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BEGALI (PG) SEM-II  Paper-204(CBCS)  
      াঠ্য চর্যাদগুলির মূিদ, আধুলনক বাাংিারূান্তর ও তাৎর 

                              চমযাদ 

 দ:-১    :        যাগ- টভঞ্জযী   :          রুইাদানাম্(যচয়িতা)  
         ভূরদ 
 কাআ তরুফয ঞ্চ য়ফ ডার। 
 চঞ্চর চীএ ইঠ া কার॥ 
 য়দঢ় কয়যঅ ভাু য়যভাণ।  
 রুই বণই গুরু ুয়িঅ জাণ॥  
 অর ভায়অ কায় কয়যঅই।  
 ুখ দুঠখঠতেঁ য়নয়চত ভয়যঅই॥  
 এয়়ি এউ ছান্দক ফান্ধ কযণক াঠটয আ। 
 ুনুাখ য়বয়ত লরহু লয া॥  
 বণই রুই আম্ ঠ ঝাঠন য়দ া। 
 ধভণ চভণ লফয়ণ য়য়ি ফই া॥   
  
 
আধুয়নক ফাাংরা অথয – ―লেষ্ঠ তরু এই যীয, ােঁচয়ট তায ডার। চঞ্চর য়চঠে কার (ধ্বাংঠয প্রতীক) প্রঠফ 
কঠয।‖ এয বাফাথয ঠরা— যীঠযয ােঁচয়ট ইয়িি ােঁচয়ট ডারস্বরূ। এই ঠঞ্চয়িি য়দঠি ফাইঠযয জগঠতয 
ঠে জানাঠানা চঠর। এঠত লফয় আকৃষ্ট ঠর ফস্তুজঠগকই ভানুল চযভ ও যভ জ্ঞান কঠয ক্ষয়তয মু্মখীন 
ি। 
 
তাৎময:- ভানফঠদ ফৃঠক্ষয ভত, ঞ্চকঠভযয়িি এই লদফৃঠক্ষয াখা। য়ফলঠিয প্রয়ত আকযলণ, াংায-লবাগাঙ্ক্ষা 
ভানফ স্ববাফজাত। এই লবাগ আকাঙ্ক্ষাই আভাঠদয ভনঠক চঞ্চর কঠয এফাং তায পঠর য়ফয়ফধ দুুঃখ কষ্ট লবাগ 
কযাি। াংাযী ভানুঠলয দুুঃখ দুদযায এই ভূর কাযণয়ট য়জিা াধঠকযা রক্ষয কঠযঠছন। াংাঠযয ভঠধয 
লথঠক য়নতযানন্দ রাঠবয উাি লনই। তাই য়চে-চাঞ্চরয দূয কযঠতই ঠফ।  দৃঢ়য়চে ঠরই ভাু ফা য়নতযানন্দ 
রাব ম্ভফ। চমযায ভাজঠনযা য়চে াংমঠভয উয লজায য়দঠিঠছন। ভাুখ রাব কযঠত ঠর স্ািীবাঠফ 
য়চেচাঞ্চরয দূয কযঠত ঠফ।ঠমাগ-ধযান-ভায়ধ এই কাঠময অক্ষভ। তাই জ াধঠকয ভঠত ল ফ দ্ধয়ত 
অচমযা। ফানায য়চযস্থািী য়নফৃয়ে ফযতীত য়নতযানন্দ রাব ম্ভফ নি। 
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দ- ২৮   :       যাগ- ফরায়ি :          ফয াদানম্(যচয়িতা) 
             ভূরদ           
উেঁচা উেঁচা াফত তেঁয় ফই ফযী ফারী। 
লভাযয়ে ীি যয়ণ ফযী গীফত গুঞ্জযী ভারী।। 
উভত ফঠযা াগর ফঠযা ভা কয গুরী গুাডা লতাঠৌয়য। 
য়ণঅ ঘযয়ন ণাঠভ জ ুন্দযী।। 
ণাণা তরুফয লভৌয়রর লয গঅণত রাঠগয়র ডারী। 
এঠকরী ফযী এ ফণ য়িই কণয কুিরফজ্রধাযী।। 
য়তঅ ধাউ খাট ায়়িরা ফঠযা ভাুঠখ লয়জ ছাইরী। 
ফঠযা বুজে ননযাভয়ণ দাযী লহ্ম যায়ত লাাইরী।। 
য়অ তােঁঠফারা ভাুঠখ কাুয খাই। 
ুন ননযাভয়ণ কঠে রইিা ভাুঠখ যায়ত লাাই।। 
গুরুফাক ুঞ্চআ য়ফন্ধ য়ণ অভন ফাঠণেঁ। 
এঠক যন্ধাঠনেঁ য়ফন্ধ য়ফন্ধ যভী ফাঠণেঁ।। 
উভত ফঠযা গরুআ লযাঠল। 
য়গয়যফয য়যয়ন্ধ ঠতা ফঠযা রয়়িয ফইঠ।। 
 
 আধুয়নক ফাাংরা অথয – উেঁচু ফযঠত ফযী ফায়রকা ফা কঠয। তায ভাথাি ভিূযুি, গরাি গুঞ্জাভায়রকা। 
ফযঠক উঠেয কঠয ফযী ফঠর ওঠ উন্মে ফয, াগর ফয, লদাাই লতাভায লগার লকায না, আয়ভ 
লতাভাযই  ঘযণী- নাভ জ ুন্দযী। নানা তরু ভুকুয়রত ঠরা। তাঠদয াখা-প্রাখা আকাঠ য়ফসৃ্তত ঠরা। 
কণযকুির ফজ্রধাযী ফযী একাকী ক্রী়িা কযঠত রাগর। য়ি ধাতুয ধাতুয খাট াতা র- ফয ভা আনঠন্দ 
মযা যচনা কযর। বুজে(নািক) ফয ননযাভয়ণ দাযী(নায়িকা) য়নঠি লপ্রঠভ যায়ি প্রবাত কযর। ল তামু্বর 
কুযয খাি ূনয ননযাভয়ণ আয়রেঠন ভাুঠখ যায়ি লবায কঠয। গুরুফাকযরূ ুঠে ফাণ লমাজনা কঠয য়নঠজয 
ভনঠক য়ফদ্ধ কঠয। উন্মে ফয য়গয়য য়খয য়ন্ধঠত য়ন্ধঠত প্রঠফ কযঠর আয তাঠক লকভন কঠয লখােঁজা মাি।  
 
 তাৎময:- উঠযয দয়ট একয়ট াথযক লপ্রভগীয়ত। ফয ফযীয ফণযনাি একয়ট ফস্তুয়নষ্ঠ ছা পুঠট উঠ ঠছ। 
য়কন্তু তাৎঠময এয়ট জ্ঞানভুদ্রায াধন চমযা।  ফয এখাঠন ফজ্রধয, ফযী তায গৃয়ণী জ্ঞানভুদ্রা ননযাত্মা। গুরুয 
উঠদঠ য়লয যাগানঠর লক্রাধায়ফষ্ট ঠি জচঠক্রয য়দঠক মািা কঠয। আয ঠজ রীন ঠত াযঠর য়চে 
তখন ায়থযফ ধযাঠছােঁিায ফাইঠয চঠর মাি। 
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চমযাদ -৩৩   :   যাগ-টভঞ্জযী  : লেন্েণাদানাম্ (যচয়িতা) 
       ভূরদ 
টারত লভায ঘয নায় ়িঠফী । 
া়িীত বাত নায় য়নয়ত আঠফী ॥ 

লফেেঁ া চয়ঢ়র জাই । 
দুয়র দুধু য়ক লফঠে াভাই ॥ 

ফরদ য়ফআএর গয়ফআ ফােঁঠঝ। 

ীঢ়া দুয়অই এ তীয়ন াঠঝ ॥ 

লজা লা ফুধী লায় য়নফধী । 
লজা লা লচায লায় াধী॥ 

য়নয়ত য়নয়ত য়আরা  য়ঠ ভ জুঝই । 
লেন্েন াএয গীত য়ফযঠর ফুঝই ॥ 

 

 

 

আধুয়নক ফাাংরা অথয –লটারাি আভায ঘয, প্রয়তঠফী নাই; 

                   অন্নীন, নাই তফু ইয়ষ্টয কাভাই! 

                   ফযাঙ য়ক কাভ়ি ভাঠয াঠয যীঠয? 

                   অথফা লদািাঠনা দুধ ফােঁঠট মাি য়পঠয? 

                   ফরঠদ য়ফিাি আয গায়ব ি ফন্ধযা, 

                   য়েঁ়িাি লদািাঠনা ি তাঠক য়তন ন্ধযা– 

                   লম জ্ঞানী ফায লচঠি, অজ্ঞান ল লঘায; 

                   ফায লচঠি লম াধু, লই ফযাটা লচায! 

                    য়িার-য়াংঠয মুদ্ধ চঠর অনুক্ষণ– 

                   লরাঠকযা লফাঠঝ না, তাও ফঠরন লেণ্ঢন।(াংগৃয়ত:ইোযঠনট) 

 

তাৎময:- রূঠকয আ়িাঠর য়দ্ধাচাময য়নঠজয ভাুখ রাঠবয অফস্ানয়ট প্রকা কঠযঠছন। অয়ফদযাঠক দূযীবূত 

কঠয কািভনফাঠকয কর প্রকায প্রকৃয়ত লদালঠক রুপ্ত কঠয াধক যভাথয রাব কঠযঠছন। অঠনক উেঁচুঠত এখন 

তােঁয অফস্ান। তােঁয াংাঠয আয লকান আকলযণ লনই। লদবাঠি লথঠক াংফৃয়তয়চে রুপ্ত ঠি লগঠছ। গুরুয 

উঠদঠ লেিণাদ উরয়ি কযঠত লঠযঠছন তােঁয য়চঠে এখন করুণা এফাং ভাূনযতা য়ফযাজ কযঠছ। তাই 
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ফযদাই য়তয়ন ননযাত্মরূঠ প্রঠফ কঠযঠছন।জগৎ াংায লফাধ রুপ্ত  ওিায অথযই প্রবাস্বয ূনযতাি প্রঠফ 

কযা। াধক এই উরয়িয ূঠি ফরঠত চাইঠরন লম, জ আনন্দ উরয়িয জঠনয ফযাঠে য়চে াংমভ কযঠত 

ি। 

 
 

 

 
 
দ ০৬ :  যাগ: টভঞ্জযী : বুুকু াদানম্(যচয়িতা) 
       ভূরদ 
কাহয়য য়ঘয়ন লভয়র অিহু কী । 
লফয়ের াক ়িঅ লচৌদী ।।  
অণা ভাাংঠেঁ য়যণা নফযী । 
খন ন ছা়িঅ বুুকু অঠেঁয়য ।। 
য়তণ ন চছুইী য়যণা য়ফই ন াণী । 
য়যণা য়যয়ণয য়নরঅ ণ জাণী ।। 
য়যণী লফারঅ ুণ য়যআ লতা। 
এ ফণ চছা়িী লাহু বাঠতা ।। 
তযেঠত য়যণায খুয ন দীঅ । 
বুূকু বণই ভূঢ়া-য়অয় ণ ইই ।।- 
 

আধুয়নক ফাাংরা অথয-     কাঠয কয়য েণ আয়ভ, কাঠযই লছঠ়ি লদই? 

                      ােঁক ঠ়িঠছ আভাি য়ঘঠয আভায লচৌয়দঠকই। 

                      য়যণ য়নঠজয ত্রু ‖র ভাাং-লতু তাযই 

                      ক্ষণকাঠরয জনয তাঠয ছাঠ়ি না য়কাযী।  

                      দুুঃখী য়যণ খাি না ল ঘা, ান কঠয না ায়ন, 

                      জাঠন না লম লকাথাি আঠছ তায য়যণী যায়ন।– 

                      য়যণী কি, য়যণ, আভায একটা কথা ভান্ লতা,  

                      য়চযয়দঠনয জনয এ-ফন লছঠ়ি মা তুই, ভ্রাত!- 

                      ছুটত লই য়যঠণয আয মাি না লদখা খুয, 

                      বুুকুয এই তত্ত্ব ভূঠঢ়য ফুঝঠত অঠনক দূয।- 

                                                              (াংগৃয়ত:ইোযঠনট)  
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তাৎময:- লফৌদ্ধ য়জিা াধঠকযা ভঠন কঠযন য়চেচাঞ্চঠরযয জনযই জগৎ-াংাঠযয আকলযনজয়নত য়ফলি-

ফানায জন্ম ি                         ।      গৎ            ন ।                    

     ।               ন      ।                                                           

              ।                             ন                                        

                 ন। 

            ন            ন    ন              ।  ন     ন                          

 ন       ন      ।                     -                    ।                      

      ন                  ,  ন            ।                                 ন     

          ন    গ                             ন         গ                   ন       

  গ      ।  

 

 


