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কালিদাসের নাট্যরচনায় লিশু মনস্তসের প্রলিফিন 

– এক েমীক্ষা 

 
Indrajit Pramanik 

 
েংলক্ষপ্তোর 

সংসৃ্কত সাহিত্তের জগত্ত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র িত্লন মিাকহি কাহলদাস। কাহলদাস মূলতঃ কহি িত্লও 

নাট্েরচনাত্তও তা াঁর কৃহতত্ব অহিসংিাহদত। কাহলদাত্সর নাট্েপ্রহতভা হিহভন্ন নাট্কীয় চহরত্ত্রর 

উপস্থাপণার মাধ্েত্ম চরম হিকাশ লাভ কত্রত্ে । নাট্কীয় চহরত্র হচত্রত্ণ হতহন এক অহভনি দক্ষতার 

পহরচয় হদত্য়ত্েন। তা াঁর অঙ্কিত প্রহতটট্ চহরত্র এক একটট্ হিত্শষ শ্রেণীভূক্ত িত্য়ও আপন আপন 

বিহশত্যে সমুজ্জ্বল। চহরত্রগুহল নাট্েশাত্ের িাধ্া েত্ক চাহলত িয়হন। মিাকহির অঙ্কিত নায়ক নাহয়কা 

এিং অনোনে পার্শ্ বচহরত্ত্রর নোয় হশশুচহরত্রও হৃদয়গ্রািী এিং অহনন্দ্েসুন্দ্র। ওহদও কহির িেঙ্কক্তগত 

জীিত্নহতিাস রিসোিৃত তথাহপ তা াঁর রচনা পাঠকত্র মত্ন িত্য়ত্ে হিিাহিত জীিন এিং হশশুহচহরত্র 

রূপায়ত্ণ হতহন নানাভাত্ি িেঙ্কক্তগত অহভজ্ঞতার সািাওে গ্রিন কত্রত্েন। হশশুত্ক হতহন হচঙ্কত্রত কত্রত্েন 

আন্তহরক অকৃঙ্কত্রম অপতে শ্রেত্ি অহভহষক্ত কত্র এিং শ্রেিপ্রিন হপতৃহৃদত্য়র মত কহির হৃদয়ও হশশুর 

গাত্রস্পত্শ ব অত্শষ আনন্দ্ অনুভি কত্রত্ে। তাই আমরা শ্রকৌতুিত্লর সাত্থ লক্ষে কহর শ্রও, মিাকহি তা াঁর 

প্রহতটট্ কাত্িে ও নাট্ত্ক নায়ক-নাহয়কার প্রণয়ত্ক সন্তাত্নর জত্ের দ্বারা সাথ বক কত্র তুলত্ত প্রয়াসী 

িত্য়ত্েন। 

 হতহন হশশু চহরত্র অিত্ন শুধু্ অহভনয়, সংলাপ, নাট্কীয় রস শ্রিাধ্ হকংিা অলংকরণ সৃটযত্ত নয়, শ্রসই 

সত্ে হশশুমনস্তত্ের প্রহতচ্ছহিও তুত্ল ধ্ত্রত্েন ওার ফলস্বরূপ চহরত্রগুহল আরও সজীিতা ও 

স্বাভাহিকতা িত্ল প্রহতভাত িত্য়ত্ে। অহভজ্ঞানশকুন্তল নাট্ত্কর কথাই ধ্রা ওাক, সি বদমত্নর হসংি 

হশশুর শ্রকশর আকষ বণ পূি বক উৎপীড়ন ও তার দা াঁত গুণত্ত চাওয়ার মধ্ে হদত্য় কাহলদাত্সর 

হশশুমনস্তত্ের প্রহতচ্ছহিটট্ প্রস্ফুটট্ত িত্য়ত্ে। মারীচ আেত্মর মত প্রশান্ত পহরত্িত্শ লাহলত পাহলত 

িত্য়ও হশশু সি বদমন শান্ত মুহন ঋহষত্দর স্বভাি অনুকরণ কত্রহন। হসংি শািত্কর শ্রকশর আকষ বণ পূি বক 

শ্রস আেত্মর শান্ত হেগ্ধ পহরত্িশত্ক অশান্ত ও মুখহরত কত্র তুত্লত্ে এিং আেত্মর তাপস-তাপসীত্দর 

অিাধ্ে িত্য়ত্ে। 

হিক্রত্মার্ব্ বশীয় নাট্ত্ক হশশুচহরত্র আয়ুর মত্ধ্েও আমরা প্রায় একই ঘট্নার পুনরািহৃি লক্ষে কহর। 

চেিনমুহনর আেত্ম কুমার আয়ু একহদন হশশুসুলভ শ্রকৌতূিল হমহেত চাপলে িশতঃ একটট্ শকুনত্ক 

শরহিদ্ধ কত্র আেত্মর হিরুদ্ধচারণ কত্র িত্স। পহরণাত্ম শাঙ্কস্ত স্বরূপ আেম শ্রথত্ক তাত্ক হিতাহড়ত 

পও বন্ত িত্ত িত্য়ত্ে। সি বদমন িা আয়ুর এই ঘট্না গুহল আপাতদৃটযত্ত আেত্মর হিরুদ্ধাচরণ িত্লও 

মিাকহির দৃটযত্ত তা কখনই হশশুসুলভ আচরত্ণর িেহতক্রম ঘত্ট্হন। আর এখাত্নই কাহলদাত্সর 

হশশুমনস্তত্ের স্বাক্ষর শ্রমত্ল। 
 

প্রধান অংি 

সংসৃ্কত সাহিত্তের আকাত্শ এক উজ্জ্বল শ্রজোহতষ্ক িত্লন মিাকহি কাহলদাস । অসীম 

প্রহতভাধ্র এই কহি শুধ্ু সংসৃ্কত সাহিতে জগত্ত নয় হির্শ্ সাহিত্তের দরিাত্র ভারতিত্ষ বর শ্রেষ্ঠ 

প্রহতহনহধ্। হতহন ভারত্তর কহিকুল হশত্রামহণ, িাণীর পুত্র। সংসৃ্কত সাহিত্তে িোস, িাল্মীহকর 

পত্র শ্রও কহি অনেতম শ্রেষ্ঠ প্রহতভার আসত্ন অহধ্টষ্ঠত হতহন িত্লন কাহলদাস। প্রাচয় ও 

পাশ্চাি সমাত্লাচকগণ তা াঁর কৃহতত্বত্ক এক িাত্কে স্বীকার কত্রত্েন। 

কাহলদাস িলত্ত শুধ্ু শ্রকানও িেঙ্কক্ত হিত্শষ শ্রিাঝায় না, ভারত্তর ইহতিাত্স এক সুিণ বওুত্গর 

প্রহতহনহধ্ স্বরূপ িত্লন িাণীর িরপুত্র এই মিাকহি। ওহদও মিাকহির িেঙ্কক্ত জীিন হতহমরািৃত 

ঘন কুয়াশার চাদত্র আচ্ছন্ন। শ্রকান্ সময় ও শ্রকান জনপত্দ তা াঁর আহিভবাি শ্রস হিষত্য় 

পঙ্কিতত্দর মত্ধ্ে রত্য়ত্ে হিস্তর মতত্ভদ। ক্ষণজো এই মিাকহিত্ক হনত্য় গত্ড় উত্ঠত্ে নানা 

হকংিদহন্ত ও জনশ্রুহত। জনশ্রুহত এই শ্রও,  হিক্রমাহদত্তের রাজসভায় উজ্জহয়নীত্ত 

নিরত্নসভার অনেতম রত্ন িত্লন কাহলদাস। তা াঁর আহিভবাি কাল হনত্য় শ্রও কতকগুত্লা  
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মতিাদ প্রচহলত আত্ে, শ্রসগুহলর মত্ধ্ে অনেতম িল- খ্ীঃ 

পূঃ প্রথম শতত্ক শকারী হিক্রমাহদতে উজ্জহয়নীত্ত রাজত্ব 

কত্রন, তা াঁর সভার সভাকহি হেত্লন কাহলদাস। পরিতীকাত্ল 

উইহলয়াম শ্রজান্স, এম.আর.কাত্ল, পঙ্কিত িরপ্রসাদ শােী 

প্রমুখ হিদ্বজন এই মতত্ক সমথ বন কত্রত্েন। 

কাহলদাত্সর রচনািলী িহু গ্রত্ে প্রচহলত িত্লও প্ঙ্কিতগত্ণর 

মত্ত সাতটট্ কহিকৃহত কাহলদাত্সর রচনা। শ্রসগুহল িল- 

দুটট্ মিাকািে িা গীহত কািে  ঃঃত্মঘদতূ ও ঋতুসংিার । 

দুটট্ মিাকািে     ঃঃ কুমারসম্ভি ও রঘুিংশ এিং 

হতনটট্ দৃশেকািে    ঃঃ মালহিকাহিহমত্র, 

হিক্রত্মার্ব্ বশীয় ও অহভজ্ঞানশকুন্তল। 

 

কাহলদাত্সর প্রহতটট্ রচনাত্তই ভারতীয় হচরন্তন তোগ ও 

কলোন ধ্ত্ম বর আদশ ব প্রহতফহলত িত্য়ত্ে। কাহলদাস মূলতঃ 

কহি িত্লও নাট্েরচনাত্তও তাাঁর কৃহতত্ব অহিসংিাহদত। 

কাহলদাত্সর নাট্েপ্রহতভা হিহভন্ন নাট্কীয় চহরত্ত্রর 

উপস্থাপণার মাধ্েত্ম চরম হিকাশ লাভ কত্রত্ে । নাট্কীয় 

চহরত্র হচত্রত্ণ হতহন এক অহভনি দক্ষতার পহরচয় হদত্য়ত্েন। 

তাাঁর অঙ্কিত প্রহতটট্ চহরত্র এক একটট্ হিত্শষ শ্রেণীভূক্ত 

িত্য়ও আপন আপন বিহশত্যে সমুজ্জ্বল। মানিমত্নর 

গভীত্র হতহন ডুি হদত্ত জাত্নন িত্লই তাাঁর নাট্েচহরত্রগুহল 

জীিন্ত রূপ পহরগ্রি লাভ কত্রত্ে। চহরত্রগুহল নাট্েশাত্ের 

িাধ্া েত্ক চাহলত িয়হন। তাাঁর চহরত্র হচত্রত্ণ প্রধ্ান্ হদক িল 

স্বাভাহিকতা, সজীিতা ও হিহচত্রতা আর অিশেই উপমা 

হনভবরতা। কারণ ‘উপমা কাহলদাসসে’ উক্ত প্রিাদটট্ 

সি বজনস্বীকৃত। মানিচহরত্র অনুধ্ািত্ন কাহলদাস তুলে কহি 

শ্রনই। অন্তজবগতত্ক হতহন শ্রওন প্রতেক্ষ শ্রদখত্তন। এই 

প্রতেক্ষ দশ বন আর আত্লাক সামানে নি নি উত্েশশালী 

প্রহতভার সেত্মই সটৃয িত্য়ত্ে কাহলদাত্সর অনুপম সাহিতে 

সম্ভার।  

মিাকহির অঙ্কিত নায়ক নাহয়কা এিং অনোনে পার্শ্ বচহরত্ত্রর 

নোয় হশশুচহরত্রও হৃদয়গ্রািী এিং অহনন্দ্েসুন্দ্র। ওহদও 

কহির িেঙ্কক্তগত জীিত্নহতিাস রিসোিৃত তথাহপ তা াঁর রচনা 

পাঠকত্র মত্ন িত্য়ত্ে হিিাহিত জীিন এিং হশশুহচহরত্র 

রূপায়ত্ণ হতহন নানাভাত্ি িেঙ্কক্তগত অহভজ্ঞতার সািাওে 

গ্রিন কত্রত্েন। হশশুত্ক হতহন হচঙ্কত্রত কত্রত্েন আন্তহরক 

অকৃঙ্কত্রম অপতে শ্রেত্ি অহভহষক্ত কত্র এিং শ্রেিপ্রিন 

হপতৃহৃদত্য়র মত কহির হৃদয়ও হশশুর গাত্রস্পত্শ ব অত্শষ 

আনন্দ্ অনুভি কত্রত্ে। তাই আমরা শ্রকৌতুিত্লর সাত্থ 

লক্ষে কহর শ্রও, মিাকহি তা াঁর প্রহতটট্ কাত্িে ও নাট্ত্ক নায়ক-

নাহয়কার প্রণয়ত্ক সন্তাত্নর জত্ের দ্বারা সাথ বক কত্র তুলত্ত 

প্রয়াসী িত্য়ত্েন। তা াঁর অমর শ্রলখনী প্রসূত হিত্শষ 

উত্েখত্ওাগে হশশুচহরত্রগুহল িল সি বদমন 

 অঅহভজ্ঞানশকুন্তল,, আয়ু অ হিক্রত্মার্ব্ বশীয়,, রঘু  অরঘুিংশ,, 

কুমার অকুমারসম্ভি, ইতোহদ। 

প্রহতটট্ হশশুচহরত্র অিত্ন মিাকহি অসাধ্ারণ বনপুত্ণের 

পহরচয় হদত্য়ত্েন। প্রত্তেকটট্ হশশুচহরত্ত্রর অল্পহিস্তর 

হশশুসুলভ চপলতা ঔদ্ধতেতা, হনভবয়তা, শ্রকৌতুিলতা প্রকাশ 

শ্রপত্য়ত্ে। হতহন হশশু চহরত্র অিত্ন শুধ্ু অহভনয়, সংলাপ, 

নাট্কীয় রস শ্রিাধ্ হকংিা অলংকরণ সটৃযত্ত নয়, শ্রসই সত্ে 

হশশুমনস্তত্ের প্রহতচ্ছহিও তুত্ল ধ্ত্রত্েন ওার ফলস্বরূপ 

চহরত্রগুহল আরও সজীিতা ও স্বাভাহিকতা িত্ল প্রহতভাত 

িত্য়ত্ে। 

হিক্রত্মার্ব্ বশীয় নাট্কটট্র কথাই ধ্রা ওাক, একহদন সূত্ও বের 

উপাসনা শ্রসত্র পুরূরিা আকাশপত্থ স্বগ বত্লাক শ্রথত্ক হনত্জর 

রাজধ্ানী প্রহতষ্ঠানপুত্র হফরহেত্লন। এমন সময় অপ্সরাত্দর 

সঙ্কিহলত আতবহচৎকার শুত্ন িুঝত্ত পারত্লন শ্রও অপ্সরা 

শ্রেষ্ঠা উি বশীত্ক হচত্রত্লখার সত্ে শ্রকশী দানি অপিরণ 

কত্রত্ে। রাজা কালহিলম্ব না কত্র শ্রকশী দানিত্ক িতো কত্র 

মূহে বতা উর্ব্ বশীত্ক হচত্রত্লখা সি উদ্ধার কত্রন। দানত্ির 

ভত্য় মূহে বতা উর্ব্ বশী মূে বাভত্ের পর ক্লান্ত অিসন্ন শ্রচাখ 

শ্রমত্ল সিুত্খ শ্রদখত্লন তা াঁর হদিেকাহন্ত অভয়দাতাত্ক। 

রাজহষ বর দৃটযনন্দ্ন কাহন্ত ফুত্ট্ উঠল তাাঁর হৃদয় দপ বত্ণ। তা াঁর 

প্রহত অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতায় তাাঁর হৃদয় পূণ ব িল এিং রাজাও 

উি বশীর অপূি ব রূত্প শ্রমাহিত িত্লন। হকন্তু ইত্ের আহ্বাত্ন 

উি বশীত্ক স্বত্গ ব হফত্র শ্রওত্ত িল। রাজাও মত্তব হফত্র এত্লন।  

এরপর শ্রকান এক সময় স্বত্গ ব ‘লক্ষীস্বয়ংির’ নাট্ত্কর 

অহভনত্য় উি বশীত্ক লক্ষীর ভূহমকায় অহভনয় করত্ত িয়। 

পুরূরিার হচন্তায় মি উি বশী অহভনয়কাত্ল ‘পুরুত্ষািম’ 

উচ্চারণ করত্ত হগত্য় ‘পুরূরিা’ িত্ল শ্রফত্লন। ফলস্বরূপ, 

উি বশীর উপর িহষ বত িয় ভরত্মুহনর অহভশাপ- 

 

“শ্রওন মমপত্দশস্ত্বয়া লহিতত্স্তন ন শ্রত হদিেং স্থানং 

ভহিষেহত।“ 1 

 

অথ বাৎ ‘শ্রওত্িতু তুহম আমার আত্দশ লিন কত্রে, তাই 

স্বত্গ ব শ্রতামার স্থান িত্ি না।‘ উি বশীত্ক মত্তবে শ্রনত্ম আসত্ত 

িত্ি। ওহদও ইত্ের কৃপায় তা াঁর অহভশাপ এইটু্কু মাত্র লঘু 

িয় শ্রও পুরূরিা কতৃক উি বশীর গভবজাত পুত্র সন্তাত্নর মুখ 

দশ বন িত্লই হতহন পুনরায় স্বত্গ ব হফত্র আসত্ত পারত্িন। 

ওাইত্িাক পুরূরিা ও উি বশী মত্তব সুত্খই িাস করহেত্লন। 

হকন্তু একহদন িঠাৎ হনহষদ্ধ কুমার িত্ন প্রত্িশ কত্র উি বশী 

লতারূপ প্রাপ্ত িত্লন। শ্রপ্রত্মােি রাজা কুমার িত্ন হিলাপ 

করত্ত করত্ত উি বশীত্ক খুাঁজত্ত থাত্কন।  

এরপর ঘট্নার ঘাত-প্রহতঘাত্তর মত্ধ্ে হদত্য় কুমার িত্ন 

রাজা পুরূরিা এক সেমণীয় মহণর প্রভাত্ি লতা রূপ 

উি বশীত্ক হফত্র পান। তারপর উভত্য় নগত্র প্রতোপ বণ 

কত্রন। রাজার প্রতোপ বত্ণ রাজধ্ানী আনন্দ্মুখর, 

উৎসিমুখর। হকন্তু িঠাৎ িািাকার উঠল রাজিাহড়ত্ত। 

মাংত্সর খি মত্ন কত্র সেমণীয় মহণটট্ শ্রো াঁ শ্রমত্র হনত্য় 

হগত্য়ত্ে একটট্ শকুন। রাজা অতেন্ত হিচহলত ও 

হকংকতবিেহিমুহিত িত্য় পড়ত্লন। কারণ মহণটট্ তা াঁর হপ্রয়া 

হমলত্নর সিায়ক িত্য়হেল। হকন্তু হকেুক্ষত্ণর মত্ধ্েই একটট্ 

িাণ আর ঐ মহণটট্ কঞ্ু্কী হনত্য় এত্লন। িাত্ণ শ্রখাদাই করা 

হলহপ শ্রথত্ক জানা শ্রগল িাণটট্ উি বশীর গভবজাত পুরূরিার 

পুত্র আয়ুর। রাজা হিস্মত্য় িতিাক কারণ হতহন জাত্নন তা াঁর 

শ্রকান পুত্র শ্রনই, অথচ িাত্ণর উপর শ্রখাদাই করা হলহপ 

িলত্ে হতহন পুত্ত্রর হপতা। অতঃপর সকল রিত্সের অিসান 

িল। রাজপ্রাসাত্দ এক তাপসী আয়ু নামক শ্রসই আত্লাচে 

হশশুপুত্রটট্ত্ক হনত্য় এত্লন এিং উি বশীর িাত্ত সমপ বণ 

করত্লন । উি বশী হনত্জই হশশুটট্র জেিৃিান্ত িেক্ত 

করত্লন,তা াঁর কথায় জানা শ্রগল রাজা পুত্র সন্তাত্নর মুখ 

দশ বন করত্লই ভরতমুহন কতৃক অহভশপ্ত উি বশীত্ক মতবে 

শ্রেত্ড় স্বত্গ ব চত্ল শ্রওত্ত িত্ি । ফলতঃ রাজার সত্ে তা াঁর 

হচরহদত্নর জনে হিত্চ্ছদ সাহধ্ত িত্ি । শ্রওটট্ উি বশী কখনও 

মত্ন প্রাত্ণ শ্রমত্ন হনত্ত পাত্রনহন, হতহন রাজার সত্ে 

হচরহদত্নর সে শ্রচত্য়হেত্লন। আর এই জনেই হতহন পুত্রত্ক 

হপতার দৃটয শ্রথত্ক আড়াল করার জনে চেিনমুহনর আেত্ম 

গঙ্কচ্ছত শ্ররত্খহেত্লন। 

                                                           
1 হিক্রত্মাি বশীয়ম্ , সীতানাথ আচাও বে ও শ্রদি কুমার দাস সাাহদত, 

৫ম অি, পষৃ্ঠা নং-৪০ 
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এই পও বন্ত সি টঠক হেল হকন্তু ওার মত্ধ্ে ক্ষঙ্কত্রয় শ্রতজ 

িতবমান, শ্রদত্ি প্রিাহিত ক্ষঙ্কত্রয় রক্ত, শ্রিাক না শ্রস আেম 

িালক, শ্রিাক না আেম মুহন-ঋহষত্দর মত তার শান্ত-হেগ্ধ 

শ্রচিারা তথা আচরণ, শরীত্রর মত্ধ্ে হিদেমান ক্ষঙ্কত্রয় শ্রতজ 

হকন্তু একহদন না একহদন অিশেই প্রকাহশত িত্ি। িলও 

তাই। একহদন অনোনে আেম িালকত্দর সাত্থ কুমার আয়ু 

মুহন-ঋহষত্দর প্রত্য়াজনীয় পুষ্প, সহমধ্ ইতোহদ আিরণাত্থ ব 

হগত্য়হেল িত্ন। শ্রও িত্ন এক টু্কত্রা মাংস খিরূপ 

সেমণীয় মহণ মুত্খ হনত্য় গাত্ের মাথায় লুহকত্য় হেল এক 

শকুন । শ্রকৌতূিল িশতঃ কুমার আয়ু শ্রসই শকুনত্ক িাত্ণর 

আঘাত্ত সংিার কত্র। ওা ক্ষঙ্কত্রয় জাহতর িীরত্ত্বরই স্বাভাহিক 

িহিঃপ্রকাশ । হকন্তু চেিনমুহনর দৃটযত্ত শ্রস অপরাধ্ী। তার 

অপরাধ্ অিলা, হনরপরাধ্ শকুনত্ক সংিারন কত্র শ্রস 

আেম হিরুদ্ধ আচরণ কত্রত্ে এিং এরূপ আচরত্ণর শাঙ্কস্ত 

স্বরূপ তাত্ক আর আেত্ম রাখা ওাত্ি না। ওার সন্তান তার 

কাত্ে হফহরত্য় শ্রদওয়াই শ্রেয়- এ চেিনমুহনর আত্দশ। 

অতএি চেিনমুহনর আত্দশ মত কুমার আয়ুত্ক উি বশীর 

হনকট্ হফহরত্য় শ্রদওয়ার জনে রাজপ্রাসাত্দ তাপসীর 

আগমন।  

এই অহতস্বল্প পহরসত্রই নাট্েকাত্রর প্রহতভাস্পত্শ ব 

হশশুচহরত্রটট্ শ্রওন িাস্তত্িাহচত জীিন্তরূপ পহরগ্রি লাভ 

কত্রত্ে। উি বশীর পুত্র আয়ু কৃতহিদো ও শাত্ে হনপূন, তাপসী 

সতেিতীর কথাত্তই তা স্পয িত্য়ত্ে-  

‘গৃিীতহিত্দোধ্নুত্ি বত্দ’হভহিণীত’2 অথ বাৎ কুমার সকল হিদোয় 

পারদশী এিং ধ্নুহি বদোয় জত্নাহচত প্রহশহক্ষত, ওা আমরা 

ইহতহমত্ধ্ে শকুন িধ্ িৃিাত্ন্তর মত্ধ্ে লক্ষে কত্রহে। 

ক্ষঙ্কত্রয়জত্নাহচত হিক্রম তার চহরত্ত্রর অলংকার। 

জোিহধ্ শ্রস পাহলত িত্য়ত্ে মিহষ ব চেিনমুহনর আেত্ম,তা াঁর 

শ্রেিােত্য়। আজে আেত্ম লাহলত িওয়ার কারত্ণ তার 

চহরত্ত্র প্রকাশ শ্রপত্য়ত্ে হেগ্ধ সারত্লের শ্রো াঁয়া। আেত্মর 

পহরত্িত্শ শ্রিত্ড় ওঠায় আেম প্রীহত তার চহরত্ত্র ফুত্ট্ 

উত্ঠত্ে। আেত্মর প্রহতটট্ জীিজন্তুর সত্ে তার হৃদয় 

একাত্ম িত্য় উত্ঠত্ে , তাত্দর সুখ-দুঃখ, িাহস-কান্নার সত্ে 

হনত্জর হৃদয়ত্ক সাঁত্প হদত্য়ত্ে। আেত্মর পহরত্িত্শ তথা 

পশুপাখী গােপালার প্রহত শ্রেি তার অন্তত্র িদ্ধমূল। তাপসী 

ওখন কুমারত্ক উি বশীর িত্স্ত সমপ বণ করত্লন, তখন 

কুমাত্রর হৃদয় িেহথত িত্য়ত্ে। মন হফত্র শ্রওত্ত চাইত্ে 

আিার শ্রসই আেত্ম শ্রওখাত্ন আজে তার বশশি অহতিাহিত 

িত্য়ত্ে। িড় িত্য় উত্ঠত্ে আেত্মর জীিজন্তু, গােপালার 

সাত্থ। এই রাজপ্রাসাদ, নগর, অট্টাহলকা এগুহল তার কাত্ে 

হনরানন্দ্, তুচ্ছ, হকেুত্তই এগুহল তাত্ক আকষ বণ করত্ে না। 

িরং মন িারংিার হফত্র শ্রওত্ত চাইত্ে শ্রসখাত্ন, শ্রওখাত্ন শ্রস 

হনতেহদন ঋহষকুমারত্দর সাত্থ শুত্য় পড়ত ও ঘুম শ্রথত্ক 

উঠত, পুষ্পচয়ন ও ওত্জ্ঞর কাষ্ঠসংগ্রত্ির জনে শ্রিহড়ত্য় 

পড়ত শ্রসই মুক্তােত্ন। আেত্মর তাপস- তাপসী,ঋহষকুমার, 

জীিজন্তু তার আপনজন। এত্দর শ্রথত্ক হিত্চ্ছত্দর দরুণ 

তার হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত, হচি উত্দ্বহলত। তাই িারংিার 

শ্রসই আেত্মর িত্ক্ষ তার মন েুত্ট্ শ্রওত্ত চাইহেল। তাইত্তা, 

কুমারত্ক উি বশীর হনকট্ সমপ বণ কত্র তাপসীর হিদায়ত্িলায় 

কুমার তার হপেু ধ্ত্রত্ে। কুমাত্রর আত্িগ মাখা কত্ে 

প্রহতহনয়ত ধ্বহনত িত্য়ত্ে- 

 

‘আত্ও ব ওহদ সতেত্মি হনিতবত্স মামপোেমং শ্রনতুমিবহস ।‘3 
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অথ বাৎ’ আত্ও ব, ওহদ সতেই আেত্ম হফত্র ওাত্িন তত্ি 

আমাত্কও শ্রসখাত্ন হনত্য় চলুন।‘ হকংিা- 

 

“ওঃ সুপ্তিান্ মদত্ি হশখিকিূয়ত্নাপলব্ধসুখঃ । 

তাং শ্রম জাতকলাপং শ্রপ্রষয় মহণকন্টকং হশহখনম্ ।। “4 

 

অথ বাৎ ‘শ্রও ময়ুর শািকটট্ হশখিকিয়ত্ন সুখ লাভ কত্র 

আমার শ্রকাত্ল ঘুহমত্য় পড়ত, তার ওখন পুচ্ছ উদ্ গত িত্ি 

তখন শ্রসই নীলকে ময়ুরত্ক আমার কাত্ে পাটঠত্য় শ্রদত্িন।‘ 

কুমার আয়ুর আেম প্রীহত কতট্া হকংিা আেত্মর 

জীিজন্তুর প্রহত তার আচরণ হকরূপ - এই িক্তত্িের মত্ধ্ে তা 

সুস্পয ভাত্ি প্রকাহশত িত্য়ত্ে। 

ওহদও আেত্মর জীিজন্তুর প্রহত তার প্রীহত হকংিা শ্রেি 

অত্নত্কর মত্ন সত্ন্দ্ত্ির িাতািরণ সটৃয কত্রত্ে। কারণ 

তাত্দর মত্ত, আেত্মর পশু-পক্ষী, জীিজন্তুত্দর প্রহত ওখন 

কুমাত্রর এতই শ্রেি তখন শ্রস অিলা হনরপরাধ্ শকুনত্ক 

িাত্ণ হিদ্ধ করল শ্রকন? ওার ফলস্বরূপ তাত্ক চেিন মুহনর 

হিরাগ ভাজন িত্ত িল। শুধ্ু তাই নয়, অিত্শত্ষ এই আেম 

হিরুদ্ধ কত্ম বর জনে তাত্ক আেম শ্রথত্ক হিতাহড়ত পও বন্ত 

িত্ত িল । 

এত্ক্ষত্ত্র কাহলদাত্সর কহি দৃটযত্কাণ শ্রথত্ক িলা ওায় আপাত 

দৃটযত্ত চেিনমুহনর হনকট্ এটট্ আেম হিরুদ্ধ তথা 

অস্বাভাহিক কম ব িত্লও প্রকৃতপত্ক্ষ কুমার আয়ুর এই কম ব 

অস্বাভাহিক নয়, স্বাভাহিক হশশু সুলভ আচরত্ণর 

িহিঃপ্রকাশ । কারণ হশশু শ্রতা হশশুই, শ্রস অনুকূল প্রহতকূল 

শ্রভত্ি জীিত্নর পত্থ অগ্রসর িয় না। এই িয়ত্স তার মত্নর 

মত্ধ্ে চপলতা থাকত্ি না তা িত্ত পাত্র না। অগ্র-পশ্চাৎ না 

শ্রভত্ি কত্ম ব হলপ্তিত্ি এট্াই স্বাভাহিক। তত্ি একথা ভুলত্ল 

চলত্ি না কুমার আয়ু অনেত্দর শ্রথত্ক িেহতক্রমী, শ্রওখাত্ন 

তার রত্ক্ত প্রিাহিত িত্চ্ছ ক্ষঙ্কত্রয় শ্রতজ, শ্রসখাত্ন তার মত্ধ্ে 

অল্প হিস্তর চপলতা হনত্জত্ক প্রমান করার একট্া অদমে 

ইচ্ছা শঙ্কক্ত তার আচরত্ণর মত্ধ্ে িহিঃপ্রকাশ ঘট্ত্ি – এত্ত 

শ্রকান নতূনত্ব শ্রনই। ক্ষঙ্কত্রয় অলংকাত্রর এ স্বাভাহিক প্রিৃহি 

মাত্র। অতএি হশশুর বশশত্ির স্বাভাহিক ধ্ম বত্ক চাপা হদত্য় 

তাত্ক িঠাৎ ঋহষতুলে কত্ঠার ও কটঠন হনয়মানুসারী কত্র 

তার চহরত্র অিন করত্ল শ্রসই হশশুচহরত্ত্রর শ্রসৌন্দ্ও বে-মাধ্ুও বে 

অিহশয থাকত না। তার স্বাভাহিক চহরত্ত্রর িস্তত্ক্ষপ করা 

িত। এখাত্নই কাহলদাত্সর হশশুমনস্তত্ের স্বাক্ষর শ্রমত্ল। 

কারণ হশশু শ্রতা হশশুই,নািত্ল তাত্ক আর হশশু িলা িত্ি 

শ্রকন? এখাত্নই হশশুর বশশত্ির আসল পহরচয় শ্রমত্ল, শ্রস 

জাত্ন না শ্রকান হনয়ম কানুন,মাত্ন না শ্রকান িাধ্া হনত্ষধ্, 

শ্রওখাত্ন মন চাইত্ি অনাহিল আনত্ন্দ্ শ্রসখাত্ন েুত্ট্ শ্রিড়াত্ি। 

আর মন ওা চাইত্ি শ্রসরূপ আচরণই করত্ি। এত্ক্ষত্ত্র শ্রস 

সফল িত্ত পাত্র আিার অসফলও িত্ত পাত্র, অসফল 

িত্ল শ্রসহিষত্য় তার লব্ধ ধ্ারণা তার ভহিষেৎ জীিত্নর চলার 

পত্থ পাত্থয় িত্য় থাকত্ি।  

কাহলদাত্সর অপর একটট্ নাট্ক অহভজ্ঞানশকুন্তলত্ম 

সি বদমন িৃিাত্ন্তর মত্ধ্েও আমরা হশশুমনস্তত্ের হনদশ বন 

শ্রদখত্ত পাই। নাট্কটট্র সপ্তম অত্ি শ্রদহখ রাজা দুষেন্ত 

ইেশত্রুত্ক পরাঙ্কজত কত্র হনজ রাজে িঙ্কস্তনাপুত্র 

প্রতোিতবত্নর পত্থ সখা ইত্ের জনক জননী মারীচ ও 

অহদহতত্ক িন্দ্না করার জনে মারীচ আেত্ম প্রত্িশ 

কত্রত্েন। আেত্মর শ্রসৌন্দ্ও বে সুধ্া আস্বাদন করত্ত করত্ত 

হতহন হিহ্বল িত্য় পত্ড়ত্েন। আেত্মর অপরূপ শ্রসৌন্দ্ত্ও বের 
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িাহরিষ বত্ন হতহন ধ্নে ও মুগ্ধ। শ্রসৌন্দ্ত্ও বের অিগািত্ন হতহন 

হিত্মাহিত, হিত্োহলত। িঠাৎ সহম্বত হফত্র শ্রপত্লন শ্রনপত্থের 

এক সতকব িাতবাত্ত- “ মা খলু চাপলং কুরু ।“5 অথ বাৎ 

‘চপলতা কর না ।‘ “কথং গতঃ এি আত্মনঃ প্রকৃহতম্ ?”6 

অথ বাৎ’ শ্রস হক হনজ স্বভাত্ির অনুসরণ করত্ল ?’ ইতোহদ 

সতকবিাণীত্ত। অহত উৎসুক িত্য় শ্রসই সতকবিাণীর উৎস 

সন্ধাত্ন হকঙ্কঞ্ৎ অগ্রসর িত্তই হতহন ওা দৃশে শ্রদখত্লন তাত্ত 

হতহন হশিহরত িত্লন । এ এমন এক দৃশে ওা সকলত্ক হিঙ্কস্মত 

করত্ি, দুষেন্তও এর িেহতক্রমী নন। হতহন শ্রদখত্লন ওুিত্কর 

মত শঙ্কক্তশালী অথচ কু্ষদ্র একটট্ িালক একটট্ হসংি হশশুত্ক 

তার শ্রখলার সাথী িাহনত্য়ত্ে, শুধ্ু তাই নয় হসংি হশশুটট্র 

শ্রকশর ধ্ত্র শ্রজারপূি বক আকষ বণ করত্ে। দুষেত্ন্তর ভাষায়- 

 

“অধ্ বপীতস্তনং মাতুরামদবহক্লযত্কসরম্। 

প্রক্রীহড়তুং হসংিহশশুং িলাৎকাত্রণ কষ বহত ।।“7 

 

হশশুটট্ত্ক শ্রকে কত্র দুষেত্ন্তর মত্ন উদয় িত্ত লাগল 

নানান প্রশ্ন- চঞ্ল ও শ্রজদী স্বভাি চহরত্ত্রর এই িালকটট্ 

শ্রক? শ্রও শান্ত হেগ্ধ এই আেমত্ক অশান্ত কত্র তুত্লত্ে। 

আর এই কম ব শ্রথত্ক হিরত িওয়ার জনে দুই আেম তাপসী 

হশশুটট্ত্ক হনত্ষধ্ কত্র চত্লত্ে। হকন্তু দুভবাগেিশতঃ 

তাপসীত্দর সকল সতকবিাণী অরত্ণে শ্ররাদনই সার । িরং 

হশশুটট্র অতোচাত্রর সীমা অপরাপর ক্রত্ম িৃঙ্কদ্ধ শ্রপত্ত 

লাগল। শ্রস হসংি হশশুটট্র দা াঁত গুণত্ত চত্লত্ে। হশশুটট্র 

ভাষায় – “জৃম্ভস্ব হসংি দন্তান্ শ্রত গণহয়ত্ষে।“8 অথ বাৎ ওত্র 

হসংি মুখ শ্রখাল, শ্রতার দা াঁত গুণত্িা। হশশুটট্র চাহরঙ্কত্রক হদক 

হদত্য় িলা ওায় ডানহপত্ট্ চঞ্ল অথচ শ্রতজিান, িীরত্ত্ব 

িলীয়ান, ক্ষাত্রত্তজ ধ্ারণকারী, সািত্সর মূতবপ্রতীক, 

আত্মপ্রতেয়ী এক হশশুচহরত্র। হশশুটট্ সাত্কব রাজা খুি 

সুন্দ্র একটট্ হিত্োষণ হদত্য়ত্েন- 

 

“মিতত্স্তজত্সা িীজং িাত্লা’য়ং প্রহতভাহত শ্রম। 

স্ফূহলোিস্থয়া িহিত্রধ্াত্পক্ষ ইি হস্থতঃ ।।“9 

 

ঘট্না িল মারীচ আেম শ্রওখাত্ন সাধ্ারণ মনুষে সমাত্জর 

মত হিংসা-মারামাহর, দলাদহল, শ্রকালািল ইতোহদ থাকত্িনা, 

চতুহদবত্ক শান্ত, হেগ্ধ, হনস্তব্ধতা িজায় থকত্ি। মুহন-ঋহষ ও 

পশুপক্ষীত্দর মত্ধ্ে হিংসার শ্রকান িাতািরণ থাকত্ি না। 

তারা শ্রকউ কাউত্ক আঘাত িানত্ি না, শ্রকানও উৎপীড়ন 

করত্ি না, একত্ত্র শান্ত ভাত্ি সিািস্থান করত্ি। পশু পক্ষীরা 

হনত্জত্দর মত্ধ্ে ভাতৃসম সদ্ভাি িজায় রাখত্ি ও হনভবত্য় 

আপন মত্ন হিচরণ করত্ি, তাত্দর শ্রকানরূপ মতুৃে ভয় 

থাকত্ি না। এত্িন শান্ত-হেগ্ধ মারীচ আেত্ম সি বদমত্নর 

উহচৎ হেল আেমিাসীত্দর হনয়ম অনুকরণ করা তথা 

আেত্মর পহিত্রতা িজায় রাখা। হকন্তু শ্রস তা কত্রহন, হসংি 

হশশুর শ্রকশর আকষ বণ পূি বক তাত্ক উৎপীড়ন কত্র আেম 

হিরুদ্ধ আচরণ কত্রত্ে। আর এখাত্নই কাহলদাত্সর 

হশশুমনস্তত্ের আসল হনদশ বনটট্ ফুত্ট্ উত্ঠত্ে। শুধ্ু তাই নয় 

তাাঁত্ক একজন দক্ষ হশশুমনস্তেহিদ িলত্লও ভুল িলা িত্ি 

                                                           
5 অহভজ্ঞানশকুন্তলম্ , অনিল চন্দ্র বসু সম্পানিত, ৭ম অঙ্ক, পষৃ্ঠা 
িং,-৫৫৫  
6 ঐ, পষৃ্ঠা নং,-৫৫৫ 
7 ঐ ,ত্োাক নং-৭/১৪ 
8 ঐ , সতেনারায়ণ চক্রিতী সাাহদত, ৭ম অি, পষৃ্ঠা নং- ৫২৫ 
9 ঐ, - শ্রোাক নং-৭/১৫ 

না। কারণ হশশু শ্রতা হশশুই শ্রস ওহদ িড়ত্দর মত 

হনয়মানুিহতবতা, শঙৃ্খলাপরায়ন িয় তািত্ল তাত্ক আর হশশু 

িলা িত্ি শ্রকন ? শ্রস জাত্ন না শ্রকান হনয়মানুিহতবতা, মাত্ন না 

শ্রকান িাধ্া হনত্ষত্ধ্র শ্রিড়াজাল। শ্রকান হিহধ্ হনত্ষত্ধ্র 

পত্রায়া না কত্র কহচ মত্ন ওখন ওা ইচ্ছা জাগত্ি তাই করত্ি 

। িত্ত পাত্র সমূি হিপদ হকন্তু ওখন িত্ি শ্রদখা ওাত্ি, তাই 

কান্না িাহস তাত্দর হনতে সেী ।  

সুতরাং সি বদমত্নর হসংি শািত্কর শ্রকশর ধ্ত্র তাত্ক 

উৎপীড়ন করা শ্রিাক না শ্রকন আেম হিরুদ্ধ কম ব। িরং 

এরূপ কম ব না কত্র ওহদ শ্রস শান্তহশয মুহন ঋহষত্দর অনুকরণ 

করত তািত্ল িরং হশশু সুলভ হিরুদ্ধ কম বই করা িত। 

এত্ক্ষত্ত্র মত্ন রাখা প্রত্য়াজন সি বদমন অকারত্ণ হসংি 

শািত্কর উপর উৎপীড়ন কত্রহন, তাত্ক শ্রস শ্রখলার সাথী 

িানাত্ত শ্রচত্য়হেল, শািকটট্ হনমরাঙ্কজ িওয়ায় শ্রকশর 

আকষ বন পূি বক্ তাত্ক হনত্য় শ্রওত্ত চাইহেল। হসংি শািকটট্র 

দা াঁত গুণত্ত চাওয়া তার হশশুসুলভ আচরত্ণর অপর এক 

বিহশযে িিন কত্র। মিাকহি কাহলদাস ওা বনসহগ বক ওা স্বভাি 

সুন্দ্র ওা কৃঙ্কত্রমতা িঙ্কজবত তাই এখাত্ন রূপাহয়ত করত্ত 

সত্চয িত্য়ত্েন। হশশুচহরত্র অিন করত্ত হগত্য় শ্রকাথাও 

স্বাভাহিকতাত্ক িজবন কত্রনহন। এখাত্নই তা াঁর 

হশশুমনস্তেহিত্দর হনদশ বনটট্র প্রহতফলন ঘত্ট্ত্ে। 
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8. িত্ন্দ্োপাধ্োয়, সতেরঞ্জন, সংসৃ্কত সাহিতে সমাত্লাচনা 

সংগ্রি, কলকাতা : সংসৃ্কত পুস্তক ভািার, ১৯৯৬ (১ম 

সংস্করণ) । 

9. শ্রভৌহমক, জািহি চরণ এিং মুত্খাপাধ্োয়, শ্রগাহিন্দ্ 
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