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1. ৱারহৌরদাক (Introduction): 

পুন্সিগী পান্দম অসি পুন্সিবু নুঙাইনা খুয়া তুসিৎনা সহিংহনবদুসন। নুঙাইবা অসিমক ফিংননবা ঐখখায় 

তাইবিং মীওইবনা হহাৎনসি। শুসি হনাসিবা, ঙািংসি িসিবা পুম্নমক নুঙাইসনিংবদগীসন, নুঙাইহন্ননবগীদমসি। 

কাবয িাসহতযগী পান্দমিু নুঙাইবা পীবসন। মসিমক্তনা ভািতকী কাবযিাস্ত্রদা মাইখ ৌসিিংনা িাসহতযগী পান্দম 

অসি নুঙাইবসন, িি পীবসন হায়না য়ানসি। মহাকাবয – হখাসিখিি অমনা িিসিিং অসি মখি মখেি নাইনা, 

শুনা পীসি। ‘খম্বা-হোইবী শিখিিং’ মসিপুিী িাসহতযগী িঙৃ্গাি িি হায়না খঙনসিবা সনপা নুপীগী অপাম নিুংসিগী 

িীস িং পীবা মহাও ওইসিবা িিিাজ অসিনা মপুিং ওইবা অঙ্গিিসন।  অতত বীি, বাৎিিযনস িংবা িিসিিংিু অকা 

অকুম নাইনা, শুনা হিায়নসি। তাঙ্কক ১৫ হোিা খায়খদাকপা মসিপুিী হখাসিখিাি অসিদা তাঙ্কক খুসদিংমক্কী 

মপুিং ওইবা িিতা খি অখহািংবা শি। হখাসিখিাি অসিগী ৭শুবা তাঙ্কক ওইসিবা ‘কাও’ অসি মমা মপাগা ম া 

ওইবসিিংগা অনীগী মিক্তা শিনবা অখ ৎপা িীপুন্না পীবা নুঙাইবগী ঈেক- বাৎিিয িি অসিনা মপুিংসন। বীি, 

করুি োনদনা হতাব বান অনীগী মখতৌগুম তাঙ্কক অসিদা হিায়নসি। অিুম্না িিকী মায়ওন্দগী ‘কাও’ ব ু

িাকসিন্দনুা মহাকাবযগী ঈখিন্দা ‘খম্বা-হোইবী শিখিিং’ িু মফম অমা কল্লদুনা তাওেসি হায়বা য়াই। 

 

2. পান্দম (Objectives): 

মহাকাবয-হখাসিখিাি কসিখনা খঙনবা হহাৎনবা, মসিপুিী িাসহতযগী োক হিপ্নবা হহাৎনবা, ভািতকী 

মিক নাইবা মাইখ ৌসিিংগী িি পিম্পিাবাদকী নুিংগী িখিান হখাসিখিাি অমদা পানসিন্দনুা েম্নবা অমিুিং 

ইপা-ইপুসিিংগী িীিমু্ব অখনৌবা শননখিািগী উচ্চন্দা হাপ্তুনা োক ৱািংখৎহন্নবা মীৎখয়িং েম্বা হ  অসিগী পান্দসম্ন। 

কাবযিাস্ত্র, মহাকাবয অমিুিং সিসভিযখজিন অহুমগী ঈসতনফম অদু হ  অসিদা পুখোিবা হহাৎনবসন। 

 

ৱামচাং (Abstract): মসিপুি  াওিবা ভািতকী অৱািং হনািংখপাক স দাইদা স িংখিান মাপনগী পখল্লানু্নিংদা 

স িা মখদাম ঙাঞ্জবী নুিংসিিবা িমদম অমসন। িমদম অসিবু মুৱাপসল্ল, সতসিখকাকখতাম, কিংতি 

শমত্রবাক, তাইবিংপান অসিনস িংবা হকাখিায় সমিংখিন কয়ানা সমখঙ্গৌতন। িমদম অসিগী শি াউখিাি-

সিসভিযখজিন  হী কুমজা কুমসিিং কুম্নাইদনা সিিবা মতমদগী হহৌখ্রবসন। িমদম অসিগী অসিগুম্বা ইপা-

ইপুসিিংগী ফজখ্রবা িী ৎ-িাজৎ (কি ি) সিিং অসি িমদম অসিগী হখাসিখিি (মহাকাবয) ‘খম্বা-হোইবী 

শিখিিং’ দা ফনা য়াম্না মসম তাসি। তাঙ্কক ১৫ শিবা কাবয অসিগী ৭শুবা তাঙ্কক ‘কাও’ হায়বসিদা কিংতি 

শমত্রবাক্কী হয়িখহৌতঙগী শিপাক ঙাখিান , য়ুমতি-শকতি, সমখঙ্গৌ িাখক্কৌ, হেৌগখল্লান-িাজৎ,  াক া সয়েক 

অসিনস িংবা কয়া মসম তাসি। অসিগুম্বা হখাসিখিাি অসিদা হখাসিখিাি অমনা পীগদবা মনুিংঙাই - িি বীি, 

হািয, করুন, বাৎিিয, হিৌদ্র, ভয়ানক, সবভৎি, অদ্ভুৎ, িান্ত অমিিুং ভন্সক্ত িিসিিংগী মনুঙাই অদু 

ৱাকমখিি (মহাকসব) সহজম অঙািংহিগী তুসিদা হয়ক্তুনা পুখোিকপা শুহ্মৎসনঙাইসন। 

 

মরুওইিা ৱারহবৈাং (key words): নাট্যিাস্ত্র, ঔস তয, িিিাজ, অঙ্গিি, অঙ্গীিি, হহাইনত , সপবন 

পাবন্না, হমাখমান্নদুনা, হিাইখপাৎ, ক্বাকপা, মাইবী, মর্ বদা অসিনস িংবা। 
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3. কান্নগদিবৈাং (Scope): 

ভািতকী হেট্ অমা ওইনা অৱািং হনািংখপাক স দাইগী স িংতিপাক মসিপুিগী মহাকাবযনা িমদম অসিগী 

 াওখৎপগী োক হনৌখহৌননা স িংখোক্তুনা মসিপুি খুন্নাইগী োক উৎপগা হিায়ননা মসিপুিী মীয়ামগী 

 াউখোক নফম পীনবা হহাৎতন। নাকি অমখিামদা মসিনা ভািতকী সিসভিযখজিনগী মঙাি অমা উৎননবা 

হহাৎনিকপদা মসিপুিগী কসিবুযিন অদু উহন্নবা হহাৎনবসন। ‘খম্বা-হোইবী শিখিিং’ মহাকাবয- হখাসিখিি 

অসিনা কাবযগী িমদািংদা অখোইবা কাবয অমা ওই হায়বখক্তা নত্তনা মসিনা পীসিবা মনুিংঙাই, তমজনফম, 

ওইসিবা পুন্সিগী সফদম অমিুিং মসিনা কমখদৌনা মহাকাবয –হখাসিখিি ওইসিবখনা হায়বা িিংন্সজন িিকী 

উচ্চনদগী কািংদুনা মখপাপ কায়দনা ম া তানা উহসল্ল। 

 

4. শৈৈিগী কাঙরলাৈ (Methodology): 

শনন-হ  অসি ইজনবগীদমক্তা ভািতকী কাবযিাস্ত্রগা মিী শিনবা অদুগা মহাকসব সহজম অঙািংহিগী 

পুন্সি, মহাক্কী মসিপুিী িাসহতযদা খুখদাি হতৌবীিম্বা হতাঙান হতাঙানবা শি িসিিং য়াওবা িাইসিক, হ খফািং কয়া 

হখামন্সজন্দনুা হিখকণ্ডসি সিখিাি ব ওইনা িীন্সজতন্ন। 

 

5. সাবহত্য অমস াং  সঃ 

িি হায়বসি কাবয িাসহতয পাবা, তাবা নৎত্রগা হয়িংবা ভাবকসিিংগী ৱাখি অমিুিং েখমায়দা ফাওহসল্লবা 

মনুিংঙাই অদুসন। ফজবা ৱাতহ অমিিুং ৱাহখথাক্কী মিক-অিঙ্কাি, খুৎই খুিাখথাক্কী মফজ-িীসত, েখক্তািকপা 

নুিংগী ৱাহখথাক ধ্বসন, অখখাইবা নাখকায়নবা পাউদম-বখরান্সক্ত অমিুিং মতা  ানবা-ঔস তয অসিনস িংবা কাবয 

িাসহতযদা তঙাইফদনা  িংই। অদুমকপু িিনা কাবয িাসহতযগী েৱাই ওই, নঙুাইবা পীবা ঙম্বগী  ািং অদুনা কাবয 

িাসহতয অদুগী োক ৱািংবা হনম্বগী  ািং ওসল্ল হায়বসি খেৃগী অহানবা  হী াগী ভািত মুসিগী নাট্যিাষ্ট্রদগী হহৌিগা 

ঙসি ফাওবা য়ানসি। িি মখি ১১ সন – িঙৃ্গাি, হািয, করুি, হিৌদ্র, বীি, ভয়ানক, সবভৎি, অদ্ভুৎ (সনপাি 

অসিনা ভািত মুসিনা হহৌখদাকপীিম্বসন), িান্ত (অসভনবগুপ্তা অমিিুং মধুিুদনা হহৌখদাকপীিম্বা), বাৎিিয 

(বীশ্বনােনা হহৌখদাকপীিম্বা), অমিুিং ভন্সক্ত/মধুি (রুপখগাশ্বামী অমিুিং জীবাখগাশ্বামীনা হহৌখদাকপীিম্বা) সন। 

 

6. মহাকািযদা  সঃ 

মহাকাবযসদ মহা ওইিবা হায়বসদ কাবযসিিংিক্তগী অখোইবা কাবযসন। মসি শিখিিংগী উচ্চন্দা মহাপুরুষ 

অমগী পুন্সি অমিুিং মাগী নাক-হয়ৎ তুনা মপুম ওইনা হিিংসিনবা অখোইবা কাবযসন। মহাকাবযদা  ন্দবা শিখত, 

পুম্নমক মফম মতম  ান্নিগসদ হাপস নবা য়াই।। মসিনা মহাপুরুষ অমগী পুন্সি অমিুিং মাগী নাক-হয়ৎ মপুম 

ওইনা হকানসিনবনা হতাঙান হতাঙানবা মখি মখেিগী মহাওসিিং পী। মিম অসিনা মহাকাবয অমদা মখি 

মখেিগী িিকী শুিবা মহাওসিিং ফিংবা ঙমী। অদুমকপু ভাতীয়া ার্ বযসিিংনা মহাকাবয অমদা মপুিং ওইনা 

উৎকদবা নৎত্রগা ভাবকসিিংদা ফাওহন-হপাকহনগদবা  িি অসি অহুসম্ন হায়না পল্লমী। িিিাজ ওইসিবা 

িঙৃ্গাি িি, তাইবিং খুসদিংবু হকানসিনবা ঙম্বগী িক্তম িকউৎকখদৌসিবা ঈিং-তপ্পগী হখাঙখহৌফম ওইসিবা িান্তা 

িি অমিুিং অৱাবনা মখফন্নদুনা হিসিবা অৱাবা িিংবাইনসিবা নুঙাইবনা িাইতিংনিবা তাইবিংগী অৱাবব ু

ৱাসবতহবা মখতৌ িকউৎিকপদগী শুিংিকপা, ঈখহৌনিবা মীৎিুগী পীিািংগা পীখিাইনবা করুি িি অহুম 

অসিদগী অমনা মহাকাবয অমগী মরুওইবা –অঙ্গিি ওইগসন। অতত িিসিিংনা মিা ওইনা মফম মতম  ূননা 

িকউৎ-িকখফািংনহন্দনুা মখেৌ িিংবা –অঙ্গীিি ওইগসন। মসি মায়খ ৌ পুম্নমিা য়ানসিবা ৱাফসম্ন। 

 

7. খম্বা-থ াইিী শৈর াংগী সগ গ ‘কাও’ অমস াং  সঃ 

“খম্বা-হোইবী শিখিিং” হমাইিািং িিাইগী কিংতিখিান্দা শমনা ৱাইনা তািংনা িম মীখিাি মীোিং কয়া িান্না 

 হী কুমসিিং কুম্নাইদনা হপনা শ ন্সজিংখিাইসিিংনা হহসি নাততনদুনা মীোিং িান্না িখন্দািকপা মসিপুিী 

খুনাই াসিিংগী হিমজনফম ওইিবা হফাক ইসপক্তগী ৱাকমখিি সহজম অঙািংহিগী তুসিগী তাথাদা হনৌখহৌননা 

শিখিম্বীিিবা তািংিবা মহাকাবয অমসন। িিিাজ হায়না খঙনসিবা িঙৃ্গাি িিনা ঈিম ওইনা ঈখায়নদুনা 

কাবযগী শিখহৌদগী শিখিাইফম হয়ৌনা পুেসিবা মহাপুরুষ খম্বা অমিুিং িাইখিম্বী হোইবী অনীগী িাখয়ান নুিংসি 

ঈখায়সিবা কাবয “খম্বা-হোইবী শিখিিং” ভাত্তীয়া ার্ বযসিিংগী মহাকাবযগী পিম পিীিং হতকহন্দনা মতা  ানা 
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হিিংসিল্লম্বসন। মিম অসিনা কাবয অসিগী অঙ্গা িিনা িঙৃ্গািনা ওই। িৃঙ্গাি িি অসিমক অতত িিসিিংগা 

হতাৎন-তীন্নবা য়াবনা মসিবু অসবখিাধ িি হায়নি ুখঙতন। িঙৃ্গািনা অসবখিাধ িি ওইবনা ‘খম্বা-হোইবী শিখিিং’ 

মহাকাবয অসিদা বীি, করুি অমিুিং বাৎিিয িিসিিংনা নাক-হয়ৎ  প্তুনা হহন্না শমখেৌ পীবা িিসিিং ওই। অদুগা 

হিমখহৌসিবা হািয, হিৌদ্র, ভয়ানক, সবভৎি, অদ্ভুৎ, িান্ত অমিুিং ভন্সক্তনস িংবনা মতািং  ানা  ানা ঈখনাৎনদুনা 

মহাকাবয অসিগী ফজবা ওই, অপাবসিিংগী েখমাই হুিী। 

 

‘খম্বা-হোইবী শিখিিং’ িগ ব ১৫ শি। িগ বসিিংগী তাঙ্কক ম াসিিংগা পুনসিল্লবসদ পুন্না তাঙ্কক ৮১শি। ‘কাও’ 

হায়না সমিংখোনবা মহাকাবয অসিগী ৭শুবা িগ ব অসিদা তাঙ্কক ম া (sub-chapter)১৫ শি। তাঙ্ককসিিং অসিগী 

ওইনা হয়িংিগসদ মপুিংদা বাৎিিয, করুি অমিিুং বীি িিতা কায়খদািংফম পীদুনা শিজনবা হেিংতন। খম্বা 

হপাকপা মতমদা মপাইবুিংখঙা পুখিম্বা হনাঙ্গাসখ। িাইগী হখখত্তাকঙমদ্রবা হনািংদমখখান্না মমাইখবমা ঙাঙ্খতিমি ু

মপাসিনা োবুম অহুমতা ঙাইসিতঙ িাইিখিন  ৎখখ্র। হনৌনা পীদৎ পাদৎনিবা, হন্না হয়িংবদা হমাইিািং কনা 

উদ্রবা খুমন কনা শিত্রবা হনৌসিবা তাইবিংগী অৱা মীখনাক খিংন্সজদ্রবী মখমাম খমু্ন অমিুিং মদু সনিংখেৌ খম্বা অনীব ু

মমাইখবমা ঙাঙ্খতিমনা েুিমদাইদা িাগী মখপাক্তা হপাক্তুনিু ম া িিা অঙম্বা োক্তা নাওখকানবীিিবা 

মখখায়না হকাতন্দিম্বা িাইগী ষন মীখিান খঙিবা, মীিম ৎ শহিবা ঙািংবা সনিংসে পাতহ্মবা হায়না মীখঙ্গৌনবা কাও 

(ষন) দা িীন্নিমী। িাইষন সনিংঙা ঙািা পুিংখদািংবা পানা িািংঙনুবীগী ম াসন। ইনুিং োরুকপনা ময়াম্বসন। হোিংনািং 

োরুকপী হকৌবী মখ  অমগী অখতানবা হমৌপ্বাসন কাও। অতত হিায়না েুপখখি। মখ ম হোিংনািং োরুকপীসদ 

হ াখে পুিংগী নখিান্দা হেৌদু নুিং ওন্দনুা শিসখ। িাইষন অসি িহ্মািংনসখবদগী মমা মপানা সনিংসে খুন্দা নাইখতাম 

হুখন্দাকপীিমী। হমাইিািং সনিংখেৌনা হকাঞ্জনবীদুনা হয়ািকসখবসন। পাম্বা তখিৎ  ঙনা ফা হমাইিািং সনিংখেৌবু 

কনঙমসখবগী মনা ওইনা ঙাঙ্খতিমা হফাইসদিং িন্সমৎ  ুম্বীবু পুখিম্বদা োজিিবদা অওিং-অউন িক শিমা 

িন্সমৎ  ুম্বীনা শখনা পামজসখবা ষন অসি পীসবিকসখ। ঙাঙ্খতিমগী অউন ষনসন। ম ু ঙািংবা, সনিংসে খুন্দগী 

পুিকই অমিুিং পখিম মমা ঙাঙ্খতিমনা শখনা পামতজ হায়দুনা সনিংসে ঙািা পুিংখদািংবা ঙািংবা সনিংসে পাতহ্মবা 

হকৌসখ। হিাক অমদগী হিাক অমদা হিাক িান্না, পুিং অমদগী অমা ৱািংমা িান্না হ ািংই হায়দুনা পুিংখদািংবা 

হকৌবসন। পুখিম্বনা িীন্সজন্নিম্বা কাওখিন মাবু হহাইনত  হিািংঙা শ বুন অমখন, ঙাঙ্খতিমনা কাব্রিং িিংনা তাদুনা 

হিম্বা হেৌসি অমখন অনী অসি কাওখিন য়াইওইবা িাইষন অসিগী পুজাগী মতমদা হহক হহক পুখোিমী। 

কাবয অসিগী শিখহৌদা ৱাকমখিন্না হনৌসিবী খমু্নগী অৱাববু শিোিকপদা করুি িি িাখফািংহল্লদুনা অিুম্না ই- 

সনিংেম িাইজ অখহনবা হকান্ন হুনবা েম্বািগুম 

শিিািং মপুিং ফাখদ্র ৱানা শিখি হমাইিািংদা 

অমখিামদা হনৌসিবী খমু্ননা মদুসনিংখেৌ খম্ববু কখথািবা মপুকখ িগা হিায়ননা মী ওইননবা নাওখয়াক 

নাওখকাল্লকপা মতািংদা বাৎিিয িিকী মনুিংঙাই ফাওহনবা ঙমী। মতািং অমদা অিুম্না ই- 

মাখঙ্গান উখখাকখতনদুদা মদুসনিংখেৌ নমদা হপা! 

অসন’দুনা কিকপা “ইমা! ইমা! হকৌিকপা! 

হমৌপ্বাদুনা কপ্পদা নুিা মািু কপইবা! 

খম্বা খমু্ন অনীগী িমজা মীকপ হখান্দনুা 

পুখিম্বগী ইখঙ্খান্দা উনা ফাওবা কিখি। 

 

খুমন ঙাসতকপীসিিংনা অসহিং তািংখিৌ হেিংিবদা হুখন্দািম্বা হনৌিবা ম াগী খন হখািািং অমৃতনা 

নিংেিিবদা কাওবু পন্দনুা িাওনা শ িকপা মতািংদা হিৌদ্র িিকী মখেি হািদুনা মতািং অমদা অিমু্না ইসি- 

 

পাপী! ইখকাপ পাৎতুদা  াক্তাসিবা মী  াবা, 

িন নিংনসন মসিবু হোকহসল্লবা পুম্বখি। 

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

য়ানবী ষঞ্জাউ-ও নিংনা পাপপু পুখিাখকা। 
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মখতৌ কিম্না হনৌনা কািংখদািং ফািসিবা িখয়িং পাখম্বাম ঙানিকপদা িামা পাঙ্গি মখিৌসিিং মখহনখ্রবা 

খুথক পানাখিন হঞ্জবা খুমন খম্ববু িাক  খুদুম  নসিখগ হায়বসিদা িাইসনিং ওইখ্রবা হনািংবান্না খুমন ঙাসে-

ঙাসতকপীসিিংগী মীকপখখান তাবদগী কাওগী মিম খঙসখ। িীখুন  ুম্না িীদুনা খম্ববু কাওগী খয়াত্তা িািংফম 

ওইহল্লখগ হায়না য়ুিংনা খনসখ। মাইবী  িংসিন্নদুনা িক্তম িকওন্নিকপা হনািংবানগী িকফমদা শিপাক মীয়াম্না 

ঙকপা অমিুিং শহনদবা, হখঙ্গাইবা মখতৌ উৎিকপা মতািংদা সবভৎি অমিিুং অদ্ভুৎ িিকী মহাও হয়ল্লকই- 

 

শিপাক ৱা ৱা িাওিকই “আই আই মাইবীসন” ময়াম 

হখন্দাতি শিপাক পুম্বা। হনািংবান হকানুিং পািংখখি। 

 

খম্বনা পুখম হিঞ্জা সতিংদুনা ৱা ৎ-ৱাখনাম্ননা কাওবু ফাজখগ হায়িখি হায়না হনািংবান্না স থীিবদা খম্বনা 

হিিংখদাক সখ। মসিদা নমহত্তুনা হকািংয়ানবনা সপবন পাবন্ননা শ িকপা মতািংদা ভাবকসিিংগী েখমাইদা 

তুমদুনা শিিম্বা স্থাসয়ভাব হরাধবু ফুগৎহল্লক্তুনা হিৌদ্র িি ফাওহল্লকপা মতািং অমদা- 

ইকু পুখিম্বিুসন, মপু পাখিম্বা হকৌবা, 

ঙাঙ্খতিমা হকৌবা মমািু- িুম্না িুমা হতৌই হায়। 

মুখ ব িান্সিগী কািংবু! মানা ফাদ্রগা ফাসন, 

ননাই হনািংবান ঐহািা। ... ... ... 

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

 ািবসদ শমদুদা ইকিং হুন্সঞ্জল্লুবগুম 

খুমন েখমাই িকাদা শমখহৌিখি। শমদুগী 

শমসি’ স্বগ ব হেিংখখি। প্রিয় শমসদ হকাটট্না 

খুমন মাবু  ািখি। শমসি অদু খম্বগী 

নাখতান নাখকািং মীৎয়াদা ঙািংনা শমখতান ফাওিখি। 

 

য়াইখতািং খমখদািংবা অখঙাম িাতগদা হপাকপসন হায়দুনা কিংিাগী অঙম অখেৌসিিংনা অতম্ননা 

হনািংবানগী মী িংদা হিপখ্রবদা অখঙাম িাতগগী অিাবা েৱান ওইসিবা হিৌসিিং  াওবা হনািংখোন্না মা শিসি হায়না 

হ ািংখোিকপা মতািংদা মমা মপা ওইবসিিংনা মপাসি মখমামসিিংব ু নুিংসিবা মখতৌনা অখয়িংবা/অতাবসিিংগী 

েখমাই ফুক্তুনা নুঙাইবা পীিকপা মতািংসন- 

 াওবা মমাক হয়িংদুনা- “কিংিা সনিংখেৌবা, অঙািংিা! 

খুমন হনািংয়াই িাখজৌখতান! পুখ্রমখতানসদ হতাখিনখতান 

ইকু িাকএ উদ্রখবা! ... ... ... 

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

োিংগিাকপা অঙম্বনা মাইবীনা হায়বসদ িাইনা হায়বসন হায়না হনািংবানগী মী িং  িংবব ু কখিম্নদুনা 

 াওবনা হনাকসিল্লকসখ- 

 

‘হহায় ই াবু হতৌবতায় – িাইনা ফাওিিবসদ 

হায়খি- াওবা- মদুদা – ‘দুসদ ইখতান হনািংতমসি? 

ইখকাপ িন াখি ওখি, তাইবিং কুমসিিং য়ািবা, 

অহন  াখগ হায়িসদ হকখগ শ িাপসিদসদ 

অহন ওইবা ইখতাসন্ন। তাইখিন িাইজ সখিখিিং 

তািংদন মখতান ফবদা ইখতান ফম্বীবা তাখি। 

 

কাবযগী হািয িিকী িাফু পী, ভাখবাকসিিংগী েখমায় হমাখমান্নদুনা হপতঞ্জ। হতাবু বিং িাদানতঙদা কখবাগী 

িম হিািা িাতম ৱাইসখবদগী কখবাসিিংনা শমনা  াকসখবা িন-েুম, িনা িুপাসিিং সিিংননবা হায়খি। শকিাকপা 

 াওবনা হনািংখোনফম হিৌদুনা কখবাসিিংগা ৱাফিংনসখ। মখখায়গী িনসিিংবু সিিংগসন অদুগা  হী ১০হিাম 
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কখবাদগী ঈখহৌিকপা  াকপী তুখিিগী ঈসিিংনা হমৌখৎিক্তুনা হিৌ উবা য়াখদ্র, হফৌ হিাখে মসিগীি ু

সিিংিমগদবসন হায়না হিাক্তাক পাৎপু উত্তুনা মখিৌসিিংনা কখবাদগী কব্রিং িিং ৭৬১ হমাইিািংদা হিাইখপাৎ 

ওইনা হখামখহৌসখ- 

হকাসি হকাম্পাক েক্তুদা হিাইগী ৱািক ইনরুই 

িিংগী  তখিৎ হুম্ফুগা অমা হোইবা অদুবু 

হকাখিৌ অদুমক্তদা পুিকইখদা ইবুিংখঙা! 

 

 াওবা হনািংখোনগী পাইিক্কী হিৌসিিংদা অদ্ভুৎ িি, মবুন্সি মখিৌসিিংগী হেৌনাদা বীি িি, স িংখু নহা 

হতিতহবগী সনিংখেৌ মনাওসন র্ুবিাজসন হায়বগী ঙক াও হেকপা মখতৌনা  াওবা হনািংখোনবু তাসেনা ঙািংবা 

মখতৌদা  াওবনা িাওিকপা- হিৌদ্র িি, সনিংখেৌ মনাও স িংখুবা জ্ঞান তাজিক্তুনা ময়ামু্বিং সনিংখেৌনা শ িকপা 

মতািংদা ভয়ানক িি অমিুিং হিাক্তাক পাৎপু কখবাগী  কপী তুখিিগী ঈসিিংনা হমৌখত্তুনা হিৌফম েুমন্সজনবা 

ওইনা উহল্লকপা মতািংদা হািয িি হপািকপা মতািংসিিংসন। 

 

হাওিম নুখঙ্গাই য়াইমবা হতাখেদা কাফবগী ঈসন খম্বা। হাওিমহি অমিুিং হাওিমখতান অনীগী মস ন 

মনাওসন। ইখিািংতিমা কাঈৱাখেৌ তুখিন্দগী মসিগী হনািংতৈ পখিিং তািমদুনা খুল্লগা হাওিমখতান্দা পীখি। িুৱািং 

সনিংখেৌ মখমামু্ব শহখিম সনিংখেৌ মপাসি োজিবদা িুখহািংবগী হেৌিমদা হাওিমহন্না িীক অসি সিদুনা ময়াম্বা 

য়াইমগা িুখহািংবা য়াওবা  ৎখ্রবদা হাওিমখতানিু িুখহািংবা য়াওবা  ৎনবা িীক েীিকপদা শিিমখদ্র। খাম্বী 

শমখহৌননা িাওিবা হাওিমখতান্না হাওিমহনগী ঙকিমগা পাননা িীক অদু ককসখ। পায়ম সিিংখজি খামসল্ল 

হায়দুনা হাওিম য়ায়মনা হমাইিািংদা িাইদািংদুনা হমাইিািংগী হহমাম সনখঙাি পান্নদুনা পাখিম্বা হপাকসখ। 

তাসিময়ুম সনখঙাি পান্নদুনা পাখিম্বনা পুখিম্বা হপাকসখ। ঙাঙ্খম সনখঙাি ঙাঙ্খতিমা পান্নদুনা পুখিম্বনা খম্বা 

হপাকসখ। খম্ববু মনাও হোকই হায়না নুিংসিনা খুমন সনিংখেৌনা খুমন শিকাই সনিংখেৌবা হায়না সমিং হোনবীসখ। 

হমাইিািং সনিংখেৌনা খম্বব ুকিংিা সনিংখেৌবা হায়না হকৌখ্রবসন। মাগী  হী ২৩ শুিবী মখমাম হয়াইনুনা খম্বদগী 

খন্সজক হসল্ল অদুবু খম্বগী মখমাম হোকই, মখতানইবুিংখঙা হোখি। মপাসি িাৎ দবা খুমন সনিংখেৌগী শিপাক 

অসি খুমন পুিংবু নিুংসিবা মখেৌনা ফবা খুমন শিখকাইপুিংগী অিাপ্পা ঈ ওইসিবা খুমন ক্বাকপা অখেৌবনা র্ুবিাজ 

ওইনা শিঙািমী। কাবয অসিদা হািয িি কায়খদািংহল্লদুনা অিুম্না ই- 

হোিংখিন কাওফামন কসি পীগসন হায়বখগ হায়না খম্বদা হিংিবদা – 

খুমন ম া হয়িংদুনা – “খুমন ইবুিংখঙা িাখজৌ! 

হিম্ফিা কিম হতৌবা িাফামন্সন্দ হতাখম্পাক?” 

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

শকনা ওইনা পীসন হায়।“ খুখম ইকাই ইকাইনা। 

হািয িিকী কায়খদািংফম পীসি।কাওখিন ষন ঙািংবা অসি ককস িং মায়তক ওন্না ইখকাপ িাইপন হিায়গী 

িাইসদখগাম মপান্দা  াক্তাসখ। হয়ৎসক মানবী মস দা স্নাগী হিাঙ্খুম অদুগা ওইদনা িুপাগী হিাঙ্খুম হুকই। 

ম ুনা হিক হিক িাওনা ঙািংবসন। মস না পািবা মপাক অমা হকাখত্তুনা কুপসিনবা, মরুমদুনা শিপুিংগুম 

ৱািংনা হতািংবা মখতৌ অমদা খম্বনা কাওবু উবদা- 

কাওখিন মাবু হয়িংিগা- “খখনক নখত্ত য়ািংখকাসি, 

নাখতান নখত্ত শমহুসম্ন, মসমৎ নখত্ত েৱাসন্ন, 

েৱান নখত্ত নিাসন্ন, মনা নখত্ত হুমাইসন, 

মমাই নখত্ত স িংমাইসন, য়ািংখিন নখত্ত হিৌসিসন 

হিৌসি নখত্ত স িংয়ািংসন, মখিিং নখত্ত স িংোিংসন, 

মরুম নখত্ত শিপুিংসন, শিপুিং নখত্ত স িংদুসম্ন 

মখখািং নখত্ত য়ুম্বীসন ফজখিদা  াওখিদা? 

 

ভাবকসিিংদা অদ্ভুৎ অমিুিং ভয়ানককী মহাও হয়নবা ঙমী।খম্বনা কাও ফাবা  ৎসখবা ৱািংখিন পুিংজানা 

য়ািিবদা সনিংখেৌ-ফম্নাইবসিিংনা হনািংবানগী িাইফাও হয়িংসখ। হনািংবাননা মতাও অৱাফমদা তাখি হায়না 
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িাইফাও ফাওসখ। মতাওবু কল্লুনবা োিিবদা খম্বসদ অখিায় অঙাম য়াওদনা কাওখিন তুিংইন্না িািবদা 

হনািংবান্না পাম্বা শক িাদুনা মতাও অমিিুং ষনব ু সকহনসখ। ষননা ম াগী হিাইিিং সিিংখখািং ওইসিবা হনািংবানসন 

খঙিদুনা ৱায়খায়দুনা প্রান হিৌখগ হতৌিবদা হনািংবাননা কাওবু শখনা সকিকপা মতািংদা ভয়ানক িি 

ফাওহল্লদুনা অিুম্না শিখিমী- 

 

... ... ... ইতাও ঐখখায়সন ষন খামু।“ 

িাওখি হনািংবান হ ল্লকই কাওনা প্রপ প্রপ তান্নখখ্র। 

 

োিংন্সজিং িখিন  নবগী তরুসি শুবা নুসমত্তা ম া অনীবু হহৌনা হখািংদুনা র্াত্রা ওইিখগ অসি িমদমদা 

 ৎখ্রখগ হায়না পুকখমন্নখি। েৱায় অমনা িাইিখিন  ত্তুনা পুখিম্বা অমিুিং ঙাঙ্খতিমগী মনাক পািংখ্রখগ 

অদুগা েৱায় মসিনা হখাইখিন্তাক্তা  ত্তুনা পাম্বা শক ওন্দনুা মপাসি মখমাম অনীগী িমন সিিংিমসখসন পীনবীয় ু

হায়না োিংন্সজিংদা হেৌসনজসখ। ১১সন শুবা নুসমত্তা করুি, বাৎিিয অমিিুং ভন্সক্ত িিকী িঙ্গম্না পীবা মহাও অদু 

ফিংহল্লদুনা – 

 

কপ্পমতখ কপ মখেৌয়ািংখগাল্লখি খম্বনা।  

তিামখোইসন িুবা হকাখিৌদুদা খমু্ননা 

শিমা সনিংখেৌ য়াওনসদ মপায় মখেৌ হিাইখখি। 

করুি, বাৎিিয অমিুিং ভন্সক্ত িিকী িঙ্গম্না পীবা মহাও অদু ফিংহল্লদুনা অখপাকপা মপামক্কা মান্ননা 

হিৌজদুনা ঙািংবা সনিংসে পাতহ্মবগী মখেৌ মঙম পািংখোক সখ। ভন্সক্তগী মর্ বযদা উৎপসন, বাৎিিয িিকী অখিিংবা 

িক্তসম্ন। 

 

8. ৱার াইবৈৈঃ 

 

কাবযিিকী মীৎিমদগী হয়িংিগসদ মহাকসব সহজম অঙািংহিগী খুথাতহ মহাকাবয ‘খম্বা-হোইবী শিখিিং’ 

গী ‘কাও’ হায়না সমিংখোনবা তখিৎশুবা িগ ব অসি মহাকাবয অমগী মিম ৎকী মখহৌিা িি পুম্নমক মখি মখেি 

নাইনা িাখফািংহন্দনুা অপাবসিিংগী পুসিিং হুবা ঙমহসল্ল। বাৎিিয, করুি অমিুিং বীি িিনা মপুিংওইবা 

অঙ্গিিসন। অতত িিসিিংিু হতিংবািংসিন্দনুা সনিংসেজিবা মহাকাবযগী তাঙ্কক অমসদ ওইখি। 
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