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উত্তরচররত 

উত্তরচররতের উপাখ্যানভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীে। ইহাতে রামকতৃৃ্তক  ীোর 

প্রেযাখ্যান ও েৎ তে পুনরমৃলন বরণৃে হইয়াতে। স্থূল বৃত্তা্ত  রামায়ণ হইতে গৃহীে বত,  

রকন্তু অতনক রবষয় ভবভূরের স্বকতপালকরিে। রামায়তণ যেরূপ বাল্মীরকর রমতম 

 ীোর বা   এবং যেরূপ ঘ,নায় পুনরমৃলন  এবং রমলনাত্ত ই  ীোর ভূেলপ্রতবশ 

ইেযারি বরণৃে হইয়াতে  উত্তরচররতে য   কল য রূপ বরণৃে হয় নাই। উত্তরচররতে 

 ীোর র ােলবা   লতবর েুদ্ধ এবং েিত্ত   ীোর  রহে রাতমর পুনরমৃলন ইেযারি 

বরণৃে হইয়াতে। এইরূপ রভন্ন পন্থায় গমন কররয়া  ভবভূরে র জ্ঞোর এবং 

রত্মশরিজ্ঞাতনর পররচয় রিয়াতেন। যকন না  োহা একবার বাল্মীরক কতৃৃ্তক বরণৃে 

হইয়াতে  পৃরিবীর যকান্ করব োহা পুনর্ব্ৃণৃন কররয়া প্রশং াভাজনন হইতে পাতরন  যেমন 

ভবভূরে এই উত্তরচররতের উপাখ্যান অনয করবর গ্রন্থ হইতে গ্রহণ কররয়াতেন  যেমরন 

য ক্ষপীয়র োাঁহার ররচে প্রায়  কল না,তকর উপাখ্যানভাগ অনয গ্রন্থকাতরর গ্রন্থ হইতে 

 ংগ্রহ কররয়াতেন  রকন্তু রেরন ভবভূরের নযায় পূর্ব্ৃকরবগণ হইতে রভন্ন পতি গমন কতরন 

নাই। ইহারও রবতশষ কারণ রতে। য ক্ষপীয়র অরিেীয় করব। রেরন স্বীয় শরির পররমাণ 

রবলক্ষণ বুরিতেন—যকান্ মহাত্মা না বুতিন  রেরন জনারনতেন যে  যে  কল গ্রন্থকাররিতগর 

গ্রন্থ হইতে রেরন রপন না,তকর উপাখ্যানভাগ গ্রহণ কররয়ারেতলন  োাঁহারা যকহই োাঁহার 

 তে করবত্বশরিতে  মকক্ষ নতহন। রেরন যে রকাতশ রপন করবতত্বর যপ্রা্জ্বলল 

রকরণমালা রবস্তার কররতবন  য খ্াতন পূর্ব্ৃগামী নক্ষত্রগতণর রকরণ যলাপ পাইতব। এজননয 

ইচ্ছাপূর্ব্ৃকই পূর্ব্ৃতলখ্করিতগর অনুবতৃ্তী হইয়ারেতলন। েিারপ ইহাও বিবয যে  যকবল 

একখ্ারন না,তকর উপাখ্যানভাগ রেরন যহামার হইতে গ্রহণ কররয়ারেতলন  এবং য ই 
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ত্রত্রলস্ ও যের িা না,ক প্রণয়নকাতল  ভবভূরে যেরূপ রামায়ণ হইতে রভন্ন পতি গমন 

কররয়াতেন  রেরনও যেমরন ইরলয়ি হইতে রভন্ন পতি রগয়াতেন। 

ভবভূরেও য ক্ষপীয়তরর নযায় রপন ক্ষমোর পররমাণ জনারনতেন। রেরন রপনাতক  

 ীোরনর্ব্ৃা ন বৃত্তা্ত  অবলম্বনপূর্ব্ৃক একখ্ারন অেুযৎকৃষ্ট না,ক প্রণয়তন  মিৃ বরলয়া  

রবলক্ষণ জনারনতেন। রেরন ইহাও বুরিতেন যে  করবগুরু বাল্মীরকর  রহে কিাচ রেরন 

েুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পাতরন না। অেএব রেরন করবগুরু বাল্মীরকতক প্রণাম১ কররয়া োাঁহা 

হইতে িূতর অবরস্থরে কররয়াতেন। ইহাও স্মরণ রাখ্া উরচে যে  অস্মতশশীয় না,তক মৃেুযর 

প্রতয়াগ রনরষদ্ধ২ বরলয়া  ভবভূরে স্বীয় না,তক  ীোর পৃরিবীপ্রতবশ বা েিৎ যশাকাবহ 

বযাপার রবনযস্ত কররতে পাতরন নাই। 

  

———————–  

১ ইিং গুরুভযঃ [করবভযঃ] পূতর্ব্ৃতভযা নতমাবাকং প্রশাস্মতহ।—প্রস্তাবনা। 

২ িূরাহ্বানং বত া েুদ্ধং রাজনযতিশারিরবপ্লবঃ। 

রববাতহা যভাজননং শাতপাৎ তগৃৌ মৃেুযরেস্তিা ||—  ারহেযিপৃতণ। 

———————–  

  

উত্তরচররতের রচত্রিশৃন নাতম প্রিমাঙ্ক বেীয় পাঠক মীতপ রবলক্ষণ পরররচে; যকন 

না  মীেুি ঈশ্বরচন্দ্র রবিযা াগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন কররয়া  স্বপ্রণীে  ীোর 

বনবাত র প্রিম অ যায় রলরখ্য়াতেন। এই রচত্রিশৃন করব ুলভতকৌশলময়। ইহাতে 

রচত্রিশৃতনাপলতক্ষ রাম ীোর পূর্ব্ৃবৃত্তা্ত  বরণৃে রতে। ইহার উতশশয এমে নতহ যে  করব 

 ংতক্ষতপ পূর্ব্ৃঘ,নার  কল বণৃন কতরন। রাম ীোর অতলৌরকক  অ ীম  প্রগা  প্রণয় 

বণৃন করাই ইহার উতশশয। এই প্রণতয়র স্বরূপ অনুভব কররতে না পাররতল   ীোরনর্ব্ৃা ন 

যে রক ভয়ানক বযাপার  োহা হৃিয়েম হয় না।  ীোর রনর্ব্ৃা ন  ামানয স্ত্রীরবতয়াগ নতহ। 

স্ত্রীরব র্জ্ৃন মাত্রই যলেশশকর-মমৃতভিী। যে যকহ রপন স্ত্রীতক রব র্জ্ৃন কতর  োহারই 

হৃিতয়াতেি হয়। যে বালযকাতলর েীড়ার  রেনী  ত্রকতশাতর জনীবন ুতখ্র প্রিম 

রশক্ষািাত্রী  যেৌবতন যে  ং ারত ৌন্দতেৃযর প্ররেমা  বাদৃ্ধতকয যে জনীবনাবলম্বন—ভাল 
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বা ুক বা না বা ুক  যক য  স্ত্রীতক েযাগ কররতে পাতর  গৃতহ যে িা ী  শয়তন যে অ্সররা  

রবপতি যে বনু্ধ  যরাতগ যে ত্রবিয  কাতেৃয যে মন্ত্রী  েীড়ায় যে  খ্ী  রবিযায় যে রশষয   তমৃ 

যে গুরু;—ভাল বা ুক বা না বা ুক  যক য  স্ত্রীতক  হতজন রব র্জ্ৃন কররতে পাতর  রমতম 

যে ররাম  প্রবাত  যে রচ্ত া —স্বাতস্থয যে  ুখ্  যরাতগ যে ঔষ  —অর্জ্ৃতন যে লক্ষ্মী  বযতয় 

যে েশঃ —রবপতি যে বুরদ্ধ   ম্পতি যে যশাভা—ভাল বা ুক বা না বা ুক  যক য  স্ত্রীতক 

 হতজন রব র্জ্ৃন কররতে পাতর  রর যে ভালবাত   পত্নীরব র্জ্ৃন োহার পতক্ষ রক ভয়ানক 

দুঘৃ,না! রবার যে রাতমর নযায় ভালবাত   যে পত্নীর স্পশৃমাতত্র অরস্থররচত্ত—জনাতন না 

যে  

____ “ ুখ্রমরে বা বা দুঃখ্রমরে বা  

প্রতবাত া রনদ্রা বা রকমু রবষরবষপৃঃ রকমু মিঃ। 

েব স্পতশৃ স্পতশৃ মম রহ পররমূত ারন্দ্রয়গতণা  

রবকারশ্চৈেনযং ভ্রময়রে  মুন্মীলয়রে চ | | ”  ১  

োহার পতক্ষ— 

“ম্লান য জনীবকু ুম য রবকাশনারন  

 ্ত পৃণারন  কতলরন্দ্রয়তমাহনারন। 

এোরন যে  ুবচনারন  তরারুহারক্ষ  

কণৃামৃোরন মন ৈ র ায়নারন || ২ 

  

———————–  

১ “এক্ষতণ ররম  ুখ্তভাগ কররতেরে  রক দুঃখ্তভাগ কররতেরে; রনরদ্রে ররে  রক 

জনাগররে ররে; রকম্বা যকান রবষপ্রবাহ যিতহ রিপ্রবাতহর  রহে রমরমে হইয়া  রমার 

এরূপ অবস্থা ঘ,াইয়া রিয়াতে  অিবা মি (মািক দ্রবয য বন) জনরনে মত্তোবশেঃ এরূপ 

হইতেতে  ইহার রকেুই রস্থর কররতে পাররতেরে না”। — নৃর ংহবাবুর অনুবাি  ৩০ পৃষ্ঠা। 

এই প্রবন্ধ নৃর ংহবাবুর অনুবাতির  মাতলাচনা উপলতক্ষ রলরখ্ে হইয়ারেল। অেএব 

য  অনুবাি  র্ব্ৃাতে  মূ্পণৃ না হইতলও োহাই উদৃ্ধে হইতব।  
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২ “কমলনয়তন! যোমার এই বাকযগুরল  যশাকারি ্ত প্ত জনীবনরূপ কু ুতমর 

রবকাশক  ইরন্দ্রয়গতণর যমাহন ও  ্ত পৃণস্বরূপ  কতণৃর অমৃেস্বরূপ  এবং মতনর 

গ্লারনপররহারক (র ায়ন) ঔষ স্বরূপ |” ঐ ৩১ পৃষ্ঠা। 

———————–  

  

োহার বাহু  ীোর রচরকাতলর উপা ান — 

“ররববাহ ময়াদ গৃতহ বতন  

ত্রশশতব েিনু যেৌবতন পুনঃ। 

স্বাপতহেুরনুপারমতোহনযয়া  

রামবাহুরুপ ানতমষ যে | | ” ১  

োর পত্নী— 

_____“যগতহ লক্ষ্মীররয়মমৃেবরতৃ্তনৃয়নতয়ার াব যাঃ স্পতশৃা বপুরষ 

বহুলৈন্দনর ঃ। 

অয়ং কতে বাহুঃ রশরশর ৃতণা যমৌরিক রঃ|” ২ 

োহার রক কষ্ট  রক  র্ব্ৃনাশ  রক জনীবন র্ব্ৃস্বধ্বং ার ক েন্ত্রণা! েৃেীয়াতঙ্ক য ই 

েন্ত্রণায় উপেুি রচত্র প্রণয়তনর উতিযাতগই প্রিমাতঙ্ক করব এই প্রণয় রচরত্রে কররয়াতেন। 

এই প্রণয়  র্ব্ৃপ্রফুল্লকর ম যাহ্ন ূেৃয—য ই রবরহেন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকািরম্বনী —েরি 

য  যমতঘর কারলমা অনুভব কররতব  েতব রতগ য ই  ূতেৃযর প্রখ্রো যিখ্। েরি য ই 

অন্ত  রবস্তৃে অন্ধকারময় দুঃখ্ াগতরর ভীষণ স্বরূপ অনুভব কররতব  েতব এই  ুন্দর 

উপকূল —প্রা ািতমণী মু্জ্বলল  ফলপুষ্পপররতশারভে বৃক্ষবার,কাপররমরডিতে এই 

 র্ব্ৃ ুখ্ময় উপকূল যিখ্। এই উপকূতলশ্বরী  ীোতক রামচন্দ্র রনরদ্রোবস্থায় ঐ 

অেলস্পশৃী অন্ধার াগতর ডুবাইতলন। 

রমরা য ই মতনাতমারহনী কিার েমশঃ  মাতলাচনা কররব। 

অঙ্কমুতখ্  লক্ষ্মণ রাম  ীোতক একখ্ারন রচত্র যিখ্াইতেতেন। জননকারির রবতচ্ছতি 

দুমৃনায়মানা গরভৃনী  ীোর রবতনািনািৃ এই রচত্র প্রস্তুে হইয়ারেল। োহাতে  ীোর 

অরিশুরদ্ধ পেৃয্ত  রাম ীোর পূর্ব্ৃবৃত্তা্ত  রচরত্রে হইয়ারেল। এই “রচত্রিশৃন” যকবল 
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যপ্রমপররপূণৃ—যেহ যেন রর  তর না। কিায় কিায় এই যপ্রম। েখ্ন অরিশুরদ্ধর কিার 

প্র েমাতত্র রাম   ীোবমানানা ও  ীোর পীড়ন জননয রত্মরেরস্কার কররতেরেতলন—েখ্ন 

 ীোর যকবল “যহাদু অর্জ্উত্ত যহাদু—এরহ যপখ্কহ্ম িাব যি চররিং”—এই কিাতেই কে 

যপ্রম ! েখ্ন রমরিলাবৃত্তাত্ত   ীো রাতমর রচত্র যিরখ্তলন  েখ্ন কে যপ্রম উেরলয়া উরঠল! 

 ীো যিরখ্তলন  

“অহ্মতহ িলণ্ণবণীলুপ পল ামলর রণদ্ধমর ণত াহমাণমং তলন যিহত াহগ তগণ 

রবহ্মঅরিরমিোিিী মাণত াস্ম ুন্দরর রী অনািরখ্ুংরডি ঙ্কর রা তণা 

র হডিতমুদ্ধমুহমডিততলা অর্জ্উতত্তা ররলরহতিা | ” ৩ 

  

———————-  

১ “রামবাহু রববাতহর  ময় হইতে  রক গৃতহ  রক বতন   র্ব্ৃত্রই ত্রশশবাবস্থায় এবং 

পতর যেৌবনাবস্থাতেও যোমার উপা াতনর (মািায় রিবার বারলত র) কােৃয হইয়াতে।” ঐ 

৩১ পৃষ্ঠা। 

২ “ইরনই রমার গৃতহর লক্ষ্মীস্বরূপ  ইরনই রমার নয়তনর অমৃেশলাকাস্বরূপ  

ইাঁহারই এই স্পশৃ গাত্রলি চন্দনস্বরূপ  ুখ্প্রি  এবং ইাঁহারই এক বাহু রমার কেস্থ শীেল 

এবং যকামল মুিাহারস্বরূপ |” ঐ ৩১ পৃষ্ঠা। 

৩ রহা! রেৃযপুতত্রর রক  ুন্দর রচত্র! প্রফুল্লপ্রায় নবনীতলাৎপলবৎ শযামলরেগ্ধ 

যকামল যশাভারবরশষ্ট রক যিহ-ত ৌন্দেৃয! যকমন অবলীলােতম হর নু ভারেতেতেন  

মুখ্মডিতল যকমন রশখ্তডিত যশারভে! রপো রবরস্মে হইয়া এই  ুন্দর যশাভা যিরখ্তেতেন ! 

রহা রক  ুন্দর! 

———————-  

  

েখ্ন রাম   ীোর ব ূতবশ মতন কররয়া বরলতলন  

প্রেনুরবরশ্চলঃ প্রাত্ত ান্মীলন্মতনাহরকু্ত শ্চল-  

শৃশনমুকুশ্চলমুৃগ্ধাতলাকং রশশুিৃ েী মুখ্ম্। 

লরলেলরলশ্চেজনৃাৎোপ্রাশ্চয়রকৃরত্রমরবভ্রশ্চম-  
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রকৃে ম ুশ্চররম্বানাং যম কুেূহলমেশ্চকঃ || ১  

েখ্ন যগািাবরীেীর স্মরণ কররয়া করহতলন  

রকমরপ রকমরপ মন্দং মন্দমা  রত্ততোগা-  

িরবররলেকতপালং জনিতোরেতমণ। 

অরশরিলপরররম্ভবযাপৃশ্চেশ্চককতিাতণা-  

ররবরিেগেোমা রারত্রতরব বযরং ীৎ || ২ 

েখ্ন েমুনাে,স্থ শযামব, স্মরণ কররয়া করহতলন  

অল লুরলেমুগ্ধানযধ্ব ঞ্জােতখ্িা-  

িরশরিলপরররশ্চম্ভিৃত্ত ংবাহনারন। 

পররমৃরিেমৃণালীদুর্ব্ৃলানযেকারন  

ত্বমুরর  মম কৃত্বা েত্র রনদ্রামবাপ্তা || ৩ 

েখ্ন রনদ্রাভোত্ত  রামতক যিরখ্তে না পাইয়া কৃরত্রম যকাতপ  ীো বরলতলন — 

যভাদু  কুরবস্মং জনই েং যপক খ্মাণা অত্ততণা পহরবস্মং। ৪ 

েখ্ন কে যপ্রম উেরলয়া উরঠতেতে! রকন্তু এই অরে রবরচত্র করবত্বতকৌশলময় 

রচত্রিশৃতন ররও কেই  ুন্দর কিা রতে! লক্ষ্মতণর  তে  ীোর যকৌেুক  “বচ্ছ ইঅং 

রব অবরা কা ”—রমরিলা হইতে রববাহ কররয়া রর বার কিায় িশরিতক রাতমর স্মরণ—

“স্মরারম! হস্ত স্মরারম!” মন্থরার কিায় রাতমর কিা অ্ত ররকেকরণ ইেযারি।  ূপৃনখ্ার 

রচত্র যিরখ্য়া  ীোর ভয় রমাতির অরে রমষ্ট লাতগ — 

  

———————-  

১ ”মােৃগণ েৎকাতল বালা জনানকীর অেত ৌষ্ঠবারি যিরখ্য়া রক  ুখ্ীই হইয়ারেতলন  

এবং ইরনও অরে  ূক্ষ্ম  ূক্ষ্ম ও অনরে-রনরবড় ি্ত গুরল  োহার উভয়পাশৃ্বস্থ মতনাহর 

কু্ত লমতনাহর মুখ্মী  রর  ুন্দর চন্দ্ররকরণ- িৃশ রনমৃল এবং কৃরত্রমরবলা ররহে কু্ষদ্র 

কু্ষদ্র হস্ত পিারি অেিারা োাঁহাতির রনতন্দর একতশষ কররয়ারেতলন |” নৃর ংহবাবুর 

অনুবাি। এই করবোর, বারলকা ব ূর বণৃনার চূড়া্ত | 
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২ “একত্র শয়ন কররয়া পরস্পতরর কতপালতিশ পরস্পতরর কতপাতলর  রহে  ংলি 

কররয়া এবং উভতয় এক এক হস্ত িারা গা  ররলেন কররয়া অনবরে মৃদুস্বতর ও 

েিৃচ্ছােতম বহুরব  গি কররতে কররতে অজ্ঞাে াতর রারত্র অরেবারহে কররোম | ” 

৩ “যেখ্াতন েুরম পিজনরনে পররমতম লেশা্ত া হইয়া ঈষৎ কম্পবান্  েিারপ মতনাহর 

এবং গা  ররলেনকাতল অেয্ত  মশৃনিায়ক  রর িরলে মৃণারলনীর নযায় ম্লান ও দুর্ব্ৃল 

হস্তারি অে রমার বক্ষঃস্থতল রারখ্য়া রনদ্রা গমন কররয়ারেল|” নৃর ংহবাবুর অনুবাি। 

৪ যহৌক— ররম রাগ কররব—েরি োাঁহাতক যিরখ্য়া না ভুরলয়া োই। 

———————-  

  

 ীো। হা অর্জ্উত্ত এরত্তঅং যি িং ণং। 

রামঃ। অরয় রবপ্রতয়াগত্রতস্ত! রচত্র তমেৎ। 

 ীো। ে াে া যহাদু দুর্জ্তণা অ ুহং উপ্পাতিই। ১ 

স্ত্রীচররত্র  ম্বতন্ধ এর, অরে  ুরমষ্ট বযে; অিচ যকবল বযে নতহ| 

কারলিাত র বণৃনাশরি অরে প্রর দ্ধ  রকন্তু ভবভূরের বণৃনাশরিও উত্তম। 

কারলিাত র বণৃনা োাঁহার অেুল উপমাপ্রতয়াতগর িারা অেয্ত  মতনাহাররণী হয়। ভবভূরের 

উপমাপ্রতয়াগ অরে রবরল; রকন্তু বণৃনীয় বস্তু োাঁহার যলখ্নীমুতখ্ স্বাভারবক যশাভার অর ক 

যশাভা  ারণ কররয়া বত । কারলিা   একর, একর, কররয়া বারেয়া বারেয়া  ুন্দর 

 ামগ্রীগুরল একরত্রে কতরন;  ুন্দর  ামগ্রীগুরলর  তে েিীয় ম ুর রেয়া  কল  ূরচে 

কতরন  োহার উপর রবার উপমাচ্ছতল ররও কেকগুরলন  ুন্দর  ামগ্রী ররনয়া 

চাপাইয়া যিন। এজননয োাঁহার কৃে বণৃনা  যেমন স্বভাতবর অরবকল অনুরূপ  যেমরন 

মা ুেৃযপররপূণৃ হয়; বীভৎ ারি রত  কারলিা  য ই জননয  ফল হতয়ন না। ভবভূরে বারেয়া 

বারেয়া ম ুর  ামগ্রী  কল একরত্রে কতরন না; োহা বণৃনীয় বস্তুর প্র ানাংশ বরলয়া যবা  

কতরন  োহাই অরঙ্কে কতরন। দুই চারর,া স্থূল কিায় এক,া রচত্র  মাপ্ত কতরন—

কারলিাত র নযায় যকবল বর য়া বর য়া েুরল ঘতষন না। রকন্তু য ই দুই চারর,া কিায় 

এমন এক,ু র  ঢারলয়া যিন যে  োহাতে রচত্র অেয্ত   মু্জ্বলল  কখ্ন ম ুর  কখ্ন 

ভয়ঙ্কর  কখ্ন বীভৎ  হইয়া পতড়। ম ুতর কারলিা  অরিেীয়—উৎকত, ভবভূরে। 
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উপতর উত্তরচররতের প্রিমাঙ্ক হইতে উিাহরণস্বরূপ কেকগুরলন বণৃনা উদৃ্ধে 

হইয়াতে —েিা রামচন্দ্র ও জনানকীর পরস্পতরর বরণৃে বরকনযা রূপ। ভবভূরের 

বণৃনাশরির রবতশষ পররচয়—রিেীয় ও েৃেীয়াতঙ্ক জননস্থান এবং পঞ্চব,ী এবং ষষ্ঠাতঙ্ক 

কুমাররিতগর েুদ্ধ। প্রিমাঙ্ক হইতে রমরা রর একর,  ংরক্ষপ্ত উিাহরণ উদৃ্ধে করর। 

“বচ্ছ এত া কু ুরমিকঅম্বেরুেডিতরবিবররহতণা রকণ্ণামতহর রগরী  জনত ি 

অনুভাবত াহগ গতমত্তপররত   ূ রর রী মুহুত্তং মুচ্ছত্ত া েুত্র পরুরিত্রণ অবলরম্বতিা 

েরুঅতল অর্জ্উতত্তা ররলরহতিা | ” ২ 

দুইর,মাত্র পতি করব কে কিাই বযি কররতলন! রক করুণর চরমস্বরূপ রচত্র  ৃরজনে 

কররতলন! 

রচত্র িশৃনাত্ত   ীো রনদ্রা যগতলন। ইেযব তর দুমুৃখ্ রর য়া  ীোপবাি  ম্বাি 

রামতক শুনাইল। রাম  ীোতক রব র্জ্ৃন কররবার অরভপ্রায় কররতলন।  

রামচতন্দ্রর চররত্র রনতশৃাষ  অকলঙ্ক  যিতবাপম বরলয়া ভারতে খ্যাে  রকন্তু বস্তুেঃ 

বাল্মীরক কখ্ন রামচন্দ্রতক রনতশৃাষ বা  র্ব্ৃগুণরবভূরষে বরলয়া প্ররেপন্ন কররতে ইচ্ছা 

কতরন নাই। রামায়ণগীে মীরামচতন্দ্রর চররতত্রর অতনক যিাষ  রকন্তু য   কল যিাষ 

গুণারেতরকমাত্র। এই জননয োাঁহার যিাষগুরলনও মতনাহর। রকন্তু গুণারেতরতক যে  কল 

যিাষ  োহা মতনাহর হইতলও যিাষ বত,। পরশুরাম অরেররি রপেৃভি বরলয়া মােৃহ্ত া  

োহা বরলয়া রক মােৃব  যিাষ নতহ  পাডিততবরা মােৃ-কিার অরেররি বশ বরলয়া একর, 

পত্নীর পঞ্চ স্বামী  োই বরলয়া রক অতনতকর একপত্নীত্ব যিাষ নয়?  

  

——————-  

১  ীো। হা রেৃযপুত্র  যোমার  তে এই যিখ্া। 

রাম। রবরতহর এে ভয়—এ যে রচত্র। 

 ীো। োহাই হউক না—দুর্জ্ৃন হতলই মন্দ ঘ,ায়। 

২ বৎ   এই যে পর্ব্ৃে  েদুপুতর কু ুরমে ময়ূতররা পুচ্ছ  ররতেতে—উহার নাম রক  

যিরখ্তেরে  েরুেতল রেৃযপুত্র রলরখ্ে—োাঁহার পূর্ব্ৃত ৌন্দতেৃযর পররতশষমাত্র  ূ র মীতে 
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োাঁহাতক যচনা োইতেতে। রেরন মুহুমুৃহুঃ মূচৃ্ছা োইতেতেন—কাাঁরিতে কাাঁরিতে েুরম োাঁহাতক 

 ররয়া রে। 

——————-  

  

রামচন্দ্রও অতনক রনন্দনীয় কমৃ কররয়াতেন।—েিা বারলব । রকন্তু রেরন যে  কল 

অপরাত  অপরা ী  েন্মত য এই  ীো রব র্জ্ৃনাপরা   র্ব্ৃাতপক্ষা গুরুের। মীরাতমর 

চররত্র যকান্ যিাতষ কলুরষে কররয়া করব োাঁহাতক এই অপরাত  অপরা ী কররয়াতেন  

োহার রতলাচনা করা োউক।  

োাঁহারা  াম্রাজনয শা তন ব্রেী হতয়ন  প্রজনারঞ্জন োাঁহারিতগর একর, মহদ্ধমৃ। গ্রীক ও 

যরামক ইরেবৃতত্ত ইহার অতনক উিাহরণ প্রকারশে রতে। রকন্তু ইহার  ীমাও রতে। য ই 

 ীমা অরেেম কররতল  ইহা যিাষরূতপ পররণে হয়। যে রাজনা প্রজনার রহোিৃ রপনার 

অরহে কতরন  য  রাজনার প্রজনারঞ্জনপ্রবৃরত্ত গুণ। ব্রু,  কৃে রত্মপুতত্রর ব িডিতাজ্ঞা এই 

গুতণর উিাহরণ। যে রাজনা প্রজনার রপ্রয় হইবার জননয রহোরহে  কল কাতেৃযই প্রবৃত্ত  য ই 

রাজনার প্রজনারঞ্জনপ্রবৃরত্ত যিাষ। নাতপাতলনরিতগর েুতদ্ধ প্রবৃরত্ত ইহার উিাহরণ। যরাবস্পীর 

ও িাতোকৃে বহু প্রজনাব  ইহার রনকৃষ্টের উিাহরণ। 

ভবভূরের রামচন্দ্র এই প্রজনারঞ্জনপ্রবৃরত্তর বশীভূে হইয়া  ীোতক রব র্জ্ৃন কতরন। 

অতনতক স্বািৃর রদ্ধর জননয প্রজনারঞ্জক রেতলন। রকন্তু রামচতন্দ্রর চররতত্র স্বািৃপরোমাত্র রেল 

না।  ুেরাং রেরন স্বািৃ জননয প্রজনারঞ্জতন ব্রেী রেতলন না। প্রজনারঞ্জন রাজনারিতগর কতৃ্তবয 

বরলয়াই  এবং ইক্ষবাকুবংশীয়রিতগর কুল মৃ বরলয়াই োহাতে োাঁহার এেিূর িাঢৃয। রেরন 

অষ্টাবতের  মতক্ষ পূতর্ব্ৃই বরলয়ারেতলন  

যেহং িয়াং েিা য ৌখ্যং েরি বা জনানকীমরপ। 

ররা নায় যলাক য মুঞ্চতো নারস্ত যম বযিা || ১  

এবং দুমুৃতখ্র মুতখ্  ীোর অপবাি শুরনয়া বরলতলন  

  েযং যকনারপ কাতেৃযণ যলাক যারা নম্ ব্রেং। 

েৎ পূরজনেং রহ োতেন মাঞ্চ প্রাণাংৈ মুঞ্চো || ২ 
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ভবভূরের রামচন্দ্র এই রবষম ভ্রতম ভ্রা্ত  হইয়া কুল মৃ এবং রাজন মৃ পালনািৃ  

ভােৃযাতক পরবত্রা জনারনয়াও েযাগ কররতলন। রামায়তণর রামচন্দ্র য রূপ নতহন। রেরনও 

জনারনতেন যে   ীো পরবত্রা — 

অ্ত রাত্মা চ যম যবরত্ত  ীোং শুদ্ধাং েশরস্বনীম্। 

রেরন যকবল রাজনকুল ুলভ অকীরতৃ্তশঙ্কাবশেঃ পরবত্রা পরেমাত্রজনীরবো পত্নীতক েযাগ 

কররতলন। “ররম রাজনা মীরামচন্দ্র ইক্ষবাকুবংশীয়  যলাতক রমার মরহষীর অপবাি কতর। 

ররম এ অকীরতৃ্ত  রহব না—যে স্ত্রীর যলাকাপবাি  ররম োহাতক েযাগ কররব |” এইরূপ 

রামায়তণর রামচতন্দ্রর গরর্ব্ৃে রচত্তভাব। 

  

———————-  

১ “প্রজনারঞ্জতনর অনুতরাত  যেহ  িয়া  রত্ম ুখ্  রকম্বা জনানকীতক রব র্জ্ৃন কররতে 

হইতলও ররম যকানরূপ যলেশশ যবা  কররব না |” নৃর ংহবাবুর অনুবাি। 

২ “ যলাতকর ররা না করা  া ু বযরিতির পতক্ষ  তর্ব্ৃাতোভাতবই রবত য়  এবং 

এইর, োাঁহাতির পতক্ষ মহৎব্রেস্বরূপ। কারণ  রপো রমাতক এবং প্রাণ পররেযাগ কররয়াও 

োহা প্ররেপালন কররয়ারেতলন | ”—ঐ 

———————-  

  

বাস্তরবক  র্ব্ৃত্রই  রামায়তণর রামচন্দ্র হইতে ভবভূরের রামচন্দ্র অর কের 

যকামলপ্রকৃরে। ইহার এক কারণ এই  উভয় চররত্র  গ্রন্থ রচনার  মতয়াপতোগী। রামায়ণ 

প্রাচীন গ্রন্থ। যকহ যকহ বতলন যে  উত্তরকাডিত বাল্মীরকপ্রণীে নতহ। োহা হউক বা না হউক  

ইহা যে প্রাচীন রচনা  েরিষতয়  ংশয় নাই।েখ্ন রেৃযজনারে বীরজনারে রেতলন। রেৃয 

রাজনগণ বীরস্বভাব ম্পন্ন রেতলন। রামায়তণর রাম মহাবীর  োাঁহার চররত্র গাম্ভীেৃয এবং 

ত্র েৃযপররপূণৃ। ভবভূরে েৎকাতল করব—েখ্ন ভারেবষৃীতয়রা রর য  চররতত্রর নতহন। 

যভাগাকাঙ্ক্ষা  অল ারির িারা  োহাতির চররত্র যকামলপ্রকৃরে হইয়ারেল। ভবভূরের 

রামচন্দ্রও য ইরূপ। োাঁহার চররতত্র বীরলক্ষণ রকেুই নাই। গাম্ভীেৃয এবং ত্র তেৃযর রবতশষ 

অভাব। োাঁহার অ ীরো যিরখ্য়া কখ্ন কখ্ন কাপুরুষ বরলয়া ঘৃণযা হয়।  ীোর অপবাি 
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শুরনয়া ভবভূরের রামচন্দ্র যে প্রকার বারলকা ুলভ রবলাপ কররতলন  োহাই ইহার 

উিাহরণ স্থল। রেরন শুরনয়াই মূরচৃ্ছে হইতলন। োহার পর দুমুৃতখ্র কাতে অতনক 

কাাঁিাকা,া কররতলন। অতনক  ুিীঘৃ বিৃো কররতলন। েন্মত য অতনক  করুণ কিা রতে 

বত,  রকন্তু এে বাগাড়ম্বতর করুণরত র এক,ু রবঘ্ন হয়। এে বারলকার মে কাাঁরিতল 

রামচতন্দ্রর প্ররে কাপুরুষ বরলয়া ঘৃণা হয়। উিাহরণ;— 

“হা যিরব যিবেজনন ম্ভতব! হা স্বজনন্মানুগ্রহপরবরত্রেব ুন্ধতর! হা 

রনরমজননকবংশনরন্দরন! হা পাবকবরশষ্ঠারুন্ধেীপ্রশস্তশীলশারলনী! হা রামময়জনীরবতে! হা 

মহারণযবা রপ্রয় রখ্! হা রপ্রয়তস্তাকবারিরন! কিতমবংরব ায়াস্তবায়মীিৃশঃ পররণাম!” ১  

এইরূপ স্থতল রামায়তণর রামচন্দ্র রক কররয়াতেন  কে কাাঁরিয়াতেন  রকেুই না। 

মহাবীরপ্রকৃে মীরাম  ভামত য  ীোপবাতির কিা শুরনতলন। শুরনয়া  ভা দ গণতক 

যকবল এই কিা রজনজ্ঞা া কররতলন  “যকমন   কতল রক এইরূপ বতল ”  কতল োহাই 

বরলল। েখ্ন  ীরপ্রকৃরে রাজনা রর কাহাতক রকেু না বরলয়া  ভা হইতে উরঠয়া যগতলন। 

মূচৃ্ছাও যগতলন না —মািাও কুর,তলন না—ভূতমও গড়াগরড় রিতলন না। পতর রনভৃে হইয়া 

কােরোশূনযা ভাষায় ভ্রােৃবগৃতক ডাকাইতলন। ভ্রােৃগণ রর তল পর্ব্ৃেবৎ অরবচরলে 

িারকয়া  োহারিগতক রপন অরভপ্রায় জনানাইতলন। বরলতলন  “ররম  ীোতক পরবত্রা 

জনারন—য ই জননযই গ্রহণ কররয়ারেলাম—রকন্তু এক্ষতণ এই যলাকাপবাি! অেএব ররম 

 ীোতক েযাগ কররব|” রস্থরপ্ররেজ্ঞ হইয়া লক্ষ্মতণর প্ররে রাজনাজ্ঞা প্রচার কররতলন  “েুরম 

 ীোতক বতন রিয়া রই  |” যেমন অনযানয রনেযশ্চনরমরত্তক রাজনকাতেৃয রাজনানুচরতক রাজনা 

রনেুি কতরন  য ইরূপ লক্ষ্মণতক  ীোরব র্জ্ৃতন রনেুি কররতলন। চতক্ষ জনল  রকন্তু 

একর,ও যশাক- ূচক কিা বযবহার কররতলন না। “মমৃারণ কৃ্ত রে” ইেযারি বাকয 

 ীোরবতয়াগশঙ্কায় নতহ—অপবাি  ম্বতন্ধ। েিারপ োাঁহার এই কয়র, কিায় কে দুঃখ্ই 

রমরা অনুভূে কররতে পারর! এই স্থল উত্তরকাডিত হইতে উদৃ্ধে এবং অনুবারিে কররলাম। 

  

———————-  

১ “হা যিরব েজ্ঞভূরম ম্ভতব! হা জনন্মগ্রহণপরবরত্রেব ুন্ধতর! হা রনরম এবং 

জননকবংতশর রনন্দিারত্র! হা অরি বরশষ্ঠতিব এবং অরুন্ধেী িৃশ প্রশং নীয়চররতে! হা 
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রামময়জনীরবতে! হা মহাবনবা রপ্রয় হচরর! হা ম ুরভারষরণ! হা রমেবারিরন! এইরূপ 

হইয়াও যশতষ যোমার অিৃতষ্ট এই ঘর,ল |” — নৃর ংহবাবুর অনুবাি।  

———————-  

  

েশ্চ যবং ভারষেং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমাতৃ্তবৎ। 

উবাচ  ুহৃিঃ  র্ব্ৃান্ কিতমেিিন্তু মাম্ || 

 তর্ব্ৃ েু রশর া ভূমাবরভবািয প্রণময চ। 

প্রেুযচূ রাঘবং িীনতমবতমেন্ন  ংশয়ঃ || 

শ্রুত্বা েু বাকযং কাকুৎস্থঃ  তর্ব্ৃষাং  মুিীররেম। 

রব র্জ্ৃয়ামা  েিা বয় যান্ শত্রু ূিনঃ|| 

রব ৃজনয েু  ুহৃিগৃং বুদ্ধযা রনরৈেয রাঘবঃ। 

 মীতপ িাস্থমা ীনরমিং বচনব্রবীৎ || 

শীঘ্রমানয় য ৌরমরত্রং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং। 

ভরেং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নমপরারজনেং || 

* * * 

যে েু িৃষ্টবা মুখ্ং েিয  গ্রহং শরশনং েিা। 

 ন্ধযাগেরমবারিেযং প্রভয়া পররবরর্জ্ৃেং || 

বাষ্পপূতণৃ চ নয়তন িৃষ্টবা রাম য  ীমেঃ। 

হেতশাভং েিা পদ্মং মুখ্ম্বীক্ষয চ ে য যে || 

েতোহরভবািয ত্বররোঃ পাতিৌ রাম য মূদৃ্ধরভঃ। 

েস্থুঃ  মারহোঃ  তর্ব্ৃব রামস্ত্বশ্রূণযরবরতৃ্তয়ৎ || 

োন্ পররষবজনয বাহুভযামুিাপয চ মহাবলঃ। 

র তনষবা তেেুযক্ত্বা েতো বাকযং জনগাি হ || 

ভবত্ত া মম  র্ব্ৃস্বং ভবত্ত া জনীরবেং মম। 

ভবরেৈ কৃেং রাজনযং পালয়ারম নতরশ্বরাঃ || 

ভব্ত ঃ কৃেশাস্ত্রািৃা বুদ্ধযা চ পরররনষ্ঠোঃ। 
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 ংভূয় চ মিিৃাহয়তেষ্টতবযা নতরশ্বরাঃ || 

েিা বিরে কাকুৎতস্থ অব ানপরায়ণাঃ। 

উরিিগমন ঃ  তর্ব্ৃ রকনু্ন রাজনারভ া যরে || 

যেষাং  মুপরবষ্টানাং  তর্ব্ৃষাং িীনতচে াম্। 

উবাচ বাকযং কাকুযৎতস্থা মুতখ্ন পররশুষযো || 

 তর্ব্ৃ শৃণীে ভদ্রং যবা মা কুরধ্বং মতনাহনযিা। 

যপৌরাণাং মম  ীোয়া োিৃশী বতৃ্ততে কিা || 

যপৌরাপবািঃ  ুমহান্ েিা জননপি য চ। 

বতৃ্ততে মরয় বীভৎ া  া যম মমৃারণ কৃ্ত রে || 

অহং রকল কুতল জনাে ইক্ষবাকূণাং মহাত্মনাম্। 

 ীোরপ  ৎকুতল জনাো জননকানাং মহাত্মনাম্ || 

* * * 

অ্ত রাত্মা চ যম যবরত্ত  ীোং শুদ্ধাং েশরস্বনীম্। 

েতো গৃহীত্মা ত্রবতিহীমতো যামহমাগেঃ || 

অয়ং েু যম মহান্ বািঃ যশাকৈ হৃরি বতৃ্ততে। 

যপৌরাপবািঃ  ুমহাংস্তিা জননপি য চ। 

অকীরতৃ্তেৃ য গীতয়ে যলাতক ভূে য ক যরচৎ || 

পেতেযবা মাতল্লাাঁকান্ োবচ্ছব্দঃ প্রকীতৃ্তযতে। 

অকীরতৃ্তরনৃন্দযতে যিশ্চবঃ কীরতৃ্ততলৃাতকষু পূজনযতে || 

কীতৃ্রিৃং েু  মারম্ভঃ  তর্ব্ৃষাং  ুমহাত্মনাম্। 

অপযহং জনীরবেং জনহযাং েুষ্মান্ বা পুরুষষৃভাঃ || 

[অপবািভয়ােীেঃ রকং পুনজনৃনকাত্মজনাম্।] 

েস্মােব্ত ঃ পশযন্তু পরেেং যশাক াগতর || 

নরহ পশযামযহং ভূতে রকরঞ্চদ দুঃখ্মতোহর কং। 

  ত্বং প্রভাতে য ৌরমতত্র  ুমন্ত্রার রষ্ঠেং রিং || 
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ররুহয  ীোমাতরাপয রবষয়াত্ত   মুৎ ৃজন।  

গোয়াস্তু পতর পাতর বাল্মীতকস্তু মহাত্মনঃ || 

রমতমা রিবয তঙ্কাশস্তম ােীরমারমেঃ। 

েশ্চত্রনারম্বজনতন যিতশ রব ৃজনয রঘুনন্দন || 

শীঘ্রমাগচ্ছ য ৌরমতত্র কুরুষব বচনং মম। 

ন চারস্মন্ প্ররেবিবয  ীোং প্ররে কিঞ্চন || 

েস্মাত্ত্বং গচ্ছ য ৌরমতত্র কােৃযা রবচারণা। 

অপ্রীরেরহৃ পরা মহযং ত্বশ্চয়েং প্ররেবাররতে || 

শারপো রহ ময়া েূয়ং পািাভযাং জনীবতনন চ। 

যে মাং বাকযা্ত তর ব্রুয়ুরনুতনেুং কিঞ্চন। 

অরহোনাম যে রনেযং মিভীষ্টরবঘােনাৎ || 

মানয়ন্তু ভবত্ত া মাং েরি মচ্ছা তন রস্থোঃ | 

ইতোহিয নীয়োং  ীো কুরুষব বচনং মম | | ১  

এই রচনা অরে মতনাতমারহনী। রামায়তণর রাম ক্ষরত্রয়  মতহা্জ্বললকুল ম্ভূে  

মহাতেজনস্বী। রেরন যপৌরাপবাি মবতণ  হৃরিদ্ধ র ংতহর নযায় যরাতষ দুঃতখ্ গর্জ্ৃন কররয়া 

উরঠতলন। ভবভূরের রামচন্দ্র েৎপররবততৃ্ত স্ত্রীতলাতকর মে পা েড়াইয়া কাাঁরিতে বর তলন। 

োাঁহার েন্দতনর রকয়িংশ পূতর্ব্ৃই উদৃ্ধে কররয়ারে। রামায়তণর  তে েুলনা কররবার জননয 

অরবরশষ্টাংশও উদৃ্ধে কররলাম। 

রাম। হা কষ্টমরেবীভৎ কমৃা নৃশংত াহৃরস্ম  ংবৃত্তঃ 

ত্রশশবাৎ প্রভৃরে যপারষোং রপ্রয়াং 

য ৌহৃিািপৃিগাশয়ারমমাম্। 

েদ্মনা পররিিারম মৃেযতব 

য ৌরনতকা গৃহশকুর্ত কারমব || 

েৎ রকমস্পশৃনীয়ঃ পােকী যিবীং িূষষারম। 

[ ীোয়াঃ রশরঃ ত্রস্বরমুন্নমেয বাহুমাকষৃন্] 
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অপূর্ব্ৃকমৃচাডিতালমরয় মুতগ্ধ রবমুঞ্চ মাম্। 

রমোর  চন্দনভ্রা্ত যা দুরর্ব্ৃপাকং রবষদ্রুমম্ || 

  

——————— 

১ অনুবাি। োহার এই মে কিা শুরনয়া রাম  পরম দুঃরখ্তের নযায়  ুহৃৎ  কলতক 

রজনজ্ঞা া কররতলন  “যকমন  এইরূপ রক রমাতক বতল ”  কতল ভূরমতে মস্তক নে 

কররয়া অরভবািন ও প্রণাম কররয়া  দুঃরখ্ে রাঘবতক প্রেুযত্ততর করহল  “এইরূপই বত,—

 ংশয় নাই |” েখ্ন শত্রুিমন রামচন্দ্র  কতলর এই কিা শুরনয়া বয় যবগৃতক রবিায় 

রিতলন। বনু্ধবগৃতক রবিায় রিয়া  বুরদ্ধর িারা অব াররে কররয়া  মীতপ র ীন 

যিৌবাররকতক এই কিা বরলতলন যে  শুভলক্ষণ  ুরমত্রা-নন্দন লক্ষ্মণতক ও মহাভাগ 

ভরেতক ও অপরারজনে শত্রুঘ্নতক শীঘ্র রন। * * * োাঁহারা রাতমর মুখ্  রাহুগ্রস্ত চতন্দ্রর 

নযায় এবং  ন্ধযাকালীন ররিতেযর নযায় প্রভাহীন যিরখ্তলন।  ীমান্ রামচতন্দ্রর নয়নেুগল 

বাষ্পপূণৃ এবং মুখ্ হেতশাভ পতদ্মর নযায় যিরখ্তলন। োাঁহারা ত্বররে োাঁহার অরভবািন 

কররয়া এবং োাঁহার পিেুগল মস্ততক  ারণ কররয়া  কতলর  মারহে হইয়া ররহতলন। রাম 

অশ্রুপাে কররতে লারগতলন। পতর বাহুেুগতলর িারা োাঁহারিগতক ররলেন ও উিানপূর্ব্ৃক 

মহাবল রামচন্দ্র োাঁহারিগতক “র তন উপতবশন কর” এই বরলয়া করহতে লারগতলন  

“যহ নতরশ্বরগণ! রমার  র্ব্ৃস্ব যোমরা; যোমরা রমার জনীবন; যোমারিতগর কৃে রাজনয 

ররম পালন করর। যোমরা শাস্ত্রািৃ অবগে; এবং যোমাতির বুরদ্ধ পররমারর্জ্ৃে কররয়াে। 

যহ নতরশ্বরগণ  যোমরা রমরলে হইয়া  োহা বরল োহার অিৃানু ন্ধান কর |” রামচন্দ্র এই 

কিা বরলতল অব ানপরায়ণ ভ্রােৃগণ  “রাজনা রক বতলন” ইহা ভারবয়া উরিিরচত্ত হইয়া 

ররহতলন। 

েখ্ন য ই িীনতচো উপরবষ্ট ভ্রােৃগণতক পররশুষ্কমুতখ্ রামচন্দ্র বরলতে লারগতলন  

“যোমারিতগর মেল হউক! রবার  ীোর  ম্বতন্ধ যপৌরজননমত য যেরূপ কিা বরতৃ্তয়াতে  

োহা শুন—মন অনযিা কররও না। জননপতি এবং যপৌরজননমত য রমার  ুমহান্ 

অপবািরূপ বীভৎ  কিা রর,য়াতে  রমার োহাতে মমৃতচ্ছি কররতেতে। ররম মহাত্মা 
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ইক্ষবাকুরিতগর কুতল জনরন্ময়ারে   ীোও মহাত্মা জননকরাতজনর  ৎকুতল জনরন্ময়াতেন। রমার 

অ্ত রাত্মাও জনাতন যে  েশরস্বনী  ীো শুদ্ধচররত্রা। 

* * * 

েখ্ন ররম ত্রবতিহীতক গ্রহণ কররয়া অতো যায় রর লাম। এক্ষতণ এই মহান্ 

অপবাতি রমার হৃিতয় যশাক বরতৃ্ততেতে। যপৌরজননমত য এবং জননপতি  ুমহান্ অপবাি 

হইয়াতে। যলাতক োহার অকীরতৃ্তগান কতর  োবৎ য ই অকীরতৃ্ত যলাতক প্রকীরতৃ্তে হইতব  

োবৎ য  অ মতলাতক পরেে িারকতব। যিবোরা অকীরতৃ্তর রনন্দা কতরন  এবং কীরতৃ্তই 

 কল যলাতক পূজননীয়া।  কল মহাত্মা বযরিতির েত্ন কীরতৃ্তরই জননয। যহ পুরুষষৃভগণ  

ররম অপবািভতয় ভীে হইয়া জনীবন েযাগ কররতে পারর   ীোর ে কিাই নাই। 

অেএব যোমরা যিখ্  ররম রক যশাক াগতর পরেে হইয়ারে! ররম ইহার অর ক 

দুঃখ্ জনগতে রর যিরখ্ না। অেএব যহ য ৌরমতত্র  েুরম কলয প্রভাতে  ুমন্ত্রার রষ্ঠে রতি 

 ীোতক রতরাপণ কররয়া স্বয়ং রতরাহণ কররয়া  োাঁহাতক যিশা্ত তর েযাগ কররয়া রই । 

গোর অপর পাতর েম া নিীর েীতর মহাত্মা বাল্মীরক মুরনর স্বগৃেুলয রমম। যহ 

রঘুনন্দন! য ই রবজননতিতশ েুরম ইাঁহাতক েযাগ কররয়া শীঘ্র রই  —রমার বচন রক্ষা 

কর— ীোপররেযাগ রবষতয় েুরম ইহার প্ররেবাি রকেুই কররও না। অেএব যহ য ৌরমতত্র! 

োও—এ রবষতয় রর রকেু রবচার কররবার প্রতয়াজনন নাই। েুরম েরি ইহার বারণ কর  

েতব রমার পরমাপ্রীরেকর হইতব। ররম চরতণর স্পতশৃ এবং জনীবতনর িারা যোমারিগতক 

শপি করাইতেরে যে  যে ইহাতে রমাতক অনুনয় কররবার জননয যকানরূপ যকান কিা 

বরলতব  রমার অভীষ্টহারন যহেুক োহার শত্রু খ্যারে রনেয বরতৃ্ততব। েরি রমার রজ্ঞাবহ 

িারকয়া  যোমরা রমাতক  মান কররতে চাও  যোমরা েতব রমার বচন রক্ষা কর  অিয 

 ীোতক লইয়া োও। 

——————–  

  

উিায়। হ্ত  রবপেৃযস্তঃ  ম্প্ররে জনীবতলাকঃ  অিয পেৃযবর েং জনীরবেপ্রতয়াজননং 

রাম য  শূনযম ুনা জনীণৃারণযং জনগৎ  অ ারঃ  ং ারঃ  কষ্টপ্রায়ং শরীরং  অশরতণাহরস্ম  

রকং কতরারম  কা গরেঃ। অিবা 
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দুঃখ্ ংতবিনাশ্চয়ব রাতম ত্রচেনযমারহেম্। 

মতমৃাপঘারেরভঃ প্রাশ্চণর্ব্জ্রকীলারয়েং রস্থশ্চরঃ || 

হা অম্ব অরুন্ধরে  হা ভগবত্ত ৌ বরশষ্ঠরবশ্বারমতত্রৌ  হা ভগবন্ পাবক  হা যিরব ভূে ারত্র  

হা োে জননক  হা োে  হা মােরঃ  হা পরতমাপকাররন্ লঙ্কাপতে রবভীষণ  হা রপ্রয় খ্ 

মহারাজন  ুগ্রীব  হা য ৌময হনুমন্  হা  রখ্ রত্রজনত,  িূরষোঃ স্থঃ পররভূোঃ স্থঃ 

রামহেতকন। অিবা যকানামাহতমতেষামাহ্বাতন। 

যে রহ মতনয মহাত্মনঃ কৃেতঘ্ন দুরাত্মনা। 

ময়া গৃহীেনামানঃ সৃ্পশয্ত  ইব পাপ্লনা || 

যো–হম্। 

রবস্রম্ভাদুরর  রনপেয লব্ধরনদ্রা— 

মুন্মচয রপ্রয়গৃরহণীং গৃহ য যশাভাম্। 

রেঙ্কস্ফুররেকতঠারগভৃগুর্ব্ীং 

েবযােযা বরলরমব রনঘৃৃণঃ রক্ষপারম || 

 ীোয়াঃ পাতিৌ রশরর  কৃত্বা। যিরব  যিরব  অয়ং 

পরৈমতস্ত রাম য রশরর  পািপঙ্কজনস্পশৃঃ 

ইরে যরারিরে। ১ 

  

———————-  

১ হায় রক কষ্ট! রনষ্ঠুতরর মে  রক ঘৃণাজননক কমৃই কররতে প্রবৃত্ত হইয়ারে! বালযাবস্থা 

হইতে োাঁহাতক রপ্রয়েমা বরলয়া প্ররেপারলে কররয়ারে; রেরন গা  প্রণয়বশেঃ যকান রূতপই 

রপনাতক রমা হইতে রভন্ন যবা  কতরন না  ররজন ররম য ই রপ্রয়াতক মাং রবেয়ী 

যেমন গৃহপারলো পরক্ষণীতক অনায়াত  ব  কতর  য ইরূপ েলেতম করাল কালগ্রাত  

রনপারেে কররতে প্রবৃত্ত হইয়ারে। অেএব পােকী  ুেরাং অসৃ্পশয ররম যিবীতক রর 

যকন কলরঙ্কে করর  (েতম েতম কতমৃ  ীোর মস্তক রপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া 

বাহু রকষৃণ পূর্ব্ৃক) অরয় মুতগ্ধ! এ অভাগাতক পররেযাগ কর। ররম অিৃষ্টচর এই 

অশ্রুেপূর্ব্ৃ পাপ কমৃ কররয়া চডিতালত্ব প্রাপ্ত হইয়ারে! হায়! েুরম চন্দনবৃক্ষভ্রতম এই ভয়ানক 
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রবষবৃক্ষতক (রক কুক্ষতণই) রময় কররয়ারেতল  (উরঠয়া) হায় এক্ষতণ জনীবতলাক উরচ্ছন্ন 

হইল। রাতমরও রর জনীরবে িারকবার প্রতয়াজনন নাই। এক্ষতণ পৃরিবী শূনয এবং জনীণ ৃ

অরণয  িৃশ নীর  যবা  হইতেতে |  ং ার অ ার হইয়াতে | জনীবন যকবলমাত্র যলেশতশর 

রনিানস্বরূপ যবা  হইতেতে | হায়! এেরিতন রময়রবহীন হইলাম। এখ্ন রক করর 

(তকািায় োই) রকেুই রস্থর কররতে পাররতেরে না। (রচ্ত া কররয়া) উঃ! রমার এখ্ন রক 

গরে হইতব  অিবা (ত  রচ্ত ায় রর রক হইতব ) োবর্জ্ীবন দুঃখ্তভাগ কররবার রনরমত্তই 

(হেভাগয) রাতমর যিতহ প্রাণবায়ুর  ঞ্চার হইয়ারেল  নেুবা রনজন জনীবন পেৃযত্ত ও যকন 

বতজ্রর নযায় মমৃতভি কররতে িারকতব  হা মােঃ অরুন্ধরে! হা ভগবন্ বরশষ্ঠতিব! হা 

মহাত্মন্ রবশ্বারমত্র! হা ভগবন্ অতি! হা রনরখ্ল ভৃে ারত্র ভগবরে ব ুন্ধতর! হা োে জননক! 

হা রপেঃ (িশরি)! হা যকৌশলযা প্রভৃরে মােৃগণ! হা পরতমাপকাররন্ লঙ্কাপরে রবভীষণ! 

হা রপ্রয়বতন্ধা  ুগ্রীব! হা য ৌময হনুমন! হা  রখ্ রত্রজনত,! ররজন হেভাগয পারপষ্ঠ রাম 

যোমারিতগর  র্ব্ৃনাশ ( র্ব্ৃস্বাপহরণ) এবং অবমাননা কররতে প্রবৃত্ত হইয়াতে। (রচ্ত া 

কররয়া) অিবা এই হেভাগয এখ্ন োাঁহারিতগর নাতমাতল্লখ্ কররবার উপেুি নতহ। কারণ  

এই পাপাত্মা কৃেঘ্ন পামর যকবলমাত্র য ই  কল মহাত্মারিতগর নাম গ্রহণ কররতলও 

োাঁহারা পাপসৃ্পষ্ট হইবার  ম্ভাবনা। যেতহেুক ররম িৃ রবশ্বা  বশেঃ বক্ষঃস্থতল রনরদ্রো 

যপ্রয় ীতক স্বপ্নাবস্থায় উতিগ বশেঃ ঈষৎ করম্পে গভৃভতর মন্থরা যিরখ্য়া অনায়াত ই 

উতন্মাচন পূর্ব্ৃক রনশৃয় হৃিতয় মাং াশী রাক্ষ রিগতক উপহাতরর নযায় রনতক্ষপ কররতে 

 মিৃ হইয়ারে। ( ীোর চরণিয় মস্তকিারা গ্রহণপূর্ব্ৃক) যিরব! যিরব! রাতমর িারা 

যোমার পিপঙ্কতজনর এই যশষ স্পশৃ হইল! (এই বরলয়া যরািন কররতে লারগতলন)। 

———————-  

  

ইহার অতনকগুরলন কিা  করুণ বত,  রকন্তু ইহা রেৃযবীেৃযপ্ররেম মহারাজন 

রামচতন্দ্রর মুখ্ হইতে রনগৃে না হইয়া  র ুরনক যকান বাোরল বাবুর মুখ্ হইতে রনগৃে 

হইতল উপেুি হইে। রকন্তু ইহাতেও যকান মানয র ুরনক যলখ্তকর মন উতঠ নাই। রেরন 

স্বপ্রণীে বাোলা গ্রতন্থ ররও রকেু বাড়াবারড় কররয়াতেন  োহা পাঠকাতল রাতমর কান্না 
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পরড়য়া রমারিতগর মতন হইয়ারেল যে  বাোরলর যমতয়রা স্বামী বা পুত্রতক রবতিতশ চাকরর 

কররতে পাঠাইয়া এইরূপ কররয়া কাাঁতি বত,। 

ভবভূরের পতক্ষ ইহা বিবয যে  উত্তরচররে না,ক; না,তকর উতশশয হৃরিত্র; 

রামায়ণ প্রভৃরে উপাখ্যান কাতবযর উতশশয রভন্নপ্রকার। য  উতশশয কােৃযপরম্পরার  র  

রববৃরে। যক রক কররল  োহাই উপাখ্যান কাতবয যলখ্তকরা প্রেীয়মান কররতে চাতহন; য  

 কল কােৃয কররবার  মতয় যক রক ভারবল  োহা স্পষ্টীকৃে কররবার প্রতয়াজনন োিৃশ 

বলবৎ নতহ। রকন্তু না,তক য ই প্রতয়াজননই বলবৎ। না,ককাতরর রনক, রমরা নায়তকর 

হৃিতয়র প্রকৃে রচত্র চারহ।  ুেরাং োাঁহাতক রচত্তভাব অর কের স্পষ্টীকৃে কররতে হয়। 

অতনক বাগাড়ম্বর রবশযক হয়। রকন্তু েিারপ উত্তরচররতের প্রিমাতঙ্কর রামরবলাপ 

মতনাহর নতহ। য  কিাগুরলন বীরবাকয নতহ—নবতপ্রমমুগ্ধ অ ারবান্ েুবতকর কিা। 

প্রিমাঙ্ক ও রিেীয়াতঙ্কর মত য িািশবৎ র কাল বযব ান। উত্তরচররতের একর, যিাষ 

এই যে  না,কবরণৃে রেয়া  কতলর পরস্পর কালগে ত্রনক,য নাই। এই  ম্বতন্ধ উইণ্ট ৃ 

য,ল নামক য ক্ষপীয়রকৃে রবখ্যাে না,তকর  তে ইহার রবতশষ  ািৃশয রতে। 

এই িািশবৎ র মত য  ীো েমল  ্ত ান প্র ব কররয়া স্বয়ং পাোতল অবস্থান 

কররতলন  োাঁহার পুতত্ররা বাল্মীরকর রমতম প্ররেপারলে এবং  ু রশরক্ষে হইতে লারগল। 

রামচতন্দ্রর পূর্ব্ৃপ্রিত্ত বতর রিবযাস্ত্র োহাতির স্বেঃর দ্ধ হইল। এরিতক রামচন্দ্র অশ্বতম  

েজ্ঞানুষ্ঠান কররতে লারগতলন। লক্ষ্মতণর পুত্র চন্দ্রতকেু ত্র নয লইয়া েতজ্ঞর অশ্বরক্ষতণ 

যপ্রররে হইতলন। যকান রিন রামচন্দ্র ত্রিবাতিতশ জনারনতলন যে  শম্বুক নামক যকান 

নীচজনােীয় বযরি োাঁহার রাজনযমত য েপৈরণ কররতেতে। ইহাতে োহার রাজনযমত য 

অকালমৃেুয উপরস্থে হইতেতে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র েপস্বীর রশরতচ্ছি মানত   শতস্ত্র োহার 

অনু ন্ধাতন নানা যিশ ভ্রমণ কররতে লারগতলন। শম্বুক পঞ্চব,ীর বতন েপঃ কররতেরেল। 

রিেীয়াতঙ্কর রবষ্কম্ভতক মুরনপত্নী রতত্রয়ী এবং বনতিবো বা ্ত ীর প্রমুখ্াৎ এই  কল 

বৃত্তা্ত  প্রকাশ হইয়াতে। যেমন প্রিমাতঙ্কর পূতর্ব্ৃ প্রস্তাবনা  য রূপ অনযানয অতঙ্কর পূতর্ব্ৃ 

একর, একর, রবষ্কম্ভক রতে। এগুরল অরে মতনাহর। কখ্ন রবিূষী ঋরষপত্নী  কখ্ন 

যপ্রমময়ী বনতিবী  কখ্ন েম া মুরলা নিী  কখ্ন রবিযা র রবিযা রী  এইরূতপ 
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য ৌন্দেৃযময়ী  ৃরষ্টর িারা রবষ্কম্ভক  কল অরে রমণীয় কররয়াতেন। রিেীয়াতঙ্কর ররতম্ভই 

 ুন্দর। েিা;— 

অধ্বগতবশা োপ ী। অতয়  বনতিবতেয়ং ফলকু ুমপল্লবাতঘৃণ মামুপরেতষ্ঠতে। ১ 

রশক্ষা  ম্বতন্ধ রতত্রয়ীর কিা বড়  ুন্দর— 

রবেররে গুরুঃ প্রাতজ্ঞ রবিযাং েশ্চিব েিা জনতড় 

নচ খ্লু েতয়াজ্ঞৃাতন শরিং কতরােযপহর্ত  বা। 

ভবরে চ েুতয়াভুৃয়ান্ যভিঃ ফলং প্ররে েদ েিা 

প্রভবরে শুরচরবৃতম্বাদ গ্রাতহ মরণনৃ মৃিাং চয়ঃ || ২ 

  

——————-  

১ অতহা! এই বনতিবো ফলপুষ্পপল্লবাতঘৃর িারা রমার অভযিৃনা কররতেতেন। 

২ গুরু বুরদ্ধমান্ তক যেমন রশক্ষা যিন  জনড়তকও েদ্রূপ রিয়া িাতকন। কাহারও জ্ঞাতনর 

রবতশষ  াহােয বা ক্ষরে কতরন না। রকন্তু েিারপ োহাতির মত য ফতলর োরেময ঘত,। 

যকবল রনমৃল মরণই প্ররেরবম্ব গ্রহণ কররতে পাতর; মৃরত্তকা োহা পাতর না। 

——————-  

  

হতরস্ যহমান উইল ন্ বতলন যে  উত্তরচররতে কেকগুরল এমে  ুন্দর ভাব রতে 

যে  েিতপক্ষা  ুন্দর ভাব যকান ভাষাতেই নাই। উপতর উদৃ্ধে করবো এই কিার 

উিাহরণস্বরূপ রেরন উতল্লখ্ কররয়াতেন। 

রামচন্দ্র শম্বুতকর  ন্ধান কররতে কররতে পঞ্চব,ীর বতন শাম্বুকতক পাইতলন  এবং 

খ্ড়্গিারা োহাতক প্রহার কররতলন। শাম্বুক রিবয পুরুষ; রাতমর প্রহাতর শাপমুি হইয়া 

রামতক প্ররণপাে কররল। এবং জননস্থানারি রামচতন্দ্রর পূর্ব্ৃপরররচে স্থান  কল যিখ্াইতে 

লারগল। উভতয়র কতিাপকিতনর বনবণৃনা অরে মতনাহর। 

রেগ্ধশযামাঃ ক্করচিপরতো ভীষণাতভাগরুক্ষাঃ 

স্থাতন স্থাতন মুখ্রককুতভা িাঙ্কৃশ্চেরৃনিৃরাণাম্। 

এতে েীিৃমমরগরর ররদ্গতৃ্তকা্ত ররমমাঃ 
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 ন্দৃশযত্ত  পরররচেভুতবা িডিতকারণযভাগাঃ || 

এোরন খ্লু  র্ব্ৃভূেতলামহষৃণারন উন্মত্তচডিতশ্বাপিকুল ঙ্কুলরগররগহ্বরারণ জননস্থান- 

পেৃয্ত িীঘৃারণযারন িরক্ষণাং রিশমরভবতৃ্তত্ত । 

েিারহ 

রনষূ্কজনরস্তরমোঃ ক্করচৎ ক্করচিরপ যপ্রাচডিত ত্ত্বস্বনাঃ 

যস্বচ্ছা ুপ্তগভীরতভাগভুজনগশ্বা প্রিীপ্তািয়ঃ। 

 ীমানঃপ্রিতরািতরষু রবল ৎস্ববিাম্ভত া োস্বয়ং 

েষযারেঃ প্ররে ূেৃযশ্চকরজনগরতস্বিদ্রবঃ পীয়তে || 

* * * * 

অশ্চিোরন মিকলময়ূরকেতকামলচ্ছরবরভরবকীণৃারন পেৃযশ্চ্ত ররবরলরনরবষ্টন-

নীলবহলচ্ছায়েরুণেরুষডিতমরডিতোরন অ ম্ভ্রা্ত রবরব মৃগেূিারন। পশযেু মহানুভাবঃ 

প্রশা্ত গম্ভীরারণ ম যমারণযকারন 

ইহ  মিশকু্ত াো্ত বানীরবীরুৎ-  

প্র ব ুররভশীেস্বচ্ছতোয়া বহর্ত । 

ফলভরপররণামশযামজনম্বুরনকুঞ্জ-  

স্খলনমুখ্রভূররতস্রােত া রনিৃররণযঃ || 

অরপচ 

ি রে কুহরভাজনামত্র ভলু্লকেূনা-  

মনুরর েগুরূরণ স্তযানমম্বূকৃোরন। 

রশরশরক,ুকষায়ঃ স্তযায়তে শল্লকীনা-  

রমভিরলেরবকীণৃগ্ররন্থরনষযন্দগন্ধঃ | | ১  

  

——————— 

১ এই যে পরররচেভূরম িডিতাকারণয ভাগ যিখ্া োইতেতে। যকািাও রেগ্ধশযাম  যকািাও 

ভয়ঙ্কর রুক্ষিৃশয  যকািাও বা রনিৃরগতণর িরিরশতব্দ রিক  কল শরব্দে হইতেতে; 
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যকািাও পুণযেীিৃ  যকািাও মুরনগতণর রমমপি  যকািাও পর্ব্ৃে  যকািাও নিী এবং 

মত য মত য অরণয। 

ঐ যে জননস্থান পেৃয্ত  িীঘৃ অরণয  কল িরক্ষণরিতক চরলতেতে। এ  কল 

 র্ব্ৃতলাকতলামহষৃণ—অস্ত্র রগররগহ্বর উন্মত্ত প্রচডিত রহংস্র পশুগতণ  মাকুল। যকািাও বা 

এতকবাতর রনঃশব্দ; যকািাও পশুরিতগর প্রচডিত গর্জ্ৃনপররপূণৃ; যকািাও বা যস্বচ্ছা ুপ্ত গভীর 

গর্জ্ৃনকারী ভুজনতের রনঃশ্বাত  অরি প্রজ্বরলে। যকািাও গততৃ্ত অি জনল যিখ্া োইতেতে। 

কৃরষে কৃকলাত রা অজনগতরর ঘমৃরবন্দু পান কররতেতে। 

**** যিখ্ুন  এই ম যমারণয  কল যকমন প্রশা্ত  গম্ভীর! মিকল ময়ূতরর কতের 

নযায় যকামলচ্ছরব পর্ব্ৃতে অবকীণৃ; ঘনরনরবষ্ট  নীলপ্র ান কার্ত   অনরেতপ্রৌ  বৃক্ষ মূতহ 

যশারভে; এবং ভয়শূনয রবরব  মৃগেূতি পররপূণৃ। স্বচ্ছতোয়া রনিৃররণী কল বহুতস্রাতে 

বরহতেতে  রনরন্দে পক্ষী  কল েত্রস্থ যবে লোর উপর বর তেতে  োহাতে যবেত র 

কু ুম বৃ্ত চুযে হইয়া য ই জনতল পরড়য়া জনলতক  ুগরন্ধ এবং  ুশীেল কররতেতে; যস্রােঃ 

পররপক্কফলময় শযামজনম্বুবনাত্ত  স্খরলে হওয়াতে শরব্দে হইতেতে। রগরররববরবা ী েুবা 

ভলু্লকরিতগর িুৎকারশব্দ প্ররেধ্বরনতে গম্ভীর হইতেতে। এবং গজনগতণর িারা ভি শল্লকী 

বৃতক্ষর রনরক্ষপ্ত গ্ররন্থ হইতে শীেল ক,ু কষায়  ুগন্ধ বারহর হইতেতে। 

——————–  

  

প্রবতন্ধর অ হয ত্রিঘৃযাশঙ্কায় রর অর ক উদৃ্ধে কররতে পাররলাম না। 

শম্বুক রবিাতয়র পর পুনরাগমনপূর্ব্ৃক রামতক জনানাইতলন যে  অগস্তয রামাগমন 

শুরনয়া োাঁহাতক রমতম রমরন্ত্রে কররতেতেন। শুরনয়া রাম েিায় চরলতলন। গমনকালীন 

যেৌঞ্চাবে পর্ব্ৃোরির বণৃনা অরে মতনাহর। রমরা  চরাচর অনুপ্রা ালঙ্কাতরর প্রশং া 

করর না  রকন্তু এরূপ অনুপ্রাত র উপর রবরি হওয়াও োয় না। 

গুঞ্জৎকুঞ্জকু,ীরতকৌরশকঘ,াঘুৎকারবৎকীচক-  

স্তম্বাড়ম্বরমূকতমৌকুরলকুলঃ যেৌঞ্চাবতোহয়ং রগররঃ। 

এেরস্মন্ প্রচলারকনাং প্রচলোমুতিরজনোঃ কূরজনশ্চে-  

রুতিল্লর্ত  পুরাণতরারহণেরুস্কতন্ধষু কুম্ভীন াঃ | |  
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এতে যে কুহতরষু গদ্গিনিতদ্গািাবরীবারতয়া 

যমঘালঙ্কৃেতমৌরলনীলরশখ্রাঃ যক্ষৌণীভৃতো িরক্ষণাঃ। 

অতনযাতনযাপ্ররেঘাে ঙ্কুলচলৎ কতল্লালতকালাহশ্চল-  

রুত্তালাস্ত ইতম গভীরপয় ঃ পুণযাঃ  ররৎ েমাঃ | | ১  

েৃেীয়াঙ্ক অরে মতনাহর।  েয বত, যে  এই উৎকৃষ্ট না,তক রেয়াপারম্পেৃয বড় 

মতনাহর নতহ  এবং েৃেীয়াঙ্ক য ই যিাতষ রবতশষ িৃষ্ট। প্রিম  রিেীয়  েৃেীয়  চেুিৃ  পঞ্চম 

অঙ্ক যেরূপ রবস্তৃে  েিনুরূপ বহুল রেয়াপরম্পরা নায়ক নারয়কাগণ কতৃৃ্তক  ম্পন্ন হয় 

নাই। রেরন মাক তবি পাঠ কররয়াতেন  রেরন জনাতনন যে  না,তক বরণৃো রেয়া  কতলর 

বাহুলয  পারম্পেৃয এবং শীঘ্র  ম্পািন  রক প্রকার রচত্ততক মন্ত্রমুগ্ধ কতর। কােৃযগে এই 

গুণ না,তকর একর, প্র ান গুণ। উত্তরচররতে োহার 

রবরলপ্রচার; রবতশষেঃ প্রিম ও েৃেীয়াতঙ্ক। েিারপ ইহাতে করব যে অপূর্ব্ৃ করবত্ব 

প্রকাশ কররয়াতেন  য ই গুতণ রমরা য   কল যিাষ রবস্মৃে হই। 

রিেীয়াতঙ্কর রবষ্কম্ভক যেমন ম ুর  েৃেীয়াতঙ্কর রবষ্কম্ভক েতোর ক। যগািাবরী 

 ংরমরলো  েম া  ও মুরলা নাম্নী দুইর, নিী রূপ  ারণ কররয়া রাম ীোরবষরয়ণী কিা 

করহতেতে। 

অিয িািশ বৎ র হইল  রামচন্দ্র  ীোতক রব র্জ্ৃন কররয়াতেন। প্রিম রবরতহ োাঁহার 

যে গুরুের যশাক উপরস্থে হইয়ারেল  োহা পূতর্ব্ৃ বরণৃে হইয়াতে। কাল হকাতর য  

যশাতকর লাঘব জনরন্মবার  ম্ভাবনা রেল। রকন্তু োহা ঘত, নাই;  র্ব্ৃ ্ত াপহতৃ্তা কাল এই 

 ্ত াতপর শমো  ার তে পাতর নাই। 

অরনরভৃতন্না গভীরত্বাি্ত গূৃ ঘনবযিঃ। 

পু,পাকপ্রেীকাতশা রাম য করুতণা র ঃ || ২ 

  

——————-  

১ এই পর্ব্ৃে যেৌঞ্চাবে। এখ্াতন অবযিনািী কুঞ্জকু,ীরবা ী যপচককুতলর 

ঘুৎকারশরব্দে বায়ুতোগধ্বরনে বংশরবতশতষর গুতচ্ছ ভীে হইয়া কাতকরা রনঃশতব্দ রতে। 

এবং ইহাতে  তপৃরা  চঞ্চল ময়ূরগতণর যককারতব ভীে হইয়া পুরােন ব,বৃতক্ষর স্কতন্ধ 
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লুকাইয়া রতে। রর এই  কল িরক্ষণ পর্ব্ৃে। পর্ব্ৃেকুহতর যগািাবরীবারররারশ 

গদ্গিরননাি কররতেতে; রশতরাতিশ যমঘমালায় অলঙ্কৃে হইয়া নীল যশাভা  ারণ 

কররয়াতে; রর এই গভীরজনলশারলনী পরবত্রা নিীগতণর  েম পরস্পতরর প্ররেঘাে ঙ্কুল 

চঞ্চল েরেতকালাহতল দুদৃ্ধষৃ হইয়া ররহয়াতে। 

২ অরবলরচে গভীরত্বতহেুক হৃিয়মত য রুদ্ধ  এ জননয গা বযি রাতমর  ্ত াপ মুখ্বদ্ধ 

পাত্রমত য পাতকর  ্ত াতপর নযায় বারহতর প্রকাশ পায় না। 

——————-  

  

এইরূপ মমৃমত য রুদ্ধ  ্ত াতপ িগ্ধ হইয়া রাম  পররক্ষীণ শরীতর রাজনকমৃানুষ্ঠান 

কররতেন। রাজনকতমৃ বযাপৃে িারকতল  য  কতষ্টর োিৃশ বাহয প্রকাশ পায় না; রকন্তু রজন 

পঞ্চব,ীতে রর য়া রাতমর ত্র েৃযাবলম্বতনর য  উপায়ও নাই। এ রবার য ই জননস্থান; 

পতি পতি  ীো হবাত র রচহ্নপররপূণৃ। এই জননস্থাতন কে কাল  কে  ুতখ্   ীোর  রহে 

বা  কররয়ারেতলন  োহা পতি পতি মতন পরড়তেতে। রাতমর য ই িািশ বৎ তরর রুদ্ধ 

যশাকপ্রবাহ েুর,য়াতে—য  প্রবাহবতল  এই যগািাবরীতস্রােঃস্খরলে রশলাচতয়র নযায় রাতমর 

হৃিয়পাষাণ ররজন যকািায় োইতব  যক বরলতে পাতর  

জননস্থানবারহনী করুণাদ্রারবো নিীগুরলন্ যিরখ্ল যে  ররজন বড় রবপদ। েখ্ন মুরলা 

কলকল কররয়া যগািাবরীতক বরলতে চরলল  “ভগবরে!  াব ান িারকও—রজন রাতমর 

বড় রবপদ। যিরখ্ও  রাম েরি মূচৃ্ছা োন  েতব যোমার জনলকণাপূণৃ শীেল েরতের 

বাোত  মৃদু মৃদু োাঁহার মূচৃ্ছা ভে কররও |” রঘুকুলতিবো ভাগীরিী এই 

যশাকেপনােপ ্ত াপ হইতে রামতক রক্ষা কররবার জননয এক  র্ব্ৃ ্ত াপ ংহাররণী 

োয়াতক জননস্থাতন পাঠাইতলন। য ই োয়ার রেগ্ধোয় অিযারপ ভারেবষৃ মুগ্ধ ররহয়াতে। 

য ই োয়া হইতে করব এই েৃেীয়াতঙ্কর নাম রারখ্য়ারেতলন “োয়া|”—এই োয়া  

বহুকালরবস্মৃো  পাোলপ্ররবষ্টা  শীণৃতিহমাত্র-রবরশষ্টা হেভারগনী রামতমারহনী  ীোর 

োয়া। 

 ীো লবকুশতক প্র ব কররতল পর  ভারগরিী এবং পৃরিবী বালক দুইর,তক বাল্মীরকর 

রমতম রারখ্য়া  ীোতক পাোতল লইয়া রগয়া রারখ্য়ারেতলন। অিয কুশলতবর জনন্মরেরি—
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 ীোতক স্বহস্তাবরচে কু ুমাঞ্জরল রিয়া পরেকুলারিপুরুষ  ূেৃযতিতবর পূজনা কররতে 

ভাগীরিী এই জননস্থাতন পাঠাইতলন। এবং রপন ত্রিবশরিপ্রভাতব রঘুকুলব ূতক 

অিশৃনীয়া কররতলন। োয়ারূরপণী  ীো  কলতক যিরখ্তে পাইতেরেতলন।  ীোতক যকহ 

যিরখ্তে পাইতেরেল না। 

 ীো েখ্ন জনাতনন না যে  রাম জননস্থাতন রর য়াতেন।  ীোও রর য়া জননস্থাতন 

প্রতবশ কররতলন। েখ্ন োাঁহার রকৃরে রকরূপ  োাঁহার মুখ্ “পররপাডুিতদুর্ব্ৃল 

কতপাল ুন্দর”—কবরী রবতলাল—শারিােপ ্ত প্ত যকেকীকু ুমা-্ত গৃে পতত্রর নযায়  

বন্ধনরবচুযে রক লতয়র মে  ীো য ই অরতণয প্রতবশ কররতলন। জননস্থাতন োাঁহার গভীর 

যপ্রম! পূর্ব্ৃ ুতখ্র স্থান যিরখ্য়া রবস্মৃরে জনরন্মল—রবার য ই রিন মতন পরড়ল। েখ্ন  ীো 

রাম হবাত  এই বতন িারকতেন  েখ্ন জননস্থানবনতিবো বা ্ত ীর  রহে োাঁহার  রখ্ত্ব 

হইয়ারেল। েখ্ন  ীো একর, কররশাবকতক স্বহতস্ত শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ যভাজনন করাইয়া 

পুতত্রর নযায় প্ররেপালন কররয়ারেতলন। এখ্ন য ই কররশাবকও রেল। এইমাত্র য  ব ূ তে 

জনলপাতন রগয়াতে। এক মত্ত েূিপরে রর য়া অকস্মাৎ েৎপ্ররে রেমণ কররল।  ীো 

োহা যিতখ্ন নাই। রকন্তু অনযত্ররস্থো বা ্ত ী যিরখ্তে পাইয়া রেতলন। বা ্ত ী েখ্ন 

উশ্চিঃস্বতর ডারকতে লারগতলন  “ র্ব্ৃনাশ হইল   ীোর পারলে কররকরভতক মাররয়া 

যফরলল!” রব  ীোর কতণৃ যগল। য ই জননস্থান  য ই পঞ্চব,ী! য ই বা ্ত ী! য ই 

কররকরভ!  ীোর ভ্রার্ত  জনরন্মল। পুত্রীকৃে হরস্তশাবতকর রবপতি রবহ্বলরচত্ত হইয়া 

ডারকতলন  “রেৃযপুত্র! রমার পুত্রতক বাাঁচাও!” রক ভ্রম! রেৃযপুত্র  যকািায় রেৃযপুত্র  

ররজন বার বৎ র য  নাম নাই! অমরন  ীো মূরচৃ্ছো হইয়া পরড়তলন। েম া োাঁহাতক 

রশ্বস্তা কররতে লারগতলন। এ রিতক রামচন্দ্র যলাপামুদ্রার রহ্বানানু াতর অগস্তযামতম 

োইতেরেতলন। পঞ্চব,ী রবচরণ কররবার মানত  য ইখ্াতন রবমান রারখ্তে বরলতলন। 

রাতমর কেস্বর মূরচৃ্ছো  ীোর কাতণ যগল। অমরন  ীোর মূচৃ্ছাভে হইল— ীো ভতয়  

রহ্লাতি  উরঠয়া বর তলন। বরলতলন  “এরক এ  জনলভরা যমতঘর স্তরনেগম্ভীর মহাশতব্দর 

মে যক কিা করহল  রমার কণৃরববর যে ভররয়া জনতল ভররয়া যগল। ররজন যক রমা যহন 

মন্দভারগনীতক  হ া রহ্লারিে কররল ” যিরখ্য়া েম ার চকু্ষ জনতল ভররয়া যগল | েম া 
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বরলতলন  “যকন বাো  একর, অপররস্ফু, শব্দ শুরনয়া যমতঘর ডাতক ময়ূরীর মে চমরকয়া 

উরঠরল ”  ীো বরলতলন  “রক বরলতল ভগবরে  অপররস্ফু,  ররম য  স্বতরই রচতনরে  

রমার য ই রেৃযপুত্র কিা করহতেতেন|” েম া েখ্ন যিরখ্তলন  রর লুকান বৃিা—

বরলতলন  “শুরনয়ারে  মহারাজন রামচন্দ্র যকান শূদ্র োপত র িডিত জননয এই জননস্থাতন 

রর য়াতেন |” শুরনয়া  ীো রক বরলতলন  বার বৎ তরর পর স্বামী রনকত,  নয়তনর 

পুত্তলীর অর ক রপ্রয়  হৃিতয়র যশারণতের অর ক রপ্রয়  য ই স্বামী ররজন বার বৎ তরর 

পর রনকত,  শুরনয়া  ীো রক বরলতলন  শুরনয়া  ীো রকেুই রহ্লাতি প্রকাশ কররতলন না—

“কই স্বামী—যকািায় য  প্রাণার ক ” বরলয়া যিরখ্বার জননয েম াতক উৎপীরড়ো 

কররতলন না  যকবল বরলতলন— 

“রিঠ রঠর অপররহীনরাঅ তমা ক খ্ু য া রার”—য ৌভাগযেতম য  রাজনার রাজন মৃ 

পালতন ত্রুর, হইতেতে না | ”  

যে যকান ভাষায় যে যকান না,তক োহা রকেু রতে  এেিংশ য ৌন্দতেৃয োহার েুলয  

 তন্দহ নাই। “রিঠ রঠর অপররহীনরাঅ তমা ক খ্ু য া রার|” এইরূপ বাকয যকবল 

য ক্ষপীয়তরই পাওয়া োয়। রাম রর য়াতেন শুরনয়া  ীো রহ্লাতির কিা রকেুই বরলতলন 

না  যকবল বলতলন  “য ৌভাগযেতম য  রাজনার রাজন মৃপালতন ত্রুর, হইতেতে না |” রকন্তু 

িূর হইতে রাতমর য ই রবরহরলেশষ্ট প্রভােচন্দ্রমডিতলবৎ রকার যিরখ্য়া “ রখ্  রমায়  র” 

বরলয়া েম াতক  ররয়া বর য়া পরড়তলন। এ রিতক রাম পঞ্চব,ী যিরখ্তে যিরখ্তে  

 ীোরবরহপ্রিীপ্তনতল পুরড়তে পুরড়তে  “ ীতে!  ীতে!” বরলয়া ডারকতে ডারকতে মূরচৃ্ছে 

হইয়া পরড়তলন। যিরখ্য়া  ীোও উশ্চিঃস্বতর কাাঁরিয়া উরঠয়া েম ার পিপ্রাত্ত  পরেে 

হইয়া ডারকতলন  “ভগবরে েমত ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! রমার স্বামীতক বাাঁচাও!” 

েম া বরলতলন  “েুরমই বাাঁচাও। যোমার স্পতশৃ উরন বাাঁরচতে পাতরন!” শুরনয়া  ীো 

বরলতলন  “ো হউক ো হউক  ররম োহাই কররব!” এই বরলয়া  ীো রামতক স্পশৃ 

কররতলন।১ রাম যচেনা প্রাপ্ত হইতলন। 

পতর  ীোর পূর্ব্ৃকাতলর রপ্রয় খ্ী  বনতিবো বা ্ত ী  ীোর পুত্রীকৃে কররশাবতকর 

 হায়াতেষণ কররতে কররতে য ইখ্াতন উপরস্থো হইতলন। রাতমর  তে োাঁহার  াক্ষাৎ 
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হওয়ায়  রাম করররশশুর রক্ষািৃ যগতলন। য  হরস্তরশশু স্বয়ং শত্রুজনয় কররয়া কররণীর  রহে 

েীড়া কররতে লারগল। েিণৃনা অরে ম ুর। 

যেতনাদ্গচ্ছরি রকশলয়রেগ্ধি্ত াঙ্কুতরণ 

বযাকৃষ্টতস্ত  ুেনু লবলীপল্লবঃ কণৃপূরাৎ। 

য াহয়ং পুত্রস্তব মিমুচাং বারণনাং রবতজনো 

েৎকলযাণং বয়র  েরুতণয ভাজননং ে য জনােঃ || 

 রখ্ বা র্ত   পশয পশয  কা্ত ানুবৃরত্তচােুেৃযমরপ অনুরশরক্ষেং বৎত ন। 

লীতলাৎখ্ােমৃণালকাডিতকবলতচ্ছতিষু  ম্পারেোঃ 

পুষ্পৎপুষ্করবার ে য পয়ত া গডূিতষ ংো্ত য়ঃ। 

য কঃ শীকররণা কতরণ রবরহেঃ কামং রবরাতম পুন-  

েৃৎতেহািনরালনালনরলনীপত্রােপত্রং  ৃেম্ || ২ 

  

——————— 

১ “ো হউক ো হউক |” এই কিার কে অিৃগাম্ভীেৃয! রবিযা াগর মহাশয় এই 

বাতকযর ,ীকায় রলরখ্য়াতেন যে  “রমার পারণস্পতশৃ রেৃযপুত্র বাাঁরচতবন রক না  জনারন না  

রকন্তু ভগবেী বরলতেতেন বরলয়া ররম স্পশৃ কররব |” ইহাতে এই বুরিতে হইতেতে যে  

পারণস্পশৃ  ফল হইতব রক না  এই  তন্দতহই  ীো বরলতলন “ো হউক ো হউক!” রকন্তু 

রমারিতগর কু্ষদ্র বুরদ্ধতে যবা  যে  তন্দতহ  ীো বতলন নাই যে  “ো হবার হউক!”  ীো 

ভারবয়ারেতলন  “রামতক স্পশৃ কররবার রমার রক অর কার  রাম রমাতক েযাগ 

কররয়াতেন  রেরন রমাতক রবনাপরাত  রব র্জ্ৃন কররয়াতেন - রব র্জ্ৃন কররবার  মতয় 

একবার রমাতক ডারকয়াও বতলন নাই যে  ররম যোমাতক েযাগ কররলাম—ররজন বার 

বৎ র রমাতক েযাগ কররয়া  ম্বন্ধ ররহে কররয়াতেন  ররজন রবার োাঁহার রপ্রয়পত্নীর 

মে োাঁহার গাত্রস্পশৃ কররব যকান্  াহত   রকন্তু রেরন ে মৃেপ্রায়! ো হউক ো হউক  

ররম োাঁহাতক স্পশৃ কররব |” োই ভারবয়া  ীোস্পতশৃ রাম যচেনাপ্রাপ্ত হইতল   ীো 

বরলতলন  “ভঅবরি েমত ! ও রহ্ম  জনই িাব মৎ যপক রখ্স্মরি েতিা 

েণব ভণুণ্ণাি রণ্ণ াতণণ অরহঅিরং মম মহারাও কুরবস্মরি |” েবু “মম মহারাও!” 
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২ যে নতবাদ্গে মৃণালপল্লতবর নযায় যকামল ি্ত  িারা যোমার কণৃতিশ হইতে কু্ষদ্র 

কু্ষদ্র লবলীপল্লব ,ারনয়া লইে  য ই যোমার পুত্র মিমত্ত বারণগণতক জনয় কররল   ুেরাং 

এখ্নই য  েুবাবয়ত র কলযাণভাজনন হইয়াতে। * *  রে বা র্ত   যিখ্  বাো যকমন রনজন 

কা্ত ার মতনারঞ্জনশ্চনপুণযও রশরখ্য়াতে। যখ্লা কররতে কররতে মৃণালকাডিত উৎপার,ে কররয়া 

োহার গ্রাত র অংতশ  ুগরন্ধ পদ্ম ুবার ে জনতলর গডূিতষ রমশাইয়া রিতেতে; এবং শুতডিতর 

িারা পেৃযাপ্ত জনলকণায় োহাতক র দ্ধ কররয়া  যেতহ অবেিডিত নরলনীপতত্রর রেপত্র 

 ররতেতে। 

——————— 

  

এরিতক পত্রীকৃে করী যিরখ্য়া  ীোর গভৃজন পুত্ররিগতক মতন পরড়ল। যকবল 

স্বারমিশৃতন বরঞ্চো নতহন —পুত্রমুখ্ িশৃতনও বরঞ্চো। য ই মােৃমুখ্রনগৃে পুত্রমুখ্-

স্মৃরেবাকয উদৃ্ধে কররতেরে। 

মম পুত্তকাণং ইর রবরলতকামল অলি ণুর্জ্লকতবালং অণুবদ্ধমুদ্ধকাঅরল-রবহর িং 

রণবদ্ধকাকর হডিতঅং অমলমুহপুডিতরীঅজনুঅলং ণ পররচুরম্বিং উর্জ্উ-তত্তণ। ১  

য ই যগািাবরীশীকরশীেল পঞ্চব,ী বতন  রাম  বা ্ত ীর রহ্বাতন উপতবশন 

কররতলন। িূতর  রগররগহ্বর যগািাবরীর বারররারশর গিগি রননাি শুনা োইতেতে।  মুতখ্ 

পরস্পর প্ররেঘাে ঙ্কুল উত্তালেরে  ররৎ েম যিখ্া োইতেতে। িরক্ষতণ শযামচ্ছরব অন্ত  

কাননতমণী চরলয়া রগয়াতে। চারর রিতক  ীোর পূর্ব্ৃ হবা রচহ্ন  কল রবিযমান ররহয়াতে। 

েিায় একর, কিলীবনম যবতৃ্তী রশলােতল  পূর্ব্ৃপ্রবা -কাতল  রাম  ীোর  তে শয়ন 

কররতেন; য ইখ্াতন বর য়া  ীো হররণরশশুগণতক েৃণ খ্াওয়াইতেন; এখ্নও হররতণরা 

য ই যপ্রতম য ইখ্াতন রফররয়া যবড়াইতেতে। বা ্ত ী য ইখ্াতন রামতক বর তে বরলতলন। 

রাম য খ্াতন না বর য়া  অনযত্র উপতবশন কররতলন।  ীো  পূতর্ব্ৃ পঞ্চব,ীবা কাতল 

একর, ময়ূররশশু প্ররেপালন কররয়ারেতলন। একর, কিম্ববৃক্ষ  ীো স্বহতস্ত যরাপণ কররয়া  

স্বয়ং বরদৃ্ধে কররয়ারেতলন। রাম যিরখ্তলন যে  য ই কিম্ববৃতক্ষ দুই একর, নবকু ুতমাদ্গম 

হইয়াতে। েদুপরর রতরাহণ কররয়া  ীোপারলে য ই ময়ূরর, নৃেযাত্ত  ময়ূরী  তে রব 

কররতেরেল। বা ্ত ী রামতক য ই ময়ূরর, যিখ্াইতলন। যিরখ্য়া রাতমর মতন পরড়ল   ীো 
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োহাতক করোরল রিয়া নাচাইতেন  নাচাইবার  মতয় োতলর  রহে  ীোর চকু্ষও 

পল্লবমত য ঘুররে। এইরূতপ বা ্ত ী রামতক য ই পূর্ব্ৃস্মৃরেপীরড়ে কররয়া —

 খ্ীরনর্ব্ৃা নজনরনে রাতগই এইরূপ পীরড়ে কররয়া  প্রিতম রজনজ্ঞা া কররতলন  “মহারাজন! 

কুমার লক্ষ্মণ ভাল রতেন ে ” রকন্তু য  কিা রাতমর কাতণ যগল না—রেরন 

 ীোকরকমলরবকীণৃ জনতল পররবরদৃ্ধে বৃক্ষ   ীোকরকমলরবকীণৃ নীবাতর পুষ্ট পক্ষী  

 ীোকরকমলরবকীণৃ েৃতণ প্ররেপারলে হররণগণতকই যিখ্তেরেতলন। বা ্ত ী রবার 

রজনজ্ঞা া কররতলন  “মহারাজন! লক্ষ্মণ যকমন রতেন ” এবার রাম কিা শুরনতে পাইতলন  

রকন্তু ভারবতলন  “বা ্ত ী মহারাজন!” বরলয়া  তম্বা ন কররতলন যকন  এ যো রনষ্প্রণয় 

 তম্বা ন। রর যকবল কুমার লক্ষ্মতণর কিাই রজনজ্ঞার তলন  েতব বা ্ত ী 

 ীোরব র্জ্ৃনবৃত্তা্ত  জনাতনন। রাম প্রকাতশয যকবল বরলতলন  “কুমাতরর কুশল ” এই 

বরলয়া নীরতব যরািন কররতে লারগতলন। বা ্ত ী েখ্ন মুিাকো হইয়া করহতলন  “যিব! 

এে করঠন হইতল রক প্রকাতর  

ত্বং জনীরবেং ত্বমর  যম হৃিয়ং রিেীয়ং 

ত্বং যকৌমুিী নয়নতয়ারমৃেং ত্বমতে। 

েুরম রমার জনীবন  েুরম রমার রিেীয় হৃিয়  েুরম নয়তনর যকৌমুিী  অতে েুরম 

রমার অমৃে —এইরূপ শে শে রপ্রয়  তম্বা তন োহাতক ভুলাইতে —োহাতক—” বরলতে 

বরলতে  ীোস্মৃরেমুগ্ধা বা ্ত ী রর বরলতে পাররতলন না; অতচেন হইতলন। রাম োহাতক 

রশ্বস্তা কররতলন। যচেনা পাইয়া বা ্ত ী করহতলন  “রপরন যকমন কররয়া এ কাজন 

কররতলন ”  

রাম। যলাতক বুতি না বরলয়া। 

বা ্ত ী। যকন বুতি না  

রাম। োহারাই জনাতন। 

েখ্ন বা ্ত ী রর  রহতে পাররতলন না। বরলতলন  “রনষ্ঠুর! যিরখ্তেরে  যকবল েশঃ 

যোমার অেয্ত  রপ্রয় | ” 

  

—————— 
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১ রমার য ই পুত্র দুর,র অমলমুখ্পদ্মেুগল  োহাতে কতপালতিশ ঈষরিরল এবং 

যকামল  বল িশতন উ্জ্বলল  োহাতে মৃদুম ুর হার র অবযিধ্বরন অরবরল লারগয়া 

ররহয়াতে  োহাতে কাকপক্ষ রনবদ্ধ রতে  োহা রেৃযপুত্র কতৃৃ্তক পররচুরম্বে হইল না! 

—————— 

  

এই কতিাপকিতনর  মুরচে প্রশং া করা দুঃ া য।  ীোরব র্জ্ৃন জননয বা ্ত ী 

রামপ্ররে যো েুিা হইয়ারেতলন  রেরন মানর ক েন্ত্রণারূপ  য ই অপরাত র িডিত প্রণীে 

কররতলন   হতজনই রাতমর যশাক াগর উেরলয়া উরঠল। রাতমর যে একমাত্র 

যশাতকাপশতমর উপায় রেল—রত্মপ্র াি  োহাও রবনষ্ট কররতলন। রাম জনারনতেন যে  

রেরন প্রজনারঞ্জনরূপ কুল তমৃর রক্ষািৃই  ীোরব র্জ্ৃনরূপ মমৃতচ্ছিী কােৃয কররয়াতেন।—

মমৃতচ্ছি হউক   মৃ রক্ষা হইয়াতে। বা ্ত ী যিরখ্তলন যে  য   মৃরক্ষা যকবল স্বািৃপরোর 

পৃিক একর, নামমাত্র | য  কুল মৃ রক্ষার বা না যকবল রূপা্ত ররে েতশারল্সরা মাত্র | 

যকবল েশলাতভর স্বািৃপর বা নার বশবতৃ্তী হইয়া রাম এই কাজন কররয়াতেন। বা ্ত ী 

ররও যিরখ্তলন যে  যে েতশর রকাঙ্ক্ষায় রেরন এই রনষ্ঠুর কােৃয কররয়ারেতলন  য  

রকাঙ্ক্ষাও ফলবেী হয় নাই। রেরন এই প্রকার েতশর লাভ লাল ায় পত্নীব রূপ গুরুের 

ভাগী হইয়াতেন। বনমত য  ীোর রক হইল  োহার রস্থরো রক  ইহার অতপক্ষা গুরুের 

অপেশ রর রক হইতে পাতর  

েখ্ন রাতমর যশাকপ্রবাহ রবার অ ম্বরণীয় যবতগ েুর,ল।  ীোর য ই যজনযাৎোময়ী 

মৃদুমুগ্ধমৃণালকি যিহলরেকা যকান রহংস্র পশু কতৃৃ্তক রবনষ্ট হইয়াতে   তন্দহ নাই। এ 

ভারবয়া রাম “ ীতে!  ীতে!” বরলয়া য ই অরণযমত য যরািন কররতে লারগতলন। কখ্ন 

বা যে কলঙ্ককুৎ াকারক যপৌরজনতনর কিায়  ীো রব র্জ্ৃন কররয়ারেতলন  োহারিতগর 

উতশতশ বরলতে লারগতলন  “ররম অতনক  হয কররয়ারে  রমার প্ররে প্র ন্ন হও |” 

বা ্ত ী ত্র েৃযাবলম্বন কররতে বরলতলন। রাম বরলতলন  “ রখ্  রবার ত্র তেৃযর কিা রক 

বল  ররজন িািশ বৎ র  ীোশূনয জনগৎ— ীো নাম পেৃয্ত  লুপ্ত হইয়াতে—েিারপ বাাঁরচয়া 

ররে—রবার ত্র েৃয কাহাতক বতল ” রাতমর অেয্ত  েন্ত্রণা যিরখ্য়া বা ্ত ী োাঁহাতক 

জননস্থাতনর অনযানয প্রতিশ যিরখ্তে অনুতরা  কররতলন। রাম উরঠয়া পররভ্রমণ কররতে 
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লারগতলন। রকন্তু বা ্ত ীর মতন  খ্ীরব র্জ্ৃনদুঃখ্ জ্বরলতেরেল—রকেুতেই ভুরলতলন না। 

বা ্ত ী যিখ্াইতলন;— 

অরস্মতন্নব লোগৃতহ ত্বমভবস্তন্মাগৃিতত্তক্ষণঃ 

 া হংশ্চ ঃ কৃেতকৌেুকা রচরমভূতদ্গািাবরীশ্চ কতে। 

রয়া্ত যা পররদুমৃনারয়েরমব ত্বাং বীক্ষয বদ্ধস্তয়া 

কােেৃযািররবন্দকুট্মলরনতভা মুগ্ধঃ প্রণামঞ্জরলঃ। ২ 

রর রাম  হয কররতে পাররতলন না। ভ্রার্ত  জনরন্মতে লারগল। েখ্ন উশ্চিঃস্বতর রাম 

ডারকতে লারগতলন  “চরডিত জনানরক  এই যে চারর রিতক যোমাতক যিরখ্তেরে—যকন িয়া 

কর না  রমার বুক ফার,তেতে; যিহবদ্ধ রোঁরড়তেতে; জনগৎ শূনয যিরখ্তেরে; রনর্ত র অ্ত র 

জ্বরলতেতে; রমার রবকল অ্ত রাত্মা অব ন্ন হইয়া অন্ধকাতর ডুরবতেতে; যমাহ রমাতক 

চারর রিক হইতে রচ্ছন্ন কররতেতে; ররম মন্দভাগয—এখ্ন রক কররব ” বরলতে বরলতে 

রাম মূরচৃ্ছে হইতলন। 

োয়ারূরপণী  ীো েম ার  তে রতিযাপা্ত  রনকত, রেতলন। বা ্ত ী রামতক পীরড়ে 

কররতেতেন যিরখ্য়া   ীো পুনঃ পুনঃ োাঁহাতক রেরস্কার কররতেরেতলন—কে বার রাতমর 

যরািন শুরনয়া রপরন মমৃপীরড়ে হইতেরেতলন  রবার  ীো রামচতন্দ্রর দুঃতখ্র কারণ 

হইতলন বরলয়া  কে কােতরারি কররতেরেতলন। রবার রামতক মূরচৃ্ছে যিরখ্য়া  ীো 

কাাঁরিয়া উরঠতলন  “রেৃযপুত্র! েুরম যে  কল জনীবতলাতকর মেলা ার! েুরম এ 

মন্দভারগনীতক মতন কররয়া বার বার  ংশরয়েজনীবন হইতেে  ররম যে মতলম |” এই 

বরলয়া  ীোও মূরচৃ্ছোপ্রায়! েম া এবং বা ্ত ী োাঁহাতক উঠাইতলন।  ীো   ম্ভ্রতম 

রাতমর ললা, স্পশৃ কররতলন। রক স্পশৃ ুখ্! রাম েরি মৃৎরপডিত হইয়া িারকতেন  োহা 

হইতলও োাঁহার যচেনা হইে। রনন্দরনমীরলেতলাচতন স্পশৃ ুখ্ অনুভব কররতে 

লারগতলন  োাঁহার শরীর ােু অ্ত তর বারহতর অমৃেময় প্রতলতপ যেন রলপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ 

কররতলও রনতন্দতে রর এক প্রকার যমাহ োাঁহাতক অরভভূে কররল। রাম বা ্ত ীতক 

বরলতলন  “ রখ্ বা র্ত ! বুরি অিৃষ্ট প্র ন্ন হইল!” 

  

—————–  
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১  ীো যগািাবরীশ্চ কতে হং  লইয়া যকৌেুক কররতে কররতে রবলম্ব কররতেন; েখ্ন 

েুরম এই লোগৃতহ িারকয়া োাঁহার পি চারহয়া ররহতে।  ীো রর য়া যোমাতক রবতশষ 

দুমৃনায়মান যিরখ্য়া  যোমাতক প্রণাম কররবার জননয পদ্মকরলকা েুলয অেুরলর িারা রক 

 ুন্দর অঞ্জরলবদ্ধ কররতেন! 

—————–  

  

বা ্ত ী। রকত   

রাম। রর রক  রখ্!  ীোতক পাইয়ারে। 

বা ্ত ী। ত্রক রেরন  

রাম। ঐ যে রমার  মুতখ্ই ররহয়াতেন। 

বা ্ত ী। মমৃতভিী প্রলাপ বাতকয ররম এতক রপ্রয় খ্ীর দুঃতখ্ জ্বরলতেরে  োহাতে 

রবার এমনের এ হেভারগনীতক যকন জ্বালাইতেতেন  

রাম বরলতলন  “ রখ্ প্রলাপ কই  রববাহকাতল ত্রববারহক মেল ূত্রেুি যে হাে ররম 

 ররয়ারেলাম—রর যে হাতের অমৃেশীেল স্বচ্ছালব্ধ  ুখ্স্পতশৃ রচরনতে পাররতেরে  এ ে 

য ই হাে! য ই েুরহন িৃশ  বষৃাশীকরেুলয শীেল  যকামল লবলীবৃতক্ষর নবাঙ্কুরেুলয 

হস্তই ররম পাইয়ারে | ”  

এই বরলয়া রাম োাঁহার ললা,স্থ অিৃশয  ীো-হস্ত গ্রহণ কররতলন।  ীো ইরেপূতর্ব্ৃই 

রাতমর রনন্দতমাহ যিরখ্য়া অপ ৃে হইতবন রবতবচনা কররয়ারেতলন; রকন্তু য ই 

রচর োবত ৌমযশীেল স্বারমস্পতশৃ রেরনও মুগ্ধা হইতলন; অরে েতত্ন য ই রামললা,রস্থে 

হস্ততক  ররয়া রারখ্তলও য  হস্ত কাাঁরপতে লারগল  ঘারমতে লারগল  এবং জনড়বৎ হইয়া 

অবশ হইয়া রর তে লারগল! েখ্ন রাম   ীোর হতস্তর রচরপরররচে অমৃেশীল 

 ুখ্স্পতশৃর কিা বরলতলন   ীো মতন মতন বরলতলন  “রেৃযপুত্র  ররজনও েুরম য ই 

রেৃযপুত্রই রে!” যশতষ েখ্ন রাম  ীোর কর গ্রহণ কররতলন  েখ্ন  ীো যিরখ্তলন  

স্পশৃতমাতহ প্রমাি ঘর,ল। রকন্তু রাম য  হাে  ররয়া রারখ্তে পাররতলন না; রনতন্দ োাঁহার 

ইরন্দ্রয় কল অবশ হইয়া রর য়ারেল  রেরন বা ্ত ীতক বরলতলন  “ রখ্  েুরম একবার 

 র|”  ীো য ই অবকাতশ হাে োড়াইয়া লইতলন; লইয়া স্পশৃ ুখ্জনরনে 
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যস্বিতরামাঞ্চকরিেকতলবরা হইয়া পবনকরম্পে নবজনলকণার ি স্ফু,তকারক কিতম্বর 

নযায় িাাঁড়াইয়া ররহতলন। মতন কররতলন  “রক লর্জ্া  েম া যিরখ্য়া রক মতন কররতেতেন। 

ভারবতেতেন  এই ইাঁহাতক েযাগ কররয়াতেন  রবার ইাঁহার প্ররে এই অনুরাগ | ” 

রাম েতম জনারনতে পাররতলন যে  কই  যকািা  ীো— ীো ে নাই। েখ্ন রাতমর 

যশাকপ্রবাহ রিগুণ েুর,ল। যরািন কররয়া  েতম শা্ত  হইয়া বা ্ত ীতক বরলতলন  “রর 

কেক্ষণ যোমাতক কাাঁিাইব  ররম এখ্ন োই|” শুরনয়া  ীো উতিতগর  রহে েম াতক 

অবলম্বন কররয়া বরলতে লারগতলন  “ভগবরে েমত ! রেৃযপুত্র যে চরলতলন ” েম া 

বরলতলন  “চল  রমরাও োই|”  ীো বরলতলন  “ভগবরে  ক্ষমা কর! ররম ক্ষণকাল 

এই দুলৃ্লভ জননতক যিরখ্য়া লই|” রকন্তু বরলতে বরলতে এক বজ্রেুলয করঠন কিা  ীোর 

কাতণ যগল। রাম বা ্ত ীর রনক, বরলতেতেন  “অশ্বতমত র জননয রমার  হ রমৃণী রতে—

”  হ রমৃণী!  ীো করম্পেকতলবরা লইয়া মতন মতন বরলতলন  “রেৃযপুত্র! যক য  ” 

এই অব তর রামও কিা  মাপ্ত কররতলন  “য   ীোর রহরণ্ময়ী প্ররেকৃরে |” শুরনয়া 

 ীোর চতক্ষর জনল পরড়তে লারগল; বরলতলন  “রেৃযপুত্র! এখ্ন েুরম েুরম হইতল। 

এেরিতন রমার পররেযাগলর্জ্াশলয রবতবচনা কররতল!” রাম বরলতেতেন  “োহারই িারা 

রমার বাষ্পরিগ্ধ চকু্ষর রবতনািন করর |” শুরনয়া  ীো বরলতলন  “েুরম োর এে রির 

কর  য ই  নয। যোমার যে রবতনািন কতর  য ই  নয। য  জনীবতলাতকর রশারনবন্ধন 

হইয়াতে | ” 

রাম চরলতলন। যিরখ্য়া  ীো করতোতড়  “ণতমা ণতমা অপূর্ব্ৃপুণ্ণজনরণিিং াণং 

অর্জ্উত্তরচরণকমলাণং” এই বরলয়া প্রণাম কররতে মূরচৃ্ছে হইয়া পরড়তলন। েম া 

োাঁহাতক রশ্বস্ত কররতলন।  ীো বরলতলন  “রমার এ যমঘা্ত তর ক্ষণকাল জননয পূরণৃমাচন্দ্র 

যিখ্ামাত্র | ”  

  

েৃেীয়াতঙ্কর  ার মমৃ এই। এই অতঙ্কর অতনক যিাষ রতে। ইহা না,তকর পতক্ষ 

রনো্ত  অনাবশযক। না,তকর োহা কােৃয  রব র্জ্ৃনাত্ত  রাম  ীোর পুনরমৃলন  োহার  তে 

ইহার যকান  ংস্রব নাই। এই অঙ্ক পররেযি হইতল না,তকর কাতেৃযর যকান হারন হয় না। 

 চরাচর এরূপ একর,  ুিীঘৃ না,কাঙ্ক না,কমত য  রন্নতবরশে হওয়া  রবতশষ র ভতের 
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কারণ হয়। োহা রকেু না,তক প্ররেকৃে হইতব  োহা উপ ংহৃরের উতিযাজনক হওয়া উরচে। 

এই অঙ্ক যকান অংতশ েদ্রূপ নতহ। রবতশষ  ইহাতে রামরবলাতপর ত্রিঘৃয এবং যপৌনঃপুনয 

অ হয। োহাতে রচনাতকৌশতলর রবপেৃযয় হইয়াতে। রকন্তু  কতলই মুিকতে বরলতবন যে  

অনয অতনক না,ক এতকবাতর রবলুপ্ত হয়  বরং োহাও স্বীকতৃ্তবয  েিারপ উত্তরচররতের 

এই েৃেীয়াঙ্ক েযাগ করা োইতে পাতর না। কাবযাংতশ ইহার েুলয রচনা অরে দুলৃভ। 

উত্তরচররে  মাতলাচন েতম এে িীঘৃায়ে হইয়া উরঠয়াতে যে  রর ইহাতে অর ক 

স্থান রনতয়াগ করা কতৃ্তবয নতহ। অেএব অবরশষ্ট কয় অতঙ্কর  মাতলাচনা অরে  ংতক্ষতপ 

কররব। 

এ রিতক বাল্মীরক প্রচার কররতলন যে  রেরন এক অরভনব না,ক রচনা কররয়াতেন। 

েিরভনয় িশৃন জননয  কল যলাকতক রনমরন্ত্রে কররতলন। েশশৃনািৃ  বরশষ্ঠ  অরুন্ধেী  

যকৌশলযা  জননক প্রভৃরে বাল্মীরকর রমতম রর য়া  মতবে হইতলন। েিায় লতবর  ুন্দর 

কার্ত  এবং রাতমর  রহে  ািৃশয যিরখ্য়া যকৌশলযা অেয্ত  ঔৎ ুকযপরবশ হইয়া  োাঁহার 

 রহে রলাপ কররতলন। দুরহেৃরবতয়াতগ জননতকর যশাকরলেশষ্ট িশা  যকৌশলযার  রহে 

োাঁহার রলাপ  লতবর  রহে যকৌশলযার রলাপ  ইেযারি অরে মতনাহর  রকন্তু য   কল 

উদৃ্ধে কররবার রর অবকাশ নাই। 

চন্দ্রতকেু  অশ্বতমত র অশ্বরক্ষক ত্র নয লইয়া  বাল্মীরকর রমম  রন্ন াতন উপনীে 

হইতলন। োাঁহার অবতৃ্তমাতন ত্র নযরিতগর  রহে লতবর বচ া হওয়ায় লব অশ্ব হরণ 

কররতলন এবং েুতদ্ধ চন্দ্রতকেুর ত্র নযরিগতক পরাস্ত কররতলন। চন্দ্রতকেু রর য়া 

োহারিতগর রক্ষায় প্রবৃত্ত হইতলন। চন্দ্রতকেু এবং লব পরস্পতরর প্ররে 

রবপক্ষোচরণকাতল এে িূর উভতয় উভতয়র প্ররে য ৌজননয এবং  িযবহার কররতলন যে  

ইহা—না,তকর এেিংশ পরড়য়া যবা  হয় যে   ভযোর চূড়াপিবাচয যকান ইউতরাপীয় 

জনারে কতৃৃ্তক প্রণীে হইয়াতে। ভবভূরের  মতয় ভারেবষৃীতয়রা  ামারজনক বযবহার  ম্বতন্ধ 

রবতশষ উৎকষৃ লাভ কররয়ারেতলন  ইহা োহার এক প্রমাণ। 

রকাতশ যেরূপ নক্ষত্র োড়ান  ভবভূরের রচনামত য য ইরূপ করবত্বরত্ন েড়ান রতে। 

চেুিৃ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই  কল রত্ন রহরণ কররতে পাররলাম না  েিারপ পঞ্চম 
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হইতে দুই একর, উিাহরণ না রিয়া িারকতে পারা োয় না। লব চন্দ্রতকেুর ত্র তনযর  রহে 

েুদ্ধ কররতেরেতলন  এমন  মতয় চন্দ্রতকেু োাঁহাতক েুতদ্ধ রহ্বান করাতে োহারিগতক েযাগ 

কররয়া চন্দ্রতকেুর রিতক  াবমান হইতলন  

“স্তনরয়তু্নরবারিভাবলীনামবমশৃারিবিৃপ্তর ংহশাবঃ|”১ রেরন চন্দ্রতকেুর রিতক 

রর তেতেন  পরারজনে ত্র নযগণ েখ্ন োাঁহার পৈাৎ  ারবে হইতেতে;— 

িতপৃণ যকৌেুকবো মরয় বদ্ধলক্ষযঃ 

পৈাদ বশ্চলরনু ৃতোহয়মুিীণৃ ো। 

যি া মুদ্ধেমরুত্তরল য  তত্ত 

যমঘ য মাঘবেচাপ র য লক্ষ্মীম্ || ২ 

  

—————–  

১ যেমন যমতঘর শব্দ শুরনয়া  িৃপ্ত র ংহ-রশশুও হরস্ত- রবনাশ হইতে রনবৃত্ত হয়  

য ইরূপ। 

২  তকৌেুক িতপৃ রমার প্ররে বদ্ধলক্ষয হইয়া  নু উরিে কররয়া  ত্র তনযর িারা 

পৈাতে অনু ৃে হইয়া  ইরন দুই রিক হইতে বায়ু ঞ্চারলে এবং ইন্দ্র নুতশারভে যমতঘর 

মে যিখ্াইতেতেন। 

—————–  

  

রনঃ হায় পািচারী বালতকর প্ররে বহু য না  াবমান যিরখ্য়া চন্দ্রতকেু োহারিগতক 

রনবারণ কররতলন। যিরখ্য়া লব ভারবতলন  “কিমনুকম্পতে নাম ” ভারেবষৃীয় যকান 

গ্রতন্থ এরূপ বাকয প্রেুি রতে  এ কিা অতনক ইউতরাপীয়  হতজন রবশ্বা  কররতবন না। 

লব কতৃৃ্তক জনৃম্ভকাস্ত্র প্রতয়াগ বণৃনা অস্বাভারবক  অরেপ্রাকৃে  এবং অস্পষ্ট হইতলও  

রমরা োহা উদৃ্ধে না কররয়া িারকতে পাররলাম না;— 

পাোতলািরকুঞ্জপুরঞ্জেেমঃশযাশ্চমনৃতভাজনৃম্ভশ্চক— 

রুত্তপ্তস্ফুরিারকূ,করপলতজনযারেজ্বৃলশীরপ্তরভঃ। 

কতিাতক্ষপকতঠারশ্চভরবমরুিযশ্চস্তরবাকীেৃযতে 
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মীলতন্মঘেরড়ৎকড়ারকুহশ্চররবৃন্ধযারদ্রকূশ্চ,ররব || ১ 

লতবর  রহে রাতমর রূপ ািৃশয যিরখ্য়া   ুমতন্ত্রর মতন একবার রশা জনরন্ময়াই  

 ীো নাই  এই কিা মতন পড়াতে য  রশা েখ্নই রনবাররে হইল। ভারবতলন  “লোয়াং 

পূর্ব্ৃলূনায়াং প্র ূন যাগমঃ কুেঃ!” বৃদ্ধ  ুমতন্ত্রর মুতখ্ এই বাকয শুরনয়া   হৃিয় পাঠতকর 

যরারমও  ম্বতন্ধ বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুতখ্ কী,িংরশে কু ুমতকারতকর উপমা মতন পরড়তব। 

ষষ্ঠাতঙ্কর রবষ্কম্ভকর, রবতশষ মতনাহর। রবিযা ররমিুন গগনমাতগৃ িারকয়া লব-

চন্দ্রতকেুর েুদ্ধ যিরখ্তেরেতলন। েুতদ্ধ োাঁহারিতগর কতিাপকিতন বরণৃে হইয়াতে। মীেুি 

ঈশ্বরচন্দ্র রবিযা াগর মহাশয় রলরখ্য়াতেন যে  ভবভূরের কাতবযর “মত য মত য  ংস্কৃতে 

এবং প্রাকৃতে এমে িীঘৃ  মা ঘর,ে রচনা রতে  োহাতে অিৃ যবা  ও র গ্রহ  ম্বতন্ধ 

বযাঘাে ঘর,য়া উতঠ|” ভবভূরের অ া ারণ যিাষ রনর্ব্ৃাচনকাতল রবিযা াগর মহাশয় এই 

কিা বরলয়াতেন। রমরা পূতর্ব্ৃ োহা উত্তরচররে হইতে উদৃ্ধে কররয়ারে  েন্মত য এইরূপ 

িীঘৃ  মাত র অতনক উিাহরণ পাওয়া োইতব। এই রবষ্কম্ভকমত য ঐরূপ িীঘৃ  মাত র 

রবতশষ রর কয। রমরা কতয়কর, উদৃ্ধে কররতেরে  েিা পুষ্পবৃরষ্ট; — 

“অরবরললুরলেরবকচকনককমলকমনীয় ্ত রেঃ অমরেরুেরুণমরণমুকুলরনকর-

মকরন্দ ুন্দরঃ পুষ্পরনপােঃ | ” 

পুনৈ  বাণ ৃষ্ট অরি;— “উিডিতবজ্রখ্ডিতাবতস্ফা,প,ুেরস্ফুরলেরবকৃরেঃ 

উত্তালেুমুলতলরলহানজ্বালা-  ম্ভারশ্চভরতবা ভগবান্ উষর্ব্ুৃ ঃ | ” 

পুনৈ  বারুণাস্ত্র ৃষ্ট যমঘ;— “অরবরলরবতলাল ুণ্ণ্ত রবর্জ্ুল্লিারবলা মরডিততিরহং 

মত্ততমারকঠ ামতলরহং জনল-হতররহং |” এবং েৎকাতল  ৃরষ্টর অবস্থা;— 

“প্রবলবাোবরলতক্ষাভগম্ভীরগুণ্ণায়মানতমঘতমদুরান্ধকারনীরন্ধ্ররনবদ্ধম্ একবার-

রবশ্বগ্র নরবক,রবকরালকালকেমুখ্কন্দররববতৃ্তমানরমব েুগা্ত তোগরনদ্রারনরুদ্ধ র্ব্ৃ-

িারনারায়তণািররনরবষ্টরমব ভূেজনােং প্রতবপতে | ” 

ঈিৃশ িীঘৃ  মা  যে রচনা-তিাষমত য গণয  োহা রমরা স্বীকার করর। োহা রকেুতে 

অিৃতবাত র রবঘ্ন হয়  োহাই যিাষ। ঈিৃশ  মাত  অিৃতবাত র হারন   ুেরাং ইহা যিাষ। 

না,তক ইহা রবতশষ যে যিাষ  োহাও স্বীকার করর; যকন না  ইহাতে না,তকর 
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অরভনতয়াপতোরগোর হারন হয়। েিারপ এই  মা গুরল করবত্বপূণৃ  ইহা অবশয স্বীকার 

কররতে হইতব। 

  

——————-  

১ পাোলাভয্ত রবতৃ্তী কুঞ্জমত য রাশীকৃে অন্ধকাতরর নযায় কৃণবণৃ এবং উত্তপ্ত  প্রিীপ্ত 

রপত্ততলর রপেলবৎ যজনযারেরবৃরশষ্ট জনৃম্ভকাস্ত্রগুরলর িারা রকাশমডিতল ব্রহ্মাডিতপ্রলয়কালীন 

দুরনৃবার ত্রভরব বায়ুর িারা রবরক্ষপ্ত এবং যমঘরমরলে রবদুযৎকতৃৃ্তক রপেলবণৃ এবং গুহােুি 

রবন্ধযারদ্ররশখ্রবযাপ্তবৎ যিখ্াইতেতে। 

——————-  

  

লব ও চন্দ্রতকেু েুদ্ধ কররতেরেতলন  এমন  মতয় রাম য ই স্থাতন উপনীে হইতলন। 

রেরন উভয়তক েুদ্ধ কররতে রনরস্ত কররতলন। লব োাঁহাতক রাজনা রামচন্দ্র বরলয়া জনারনতে 

পাররয়া  ভরিভাতব প্রণাম ও নম্রভাতব োাঁহার  রহে রলাপ কররতলন। কুশও েুদ্ধ ম্বাি 

শুরনয়া য  স্থাতন উপরস্থে হইতলন  এবং লব কতৃৃ্তক উপরিষ্ট হইয়া রাতমর  রহে য ইরূপ 

বযবহার কররতলন। রাম উভয়তক  তেতহ ররলেন এবং রপেৃতোগয প্রণয় ম্ভাষণ কররতে 

লারগতলন। পতর  কতল  বাল্মীরকর রমতম  েৎপ্রণীে না,কারভনয় যিরখ্তে যগতলন। 

েিায় রামানুজ্ঞােতম লক্ষ্মণ দ্রষৃ্টবগৃতক েিাস্থাতন  রন্নতবরশে কররতে লারগতলন। 

ব্রাহ্মণ  ক্ষরত্রয়  যপৌরগণ  জননপিবা ী প্রজনা ও যিবা ুর এবং ইের জনীব  স্থাবর  জনেম 

 কতল ঋরষপ্রভাববতল  মাগে হইয়া লক্ষ্মণকতৃৃ্তক েিাস্থাতন  রন্নতবরশে হইতলন। পতর 

অরভনয়ারম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষৃ্টবগৃমত য রেতলন। 

 ীো রব র্জ্ৃন বৃত্তা্ত ই এই অেুে না,তকর প্রিমাংশ।  ীো লক্ষ্মণকতৃৃ্তক পররেযি 

হইতল  োাঁহার কােরো  গোপ্রবাতহ যিহ মপৃণ  েন্মত য েমল ্ত ান প্র ব  গো এবং 

পৃরিবী কতৃৃ্তক োাঁহার ও রশশুরিতগর রক্ষা ও েৎ তে  ীোর প্রস্থান ইেযারি অরভনীে 

হইল। যিরখ্য়া রাম মূরচৃ্ছে হইতলন। েখ্ন লক্ষ্মণ উশ্চিঃস্বতর বাল্মীরকতক লক্ষয কররয়া 

বরলতে লারগতলন  “ভগবন্! রক্ষা করুন! রপনার কাতবযর রক মমৃ ” ন,রিগতক 

বরলতলন  “যোমরা অরভনয় বন্ধ কর | ”  
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েখ্ন  হ া যিবরষৃ কতৃৃ্তক অ্ত রীক্ষ বযাপ্ত হইল! গোর বারররারশ মরিে হইল। 

ভাগীরিী এবং পৃরিবীর  রহে জনলম য হইতে উরঠতলন—যক  স্বয়ং  ীো। যিরখ্য়া লক্ষ্মণ 

রবরস্মে এবং রহ্লারিে হইয়া রামতক ডারকতলন  “যিখ্ুন! যিখ্ুন!” রকন্তু রাম েখ্নও 

অতচেন। েখ্ন  ীো অরুন্ধেীকতৃৃ্তক ররিষ্টা হইয়া রামতক স্পশৃ কররতলন। বরলতলন  

“উঠ  রেৃযপুত্র!”  

রাম যচেনাপ্রাপ্ত হইতলন। পতর োহা ঘর,ল  বলা বাহুলয। য ই  র্ব্ৃতলাক মাতরাহ 

 মতক্ষ  ীোর  েীত্ব যিবগণকতৃৃ্তক স্বীকৃে হইল। যিববাতকয প্রজনাগণ বুরিল |  ীো 

লবকুশতকও পাইতলন। রামও োাঁহারিগতক পুত্র বরলয়া রচরনতলন। পতর  পুত্রা ভােৃযা গৃতহ 

লইয়া রগয়া  ুতখ্ রাজনয কররতে লারগতলন। 

না,তকর রভের এই না,কখ্ারন রেরন অরভনীে যিরখ্তবন বা পাঠ কররতবন  রেরনই 

যে অশ্রুপাে কররতবন  েরিষতয়  ংশয় নাই। রকন্তু রমরা এেিংশ উদৃ্ধে কররলাম না। 

এই উপ ংহার অতপক্ষা রামায়তণর উপ ংহার অর কের ম ুর এবং করুণ র পূণৃ। 

রমরা পাঠতকর প্রীেযতিৃ োহাই উদৃ্ধে কররতে বা না করর। বাল্মীরক কতৃৃ্তক  ীো 

অতো যায় রনীে হতয়ন। যে  ূচনায় ঋরষ  ীোতক রনয়ন কতরন। েরিতশষ বেীয় 

পাঠকমাতত্রই “ ীোর বনবা ” পাঠ কররয়া অবগে রতেন- েীত্ব  ম্বতন্ধ শপি কররতল 

 ীোতক গ্রহণ কররতবন  রাম এই অরভপ্রায় প্রকাশ কররয়ারেতলন। এই কিা প্রচার হইতল 

পর   ীো-শপি িশৃনািৃ বহু যলাতকর  মাগম হইল। 

  

১০৯  গৃ। 

ে যাং রজননযাং বুযষ্টায়াং েজ্ঞবা,ং গতো নৃপঃ। 

ঋষীন্  র্ব্ৃাম্ মহাতেজনাঃ শব্দাপয়রে রাঘবঃ|| 

বরশতষ্ঠা বামতিবৈ জনাবারলরি কাশযপঃ। 

রবশ্বারমতত্রা িীঘৃেপা দুর্ব্ৃা াৈ মহােপাঃ|| 

পুলতস্তযাহরপ েিা শরিভৃাগবশ্চৈর বামনঃ। 

মাকৃতডিতয়ৈ িীঘৃায়ুতমৃৌরদ্গলযৈ মহেশাঃ|| 

গগৃৈ চযবনশ্চৈব শোনন্দৈ  মৃরবৎ। 
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ভরিাজনৈ যেজনস্বী অরিপুত্রৈ  ুপ্রভঃ|| 

নারিঃ পর্ব্ৃেশ্চৈব যগৌেমৈ মহােশাঃ। 

এতে চাতনয চ বহতবা মুনয়ঃ  ংরশেব্রোঃ|| 

যকৌেূহল মারবষ্টা:  র্ব্ৃ এব  মাগোঃ। 

রাক্ষ াৈ মহাবীেৃযা বানরাৈ মহাবলাঃ|| 

 র্ব্ৃ এব  মাজনগ্মুমৃহাত্মানঃ কুেূহলাৎ। 

ক্ষরত্রয়া যে চ শূদ্রাৈ ত্রবশযাশ্চৈব  হস্রশঃ|| 

নানাতিশাগোশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ  ংরশেব্রোঃ। 

 ীোশপিবীক্ষািৃং  র্ব্ৃ এব  মাগোঃ|| 

েিা  মাগেং  র্ব্ৃমশ্মভূেরমবাচলং। 

শ্রুত্বা মুরনবরস্তূণৃং   ীেঃ  মুপাগমৎ|| 

েমৃরষং পৃষ্ঠেঃ  ীো অেগচ্ছিবাঙু্মখ্ী। 

কৃোঞ্জরলর্ব্ৃাষ্পকলা কৃত্বা রামং মতনাগেং|| 

োং িৃষ্টবা শ্রুরেমায়ােীং ব্রাহ্মাণমনুগারমনীং। 

বাল্মীতকঃ পৃষ্ঠেঃ  ীোং  া ুবাতিা মহানভূৎ|| 

েতো হলহলাশব্দঃ  তর্ব্ৃষাতমবমাবতভৌ। 

দুঃখ্জনন্মরবশাতলন যশাতকনাকুরলোত্মনাং|| 

 া ু রাতমরে যকরচতু্ত  া ু  ীতেরে চাপতর। 

উভাতবব চ েত্রাতনয যপ্রক্ষকাঃ  ংপ্রচুেুশুঃ|| 

েতো মত য জনতনৌঘ য প্ররবশয মুরনপুেবঃ। 

 ীো হাতয়া বাল্মীরকরররেতহাবাচ রাঘবং|| 

ইয়ং িাশরতি  ীো  ুব্রো  মৃচাররণী। 

অপবািাৎ পররেযিা মমামম মীপেঃ|| 

যলাকাপবািভীে য েব রাম মহাব্রে। 

প্রেযয়ং িা যতে  ীো োমনুজ্ঞােুমহৃর || 
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ইতমৌ েু জনানকীপুত্রাবুতভৌ চ েমজনােতকৌ। 

 ুতেৌ েশ্চবব দুদৃ্ধতষৌ  েযতমেদ ব্রবীরম যে|| 

প্রতচেত াহহং িশমঃ পুতত্রা রাঘবনন্দন। 

ন স্মরামযনৃেং বাকযরমতমৌ েু েব পুত্রতকৌ|| 

বহুবষৃ হস্রারণ েপৈেৃযা ময়া কৃো। 

যনাপাশ্নীয়াং ফল্ত  যা দুতষ্টয়ং েরি ত্রমরিলী|| 

মন া কমৃণা বাচা ভূেপূর্ব্ৃং ন রকরিষং। 

ে যাহং ফলমশ্নারম অপাপা ত্রমরিলী েরি|| 

অহং পঞ্চ ু ভূতেষু মনঃষতষ্ঠষু রাঘব। 

রবরচ্ত য  ীো শুতদ্ধরে জনগ্রাহ বনরনিৃতর|| 

ইয়ং শুদ্ধ মাচারা অপাপা পরেতিবো। 

যলাকাপবািভীে য প্রেযয়ং েব িা যরে|| 

েস্মারিয়ং নরবরাত্মজন শুদ্ধভাবা 

রিতবযন িৃরষ্টরবষতয়ণ ময়া প্ররিষ্টা। 

যলাকাপবািকলুষীকৃেতচে া ো 

েযিা ত্বয়া রপ্রয়েমা রবরিোরপ শুদ্ধা|| 

  

১১০  গৃ। 

বাল্মীতকশ্চনবমুিস্তু রাঘবঃ প্রেযভাষে। 

প্রাঞ্জরলর্জ্ৃগতো মত য িৃষ্টবা োং যিববরণৃনীং|| 

এবতমেন্মহাভাগ েিা বির   মৃরবৎ। 

প্রেযয়স্তু মম ব্রহ্মংস্তব বাশ্চকযরকল্মশ্চষঃ|| 

প্রেযয়ৈ পুরা িতত্তা ত্রবতিহযা  ুর রন্নত ৌ। 

শপিৈ কৃেস্তত্র যেন যবশ্ম প্রতবরশো|| 

যলাকাপবাতিা বলবান্ যেন েযিা রহ ত্রমতিলী। 

য য়ং যলাকভয়াদ ব্রহ্মন্নপাতপেযরভজনানো|| 
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পররেযিা ময়া  ীো েেবান্ ক্ষন্তুমহৃরে। 

জনানারম যচতমৌ পুতত্রৌ যম েমজনাতেৌ কুশীলতবৌ|| 

শুদ্ধায়াং জনগতো মত য ত্রবতিহযাং প্রীরেরস্তু যম। 

অরভপ্রায়ন্তু রবজ্ঞায় রাম য  ুর ত্তমাঃ|| 

 ীোয়াঃ শপতি েরস্মন্  র্ব্ৃ এব  মাগোঃ|| 

রপোমহং পুরস্কৃেয  র্ব্ৃ এব  মাগোঃ|| 

ররিেযা ব তবা রুদ্রা রবতশ্বতিবা মরুদ্গণাঃ|| 

 া যাৈ যিবাঃ  তর্ব্ৃ যে  তর্ব্ৃ চ পরমষৃয়ঃ|| 

নাগাঃ  ুপণৃাঃ র দ্ধাৈ যে  তর্ব্ৃ হৃষ্টমান াঃ। 

িৃষ্টবা যিবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ|| 

প্রেযতয়া যম মুরনতমষ্ঠ ঋরষবাশ্চকযরকল্মশ্চষঃ। 

শুদ্ধায়াং জনগতো মত য ত্রবতিহযাং প্রীরেরস্তু যম|| 

 ীোশপি ংভ্রা্ত াঃ  র্ব্ৃ এব  মাগোঃ। 

োতো বায়ুঃ শুভঃ পুতণযা রিবযগতন্ধা মতনারমঃ|| 

েং জনতনৌঘং  ুরতমতষ্ঠা হ্লািয়ামা   র্ব্ৃেঃ|| 

েিেুেরমবারচ্ত যং রনশ্চরক্ষ্ত   মারহোঃ। 

মানবাঃ  র্ব্ৃরাতেভয: পূর্ব্ৃং কৃেেুতগ েিা|| 

 র্ব্ৃান্  মাগোন্ িৃষ্টবা  ীো কাষায়বার নী। 

অব্রবীৎ প্রাঞ্জরলবৃাকযমত ািৃরষ্টরবাঙু্মখ্ী|| 

েিাহং রাঘবািনযং মন ারপ ন রচ্ত তয়। 

েিা যম মা বী যিবী রববরং িােুমহৃরে|| 

মন া কমৃণা বাচা েিা রামং  মিৃতয়। 

েিা যম মা বী যিবী রববরং িােুমহৃরে || 

েত্রিেৎ  েযমুিং যম যবরদ্ম রামাৎ পরং ন চ। 

েিা যম মা বী যিবী রববরং িােুমহৃরে || 
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েিা শপ্ত যাং ত্রবতিহযাং প্রাদুরা ীত্তিেুেং। 

ভূেলাদুরিেং রিবযং র ংহা নমনুত্তমং|| 

রিয়মানং রশতরারভস্তু নাশ্চগররমেরবেশ্চমঃ। 

রিবযং রিতবযন বপুষা রিবযরত্নরবভূরষশ্চেঃ|| 

েরস্মংস্তু  রণীতিবী বাহুভযাং গৃহয ত্রমরিলীং। 

স্বাগতেনারভনশ্চন্দনামা তন যচাপতবশয়ৎ|| 

োমা নগোং িৃষ্টবা প্ররবশ্ত ীং র ােলং। 

পুষ্পবৃরষ্টররবরচ্ছন্না রিবযা  ীোমবারকরৎ|| 

 া ুকারৈ  ুমহাতন্দবানাং  হত ারিেঃ। 

 া ু  ারধ্বরে ত্রব  ীতে ে যাতস্ত শীলমীিৃশং|| 

এবং বহুরব া বাতচা হা্ত রীক্ষগোঃ  ুরাঃ। 

বযাজনহ্রুহৃৃষ্টমনত া িৃষ্টবা  ীোপ্রতবশনং|| 

েজ্ঞবা,গোৈারপ মুনয়ঃ  র্ব্ৃ এব যে। 

রাজনানৈ নরবযাঘ্রা রবস্ময়াতন্নাপতররমতর|| 

অ্ত রীতক্ষ চ ভূতমৌ চ  তর্ব্ৃ স্থাবরজনেমাঃ। 

িানবাৈ মহাকায়াঃ পাোতল পন্নগার পাঃ|| 

যকরচরিতনদুঃ  ংহৃষ্টাঃ যকরচদ্ধযানপরায়ণাঃ। 

যকরচদ্রামং রনরীক্ষত্ত  যকরচৎ  ীোমতচে ঃ|| 

 ীোপ্রতবশনং িৃষ্টবা যেষামা ীৎ  মাগমঃ। 

েনু্মহূতৃ্তরমবােযিৃং  মং  তমারহেং জনগৎ|| ১ 

  

——————— 

১ য ই রজননী অরেবারহে হইতল  মহাতেজনা রাজনা রামচন্দ্র েজ্ঞস্থল গমনপূর্ব্ৃক 

ঋরষ কলতক রহ্বান করাইতলন। অন্ত র বরশষ্ট  বামতিব  কশযবংতশােব জনাবারল  

িীঘৃেপা  রবশ্বারমত্র  মহােপা দুর্ব্ৃা া  পুলস্তয  শরি  ভাগৃব  বামন  িীঘৃায়ু  মাকৃতডিতয়  

মহােশা  যমৌদ্গলয  গগৃ  চযবন   মৃজ্ঞ  শোনন্দ  যেজনস্বী  ভরিাজন  অরিপুত্র   ুপ্রভ  
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নারি  পর্ব্ৃে ও মহােশা যগৌেম  এবং অনযানয  ংশরেব্রে মুরনগণ যকৌেূহলাো্ত  হইয়া 

 কতলই  মাগে হইতলন। মহাবীেৃয রাক্ষ গণ ও মহাবল বানরগণ  মহাত্মা ক্ষরত্রয়গণ  

এবং  হস্র ত্রবশয ও শূদ্রগণ এবং নানা যিশাগে ব্রে ারী ব্রাহ্মণ কল কুেূহলবশেঃ 

 ীোশপি িশৃন জননয  কতলই  মাগে হইতলন। 

মহরষৃ বাল্মীরক  েৎকাতল  মাগে জননমডিতলী যকৌেুকিশৃনািৃ পর্ব্ৃেবৎ রনৈলভাতব 

িডিতায়মান  ইহা মবণ কররয়া  ীো রহে শীঘ্র গমন কররতলন।  ীোও কৃোঞ্জরল  

বাষ্পাকুলনয়না এবং অত ামুখ্ী হইয়া মতনামত য রামতক রচ্ত া কররতে কররতে য ই ঋরষর 

পৈাৎ পৈাৎ গমন কররতে লারগতলন। ব্রতহ্মর অনুগারমনী শ্রুরের নযায় বাল্মীরকর 

পৈািরতৃ্তনী য ই  ীোতক যিরখ্বামাত্র য ই স্থতল অরে মহৎ  া ুবাি হইতে লারগল। 

েৎপতর দুঃখ্জন অরেমহৎ যশাক যহেু বযরিো্ত ঃকরণ জনন কতলর রবপুল হলহলা শব্দ 

উরিে হইল। িশৃকবৃন্দমত য  া ু রাম  কেকগুরল  া ু জনানকী ও কেকগুরল উভয়ই 

 া ু  এই প্রকার করহতে লারগল। 

েিন্ত র মুরনতমষ্ঠ বাল্মীরক  ীো  রহে জননবৃন্দমত য প্ররবষ্ট হইয়া রামতক এইরূপ 

বরলতে লারগতলন: যহ িাশররি!  মৃচাররণী   ুব্রো এই  ীো যলাকাপবাি যহেু রমার 

রমম  মীতপ পররেযিা হইয়ারেতলন। যহ মহাব্রে রাম! ইরন এক্ষতণ যলাকাপবািভীে 

যোমার রনক, প্রেযয় প্রিান কররতবন; েুরম অনুজ্ঞা কর। এই দুদৃ্ধষৃ েমল জনানকীপুত্র 

যোমারই পুত্র  ইহা ররম যোমাতক  েয বরলতেরে। যহ রাঘবনন্দন! ররম প্রতচোর িশম 

পুত্র  ররম রমিযা বাকয স্মরণও করর না; ইহারা যোমারই পুত্র। ররম বহু  হস্র বষৃ েপ যা 

কররয়ারে; েিযরপ এই জনানকী দুৈাররণী হতয়ন  োহা হইতল ররম যেন োহার ফল প্রাপ্ত 

না হই। কায়মতন এবং কমৃিারা ররম পূতর্ব্ৃ কখ্নই পাপাচরণ করর নাই; েিযরপ জনানকী 

রনষ্পাপা হতয়ন  েতব ররম যেন োহার ফলতভাগ কররতে পারর। যহ রাঘব! ররম পঞ্চ 

ভূে ও ষষ্ঠস্থানীয় মতনতে  ীোতক রবশুদ্ধ রবতবচনা কররয়াই বনরনিৃতর গ্রহণ 

কররয়ারেলাম। এই অপাপা পরেপরায়ণা শুদ্ধচাররণী  যলাকাপবািভীে যোমার রনক, 

প্রেযয় প্রিান কররতবন। যহ রাজননন্দন! যেতহেু েুরম যোমার এই রপ্রয়েমাতক রবশুদ্ধা 
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জনারনয়াও যলাকাপবাি ভতয় পররেযাগ কররয়ারেতল  ের্জ্নযই রিবযজ্ঞাতন জনারনয়াও এই 

শপিািৃ রতিশ কররয়ারে। 

রাম বাল্মীরক কতৃৃ্তক এইরূতপ করিে হইয়া এবং য ই যিববরণৃনী জনানকীতক যিরখ্য়া 

কৃোঞ্জরলপূর্ব্ৃক জনগৎস্থ জননগতণর  মীতপ এইরূপ বরলতে লারগতলন। যহ  মৃজ্ঞ! যহ 

মহাভাগ! রপরন োহা বরলতেতেন  োহাই  েয। যহ ব্রহ্মন্! রপনার পরবত্র বাতকযতেই 

রমার প্রেযয় হইয়াতে  এবং ত্রবতিহীও লঙ্কামত য পূর্ব্ৃকাতল যিবগণ  মীতপ প্রেযয় 

প্রিান ও শপি কররয়াতেন  ের্জ্নযই ররম ইাঁহাতক গৃতহ প্ররবষ্ট কররয়ারেলাম। যহ ব্রহ্মন্! 

এই জনানকীতক ররম পরবত্রা জনারনয়া শুদ্ধ যলাকাপবািভতয় েযাগ কররয়ারে। রর েমল 

কুশীলব রমারই পুত্র  ররম োহা জনারন  রকন্তু রপরন রমাতক ক্ষমা কররতবন। ররম যে 

কারতণ জনানকীতক েযাগ কররয়ারে  য ই যলাকাপবাি রমার পতক্ষ  র্ব্ৃাতপক্ষা বলবান্। 

জনগন্মত য পরবত্রা জনানকীতে রমার প্রীরে িাকুক। 

অন্ত র  ীো-শপি রবষতয় রাতমর অরভপ্রায় জনারনয়া যিবগণ ব্রহ্মাতক পুতরাবতৃ্তী 

কররয়া য ই স্থতল  মাগে হইতলন এবং ররিেযগণ ব ুগণ রুদ্রগণ বায়ুগণ রবশ্বতিবগণ 

 কল  া যগণ যিবগণ  কল পরমরষৃগণ নাগগণ পরক্ষগণ  কতলই হৃষ্টা্ত ঃকরণ হইয়া 

য  স্থতল রগমন কররতলন। রাম  মাগে য ই  কল যিবগণ ঋরষগণতক যিরখ্য়া পুনর্ব্ৃার 

বাল্মীরকতক  তম্বা ন কররয়া বরলতে লারগতলন। 

যহ মুরনতমষ্ঠ! পরবত্র ঋরষবাতকয রমার প্রেযয় রতে। জনগতে রবশুদ্ধশারলনী  ীোর 

প্ররে রমার প্রীরে িাকুক; রকন্তু  ীোশপি িশৃনজননয যকৌেূহলাো্ত  হইয়া  কতল 

 মাগে হইয়াতেন। 

েখ্ন রিবয গন্ধরবরশষ্ট মতনাহর এবং  র্ব্ৃপাপপূণয- াক্ষী পরবত্র বায়ু প্রবারহে হইয়া 

য ই জননবৃন্দতক রহ্লারিে কররল। পূর্ব্ৃকাতল  েযেুতগর নযায় য ই রৈেৃয অরচ্ত নীয় 

বযাপার   কল রাে হইতে  মাগে জননমডিতলী  মারহে হইয়া যিরখ্তে লারগল। কাষায়-

বস্ত্রপরর ানা  ীো  কলতক  মাগে যিরখ্য়া অত ামুখ্ী  অত ািৃরষ্ট এবং কৃোঞ্জরল হইয়া 

এইরূপ করহতে লারগতলন। েরি ররম মতনতেও রাম রভন্ন অনয রচ্ত া না কররয়া িারক  
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েতব পৃরিবীতিবী রমাতক রববর প্রিান করুন। “ররম রাম রভন্ন জনারন না ” রমার এই 

বাকয েরি  েয হয়  েতব পৃরিবীতিবী রমাতক রববর প্রিান করুন। 

ত্রবতিহী এইরূপ শপি কররতল  েখ্ন অরমেরবেম  রিবয রত্নালঙ্কৃে নাগগণ কতৃৃ্তক 

মস্ততক বারহে  রিবযকার্ত   রিবয র ংহা ন র ােল হইতে  হ া ররবভূৃে হইল এবং 

য ই স্থতল পৃরিবীতিবী দুই বাহুিারা  ীোতক গ্রহণ কররয়া এবং স্বাগে প্রতশ্ন অরভনন্দন 

কররয়া য ই উত্তমা তন উপতবশন করাইতলন। 

র ংহা নারূ া য ই  ীোতক র ােতল প্রতবশ কররতে যিরখ্য়া েদুপরর স্বগৃ হইতে 

পুষ্পবৃরষ্ট হইতে লারগল এবং যিবগতণর অরে রবপুল  া ুবাি হঠাৎ উরিে হইল।  ীোর 

র ােল প্রতবশ যিরখ্য়া অ্ত রীক্ষগে যিবগণ হৃষ্টা্ত ঃকরণ হইয়া  “ ীো  া ু  ীো  া ু 

োাঁহার এইরূপ চররত্র”  ইেযারি নানাপ্রকার বাকয করহতে লারগতলন। েজ্ঞস্থলাগে য ই 

 কল মুরনগণ ও মনুষযতমষ্ঠ রাজনগণ এই অেুে ঘ,না যহেু রবস্ময় হইতে রবরে হইতে 

পাররতলন না। েৎকাতল রকাতশ  ভূেতল স্থাবর জনেম পিািৃ ও মহাকায় িানবগণ এবং 

পাোতল নাগগণ  কতলই হৃষ্টা্ত ঃকরণ হইয়ারেতলন। োাঁহারা হৃষ্টমতন শব্দ কররতে 

লারগতলন; কাহারা বা  যানস্থ হইতলন  কাহারাও বা রামতক যিরখ্তে লারগতলন  এবং যকহ 

যকহ বা রনঃ ংজ্ঞ হইয়া  ীোতক অবতলাকন কররতে লারগতলন। এইরূতপ  মাগে য ই 

 কল ঋরষ প্রভৃরের  ীোর র ােল প্রতবশ যিরখ্য়া এই প্রকার  মাগম হইয়ারেল এবং 

য ই মুহূততৃ্ত  মুিায় জনগৎ  মকাতলই যমারহে হইয়ারেল। 

———————-  

  

রমরা উত্তরচররে না,তকর প্রকৃে  মাতলাচনা করর নাই। পাঠতকর  রহে 

রনুপূরর্ব্ৃক না,ক পাঠক কররয়া যেখ্াতন যেখ্াতন ভাল লারগয়াতে  োহাই যিখ্াইয়া 

রিয়ারে। গ্রতন্থর প্রতেযক অংশ পৃিক পৃিক কররয়া পাঠকতক যিখ্াইয়ারে। এরূতপ গ্রতন্থর 

প্রকৃে যিাষগুতণর বযাখ্যা হয় না। এক একখ্ারন প্রস্তর পৃিক পৃিক কররয়া যিরখ্তল 

োজনমহতলর যগৌরব বুরিতে পারা োয় না। একর, একর, বৃক্ষ পৃিক পৃিক কররয়া যিরখ্তল 

উিযাতনর যশাভা অনুভূে করা োয় না। এক একর, অে প্রেযে বণৃনা কররয়া মনুষযমূরতৃ্তর 

অরনর্ব্ৃচনীয় যশাভা বণৃন করা োয় না। যকার, কল  জনতলর রতলাচনায়  াগরমাহাত্ময 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । উত্তরচররত ।         প্রবন্ধ 

 46 

www.bengaliebook.com 
 

 

অনুভূে করা োয় না। য ইরূপ কাবযগ্রতন্থর। এ স্থান ভাল রচনা  এই স্থান মন্দ রচনা  

এইরূপ োহার  র্ব্ৃাংতশর পেৃযাতলাচনা কররতল প্রকৃে গুণাগুণ বুরিতে পারা োয় না। 

যেমন অট্টারলকার য ৌন্দেৃয বুরিতে যগতল  মুিয় অট্টারলকার, এককাতল যিরখ্তে হইতব  

 াগরতগৌরব অনুভূে কররতে হইতল  োহার অন্ত রবস্তার এককাতল চতক্ষ গ্রহণ কররতে 

হইতব  কাবয না,ক  মাতলাচনও য ইরূপ। মহাভারে এবং রামায়তণর অতনকাংশ এমন 

অপকৃষ্ট যে  োহা যকহই পরড়তে পাতর না। যে রণুবীক্ষরণক  মাতলাচনায় প্রবৃত্ত হইতব  

য  কখ্নই এই দুই ইরেহাত র রবতশষ প্রশং া কররতব না। রকন্তু যমাত,র উপর যিরখ্তে 

যগতল বরলতে হইতব যে  এই দুই ইরেহাত র অতপক্ষা যমষ্ঠ কাবয পৃরিবীতে রর নাই। 

 ুেরাং উত্তরচররে  ম্বতন্ধ যমাত,র উপর চারর,া কিা না বরলতল নয়। অর ক বরলবার 

স্থান নাই। 

করবর প্র ান গুণ   ৃরষ্টক্ষমো। যে করব  ৃরষ্টক্ষম নতহন  োাঁহার রচনায় অনয অতনক 

গুণ িারকতলও রবতশষ প্রশং া নাই। কারলিাত র ঋেু ংহার  এবং ,ম তনর েরিষয়ক 

কাতবয উৎকৃষ্ট বাহয প্রকৃরে বণৃনা রতে। উভয় গ্রন্থই রতিযাপানত্ত  ুম ুর  

প্র ািগুণরবরশষ্ট এবং স্বভাবানুকারী। েিারপ এই দুই কাবয প্র ান কাবয বরলয়া গণয 

কররতে হইতে পাতর না—যকন না  েদুভয়মত য  ৃরষ্টচােুেৃয রকেুই নাই। 

 ৃরষ্টক্ষমো মাত্রই প্রশং নীয় নতহ। অতনক ইংরারজন রখ্যারয়কাতলখ্তকর রচনামত য 

নূেন  ৃরষ্ট অতনক রতে। েিারপ ঐ  কলতক অপকৃষ্ট গ্রন্থমত য গণনা কররতে হয়। যকন 

না  য ই  কল  ৃরষ্ট স্বভাবানুকাররণী এবং য ৌন্দেৃযরবরশষ্টা নতহ। অেএব করবর  ৃরষ্ট 

স্বভাবানুকারী এবং য ৌন্দেৃযরবরশষ্ট না হইতল  যকান প্রশং া নাই। 

য ৌন্দেৃয এবং স্বভানুকাররো  এই দুইতয়র একর, গুণ িারকতলই করবর  ৃরষ্টর রকেু 

প্রশং া হইল বত,  রকন্তু উভয় গুণ না িারকতল করবতক প্র ান পতি অরভরষি করা োয় 

না। ররবয উপনযা  বরলয়া যে রবখ্যাে ররবয গ্রতন্থর প্রচার হইয়াতে  েতল্লখ্তকর  ৃরষ্টর 

মতনাহাররত্ব রতে   তন্দহ নাই। রকন্তু োহাতে স্বভাবানুকাররো না িাকায় “রতলফ 

লয়লা” পৃরিবীর অেুযকৃষ্ট কাবযগ্রন্থমত য গণয নতহ। 
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যকবল স্বভাবানুকারী  ৃরষ্টরও রবতশষ প্রশং া নাই। যেমন জনগতে যিরখ্য়া িারক  

করবর রচনার মত য োহারই অরবকল প্ররেকৃরে যিরখ্তল করবর রচত্রশ্চনপুতণযর প্রশং া 

কররতে হয় রকন্তু োহাতে রচত্রশ্চনপুতণযরই প্রশং া   ৃরষ্টচােুতেৃযর প্রশং া রক  রর 

োহাতে রক উপকার হইল  োহা বারহতর যিরখ্তেরে  োহাই গ্রন্থ যিরখ্লাম; োহাতে 

রমার লাভ হইল রক  েিািৃ প্ররেকৃরে যিরখ্য়া রতমাি রতে বত,-তকবল স্বভাব- েে 

গুণরবরশষ্টা  ৃরষ্টতে য ই রতমাি মাত্র জনরন্ময়া িাতক। রকন্তু রতমাি রভন্ন অনয লাভ যে 

কাতবয নাই  য  কাবয  ামানয বরলয়া গরণতে হয়। 

অতনতক এই কিা রবস্ময়কর বরলয়া যবা  কররতবন। রক এ যিতশ  রক  ু ভয 

ইউতরাপীয় জনারেমত য  অতনক পাঠতকরই এইরূপ  ংস্কার যে  ক্ষরণক রচত্তরঞ্জন রভন্ন 

কাতবযর জননয উতশশয নাই। বস্তুে: অর কাংশ কাতবয (রবতশষে: গিয কাতবয বা র ুরনক 

নতবতল) এই রচত্তরঞ্জন প্রবৃরত্তই লরক্ষে হয়—োহাতে রচত্তরঞ্জন রভন্ন গ্রন্থকাতরর অনয 

উতশশয িাতক না; এবং োহাতে রচত্তরঞ্জতনাপতোরগো রভন্ন রর রকেু িাতকও না। রকন্তু 

য   কলতক উৎকৃষ্ট কাবয বরলয়া গণা োইতে পাতর না। 

  

েরি রচত্তরঞ্জনই কাতবযর উতশশয হইল  েতব যবন্থাতমর েতকৃ যিাষ রক  ১ কাতবযও 

রচত্তরঞ্জন হয়  শেরঞ্চ যখ্লায়ও রচত্তরঞ্জন হয়। বরং অতনতকরই ঐবান্ তহা অতপক্ষা 

একবারজন শেরঞ্চ যখ্লায় অর ক রতমাি হয়। েতব োাঁহাতির পতক্ষ কাবয হইতে শেরঞ্চ 

উৎকৃষ্ট বস্তু  এবং স্কট্ কারলিা ারি অতপক্ষা একজনন পাকা যখ্তলায়াড় বড় যলাক  

অতনতক বরলতবন যে  কাবযপ্রিত্ত রনন্দ রবশুদ্ধ রনন্দ—য ই জননয কাতবযর ও করবর 

প্রা ানয। শেরতঞ্চর রতমাি অরবশুদ্ধ রকত   

এরূপ েকৃ অেিািৃ না হয়  েতব রচত্তরঞ্জন রভন্ন কাতবযর মুখ্ উতশশয রর রকেু 

অবশয রতেই রতে। য র, রক  

অতনতক উত্তর রিতবন  “নীরেরশক্ষা”। েরি োহা  েয হয়  েতব “রহতোপতিশ” 

রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাবয। যকন না  যবা  হয়  রহতোপতিতশ রঘুবংশ হইতে নীরেবাহুলয 

রতে। য ই রহ াতব কিামালা হইতে শকু্ত লা কাবযাংতশ অপকৃষ্ট। 
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যকহই এ  কল কিা স্বীকার কররতবন না। েরি োহা না কররতলন  েতব কাতবযর মুখ্য 

উতশশয রক  রক জননয শেরঞ্চ যখ্লা যফরলয়া শকু্ত লা পরড়ব  

কাতবযর উতশশয নীরেজ্ঞান নতহ—রকন্তু নীরেজ্ঞাতনর যে উতশশয  কাতবযর য ই 

উতশশয। কাতবযর যগৌণ উতশশয মনুতষযর রচতত্তাৎকষৃ  া ন—রচত্তশুরদ্ধ জননন। করবরা 

জনগতের রশক্ষািাো—রকন্তু নীরেবযাখ্যার িারা োাঁহারা রশক্ষা যিন না। কিাচ্ছতলও 

নীরেরশক্ষা যিন না। োাঁহারা য ৌন্দতেৃযর চরতমাৎকষৃ  ৃজনতনর িারা জনগতের রচত্তশুরদ্ধ 

রব ান কতরন। এই য ৌন্দতেৃযর চরতমাৎকতষৃর  ৃরষ্ট কাতবযর মুখ্ উতশশয। প্রিতমাির, 

যগৌণ উতশশয  যশতষাির, মুখ্য উতশশয। 

কিা,া পররষ্কার হইল না। েরিও উত্তরচররে  মাতলাচন পতক্ষ এ কিা রর অর ক 

পররষ্কার কররবার প্রতয়াজনন নাই  েিারপ প্রস্তাতবর যগৌরাবানুতরাত  রমরা োহাতে প্রবৃত্ত 

হইলাম। 

যচার চুরর কতর। রাজনা োহাতক বরলতলন  “েুরম চুরর কররও না; ররম োহা হইতল 

যোমাতক অবরুদ্ধ কররব |” যচার ভতয় প্রকাশয চুরর হইতে রনবৃত্ত হইল  রকন্তু োহার 

রচত্তশুরদ্ধ জনরন্মল না। য  েখ্নই বুরিতব  চুরর কররতল রাজনা জনারনতে পাররতবন না  েখ্নই 

চুরর কররতব। 

োহাতক  তমৃাপতিশক বরলতলন  “েুরম চুরর কররও না—চুরর ঈশ্বরাজ্ঞারবরুদ্ধ”। যচার 

বরলল  “োহা হইতে পাতর  রক্ত  ঈশ্বর েখ্ন রমার রহাতরর অপ্রেুল কররয়াতেন  েখ্ন 

ররম চুরর কররয়াই খ্াইব”।  তমৃাপতিশক বরলতলন  “েুরম চুরর কররতল নরতক োইতব”। 

যচার বরলল  “েরিষতয় প্রমাণাভাব”।  

নীরেতবত্তা করহতেতেন  “েুরম চুরর কররও না; যকন না  চুররতে  কল যলাতকর অরনষ্ট  

োহাতে  কল যলাতকর অরনষ্ট  োহা কাহারও কতৃ্তবয নতহ”। যচার বরলতব  “েরি  কল 

যলাক রমার জননয ভারবে  ররম োহা হইতল  কতলর জননয ভারবতে পাররোম। যলাতক 

রমায় যখ্তে রিক ররম চুরর কররব না। রকন্তু যেখ্াতন যলাতক রমায় রকেু যিয় না  

য খ্াতন োহাতির অরনষ্ট হয় হউক  ররম চুরর কররব”।  
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করব যচারতক রকেু বরলতলন না  চুরর কররতে রনতষ  কররতলন না। রকন্তু রেরন এক 

 র্ব্ৃজননমতনাহর পরবত্র চররত্র  ৃজনন কররতলন।  র্ব্ৃজননমতনাহর  োহাতে যচাতরর মন মুগ্ধ 

হইতব। মনুতষযর স্বভাব  োহাতে মুগ্ধ হয়  পুনঃ পুনঃ রচত্ত প্রীে হইয়া েিাতলাচনা কতর। 

োহাতে রকাঙ্ক্ষা জনতন্ম—যকন না  লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূতপ পরবত্রোর 

প্ররে যচাতরর অনুরাগ জনতন্ম।  ুেরাং চুরর প্রভৃরে অপরবত্র কাতেৃয য  বীেরাগ হয়। 

  

——————-  

১ যবন্থাম বতলন  রতমাি  মান হইতল কাতবযর এবং ‘পুরষ্পন্’ যখ্লার একই ির। 

——————-  

  

“রত্মপরায়ণো মন্দ—েুরম রত্মপরায়ণ হইও না |” এই ত্রনরেক উরি রামায়ণ 

নতহ। কিাচ্ছতল এই নীরে প্ররেপন্ন কররবার জননয রামায়তণর প্রণয়ন হয় নাই। রকন্তু 

রামায়ণ হইতে ভারেবতষৃর রত্মপরায়ণো যিাষ েেিূর পররহার হইয়াতে  েেিূর  যকান 

নীরেতবত্তা   মৃতবত্তা   মােকতৃ্তা বা রাজনা বা রাজনকমৃচাররকতৃৃ্তক হয় নাই।  ুরবতচক 

পাঠতকর এেক্ষণ যবা  হইয়া িারকতবক যে  উতশশয এবং  ফলো উভয় রবতবচনা 

কররতল  রাজনা রাজননীরেতবত্তা  বযবস্থাপক   মাজনেত্ত্বতবত্তা   তমৃাপতিষ্টা  নীরেতবত্তা  

িাশৃরনক  ত্রবজ্ঞারনক  র্ব্ৃাতপক্ষাই করবর যমষ্ঠত্ব। করবত্ব পতক্ষ যেরূপ মানর ক ক্ষমো 

রবশযক োহা রবতবচনা কররতলও করবর য ইরূপ প্রা ানয। করবরা জনগতের যমষ্ঠ 

রশক্ষািাো  এবং উপকারকতৃ্তা  এবং  র্ব্ৃাতপক্ষা অর ক মানর ক শরি ম্পন্ন। 

রক প্রকাতর কাবযকাতররা এই মহৎ কােৃয র দ্ধ কতরন  োহা  কতলর রচত্ততক রকৃষ্ট 

কররতব  োহার  ৃরষ্টর িারা।  কতলর রচত্ততক রকৃষ্ট কতর  য  রক  য ৌন্দেৃয; অেএব 

য ৌন্দেৃয  ৃরষ্টই কাতবযর মুখ্য উতশশয। য ৌন্দেৃয অতিৃ যকবল বাহয প্রকৃরের বা শারীররক 

য ৌন্দেৃয নতহ।  কল প্রকাতরর য ৌন্দেৃয বুরিতে হইতবক। োহা স্বভাবানুকারী নতহ  

োহাতে কু ংস্কারারবষ্ট যলাক রভন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জননয স্বভাবানুকাররো 

য ৌন্দতেৃযর একর, গুণ মাত্র—স্বভাবানুকাররো োড়া য ৌন্দেৃয জনতন্ম না। েতব যে রমরা 
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স্বভাবানুকাররো এবং য ৌন্দেৃয দুইর, পৃিক গুণ বরলয়া রনতশৃশ কররয়ারে  োহার কারণ  

য ৌন্দতেৃযর অতনক অিৃ প্রচরলে রতে। 

রর একর, কিা বুিাইতলই হয়। এই জনগৎ ে য ৌন্দেৃযময়—োহার প্ররেকৃরে মাত্রই 

য ৌন্দেৃযময় হইতব। েতব যকন রমরা উপতর বরলয়ারে যে  োহা প্রকৃরের প্ররেকৃরে মাত্র  

য   ৃরষ্টতে করবর োিৃশ যগৌরব নাই  োহার কারণ  য  যকবল প্ররেকৃরে—অনুরলরপ 

মাত্র—োহাতক “ ৃরষ্ট” বলা োয় না। োহার কারণ  য  যকবল প্ররেকৃরে মাত্র নতহ—

োহাই  ৃরষ্ট। োহা স্বভাবানুকারী  অিচ স্বভাবারেররি  োহাই করবর প্রশং নীয়  ৃরষ্ট। 

োহাতেই রচত্ত রবতশষরূতপ রকৃষ্ট হয়। োহা প্রকৃে  োহাতে োিৃশ রচত্ত রকৃষ্ট হয় না। 

যকন না  োহা অ মূ্পণৃ  যিাষ ংসৃ্পষ্ট  পুরােন  এবং অতনক  মতয় অস্পষ্ট। করবর  ৃষ্ট 

োাঁহার যস্বচ্ছা ীন— ুেরাং  মূ্পণৃ  যিাষশূনয  নবীন  এবং স্পষ্ট হইতে পাতর। 

এইরূপ যে য ৌন্দেৃয ৃরষ্ট করবর  র্ব্ৃপ্র ান গুণ—য ই অরভনব  স্বভাবানুকারী  

স্বভাবারেররি য ৌন্দেৃয ৃরষ্ট-গুতণ ভারেবষৃীয় করবরিতগর মত য বাল্মীরক এবং 

মহাভারেকার প্র ান। এক এক কাতবয ঈিৃশ  ৃরষ্টশ্চবরচত্রয প্রায় জনগতে দুলৃভ। 

এ  ম্বতন্ধ ভবভূরের স্থান যকািায়  োহা োাঁহার রেনখ্ারন না,ক পেৃাতলারচে না 

কররতল অব াররে করা োয় না। োহা রমারিতগর উতশশয নতহ। যকবল উত্তরচররে 

যিরখ্য়া োাঁহাতক অরে উিা ন যিওয়া োয় না। উত্তরচররতে ভবভূরে অতনক িূর পেৃ্ত  

বাল্মীরকর অনুবতৃ্তী হইতে বা য হইয়াতেন   ুেরাং োাঁহার  ৃ রষ্টমত য নবীনতত্বর অভাব  

এবং  ৃরষ্টচােুতেৃযর প্রচার কররবার পিও পান নাই। চররত্র  ৃজনন  ম্বতন্ধ ইহা বলা োইতে 

পাতর যে  রাম ও  ীো রভন্ন যকান নায়ক নারয়কার প্রা ানয নাই।  ীো  রামায়তণর  ীোর 

প্ররেকৃরে মাত্র। রাতমর চররত্র  রামায়তণর রাতমর চররতত্রর উৎকৃষ্ট প্ররেকৃরেও নতহ—

ভবভূরের হতস্ত য  মহরিত্র যে রবকৃে হইয়া রগয়াতে  োহা পূতর্ব্ৃই প্ররেপন্ন করা রগয়াতে। 

 ীোও োাঁহার কাতে অতপক্ষাকৃে পর ামরয়ক স্ত্রীতলাতকর চররত্র কেক িূর পাইয়াতেন। 

োই বরলয়া এমে বলা োয় না যে  উত্তরচররতে চররত্র ৃরষ্ট—চােুেৃয রকেুই লরক্ষে 

হয় না। বা ্ত ী ভবভূরের অরভনব  ৃরষ্ট বত,  এবং এ চররত্র অেয্ত  মতনাহর। রমরা 

বা ্ত ীর চররতত্রর  রবতশষ পররচয় রিয়ারে   ুেরাং েৎ ম্বতন্ধ রর রবস্তাতরর রবশযক 
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নাই। এই পরদু:খ্কােরহৃিয়া  যেহময়ী  বনচাররণী যে অবর  প্রিম যিখ্া রিতলন  য ই 

অবর ই োাঁহার প্ররে পাঠতকর প্রীরে  ঞ্চার হইতে িারকল। 

  

েরেন্ন চন্দ্রতকেু ও লতবর রচত্রও প্রশং নীয়। প্রাচীন করবরিতগর নযায় ভবভূরেও জনড় 

পিািৃতক রূপবান্ করতণ রবলক্ষণ  ুচেুর। েম া  মুরলা  গো  এবং পৃরিবী এই না,তক 

মানবীরূরপণী। য ই রূপগুরলন যে মতনাহর হইয়াতে  োহা পূতর্ব্ৃই বরলয়ারে। 

করবর  ৃরষ্ট—চররত্র  রূপ স্থান  অবস্থা  কােৃযারিতে পররণে হয়। ইহার মত য যকান 

একর,র  ৃরষ্ট করবর উতশশয হওয়া উরচে নতহ।  কতলর  ংতোতগ য ৌন্দতেৃযর  ৃরষ্টই 

োাঁহার মুখ্য উতশশয। চররত্র  রূপ  স্থান  অবস্থা  কােৃয  এ  কতলর  মবাতয় োহা 

িাাঁড়াইল  োহা েরি  ুন্দর হইল  েতবই করব র দ্ধকাম হইতলন। 

ভবভূরের চররত্র ৃজনতনর ক্ষমোর পররচয় রিয়ারে। অনযানয রবষতয় োাঁহার 

 ৃজননতকৌশতলর পররচয় োয়া নাতম উত্তরচররতের েৃেীয়াঙ্ক। রমারিতগর পররমম েরি 

রনষ্ফল না হইয়া িাতক  েতব পাঠক  য ই োয়ার যমারহনী শরি অনুভূে কররয়াতেন। 

ঈিৃশ রমণীয়া  ৃরষ্ট অরে দুলৃভ। 

 ৃরষ্ট-তকৌশল করবর প্র ান গুণ। করবর রর একর, রবতশষ গুণ রত াোবন। 

রত াোবন কাহাতক বতল  রমরা বুিাইতে বা না করর  রকন্তু র  শব্দর, বযবহার কররয়াই 

রমরা য  পতি কাাঁ,া রিয়ারে। এ যিশীয় প্রাচীন রলঙ্কাররকরিতগর বযবহৃে শব্দগুরল 

একাতল পররহােৃয। বযবহার কররতলই রবপদ ঘত,। রমরা  া যানু াতর োহা বর্জ্ৃন 

কররয়ারে  রকন্তু এই র  শব্দর, বযবহার কররয়া রবপদ ঘর,ল। নয়র, ত্রব র  নয়  রকন্তু 

মনুষযরচত্তবৃরত্ত অ ংখ্য। ররে  যশাক  যো   স্থায়ী ভাব; রকন্তু হষৃ  অমষৃ প্রভৃরে বযরভচারী 

ভাব। যেহ  প্রণয়  িয়া  ইহাতির যকািাও স্থান নাই;—না স্থায়ী  না বযরভচারী—রকন্তু একর, 

কাবযানুপতোগী কিেৃয মানর ক বৃরত্ত ররিরত র রকারস্বরূপ স্থায়ী ভাতব প্রিতম স্থান 

পাইয়াতে। যেহ  প্রণয়  িয়ারিপররজ্ঞাপক র  নাই; রকন্তু শার্ত  একর, র ।  ুেরাং 

এবমরে  পাররভারষক শব্দ লইয়া  মাতলাচনার কােৃয  ম্পন্ন হয় না। রমরা োহা বরলতে 

চারহ  োহা অনয কিায় বুিাইতেরে—রলঙ্কাররকরিগতক প্রণাম করর। 
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মনুতষযর কাতেৃযর মূল োহারিতগর রচত্তবৃরত্ত। য ই  কল রচত্তবৃরত্ত অবস্থানু াতর 

অেয্ত  যবগবেী হয়। য ই যবতগর  মুরচে বণৃনিারা য ৌন্দতেৃযর  ৃজনন  কাতবযর উতশশয। 

অস্মতশশীয় রলঙ্কাররতকরা য ই যবগবেী মতনাবৃরত্তগণতক “স্থায়ী ভাব” নাম রিয়া এ 

শতব্দর এরূপ পররভাষা কররয়াতেন যে  প্রকৃে কিা বুিা ভার। ইংরারজন রলঙ্কাররতকরা 

োহাতক বতলন (Passions) । রমরা োহার কাবযগে প্ররেকৃরেতক রত াোবন বরললাম। 

রত াোবতন ভবভূরের ক্ষমো অপরর ীম। এই র  উোবতনর ইচ্ছা কররয়াতেন  

েখ্নই োহার চরম যিখ্াইয়াতেন। োাঁহার যলখ্নী-মুতখ্ যেহ উচ্ছরলতে িাতক—যশাক 

িরহতে িাতক  িম্ভ ফুরলতে িাতক। ভবভূরের যমারহনী শরিপ্রভাতব রমরা যিরখ্তে পাই 

যে  রাতমর শরীর ভারেতেতে; মমৃ রোঁরড়তেতে; মস্তক ঘুররতেতে; যচেনা লুপ্ত হইতেতে—

যিরখ্তে পাই   ীো কখ্ন রবস্ময়ারস্তরমো; কখ্ন রনতন্দারিো; কখ্ন যপ্রমারভভূো; 

কখ্ন অরভমানকুরেো; কখ্ন রত্মাবমাননা ঙ্কুরচো; কখ্ন অনুোপরববশা; কখ্ন 

মহাতশাতক বযাকুলা। করব েখ্ন োহা যিরখ্য়াতেন  এতকবাতর নায়ক নারয়কার হৃিয় যেন 

বারহর কররয়া যিখ্াইয়াতেন। েখ্ন  ীো বরলতলন  “অহ্মতহ—

জনলভররিতমহিরণিবম্ভীরমং তলা কুতিাণু এত া ভারিীরণগ তঘাত া! ভররর্জ্মাণকণ্ণরববরং 

মং রব মন্দভাইরণং িরত্ত উস্মাতবরি!” েখ্ন যবা  হইল যে  জনগৎ  ং ার  ীোর যপ্রতম 

পররপূণৃ হইল। ফতল রত াোবনী শরিতে ভবভূরে পৃরিবীর প্র ান করবরিতগর  রহে 

েুলনীয়। একর, মাত্র কিা বরলয়া মানববৃরত্তর  মুদ্রবৎ  ীমাশূনযো রচরত্রে করা  

মহাকরবর লক্ষণ। ভবভূরের রচনা য ই লক্ষণাো্ত । পররোতপর রবষয় এই যে  য  শরি 

িারকতেও ভবভূরের রামরবলাতপর এে বাহুলয কররয়াতেন। ইহাতে োাঁহার েতশর লাঘব 

হইয়াতে। 

  

রমারিতগর ইচ্ছা রেল যে  এই রামরবলাতপর  রহে  রর কয়খ্ারন প্রর দ্ধ না,তকর 

কতয়কর, স্থান েুরলে কররয়া োরেময যিখ্াই। রকন্তু স্থানাভাতব পাররলাম না।  হৃিয় 

পাঠক  শকু্ত লার জননয দুষ্মত্ত র রবলাপ  যিস্ রিতমানার জননয ওতিতলার রবলাপ  এবং 

ইউরররপরিত র না,তক রল তকরস্ততষর জননয রদ রমেত র রবলাপ  এই রামরবলাতপর  তে 

েুলনা কররয়া যিরখ্তবন। 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । উত্তরচররত ।         প্রবন্ধ 

 53 

www.bengaliebook.com 
 

 

বাহয প্রকৃরের যশাভার প্ররে প্রগা  অনুরাগ ভবভূরের রর একর, গুণ।  ং াতর 

যেখ্াতন োহা  িৃশয   ুগন্ধ বা  ুখ্কর  ভবভূরে অনবরে োহার  ন্ধাতন রফতরন। 

মালাকার যেমন পুতষ্পািযান হইতে  ুন্দর  ুন্দর কু ুমগুরল েুরলয়া  ভামডিতপ ররঞ্জে কতর  

ভবভূরে য ইরূপ  ুন্দর বস্তু অবকীণৃ কররয়া এই না,কখ্ারন যশারভে কররয়াতেন। যেখ্াতন 

 ুিৃশয বৃক্ষ  প্রফুল্ল কু ুম   ুশীেল  ুবার ে বারর—যেখ্াতন নীল যমঘ  উতু্তে পর্ব্ৃে  

মৃদুরননারিনী রনিৃররণী  শযামল কানন  েরে ঙ্কুলা নিী—যেখ্াতন  ুন্দর রবহে েীড়াশীল 

কররশাবক   রলস্বভাব কুরে—য ইখ্াতন করব িাাঁড়াইয়া একবার োহার য ৌন্দেৃয 

যিখ্াইয়াতেন। করবরিতগর মত য এই গুণর, য ক্ষপীয়র ও কারলিাত র রবতশষ লক্ষণীয়। 

ভবভূরেরও য ই গুণ রবতশষ প্রকাশমান। 

ভবভূরের ভাষা অরেচমৎকাররণী। োাঁহার রচনা  মা বহুলো ও দুর্ব্ৃা যোতিাতষ 

কলরঙ্কো বরলয়া রবিযা াগর মহাশয় কতৃৃ্তক রনরন্দে হইয়াতে। য  রনন্দা  মূলক হইতলও 

 া ারণেঃ যে ভবভূরের বযবহৃে  ংস্কৃে ও প্রাকৃে অরেমতনাহর; েরিষতয়  ংশয় নাই। 

উইল ন বরলয়াতেন যে  কারলিা  ও ভবভূরের ভাষার নযায় মহেী ভাষা যকান যিতশর 

যলখ্তকই িৃষ্ট হয় না। 

উত্তরচররতের যে  কল যিাষ  োহা রমরা েিাস্থাতন রববৃে কররয়ারে—পুনরুতল্লতখ্র 

রবশযক নাই। রমরা এই না,তকর  মাতলাচনা  মাপন কররলাম। অনযানয যিাতষর মত য 

ত্রিঘৃয যিাতষ এই  মাতলাচন রবতশষ িূরষে হইয়াতে। এজননয রমরা কু রেে নরহ। যে যিতশ 

রেন েতত্র  চরাচর গ্রন্থ মাতলাচনা  মাপ্ত করা প্রিা  য  যিতশ একখ্ারন প্রাচীন গ্রতন্থর 

 মাতলাচন িীঘৃ হইতল যিাষর, মার্জ্ৃনােীে হইতব না। েরি ইহার িারা একজনন পাঠতকরও 

কাবযানুরাগ বরদৃ্ধে হয় বা োাঁহার কাবযর গ্রারহণী শরির রকরঞ্চন্মাত্র  হায়ো হয়  োহা 

হইতলই এই িীঘৃ প্রবন্ধ রমরা  ফল রবতবচনা কররব। 
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