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মধ্যযুগের তির্ব াতিি কাগে ভাষা বর্তিত্র্য 
ট. ডণামী ভপৌমফও (ঘখার) 

Abstract 
This citation tries to analyze the ascent and speech expressions in the Bengali language 

during the era of the Medieval age,  based on study of a few literary work, such as ‘Sri 

Krishna Kirtan’, ‘Baishnava Padaboli’, ‘Anudito Ramayana’, ‘Mahabharat’, ‘Sri Krishna 

Bijoy’, ‘Jiboni Sahityo’, ‘Mongol Kabya’, ‘Arakan Rajsavar Kabya’ etc covering upon the 

period from 1350 to 1760. The Medieval linguistic aspects containing the origin and 

expression of important loan words, translation loan words, hybrid words and words of many 

Bengali dialects have been depicted and interpreted in this paper. Through discussion of the 

various linguistic aspects, the paper tries to highlight that medieval age holds a unique place 

as concerns development of Bengali Language.  
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     ফাদুঘরভ ওণযপারা মঘভপ্রালফাদ, ভরাঘঢভ ফঢই উধম নু্ধভ ধঘণ প্রামলঢ লঘে, প্রাঘীদ ফথয ধমভঘযঘর 

আথুমদও বুঘক ফাদুঘরভ ফুঘঔভ চীন্ত পারা মদচস্ব কমঢঘঢ ঘমমষ্ণু। প্রাঘীদ-ফথয-আথুমদওঢাভ রূধ ধমভঢযাক 

ওভঘঢ ওভঘঢ পারা ঢণফাঘদভ রূধ ধমভগ্রলড ওঘভঘঙ। ঢাই ফথযবুঘকভ পারা বমঘত্র্য আঘমাঘদা প্রঘে 

প্রণঘফই পারা ম্পঘওণ তৃমিধাঢ ওভা প্রঘোচদ। পারা মজ্ঞাদীকঘডভ ফঘঢ, ফাদুঘরভ াগ বঘে ভণঘও মদিঃৃঢ, 

অণণঘাথও, ধ্বমদ া ধ্বমদ ফমি, বা মঘহ্ন প্রঢীওালী এং বাভ দ্বাভা এওঝা মদমতণি ম্প্রতাঘেভ ফাদুর াও 

মমদফে ওঘভ, ঢাঘও পারা মা লে। অণণাৎ পারা লম অন্তঘভভ আত্মাভ ঘে ংবুক্ত, ওাভড ‘াও’ লম ‘ব্রহ্ম’ 

আভ ব্রহ্ম াথদাভ দ্বাভাই পারা যলাভ ম্ভ ঘম তাযণমদওকড থাভডা ওঘভদ। পারাভ ফঘথয মতঘেই ফাঘচভ 

মমপন্ন স্তঘভভ ফাদুঘরভা ভবফদ আধদপাদা, ফদদচাঢ মঘন্তাভ রূধ প্রওায ওঘভ; মঞও ভঢফদই পারাভ ফঘথয 

মতঘেই চন্ম মাপ ওঘভ ফাদুঘরভ ফওাম ভঘঢদাফে এওামথও ‘ৃমি’ “ অণণাৎ ামলঢযম্ভাভ। আমতওাম ভণঘওই 

এই মদেফ ঘঘম আঘঙ। ফাদুর আধদ পাদাঘও, অন্তমদণমলঢ ফদদ-ইচ্ছাঘও প্রওায ওভাভ চঘদয পারাঘওই 

ফাথযফরূঘধ মঘমহ্নঢ ওঘভঘঙ এং ঢা ামলঘঢযভ ফাথযঘফ রূধ প্রওায খমঝঘেঘঙ। পারা ঢাই রিাভ ভবফদ ৃমি 

ম্পত ভঢফমদ ফওাঘমভ ঐমঢলামও তমমম ঘঝ। 

     আথুমদও বুঘকভ ঘে ফথযবুঘকভ আতঘযণভ, পাদাভ, প্রঘমমঢ ভীমঢদীমঢ ঢণা ফগ্র চীদঘাঘথভই 

ভঘেঘঙ তূভমঢক্রফয যথাদ। ঢাই স্বাপামও ধমভঘঘয ভপ্রক্ষাধঘঝ ভব ওম ওাযম্পত ৃমি লঘেঘঙ, আথুমদও 

বুঘক মপন্ন চীদঘত ম্পূডণ মপন্ন পাদাভ ামলঢযঘও চন্ম মতঘেঘঙ। ঢাই ঊদমংয যঢাব্দীভ প্রাভঘম্ভ তাাঁমিঘে 

ফথযবুঘকভ ওাযম্ভাঘভভ পারাঘও বাঘাই ওভঘঢ ভকঘম স্বাপামওপাঘ ঢৎওামীদ ভাচনদমঢও, াফামচও চীদ 
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মঘেরড অযযম্ভাী লঘে ধঘি। রৄথু ঢাই দে, ফথযবুঘকভ ফথয ধবণাঘেভ বঘঢদযঘতঘভ আমপণাঘও ভওন্দ্র ওঘভ 

েপূমফভ ভপ্রক্ষাধঘঝ, ফাচ ামলঘঢয ভব ভভঘদাাঁ ূমঘঢ লঘেমঙম, ঢা অস্বীওাভ ওভা বাে দা। নমঢিঃ 

বঘঢদযঘতঘও ভওন্দ্র ওঘভ ফগ্র ফথযবুঘক পারা মমঢণঢ লঘে ধঘিমঙম। ফথযবুঘকভ ফেীফা মদথণাভড ওভা 

বাে আদুফামদও মওঙু াম ঢামভঘঔভ মদমভঘঔ। ওাভড, এওঝা বুক ভণঘও অধভ বুঘকভ মঢণদ ওঔদই াম-

ঢামভঘঔভ মদমতণি ফেীফা ভফঘদ লে দা। ধমভমঢণঢ বুক ম্পঘওণ থাভডা চন্মাে ধূণবুঘকভ ফূমযঘাথ পাদা 

ইঢযামতভ মঢণদ াঘধঘক্ষ। এই ধমভঢণদ থীভ কমঢঘঢ ংখমঝঢ লঘে, মদমতণি ফে ধমভফাঘধভ ফথয মতঘে 

ঢা থভা বাে দা ঘম ঢা অদুফাঘদভ মপমিঘঢ ফথযবুঘকভ বুক মপাক ওভা লঘে ণাঘও। ঢঘ এই অদুফাদ মপমিও 

যামিওাম ঢওণাঢীঢ। প্রাে ৪০০ (ঘাভয) ঙঘভভ ফথযাংমাভ যামিওাঘমভ ূঘদা লঘেঘঙ ১২০০-১২০৪ 

খ্রীিাঘব্দ ভণঘও। অণণাৎ ঢুওণী আক্রফঘডভ (১২০৩-০৪) ফেওাঘম ভণঘও। ঢঘ ১৩৫০ খ্রীিাঘব্দ ধবণন্ত াংমা 

ামলঘঢযভ ভওাদ ঢণয া প্রফাড আফভা ধাইমদ। ঢাই ১৩৫০ খ্রীিাঘব্দ ভণঘওই ফথযবুঘকভ ূঘদা এং যামি 

১৭৬০ খ্রীিাব্দ ধবণন্ত, এভ ফঘথয আমত ফথযবুক এভ ফেধণ আদুফামদও ১৩৫০-১৫০০ খ্রীিাব্দ ধবণন্ত এং 

অন্তযফথযবুক ১৫০০-১৭৬০ খ্রীিাব্দ ধবণন্ত। শ্রী বঘঢদযঘতঘভ আমপণা (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রীিঃ) মগ্নমঝ ফথযবুকঘও 

এই দুই উধধঘণ মপক্ত ওঘভ মতঘেঘঙ। নঘম স্বাপামওপাঘ এই মস্তামভঢ মঘগ্ন এওামথও ওায ম্ভাঘভভ 

ফঘথয পারাভ বমঘত্র্যফে প্রওায খঘঝ ভকঘঙ। ঢঘ, ফথযবুঘকভ এওামথও ভঘদাভ ফূম ধুাঁমণই ওাঘমভ কঘপণ 

মদফমিঢ লঘেঘঙ এং ঢৎধমভঘঢণ অিাতয যঢঘও মমমধওভকঘডভ দওম ওভা ধুাঁমণভ ংঔযামথযঘও থভা 

ধঘিঘঙ পারাভ বমঘত্র্যফে প্রওায বদধুডযঢা। 

     মস্তামভঢ ফথযবুঘকভ ফেধঘণ ওাযম্ভাঘভভ বমঘত্র্যঢা অদতয। িু ঘন্ডীতাঘভ আঔযাদওায 

‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এভ ধাযাধাময ভমঘঢ লঘেঘঙ ফেমওায, অদুাত ামলঢয, চীদী ামলঢয, ধতামীভ ামলঢয 

(নষ্ণ, যাক্ত), প্রডে উধাঔযাদ ইঢযামত। প্রমঢমঝ ওাঘযই ঢৎবুকীে পারাভ মক্ষড ভবফদ স্পি লঘেঘঙ, ভঢফমদ 

ফাচ ভাঘেভ ইমঢৃি থভা ধঘিঘঙ। অণণাৎ ওঔদ ভমৌমওওঘত-ভতীঘও আশ্রে ওঘভ ফথযবুঘকভ ওমকড 

ফাদমও যামন্ত ঔুাঁঘচঘঙদ, ওঔদ া ফাঘচভ আতযণ প্রমঢিাভ প্রঘঘিাে, ঐওয্ধ  ফাচ কিঘঢ অদুাত 

ামলঘঢযভ চন্মমাপ খঘঝঘঙ, ওঔদ া ধভফধুরুঘরভ চীদমীমাে াাঁথা ধঘিঘঙ ফাদুঘরভ আথযাত্মমঘন্তা, 

ওঔদ া ভাথাওৃঘষ্ণভ আথযামত্মও ভপ্রফমীমাে বষ্ণ ফাচ ধঞ্চভঘভ াথদা ওঘভঘঙ, ওঔদ া লভঘকৌভীভ 

ংাভ চীদ ওণা ঢুঘম থঘভ মঘভওামীদ কালণস্থচীঘদভ দাঝযওণাঘও ঢুঘম থঘভ, ফাঘচভ ুঘও ধামভামভও 

ন্ধদঘও প্রমঢনমমঢ ওভঘঢ ভঘঘেঘঙদ ওমকড। ফগ্র ফথযবুঘক উক্ত ওাযপাদাঘও ফঘথয মতঘে ওমকঘডভ 

ফদদ ঋ্ধ  মঘন্তা ভঘঢদাভ ফাথযফরূঘধ পারা প্রওামযঢ লঘেঘঙ। ঢাই স্বাপামওপাঘ বুক ভপঘত পারা বমঘত্র্যফে 

লঘে উঘঞঘঙ। 

     প্রাঘীদ াংমাভ মদতণযদ ঘবণাধঘতভ ধভ িু ঘন্ডীতাঘভ ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এ পারাভ ধমভডঢ াণণওরূধ ভতঔা 

বাে। ওাযমঝ আমত-ফথযবুঘকভ পারাভ মক্ষডঘও অঘে থাভড ওঘভ িু ঘন্ডীতাঘভ ওম ওৃমঢত্বঢাঘও স্মভড 

ওভাে। আমত-ফথযবুঘক, আদুফামদও ঘঢুতণয-ধঞ্চতয যঢঘও াংমাভ বমঘত্র্যফে রূধ এঘঢ স্পি লঘেঘঙ। 

ওাযমঝভ ফঘথয ভফৌমমও ভয মওঙ ু পারাঢামিও বমযিয ভবফদ প্রওঝ লঘেঘঙ, ভঢফমদ এভ পারাে অংঔয 

ঢৎফ যব্দ, অথণঢৎফ যব্দ, ঢদ্ভত যব্দ, ভতযী যব্দ, ধুভঘদা াংমা যঘব্দভ যলাঘভ ওাযমঝ অমংওৃঢ লঘে 

উঘঝঘঙ। আাভ পারাে যহৃঢ মক্রোধতগুমম  ণদাফ ধতগুমমঘঢ বমযিযধূডণ ভফৌমমও প্রওায ামথঢ 

লঘেঘঙ। দামওয, ফলাপ্রাড যঞ্জঘদভ দ্বাভা কমঞঢ ণদাফ ধতগুমম মমযি লঘে উঘঝঘঙ। ঢৎফ যঘব্দভ 

প্রাঘুবণঢাে থভা ধঘিঘঙ ‘ভওয’, ‘ব্রহ্মা’, ‘স্তুঢী’, ‘যঙ্খ’, ‘ওৃষ্ণ’, ‘ষ্ঠ’, ‘ওফম’, তন্ত’ ইঢযামত যব্দগুমম। তৃিান্ত -

-- 

 ও। ‚ুঘভঔ ুধুঝ দাা দেদ ওফম। 

      ওাফাদ তৃয ভযাঘপ ভ্রাই বুকম।‛ 

 ঔ। ‚ভব ওৃষ্ণ ভমণদ বতওী উতঘভ। 

      ভই যঙ্খ ঘক্র কতা যাভে থঘভ।‛ 

 ক। ‚ব্রহ্মা  ভত মাাঁঘকমামন্ত াকঘভ।‛ 

 খ। ‚ওুুমফঢ ঢরুকড ন্ত ফত্র্।‛ 
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 গ।  ‚ঘভড ণমওফম ফন্থভ কফঘদ।‛ 

     রৄথু ঢৎফ যব্দই দে, ভয মওঙু অথণঢৎফ যঘব্দভ প্রওায খঘঝঘঙ ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’ ওাঘয। ভবফদ --- 

‘ধভওাভ’, ‘মফমভঘর’, ‘ঢভাঘ’, ‘দুল’, ‘ভক্ষফা’, ‘ধঘদ’ ইঢযামত। আাভ ভমাওফুঘঔ প্রঘমমঢ লচ, ভম, 

চীন্ত পারা প্রওায ওভাভ প্রোঘই ভাথ লে এওামথও ঢদ্ভ যঘব্দভ ওম প্রওায খমঝঘেঘঙদ। এই ওম ঢদ্ভ 

যঘব্দভ যলাভ ঢৎবুঘক ভমাওফাঘচ প্রঘমমঢ মঙম। ভবফদ --- ‘লাণ’, ‘ভদই’, ‘আমচ’, ‘ভকাঞ’, ‘ওুম্ভাভ’ 

ইঢযামত। আাভ ‘ঔাাঁঔাভ’, ‘ছাঝ’ যব্দগুমম ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এভ পারা বমঘঘত্র্য ভধঘে ণামও। ভয মওঙ ু

ধ্বদযাত্মও যব্দ ওম ভবফদ যলাভ ওঘভঘঙদ, ভঢফমদই ধুভঘদা াংমা যব্দ যলাঘভভ ফঘথয মতঘে 

‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এভ পারা বমঘত্র্যধূডণ লঘে উঘঞঘঙ। ফগ্র ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’ ওাঘয ‘আওায’, ‘ওাচ’, ‘দুথ’, 

‘ভফখ’, ‘ভঔাধা’, ‘ফাঙ’, ‘খভ’, ‘ধণ’ ইঢযামত মঘযরয যব্দগুমমভ ভবফদ প্রঘোক খঘঝঘঙ ভঢফমদ ‘ওাফাদ’ দাফও 

এওমঝ নাণী যব্দঘও ওায ফঘথয ওম প্রঘোক ওঘভঘঙদ। ‘াফদ’, ‘মওঝ’, ‘মওম’, ‘ভ’, ‘ধাওা’, ‘াঝুম’ 

ইঢযামত মঘযরঘডভ ধাযাধাময ‘’, ‘ভঢাভ’, ‘ভঢাঘও’, ‘ঢাভ’ ইঢযামত ণদাফ ধতগুমমঘও ওম প্রঘোক 

ওঘভঘঙদ ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এভ পারাে; আাভ ‘আঘহ্ম’, ‘ঢুঘহ্ম’, ‘আহ্মাভ’, ‘ভঢাহ্মাভ’ “ ণদাঘফভ এই 

প্রাঘীদঢঘত্বভ রূধগুমম ওাঘযভ ফঘথয প্রওঝ লঘেঘঙ। আমত ফথযবুঘকভ অদযঢফ ওায শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ এভ 

পারানমঘত্র্য মঘেরঘদ, ওাঘয প্রান্ত এওামথও ঢৎফ, ঢদ্ভ, আকন্তুও, যব্দ প্রওাঘযভ ফাত্র্ামথওযই স্পি লঘে 

উঘঞ। অণঘ ফথযবুঘকি ু ঘন্ডীতাঘভ ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’ ওাযমঝভ ফান্তভাঘম অধভ আভ এওমঝ ম্পতরূধী 

ামলঢয, যাল ফুলম্মত কীভ মভমঘঢ ‘ইউুন ভচাঘমঔা’ “ এভ পারা বমঘত্র্য উঘধক্ষদীে দে। ওাযমঝ আচফ 

যাঘলভ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীিঃ) ভাচত্বওাঘম ভমঘঢ লে ঘম অঘদও ফাঘমাঘওই ুঘারু ফন্তয প্রওায ওঘভঘঙদ। 

ঢঘ ভভাফামিও প্রডে উধাঔযাদরূধী ‘ইউুন ভচাঘমঔা’ “এভ পারা মদভীক্ষঘড ফাঘমাঘওকড মস্থভ ম্ধ াঘন্ত 

এঘঘঙদ ভব ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এভ ধভঢণী এং শ্রীওৃষ্ণমচে’-এভ ধূণঢণী বমঘত্র্যফে পারাভ প্রওায ‘ইউুন 

ভচাঘমঔা’-ে স্পি লঘে উঘঞঘঙ। ঢাই স্বাপামওপাঘ এই ওাঘয ঢৎফ যঘব্দভ আভী, নাণী যব্দ প্রঘোক 

খঘঝঘঙ। ভবফদ --- 

 ও। ‚ধভফ ঈশ্বভ পাঘদ ুমমঘমঔ নু্ধ। 

    ি স্বকণ ফুমক্ত ধাইম ঢাদ ধতী মনু্দ।।‛ 

 ঔ।‚ুতমত ৃলস্পমঢ ফব মক্রঘফ ভওযভী। 

       ধৃমণী ফন্ডম ফঘথয এওতন্ড থাভী।।‛ 

 ক। ‘ওদও চমিঢ ধাঝ ভঢঘদ ফমন্ডঢ।।’ 

 খ। ‚ঢদুওামন্ত মদফণম ওফম ওমাঢী 

 প্রপাঘঢ উতে ভবঘহ্ন ুচ তীধমঢ।।‛ 

     এঙািা ‘স্বকণ’, ‘ইন্দ্র’, ‘ধমঢ’, ‘অফৃঢ’, ‘ঢৃষ্ণা’, ‘ধক্ষী’, ‘ঢভে’, ‘ঘম্পা’, ‘উল্লা’, ‘ঢি’, ‘দৃধফমড’, 

‘অমগ্ন’, ‘দেদ’ ইঢযামত যব্দগুমম শ্রীওৃষ্ণওীঢণঘদভ ফঢই ‘ইউুন ভচাঘমঔা’-ভ পারা শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ এভ ভণঘও 

স্বঢেফমন্ডঢ  অঘদওাংঘয ভফৌমমও। ওাভদ, ‘প্রাওৃঢপাাধন্ন’ ভয মওঙু যব্দঘও ওম এ ওাঘয যলাভ 

ওঘভঘঙদ, বা ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এ মপয দে। ভবফদ “ ‘লাওমম মওমম’ যব্দমঝ ওম ভতঘলভ অমস্থভঢা া ঘাঞ্চময 

ভাছাঘঢ যলাভ ওঘভঘঙদ, আহ্বাদওাভীঘও ওম ‘টাঘওাোম’ যব্দমঝভ ফঘথয মতঘে ুমছঘেঘঙদ। 

‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এ ‘মামঞ’ যব্দমঝ মপয লঘম ‘ইউুন ভচাঘমঔা’-ে ‘মমি’ রূঘধই যব্দমঝ অণণ প্রওায ওঘভঘঙদ। 

ভওাদ স্তু ঢাভ অস্থা ভণঘও ক্ষেপ্রাি লঘে া রূধান্তঘভভ ফঘথয মতঘে অদয অস্থাে মদঘচঘও প্রওায ওভঘভ 

ওম মরেমঝ ‘খামঝম’ যব্দমঝভ ফঘথয মতঘে অণণল ওঘভ ঢুঘমঘঙদ। আভ এপাঘই ঢয লঘেঘঙ ‘াঘা’, 

‘ভওফদ’ লঘেঘঙ ‘ওফদ’, ‘পাকয’ লঘেঘঙ ‘পাক’ উজ্জ্বম লঘেঘঙ ‘উছভ’। প্রেঢ আভী, নাণী যঘব্দভ ফঘথয 

এওামথও স্থাঘদ ঈশ্বঘভভ তূঢ া ধেকম্বভ ভাছাঘঢ ‘দী’ যব্দমঝঘও ওম াভংাভ যলাভ ওঘভঘঙদ। ‘নমভস্তা’, 

‘চান্নাৎ’, ‘ওামনভ’, ‘ফামমও’, ‘আভমন’ ইঢযামত আভী-নাণী যব্দ এঘঘঙ ওাযমঝভ ফঘথয। অণণাৎ ঢৎফ, 

ঢদ্ভ যঘব্দভ ধাযাধাময আকন্তুও যব্দরূঘধ আভী-নাণীভ প্রঘমদ খঘঝ ভকঘঙ আমত ফথযবুঘকভ পারাে। অণণাৎ 

বুক ধমভঢণঘদ, রূধ রূধান্তঘভভ ফঘথয মতঘে ওাযপারাে বমঘত্র্য এপাঘ থভা ধঘিঘঙ। 
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     ফথযবুঘকভ াংমা ওায ামলঢয ম্ভাঘভভ অধভ যাঔা অদুাত ামলঢয। এই যাঔাভ উজ্জ্বমঢফ যমক্তত্ব 

‘শ্রীওৃষ্ণমচে’ প্রঘডঢা ওম ফামাথভ ু। ংস্কঢৃ পাকঘঢভ অদুাঘত, শ্রীওৃঘষ্ণভ ৃন্দাঘদ ফথুভমীমাঘও 

তাযণমদও ঢি-যাঔযাঘদভ আঘমাঘও দুঘণাথয ওঘভ ভঢামাভ ধমভঘঢণ শ্রীওৃঘষ্ণভ ীভত্বযমঞ্জঢ রূধ  শ্রীওৃষ্ণঘও 

ভওন্দ্র ওঘভ কঘি ঞা খঝদামীভ প্রমঢই ামীম লচ ওমত্বথফণী পারাে ওাযমঝভ পাদা প্রাভঢা মাপ 

ওঘভঘঙ। নঘম ঢৎবুকীে ‘ভমৌমওও পারা’-ে ওম ঢণয ফৃ্ধ  পাদাভ ধাযাধাময ধাঞও ফঘদ আতযণ প্রঘঘিাভ 

ংওঘেই ওাযমঝভ পারা প্রাঘডাজ্জ্বম লঘে উঞঘম ওম মদচস্ব া ভফৌমমও যঘব্দভ ঢুমদাে এওাঘয ঢৎফ, 

অথণঢৎফ, ঢদ্ভ যঘব্দভ ফঘথয মতঘে মস্তামভঢ অদুাত ওফণমঝ ফাি ওঘভঘঙদ। ওাযপারা অমংওৃঢ, যব্দ 

ুরফে অমপচাঢযধূডণ লঘে উঘঞঘঙ ওাযমঝঘঢ অমথও যহৃঢ এই ংস্কৃঢ কন্ধী যঘব্দভ রূধঘভঔাঘও অদুভদ 

ওঘভই। শ্রীওৃষ্ণঘও অঢাভরূধী ভতঔাঘদাভ প্রঘঘিাঘঢই ঢাই শ্রীওৃষ্ণমচে এভ পারা লঘে উঘঞঘঙ কাম্ভীবণধূডণ; 

ধাযাধাময ওৃমিা ছাভ ‘শ্রীভাফ ধাাঁঘামী’ চদফঘক্ষ ধাঞঘওভ ফঘদ অঘদও ভযী আতৃঢ  চদমপ্রে লঘে 

উঘঞঘঙ স্বচ্ছন্দ, ামীম ভতযী যঘব্দভ অমথও যলাঘভ। ফথযবুঘকভ অদুাত ামলঢয থাভাে ঢাই ফামাথভ ুভ 

‘শ্রীওৃষ্ণমচে’ এং ওৃমিা ছাভ ‘শ্রীভাফ ধাাঁঘামী’ভও ফান্তভাম ভভঘঔ বমত উপঘেভ ওাযপারাভ বমঘত্র্য 

ফেঢাভ প্রমঢ তৃমিধাঢ ওভা বাে, ঢালঘম এওণা মদমিঢ লে ভ, অদুমতঢ ভাফােঘডভ লচঘাথয ভতযী যঘব্দভ 

হুমযঢাভ চদযই ওাযমঝ প্রমঢমঝ কৃঘলভ ম্পত লঘে উঘঞঘঙ। ওাভড, ীভত্বযঞ্জও ভাফফমলফাঘও ওীঢণদ ওভা 

ওৃমিাঘভ উঘেযয মঙম দা; লচঘাথয পারাে শ্রীভাফঘঘন্দ্রভ আতযণ ফমলফাঘও ুপ্রমঢমষ্ঠঢ ওভাভ উঘেযয এং 

এও ঐওয্ধ  ফাচ কঘি ভঢামাভ উঘেঘযযই াল্মীমওভ ংস্কৃঢ ভাফােডঘও লচঘাথয ওঘভ পাাদুাত 

ওঘভঘঙদ ওৃমিা। ধক্ষান্তঘভ, ফামাথভ ুভ ‘শ্রীওৃষ্ণমচে’-এ শ্রীওৃঘষ্ণভ ীভত্বযঞ্জও ীবণাদ রূধচ্ছমই, 

নুঘঝ উঘঞঘঙ অমথও যহৃঢ ঢৎফ যঘব্দভ প্রাঘুঘবণ এং শ্রীওৃঘষ্ণভ ঐশ্বমভও রূধ ডণদাভ ভক্ষঘত্র্ “ নঘম 

‘শ্রীওৃষ্ণমচে’  ‘শ্রীভাফ ধাাঁঘামী’ভ পারাে এও ূক্ষ্ম প্রঘপত ভভঔা বঢভী লঘেঘঙ। নমঢ ‘শ্রীওৃষ্ণমচে’ 

অঘধক্ষা ওৃমিাী ভাফােড অঘদও ভযী আতৃঢ লঘে উঘঞঘঙ। উপে ওাঘযভই ঢুমযফূময মওঙ ু তৃিান্ত ভতো 

বাে এপাঘ --- 

১।। ‘শ্রীওৃষ্ণমচে’-এভ পারা : 

  ‘ঢযপাফা মাল’ ভণঘও কৃলীঢ 

 ‚স্বপাঘ ুন্দভ ওৃর অমঢ ফঘদালভ। 

 দাদা ভঘে ভামপঢ ভচঘদ ধঞ্চস্বভ।। 

 বত্র্ঘমাওুন্দভী ওদযা মঢ ঢযপাফা। 

 ভমঢ মচমদ রূধ ঢাভ মাইও উধফা।। 

 ুপক্ষঘড ুপচাঘক ভতাঘল তভদ। 

 ফমদওাঞ্চদ ভচঘদ লইম মফমদ।। 

 ত্র্ামচঢ ভাচা ঢঘ বা ওদযাতাদ। 

 লমস্ত অশ্বতাদ মতম ভচৌঢুও মথাদ।। 

 ভচৌঢুও আমদজা মতম ভফন্তও ফদী। 

 ধামমল আফাভ ুঢা ভত ঘক্রধামড।।‛ 

ঢুমদীে, ‘শ্রীভাফ ধাাঁঘামী’ভ পারা : ‘ুন্দভা’ ওান্ড ভণঘও কৃমলঢ 

 ‚আমফ ঢী ঢাাঁলাভ দমন্দদী। 

তযভণ ুঢ ভাফ   দদুর্ব্ণাতম যযাফ, 

 মাল ওঘভদ ধঘড মচমদ। 

রৄপ মাঘলভ ধভ   ভকমাফ শ্বরৄভ খভ, 

 ওঢ ফঢ ওমভমাফ ুঔ। 

শ্বরৄঘভভ ভল বঢ   যারৄিীকঘডভ ঢঢ 

 দাই ঢণা মঙম ভওাদ দুঔ।।’ 
 

২।। ‘শ্রীওৃষ্ণমচে’-এভ পারা ‘ওৃরদ ওঢৃণও ব্রাহ্মঘডভ ফঢ ধুঘত্র্ভ চীদতাদ’ অংয ভণঘও কৃলীঢ। 
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 ‚ফলাঘখাভ অন্ধওাভ ভতমঔ ঘক্রধাডী। 

 ঘঘক্র ওামঝ অন্ধওাভ ওঘভ ঔামদ ঔামদ।। 

 অন্ধওাভ ওামঝ ওামঝ চাত্র্ দুইচঘদ। 

 ব্রহ্মাঘন্ড উিফ স্থাদ উিফ পুঘদ।। 

 ঢাভ অপযন্তঘভ চাত্র্ ওৃষ্ণ অিুণঘদ। 

 ভতমঔম ধুরুর ভ ওফমঘমাঘঘদ।।  

 ঙ্খ, ঘক্র কতা ধদ্ম দফামাথভ। 

 ঘঢুপূণচ রূধ ঢাভ াফয ওঘমভ।। 

 উজ্জ্বম ভতঘলভ ওামন্ত মষ্ণু অঢাভ।‛ 
  

ঢুমদীে, ‘শ্রীভাফ ধাাঁঘামী’ভ পারা : ‘লদুফাদ ওঢৃণও রথ আদেদ  শ্রীভাফ-মক্ষড এং াদভকঘডভ প্রাডতাদ’ 

অংয ভণঘও কৃলীঢ। 

 ‚মান মতো ীভ মকো উমঞম আওাঘয। 

 মঙ্কাধুঘভ উধদীঢ ঘক্ষুভ মদমফঘর।। 

 মযমযওভডী আভ ুডণওভডী। 

 অমস্থঞ্চাভডী আভ ফৃঢঞ্জীদী।। 

 এই ঘামভ রথ মইো লদুফাদ।  

 ঘামভদ্বাঘভ ভ্রফড ওঘভ ে স্থাঘদ স্থাদ।। 

 ঘামভ রঘথভ ঘ্রাড বঢ তূভ বাে। 

 াদভ ওঝও  উমঞো তান্ডাে।। 

 মদদ্রাপঘে উঘঞ ভবদ ভফমমো দেদ। 

 ভইরূঘধ উমঞঘমদ শ্রীভাফ-মক্ষড।।‛ 
 

     ভাফােঘডভ পারা এই ‚শ্রীওষৃ্ণওীঢণদ‛ া ‚শ্রীওৃষ্ণমচে‛-এভ ফঢ আমংওামভও া তাযণমদও ঢি ফৃ্ধ  

দে। এপারা চদকঘডভ ফঘদভ আত্মাঘও স্পযণ ওঘভ। ঢাই লচ, ভম, ভফৌমঔও যব্দ, ভতযী যঘব্দভ ফঘথয মতঘে 

ভাফােঘডভ অঘদও দুরূল পাদা লচঘাথয প্রাঘডাজ্জ্বম লঘে উঘঞঘঙ এই পারাভ গুঘডই। এওামথও ধ্বদযাত্মও 

যঘব্দভ ভঔাম ভঙঘি ভাফােঘডভ পারাে ভচঘক উঘঞঘঙ প্রাঘডভ ভচাোভ। 

     মস্তামভঢ ফথযবুঘকভ ওামধঘণ শ্রীনঘঢদযঘতঘভ আমপণা বষ্ণ ামলঘঢযভ থাভাে ঢি তযণঘদভ ঐমঢলয 

দমতকঘন্তভ উঘন্মাঘদ ওঘভ মঙম অণণাৎ ধভফধুরুর বঘঢদযঘতঘভ প্রপাঘ ফাচ থফণ-ামলঢয রৄথু প্রপামঢ 

লেমদ ঢাভ তাযণমদও ঢিপাদাভ আঘমাঘও আভাথয ওৃষ্ণভাফ চধওঘভ হু ধমঢঢ এভ ফুমক্ত খঘঝমঙম। 

দদ্বীধঘও ভওন্দ্র ওঘভই ঢাাঁভ ভাথাওৃষ্ণ াথদা ীফা্ধ  ণাঘওমদ। পাভঢঘরণভ মস্তামভঢ ভক্ষঘত্র্ আরাঘেভ দ 

ধুঞ্জীপূঢ ভফঘখভ ফঢই বঘঢদযঘতঘভ পাদা  মঘন্তা ভঘঢদাভ চাকভড উেীধদাভ ঞ্চাভ ওঘভমঙম। নঘম, 

বঘঢদয চীদঘও ভওন্দ্র ওঘভ চীদী ামলঢয ভঘদাভ অমপপ্রাে াথদ ওঘভমঙঘমদ এওামথও ওমপ্রভ। এই 

ওম চীদী ামলঢযগুমমঘঢ প্রমঢনমমঢ ভপ্রক্ষাধঝ, পাথাভা ঘণাধমভ বঘঢদযঘতঘভ চীদাঘমাঘওভ মচ্ছুভড 

ফগ্র ফথযবুঘকভ ামলঢয ম্পত লঘে ভইম। বঘঢদযচীদী ামলঘঢয ঢাই রূধ ভধম ফাঘচভ এওান্ত প্রঘমমঢ 

 প্রঘামভঢ বষ্ণীে পারা; ভব পারা রৄথুফাত্র্ বষ্ণ ফাঘচভই পারা রূঘধ কৃলীঢ লঘম ধভঢণীওাঘম ঢা 

লঘে উঘঞমঙম ণ াথাভঘডভ ওৃষ্ণদাফ চধ ওভাভ মদচস্ব যব্দ ম্ভাভ। ধভফধুরুর বঘঢদযঘতঘভ 

আমপণাামঘগ্নভ ধাযাধাময রি ভকাস্বাফীঘতভ তাযণমদও ভঘঢদামব্ধ জ্ঞাদকপণ পারাভ প্রওায এওামথও আওভ গ্রঘন্থ 

প্রমঢষ্ঠা ভধঘেমঙম, ভঢফমদ ভকাস্বাফীঘতভ ফালাত্মযযঞ্জও ওৃষ্ণমীমাভ স্পযণ ভমঘকমঙম ফাঘচভ ুঘও। নঘম 

বষ্ণ ফাঘচভ প্রঘমমঢ পারা লঘে উঘঞমঙম যাশ্বঢ। বঘঢদযঘত স্বেং মঙঘমদ শ্রীমষ্ণু, ওৃঘষ্ণভ অঢাভ, 

চকন্নাণ রূধ ভতঘমাঘওভ যমক্ত স্বরূধ, বাভ চীদী প্রমঢষ্ঠা ভধঘেমঙম চীদী ামলঘঢযভ ফঘথয। ঢাই চীদী 

ামলঢযগুমমঘঢ ভবফদ প্রঘুভ ঢৎফ যব্দ ঙমিঘে মঞও ভঢফমদ অথণঢৎফ, গ্রাফাাংমাভ ফুঘঔভ পারা রূধ 
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ভধঘেঘঙ এই ামলঢযগুমমঘঢ। তৃিান্ত মলাঘ ৃন্দাদ তা ভমঘঢ ‘বঘঢদয পাকঢ’ ভণঘও মওঙু ঘভড উ্ধ াভ 

ওভা বাে। 

 ১।। ‚ব্রহ্মা মত ভঢাফাভ ভক্রাঘথভ দঘল ধাত্র্। 

      ৃমি মস্থমঢ প্রমে ভঢাফাভ মীমা ফাত্র্।।‛ 

 ২।। ‚চেধ্বমদ ধুষ্পৃমি লইম ঢঔদ। 

       ঘঢুমতণঘক ফলালমভধ্বমদ ভওামালম।।‛ 

 ৩।। ‚ভব ভপ্রফাভলংওাভ রৄমদজা ওৃষ্ণদাণ। 

      পমক্ত ভঘয আধঘদই লইমা াক্ষাঢ।।‛ 

 ৪।। ‚অদন্ত ব্রহ্মান্ডরূঘধ ভতঘঔ ভই ক্ষঘড। 

         ঘন্দ্র ূবণ মনু্ধ মকমভ দতী উধঘদ।।‛ 
  

    অমঢাথাভড ওণয পারাে ভতময যঘব্দভ ভয মওঙু াথাভড উমক্ত মতঘে শ্রীৃন্দাদ তা ‘বঘঢদয পাকঢ’ 

ঘেদ ওঘভঘঙদ; নঘম ‘গুরু’, ‘মযরয’, ‘ভপ্রফমদমথ’, ‘প্রপু’, ‘ংওীিণড’, ‘লমভলমভ’, ‘দভদাভােড’, ‘ফতদঘফালদ’, 

‘ভকৌভাে’, ‘ভফালদরূধ’, ‘বওুণ্ঠ’, ‘ঐশ্ববণ’, ‘ধাঢওীধাদ’ প্রপৃমঢ এওান্ত প্রঘমমঢ বষ্ণীে ওৃষ্ণদাফ ংক্রান্ত 

পারাভ যলাভ ওঘভঘঙদ। এঙািা শ্রীনঘঢদয ফাফমেও ‘মযরয-মযরযা’, ‘ভকাামজ’, ‘আঘাবণ’ ধমভরত-এভ 

ধমভঘঘেভ প্রে বষ্ণ চীদী ামলঘঢযভ ম্পত লঘেঘঙ। ভেকপণ, আঘাবণ, ভখুদাণ ধমন্ডঢ, ভাফধমন্ডঢ, 

ুন্দভাদন্দ ঞাওুভ, দাঢদ ‘ভকাস্বাফী’, ‘লমভতা ঞাওুভ’ প্রফুঘঔভ পাদা  ভঘঢদামব্ধ তাযণমদও ফদদ াভংাভ 

এওাঘযভ ধমভঘে প্রঘে থভা ধঘিঘঙ। ঢাই ভপৌকমমও মভড তাঘদভ ধাযাধাময লচ ভম আমেঘও চীদী 

ামলঘঢয অদুকাফী পারা ফথযবুঘকভ অধভ এও বমঘত্র্যধূডণ ভীমঢ লঘে উঘঞঘঙ।  

     ঢুমদাে চোদঘন্দভ ভমঘঢ ‘বঘঢদযফেম’-এ ভরািয যঢাব্দীভ বুক ভপ্রক্ষাধঘঝ, ভাচনদমঢও  ঐমঢলামও 

এওামথও খঝদাভ তৃমিঘওাঘদ ওাযমঝভ ৯মঝ ঔন্ড ১৭৩মঝ অথযাে ওমভ ধামন্ডঢযঢা  বতগ্ধ্যধূডণ পারাঘও 

প্রওামযঢ ওঘভঘঙ। নঘম ‘বঘঢদযফেম’-এভ পারাে নাণী  মলন্দী যব্দ প্রঘয ওঘভঘঙ চীদী পারাভ  

ধাযাধাময ভবফদ -- 

 ‚ঘভড ধভঘয ফুক্ত লইম মঢঘমািফা। 

 ফঘথয নামঝম ভই ধারাদ প্রমঢফা।।‛ 
 

     ৃন্দাদ তাঘভ বঘঢদয পাকঢ ভণঘও কৃলীঢ ‘ধারাড’ যব্দমঝ প্রস্তভ া মযমাঔন্ড অঘণণ ভাছাঘম স্থামধঢ 

পাভ া make weigh রূঘধই মদঘতণয ওঘভঘঙ আভ এঘক্ষঘত্র্ ধাণী ধাযন গ  যব্দ ভণঘওই ‘ধারাড’ যব্দমঝ আকঢ 

লঘেঘঙ। 

     ‘ন্দী’, ‘ভফাচা’, ‘ওাফাদ’-এভ ফঢ ভয মওঙু নাণী যঘব্দভ মফশ্রঘড ‘বঘঢদয পাকঢ’-এভ পারাভ 

পাকাম্ভীবণঢা  আথযাত্ম ফলাত্মযঢাঘও ধমভস্ফূঝ ওভা লঘেঘঙ। ঢাই ‘বঘঢদযফেম’ ওাযমঝ আতযান্ত মঘেরঘড 

ভয মওঙ ুপক্ত াথও আঘাঘবণভ দাফ ভবফদ স্পি লে ভঢফদই অধভ পারা (আভী, নাণী, মলন্দী) ভণঘও ঋড 

গ্রলড ওঘভ ূক্ষ্ম মপন্ন ধঘণ ভলাঁঘঝঘঙদ ওম চোদন্দ। নঘম ঢাভ ভমঘঢ ামলঢয ম্ভাভ অদতয। 

     ফথযবুঘকভ অদযঢফ ামলঢয ম্পত ফেমওাঘযভ থাভা। আবণ অদাবণ ংস্কৃমঢভ মফশ্রঘড এং ফাদুঘরভ 

অঘঘঢদ ফঘদ ৃমি লো প্রাওৃমঢও, পীমঢ ভণঘও উৎধন্ন লো ফেমওাঘযগুমমভ পারা বঘণি বমঘত্র্যধূডণ। 

রৄথুফাত্র্ ভতী ফদাভ ধূচা প্রঘাভ  ভতী ফালাত্মযঘও ঢুঘম থভঘঢই দে, ‘ফদাফেম’-এভ ভমৌমওও ওামলদী 

প্রস্ফুমঝঢ লোভ তৃেঢা মমিঢাই পারাভ আমেও লঘে উঘঞঘঙ। আাভ ‘থফণফেম’ ওাঘযভ ভশ্রষ্ঠওম খদভাফ 

ঘক্রঢণীভ ওম যমক্তঘত্ব ওাযমঝ ভােঘেভ এওান্ত ‘চাঢীে ফলাওায’ লঘে উঘঞঘঙ। ঢু ভওাণা ভবদ আভী 

নাণীভ যলাভ এঘক্ষঘত্র্ স্বচ্ছন্দ পাদা প্রওাঘয ভম  প্রাডন্ত লঘে উঘঞঘঙ। ুধমন্ডঢ ব্রাহ্মড ওম খদভাফ 

ঘক্রঢণী ওমভে উধামথঘঢ পূমরঢ। ুঢভাং মঢমদ ঢৎফ যঘব্দভ যলাঘভ এফদ ুফথুভ, যব্দ মদণাঘদ ওঘভঘঙদ 

এং প্রঘোকওমাে যব্দগুমম ওায প্রমঢপাভ াক্ষয লদ ওভঘঙ ভব যব্দগুমম বতগ্ধ্যঢাভ ধামন্ডঘঢয ওায ফঘথয 

নুমলাভ ৃমি ওঘভঘঙ। আভী-নাণী যঘব্দভ খদীপূঢ রূধ  মদযাঘ থফণফেম এভ পারা লঘে উঘঞঘঙ 
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বমঘত্র্যধূদণ। এই ভওফ ভয মওঙু পারাভ যলাভ ফথযবুঘকভ অদযাদয ওায ভণঘও থফণফেমঘও ধৃণও ওঘভ 

ঢুঘমঘঙ। আাভ, আভী যব্দ ‘ফূমঔ’ যব্দ ভণঘও আকঢ ‘ফুমুও’ যব্দমঝভ যলাভ বত্র্ঢত্র্ স্থাঘদ লঘেঘঙ।– 

 ‚ঢভডী উচাদ ঘঘম ঢভে ম্মুঔ। 

 ভামঔো দুদ্বাভা ভধাঢা মনমভেী ফুমুও।।‛ 
  

     ‘ইদাফ’ যব্দমঝ আভী যব্দ ‘ইমফ’, নাণী যব্দ ‘ফামলোদা’ ভণঘও আকঢ ‘ফামলদা’, যব্দগুমম ঢাই অমঘঘভই 

ওাযফঘথয স্থাদ ভধঘেঘঙ। অমঢ লচ, ভাথকফয অণঘ ঢৎফ যঘব্দভ এও মপন্ন রূধ এভ ফঘথয মতঘে খদভাফ 

ঘক্রঢণীভ ‘শ্রীথম্মণীফেম’-এভ ওাযপাক বমঘত্র্যধূডণ লঘে উঘঞঘঙ। ধাযাধাময অিাতয যঢাব্দীভ ভযরাঘথণ মভমঘঢ 

ফামদও ভাফ কােুমমভ থফণফেম ওাযমঝভ পারা ধবণাঘমাঘদা ওভঘম ঢা বঘণি াস্ত ভঘঢদামব্ধ  প্রযংাঘবাকয 

লঘে উঘঞ। ১৭৮১ খ্রীিাঘব্দভ ফামদওভাফ কােুমমভ গ্রন্থমঝভ পারা বঘণি আথুমদও। এ পারাে ঢদ্ভ যঘব্দভ 

প্রাঘুবণঢা ঢণা আথুমদও ভওামওাঢা ভওমন্দ্রও অঞ্চঘমভ যহৃঢ ওণয পারাভ এওামথও উধাতাদ ংঘবামচঢ 

লঘেঘঙ। ভবফদ --- 

 ১।। ‚যস্ত লঘে মশ্বওঢণা এঘমদ ঢাভ ওাঘঙ।‛ 

 ২।। ‚লঘভভ মযরৄঘও ভং ভটঘও আমদ।‛ 

 ৩।।‚মও ওঘভ ধুঘত্র্ভ ফাং ঔা লাঘঢ ঢুঘম।‛ 
 

     অণণাৎ লচ ভম এপারা আথুমদওঢাভ থাভ ভখাঁঘর বাত্র্া ওভঘম, ভাে াংমাভ প্রঘমমঢ যব্দ ফৃ্ধ  লঘম, 

এপারাঘঢ অদুপ্রমি লঘেঘঙ আভী-নাণী-ইংঘভচী পারাভ ভয মওঙ ুযব্দ। ‘চাফা’, ‘দচভ’, ‘মচদ’, ‘দনভ’, 

‘ঘাওভ’, ‘মনমওভ’, ‘হুওুফ’, ‘তামঔম’ ইঢযামত ভয মওঙু যব্দ আভী নাণী যব্দ লঘবাঘক ফামদওভাঘফভ থফণফেম 

এভ পারা লঘে উঘঞঘঙ বমঘত্র্যধূডণ। ঢঘ ভাথকফযঢাভ মতও মতঘে ভওাদ চমঝম রূধ থাভদ ওঘভমদ এওাঘযভ 

পারা। তৃিান্ত --- 

 ১।। ‚ঐ ফমদ আন্দাচ ওঘভ অফৃঘঢ টুমঘে। 

  ওুম্ভীঘভ থমভম ভদ মনমওভ ওমভঘে।।‛ 

 ২।। ‚দেদীভ শ্বরৄভ ভব গ্রাঘফভ ফন্ডম। 

  মতকাভ ভওাঝাম প্রচা তণাভ ওম।।‛ 

 ৩।। ‚দ্বাতয ভফালভ ঝাওা মতঘমও ওম। 

  ভওাঝাম মঙ্কফ ধাইম ওঘডণভ ওুন্ডম।।‛ 
 

     ভােেঘতঘযভ ঘমমঢ পারাভীমঢভ, অদযঢফ মক্ষডঘও অঘে থাভদ ওঘভ ফামদওভাফ কােুমমভ ‘থফণফেম’ এভ 

পারাে ভওাঘমভ ওণা রূধ স্পি লঘে উঘঞঘঙ। ঢাই ‘অওাঘম’, ‘দুচদ’, ‘চাফাই’, ‘ওাাঁওাম’, ‘ুন্দভী’, ‘ফমভম’ 

ইঢযামত যব্দগুমম অমীমাে স্থাদ ভধঘে ভকঘঙ। ফামদও ভাঘফভ ওাঘযভ পারাে ম্পূডণ ঘভঘড ঔাাঁমঝ ঘমমঘঢভ 

আথুমদও রূধ ভবফদ স্পি লঘেঘঙ, ঢফমদ ‘মুফ’ প্রঢযেন্ত ভব যব্দগুমম ওমওাঢা  ঢাভ ংমগ্ন স্থাঘদভ পারাভ 

মদচস্ব ম্পত, ভই ফস্ত যহুঘভ  আথুমদও যব্দ স্থাদ ভধঘেঘঙ। ভবফদ ‘আমুফ’, ‘ভকমুফ’, ‘ওভমুফ’, ‘লমুফ’ 

ইঢযামত। আাভ ‘মাফ’ প্রঢযেন্ত মক্রোধঘতভ যলাভ পারাে স্থাদ ভধঘেঘঙ। ভবফদ ‘মতমাফ’, ‘এমাফ’, 

‘ভধমাফ’, ‘ফমাফ’ ইঢযামত। আাভ ‘মঙ’, ‘মঘ’ লঘবাঘক মক্রোধঘতভ যলাভ পারাে ভতঔা ভকঘঙ। ভবফদ 

‘ওঘভমঙ’, ‘ভফঘভমঙ’, ‘রৄঘদমঙ’, ‘ওঘভমঘ’ ইঢযামত। অণণাৎ চিঢালীদ আথুমদও লচঘাথয ঘমমঢভীমঢ যলাঘভভ 

ধাযাধাময ঢৎফ যঘব্দভ আমথওয  ঢৎঘে আভী নাণীভ প্রঘোঘক ফামদওভাফ কােুমীভ ‘থফণফেম’-এভ 

পারাে এঘঘঙ বমঘঘত্র্যভ ভঙাাঁো।   

     ফেমওাঘযভ এও অদযঢফ যাঔা ঘন্ডীফেম, ভবঔাঘদ অদাবণঘতী ঘন্ডীভ ফালাত্ময ওীঢণঘদভ ফঘথয মতঘে 

ফঘঢণয ধূচা প্রঘাঘভভ ভঘিা ওভা লঘেঘঙ। ওম ভওাদ ঘঘঢদপাঘ উচ্চমি মদওওূঘমভ ফঘথয এং মদম্নমি 

যাথওূঘমভ ফঘথয ঘন্ডীঘতীভ ধূচা প্রঘাভঘও প্রঘমদ ওঘভ মতঘেঘঙদ। মদ্বচফাথ া ফাথাঘাবণ এই থাভাভ 

অদযঢফ ওম লঘম এই থাভাভ ণঘযর ওমরূঘধ ফবণাতা ভতো বাে ওমওঙ্কদ ফুওুন্দ ঘক্রঢণীঘও। ওাভড, 

ঢৎওামীদ েফাঘচভ প্রযামদও, ভাচনদমঢও, অণণনদমঢও গ্রাফযযস্থাঘও ঢুঘম থঘভ ফদদযীম ওম এও 

আদুধুঙ্খ ঐমঢলামও তমমম মদফণাড ওঘভমঙঘমদ। যাদঢামেও ভক্ষঘত্র্ ুঘতাভী যস্থা, উমচভতাভঘতভ 
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অঢযাঘাভ, উচীঘভভ প্রঢাধামিঢ ভক্তঘক্ষুভ াফঘদ ধঘি গ্রাফয ওৃরওঘশ্রডী মওপাঘ ঞ্চদাভ স্বীওাভ লে “ ঢাই 

ওম অঢযন্ত মদধুডঢাভ ঘে ঢুঘম থঘভঘঙদ ঘন্ডীফেম ওাঘয। নঘম, ফাফমেও ফাচচীঘদভ রূধঘভঔা 

পারাভ মদধুড ওরণডাভ ঘে এওাঘয প্রওামযঢ লঘেঘঙ। ওমভ মঘন্তা-ভঘঢদা, ফদদঘাথ ঘণাধমভ ফস্ত 

ফাচঘও ধবণঘক্ষড যমক্ত মতঘে ভতঔাভ প্রডঢাভ ধাযাধাময দুমঝ উধাঔযাঘদভ ফঘথয মতঘে মদঘঝামপাদা, 

ুমঘক্কদ পারাভ ফঘথয মতঘে রূধ প্রওায ওঘভঘঙদ। ওামলদী েঘদ উধাঔযাঘদভ মক্ষডান্তঘও অেীপূঢ ওঘভ 

ঘন্ডীফেমওাঘযভ পারা ওম ফঘদভ আথাভ লঘে উঘঞঘঙ। 

     ফথযবুঘকভ চদচীঘদ মলনু্দ  ইমাফ ম্প্রতােভ অন্তভে ালঘবণ ফাচ-পারাভ মতও ভণঘও ি প্রামি 

মা বাে। ওাভড ধাভস্পমভও ালঘবণ এই দুই ম্প্রতাে বঢ ধাযাধাময অস্থাদ ওঘভঘঙ, ঢঢই ামডমচযও 

ূঘত্র্, ভাচনদমঢও াফামচও প্রঘোচঘদ এও ম্প্রতাে, অধভ ম্প্রতাঘেভ পারা, ভীমঢদীমঢঘও আত্মস্থ ওঘভঘঙ; 

মলনু্দ  ফুমমফ উপে ম্প্রতাঘেভ ভফমন্ধঘদ যলামভও  ামলমঢযও পারাে এঘঘঙ মফশ্র ংস্কৃমঢভ 

মলিঃপ্রওায। ওমওঙ্কদ ফুওুঘন্দভ ঘন্ডীফেমওাঘয ঢাই আভী নাণী ঢুওণী যঘব্দভ অমীমাে অদুপ্রঘয 

খঘঝঘঙ ওাযমঝ অন্তযফথযবুঘকভ ফাচঘপ্রক্ষাধঘঝ ঢাই অদদয লঘে উঘঞঘঙ। 

     ফাঘচভ াস্ত ইমঢৃিঘও ওমওঙ্কদ ঘন্ডীফেম ওাঘয ‘গ্রন্থ উৎধমিভ ওাভড’ অংঘয ডণদা ওভাভ ফে 

ভয মওঙু নাণী যব্দঘও ংঘবাচদ ওঘভঘঙদ। ভবফদ --- 

১।। ‚ঢালাভ ঢামুঘও ম তামফদযাে ঘার ওমভ। 

      মদা ধুরুর ঙে-াঢ।।‛ 

২।।‚ভ ফাদমংঘলভ ওাঘম প্রচাভ ধাঘধভ নঘম 

   মটমলতাভ ফাফুত মভধ।।‛ 

৩।। ‚উমচভ লম ভােচাতা ভধামভঘে ভতে ভঔতা 

      ব্রাহ্মড বষ্ণঘভ লময অমভ।।‛ 

     উক্ত তৃিান্তগুমম ভণঘও ভতঔা বাে প্রণফ উতালভডমঝঘঢ ভব ‘ঢামুও’ যব্দমঝ যহৃঢ লঘেঘঙ ঢা আভী যব্দ 

‘ঢমমুওল’ যব্দ ভণঘও কৃলীঢ লঘেঘঙ এং বাভ অণণ লম চমফতাঘভভ ওাঙ ভণঘও ঘন্দাস্ত ওঘভ ভদো, া 

government-এভ ওাঙ ভণঘও ঘন্দাস্ত ওঘভ ভদো। এঘক্ষঘত্র্ ওমভ ঙে াঢ ধূণধুরুর, তামফদযাে 

ঘারঘবাকয চমফ ওরণঘডভ ফঘথয মতঘে ওৃমরঘও চীমওা মলাঘ গ্রলড ওঘভমঙঘমদ, ভই প্রেঢই ‘ঢামুও’ যব্দমঝ 

চমফতাঘভভ ওাঙ ভণঘও ঘন্দাস্ত ওঘভ ভদো অঘণণ প্রবুক্ত লঘেঘঙ। অঢিঃধভ ফাদমংঘলভ ফেওাঘম ফাফুত 

মভধ বঔদ মটমলতাভরূঘধ মদবুক্ত লঘমদ ঢঔদ প্রচাঘতভ ধাঘধভ নম ঘম এই মদবুক্ত ওভড ভতঔঘমদ। 

এঘক্ষঘত্র্ ‘মটমলতাভ’ যব্দমঝ নাণী যব্দ ভণঘও আকঢ। এং ঢৃঢীে ভক্ষঘত্র্ ‘উমচভ’ যব্দমঝ আভী যব্দ। বাভ 

অণণ, ওাবণ ধমভঘামদাভ এওমঝ ধত। ওম ‘গ্রন্থ উৎধমিভ ওাভড’ অংঘয এপাঘ এওামথও আভী-নাণী যব্দঘও 

ংঘবাচদ ওঘভঘঙদ। ফগ্র ওাঘযভ ‘আঘঔমঝও’ এং ‘মডওঔন্ড’ চুঘি নাভী ‘ভয’, নাভী যব্দ ‘ন্দী’, 

আভী যব্দ ‘তম’, নাভী যব্দ ‘তাফাফা’, নাভী যব্দ ‘তফ্ ’, নাভী যব্দ ‘াচাভ’ ইঢযামত এওামথওাভ 

যহৃঢ লঘেঘঙ। 

     অণণাৎ ওমওঙ্কদ ভমঘঢ ‘ঘন্ডীফেম’-এভ যব্দ যলাভ ভীমঢ ভয আওরণডীে। ঢঘ এওণা মঞও ভব যাদওাবণ 

ধমভঘামদাভ তামেত্ব বমত ইমাফ  ম্প্রতাঘেভ লাঘঢ মদঘোমচঢ লে, ঢঘ স্বাপামও ভাচ পারাভ অঘদও যব্দ, 

ভীমঢ চদাথাভঘডভ ভমৌমওও পারাভ মওংা ামলমঢযও পারাে স্থাদ ধাে। ঢাই ধ্রুধতী ঢৎফ যব্দ যলাঘভভ 

ধাযাধাময ওাযামেঘও এওামথও আভী-নাভী-ঢুওণী যব্দঘও গ্রলড ওঘভঘঙদ ওমওঙ্কদ  ফুওুন্দ ঘক্রঢণী। 

ভধৌভামডও  ভমৌমওও আতঘযণভ ভফমন্ধঘদ এই ঘন্ডীফেম ওাযমঝ ঢাই পারাঢামিও তৃমিঘওাঘড অদদয লঘে 

উঘঞঘঙ। ওমভ যব্দ মদণামঘঢ অঢযন্ত ধমভযীমঢাভ প্রঢীও লঘেঘঙ। ঢাই ঢদ্ভ, অথণঢৎফ যঘব্দভ ধাযাধাময 

আঞ্চমমও যব্দঘও ওম যলাভ ওঘভঘঙদ অপ্রঘমমঢ ভমযমওঙু ভমৌমওও যব্দঘও প্রঘোক ওঘভ াওয মদফণাঘডভ 

ওুযমঢা ভতমঔঘেঘঙদ ওম। আাভ অন্তয ফথযবুঘকভ পারাঢামত্বও বমযিয ওমভ ওাঘয নুঘঝ উঘঞঘঙ।  রৄথ ু

ঢাই দে, ফুমফাদ ম্প্রতাঘেভ ভশ্রডীমপাকঘও ওম আমেঘও প্রঘয খমঝঘেঘঙদ এং ফুমফাদ ম্প্রতাঘেভ 

থফণঘওমন্দ্রও, ফাচভীমঢকঢ, ধামভামভও মদেফদীমঢভ ফঘথয উঘঞ এঘঘঙ এওামথও ফুমমও ম্প্রতাঘেভ ফঘথয 
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প্রঘমমঢ যব্দ ম্ভাভ, বা াথাভডঢ মলনু্দ ম্প্রতাঘেভ যলাভঘবাকয দে অণণাৎ ওমওঙ্কদ ফুওুন্দ ঘক্রঢণীভ 

ঘন্ডীফেম পারাভ মতও ভণঘও, অন্তযফথযবুঘকভ এফদ এও এও ওাঘয বা ঢণফাঘদ হুম চদমপ্রে ঘমঘণঢ। 

     ভাচপা ভওমন্দ্রও ওায মঘভওামই ধাঞও ফঘক্ষ আতৃঢ লঘে ণাঘও। মফমণমাভ ভাচপামশ্রঢ মতযাধমঢভ 

আমংওামভও ওাযঘঘণা রৄরু ওঘভ ওুঘমলাঘভভ ভাচপা, মত্র্ধুভাভ ভাচপা, মষ্ণুধুভ ভাচপা, ওৃষ্ণদকভ 

ভাচপা, থণফাদ ভাচপা, আভাওাদ ভাচপাভ ধৃষ্ঠঘধারওঢাভ হু ওাযামলঢয, ওম-আমঙ্কামভওকড ে 

ামলঢয, ফাঘচ চদমপ্রে আতৃঢ উজ্জ্বম লঘে আঘঙ। ধমিফঘেভ ধূণাংঘয ঘট্টগ্রাঘফভ আভাওাদ ভভাাং 

ভাচপা এভওফই এও ামলঢয ংস্কৃমঢ ধীঞস্থাদ, ভবঔাঘদ ভাচ আদুওূঘময ভাচ অফাঢযঘতভ লঘবামকঢাভ 

ধৃিঘধারওঢাে ভপ্রভদাে ফথযবুঘকভ অমন্তঘফ এও যমঢক্রফী তৃিান্ত ৃমি লঘেমঙম। ওাভড, ইমাফ ওমঘতভ 

ুমদধুড ওরণডাভ ভমৌমওও প্রডে উধাঔযাঘদভ ফঘথয মতঘে ভভাফান্স ভ প্রামলঢ এফদ এও যমঢক্রফী 

ামলঢযথাভাভ উঘন্মাঘদ লঘেমঙম, বা মদিঃঘন্দঘল ঢৎওামীদ বুঘক অণণাৎ ফথযবুঘকভ রু্ধ  াঢােদঘও ভপত ওঘভ 

াংমা ামলঘঢয লঞাৎ আঘমাভ ছমওামদঘও মদঘে এঘমঙম। অণণাৎ প্রণাণস্ব মঘভাঘমভঢ ংস্কাঘভভ ভফািও ভপত 

ওঘভ এই ওম প্রডে উধাঔযাদ ধাঞদ ফঘদ ইমাফ ামলঢয ম্পওণ দঢভ পাদাঘও ংঘবাচদ ওঘভমঙম। 

ঢাই অমঢ স্বাপামওপাঘ আভাওাদ ভাচপাভ ফুমমফ ওমঘতভ ভমঘঢ াংমা প্রডে উধাঔযাঘদভ ফঘথয স্থাদ 

ভধঘেমঙম প্রঘমমঢ ইমাফী যব্দ, মওন্তু ঢা অমথওঢভ ফৃ্ধ ঢা মাপ ওঘভমদ। অণণাৎ ইমাফী যঘব্দভ অমথও 

াহুঘময পারা ভরাঢলীদ লঘে ধঘিমদ; উধভন্তু আভী-নাভী যঘব্দভ ুঘারু প্রঘোক ওমাে পারা অঘদও ভযী 

ফামচণঢ রুমঘম্মঢ  আমংওামভও লঘে উঘঞঘঙ। আভাওাদ ভাচপাভ এওামথও ওমপ্রঘভভ ফঘথয 

‘ভমাভঘন্দ্রাদী  ঢীফেদা’ভ ভঘমেঢা ভতৌমঢ ওাচী  ‘ধদ্মঢী’ভ ভঘমেঢা বেত আমাম অদযঢফ, বাাঁঘতভ 

ওাঘয, পাঘ পাদাে পারাভ ভৌওঘরণ থভা ধঘিঘঙ িতয যঢাব্দীভ পারা যলাঘভভ বমঘত্র্যঢা।  

     ‘ভমাভঘন্দ্রাদী  ঢীফেদা’ ওাযমঝ ভতৌমঢ ওামচভ ভফৌমমও ভঘদা দে। ফূম ওাযমঝ মলন্দী পারাে ভমঘঢ। 

মফজাাথঘদভ ওায অমম্বঘদ ভতৌমঢ ওামচ ওায ভঘদা ওভঘম ওাযমঝভ ফঘথয ভব পারাভ প্রঘোক ওঘভঘঙদ 

ঢাঘঢ মলন্দী-আভী-নাণীভ প্রঘোক ণাওঘম ঢা ণস্ব প্রঘোঘক প্রাথাদয মাপ ওভঘঢ ধাঘভমদ। উধভন্ত ওমভ 

ওাঘয ভভাফান্স ভঘভ প্রাথাদয ণাওাে াংমা যব্দ বমঘঘত্র্যভ ফিঘে ওমভ পারাভ অিে ন্ধদ অঘদওঝাই 

ঐমঢলযাদুাভী লঘেঘঙ মা লে। যৃোভ ভঘভ ডণদাে ভতৌমঢ ওামচভ ওাযমঝ ুমদধুড, বুঘ্ধ ভ মভঘড 

দধুংযও াফুদ  ভাচা ভমাভঘওভ ফুঔ ফভ ডণদাভ ফঘথয মতঘে ভফৌমমও লঘে উঘঞঘঙ। অণণাৎ ফগ্র ওামলদীভ 

ঘফৎওামভত্ব স্পি লঘেঘঙ চেঘত  মতযাধমঢভ প্রপাবুক্ত ভতৌমঘঢভ ওাযপারাে। অন্তযাদুপ্রঘভ ঙামন্দও 

ফাথুবণ পারাে ক্ষুভথাভ লঘে উঘঞঘঙ। ভবফদ --- 

 ‚আে তাই ওুচমদমও ভফাঘও রৄদাম 

 ভত উওমঢ দঘল ধাঝ;। 

মাঔ উধাঘে  মফঝাঘঢ ভও ধাভঘে 

 ভবা মমথ মমমঔঘে মমাঝ;।।‛ 
     

 আাভ ওায ফঘথয প্রাতপ্রঘদ ভাচওীে মপূরডাে উধস্থামধঢ লঘেঘঙ, 

১।। ‚বালাভ দামলও মিা, মও নম কঞ্জদা 

 ঢস্কঘভঢ থফণওণা ভযযাঘও পৎদণা।।‛ 

২।। ‚ভলফন্ত অন্তঘভ ভবদ ন্ত উল্লা।‛  

৩।। ‚তারুড ধৃমণী এই যস্থা ঢালাভ। 

 এও বাভ আদ আইঘ ভওল দঘল ওাভ।‛  

৪।। ‚ধুরুর ভ্রফভ চামঢ ফথু বণা ধাে। 

 ুকমন্ধ ওুুফদাভী ভঘঘঢ ভঔমাে।।‛ 

৫।। ‚বুও ধুরুরচামঢ মদষ্ঠুভ তূভন্ত। 

 এও ধুঘষ্প দঘল ভচঘদা ফথুওভ যান্ত।।‛ 
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     অণণাৎ ওমভ ওাঘয পারাভ বমঘঘত্র্য প্রওঝ লঘে উঘঞ মপন্ন আস্বাত ঢঘ মলনু্দ দাভীভ এওমদষ্ঠ প্রডে 

অমপমার ম্পঘওণ পারাে ভব বতগ্ধ্যধূডণ ধাভতমযণঢা ওম ভতমঔঘেঘঙদ, ঢা মদিঃঘন্দঘল ভভাফান্সভ ামলঢ; 

নঘম ‘ভমাভঘন্দ্রাদী’ভ ধমভযীমমঢ পারাে ভাদী ফেদাফঢীভ রূধ ডণদাে ভভাফামিও যঘব্দভ যলাভ লঘেঘঙ 

প্রঘুভ, এ স্থঘম পারা লঘে উঘঞঘঙ ধমভযীমমঢ, লচ-ভম, ভভাফামিও যব্দ মদপণভ, রমঢফথুভ --- 

‚মও ওমল ভতালাঘদভ ফঘদাভণ ভে। 

মওঙু রৄদাইঘঢ বুভাে বুঘ্ধ ভ প্রে।। 

প্রণঘফ ফতদ ভওমম খদ আমমেদ। 

ওাফঢাঘধ পে মিা বথবণ ধমােদ।। 

তঘন্ত তঘন্ত খমভরড তঘদ তদ। 

ধুমঘও ধুমঘও ঢদু খদ ঘুম্বদ।।‛ 
 

     ফাদমও ভপ্রঘফভ আঘত্মাধমমব্ধভ কপীভঢফ স্তভঘও প্রস্ফুমঝঢ ওঘভ, ভভাফান্সভঘভ আমথওযঢাে, আভী-

নাভী যঘব্দভ বদধুদযঢাে, ণধমভ াস্ত ভঘাজ্জ্বম ঘমভত্র্ মদফণাঘডভ ফঘথয মতঘে রূধঘৌন্দঘবণভ মফমদ-

মভঘলভ মফূঢণ যঞ্জদাে পারা লঘে উঘঞঘঙ অদতয। 

     আভওাদ ভাচপাঘও ভওন্দ্র ওঘভ ভব ওমবুকম অন্তযফথযবুঘক প্রডে উধাঔযাঘদভ ফঘথয মতঘে োমলঘঢযভ 

তভাঘভ উজ্জ্বম লঘে ভঘেঘঙদ ঢাঘতভ ফঘথয  িতয যঢঘওভ হুফুঔী প্রমঢপাভ অমথওাভী  ংস্কৃমঢাদ প্রাজ্ঞ 

আমাম, মদিঃঘন্দঘল ভশ্রষ্ঠঢফ ওমভ ফবণাতাভ অমথওাভী। িতয যঢঘও ‘ধদ্মাঢী’ ভঘদাভ ফঘথয মতঘে ভব 

মযেওফণ, ধামন্ডঢয  ওমঘত্বভ ধমভঘে মতঘেমঙঘমদ ঢা মদিঃঘন্দঘল পারাভ মামমঢযওমাে অদদয লঘে ভঘেঘঙ। 

আমম আভী-নাভী চাদা ফুমফাদ ওম লঘম ‘ধদ্মাঢী’ ওাঘয আভী নাভী যঘব্দভ প্রঘোক অে। 

‘স্তুমঢ ঔন্ড’-এভ অন্তকণঢ ‘ভুম ন্দদা’ অংযমঝঘঢ ভওাভাদ  লামঘতভ প্রপা ভঘেঘঙ ঘম ভঔাঘদ আভী 

যঘব্দভ মওঙ ু মদতযণদ ধাো বাে। ঢঘ ধদ্মাঢী রূধঘৌন্দঘবণভ ডণদাে অঢযন্ত ঘঘঢদপাঘ ওম যঘব্দভ 

প্রঘোক ওঘভঘঙদ। ভভাফামিও ভ ধমভামলঢ লঘে ‘ধদ্মঢী রূধডণদ’ ঔন্ডমঝভ পারাে এঘঘঙ এও অদয 

আঘফচ। ভভাফান্সভঘভ উৎঘরাঢ খঘঝঘঙ ওম বঔদ ডণদা ওঘভঘঙদ এপাঘ --- 

‚আমচ ভ দমদ মভহু মভঢুধমঢ লইম ভাচা। 

ঘ মফমম ঘমমমা ওমভঘঢ ভতধূচা। 

দাদামথ প্রওাঘভ ওমভমা ঘ ভ। 

ীমণঘঢ মনু্দভ মতমা ওুভামমো ভও।।‛ 
 

     ‚ধদ্মাঢীভ ুঔমফমদ ঔন্ড’, ‘ন্ত ঔন্ড’, ‘ভাচা ভেঘদ ঢী ঔন্ড’, ‘ভেঘদ’, ‘ধদ্মঢী মালঔন্ড’ 

ইঢযামত ঘঢুিঃঔন্ডঘঢ বমঘত্র্যফে পাপ্রওায প্রাওৃমঢও ভপ্রক্ষাধঝ-মভঘডভ আথাভ লঘে ওমভ ভমঔদীঘঢ 

এঘঘঙ। ঢৎফ যব্দহুম পারাভ আথাঘভ ধমভঘমযঢ লঘম ডণদাভীমঢভ অন্তঘভ ভভাফামিও আঘফচ এঘদ 

ভতে; নঘম ডণদাভীমঢভ বমঘঘত্র্য পারা ভভাফান্সভঘ আথাভ লঘেঘঙ। ‘ধদ্মাঢী’ভ পারাভ মযেপ্রওায প্রওভড 

ওুযমঢা, ডণদাপ্রে ম্পঘওণ মা বাে ‘ওামনভ’, ‘ইদাফ’, ‘ঙামাফ’, ‘আমচণ’, ‘উফভা’ ইঢযামত ইমাফী যঘব্দভ 

যলাভ লঘম পারাভ ঐশ্ববণগুড  রমঢফাথুবণঢা প্রওামযঢ লঘেঘঙ লচ-ভম-ডণদাভীমঢভ গুঘড। আভ এই 

পারা বমঘঘত্র্য ঢাই স্থাদ ওঘভ মদঘেঘঙ ভযমওঙু মলন্দী যব্দ। ভবফদ --- ‘আভগুচা’, ‘উঢামভো’, ‘ভনমঝমা’, 

‘কফদা’, ‘ভঝাদা’, ‘ঞক’, ‘মািু’, ‘ভতালাক’, ‘ধঘভো’, মলভ’, ‘নুওাভ’ ইঢযামত যব্দ। অণণাৎ অন্তয ফথযবুঘক 

মঘযরঢ িতয যঢাব্দীঘঢ বুকধমভঘঘয থফণীে াঢাভডঘও ভপত ওঘভ আমাঘমভ ওাঘয ভভাফন্স ভঘভ 

উৎঘরাঢ ঢণা এওামথও ভভাফামিও পাদাথাভী পারা মদফণাড গ্রন্থমঝ অদদয ওঘভ ঢুঘমঘঙ।  

     অিাতয যঢঘও ভাে গুডাওভ পাভঢঘঘন্দ্রভ ‘অন্নতাফেম’ এভ পারা  মঘত্র্ওমা অদযঢফ স্থাদ অমথওাভ 

ওঘভঘঙ। ওাযমঝঘঢ আমতভঘভ উঘিচও ডণদাগুড, ভৌওরণওঢা মাপ ওভঘম ামলঢয গুড উঘধক্ষডীে দে। 

অিাতয যঢঘওভ বুকমঘহ্নঘও থাভড ওঘভ খঝদাভ মভড বদধুডযঢাে ভওৌঢুওভ ৃমিঘঢ, গ্রন্থ ূঘদাে 

ঐমঢলামও ভপ্রক্ষাধঝ অঙ্কঘদ মঘরযঢ পারাভ ফঘথয যব্দ প্রঘোক ভীমঢঘঢ গ্রন্থমঝ মঘভওামীদ তভাভী ংস্কৃমঢঘও 

স্মভড ওভাে। অাথাভড তক্ষঢাভ ঘে াক নতগ্ধ্যঢাভ ংমফশ্রঘড কঘি ঞা পাভঢঘঘন্দ্র যব্দ যলাভ ভীমঢ 
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ম্পঘওণ মঘঢ ভকঘম ণপ্রণফ উঘল্লঔ ওভঘঢ লে ভব, যব্দ মদমফণমঢঘঢ অদদয পাভঢঘন্দ্র ক্তযঘও লচ-ভম 

 ভমপাঘ উধস্থাধদ ওঘভঘঙদ ওাযফঘথয। ঔু েণ কমঢঘঢ ভব ইমাফী যব্দ াংমা যঘব্দভ অন্তকণঢ লঘে 

ঢৎফ-অথণঢৎফ ঢদ্ভঘভ ধাযাধাময স্থাদ ওঘভ মদঘেঘঙ। ‘অন্নতাফেম’-এ ঢাভ প্রঘোক স্পি লঘেঘঙ। 

ঝামফাঝাম এও ঐমঢলামও ধঘণভ াক্ষী ওম পাভঢঘন্দ্র ঢাই ঢৎওামীদ ভতযীে ংওঝ  ইমঢলাঘঘঢদ ওমভ 

ফদঘদ মামমঢ মঙম ঘমই াংমা যব্দ যলাভ ওঘভই মঢমদ ীফা্ধ  ণাঘওমদ, ওাযফঘথয মঢমদ এওামথও 

আভী-নাভী যঘব্দভ প্রঘোক ওঘভঘঙদ। এই যব্দ প্রঘোঘকভ বদধুডযঢাে  ুঘারু প্রঘোকঘম ওাযমঝ 

আমপচাঢযধূডণ লঘে উঘঞঘঙ। ভবফদ --- আভী-নাভী যঘব্দভ ধাযাধাময পারাে স্থাদ ওঘভ মদঘেঘঙ এওামথও 

মলন্দী যব্দ। ঢঘ ঢৎফ যব্দ যলাঘভ ওম বঘণি ঐমঢলযাদুাভী। ঢাই পারাে ভেরাত্মও ভওৌঢুওধূডণ 

যেপাদা, ভবফদ ওাযমঝঘও ভ ওঘভ ঢুঘমঘঙ, ভঢফমদ হুরঢ প্রযংমঢ এই ওাঘযভ পারা েীম-অেীম 

ভাচ আমপচাঘঢযভ প্রঢীও লঘেঘঙ। ভতযচ ভফৌমঔও যব্দ, প্রাত প্রঘদ, থদযাত্মও  অদুওাভ যব্দ যলাভ 

ওঘভ, অঘদওঘক্ষঘত্র্ ভধৌভামডও ওামলদীভ ডণদা ওঘভ ‘পাভঢঘঘন্দ্রভ অন্নতাফেম’-এভ পারাে ূক্ষ্ম মযেঘাথ 

থভা ধঘিঘঙ; ঢাই পারা লঘে উঘঞঘঙ অদতয। 

     ফগ্র ফথযবুঘকভ, মস্তামভঢ ওামধঘণভ ওঘেওমঝ মদতযণঘদভ ফঘথয মতঘে ঢাই পারাভ বমঘত্র্যফে মঢণঘদভ 

রূধঘভঔামঝ স্পি লঘে ঘঞ। আমতফথযবুক  অন্তয ফথযবুঘকভ পারাভ প্রঘপত ভভঔা ঢাই অমঢ লঘচই থভা 

ধঘি। িু ঘন্ডীতাঘভ ‘শ্রীওৃষ্ণওীঢণদ’-এভ ধণ ভঘে বাত্র্া ওভা পারা পাদা, ভওাণাে ভবদ ‘বঘঢদয চীদী 

ামলঘঢয’-এ এঘ দীদঢা মাপ ওঘভ, অমথও বমঘত্র্যধূডণ লঘে উঘঞ, আমপচাঘঢযভ স্পঘযণ ভকৌভঘ ফথযবুঘকভ 

পারা ভবদ দঢুদ রূধ ধাে। ফথযবুঘকভ মদণামঘঢ ওায ামলঘঢয পারাে প্রঘোক ওমাভ বমঘত্র্যফেঢা এপাঘই 

থভাবাে।
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