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পাঠঃ রাজধম� - কৃি�বাস ওঝা
মূল��ঃ �ীরামপাঁচালী
উৎসঃ বাি�কীর রামায়ণ

িন�দ� িশকাঃ �দ� কিবতািট ম�না�যাগ িদ�য় পড়�ব।�খালা পাতায় কিবতার সারাংশ, পংি�র(line)
অথ�, শ�াথ� এবং �থম বা�রা লাইন মুখ� িলখ�ব।(�� ও নমুনা ���া�র প�রর worksheetএ
�দওয়া হ�ব)। �খালা পাতায়( loose sheet) এ যা যা িলখ�ব �� ল �খালার পর িনিদ�� িদ�ন তা জমা
�নওয়া হ�ব।



পংি�র অথ�ঃ১) অ�যাধ�ার রাজা দশরথ তাঁর �জ��পু� রািমচ��ক
একজন �কৃত রাজার ধম� ও পালনীয় দািয়�-কত� ব� স��ক� িব�শষ িশ�া
িদ�য়�ছন।িসংহাস�ন ব�স থাকা রাজা দশরথ ও যুবরাজ রামচ��ক সভাসদরা
িঘ�র র�য়�ছ।আকা�শ অসংখ� তারার ম�ধ� �যমন চাঁ�দর �শাভা আমা�দর মু�
ক�র,িঠক �তমনই রাজসভায় িপতাপু� �শাভা পা��ন।এখা�ন 'রঘুবর' অথ�াৎ
�ীরামচ��ক 'শশধর' অথ�াৎ চাঁ�দর স�� ত�লনা করা হ�য়�ছ।(১-৪নং পংি�)

২)রাজা দশরথ রামচ��ক সভার মা�ঝ রাজনীত, ধম�নীিত এবং রাজার
পালনীয় যাবতীয় 'িবধান' অথ�াৎ িনয়মাবিল বুিঝ�য়�ছন।রামচ� রাজা
দশর�থর �থমা রানী �কৗশল�ার পু�।রাজার �ধান কাজ �জাপালন করা।
(পংি� ৫ - ৮)

৩) �জা�দরআন�� রাখাই রাজার মূল কাজ।�জাপালন ও রাজনীিতর ম�ধ�
িদ�য় �যন রামচ��র যশ ও খ�ািত সব�� ছিড়�য় প�ড়।সব��দ�শ �যন িতিন তাঁর



রাজ-মিহমা �িত�া কর�ত স�ম হন।(পংি� ৯ - ১২)

৪)রাজধম� পাল�ন রাজা দশরথ �ীরামচ��ক উপ�দশ িদ�য়�ছন,রাজা হ�য়
কখ�না �যন িতিন �কা�না মানষু�ক িহংসা না ক�রন।অ�ন�র দঃু�খ-ক�� �যন
তাঁ�কআন� না �দয়। রাজা হ�য় িতিন �যন �কা�না িকছ� �ত �লাভ না
ক�রন।যিদ শ� তাঁর কা�ছ আ�য় চায়,িতিন �যন তা�কআ�য় �দন।একমা�
�কৃত অপরাধী ছাড়া রাজা হ�য় �যন িতিন কাউ�ক হত�া না ক�রন।(পংি� ১৩
- ১৬)
৫) দির� �জার ভরন�পাষ�ণর দািয়� পালন ক�রন �কৃত িযিন
রাজা।রামচ�ও �যন �সই দািয়� পালন ক�রন।�ানী ও িব�ান ব�ি��ক �যাগ�
স�ান �দওয়া রাজধ�ম�র অন�তম একিট িদক।�ীরামচ� �যন তা সব�দা পালন
ক�রন। �য রাজা �কৃতআচার-আচরণ �ম�ন চ�লন,�য রাজার সব�িবষ�য় �ান
আ�ছ,�য রাজা রাজনীিত�ত দ�,সারা জগৎসংসার �সই রাজা�ক স�ান
ক�র।রাম �যন �সইিরকম একজন রাজা হ�য় ও�ঠন।�য রাজার ম�ধ� িবনয়
�নই, িব�বক�বাধ �নই,িবচার �মতা �নই,�স রাজা হ�য়ও 'দীন' অথ�াৎ
দির�।এমন দির� মানষু আর হয় না।তাই �কৃত রাজা হ�ত �গ�ল
�ীরামচ��ক রাজনীিত,ধম�নীিতর পাশাপািশ �ানী,িব�বচক,িবনয়ী,িবচ�ণ
এবং �জাবৎসল রাজা হ�য় উঠ�ত হ�ব।পরিহংসা ও �লাভ ত�াগ কর�ত
হ�ব।�ািনর স�ান কর�ত হ�ব।আরআ�য়�াথ��ক িনঃসংশ�য় আ�য় িদ�ত
হ�ব।ত�বই িতিন জগ�তর ��� রাজা হ�য় উঠ�বন।((পংি� ১৭ - ২২)

*** পংি�র অথ� �থ�ক এই কিবতার যাবতীয় ���র উ�র িল�খ িন�ত পার�ব


