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Abstract
In the history of Sanskrit Poetics Rūpa Gosvāmin is one of the renowned Vaișņava rhetoricians.
Rūpa Gosvāmin, the disciple of Śricaitanya, flourished in the 16th century A.D. to enrich Sanskrit
Rhetoric and Vaișņava Literature. The Nāṭakacandrīkā, the Bhaktirasāmŗtasindhu and the
Ujjvalanīlamaņi--- these three books of rhetoric have been written by Rūpa Gosvāmin where the
philosophy of Vaișņava is reflected. Among these three the first rhetoric composition of Rūpa
Gosvāmin is the Nāṭakacandrīkā. In the beginning of the Nāṭakacandrīkā , Rūpa declares that he
has analyzed the theories of Dramaturgy in accordance with Siṁhabhūpāla’s Rasārņavasudhākara
and Bharata’s Nāṭyaśāstra. In the Nāṭakacandrīkā we may find many topics of Dramaturgy where
Rūpa opposed the dicta of Siṁhabhūpāla and Bharata. There are different opinions we may easily
observe in this book on the basis of the ‘Sandhyāņgas’ and ‘Nāṭyabhūșaņas’. In the Nāṭakacandrīkā
Rūpa strongly opposes the dicta of Viśvanātha regarding different concepts of Dramaturgy. Some of
them are mentioned below1. According to Viśvanātha, the hero will be ‘Dhirodāttva’ type in a ‘Nāṭaka’ but in the
Nāṭakacandrīkā Rūpa although accepts the opinion of Viśvanātha but also he says that if the hero is
Śrikŗșņa then he will be ‘Dhirodāttva’ type and must be decorated with ‘Lalitaguņa’ also .
2. According to Viśvanātha the ‘Prastāvanā’ and ‘Sthāpanā’ are the same meaning and same word.
But Rūpa declares that the ‘Prastāvanā’ and ‘Sthāpanā’ should be different on the basis of ‘rasa’.
3. In the Nāṭakacandrīkā the ‘Sandhyāņgas of Mukhasańdhis’, ‘Nāṭyabhūșaņas’ and many more
varieties of Dramaturgy have been established by Rūpa Gosvāmin with the different opinions of
other rhetoricians.
In this proposed article we shall try to discuss some matters of Dramaturgy which Rūpa has
presented in the Nāṭakacandrīkā with the views of some other rhetoricians.

অফভান ওার ধত্ত্বয ভানুত্ত্বলয দৌন্দত্ত্বমেয প্রন্দ্রত ত্ত্বভাখ অওলেণ। বযতায ঈন্নন্দ্রতয ত্ত্বঙ্গ ত্ত্বঙ্গআ ফৃন্দ্রি দত্ত্বয়ত্ত্বে
দআ অওলেণ। দআ অওলেত্ত্বণয জনযআ ভানুল ন্দ্রনত্ত্বজয ফাস্থান দথত্ত্বও শুরু ওত্ত্বয জকত্ত্বতয ফেত্রআ দৌন্দত্ত্বমেয
নুবূন্দ্রতত্ত্বও ফযক্ত ওযর, মায পরস্বরূ ভানুল তায ভত্ত্বনয বাফপ্রওাওাযী বালাত্ত্বও হৃদয়গ্রাী  শ্রুন্দ্রতনন্দন ওত্ত্বয
দতারায প্রয়া ওযর। বালায শ্রুন্দ্রতভাধুত্ত্বমযে প্রন্দ্রত প্রফর অওলেত্ত্বণয দথত্ত্বও জন্ম ন্দ্রনত্ত্বরা ওাফযতে ফা রংওাযাস্ত্র।
দৌন্দমেআ দম রংওায দন্দ্রট্ ফেপ্রথভ ফযক্ত ওত্ত্বযন অচামে ফাভন তাাঁয ওাফযারংওাযূত্রফৃন্দ্রি গ্রত্ত্বে। বাফফাচযন্দ্রনষ্পন্ন
রংওায ব্দন্দ্রট্ত্ত্বও দাবাফধেও ঈাদানরূত্ত্ব ান্দ্রতযাত্ত্বস্ত্র তথা ন্দ্রফত্ত্বেৎভাত্ত্বজ প্রথভ ন্দ্রযচয় ওযান
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ওাফযারংওাযূত্রফৃন্দ্রিওায অচামে ফাভন। অফায, এআ রংওায-আ মঔন ওযণওাযত্ত্বওয োযা ন্দ্রনষ্পন্ন য় তঔন দন্দ্রট্
ঈভা, রূওান্দ্রদ রংওাযরূত্ত্ব ওাফযত্ত্বৌন্দমে ৃন্দ্রি ওত্ত্বয। ওাফযারংওাযূত্রফৃন্দ্রি গ্রত্ত্বেয প্রথত্ত্বভআ ফাভন ফরত্ত্বরন—
‚ওাফযম্ গ্রাযভরংওাযাৎ‛১ এফং ‚দৌন্দমেভরংওাযঃ।‛২ থোৎ ওাফযত্ত্বও রংওায-আ ঈাত্ত্বদয় ওত্ত্বয দতাত্ত্বর।
ুতযাং ওাত্ত্বফযয ঈাত্ত্বদয়তা ফৃন্দ্রি  ওাত্ত্বফযয দৌন্দমে ন্দ্রফধান-আ ত্ত্বরা রংওাযাত্ত্বস্ত্রয ঈজীফয। তাআ রংওাযাস্ত্র
 ওাত্ত্বফযয ভত্ত্বধয এওন্দ্রট্ অন্তয-ম্পওে ন্দ্রফদযভান। এআ ওাফয অফায দৃয  শ্রফয দবত্ত্বদ দুআ বাত্ত্বক ন্দ্রফবক্ত।
দৃযওাফযরূ ন্দ্রফবাত্ত্বকয প্রধান ফা নযতভ ত্ত্বরা নাট্ও। নাট্ত্ত্বওয ভাধুমেন্দ্রফস্তায, দাবা ম্পাদন, ফেজনগ্রান্দ্রতা,
ঈৎওলেতা ফৃন্দ্রি প্রবৃন্দ্রত ওরন্দ্রফলত্ত্বয় রংওাত্ত্বযয ঈন্দ্রস্থন্দ্রত ন্দ্রফদযভান।
ংস্কৃত রংওাযাত্ত্বস্ত্রয আন্দ্রতাত্ত্ব রংওাযতত্ত্বেয তথা নাট্যতত্ত্বেয দভৌন্দ্ররওন্দ্রচন্তা ভন্দ্রিত ম্ভফতঃ ফেপ্রথভ
ন্দ্রযভান্দ্রজেতরূ দত্ত্বয়ন্দ্রের বযত যন্দ্রচত নাট্যাত্ত্বস্ত্র। ৩৬ন্দ্রট্ ধযাত্ত্বয় ভৃি এআ রংওাযগ্রত্ত্বেয প্রধানতঃ ২০-২৪তভ
ধযাত্ত্বয় নাট্যতত্ত্বেয ন্দ্রফলত্ত্বয় বযত ন্দ্রনত্ত্বজয ভত প্রন্দ্রতস্থাত্ত্বনয ভাধযত্ত্বভ তাাঁয নাট্যতান্দ্রেও প্রন্দ্রতবায প্রন্দ্রতপরন
খন্দ্রট্ত্ত্বয়ত্ত্বেন।
বযত যন্দ্রচত নাট্যাস্ত্র ংস্কৃত রংওাযাত্ত্বস্ত্রয আন্দ্রতাত্ত্ব প্রাপ্ত রংওাযাত্ত্বস্ত্রয গ্রেগুলন্দ্ররয ভত্ত্বধয ফত্ত্বচত্ত্বয় প্রাচীন
এওন্দ্রট্ প্রাভাণয গ্রে। নাট্যাস্ত্র নাট্যতত্ত্বেয ঈওযত্ত্বণয এও ভৃি বাণ্ডায, মায দথত্ত্বও যফতেীওাত্ত্বর দওান না দওান
অরংওান্দ্রযও স্বীয় প্রন্দ্রতবা প্রওাত্ত্বয ঈাদান ঔুাঁত্ত্বজ ন্দ্রনত্ত্বয়ত্ত্বেন। নাট্যাত্ত্বস্ত্রয ন্দ্রতন্দ্রফস্তৃত ন্দ্রফলত্ত্বয়য ভত্ত্বধয দথত্ত্বও ভুঔযতঃ
রূওত্ত্বও গ্রণ ওত্ত্বয, বযত্ত্বতয ভত  ন্দ্রনজান্দ্রণ্ডত্ত্বতযয ন্দ্রভশ্রত্ত্বণ ধনঞ্জয় ৃন্দ্রি ওযত্ত্বরন তাাঁয ননযওীন্দ্রতে দরূও নাভও
গ্রে। ৪ন্দ্রট্ ঈত্ত্বদযাত্ত্বত যন্দ্রচত এআ গ্রেন্দ্রট্ত্ত্বত ধনঞ্জত্ত্বয়য ান্দ্রণ্ডত্ত্বতযয ন্দ্রযচয় ায়া মায়।
বযত্ত্বতয ফহুত্ত্বয অন্দ্রফবূেত ত্ত্বর ন্দ্রমন্দ্রন ন্দ্রফেৎভাত্ত্বজ দশ্রষ্ঠত্ত্বেয দাফীদায ন্দ্রতন্দ্রন ান্দ্রতযদেণ গ্রত্ত্বেয যচন্দ্রয়তা
ন্দ্রফশ্বনাথ ওন্দ্রফযাজ। ান্দ্রতযদেণ নাভও রংওাযগ্রেন্দ্রট্ তাাঁয ান্দ্রণ্ডত্ত্বতযয ওীন্দ্রতেতাওাত্ত্বও অজ ফন ওত্ত্বয ন্দ্রনত্ত্বয়
চত্ত্বরত্ত্বে। ১০ন্দ্রট্ ন্দ্রযত্ত্বেত্ত্বদ ন্দ্রফবক্ত গ্রেন্দ্রট্য ৬ষ্ঠ ন্দ্রযত্ত্বেত্ত্বদ নাট্যতত্ত্বেয ুরন্দ্ররত ন্দ্রফফযণ ায়া মায়।
এোড়া ন্দ্রফশ্বনাত্ত্বথয ূত্ত্বফে অন্দ্রফবূেত নাট্যদেণ গ্রত্ত্বেয যচন্দ্রয়তা যাভচি-গুলণচি, প্রতারুদ্রমত্ত্বাবূলণ গ্রত্ত্বেয
যচন্দ্রয়তা ন্দ্রফদযানাথ দীন্দ্রিত, নাট্ওরিণযত্নত্ত্বওা গ্রত্ত্বেয যচন্দ্রয়তা াকযনন্দী এাঁযা প্রত্ত্বতযত্ত্বওআ রংওাযাত্ত্বস্ত্রয এওএওজন ন্দ্রদকার।
ংস্কৃত রংওাযাস্ত্রত্ত্বও বন্দ্রক্তয ম্বন্দ্ররত তথয োযা বফষ্ণফারংওান্দ্রযওকণ ঊি ওত্ত্বযত্ত্বেন এফং তাাঁত্ত্বদয ান্দ্রণ্ডতয 
বন্দ্রক্তয ভিয় রংওাযাত্ত্বস্ত্রয এও নতুন ন্দ্রদকত্ত্বন্তয ঈত্ত্বন্মাচন খন্দ্রট্ত্ত্বয়ত্ত্বে। বফষ্ণফারংওান্দ্রযওত্ত্বদয ন্দ্রচন্তন তথা ভনন দাফেদাআ ন্দ্রফষ্ণুাদত্ত্বে ন্দ্রনত্ত্বফন্দ্রদত ত্ত্বর তাাঁত্ত্বদয স্বতন্ত্র অরংওান্দ্রযও প্রন্দ্রতবায ভাধযত্ত্বভ তাাঁযা ংস্কৃত রংওাযাত্ত্বস্ত্র
এওন্দ্রট্ ৃথক বফন্দ্রত্ত্বিযয ৃন্দ্রি ওত্ত্বযত্ত্বেন।
এআ বফষ্ণফারংওান্দ্রযওত্ত্বদয ভত্ত্বধয দতভনআ এওজন ত্ত্বরন জাত প্রন্দ্রতবায ন্দ্রধওাযী, শ্রীন্দ্রফষ্ণুয ওৃাধনয,
শ্রীচচতনযত্ত্বদত্ত্বফয নযতভ ালেদ, ফৃন্দাফত্ত্বনয েয়ত্ত্বকাস্বাভীয এওজন, ভুওুন্দত্ত্বৌত্র  শ্রীওুভাযুত্র শ্রীরূত্ত্বকাস্বাভী।
শ্রীচচতনযত্ত্বদত্ত্বফয ংস্পে শ্রীরূত্ত্বয জীফনধাযাত্ত্বও নয ঔাত্ত্বত প্রফান্দ্রত ওন্দ্রযত্ত্বয়ন্দ্রের। ফঙ্গুরতান হুত্ত্বনাত্ত্বয
দফীযঔা ন্দ্রমন্দ্রন ভয নাত্ত্বভ ন্দ্রযন্দ্রচত ন্দ্রেত্ত্বরন ন্দ্রতন্দ্রন শ্রীচচতত্ত্বনযয ন্দ্রনওট্ দীিারাবাত্ত্বন্ত শ্রীরূ নাত্ত্বভ ন্দ্রযন্দ্রচত ত্ত্বরন।
তঔন দথত্ত্বওআ তাাঁয ভস্ত জীফন ন্দ্রতন্দ্রন ন্দ্রফষ্ণুয চযণওভত্ত্বর াঁত্ত্ব ন্দ্রদত্ত্বয়ন্দ্রেত্ত্বরন, ন্দ্রওন্তু তাাঁয জাত প্রন্দ্রতবাআ তাাঁত্ত্বও
বফষ্ণত্ত্বফয ত্ত্বঙ্গ ত্ত্বঙ্গ অরংওান্দ্রযওরূত্ত্ব ন্দ্রযচয় ওন্দ্রযত্ত্বয়ন্দ্রের। নাট্ওচন্দ্রিওা নাভও রংওযগ্রে প্রণয়ত্ত্বনয োযা ংস্কৃত
রংওাযাত্ত্বস্ত্রয জকত্ত্বত তাাঁয প্রথভ অত্মপ্রওা।
মন্দ্রদ এয ূত্ত্বফে শ্রীরূ রন্দ্ররতভাধফ, ন্দ্রফদগ্ধভাধফ প্রবৃন্দ্রত নাট্ও প্রণয়ন ওত্ত্বয বফষ্ণফ তথা ংস্কৃত ান্দ্রতযত্ত্বও ভৃি
ওত্ত্বযত্ত্বেন এফং ওন্দ্রফ ন্দ্রত্ত্বত্ত্বফ প্রবূত মত্ত্বয ন্দ্রধওাযী ত্ত্বয়ত্ত্বেন ন্দ্রওন্তু নাট্ওচন্দ্রিওা, বন্দ্রক্তযাভৃতন্দ্রন্ধু  ঈজ্জ্বরনীরভন্দ্রণ
এআ ন্দ্রতনন্দ্রট্ গ্রে তাাঁয অরংওান্দ্রযও ান্দ্রণ্ডতযপ্রবাত্ত্বও স্রন্দ্রওযত্ত্বণ ঈদ্ভান্দ্রত ওত্ত্বযন্দ্রের। ঈজ্জ্বরনীরভন্দ্রণয জ্জ্বরয অজ
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তাাঁত্ত্বও ভয ওত্ত্বয দযত্ত্বঔত্ত্বে। এআ ফহুভুঔী প্রন্দ্রতবায ন্দ্রধওাযী শ্রীরূত্ত্বয অরংওান্দ্রযও ন্দ্রত্ত্বত্ত্বফ ান্দ্রণ্ডতযপ্রওাত্ত্বয
উলারত্ত্বেয ৃন্দ্রি ত্ত্বরা নাট্ওচন্দ্রিওা।
শ্রীরূ স্বতঃপ্রত্ত্বণান্দ্রদতবাত্ত্বফ দম নাট্ওচন্দ্রিওা যচনায় অত্মন্দ্রনত্ত্বয়াক ওত্ত্বযন্দ্রেত্ত্বরন তা নয়, এআ গ্রেন্দ্রট্ যচনায দনত্ত্বথয
ত্ত্বযািবাত্ত্বফ নুখট্ত্ত্বওয বূন্দ্রভওা ারন ওত্ত্বযন্দ্রের ন্দ্রফশ্বনাথ ওন্দ্রফযাজ প্রণীত ান্দ্রতযদেণ। ফস্তুতঃ বযত্ত্বতয যফতেী
অরংওান্দ্রযওত্ত্বদয ঈয বযত দম প্রবাফ ন্দ্রফস্তায ওত্ত্বযন্দ্রেত্ত্বরন দআ ওারজয়ী প্রবাফত্ত্বও শ্রীরূত্ত্বয অরংওান্দ্রযও ো
স্বীওায ওযত্ত্বত াত্ত্বযন্দ্রন। ম্ভফতঃ শ্রীরূ নাট্যতেন্দ্রফলয়ও ভতাদত্ত্বেয ভানদণ্ডরূত্ত্ব বযত্ত্বতয ভতত্ত্বও গ্রণ
ওত্ত্বযন্দ্রেত্ত্বরন, দওাথা দওাথা ন্দ্রঙ্গবূারত্ত্বও প্রাধানয ন্দ্রদত্ত্বয়ত্ত্বেন। য়ত্ত্বতা দআ ওাযত্ত্বণআ নাট্যতত্ত্বেয দম ওর
ন্দ্রফলত্ত্বয় ন্দ্রফশ্বনাথ ন্দ্রনত্ত্বজয ভত প্রওা ওত্ত্বযত্ত্বেন, মা য়ত্ত্বতা বযত্ত্বতয ভত্ত্বতয নুরূ নয় এফং শ্রীরূত্ত্বয ভতানুরূ না
য়ায় দআ ভতগুলন্দ্ররত্ত্বও ন্দ্রতন্দ্রন বযত ন্দ্রফত্ত্বযাধী অঔযা ন্দ্রদত্ত্বরন এফং ফজেন ওযত্ত্বরন। দআ ত্ত্বঙ্গ দআ ন্দ্রফলয়গুলন্দ্ররত্ত্বত
ন্দ্রনত্ত্বজয ভত প্রন্দ্রতস্থান ওযায ঈত্ত্বেত্ত্বয ন্দ্রতন্দ্রন নাট্ওচন্দ্রিওা যচনায় ব্রতী ত্ত্বরন। তাআ গ্রোযত্ত্বম্ভআ ন্দ্রতন্দ্রন ফরত্ত্বরন—

‚নাতীফ ঙ্গতোৎ বযতভুত্ত্বনভেতন্দ্রফত্ত্বযাধাচ্চ।
ান্দ্রতযদেণীয়া ন কৃীতা প্রওৃয়া প্রায়ঃ।।‛ ৩
অফায এআ গ্রেন্দ্রট্ প্রণয়ত্ত্বন ন্দ্রতন্দ্রন দম বযত্ত্বতয নাট্যাস্ত্র  ন্দ্রঙ্গবূাত্ত্বরয যাণেফুধাওয গ্রত্ত্বেয নুযণ
ওত্ত্বযন্দ্রেত্ত্বরন দন্দ্রট্ ঈদাি ওত্ত্বে স্বীওায ওত্ত্বযত্ত্বেন—

‚ফীিয বযতভুন্দ্রনাস্ত্রং যূফেুধাওযঞ্চ যভণীয়ম্।
রিণভন্দ্রতংত্ত্বিান্দ্রেন্দ্ররঔযত্ত্বত নাট্ওত্ত্বযদম্।।‛৪
অফায, এভন ত্ত্বনও দিত্ত্বত্র অত্ত্বে দমঔাত্ত্বন শ্রীরূত্ত্বয ত্ত্বঙ্গ বযত্ত্বতয  ন্দ্রঙ্গবূাত্ত্বরয ভতাচনওয যত্ত্বয়ত্ত্বে, দ
ওর দিত্ত্বত্র শ্রীরূ ন্দ্রনজ ভত্ত্বত ন্দ্রফচর দথত্ত্বওত্ত্বেন। দওাথা দওাথা ন্দ্রতন্দ্রন ধনঞ্জত্ত্বয়য দরূত্ত্বওয ভত্ত্বতয ঈত্ত্বেঔ
ওত্ত্বযত্ত্বেন। ংত্ত্বিত্ত্ব ন্দ্রফশ্বনাত্ত্বথয ত্ত্বঙ্গ শ্রীরূত্ত্বয ভতাথেত্ত্বওযয ওত্ত্বয়ওন্দ্রট্ ন্দ্রফলয় ঈত্ত্বেঔ ওযা ত্ত্বরা—
নায়ও – নাট্ত্ত্বওয নায়ত্ত্বওয বফন্দ্রিয ন্দ্রফলত্ত্বয় ন্দ্রফশ্বনাথ ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚প্রঔযাতফংত্ত্বা যাজন্দ্রলেধেীত্ত্বযাদািঃ।‛৫
থোৎ নাট্ত্ত্বওয নায়ও ন্দ্রদফয ফা ন্দ্রদফযান্দ্রদফয  ধীত্ত্বযাদাি গুলণমুক্ত ত্ত্বফ। ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚ধীত্ত্বযণাঢ্যভুদাত্ত্বিন ওৃষ্ণত্ত্বিেন্দ্ররত্ত্বতন চ।‛৬
থোৎ নাট্ত্ত্বওয নায়ও ধীত্ত্বযাদািআ ত্ত্বফন, ন্দ্রওন্তু শ্রীওৃষ্ণ মন্দ্রদ দওান নাট্ত্ত্বওয নায়ও ন তত্ত্বফ ন্দ্রতন্দ্রন ধীত্ত্বযাদাত্ত্বিয
ত্ত্বঙ্গ ঈদািগুলণ মুক্ত ত্ত্বফন।
ন্দ্রফশ্বনাথ প্রদি ধীত্ত্বযাদাি নায়ত্ত্বওয ঈদাযত্ত্বণ অভযা ন্দ্রবজ্ঞান-ওুন্তর নাট্ত্ত্বওয নায়ও দুলযন্তত্ত্বও ঈত্ত্বেঔ ওযত্ত্বত
ান্দ্রয।
অফায শ্রীরূ প্রদি ধীত্ত্বযাদাি তথা রন্দ্ররত নায়ত্ত্বওয ঈদাযণ অভযা রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বওয দথত্ত্বও শ্রীওৃষ্ণত্ত্বও
ঈত্ত্বেঔ ওযত্ত্বত ান্দ্রয। এআ নাট্ত্ত্বওয ‘ূণেভত্ত্বনাযথ’ নাভও দভ ত্ত্বে শ্রীরূ ন্দ্রনত্ত্বজআ ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚নাট্ত্ত্বও ভুন্দ্রচতাভীশ্বযঃ বস্বযভপ্রওট্য়ন্নুদািতাম্।
ত্র ভন্মথভত্ত্বনাত্ত্বযা ন্দ্রযরেীরয়া রন্দ্ররতবাফভামত্ত্বমৌ।।‛৭
থোৎ ‚এআ নাট্ত্ত্বও ভন্মথভত্ত্বনাাযী শ্রীন্দ্রয স্বীয় আোনুরূ ভুন্দ্রচত ঈদাি নায়ওতা প্রওা ওত্ত্বয রীরা োযা
রন্দ্ররতবাফ প্রাপ্ত ত্ত্বয়ত্ত্বেন।‛
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বাযতীয় দৃযওাত্ত্বফয ফা ভাওাত্ত্বফয নায়ত্ত্বওয চন্দ্রযত্ত্বত্র বধমেয ফা ধীযতা এওান্ত অফযও। তাআ নায়ত্ত্বওয ন্দ্রফন্দ্রবন্ন
দবত্ত্বদয ূত্ত্বফে ‘ধীয’ ওথান্দ্রট্ প্রমুক্ত ত্ত্বয়ত্ত্বে। শ্রীওৃষ্ণ ন্দ্রদফয নায়ও ত্ত্বর ন্দ্রতন্দ্রন ধীত্ত্বযাদাি  রন্দ্ররত গুলণম্পন্ন। শ্রীরূআ
শ্রীওৃষ্ণত্ত্বও ধীত্ত্বযাদাি  রন্দ্ররতগুলণম্পন্ন ওত্ত্বয তুত্ত্বর নায়ও ন্দ্রফলত্ত্বয় দভৌন্দ্ররওত্ত্বেয স্বািয দযত্ত্বঔত্ত্বেন।
ঈনযা – (প্রন্দ্রতভুঔন্দ্রন্ধয ঙ্গ) এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় ন্দ্রফশ্বনাথ ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚ঈনযাঃ প্রাদনম্।‛৮
থোৎ (ওাত্ত্বযা) প্রন্নতা ৃন্দ্রিয নাভ ত্ত্বরা ঈনযা।
ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚মুন্দ্রক্তন্দ্রবঃ ন্দ্রত্ত্বতা দমাথে ঈনযাঃ  আলযত্ত্বত।‛৯

থোৎ মুন্দ্রক্তয ত্ত্বঙ্গ দওান ন্দ্রফলয় ফা ত্ত্বথেয ঈত্থানআ ত্ত্বরা ঈনযা।
দওান ফযন্দ্রক্তত্ত্বও প্রন্ন ওযা ত্ত্বরা ঈনযা, এয ঈদাযণ অভযা াআ যত্নাফরী নান্দ্রট্ওায ‘ওদরীকৃ’ নাভও
ন্দ্রেতীয় ত্ত্বে – এঔাত্ত্বন দদঔা মায় দম প্রথভাত্ত্বে ভদনভত্ত্বাৎত্ত্বফ ভদনরূী দওৌাম্বীযাজ ঈদয়নত্ত্বও দদত্ত্বঔ তাাঁয প্রন্দ্রত
অক্তা ন াকন্দ্রযওা নাভধান্দ্রযণী যত্নাফরী। ন্দ্রেতীয়াত্ত্বেে, ঈদয়নত্ত্বও দদঔায জনয ওদরীকৃত্ত্ব এওন্দ্রট্ ন্দ্রচত্রপরত্ত্বও ন্দ্রতন্দ্রন
ঈদয়ত্ত্বনয এওন্দ্রট্ ন্দ্রচত্র েন ওত্ত্বযন। দআ ন্দ্রচত্রপরত্ত্বও াকন্দ্রযওায ঔীতুরযা ন্দ্রযচান্দ্রযওা ুঙ্গতা যন্দ্রতত্ত্বদফীয েত্ত্বর
াকন্দ্রযওাত্ত্বও েন ওত্ত্বয, দআ ওদরীকৃত্ত্ব যাজা ঈদয়ন ন্দ্রচত্রপরত্ত্বও ন্দ্রনত্ত্বজয ত্ত্বঙ্গ াকন্দ্রযওাত্ত্বও ন্দ্রেতা দদত্ত্বঔন তঔন
ঠাৎ ওত্ত্বয ুঙ্গতা চত্ত্বর অায় যাজা ন্দ্রনত্ত্বজয ওণোবযণ ঔুত্ত্বর ুযষ্কাযস্বরূ ুঙ্গতাত্ত্বও ন্দ্রদত্ত্বয় নুত্ত্বযাধ ওত্ত্বযন এআ
ন্দ্রফলত্ত্বয় ফাফদিাত্ত্বও ন্দ্রওেু না ফরায জনয, এআ ওথা শুত্ত্বন ুঙ্গতা ফত্ত্বর—

‚ুঙ্গতা – (প্রণভয ন্দ্রিতম্) বট্টা রং োএ। ভত্র ন্দ্রফ বন্দ্রট্টত্ত্বণা াএণ ন্দ্রওরীদং এব্ব। তা ন্দ্রওং
ওণণবযত্ত্বণণ। এত্ত্বা দেফ দভ গুলয জং ওী তুএ ং এত্থ ন্দ্রচিপরএ অন্দ্ররন্দ্রদন্দ্রি ওুন্দ্রফদা দভ ন্দ্রী
াঅযঅ। তা কদু াত্ত্বদদু ণং বট্টা। (বতেঃ। রং েয়া। ভয়ান্দ্র বতুেঃ প্রাত্ত্বদন ক্রীন্দ্রড়তত্ত্বভফ, তৎ ন্দ্রওং
ওণোবযত্ত্বণন। এল এফ দভ গুলরুঃ প্রাত্ত্বদা মৎ ওিাৎ ‘েয়া ত্র ন্দ্রচত্রপরত্ত্বওন ভান্দ্ররন্দ্রঔতা’ আন্দ্রত ওুন্দ্রতা দভ
ন্দ্রপ্রয়ঔী াকন্দ্রযওা। তৎ কো প্রাদয়ত্ত্বেনাং বতো।‛১০
থোৎ ‚ুঙ্গতা – (নভস্কায ওত্ত্বয দত্ত্ব) বয় াত্ত্বফন না ভাযাজ। অভায প্রন্দ্রত অনায মত্ত্বথি ওৃা, তাআ
অন্দ্রভ এওট্ু যযআ ওযরাভ। ওুন্ডত্ত্বরয প্রত্ত্বয়াজন ন্দ্রও? তত্ত্বফ অভায াকন্দ্রযওা – ‘অভায় তুন্দ্রভ এ ন্দ্রচত্রপরত্ত্বও েন
ওযত্ত্বর দওন’ ফত্ত্বর দযত্ত্বক অত্ত্বেন, তএফ অন্দ্রন ন্দ্রকত্ত্বয় তাত্ত্বও প্রন্ন ওযত্ত্বরআ অন্দ্রভ ন্দ্রফত্ত্বল ুযস্কৃত রাভ ফত্ত্বর ভত্ত্বন
ওযফ।‛
এঔাত্ত্বন াকন্দ্রযওায যাত্ত্বকয ওাযত্ত্বণয দমৌন্দ্রক্তওতা  ঈদয়ত্ত্বনয প্রত্ত্বচিায ভাধযত্ত্বভ দআ যাক প্রভত্ত্বনয ওথা ফরায়
তথা াকন্দ্রযওাত্ত্বও প্রন্ন ওযায জনয ুঙ্গতা নুত্ত্বযাধ ওযায় এঔাত্ত্বন ঈনযাত্ত্বয রিণ ন্দ্রন্নত্ত্বফন্দ্রত ত্ত্বয়ত্ত্বে।
মুন্দ্রক্তয ভাধযত্ত্বভ ঈস্থান্দ্রত ঈনযাত্ত্বয ঈদাযণ শ্রীরূত্ত্বয রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বওয ‘ঈন্মিযান্দ্রধওা’ নাভও তৃতীয়
ে দথত্ত্বও অভযা াআ। শ্রীওৃলন ফৃন্দাফন দেত্ত্বড় ভথুযায় কভন ওযত্ত্বর শ্রীযাধা তাাঁয ন্দ্রফযত্ত্ব াকন্দ্ররনী প্রায়, ন্দ্রফযত্ত্বয
অন্দ্রতত্ত্বময ন্দ্রতন্দ্রন ফায ফায ভূেো মাত্ত্বেন, এভতাফস্থায় তাাঁয ওরুণ ন্দ্রফরা শুত্ত্বন দনত্ত্বথয ফৃন্দা ঔী ফত্ত্বর ত্ত্বঠন—

‚(দনত্ত্বথয)
দয প্রাণ-যািেত্ত্বতান্দ্র দন্দ্রয়ত্ত্বত দূযং প্রয়াত্ত্বত ত্ত্বযৌ
া ন্দ্রধগ্ দুঃ-দাও-েুন্দ্রবযবূন্দ্রিিান্তযা যান্দ্রধওা।
দতনাযাঃ প্রন্দ্রতত্ত্বলদভামেযচন্দ্রযত্ত্বত! েং ভা ফৃথা ভা ফৃথাঃ
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িীত্ত্বণয়ং িণভত্র ুলথ ন্দ্রফরুঠোিেস্বযং দযান্দ্রদতু।।‛১১
থোৎ ‚দওান্দ্রট্-দওান্দ্রট্-প্রাণাত্ত্বিা ন্দ্রপ্রয়তভ ন্দ্রয দূত্ত্বয কভন ওযায় শ্রীযান্দ্রধওায অজ দুঃ দাওূত্ত্বরয োযা
ভভেস্থর ন্দ্রফি ত্ত্বয় ন্দ্রকত্ত্বয়ত্ত্বে, তএফ দ অমেযচন্দ্রযত্ত্বত ভুঔত্ত্বয এঔন তুন্দ্রভ অয ন্দ্রওেুত্ত্বতআ এত্ত্বও ন্দ্রনত্ত্বলধ ওত্ত্বযা না, এআ
িীণাঙ্গী িণওার বূন্দ্রভরুেন ওত্ত্বয অিেস্বত্ত্বয প্রাণবত্ত্বয দযাদন ওরুও।‛
এঔাত্ত্বন শ্রীযান্দ্রধওায হৃদয়ন্দ্রফদাযও দযাদত্ত্বনয জনয শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয দূযকভণরূ মুন্দ্রক্তও ফাওযআ ঈনযাত্ত্বয ঈদাযণ
ত্ত্বয়ত্ত্বে।
ঈক্ত দুন্দ্রট্ ঈদাযণ ন্দ্রফত্ত্বেত্ত্বলান ওযত্ত্বর দদঔা মাত্ত্বফ দম ন্দ্রফশ্বনাথ মুন্দ্রক্তও প্রন্নতা ৃন্দ্রিত্ত্বও ঈনযা ফত্ত্বরত্ত্বেন, ন্দ্রওন্তু
শ্রীরূ মুন্দ্রক্তয  ঈস্থান্দ্রত ফাওযত্ত্বও ঈনযা ফত্ত্বরত্ত্বেন, অফায প্রন্নতা ৃন্দ্রিত্ত্বও ঈনযা ন্দ্রাত্ত্বফ ন্দ্রতন্দ্রন স্বীওায
ওযায় এঔাত্ত্বন দুন্দ্রট্ ভতআ অভযা গ্রণ ওযত্ত্বত ান্দ্রয।
প্রঙ্গ : (ন্দ্রফভেন্দ্রন্ধয ঙ্গ) – ন্দ্রফভেন্দ্রন্ধয দতত্ত্বযান্দ্রট্ ত্ত্বঙ্গয ভত্ত্বধয এওন্দ্রট্ ত্ত্বরা প্রঙ্গ। এআ প্রত্ত্বঙ্গয রিত্ত্বণ ন্দ্রফশ্বনাথ
ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚প্রত্ত্বঙ্গা গুলরুওীিেনম্।‛ ১২
থোৎ গুলরুজত্ত্বনয ফন্দনা ফা প্রংাআ ত্ত্বরা প্রঙ্গ।
ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚প্রস্তুতাথেয ভনং প্রঙ্গঃ ন্দ্রযওীন্দ্রিেতঃ।
প্রঙ্গং ওথয়ন্তযত্ত্বনয গুলরূণাং ন্দ্রযওীিেনম্।।‛১৩
থোৎ প্রস্তুত ফা ভুঔযন্দ্রফলত্ত্বয়য দম ান্দ্রন্তওযণ তাত্ত্বও প্রঙ্গ ফত্ত্বর। অফায, দওান দওান ন্দ্রন্ডত গুলরুজত্ত্বনয
ফন্দনাত্ত্বও প্রঙ্গ ফত্ত্বরত্ত্বেন।
এঔাত্ত্বন অভযা দদঔত্ত্বত ান্দ্রে দম শ্রীরূ প্রত্ত্বঙ্গয দুন্দ্রট্ রিণ ন্দ্রদত্ত্বয়ত্ত্বেন, এওন্দ্রট্ তাাঁয ন্দ্রনত্ত্বজয এফং যন্দ্রট্য োযা
ন্দ্রতন্দ্রন প্রওাযান্তত্ত্বয ন্দ্রফশ্বনাত্ত্বথয ভতত্ত্বও স্বীওায ওত্ত্বয ন্দ্রনত্ত্বয়ত্ত্বেন। শ্রীরূত্ত্বয ভতানুমায়ী প্রস্তুত ফা ভুঔযন্দ্রফলত্ত্বয়য দম
ান্দ্রন্তওযণ তাত্ত্বও ফত্ত্বর প্রঙ্গ। এআ ভতন্দ্রট্ত্ত্বত ন্দ্রফশ্বনাত্ত্বথয ত্ত্বঙ্গ শ্রীরূত্ত্বয ভত্ত্বতয ন্দ্রভর না থাওত্ত্বর ন্দ্রেতীয় ভতন্দ্রট্য ত্ত্বঙ্গ
ন্দ্রভর অত্ত্বে ঈবত্ত্বয়য।
ন্দ্রফশ্বনাথ দম গুলরুজত্ত্বনয ফন্দনা ওযাত্ত্বও প্রঙ্গ ফত্ত্বরত্ত্বেন, তায ঈদাযত্ত্বণ অভযা যত্নাফরী নান্দ্রট্ওায ওথা ঈত্ত্বেঔ
ওযত্ত্বত ান্দ্রয। এআ নান্দ্রট্ওান্দ্রট্য চতুথোত্ত্বে অভযা দদঔত্ত্বত াআ দম – ন্দ্রিুরুলকত্ত্বণয কণনানুমায়ী যত্নাফরীয ত্ত্বঙ্গ মায
ন্দ্রফফা ত্ত্বফ তায ফোঙ্গীন ওরযাণ ত্ত্বফ, এআ বদফজ্ঞফাণীয য ন্দ্রফশ্বা ওত্ত্বয দওৌাম্বীযাজ ঈদয়ত্ত্বনয ভন্ত্রী দমৌকন্ধযায়ণ
ন্দ্রংরযাজ ন্দ্রফক্রভফাহুয ওনযা যত্নাফরীয ত্ত্বঙ্গ ঈদয়ত্ত্বনয ন্দ্রফফাপ্রস্তাফ াঠান, ন্দ্রওন্তু যাজায ন্দ্রফদযভানা ভন্দ্রলী ফাফদিা
অফায ন্দ্রংরযাত্ত্বজয বান্দ্রকত্ত্বনয়ী ন, তাআ তায ভত্ত্বন দুঃঔ ন্দ্রদত্ত্বত চান না ফত্ত্বর ন্দ্রতন্দ্রন এআ প্রস্তাফ প্রতযাঔযান ওত্ত্বযন,
ন্দ্রওন্তু ত্ত্বয চতুথে ত্ত্বে ন্দ্রংরযাত্ত্বজয ভন্ত্রী ফুবূন্দ্রত ফত্ত্বরন—

‚ফু – (াশ্রুম্) দদফ, ন ওযং ন্দ্রনত্ত্বফদন্দ্রয়তুং তথাত্ত্বযল ওথয়ান্দ্রভ ভন্দবাকযঃ। মাত্ত্বৌ ন্দ্রংত্ত্বরশ্বত্ত্বযণু স্বদুন্দ্রতা
যত্নাফরী নাভ অয়ুষ্মতীং ফাফদিাং দগ্ধাভুশ্রুতয দদফায় ূফেং প্রান্দ্রথেতা তী দিা-।।‛১৪
থোৎ ‚ফুবূন্দ্রত – (াশ্রুূণে দনত্ত্বত্র) ভাযাজ! এ ওথা ফরত্ত্বত প্রাণ চায় না, ন্দ্রওন্তু তবাকয অভায় ফরত্ত্বতআ ত্ত্বফ।
ফাফদিা অগুলত্ত্বন ুত্ত্বড় ভত্ত্বযত্ত্বেন শুত্ত্বন ন্দ্রংত্ত্বরশ্বয ূত্ত্বফেআ প্রান্দ্রথেত ত্ত্বয় অনায ত্ত্বঙ্গ স্বীয় ওনযা যত্নাফরীয ফাকদান
ওত্ত্বযন্দ্রেত্ত্বরন।‛
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থোৎ ফাফদিায ভৃতুযয ঔফয ায়ায যআ ফুবূন্দ্রত তাাঁয ওনযাত্ত্বও ঈদয়ত্ত্বনয াত্ত্বত তুত্ত্বর ন্দ্রদত্ত্বত যান্দ্রজ
ত্ত্বয়ন্দ্রেত্ত্বরন। এঔাত্ত্বন ফুবূন্দ্রতয ফাত্ত্বওয ন্দ্রফক্রভফাহুয তাাঁয কাবনীয প্রন্দ্রত দে এফং যত্নাফরীত্ত্বও রাব ওযায ত্ত্বি
নুওূর ভে প্রওান্দ্রত য়ায় থোৎ ন্দ্রফক্রভফাহুয ভে  গুলণ প্রওান্দ্রত য়ায় এঔাত্ত্বন প্রঙ্গ নাভও ন্ধযঙ্গ
ত্ত্বয়ত্ত্বে।
অফায, এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় শ্রীরূ ন্দ্রনত্ত্বজয ভত্ত্বতয ঈদাযণ ন্দ্রদত্ত্বয়ত্ত্বেন রন্দ্ররতভাধফ নাট্ও দথত্ত্বও। প্রস্তুত ন্দ্রফলত্ত্বয়য
ান্দ্রন্তওযণরূ প্রত্ত্বঙ্গয ঈদাযত্ত্বণ রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বওয ‘নফফৃন্দাফনন্দ্রফায’ নাভও িভ ত্ত্বেয দথত্ত্বও ন্দ্রদত্ত্বয়ত্ত্বেন,
দঔাত্ত্বন শ্রীযাধায ন্দ্রফযজন্দ্রনত দুঃত্ত্বঔ ন্দ্রববূত শ্রীওৃষ্ণ শ্রীযাধায প্রান্দ্রপ্ত ওল্পনা ওত্ত্বয অনন্দ্রন্দত ত্ত্বয় ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚ওৃষ্ণঃ। (লেম্)
চচ্চোং ন্দ্রঞ্চন্দ্রত দালয়তযন্দ্র ন্দ্রভত্ত্বথা ন্দ্রফস্পিেত্ত্বয় ফাওৃ—
দন্নত্রেন্দ্বভুযি মন্দ্রেযত্ত্বতা ফাষ্পায়ভানং ভভ।
ন্ত! স্বপ্নত্ত্বতন্দ্র দুরেবতযত্ত্বপ্রত্ত্বিাৎফা দপ্রয়ী
প্রাত্ত্বপ্তযাৎঙ্গভতন্দ্রওেতং ভভ ওথং া যান্দ্রধওা ফিেত্ত্বত।।‛১৫
থোৎ ‚ওৃষ্ণঃ। (অনন্দবত্ত্বয) মাাঁয ন্দ্রফযত্ত্ব ফিঃস্থত্ত্বর দরন্দ্রত চন্দন চিুেয় শ্রুন্দ্রযূণে ত্ত্বয় দচন ওযত্ত্বত অযম্ভ
ওযত্ত্বর স্বিোীর ফিঃস্থর ঈিপ্ত ত্ত্বয় তা শুষ্ক ওযত্ত্বত অযম্ভ ওত্ত্বযত্ত্বে- ায়! ায়! কন্দ্রণত স্বত্ত্বপ্নয ভত্ত্বধয এওফায
মাাঁয দেত্ত্বনয অনন্দ অভায ত্ত্বি দুরেব ত্ত্বয়ত্ত্বে, দআ যান্দ্রধওা া অভায দক্রাড়ত্ত্বদ প্রাপ্ত ত্ত্বয় ন্দ্রও প্রওাত্ত্বয
ফস্থান ওযত্ত্বফন?‛
এঔাত্ত্বন শ্রীযান্দ্রধওায ন্দ্রফযত্ত্ব দুঃন্দ্রঔত শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয শ্রীযাধায প্রান্দ্রপ্তয ভাধযত্ত্বভ তাাঁয ন্দ্রফযত্ত্বয দম ান্দ্রন্তওযণ দন্দ্রট্আ র
প্রঙ্গ।
শ্রীরূ এঔাত্ত্বন প্রঙ্গ ন্দ্রফলত্ত্বয় দুন্দ্রট্ ভত্ত্বতয ঈত্ত্বেঔ ওযত্ত্বর ন্দ্রফশ্বনাথান্দ্রদ নাট্যাচামেকণ এওন্দ্রট্ ভতআ ঈত্ত্বেঔ ওত্ত্বযত্ত্বেন।
শ্রীরূ ন্দ্রনত্ত্বজয ভত্ত্বতাত্ত্বেঔ ওত্ত্বয ন্দ্রফশ্বনাথান্দ্রদয ভতত্ত্বও স্বীওায ওযায় প্রঙ্গ ন্দ্রফলত্ত্বয় দুন্দ্রট্ ভতআ গ্রণীয় ফত্ত্বর অভাত্ত্বদয
ভত্ত্বন য়।
ফযফায় (ন্দ্রফভেন্দ্রন্ধয ঙ্গ) – এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় ন্দ্রফশ্বনাথ ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚ফযফায়স্তু ন্দ্রফত্ত্বজ্ঞয়ঃ প্রন্দ্রতজ্ঞাত্ত্বতুম্ভফঃ।‛১৬
থোৎ প্রন্দ্রতজ্ঞা  ওাযণ এআ দুন্দ্রট্ োযা ৃি ঈদযভত্ত্বও ফত্ত্বর ফযফায়।
ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚ফযফায়স্তু াভথেযপ্রঔযানভুদীমেযত্ত্বত।।‛১৭
থোৎ াভথেয প্রঔযান ফা ফণেনত্ত্বও ফত্ত্বর ফযফায়।
প্রন্দ্রতজ্ঞা  দতু দথত্ত্বও ৃি ঈদযভরূ ফযফাত্ত্বয়য ঈদাযণ অভযা াআ দফণীংায নাট্ত্ত্বওয ঞ্চভাত্ত্বে। দঔাত্ত্বন
অভযা দদন্দ্রঔ দুঃানান্দ্রদ দওৌযফত্ত্বদয তযায য, মুিত্ত্বিত্ত্বত্র অকত ধৃতযাষ্ট্র  কান্ধাযীয ঈত্ত্বেত্ত্বয বীভ ফত্ত্বর —

‚চূন্দ্রড়তাত্ত্বলত্ত্বওৌযফযঃ িীত্ত্বফা দুঃানাৃজা।
বঙক্তা ুত্ত্বমাধনত্ত্বযাত্ত্বফোবেীত্ত্বভায়ং ন্দ্রযাঞ্চন্দ্রত।।‛১৮
থোৎ ‚ওর দওৌযফত্ত্বদয নাওাযী, দুঃাত্ত্বনয যক্তাত্ত্বনয পত্ত্বর ভি, ুত্ত্বমাধত্ত্বনয উরুবঙ্গ ওযত্ত্বফ এআ বীভ
অনাত্ত্বও নতভস্তত্ত্বও প্রণাভ জানায়।‛
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ওট্ াাত্ত্বঔরা, দূযতবায় দদ্রৌদীয চূড়ান্ত ফভাননা, দওাওলেণ ওযায জনয দুঃাত্ত্বনয ফিন্দ্রচত্ত্বয বীত্ত্বভয
যক্তান তথা দুত্ত্বমোধত্ত্বনয উরুবত্ত্বঙ্গয প্রন্দ্রতজ্ঞা দথত্ত্বও বীত্ত্বভয দওৌযফত্ত্বদয ফত্ত্বধয দম ঈদযভৃন্দ্রি ত্ত্বয়ন্দ্রের তাআ এঔাত্ত্বন
ফযফায় এয রিণাক্রান্ত ত্ত্বয়ত্ত্বে।
াভথেয প্রঔযানরূ প্রথভ প্রওায ফযফায় এয ঈদাযণ অভযা শ্রীরূত্ত্বয রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বওয
‘নফফৃন্দাফনঙ্গভ’ নাভও প্তভ ে দথত্ত্বও াআ।

‚যাধা। (ন্দ্রনফৃতয রেং ংস্কৃত্ত্বতন)
ওংাত্ত্বযযফত্ত্বরাওভঙ্গরন্দ্রফনাবাফাদধত্ত্বনযধুনা
ন্দ্রফভ্রাণা তজীন্দ্রফত্ত্বত প্রণন্দ্রয়তাং নাং ন্দ্রঔ! প্রান্দ্রণন্দ্রভ।
ক্রূত্ত্বযয়ং ন ন্দ্রফত্ত্বযান্দ্রধনী মন্দ্রদ বত্ত্বফদাাভয়ী ৃঙ্খরা
প্রাণানাং ধ্রুফভফুেদানযন্দ্র ততস্তযক্তুং ুত্ত্বঔত্ত্বনাৎত্ত্ব।।‛১৯
থোৎ ‚যাধা (ন্দ্রনফৃতয ত্ত্বয় রো ওাত্ত্বয ংস্কৃত বালায়) ন্দ্রঔ! মন্দ্রদ অাভয়ী থচ ওিদান্দ্রয়ওা এআ ৃঙ্খরা
ন্দ্রফত্ত্বযান্দ্রধনী না ত, তত্ত্বফ ওংান্দ্রয শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয দেন-ভঙ্গর দথত্ত্বও ফন্দ্রঞ্চত এআ ধনয তবাকযভয় জীফত্ত্বন প্রীন্দ্রত ধাযণ
ূফেও জীন্দ্রফত থাওতাভ না, ন্দ্রনিয়আ ুত্ত্বঔ প্রাণতযাক ওযত্ত্বত ভথে তাভ।‛
এঔাত্ত্বন ুত্ত্বঔ প্রাণতযাত্ত্বকয াভথেয ওন্দ্রথত য়ায় ফযফায় ত্ত্বয়ত্ত্বে।
শ্রীরূ ফযফাত্ত্বয়য দুন্দ্রট্ রিণ  দুন্দ্রট্ ঈদাযণআ তাাঁয রন্দ্ররতভাধফ গ্রে দথত্ত্বও ন্দ্রদত্ত্বর অভযা এওন্দ্রট্ত্ত্বও গ্রণ
ওত্ত্বযন্দ্রে। দমত্ত্বতু, ন্দ্রতন্দ্রন দুন্দ্রট্ ভত প্রদান ওত্ত্বযত্ত্বেন এফং এওন্দ্রট্ ভত ন্দ্রফশ্বনাত্ত্বথয ত্ত্বঙ্গ নুরূ য়ায় অভযা শ্রীরূ 
ন্দ্রফশ্বনাথ প্রদি ফযফাত্ত্বয়য দুন্দ্রট্ রিণত্ত্বওআ গ্রণ ওযত্ত্বত ান্দ্রয।
এবাত্ত্বফ অভযা এআ গ্রেন্দ্রট্ মোত্ত্বরাচনা ওযত্ত্বর দদঔত্ত্বত াত্ত্বফা দম নাট্ওচন্দ্রিওায ফহুস্থাত্ত্বন শ্রীরূত্ত্বয ত্ত্বঙ্গ
ন্দ্রফশ্বনাত্ত্বথয ভতাচনওয ন্দ্রফদযভান। অফায, এভন ত্ত্বনও স্থান অত্ত্বে দমঔাত্ত্বন তাাঁত্ত্বদয ভত্ত্বধয দওান ভতাচনওয দনআ
দমট্ুওু অত্ত্বে তা দওফরআ অিন্দ্রযও।
এফায অভযা দদঔফ দম এআ নাট্ওচন্দ্রিওা প্রণয়ত্ত্বন শ্রীরূ দম ন্দ্রঙ্গবূাত্ত্বরয প্রন্দ্রত অনুকতয স্বীওায ওত্ত্বযত্ত্বেন তায
ওত্ত্বয়ওন্দ্রট্ ন্দ্রফযীত দিত্র থোৎ শ্রীরূ প্রত্ত্বয়াজনস্থত্ত্বর ন্দ্রঙ্গবূাত্ত্বরয ভতত্ত্বও ঔন্ডন ওত্ত্বযত্ত্বেন। দমভন—
ওামেরিণ – এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় ন্দ্রঙ্গবূার ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚ফস্তুনস্তু ভতং তয ধভেওাভাথেরিণম্।
পরং ওামেযন্দ্রভদং...।।‛২০
থোৎ ধভে, ওাভ  থেমুক্ত ফস্তু ত্ত্বরা ওামেয। ুতযাং নাট্ত্ত্বওয ভুঔয ন্দ্রফলয়ত্ত্বও ধভে, থে  ওাভ এআ ন্দ্রতনন্দ্রট্
ুরুলাত্ত্বথেয ত্ত্বঙ্গ মুক্ত ত্ত্বত ত্ত্বফ।
এআ ওামেযত্ত্বও শুি এফং ন্দ্রভশ্র দবত্ত্বদ দুআ বাত্ত্বক বাক ওযা ত্ত্বয়ত্ত্বে। ন্দ্রত্রফত্ত্বকেয দম দওান এওন্দ্রট্ ন্দ্রনত্ত্বয় যন্দ্রচত ওাফয
ত্ত্বরা শুিওামেয (ওাফয) এফং ন্দ্রত্রফত্ত্বকযে ভত্ত্বধয দুন্দ্রট্ ফা ন্দ্রতনন্দ্রট্য ন্দ্রভশ্রত্ত্বণ যন্দ্রচত ওাফয ত্ত্বরা ন্দ্রভশ্রওামেয (ওাফয)। এআ
ওামেরূ থেপ্রওৃন্দ্রত অফায প্রধান (অন্দ্রধওান্দ্রযও)  ঙ্গ (প্রান্দ্রঙ্গও) দবত্ত্বদ দুআ বাত্ত্বক ন্দ্রফবক্ত। নায়ত্ত্বওয প্রত্ত্বয়াজন
নুমায়ী নায়ও তথা ঈনযায়ত্ত্বওয দচিামুক্ত ওথাফস্তু ত্ত্বরা ঙ্গ (প্রান্দ্রঙ্গও) এফং তাওা  প্রওযী দবত্ত্বদ এআ
প্রান্দ্রঙ্গও দুআ বাত্ত্বক ন্দ্রফবক্ত। ুতযাং ন্দ্রঙ্গবূার থেপ্রওৃন্দ্রতরূ ওামে  নাট্ত্ত্বওয ভুঔয ঈত্ত্বেযরূ ওামেযত্ত্বও ৃথওরূত্ত্ব
ন্দ্রচন্দ্রিত ওত্ত্বযত্ত্বেন।
ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ ফত্ত্বরত্ত্বেন—
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‚ফস্তুনস্তু ভস্তয াধযং ওামেযন্দ্রভন্দ্রত িৃতম্।‛২১
থোৎ ভস্ত ফস্তু মা াধয তা-আ ওামেয, থোৎ নাট্ত্ত্বওয দমন্দ্রট্ প্রধান ঈত্ত্বেয দন্দ্রট্আ ওামেয, দন্দ্রট্ ধভোন্দ্রদ চাযপ্রওায
ুরুলাত্ত্বথেয ত্ত্বঙ্গআ মুক্ত থাওত্ত্বত াত্ত্বয।
শ্রীরূ প্রদি ওাত্ত্বমেযয ঈদাযণ অভযা াআ রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বও। দঔাত্ত্বন ন্দ্রনফেণন্দ্রন্ধত্ত্বত থোৎ নফভ  দভ
ত্ত্বে শ্রীযাধা  শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয ুনন্দ্রভেরন ম্পান্দ্রদত ত্ত্বয়ত্ত্বে। এআ ভগ্র নাট্ত্ত্বওয ভুঔযন্দ্রফলয় ন্দ্রের শ্রীযাধা  শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয
ুনন্দ্রভেরন। দআ ন্দ্রফলয় াধন ওযায জনয শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয দম প্রয়া দট্া র প্রধানওামেয এফং নাট্ত্ত্বওয নযানয চন্দ্রয ত্র
দমভন নফফৃন্দা, ত্রান্দ্রজৎ, ঈিফ প্রভুঔ ওত্ত্বর দম প্রয়া ওত্ত্বযত্ত্বেন দট্া ত্ত্বরা দকৌণওামেয।
ুতযাং অভযা এঔাত্ত্বন দদঔত্ত্বত ান্দ্রে দম – ওামেযরিত্ত্বণ শ্রীরূ  ন্দ্রঙ্গবূাত্ত্বরয ভত্ত্বধয ওাত্ত্বমেযয ধাযণায এওট্া
ভূরকত াথেওয ন্দ্রফদযভান, ফরত্ত্বত দকত্ত্বর ঈবত্ত্বয় ম্পূণে ৃথও ভত প্রদান ওত্ত্বযত্ত্বেন। ন্দ্রঙ্গবূার ওামেয ফা ভুঔযফস্তুত্ত্বও
শুি  ন্দ্রভশ্রত্ত্ববত্ত্বদ দুআবাত্ত্বক বাক ওযায য থেপ্রওৃন্দ্রতরূ ওামেযত্ত্বও ঙ্গ  প্রান্দ্রঙ্গও দবত্ত্বদ দুআ বাত্ত্বক বাক ওত্ত্বযত্ত্বেন,
ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ থেপ্রওৃন্দ্রতরূ ওামেযত্ত্বওআ নাট্ওীয় খট্না ফা ভুঔন্দ্রফলয় ফত্ত্বরত্ত্বেন এফং দন্দ্রট্ত্ত্বওআ প্রধান  ঙ্গত্ত্ববত্ত্বদ দুআ
বাত্ত্বক বাক ওত্ত্বযত্ত্বেন।
থেপ্রওৃন্দ্রতরূ ওাত্ত্বমেযয দিত্ত্বত্র ন্দ্রঙ্গবূারপ্রদি ভতন্দ্রট্ ন্দ্রওন্তু শ্রীরূত্ত্বয ত্ত্বঙ্গ প্রায় নুরূ তাআ ঈবত্ত্বয়য ভতআ
এঔাত্ত্বন গ্রণীয়।
ন্দ্রফধূত (প্রন্দ্রতভুঔন্দ্রন্ধয ঙ্গ) – প্রন্দ্রতভুঔন্দ্রন্ধয এআ ঙ্গ ন্দ্রফলত্ত্বয় ন্দ্রঙ্গবূার ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚যন্দ্রতমো বত্ত্বফৎ তন্দ্রি ন্দ্রফেন্দ্রদ্ভন্দ্রফেধূতং ভতম্।
থফানুনত্ত্বয়াৎওত্ত্বলে ন্দ্রফধূতং যান্দ্রন্নযাওৃন্দ্রতঃ।।‛২২
থোৎ নায়ওান্দ্রদয ইন্দ্রিতফস্তুয প্রান্দ্রপ্তত্ত্বতু ন্দ্রবরুন্দ্রচয বাফ মায োযা জানা মায় ন্দ্রফোনকণ তাত্ত্বওআ ন্দ্রফধূত
ফত্ত্বরন। অফায, ঈৎওলেতান্দ্রফন্দ্রি নুনত্ত্বয়য ন্দ্রনযাওযণত্ত্বও ন্দ্রতন্দ্রন ন্দ্রফধূত ফত্ত্বরত্ত্বেন।
ন্দ্রওন্তু এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় শ্রীরূ ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚ন্দ্রফধূতং ওন্দ্রথতং দুঃঔভবীিাথোনফান্দ্রপ্তঃ।
থফানুনয়াদীনাং ন্দ্রফধূতং যাৎ ন্দ্রনযাওৃন্দ্রতঃ।।‛২৩
থোৎ ন্দ্রবরন্দ্রলতফস্তুয প্রান্দ্রপ্তন্দ্রনফন্ধন দম দুঃঔ ফা নুনত্ত্বয়য ন্দ্রনযাওযণত্ত্বও ন্দ্রফধূত ফত্ত্বর।
প্রথভ ংজ্ঞান্দ্রট্ত্ত্বত শ্রীরূ  ন্দ্রঙ্গবূাত্ত্বরয ত্ত্বঙ্গ ন্দ্রভর থাওত্ত্বর ন্দ্রেতীয় ভতন্দ্রট্ রিযনীয়। শ্রীরূ দওফরভাত্র
নুনত্ত্বয়য প্রতযাঔযানত্ত্বওআ ন্দ্রফধূত ফত্ত্বরত্ত্বেন ন্দ্রওন্তু ন্দ্রঙ্গবূার ঈৎওৃিফযন্দ্রক্তয নুনত্ত্বয়য প্রতযাঔযানত্ত্বও ন্দ্রফধূত ফত্ত্বরত্ত্বেন।
ন্দ্রঙ্গবূার প্রদি ঈৎওলেতা ন্দ্রফন্দ্রি নুনত্ত্বয়য প্রতযাঔযানরূ ন্দ্রফধূত্ত্বতয ঈদাযণ অভযা াআ যত্নাফরী নান্দ্রট্ওায
‘ঐিজান্দ্ররও’ নাভও চতুথোণত্ত্বও, দঔাত্ত্বন ন্দ্রংরযাজ ন্দ্রফক্রভফাহুয ভাতয ফুবূন্দ্রতয ওথায় অভযা জানত্ত্বত ান্দ্রয দম
দওৌাম্বীযাজ ঈদয়ত্ত্বনয ত্ত্বঙ্গ ন্দ্রফফাত্ত্বয জনয দমৌকন্ধযায়ণ ন্দ্রফক্রভফাহুয ওনযা যত্নাফরীত্ত্বও প্রাথেনা ওযত্ত্বর ন্দ্রফক্রভফাহু
ঈদয়ত্ত্বনয ফতেভানা ভন্দ্রলী ফাফদিায ন্দ্রমন্দ্রন ন্দ্রফক্রভফাহুয বান্দ্রকত্ত্বনয়ী ন্দ্রেত্ত্বরন তাাঁয দুঃত্ত্বঔাৎাদন ত্ত্বফ ন্দ্রচন্তা ওত্ত্বয দআ
নুনত্ত্বয়য প্রতযাঔযান ওযায় এঔাত্ত্বন ন্দ্রফধূত্ত্বতয রিণ ন্দ্রন্নত্ত্বফন্দ্রত ত্ত্বয়ত্ত্বে।
শ্রীরূ প্রদি ন্দ্রফধূত্ত্বতয রিত্ত্বণয ঈদাযণ অভযা তাাঁয রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বও াআ। এআ নাট্ত্ত্বওয ‘ঈন্মিযান্দ্রধওা’
নাভও তৃতীয় ত্ত্বে অভযা দদন্দ্রঔ দম শ্রীওৃষ্ণ ফৃন্দাফন দথত্ত্বও ভথুযায় প্রস্থান ওযত্ত্বর শ্রীযাধা তাাঁয ন্দ্রফযত্ত্ব ঈন্মান্দ্রদনীপ্রায়
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ংস্কৃত নাট্যতত্ত্বেয অত্ত্বরাত্ত্বও নাট্ওচন্দ্রিওা

ট্ুম্পা দদ

ত্ত্বয় ত্ত্বঠন, ন্দ্রওন্তু ন্দ্রফাঔা তাাঁত্ত্বও নুনয় ওত্ত্বযন দম দমন ন্দ্রতন্দ্রন স্বাবান্দ্রফও থাত্ত্বওন, ন্দ্রওন্তু ন্দ্রতন্দ্রন ন্দ্রফরা ওত্ত্বযআ চত্ত্বরন।
তাাঁয দআ ন্দ্রফরা শুত্ত্বন দৌণেভাী ফত্ত্বরন—

দৌণেভাী। ভাওণেয় ফযফন্দ্রণেনীফন্দ্রণেতম্ (ত্ত্বনত্ত্বথয)
নাশ্বানং ন্দ্রফযচয় েন্দ্রভদং তাত্ত্ব
শুলযন্মুঔী ভভ গুলণং ন্দ্রযওীিেয়ন্তী।
দূযা ভােেফবৃত্ত্বতান্দ্র ভুহুঃ িভায়াঃ
ওুন্দ্রিং ন্দ্রফদাযয়ন্দ্রত য যথাঙ্গত্ত্বনন্দ্রভ।।‛২৪
থোৎ ‚দৌণেভাী। ফযফন্দ্রণেনী শ্রীযান্দ্রধওা ন্দ্রও ফরত্ত্বেন তা শ্রফণ ওযঃ
(ত্ত্বনত্ত্বথয)- দ তাত্ত্ব! অভায গুলণওীিেত্ত্বন ন্দ্রফশুষ্কফদনা ত্ত্বয় অয অশ্বা যচনা ওত্ত্বযা না। ঐ দদঔ, যথাঙ্গচক্র
ন্দ্রতওন্দ্রঠনা ৃন্দ্রথফীয ওুন্দ্রি ন্দ্রফদীণে ওযত্ত্বে।‛
এঔাত্ত্বন ন্দ্রফাঔায নুনয়ত্ত্বও যিা না ওযায জনয ন্দ্রফধূত নাভও ন্ধযঙ্গ ত্ত্বয়ত্ত্বে। নুনত্ত্বয়য প্রতযাঔযানত্ত্বওআ ন্দ্রফধূত
ফত্ত্বরত্ত্বেন ন্দ্রধওাং নাট্যাচামেকণ এফং শ্রীরূ এআ ন্দ্রফলত্ত্বয় ভত প্রদেন ওত্ত্বযত্ত্বেন তাআ ঈৎওৃি ফযন্দ্রক্তয নুনত্ত্বয়য
প্রতযাঔযান ন্দ্রফধূত্ত্বতয দফাচয ত্ত্বত াত্ত্বয।
অফায, প্রন্দ্রতভুঔন্দ্রন্ধয য এওন্দ্রট্ ঙ্গ তান দও দাদাযণ প্রস্তুত ওত্ত্বযত্ত্বেন শ্রীরূ, ন্দ্রওন্তু যাণেফুধাওয-এয
যচন্দ্রয়তা ন্দ্রঙ্গবূার এন্দ্রট্য ঈত্ত্বেঔ মেন্ত ওত্ত্বযনন্দ্রন।
এযওভ অয দিত্র অত্ত্বে দমঔাত্ত্বন অভযা ন্দ্রঙ্গবূাত্ত্বরয ত্ত্বঙ্গ শ্রীরূত্ত্বয ভতাথেওয দদঔত্ত্বত াআ।
এফায এভন ওত্ত্বয়ওন্দ্রট্ ন্দ্রফলয় অভযা দদঔত্ত্বফা দমঔাত্ত্বন শ্রীরূত্ত্বয ত্ত্বঙ্গ বযত্ত্বতয ভত্ত্বতয ভতাথেওয ন্দ্রফদযভান,
দমভন—
ন্দ্রযবাফনা (ভুঔন্দ্রন্ধয ঙ্গ) ক দওান ন্দ্রফলয় ম্পত্ত্বওে ন্দ্রনযন্দ্রফন্দ্রেন্ন বাফনাআ ত্ত্বরা ন্দ্রযবাফনা। ভুঔন্দ্রন্ধয নফভ ঙ্গ র
ন্দ্রযবাফনা। এয রিত্ত্বণ বযত ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚দওৌতূত্ত্বরািযাত্ত্বফত্ত্বকা বত্ত্বফিু ন্দ্রযবাফনা।‛২৫
থোৎ দওৌতূরূণে অত্ত্বফকত্ত্বও ন্দ্রযবাফনা ফত্ত্বর।
ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚োচখন্দ্রিিচভৎওাত্ত্বযা গুলণাচদযঃ ন্দ্রযবাফনা।‛২৬
থোৎ োখয ফা প্রংনীয় গুলণান্দ্রদয োযা ন্দ্রচত্ত্বিয দম চভৎওায াধন তাত্ত্বও ন্দ্রযবাফনা ফত্ত্বর। এঔাত্ত্বন বযত দম
ভতপ্রওা ওত্ত্বযত্ত্বেন শ্রীরূ ন্দ্রওন্তু ম্পূণে তায দথত্ত্বও ন্দ্রবন্ন স্বতন্ত্র ভত প্রদান ওত্ত্বযত্ত্বেন।
বযত প্রদি ন্দ্রযবাফনায রিত্ত্বণয ঈদাযণ অভযা াআ দফন্দ্রণংায নাট্ত্ত্বওয প্রথভাত্ত্বে। এআ নাট্ত্ত্বওয প্রথভাত্ত্বে
ান্ডফত্ত্বদয াত্ত্বথ ুত্ত্বয়াধত্ত্বনয (দুত্ত্বমাে ধত্ত্বনয) দুফেযফায, দদ্রৌদীত্ত্বও চূড়ান্ত ভান, ান্ডফত্ত্বদয াাঁচগ্রাভ প্রদাত্ত্বনয
প্রস্তাফ স্বীওায, বভত্রীদূত শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয ফন্দী ফানাত্ত্বনায প্রয়া আতযান্দ্রদ ন্দ্রফলয় দম ভামুত্ত্বিয ৃন্দ্রি ওত্ত্বয দআ মুত্ত্বিয
ূত্ত্বফেআ দমন ভান্দ্রনতা, ফযন্দ্রথতা দদ্রৌদী দমন অন্ন মুত্ত্বিয দবযীয ব্দ শুনত্ত্বত ান এফং বীভত্ত্বনত্ত্বও প্রশ্ন ওত্ত্বযন
মথা—‚দদ্রৌদী – (ন্দ্রফিয়ম্) ণা, ন্দ্রওং দাণীং এত্ত্বা রজরযত্থন্দ্রণদভংত্ত্বরাদ খনত্ত্বা কঔত্ত্বণ ভযদুন্দুী

তাড়ীন্দ্রদ। (নাথ, ন্দ্রওন্দ্রভদানীত্ত্বভফ প্ররয়জরধযখনস্তন্দ্রনতভাংত্ত্বরাদত্ত্বখালঃ িত্ত্বণ ভযদুন্দুন্দ্রবস্তাড়য়ত্ত্বত।)২৭
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থোৎ ‚দদ্রৌদী (অিত্ত্বমযে ত্ত্বঙ্গ) নাথ! এঔন প্ররয়ওারীন দভখ কজেত্ত্বনয নযায় প্রচণ্ড কম্ভীযবাত্ত্বফ  ঈচ্চস্বত্ত্বয

দওাথায় এভন মুত্ত্বিয দাভাভা ফাজাত্ত্বনা ত্ত্বে?‛
মন্দ্রদ মুি তঔন শুরু য়ন্দ্রন তথান্দ্র বাফীমুত্ত্বিয ত্ত্বরৌন্দ্রওও ব্দ শুত্ত্বন দদ্রৌদী অত্ত্বফক – তান্দ্রড়তা ত্ত্বয়
বীভত্ত্বনত্ত্বও প্রশ্ন ওত্ত্বযন্দ্রেত্ত্বরন দআ দওৌতূরমুক্ত প্রশ্ন ফা ফাওযআ র ন্দ্রযবাফনা।
অফায, ন্দ্রযবাফনায ঈদাযত্ত্বণ শ্রীরূ রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বওয ‘ায়ং-ঈৎফ’ নাভও প্রথভ ে দথত্ত্বও ঈিৃন্দ্রত
ন্দ্রদত্ত্বয়ত্ত্বেন, দঔাত্ত্বন শ্রীযাধা শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয দেত্ত্বনয জনয ধীয ত্ত্বিায় অত্ত্বেন, দঔাত্ত্বন ঠাৎ শ্রীওৃষ্ণত্ত্বও দদত্ত্বঔ —

‚যাধা (চভৎওাযং ংস্কৃত্ত্বতন)‛
‚ওুরফযতনুধভেগ্রাফফৃন্দান্দ্রন ন্দ্রবন্দন্ ুভুন্দ্রঔ ন্দ্রনন্দ্রতদীখোাঙ্গট্েেট্ান্দ্রবঃ।
মুকদয়ভূফেঃ ওঃ ুত্ত্বযা ন্দ্রফশ্বওভো, ভযওতভন্দ্রণরচিত্ত্বকোষ্ঠওিাং ন্দ্রচত্ত্বনান্দ্রত?।।
রন্দ্ররতা-রা! দা এত্ত্বা দদ যাণণাত্ত্বধা।
যাধা (ত্ত্বাম্মাদং ুনঃ ংস্কৃত্ত্বতন)—
‚ এল ন্দ্রওভু দকান্দ্রওাওুভুন্দ্রদনীুধাদীন্দ্রধন্দ্রতঃ  এল ন্দ্রওভু দকাওুরস্ফুন্দ্রযতত্ত্বমৌফযাত্ত্বজযাৎফঃ।
 এল ন্দ্রওভু ভন্মনঃ ন্দ্রওন্দ্রফত্ত্বনাদুষ্পাওযঃ ওৃত্ত্বাদন্দ্রয দৃত্ত্বাের্্মীভভৃতফীন্দ্রচন্দ্রবঃ ন্দ্রঞ্চন্দ্রত?।।‛২৮
থোৎ ‚যাধা। (চভৎওৃতবাত্ত্বফ ংস্কৃত বালায়) দীখে াঙ্গেট্ারূ ান্দ্রণত প্রস্ত-ভুঔ ওুঠায োযা দশ্রষ্ঠ ওুরধভেরূ প্রস্তযস্তয দবদ এফং রি ভযওতভন্দ্রণয যাভ-দাবায োযা দকাষ্ঠকৃ ূণে ওযায ওাজ এওত্ত্বঙ্গ ওযত্ত্বে, এভন
ন্দ্রফন্দ্রচত্রওভো ূফে দওান্ ন্দ্রফশ্বওভো অভায ম্মুত্ত্বঔ ঈনীত দদঔন্দ্রে।
রন্দ্ররতা। ত্ত্বকা এআ দতা দতাভায প্রাণনাথ।
যাধা। (ন্দ্রফহ্বরবাত্ত্বফ ংস্কৃতবালায়) দ তন্দ্রি, আন্দ্রনআ ন্দ্রও দকান্দ্রওা-ওুভুন্দ্রদনীন্দ্রদত্ত্বকয ুধাভয়-ন্দ্রওযণারী চি, এআ ন্দ্রও
দআ দকাওুত্ত্বরয ঈেন্দ্রত দমৌফযাত্ত্বজযাৎফ, আন্দ্রনআ ন্দ্রও অভায ভান দওান্দ্রওত্ত্বরয অনন্দদায়ও ওুুভাওয ফন্ত? আন্দ্রন দম
অভায দরাচন-মুকরত্ত্বও ভৃত-তযঙ্গোযা ন্দ্রবন্দ্রঞ্চন ওযত্ত্বেন।‛
এঔাত্ত্বন শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয নফীন তরুণতা  দৌন্দমেযান্দ্রদ গুলণদেত্ত্বন শ্রীযাধায দম প্রংাফাওয তথা তাাঁয ন্দ্রচত্ত্বিয
চভৎওান্দ্রযতা ফা ভুগ্ধতা ৃন্দ্রিয ফণেনা এফং মাাঁয দেত্ত্বনয ত্ত্বিায় ন্দ্রেত্ত্বরন দআ শ্রীওৃষ্ণত্ত্বও দদত্ত্বঔ দম ন্দ্রতয় অনন্দ
শ্রীযাধায হৃদত্ত্বয় ঞ্চান্দ্রযত ত্ত্বয়ন্দ্রের তা-আ ন্দ্রযবাফনা।
এঔাত্ত্বন অভযা দদন্দ্রঔ দম শ্রীরূ  বযত ঈবত্ত্বয়য ভত ম্পূণে ৃথও ন্দ্রওন্তু অিন্দ্রযওবাত্ত্বফ দদঔত্ত্বত দকত্ত্বর
শ্রীরূপ্রদি রিণন্দ্রট্ মুন্দ্রক্তমুক্ত ওাযণ শ্রীযাধায ওৃত্ত্বষ্ণয দেত্ত্বনয ূত্ত্বফে তাাঁয ওথাআ শ্রীযাধা ন্দ্রচন্তা ওযন্দ্রেত্ত্বরন তাআ
বযত্ত্বতয ভতন্দ্রট্য াত্ত্বথ শ্রীরূত্ত্বয ভত গ্রনীয়।
নভেদুযন্দ্রত (প্রন্দ্রতভুঔন্দ্রন্ধয ঙ্গ) ক প্রন্দ্রতভুঔ ন্দ্রন্ধয লষ্ঠ ঙ্গ র নভেদুযন্দ্রত। এয রিত্ত্বণ - বযত ফত্ত্বরত্ত্বেন-

‚দদালপ্রোদনাথেং তু াযং নভেদুযন্দ্রতঃ িৃতম্।।‛২৯

থোৎ দদাল ঢ্াওায জনয দম ান্দ্র ফা ফাওয তাত্ত্বও নভেদুযন্দ্রত ফত্ত্বর।
ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ ফত্ত্বরত্ত্বেন –

‚নভেজাতা রুন্দ্রচঃ প্রাচজ্ঞনেম্মেদুযন্দ্রতরুদীন্দ্রযতা।‛৩০
থোৎ ন্দ্রযাপ্রধান ফাওয দথত্ত্বও দম রুন্দ্রচ জন্মায় তাত্ত্বও ফত্ত্বর নভেদুযন্দ্রত। ঈক্ত ফাওযদুন্দ্রট্ রিয ওযত্ত্বর ন্দ্রযষ্কায
দফাঝা মায় দম ঈবত্ত্বয়য নভেদুযন্দ্রত ন্দ্রফলত্ত্বয় ধাযণা ম্পূণে ৃথও ন্দ্রের।
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বযত প্রদি নভেদুযন্দ্রতয ঈদাযণ অভযা াআ যত্নাফরী নান্দ্রট্ওা দথত্ত্বও। দঔাত্ত্বন ‘ওদরীকৃ’ নাভও ন্দ্রেতীয় ত্ত্বে
ান্দ্রযওা াঔীন্দ্রট্ দম ফাওয ফরন্দ্রের তায ওথাগুলন্দ্রর ন্দ্রফদূলও যাজা ঈদয়নত্ত্বও ফরন্দ্রেত্ত্বরন এআবাত্ত্বফ —

ন্দ্রফদূলওঃ – দবা ফ এা কঔু ান্দ্রযওা, দাীএদুন্দ্রদা চতুত্ত্বব্বত্ত্বদা ফহ্মত্ত্বণা ন্দ্রফ ন্দ্রযচাআং ন্দ্রড়দুং ফুিা। (ত্ত্ববা ফয়য,
এলা ঔরু ান্দ্রযওা দাযাঃ দুন্দ্রতা চতুত্ত্বফেদী ব্রাহ্মণ আফ ঊঃচ ন্দ্রঠতুং প্রফৃিা।)
যাজা – ফয়য! ওথয় ন্দ্রওভযনযত্ত্বচতা ভয়া নাফধান্দ্রযতং ন্দ্রওভনত্ত্বয়াক্তন্দ্রভন্দ্রত।
ন্দ্রফদূলওঃ – দবা এব্বং বণান্দ্রদ (ত্ত্ববা এফং বণন্দ্রত) – (দুেজন আতযান্দ্রদ ঠন্দ্রত)
যাজা – ত্ত্বা, ভাব্রাহ্মণং ফন্তওং তযক্তা দওানয এফং ন্দ্রফধানাভৃচাভন্দ্রবজ্ঞঃ।‛৩১
থোৎ ‚ন্দ্রফদূলও – ত্ত্ব ফয়য, এআ ফাাঁদীয দফট্ী ান্দ্রযওা চতুত্ত্বফেদী ব্রাহ্মত্ত্বণয ভত ঊক ভন্ত্র অড়াত্ত্বত অযম্ভ
ওত্ত্বযত্ত্বে। যাজা - ফয়য! অনভনা ন্দ্রেরাভ ফত্ত্বর ফ ফুঝত্ত্বত ান্দ্রযন্দ্রন। ফর, এওআ ফত্ত্বরত্ত্বে।
ন্দ্রফদূলও – এ এরূ ফত্ত্বরত্ত্বে (দুরেবজনানুযাক এআরূ াঠ ওযত্ত্বরন)।
যাজা – তাআ ত, ভাব্রাহ্মণ ফন্তও োড়া অয দও এভন ঊত্ত্বওয ন্দ্রফলয় জাত্ত্বন?‛
এঔাত্ত্বন যাজা ঈদয়ন ন্দ্রফদূলত্ত্বওয ভূঔেোন্দ্রদ দদাল অোদত্ত্বনয জনয দম াযওয ফাত্ত্বওযয ফতাযণা ওত্ত্বযন্দ্রেত্ত্বরন
দন্দ্রট্আ ত্ত্বরা নভেদুযন্দ্রত।
অফায শ্রীরূ প্রদি নভেদুযন্দ্রতয রিণন্দ্রট্য ঈদাযণ অভযা রন্দ্ররতভাধফ নাট্ত্ত্বওয দথত্ত্বও ন্দ্রদত্ত্বত ান্দ্রয। এআ নাট্ত্ত্বওয
যাধান্দ্রবায নাভও চতুথোত্ত্বে অভযা দদন্দ্রঔ রন্দ্ররতা শ্রীযান্দ্রধওাত্ত্বও শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয ত্ত্বঙ্গ ন্দ্রভরত্ত্বনয ন্দ্রফন্দ্রবন্ন ন্দ্রফলত্ত্বয়য ওথা ঈত্ত্বেঔ
ূফেও ফত্ত্বরন – ‚রন্দ্ররতা (ন্দ্রিো) আ যত্ত্বর! তুজঝ ন্দ্রএ ওত্থুন্দ্রযয়ািবঙ্গং ন্দ্ররন্তীএ ভএ চ্চকন্দ্রঔন্দ্রওদা ন্দ্রন্দ্রফণন্দ্রঙ্গ-

ণাঅয ওুঞ্জযন্দ্রফববভান্দ্র, তা পুড়ং ওত্ত্বধন্দ্র, তআ-জণঙ্গা দজাগ্ত্ত্বক তন্দ্রিং ত্ত্বয দীুিা ণীফী-যী ঝন্দ্রি ন্দ্রণওন্তা
ণ ফ ন্দ্রি। (রন্দ্ররতা। ন্দ্রয় যত্ত্বর! তফ হৃদত্ত্বয় ওস্তূন্দ্রযওাত্রবঙ্গীং দরঔন্তযা ভয়া প্রতযিীওৃতা স্বপ্নন্দ্রঙ্গনাকযওুঞ্জন্দ্রফভ্রভান্দ্র, তিাৎ স্ফুট্ং তৃতীয়-জনঙ্গা দমাত্ত্বকয তন্দ্রিন্নফত্ত্বয দীখেূত্রা নীফী চযী ঝন্দ্রট্ন্দ্রত ন্দ্রনষ্ক্রান্তা ন ফা
আন্দ্রত।)
যাধা। (স্বকতম্) ওধং তন্দ্রিদং ন্দ্রত্থ ধূিাএ। (ওথং তন্দ্রওেতভন্দ্রস্ত ধূিেয়া রন্দ্ররতয়া)
(প্রওাং ভ্রুবঙ্গম্)
ফাত্ত্বভ ন্দ্রওন্দ্রি ন্দ্ররং অংওন্দ্র। (ফাত্ত্বভ, ন্দ্রওন্দ্রভন্দ্রত রীওম্ অেত্ত্ব)‛৩২
থোৎ ‚রন্দ্ররতা। (ভৃদু দত্ত্ব) ত্ত্ব যত্ত্বর! অন্দ্রভ মঔন দতাভায হৃদত্ত্বয় ওস্তুযী ন্দ্রদত্ত্বয় ত্রবঙ্গ যচনা ওযন্দ্রেরাভ,
দআ ভয় অন্দ্রভ প্রতযি ওত্ত্বযন্দ্রে দম, স্বত্ত্বপ্ন নাকযওুঞ্জ দতাভাত্ত্বত ন্দ্রফরা ওত্ত্বযত্ত্বেন, তএফ স্পি ওত্ত্বয ফর, তৃতীয়
জত্ত্বনয ত্ত্বঙ্গ ত্ত্বমাকয দআ ফত্ত্বয দতাভায দীখেূত্রা নীফীরূা যী েয ন্দ্রনকেত ত্ত্বয়ন্দ্রের ন্দ্রও না? যাধা। (স্বকত)
এআ ধূিো ন্দ্রওরূত্ত্ব এরূ ত্ত্বন্দ ওযর?
(ভ্রূবন্দ্রঙ্গূফেও প্রওাত্ত্বয)
দ প্রন্দ্রতওুরাচায যায়ত্ত্বণ! দওন ন্দ্রভথযা অো ওযে?‛
বযত দমঔাত্ত্বন ফত্ত্বরত্ত্বেন দম দদাল ঢ্াওায জনয দম ান্দ্র ফা ফাওয দন্দ্রট্ নভেদুযন্দ্রত শ্রীরূ অফায ফরত্ত্বরন
ন্দ্রযাপ্রধান ফাওয দথত্ত্বও দম রুন্দ্রচ তা-আ নভেদুযন্দ্রত। এঔাত্ত্বন দুন্দ্রট্ রিণআ মুন্দ্রক্তমুক্ত ওাযণ দুন্দ্রট্ রিত্ত্বণয ভত্ত্বধযআ
স্বতন্ত্রতা ন্দ্রযরন্দ্রিত য়। নভে ত্ত্বব্দয থে র ন্দ্রযাভূরও ফাওয। দআ ন্দ্রযাভূরও ফাত্ত্বওযয ভাধযত্ত্বভ মঔন ওায
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ট্ুম্পা দদ

দদাল ঢ্াওা য় দন্দ্রট্ নভেদুযন্দ্রত এফং দআ ন্দ্রযাভূরও ফাত্ত্বওযয ভাধযত্ত্বভ মঔন ওায দআ ন্দ্রফলত্ত্বয়য প্রন্দ্রত রুন্দ্রচ জন্মায়
তাত্ত্বও নভেদুযন্দ্রত ফত্ত্বর। দুন্দ্রট্ ন্দ্রফলয়আ দমত্ত্বতু ন্দ্রযাত্ত্বয মুক্ত তাআ দুন্দ্রট্ ভতআ গ্রণীয়।
প্রন্দ্রতভুঔন্দ্রন্ধয ঙ্গ :
বযত প্রন্দ্রতভুঔন্দ্রন্ধয দতত্ত্বযান্দ্রট্ ত্ত্বঙ্গয ওথা ফত্ত্বরত্ত্বেন, মথা- ন্দ্রফরা, ন্দ্রযূণে, ন্দ্রফধূত, তান, নভে, নভেদুযন্দ্রত,
প্রকভন, ন্দ্রনত্ত্বযাধ, মুেযান, ফজ্র, ুষ্প, ঈানযা  ফণেংায।
অফায, শ্রীরূ দতত্ত্বযান্দ্রট্ ত্ত্বঙ্গয ওথা ফত্ত্বরত্ত্বেন। মথা- ন্দ্রফরা, ন্দ্রযে, ন্দ্রফধূত, ভ, নভে, নভেদুযন্দ্রত, প্রকভন,
ন্দ্রফত্ত্বযাধ, মুেযান, ফজ্র, ুষ্প, ঈনযা  ফণেংায।
এঔাত্ত্বন রিন্দ্রণয় দম – বযত ‘ভ’ এয ঈত্ত্বেঔ ওত্ত্বযনন্দ্রন, তায ন্দ্রযফত্ত্বতে ‘তান’ ঈত্ত্বেঔ ওত্ত্বযত্ত্বেন। শ্রীরূ অফায
‘তান’ এয ঈত্ত্বেঔ না ওত্ত্বয ‘ভ’ ফত্ত্বরত্ত্বেন। ুনি দদঔা মাত্ত্বে বযত মাত্ত্বও ‘ন্দ্রনত্ত্বযাধ’ ফত্ত্বরত্ত্বেন শ্রীরূ তাত্ত্বও
‘ন্দ্রফত্ত্বযাধ’ নাত্ত্বভ ফযাঔযা ওত্ত্বযত্ত্বেন।
ন্দ্রযত্ত্বত্ত্বল অভযা ফরত্ত্বত ান্দ্রয দমঔাত্ত্বন যায অরোন্দ্রযওত্ত্বদয ত্ত্বঙ্গ ভতাচনওয ন্দ্রফদযভান দঔাত্ত্বন শ্রীরূ ন্দ্রনজ
অরংওান্দ্রযও ন্দ্রিান্ত ফযক্ত ওত্ত্বযত্ত্বেন। শ্রীরূ ন্দ্রেত্ত্বরন যভ বফষ্ণফ, তাআ তাাঁয যচনায় দম বন্দ্রক্তবাফপ্রধান বফষ্ণফধত্ত্বভেয
ন্দ্রনদেন থাওত্ত্বফ তা ফরাআ-ফাহুরয। শ্রীরূ তাাঁয নাট্ওচন্দ্রিওা গ্রত্ত্বে ওর ন্দ্রফলত্ত্বয়য ঈদাযণ ন্দ্রদত্ত্বয়ত্ত্বেন শ্রীযাধা 
শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয ফণেভয় রীরাওান্দ্রনী দথত্ত্বও। ওৃষ্ণবন্দ্রক্ত  অরংওান্দ্রযওপ্রন্দ্রতবায দভরফন্ধত্ত্বন ন্দ্রতন্দ্রন এআ গ্রেন্দ্রট্য ূফে বফন্দ্রচত্রয
ম্পাদন ওত্ত্বযত্ত্বেন। এআ নাট্ওচন্দ্রিওা তথা নযানয গ্রে যচনা ওত্ত্বয শ্রীরূ শ্রীযাধা  দকান্দ্রফত্ত্বন্দয চযত্ত্বণ ন্দ্রনত্ত্বফদন
ওত্ত্বযত্ত্বেন তাাঁয হৃদত্ত্বয়য বন্দ্রক্তওুুভাঞ্জন্দ্রর। অফায, এআ গ্রেগুলন্দ্ররআ শ্রীরূত্ত্বও রংওাযাত্ত্বস্ত্রয জকত্ত্বত ননয ম্মান
প্রদান ওত্ত্বযত্ত্বে। তাআ নাট্ওচন্দ্রিওা এওাধাত্ত্বয নাট্যতেরূ চন্দ্রিওায ন্দ্রেগ্ধত্ত্বওৌভুদী  ন্দ্রফষ্ণুয প্রন্দ্রত শ্রীরূত্ত্বয অন্তন্দ্রযও
শ্রিাখেয।
ভগ্র গ্রেন্দ্রট্ মোত্ত্বরাচনা ওযত্ত্বর দদঔা মাত্ত্বফ দম গ্রেন্দ্রট্ত্ত্বত ন্দ্রফন্দ্রবন্ন ন্দ্রফলত্ত্বয় ন্দ্রফশ্বনাথ, ন্দ্রঙ্গবূার তথা বযত্ত্বতয ত্ত্বঙ্গ
শ্রীরূত্ত্বয ভচতওয ফা ভতাচনওযয ওথা থাওত্ত্বর প্রন্দ্রতন্দ্রট্ ন্দ্রফলত্ত্বয়য ঈদাযণ ন্দ্রওন্তু শ্রীরূ শ্রীযাধা  শ্রীওৃষ্ণান্দ্রশ্রত
নাট্ত্ত্বওয দথত্ত্বও ঈত্ত্বেঔ ওত্ত্বযত্ত্বেন এফং এয ভাধযত্ত্বভ ফায ফায ঈচ্চাযণ ওত্ত্বযত্ত্বেন ওৃষ্ণনাভ। এআ গ্রেন্দ্রট্ত্ত্বত তাাঁয
ন্দ্রফষ্ণুবন্দ্রক্ত  অরোন্দ্রযওপ্রন্দ্রতবা এওআ ত্ত্বঙ্গ ন্দ্রযস্ফুট্ ওত্ত্বযত্ত্বে। এআ নাট্ওচন্দ্রিওায প্রন্দ্রতন্দ্রট্ ন্দ্রফলত্ত্বয়য ভাধযত্ত্বভ ন্দ্রতন্দ্রন দমন
শ্রীওৃত্ত্বষ্ণয প্রন্দ্রত বন্দ্রক্ত ন্দ্রনত্ত্বফদন ওত্ত্বয ফত্ত্বরত্ত্বেন—

‚মঃ ীত্ত্বন হৃন্দ্রদ বানুজাভতুরবাং চিাওৃন্দ্রতং দচাজ্জ্বরাং
রুন্ধানঃ ক্রভত্ত্বত তভত্র ভুন্দ্রদযং ওৃষ্ণং নভস্কুম্মেত্ত্ব।।‛৩৩
থোৎ ‚তুরাদীন্দ্রপ্ত (ফৃল-) বানু-তনয়া শ্রীযাধাত্ত্বও এফং চি ত্ত্বিা ঈজ্জ্বরওান্দ্রন্ত চিাফরীত্ত্বও স্বওীয় ফত্ত্বি
ন্দ্রমন্দ্রন ধাযণ ওত্ত্বযন, দআ জকদন্দ্রফাযী ওৃষ্ণত্ত্বও অভযা নভস্কায ওন্দ্রয।‛
ংত্ত্বওতূচী :
ওা.ূ.
না.চ.
না.া.
য.ু.

:
:
:
:
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যত্না.
র.ভা.
দফণী.
া.দ.

:
:
:
:
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যত্নাফরী
রন্দ্ররতভাধফ
দফণীংায
ান্দ্রতযদেণ

ন্তযট্ীওা :
১. :
২. :
৩. :
৪. :
৫. :
৬. :
৭. :
৮. :
৯. :
১০. :
১১. :
১২. :
১৩. :
১৪. :
১৫. :
১৬. :
১৭. :
১৮. :
১৯. :
২০. :
২১. :
২২. :
২৩. :
২৪. :
২৫. :
২৬. :
২৭. :
২৮. :
২৯. :
৩০. :
৩১. :

ওা.ূ. ৃ. ১/১/১
ওা.ূ. ৃ. ১/১/২
না.চ. ৃ. ১
না.চ. ৃ. ১
া.দ. ৬/৯
না.চ. ৃ. ৩
র.ভা. ৃ. ৫৮৮
া.দ. ৃ. ২৮৭
না.চ. ৃ. ১৬৮
যত্না. ৃ. ৮৪
র.ভা. ৃ. ১৫০
া.দ. ৬/১০৪
না.চ. ৃ. ৭৬
যত্না. ৃ. ১৬৪
র.ভা. ৃ. ৪০৬
া.দ. ৃ. ২৮২
না.চ. ৃ. ২৪৬
দফণী. ৃ. ২৮৫-২৮৬
র.ভা. ৃ. ৩৫৯-৩৬০
য.ু. ৩/১৮
না.চ. ৃ. ৫৩
য.ু. ৩/৪৩
না.চ. ৃ. ১৩০
র.ভা. ৃঃ ১৪১
না.া. ২১/৭৩
না.চ. ৃ. ৬৩
দফণী. ৃ. ৫০
র.ভা. ৃ. ৬৬-৬৭
না.া. ২১/৭৮
না.চ. ৃ. ৪৯
যত্না. ৃ. ৬৮
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৩২. :
৩৩. :
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র.ভা. ৃ. ২১৫-২১৬
র.ভা. ৃ. ২

গ্রেঞ্জী :
প্রাথন্দ্রভও ঈৎ :
নাট্ওচন্দ্রিওা (শ্রীরূত্ত্বকাস্বাভী)
: (ম্পা.) ভানত্ত্বফন্দু ফত্ত্বন্দযাাধযায়, (নূ.), শ্রীযান্দ্রফান্দ্রয াংঔযতীথে,
নফংস্কযণ, ত্ত্বদ, ওরওাতা ১৪১৩ ফঙ্গাব্দ।
ভূরগ্রে :

ওাফযারংওাযূত্রফৃন্দ্রি (ফাভন)

: (ম্পা.) ন্দ্রনর চি ফু, ২০০৫, ুনভুেদ্রণ, ংস্কৃত ফুও ন্দ্রিত্ত্বা, ন্দ্রেতীয়

ংস্কযণ, ওরওাতা ২০০৩।

নাট্যাস্ত্র (বযত)

: (ম্পা.) ুত্ত্বয চি ফত্ত্বন্দযাাধযায়, (নূ) ুত্ত্বয চি ফত্ত্বন্দযাাধযায়  েন্দা
চক্রফতেী, প্রথভ ঔন্ড, ২০১৩, ঞ্চভ ভুদ্রণ, নফত্র প্রওান, ওন্দ্ররওাতা ১৯৮০।
ঐ

: ন্দ্রেতীয় ঔন্ড, ২০১৩, তৃতীয় ভুদ্রণ, ২০১৩।

ঐ

: তৃতীয় ঔন্ড, ১৯৯৬, ন্দ্রেতীয় ভুদ্রণ, ১৯৮২।

ঐ

: চতুথে ঔন্ড, প্রথভ প্রওা, ১৯৯৫।

যাণেফুধাওয (ন্দ্রঙ্গবূার)

: (ম্পা.) জভুনা াঠও, ‘ন্দ্রপ্রবা’ ট্ীওা , প্রথভ ংস্কযণ, দচৌঔাম্বা ংস্কৃত

ন্দ্রন্দ্রযজ, ফাযাণী ২০০৪।

যত্নাফরী (শ্রীলেত্ত্বদফ)

: (ম্পা.) যত্ত্বভশ্বযদীন াত্ত্বন্ড, ‘ুধা’ ংস্কৃত  ন্দ্রন্দী ফযাঔযা , দচৌঔাম্বা
ুযবাযতী প্রওান, ফাযাণী ২০১৭।

রন্দ্ররতভাধফ (শ্রীরূত্ত্বকাস্বাভী)

: (নূ.) ত্ত্বতযিনাথ ফু, ফুভতী ওত্ত্বোত্ত্বযন ন্দ্ররন্দ্রভত্ত্বট্ি, ওরওাতা।

দফণীংায (বট্টনাযায়ণ)

: (ম্পা.) যত্ত্বভশ্বযদীন াত্ত্বন্ড  ফন্দ্রনওুভায াত্ত্বন্ড, ‘ুধা’ ফযাঔযা ,
দচৌঔাম্বা ুযবাযতী প্রওান, ফাযাণী ২০৭২ ন্দ্রফ.ং.।

ান্দ্রতযদেণ (ন্দ্রফশ্বনাথওন্দ্রফযাজ) : (ম্পা.) ন্দ্রফভরাওান্ত ভুত্ত্বঔাাধযায়, যাভচি তওেফাকীওৃত ট্ীওা , ন্দ্রেতীয়
ংস্কযণ, ংস্কৃত ুস্তও বান্ডায, ওরওাতা ২০১৩।
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