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Abstract
'Mangalkabya' is the wealth in Mediaeval Bengali literature. We know, Manasamangal,
Chandimangal and Dharmamangal are main branches in Bengali Mangalkabya. There are
many
secondary Mangalkabyas, like Raymangal, Sitalamangal, Kamalamangal etc.
Gourimangal also a secondary Mangalkabya. We know one of the poet of Gourimangal is
Kabichandra. In recent past we have seen another two unpublished and undiscussed
manuscripts of Gourimangal Kabys by Vishak Rasik Roy and Kabi Dwija Shivacharan Das.
The main story and event of other Mangalkabyas are same in same group. Like, in
Manasamangal, there are many poet, but, story and event of this Kabya is same. In the
other hand, in Gourimangal 's strory and events are different for different poets.
Dwija Shivacharan wrote his Kabya in 1798. The poet presented a new idea in this kabya
i.e. Mahishasur is a fan of Durga. Nishumbha also a fan of Kalika. Dwija Shivacharan to
adjustment among the cult of Sakta, Saivya and Baishnava. It is very important to know the
society and culture of eighteenth century 's Bengal.

‘গকৌযীভঙ্গর’ নাণভ গফ ওণয়ওদ্বি ুুঁদ্বথ ায়া গকণঙ। দ্বওন্তু, এই ওাণফযয বফদ্বষ্ট্য অনযানয ভঙ্গরওাফয গথণও
স্বতন্ত্র। দ্বফণলত, দ্বফলয়ফস্তুয াথথওয েদ্বতদ্বি গকৌযীভঙ্গণর ুস্পষ্ট্। ভনাভঙ্গর, ঘণ্ডীভঙ্গর ফা ধভথভঙ্গর ওাফযধাযায়
ওদ্বফণবণদ দ্বফলয়ফস্তুয াথথওয গতভন গঘাণঔ ণে না। আয স্পষ্ট্ ওণয ফরা মায়, ভনাভঙ্গর ওাফয ধাযায় দ্বফচয়
গুপ্ত, দ্বফেদা দ্বদ্বরাই, নাযায়ণ গদফ, চকজ্জীফন গখালার ফা গওতওাদা গেভানণেয ওাণফযয দ্বফলয়কত গওাণনা
াথথওয গদঔা মায় না। আফায ঘণ্ডীভঙ্গর ওাণফয দ্বিচভাধফ, ওদ্বফওঙ্কণ ফা ভাদ্বনও দণেয ওাণফযয গভৌদ্বরও গওাণনা
তপাত আভাণদয গঘাণঔ ণে না। দ্বওন্তু, আভযা গকৌযীভঙ্গর ওাণফযয গম-ফ ুুঁদ্বথ গদণঔদ্বঙ তাণত গদঔা মাণে, এওএওচন ওদ্বফয ফণথনীয় দ্বফলয় এও-এও যওভ। মদ্বদ, ভঙ্গরওাণফযয াধাযণ যীদ্বত অনুমায়ী ওাণফযয গণল গকৌযীয
ভাাত্ম্য েদ্বতদ্বিত ণয়ণঙ।
ুদ্বুঁ থ দ্বযঘয় : এদ্বয়াদ্বিও গাাইদ্বি, ওরওাতায াংযেণারায় াংযদ্বেত ‘গকৌযীভঙ্গর’ ওাণফযয ুুঁদ্বথয নাং
BANGA 23-24। ুুঁদ্বথদ্বি আধুদ্বনও ুস্তণওয ভণতা ফাুঁধাই ওণয দুদ্বি ৃথও ুুঁদ্বথয ভদ্বষ্ট্। গই চনয ুুঁদ্বথয নাং দুদ্বি।
েথভ ুুঁদ্বথদ্বি আভাণদয আণরাঘয ‘গকৌযীভঙ্গর’ ওাণফযয এফাং দ্বিতীয়দ্বি র ‘কঙ্গাভঙ্গর’ ওাণফযয। ৃিায দ্বযভা
৩১.৫ গদ্বভ × ২২ গদ্বভ। গফাছা মায় াধাযণ ুুঁদ্বথ গথণও আয়তণন ৃথও। ৃিায নম্বয াধাযণ ুুঁদ্বথয ভণতা নয়
(ত্র ফা folio গনই) অথথাৎ এওই ণত্রয ‘ও’ ফা ‘ঔ’ (a, b) —এবাণফ নয়, আধুদ্বনও গ্রণেয ভণতা ১ গথণও ১৩৩
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ৃিায় ভাপ্ত। ুুঁদ্বথদ্বিয েথণভ গপািথ উইদ্বরয়াভ ওণরণচয দ্বিওায গদয়া আণঙ এফাং গণল অথথাৎ ১৩৩ ৃিায়
নীণঘয দ্বদণও ইাংণযদ্বচণত গরঔা আণঙ “Received/ 17th July, 1824” । এই তাদ্বযঔ র গপািথ উইদ্বরয়াভ ওণরচ
ুুঁদ্বথদ্বি গ্রণণয তাদ্বযঔ। এযয, দ্বিতীয় ুুঁদ্বথ ‘কঙ্গাভঙ্গর’ ওাণফযয ুুঁদ্বথ শুরু। কঙ্গাভঙ্গর ুুঁদ্বথয ৃিা ১ গথণও ১১৩। এই
ুুঁদ্বথয ওণরণচ গ্রণণয তাদ্বযঔ 14th April, 1823। গফাছা মায়, ুুঁদ্বথ দুদ্বি ৃথও-ৃথওবাণফ গপািথউইদ্বরয়াভ
ওণরণচ এণণঙ। যফতথী ওাণর আধুদ্বনও ুস্তওাওাণয গ্রদ্বেত ণয়ণঙ।
ুুঁদ্বথয ফণথগুদ্বরণত োঘীনতায ঙা আণঙ তণফ গওাণনা-গওাণনা ফণথ ুণযাদস্তুয আধুদ্বনও। ‘অ’, ‘আ’, ‘চ’ “এয
ভণধয উদ্বেয়া যণপয েবাফ আণঙ। ‘ন’  ‘ণ’ স্বতন্ত্র অফয়ণফ েদ্বতদ্বিত। ‘ন’  ‘র’–এয াথথওয গফাছা মায়। ‘’,
‘’–য ফযফায গফাছা মায়। তণফ ‘’“য আধুদ্বনও ফণথ গমভন আণঙ গতভদ্বন অনয রূ যণয়ণঙ; গমভন ওঔণনাওঔণনা ‘’ ‘ণ’“য ভণতা। অথথাৎ -য গম দুদ্বি দ্বডম্বাওৃদ্বত গুিুদ্বরয এওিা আণঙ। ‘ংাং’  ‘ৎ’-য রূ আধুদ্বনও।
অদ্বধওাাং গেণত্রই ‘ত’, ‘ৎ’ রূণ ফযফহৃত ণয়ণঙ; দ্বফণল ওণয ব্দাণে, গমভন : গফদ্বষ্ট্ৎ। ‘ম’“য ফযফায থাওণর
‘ম’  ‘য়’-এয াথথওয গনই। োয় ফথত্রই ‘ম’, ‘য়’ রূণ উচ্চাদ্বযত। ‘ঈ’, ‘ঙ্গ’, ‘জ্ঞ’-য রূ োয় এওই। ‘ঈ’-গত গওফর
এওদ্বি ঊর্ধ্থ বঘতন আণঙ। ‘ত্ব’  ‘তয’ োঘীন ণর ওঔণনা-ওঔণনা আধুদ্বনও ‘তয’ রূণ দ্বরদ্বঔত ণয়ণঙ।
অদ্বধওাাংই গেণত্রই ‘ওু’-এয আধুদ্বনও রূ দ্বরদ্বঔত, অফয োঘীন ‘ওু’-এয রূ রদ্বেত য়। ওঔণনা-ওঔণনা ‘য়’গও ‘অ’ এফাং ‘য়া’-গও ‘আ’“এয উচ্চাযণণ ফযফায ওযা ণয়ণঙ। গতারাাণেয ফযফায গনই। বুর ফানান ফা ঙাণেয
াংণাধনী দ্বনদ্বদথষ্ট্ স্থাণনয াণশ্বথ (ওাঙাওাদ্বঙ স্থাণন) দ্বরদ্বঔত আণঙ। ভগ্র ুুঁদ্বথদ্বি এওচন ফযদ্বিযই স্ত-দ্বরদ্বঔত।
ুদ্বিওা:

‚ইদ্বত শ্রীণকৌযীওুরম্বাদ ুস্তও ভাপ্তঃ। তৎ ৎ ােয শ্রীযাভণকাার গদফর্ম্থণ। ুস্তওয ভাণ
দ্বভদ্বত।।‛
এঔাণন দ্বরদ্বওয েভাদ রদ্বেত ‘শ্রীণকৌযীওুরম্বাদ’ ণব্দ। আণর ণফ ‘শ্রীণকৌযীওুর- ম্বাদ’। দ্বরদ্বওয তাুঁয
দ্বরদ্বওাণরয ার ফা তাদ্বযঔ দ্বওঙুই উণেঔ ওণযনদ্বন। গপািথ উইদ্বরয়াভ ওণরণচয অদ্বধগ্রণণয তাদ্বযঔ ১৭ চুরাই,
১৮২৪, ুতযাাং এয ূফথফতথী গওাণনা ভণয় এই ুুঁদ্বথদ্বি দ্বরদ্বওৃত।
ওদ্বফয আদ্বফবথাফওার  ওদ্বফ দ্বযঘয়: ওদ্বফ ভধযমুণকয অনযানয ওদ্বফণদয ভণতা গুঁয়াদ্বরয আশ্রণয় চন্ম  ওাফযযঘনায
ওার ফণরণঙন। ওদ্বফ দ্বরঔণঙন—

এওাদ গফদ এওফৃেু ফাভ াণত।
ওদ্ব দ্বনচ চন্ম এই শুন আলাণেণত।।
ফায ন গমণত ওদ্বফ ফণয় কণনা।
ঙান রয় ইর তায় ওণযা দ্বফণফঘনা।।
না ফুদ্বছণর ঞ্চদ ফুদ্বছণর তা ওই।
ঞ্চাণয ফাো ঊনদ্বফাংদ্বত এওই।।
ওদ্বযরাভ ুদ্বথ এও ে দ্বফে ফাণণ।
যাভ ইণত কদ্বনণত কদ্বনণফ গচফা চাণন।। (ৃ ৩৭-৩৮)
এই গুঁয়াদ্বরয ভণভথ েণফ ওযা দ্বনতাে চ নয়। আভাণদয ভণত েথভ ঙণত্রয অথথ; এওাদ=১১, গফদ=৪,
এওদ্বফেু=০, ফাভ াণত-য অথথ গফণদয ফাণভ এওদ্বি দ্বফেু ধযণর য় ১১০৪ ফঙ্গাব্দ। এযয ফাণযা ন য গথণও
ফয় কণনা শুরু অণথথ ১১০৪+১২= ১১১৬ ফঙ্গাণব্দয আলাে ভাণ ওদ্বফয চন্ম। ‘ওদ্বযরাভ ুদ্বথ এও ে দ্বফে ফাণণ’
“এয অথথ মদ্বদ’এওদ্বি ুুঁদ্বথ দ্বরঔরাভ ে=১৫, দ্বফে=০, ফাণণ=৫ অথথাৎ ১৫০৫ তাণর এই ুুঁদ্বথয োঘীনত্ব েভাণ
ওযণত য়। দ্বওন্তু, তা ম্ভফ নয়। ওাণচই অথথ এভন ণত াণয গম, ুুঁদ্বথ দ্বরঔরাভ এও=১, ে=২, দ্বফে=০,
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ফাণণ=৫ অথথাৎ ১২০৫ ফঙ্গাণব্দ। ওদ্বফ ফরণঙন, ‘যাভ ইণত কদ্বনণত কদ্বনণফ গচফা চাণন’ অত্থাৎ ওদ্বফ ‘যাভ ইণত’ ফা
েথভ গথণও কণনা ওযণত ফরণঙন। ভযা র ভাণছয দুদ্বি ঙদ্বি দ্বনণয়—

না ফুদ্বছণর ঞ্চদ ফুদ্বছণর তা ওই।
ঞ্চাণয ফাো ঊনদ্বফাংদ্বত এওই।।
এই অাংণয অথথ স্পষ্ট্ নয়। তণফ ভণন য়, ‘ঞ্চদ’ ভাণন ১৫ নয়, ৫×১০=৫০। দ্বিতীয় ঙণত্রয ভাণন ঞ্চাণয
গথণও আয ১৯ গফদ্ব। গভািাভুদ্বি ৬৯ ফঙয ফয়ণ ওাফযদ্বি গরঔা গল ণয়ণঙ ধযণর ১২০৫ ফঙ্গাণব্দয ণঙ্গ
চন্মাণরয দ্বণফ দ্বভণর না। ভণন য়, ওদ্বফ গম চন্ম াণরয ওথা ফণরণঙন তা ফৃদ্ধ ফয়ণয স্মৃদ্বত দ্বফভ্রণভয পর।
গওননা, ওদ্বফ গম ফৃদ্ধ এফাং ভৃতুযয দ্বদন গুনণঙন তা দ্বনণচই স্বীওায ওণযণঙন—

মুফণও ফণয় কদ্বন ভণন যদ্বলৎ।
যভায়ু ঔাি ইর না বাণফ দ্বওদ্বঞ্চৎ।।
মুফা চণন ফণয় কদ্বনণত ঘভদ্বওৎ।
যভায়ু নাই আয গচ ফাুঁদ্বঘ ঘদ্বওৎ।।
তফু ভন েণণও বাণফ গ ঘযণ।
দ্বযফায গভাণ ভেথ বয় অণঘতন।।
আাদ্বঙ গম ণথ চাইণতদ্বঙ খণন।
যভায়ু োয় দা দ্বনশ্বা কভণন।।
ফণ ুইয়া চাইণতদ্বঙ ভা নাদ্বও দ্বফযাভ।
যভায়ু চাইণত ভাণকা না ওণয দ্বফশ্রাভ।। (ৃ ৩৮)
ওাণফযয দ্বফলয় ফণথনায় ওদ্বফয অদ্বতওথন  অণকাঙাণরা ফণথনা ওদ্বফয ফৃদ্ধাফস্থাণও স্পষ্ট্ ওণয। মাই গাও, ১২০৫
ফঙ্গাব্দ ফা ১৭৯৮-৯৯ দ্বিিাণব্দ ওাফযদ্বি যদ্বঘত য়। এই ভণতয ভথথন াই ওাণফযয আয এওস্থাণন। ওদ্বফ ফরণঙন—

আদয অে এঔন এও ে অে ওাণঙ।
আণদযয দ্বনওি দ্বন্ধু ণও এই য়াণঙ। (ৃ ৪২)
দ্বণফ অতযে চদ্বির। তণফ আভাণদয অথথ এইরূ—এও=১, ে=২, অে=০ অথথাৎ ১২০ র। ণযয ঙণত্র
আণঙ ‘আণদযয দ্বনওি দ্বন্ধু ণও’ ভাণন ১-এয য ৭। তাণর দাুঁোর, ১৭২০ ওাব্দ ফা ১৭৯৮-৯৯ দ্বঔিাব্দ। এই
ভয় ওদ্বফয ফণয় ফরণঙন—

না চাদ্বনণর এওাদ তায ঙয় গুণ।
ফণয় কদ্বনণত তথা য় এও নুন।। (ৃ ৪২)
অথথাৎ এওাদ=১১, ঙয়=৬, গুণ=৩। এওাদণয ঙয় ভাণন ১১×৬=৬৬ এফাং গুণ= ৬৬+৩=৬৯। এয গথণও
এও ওভ। ভাণন ৬৮ ফঙয। এই অাং যঘনা ওাণর ওদ্বফয ফয় ৬৮ ফঙয। অথথাৎ, এয এও ফঙয য ওাফয ভাদ্বপ্ত
ণফ। গম-ার আভযা ূণফথ দ্বনধথাযণ ওণযদ্বঙ।
ওদ্বফ দ্বিচ দ্বফ তাুঁয চন্মস্থাণনয ফা গ্রাণভয উণেঔ ওণযনদ্বন । তণফ ফণরণঙন তাুঁয ফদ্বত কঙ্গায তীণয—

তুদ্বভ কঙ্গা তুদ্বভ দ্বয তুদ্বভ কঙ্গাধয।
কঙ্গা নাভ ওণরয গই নাভ দ্বযয।।
চর রূ ইরা ভাণকা তুদ্বভ এ ওাযণ।
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শুে নযাধভ ওদ্বযণত তাযণ।।
দ্বনযাওায ব্রহ্মভয়ী নণ এই স্তুদ্বত।
চাণন ফা না চাণন াণন যণ ভুওদ্বত।।
য দুণযণত চর ফণন ভুওদ্বত।
বযলা আভায তফ তীণযণত ফদ্বত।।
দদ্বেণণােয ূর্ব্থ ভাণকা এ দ্বতন ফাতাণ।
চীফণনণত ভুি ইয়া আণঙ দ্বফদাণ।। (ৃ ৩১)
কঙ্গায দ্বিভতীণয ওদ্বফয ফা দ্বঙর ফণর ভণন য়, উদ্ধৃত গল দুদ্বি ঙণত্র।
ওাফয-ওাদ্বদ্বন  খিনা দ্বফণেলণ:
াধাযণত ভঙ্গরওাণফয ফেনা অাংণ েথণভ কণণণয ফেনা  ণয অনযানয
গদফণদফীয ফেনা কান দ্বদণয় ওাণফযয শুরু য়। এই ওাণফয অনুরূ যীদ্বত অনুৃত য়দ্বন। দ্বিচ দ্বণফয ‘গকৌযীভঙ্গর’
ওাণফয েথণভই আণঙ গুরুফেনা। ওদ্বফ গুরুণও গদফতায ঊণর্ধ্থ স্থান দ্বদণয়ণঙন—

গুরু দ্বি গুরু দ্বফ গুরু ওৃষ্ণনাভ।
গফদাকভ ুযাণণ এওথা চাদ্বনরাভ।।
ভন্ত্রদাতা গুরুণও ওদ্বযফা এ দ্বফঘায।
গমভন ইরা যাভ ওৃষ্ণ অফতায।।
দভাদ্বফদযা আয দ অফতায।
গুরুয অদ্বধও নন দ্বও ওফ দ্বফস্তায।। (ৃ ১)
ওদ্বফ এই ওাণফয তন্ত্রনীদ্বতণও োধানয দ্বদণয়ণঙন। তণন্ত্র গুরুদই ওাভয।
ওদ্বফ ভওারীন গেদ্বেণত আধুদ্বনও। ওদ্বফ দ্বরঔণঙন গদফতায ভঙ্গরকান, অথঘ গুরুণওই গদফতায অদ্বধও ফরণঙন।
ওদ্বফয বাফনায় গুরুফেনা ওযণর অনয গওাণনা গদফতায ফেনা দ্বনষ্প্রণয়াচন। তাই য়ণতা দ্বতদ্বন আয গওাণনা গদফতায
ফেনা ওণযনদ্বন।
অনযানয ওাণফযয ভণতা ওদ্বফ এ-ওাণফয েথণভ (ৃ ২) ভগ্র ওাণফযয ফণথনীয় দ্বফলণয়য াংণেণ উণেঔ
ওণযণঙন। ওাণফযয েথণভই ওদ্বফ দ্বিচ দ্বফ ওারী-ওৃষ্ণ-দ্বফ অথথাৎ াি-বফষ্ণফ-বণফয গবদ খুদ্বঘণয় দ্বতনণও এও
রূণ েওা ওণযণঙন। গদফতা ফা গদফী দ্বঙণরন দ্বনযাওায। বণিয ওাযণণ দ্বতদ্বন াওায ণয়ণঙন।

গুরু ইষ্ট্ রূ দুই

দুই ফস্তু নণওই
এভন ওদ্বরা ত্রীণরাঘণন।
এরূ অণবদ চান
এ গফদ আকভ ভান
না ফুছ দ্বচজ্ঞাণা ভাচণন।।
দ্বণফয ফঘন চানা
গম চা ওণয উানা
গই ব্রহ্ম গফদাকভ ভণত।
াি চাণন দ্বি ভণন
দ্বফবি দ্বফ চাণন
দ্বফষ্ণু চাণন বফষ্ণফ ভণনণত।। (ৃ ৫)
দ্বনযাওায ব্রহ্মভয়ীয াওায য়ায ওাযণ ওদ্বফ উণেঔ ওণযণঙন—

দ্বনযাওায গবণফ ফুচা ফে গপযপায।
াওায বাদ্বফয়া ফুছ াইণত দ্বনস্তায।। (ৃ ৫)
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ওদ্বফ গবদজ্ঞান দূয ওযণত আহ্বান চাদ্বনণয়ণঙন—

ওয ণব অফধান

গম ওথায় গবদ বান
না শুদ্বনফা গ ওথা শ্রফণণ।।
াি বফ গম বফষ্ণফ
কানতয মতফ
ওথায় আনে ণফ ভণন।
গবদও গওফর তুষ্ট্
আয ণর্ব্থশ্রণন (গুণণ) ৃষ্ট্
দ্বফপর দ্বও পর এ ফঘণন।। (ৃ ৭)
এই দ্বফশ্বব্রহ্মাণ্ড ওারীয ইোয় ৃষ্ট্। দ্বযযদ্বফদ্বধ চণর ফণ ধযানভগ্ন তঔন ‘এ দ্বতন’ “এয দ্বনওণি দ্বি ঘা ফ
ণয় আদ্বফবূথত ণরন। ওারী দ্বতনচনণও ঙরনা ওযায চনয এরূ কদ্বরত ণফয রূ গ্রণ ওণযন—

বালা আইরা দ্বফষ্ণু ওাণঙ
বুণর দ্বতন ফ ওাণঙ
রাইরা তণন্ত্র এই ফণি।।
কণন্ধ ঘাদ্বযদ্বদণক দ্বফদ্বধ
ভুঔ দ্বপযাইর মদ্বদ
ইণথ ঘাদ্বয ভুঔ বর তায।
তথা ইণত দ্বি গই
বাণল মথা গকরা ওই
শুন ণর্ব্থ গওথা দ্বফস্তায
গই ঘা ফ (ফ) ওায়
রাদ্বকর দ্বণফয কায়
তফু নাদ্ব দ্বণফয গঘতন।
... ... ... ... ... ... ... ...
ঘা ফ (ফ) ওীি তায়
কণর ঔণ রাণক কায়
দ্বফ রইয়া ওদ্বযরা আন ।। (ৃ ২০-২১)
দ্বণফয এভন ফযফাণয দ্বি তুষ্ট্ ণরন এফাং ওভরা  াদ্বফত্রী রূ গ্রণ ওযণরন—দ্বফদ্বধ-দ্বফষ্ণু-ভণশ্বয
দ্বতনচণনয চনয ত্ত্ব-যচ-তভ দ্বতন ফয গঘণয় দ্বনণরন।
এই দ্বি দ্বনযাওায  াওায এফাং েওৃদ্বত  ুরুল রূণ দ্বফযাচভান। ওারী দ্বফণও রূণ বুদ্বরণয় দ্বঙণরন, আফায
ওৃণষ্ণয ণঙ্গ মুদ্ধ ওণয ওৃষ্ণণও বুদ্বরণয় দ্বঙণরন—

মদ্বদ দ্বয াদ্বযরা বফষ্ণণফ আদ্বভ ফদ্বর।
না ফুণছ াদ্বযরা দ্বয গম দ্বয গ ওারী।।
দুচন ওদ্বযণত গঔরা এওচন াণয।
তুদ্বভ আদ্বভ দ্বও ওদ্বযফ এণবদ আওাণয।। (ৃ ২১-২২)
ওৃষ্ণ েথণভ মুণদ্ধ অর্ম্ত ণর ওারীয েণযাঘনায় মুণদ্ধ দ্বরপ্ত ন। ওৃষ্ণ ধনুণও িঙ্কায দ্বদণয় ওারীয য
অাংঔয ফাণ দ্বনণে ওণযন। এও ভয় ভস্ত য গল ণয় গকণর াাে-ফথত ইতযাদ্বদ ওারীয য দ্বনণে
ওযণরন। ওারী ণে-বেণণয ভণতা ফ বেণ ওযণরন। ওৃষ্ণ ভণন ভণন মুদ্বি ওযণরন ওারীয য ঘক্রাখাত
ওযণফন দ্বওন্তু, ঘক্র ওৃষ্ণণও (দ্বফষ্ণু) ওারী গ্রা ওণয গপরণরন : ‘ঘক্র ওৃষ্ণ দুই ওারী অভদ্বন দ্বকদ্বররা’ (ৃ ২৩)।
ওৃষ্ণ ওারীয উদণয। এদ্বদণও গদফণরাণও গদফকণ নাযায়ণণও গদঔণত না গণয় দ্বঘোদ্বিত। ওণর ব্রহ্মায দ্বনওি
গকণরন এফাং দ্বয-দ্বনণঔাুঁণচয াংফাদ চানাণরন। ব্রহ্মা ‘ভনন ওদ্বযয়া’ অথথাৎ ধযান ওণয নাযায়ণণয দ্বদ গণরন
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না। তঔন ওণর দ্বণফয দ্বনওি গকণর দ্বফ ‘ওারীয উদয ভণধয ওৃষ্ণণও গদদ্বঔরা’ ৃ ২৬)। দ্বণফয অনুণযাণধ ওারী
ওৃষ্ণণও েফ ওযণরন। ওাণচই, ওদ্বফ—

দ্বফঘযণণ ফণর তয এই ফাণী।
আনায ণঙ্গ মুদ্ধ ওদ্বযরা আদ্বন।। (ৃ ২৮)
এই ওারী ভস্ত জ্জ্বণরযয ভূর। দ্বঘেণও উজ্জ্বর ওযণত ভণন ভণন ওারীয স্মযণ ফাঞ্ছনীয়। মাই গাও, ওারী-ওৃষ্ণ
ওণরই এও এফাং অদ্ববন্ন।
ওদ্বফ ফণরণঙন, স্নান ওণয ফা না-ওণয, শুদ্বঘ ণয় ফা না-ণয় দুকথা নাভই র া-গযাণকয এওভাত্র লুধ। দুকথা
নাণভ ঙয় দ্বযুয তােনা গথণও যো ায়া মায়।
ওদ্বফ ওারীয ভায়ায ফণথনা েণঙ্গ নাযণদয য দ্বফষ্ণুয ভায়া দ্বফস্তাণযয ওথা ফণরণঙন। দ্বফষ্ণু নাযদণও বুদ্বরণয়
দ্বঙণরন—

ণযাফয ওুণরণত যাদ্বঔয়া াৎ পুর।
ডুফ দ্বদণত ইরা নাযী ভণনণত ফযাওুর।।
বাণফ নাযদ আদ্বভ ইরাভ নাযী।
দ্বও দ্বফদ খদ্বির ফুদ্বছণত ভণন নাযী (নাদ্বয)।।
গদণঔন ঘাদ্বয়া এও অূর্ব্থ বযন।
গবাচণনয িফয ওত আয ফহু ধন।।
... ... ... ... ... ... ... ...
উদ্বনৎ ইর তথা ুরুণ ওচন।
তন দ্বচদ্বনয়া রূ ভদনণভান।।
ুরুল ওদ্বরা শুন গ মুফতী।
বুরযাঙ আভাণও তুদ্বভ আদ্বভ তফ দ্বত।।
... ... ... ... ... ... ... ...
বাণফন ভণনণত এই আদ্বভ গই নাযদ।
আভায এই দ্বত গওন এ দ্বও ফা দ্বফদ।। (ৃ ৩৩-৩৪)
আণর নাযদ চণর ডুফ দ্বদণতই চরতণর দ্বফষ্ণুয ভায়ায় আদ্বফষ্ট্ ণয় ণেদ্বঙণরন।
ভাভায়া দ্বফণও ওীবাণফ গবারাণরন ওদ্বফ এফায গ-ওাদ্বদ্বন দ্বফফৃত ওযণরন : উভা দ্বভারয়কৃণ মাণফন ফণর
দ্বণফয দ্বনওি োথথনা ওণযন। তঔন দ্বফ ূণফথয দেমণজ্ঞয ওথা স্মযণ ওণয বীত ণয় ণেন এই গবণফ গম,
দ্বভারয়কৃণ দুকথা গকণর যাচা দ্বভারয় মদ্বদ ূণফথয দণেয ভণতা দ্বফদ্বনো ওণযন এফাং দুকথায মদ্বদ তীয ভণতা
দ্বযণদ্বত য়! এওথা শুণন াফথতী ফরণরন—

ীভারয় দে নয় যভ বাচন ।
দ্বদফাদ্বনদ্ব দ্বফদ ওণযন বচন।। ( ৃ ৩৭)
দ্বকদ্বযুয গথণও গকৌযীয দ্বকদ্বযুণয মাফায কানই র ‘গকৌযীভঙ্গর’।
াফথতী দ্বতৃকৃণ মাফায চনয দ্বণফয দ্বনওি অনুভদ্বত োথথনা ওযণঙন। দ্বওন্তু, দ্বফ তাুঁণও আয দ্বতৃকৃণ াোণত
ঘান না। ওাযণ—
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না ভাদ্বন দ্বনণধওথা
গকরা দেমজ্ঞ মথা
দ্বনো শুদ্বন গ তনু গতদ্বচরা।।
নেী াুঁণ দণে দুঔ
ইর ঙাকরভুঔ
এ ওাযণণ ওথা নাদ্ব ওই।
চাইণফ তুদ্বভ দ্বতারয়
ুন চাদ্বন দ্বওফা য়
এণতু ুভৎ আদ্বভ নই।। (ৃ ৩৯)
দ্বওন্তু, দুকথা দ্বণফয মুদ্বি ভানণত ঘান না। দ্বতদ্বন মাণফনই। দুকথা দ্বফণও আশ্বস্ত ওণয ফণরন, দ্বভারয় দণেয ভণতা
নন—

ওদ্বরা দ্বফণও উভা এ েণফাধ ফাদ্বণ।
ীভারয় দ্বতা গভায তফ বি চাদ্বন।।
গওান বয় নাদ্ব তায বফণন চাইণত।
েণফাধ ভান ভণন বয় না ইণত।। (ৃ ৫৬)
ফযাওুরা াফথতীণও শুদ্বত দ্বত্রারণয় গমণত অনুভদ্বত দ্বদণরন—

অনুভদ্বত দ্বদরা দ্বফ দ্বযল চননী।
আনণে আনেভয়ী আনেদাদ্বয়নী।। (ৃ ৫৭)
দ্বফ-দ্বিয দ্বনো ওযণর শুভুঔ য়। দণেয ণয়দ্বঙর। গদফকণ এওদ্বদন ভুদ্বিয ওাযণ চানণত দ্বণফয দ্বনওি
উদ্বস্থত ণরন। দ্বফ তাুঁণদয আকভণনয ওাযণ চানণত ঘাইণর গদফতাযা ফণরন, ‘ভুওদ্বত ওাযণ গও শুদ্বনণফ গদফকণ’
(ৃ ৫৭) । তঔন—

দ্বফনাভ বাকফণত ফদ্বয়া বকফতী।
ইদ্বঙ্গণত গদঔাণরয গদণফ গদফ শুদ্বত।। ( ৃ ৫৭)
গদফতাযা দ্বণফয ওথা শ্রফণ ওণয দ্বপণয গকণরন। দ্বওন্তু, অদ্বগ্নয দ্বফশ্বা র না—

ণে বাদ্বফণত ইর অদ্বগ্নয দুকথদ্বত।
ঙাকশু ওদ্বযরা ইদ্বঙ্গণত বক(ফ)দ্বত।। (ৃ ৫৭)
অদ্বগ্নয ওাতয োথথনায় গদফী অদ্বগ্নণও াভুি ওযণরন, তণফ দ্বতদ্বন ভুি ণফন এওফঙয য। অদ্বগ্ন চানণত
ঘাইণরন এ-ভয়ওাণর োন চন্ম গ্রণ ওযণর তাুঁয ওী ণফ ? গদফী ফরণরন—

গমাকয (মজ্ঞ) চণনয শু যণফ গতাভায েদ্বত।
মজ্ঞফধ ইয়যা াইণফ দ্বফধান কদ্বত।। (ৃ ৫৮)
দ্বফ াফথতীণও দ্বত্রারণয় মাফায অনুভদ্বত দ্বদণরন ফণি, তণফ গওন গদফীণও দ্বভারয় কৃণ াোণত ঘান না তায
েওৃত ওাযণ দ্বফ ফরণরন—

তুদ্বভ ঙাো ইণর আদ্বভ দ্বফ নদ্ব ফ (ফ)।
না চাদ্বনরা তুদ্বভ মদ্বদ ওত আদ্বভ ওফ।।
অন্নদাতা তুদ্বভ অন্ন দ্বদণর আদ্বভ ঔাই।
না দ্বদণর না াই অন্ন দ্বও য়াণঙ ফোই।।
Volume-III, Issue-VI

May 2017

35

দ্বিচ দ্বফঘযণণয ‘গকৌযীভঙ্গর’ : অনাণরাদ্বঘত  অভুদ্বিত ুদ্বুঁ থয আণরাঘনা

গঔাওন ওুভায ফাক

অন্নদাতা ইয়া মদ্বদ তুদ্বভ চাইফা দুণয।
দ্বদণন অন্ধওাযভয় ইণফ এই ুণয।।
তফ াণত অন্ন াইয়া নাঘযা আদ্বভ ঔাই।
অন্নদাতা তুদ্বভ আদ্বভ ওইণত দ্বও চানাই।।
দ্বনগুথণ ারন ওয দা অন্ন দ্বদয়া।
বুর না আভাণও তুদ্বভ দ্বভারয় দ্বকয়া।।
দ্বদ্বদ্ধ ঔাই গওাথা াই তুদ্বভ গকণর আদ্বভ।।
দ্বও াধয আভায গই আভায দ্বি তুদ্বভ।।
গদফারয় চায়া নয় দা ভাদ্বঔ ঙাই।
দ্বদ্বদ্ধ গখাণয গখায দা অন্ধ ঘণে ঘাই।।
ফাকঙার দ্বযধান দা ণে ঔদ্ব ।
ফন্ধণন নাদ্বও যয় মত ফাদ্বন্ধ ওদ্ব।।
ফাকঙার াণ ফাো গ গওন তা যণফ।
গভায রজ্জা নাই রজ্জাফাণ াণ ণফ।। (ৃ ৫৮-৫৯)
ওাণচই, ত্নীদ্বফণেদ গথণও ভুদ্বি গণত দ্বফ দ্বভারয় কৃণ গমণত ঘান। দ্বতদ্বন ণঙ্গ গকণর গভাি-ুুঁিুদ্বরয বায
ফােণফ না। দ্বফ চানান, দ্বতদ্বন দ্বদ্বদ্ধয ছুদ্বরই গওফর ণঙ্গ গনণফন। দ্বওন্তু াফথতী ণথয ফন্ধণন আফদ্ধ ফাখঙার দ্বযদ্বত
দ্বফণও ণঙ্গ দ্বনণয় গমণত ঘান না । গওননা, ইলয ভূণরয কণন্ধ া াদ্বরণয় মায়! তণফ, তাণত দ্বণফয দ্বওঙু আণ
মায় না। তাুঁয মায়ায ওাযণ অতযে ফাস্তদ্বফও—

দ্বফ ওন চাইণত ঘাই ভণন বয় ওদ্বয।
মদ্বদ তুদ্বভ থাণওা তথা আভাণও াদ্বয।। (ৃ ৫৯)
আদথ গেদ্বভণওয বয় গতা এিাই। ওাণচই, দ্বফ এঔাণন ভানদ্বফও গেদ্বভও।
এদ্বদণও উভা-দ্বফণেণদ যাদ্বনয ভন ফণো উঘািন। গস্ন-দ্বাায় ঘাতণওয ভণতা গঘণয় থাণওন ওনযায অণোয়।
দূণয গওউ ওথা ফরণরই তাুঁয ভণন য়, এই ফুদ্বছ গকৌযী এর। এওদ্বদন দ্বতযই গকৌযীয আকভন ফাতথা শুণন দ্বতদ্বন গধণয়
মান গকৌযী-আনণত—

এরূ ফযাওুরা যাদ্বন
ইদ্বতভণধয শুণন ফাদ্বণ
আইরা গকৌযী দ্বকদ্বযুয ভাণছ।
গম যাণী াকদ্বরনী
ধাইর ুদ্বন অভনী
গদণঔ উভা আণন দ্বকদ্বযযাণচ।। (ৃ ৬১)
াংফাদ গণয় দ্বকদ্বযুযফাীযা ঙুণি আণ—ভা স্তনয-ওাদ্বিত দ্বশুণও তযাক ওণয উভাণও গদঔণত আণ। নকণয
ওরর্ধ্দ্বন ণে। গস্নণয ধভথই র অওাযণণ অভঙ্গণরয আঙ্কা ওযা, তাই গভনওা—

দ্বচজ্ঞাা উভাণও যাণী
ঘাে ভুণঔ ও ফাণী
দ্বও ঔায়যাণঘা ণথ ভাণকা ফর।
ভুঔ ত ী গমন
এভন ভরীন গওন
আা ভদ্বয ভুঔ ভাণকা গতার।। (ৃ ৬১)
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উভাণও গদণঔ াো-েদ্বতণফীযা দুঃঔ ওযণঙন : ননীয ুতণরয ভণতা উভা গওভন গমন ণয় গকণঙ। তাুঁয এভন
াকর-ফয, দ্বতদ্বন শ্মাণন থাণওন, মাুঁয খৃণা-রজ্জা-বয়-অদ্ববভান দ্বওঙুই গনই। দ্বতদ্বন দ্বদকম্বয। উভায এভন অফস্থায
চনয ওণর গভনওাণওই দায়ী ওণযন—

দুঃণঔয াকয গই দ্বণফয বফন।
ওদ্বণত নাদ্ব ণফ গদণঔা গকৌযীয ফযণ।।
নাদ্ব ওনযা ওায গকা নাদ্বও ভাতা ওায।
গদদ্বঔ নাই এভন দ্বনদথয় ভন ভায।। (ৃ ৬১)
উভায এভন দা গদণঔ দুগ্ধ-গালয দ্বশু ঙরঙর নয়ণন তাদ্বওণয় থাণও। এওথা শুণন গভনওা ফণরন : দ্বতদ্বন
দ্বফতত্ত্ব চাণনন না। দ্বকদ্বযযাচ দ্বণফয াোৎ ান না । দ্বণফয গওাণনা তত্ত্বই তাুঁযা চাণনন না। নকযফাীযা ফণরন :
স্বণথ েদ্বতভা গমন ওারী ণয় গকণঙ। তাুঁণও গকৌযী না ফণর ওারী ফরাই গশ্রয়। যাদ্বনয ভন দ্বকদ্বযযাণচয ভণতা ালাণ
ণয় গকণঙ। মাই গাও, ুযফাীযা যাদ্বনণও ফণরন—

ূণর্ব্থ দ্বকদ্বযুণয এই
ভানণফ গ অনুচাই
াযদ উৎণফ ভাণও আণন।
জ্বযাতুযা দুঃদ্বঔভুদ্বঔ
আকভণন ণব ুদ্বঔ
বুদ্বরর ওর দুঃঔ ভণন।। (ৃ ৬৪)
ভাভায়ায আকভণন আনে গনণভ আণ এই ধযাতণর। দণ্ডধাযী অন্ধচন, গ আনে ওণয। তী নাযী
দ্বতণফা গঙণে আনণে ভগ্ন য়। ওুরূা ুণফী ণয় আনে ওণয—

দ্ববেুণও ওদ্বযয়া বীো আণকণত ঞ্চয়।
যভ ুণঔণত দ্বতন দ্বদন ফঞ্চয়।।
দ্বও ওণফা আনে ওণতা ীভা নাই ওদ্বণত।
রাইয়া দুঃঔকণ গ নকয ইণত।।
আনণেয দ্বযভদ্বণ াযদ উৎফ।
কণণন না আণন অনয আনে দ্বনযফ।। (ৃ ৬৪)
ভাতৃ-আকভণন এই াযণদাৎণফ াি-বফষ্ণফ-বফ ওণরই আনে ওণয। যাচা যাচয গণয় ুঔী ণর গ
আনে ওণরয য় না, দ্বওে াযণদাৎণফয আনে ওণরয—ফারও-মুফও-ফৃদ্ধ-চযা ওণরই আনদ্বেত য়। ধনীদ্বনধথনী ওণরই ভানবাণফ আনে ায়।
এফায ওদ্বফ গদফীয দবুচা য়ায খিনা ফযাঔযা ওণযণঙন। এ-েণঙ্গই ওদ্বফ ভদ্বলাুণযয দ্বতায ফয-োদ্বপ্তয
দ্বফস্তাদ্বযত ফণথনা দ্বদণয়ণঙন—

শুন ভীাুণযয দ্বতায দ্বফফযণ।
দ্বফতুরয ুত্রওাণভ বণচ ত্রীণরাঘন।।
ুফ ওদ্বযয়া গই ওেীন আন।
তৎ ভনন ওণয দ্বণফয ঘযণ।।
দাওার অনণন ওণয আযাধন।
দ্বফভ ুত্র ঘায় নাদ্ব ঘায় ধন।।
নাদ্ব ঘায় অদ্বনর্ব্থাণ ভুওদ্বত ব্রহ্মদ।
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দা বাণফ ুত্র রাণব দাদ্বফ দ।।
ীৎওাণর করাচণর দ্বদফাদ্বনদ্ব থাণও।
ঞ্চাতা ওণয গই বঘত্র বফাণঔ।।
উণদ্ধণত যাদ্বঔয়া দ ভস্তও বূণভণত।
ভণন চাণক গরাণও গদণঔ আণঙ গ খুণভণত।। (ৃ ৭০)
এই ওণোয তযায় ন্তুষ্ট্ ণয় দ্বফ আদ্বফবূথত ণরন এফাং ফয োথথনা ওযণত ফরণরন। অুয ফরর, ‚দ্বদফা ুত্র
গতাভায ভান‛ (ৃ ৭০)। দ্বওন্তু দ্বফ ফরণরন, ‚আভায ভান এওা আদ্বভ‛ (ৃ ৭০)। তণফ অুণযয ফরফান ুত্র
ণফ—

স্বকথ ভে াতার দ্বচদ্বনণফ ফণর গই।
গদণফয অফধয ইণফ দ্বত্রবূফণন চয়ী।। (ই)
অুয দ্বফণও েণাভ ওণয কৃভুঔী ণরন। অনযদ্বদণও এই ফণযয ওথা শ্রফণ ওণয গদফতাযা বীত ণরন। গওননা—

দ্বনচদাণয মদ্বদ য় অুয তনয়।।
তণফ গদফকণণ আয নাদ্বও দ্বনস্তায। (ই)
ওাণচই, গদফকণ ওাভণদফণও গেযণ ওযণরন, তাণও অদ্বস্থয ওযায চনয। তযাভগ্ন থাওায চনয তায নাযীওাভনা স্থান ায়দ্বন। এফায তায ভণন তীব্র নাযীঙ্গ ফানা চাগ্রত র। দ্বনচ ত্নীয ওথা দ্বঘো ওযণত-ওযণত কৃভুঔী
র। দ্বওন্তু—

ওাণভয েবাণফ আয নাদ্বযর চাইণত।
নফীনা ভীলী এও ঘণয গই ণথ।।
উকত ইর তাই ভদন েবায়।
চদ্বন্মর ভীলাুয এই রূণ তায়।। (ই)
ভদ্বলাুয েফর েতাণ আদ্বফবূথত র। গদফতাযা তায বণয় েওদ্বিত—

বভলাুয গদফকণণ ওদ্বযর এভন।
দ্বাংণয দ্বনওি ঔীন নওুর গমভন।।
ওদরীয তরু গমভন েফর ফণন।
অদ্বস্থয ইর গদণফ দা বয় ভণন।।
ছণে ধুরা ত্র গমন উণে গওাথা মায়।
এরূ গদফকণ গও গওাথা ারায়।। (ৃ ৭০-৭১)
বণয় দুঃণঔ গদফকণ ব্রহ্মায দ্বনওি গকণরন। গদফকণণয দুঃঔ ওথা শুণন ব্রহ্মা গদফতাণদয দ্বনণয় ‘দ্বফষ্ণুয বফণন’
গকণরন। গদফতাযা দ্বফষ্ণুণও েণাভ ওণয তাুঁণদয দুঃঔ-গফদনায ওথা চানাণরন। ফ শুণন ব্রহ্মা-দ্বফষ্ণু ওর গদফতা
দ্বণফয ওাণঙ গকণরন। দ্বণফয স্তফ ওণয গদফতাযা ফরণরন : ‚স্বণকথয যভণী ধযযা রয় বভলাুণয‛ (ৃ ৭১)। গদফকণ
বণয় স্বকথঙাো—

বণয়ণত রুওায়া থাদ্বও ভেথণরাও ভাণছ।
এওাযণ অভযকণণয োণ ফাুঁণঘ।। (ৃ ৭১)
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দ্বযয েচাদ্বত-গদফকণণও ফরণরন বকফতীয স্তফ ঙাো কতযেয গনই। গদফতাযা দ্বিয স্তফ ওযণত রাকণরন।
গদফস্তণফ গদফী আদ্বফবূথত ণরন—

গদফকণ বওর স্তুদ্বত ওদ্বযয়া বওদ্বত।
দ্বনকথত ইর ফ গদণফয ওদ্বত।।
গতচুঞ্জ আণরাভয় উদ্বের ককণ।
নয়ণ ভুদ্বদর গদদ্বঔ মত গদফকণ।।
ভস্তও ওদ্বযণর গুঁি ঘাদ্বণত ঘেু মায়।
গওািী ২ ূমথযী তুরনা নণ তায়।।
দ্বি দ্বনযাওায তায অফঅফ (অফয়ফ) নাই।
দ্বনযাওায দ্বি গতচ গদণঔন বায়।।
গদণফ স্তুদ্বত ওণয যো ওণযা ভাণকা গদণফ।
াওায গদদ্বঔণর ভণন বয় মায় তণফ।। (ৃ ৭২)
দ্বনযাওায দ্বি গদফতাণদয স্তণফ াওায ণরন—ব্রহ্মায গতণচ তাুঁয ঘযণ দুদ্বি ৃদ্বষ্ট্ র; ূণমথয গতণচ ভুঔ এফাং
দ্বফষ্ণুয গতণচ র ফাহু। ফু গতণচ ‘ওযাঙ্গুর’ (ওয+ আঙ্গুর), ফরুণণয গতণচ নাা  উরু, মণভয গতণচ গও,
অদ্বগ্নয গতণচ ঘেু, ফণনয গতণচ ওণথ, ন্ধযায গতণচ ভ্রু, দণেয গতণচ দে। দ্বনযাওায গদফী এবাণফ াওায ণরন,
দ্বওন্তু ত্রু দভণন অণেয েণয়াচন তঔন—

দ্বফদ্বধ দ্বফষ্ণু ভণশ্বয আজ্ঞা দ্বদরা এই।
চায গচই অে আণঙ অে ইণফ গই।। (ৃ ৭৩)
স্বয়াং দ্বফ দ্বদণরন ূর, দ্বয দ্বদণরন ঘক্র, ইন্দ্র দ্বদণরন ফজ্র, া  অঙ্কু দ্বদণরন ফরুণ, ‘ুন দ্বফষ্ণু দ্বদরা ঘর্ম্থ অফ
ঔয ফাণ’ (ৃ ৭৩)। আয, দ্বফশ্বওভথা ওযণরন, ‘গদফাদ্বধ ভাণও দান’ (ৃ ৭৩)। অদ্বগ্ন গখাযতয দ্বি দ্বদণরন, ওার ঔয
ঔড়্গদান ওযণরন, ফায়ু দ্বদণরন ‘দ্বদ ঘর্ম্থ’ আয ‘তুণ’। ফাণ র গই তুণনয দ্বতন গুণ, মভ দণ্ডদান ওণয দ্বনণচণও ধনয
ভণন ওযণরন। ঐযাফত, খণ্টা গদফীণও গদয়া র। দে দ্বদণরন ‘অেভারা ঘর্ম্থ ওভুণ্ডুণর’, ‘দ্বঔণযাদা’ দ্বদণরন ঘূো 
ভদ্বণভয় ওুণ্ডর। অনে দ্বদণরন ‘নাকায’, ফরুণ দ্বদণরন ঙ্খ। দ্বিভয়ী অোণচ দ্বজ্জত ণয় বুফনণভাদ্বনী ণয়
বুফন আণরা ওণয ফণ যইণরন।
গদফী বকফতী স্বণে ভদ্বলাুযণও গদঔা দ্বদণরন, ভদ্বলভদ্বদথনী রূণ—

ণথণত ফাদ্বন্ধরা ভাতা অুয দুজ্জথন।
দ্বত্রূর াদ্বনরা ফুণও ওাতয চীফন।।
ফাহুণত ওাভে দ্বদরা দ্বাং শুদ্বত।
তাাণত রুধীয ধাযা দা ফণ অদ্বত।।
বভালুয ওণযণত রইরা ঘভথ অী।
দ্বাংণণও ফদ্বধণত মায় গদফী ভুণঔ াদ্ব।।
এরূ ন গদদ্বঔ ভীল দুজ্জথন।
ভণনণত দুঃদ্বঔত ইয়া ওদ্বযণর গযাদন।। (ৃ ৭৪)
এই গদফী ফহুরূদ্বণী, আফায বিফৎর। তাই, গদঔা গকর—

বভাুয বাদ্বফণর গচ গদদ্বঔদ্বঙ ন।
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চীফণনয বযলা নাই ূদ্বচ গ ঘযণ।। (ৃ ৭৫)
ওাণচই, ভদ্বলাুয স্বণকথয িদ-ুণঔয আা দ্বযতযাক ওণয গদফতাণদয লেমন্ত্র উরদ্বি ওণয গদফীয
াদণে আশ্রয় দ্বনর। ভদ্বলাুয স্নান ওণয আন গ্রণ ওযর। ডান দ্বদণও চফাপুর, দ্বফল্বদর, স্বণথাত্র, ঘেন যাঔর।
ফাভ দ্বদণও যইর বনণফদয উায; ধূ দী অষ্ট্ কন্ধ-িফয এফাং ফহু উঘাণয গদফীণও আযাধনা ওযণত ফর।
ভৃতুযবণয় ওাতয ভদ্বলাুয গদফীণদ ওাভনা ওযর—

চনণভয ভণতা এই গদদ্বঔ  ঘযণ।
ওর (পর ?) চনভ ওদ্বয ধনয চীফন।।
গমরূ ণন ভাণকা গদদ্বঔয়াদ্বঙ আদ্বভ।
গরূ আভাণও ুন গদঔা গদ তুদ্বভ।।
গদঔা দ্বদরা ব্রহ্মভয়ী ইয়া দবূচা ।
াযণদ গমভন রূ গরাণও ওণয ূচা।। (ৃ ৭৫)
বদ্বিবণয ভদ্বলাুয গদফীয দ্বনওি তায চীফন-ইদ্বতা ফযি ওণয ফরর গম, গ দ্বণফয ফযুত্র। গ দ্বণফয
ওাণঙ ফয োথথনা ওণযদ্বন, ওণযদ্বঙর তায দ্বতা। গদফতাণদয ঘক্রাণে ভদ্বলীয কণবথ তায চন্ম। তফু দ্বনচ দ্বি বুণর
গ ফথণতই দ্বঙর। নাযণদয যাভণথ গ স্বকথ-চণয়য স্বে গদণঔ এফাং গদফতাণদয দ্বফতাদ্বেত ওণয স্বকথুঔ গবাক
ওণয—

স্বকথ ভেথ াতার দ্বনফাদ্ব গভায েচা।
ফাহু ফণর ইরাভ ওণরয যাচা।। (ৃ ৭৭)
গদফকণ তায বণয় বীত ণয় রায়ন ওণযন। গদফতাযা মজ্ঞ ওযণরই ভদ্বলাুয তাণ্ডফ ওণয। স্বণস্ত গযাদ্বত
দ্বফলফৃেণও গওউ উৎািন ওযণত াণয না। ুতযাাং, ভদ্বলাুণযয মুদ্বি, দ্বফ দ্বনচ াণত এই দ্বফলফৃে গযাণ
ওণযণঙন, গদফীয গই দ্বফলফৃে গঙদন ওযা অনুদ্বঘৎ। ভানদ্বফও গুণণয অদ্বধওাযী এই ভদ্বলাুয চীফণনয বাফী দ্বযণদ্বত
গচণন ওাতয—

াদ্বনফা দ্বত্রূর ফুণও বাদ্বফণত ওাতয।
গওভণন দ্বফ ভাণকা ওাুঁণ ওণরফয।।
ণথণত ফাদ্বন্ধফা ভাণকা দ্বফলভ ফন্ধন।
ণথয দ্বনশ্বা দ্বফণল ওদ্বযফ গওভন।।
ুন দ্বাংদ্ব দোখাণত াংয় চীফন।
দ্বও উায় ইণফ গভায ওদ্বয দ্বনণফদন।। (ৃ ৭৭-৭৮)
ুনযায় ভদ্বলাুয ফরর, অভয  অুয উবণয়ই দ্বনচ ওভথ-গবাকী। অথঘ, গওফর তাণওই গদালী ওযা ণে।
ওাণচই, দ্বফ গম-ফয দ্বদণয়ণঙন তা আণর অদ্ববা, ভদ্বলাুণযয দ্বতা তা উরদ্বি ওযণত াণযদ্বন—

ভণনণত যাদ্বঔরা গদফীাণত ভৃতুয ণফ।
ভুণঔণত ওদ্বরা ফয না াদ্বযণফ গদণফ।। (ৃ ৭৯)
দ্বওন্তু, ভদ্বলাুয েওৃত ণে ফীয। ভৃতুয-বয় গ ওণয না। গ আণর এই গবণফ দুঃঔ ায় গম, এভন ভৃতুয গদণঔ
দ্বত্রবূফন াণফ, এভন ভৃতুয আণর তায অভান। তায বয় ভৃতুযবয় নয়, ভৃতুযয ওাযণ গচণন মায়ািাই বণয়য।
ভদ্বলাুণযয গওাণনা ভন্ত্র গনই, মা দ্বওঙু ফই ফণরয েতাণ। ভদ্বলাুয গদফীয স্তুদ্বত ওযর—গদফীয ইোণতই
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দ্বত্রবুফন চানা মায়। গদফীই আদযা  অেয। গদফী এও দ্বওন্তু দুই রূ—নাযী দ্বত। অুণযয গদফীস্তণফয ভণধয আণঙ,
অদ্ববভান  মুদ্বি-াংকত েদ্বতফাদ—

ফাহুফণর যাচয রইণত গদাল দ্বফঘাদ্বযরা।
তণফ না ওদ্বযয়া ঔীন গওন ফর দ্বদরা।।
গদফণে দুজ্জথন ভাদ্বভ (ভা+আদ্বভ) ফণি ভা েভাণ।
ুযাুয ুঔ ইো দুণয়য ভান।।
...
...
...
...
স্বকথ ভেথ ুণঔয নাদ্বও ওায াধ।
চায ফর নাই গই না ওণয দ্বফফাদ।। (ৃ ৮৩)
দ্বফ অুযণও ফর দ্বদণয়ণঙন। গই ফণরয গম-ধভথ, তাই-ই ওণযণঙ—এণত ভদ্বলাুণযয দ্বও-ই ফা গদাল।
ভদ্বলাুণযয স্তণফ গদফী ন্তুষ্ট্ ণরন। দ্বতদ্বন ভদ্বলাুণযয র্ম্ুণঔ আদ্বফবূথত ণরন। ভদ্বলাুয গদফীয দতর
ওাভনা ওণয ফরর—

না ফণধা আভাণও ভাণকা এই রূণ থাদ্বও।
গতাভায অতুর দ দা ঘায়যা গদদ্বঔ।।
তুদ্বভ দ্বনতযা তফ ণদ আদ্বভ দ্বনতয যফ।
দ্বত্রবুফণন ূচয ইয়া আদ্বভ ূচা াফ।
তথাস্তু ফদ্বরয়া ভাতা ইরা গকান।
গদদ্বঔণত না ায় আয অুয দুজ্জথণ।। (ৃ ৮৪)
অনযদ্বদণও—

বাদ্বলয়া ঘেুয চণর
দ্বকদ্বয গওাথা যাণী ফণর
েবাণত দ্বও ইণফ দভী। (ৃ ৮৬)
দভীয েবাণত দ্বফ দুকথাণও দ্বনণত আণফন। ওীবাণফ তাুঁণও দ্বফযত ওযা মায়, গভনওা গ উায় ন্ধান ওযণত
ফণরন দ্বভারয়ণও। উভা গভনওায নয়ন-তাযা। গই তাযা-াযা ণয় েণর দ্বতদ্বন দ্বচয়ণেই ভযা-তুরয ণয় েণফন।
দ্বফ দ্ববঔাদ্বয। দ্বতদ্বন ঞ্চভুণঔ ঔান। ওাণচই, ‚অন্ন গল দ্বওঙু নাদ্ব যাণঔ‛ (ৃ ৮৬)। উভাণও েণফাধ গদয়ায
ভণতা গওাণনা েদ্বতণফী গনই। ওাযণ দ্বফ দ্বনচথন শ্মাণন-ভাণন থাণওন।

মাথা (মা তা) আণন ঔায়
ঐ উভা ফুদ্বছ ায় ওই
গওভণন ণফ এ দুঃঔ ভাণও।।
গুণণণত নণও কনয
দ্বফঘাণয গওফর ূনয
ওদ্বয়াদ্বঙর গুণভয় দ্বফ।
বার কূণ দ্বণফ আণঙ
দ্বদ্বদ্ধ ঔাইয়া গখাণয নাণঘ
তুরনা নাই তুরনা দ্বও দ্বদফ।। (ৃ ৮৭)
অনয ওাণযা চাভাতা দ্বণফয ভণতা শ্মানফাী ফা দ্বফফন নয়, তাই গভনওা েদ্বতণফীণদয ওাণঙ অনুণযাধ ওণয
ফণরন—

দু ওথা ওভর ইয়া
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যাঔ ণর্ব্থ উভাণও গথায়।
ওাতয ইয়া ওত
ওদ্বরাভ নানা ভত
নাযী (নাদ্ব) যণ আভায ওথায়।।
ঐ গদঔ ঘাদ্বয়া ভাণও
ওথা নাদ্ব ঘাে ভুণঔ
েবাণত রইয়া চাণফ বয়।
অওরঙ্ক ীভুঔ
ভরীন ইর গদঔ
বাদ্বফণত গ ধাণভ দুঃঔ ঘয়।।
দ্বও ওফ দ্বফ দ্বনগুথণ
াণন দ্বফা ওুন
দায় গফদ্বষ্ট্ৎ দ্বফারণয়।
এভন ভান বূদ্বভ
তথা উভা চাইফা তুদ্বভ
গওভণন যদ্বফা এত বণয়।। (ৃ ৮৮)
ভাভায়ায আকভণন ফত্রথ আনের্ধ্দ্বনয েফা দ্বঙর। দ্বওন্তু, উভায ুনযায় বওরা েতযাফতথণনয পণর দ্বভারয়কৃ
দ্বযূণথ অন্ধওাণয দ্বনভদ্বজ্জত ণত ঘণরণঙ। ফত্রথ দ্বফলণ্নতায ঙায়া। ওদ্বফ দ্বরণঔণঙন—

ধুরায় দ্বেয়া অন্ধ দ্বনযানণে ওাণে।
শুে গমভন ফযাওুর েযা পাণে।।
গদণঔ নাই ভাণও তাণথ তায দুঃঔ এই।
গম গদণঔণঙ ভাণও তায দুঃঔ চাণন গই।। (ৃ ৮৮)
নকযফাী দ্বফণও অনুণযাধ ওণয উভাণও দ্বভারয় কৃণ গযণঔ মায়ায চনয। তাণদয ফিফয, অেত এও ফঙয
য দ্বনণত আণত য়। গওননা—

গওফর আযাণঙ গকৌযী এই দ্বতন দ্বদফা।
কত দুঃঔ না াদ্বযণত ুন দুঃঔ দ্বদফা।। (ৃ ৯০)
গকৌযী দ্বতকৃণ গকণর দ্বতাভাতা দ্বচয়ণে ভযা। নকযফাীযা নয়নতাযা-াযা। নকযফাীযা শুণনণঙন দ্বফ
দ্ববোণত দ্বদনমান ওণযন। দ্বতদ্বন দ্বনগুথণ—

চনযফ গতাভায দ্ববোণত দ্বদনাৎ।
গওফর গতাভায ফর গওফা তফ তাত।।
ভান আরয় ওয় ওীযাৎ আঘায।
াদ্বে ােভারা কণর দ্বও দ্বচজ্ঞাদ্ব আয।।
এ গদাণল দ্বও গদাল আয শুন ত্রীণরাঘন।
তুদ্বভ নাদ্বও দ্বফল ঔা এ ওথা গওভন।। (ৃ ৯০)
ুতযাাং, নকযফাীযা দ্বফণও ফণরন, ‚ উভা যাঔযা চা দ্বও ভা (ফা?) তুদ্বভ উভা থাও‛ (ৃ ৯০)।
গভনওা েদ্বতণফীণদয দ্বনওি উভায দতণর গদঔা ূফথওথা ফণথনা ওযণরন। গভনওা বাণফ, ূণফথয গই অভঙ্গণরয
ওাযণণ আচ উভায এই দুযফস্থা—

এওদ্বদন আদ্বঙ্গনাণত
উভা ারযা ঙ(ঙু)ণিণত
ধায়যা চাইয়া ওদ্বযরাভ গওাণর।
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ওদ্বরাভ ফযাথা (ফযথা) গওাথা
উভা না ওদ্বয়া ওথা
গদঔাইরা ঘযণণয তণর।।
গদদ্বঔ দ্বযয দ্বফদ্বধ
অভয দ্বঔয দ্বনদ্বধ
াণে দ্বতন গওািী তীথথ মত।
গদদ্বঔ ওাী নীরাঘর
স্বকথ দ্বঔদ্বত যাতর
নাণভয দ্বফণল ওত ওত।।
গদদ্বঔ অভঙ্গরকণ
ঘভদ্বওৎ ইর ভন
ব্রহ্মরূ গদদ্বঔ  ঘযণণ।
ইণথ দ্বও ওরযান আণঙ
বয় ইর ভন ভাণছ
ইৎা গভায তঔদ্বন ভযণণ।।
গই অভঙ্গণরয পর
ইর তাদ্ব ওর
ফোইর ইর উভাফয।
দ্বদ্ধযাদ্বদ ভাদও ঔায়
(স্ব?)বাফ না যণ তায়
নাদ্ব চাণন গও আন য।। (ৃ ৯০)
ওণরই চাণন য দ্বফল ঔায়। মা ফায তা ণয় গকণঙ, এঔন গওাণনা যওভ বাণফ দ্বফ গফুঁণঘ থাওণরই ভঙ্গর।
তাুঁয ওণে এঔন দ্বফল আণঙ। গদফতাযা দ্বফণও াকর জ্ঞান ওণযন। দ্বফ দ্ববেুও, দ্বদকম্বয, তাুঁয ণঙ্গ গদফতাণদয
গওন ফাদ— গভনওা ফুছণত াণযন না। দ্বফ গতা ওাণযা ভে ওযায ওথা বাণফন না। ফযাং, ‚ওারু ভে ভাণছ নন
ফযঞ্চ দয়ার‛ (ৃ ৯১)। ুতযাাং, যাদ্বন গভনওা দ্বফণও দ্ববোফৃদ্বে তযাক ওণয দ্বভারয় কৃণ থাওায যাভথ গদন—

যাণী ফণর ওথা যাঔ
উভা তুদ্বভ এওা থাও
ুণঔ যফা এ ুঔ বফণন।
...
...
...
...
ওদ্বযণত না ণফ দ্ববো
ইণফ গাদ্বনৎ দ্বো
দণণত চাদ্বনণফ বার ওদ্বয।
দ্বনদ্বে দ্বদফ ুণবাচন
শুন ওথা ত্রীণরাঘন
েভা ওণযা এ দ্বভনদ্বত ওদ্বয।। (ৃ ৯২)
ভাতৃহৃদণয় মন্ত্রণায গল গনই। উভায ওথা গবণফ গভনওা আওুর। দ্বওন্তু, নকযফাী তাুঁণও েণফাদ্বধত ওণযন এফাং
উভা-দ্বফদাণয়য আণয়াচন ওযণত ফণরন। ফাগাদ্বর াংস্কৃদ্বতণত দ্বতকৃই স্বকথ—নকযফাীযা গই যাভথই গদন। যাণী
ভণন ভণন ান্ত্বনা ান এই গবণফ—

ান(ংা) ট্টাদ্বরওা গই
তীয েধান এই
ভনণও ফুছায় এই যাদ্বণ।।
ধনীন মদ্বদ ফয
তফু তায গই খয
ুণঔ দু;ণঔ গকাগাইণত য় । (ৃ ৯২)
উভায ঔীযা উভা দ্বফণেণদ ওাতয। অতীণতয নানা গঔরায ওথা আচ তাুঁণদয স্মৃদ্বতণি উদ্ভাদ্বত ণে।
গঔরায় ভে গথণও গওাণনা বুর-ত্রুদ্বি ওণয থাওণর, তা েভা ওযায োথথনা ওণয।
শুণন উভা ফরণরন—‘গেভ ভুর মথা তথা চাই’ (ৃ ৯৩)। ঔীযা উভায ণঙ্গ ঘণর গমণত ঘান। গম গদণয গম
যীদ্বত, গফ গভণনই তাুঁযা থাওণত ঘান—
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গমঔাণন চাইফা তুদ্বভ
গ মদ্বদ ান বূদ্বভ
তফু গ ণকথয ফে ভণন।
এওথা শুদ্বনণত াই
ওণর ভাণঔন ঙাই
ভাদ্বঔফ আভযা তা মতণন।।
তফু গই দুণঔ ুঔ
গদদ্বঔফ গতাভায ভুঔ
রজ্জা দ্বদফ শুন ওদ্ব ণয।
দ্বওঙু না ওদ্বফ বণফ
দ্ববো ওদ্বয ঔাফ ণফ
তফু যফ দ্বদকাম্বয ুণয।। (ৃ ৯৩)
দ্বওন্তু, এ গতা ফায নয়।
দ্বণফয দুঃঔ-দুদথায ওথা ফরায য যাদ্বনয তীয ওথা ভণন ণে এফাং বীত ন। দ্বতদ্বন ভণন ওণযন, দ্বফ মাই
গাও না, দ্বনো ওযা বাণরা নয়। দ্বতদ্বনো তী য ওযণত াণয না—

দে ঙাকভুঔ দাদ্বে চাণন না দ্বও ণব।
নাযী কণণ বাণফ না দ্বনেীণর দাদ্বে ণফ।।
গওভণন দ্বতয ওাণঙ গদঔাইণফ ফদন।
দ্বফ দ্বনো পর গম চাণনন নাযীকণ।। (ৃ ৯৪)
ওাুঁদণত-ওাুঁদণত ঔীযা উভাণও াচাণত রাকণরন। দ্বওন্তু, অরূা উভাণও ঔীযা ওীই-ফা াচাণফ! উভায রূ
বূলণণ আফৃত ওযণত তাুঁণদয ওষ্ট্ ণে।
দভীণত উভা দ্বতকৃণ গকণরন। দভীয দুঃঔ দূয ওযণত ওাদ্বতথওী অভাফযায় আদ্বফবূথত ণরন গদফী ওাদ্বরওা।
দবূচা দুকথায েতযাকভণনয য ঘতুবুথচা ওারীয আকভণন আনেভয়তা নতুন ভাত্রা গর।
ওারী ুওভর ওণয অে ধণয ‘ওঔন অীতা ওঔন ীত গরাদ্বতা ওঔন য় মুফতী’ (ৃ ৯৮), ওঔণনা দীখথাঙ্গী,
ওঔণনা ঔফথণদী, ওঔণনা ওৃণাদযী রূণ দ্বফযাচভান। শুম্ভ-দ্বনশুম্ভণও নানান রূণ েতাদ্বযত ওণযণঙন। তাুঁয রূণ
অুয-ফাদ্বনী বীত-ওদ্বিত। ওারীয বয়ঙ্কয রূ গদণঔ গদফতাযা তাুঁয ওাণঙ গমণত াণযন না। অুণযযা মুদ্ধ
ওযণত বয় ায়—

দ্বনম্ভূ ফরএ ম্ভূ ওদ্ব মাা ফুদ্বছ।
গওন য়ই আাণত যণণণত োণণ ভদ্বচ।।
ভদ্বণভয় বূলণণ দ্বও এণতা গাবা য়াণঙ।
মত গাবা ফ (ফ) দ্বফ ভারাণত ইয়াণঙ।। (ৃ ১০৫)
ওারীয যিধাযায গাবায় দ্বনশুণম্ভয ভন গভাদ্বত ণয় গকণঙ। এভন এণরাণওী ুণফ গ ওঔণনা গদণঔদ্বন। তাই ,
‘দ্বনম্ভূ ফরএ যাচা যণণ নাই ওাচ’ (ৃ ১০৫)। অথফা—

দ্বনম্ভূ ফরএ যাচা ওদ্বয দ্বনণফদন।
ব্রহ্মভয়ী ঐ ফাভা ফুদ্বছ এ ওাযণ।। (ৃ ১০৭)
ওাণচই, ভণয আয ওাচ গনই। চফা-ঘেণন ুণচা ওযাই গশ্রয়।
এযয ওদ্বফ দুকথা নাণভয গুণ ফযাঔযা ওযণত দ্বকণয় ভাবাযণতয দ্বদ্বফ যাচায েণঙ্গয অফতাযণা ওণযণঙন:
দ্বদ্বফযাচা দ্বঙণরন ভাধাদ্বভথও। নাযণদয ভুণঔ ধভথভদ্বতয ওথা শুণন ইন্দ্র  ধভথ দ্বদ্বফযাচাণও ঙরনা ওযণত গকণরন।
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ইন্দ্র ওত এফাং ধভথ ান (যন) েী ণরন। ইন্দ্ররূী ওত াণনয (যণনয) বণয় বীত ণয় দ্বদ্বফয দ্বনওি োণ
যোয আওুদ্বত চানায়। দ্বদ্বফযাচা তায োণ যোয আশ্বা গদন। এভন ভয় যন রূী ধভথ এণ যাচাণও তায চীফন
ধাযণণয চনয ওতণও োথথনা ওণয। যাচা ণেন উবয়-াংওণি। গল মথে তথ য়, ওণতয ভবাণযয ভাাং
যাচা দ্বনচ গদ গথণও গদণফন। যাচা ভস্তও ফযতীত গদণয ভস্ত ভাাং েদান ওযণর ওণতয ভদ্বযভাণ ভাাং
র না। তঔন যাচা তাুঁয ুত্র  েীণও আহ্বান ওযণরন এফাং অনুণযাধ ওযণরন তাুঁয ভৃতুযয য তাযা গমন ধভথ যো
ওণযন।
েঙ্গত, দ্বদ্বফযাচা যভণীয দ্বতয েদ্বত আনুকণতযয উদাযণ স্বরূ ঙ্খাুয  তায ত্নী ফৃোয ওথা ফণরন।
েুযাণণ ফৃোয দ্বতয নাভ চরন্ধয। ফৃো অুয-ত্নী ণর ধাদ্বভথও। যুরুণলয ঙায়া দ্বতদ্বন গদঔণতন না।
ঙ্খাুয যণণ চয়ী ণতন ফৃোয ওাযণণ—

যণণ চয় দ্বত তী ভণন ণ এই।
আদ্বভ মদ্বদ তী য় দ্বত যণণ চয়ী।।
মতেণ যণণ দ্বত এই ওথা ভণন।
দ্বনতয চয় এই ণণ তীয ফঘণন।। (ৃ ১২১)
পণর, গদফতাযা ফায-ফায যাদ্বচত ণতন ঙ্খাুণযয ওাণঙ। দ্বফষ্ণু ঙ্খাুণযয রূ ধণয ফৃোয তীত্ব যণ
ওণযন। পণর, ঙ্খাুণযয যাচয় অফযাম্ভাফী ণয় ণে। ঙ্খাুয ফুছণরন ফৃোয তীত্ব নষ্ট্ ণয়ণঙ। তাই, গ
ফৃোণও অদ্ববা গদন। কবীয চঙ্গণর ফৃোয অনাাণয ভৃতুয র। ফৃোয ফণদণয কন্ধ ফায়ু -ফাদ্বত ণয় স্বণকথ
গৌুঁঙার। ফৃো দ্বযয ওাযণণ ভাযা মান তাই বকফতী তাণও দ্বযদ্বেয়া ওণযন। ওাণচই, দ্বদ্বফযাচা ফণরন, ‘ধণর্ম্থভদ্বত
চায তায িাৎ ভঙ্গর’ (ৃ ১২৬)। ুত্র-ত্নী ধভথযোয় র্ম্ত ণর যাচা ঔড়্গণস্ত আন ভস্তও গঙদন ওযণত উদযত
ন, তঔন ইন্দ্র  ধভথ—

নাযণদয ফাওয দুণয় ওদ্বযণরন ভণন।
ফ তয তণতাদ্বধও গদদ্বঔর নয়ণণ।। (ৃ ১৩১)
ওদ্বফ ফণণল ুনযায় ওারীনাণভয েণঙ্গ এণরন। চাদ্বত-ধভথ-ফণথ দ্বনদ্বফথণণল ওণরই এই ওারীনাভ ওযণত
াণয—

চাণতয ২ দ্বদণফ না দ্বও তাণয ওারীধাভ।
চাণতয দ্বফঘায দ্বও গম ওণয ওারীনাভ।।
ওার দ্বওণ ওার ওাষ্ট্ আগুণনয আণরা।
নীঘ ইণর দ্বও গদাল ভণনণত মদ্বদ বার।।
যীয ঘণ্ডার চায ভন দ্বও ঘণ্ডার।
ইণষ্ট্ ভদ্বত যাঔযা মদ্বদ ওাদ্বিণর গওার।।
যীয ঘণ্ডার ফণি ঙুণত তাণও নাই।
দ্বও গঔদ্বত তাাণয মদ্বদ ঙুণর না বাই।।
চতী (চাদ্বত) দ্বফঘাণযণত ওই গ নীণঘয নীঘ।
ওারীণদ বদ্বি যণরয য় দ্বফশ্বফীচ।।
ঘণ্ডার উেভ মদ্বদ বাণফ গ ঘযণ।
দ্বিণচণত দ্বও গুণ মদ্বদ না ওণয বচন।। (ৃ ১৩২)
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আণর ভুদ্বিয চনযই বদ্বি। নীঘ ণর বদ্বিয চনয উেভ য়। চাদ্বত দ্বফঘাণয উেভ-অধভ দ্বনধথাদ্বযত য় না।
ওণরয ভূণর র বদ্বি  বচন—

দ্বফদযা আণঙ বদ্বি নাই গই দ্বফদযা গওন।
গতণচাভয় তনু তায ঘেু নাই চান।। ( ৃ ১৩২)
ুতযাাং, বদ্বিয ভধয দ্বদণয়ই ভুদ্বি য় চাণতয দ্বফঘাণয নয়। বঘতণনযয বদ্বিধভথই এই অাংণ েদ্বতপদ্বরত।
ওাফয-বফদ্বষ্ট্য  অদ্ববনফত্ব:
১। এই ওাণফয বঘতণনযােয মুণকয ফাাংরাণদণয াভাদ্বচও  ধভথীয় অফস্থায েবাফ দ্বফণল বাণফ রেণীয়। গওাণনা
দ্বফণল ওাল্ট নয়, াি-বফ-বফষ্ণফ—ভধযমুণকয ফাাংরায েধান দ্বতন ম্প্রদায়ণও এই ওাণফয গুরুত্ব গদয়া ণয়ণঙ।
অনযবাণফ ফরা মায়, ফণথ নয়, ওণভথ ভানুল শ্রণদ্ধয় য়—ওদ্বফ এই বাফনাই েদ্বতদ্বিত ওযণত গঘণয়ণঙন। বঘতনযণদফ
আাভয ভানুলণও আশ্রয় দ্বদণয়দ্বঙণরন, তাযই েবাফ এই ািাদ্বণতয অতযে েওি।
২। ওাণফযয নাভ ‘গকৌযীভঙ্গর’ ণর গৌযাদ্বণও ওাদ্বদ্বনয ুণযাুদ্বয অনুযণ গনই। এই ওাণফয ঘণ্ডী এফাং ওারী দুই
গদফীযই ভাাত্ম্য েদ্বতদ্বিত। তণফ রেণীয় ভদ্বলাুয ফা দ্বনশুম্ভ দু-চনই গদফী দুকথা  ওাদ্বরওায এওদ্বনি বি। ুযাণণ
এই দুই বদণতযয ভণধয এই বদ্বিধভথ রদ্বেত য় না। ুযাণণ এযা গদফীয দ্বক্রয় েদ্বতে দ্বওন্তু এই ওাণফয তাযা
দ্বনি বি। ওাণফযয গণল, ওদ্বফ চাত-ধভথ ইতযাদ্বদয ভধয দ্বদণয় ওদ্বফ গম ওথা ফণরণঙন, তা গথণও ুস্পষ্ট্ গম,
ত্রুজ্ঞাণন নয়, বদ্বিয গুণণ অুণযযা ভুদ্বি গণয়ণঙ।
৩। ৃদ্বষ্ট্য ফণথনায় ওদ্বফ ধভথভঙ্গরণও অনুযণ ওণযণঙন। ‘ূনযুযাণ-এ দ্বনযঞ্জন ‘নাযাঅন’ ফ- রূ ধাযণ ওণয ব্রহ্মাদ্বফষ্ণু-দ্বফণও ঙরনা ওযণত আণন—

দুকথন্ধ াইআ ফম্ভা বাইদ্বণত রাদ্বকর।
দ্বতন অঞ্জরী চর দ্বদআ বাাইআ দ্বদর।।
তথা ইণত ভাযবু বাইদ্বণত বাইদ্বণত।
ফ রূ এ গকর দ্বফষ্ট্ুয আগুণত।।
দুকথন্ধ াইএ তণফ দ্বফষ্ট্ু ভাফরী।
বাাইআ দ্বদআ দ্বদরা তাণয দ্বদআ দ্বতন অঞ্জরী।।
বাদ্বআ বাদ্বআ যবু ওদ্বযর কভন।
দ্বণফয দ্বনওণি দ্বকআ বাণ নাযাঅন।।
দুকথন্ধ াইআ দ্বফ বাণফ ভণন ভন।
ওুথাওায চন্ম নদ্ব ভদ্বযর ওুন চন।।
...
...
...
...
ঘা কন্ধ ভো এ আইরা নাযাঅন।
দ্বঘদ্বনণত নাদ্বযর আহ্মায বাই দুই চন।।
(বদ্বিভাধফ ঘণট্টাাধযায় িাদ্বদত : ‘ূনযুযাণ’, পাভথা গওএরএভ োইণবি দ্বরদ্বভণিড, ওরওাতা, ১৯৭৭, ৃ ৮২)
আণরাঘয ওাণফয ব্রহ্মা-দ্বফষ্ণু-দ্বফণও ওারী কদ্বরত ভৃতণদ রূণ এণ ঙরনা ওণযণঙন—

বালা আইরা দ্বফষ্ণু ওাণঙ বুণর দ্বতন ফ ওাণঙ
রাইরা তণন্ত্র এই ফণি।।
কণন্ধ ঘাদ্বযদ্বদণক দ্বফদ্বধ
ভুঔ দ্বপযাইর মদ্বদ
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ইণথ ঘাদ্বয ভুঔ বর তায।
তথা ইণত দ্বি গই
বাণল মথা গকরা ওই
শুন ণর্ব্থ গওথা দ্বফস্তায
গই ঘা ফ (ফ) ওায় রাদ্বকর দ্বণফয কায়
তফু নাদ্ব দ্বণফয গঘতন।
... ... ... ... ... ... ... ...
ঘা ফ (ফ) ওীি তায় কণর ঔণ রাণক কায়
দ্বফ রইয়া ওদ্বযরা আন ।। (ৃ ২০-২১)
মদ্বদ ওদ্বফ ফরণঙন, এই খিনা তণন্ত্র উদ্বেদ্বঔত আণঙ।
৪। ুযাণণয দেমজ্ঞ  ফাাংরা উভা-াংকীণতয ওাদ্বদ্বনয গভর-ফন্ধন গদঔা মায় এই ওাণফয। বাকফত  অনযানয
ুযাণণ গদঔা মায়, দ্বণফয দ্বনণলধ অগ্রায ওণয অনাূত তী দণেয মজ্ঞ মান এফাং মজ্ঞবায় দ্বফদ্বনো শ্রফণ ওণয
আত্ম্াূদ্বত গদন। তীয ূফথচণন্ময এই খিনা দ্বফণও বীত-ন্ত্রস্ত ওণয গতাণর। তাই, দ্বফ দুকথাণও দ্বভারয়-কৃণ
গমণত দ্বদণত ঘান না। দ্বণফয বয়, ুনযায় মদ্বদ ূণফথয ভণতা গওাণনা অেীদ্বতওয অফস্থায ৃদ্বষ্ট্ য় এফাং অনুরূ
দুখথিনা খণি। দ্বফ এযয দুকথাণও ূণফথয ভস্ত খিনা ফরণরন। ফ শুণন গদফী ফরণরন—

ওদ্বরা দ্বফণও উভা এ েণফাধ ফাদ্বণ।
ীভারয় দ্বতা গভায তফ বি চাদ্বন।।
গওান বয় নাদ্ব তায বফণন চাইণত।
েণফাধ ভান ভণন বয় না ইণত।। (ৃ ৫৬)
দ্বফ উভাণও দ্বত্রারণয় গমণত অনুভদ্বত দ্বদণরন। দ্বওন্তু চানাণরন : ‚তুদ্বভ ঙাো ইণর আদ্বভ দ্বফ নদ্ব ফ (ফ)‛
(ৃ ৫৮)। ওাণচই, দ্বফ উভায ণঙ্গ দ্বভারণয় গমণত ঘান। গফাছা মায়, েঘদ্বরত ওাদ্বদ্বন গথণও এই ওাণফযয স্বাতন্ত্রয
এফাং নতুনত্ব। আয এওদ্বি অদ্ববনফত্ব র; দ্বফ গমণত ঘাইণর াফথতী তাণত অর্ম্ত ণয়ণঙন। ওাযণ, দ্বণফয
গফবূলণ। তাুঁয ফাখঙার থফন্ধণন আফদ্ধ। তাই উভায উদ্বি—

াণ ফাকঙাণর ফান্ধা চাফা দ্বকদ্বযুয।
রাণফ বুচঙ্গ মদ্বদ গদঔায় ইভুয ।। (ৃ ৫৯)
অনযদ্বদণও, দ্বণফয বয় দ্বতাভাতাণও গণয় াণঙ দুকথা তাুঁণও বুণর মায়। গফাছা মায়, ওদ্বফ এই ওাফযওাদ্বদ্বনণত
দ্বফ-দুকথায গেভণও ভানদ্বফও ওণয তুণরণঙন এফাং নানান দ্বদও গথণও নতুনত্ব দান ওণযণঙন।
৫। ফাাংরাণদণ দুণকথাৎণফয য আণ ওারীূচা। ওদ্বফ এয ওাযণ ফযাঔযা ওণযণঙন। উভা দ্বতন দ্বদন দ্বত্রারণয় এণর
দ্বতৃবূদ্বভ আনে-দ্বণোণর গভণত ণে। দভীয দ্বদন েবাণতই দ্বফ আণন উভাণও বওরাণ দ্বনণয় মায়ায চনয।
ভানুণলয আনে দ্বযূণথ য় না। তাই, ভতথফাীণও আনে দ্বদণতই ওাদ্বতথদ্বও অভাফযায় ওাদ্বরওারূণ গদফীয
ুনযাকভন খণি।
৬। ওাফযদ্বি ফৃৎ এফাং অদ্বতওথন-গদাণল দুষ্ট্ । ণফথাদ্বয, খিনা দ্বফনযাণ অাভঞ্জয থাওণর ওাফযত্বণও অস্বীওায
ওযা মায় না।
ওারী  ওৃষ্ণ অণবদ েণঙ্গ”

চর চর দৃে ইয়া য় গমন দ্বর।
ুন ীরা কদ্বরণর গ চাদ্বন ভা রীর।।
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চর য় দ্বরা ুন দ্বরা কণর চর।
চণর দ্বণর দ্বও গবদ গবদণও ধণয ঙর।। (ৃ ১০)
আয এওদ্বি উদাযণ”

ওদ্বযণতঙ বাক চর চণর দ্বদয়া গযঔা।
এ গযঔায় দুবাক গবদণও ায় গদঔা।। (ৃ ১৫)
ভদ্বলাুয ফীয। দ্বওন্তু, তাুঁয এই গৌমথ ফা ফীমথ গতা ভাণদণফয ফণযয ওাযণণ। ওাণচই, ভদ্বলাুণযয ওাণঙ
গদফতাণদয এভন যাচণয়য চনয েওৃতণে দ্বফই দায়ী। অথঘ পর গবাক ওযণত ণফ ভদ্বলাুযণও। তাই,
ভদ্বলাুণযয মা দ্বচজ্ঞাা, তা এওাণরয মুদ্বিফাদী ভানুণলযই ওথা”

দ্বফ তুদ্বভ দয়াভয় চাদ্বন তা ভণন।
দয়া ওদ্বয দ্বনদথয় দয়ায ভাণছ গওণন।।
আভায দ্বতাণও ফ দ্বদরা গওন তুদ্বভ।
না দ্বদণর এভন ফয ফাুঁদ্বঘতাভ আদ্বভ।।
দ্বতাণও বুরারযা তুদ্বভ দ্বভঙা ফয দ্বদয়া।
এই ফয াণর দ্বতা গতাভা আযাদ্বধয়া।।
...
...
...
...
ভণনণত যাদ্বঔরা গদফীাণত ভৃতুয ণফ।
ভুণঔণত ওদ্বরা ফয না াদ্বযণফ গদণফ।। (ৃ ৭৮-৭৯)
ওদ্বফ এই ভানদ্বফও দ্বচজ্ঞাাণওই উভায াাণময ফযদ্বঞ্জত ওণযণঙন”

ভধু ভণধয দ্বফল গমন ওদ্বযণর ান।
ফুদ্বছণত নাদ্বযরা দ্বতা ওুঘক্র দ্বফধান।।
গরাায ওণ্টও গমন আাণয ঘাদ্বওয়া।
দাতা ইয়া ভীন ফণধ দুণযণত থাদ্বওয়া।।
অন্ধচন দ্বও চাণন গম ওু ঢাওা ণথ।
যফাওয েেথযণয় দ্বের অন্ধ তাণথ।।
াতা রতা ঔাইণত দ্বদয়া শু ফণধ গমন।
বার ভাণছ এণতা ভে ফয দ্বদরা গওন।। ( ৃ ৭৯)
ৃদ্বথফীণত ওণরয ভান অদ্বধওায ফাঞ্ছনীয়। ফণথণবণদ অদ্বধওাণযয স্বাতন্ত্রয ভানদ্বফও দ্বদও গথণও গ্রায নয়। ওদ্বফ
ভদ্বলাুণযয ওণে গই ওথাই শুদ্বনণয়ণঙন। এঔাণনই এই ওদ্বফ ভানদ্বওতায় আধুদ্বনও”
গদফণে দুজ্জথন ভাদ্বভ (ভা+আদ্বভ) ফণি ভা েভান।

ুযাুয ুঔ ইো দুণয়য ভান।।
এওিফয অদ্ববরাদ্বল ইরা দুইচণন।
বভত্রতা নাদ্ব থাণও ত্র (ত্রু) দুণয় কণণ।।
...
...
...
...
স্বকথ ভেথ ুণঔয নাদ্বও ওায াধ।
চায ফর নাই গ না ওণয দ্বফফাদ।। (ৃ ৮৩)
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অথথাৎ, ভদ্বলাুণযয েভতা আণঙ তাই গ দ্বফফাদ ওণযণঙ। ুতযাাং, ওদ্বফ গকৌযীভাাত্ম্য দ্বফলয়ও ওাফয যঘনা ওযণর
এঔাণন ওদ্বফ গদফীয অণমৌদ্বিও অভানদ্বফও বদদ্বফওতায দ্বফণযাদ্বধতাই ওণযণঙন।
ওদ্বফ ওথায় ওথায় মুদ্বিদান ওযণত দ্বকণয় েঘুয উভা অরাংওাণযয ফযফায ওণযণঙন। গওফর তাই নয়,
দ্বফণযাধভূরও অরাংওায দ্বফণযাধাবাণয দ্বনদথন রদ্বেত য়”

গম াুঁদ্বেয তর নাই অন্ন য় তাই।
চায ভুঔ গি নাই গই অন্ন ঔায়।।
...
...
...
...
দ্বনযাওায ঘেু নাই দ্বত্রচকণত ঘান।
ঘযণ নাদ্বও তথা ইৎা মথা মান।। (ৃ ৫)
ফণণল ফরা মায় গম, ওদ্বফ ভওারীন ভাদ্বচও-ধভথীয় ইদ্বতাণয নানা ঔুুঁদ্বিনাদ্বি ফণথনা গমভন দ্বদণয়ণঙন,
গতভদ্বন ফহু েফাদ  োফাদতুরয ফাওয েণয়াক ওণয ওাফযদ্বিণও যগ্রাী ওণয তুণরণঙন। তণফ এওথা দ্বেও, ওাণফযয
ওাদ্বদ্বন  খিনায ফণথনায পাুঁণও-পাুঁণও ওদ্বফয ভতাভত এফাং ফহুদ্বফধ উদাযণণয চনয নানান েণঙ্গয অফতাযণা
ওাণফযয াংদ্বত নষ্ট্ ওযাণঙ। ফৃদ্ধ ওদ্বফয অদ্বথওথন এই ওাণফযয এওদ্বি ত্রুদ্বি। তফু ূণফথয আণরাঘনায় স্পষ্ট্ ণয়ণঙ
গম এই ওাণফযয স্বাতন্ত্রয।
দ্বফঃ িঃ :
১। ফতথভান েফন্ধদ্বি ইউদ্বচদ্ব-য অথথাওূণরয গভচয দ্বযাঘথ েণচণেয অেকথত কণফলণা ওণভথয অাংদ্বফণল।
২। উদ্ধৃত অাংণ ুুঁদ্বথয ফানান অদ্বযফদ্বতথত আণঙ। েণয়াচণন েথভ ফন্ধনীয ভণধয াংণাদ্বধত ফানান ফা অনুদ্বভত
াে দ্বরদ্বঔত ণয়ণঙ।
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