








gyLeÜ 

 ÔÔˆbwZK wkÿvq Av‡jvwKZ n‡ev, gvbeZv †ev‡a RvMÖZ n‡ev|Ó GB †¯øvMvb‡K cÖwZcv`¨ welq K‡i miKv‡ii ag© welqK 
gš¿Yvj‡qi AvIZvq wn›`yagx©q Kj¨vY Uªv‡÷i gva¨‡g ev¯ÍevwqZ n‡”Q ÔÔgw›`iwfwËK wkï I MYwkÿv Kvh©µg-5g chv©qÓ kxl©K 
cÖKíwU| mvaviY wkÿv cÖ`v‡bi cvkvcvwk ˆbwZKZv I agx©q wkÿv cÖ`v‡bi gva¨‡g GKwU cÖMwZkxj mgvR wewbgv©‡Y cÖKíwU 
we‡kl Ae`vb ivL‡Q| cÖKíwUi gva¨‡g cÖvK-cÖv_wgK, eq¯‹ I MxZv wkÿv G wZbwU ¯Í‡i wkÿv Kvh©µg cwiPvwjZ n‡”Q| 

ÔkÖxg™¢Me`&&MxZvÕ mbvZb agv©ej¤^x‡`i Ab¨Zg cÖavb ag©MÖš’| cweÎ MxZvi gg©evYx e¨w³ Rxe‡b Dcjwä I cÖ‡qvM K‡i 
GKwU Awnsm mgvRe¨e¯’v I mg„×kvjx‡`k MVb Kiv m¤ ¢e| eZ©gvb gnvbyfe miKvi G Dcjwä †_‡KB gw›`iwfwËK cÖK‡íi 
gva¨‡g 2018 mvj †_‡K Pvjy K‡i‡Q MxZv wkÿv Kvh©µg| eZ©gv‡b cÖK‡íi AvIZvq mviv evsjv‡`‡k 402wU MxZv wkÿv‡K›`ª 
cwiPvwjZ n‡”Q| hvi gva¨‡g cÖwZeQi 10-18 eQi eqmx wK‡kvi wK‡kvix 11060 Rb wkÿv_x ©‡K MxZv wkÿvq cvi`kx© K‡i 
†Zvjv n‡”Q| MxZv wkÿv‡K‡›`ªi wkÿv_x©‡`i‡K mnR, AvKl©Yxq I cÖvÄjfv‡e wkÿv cÖ`v‡bi Rb¨ cÖYqb Kiv n‡q‡Q ÔMxZv wkÿv 
mnvwqKvÕ| MxZv wkÿv‡K‡›`ªi 2.30 wgwbU mg‡qi cÖwZwU gyn~Z©‡K cÖvYešÍ Kivi Rb¨ wkÿK‡`i KiYxq welq‡KB g~jZ wb‡`©kbv 
AvKv‡i eB‡q cÖKvk Kiv n‡q‡Q| 

ÔMxZv wkÿv mnvwqKvqÕ wkÿv_x©‡`i cweÎZv I m~wPZvi welq‡K cÖvavb¨ w`‡q †ek wKQz g½jvPiY gš¿, †`e‡`exi cÖYvg 
gš¿ AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q| wkÿv_x©‡`i Avmb e¨e¯’v, cweÎ MxZvi †køvK cv‡Vi †ÿ‡Î c~e©cÖ¯‘wZ, KiYxq BZ¨vw` welq‡K Zz‡j aiv 
n‡q‡Q| ïay ZvB bq, MxZv †K‡›`ªi wkÿv_x©‡`i Rb¨ 19wU DcvL¨vb mshy³ Kiv n‡q‡Q hvi wn‡Zvc‡`k †_‡K wkÿv_x©‡`i 
ˆbwZKZv I c‡ivcKvi Kivi gvbwmKZv I we‡eK‡eva RvMÖZ n‡e| GQvovI, †K‡›`ªi wkÿv_x©‡`i cvV‡K AvKl©bxq Ki‡Z wKQz 
cÖv_©bv m½xZI AšÍfz©³ Kiv n‡q‡Q| cÖwZwU wel‡qi wek` weeiY cwiwk‡ó D‡jøL Kiv Av‡Q| ÔMxZv wkÿv mnvwqKviÕ wbqwgZ 
Abykxjb wkÿK I wkÿv_x©i B”Qvi K_v‡K we‡ePbv K‡iB Kiv n‡q‡Q| Avkv Kwi, G mnvwqKvwU MxZv wkÿv †K›`ª¸‡jv‡K 
cÖvYešÍKi‡Y we‡kl mnvqK n‡e| 

ÔMxZv wkÿv mnvwqKvÕ eBwU cÖYq‡b KvwiKzjvg KwgwUi m¤§vwbZ m`m¨‡`i Ae`vb‡K K…ZÁ wP‡Ë ¯§iY KiwQ| GQvovI 
cÖK‡íi Kg©KZv©-Kg©Pvix, MxZv wel‡q AwfÁ myaxRb hv‡`i civgk© I mywPwšÍZ gZvgZ G eBwU cÖYq‡b we‡kl f~wgKv †i‡L‡Q 
Zv‡`i‡K RvbvB AvšÍwiK kÖ×v I K…ZÁZv| eBwUi cÖ_g gy`ª‡Y Awb”QvK…Z gy`ªYRwbZ µwUwePy¨wZ ÿgvmy›`i `„wó‡Z †`Lvi 
AvnŸvbc~e©K bZzb †Kv‡bv civgk© ev gZvgZ _vK‡j Zv cieZx© gy`ª‡Y ms‡hvR‡biI cÖZ¨q e¨³ KiwQ| 

cwi‡k‡l, cÖK‡íi mKj MxZv †K‡›`ªi wkÿK I wkÿv_x©‡`i MxZv wkÿvi †ÿ‡Î ÔMxZv wkÿv mnvwqKvÕ e¨envi evÜe 
n‡e GB Avkvev` e¨³ KiwQ| 
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MxZv wk¶v‡K›`ª cwiPvjbvi D‡Ïk¨ 
 

cÖPwjZ wk¶ve¨e ’̄vq wk¶v_©x‡`i ag© I ‰bwZKZv wel‡q wk¶v MÖn‡Yi my‡hvM i‡q‡Q| Avi mbvZb ag©vej¤^x‡`i 
Ab¨Zg cÖavb ag©MÖš’ kÖxg™¢Me˜MxZv wk¶vi my‡hvM m„wó n‡q‡Q ÔÔgw›`iwfwËK wkï I MYwk¶v Kvh©µg-5g ch©vqÓ kxl©K 
cÖK‡íi MxZv wk¶v‡K›`ª Pvjyi gva¨‡g| cÖwZwU MxZv wk¶v‡K‡› ª̀ 10 †_‡K 18 eQi eqmx mbvZb ag©vej¤^x wk¶v_©x fwZ©c~e©K 
mwVKfv‡e MxZvcvV Kivi wbqgKvbyb †kLv‡bv nq, avivevwnKfv‡e MxZvi mKj †køvK cov‡bv nq Ges evwl©K g~j¨vqb 
cix¶vq DËxY© wk¶v_©x‡`i mb` cÖ`vb Kiv nq | MxZv wk¶v‡K‡›`ª cvV MªnYKvix wk¶v_©xiv gvbweK g~j¨‡evam¤úbœ mybvMwiK 
wn‡m‡e M‡o DV‡Z AbycÖvwYZ n‡e Ges MxZvi AšÍ©wbwnZ wk¶v e¨w³, cwievi, mgvR I ivóªxq Rxebavivq cÖ‡qv‡Mi gva¨‡g 
kvwšÍc~Y© mgvR I ivóª wewbg©v‡Y ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e |  

 
MxZv wk¶v †K‡› ª̀i cÖZ¨vwkZ wkLbdj : 

 kÖxg™¢Me˜MxZv cv‡Vi c~‡e© e¨w³MZ AvPiY wel‡q (†hgb- ï×e¯¿ cwiavb, fvems‡kvab, AvPgb Kiv, cv`yKv 
Ly‡j cvV Kivi Avek¨KZv BZ¨vw`) wk¶v MªnY I e¨envwiK Rxe‡b c ª‡qvM Ki‡Z cviv| 

 kªxg™¢Me˜MxZv cv‡Vi ïiæ‡Z c ª‡qvRbxq g½jvPiY gš¿ (†hgb-ïw×gš¿, wcZ… I gvZ…¯‘wZ, kªx¸iæ cªYvggš¿, k ªxK…ò    
cÖYvggš¿ BZ¨vw`) wkL‡Z I ej‡Z cviv| 

 kÖxg™¢Me˜MxZv Mª‡š’i cwiwPwZ I MxZvi gvnvZ¥¨ Rvb‡Z I ej‡Z cviv| 
 kªxg™¢Me˜MxZvi †køvK mwVK Q‡›` I D”Pvi‡Y cvV Ki‡Z cviv| 
 kªxg™¢Me˜MxZvi 18wU Aa¨vq †_‡K wbe©vwPZ 48wU †køvK evsjv Abyev`mn gyL¯’ K‡i ej‡Z I eyS‡Z cviv|  
 MxZvwk¶v mgvc‡bi c‡i cvwievwiK, mvgvwRK, ivó ªxq I ag©vbyôv‡b wbtms‡Kv‡P MxZv cvV Ki‡Z cviv| 
 mbvZb a‡g©i ¸iæZ¡c~Y© g½jvPiY I wbZ¨Kg© m¤ú‡K© mg¨K aviYv jvf Ki‡Z cviv| 
 mbvZb a‡g©i kv¯¿Mª‡š’i Av‡jv‡K Dc‡`kg~jK DcvL¨vb wkL‡Z cviv I ˆbwZK wk¶v jvf Ki‡Z cviv| 
 kªxg™¢Me˜MxZv wk¶vi Av‡jv‡K Rxeb avi‡Y DØy× nIqv| 
 e¨w³i Rxebavivq ïwPZv I ag©xq Abykvmb †g‡b Pjvi DcKvwiZv m¤ú‡K© Rvb‡Z I ej‡Z cviv| 
 kªxg™¢Me˜MxZvi 700wU †køvK avivevwnKfv‡e cvV I Av‡jvPbv Ki‡Z cviv| 
 wk¶v_©x‡`i ˆbwZK I gvbweK g~j¨‡eva RvM ªZ nIqv I cª‡qvRbxq †¶‡Î cª‡qvM Ki‡Z cviv| 
 wewfbœ †`e‡`exi cÖYvggš¿ gyL¯Í mnKv‡i ej‡Z cviv| 
 mbvZb ag©vej¤^x‡`i cÖwZcvjbxq wewfbœ wbZ¨K‡g©i gš¿ ej‡Z cviv Ges AvPiYmg~n cvjb Kiv| 
 mbvZb a‡g©i wewfbœ gnvcyiæl m¤ú‡K© Rvb‡Z cviv I Zv‡`i D‡jøL¨‡hvM¨ evYx †_‡K wkÿv MÖnY Ki‡Z cviv| 
 mbvZb a‡g©i wewfbœ cÖv_©bv m½xZ my‡i I Q‡›` MvB‡Z cviv| 
 MxZvi †køvK cv‡Vi Q›` I D”PviY ï×fv‡e wkL‡Z cviv| 
 

MxZv wk¶v‡K‡›` ªi cvV`v‡bi mgq Ges wk¶v_©x‡`i eqmmxgv I msL¨v : 
 MxZv wk¶v‡K‡›` ª cvV`v‡bi Rb¨ wba©vwiZ mgq: 2.30 N›Uv (myweavRbK mgq)| 
 MxZv wk¶v‡K‡›` ª wk¶v_©x‡`i eqm mxgv: 10-18 eQi| 
 cªwZ MxZv wk¶v‡K‡›`ª (2018) wk¶v_©x msL¨v: 25 Rb (bvix I cyiæl DfqB), Z‡e cwiewZ©Z MxZv wk¶v‡K‡›` ª 

(2019) wk¶v_©x msL¨v 30 Rb| 

cvV`vbKv‡j wk¶K I wk¶v_©x‡`i KiYxq: 
1| †K› ª̀ wk¶‡Ki e¨w³MZ ïwPZv (m¤¢e n‡j wZjK aviY Ges AvPgb Kiv) cvjb I cvV`v‡bi wba©vwiZ mgq ï×e¯¿ cwiavb        
   (m¤¢e n‡j bvgvewj/DËixq cwiavb Kiv) Avek¨K|  



ˆ`bw›`b cvVµg, cv‡Vi welqe ‘̄ I mgq wefvRb: 

 
 

1| cªYvg I ˆ`wbK mgv‡ek: (10 wgwbU)| 

 wk¶K I wk¶v_©xiv †K‡›`ª cvV`v‡bi wba©vwiZ mg‡q Dcw¯’Z n‡q cv ỳKv Ly‡j gw›`‡ii †e`x‡Z 
_vKv 

 fMevb/†`e‡`ex/gnvcyiæl‡K cÖYvg Rvbv‡bv| 

 myk„•Ljfv‡e jvB‡b `vuov‡bv| 

 RvZxq cZvKv D‡Ëvjb| 

 RvZxq cZvKv‡K m¤§vb cÖ`k©b| 

 RvZxq msMxZ cwi‡ekb Kiv| (ï× my‡i I cwi‡ek‡bi Rb¨ cÖKí ‡_‡K mieivnK…Z AwWI 
†iKW© D”P¯̂‡i evwR‡q KÚ wgjv‡Z n‡e|) (cwiwkó-01)  

 mbvZb a‡g©i gnvcyiæli 01wU evYx cvV I Av‡jvPbv Kiv| (cwiwkó-02) 

 

2| g½jvPiY-1: (wbZ¨ cªv_©bv cªYvggš¿-10 wgwbU) | 
 

 MxZv‡K‡› ª̀i wbw`©ó ¯’v‡b cÙvm‡b ev myLvm‡b emv| (cwiwkó -03) 
 Iu Zrmr, Iu Zrmr, Iu Zrmr gš¿ D”PviY Kiv| (Iu-ADg) 
 cweÎ nIqvi j‡¶¨ gš¿cvV K‡i gyL I †`n ï× Kiv| 

 

 gyL ïw× gš¿:  
Iu weòy, Iu weòy, Iu weòy (Rjmn) 
 

   †`n ïw× gš¿:  
Iu b‡gv AcweÎ cwe‡Îv ev  me©ve ’̄vsM‡Zvwcev  

     ht ¯§‡ir cyÛixKv¶s  m evn¨vf¨šÍit ïwPt || 
 

 fMer¯‘wZ :  
Z¡‡ge gvZv P wcZv Z¡‡ge  Z¡‡ge eÜyð mLv Z¡‡ge| 
Z¡‡ge we`¨v ª̀webs Z¡‡ge  Z¡‡ge me©s gg †`e‡`e|| 
 

Abyev`: ZywgB Avgvi Rbbx, ZywgB wcZv, ZywgB eÜy, ZywgB mLv 
ZywgB we`¨v, ZywgB abm¤ú`, †n †`evw`‡`e ZywgB Avgvi me| 
 



 wcZ…¯‘wZ : 
Iu wcZv ¯̂M©t wcZv ag©  wcZvwn cigsZct| 
 wcZwi cªxwZgvc‡bœ  cÖxq‡šÍ me©‡`eZvt|| 

 gvZ…cÖYvg :  
hr cÖmv`vr RMr „̀ós     c~Y©Kv‡gv h`vkxlv| 
cÖZ¨¶ †`eZv‰q †g      Zyf¨s gv‡Î b‡gv bgt || 

 ¸iæcÖÖYvg : 
AÁvb& wZwgivÜm¨ ÁvbvÄb kjvKqv, 
P¶yiæb¥xwjZs †hb Z‰¯§ kÖx¸i‡e bgt|| 

 K…òcÖYvg : 
†n K…ò! KiyYvwm‡Üv `xbe‡Üv RMrc‡Z | 
†Mv‡ck ‡MvwcKvKvšÍ ivavKvšÍ b‡gvn ‘̄‡Z|| 

A_ev- 
K…òvq evmy‡`evq ni‡q cigvZ¥‡b, 
cÖYZ †K¬kbvkvq †Mvwe›`vq b‡gv bgt|| 

 ZviKeªþbvg : 
n‡i K…ò n‡i K…ò K…ò K…ò n‡i n‡i 
n‡i ivg n‡i ivg ivg ivg n‡i n‡i || 
 

we: ª̀: wk¶K/wk¶v_©xi †bZ…‡Z¡ mK‡j mw¤§wjZfv‡e wbZ¨c ªYvg gš¿ cv‡Vi gva¨‡g g½jvPiY-1 Z_v wbZ¨ 
cªv_©bv m¤úbœ Ki‡Z n‡e| 

 
3| g½jvPiY-2 : (†hvMvmb ev cªvYvqvg ev a¨vb-10 wgwbU) | 

 mywbw`ó Avm‡b (cÙvm‡b) emv (cÙvmb bv cvi‡j myLvm‡b emv †h‡Z cv‡i )| 
 

 a¨vb Avmb-cÙvm‡b †giy`Û †mvRv, „̀wó Avbyf~wgK m¤§y‡L, nvZ ỳwU †mvRvfv‡e nuvUyi 
Dci ¯’vcb K‡i Ávbgy`ªv (A½yuwó I ZR©bxi AMÖfvM ¯úk© Ki‡e, Ab¨vb¨ Av½yj 
jvMvMvwM †mvRv _vK‡e), nv‡Zi Zvjy AvKv‡ki w`‡K _vK‡e| †PvL gyw`ªZ (eÜ) n‡j 
a¨vb Avmb Kvh©Ki n‡e| 
 

 Avm‡b e‡m MvqÎx gš¿ 03 evi Rc Kiv †h‡Z cv‡i| 

 
 
 
 
 
 
 



MvqÎx gš¿: 
 

Iu f~f©~et ¯^t 
ZrmweZye©‡iY¨s 
f‡M©v †`em¨ axgwn 
wa‡qv †hv bt cÖPv`qvr Iu || (FM‡e`-3/62/10) 

 

 

Abyev`: f~t f~et ¯^t A_©-¯^M©, gZ ©̈, AvšÍwi¶ eªþvÛ hvui †_‡K Drcbœ n‡q‡Q †mB †R¨vwZg©q cigvZ¥vi a¨vb 
Kwi, Avgv‡`i eyw× (gwZ) cigvZ¥vi w`‡K cwiPvwjZ nDK| A_©vr cigvZ¥vq Avgv‡`i gwZ nDK| 

A_ev: whwb wÎ‡jvK m ªóv A_©vr wek¦RM‡Zi cªmweZv, †mB mw”P`vb›`Nb cieª‡þi eiYxq †R¨vwZ‡K 
Avgiv a¨vb Kwi| wZwb Avgv‡`i gb I eyw×‡K myfKv‡h© †cªiYv `vb Kiyb| 
 

we: ª̀: †`n I g‡bi my¯’Zv Ges ỳ:wðšÍv I nZvkv †_‡K gyw³i Rb¨ g½jvPiY-2 Kvh©Ki|  
 

4| g½jvPiY-3: (wbZ¨Kg© gš¿ I †`e‡`exi cªYvg gš¿-10 wgwbU) | 
 

 ˆ`bw›`b wbZ¨Kg© gš¿ I wewfbœ AvPvi cvj‡bi †¶‡Î c ª‡qvRbxq g½jvPiY gš¿  (cwiwkó -04) 
 wewfbœ †`e-†`exi cªYvggš¿| (cwiwkó -05) 

we: ª̀: cªwZw`b 01wU wbZ¨Kg© gš¿ Ges 1wU †`e‡`exi cªYvg gš¿ cvV Ki‡Z n‡e| 
 

5| c~e©w`‡bi cvV cybiv‡jvPbv (10 wgwbU) | 
 cª‡kœvË‡ii gva¨‡g| 
 eY©, kã I evK¨ D”Pvi‡Yi h_v_©Zv h uvPvB| 
 Dc‡`k DcvL¨v‡bi wn‡Zvc‡`k †_‡K wk¶v_©x‡`i Dcjwä Rvbv| 

 

6| kªxg™¢Me˜MxZv cvV: (1 N›Uv 20 wgwbU) | 
 kªxg™¢Me˜MxZv Mª‡š’i cwiwPwZ m¤ú‡K© wk¶v `vb| 
 MxZvi a¨vb I MxZvgvnvZ¥¨ m¤ú‡K© wk¶v`vb| 
 †køvK cv‡Vi †¶‡Î mwVK D”PviY I Q›` AbymiY Kiv| 

we:`ª: cªwZ cvV`vb w`e‡m avivevwnK 03 (wZb) wU †køvK mijv_©/Zvrch©mn cvV`vb Ki‡Z n‡e| (cwiwkó -06) 
 

7| mbvZb ag©xq Dc‡`k I DcvL¨vbt (15 wgwbU) (cwiwkó -07) 
 1) mvweÎx I mZ¨evb, 2) kªxivgP‡›` ªi wcZ…mZ¨i¶v, 3) cÖn¬v‡`i weòyfw³, 4) AviywYi ̧ iyfw³, 5) kªxK…‡òi 
`vgeÜbjxjv, 6) mZ¨ I my›`i, 7) Rxe‡mev,  8) Rx‡ev×vi,  9) bvggvnvZ¥¨ (evj¥xwK gywb),   10) f‡³i 
†mevq fMevb,  11) eÜycªxwZ (kªxK…ò I my`vgv) 12) GKwU evj‡Ki mijZv, 13) †`k‡cªwgK Rbv, 14) a‡g©i 
Rq,  15) †Mvea©b ce©Z aviY, 16) djIqvjxi cÖwZ K…cv,  17) mZx I `¶, 18) f‡³i Rq, 19) wkï 
Kj¨v‡Y MxZvi f~wgKv| 

 

8| cÖv_©bv msMxZ (05 wgwbU) (cwiwkó-08) 
 mw¤§wjZfv‡e cwiwk‡ó DwjøwLZ †h‡Kv‡bv GKwU cªv_©bv msMxZ cwi‡ekb K‡i w`‡bi Kvh©µg mgvwß| 

 

9| mKj Kvh©µ‡g cªavb Kvh©vjq †_‡K c ªYqbK…Z KvwiKyjv‡gi welqvw` c ª‡hvR¨ †¶‡Î AwWI wWfvBm e¨envi 
K‡i wk¶v Kvh©µg cwiPvjbv Ki‡Z n‡e| 

 



 
cwiwkó - 01 

 

RvZxq msMxZ 
 

Avgvi †mvbvi evsjv, Avwg †Zvgvq fvjevwm| 
wPiw`b †Zvgvi AvKvk, †Zvgvi evZvm, Avgvi cªv‡Y evRvq evukx|| 

 
Igvdv¸‡b †Zvi Av‡gi e‡b N ªv‡Y cvMj K‡i, 

gwi nvq, nvq †i- 
I gv ANªv‡b †Zvi fiv †¶‡Z Avwg wK †`‡LwQ gayi nvwm || 

 
wK †kvfv, wK Qvqv †Mv, wK †mœn, wK gvqv †Mv- 

wK AvuPj weQv‡qQ e‡Ui g~‡j, b`xi K‚‡j K‚‡j| 
gv, †Zvi gy‡Li evbx Avgvi Kv‡b jv‡M myavi g‡Zv, 

 
gwi nvq, nvq †i- 

gv, †Zvi e`b Lvwb gwjb n‡j, Igv Avwg bqb R‡j fvwm|| 
 

                                           -iex›`ªbv_ VvKzi 

 
we: ª̀: cªK‡íi I‡qemvBU www.templeedu.gov.bd †_‡K ÔRvZxq msMxZÕ WvDb‡jvW Kiv hv‡e| 



 
 

cwiwkó-02 
(K) evYx msKjb 

bs evYx cªe³v/Drm 
1.  mZ¨B n‡jv fMevb, mZ¨ mvabvB n‡jv Zcm¨v, RM‡Zi hv wKQy 

†kªô KvR, Zvi g~‡j mZ¨, m‡Z¨i ‡P‡q eo Avi wKQyB †bB| 
e¨vm‡`e 

2.  †g‡iwQm Kjmxi Kvbv, ZvB e‡j wK †cªg †`‡ev bv | wbZ¨vb›` Aea~Z 
3.  biB mv¶vr bvivqY| b‡ii †mev e¨ZxZ bvivq‡Yi K…cv nq bv| ¯̂vgx  wbMgvb›` mi¯̂Zx  

cignsm‡`e 
4.  Ávbx e¨w³iv webqx nq| we.wm.ivq 
5.  †h RvwZi `j †bB, †m RvwZi ej †bB| nwiPvu` VvKyi 
6.  LvI ev bv LvI, †Q‡j‡g‡q‡K wk¶v `vI| nwiPvu` VvKyi 
7.  kÎæ-wgÎ †hB nDK, wec‡` mvnvh¨ Kwi‡e- cxovq †mev Kwi‡e- 

†kv‡K mvšÍbv w`‡e-cwZZ‡K N„Yv bv Kwiqv Zvnv‡K mrc‡_ 
Avwb‡Z †Póv Kwi‡e| 

¯̂vgx  wbMgvb›` mi¯̂Zx  
cignsm‡`e 

8.  avwg©K n‡Z PvB‡j cªwZw`b iv‡Z †kvevi mgq cªwZw`‡bi K‡g©i 
wnmve-wbKvk Kiwe A_ ©̈vr fvj Kg© wK K‡iwQm Ges g›` Kg©  
wK K‡iwQm, Zv wPšÍv K‡i g›` Kg© Avi hv‡Z Ki‡Z bv nq †mRb¨ 
„̀p-cªwZÁ nwe| 

kªxkªx †jvKbv_ eªþPvix 

9.  me a‡g©i †jv‡K GKRb‡KB WvK‡Q | †KD ej‡Q Ck¦i, †KD 
ivg, †KD nwi, †KD Avjøvn, †KD eªþ| bvg Avjv`v, wKš‘ e ‘̄ 
GKB ।  

kªx ivgK…ò cignsm‡`e 

10.  Ôfw³Õ Avcbvi DbœwZi Rb¨| hvnvi fw³ bvB, Zvnvi Pwi‡Îi 
DbœwZ bvB | 

ew¼gP›`ª P‡Ævcva¨vq 

11.  †Kvb KvR †Zvgvi †fZi hw` ïf kw³i D‡ ª̀K K‡i †`q, ZvB 
c~Y¨| Avi hv †Zvgvi kixi I gb‡K ỳe©j K‡i †`q, ZvB cvc| 

¯̂vgx we‡eKvb›` 

12.  gvby‡li wfZ‡i †h †`eZ¡ ZviB cªKvk mvab‡K e‡j ag©| ¯̂vgx we‡eKvb›` 
13.  †h e¨w³ gy‡L mvay I wgwó K_v e‡j, A_P Z`vbymv‡i KvR K‡i 

bv, Zvi m½ cwiZ¨vM Ki| 
†MŠZg ey× 

14.  mZZ ü`‡q mrwPšÍv, mrfvebv I msKí †cvlY Kwi‡e| hvnv‡Z 
gvbwmK Ky-e„wË¸wj msKzwPZ nBqv _v‡K| 

kªxkªx ¯^vgx cÖYevb›` 

15.  Ggbfv‡e Aa¨qY Ki‡e, †hb Zywg wPiRxex| Ggbfv‡e 
RxeYhvÎv Ki‡e †hb g‡b nq Zywg AvMvgxKvjB gviv hv‡e| 

gnvZ¥v MvÜx 

16.  bvg gvbyl‡K eo K‡i bv, gvbylB bvg‡K RvuKvBqv †Zv‡j|    iex› ª̀bv_ VvKyi 
17.  Abvek¨K e¨vcv‡i KL‡bv wjß n‡e bv| ¯̂vgx `qvb›` Aea~Z 
18.  me©`v ÔAvZ¥viÕ DbœwZi Rb¨ †Póv Ki‡e | ¯̂vgx `qvb›` Aea~Z 
19.  GK¸‡qgx fv‡jv Kv‡R fv‡jv, g›` Kv‡R bq | wkebv_ kv¯¿x 
20.  fv‡jv KvR memgq Ki| evievi Ki| gb‡K memgq fv‡jv 

Kv‡R wbgMœ iv‡Lv| m`vPiYB ¯^M©my‡Li c_| 
†MŠZg ey× 

21.  Ajm gw Í̄®‹ KzwPšÍvi mnR AvMvi ev Avkªq ’̄j| †e` 



 
 

cwiwkó-02 
(K) evYx msKjb 

bs evYx cªe³v/Drm 
22.  Avgvi hvnv B”Qv ZvnvB Kwi‡Z cvwi, †Zv‡`i wek¦vm bvB, 

Kv‡RB djI nq bv | 
kªxkªx  †jvKbv_ eªþPvix 

 
23.  gvbyl Avcb UvKv ci, hZ cvwim gvbyl ai| kªxkªx VvKyi AbyK~j P› ª̀ 
24.  gnvcyiæ‡liv ag©-m¤úª`vq cªwZôv Kwiqv hvb Avi Avgiv Zvnv 

nB‡Z m¤úª`vqUvB jB, ag©Uv jBbv| 
iex› ª̀bv_ VvKyi 

25.  fvj wPšÍv Kiæb, KviY Avgv‡`i wPšÍv GKmgq cªwZÁvq cwiYZ 
nq| 

gnvZ¥v MvÜx 

26.  Avgvi ag© †Kvb †fŠMwjK mxgvi g‡a¨ Ave× †bB|Avgvi a‡g©i 
wfwË nj fvjevmv Ges Awnsmv| 

gnvZ¥v MvÜx 

27.  kvšÍ nB‡jB kvwšÍ cvIqv hvq| ivg VvKyi 
28.  evavi K_v ïwbm wb ZyB, Bócv‡b Pj, k‡ZK Afve c~iY n‡e 

evo‡e ey‡K ej| 
kªxkªx VvKyi AbyK~j P› ª̀ 

29.  Rc a¨vb Ki‡e, mr m‡½ _vK‡e, An¼vi‡K wKQy‡Z gv_v Zyj‡Z 
†`‡e bv| 

gv mvi`v †`ex| 

30.  hw` kvwšÍ PvI gv KviI †`vl †`L bv, †`vl †`L‡e wb‡Ri| 
RMr‡K Avcb K‡i wkL| †KD ci bq gv, RMr †Zvgvi| 

gv mvi`v †`ex| 
 

31.  gvbyl ¸iæ gš¿ †`q Kv‡b, RMr ¸iæ gš¿ †`q cªv‡Y| kªxk ªx cªfy RMØÜy my›`i 
32.  hZ gZ ZZ c_| kªxkªx ivgK…ò cignsm‡`e 
33.  Áv‡bi b¨vq cweÎ e ‘̄ RM‡Z Avi wKQy bvB| kªxg™¢MeZMxZv
34.  Ck¦i‡K hZ wPšÍv Ki‡e ZZB msmv‡i mvgvb¨ †fv‡Mi wRwb‡m 

Avmw³ Kg‡e| 
kªxkªx ivgK…ò cignsm‡`e 

35.  †h mZ¨ c‡_ P‡j, †KD Zvi †KkvMªI Qy‡Z cv‡i bv, †Zvgiv 
mK‡j g‡b wbôvi mv‡_ nwibvg Ki, cweÎZvi g‡a¨ hvI| 

kªxkªx cªfy RMØÜy my›`i

36.  mvay m‡½ K…ò f‡³    kª×v hw` nq| 
fw³ dj †cªg nq,     msmvi nq ¶q|

kªx ˆPZb¨‡`e 

37.  gi‡Yi mg‡q whwb Avgv‡KB fvwe‡Z fvwe‡Z †`n Z¨vM K‡ib, 
wZwb Avgv‡KB cªvß nb m‡›`n †bB| 

kªx MxZv 

38.  mg‡eZ Dcvmbvi gva¨‡gB LÛ- weLÛ gvbeRvwZ GK nB‡e| kªx ¯̂iƒcvb›` 
 
  



cwiwkó-03 

cÙvmb I myLvmb 

 
cwiwkó-04 

ˆ`bw›`b wbZ¨Kg© I AvPvi cvj‡bi †¶‡Î cª‡qvRbxq gš¿ 
 

µwgK ˆ`bw›`b wbZ¨Kg© I AvPvi  gš¿mg~n 
1)  mKj KvR ïiæ Kivi Av‡M ej‡Z nq : Iu Zrmr| 
2)  evwo †_‡K iIqvbv †`Iqvi Av‡M 

ej‡Z nq 
: Iu me©g½jg½‡j¨        wk‡e me©v_©mvwa‡K 

ki‡Y¨ Zª¨¤̂‡K †MŠwi     bvivqwY b‡gvn¯‘‡Z|  ev 
Ô ỳM©v, ỳM©v, ỳM©vÕ|| 

3)  wcZ… ‘̄wZ  : Iu wcZv ¯̂M©t wcZv ag©     wcZvwn cigs Zct | 
wcZwi cªxwZgvc‡bœ         cªxq‡šÍ me©‡`eZvt|| 

4)  gvZ…cªYvg : hr cªmv`vr RMr „̀ós      c~Y©Kv‡gv h`vkxlv 
cÖZ¨¶ †`eZv‰q †g       Zyf¨s gv‡Î b‡gv bgt || 

5)  iv‡Z Nygv‡bvi mgq : Iu kªx cÙbvfvq b‡gv bgt | 
6)  Zyjmx Mv‡Q Rj w`evi gš¿ : Iu †Mvwe›` ejøfvs †`exs f³ ˆPZb¨KvwiYxg 

mœvcqvwg RM×vÎxs weòyfw³ cª`vwqbxg&|| 
7)  Zyjmx cª`w¶Y gš¿ : hvwb Kvwb P cvcvwb eªþvnZ¨vw`Kvwb P| 

Zvwb Zvwb cªbk¨wšÍ cª`w¶Y c‡` c‡`|| 



µwgK ˆ`bw›`b wbZ¨Kg© I AvPvi  gš¿mg~n 
8)  Zyjmx cªYvg gš¿  : Iu e„›`v‰q Zyjmx †`‰e¨ wcªqv‰q †Kkem¨ P| 

K…òfw³cª‡` †`ex! mZ¨e‰Z¨ b‡gv bgt || 
9)  wej¦cÎ PqY gš¿  : Iu c~Y¨e„¶ gnvfvM gvjyi kªxdj cª‡fv| 

g‡nk c~Rbv_©vq Z¡&rcvÎvwY wP‡bvg¨ng&|| 
wUKv-Pµk~b¨, wQ «̀nxb Ges e„šÍhy³ wÎcÎ mgwš^Z wej¦cÎ 
Pqb Kwi‡Z nB‡e| 

10)  ~̀e©vPqY gš¿ : Iu gn ¿̄cigv †`ex kZg~jv kZv¼yiv| 
meŸ©r niZy †g cvcs ~̀e©v ỳt¯̂cœbvwkbx|| 

11)  Zyjmx cvZv Zywjevi gš¿ : IuZyjm¨ g„ZRb¥vwm m`vZ¡s †Kkewcªqv | 
†Kkev‡_© wP‡bvwgZ¡vs ei`v fe †kvf‡b || 
(we:`ª:-Øv`kx, c~wYg©v, Agvem¨v, ivwÎKvj, ¯̂vqsKvj I 
msµvwšÍ w`e‡m ZyjmxcÎ Pqb Kiv hv‡e bv|) 

12)  Nyg †_‡K D‡V weQvbvq e‡m gš¿ cvV  : eªþ gyivwi w ¿̄cyivšÍKvix fvbyt kkx f~wgm~‡Zv eyað | 
¸iæð ïµ kwb ivû †KZy Kye©š‘ m‡e© gg mycªfvZg|| 
A_©: eªþ, gyivwi (weòy), wÎcyivšÍKvix (wke), m~h©, P› ª̀, 
eya, ¸iæ, ïµ, kwb, ivû, †KZy-mK‡j Avgvi cªfvZwU 
my›`i Kiæb|  
AZtci f~wg ¯úk© K‡i wbb¥ gš¿ ejyb- 
Iu wcªq `Iv‰q f~‰g¨ bgt 
A_©: †mœngqx I mwnòyZvi cªZxK f~wg‡K cªYvg Kwi| 

13)  Rjïw× : Rj cvb Kiv ev †Kvb myKv‡R e¨envi Kivi c~‡e© Dnv wbgœ 
g‡š¿ ï× K‡i wb‡Z nqt 
Iu Av‡cv †R¨vwZt imt Ag„Zg& eªþ f~t f~et ¯^‡ivg| 
A_©: ci‡gk¦i! GB Rj †R¨vwZ ¯^iƒc, GB RjB im 
(Avb›`) ¯̂iƒc Ges Ag„Z eªþ ¯̂iƒc| GB Rj ’̄yj, ï®‹ I 
AwZm~² RMr ¯̂iƒc | 
A_ev Iu M‡½ P hgy‡b‰Pe     †Mv`veix mi¯̂Zx | 
         b¤§©‡` wmÜy Kv‡eix   R‡jnw¯§b& mwbœwas Kyiƒ|| 

14)  mœvb gš¿ : Iu Kyiæ‡¶Îs Mqv M½v cªfvmcy®‹ivwY P | 
Zx_©v‡b¨Zvwb c~Y¨vwb cªvZtmœvbKv‡j fewšÍ¡n || 
A_©-cªfy! cweÎ Kyiæ‡¶Î, Mqv, M½v, cªfvm I cy¯‹i Zx‡_©i 
c~Y¨ mKj G mœv‡bi mgq jvf nDK| 

15)  Lv`¨ MªnY gš¿ : Iu Abœc‡Znbœm¨ †bv †`n¨bgxem¨ ïw®§ bt | 
cÖ-cª`vZvis Zvwil ER©s †bv †`nx wØc‡` PZy®ú‡`|| 
A_©: †n Abœ`vZv cªfy! †Zvgvi KiæYvq GB Abœ Avgv‡`i 
†ivMbvkK I cywóea©K †nvK| RM‡Z Abœ `vbKvix‡`i 
DË‡ivËi mg…w× ‡nvK| mKj wØc`x I PZy®ú`x cªvYx 
Abœcªvc¨ †nvK| 
A_ev, Iu kªx RbvÏ©bvq bgt| 



µwgK ˆ`bw›`b wbZ¨Kg© I AvPvi  gš¿mg~n 
16)  Kv‡iv mymsev` Gi gš¿  : Iu h GKeY© en~av kw³ †hvMv` eY©vb& A‡bKvb wbwnZv‡_© `a¨vwZ| 

we‰PwZ Pv‡šÍ wek¦gv‡`Š m ‡`et m †bv ey×¨v ïfqv mshyb³y|| 
A_©: whwb wbivKvi, cª‡qvR‡b eûiæc aviY K‡ib, Avw`‡Z wek¦ 
hv n‡Z D™¢yZ Ges A‡šÍ wek¦ hv‡Z jxb n‡q hvq †mB cig 
†`eZv Avgv‡`i ïfeyw× cª`vb Kiæb || 
A_ev-nwiej!  nwiej!  nwiej!  

17)  Rb¥msev` : Kv‡iv Rb¥ msev` ïb‡j 3(wZb) evi ej‡Z nq:   
 Iu Avqy®§vb& fe || 

18)  ỳ:msev` : Kv‡iv ỳtmsev` ïbvi m‡½ m‡½ ej‡Z nq:    
Iu Avc`s Acev`ð Acmit || 

19)  

g„Zy¨ msev` : g„Zy¨ msev` ïb‡j m‡½ m‡½ ej‡Z nq: 
Iu Zm¨ AvZ¥vbm¨ m˜MwZ fe | 
A_ev, w`e¨vb, †jvKvb mt M”QZyt ||  
A_ev (`‡nqs me©MvÎvwb) 

20)  kqb gš¿ : iv‡Z Nygv‡Z hvIqvi c~‡e© ev kqb Kv‡j weQvbvq e‡m wbgœ 
gš¿ cvV Ki‡Z nq:  
Iu h¾vMª‡Zv ~̀i gy‰`wZ ‰`es Z ỳmyßm¨, 
Z‡®§ gbt wke msKí g Í̄ || 
A_©: cigvZœb | w`e¨ kw³ m¤úbœ gb RvMªZ Ae¯’vq I 
wb`ªvZve¯’vq Dfq mg‡q PÂjv | Bw›`ªq kw³iƒcx †R¨vwZ 
mg~‡ni g‡a¨ Ab¨Zg †R¨vwZ Avgvi gb ïf msKí hy³ nDK| 

21)  ¸iæ cªYvg : Iu ALÛ gÛjvKvis    e¨vßs †hb PivPig | 
Zrc`s `wk©Zs †hb    Z‰¯§ kªx¸i‡e bgt || 
AÁvb-wZwgivÜm¨     ÁvbvÄb kjvKqv| 
P¶yiæb¥xwjZs †hb      Z‰¯§ kªx¸iæ‡e bgt |। 

22)  mœvb Kivi Av‡M : mœv‡bi c~‡e© wb‡gœv³ gš¿ cvV K‡i R‡j Zx_© Avnevnb c~e©K 
mœvb Ki‡Z n‡e | 
Iu M‡½ P hgy‡b‰Pe †Mv`vewi mi¯^Zx | 
b¤§©‡` wm‡Üv Kv‡ewi R‡jnw¯§b& mwbœwas Kyiƒ || 

23)  eB covi Av‡M 
 

: †`ex mi¯̂Zx‡K cªYvg K‡i cov ïiæ Ki‡Z n‡e | 
kÖxkªx mi¯̂Zx‡`exi cªYvg: 

Iu mi¯̂Zx gnvfv‡M     we‡`¨ Kgj‡jvP‡b 
wek¦iƒ‡c wekvjvw¶   we`¨vs †`wn b‡gvn¯‘‡Z || 

24)  GKv`kx cvi‡Yi mgq ej‡Z nq : cªvZtmœvZ¡v nwir ¯ ÍË¡v Dcevms mgc©qr | 
cvibš‘ ZZt Kyh©v` eªZ wm‰×nwir ¯§iYs || 
A_©- cªvZtmœvb K‡i GKUy Rj nv‡Z wb‡q  
Iu AÁvb wZwgivÜm¨     eªZbv‡bb †Kke | 
cÖmx` mygy‡Lvbv_          Ávb „̀wócª‡`v fe || 



µwgK ˆ`bw›`b wbZ¨Kg© I AvPvi  gš¿mg~n 
cvV c~e©K Rj cvb Ki‡Z nq | Gici ¯̂vfvweK Lvevi MªnY 
K‡i GKv`kx cviY Kivi weavb | 

25)  fvB †dvUvi mgq ej‡Z nq : fvB-Gi Kcv‡j w`jvg †dvuUv, h‡gi ỳqv‡i cij KvuUv| 
hgybv †`b hg‡K †dvuUv, Avwg w`B Avgvi fvB‡K †dvuUv||Ó 
fvev_©-fvB‡dvuUv n‡”Q fvB‡ev‡bi ga~i m¤ú‡K©i ewntcªKvk| 
AMªnvqY gv‡mi åvZ„ wØZxqv wZw_‡Z †evb fvB-Gi `xN© Rxeb 
Kvgbv K‡i åvZ…jjv‡U wZj‡Ki †dvuUv †`q| 

26)  wec`Kv‡j ej‡Z nq : Iu gaym~`b! Iu gaym~`b! Iu gaym~`b! 
27)  M„‡n cª‡ekKv‡j ej‡Z nq : Iu ev¯‘ cyiƒlvq bgt| 
28)  †kŠPvMv‡i cª‡ekKv‡j ej‡Z nq : Iu AvÁv Kyiæ emyÜiv| 
29)  †Kvb Kvi‡Y fxZ n‡j ej‡Z nq : ivg! ivg! ivg! A_ev Iu weòy, Iu weòy, Iu weòy | 
30)  Kv‡iv KyKg©, wb›`v, wg_¨v, Kv‡iv 

m¤ú‡K© Kyrmv ïb‡j ej‡Z nq 
: ivg! ivg! ivg! A_ev Iu weòy, Iu weòy, Iu weòy | 

31)  evox ‡_‡K c`eª‡R MgYKv‡j ej‡Z 
nq 

: K…ò †Kke, K…ò †Kke,    K…ò †Kke Îvwn gvs 
ivg ivNe, ivg ivNe,       ivg ivNe i¶ gvs | 

32)  hvbevn‡b Av‡ivnbKv‡j ej‡Z nq : IubvivqY! IubvivqY! IubvivqY! 
33)  cªev‡m hvIqvi mgq ej‡Z nq : IuwÎweµg! IuwÎweµg! IuwÎweµg! 
34)  Jla †mebKv‡j ej‡Z nq : Iuweòy! Iuweòy! Iuweòy! 
35)  †iv‡M AvµvšÍ n‡j ej‡Z nq : IcÖmx` cigvb›`         cªmx` ci‡gk¦i | 

Avwa-e¨vwa f~Rv½‡b     `ós gvgy×i cª‡fv || 
36)  hy×Kv‡j ej‡Z nq : IuPµai! IuPµai! IuPµai! 
37)  g„Zy¨Kv‡j ej‡Z nq : IubvivqY! IubvivqY! IubvivqY! 
38)  ebc‡_ MgbKv‡j ej‡Z nq : Iub„wmsn‡`e! Iub„wmsn‡`e! Iub„wmsn‡`e! 
39)  AwMœ f‡q ev Av¸‡bi f‡qi mgq 

ej‡Z nq 
: IuRjkvwqbg&! IuRjkvwqbg&! IuRjkvwqbg&! 

40)  weevnKv‡j ej‡Z nq : IucªRvc‡Z! IucªRvc‡Z! IucªRvc‡Z| 
41)  ce©Z MgbKv‡j ej‡Z nq : IuiNyb›`bg&! IuiNyb›`bg&! IuiNyb›`bg&! 
42)  †Kvb e¨w³i mv‡_ †`Lv n‡j ej‡Z nq : ỳB nvZ †Rvo K‡i ey‡Ki Kv‡Q nvZ wb‡q G‡m Òbg¯‹viÓ| 
43)  me© Kv‡h© ej‡Z nq : n‡i K…ò | 

A_ev, Iugvae! Iugvae! Iugvae! 
44)  cweÎ nIqv 

 
: K. ỳB nvZ fvj K‡i †aŠZ Kiv| 

L. ỳB cv fvj K‡i †aŠZ Kiv| 
M. gyLgÛj †aŠZ Kiv| 
N. gy‡Li wfZi Rj w`‡q KyjKywP Kiv, bvmv Af¨šÍi KY© 
evn¨vf¨šÍi| 
O. gv_vi Dci Rj wQwU‡q wZb evi ej‡Z n‡e-Iu  weòy, Iu 
weòy, Iu weòy | 

             



cwiwkó-05 

wewfbœ †`e - †`exi cªYvg gš¿ 

 

µwgK g‡š¿i aiY  we Í̄vwiZ 

1)  kªxkªx eªþvi cªYvg gš¿ : Iu PZye©`b-mÙ ’̄-           PZy‡e©` KyUyw¤^‡b | 
wØRvby‡ôq mrKg©mvw¶‡Y   eªþ‡Y bgt || 

2)  kªxkªx weòyi cªYvg gš¿ : Iu ˆÎ‡jvK¨c~wR‡Z kªxgb&  m`v weRqe×©b | 
kvwšÍs Kyiæ M`vcv‡Y       bvivqYs b‡gvn ‘̄‡Z|| 

3)  kªxkªx wk‡ei cªYvg gš¿  : Iu bgt wkevq kvšÍvq   KviYÎq †nZ‡e| 
wb‡e`qvwg PvZœvbs     Z¡s MwZ:ci‡gk¦i: || 

4)  kªxkªx ỳM©v‡`exi cªYvg gš¿ : Iu me©g½jg½‡j¨       wk‡e me©v_©mvwa‡K | 
ki‡Y¨ Zª¨¤̂‡K †MŠwi    bvivqwY b‡gv ‘̄‡Z || 

5)  kªxkªx mi¯̂Zx †`exi cªYvg gš¿ : Iu mi¯̂Zx gnvfv‡M   we‡`¨ Kgj‡jvP‡b| 
wek¦iƒ‡c wekvjvw¶    we`¨vs †`wn b‡gvn ‘̄‡Z|| 

6)  kªxkªx j¶&gx †`exi cªYvg gš¿ : Iu wek¦iƒcm¨ fvh©vwm     c‡Ù cÙvj‡q ï‡f | 
meŸ©Zt cvwn gvs †`ex   gnvj¶&gx b‡gvn ‘̄‡Z|| 

7)  kªxkªx KvwZ©‡Ki cªYvg gš¿ : Iu KvwZ©‡Kq gnvfv‡M  †MŠwiü`qb›`b | 
Kygvi i¶ gvs †`e     ˆ`Z¨v ©̀b b‡gvn ‘̄‡Z|| 

8)  kªxkªx M‡Y‡ki cªYvg gš¿ : Iu GK`šÍs gnvKvqs     j‡¤̂v`is MRvbbg&| 
weNœbvkKis †`es      †ni¤^s cªYgvg¨ng& || 

9)  kªxkªx Kvjx gv‡qi cªYvg gš¿ : Iu Kvjx Kvjx gnvKvjx  Kvjx‡K cvcnvwiYx | 
me©cvc n‡i Kvjx       Rqs †`wn b‡gvn¯‘‡Z|| 

10)  kªxkªx wek¦Kg©vi cªYvg gš¿ : Iu †`ewkwíb& gnvfvM   †`evbvs Kvh©mvaKt 
wek¦Kg©Y& bg ‘̄f¨s       me©vfxócª`vqK || 

11)  kªxkªx m~h ©̈ cªYvg gš¿ : Iu RevKymyg m¼vks    Kvk¨‡cqs gnv` ÿwZg&| 
aŸvšÍvwis me©cvcNœs   cÖY‡ZvAw¯§ w`evKig|| 

 
 

 

 



cwiwkó-06 

wewfbœ Aa¨vq †_‡K D‡jøL¨‡hvM¨ I g~L¨ 48wU †køvK evsjv Abyev`mn gyL¯’ Kiv| 
(MxZvi †køvK cv‡Vi c~‡e© a¨vb Ki‡Z n‡e) 

Aa¨vqµg I bvg †køvK bs                       †køv‡Ki welqe ‘̄ 

cÖ_g Aa¨vq: AR©yb welv` 
†hvM 1 

1/1. MxZvi cª_g †køvK-ag©‡¶‡Î hy‡×i wel‡q a„Ziv‡ó«i wØavMª ’̄ 
wRÁvmv| 

wØZxq Aa¨vq: mvsL¨ †hvM 
3, 7, 

13,22, 
47 

2/3. kÖx fMev‡bi ¶‡ÎvwPZ Drmvn evK¨ | 
2/7. weåvšÍ wk‡l¨i ¸iæ‡`‡ei wbKU AvZ¥mgc©Y I wb‡ ©̀k cªv_©bv| 
2/13. AvZ¥vi †`nvšÍ‡i w ’̄ieyw×m¤úbœ e¨w³i †gvnMª Í̄ bv nIqv| 
2/22.AvZ¥v RxY© †`n Z¨vM K‡i bZyb †`n aviY K‡ib| 
2/47. mvg¨eyw× hy³ wb®‹vg K‡g©i Dc‡`k DnvB †hvM | 

Z…Zxq Aa¨vq: Kg©‡hvM 13, 35, 
37 

3/13. mšÍMY fMevb‡K Ac©b K‡i Lv`¨ ª̀e¨ MªnY K‡ib I cvcgy³ 
_v‡Kb| 
3/35. ¯̂a‡g©i Abyôvb ciag© A‡c¶v DrK…ó| 
3/37. iR¸Y †_‡K Kvg I †µv‡ai DrcwË Avi cvcvZ¥K KvgB 
Rx‡ei cªavb kÎæ| 

PZy_© Aa¨vq: Ávb †hvM 

7, 8, 9, 
11, 13, 
34, 38, 

39 

4/7.   a‡g©i AatcZb Ges Aa‡g©i Afy¨Ìvb n‡j fMevb AeZxY© nb| 
4/8.   mvay‡`i cwiÎvY, ỳ®‹…ZKvix‡`i webvk I ag© ms ’̄vc‡bi Rb¨ 
fMevb hy‡M hy‡M AeZxY© nb| 
4/9.   fMev‡bi w`e¨ Rb¥ I Kg© h_vh_fv‡e Rvbv, e¨w³ †`nZ¨v‡Mi 
c‡i fMe×vg jvf K‡ib| 
4/11.  †h f³ †hfv‡e fRbv K‡i, †mBiƒc dj cªvß nb | 
4/13.  cÖK…wZi wZbwU ¸Y I Kg© Abymv‡i fMevb gvbe mgv‡Ri PviwU 
eY© wefvM m„wó K‡i‡Qb| 
4/34.  m &̀¸iæ‡K AK…wÎg †mevq mš‘ó K‡i webgª wP‡Ë cªkœ 
wRÁvmvc~e©K Áv‡bvc‡`k jvf Kiv | 
4/38.  G RM‡Z wPb¥q Áv‡bi g‡Zv cweÎ Avi wKQyB †bB| 
4/39.  wPb¥q ZË¡Áv‡b kª×vevb e¨w³ w`e¨Ávb jvf K‡i AcªvK…Z kvwšÍ 
cªvß nb| 

cÂg Aa¨vq: Kg©mbœ¨vm 
†hvM 18, 25 5/18. Ávbevb cwÛ‡Ziv mK‡ji cªwZ mg`k©x nb|  

5/25. wb®úvc, mshZ , mskqk~b¨ I Kg©‡hvMxiv eªþwbe©vb jvf K‡ib|  
lô Aa¨vq: a¨vb †hvM ev 
Af¨vm †hvM 17 6/17. whwb cwiwgZ iƒc Avnvi-wb ª̀v, Kg© †Póv K‡ib Zvi msmvi ỳ:L 

wbe„wË nq |   

mßg Aa¨vq: weÁvb †hvM 14 , 19 
7/14. wÎ¸bvwZœK gvqvq RMr‡gvwnZ, Zvnvi ¯§i‡b gvqvbvk nq| 
7/19. eû R‡¤§i ci ZË¡Ávbx e¨w³ ci‡gk¦i fMevb‡K †R‡b Zvui 
kiYvMZ nb| 

Aóg Aa¨vq: A¶ieªþ 
†hvM 5 , 16  8/5. g„Zy¨i mg‡q whwb fMevb‡K ¯§iY K‡i †`nZ¨vM K‡ib wZwb 

Zr¶Yvr fMer-avg cªvß nb | 



Aa¨vqµg I bvg †køvK bs                       †køv‡Ki welqe ‘̄ 
8/16. Abb¨wP‡Ë wbZ¨ ¯§ibkxj f‡³i mn‡R Ck¦i jvf nq Ges 
cybR©b¥vwbe„wË N‡U | 

beg Aa¨vq: ivRwe`¨v- 
ivR¸n¨ †hvM 

22 , 26, 
34 

9/22. Abb¨wP‡Ë whwb fMev‡bi Dcvmbv K‡ib, fMevb Zvui mg Í̄ 
`vqfvi enb K‡ib | 
9/26. weï×wP‡Ë f³vwc©Z Dcnvi fMevb cÖxwZmnKv‡i MªnY K‡ib| 
9/34. Ck¦i mK‡ji c‡¶ mgvb Ges Abb¨fv‡e fMev‡bi ¯§iY 
jIqvi Dc‡`k |  

`kg Aa¨vq: wef~wZ †hvM 10 10/10. cÖxwZc~e©K fRbv Ki‡j fMevb eyw×‡hvM `vb K‡ib Ges Zvui 
Kv‡Q wdwi‡q †bb| 

GKv`k Aa¨vq: wek¦iƒc 
`k©b †hvM 

18, 38
  

11/18. cigeªþ, cig AvkÖq I mbvZb cig cyiæl| 
11/38. f³ KZ©…K fMev‡bi ¯Íe ¯‘wZ | 

Øv`k Aa¨vq: fw³‡hvM  16, 20  
12/16. whwb wbi‡c¶, `¶ I mg Í̄ K‡g©i djZ¨vMx wZwb fMev‡bi 
wcÖq f³ | 
12/20. Kg©djZ¨vMx kª×vevb f³iv fMev‡bi wcªq | 

†Îv‡qv`k Aa¨vq: †¶Î-
†¶ÎÁ-wefvM-†hvM  13 13/13. me©f‚‡Z cig eª‡þi Dcw ’̄wZ‡Z fw³ jvf |  

 
PZ©y`k Aa¨vq: ¸YÎq 
wefvM †hvM   27 14/27. fw³Øviv wÎ¸bvZxZ n‡q eªþfve jvf nq |  

 
cÂ`k Aa¨vq: cyiæ‡lvËg 
†hvM   1, 7 15/1. msmvi Ak¦Ìe…¶ ¯̂iæc | 

15/7. Rx‡ei ¯^iƒc Ávb jv‡fi gva¨‡g fMevb jvf nq |  

†lvok Aa¨vq: ˆ`evmyi-
m¤ú` wefvM ‡hvM  

1, 2, 3 , 
21 

16/1     
16/2    ˆ`ex m¤ú` eY©b I ˆ`ex cªK…wZi ¸Yvejx| 
16/3 
16/21. bi‡Ki wÎwea Øviv Kvg, †µva I †jvf | 

mß`k Aa¨vq: †kª×vÎq 
wefvM †hvM 23 17/23. hÁvw`K‡g© cig eª‡þvi bvg wb‡ ©̀k | 

Aó`k Aa¨vq: †gv¶‡hvM 

42, 47, 
61 65, 
66, 73, 

78 

18/42. eªvþ‡Yi bqwU ¯̂fveRvZ Kg© (¸Y) | 
18/47. ¯^a‡g© KZ©e¨ cvjb Ck¦‡ii AP©bv | 
18/61. Ck¦i me© Rx‡ei ü`‡q AwawôZ |  
18/65.  f³ n‡q fMevb‡K c~Rv I bg¯‹vi Ki‡j fMer-cªvwß 
Aek¨B n‡e| 
18/66.  fMevb kiYvMZ f³‡`i mg Í̄ cvc †_‡K gy³ K‡ib| 
18/73.  AR©y‡bi †gvnbvk I hy‡×i B”Qv cªKvk |  
18/78.  †hLv‡b †hv‡Mk¦i kªxK…ò Ges †hLv‡b abya©i cv_©, †mLv‡bB 
wbwðZfv‡e kªx, weRq, AmvaiY kw³ I bxwZ eZ©gvb _v‡K| 

 
(MxZv cvV mgvß n‡j MxZvi gvnvZ¥¨ cvV Ki‡Z n‡e) 

 



পিরিশ�-০৭ 

সনাতন ধম�য় 19িট উপা�ান 
 

1. সািব�ীর পিত�তা কথা 
 

িহ� ধেম � সতী�েক নারীে�র িচর উ�ল আদ �শ িহেসেব গ� করা হয়। তাই সতী-সা�ী পিত�তা রমণীগণ  এ 
সমােজ যুগ যুগ ধের নি�ত হেয় আসেছন। আদ �শ পিত�তা রমণী একজনমা� পুরুষিভ� ি�তীয় েকান পুরুষেক �ামী�েপ 
ক�নাও কেরন না । সুেখ-দুঃেখ, স�েদ-িবপেদ পিতর অনুগত েথেক পিতেসবায় িনেবিদত �াণা হেয় থােকন �িত�তা 
রমণী। এভােব েয সব পিত�তা রমণী অেশষ দুঃখ-ক� েভাগ কেরও পিত ও তার পিরবােরর ক�াণ সাধন কের �াতঃ�রণীয়া 
হেয় রেয়েছন, েস সব মহীয়সী নারীেদর মে� সািব�ী অ�তমা। পুরাকােল ম�েদেশ অ�পিত নােম এক রাজা িছেলন। 
ধািম �ক, দাতা, সত�িন� বেল তাঁর �চুর �ািত িছল। িববািহত জীবেন অেনক িদন স�ান না হওয়ায় রাজা স�ান লােভর 
আশায় কেঠার তপ�া করেত লাগেলন। আঠােরা বছর সাধনার পর িতিন আরা� েদবী সািব�ীর েদখা েপেলন । েদবী রাজােক 
এক েতজ�ীিন, �পবতী ও গুণবতী ক�া লােভর বর িদেয় অ�িহ �ত হেলন। িকছুিদন পর রাজার ঘর আেলা কের, রাণীর 
েকােল চাঁেদর মত সু�র ফুটফুেট এক ক�া এেলা। সািব�ী েদবীর অনু�েহ ক�া লাভ কেরেছন বেল অ�পিত তাঁর নাম 
রাখেলন সািব�ী। একিদন সািব�ী �ােনর পর েদব�জা সমাপন কের িপতােক �ণাম করেত েগেলন। �িত�মতী ল�ীর মত 
েমেয়েক তখনও িবেয় িদেত পােরনিন েভেব রাজা িবষ� হেলন। 

সািব�ীেক বলেলন, মা, েতামার িবেয়র বয়স হেয়েছ অথচ েতামার �ািণ�াথ� হেয় েকউ আমার িনকট আেসিন। 
যােক তুিম পিত হবার েযা� বেল মেন করেব তার হােতই েতামােক সমপ �ণ করব। িপতার কথা শুেন লি�ত হেয় সািব�ী 
িফের এেলন। কেয়কিদন পর িপতার িনেদ �শমেত, সািব�ী �� ম�ীেদর সে� রথ িনেয় েবিরেয় পড়েলন। িবিভ� তীথ ��ান ও 
রাজিষ �েদর তেপাবনগুেলা ঘুের েবড়ােলন িতিন । এইভােব িকছুকাল �মণ কের রাজধানীেত িফের এেলন। িপতার সে� 
সা�াৎ করেত িগেয় েসখােন েদবিষ � নারদেকও েদখেত েপেয় উভয়েকই িতিন �ণাম করেলন। অ�পিত তখন নারদেক 
বলেলন, ‘‘িনেজর েযা� পিত িনেজই খুেঁজ েনবার জ� সািব�ীেক েদশ �মেণ পািঠেয়িছলাম। এইমা� েস িফের এেলা। তার 
পর সািব�ীর িদেক মুখ িফিরেয় বলেলন, ‘‘কােক পিত�েপ বরণ করেত মন� করেল, মা ?’’ েদবিষ � নারেদর সামেন িনেজর 
পিত িনব �াচেনর কথায় সািব�ী িনতা� জড়সড় হেয় বলেলন,‘‘আিম দু�মৎেসেনর পু� সত�বানেক মেন মেন পিত�েপ বরণ 
কেরিছ। শালেদেশর রাজা দু�মৎেসন। রাজ�শাসনকােল িতিন অ� হেয় যান। তখন শ�রা তাঁর রাজ� েকেড় েনয়। রাজ�হারা 
অ�রাজা �ীর হাত ধের বালক পু�েক সে� িনেয় তেপাবেন আেসন।এরা সবাই তপঃপরায়ণ, ধািম �ক। েসই দু�মৎেসেনর 
পু�ই সত�বান। সত�বােনর  কথা উঠেতই েদবিষ � নারদ চমেক উঠেলন । তারপর িচ�াি�ত মুেখ রাজা অ�পিতেক বলেলন, 
‘‘মহারাজ, কাজটা ভাল হয়িন। সত�বানেক পিত�েপ বরণ করার িস�া� িনেয় সািব�ী বড়ই ভুল কেরেছ। অ�পিত �� হেয় 
িজ�াসা করেলন, ‘‘েকন মুিনঠাকুর, েছেলটা িক ভাল নয়?’’ েদবিষ � বলেলন ‘‘অিত চমৎকার েছেল। সত�বান েদখেত েযমন 
সু�, েতমিন বিল� ও েতজ�ী, তাঁর মত িজেত�ীয়, সত�বাদী, ধািম �ক যুবক �িথবীেত িবরল। তাঁর সবই ভাল, তেব একমা� 
দুঃেখর �াপার হল- 

“আিজ হেত েযই িদেন বষ ��ণ � হেব। 
েসই িদন সত�বান িন�য়ই মিরেব। 
কিহনু ভিব� কথা, যিদ লয় মেন। 
েযা� েদিখ ক�াদান কর অ�জেন।” 

রাজা তখন িনতা� দুঃেখর সােথ সািব�ীেক বলেলন, ‘‘সবই েতা শুনেল, মা । তুিম অ� কাউেক পিতে� বরণ কর। 
সত�বােনর একিটমা� েদাষই তার সম� গুণেক আ�� কের েফেলেছ। সািব�ী িচি�ত হেলন বেট, তেব �ঢ়তার সে� বলেলন, 
‘‘তা হয়না, বাবা। আিম একবার যখন মেন মেন সত�বানেক পিত�েপ বরণ কেরিছ, তখন িকছুেতই ি�তীয় পুরুষেক পিত 
বেল িচ�া করব না। সত�বােনর আয়ু অ�ই েহাক, আর দীঘ �ই েহাক, িতিনই আমার পিত। নারদ বলেলন, ‘‘অ�পিত, েতামার 



ক�া ধম �িন�, ি�রমিত। তাঁেক সংক�চু�ত করেত পারেব না। সত�বােনর সে�ই তার িবেয় দাও। আশ�বাদ কির, েতামােদর 
ম�গল েহাক।  

নারদ চেল েগেল অ�পিত সািব�ীর িবেয়র আেয়াজন করেত লাগেলন। শুভ িদন ি�র কের, িবেয়র �েয়াজনীয় 
িজিনসপ� এবং পুেরািহত সেমত রাজা সািব�ীেক সে� িনেয় তেপাবেন েপৗঁেছ দু�মৎেসেনর সে� েদখা করেলন। দু�মৎেসন 
তখন একিট শাল-গােছর তলায় কুশাসেন বেসিছেলন।অ�পিত িনেজর পিরচয় িদেলন এবং সািব�ীেক পু�ব��েপ �হণ 
করেত তাঁেক অনুেরাধ করেলন। দু�মৎেসন বলেলন, ‘‘েস িক কের হয়। আিম রাজ�হারা বনবাসী আপনার ে�েহর দুলালী 
বনবােসর দুঃখ সহ� করেত পারেব েকন?’’ অ�পিত বলেলন, ‘‘এ িনেয় আপিন িচ�া করেবন না । সািব�ী আপনােদর সে� 
থাকেত েমােটই ক�েবাধ করেব না। সািব�ীর সে� সত�বােনর িবেয়র অনুমিত িদন। দু�মৎেসেনর অনুমিত েপেয় সালংকারা 
সািব�ীেক সত�বােনর হােত যথািবিধ স�দান কের অ�পিত রাজধানীেত িফের েগেলন। িপতা তেপাবন েছেড় চেল েগেলই 
সািব�ী রাজক�ার েবশ পিরত�াগ কের ব�ল ও কাষায় বসন পিরধান কের তপি�নীর েবশ ধারণ করেলন। �শুর-�vশুিড় ও 
সত�বােনর েসবা এবং কেঠার তপ�া কের পিতপরায়ণা সািব�ী তেপাবেন বাস করেত লাগেলন। তেব এক মু�েত�র জ�ও 
নারেদর কথা িতিন ভুলেত পােরনিন । সত�বান এক বছর পর তাঁেক েছেড় িচরতের িবদায় েনেবন । বছেরর েশষ ঘিনেয় 
আসেতই সািব�ী ভীষণ িবপেদর িচ�ায় �েমই �াকুল হেয় উঠেলন। সত�বােনর আয়ু�াল আর মা� চারিদন। সািব�ী ি�র 
করেলন, এ কয়িদন কেঠার তপ�ায় কাটােবন, িতন িদন অনাহাের েথেক �ত পালন করেবন।পু�ব�র সংক� শুেন দু�মৎেসন 
বলেলন, ‘‘েবৗমা, এিক সংক� কেরেছ, তুিম। িতনিদন না েখেয় থাকেত েতামার খুব ক� হেব।সািব�ী িবনীতভােব বলেলন, 
‘‘আপিন ভাবেবন না বাবা, এেত আমার েকান ক� হেব না।”  

কেঠার তপ�ায় িতন িদন কািটেয় চতুথ � িদন �েয �াদয় হেতই সািব�ীর েদহমন কা�ায় েভে� পড়েত চাইল। েজার 
কের িনেজেক সংযত েরেখ সািব�ী েহাম কের �শুরেক �ণাম করেত েগেলন। �শুর বলেলন, ‘‘মা, এবার িকছু েখেয় নাও , 
�ত েতা েশষ হেয়েছ ।” সািব�ী বলেলন , �য �াে�র পরই িতিন আহার �হণ করেবন । এিদেক েবলা �েম েবেড় যাে� েদেখ 
সত�বান কাঠ সং�েহর জ� কুঠার হােত বেন েযেত ��ত হেলন । সািব�ী �াকুল হেয় তাঁর কােছ ছুেট িগেয় বলেলন, ‘‘আজ 
আিম িকছুইেতই েতামার কাছ ছাড়া হব না, আমােকও সে� িনেয় চল। উপবােসর দুব �লতা ও বন�িমেত চলার অনভ�ােসর 
কথা তুেল সত�বান সািব�ীেক েবাঝাবার েচ�া করেলন। িক� সািব�ী নােছাড়বা�া, িতিন �ামীর সে� যােবনই। অবেশেষ 
িপতামাতার অনুমিত িনেয় সত�বান সািব�ীেক সে� কের বেনর িদেক রওনা হেলন। চলেত চলেত তাঁরা গভীর বেন �েবশ 
কেরেছন । এিদেক েবলা পেড় এল েদেখ সত�বান কাঠ কাটেত গােছ উঠেলন। সািব�ী সব ��ণ তাঁেক ল� কেরেছন। কাঠ 
কাটেত  কাটেত সত�বান অসু� েবাধ কের গাছ েথেক েনেম বলেলন, ‘‘সািব�ী, আমার মাথায় ভীষণ য�ণা হে�। শরীর 
েভে� পড়েছ, বুক েযন েফেট যাে�। আিম আর দাঁিড়েয় থাকেত পারিছ না ’’। এ কথা বেলই সত�বান গাছতলায় শুেয় 
পড়েলন। সািব�ী ধীের ধীের �ামীর মাথািট েকােল তুেল িনেয় বসেলন। সে� সে� সত�বান হেয় েগেলন �ানশু�।  

সািব�ী ি�রভােব বেস ভাবেছন ‘‘অব� আিসেব েহথা �তা�-িক�র, েদিখব েকমেন লয় আমার ঈ�র”। িকছু�ণ 
পর সািব�ী েদখেলন একজন ��কায় ভয়�র িবরাট পুরুষ সামেন দািড়েয় সত�বানেক এক�ে� েচেয় েদখেছন। সািব�ীর 
�াণ েকঁেদ উঠল। ধীের ধীের �ামীর মাথািট েকাল েথেক নািমেয় িবনীতভােব উেঠ দাঁড়ােলন সািব�ী । কি�ত �দেয় 
করেজােড় িজ�াসা করেলন, ‘‘আপিন েক? িকজ� এখােন এেসেছন?’’ েসই ভয়�র পুরুষিট গ�ীরভােব বলেলন, ‘‘তুিম 
পিত�তা ও তপঃপরায়ণা, তাই েতামার কথার উ�র িদি�। আিম যম। আজ েতামার পিত সত�বােনর আয়ু েশষ হেয়েছ। 
তাই তােক িনেয় যাবার জ� এেসিছ। ’’ সািব�ী বলেলন, ‘‘শুেনিছ, এসব কাজ আপনার �েতরাই কের থােক, এে�ে� আপিন 
এেলন েকন?’’ যম বলেলন, ‘‘সত�বান সদগুন�িষত পরম ধািম �ক । তােক েনবার জ� �তেদর পাঠােল অ�ায় হেব। তাই 
আিম িনেজ এেসিছ। এই বেল যমরাজ সত�বােনর েদহ েথেক আ�া েবর কের িনেয় দি�ণ িদেক যা�া করেলন ।  
 সািব�ীও যমরাজেক �াকুলভােব অনুসরণ করেলন। সািব�ীেক প�ােত আসেত েদেখ যমরাজ বলেলন, ‘‘সািব�ী, 
তুিম পু�বতী, েতামার জ� েতামার �ামীর উ��েলােক গিত হেব। েতামার যা করণীয় তা সবই তুিম কেরছ। এখন িফের 
িগেয় সত�বােনর েদেহর সৎকার করেগ।” সািব�ী বলেলন, ‘‘�ামী েযখােন যান �ীরও েসখােন যাওয়া কত�� ও ধম �। সুতরাং 
আমার �ামীর সে� আিমও যাি�। তপ�া ও �ত �ভােব এবং আপনার অনু�েহ সব জায়গায় যাবার মত শি� আমার 
হেয়েছ।  যমরাজ বলেলন, ‘‘সািব�ী, েতামার কথা শুেন আিম তু� হেয়িছ। সত�বােনর জীবন ছাড়া েতামার যা ই�া বর 
�াথ �না কর”। সািব�ী বলেলন, ‘‘েহ ধম �রাজ যিদ বর েদেবন তেব এই বর িদন যােত আমার অ� �শুর পুনরায় �ি�শি� 



িফের পান।” যমরাজ বলেলন,‘‘তাই হেব, তুিম পির�া� হেয়েছ, এখন ঘের িফের যাও।”সািব�ী বলেলন, ‘‘পিতর সে� 
চলেত িক সতী কখনও �াি� েবাধ কের ? পিতই েয তার একমা� গিত। যমরাজ সািব�ীর কথায় মু� হেয় তােক সত�বােনর 
জীবন ছাড়া অ� আর একিট বর িদেত চাইেলন। সািব�ী এবার �শুেরর �ত- রাজ� উ�ােরর বর েচেয় িনেলন। এরপরও 
সািব�ীেক সে� আসেত েদেখ যমরাজ তাঁেক পুনরায়- বর � �াথনা করেত বেলন। সািব�ী এবার তাঁর অপু�ক িপতা অ�পিতর 
জ� শতপু� � �াথনা করেলন। যমরাজ বলেলন, ‘‘তাই হেব। েতামার একশত সু�র ভাই হেব। 
 “েদখ তুিম বহু�ের এেস েগছ, এখন তুিম িফের যাও।’’ সািব�ী বলেলন, ‘‘আিম েতা আমার �ামীর কােছই রেয়িছ 
�র আর েকাথায়? তাছাড়া আপনার মত �ায়পরায়ণ ধািম �ক েতা ি�ভুবেন েকউ েনই। আপিন ধম �রাজ, আপনার স� েতা 
অিত দুল �ভ। সািব�ীর কথায় যমরাজ অত�� তু� হেয় তাঁেক আর একিট বর িদেত চাইেলন। সত�বােনর জীবন ছাড়া সািব�ীেক 
েয েকান বর �াথ �না করেত বলেলন। এবার সািব�ী িনেজর জ� একশত পু� �াথ �না করেলন। যমরাজ খুিশ হেয় বলেলন, 
‘‘তাই হেব মা, তুিম শতপুে�র জননী হেব। এখন ঘের িফের যাও, আর এেসা না ।“সািব�ী স� ছাড়েছ না েদেখ যমরাজ 
আবার তাঁেক বর িদেত চাইেলন। সািব�ী বলেলন,‘‘সাধুেদর সাি�ে� মানুষ ম�ল লাভ কের থােকন। স�েনর বাক� কখনও 
িম�া হয় না। আপিন আমােক শতপুে�র জননী হেত বর িদেয়েছন, আবার আমার �ামী সত�বানেকও িনেয় যাে�ন। আিম 
পিত�তা, সত�বানেক িফিরেয় না িদেল আিম জননী হব েকমন কের? যমরাজ �ামীেক েছেড় আিম জীবন ধারণ করেত 
চাইেন, এমন িক �েগ �ও েযেত চাইেন। েহ ধম �রাজ, সত�বানেক িফিরেয় িদন, এই বর চাি�।”যমরাজ �স�িচে� সত�বানেক 
িফিরেয় িদেয় সািব�ীেক বেল েগেলন-      

“েতামার গুেণেত বশ হইলাম আিম। 
যাও শী� �েহ, যাও লেয় িনজ �ামী।। 
�িথবীেত েভাগ কর পরম েকৗতুেক। 
অ�কােল দুইজেন যােব িব�েলােক।” 

সািব�ী িফের এেলন সত�বােনর েদেহর িনকট। পরম ��াভের তাঁেক েকােল তুেল িনেয় বসেলন। সত�বান েচাখ 
েমেল বলেলন, ‘‘এিক, অেনক সময় ঘুিমেয়িছ েতা,সািব�ী, তুিম আমায় জাগাওিন েকন ? আর আমােক ধের েয েলাকিট 
টানিছল, েসই কােলা েলাকিট েগল েকাথায়? সািব�ী বলেলন, ‘‘একটু েবিশ সময় ঘুিমেয়ছ এই েতা, তােত আর িক হেয়ছ। 
েয েলাকটার কথা বলিছেল িতিন যমরাজ। একটু আেগই চেল েগেছন। যাক, েস সব কথা কাল িদেনর েবলায় বলা যােব। 
এখন রাত হেয় েগেছ, চল শী� বািড় যাই। েবাধ কির বাবা মা এত�ণ �� হেয় আমােদর খুজঁেত েবিরেয় পেড়েছন।” সািব�ী 
ও সত�বান িনরাপেদ আ�েম িফের এেল সবাই �ি� েবাধ করেলন। সািব�ীর মুেখ েসিদনকার সম� ঘটনা শুেন আ�মবাসীরা 
তাঁর সতী�ও তপ�ার �শংসা করেত লাগেলন।  
     সািব�ীর তু� নািহ এ িতন ভুবেন।  
     দুই কুল উ�ািরল আপনার গুেন।। 
     �তজন �াণ েপল, অ� চ� পান। 
     অপু�ক িছল রাজা, হল পু�বান।। 
     জ�াইল আপনার শেতক স�িত। 
     িনজ রাজ� উ�ািরল সতী গুণবতী।। 
     এই েহতু সব �জন ভুবন িভতের। 
     সািব�ী সমান হও আশীব �াদ কের ।। 
 

2. ��ে�র দামব�ন লীলা 
  এক সময় মা যেশাদা �েহর মে� দিধম�ন করিছেলন। তখন িতিন ��ে�র অিত মধুর বা�লীলা গান 
করিছেলন। এইভােব তাঁর পুে�র কথা �রণ কের গভীর আনে� ম� িছেলন। েসই সময় িশশু �� �ধ �াত হেয় েসইখােন 



এেস উপি�ত হেলন। িতিন তখন তাঁর মােয়র �িত ে�েহর বেশ দািব করেলন েয, িতিন েযন দিধম�ন ব� কের তাঁেক 
��দান কেরন।  

মা যেশাদা ��েক েকােল তুেল িনেয় ��দান করেত লাগেলন ।এমন সময় হঠাৎ �লার উপর বসােনা দুধ উথেল 
পড়েত লাগল । তখন মা যেশাদা তাড়াতািড় ��েক েকাল েথেক নািমেয় দুধ নামােত ছুেট েগেলন। এইভােব তাঁেক েফেল 
চেল যাওয়ায় �� মােয়র ওপর ভীষণ রাগ করেলন। রােগ দাঁত িদেয় েঠাঁট কামেড় একটা পাথেরর টুকেরা তুেল িনেয় এর 
পর ননীর ভা�িট েভেঙ েফলেলন এবং ঘেরর এক েকােণ বেস েসই ননী েখেত লাগেলন। 

ইিতমে� দুেধর পা�িট নািমেয় েরেখ মা যেশাদা `wagš’b �ােন িফের এেলন। িতিন েদখেলন ননীর পা�িট েভে� 
পেড় আেছ এবং তাঁর িশশুপু�িটেক েদখেত না েপেয় িতিন বুঝেত পারেলন েয, এিট তাঁরই কম �। িতিন ভাবেত লাগেলন, 
‘‘েছেলটা খুব চালাক। পা�টা েভে� শাি� পাওয়ার  ভেয় এখান েথেক পািলেয় েগেছ।”িকছু�ণ েখাঁজার পর িতিন েদখেত 
েপেলন েয, একটা উপুড় কের রাখা উদুখেলর উপর �� বেস আেছন। িশকায় েঝালেনা ননীর পা� েথেক ননী িনেয় েসগুিল 
বাঁদরেদর খাওয়াে�ন। মােয়র ভেয় এিদক ওিদক তাকাে�ন। মা যেশাদা িনঃশে� িপছন েথেক হােত একটা ছিড় িনেয় ধীের 
ধীের �ে�র িদেক এেগােত লাগেলন। িক� �� তাঁেক েদেখ েফলেলন এবং তৎ�ণাৎ উদুখল েথেক লািফেয় পেড় ভেয় 
েদৗেড় পালােত লাগেলন। মা যেশাদাও তাঁেক ধরবার জ� তাঁর িপছন ছুটেত লাগেলন।  

মা যেশাদা ভাবেলন েয, তাঁর িশশুিটেক এতটা ভয় েদখােনা িঠক হেব না। আবার ভাবেলন তাঁেক একটু দ� না 
িদেলই নয়। তাই িতিন হােতর ছিড়টা েফেল একটা দিড় িদেয় তাঁেক েবঁেধ রাখার িচ�া করেলন। িক� যখন িতিন তাঁেক 
বাঁধেত েগেলন, তখন েদখেলন েয, েসই দিড়িট দু ইি� পিরমাণ েছাট। িতিন আরও দিড় এেন তার সে� েসগুিল জুেড় বাঁধবার 
েচ�া করেলন। িক� তখনও েদখেলন েয, তা েসই পিরমােণই েছাট। এইভােব সবকিট দিড় েজাড়া লািগেয় িদেয় িতিন ��েক 
বাঁধবার েচ�া করেলন। বারবার বাধঁেত িগেয় িতিন েদখেলন েয, তা �েত�কবারই দু ইি� েছাট। এইভােব �েহর সম� দিড় 
একি�ত কেরও মা যেশাদা তাঁেক বাঁধেত পারেলন না। তখন েগাপীরা হাসেত লাগেলন এবং মা যেশাদাও অবাক হেলন। এটা 
িক কের স�ব? তখন বালক �� তাঁর মােক পির�া� েদেখ �পা�ব �ক ধরা িদেলন। মা যেশাদা তাঁর েছেলেক েবঁেধ েরেখ 
�হকােয � �� হেলন। েসই সময় উদুখেল বাঁধা �� বািড়র সামেন দু’ িট অজু�ন �� েদখেত েপেলন। তখন �� েকামেরর 
সােথ উদুখল িনেয় হামাগুিড় িদেত িদেত দুিট গােছর মাঝখােন েগেলন। িক� গােছর সােথ উদুখল েলেগ যায় এবং গাছ দুিট 
উপেড় পেড় যায়। গাছ দুইিট েথেক দুইজন িদ�পুরুষ েবিরেয় আেসন। এই দুিট অজু�ন গােছর একটা ইিতহাস আেছ- তােদর 
�ব �জে� তারা িছল নল�বর এবং মিণ�ীব নামক কুেবেরর দুই পু�। নারদ মুিনর অিভশােপ তারা ��েদহ লাভ কেরন। 
তােদর � �াথনায় স�� হেয় িতিন তােদর বর দান কেরন। ভগবান ��� যখন বা�লীলা করেবন তখন তারা তাঁর �পায় 
উ�ার হেবন। এখােন দাম অেথ � দিড় বা র�েক েবাঝােনা হেয়েছ। তাই ��ে�র এই লীলােক দামব�ন লীলা বেল।  

িহেতাপেদশ:  েকউ যখন ভগবানেক লাভ করেত আ�িরকভােব েচ�া কের, ভগবান তখন তার কােছ ধরা েদন। 
েকউ যিদ পিততও হয় তাহেল ভে�র cÖv_©bvq ভগবান তােক উ�ার কেরন।  

 

3. আরুিণর গুরুভি� 
 অেনক অেনকিদন আেগর কথা। তখন ছা�রা  গুরু�েহ েথেক েলখাপড়া করত। েসই সময় েধৗ� নােম একজন 
আচায � বা িশ�ক িছেলন। তাঁর িছল িতনজন ছা� বা িশ� । তাঁেদর নাম আরুিণ, উপমনু� এবং েবদ। আরুিণর বািড় িছল 
প�াল েদেশ । একিদন গুরু আরুিণেক েডেক বলেলন, ‘‘জিম েথেক জল েবিরেয় যাে�। তুিম ওখােন িগেয় জিমর আল েবঁেধ 
এস।” গুরুর আেদেশ আরুিণ চেল েগল জিমর আল বাঁধেত। িক� অেনক েচ�া কেরও েস জল েরাধ করেত পারিছল না । 
আরুিণ অ� েকান উপায় খুেঁজ েপল না । তখন েস িনেজই েসই জিমর আেল শুেয় পড়ল। তারপর ব�  হল জল েবর হওয়া । 
এিদেক �য � ডুেব েগেছ। চারিদক অ�কার হেয় আসেছ। িক� আরুিণ িফের এল না। গুরু েধৗ� িচি�ত হেয় পড়েলন। িতিন 
আরুিণর েখাঁেজ েবর হেলন। সে� অ� দুই িশ�। উপমনু� ও েবদ। গুরু েধৗ� েসই জিমর কােছ েগেলন।  

িতিন D”Pt¯̂‡i আরুিণেক ডাকেত লাগেলন। -ওেহ আরুিণ, তুিম েকাথায়? এখােন চেল এস। গুরুর ডােক আরুিণ 
জিমর আল ত�াগ করল। গুরুর কােছ এেস আরুিণ তাঁেক �ণাম করল । তারপর সব কথা খুেল বলল। তার কথা শুেন গুরু খুব 
খুিশ হেলন।  



গুরুভি�েত খুিশ হেয় েধৗ� আরুিণেক আশীব �াদ করেলন। িতিন আরুিণেক বলেলন, েতামার সম� িব�া অিজ�ত 
হেব। িতিন আরও বলেলন- তুিম জিমর আল েথেক উেঠ এেসছ। এজ� েতামার নতুন নাম হেব উ�ালক। তুিম এবার েদেশ 
িফের যাও। আশীব �াদ েপেয় আরুিণ তার িনজ েদেশ িফের েগল। 
 

4. �রামচে�র বনগমন 
েবদ, উপিনষদ, পুরাণ, মহাভারত ��িতর মত রামায়ণ আমােদর একিট ধম ���। এই রামায়েণর কািহনী েযমন 

আক�ষণীয়, েতনিন িশ�া�দ ও তাৎপয ��ণ �। আমরা এখােন রামায়েণর একিট তাৎপয ��ণ � কািহনী বণ �না করিছ। কািহনীিট হল 
‘�রামচে�র বনগমন’। অেযা�ার রাজা দশরথ । তাঁর িছল িতন রাণী। েকৗশ�া, ৈকেকয়ী ও সুিম�া। আর িছল চার েছেল। 
েকৗশলার েছেল রাম, ৈকেকয়ীর েছেল ভরত ও সুিম�ার িছল দুই েছেল–ল�ণ ও শ�� ।  িনয়ম অনুযায়ী েজ��পু� িসংহাসেন 
বেস। তাই রাজা দশরথ েজ��পু� রামেক িসংহাসেন বিসেয় িনি�ে�  েদহ ত�াগ করেত চান। পুেরািহত ও ম�ীেদর সে� 
পরামশ � কের িতিন �রামচে�র অিভেষেকর িদন িনধ �ারণ করেলন। অিভেষেকর কথা েঘািষত হেতই অেযা�া নগরী অপ�প 
সােজ সি�ত হেয় উঠল। রামচ� রাজা হেবন,�জােদর আন� আর েদেখ েক । তােদর মুেখ হািস আর হািস, ঘের ঘের উড়েছ 
পতাকা। 
     ‘‘ল� ল� পতাকা উিড়েছ নানা রে�। 
     নানা েদশ হইেত রাজা আেস ৈস� সে�।। 
     নানা রে� রথ রথী হ�ী েঘাড়া সােজ। 
     নানা জািত বা� শুিন নানা িদেক বােজ।। 
                       - রামায়ণ।  
রামচে�র অিভেষেক েযাগদােনর জ� বিশে�র সে� অেনক মুিন ঋিষও চেল এেলন অেযা�ায় । তাঁেদর কে� �িনত হল 
েবদম�। যথারীিত অিধবাস স�ণ � হল, পেরর িদন অিভেষক। ঐিদন েভাের ম�রা নােম এক দাসী এেস ৈকেকয়ীর কে� 
�েবশ করল। ম�রা ৈকেকয়ীর বােপর বািড়র দাসী। তােক েদেখ ৈকেকয়ী আনে� স�াষণ জানােলন । রামচ� রাজা হেবন 
এেত সবাই আনি�ত, ৈকেকয়ীর মেন ও খুিশর ভাব। িক� ম�রা  রােমর রাজ�ািভেষক েমােটই সহ� করেত পারিছলনা। তার 
উপর ৈকেকয়ীর আন� েদেখ এেকবাের �েল উঠল। মুেখ িবষ ছিড়েয় ম�রা বলল,‘‘তুিম ইে� করেলই ভরত রাজা হেত 
পাের। েতামার হয়ত মেন েনই েয, রাজা দশরেথর দুবার অসুেখর সময় তুিম তাঁেক েসবা কেরিছেলবেল রাজা েতামােক দুিট 
বর িদেত েচেয়িছেলন, তুিম বেলিছেল সুিবধামত েস বর দুিট েনেব। এখন সুেযাগ এেসেছ, এই সময় তুিম েস বর দুিট রাজার 
কাছ েথেক েচেয় নাও।’’ 
“িক বর চাইব রাজার কােছ?’’ িজে�স কের, ৈকেকয়ী।  

ম�রা বলল, ‘‘তুিম রাজার কােছ বল েয, �থম বের রােমর পিরব �েত, ভরত রাজা েহাক, আর ি�তীয় বের রাম বেন 
যাক । িচরজীবেনর জ� না হেলও অ�ত েচৗ� বছেরর জ� রাম বেন যাক। ’’ কথািট ৈকেকয়ীর মেন ধরল। অিভেষেকর 
�েব � দশরথ ৈকেকয়ীর মহেল এেলন। ৈকেকয়ীেক িবষ� েদেখ রাজাও দু:িখত হেলন। ৈকেকয়ী রাজার িনকট তাঁর �ব � �িত�ত 
বর দুিটর � �াথনা করেলন- 

“এেক বের ভরেতের েদহ িসংহাসন। 
আর বের �রােমের পাঠাও কানন।।” 

ৈকেকয়ীর �াথ �নায় দশরেথর মাথায় েযন ব�াঘাত হল। তাঁর �াণািধক পু� রামচ�েক বেন েযেত হেব। িক� িতিন 
িক করেত পােরন? িতিন েয ৈকেকয়ীর িনকট সত�ব�। এমতাব�ায় ৈকেকয়ীেক িতিন বলেলন, ‘‘তুিম অ� বর �াথ �না 
কর।’’ িক� ৈকেকয়ী িনেজর �াথ �নায় অটল। 

অেনক অনুনয় কেরও যখন ৈকেকয়ীর মত পিরবত�ন করেত পারেলন না, তখন দশরথ কাঁদেত কাঁদেত রামেক 
েডেক পাঠােলন। রাম ��ত হি�েলন অিভেষেকর জ�। সব েফেল ছুেট এেলন িপতার আহবােন। ঘের ঢুেকই িতিন চমেক 
উঠেলন। তাঁর িপতা কাঁদেছ, মুহুমুহ � �ছ �া যাে�ন। িপতার এ অব�া েদেখ রামচে�র েচাখ জেল ভের উঠল। িতিন িজে�স 



করেলন, ‘‘িপতা, েকন আপিন আমায় েডেকেছন? আপনার দুঃেখর কারণ কী বলুন।”রাজা দশরথ েযন হতবাক হেয় েগেছন- 
েকান কথাই বলেত পারেছ না, তাঁর েচাখ েথেক অিবরল অ� ঝরেছ।  

তখন ৈকেকয়ী রামেক বলেলন, ‘‘েতামার িপতা এক সময় আমােক দুিট বর িদেত েচেয়িছেলন । এতিদন েস বর 
আিম চাইিন। আজ রাজার  কােছ েস বর দুিট েচেয়িছ। আমার �থম �াথ �না েতামার অিভেষক ব� থাক- েতামার পিরবেত� 
ভরেতর অিভেষক েহাক। আমার ি�তীয় �াথ �না , েচৗ� বছেরর জ� ভরত রাজা হেব। আর এ সময়  তুিম থাকেব বনবােস।” 

কথা শুেন রাম িপতােক আ�াস িদেয় বলেলন, ‘‘এ জ� আপিন দুঃখ করেবন না িপতা,আপিন আপনার সত� র�া 
করুন, আিম ভরতেক আশীব �াদ করিছ। েস অেযা�ার িসংহাসেন বসুক। আিম বেন যাি�।” 

রােমর বনগমেনর কথা শুেন রাজা দশরথ আবার �িছ �ত হেয় পড়েলন। রাম িক� অচল অটল । িপতার সত� র�া 
তাঁেক করেতই হেব। িপতার �ান িফরেল রামচ� তাঁর িনকট েথেক চেল এেস বনগমেনর উে�াগ �হণ করেলন।    

এিদেক রামচে�র বনগমেনর কথা চারিদেক ছিড়েয় পড়ল। আনে� মুখিরত রাজধানীেত েশােকর ছায়া েনেম এল। 
রামচ� তাঁর �ঢ় �িত�ার কথা জািনেয় সীতার িনকট িবদায় িনেত যাে�ন। পেথ ল�েনর সােথ সা�াৎ। সব শুেন ল�ন 
রামচে�র সে� বেন যাওয়া ি�র করেলন। 

 ওিদেক সীতােদবীও অিভেষেকর জ� ৈতির হি�েলন। এমন সময় েসখােন রামচ� িগেয় উপি�ত হেলন। রােমর 
মুেখ সব শুেন সীতাও তাঁর েদেহর বহু�� অলংকার খুেল েফেল বলেলন, ‘‘আিম েতামার সে� বেন যাব। 

‘বনবােস অেনক িবপেদর স�াবনা’ এই বেল রামচ� সীতােক িনর� করবার েচ�া করেলন। িক� সীতা �ামীর 
সে� যােবনই। অগত�া রামচ� তাঁেক সে� িনেত রািজ হেলন। 

েয সব নরনারী িকছু�ণ আেগ ম�ল ঘট আর ম�গল �দীপ হােত িনেয় রামচে�র অিভেষেকর জ� দাঁিড়েয়িছেলন 
তাঁরা হাত েথেক েস সব েফেল কাঁদেত লাগেলন । অেযা�ার আকাশ কা�ায় ভের েগল। রাম িপ�সত� পালেনর জ� সীতা 
ও ল�ণসহ বেনর িদেক রওনা হেলন।  
 �� িপতার একা� অনুেরােধ িতন িদেনর পথ তাঁরা রেথ েযেত স�ত হেলন। সারিথ সুমে�র রেথ চেড় তাঁরা অেযা�া 
েছেড় চলেলন। তাঁেদর িপছন িপছন ছুেট এল অেযা�া নগরীর �জা�� । রাম ছাড়া অেযা�ায় তারা থাকেত চায় না । তাই 
তারা �াণি�য় রামচে�র অনুসরণ করেছ। 

রামচ� েদখেত েপেলন, রাজা দশরথ ও রাণী েকৗশ�া কাদঁেত কাঁদেত রেথর িপছন ছুটেছন।  
রথ বায়ু েবেগ ছুেট চলল। অেনক জনপদ, �া�র অিত�ম কের িতন িদেন তাঁরা গ�ার তীের এেস েপৗঁছেলন। 

েসখােন রথ হেত অবতরণ করেলন সবাই। তারপর রামচ� বলেলন, ‘‘সুম�, তুিম িফের িগেয় আমােদর সম� সংবাদ 
জািনেয় িপতােক সা�না িদও।” 

সুম� কাঁদেত কাঁদেত িবদায় িনেয় অেযা�ায় চেল েগেলন। িপতা, মাতা ও অেযা�ােক েছেড় েযেত রােমরও কম 
দুঃখ হল না । তবুও িতিন িবপেদ অধীর হেলন না। 

িহেতাপেদশ:স�দ অথবা িবপেদ সব �াব�ায় সংযম �দশ �ন ধেম �র অ�। �রামচ� একথা �রণ েরেখ অিবচিলত 
িচে� ভাই ল�ণ এবং সীতােক িনেয় এিগেয় চলেলন। 
 

5. ফলওয়ালীর �িত �পা 
 

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 তােক েকান ভারী িজিনস তুলেত বলা হেতা িতিন েসটা তুলেত পারেতন না। তখন িতিন েকবল তাঁর হাত 
নাড়েতন। এভােবই �িতিদন, �িত�ণ িতিন তাঁর িপতা মাতােক অসীম আন� দান করেতন। িতিন িশশুসুলভ এই সম� লীলা 
��াবেনর েলাকেদর কােছ �দশ �ন কেরিছেলন। মুিন-ঋিষরা িবিভ�ভােব ভগবােনর অনুস�ান করেছন। তােদর িতিন েদখােত 
েচেয়িছেলন েয, িকভােব ভগবান তাঁর ভ�েদর ই�ায় বশী�ত হন।  

একিদন এক ফলওয়ালী ন� মহারােজর বািড়র সামেন এেস হাঁকেত লাগল, ‘‘ফল চাই, ফল চাই, ভাল ফল আেছ, 
েক িকনেব এেসা।” সাধারনত আিদবাসীরা �ােম িগেয় ফল িবি� কের। আিদবাসীরাও েয �ে�র �িত আস� িছল, তা 
এখােন বণ �না করা হেয়েছ। আিদবাসীেদর �িত �পা করার জ� ��� ধােনর িবিনমেয় ফল েকনার জ� তােদর কােছ 
েযেতন। িশশু �� তৎ�ণাৎ তাঁর েছা�েছা� হােত কের ধান িনেয় এেস তার িবিনমেয় িকছু ফল িনেত এেলা।  

তখনকার িদেন িবিনমেয়র মা�েম �য়-িব�য় হেতা। তাই বড়েদর শে�র িবিনমেয় ফল িকনেত েদেখ ��� 
তারই অনুকরণ করিছেলন। িক� তাঁর হােত দুেটা িছল অত�� েছাট। ধানগুিল আনেত আনেত তার অিধকাংশই মািটেত পেড় 
েগেলা। েয ফলওয়ালীিট ফল িবি� করেত এেসিছল েস এইভােব ��েক আসেত েদেখ, তাঁর �েপ মু� হেয় েগল। তাই তাঁর 
হােতর অবিশ� কেয়কিট ধােনর িবিনমেয় তাঁর হাত fwZ© কের ফল িদেয় িদল। তখন েস েদখল েয, তার ফেলর ঝুিড়িট 
মিণমাwY‡K¨ �ণ � হেয় েগেছ। এই ঘটনা েদেখ ফলওয়ালী খুব অবাক হেয় েগল। েস ভাবল একিট েছাট িশশুর পে� িকভােব 
এই অেলৗিকক কাজ করা স�ব।  

ভগবান হে�ন সব রকেমর আশীব �াদ �দাতা। তাই েকউ যখন ভগবানেক িকছু েদয়, তােত তার েকান �িত হয় না, 
বরং �িতদােন তার ল� েকািটগুণ েবিশ লাভ হয়। �� এতই �পাময় েয, েকউ যিদ তােক একিট পাতা,একিট ফুল , একিট 
ফল অথবা একটু জল দান কেরন, তাহেল িতিন তৎ�ণাৎ তা �হণ কেরন। েকবল ভি� সহকাের তা িনেবদন করেত হয়, 
েসিটই েকবল একমা� শত�। ফল িব�ীকািরণী যিদও িছেলন দির� আিদবাসী রমণী, তবুও িতিন ��ে�র �িত গভীর ে�হ 
েদিখেয়িছেলন, ‘‘েহ �� , তুিম ধােনর িবিনমেয় িকছু ফল েনওয়ার জ� আমার কােছ এেসেছা। েসই ধানগুিল �ায় সবই 
েতামার হােত েথেক পেড় েগেছ, তবুও তুিম আমার কাছ েথেক যত ই�া ফল িনেত পার।”এভােব ফলওয়ালী তার সরল 
মা�ে�েহর �ারা ভগবানেক স�� করেলন। 

িহেতাপেদশ: এই ঘটনা েথেক িশ�া লাভ করা যায় েয, ভি� এবং �ীিত সহকাের ���েক যা িকছু িনেবদন করা 
হয়, তার িবিনমেয় ��� জাগিতক এবং পারমািথ �ক উভয়�েপই েকািট েকািটগুণ অিধক ফল �দান কেরন। 

6. সত� এবং সু�র 
‘সত� এবং ‘সু�র- এর সুসংগিত স�ে� অেনক সময় তক� হয়। েকউ েকউ ে��া�তভােব সত�েক �কাশ করেত 

�ী�ত হন, তেব েকউ হয়েতা বলেত পােরন, েযেহতু সত� সব সময় সু�র নয়, তাই �ায়ই তা অি�য় এবং ভীিত�দ - তা 
হেল সত� এবং সু�রেক একসে� �কাশ করা যায় িক কের? তার উ�ের আমরা বলেত পাির েয, ‘সত�’ এবং ‘সু�র’-এই 
দুিট সুসংগত পিরভাষা এবং িবেশষভােব আমরা বলেত পাির েয, ��ত সত�, যা হে� জড়াতীত, তা সব �দাই সু�র । সত� 
এতই সু�র েয, তা সকলেক আক�ষণ কের, এমন িক সত�েক পয ��। সত� এতই সু�র েয, বহু মুিন, ঋিষ এবং ভ� সেত�র 
জ� সব িকছু ত�াগ কেরেছন। আধুিনক যুেগর একজন আদশ � েনতা মহা�া গা�ী সত�েক িনেয় পরী�া করার জ� তাঁর সম� 
জীবন উৎসগ � কেরিছেলন এবং তাঁর সম� কায �কলাপ িতিন সত�েক ল�� কেরই সাধন কেরিছেলন।  

শুধু মহা�া গা�ী েকন? আমােদর সকেলরই সেত�র অনুস�ােনর �িত একিট আকষ �ণ রেয়েছ, কারন সত� েকবল 
সু�রই নয়, তা সব �শি�মান, সৈব ��য �ময়, সব �যশস��, সব ��ানস�� এবং সব �েতাভােব ৈবরা��ণ �। দুভ�া�বশত, ��ত 
সত� স�ে� মানুেষর েকান ধারণাই েনই। শতকরা �ায় িনরান�ই জন মানুষই সেত�র নােম অসেত�র অনুগমন করেছ । 
আমরা ��তপে� সেত�র েসৗ�েয �র �িত আ��, িক� অনািদকাল ধের আমরা সত��েপ �িতভাত, অসত�েক ভালবাসেত 
অভ�� হেয়িছ। তাই িবষয়াস� মানুেষর কােছ ‘সত�’এবং ‘সু�র’- এই দুইেয়র িমলন স�ব নয় । জড় জাগিতক সত� এবং 
সু�েরর িবে�ষণ এইভােব করা যায়। 



এক সময় একজন অত�� �মতাশালী এবং বিল�েদহী মানুষ যাঁর চির� িছল অত�� সে�হজনক, িতিন এক অিত 
সু�রী রমণীর �িত আস� হন। েসই রমণীিট েকবল সু�রীই িছেলন না , তাঁর চির�ও িছল অত�� িনম �ল এবং িতিন েসই 
পুরুেষর ে�ম িনেবদন েমােটই পছ� কেরনিন। েসই পরুষিট িক� কামাত� হেয় তাঁেক েজার করেত থােকন, তাই েসই রমণীিট 
অবেশেষ তাঁেক সাতিদন অেপ�া করেত অনুেরাধ কেরন এবং একিট িনিদ �� সমেয় তাঁর সে� সা�াত করেত বেলন। পুরুষিট 
স�ত হন এবং অেনক আশা িনেয় িতিন েসই িনিদ �� সমেয়র �তী�া করেত শুরু কেরন। 

েসই সা�ী মিহলািট তখন পরম সেত�র ��ত েসৗ�য � �কাশ করার জ� এক িশ�ণীয় প�া অবল�ন কেরন। িতিন 
অত�� উ� েরচক ঔষধ �হণ কেরন এবং তার ফেল সাতিদন ধের �মা�েয় মল �� ত�াগ করেত থােকন ও বমন করেত 
থােকন। েসই মল, �� এবং বমন িতিন একিট পাে� স�য় কের রােখন । েসই েরচক ঔষেধর �ভােব তথাকিথত অিত সু�রী 
রমণীিট রু� ,জীণ � ও ক�ালসার �প ধারণ কেরন, এবং তাঁর গােয়র রঙ কােলা হেয় যায় ও তাঁর সু�র চ��য় অি�েকাটেরর 
গভীের �িব� হেয় িন�ভ হেয় পেড়।এইভােব িনিদ �� সমেয় িতিন েসই ে�িমক পুরুষিটেক অভ�থ �না জানাবার জ� �তী�া 
করেত থােকন।  

েসই পুরুষিট তখন সু�র েপাশােক সি�ত হেয় েসখােন এেস, সু�র �বহার সহকাের েসই কুৎিসত রমণীিটেক 
িজ�াসা কেরন, িতিন েসখােন েকান সু�রী রমণীেক েদেখেছন িক না, যাঁর সে� সা�াৎকােরর জ� িতিন েসখােন উপি�ত 
হেয়েছন। েসই পুরুষিট বুঝেতই পােরনিন, েয সু�রী রমণীর �তী�া িতিন করিছেলন, িতিন তাঁরই স�ুেখ দ�ায়মান। যিদও 
েসই রমণীিট বার বার তাঁেক তাঁর পিরিচিত েদন, িক� তাঁর করুণ অব�ার ফেল পুরুষিট তাঁেক িচনেতই পােরনিন।  

অবেশেষ েসই রমণীিট েসই �িতপি�শালী পুরুষিটেক বেলন েয, িতিন তাঁর েসৗ�েয �র উপাদানগুিল আলাদা কের 
একিট পাে� স�য় কের েরেখেছন। িতিন তাঁেক এও বেলন েয , িতিন ই�া করেল তাঁর েসৗ�েয �র রস উপেভাগ করেত পােরন। 
যখন েসই িবষয়াস� েসৗ�য �-িপপাসু মানুষিট েসই েসৗ�েয �র রস েদখেত চান, তখন েসই রমণীিট তাঁেক অত�� দুগ ��ময় মল, 
�� এবং বমন�ণ � পা�িট েদিখেয় েদন। এইভােব তরল েসৗ�েয �র রহ� তাঁর কােছ �কািশত হয়। অবেশেষ েসই সা�ী রমণীর 
�পায় েসই জঘ� চির� মানুষিট ��ত বা�ব এবং তার ছায়ার মে� পাথ �ক� স�ে� অবগত  হেত স�ম হন এবং এইভােব 
িতিন ��িত� হন। 

আমরা যারা অিনত� জড় েসৗ�েয �র �িত আ�� হি� , তােদর অব�াও েসই মানুষিটরই মেতা। েয রমণীিট কথা 
উে�খ করা হেয়েছ, তাঁর একিট �ণ � িবকিশত সু�র জড় েদহ িছল। িক� িতিন িছেলন েসই অিনত� জড় েদহ এবং মেনর 
অতীত। ��তপে� , িতিন িছেলন িচৎ , এবং তাঁর র� - মাংেসর েসৗ�েয �র �িত আ�� হেয়িছেলন তাঁর েয ে�িমক, িতিনও 
িছেলন এক িচৎ  �িল�। জড়বাদী ভাবুক এবং েসৗ�য �িবেদরা িক� আেপি�ক সেত�র বািহ�ক েসৗ�য � এবং আকষ �েণর 
�ারা েমািহত হন এবং েসই িচৎ �িল� স�ে� স�ণ �ভােব অ� থােকন, যা হে� যুগপৎ সত� এবং সু�র উভয়ই। এই িচৎ 
�িল� এত সু�র েয , তা যখন  তথাকিথত সু�র েদহিট েছেড় চেল যায়, ��তপে� যা হে� মল , �� এবং বমেনরই 
িবকার মা�,তখন সু�র অল�ার এবং বসন - �ষেণ সি�ত থাকেলও েসই েদহিট েকউ �শ� পয �� করেত চায় না।  

আমরা সকেলই িম�া, আেপি�ক সেত�র প�া�বন করিছ, যা ��ত েসৗ�য �রিহত। বা�ব সত� িক� িনত� 
েসৗ�য �ময় - েসই েসৗ�য � িচরকাল বত�মান থােক। েসই িচৎ-�িল� অিবন�র । র� মাংেসর েসৗ�য � উ� েরচক ঔষেধর 
�ভােব কেয়ক ঘ�ার মে�ই িবন� হেয় েযেত পাের, িক� সেত�র েসৗ�য � অিবন�র এবং িচরকাল তার পরম সু�র �প  
িনেয় তা িবরাজ কের। দুভ�া�বশত , জড় িশ�ী এবং ভাবুেকরা েসই িচৎ-�িলে�র (আ�ার) েসৗ�য � স�েক� স�ণ �ভােব 
অ�। এই সম� িচৎ- �িলে�র উৎস েয অি� (ভগবান) , েসই স�ে�ও তারা স�ণ �ভােব অ� , এবং েসই অি�র সে� িচৎ-
�িলে�র েয  স�ক�, যা িচ�য়লীলার �প ধারন কের,েসই স�ে�ও তারা স�ণ �ভােব অ�। পরেম�র ভগবােনর �পায় 
যখন েসই সম� লীলা এই জগেত �দিশ �ত হয়, তখন েদহসব �� �খ� মানুেষরা  িব�া� হেয় মেন কের েয, পরম সত� এবং 
পরম সু�েরর েসই সম� লীলািবলাস ��ব বিণ �ত মল, �� এবং বমেনরই িবকার। তাই হতাশ হেয় তারা িজ�াসা কের, 
সত� এবং সু�র িকভােব একই সে� িবরাজ করেত পাের।  

িবষয়াস� মানুেষরা জােন না েয, �ণ � েচতন স�া হে�ন এক পরম সু�র পুরুষ , িযিন সকলেক আকষ �ণ কেরন। 
তারা জােন না েয, িতিনই হে�ন বা�ব ব� , িতিনই হে�ন সব িকছুর পরম উৎস। অণুস�� িচৎ-�িল� তাঁর িবিভ� অংশ 
হওয়ার ফেল গুণগতভােব সু�র এবং িনত�, এবং েসই পরম পুরুেষর সে� অণুস�� িচৎ-�িলে�র পাথ �ক� হে� েয , িতিন 



সব � অব�ােতই �ণ � পুরুেষাওম, আর �িল�স�হ সব � অব�ােতই তাঁর িবিভ� অংশ। তাঁরা উভয়ই িক� পরম সত�, পরম 
সু�র, পরম �ানময়, পরম শি�স��,পরম ঐ�য �মি�ত এবং পরম ৈবরা��ণ �। ে�� জড়বাদী কিব অথবা ভাবুেকর �ারা 
রিচত হেলও, েকান সািহত� যিদ েসই পরম সত� এবং সু�রেক বণ �না না কের, তা হেল তা েকবল আেপি�ক সেত�র মল, 
�� এবং বমেনর আধার মা� । 

িহেতাপেদশ:��ত সািহত� হে� তা-ই, যা পরম সেত�র পরম েসৗ�য � বণ �না কের। 
 
 

7. জীব েসবা 
 ঈ�র জীেবর আ�া�েপ জীেবর মে� বাস কেরন। তাই জীেবর েসবা করেলই ঈ�েরর েসবা করা হয়। মানুষ পশু- 
পািখ, কীটপত� এরা সবাই জীব। এেদর েসবাও জীব েসবা। উি�েদরও �াণ আেছ, তাই �াপক অেথ � এরাও জীব। এেদর 
েসবাও জীব েসবা। 

 জীবেক েসবা করার ে�রণার প�ােত রেয়েছ ঈ�েরর সব �া�ক অনু�িত। ঈ�র সব ��াপী, সব িকছুর মে�ই ঈ�র 
িব�মান। উপিনষেদর যুেগ বলা হেয়েছ,‘সব � খি�দং ��ম-সবিকছুই ��’। গীতায় ��� বেলেছন, ‘ঈ�রঃসব ��তানাং 
�ে�েশ হজু�ন িত�িত-েহ অজু�ন, ঈ�র সকল �াণীর �দেয় অবি�ত। জীব েসবাই ঈ�র েসবা। সুতরাং ঈ�রেক েসবা করেত 
হেল জীবেক েসবা করেত হেব, জীবেক ভােলাবাসেত হেব।  

ঈ�র আ�া�েপ সব জীেবর মে�ই আেছন, আর ঈ�র সবার েস�। এই েবাধ যখন জে�, তখন অপেরর অনু�িতর 
সে� িনেজর অনু�িত এক হেয় যায়। এ অব�ায় মানুষ �িতিট জীেবর আন� েবদনােক িনেজর আন� েবদনা বেল অনুভব 
কের। ফেল অপেরর দুঃখ েবদনােক িনেজর দুঃখ েবদনার �ায় �র করেত �য়াসী হয়। তখন েস িনেজর সুখ �া���, এমন 
িক িনেজর জীবন পয �� পেরর েসবায় উৎসগ � করেত ি�ধােবাধ কের না। এমন এক আদ �শ জীব েসবার ��া� রেয়েছ িস�াথ � 
ও েদবদে�র কািহনীর মে�।  
 িস�াথ � হল েগৗতম বুে�র বা� নাম। েছেলেবলা েথেকই তাঁর �দয় িছল করুণায় ভরা । পশু, পািখ, মানুষ সবার 
দুঃেখই তাঁর �দয় েকঁেদ ওেঠ। কারও দুঃখ ক� িতিন সহ� করেত পােরন না ।  

একিদন িবেকল েবলা বালক িস�াথ � বাগােন বেস আেছন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর পােয়র কােছ এেস পড়ল একিট 
হাঁস। হাঁসিটর গােয় একিট তীর িব� হেয় রেয়েছ। আর েস �ত�ান েথেক দরদর কের র� পড়েছ। এ �� েদেখ িস�ােথ �র 
�দয় করুণায় গেল েগল। িতিন সে�েহ হাঁসিটর েদহ েথেক তীরিট খুেল েফলেলন এবং গভীর সহানু�িতর সােথ শু�ষা করেত 
লাগেলন। 

 তখন েসখােন েদৗেড় এেস উপি�ত হেলন িস�ােথ �র েখলার সাথী েদবদ�। িতিন বলেলন, ‘‘িস�াথ �, হাঁসিট আিম 
তীরিব� কেরিছ, হাঁসিট আমার, তুিম এিট আমায় িদেয় দাও।” 

িস�াথ � বলেলন, ‘‘না েদবদ�, েসিট হয় না। আিম হাঁসিট েতামার হােত িদেত পাির না।  
েদবদ� বলেলন- ‘েকন িদেত পার না? এ হাঁসিট েতা েতামার নয়। এিট বুেনা হাঁস। আিম এিটেক তীরিব� কেরিছ, 

হাঁসিট এখন আমার। আমােক এিট িদেয় দাও।” 
 িস�াথ � বলেলন, ‘‘েদবদ�, তুিম এ িক বলছ? েতামার িক সুখ দুঃেখর অনু�িত েনই? েতামােক আঘাত করেল তুিম 
েযমন �থা েবাধ কর, এ হাঁসিটও েতমিন েতামার শের আহত হেয় ক� পাে�, এখন আমােদর উিচত এর ক� �র করার 
�ব�া করা।” 
 েদবদ� এবার েরেগ বেল উঠেলন, ‘‘িস�াথ �,েতামােক আবার বলিছ, হাঁসিট আমােক িদেয় দাও।” 
 
 



ধীর শা�ভােব িস�াথ � বলেলন, ‘‘েদবদ�, তুিম েরেগ যা� েকন? আপন দুঃখ িচ�া কের পেরর দুঃখ েবাঝার েচ�া 
কর। হাঁসিটরও েতা েতামার আমার মত সুখ দুঃেখর অনু�িত আেছ, আেছ �ােণর �িত ভােলাবাসা। আর েজেন রাখ, জীবন 
নাশ করার েচেয় জীবন র�া করা অেনক বড় কাজ। সুতরাং হাঁসিট আিম েতামার হােত �তু�র মুেখ িদেত পাির না, এর 
পিরবেত� তুিম যা চাইেব তাই েতামােক েদব, তবু হাঁসিট আিম ছাড়ব না।” 

আহত হাঁসিট র�ার �াপাের িস�েথ �র �ঢ়সংক� েদেখ েদবদ� �ি�ত হেলন। জীেবর �িত িস�ােথ �র করুণা তাঁর 
�দয়েকও �শ� করল। িস�াথ � হাঁসিটেক সু� কের আকােশ উিড়েয় িদেলন। 

িহেতাপেদশ:সকল জীেবর �িত সহানুভুিতশীল হওয়া আমােদর কত��। েকননা জীেবর মে�ই ঈ�র আ�া�েপ 
িবরাজ কেরন। 

 
8. জীেবা�ার 

 পাঁচশ বছর আেগর কথা বলিছ। তখন জািতেভদ বণ �েভদ আমােদর সমােজ মানুেষ মানুেষ িবেভেদর �াচীর তুেল 
িদেয়িছল। এই িবেভদ �র করার জ� ধম�য় আচার অনু�ান সহজ কের িদেলন �েগৗরা�। এই �েগৗরা� বা �েগৗরসু�রই 
�ৈচত� মহা�ভু। তাঁর সহচর িছেলন িনত�ান� �ভু। আরও িছেলন �অৈ�তাচায �, �হিরদাস, ��প, �সনাতন, �জীব, 
�েগাপাল ভ�, �রঘুনাথ দাস �মুখ। 
 �ৈচত� মহা�ভু বলেলন, ��নাম কর। নােম েদহ পিব� হেব, পাপ �ের যােব। �িনত�ান� েমেত উঠেলন 
��নাম সংকীত�েন। 
 মহা�ভু �েগৗরা� আর �িনত�ান� জীেবর ক�ােণর জ� তাঁরা আকুল হেয় েযেতন। পাপেক তারা �ণা করেতন, 
িক� পাপীেক নয়। তাই পাপীেদর জ� তাঁেদর �াণ েকঁেদ উঠত। তাঁরা তাঁেদর উ�ােরর উপায় খুজঁেতন।  

নব�ীেপ থাকা অব�ায় �েগৗরা� একিদন �ভু িনত�ান� ও ভ� হিরদাসেক েডেক বলেলন, ‘জীেবর উ�ােরর জ� 
েতামরা ঘের ঘের িগেয় মধুর ��নাম �চার কর । জািত ধম �- িনিব �েশেষ হিরনাম িবলাও।’ 

“�িত ঘের ঘের এই কর িগয়া িভ�া। 
�� ভজ �� বল কর �� িশ�া।” 

 �ভু �েগৗরা� েগৗরসু�েরর আেদেশ িনত�ান� ও হিরদাস নব�ীেপর পাড়ায় পাড়ায় ঘুের ঘুের ��নাম গান করেত 
লাগেলন। যােক পান, তােকই বেলন ��নােমর কথা, ভজেনর কথা।  

েস সমেয় জগাই মাধাই নােম দুই ভাই নব�ীেপ বাস করত। �া�ণস�ান হেয়ও মানুেষর �িত অত�াচার করা তােদর 
ৈদনি�ন কাজ হেয় দাঁিড়েয়িছল। তারা িছল রাজকম �চারী, কাজীর েকাটাল বেল সবাই তােদর ভয় েপত। তােদর অত�াচাের 
নব�ীেপর েলাক অিত�ঠ হেয় উেঠিছল। জগাই মাধাইেয়র অব�া শুেন এবং �চে� েদেখ িনত�ানে�র �াণ করুণায় গেল 
েগল। িতিন হিরদাসেক বলেলন,‘‘েদখ হিরদাস, হিরনােম যিদ এেদর উ�ার না হয় , তাহেল নােমর শি� িক�েপ েবাঝা 
যােব? আর েগৗরসু�র েয জীব উ�ােরর জ� অবত�ণ হেয়েছন, তার �মানই বা েকাথায় িমলেব?’’ হিরদাস িনত�ানে�র 
কথা সমথ �ন করেলন। উভেয় পরামশ � কের জগাই মাধাইেয়র কাছাকািছ িগেয় কীত�ন শুরু করেলন- 

“বল �� ভজ �� ক� �� নাম। 
�� মাতা �� িপতা �� ধন �াণ।। 
েতামা সবা লািগয়া �ে�র অবতার। 
েহন �� ভজ সব ছাড় অনাচার।” 

(ৈচত�-ভাগবত) 
 
 



 এই কথা েশানামা� ‘‘েতারা েক ের?’’ বেল ভীষণ ি�� জগাই মাধাই িনত�ান� ও হিরদাসেক তাড়া করল। তাঁরা 
উ���ােস েদৗড়ােত েদৗড়ােত েগৗরসু�েরর আবাস�েল েপৗঁেছ েগেলন। তখন জগাই মাধাই িবফল মেনারথ হেয় েসিদেনর মত 
িফের েগল।  

হিরনাম বলেত বলেত একিদন স��ার পর িনত�ান� িফরেছন মহা�ভুর �েহর িদেক। হঠাৎ রা�ায় জাগাই মাধাই 
তাঁেক ধের েফলল। িনত�ানে�র মুেখ হিরনাম শুেন দুভাই ভয়ানক ে�েপ েগল। তােদর এ অব�া েদেখ িনত�ানে�র �দয় 
েযন িবদীণ � হেয় েগল।িতিন তাঁেদর দুগ �িত েদেখ েচােখর জল ধের রাখেত পারেলন না। িক� এেত পাষ� জগাই মাধাইেয়র 
মন েমােটই নরম হল না, বরং ে�ােধ তারা �েল উঠল। মাধাই কলিসর কানা কুিড়েয় িনত�ানে�র কপােল ছুেঁড় মারল। 
িনত�ানে�র কপালেকেট র� ঝরেত লাগল। েস অব�ােতও িতিন হিরনাম �চােরর ই�া ত�াগ কেরনিন। েযন তাঁর িকছুই 
হয়িন, এমিনভােব িতিন জগাই মাধাইেক বলেলন- 

‘‘মািরিল কলিসর কানা সিহবাের পাির। 
েতােদর দুগ �িত আিম সিহবাের নাির।। 
েমেরিছস েমেরিছস েতারা তােত �িত নাই। 
সমুধুর হিরনাম মুেখ ব� ভাই ।।” 

 মাধাই পুনরায় তাঁেক মারেত উ�ত হল। তখন জগাই তােক হােত ধের বলল, ‘‘মাধাই কিরস িক? েকাথা েথেক 
স��াসী এেসেছ? তােক িক মারেত আেছ? তুই বড়ই িনদ �য় ের”। এ সংবাদ েশানা মা� িশ�গণসহ েসখােন এেস উপি�ত 
হেলন েগৗরসু�র। িনত�ানে�র ঐ র�া� অব�া েদেখ িতিন �� হেয় উঠেলন। িনত�ান� তাঁেক িনর� করেলন। ‘‘দু�েক 
বধ করেল উ�ার করব কােক? ‘েমাের িভ�া দাও �ভু, এ দুই শরীর’। আিম জীব দুিট িনেয় েতামার পিততপাবন নােমর 
সাথ �কতা র�া কির । �ভু, আমার কপােল েয আঘাত েলেগেছ, এিট িনেয় তুিম িচ�া কেরা না । সামা� আঘাত েলেগেছ। 
আমার েকান অিভেযাগ েনই। েতামার অভয় চরেণ এই দুঃখী জীব দুিটেক �ান দাও �ভু।  

তাছাড়া মাধাই মারেলও জগাই তােক থািমেয়েছ। �েগৗরা� সহাে� বলেলন, ‘‘জগাইেক আিম �মা করেত পাির। 
িক� মাধাই েতা িনত�ানে�র িনকট অপরাধী। আমার ভ�েক যারা ক� েদয়, আিম তােদর �মা করেত পাির না’’।  
 তখন িনত�ান� গদ গদ কে� �ভুেক উে�� কের বলেলন, ‘‘তুিম এ দুিট পাপীেক েয উ�ার করেব েস আমার 
অজানা নয়। তেব আমার েগৗরব বাড়াবার জ� আমার অনুমিতর কথা বলছ। েতামার ই�াই �ণ � েহাক, আিম মাধাইেক �মা 
করলাম। এই সে� আরও বলিছ, যিদ েকান জে� েকান সৎকম � িকছু কের থািক, তার পু�ফল সবই আিম মাধাইেক িদলাম। 
তুিম এই পরম দুঃখী জীবিটেক চরেণ �ান দাও”।এই বেল িনত�ান� মাধাইেক আিল�ন করেলন, জগাইেকও তখন 
আিল�েন জিড়েয় ধরেলন �েগৗরা�।  

এ ঘটনার পর জগাই মাধাই হেয় েগল নতুন মানুষ। ‘�� ��, বলেত তােদর নয়ন েথেক ঝের অ�ধারা- এমন 
সাধক হেয় েগল জগাই মাধাই। 
িহেতাপেদশ:পাপেক �না কর, পাপীেক নয়। 

9. েদশে�িমকা জনা 
 জননী এবং জ��িম সকেলরই ��ার ব�। জননীেক েযমন ভালবাসেত হয়, জ��িমেকও েতমিন ভালবাসেত হয়। 
কথায় বেল, জননী এবং জ��িম �গ � অেপ�াও ে��। জননীর েসবা শু�ষা স�ােনর কত��। জ��িমর ক�াণ সাধনও 
েদশবাসীর পিব� দািয়�। েদেশর উ�িতর জ� যারা কাজ কের, েদশেক যারা ভালবােস, তারা েদশে�িমক। নারী পুরুষ সবাই 
েদেশর েসবা করেত পাের। মহাভারেতর যুেগও েদখা যায় এক নারী েদেশর েসবায় আ�িনেয়াগ কেরিছেলন। তাঁর নাম জনা।  

জনার �ামীর নাম নীল�জ। মািহ�তী েদেশর রাজা িছেলন িতিন। জনার েছেলর নাম �বীর। 
একবার পা�বরাজ যুিধি�র অ�েমধ য� আর� করেলন । িতিন যে�র অ� েছেড় িদেলন। যে�র অ� েয সব েদশ 

িবনা বাধায় ঘুের আসেব েস সব েদশ য�কারী রাজার অধীন হেব। তেব অ�েক েকউ আটক করেল তার সে� য�কারীর 
যু� হেব। এটা িছল অ�েমধ যে�র িনয়ম।  



 
 পা�বেদর যে�র অ� িবিভ� েদশ অিত�ম করেছ। অেনক েদশ ঘুের েসই অ� এেসেছ মািহ�তী রােজ�। এই 
রােজ�র রাজপু� �বীর অ�িটেক আটক করল। এেত পা�বেদর সে� তােদর যু� েবেধ েগল।  

রাজা নীল�জ েছেল �বীরেক যে�র অ� েছেড় িদেত বলেলন। কারণ পা�বরা খুবই শি�শালী। তাই িতিন 
পা�বেদর ব�তা �ীকার করেত ��ত । িক� এ ��ােব বাধা িদেলন েদশে�িমকা রানী জনা। িতিন েদেশর �াধীনতা র�ার 
জ� �ামী ও পু�েক যু� করেত উৎসাহ েদন। িতিন বেলন, যু� না কের পরাজয় �ীকার করা অধম �। েদেশর �াধীনতা র�া 
করা অব� কত��।  
 রানী জনার কথায় রাজা নীল�জ ও রাজপু� �বীর উৎসািহত হেলন। পা�ব ৈস�েদর সে� �চ� যু� আর� হল। 
�বীেরর বীরে� পা�বেদর বহু ৈস� মারা পেড়। পা�বেদর েসনাপিত িছেলন িব�াত বীর অজু�ন। িতিন �বীেরর বীরে� মু�ধ 
হন। িক� এক সমেয় অজু�েনর �চ� আ�মেণ �বীর �তু� বরণ কেরন।  

�বীেরর �তু� সংবােদ তাঁর মা জনা �িথত হন। দুঃখ পান। তেব দুঃেখর মে�ও তাঁর সা�না িছল। কারণ, তাঁর পু� 
বীেরর �ায় যু� কের �াণ িদেয়েছ। েদেশর �াধীনতা র�ার জ� তাঁর এ আ�ত�াগ।েস েতা েগৗরেবর । অপরিদেক, �বীেরর 
�তু�েত িপতা নীল�জ ভীত হেয় পড়েলন। পা�বেদর িবরুে� নতুন কের যু� করার সাহস তাঁর হল না । িতিন ব�তা �ীকার 
কের িনেত ��ত হেলন । এমন অব�ায় জনা �ামীেক পুনরায় যু� করার জ� উৎসাহ িদেত লাগেলন।  

িতিন বলেলন, েহ রাজা আপিন িচ�া কের েদখুন। একিদেক পা�বরা আমােদর পু�েক হত�া কেরেছ। অপরিদেক 
েদেশর �াধীনতা হরণ কেরেছ। সুতরাং তারা আমােদর শ�; েদেশর শু�। তােদর �মা করা যায় না। এেদর উপযু �� িশ�া 
িদেত হেব। আপিন িক ধেম �র কথা ভুেল েগেছন? েদেশর �াধীনতা র�ার জ� েয যু�, েস যু� েতা ধম �যু�। আর এ ধম �যু� 
না করেল পাপ হয়। ধম �যুে� �াণ েগেল �গ �লাভ, আর জয়ী হেল রাজ�লাভ। এ যু� করার সুেযাগ পাওয়া েসৗভাে�র কথা । 
সুতরাং েদশ আ�মণকারী ও পু�হত�াকারীর িনকট ব�তা �ীকার করেবন না।অজু�নেক হত�া কের েদেশর �াধীনতা র�া 
করুন। পু� হত�ার �িতেশাধ িনন।” একথা বেল জনা �ামী নীল�জেক যু� করেত অনুেরাধ জানােলন। 

 িক� জনার উৎসাহ�ণ � বাক� শুেনও নীল�েজর যু� করার সাহস হল না। িতিন পা�বেদর ব�তা �ীকার করেলন। 
এই ঘটনায় জনা খুবই মম �াহত হেলন। িতিন েশােক দুঃেখ আর �াণ ধারণ করেত চাইেলন না। এক িদেক পু� 

েশাক, অপরিদেক েদেশর পরাধীনতা জনােক �িথত কের তুলল। িতিন গ�ায় ঝাঁপ িদেয় �াণ িবসজ�ন িদেলন।  
িহেতাপেদশ:মেন রাখেব, পরাধীনতার েচেয় �তু�ও ে�য়। 
 

10. ভে�র েসবায় ভগবান 
অেনক িদন আেগর কথা।  
অজু�ন িম�র নােম একজন অ�াপক িছেলন। মহাপি�ত িছেলন িতিন । িছেলন অেনক বড় ভ� । িক� বড়ই দির� িছেলন 
িতিন।  

িভ�া কের যা েপেতন, তাই িদেয় ক� কের সংসার চালােতন। ভগবােনর আরাধনা আর িব�াচচ �া কের তাঁর িদন 
কাটত।  

অজু�ন িম� গীতার একিট টীকা অথ �াৎ গীতার ে�ােকর �া�া রচনা কেরিছেলন। নবম অ�ােয়র বাইশ সং�ক 
ে�ােকর টীকা রচনা করেত িগেয় তাঁর হাত েথেম েগল । ে�াকিট হলঃ 

অন�াি�য়ে�া মাং েয জনাঃ পযু �পাসেত। 
েতষাং িনত�ািভযু�ানাং েযাগে�মং বহা�হ� ।। 

অথ �াৎ, অ� েকান িবষেয়র িচ�া না কের যাঁরা আমার উপাসনা কেরন এবং আমােত িনত� যু�, আিম তােদর েযাগ 
(অ�া� ব�র স�ান) ও ে�ম (�া�ব�র র�া)-এর ভার বহন কির।  



অজু�ন িমে�র েহাঁচট খাওয়ার জায়গাটা হল ে�ােকর বহা�হ�-এই শ�িট। ঈ�র ভ�েক দান করেত পােরন, িক� 
ঈ�র ভে�র ভার বহন কেরন, এটা েতা হেত পাের না।  

তখন িক� এখনকার মত ছাপাখানা িছল না। বইগুেলা িছল হােত েলখা। একিট পুিথঁ েদেখ িলেখ যাঁরা আরও অেনক 
পুিঁথ বানােতন, তাঁেদর বলা হত িলিপকার। হােত িলখেত েগেল িলিপকােরর ভুল�িট েতা হেতই পাের।পি�ত অজু�ন িম� মেন 
করেলন, হয়ত এটা িলিপকােরর ভুল। ভগবান দান কেরন। তাই গীতায় ভগবান স�বত বেলেছন, ‘দদা�হ�’ অথ �াৎ আিম 
দান কির। িতিন গীতার েয পা�িলিপ েদেখ টীকা িলেখিছেলন, েসখােন ‘বহা�হ�’ েকেট ‘‘দদা�হ�’’ িলেখ িদেলন। ‘আিম 
বহন কির’ এর জায়গায় অথ � দাঁড়াল ‘আিম দান কির’। 
 এরপর একিদন পি�ত অজুন � িম� খুবই িবপেদ পড়েলন। নানা জায়গায় ঘুরেলন, িক� েকাথাও িভ�া েপেলন না। 
�েহ পাঁচ-ছজন েপা�। তারা েয অভু� থাকেব।  

পেথর পােশই িছল একিট ছায়াময় গাছ। েসই গােছর তলায় বেস পড়েলন অজু�ন িম�। তাঁর েচােখর সামেন েভেস 
উঠল �ী ও স�ানেদর অনাহার ি��মুখ আর মিলন েচহারা। তখন িতিন গভীর ভি� সহকাের ভগবানেক ডাকেত লাগেলন। 
আে� আে� তাঁর দুেচােখ ঘুম এেস েগল। গভীর ঘুেম আ�� হেয় পড়েলন িতিন। হঠাৎ েজেগ েদেখন স��া হেয়  েগেছ। ‘‘ইস, 
ঘুিমেয় পেড়িছলাম।’’ 

�� িভ�াপা� িনেয় ভ�িচে� অজু�ন িম� বািড় িফরেলন। েদখেলন, তাঁর �ী দুয়াের দাঁিড়েয় তাঁরই জ� অেপ�া 
করেছন।  

িক �াপার এত েদির করেল েয! এিদেক আিম ঠাকুেরর েভাগ লািগেয় অেপ�া করিছ। 
‘ঠাকুেরর েভাগ! িক িদেয়?’ অজু�ন িম� মেন করেলন, �ী তাঁর অ�াভািবক েদির েদেখ িব�প করেছন।  
�� মেন �ীণ কে� অজু�ন িম� বলেলন, কী আর েভাগ েদেব। িভে� কের িকছুই পাইিন। আজ ভগবান �হির 

িকছুই জুিটেয় েদনিন। পি�ত �িহণী েযন আকাশ েথেক পড়েলন।  
 ‘-বল িক েগা, এত খাবার িজিনসপ� পািঠেয় িদেয়, এিক কথা বলছ তুিম! েতামার িক মাথা খারাপ হেয়েছ?’ অজু�ন 
িম� বলেলন, ‘-এসব িক বলছ তুিম?’  
 ‘হ�াঁেগা, দুেটা সু�র েছেল এেস বহু �� সাম�ী িদেয় েগেছ। তাঁরা এেস বলল েয তুিম রাজবািড় েগছ, েসখান েথেক 
েভট আসেছ। েস সব িজিনস ঐ দুেটা সু�র েছেলই েতা বেয় এেনেছ। ওরা এক েবাঝা এেন রােখ, আবার েদৗেড় িগেয় আেরক 
েবাঝা িনেয় আেস। নানা রকম িজিনস পে� ঘর এেকবাের ভিত� । চল, েদখেব চল।’ 

অবাক হেয় দাঁিড়েয় আেছন অজু�ন িম�। তাঁর �িহণী বলেত লাগেলন, ‘‘হঠাৎ েদিখ, ওেদর িপঠ েথেক র� ঝরেছ। 
িজে�স করলাম, েতামােদর িপঠ েথেক র� ঝরেছ েকন? ওরা বলল,তুিম নািক বেলছ ওরা নািক ভার বইেত পাের না, তাই 
তুিম ওেদর েমেরছ।’’ 

অজু�ন িম� �ি�ত। পি�ত �িহণী একটু ে�ােভর সুেরই বলেলন, ‘তুিম একটা িপপড়ােক পয �� আঘাত কর না, েসই 
তুিম িক না এমন সু�র, এমন িমি�, এমন কম �ঠ েছেল দুিটেক মারেল! বালক হেল িক হেব, অসীম ওেদর শি�।’  
 ‘তারপর িক হল?’ অজু�ন িমে�র ��। তারপর আিম বললাম, ‘েতামােদর র� ধুেয় পি� েবঁেধ িদি�। আর েতামরা 
না েখেয় েযেত পারেব না। িক� ওরা িকছুেতই রািজ হল না।’ - ‘ওেদর বািড় েকাথায়, িজে�স কেরিছেল?’ ‘তা কেরিছলাম।’ 
ওরা বলল, ওেদর বািড় েগায়াল পাড়ায়। ওরা বেন বেন গরু চরায়। একজেনর রং �ামলা, আেরকজন খুব ফস �া। দুজেনই 
েদখেত খুব সু�র। েদখেল দু’েচাখ জুিড়েয় যায়। 

এমন েছেল দুিটেক িদেয় তুিম ভার বহন করােল, আবার তােদর মারেল! আমার মেন হয় অভােব, দুঃেখ কে� 
েতামার মাথা খারাপ হেয় েগেছ।’  

 



অজু�ন িমে�র দুেচােখ তখন অ�ধারা ।  
 িকছু�ণ পর িতিন আে� আে� বলেলন, ‘‘-আিম আজ রাজবািড়েত যাই িন, েকান িভ�াই আিম পাইিন। েতামােদর 
অনাহারি�� মুখগুেলার কথা েভেব আমার খুব ক� হি�ল। এক গাছ তলায় বেস ভগবান �হিরেক �রণ করেত করেত 
ঘুিমেয় পেড়িছলাম। েজেগ েদিখ, স��া হেয় েগেছ। আিম মেন করলাম, েদির কের এবং খািল হােত আসার জ� তুিম িব�প 
করছ।’’ 

‘তাহেল?’ পি�ত �িহণী অবাক হেয় িজে�স করেলন।  
-তুিম ভা�বতী েগা, ভা�বতী। ও বালক দুিট আর েকউ নন। �য়ং �� আর বলরাম। বালেকর েবেশ তাঁরা আমার 

ভার বহন করেত এেসিছেলন। আিম হতভা�! হতভা� বেল আিম তাঁেদর দশ �ন েপলাম না।  
-আঘােতর �াপারটা?  
আিম বুঝেত েপেরিছ। গীতায় ভগবান বেলেছন, আিম ভে�র ভার বহন কির, ‘বহা�হ�’। আিম তা ভুল মেন কের 

পুিঁথেত েকেট ‘আিম দান কির- এই অেথ � ‘দদা�হ�’ কের িদেয়িছ। গীতা েতা ভগবান ��ে�র অ���প। গীতার শ� 
কাটা আর ভগবােনর অে� আঘাত করা একই কথা। তাই �� বলরােমর িপঠ েথেক র� ঝরেছ।  

হা ��, হা ��!  
অজু�ন িম� �� নাম করেত করেত গীতা খুেল ‘‘দদা�হ�’’ েকেট আবার ‘বহা�হ�’ কের িদেলন।  

িহেতাপেদশ:ভ� যিদ ভগবােনর েসবা কের, তাহেল ভগবানও ভে�র েসবা কেরন। ভগবান ভে�র ভারও বহন কেরন। 
 

11. ��ে�র ব��ীিত 
যখনকার কথা বলিছ, ��� তখন কংসেক বধ কেরেছন। মথুরাবাসী অত�াচারী রাজার হাত েথেক িন�িত 

েপেয়েছ। ভ�রা সান�িচে� হিরগুণ কীত�ন করেছন।  
��� ও বলরােমর অনুেরােধ ন�রাজ �জধােম িফের েগেলন। ভগবান ��� ও বলরাম তখন নর�েপ নতুন 

লীলা করেত তৎপর হেলন। কংেসর িপতা উ�েসনেক মথুরার িসংহাসেন বসােলন। তারপর িব�া িশ�ার জ� তাঁরা দুজেন 
সা�ীপিন মুিনর আ�েম েগেলন। েসখােন েয সকল সহপাঠী তাঁরা েপেয়িছেলন, সুদামা িছেলন তাঁেদর একজন।  

িব�া-িশ�া েশষ হল। সহপাঠীরা েয যার �েহ িফের েগেলন। তারপর অেনক িদন েকেট েগেছ। ��� তখন 
�ারকার রাজা আর সুদামা দির� �হ�। সুদামা িছেলন ধািম �ক �া�ণ। িতিন ধম �কম � এবং িব�াচচ �ায় িদন কাটােতন। 
েকানিদন আহার জুটত, েকানিদন জুটত না। তাঁর �ী ও মিলন বসেন অনাহাের অধ �াহাের দুঃখ-কে�র মে� জীবন কাটােতন। 
একিদন সুদামােক তাঁর �ী বলেলন, 
‘শুনছ? আিম উেঠ দাঁড়ােত পারিছ না। আমার শরীর কাঁপেছ। অনাহাের আিম দুব �ল হেয় পড়িছ। �ারকার রাজা ��� েতামার 
ব�। একসােথ একই গুরুর পাঠশালায় পাঠ �হণ কেরছ।’  
‘-তা কেরিছ, িক� েস কথা েকন?’ 
 ‘-��ে�র �ীিতর কথা, দয়ার কথা আিম শুেনিছ। িতিন দাতা�েপও িব�াত। তাঁর কাছ েথেক েকউ খািল হােত িফের আেস 
না।’  
 ‘-িক� আিম যাব ব�র কােছ িভ�া করেত!’ 

‘শুধু ব�র কােছ েকন, তুিম যােব একজন দানবীর রাজার কােছ।’ অেনক ভাবেলন সুদামা। যােবন িক যােবন না! 
েশেষ িঠক করেলন, আর িকছু েহাক আর না েহাক, ��� দশ �ন েতা হেব। িক� খািল হােত েতা ব�র বািড় যাওয়া যায় না। 



এিদেক ঘের েয িকছুই েনই। তখন �া�ণী �িতেবশীেদর কাছ েথেক চারমুেঠা িচেড় আনেলন। তারপর পুরান কাপেড়র মে� 
েসই িচেড় েবঁেধ িদেলন। সুদামা †cuŠQv‡jb �ারকায়।  

অেনক মহল পার হেয় †cuŠQv‡jb ��ে�র মহেলর কােছ। �েবশ করেলন ��ে�র কে�। ��� সুদামােক 
েদখেলন �র েথেক। তাড়াতািড় উেঠ ছুেট িগেয় আিল�ন করেলন সুদামােক।  

একজন �ারকার রাজা, পরেন রাজার েপাশাক। আেরকজন দির� �া�ণ, েছঁড়া ময়লা তাঁর কাপড়-েচাপড়। 
দুজেন অেনক িদন পর দুজনেক েদেখ আনে� েকঁেদ েফলেলন।  

তারপর ���ণ সুদামােক িনজ পালে� বিসেয় িনেজর হােত তাঁর পা ধুইেয় িদেলন। আ�ায়েন পিরতু� করেলন ব�েক। 
তারপর দুজেন কত কথা! 
-��� বলেলন, 
‘সুদামা, মেন আেছ, গুরু প�ীর কথায় একিদন কাঠ আনেত বেন িগেয়িছলাম। দুজেন বেনর মে� ঝড়�ি�েত কত ক� 
েপেয়িছলাম। পেরর িদন গুরু সাি�পিন আমােদর খুেঁজ েবর কেরিছেলন।’ 
‘- মেন আেছ, সব মেন আেছ।’ 
সুদামা, েতা দারুণভােব আ�ািয়ত হেলন। িক� িতিন েতা এেনেছন চারমুেঠা িচেড়। েসই িচেড় েবর করেবন িক কের? দারুণ 
ল�ায় পড়েলন িতিন । ��ে�র কােছ িকছুই অজানা থােক না । িতিন িনেজ েসই িচেড় েকেড় িনেয় মেনর আনে� তা 
েথেক একমুেঠা েখেয় িনেলন। 
সুদামার রাত কাটল আনে�। 
িক� িতিন েয উে�ে� এেসিছেলন, তার িকছুই হল না। িকছুই চাইেত পারেলন না িতিন। ��� তাঁেক অেনকটা পথ এিগেয় 
িদেলন। আর লীলাময় ��� মেন মেন খািনকটা েহেস িনেলন। 
এিক! সুদামার কঁুেড়ঘর েযখােন িছল, েসখােন উেঠেছ �াসাদ। �াসােদর সামেন উ�ান। সু�র সেরাবর, েসখােন প� আর 
শাপলার েমলা। সুগে� আেমািদত চারিদক। 
এিগেয় এেলন সুদামার �ী । আনে� তাঁর েচােখ েদখা িদল অ�। না েচেয়ও সুদামা ও তাঁর �ী েপেলন �চুর ধনস�দ। 
ভগবান ��� এভােব �াপন করেলন ব��ীিতর এক উ�ল আদ �শ। 
িহেতাপেদশ:অসমেয়র ব�ই ��ত ব�। 

12. একিট বালেকর সরলতা 
বহুিদন আেগর কথা। এক �ােম একজন গরীব িবধবা বাস করেতন। তাঁর একিটমা� েছেল িছল । নাম েহম�, েহম� 

অত�� সরল েছেল। েস পাঠশালায় গুরু মশােয়র কােছ পড়েত েযত। পাঠশালার পেথ িছল এক গভীর বন। বেনর িভতর িদেয় 
েযেত েহমে�র খুব ভয় করত । একিদন েস েকঁেদ েকঁেদ মােক বলল, ‘‘মা, একা একা পাঠশালায় েযেত আমার খুব ভয় কের। 
আমার সােথ একজন েলাক দাও । নইেল আিম আর পাঠশালায় েযেত পারব না”। 

েহমে�র কথা শুেন মা বলেলন, ‘‘েলাক েকাথা পাব, বাছা? বেনর েভতর েতামার এক দাদা থােক। তার নাম 
মধ�দন। ভয় েপেল তুিম েসই মধু�দনেক েডেকা। েস েতামার সে� যােব”। 

মােয়র কথা শুেন েহমে�র মেন খুব আন� হল। মেন অেনক সাহস েপল। পরিদন েস আবার বেনর ম� িদেয় রওনা 
হল । তারপর েস উ��ের ডাকেত লাগল, ‘‘মধু�দন দাদা, ও-মধু�দন দাদা, এস, আমার খুব ভয় করেছ”। 



েহম� ‘মধু�দনদাদা’ বেল ডাকেছ আর ডাকেছ, িক� েকউ আসেছ না। েস আেরা েজাের ডাকেত শুরু করল । তার 
�ঢ় িব�াস, মধু�দনদাদা আসেবই । তার মা েয তােক বেলেছ। মােক েস খুব ভালবােস, িব�াস কের। মােয়র কথা িক িম�া 
হয়? 

ভগবােনর এক নাম মধু�দন। েহমে�র মা এই মধু�দেনর কথাই বেলিছেলন। েহমে�র সরল িব�ােস ভগবান আর 
থাকেত পারেলন না । ভগবান তখন একিট বালেকর �প ধের েহমে�র কােছ এেলন। তারপর েহম�েক বলেলন, ‘‘এই েতা 
আিম এেসিছ, েতামার েকান ভয় েনই, ভাই”। 

েহমে�র মেন অত�� আন�। তার আর েকান ভয় েনই। �িতিদন মধু�দনদাদা তােক পাঠশালায় েপৗঁেছ েদয়, আবার 
েফরার সময় বািড়র কােছ েরেখ যায়। পেথ দুজেন মজার মজার গ� কের।  

এভােব েবশ িকছুিদন েকেট েগল। তারপর এক সময় গুরুমশােয়র মা মারা েগেলন। গুরুমশায় মােয়র �া� করেবন। 
ছা�রা েয যা পারেছ তাই িদেয় গুরুমশায়েক সাহা� করেছ। েহম�ও সাহা� করেত চাইল।  
েহম� বািড় এেস মােয়র কােছ সব বলল। মা বলেলন, ‘‘তুিম েতা জান, আমরা খুব গরীব। আমােদর েদয়ার মত 

িকছুই েনই। তুিম েতামার মধু�দনদাদােক গুরুমশােয়র কথা বল”। 
সরলমিত েছেল েহম�। মােয়র কথা শুেন পরিদন েস �েল যাওয়ার পেথ মধুসুদনদাদােক সব কথা জানাল। মধু�দন 

দাদা বলেলন, ‘‘এেত েকান অসুিবধা হেব না। �া� কেব তাই বল।”েহম� জানাল েয আগামী িদন �া�। মধু�দনদাদা বলেলন, 
‘‘তুিম পাঠশালায় িগেয় গুরুমশায়েক বলেব েয �াে� যত দই লাগেব, তুিম তা েদেব।” 

েহম� পরিদন অবার পাঠশালায় েগল। তারপর গুরুমশায়েক বলল, ‘‘�াে� যত দই লাগেব আিম তা েদব।’’  
�াে�র িদন। সব েছেল িমেলিমেশ কাজ করেছ। িক� েহমে�র েদখা েনই। দই িনেয় েস আর আসেছ না। গুরুমশায় 

খুব িচি�ত হেয় পড়েলন। দই যিদ না আেস তাহেল �া�ই েয প� হেয় যােব। িঠক এই মু�েত�ই েহম� উপি�ত হল দই িনেয়। 
িক� েহমে�র হােত েছাট একিট দইেয়র ভাঁড়। তােদেখ গুরুমশায় েরেগ েগেলন। িতিন েহম�েক বলেলন, ‘‘তুই না বেলিছিল 
�াে�র সব দই িদিব? আর দই কই?’’ 
েহম� বলল, ‘‘আে�, আিম েতা েছাট মানুষ। ভাির েবাঝা বইেত পাির না। তাই মধু�দন দাদা এই েছাট ভাঁড়িট িদেয় বেলেছন 
েয এেতই সকেলর হেব।” 
গুরুমশায় েতা েরেগ আগুন। িতিন েহম�েক অেনক িতর�ার করেলন এবং খুব মারেলন। মার েখেত েখেত েহম� অ�ান হেয় 
মািটেত পেড় েগল।  
এিদেক এক অ�ুত ঘটনা ঘটল। েহম�েক মারার সময় একিট েছেল দইেয়র ভাঁড় িনেয় িগেয়িছল। েস িফের এেস বলল, 
‘‘গুরুমশায়, সবাইেক দই িদি�। িক� দই একটুও কমেছ না।’ 
গুরুমশায় িগেয় েদখেলন �াপারটা িঠকই। িতিন েহম�েক মারার জ� অনুেশাচনা করেত লাগেলন। তখন সকেল িমেল 
েহম�েক সু� কের তুলল। এবার গুরুমশায় েহম�েক িজে�স করেলন, ‘‘সত� কের বল েদিখ বাবা, এ দই তুই েকাথায় 
েপিল?’’ 
েহম�: ‘মধু�দনদাদা িদেয়েছন।’  
গুরুমশায়: ‘মধুসুদনদাদা! আমােক েদখােত পািরস তােক?’ 
েহম�: ‘িন�য়ই পারব, গুরুমশায়। চলুন না আমার সে�।’  
গুরুমশায় ছাে�র দল িনেয় েহমে�র সে� চলেলন মধু�দনদাদােক েদখেত, িক� তার েদখা েপেলন না। তেব �র েথেক 
মধু�দনদাদার ক� েশানা েগল ‘‘েহম�, আজ আিম আসেত পারব না। তুিম সরল িব�ােস আমােক েদখেত েপেয়ছ। েতামার গুরুমশায় 
ও অ�া� ছা�েদর েস িব�াস েনই। তাই তারা আমায় েদখেত পােব না । তারা চেল েগেলই আিম েতামায় েদখা েদব।” 
িহেতাপেদশ:কথায় বেল, ‘‘িব�ােস িমলায় ��।” 
 



13. ��ােদর িব� ভি� 
িহর�কিশপু নােম এক রাজা িছেলন। িতিন িছেলন ৈদত�েদর রাজা। ৈদত�রা স�েক� িছল েদবতােদর ভাই। 

েদবতারা থাকেতন �েগ �। মােঝ মােঝ ৈদত�রা খুব শি�শালী হেয় েদবতােদর �গ � েথেক তািড়েয় িদত। েদবতারা তখন 
িব�র কােছ িগেয় সাহা� চাইেতন। িব� িছেলন জগেতর পালনকত�া। িতিন সবসময় তাঁেদর �াথ �নায় সাড়া িদেতন এবং 
েদবতারাও অসুরেদর হিঠেয় আবার সুেখ শাি�েত �েগ � বাস করেতন।  

িক� একবার হল িক, িহর�কিশপু �গ � েথেক সম� েদবতােক বার কের িদেলন। �েগ �র িসংহাসেন বেস 
িহর�কিশপু িনেজেক ি�ভুবেনর রাজা বেল েঘাষণা করেলন। ি�ভুবন মােন �গ �, মত�, পাতাল। �েগ � েযমন বসবাস করেতন 
েদবতারা, মেত� েতমন বাস করেতন মানুষ ও পশু এবং পাতােল ৈদত�রা। 

আিম িব�র েচেয় বড় এই বেল রাজা িহর�কিশপু েঘাষণা করেলন; িব�র পুেজা েকউ করেত পারেব না । িব� 
আর জগেতর �ভু নয়, জগেতর �ভু এখন আিম। 

িহর�কিশপুর এক েছেলর নাম িছল ��াদ। ��াদ েমােটই তার বাবার মেতা িছলনা । েস িছল ঈ�র ভ� এবং 
িব�ই িছেলন তার আরা� েদবতা । ��াদ যখন খুব েছাট তখনও েস েরাজ িব�র কােছ �াথ �না করত, আর বলত, িব� 
আমার ি�য় ব� । আিম িব�েক খুব ভালবািস। 

িহর�কিশপু যখন জানেত পারেলন ��াদ িব�েক ভালবােস ও েরাজ তার �ব কের, তখন িতিন েছেলেক দুজন 
িশ�েকর কােছ পািঠেয় িদেলন।  

িশ�কেদর িতিন বেল িদেলন, আমার েছেলেক সব িশ�া েদেবন, িক� ভগবান স�েক� িকছু িশখােবন না। িবেশষ 
কের িব�র কথা ওেক বলেবন না। িব�র নামও েযন কখনও শুনেত না পায়। 

িশ�ক দুজন রাজপু�েক িনেজেদর বািড়েত িনেয় েগেলন। েসখােন ওর সমবয়সী েছেলেদর সে� ��াদেকও তাঁরা 
িশ�াদান করেত শুরু করেলন। ��াদেক তাঁরা িকছু বই পড়েত িদেলন। তেব তােত েকাথায়ও িব�র নাম ঘুণা�েরও উে�খ 
না থােক েস �াপাের তাঁেদর সত�ক �ি� িছল।  

একিদন হঠাৎ িশ�করা েদেখন, ��াদ িনেজ বই না পেড় সহপািঠেদর িব�র স�েক� েবাঝাে�।  
‘-তুিম খবরদার িব�র কথা বলেব না।’ 
িশ�করা ��াদেক বলেলন, ‘েতামার বাবা তাহেল খুব েরেগ যােবন।’ 
��াদ তখন জবাব িদেলন ‘না িব� আমার ি�য়। তাঁর কথা আিম বলবই। বাবা েরেগ েগেলও আিম িব�েক িনেয় 

আেলাচনা করব। িব�ই ভগবান আর আিম তার ব�না কির। আপনােদর িব�ালেয়র েছেলরা জােননা ভগবােনর উপাসনা 
িক কের করেত হয়, িব�র পুেজাইবা েকমন কের কের, তাও জােন না। আিম তােদর েসসব েশখাি�।’ 

িশ�করা ঐ কথা শুেন দুঃখ েপেলন, ভয়ও েপেলন। কারন তারা জানেতন েয; জানেত পারেল রাজা দারুণ রাগ 
করেবন। তাঁেদর ভয় হল িতিন তােদর উপেরও েরেগ যােবন। তাই তাঁরা রাজা িহর�কিশপুেক িগেয় বলেলন,��াদেক তারা 
িব� স�েক� িকছু না েশখােলও ��াদ িনেজই অ�য েছেলেদর িব�র পুেজা েশখাে�।  

এই শুেনই িহর�কিশপু ভীষণ েরেগ েগেলন। িতিন িচৎকার কের আেদশ িদেলন, ‘��াদেক আমার কােছ িনেয় 
আসুন! ওর িব� পুেজা আিম ঘুিচেয় েদব।’  

িশ�করা ��াদেক রাজধানীেত িফিরেয় আনেল িহর�কিশপু তার সে� শা� ও ন� সুের কথা বলেলন। 
িহর�কিশপু িজে�স করেলন, ‘‘বৎস! তুিম িব�েক েকন পুেজা কেরা? আিম িক েতামােক সবসমেয়ই িশখাইিন; 

আিম শুধু রাজাই নই, আিম ি�ভুবেনর ভগবানও? আিম িব�র েচেয়ও বড়। আমােকই তুিম পুেজা করেব, িব�েক নয়”। 
��াদ িনভ�ক�ের উ�র িদল, ‘‘হ�াঁ তুিম আমায় তাই িশিখেয়ছ। িক� তা েতা সিত� নয়”। 



 রাজা বলেলন, ‘কী বলেত চাও তুিম? তুিম েকন ভাবেল এটা সিত� নয়? আিম েতামার বাবা। আিম যা বলব তাই 
তুিম মানেব।’  

আিম জািন ‘‘তুিম িব�র েচেয় বড় নও। কারণ, িব� হে�ন সম� জগেতর �ভু। তুিম রাজা িঠকই, িক� িব� 
যতিদন চাইেবন, ততিদন তুিম রাজা থাকেব।” ��াদ জবাব িদল। 
িহর�কিশপু তখন খুব েরেগ িগেয় বলেলন, ‘েতামার এত বড় সাহস েয, আমার মুেখর উপর এমন কথা বলেল। আ�া, 
েতামােক আমার �মতা েদখাি�। িশগিগর তুিম েটর পােব আিম িব�র েচেয় বড়।’ 
 রাজা তখন �হরীেদর েডেক অিবলে� ��াদেক বধ করার আেদশ িদেলন। �হরীরা ��ােদর ওপর ঝাঁিপেয় পড়েতই 
��াদ এক মেন িব�েক ডাকেত লাগল। �হরীরা তােক বশ �া িদেয় আঘাত করল, িক� ��াদ েকান �থা েপল না। বশ �াগুিল 
েযন ��াদেক আঘাত করার মেতা �মতাই েনই। 

িহর�কিশপু এই েদেখ খুব ভয় েপেলন। িতিন িচৎকার কের বলেত লাগেলন, ‘েমের েফল ওেক েমের েফল’। 
েতামরা র�ীরা সব অপদাথ �। েছেলটােক িক কের েশষ করা যায় তার �ব�া কর।’ 

 �হরীর দল উ�র িদল, ‘আমরা ওেক মারব িক কের? আমােদর বশ �া ওর িকছুই করেত পারেছ না! ’ 
‘তাহেল একটা হািত িনেয় এস’।হু�ার িদেলন রাজা, ‘একটা পাগলা হািত! পাগলা হািতই িনেমেষ ওেক িপেষ 

মারেব।’ 
কােজই একটা পাগলা হািতেক �াসােদর চ�ের িনেয় আসা হল। এরপর �হরীরা ��াদেক পাগলা হািতর সামেন 

ছুেড় িদল। িক� ��াদ তখন এক মেন িব�েকই ডাকেছ, ফেল পাগলা হািত িকছুই করেত পারল না। মেন হল ��ােদর েদহ 
েলাহা িদেয় গড়া।  

িহর�কিশপু তখন িচৎকার কের উঠেলন, ‘ওেক েমের েফলার জ� েকান উপায় িঠক কর। সমুে�র ধাের একটা 
উঁচু �ড়া আেছ। ওেক েসখান েথেক ছুেঁড় েফেল দাও’। �হরীরা তখন পাহােড়র ওপর েথেক েফেল িদল। অথচ ��াদ ফুল 
েযমন ঘােসর উপর ঝেড় পের েতমিন কেরই ভাসেত ভাসেত আলেতাভােব মািটেত এেস পড়ল।  

রাজা তখনও িচৎকার কের চেলেছন, ‘মার ওেক মার ওেক! ওেক মারার জ� েকান উপায় েবর কর’। 
‘তাহেল ওেক িবষ খাওয়াই’। র�ীরা বলল, ‘িবেষর হাত েথেক ও িন�ই েরহাই পােব না’।  
��াদেক িবষ খাওয়ােনা হল, িক� ��াদ আপন মেন িব�েক েডেক চলায় িবষও তার িকছু হল না। 
ওেক পুিড়েয় মার, িচৎকার করেলন রাজা িহর�কিশপু।  
র�ীরা ��াদেক বড় বড় কােঠর গুিড়র সে� েবঁেধ েফলল। তারপর তার চারিদেক আরও কাঠ জড় করল। র�ীরা 

বলল,‘এেতই হেব’। ‘এই কাঠ েথেক দাউ দাউ কের এমন আগুন �লেব, বাছাধন পালােনার পথও পােব না’। 
িক� আগুন �ালােত িগেয় তারা েদখল,কােঠ আগুনই ধরেছ না’। 
রাজা বেল উঠেলন ‘আের বু�গুেলা! সব কাঠ িনঘ �াৎ িভেজ’। ‘ওেক মারার জ� পথ েবর কর। ‘ওেক না খাইেয় 

রাখ। উেপাস কেরই ও মরেব’।  
িক� অেনক িদন অনাহােরও িব�র �িত আ�াশীল ��াদ িদি� সু� সবল রইল।  
রাজা বলেলন, ‘একটা গভীর কুেয়ার মে� ওেক েফেল দাও। আর েদখ েযন ও েবিরেয় আসেত না পাের।’ 
র�ীরা তখন ��াদেক গভীর একটা �েপর মে� েফেল িদল। িদেনর পর িদন ��াদ গলাটুকু জেলর বািহের েবর 

কের কুেয়ার মে� পেড় থাকল। ওই অব�ােতও শুধু তার িব� িচ�া। ��াদ বলল, ‘আিম জািন িব� সবসময় আমার পােশ 
আেছন। আিম িব�েক ভালবািস’।  

 
 



সিত�ই ��ােদর �তু� হল না। 

এবার ‘তাহেল যাদুিব�া �েয়াগ করেত হেব’। রাজা বলেলন, ‘েসরা যাদুকরেদর েডেক িনেয় আয়’! েদেশর সব 
েসরা যাদুকররা এেলন। রাজা তােদর আেদশ িদেলন, যাদু খািটেয় ��াদেক যত তাড়াতািড় স�ব মারেত হেব। যাদুকররা 
েচ�ার পর েচ�া কের েযেত লাগেলন, িক� তােদর ই�জালও িবফল হল। তারা ��াদেক মারেত পারেলন না। ��াদ শুধু 
িব�র কথাভােব আর বেল এবং তােত তার মনটা শা� ও �ফু�। 

��াদ বলল, ‘িব� সবসময় আমার সে� রেয়েছন। আিম িব�েক ভােলাবািস তাই িকছুই আমার �িত করেত 
পাের না’। 

রাজা িহর�কিশপু তখন র�ীেদর পাতাল েথেক িবরাট সব সাপ এেন ��াদেক শ� কের েবঁেধ েফলার আেদশ 
িদেলন। সাপগুেলা িছল সবেচেয় শ� দিড়র েচেয়ও েমাটা। র�ীরা ��াদেক েসই সাপ িদেয় বাঁধল।  

‘এবার হুকার িদেলন রাজা, ওেক সমুে�র ছুেঁড় ওর উপর  িদেয় িবরাট একটা পাহাড় চািপেয় েদ। সে� সে� না 
মরেলও, ও মরেবই। এটা িনি�ত।’ 

��াদেক তখন ভয়ানক সাপগুিল িদেয় েপঁচান হে�, সমুে� ছুেঁড় িদেয় পাহাড় চাপা েদওয়া হে� তখনও েস এক 
মেন িব�েক েডেক চেলেছ। বার বার েস িব�র �াথ �না করেছ, ‘েহ ি�ভুবেনর�র, ে�মময় িব� েতামােক �াগত 
জানাই।’এভােব িব�র কথা ভাবেত ভাবেত ও তাঁর �ব করেত করেত ��াদ অনুভব করেত লাগল িব� তার কােছই আেছন। 

 পাহােড়র চােপ ডুবেত ডুবেত জেলর আেরা, আেরা আেরা গভীের তিলেয় েযেত েযেত তার মেন হল, ‘আ:!িব� 
সবসময় আমার কােছ আেছন, িব� েতা আমার সে�ই রেয়েছন তাহেল িকেসর ভয়?’ আমার যাই েহাক না েকন, আিম 
জািন িব� সে� আেছন। ি�ভুবেনর �ভু িব� েতামােক �ণাম।’এভােব িব�র একা� িচ�া করেত করেত ��াদ উপলি� 
করল িব� শুধু তার কােছই নন, তার মে�ই আেছন। েস ভাবেত শুরু করল েস িব�র সে� একা� হেয় েগেছ,অথ �াৎ েস 
িনেজই িব�, আিম িব�র েথেক আলাদা নই,িব� আর আিম এক। আিমই িব�, ��াদ মেন মেন বলল। সব জায়গায় ও 
সব িকছুর  মে�ই আিম আিছ এবং সব িকছু আমার মে� আেছ।’ 

 ��ােদর মেন এরকম িচ�ার উদয় হেতই এবং িবে�র সব িকছুর সে� িনেজেক এক ভাবেতই তার শ� বাঁধন 
খুেল েগল। সাপগুিল খেস পড়ল। িঠক তখনই ��ােদর মাথার ওপেরর এক িবরাট পাহাড়ও টুকেরা টুকেরা হেয় জেল েভেস 
েগল। তারপর সমুে�র জল ��াদেক িনেয় ফুেঁস উঠল উপের। েঢউেয়র মাথায় ��াদেক আে� বিসেয় তােক েপৗেঁছ িদল তীের। 

 ��াদ েসখােন দাঁিড়েয় ভুেল েগল েস একজন ৈদত�, ভুেল েগল েস একিট বালক, ভুেল েগল েস ��াদ। েস িনেজেক 
শি�মান েবাধ করল। তার মেন হল জগেতর সম� শি�র উৎস েস িনেজ, তাই তােক আঘাত করার মেতা শি� ��িতেত 
েনই। েস �য়ং ��িতর শাসনকত�া। তার মেন এেকর পর এক এইসব নতুন ও আ�য � িচ�া েখেল েযেত েযেত বহু�ণ েকেট 
েগল। ��াদ তখনও তীেরই দাঁিড়েয়। তারপর ধীেরধীের তার মেন পড়েত শুরু করল েস একিট বালক, তার একটা শরীর আেছ 
এবং তার নাম ��াদ।  

 িক� এখন েস এক নতুন ��াদ কারণ, েস এখন অনুভব করেছ ভগবান িব� তার মে�ই রেয়েছন তার চারপােশও। 
সব িকছুই তার কােছ িব� রুেপ ধরা িদল।    

��াদ েয মেরিন, েস খবর রাজা িহর�কিশপুর েপেত েদির হল না। সমুে�র তীের দািড়েয় থাকেত েদখা েগেছ। 

‘এখন আিম িক কির? �হর গুণেলন রাজা। েছেলটা আমার কােছ এক সাংঘািতক িবপদ। ও হে� িব� ভ� আর 
িব� আমার শ�। ওর হাত েথেক িন�ার পাওয়ার জে� যখন ওেক মারেত পারলাম না তখন আমােক খুব সাবধান থাকেত 
হেব। ওর সে� ভালভােব কথা বেল বুিঝেয় সুিঝেয় বলব যােত ও িব�েক ত�াগ কের। 



িহর�কিশপু ��াদেক ডাকেলন। িতিন বলেলন, েশান বৎস, ‘আিম হলাম ৈদত�েদর রাজা আর তুিম আমার পু�। 
একিদন তুিম যখন বড় হেব তখন তুিম হেব ৈদত�েদর রাজা। আপাতত: তুিম িব�র কথা ভুেল যাও এবং রাজা িক কের 
হওয়া যায় তা-ই েশখ। েতামােক আেগই বলিছ েয, আিম িব�র েচেয় বড়। তুিম আমােকই পুেজা করেব, িব�েক নয়।’ 

‘তুিম িব�র েচেয় বড় নও।’উ�র িদল ��াদ, ‘িব�র েচেয় বড় েকউ েনই।’  
তুিম েনহাৎ িশশু, ‘বলেলন িহর�কিশপু’‘এসব েবাঝার মত বয়স হয়িন’ তুিম বা�া েছেলর মেতাই চাঁদ ধরেত 

চাইছ।’  
��াদ জবাব িদল, আিম েমােটই চাঁেদর জ� বায়না করিছ না। আিম জািন, িব� আমােক ভালবােস। আিম এও 

জািন, িতিন যতিদন স�� থাকেবন, ততিদন তুিম রাজা থাকেত পারেব।’ 
 রাজা ভয়ানক েরেগ েগেলন। এবার িতিন তাঁর বািহের রাগ েদখােলন না। িতিন বলেলন, ‘তুিম েছেল মানুষ, যাও 

েখল েগ, যাও।’ আর িব�ালেয় িফের যাও।িহর�কিশপু তাই আেগর মেতাই ��াদেক িশ�ক দুজেনর  কােছ পািঠেয় িদেলন। 
‘আমার পু�েক রাজার কত�� স�েক� িশ�া িদন’ িশ�কেদর বলেলন রাজা।  

��াদ িক� রাজা িক কের হয় িশখেত চায় না বরং ও সময়টা েস অ� েছেলেদর েশখােতা িক কের �ভু িব�েক 
ভালবাসেত ও পুেজা করেত হয়। রাজা এবার আেগর েচেয়ও েরেগ েগেলন। রােগ িতিন ফুসঁেত লাগেলন।  
‘েছেলটােক পািঠেয় দাও আমার কােছ; বাজখাঁই গলায় হাঁক িদেলন রাজা িহর�কিশপু। ��াদ তার বাবার কােছ এেসই বুঝেত 
পারল রাজা এেকবাের েরেগ টং। 

‘িব� পুেজা করার জ� েতামােক িব�ালয় পাঠাইিন, হু�ার িদেয় উঠেলন রাজা।’ 
‘এখন মন িদেয় েশান।’ িব�র পুেজা েতামােক ব� করেতই হেব। বুঝেত েপেরছ? আমার কােছ েতামার �িত�া 

করেত হেব েয, আর কখেনা িব�র পুেজা তুিম করেব না। তুিম যিদ কথা না দাও তাহেল এ�িন এইখােনই েতামােক েমের 
েফলব। িক করেব েবেছ নাও।’ 

“িব� জগেতর �ভু”, শা� �ের উ�র িদল ��াদ। ‘িতিন সব �� ও সব িজিনেসর মে�ই আেছন, িতিন অনািদ ও 
অন�। িব�র েচেয় বড় েকউ েনই, তাই িব�েকই শুধু পুেজা করেত হয়।’ 

‘তুই একটা শয়তান’, িচৎকার কের উঠেলন রাজা। তুই বিলস িক কের েয সব �� ও সব ব�েত িব� িবরাজমান? 
িক েবাকার মত কথা! এই �ে�র িদেক েচেয় েদখ। িব� িক এখােনও আেছন,�ে�র িভতের লুিকেয়? হা:হা: তুই িক িনেব �াধ 
েছেল।’ 

‘হ�াঁ িন�ই’ ��ােদর শা� জবাব। িব� এই �ে�র মে�ই আেছন ৈব িক। 
‘বেট, েতার তাই মেন হয় না?’ রাজা বলেলন, িঠক আেছ। েদখাি� েতােক! িব� এখােন থাকেল েস-ই েতােক র�া 

করেব, আর যিদ না থােক এই অিস িদেয় েতােক এ�িনই েকেট েফলেবা।” 
রাজা তখন �ে�র কােছ ছুেট িগেয় অিস িদেয় �ে�র ওপর সেজাের আঘাত করেলন। সে� সে� েশানা েগল 

বে�র মেতা এক ক��র। �� েভদ কের আিব� �ত হেলন িব� �য়ং!  
িব� এেসেছন তাঁর ভয়�রতম �িসংহ অবতােরর রুপ ধের। তাঁর অেধ �ক িসংহ, অেধ �ক মানুষ। 

রাজার িপছেন েয ৈদত�রা এত�ন দাঁিড়েয়wQj তারা ভীষণ ভয় েপেয় পািলেয় েগল। �িসংেহর সে� িহর�কিশপুর 
তুমুল লড়াই চলল অেনক�ণ। অবেশেষ পরািজত ও িনহত হল িহর�কিশপু। 

তারপর �গ � েথেক েদবতারা েনেম এেস িব�র ব�না করেলন। ��াদ তার চরেণ লুিঠেয় পেড় সুলিলত কে� িব�র 
�ব-�িত করল। 

‘িব� বলেলন, ��াদ, বৎস! তুিম আমার ি�য়। িক বর চাও বল।’  



িক� ��ােদর �দয় িব�র ে�েম মাতুয়ারা, এই মুহুেত� িব�র মুেখামুিখ দাঁিড়েয়,তার সব �া� েরামাে� িশহিরত হেয় 
উঠল। কথা বলেত পারলা না ��াদ। ‘তুিম িক চাও বল, ��াদ, িব� আবার বলেলন। 
‘�ভু, আিম আপনার দশ �ন েপেয়িছ,’ উ�র িদল ��াদ। আমার আর িক চাওয়ার থাকেত পাের? আিম আপনার কােছ েকান 
বর চাই না, পািথ �ব বরও না, অপািথ �ব বরও না।’  
‘তেব অ� িকছু চাও’, েকামল কে� বলেলন িব�। ��াদ বলল, আপনােক েযন ভালবাসেত পাির, �ভু একটুকু শুধু চাই। 
আিম েদেখিছ, �িথবীর অ� মানুষরা অ�া� বহু িজিনস ভালবােস। িনেজর স�ি�, িনেজর স�ােনর �িত ভালবাসা। তারা 
েবঁেচ থাকেত চায়। এই সম� িজিনসই তােদর কােছ অত��ত ি�য়, িক� তারা আপনােক ভালবােস না। আমার েযন আপনার 
�িত েসরকম গভীর ভালবাসা জ�ায়, তােত েযন েকান খাদ না থােক! 
 ��ােদর জবােব তু� হেলন িব�। ��ােদর িদেক িতিন সে�হ �ি�েত তাকােলন। ‘��াদ’ ডাকেলন িতিন, এটা সিত�, আমােক 
যারা ভালবােস তারা কখেনা িকছু চায় না। 

কােজই আিম েঘাষণা করিছ, বত�মান কােলর েশষ অবিধ েতামার ওপর জগেতর আিশ �বাদ বিষ �ত হেব। আমার 
�িত আ�া েরেখ তুিম ধািম �কভােব কাজ কের যাও। �তু�র পর তুিম আমার কােছ ঠাঁই পােব।’ 
 তখন এই বেল ��াদেক আিশ �বাদ কের িব� অ�� হেয় েগেলন। ��া ও অ�া� েদবতারা ��াদেক ৈদত�েদর 
িসংহাসেন বসােলন। 
নীিতকথা: েছেলেবলা েথেকই যারা ভগবানেক ভি� কের ও ভালবাসেত েশেখ, জীবেনর বড় বড় িবপেদও তারা ভীত হয় 
না; আর সহেজই তারা ভগবানেক েপেত পাের। 
 

14. � �ে�র েগাবধ �ন পব �ত ধারন 
একিদন �� বলরাম েদখল েয �জবািসরা েদবরাজ ই�েক স�� করার জ� যে�র আেয়াজন করেছন। তখন 

��� একিট িশশুর মত তার িপতােক িজ�াসা করেলন, ‘েহ িপতা!’ এটা েকান যে�র আেয়াজন করা হে� । ন� মহারাজ 
তখন উ�র িদেলন, �� এই েয আেয়াজন করা হে�, তা একটা �চিলত �থা। েযেহতু ইে�র �পােতই �ি� হয় এবং 
জীবনধারেণর জ� জল �েয়াজন; তাই ইে�র �জা করা আমােদর কত��।” 

তখন �� বলেলন, ‘‘েহ িপতা!”  আপনারা েয উে�েশ¨ এ আেয়াজন কেরেছন তােতা ভগবানও আপনােক িদেত 
পাের। যিদ ভগবান আপনােক সবিকছু �দান করেত পাের, তাহেল েকন আপিন অে�র শরণপ� হেবন? তাছাড়া েদবেদবীর 
�জা কের েয ফল লাভ হয় তা �ণ�ায়ী।”এরপর �� আরও বলেলন, ‘‘েগাবধ �ন পব �ত এবং ��াবেনর সে� আপনার িবেশষ 
স�ক� রেয়েছ। তাই আপনারা এমন এক য� অনু�ান করুন যােত �া�েণরা এবং েগাবধ �ন পব �ত স�� হন।” ��ে�র কথা 
শুেন ন�মহারাজ অবেশেষ রািজ হেলন।  
তখন সম� �াজবািসরা শ� এবং িঘ িদেয় নানা রকেমর খাবার ৈতির করল। সম� eªvþY‡`i িনম�ন করা হল; যারা 
ৈবিদক ম� ভালভােব উ�ারণ করেত পােরন এবং অি�েত আগুন আহুিত �দােন স�ম। সকল �জবািসরা তােদর ৈতির করা 
সকল �� েগাবধ �ন পব �েতর িনকট এেন রাখেলন। তখন ��� একিদ�রুপ ধারণ কের েঘাষণা করেলন, েয িতিনই হে�ন 
েগাবধ �ন পব �ত। এখােন েবাঝা যাে� েয, ��� েযমন আরা�; েতমিন তাঁর ধাম ��াবন এবং েগাবধ �ন পব �ত ও আরা�। 
এরপর েগাবধ �ন পব �তরুেপ ��� �জবািসেদর ৈনব� েভাজন করেত লাগেলন।  

ই� জানেত পারল েয, ��� সবাইেক তাঁর য�অনু�ান করেত িনেষধ কেরেছ। তখন িতিন অত�� �� হেলন। ই� তখন 
সা�ত�ক নামক েমঘেক আেদশ িদেলন, ��াবেনর ওপর �বল �ি� ঝরােত। ই� তাঁর পেদর অহংকাের ভগবােনর m‡½ 
�িত�ি�তা করেত েচেয়িছেলন। �বল বষ �েণ ��াবেনর সব জায়গা জেল ডুেব েযেত লাগল। তখন ��াবেনর সম� 
অিধবািসেদর ��ে�র কােছ �াথ �না করেত লাগল-‘‘েহ �� তুিম সব �শি�মান, �পা কের তুিম আমােদরেক র�া কর।” 



�জবািসেদর �াথ �না শুেন �� সবাইেক েগাবধ �ন পব �েতর কােছ েযেত বলেলন। তখন �� তার বাম হােতর কিন� আ�ল 
িদেয় †Mvea©b পব �ত তুেল ধরেলন। েযমিন কের একিট িশশু মািট েথেক �ােঙর ছাতা েতােল। তখন �� সবাইেক বলেলন- 
‘‘েহ মাত:, েহ িপত: েহ �জবািসগণ, েতামরা িনি�েত এই েগাবধ �ন পব �েতর িনেচ এেস দাঁড়াও। এই েগাবধ �ন পব �ত আমােদর 
র�া করেব। �জবািসরা তােদর সবিকছু িনেয় সাতিদন সাতরাত ধের েসই ২২ িক:িম: দীঘ � েগাবধ �ন পব �েতর িনেচ অব�ান 
করল। ��ে�র এই অেলৗিকক শি� েদেখ সবাই অবাক হেয় েগল এবং ইে�র অহংকার েভে� েগল। ই� বুঝেত পােরিন 
েয �� ��াবেন এভােব েছাট িশশুর মেতা রুপ ধারণ কের লীলা িবলাস করেত পােরন। তখন ই� �ে�র কােছ এেস �াথ �না 
করেত লাগেলন, ‘‘েহ �ভু আপনার �পা আিম এখন বুঝেত পারিছ েয, আপিন হে�ন পরেম�র ভগবান। েহ �ভু অহংকার 
বশত আিম আপনার চরেণ মহাঅপরাধ কেরিছ। ‘�পা কের আপিন আমােক �মা করুন, েকননা আিম অিত �খ�।’ তখন 
ভগবান � �� বলেলন, ‘‘েহ ই�, েতামার �িত �পা �দশ �ন করার জ� আিম েতামার য� ব� কের িদেয়িছলাম। আিম 
েকবল েতামারই �ভু নই, আিম সম� েদবতার, এমনিক সম� জগেতরও �ভু।” 

িহেতাপেদশ: সম� জীেবর, এমনিক সম� েদবতার, শি�র উৎস পরেম�র ভগবান ���। অহংকারবশত আমরা তা ভুেল 
িগেয় ভগবােনর সােথ �িত�ি�তা কির।   

 
15. নাম মাহা�� 

“একবার নাম িনেল যত পাপ হের। 
মনুে�র সা� নাই তত পাপ কের।” 

ই� েদবতার নাম িনেল পাপ �র হয়। �দয় পিব� হয়। ভগবােনর নাম বারবার �রণ করেল মেন ভগব�ি� জা�ত হয়। 
জীেবর �িত জােগ গভীর ভালবাসা, কারণ জীেবর আ�ারুেপ ভগবান জীেবর েদেহ বাস কেরন। নােমর গুেণ অেনক পাপী 
তাপী উ�ার েপেয়েছ। রাম নােমর মাহাে� দসু� র�াকর হেয়েছ �ে�য় ঋিষ বা�ীিক।  
িকভােব র�াকর ঋিষ হল েসই উপ�ানিট এখন েতামােদর বলিছ- �াচীনকােল চ�বন মুিনর পু� র�াকর িছল একজন দুধ �ষ � 
ডাকাত। েস েলাহার গদা িনেয় বেনর মে� লুিকেয় থাকত। পিথক েদখেলই তােক হত�া কের সব �� েকেড় িনত। এইভােব 
অেনক িদন ধের বহু পিথকেক েস হত�া কেরেছ। 
েসই িদন র�াকেরর মন খুব খারাপ। সকাল েথেক বেস আেছ। িবেকল হল তবুও েকান পিথেকর েদখা েনই। 
হঠাৎ েদখল, বনপথ ধের দুজন স��াসী আসেছন। র�াকর ি�র করল এঁেদর হত�া কের সব �� হরণ করেব। স��াসীরা কােছ 
আসেতই েস েলাহার গদা তুেল দুজনেক হত�া করেত েধেয় েগল। স��াসী দুজন হেলন �য়ং ��া আর নারদ। ��ার মায়ার 
�ভােব র�াকেরর ডান হাত অচল হেয় েগল। বহু েচ�া কেরও েস তার হাত নাড়ােত পারল না। তখন ��া হাসেত হাসেত 
তােক বলেলন, ‘‘েহ দসু�, তুিম আমােদর েতা মারেত এেসছ। মানুষ মারেল েয পাপ হয় িক তা জান না? তুিম েতা িদেনর 
পর িদন এই কাজ কের চেলছ,েতামার এ পােপর ভাগী িক েকউ আেছ?’’ 
 র�াকর বলল, ‘‘পাপ পু� আিম িকছু িচ�া কিরিন। আিম মানুষ েমের েয টাকা পয়সা পাই তাই িদেয় সংসার চালাই। 
সংসাের রেয়েছ আমার মা, বাবা ও �ী। যিদ মানুষ েমের পাপ কের থািক,আমরা চারজনই পােপর ভাগী হব।” 
একথা শুেন ��া েহেস বলেলন, ‘‘েতামার পােপর ভাগ িনেত এই �িথবীেত েকউ েনই। যিদ আমার কথা েতামার িব�াস না 
হয়, তেব যাও েতামার মা, বাবা এবং �ীেক িজে�স কের এেসা, আমরা এখােন অেপ�া করিছ।’’ 
“েবশ েতা স��াসী। আিম বািড় যাই, আর এিদেক েতামরা পালাও । েস হেব না। যাবার আেগ েতামােদর এই গােছর সে� 
েবঁেধ েরেখ যাি�।’’ এই বেল স�াসী দুজনেক গােছর সে� েবঁেধ েরেখ র�াকর বািড় েগল। 



�থেমই িপতার িনকট িগেয় র�াকর বলল,‘‘বাবা, দুসু��ি� কির,মানুষ হত�া কের টাকা পয়সা সং�হ কের সংসার চালাই, 
এেত নািক আমার পাপ হয়? তাই যিদ হয়, তেব আপিন িক আমার পােপর ভাগী হেবন না?’’ 
�� িপতা বলেলন, ‘‘যখন তুিম িশশু ও অসহায় িছেল তখন আিম েতামায় লালন-পালন কেরিছ। সমেয়র পিরবত�েন আজ 
তুিম সবল যুবক, আর আিম দুব �ল অসহায় ও ��। এখন তুিমই আমােক লালন-পালন করেব।’’  
এই েতা সমােজর িবধান। তুিম েযমন কের পার, আমােক পালন করেব। এ কােজর জ� েতা েতামােক পাপ করেত বলা 
হয়িন। েতামার পােপর ভাগ আিম িনেত যাব েকন?’’ 
িপতার কথা শুেন র�াকর চমেক উেঠ। িচ�াকুল মেন েস মােয়র কােছ িগেয় একই �� কের। উ�ের মা বলেলন, “েতামােক 
দশ মাস দশ িদন গেভ� ধারণ কেরিছ। গভ�ধািরণীর এ ঋণ েকান স�ানই েশাধ করেত পাের না। তেব আিম েতামার পােপর 
ভাগ িনেত যাব েকন?” 
অবেশেষ �ীেকও িজে�স করল, ‘‘েতামার ভরণ েপাষেণর জ� আিম েয পাপ কেরিছ, তুিম েস পােপর ভাগী হেব িক?’’ 
উ�ের �ী বলল, ‘‘েদখ, আিম েতামার সহধিম �নী। িবেয়র সময় ম�পাঠ কের �িত�া কেরছ েয, তুিম আমােক পালন করেব। 
তাই, আমােক পালন করেত িগেয় তুিম যিদ পাপ কর, েস পাপ আমােক �শ�ও করেব না। তেব েতামার পুে�র অেধ �ক আিম 
অব�ই পাব।” 
িপতা মাতা ও �ীর কথা শুেন র�াকর এেকবাের �ি�ত। েস এতিদন ধের কী করেছ? যােদর ভরণ েপাষেণর জ� িদেনর 
পর িদন নর হত�া করেতও িপছপা হয়িন, তারা েকউ েতা পােপর ভাগ িনেত রািজ নয়। 
েস এখন েকমন কের তার পােপর সাগর পার হেব? 
র�াকর পােপর িচ�ায় অি�র হেয় উঠল। কাঁদেত কাঁদেত িগেয় স��াসীেদর বাঁধন খুেল িদেয় ��ার পােয় পেড় বলল, ‘‘েহ 
স��াসী আপিন িঠকই বেলেছন, তারা েকউ আমার পােপর ভাগ েনেব না। আিম এখন িক করব? 
ঠাকুর, দয়া কের বেল িদন, আিম েকমন কের পাপ েথেক মুি� পাব?’’ 
র�াকেরর কা�া েদেখ ��ার মেন দয়া হয়। িতিন তােক পুকুর েথেক �ান কের আসেত বলেলন। র�াকর �ান করেত িগেয় 
েদেখ তার সামেন েথেক জল শুিকেয় যাে�। জেলর অভােব তাঁর �ান হল না । অবেশেষ ��া তাঁর কম�লু েথেক গ�া জল 
িনেয় িছিটেয় িদেলন র�াকেরর মাথায়। র�াকর গ�াজেল িস� হেয় ��ার চরণ�াে� বেস পড়ল। ��া তােক রাম নােম 
দীি�ত কের বলেলন, র�াকর েতামােক আর িকছু করেত হেব না, তুিম শুধু রাম নাম জপ কর। জপ করেত করেত েদখেব 
েতামার পাপ �র হেয় যােব।” 
র�াকর বহু েচ�া কেরও রাম নাম উ�ারণ করেত পারল না। ��া বলেলন, ‘‘পােপ েতামার িজ�া আড়� হেয় েগেছ। তুিম 
এক কাজ কর, ‘মরা,মরা বলেত থাক, েদখেব েতামার মুেখ ‘রাম’নাম এেস যােব। তুিম এখােন সাধনা করেত থাক। আমরা 
েদবেলােক যাি�। েসখান েথেক িফের এেস েতামার সােথ সা�াৎ করব।’’  
এই বেল নারদেক িনেয় ��া অ�িহ �ত হেলন। 
র�াকর ��ার িনেদ �শ অনুসাের েযাগাসেন বেস একমেন ‘মরা’ শ�িট জপ করেছ। ‘মরা’মরা বলেত আইল রাম নাম।  
বহুিদন পের আবার ��া চেলেছন েসই র�াকর দসু�র বনপেথ। িতিন ভুেলই েগেছন র�াকেরর কথা। 
চলেত চলেত হঠাৎ িতিন শুনেত েপেলন, েক েযন অিবরত রাম নাম জপ কের চেলেছ। েকাথা েথেক আসেছ নােমর �িন? 
ধাের কােছ কাউেক িতিন hLb েদখেত পান না তখন তাঁর মেন পেড় র�াকেরর কথা। 
িক� েকাথায়, েস িকছু�ণ ভালভােব ল�� কের বুঝেলন, তাঁর সামেনর ব�ীেকর �প েথেক অিবরাম ‘রাম’ নাম �িন হে�। 
ব�ীক হে� উইেয়র িঢিব। �াপার িক েদখার জ� ��া েদবরাজ ই�েক �রণ করেলন। 
��ার িনেদ �েশ ই� ব�ীেকর �েপ অিবরল ধারার জল বষ �ণ করেত লাগেলন। সাত িদন �ি� হবার পর েদখা েগল ব�ীেকর 
�প আর েনই, েসখােন রেয়েছ এক ক�াল। েস ক�াল েথেকই ‘রাম’ নাম �িনত হে�। ��ার ই�ায় ক�ােলর গােয় র� 



মাংস যু� হল। ��া েদখেলন, এই েসই র�াকর । তখন ��া বলেলন, ‘‘েহ র�াকর, রাম নােম েতামার সম� পাপ ধুেয় মুেছ 
েগেছ। তুিম এখন িন�াপ হেয়েছা । তুিম যখন রাম নােম িবেভার িছেল তখন েতামার গা িঘের �ি� হেয়িছল ব�ীেকর �প। 
এজ� আজ েথেক েতামার নাম বা�ীিক।’’ 
আরও েশান- 

‘‘েয রাম নাম হইেত হইলা পিব�। 
েসই �� রচ িগয়া রােমর চির�।” 

এই বেল ��া চেল েগেলন। এভােব জগেত রাম নােমর মাহা�� �চিলত। 
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16. ধেম �র জয় 
এক গাঁেয় বাস করত দুই ব�। এক জেনর নাম িছল ধম �বুি�। আর এক জেনর নাম িছল পাপবুি�। ধম �বুি� িছল আসেলই খুব 
ধািম �ক। আসেল ধম �বুি� তার আসল নাম নয়। তার ধেম �র কথা এতই ছিড়েয় পেড়িছল এবং েস ধম � পেথ েথেক এতই িব�াস 
অজ�ন কেরিছল েয েলােক তােক ডাকত ধম �বুি� বেল। আেরক জনেক অধেম �র জ� তার আসল নাম বাদ িদেয় তােক 
পাপবুি� বলত। 
একবার ধম �বুি� আর পাপবুি� �বসা করেত িবেদেশ েগল। নানান েদেশ ঘুের ঘুের �বসা করল তারা। পাপবুি� অব� সুেযাগ 
েপেলই েলাক ঠকাবার েচ�া করত। িক�   ধম �বুি� তােক euvav িদত। 
-দরকার িক ভাই েলাক ঠিকেয়? এমিনেতই েতা আমরা অেনক লাভ করিছ। েবিশ েলাভ করা ভাল নয়। কথায় বেল, েলােভ 
পাপ, পােপ �তু�। 
পাপ বুি� তখন ধম �বুি�েক বলল, -তুিম ব� েবাকা। েলাক ঠকােল আমােদর আরও েবিশ লাভ হেব। আমরা আরও ধনস�দ 
িনেয় েদেশ িফরেত পারেবা। 
িক� ধম �বুি� অনড় । েস বলত, ‘যা- ই বল ভাই, আিম অধম � করেত পারব না।’  
ধম �বুি�র গুেণ সৎপেথ েথেকও দুই ব� অেনক ধন- স�দ িনেয় েদেশ িফরল । 
ধম �বুি� বলল, - ‘ঐ েতা আমােদর গাঁ। েকমন সু�র ছায়া- সুিনিবড়, েকমন মমতাময়! েযখােনই থািক, এই গাঁেয়র জ� �াণ 
ব� কাঁেদ।’ 
েদখেত েদখেত তারা গাঁেয়র কােছ তােদর িচরপিরিচত বটগাছিটর কােছ এেস পড়ল। পথ�েম তারা �া� িছল। 
�াি� �র করেত তারা বটগােছর ছায়ায় বেস পড়ল। পাপবুি� একটু পের বলল, 
‘-ব� আমার মাথায় একটা বুি� এেসেছ।’ 
-িক বুি�? েতামার মাথায় আবার েকান ছলনার �ত চাপল? েতামার মিত গিত িক আর ভাল হেবনা ‘ব�! কেব েযন আমােকই 
ঠিকেয় বস।’ 
‘-সুেযাগ েপেল ছাড়ব নািক? হাসেত হাসেত বলেলা পাপবুি�। েশান, এক সে� এত টাকা িনেয় বািড় যাওয়া িঠক হেব না । 
টাকা েদখেলই নানা জেন নানা ছুেতায় এেস টাকা চাইেব। রাজা েবিশ কের কর ধায � করেব। অেনক েলােক জানেব। েচার-
ডাকাত সুেযােগর অেপ�ায় থাকেব। েবিশ টাকার অেনক িবপদ।’  
-‘বুঝলাম েতা েবিশ টাকার অেনক িবপদ।’ 
 ‘তা করেত চাও িক?’ -ধম �বুি� িজে�স কের। 
পাপবুি� বেল, 
‘-বািড়র জ� িকছু টাকা েরেখ বািক টাকা এই গাছ তলায় পুেত েরেখ যাই। যখন দরকার হেব এেস িনেয় যাব।’  



ধম �বুি� অেনক েভেব - িচে� েদখল, যুি�টা ম� নয় । তখন তারা দুজেন চারভােগর িতনভাগ টাকা পুেত রাখল। আর 
একভাগ দুজেন ভাগভািগ কের িনেয় বািড়র িদেক রওনা হল।  
 িকছুিদন পর ধম �বুি�র েবশ িকছু টাকার দরকার পড়ল। তখন ধম �বুি� আর পাপবুি� দুজেন িমেল েগল টাকা আনেত । 
গাছতলায় মািট খুেঁড় েদখল, েসখােন েকান টাকাই েনই। 
পাপবুি� েযন হতভ� হেয় েগল। মাথায় হাত িদেয় বেস হায়-হায় করেত লাগল। ধম �বুি�েক উে�� কের বলল, - তুিম এত 
নীচ, একা এেস সব টাকা তুেল িনেয় েগছ। 
‘-িছ-িছ-িছ, ’ 
ধম �বুি� ভীষণ ল�া েপল। 
‘-িক বলছ তুিম। দুজেন একসােথ এেস টাকা েতালার কথা। আিম একা এেস টাকা তুেল েনব, এ -কথা তুিম ভাবেত পারেল। 
আসেল তুিমই এ টাকা িনেয়ছ।’ 
‘আিম িকছু বুিঝ না, আমার ভােগর টাকা আমােক দাও।’ 
দুজেন টাকার জ� দুজনেকই েদাষােরাপ করল। ভীষণ ঝগড়া করল দুজেন। 
�াপারটা েশষ পয �� রাজসভা পয �� গড়াল। দুজেনই রাজার কােছ �ায়িবচার চাইল এবং িনজ িনজ ভােগর টাকা দািব করল।  
রাজা ওেদর নািলশ শুনেলন। তারপর িজে�স করেলন, 
‘-সা�ী ছাড়া িবচার করা মুশিকল। েতামােদর েকান সা�ী আেছ?’ 
দুজেনই নীরব। 
পাপবুি�র মাথায় সহেজই দু�বুি� আেস। েস বলল, আেছ মহারাজ। েয বটগােছর িনেচ টাকা পুেত েরেখিছ, েসই বটগাছই 
সা�ী। 
‘বটগাছ সা�� েদেব। বটগাছই বেল েদেব েক টাকা চুির কেরেছ।’ 
রাজা বলেলন, ‘িঠক আেছ। কালই তাহেল বটগােছর তলায় িবচার হেব। যাও েতামরা।’ 
পাপবুি� িক� সিত� সিত� বটগাছেক সা�ী েমেন ও কথা বেলিন। েস বািড় িগেয় তার বাবােক সব কথা খুেল বলল। 
‘টাকা েতা আিমই িনেয়িছ । তুিম একটু ক� কের আমােক বাঁচােব, বাবা।’ 
‘িক রকম?’ 
‘তুিম িগেয় বট গােছর েকাটের বেস থাকেব। সকােল যখন সা�� চাইেব, তখন তুিম বট গােছর েকাটেরর েভতর েথেক 
বলেব, ধম �বুি� টাকা সিরেয়েছ। নইেল িক� টাকাও যােব, আমার জীবনও যােব।’ 
েছেলর জীবেনর কথা েভেব বুেড়া বাপ িম�া সা�� িদেত রািজ হল। 
পরিদন েসই বটগােছর িনেচ িবচার বসল। 
পাপবুি�র েশখােনা ফি� অনুসাের পাপবুি�র বাবা বেল উঠল, 
‘-ধম �বুি� েচার । ধম �বুি� টাকা সিরেয়েছ।’ 
বট গােছর কথা শুেন সকেল েতা অবাক। সবাই ধম �বুি�েক গালাগাল করল- 
‘েতামােক না আমরা ধম �বুি� নাম িদেয়িছলাম। তুিম এমন অধম � করেত পারেল।’ 
-িছ-িছ-িছ।’ 
 



ধম �বুি�র কােন েযন েকউ গরম িসসা েঢেল িদল। এমন অপমানকর অব�ার মে� েস জীবেন পেড় িন।  
রাজাও িনব �াক। ধম �বুি� েশষ পয �� এমন অধেম �র কাজ করল ।  
রােগ, দুঃেখ ও ে�ােভ ধম �বুি� লাল হেয় েগল । 
তার েচাখ েথেক আগুন েবরুেত লাগল । 
ধম �বুি� িচৎকার কের বলল, 
-জীবেন আিম অধম � কির িন, সব সময় ধম � পেথ চেলিছ। 
বটগাছ িম�া কথা বেলেছ। ঐ গাছেক আিম পুিড়েয় েফলব। 
এ বেল ধম �বুি� শুকনা কাঠ আর লতা পাতা েজাগাড় কের গােছর েকাটের আগুন ধিরেয় িদল । �েল উঠল আগুেনর েলিলহান 
িশখা। 
গােছর েকাটর েথেক তখন পাপবুি�র বাবা িচৎকার করেত করেত েবিরেয় এল। তার সারা গা আগুেন পুেড় েগেছ। েস য�নায় 
আত�নাদ কের বলেত লাগল, ‘�েল মরলাম, পুেড় মরলাম। েছেলর বুি�েত েছেলেক বাঁচাবার জ� আিম িম�া কথা বেলিছ। 
ধম �বুি� েচার নয় । পাপবুি� েচার। েসই একা সব টাকা সিরেয় িনেয়েছ। আর েদাষ চািপেয়েছ ধম �বুি�র ঘােড়।’  
পাপবুি�র বাবা ধম �বুি�র কােছ �মা চাইল। একটু পেরই য�নায় কাতরােত কাতরােত েস মারা েগল ।  
রাজা �� �ি�েত তাকােলন পাপবুি�র িদেক।  
পাপবুি� ভেয় কাঁপেত লাগল। 
একবার রাজার পােয় পেড় । একবার ধম �বুি�র পা জিড়েয় ধের । েকঁেদ েকেট বলল েস, ‘আিম �মা চাই । 
জীবেন আিম আর অধম � করব না।’ 
িক� েস �মা েপল না। 
রাজার আেদেশ েস ধম �বুি�র ভােগর টাকা িদেয় িদল। 
রাজা পাপবুি�েক কিঠন শাি� িদেলন। 
এভােবই ধেম �র জয় হল। অধেম �র ঘটল পরাজয়।  
িহেতাপেদশ: অধেম �র পরাজয় আর ধেম �র জয় সবদ �া হয়। 

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 - ̄ ^Rbw`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‡`ªi †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| h uvnviv †`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 `yÏ©všÍ e¨w³ a¤§©iÿK cÖfzi wb›`v Kwi‡Z Avi¤¢ Kwi‡j hw` mvg_¨© bv _v‡K, Zvnv nB‡j `yBwU KY© 
Av”Qv`b Kwiqv †mB ’̄vb nB‡Z Pwjqv hvIqvI KZ©e¨ Avi hw` mvg_¨© _v‡K, Zvnv nB‡j Am‡Zi wRnŸv‡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 †`‡ni 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 Í̄ä 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¨|  

‡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 †mBiæc 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© `ytm‡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›`ªqZc©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”P I 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| 

 

 



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| Gw`‡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 `yev©mv| Fwl `yev©mv Lye ivwM| GKUz‡ZB Zvui ivM n‡q hvq| Avi †i‡M †M‡j wZwb KwVb 
Awfkvc †`b | `yev©mv ej‡jb, 

Ñ Avgv‡K Afz³ †i‡L Zzwg cviY Ki bv, gnvivR| 

A¤^ixl ej‡jb,--Òbv 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|Ó 

`ye©vmv œ̄vb Ki‡Z †M‡jb| A‡bKÿY AwZevwnZ nj, Øv`kxI Qv‡o Qv‡o| wKš‘ `ye©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 `yBB 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© `ye©vmv| `yev©mv ivRv‡K Rjcvb 
Ki‡Z †`‡L Lye †i‡M †M‡jb| 

ÔÑAwZw_‡K Afz³ †i‡L Zzwg cviY Ki‡j|Zzwg bv ivRwl©! GB †Zvgvi ag©? weòyf³ n‡q Zzwg aiv‡K miv Ávb KiQ?Õ 

ÔÑ kvšÍ †nvb, kvšÍ †nvb, gywbei|Õ 

ÔÑ n¨uv kvšÍ ne, †Zvgv‡K Dchy³ kvw Í̄ w`‡q Z‡e kvšÍ ne|Õ 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¯Í Abybq e¨_© nj Ges wZwb AwMœgq g~wZ© Øviv AvµvšÍ n‡”Qb, ZLb wZwb 
g‡b g‡b weòz‡K ¯§iY Ki‡jb, ÔAciva wbIbv cÖfz| cwiw ’̄wZ Avgv‡K eªþwl©i cÖwZ †µva cÖKvk Ki‡Z eva¨ Kij|Õ 
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| 



wbõj nj `yev©mvi cÖqvm| Gw`‡K my`k©b Pµ wbe„Ë nj bv| †a‡q †Mj `ye©vmvi w`‡K| cÖvYf‡q `yev©mv QzU‡Z 
jvM‡jb| †cQb †cQb †h‡Z jvMj my`k©b Pµ| c„w_exi †hLv‡b `ye©mv hvb, Zvui †cQ‡b †a‡q P‡j my`k©b Pµ| †k‡l 
`ye©vmv †M‡jb eªþvi Kv‡Q | eªþv ej‡jb, 

 ÔÑ 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 `ye©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|Õ 

ZLb wecbœ eªþwl© ‰eKz‡Ú kÖxweòzi Kv‡Q †M‡jb| kÖxweòzi cv`c‡Ù cwZZ n‡q ej‡jb| 

Ô†n APz¨Z, †n AbšÍ, †n kiYvM‡Zi iÿK, Avgv‡K iÿv Ki|Õ 

kÖxweòz ej‡jb, Ô‡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|Õ 

`ye©vmv ZLb A¤^ix‡li Kv‡QB Qz‡U †M‡jb| ej‡jb, Ô†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 ̀ yM©wZ|Õ  ivRwl© A¤^ixl ZLb eªþwl© ̀ ye©vmv‡K 
ey‡K Rwo‡q ai‡jb| ej‡jb, ÔAvcwb 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 Í̄e ‘̄wZ K‡i kvšÍ Ki‡jb| Ômy`k©b PµÕ kªxweòzi Kv‡Q wd‡i †Mj| 
ivRwl© A¤^ixl DcevmxB wQ‡jb| AwZw_ `yev©mv‡K †fvRb Kiv‡jb wZwb| 

eªþwl© ỳev©mv ej‡jb, 

ÔÑ ivRwl©, ZywgI Avnvi MÖnY Ki|Õ 

ivRwl© ej‡jb, ÔAwZw_i m‡šÍv‡l K…Zv©_ njvg| ZLb wZwb Avnvi Ki‡jb| eªþwl© `ye©vmv cÖ ’̄vb Ki‡jb| f‡³i Rq 
nj|Õ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. িশশুক�ােণ গীতার �িমকা 
W.gnvbvgeªZ eªþPvix 

(kÖxgnvbvgeªZ cÖeÜvejx cÖLg LÛ †_‡K msM„nxZ, c„: 361) 

 

kÖxg™¢Me˜MxZv  fviZxq RvwZi cÖvY¯̂i~c| RvwZi mvab, RvwZi a¨vb, Zcm¨v, RvwZi AvZ¥v-mKjB 
kÖxg™¢Me`&MxZv| hy‡M hy‡M mKj gbxwle„›` MxZvi gš¿‡K a¨vb Kwiqv‡Qb| MxZv‡K g~wZ© w`‡Z Pvwnqv‡Qb Avcb Rxeb 
g‡a¨| cÖvK&-¯̂vaxbZvhy‡M wecøex‡`i Rxe‡bi AvZ¥Z¨v‡Mi g~‡j †cÖiYv ̀ vb KwiqvwQ‡jb kÖxg™¢Me`MxZv| ¯̂vaxbZv jv‡fi 
ci Avkv KwiqvwQ‡jb MxZv-wfwËK mgvR-Rxe‡bi Av` ©k Avgv‡`i †Pv‡Li m¤§y‡L _vwK‡e| cvðvZ¨ †`‡k evB‡ej‡K 
cvV¨cy Í̄‡Ki Ask wnmv‡e wkÿv †`Iqv nq| wKš‘ Avgv‡`i RvwZi ̀ yfv©M¨, ¯̂vaxbZv jv‡fi 30 eQi ciI MxZvcvV A_ev 
QvÎRxe‡b MxZvi Av`©k wkÿv †`Iqvi †Kvb cÖ‡Póv †`Lv hvB‡Z‡Q bv| eZ©gvb gvbemf¨Zv MxZvi Av‡jvwU wcQ‡b 
ivwLqv AMÖmi nB‡Z‡Q| ZvB RvwZi m¤§y‡L AÜKvi Dcw ’̄Z| eZ©gvb RvwZ‡K RvZxq ms¯‹…wZi aviv iÿv Kwiqv Avevi 
RxešÍ RvMÖZ nB‡Z nB‡e| RvwZ Avcbvi BwZnvm fzwj‡Z cv‡i bv| RvwZi myß jyß ̄ §„wZ Avevi RvMvB‡Z nB‡e| RvZxi 
AÜKviv”Qbœ Rxe‡b kªxg™¢Me`&MxZv Av‡jvKewZ©Kv¯̂i~c| whwb wek¦vZxZ nBqvI we‡k¦k¦i , whwb Zzixq nBqvI wke¯̂i~c, 
Ae¨³ nBqvI gvayh©Nb cyiæ‡lvËg-‡mB fMevb kÖxK…‡òi gy‡Li evYx kÖxg™¢Me`&MxZv| eZ©gvb RvZx‡K HwZnvwmK aviv 
iÿv Kwiqv RxešÍ RvMÖZ Kwi‡Z nB‡j wkï‡`i Rxe‡b MxZvi Av‡jv Zzwjqv awi‡Z nB‡e| 

MxZvi gš¿‡K jBqv A‡bK A_© e¨vL¨v I A‡bK fvl¨ iPbv nBqv‡Q| MxZvZË¡ in‡m¨i MfxiZvi g‡a¨ bv wM‡q 
MxZvi K‡qKwU g~jbxwZ Avgiv wkï‡`i Rxe‡b cÖ‡qvM Kwi‡Z cvwi|  

(1) Avgv‡`i me©v‡MÖ cÖ‡qvRb wkïi Kv‡Q AvZ¥ZË¡Áv‡bi Av‡jv Zzwjqv aiv| Avgv‡`i Rxe‡bi g‡a¨ †`n Ges 
AvZ¥v G `yÕ†qi mÜvb Av‡Q| MxZv AvZ¥ZË¡ Av‡jvPbv Kwiqv‡Q| †`n bk¦i ,AwbZ¨| AvZ¥v Awebk¦i, k¦vk¦Z, mbvZb 
I wbZ¨ e Í̄Í|  †`nUv e`jvq| AvZ¥v e`jvqbv | gvbyl †hgb cyivZb Kvco Qvwoqv b~Zb Kvco c‡i, †mBi~c AvZ¥vI 
cyivZb kixi Qvwoqv b~Zb kixi aviY K‡i| GB AvZ¥v †h Av‡Q Ges ZviI ‡h †Kvb cÖ‡qvRb _vwK‡Z cv‡i G K_v 
Avgv‡`i fvebvi g‡a¨B Av‡m bv|  †Kvb wkÿvjq ev †Kvb cÖwZôv‡bB AvZ¥vi †LuvR Kiv nq bv | AvZ¥v e‡j †Kvb 
wKQzi Aw Í̄‡Z¡ Avgv‡`i wek¦vm bvB| 

‡`n AwbZ¨, AvZ¥v wbZ¨| GB ÁvbUv wkïi Rvbv _vKv `iKvi| wkïi Rxe‡bi g‡a¨ GKUv eo wPšÍv , GKUv Amx‡gi 
wPšÍv RvMvB‡Z n‡e| whwb wefz, whwb wbZ¨, whwb AR, Ae¨q-‡mB cige ‘̄i m‡½ wkï-Rxe‡bi Mfxi †hvM Qvov wkÿv 
c~Yv©½ nB‡Z cv‡i bv|  

AvZ¥Z‡Ë¡i Ávb jvf Kwi‡j †`‡ni bk¦iZv Ges AvZ¥vi wPišÍbx mËvi Ávb Rb¥vB‡e | †`n bk¦i| GB Ávb 
Rwb¥‡j †fvMjvjmv Kwgqv Av‡m| KviY †fv‡Mi Øviv †fv‡Mi †kl nq bv| Ô b RvZz Kvgt Kvgvbvg& Dc‡fv‡Mb kvg¨wZ|Õ 
†fvMjvjmv Kwg‡j gb AšÍgy©Lx nq| gbUv‡K AšÍgy©Lx ev fMevb¥yLx Kwi‡jB Kj¨vY| Rx‡ei h_v_© Kj¨vY ewj‡Z AvwZ¥K 
Kj¨vY eySvq| Rxe-wPË AkvšÍ| fMev‡b fw³ Avwm‡jB wPË kvšÍ nq| wb‡Ri wPË kvšÍ nB‡j Z‡e Ab¨‡K kvšÍ n‡Z 
†Póv Kiv‡bv hvq| †h wb‡R AkvšÍ Zvi Rxe‡b my‡Li Avkv †Kv_vq ? Ô AkvšÍm¨ KzZt myLg&ÕÕ? wb‡R fMevb¥yLx nBqv 
Ab¨‡K fMevb¥yLx Kiv‡bvB h_v_© Kj¨vY| 

‡fvMb¥yLx nB‡j Kj¨vY-Bnv c~‡e© Avgv‡`i †`‡k wQj bv | cvðvZ¨ wkÿvi cÖfv‡e Avgv‡`i Bw›`ªq-‡fv‡Mi 
jvjmv evwoqv wMqv‡Q| G‡`‡k I I†`‡k RxebUvi inm¨‡K hvunviv eywSqv‡Qb Zvunviv Rv‡bb †fv‡Mi gva¨‡g Bw›`ªqmyL 
jvjmvi wP‡Ëi kvwšÍ cvIqv hvB‡e bv| 

(2) mg¯Í RxebUvB wkÿv| cÖvPxbKv‡j eªþPh© cvjb-wkÿv -Rxe‡bi GKwU Acwinvh© A½| mviv Rxeb awiqv 
KZK¸wj wbqg cvjb Kwi‡Z nB‡e-Bnv‡K e‡j eªþPh©| MxZv wkÿv w`qv‡Q wbqwgZ Avnvi-wenvi Kwi‡Z| Bw›`ªq mshg 
gbtmshg Kwi‡Z wb‡`©k w`qv‡Q|  wkï‡`i g‡a¨ MxZvwfwËK Av`©k Rxe‡bi †cÖiYv `vb Kiv Aek¨ KZ©e¨| †h ‰`wnK 



†mev AvwZ¥K †mevi AbyK‚j Zvnv MÖnYxq  Avi †hLv‡b cÖwZK~j Zvnv eR©bxq| ˆkk‡e eªþPh© cvj‡bi wb‡`©kbv eZ©gv‡b 
wkÿvavivq D‡cwÿZ| eªþP‡h©i Afv‡e gvby‡li Rxe‡b †Kvb k„•Ljv bvB| eªþPh©-Av`©k wenxb gvby‡li Kv‡Q mgvR Kx 
Avkv Kwi‡Z cv‡i?  fvi‡Zi ¯̂vaxbZv jv‡fi c~‡e© cÖfz RMØÜzmy›`i GKw`b ewjqvwQ‡jb-ÔÔUzwcIqvjv Uzwc Ly‡j †mjvg 
Vy‡K P‡j hv‡e, wKš‘ hw` eªþPh© iÿv bv Kwim& Z‡e ¯̂vaxbZvi †fvM n‡e bv|ÕÕ mZ¨B AvR wÎkwU eQi AwZµvšÍ nBj 
Avgiv ¯̂vaxbZv jvf KwiqvwQ wKš‘ ¯̂vaxbZvi Av¯̂v` wgwjj bv |Ô hw`”Q‡šÍ¨v eªþPh©s PiwšÍÕ-MxZv| 

(3)  MxZvi Aci GKwU Av`©k nBj-¸Y I Kg©vbymv‡i RvwZ‡f`|  RvwZ‡f` ¸Y I Kg©MZ, Rb¥MZ b‡n| 
†hLv‡b gvbemgvR Av‡Q †mLv‡bB Pvwi e‡Y©i †f` Av‡Q| H †f`vbymv‡i mgvR k„•Ljve× _vwK‡j Kj¨vY nB‡e| 
wek„•Ljv _vwK‡j AKj¨vY nB‡e| Dnv gbyi K_v| eZ©gvbKv‡jI mgv‡R KZK¸wj †jvK Av‡Qb, hvnvuiv mgv‡Ri wewa 
ev AvBb cÖYqb K‡ib(‡jwRm‡jwUf) Zvunviv eªvþY ’̄vbxq| hw` Zvunviv mK‡j eªvþ‡YvwPZ ¸Ym¤úbœ nb Zvnv nB‡j H 
Kvh© myô nB‡e| Ab¨_vq dj ïf nB‡e bv|  

MxZvq e³v kÖxfMev‡bi AwfgZ GB †h, †KejgvÎ k~`ªB mgv‡Ri ‡meK b‡n| mK‡jB mgv‡Ri †meK| hvnvi 
‡h †mev, Zvnv †m myôfv‡e Kwi‡jB wmw×jvf Kwi‡Z cv‡i|  ÔÔ‡¯̂ †¯̂ Kg©Y¨wfit mswmw×sÕÕ eo eo AbyôvbI †QvU, hw` 
Zvnvi g‡a¨ AnsKZ…©Z¡ I djvKv•ÿv _v‡K| AwZ ÿz`ª Kg©I gnvb KZ…©Z¡vwfgvb I djvKv•ÿvewR©Z nq| ¸YK‡g©i NvZ-
cÖwZNv‡ZB †h gvbyl †hLv‡b Avwmqv co –K bv †Kb, †mB ’̄v‡bi KZ©e¨UzKz h_vh_fv‡e mywb®úbœ Kwi‡Z cvwi‡jB  Rxe‡b 
kvwšÍ Av‡m| fMe`c~Rvi hZ DcvPvi Zb¥v‡a¨ wbR KZ©e¨ cvjbB me©‡kÖô| †mB DcvPv‡i c~Rv mgvcb Kwiqv gvbyl 
wbwðZ wmw×jv‡f K„ZK…Zv_© nq| ÔÔ¯̂Kg©Yv Zgf¨P©¨ wmw×s we›`wZ gvbet|ÕÕ (18/46) 

GB wkÿv Avgv‡`i wkï‡`i Rxe‡b h_v_©fv‡e Av‡jvKcvZ Kiv‡bv DwPZ| Avwg D”P Zzwg bxPz, Avwg eo Zzwg 
†QvU,Avwg eªvþY Zzwg k~`ª-GB Ávb wkï‡K me©gvbexq D`vi f‚wgKvq Zywj‡Z cv‡i bv| gvby‡l gvby‡l D”P-bxP RvwZMZ 
†Kvb †f`v‡f` bvB| GB wkÿv `„wóf½x‡K  cÖmvwiZ Ki‡e|  

(4)  MxZvi Aci Avi GKwU Av`©k nBj †jvK msMÖnv_© Kg© Kiv| MxZv- Áv‡bi Av‡jv‡K Av‡jvwKZ b‡n 
eZ©gvb gbbkxj mgvR| ZvB †jvKmsNUª nBqv‡Q †jvKmsMÖn nq bvB| nv‡Ui mn ª̄‡jv‡Ki †Kvjvnj Avi myk„•LwjZ 
mn ª̄K‡Ú mgfv‡e MxZ m½x‡Z †h cv_©K¨ msNUª I msMÖ‡n †mB cv_©K¨| †KvjvnjI KÚ¯̂i, m½xZI KÚ¯̂i| †Kvjvn‡ji 
g‡a¨ k„•Ljv bvB, Q›`I bvB,GKZvbZv bvB| m½x‡Z Zvnv Av‡Q| msNUª ÿz`ª, wewkøó AK…Z| msMÖn e¨vcK, mymš^× I 
mbvZb| msNÆ †Kvjvn‡ji gZ AmsjMœ-jÿ LÛ| msMÖn m½x‡Zi gZ mywbqwš¿Z, ALÛ GK me©mgwó| wb‡R eo nIqv 
†mB m‡½ m‡½ Aci‡K eo Kiv , BnvB †jvKmsMÖn| A_©vr me©f‚Zwn‡Z g½jgq K‡g© Av‡Z¥vrmM© Kwiqv mwbœwnZ 
RbmgvR‡K D‡aŸ© Zzwjqv jIqv | †jvKmsMÖnv‡_© Kg©B mgvR-Rxe‡b Kj¨vY Avbqb Kwi‡Z cv‡i| 

(5) †jvKmsMÖ‡ni wfwË nBj wb®‹vg Kg©| wb®‹vg© Kg© Avevi `vuwo‡q Av‡Q MxZvi `yBwU g~j bxwZi Dci-
AnsKvik~b¨ nIqv Ges djKvgbv Z¨vM Kiv| GBfv‡e MxZv Kg©‡hv‡Mi Av`©k wkÿv w`‡q‡Q| Kg©‡hvMx e‡jb-mKj 
Kg©- †Póvi g~‡j †h ÔÔAnsÕÕ c`evP¨ KZ©v, wZwbB AvZ¥v| `yBwU Ans Av‡Q-GKwU mwZ¨Kv‡ii Ans,AciwU K…wÎgZvq 
Mov Ans| GB K…wÎg Avwg mwZ¨Kv‡ii Avwg‡K XvwKqv ivwLqv‡Q| K…wÎg AnsUv‡K gywQqv †dwj‡jB mwZ¨Kv‡ii Ans 
cÖKvwkZ nB‡e|  cÖKvwkZ nB‡jB Zvnv‡K cvIqv †Mj| K…wÎg ÔÔAvwgÕÕ †h Abœ I cvbxq LvBqv evu‡P, Zvnv  eÜ Kwiqv 
w`‡Z cvwi‡j †m Abk‡b g‡i| K…wÎg Avwgi cvbxq nBj Kvh© Kwiqv dj Kvgbv | GB Awfgvb I Kvgbv †h gvÎvq 
dwj‡e, K…wÎg ÔÔAvwgÕÕ †mB gvÎvq Dweqv hvB‡e| 

wkï‡K eySvBqv w`‡Z  nB‡e wek¦e¨vcx Kg©kvjvi Abvw` AbšÍ Kg©h‡Ái Avwg GKRb ÿy`ªvwZÿz`ª Askx`vi| 
GB wecyj K‡g©i Avi¤¢ ev †kl wKQzB Avgvi bq ev Avgvi nv‡Z bq| weivU Kg©KZ©v †h ÿz`ª Ask AvR Avgvi Dci b¨ Í̄ 
Kwiqv‡Qb †mBUzKz mva¨gZ Kwiqv Zvunv‡K wnmve-wbKvk eySvBqv †`IqvB Avgvi KZ©e¨|  GB eyw×‡Z wbZ¨ Kg© Kwi‡j 
Awfgvb I djvKvOÿv `yB-B ax‡i ax‡i Pwjqv hvq| mKj K‡g©i KZ©v GKRb Ck¦i| Zvui B”Qvq Avgv‡K Kg© 
KivB‡Z‡Q| cÖ‡Z¨KwU Kg© meB Ck¦i †mevq-Rx‡ei †mevq| 



cÖ‡Z¨KwU gvbyl- cÖ‡Z¨KwU wkï m„wói g‡a¨ kÖxfMev‡bi GKUv D‡Ïk¨ Av‡Q| cÖ‡Z¨KwU Rxeb‡K my›`i  Kwiqv 
Zzwjqv wZwb Zvnvi nv‡Zi hš¿ Kwiqv jB‡eb| GKLÛ evuk Øviv evuwk ˆZqvix nq| evuwkwU  evukxIqvjvi nv‡Z Zzwjqv 
w`‡j Zvnv nB‡Z gyayi myiS¼vi D‡V| evukxwU wbwgË gvÎ| KZ©v whwb evRvb| AR©yb‡K ZvnvB ewjqv‡Qb- AR©yb Zzwg 
KZ©v bI, Zzwg wbwgËgvÎ nI|  †Zvgvi Rxeb hš¿‡K Avgvi nv‡Z Zzwjqv `vI-Avwg evRvBe| †Zvgvi ga¨ w`qv Avgvi 
B”Qv c~Y© Kwie| 

cÖ‡Z¨K wkï‡K GB Ávb w`‡Z nB‡e †h †m ÿz`ª wkïgvÎ bq- wek¦¯ªóvi nv‡Zi GKwU hš¿| Zvi Rxeb‡K my›`i 
evukx Kwiqv we‡k¦i KZ©vi nv‡Z Zzwjqv w`‡j- wZwb Zvi Rxeb gyayi myi jnix‡Z fwiqv w`‡eb| Zvui wkïwUi m„wói 
D‡Ïk¨ ZLbB  c~Y© nB‡e| hLb wkï wb®‹vg Kg©x I fw³gvb nBqv wb‡R‡K ÔÔwbwgËgvÎÕÕ g‡b Kwiqv fMev‡bi Kv‡Q 
AvZ¥mgc©Y Kwi‡e, ZLb Zvi cÖ‡Z¨KwU Kg© nB‡e fMe`P©bv, gvbe‡mev| GB wekvj m„wói g‡a¨ Avb›`gq m„wóKZ©vi 
Ag„Z Av¯̂v`‡bi ¯̂v` Av‡Q| Avgvi Avcbvi cÖ‡Z¨KwU gvby‡li cÖ‡Z¨KwU wkïi Rxe‡bi ï×Zvi ga¨ w`qv fMev‡bi 
†mB Ag„Z ¯̂v‡`i B”Qv c~Y© nB‡e| 

GB mZ¨wU iex›`ªbv_ KZ my›`i Kwiqv ewjqv‡Qb-GB AbyfewU cÖ‡Z¨K wkïi AšÍ‡i RvMvBqv Zzwj‡Z nB‡e| 

GB K_vB  iex›`ªbv_ Mvwnqv‡Qb fvMeZxq Q‡›` iæ‡c i‡m M‡Ü wgjvBqv- 
 

ÔÔ  †n †gvi †`eZv, fwiqv G †`n cÖvY 
Kx Ag„Z Zzwg Pvn Kwiev‡i cvb? 

Avgvi bq‡b †Zvgvi wek¦Qwe 
†`wLqv jB‡Z mva hvq Ze Kwe, 

Avgvi gy» kÖe‡Y bxie iwn 
ïwbqv jB‡Z Pvn Avcbvi Mvb|| 

Avgvi wP‡Ë †Zvgvi m„wóLvwb 
iwPqv Zzwj‡Q wewPÎ Ze evYx| 

Zvwi mv‡_ cÖfz wgwjqv †Zvgvi cÖxwZ 
RvMv‡q Zzwj‡Q Avgvi mKj MxwZ- 

Avcbv‡i Zzwg †`wLQ gayi i‡m 
Avgvi gvSv‡i wb‡R‡i Kwiqv `vb| 

m~Ît MxZweZvb/c~Rv/c„.40 

 

GB †eva wkïi AšÍ‡i RvMvBqv Zzwj‡Z nB‡e| Zvnv nB‡j †hŠe‡bi Aw ’̄iZv eva©‡K¨i `yt¯̂cœ wkïi Rxeb‡K 
¯ú©k Ki‡Z cvi‡e bv| wkïi ‰kke Rxe‡b MxZvi~c Ávbgq cÖ`x‡ci Av‡jvi wbkvbv †`LvB‡Z nB‡e| fviZe‡l©i wekvj 
ms¯‹…wZi gvSLv‡b MxZvi~c Ávbgq cÖ`xcLvwb R¡wj‡Z‡Q| ÔÔ fviZ‰Zjc~Y©t cÖR¡vwj‡Zv Ávbgqt cÖ`xcÕÕ- GK Awbe©vY 
`xc, kvk¦Z Áv‡bi ewZ©Kv| H Av‡jv‡Z ‰Zj Avavb Kwi‡Z‡Q mgMÖ fvi‡Zi jÿ †køv‡K ewY©Z AmsL¨ Kvwnbx| mgMÖ 
fviZf‚wgi my ~̀i cÖmvix wekvj ms¯‹…Z GB cÖ`xcwU nv‡Z ivwLqv wkïi Rxeb Z_v wbwLj mf¨Zv Av‡jvwKZ Kwi‡e| 

 
 
 

 
 
 














