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Abstract 
“Āmāra kathāṭi phurālō 

Naṭē gāchaṭi murālō.” 

Among other forms of folklore are folktales; And a special element of folklore is the fairy tale. A 

link to the nursery rhyme mentioned above can be seen in the fairy tale, which takes the child to the 

kingdom of kings-queens, fairies, demons, bangama - bangami. But these folk tales or fairy tales are 

born during the discovery of creation. They were created by humans for his entertainment as well as 

to keep alive his own experience and self-belief. Meaning of fairy tale means – unrealistic fictional 

story. But the purpose of a fairy tale is to highlight the reality hidden behind the metaphor. Fairy 

tales are a medium to make a complex subject simple to children. Every fairy tale has some message, 

which gives children an idea about the present social system. Another purpose of telling fairy tales 

to children is to develop their 'imaginary world'. 

Although folk tales or fairy tales are mainly identified as children's books, it is undeniable 

that behind the story the deep theory of people’s aspirations and dreams can be seen. We continue 

to carry this trend of development and expansion of folk culture even today through our literature 

and culture. Because the perfection of creation is attained, by resorting to ancient traditions. In search 

of that perfection, Vidyasagar also had to go to the threshold of folk culture, he chose folk tales or 

fairy tales. 'Betal Panchabinshati' story book translated by Vidyasagar is chosen for this essay.  

In this essay I have chosen the structure of folktales mentioned by Vladimir Propp to present 

selected stories from 'Betal Panchbingashti' translated by Vidyasagar. However, a quote by 

Ferdinand Saussure first comes up in the context of this abstract discussion. The linguist Ferdinand 

de Saussure, in search of an answer to the question of how language becomes meaning in speech, 

said – 

“Language was composed of arbitrary units that were void of 

concept of meaning until they acquired meaning through system 
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that relied on differences between terms within their larger 

linguistic and social contexts.” 

[Source – Internet] 

 

It was later applied to folklore by Vladimir Propp in his book 'Morphologia Skazki'. Which 

was published in 1928. Vladimir Propp's theory is called the ‘Syntagmatic Model’. Because the 

theory is built according to syntax. In his theory, Vladimir Propp divides the functions of folklore 

characters into thirty-one units, resorting to certain symbols or codes to express the functions of the 

characters in the fairy tale and at the same time states that two types of units can be observed in 

folklore – (a) variable units and (b) invariable units. In this case, although the name and place of the 

hero and heroine have changed, but Vladimir Propp identified their activity as an unchanging unit. 

Vidyasagar's attempt to present some selected stories of 'Betal Panchabingshati' translated 

by Vladimir Propp through the theory of 'Syntagmatic Model'. 

____________________________________________________ 

Discussion  
“…মানুরেে ইবতহাস যেবদ্ন যেরে আেম্ভ, গরেে জন্মও যসবদ্ন যেরেই। ...পৃবেিীে প্রাচীনতম োবহনীগুবল 
আজ অিলুপ্ত। ...রূপেোে পবেপুবি ঘটল মানরিবতহারসে বিতীয় পেযারয়। এই সময় মানুে সমাজিদ্ধ হরয়রে, 
শহে গরে তুরলরে, সভ্যতাে মরযয পদ্রেপ েেরে, এ আে তাে আত্মেোে েুগ নয় – এ হল তাে 
আত্মবিস্তারেে পেযায়। ...রূপেোে যাো অিশয আজও িরয় চরলরে – বেন্তু এখন তাে স্থান বশশু জগরত। 
তিুও এই সমস্ত বশশুপাঠ্য োবহবনে অন্তোরল মানুরেে বচেন্তন আশা-আোঙ্খা ও স্বরেে গভ্ীে তত্ত্ববট 
সবিবহত।”১ 

– সৃবিে উরন্মে লরে মানুে যেমন জীবিো অজযরনে প্ররয়াজরনে পাশাপাবশ বিরনাদ্রনে জনযও যলােসিীত ও যলােনৃরতযে 
েচনা েরেবেল, যতমবন যলােোবহবনে সৃবি েরেবেল বিরনাদ্রনে পাশাপাবশ বনজস্ব অবভ্জ্ঞতা ও আত্মপ্রতযয়রে বজইরয় 
োখাে অনযতম মাযযম বহরসরি। যলােোবহবন িা রূপেোে যসই বিোশ ও বিসৃ্তবতে োবহবন যো পরে নাোয়ণ 
গরিাপাযযারয়ে যলখা উপবেউক্ত উদৃ্ধবতবটে মরযয। যলখরেে িক্তিয অনুোয়ী, যলােসিংসৃ্কবতে যসই যাোরে আজও আমো 
িরয় বনরয় চরলবে বনরজরদ্ে সাবহতয-সিংসৃ্কবতে মযয বদ্রয়। োেণ সৃবিে পূণযতা প্রাবপ্ত ঘরট প্রাচীন ঐবতহযরে অিলম্বন 
েরেই।  
          যসই পূণযতাে যখাোঁরজ বিদ্যাসাগেরেও যেরত হরয়বেল যলােসিংসৃ্কবতে যদ্ােরগাোয়, যিরে বনরত হরয়বেল 
যলােোবহবনরেই। ঈশ্বেচন্দ্র বিদ্যাসাগে (১৮২০-৯১) সিংসৃ্কত পবিত হওয়াে পাশাপাবশ বতবন বেরলন এোযারে বশোবিদ , 
সমাজসিংস্কােে এিিং যলখে। বশোবিদ  ও সমাজ সিংস্কােে হরলও বিদ্যাসাগরেে সাবহতয সৃবিে তাবলো খুি যোট বেল 
না। বিদ্যাসাগে েবচত গ্রন্থগুবল হল – 
‘িণযপবেচয়’ (১৮৫৫), ‘ঋজুপাঠ্’ (১৮৫১-৫২), ‘শেুন্তলা’ (১৮৫৪), ‘সীতাে িনিাস’ (১৮৬০), ‘সিংসৃ্কত িযােেরণে 
উপক্রমবণো’ (১৮৫১), ‘িযােেণ যেৌমুদ্ী’ (১৮৫৩), ‘রিতাল পঞ্চবিিংশবত’ (১৮৪৭), ‘রিাযদ্য়’ (১৮৫১), ‘েোমালা’ 
(১৮৫৬), ‘ভ্রান্তবিলাস’ (১৮৬৯) ইতযাবদ্। 

 তরি, সাবহতয জগরত বিদ্যাসাগরেে আবিভ্যাি অনুিাদ্ সাবহরতযে হাত যরেই । এই প্রসরি প্রািবিে বিনয় 
যঘাে িরলরেন – 

“বিদ্যাসাগরেে যিশীে ভ্াগ িািংলা েচনাই হল অনুিাদ্, সঙ্কলন িা পাঠ্যপুস্তে। বতবন যে িই বলরখরেন 
তা যেরে তাোঁে উরেশয সহরজই যিাঝা োয়। বতবন বেরলন িািংলা গরদ্যে সৃবি েতযা। অতএি এেবট 
বলবখত ভ্াোরে গরে তুলরত হরল যে সি মালমশলা দ্েোে হয় যসইগুবল সম্বরিই যিশী মরনারোগী 
বেরলন।”২ 

সাবহতয যেরে তাোঁে পদ্াপযন ঘরট ‘রিতাল পঞ্চবিিংশবত’ গ্রন্থবটে মযয বদ্রয়। ল্ললুলাল েবচত বহবি ‘রিতাল 
পচীসী’ যেরে ১৮৪৭ সারল বিদ্যাসাগে গ্রন্থবট অনুিাদ্ েরেন। ১৯৪১ সারল লালদ্ীবঘে য াটয উইবলয়াম েরলরজ িািংলা 
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বিভ্ারগে প্রযান পবিরতে পরদ্ বনেুক্ত হওয়াে মযয বদ্রয় বিদ্যাসাগরেে েমযজীিরনে সূচনা। এইসময় েরলরজে োেরদ্ে 
বশোদ্ারনে উৎেৃিমারনে পাঠ্যপুস্তরেে অভ্াি যিায েোয় প্ররোজরনে তাবগরদ্ বনরজই েলম তুরল যনন। প্রসিক্ররমই 
বিদ্যাসাগরেে উবক্তবট এখারন তুরল যো হল –  

“োরলজ অ  য াটয উইবলয়াম নামে বিদ্যালরয়, তেতয োেগরণে পাঠ্ারেয, িািালা ভ্াোয় 
বহরতাপরদ্শ নারম যে পুস্তে বনবদ্যি বেল, তাহাে েচনা অবত েদ্েযয। বিরশেতঃ, যোনও যোনও 
অিংশ এরূপ দু্রূহ ও অসিংলে যে যোনও ক্ররম অেযরিায ও তাৎপেযযগ্রহ হইয়া উরঠ্ না। তৎপবেিরতয 
পুস্তোন্তে প্রচবলত েো উবচত ও আিশযে বিরিচনা েবেয়া, উক্ত বিদ্যালরয়ে অযযে মহামবত শ্রীেুক্ত 
যমজে বজ. বট. মাশযল মরহাদ্য় যোনও নূতন পুস্তে প্রস্তুত েবেরত আরদ্শ যদ্ন। তদ্নুসারে আবম, 
বিতাল পচীসী নারম প্রবসদ্ধ বহিী পুস্তে অিলম্বন েবেয়া, এই গ্রন্থ বলবখয়াবেলাম।”৩ 

এই বনিি েচনায় বিদ্যাসাগে অনূবদ্ত ‘রিতাল পঞ্চবিিংশবত’রেই বনিযাচন েেলাম। তরি এরেরে 
যলােোবহবনে অিংশভু্ক্ত এই পোঁবচশবট গেরে উপস্থাবপত েেরত আমো যিরে বনলাম যলােোবহবন জগরত বচেপবেবচত 
আেও এেবট মাযযমরে – তা হল ভ্লাবদ্বমে প্ররপে ‘Morphology’। 

এরেরে আমো ভ্লাবদ্বমে প্রপ েবচত বনবদ্যি তাবলো ও িণযমালারে এখারন অনুসেণ েো হরলও প্ররয়াজরনে 
তাবগরদ্ েরয়েবট িণযমালারে এখারন যোগ েো হল। 

‘রিতাল পঞ্চবিিংশবত’ে পোঁবচশবট গেরে সাজারনাে যেরেও আমো ভ্লাবদ্বমে প্রপ বনবদ্ি পদ্ধবতরেই অনুসেণ 
েেলাম। অেযাৎ প্রেরম গে উপস্থাপরনে সােণী, েরেে মাযযরম িণযমালাে প্রোশ ও মন্তিয এিিং সিরশরে িণযমালাে 
তাবলো তুরল যো হল। যসই সরি চবেরেে বক্রয়াশীলতা (Function)-ে গুরুত্বপূণয বদ্েবটও প্রস্তুত েো হল। [V. 
Propp – Morphology of the Folklore, University of Texas Press, Austin, 2009 গ্ররন্থে List of 
Abbreviations অযযায় দ্রিিয]  

 
িণযমালাে তাবলো : 
প্রস্তুবতমূলে বিভ্াগ : 
 - প্রােবমে পবেবস্থবত 


1 – যজযরেে প্রস্থান 


2 – মা-িািাে মৃতুয 


3 – তরুরণে প্রস্থান 

1 – বনরেয 

2 - আরদ্শ 


1 – বনরেয লঙ্ঘন 


2 – আরদ্শ িহন 

1 – নায়ে সম্পরেয তেয পাওয়াে জনয খলনায়রেে প্রােবমে বনেীেণ 

2 - খলনায়ে সম্পরেয তেয পাওয়াে জনয নায়রেে প্রােবমে বনেীেণ 

3 – অনযানযরদ্ে প্রােবমে বনেীেণ 


1 – নায়ে সম্পরেয তেয পায় খলনায়ে 


2 - খলনায়ে সম্পরেয তেয পায় নায়ে 


3 – অনযানয উপারয় প্রাপ্ত তেয 


1 – যসই খলনায়রেে অনুসৃবতরত 


2 – খল নায়ে িাো জাদু্েেী প্রবতবনবয প্ররয়াগ 
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3 – প্রতােণাে অনযানয রূপ 


1 – খলনায়রেে প্ররোচনায় নায়রেে প্রবতবক্রয়া 


2 – রূপেোে এরজরেে প্রভ্ারি নায়ে োবিেভ্ারি বশোে 


3 - নায়রেে প্ররোচনায় খলনায়রেে প্রবতবক্রয়া 
 - এে েরঠ্াে চুবক্তে  রল প্রােবমে বিপদ্ 
A - দু্িৃযততা 
A – খল অনয উপারয় ধ্বিংস সাযন েরে 
A1 – এে িযবক্তে অপহেণ 
A2 – িারজয়াপ্ত েো হয় এেজন ঐবন্দ্রজাবলে প্রবতবনবয িা সাহােযোেীরে 
Aii – িল প্ররয়াগ েরে এেজন ঐন্দ্রজাবলে সাহােযোেীরে আটে েো হয় 
A3 – বিনিোেী  সল 
A4 – বদ্িারলারে চুবে 
A5 – অপহােরেে বিবভ্ি রূপ 
A6 – শােীবেে পীেন িা েবতসাযন েরে 
A7 – অেস্মাৎ অন্তবহযত হয় 
Avii – নিিযূ বিসৃ্মত 
A8 – চাবহদ্াে জনয অপহেণ 
A9 - িবহষ্কাে 
A10 – সমুরদ্র বনরেপ 
A11 – খল োউরে রূপান্তবেত েরে এিিং যসখারন অনয োউরে স্থাপন েরে 
A12 – বমেযা উপস্থাপন 
A13 – হতযাে আরদ্শ 
A14 - হতযা 
A15 – োিজ্জীিন োোদ্ি, আটে 
A16 – যজাে েরে বিরয় েোে হুমবে 
Axvi – আত্মীয়রদ্ে বমবলত যচিায় যজাে েরে বিরয় েোে হুমবে 
A17 – স্বজাবতভ্েণোেী হুমবে 
Avii – আত্মীয়রদ্ে বমবলত প্ররচিায় স্বজাবতভ্েণোেীে হুমবে 
A18 – োরে পীেন (েক্তবপশাচ) 
A19 – েুরদ্ধে যঘােণা 
a – অভ্াি, অপ্রতুলতা 
a1 – েরনে অভ্াি, এে িযবক্তে 
a2 – সাহােযোেী/রূপেোে প্রবতবনবযে অভ্াি 
a3 – বিস্ময়েে প্রবতবনবযে অভ্াি 
a4 – জাদু্িস্তু িা প্রাণী োে মরযয জীিন-মৃতুয লুক্কাবয়ত তাে অভ্াি 
a5 – অরেযে অভ্াি িা অবস্তরত্বে অেয 
a6 – অনযানয রূপ 
B – মযযস্থতাে সময়, সিংরোগ ঘটনা 
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B1 – সাহারেযে জনয আহ্বান 
B2 - পাঠ্ারনা 
B3 – মুবক্ত, প্রস্থান 
B4 – নানা যেরনে বিপেযরয়ে ঘটনা 
B5 – বনিযাবসত িীরেে পবেিহন 
B6 – বনবিত িীরেে মুবক্ত, বিদ্ায় 
B7 – বিলারপে গান 
C – বিপেীত বক্রয়া েোে সম্মবত 
 - প্রস্থান 
D – দ্াতাে প্রেম োজ 
D1 – নায়রেে পেীো 
D2 – অবভ্িাদ্ন, বজজ্ঞাসা 
D3 – মৃতুযে পে অনুগ্ররহে জনয অনুরোয েো 
D4 – িিীে অনুরোয স্বাযীনতাে জনয 
*D4 – িিীে অনুরোয স্বাযীনতাে জনয, প্রােবমে োোিারসে মাযযরম 
D5 – েমাে জনয অনুরোয 
D6 – বিরভ্রদ্ে জনয অনুরোয 
d6 – বিরভ্রদ্ে জনয েুবক্ত োো অনুরোরযে প্রোশ 
D7 – অনযানয অনুরোয 
*D7 – অনযানয অনুরোয, এই অনুরোরযে বভ্বতরত িযবক্তে প্রােবমে অসহায় অিস্থাে প্রোশ 
d7 – দ্াতাে  
D8 – ধ্বিংরসে যচিা 
D9 – শত্রুপে/প্রবতিবিে সরি েুদ্ধ 
D10 – জাদু্দ্রিয যদ্বখরয় অনযবেেু চাওয়া 
E – নায়রেে প্রবতবক্রয়া (যনাত্মে িা ঋণাত্মে) 
E1 - অবেপেীো 
E2 – িিুত্বপূণয প্রবতবক্রয়া 
E3 – মৃত িযবক্তে প্রবত অনুগ্রহ 
E4 – িবি মুবক্ত 
E5 – বমনবতপূণয প্রােযণা 
E6 – িাদ্ী বিিাদ্ীে বিবিিতা 
Evi – িাদ্ী বিিাদ্ীে প্রতােণা 
E7 – অনয বেেু েোে োেযেমতা; অনুরোয পবেপূণয হওয়া, যাবমযে বক্রয়াোি 
E8 – ধ্বিংস প্রবতরোরযে প্ররচিা যঠ্োরনা 
E9 – েুরদ্ধ জয় 
E10 – বিবনমরয় প্রতােণা/যূতযতা 
E11 – মুগ্ধতা 
F -অবযগ্রহণ/অজযন, প্রাবপ্ত এেবট ঐন্দ্রজাবলে প্রবতবনবয 
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F1 – প্রবতবনবযরে স্থানান্তে েো 
f1 – উপহােবটে উপাদ্ান প্রেৃবতে স্বরূপ 
F neg (F -) – প্রবতবনবযরে স্থানান্তে েো োরি না 
F contr. (F=) – িীরেে যনবতিাচে প্রবতবক্রয়াে বনেুে প্রবতরশায 
F2 – প্রবতবনবযরে বচবিত েো 
F3 – প্রবতবনবয প্রস্তুত 
F4 – প্রবতবনবয বিক্রীত, ক্রীত 
F4

3 – প্রবতবনবযরদ্ে আরদ্শ যদ্ওয়া 
F5 – প্রবতবনবযরদ্ে খুোঁরজ পাওয়া 
F6 – প্রবতবনবযরে মরন হরি এটা তাে সামঞ্জসয 
Fvi – প্রবতবনবযরে মরন হরি পৃবেিীে িাইরেে 
F9

6 – সাহােযোেীে সারে সাোৎ, যে তারে যসিা প্রদ্ান েরেবেল 
F7 – প্রবতবনবযবট মাতাল িা ভু্ক্ত 
F8 – প্রবতবনবযরে পােোও েো হল 
F9 – প্রবতবনবয যসিা প্রদ্ান েরেবেল োরোে সারে েো িরল 
f9 – প্রবতবনবয বনরদ্যশ েরে যে বেেু সমরয়ে প্ররয়াজরন তাে বনজস্ব সামঞ্জসয উপবস্থত হরি  
G – এেবট মরনানীত জায়গায় স্থানান্তে; পেপ্রদ্শযে 
G1 – নায়ে িাতারস ওরে 
G2 – নায়রেে আরোহণ েো, িহন েো 
G3 – নায়রেে যনতৃত্ব 
G4 – নায়রেে পেপ্রদ্শযে হওয়া 
G5 – নায়ে যোগারোরগে বনশ্চল উপায় িযিহাে েরে 
G6 – এেবট বনেুে পে যদ্খাে উপায় 
H – খলনায়রেে সারে নায়রেে লোই 
H1 – যখালা মারঠ্ লোই 
H2 – এেবট প্রবতরোবগতা 
H3 – তাস যখলা 
H4 - ঝাোঁেুবন 
I – খলনায়রেে জয় 
I1 – প্রোরশয েুদ্ধ খরলে জয় 
*I1 – েখন অনযজন লুবেরয় তখন এে নায়রেে িাো জয় 
I2 – প্রবতরোবগতায় খরলে জয় িা যেেত্ব লাভ্ 
I3 – তাস যখলায় খরলে যজতা 
I4 – ওজন প্রবতরোবগতায় খলনায়রেে যজতা 
I5 – েুদ্ধ োোই খরলে বনযন 
I6 – খরলে বনিযাসন 
J – নায়েরে বচবিত েো 
J1 – শেীরে বচি এোঁরে যদ্ওয়া হয় 
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J2 – আিংবট িা যতায়ারল লাভ্ 
K – অভ্াি অপসাবেত 
K1 – অনুসিানেত িযবক্ত িা িস্তু চাতুরেযে মাযযরম লাভ্ েো 
K2 – সবম্মবলতভ্ারি দ্রুত হস্তগত েো 
K3 – ভ্য় যদ্বখরয় লাভ্ েো 
K4 – পূিযিতযী োরজে  লস্বরূপ অনুসিানীে িযবক্ত, পশুপাবখ িা িস্তুলাভ্ 
K5 – জাদু্ে েলযারণ প্রাবপ্ত 
K6 – জাদু্ে মাযযরম দ্াবেদ্রয-মুবক্ত 
K7 – সিানেত িযবক্ত, পশুপাবখ িা িস্তুলাভ্ 
K8 – সরমাহন শবক্তে অিসান 
K9 – মৃরতে পুনজযীিন লাভ্ 
Kix – এেই, জরলে সারে জীিরনে প্রােবমে প্রাবপ্ত 
K10 – িবিে মুবক্তলাভ্ 
KF1 – সিানীয় িযবক্ত, িস্তু িা পশুপাবখ স্থানান্তবেত েো হয় 
KF2 – সিানীয় িযবক্ত, িস্তু িা পশুপাবখ যদ্বখরয় যদ্ওয়া হয় 
 - নায়রেে প্রতযািতযন 
Pr - অনুসেণ 
Pr1 – উেন্তভ্ারি নায়েরে অনুসেণ 
Pr2 – অনুসেণোেী অপোযীরে দ্াবি েরে 
Pr3 – অনুসেণোেী দ্রুত পশুপাবখে রূপ যােণ েরে নায়রে অনুসেণ েরে 
Pr4 – অনুসেণোেী বনরজরে যলাভ্নীয় িস্তু িা প্রাণীরত রূপান্তবেত েরে নায়রেে সমু্মরখ বগরয় উপবস্থত হয় 
Pr5 – নায়েরে বগরল য লাে যচিা েরে 
Pr6 – নায়েরে হতযাে যচিা েরে 
Pr7 – নায়ে যে গারে আেয় যনয় অনুসেণোেী যসই গােবটরে বচবিরয় যখরত চায় 
Rs – অনুসেণ যেরে নায়রেে উদ্ধাে 
Rs1 – নায়েরে িাতারসে মরযয বদ্রয় িহন েো 
Rs2 – নায়ে পরে িাোঁযাে সৃবি েেরত েেরত উরে োয় 
Rs3 – উরে োিাে সময় অরচনা বেেুরত রূপান্তবেত হয় 
Rs4 – োোপরে নায়ে বনরজরে লুবেরয় য রল 
Rs5 – যোরনা িযবক্ত নায়েরে আোল েরে োরখ 
Rs6 – নায়রেে পশু িা পােরেে রূপ যােণ এিিং আত্মেো 
Rs7 – নায়ে যলাভ্ যেরে বিেত োরে 
Rs8 – বিরুদ্ধ পে তারে বগরল য লুে িা যােণ েরুে নায়ে এমন অিস্থাে িশ হয় না 
Rs9 – নায়ে বনরজরে ধ্বিংস হওয়া যেরে েো েরে 
Rs10 – প্রতযািতযনেত অিস্থায় নায়ে এে গাে যেরে অনয গারে লাভ্ যদ্য় 
o – অপবেবচরতে আগমন 
L – বমেযা নায়রেে দ্াবি 
M – েবঠ্ন োজ 
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N – োজগুরলা সমাযান েো 
*N – সময়সীমাে আরগ সমাযান 
Q – নায়রেে পবেবচবত লাভ্ 
Ex – নেল নায়ে অেিা খরলে মুরখাশ উরন্মাচন 
T - নায়রেে যদ্হ-রূরপে পবেিতযন 
T1 – জাদু্িস্তুে সাহারেয সোসবে যচহাোে পবেিতযন 
T2 – নায়ে েতৃযে আশ্চেয প্রাসাদ্ বনমযাণ 
T3 – নতুন যপাোে পবেযান 
T4 – েুবক্তগ্রাহয ও যেৌতেময় রূপাযােণ 
U – বমরেয নায়ে িা খলনায়েরে শাবস্ত প্রদ্ান 
U neg. – বমরেয নায়ে িা খলনায়েরে েমা েরে যদ্ওয়া 
W - বিরয় 
W1 - োজেনযা ও োজযলাভ্ 
W2 – বসিংহাসন োো বিরয় 
W3 – শুযু বসিংহাসন লাভ্ 
W4 – বিরয়ে প্রবতশ্রুবত 
W5 – বিরয়ে আসে িরসরে 
w∘ - অবন্তম দৃ্রশয অেয পুেষ্কাে এিিং অনযানয উপাদ্ান 
mot. - যপ্রেণা 
Pos. or + - অনুোরনে ইবতিাচে  লা ল 
Neg. or - - অনুোরনে যনবতিাচে  লা ল 
             - সিংরোজন অিযয় 
             বতনগুণ সিংরোজন অিযয় 
 
গেগুবলে যেৌশল বিরেেণ : 
প্রেম উপাখযান :  
িাোনসী নগরেে োজা প্রতাপমুেুট,  
তাোঁে স্ত্রী মহারদ্িী ও পুে িজ্রমুেুট (১)।                                   ১. প্রােবমে অিস্থা () 
 
এে.  
এেবদ্ন িজ্রমুেুট আমাতয পুেরে  
সরি বনরয় মৃগয়ায় যগল (২)।                                             ২. তরুরণে প্রস্থান (3) 
অেণয মরযয এে অপরূপ সুিেী েনযারে  
যদ্রখ যমাবহত হরলন বতবন (৩)।                                          ৩. মুগ্ধ হওয়া (E11) 
আমাতয পুেরে সরি বনরয় িজ্রমুেুট োজেুমােী পদ্মািতীে 
িরল োওয়া েণযাট নগরেে উরেরশয োো েরেন (৪)।                       ৪. প্রস্থান () 
েণযাটনগরে যপৌঁরে তারদ্ে োজেুমােীে যােীে সারে পবেচয় হয়,  
যে িজ্রমুেুটরে োজপ্রাসারদ্ য াোে িযিস্থা েরেবেল (৫)।                 ৫. সাহােযোেীে সারে সাোৎ (F9

6) 
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োজেুমােীে যহোঁয়াবলে উতে যপরত োজেুমােরে  
সাহােয েেল আমাতয পুে (৬)।                                         ৬. সিংরোগস্থাপন () 
িজ্রমুেুরটে সারে পদ্মািতীে বিিাহ সম্পি হল গািিয মরত (৭)।           ৭. বিরয় (w) 
 
দু্ই.  
বিিারহে পেিতযীোরল পদ্মািতী েখন অিগত  
হল যে তাে যহোঁয়াবল োজেুমাে নয়, আমাতয পুে  
উদ্ধাে েরেরে, তখন যস বনজ েলঙ্ক জানাজাবন হওয়াে  
ভ্রয় আমাতয পুেরে হতযা েেরত উদ্যত হল (৮) ।                        ৮. হতযা (A14) 
যসই মরতা িজ্রমুেুরটে হাত বদ্রয় আমাতয পুেরে  
বিে বমবেত বমিাি যপ্রেণ েেল পদ্মািতী (৯) ।                           ৯. সাহারেযে জনয আহ্বান (B1) 
আমাতয পুে পদ্মািতীে এই েলনাটুেুও িুঝরত সেম হল (১০) ।          ১০. খলনায়ে সম্পরেয তেয পায় 
                                                                            নায়ে (2) 
এিিং িজ্রমুেুট েতৃযে পদ্মািতীরে জানারনা হয় যে  
আমাতযপুে বমিাি যখরয় ঘুবমরয় পরেরে (১১) ।                            ১১. িাদ্ী-বিিাদ্ীে প্রতােণা (Evi) 
োরে আমাতয পুরেে েো মরতা োজপ্রসাদ্  
যেরে িজ্রমুেুট পলায়ন েেল (১২) ।                                     ১২. প্রবতবনবয ইবিত যদ্য় যে  
                                                                           প্ররয়াজরনে বেেু সমরয়ে মরযয  
                                                                          বনরজে ইিামত উপবস্থত হরি (f9) 
পদ্মািতীরে উবচত বশো যদ্ওয়াে জনয উভ্রয়  
সিযাসী ও বশরেযে েদ্মরিশ যােণ েরে (১৩) ।                             ১৩. রূপান্তে (T) 
তারদ্ে উরেশয স ল হয়। তাো পদ্মািতীরে  
দু্শ্চবেে প্রমাণ েেরত সেম হয় (১৪)।                                    ১৪. অনুোরনে জনয ইবতিাচে  ল 
                                                                             (Pos. or +) 
বতন.  
আমাতয পুে ও িজ্রমুেুরটে ইিানুোয়ী েণযাট  
োজ শাবস্তস্বরূপ পদ্মািতীরে নগে যেরে িবহস্কাে েেরল (১৫)  
পদ্মািতী অেরণয আেয় যনয়।                                              ১৫. িবহষ্কাে (A9) 
অেণয যেরে তারে উদ্ধাে েরে তাো  
বতনজরন িাোনসী নগরে ব রে োয় (১৬) ।                                ১৬. নায়রেে প্রতযাগমন () 
 
প্রােবমে অিস্থা -  
এে. 3

 E11
  F9

6   w 
দু্ই. A14

 B1
 

2
 Evi

 f9 T 
বতন. A9

  
 
বিতীয় উপাখযান :  
জয়স্থল নগরে পেম যাবমযে ব্রাহ্মণ যেশি,  

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-5 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 47-68 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 56 of 68 

 

স্ত্রী, পুে ও েনযা মযুমালতীরে সরি বনরয় িাস েেত (১)।                  ১. প্রােবমে অিস্থা  () 
এে. 
মযুমালতী বিিাহরোগযা হরল যেশি ও তাে পুে  
উপেুক্ত পারেে সিারন তৎপে হরলন (২)।                                ২. পারেে অভ্াি (a1) 
বেেুোল পে ব্রাহ্মণ েজমান পুরেে বিিাহ উপলরে  
এিিং ব্রাহ্মণপুে অযযয়রনে জনয গ্রামান্তরে যগরলন (৩) ।                    ৩. যজযরেে প্রস্থান (1) 
ব্রাহ্মণ অনুোনারন্ত মযুমালতীে বিিারহে জনয এেবট পাে,  
ব্রাহ্মণপুে অযযায়নারন্ত এেবট পাে বনরয় এরলন এিিং  
ব্রাহ্মণী গৃরহ আগত এেবট যসৌমযদ্শযণ ব্রাহ্মণরে  
মযুমালতীে বিিারহে উপেুক্ত পাে বনণযয় েরে তারে  
িাবেরতই োখরলন – এইভ্ারি মযুমালতীে বিিারহে জনয  
বতনবট পাে উপবস্থত হল (৪) ।                                          ৪. আরগে োরজে প্রতযে  
                                                                            লা ল বহরসরি যাে  
                                                                           পবেরশায (K4) 
দু্ই. 
এমতািস্থায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপুে েখন আরলাচনায়  
েত, তখন ব্রাহ্মণী যসখারন উপবস্থত হরয় জানায় 
 যে সপযাঘারত মযুমালতীে মৃতুয হরয়রে (৫) ।                               ৫. আহত (A6) 
মযুমালতী মৃতুযরত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী বিলাপ েেরত  
লাগল এিিং অনযবদ্রে ভ্ািী পত্নীে মৃতুযরত বতনজন  
ব্রাহ্মণ বিোগয লাভ্ েরেন। বেবিক্রম মযুমালতীে  
অবস্থ বনরয় যদ্শ ভ্রমরণ যিরোয়। িামন সিযাসী হরয়  
তীেযোোয় পাবে বদ্ল (৬)।                                                ৬. বিলারপে গান (B7) 
 
মযুসূদ্ন মযুমালতীে যদ্হভ্স্ম যেরখ পণযশালা  
বনমযাণ েরে শশ্মারনই যোগসাযনায় িসল (৭)।                              ৭. বিপেীত বক্রয়া েোে  
                                                                             সম্মবত, প্রস্থান (C) 
এই ভ্রমণোরলই িামন এে ব্রাহ্মরণে োে  
যেরে মৃত সঞ্জীিনী বিদ্যাে পুোঁবে হস্তগত েেল (৮)।                       ৮. এেজন ঐন্দ্রজাবলে প্রবতবনবযে  
                                                                            বিবনমরয় প্রাবপ্ত লাভ্ (D10) 
বদ্িরোরগ বতন ব্রাহ্মণ েোস্থারন আিাে ব রে এল (৯)।                     ৯. নায়রেে প্রতযািতযন () 
মিিরল মযুমালতীরে িাোঁবচরয় তুলল (১০)।                                 ১০. পুনরুজ্জীিন (K9) 
বেন্তু োজা বিক্রমাবদ্রতযে িক্তিযানুোয়ী,  
অবস্থসঞ্চয়ন পুরেে োজ, প্রাণদ্ান বপতাে োজ  
এিিং ভ্স্মোবশ সিংগ্রহ েোেয প্রণয়ীে োজ (১১)।                          ১১. নায়েরে বচবিত েো (J) 
তাই মযুসূদ্ন মৃতসঞ্জীিনীে দ্ীঘযবদ্ন শশ্মানিাসী  
হরয় বদ্নাবতপাতোেী মযুসূদ্রনে সারেই  
মযুমালতীে বিিাহ হল (১২)।                                            ১২. বিরয় (w) 
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প্রােবমে অিস্থা -  
এে. a1 1 K4 
দু্ই. A6 B7 C D10  K9 J w 
 
তৃতীয় উপাখযান : 
িযযমান নগরেে োজা রূপরসন (১)।                                       ১. প্রােবমে অিস্থা () 
 
এে. 
িীেিে নামে এে অস্ত্রযােী পুরুে োরজে  
আশায় োজা উপবস্থত হয় (২)।                                           ২.অভ্াি, অপ্রতুলতা (a) 
োজা তারে েরোপেুক্ত োরেয িহাল েরেন (৩)।                           ৩. অনুরোয পবেপূনয হওয়া (E7) 
বেন্তু পবেিরতয িীেিল পাবেেবমে স্বরূপ প্রবতবদ্ন  
এে সহস্র স্বণযমুদ্রা দ্ািী েরেন; োজা োবজ হন (৪)।                       ৪. প্রবতবনবয হল বিক্রীত (F4) 
েো মরতা োজা যোোযযােরে যেরে আরদ্শ যদ্ন,  
“তুবম প্রবতবদ্ন, প্রাতঃোরল, িীেিেরে সহস্র সুিণয বদ্রি,  
যোনও মরত অনযো না হয়”৪ (৫)।                                       ৫. আরদ্শ (2) 
এইভ্ারিই িীেিে প্রবতবদ্ন সহস্র স্বণযমুদ্রাে পবেিরতয  
সাোবদ্ন োত োজাে আরদ্শ পালন েেরত োরে,  
যস েতই দু্ঃসাযয যহাে না যেন? (৬)                                      ৬. আরদ্শ িহন (2) 
 
দু্ই. 
এইভ্ারিই বেেুবদ্ন অবতক্রান্ত হওয়াে পে  
এেবদ্ন োরত স্ত্রীরলারেে োিা শুরন িীেিে  
োজাে আরদ্শ অনুসারে বনবদ্যি স্থারন বগরয় যস  
স্বয়িং োজলক্ষ্মীে দ্শযন পায় (৭)।                                           ৭. আরদ্শ (2) 
িীেিে োজলক্ষ্মীে োে যেরে জানরত পারে,  
“োজা রূপরসরনে গৃরহ নানা অনযায়াচেণ হইরতরে।  
তৎপ্রেুক্ত, তদ্ীয় আিারস, অবচোৎ অলক্ষ্মীে  
প্ররিশ হইরিে; সুতোিং আবম োজাে অবযোে  
পবেতযাগ েবেয়া োইি।” (৮)                                             ৮. দু্িৃযততা (A) 
আবম প্রস্থান েবেরল, অে বদ্রনে মরযযই,  
োজাে প্রাণাতযয় ঘবটরিে” ৫। (৯)                                        ৯. অনযানয উপারয় প্রাপ্ত তেয (3) 
এই দু্ঘযটনাে হাত যেরে োজারে িাোঁচারত  
উপায় বহরসরি োজলক্ষ্মী িীেিেরে জানায়,  
“পূর্ব্যবদ্রে, অদ্ধযরোজনারন্ত, এে যদ্িী আরেন।  
েবদ্ যেহ ঐ যদ্িীে বনেরট, আপনপুেরে স্বহরস্ত  
িবল যদ্য়, তরি বতবন প্রসি হইয়া, োজাে সমস্ত  
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অমিরলে সমূ্পণয বনিােণ েবেরত পারেন” ৬। (১০)                        ১০. নায়রেে পেীো (D1) 
োজাে প্রাণ িাোঁচারত িীেিল োজলক্ষ্মীে েো মরতা  
বনজপুরেে মস্তেরেদ্ন েরে; যশারে বিহ্বল হরয়  
এরে এরে িীেিরলে স্ত্রী, েনযা ও সিরশে িীেিেও  
প্রাণতযাগ েরে। (১১)                                                   ১১. অেীপেীো (E1) 
োজা আোল যেরে এদৃ্শয যদ্রখ বনজ বশেরিদ্রন  
উদ্যত হরল োজলক্ষ্মী আবিভূ্যত হরয় চােজরনে  
প্রাণদ্ান েরেন (১২)।                                                  ১২. পুনরুজ্জীিন (K9) 
পেবদ্ন োজা োজসভ্ায় সিযজন সমু্মরখ, যমযরে  
সােী যেরখ প্রভু্পোয়ণ িীেিেরে অযয োরজশ্বরেে  
পরদ্ প্রবতবেত েরেন (১৩)।                                           ১৩. অবন্তম দৃ্রশয অেয অনযানয  
                                                                           উপাদ্ান বদ্রয় পুেসৃ্কত  
                                                                           েো হয় (w∘) 
উপাখযারনে যশরে বিক্রমাবদ্রতযে েোনুোয়ী,  
গরে োজাে ঔদ্ােয অবযে। োেণ যে োজা যসিরেে  
জনয বনজ প্রাণদ্ারন উদ্যত হয়, তাে ঔদ্ােয যে অবযে  
হরি তা িলাে অরপো োরখ না (১৪)।                                   ১৪. নায়েরে বচবিত েো (J) 
প্রােবমে অিস্থা -  
এে. E7 F4 2 2 
দু্ই. 3 2 A D1 E1 K9 w∘ J 
 
চতুেয উপাখযান : 
যভ্াগিতী নগরেে োজা অনিরসন, তাোঁে চূোমবণ  
নারম এেবট শুেপাবখ বেল। অনযবদ্রে মগরযে োজেনযা  
চন্দ্রািতী, তাোঁে মদ্নমঞ্জেী নারম এেবট শাবেো বেল (১)।                    ১. প্রােবমে অিস্থা () 
এে. 
চূোমবণ ও মদ্মমঞ্জেীে সিযজ্ঞতাে োেরণ অনিরসন  
ও চন্দ্রািতীে বিিাহ হয় (২)।                                              ২. বিরয় (w)    
এে বেেুোল পে শাবেো পুরুে জাবতে চবেে জ্ঞাপনারেয  
চন্দ্রািতী ও অনিরসনরে এেবট গে যশানায় (৩) 
ইলাপুরেে এেজন ঐশ্বেযশালী যেেী মহাযন। দ্ীঘযোল  
পরে জগদ্ীশ্বরেে েৃপায় তাোঁে এেবট পুে সন্তান জন্মাল;  
নাম নয়নানি (৪)।                                                        ৪. প্রােবমে অিস্থা () 
নয়নানি েত বদ্ন যেরত লাগল ততই যস দু্ঃশীল,  
দু্শ্চবেে হরয় উঠ্রত লাগল (৫)।                                            ৫. দু্িৃযততা (A) 
বপতাে মৃতুযে পে বপতৃে সম্পবত আত্মসাৎ েরে (৬)।                        ৬. যজযরেে প্রস্থান (1) 
এিিং চন্দ্রপুরেে যহমগুপ্ত যশরঠ্ে োরে উপবস্থত হল (৭)।                      ৭. প্রস্থান () 
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দু্ই. 
িাবণজয োোোরল ঝরে যনৌো েুরি োওয়াে বমরেয  
োবহবন শুবনরয় যশরঠ্ে মন জয় েেল (৮)।                                  ৮. বমেযা প্রবতস্থাপন (A12)    
যহমগুপ্ত উপেুক্ত পাে যপরয় তাে সারে েনযা  
েত্নািতীে বিিাহ বদ্রলন (৯)।                                              ৯. বিরয় (w) 
বিিাহারন্ত নয়নানি নিিযূ ও প্রচুে উপর ৌেন  
সহোরে গৃহাবভ্মুরখ োো েরেন এিিং সুরোগ িুরঝ  
েত্নািতীরে গভ্ীোেরণয য রল যেরখ সমস্ত সম্পবত  
বনরয় পাবলরয় োয় (১০)।                                                  ১০. বিবনমরয় প্রতােণা (E10)   
প্রাপ্ত সম্পবত বনঃরশবেত হরল পুনোয় নয়নানি  
অরেযে যলারভ্ ব রে আরস এিিং েমা প্রােযনা েরে (১১)।                    ১১. েমাে জনয অনুরোয (D5) 
 
বতন.  
সময় িুরঝ েত্নািতীরে েুবেোঘারত হতযা েরে এিিং  
েত্নািতীে পবেবহত গয়না বনরয় পাবলরয় োয় (১২)।                          ১২. হতযা (A14) 
শুে নােী চবেে উরন্মাচরনে জনয আেও এেবট গে যশানায় – 
োঞ্চনপুরেে এেজন যেেী সাগেদ্ত, তাোঁে পুে শ্রীদ্রতে  
সারে যসামদ্ত যশরঠ্ে েনযা জয়শ্রীে বিিাহ হয় (১৩)।                       ১৩. বিরয় (w) 
বিিাহারন্ত শ্রীদ্ত জয়শ্রীরে বপতৃালরয় যেরখ িাবণরজয োো েরে (১৪)।        ১৪. প্রস্থান () 
এই সমরয় জয়শ্রী এে পবেরেে রূপদ্শযন লাভ্ েরে  
যমাবহত হয় এিিং তা তাে সখীরে জানায় (১৫)।                            ১৫. মুগ্ধ হওয়া (E11)   
সখী জয়শ্রীে এরহন অিস্থা যদ্রখ সেরল ঘুবমরয় পেরল  
তারে বনরয় পবেরেে উরেরশয েওনা যদ্য় (১৬)।                            ১৬. সিংরোগ ঘটনা (B)   
এরূপ বেেুবদ্ন োওয়াে পে শ্রীদ্ত িাবণজয যেরে  
ব রে এরলা। বেন্তু জয়শ্রীে এই অবভ্সাে গমন োমল না (১৭)।              ১৭. নায়রেে প্রতযািতযন ()  
 
এেই মরযয এেবদ্ন জয়শ্রীে এই অবভ্সাে োরেযে  
সােী হরয় োেল এে যচাে ও এে বপশাচ।  
অনযবদ্রে োলসরপয পবেরেে মৃতুয হল (১৮)।                                ১৮. তরুরণে প্রস্থান (3) 
 
চাে. 
জয়শ্রীরে উপেুক্ত বশো বদ্রত বপশাচ তাে নাে  
যেরট তা োজশ্রীে উপপবতে হারত যেরখ যদ্য় (১৯)।                         ১৯. অিহাবন (A6)    
বনরজরে এরহন অিস্থা যেরে িাোঁচারত সেরলে োরে  
োজস্বী তাে স্বামীরে যদ্ােী সািস্ত েরে (২০)।                               ২০. প্রবতেূল দ্াতাে সারে  
                                                                               েুদ্ধ (D9)    
শাবস্তস্বরূপ শ্রীদ্তরে যমযািতাে শূরল চোরনাে  
আরদ্শ যদ্য় (২১)।                                                        ২১. সিংরোজন সাযন () 
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যচােও বপশারচে মযযস্থতায় শ্রীদ্ত মুবক্ত পায় (২২)।                          ২২. আরগে োরজে প্রতযে  
                                                                                লা ল বহসারি যাে  
                                                                               পবেরশায (K4)   
োজশ্রীে মস্তেমুিন েরে, তারত যঘাল য রল,  
তারে যঘাোে বপরঠ্ চবেরয় নগরে ঘুবেরয় যদ্শ  
যেরে িবহস্কাে েো হয় (২৩)।                                            ২৩. বভ্রলরনে শাবস্ত (U) 
 
প্রােবমে অিস্থা -  
এে. w  A 1  
দু্ই. A12 w E10 D5 
বতন. A14  w  E11 B  3 
চাে. A6 D9  K4 U 
পঞ্চম উপাখযান :  
যাো নগরেে োজা মহািরলে দূ্ত হবেদ্াস, তাে স্ত্রী,  
পুে ও েনযাে মহারদ্িীে সারে িসিাস েেত (১)।                             ১. প্রােবমে অিস্থা ()  
এে. 
মহারদ্িী বিিাহ যোগযা হরল হবেদ্াস উপেুক্ত পারেে  
সিান েেরত লাগরলন (২)।                                                  ২. পারেে অভ্াি (a1) 
এেদ্া োজা মহািরলে আরদ্শানুসারে হবেদ্াস োজা  
হবেশচরন্দ্রে খিে বনরত দ্বেণরদ্রশ োো েরেন (৩)।                          ৩. যজযরেে প্রস্থান (1)    
দ্বেণরদ্শ যেরে প্রতযাগমনোরল হবেদ্াস মহারদ্িীে  
সরি বিিারহে জনয এেবট উপেুক্ত পাে বনরয় আরসন।  
তদ্ানুরূপ হবেদ্ারসে স্ত্রী ও পুেও এে এে ব্রাহ্মণ  
তনয়রে বনরয় গৃরহ হাবজে হন (৪)।                                            ৪. আরগে োরজে প্রতযে 
                                                                                  লা ল বহসারি যাে  
                                                                                 পবেরশায (K4) 
দু্ই. 
এেই মরযয োবেোরল সেরল েখন ঘুবমরয়,  
তখন বিিযাচল পিযরতে এে োেস এরস  
মহারদ্িীরে অপহেণ েরে বনরয় োয় (৫)।                                   ৫. এে িযবক্তে অপহেণ (A1) 
মহারদ্িীরে উদ্ধাে েেরত প্রেম ব্রাহ্মণ  
তাে অসাযােণ গুরণে মযয বদ্রয় (৬)                                          ৬. নায়রেে পেীো (D1) 
মহারদ্িীে অিস্থান বনণযয় েেরত সেম হয় (৭)।                               ৭. খলনায়ে সম্পরেয তেয  
                                                                                পাওয়াে জনয নায়রেে  
                                                                                প্রােবমে বনেীেণ (2) 
বিতীয় ব্রাহ্মণ তাে উেন্ত েরেে সাহারেয বনবদ্যি  
স্থারন উপবস্থত হয় (৮)।                                                      ৮. নায়রেে িাতারস ওরে (G1) 
এিিং তৃতীয় ব্রাহ্মণ োেরসে সারে েুদ্ধ েরে, (৯)                              ৯. যখালা মারঠ্ লোই (H1) 
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শেবনরেপ েরে োেসরে হতযা েরে (১০);                                   ১০. েুরদ্ধ জয় (E9)  
মহারদ্িীরে উদ্ধাে েরে (১১)।                                                ১১. অনুোরনে ইবতিাচে  লা ল 
                                                                                [Pos. or +] 
বিক্রমাবদ্রতযে েোনুোয়ী, প্রতযাহতযাে গুরণই প্রেৃত  
োজ সম্পি হরয়রে। তাই মহারদ্িীে বিিাহ সম্পি হয়  
োেসরে হতযা েরে মহারদ্িীরে উদ্ধাে েরেরে যে  
ব্রাহ্মণ তনয় তাে সারেই (১২)।                                              ১২. বিরয় (w) 
প্রােবমে অিস্থা -   
এে. a11 K4 
দু্ই. A1 D1 E1 2 G1 H1 E9 [Pos. or +] w 
 
েে উপাখযান : 
যমযপুে নগরেে যমযশীল নারম বনঃসন্তান  
োজা তাোঁে মিী অিরেে পোমশযানুোয়ী  
োতযায়নীে মবিে বনমযাণ েরেন এিিং  
োতযায়নীে আোযনা েরে এেবট  
পুেসন্তান লাভ্ েরেন (১)।                                               ১. প্রােবমে অিস্থা ()  
 
এে. 
এে বেেু োল পরে তন্তুিায় দ্ীনদ্াস োেয উপলরে  
িিুে সারে োজযানীরত আরস (২)।                                           ২. প্রস্থান ()  
এিিং তোয় এেবট পেমাসুিেীরে যদ্রখ যমাবহত হয় (৩)।                      ৩. মুগ্ধতা (E11)  
পূরিযই যস োজা েতৃযে োতযায়নীে আোযনা  
এিিং পুেলারভ্ে েো শুরনবেল (৪)                                            ৪. অনযানয উপারয় প্রাপ্ত  
                                                                                তেয (3) 
এই ঘটনাে িশিতযী হরয় দ্ীনদ্াস যদ্িী োতযায়নীে োরে 
যসই পেমাসুিেী নােীরে পাওয়াে িাসনা জানায় (৫)।                         ৫. বমনবতপূণয প্রােযনা (E5)  
এিিং মানবসে স্বরূপ বনজ মুস্তে যেদ্রনে েো  
যদ্িীরে জাবনরয় গৃরহ প্রতযাগমন েরে (৬)।                                    ৬. নায়রেে প্রতযািতযন ()  
 
যদ্িীে আশীিযারদ্ যসই অপরূপসুিেীে সারে  
দ্ীনদ্ারসে বিিাহ হয় (৭)।                                                    ৭. বিরয় (w) 
 
দু্ই.  
শ্বশুেিাবে যেরে প্রতযাগমন োরল ভ্গিতী  
োতযায়নীে মবিে যদ্রখ পূরিযে মানবসরেে েো  
মরন পরে এিিং দ্ীঘযবদ্ন এেো বিস্মেরণে োেরণ  
বনরজরে ‘অসতযিাদ্ী পামে’ আখযা যদ্য় দ্ীনদ্াস (৮)।                           ৮. বমরেযে উপস্থাপন (A12)  
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মানবসে স্বরূপ যদ্িীে মবিরে বনজ মস্তে  
যেদ্ন েরে যস (৯)।                                                          ৯. পূিযিতযী োরজে  লস্বরূপ  
                                                                                 অনুসিানীে িযবক্তলাভ্ (K4)  
এদৃ্শয যদ্রখ দ্ীনদ্ারসে িিু, িিু হতযাে বমেযা  
অপিাদ্ যেরে বনষৃ্কবত যপরত বনরজও এেইভ্ারি  
প্রাণ তযাগ েরে এিিং দ্ীনদ্ারসে স্ত্রী আজীিন বিযিযেিণা  
ও দু্শ্চবেোে বমেযা অপিাদ্ যেরে মুবক্ত যপরত বনজ  
মস্তেরেদ্রন উদ্যত হরল যদ্িী তৎেণাৎ আবিভূ্যত  
হরয় তারে িে প্রদ্ান েরেন; দ্ীনদ্াস ও তাে িিুে  
প্রাণদ্ান েরেন (১০)।                                                          ১০. মৃরতে পুনজযীিন লাভ্ (K9)  
বেন্তু োতযায়নীে আশীিযারদ্ তন্তুিায়েনযা আহ্লাবদ্ত  
হরয় দ্ীনদ্াস ও তাে িিুে মস্তে যোরগ ভু্ল েরে  
এরেে মস্তে অরনযে শেীরে সিংরোজন েরে (১১)।                               ১১. নায়রেে যদ্হ-রূরপে  
                                                                                   পবেিতযন (T) 
বিক্রমাবদ্রতযে িক্তিযানুোয়ী, মানুরেে মস্তেই প্রযান।  
তাই তন্তুিায়েনযা দ্ীননারেে মুি ও তাে িিুে শেীরেে  
সারে ঘেেিা েেরত লাগল (১২)।                                              ১২. জাদু্িস্তুে সাহারেয সোসবে  
                                                                                  যচহাোে পবেিতযন (T1) 
প্রােবমে অিস্থা -   
এে.  E11 3 E5  W* 
দু্ই. A12 K4 K9 T T1 

সপ্তম উপাখযান :  
চম্পা নগরেে োজা চন্দ্রপতী ও স্ত্রী সুরলাচনাে  
বেভু্িনসুিেী নারম এে েনযা বেল (১)।                                        ১. প্রােবমে অিস্থা ()  
 
এে.  
েনযা বিিাহরোগযা হরল োজা উপেুক্ত পারেে  
জনয বচবন্তত হরলন (২)।                                                       ২. েরনে অভ্াি (a1)  
বেভু্িনসুিেীে রূপলািরনযে েো অিগত হরয়  
যদ্শান্তে যেরে চােজন িে উপবস্থত হল (৩)।                                  ৩. অনযানয উপারয় প্রাপ্ত  
                                                                                 তেয (3) 
তাো প্ররতযরে বিদ্যা-িুবদ্ধরত বনপুণ এিিং প্ররতযরেে  
এে এেবট বিরশে গুণ আরে, যেমন –  
প্রেমজন প্রবতবদ্ন এেবট মরনাহে িস্ত্র প্রস্তুত েরে  
তা ৫ েত্নমূরলয বিক্রয় েরে। অেযাৎ যস শূদ্র। 
বিতীয়জন পশুপেীে ভ্াো জারন। অেযাৎ যস জাবতরত বিদ্য। 
তৃতীয়জন শারস্ত্র অবিতীয়। অেযাৎ ব্রাহ্মণ। 
এিিং, চতুেযজন শব্দরভ্দ্ী শে বনরেরপ পােদ্শযী;  
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অেযাৎ েবেয় (৪)।                                                               ৪. নায়রেে পেীো (D1) 
চতুেযজন বেভু্নসুিেীে সজাতীয় (৫)।                                             ৫. নায়েরে বচবিত েো (J)  
তাই এরেরে চতুেযিযবক্তে সারে বেভু্িনসুিেীে  
বিরয় সম্পি হয় (৬)।                                                             ৬. বিরয় (w) 
প্রােবমে অিস্থা -  
এে. a1 3 D1 J w 
অিম উপাখযান :  
বমবেলা নগরেে োজা গুণাবযপ (১)।                                               ১. প্রােবমে অিস্থা ()  
 
এে. 
োজাে িদ্ানযতা ও গুণগ্রাবহতাে েো শুরন  
দ্বেণরদ্শীয় োজপুত বচেঞ্জীি েরমযে প্রােযনায়   
োজযানীরত উপবস্থত হয় (২)।                                                    ২. অভ্াি, অপ্রতুলতা (a)  
বেন্তু োজা গুণাবযপ যসই সময় অিেমহরল  
মবহলাগরণে সারে সহিারস োলোপন েোে  
জনয োজা সভ্ায় আসবেরলন না। এইভ্ারি  
এিেে অবতিাবহত হল এিিং োজাে যদ্খা না  
যপরয় বচেঞ্জীি সিযাসীরিরশ অেণয মরযয িসিাস  
েেরত লাগল (৩)।                                                              ৩. প্রস্থান () 
অন্তঃপুে যেরে ব রে পুনোয় োজোরেয মরনাবনরিশ  
েেরলন; বেেুবদ্ন পে বসনযসামন্ত বনরয় মৃগয়ায়  
োো েেরলন (৪)।                                                              ৪. যজযরেে প্রস্থান (1) 
অিোে নামরল েুযাবনিৃবতে জনয অেরণয  
প্ররিশ েেরলন; বচেঞ্জীরিে আবতরেযয়তা গ্রহণ  
েরে বপপাসা ও েুযাবনিৃবত েরে োজা (৫)।                                       ৫. সাহােযোেীে সারে সাোৎ,  
                                                                                  যে তারে যসিা প্রদ্ান  
                                                                                  েরেবেল (F9

6)  
যসই সরি বচেঞ্জীরিে পূিযোে ঘটনা েিণ েরে  
লবজ্জত হরয় োজযানীরত ব রে বচেঞ্জীিরে  
বপ্রয়পাে েরে বনরজে োরে োখরলন (৬)                                          ৬. পূিযিতযী োরজে  লস্বরূপ  
                                                                                    অনুসিানী িযবক্তলাভ্(K4)  
                                                                                    নায়রেে প্রতযািতযন () 
অনযবদ্রে োজোেযয সম্পাদ্রন যদ্শান্তরেে োওয়াে  
সময় বচেঞ্জীি এে েমণীরে যদ্রখ হতিুবদ্ধ ও যমাবহত হয়।  
এেো োজারে বগরয় জানারল োজা যসই েমনীরে  
বচেঞ্জীিরে বিরয় েোে জনয প্রস্তাি যদ্ন (৭)।                                    ৭. সিংরোজন অিযয় ()  
উপাখযারনে যশরে বচেঞ্জীি ও যসই েমণীে  
বিিাহ সম্পি হয় (৮)।                                                          ৮. বিরয় (w) 
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প্রােবমে অিস্থা -  
এে. a  1 F9

6 (K4 )  w 
নিম উপাখযান :  
মগযপুরে িীেিে নামে োজাে অযীরন  
বহেণযদ্ত নারম িবণরেে মদ্নরসনা নারম এে  
েনযা বেল। বিিাহরোগযা হরল বহেণযদ্ত  
মদ্নরসনাে বিিাহ বস্থে েরেন (১)।                                           ১. প্রােবমে অিস্থা ()  
 
এে. 
এমতািস্থায় এেবদ্ন উপিনবিহারে গমনোরল  
মদ্নরসনারে িবণে যমযদ্রতে পুে যসামদ্ত  
যদ্রখ যমাবহত হয় (২)।                                                       ২. মুগ্ধতা (E11)  
এিিং মদ্নরসনারে স্ত্রীরূরপ পাওয়াে  
আোঙ্ক্ষা জানায় (৩)।                                                        ৩. অনযানয অনুরোয (D7) 
এই িযােুল অিস্থা যেরে যসামদ্তরে উদ্ধাে  
েেরত মদ্নরসনা তারে েো যদ্য় যে বিিারহে  
োরে যস যসামদ্রতে সরি সাোৎ েেরি।  
বনবদ্যি সময় অনুসারে মদ্নরসনাে বিিাহ হরয় োয় (৪)।                         ৪. বিরয় (w) 
মদ্নরসনাে োরে যসামদ্রতে িৃতান্ত শুরন  
তাে স্বামী প্রেরম িােণ েরেন (৫);                                            ৫. বনরেয (1)  
পরে যসামদ্রতে োরে োওয়াে অনুমবত যদ্য়।  
পূরিযে প্রবতশ্রুবত পালন েেরত মদ্নরসনা যসামদ্রতে  
উরেরশয োো েরে (৬)।                                                     ৬. পূিযিতযী োরজে  লস্বরূপ  
                                                                                অনুসিানীে িযবক্তলাভ্ (K4) 
                                                                                প্রস্থান ()  
দু্ই. 
পেমরযয মদ্নরসনাে অলিংোরেে প্রবত আেৃি  
হরয় এে যচাে তাে োরে আরস (৭)।                                         ৭. দু্িৃযততা (A)  
মদ্নরসনা বনজ দু্োিস্থাে েো যচােরে জানারল  
যচাে তাে েো বিশ্বাস েরে তারে যেরে যদ্য়।  
অনযবদ্রে যসামদ্ত মদ্নরসনা পেস্ত্রী িরল তারে  
গ্রহণ েেরত অস্বীোে েরে এিিং তারে পবতগৃরহ  
ব রে যেরত আরদ্শ যদ্য় (৮)                                                 ৮. আরদ্শ (2) 
যসামদ্রতে েোনুোয়ী মদ্নরসনা স্বামীে  
ঘরে ব রে আরস বঠ্েই (৯)।                                                 ৯. নায়রেে প্রতযািতযন () 
বেন্তু মদ্নরসনাে এরহন োরেযয তাে স্বামী েুবপত হয় (১০)।                    ১০. এে েরঠ্াে চুবক্তে  
                                                                                 রল প্রােবমে বিপদ্ ()  
এিিং তারে পবেতযাগ েরে (১১)।                                             ১১. অনুোরনে যনবতিাচে  
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                                                                                 লা ল [Neg. or -] 
প্রােবমে অিস্থা -   
এে. E11 D7 w 1 K4  
দু্ই. A 2   (Neg. or -) 
 
দ্শম উপাখযান :  
যগৌেরদ্রশে িযযমান নগরেে োজা গুণরশখে (১)।                                 ১. প্রোবমে অিস্থা ()  
 
এে. 
োজা যিৌদ্ধযমযািলম্বী আমাতয অভ্য়চরন্দ্রে উপরদ্রশে  
িশিতযী হরয় যিৌদ্ধযময অিলম্বন েরেন (২)।                                      ২. যাবমযে বক্রয়াোি (E7)  
োরজয মািংসভ্েণ, সুোপারনে বনরেযাজ্ঞা জাবে  
েরেন, বশিপূজা, বিষু্ণপূজা, যগাদ্ান, ভূ্বমদ্ান প্রভৃ্বত  
োজবনবেদ্ধ অবিয োজ িরল যঘােণা েরেন (৩)।                                 ৩. বনরেয (1)  
এেই সরি এও যঘােণা েরেন যে, এে অনযো হরল  
োজা দ্ি সরূপ তাে সিযস্ব হেণ ও তারে বনিযাসন যদ্রিন (৪)।                    ৪. আরদ্শ (2) 
 
দু্ই. 
োজাে মৃতুয হরল তাে পুে যমযধ্বজ বসিংহাসরন  
আরোহন েরেন (৫)                                                           ৫. শুযু বসিংহাসন লাভ্ (w3) 
এিিং োজয যেরে যিৌদ্ধযরমযে অিসান ঘবটরয়  
সনাতন যিদ্ শাস্ত্র প্রবতো েরেন (৬)।                                          ৬. যাবমযে ক্রয়াোি (E7)  
বপতাে বপ্রয়পাে প্রযান মিীে মুস্তে মুিন েরে,  
তারে গাযাে চাবপরয় নগে প্রদ্বেন েরে যদ্শ  
যেরে িবহষ্কাে েরেন (৭)।                                                    ৭. িবহষ্কাে (A9)  
োরজয ঋতুোজ িসরন্তে আগমন ঘটরল যমযধ্বজ  
বতন পত্নী সহোরে উপিনবিহারে যগরলন (৮)।                                 ৮. তরুরণে প্রস্থান (3) 
যসখারন সরোিরে প্রসু্ফবটত যোমরলে প্রবত আেৃি  
হরয় বতন মবহেীরে তা উপহাে বদ্রল, হাত যেরে  
পারয় পরে প্রেম মবহেীে পা যভ্রে োয় (৯)।                                   ৯. শােীবেে পীেন (A6)  
িসন্ত িাতারস বিতীয় মবহেীে গােদ্গদ্ধ এিিং 
‘উদূ্খরলে’ শরব্দ তৃতীয় মবহেী মূিযা োয় (১০)।                                ১০. অনুোরনে যনবতিাচে  
                                                                                  লা ল (Neg. or -) 
প্রােবমে অিস্থা -   
এে. E7 1 2 
দু্ই. w3 E7 A9 3 A6 (Neg. or -) 
 
এোদ্শ উপাখযান :  
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পূণযনগরেে োজা িল্লভ্ (১)।                                                  ১. প্রােবমে অিস্থা ()  
 
এে. 
োজা ঐশ্বেয যভ্ারগে বনবমরত সমস্ত োজযভ্াে  
আমাতয সতযপ্রোরশে হারত বদ্রয় অিসে গ্রহণ  
েেরল, আমাতয েরোপেুক্ত উপারয় োজোেয  
পালন েেরত োরে (২)।                                                     ২. আরদ্শ িহন (2)  
োজযশাসন ও প্রজাশাসন সিংক্রান্ত োরেয  
অিসিািস্থা যেরে বনষৃ্কবত যপরত আমাতয স্ত্রী  
লক্ষ্মীে েোনুোয়ী তীেযভ্রমরণ যিবেরয় যসতুিি  
োরমশ্বরে উপবস্থত হরলন (৩)।                                               ৩. তরুরণে প্রস্থান (3)  
যদ্িাবদ্রদ্ি দ্শরনযে পে মবিে যেরে যিবেরয় সমুরদ্র  
স্বণযমহ মহীরূপ ও িীণাহস্তযােী পূণযরেৌিনা এে নােীে  
দ্শযন লারভ্ বিবস্মত হরলন (৪)                                                ৪. মুগ্ধতা (E11)  
এিিং তা মাহাোজরে জানারলন। োজা আমাতযে  
িণযনানুোয়ী যসই স্থারন বগরয় উপবস্থত হরলন (৫)।                              ৫. বিপেীত বক্রয়া েোে  
                                                                                সম্মবত (C) 
                                                                                প্রস্থান () 
দু্ই. 
আমাতযে িণযনা মত যসই এেই দৃ্রশযে সােী  
হরলন মহাোজ এিিং িীণাহস্তযােী নােী সমুরদ্র মে  
হওয়াে সারে সারে োজাও পাতারল প্ররিশ েেরলন (৬)।                      ৬. নায়রেে প্রবতবক্রয়া (E)  
যসখারন উপবস্থত হরয় োজা যসই েমণীে োরে  
শুনরলন যে, বপতাে অবভ্শারপ েমণী এখারন  
এে োেরসে অবযনস্ত হরয় বদ্নাবতপাত েেরে (৭)।                          ৭. োরে পীেন (A18)  
েৃষ্ণপরেে োরত আগত যসই োেসরে োজা  
হতযা েরেন (৮)।                                                          ৮. নায়রেে পেীো (D1) 
                                                                              েুরদ্ধ জয়(E9)  
এিিং েত্নমঞ্জেী নাম্নী যসই েমণীরে উদ্ধাে েরেন (৯)।                        ৯. িবিে মুবক্তলাভ্ (K10)  
েত্নমঞ্জেীরে সরি বনরয় োজা োজযানীরত  
উপবস্থত হরলন (১০)।                                                     ১০. নায়রেে প্রতযািতযন ()  
েত্নমঞ্জেীরে যপরয় োজা োেয ভু্রল যগরলন;  
এই সমস্ত বেেু যদ্রখ আমাতয সতযপ্রোশ  
প্রাণতযাগ েরেন (১১)।                                                    ১১. অনুোরনে যনবতিাচে  
                                                                               লা ল (Neg. or -) 
প্রােবমে অিস্থা -   
এে. 2 3 E11 C 
দু্ই. E 2 A18 D1 E9 K10  (Neg. or -) 
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িাদ্শ উপাখযান : 
চূোপুরে যদ্িস্বামী নারম এে ব্রাহ্মণ িসিাস েেত (১)।                      ১. প্রােবমে অিস্থা ()  
 
এে. 
যদ্িস্বামী লািণযিতী নারম ব্রাহ্মণতনয়ারে  
বিরয় েরে সুরখ বদ্নাবতপাত েেরত োরে (২)।                             ২. বিরয় (w) 
লািনযিতীে রূপলািরণয আেৃি হরয় এেবদ্ন োরে  
এে গিিয ঘুমন্ত লািণযিতীরে বনরয় পাবলরয় যগল (৩)।                      ৩. এে িযবক্তে অপহেণ (A1)  
পেবদ্ন সোরল লািণযিতীে অরনে অনুসিান  
েোে পরে তারে না যপরয় যদ্িস্বামী সিংসােতযাগ  
েরে সিযাসীরিরশ যদ্রশ যদ্রশ ভ্রমণ েেরত  
লাগল (৪)।                                                               ৪. বিপেীত বক্রয়া েোে  
                                                                             সম্মবত (C) 
                                                                             প্রস্থান () 
এইভ্ারিই এেবদ্ন েুযাতয হরয় যদ্িস্বামী এে  
ব্রাহ্মরণে ঘরে আেয় বনল। যদ্িস্বামীে েুযা বনিােরণে  
জনয ব্রাহ্মণ তারে এে িাবট দু্য যখরত যদ্য় (৫)।                           ৫. সাহােযোেীে সারে সাোৎ,  
                                                                             যে তারে যসিা প্রদ্ান  
                                                                             েরেবেল (F9

6)  
োলসপয এই দু্রয মুখ যদ্ওয়ারত তা আরগ যেরেই  
বিোক্ত হরয় বেল। তাই তা পান েোে সারে সারেই  
যদ্িস্বামীে মৃতুয হল (৬)।                                                 ৬. সময়সীমাে আরগ সমাযান (*N)  
গৃহস্বামী এই ঘটনায় বিবস্মত হরয় আপন স্ত্রীরে  
এে জনয যদ্াোরোপ েেরলন এিিং গৃহ হরত  
তারে িবহষ্কাে েেরলন (৭)।                                              ৭. অনুোরনে যনবতিাচে  
                                                                             লা ল (Neg. or -) 
প্রােবমে অিস্থা -   
এে. w A1 C F9

6 *N (Neg. or -) 
 
এই দ্ীঘয বিরেেরণে পে, প্রশ্ন আসরতই পারে, আমো যেন বিদ্যাসাগে েবচত ‘রিতাল পঞ্চবিিংশবত’রে যেনই আমো 
ভ্লাবদ্বমে প্ররপে Morphology-ে মাযযরম বিরেেণ েেলাম? োেণ ‘রিতাল পঞ্চবিিংশবত’ে গেগুবল ল্ললুলাল েবচত 
বহবি ‘রিতাল পচীসী’ নামে বহবি িইবট যেরে বনরয় অনুিাদ্ েো হরলও, এে মূল গ্রন্থবট সিংসৃ্কত ভ্াোয় েবচত। 
অনযানয যলাে-োবহবনে মরতাই বিক্রম-রিতারলে এই োবহবনগুবলে বনবদ্যি যোনও েচবয়তাে নাম পাওয়া োয় না। োরে 
যলাে-োবহবনে অনযতম বিবশিযও িলা োয়। তাই এরেরে বিক্রম-রিতারলে এই োবহবনগুবলরে েরোপেুক্ত যলাে-
োবহবন বহরসরিও বচবিত েো োয়। অনযবদ্রে যলােসিংসৃ্কবতবিদ  ভ্লাবদ্বমে প্রপ এোবযে যলাে-োবহবনরে এেবেত 
েরে তারে রূপতরত্ত্বে আবিরে য রল যলাে-োবহবনরে নতুনভ্ারি পুনরুজ্জীবিত েোে যে মাযযম আবিষ্কাে েরেরেন, 
যসই আবিষ্কােরেই আমো সঞ্জাবেত েেলাম আমারদ্ে বচেন্তন ও িহুপবেবচত বিক্রম ও যিতারলে গরে। িলা যেরত 
পারে, বচেন্তন ঐবতহযরে এেই সুরতায় যগোঁরে নতুন আবিরে প্রোশ েোে যচিা োেল আরলাচয প্রিরি। 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-3, Issue-I, January2023, tirj/January23/article-5 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 47-68 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 68 of 68 

 

তেযসূে : 
১.  গরিাপাযযায়, নাোয়ণ, সাবহরতয যোটগে, বে. এম. লাইরব্রেী, েলোতা, চতুেয সিংস্কেণ, ১৩৭১, পৃ. ১ 
২.  ক াো্ বেনয়, নে ভারত স্রষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বেেযাসাগর (অনুোে–অনীতা েসু), প্র াি বেভাগ, বেবি, ১৯৫৭,  
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