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গীতা ন্দিক্ষাদকন্দ্র পশিচালনাি উকেশ্য 

প্রচন্দলত ন্দিক্ষাব্যিস্থায় ন্দিক্ষার্থীদের ধম য ও নৈন্দতকতা ন্দিষদয় ন্দিক্ষা গ্রিদণর সুদর্াগ রদয়দে। আর সৈাতৈ ধম যািলম্বীদের অন্যতম 

প্রধাৈ ধম যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা ন্দিক্ষার সুদর্াগ সৃন্দি িদয়দে ‘‘মন্দিরন্দিন্দিক ন্দিশু ও গণন্দিক্ষা কার্ যক্রম-৫ম পর্ যায়” িীষ যক প্রকদের গীতা 

ন্দিক্ষাদকন্দ্র চালুর মাধ্যদম। প্রন্দতটি গীতা ন্দিক্ষাদকদন্দ্র ১০ থর্থদক ১৮ িের িয়সী সৈাতৈ ধম যািলম্বী ন্দিক্ষার্থী িন্দতযপূি যক সঠিকিাদি 

গীতাপাঠ করার ন্দৈয়মকানুৈ থিখাদৈা িয় , ধারািান্দিকিাদি গীতার সকল থলাক পড়াদৈা িয় এিাং িান্দষ যক মূল্যায়ৈ পরীক্ষায় উিীণ য 

ন্দিক্ষার্থীদের সৈেপত্র প্রোৈ করা িয় । গীতা ন্দিক্ষাদকদন্দ্র পাঠ গ্রিণকারী ন্দিক্ষার্থীরা মাৈন্দিক মূল্যদিাধসম্পন্ন সুৈাগন্দরক ন্দিদসদি গদড় 

উঠদত অনুপ্রান্দণত িদি এিাং গীতার অতর্ন্দৈ যন্দিত ন্দিক্ষা ব্যন্দি, পন্দরিার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীিৈধারায় প্রদয়াদগর মাধ্যদম িান্দতর্পূণ য সমাজ 

ও রাষ্ট্র ন্দিন্দৈম যাদণ গুরুত্বপূণ য ভূন্দমকা রাখদি । 
 

গীতা ন্দিক্ষা কেকন্দ্রি প্রতযান্দিত ন্দিখৈফল : 

 শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা পাদঠর পূদি য ব্যশিগত আচিণ ন্দিষদয় (দর্মৈ- শুদ্ধিস্ত্র পন্দরধাৈ, আচমৈ করা, পাদুকা খুদল পাঠ করার আিশ্যকতা 

ইতযান্দে) ন্দিক্ষা গ্রিণ ও ব্যিিান্দরক জীিদৈ প্রদয়াগ করদত পািা। 

 শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা পাদঠর শুরুদত প্রদয়াজৈীয় মঙ্গলাচরণ মন্ত্র (দর্মৈ-শুশিমন্ত্র, শপতৃ ও মাতৃস্তুশত, শ্রীগুরু প্রণামমন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রণামমন্ত্র 

ইতযান্দে) ন্দিখদত ও িলদত পািা। 

 শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা গ্রদন্থর পন্দরন্দচন্দত ও গীতার মািাত্ম্য জাৈদত ও িলদত পািা। 

 শ্রীমদ্ভগিদ্গীতার থলাদকর সঠিক উচ্চারণ  ও সুকি  পাঠ করার ন্দিক্ষা পাওয়া। 

 শ্রীমদ্ভগিদ্গীতার ন্দিন্দিন্ন অধ্যায় থর্থদক ন্দৈি যান্দচত ৪৮টি থলাক িাাংলা অনুিােসি মুখস্থ কদর িলদত ও বুঝদত পািা।  

 গীতান্দিক্ষা সমাপদৈর পদর প্রদতযক ন্দিক্ষার্থী পান্দরিান্দরক, সামান্দজক, রাষ্ট্রীয় ও ধম যানুষ্ঠাদৈ ন্দৈিঃসাংদকাদচ গীতা পাঠ করদত পািা। 

 সৈাতৈ ধদম যর গুরুত্বপূণ য মঙ্গলাচিণ ও শনতযেম ম সম্পদকয সম্যক ধারণা লাি েিকত পািা। 

 সৈাতৈ ধদম যর িাস্ত্রগ্রদন্থর আদলাদক উপদেিমূলক উপাখ্যান ন্দিখদত পািা ও ননশতে শিক্ষা লাভ েিা। 

 প্রাশতষ্ঠাশনে শিক্ষাি পািাপাশি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাি শিক্ষাি আকলাকে জীবন ধািকণ উদু্বি েিা। 

 ব্যশিি জীবনধািায় শুশচতা ও ধমীয় অনুিাসন কমকন চলাি উপোশিতা সম্পকেম জানা। 

 শ্রীমদ্ভগিদ্গীতার ৭০০টি থলাক ধারািান্দিকিাদি পাঠ ও আদলাচৈা। 

 শিক্ষার্থীকেি ননশতে ও মানশবে মূল্যকবাধ জাগ্রত েিা। 

গীতা ন্দিক্ষাদকদন্দ্রর পাঠোদৈর সময় এিাং ন্দিক্ষার্থীদের িয়সসীমা ও সাংখ্যা : 
 

 গীতা ন্দিক্ষাদকদন্দ্র পাঠোদৈর জন্য ন্দৈধ যান্দরত সময়: ২.৩০ ঘন্টা (সুন্দিধাজৈক সময়)। 

 গীতা ন্দিক্ষাদকদন্দ্র ন্দিক্ষার্থীদের িয়স সীমা: ১০-১৮ িের। 

 প্রন্দত ন্দিক্ষাদকদন্দ্র (২০১৮) ন্দিক্ষার্থী সাংখ্যা: ২৫ জৈ (ৈারী ও পুরুষ উিয়ই), তকব পশিবশতমত গীতাকেকন্দ্র (২০১৯) শিক্ষার্থী সংখ্যা 

৩০ জন। 

 গীতা কেকন্দ্রি ন্দিক্ষক পদে আদিেদৈর থর্াগ্যতা : 

 cÖv_©x‡K Kg c‡ÿ Gm, Gm, wm cvm n‡Z n‡e| 

 MxZv wkÿv‡K‡›`ªi cÖv_x©i eqm 21-45 eQ‡ii g‡a¨ n‡Z n‡e 

 †h gw›`‡i wkÿv‡K›`ª Aew ’̄Z †m gw›`‡ii cy‡ivwnZ ev †mevBZ (wkÿvMZ †hvM¨Zv _vK‡j) †K AMÖvwaKvi w`‡Z n‡e| 

 cÖv_©x‡K mswkøó wkÿv‡K›`ª GjvKvi ’̄vqx Awaevmx n‡Z n‡e| 

 cÖv_©x‡K mbvZb (wn›`y) agv©ej¤x̂ n‡Z n‡e Ges mbvZb ag© wel‡q Ávb m¤úbœ cÖv_x©‡K AMÖvwaKvi †`qv n‡e| 

 cÖv_x©‡K †gavex, `ÿ I ms¯‹…wZgbv n‡Z n‡e| 

 এ পদে কাব্য তীর্থ য উপান্দধ /সৈেধারী ব্যন্দিগণ অগ্রান্দধকার পাদিৈ। 

পাঠোৈ কাদল ন্দিক্ষদকর করণীয়: 

১। থকন্দ্র ন্দিক্ষদকর ব্যন্দিগত শুন্দচতা (সম্ভি িদল ন্দতলক ধারণ এিাং আচমৈ করা) পালৈ ও পাঠোদৈর ন্দৈধ যান্দরত সময় শুদ্ধিস্ত্র (সম্ভি 

িদল ৈামািন্দল/উিরীয় পন্দরধাৈ করা) আিশ্যক। 

২। থকদন্দ্র পাঠোদৈর ন্দৈধ যান্দরত সমদয় ন্দিক্ষার্থীদের ব্যন্দিগত সুন্দচতা ও শুদ্ধিস্ত্র পন্দরধাদৈর ন্দিষয়টি থকন্দ্র ন্দিক্ষক কর্তযক ন্দৈন্দিত করা। 
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নেৈন্দিৈ পাঠক্রম, পাকেি শবষয়বস্তু ও সময় ন্দিিাজৈ: 
 

১। প্রণাম ও নেন্দৈক সমাদিি: (১০ ন্দমন্দৈট)। 

 শিক্ষে ও শিক্ষার্থীিা কেকন্দ্র পােোকনি শনধ মাশিত সমকয় উপশিত হকয় পাদুো খুকল মশিকিি কবেীকত র্থাো  

ভগবান/কেবকেবী/মহাপুরুষকে প্রণাম জানাকনা। 

 সুশংঙ্খলভাকব লাইকন োঁড়াকনা।  

 জাতীয় পতাো উকতালন। 

 জাতীয় পতাোকে সম্মান প্রেি মন। 

 জাতীয় সংগীত পশিকবিন েিা। (পশিশিষ্ট-০১) 

 সনাতন ধকম মি মহাপুরুকষি ০১টি বানী বা প্রবাে  পাে ও আকলাচনা েিা। (পশিশিষ্ট-০2) 

 

২। মঙ্গলাচিণ-১ : (শনতয প্রার্থ মনা প্রণামমন্ত্র-১০ ন্দমন্দৈট) । 

 পশবত্র হওয়াি লকক্ষয মন্ত্রপাে েকি মুখ ও কেহ শুি েিা। 

 মুখ শুশি 

মন্ত্র:- ওঁ শবষ্ণু, ওঁ শবষ্ণু, ওঁ শবষ্ণু  

 কেহ শুশি েিা  

মন্ত্র:- নকমা অপশবত্রাাঃ পশবকত্রা বা সব মাবসহাং গকতাহশপ বা  

       যাঃ স্মকিৎ পুন্ডিীোক্ষং সাঃ বাহযাভযন্তিাঃ শুশচাঃ ।। 

গীতাকেকন্দ্রি শনশেষ্ট িাকন পদ্মাসকন বা সুখাসকন বসা। (পশিশিষ্ট -০৩) 

      ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ মন্ত্র উচ্চািণ েিা। 
 

 শপতৃপ্রণাম: 

ওঁ শপতা স্বগ মাঃ শপতা ধম ম শপতাশহ পিমংতপাঃ। 

শপতশি প্রীশতমাপকে প্রীয়কন্ত সব মকেবতাাঃ।। 

 মাতৃপ্রণাম:  

যৎ প্রসাোৎ জগৎদৃষ্টং পূণ মোকমা যোিীষা 

প্রতযক্ষ কেবতায়য় কম তুভযং মাকত্র নকমা নমাঃ ।। 

 গুরুপ্রণাম  

   ওঁ অখন্ড মন্ডলাোিং ব্যাপ্ত্যংকযন চিাচিম্। 

   তৎপেং েশি মতং কযন তয়স্ম শ্রীগুিকব নমাঃ।। 
 

 কৃষ্ণপ্রণাম : 

কহ কৃষ্ণ! েরুণাশসকধা েীনবকধা জগৎপকত । 

কগাকপি কগাশপোোন্ত িাধাোন্ত নকমাহস্তুকত।। 

  হকি কৃষ্ণ হকি কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হকি হকি 

  হকি িাম হকি িাম িাম িাম হকি হকি ।। 

শব:দ্র: শিক্ষে/শিক্ষার্থীি কনতৃকে সেকল সশম্মশলতভাকব শনতযপ্রণাম মন্ত্র পাকেি মাধ্যকম মঙ্গলাচিণ-১ তর্থা শনতয প্রার্থ মনা 

সম্পে েিকত হকব। 
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৩। মঙ্গলাচিণ-২: (কযাগাসন বা প্রাণায়াম বা ধ্যান-১০ ন্দমন্দৈট) । 
 

 সুশনশেষ্ট আসকন (পদ্মাসকন) বসা (পদ্মাসন না পািকল সুখাসকন বসা কযকত পাকি )। 

 আসকন বসা অবিায় গায়ত্রী মন্ত্র 03 বাি জপ েিা কযকত পাকি। 

গায়ত্রী মন্ত্র: 

ওঁ ভূর্ভ মবাঃ স্বাঃ তৎসশবতুব মকিণ্যং 

ভকগ মা কেবস্য ধীমশহ শধকয়া কযা নাঃ প্রকচােয়াৎ ওঁ ।। 

অনুবাে: শযশন স্বগ ম, মতম ও পাতাল এ শতন কলাকেি প্রসবোিী, সত্ত্ব, িজাঃ ও তকমা এ শতনগুকনি স্রষ্টা, ভূত, 

ভশবষ্যৎ ও বতমমান এ শতনোকলি সৃজনোিী, শযশন আমাকেি বুশিবৃশতসমূহকে কপ্রিণ েকিন, কসই 

পিকমশ্বিকে ধ্যান েিশি । 

শব:দ্র: কেহ ও মকনি সুিতা এবং দু:শিন্তা ও হতািা কর্থকে মুশিি জন্য মঙ্গলাচিণ-২ োয মেি।  

 
 

৪। মঙ্গলাচিণ-৩: (শনতযেম ম মন্ত্র ও কেবকেবীি প্রণাম মন্ত্র-১০ ন্দমন্দৈট) । 
 

 নেনশিন শনতযেম ম মন্ত্র ও শবশভে আচাি পালকনি কক্ষকত্র প্রকয়াজনীয় (মঙ্গলাচিণ মন্ত্র) (পশিশিষ্ট -০৪) 

 শবশভে কেব-কেবীি প্রণামমন্ত্র। (পশিশিষ্ট -০৫) 

শব:দ্র: প্রশতশেন ০১টি শনতযেম ম মন্ত্র এবং ১টি কেবকেবীি প্রণাম মন্ত্র পাে েিকত হকব। 

 
 

৫। পূব মশেকনি পাে পুনিাকলাচনা (১০ শমশনট) । 

 প্রকনাতকিি মাধ্যকম। 

 বণ ম, িব্দ ও বােয উচ্চািকণি যর্থার্থ মতা যাচাই। 

 উপকেি উপাখ্যাকনি শহকতাপকেি কর্থকে শিক্ষার্থীকেি উপলশি জানা। 
 

 
 

৬। শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা পাে: (১ ঘন্টা ২০ ন্দমন্দৈট) । 

 শ্রীমদ্ভগিদ্গীতা গ্রকেি পশিশচশত সম্পকেম শিক্ষা োন। 

 গীতাি ধ্যান ও গীতামাহাত্ম্য সম্পকেম শিক্ষাোন। 

 কলাে পাকেি কক্ষকত্র সঠিে উচ্চািণ, িি ও সুি অনুসিণ েিা। 

শব:দ্র: প্রশত পােোন শেবকস ধািাবাশহে ০৩ (শতন) টি কলাে সিলার্থ ম/তাৎপয মসহ পােোন েিকত হকব। (পশিশিষ্ট -০6) 

 

৭। সৈাতৈ ধমীয় উপদেি উপাখ্যাৈিঃ (১৫ ন্দমন্দৈট) (পশিশিষ্ট -০7) 

 ১) সাশবত্রী ও সতযবান, ২) শ্রীিামচকন্দ্রি শপতৃসতযিক্ষা, ৩) প্রহ্লাকেি শবষ্ণুভশি,    ৪) আরুশণি গুরুভশি, ৫) শ্রীকৃকষ্ণি 

োমবধনলীলা, ৬) সতয ও সুিি, ৭) জীবকসবা,  ৮) জীকবািাি,  ৯) নামমাহাত্ম্য (বাল্মীশে মুশন)   ১০) ভকিি কসবায় 

ভগবান,  ১১) বন্ধুপ্রীশত (সুোমা ও শ্রীকৃষ্ণ) ১২) এেটি বালকেি সিলতা, ১৩) কেিকপ্রশমে জনা, ১৪) ধকম মি জয়   ১৫) 

কগাবধ মন পব মত ধািণ ১৬) ফলওয়ালীি প্রশত কৃপা,  ১7) সতী ও েক্ষ,   ১8) ভকিি জয় ১9) অজাশমল,    

8। প্রার্থ মনা সংগীত (05 শমশনট) (পশিশিষ্ট -০8) 

    সশম্মশলতভাকব পশিশিকষ্ট উশিশখত কযকোকনা এেটি প্রার্থ মনা সংগীত পশিকবিন েকি শেকনি োয মক্রম সমাশপ্ত্। 

 

9। সেল োয মক্রকম প্রধান োয মালয় কর্থকে প্রণয়নকৃত োশিকুলাকমি শবষয়াশে প্রকযাজয কক্ষকত্র 

অশিও শিভাইস ব্যবহাি েকি শিক্ষা োয মক্রম পশিচালনা েিকত হকব। 
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পশিশিষ্ট – ০১ 

জাতীয় সংগীত 

আমাি কসানাি বাংলা আশম কতামায় ভালবাশস 

শচিশেন কতামাি আোি (২) কতামাি বাতাস আমাি প্রাকণ 

ওমা আমাি প্রাকণ বাজায় বাঁিী।। 

ওমা; ফাগুকন কতাি আকমি বকন ঘ্রাকণ পাগল েকি 

মশি হায় হায় কি  

ওমা; ফাগুকন কতাি আকমি বকন ঘ্রাকণ পাগল েকি । 

ওমা; অঘ্রাকন কতাি ভিা কক্ষকত শে কেকখশি 

আশম শে কেকখশি মধুি হাশস ।। 

শে কিাভা শে িায়া কগা শে কেহ শে মায়া কগা 

শে আঁচল শবিাকয়ি বকটি মূকল নেীি কূকল কূকল 

মা কতাি মুকখি বানী আমাি োকন লাকগ সুধাি মকতা 

মশি হায়, হায় কি 

মা কতাি মুকখি বাণী আমাি োকন লাকগ সুধাি মকতা 

মা কতাি বেন খাশন মশলন হকল আশম নয়ন 

ওমা আশম নয়ন জকল ভাশস।। 

............... 

 

শব:দ্র: প্রেকেি ওকয়বসাইট www.templeedu.gov.bd কর্থকে ‘জাতীয় সংগীত’ 

িাউনকলাি েিা যাকব। 

 

 

 

http://www.templeedu.gov.bd/
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পশিশিষ্ট-০২ 

(ে). evYx msKjb 

নং বাণী প্রবিা/উৎস 

১. জ্ঞাকনি ন্যায় পন্দিত্র িস্তু জগদত আর ন্দকছু ৈাই। শ্রীমদ্ভগিত গীতা। 

২. ন্দিক্ষা মদৈর একটি থচাখ। থজাৈার্থৈ সুু্ফট। 

৩. ন্দৈজদক জাদৈা। সদক্রটিস। 

৪. জ্ঞানী ব্যশিিা শবনয়ী হয়। শব.শস.িায়। 

৫. ধম ম শনকয় যািা কোিল েকি, ধকম মি ধম ম তািা জাকন না। ড. মুিাম্মে িিীদুল্লাি। 

৬. ধাশম মে হকত চাইকল প্রশতশেন িাকত কিাবাি সময় প্রশতশেকনি েকম মি শহসাব-

শনোি েিশব অর্থ্মাৎ ভাল েম ম শে েকিশিস এবং মি েম ম  শে েকিশিস, তা 

শচন্তা েকি মি েম ম আি যাকত েিকত না হয় কসজন্য দৃঢ়-প্রশতঙ্গ হশব। 

শ্রী কলােনার্থ ব্রহ্মচািী। 

৭. সব ধকম মি কলাকে এেজনকেই িােকি । কেউ বলকি ঈশ্বি, কেউ িাম, কেউ 

হশি, কেউ আিাহ, কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাো, শেন্তু বস্তু এেই ।  

শ্রী িামকৃষ্ণ 

পিমহংসকেব। 

৮. ভশি আপনাি উেশতি জন্য। যাহাি ভশি নাই, তাহাি চশিকত্রি উেশত নাই ।  বশিম চকটাপাধ্যায়। 

 

৯. -কোন োজ কতামাি কভতি যশে িশিি উকদ্রে েকি কেয়, তাই পূন্য। আি যা 

কতামাি িিীি ও মনকে দূব মল েকি কেয়, তাই পাপ । 

স্বামী ন্দিদিকাৈি। 

 

১০. মানুকষি শভতকি কয কেবে তািই প্রোি সাধনকে বকল ধম ম।  স্বামী ন্দিদিকাৈি।। 

১১. কয ব্যশি মুকখ সাধু ও শমশষ্ট ের্থা বকল, অর্থচ তোনুসাকি োজ েকি না, তাি 

সঙ্গ পশিতযাগ েি। 

কগৌতম বুি। 

 

১২. ভদ্র হকত হকল নম্র হকত হকব। কেননা, বীজ মাটিকত না পড়কল অঙ্কুকিােগম হয় 

না । 

-কিখ সােী। 

 

১৩. এেজন মহান ব্যশিি ব্যশিে কবাঝা যায় কিাট ব্যশিি সাকর্থ তাি ব্যবহাি 

কেকখ।  

কিল োকনগী। 

 

১৪. নাম মানুষকে বড় েকি না, মানুষই নামকে জাোঁইয়া কতাকল।    িবীন্দ্রনার্থ োকুি। 

১৫. অনাবশ্যে ব্যাপাকি েখকনা শলপ্ত্ হকব না।  স্বামী েয়ানি অবধূত। 

১৬. সব মো আত্ম্াি উেশতি জন্য কচষ্টা েিকব । স্বামী েয়ানি অবধূত। 

১৭. এেগুকয়মী ভাকলা োকজ ভাকলা, মি োকজ নয় । শিবনার্থ িাস্ত্রী। 

১৮. িাদলা কাজ সিসময় কর। িারিার কর। মৈদক সিসময় িাদলা কাদজ ন্দৈমগ্ন 

রাদখা। সোচরণই স্বগ যসুদখর পর্থ।   

থগৌতম বুদ্ধ। 

১৯. অলস মন্দিষ্ক কুন্দচতর্ার সিজ ন্দিকার। কবে। 

২০. আমার র্ািা ইচ্ছা তািাই কন্দরদত পান্দর, থতাদের ন্দিশ্বাস ৈাই, কাদজই ফলও িয় ৈা । থলাকৈার্থ ব্রহ্মচারী। 

 

২১. র্ারা হৃেয় ন্দেদয় কাজ করদত পাদর ৈা; তাদের অজযৈ অতর্িঃসারশূন্য, উৎসািিীৈ সাফল্য 

চারন্দেদক ন্দতিতার উদ্ভি ঘটায়।  

এ ন্দপ থজ আবুল কালাম। 

 

২২. স্বপ্ন থসটা ৈয় থর্টা মানুষ ঘুন্দমদয় ঘুন্দমদয় থেদখ; স্বপ্ন থসটাই থর্টা পূরদৈর প্রতযািা, মানুষদক 

ঘুমাদত থেয় ৈা।  

এ ন্দপ থজ আবুল কালাম। 

 

২৩. ভাল শচন্তা েরুন , োিণ আমাকেি শচন্তা এেসময় প্রশতঙ্গায় পশিনত হয়। মহাত্ম্া গাধী। 

২৪. আমাি ধম ম কোন কভৌগশলে সীমাি মকধ্য আবি কনই।আমাি ধকম মি শভশত হল ভালবাসা এবং মহাত্ম্া গাধী। 
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অশহংসা। 

২৫. িান্ত হইকলই িাশন্ত পাওয়া যায়। িাম োকুি। 

২৬. বাধাি ের্থা শুশনস শন তুই, ইষ্টপাকন চল,িকতে অভাি পূিণ হকব বাড়কব বুকে বল। শ্রী শ্রী োকুি অনুকুল চন্দ্র। 

২৭. ”জানকব কেউ না র্থাে,কতাকেি এেজন মা আকি। মা সািো কেবী। 

২৮. ”জপ ধ্যান েিকব,সৎ সকঙ্গ র্থােকব,অহিািকে শেছুকত মার্থা তুলকত কেকব না। মা সািো কেবী। 

২৯. ”যশে িাশন্ত চাও মা োিও কোষ কেখ না,কোষ কেখকব শনকজি। জগৎকে আপন েকি শিখ। 

কেউ পি নয় মা ,জগৎ কতামাি। 

মা সািো কেবী। 

 

৩০. মানুষ গুরু মন্ত্র কেয় োকন ,জগৎ গুরু মন্দ্র কেয় প্রাকণ। শ্রী শ্রী প্রর্ভ জগ্বন্ধু সুিি। 

 

 

পশিশিষ্ট-০3 

পদ্মাসন ও সুখাসন 
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পশিশিষ্ট-০৪ 

নেনশিন শনতযেম ম ও আচাি পালকনি কক্ষকত্র প্রকয়াজনীয় মন্ত্র 
 

কয েম্মম না েশিকল প্রতযবায় অর্থ মাৎ পাপ হয় তাহাকে শনতযেম্মম বকল। 

ক্রশমে নেনশিন শনতযেম ম ও আচাি  মন্ত্রসমূহ 

1)  সেল োজ শুরু েিাি আকগ বলকত হয় : ওঁ তৎসৎ 

2)  বাশড় কর্থকে িওনা কেওয়াি আকগ বলকত 

হয় 

: ওঁ সব মমঙ্গলমঙ্গকল্য শিকব সব মার্থ মসাশধকে 

িিকণ্য ত্রযাম্বকে কগৌশি নািায়শণ নকমাহস্তকত । 

দুগ মা, দুগ মা, দুগ মা ।। 

3)  শপতৃস্তুশত 

 

: ওঁ শপতা স্বগ ম: শপতা ধম ম শপতাশহ পিমংতপ: । 

শপতশি প্রীশতমাপকে প্রীয়কন্ত সব মকেবতা: ।। 

4)  মাতৃপ্রনাম : যৎ প্রসাোৎ জগৎদৃষ্টং পূণ মোকমা যোিীষা 

প্রতযক্ষ কেবতায়য় কম তুভযং মাকত্র নকমা নমাঃ ।। 

5)  িাকত ঘুমাকনাি সময় : ওঁ শ্রী পদ্মনাভায় নম: 

6)  তুলসী গাকি জল শেবাি মন্ত্র : ওঁ কগাশবি বিভাং কেবীং ভি নচতন্য োশিণীম 

োপয়াশম জগিাত্রীং শবষ্ণু ভশি প্রোশয়নীম্ ।। 

7)  তুলসী প্রেশক্ষন মন্ত্র 

 

: যাশন োশন চ পাপাশন ব্রহ্মাহতযাশেোশন চ । 

তাশন তাশন প্রনশ্যশন্ত প্রেশক্ষণ পকে পকে ।। 

8)  তুলসী প্রনাম মন্ত্র : ওঁ বৃিায়য় তুলসী কেয়ব্য শপ্রয়ায়য় কেিবস্য চ । 

কৃষ্ণভশিপ্রকে কেবী! সাতযবয়তয নকমা নম: ।। 

9)  শবল্বপত্র চয়ন মন্ত্র : ওঁ পূন্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুি শ্রীফল প্রকভা। 

মকহি পূজনার্থ মায় ত্্বৎপাত্রাশণ শচকনাম্যহম্।। 

টিো-চক্রশূন্য, শিদ্রহীন এবং বৃন্তযুি শত্রপত্র সমশিত শবল্বপত্র চয়ন েশিকত হইকব। 

10)  দূব মা চয়ন মন্ত্র : ওঁ মহস্ত্রপিমা কেবী িতমূলা িতাঙ্কুিা। 

সর্ব্মৎ হিতু কম পাপং দূব মা দু:স্বপ্ননাশিনী 

11)  তুলসী পাতা তুশলবাি মন্ত্র 

 

: ওঁ তুলস্য মৃতজনামাশস সোেং কেিবশপ্রয়া । 

কেিবাকর্থ ম োং বিো ভব কিাভকন ।। 

(শব:দ্র:-দ্বােিী, পূশণম মা, অমাবস্যা, িাশত্রোল, সায়ংোল ও সংক্রাশন্ত 

শেবকস তুলসীপত্র চয়ন েিা যাকব না) 

12)  ঘুম কর্থকে উকে শবিানায় বকস শনন্ম মন্ত্র 

 

: ব্রহ্ম মুিাশি শস্ত্র পুিান্তোিী ভানু: িিী ভূশমসূকতা বুধি । 

গুরুি শুক্র িশন িাহু কেতু কুব মন্তু সকব ম মম সুপ্রভাতম ।। 

অর্থ ম: ব্রহ্ম , মুিাশি (শবষ্ণু) , শত্রপুিান্তোিী (শিব), সূয ম, চন্দ্র, বুধ, গুরু, শুক্র, 

িশন, িাহু , কেতু-     সেকল আমাি প্রভাতটি সুিি েরুন। অত: পি ভূশম 

স্পিম েকি শনন্ম মন্ত্র বলুন- 

ওঁ শপ্রয় েওায়য় ভূয়ম্য নম: 

অর্থ ম: কেহময়ী ও সশহষ্ণুতাি প্রতীে ভূশমকে প্রণাম েশি । 

13)  জলশুশি : জল পান েিা বা কোন সুোকজ ব্যবহাি েিাি পূকব ম উহা শনম্ন মকন্ত্র শুি 

েকি শনকত হয়: 

ওঁ আকপা কজযাশত: িস: অমৃতম্ ব্রহ্ম ভূ: ভূব: স্বকিাম । 

অর্থ ম: পিকমশ্বি! এই জল কজযাশত স্বরূপ, এই জলই িস (আনি) স্বরূপ 

এবং অমৃত ব্রহ্ম স্বরূপ । এই জল িুল, সুষ্ক ও অশতসূক্ষ্ণ জগৎ স্বরূপ । 

অর্থবা ওঁ গকঙ্গ চ যমুকন নচব কগাোবিী সিস্বতী । 

নম্মমকে শসন্ধু োকবিী জকলহশস্মন্ সশেশধং কুরূ ।। 
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14)  োন মন্ত্র  : ওঁ কুরুকক্ষত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুস্কিাশণ চ । 

তীর্থ মাকন্যতাশন পূণ্যাশন প্রাত:োনোকল ভবশিহ ।। 

অর্থ ম-প্রর্ভ! পশবত্র কুরুকক্ষত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও পুস্কি তীকর্থ মি পূণ্য সেল 

এ োকনি সময় লাভ হউে। 

15)  খাদ্য গ্রহন মন্ত্র 

 

: ওঁ অেপকতহেস্য কনা কেহযনমীবস্য শুশি ন: । 

প্র-প্রোতািং তাশিষ ঊজমং কনা কধহী শদ্বপকে চতুষ্পকে ।। 

অর্র্থ: কহ অেোতা প্রর্ভ! কতামাি েরুণায় এই অে আমাকেি কিাগনািে 

ও পুশষ্টবধ মে কহাে। জগকত অে োনোিীকেি উতকিাতি সমৃশি কহাে। 

সেল শদ্বপেী ও চতুষ্পেী প্রাণী অেপ্রাপ্য কতাে। 

অর্থবা, ওঁ শ্রী জনােমনায় নমাঃ 

16)  োকিা সুসংবাে কপকল শনম্ন মন্ত্র : ওঁ য এেবণ ম বহূধা িশি কযাগাে বণ মান্ অকনোন শনশহতাকর্থ ম েধ্যাশত । 

শবয়চশত চাকন্ত শবশ্বমাকেৌ স কেব: স কনা বুিযা শুভয়া সংযুনক্তু ।। 

অর্থ ম: শযশন শনিাোি, প্রকয়াজকন বহুরুপ ধািণ েকিন, আশেকত শবশ্ব যা 

হকত উদু্ভত এবং অকন্ত শবশ্ব যাকত লীন হকয় য়ায় কসই পিম কেবতা 

আমাকেি শুভবুশিি প্রোন েরুন ।। 

অর্থবা-হশিবল!  হশিবল!  হশিবল! হশিবল! 

17)  জন্মসংবাে  : োকিা জন্ম সংবাে শুনকল ৩(শতন) বাি বলকত হয়:   

 ওঁ আয়ুিান্ ভব ।। 

18)  দু:সংবাে 

 

: োকিা দু:সংবাে শুনাি সকঙ্গ সকঙ্গ বলকত হয়:    

ওঁ আপেং অপবােি অপসি: ।। 

19)  

মৃতুয সংবাে 

 

: মৃতুয সংবাে শুনকল সকঙ্গ সকঙ্গ বলকত হয়: 

ওঁ তস্য আত্ম্ানস্য সদ্গশত ভব । 

অর্থবা, শেব্যান, কলাোন স: গচ্ছতু: ।।  

অর্থবা (েকহয়ং সব মগাত্রাশন) 

20)  িয়ন মন্ত্র 

 

: িাকত ঘুমাকত যাওয়াি পূকব ম বা িয়ন োকল শবিানায় বকস শনম্ন মন্ত্র পাে 

েিকত হয়:  

ওঁ যজ্জাগ্রকতা দূি মুয়েশত নেবং তদুসুপ্ত্স্য, 

তকি মন: শিব সংেে মস্ত ।। 

অর্থ ম: পিমাত্নন । শেব্য িশি সম্পে মন জাগ্রত অবিায় ও শনদ্রাতাবিায় 

উভয় সমকয় চঞ্চলা । ইশন্দ্রয় িশিরূপী কজযাশত     সমূকহি মকধ্য অন্যতম 

কজযাশত আমাি মনন শুভ সংেে যুি হউে । 

21)  গুরু প্রনাম : ওঁ অখন্ড মন্ডলাোিং ব্যাপ্ত্ংকযন – চিাচিং । 

তৎপেং েশি মতং কযন তয়স্ম শ্রীগুরুকব নমাঃ ।। 

অজ্ঞান-শতশমিাধস্য জ্ঞানঞ্জন িলােয়া। 

চক্ষুরুন্মীশলতং কযন তয়স্ম শ্রীগুরুকব নমাঃ 

22)  োন েিাি আকগ : োকনি পূকব ম শনকম্নাি মন্ত্র পাে েকি জকল তীর্থ ম আহবাহন পূব মে োন 

েিকত হকব । 

ওঁ গকঙ্গ চ যমুকনয়চব কগাোবশি সিস্বতী । 

নম্মমকে শসকধা োকবশি জকলহশস্মন্ সশেশধং কুরূ ।। 

23)  বই পড়াি আকগ 

 

: কেবী সিস্বতীকে প্রনাম েকি পড়া শুরু েিকত হকব । 

শ্রী শ্রী সিস্বতীকেবীি প্রনাম: 

ওঁ সিস্বতী মহাভাকগ শবকদ্য েমল কলাচকন 

শবশ্বরূকপ শবিালাশক্ষ শবদ্যাং কেশহ নকমাহস্তুকত ।। 
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24)  এোেিী পািকণি সময় বলকত হয় : প্রাত:োো হশিৎ সতও্া উপবাসং সমপ ময়ৎ । 

পািনন্তু তত: কুয মাে ব্রত শসয়িহশিৎ স্মিণং ।। 

অর্থ মাৎ প্রাত:োন েকি এেটু জল হাকত শনকয়  

ওঁ অজ্ঞান শতশমিাধস্য ব্রত নাকনন কেিব । 

প্রসীে সুমুকখানার্থ জ্ঞান দৃশষ্ট প্রকো ভব ।। 

পাে পূব মে জল পান েিকত হয় । এিপি স্বাভাশবে খাবাি গ্রহণ েকি 

এোেিী পািণ েিাি শবধান । 

25)  ভাই কফাটাি সময় বলকত হয় : ভাই-এি েপাকল শেলাম কফাঁটা, যকমি দুয়াকি পিল োঁটা । 

যমুনা কেন যমকে কফাঁটা, আশম শেই আমাি ভাইকে কফাঁটা ।।” 

ভাইকফাঁটা হকচ্ছ ভাইকবাকনি মধূি সম্পকেমি বশহ:প্রোি। অগ্রহায়ণ মাকসি 

ভাতৃ শদ্বতীয়া শতশর্থকত কবান ভাই-এি েীর্ ম জীবন োমনা েকি ভাতৃ 

ললাকট শতলকেি কফাঁটা কেয় । 

26)  শবপেোকল বলকত হয় : মধুসূেন! মধুসূেন! মধুসূেন! 

27)  গৃকহ প্রকবিোকল বলকত হয় : ওঁ বাস্তু পুরূসায় নম: । 

28)  কিৌচাগাকি প্রকবিোকল বলকত হয় : ওঁ আজ্ঞা কুরু বসুধিা 

29)  কোন োিকণ ভীত হকল বলকত হয় : িাম! িাম! িাম! 

30)  োকিা কুেম ম, শনিা, শমর্থ্া, োকিা 

সম্পকেম কুৎসা শুনকল বলকত হয় 

: িাম! িাম! িাম! 

 

31)  বাড়ী কর্থকে পেব্রকজ গমণোকল বলকত 

হয় 

: কৃষ্ণ কেিব কৃষ্ণ কেিব কৃষ্ণ কেিব ত্রাশহ মাং 

িাম িার্ব িাম িার্ব িাম িার্ব িক্ষ মাং । 

32)  যানবাহকন আকিাহনোকল বলকত হয় : নািায়ণ! নািায়ণ! নািায়ণ! 

33)  প্রবাকস যাওয়াি সময় বলকত হয় : শত্রশবক্রম! শত্রশবক্রম! শত্রশবক্রম! 

34)  ঔষধ কসবনোকল বলকত হয় : শবষ্ণু! শবষ্ণু! শবষ্ণু! 

35)  কিাকগ আক্রান্ত হকল বলকত হয় : প্রসীে পিমানি প্রসীে পিকমশ্বি । 

আশধ-ব্যাশধ ভূজঙ্গকন েষ্টং মামুিি প্রকভা ।। 

36)  যুিোকল বলকত হয় : চক্রধি! চক্রধি! চক্রধি! 

37)  মৃতুযোকল বলকত হয় : নািায়ণ! নািায়ণ! নািায়ণ! 

38)  বনপকর্থ গমনোকল বলকত হয়  : নৃশসংহকেব! নৃশসংহকে! নৃশসংহকেব! 

39)  অশি ভকয় বা আগুকনি ভকয়ি সময় বলকত 

হয় 

: জলিাশয়নম্! জলিাশয়নম্! জলিাশয়নম্! 

40)  শববাহোকল বলকত হয় : প্রজাপশত! প্রজাপশত! প্রজাপশত। 

41)  পব মত গমনোকল বলকত হয় : িঘুনিনম্! িঘুনিনম্! িঘুনিনম্! 

42)  কোন ব্যশিি সাকর্থ কেখা হকল বলকত হয় : দুই হাত কজাড় েকি বুকেি োকি শনকয় একস “নমস্কাি” 

43)  সব ম োয ম–এ বলকত হয় : হকি কৃষ্ণ । 

অর্থবা, মাধব! মাধব! মাধব! 

44)  পশবত্র হওয়া  

 

: ে. দুই হাত ভাল েকি কধৌত েিা।  

খ. দুই পা ভাল েকি কধৌত েিা। 

গ. মুখমন্ডল কধৌত েিা। 

র্. মুকখি শভতি জল শেকয় কুলকুশচ েিা। 

ঙ. মার্থাি উপি জল শিটিকয় শতন বাি বলকত হকব- ওঁ শবষ্ণু, ওঁ 

শবষ্ণু, ওঁ শবষ্ণু 
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 পশিশিষ্ট-০৫ 

শবশভে কেব কেবীি প্রণাম মন্ত্র  

 

ক্রশমে মকন্ত্রি ধিণ  শবস্তাশিত 

1)  শ্রী শ্রী ব্রহ্মাি প্রণাম মন্ত্র : ওঁ চতুব মেন-সম্মি-চতুকব মে কুটুশম্বকন । 

শদ্বজানুকষ্ঠয় সৎেম মসাশক্ষকণ ব্রহ্মকণ নমাঃ ।। 

 

2)  শ্রী শ্রী শবষ্ণুি প্রণাম মন্ত্র : ওঁ নত্রকলােযপূশজকত শ্রীমন্ সো শবজয়বিমন । 

িাশন্তং কুরু গোপাকণ নািায়ণং নকমাহস্তু কত ।। 

 

3)  শ্রী শ্রী শিকবি প্রণাম মন্ত্র : ওঁ নমাঃ শিবায় িান্তায় োিণত্রয় কহতকব। শনকবেয়াশম 

চাত্নানং েং গশত: পিকমশ্বি ।। 

 

4)  শ্রী শ্রী দূগ মা কেবীি প্রণাম মন্ত্র         

 

: ওঁ সব মমঙ্গলমঙ্গকল্য শিকব সব মার্থ মসাশধকে । 

িিকণ্য ত্রযম্বকে কগৌশি নািায়শণ নকমাহস্তু কত ।। 

 

5)  শ্রী শ্রী সিস্বতী কেবীি প্রণাম মন্ত্র     : ওঁ সিস্বতী মহাভাকগ শবকদ্য েমলকলাচকন। 

শবশ্বরূকপ শবিালাশক্ষ শবদ্যাং কেশহ নকমাহস্তু কত ।। 

6)  শ্রী শ্রী লক্ষ্ণী কেবীি প্রণাম মন্ত্র     : ওঁ শবশ্বরূপস্য ভায মাশস পকদ্ম পদ্মালকয় শুকভ । 

সর্ব্মতাঃ পাশহ মাং কেবী মহালক্ষ্ণী নকমাহস্তু কত ।। 

 

7)  শ্রী শ্রী োশতমকেি প্রণাম মন্ত্র       : ওঁ োশতমকেয় মহাভাকগ কগৌশিহৃেয় নিন । 

কুমাি িক্ষ মাং কেব নেতযাে মন নকমাহস্তুকত ।। 

 

8)  শ্রী শ্রী গকণকিি প্রণাম মন্ত্র   : ওঁ এেেন্তং মহাোয়ং লকম্বােিং গজাননম্। 

শবঘ্ননািেিং কেবং কহিম্বং প্রণমাম্যহম্ ।। 

 

9)  শ্রী শ্রী োলী মাকয়ি প্রণাম মন্ত্র     : ওঁ োলী োলী মহাোলী োলীকে পাপহাশিণী | 

সব মপাপ হকি োলী জয়ং কেশহ নকমাহস্তুকত ।। 

 

10)  শ্রী শ্রী শবশ্বেম মাি প্রণাম মন্ত্র       : ওঁ কেবশিশেন্ মহাভাগ কেবানাং োয মসাধোঃ 

শবশ্বেম মণ্ নমস্তুভযং সব মাভীষ্টপ্রোয়ে ।। 
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পশিশিষ্ট-০৬ 

শবশভে অধ্যায় কর্থকে উকিখ্যকযাগ্য ও মূখ্য ৪৮টি কলাে বাংলা অনুবােসহ মুখি েিা। 

 

অধ্যায়ক্রম ও ৈাম থলাক ৈাং                        কলাকেি শবষয়বস্তু 

প্রর্থম অধ্যায়: ন্দিষাে থর্াগ ১ ১/১. গীতাি প্রর্থম কলাে-ধম মকক্ষকত্র যুকিি শবষকয় ধৃতিাকেি শদ্বধাগ্রি শজজ্ঞাসা। 

ন্দিতীয় অধ্যায়: সাাংখ্য থর্াগ 
৩, ৭, 

১৩,২২, ৪৭ 

২/৩. শ্রী ভগবাকনি ক্ষকত্রাশচত উৎসাহ বােয । 

২/৭. শবভ্রান্ত শিকষ্যি গুরুকেকবি শনেট আত্ম্সমপ মণ ও শনকে মি প্রার্থ মনা। 

২/১৩. আত্ম্াি কেহান্তকি শিিবুশিসম্পে ব্যশিি কমাহগ্রস্ত না হওয়া। 

২/২২.আত্ম্া জীণ ম কেহ তযাগ েকি নতুন কেহ ধািণ েকিন। 

২/৪৭. সাম্যবুশি যুি শনষ্কাম েকম মি উপশেি উহাই কযাগ । 

র্ততীয় অধ্যায়: কম য থর্াগ ১৩, ৩৫, ৩৭ 

৩/১৩. সন্তগণ ভগবানকে অপ মন েকি খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ েকিন ও পাপমুি র্থাকেন। 

৩/৩৫. স্বধকম মি অনুষ্ঠান পিধম ম অকপক্ষা উৎকৃষ্ট। 

৩/৩৭. িজগুণ কর্থকে োম ও কক্রাকধি উৎপশত আি পাপাত্ম্ে োমই জীকবি প্রধান 

িত্রু। 

চতুর্থ য অধ্যায়: জ্ঞাৈ থর্াগ 

৭, ৮, ৯, ১১, 

১৩, ৩৪, 

৩৮, ৩৯ 

৪/৭.   ধকম মি অধাঃপতন এবং অধকম মি অর্ভযত্থান হকল ভগবান অবতীণ ম হন। 

৪/৮.   সাধুকেি পশিত্রাণ, দুষ্কৃতোিীকেি শবনাি ও ধম ম সংিাপকনি জন্য ভগবান 

যুকগ যুকগ অবতীণ ম হন। 

৪/৯.   ভগবাকনি শেব্য জন্ম ও েম ম যর্থাযর্থভাকব জানা ব্যশি কেহতযাকগি পকি 

ভগবিাম লাভ েকিন। 

৪/১১.  কয ভি কয ভাকব ভজনা েকি , কসইরুপ ফল প্রাপ্ত্ হন । 

৪/১৩.  প্রকৃশতি শতনটি গুণ ও েম ম অনুসাকি ভগবান মানব সমাকজি চািটি বণ ম 

শবভাগ সৃশষ্ট েকিকিন। 

৪/৩৪.  সদ্গুরুকে অকৃশত্রম কসবায় সন্তুষ্ট েকি শবনম্র শচকত প্রন শজজ্ঞাসাপূব মে 

জ্ঞাকনাপকেি লাভ েিা । 

৪/৩৮.  এ জগকত শচন্ময় জ্ঞাকনি মকতা পশবত্র আি শেছুই কনই। 

৪/৩৯.  শচন্ময় তত্ত্বজ্ঞাকন শ্রিাবান ব্যশি শেব্যজ্ঞান লাভ েকি অপ্রাকৃত িাশন্ত প্রাপ্ত্ 

হন। 

পঞ্চম অধ্যায়: কম যসন্নযাস 

থর্াগ 
১৮, ২৫ 

৫/১৮. জ্ঞানবান পশন্ডকতিা সেকলি প্রশত সমেিী হন।  

৫/২৫. শনষ্পাপ, সংযত , সংিয়শূন্য েম মকযাগী ব্রহ্মশনবান লাভ েকিন।  

ষষ্ঠ অধ্যায়: ধ্যাৈ থর্াগ িা 

অিযাস থর্াগ 
১৭ 

৬/১৭. শযশন পশিশমত রুপ আহাি-শনদ্রা , েম ম কচষ্টা েকিন তাি দু:খ শনবৃশত হয় ।  

সপ্তম অধ্যায়: ন্দিজ্ঞাৈ থর্াগ ১৪ , ১৯ 

৭/১৪. শত্রগুনাশত্নে মায়াি জগৎকমাশহত তাহাি িিকন মায়ানাি হয় । 

৭/১৯. বহু জকম্মি পি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যশি পিকমশ্বি ভগবানকে কজকন তাঁি িিণাগত 

হন। 

অিম অধ্যায়: অক্ষরব্রহ্ম 

থর্াগ 
৫ , ১৬ 

৮/৫. মৃতুযি সমকয় শযশন ভগবানকে স্মিণ েকি কেহতযাগ েকিন শতশন তৎক্ষণাৎ 

ভগবৎ-ধাম প্রাপ্ত্ হন । 

৮/১৬. অনন্যশচকত শনতয স্মিনিীল ভকিি সহকজ ঈশ্বি লাভ হয় এবং 

পুনজমন্মশনবৃশত র্কট । 
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অধ্যায়ক্রম ও ৈাম থলাক ৈাং                        কলাকেি শবষয়বস্তু 

ৈিম অধ্যায়: রাজন্দিদ্যা- 

রাজগুিয থর্াগ 
২২ , ২৬, ৩৪ 

৯/২২. অনন্যশচকত শযশন ভগবাকনি উপাসনা েকিন, ভগবান তাঁি সমস্ত োয়ভাি 

বহন েকিন । 

৯/২৬. শবশুিশচকত ভিাশপ মত উপহাি ভগবান প্রীশতসহোকি গ্রহণ েকিন । 

৯/৩৪. ঈশ্বি সেকলি পকক্ষ সমান এবং অনন্যভাকব ভগবাকনি স্মিণ লওয়াি 

উপকেি ।  

েিম অধ্যায়: ন্দিভূন্দত থর্াগ ১০ 
১০/১০. প্রীশতপূব মে ভজনা েিকল ভগবান বুশিকযাগ োন েকিন এবং তাঁি োকি 

শফশিকয় কনন। 

একােি অধ্যায়: ন্দিশ্বরূপ 

েি যৈ থর্াগ 
১৮, ৩৮ 

১১/১৮. পিমব্রহ্ম, পিম আশ্রয় ও সনাতন পিম পুরুষ। 

১১/৩৮. ভি েতৃমে ভগবাকনি স্তব স্তুশত । 

িােি অধ্যায়: িন্দিদর্াগ ১৬, ২০ 

১২/১৬. শযশন শনিকপক্ষ, েক্ষ ও সমস্ত েকম মি ফলতযাগী শতশন ভগবাকনি শপ্রয় ভি 

। 

১২/২০. েম মফলতযাগী শ্রিাবান ভিিা ভগবাকনি শপ্রয় ।  

থত্রাদয়ােি অধ্যায়: থক্ষত্র-

থক্ষত্রজ্ঞ-ন্দিিাগ-থর্াগ 
১৩ 

১৩/১৩. সবভৃকত পিম ব্রকহ্মি উপশিশতকত ভশি লাভ ।  

চতুযেি অধ্যায়: গুণত্রয় 

ন্দিিাগ থর্াগ  
২৭ 

১৪/২৭. ভশিদ্বািা শত্রগুনাতীত হকয় ব্রহ্মভাব লাভ হয় ।  

পঞ্চেি অধ্যায়: পুরুদষািম 

থর্াগ  
১, ৭ 

১৫/১. সংসাি অশ্বর্থ বৃক্ষ স্বরুপ । 

১৫/৭. জীকবি সরুপ জ্ঞান লাকভি মাধ্যকম ভগবান লাভ হয় ।  

থষাড়ি অধ্যায়: নেিাসুর-

সম্পে ন্দিিাগ থর্াগ 
১, ২, ৩ , ২১ 

১৬/১     

১৬/২     নেবী সম্পে বণ মন ও নেবী প্রকৃশতি গুণাবলী। 

১৬/৩ 

১৬/২১. নিকেি শত্রশবধ দ্বাি োম , কক্রাধ, কলাভ । 

সপ্তেি অধ্যায়: শ্রদ্ধাত্রয় 

ন্দিিাগ থর্াগ  
২৩ 

১৭/২৩. যজ্ঞাশেেকম ম পিম ব্রকহ্মাি নাম শনকে মি । 

অিেি অধ্যায়: থমাক্ষদর্াগ 

৪২, ৪৭, ৬১ 

৬৫, ৬৬, 

৭৩, ৭৮ 

১৮/৪২. ব্রাহ্মকণি নয়টি স্বভাবজাত েম ম (গুণ) । 

১৮/৪৭. স্বধকম ম েতমব্য পালন ঈশ্বকিি অচ মনা । 

১৮/৬১. ঈশ্বি সব ম জীকবি হৃেকয় অশধশষ্ঠত ।  

১৮/৬৫.  ভি হকয় ভগবানকে পূজা ও নমস্কাি েিকল ভগবৎ-প্রাশপ্ত্ অবশ্যই হকব। 

১৮/৬৬.  ভগবান িিণাগত ভিকেি সমস্ত পাপ কর্থকে মুি েকিন । 

১৮/৭৩.  অর্জমকনি কমাহনাি ও যুু্কিি ইচ্ছা প্রোি ।  

১৮/৭৮.  কযখাকন কযাকগশ্বি শ্রীকৃষ্ণ এবং কযখাকন ধনুধ মি পার্থ ম, কসখাকনই 

শনশিতভাকব শ্রী, শবজয়, অসাধিণ িশি ও নীশত বতমমান র্থাকে। 
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পশিশিষ্ট-০৭ 

সনাতন ধমীয় 20টি উপাখ্যান 
 

1. সাশবত্রীি পশতব্রতা ের্থা 
 

শহন্দু ধকম ম সতীেকে নািীকেি শচি উজ্জ্বল আে মি শহকসকব গণ্য েিা হয়। তাই সতী-সাধ্বী পশতব্রতা িমণীগণ  এ 

সমাকজ যুগ যুগ ধকি নশিত হকয় আসকিন। আে মি পশতব্রতা িমণী এেজনমাত্র পুরুষশভে শদ্বতীয় কোন পুরুষকে স্বামীরূকপ 

েেনাও েকিন না । সুকখ-দুাঃকখ, সম্পকে-শবপকে পশতি অনুগত কর্থকে পশতকসবায় শনকবশেত প্রাণা হকয় র্থাকেন প্রশতব্রতা 

িমণী। এভাকব কয সব পশতব্রতা িমণী অকিষ দুাঃখ-েষ্ট কভাগ েকিও পশত ও তাি পশিবাকিি েল্যাণ সাধন েকি 

প্রাতাঃস্মিণীয়া হকয় িকয়কিন, কস সব মহীয়সী নািীকেি মকধ্য সাশবত্রী অন্যতমা। পুিাোকল মদ্রকেকি অশ্বপশত নাকম এে িাজা 

শিকলন। ধাশম মে, োতা, সতযশনষ্ঠ বকল তাঁি প্রচুি খ্যাশত শিল। শববাশহত জীবকন অকনে শেন সন্তান না হওয়ায় িাজা সন্তান 

লাকভি আিায় েকোি তপস্যা েিকত লাগকলন। আোকিা বিি সাধনাি পি শতশন আিাধ্য কেবী সাশবত্রীি কেখা কপকলন । কেবী 

িাজাকে এে কতজস্বীশন, রূপবতী ও গুণবতী েন্যা লাকভি বি শেকয় অন্তশহ মত হকলন। শেছুশেন পি িাজাি র্ি আকলা েকি, 

িাণীি কোকল চাঁকেি মত সুিি ফুটফুকট এে েন্যা একলা। সাশবত্রী কেবীি অনুগ্রকহ েন্যা লাভ েকিকিন বকল অশ্বপশত তাঁি 

নাম িাখকলন সাশবত্রী। এেশেন সাশবত্রী োকনি পি কেবপূজা সমাপন েকি শপতাকে প্রণাম েিকত কগকলন। মূশতমমতী লক্ষ্ণীি 

মত কমকয়কে তখনও শবকয় শেকত পাকিনশন কভকব িাজা শবষে হকলন। 

 

সাশবত্রীকে বলকলন, মা, কতামাি শবকয়ি বয়স হকয়কি অর্থচ কতামাি প্রাশণপ্রার্থী হকয় কেউ আমাি শনেট আকসশন। 

যাকে তুশম পশত হবাি কযাগ্য বকল মকন েিকব তাি হাকতই কতামাকে সমপ মণ েিব। শপতাি ের্থা শুকন লশজ্জত হকয় সাশবত্রী 

শফকি একলন। েকয়েশেন পি শপতাি শনকে মিমকত, সাশবত্রী বৃি মন্ত্রীকেি সকঙ্গ ির্থ শনকয় কবশিকয় পড়কলন। শবশভে তীর্থ মিান ও 

িাজশষ মকেি তকপাবনগুকলা ঘুকি কবড়াকলন শতশন । এইভাকব শেছুোল ভ্রমণ েকি িাজধানীকত শফকি একলন। শপতাি সকঙ্গ 

সাক্ষাৎ েিকত শগকয় কসখাকন কেবশষ ম নািেকেও কেখকত কপকয় উভয়কেই শতশন প্রণাম েিকলন। অশ্বপশত তখন নািেকে 

বলকলন, ‘‘শনকজি কযাগ্য পশত শনকজই খু ুঁকজ কনবাি জন্য সাশবত্রীকে কেি ভ্রমকণ পাঠিকয়শিলাম। এইমাত্র কস শফকি একলা। তাি 

পি সাশবত্রীি শেকে মুখ শফশিকয় বলকলন, ‘‘োকে পশতরূকপ বিণ েিকত মনি েিকল, মা ?’’ কেবশষ ম নািকেি সামকন শনকজি 

পশত শনব মাচকনি ের্থায় সাশবত্রী শনতান্ত জড়সড় হকয় বলকলন,‘‘আশম দুযমৎকসকনি পুত্র সতযবানকে মকন মকন পশতরূকপ বিণ 

েকিশি। িালকেকিি িাজা দুযমৎকসন। িাজযিাসনোকল শতশন অধ হকয় যান। তখন িত্রুিা তাঁি িাজয কেকড় কনয়। িাজযহািা 

অধিাজা স্ত্রীি হাত ধকি বালে পুত্রকে সকঙ্গ শনকয় তকপাবকন আকসন।এিা সবাই তপাঃপিায়ণ, ধাশম মে। কসই দুযমৎকসকনি 

পুত্রই সতযবান। সতযবাকনি  ের্থা উেকতই কেবশষ ম নািে চমকে উেকলন । তািপি শচন্তাশিত মুকখ িাজা অশ্বপশতকে বলকলন, 

‘‘মহািাজ, োজটা ভাল হয়শন। সতযবানকে পশতরূকপ বিণ েিাি শসিান্ত শনকয় সাশবত্রী বড়ই র্ভল েকিকি। অশ্বপশত ব্যস্ত হকয় 

শজজ্ঞাসা েিকলন, ‘‘কেন মুশনোকুি, কিকলটা শে ভাল নয়?’’ কেবশষ ম বলকলন ‘‘অশত চমৎোি কিকল। সতযবান কেখকত কযমন 

সুশ্রী, কতমশন বশলষ্ঠ ও কতজস্বী, তাঁি মত শজকতন্দ্রীয়, সতযবােী, ধাশম মে যুবে পৃশর্থবীকত শবিল। তাঁি সবই ভাল, তকব  
 

এেমাত্র দুাঃকখি ব্যাপাি হল- 

“আশজ হকত কযই শেকন বষ মপূণ ম হকব। 

কসই শেন সতযবান শনিয়ই মশিকব। 

েশহনু ভশবষ্য ের্থা, যশে লয় মকন। 

কযাগ্য কেশখ েন্যাোন েি অন্যজকন।” 
 

িাজা তখন শনতান্ত দুাঃকখি সাকর্থ সাশবত্রীকে বলকলন, ‘‘সবই কতা শুনকল, মা । তুশম অন্য োউকে পশতকে বিণ েি। 

সতযবাকনি এেটিমাত্র কোষই তাি সমস্ত গুণকে আচ্ছে েকি কফকলকি। সাশবত্রী শচশন্তত হকলন বকট, তকব দৃঢ়তাি সকঙ্গ 

বলকলন, ‘‘তা হয়না, বাবা। আশম এেবাি যখন মকন মকন সতযবানকে পশতরূকপ বিণ েকিশি, তখন শেছুকতই শদ্বতীয় পুরুষকে 

পশত বকল শচন্তা েিব না। সতযবাকনি আয়ু অেই কহাে, আি েীর্ মই কহাে, শতশনই আমাি পশত। নািে বলকলন, ‘‘অশ্বপশত, 
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কতামাি েন্যা ধম মশনষ্ঠ, শিিমশত। তাঁকে সংেেচুযত েিকত পািকব না। সতযবাকনি সকঙ্গই তাি শবকয় োও। আিীবাে েশি, 

কতামাকেি মঙ্গল কহাে।  

 

নািে চকল কগকল অশ্বপশত সাশবত্রীি শবকয় আকয়াজন েিকত লাগকলন। শুভ শেন শিি েকি, শবকয়ি প্রকয়াজনীয় 

শজশনসপত্র এবং পুকিাশহত সকমত িাজা সাশবত্রীকে সকঙ্গ শনকয় তকপাবকন কপৌুঁকি দুযমৎকসকনি সকঙ্গ কেখা েিকলন। দুযমৎকসন 

তখন এেটি িাল-গাকিি তলায় কুিাসকন বকসশিকলন। অশ্বপশত শনকজি পশিচয় শেকলন এবং সাশবত্রীকে পুত্রবধূরূকপ গ্রহণ 

েিকত তাঁকে অনুকিাধ েিকলন। দুযমৎকসন বলকলন, ‘‘কস শে েকি হয়। আশম িাজযহািা বনবাসী আপনাি কেকহি দুলালী 

বনবাকসি দুাঃখ সহয েিকত পািকব কেন?’’ অশ্বপশত বলকলন, ‘‘এ শনকয় আপশন শচন্তা েিকবন না । সাশবত্রী আপনাকেি সকঙ্গ 

র্থােকত কমাকটই েষ্টকবাধ েিকব না। সাশবত্রীি সকঙ্গ সতযবাকনি শবকয়ি অনুমশত শেন। দুযমৎকসকনি অনুমশত কপকয় সালংোিা 

সাশবত্রীকে সতযবাকনি হাকত যর্থাশবশধ সম্প্রোন েকি অশ্বপশত িাজধানীকত শফকি কগকলন। শপতা তকপাবন কিকড় চকল কগকলই 

সাশবত্রী িাজেন্যাি কবি পশিতযাগ েকি বল্কল ও োষায় বসন পশিধান েকি তপশস্বনীি কবি ধািণ েিকলন। শ্বশুি-িাশুশড় ও 

সতযবাকনি কসবা এবং েকোি তপস্যা েকি পশতপািায়ণা সাশবত্রী তকপাবকন বাস েিকত লাগকলন। তকব এে মুহূকতমি জন্যও 

নািকেি ের্থা শতশন র্ভলকত পাকিনশন । সতযবান এে বিি পি তাঁকে কিকড় শচিতকি শবোয় কনকবন । বিকিি কিষ র্শনকয় 

আসকতই সাশবত্রী ভীষণ শবপকেি শচন্তায় ক্রকমই ব্যাকুল হকয় উেকলন। সতযবাকনি আয়ুস্কাল আি মাত্র চািশেন। সাশবত্রী শিি 

েিকলন, এ েয়শেন েকোি তপস্যায় োটাকবন, শতন শেন অনাহাকি কর্থকে ব্রত পালন েিকবন। পুত্রবধূি সংেে শুকন 

দুযমৎকসন বলকলন, ‘‘কবৌমা, এশে সংেে েকিকি, তুশম। শতনশেন না কখকয় র্থােকত কতামাি খুব েষ্ট হকব।সাশবত্রী শবনীতভাকব 

বলকলন, ‘‘আপশন ভাবকবন না বাবা, একত আমাি কোন েষ্ট হকব না।”  

 

েকোি তপস্যায় শতন শেন োটিকয় চতুর্থ ম শেন সূকয মােয় হকতই সাশবত্রীি কেহমন োোয় কভকঙ্গ পড়কত চাইল। কজাি 

েকি শনকজকে সংযত কিকখ সাশবত্রী কহাম েকি শ্বশুিকে প্রণাম েিকত কগকলন। শ্বশুি বলকলন, ‘‘মা, এবাি শেছু কখকয় নাও , 

ব্রত কতা কিষ হকয়কি ।” সাশবত্রী বলকলন , সূয মাকস্তি পিই শতশন আহাি গ্রহণ েিকবন । এশেকে কবলা ক্রকম কবকড় যাকচ্ছ কেকখ 

সতযবান োে সংগ্রকহি জন্য কুোি হাকত বকন কযকত প্রস্তুত হকলন । সাশবত্রী ব্যাকুল হকয় তাঁি োকি ছুকট শগকয় বলকলন, 

‘‘আজ আশম শেছুইকতই কতামাি োি িাড়া হব না, আমাকেও সকঙ্গ শনকয় চল। উপবাকসি দুব মলতা ও বনভূশমকত চলাি 

অনভযাকসি ের্থা তুকল সতযবান সাশবত্রীকে কবাঝাবাি কচষ্টা েিকলন। শেন্তু সাশবত্রী নাকিাড়বািা, শতশন স্বামীি সকঙ্গ যাকবনই। 

অবকিকষ শপতামাতাি অনুমশত শনকয় সতযবান সাশবত্রীকে সকঙ্গ েকি বকনি শেকে িওনা হকলন। চলকত চলকত তাঁিা গভীি 

বকন প্রকবি েকিকিন । এশেকে কবলা পকড় এল কেকখ সতযবান োে োটকত গাকি উেকলন। সাশবত্রী সব মক্ষণ তাঁকে লক্ষ 

েকিকিন। োে োটকত  োটকত সতযবান অসুি কবাধ েকি গাি কর্থকে কনকম বলকলন, ‘‘সাশবত্রী, আমাি মার্থায় ভীষণ যন্ত্রণা 

হকচ্ছ। িিীি কভকঙ্গ পড়কি, বুে কযন কফকট যাকচ্ছ। আশম আি োঁশড়কয় র্থােকত পািশি না ’’। এ ের্থা বকলই সতযবান 

গািতলায় শুকয় পড়কলন। সাশবত্রী ধীকি ধীকি স্বামীি মার্থাটি কোকল তুকল শনকয় বসকলন। সকঙ্গ সকঙ্গ সতযবান হকয় কগকলন 

জ্ঞানশুন্য।  

 

সাশবত্রী শিিভাকব বকস ভাবকিন ‘‘অবশ্য আশসকব কহর্থা কৃতান্ত-শেিি কেশখব, কেমকন লয় আমাি ঈশ্বি। শেছুক্ষণ 

পি সাশবত্রী কেখকলন এেজন কৃষ্ণোয় ভয়িি শবিাট পুরুষ সামকন োশড়কয় সতযবানকে এেদৃকষ্ট কচকয় কেখকিন। সাশবত্রীি 

প্রাণ কেঁকে উেল। ধীকি ধীকি স্বামীি মার্থাটি কোল কর্থকে নাশমকয় শবনীতভাকব উকে োঁড়াকলন সাশবত্রী । েশম্পত হৃেকয় 

েিকজাকড় শজজ্ঞাসা েিকলন, ‘‘আপশন কে? শেজন্য এখাকন একসকিন?’’ কসই ভয়িি পুরুষটি গম্ভীিভাকব বলকলন, ‘‘তুশম 

পশতব্রতা ও তপাঃপিায়ণা, তাই কতামাি ের্থাি উতি শেশচ্ছ। আশম যম। আজ কতামাি পশত সতযবাকনি আয়ু কিষ হকয়কি। 

তাই তাকে শনকয় যাবাি জন্য একসশি। ’’ সাশবত্রী বলকলন, ‘‘শুকনশি, এসব োজ আপনাি দূকতিাই েকি র্থাকে, একক্ষকত্র 

আপশন একলন কেন?’’ যম বলকলন, ‘‘সতযবান সেগুনভূশষত পিম ধাশম মে । তাকে কনবাি জন্য দূতকেি পাোকল অন্যায় হকব। 

তাই আশম শনকজ একসশি। এই বকল যমিাজ সতযবাকনি কেহ কর্থকে আত্ম্া কবি েকি শনকয় েশক্ষণ শেকে যাত্রা েিকলন ।  
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  সাশবত্রীও যমিাজকে ব্যাকুলভাকব অনুসিণ েিকলন। সাশবত্রীকে পিাকত আসকত কেকখ যমিাজ বলকলন, ‘‘সাশবত্রী, 

তুশম পুণ্যবতী, কতামাি জন্য কতামাি স্বামীি উধ্বমকলাকে গশত হকব। কতামাি যা েিণীয় তা সবই তুশম েকিি। এখন শফকি 

শগকয় সতযবাকনি কেকহি সৎোি েিকগ।” সাশবত্রী বলকলন, ‘‘স্বামী কযখাকন যান স্ত্রীিও কসখাকন যাওয়া েতমব্য ও ধম ম। 

সুতিাং আমাি স্বামীি সকঙ্গ আশমও যাশচ্ছ। তপস্যা ও ব্রত প্রভাকব এবং আপনাি অনুগ্রকহ সব জায়গায় যাবাি মত িশি 

আমাি হকয়কি।  যমিাজ বলকলন, ‘‘সাশবত্রী, কতামাি ের্থা শুকন আশম তুষ্ট হকয়শি। সতযবাকনি জীবন িাড়া কতামাি যা ইচ্ছা 

বি প্রার্থ মনা েি”। সাশবত্রী বলকলন, ‘‘কহ ধম মিাজ যশে বি কেকবন তকব এই বি শেন যাকত আমাি অধ শ্বশুি পুনিায় দৃশষ্টিশি 

শফকি পান।” যমিাজ বলকলন, ‘‘তাই হকব, তুশম পশিশ্রান্ত হকয়কি, এখন র্কি শফকি যাও।” সাশবত্রী বলকলন, ‘‘পশতি সকঙ্গ 

চলকত শে সতী েখনও ক্লাশন্ত কবাধ েকি ? পশতই কয তাি এেমাত্র গশত। যমিাজ সাশবত্রীি ের্থায় মুগ্ধ হকয় তাকে সতযবাকনি 

জীবন িাড়া অন্য আি এেটি বি শেকত চাইকলন। সাশবত্রী এবাি শ্বশুকিি হৃত- িাজয উিাকিি বি কচকয় শনকলন। এিপিও 

সাশবত্রীকে সকঙ্গ আসকত কেকখ যমিাজ তাঁকে পুনিায়- বি প্র মার্থনা েিকত বকলন। সাশবত্রী এবাি তাঁি অপুত্রে শপতা অশ্বপশতি 

জন্য িতপুত্র প্র মার্থনা েিকলন। যমিাজ বলকলন, ‘‘তাই হকব। কতামাি এেিত সুিি ভাই হকব।  

 

 “কেখ তুশম বহুদূকি একস কগি, এখন তুশম শফকি যাও।’’ সাশবত্রী বলকলন, ‘‘আশম কতা আমাি স্বামীি োকিই িকয়শি দূি আি 

কোর্থায়? তা িাড়া আপনাি মত ন্যায়পিায়ণ ধাশম মে কতা শত্রর্ভবকন কেউ কনই। আপশন ধম মিাজ, আপনাি সঙ্গ কতা অশত 

দুল মভ। সাশবত্রীি ের্থায় যমিাজ অতযন্ত তুষ্ট হকয় তাঁকে আি এেটি বি শেকত চাইকলন। সতযবাকনি জীবন িাড়া সাশবত্রীকে কয 

কোন বি প্রার্থ মনা েিকত বলকলন। এবাি সাশবত্রী শনকজি জন্য এেিত পুত্র প্রার্থ মনা েিকলন। যমিাজ খুশি হকয় বলকলন, ‘‘তাই 

হকব মা, তুশম িতপুকত্রি জননী হকব। এখন র্কি শফকি যাও, আি একসা না ।“সাশবত্রী সঙ্গ িাড়কি না কেকখ যমিাজ আবাি 

তাঁকে বি শেকত চাইকলন। সাশবত্রী বলকলন,‘‘সাধুকেি সাশেকধ্য মানুষ মঙ্গল লাভ েকি র্থাকেন। সজ্জকনি বােয েখনও শমর্থ্া 

হয় না। আপশন আমাকে িতপুকত্রি জননী হকত বি শেকয়কিন, আবাি আমাি স্বামী সতযবানকেও শনকয় যাকচ্ছন। আশম 

পশতব্রতা, সতযবানকে শফশিকয় না শেকল আশম জননী হব কেমন েকি? যমিাজ স্বামীকে কিকড় আশম জীবন ধািণ েিকত 

চাইকন, এমন শে স্বকগ মও কযকত চাইকন। কহ ধম মিাজ, সতযবানকে শফশিকয় শেন, এই বি চাশচ্ছ।” যমিাজ প্রসেশচকত সতযবানকে 

শফশিকয় শেকয় সাশবত্রীকে বকল কগকলন-      

“কতামাি গুকণকত বি হইলাম আশম। 

যাও িীঘ্র গৃকহ, যাও লকয় শনজ স্বামী।। 

পৃশর্থবীকত কভাগ েি পিম কেৌতুকে। 

অন্তোকল দুইজকন যাকব শবষ্ণুকলাকে।” 
 

 

সাশবত্রী শফকি একলন সতযবাকনি কেকহি শনেট। পিম শ্রিাভকি তাঁকে কোকল তুকল শনকয় বসকলন। সতযবান কচাখ 

কমকল বলকলন, ‘‘এশে, অকনে সময় ঘুশমকয়শি কতা,সাশবত্রী, তুশম আমায় জাগাওশন কেন ? আি আমাকে ধকি কয কলােটি 

টানশিল, কসই োকলা কলােটি কগল কোর্থায়? সাশবত্রী বলকলন, ‘‘এেটু কবশি সময় ঘুশমকয়ি এই কতা, তাকত আি শে হকয়ি। 

কয কলােটাি ের্থা বকলশিকল শতশন যমিাজ। এেটু আকগই চকল কগকিন। যাে, কস সব ের্থা োল শেকনি কবলায় বলা যাকব। 

এখন িাত হকয় কগকি, চল িীঘ্র বাশড় যাই। কবাধ েশি বাবা মা এতক্ষণ ব্যস্ত হকয় আমাকেি খুজঁকত কবশিকয় পকড়কিন।” 

সাশবত্রীও সতযবান শনিাপকে আশ্রকম শফকি একল সবাই স্বশস্ত কবাধ েিকলন। সাশবত্রীি মুকখ কসশেনোি সমস্ত র্টনা শুকন 

আশ্রমবাসীিা তাঁি সতীে ও তপস্যাি প্রিংসা েিকত লাগকলন।  

     সাশবত্রীি তুল্য নাশহ এ শতন র্ভবকন।  

     দুই কুল উিাশিল আপনাি গুকন।। 

     মৃতজন প্রাণ কপল, অধ চক্ষু পান। 

     অপুত্রে শিল িাজা, হল পুত্রবান।। 

     জন্মাইল আপনাি িকতে সন্তশত। 

     শনজ িাজয উিাশিল সতী গুণবতী।। 

     এই কহতু সব মজন র্ভবন শভতকি। 

     সাশবত্রী সমান হও আিীব মাে েকি ।। 
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2. শ্রীকৃকষ্ণি োমবধন লীলা 
  

 এে সময় মা যকিাো গৃকহি মকধ্য েশধমেন েিশিকলন। তখন শতশন শ্রীকৃকষ্ণি অশত মধুি বাল্যলীলা গান েিশিকলন। 

এইভাকব তাঁি পুকত্রি ের্থা স্মিণ েকি গভীি আনকি মি শিকলন। কসই সময় শিশু কৃষ্ণ ক্ষুধ মাত হকয় কসইখাকন একস উপশিত 

হকলন। শতশন তখন তাঁি মাকয়ি প্রশত কেকহি বকি োশব েিকলন কয, শতশন কযন েশধমেন বধ েকি তাঁকে স্তন্যোন েকিন।  

 

মা যকিাো কৃষ্ণকে কোকল তুকল শনকয় স্তন্যোন েিকত লাগকলন । এমন সময় হোৎ চূলাি উপি বসাকনা দুধ উর্থকল 

পড়কত লাগল । তখন মা যকিাো তাড়াতাশড় কৃষ্ণকে কোল কর্থকে নাশমকয় দুধ নামাকত ছুকট কগকলন। এইভাকব তাঁকে কফকল 

চকল যাওয়ায় কৃষ্ণ মাকয়ি ওপি ভীষণ িাগ েিকলন। িাকগ োঁত শেকয় কোঁট োমকড় এেটা পার্থকিি টুেকিা তুকল শনকয় এি 

পি ননীি ভান্ডটি কভকঙ কফলকলন এবং র্কিি এে কোকণ বকস কসই ননী কখকত লাগকলন। 

 

 ইশতমকধ্য দুকধি পাত্রটি নাশমকয় কিকখ মা যকিাো েশধমি িাকন শফকি একলন। শতশন কেখকলন ননীি পাত্রটি কভকঙ্গ 

পকড় আকি এবং তাঁি শিশুপুত্রটিকে কেখকত না কপকয় শতশন বুঝকত পািকলন কয, এটি তাঁিই েম ম। শতশন ভাবকত লাগকলন, 

‘‘কিকলটা খুব চালাে। পাত্রটা কভকঙ্গ িাশস্ত পাওয়াি  ভকয় এখান কর্থকে পাশলকয় কগকি।” শেছুক্ষণ কখাঁজাি পি শতশন কেখকত 

কপকলন কয, এেটা উপুড় েকি িাখা উদুখকলি উপি কৃষ্ণ বকস আকিন। শিোয় কঝালকনা ননীি পাত্র কর্থকে ননী শনকয় কসগুশল 

বাঁেিকেি খাওয়াকচ্ছন। মাকয়ি ভকয় এশেে ওশেে তাোকচ্ছন। মা যকিাো শনাঃিকব্দ শপিন কর্থকে হাকত এেটা িশড় শনকয় ধীকি 

ধীকি কৃকষ্ণি শেকে একগাকত লাগকলন। শেন্তু কৃষ্ণ তাঁকে কেকখ কফলকলন এবং তৎক্ষণাৎ উদুখল কর্থকে লাশফকয় পকড় ভকয় 

কেৌকড় পালাকত লাগকলন। মা যকিাোও তাঁকে ধিবাি জন্য তাঁি শপিন ছুটকত লাগকলন।  

 

মা যকিাো ভাবকলন কয, তাঁি শিশুটিকে এতটা ভয় কেখাকনা ঠিে হকব না। আবাি ভাবকলন তাঁকে এেটু েন্ড না 

শেকলই নয়। তাই শতশন হাকতি িশড়টা কফকল এেটা েশড় শেকয় তাঁকে কেঁকধ িাখাি শচন্তা েিকলন। শেন্তু যখন শতশন তাঁকে 

বাঁধকত কগকলন, তখন কেখকলন কয, কসই েশড়টি দু ইশঞ্চ পশিমাণ কিাট। শতশন আিও েশড় একন তাি সকঙ্গ কসগুশল র্জকড় 

বাঁধবাি কচষ্টা েিকলন। শেন্তু তখনও কেখকলন কয, তা কসই পশিমাকণই কিাট। এইভাকব সবেটি েশড় কজাড়া লাশগকয় শেকয় 

শতশন কৃষ্ণকে বাঁধবাি কচষ্টা েিকলন। বািবাি বাধঁকত শগকয় শতশন কেখকলন কয, তা প্রকতযেবািই দু ইশঞ্চ কিাট। এই ভাকব 

গৃকহি সমস্ত েশড় এেশত্রত েকিও মা যকিাো তাঁকে বাঁধকত পািকলন না। তখন কগাপীিা হাসকত লাগকলন এবং মা যকিাোও 

অবাে হকলন। এটা শে েকি সম্ভব? তখন বালে কৃষ্ণ তাঁি মাকে পশিশ্রান্ত কেকখ কৃপাপূব মে ধিা শেকলন। মা যকিাো তাঁি 

কিকলকে কেঁকধ কিকখ গৃহোকয ম ব্যস্ত হকলন। কসই সময় উদুখকল বাঁধা কৃষ্ণ বাশড়ি সামকন দু’ টি অর্জমন বৃক্ষ কেখকত কপকলন। 

তখন কৃষ্ণ কোমকিি সাকর্থ উদুখল শনকয় হামাগুশড় শেকত শেকত দুটি গাকিি মাঝখাকন কগকলন। শেন্তু গাকিি সাকর্থ উদুখল কলকগ 

যায় এবং গাি দুটি উপকড় পকড় যায়। গাি দুইটি কর্থকে দুইজন শেব্যপুরুষ কবশিকয় আকসন। এই দুটি অর্জমন গাকিি এেটা 

ইশতহাস আকি- তাকেি পূব মজকন্ম তািা শিল নলকূবি এবং মশণগ্রীব নামে কুকবকিি দুই পুত্র। নািে মুশনি অশভিাকপ তািা 

বৃক্ষকেহ লাভ েকি। তাকেি প্র মার্থনায় সন্তুষ্ট হকয় শতশন তাকেি বি োন েকিন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বাল্যলীলা েিকবন তখন 

তািা তাঁি কৃপায় উিাি হকবন। এখাকন োম অকর্থ ম েশড় বা িজ্জুকে কবাঝাকনা হকয়কি। তাই শ্রীকৃকষ্ণি এই লীলাকে োমবধন 

লীলা বকল।  

শহকতাপকেি:  কেউ যখন ভগবানকে লাভ েিকত আন্তশিেভাকব কচষ্টা েকি ভগবান তখন তাি োকি ধিা কেন। কেউ 

যশে পশততও হয় তাহকল ভকিি প্র মার্থনায় ভগবান তাকে উিাি েকিন।  
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3. আরুশণি গুরুভশি 

 অকনে অকনেশেন আকগি ের্থা। তখন িাত্রিা  গুরুগৃকহ কর্থকে কলখাপড়া েিত। কসই সময় কধৌম্য নাকম এেজন 

আচায ম বা শিক্ষে শিকলন। তাঁি শিল শতনজন িাত্র বা শিষ্য । তাঁকেি নাম আরুশণ, উপমনুয এবং কবে। আরুশণি বাশড় শিল 

পঞ্চাল কেকি । এেশেন গুরু আরুশণকে কিকে বলকলন, ‘‘জশম কর্থকে জল কবশিকয় যাকচ্ছ। তুশম ওখাকন শগকয় জশমি আল কেঁকধ 

এস।” গুরুি আকেকি আরুশণ চকল কগল জশমি আল বাঁধকত। শেন্তু অকনে কচষ্টা েকিও কস জল কিাধ েিকত পািশিল না । 

আরুশণ অন্য কোন উপায় খু ুঁকজ কপল না । তখন কস শনকজই কসই জশমি আকল শুকয় পড়ল। তািপি বধ  হল জল কবি হওয়া । 

এশেকে সূয ম ডুকব কগকি। চািশেে অধোি হকয় আসকি। শেন্তু আরুশণ শফকি এল না। গুরু কধৌম্য শচশন্তত হকয় পড়কলন। শতশন 

আরুশণি কখাঁকজ কবি হকলন। সকঙ্গ অন্য দুই শিষ্য। উপমনুয ও কবে। গুরু কধৌম্য কসই জশমি োকি কগকলন।  

 

শতশন উয়চ্চাঃস্বকি আরুশণকে িােকত লাগকলন। -ওকহ আরুশণ, তুশম কোর্থায়? এখাকন চকল এস। গুরুি িাকে আরুশণ 

জশমি আল তযাগ েিল। গুরুি োকি একস আরুশণ তাঁকে প্রণাম েিল । তািপি সব ের্থা খুকল বলল। তাি ের্থা শুকন গুরু খুব 

খুশি হকলন।  

 

গুরুভশিকত খুশি হকয় কধৌম্য আরুশণকে আিীব মাে েিকলন। শতশন আরুশণকে বলকলন, কতামাি সমস্ত শবদ্যা অশজমত 

হকব। শতশন আিও বলকলন- তুশম জশমি আল কর্থকে উকে একসি। এজন্য কতামাি নতুন নাম হকব উোলে। তুশম এবাি কেকি 

শফকি যাও। আিীব মাে কপকয় আরুশণ তাি শনজ কেকি শফকি কগল। 

 

4. শ্রীিামচকন্দ্রি বনগমন 

কবে, উপশনষে, পুিাণ, মহাভািত প্রভৃশতি মত িামায়ণ আমাকেি এেটি ধম মগ্রে। এই িামায়কণি োশহনী কযমন 

আেমষণীয়, কতনশন শিক্ষাপ্রে ও তাৎপয মপূণ ম। আমিা এখাকন িামায়কণি এেটি তাৎপয মপূণ ম োশহনী বণ মনা েিশি। োশহনীটি হল 

‘শ্রীিামচকন্দ্রি বনগমন’। অকযাধ্যাি িাজা েিির্থ । তাঁি শিল শতন িাণী। কেৌিল্যা, নেকেয়ী ও সুশমত্রা। আি শিল চাি কিকল। 

কেৌিলাি কিকল িাম, নেকেয়ীি কিকল ভিত ও সুশমত্রাি শিল দুই কিকল–লক্ষণ ও িত্রুঘ্ন ।  শনয়ম অনুযায়ী কজযষ্ঠপুত্র 

শসংহাসকন বকস। তাই িাজা েিির্থ কজযষ্ঠপুত্র িামকে শসংহাসকন বশসকয় শনশিকন্ত  কেহ তযাগ েিকত চান। পুকিাশহত ও 

মন্ত্রীকেি সকঙ্গ পিামি ম েকি শতশন শ্রীিামচকন্দ্রি অশভকষকেি শেন শনধ মািণ েিকলন। অশভকষকেি ের্থা কর্াশষত হকতই 

অকযাধ্যা নগিী অপরূপ সাকজ সশজ্জত হকয় উেল। িামচন্দ্র িাজা হকবন,প্রজাকেি আনি আি কেকখ কে । তাকেি মুকখ হাশস 

আি হাশস, র্কি র্কি উড়কি পতাো। 

     ‘‘লক্ষ লক্ষ পতাো উশড়কি নানা িকঙ্গ। 

     নানা কেি হইকত িাজা আকস নসন্য সকঙ্গ।। 

     নানা িকঙ্গ ির্থ ির্থী হস্তী কর্াড়া সাকজ। 

     নানা জাশত বাদ্য শুশন নানা শেকে বাকজ।। 

                       - িামায়ণ।  

িামচকন্দ্রি অশভকষকে কযাগোকনি জন্য বশিকষ্ঠি সকঙ্গ অকনে মুশন ঋশষও চকল একলন অকযাধ্যায় । তাঁকেি েকে ধ্বশনত হল 

কবেমন্ত্র। যর্থািীশত অশধবাস সম্পূণ ম হল, পকিি শেন অশভকষে। ঐশেন কভাকি মেিা নাকম এে োসী একস নেকেয়ীি েকক্ষ 

প্রকবি েিল। মেিা নেকেয়ীি বাকপি বাশড়ি োসী। তাকে কেকখ নেকেয়ী আনকি সম্ভাষণ জানাকলন । িামচন্দ্র িাজা হকবন 

একত সবাই আনশিত, নেকেয়ীি মকন ও খুশিি ভাব। শেন্তু মেিা  িাকমি িাজযাশভকষে কমাকটই সহয েিকত পািশিলনা। তাি 

উপি নেকেয়ীি আনি কেকখ একেবাকি জ্বকল উেল। মুকখ শবষ িশড়কয় মেিা বলল,‘‘তুশম ইকচ্ছ েিকলই ভিত িাজা হকত 

পাকি। কতামাি হয়ত মকন কনই কয, িাজা েিিকর্থি দুবাি অসুকখি সময় তুশম তাঁকে কসবা েকিশিকল বকল িাজা কতামাকে দুটি 

বি শেকত কচকয়শিকলন, তুশম বকলশিকল সুশবধামত কস বি দুটি কনকব। এখন সুকযাগ একসকি, এই সময় তুশম কস বি দুটি িাজাি 

োি কর্থকে কচকয় নাও।’’ 

“শে বি চাইব িাজাি োকি?’’ শজকজ্ঞস েকি, নেকেয়ী।  
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মেিা বলল, ‘‘তুশম িাজাি োকি বল কয, প্রর্থম বকি িাকমি পশিব মকত, ভিত িাজা কহাে, আি শদ্বতীয় বকি িাম বকন 

যাে । শচিজীবকনি জন্য না হকলও অন্তত কচৌে বিকিি জন্য িাম বকন যাে। ’’ ের্থাটি নেকেয়ীি মকন ধিল। অশভকষকেি 

পূকব ম েিির্থ নেকেয়ীি মহকল একলন। নেকেয়ীকে শবষে কেকখ িাজাও দু:শখত হকলন। নেকেয়ী িাজাি শনেট তাঁি পূব ম 

প্রশতশ্রুত বি দুটিি প্র মার্থনা েিকলন- 

“একে বকি ভিকতকি কেহ শসংহাসন। 

      আি বকি শ্রীিাকমকি পাোও োনন।।” 

 

নেকেয়ীি প্রার্থ মনায় েিিকর্থি মার্থায় কযন বজ্রার্াত হল। তাঁি প্রাণাশধে পুত্র িামচন্দ্রকে বকন কযকত হকব। শেন্তু শতশন 

শে েিকত পাকিন? শতশন কয নেকেয়ীি শনেট সতযবি। এমতাবিায় নেকেয়ীকে শতশন বলকলন, ‘‘তুশম অন্য বি প্রার্থ মনা 

েি।’’ শেন্তু নেকেয়ী শনকজি প্রার্থ মনায় অটল। 
  

অকনে অনুনয় েকিও যখন নেকেয়ীি মত পশিবতমন েিকত পািকলন না, তখন েিির্থ োঁেকত োঁেকত িামকে 

কিকে পাোকলন। িাম প্রস্তুত হশচ্ছকলন অশভকষকেি জন্য। সব কফকল ছুকট একলন শপতাি আহবাকন। র্কি ঢুকেই শতশন চমকে 

উেকলন। তাঁি শপতা োঁেকি, মুহুমুহ ম মূি মা যাকচ্ছন। শপতাি এ অবিা কেকখ িামচকন্দ্রি কচাখ জকল ভকি উেল। শতশন শজকজ্ঞস 

েিকলন, ‘‘শপতা, কেন আপশন আমায় কিকেকিন? আপনাি দুাঃকখি োিণ েী বলুন।” িাজা েিির্থ কযন হতবাে হকয় 

কগকিন- কোন ের্থাই বলকত পািকি না, তাঁি কচাখ কর্থকে অশবিল অশ্রু ঝিকি।  
 

তখন নেকেয়ী িামকে বলকলন, ‘‘কতামাি শপতা এে সময় আমাকে দুটি বি শেকত কচকয়শিকলন । এতশেন কস বি 

আশম চাইশন। আজ িাজাি  োকি কস বি দুটি কচকয়শি। আমাি প্রর্থম প্রার্থ মনা কতামাি অশভকষে বধ র্থাে- কতামাি পশিবকতম 

ভিকতি অশভকষে কহাে। আমাি শদ্বতীয় প্রার্থ মনা , কচৌে বিকিি জন্য ভিত িাজা হকব। আি এ সময়  তুশম র্থােকব বনবাকস।” 

 

ের্থা শুকন িাম শপতাকে আশ্বাস শেকয় বলকলন, ‘‘এ জন্য আপশন দুাঃখ েিকবন না শপতা, আপশন আপনাি সতয িক্ষা 

েরুন, আশম ভিতকে আিীব মাে েিশি। কস অকযাধ্যাি শসংহাসকন বসুে। আশম বকন যাশচ্ছ।” 

 

 িাকমি বনগমকনি ের্থা শুকন িাজা েিির্থ আবাি মূশি মত হকয় পড়কলন। িাম শেন্তু অচল অটল । শপতাি সতয িক্ষা 

তাঁকে েিকতই হকব। শপতাি জ্ঞান শফিকল িামচন্দ্র তাঁি শনেট কর্থকে চকল একস বনগমকনি উকদ্যাগ গ্রহণ েিকলন।    
 

এশেকে িামচকন্দ্রি বনগমকনি ের্থা চািশেকে িশড়কয় পড়ল। আনকি মুখশিত িাজধানীকত কিাকেি িায়া কনকম এল। 

িামচন্দ্র তাঁি দৃঢ় প্রশতজ্ঞাি ের্থা জাশনকয় সীতাি শনেট শবোয় শনকত যাকচ্ছন। পকর্থ লক্ষকনি সাকর্থ সাক্ষাৎ। সব শুকন লক্ষন 

িামচকন্দ্রি সকঙ্গ বকন যাওয়া শিি েিকলন। 
 

 ওশেকে সীতাকেবীও অশভকষকেি জন্য নতশি হশচ্ছকলন। এমন সময় কসখাকন িামচন্দ্র শগকয় উপশিত হকলন। িাকমি 

মুকখ সব শুকন সীতাও তাঁি কেকহি বহুমূল্য অলংোি খুকল কফকল বলকলন, ‘‘আশম কতামাি সকঙ্গ বকন যাব।  

 

‘বনবাকস অকনে শবপকেি সম্ভাবনা’ এই বকল িামচন্দ্র সীতাকে শনিস্ত েিবাি কচষ্টা েিকলন। শেন্তু সীতা স্বামীি 

সকঙ্গ যাকবনই। অগতযা িামচন্দ্র তাঁকে সকঙ্গ শনকত িাশজ হকলন। 
  

কয সব নিনািী শেছুক্ষণ আকগ মঙ্গল র্ট আি মঙ্গল প্রেীপ হাকত শনকয় িামচকন্দ্রি অশভকষকেি জন্য োঁশড়কয়শিকলন 

তাঁিা হাত কর্থকে কস সব কফকল োঁেকত লাগকলন । অকযাধ্যাি আোি োোয় ভকি কগল। িাম শপতৃসতয পালকনি জন্য সীতা ও 

লক্ষণসহ বকনি শেকে িওনা হকলন।  

বৃি শপতাি এোন্ত অনুকিাকধ শতন শেকনি পর্থ তাঁিা িকর্থ কযকত সম্মত হকলন। সািশর্থ সুমকন্ত্রি িকর্থ চকড় তাঁিা অকযাধ্যা কিকড় 

চলকলন। তাঁকেি শপিন শপিন ছুকট এল অকযাধ্যা নগিীি প্রজাবৃি । িাম িাড়া অকযাধ্যায় তািা র্থােকত চায় না । তাই তািা 

প্রাণশপ্রয় িামচকন্দ্রি অনুসিণ েিকি। 
 

িামচন্দ্র কেখকত কপকলন, িাজা েিির্থ ও িাণী কেৌিল্যা োদঁকত োঁেকত িকর্থি শপিন ছুটকিন।  
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ির্থ বায়ু কবকগ ছুকট চলল। অকনে জনপে, প্রান্তি অশতক্রম েকি শতন শেকন তাঁিা গঙ্গাি তীকি একস কপৌুঁিকলন। 

কসখাকন ির্থ হকত অবতিণ েিকলন সবাই। তািপি িামচন্দ্র বলকলন, ‘‘সুমন্ত্র, তুশম শফকি শগকয় আমাকেি সমস্ত সংবাে 

জাশনকয় শপতাকে সািনা শেও।”  
 

সুমন্ত্র োঁেকত োঁেকত শবোয় শনকয় অকযাধ্যায় চকল কগকলন। শপতা, মাতা ও অকযাধ্যাকে কিকড় কযকত িাকমিও েম 

দুাঃখ হল না । তবুও শতশন শবপকে অধীি হকলন না।  

 

শহকতাপকেি: সম্পে অর্থবা শবপকে সব মাবিায় সংযম প্রেি মন ধকম মি অঙ্গ। শ্রীিামচন্দ্র এের্থা স্মিণ কিকখ অশবচশলত 

শচকত ভাই লক্ষণ এবং সীতাকে শনকয় এশগকয় চলকলন। 

 

5. ফলওয়ালীি প্রশত কৃপা 

 

gv h‡kv`v KLbI KLbI emevi Rb¨ K…ò‡K GKUv Kv‡Vi wcuwo Avb‡Z ej‡Zb| hw`I GKUv wkïi c‡ÿ †mB  

Kv‡Vi wcuwowU wQj AZ¨šÍ fvix, ZeyI †Kv‡bvg‡Z K…ò Zv Zvui gv‡qi Kv‡Q wb‡q Avm‡Zb| bvivq‡Yi Avivabv Kivi 

mgq Zvui wcZv KLbI KLbI Zuv‡K Zvui Log †Rvov wb‡q Avm‡Z ej‡Zb Ges K…ò A‡bK K‡ó gv_vq K‡i wb‡q 

Avm‡Zb| 
 

যখন তাকে কোন ভািী শজশনস তুলকত বলা হকতা শতশন কসটা তুলকত পািকতন না। তখন শতশন কেবল তাঁি হাত 

নাড়কতন। এভাকবই প্রশতশেন, প্রশতক্ষণ শতশন তাঁি শপতা মাতাকে অসীম আনি োন েিকতন। শতশন শিশুসুলভ এই সমস্ত 

লীলা বৃিাবকনি কলােকেি োকি প্রেি মন েকিশিকলন। মুশন-ঋশষিা শবশভেভাকব ভগবাকনি অনুসধান েিকিন। তাকেি শতশন 

কেখাকত কচকয়শিকলন কয, শেভাকব ভগবান তাঁি ভিকেি ইচ্ছায় বিীভূত হন।  

 

এেশেন এে ফলওয়ালী নি মহািাকজি বাশড়ি সামকন একস হাঁেকত লাগল, ‘‘ফল চাই, ফল চাই, ভাল ফল আকি, 

কে শেনকব একসা।” সাধািনত আশেবাসীিা গ্রাকম শগকয় ফল শবশক্র েকি। আশেবাসীিাও কয কৃকষ্ণি প্রশত আসি শিল, তা 

এখাকন বণ মনা েিা হকয়কি। আশেবাসীকেি প্রশত কৃপা েিাি জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধাকনি শবশনমকয় ফল কেনাি জন্য তাকেি োকি 

কযকতন। শিশু কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁি কিাট কিাট হাকত েকি ধান শনকয় একস তাি শবশনমকয় শেছু ফল শনকত একলা।  

 

তখনোি শেকন শবশনমকয়ি মাধ্যকম ক্রয়-শবক্রয় হকতা। তাই বড়কেি িকস্যি শবশনমকয় ফল শেনকত কেকখ শ্রীকৃষ্ণ 

তািই অনুেিণ েিশিকলন। শেন্তু তাঁি হাকত দুকটা শিল অতযন্ত কিাট। ধানগুশল আনকত আনকত তাি অশধোংিই মাটিকত পকড় 

কগকলা। কয ফলওয়ালীটি ফল শবশক্র েিকত একসশিল কস এইভাকব কৃষ্ণকে আসকত কেকখ, তাঁি রূকপ মুগ্ধ হকয় কগল। তাই তাঁি 

হাকতি অবশিষ্ট েকয়েটি ধাকনি শবশনমকয় তাঁি হাত ভশ্তম েকি ফল শেকয় শেল। তখন কস কেখল কয, তাি ফকলি ঝুশড়টি 

মশণমাশণ্যকেয পূণ ম হকয় কগকি। এই র্টনা কেকখ ফলওয়ালী খুব অবাে হকয় কগল। কস ভাবল এেটি কিাট শিশুি পকক্ষ শেভাকব 

এই অকলৌশেে োজ েিা সম্ভব।  

 

ভগবান হকচ্ছন সব িেকমি আিীব মাে প্রোতা। তাই কেউ যখন ভগবানকে শেছু কেয়, তাকত তাি কোন ক্ষশত হয় না, 

বিং প্রশতোকন তাি লক্ষ কোটিগুণ কবশি লাভ হয়। কৃষ্ণ এতই কৃপাময় কয, কেউ যশে তাকে এেটি পাতা,এেটি ফুল , এেটি 

ফল অর্থবা এেটু জল োন েকিন, তাহকল শতশন তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ েকিন। কেবল ভশি সহোকি তা শনকবেন েিকত হয়, 

কসটিই কেবল এেমাত্র িতম। ফল শবক্রীোশিণী যশেও শিকলন েশিদ্র আশেবাসী িমণী, তবুও শতশন শ্রীকৃকষ্ণি প্রশত গভীি কেহ 

কেশখকয়শিকলন, ‘‘কহ কৃষ্ণ , তুশম ধাকনি শবশনমকয় শেছু ফল কনওয়াি জন্য আমাি োকি একসকিা। কসই ধানগুশল প্রায় সবই 

কতামাি হাকত কর্থকে পকড় কগকি, তবুও তুশম আমাি োি কর্থকে যত ইচ্ছা ফল শনকত পাি।”এভাকব ফলওয়ালী তাি সিল 

মাতৃকেকহি দ্বািা ভগবানকে সন্তুষ্ট েিকলন। 

 

শহকতাপকেি: এই র্টনা কর্থকে শিক্ষা লাভ েিা যায় কয, ভশি এবং প্রীশত সহোকি শ্রীকৃষ্ণকে যা শেছু শনকবেন েিা 

হয়, তাি শবশনমকয় শ্রীকৃষ্ণ জাগশতে এবং পািমাশর্থ মে উভয়রূকপই কোটি কোটিগুণ অশধে ফল প্রোন েকিন। 
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6. সতয এবং সুিি 

‘সতয এবং ‘সুিি- এি সুসংগশত সম্বকধ অকনে সময় তেম হয়। কেউ কেউ কস্বচ্ছাকৃতভাকব সতযকে প্রোি েিকত 

স্বীকৃত হন, তকব কেউ হয়কতা বলকত পাকিন, কযকহতু সতয সব সময় সুিি নয়, তাই প্রায়ই তা অশপ্রয় এবং ভীশতপ্রে - তা 

হকল সতয এবং সুিিকে এেসকঙ্গ প্রোি েিা যায় শে েকি? তাি উতকি আমিা বলকত পাশি কয, ‘সতয’ এবং ‘সুিি’-এই 

দুটি সুসংগত পশিভাষা এবং শবকিষভাকব আমিা বলকত পাশি কয, প্রকৃত সতয, যা হকচ্ছ জড়াতীত, তা সব মোই সুিি । সতয 

এতই সুিি কয, তা সেলকে আেমষণ েকি, এমন শে সতযকে পয মন্ত। সতয এতই সুন্েি কয, বহু মুশন, ঋশষ এবং ভি সকতযি 

জন্য সব শেছু তযাগ েকিকিন। আধুশনে যুকগি এেজন আেি ম কনতা মহাত্ম্া গাধী সতযকে শনকয় পিীক্ষা েিাি জন্য তাঁি 

সমস্ত জীবন উৎসগ ম েকিশিকলন এবং তাঁি সমস্ত োয মেলাপ শতশন সতযকে লক্ষয েকিই সাধন েকিশিকলন।  

 

শুধু মহাত্ম্া গাধী কেন? আমাকেি সেকলিই সকতযি অনুসধাকনি প্রশত এেটি আেষ মণ িকয়কি, োিন সতয কেবল 

সুিিই নয়, তা সব মিশিমান, সয়ব মশ্বয মময়, সব মযিসম্পে, সব মজ্ঞানসম্পে এবং সব মকতাভাকব নবিাগ্যপূণ ম। দুভমাগ্যবিত, প্রকৃত 

সতয সম্বকধ মানুকষি কোন ধািণাই কনই। িতেিা প্রায় শনিানর্ব্ই জন মানুষই সকতযি নাকম অসকতযি অনুগমন েিকি । 

আমিা প্রকৃতপকক্ষ সকতযি কসৌিকয মি প্রশত আকৃষ্ট, শেন্তু অনাশেোল ধকি আমিা সতযরূকপ প্রশতভাত, অসতযকে ভালবাসকত 

অভযস্ত হকয়শি। তাই শবষয়াসি মানুকষি োকি ‘সতয’এবং ‘সুিি’- এই দুইকয়ি শমলন সম্ভব নয় । জড় জাগশতে সতয এবং 

সুিকিি শবকলষণ এইভাকব েিা যায়। 

 

এে সময় এেজন অতযন্ত ক্ষমতািালী এবং বশলষ্ঠকেহী মানুষ যাঁি চশিত্র শিল অতযন্ত সকিহজনে, শতশন এে অশত 

সুিিী িমণীি প্রশত আসি হন। কসই িমণীটি কেবল সুিিীই শিকলন না , তাঁি চশিত্রও শিল অতযন্ত শনম মল এবং শতশন কসই 

পুরুকষি কপ্রম শনকবেন কমাকটই পিি েকিনশন। কসই পরুষটি শেন্তু োমাতম হকয় তাঁকে কজাি েিকত র্থাকেন, তাই কসই িমণীটি 

অবকিকষ তাঁকে সাতশেন অকপক্ষা েিকত অনুকিাধ েকিন এবং এেটি শনশে মষ্ট সমকয় তাঁি সকঙ্গ সাক্ষাত েিকত বকলন। 

পুরুষটি সম্মত হন এবং অকনে আিা শনকয় শতশন কসই শনশে মষ্ট সমকয়ি প্রতীক্ষা েিকত শুরু েকিন। 

 

কসই সাধ্বী মশহলাটি তখন পিম সকতযি প্রকৃত কসৌিয ম প্রোি েিাি জন্য এে শিক্ষণীয় পো অবলম্বন েকিন। শতশন 

অতযন্ত উগ্র কিচে ঔষধ গ্রহণ েকিন এবং তাি ফকল সাতশেন ধকি ক্রমািকয় মল মূত্র তযাগ েিকত র্থাকেন ও বমন েিকত 

র্থাকেন। কসই মল, মূত্র এবং বমন শতশন এেটি পাকত্র সঞ্চয় েকি িাকখন । কসই কিচে ঔষকধি প্রভাকব তর্থােশর্থত অশত 

সুিিী িমণীটি রুি ,জীণ ম ও েিালসাি রূপ ধািণ েকিন, এবং তাঁি গাকয়ি িঙ োকলা হকয় যায় ও তাঁি সুিি চক্ষুদ্বয় 

অশক্ষকোকটিি গভীকি প্রশবষ্ট হকয় শনষ্প্রভ হকয় পকড়। এইভাকব শনশে মষ্ট সমকয় শতশন কসই কপ্রশমে পুরুষটিকে অভযর্থ মনা জানাবাি 

জন্য প্রতীক্ষা েিকত র্থাকেন।  

 

কসই পুরুষটি তখন সুিি কপািাকে সশজ্জত হকয় কসখাকন একস, সুিি ব্যবহাি সহোকি কসই কুৎশসত িমণীটিকে 

শজজ্ঞাসা েকিন, শতশন কসখাকন কোন সুিিী িমণীকে কেকখকিন শে না, যাঁি সকঙ্গ সাক্ষাৎোকিি জন্য শতশন কসখাকন উপশিত 

হকয়কিন। কসই পুরুষটি বুঝকতই পাকিনশন, কয সুিিী িমণীি প্রতীক্ষা শতশন েিশিকলন, শতশন তাঁিই সম্মুকখ েন্ডায়মান। যশেও 

কসই িমণীটি বাি বাি তাঁকে তাঁি পশিশচশত কেন, শেন্তু তাঁি েরুণ অবিাি ফকল পুরুষটি তাঁকে শচনকতই পাকিনশন।  

 

অবকিকষ কসই িমণীটি কসই প্রশতপশতিালী পুরুষটিকে বকলন কয, শতশন তাঁি কসৌিকয মি উপাোনগুশল আলাো েকি 

এেটি পাকত্র সঞ্চয় েকি কিকখকিন। শতশন তাঁকে এও বকলন কয , শতশন ইচ্ছা েিকল তাঁি কসৌিকয মি িস উপকভাগ েিকত 

পাকিন। যখন কসই শবষয়াসি কসৌিয ম-শপপাসু মানুষটি কসই কসৌিকয মি িস কেখকত চান, তখন কসই িমণীটি তাঁকে অতযন্ত 

দুগ মধময় মল, মূত্র এবং বমনপূণ ম পাত্রটি কেশখকয় কেন। এইভাকব তিল কসৌিকয মি িহস্য তাঁি োকি প্রোশিত হয়। অবকিকষ 

কসই সাধ্বী িমণীি কৃপায় কসই জর্ন্য চশিত্র মানুষটি প্রকৃত বাস্তব এবং তাি িায়াি মকধ্য পার্থ মেয সম্বকধ অবগত  হকত সক্ষম 

হন এবং এইভাকব শতশন প্রকৃশতি হন। 

 

আমিা যািা অশনতয জড় কসৌিকয মি প্রশত আকৃষ্ট হশচ্ছ , তাকেি অবিাও কসই মানুষটিিই মকতা। কয িমণীটি ের্থা 

উকিখ েিা হকয়কি, তাঁি এেটি পূণ ম শবেশিত সুিি জড় কেহ শিল। শেন্তু শতশন শিকলন কসই অশনতয জড় কেহ এবং মকনি 
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অতীত। প্রকৃতপকক্ষ , শতশন শিকলন শচৎ , এবং তাঁি িি - মাংকসি কসৌিকয মি প্রশত আকৃষ্ট হকয়শিকলন তাঁি কয কপ্রশমে, 

শতশনও শিকলন এে শচৎ  স্ফুশলঙ্গ। জড়বােী ভাবুে এবং কসৌিয মশবকেিা শেন্তু আকপশক্ষে সকতযি বাশহযে কসৌিয ম এবং 

আেষ মকণি দ্বািা কমাশহত হন এবং কসই শচৎ স্ফুশলঙ্গ সম্বকধ সম্পূণ মভাকব অজ্ঞ র্থাকেন, যা হকচ্ছ যুগপৎ সতয এবং সুিি 

উভয়ই। এই শচৎ স্ফুশলঙ্গ এত সুিি কয , তা যখন  তর্থােশর্থত সুিি কেহটি কিকড় চকল যায়, প্রকৃতপকক্ষ যা হকচ্ছ মল , মূত্র 

এবং বমকনিই শবোি মাত্র,তখন সুিি অলিাি এবং বসন - ভূষকণ সশজ্জত র্থােকলও কসই কেহটি কেউ স্পিম পয মন্ত েিকত 

চায় না।  

 

আমিা সেকলই শমর্থ্া, আকপশক্ষে সকতযি পিািবন েিশি, যা প্রকৃত কসৌিয মিশহত। বাস্তব সতয শেন্তু শনতয 

কসৌিয মময় - কসই কসৌিয ম শচিোল বতমমান র্থাকে। কসই শচৎ-স্ফুশলঙ্গ অশবনশ্বি । িি মাংকসি কসৌিয ম উগ্র কিচে ঔষকধি 

প্রভাকব েকয়ে র্ন্টাি মকধ্যই শবনষ্ট হকয় কযকত পাকি, শেন্তু সকতযি কসৌিয ম অশবনশ্বি এবং শচিোল তাি পিম সুিি রূপ  

শনকয় তা শবিাজ েকি। দুভমাগ্যবিত , জড় শিেী এবং ভাবুকেিা কসই শচৎ-স্ফুশলকঙ্গি (আত্ম্াি) কসৌিয ম সম্পকেম সম্পূণ মভাকব 

অজ্ঞ। এই সমস্ত শচৎ- স্ফুশলকঙ্গি উৎস কয অশি (ভগবান) , কসই সম্বকধও তািা সম্পূণ মভাকব অজ্ঞ , এবং কসই অশিি সকঙ্গ 

শচৎ-স্ফুশলকঙ্গি কয  সম্পেম, যা শচন্ম লীলাি রূপ ধািন েকি,কসই সম্বকধও তািা সম্পূণ মভাকব অজ্ঞ। এবং কসই অশিি সকঙ্গ শচৎ  

স্ফুশলকঙ্গি কয সম্পেম , যা শচন্ময় লীলাি রূপ ধািণ েকি, কসই সম্বকধও তািা সম্পূণ মভাকব অজ্ঞ , পিকমশ্বি ভগবাকনি কৃপায় 

যখন কসই সমস্ত লীলা এই জগকত প্রেশি মত হয়, তখন কেহসব মস্ব মূখম মানুকষিা  শবভ্রান্ত হকয় মকন েকি কয, পিম সতয এবং 

পিম সুিকিি কসই সমস্ত লীলাশবলাস পূব ম বশণ মত মল, মূত্র এবং বমকনিই শবোি। তাই হাতাি হকয় তািা শজজ্ঞাসা েকি, সতয 

এবং সুিি শেভাকব এেই সকঙ্গ শবিাজ েিকত পাকি।  

 

শবষয়াসি মানুকষিা জাকন না কয, পূণ ম কচতন সতা হকচ্ছন এে পিম সুিি পুরুষ , শযশন সেলকে আেষ মণ েকিন। 

তািা জাকন না কয, শতশনই হকচ্ছন বাস্তব বস্তু , শতশনই হকচ্ছন সব শেছুি পিম উৎস। অণুসদৃশ্য শচৎ-স্ফুশলঙ্গ তাঁি শবশভে অংি 

হওয়াি ফকল গুণগতভাকব সুিি এবং শনতয, এবং কসই পিম পুরুকষি সকঙ্গ অণুসদৃশ্য শচৎ-স্ফুশলকঙ্গি পার্থ মেয হকচ্ছ কয , শতশন 

সব ম অবিাকতই পূণ ম পুরুকষাওম, আি স্ফুশলঙ্গসমূহ সব ম অবিাকতই তাঁি শবশভে অংি। তাঁিা উভয়ই শেন্তু পিম সতয, পিম 

সুিি, পিম জ্ঞানময়, পিম িশিসম্পে,পিম ঐশ্বয মমশন্ডত এবং পিম নবিাগ্যপূণ ম। কশ্রষ্ঠ জড়বােী েশব অর্থবা ভাবুকেি দ্বািা 

িশচত হকলও, কোন সাশহতয যশে কসই পিম সতয এবং সুিিকে বণ মনা না েকি, তা হকল তা কেবল আকপশক্ষে সকতযি মল, 

মূত্র এবং বমকনি আধাি মাত্র । 

 শহকতাপকেি: প্রকৃত সাশহতয হকচ্ছ তা-ই, যা পিম সকতযি পিম কসৌিয ম বণ মনা েকি। 

 
 

7. জীব কসবা 

 ঈশ্বি জীকবি আত্ম্ারূকপ জীকবি মকধ্য বাস েকিন। তাই জীকবি কসবা েিকলই ঈশ্বকিি কসবা েিা হয়। মানুষ পশু- 

পাশখ, েীটপতঙ্গ এিা সবাই জীব। একেি কসবাও জীব কসবা। উশদ্ভকেিও প্রাণ আকি, তাই ব্যাপে অকর্থ ম এিাও জীব। একেি 

কসবাও জীব কসবা। 
 

 জীবকে কসবা েিাি কপ্রিণাি পিাকত িকয়কি ঈশ্বকিি সব মাত্ম্ে অনুভূশত। ঈশ্বি সব মব্যাপী, সব শেছুি মকধ্যই ঈশ্বি 

শবদ্যমান। উপশনষকেি যুকগ বলা হকয়কি, ‘সব ম খশল্বেং ব্রহ্ম-সব শেছুই ব্রহ্ম’। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বকলকিন, ‘ঈশ্বিাঃসব মভূতানাং 

হৃকেকি হর্জমন শতষ্ঠশত-কহ অর্জমন, ঈশ্বি সেল প্রাণীি হৃেকয় অবশিত। জীব কসবাই ঈশ্বি কসবা। সুতিাং ঈশ্বিকে কসবা েিকত 

হকল জীবকে কসবা েিকত হকব, জীবকে ভাকলাবাসকত হকব।  

 

ঈশ্বি আত্ম্ারূকপ সব জীকবি মকধ্যই আকিন, আি ঈশ্বি সবাি কসব্য। এই কবাধ যখন জকন্ম, তখন অপকিি অনুভূশিি 

সকঙ্গ শনকজি অনুভূশত এে হকয় যায়। এ অবিায় মানুষ প্রশতটি জীকবি আনি কবেনাকে শনকজি আনি কবেনা বকল অনুভব 

েকি। ফকল অপকিি দুাঃখ কবেনাকে শনকজি দুাঃখ কবেনাি ন্যায় দূি েিকত প্রয়াসী হয়। তখন কস শনকজি সুখ স্বাচ্ছিয, এমন 

শে শনকজি জীবন পয মন্ত পকিি কসবায় উৎসগ ম েিকত শদ্বধাকবাধ েকি না। এমন এে আে মি জীব কসবাি দৃষ্টান্ত িকয়কি শসিার্থ ম ও 

কেবেকতি োশহনীি মকধ্য।  
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 শসিার্থ ম হল কগৌতম বুকিি বাল্য নাম। কিকলকবলা কর্থকেই তাঁি হৃেয় শিল েরুণায় ভিা । পশু, পাশখ, মানুষ সবাি 

দুাঃকখই তাঁি হৃেয় কেঁকে ওকে। োিও দুাঃখ েষ্ট শতশন সহয েিকত পাকিন না ।  

 

এেশেন শবকেল কবলা বালে শসিার্থ ম বাগাকন বকস আকিন। এমন সময় হোৎ তাঁি পাকয়ি োকি একস পড়ল এেটি 

হাঁস। হাঁসটিি গাকয় এেটি তীি শবি হকয় িকয়কি। আি কস ক্ষতিান কর্থকে েিেি েকি িি পড়কি। এ দৃশ্য কেকখ শসিাকর্থ মি 

হৃেয় েরুণায় গকল কগল। শতশন সকেকহ হাঁসটিি কেহ কর্থকে তীিটি খুকল কফলকলন এবং গভীি সহানুভূশতি সাকর্থ শুশ্রষা েিকত 

লাগকলন। 

 তখন কসখাকন কেৌকড় একস উপশিত হকলন শসিাকর্থ মি কখলাি সার্থী কেবেত। শতশন বলকলন, ‘‘শসিার্থ ম, হাঁসটি আশম 

তীিশবি েকিশি, হাঁসটি আমাি, তুশম এটি আমায় শেকয় োও।”  

 

শসিার্থ ম বলকলন, ‘‘না কেবেত, কসটি হয় না। আশম হাঁসটি কতামাি হাকত শেকত পাশি না।  

কেবেত বলকলন- ‘কেন শেকত পাি না? এ হাঁসটি কতা কতামাি নয়। এটি বুকনা হাঁস। আশম এটিকে তীিশবি েকিশি, 

হাঁসটি এখন আমাি। আমাকে এটি শেকয় োও।” 

 
 

 শসিার্থ ম বলকলন, ‘‘কেবেত, তুশম এ শে বলি? কতামাি শে সুখ দুাঃকখি অনুভূশত কনই? কতামাকে আর্াত েিকল তুশম 

কযমন ব্যর্থা কবাধ েি, এ হাঁসটিও কতমশন কতামাি িকি আহত হকয় েষ্ট পাকচ্ছ, এখন আমাকেি উশচত এি েষ্ট দূি েিাি 

ব্যবিা েিা।” 

 

  কেবেত এবাি কিকগ বকল উেকলন, ‘‘শসিার্থ ম, কতামাকে আবাি বলশি, হাঁসটি আমাকে শেকয় োও।”  
 

ধীি িান্তভাকব শসিার্থ ম বলকলন, ‘‘কেবেত, তুশম কিকগ যাচ্ছ কেন? দুাঃখ শচন্তা েকি পকিি দুাঃখ কবাঝাি কচষ্টা েি। 

হাঁসটিিও কতা কতামাি আমাি মত সুখ দুাঃকখি অনুভূশত আকি, আকি প্রাকণি প্রশত ভাকলাবাসা। আি কজকন িাখ, জীবন নাি 

েিাি কচকয় জীবন িক্ষা েিা অকনে বড় োজ। সুতিাং হাঁসটি আশম কতামাি হাকত মৃতুযি মুকখ শেকত পাশি না, এি পশিবকতম 

তুশম যা চাইকব তাই কতামাকে কেব, তবু হাঁসটি আশম িাড়ব না।” 

 

আহত হাঁসটি িক্ষাি ব্যাপাকি শসিকর্থ মি দৃঢ়সংেে কেকখ কেবেত স্তশম্ভত হকলন। জীকবি প্রশত শসিাকর্থ মি েরুণা তাঁি 

হৃেয়কেও স্পিম েিল। শসিার্থ ম হাঁসটিকে সুি েকি আোকি উশড়কয় শেকলন। 

শহকতাপকেি: সেল জীকবি প্রশত সহানুর্ভশতিীল হওয়া আমাকেি েতমব্য। কেননা জীকবি মকধ্যই ঈশ্বি আত্ম্ারূকপ 

শবিাজ েকিন। 

8. জীকবািাি 

 পাঁচি বিি আকগি ের্থা বলশি। তখন জাশতকভে বণ মকভে আমাকেি সমাকজ মানুকষ মানুকষ শবকভকেি প্রাচীি তুকল 

শেকয়শিল। এই শবকভে দূি েিাি জন্য ধমীয় আচাি অনুষ্ঠান সহজ েকি শেকলন শ্রীকগৌিাঙ্গ। এই শ্রীকগৌিাঙ্গ বা শ্রীকগৌিসুিিই 

শ্রীয়চতন্য মহাপ্রর্ভ। তাঁি সহচি শিকলন শনতযানি প্রর্ভ। আিও শিকলন শ্রীঅয়দ্বতাচায ম, শ্রীহশিোস, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, 

শ্রীকগাপাল ভট্র, শ্রীিঘুনার্থ োস প্রমুখ। 

 

  শ্রীয়চতন্য মহাপ্রর্ভ বলকলন, কৃষ্ণনাম েি। নাকম কেহ পশবত্র হকব, পাপ দূকি যাকব। শ্রীশনতযানি কমকত উেকলন 

কৃষ্ণনাম সংেীতমকন। 
  

 মহাপ্রর্ভ শ্রীকগৌিাঙ্গ আি শ্রীশনতযানি জীকবি েল্যাকণি জন্য তাঁিা আকুল হকয় কযকতন। পাপকে তািা ঘৃণা েিকতন, 

শেন্তু পাপীকে নয়। তাই পাপীকেি জন্য তাঁকেি প্রাণ কেঁকে উেত। তাঁিা তাঁকেি উিাকিি উপায় খু ুঁজকতন।  

 

নবদ্বীকপ র্থাো অবিায় শ্রীকগৌিাঙ্গ এেশেন প্রর্ভ শনতযানন্ে ও ভি হশিোসকে কিকে বলকলন, ‘জীকবি উিাকিি জন্য 

কতামিা র্কি র্কি শগকয় মধুি কৃষ্ণনাম প্রচাি েি । জাশত ধম ম- শনশব মকিকষ হশিনাম শবলাও।’ 

“প্রশত র্কি র্কি এই েি শগয়া শভক্ষা। 

কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল েি কৃষ্ণ শিক্ষা।” 
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 প্রর্ভ শ্রীকগৌিাঙ্গ কগৌিসুিকিি আকেকি শনতযানি ও হশিোস নবদ্বীকপি পাড়ায় পাড়ায় ঘুকি ঘুকি কৃষ্ণনাম গান েিকত 

লাগকলন। যাকে পান, তাকেই বকলন কৃষ্ণনাকমি ের্থা, ভজকনি ের্থা।  
 

কস সমকয় জগাই মাধাই নাকম দুই ভাই নবদ্বীকপ বাস েিত। ব্রাহ্মণসন্তান হকয়ও মানুকষি প্রশত অতযাচাি েিা তাকেি 

নেনশিন োজ হকয় োঁশড়কয় শিল। তািা শিল িাজেম মচািী, োজীি কোটাল বকল সবাই তাকেি ভয় কপত। তাকেি অতযাচাকি 

নবদ্বীকপি কলাে অশতষ্ঠ হকয় উকেশিল। জগাই মাধাইকয়ি অবিা শুকন এবং স্বচকক্ষ কেকখ শনতযানকিি প্রাণ েরুণায় গকল কগল। 

শতশন হশিোসকে বলকলন,‘‘কেখ হশিোস, হশিনাকম যশে একেি উিাি না হয় , তাহকল নাকমি িশি শেরূকপ কবাঝা যাকব? 

আি কগৌিসুিি কয জীব উিাকিি জন্য অবতীণ হকয়কিন, তাি প্রমানই বা কোর্থায় শমলকব?’’ হশিোস শনতযানকিি ের্থা 

সমর্থ মন েিকলন। উভকয় পিামি ম েকি জগাই মাধাইকয়ি োিাোশি শগকয় েীতমন শুরু েিকলন- 

“বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ েহ্ কৃষ্ণ নাম। 

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ শপতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ।। 

কতামা সবা লাশগয়া কৃকষ্ণি অবতাি। 

কহন কৃষ্ণ ভজ সব িাড় অনাচাি।” 

(নচতন্য-ভাগবত) 
  

এই ের্থা কিানামাত্র ‘‘কতািা কে কি?’’ বকল ভীষণ শক্ষপ্ত্ জগাই মাধাই শনতযানি ও হশিোসকে তাড়া েিল। তাঁিা 

উধ্বমশ্বাকস কেৌড়াকত কেৌড়াকত কগৌিসুিকিি আবাসিকল কপৌুঁকি কগকলন। তখন জগাই মাধাই শবফল মকনাির্থ হকয় কসশেকনি মত 

শফকি কগল।  
 

হশিনাম বলকত বলকত এেশেন সধযাি পি শনতযানি শফিকিন মহাপ্রর্ভি গৃকহি শেকে। হোৎ িাস্তায় জাগাই মাধাই 

তাঁকে ধকি কফলল। শনতযানকিি মুকখ হশিনাম শুকন দুভাই ভয়ানে কক্ষকপ কগল। তাকেি এ অবিা কেকখ শনতযানকিি হৃেয় 

কযন শবেীণ ম হকয় কগল। শতশন তাঁকেি দুগ মশত কেকখ কচাকখি জল ধকি িাখকত পািকলন না।  

 

শেন্তু একত পাষন্ড জগাই মাধাইকয়ি মন কমাকটই নিম হল না, বিং কক্রাকধ তািা জ্বকল উেল। মাধাই েলশসি োনা 

কুশড়কয় শনতযানকিি েপাকল ছুুঁকড় মািল। শনতযানকিি েপাল কেকট িক্ত ঝিকত লাগল। কস অবিাকতই শতশন হশিনাম 

প্রচাকিি ইচ্ছা তযাগ েকিনশন। কযন তাঁি শেছুই হয়শন, এমশনভাকব শতশন জগাই মাধাইকে বলকলন- 
 

‘‘মাশিশল েলশসি োনা সশহবাকি পাশি। 

কতাকেি দুগ মশত আশম সশহবাকি নাশি।। 

কমকিশিস কমকিশিস কতািা তাকত ক্ষশত নাই। 

সমুধুি হশিনাম মুকখ বল্ ভাই ।।” 

 

 মাধাই পুনিায় তাঁকে মািকত উদ্যত হল। তখন জগাই তাকে হাকত ধকি বলল, ‘‘মাধাই েশিস শে? কোর্থা কর্থকে 

সেযাসী একসকি? তাকে শে মািকত আকি? তুই বড়ই শনে ময় কি”। এ সংবাে কিানা মাত্র শিষ্যগণসহ কসখাকন একস উপশিত 

হকলন কগৌিসুিি। শনতযানকিি ঐ িিাি অবিা কেকখ শতশন ক্রুি হকয় উেকলন। শনতযানি তাঁকে শনিস্ত েিকলন। ‘‘দুষ্টকে 

বধ েিকল উিাি েিব োকে? ‘কমাকি শভক্ষা োও প্রর্ভ, এ দুই িিীি’। আশম জীব দুটি শনকয় কতামাি পশততপাবন নাকমি 

সার্থ মেতা িক্ষা েশি । প্রর্ভ, আমাি েপাকল কয আর্াত কলকগকি, এটি শনকয় তুশম শচন্তা েকিা না । সামান্য আর্াত কলকগকি। 

আমাি কোন অশভকযাগ কনই। কতামাি অভয় চিকণ এই দুাঃখী জীব দুটিকে িান োও প্রর্ভ।  

 

তািাড়া মাধাই মািকলও জগাই তাকে র্থাশমকয়কি। শ্রীকগৌিাঙ্গ সহাকস্য বলকলন, ‘‘জগাইকে আশম ক্ষমা েিকত পাশি। 

শেন্তু মাধাই কতা শনতযানকিি শনেট অপিাধী। আমাি ভিকে যািা েষ্ট কেয়, আশম তাকেি ক্ষমা েিকত পাশি না’’।  
 

 তখন শনতযানি গে গে েকে প্রর্ভকে উকেশ্য েকি বলকলন, ‘‘তুশম এ দুটি পাপীকে কয উিাি েিকব কস আমাি 

অজানা নয়। তকব আমাি কগৌিব বাড়াবাি জন্য আমাি অনুমশতি ের্থা বলি। কতামাি ইচ্ছাই পূণ ম কহাে, আশম মাধাইকে ক্ষমা 

েিলাম। এই সকঙ্গ আিও বলশি, যশে কোন জকন্ম কোন সৎেম ম শেছু েকি র্থাশে, তাি পুণ্যফল সবই আশম মাধাইকে 
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শেলাম। তুশম এই পিম দুাঃখী জীবটিকে চিকণ িান োও”। এই বকল শনতযানি মাধাইকে আশলঙ্গন েিকলন, জগাইকেও 

তখন আশলঙ্গকন জশড়কয় ধিকলন শ্রীকগৌিাঙ্গ।  
 

এ র্টনাি পি জগাই মাধাই হকয় কগল নতুন মানুষ। ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বলকত তাকেি নয়ন কর্থকে ঝকি অশ্রুধািা- এমন 

সাধে হকয় কগল জগাই মাধাই। 
 

শহকতাপকেি: পাপকে ঘৃনা েি, পাপীকে নয়। 

9. কেিকপ্রশমো জনা 

 জননী এবং জন্মভূশম সেকলিই শ্রিাি বস্তু। জননীকে কযমন ভালবাসকত হয়, জন্মভূশমকেও কতমশন ভালবাসকত হয়। 

ের্থায় বকল, জননী এবং জন্মভূশম স্বগ ম অকপক্ষাও কশ্রষ্ঠ। জননীি কসবা শুশ্রুষা সন্তাকনি েতমব্য। জন্মভূশমি েল্যাণ সাধনও 

কেিবাসীি পশবত্র োশয়ে। কেকিি উেশতি জন্য যািা োজ েকি, কেিকে যািা ভালবাকস, তািা কেিকপ্রশমে। নািী পুরুষ সবাই 

কেকিি কসবা েিকত পাকি। মহাভািকতি যুকগও কেখা যায় এে নািী কেকিি কসবায় আত্ম্শনকয়াগ েকিশিকলন। তাঁি নাম জনা।  

 

জনাি স্বামীি নাম নীলধ্বজ। মাশহস্মতী কেকিি িাজা শিকলন শতশন। জনাি কিকলি নাম প্রবীি।  

এেবাি পান্ডবিাজ যুশধশষ্ঠি অশ্বকমধ যজ্ঞ আিম্ভ েিকলন । শতশন যকজ্ঞি অশ্ব কিকড় শেকলন। যকজ্ঞি অশ্ব কয সব কেি 

শবনা বাধায় ঘুকি আসকব কস সব কেি যজ্ঞোিী িাজাি অধীন হকব। তকব অশ্বকে কেউ আটে েিকল তাি সকঙ্গ যজ্ঞোিীি 

যুি হকব। এটা শিল অশ্বকমধ যকজ্ঞি শনয়ম।  
 

 পান্ডবকেি যকজ্ঞি অশ্ব শবশভে কেি অশতক্রম েিকি। অকনে কেি ঘুকি কসই অশ্ব একসকি মাশহস্মতী িাকজয। এই 

িাকজযি িাজপুত্র প্রবীি অশ্বটিকে আটে েিল। একত পান্ডবকেি সকঙ্গ তাকেি যুি কবকধ কগল।  
 

িাজা নীলধ্বজ কিকল প্রবীিকে যকজ্ঞি অশ্ব কিকড় শেকত বলকলন। োিণ পান্ডবিা খুবই িশিিালী। তাই শতশন 

পান্ডবকেি বশ্যতা স্বীোি েিকত প্রস্তুত । শেন্তু এ প্রস্তাকব বাধা শেকলন কেিকপ্রশমো িানী জনা। শতশন কেকিি স্বাধীনতা িক্ষাি 

জন্য স্বামী ও পুত্রকে যুি েিকত উৎসাহ কেন। শতশন বকলন, যুি না েকি পিাজয় স্বীোি েিা অধম ম। কেকিি স্বাধীনতা িক্ষা 

েিা অবশ্য েতমব্য।  

 

 িানী জনাি ের্থায় িাজা নীলধ্বজ ও িাজপুত্র প্রবীি উৎসাশহত হকলন। পান্ডব নসন্যকেি সকঙ্গ প্রচন্ড যুি আিম্ভ হল । 

প্রবীকিি বীিকে পান্ডবকেি বহু নসন্য মািা পকড়। পান্ডবকেি কসনাপশত শিকলন শবখ্যাত বীি অর্জমন। শতশন প্রবীকিি বীিকে মুগ্ধ 

হন। শেন্তু এে সমকয় অর্জমকনি প্রচন্ড আক্রমকণ প্রবীি মৃতুয বিণ েকিন।  

 

প্রবীকিি মৃতুয সংবাকে তাঁি মা জনা ব্যশর্থত হন। দুাঃখ পান। তকব দুাঃকখি মকধ্যও তাঁি সািনা শিল। োিণ, তাঁি পুত্র 

বীকিি ন্যায় যুি েকি প্রাণ শেকয়কি। কেকিি স্বাধীনতা িক্ষাি জন্য তাঁি এ আত্ম্তযাগ। কস কতা কগৌিকবি । অপিশেকে, প্রবীকিি 

মৃতুযকত শপতা নীলধ্বজ ভীত হকয় পড়কলন। পান্ডবকেি শবরুকি নতুন েকি যুি েিাি সাহস তাঁি হল না । শতশন বশ্যতা স্বীোি 

েকি শনকত প্রস্তুত হকলন । এমন অবিায় জনা স্বামীকে পুনিায় যুি েিাি জন্য উৎসাহ শেকত লাগকলন।  

 

শতশন বলকলন, কহ িাজা আপশন শচন্তা েকি কেখুন। এেশেকে পান্ডবকেি আমাকেি পুত্রকে হতযা েকিকি। অপিশেকে 

কেকিি স্বাধীনতা হিণ েকিকি। সুতিাং তািা আমাকেি িত্রু; কেকিি শুত্র। তাকেি ক্ষমা েিা যায় না। একেি উপযু মি শিক্ষা 

শেকত হকব। আপশন শে ধকম মি ের্থা র্ভকল কগকিন? কেকিি স্বাধীনতা িক্ষাি জন্য কয যুি, কস যুি কতা ধম মযুি। আি এ ধম মযুি 

না েিকল পাপ হয়। ধম মযুকি প্রাণ কগকল স্বগ মলাভ, আি জয়ী হকল িাজযলাভ। এ যুি েিাি সুকযাগ পাওয়া কসৌভাকগ্যি ের্থা । 

সুতিাং কেি আক্রমণোিী ও পুত্রহতযাোিীি শনেট বশ্যতা স্বীোি েিকবন না। অর্জমনকে হতযা েকি কেকিি স্বাধীনতা িক্ষা 

েরুন। পুত্র হতযাি প্রশতকিাধ শনন।” এের্থা বকল জনা স্বামী নীলধ্বজকে যুি েিকত অনুকিাধ জানাকলন। 

 

 শেন্তু জনাি উৎসাহপূণ ম বােয শুকনও নীলধ্বকজি যুি েিাি সাহস হল না। শতশন পান্ডবকেি বশ্যতা স্বীোি েিকলন।  
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এই র্টনায় জনা খুবই মম মাহত হকলন। শতশন কিাকে দুাঃকখ আি প্রাণ ধািণ েিকত চাইকলন না। এে শেকে পুত্র কিাে, 

অপিশেকে কেকিি পিাধীনতা জনাকে ব্যশর্থত েকি তুলল। শতশন গঙ্গায় ঝাঁপ শেকয় প্রাণ শবসজমন শেকলন।  

শহকতাপকেি: মকন িাখকব, পিাধীনতাি কচকয় মৃতুযও কশ্রয়। 

 

10. ভকিি কসবায় ভগবান 

অকনে শেন আকগি ের্থা।  

অর্জমন শমশ্র নাকম এেজন অধ্যাপে শিকলন। মহাপশন্ডত শিকলন শতশন । শিকলন অকনে বড় ভি । শেন্তু বড়ই েশিদ্র শিকলন 

শতশন।  

শভক্ষা েকি যা কপকতন, তাই শেকয় েষ্ট েকি সংসাি চালাকতন। ভগবাকনি আিাধনা আি শবদ্যাচচ মা েকি তাঁি শেন 

োটত।  

অর্জমন শমশ্র গীতাি এেটি টীো অর্থ মাৎ গীতাি কলাকেি ব্যাখ্যা িচনা েকিশিকলন। নবম অধ্যাকয়ি বাইি সংখ্যে 

কলাকেি টীো িচনা েিকত শগকয় তাঁি হাত কর্থকম কগল । কলােটি হলাঃ 

অনন্যাশিয়কন্তা মাং কয জনাাঃ পযু মপাসকত। 

কতষাং শনতযাশভযুিানাং কযাগকক্ষমং বহাম্যহম্ ।। 

অর্থ মাৎ, অন্য কোন শবষকয়ি শচন্তা না েকি যাঁিা আমাি উপাসনা েকিন এবং আমাকত শনতয যুি, আশম তাকেি কযাগ 

(অপ্রাপ্ত্ বস্তুি সধান) ও কক্ষম (প্রাপ্ত্বস্তুি িক্ষা)-এি ভাি বহন েশি।  

 

অর্জমন শমকশ্রি কহাঁচট খাওয়াি জায়গাটা হল কলাকেি বহাম্যহম্-এই িব্দটি। ঈশ্বি ভিকে োন েিকত পাকিন, শেন্তু 

ঈশ্বি ভকিি ভাি বহন েকিন, এটা কতা হকত পাকি না।  
 

তখন শেন্তু এখনোি মত িাপাখানা শিল না। বইগুকলা শিল হাকত কলখা। এেটি পুশিঁ কেকখ শলকখ যাঁিা আিও অকনে 

পু ুঁশর্থ বানাকতন, তাঁকেি বলা হত শলশপোি। হাকত শলখকত কগকল শলশপোকিি র্ভলত্রুটি কতা হকতই পাকি। পশন্ডত অর্জমন শমশ্র 

মকন েিকলন, হয়ত এটা শলশপোকিি র্ভল। ভগবান োন েকিন। তাই গীতায় ভগবান সম্ভবত বকলকিন, ‘েোম্যহম্’ অর্থ মাৎ 

আশম োন েশি। শতশন গীতাি কয পান্ডুশলশপ কেকখ টীো শলকখশিকলন, কসখাকন ‘বহাম্যহম্’ কেকট ‘‘েোম্যহম্’’ শলকখ শেকলন। 

‘আশম বহন েশি’ এি জায়গায় অর্থ ম োঁড়াল ‘আশম োন েশি’। 
 

 এিপি এেশেন পশন্ডত অর্জন ম শমশ্র খুবই শবপকে পড়কলন। নানা জায়গায় ঘুিকলন, শেন্তু কোর্থাও শভক্ষা কপকলন না। 

গৃকহ পাঁচ-িজন কপাষ্য। তািা কয অর্ভি র্থােকব।  

পকর্থি পাকিই শিল এেটি িায়াময় গাি। কসই গাকিি তলায় বকস পড়কলন অর্জমন শমশ্র। তাঁি কচাকখি সামকন কভকস 

উেল স্ত্রী ও সন্তানকেি অনাহাি, শক্লষ্ট মুখ আি মশলন কচহািা। তখন শতশন গভীি ভশি সহোকি ভগবানকে িােকত লাগকলন। 

আকস্ত আকস্ত তাঁি দুকচাকখ ঘুম একস কগল। গভীি ঘুকম আচ্ছে হকয় পড়কলন শতশন। হোৎ কজকগ কেকখন সধযা হকয়  কগকি। ইস, 

ঘুশমকয় পকড়শিলাম।  
 

শূন্য শভক্ষাপাত্র শনকয় ভিশচকত অর্জমন শমশ্র বাশড় শফিকলন। কেখকলন, তাঁি স্ত্রী দুয়াকি োঁশড়কয় তাঁিই জন্য অকপক্ষা 

েিকিন।  

শে ব্যাপাি এত কেশি েিকল কয! এশেকে আশম োকুকিি কভাগ লাশগকয় অকপক্ষা েিশি। 

 োকুকিি কভাগ! শে শেকয়? অর্জমন শমশ্র মকন েিকলন, স্ত্রী তাঁি অস্বাভাশবে কেশি কেকখ শবদ্রুপ েিকিন।  

ক্ষুে মকন ক্ষীণ েকে অর্জমন শমশ্র বলকলন, েী আি কভাগ কেকব। শভকক্ষ েকি শেছুই পাইশন। আজ ভগবান শ্রীহশি 

শেছুই র্জটিকয় কেনশন। পশন্ডত গৃশহণী কযন আোি কর্থকে পড়কলন।  
 

-বল শে কগা, এত খাবাি শজশনসপত্র পাঠিকয় শেকয়, এশে ের্থা বলি তুশম! কতামাি শে মার্থা খািাপ হকয়কি? অর্জমন শমশ্র 

বলকলন, -এসব শে বলি তুশম?  
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 হযাঁকগা, দুকটা সুিি কিকল একস বহু দ্রব্য সামগ্রী শেকয় কগকি। তাঁিা একস বলল কয তুশম িাজবাশড় কগি, কসখান কর্থকে 

কভট আসকি। কস সব শজশনস ঐ দুকটা সুিি কিকলই কতা বকয় একনকি। ওিা এে কবাঝা একন িাকখ, আবাি কেৌকড় শগকয় আকিে 

কবাঝা শনকয় আকস। নানা িেম শজশনস পকত্র র্ি একেবাকি ভশতম । চল, কেখকব চল। 

 

অবাে হকয় োঁশড়কয় আকিন অর্জমন শমশ্র। তাঁি গৃশহণী বলকত লাগকলন, হোৎ কেশখ, ওকেি শপে কর্থকে িি ঝিকি। 

শজকজ্ঞস েিলাম, কতামাকেি শপে কর্থকে িি ঝিকি কেন? ওিা বলল, তুশম নাশে বকলি ওিা নাশে ভাি বইকত পাকি না, 

তাই তুশম ওকেি কমকিি। 

  

অর্জমন শমশ্র স্তশম্ভত। পশন্ডত গৃশহণী এেটু কক্ষাকভি সুকিই বলকলন, তুশম এেটা শপপড়াকে পয মন্ত আর্াত েি না, কসই 

তুশম শে না এমন সুিি, এমন শমশষ্ট, এমন েম মে কিকল দুটিকে মািকল! বালে হকল শে হকব, অসীম ওকেি িশি।  
 

 তািপি শে হল? অর্জমন শমকশ্রি প্রন। তািপি আশম বললাম, কতামাকেি িি ধুকয় পশট কেঁকধ শেশচ্ছ। আি কতামিা না 

কখকয় কযকত পািকব না। শেন্তু ওিা শেছুকতই িাশজ হল না। - ওকেি বাশড় কোর্থায়, শজকজ্ঞস েকিশিকল? তা েকিশিলাম। ওিা 

বলল, ওকেি বাশড় কগায়াল পাড়ায়। ওিা বকন বকন গরু চিায়। এেজকনি িং শ্যামলা, আকিেজন খুব ফস মা। দুজকনই কেখকত 

খুব সুিি। কেখকল দু’কচাখ র্জশড়কয় যায়। 
 

এমন কিকল দুটিকে শেকয় তুশম ভাি বহন েিাকল, আবাি তাকেি মািকল! আমাি মকন হয় অভাকব, দুাঃকখ েকষ্ট 

কতামাি মার্থা খািাপ হকয় কগকি।  
 

অর্জমন শমকশ্রি দুকচাকখ তখন অশ্রুধািা ।  
  

শেছুক্ষণ পি শতশন আকস্ত আকস্ত বলকলন,-আশম আজ িাজ বাশড়কত যাই শন, কোন শভক্ষাই আশম পাই শন। কতামাকেি 

অনাহািশক্লষ্ট মুখগুকলাি ের্থা কভকব আমাি খুব েষ্ট হশচ্ছল। এে গাি তলায় বকস ভগবান শ্রীহশিকে স্মিণ েিকত েিকত 

ঘুশমকয় পকড়শিলাম। কজকগ কেশখ, সধযা হকয় কগকি। আশম মকন েিলাম, কেশি েকি এবং খাশল হাকত আসাি জন্য তুশম শবদ্রুপ 

েিি।  

তাহকল? পশন্ডত গৃশহণী অবাে হকয় শজকজ্ঞস েিকলন।  
 

-তুশম ভাগ্যবতী কগা, ভাগ্যবতী। ও বালে দুটি আি কেউ নন। স্বয়ং কৃষ্ণ আি বলিাম। বালকেি কবকি তাঁিা আমাি 

ভাি বহন েিকত একসশিকলন। আশম হতভাগ্য! হতভাগ্য বকল আশম তাঁকেি েি মন কপলাম না।  
 

-আর্াকতি ব্যাপািটা?  

আশম বুঝকত কপকিশি। গীতায় ভগবান বকলকিন, আশম ভকিি ভাি বহন েশি, ‘বহাম্যহম্’। আশম তা র্ভল মকন েকি 

পু ুঁশর্থকত কেকট ‘আশম োন েশি- এই অকর্থ ম ‘েোম্যহম্’ েকি শেকয়শি। গীতা কতা ভগবান শ্রীকৃকষ্ণি অঙ্গস্বরূপ। গীতাি িব্দ 

োটা আি ভগবাকনি অকঙ্গ আর্াত েিা এেই ের্থা। তাই কৃষ্ণ বলিাকমি শপে কর্থকে িি ঝিকি।  

 

হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ!  

অর্জমন শমশ্র কৃষ্ণ নাম েিকত েিকত গীতা খুকল ‘‘েোম্যহম্’’ কেকট আবাি ‘বহাম্যহম্’ েকি শেকলন।  

শহকতাপকেি: ভি যশে ভগবাকনি কসবা েকি, তাহকল ভগবানও ভকিি কসবা েকিন। ভগবান ভকিি ভািও বহন েকিন। 

 
 

11. শ্রীকৃকষ্ণি বন্ধুপ্রীশত 

যখনোি ের্থা বলশি, শ্রীকৃষ্ণ তখন েংসকে বধ েকিকিন। মথুিাবাসী অতযাচািী িাজাি হাত কর্থকে শনষ্কৃশত 

কপকয়কি। ভিিা সানিশচকত হশিগুণ েীতমন েিকিন।  
 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলিাকমি অনুকিাকধ নিিাজ ব্রজধাকম শফকি কগকলন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলিাম তখন নিরূকপ নতুন লীলা 

েিকত তৎপি হকলন। েংকসি শপতা উগ্রকসনকে মথুিাি শসংহাসকন বসাকলন। তািপি শবদ্যা শিক্ষাি জন্য তাঁিা দুজকন 

সািীপশন মুশনি আশ্রকম কগকলন। কসখাকন কয সেল সহপােী তাঁিা কপকয়শিকলন, সুোমা শিকলন তাঁকেি এেজন।  



28 

 

শবদ্যা-শিক্ষা কিষ হল। সহপােীিা কয যাি গৃকহ শফকি কগকলন। তািপি অকনে শেন কেকট কগকি। শ্রীকৃষ্ণ তখন 

দ্বািোি িাজা আি সুোমা েশিদ্র গৃহি। সুোমা শিকলন ধাশম মে ব্রাহ্মণ। শতশন ধম মেম ম এবং শবদ্যাচচ মায় শেন োটাকতন। 

কোনশেন আহাি র্জটত, কোনশেন র্জটত না। তাঁি স্ত্রী ও মশলন বসকন অনাহাকি অধ মাহাকি দুাঃখেকষ্টি মকধ্য জীবন োটাকতন। 
 

এেশেন সুোমাকে তাঁি স্ত্রী বলকলন, 

 শুনি? আশম উকে োঁড়াকত পািশি না। আমাি িিীি োঁপকি। অনাহাকি আশম দুব মল হকয় পড়শি। দ্বািোি িাজা শ্রীকৃষ্ণ 

কতামাি বন্ধু। এেসাকর্থ এেই গুরুি পােিালায় পাে গ্রহণ েকিি।  

-তা েকিশি, শেন্তু কস ের্থা কেন? 

 -শ্রীকৃকষ্ণি প্রীশতি ের্থা, েয়াি ের্থা আশম শুকনশি। শতশন োতারূকপও শবখ্যাত। তাঁি োি কর্থকে কেউ খাশল হাকত শফকি আকস 

না।  

 -শেন্তু আশম যাব বন্ধুি োকি শভক্ষা েিকত! 

শুধু বন্ধুি োকি কেন, তুশম যাকব এেজন োনবীি িাজাি োকি। অকনে ভাবকলন সুোমা। যাকবন শে যাকবন না! 

কিকষ ঠিে েিকলন, আি শেছু কহাে আি না কহাে, শ্রীকৃষ্ণ েি মন কতা হকব। শেন্তু খাশল হাকত কতা বন্ধুি বাশড় যাওয়া যায় না। 

এশেকে র্কি কয শেছুই কনই। তখন ব্রাহ্মণী প্রশতকবিীকেি োি কর্থকে চািমুকো শচকড় আনকলন। তািপি পুিান োপকড়ি মকধ্য 

কসই শচকড় কেঁকধ শেকলন। সুোমা কপৌছঁকলন দ্বািোয়।  

অকনে মহল পাি হকয় কপৌছঁকলন শ্রীকৃকষ্ণি মহকলি োকি। প্রকবি েিকলন শ্রীকৃকষ্ণি েকক্ষ। শ্রীকৃষ্ণ সুোমাকে 

কেখকলন দূি কর্থকে। তাড়াতাশড় উকে ছুকট শগকয় আশলঙ্গন েিকলন সুোমাকে।  
 

এেজন দ্বািোি িাজা, পিকন িাজাি কপািাে। আকিেজন েশিদ্র ব্রাহ্মণ, কছঁড়া ময়লা তাঁি োপড়-কচাপড়।  

দুজকন অকনে শেন পি দুজনকে কেকখ আনকি কেঁকে কফলকলন।  

তািপি শ্রীকৃষ্ণ সুোমাকে শনজ পালকি বশসকয় শনকজি হাকত তাঁি পা ধুইকয় শেকলন। আপ্যায়কন পশিতুষ্ট েিকলন বন্ধুকে। 

তািপি দুজকন েত ের্থা! 

-শ্রীকৃষ্ণ বলকলন, 

সুোমা, মকন আকি, গুরু পত্নীি ের্থায় এেশেন োে আনকত বকন শগকয়শিলাম। দুজকন বকনি মকধ্য ঝড়বৃশষ্টকত েত েষ্ট 

কপকয়শিলাম। পকিি শেন গুরু সাশিপশন আমাকেি খু ুঁকজ কবি েকিশিকলন। 

- মকন আকি, সব মকন আকি। 

সুোমা, কতা োরুণভাকব আপ্যাশয়ত হকলন। শেন্তু শতশন কতা একনকিন চািমুকো শচকড়। কসই শচকড় কবি েিকবন শে েকি? োরুণ 

লজ্জায় পড়কলন শতশন । শ্রীকৃকষ্ণি োকি শেছুই অজানা র্থাকে না । শতশন শনকজ কসই শচকড় কেকড় শনকয় মকনি আনকি তা 

কর্থকে এেমুকো কখকয় শনকলন। 

সুোমা িাত োটল আনকি। 

শেন্তু শতশন কয উকেকশ্য একসশিকলন, তাি শেছুই হল না। শেছুই চাইকত পািকলন না শতশন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অকনেটা পর্থ এশগকয় 

শেকলন। আি লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ মকন মকন খাশনেটা কহকস শনকলন। 

এশে! সুোমা কুুঁকড়র্ি কযখাকন শিল, কসখাকন উকেকি প্রাসাে। প্রাসাকেি সামকন উদ্যান। সুিি সকিাবি, কসখাকন পদ্ম আি 

িাপলাি কমলা। সুগকধ আকমাশেত চািশেে। 

এশগকয় একলন সুোমা স্ত্রী । আনকি তাঁি কচাকখ কেখা শেল অশ্রু। না কচকয় ও সুোমা ও তাঁি স্ত্রী কপকলন প্রচুি ধনসম্পে। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এভাকব িাপন েিকলন বন্ধুপ্রীশতি এে উজ্জ্বল আে মি। 

শহকতাপকেি: অসমকয়ি বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু। 
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12. এেটি বালকেি সিলতা 

বহুশেন আকগি ের্থা। এে গ্রাকম এেজন গিীব শবধবা বাস েিকতন। তাঁি এেটিমাত্র কিকল শিল । নাম কহমন্ত কহমন্ত 

অতযন্ত সিল কিকল। কস পােিালায় গুরু মিাকয়ি োকি পড়কত কযত। পােিালাি পকর্থ শিল এে গভীি বন। বকনি শভতি শেকয় 

কযকত কহমকন্তি খুব ভয় েিত । এেশেন কস কেঁকে কেঁকে মাকে বলল, ‘‘মা, এো এো পােিালায় কযকত আমাি খুব ভয় েকি। 

আমাি সাকর্থ এেজন কলাে োও । নইকল আশম আি পােিালায় কযকত পািব না”। 

কহমকন্তি ের্থা শুকন মা বলকলন, ‘‘কলাে কোর্থা পাব, বািা? বকনি কভতি কতামাি এে োো র্থাকে। তাি নাম 

মধসূেন। ভয় কপকল তুশম কসই মধুসূেনকে কিকো। কস কতামাি সকঙ্গ যাকব”। 

 মাকয়ি ের্থা শুকন কহমকন্তি মকন খুব আনি হল। মকন অকনে সাহস কপল। পিশেন কস আবাি বকনি মধ্য শেকয় িওনা 

হল । তািপি কস উচ্চস্বকি িােকত লাগল, ‘‘মধুসূেন োো, ও-মধুসূেন োো, এস, আমাি খুব ভয় েিকি”। 
 

কহমন্ত ‘মধুসূেনোো’ বকল িােকি আি িােকি, শেন্তু কেউ আসকি না। কস আকিা কজাকি িােকত শুরু েিল । তাি 

দৃঢ় শবশ্বাস, মধুসূেন োো আসকবই । তাি মা কয তাকে বকলকি। মাকে কস খুব ভালবাকস, শবশ্বাস েকি। মাকয়ি ের্থা শে শমর্থ্া 

হয়? 

ভগবাকনি এে নাম মধুসূেন। কহমকন্তি মা এই মধুসূেকনি ের্থাই বকলশিকলন। কহমকন্তি সিল শবশ্বাকস ভগবান আি 

র্থােকত পািকলন না । ভগবান তখন এেটি বালকেি রূপ ধকি কহমকন্তি োকি একলন। তািপি কহমন্তকে বলকলন, ‘‘এই কতা 

আশম একসশি, কতামাি কোন ভয় কনই, ভাই”। 

 কহমকন্তি মকন অতযন্ত আনি। তাি আি কোন ভয় কনই। প্রশতশেন মধুসূেনোো তাকে পােিালায় কপৌুঁকি কেয়, আবাি 

কফিাি সময় বাশড়ি োকি কিকখ যায়। পকর্থ দুজকন মজাি মজাি গে েকি।  

এভাকব কবি শেছুশেন কেকট কগল। তািপি এে সময় গুরুমিাকয়ি মা মািা কগকলন। গুরুমিায় মাকয়ি শ্রাি েিকবন। 
 

িাত্রিা কয যা পািকি তাই শেকয় গুরুমিায়কে সাহায্য েিকি। কহমন্তও সাহায্য েিকত চাইল।  

কহমন্ত বাশড় একস মাকয়ি োকি সব বলল। মা বলকলন, ‘‘তুশম কতা জান, আমিা খুব গিীব। আমাকেি কেয়াি মত 

শেছুই কনই। তুশম কতামাি মধুসূেনোোকে গুরুমিাকয়ি ের্থা বল”। 
 

সিলমশত কিকল কহমন্ত। মাকয়ি ের্থা শুকন পিশেন কস স্কুকল যাওয়াি পকর্থ মধুসুেনোোকে সব ের্থা জানাল। মধুসূেন 

োো বলকলন, ‘‘একত কোন অসুশবধা হকব না। শ্রাি েকব তাই বল।” কহমন্ত জানাল কয আগামী শেন শ্রাি। মধুসূেনোো 

বলকলন, ‘‘তুশম পােিালায় শগকয় গুরুমিায়কে বলকব কয শ্রাকি যত েই লাগকব, তুশম তা কেকব।” 

কহমন্ত পিশেন অবাি পােিালায় কগল। তািপি গুরুমিায়কে বলল, ‘‘শ্রাকি যত েই লাগকব আশম তা কেব।’’  

শ্রাকিি শেন। সব কিকল শমকলশমকি োজ েিকি। শেন্তু কহমকন্তি কেখা কনই। েই শনকয় কস আি আসকি না। গুরুমিায় 

খুব শচশন্তত হকয় পড়কলন। েই যশে না আকস তাহকল শ্রািই কয পন্ড হকয় যাকব। ঠিে এই মুহূকতমই কহমন্ত উপশিত হল েই শনকয়। 

শেন্তু কহমকন্তি হাকত কিাট এেটি েইকয়ি ভাঁড়। তাকেকখ গুরুমিায় কিকগ কগকলন। শতশন কহমন্তকে বলকলন, ‘‘তুই না বকলশিশল 

শ্রাকিি সব েই শেশব? আি েই েই?’’ 

কহমন্ত বলল, ‘‘আকজ্ঞ, আশম কতা কিাট মানুষ। ভাশি কবাঝা বইকত পাশি না। তাই মধুসূেন োো এই কিাট ভাঁড়টি শেকয় 

বকলকিন কয একতই সেকলি হকব।” 

গুরুমিায় কতা কিকগ আগুন। শতশন কহমন্তকে অকনে শতিস্কাি েিকলন এবং খুব মািকলন। মাি কখকত কখকত কহমন্ত অজ্ঞান হকয় 

মাটিকত পকড় কগল।  

এশেকে এে অদ্ভুত র্টনা র্টল। কহমন্তকে মািাি সময় এেটি কিকল েইকয়ি ভাঁড় শনকয় শগকয়শিল। কস শফকি একস বলল, 

‘‘গুরুমিায়, সবাইকে েই শেশচ্ছ। শেন্তু েই এেটুও েমকি না।’ 
 

গুরুমিায় শগকয় কেখকলন ব্যাপািটা ঠিেই। শতশন কহমন্তকে মািাি জন্য অনুকিাচনা েিকত লাগকলন। তখন সেকল শমকল 

কহমন্তকে সুি েকি তুলল। এবাি গুরুমিায় কহমন্তকে শজকজ্ঞস েিকলন, ‘‘সতয েকি বল কেশখ বাবা, এ েই তুই কোর্থায় 

কপশল?’’ 

কহমন্ত: মধুসূেনোো শেকয়কিন।  
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গুরুমিায়: মধুসুেনোো! আমাকে কেখাকত পাশিস তাকে? 

কহমন্ত: শনিয়ই পািব, গুরুমিায়। চলুন না আমাি সকঙ্গ।  
 

গুরুমিায় িাকত্রি েল শনকয় কহমকন্তি সকঙ্গ চলকলন মধুসূেনোোকে কেখকত, শেন্তু তাি কেখা কপকলন না। তকব দূি কর্থকে 

মধুসূেনোোি েে কিানা কগল’’ কহমন্ত, আজ আশম আসকত পািব না। তুশম সিল শবশ্বাকস আমাকে কেখকত কপকয়ি। কতামাি 

গুরুমিায় ও অন্যান্য িাত্রকেি কস শবশ্বাস কনই। তাই তািা আমায় কেখকত পাকব না । তািা চকল কগকলই আশম কতামায় কেখা 

কেব।”  

শহকতাপকেি: ের্থায় বকল, ‘‘শবশ্বাকস শমলায় কৃষ্ণ।” 

 
 

13. প্রহ্লাকেি শবষ্ণু ভশি 

শহিণ্যেশিপু নাকম এে িাজা শিকলন। শতশন শিকলন নেতযকেি িাজা। নেতযিা সম্পকেম শিল কেবতাকেি ভাই। 

কেবতািা র্থােকতন স্বকগ ম। মাকঝ মাকঝ নেতযিা খুব িশিিালী হকয় কেবতাকেি স্বগ ম কর্থকে তাশড়কয় শেত। কেবতািা তখন 

শবষ্ণুি োকি শগকয় সাহায্য চাইকতন। শবষ্ণু শিকলন জগকতি পালনেতমা। শতশন সবসময় তাঁকেি প্রার্থ মনায় সাড়া শেকতন এবং 

কেবতািাও অসুিকেি হঠিকয় আবাি সুকখ িাশন্তকত স্বকগ ম বাস েিকতন।  

 

শেন্তু এেবাি হল শে, শহিণ্যেশিপু স্বগ ম কর্থকে সমস্ত কেবতাকে বাি েকি শেকলন। স্বকগ মি শসংহাসকন বকস 

শহিণ্যেশিপু শনকজকে শত্রর্ভবকনি িাজা বকল কর্াষণা েিকলন। শত্রর্ভবন মাকন স্বগ ম, মতম, পাতাল। স্বকগ ম কযমন বসবাস েিকতন 

কেবতািা, মকতম কতমন বাস েিকতন মানুষ ও পশু এবং পাতাকল নেতযিা।  

 

আশম শবষ্ণুি কচকয় বড় এই বকল িাজা শহিণ্যেশিপু কর্াষণা েিকলন; শবষ্ণুি পুকজা কেউ েিকত পািকব না । শবষ্ণু 

আি জগকতি প্রর্ভ নয়, জগকতি প্রর্ভ এখন আশম। 

শহিণ্যেশিপুি এে কিকলি নাম শিল প্রহ্লাে। প্রহ্লাে কমাকটই তাি বাবাি মকতা শিলনা । কস শিল ঈশ্বি ভি এবং 

শবষ্ণুই শিকলন তাি আিাধ্য কেবতা । প্রহ্লাে যখন খুব কিাট তখনও কস কিাজ শবষ্ণুি োকি প্রার্থ মনা েিত, আি বলত, শবষ্ণু 

আমাি শপ্রয় বন্ধু । আশম শবষ্ণুকে খুব ভালবাশস। 

 

শহিণ্যেশিপু যখন জানকত পািকলন প্রহ্লাে শবষ্ণুকে ভালবাকস ও কিাজ তাি স্তব েকি, তখন শতশন কিকলকে দুজন 

শিক্ষকেি োকি পাঠিকয় শেকলন।  

শিক্ষেকেি শতশন বকল শেকলন, আমাি কিকলকে সব শিক্ষা কেকবন, শেন্তু ভগবান সম্পকেম শেছু শিখাকবন না। শবকিষ 

েকি শবষ্ণুি ের্থা ওকে বলকবন না। শবষ্ণুি নামও কযন েখনও শুনকত না পায়। 
 

 শিক্ষে দুজন িাজপুত্রকে শনকজকেি বাশড়কত শনকয় কগকলন। কসখাকন ওি সমবয়সী কিকলকেি সকঙ্গ প্রহ্লােকেও তাঁিা 

শিক্ষাোন েিকত শুরু েিকলন। প্রহ্লােকে তাঁিা শেছু বই পড়কত শেকলন। তকব তাকত কোর্থায়ও শবষ্ণুি নাম ঘুণাক্ষকিও উকিখ 

না র্থাকে কস ব্যাপাকি তাঁকেি সতমে দৃশষ্ট শিল।  
 

এেশেন হোৎ শিক্ষেিা কেকখন, প্রহ্লাে শনকজ বই না পকড় সহপাঠিকেি শবষ্ণুি সম্পকেম কবাঝাকচ্ছ।  
 

তুশম খবিোি শবষ্ণুি ের্থা বলকব না। 

শিক্ষেিা প্রহ্লােকে বলকলন, কতামাি বাবা তাহকল খুব কিকগ যাকবন। 
 

প্রহ্লাে তখন জবাব শেকলন ‘না’ শবষ্ণু আমাি শপ্রয়। তাঁি ের্থা আশম বলবই। বাবা কিকগ কগকলও আশম শবষ্ণুকে শনকয় 

আকলাচনা েিব। শবষ্ণুই ভগবান আি আশম তাি বিনা েশি। আপনাকেি শবদ্যালকয়ি কিকলিা জাকননা ভগবাকনি উপাসনা 

শে েকি েিকত হয়, শবষ্ণুি পুকজাইবা কেমন েকি, তাও জাকন না। আশম তাকেি কসসব কিখাশচ্ছ। 

শিক্ষেিা ঐ ের্থা শুকন দুাঃখ কপকলন, ভয়ও কপকলন। োিন তািা জানকতন কয; জানকত পািকল িাজা োরুণ িাগ 

েিকবন। তাঁকেি ভয় হল শতশন তাকেি উপকিও কিকগ যাকবন। তাই তাঁিা িাজা শহিণ্যেশিপুকে শগকয় বলকলন, প্রহ্লােকে তািা 

শবষ্ণু সম্পকেম শেছু না কিখাকলও প্রহ্লাে শনকজই অন্য কিকলকেি শবষ্ণুি পুকজা কিখাকচ্ছ।  
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এই শুকনই শহিন্যেশিপু ভীষণ কিকগ কগকলন। শতশন শচৎোি েকি আকেি শেকলন, প্রহ্লােকে আমাি োকি শনকয় 

আসুন! ওি শবষ্ণু পুকজা আশম ঘুশচকয় কেব।  

শিক্ষেিা প্রহ্লােকে িাজধানীকত শফশিকয় আনকল শহিণ্যেশিপু তাি সকঙ্গ িান্ত ও নম্র সুকি ের্থা বলকলন। 

শহিণ্যেশিপু শজকজ্ঞস েিকলন, ‘‘বৎস! তুশম শবষ্ণুকে কেন পুকজা েকিা? আশম শে কতামাকে সবসমকয়ই শিখাইশন; 

আশম শুধু িাজাই নই, আশম শত্রর্ভবকনি ভগবানও? আশম শবষ্ণুি কচকয়ও বড়। আমাকেই তুশম পুকজা েিকব, শবষ্ণুকে নয়”। 
 

প্রহ্লাে শনভীেস্বকি উতি শেল, ‘‘হযাঁ তুশম আমায় তাই শিশখকয়ি। শেন্তু তা কতা সশতয নয়”। 
 

 

 িাজা বলকলন, েী বলকত চাও তুশম? তুশম কেন ভাবকল এটা সশতয নয়? আশম কতামাি বাবা। আশম যা বলব তাই তুশম 

মানকব।  

আশম জাশন ‘‘তুশম শবষ্ণুি কচকয় বড় নও। োিণ, শবষ্ণু হকচ্ছন সমস্ত জগকতি প্রর্ভ। তুশম িাজা ঠিেই, শেন্তু শবষ্ণু 

যতশেন চাইকবন, ততশেন তুশম িাজা র্থােকব।” প্রহ্লাে জবাব শেল। 

শহিণ্যেশিপু তখন খুব কিকগ শগকয় বলকলন, কতামাি এত বড় সাহস কয, ‘‘আমাি মুকখি উপি এমন ের্থা বলকল। আচ্ছা, 

কতামাকে আমাি ক্ষমতা কেখাশচ্ছ। শিগশগি তুশম কটি পাকব আশম শবষ্ণুি কচকয় বড়।” 
 

  িাজা তখন প্রহিীকেি কিকে অশবলকম্ব প্রহ্লােকে বধ েিাি আকেি শেকলন। প্রহিীিা প্রহ্লাকেি ওপি ঝাঁশপকয় পড়কতই 

প্রহ্লাে এে মকন শবষ্ণুকে িােকত লাগল। প্রহিীিা তাকে বি মা শেকয় আর্াত েিল, শেন্তু প্রহ্লাে কোন ব্যর্থা কপল না। বি মাগুশল 

কযন প্রহ্লােকে আর্াত েিাি মকতা ক্ষমতাই কনই। 

শহিণ্যেশিপু এই কেকখ খুব ভয় কপকলন। শতশন শচৎোি েকি বলকত লাগকলন, ‘কমকি কফল ওকে কমকি কফল’। 

কতামিা িক্ষীিা সব অপোর্থ ম। কিকলটাকে শে েকি কিষ েিা যায় তাি ব্যবিা েি’। 

 প্রহিীি েল উতি শেল, আমিা ওকে মািব শে েকি? আমাকেি বি মা ওি শেছুই েিকত পািকি না! 
 

 ‘তাহকল এেটা হাশত শনকয় এস’। হুিাি শেকলন িাজা, ‘এেটা পাগলা হাশত! পাগলা হাশতই শনকমকষ ওকে শপকষ 

মািকব। 

োকজই এেটা পাগলা হাশতকে প্রাসাকেি চেকি শনকয় আসা হল। এিপি প্রহিীিা প্রহ্লােকে পাগলা হাশতি সামকন 

ছুকড় শেল। শেন্তু প্রহ্ণাে তখন এে মকন শবষ্ণুকেই িােকি, ফকল পাগলা হাশত শেছুই েিকত পািল না’। মকন হল প্রহ্লােকেি 

কেহ কলাহা শেকয় গড়া।  

শহিণ্যেশিপু তখন শচৎোি েকি উেকলন, ওকে কমকি কফলাি জন্য কোন উপায় ঠিে েি। সমুকদ্রি ধাকি এেটা উঁচু 

চূড়া আকি। ওকে কসখান কর্থকে ছুুঁকড় কফকল োও’। প্রহিীিা তখন পাহাকড়ি ওপি কর্থকে কফকল শেল’। অর্থচ প্রহ্লাে ফুল কযমন 

র্াকসি উপি ঝকড় পকি কতমশন েকিই ভাসকত ভাসকত আকলাতা ভাকব মাটিকত একস পড়ল।  

িাজা তখনও শচৎোি েকি চকলকিন, ‘মাি ওকে মাি ওকে! ওকে মািাি জন্য কোন উপায় কবি েি’।   

‘তাহকল ওকে শবষ খাওয়াই’। িক্ষীিা বলল, ‘শবকষি হাত কর্থকে ও শনিই কিহাই পাকব না’।  

প্রহ্লােকে শবষ খাওয়াকনা হল, শেন্তু প্রহ্লাে আপন মকন শবষ্ণুকে কিকে চলায় শবষও তাি শেছু হল না।  

ওকে পুশড়কয় মাি, শচৎোি েিকলন িাজা শহিণ্যেশিপু।  

িক্ষীিা প্রহ্ণােকে বড় বড় োকেি গুশড়ি সকঙ্গ কেঁকধ কফলল। তািপি তাি চািশেকে আিও োে জড় েিল। িক্ষীিা 

বলল, ‘একতই হকব’। ‘এই োে কর্থকে োউ োউ েকি এমন আগুন জ্বলকব, বািাধন পালাকনাি পর্থও পাকব না’।  

শেন্তু আগুন জ্বালাকত শগকয় তািা কেখল, োকে আগুনই ধিকি না’।  

িাজা বকল উেকলন ‘আকি বুিগুকলা! সব োে শনর্ মাৎ শভকজ’। ‘ওকে মািাি জন্য পর্থ কবি েি। ‘ওকে না খাইকয় 

িাখ। উকপাস েকিই ও মিকব’।  

শেন্তু অকনে শেন অনাহাকিও শবষ্ণুি প্রশত আিািীল প্রহ্লাে শেশব্য সুি সবল িইল।  

িাজা বলকলন, ‘এেটা গভীি কুকয়াি মকধ্য ওকে কফকল োও। আি কেখ কযন ও কবশিকয় আসকত না পাকি।’ 

িক্ষীিা তখন প্রহ্লােকে গভীি এেটা কূকপি মকধ্য কফকল শেল। শেকনি পি শেন প্রহ্লাে গলাটুকু জকলি বাশহকি কবি 

েকি কুকয়াি মকধ্য পকড় র্থােল। ওই অবিাকতও শুধু তাি শবষ্ণু শচন্তা। প্রহ্লাে বলল, ‘আশম জাশন শবষ্ণু সবসময় আমাি পাকি 

আকিন। আশম শবষ্ণুকে ভালবাশস’।  
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সশতযই প্রহ্লাকেি মৃতুয হল না।  

এবাি ‘তাহকল যাদুশবদ্যা প্রকয়াগ েিকত হকব’। িাজা বলকলন, ‘কসিা যাদুেিকেি কিকে শনকয় আয়’! কেকিি সব 

কসিা যাদুেিিা একলন। িাজা তাকেি আকেি শেকলন, যাদু খাটিকয় প্রহ্লােকে যত তাড়াতাশড় সম্ভব মািকত হকব। যাদুেিিা 

কচষ্টাি পি কচষ্টা েকি কযকত লাগকলন, শেন্তু তাকেি ইন্দ্রজালও শবফল হল। তািা প্রহ্লােকে মািকত পািকলন না। প্রহ্লাে শুধু 

শবষ্ণুি ের্থা ভাকব আি বকল এবং তাকত তাি মনটা িান্ত ও প্রফুি।  

প্রহ্লাে বলল, ‘শবষ্ণু সবসময় আমাি সকঙ্গ িকয়কিন। আশম শবষ্ণুকে ভাকলাবাশস তাই শেছুই আমাি ক্ষশত েিকত 

পাকি না’। 

িাজাশহিণ্যেশিপু তখন িক্ষীকেি পাতাল কর্থকে শবিাট সব সাপ একন প্রহ্লােকে িি েকি কেঁকধ কফলাি আকেি 

শেকলন। সাপগুকলা শিল সবকচকয় িি েশড়ি কচকয়ও কমাটা। িক্ষীিা প্রহ্লােকে কসই সাপ শেকয় বাঁধল।  

‘এবাি হুোি শেকলন িাজা, ওকে সমুকদ্রি ছুুঁকড় ওি উপি  শেকয় শবিাট এেটা পাহাড় চাশপকয় কে। সকঙ্গ সকঙ্গ না 

মিকলও, ও মিকবই। এটা শনশিত।’ 

 প্রহ্লােকে তখন ভয়ানে সাপগুশল শেকয় কেঁচান হকচ্ছ, সমুকদ্র ছুুঁকড় শেকয় পাহাড় চাপা কেওয়া হকচ্ছ তখনও কস এে 

মকন শবষ্ণুকে কিকে চকলকি। বাি বাি কস শবষ্ণুি প্রার্থ মনা েিকি, ‘কহ শত্রর্ভবকনিশ্বি, কপ্রমময় শবষ্ণু কতামাকে স্বাগত জানাই।’ 

এভাকব শবষ্ণুি ের্থা ভাবকত ভাবকত ও তাঁি স্তব েিকত েিকত প্রহ্লাে অনুভব েিকত লাগল শবষ্ণু তাি োকিই আকিন। 

 পাহাকড়ি চাকপ ডুবকত ডুবকত জকলি আকিা, আকিা আকিা গভীি তশলকয় কযকত কযকত তাি মকন হল, ‘আ:! শবষ্ণু 

সবসময় আমাি োকি আকিন শবষ্ণু কতা আমাি সকঙ্গই িকয়কিন তাহকল শেকসি ভয়?’ আমাি যাই কহাে না কেন, আশম 

জাশন শবষ্ণু সকঙ্গ আকিন। শত্রর্ভবকনি প্রর্ভ শবষ্ণু কতামাকে প্রণাম।’ এভাকব শবষ্ণুি এোগ্র শচন্তা েিকত েিকত প্রহ্লাে উপলশি 

েিল শবষ্ণু শুধু তাি োকিই নন, তাি মকধ্যই আকিন। কস ভাবকত শুরু েিল কস শবষ্ণুি সকঙ্গ এোত্ম্ হকয় কগকি, অর্থ মাৎ কস 

শনকজই শবষ্ণু, আশম শবষ্ণুি কর্থকে আলাো নই, শবষ্ণু আি আশম এে। আশমই শবষ্ণু, প্রহ্লাাে মকন মকন বলল। সব জায়গায় ও 

সব শেছুি  মকধ্যই আশম আশি এবং সব শেছু আমাি মকধ্য আকি।’ 

 প্রহ্লাকেি মকন এিেম শচন্তাি উেয় হকতই এবং শবকশ্বি সব শেছুি সকঙ্গ শনকজকে এে ভাবকতই তাি িি বাঁধন খুকল 

কগল। সাপ গুশল খকস পড়ল। ঠিে তখনই প্রহ্লাকেি মার্থাি ওপকিি এে শবিাট পাহাড়িও টুেকিা টুেকিা হকয় জকল কভকস কগল 

তািপি সমুকদ্রি জল প্রহ্লােকে শনকয় ফুুঁকস উেল উপকি। কেউকয়ি মার্থায় প্রহ্লােকে আকস্ত বশসকয় তাকে কপৌুঁকয় শেল তীকি। 
 

প্রহ্লাে কসখাকন োঁশড়কয় র্ভকল কগল কস এেজন নেতয, র্ভকল কগল কস এেটি বালে, র্ভকল কগল কস প্রহ্লাে। কস শনকজকে িশিমান 

কবাধ েিল। তাি মকন হল জগকতি সমস্ত িশিি উৎস কস শনকজ, তাই তাকে আর্াত েিাি মকতা িশি প্রকৃশতকত কনই। কস 

স্বয়ং প্রকৃশতি িাসনেতমা। তাি মকন একেি পি এে এইসব নতুন ও আিয ম শচন্তা কখকল কযকত কযকত বহুক্ষণ কেকট কগল। 

প্রহ্লাে তখনও তীকিই োঁশড়কয়। তািপি ধীকিধীকি তাি মকন পড়কত শুরু েিল কস এেটি বালে, তাি এেটা িিীি আকি এবং 

তাি নাম প্রহ্লাে।  

শেন্তু এখন কস এে নতুন প্রহ্লাে োিণ, কস এখন অনুভব েিকি ভগবান শবষ্ণু তাি মকধ্যই িকয়কিন তাি চািপাকিও। সব 

শেছুই তাি োকি শবষ্ণু রুকপ ধিা শেল।    

প্রহ্লাে কয মকিশন, কস খবি িাজা শহিণ্যেশিপুি কপকত কেশি হল না। সমুকদ্র তীকি োশড়কয় র্থােকত কেখা কগকি।  

‘এখন আশম শে েশি? প্রসাে গুণকলন িাজা। কিকলটা আমাি োকি এে সাংর্াশতে শবপে। ও হকচ্ছ শবষ্ণু ভক্ত আি 

শবষ্ণু আমাি িত্রু। ওি হাত কর্থকে শনস্তাি পাওয়াি জকন্য যখন ওকে মািকত পািলাম না তখন আমাকে খুব সাবধান র্থােকত 

হকব। ওি সকঙ্গ ভালভাকব ের্থা বকল বুশঝকয় সুশঝকয় বলব যাকত ও শবষ্ণুকে তযাগ েকি। 

শহিণ্যেশিপু প্রহ্লােকে িােকলন। শতশন বলকলন, কিান বৎস, ‘আশম হলাম নেতযকেি িাজা আি তুশম আমাি পুত্র। 

এেশেন তুশম যখন বড় হকব তখন তুশম হকব নেতযকেি িাজা। আপাতত: তুশম শবষ্ণুি ের্থা র্ভকল যাও এবং িাজা শে েকি 

হওয়া যায় তা-ই কিখ। কতামাকে আকগই বলশি কয, আশম শবষ্ণুি কচকয় বড়। তুশম আমাকেই পুকজা েিকব, শবষ্ণুকে নয়।’  

‘তুশম শবষ্ণুি কচকয় বড় নও।’ উতি শেল প্রহ্লাে, ‘শবষ্ণুি কচকয় বড় কেউ কনই।’  

তুশম কনহাৎ শিশু, ‘বলকলন শহিণ্যেশিপু’ ‘এসব কবাঝাি মত বয়স হয়শন’ তুশম বাচ্চা কিকলি মকতাই চাঁে ধিকত 

চাইি।’  
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প্রহ্লাে জবাব শেল, আশম কমাকটই চাঁকেি জন্য বায়না েিশি না। আশম জাশন, শবষ্ণু আমাকে ভালবাকস। আশম এও 

জাশন, শতশন যতশেন সন্তুষ্ট র্থােকবন, ততশেন তুশম িাজা র্থােকত পািকব।’ 

 িাজা ভয়ানে কিকগ কগকলন। এবাি শতশন তাঁি বাশহকি িাগ কেখাকলন না। শতশন বলকলন, ‘তুশম কিকল মানুষ, যাও 

কখল কগ, যাও।’ আি শবদ্যালকয় শফকি যাও। শহিণ্যেশিপু তাই আকগি মকতাই প্রহ্লােকে শিক্ষে দুজকনি  োকি পাঠিকয় 

শেকলন। ‘আমাি পুত্রকে িাজাি েতমব্য সম্পকেম শিক্ষা শেন’ শিক্ষেকেি বলকলন িাজা।  

প্রহ্লাে শেন্তু িাজা শে েকি হয় শিখকত চায়, না বিং ও সময়টা কস অন্য কিকলকেি কিখাকত শে েকি প্রর্ভ শবষ্ণুকে 

ভালবাসকত ও পুকজা েিকত হয়। িাজা এবাি আকগি কচকয়ও কিকগ কগকলন। িাকগ শতশন ফুুঁসকত লাগকলন।  

 ‘কিকলটাকে পাঠিকয় োও আমাি োকি; বাজখাঁই গলায় হাঁে শেকলন িাজা শহিণ্যেশিপু। প্রহ্লাে তাি বাবাি োকি একসই 

বুঝকত পািল িাজা একেবাকি কিকগ টং। 

‘শবষ্ণু পুকজা েিাি জন্য কতামাকে শবদ্যালয় পাোইশন, হুিাি শেকয় উেকলন িাজা।’ 

‘এখন মন শেকয় কিান।’ শবষ্ণুি পুকজা কতামাকে বধ েিকতই হকব। বুঝকত কপকিি? আমাি োকি কতামাি প্রশতজ্ঞা 

েিকত হকব কয, আি েখকনা শবষ্ণুি পুকজা তুশম েিকব না। তুশম যশে ের্থা না োও তাহকল এক্ষুশন এইখাকনই কতামাকে কমকি 

কফলব। শে েিকব কবকি নাও।’  

“শবষ্ণু জগকতি প্রর্ভ”, িান্ত স্বকি উতি শেল প্রহ্ণাে। শতশন সব মত্র ও সব শজশনকসই মকধ্যই আকিন, শতশন অনাশে ও 

অনন্ত। শবষ্ণুি কচকয় বড় কেউ কনই, তাই শবষ্ণুকেই শুধু পুকজা েিকত হয়। 

 

‘তুই এেটা িয়তান’, শচৎোি েকি উেকলন িাজা। তুই বশলস শে েকি কয সব মত্র ও সব বস্তুকত শবষ্ণু শবিাজমান? শে 

কবাোি মত ের্থা! এই স্তকম্ভি শেকে কচকয় কেখ। শবষ্ণু শে এখাকনও আকিন, স্তকম্ভি শভতকি লুশেকয়? হা:হা: তুই শে শনকব মাধ 

কিকল।’ 

‘হযাঁ শনিই’ প্রহ্লাকেি িান্ত জবাব। শবষ্ণু এই স্তকম্ভি মকধ্যই আকিন নব শে।  

‘বকট, কতাি তাই মকন হয় না?’ িাজা বলকলন, ঠিে আকি। কেখাশচ্ছ কতাকে! শবষ্ণু এখাকন র্থােকল কস-ই কতাকে িক্ষা 

েিকব, আি যশে না র্থাকে এই অশস শেকয় কতাকে এক্ষুশনই কেকট কফলকবা।” 

িাজা তখন স্তকম্ভি োকি ছুকট শগকয় অশস শেকয় স্তকম্ভি ওপি সকজাকি আর্াত েিকলন। সকঙ্গ সকঙ্গ কিানা কগল 

বকজ্রি মকতা এে েেস্বি। স্তম্ভ কভে েকি আশবভূ মত হকলন শবষ্ণু স্বয়ং!  

 

শবষ্ণু একসকিন তাঁি ভয়িিতম নৃশসংহ অবতাকিি রুপ ধকি। তাঁি অকধ মে শসংহ, অকধ মে মানুষ। 

 

িাজাি শপিকন কয নেতযিা এতক্ষন োঁশড়কয় তািা ভীষণ ভয় কপকয় পাশলকয় কগল। নৃশসংকহি সকঙ্গ শহিণ্যেশিপু তুমুল 

লড়াই চলল অকনেক্ষণ। অবকিকষ পিাশজত ও শনহত হল শহিণ্যেশিপু। 

তািপি স্বগ ম কর্থকে কেবতািা কনকম একস শবষ্ণুি বিনা েিকলন। প্রহ্লাে তাি চিকণ লুঠিকয় পকড় সুলশলত েকে শবষ্ণুি 

স্তব-স্তুশত েিল। 

‘শবষ্ণু বলকলন, প্রহ্লাে, বৎস! তুশম আমাি শপ্রয়। শে বি চাও বল।’  

শেন্তু প্রহ্লাকেি হৃেয় শবষ্ণুি কপ্রকম মাতুয়ািা, এই মুহুকতম শবষ্ণুি মুকখামুশখ োঁশড়কয়, তাি সব মাঙ্গ কিামাকঞ্চ শিহশিত হকয় 

উেল। ের্থা বলকত পািলা না প্রহ্লাে। ‘তুশম শে চাও বল, প্রহ্লাে, শবষ্ণু আবাি বলকলন। 

 

‘প্রর্ভ, আশম আপনাি েি মন কপকয়শি,’ উতি শেল প্রহ্লাে। আমাি আি শে চাওয়াি র্থােকত পাকি? আশম আপনাি োকি কোন 

বি চাই না, পাশর্থ মব বিও না, অপাশর্থ মব বিও না।’  

‘তকব অন্য শেছু চাও’, কোমল েকে বলকলন শবষ্ণু। প্রহ্লাে বলল, আপনাকে কযন ভালবাসকত পাশি, প্রর্ভ এেটুকু শুধু চাই। 

আশম কেকখশি, পৃশর্থবীি অজ্ঞ মানুষিা অন্যান্য বহু শজশনস ভালবাকস। শনকজি সম্পশত, শনকজি সন্তাকনি প্রশত ভালবাসা। তািা 

কেঁকচ র্থােকত চায়। এই সমস্ত শজশনসই তাকেি োকি অতযন্ত শপ্রয়, শেন্তু তািা আপনাকে ভালবাকস না। আমাি কযন আপিনাি 

প্রশত কসিেম গভীি ভালবাসা জন্মায়, তাকত কযন কোন খাে না র্থাকে! 

 প্রহ্লাকেি জবাকব তুষ্ট হকলন শবষ্ণু। প্রহ্লাকেি শেকে শতশন সকেহ দৃশষ্টকত তাোকলন। ‘প্রহ্লাে’ িােকলন শতশন, এেটা সশতয, 

আমাকে যািা ভালবাকস তািা েখকনা শেছু চায় না। 
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োকজই আশম কর্াষণা েিশি, বতমমান োকলি কিষ অবশধ কতামাি ওপি জগকতি আশি মবাে বশষ মত হকব। আমাি প্রশত 

আিা কিকখ তুশম ধাশম মে ভাকব োজ েকি যাও। মৃতুযি পি তুশম আমাি োকি োঁই পাকব।’ 

 

তখন এই বকল প্রহ্লােকে আশি মবাে েকি শবষ্ণু অদৃশ্য হকয় কগকলন। ব্রহ্মা ও অন্যান্য কেবতািা প্রহ্লােকে নেতযকেি শসংহাসকন 

বসাকলন। 

নীশতের্থা: কিকল কবলা কর্থকে যািা ভগবানকে ভশি েিকত ও ভালবাসকত কিকখ, জীবকনি বড় বড় শবপকেও তািা ভীত হয় 

না; আি সহকজই তািা ভগবানকে কপকত পাকি। 

14. শ্রী কৃকষ্ণি কগাবধ মন পব মত ধািন 

এেশেন কৃষ্ণ বলিাম কেখল কয ব্রজবাশসিা কেবিাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট েিাি জন্য যকজ্ঞি আকয়াজন েিকিন। তখন 

শ্রীকৃষ্ণ এেটি শিশুি মত তাি শপতাকে শজজ্ঞাসা েিকলন, ‘কহ শপতা!’ এটা কোন যকজ্ঞি আকয়াজন েিা হকচ্ছ । নি মহািাজ 

তখন উতি শেকলন, কৃষ্ণ এই কয আকয়াজন েিা হকচ্ছ, তা এেটা প্রচশলত প্রর্থা। কযকহতু ইকন্দ্রি কেপাকতই বৃশষ্ট হয় এবং 

জীবনধািকণি জন্য জল প্রকয়াজন; তাই ইকন্দ্রি পূজা েিা আমাকেি েতমব্য।” 
 

তখন কৃষ্ণ বলকলন, ‘‘কহ শপতা!”  আপনািা কয উকেকি এ আকয়াজন েকিকিন তাকতা ভগবানও আপনাকে শেকত 

পাকি। যশে ভগবান আপনাকে সবশেছু প্রোন েিকত পাকি, তাহকল কেন আপশন অকন্যি িিণপে হকবন? তািাড়া কেবকেবীি 

পূজা েকি কয ফল লাভ হয় তা ক্ষণিায়ী।”এিপি কৃষ্ণ আিও বলকলন, ‘‘কগাবধ মন পব মত এবং বৃিাবকনি সকঙ্গ আপনাি 

শবকিষ সম্পেম িকয়কি তা আপনািা এমন এে যজ্ঞ অনুষ্ঠান েরুন যাকত ব্রাক্ষকণিা এবং কগাবধ মন পব মত সন্তুষ্ট হন।” শ্রীকৃকষ্ণি 

ের্থা শুকন নি মহািাজ অবকিকষ িাশজ হকলন।  
 

তখন সমস্ত ব্রাজবাশসিা িস্য এবং শর্ শেকয় নানা িেকমি খাবাি নতশি েিল। সমস্ত ব্রাক্ষণকেি শনমন্ত্রন েিা হল; 

যািা নবশেে মন্ত্র ভালভাকব উচ্চািণ েিকত পাকিন এবং অশিকত আগুন আহুশত প্রোকন সক্ষম। সেল ব্রজবাশসিা তাকেি নতশি 

েিা সেল দ্রব্য কগাবর্ধন পব মকতি শনেট একন িাখকলন। তখন শ্রীকৃষ্ণ এেশেব্যরুপ ধািণ েকি কর্াষণা েিকলন, কয শতশনই 

হকচ্ছন কগাবধ মন পব মত। এখাকন কবাঝা যাকচ্ছ কয, শ্রীকৃষ্ণ কযমন আিাধ্য; কতমশন তাঁি ধাম বৃিাবন এবং কগাবধ মন পব মত ও 

আিাধ্য। এিপি কগাবধ মন পব মতরুকপ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাশসকেি ননবদ্য কভাজন েিকত লাগকলন।  

  

ইন্দ্র জানকত পািল কয, শ্রীকৃষ্ণ সবাইকে তাঁি যজ্ঞ অনুষ্ঠান েিকত শনকষধ েকিকি। তখন শতশন অতযন্ত ক্রি হকলন। 

ইন্দ্র তখন সাম্বতমে নামে কমর্কে আকেি শেকলন, বৃিাবকনি ওপি প্রবল বৃশষ্ট ঝিাকত। ইন্দ্র তাঁি পকেি অহংোকিি 

ভগবাকনি প্রশতদ্বশিতা েিাকত কচকয়শিকলন। প্রবল বষ মকণ বৃিাবকনি সব জায়গা জকল ডুকব কযকত লাগল। তখন বৃিাবকনি 

সমস্ত অশধবাশসিা শ্রীকৃকষ্ণি োকি প্রার্থ মনা েিকত লাগল-‘‘কহ কৃষ্ণ তুশম সব মিশিমান, কৃপা েকি তুশম আমাকেিকে িক্ষা 

েি।” ব্রজবাশসিা প্রার্থ মনা শুকন কৃষ্ণ সবাইকে কগাবধ মন পব মকত োকি কযকত বলকলন। তখন কৃষ্ণ তাি বাম হাকতি েশনষ্ট 

আঙ্গুল শেকয় কগাবধ মন পব মত তুকল ধিকলন। কযমশন েকি এোটি শিশু মাটি কর্থকে ব্যাকঙি িাতা তুকল। তখন কৃষ্ণ সবাইকে 

বলকলন- ‘‘কহ মাত:, কহ শপত: কহ ব্রজবাশসগণ, কতামিা শনশিকত এই কগাবধ মন পব মকতি শনকচ একস োঁড়াও। এই কগাবধ মন পর্বত 

আমাকেি িক্ষা েিকব। ব্রজবাশসিা তাকেি সবশেছু শনকয় সাতশেন সাতিাত ধকি কসই ২২ শে:শম: েীর্ ম কগাবধ মন পব মকতি শনকচ 

অবিান েিল। শ্রীকৃকষ্ণি এই অকলৌশেে িশি কেকখ সবাই অবাে হকয় কগল এবং ইকন্দ্রি অহংোি কভকঙ্গ কগল ইন্দ্র বুঝকত 

পাকিশন কয কৃষ্ণ বৃিাবন এভাকব কিাট শিশুি মকতা রুপ ধািণ েকি লীলা শবলাস েিকত পাকিন। তখন ইন্দ্র কৃকষ্ণি োকি একস 

পার্থ মনা েিকত লাগকলন, ‘‘কহ প্রর্ভ আপনাি কৃপা আশম এখন বুঝকত পািশি কয, আপশন হকচ্ছন পিকমশ্বি ভগবান। কহ প্রর্ভ 

অহংোিিত আশম আপনাি চিকণ মহা অপিাধ েকিশি। ‘কৃপা েকি আপশন আমাকে ক্ষমা েরুন, কেননা আশম অশত মূখম।’ 

তখন ভগবান শ্রী কৃষ্ণ বলকলন, ‘‘কহ ইন্দ্র, কতামাি প্রশত কৃপা প্রেি মন েিাি জন্য আশম কতামাি যজ্ঞ বধ েকি শেকয়শিলাম। 

আশম কেবল কতামািই প্রর্ভ নই, আশম সমস্ত কেবতাি, এমনশে সমস্ত জগকতিও প্রর্ভ।” 
 

শহকতাপকেি: সমস্ত জীকবি, এমনশে সমস্ত কেবতাি, িশি উৎস পিকমশ্বি ভগবান শ্রী কৃষ্ণ। অহংোিবিত আমিা তা র্ভকল 

শগকয় ভগবাকনি সাকর্থ প্রশতদ্বশিতা েশি।   
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15. নাম মাহাত্ম্য 

“এেবাি নাম শনকল যত পাপ হকি। 

মনুকষ্যি সাধ্য নাই তত পাপ েকি।” 

ইষ্ট কেবতাি নাম শনকল পাপ দূি হয়। হৃেয় পশবত্র হয়। ভগবাকনি নাম বািবাি স্মিণ েিকল মকন ভগবদ্ভশি জাগ্রত হয়। 

জীকবি প্রশত জাকগ গভীি ভালবাসা, োিণ জীকবি আত্ম্ারুকপ ভগবান জীকবি কেকহ বাস েকিন। নাকমি গুকণ অকনে পাপী 

তাপী উিাি কপকয়কি। িাম নাকমি মাহাকত্ন েসুয িত্নােি হকয়কি শ্রকিয় ঋশষ বাল্মীশে।   

শেভাকব িত্নােি ঋশষ হল কসই উপখ্যানটি এখন কতামাকেি বলশি- প্রাচীনোকল চযবন মুশেি পুত্র িত্নােি শিল এেজন দুধ মষ ম 

িাোত। কস কলাহাি গো শনকয় বকনি মকধ্য লুশেকয় র্থােত। পশর্থে কেখকলই তাকে হতযা েকি সব মস্ব কেকড় শনত। এইভাকব 

অকনে শেন ধকি বহু পশর্থেকে কস হতযা েকিকি। 

কসই শেন িত্নােকিি মন খুব খািাপ। সোল কর্থকে বকস আকি। শবকেল হল তবুও কোন পশর্থকেি কেখা কনই। 

হোৎ কেখল, বনপর্থ ধকি দুজন সেযাসী আসকিন। িত্নােি শিি েিল এঁকেি হতযা েকি সব মস্ব হিণ েিকব। সেযাসীিা োকি 

আসকতই কস কলাহাি গো তুকল দুজনকে হতযা েিকত কধকয় কগল। সেযাসী দুজন হকলন স্বয়ং ব্রহ্মা আি নািে। ব্রহ্মা মায়াি 

প্রভাকব িত্নােকিি িান হাত অচল হকয় কগল। বহু কচষ্টা েকিও কস তাি হাত নাড়াকত পািল না। তখন ব্রহ্মা হাসকত হাসকত 

তাকে বলকলন, ‘‘কহ েসুয, তুশম আমাকেি কতা মািকত একসি। 

মানুষ মািকল কয পাপ হয় শে তা জান না? তুশম কতা শেকনি পি শেন এই োজ েকি চকলি, কতামাি এ পাকপি ভাগী শে কেউ 

আকি?’’ 

 িত্নােি বলল, ‘‘পাপ পুণ্য আশম শেছু শচন্তা েশি শন। আশম মানুষ কমকি কয টাো পয়সা পাই তাই শেকয় সংসাি চালাই। 

সংসাকি িকয়কি আমাি মা, বাবা ও স্ত্রী। যশে মানুষ কমকি পাপ েকি র্থাশে, আমিা চািজনই পাকপি ভাগী হব।” 

এের্থা শুকন ব্রহ্মা কহকস বলকলন, ‘‘কতামাি পাকপি ভাগ শনকত এই পৃশর্থবীকত কেউ কনই। যশে আমাি ের্থা কতামাি শবশ্বাস না 

হয়, তকব যাও কতামাি মা, বাবা এবং স্ত্রীকে শজকজ্ঞস েকি একসা, আমিা এখাকন অকপক্ষা েিশি।’’ 

“কবি কতা সেযাসী। আশম বাশড় যাই, আি এশেকে কতামিা পালাও । কস হকব না। যাবাি আকগ কতামাকেি এই গাকিি সকঙ্গ 

কেঁকধ কিকখ যাশচ্ছ। এই বকল সোসী দুজনকে গাকিি সকঙ্গ কেঁকধ কিকখ িত্নােি বাশড় কগল। 

প্রর্থকমই শপতাি শনেট শগকয় িত্নােি বলল, ‘‘বাবা, দুসুযবৃশত েশি,মানুষ হতযা েকি টাো পয়সা সংগ্রহ েকি সংসাি 

চালাই,একত নাশে আমাি পাপ হয়? তাই যশে হয়, তকব আপশন শে আমাি পাকপি ভাগী হকবন না? 

বৃি শপতা বলকলন, ‘‘যখন তুশম শিশু ও অসহায় শিকল তখন আশম কতামায় লালন-পালন েকিশি। সমকয়ি পশিবতমকন আজ 

তুশম সবল যুবে, আি আশম দুব মল অসহায় ও বৃি। এখন তুশমই আমাকে লালন-পালন েিকব।  

এই কতা সমাকজি শবধান। তুশম কযমন েকি পাি, আমাকে পালন েিকব। এ োকজি জন্য কতা কতামাকে পাপ েিকত বলা 

হয়শন। কতামাি পাকপি ভাগ আশম শনকত যাব কেন?’’ 

শপতাি ের্থা শুকন িত্নােি চমকে উকে। শচন্তাকুল মকন কস মাকয়ি োকি শগকয় এেই প্রন েকি। উতকি মা বলকলন, 

“কতামাকে েি মাস েি শেন গকভ ম ধািণ েকিশি। গভমধাশিণীি এ ঋণ কোন সন্তানই কিাধ েিকত পাকি না।  

তকব আশম কতামাি পাকপি ভাগ শনকত যাব কেন?” 

অবকিকষ স্ত্রীকেও শজকজ্ঞস েিল, ‘‘কতামাি ভিণ কপাষকণি জন্য আশম কয পাপ েকিশি, তুশম কস পাকপি ভাগী হকব শে?’’ 

উতকি স্ত্রী বলল, ‘‘কেখ, আশম কতামাি সহধশম মনী। শবকয়ি সময় মন্ত্রপাে েকি প্রশতজ্ঞা েকিি কয, তুশম আমাকে পালন েিকব। 

তাই, আমাকে পালন েিকত শগকয় তুশম যশে পাপ েি, কস পাপ আমাকে স্পিমও েিকব না 

তকব কতামাি পুকণ্যি অকধ মে আশম অবশ্যই পাব। 

শপতা মাতা ও স্ত্রীি ের্থা শুকন িত্নােি একেবাকি স্তশম্ভত। কস এতশেন ধকি েী েিকি? যাকেি ভিণ কপাষকণি জন্য শেকনি পি 

শেন নি হতযা েিকতও শপিপা হয়শন, তািা কেউ কতা পাকপি ভাগ শনকত িাশজ নয়। 

কস এখন কেমন েকি তাি পাকপি সাগি পাি হকব? 

িত্নােি পাকপি শচন্তায় অশিি হকয় উেল। োঁেকত োঁেকত শগকয় সেযাসীকেি বাঁধন খুকল শেকয় ব্রহ্মাি পাকয় পকড় বলল, ‘‘কহ 

সেযাসী আপশন ঠিেই বকলকিন, তািা কেউ আমাি পাকপি ভাগ কনকব না। আশম এখন শে েিব? 

োকুি, েয়া েকি বকল শেন, আশম কেমন েকি পাপ কর্থকে মুশি পাব?’’ 



36 

 

িত্নােকিি োো কেকখ ব্রহ্মাি মকন েয়া হয়। শতশন তাকে পুকুি কর্থকে োন েকি আসকত বলকলন। িত্নােি োন েিকত শগকয় 

কেকখ তাি সামকন কর্থকে জল শুশেকয় যাকচ্ছ। জকলি অভাকি তাঁি োন হল না । অবকিকষ ব্রহ্মা তাঁি েমন্ডলু কর্থকে গঙ্গা জল 

শনকয় শিটিকয় শেকলন িত্নােকিি মার্থায়। িত্নােি গঙ্গাজকল শসি হকয় ব্রহ্মাি চিণপ্রাকন্ত বকস পড়ল। ব্রহ্মা তাকে িাম নাকম 

েীশক্ষত েকি বলকলন, িত্নােি কতামাকে আি শেছু েিকত হকব না, তুশম শুধু িাম নাম জপ েি। জপ েিকত েিকত কেখকব 

কতামাি পাপ দূি হকয় যাকব।” 
 

িত্নােি বহু কচষ্টা েকিও িাম নাম উচ্চািণ েিকত পািল না। ব্রহ্মা বলকলন, ‘‘পাকপ কতামাি শজহ্বা আড়ষ্ট হকয় কগকি। তুশম 

এে োজ েি, ‘মিা, মিা বলকত র্থাে, কেখকব কতামাি মুকখ ‘িাম’ নাম একস যাকব। তুশম এখাকন সাধনা েিকত র্থাে। আমিা 

কেবকলাকে যাশচ্ছ। কসখান কর্থকে শফকি একস কতামাি সাকর্থ সাক্ষাৎ েিব।  

এই বকল নািেকে শনকয় ব্রহ্মা অন্তশহ মত হকলন। 

িত্নােি ব্রহ্মাি শনকে মি অনুসাকি কযাগাসকন বকস এেমকন ‘মিা’ িব্দটি জপ েিকি। ‘মিা’মিা বলকত আইল িাম নাম।  

বহুশেন পকি আবাি ব্রহ্মা চকলকিন কসই িত্নােি েসুযি বনপকর্থ। শতশন র্ভকলই কগকিন িত্নােকিি ের্থা। 

চলকত চলকত হোৎ শতশন শুনকত কপকলন, কে কযন অশবিত িাম নাম জপ েকি চকলকি। কোর্থা কর্থকে আসকি 

নাকমি ধ্বশন? ধাকি োকি োউকে শতশন কেখকত পান না তখন তাঁি মকন পকড় িত্নােকিি ের্থা। 

শেন্তু কোর্থায় কস শেছুক্ষণ ভালভাকব লক্ষয েকি বুঝকলন, তাঁি সামকনি বল্মীকেি স্তুপ কর্থকে অশবিাম িাম নাম ধ্বশন হকচ্ছ। 

বল্মীে হকচ্ছ উইকয়ি শেশব। ব্যাপাি শে কেখাি জন্য ব্রহ্মা কেবিাজ ইন্দ্রকে স্মিণ েিকলন। 

ব্রহ্মাি শনকে মকি ইন্দ্র বল্মীকেি স্তুকপ অশবিল ধািাি জল বষ মণ েিকত লাগকলন। সাত শেন বৃশষ্ট হবাি পি কেখা কগল বল্মীকেি 

স্তুপ আি কনই, কসখাকন িকয়কি এে েিাল। কস েিাল কর্থকেই ‘িাম’ নাম ধ্বশনও হকচ্ছ। ব্রহ্মাি ইচ্ছায় েিাকলি গাকয় িি 

মাংস যুি হল। ব্রহ্মা কেখকলন, এই কসই িত্নােি । তখন ব্রহ্মা বলকলন, ‘‘কহ িত্নােি, িাম নাকম কতামাি সমস্ত পাপ ধুকয় মুকি 

কগকি। তুশম এখন শনষ্পাপ হকয়কিা । তুশম যখন িাম নাকম শবকভাি শিকল তখন কতামাি গা শর্কি সৃশষ্ট হকয়শিল বল্মীকেি স্তুপ। 

এজন্য আজ কর্থকে কতামাি নাম বাল্মীশে।’’ 

 আিও কিান- 

‘‘কয িাম নাম হইকত হইলা পশবত্র। 

কসই গ্রে িচ শগয়া িাকমি চশিত্র।” 

এই বকল ব্রহ্মা চকল কগকলন। এভাকব জগকত িাম নাকমি মাহাত্ম্য প্রচশলত। 

 

শহকতাপকেি: জীবন সম্পকেম সতয েি মন উপলশি েিকত পািকলই ঈশ্বকিি প্রশত ভশি জাকগ।   

 

 

16. ধকম মি জয় 

এে গাঁকয় বাস েিত দুই বন্ধু। এে জকনি নাম শিল ধম মবুশি। আি এে জকনি নাম শিল পাপবুশি। ধম মবুশি শিল আসকলই খুব 

ধাশম মে। আসকল ধম মবুশি তাি আসল নাম নয়। তাি ধকম মি ের্থা এতই িশড়কয় পকড়শিল এবং কস ধম ম পকর্থ কর্থকে এতই শবশ্বাস 

অজমন েকিশিল কয কলাকে তাকে িােত ধম মবুশি বকল। আকিে জনকে অধকম মি জন্য তাি আসল নাম বাে শেকয় তাকে 

পাপবুশি বলত। 

এেবাি ধম মবুশি আি পাপবুশি ব্যবসা েিকত শবকেকি কগল। নানান কেকি ঘুকি ঘুকি ব্যবসা েিল তািা। পাপবুশি অবশ্য 

সুকযাগ কপকলই কলাে েোবাি কচষ্টা েিত। শেন্তু   ধম মবুশি তাকে বাধা শেত। 

-েিোি শে ভাই কলাে েশেকয়? এমশনকতই কতা আমিা অকনে লাভ েিশি। কবশি কলাভ েিা ভাল নয়। ের্থায় বকল, কলাকভ 

পাপ, পাকপ মৃতুয। 

পাপ বুশি তখন ধম মবুশিকে বলল, 

-তুশম বড্ড কবাো। কলাে েোকল আমাকেি আিও কবশি লাভ হকব। আমিা আিও ধনসম্পে শনকয় কেকি শফিকত পািকবা। 

শেন্তু ধম মবুশি অনড় । কস বলত, 

যা- ই বল ভাই, আশম অধম ম েিকত পািব না।  



37 

 

ধম মবুশিি গুকণ সৎপকর্থ কর্থকেও দুই বন্ধু অকনে ধন- সম্পে শনকয় কেকি শফিল । 

ধম মবুশি বলল, 

- ঐ কতা আমাকেি গাঁ। কেমন সুিি িায়া- সুশনশবড়, কেমন মমতাময়! কযখাকনই র্থাশে, এই গাঁকয়ি জন্য প্রাণ বড্ড োঁকে। 

কেখকত কেখকত তািা গাঁকয়ি োকি তাকেি শচিপশিশচত বটগািটিি োকি একস পড়ল। পর্থশ্রকম তািা ক্লান্ত শিল। 

ক্লাশন্ত দূি েিকত তািা বটগাকিি িায়ায় বকস পড়ল। পাপবুশি এেটু পকি বলল, 

-বন্ধু আমাি মার্থায় এেটা বুশি একসকি। 

-শে বুশি? কতামাি মার্থায় আবাি কোন িলনাি ভূত চাপল? কতামাি মশত গশত শে আি ভাল হকবনা বন্ধু! েকব কযন 

আমাকেই েশেকয় বস। 

-সুকযাগ কপকল িাড়ব নাশে? হাসকত হাসকত বলকলা পাপবুশি কিান, এে সকঙ্গ এত টাো শনকয় বাশড় যাওয়া ঠিে হকব না । 

টাো কেখকলই নানা জকন নানা ছুকতায় একস টাো চাইকব। িাজা কবশি েকি েি ধায ম েিকব। অকনে কলাকে জানকব। কচাি-

িাোত সুকযাকগি অকপক্ষায় র্থােকব। কবশি টাোি অকনে শবপে।  

-বুঝলাম কতা কবশি টাোি অকনে শবপে। 

 তা েিকত চাও শে? -ধম মবুশি শজকজ্ঞস েকি। 

পাপবুশি বকল, 

-বাশড়ি জন্য শেছু টাো কিকখ বাশে টাো এই গাি তলায় পুকত কিকখ যাই। যখন েিোি হকব একস শনকয় যাব।  

ধম মবুশি অকনে কভকব - শচকন্ত কেখল, যুশিটা মি নয় । তখন তািা দুজকন চািভাকগ শতনভাগ টাো পুকত িাখল। আি এেভাগ 

দুজকন ভাগভাশগ েকি শনকয় বাশড়ি শেকে িওনা হল।  

 শেছু শেন পি ধম মবুশিি কবি শেছু টাোি েিোি পড়ল। তখন ধম মবুশি আি পাপবুশি দুজকন শমকল কগল টাো আনকত । 

গািতলায় মাটি খু ুঁকড় কেখল, কসখাকন কোন টাোই কনই। 

পাপবুশি কযন হতভম্ব হকয় কগল। মার্থায় হাত শেকয় বকস হায়-হায় েিকত লাগল। ধম মবুশিকে উকেশ্য েকি বলল, 

- তুশম এত নীচ, এো একস সব টাো তুকল শনকয় কগি। 

- শি-শি-শি, 

ধম মবুশি ভীষণ লজ্জা কপল। 

-শে বলি তুশম। দুজকন এেসাকর্থ একস টাো কতালাি ের্থা। আশম এো একস টাো তুকল কনব, এ -ের্থা তুশম ভাবকত পািকল। 

আসকল তুশমই এ টাো শনকয়ি। 

আশম শেছু বুশঝ না, আমাি ভাকগি টাো আমাকে োও। 

দুজকন টাোি জন্য দুজনকেই কোষাকিাপ েিল। ভীষণ ঝগড়া েিল দুজকন। 

ব্যাপািটা কিষ পয মন্ত িাজসভা পয মন্ত গড়াল। দুজকনই িাজাি োকি ন্যায়শবচাি চাইল এবং শনজ শনজ ভাকগি টাো োশব 

েিল।  

িাজা ওকেি নাশলি শুনকলন। তািপি শজকজ্ঞস েিকলন, 

-সাক্ষী িাড়া শবচাি েিা মুিশেল। কতামাকেি কোন সাক্ষী আকি? 

দুজকনই নীিব। 

পাপবুশিি মার্থায় সহকজই দুষ্টবুশি আকস। কস বলল, আকি মহািাজ। কয বটগাকিি শনকচ টাো পুকত কিকখশি, কসই বটগািই 

সাক্ষী। 
 

বটগাি সাক্ষয কেকব। বটগািই বকল কেকব কে টাো চুশি েকিকি। 

িাজা বলকলন, ঠিে আকি। োলই তাহকল বটগাকিি তলায় শবচাি হকব। যাও কতামিা। 

পাপবুশি শেন্তু সশতয সশতয বটগািকে সাক্ষী কমকন ও ের্থা বকলশন। কস বাশড় শগকয় তাি বাবাকে সব ের্থা খুকল বলল। 

টাো কতা আশমই শনকয়শি । তুশম এেটু েষ্ট েকি আমাকে বাঁচাকব, বাবা। 

শে িেম? 

তুশম শগকয় বট গাকিি কোটকি বকস র্থােকব। সোকল যখন সাক্ষয চাইকব, তখন তুশম বট গাকিি কোটকিি কভতি কর্থকে 

বলকব, ধম মবুশি টাো সশিকয়কি। নইকল শেন্তু টাোও যাকব, আমাি জীবনও যাকব। 



38 

 

কিকলি জীবকনি ের্থা কভকব বুকড়া বাপ শমর্থ্া সাক্ষয শেকত িাশজ হল। 

পিশেন কসই বটগাকিি শনকচ শবচাি বসল। 

পাপবুশিি কিখাকনা ফশি অনুসাকি পাপবুশি বাবা বকল উেল, 

-ধম মবুশি কচাি । ধম মবুশি টাো সশিকয়কি। 

বট গাকিি ের্থা শুকন সেকল কতা অবাে। সবাই ধম মবুশিকে গালাগাল েিল- 

কতামাকে না আমিা ধম মবুশি নাম শেকয়শিলাম। তুশম এমন অধম ম েিকত পািকল। 

-শি-শি-শি। 

ধম মবুশিি োকন কযন কেউ গিম শসসা কেকল শেল। এমন অপমানেি অবিাি মকধ্য কস জীবকন পকড় শন।  

িাজাও শনব মাে। ধম মবুশি কিষ পয মন্ত এমন অধকম মি োজ েিল ।  

িাকগ, দুাঃকখ ও কক্ষাকভ ধম মবুশি লাল হকয় কগল । 

তাি কচাখ কর্থকে আগুন কবরুকত লাগল । 

ধম মবুশি শচৎোি েকি বলল, 

-জীবকন আশম অধম ম েশি শন, সব সময় ধম ম পকর্থ চকলশি। 

বটগাি শমর্থ্া ের্থা বকলকি। ঐ গািকে আশম পুশড়কয় কফলব। 

এ বকল ধম মবুশি শুেনা োে আি লতা পাতা কজাগাড় েকি গাকিি কোটকি আগুন ধশিকয় শেল । জ্বকল উেল আগুকনি কলশলহান 

শিখা। 

গাকিি কোটি কর্থকে তখন পাপবুশিি বাবা শচৎোি েিকত েিকত কবশিকয় এল। তাি সািা গা আগুকন পুকড় কগকি। কস যন্ত্রনায় 

আতমনাে েকি বলকত লাগল, জ্বকল মিলাম, পুকড় মিলাম। কিকলি বুশিকত কিকলকে বাঁচাবাি জন্য আশম শমর্থ্া ের্থা বকলশি। 

ধম মবুশি কচাি নয় । পাপবুশি কচাি। কসই এো সব টাো সশিকয় শনকয়কি। আি কোষ চাশপকয়কি ধম মবুশিি র্াকড়।  

পাপবুশিি বাবা ধম মবুশিি োকি ক্ষমা চাইল। এেটু পকিই যন্ত্রনায় োতিাকত োতিাকত কস মািা কগল ।  

িাজা ক্রুি দৃশষ্টকত তাোকলন পাপবুশিি শেকে।  

পাপবুশি ভকয় োঁপকত লাগল। 

এেবাি িাজাি পাকয় পকড় । এেবাি ধম মবুশিি পা জশড়কয় ধকি । কেঁকে কেকট বলল কস, আশম ক্ষমা চাই । 

জীবকন আশম আি অধম ম েিব না। 

শেন্তু কস ক্ষমা কপল না। 

িাজাি আকেকি কস ধম মবুশিি ভাকগি টাো শেকয় শেল। 

িাজা পাপবুশিকে েঠিন িাশস্ত শেকলন। 

এভাকবই ধকম মি জয় হল। অধকম মি র্টল পিাজয়।  

                                                                     

শহকতাপকেি: অধকম মি পিাজয় আি ধকম মি জয় সবে মা হয়। 
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17.mZx I `ÿ 
 

cveŸ©Zxi wcZv `ÿ GKwU hÁ Avi¤¢ KwiqvwQ‡jb| GB h‡Á †h ’̄v‡b hZ eªþwl© , †`ewl©, †`eZv cÖf~wZ 

wQ‡jb, Zvunviv mK‡jB cZœxMY‡K jBqv `‡ÿi h‡Á Mgb Kwi‡ZwQ‡jb| `‡ÿi Kb¨v mZx wcZvi hÁ g‡nvrm‡ei 

K_v ïwbqv I mKj‡K Z_vq hvB‡Z †`wLqv wcZ…M„‡n hvBevi Rb¨ we‡kl DrmyK nB‡jb| mZx wk‡ei wbKU wcZvi 

hÁ- `k©‡b Mgb Kwievi AbygwZ Pvwn‡j wke mZx‡K ewj‡jb,Ñ ÔÔ‡Zvgvi wcZv `ÿ cÖRvcwZw`‡Mi m¤§y‡L Avgvi 

†hiƒc Acgvb Kwiqv‡Qb, Zvnv‡Z †Zvgvi KLbI Hiƒc wcZvi M„‡n hvIqv DwPZ b‡n| we‡klZt `ÿ †Zvgv‡K KLbB 

Av`i Kwi‡eb bv| †Zvgvi wcZv AZ¨šÍ An¼vix; wbin¼vix cyiælw`‡Mi cyY¨KxwË© `k©b Kwiqv Zvunvi n„`q wnsmvq `» 

nq| GB †kÖYxi e¨vw³MY AmyiM‡Yi b¨vq kªxfMevb& I fMe™¢‡³i †Øl Kwiqv _v‡K| Avwg Zvunv‡K bg¯‹vi ev 

Awfev`b Kwi bvB g‡b Kwiqv wZwb Avgv‡K KzevK¨ cÖ‡qvM KwiqvwQ‡jb | wKš‘ weÁ e¨w³ †`nvm³ fMe`&wegyL 

e¨w³MY‡K evwn‡i Awfev`bvw` bv Kwi‡jI Zvunvi n„`‡q Aew¯’Z AšÍ©h¨vwg cig cyiæl  evmy‡`e‡K g‡bi Øviv bg¯‹vi 

Kwiqv _v‡Kb| †n mwZ! `ÿ †Zvgvi †`‡ni Rb¥`vZv wcZv nB‡jI Zvunv‡K †Zvgvi `k©b Kiv DwPZ b‡n; AwaK wK , 

Zvunvi cÿcvZx e¨w³MY‡KI †Zvgvi `k©b Kiv KË©e¨ b‡n|ÕÕ 

 

mZx AvZ¥xq - ¯R̂bw`M‡K †`wLevi Rb¨ GZUv e¨vMÖ nBqvwQ‡jb †h, cwZi evK¨ bv ïwbqvB `‡ÿi M„‡n 

Dcw ’̄Z nB‡jb| †mLv‡b `‡ÿi f‡q †KejgvÎ Zvunvi Rbbx I fMœxMY e¨ZxZ Avi †KnB mZxi mwnZ †Kvb 

K_vevZ©vI ewj‡jb bv| wcZv †Kvb mgv`i Kwi‡jb bv †`wLqv mZx fMœxM‡Yi †Kvb K_vq KY©cvZ Kwi‡jb bv| mZx 

‡`wL‡Z cvB‡jb †h, `‡ÿi h‡Á iæ‡ ª̀i †Kvb fvM bvB| mZx ZLbB eywS‡Z cvwi‡jb †h, wke‡K Aegvbbv Kwievi 

Rb¨B `ÿ H hÁ Avi¤¢ KwiqvwQ‡jb| mZx ‰eòe‡kÖô wk‡ei Aegvbbv Avi mn¨ Kwi‡Z bv cvwiqv, wcZv‡K  ‡µv‡ai 

mwnZ ewj‡jb, -Òhvnvi wcÖq I AwcÖq †Kn bvB, AZGe hvunvi Kvnvi mwnZ we‡iva _vwK‡Z cv‡i bv, ‡mB gnvcyiæl, 

wk‡ei we‡Øl Kwi‡Z Avcwb D`¨Z nBqv‡Qb! †Kvb †Kvb mvaycyiæl Ac‡ii †`vl¸wj‡KÒ¸YÓ ewjqv MÖnY Kwiqv 

_v‡Kb| wKšÍy Avcwb wnsmvq GZ ~̀i Awff~Z nBqv‡Qb †h, Ac‡ii ¸‡YI †`vl `k©b Kwi‡Z‡Qb| huvnviv †`vl-¸‡Yi 

h_v_© wePvi K‡ib, Zuvnviv ga¨g; Avi huvnviv Zz”Q ¸Y‡KI gnr ewjqv cÖksmv K‡ib Zvunviv meŸ©v‡cÿv DËg| Avcwb 

†mB m‡eŸv©Ëg wk‡ei cÖwZI †`vl Av‡ivc Kwiqv‡Qb|  

 

‡Kvb ỳÏ©všÍ e¨w³ a¤§©iÿK cÖfzi wb›`v Kwi‡Z Avi¤¢ Kwi‡j hw` mvg_¨© bv _v‡K, Zvnv nB‡j ỳBwU KY© 

Av”Qv`b Kwiqv †mB ’̄vb nB‡Z Pwjqv hvIqvI KZ©e¨ Avi hw` mvg_ ©̈ _v‡K, Zvnv nB‡j Am‡Zi wRnv‡K ej-c~eŸ©K 

†Q`b Kiv DwPZ Ges Zvnvi ci wb‡Ri cÖvY Z¨vM KivB DwPZ| AZGe ˆeòe-we‡×lx Avcbvi JimRvZ Avgvi GB 

†`n‡K Avwg Avi aviY Kwie bv †Kn hw` bv Rvwbqv †Kvb wbw›`Z e ‘̄ †fvRb Kwiqv †d‡j, Z‡e egb KwiqvB wb‡R‡K 

ï× Kwi‡Z nq| Avcbvi †`n nB‡Z RvZ Avgvi GB Kzrwmr †`‡n Avi †Kvb cÖ‡qvRb bvB| Avcbvi mwnZ m¤̂Ü 

_vKvq Avwg eoB jw¾Z iwnqvwQ| AZGe Avwg Avcbvi †`n nB‡Z Drcbœ GB N„Y¨ †`n‡K g„Z‡`‡ni b¨vq wbðq 

cwiZ¨vM Kwie|ÕÕ - GB ewjqv mZx †hvM-Aej¤̂‡b †`nZ¨vM Kwi‡jb|  

 

mZxi GB Av`‡k© we‡kl wkÿvi welq Av‡Q| cÖK…Z fMe™¢³, ¸iæ I ˆeò‡ei Aegvbbv mn¨ Kwi‡Z cv‡ib 

bv| †hLv‡b m`¸iæ ev ï× ˆeò‡ei wb›`v nq,kw³ _vwK‡j †mBiƒc wb›`vKvixi wRn¦v ¯Íä KivB KË©e¨; wKšÍy mKj-

‡ÿ‡Î Zvnv m¤¢e b‡n ewjqv AšÍZt †mB ¯’vb m`¨tB cwiZ¨vM Kiv DwPZ| wb›`vKvixi wRnŸv  ï× Kwi‡Z bv cvwi‡j 

wb‡Ri cÖvY cwiZ¨vM KivB KË©e¨|  
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‡Kn †Kn e‡jbÑ ¸iæ ‰eò‡ei wb›`v Kwi‡jI wb›`vKvixi cÖwZ mvgvwRK I e¨envwiK †mŠRb¨ ev wkóvPvi 

cÖ`k©b Kiv KË©e¨| huvnv‡`i fMevb& I fMe™¢‡³i cÖwZ AbyivM nq bvB, A_ev hvnviv fMevb& I fMe™¢³‡KI Ab¨vb¨ 

e¨envi †hvM¨ Rxe‡bi b¨vq g‡b K‡ib, Bnv †mBiiæc KcU e¨w³M‡YiB AwfgZ| mvaviY †jvKwcÖqZv nB‡ZB 

e¨envwiK wkóvPv‡ii D`q; wKš‘ †hLv‡b cÖv‡Yi cÖvY ‰eòe VvKzi wbw›`Z nb, †mLv‡b Avi †m ghv©`v iwÿZ nB‡Z 

cv‡i bv| mZx‡`exi Av`‡k© ỳtm‡½i cÖwZ ÔAmn‡hvMÕ bxwZi c~Y© civKvôv  †`wL‡Z cvIqv hvq| cÖn¬v` weòz we‡Ølx 

wcZvi m½ cwiZ¨vM KwiqvwQ‡jb, mZx ‰eòe-we‡Ølx wcZvi m½ cwiZ¨vM Kwiqv, Ggb wK, Zvunvi m¤úwK©Z †`n ch©šÍ 

†hvMvb‡j f¯§xf~Z Kwiqv  AviI AwaKZi D”P Av`k© ev ‰eòeZv wkÿv w`qv‡Qb|  

 

 

mZx †KejgvÎ Bw› ª̀qZc©YKvix †kÖô R‰bK cwZiB wb›`v kÖeY Kwi‡Z cv‡ib  bvB, Bnv g‡b Kwi‡j Zvunv‡K 

mvaviY †fvwMbx bvixi gZ g‡b Kwiqv Zvunvi Pi‡Y Aciva Kwi‡Z nB‡e| Zvunvi Av`k© AviI  A‡bK D”PI 

AwZgË ©̈|  wZwb cwZ‡K ï× - ˆeòe †kÖô ewjqv wePvi Kwi‡Zb, Bnv kÖxg™¢vMe‡Z mZxi cÖ‡Z¨K ev‡K¨ cwiùzU 

nBqv‡Q| mZxi  †`nvZ¥eyw× wQj bv, _vwK‡j wZwb †`nZ¨vM Kwi‡Z cvwi‡Zb bv|  mvaviY cwZeªZv bvixi †`nvZ¥eyw× 

ev cÖwZ‡kva jBevi cÖe„wË cÖejv | mZxZ¡ iÿvi Rb¨ ÔRnieªZÕ Aejg¦b Kwiqv ‡h mKj RvMwZK gnxqmx jjbv 

†`nZ¨vM Kwiqv‡Qb, Zvnv nB‡Z  mZxi Av`k© †KvwU¸Y D‡”P Aew¯’Z| Zvunvi Av`‡k© weòz I ‰eò‡ei cÖwZ AwZgË©¨ 

cÖxwZi wb`k©b iwnqv‡Q GRb¨B Zvnv m‡eŸv©Ëg| 

 

wn‡Zvc‡`k : Acgv‡bi †P‡q g„Zy¨ †kÖq| 
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18. f‡³i Rq 
 

mZ¨hy‡M GK ag©cÖvY ivRv wQ‡jb| Zvui bvg A¤̂ixl| Zvui wcZv bvfvMI wQ‡jb ag©cÖvY| ivRv n‡qI A¤̂ixl 

wcZvi Av`©k AbymiY K‡i Fwli gZ Abvo¤̂i Rxeb hvcb Ki‡Zb| ZvB †jv‡K Zvu‡K ivRwl© ejZ| cÖRv‡`i wZwb 

mšÍv‡bi gZ cvjb Ki‡Zb | Zvui iv‡R¨ †Kvb AbvPvi wQj bv| Afve wQj bv| me©`v myL kvwšÍ weivwRZ wQj|  

fMevb kÖxweòz A¤̂ix‡li fw³‡Z mš‘ó n‡q Zv‡K kÎy‡`i Rb¨ fqven Ges kvwšÍwcÖq‡`i iÿK Ômy`k©b PµÕ bv‡g 

kw³kvjx A ¿̄  e¨envi Ki‡Z w`‡qwQ‡jb| wKš‘ KLbI ciivR¨ AvµgY ev †µva I †gv‡ni e‡k wZwb †m Pµ e¨envi 

K‡ibwb |  

fMevb kÖxweòzi Dcvmbvq  AvZ¥wbgMœ nb ivRwl© A¤̂ixl| Avevi ivRKvh©I h‡Zœi m‡½ K‡ib| 

 

GKevi wZwb GKv`kx K‡i‡Qb| GKv`kxi Dcevm Kivi ciw`b Øv`kxi g‡a¨ cviY  A_v©r Avnvi MÖnY Ki‡Z 

nq | Gi Ab¨_v Ki‡j bi‡K †h‡Z nq|  cÖwZw`b AwZw_ Avc¨vqb K‡i Avnvi MÖnY K‡ib A¤̂ixl| wKš‘ †mB 

Øv`kxi w`b GKRb AwZw_I Gj bv| G w`‡K AwZw_ Avc¨vqb bv K‡i Avnvi Kiv hvq bv, Ab¨w`‡K Øv`kxI †Q‡o 

hvq| gnvmsK‡U co‡jb ivRv A¤̂ixl| AwZw_ hLb GjB bv, ZLb Avi wK Kiv ? Øv`kxi g‡a¨ cviY Ki‡ZB n‡e| 

ZvB wZwb cviY Kivi wbqg iÿvi Rb¨ GKUz Rj nv‡Z Zz‡j wb‡jb| | 
 

Ggb mgq Dcw ’̄Z n‡jb Fwl ỳev©mv| Fwl ỳev©mv Lye ivwM| GKUz‡ZB Zvui ivM n‡q hvq| Avi †i‡M †M‡j wZwb 

KwVb Awfkvc †`b | ỳev©mv ej‡jb, 
 

Ñ Avgv‡K Afz³ †i‡L Zzwg cviY Ki bv, gnvivR| 
 

A¤̂ixl ej‡jb,--bv bv Zv wK nq ? Avwg AvR ab¨, gnwl©| AvR Avcbvi gZ AwZw_ †cjvg| Øv`kx †kl 

n‡Z †ewk †`wi †bB| `qv K‡i Øv`kxi g‡a¨B œ̄vb K‡i Avmyb| Avcwb †Zv meB Rv‡bb, Avcbv‡K Avi wK eje| 

ỳe©vmv œ̄vb Ki‡Z †M‡jb| A‡bKÿY AwZevwnZ nj, Øv`kxI Qv‡o Qv‡o| wKš‘ ỳe©vmv Avi Av‡mbv bv| Avm‡j wZwb 

A¤̂ix‡li fw³i cixÿv KiwQ‡jb| ivRwl© A¤^ixl wK Ki‡eb , †f‡e cv‡”Qb bv | AwZw_‡K †i‡L Avnvi Kiv 

Ab¨vq|  Avevi Øv`kxi g‡a¨ cviY bv Ki‡j bi‡K †h‡Z n‡e| 

 

ZLb ivRwl© A¤̂ixl kv‡¯¿i weavb ¯§iY Ki‡jb| kv‡¯¿ Av‡Q, Rjcv‡b †fvRb ev Dcevm ỳBB nq| ZvB wZwb GKUz 

Rj cvb K‡i wbqg iÿv Kivi wm×všÍ wb‡jb| 
 

weòz‡K ¯§iY K‡i A¤̂ixl Rj gy‡L w`‡jb| Avi wVK ZLbB G‡m Dcw ’̄Z n‡jb gnwl© ỳe©vmv| ỳev©mv ivRv‡K Rjcvb 

Ki‡Z †`‡L Lye †i‡M †M‡jb| 
 

ÑAwZw_‡K Afz³ †i‡L Zzwg cviY Ki‡j| Zzwg bv ivRwl©! GB †Zvgvi ag©? weòyf³ n‡q Zzwg aiv‡K miv Ávb KiQ? 

Ñ kvšÍ †nvb, kvšÍ †nvb, gywbei|  

Ñ n¨uv kvšÍ ne, †Zvgv‡K Dchy³ kvw Í̄ w`‡q Z‡e kvšÍ ne| GB e‡j wZwb Zvui gv_vi RUv wQu‡o †dj‡jb| m‡½ m‡½ 

mvg‡b †`Lv †Mj GK fq¼i AwMœgq g~wZ©| Zvi nv‡Z LoM| †mB AwMœgq g~wZ© ZrÿYvr A¤̂ixl‡K AvµgY Ki‡Z 

D`¨Z nj| 
 

ivRwl© A¤̂ixl hLb †`L‡jb, Zvui mg Í̄ Abybq e¨_© nj Ges wZwb AwMœgq g~wZ© Øviv AvµvšÍ n‡”Qb, ZLb 

wZwb g‡b g‡b weòz‡K ¯§iY Ki‡jb, Aciva wbIbv cÖfz| cwiw ’̄wZ Avgv‡K eªþwl©i cÖwZ †µva cÖKvk Ki‡Z eva¨ 

Kij| ivRv A¤̂ixl g‡b g‡b G K_v e‡j Av‡iKevi weòz‡K cÖYvg Rvwb‡q my`k©b Pµ †K ¯§iY Ki‡jb|  

 

weòyi my`k©b Pµ | gnvkw³ Zvi| Ae¨_© †m kw³| cÖej †e‡M Qz‡U Gj my`k©b Pµ | `vevbj †hgb e‡bi 

µz× mc©‡K `» K‡i,‡m iKg my`k©b `» K‡i †djj eªþkv‡c m„ó †mB AwMœg~wZ©‡K| 
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wbõj nj ỳev©mvi cÖqvm| Gw`‡K my`k©b Pµ wbe„Ë nj bv| †a‡q †Mj ỳe©vmvi w`‡K| cÖvYf‡q ỳev©mv QzU‡Z 

jvM‡jb| †cQb †cQb †h‡Z jvMj my`k©b Pµ| c„w_exi †hLv‡b ỳe©mv hvb, Zvui †cQ‡b †a‡q P‡j my`k©b Pµ| †k‡l 

ỳe©vmv †M‡jb eªþvi Kv‡Q | eªþv ej‡jb, 

 

Ñ Avwg †Zvgv‡K  iÿv Ki‡Z cvie bv| weòzi Pµ †Zv Avgvi Aaxb bq| Zzwg weòzf‡³i Am¤§vb K‡iQ, Avwg 

†Zvgv‡K iÿv Ki‡Z Aÿg |  ZLb ỳe©vmv †M‡jb wke‡jv‡K | wkeI GKB K_v ej‡jb, Zzwg weòzf‡³i AcKvi 

K‡iQ| †Zvgv‡K iÿv Kivi mva¨ Avgvi †bB| Zzwg weòzi Kv‡Q hvI | Zvui kiYvcbœ nI| wZwb g½jgq, wZwb 

†Zvgvi g½j Ki‡eb| 
 

ZLb wecbœ eªþwl© ‰eKz‡Ú kÖxweòzi Kv‡Q †M‡jb| kÖxweòzi cv`c‡Ù cwZZ n‡q ej‡jb| 

....... †n APz¨Z, †n AbšÍ, †n kiYvM‡Zi iÿK, Avgv‡K iÿv Ki| 

kÖxweòz ej‡jb, 

 

‡n wØR, Avwg f³vaxb| f³ Avgvi wcÖq| mvay f³iv Avgvi ü`q AwaKvi K‡i †i‡L‡Q| ZvB Zzwg Avgvi 

f‡³i kiY bvI| Avgvi f³ A¤̂ixl wbðqB †Zvgvi cÖwZ iyó _vK‡e bv| 
 

ỳe©vmv ZLb A¤̂ix‡li Kv‡QB Qz‡U †M‡jb| ej‡jb, †n ivRwl©, Avgv‡K Zzwg iÿv Ki | f‡³i GZ gwngv, Zv 

Avwg Av‡M eyS‡Z cvwiwb| †Zvgv‡K cixÿv Ki‡Z wM‡q AvR Avgvi GB ỳM©wZ|  ivRwl© A¤̂ixl ZLb eªþwl© ỳe©vmv‡K 

ey‡K Rwo‡q ai‡jb| ej‡jb, Avcwb eªþwl©, Avgv‡K Acivax Ki‡eb bv| Avwg AvZ¥ iÿvi Rb¨ Ômy`k©b Pµ‡K ¯§iY 

Ki‡Z eva¨ n‡qwQjvg| ivRwl© ZLb Ômy`k©b Pµ‡KÕ ¯Íe¯‘wZ K‡i kvšÍ Ki‡jb| Ômy`k©b PµÕ kªxweòzi Kv‡Q wd‡i 

†Mj| ivRwl© A¤̂ixl DcevmxB wQ‡jb| AwZw_ ỳev©mv‡K †fvRb Kiv‡jb wZwb| 
  

eªþwl© ỳev©mv ej‡jb, 
 

Ñ ivRwl©, ZywgI Avnvi MÖnY Ki| 

ivRwl© ej‡jb,Ñ AwZw_i m‡šÍv‡l K…Zv©_ njvg| ZLb wZwb Avnvi Ki‡jb| eªþwl© ỳe©vmv cÖ ’̄vb Ki‡jb| f‡³i Rq 

nj| 

  

19. অজাশমল 

Kvb¨KzR¡‡`‡k ARvwgj bv‡g GK eªvþY evm KwiZ| †m GK k~ ª̀v Kvwgbx‡K weevn K‡i| †mB k~ ª̀vi m‡½ 

ARvwg‡ji mg Í̄ m`vPvi webó nq| ARvwgj µgkt bvbvwea Am ỳcvq I RNb¨- e„wË Aej¤̂b Kwiqv cwievi 

cÖwZcvjb Kwi‡Z jvwM‡jb| GB cÖKvi Rxeb hvcb Kwi‡Z Kwi‡Z Zvnvi AóvkxwZ ermi Pwjqv †Mj|  

 e„× ARvwg‡ji `kwU cyÎ Rwb¥qvwQj| meŸ© Kwbó cyÎwU AwZkq wkï| Zvnvi bvg wQj- ÔbvivqYÕ| Kwbó, 

cyÎUx gvZv- wcZvi meŸv©‡cÿv wcÖq nBqv cwoqvwQj! e„× ARvwgj †mB AùzU gayifvlx wkï‡Z AvK…ó nBqv meŸ©`v 

Zvnvi evj‡KvwPZ †Póv- mg~n `k©b Kwi‡Z Kwi‡Z cig Avb›` Abyfe KwiZ| cvb I AvnviKv‡j hvnv fvj jvwMZ, 

DnviB Ask GB cyÎ‡K w`Z| GBiƒ‡c evj‡Ki †¯œ‡n gy» nBqv ARvwg‡ji g„Zz¨Kvj Avwmqv Dcw ’̄Z nBj, ZLb †m 

Zvnvi ÔbvivqYÕ- bvgK evjK- cy‡Îi welqB fvwe‡Z jvwMj! ARvwgj †mB mgq †`wL‡Z cvBj, wZb Rb AwZ 

fxlYvK…wZ cyiæl Zvnvi (ARvwg‡ji) RxevZ¥v‡K MÖnY Kwievi wbwgË AvMgb Kwiqv‡Q| ‡`wLev- gvÎB ARvwgj wenŸj 

wPË nBqv cwoj| †mB mgq Zvnvi cyÎ ÔbvivqYÕ wKQz ~̀‡i †Ljv Kwi‡Z‡Q| ARvwgj cyÎ‡K D‰”Pt¯̂‡i ÔbvivqYÕ 

ÔbvivqYÕ ewjqv WvwK‡Z jvwMj| Avmbœg„Zz¨ ARvwg‡ji gy‡L wbR cÖfzi bvg- kÖeY I Dnv‡K Acivak~b¨ bvgvfvm 
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we‡ePbv Kwiqv weòzcvl©`MY Z_vq Avwmqv Dcw ’̄Z nB‡jb| hg ~̀ZMY ARvwg‡ji ü`‡qi ga¨ nB‡Z RxevZ¥v‡K 

AvKl©Y  Kwi‡ZwQ‡jb| Bnv ‡`wLqv  weòz ~̀ZMY ejc~eŸ©K Zvnv‡Z evav cÖ`vb Kwi‡jb| ZLb hg ~̀ZMY weòz ~̀ZMY‡K  

ewjj, Ñ Ôag©ivR h‡gi AvÁvq †Zvgiv euvav cª`vb Kwi‡ZQ †Kb? †Zvgiv †K ? †Zvgiv Kvnvi AbyPi? †Kv_v nB‡ZB 

ev AvwmqvQ?  Avi wK Rb¨B ev GB cvwcó ARvwgj‡K jBqv hvB‡Z wb‡la Kwi‡ZQ ? 

‡`wL‡ZwQ, †Zvgiv mK‡jB g‡bvni g~wË©, AvRvbyjw¤̂Z PZzfz©R| †Zvgv‡`i †R¨vwZi Øviv PZ’©wÏK Av‡jvwKZ nBqv‡Q| 

Avgiv ag©iv‡R¨i Pi| †Zvgiv Avgvw`M‡K wK Kvi‡Y wbeviY Kwi‡ZQ ?ÕÕ 

 weòz ~̀ZMY nvm¨ Kwiqv M¤^xi¯̂‡i hg ~̀ZMY‡K ewj‡jb, Ñ ÔÔhw` †Zvgiv ag©iv‡RiB Av‡`k cvjK nBqv _vK, 

Zvnv nB‡j Avgvw`M‡K a‡g©i ¯^iƒc I Aa‡g©i jÿY ej | wK cÖKv‡i `ÛaviY Kwi‡Z nq , `‡Ði †hvM¨cvÎB ev †K, 

Zvnv Avgvw`M‡K ej|ÕÕ hg ~̀ZMY ewjjÑ ÔÔ‡e‡` hvnv KË©e¨ ewjqv wewnZ nBqv‡Q, ZvnvB ag©, Zvnvi wecixZB 

Aag©| Avgiv ïwbqvwQ †e` mvÿvr bvivqY| K¤§x©M‡Yi cyY¨ I cvc DfqB m¤^f , KviY, Zvnv‡`i we¸‡Yi mwnZ m¤^Ü 

Av‡Q| †`navwie¨vw³ ÿYKvjI Kg© bv Kwiqv _vwK‡Z cv‡i bv | GB c„w_ex‡Z †h e¨w³ ‡h cwigvY I ‡h Ñ cÖKvi ag© 

ev Aag© AvPviY K‡i , ci‡jv‡K †mB e¨w³ †mB cwigvYI †mB cÖKvi Kg©dj  †fvM Kwiqv _v‡K| meŸ©Á I eªþZzj¨ 

hg‡Ze wb‡Ri  cyix‡Z _vwKqvB Rx‡ei c~eŸ©K…Z AvPiY †`wL‡Z cvb Ges Z`byiƒc wePvi Kwiqv _v‡Kb| ARvwgj 

cÖ_‡g kv¯¿Ávbm¤úbœ, mr¯^fve I wR‡Zw› ª̀q wQj| wKš‘ ‰`evr Kzmsm‡M© cwoqv Zvunvi AatcZb nq | cwi‡k‡l †m 

m`vm`wePvinxb nBqv bvbv cÖKvi cvcKv‡h© wjß nBqv c‡o| †m †mB mKj cv‡ci Rb¨ †Kvb cÖvqwðË K‡i bvB, 

GRb¨ Avgiv Zvnv‡K `Ðavix h‡gi wbKU jBqv hvBe| Z_vq †m cvcvbyiƒc `Ð †fvMKwiqv ïw× jvf Kwi‡e |Ó 

 Bnv ïwbqv weòz ~̀ZMYAv‡ÿc Kwiqv ewj‡jb,Ñ ÔÔnvq! nvq! cïi gZ A‡eva I Aej cÖvYxMY †h mKj 

mvaygvnvZ¥vi Dci wbf©i Kwiqv wbwðšÍ, hgvw`i gZ †mB mvayM‡Yi g‡a¨I hw` GB cÖKvi AwePvi †`Lv hvq, Zvnv 

nB‡j Rxe Avi Kvnvi kiY jB‡e ? †h e¨w³ `‡Ði m¤ú~Y© A‡hvM¨, Zvunvi cÖwZI GLb `‡Ûi e¨e¯’v nB‡Z‡Q| GB 

eªvþY g„Zz¨Kv‡j ÔbvivqY, kã D”PviY Kwiqv †Kej GK R‡b¥i b‡n, ‡KvUx R‡b¥i cv‡ci cÖvqwðË Kwiqv‡Qb| 

kÖxnwii bvgvfvm me©wea cv‡ci me©‡kÖó cÖvqwðË| †h e¨vw³ fMev‡bi bvg D”PviY K‡ib, Zvunvi m¤̂‡Ü fMevb weòz 

ÔGB e¨w³ Avgvi wbR- Rb,Bnv‡K meŸ©‡Zvfv‡e Avgvi iÿv Kiv KË©e¨-GBiƒc wePvi Kwiqv _v‡Kb|Ó 

 kv¯¿wewnZ c Övqwð‡Ëi Øviv cv‡ci mvgwqK kvw Í̄ nB‡Z cv‡i, wKš‘ Zvnv‡Z cvcxi cvce„wËi g~j aŸsm nq bv, 

cybivq †m cv‡c iZ nq| wKš‘ nwibv‡gi Avfv‡mB cv‡ci g~j DrcvwUZ nq; ü`q cvc cÖe„wËk~b¨ nBqv weï× nq| 

†h †Kvb cÖKv‡i †h †Kvb  Ae ’̄vq nwibvg D”PvwiZ nB‡jI Zvnv e¨_© nq bv| Zvnv nB‡ZI cig g½jjvf I gnv 

Ag½j ~̀i nq| Zcm¨v, eªZ,`vbvw` a¤§© K¤§© wKQzB GB bvgvfv‡mi b¨vq ü`‡qi gwjbZv ~̀i Kwi‡Z mg_© b‡n|  

 cvc Kwi‡jGB c„w_ex‡Z  ivRvi `Ð, †jvKwb›`v cÖf…wZ fq I ci‡jv‡K bi‡Ki fq Av‡Q| Bnv †`wLqv , 

ïwbqv I RvwbqvI †jv‡K weŸk nBqv cÖvqwð‡Ëi ciI cybt cybt †mB cvcK¤§©B Kwiqv _v‡K|myZivs Øv`k evwl©K 

cÖf„wZi eªZ‡K wKiƒ‡c cÖvqwðË ejv †h‡Z cv‡i? KLbI †Kn cvc nB‡Z wbe„Ë nq, Avevi Ab¨ mgq cybivq †mBi~c 

cvcB Kwiqv _v‡K, GRb¨ K¤§©KvÐxq cÖvqwðË nw Í̄ ¯œv‡bi b¨vq wbi_©K|n Í̄x‡K A¼zkvw`i Øviv Zvobv Kwiqv b`x‡Z 

AeMvnb KivBqv Dnvi MvÎ †aŠZ Kwiqv w`‡j mvgwqKfv‡e Dnvi Mv‡Îi gqjv ~̀i nq e‡U,wKš‘ Zx‡i DwVqvB †mB 

n¯Íx ï‡Ði Øviv cybivq kix‡i a~wjKbv QovBqv _v‡K| hvnvi ü`‡q cv‡ci cÖe„wË Av‡Q, ZvnviI †mB `kv| hZB 

K‡Vvi cÖvqwðËvw` Kwiqv †Kn mvgwqKfv‡e cvc nB‡Z wbe„Ë nDK bv †Kb, Zvnvi cv‡ci cÖe„wËi g~j aŸsm bv nIqvq 

†m e¨w³ wKQzKvj c‡I cybivq cv‡ci cÖe„Ë nq| K‡¤§©i Øviv K¤§©‡K KLbI webvk Kiv hvq bv | cvcvPvimg~n †hiæ‡c 

K¤§©, ÔPv› ª̀vqYvw`, cÖvswðË-mg~n †mBiæcB K¤§©| Awe`¨vi webvk bv nB‡j cÖvqwð‡Ëi Øviv GKevi cvc ÿq nB‡jI 

ms¯‹vikZt cybt cybt Ab¨ cv‡ci A¼z‡iv`&Mg nq| AwMœi Øviv †hiæc †eYy¸jg (evu‡ki So) webó nBqv _v‡K, Z`ªyc 

wP‡Ëi GKvMÖZv, eªþPh ©̈ evn¨ I AšÍ‡ii Bw› ª̀q mg~‡ni wbMÖn, `vb, mZ¨fvlY, †kŠP, Awnsmvw` hg I Rcvw` wbq‡gi 

cÖfv‡e cvc ~̀ixf~Z nq| wKš‘ Hiæcfv‡e †eYy¸j¥ webó nBevi mg‡qI AwMœ ‡hiæc Dnv‡`i g~j‡`k‡K m¤ú~Y©fv‡e `» 

Kwi‡Z bv Kwi‡Z cÖvqB wbeŸv©wcZ nq A_v©r `» Kwi‡Z cv‡i bv; †miæc eªþPh©¨,`vb,‡kŠP, Zcm¨vw`I cv‡ci g~j 

aŸsm Kwi‡Z mg_© nq bv| wKš‘ kÖxevmy‡`ecivqY f³MY †Kejv fw³i Øviv Abvqv‡m AwZ Avbylw½Kfv‡e cvc‡K 
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mgy‡j msnvi K‡ib| m~h¨© Dw`Z nB‡j ‡hiæc Avi †Kv_vI bxnvi _vwK‡Z cv‡i bv †miæc †Kejv fw³i D`q nB‡j 

Rx‡ei Avi cvc-cÖe„wË _v‡K bv| Av‡jvK`vb m~‡h©¨i g~j Kv©h¨, wKš‘ Zvnvi m‡½ m‡½ kx‡ZiI webvk nBqv _v‡K| 

†mBiæc †Kejv fw³i D`q Rx‡ei ü`‡q †cÖ‡gi  Avwe©fve nq Ges †MŠYdjiƒ‡c  m‡½ m‡½B Awe`¨v I cv‡ci cÖe„wË 

webó nBqv _v‡K| cvc ỳB cÖKviÑ1t AcÖviä I 2t cÖviä| hvnv  A „̀óiæ‡c wP‡Ë Aew¯’Z _v‡K I hvnvi †fvMdj 

Avi¤¢ nq bvB, Zvnv AcÖviä cvc,Dnv Abvw` I AbšÍ| hvnv Aviä ev d‡jv¤§yL nBqv‡Q, Dnv cÖviä cvc| GB cÖviä 

cvc cÖfv‡e bxPKz‡j Rb¥ cÖf…wZ nq | cÙcyiv‡Y(1) d‡jvb¥yL,(2) exR,(3) K~UI (4) AcÖviä djÑ GB PvwicÖKvi 

cv‡ci K_v Av‡Q| d‡jvb¥yL A‡_© cÖviä A_©vr hvnv cÖK…ófv‡e Aviä ev hvnvi dj dwj‡Z Avi¤¢ Kwiqv‡Q| exR A‡_© 

Ñ cvc Kwievi evmbv mKj ev cÖviä‡Z¡i Db¥yLZvi Kvib, K~U A‡_©- exR‡Z¡i Db¥yLZvi Kvib, AcÖviä- dj 

A‡_©Ñhvnv‡Z KzUZ¡vw`iæc Kvh©¨ve¯’vI Aviä nq bvB| wngivwk‡K webvk Kwi‡Z nB‡j †hiæc wn‡gi mwnZ 

m~h©¨wKi‡Yi ms¯ú‡k© Avek¨K nq bv , m~h©iwk¥i Ckr Avfvi m‡½ m‡½B wngivwk ZrÿYvr m¤ú~Y©fv‡e webó nq,  

†mBiyc cvc- webvk Kwievi Rb¨ fw³i AvfvmB h‡_ó | cvcx cyiæl ï×f‡³i AbyÿY m½ I  †mevi Øviv kÖxK„‡òi 

kiYvMZ nBqv †hgb cweÎ nB‡Z cv‡ib, Zcm¨vw`i Øviv wbðqB  †mBiæc cweÎZv jvf Kwi‡Z cv‡ib bv| mg Í̄ b`x 

wgwjZ nB‡jI g`¨fvÐ‡K ï× Kwi‡Z cv‡i bv,‡mBiyc K¤§©KvÐxq gnv-gnv cÖvqwðË bvivq‡bi †mev wegyL e¨w³‡K 

cweÎ Kwi‡Z mg_© nq bv| GB msmv‡i †h mKj e¨w³ GKeviI K…‡òi cv`c‡Ù g‡bvwb‡ek Kwiqv‡Q, hvunv‡`i wPË 

kÖxK…‡òi ¸Yvejxi cÖwZ wKwÂZ gvÎ Abyi³ nBqv‡Q, Zvnv‡`i fMev‡bi cÖwZ †mB iwZi Avfv‡mB mg Í̄ cÖvqwðË 

nBqv wMqv‡Q | Zvunviv ¯‡̂cœI hg ev hg ~̀ZY‡K `k©b K‡ib bv |  

 ARvwgj †h †Kej GK R‡b¥i cv‡ci cÖvqwðË Kwiqv‡Qb , Zvnv b‡n, nwibv‡gi Avfv‡m Zvunvi †Kv‡Ux †KvUx 

Rb¥ K…Z cv‡ci cÖvqwðË nBqv wMqv‡Q | AwaK wK, wZwb †gvÿcÖvwßi Dcvq ¯̂ic cig g½j nwibvg (bvgvfvm) 

D”Pvib Kwiqv‡Qb| hvnviv myeY©vw` enygyj¨ ª̀e¨ niY K‡i,hvnviv g`¨ cvb K‡i,hvnviv eªvþ‡bi nZ¨v,¸iæcZœx-Mgb, ¿̄x 

nZ¨v, †Mv nZ¨v ,wcZ… nZ¨v ,ivR nZ¨v I Ab¨vb¨ †h mKj gnvcvZK Av‡Q ZvnvI Kwiqv _v‡K, Zvnv‡`i c‡ÿ 

kÖxweòyi bv‡gi Avfv‡mB †kÖó cÖvqwðË ¯îæc | KviY †h e¨w³ fMev‡bi bvg D”PviY K‡i , fMevb& Zvunv‡K 

meŸ©‡Zvfv‡e iÿv Kiv KËe©¨ ewjqv wePvi K‡ib| wKš‘ H mKj cvc ev Am`vPvi Kwievi D‡Ï‡k¨ hw` †Kn bvgiæc 

A ¿̄‡K e¨envi K‡i, A_v©r hw` †Kn g‡b K‡i, †h ‡Kvb gnvcvZKB hLb bv‡gi AvfvmgvÎB webó nq ZLb Avwg 

cybt cybt cvc Kwie I bvgvÿi D”Pvi‡Yi Øviv Dnvi ùvjb  Kwiqv jB‡ev| Zvnv nB‡j †mBiæc wePvi AcivaB e„w× 

Kwi‡e, Bnv‡K bvge‡j cvccÖe„wË ev Aciva e‡j| H mKj e¨w³‡K †KvbKv‡j nwibvg iÿv K‡ib bv | Bnviv KcU 

I Acivax | Bnviv gnvcvZKx nB‡ZI wb‡Ri I Ac‡ii Ag½jKvix I kÖxbv‡gi Pi‡Y Agv¾©bxq Acivax| whwb 

Avgv‡`i GKgvÎ iÿvKË©v Zvnvi mwnZ KcUZv I †`vKvb`vix Kwi‡j Avi iÿv bvB|  

 ARvwgj A‡bK cvc Kwi‡jI kÖxfMev‡bi kÖxPi‡Y Hiæc †KvbcÖKvi Aciva K‡ib bvB, GRb¨ Zvunvi 

D”PvwiZ bvg bvgvfvm nBqvwQj, bv‡gi Pi‡Y Aciva nq bvB| fMevbB Avgvi GKgvÎ cªfz,wZwb  cyY©‡PZb,Avwg 

Aby‡PZb,Rxe Zvunvi wbZ¨`vm, Avwg †`n I gb bwn,GB RoRMr Avgvi cÖe„wË †kvaK KvivM„n-GBiæc Ávb‡K m¤̂Ü 

Ávb , e‡j, †h ch©šÍ¨ ¸iæ K…cvq GBiæc Áv‡bi D`q I Dcjwä bv nq, †m ch©šÍ †h bv‡gi D”PviY Kiv hvq, ZvnvB 

bvgvfvm| GB bvgvfvm Pvwi cÖKviÑ1t m‡¼Z, 2t cwinvm, 3t †¯Ívf I 4t †njv | m‡¼Z ỳB cÖKviÑRoeyw×‡Z 

weòz‡K m‡¼Z ev jÿ Kwiqv bvg MÖnY| ARvwg‡ji GB m‡¼Z bvgvfvm nBqvwQj| wZwb cÖ_‡g cyÎ eyw×‡Z bvg MÖnY 

Kwi‡jI Zvnv‡Z fMevb bvivq‡Yi bv‡gi m‡¼Z nBqv cwoqvwQj, fMevb& weòz Zvunvi ¯§„wZc‡U Dw`Z nBqvwQ‡jb| 

GB bvgvfvm Dw`Z nBevi ci wZwb msmvigy³ nBqv mKj ỳtm½ cwiZ¨vM Kwiqv GKvšÍfv‡e nwifRb KwiqvwQ‡jb| 

 wØZxq cÖKvi m‡¼Z bvgvfv‡m weòzi bvgv‡”PviY Kwi‡Z wMqv Ab¨ Roe ‘̄ jwÿZ nBqv c‡o| †hgb †¯ø”QMY 

nvivg& k‡ã nv!ÔivgÕ! GBiæc weòz‡K m‡¤̂vab Kwi‡jI Ab¨ GKwU cÖvYx‡K jÿ¨ Kwiqv _v‡K|  

ÔcwinvmÕ Kwiqv kÖxK…ò bvg MÖn‡Yi D`vniY Rivm‡Ü †`wL‡Z cvIqv hvq| Ô‡¯ÍvfÕ k‡ã A‡MŠie ev wbi_©K kã ev 

A½f½x cÖf…wZ eySvq | wkïcv‡ji GB bvgvfvm nBqvwQj ewjqv gnvRbMY Dw³ K‡ib |  

Ó‡njvÓ k‡ã AeÁv eySvq| welqx,wea¤§x© ev Ajm cÖK…wZ e¨w³M‡Yi GBiæc bvgvfvm m¤¢e nB‡Z cv‡i, hw` Zvnv‡`i 

†Kvb cÖKvi Aciva bv _v‡K| 
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Õm‡¼ZÕ nB‡Z cwinvm wKwÂZ †`vlgy³, ÓcwinvmÓ nB‡Z Ó† Í̄vfÓ AwaKZi †`vlc~b© Ges ÕÕ†¯ÍvfÓnB‡Z Ó†njvÓ 

AwaKZi †`vlven| hZ cÖKvi myK…wZ Av‡Q , Zb¥‡a¨ bvgvfvmB Rx‡ei me©ŸcÖavb myK…wZ ewjqv MY¨| hveZxq cyY¨K¤§©   

,eªZ, †hvM BZ¨vw` meŸ©cÖKvi kyfKvh©¨ A‡cÿvI bvgvfvm †kÖô djcÖ`| bvgvfv‡mi Øviv wPË ïw×,cv‡ci webvk, 

msmvi A_©vr cybt cybt R¤§-g„Zz¨i n¯Í nB‡Z Abvqv‡m D×vi jvf I wbZ¨g½‡ji D`q nq| 

 wØZxq cÖKvi bvgvfvm ev cÖwZwe¤̂-bvgvfvm Aciv‡ai g‡a¨ MY¨| †KvbI †KvbI mgq Rj nB‡Z cÖwZwew¤̂Z 

Av‡jvK m¤§yLeËx© c`v‡_© D”QwjZ nBqv cÖKvwkZ nq| GBiƒc D`vniY‡K cÖwZwe¤̂ bvgvfv‡mi mwnZ Zzjbv Kiv 

hvB‡Z cv‡i| A_v©r bvgv‡R¨vwZt gvqvev`iƒc n«` nB‡Z cÖwZwew¤̂Z nB‡j Zvnv‡K cÖwZwe¤̂-bvgvfvm ejv hvq| AÁvb-

RwbZ Ab_© nB‡Z Qvqv-bvgvfvm nq,Avi ỳó ÁvbRwbZ Ab_© nB‡Z cÖwZwe¤̂ bvgvfvm nBqv _v‡K| GB cÖwZwe¤̂-

bvgvfvm cÖK…Z-cÖ Í̄v‡e bvgvfvm c`evP¨ b‡n, Bnv emÍZt bvgvciva| ü`‡q gvqvev` †cvlY Kwiqv, A_v©r 

K…òbvg,iƒc,¸b,cwiKi I jxjv‡K AwbZ¨ ev KwíZ g‡b Kwiqv †h bvg-MÖn‡Yi Awfbq, ZvnvB cÖwZwe¤̂-bvgvfvm ev 

`kwea bvgvciv‡ai Ab¨Zg(lô) Aciva| 

 ‡KvbI †KvbI gnvRb e‡jb, ARvwgj †h w`b meŸ©cÖ_g Zvunvi cyÎ‡K ÔbvivqYÕ bv‡g AvnŸvb KwiqvwQ‡jb ev 

bvg-KiY ms¯‹v‡ii mgq hLb meŸ©cÖ_‡g cy‡Îi bvg ÔbvivqYÕ ivwLqvwQ‡jb, †mB meŸ©cÖ_g D”PvwiZ ÔbvivqYÕbv‡gB 

Zvunvi bvgvfvm I meŸ©cvc bvk nBqvwQj| Zrc‡i wZwb ‡h-me bvivq‡Yi bvg D”PviY KwiqvwQ‡jb,Zvnv fw³i 

mvabvB nBqvwQj; wKšÍy †`wL‡Z cvIqv hvq,cÖ_g bvg MÖn‡Yi bvgvfv‡mi c‡iI ARvwgj cvc-Kvh©¨ nB‡Z wbe„Ë nb 

bvB| wZwb GKwU k~ ª̀v `vmx‡Z Avm³ nBqv bvbvcÖKvi cvc-Kvh ©̈ KwiqvwQ‡jb| Bnvi mgvav‡b †Kn ‡Kn e‡jb, e„‡ÿi 

d‡jvb¥yL Kvh©¨ eû cy‡eŸ© Avi¤¢ nB‡jI dwj‡Z dwj‡Z Kvjµ‡gB dwj‡Z _v‡K| †mBiƒc ARvwg‡jiI meŸ©cÖ_g 

ÔbvivqYÕ bvg D”PviY-Kv‡jB bvgvfvm nB‡jI Zvunvi †`n-Z¨v‡Mi mgq Zvnvi dj m¤ú~Y©iƒ‡c dwjqvwQj| GB 

wm×všÍ weK…Zfv‡e MÖnY Kwiqv †Kn †Kn nwibvgvÿ‡iv”PviY-gvÎ‡KB bvg I bvgvfvmiƒ‡c Kíbv K‡i Ges 

bv‡gv‡”Pvi‡Yi ci †h mKj cv‡c cÖe„wË I ỳivPvivw` jÿ¨ Kiv hvq, Zvnvw`M‡K exR nB‡Z Drcbœ e„‡ÿi dj 

aviYKvj ch©¨šÍ GKwU e¨eavb gvÎ wePvi Kwiqv bv‡gi e‡j cvccÖe„wËi cÖkÖq w`qv _v‡K| e¯ÍÍZt mK‡jB ARvwgj 

b‡nb| ewn© „̀wó‡Z ARvwg‡ji K`h©¨vbyôv‡bi mwnZ hw` Ab_©hy³ e¨w³M‡Yi ỳivPvi‡K mgvb ewjqv MYbv I 

ARvwg‡ji D`vni‡Yi Øviv Zvnv mg_©b Kiv nq, Z‡e ï×bv‡gi D”Pvi‡Y wej¤̂ nBqv hvB‡e| we‡klZt ARvwgj ev 

wej¦g½jvw`i ỳivPv‡ii AbyKiY Kwiqv †Kn Ab_©hy³ e¨w³i ỳivPvi‡K mg_©b Kwi‡Z †M‡j bvge‡j cvc-cÖe„wËiƒ‡c 

Aciva nB‡e| gy³ cyiælM‡Yi c‡ÿ H mKj Z_vKw_Z ỳivPvi †`v‡li welq bv nB‡jI Agy³ e¨w³M‡Yi c‡ÿ Dnv 

KLbB Av`k© nB‡Z cv‡i bv| GRb¨ †Kvb †Kvb gnvRb wm×všÍ Kwiqv‡Qb, ARvwg‡ji †`n-Z¨vM-mg‡q †kl 

ÔbvivqYÕbvg D”PviY‡K ÔbvgvfvmÕ ewj‡j mvaviY ÿz ª̀ Rx‡ei Avi Ag½‡ji c‡_ avweZ nBevi †Kvb wQ ª̀ _v‡K bv| 

c~‡eŸv©³ †k‡lv³ wm×v‡šÍi g‡a¨ ZË¡MZ †Kvb †f` bvB| Z‡e †k‡lv³ wm×všÍwU‡Z Ab_©hy³ mva‡Ki c‡ÿ AwaK 

mZK©Zv Aejw¤̂Z nBqv‡Q| 

 kÖxnwibv‡g meŸ©kw³B wbwnZ iwnqv‡Q| D”PM„n nB‡Z cwZZ, c‡_ hvB‡Z hvB‡Z öwjZ, fMœMvÎ, mcv©w`i Øviv 

AvµvšÍ,Rivw` †iv‡M cxwoZ, A_ev  `Ûvw`i Øviv AvnZ nBqv Ae‡k‡lI †h e¨w³ ÔnwiÕ GB kãwU D”PviY K‡ib, 

Zvunv‡K KLbI biKhš¿Yv †fvM Kwi‡Z nq bv| gnwl©MY ¸iæ cv‡ci ¸iæ I jNy cv‡ci jNy cÖvqwðË weavb Kwiqv‡Qb| 

cÖvqwðË m¤̂‡Ü Hiƒc e¨e¯’v&B e‡U| wKšÍy nwibv‡g Hiƒc e¨e¯’v nB‡Z cv‡i bv| H bvg ¯§iY-gvÎB cvwcMY meŸ©cvc 

nB‡Z gy³ nq| Zcm¨v,`vb, eªZ cÖf„wZ cÖvqwð‡Ëi Øviv cvcxi cvc-mg~n webó nq; wKšÍy Zvnv‡Z ü`‡qi gwjbZv 

A_ev cv‡ci g~jxfzZ wPËe„wËiƒc ms¯‹vi webvk cÖvß nq bv| kÖxfMev‡bi K_v kÖeY KxË©bvw`iƒc fw³i Øviv wPË 

meŸ©‡Zvfv‡e cweÎ nBqv _v‡K| AwMœ †hiƒc Z…Yivwk‡K `» K‡i, †mBiƒc Áv‡b nDK, Avi AÁv‡bB nDK, kÖxfMevb 

weòzi bvg KxË©b Kwi‡j, Zvnv D”PviYKvixi cvcmg~n‡K f œ̄mvr Kwiqv †d‡j| †hiƒc bv Rvwbqv AwZkq kw³kvjx 

Jla †meb Kwi‡j H Jla Zvnvi kw³ cÖ`k©b Kwiqv _v‡K, †mBiƒc AÁv‡b D”PvwiZ nB‡jI ÔkÖxnwibvgÕ wbRkw³ 

cÖ`k©b Kwiqv _v‡Kb|  

 weòzi cvl©`MY ARvwgj‡K hg-cvk nB‡Z gy³ I g„Zy¨ nB‡Z iÿv Kwi‡jb| hg ỳZMY hgiv‡Ri wbKU Mgb 

Kwiqv Avbyc~weŸ©K mg Í̄ K_v ewj‡jb| Gw`‡K ARvwgj cÖK„wZ¯’ nBqv weòz ỳZMY‡K e›`bv Kwi‡jb| wKšÍy Zvunviv 
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Zrÿbvr AšÍwn©Z nB‡jb| ARvwgj hg ~̀Z I weòz`~ZM‡Yi K‡_vcK_‡b ï×fvMeZ a‡¤§©i K_v kÖeY Kwiqv kÖxnwi‡Z 

fw³gvb nB‡jb| wZwb wb‡Ri c~eŸ©K„Z Ab¨vq K¤§© mK‡ji K_v ¯§iY Kwiqv AZ¨šÍ AbyZvc Kwi‡Z jvwM‡jb| wb‡Ri 

cÖwZ kZ kZ wa°vi cÖ`vb Kwiqv wZwb GBiƒc cÖwZÁv Kwi‡jbÑÔÔ‡`‡n‡Z AvZ¥eyw×B †fvMevmbvi g~j| †fvM-evmbv 

nB‡ZB gvwqK ïfvïfK‡¤§© Avmw³, BnvB Rx‡ei eÜb| GB eÜb Avwg fMev‡bi †mevi Øviv †gvPb Kwie| kÖxnwii 

gvqvB Kvwgbxiƒ‡c Avgv‡K ekxf~Z KwiqvwQj| bivag Avwg ZvnviB Øviv h‡_”Q cwiPvwjZ nBqv ekxf~Z cïi b¨vq 

b„Z¨ Kwi‡ZwQjvg| weòzR‡bi m‡½ I Zvunvi bvg-KxË©‡b Avgvi wPË ï× nBqv‡Q,Avi Avwg wg_¨vi cÖ‡jvf‡b gy» nBe 

bv, gnv‡gvnvÜKvigq msmv‡i Avi cwZZ nBe bv| GBevi Avwg †`n I †Mnvw`‡Z ÔAvgviÕ eyw× Z¨vM Kwiqv kÖxweòzi 

Pi‡Y wPË wbweó Kwie|ÕÕ 

 ÿYgvÎ ˆeòeM‡Yi cÖfv‡e ARvwg‡ji my „̀p ˆeivM¨ I fw³i D`q nBqvwQj| wZwb cyÎvw`i cÖwZ †¯œniƒc 

hveZxq eÜb nB‡Z gy³ nBqv nwiØv‡i cÖ ’̄vb Kwi‡jb Ges kÖxfMev‡bi †mevq AvZ¥wb‡qvM Kwi‡jb| Z_vq weòzi 

cvl©` c~eŸ©MZ †mB PvwiRb gnvcyiæl‡K †`wL‡Z cvB‡jb| Zvunvw`M‡K e›`bv Kwievi c‡iB ARvwgj nwi×v‡ii Zx‡_© 

†`nZ¨vM Kwi‡jb I ZrÿYvr fMer‡meKe„‡›`i ¯îƒc cÖvß nB‡jb|  

 ARvwg‡ji GB Dc¨vL¨vb kÖeY Kwiqv †hb †Kn g‡b bv K‡ib, nwibv‡gi AwZ¯ yÍÍwZ Kwievi Rb¨B GB mKj 

K_v KwíZ nBqv‡Q| †Kn †Kn ewjqv _v‡K, A‡b‡K eûevi nwibvg D”PviY K‡i, Z_vwc Zvnv‡`i msmvi-evmbv ỳi 

nq bv,Zvnviv cvc, ỳivPvi nB‡Z gy³ nq bv; Z‡e wK Kwiqv eySv hvB‡e †h, nwibv‡g GZUv kw³ Av‡Q Ges 

ARvwg‡ji „̀óvšÍ mZ¨; AZGe wbðqB ˆeòe-m¤úª`vq nwibvg‡K AwZ ȳÍwZ Kwievi Rb¨ GBiƒc Kíbv Kwiqv‡Qb|  

 GBiƒc wePvi‡K bv‡g A_©ev` A_©vr AwZ¯ yÍwZ Kíbv ejv nBqv‡Q| hvnviv bvg gvnvZ¥‡K AwZ ȳÍwZ g‡b K‡i, 

hvnviv Ab¨vb¨ mvab-cÖYvjxi mwnZ bvg-msKxË©b‡K GK g‡b K‡i A_©vr bvgmsKxË©b eû mvab cÖYvjxi Ab¨Zg 

cÖYvjx-we‡kl,nBv wePvi K‡i, Zvnv‡`i b¨vq Acivax Avi bvB; Zvnv‡`i †Kvbw`b nwibv‡g iwZ nB‡e bv| 

kÖxg`&fvMe‡Zi mycÖwm× UxKvKvi kÖxj wek¦bv_ PµeËx© VvKzi ewjqv‡Qb,ÑÔÔbvgvfvme‡jbvRvwg‡jv ỳivPv‡ivnwc ˆeKzÚ 

cvwcZ Í̄‰_e ¯§vË©v`qt, m`vPvivt kv ¿̄Áv Awc eû‡kv bvgMÖvwn‡Yvnc¨_©ev`-KíbvwZbvgvcivae‡jb †Nvimsmvi‡ge 

cÖvc¨šÍ BZ¨‡Zv bvggvnvZ¥¨ „̀ó¨v meŸ©gyw³cÖm‡½vnwc bvk¯‹¨t|ÕÕ 

 ARvwgj †hiƒc ỳivPvi nB‡jI bvgvfvm-cÖfv‡e ˆeKz‡Ú Mgb KwiqvwQ‡jb, †miƒc ¯§vË©MY m`vPvi I kv¯¿Á 

nBqv eûevi bvg MÖnY Kwi‡jI kÖxbvg-cÖfyi A_©ev`-Kíbvw` bvgvciva cÖfv‡e †NviZi msmvi (‡K¬kB) jvf K‡ib| 

GZGe bvggvnvZ¥¨ †`wLqv (bv‡g A_©ev` ev A_© Kíbv Kwi‡jI bvgvcivax cÖf„wZ) mK‡jiB †h gyw³ nB‡e, Ñ Giƒc 

Avk¯‹v Kwi‡Z nB‡e bv|  

 fMevb kÖx‰PZb¨‡`e ewjqvwQ‡jb,ÑÔÔkÖxbvg meŸ©kw³gvb mvÿvr fMev‡bi AeZvi bvgx nB‡ZI AwaK 

K…cvgq| G wel‡q †KvbB m‡›`n bvB| wKšÍy AvgviB Ggb ỳ‰Ï©e A_©vr  kÖxbvg cÖfzi kÖxPi‡Y Avgvi GBiƒc Aciva 

Av‡Q †h, Avgvi bv‡g‡Z wek¦vm I AbyivM nB‡Z‡Q bv|ÕÕ * meŸ©kw³gvb fMev‡bi kw³‡Z hvnviv m‡›`n K‡i, 

ZvnvivB bvw Í̄K| Avi hvunviv wb‡Ri A‡hvM¨Zvi w`‡K jÿ¨ Kwiqv Zvnv ỳi Kwievi Rb¨ AKc‡U †Póv K‡ib, 

ZvunvivB fw³-c‡_i cw_K| Avgvi bvw Í̄K bv nBqv ï×f‡³i AbyMvgx nBe|  
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পশিশিষ্ট -০৮ 

প্রার্থ মনা সঙ্গীত 

 

প্রার্থ মনা সঙ্গীত-১ 

অসৎ হইকত কমাকি সৎ পকর্থ নাও, 

জ্ঞাকনি আকলাে কজ্বকল আঁধাি কর্াচাও । 

মিকণি ভয় যাে অমি েি,  

কেখা শেকয় ভগবান িংো হি । 

েরুণা আশিস োকলা রূদ্র শিকি । 

শচিশেন র্থাকো কমাি জীবন শর্কি । 

ঝশিয়া পড়ুে িাশন্ত চিাচিময়, 

শচিিাশন্ত পশিমকল ভরুে হৃেয় । 

 

     

প্রার্থ মনা সঙ্গীত-২ 

তুশম শনম মল েি, মঙ্গল েকি 

মশলন মম ম মুিাকয় ।। 

তব, পূণ্য শেিণ শেকয় যাে কমাি 

কমাহ োশলমা ঘুচাকয়? 

লক্ষয শূন্য লক্ষ বাসনা 

ছুটিকি গভীি আঁধাকি, 

জাশন না েখন ডুকব যাকব কোন 

অকূল-গিল-পার্থাকি । 

প্রভূ শবশ্ব-শবপেহন্তা, 

তুশম োঁড়াও রুশধয়া পো; 

তব, শ্রীচিণ তকল শনকয় এস কমাি, 

মত-বাসনা গুিাকয়! 

আি, অনল-অশনকল, শচিনকভানীকল, 

ভূধি সশলকল, গহকন; 

আি শবটপীলতায়, জলকেি গায়, 

িিী তািোয় তপকন । 

আশম, নয়কন বসন বাঁশধয়া, 

বকস আঁধাকি মশিকগা োঁশেয়া; 

আশম কেশখ নাই শেছু, বুশঝ নাই শেছু, 

োও কহ কেখাকয় বুঝাকয় । 
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          শ্রী শ্রী নাম সংেীতমন (৩) 

(হশি) হিকয় নম: কৃষ্ণ যােবায় নম: । 

যােবায় মাধবায় কেিবায় নম: ।। 

কগাপাল কগাশবি িাম শ্রীমধুসূেন । 

শগশিধািী কগাপীনার্থ মেনকমাহন ।। 

শ্রীয়চতন্য শনতযানি শ্রীঅয়দ্বত সীতা । 

হশি, গুরু নবষ্ণব, ভাগবত, গীতা ।। 

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট, িঘুনার্থ ।।  

শ্রীজীব, কগাপালভট, োস িঘুনার্থ। 

এই িয় কগাসাশিি েশি চিণ বিন । 

যাহা নহকত শবঘ্ননাি অশভষ্ঠ পুিণ ।। 

এই িয় কগাসাশিি যাি, মুশি তাি োস । 

তাঁ’ সবাি পেকিণু-কমাি পঞ্চগ্রাস ।। 

তাকেি-চিণ-কসশব ভিসকন বাস । 

জনকম জনকম হয় এই অশভলাষ ।। 

এই িয় কগাসাশি যকব ব্রকজ নেলা বাস । 

িাধাকৃষ্ণ-শনতযলীলা েশিলা প্রোি ।। 

আনি বল হশি, ভজ বৃিাবন । 

শ্রীগুরুয়বষ্ণব পকে মজাইয়া মন ।। 

শ্রীগুরুয়বষ্ণব পােপদ্ম েশি আি । 

(হশি) নাম-সংেীতমন েকহ নকিাতম োস ।। 

 

 

প্রার্থ মনা েীতমন (৪) 

(িাশগনী গাধাি; তাল সম) 
 

িাধা কৃষ্ণপ্রাণ কমাি যুগল শেকিাি । 

জীবন মিকণ গশত আি নাশহ কমাি ।। 

যমুনা-পুশলকন কেশল েেকম্বি বন ।  

িতন-কবেীি পি বসাব দু’জন ।। 

 

লশলতা শবিাখা আশে যত সখীবৃি । 

আজ্ঞায় েশিব কসবা চিণািবৃি ।। 

শ্যাম কগৌিী অকঙ্গ শেব চুয়া চিকনি গধ । 

চামি ঢুলাব েকি কহশিব মুখচি ।। 

মালতী ফুকলি মালা গাশর্থ শেব গকল । 

অধকি তুশলয়া শেব েপু মি তামু্বকল ।। 

শ্রীকৃষ্ণ-নচতন্য প্রভূি োকসি অনুোস । 

নকিাতম োস েকি কসবা অশভলাষ ।।
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          মহাপ্রর্ভি কভাগ আিশত েীতমন (৫)

(সুশনশে মষ্ট অনুষ্ঠাকন পশিকবিনকযাগ্য) 

ভজ পশতত-উিািণ শ্রীকগৌি হশি ।  

শ্রীকগৌিহশি নবদ্বীপ শবহািী,  

েীন েয়াময় শহতোিী 

এস এস মহাপ্রর্ভ েশি শনকবেন । 

কৃপা েশি কমাি গৃকহ েি আগমন ।। 

প্রর্ভ লকয় সীতানার্থ েশিকলন গমন । 

আনকিকত হুলু কেয় যত নািীগণ । 

অয়েত-গৃশহণী আি যত পুিানািী 

হুলু হুলু জয় কেয় কগািা মুকখ কহশি ।। 

বশসকত আসন শেলা িতন আসন । 

সুিীতল জকল নেকলন পে প্রক্ষালন ।। 

শ্রীকৃষ্ণ নচতন্য প্রর্ভ েি অবধান । 

কভাজন মশিকি প্রর্ভ েিহ পয়ান ।। 

বাকম শপ্রয় গোধি েশক্ষকণ শনতাই । 

মধ্যাসকন বশসকলন নচতন্য কগাঁসাই ।। 

কচৌষশট মহান্ত আি দ্বােি কগাপাল । 

িয় চক্রবতী আি অষ্ট েশবিাজ ।। 

িাে শুেতা ভাশজ শেয়া সাশি সাশি  

কভাকগি উপকি শেল তুলসী মন্জ্জু্ঞিী ।। 

গঙ্গাজল তুলসী শেয়া কভাগ নেল শনকবেন  

আনকি কভাজন েকিন শ্রীিচী নিন ।। 

েশধ দুগ্ধ ঘৃত িানা নানা উপহাি । 

আনকি কভাজন েকিন িচীি কুমাি ।। 

মালকপায়া সিভাজা আি লুশচ পূিী । 

আনকি কভাজন েকিন নেীয়া শবহািী ।। 

নাশহ জাশন পশিপাটি না জাশন িধন । 

শুো রুখা এে মুশষ্ট েিহ কভাজন ।। 

শনতাই সুিি আমাি খাইকত খাইকত । 

ভাল ভাল তুকল কগৌি মুকখকত।। 

কভাজকনি অবকিষ েশহকত না পাশি । 

ভৃঙ্গাি ভশিয়া শেল সুবাশসত বাশি ।। 

কভাজন সাশিয়া প্রর্ভ নেকলন আচমন । 

সুবণ ম খশড়োয় নেকলন েকন্তি কিাধন ।। 

আচমন েশিয়া প্রর্ভ নবকসন শসংহাসকন । 

েপূ মি তামু্বল কযাগায় শপ্রয় ভিগকণ ।। 

তামু্বল খাইয়া প্রর্ভি পালকি িয়ন । 

কগাশবি োকস েকিন পাে সম্বাহন। । 

ফুকলি কেওয়ািী র্ি ফুকলি কচৌয়ািী । 

ফুকলি িত্ন শসংহাসকন চাঁকোয়া মিািী ।। 

ফুকলি পাপশড় প্রর্ভি উকড় পকড় গায় । 

তাি মকধ্য মহাপ্রর্ভ সুকখ শনদ্রা যায় ।। 

শ্রীকৃষ্ণ নচতন্য প্রর্ভি োকসি অনুোস । 

কসবা অশভলাষ মাকগ নকিাওম োস ।।
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 েীতমন সংগীত (৬) 

জয় িাকধ িাকধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

কগাশবি কগাশবি বল কি (৩) 

(িাকধ)কগাশবি কগাশবি 

কগাশবি কগাশবি(২) 

কগাশবি ব’কল সো িােকি। 

জয় িাকধ িাকধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

কগাশবি কগাশবি বল কি 

িাড় কি মন েপট চাতুিী 

বেকন বল হশি হশি (২) 

(হশি)নাম পিম ব্রহ্ম 

জীকবি মূল ধম ম(২) 

অধম ম কুেম ম িাড়কি। 

জয় িাকধ িাকধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

কগাশবি কগাশবি বল কি 

িাড়কি মন ভকবি আিা 

অজপা নাকম েি কি কনিা(২) 

(িাকধ)কগাশবি নামটি 

বেকন লইকয়(২) 

নয়ন-নীকি সো ভাসকি। 

জয় িাকধ িাকধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

কগাশবি কগাশবি বল কি(৩) 

(িাকধ)কগাশবি কগাশবি 

কগাশবি কগাশবি(২) 

কগাশবি ব’কল সো িােকি। 

জয় িাকধ িাকধ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 

কগাশবি কগাশবি বল কি 
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েীতমন  (৭) 
 

ভব সাগি তািণ োিণ কহ । 

িশব নিন বধন খন্ডন কহ । 

িিনাগত শেিি ভীত মকন । 

গুরুকেব েয়া েি েীন জকন ।। 

হৃশে েিি তামস ভাস্কি কহ । 

তুশম শবষ্ণু প্রজাপশত িিি কহ । 

পিব্রহ্ম পিাৎপি কবে ভকণ । 

গুরুকেব েয়া েি েীনজকন ।। 

মন বািণ িাসন অঙ্কুি কহ । 

নিত্রান তকি হশি চাক্ষুষ কহ । 

গুণগান পিায়ণ কেবগকণ । 

গুরুকেব েয়া েি েীন জকন ।। 

কুলকুন্ডশলনী ঘুম ভঞ্জে কহ । 

হৃশেগ্রশন্জ্হ শবোিণ োিে কহ । 

মম মানস চঞ্চল িাশত্র শেকন ।। 

গুরুকেব েয়া েি েীন জকন ।। 

শিপুসূেন মঙ্গলনায়ে কহ । 

সুখ িাশন্ত বিাভয় োয়ে কহ । 

ত্রয় তাপ হকি তব নাম গুকন । 

গুরুকেব েয়া েি েীন জকন ।। 

অশভমান প্রভাব শবনািে কহ । 

গশতহীন জকন তুশম িক্ষে কহ । 

শচত িশিত বশঞ্চত ভশি ধকন । 

গুরুকেব েয়া েি েীন জকন ।। 

তব নাম সো শুভ সাধে কহ । 

পশততামধাম মানব পাবে কহ । 

মশহমা তব কগাচি শুিমকন । 

গুরুকেব েয়া েি েীন জকন ।। 

জয় সেগুরু ঈশ্বি প্রাপে কহ । 

ভব কিাগ শবোি শবনািে কহ । 

মন কযন িকহ তব শ্রীচিকণ । 

গুরুকেব েয়া েি েীন জন
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শ্রীকৃকষ্ণি িতনাম- (08) 

শ্রীনন্দ রাখিল নাম নন্দন্দর নন্দন।১ 

যন্দ াদা রাখিল নাম যাদ ুবাছাধন।।২ 

উপানন্দ নাম রান্দি সুন্দর গ াপাল।৩ 

ব্রজবালক নাম রান্দি ঠাকুর রািাল।।৪ 

সুবল রাখিল নাম ঠাকুর কানাই।৫ 

শ্রীদাম রাখিল নাম রািাল রাজা ভাই।।৬ 

ননীন্দ ারা নাম রান্দি যন্দেক গ াখপনী।৭ 

কালন্দসানা নাম রান্দি রাধা-খবন্দনাখদনী।।৮ 

কুজ্বা রাখিল নাম পখেে-পাবন হখর।৯ 

 ন্দ্রাবলী নাম রান্দি গমাহন বং ীধারী।।১০ 

অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।১১ 

কৃষ্ণ নাম রান্দিন   গ ধযান্দনন্দে জাখনয়া।।১২ 

কন্বমুখন নাম রান্দি গদব  ক্রপাণী।১৩ 

বনমালী নাম রান্দি বন্দনর হখরণী।।১৪ 

 জহস্তী নাম রান্দি শ্রীমধসুূদন।১৫ 

অজাখমল নাম রান্দি গদব নারায়ন।।১৬ 

পুরন্দর নাম রান্দি গদব শ্রীন্দ াখবন্দ।১৭ 

গরৌপদী রাখিল নাম গদব দীনবনু্ধ।।১৮ 

সুদাম রাখিল নাম দাখরর-ভঞ্জন।১৯ 

ব্রজবাসী নাম রান্দি ব্রন্দজর জীবন।।২০ 

দপ গহারী নাম রান্দি অরু্জ্গন সুধীর।২১ 

পশুপখে নাম রান্দি  রুড় মহাবীর।।২২ 

যুখধষ্ঠির নাম রান্দি গদব যদবুর।২৩ 

খবদরু রাখিল নাম কাঙ্গাল ঈশ্বর।।২৪ 

বাসুখক রাখিল নাম গদব-সষৃ্ঠি খিখে।২৫ 

ধররুবন্দলান্দক নাম রান্দি ধররুন্দবর সারখি।।২৬ 

নারদ রাখিল নাম ভক্ত প্রাণধন।২৭ 

ভীষ্মন্দদব নাম রান্দি লক্ষ্মী-নারায়ণ।।২৮ 

সেযভামা নাম রান্দি সন্দেযর সারখি।২৯ 

জামু্ববেী নাম রান্দি গদব গযাদ্ধাপখে।।৩০ 

খবশ্বাখমত্র নাম রান্দি সংসান্দরর সার।৩১ 

অহলযা রাখিল নাম পাষাণ-উদ্ধার।।৩২ 

ভৃগুমুখন নাম রান্দি জ ন্দের হখর।৩৩ 

পঞ্চমুন্দি রাম নাম  ান ত্রত্রপরুাখর।।৩৪ 

কুঞ্জন্দক ী নাম রান্দি বলী সদা ারী।৩৫ 

প্রহ্লাদ রাখিল নাম নৃখসংহ-মরুারী।।৩৬ 

বখ ি রাখিল নাম মুখন-মন্দনাহর।৩৭ 
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খবশ্বাবস ুনাম রান্দি নব জলধর।।৩৮ 

সম্বর্ত্গক নাম রান্দি গ াবদ্ধগনধারী।৩৯ 

প্রাণপখে নাম রান্দি যে ব্রজনারী।।৪০ 

অখদখে রাখিল নাম আরখে-সুদন।৪১ 

 দাধর নাম রান্দি যমল-অজুগন।।৪২ 

মহান্দযাদ্ধা নাম রাখি ভীম মহাবল।৪৩ 

দয়াখনখধ নাম রান্দি দখরর সকল।।৪৪ 

বৃন্দাবন- ন্দ্র নাম রান্দি খবন্দদুখূে।৪৫ 

খবরজা রাখিল নাম যমুনার পখে।।৪৬ 

বাণী পখে নাম রান্দি গুরু বৃহস্পখে।৪৭ 

লক্ষ্মীপখে নাম রান্দি সুমন্ত্র সারখি।।৪৮ 

সন্দীপখন নাম রান্দি গদব অন্তয গামী।৪৯ 

পরা র নাম রান্দি ত্রত্রন্দলান্দকর স্বাম।।৫০ 

পদ্মন্দযানী নাম রান্দি অনাখদর আখদ।৫১ 

নট-নারায়ন নাম রাখিল সম্বাখদ।।৫২ 

হন্দরকৃষ্ণ নাম রান্দি খপ্রয় বলরাম।৫৩ 

লখলো রাখিল নাম বাদল- যাম।।৫৪ 

খব ািা রাখিল নাম অনঙ্গন্দমাহন।৫৫ 

সুখ ত্রা রাখিল নাম শ্রীবং ীবদন।।৫৬ 

আয়ন রাখিল নাম গক্রাধ-খনবারণ।৫৭ 

 ন্ডন্দক ী নাম রান্দি কৃোন্ত- াসন।।৫৮ 

গজযাখেষ্ক রাখিল নাম নীলকান্তমখণ।৫৯ 

গ াপীকান্ত নাম রান্দি সুদাম ঘরণী।।৬০ 

ভক্ত ণ নাম রান্দি গদব জ ন্নাি।৬১ 

দুব গাসা নাম রান্দি অনান্দির নাি।।৬২ 

রান্দসশ্বর নাম রান্দি যন্দেক মাখলনী।৬৩ 

সব গযন্দেশ্বর নাম রান্দিন খ বানী।।৬৪ 

উদ্ধব রাখিল নাম খমত্র-খহেকারী।৬৫ 

অকর রুর রাখিল নাম ভব-ভয়হারী।।৬৬ 

গুঞ্জমালী নাম রান্দি নীল-পীেবাস।৬৭ 

সব গন্দবর্ত্া নাম রান্দি দ্বৈপায়ণ বযাস।।৬৮ 

অিসিী নাম রান্দি ব্রন্দজর ঈশ্বর।৬৯ 

সুরন্দলান্দক নাম রান্দি অখিন্দলর সার।।৭০ 

বষৃভান ুনাম রান্দি পরম ঈশ্বর।৭১ 

স্ব গবাসী নাম রান্দি সব গ পরাৎপর।।৭২ 

পুন্দলামা রান্দিন নাম অনান্দির সিা।৭৩ 

রসখসনু্ধ নাম রান্দি সিী খ ত্রন্দলিা।।৭৪ 

খ ত্ররি নাম রান্দি অরাখে দমন।৭৫ 

পুলস্তয রাখিল নাম নয়ন-রঞ্জন।।৭৬ 

ক যপ রান্দিন নাম রাস-রান্দসশ্বর।৭৭ 

ভাণ্ডারীক নাম রান্দি পণূ গ   ধর।।৭৮ 

সুমালী রাখিল নাম পরুুষ প্রধান।৭৯ 

পুরঞ্জন নাম রান্দি ভক্ত ণ প্রাণ।।৮০ 

রজখকনী নাম রান্দি নন্দন্দর দলুাল।৮১ 

আহ্লাখদনী নাম রান্দি ব্রন্দজর গ াপাল।।৮২ 

গদবকী রাখিল নাম নয়ন্দনর মখণ।৮৩ 

গজযাখের্ম্ গয় নাম রান্দি যােবল্ক্য মুখন।।৮৪ 

অত্রত্রমুখন নাম রান্দি গকাষ্ঠট  ন্দন্দ্রশ্বর।৮৫ 



54 

 

গ ৌেম রাখিল নাম গদব খবশ্বম্ভর।।৮৬ 

মরীখ  রাখিল নাম অখ ন্তয-অ য যে।৮৭ 

োনােীে নাম রান্দি গ ৌনকাখদসিু।।৮৮ 

রুর ণ নাম রান্দি গদব মহাকাল।৮৯ 

সুর ণ নাম রান্দি ঠাকুর দয়াল।।৯০ 

খসদ্ধ ণ নাম রান্দি পুেনা-না ন।৯১ 

খসদ্ধাি গ রাখিল নাম কখপল েন্দপাধন।।৯২ 

ভাদুখর রাখিল নাম অ খের  খে।৯৩ 

মৎসয ন্ধা নাম রান্দি ত্রত্রন্দলান্দকর পখে।।৯৪ 

শুক্রা ায গয নাম রান্দি অখিল বান্ধব।৯৫ 

খবষু্ণন্দলান্দক নাম রান্দি গদব শ্রীমাধব।।৯৬ 

যদ ুণ নাম রান্দি যদুকুলপখে।৯৭ 

অখশ্বনীকুমার নাম রান্দি সষৃ্ঠি-খিখে।।৯৮ 

অয গযমা রাখিল নাম কাল-খনবারণ।৯৯ 

সেযবেী নাম রান্দি অোন-না ন।।১০০ 

পদ্মাক্ষ রাখিল নাম ভ্রমরী-ভ্রমর।১০১ 

ত্রত্রভঙ্গ রাখিল নাম যে সহ র।।১০২ 

বংক ন্দ্র নাম রান্দি শ্রীরূপমঞ্জরী।১০৩ 

মাধরুা রাখিল নাম গ াপী-মন্দনাহারী।।১০৪ 

মঞর জমুালী নাম রান্দি অভীিপরুণ।১০৫ 

কুষ্ঠটলা রাখিল নাম মদনন্দমাহন।।১০৬ 

মঞ্জরী রাখিল নাম কর্ম্ গব্রহ্ম-না ।১০৭ 

ব্রজব নাম রান্দি পূণ গ অখভলাস।।১০৮ 
 

 

িবীন্দ্র সঙ্গীত-(09) 

ওই      আসনেন্দলর মাষ্ঠটর 'পন্দর লুষ্ঠটন্দয় রব। 

গোমার  রণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। 

গকন আমায় মান খদন্দয় আর দনূ্দর রাি, 

খ রজনম এমন কন্দর ভয খলন্দয়া নান্দকা, 

অসর্ম্ান্দন আন্দনা গটন্দন পান্দয় েব। 

গোমার  রণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥ 

আখম গোমার যাত্রীদন্দলর রব খপন্দছ, 

িান খদন্দয়া গহ আমায় েয খম সবার নীন্দ । 

প্রসাদ লাখ  কে গলান্দক আন্দস গধন্দয়, 

আখম খকছয ই  াইব না গো রইব গ ন্দয়; 

সবার গ ন্দষ বাখক যা রয় োহাই লব। 

গোমার  রণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব॥ 

 

 

 

 

 

িবীন্দ্র সঙ্গীত-(10) 

আমার     মািা নে কন্দর দাও গহ গোমার 

 রণধুলার েন্দল। 

সকল অহংকার গহ আমার ডয বাও গ ান্দির 

জন্দল॥ 

খনন্দজন্দর কখরন্দে গ ৌরব দান, খনন্দজন্দর গকবখল 

কখর অপমান, 

আপনান্দর শুধু গঘখরয়া গঘখরয়া ঘুন্দর মখর পন্দল 

পন্দল। 

সকল অহংকার গহ আমার ডয বাও গ ান্দির 

জন্দল॥ 

আমান্দর না গযন কখর প্র ার আমার আপন 

কান্দজ, 

গোমাখর ইচ্ছা কন্দরা গহ পূণ গ আমার 

জীবনমান্দে। 

যাখ  গহ গোমার  রম  াখন্ত,পরান্দন গোমার 

পরম কাখন্ত, 

আমান্দর আড়াল কখরয়া দা াঁড়াও হৃদয়পদ্মদন্দল। 

সকল অহংকার গহ আমার ডয বাও গ ান্দির জল।
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