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ধভম ননযপক্ষতায আপরাপও : ভয়ভননিং  ূফফম ঙ্গ কীনতওা
ট. ফর্মারী ভবৌনভও (পখাল)
অধযানওা  নফবাকীয় প্রধানা, দযথ ভদফ ভভপভানযয়যার ওপরচ (কবঃ), নিুযা, বাযত

Abstract
During the middle ages the writings related to medieval period in Bengal were mostly based on
religious texts. Nevertheless, a few writers have emphasized on the moral and human values such as
secularism, human relations. It has been an amazing fact to mention that, the society was
hegemonized with religious, superstitious and dogmatic values. At that moment, a dawn in this era
has emerged as the writer have emphasized on the feelings of humanities. During the medieval ages
‘Purba Banga – Maiman Singha’ ballad reveals as an evidence of those values. This analysis is based
on secularism based human relations; those were highlighted in the paper.
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ভধযমুপকয ফািংরা ানতয ধাযায় ধভমাধনায নবপে াথমও ঐনতানও ভঘতনাভনিত ানপতযয ভমভন ননচয ভভপর না,
ভতভনন ফািংরা ধভম ননযপক্ষ ফাস্তফযপাজ্জ্বর ওাফয ওনফতায াক্ষাৎ অল্প নযভাপর্ই ায়া মায়। এই ওর অল্পরবয
ানতয্াপযয ভপধয ভয়ভননিং কীনতওা  ূফমফঙ্গ কীনতওা নফনষ্ট স্থান অনধওায ওপয আপঙ। ওাযর্ গ্রাভফািংরায প্রতযপে
অফপনরত এই ওর কীনতওায নফলয়ফস্তু, অপনওািংপই ভানফচীফন ভথপও উাদান আূত ওপয নক্ত পয় যপয়পঙ, ভমঔাপন
ভদফতা ধভমাধনায ভওান ইনঙ্গত ায়া মায় না। এই ওর কীনতওায় নফফৃত আঔযাননঝ তাই ল্লী ভরাওচীফপনয পঙ্গ ম্পৃক্ত
ফাস্তফ ধভম-ননযপক্ষ চীফপনয ুঔ-দঃঔ, আনন্দ-ভফদনায ধাযাাত।
ূফমফপঙ্গয ভয়ভননিং ভথপও প্রওানত, শ্রীমুক্ত ভওদাযনাথ ভচুভদায ভায় ম্পানদত ‘ভৌযব’ নাভও এওনঝ ভানও
নিওায় ানতয অনুযাকী ঘন্দ্রওুভায ভদ ওতৃমও এই ওর কীনতওায ওপয়ওনঝ ভরাওকাথা প্রওানত পর, ফমপ্রথভ ননক্ষত ভাচ
 ফযনক্তয ম্মুপঔ আপ এই ওর কাথা, অতঃয এয অূফম ওাফযভাধুমম ফাস্তফচীফনভুঔীতা উরনি ওপযই ওরওাতা
নফশ্বনফদযারপয়য তৎওারীন বাইঘযাপেরয শ্রপেয় যায আশুপতাল ভুপঔাাধযায় –এয আনুওূপরয এফিং ানতয ইনতাওায
আঘামম দীপনঘন্দ্র ভন ভাপয়য অদভয উৎা  তত্ত্বাফধাপন ূফমফপঙ্গয ভয়ভননিং, ভনায়াঔানর, নিুযা প্রবৃনত অঞ্চর ভথপও
ারাগুনর িংকৃীত  ভয়ভননিং কীনতওা নাপভ মত্নওাপয প্রওানত য়।
াধাযর্বাপফ ভদঔা মায় ভম, ভয়ভননিং  তায ঘতুমাপশ্বয অঞ্চপর প্রঘনরত দনযদ্র ওৃলওপদয ভুপঔ কীত ফহুারা এই
কীনতওায় স্থান ভপয়পঙ। তাই ভগুনরয নফলয়ফস্তুপত ধভমীয় ফযাঔযান, ধভমাধনায কূঢ় তত্ত্ব, ধভমাধনায প্রনারী স্থান না ভপয়, স্থান
ভপয়পঙ ভরৌনওও – গ্রাভীন নযনাযীয উচ্চতয ভপ্রপভয আদম। ধপভময ভফোচাপর এইওর কীনতওায নায়ও-নানয়ওাযা তাই ফাাঁধা
পেনন। ক্ষােপয, ভানফহৃদপয়য ূক্ষ্মতভ আপফদপন, হৃদপয়য ভপ্রভানুবূনতপত এই ওর কীনতওায প্রওা খপঝপঙ।
কীনতিংগ্রও শ্রী ঘন্দ্রওুভায ভদ ভায়, শ্রপেয় যায আশুপতাল ভুপঔাাধযায় এয আনুওূপরয ভয়ভননিং ভথপও ভম ওর
ধভমননযপক্ষ, ফাস্তফভুঔীন ারাকানগুনর িংগ্র ওপয আঘামম দীপনঘন্দ্র ভন ভায়পও নদপয়পঙন, ভগুনরয ভপধয নফপল
উপল্লঔপমাকয র ননম্ননরনঔত ারাগুনর --ও।। নিচ ওানাই প্রর্ীত ভহুয়া ারা – ভমঔাপন হুভযাপফপদ, নপদয ঘাাঁদ, ভাননও, াধু -ন্ন্যাী, ভহুয়াারা ই প্রভুঔ
ঘনযপিয ভন্বপয় ভাননফও ভপ্রপভয চয় ূনঘত পয়পঙ। নঘযনফচয়ী ভপ্রপভয দচময় নক্ত তৎওারীন াপেয অনুাপন
ফাাঁধা না পে ভরৌনওও নয-নাযীয হৃদয় প্লাফরযই উচ্ছ্বনত পয়পঙ।
ঔ।। অনুভাননত ফিংীদা ওনযা ঘন্দ্রাফতী প্রর্ীত ভরুয়া ারা – ভমঔাপন ঘাাঁদ নফপনাদ, ীযাধয, ওাচী, ভরুয়া ঘনযপিয
ভন্বপয় নফচয়ী ভপ্রপভয অতরাে আপফদন হৃদয়গ্রায পয়পঙ। ভওৌতুর উদ্দীও, তযাক-ভনভাঔনিত স্বাভী নফযননী
ভরুয়ায ূফমযাক-অনুযাক অরুনযাপক উজ্জ্বর।
ক।। নয়ানঘাাঁদ ভখাল প্রর্ীত ঘন্দ্রাফতী  চয়ঘন্দ্র ারা – ভমঔাপন ভমাকাে তনস্বনী, ননষ্ঠাফতী ূচানযনী ঘন্দ্রাফতীয ভপ্রপভয
অখময ননপফনদত পয়পঙ চয়ঘপন্দ্রয প্রনত, ভঔাপন ভদফভনভা, ভদফাচ্চমনা, ভদফফন্দনা প্রওা না ভপয় ািংানযও ােনিগ্ধ চীফনপঝ অওস্মাৎ ভরৌনওও ভপ্রপভয স্পম উন্মত্ত পয় উপঞপঙ এফিং ভভমন্তুদ ওপষ্টয ভপধয নদপয় নঘত্তশুনেয
ননভমরতা ঘন্দ্রাফতী-চয়ঘন্দ্র-ফিংীদা প্রভুঔ ঘনযিপও ভওন্দ্র ওপয নফওনত পয়পঙ।
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ধভম ননযপক্ষতায আপরাপও : ভয়ভননিং  ূফমফঙ্গ কীনতওা
ট. ফর্মারী ভবৌনভও (পখাল)
খ।। নিচ ঈান প্রর্ীত ওভরাারা -- ভমঔাপন ুধন, ওভরা, নঘওন ভকায়ানরনী, ওাযওুর, প্রদীওুভায প্রভুঔ ঘনযি
ভওনন্দ্রও খঝনায আফতমপন, ননবমীও চীফন ভফাধম্পন্ন্ যর ওাননী ফনর্মত। এঔাপনই ওভরা প্রফর দীপ্ততায় নাযী ভমমাদা
যক্ষা ওপযই ভনরা চপনানঘত ‘রজ্জাীরতা’১-য় আন ‘ফাযভাী’২ ফর্মনা ওপযপঙন। এ ারানঝপত ধভম বাফনা
ধভমাপেয ভফোচার ম্পূর্মই রুপ্ত।
গ।। ফিংীদা ওনযা ঘন্দ্রাফতী – প্রর্ীত দুয ভওনাযাভ ারা – ভমঔাপন দুয ভওনাযাপভয ভাননওতায চীফপনয আভূর
নযফতমন দনমত পয়পঙ। মনদ ভনাভঙ্গর অিংনঝ ারায প্রপয়াচপন এপপঙ, নওন্তু ীনদুয ভওনাযাপভয ফিংীদা
িংপকম ভম হৃদপয়য নযফতমন – ভঝা ভদঔাপনাই ারাওাপযয ভূর উপদ্দয নঙর, ফরা মায়।
ঘ।। অজ্ঞাত ওনফ যনঘত রূফতী ারা – ম্পূর্ম নবন্ন্ স্বাপদয ারা; ভমঔাপন যাচা, যানী, যাচওনযা  রূওথায আদপর
কীত পয়পঙ ভানুপলয ুঔ দঃঔ, আনন্দ-ভফদনা, উৎওন্ঠা-ঙ্কায আপরঔয।
ঙ।। অজ্ঞাত ওনফকপর্য যনঘত ভদয়ান বাফনা ারা ম্পূর্ম ধভমননযপক্ষ এই ারানঝপত ুন্দযী ওনযায নফফা চননত ওাযপর্
ভাপয়য নঘযাঘনযত উৎওণ্ঠা-আঙ্কা-বাফনা ভুঔয নফলয় পয়পঙ। তপফ ারা ভপল যুরুপলয প্রনত খৃর্া আয প্রার্ফন্ধুপও
ফাাঁঘাপত, হৃদপয়য ুরুলনঝয পঙ্গ নঘযনফযচননত ওাযপর্ ুনাই এয আত্মদান ভাননফও ভপ্রপভয আস্বাদ মুনকপয়পঙ।
চ।। অজ্ঞাত ওনফ যনঘত ওাচরপযঔা ারা ম্পূর্মই ধভমননযপক্ষ রূওথা, ভমঔাপন ওাচরপযঔা, ূইঘ যাচা (ূাঁঘ নফে
অফস্থায় ভৃত নঙর, মাপও ওাচরপযঔা প্রার্দান ওপযপঙ)  ওঙ্কনদাীয হৃদয় ভপনায, ভওৌতূর উদ্দীপ্ত ওাননী ফনর্মত।
ছ।। যখুুত, দাপভাদয, শ্রীনাথ, ফাননয়া, নয়ানঘাাঁদ ভখাল – এই ঘতুওমনফ যনঘত (ওাযর্ বননতায় এই ঘায ওনফযই নাভ ায়া
ভকপঙ) ওঙ্ক  রীরাারা – ভমঔাপন ওঙ্ক  রীরায বাপরাফাায ভানপ্ত খপঝপঙ রীরায ভৃতুযপত আয রীরায নতা
ককময ট্র্যানচও াাওাপয, মা নঘযওারীন নতৃহৃদপয়য ভফদনা নফধুয নঘি, এঔাপন ভনই ভওান ধপভময েতয।
জ।। ভনুয ফয়ানত প্রর্ীত ভদয়ানা ভনদনা ারা – ভমঔাপন ভনদনায অূফম হৃদয়পভানথত ভপ্রভ (তায স্বাভীয প্রনত)  নঘত্ত
িংমপভয ওাননী ওরুর্ যপয আধাপয ফনর্মত।

এঙাো যপয়পঙ – ঈা ঔাাঁ ভদয়ান, নপপযাচ ঔাাঁ ভদয়ান, ভপনায ঔাাঁ ভদয়ান, ঙুযত চাভার  অধুয়া ুন্দযী, নচযারনী,
অভা, ভবরুয়া ুন্দযী, ভদন ওুভায  ভধুভারা, ভকাননী-ওীতমন, নফদযাুন্দয, যাভায়র্ এয ভত অনযানয ারাকানগুনর,
ভমগুনরয ভপধয ভওাথা নয-নাযীয ম্প্রদায় নননফমপপলয ভপ্রভ ওাননী ফনর্মত, ভওাথা ফা ঘনযপিয ভাপযাপ ভানফচীফপনয ূক্ষ্ম
অনুবূনত, ভনন নফফৃত। ভূর ওথা র – কাথাগুনর যঘনায় তৎওারীন ফাস্তফ চীফন ভপ্রক্ষাঝ কবীয বাপফ ওাচ ওপযনঙর ফপরই,
ারাওাযকর্ আন চীফন ভথপও উাদান আূত ওপয কাথাগুনরয ূর্মরূ নদপয়নঙপরন। তাই ভঔাপন ফন্দনা রূপ ভওান ভওান
স্থাপন ভদফ-ভদফীয ভনভা ূক্ষ্মবাপফ ওীনতমত পর ভুঔয স্থাপন অফযই যপয়পঙ ফাস্তফ ভরৌনওও নয-নাযীয ধভমননযপক্ষ চীফন
ভফাধ।
চীফপনয াপপক্ষই কীত পয়পঙ ভয়ভননিং – ূফমফঙ্গ কীনতওাগুনর; ভগুনর তাই আচ ভমন ভানফ চীফন – ঋতুযঙ্গারায়
ওুুপভয আপভচ ফন ওপয। ভানুপলয চীফপন ূক্ষ্মতভ হৃদয় প্রফৃনত্তগুনরয ওযানবাপ ুঔ -দঃঔ, আনন্দ-ভফদনায তুনরয আাঁঘে
পয়ই ভপন দাক ভওপঝ মায়, ভযফযথী পয় উক্ত ঘনযিযা ভানফভপন নঘযওার নফযাচ ওপয। গ্রাভ ফািংরায প্রতযপে ঙনেপয় থাওা
এই ওর বালায ভুপঔয কীনতওাগুনর ফহুওার ননক্ষত, উচ্চানপতযয আপন প্রনতনষ্ঠত য়নন, ভওফরভাি যর, হৃদয়ফান
ওৃলওওূরই তন্ময় পয় কামত ধপভময ফাাঁধনীন উক্ত ারাগুনর। তাই নফশুে ওাফযযপয পঙ্গ ভানফ হৃদয়য এগুনরয পঙ্গ
ভনন্বত। এঙাো গ্রাভয চ যর বালায অনােম্বতায ভম আপভচ ায়া মায়, তাপতই িান ভপযপঙ ভহুয়া, ভরুয়া, ঘন্দ্রাফতী,
ওভরা প্রভুঔ ঘনযিাফরী।
প্রাঘীন  ভধযমুপক প্রায় ওর ানতযই নঙর ধভম-আনশ্রত, তাই ভওাথা ভৌযানর্ও আঔযান, ভরাওভানপ নফধৃত ধভম-িংস্কায
প্রতযক্ষবাপফ স্থান ভত। আফায ভওাথা ফা িংস্কৃতপেয ভফোচাপর ভরাওিংস্কায, ধভমপঘতনাপফাধ ভানফ হৃদয়পও আপ্লুত ওযত,
ভই ননকূঢ় ধভমীয় ভপ্রক্ষাপঝ, ধভমীয়নাকাপও নঙন্ন্ ওপয কাথা এই ওর কীনতওাগুনর নতযই নফময়ওয; ভমঔাপন িংস্কৃত পেয
াননত স্বাবানফওতায় অূফম ুন্দয। কীনতওাগুনরপত ফনর্মত চীফনওথা তাই ল্লীপ্রওৃনতয ল্লীভানপফয চীফপনয অপুযে ুধাস্বরূ,
ভমভন – ভরুয়া, ভহুয়া, ভনদনা, ওভরা প্রভুঔ ঘনযিগুনর ভমন কামস্থয চীফন ভথপওই উনিত। তাপদয িংগ্রাভতা, ভাচ্চায-নীযফ
প্রনতফাপদয বালায় এওাে পত াপয চ যর ভানফপ্রার্।
ভয়ভননিং-ূফমফঙ্গ কীনতওাগুনরয ভফনযবাকই ূফমল্লীফািংরায় ঙনেপয় থাওা ভরাওশ্রুনতয উয ননবময ওপয গ্রনথত পয়পঙ
ফরা মায়। ভম ওর ওাননন, দীখমনদন অশ্রুনক্ত পয় ননযী-গ্রাভয-যর প্রার্পও উদ্দীপ্ত ওপযনঙর, ভই ওর ভরাওভুপঔ প্রঘনরত
কাথাপওই য়াপয প্রনতষ্ঠা ওপযপঙন কীনতওনফকর্, তাই ব্দেব্দশ্বপমময নযফপতম ভঔাপন প্রনতষ্ঠা ভপয়পঙ চ-যর হৃদপয়য
ভফদনানক্ত ওারুর্য  ওনফত্ব – মা ওনফযা আন চীফন ভথপও িংগ্র ওপযনঙপরন, ভমগুনর েপর আচ ভন বাযাক্রাে পয়
মায়। ভফদনা-অশ্রু পয় ছপয পে নানয়ওাপদয নযর্নত ভদঔপর। তাই ঘন্দ্রাফতীয চনয আচ আাভয াঞও হৃদয় ওাাঁপদ।
্ফত, এই ওর কীনতওা মঔন যনঘত পয়নঙর, তঔন ভাচ ধভমাপেয ননকূঢ় চকদ্দর াথপযয ভত ভঘপ নঙর, প্রঘনরত
নঙর ভাপচয ফুপও নফনবন্ন্ ধযপর্য িংস্কাপযয প্রথা, ভই ওর ধভম-ওুিংস্কাপযয প্রথায ভফো অনতক্রভ ওপযই ভয়ভননিং 
ূফমফঙ্গ কীনতওা ওর ধভমননযপক্ষতায নযঘয় নদপয়নঙর – মা ফরাই ফাহুরয। তাই ভতা এই ওর কীনতওায নায়ও-নানয়ওাযা,
ধভমম্প্রদায় নননফমপপল, ভপ্রপভয আদম, ভপ্রভপও স্বীওৃনত নদপয় অফর্ম –অম্প্রদায়কত নফফা ওপয ভকপঙ। ওঔন ফা প্রর্পয়
ফযথম পয় আচন্ম ওুভাযী ভথপও ভকপঙ, ধপভময উপয ভম হৃদপয়য অনধওায – ভনঝ ভমন ফপর ভকপঙ এই ওর কীনতওায
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ধভম ননযপক্ষতায আপরাপও : ভয়ভননিং  ূফমফঙ্গ কীনতওা
ট. ফর্মারী ভবৌনভও (পখাল)
নানয়ওাযা, তাই গ্রাভফািংরায চীর্ম অঘরায়তপন ফাাঁধা যা নন্দু ধপভময, ােগ্রপেয পনরত ওৃনিভ িংস্কাযপও হৃদপয়য অনুবূনতয
প্রাফপরয চীফে ওপয তুপরপঙ। পরস্বরূ, ভয়ভননিং-ূফমফঙ্গ কীনতওা ম্পূর্ম স্বতন্ত্ররূপ নযকনর্ত পয়পঙ।
এঔন ভফ নওঙু উদাযপর্য ভপধয নদপয় নফলয়নঝ স্পষ্টরূপ আপরাওাত ্ফ। ওঙ্ক  রীরা ারায় ককম আন কািনঘি
নাভাফরী নদপয় গুর্যাচ  ফুভতী ুি ওপঙ্কয কা ভুনঙপয় ভদয়। ােজ্ঞ-ধভমীয়-জ্ঞানীব্রাহ্মর্ পয় ভ অস্পৃয এই ভুযাযী
ঘিাপরয কৃপ ানরত ওঙ্কপও খৃর্া না ওপয ভানফধপভময চয় ভখালর্া ওপয --‚নাভাফনর নদয়া নশুয ফয়ান ভুঙায়।
পঙ্কপত রইয়া ওঙ্ক ননচ খপয মায়।।
ভদনঔয়া কায়িী ভদফী ুঔী হরা ভপন।
ুিীনা ুি াইর ভাতা ভাতৃীপন।।‛৩

আফায এই কীনতওায নানয়ওাযা ভওউ ভওউ ভাপচয ধভমীয় অনুানপও উপক্ষা ওপয। ননপচয ঙন্দভত নপ্রয়তভ ভপনানয়ন
ওপয, তায করায় ফযভারয নদপত নঙা য়নন, ভঔাপন আপঙ চানত-ম্প্রদায়, ওুর-ধভম নফনচমত পর নাযী ধভম ভথপও তাযা
নফস্মৃত য়নন। উযন্তু নতয প্রনত ননষ্ঠায়, ওতমপফয অতুরনীয়া ভথপওপঙ,
‚তাাযা ানতব্রপতয, ফুনেয তীক্ষ্মতায়, নফপদ, হধপমময উায় উদ্ভাফনায় এফিং এওননষ্ঠায় অতুরয।‛৪
তাই ফরা মায়, এই ওর ারায় উচ্চানযত পয়পঙ ল্লীফািংরায ভরাওচীফপনয পঙ্গ ম্পৃক্ত ফাস্তফচীফনপফাপধয ুঔ -দঔঃ,
ান-ওান্ন্ায আপরঔয, ভম নঘিগুনরপত চীফনযপ বযুয আনন্দ, স্ফূনতম আভাপদয নঘযাঘনযত-াশ্বত-অবযস্ত-চীর্ম
ধভমিংস্কাযগুনরপও ম্পূর্ম ভবপগ নদপয় নতুন ভদফারয় ননভমার্ ওপয, আভাপদয হৃদপয়; মা ভথপও চন্ম ভনয় ভপ্রপভয দভময ফরীয়ান
ভদফভূনতম, মায আযাধনায় ভাচ যক্ষা ায়। তাই ভগ্র হৃদপয়য অায অনুযাপক এই ওর ারায চন্ম। উদাযর্ নপপফ
প্রথপভ ভনয়া ভমপত াপয নিচ ওাভাই প্রর্ীত ভহুয়াারা-নঝয নানয়ওা ভহুয়াপও, মায ভপ্রপভয হৃদয়, ভাপচয ফনরষ্ঠ-ধভমীয়
ঘাপ ালার্ ঘাা পেনন, উযন্তু তস্র াভানচও া-ুপর্যয ফাাঁধাপও অনতক্রভ ওপয ননবমীওতায় ভ নঘযনফচয়ী। আনন্দ
অশ্রুপও ফযর্ ওপয অফপপল তায ভৃতুয পর ভ ভৃতুযঞ্জয়ী। তাই ভপ্রপভয ফাস্তফতাপও, নফময়ওয ননঙনতায পঙ্গ অিংওন ওপয
এও ভশ্রষ্ঠতভ আদপম রূানয়ত ওপযপঙন ারাওায, মা ম্পূর্মই ধভমননযপক্ষ।
আফায ঘন্দ্রাফতী প্রর্ীত ভরুয়াারাঝ ওনফ ঘন্দ্রাফতীয চীফপনয ুঔ-দঃঔ, ফাস্তফ অনবজ্ঞতায পর ফপরই ারায নানয়ওা
ভরুয়া ভপ্রপভয ুননুন আদপম এতঝা স্বাবানফও, এপক্ষপি ভরুয়ায ূফমযাকনঝ দমনচাত ূফমযাপকয মমাপয় ভপরা মায়। এওানওনী
খাপঝ চর বযপত এপ প্রথভ নায়পওয পঙ্গ দমনচননত ওাযপর্ রাচ-রজ্জা তথা প্রথভ ভমৌফপন অঙ্কুনযত নাযীহৃদপয়য
বাফাপফকনঝ, নঘযাঘনযত নাযী হৃদপয় রজ্জাপওই াঞওভপন স্মযর্ ওযায়। এঙাো ফায খপয ফাগরায ল্লীওনযায স্বাভীয পঙ্গ
াক্ষাতওাপযয প্রঙ্গনঝ স্বল্পওথায় অাধাযর্ ফাস্তফযপাজ্জ্বর। এই ারাপতই ভরুয়া মঔন প্রতাযও ওাচীয ওুপ্রস্তাপফ ভপ্রনযত
ওুঞ্ঞননপও ভেফয ওপয --‚ভযানলয়া ওনর ভরুয়া শুনপরা ওুঞ্ঞনন।।
স্বাভী ভভায খপয নাই নও ফনরফান তপয।
থানওপর ভানযতাভ ছাাঁঝা তফ াকনা নপয।।‛৫
---তঔন ওতমফযযায়ন-নতপ্রার্া-প্রনতফাদী-নাযীত্তাযই নযঘয় াই, ভম (ভরুয়া) ধভমিংস্কায নযূর্ম ভাপচয ফন্ধনপও
ভতায়াক্কা ওপয না। তাই ভরুয়ায দানযদ্রয নযূর্ম িংাযকৃ, স্বাভী নফয আভাপদয অেযপও ওাাঁদায়। তাই এই ারায ূফমযাকনভরন-নফপেদ-অনুযাক এয ভপধয ভওাথা ধপভময অনুান ভনই। অবাফ, দঃঔ, ওষ্ট, উৎীেনপও চয় ওপয এ ারায নানয়ওা
ভান ভপ্রপভয প্রতীওরূপ প্রনতনষ্ঠত। শুধুভাি এ ারাই নয়, প্রনতনঝ ারায ভপধয নদপয় গ্রাভয ওৃলও ওনফওূর ভম ভীয়ী
আদপময ফার্ী ফমভপক্ষ তুপর ধপযপঙন, তাপত ভাচ িংাপয হদননন্দন ওতমফয-ওপভময ভপধয নদপয় নায়ও-নানয়ওায চীফপন
আকতভান দূনফমল-ই নঘনিত, মা প্রায়ই ভক্ষপি অনতক্রভ ওপয ভকপঙ নানয়ওাযা। তপফ যক্ষর্ীর ভাপচয ফ ছে-ছঞ্ঝা ভমন
নানয়ওাপদয চীফন ভভানথত ওপয প্রফানত পয়পঙ। নওন্তু, ভই ছে মুছপত ভওান নানয়ওাযা ম্লান য় নন। তাই--‚যাপক উজ্জ্বর, নফযাপক উজ্জ্বর, নষ্ণুতায় উজ্জ্বর এই ভীয়ী ভপ্রপভয ভাম্রাজ্ঞীয তুরনা ভওাথায়?‛৬
এওথা তয প্রনতন্ন্ পয়পঙ।
আফায ওনফকর্ নানয়ওাপদয ভান আদপময ভপ্রপভয প্রতীওীওম্পনা ওযপর ভনদনায ভত নাযীয ন্ধান নদপয়পঙন। ভম
তনঙন্ন্, রজ্জ্বা ম্ভ্রভ যক্ষায ফেঝুওু আন ভদপ নযধান ওপয, স্বাভীয প্রনতনঝ ওাপমম প্রফর উৎাপ াাময ওযপত ওুনণ্ঠত য়
না। তাই ভ স্বয়িং ধভমীয়-ভকাো ভাচপও উপক্ষা ওপয, চনভয আর ফাাঁধায ওাচ ভমভন ওপয, ভতভন-ই ানর-ধাপনয গুে
স্বাভীয পস্ত তুপর নদপয় ওাপচয ভানানধওাযনঝ ফচায় যাপঔ – এঔাপনই এ ারায নানয়ওা ফাস্তপফ অনত াধাযর্ গ্রাভয নাযী
পয় পঞ।
আফায ‘ওঙ্ক  রীরা’ ারানঝপত রীরায ভৃতুযপত ভওাথা নাকনযও ওৃনিভতায আবা ভনই, ভনই ধভমাপেয ফাাঁধাধযা ননয়ভযীনত। তাই রীরায নতা ককময ট্র্যানচও াাওায, নঘযাঘনযত নতায আতমনাপদযই ভান। ভভখনাদফধ ওাপফযয যাফপর্য ট্র্যানচও
নযর্নতয ভতুরয। এঔাপন তাই স্বাবানফওবাপফই প্রশ্ন উপঞ ভম গ্রাভ ফাগরায এই ওর ল্লীওনফকর্ ওতঝা ফাস্তফ চীফনভুঔী
নঙপরন? আয তা না পর, মঔন ভধযমুপক ভগ্র ভদফযাী িংস্কাযপফাধ আয ধভমীয় নফনধ-ননপলপধয ভফোচার, তঔন নওবাপফ
আয ভওভন ভাননওতাপও অফরম্বন ওপয এই ওর ওনফযা ভকাঁপথ ভকপরন ভয়ভননিং – ূফমফঙ্গ কীনতওায ভতন এই ওর
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ধভম ননযপক্ষতায আপরাপও : ভয়ভননিং  ূফমফঙ্গ কীনতওা
ট. ফর্মারী ভবৌনভও (পখাল)
উচ্চতয ফঙ্গপপ্রপভয প্রনতেনফ। আপর এই ওর কীনতওাগুনর তযই ভকৌযপফয াভগ্রী, ভমঔাপন ধভমীয় ভুঔস্থ ওযা াপেয ঙও
ফাাঁধা ননয়ভ ভনই, ওৃনিভতা ভনই-নযফপতম যপয়পঙ বাপরাফাা, ভপ্রভ, ুঔ, দঃঔ, ভভতাপফাধ, ানুবূনতপফাধ-এয ভত
ভানফহৃদপয়য স্বাবানফও ুওুভায প্রফৃনত্ত। তাই ভতা এই ওর কীনতওাগুনর ধভম ননযপক্ষ ভরৌনওও ভানফ-ভানফীয ওাফয। আয
কীনতওায ওনযা-নানয়ওা ওর উপক্ষাভয়ী পয় দমীরা, দঃপঔ ওাতযা পয় দচময় – ভাপচয নফপদ্রাননী, ভগ্রধভমীয়
ভাপচয ননওঝ নতনযা অথঘ অনবভানী-আত্মখাতী ভৃতুযঞ্জয়ী। ওাযর্, ভ ভম কৃরক্ষ্মী, তফু অফগুণ্ঠনফতমী নয়। ভপ্রপভয ফীপমম
ফরীয়ান নাযীহৃদয়। তাই ভতা প্রতাযও ভদয়ান ওাচীয াপবরীপত ভরুয়া ব্রহ্মঘপমময আর অথম ভদনঔপয়পঙ।
ভনায বাান-যঘনয়তা নিচভাধপফয ওনযা ঘন্দ্রাফতী, দুয ভওনাযাভ ারানঝয যঘনয়তা পর ঘন্দ্রাফতীয চীফননঝ নঙর
ুঔঃ-দঃপঔয ভদারায় িন্দ্বূর্ম। ওাযর্, ঘন্দ্রাফতী বাপরাপফপ হৃদয় দান ওপযনঙপরন চয়ঘন্দ্রপও, কৃওপভময ঊপবম ভ ভপ্রপভয
ভানতা যাভায়র্ যঘনায় ভপ্রযর্া চানকপয়নঙর। দঃপঔ-মন্ত্রর্ায় চচমনযত ভানফাত্মাপও নওবাপফ নষ্ণুতায-তযাপকয-বনক্তয ভভােপও
আফৃত ভযপঔ এওননষ্ঠ ভপ্রপভয ভানধ যনঘত ওযা মায় – চয়ঘপন্দ্রয ভৃতুযয য ঘন্দ্রাফতীয হৃদপয়য উত্তযর্ ভগ্র াঞওওূপরয
ওাপঙ ভই প্রভার্ই ভযপঔ ভকপরা। তাই ঘন্দ্রাফতীয নীযফ তযা ভূনতম ভকৌযফ  নষ্ণুতায প্রতীও। ভমঔাপন ভনই ভওান ধপভময
আেম্বয। মনদ ভওনাযাপভয বনক্তপত নওঙুঝা ধপভময ভঙাাঁয়ায আাঁঘ ায়া মায়, তপফ ভ ধভম ভদফফন্দনা ঙানপয় ভকপঙ দুয
ভওযাযাপভয হৃদয়-এয নযফতমপন, ঘনযপিয উত্তযপর্। তাই ভঔাপন ধভম ভুঔয নফলয় না পয় হৃদয়াত্মায উপন্মাঘনই পয়পঙ
ভুঔয। এঙাো ওাচরপযঔা ঘনযপিয ফাস্তফতায কবীয নযঘয় ায়া মায় ওাচরপযঔা ারানঝপত। ম্পূর্ম রূওথায ঙপর ফনর্মত
এই ারানঝপত কাপনয ফযফায রক্ষযর্ীয়। তপফ ফমাপক্ষা গুরুত্বূর্ম র, ওাচরপযঔায নষ্ণুতা, বাঙ্গা ভনন্দপয ওাচরপযঔা
ওতৃমও ওাঙ্কনদাীপও ওুভাপযয প্রার্রাব নফলয়ও ূিদান, ওঙ্কন ওতৃমও ওুভাপযয প্রার্দান  উবপয়য নফফা, অতঃয দাীরূপ
ননমুক্ত ওাচরপযঔা হধমম-নষ্ণুতায যীক্ষায় উত্তীর্মরাব – ফমিই ধভম ননযপক্ষ চীফ প্রাপর্য ভঙাাঁয়া ায়া মায়।
তাই আভযা ভদপঔনঙ, ফঙ্গবূনভয এই য যাভরীরাূর্ম, নদী রানরতয প্রওৃনত এফিং তৎপঙ্গ যর চীফ ভানফ-ভানফীয
ভরৌনওও ুঔ-দঃপঔয তযঙ্গ উচ্ছ্বা, ারাওাযপদয ভদফ-ভদফীয গুর্ওীতমপনয নযফপতম স্থান ভপয়পঙ ফঙ্গভানফ-ভানফী; মাযা
ূফমফপঙ্গয চর-ায়ায় ম্পৃক্ত, তপফ এওথা স্বীওামম ভম, প্তদ-অষ্টাদ তােীপত ূফম-ভয়ভননিংপ ব্রাহ্মনযধভম, িংস্কৃনত ফা
িংস্কৃতােীয় ৃঙ্খনরত ননয়ভ নফস্তায রাব ওপযনন, পপর ারাকানগুনর ধপভময ননকপঢ় আফে পয় মায় নন। তাই ভপ্রপভয ভক্ষপি
নায়ও-নানয়ওায হৃদয়ফৃনত্তপও ভানানধওায ভদয়ায ভঘষ্টা ওপযপঙন ওনফওূর। ওাযর্, তঔন ভাপচ নাযীয স্থান নঙর নওঙুঝা
উপচ্চ, িংাপযয ফূযপ নাযীপও কৃফন্দী ওপয ধপভময অচুাত তঔন ভদঔাননন ভাচাওকর্। তাই উচ্চতয ভপ্রপভয আদম
ৃনষ্ট পয়পঙ। ভম ভপ্রপভয দরমব তৃনপ্ত, দঃঔ-ওষ্ট-মন্ত্রনায ভপধয নদপয় নানয়ওাযা ভপয়পঙন তয আদপময ভভমফার্ী। তাই নফরুে
নক্ত ফাযিংফায যানচত পয়পঙ এইওর ভপ্রপভয কাথায়। এ ম্পপওম ফরপত নকপয় আঘামম দীপনঘন্দ্র ভন ভায় তাাঁয
‘হভভননিং কীনতওা’ গ্রপেয বূনভওা অিংপ (ৃষ্ঠা ১৩) ফপরপঙন :
‘এই কীনতওাগুনরয নাযী ঘনযিভূ ভপ্রপভয দচময় নক্ত, আত্মভমমাদায অরঙ্ঘয নফিতা  অতযাঘাযীয ীন
যাচয় চীফেবাপফ ভদঔাইপতপঙ। নাযীপ্রওৃনত ভন্ত্র ভুঔস্থ ওনযয়া ফে য় নাই, -- নঘযওার ভপ্রভ ফে
ইয়াপঙ। চননীরূপ নতনন চকপতয ফপযনযা, েী-রূপ নতনন চকপতয প্রার্।’
আফায ভফনযবাক ারাকীনতগুনরপত ‘নফফা’ েনঝ নফপলবাপফ অথমফ পয় উপঞপঙ। নায়ও  নানয়ওাযা ননপচপদয
ঙন্দভত নফফা ওপযপঙ, আফায নফফা ূপফম আন হৃদপয় ুরুলনঝপও ফা নাযীনঝপও ভস্বোয় আত্মননপফদন ওযায প্রঙ্গ 
কীনতওায় এপপঙ। এপক্ষপি, ারাওাযকর্ নায়ও-নানয়ওাপও আধুননও দৃনষ্টবনঙ্গপত উস্থানা ওপযপঙন। ভবরুয়া ুন্দযী ারায়
আভযা ভদঔপত াই, এও আধুননও নাযীপও, ভম নাযী আন ত্তা প্রনতষ্ঠায় নঘযাশ্বত, তাই নতাভাতায ননপলধ পত্ত্ব, তাপদয
ভপতয নফরুপেই নফননভপয়য ভাধযপভ এপও অযপও নঘয আন ওপয ননপয়পঙ। আফায ভওান ভওান ারায নানয়ওাযা আন
নতায নফরুপে নফপদ্রাননী পয়পঙ, ভাচ্চায প্রনতফাদ চাননপয় হৃদপয়য ুরুলনঝপও স্বাভীরূপ ফযর্ ওযপত নিধা ভফাধ ওপয
নন। তাই ভদনঔ নঔনা তায হৃদপয়য ুরুল ভদয়ানপও স্বাভীরূপ ফযর্ ওযায য ননপচয নতা ভয ঔাাঁ এয নফরুোঘযর্
ওযপঙ, মুে ভখালর্া ওপযপঙ নপপযাচ ঔাাঁ এয ারায়।
আফায ভানাই এয ভক্ষপি এই এওই ওথা ঔাপঝ, ওাযর্ াভানচও নফনধননপলধপও উপক্ষা ওপয নযফাপযয ভাতা 
ভাতুপরয ভপতয নফরুোঘযর্ ওপয ভানাই ভাধফপও স্বাভীরূপ ভমভন ফযর্ ওপযপঙ, নঞও ভতভনন ূফমযাপকয অরুর্যাপক দীপ্ত
ওভরায হৃদপয় প্রদীওুভাপযয চনয বাপরাফাা-ভপ্রভ নফফাপয ফহু ূপফমই উৎানযত পয়পঙ।
ভরুয়া কীনতওায় ভদঔা মায়, ভপ্রপভয প্রথভ ভধুয স্পপম নাযী হৃদপয়য অনুবূনত। তাইপতা ঘাাঁদ নফপনাদপও নাযীয খাপঝ
ন্ধযাপফরা শুপয় থাওপত ভদপঔ ভরুয়া ভুগ্ধ পয় মায় --‚নবন ভদী ুরুল ভদনঔ ঘাপন্দয ভতন।
রাচ-যক্ত ইপরা ওনযায যথভ ভমৌফন।।
ওরী বনযয়া ওনযা খপযপত নপনযর।
ওুো রইয়া ঘান্দ নফপনাদ ফইপনয ফােী ভকর।।‛৭

এঙাো ঘন্দ্রাফতী ারায় যজ্ঞ াঞও অনুধাফন ওযপত াযপফন ঘন্দ্রাফতীয িংমভীর নাযীহৃদপয়য কবীয মন্ত্রর্ানঝপও।
ওাযর্, অনুযানকনী, ধভমীর, তাী ঘন্দ্রাফতী তায নফফাপয ফহু ূপফমই চয়ঘন্দ্রপও আন হৃদপয়য ভদফারপয় প্রনতষ্ঠা ওপয
ভূনতমরূপ ূচা ওপয ভকপঙ। তাই ভদনঔ নফফাপয প্রস্তাপফয ূপফমই ঘন্দ্রাফতী চয়ঘন্দ্রপও স্বাভীরূপ ফযর্ ওপয ননপয়পঙ --Volume-I, Issue-II
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‚ঘন্দ্র ূমময াক্ষী ওনয ভপনয নদপও ঘাইয়া।
চয়ানন্দ ভাপক ফয ধম্মম াক্ষী নদয়া।।৮

ট. ফর্মারী ভবৌনভও (পখাল)

এ ভথপও প্রভানর্ত য় ভম, তৎওারীন ূফমফঙ্গ-ভয়ভননিংপও ব্রাহ্মর্য ধপভময ভকাাঁোভী, ােগ্রপেয নফনধ-ননপলধ-িংস্কায ফা
তৎওারীন ভৌপযানপতযয প্রবাফ নায়ও-নানয়ওায স্বাধীন নঘো, ধাযা  আদম ভপ্রভপফাধপও নফঘুযত ওযপত াপয নন, তাই ভতা
ূফমফঙ্গ-ভয়ভননিং কীনতওায নফলয়ফস্তুপতই ভওফরভাি ধপভময ঙায়া পেনন, এভন নও প্রনতনঝ ঘনযপিয ভাননওতা, ধপভময
ফাইপয প্রনতনষ্ঠত পয়পঙ স্বভনভায়। পপর কীনতওাগুনর উস্থানায় নায়ও-নানয়ওায অতুরনীয় ফরা মায়। ওাযর্, কীনতওাগুনর
ভথপওই তৎওারীন ফপঙ্গয াভানচও-ানযফানযও আদপময নঘি স্পষ্ট য়। তাই নাঝওীয় কনযভায়, নাঝয ভুূতম ৃনষ্টপত এ
কীনতওাগুনর অভূরয। অথমাৎ, নফনবন্ন্ খঝনাপও ক্রভমমাপয় উপন্মাঘন ওপয ভওৌতূর নযূর্ম প্রর্য় দৃযাফরীপও উমুক্ত স্থাপন
ফযফায ওপয ারাওাযকর্ মথাথম নাঝযওায ফপঝ। ‘ভপ্রভ’ – নাভও এওনঝ ভাখম ফাস্তফ ফস্তুপও অফরম্বন ওপয, তায তযাকভাাপত্ময প্রওা খনঝপয় ারাওাযকর্ ভধযমুকীয় ওুিংস্কাযূর্ম ভাপচয ধপভময ফন্ধন ভবপঙ্গপঙন ফরা মায়।
ভগ্র কীনতওাগুনর াঞ ওযপর ভফাছা মায়, ভপ্রভপওই ঐনও-কৃ চীফপনয ুঔ-স্বােপন্দযয এওভাি প্রওা ফপর
কীনতওনফকর্ নফশ্বা ওযপতন। তাই --‚ভপ্রভ নবন্ন্ ইাাঁপদয ধভম নাই— যস্পপযয াঘামম নবন্ন্ ইাাঁযা ভওান কৃুঔ ওল্পনা ওপযন নাই।‛৯
এই ওর কীনতওাগুনরপত ভমভন ধপভময ভকাাঁোভী, িংস্কায ভদঔপত ায়া মায় না, নঞও ভতভনন ভদঔা মায় না াম্প্রদানয়ও
নফপবদ, তাই ভতা ফহু ারায় নন্দুনানয়ওা, ভুরভান নায়ওপও হৃদয়ফান স্বাভী রূপ ফযর্ ওপয ননপয়পঙ। ভওাথা আফায ভদঔা
ভকপঙ ভুরভান নায়পওয প্রনত নন্দু নানয়ওায হৃদপয়য ূফমযাকনঝপও। পপর ভপ্রভ নাভও ভম পফমাচ্চ আদপময ফার্ী
কীনতওাগুনরয ভূর নবনত্ত – ভই ভপ্রভ উৎানযত পয়পঙ নন্দু ইরাভ তথা চানত-ধভম-ম্প্রদায় নননফমপপল, তাই ভদনঔ ইরাভ
ঈা ঔাাঁ এয প্রনত নফভুগ্ধা ভওদায যাপয়য বনকনীনঝ, কচদানী  ভনভনা ঔাতুপনয বাপরাফাা উচ্চস্তপয ভৌাঁপঙ ভকপঙ। ব্রাহ্মর্
ারানায়ও চয়ঘন্দ্র এও ভুরভানীয ভপ্রভ ওতৃমও আওৃষ্ট পয়পঙ, আফায ব্রাহ্মর্ যাচওনযা অধুয়া, ুযতভাপরয ভপ্রপভ নতত
পয়পঙ, অথমাৎ াম্প্রদানয়ও প্রীনতয ফন্ধপন চনেত পয় ভান ভপ্রপভয নঘি অঙ্কন ওপয ভকপঙ উক্তারায নায়ও-নানয়ওাযা।
আফায, ূফমফঙ্গ – ভয়ভননিং কীনতওাগুনরপত ল্লীফািংরায অরূ ভাবা প্রওানত পয়পঙ। এঔাপন প্রওৃনত ভধযমুপকয
অনযানয ানপতযয প্রওৃনত অপক্ষা নবন্ন্রূপ প্রওানত। াধাযর্ত ভদঔা মায় ভম, নানয়ওায ভানঝ উদ খাঝপনয উদ্দীন
নফবাফরূপ ভঔাপন প্রওৃনত উপন্মানঘত, নওন্তু ূফমফঙ্গ-ভয়ভননিং কীনতওায় প্রওৃনত স্বয়িংম্পূর্ম ননকম প্রওৃনতয রূপ নঘনিত,
নঘযনযনঘত দৃপযয ভপধয ারায নায়ও-নানয়ওাযা ওভমফযস্ত। তাই ভতা ‘ফউ ওথা ও’ াঔীয নঘপি, ল্লীফািংরায নিগ্ধ ভায়া
ভভতাভয় ওুনঝযনঝয নঘপি শ্রাফনপভপখ ফরবিনফদযৎ ফলমর্ নঘপি পুপঝ পঞ ভই নঘযনযনঘত ফপঙ্গয রূনঝই। পপর অূফম
নঘিওপল্পয ৃনষ্ট য় াঞওভপন।
আফায ারাওাযকর্ ফহু তযখঝনাপও অূফম ওনফত্বভয় প্রওা বঙ্গীভায ভাধযপভ কীনতওায় স্থান ওপয ভকপঙন। ভমভন– ভরুয়া
ারায় ভদঔা মায়, নানয়ওা ভরুয়া নক্ষপ্ততায পঙ্গ আন ভ্রাতাপদয ক্ষুদ্র এওনঝ ভনৌওায় পফপক উপঞপঙ --‚ঞ্চবাইপয় ি াইয়া ানী না ওপয।
ঙর ওনযয়া তাযা ভওাো নওায ধপয।।‛১০
এনঝ তয খঝনা অথঘ প্রওাযীনতয ভাধুপমম অনফদয। আফায ওনফত্তগুর্ীন ফহুারায ননদমন  ূফমফঙ্গ-ভয়ভননিং কীনতওায়
ায়া মায়। তীথমস্থানপও ভওন্দ্র ওপয অপতুও ওর-প্রনতফাদ, ফরারী নস্তপও নক্তয ননকপঢ় ফাাঁধায প্রপঘষ্টা, চনভদাযপদয
ওামমওাযর্ীন নফপযাধ ইতযানদপত ভনই ভমভন নরনযপওয আপভচ ভতভনই ভৎ ওনফত্বগুর্।
অথমাৎ ভদঔা মাপে, প্রনতনঝ ারাই ভানফচীফনপফাধ ভথপও আহৃত পয় কীনতওায অঙ্গ পয়পঙ। পপর, কীনতওাগুনর
ভানফহৃদপয় স্থানয়ত্ব রাব ওপযপঙ। আয এযই পঙ্গ িংমুক্ত পয়পঙ ওরুর্ ওনফত্বযপয উরফন্ধুয ধাযা, িংমভ-নষ্ণুপফাধ।
তাই ব্রাহ্মর্য িংস্কায, ধভমীয় ােপফাপধয ওাঞায ননপলধাজ্ঞায় মঔন ভপ্রভপও কনমত অযাধ ফপর নঘনিতওযর্ ওপযপঙ, ধভমিংস্কাপয
চচমনযত, ব্রাহ্মর্য িংস্কৃনতয প্রফক্তাকর্; তঔন উন্মুক্ত ফাতায়ন পথ আদম ভপ্রপভয যরতা, চীফতা, তযাক  নষ্ণুতায আকভন
খনঝপয় ূফমফঙ্গ-ভয়ভননিং কীনতওাগুনরপত নফ আপরায নফেুযর্ খনঝপয়পঙ – এওথা ওর ভাপরাঘও – াঞওকর্ই স্বীওায
ওযপফন। আয এই ওাযপর্ই ট. অনতওুভায ফপন্দযাাধযায় ফপরপঙন --‚কাথায অনাফৃত ভৌন্দমম  ননযাবযন ঐশ্বমম ভধযমুপকয ুাঁনথচীনফ ানপতয এওােই দরমব।‛১১
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৩। গুপ্ত ভক্ষি, ‘ফািংরা ানপতযয ভগ্র ইনতা’, গ্রেননরয়।
৪। ভন শ্রী দীপনঘন্দ্র যায়ফাাদয, ‘হভভননিং-কীনতওা’, প্রথভঔি, নিতীয় িংঔযা, ওনরওাতা নফশ্বনফদযারয়।
৫। ভন ক্ষীনতঘন্দ্র, ‘প্রাঘীন ূফমফঙ্গ কীনতওা’, ৭ভ ঔি।
৬। ঘক্রফতমী ফরুর্ওুভায, ‘কীনতওা : স্বওচ  হফনষ্টয’, ুস্তওনফনন, নিতীয় িংস্কযর্, ১৯৯৩।
৭। বঞ্ঞাঘামম ট. আশুপতাল, ‘ফািংরায ভরাওানতয’, প্রথভ ঔি, তৃতীয় অধযায়, ৩য় িংস্কযর্, ১৯৬২।
***
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