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Abstract
The object of study of the present paper is the symbolism of flowers in two dance dramas of
Tagore namely Chitrangada and Mayar Khela. Imagery of flowers is present in all
Tagorean dance dramas as in the poet’s all other literary creations. But in the two
aforesaid dramas there is an underlying unity in the different imageries of flowers;
sometimes even the absence of flowers can be significant. Flower in addition to its familiar
role assumes the character of a language in these two dramas. The evolution of the
characters or the progress of action in these two dramas as well as the Tagorean
conception of love, revealed in these dramas can be expressed in the ‘language of flowers’.
Key Words: Symbolism, flower, language, love, evolution of characters, Tagorean dance
drama.

ফবকাট্র ফবট্দট্ খৌন্দমবচয়াী ভানফহৃদট্য়য ३ট্নকোচন জুট্ে থাট্ক পুর। তায५ চচযন্তন প্রকা ফচজবীফন,
३ন্তজবীফট্নয ফবত্র--- দদনচন্দন গৃজ্জায়, াভাচজক, ধভবীয় প্রায় ভস্ত ३নুষ্ঠাট্ন, ট্ফবাচয মুট্গ মুট্গ ৃজনীর
ভট্নয নান্দচনক চনভবাট্ণ পুট্রয ३চযামব উচিচত। ফতবভান চনফট্ে ४ট্রাচয যফীন্দ্রনাট্থয নৃতযনাট্যয তা०য ३নযফ
ৃচিধাযায ভত५ প্রতযাচতবাট্ফ পুর খদো খদয় নানা চফচচত্র ३নুলঙ্গ চনট্য়। কেন ভট্নাযভ যবূচভ চনভবাট্ণয
উাদান, কেন ३রঙ্কযট্ণয উকযণ, কেন খপ্রট্ভয চযভ চনট্ফদন, কেন প্রণয়ীহৃদট্য়য উভা ---পুট্রয
এভন ४য নানাচফধ রূ যফীন্দ্রনৃতযনাট্যয প্রাথচভক াট্ে५ ধযা ট্ে। চকন্তু গবীযতয াট্ে নৃতযনাযযগুচরয ভট্ধয
দুচযট্ত এ५ পুট্রয রূকট্েয ফযফাট্য চফট্ল ३চবনফত্ব খদো মায়। ‚চচত্রাঙ্গদা‛  ‚ভায়ায খেরা‛ নাযট্কয
চফচবন্ন ভুূট্তব, চফচবন্ন চচযট্ত্রয গাট্ন  १রাট্ ফযফহৃত পুট্রয রূকট্েয ভট্ধয একযা ३ন্তরবীন ঐকয গবীযতয
চফট্েলট্ণ ধযা ট্ে। এভনচক পুট্রয ३নুচিচত খকান খকান ভুূট্তব তাৎমবূণব ট্য় ট্ে। ূট্ফবাক্ত দুচয
নৃতযনাট্যয চফচবন্ন ভুূট্তব পুট্রয উিানায ভধয চদট্য় একযা িাতযশরীয ४বা ায়া মায়। এ५ দু५
নৃতযনাট্যয পুর তায চযচচত বূচভকাট্ক ছাচট্য় ট্য় ট্ে এক প্রকাভাধযভ0 এ५ পুট্রয বালাট্ত५ ফযক্ত কযা
মায় চচযত্রভূট্য চফফতবন ফা নাযযকাচচনয চফচবন্ন স্তযচফনযা। খপ্রট্ভয নৃতযনাযযদুচযট্ত খপ্রভ চফলট্য় যফীন্দ্রনাট্থয
তত্ত্ববাফনায বালয যচনা কযা মায় এ५ পুট্রয বালাট্ত५।
চচত্রাঙ্গদা: এ५ নাযট্ক ४ভাট্দয ४ট্রাচয ভূরত নাচয়কা চচত্রাঙ্গদায চফচবন্ন গাট্ন এফ१ উচক্তত পুট্রয রূকট্েয
প্রট্য়াগ। এ५ চনভবাণশরীয ভট্ধয নাচয়কায হৃদট্য় খপ্রট্ভয উট্েল, তায মবায়ক্রচভক ३গ্রগচত  চযণচতয ফযঞ্জনা
চনচত। এছাো ভদট্নয একচয গাট্ন এফ१ চচত্রাঙ্গদায েীয ফবট্ল উচক্তট্ত পুট্রয উচিচত চফট্ল তাৎমবূণব।
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३জুবট্নয ট্ঙ্গ প্রথভ খদোয য চচত্রাঙ্গদায ভট্ধয ঘট্য মায়া ঐন্দ্রজাচরক রূান্তট্যয প্রথভ ३চবফযচক্ত তায
३বযস্ত দদনচন্দন চক্রয়াকরাট্ গবীয চফতৃষ্ণায়। তায প্রফর ३নীা প্রকা ায় মেন ३জুবট্নয প্রিাট্নয য েীযা
চজজ্ঞাা কট্য ‚খকান ফট্ন মাফ চকাট্য‛। খম শ্বাদঙ্কুর ३যণযবূচভ চছর তায চচয ३বযস্ত চফচযণির, তায প্রচত খ
४জ ४য খকান ४কলবণ ३নুবফ কট্য না। স্বপ্নস্বরূট্য উট্েট্ তায প্রথভ ४ত্মচনট্ফদট্নয গাট্ন
४ট্ফচফট্বাযচচট্ে চচত্রাঙ্গদা চনভবাণ কট্য এক যভণীয় কুঞ্জকানট্নয যবূচভ। এ५ কুঞ্জচফতাট্ন५ খ তায চভরনফায
যচনায স্বপ্ন খদট্ে।

ফ०ধু, খকান্ ४ট্রা রাগর খচাট্ে!
………

३স্ফুযভঞ্জযী কুঞ্জফট্ন,
१গীতূনয চফলণ্ন ভট্ন
ঙ্গীচযক্ত চচযদু२েযাচত
খাাফ চক চনজবট্ন য়ন াচত!১
३যণযচাচযণীয ভুগ্ধবাফনায় ३যট্ণযয িাট্ন কুঞ্জফট্নয ४চফববাফ তায খৌন্দমবট্চতনায প্রথভ উট্েট্লয ট্ঙ্কত।
এ५ চভরনকুঞ্জ ३স্ফুযভঞ্জযীট্ত ४কীণব। চকন্তু স্বট্প্নয খ५ কুঞ্জকানট্ন খকান পুর খন५, পুর খপাযায ভয় তেন
४ট্ চন।
যবূচভট্ত পুর না থাকট্র গাট্নয ভাচি ঘট্য পুরভারায স্বট্প্ন --- চভরনভারায স্বট্প্ন। দচয়ট্তয উট্েট্
চচত্রাঙ্গদায ४হ্বান0

ুন্দয খ, ুন্দয খ,
ফযভারযোচন তফ ४ট্না ফট্, তুচভ ४ট্না ফট্।
३ফগুণ্ঠনছায়া ঘুচাট্য় চদট্য়
খট্যা রচজ্জত চিতভুে রৄব ४ট্রাট্ক।২
প্রথাগতবাট্ফ নাচয়কাট্দয ভত নায়কট্ক খ ুষ্পভাট্রয ফযণ কট্য না। ३স্ত্রধাযট্ণ দক্ষ াত ুষ্পচয়ন কযট্ত,
ভারা গা०থট্ত খট্ে চন। তা५ট্তা নায়কট্ক५ খ ३নুট্যাধ জানায় চভরনভারা ‚ফন‛ কট্য ४নট্ত। এ५ খক্ষট্ত্র
চক্রয়াদচয তাৎমবূণব। ুষ্পচয়ট্ন, ভারযযচনায় ३নবযস্ত চচত্রাঙ্গদায কাট্ছ ভারা ३ট্স্ত্রয ভত५ ফনট্মাগয। নায়ট্কয
দ্বাযা নাচয়কায ভারযবূচলতা য়ায দৃিান্ত ३ফয যফীন্দ্রকাট্ফয ३রবয নয়। ‚ফরা‛ কচফতায চফট্রাচনী নাচয়কা
খঘালণা কট্য0

ফীযট্স্ত ফযভারয রফ একচদন ৩
চকন্তু এ५ ভুূট্তব চচত্রাঙ্গদা খতা চকাট্য, মুদ্ধচফদযায় াযদচবনী ফীযাঙ্গনা চচত্রাঙ্গদা নয়, ४জীফন খৌরুলাধনায়
চনযতা যাজকুভাযী চচত্রাঙ্গদা ४জ ম্পূণববাট্ফ५ নাতনী নাযীয বূচভকায় ३ফতীণব। ४নাট্ক খ প্রতযক্ষ কট্য
ুভঙ্গরী ফধূরূট্, তায ভুগ্ধট্নট্ত্র উদ্ভাচত ট্য় ট্ে চনট্জয५ ३ফগুচিত রচজ্জত চিতাযভয়ী রূচয। তা५ চচযন্তন
যীচত ३নুাট্য চপ্রয়তভট্ক খ५ ফযভাট্রয ফযণ কট্য খনট্ফ এভন५ খতা প্রতযাচত। চকন্তু স্বট্প্নয ভট্ধয খ চনট্জট্ক
ভারযদানকাচযণীয বূচভকায় খদেট্ত ায় না। ४জীফন চনট্জট্ক ুরুল ফট্র বাফট্ত ३বযস্ত চচত্রাঙ্গদায ূণব নাযীট্ত
রূান্তট্যয য়ট্তা তেন াভানয ফাচক ४ট্ছ। ফযভারয ফন কট্য ४নায ४ট্ফদট্নয ভট্ধয খমন খানা মায় তায
চফরীয়ভান ুরুলোয५ খল কিস্বয।
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রূচচবায় ३নবযস্ত যাজকনযা েীট্দয চনট্দব খদয় তাট্ক ুচজ্জত কট্য তুরট্ত। েীট্দয প্রচত তায এ५ গাট্ন
উিাচত কাননবূচভ যবূচভ নয়, এ५ কুঞ্জকানট্নয ট্ঙ্গ চচত্রাঙ্গদা চনট্জট্ক একাত্ম কট্য খনয়। দয উেীচরত
প্রণয়চয়াী দৃচিট্ত ४ন খপ্রভচফীন ३তীতজীফন প্রচতবাত য় খভন্তচদট্নয ূনয চনষ্পত্র কাননরূট্। তায প্রাথবনা
ফন্তভাগট্ভ নফল্লফদট্রয খাবায় চফবূচলত ট্য় উেুক খ५ কাননবূচভ।

খদ খতাযা ४ভায় নূতন ক'খয খদ নূতন ४বযট্ণ॥
খভট্ন্তয ३চবম্পাট্ত চযক্ত ३চকঞ্চন কাননবূচভ,
ফট্ন্ত খাক দদনযচফট্ভাচন নফরাফণযধট্ন।
ূনয াো রজ্জা বুট্র মাক ল্লফ-४ফযট্ণ।৪
३ষ্ফুযভঞ্জযীয িাট্ন নফচকরট্য়য ४চফববাফ চচত্রাঙ্গদায খৌন্দমবট্চতনাচফকাট্য ূচক। চকন্তু এ५ কুঞ্জকানট্ন পুর
३নুচিত, ুষ্পচফকাট্য রৄবরগ্ন এেন এর না। চচত্রাঙ্গদায ३চযণত খৌন্দমবট্চতনায় ফন্তট্াবায াযাৎায
ট্য় খদো খদয় রৄধু५ নফল্লফদর।
३ফট্ট্ল ভস্ত ४ট্য়াজন চনষ্ফর য়। ব্রহ্মচমবব্রট্তয কাযণ খদচেট্য় ३জুবন চফনট্য় চচত্রাঙ্গদায খপ্রভ প্রতযােযান
কট্য। চফদীণব হৃদট্য়য খ५ ুতীব্র াাকায ধ্বচনত য় খম গাট্ন খোট্ন५ প্রথভ পুট্রয ४চফববাফ0

খযাদন-বযা এ ফন্ত, েী,
কেট্না ४ট্ চন ফুচঝ ४ট্গ।
খভায চফযট্ফদনা যাঙাট্রা চক१রৄকযচক্তভযাট্গ।
......
কুঞ্জদ্বাট্য ফনভচল্লকা
খট্জট্ছ চযয়া নফ ত্রাচরকা,
াযা চদন-যজনী ३চনচভো
কায থ খচট্য় জাট্গ।৫
ূফবফতবী গানগুচরট্ত ম্পূণব ३নুচিচতয য, এ५ফায যয পুট্রয উচিচত। ভভবট্বদী হৃদয়ট্ফদনা ३নুযচঞ্জত
ট্য় ট্ে কুুভযক্তযাট্গ। ‚কর ফযথা যচঙন ট্য়‛ খগারাট্য চযফট্তব চক१রৄক ট্য় ট্ে। হৃদয়কুঞ্জফট্ন চফকচত
চক१রৄক ४য ফাচট্যয কুট্ঞ্জয দ্বাযপ্রাট্ন্ত ४জ ত্রাট্জ ুচজ্জত ফনভচল্লকায খপ্রাজ্জ্বর উচিচত --- খম কুঞ্জফন ূট্ফব
३স্ফুযভঞ্জযীট্ত তাযয ল্লফদট্র ুট্াচবত চছর। ‚কর কা०যা ধনয কট্য‛ পুর পুট্য ট্ে ३ন্তট্য, ফাচট্য।
४নন্দফন্তভাগট্ভ খম ুষ্প চফকচত য় চন, খযাদনবযা ফট্ন্ত তায५ প্রথভ ४ত্মপ্রকা।
চচত্রাঙ্গদায যফতবী গাট্ন পুর ४য করুণযট্য ফযঞ্জনাফাী ট্য় খদো খদয় না। খম খপ্রট্ভয খদফতাট্ক চচত্রাঙ্গদা
চচযচদন উট্ক্ষা কট্য এট্ট্ছ ४জ খ তায५ যণ খনয়। ভদট্নয উট্েট্ চনট্ফচদত তায ४ফানঙ্গীট্ত
একাচধকফায ‚পুর‛ এফ१ ভাথবক ‚ুষ্প‛য উচিচত।

४ভায এ५ চযক্ত ডাচর
চদফ খতাভাচয াট্য়।
চদফ কাঙাচরনীয ४०চর
খতাভায ট্থ ট্থ চফছাট্য়।
খম ুট্ষ্প গা०থ ুষ্পধনু
তাচয পুট্র পুট্র খ ३তনু, তাচয পুট্র
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४ভায ূজা-চনট্ফদট্নয দদনয
চদট্য়া চদট্য়া চদট্য়া ঘুচাট্য়।
খতাভায যণজট্য়য ३চবমাট্ন
४ভায় চনট্য়া,
পুরফাট্ণয চযকা ४ভায বাট্র
এ०ট্ক চদট্য়া চদট্য়া--যণজট্য়য ३চবমাট্ন।
......
পারৃট্নয ४হ্বান জাগা
४ভায কাট্য় দচক্ষণফাট্য়।।৬
খপ্রট্ভয খদফতায ূজায যীচতনীচত ম্বট্ে ম্পূণব ३জ্ঞ চচত্রাঙ্গদা ४ট্য়াজট্নয ३ম্পূণবতায জনয ক্ষভা প্রাথবনা কট্য
রৄধুভাত্র পুট্র५ ূজা ম্পন্ন কট্য। পুর প্রথট্ভ চচযাচচযতবাট্ফ খদফতায ূজায উচায। এযয পুর এক চবন্নতয
३নুলঙ্গফাী ট্য় ট্ে। রক্ষণীয় এ५ গাট্ন ফৃেয ३१ জুট্ে মুট্দ্ধয ४ফ যট্য়ট্ছ --- ‚যণজট্য়য ३চবমাট্ন‛
ভদনট্ক চচত্রাঙ্গদা তায ায় ট্ত চভনচত জানায়। খম মুট্দ্ধ খ ३বযস্ত, প্রথভ দবট্ন ३জুবট্নয ট্ঙ্গ খম মুট্দ্ধ ३ফতীণব
ট্য় খ ফীযজট্নাচচত ভৃতুয ফযণ কযট্ত খচট্য়চছর, এ মুদ্ধ খ মুদ্ধ নয়। এ५ মুদ্ধ হৃদয়জট্য়য, ४য খ५ মুট্দ্ধয
४য়ুধ ‚ুষ্পধনু‛ ‚পুরফাণ‛। চচত্রাঙ্গদায েী মাট্ক ‚চনযস্ত্র নাযীয ३স্ত্র‛ ‚३ফরায ফর‛রূট্ ३চবচত কট্যচছর
পুর এফায খ५ যভণীয খভাচনীভায়ায প্রতীক।
খপ্রট্ভয খদফতাট্ক ভভবট্ফদনায কথা জাচনট্য় চচত্রাঙ্গদা ३বীি ফয প্রাথবনা কট্য0

ুরুট্লয চফদযা কট্যচছনু চক্ষা
রচব না५ ভট্নাযট্ণয দীক্ষা-কুভু ধনু,
३ভাট্ন রাচিত তরুণ তনু।
३জুবন ব্রহ্মচাযী
খভায ভুট্ে খচযর না নাযী,
চপযা५র, খগর চপট্য।
দয়া কট্যা ३বাগীট্য-রৄধু এক ফযট্লয জট্নয
ুষ্পরাফট্ণয
খভায খদ াক্, তফ স্বট্গবয ভূরয
ভট্তব ३তুরয॥৭
এ५ গাট্ন দুফায ুট্ষ্পয রূকে এট্ট্ছ0 কুুভধনু  ুষ্পরাফণয। প্রথভচযয ভতুর ব্দফে ४ট্ছ ূফবফতবী
গানচযট্ত0 ুষ্পধনু। ४াতভথবক ব্দফেদুচযয তাৎমব চবন্ন। উক্ত দুচয গাট্নয প্রথভচযট্ত ফযফহৃত ট্য়ট্ছ
ভধযদট্রাী কভবধাযয়0 ুষ্পচনচভবত ধনু। চদ্বতীয় গাট্ন প্রমুক্ত ট্য়ট্ছ ফহুব্রীচ ভা0 কুুভ ধনু মায। প্রথট্ভ
চচত্রাঙ্গদায দৃচি ४কৃি ট্য়চছর ४যাধয খদফতায ুষ্পচনচভবত প্রযট্ণয প্রচত। ‚ুষ্পধনু‛ খদফতায প্রচত ট্ম্বাধন নয়,
५ গাট্ন চচত্রাঙ্গদা খপ্রট্ভয খদফতাট্ক ট্ম্বাধন কট্যচছর ‚३তনু‛ নাট্ভ। তাযয খদফতাট্ক খ প্রতযক্ষ কট্যচছর
তায প্রযট্ণয ভধয চদট্য় ---ুষ্পপ্রযণধাযীরূট্--- তা५ ‚কুুভধনু‛ ম্ভালণ। ূজাচযণী চচত্রাঙ্গদায বাফনায় খপ্রট্ভয
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খদফতায প্রথট্ভ ‚३তনু‛ রূট্ তাযয ‚কুুভধনু‛ রূট্ ४চফববাট্ফয ভধয চদট্য় তায খপ্রভট্চতনায চফফতবট্নয
একযা ূক্ষ্ম রূট্যো পুট্য ট্ে।
३জুবনট্ক খপ্রভ চনট্ফদন কট্য চচত্রাঙ্গদা ফট্রচছর0

४চভ

খতাভাট্য কচযফ চনট্ফদন
४ভায হৃদয় প্রাণ ভন।।৮

এ५ ४ত্মচনট্ফদন চকন্তু ३ম্পূণব চছর। দচয়তট্ক খ রৄধু ‚প্রাণভন‛ ভবণ কট্যচছর, খদ নয়। চকাট্য,
३স্ত্রচারনায় ३বযস্ত ফীযাঙ্গনায কাট্ছ খদ চছর রৄধু५ ফীমবফোয ४ধায1 খদট্ক চঘট্য তেন তায নান্দচনক খচতনায
চফকা ঘট্য চন। খপ্রভ তেন ३যীযী। খপ্রট্ভয খদফতা তা५ চছট্রন ‚३তনু‛। ५ গাট্নয५ খট্ল খপ্রভ তনুভয় ট্য়
ট্ে --- ‚দচক্ষণফায়‛ পারৃট্নয ४হ্বান জাগায় চফযট্ফদনাজজবয নাযীয ‚কাট্য়‛। যফতবী গাট্ন খদো মায় খপ্রট্ভ
প্রতযােযাতা য়ায় খফদনায় জজবচযত য় চচত্রাঙ্গদায ‚তরুণ তনু‛। চচত্রঙ্গদায ३বীচিত চদফযকাচন্তয ४ধায “খভায
খদ”। ३তনু এফায তনুভয় ট্য় ট্েন। ३যীযী খদফতায যীযী রূ চনভবাট্ণয চবচে র ‚কুুভ‛।
চচত্রাঙ্গদা মেন তাট্ক ুচজ্জত কট্য তুরট্ত েীট্দয চনট্দব চদট্য়চছর তেন তায খৌন্দমবট্চতনাীভা চছর
নফল্লফদট্রয খাবা মবন্ত। এফায ভদট্নয কাট্ছ খ প্রাথবনা কট্য ‚ুষ্পরাফট্ণয‛য ফয। ল্লট্ফয য ুট্ষ্পয
রূকট্েয ফযফাট্য চনচত ४ট্ছ চচত্রাঙ্গদায খৌন্দমবট্চতনায ীলবীভায় উেযট্ণয ফাতবা।
ফযপ্রাচিয য চনট্জয নফরব্ধ স্বগবীয় খদকাচন্ত দবট্ন চফিয়চফহ্বর চচত্রাঙ্গদায একক १রাট্ চবন্নতয তাৎমব
চনট্য় ४ফায ४ট্ পুট্রয রূকে0

४চভ নচ যাজকনযা চচত্রাঙ্গদা,
४চভ রৄধু এক যাট্ত্র খপাযা
३যট্ণযয চতৃভাতৃীন পুর --এক প্রবাট্তয রৄধু যভায়ু,
তায ট্য ধূচরমযা,
তায ট্য ধযণীয চচয-३ফট্রা।৯
চচত্রাঙ্গদা পুট্রয ট্ঙ্গ চনট্জট্ক একাত্ম কট্য খনয়। তট্ফ এ५ পুর নয়নাচবযাভ খৌন্দট্মবয রূক নয়, পুর এফায
খৌন্দট্মবয ক্ষণিাচয়ট্ত্বয ३নুলঙ্গফাী। চফট্লবাট্ফ রক্ষণীয় িানগত  কারগত যবূচভ। প্রস্ফুচযত ক্ষণজীফী এ५
ুট্ষ্পয যবূচভ ূফবফতবী গানগুচরয ভত ४য কুঞ্জকানন নয়, ३যণযচাচযণী যাজকনযায বাফনায় খ५ িান ४ফায
३চধকায কট্য চনট্মট্ছ তায ३বযস্ত চফচযণির ३যণয। চকন্তু চচযট্চনা ३যণয এফায ४য চযচট্য়য উষ্ণতা ঞ্চায
কট্য না। ३যট্ণযয চযফযাি, বয়ার চনজবনতা ক্ষুর পুট্রয একাকীত্ব  ३ায়ত্ব প্রকয কট্য খতাট্র। এক যাত 
এক প্রবাত --- ३চত ীচভত কারগত খ५ চযয খম াাকায জাগায় তাট্ক ফহুগুণ তীব্রতয কট্য খতাট্র িানগত
চযট্যয চফযায ফযাচি।
ফ ४ঙ্কা, ফ বচফলযৎবাফনা ভুূট্তবয জনয চযায কট্য খপ্রট্ভয খদফতায ४ীফবাদধনযা যভণী ফতবভান
ফাস্তফতায় প্রতযাফতবন কট্য1 খ ४ন খৌন্দমবুলভা চযূণব ३নুবফ কযট্ত চায়। স্বপ্নাট্ফচফট্বায হৃদট্য়য খ५
ভুগ্ধ ३নুবূচতয রূায়ট্ণ প্রথট্ভ খ ুট্যয রূকট্েয ४শ্রয় খনয়। তাযট্য५ ুট্ষ্পয রূকট্েয এক ३চনন্দযুন্দয
१ট্মাজন।

४ভায ३ট্ঙ্গ ३ট্ঙ্গ খক ফাজায়, ফাজায় ফা०চ।
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ুষ্পচফকাট্য ুট্য খদ ভন উট্ে ুট্য,১০
খম ফ१ীধ্বচন ধ্বচনত য় ‚३ট্ঙ্গ ३ট্ঙ্গ‛ --- তায যীযী োয যট্ত যট্ত, খ५ ধ্বচন এফায ‚ুষ্পচফকাট্য
ুট্য‛ রূান্তচযত ট্য় উট্দ্বর কট্য খতাট্র ‚খদভন‛।ুষ্পচফকাট্য নয়নাচবযাভ দৃযচয ४য রৄধু দৃচিগ্রায
রূকে থাট্ক না, তায রূান্তয ঘট্য মায় ধ্বচনট্ত। দৃচি ४য রচতয ভধযফতবী ফ ীভাট্যো খমন ३ফরুি ট্য়
মায়। ५চন্দ্রয়ট্চতনাগ্রাী ফচযঙ্গ খৌন্দট্মবয চযভ ীভায় উেযণ ঘট্য ५চন্দ্রয়ট্চতনাজগট্তয ফ স্তযচফনযাট্য
চফমবা ঘচযট্য়।
ছরনায ४শ্রয় গ্রণ কযায কাযট্ণ প্রফর ३যাধট্ফাট্ধ বাযাক্রান্ত চচত্রাঙ্গদা প্রথট্ভ ३জুবট্নয খপ্রভ দৃঢ়বাট্ফ
প্রতযােযান কট্য চকন্তু খলমবন্ত তায ভস্ত প্রচতট্যাধ খবট্ঙ ট্ে। ३ফট্ট্ল ३জুবট্নয খপ্রভ খ গ্রণ কট্য চকন্তু
খপ্রভাস্পট্দয উট্েট্ তকবফাণী উচ্চাযণ কযট্ত খবাট্র না0

চকন্তু ভট্ন খযট্ো,
চক१রৄকদট্রয প্রাট্ন্ত এ५ খম দুচরট্ছ
একযু চচয-- তুচভ মাট্য কচযছ কাভনা
খ এভচন চচট্যয কণা
চনচভট্লয খাাচগনী।১১
রূট্ৌন্দট্মবয ক্ষণিাচয়ট্ত্বয ফযঞ্জনাফাীরূট্ খম ুট্ষ্পয রূকট্েয প্রথভ প্রট্য়াগ ঘট্যচছর ফযপ্রাচিয চেক ট্য
চচত্রাঙ্গদায উচক্তট্ত, এফাট্যয উচক্তট্ত এক५ ३নুলঙ্গ চনট্য় তায ুনযাচফববাফ ঘট্য। ফতবভান ুট্েয ক্ষণিাচয়ট্ত্বয
উরচব্ধ, ३চতদ্রুত ফ াযাট্নায ४তঙ্কচফহ্বরতা ক্রভ তীব্র খথট্ক তীব্রতয ট্য় তাট্ক গ্রা কট্য চনট্ত থাট্ক। খম
চক१রৄট্কয যক্তযাট্গয ভট্ধয খ খদট্েচছর চনট্জয চফযফযথায ফচ२প্রকা, ४জ চনট্জট্ক খ প্রতযক্ষ কট্য খ५
চক१রৄট্কয প্রান্তীভায় চিত একচফন্দু চচযরূট্। এফায খ ক্ষণজীফী পুট্রয ট্ঙ্গ চনট্জট্ক ४য একাত্ম কযট্ত
াট্য না। পুর খ५ চচযকণায ४ধাযভাত্র।
ুনফবায খ বচফলযৎবাফনা চফজবন চদট্য় ফতবভাট্নয ুেট্ৌবাগয ४স্বাদন কযট্ত ট্চি য়। স্বট্গবয খকৌতুক
খেরায় ঙ্গী ট্ত স্বট্প্নয াথীট্ক চচত্রাঙ্গদা ४হ্বান জানায়। ভায়াভচদযনয়ট্ন খ প্রতযক্ষ কট্য খপ্রভাস্পট্দয কিরগ্ন
তায ফহুচদট্নয স্বট্প্নয চভরনভারা।

খম পুরভারা দুরাট্য়ছ ४জ খযাভাচঞ্চত ফক্ষতট্র,
ভধুযজনীট্ত খযট্ো যচয়া খভাট্য ভচদয জট্র।১২
চকন্তু এ५ ভুগ্ধ বাফাট্ফ দীঘবিায়ী য় না। এ५ পুরভারায ४য়ুষ্কার রৄধু५ এক চভরনযজনী। বচফলযৎরিায ভত
খ५ স্বট্প্নয ভারায ३চন্তভ চযণচত খ প্রতযক্ষ কট্য --- চনা ३ফাট্ন এত াট্ধয চভরনভারা ধূচরতট্র
३ফরুচিত ট্ফ।

নট্ফাচদত ূট্মবয কযম্পাট্ত
চফকর ট্ফ ায় রজ্জা-४ঘাট্ত,
চদন গত ট্র নূতন প্রবাট্ত
চভরাট্ফ ধুরায তট্র কায ३ফট্রায়।১৩
३চচট্য५ গবীয দনযাযট্ফাধ চচত্রাঙ্গদাট্ক গ্রা কট্য খনয়। এ५ ুেট্ম্ভাট্গয ভুূতব ४য দীঘবাচয়ত কযা তায
কাট্ছ ম্পূণব চনযথবক ভট্ন য়। খ তা५ ভদনট্দট্ফয কাট্ছ তা०য ফয তেন५ প্রতযাায কট্য খনয়ায জনয কাতয
চভনচত জানায়
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বট্ি ঢাট্ক ক্লান্ত হুতান --এ খেরা খেরাট্ফ, খ বগফন্
४য কতেন।
এ খেরা খেরাট্ফ ४য কতেন।
খল মাা ট্ফ५ ট্ফ, তাট্য
ট্জ ট্ত দা খল।
ুন্দয মাক খযট্ে স্বট্প্নয খয।
জীণব খকাট্যা না, খকাট্যা না, মা চছর নূতন।১৪
এফাট্যয গাট্ন পুট্রয রূকে ম্পূণববাট্ফ ३নুচিত। খপ্রট্ভয খদফতা এফায ४য ‚কুুভধনু‛ নন, চতচন রৄধু५
‚বগফন্‛। চনট্জট্ক চচত্রাঙ্গদা তুরনা কট্য চনফবাট্ণােুে ३চগ্নচোয ট্ঙ্গ। এ५ গান িযণ কচযট্য় খদয় ভদট্নয কাট্ছ
ফযপ্রাচিয ३ফযফচত ট্য তায গানচযট্ক: ‚স্বপ্নভচদয খনায় খনায়‛।

ফট্ ভভ চট্য চট্য এ কী দা, কী প্রফা--চচকট্ত ফবট্দট্ ছুট্য তচেৎরতা।১৫
নফরব্ধ রূরাফণয চচত্রাঙ্গদায খদ ভট্ন জাচগট্য় তুচরট্য়চছর ফচিজ্বারা। খ५ চো ४জ চনফবাচতপ্রায়। খপ্রট্ভয
ভুগ্ধতা, তাা ফযক্ত কযট্ত ফাযফায খম রূকে খ এমাফৎ ফযফায কট্যট্ছ, খ५ পুট্রয রূকে এফায তায
বাফনা খথট্ক ম্পূণব ३ন্তচবত। এ५ চযফতবন তায ক্রভফধবভান ३াযতাট্ফাট্ধয ট্ঙ্কতফাী।
চকন্তু ভদন খতা ३চগ্নভয় রূরাফট্ণযয ফয খদন চন। চচত্রাঙ্গদায প্রাথবনা ३নুাট্য চতচন ‚ুষ্পরাফট্ণযয‛ ফযদান
কট্যচছট্রন। তা५ তা०য ४শ্বাফাণীট্ত ४ফায পুট্রয५ উচিচত, ३চগ্নচোয নয়0

না না না েী, বয় খন५ েী, বয় খন५--পুর মট্ফ াঙ্গ কট্য খেরা
পর ধট্য খ५।১৬
ভদট্নয এ५ গাট্ন পুট্রয বালাট্ত ভগ্র নাযট্কয ভভবকথা ফযক্ত কথা ট্য়ট্ছ। রৄধু নয়নাচবযাভ রূভাধুযীয
চফস্তাট্য খমভন পুট্রয বূচভকায ভাচি ঘট্য না, তায চযভ রক্ষয খমভন পর ধযা, খতভচন খপ্রট্ভ ५চন্দ্রয়চফরাট্য এ५
ফবচয এক ३ন্তফবতবী স্তয ভাত্র, ীচভত ভট্য়য এ५ ুেট্ম্ভাট্গয ४ট্য়াজন এক ূণবতয, ভেয রট্ক্ষয উেযট্ণয
খাান। ५চন্দ্রয়ুেফানায াভচয়ক চযতৃচি একভয় গবীযতয ३তৃচি জাচগট্য় খতাট্র --- ভন তেন ধাচফত য়
५চন্দ্রয়ট্চতনাতীট্তয প্রচত। ३ট্নাচদত ফচযঙ্গ রূতৃষ্ণা রূাতীট্তয প্রচত५ ভনট্ক ४কৃি কট্য। তেন५ খপ্রট্ভয
প্রকৃত স্বরূ খভাজারচছন্ন খচতনায় উট্োচচত য়।
এযয চচত্রাঙ্গদায ূফবফতবী রূট্ প্রতযাফতবন এফ१ ३জুবট্নয ট্ঙ্গ দীঘব প্রতীচক্ষত চভরট্নয ভুূতব মবন্ত ४য পুট্রয
রূকে ४ট্ চন। চকন্তু ভায়ারাফট্ণযয ফযদাতাট্ক ফয তায প্রদে ফয প্রতযবট্ণয ভয় খম নাট্ভ চচত্রাঙ্গদা তাট্ক
४ফান কট্য তা তাৎমবীন নয়। খচদন চমচন চছট্রন ‚কুুভধনু‛ ४জ তা०ট্ক খ ম্ভালণ কট্য ুট্ষ্পয
३নুলঙ্গফচজবত নাট্ভ0 ३নঙ্গট্দফ। ভদট্নয ফযরাব কযায য চচত্রাঙ্গদা ফা०ীয ুয ३নুবফ কট্যচছর ‚३ট্ঙ্গ ३ট্ঙ্গ‛,
চকন্তু এেন ३ঙ্গচফীন ४চরঙ্গট্নয জনয ফযাকুর তায প্রাণভন। ४ভযা উট্ল্লে কট্যচছরাভ ‚३তনু‛য ‚কুুভধনু‛খত
রূান্তযট্ক ३যীযী খপ্রট্ভয যীযী ট্য় োয ४েযানরূট্ ফযােযা কযা মায়। এযয খপ্রভ খদট্ক ४শ্রয় কট্য
খদাতীট্ত উেীণব ট্য় খগট্ছ--- তা५ট্তা ‚কুুভধনু‛ ४জ ‚३নঙ্গ‛।
ভদট্নয গাট্নয ভত চচত্রাঙ্গদা  ३জুবট্নয চভরনভুূট্তব েীয উচক্তট্ত এ५ নাযট্কয ভভবকথা, খপ্রভচফলট্য়
যফীন্দ্রনাট্থয তত্ত্ববাফনা পুট্রয বালাট্ত५ ফযক্ত ট্য়ট্ছ --- তট্ফ চবন্নতয ४চঙ্গট্ক।
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খ খকৌট্ন্তয়,
বাট্রা খরট্গচছর ফ'খর
তফ কযমুট্গ েী চদট্য়চছর বচয
খৌন্দট্মবয ডাচর,
নন্দনকানন ট্ত ুষ্প তুট্র এট্ন ফহু াধনায়।
মচদ াঙ্গ র ূজা,
তট্ফ ४জ্ঞা কট্যা, প্রবু,
চনভবাট্রযয াচজ থাক্ ট্ে ভচন্দয-ফাচট্য।
এ५ফায প্রন্ন নয়ট্ন চা খচফকায াট্ন।।১৭
ভদট্নয গাট্ন খমভন েীয উচক্তট্ত খতভচন পুর চনট্দব কযট্ছ খপ্রট্ভয চফফতবট্ন এক ३ন্তফবতবী স্তযট্ক। চকন্তু
५চন্দ্রয়ট্চতনায় স্বপ্নভায়াজার চফস্তায কট্য খপ্রভাস্পট্দয হৃদয়জট্য়য খম প্রয়া ভদট্নয দৃচিট্ত চছর ‚পুট্রয খেরা‛,
চচত্রাঙ্গদায েীয দৃচিট্ত তা এক ‚াধনা‛য ফব। রৄষ্ক, খপ্রভচফভুে হৃদট্য় খপ্রভঞ্চাট্যয জনয চচত্রাঙ্গদায াধনায় পুর
চছর দনট্ফদয। এ५ াধনায ভাধযট্ভ খবাট্গয উকযণ ট্য় উের ূজায উচায। ‚চচত্রাঙ্গদা‛ নাযট্কয ভগ্র
নাযযকাচচন র ५চন্দ্রয়ট্চতনাগ্রায ফচযঙ্গ রূট্য প্রতীক পুট্রয চফকা এফ१ তায ূজায পুর ট্য় োয ४েযান।
ূজা ভাি ট্র ূজাচযণী  ূচজট্তয চভরনভুূট্তব পুট্রয ४য খকান বূচভকা থাট্ক না। ४ভযা চচত্রাঙ্গদায ূফবফতবী
একচয গাট্ন খদট্েচছরাভ খ ভানট্নট্ত্র প্রতযক্ষ কযট্ছ চপ্রয়তট্ভয কিরগ্ন পুরভারাচয নূতন এক প্রবাট্ত ३ফট্রায়
ধূচরতট্র ३ফরুচিত ট্ফ। খ५ নূতন প্রবাত ४জ ভাগত --- খভাযজনীয খট্ল এফায জ্ঞানূট্মবয ३বুযদয়। তট্ফ
५ গাট্ন ুষ্পভাট্রযয প্রচত খম ३ফট্রা ফা ३নাদয প্রকা খট্য়চছর (‚চভরাট্ফ ধুরায তট্র কায ३ফট্রায়‛)
४জ চযতযক্ত ুষ্পম্ভাট্যয প্রচত খতভন ३নুলঙ্গ জচেট্য় খন५। পুর তায চনচদবি বূচভকা ারন কট্যট্ছ, এফায তায
४য প্রট্য়াজন খন५। খ ধূচরতট্র চভচরট্য় মায় না, খ ‚ভচন্দয-ফাচট্য‛ ট্ে থাট্ক, ३তীট্তয ূজাূট্ফবয িৃচত
ট্য়।
ভায়ায খেরা: এ५ নাযট্ক ূফবফতবী নাযট্কয তুরনায় পুট্রয রূকট্েয ফযফায ফযাকতয, প্রায় ফ চচযট্ত্রয গাট্ন५
পুট্রয উচিচত, চকন্তু ভস্ত খক্ষট্ত্র পুর বালায রূ খনয় চন। তা५ চফস্তাচযত চফট্েলট্ণ মায়ায ४ট্গ ४ভাট্দয
४ট্রাচনা খক্ষত্রচয চনচদবি কযা প্রট্য়াজন।
ভায়াকুভাযীট্দয এফ१ ান্তা  ३ভট্যয চভরট্নাৎট্ফ খমাগদানকাযীট্দয (নাযট্ক মাট্দয স্ত্রীগণ  ুরুলগণ ফট্র
চনট্দব কযা ট্য়ট্ছ) গাট্ন পুট্রয উচিচত ४ভাট্দয এ५ ४ট্রাচনায় প্রাচঙ্গক নয়। ভায়াকুভাযীট্দয গাট্ন পুট্রয
উচিচত কেন যবূচভ যচনা কযায জনয (ট্মভন নাযট্কয প্রথভ গাট্ন0 ভ্রভযগুঞ্জযাকুর ফকুট্রয া०চত!/ট্ভাযা
ভায়াজার গা०চথ।১৮) কেন খপ্রচভকহৃদট্য়য উভা (ট্মভন ३ভট্যয প্রচত খপ্রভচফভুে প্রভদায ভট্ন খপ্রট্ভয উট্েট্লয
ভুূট্তব তাট্দয গাট্ন0 দুচয পুর েট্ খবট্ খগর ५/প্রণট্য়য খরাত ফাচয়া১৯)। উৎট্ফ খমাগদানকাযীট্দয গাট্ন
পুট্রয উচিচত এক উৎফভুেয ४ফ যচনা কযায জনয। একাচধকফায পুট্রয ফা०ধট্ন খপ্রচভকমুগরট্ক খফ०ট্ধ
খদয়ায কথা ফরা ট্য়ট্ছ, যবূচভট্ত পুর এট্ট্ছ। চকন্তু পুট্রয রূকেগুচর ফ५ যস্পয চফচিন্ন, তাট্দয
ভট্ধয খকান খমাগূত্র ায়া িান কযা মায় না। খকানট্ক্ষট্ত্র५ পুর গবীযতয তাৎমব ফন কযট্ছ না, চচযট্ত্রয
খকান চফফতবন ফা নাযযচনচভবচতয ট্ঙ্গ পুরট্ক খকানবাট্ফ মুক্ত কযা মাট্ি না।
४ভযা এ५ ४ট্রাচনা কযফ চতনচয মবাট্য়। ४ভযা চফট্েলণ কযফ চফচবন্ন চচযট্ত্রয গাট্ন পুট্রয রূকট্েয
ফযফায --- প্রথভ মবাট্য় ३ভট্যয গাট্ন যফতবী মবাট্য় প্রভদা, তায েীদর এফ१ তায ফযথবপ্রচভকট্দয গাট্ন, এফ१
ফট্ট্ল ান্তায গাট্ন।
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३ভট্যয গান: ३ভয তায খপ্রট্ভয উট্েল  প্রথভ ফযথবতায ४েযানচয চফফৃত কযট্ত পুর  কা०যায রূট্কয ४শ্রয়
গ্রণ কট্য। ান্তায ট্ঙ্গ প্রথভ খদোয ভুূট্তব তায লব খঘালণা --- ४জ খথট্ক তায ভট্নয ভানুট্লয জনয ४চদগন্ত
३ট্েলট্নয রৄরু। জীফট্ন ফন্তভাগট্ভয এ५ ভুূট্তব ३ভয ফন্তফট্নয ভত५ ুদূট্য চফকচত নাভ না জানা
কুুট্ভয োট্ন ছুট্য খমট্ত চায়।

খমভন দচেট্ন ফায়ু ছুট্যট্ছ
খক জাট্ন খকাথায় পুর পুট্যট্ছ,
খতভচন ४চভ, েী, মাফ--না জাচন খকাথায় খদো াফ।২০
তায খভাাঞ্জনাচঙ্কত খনট্ত্র খপ্রট্ভয স্বরূ তেন উট্োচচত য় চন। তা५ ান্তায নীযফ খপ্রট্ভয ३তরস্পবী
গবীযতা খ উরচব্ধ কযট্ত ফযথব য়। খপ্রভ তেন তায দৃচিট্ত রৄধু५ ५চন্দ্রয়ুেট্ম্ভাগ, রৄধু५ রূতৃষ্ণায ३ট্নাদন।
পুর এোট্ন খকফর५ খপ্রট্ভয ফচযঙ্গ রূট্য প্রতীক।
३ফট্ট্ল ३ভয তায স্বপ্নস্বরূচণীয োন ায়1 প্রভদায ३ট্ভয় রূযাচয ভট্ধয५ খ খপ্রট্ভয চচযতাথবতা েু०জট্ত
চায়। চকন্তু তায স্বপ্ন পর য় না। প্রভদা তায প্রচত ४কলবণ ३নুবফ কযট্র খ५ ४কলবট্ণয ভট্ধয ४ত্মচনট্ফদট্নয
গবীযতা চছর না। তা५ েীট্দয যাভব ३গ্রায কট্য খ ३ভট্যয কাট্ছ ধযা চদট্ত াট্য চন। ३ভট্যয ३বীচিত
ুষ্পচয়ন কযা র না, তায প্রায র রৄধু५ কা०যা খফ०ধায মন্ত্রণা। এফায খপ্রট্ভয প্রকৃত স্বরূ উরচব্ধ কট্য খভাভুক্ত
३ভয ান্তায গৃট্ প্রতযাফতবন কট্য। ভ্রট্ভয ३কয স্বীকাট্যাচক্তয য মন্ত্রণাদীণব হৃদট্য়য াাকায ফযক্ত য় কা०যায
রূকট্েয ভধয চদট্য়।

বুর কট্যচছনু বুর খবট্ঙট্ছ।
এফায খজট্গচছ, খজট্নচছ,
………

চফ०ট্ধট্ছ ফানা-কা०যা প্রাট্ণ,
এ খতা পুর নয় পুর নয়।২১
३ভট্যয গাট্ন পুর এফ१ খ५ট্ঙ্গ কা०যা তাট্দয চচযাচচযত প্রতীকী তাৎমব চনট্য় ४চফবূবত। এোট্ন পুট্রয
রূকট্েয প্রট্য়াট্গ খতভন উট্ল্লেট্মাগয দফচচত্রয খদো মায় না। দফচচত্রয খদো মাট্ফ প্রভদা, েীট্দয 
ফযথবট্প্রচভকট্দয গাট্ন।
প্রভদা, েীগণ  ফযথবট্প্রচভকট্দয গান: তৃতীয় দৃট্য ভট্ঞ্চ প্রভদায প্রট্ফট্য ূট্ফব५ প্রতীক্ষভাণা েীট্দয গান রৄট্ন
দবক প্রভদায এক কেভূচতব চনভবাণ কট্য খনয়। ভট্ঞ্চ ४চফববাট্ফয ূট্ফব५ েীট্দয ४নন্দগাট্ন ३রূা খ५ ३দৃয
যভণী ধযা খদয় খমন খকান ফনট্দফীয রূট্ --- ুষ্পুট্াচবত কাননট্থ তায५ রীয়াচয়ত চযণম্পাত।

४চজ এ ভধুয া०ট্ঝ কানট্ন পুট্রয ভাট্ঝ
খট্ খট্ খফোট্ফ খ, খদচেফ তায়।২২
েীযা চকন্তু প্রথাগতবাট্ফ প্রভদায ३তুর রূযাচয ট্ঙ্গ ুষ্পট্াবায তুরনা কট্য না। তায রূট্য উভা
চনগবট্রাট্ক খভট্র না। ३রূা এ५ নাযী স্বয়१ ফন্তট্ৌন্দমবস্বরূচণী।

४য় খরা ४নন্দভয়ী, ভধুয ফন্ত রট্য়--রাফণয পুযাচফ খরা তরুরতায়।২৩
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গাট্নয এ५ ३१ট্ পুট্রয রূকট্েয প্রতযক্ষ উচিচত খন५। চকন্তু খৌন্দট্মবয চযভীভায় তরুরতায উেযণ খতা
চফকচত ুট্ষ্পয নয়নাচবযাভ খাবায়। ফনট্দফীরূচণী এ५ নাযী५ তরুরতায ভট্ধয ুষ্পট্াবায ঞ্চায কট্য --- খ
খমন চনট্জ५ কর ুষ্পট্াবায ४ধায। েীট্দয গাট্নয এ५ ३१ট্ খমন খ५ বাফনা চনচত।
পুর প্রভদায বাফনাজগট্তয গুরুত্বূণব ३१ জুট্ে যট্য়ট্ছ। তায কাট্ছ পুট্রয ভাদয াজজ্জায উকযণরূট্।
তায প্রথভ গাট্ন५ প্রায় ভগ্র দৃযয জুট্ে ४ট্ছ পুর --- ফকুর, জু०५। েীট্দয প্রচত তায চনট্দব ুষ্প-४বযট্ণ
তাট্ক ুচজ্জত কট্য তুরট্ত।

খদ খরা, েী, খদ যা५ট্য় গট্র
াট্ধয ফকুরপুরায।
४०ধপুট্যা জু०५গুচর মতট্ন ४চনট্য় তুচর
গা०চথ গা०চথ াজাট্য় খদ খভাট্য
কফযী বচযট্য় পুরবায।২৪
তাপ্রণয়ী ३ট্াক  কুভাট্যয উট্েট্ প্রভদায ४ট্ফদন প্রতযাাচফীন খপ্রট্ভয ३ঘবয স্বরূ খগাট্ন
কুুভভারা দান কট্য খমট্ত।

খগাট্ন তুচরয়া কুভু গা०চথয়া খযট্ে মাট্ফ ভারাগাচছ।২৫
४ন খৌন্দমবুধাযাস্বাদট্ন তত চনভগ্ন এ५ নাযীয দাচফ এ५ চফশ্ব१ায তাট্ক রৄধু५ তায রূচচবায উকযণ
পুর খমাগাট্ফ। চফচনভট্য় তায চকছু५ খদয়ায খন५। কুভায ফযাকুরহৃদট্য় প্রভদায কাছ খথট্ক চবক্ষা কট্য রৄধুভাত্র
একচয পুর

দা মচদ পুর, চট্য তুট্র যাচেফ ২৬
এভনচক খপ্রট্ভয দানস্বরূ পুট্রয চযফট্তব পুট্রয কা०যা খ গ্রণ কযট্ত প্রস্তুত। চকন্তু প্রভদা াভানযতভ
দান কযট্ত জাট্ন না। খ রৄধু দুাত বট্য চনট্ত५ জাট্ন। রক্ষণীয় এ५ নাযট্ক তায প্রথভ গাট্নয প্রথভ কথা५ র
‚খদ‛।
খম পুর তায এত চপ্রয়, মা তায বাফনায ३ট্নকোচন জুট্ে যট্য়ট্ছ, খ५ পুট্রয রূকে५ প্রভদা ফযফায কট্য
খপ্রভ তথা খপ্রচভকট্দয প্রচত তাচিরয প্রকা কযট্ত। খপ্রট্ভয প্রচত তায রৄধু५ ३চফশ্বা, খকান তযাগস্বীকায কযা তায
কাট্ছ ম্পূণব ३থবীন। খকফর রঘুচর াচট্েরায় খ জীফন ३চতফাচত কযট্ত চায়। খপ্রভ তায কাট্ছ রৄধু५ ফেন --‚পুট্রয ফা०ধন‛।

ট্রা, খযট্ে খদ, েী, খযট্ে খদ--চভট্ছ কথা বাট্রাফাা।
......
পুট্রয ফা०ধন াট্ধয কা०দন,
যাণ ०চট্ত প্রাট্ণয াধন
‘রট্া রট্া’ ফট্র ট্য ४যাধন--ট্যয চযট্ণ ४া। ২৭
খম পুর তায ३রঙ্কযট্ণয উকযণ নয়, তায ३নুভ রূভাধুযীয চফস্তাট্য খম পুট্রয প্রট্য়াজন য় না, খ५
পুট্রয প্রচত তায াভানযতভ ४কলবণ খন५। প্রণয়চয়াী হৃদয়রূী ফহু কুুভ তায চাচযাট্শ্বব চফকচত --Volume-IV, Issue-III
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খপ্রচভকহৃদট্য়য ফণবনায় খমভন প্রভদায গাট্ন, খতভচন তায তাপ্রণয়ীট্দয গাট্ন প্রতীকরূট্ পুট্রয উচিচত। এ५
পুট্রয প্রচত প্রভদায ४ট্ছ রৄধু५ কচেন উট্ক্ষা।
কুভায কাতয ४হ্বাট্নয উেট্য খ তায চন२স্পৃতায কথা দম্ভবট্য জাচনট্য় খদয়0

খক ডাট্ক! ४চভ কবু চপট্য নাচ চা५।
কত পুর পুট্য উট্ে, কত পুর মায় যুট্য,
४চভ রৄধু ফট্ চট্র মা५।।২৮
३য খপ্রচভক ३ট্াক তায হৃদয়কুুভ চনট্ফদন কযট্ত চায় খপ্রভাস্পদায চযণতট্র0

পুরদট্র ঢাচক ভন মাফ যাচে চযট্ণ
াট্ছ কচেন ধযণী াট্য় ফাট্জ--খযট্ো খযট্ো চযণ হৃচদভাট্ঝ--নায় দট্র মাট্ফ প্রাণ ফযথা াট্ফ---২৯
३ট্াট্কয বাফনা५ তয য়। তায হৃদয়কুুভ প্রভদায চযণতট্র দচরত য়। কুভাট্যয ভত ३ট্াট্কয খপ্রভ খ
প্রতযােযান কট্য। এফায খ চবন্নতয মুচক্ত প্রট্য়াগ কট্য --- ३ঙ্কাট্যয চযফট্তব খ ४ঙ্কা প্রকা কট্য, ३ট্াট্কয
বাট্রাফাাট্ক খ ছরনা ফট্র ३চবচত কট্য, াথবকয এ५যুকু५।
३নযানয খপ্রচভকট্দয ট্ঙ্গ চনট্জয ফযথা বাগ কট্য খনয়ায ভয় ३ট্াক জানায় খ মচদ রৄধুভাত্র তায খপ্রভ
ম্বট্ে খপ্রভাস্পদায १য়যুকু চনযন কযট্ত াযত তট্ফ তা५ ত তায চযভ প্রাচি।

এ খপ্রভ কুভু মচদ ত
প্রাণ ট্ত চছ०ট্ে র५তাভ,
তায চযট্ণ কচযতাভ দান।
ফুচঝ খ তুট্র চনত না, রৄকাত ३নাদট্য--তফু তায १য় ত ३ফান।৩০
চযণতট্র চনট্ফচদত প্রাণ খথট্ক চছ०ট্ে খনয়া পুর খম ३নাদট্য५ রৄকাত, প্রভদায ४চযণ খথট্ক তা চনচিত।
তট্ফ তায १ট্য়য ३ফান ত চকনা খ५ চফলট্য় १য় খথট্ক५ মায়, কাযণ খম পুর ३রঙ্কযট্ণ রাট্গ না খ५
পুট্র তায দৃচি েত চকনা ফরা কচেন।
३ভট্যয খদো ায়ায য প্রভদায জীফট্ন এক নূতন ३ধযাট্য়য ূচনা য়। ५ট্তাূট্ফব ভায়াকুভাযীযা তকবফাণী
উচ্চাযণ কট্যচছর0

খপ্রট্ভয পা०দ াতা বুফট্ন--খক খকাথা ধযা ট্ে খক জাট্ন।
গযফ ফ ায় কেন যুট্য মায়,
চরর ফট্ মায় নয়ট্ন।৩১
ভায়াকুভাযীট্দয খ५ বচফলযদ্বাণী প্রভদায জীফট্ন পর ট্ত রৄরু য়। ३চফরট্ম্ব তায দবচূণব ট্ফ। চকন্তু ‚ফ
গফব যুট্য মায়ায‛ এ५ প্রচক্রয়াচয ४কচিক নয়। ४ভযা প্রতযক্ষ কচয এ५ রূান্তট্যয চফচবন্ন স্তয এফ१ প্রচতচয স্তট্য५
চবন্ন চবন্ন ३নুলঙ্গ চনট্য় ४ট্ পুর।
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খম প্রভদা খপ্রভট্ক রৄধু५ তাচিরয কট্যট্ছ, মায প্রফর দম্ভ চছর এ५ ‚পুট্রয ফা०ধট্ন‛ খ কেন ধযা খদট্ফ না,
খ५ প্রভদা ४জ প্রথভ কায প্রচত হৃদট্য়য ४কলবণ ३নুবফ কট্য। ‚ফ গফব যুট্য মায়ায‛ এ५ র প্রথভ স্তয।
এ५ রূান্তট্যয প্রথভ ३চবফযচক্ত পুরভারা ম্বট্ে তায ভট্নাবাট্ফয চযফতবট্ন। তায५ প্রকা প্রভদায এ५ গাট্ন0

এ খতা খেরা নয়, খেরা নয়।
.........
খকাথা খম নাভাট্য় যাচে, েী, এ খপ্রট্ভয ডারা।
মতট্ন গা०চথট্য় খট্ল যাট্ত াচয খন ভারা। ৩২
এতচদন প্রভদা খজট্ন এট্ট্ছ কট্র রৄধু মট্ে পুরভারা খগ०ট্থ তাট্ক চনট্ফদন কট্য ধনয ট্ফ। ४জ প্রথভ খ
३নুবফ কযর তাট্ক५ ४জ ভারযযচনা কট্য কাউট্ক ফযণ কট্য চনট্ত ট্ফ। খপ্রট্ভ ३দীচক্ষতা প্রভদায ४ঙ্কা তায
ভারযদাট্নয প্রথভ এ५ প্রয়া ফুচঝ ফযথব য়।
ফ ३ঙ্কায চযায কট্য এফায খ ४ত্মচনট্ফদন কযট্ত চায়। চকন্তু েীযা মেন প্রভদায প্রচত ३ভট্যয
४কলবণট্ক তীব্রতয কট্য তুরট্ত ३ভট্যয প্রচত উট্ক্ষায ३চবনয় কট্য, তেন প্রভদা তাট্দয চনফৃে কযট্ত ফযথব য়।
এ५ ३চবনট্য়য চযণচত প্রভদায ট্ক্ষ ভভবাচন্তক ট্য় ট্ে। ३ভট্যয চফদাট্য়য য প্রভদায প্রতীক্ষা দীঘবাচয়ত ট্ত
থাট্ক। একভয় খদো মায় েীযা গাট্ন গাট্ন ३ভযট্ক প্রতযাফতবট্নয ४হ্বান জানাট্ি।

३চর ফায ফায চপট্য মায়,
३চর ফায ফায চপট্য ४ট্--তট্ফ খতা পুর চফকাট্।৩৩
পুর এফায ४য খৌন্দমবচচবায উাদান নয়। ४ভযা খদট্েচছ নাযট্কয রৄরুট্ত েীট্দয গাট্ন প্রভদায উচিচত
চছর খমন খকান কুুভকাননচফাচযণী ফনট্দফীয ভচভায়। তাযা প্রভদায রূট্য ফাণীরূচনভবাট্ণ কেন পুট্রয উভা
প্রট্য়াগ কট্য চন। চকন্তু এফায খ५ েীট্দয५ দৃচিট্ত খ রৄধু५ একচয পুর, ফহু পুট্রয ভট্ধয একচয পুর --- ३নয
চফকাট্ােুে পুট্রয ভত মায প্রট্য়াজন ভ্রভট্যয াচমব। ুষ্পো ভ্রভট্যয করুণা উট্রক কযায জনয চফকাট্ােুে
ুট্ষ্পয ३শ্রচক্ত রূচয েীযা তাট্দয গাট্ন তুট্র ধট্য।

চপট্য এট্া চপট্য এট্া, ফন খভাচদত পুরফাট্।
४চজ চফযযজনী পুল্ল কুভু চচযচরট্র বাট্॥৩৪
“চরর ফট্ মায় নয়ট্ন‛ ---ভায়াকুভাযীট্দয বচফলযদ্বাণীয এ५ খল ३१ এফায তয য়। ‚রৄধু াচট্েরায‛
ফবট্ট্ল এফায নয়নজট্রয ফব।
३ফট্ট্ল ফ ३চবভান, ফ ३ঙ্কায চফজবন চদট্য় েীদরচযফৃতা প্রভদা ३ভট্যয োট্ন মাত্রা কট্য। চকন্তু
তেন ३ট্নক চফরম্ব ট্য় খগট্ছ। তায জনয ३ট্ক্ষা কট্য ४ট্ছ রৄধু५ স্বপ্নবট্ঙ্গয চনদারুণ মন্ত্রণা। মেন খ ३ভট্যয
খদো ায় তেন তায ট্ঙ্গ ান্তায চভরট্নাৎট্ফয প্রস্তুচত চরট্ছ। প্রভদায ফ ४া, ফ স্বপ্ন ভুূট্তব ধূচরাৎ ট্য়
মায়। চফদীণব হৃদট্য়য খ५ াাকায রূ ায় েীট্দয গাট্ন।

४া, ४চজ এ ফট্ন্ত এত পুর পুট্য,
এত ফা०চ ফাট্জ, এত াচে গায়,
েীয হৃদয় কুভু -খকাভর--কায ३নাদট্য ४চজ ঝট্য মায়!৩৫
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েীট্দয প্রথভ গাট্নয ভত এ५ গাট্ন ফট্ন্তয যবূচভ, চাচযচদট্ক খপাযা পুট্রয খভরা। চকন্তু ४জ এ५
খযাদনবযা ফট্ন্ত প্রভদায কুুভকাননচফাচযণী াযরাযভয়ী ভূচতবচয ४য খদো মায় না। ४জ প্রস্ফুচযত পুরদট্র
তায িান য় না। ূফবফতবী গাট্নয ভ্রভট্যয জনয প্রতীক্ষভাণ খ५ চফকাট্ােুে কুুভ ४জ ঝট্য খগট্ছ। একচদন খম
দম্ভবট্য খম ফট্রচছর ‚কত পুর পুট্য উট্ে কত পুর মায় যুট্য /४চভ কবু চপট্য নাচ চা५‛, একচদন মায ३নাদট্য
ফহু কুুভট্কাভর হৃদয় ঝট্য চগট্য়চছর, ४জ তায५ ঝট্য োয ারা।
খপ্রভাস্পট্দয ুট্েয জনয চযভ ४ট্ত্মাৎট্গবয জনয প্রস্তত ান্তা ३ভয  প্রভদায চভরন ঘচযট্য় চচযতট্য চফদায়
চনট্ত চায়। চকন্তু বগ্নহৃদয় প্রভদায কাট্ছ এেন এ५ প্রয়া ম্পূণব ३থবীন। চফধ্বস্ত প্রণয়ীহৃদট্য়য ীভাীন দনযায
३চবফযক্ত য় তায যফতবী গাট্ন।

४য খকন, ४য খকন
দচরত কুট্ু ভ ফট্ ফন্ত-ভীযণ। ৩৬
প্রভদায বগ্নহৃদয় েীট্দয দৃচিট্ত চছর ‚ঝযা পুর‛,প্রভদায চনট্জয দৃচিট্ত তা ‚দচরত কুুভ‛। ফন্ত ভীযণ
४য এ५ দচরত কুুভট্ক ুনরুজ্জীচফত কযট্ত াযট্ফ না। প্রথট্ভ খম চনট্জ५ চছর কর ুষ্পট্াবায ४ধায,
তায५ রূান্তয ট্য় ুট্ষ্প, খ५ ুষ্প ঝট্য মায়, ३ফট্ট্ল দচরত য়।
একচদন খম রৄধু পুরভারা গ্রণ কযট্ত५ ३বযস্ত চছর ३ফট্ট্ল খ চনট্জ ভারা খগ०ট্থচছর। খ५ ভারা ३ভয 
ান্তাট্ক ३বণ কট্য প্রভদা চফদায় খনয়।

এ५ র, এ५ ধট্যা --- এ ভারা খতাভযা ট্যা --এ খেরা খতাভযা খেট্রা, ুট্ে থাট্কা ३নুক্ষণ।৩৭
ভারযদাট্নয রৄব রগ্ন তেন ३চতক্রান্ত ট্য় খগট্ছ। ফহু চফরট্ম্ব, ফহু প্রয়াট্ গা०থা ভারা ४য প্রভদায প্রট্য়াজট্ন
রাট্গ না, খ५ পুরভারা ३য এক মুগট্রয চভরনভারা ট্য় থাট্ক।
এভচন কট্য५ এ५ নাযট্ক পুট্রয বালায় যচচত য় খপ্রট্ভ ३ঙ্কায  তট্নয করুণ ধাযাবালয।
ান্তায গাট্ন পুট্রয রূকে প্রায় ३নুচিত। পুট্রয প্রাচন্তক উচিচত খদো মায় প্রথট্ভ প্রভদায প্রচত তায
উচক্তট্ত। তেন প্রভদায ট্ঙ্গ তায চযচয় ঘট্য চন, চফযফযথাদীণব এ५ নাযীয ভচরন রূ তায ভযভী ভনট্ক
ফযথাতুয কট্য খতাট্র। খ५ চফলাদপ্রচতভায ফণবনায় প্রথভ পুট্রয রূকে

४া খক খগা তুচভ ভচরন-ফয়ট্ন,
४ট্ধা-চনভীচরত নচরন-নয়ট্ন,
খমন ४নাচয হৃদয়য়ট্ন
४চন যট্য়ছ রীন।৩৮
এযয মেন ३তীট্ত ३ভয  প্রভদায াযস্পচযক বাট্রাফাা ান্তায কাট্ছ স্পি ট্য় ট্ে, তেন ট্তযয খ५
উরচব্ধয প্রকা ঘট্য পুট্রয রূকেট্ক চবচে কট্য।

४চভ খতা ফুট্ঝচছ ফ, খম খফাট্ঝ না খফাট্ঝ,
খগাট্ন হৃদয় দুচয খক কাাট্য খো०ট্জ।
४চন চফয গচে, ४চন যট্য়ছ চে,
ফানা কা०চদট্ছ ফচ হৃদয়-ট্যাট্জ।৩৯
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“নয়ন-নচরন” এফ१ ‚হৃদয়-ট্যাজ‛ ---- নয়ন ফা হৃদট্য়য ফণবনায় পুর ফা ুচনচদবিবাট্ফ দ্মপুট্রয উভায
প্রট্য়াট্গ খকানযকভ ३চবনফত্ব খন५। নাযযকাচচনয ३গ্রগচত ফা চচযট্ত্রয চফফতবট্নয চফেলট্ণ এ५ রূকট্েয
ফযফাট্যয খকানযকভ প্রাচঙ্গকতা५ খন५। রক্ষণীয় ান্তায গাট্ন পুট্রয এ५ ফযচতক্রভী নগণয উচিচত তেন५ মেন
३নয খকান চচযত্র ম্বট্ে খ খকান ভন্তফয কযট্ছ। এ५ নাযট্ক ফট্চট্য় তাৎমবূণব র ান্তায ४ত্মগত ३নুবূচতট্ত,
খপ্রভবাফনায় পুট্রয ম্পূণব ३নুচিচত।
३ভট্যয াট্ত প্রভদায খদয়া তায५ ফযথবট্প্রট্ভয দীঘবশ্বাট্ ম্লান পুরভারা। ভানচকবাট্ফ ম্পূণববাট্ফ চফধ্বস্ত
খপ্রচভট্কয কাতয ४চতব চনচের চফশ্ব१াট্যয প্রচত0

এ বাঙা ুট্েয ভাট্ঝ নয়ন-জট্র,
এ ভচরন ভারা খক র५ট্ফ।৪০
३ভট্যয ফযাকুর চজজ্ঞাায উেট্য ান্তায ४শ্বাফাণী

মচদ খক নাচ চায়, ४চভ র५ফ,
খতাভায কর দুে ४চভ চফ।
४ভায হৃদয় ভন, ফ চদফ চফজবন,
খতাভায হৃদয়-বায ४চভ ফচফ।
বুর-বাঙা চদফাট্রাট্ক, চাচফ খতাভায খচাট্ে,
প্রান্ত ুট্েয কথা ४চভ কচফ।৪১
“ভারা খক র५ট্ফ‛ এ५ প্রট্েয উেয রৄধু ‚४চভ র५ফ‛। ‚র५ফ‛ চক্রয়ায কভব ‚ভারা‛ উয५ যট্য় মায়। কাযণ
ান্তা খকান পুরভারা গ্রণ কট্য না, ३নয নাযীয খপ্রট্ভয স্পব জোট্না পুরভারায ছট্র খ গ্রণ কট্য খপ্রভাস্পট্দয
বগ্নহৃদয়ট্ক५। তা५ গাট্নয যফতবী ३१ট্ ४য ভারা ফা পুট্রয ४চফববাফ ঘট্য না। ফযুকু জুট্ে থাট্ক রৄধু५
খপ্রচভট্কয হৃদয়, তায দৃচি, তায ূনযহৃদয়ট্ক ুধায় চযূণব কট্য খদয়ায প্রচতরচত।
ান্তা কেন ুষ্পচয়ট্নয ফা ভারযযচনায প্রট্য়াজন ३নুবফ কট্য চন। ুষ্পভাট্রয, ুষ্পারঙ্কাট্য চফবূচলতা ট্য় খ
খপ্রচভট্কয ভুগ্ধদৃচিট্ত ধযা চদট্ত চায় না। খপ্রচভট্কয প্রচত তায দান ুষ্পভারয নয়, তায খপ্রট্ভয দান ভস্ত প্রাণভন।
তায খপ্রভ রৄধু५ চযূণব ४ত্মচনট্ফদন। তায খপ্রট্ভয ४দবট্ক যফীন্দ্রনাট্থয গাট্নয বালায় এ५বাট্ফ ফযক্ত কযা মায়:

বযাফ না বূলণবাট্য, াজাফ না পুট্রয াট্য--খপ্রভট্ক ४ভায ভারা ক’খয গরায় খতাভায খদারাফ।।৪২
খপ্রভ५ তায ভারা, তা५ পুরভারায প্রট্য়াজন ান্তায খন५। তা५ তায বাফনায ভত তায গান ম্পূণববাট্ফ५
পুট্রয ३নুলঙ্গফচজবত।
পুট্রয বালায় ‚ভায়ায খেরা‛  ‚চচত্রাঙ্গদা‛ নাযট্কয ভভবফাণী

পুর তুচরট্ত বুর কট্যচছ খপ্রট্ভয াধট্ন।৪৩
४ভাট্দয ४ট্রাচয দুচয নৃতযনাট্যয পুর ফচযঙ্গ রূট্য প্রতীক। খম পুর রৄধু५ ফচযঙ্গ খৌন্দমবচাা চচযতাথব
কট্য, খম পুট্র পর ধট্য না, খম পুট্র ূজা য় না, খ५ পুর বুট্রয५ ভাথবক। খতভন পুট্রয করুণ চযণচত
४ভাযা খদেরাভ ‚ভায়ায খেরা‛খত প্রভদায জীফট্ন। াাাচ ফ প্রচতকূরতা ३চতক্রভ কট্য ুট্ষ্পয ३নুলঙ্গফচজবত
খপ্রট্ভয জয় ४ভযা খদেরাভ ান্তায ४েযাট্ন। খ५ কাযট্ণ ‚চচত্রাঙ্গদা‛ নাযট্ক পুর বুট্রয ভাথবক নয়। পুর
এোট্ন চযভ রক্ষয নয়, উরক্ষয ভাত্র। রক্ষয এোট্ন উরক্ষযট্ক খকাথা ছাচেট্য় মায় চন। ५চন্দ্রয়গ্রাী ফচযঙ্গ রূ
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রূাতীট্ত উেযট্ণয খাান ভাত্র। তা५ এ५ পুর ঝট্য মায় না, দচরত য় না, প্রট্য়াজন পুযাট্র এ५ পুর রৄধু ট্ে
থাট্ক--- ভচন্দয-ফাচট্য --- খপ্রট্ভয াধনায ३ন্তফবতবী এক স্তট্যয িৃচতফাী ট্য়।
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