্ররখ্োয বোলো মির্রো ফো१রো। মতমন ‘তী ভনো  প্ররোয চিোনী’ কোফয যচনো কর্য ফো१রোয 

মিভোন কমফর্দয ভোর্ঝ মনর্জয ३ফস্থোন প্রোি কর্যর্িন।। ফো१রো কোর্ফয তো०র্ক ধভেমনযর্ক্ষ েণকোমনীয মথকৃৎ ফরো 

প্রমর্ত োর্য। প্রদৌরত কোজী ३ল্প ফর্ নোনোোর্স্ত্র ুমন্ডত র্ ७র্েন। মকন্তু মনজ প্রদর্ কোর্জয স্বীকৃমত নো প্রর্ মতমন বোেয 

३র্ন্বলর্নয জনয ४যকোর্ন মোন। প্র ভ োধোযণত চট্টগ্রোভফোী জীমফকো ३জের্নয জনয ४যোকোর্ন প্রমর্তন। ४যোকোন 

যোজবো তখ্ন ফহু কমফ এফ१ জ্ঞোনী প্ররোর্কয মবড় মির। প্র বীর্ড় প্রদৌরত কোজী প্রমোে প্রদন এফ१ একমদন এক ভোর্ি ক্ষর্ণ 

মতমন তো०য েমতবোয ূণে স্বীকৃত রোর্ব পর ন। যোজোয েধোন ७মজয ४যোপ খ্োন একমদন মমন্দ বোলোয কমফ মভো োধন 

যমচত ‘তী ভনো’ কোমনী রৄনর্ত চোন। প্রদৌরত কোজী োঞ্চোরীয ির্ন্দ তী ভনোয কোমনী ফণেনো কর্যন। মো ४যোপ খ্োন 

 কর্রয ে१ো ३জেন কর্যন এফ१ ४যোকোন (প্রযোোঙ্গ) যোজ দযফোর্য কমফর্দয বোয ভর্ধয েৃীত ন এফ१ প্রখ্োর্ন 

ভমেোদো রোব কর্যন। এফ१ ४যোপ খ্োন তোর্ক ৃষ্ঠর্োলকতো কর্যন। ১৬২২ র্ত ১৬৩৮ মিষ্ট্োর্ব্দয ভধযফতেী ভর্ ४যোপ 

খ্োন ४যোকোর্নয তৎকোরীন ३মধমত মথমযথু ধম্মো ফো শ্রী ুধভেোয নস্কয ७মজয ফো ভয মচফ র্দ ३মধমষ্ঠত মির্রন। প্রদৌরত 

কোজী  ४যোপ খ্োন, দ५ জর্ন५ ুপী ভতফোর্দ মফশ্বোী মির্রন। প্রদৌরত কোজী কোর্ফযয রৄরুর্ত মথমযথু ধম্মো এফ१ ४যোপ 

খ্োর্নয ে१োাো কর্য মরর্খ্র্িন- 

  ‚কনেপুরী নদী ূর্ফে ४র্ি এক ূযী 

         প্রযোোঙ্গ নেযী নোভ স্বেে ३ফতোযী।। 

         তোোর্ত ভেধ ফ१ ির্ভ মুদ্ধোচোয 

         নোভ শ্রী থুধম্মো যোজো ধন ३ফতোয।। 

         ভুখ্য োত্র শ্রীমুি ४যোপ খ্োন 

         োনোপী প্রভোজোোফ ধর্য মচমেো খ্োন্দোন।। 

        শ্রীমুি ४যোপ খ্োন রস্কয ७জীয 

          মোোয েতো ফর্জ্র চুণে ४য ময।।‛ 

মভো োধন নোভক মমন্দ বোলী ভুমরভ কমফ যমচত ‘বভনোত’ নোভক কোফয५ মির কমফ প্রদৌরত কোজীয ‘তী ভনো  প্ররোয 

চিোনী’ কোফয যচনোয ४দে। এ५ কোর্ফযয মেক যচনোকোর জোনো মোমন। তর্ফ ३নুভোন কযো  ১৬২২ প্রথর্ক ১৬৩৮ োর্রয 

ভর্ধয এ५ কোফয যচনো কযো র্মির। দবেোেযজনকবোর্ফ এ५ ভোকোফয ভোপ্ত োয ४র্ে५ মতমন ভৃতুযফযন কর্যন। কমফয 

ভৃতুযয ২০ ফিয র্য ১৬৫৯ োর্র কমফ ४রোর (४নুভোমনক ১৫৯৭-১৬৭৩) কোর্ফযয প্রলো१ যচনো কর্যন। মতন খ্র্ন্ডয এ५ 

কোর্ফযয েথভ এফ१ মদ্বতী খ্র্ন্ড প্রদৌরত কোজী কমফ েমতবোয ७জ্জ্বর োক্ষয প্রযর্খ্ প্রের্িন। েথভ খ্র্ন্ড কোর্ফযয নোক নোমকো 

এফ१ তোর্দয স্ববোফেত প্রদোলগুর্ণয কথো ফমণেত র্র্ি। মদ্বতী খ্র্ন্ড কোর্ফযয নোমকো ভনোফতী মফযর্য ४গুর্ন ুর্ড় মফরৄদ্ধ 
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র্র্ি। তৃতী খ্র্ন্ড ভনোফতীয মফযর্য ३ফোন  এফ१ তোয স্বোভী প্ররোয  মতন চিোনীয মভরন র্রো। মদ্বতী খ্ন্ড 

প্ররখ্োয য কমফয ভৃতুয  এফ१ কমফয ५মঙ্গত ३নুমোী কোফযমির্ক মভরনোত্মক কর্য কমফ ४রোর প্রদৌরত কোজীয এ ३ভোপ্ত 

কোফযমি ম্পূণে কর্যন। মতমন তো०য १মক্ষপ্ত জীফর্ন প্রম ३ননয মনদেন প্রযর্খ্ প্রের্িন তো०য ভূরয ভোকমফ ४রোর্রয যচনোয 

োর্ খু্ফ র্জ५ স্বীকৃত। কমফ ४রোর ३ম্পূণে কোফয ভোপ্ত কযর্ত মের্ কমফ প্রদৌরত কোজীয েমত ম্মোন মনর্ফদন কর্য 

মরর্খ্র্িন ‚তোন ভ ४ভোয নো  দেো०থো‛। ফো१রোয র্ঙ্গ র্ঙ্গ ব্রজফুমর বোলো  তোয মফর্ল দখ্র মির। মতমন५ একভোত্র 

ফো१রো বোলোয কমফ, মমমন তোয যচনো মদর্ েভোণ কর্যর্িন প্রদফ-প্রদফীর্কমিক কোমনী ७জীফয নো কর্য ব্রজফুমর বোলোয 

োথেক ফযফোয কযো েফ। ४ফদর কমযভ োমতযমফোযদ োমতয মফোযদ ফর্রন, ‚প্রদৌরত কোজী ४রোর্রয নযো মন্দু 

োস্ত্র  १স্কৃত বোলো ুমন্ডত মির্রন। ভোর্রোচয গ্রর্ন্থ প্রদৌরত কোজী রৄদ্ধ १স্কৃর্ত কর্কমি েীত যচনো কমযো মেোর্িন। 

তো०োয প্র যচনো ३মত প্রকোভর  ভধুয। ফঙ্গ বোলো প্রম তো०োয ३মধকোয ३োধোযন মির, তোো ফরো५ ফোহুরয। ব্রজফুরীর্ত তো०োয 

३মধকোয ४র্যো প্রফম মির ফমরো প্রফোধ । ফোেমফক প্রদৌরত কোজী  ४রোর ফেদো ভুরভোন ভোর্জ ३তুরনী। ३মধকন্তু 

তো०োযো প্রম ফঙ্গী োমতয দযফোর্য মন্দু-কমফের্নয মত একোর্ন ফমফোয ম্পূনে ७মুি ४ো কময। প্র মফলর্ প্রক 

মবন্নভত ५র্ফন নো। প্রদৌরত কোজী ४রোর োর্র্ফয েো ३ধেতোব্দী ূর্ফেয প্ররোক। ুতযো१ তো०োর্দয বোলোয ভর্ধয প্রম একিু 

োথেকয ४র্ি তোো মফমচত্র নর্। ४ভোর্দয ভর্ত ভুরভোনর্দয এ५ দ५ ভোকমফ েো ভতুরয। প্রদৌরত কোজী মফদযোফুমদ্ধর্ত ফো 

কমফর্ত্ব ४রোর োর্ফ ३র্ক্ষো প্রকোন ३१র্५ ীন ফমরো প্রফোধ  নো। ४রোর মনর্জ५ তো०োয প্রশ্রষ্ঠতো স্বীকোয কমযো 

মেোর্িন। ४রোর্রয ভত কমফ তদর্ক্ষো প্রকোন কভ ক্ষভতোীর কমফয ३ভোপ্ত কোর্ফযয ভোমপ্ত মফধোন কমযর্ত কদোম 

মো५তনো, ५োত র্জ५ ফরো মো। পরত ফেোধোযর্ণয মনকি ুকমফ ফমরো ভোনয ५ফোয মমদ প্রকোন কমফ ভুরভোনর্দয 

থোর্ক, তর্ফ প্র५ কমফ প্রদৌরত কোজী  ४রোর োর্ফ५। ५োযো ক্ষণজমো ভোুরুল, ফহুবোর্েয५ প্রকোন ভোর্জ এভন 

প্ররোর্কয ४মফবেোফ ५ো থোর্ক"। ি. এনোভুর ক েো এক५ মফলর্য ३ফতোযণো কর্য ফর্রন, ‚প্রদৌরত কোজী রৄধ ুফোঙ্গোমর 

ভুরভোন কমফর্দয ভর্ধয প্রশ্রষ্ঠ নর্ন, েোচীন ফো१রোয মিভোন কমফর্দয ভর্ধয মতমন একজন প্রশ্রষ্ঠ ফযমি। তো०োয কমফ মি 

३োধোযণ। তো०োয মল্প  প্রৌন্দমের্ফোধ তীক্ষ্ম  হৃদগ্রোী, ফো१রো  ব্রজফুরী এ५ ७বমফধ বোলো তো०োয ক্ষভতো 

তুরনোমফীন"। ७বর্য োর্থ একভত র্ ুকুভোয প্রন মরর্খ্র্িন, ‚ফো१রোয মন্দী-কোযভী প্রযোভোমিক কোফযধোযোয বোেীযথ 

র্চ্ছ প্রযোোঙ্গ-দযফোর্যয দজন বো-কমফ প্রদৌরত কোজী  ४রোর।‛ ४য এ দজন কমফয মযশ্রর্ভ প্ররখ্ো েণকোফয 

‘তীভনো-প্ররোয-চিোনী’। কোফযমি মল্পগুণ ভৃদ্ধ একমি েণর্োোখ্যোণ। ३র্রৌমককতোয িো०ো থোকর্র তো কোফযর্ৌমের্ক 

ফযোত কর্যমন। তর্ফ ভর্তেয োধোযর্ণয ভোনুর্লয ভনোমফক েণ ४কোক্সক্ষো এখ্োর্ন নোন্দমনক রূ রোব কর্যর্ি। এ কোফয োর্ে 

োেক মনর্জয ভন  ভনর্নয োর্থ চমযত্রভূর্য মভর খু্०র্জ োন। কমফয ফণেনক্ষভ েজ্ঞোয ३ননয নমজয প্রদখ্ো মো এ কোর্ফয। 

যরতোয মত োমন্ডর্তযয ३ূফে মভর্র্র কোফযখ্োনো প্রফ ুখ্োেয। ির্ন্দয রোমরতযভ ঝ१কোয কণেকুর্য ३র্রৌমকক এক 

প্রফোর্ধয ঞ্চোয কর্য।  
 

চিোফতী: প্রকোর্যী ভোেন েোকুয (১৭ তক) ४যোকোর্নয ভধযমুেী ফো१রো কমফ। তো०য বতৃক ফোস্থোন চট্টগ্রোভ প্রজরোয মিো 

७র্জরোয চিোরো। ভোেন েোকরু্যয মতো ফড়ো५ েোকুয মির্রন ४যোকোর্নয একজন ভন্ত্র্ী। ४যোকোর্নয যোজো নযমতমজ্ঞ 

(১৬৩৮-১৬৪৫) ফৃদ্ধ ফর্ তোয একভোত্র কনযোয ३মববোকর্ত্বয বোয ভোেন েোকুর্যয ७য নযোে কর্যন। যোজো নযমতমজ্ঞয 

ভৃতুযয য যোজকনযো থোর্দোমভন্তো ভুখ্য োর্িশ্বযী র্র ভোেন েোকুয ভুখ্যোর্ত্রয (েধোনভন্ত্র্ী) দভমেোদো রোব কর্যন। মতমন 

ফো१রো, পোযম, ফমভে  १স্কৃত বোলো ভোেন েোকুর্যয ३েোধ োমন্ডতয মির। ঙ্গীত  ३রঙ্কোযোর্স্ত্র তো०য দখ্র মির। 

প্রযোোর্ঙ্গয কমফ  ४রোর তো०য ৃষ্ঠর্োলকতো রোব কর্যন এফ१ তো०য५ মনর্দের্  দ্মোফতী (১৬৫২)  পুরভুরুক 

ফমদ७জ্জোভোর (১৬৫৯) কোফয যচনো কর্যন। ভোেন েোকুয গুণীয ভোদয কযর্তন এফ१ মতমন মনর্জ মির্রন নোনো গুর্ণয 

३মধকোযী। তো०য যমচত চিোফতী কোর্ফযয একমিভোত্র  ুমথ োো প্রের্ি। এমি  প্ররোককোমনী ४মশ্রত প্রযোভোমিক েণকোফয। 

কোফযমি খু্ফ একিো মল্পপরতো ३জেন কর্যমন। তর্ফ ফণেনোধভেী এ কোর্ফয োমমতযক গুর্ণয ३বোফ থোকর্র ভধযমুর্েয কোফয 

মর্র্ফ এয ঐমতোমক গুরুত্ব যর্র্ি। প্রকোর্যী ভোেন েোকুর্যয ‘চিোফতী’য ३মফনফত্ব  ३ননযতো খু্ফ একিো প্রদখ্ো মো নো। 

४রোর  ভধযমুর্েয ३নযোনয কমফর্দয কোর্ফয যর ३নুকযণ প্রদখ্ো মো।  ३র্রৌমককতো ভোত্রো িোমড়র্ মোফোয কোযর্ণ 

কোফযয ফযত র্র্ি। এফ१ বোলোয ४ড়ষ্ঠতো  ३র१কোয ফোহুরয মল্প প্রৌন্দমে ৃমষ্ট্র্ত ফো०ধো েদোন কর্যর্ি। প্র५ োর্থ 

োস্ত্রী জ্ঞোন মযর্ফর্নয প্রচষ্ট্ো োের্কয ভর্নোকর্ষ্ট্য কোযণ র্ র্ের্ি। কোমফযক চোতুমে  নোিকী েমত তৎযতো নো থোকো 

ফণেনো ३র্নকস্থর্র५ দীমপ্তীন র্ র্ড়র্ি। চমযত্র মচত্রোর্ণ মতমন প্রকফর ূফতের্নয ३নুকযণ কর্যর্িন। প্ররৌমকক মক१ফো 
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३র্রৌমকক গুর্ণয ভোর্ফর্ কর্য কোফযর্ক মতমন ূণেভোত্রো যঘন কযর্ত ३পর র্র্িন। তর্ফ কর ফযথেতো র্ত্ত্ব 

কোফযখ্োমনয ঐমতোমক গুরুত্ব কভ ন। 
 

গুর্র-ফকোরী: নোমজ খ্োর্নয ‘গুর্র ফকোরী’ ভধযমুর্েয প্রযোভোমিক েণকোফয ধোযোয এক ३ননয १র্মোজন। র্তর্যো 

তর্ক মতমন েথভ গুর্র ফকোরী  কোফয যচনো কর্যন। যোজুত্র তোজুরভুরর্কয র্ঙ্গ যীকনযো ফকোরীয প্রেভ মনর্ এয 

४খ্যোন মনমভেত। কোমনীর্ত দ२োমক ३মবমোত্রো নোনো ३র্রৌমকক ঘিনো ४র্ি। ভধয বোযত এ কোমনীয ७ৎবূমভ। প্রখ্োর্ন 

‘ফকোরী’ নোর্ভ এক েকোয পুর োো মো। ১৬২৫ মিিোর্ব্দ ७দের্ত যমচত একখ্োমন গুর্র ফকোরী কোফয মর१েোর্যয 

কযোিোরর্ে ७মেমখ্ত র্র্ি। ১৭২২ মিিোর্ব্দ প্রখ্ ५জ্জতুেো তোজুরভুরক গুর্র ফকোরী নোর্ভ একখ্োমন গ্রন্থ পোযম ের্দয 

যচনো কর্যন। মতমন মির্রন ফোেোমর। নোমজ খ্োন মেক প্রকোন গ্রন্থ ३নুযর্ণ তো०য কোফয যচনো কর্যন তো জোনো মো নো। 

নোমজ খ্োর্নয র্য ३র্নর্ক५ র্দয  ের্দয গুর্র ফকোরী যচনো কর্যর্িন। র্দয  ভুম্মদ ভুমকভ (১৭৬০-৭০), ভুম্মদ 

४রী, ভুমন্স এফোদত ४রী (১৮৪০), ७ভোচযণ মভত্র (১৮৪৩), ४ব্দু রৄকুয এফ१ ের্দয মফজনোথ ভুর্খ্োোধযো (১৯০৪) গুর্র 

ফকোরী যচনো কর্যর্িন। প্রকদোযনোথ ের্ঙ্গোোধযো ১৮৭৮ োর্র একমি নোিক যচনো কর্যন। এফোদত ४রীয কোফয  প্রদোবোলী 

ুমথ জোতী। ७মন তর্কয প্রেোড়োয মদর্ক প্রপোিে ७५মরভ কর্রজ-এয ७র্দযোর্ে এ কোমনী ३ফরম্বর্ন ভুমন্স প্রনোরচো०দ 

রোর্োময ७দে ের্দয ভজোর্ফ ५ক (১৮০৩) এফ१ দোঙ্কয নমভ র্দয ভনমফ গুরজোর্য নমভ (১৮৩৫) যচনো কর্যন। 

প্রযোভোন্সভূরক প্রেভকোমনী মর্র্ফ গুর্র ফকোরী প্রম তখ্ন খু্ফ५ জনমেতো ३জেন কর্যমিরু এফ দষৃ্ট্োর্ন্ত তো েভোমণত । 

নোমজ খ্োর্নয র্র ফকোরী কোফযগুর্ণ ७িভ। এ কোর্ফয ভোর্ঝ ४ত্মমযচ, যোজেমে  বমণতো প্রথর্ক কমফয 

ফযমিেত মযচ ম্পর্কে মো জোনো মো, তো র্রো: চট্টগ্রোর্ভয োতকোমনো ७র্জরোয ४মভযোফোদ নোভক স্থোর্ন মতমন জমগ্রণ 

কর্যন। মতো প্রভোোম্মদ এোয খ্ন্দকোয ফনজঙ্গর মযষ্কোয কর্য ४মভযোফোদ গ্রোর্ভয িন কর্যন। কমফয েমতোভ মিমরভ খ্োন 

(প্রমরভ খ্োন) প্রেৌড় প্রথর্ক েথর্ভ চট্টগ্রোর্ভ এর্ ‘মিমরভুর্য’ ফমত স্থোন কর্যন। ভোরোনো ४তো७েো মির্রন কমফয ীয। 

কমফ স্থোনী জমভদোয বফদযনোথ যোর্য মনকি প্রথর্ক গুর্র ফকোরী যচনোয প্রেযণো রোব কর্যন। চট্টগ্রোর্ভয প্রদোোজোমযয জমভদোয 

প্রজোযোয ম१র্য ে१ো কর্য প্রজোযোয ম१ কীমতে যমচত । ३য জমভদোয প্রোর্ন খ্োর্নয স্ত্িমত কর্য যমচত  

োেোন ে१ো। এগুমর পোযম ক্বোমদোয ४দর্ে যমচত ক্ষুে ুমেকো। প্রযোভযোমিক েণকোফয গুর্র ফকোরী কমফয প্রশ্রষ্ঠ যচনো। 

এয কোমনীয ७ৎ বোযতফলে। নোমজ খ্োর্নয ফণেনো য  কমফত্বভ। একোযর্ণ তো ফো१রোয োের্কয মনকি খু্ফ५ 

জনমেতো ३জূন কর্য। প্রযোভোঞ্চধভেী এ েণর্োোখ্যোর্ন কমফয কমফত্বমিয িো মফদযভোন। এ কোর্ফয ফোের্ফয ३१ কভ, 

३র্রৌমকক মফলর্য ३ফতযণো ३মকভোত্রো ४র্ি। তর্ফ প্র ভোত্রো কোফযর্ক েমতীন নো কর্য স্বপ্নভ কর্য ের্ড় তুর্রর্ি। কমফয 

প্ররখ্নীয স্বচ্ছন্দতো কোফযমির্ক োফরীর ভোধুমে দোন কর্যর্ি। বোলো  ३র१কোয মনভেোণ কমফয দক্ষতো তো०য মল্পকভর্কে েমতদোন 

কর্যর্ি; এক চঞ্চর প্রফে १মুি কর্যর্ি। রূ ফণেনো, প্রভর্রী োজজ্জোয খু্०মিনোমি মফল ७স্থোর্ন এফ१ প্রেভ মভরর্নয 

४নন্দঘন ভুূতে মচত্রোমত কযর্ত তো०য ভুন্সীোনোয মচহ্ন পুর্ে ७র্ের্ি ফেত্র। 
 

    ভধযমুর্েয ফো१রো োমর্তযয একমি ফড় ३१ জুর্ড় যর্র্ি প্রযোভোমি েণর্োোখ্যোনভূ। প্রদফ-প্রদফীয ভোোত্মযূচক 

কোফযধোযোয ভোর্ঝ ভোনমফক প্রফোর্ধয ७জ্জ্বফনী ুধো প্রঢর্র মদর্ যমচত এ কোফযভূ কোফযমোুর্দয েবীয ভর্নোর্মোে  

३নুযোর্ে মি ।। ধভেী ঐমতযেত १স্কৃমতয োরোফদর োমর্তয প্রম নতুন ७মোদনো ঞ্চোয কর্য, তোয५ েভোণ মরমফদ্ধ 

যর্র্ি প্রযোভোমি েণকোফযভূর্য ३তর ফর্ক্ষ। জীফন ম্পৃি প্রফোধ এখ্োর্ন নফ ভোত্রো মনর্ ७মস্থত র্র্ি। প্র५ োর্থ 

প্রেভ  প্রৌন্দর্মেয মচযন্তন ४কোক্সক্ষোর্ক মযতৃপ্ত কযর্ত কোফযভূর্য জুমড় প্রভরো বোয। ४ধযোত্মর্ফোধ প্রির্ড় ভোনমফক 

জীফনর্ক ४०কর্ড় ধর্য যমচত এ কর কোর্ফয ধর্ভেয প্রচর্ কভে এফ१ প্রদফতোয প্রচর্ ভোনুলর্ক ३মধক েোধোনয দোন কর্যর্ি। 

প্রযোভন্সয মযর্ফর্নয মনমভর্ি ३র্রৌমকক ভোোফোেফতোয জোর মফেোয কযো থোকর্র প্রল মেন্ত ভোনমফকর্ফোধম্পন্ন ভোনুল५ 

কোফযভূর্য নোক। প্রেভ  প্রৌন্দর্মেয ३ননয মভর্র্র ৃষ্ট্ েণকোফযভূ েমতবোধয কমফর্দয ४ত্মস্বোতর্ন্ত্র্য, ४মবজোর্তয, 

ভননীর বোলোনচতর্নয, েোযণীর ব্দোর্ন, ४রঙ্কোমযক োমণ্ডতয েভোর্ণ  কুরী প্রকৌর্র ३োধোযণত্ব রোব কর্যর্ি; মো 

४জ १হৃদ োের্কয কোফযযুধো োর্নয তৃষ্ণোর্ক মনফৃি কযর্ত ক্ষভ । 
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