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কারিকা 

 
नियनिकृिनियमरनिि ां ह्ल दैकमयीमिन्यपरिन्र म ्। 

िवरसरुनिर ां निनमिनिम दधिी भ रिी कवेर्ियनि ॥ 

বিঘ্ন ধ্বংসের জন্য় গ্রন্থকার স্মরণ কসরসেন্ উপযুক্ত 

ইষ্টসেিতাসক | (অবিন্ি   এক িস্তু েষৃ্টষ্ট কসর জয়ী হসয় ওসে 

কবি-িারতী | যয িস্তু বিধাতা-েষৃ্ট বন্য়সের িবহিভ তূ, যা যকিল 

আন্সের আধার, যকাসন্া বকেুর উপর যা বন্িরূশীল ন্য়, আর 

ন্য়ষ্টি রসের অস্তিসে যা েসন্াহর |  

 

ব্ৃরি 
 

नियनिशक्त्य  नियनिरूप , सुखदुुःखमोिस्वभ व , परम ण्व दु्यप द ि-

कम िनदसिक ररक रणपरिन्र , षट्रस , ि ि हृदै्यव िैुः, ि दृशी व्रह्मणो निनमिनिनिम िणम ्। 

एिनिलक्षण  िु कनवव ङ् निनमिनिुः । अिएव र्यनि । र्य्यरे्थि ि िमस्क र आनक्षप्यिे इनि ि ां 

प्रनि अनस्म प्रणि इनि लभ्यिे ।  

ব্রসের বন্বে ূবত িা েষৃ্টষ্ট হল এরকে    বন্য়বতর িসল রূপ এর 

বন্বেূষ্ট, েুখ-েুুঃখ এিং যোসহ িরপুর, পরোণু প্রিৃবত 

উপাোন্কারণ আর কে ূ প্রিৃবত েহকারী কারসণর উপর 

বন্িরূশীল এিং েয় রেযুক্ত, যয রেগুবল েিার দ্বারা [  ব্রে-েষৃ্টষ্ট   

েসন্াহর ন্য় | কবির িাক-েষৃ্টষ্ট  = িাক্বশল্প   এর যেসক 

 = ব্রেেষৃ্টষ্ট হসত   বিন্ন | তাই জয়ী হয়  = সেষ্ঠরূসপ প্রবতপন্ন 

হয়  | "জয়বত  -র অসেরূ দ্বারা   ন্েস্কার   অে ূ প্রতীয়োন্ হয় | 



এিাসি িাক-সক িা িাগবধষ্ঠাত্রী যেিতাসক আবে প্রণাে জান্াই -

এরকে অে ূ যিাঝা যায় | েম্মি এখাসন্ কবি েষৃ্টষ্টর যেষ্ঠে 

িুস্তঝসয়সেন্ | এগুবলই ব্রেেষৃ্টষ্টর যেসক কবি েষৃ্টষ্টর পােকূয় িুস্তঝসয় 

যেয় | িসল যেয়, কবি েষৃ্টষ্ট উত্কৃষ্টতর | তাই জয়ী | 

1. রিয়রিকৃিরিয়মিরিিা - বিধাতার রাজয় বন্য়সের রাজে | 

প্রকৃবত িা বিধাতার বন্য়সেই এই বিশ্ব বন্য়ত িা েীবেত | যার 

ফসল, ব্রেেষৃ্টষ্টসত পসের উদ্ভি যকিল জসলই েম্ভি |  

2. হ্লাদৈকময়ী - বিশ্ব স্তত্রগুণাত্মক | বতন্ষ্টি গুণ হল েত্ত্ব, রজুঃ, 

তেুঃ | এসের ফসল েুখ, েুুঃখ এিং যোসহ িরপুর | বকন্তু 

োবহসতয়র জগসত যকিল অবিবেে আন্ে | অে ূাত করুণ রসের 

কািয় পসেও আেরা যকিল আন্ে-ই উপলবি কবর | 

3. অিিয়পিিন্ত্র - জগত কায ূ | অতএি কারসণর উপর 

বন্িরূশীল | বিধাতার কে ূ বতল বতল পরোণুর ফসল ই এ বিসশ্বর 

েষৃ্টষ্ট | বিধাতার যেষ্টা, েহকারী িা বন্বেত্ত কারণ | পরোণু, 

উপাোন্ িা েেিায়ী কারণ | 

"পরোণ্বােুয়পাোন্কে ূাবেেহকাবরকারণপরতন্ত্রা   | এোো 

বিশ্বেষৃ্টষ্টর পশ্চাসত অেেিায়ী-কারসণর অস্তিেও অন্স্বীকায ূ | 

অন্য়বেসক োবহতয়, েেিায়ী প্রিৃবত বতন্ কারসণর োহাযয় োোই 

েষৃ্টষ্ট হসত পাসর | োবহবতয়ক বন্সজর খুবশেত েষৃ্টষ্ট কসরন্ 

োবহসতয়র জগত | 

তাই কবিেষৃ্টষ্টর স্বতন্ত্রতা আসে | ব্রেেষৃ্টষ্টর যন্ই | কবি-েষৃ্টষ্ট স্বাধীন্ 

| ব্রেেষৃ্টষ্ট পরাধীন্ | 

4. িব্িসরুরিিা - বিসশ্ব েধুর, অম্ল, লিণ, কিু, কষায়, বতক্ত - 

এই েয়রকে রসের অস্তিে রসয়সে | এসের েকসল আিার 

েুখকর ন্য় | যযেন্,যতসতা িাসলা ন্াও লাগসত পাসর | বকন্তু 

োবহসতয়র েেি রে-ই রেণীয় | েি রে-ই খুশী কসর রবেকসক | 

যযেন্ - করুণরসের আস্বাসেও েরে তৃবি লাি কসর রবেক | 



োবহসতয়র রসের েংখয়া 9, ন্য়ষ্টি রে হল    শৃঙ্গার, িীর, করুণ, 

যরৌদ্র, হােয়, িয়ান্ক, িীিত্ে, অে্িভত এিং শান্ত | এই রে 

অবিন্ি | যলৌবকক রসের বিবশসষ্টয়র েসঙ্গ এর বেল যন্ই | তাই 

যেখা যায়, োবহসতয়র জগত বন্য়সের িা াঁধসন্ িা াঁধা পসে ন্া | 

োবহতয়-জগত অেীে, অপবরবেত | স্বাধীন্তা, স্বতন্ত্রতা -এর 

অন্য়তে গুণ | এই েষৃ্টষ্ট-কায ূ বকন্তু কারসণর উপর বন্িরূশীল ন্য় 

| োবহতয় অফুরন্ত আন্সের উত্ে | এখাসন্ যকিল-ই েুখ | 

অন্য়বেসক, বিধাতার জগসত উেসত িেসত বন্য়ে | প্রকৃবতসত 

প্রবতষ্টি িস্তুই বন্য়সের দ্বারা বন্য়বন্ত্রত | তাই বিশ্ব েেীে | এ েষৃ্টষ্টর 

যকাসন্া স্বাধীন্তা যন্ই | খুশীেত েষৃ্ট হসত পাসর ন্া বিশ্ব | েেিায়ী, 

অেেিায়ী এিং বন্বেত্ত - এই বতন্ রকে কারসণর উপর এই 

কাযিূস্তুষ্টি একান্তিাসি বন্িরূশীল | বিসশ্ব েন্ধান্ যেসল, েুখ, েুুঃখ, 

যোহ েি বকেুর-ই | জগত অবিবেে আন্সের উত্ে ন্য় | এর 

যেসক কবি েষৃ্টষ্টর যয ব্রে েষৃ্টষ্ট হসত যেষ্ঠ অে ূাত ব্রেেষৃ্টষ্টর 

উপসর কবি েষৃ্টষ্ট জয়ী - এ কো অন্ুোন্ করসত কষ্ট হয় ন্া | 
 

 
 


