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চচত্রাঙ্গদা নৃতযনাট্টয দৃচিয ফবান্তয
ড. গগৌতভ কুভায নাগ
ট্মাগী ধযাক (পযাী) এফং প্রধান, চফট্দী বালা চফবাগ, ফধবভান চফশ্বচফদযারয়, ফধবভান, চিভফঙ্গ, বাযত
Abstract
Our object of study is Tagore’s dance drama Chitrangada which pivots on the theme of love and
beauty. In the present paper we have undertaken an analysis of the vocabulary related to “eyes” or
“vision” that figure in the songs and speeches of different characters of the play. We have attempted
to demonstrate that through such a lexical analysis it is possible to highlight the role of eyes in
different stages of development and progress of love, from the initial phase of craving for physical
beauty to the stage of enlightenment where the inner eyes yearn for spiritual beauty. This study
reveals an important aspect of the Tagorean conception of love and beauty.
Key Words: love, beauty, eyes, vocabulary, lexical analysis.

এআ চনফট্ে অভযা “চচত্রাঙ্গদা” নাটট্ক চফফৃত গপ্রট্ভয আচতফৃট্েয চফচবন্ন মবাট্য় দৃচিয বূচভকা মবাট্রাচনা কযফ।
আচিয়ট্চতনাঞ্জাত গপ্রট্ভ দবট্নচিট্য়য বূচভকা চনঃট্েট্ ফবাট্ক্ষা গুরুত্বূণব। যফীিনাট্থয গপ্রট্ভয নৃতযনাট্টয অভযা
একাচধকফায গদট্েচছ প্রথভ দবট্নআ গপ্রট্ভয ঞ্চায ঘট্টট্ছ। চকন্ত “চচত্রাঙ্গদা” নাটকচট ম্পূণববাট্ফ দৃচিট্ক গকি কট্য
অফচতবত ট্য়ট্ছ। গপ্রভ দৃচিয চফচবন্ন স্তয চতক্রভ কট্য চযণচত রাব কট্যট্ছ। ফস্তুতঃ এআ নাটকচটট্ক দৃচিয চফচবন্ন
ফবান্তট্যয ধাযাবালযরূট্ চবচত কযা মায়।
এআ চনফট্ে অভযা “চচত্রাঙ্গদা” নৃতযনাট্টয চফচবন্ন চচযট্ত্রয গাট্ন ফা ংরাট্ ফযফহৃত দৃচিট্দযাতক ব্দাফরীয চফট্েলণ
কযফ। এআ তাচরকায় চফট্ট্লযয ভট্ধয যট্য়ট্ছ দবট্নচিয়চনট্দবক চফট্লয (ট্চাে, নয়ন, অঁচে) এফং দৃ চিপ্রচক্রয়াচনট্দবক
চফট্লয (ট্দো, দবন)1 চক্রয়ায ভট্ধয অট্ছ “গদখ্”,“গর্”  “চা” ধাতুচনষ্পন্ন চফচবন্ন চক্রয়ারূ (ট্দচে, গদচেরাভ ... গট্যা,
গচযর... চা)। অভযা গদেফ নৃতযনাট্টযয নানা ভুূট্তব এআ ভস্ত ট্ব্দয প্রট্য়াট্গ একটা ন্তরবীন ঐকয পুট্ট উট্ঠট্ছ1 গদো
মাট্ফ এআ প্রট্য়াট্গয ধাযাফাচক মবাট্রাচনায ভধয চদট্য় এআ নাটট্ক গপ্রট্ভয উট্েল, গ্রগচত  চযণচতয একটা ূণবাঙ্গ
অট্রেয চনভবাণ কযা ম্ভফ।
ভূর নাটট্ক প্রট্ফ কযায অট্গ বূচভকাটুকু াঠ কযট্র এআ নাটট্ক দৃচিয স্থান গকাথায় গআ ম্বট্ে একটা ধাযণা কযা
গমট্ত াট্য।
প্রবাট্তয অচদভ অবা রুণফণব অবায অফযট্ণ
ধবপ্তু চক্ষুয 'ট্য রাট্গ তাযআ প্রথভ গপ্রযণা।
ফট্ট্ল যচিভ অফযণ গবদ ক’গয গ অন চনযঞ্জন শুভ্রতায়
ভুজ্জ্বর য় জাগ্রত জগট্ত।
গতভচন ট্তযয প্রথভ উক্রভ াজজ্জায ফচযট্ঙ্গ,
ফণব বফচচট্ত্রয --তাযআ অকলবণ ংস্কৃত চচেট্ক কট্য চববূত।
একদা উেুি য় গআ ফচযাচ্ছাদন,
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তেনআ প্রফুদ্ধ ভট্নয কাট্ছ তায ূণব চফকা।

গগৌতভ কুভায নাগ

এআ তত্ত্বচট চচত্রাঙ্গদা নাট্টযয ভভবকথা।
এআ নাটযকাচনীট্ত অট্ছ--প্রথট্ভ গপ্রট্ভয ফেন গভাাট্ফট্ ,
ট্য তায ভুচি গআ কুক ট্ত
জ ট্তযয চনযরংকৃত ভচভায়।।১
চতন ংট্ চফবাজয এআ বূচভকায় নাটট্কয তত্ত্বকথা চফফৃত ট্য়ট্ছ গল ংট্ । বূচভকায শুরুট্ত কচফ একচট প্রতীট্কয অশ্রয়
চনট্য়ট্ছন, চিতীয় ংট্ তাযআ ফযােযা। এআ প্রতীক চনভবাণ দৃচিট্ক চবচে কট্য। বূচভকায প্রথভ দুআ ংট্য গকিচফেু মথাক্রট্ভ
আচিয়দৃচি এফং হৃদয়। আচিয়ট্চতনায় ূমবচকযণযাচয গৌেট্মবয মবায়ক্রচভক উট্োচট্নয এফং ভানফহৃদট্য় ট্তযয
ূণবপ্রকাট্য চফচবন্ন স্তযগুচর এআ দুআ ংট্ ভান্তযারবাট্ফ অবাচত ট্য়ট্ছ। ুচপ্তজচিভাজার চছন্ন কট্য আচিয়দৃচিয
ূণবজাগযট্ণয ভান্তযাট্র অট্ “ংস্কৃত চচট্েয” “প্রফুদ্ধ ভট্ন” রূান্তয। বূচভকায় উভান-উট্ভয় ম্বট্ে ম্পৃি দৃচি 
হৃদয় নাটযকাচনীট্ত উস্থাচত ট্য়ট্ছ মাত্রাট্থয দুআ প্রান্তরূট্। গচতট্থয ূচনা আচিয়দৃচি গথট্ক, তায চবভুে হৃদয়।
এআ নৃতযনাট্টযয প্রথভ দৃচিট্দযাতক ট্ব্দয ফযফায চচত্রাঙ্গদায েীয উচিট্ত। জুবট্নয প্রস্থাট্নয য চচত্রাঙ্গদায
প্রতযাচত অকচিক চযফতবট্ন চফচিত েীয চজজ্ঞাা :
েী, কী গদো গদচেট্র তুচভ!
এক রট্কয অঘাট্তআ
েচর চক অন ুযাট্না চযচয়।
যচফকযাট্ত গকাযট্কয অফযণ টুচট
ভাধফী চক প্রথভ চচচনর অনাট্য।। ২
চফিয়ট্ফাধক ফাট্কয “গদখ্” ধাতু চনষ্পন্ন ভাচকা চক্রয়া “গদচেট্র” এফং ভধাতুজ কভব “গদো”য াফস্থান। প্রথভ
গদোট্তআ গপ্রভ --- গমভন নযানয নৃতযনাট্টযয নাচয়কাট্দয গক্ষট্ত্র ঘট্টট্ছ। চকন্তু তুরনাভূরক মবাট্রাচনায় একটা ূক্ষ্ম
াথবকয ধযা িট্ফ। “যাভা” নৃতযনাট্টয ফেী ফজ্রট্নট্ক গদোভাত্রআ রূভুগ্ধ যাভা ফট্র ট্ঠ :
অা ভচয ভচয,
ভট্িচনচেতকাচন্ত উন্নতদবন
কাট্য ফেী কট্য অট্ন
গচাট্যয ভতন কচঠন ৃঙ্খট্র। ৩
“ভায়ায গেরা” নৃতযনাট্টয নায়ক ভযট্ক চঘট্য দুআ নাচয়কায গাট্ন রূভুগ্ধতায ফচঃপ্রকা গনআ, ান্তা ফা প্রভদায গাট্ন
“ভট্িচনচেতকাচন্ত” “উন্নতদবন” এআ জাতীয় চফট্লণ গনআ, চকন্তু যাভায ভত দুজট্নয গক্ষট্ত্রআ গপ্রট্ভয উট্েল ঘট্টট্ছ
প্রথভ দবট্নআ। ভট্যয ট্ঙ্গ প্রথভ াক্ষাট্ত ান্তায গান :
থাযা তুচভ চথক গমন গগা ুট্েয কানট্ন,
ট্গা, মা গকাথা মা।
ুট্ে ঢট্রাঢট্রা চফফ চফবর াগর নয়ট্ন
তুচভ চা কাট্য চা।৪
ট্াক  কুভাট্যয গপ্রভ ফাযংফায প্রতযােযান কযায য ভট্যয চদট্ক দৃচি িায ট্ঙ্গ ট্ঙ্গআ েীট্দয উট্েট্ প্রভদা ফট্র
:
দূট্য দাঁিাট্য় অট্ছ
গকন অট্ না কাট্ছ।
ট্রা মা, গতাযা মা েী, মা শুধা গগ
আ অকুর ধয অঁচে কী ধন মাট্চ।৫
ান্তা ফা প্রভদায ভযট্ক চঘট্য মথাথব গকান চজজ্ঞাা গনআ, তাট্দয গাট্ন দয উট্েচলত গপ্রট্ভয ফচঃপ্রকা। এআ চতনচট
গক্ষট্ত্রআ গদো মাট্চ্ছ নায়ট্কয ট্ঙ্গ াক্ষাট্তয য গম গান নাচয়কায কট্ে গানা গগট্ছ গ গান গপ্রট্ভয। চচত্রাঙ্গদায গক্ষট্ত্র
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চকন্তু এআ কথা প্রট্মাজয নয়। জুবট্নয উচস্থচতট্ত উচ্জচত অট্ফট্গ তায কে রুদ্ধ ট্য় মায়, গ শুধু “জুবন” নাভচট
ুনযাফৃচে কট্য। জুবট্নয প্রস্থানভুূট্তব তায গায়া গাট্ন গপ্রট্ভয অবাটুকু গনআ। তায ভট্ধয ঞ্চাচযত নুবূচত গকানবাট্ফআ
গপ্রট্ভয নয়। এআ নুবূচত গযাভাট্ঞ্চয— েযাচতয ট্ফবাচ্চ চেট্য চস্থত প্রচথতমা ফযচিট্ত্বয াচন্নট্ধয নুযাগী বিজট্নয ভট্ন
গম গযাভাট্ঞ্চয উট্েক য়। এআ নুবূচত ুরুট্লয প্রচত নাযীয গআ চচযন্তন অকলবণ নয়, চরঙ্গচযচয় এআট্ক্ষট্ত্র ম্পূণব
প্রাচঙ্গক। এআ গাট্ন যাজুত্ররূট্ াচরত চচত্রাঙ্গদায ুরুলোয কেআ গানা মায়। জুবনট্ক গ গদট্েট্ছ চফশ্বচফজয়ী
ফীযরূট্, এক ভ প্রচতিন্দ্বীরূট্। প্রণয়ীরূট্ গ জুবনট্ক অহ্বান কট্য চন, তায ট্ঙ্গ গ ভ মুট্দ্ধ ফতীণব ট্ত
গচট্য়ট্ছ। এআ গদো তেন গপ্রট্ভয গদো নয়।
যাভা, ান্তা ফা প্রভদায ভত এআ গদো গকফর স্বট্েয ুরুট্লয দবনরাব নয়, প্রাথচভক মবাট্য় এআ দবন অত্মদবন।
অজে ফদচভত স্বীয় নাযীোট্ক চচত্রাঙ্গদা প্রথভ প্রতযক্ষ কট্য। েীয উচিয গল ংট্, ূমব  ভাধফীয রূট্কয ভট্ধয
তাযআ ফযঞ্জনা চনচত যট্য়ট্ছ।
নযানয নাচয়কাট্দয তুরনায় চচত্রাঙ্গদায গক্ষট্ত্র গপ্রভাপদেট্দয দবন এফং গপ্রভঞ্চাট্যয ভুূট্তবয ভধযফতবী ফযফধান চত
াভানয ট্র দীঘবতয। নয নাচয়কাযা কট্রআ চছর ূণবনাযী। চকন্তু চচত্রাঙ্গদাট্ক রূান্তট্যয স্তয চতক্রভ কযট্ত ট্য়ট্ছ—
তায ভূট্র যট্য়ট্ছ এআ গদো। এআ গদো প্রথট্ভ চনট্জট্ক নফরূট্ অচফষ্কায, তাযয জুবন ট্ক নফতযরূট্ দবন।
এআ নাটট্ক দৃচিট্দযাতক ট্ব্দয চিতীয় প্রট্য়াগ, েীয উচিয চঠক ট্য চচত্রাঙ্গদায গাট্ন। এচট তায প্রথভ গপ্রভঙ্গীত ।
জুবট্নয ট্ঙ্গ গম গদো গপ্রট্ভয গদো চছর না, গম গদো চছর শুধুআ এক ম্মানীয় প্রচতিন্দ্বীট্ক গদো, গআ গদোয চফফযণ চদট্ত
চগট্য় দৃচিট্দযাতক গকান ব্দ ফযফহৃত য় চন। এযয রূান্তট্যয ারা— তায চবফযচি প্রথট্ভ বযস্ত চক্রয়াকরাট্ প্রফর
চফতৃষ্ণায় (“থাক্, থাক্ চভট্ছ গকন এআ গেরা অয”)৬, তাযয অত্ম-উেীনা ঞ্চাট্যয প্রট্চিায় (“ট্য ঝি গনট্ভ অয়”) ৭।
তেন গকানট্ক্ষট্ত্রআ চচত্রাঙ্গদায উচিট্ত দৃচিট্দযাতক ব্দ অট্ চন। ফট্ট্ল নাযীোয ূণবজাগযট্ণয য মেন প্রথভ
গপ্রট্ভয উট্েল ঘটর, তেনআ তায গাট্ন প্রথভফায দৃচিট্দযাতক ট্ব্দয প্রট্য়াগ ঘটর। জুবন মেন তায ধযানভগ্ন গচতনায়
“ফঁধু”রূট্ ধযা চদর, তেন ভুগ্ধ স্বোট্ফ অচ্ছন্ন কট্য চদর তায দুআট্চাে :
ফঁধু , গকান অট্রা রাগর গচাট্ে
এআ গাট্নয শুরুট্ত গমভন দৃচি, গট্ল গতভচন দৃচি। গমভন প্রথভ কচরয গট্ল গতভচন গল কচরয শুরুট্ত দৃচিট্দযাতক ব্দ
: এফায চক্রয়া “গযা”। জুবট্নয ধযানভূচতবচট গমভন কট্য তায স্বেচফট্বায গনট্ত্র উদ্ভাচত ট্য় উট্ঠট্ছ, গতভচনবাট্ফ তায
দয-উট্োচচত নাযীরূচট জুবট্নয দৃচিট্ত প্রচতবাত গাক— এআ অকাঙ্ক্ষাআ গাট্নয গট্ল ফযি ট্য়ট্ছ। জুবট্নয উট্েট্
তায অভন্ত্রণ 0
গট্যা রচজ্জত চিতভুে শুব অট্রাট্ক৮
এযয জুবনট্ক গপ্রভচনট্ফদন মেন ফযথব র, তেন ভাট্নয জ্বারায় জজবচযতা চচত্রাঙ্গদা জীফট্ন প্রথভ ভদট্নয
যণান্ন র। গপ্রট্ভয গদফতায প্রচত উট্চক্ষতা, চবভাচননী নাযীয উচিট্ত গদো গগর “গযা” চক্রয়ায ুনঃপ্রট্য়াগ :
জুবন ব্রহ্মচাযী
গভায ভুট্ে গচযর না নাযী,
চপযাআর, গগর চপট্য।৯
চচত্রাঙ্গদাট্ক তায বীচিত ফযদান কযট্ত ভদন তাঁয উচিট্ত প্রথভ দৃচিট্দযাতক ট্ব্দয প্রট্য়াগ কযট্রন : কটাক্ষ।
তাআ অচভ চদনু ফয,
কটাট্ক্ষ যট্ফ তফ ঞ্চভ য,
ভভ ঞ্চভ য—১০
চচত্রাঙ্গদায প্রাথবনায় ফযফহৃত “গদ” “তনু” “স্বট্গবয ভূরয” “ুষ্পরাফণয” আতযাচদ চফট্লযভূট্য চযফট্তব একচট ভাত্র ফবনাভ
(তাআ) ফযফায কট্য ভদন তায প্রাথবনা ভঞ্জুয কযট্রন। প্রতযােযাতা যাজকনযায াভচগ্রকবাট্ফ প্রাথবনা চছর গদফদুরবব
গদকাচন্তয1 ৃথকবাট্ফ দৃচিয উয গ চতচযি গকান গুরুত্ব অট্যা কট্য চন। চকন্তু এআ দৃচিট্ৌেট্মবয ফয ভদট্নয
স্বতঃপ্রট্ণাচদত ংট্মাজন। এআ ংট্মাজন গপ্রট্ভয ভায়াজার চফস্তাট্য নাযীয দৃচিট্ৌেট্মবয গুরুত্বূণব বূচভকায ট্েতফাী।
ভদট্নয উচি নুাট্য যভণীয চফট্রার কটাক্ষ শুধুভাত্র তায যীযী গৌেট্মবয ঙ্গ নয়, এআ কটাক্ষ তায মুদ্ধজট্য়য স্ত্র। তাআ
ট্যয চচত্রকট্েয ফতাযণা। ভদট্নয উচিয এআ ংট্ চবফযি নুবূচতয ট্ঙ্গ ম্পূণব ঙ্গচতূণব ংচেি ফাট্কযয
চনচভবচত। এ গক্ষট্ত্র ম্বেট্দয ফযফায এফং ট্ব্দয ুনযাফৃচে চফট্ল তাৎমবূণ।ব “কটাক্ষ”  “তফ”— যপদেযম্পৃি
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চফট্লয  ম্বেদ দুচটট্ক তাট্দয স্বাবাচফক স্থান গথট্ক চফচুযত কযা ট্য়ট্ছ এফং দুআট্য়য ভট্ধয একচট চক্রয়া (“যট্ফ”)
ংস্থাট্নয ভাধযট্ভ দূযত্ব ৃচি কযা ট্য়ট্ছ। এয পট্র “তফ” গমন “কটাক্ষ” গথট্ক চফচচ্ছন্ন ট্য় কচরয ন্তচস্থত “ঞ্চভ
ট্যয” ট্ঙ্গ মুি ট্য় গগট্ছ। কচরয একপ্রাট্ন্ত “কটাক্ষ” যপ্রাট্ন্ত “তফ ঞ্চভয”— কটাট্ক্ষয ভত ঞ্চভট্যয
চধকাচযণী গমন চচত্রাঙ্গদা— গম ঞ্চভট্যয চধকাযী চচযাচচযতবাট্ফ ভদনট্দফ। তাঁয উচিয ভট্ধয গমন চধকায স্তান্তট্যয
গঘালণা। এছািা ঞ্চভ য অয গুরুত্ব গট্য়ট্ছ ুনযাফৃচেয কাযট্ণ। এআ ব্দগুট্চ্ছয ট্ঙ্গ দুফাযআ ম্বেট্দয ফযফায
ট্য়ট্ছ— “তফ ঞ্চভয” “ভভ ঞ্চভয”। এয ভধয চদট্য় ঞ্চভ ট্যয উয ভদন  চচত্রাঙ্গদায ভানাচধকাট্যয ফাতবা গমন
পদেি ট্য় ট্ঠ। স্ত্ররূট্ নাযীয কটাট্ক্ষয এভন উস্থানা এক মুট্দ্ধয অফ চনভবাট্ণয নুকূর। মুদ্ধাস্ত্ররূট্ কটাট্ক্ষয বূচভকা
নুধাফন কযট্ত অভযা ূফবফতবী কট্য়কচট ভুূট্তবয মবাট্রাচনা কযফ— এআ নাটট্কয গম ভুূতবগুচরট্ত মুট্দ্ধয অফ চছর।
মুট্দ্ধয অফ চছর জুবন  চচত্রাঙ্গদায প্রথভ াক্ষাট্তয ভুূট্তব — অভযা আচতভট্ধয গআ প্রঙ্গ উট্েে কট্যচছ। জুবট্নয
প্রস্থানভুূট্তব চচত্রাঙ্গদা তায ট্ঙ্গ ভ মুট্দ্ধ চরপ্ত ট্ত গচট্য়চছর। এআ মুট্দ্ধআ গ বযস্ত— গম মুট্দ্ধয ভাধযভ ফাহুফর,
স্ত্রফর— গআ মুট্দ্ধ ফীযজট্নাচচত ভৃতুযয গগৌযফআ তায কাচঙ্ক্ষত চছর। ফট্ট্ল ূণবনাযীট্ত রূান্তট্যয য জুবট্নয কাট্ছ
অত্মচনট্ফদন কট্য মেন গ প্রতযােযাত র তেন গথট্ক এক নূতনতয মুদ্ধ শুরু র। এফায যাজট্য়য চফেুভাত্র ফানা তায
গনআ, এআ নবযস্ত মুট্দ্ধ গ জয়রাট্ব কৃতেে।
তায েীয উচিট্ত গআ বাফনাযআ প্রচতপরন।এআ উচিট্ত মুট্দ্ধয নুলঙ্গফাী ট্ব্দয, চফট্লত জয়যাজয়চনট্দবক ট্ব্দয
ফাহুরয গদো মায় ।
ব্রহ্মচমব ! — ুরুট্লয পদেধবা এ গম !
নাযীয এ যাবট্ফ
রজ্জা াট্ফ চফট্শ্বয যভণী।
ঞ্চয, গতাভাচয এ যাজয়।
জাট্গা গ তনু,
েীট্য চফজয়দূতী কট্যা তফ,
চনযস্ত্র নাযীয স্ত্র দা তাট্য—
দা তাট্য ফরায ফর।। ১১
ভদট্নয উচিট্ত পদেি ট্য় ট্ঠ চনযস্ত্র নাযীয স্ত্র, ফরায ফর র তায কটাক্ষয।
নূতনরূপ্রাপ্তা চচত্রাঙ্গদায উচিয প্রথভ ফাট্কযআ দৃচিট্দযাতক চক্রয়া: গদো। এআ নাটট্ক এআ চক্রয়াদচটয চিতীয়ফায
প্রট্য়াগ। অভযা গদট্েচছ এয অট্গ এআ চক্রয়ায প্রট্য়াগ ঘট্টট্ছ েীয উচিট্ত, একচট চফিয়ট্ফাধক ফাট্কয। এফাট্য এআ
প্রট্য়াগ চফিয়ট্ফাধক ফাট্কয :
এ কী গদচে! ১২
অভযা গদট্েচছরাভ চচত্রাঙ্গদায গআ “গদো” চছর তায অত্মদবন। তেন চছর অত্মদবট্নয প্রথভ মবায়— চচত্রাঙ্গদা প্রথভ
প্রতযক্ষ কট্যচছর তাঁয নাযীোট্ক। এফায গআ অত্মদবট্নয গল মবায়। প্রচতচট নাযীয ভট্ধয গম চফুর ম্ভাফনা যট্য়ট্ছ
চনট্জয ভধয চদট্য় গ তাযআ ূণব রূায়ণ প্রতযক্ষ কযর।
ভদট্নয ফট্য জট্য়য ফযথব স্ত্র রাব র, চকন্তু জট্য়য অনে গকাথায়? চচত্রাঙ্গদায চনট্জয কাট্ছ চনট্জট্ক যাচজত ভট্ন
য়। জুবট্নয “অঁচে বুরাট্ত” এভচনবাট্ফ ছরনায অশ্রয় গনয়ায় অত্মগ্লাচনট্ত বাযাক্রান্ত তায ভন। তীব্র যাধট্ফাট্ধ
জজবচযতা নাযী দৃয দচয়ট্তয উট্েট্ ক্ষভাপ্রাথবনা কট্য। গআ ক্ষভাপ্রাথবনাফাণীট্ত দৃচিট্দযাতক চফট্লয “অঁচে”য ুনযাফৃচে :
এট্য ক্ষভা গকাট্যা ো—
এ গম এর তফ অঁচে বুরাট্ত,
শুধু ক্ষণকারতট্য গভা-গদারায় দুরাট্ত
অঁচে বুরাট্ত ।
ভায়াুযী ট্ত এর নাচফ—
চনট্য় এর স্বট্েয চাচফ,
তফ কচঠন হৃদয়দুয়ায েুরাট্ত
অঁচে বুরাট্ত। ১৩
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চচত্রাঙ্গদায ফিফয গথট্ক পদেি তায এআ প্রয়াট্য রক্ষয “অঁচে” নয়, “অঁচে” উরক্ষয ভাত্র, প্রকৃত রক্ষয “হৃদয়”। “অঁচে
বুরাট্নায” এত অট্য়াজন, আচিয়ুেচফরাট্য এআ ধযায় গপ্রট্ভয ফবট্ল চযণাভ নয়, এ শুধু ন্তফবতীব স্তয ভাত্র। বুচভকাট্ত
উস্থাচত ফিট্ফযয ুনযাফৃচে কট্য, ফাযংফায “অঁচে বুরাট্নায” প্রকৃত উট্েয ফযি কট্য চচত্রাঙ্গদা গমন তায যাধ
স্খারন কযট্ত চায়।
চচত্রাঙ্গদায ভত জুবট্নয উচিট্ত দৃচিট্দযাতক ট্ব্দয প্রথভ প্রট্য়াগ ঘট্টট্ছ গপ্রট্ভয উট্েট্লয য। প্রথভ গদোয় জুবট্নয
গচাট্ে চচত্রাঙ্গদা  তায েীযা চছর “ফারট্কয দর”। তাযয চচত্রাঙ্গদা মেন তায েীট্দয ায়তায়, নাযীয চচক্ষত টুট্ত্ব
াজজ্জা কট্য জুবট্নয াভট্ন এট্ দাঁচিট্য়চছর, তেন ব্রহ্মচাযী জুবন তায ভট্ধয গদট্েচছর এক চত াধাযণ নাযীট্ক 1
“ফযাঙ্গট্ন” ট্ম্বাধনচট চছর শুধুআ গৌজনযম্ভালণ। ফট্ট্ল ভদট্নয ফযদাট্নয য রূান্তচযতা ট্রাকুেযীট্ক গদট্ে
ন্নযাীয ব্রতফে চছন্ন ট্য় গগর, গআভয় চফিয়চফভুগ্ধ ব্রতচুযত ন্নযাীয উচি :
কাাট্য গচযরাভ ১৪
“গযা” চক্রয়ায প্রট্য়াগ এআ নাটট্ক তৃতীয়ফায। জুবট্নয উচিট্ত এআ চক্রয়ায প্রট্য়াট্গয ট্ঙ্গ চচত্রাঙ্গদায ূফবফতবী দুচট
উচিট্ত আ একআ চক্রয়ায প্রট্য়াট্গয ভট্ধয একটা গমাগূত্র ায়া মায়। প্রথট্ভ চচত্রাঙ্গদায উচিট্ত গদো মায় চক্রয়ায
নুজ্ঞারূ (ট্ট্যা), তাযয াধাযণ তীট্তয নঞরথবক রূ (ট্চযর না) এফং জুবট্নয উচিট্ত চক্রয়ায াধাযণ তীট্তয
দথবক রূচট (ট্চযরাভ)। গট্যা— গচযর না—গচযরাভ— একআ চক্রয়ায চফচবন্ন রূট্য ভধয চদট্য় ফযি ট্য়ট্ছ প্রথট্ভ
চচত্রাঙ্গদায স্বে, তাযয স্বেবঙ্গ ফট্ট্ল স্বেূযণ। রক্ষণীয় চচত্রাঙ্গদায উচিট্ত দুফাযআ চক্রয়ায কভব “ভুে” চকন্তু জুবট্নয
উচিট্ত এআ কভব ফযচিফাচক ফবনাভ “কাাট্য” 1 জুবন শুধু “ভুে”আ গদট্ে না, গদট্ে তায “চনেযুেয গদরতা”। চক্রয়ায
কট্ভবয প্রট্য়াগ গথট্ক গদো মাট্চ্ছ প্রাপ্তপর প্রতযাাট্ক চতক্রভ কট্য গগট্ছ। তফু গপ্রভ এেন শুধুআ দৃচিয স্তট্য,
আচিয়ট্চতনায স্তট্যআ যট্য়ট্ছ।
গপ্রট্ভয স্বেভচদয বাফাট্ফট্য ভত গপ্রট্ভয দনজ্বারায প্রকা দুট্চাট্ে। চনচফি অট্ফঘন প্রথভ ফব চতক্রান্ত ট্ত
ুতীব্র দা , প্রফর তৃষ্ণা গ্রা কট্য জুবট্নয প্রাণভন। তায যীযী চবফযচি জুবট্নয তৃষ্ণ নয়ট্ন। তাযআ প্রকা একাকী
জুবট্নয গাট্ন
ফট্ক্ষ জ্বারায় চগ্নচো,
চট্ক্ষ কাঁায় ভযীচচকা, ১৫
এআ অট্রাচনায় চফট্ল গুযত্বূণব চচত্রাঙ্গদা  জুবট্নয বিতঙ্গীত: “গকট্টট্ছ এট্করা চফযট্য গফরা”। এআ গাট্ন “নয়ন”
এয প্রট্য়াগ leitmotivএয ভত।

গকট্টট্ছ এট্করা চফযট্য গফরা অকাকুুভচয়ট্ন।
ফ থ এট্ চভট্র গগর গট্ল গতাভাচয দুোচন নয়ট্ন—
নয়ট্ন, নয়ট্ন।
গদচেট্ত গদচেট্ত নূতন অট্রাট্ক
গক চদর যচচয়া ধযাট্নয ুরট্ক
নূতন বুফন নূতন দুযট্রাট্ক গভাট্দয চভচরত নয়ট্ন—
নয়ট্ন, নয়ট্ন।
ফাচয-অকাট্ গভঘ চঘট্য অট্, এর ফ তাযা ঢাচকট্ত।
াযাট্না গ অট্রা অন চফছাট্রা শুধু দুজট্নয অঁচেট্ত—
অঁচেট্ত, অঁচেট্ত।
বালাাযা ভভ চফজন গযাদনা
প্রকাট্য রাচগ কট্যট্ছ াধনা,
চচযজীফট্নচয ফাণীয গফদনা চভচটর গদাঁায নয়ট্ন—
নয়ট্ন, নয়ট্ন।। ১৬
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এআ গাট্ন অস্থায়ী, ন্তযা, ঞ্চাযী  অট্বাট্গয গট্ল “নয়ট্ন” এফং ঞ্চাযীট্ত প্রচতব্দ “অঁচেট্ত”য ফস্থান এফং প্রচতচট
গক্ষট্ত্রআ চতনফায প্রমুি ট্য়ট্ছ: নয়ট্ন— নয়ট্ন, নয়ট্ন/অঁচেট্ত— অঁচেট্ত, অঁচেট্ত। দৃচিট্দযাতক চফট্ট্লযয প্রট্য়াগংেযায
ভট্ধয গমন তৃতীয় গনট্ত্রয উেীরট্নয ংট্কত চনচত যট্য়ট্ছ।
গানচটয চফচবন্ন ংট্ দৃচিট্দযাতক ট্ব্দয ট্ঙ্গ ম্পৃি াচযাচশ্ববক ব্দাফরীয তুরনাভূরক মবাট্রাচনায ভধয চদট্য় এআ
ট্ফব গপ্রট্ভয গচতপ্রকৃচতয চচত্রায়ণ কযা গমট্ত াট্য।
গতাভাচয দুোচন নয়ট্ন
গভাট্দয চভচরত নয়ট্ন
শুধু দুজট্নয অঁচেট্ত
চভচটর গদাঁায নয়ট্ন
প্রচতচট গক্ষট্ত্র চফট্ট্লযয ট্ঙ্গ মুি একচট ম্বেদ। প্রথভ দুচট গক্ষট্ত্র ম্বেদ  চফট্ট্লযয ভট্ধয নয একচট দ যট্য়ট্ছ।
যফতবী দুচট গক্ষট্ত্র ম্বেদ অয চফট্ট্লযয ভট্ধয গকান ফযফধান গনআ।
অস্থায়ীয গট্ল ভধযভুরুট্লয ম্বেট্দয রূচট ফযফহৃত ট্য়ট্ছ : গতাভায। চাচযচট্ক্ষয চভরট্ন ভস্ত থচরায ফান,
ভস্ত াধনায ভাচপ্ত তফু এেন “অচভ” অয “ তুচভ” দুচট স্বতন্ত্র ো। তাযয ন্তযাট্ত “গতাভাচয”য ভান্তযার ফস্থাট্ন
অট্ “গভাট্দয”। এফায “তুচভ” অয “অচভ” একআ ফেট্ন ফাধা ট্ি। অস্থায়ীট্ত ম্বেদ  চফট্লট্ণয ভাট্ঝ
ংেযাফাচক ব্দ: দুোচন। “নয়ন” উস্থাচত গাচণচতক ফাস্তফতায়। তাযয ন্তযায় প্রচতভ ফস্থাট্ন অট্ চফট্লণ
“চভচরত”। ংেযায চাট্ফয অয গকান গুরুত্ব থাট্ক না, তয য় শুধু দৃচিয চভরন। ভধযভুরুট্লয একফচট্নয য
উেভুরুট্লয ফহুফচট্নয ফযফাট্য, ংেযাফাচক চফট্লট্ণয য চভরনচনট্দবক গুণফাচক চফট্লট্ণয ফযফাট্য গপ্রট্ভয
চভরনভাধুযী চনচফিতয ট্য় গদো গদয়।
ঞ্চাযীট্ত “অঁচে”য ট্ঙ্গ মুি প্রথভ ুরুট্লয ম্বেট্দয রূ: দুজট্নয। “অচভ” “তুচভ”য চস্তট্ত্বয এফায ূণব ফরুচপ্ত
ঘট্ট। উেভ ফা ভধযভুরুট্লয ট্ঙ্গ প্রথভুরুট্লয অয গকান ফযফধান থাট্ক না। এআ ম্বেদ চফট্ট্লযয ট্ঙ্গ যাচয
ংমুি : অঁচেট্ক চফট্চলত কযট্ত নয গকান ংেযাফাচক ফা গুণফাচক ট্ব্দয প্রট্য়াজন গনআ । অঁচে “দুজট্নয” এটাআ তয।
ম্বেট্দয ূট্ফব “শুধু” ট্ব্দয ফস্থান এআ দুজনট্ক ফা দুজট্নয অঁচেট্ক াচযাচশ্ববক জগৎ গথট্ক ম্পূণব চফচচ্ছন্ন কট্য গদয়।
অঁচেট্ত অঁচেট্ত চভরন অয চনচফি ট্য় ট্ঠ।
গআ চভরন চনচফিতভ ট্য় ট্ঠ অট্বাগ ংট্। ঞ্চাযীট্ত “অচভ” “তুচভ”য চস্তত্ব চফরুপ্ত ট্য় গগট্ছ, তফু ভাফদ্ধ
ম্বেদ “দুজট্নয” ভট্ধয ংেযাফাচক “দুআ”গয়য উচস্থচতয কাযট্ণ দুচট চভরনচয়াী োয ভট্ধয গমন চতূক্ষ্ম ট্র
একটা ফযফধান যট্য় গগট্ছ। এফায রূগতবাট্ফ একফচনাত্মক একক ম্বেদ “গদাঁায” এয প্রট্য়াট্গ এআ দুআ োয ম্পূণব
একাত্মতা ূচচত য়।
অট্বাগ ংট্ দৃচিয বূচভকা চফট্লবাট্ফ চফট্েলণট্মাগয। এআ ংট্ দৃচি ট্য় ট্ঠ বালা— বাফপ্রকাট্য ভাধযভ। এআ
দৃচিয চভরট্ন বাফ  বালায ভট্ধয ফ ফযফধান ঘুট্চ মায়, প্রকাচফহ্বরতায ফ ফাধা চতক্রভ কযা মায়। এআ প্রকাভাধযট্ভয
প্রঙ্গ ূফবফতবী দুচট গাট্ন এট্ট্ছ। অভযা তায একটা ংচক্ষপ্ত তুরনাভূরক অট্রাচনা কযফ।
ভদট্নয ফযপ্রাপ্তা চচত্রাঙ্গদায প্রথভ গাট্নয ঞ্চাযীট্ত বালা ফা বাফপ্রকাভাধযট্ভয প্রঙ্গ প্রথভ এট্ট্ছ। চচত্রাঙ্গদায
নুবূচতট্ত তায নফরব্ধ রূরাফণয প্রচতবাত য় এক নূতন বালারূট্। এআ বালা দৃয গপ্রভাপদেট্দয উট্েট্ ত্রযচনায
ভাধযভ ট্য় ট্ঠ :
া ভট্ন জাট্গ অা,
গভায অহুচত গট্য়ট্ছ চগ্নয বালা
অজ ভভ রূট্ গফট্ চরচ চরচে কায উট্েট্,
এর ভট্ভবয ফচেনী ফাণী ফেন নাচ। ১৭
দয চজবত এআ বালা ফরুদ্ধ বাফনায ভুচি ঘটায়। চকন্তু যফতবী গানচটট্ত পদেি ট্য় ট্ঠ গম ফাণীয গআ ফেনভুচি শুধুআ
াভচয়ক। এআ গাট্নয অট্বাট্গ গদো মায় এআ বালা ট্য় উট্ঠট্ছ শুধুআ কান্নায বালা— তেন ফ ফাণীআ স্তব্ধ।
তযঙ্গ উট্ঠ প্রাট্ণ চদগট্ন্ত কাায াট্ন
আচঙ্গট্তয বালায় কাঁট্দ— নাচ নাচ কথা।।১৮
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রূ  গফট্য গআ চগ্নভয়ী বালা গট্ল শ্রুফনযাধাযায় ফরুদ্ধ ট্য় মায়। শুধু গবীয দৃচিয বালাট্তআ বাট্ফয ূণবভুচি ঘট্ট।
চচত্রাঙ্গদা  জুবট্নয বিতঙ্গীট্তয গট্ল “গদাঁায নয়ট্ন”য অট্গ অট্ চক্রয়াদ “চভচটর”। চভচরত নয়ট্নয এআ বালাট্তআ
ূণব চযতৃচপ্ত— এআ বালাট্তআ “চচযজীফট্নয ফাণীয গফদনায” চচয ফান ।
এয যফতবী ট্ফব আচিয়ুেট্ম্ভাগ শুধুআ ফাদ জাগায়। গ্লাচনবাযাক্রান্ত হৃদট্য় জুবন এআ গভাফেন গথট্ক ভুচি গোঁট্জ। এআ
ভট্য়আ চচত্রাঙ্গদায প্রজাট্দয ট্ঙ্গ তায াক্ষাৎ ঘট্ট। তাট্দয ভুট্ে ভাতৃরূচণী ফীযাঙ্গনা গআ নাযীয কথা শুট্ন চফচিত জুনব
গবীয অগ্রবট্য তায নভবচযীয কাছ গথট্ক “চচত্রাঙ্গদা যাজকুভাযী” ম্বট্ে অয চফস্তাচযত জানট্ত চায়। ছদ্মরূচণী
চচত্রাঙ্গদা জুবট্নয ভন যীক্ষা কযায জনয চনট্জয ট্ঙ্গ গআ চিিা নাযীয তুরনা কট্য তাট্ক গয় প্রচতন্ন কযট্ত ট্চি য়
1 গআ নাযীয প্রচত গ তাচচ্ছরয  ঘৃণা প্রকা কট্য। তায কৃচত্রভ োয, কৃচত্রভ ঘৃণায প্রকাফাী উচিট্ত দৃচিয প্রাধানয।
চছ চছ, কুৎচত কুরূ গ।
গন ফচেভ বুরুমুগ নাচ তায,
গন উজ্জ্বরকজ্জর অঁচেতাযা।
চেট্ত াট্য রক্ষয চকণাচেত তায ফাহু,
চফঁচধট্ত াট্য না ফীযফক্ষ কুচটর কটাক্ষট্য। ১৯
চনট্জয রূরাফট্ণযয গশ্রষ্ঠত্ব প্রভাণ কযট্ত গ প্রথট্ভআ জুবট্নয দৃচি অকলবণ কট্য চনট্জয “ফচেভ বুরুমুগ”, তায
“উজ্জ্বরকজ্জর অঁচেতাযা”য প্রচত। এআোট্নআ তায গশ্রষ্ঠত্ব, অয এোট্নআ “চচত্রাঙ্গদা যাজকুভাযী”য যাজয়। স্ত্রচারনায় ুদক্ষ
ট্র কটাক্ষযচারনায় গ ম্পূণব ফযথব। চচত্রাঙ্গদায এআ উচি ফযদানকাট্র ভদট্নয উচিট্কআ িযণ কচযট্য় গদয়— গম
উচিট্ত হৃদয়জট্য়য মুট্দ্ধ নাযীয গভাভয়ী দৃচিয গুরুত্ব তুট্র ধযা ট্য়ট্ছ।
এআ ট্ফব “কুচটর কটাক্ষয” অয ফীযফক্ষ চফদ্ধ কযট্ত াট্য না। “চচত্রাঙ্গদা যাজকুভাযী”য গম ক্ষভতা চনট্য় নূতন
রূপ্রাপ্তা চচত্রাঙ্গদা তাট্ক ফযঙ্গ কট্যচছর তা জুবনট্ক গকানবাট্ফ পদেব কট্য না । ফযং তায গম গুট্ণয কথা ছদ্মরূচণী চচত্রাঙ্গদা
চনতান্ত তাচচ্ছরযবট্য ফট্রচছর, গআ স্ত্রচারনায াযদচবতায কথা শুট্ন জুবন চফিয়চফভুগ্ধ।
অগ্র গভায ধীয চত—
গকাথা গ যভণী ফীমবফতী ।
গকালচফভুি কৃাণরতা—
দারুণ গ, ুেয গ
উদযত ফট্জ্রয রুেযট্—
নট্ গ গবাগীয গরাচনট্রাবা,
ক্ষচত্রয়ফাহুয বীলণ গাবা।২০
তায গআ দপ্রযণধাচযণী রুেুেয ভূচতবচট জুবট্নয ভানট্নট্ত্র উদ্ভাচত ট্য় ট্ঠ। ন্তট্যয এআ গদোয চফফযণ চদট্ত
দৃচিট্দযাতক গকান ব্দ ফযফহৃত য় চন। এআ উচিট্ত ফযফহৃত দৃচিট্দযাতক ব্দ “গরাচন”। দৃচিট্দযাতক ব্দমুি এআ নঞথবক
ফাট্কযয উচ্চাযট্ণয ভধয চদট্য় গপ্রট্ভয একচট ট্ফবয ভাচপ্ত ূচচত য়। গআ ফব আচিয়ুেট্ম্ভাট্গয। এেন জুবট্নয
গৌেমবট্চতনা আচিয়দৃচিয ীভানা চতক্রভ কট্য গগট্ছ। আচিয়গ্রাী যীযী রূরাফণয অয তায তীচিয় গৌেমবচয়াী
হৃদয়ট্ক চযতৃপ্ত কযট্ত াট্য না।
ন্তট্যয ন্তস্তট্র মায গদো গ গর, তাট্ক এফায ফাআট্য গদোয জনয জুবট্নয প্রাণভন ফযাকুর ট্য় ট্ঠ। তায
যফতবী উচিয শুরুট্ত দৃচিট্দযাতক ব্দ “গদো”।
মচদ চভট্র গদো তট্ফ তাচয াট্থ
ছুট্ট মাফ অচভ অতবত্রাট্ণ।
গবাট্গয অট্ফ ট্ত
ঝাঁ চদফ মুদ্ধট্রাট্ত।
অচজ গভায চঞ্চর যট্িয ভাট্ঝ
ঝন নন ঝন নন ঝঞ্ঝনা ফাট্জ— ফাট্জ----ফাট্জ। ২১
এআ নাটট্ক জুবট্নয উচিট্ত প্রথভ ফযফহৃত দৃচিট্দযাতক ব্দ চছর “গচযরাভ”— মেন গ ভায়ারাফণযভয়ী চচত্রাঙ্গদাট্ক প্রথভ
গদট্েচছর। গ গদট্েচছর তায স্বনচাচযণীট্ক— গ গদোয চফফযণ চদট্ত চগট্য় প্রমুি ট্য়চছর কাফযবালায ন্তগবত চক্রয়া
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“গযা”। এফায জুবট্নয উচিট্ত গলফাট্যয ভত দৃচিট্দযাতক ট্ব্দয ফযফায। এফায প্রমুি র গদযবালায ন্তগবত ব্দ
“গদো”। প্রথট্ভ “গর্” ধাতুচনষ্পন্ন দ, ফট্ট্ল “গদখ্” ধাতু চনষ্পন্ন দ— এয ভট্ধয গমন চনচত অট্ছ স্বেট্রাক গথট্ক
রূঢ ফাস্তট্ফ ফতযট্ণয ট্েত। গকান ফাস্তফ ভট্নায কেট্রাকফাচনী যট্ নয়, এেন জুবন চচত্রাঙ্গদাট্ক গদেট্ত চায়
িন্দ্বংঘাতভুেয ফাস্তট্ফয টবূচভট্ত।
চক্রয়াফাচক চফট্লয ফা চক্রয়া “গদো”য প্রট্য়াগ এয অট্গ চচত্রাঙ্গদায েীয উচিট্ত এফং স্বয়ং চচত্রাঙ্গদায উচিট্ত
ঘট্টচছর। দুচট গক্ষট্ত্রআ “গদো”য ফযফায ট্য়চছর চফিয়ট্ফাধক ফাট্কয। জুবট্নয উচিট্ত “গদো”য প্রট্য়াগ চকন্তু
চফিয়ট্ফাধক ফাট্কয নয়।
অভযা গদট্েচছ এআ নাটট্ক দৃচিয ট্ঙ্গ ম্পৃি যট্য়ট্ছ মুট্দ্ধয এক একচট ফব। চচত্রাঙ্গদায গপ্রভট্ক প্রতযােযান কযায য
হৃদয়জট্য়য গম মুট্দ্ধয ূচনা ট্য়চছর নূতন দৃচিয ট্ফবয উট্েট্লয ট্ঙ্গ ট্ঙ্গ চচযতট্য তায ফান ঘট্ট। এআ মুট্দ্ধ জুবন
ট্গৌযট্ফ যাজয় স্বীকায কট্যচছর, চচত্রাঙ্গদা জয়ী ট্য় জট্য়য অনে রাব কযট্ত াট্য চন। ন্তট্য ফীযাঙ্গনা চচত্রাঙ্গদায
রূ গদোয য গবাট্গয অট্ফট্ চনভগ্ন জুবন অফায নূতন কট্য মুদ্ধট্রাট্ত ঝাঁ চদট্ত চায়। এআ মুদ্ধ ফৃেভ ট্থব
জীফনমুট্দ্ধয প্রতীক। এআ মুট্দ্ধ জুবন চচত্রঙ্গদায ভট্ধয গকান প্রচতিন্দ্বীট্ক গদট্ে না, গদট্ে তায ট্মাদ্ধাট্ক।
জুবট্নয ভানচকতায এআ চফফতবট্ন চববূত চচত্রাঙ্গদা। গ জুবনট্ক অশ্বা গদয় অজ ভাযজনীয ফাট্ন কার শুভ্র
প্রবাট্তআ তায এআ “গদো”য অকাঙ্ক্ষা ূণব ট্ফ। এফায দৃচিট্দযাতক ব্দ “দবন”এয প্রট্য়াট্গ এআ গদো এক চবন্ন ভাত্রা রাব
কট্য। ফহুপ্রতীচক্ষত এআ গদো শুধুভাত্র আচিয়দৃচিম্পাত নয়— এআ গদো চভথযায জার চছন্ন কট্য ট্তযয প্রকা— এআ
গদোট্তআ গপ্রট্ভয াধনায ফান। জুবট্নয প্রচত চচত্রাঙ্গদায অশ্বা :
অজ ভাফযায যাচত গাক ফান।
কার শুব শুভ্র প্রাট্ত দবন চভচরট্ফ তায,
চভথযায় অফৃত নাযী ঘুচাট্ফ ভায়া-ফগুেন।২২
ফট্ট্ল চচত্রাঙ্গদা ভদনট্ক তায ভায়ারূরাফণয প্রতযবণ কট্য। গপ্রট্ভয গদফতা যীযী গৌেট্মবয ফয চপচযট্য় চনট্য়
নূতন ফয গদন— গপ্রট্ভয ট্ফবাচ্চ প্রাচপ্তয ফয।
তাআ গাক তট্ফ তাআ গাক,
গকট্ট মাক যচঙন কুয়াা—
গদো চদক শুভ্র অট্রাক
ভায়া গছট্ি চদক থ,
গপ্রট্ভয অুক জয়যথ,
রূট্য তীত রূ
গদট্ে গমন গপ্রচভট্কয গচাে—
দৃচি ট্ত েট্ মাক, েট্ মাক গভাচনট্ভবাক—
মাক েট্ মাক, েট্ মাক গভাচনট্ভবাক ।।২৩
এফায নূতন গদোয ফব ভাগত। গপ্রভচফভুে শুষ্ক নয়ট্ন প্রথভ ঞ্চাচযত রূতৃষ্ণা ট্নাচদত ট্য়ট্ছ 1 রূট্য াট্ট ফ
চফচকচকচন াযা ট্য়ট্ছ। ফচযঙ্গ রূট্য এআ চফুর অট্য়াজন চছর রূাতীট্ত উেযট্ণয গাান। রূজ গভাভুি দৃচি অজ
রূুেট্যয প্রতীক্ষায়। “রূট্য তীত রূ” গদোআ গতা “জ ট্তযয চনযরংকৃত ভচভায়” গপ্রট্ভয ভুচি। গম মুট্দ্ধয
অফ এআ নাটট্ক প্রচ্ছন্ন চছর দৃচিয এআ ট্ফব ভদট্নয উচিট্ত তায ূণব ফাট্নয গঘালণা। জয় চচত্রাঙ্গদায নয়, জুবট্নয
নয়। জয় য় গপ্রট্ভয। তাআ ভদট্নয উচিট্ত ফণবভচদয ভায়াকুট্চরজার চছন্ন কট্য গপ্রট্ভয জয়যট্থয অচফববাট্ফয ফাতবা গঘাচলত
য়।
এযয গলফায দৃচিট্দযাতক ব্দ এট্ট্ছ েীয উচিট্ত :
গ গকৌট্ন্তয়,
বাট্রা গরট্গচছর ফ’গর
তফ কযমুট্গ েী চদট্য়চছর বচয গৌেট্মবয ডাচর
নেনকানন ট্ত ুষ্প তুট্র এট্ন ফহু াধনায়।
মচদ াঙ্গ র ূজা
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তট্ফ অজ্ঞা কট্যা, প্রবু,
চনভবাট্রযয াচজ থাক্ ট্ি ভচেযফাচট্য।
এআফায প্রন্ন নয়ট্ন চা গচফকায াট্ন।।২৪
চফট্লয “নয়ন” এফং চক্রয়া “চায়া”— এআ নাটট্কয গল তাৎমবূণব দৃচিট্দযাতক ব্দগুচ্ছ। এযট্য একফায একচট
ভট্ফত ঙ্গীট্ত (“তৃষ্ণায াচন্ত”)২৫ দৃচিট্দযাতক চফট্লয “চট্ক্ষ” এট্ট্ছ, চকন্তু গোট্ন যট্য চদক গথট্ক নাটট্কয অয
গকান গ্রগচত য় চন। গপ্রভাপদেট্দয ভট্নাযট্ণয এআ ফব েীয দৃচিট্ত প্রতীয়ভান ট্য়ট্ছ মুট্দ্ধ জয়যাজয় রূট্ নয়,
ভায়াচফনী যভণীয গভাজারচফস্তাযরূট্ নয়, াধনায এক ফব রূট্। একচদন অকচিকবাট্ফ বাট্রারাগা গথট্ক মায শুরু তায
গল চযণাভ ূজা। এআ ূজায চযভ প্রাচপ্ত ূজাচযণীয প্রচত ূচজট্তয প্রন্ন দৃচিম্পাত। েীট্দয চফিয়-জাগাট্না চচত্রাঙ্গদায
একচদট্নয “গদো” গথট্ক গম অেযাট্নয শুরু , জুবট্নয “ প্রন্ন নয়ট্ন চায়াট্ত” তায ভাচপ্ত।
গপ্রট্ভয াধনায় দৃচিয ম্পূণব চফযীত বূচভকা চযরচক্ষত য় “াট্ভাচন” নৃতযনাট্টয। এআ দুআ নাটট্ক দৃচিয বূচভকায
ংচক্ষপ্ত তুরনাভূরক অট্রাচনা চদট্য় অভযা এআ চনফে ভাপ্ত কযফ। উবয় নাটট্কআ চযভ রক্ষয এক— আচিয়ট্চতনায
ন্তযারচস্থত ট্তয উেযণ— চকন্তু থ চবন্ন। “চচত্রাঙ্গদা” নাটট্ক আচিয়ট্চতনায াভচয়ক চযতৃচপ্তয ভধয চদট্য় গবীযতয
তৃচপ্ত ৃচি য়— মা আচিয়াট্চতনাতীট্ত উনীত কট্য। ক্ষান্তট্য “াট্ভাচন” নাটট্ক আচিয়দৃচি ূণবট্তযয উরচব্ধয
ট্থ ন্তযায়। এোট্ন গপ্রট্ভয াধনা আচিট্য়য িায রুদ্ধ কট্য াধনা। গপ্রভাপদেট্দয দব নরাট্ব ফযাকুর কভচরকাট্ক যাজা
ফট্র, “অট্গ গদট্ে না ন্তট্য, ফাআট্য গদেফায চদন অট্ফ তায ট্য। নআট্র বুর ট্ফ, ছে মাট্ফ গবট্ঙ।”২৬ চঠক
চফযীত াযম্পমব “চচত্রাঙ্গদা” নাটট্ক। এোট্ন প্রথট্ভ গচাট্েয অট্রায় গচাট্েয ফাচট্য গদো, ন্তট্য গদেফায চদন অট্
তায ট্য। একআ প্রশ্ন দুআ চফযীত ফস্থান— আচিয়দৃচি ম্বট্ে দুআ চফযীত বাফনায প্রচতপরন যফীিচচন্তাচফট্শ্বয চযফযাচপ্ত
 বফচচট্ত্রযয চযচয়ফাী।
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