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Abstract 

The poem 'Kalikamangal' or 'Vidyasundara' is a popular form of love poetry in medieval Bengali literature 
based on gods and goddesses. The poem embodies the real essence of contemporary human life and has 
gained a reputation among many contemporary readers and critics as 'primitive poetry'. However, at that 
time, as a subject in medieval Bengali literature, besides religion, the love story of men and women also 
began to be captured in successful narratives. The romantic expression of foreign love in secret love is one 
of the main recourse of that genre. One of the main examples of that genre is our Kalikamangal or 
Vidyasundara Kavya, Where human love has become a symbol of sweet juice. Although the poem 
'Kalikamangal' or 'Vidyasundara' by Bharat Chandra or Ramprasad is exclusively a product of King 
Krishnachandra's request, many have also defined it as a timeless creation. Of course, any great creation 
represents the contemporary. From then on, neither Kalchetana Bharatchandra nor Ramprasad became an 
obstacle in the case of Rasvas of the poem. It can be said that in their poetry, along with that time 
consciousness, the real life-thirst of men and women has been purely expressed. The main goal of this 
article is to explore the eternal romantic love of men and women through the religious veil of the Middle 
Ages. 
Key words  : Primitive love-story, Human value, Life-thirst, Eterna love, Love behind religion, Love behind 
the sexual desire.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ভধযমুযগয ফোাংরো োন্টযতয দোফরী োন্টযতযয একচ্ছত্র প্রবোযফয উৎ  স্বরূ জ যদযফয ―গীতযগোন্টফন্দম্‖ গ্রযেয 
―ভধুযযকোভরকোন্তদোফরী‖ ব্দন্টিয ন্টফযল প্রবোফ যয যছ ফযর ভোযরোচযকযো ভযন কযযন। ন্টিক রতভন্টন ফোাংরো োন্টযতযয রযোভোন্টিক 
প্রণ কোন্টনীয ূফণূত্র ন্টনযদণ ন্টযযফ জ যদফ উন্টিন্টখ্ত ―ন্টফরোকরোুকুতূরোভ‖ ভন্তফযন্টিযক ানুভোন কযো রমযত োযয। উক্ত 
ভন্তফযন্টিয যঙ্গ ফোস্তফ ররৌন্টকক রপ্রযভয গন্ধ ন্টভন্টিত থোকযর থোকযত োযয। এযেযত্র ফরো মো , ভধযমুযগয ফোাংরো োন্টযতযয প্রোপ্ত 
ন্টফন্টবন্ন োন্টন্টতযক ন্টনদণযনয ূযফণ ফোাংরোযদর রযোভোন্টিক প্রণ কোন্টনীয রম োভোনয ন্টযচ  াঅভযো োাআ ররৌন্টকক ফোস্তফ  রপ্রযভয 
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ন্টফচোযয তো নগণয।  তযফ ন্টফল ন্টি নগণয যর এযকফোযয উযন্টেত ন্টছর নো   যতো। তোাআ চমণোগীন্টতয দু-একন্টি যদ াঅভযো 
এযকভ ফোস্তফ রপ্রযভয রছোাঁ ো োাআ। চমণোয কোহ্নোদ ফযরযছন --- 

‚কাআন্টণ োযরো র োম্বী রতোযন্টয বোবন্টযাঅরী। 
াযন্ত কুন্টরণজণ ভোযঝ কোফোরী।।ধ্রু।। 
তাঁাআ ররো র োম্বী ার ন্টফিন্টরউ। 
কোজ ণ কোযণ য িোন্টরউ।।ধ্রু।।‛১ 

কোহ্নোযদয এাআ দন্টিযত রকোযরয ফোস্তফ ররৌন্টকক রপ্রযভয গন্ধ ন্টভন্টিত যয যছ রফোঝো মো । এছোডো চমণোয ানযোনয াযনক যদ 
(রমভন, ২, ৬, ২৮  ৪০ নাং চমণো) ররোকো ত জীফযনয ফোস্তফতোয পোাঁযক পোাঁযক রপ্রভ  বোযরোফোো ন্টফল ক রযোভোন্টিকতোয রজযোৎস্নো 
রম যডযছ তো ানস্বীকোমণ। উক্ত চমণোগুন্টরযত রপ্রভরীরোয রূক গ্রণ কযো য যছ। রযেযত্র ফরো মো , দগুন্টরয ধভণী  রূক মোাআ 
রোক নো রকন, রগুন্টরয ভধয ন্টদয  ভকোরীন ফোস্তফ রপ্রযভয রূন্টি প্রকোন্টত য যছ - তো স্বীকোয কযযতাআ  । এছোডো 
‘শ্রীকৃষ্ণকীতণন’-এয রম াঅখ্যোনবোগ যয যছ তোযত ধভণী  াঅফযণ রছযড ন্টদযর তোযক ররৌন্টকক ভোনফ-ভোনফীয রপ্রযভয কোফযাআ ফরো 
চযর। ফোাংরো ভধযমুযগয ভঙ্গরকোফয ধোযো  ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’-এয রযোভোন্টিক াঅখ্যোনবোগন্টিয ূযফণ এবোযফাআ ন্টফন্টবন্ন 
োন্টযতয রযোভোন্টিক প্রণয য াআন্টঙ্গতন্টি ন্টফন্টেপ্তবোযফ ছন্টডয  ন্টছন্টিয  ন্টছর, মো যফতণীকোযর মুগ-ভোনযয চোন্টদো  দে কন্টফযদয োযত 
যড ন্টযূণণ রযোভোন্টিক প্রণ কোফয রূয উযি এযরো। তোযাআ উদোযণ – ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’, ‘দ্মোফতী’, ‘তীভ নো’ 
ফো ‘ররোযচন্দ্রোনী’, ‘ভধু-ভোরতীয’ কোন্টনী।  

তুন্টকণ ন্টফজয য পযর াআরোভ ধযভণয প্রচোয রমভন প্রফর াঅকোয ধোযণ কযয রতভন্টন াআরোভ ধযভণয ুন্টপ োধকযদয 
ঐীযচতনো  োনো রভরযত শুরু কযয। মোযদয যঙ্গ বোযতী  ফোউর ম্প্রদোয য ভতোদণগত ন্টভর যয যছ। এযো রদফতোয যঙ্গ 
ভোনুযলয একোত্মতো  ন্টফশ্বোী ন্টছযরন। যফণোন্টয ফরো মো , ভোনুযলয জীফনযক তোযো রাআ ভ কোযর দোাঁন্টডয  ভোন াগ্রোন্টধকোয 
ন্টদয ন্টছযরন। তুন্টকণ ন্টফজয য পযর াঅগত এাআ ুন্টপ োধকযদয োোোন্ট নফোগত ভুন্টরভ কন্টফগণ রদী  ঐন্টতোন্টক, রৌযোন্টণক 
কোন্টনী াফরম্বযন ররৌন্টকক রপ্রভকোফয যচনো  াঅকৃষ্ট ন। এছোডো ভকোরীন ভুরভোন োক  ফন্টণক উব  রিণীযক ন্তুষ্ট 
কযোয জনয, তোযদয ভযনোযঞ্জন কযোয জনয ভকোরীন কন্টফযো নয-নোযীয রপ্রভ ন্টফল ক কোফয যচনো  উৎোী ন। তৎকোরীন ধভণী  
রেযোযিোযক স্ভযযণ রযযখ্ তোযো কখ্যনো নয-নোযীয রাআ রপ্রভ কোন্টনীয যঙ্গ ধভণী  রভোডক জুযড ন্টদয যছন। এবোযফাআ ঞ্চদ, 
রলোড তোব্দী রথযক রফ ন্টকছু কন্টফয োত ধযয রযোভোন্টিক প্রণ কোযফযয একন্টি ধোযো ভধযমুযগয োন্টযতয মুক্ত য  মো । মন্টদ 
াঅভযো জোন্টন রযোভোন্টিকতো ব্দন্টি উন্টন তযকয ন্টল্প বোফনোয পর। এাআ উন্টন তকী  রযোভোন্টিকতো শুধুভোত্র কল্পনো ফণস্ব 
ন্টফল  ফস্তুযকাআ রফোঝো  নো ; রখ্োযন াআন্টন্দ্র গ্রোয  ফুন্টিগ্রোয ফযোখ্যো ূযত্র রাআ রযোভোন্টিকতো গ্রন্টথত  ফযন্টঞ্জত। ৃজন ভূরক 
কল্পনোন্টক্ত এাআ রযোভোন্টিকতোয ানযতভ ফোন। ভধযমুযগয রযোভোন্টিক প্রণ কোফযগুন্টরযত এাআ ৃজনভূরক কল্পনোন্টক্ত রেয কযো মো  
নো (ফযন্টক্ত, ফযন্টক্তত্ব, ফযন্টক্তস্বোতন্ত্রয-এয মথোথণ প্রকো নো থোকো )। রখ্োযন ভস্ত ৃজনী ন্টক্তয কৃন্টতত্বাআ রদফতোয স্বযে মণফন্টত 
য যছ। 
       ‘রযোভোন্টিক’ ফো ‘রযোভোন্টিকতো’ ব্দন্টিয একিু রগোযোযত প্রযফ কযোয রচষ্টো কযযর াঅভযো রদখ্ফ এয যঙ্গ ‘রযোভোন্স’ ব্দন্টিয 
েন্টনষ্ট ম্পকণ ন্টফদযভোন। এখ্োযন ব্দ দু'ন্টিয ভূর স্বরূ ম্পযকণ াংযেয রজযন রন ো রমযত োযয। রকননো, রযোভোন্স  
রযোভোন্টিকতো ভধভণী ন্টল্প রচতনো ন । াঅভযো ূযফণাআ ফযরন্টছ রযোভোন্টিকতো উন্টন তযকয পর। াঅয ফরো মো , ‘কতৃণত্ব, 
ঐন্টতয এফাং ধ্রুন্টদ ৃঙ্খরোয প্রন্টত রম রঝোযডো ন্টফযরো োিোতয বযতোযক াষ্টোদ তোব্দীয রলবোগ রথযক ঊনন্টফাং তোব্দীয 
ভধযবোগ মণন্ত াঅচ্ছন্ন কযয রযযখ্ন্টছর, তোযকাআ োন্টযতযয াআন্টতোয ‘ রযোভোন্টিকতো’ নোযভ ান্টবন্টত কযো  ।২ খু্ফ জবোযফ 
ফরযত রগযর ফরো মো , রযোভোন্টিকতো র রাআ ভযনোবোফ, মো ফযন্টক্তয ন্টফযফচনোযফোযধয দ্বোযো ন্টন ন্টন্ত্রত ন , াথণোৎ মো বোফযকন্টন্দ্রক, 
কোল্পন্টনক বোফোযফগ প্রূত । এাআ রযোভোন্টিক কোন্টনী কোযফযয প্রধোন াঅকলণণ তোয কোন্টনী। ফোাংরো রযোভোন্টিক াঅখ্যোযনয এাআ 
কোন্টনীগুন্টর প্রো  ফাআ এযযছ ভুযখ্ ফরো গল্প রথযক। একোদ দ্বোদ তক এয ূচনোকোর ফরো মো । ানযন্টদযক ‘রযোভোন্স’ র 
াঅঞ্চন্টরক বোলো  (বোলো তোন্টিকযদয ভযত রযোভ াআউযযোযয ন্টফন্টবন্ন াঞ্চযরয োতন্টি াঅধুন্টনক বোলো, মোযক ফরো মো  
‘রযোভোন্সবোলো’) যন্টচত একধযযনয উকথো, গোধো  রযোভোঞ্চকয কোন্টনী। এাআ কোন্টনীগুন্টর ‘রযোভযোন্স’ নোযভ ন্টযন্টচন্টত রোব কযযযছ। 
মন্টদ ফযর যোখ্ো প্রয োজন ‘রযোভোন্সবোলো’ রথযক ‘রযোভোন্সোন্টতয’ য  িোয এাআ ন্টযফতণযনয ধোযোন্টি াঅজ াযনযকয ানুন্ধোযনয 
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ন্টফল । এাআ ধযযনয োন্টতযকযভণয ভুখ্য মফন্টষ্টয ন্টছর াযরৌন্টকক, ফীযত্ব, রৌমণ  াঅনুগযতযয ন্টনদণন, যযন্টপ্র তো এফাং াপ্রোকৃত 
েিনোয প্রন্টত াঅগ্র। এাআ মফন্টষ্টযগুন্টর যফতণীকোযর রম োন্টযতয ন্টযরন্টেত র তো ‘রযোভোন্স-োন্টতয’ নোযভ ন্টচন্টহ্নত যত রোগযরো। 
ফরো মো , োভন্তফোদী ভোজ ফযফস্থোয স্বরূ এাআ রযোভোন্সোন্টতয। াঅয রদখ্ো মো  রকোন রকোন ভোযরোচক ‘রযোভোন্স-কোফয’-রকাআ 
‘রযোভোন্টিক’ নোযভ ান্টবন্টত কযযত রচয যছন। এযেযত্র াআাংযযজ ভোযরোচকযো এয ফযন্টতক্রভী নন। এাআ রযোভোন্স রথযক 
রযোভোন্টিকতো  উত্তযযণয ফযোখ্যো প্রযঙ্গ ভোযরোচক াঅবু্দ োত্তোয ফযরযছন – ‚াষ্টোদ তযকয প্রথভ এফাং ভধযবোযগ ান্টবজোত 
রিন্টণ একন্টদযক রমভন রযোভোন্স-োন্টযতযয প্রন্টত ান্টপ্র  ভযনোবোফ রোলণ কযয ানুযোগ ফযক্ত কযযতন ধ্রুন্টদ ধযোন-ধোযণো  তোয 
নীর ূক্ষ্মতো এফাং ুরুন্টচয প্রন্টত, াযন্টদযক ানুরূবোযফ ভধযন্টফত্ত ম্প্রদো  ুনযোন্টফষ্কোয কযয ভধযমুগী  গোথো োন্টতযযক। 
এাআ রযোভোন্স-োন্টযতয তোযদয দৃন্টষ্ট াঅকন্টলণত   ফযন্টক্তগত ফীযযত্বয াঅকোঙ্ক্ষো, জোতী তোফোদী াঅযফগ  ধভণী  যযভ  ন্টদকগুন্টরয 
প্রন্টত। এাআ াঅকলণণ মযথষ্ট ন্টযভোযণ ন্টযুষ্ট কযযযছ রযোভোন্স-োন্টতযযক। াঅয এাআবোযফাআ উত্তযণ েযি রযোভোন্স রথযক 
রযোভোন্টিকতোয।‛৩ এাআ রযোভোন্টিকতো ন্টিক ফোস্তফ ন্টফযযোধী ন । ফোস্তফ জীফযন এভন াযনক ফস্তু, েিনো, ন্টফল  াঅযছ মো ফোাআযযয 
জীফযন প্রবোফ ন্টফস্তোয কযয। রতভন্টন ভোনুযলয ান্তয জীফযন কতগুন্টর ানুবূন্টতয রীরো যয যছ মোয ন্টনন্টদণষ্ট রকোযনো মফজ্ঞোন্টনক ফযোখ্যো 
রনাআ, মো একোন্তবোযফ ফযন্টক্তভযনয রগোন যয রাআ ফোস্তফ কল্পজগৎ  জীফন রযোভোন্টিকতোয ভূর উজীফয ন্টফল । স্বে, াংস্কোয, 
ান্ধন্টফশ্বো াআতযোন্টদ ম্বযন্ধ এ কথো ফরো মো । স্বযেয ন্টফল   পর ারীক যত োযয, ন্টকন্তু স্বে দণন ন্টভথযো ন । ভোনুল ভোযত্রযাআ 
স্বযেয ান্টবজ্ঞতো াঅযছ। াতএফ তোয ান্টস্তত্ব তয, ফোস্তফ। এ স্বেযক জীফনোনুকূর কযয ন্টল্পরূ ন্টদযত োযযর রযোভোন্টিকতোয ৃন্টষ্ট 
 । স্বেযক জীফনধভণ রথযক ন্টফন্টচ্ছন্ন কযয ন্টল্পী মন্টদ কল্পনোয জোর ফুযন চযরন তযফ তো রেু েতযর রযোভোযন্সয ন্টফলয  ন্টযণত 
 । ফরো রমযত োযয এবোযফাআ ভধযমুযগ রযোভোন্টিক াঅখ্যোনগুন্টর রযোভোযন্সয োত ধযয  োনো রভরযত থোযক। 

ভধযমুযগয ফোাংরো োন্টযতযয ধোযো ন্টছর ভূরত রদফফোদ ন্টনবণয। এাআ রদফফোদ ন্টনবণয োন্টযতযয একযে রদফতো তথো ধভণ 
ভুখ্য বূন্টভকো োরন কযযর াযযে রাআ রদফতোয ূজো তথো ধভণযক োরন কযোয জনয ভোনযফয ন্টফযল বূন্টভকো রেয কযো 
মো । তোাআ ভধযমুযগয ভঙ্গরকোফযগুন্টরযত রমভন রদফখ্ন্ড যয যছ রতভন্টন নযখ্ন্ড (ফন্টণকখ্ন্ড) যয যছ। াঅফোয রকোথো রদফতো স্ব াং 
োগ্রস্থ য  ভোনযফয ভূন্টতণযত াঅন্টফবূণত য যছন। রাআ ূযত্রাআ ভধযমুযগয োন্টযতয ভোনযফয কোন্টনী োভোনয যর স্থোন কযয 
ন্টনয যছ। এছোডো রৌযোন্টণক, ঐন্টতোন্টক ররৌন্টকক যোজোযদয ন্টফন্টচত্র কোন্টনী যয যছ, মোয রকন্দ্রন্টফনু্দযত যয যছ শুধুাআ ভোনুল। এাআ 
ভোনুযলয ুখ্-দুাঃখ্, ন্টফয-ন্টভরযনয, কোন্টনী ন্টনয  ভধযমুযগ একযিণীয োন্টতয ন্টযরন্টেত য ন্টছর। রমগুন্টরয ভূর ন্টফল ফস্তু ন্টছর 
ররৌন্টকক  াযরৌন্টকক উোদোযনয ন্টভিযণ ভোনফ-রপ্রযভয কথো, ভোনফ-জীফযনয কথো উস্থোন কযো। এাআ কোন্টনীগুন্টরযত ধভণ তথো 
রদফতো ভুখ্য বূন্টভকো োরন কযযন্টন। রদফতো কখ্যনো কোযফযয রভোডক ন্টযযফ থোকযর তো ন্টনতোন্ত রগৌণ একন্টি াঅফযণ য াআ যয  
রগযছ। ভোনুযলয রপ্রভ, বোযরোফোো, তোয ন্টফন্টনভয  কযিোয তযোগ স্বীকোয কযো াআতযোন্টদ রাআ কোফযগুন্টরয ভূর াঅকলণণ। ভধযমুযগয 
এযকভ ন্টকছু োন্টযতযয ভযধয উযিখ্যমোগয যরো – ‘দ্মোফতী’ কোন্টনী, ‘তীভ নো’ ফো ‘ররোযচন্দ্রোনী’ কোন্টনী, ‘ভধু-ভোরতী’ কোন্টনী, 
‘চন্দ্রোফতী’ কোন্টনী, ভ ভনন্টাং গীন্টতকো’, ‘ূফণফঙ্গ গীন্টতকো’-য ন্টফন্টবন্ন গীন্টতকোগুন্টর এফাং ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ নোযভ প্রচন্টরত ’ন্টফদযোুন্দয’-
এয রপ্রভকোন্টনী। রম কোফযগুন্টরযত রদফতো ন , ধভণ নম, ভোনুল  তোয হৃদয য রপ্রভ-বোযরোফোোাআ ভুখ্য রূয উযি এযযছ। কন্টফগণ 
এফ কোযফয ভোনফ রপ্রযভয জ গোন কযযযছন। ভোনফ-ভোনফীয হৃদয য ুখ্-দুখ্, াঅনন্দ-রফদনোয প্রন্টতপরন েন্টিয যছন। তোযত 
ভোনফ রপ্রযভয মফন্টষ্টয প্রকোন্টত য যছ। এাআ কোযফয ভোনফ রপ্রযভয জ  রেোলণো কযযত ন্টগয  কন্টফগণ নয-নোযীয রদগত রপ্রযভয 
কথোাআ রফন্ট ফযরযছন। ফোস্তফ জীফযনয যঙ্গ এাআ াংযমোগ থোকোয পযরাআ প্রণ কোফযগুযরোয াঅযফদন এত হৃদ গ্রোী। এাআ ধোযোয 
ানযতভ প্রধোন রেযাআ ন্টছর রপ্রভ  রৌন্দমণ ৃন্টষ্ট। এগুযরোযত ভোনযফয হৃদ ফৃন্টত্ত, ন্টচত্তন্টফরো  যভোযগয রম রীরো প্রকোন্টত 
য যছ তোযত রমুযগয ন্টল্প কযভণয ধোযো  নতুনয  াঅনন্দ ঞ্চোন্টযত য যছ। াআন্টতূযফণ ন্টনু্দ কন্টফযদয াঅখ্যোনভূরক কোযফয 
ররৌন্টকক জীফযনয ছো োথ থোকযর তোযত রদফযদফীয ভোোত্ময  ূজোযতী প্রোধোনয রয যছ। ান্টধকোাং ভোনফ চন্টযত্র, রদফ চন্টযত্র 
দ্বোযো প্রবোন্টফত ফো ন্টন ন্টন্ত্রত য যছ। চোাঁদ দোগযযয ভযতো ফযন্টক্তত্ব রদফতোয প্রবোফ এডোযত োযযন্টন। প্রণয োখ্যোযনয রৌযোন্টণক, 
ঐন্টতোন্টক, ররৌন্টকক, যোজোয ন্টফন্টচত্র কোন্টনী রমগুন্টরয প্রধোন াঅযফদন যরো ভোনফ রপ্রভ। 
             ভধযমুযগয ভোনুযলয ন্টচন্তোধোযো ান্ধন্টফশ্বো  কল্পনোয দ্বোযো াযনক রফন্ট প্রবোন্টফত ন্টছর। তোাআ ভধযমুযগয রেু-গুরু, 
ফোস্তফ-াফোস্তফ, ভোনন্টফক-দোনন্টফক াআতযোন্টদ নোনো ন্টভিবোযফয যচনোগুন্টরযক রকউ ‘রযোভোন্টিক রপ্রভকোফয’ াঅফোয রকউ ‘রযোভোন্টিক 
প্রণয োোখ্যোন’ ফরযত রচয যছন। াঅভোযদয াঅযরোচয ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ কোফয ফোস্তফ-াফোস্তফ রভোযনো এযকভাআ একন্টি রযোভোন্টিক 
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প্রণয োোখ্যোন। এাআ রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোনগুন্টরয যচনোয রপ্রেোি াঅযরোচনো কযযত ন্টগয  ভোযরোচক  োন্টকর াঅভদ ভো  
তৎকোরীন োভন্ততোন্টন্ত্রক ভোজ ফযফস্থোয ন্টদযকাআ াআন্টঙ্গত কযযযছন --- ‚একনো কতোন্টন্ত্রক োনকোিোযভো এফাং বূন্টভন্টবন্টত্তক কৃন্টলন্টনবণয 
াথণনীন্টত োর-রন মুযগয ভত োিোন-ভুের াঅভযর াফযোত থোযক। এযাআ ায নোভ োভন্তফোদ। োভন্তন্টত ধন-জন ফ ন্টকছুয 
ভোন্টরক। এজনয ন্টতন্টন বূন্টত এফাং নৃন্টত। একাআ াযথণ বূোর  নযোর যব্দয ফযফোয। ন্টতন্টনাআ যোযজযয দণ্ড ভুযণ্ডয ভোন্টরক। 
াথণোৎ যোজোয াআচ্ছোয উয প্রজোয রুন্টজ-রযোজগোয, ভোন-ম্মোন, জীফন ভযণ ন্টনবণয কযয। এাআ োভন্ত ভোজ ফযফস্থোযত ভোজাআ 
ভুখ্য, ভোনুলযগৌণ। ভোনুল ভোজ  যোযেয স্বোযথণ কোজ কযয তণীনবোযফ। যোজো  যোজোয ানুগৃীত োক রিণীয ুখ্  ন্তুন্টষ্ট 
ন্টফধোযনয জনয যোযজযয কৃলক, িন্টভক, কোন্টযগয, ন্টল্পী, ধোন্টভণকজ্ঞোনী, গুণীয ভস্ত কোজ  ধযোন-ধোযণো ন্টনয োন্টজ  ।... াথণোৎ যোজো 
যোে  ভোযজয ভত ধভণ  াংসৃ্কন্টতয ান্টধন্টত।... োভন্ত যোজোয কোযছ নোযী ন্টছর ণযতুরয; এজনয তোাঁয নোযী-রপ্রভ ন্টছর নো, 
নোযী যভোগ ন্টছর। নোযী-যত্ন ো োয  রবোযগয জনয জীফনযক ফোন্টজ রযযখ্ ন্টতন্টন মুি কযযন, ন্টনরুযে মোত্রো কযযন। এ র 
প্রধোন োভন্ত রথযক শুরু কযয জো গীযদোয, জন্টভদোয, ভোযোজো মণন্ত োন্টত-োভযন্তয রিণী চন্টযযত্রয মফন্টষ্টয। রযোভোযন্সয কন্টফগণ 
াযনরক রিণীয োভন্ত প্রবুয যোজবো  াফস্থোন কযযন, ৃষ্ঠযোলকতো  জীফন ধোযণ কযযন এফাং তোাঁযদয দ্বোযো াঅন্টদষ্ট  র  
তোাঁযদযাআ ভযনোযঞ্জযনয ন্টনন্টভত্ত কোফয যচনো কযযন। পযর স্বোবোন্টফকবোযফ র যচনো  তোাঁযদয ভযিণীয জীফনকোন্টনী প্রন্টতন্টফন্টম্বত  । 
তোাঁযদয ান্টবপ্রো   ান্টবরুন্টচ ানুোযযাআ র জীফন ফোস্তফধভণী  রবোগভুখ্ী য যছ। রকোন রকোন কোযফয ধভণ কথো থোকযর তো 
াঅযছ াযযোেবোযফ রূকযক াঅি  কযয।‛৪ াষ্টোদ তোব্দীয কন্টফ বোযতচন্দ্র ম্পযকণ একথো াযনক রফন্ট তয। রকননো 
বোযতচন্দ্র যোজো কৃষ্ণচযন্দ্রয ৃষ্ঠযোলকতো রোব কযযন্টছযরন এফাং তোয ভযনোযঞ্জনযক োভযন রযযখ্াআ  ―ন্টফদযোুন্দয‖-এয কোন্টনী 
―ান্নদোভঙ্গযর‖ ন্টন্নযফন্টত কযযন্টছযরন।  

একভ  চণ্ডীয গোন, ন্টযফয গোন, দুগণোয গোন, ভনোয গোন োধোযণ ভোনুযলয াফয ন্টফযনোদযনয ঙ্গী ন্টছর। রদফ-রদফীয 
ভন্টভো কীতণন শুযনাআ তোযো তৃন্টপ্ত রোব কযত। ন্টকন্তু ভয য যঙ্গ যঙ্গ মুগভোনয এফাং ফযন্টক্তভোনয ন্টযফতণন েিযত রোগর। ভোনুল 
রদফতোয োোোন্ট ন্টনযজয হৃদয য ুপ্ত ফোনোগুযরোযক রগোযন প্রোধোনয ন্টদযত চোাআর। এছোডো ন্টফযদন্ট নফোগত ফন্টণকগযনয 
াঅগভযন প্রচন্টরত দীেণকোযরয যীন্টত-নীন্টত, াংস্কোযয নতুযনয রছোাঁ ো ানুবূত যত রোগযরো। এাআ নফোগত ফন্টণযকযো ন্টফযনোদযনয জনয 
রদফতো  ধভণ ন্টফফন্টজণত ভ রকাআ াফরম্বন কযর। ানযন্টদযক োিোন, ভুের াঅভযরয দযফোযী রজৌরুযতো ন্টছরাআ। এাআ ুযমোযগ 
ররৌন্টকক রযোভোন্টিক প্রণ কোফযগুন্টর ভকোরীন কন্টফযদয োযত এক ানয ভোত্রো রযত রোগযরো। রম প্রণ কোন্টনী যোজো  নফোফযদয 
দযফোযযয াশুন্টচ ান্তযঙ্গতোয রফষ্ঠযন াঅফি ন্টছর, তোাআ মুযগয চোন্টদো  ফণোধোযযণয চোন্টদোয ন্টফল  য  উিযরো। রাআ ভ কোযর 
ররৌন্টকক ধভণ-োন্টতয ৃন্টষ্টয যঙ্গ যঙ্গ একোন্টধক ধভণ-ন্টনযযে ররৌন্টকক রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোন যন্টচত যত রোগযরো। এ প্রযঙ্গ 
ভোযরোচক তযনোযো ণ বট্টোচোযমণয ভন্তফয স্ভযণী   --- ‚মুগ ন্টযফতণযনয যঙ্গ যঙ্গ বন্টক্তবোফ  ধভণন্টফশ্বোযয ক্রভ াফনন্টত। 
ভোজ জীফযনয ক্রভন্টযণন্টতয ধোযোযত এ রেণ ুস্পষ্ট। ন্টফস্ভ   একোন্ত মদফ ন্টনবণযতোয রধোাঁ োযি বোফ কন্টভ ো াঅোয যঙ্গ 
যঙ্গ মুন্টক্ত প্রফণ ভযনয ন্টফকো েন্টিয  থোযক। রলোড তোব্দীয চন্ডীভঙ্গযরয ন্টফ-দুগণো  বোযতচযন্দ্রয ান্নদোভঙ্গযরয ন্টফ-দুগণোয 
োথণকযাআ াআোয প্রভোণ। বন্টক্ত ক্রযভ ফযযঙ্গয স্তযয নোন্টভ োযছ। মদফন্টফশ্বো একোন্ত ান্টফশ্বোয ন্টযণত াআ োযছ।‛৫ মন্টদ কখ্যনো ফো 
মুগগত ধযোন-ধোযণোযক স্ভযযণ রযযখ্ রাআ ররৌন্টকক রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোনগুন্টরয যঙ্গ ধযভণয এক ূক্ষ্ম াঅফযণ জুযড রদ ো 
যত রোগযরো। াঅভযো রদখ্ফ ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’ কোযফয এাআ ফোন্টযক ধভণী  াঅফযণ ন্টযয  ন্টদযর রযোভোন্টিক 
প্রণয োোখ্যোন ন্টযযফ কোফযন্টি কতিো োথণকতো রোব কযযযছ।  

ভধযমুযগয কোফযধোযো  ভঙ্গরকোফযগুন্টরযত ধভণী  ন্টফল ফস্তুয াঅন্টধতয ন্টছর। তোয কোযণ ভধযমুযগয কন্টফযদয ভযধয 
ান্টফকন্টত ফযন্টক্তত্ব  ফযন্টক্তস্বোতযন্ত্রযয ানুন্টস্থন্টতয কোযযণ রভৌন্টরক ন্টফলয য ন্ধোন নো ো ো। এয ভোযঝ রকোথো রকোথো ররৌন্টকক 
 োভোন্টজক জীফযনয ছো োথ রেয কযো রগযর রদফ-রদফীয ান্টত প্রোধোযনয ভোনন্টফক ানুবূন্টতয প্রকো ততিো স্পষ্ট য  যিন্টন। 
তোাআ ভধযমুযগয গতোনুগন্টতক োন্টযতযয ধোযো  ররৌন্টকক রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোনগুন্টর নয-নোযীয রপ্রভযক উস্থোন্টত কযয এক 
ফযন্টতক্রযভয ৃন্টষ্ট কযযযছ। উযিখ্য এাআ ধোযোন্টিযত ন্টনু্দ কন্টফগণ াযেো ভুরভোন কন্টফগযণয াঅন্টধতয ান্টধক। এ প্রযঙ্গ ফরযত 
 , ন্টনু্দ কন্টফগন ন্টনযজয ধভণোচোযয াযনক রফন্ট াঅফি থোকো  রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোনগুন্টরযত তোযো ধভণী  াঅফযণ জুযড 
রদ োয েোতী ন্টছযরন। প্রঙ্গত উযিখ্য াঅন্টদযত ‘কোন্টরকোভঙ্গর’-এয ভূর াঅখ্যোযন  যতো শুধু ভোত্র ন্টফদযো  ুন্দযযয প্রণ  
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কোন্টনী ন্টছর। ন্টকন্তু ধভণবীরু কন্টফযদয োযত যড াঅখ্যোনন্টিযত কোন্টরকোয াঅফযণ মুক্ত য যছ। রন্টদক রথযক ভুরভোন কন্টফগন 
এাআ ধোযো  াযনক রফন্ট ান্টবনফত্ব রদখ্োন। তোযো ধভণোচোযযক উযেো কযয ভোনন্টফক যযক ান্টধক প্রোধোনয ন্টদয ন্টছযরন।  

‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’-এয ভত রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোনগুন্টরয ভূর উৎ ন্টনয  নোনো ন্টফতকণ যয যছ। রকোন 
রকোন ভোযরোচকযদয ভযত ‘ন্টফদযোুন্দয’ কোন্টনীয াঅন্টদ উৎ কোশ্মীন্টয কন্টফ ন্টফরন যন্টচত াংসৃ্কত ‘রচৌযঞ্চোৎ’ ফো 
‘রচৌযঞ্চোন্টকো’  ফযরুন্টচয  ‘ন্টফদযোুন্দয উোখ্যোনম্’ । রকননো াআন্টতূযফণ াঅভযো াংসৃ্কত োন্টযতয এাআ ধযযনয প্রণ ভূরক খ্োাঁন্টি 
রযোভোন্টিক াঅখ্যোন্ট কোয ন্ধোন রয ন্টছ। তোয ভযধয উযিযখ্যমোগয র - ফযরুন্টচয ‘ন্টফদযোুন্দয উোখ্যোনম্’, দণ্ডীয ’দকুভোযচন্টযত’, 
ুফনু্ধয ‘ফোফদত্তো’ এফাং ফোণবযট্টয ‘কোদম্বযী’ গদযকোফয। এছোডো কোন্টরদোযয ‘রভেদূত’, ‘কুভোযভফ’, ‘কুন্তরো’, ‘ন্টফক্রযভোফণী ’, 
‘ভোরন্টফকোন্টিন্টভত্র’, ূরযকয ‘ ভৃচ্ছকন্টিকম্’, শ্রীযট্টয ‘ ন্টপ্র দন্টণকো’, ‘নোগোনন্দ’ প্রবৃন্টত কোফয-নোিকগুন্টরযত রযোভোন্টিকতোয ন্টযচ  
ন্টফদযভোন। রমযতু াংসৃ্কত োন্টতয ধোযো  এাআ ধযযনয রযোভোন্টিক প্রণ ভূরক কোন্টনী ূফণ রথযকাআ প্রচরন ন্টছর, তোাআ াযনযক 
‘কোন্টরকোভঙ্গর’ নোযভ প্রচন্টরত ‘ন্টফদযোুন্দয’ কোফযধোযোন্টিয ভূর উৎ ন্টযযফ াংসৃ্কত এাআ উৎযক স্বীকৃন্টত ন্টদযত রচয যছন। ন্টকন্তু 
াযনযক ভযন কযয রদী  ররৌন্টকক ঐন্টতয ন্টফদযোুন্দযযয ভূর াঅখ্যোনবোগন্টি ূফণ রথযকাআ রপ্রোন্টথত ন্টছর। এ প্রযঙ্গ উযিখ্য ভনুয 
উন্টেন োযযফয ‘দন্টজণয োস্তয’ ররৌন্টকক াঅখ্যোনবোগন্টিয যঙ্গ ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’ াঅখ্যোযনয াযনক ন্টভর খু্াঁযজ ো ো 
মো । কোফযধোযোন্টিয উৎ মোাআ রোক নো রকন, াঅভযো রদখ্ফ ধভণী  রভোডক ফন্টবূণত াঅখ্যোনবোগন্টি ফোাংরো রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোন 
ন্টযযফ োিক হৃদয  কতিো াঅন কযয ন্টনয যছ।  

‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’-এয ভূর াঅখ্যোনবোগন্টি াংযেয এযকভ - ুন্দয নোযভ এক যোজুত্র গবীয যোন্টত্রযত 
‘বরকোরী’য াঅযোধনো  রদফীযক ন্তুষ্ট কযয ফয রোব কযযরন রম ন্টতন্টন যোজকনযো ন্টফদযোয োেোৎ রোব কযযফন। াতাঃয রদফী-
প্রদত্ত এক শুক েীযক যঙ্গ ন্টনয  ন্টফদযোয ন্টতৃ যোযজয উনীত যরন। তথো  ফৃিো ভোন্টরনীযক ‘ভোী’ ফযর র যক তোাঁয গৃযাআ 
াঅি  গ্রণ কযযরন। এযয ভোন্টরনীয ো তো  ুন্দয ন্টফদযোয যঙ্গ রমোগোযমোগ স্থোন কযযরন, যযোফয স্নোনকোযর তোযদয 
যেযত বোফ ন্টফন্টনভ  যরো। াতাঃয কোন্টরকোয ফযয ুন্দযযয গৃ রথযক ন্টফদযোয ভন্টন্দয মণন্ত এক ুডঙ্গ থ ন্টনন্টভণত যর ুন্দয 
প্রন্টত যজনীযত ন্টফদযোয যঙ্গ োেোৎ কযযত রোগযরন। এযাআ ভযধয তোযো গন্ধফণ ভযত ন্টযণ  ূযত্র াঅফি য ন্টছযরন। এয পযর 
ন্টফদযোয গবণ-রেণ রদখ্ো ন্টদযর যোজো াতযন্ত রূষ্ট য  নগযোরযক রচোয ধযযত াঅযদ কযযরন। নগযোর ন্টকছুযতাআ রচোয ধযযত 
নো রযয াফযযল ন্টফদযোয ভন্টন্দয ন্টনূ্দয দ্বোযো ন্টরপ্ত কযয ন্টদর। পযর ুন্দযযয ন্টযচ্ছযদ ন্টনূ্দয ন্টচহ্ন রোগর। যজক গৃ রথযক 
ন্টনূ্দয ন্টচন্টহ্নত কোযডয ূত্র ধযয নগযোর ুন্দযযক াযোধী োফযস্ত কযর। ন্টফচোযয ুন্দযযয ূর দযণ্ডয াঅযদ র। শ্মোযন 
ুন্দয ‘কোন্টরকো’য াঅযোধনো কযযর রদফী াঅন্টফবূতণো য  যোজোযক ুন্দযযয ন্টযচ  দোন কযয তোযক ভুন্টক্ত ন্টদযত াঅযদ কযর। 
াতাঃয যোজোয ম্মন্টতযত ুন্দয ন্টফদযোযক ন্টফফো কযয স্বযদয ন্টনয  রগযরন। এাআ ভূর াাংন্টি ন্টনয  একোন্টধক কন্টফ ভধযমুযগ কোফয 
যচনো কযযযছন। ন্টফদযোুন্দযযয ভযতো এাআ প্রোচীন রযোভোন্টিক কোন্টন্টনন্টিযত ফন্ধনীন দুাঃোী রপ্রযভয ন্টচত্র াঅযছ, তো াঅভযো 
রদখ্যতাআ োন্টচ্ছ। এাআ রপ্রভ রকোযনো নীন্টত-ন্টন ভ ফো ফন্ধন োনযক ভোনযত চো নো ফো তোয জনয কোন্টরকোয রদোোাআ ন্টদযত   নো। 
ন্টকন্তু ফোাংরো  কোন্টরকোভঙ্গযরয ভযধযাআ এাআ োরোন্টি জুযড ন্টদয যছন তৎকোরীন কন্টফযো। তোাআ কোযফয কোন্টরকো একন্টি ফোন্টযক ধভণী  
রভোডক ন্টযযফাআ এযযছ ফযর ভযন  ।  

‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’-এয উন্টযউক্ত াঅখ্যোনবোগ াফরম্বযন কোফয যচন্ট তোযো যরন কে, শ্রীধয, োন্টফন্টযদখ্োাঁ, 
ন্টনভতোয কৃষ্ণদো  ‘ কন্টফফিব’ প্রোণযোভ চক্রফতণী। এছোডো রনোযর প্রোপ্ত কোীনোযথয ‘ ন্টফদযোন্টফরো’ নোিক, ফরযোভ চক্রফতণী 
কন্টফযখ্য  রগোন্টফন্দদোযয ‘কোন্টরকোভঙ্গযর’য কথো এাআধোযো  উযিখ্য। ন্টফদযোুন্দযযয কন্টফযদয ভযধয এযযয াষ্টোদ তযক 
াঅযন বোযতচন্দ্র  যোভপ্রোদ রন। এযদয োত ধযযাআ জ -জ কোয   ‘ন্টফদযোুন্দয’ তথো ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ কোন্টন্টনয। কোফযধোযোন্টি 
ভোদয রোব কযয দযফোন্টয রুন্টচযত, নোগয-ভযন।  

বোযতচন্দ্র যো গুণোকযযয ন্টতন খ্যণ্ড যন্টচত ‘ান্নদোভঙ্গর’ কোযফযয ন্টদ্বতী  খ্যন্ডয নোভ ‘ন্টফদযোুন্দয’ ফো ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ । এাআ 
কোফযধোযো  ন্টতন্টনাআ প্রথভ এফাং একভোত্র কন্টফ নন। তোাআ ফরো মো  বোযতচন্দ্র ুযযনো ধোযোয ানুফতণন স্বরূাআ তোয কোফযন্টি যচনো 
কযযযছন। তোযি ফরযত যফ ন্টতন্টন রকফর াঅেন্টযক াযথণ রদফ-রদফীয ভোোত্মযভূরক কোফয যচনো কযযনন্টন। কোযফযয বন্টক্ত যযয 
ভযধয গুপ্ত ুডঙ্গ যথ প্রযফ কন্টযয  ন্টছযরন প্রফর াঅন্টদয (ন্টফদযোুন্দয াাং মোয প্রভোণ)। মোয ভূর ন্টবন্টত্ত ন্টছর নোযী  ুরুযলয 
োযস্পন্টযক ম্পকণ। তোাআ কোফযন্টিয প্রাংো  ‘ ফোাংরো ভঙ্গরকোযফযয াআন্টতো’ যচন্ট তো ভন্তফয কযযযছন—‚ান্নদো ভঙ্গরকোযফযয 
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ান্তবুণক্ত কন্টয োাআ যো গুণোকয বোযতচন্দ্র তোাঁোয ুপ্রন্টি ন্টফদযোুন্দয কোফয যচনো কযযন। ভগ্র ভঙ্গরকোযফযয ঐশ্বমণমুযগয ভযধয 
াআোাআ ফণযিষ্ঠ যচনো ফন্টর ো ন্টনাঃযন্দয গ্রণ কযো মোাআযত োযয।‛৬ তোাআ ফরো মো  াষ্টোদ তযকয োভন্টগ্রক ঐন্টতয বোযতচযন্দ্রয 
কোযফয মূ্পণণ রূয উন্টস্থত। রখ্োযন একভোত্র ফযন্টতক্রভ তোয ‘ন্টফদযোুন্দয‖, মো তোযক ন্টনন্টন্দত  নন্টন্দত কযযন্টছর। 

রযোভোন্টিক োন্টযতযয এক দীেণকোরীন ঐন্টতয রপ্রভ। াআন্টতূযফণ াঅভযো রদযখ্ন্টছ বোযতী -োন্টযতযয ূচনো রি রথযকাআ 
ন্টন্টন্দ-াফন্টধ, াংসৃ্কত-প্রোকৃত, াঅযন্টফ-পোযন্ট রযোভোন্টিক োন্টতযযক এাআ রপ্রযভয ধোযো মযথষ্ট ন্টযভোযণ ন্টযুষ্ট কযযন্টছর। 
‘ন্টফদযোুন্দয’ তথো ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ কোফযন্টি তোযাআ এক াতুজ্জ্বর ন্টনদণন। এাআ প্রণ -গোথো াষ্টোদ তযকয যোজ-রুন্টচযত নোগন্টযক 
ভোনয াতযন্ত প্রাংো রোযব ভথণ য ন্টছর। তোাআ ভোযরোচক প্রভথ রচৌধুযী এাআ কোযফযয ভূরযো যন ন্টরযখ্যছন — ‚ন্টফদযোুন্দয 
রখ্রনো যর যোজোয ন্টফরো বফযনয োঞ্চোন্টরকো ুফযণণ গন্টিত, ুগন্টিত এফাং ভন্টণ ভুক্তো  ারেৃত।‛৭ প্রোচীন রযোভোন্টিক 
প্রণয োোখ্যোযনয ভত কোন্টরকোভঙ্গর ফো ন্টফদযোুন্দয কোযফয দুাঃোী  ফন্ধনীন রপ্রযভয ন্টচত্র াঅভযো রদখ্যত োাআ। রম রপ্রভ রকোন 
নীন্টত  ফন্ধযনয োনযক স্বীকোয কযযনো। এাআ বোফকল্পনোয ভযধযাআ রযোভোযন্সয ন্টফল  ন্টফদযভোন। মো কোফযন্টিযক রযোভোন্টিকতো  
মণফন্টত কযযযছ। বোযতচন্দ্র এাআবোফ ফস্তুযক তোয কোযফয উস্থোন কযযযছন ‘ন্টফদযোুন্দযযয রকৌতুকোযভ’ াাংয এবোযফ --- 

        ‚নফ নোগযী নোগয ন্টফযয। 
রোজবয  াঅয ন্টক কযয।। 

ভ  োাআর   ভদযন ভোন্টতর 
রকোন্টকর রকোন্টকরো কুযয।  

যয গয গয   াধযয াধয 
    ভ্রভয ভ্রভযী গুঞ্জযয।। 

খ্ীগণ যঙ্গ   গো  নোনো যযঙ্গ 
    ানযঙ্গয াঙ্গ ঞ্চযয। 

যোধোকৃযষ্ণ যো   ো ন্টযো 
    বোযত উিো ান্তযয।।‛৮ 
এবোযফাআ োয-ন্টযো, যঙ্গ যন্টকতো  বোযতচন্দ্র কোফযন্টিযক এন্টগয  ন্টনয  রগযছন। ন্টফদযোয যঙ্গ যোন্টত্র কোন্টিয  ন্টদফয ুন্দয মখ্ন 
রফকোয, তখ্ন নফ োযজয রীরো যঙ্গ উযবোগ কযযত ন্নযোী রফয র োন্টজয যরো যোজবো । বোযতচন্দ্র ন্টরযখ্যছন — 

‚রকৌতুযক কোন্টভনী রয  মোন্টভনী রোো । 
ন্টদফয ন্টক যয যফ বোফয  উো ।।  
’ ’ .. . ’ .. . . . . . ’ .. . . ’  
ন্নযোীয রফয রগযর াঅদয োাআফ। 
ন্টফদযোয প্রযঙ্গ নোনো রকৌতুক কন্টযফ।। 
োত োাঁচ বোন্টফ ন্নযোীয রফ ধযয। 
যচুর জিোবোয বস্ভ কযরফযয।। 
কযয কযয কভণ্ডরু স্ফন্টিযকয ভোরো। 
ন্টফবূন্টতয রগোরো োযত কোযন্ধ ভৃগছোরো।। ‛৯ 

এবোযফাআ নয-নোযীয রোয রীরোযক বোযতচন্দ্র তোাঁয কোযফয রকযন্দ্র স্থোন কযযযছন। এাআফ ঙন্টক্তগুন্টর নোগয-নগযীয য বোযলয 
রীরোন্ট ত। এাআ রীরোভ  য বোযলযয স্বরূ উযমোচযন বোযতচযন্দ্রয ফোক্-মফদগ্ধ্য এক ানয ভোত্রো  োিযকয কোযছ ধযো ন্টদয যছ। 

‘কোন্টরকোভঙ্গর’ ফো ‘ ন্টফদযোুন্দয’ াঅখ্যোযন ন্টফদযো  ুন্দযযয ভগ্র প্রণয োোখ্যোনন্টি এক াঅিমণ দেতো  ান্টেত। 
যভোগযভ  এাআ রপ্রভরীরো  ন্টফদযো  ুন্দয ফোস্তফ যক্ত ভোাংযয ভোনফ-ভোনফী রূযাআ রমৌফনোকলণযণ ন্টনভন্টিত। স্বোবোন্টফকবোযফাআ 
এখ্োযন রকোযনো তযিয াঅফযণ  াঅডোর ভোত্র রনাআ। কোযফয রমিুকু ধভণী  াঅফযণ যয যছ তো ভকোযরয মুগগত মফন্টষ্টযযক ম্মোন 
জোনোযনো ভোত্র। এ াআধভণী  াঅফযণ উমুক্ত কযযর বোযতচযন্দ্রয কোযফয রম ফুন্টিয প্রোচুমণ, ঐন্টকতোফোদ  প্রণ -যচনো  ফোস্তফতোফোদ -
তোয ফিোযকাআ াঅধুন্টনকমুযগয উোদোন ফযর ধযো মো । তোয কোযফযয ন্টনন্টভণত চন্টযত্রগুন্টর রমন রদফতোয প্রন্টতন্টনন্টধত্ব কযযন্টন। তোযো 
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যক্ত ভোাংয গডো ভোনুযলয ভযতোাআ োিক মু্মযখ্ উন্টস্থত য যছ।  তোাআ ন্টফদযো ুন্দযযক দণন কযো ভোত্রাআ ভোনন্টফক ুযয ভযনয বোফ 
প্রকো কযযযছন। রখ্োযন রকোন মদফ ান্টবফযন্টক্ত রে কযো মো  নো।  ‘ন্টফদযোুন্দযযয দণন’ াাংয ন্টফদযো ফযরযছন ---  

‚ন্টক ফন্টরন্টর ভোন্টরন্টন ন্টপযয ফর ফর। 
যয তনু  গভগ ভন ির ির।। 
’ .. ’ .. . . . ’ ’ .. . ’ . . . . .  
ন্টফদযো ফযর যরো ীযো রভোয ন্টদফয রতোযয। 
রকোন ভযত রদখ্োাআযত োয নো ন্টক রভোযয।। 
ানুভোযন ফুন্টঝরোভ ন্টজন্টনযফন ন্টতন্টন। 
োযোাআযর োযোাআফ োন্টযযর র ন্টজন্টন।। 
মতগুরো এযন্টছর কন্টয রভোয াঅো। 
যোজোয তন  ফযি যোজফাংয চোো।।‛১০ 

বোযতচযন্দ্রয ান্টেত ন্টফদযো মফযোন্টগনী নন। ন্টফফোযয প্রয োজন তোয কোযছ ভোনন্টক এফাং োযীন্টযক দু-ন্টদক রথযকাআ তয। াঅযরোচয 
কোযফয ন্টফদযোয ন্টফচোযযয (স্ব াংফয বোয নোভোন্তয) ান্তযোযর াঅযর ন্টফদযো াঅি  ন্টনয ন্টছর ন্টনযজয চন্টযত্র যেোয জনয যোজুত্র 
নোভক ’যোজ ফাংয চোলোয’ োযত র ডযত চো ন্টন ফযর। ান্টফদযোয দো কখ্যনো ন্টফদযোয প্রবু যত োযয? ন্টকন্তু মতাআ তোয ূক্ষ্ম  
উচ্চ ফুন্টিয কোযছ চোলো-জোতী  যোজুযত্রযো প্রতযোখ্যোত য  ন্টপযয রগযছ, ততাআ তোয রমৌফন ন্টবতযয ন্টবতযয দুফণ য  উযিযছ। 
কোযফয াঅভযো রদন্টখ্ --- 

"বোন্টফ ো ভন্টয োন্টছনু প্রন্টতজ্ঞো কন্টয ো। 
কোয ভযন ন্টছর াঅাআ রভোয যফ ন্টফ ো।।‛১১ 

ুন্দযযয করোযকৌর রদযখ্, কন্টফতো যড, রূযয ফণণনো শুযন, র ফুঝর এতন্টদযন তযাআ ন্টনন্টধ এযযছ। াঅো ন্টফধোতোয দোন, ―ন্টফন্টধ 
ন্টনন্টধ নোন্ট ন্টদযর াঅয রকফো রদাআ। এখ্ন যোজয য রচয  ফড জ  াঅয রনাআ, ন্টফদযো জোযন কখ্ন রযয ন্টজতযত   ‘োযোাআযর 
োন্টযফ, োন্টযযর রম ন্টজন্টন’। রিো নো রযযখ্াআ ন্টনযজযক খু্যর ধযর। 

‚এত ন্টদযন ন্টফ ফুন্টঝ মরো ানুকূ।  
পুিোাআর বগফতী ন্টফফোযয পুর।।‛১২ 

ন্টফদযোয এভন ন্টফমণস্ত াফস্থো রম, রভৌন্টরকতোযক মণন্ত র উৎগণ কযয ফর ুন্দযযয প্রন্টতবোয কোযছ। কোযফয এাআ ন্টফদযোয রূ 
ফণণনো  বোযতচন্দ্র রদযক াযনক রফন্ট উমুক্ত কযয তুযর ধযযর তোযত াআন্টন্দ্রয য উযত্তজনো রনাআ। যয যছ রদযয প্রন্টতন্টি াঙ্গযক 
খু্াঁন্টিয  রদযখ্ তোয ূক্ষ্মোন্টতূক্ষ্ম ফণণনো।  ‘ন্টফদযোয রূ ফণণনো’  াাংয াঅভযো রদন্টখ্  --- 

‚ন্টফনোাআ ো ন্টফযনোন্টদ ো রফণীয রোবো । 
োন্টনী তোন্টনী তোয ন্টফফযয রুকো ।। 
রক ফযর োযদ ী র ভুযখ্য তুরো। 
দনযখ্ যড তোয াঅযছ কত গুরো।।... 
কোন্টড ন্টনর ভৃগভদ ন ন ন্টযিোযর। 
কোাঁযদ রয করেী চোাঁদ ভৃগ রয  রকোযর।।... 
কুচ মযত কত উচ্চ রভরুচূডো ধয।  
ন্টযয কদম্বপুর দোন্টডম্ব ন্টফদযয।।... 
রক ফযর ানঙ্গ াঙ্গ রদখ্ো নোন্ট মো । 
রদখু্ক র াঅাঁন্টখ্ ধযয ন্টফদযোয ভোজো ।। 
রভন্টদনী াআ ভোন্টি ন্টনতম্ব রদন্টখ্ ো। 
াদযোন্ট কোাঁন্ট ো যি থোন্টক ো থোন্টক ো।।‛১৩ 
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ন্টফদযোয এাআ রদরূযয ফণণনো রদযখ্ ভোযরোচক েযীপ্রোদ ফু ভো  জোন্টনয যছন – ‘ন্টফদযোয রদ ন্টনবৃত যযযয মন প্রন্টতভো 
ন , প্রকোয প্রদণনীয দুরণব াংগ্র।’১৪ এাআ ন্টফদযো ন্টনযজয বোযরোফোোয ভোনুলন্টিযক ন্টনযজ ছন্দ কযযাআ রফযছ ন্টনয যছন এফাং তোযক 
কোযছ রযত উতরো য যছন। াাংগুন্টর োি কযযর োিযকয ফুঝযত াুন্টফধো   নো, কোফযন্টিযত ভোনন্টফক রপ্রভোনুবূন্টত উস্থোন 
কযোাআ বোযতচযন্দ্রয ভূর উযেয ন্টছর। এছোডো কোযফযয ‘ুযফণণন’ াাংয বোযতচন্দ্র প্রচ্ছন্ন াআন্টঙ্গযত াঅভোযদয জোন্টনয  রযযখ্যছন --- 

‚য ন্টফযনোদযো  ধীযয মো র। 
াধযয ভধুয োন্ট ফোাঁীন্টি ফোজো র।। 

ন্টনতয তুন্টভ রখ্র মোো   ন্টনতয বোর নয তোো 
াঅন্টভ রম রখ্ন্টরযত কন্ট র রখ্রো রখ্রো র। 

তুন্টভ রম চোন্টন চো   র চোন্টন রকোথো ো 
বোযত রমভত চোয রাআভত চো র।।‛১৫ 

াাংন্টি োযি োিক ানুভোন কযযত োযযন বোযতচন্দ্র তোয কোযফয নতুন দৃন্টষ্টযক উস্থোন কযযত রচয যছন। বোযতচন্দ্র রমবোযফ 
রবযফযছন রবোযফ বোফোযত রচয যছন, রমবোযফ রদযখ্যছন রবোযফ রদখ্োযত রচয যছন। াঅয বোযতচন্দ্র ভকোরীন মুগ  জীফনযক 
ন্টকবোযফ রদযখ্যছন, রবযফযছন এফাং এাঁযকযছন তো, তোয কোযফযয ন্টফল চ ন (াআন্টতূযফণ ান্নদোযক ন্টনয  রকোন কোফয যচনো  ন্টন, তোয 
ূযফণ ন্টফদযোুন্দয যন্টচত যর জনভোনয ততিো খ্যোন্টত াজণন কযযত োযযন্টন), ন্টফল যক মুযগোযমোগী কযয উস্থোন, াঅযন্টফ-
পোযন্ট ন্টভন্টিত াংসৃ্কত যব্দয োথণক প্রয োগ, ছন্দ ারাংকোযযয প্রয োগ, যফণোন্টয কোযফযয খ্যোন্টত ূযত্রাআ ানুভোন কযো রমযত োযয। 
বোযতচন্দ্র াঅধুন্টনকতোয প্রন্টতন্টনন্টধ নন। রকননো, তোাঁয যচনো  নূতযনয াসু্ফি দধ্বন্টন রোনো রগযর, তো দূযো ত। তোাআ তোয ভন  
ভনন াঅযফগ প্রোফরযযক স্বীকোয কযযন্টন, ফযাং ফুন্টিয খ্যতোাআ প্রফর রূয াঅত্মপ্রকো কযযযছ তোাঁয কোযফয। ধভণ তোাঁয কোযছ 
ারঙ্ঘনী  ন্টফল রূয প্রন্টতবোত  ন্টন। তোাআ রদফ-রদফীযো তোাঁয কোযফয োধোযণ ভোনফ-ভোনফীয ভযতোাআ োন্টয উোদোন ন্টনয  
োন্টজয য যছ। াঅয এাআখ্োযনাআ ন্টযসু্ফি   তোাঁয কোযফযয  রচতনোয রভৌন্টরক ন্টদকন্টি। তোাঁয এাআ ন্টচন্তো-রচতনোযতাআ াযজ  তোাঁয 
কোযফযয ফোণীরূ। তোাআ ভোযরোচক প্রভথনোথ ন্টফী ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’ কোযফযয স্বরূ ন্টফযেলণ কযয ফযরযছন --- 
‚ান্নদোভঙ্গরযক রযোভোন্টিক কোফয-ন্টোযফ োি কন্টযযরাআ মথোথণবোযফ োি কযো াআযফ। াআো ন্টতনখ্যণ্ড ভোপ্ত। প্রথভখ্ণ্ডযক রদফখ্ণ্ড 
ফন্টরযত োন্টয। াআোযত বোযতচযন্দ্রয রযোভোন্টিক কন্টফপ্রন্টতবো ূণণতো রোব কন্টযযত োযয নোাআ।... ন্টদ্বতী খ্ণ্ড ন্টফদযোুন্দয। এভন ফণোঙ্গ 
ুন্দয রযোভোন্টিক কোফয ফোাংরো বোলো  াঅয নোাআ। ােীরতোাআ নো ন্টক াআোয প্রধোন ন্তযো । ন্টকন্তু একিু তরোাআ ো রদন্টখ্যরাআ ফুন্টঝযত 
োন্টযফ, মফষ্ণফ কন্টফযদয যোধোকৃষ্ণ ঙ্গীত  ন্টফদযোুন্দযযয কোন্টনী একাআ ভনস্তযিয ন্টবন্টত্তযত স্থোন্টত। দুয যাআ বোফ-উজীফয 
াোভোন্টজক গুপ্ত রপ্রভ। রকফর প্রযবদ এাআ যোধোকৃযষ্ণয রপ্রভ রূক, াঅয ন্টফদযোুন্দযযয রপ্রভ রূফোন। যোধোকৃযষ্ণয রপ্রভ রূযক 
ান্টতক্রভ কন্টয ো ারূয রৌঁন্টছ োযছ, ন্টফদযোুন্দযযয রপ্রভ রূয প্রন্টতন্টষ্ঠত াআ ো ারূ াআ ো উন্টি োযছ। যোধোযতো াঅযোন্টধকো; তোোয 
রপ্রযভ ন্টফযল ন্টনন্টফণযল াআ োযছ, াঅয ন্টফদযোয রপ্রভ হৃদয য ভস্ত ূক্ষ্ম ানুবূন্টত  ফোনোযক একজযনয ভযধয ন্টফন্টষ্ট কন্টয ো 
তুন্টর োযছ। ুন্দয কন্টফ, াঅন্টিণস্ট; তোোয রপ্রভ রূয াঅন্ট ো তৃন্টপ্ত রোব কন্টয োযছ। ন্টকন্তু ভূরতাঃ দুাআ রপ্রভাআ ভোজ ৃঙ্খরোযক রঙ্ঘন 
কন্টয োযছ। এাআ ন্টোযফ বোযতচন্দ্র মফষ্ণফ কন্টফযদয বোফ জীফযনয ফাংধয। কষ্ণফোাঁন্টয ুযয যোধোয হৃদয  যন্ধ্র ন্টনভণোণ কন্টয োযছ, 
ুন্দয কন্টয োযছ ন্টদকোন্টিযত; দুাআ রপ্রযভযাআ াঅনোযগোনো যন্ধ্রযথয যযযয ান্ধকোযয। এাআ যযাআ দুাআ রপ্রযভয প্রোণ। াঅফোয 
যযাআ রযোভোন্টিক ধযভণয প্রধোন রেণ।‛১৬ তোাআ তোয কোযফয ভস্ত ধভণী  াঅফযণ রবদ কযয ভোনন্টফক রপ্রভয তথো রযোভোন্টিকতোাআ 
ভুখ্য য  উযিযছ একথো ন্টনন্টদ্বণধো  স্বীকোয কযো মো । রন্টদক রথযক বোযতচযন্দ্রয ―ন্টফদযোুন্দয‖ তথো ―কোন্টরকোভঙ্গর‖ কোফযন্টিযত 
ভকোরীন ধভণী  প্রঙ্গ থোকযর কোফযন্টিযক একন্টি রযোভোন্টিক প্রণ কোফয ন্টযযফ গণয কযযত োিযকয াুন্টফধো   নো।  
ভধযমুযগয ফোাংরো োন্টযতযয ধোযো  যোভপ্রোদ রন একন্টি ান্টতন্টযন্টচত ফযন্টক্তত্ব। মন্টদ তোাঁয এাআ ন্টফুর খ্যোন্টতয ভূযর যয যছ তোাঁযাআ 
ফোস্তফন্টনষ্ঠ কোরী োধনো ন্টফল ক যোভোঙ্গীত। এাআ যোভোঙ্গীযতয োত ধযযাআ ন্টতন্টন মুগ রথযক মুগোন্তযয,  কোর রথযক কোরোন্তযয 
োন্টড ন্টদয যছন। তোাঁয যচনোয এাআ কোরজ ী ভোধুমণ রেয কযয ভোযরোচক  . ন্টবূলণ দোগুপ্ত তোাঁয কোযফয রযোভোন্টিক কল্পনোয 
উৎোয ম্পযকণ াঅযরোচনো কযযত ন্টগয  ন্টরযখ্যছন --- ‗যোভপ্রোযদয কোযফয স্বযতোৎোযযণয রপ্রযণো মফষ্ণফ দোফরীয রকোযনো 
প্রতযে প্রবোফ জন্টনত ন , এাআ উৎ তোাঁয ন্টনযজয ভযধযাআ ন্টনন্টত ন্টছর। যোভপ্রোযদয ঙ্গীযত রমখ্োযন ফন্দনো াঅযছ ফো ভোতৃভূন্টতণ ভোতৃ 
ভোোত্ময ফণণনো াঅযছ রখ্োযন ন্টতন্টন প্রথোফি, তিযকন্টন্দ্রক। ন্টকন্তু রমখ্োযন ন্টতন্টন ভোয য জনয ন্তোযনয াঅকুরতো  াঅন্টতণযক বোলো 
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ন্টদযরন, রখ্োযন তোাঁয কন্টফতো  রযোভোন্টিক াঅযফগভ তোয ন্টযচ  ন্টনন্টত।‘১৭ তোাআ াঅজ মণন্ত ফোঙোন্টরয যোভপ্রোদ চচণো মতখ্োন্টন 
রে কযো মো , তো ভূরত যোভপ্রোযদয যোভোঙ্গীতযক াফরম্বন কযযাআ। স্বোবোন্টফকবোযফাআ াঅভোযদয কোযছ যোভপ্রোযদয যোভোঙ্গীত 
যচন্ট তো ছোডো ানযযকোন ন্টযচ  উযি াঅযনো। ন্টকন্তু এাআ যোভোঙ্গীত ফযতীত ন্টতন্টন াঅযযো াযনকগুন্টর গ্রে ন্টরযখ্যছন, মোয ভযধয 
উযিখ্যমোগয – ―কোরীকীত্তণন‖, ―কৃষ্ণকীত্তণন‖, ―ন্টফদযোুন্দয‖ প্রবৃন্টত। তমযধয াঅভোয াঅযরোচয ন্টফল  যোভপ্রোযদয ―ন্টফদযোুন্দয‖ । 

―কোন্টরকোভঙ্গর‖ তথো ―ন্টফদযোুন্দয‖ কোফযধোযো  যোভপ্রোদাআ একভোত্র কন্টফ নন। তোাঁয ূযফণ  যয াযনযক ন্টফদযোুন্দযযক 
াফরম্বন কযয কোফয যচনো কযযযছন। এছোডো াঅভযো জোন্টন যোভপ্রোদ একজন ফীযোচোযী োধক ন্টছযরন। তোাআ স্বোবোন্টফকবোযফাআ 
প্রশ্ন জোযগ যোভপ্রোযদয ভত একজন োধক কন্টফ ন্টফদযোুন্দযযয ভত ভোজ-ন্টফরুি কোন্টনী ন্টন রকন কোফয যচনো কযযত রগযরন? 
এয উত্তযয ফরো মো , াষ্টোদ তকন্টিাআ ন্টছর াফেয য ভ । রাআ তোব্দীয বোফনো-ন্টচন্তো ূফণফতণী বোফনো-ন্টচন্তো রথযক ৃথক 
ন্টছর। রম ন্টফযদী ন্টফধভণী ন্টক্তয প্রফরতো ন্টিষ্টী  ত্রয োদ-চতুদণ তযক াঅকন্টস্ভকবোযফ ফোঙোরীয জীফনযক যোবূত কযযন্টছর এফাং 
মোয পযর ফোঙোরী রদফতোয াঅি  ন্টনয  ধযভণয ভযধযাআ োন্ত্বনো খু্াঁজন্টছর, রাআ াফস্থোয ক্রন্টভক ন্টযফতণন োন্টধত য ন্টছর। একন্টদযক 
োক ম্প্রদোয য যঙ্গ ক্রযভ ফোঙোরীয হৃদয য রমোগ স্থোন্টত য  চরন্টছর। ফোঙোরীয দৃন্টষ্ট াঅফোয ফন্টভুণখ্ী ফোয াফকো োন্টচ্ছর। 
ানযন্টদযক নগয জীফযন তখ্ন ন্টফরোন্টতোয রস্মোত চরযছ, গ্রোযভয োধোযণ ভোনুল রুব্ধ দৃন্টষ্টযত তোন্টকয  ন্টছর রাআ ন্টফরো ফহুর জীফন 
মোত্রোয ন্টদযক। রাআ াফেয য মুযগ স্ববোফতাআ ভোনুযলয ধভণফুন্টি ফো নীন্টতফুন্টিয স্থোন ান্টধকোয কযযন্টছর রদোত্মফুন্টি এফাং তীক্ষ্ণ 
ফোস্তফতোযফোধ। এাআ াফস্থোয ন্টযযপ্রন্টেযতাআ মূ্পণণ স্বোবোন্টফক কোযযণ গযড উযি প্রচুয ―কোন্টরকোভঙ্গর‖ ফো ―ন্টফদযোুন্দয‖ কোফয। এ 
ন্টফলয  াঅধুন্টনক ভোযরোচক মথোথণাআ ফযরযছন --- ‗ভোযজ ধযভণয াআ োন্টছর াধাঃতন, রপ্রভ ন্টযণত াআ োন্টছর াআন্টন্দ্র ন্টফরোয। 
নোগন্টযক ফোঙোরীয ভযন রদফতো, ধভণ  যযরোক-ম্বন্ধী  ন্টফশ্বোযয দৃঢ়তো ন্টন্টথর াআ ো ন্টগ োন্টছর। এাআ াফস্থোয ান্টনফোমণ পর রদ 
ফুন্টিয প্রোফরয  ফস্তুতোন্টন্ত্রক জীফযনয প্রন্টতষ্ঠো। ন্টফদযোুন্দয কোফয মতাআ ােীর রোক নো রকন, াআো ফস্তুন্টনষ্ঠ। াআো াঅদণ-ফণস্ব, 
ন্টনজণীফ, ূনযচোযী নয; াআো প্রতযে, রদ ন্টনষ্ঠ  তয। এাআ জনয াআোযদয ভযধয জোন্টত োাআ োযছ রভো ভুন্টক্তয ন্ধোন।‘১৮ 
স্বোবোন্টফকবোযফাআ যোভপ্রোদ রন ভধয ফ  মণন্ত এাআ ফস্তু ন্টনষ্ঠ ন্টফদযোুন্দযযয রপ্রযভোোখ্যোযনাআ ভযজ ন্টছর। এছোডো ন্টতন্টন রমযতু 
একজন ফীযোচোযী োধক ন্টছযরন রন্টদক রথযক ফযোখ্যো কযয ফরো মো  এাআ কোফয ফীযোচোযী োধযকয ভোনফ জন্টভন তি-তিোযয 
এক ান্টবনফ েো। রদফযত্বয স্তযয উন্নীত ভোনুল যোভপ্রোদ স্ত্রী-ুত্র-কনযো বযো াংোযয ―কোভকূযয‖ য রথযক ভোনুল যোভপ্রোদ রম 
ফন্টঞ্চত ন্টছর নো, জীন্টফকো ধোযযণ রম তন্টফর দোন্টযয োধক ন্টতন্টন ন্টছযরন, ―যত্ন বোণ্ডোয ফোাআ রুযি‖ তোযক পোাঁন্টক ন্টদয —যোভপ্রোদ তো 
জোনযতন, তোাআ ন্টতন্টন রকফরভোত্র াঅধযোন্টত্মক জগযতাআ তৃপ্ত ন্টছযরন ফযর ভযন   নো। স্বোবোন্টফকবোযফাআ ফোস্তফ ন্টনষ্ঠ ধযোন-ধোযণো 
রথযকাআ ন্টতন্টন ন্টরখ্যরন ―কন্টফযঞ্জন ন্টফদযোুন্দয‖ কোফয। 

যোভপ্রোযদয ―কন্টফযঞ্জন ন্টফদযোুন্দয‖ ফো ―কোন্টরকোভঙ্গর‖ কোযফয োধোযণ ভোনুযলয বোলো প্রোযণয স্পণ রোব কযযযছ। াষ্টোদ 
তযকয কৃন্টত্রভতোয মুযগ এ এক ফযন্টতক্রভ রূযাআ প্রন্টতবোত  । রকননো, যোভপ্রোদ ররোক ভোজ রথযক তোযদয প্রোযণয বোলো, 
ানুবূ রথযকাআ তোয কোফয যচনো রপ্রযণো রোব কযযন্টছর। াঅযর যোভপ্রোদ তৎকোরীন যোে, ভোজ  ন্টযযফ ফযন্টতযযযক শুধুভোত্র 
ন্টফন্টষ্ট রকোন কোন্টনী ফণণনো কযযত চোনন্টন। এখ্োযনাআ ন্টতন্টন স্বতন্ত্র। যোভপ্রোদ তোয রপ্রযভোোখ্যোন ―কন্টফযঞ্জন ন্টফদযোুন্দয‖ কোযফযয 
শুরুযতাআ রাআ স্বতন্ত্রতোয ন্টযচ  রযযখ্যছন। কন্টফ কোযফয ―াথ ন্টফদযোয রূফণণন‖ াাংয নোযীয রদবন্টঙ্গভো‖ যীযগিন ম্পন্টকণত 
ফণণনো  জোন্টনয যছন ---  

‚ন যনয চঞ্চরতো ন্টন্টখ্ফোয তযয। 
াদযন্ট খ্ঞ্জন ন্টনতয কম্মণযবোগ কযয।। 
ান্টভ  জন্টডত বোলো নোো ন্টতন পুর। 
ন্টফম্বোধয দযন ভুকুতো নয তুর।। 
ুষ্পধনুধনু াণু ন্টক বুরুবন্টঙ্গভো। 
ফোহু তুর নয ন্টফয ন্টকযয গন্টযভো। 
রমৌফনজরন্টধ ভযধয ভি ভত্ত গজ। 
উযয দৃষ্ট কুভস্থর র নয উযজ।। 
নোন্টবদ্ম ন্টযন্টয ভত্ত ভধু োন। 
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ক্রযভ ক্রযভ ফোন্টডয ফোযণকুভস্থোন।।... 
ন্টনন্টফড ন্টফুর চোরু মুগর ন্টনতম্ব। 
কোভ োযোফোয োয োয াফরম্ব।।... 
রকোন ফো ফডোাআ তোয ঞ্চয তূযণ। 
কতযকোন্টি খ্যয র ন নযকোযণ।। 
রোডোাআ ো কোভ নোভ ফযি স্ভযয। 
তোাঁোয ায ফোরো োযন দৃন্টষ্টয।।‛১৯ 

াাংন্টিযত একন্টদযক ুরুযলয কোযভোযরযকয ফণণনো ানযন্টদযক রপ্রযভয ন্টচযন্তন রূন্টি প্রকোন্টত য যছ। যোভপ্রোদ ন্টফদযোয রূ 
ফণণনো  উিৃতোাংন্টিযত নোযী-ুরুযলয াঅন্টদভতভ মোচনোযকাআ তুযর ধযযত প্র োী য যছন।  এাআ মোচনোযফোধ ন্টচযন্তন মোযক াঅভযো 
রকউাআ াস্বীকোয কযযত োযযনো।  এবোযফাআ ন্টতন্টন তোাঁয কোযফয ভোনন্টফক রচতনো তথো রযোভোন্টিক ভযনোবোযফ নোনো মফন্টষ্টযগুন্টরযক াল্প 
াল্প কযয উস্থোন কযযযছন। 

যোভপ্রোদ তোয কোফয ’ ভোন্টরনীয ুষ্পচ ন  োযি গভন’ াাংয ুন্দযযক রদযখ্ ভোন্টরনীয কোযভোযরক বোফ ফণণনো  
ন্টরযখ্যছন ---  

‚বোযফ কন্টফ এ ভোগী ফ য রদন্টখ্ রোডো। 
বোযফ রদন্টখ্ এ প্রকোয   নোাআ ফুডো।। 
কন্টিয কোড গোন্টি* কতফোয রখ্োযর। 
বুজো উদো গো বোযঙ্গ োাআ রতোযর।। 
রয রয াঅযযো এয েনো  ন্টনকযি। 
ন্টক জোন্টন কোযর রভোয রকোনখ্োন েযি।। 
কোভোতুযো াআযর মচতনয থোযক কোয। 
ন্টফযলত নীচজোন্টত নীচ ফযফোয।।‛২০ 

াাংন্টি ােীর ফযর ভযন যর ফযন্টক্ত ভোনয ন্টচযন্তনতোয দোন্টফ যোযখ্।  কন্টফ প্রঙ্গক্রযভ ‘নীচজোন্টত’ ব্দন্টি ফযফোয কযযযছন, ন্টকন্তু 
াঅভোযদয ফক্তফয উক্ত াঅচযণ রকফর নীচজোন্টতয ভযধযাআ রেণী  ন । াঅযর একিু গবীযবোযফ প্রতযে কযযর রদখ্ো মোযফ 
াঅচযণন্টি ভগ্র ভোনফ জোন্টতয কর রিণীয ভোনুযলয ভযধযাআ রেণী । াঅফোয ‘ন্টফদযোয ফোযিো’ াাংয াঅযযো ন্টনন্টফড  ভোনন্টফক 
স্পন্দযনয াআন্টঙ্গত ন্টদয যছন যোভপ্রোদ।  কন্টফ জোন্টনয যছন --- 

‚বেযরফয নোনোজোন্টত ভণ্ডো* ভযনোযো। 
যবোজো ন্টনখু্াঁন্টত ফোতোো যকযো।। 
াূফণ যন্দ নোযভ এরোাআচ দোনো। 
পুর ন্টচন্টন রুন্টচ দন্টধ দুগ্ধ্ েী যছোনো।। 
োজোাআর ফোিোযত কূণয োাঁন্টচ ন্টফডো। 
বেযণ মুফকজনো ুযখ্ কযয ক্রীডো।।... 
কোরোগুরু ভৃগভদ কুেুভ কস্তুযী। 
ুগন্ধ চন্দনগযন্ধ াঅযভোন্টদত ুযী।। 
ভন্টিকো ভোরতীভোরো ুফযণণয োযত্র। 
মুফক মুফতী রদ দয ঘ্রোণ ভোযত্র।।‛২১ 

এখ্োযন রদন্টখ্ রপ্রভোস্পদ ন্টফদযোযক ুন্দযযয াঅফোযনয এক ন্টনন্টফড ফণণনো এফাং ন্টনন্টদণষ্ট ন্টকছু যীন্টত-নীন্টত।  ফোয ম্পন্টকণত রাআ 
ফণণনো  ন্টফন্টবন্ন খ্োদয োভগ্রী যভত িো  যীন্টত-নীন্টতয ন্টফসৃ্তত ফণণনো তৎকোরীন ফোঙোন্টরয রযোভোন্টিক ভযনোবোযফযাআ ন্টযচ  রদ ।  
এছোডো ন্টফযল বোযফ উযি এযযছ মুফক মুফতীয রদ-দন এফাং ঘ্রোযণয প্রঙ্গ।  এ প্রযঙ্গ ফরযত চোাআ এাআ রদ-দন এফাং 
রদ-ঘ্রোণ াঅজ ন্টক এক রূ ন ?  ােীর যত্ব তো াঅভোযদয হৃদয  ন্টচযন্তনতোয প্রতীক য  ধযো রদ  নো? াঅফোয যোভপ্রোদ 
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তোয কোযফয ৃঙ্গোয ন্টফযেলযণ ন্টফযলত ‘াথ ন্টফযীত ৃঙ্গোয’ াাংয রম ফণণনো ন্টদয যছন তো ভোনন্টফক যোযফদযন মুন্টক্তূণণ।  কন্টফ 
ফযরযছন --- 

‚ান্তযয াঅনন্দ ান্টত ো  ন্টদযত নোযয। 
ুরুযলয কোমণ প্রবু যভণী ন্টক োযয।। 
ন্টফদগ্ধ্ ফযি র প্রযবো ন্টফজ্ঞ ন্টনযজ । 
রকভন এভন কথো ভুখ্ বযয ক।। 
োাঁতোযয োাঁোয  রযল রস্মোযত ঢোর গো। 
রাআরূ রচষ্টো ো ভযন াঅযছ মো।।...  
রাংেযন স্বোভীয ফোকয জযম ভোো। 
ুধোাংশু ফদযন ীঘ্র োন্ত কয তো।। 
ন্টফদযো ফযর োয  ন্টড রন্টক এত ভধু। 
গন্টণকো রতো নন্ট প্রবু াআ কুরফধু।।‛২২ 

যোভপ্রোযদয প্রন্টতবোয োভন্টগ্রক ভূরযো ন কযয ফরো মো , ভধযমুগী  ধযোযন রম রদফ-রদফী ন্টছর ক্রয  ন্টনষু্ঠয, ছরনোকুর, 
মোযো ব -বীন্টত প্রদণন কযয ভোনুযলয ূজো াঅদো  কযত, যোভপ্রোযদয ধযোযন রাআ রদফ-রদফীযো যরন করযোণভ , বোফভ , 
রপ্রভভ , রস্নভ  বোযরোফোোয ফস্তু।  রম ভোনুল ভধযমুযগ ন্টছর প্রকৃন্টত  াংোযযয োযত রোন্টিত, াভোন্টনত  মুণদস্ত, রাআ 
ভোনুলাআ যোভপ্রোযদয কল্পনো  র ফন্টরষ্ঠ  াঅত্ম-প্রতয ফোন।  রম ভোনুল াংোয াংগ্রোযভ ন্টদয োযো য  াদৃষ্ট ফো ন্টনষু্ঠয রদফতোয 
কফযর ন্টনযজযক ভণণ কযত, রাআ ভোনুল এখ্ন হৃদয  গবীয বন্টক্ত  ন্টফশ্বো ন্টনয  াঅত্মন্টক্তযত ন্টক্তভোন য  জননীয রকোযর 
এয াঅি  ন্টনর যোভপ্রোযদয োত ধযয।  এাআ রম ভোনুলযক ফন্টরষ্ঠ াঅত্মপ্রতয  ন্টপন্টযয  রদ ো, াঅযফগভ  রপ্রভ  বন্টক্তয ঐশ্বমণ 
ভৃি কযো, াষ্টোদ তযকয বোফোদযণ এ এক ন্টফস্ভ কয রূোন্তয, াঅজ ফতণভোন ভয  দোাঁন্টডয  তো ধোযণো  াঅনো কন্টিন ফযোোয।  
এাআ ন্টযন্টস্থযত ফফো কযয যোভপ্রোযদয ভোনুযলয প্রন্টত রম ান্টযযভ  ন্টফশ্বো  বোযরোফোো, ভোনন্টফক ভূযরযযযচতনো, ভোজযফোযধয 
রচতনো রেণী  য  উযিযছ, তোাআ যোভপ্রোযদয যচনোয ন্টফযলত ‘ন্টফদযোুন্দয’ কোযফযয ফণপ্রধোন ম্পদ। 

ফযযল ফরো মো , বোযতচযন্দ্রয ফো যোভপ্রোযদয াঅযগ রকউ রকউ ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’ ন্টফল ক কোফয যচনো 
কযযন্টছযরন।  এযদয ভযধয রলোড তযক কন্টফ ন্টদ্বজ শ্রীধয যন্টচত ন্টফদযোুন্দয কোযফয রদফ ভন্টভো ানুন্টস্থত।  কন্টফ ো ফোন্টযদ খ্োাঁ 
(ভতোন্তযয োন্টফন্টযদ খ্োাঁ) ৃষ্ট ন্টফদযোুন্দয কোযফয রদফী ভোোত্ময রতভনবোযফ স্থোন ো ন্টন।  প্তদ তযক কন্টফ কে (ভ কোর ন্টনয  
ন্টফতকণ যয যছ) ন্টফযন্টচত াঅয একন্টি ন্টফদযোুন্দয কোন্টন্টনয কথো রোনো মো ।  ভোযরোচকযদয ভযত তোয কোযফয মদফী প্রবোফ 
রতভনবোযফ রেয কযো মো  নো।  এছোডো, কন্টফ রগোন্টফন্দদো তোাঁয কোন্টরকোভঙ্গর কোযফয ফণ প্রথভ ন্টফদযোুন্দযযয াাং াংমুক্ত 
কযযন্টছযরন ফযর জোনো মো ।  তোয ূযফণ রম কয কজন যচন্ট তো ন্টফদযোুন্দযযয াঅখ্যোনবোগ াফরম্বযন কোফয যচনো কযযন্টছযরন তোযো 
রকউাআ ন্টফদযোুন্দযযয রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোযনয ভযধয রদফী কোন্টরকোয ভোোত্মযযক রতভনবোযফ জুযড রদনন্টন।  কযরাআ স্বতন্ত্রবোযফ 
 যতো একন্টি রযোভোন্টিক প্রণয োোখ্যোন যচনো কযযত রচয ন্টছযরন।  তোাআ তোযদয যচনো  মদফী ভোোত্ময াযেো নয-নোযীয ন্টফশুি 
রপ্রভাআ ান্টধক প্রি  রয ন্টছর।  তযফ ভ যোযমোগী ধভণী  রচতনোয ন্টছযিযপোাঁিো প্রবোফ তোযদয যচনো  যডন্টন রতভন ন ।  তযফ 
কোফযগুন্টরয ন্টল্পযৌন্দমণ ফযন্টক্তয ন্টযণত ভনযক রুব্ধ  ভুগ্ধ্ কযযত ভথণ  ।  তোাআ কন্টফযো রযোভোযন্সয গল্পযক ন্টল্পকরোয গুযন 
জীফনযচতনো, ভোনন্টফকযফোধ দ্বোযো ফণজন াঅস্বোদয য ভৃি কযয ন্টযযফন কযযত ভথণ য ন্টছযরন ফরো মো ।  এছোডো এাআ 
ধোযো  ন্টফদযোুন্দয ন্টফল ক কোফয যচনো  প্র োী য ন্টছযরন কৃষ্ণযোভ দো, ফরযোভ চক্রফতণী, প্রোণযোভ চক্রফতণী।  বোযতচন্দ্র ফো 
যোভপ্রোদ ন্টছযরন ফস্তুত এাঁযদযাআ উত্তযূন্টয।  তোাআ তোযদয যচনো  মদফী ভোোত্ময এফাং নোযী-ুরুযলয ন্টফশুি রপ্রভ উব াআ ভোনবোযফ 
স্থোন রয যছ। তোযি ন্টফযলবোযফ রেয কযযরাআ উরন্টব্ধ কযো মো , তোযো তোযদয কোযফয ভয োযমোগী মদফী প্রবোফযক প্রোধোনয 
ন্টদযর নয-নোযীয মজন্টফক াঅকলণণযক উস্থোন কযযতাআ ান্টধক ভযনোযমোগী ন্টছযরন।  ন্টফযলত বোযতচযন্দ্রয ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো 
‘ন্টফদযোুন্দয’ াাং োযি তো স্পষ্ট প্রভোন্টণত  ।  এভনন্টক যোভপ্রোদ এয ফযন্টতক্রভী নন।  মন্টদ যোভপ্রোযদয কোযফয মদফীভোোত্ময 
বোযতচন্দ্র াযেো ান্টধক, তোযি ফরযত যফ রফ ন্টকছু াাংয ােীরতোয প্রঙ্গযক াফরম্বন কযয নয-নোযীয স্বোবোন্টফক 
াঅকলণণযক উস্থোন কযযত, যোভপ্রোদ বোযতচন্দ্র রথযক ন্টন্টছয  ন্টছযরন নো।  রন্টদক রথযক দুজন কন্টফয কোফয ুঙ্খোনুুঙ্খ োি 
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কযযর তোযদয কোযফযয রযোভোন্টিক রপ্রভকোন্টনীন্টিাআ োিকযক ান্টধক াঅকৃষ্ট কযয।  ফরো মো  ভধযমুযগয ফোাংরো োন্টযতয রযোভোন্টিক 
প্রণয োোখ্যোন োন্টতযধোযো  তোযদয ‘কোন্টরকোভঙ্গর’ তথো ‘ন্টফদযোুন্দয’ কোফয দুন্টিয াংযমোজন এক াননয ভোত্রো রমোগ কযযযছ। 
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