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আ�ম িনবাসী ���য় অলংকােরর মূত�
� তীক আয়ু

কািলদােসর এক�ট অনবদ� িশ�চির� – এক�ট অধ�য়ন
Dr. Indrajit Pramanik
সংি��সার
সং�ৃত সািহেত�র জগেত এক উ�ল ন�� হেলন মহাকিব কািলদাস। কািলদাস
মূলতঃ কিব হেলও নাট�রচনােতও তাঁর কৃিত� অিবসংবািদত। মহাকিব িবরিচত
প�মা� িবিশ� ‘িব�েমা�শীয়ʼ
�
নাটক�ট �িত�ানপুেরর রাজা পু�রবা এবং �েগর�
অিন��সু�রী অ�রা উবশীর
�
�ণয়কািহনীেক উপজীব� কের রিচত। কািলদােসর
নাট��িতভা িবিভ� নাটকীয় চিরে�র উপ�াপণার মাধ�েম চরম িবকাশ লাভ
কেরেছ। নাটকীয় চির� িচ�েণ িতিন এক অিভনব দ�তার পিরচয় িদেয়েছন। তাঁর
অ��ত �িত�ট চির� এক এক�ট িবেশষ ে�ণীভূ � হেয়ও আপন আপন ৈবিশে��
সমু�ল। চির��িল নাট�শাে�র বাধা ছেক চািলত হয়িন। নাটক�টেত বহ� চিরে�র
সমােবশ ল�� করা যায়, েযমন- নায়ক পু�রবা, নািয়কা উবশী,
� িবদূষক ইত�ািদ
চিরে�র পাশাপািশ িশ�চির� িচ�েণও িতিন অসাধারণ ৈনপুেণ�র পিরচয়
িদেয়েছন। মহাকিবর অ��ত নায়ক নািয়কা এবং অন�ান� পা�চিরে�র
�
ন�ায়
িশ�চির�ও �দয়�াহী এবং অিন��সু�র। নাটক�টেত একমা� িশ�চির� উবশী
�
পু� আয়ুেক পাওয়া যায়।
েকিশদানেবর �ারা অপ�তা লাবণ�িনঝ�িরণী সুরসু�রী উবশীেক
�
পু�রবা উ�ার
কেরন। �থম দশেনই
�
উভেয় উভেয়র �িত অনুর� হেলন। তারপর একিদন ইে�র
রাজসভায় ‘ল�ী�য়ংবরʼ নাটেক ল�ীর ভূ িমকায় অিভনয় কােল অনবধানতবশতঃ
উবশীর
�
মুখ িদেয় ‘পুরেষা�মʼ নােমর পিরবেত� ‘পু�রবাʼ উ�ািরত হওয়ায় নাট�াচায��
ভরেতর অিভশােপ উবশীর
�
�গচ� � �ত হয় । যিদও ইে�র কৃপায় তাঁর অিভশাপ এইট�কু
মা� লঘু হয় েয পু�রবা কতৃক উবশীর
�
গভ�জাত পু� স�ােনর মুখ দশন� হেলই
িতিন পুনরায় �েগ � িফের আসেত পারেবন। যাইেহাক, পু�রবা ও উবশী
� মেত� সুেখই
বাস করিছেলন। এরপর নানা ঘাত �িতঘােতর মধ� িদেয় নাট�কািহনী এিগেয় চেলেছ
। ইিতমেধ� উবশী
� অিভশাপ বষেনর
�
ভেয় তার পু�স�ানেক �ামীর আড়ােল চ�বন
মুিনর আ�েম গ��ত রােখ। এরপর ঘটনা পর�রায় পু�রবা ও উবশীর
�
মেধ�
সািধত হয় িবে�দ। েশেষ, পুে�র সহায়তায় নায়ক-নািয়কার িমলেনর মধ� িদেয়
নাটেকর পিরসমাি� ঘেট । অতএব েদখা যাে� িশ�চির��ট নাটেকর অি�েম
িব��� নায়ক-নািয়কার িমলেনর পথ �শ� কেরেছ। তােদর পুনরায় একসূে�
�ি�ত কেরেছ। এইভােব নাটকীয় নানা ঘাত-�িতঘােতর মধ� িদেয় নায়ক-নািয়কার
িমলন সািধত হেয়েছ এবং নাট�কােরর উে�শ� চিরতাথ হেয়েছ।
�
কািলদাস িশ� চির� অ�েন �ধু অিভনয়, সংলাপ, নাটকীয় রসেবাধ িকংবা
অলংকরণ সৃ��েত নয়, েসই সে� িশ�মন�ে�র �িত�িবও ত� েল ধেরেছন যার
ফল��প চির��িল আরও সজীবতা ও �াভািবকতা বেল �িতভাত হেয়েছ।
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িব�েমা�শীয়
�
নাটেকর কথাই ধরা যাক, চ�বনমুিনর
আ�েম কুমার আয়ুর িশ�সুলভ েকৗতূহল িমি�ত
চাপল� বশতঃ এক�ট শকুনেক শরিব� করার মধ�
িদেয়
কািলদােসর
িশ�মন�ে�র
�িত�িব�ট
�স্ফু�টত হেয়েছ। চ�বনমুিনর আ�েমর মত �শা�
পিরেবেশ লািলত পািলত হেয়ও িশ� আয়ু শা� মুিন
ঋিষেদর �ভাব অনুকরণ কেরিন। িনরীহ শকুন�টেক
শরিব� করার মধ� িদেয় েস আ�েমর িব��চারণ
কের আ�েমর শা� ি�� পিরেবশেক অশা� ও
মুখিরত কের ত� েলেছ। যার পিরণােম শা�� ��প
তােক আ�ম েথেক িবতািড়ত পয�
� হেত হেয়েছ। যার
ধমনীেত ���য় র� �বািহত তার পে� এ�প
আচরণই য��যু�। চ�বন মুিনর ত�াবধােন েবেড় ওঠা
আয়ু চিরে�র মেধ� একিদেক েযমন িন�াপ, সরল,
িবনয়, আযিশ�ায়
�
িশি�ত িশ�াচাের িনপুণ , �দয়বান,
ন�তা, িমতভাষী ইত�ািদ �ণ�িল েযমন �কািশত
হেয়েছ, েতমিন পাশাপািশ ���য়েতজ, কুমােরািচত,
বীরে� বলীয়ান, সাহস, আ��ত�য় ইত�ািদ
ৈবিশ���িলও �ক�টত হেয়েছ। এ েযন দুই েম�র এক
সু�র তথা িবিচ� েমলব�ন। তাইেতা েস
আ�মিনবাসী হেয়ও ���য় অলংকােরর মূত�
� তীক।

আয়ুর এই ঘটনা �িল আপাতদৃ��েত আ�েমর
িব��াচরণ হেলও মহাকিবর দৃ��েত তা কখনই
িশ�সুলভ আচরেণর ব�িত�ম ঘেটিন। আপাত
দৃ��েত চ�বনমুিনর িনকট এ�ট আ�ম িব�� তথা
অ�াভািবক কম � হেলও �কৃতপে� কুমার আয়ুর
এই কম � অ�াভািবক নয়, �াভািবক িশ� সুলভ
আচরেণর বিহঃ�কাশ। আর এখােনই কািলদােসর
িশ�মন�ে�র �া�র েমেল।
সূচক শ�াবলী : অিবসংবািদত, অিন��সু�রী,
লাবণ�িনঝ�িরণী, অনবধানতবশতঃ, িশ�মন��

�ধান অংশ
সং�ৃত সািহেত�র আকােশ এক উ�ল েজ�ািত�
হেলন মহাকিব কািলদাস। অসীম �িতভাধর এই
কিব �ধু সং�ৃত সািহত� জগেত নয় িব�
সািহেত�র দরবাের ভারতবেষর� ে�� �িতিনিধ।
িতিন ভারেতর কিবকুল িশেরামিণ, বাণীর পু�।
সং�ৃত সািহেত� ব�াস, বা�ীিকর পের েয কিব
অন�তম ে�� �িতভার আসেন অিধ��ত িতিন
হেলন কািলদাস। �াচ� ও পা�া� সমােলাচকগণ
তাঁর কৃিত�েক এক বােক� �ীকার কেরেছন।
কািলদাস বলেত �ধু েকানও ব��� িবেশষেক
েবাঝায় না, ভারেতর ইিতহােস এক সুবণযু� েগর
�িতিনিধ ��প হেলন বাণীর বরপু� এই
মহাকিব। যিদও মহাকিবর ব��� জীবন িতিমরাবৃত
ঘন কুয়াশার চাদের আ��। �ঠক েকান্ সময় ও
েকান্ জনপেদ তাঁর আিবভ�াব েস িবষেয়

প��তেদর মেধ� রেয়েছ িব�র মতেভদ। তাই
�ণজ�া এই মহাকিবেক িনেয় গেড় উেঠেছ নানা
িকংবদি� ও জন�িত। জন�িত এই েয,
িব�মািদেত�র
রাজসভায়
উ�িয়নীেত
নবর�সভার অন�তম র� হেলন কািলদাস। তাঁর
আিবভ�াব কাল িনেয় েয কতক�েলা মতবাদ
�চিলত আেছ, েস�িলর মেধ� অন�তম হল- �ীঃ
পূঃ
�থম
শতেক
শকারী
িব�মািদত�
উ�িয়নীেত রাজ� কেরন, তাঁর সভার সভাকিব
িছেলন কািলদাস। পরবত�কােল উইিলয়াম েজা�,
এম.আর.কােল, প��ত হর�সাদ শা�ী �মুখ
িব�জন এই মতেক সমথন� কেরেছন।
কািলদােসর রচনাবলী বহ� �ে� �চিলত হেলও
প্��তগেণর মেত সাত�ট কিবকৃিত কািলদােসর
রচনা। েস�িল হল• দু �ট মহাকাব� বা গীিত কাব� ◌ঃেমঘদূত ও
ঋত� সংহার ।
• দু�ট মহাকাব� ◌ঃ কুমারস�ব ও রঘুবংশ এবং
• িতন�ট
দৃশ�কাব�
◌ঃ
মালিব কাি�িম�,
িব�েমা�শীয়
�
ও অিভ�ানশকু�ল ।
কািলদােসর �িত�ট রচনােতই রেয়েছ ভারতীয়
িচর�ন ত�াগ ও কল�ান ধেমর� আদেশর�
�িতফলন। কািলদাস মূলতঃ কিব হেলও
নাট�রচনােতও তাঁর কৃিত� অিবসংবািদত।
কািলদােসর নাট��িতভা িবিভ� নাটকীয় চিরে�র
উপ�াপণার মাধ�েম চরম িবকাশ লাভ কেরেছ।
নাটকীয় চির� িচ�েণ িতিন এক অিভনব দ�তার
পিরচয় িদেয়েছন। তাঁর অ��ত �িত�ট চির� এক
এক�ট িবেশষ ে�ণীভূ � হেয়ও আপন আপন
ৈবিশে�� সমু�ল। মানবমেনর গভীের িতিন ড� ব
িদেত জােনন বেলই তাঁর নাট�চির��িল জীব�
�প পির�হ লাভ কেরেছ। চির��িল নাট�শাে�র
বাধা ছেক চািলত হয়িন। তাঁর চির� িচ�েণ �ধান্
িদক হল �াভািবকতা , সজীবতা ও িবিচ�তা আর
অবশ�ই উপমা িনভ�রতা। কারণ ‘উপমা
কািলদাসস�’ উ� �বাদ�ট সবজন�ীক
�
ৃ ত।
মানবচির� অনুধাবেন কািলদাস ত� ল� কিব েনই।
অ�জ�গতেক িতিন েযন �ত�� েদখেতন। এই
�ত�� দশন� আর আেলাক সামান� নব নব
উে�শশালী �িতভার স�েমই সৃ�� হেয়েছ
কািলদােসর অনুপম সািহত� স�ার।
মহাকিবর অ��ত নায়ক নািয়কা এবং অন�ান�
পা�চিরে�র
�
ন�ায় িশ�চির�ও �দয়�াহী এবং
অিন��সু�র।
যিদও
কিবর
ব���গত
জীবেনিতহাস রহস�াবৃত তথািপ তাঁর রচনা
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পাঠকের মেন হেয়েছ িববািহত জীবন এবং
িশ�িচির� �পায়েণ িতিন নানাভােব ব���গত
অিভ�তার সাহায� �হন কেরেছন। িশ�েক
িতিন িচ��ত কেরেছন আ�িরক অকৃ��ম অপত�
ে�েহ অিভিষ� কের এবং ে�হ�বন িপতৃ�দেয়র
মত কিবর �দয়ও িশ�র গা��েশ � অেশষ
আন� অনুভব কেরেছ। তাই আমরা েকৗত� হেলর
সােথ ল�� কির েয, মহাকিব তাঁর �িত�ট কােব� ও
নাটেক নায়ক-নািয়কার �ণয়েক স�ােনর জে�র
�ারা সাথক
� কের ত� লেত �য়াসী হেয়েছন। তাঁর
অমর েলখনী �সূত িবেশষ উে�খেযাগ�
িশ�চির��িল হল সবদমন
�
(অিভ�ানশকু�ল),
আয়ু (িব�েমা�শীয়),
�
রঘু (রঘুবংশ), কুমার
(কুমারস�ব) ইত�ািদ।
�িত�ট িশ�চির� অ�েন মহাকিব অসাধারণ
ৈনপুেণ�র
পিরচয়
িদেয়েছন।
�েত�ক�ট
িশ�চিরে�র অ�িব�র িশ�সুলভ চপলতা
ঔ�ত�তা, িনভ�য়তা, েকৗত� হলতা �কাশ েপেয়েছ।
িতিন িশ� চির� অ�েন �ধু অিভনয়, সংলাপ,
নাটকীয় রস েবাধ িকংবা অলংকরণ সৃ��েত নয়,
েসই সে� িশ�মন�ে�র �িত�িবও ত� েল
ধেরেছন যার ফল��প চির��িল আরও
সজীবতা ও �াভািবকতা বেল �িতভাত হেয়েছ।
িব�েমা�শীয়
�
নাটক�টর কথাই ধরা যাক, এখােন
একমা� িশ�চির� আয়ু। নাটক�টর প�ম অে�
িশ� চির��টর উে�খ পাওয়া যায়। উে�খ�
মহাকিব িবরিচত প�মা� িবিশ� ‘িব�েমা�শীয়’
�
নাটক�ট �িত�ানপুেরর রাজা পু�রবা এবং �েগর�
অিন��সু�রী অ�রা উবশীর
�
�ণয়কািহনীেক
উপজীব� কের রিচত। কািহনী�ট ঋে�েদ
(১০/৯৫), শথপথ�া�েণ (১১/৫) মৎস�পুরােণ
(চত� িবংশ
�
অধ�ায়),
িব�ুপুরােণ
(৪/৬),
মহাভারেতর হিরবংেশ, ভাগবেত এবং �ণােঢ�র
বৃহৎকথায় বিণত� হেলও কািলদােসর নাট��িতভার
যাদু�েশ � েসই পুরাতন কািহনী�টই অনবদ�
নাট�কািহনীেত �পা�িরত হেয়েছ ।
যাইেহাক, নাটক�টর আেলাচ� িশ� চির� আয়ু
জে�র পর েথেকই চ�বন মুিনর আ�েম লািলত
পািলত হেয়েছ। পের �িত�ানপুেরর রাজা
পু�রবার রাজ�াসােদ তােক আনয়ন করা
হেয়েছ। কুমার আয়ুর েছাঁড়া বােণর ফলেক েলখা
অ�র েথেকই আমরা তাঁর স�েক� অেনক তথ�
জানেত পাির। েযমন, বােণর ফলেক েলখা িছল“উবশীস�বস�ায়ৈমলসূ
�
েনাধনু� ভৃতঃ ।
কুমারস�ায়ুেষা বাণঃ �হত� ি� �ষদায়ুষাম্ ।।‘’ 1

অথাৎ
�
ধনুিবদ�ায়
�
িস�হ� আয়ু পু�রবার
ঔরসজাত এবং উবশীর
�
গভ�জাত ।
ঘটনার
পটভূ িম
এইরকম,
�িত�ানপুেরর
অিধপিত চ�বংশীয় রাজা পু�রবা দুগতেদর
�
র�ক,
দু�ৃিতকারীেদর
সংহারক।
আপন
পরা�েমর মিহমায় �েগ � তাঁর গিত অ�িতহত।
েদবতােদর দুিদ� েন িতিনই �ধান সহায়। েদবরাজ
ইে�র সে� তাই তাঁর অকৃ��ম সখ�। অসুরেদর
সে� যু� সংঘ�টত হেল েদবরাজ ই� পু�রবােক
সস�ােন আ�ান কের িবজয় েসনার পুেরাভােগ
িনেয়াগ কের থােকন।
একিদন সূেয�র
�
উপাসনা েসের পু�রবা
আকাশপেথ �গেলাক
�
েথেক িনেজর রাজধানী
�িত�ানপুের িফরিছেলন। এমন সময় অ�রােদর
স��িলত আত�িচ ৎকার �েন বুঝেত পারেলন েয
অ�রা ে��া উবশীেক
�
িচ�েলখার সে� েকশী
দানব অপহরণ কেরেছ। রাজা কালিবল� না কের
েকশী দানবেক হত�া কের মূিছ �তা উ�শীেক
�
িচ�েলখা সহ উ�ার কেরন। দানেবর ভেয় মূিছ �তা
উ�শী
� মূছ �াভে�র পর �া� অবস� েচাখ েমেল
স�ুেখ েদখেলন তাঁর িদব�কাি� অভয়দাতােক।
রাজিষর� দৃ��ন�ন কাি� ফুেট উঠল তাঁর �দয়
দপেণ।
�
তাঁর �িত অনুরাগ ও কৃত�তায় তাঁর
�দয় পূণ � হল এবং রাজাও উবশীর
�
অপূব � �েপ
েমািহত হেলন। িক� ইে�র আ�ােন উবশীেক
�
�েগ িফের
�
েযেত হল। রাজাও মেত� িফের এেলন।
এরপর েকান এক সময় �েগ � ‘ল�ী�য়ংবর’
নাটেকর অিভনেয় উবশীেক
�
ল�ীর ভূ িমকায়
অিভনয় করেত হয়। পু�রবার িচ�ায় ম� উবশী
�
অিভনয়কােল ‘পু�েষা�ম’ উ�ারণ করেত
িগেয় ‘ পু�রবা’ বেল েফেলন। ফল��প, উবশীর
�
্
উপর বিষত� হয় ভরতমুিনর অিভশাপ“েযন মমপেদশ�য়া লি�তে�ন ন েত িদব�ং
�ানং ভিবষ�িত।“ 2
অথাৎ
� ‘েযেহত� ত� িম আমার আেদশ ল�ন
কেরছ, তাই �েগ � েতামার �ান হেব না।‘
উবশীেক
�
মেত�� েনেম আসেত হেব। যিদও ইে�র
কৃপায় তাঁর অিভশাপ এইট�কু মা� লঘু হয় েয
পু�রবা কতৃক উবশীর
�
গভ�জাত পু� স�ােনর
মুখ দশন� হেলই িতিন পুনরায় �েগ � িফের আসেত
পারেবন। যাইেহাক, পু�রবা ও উবশী
� মেত� সুেখই
বাস করিছেলন। িক� একিদন হঠাৎ িনিষ�
কুমার বেন �েবশ কের উবশী
� লতা�প �া�
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হেলন। ে�েমা�� রাজা কুমার বেন িবলাপ
করেত করেত উবশীেক
�
খুজ
ঁ েত থােকন।
এরপর ঘটনার ঘাত-�িতঘােতর মেধ� িদেয় কুমার
বেন রাজা পু�রবা এক স�মণীয় মিণর �ভােব
লতা �প উবশীেক
�
িফের পান। তারপর উভেয়
নগের �ত�াপণ� কেরন। রাজার �ত�াপেণ
�
রাজধানী আন�মুখর, উৎসবমুখর। িক� হঠাৎ
হাহাকার উঠল রাজবািড়েত। মাংেসর খ� মেন
কের স�মণীয় মিণ�ট েছাঁ েমের িনেয় িগেয়েছ
এক�ট শকুন। রাজা অত�� িবচিলত ও
িকংকত�ব�িবমুিঢ়ত হেয় পড়েলন। কারণ মিণ�ট
তাঁর ি�য়া িমলেনর সহায়ক হেয়িছল। িক�
িকছ��েণর মেধ�ই এক�ট বাণ আর ঐ মিণ�ট
ক�্ু কী িনেয় এেলন। বােণ েখাদাই করা িলিপ
েথেক জানা েগল বাণ�ট উবশীর
�
গভ�জাত
পু�রবার পু� আয়ুর। রাজা িব�েয় হতবাক কারণ
িতিন জােনন তাঁর েকান পু� েনই, অথচ বােণর
উপর েখাদাই করা িলিপ বলেছ িতিন পুে�র িপতা।
অতঃপর সকল রহেস�র অবসান হল।
রাজ�াসােদ এক তাপসী আয়ু নামক েসই
আেলাচ� িশ�পু��টেক িনেয় এেলন এবং উবশীর
�
হােত সমপণ� করেলন । উবশী
� িনেজই িশ��টর
জ�বৃ�া� ব�� করেলন, তাঁর কথায় জানা েগল
রাজা পু� স�ােনর মুখ দশন� করেলই ভরতমুিন
কতৃক অিভশ� উবশীেক
�
মত�� েছেড় �েগ � চেল
েযেত হেব । ফলতঃ রাজার সে� তাঁর িচরিদেনর
জন� িবে�দ সািধত হেব । েয�ট উবশী
� কখনও
মেন �ােণ েমেন িনেত পােরনিন, িতিন রাজার
সে� িচরিদেনর স� েচেয়িছেলন। আর এই জন�ই
িতিন পু�েক িপতার দৃ�� েথেক আড়াল করার
জন� চ�বনমুিনর আ�েম গ��ত েরেখিছেলন।
এই পয�
� সব �ঠক িছল িক� যার মেধ� ���য়
েতজ বত�মান, েদেহ �বািহত ���য় র�, েহাক
না েস আ�ম বালক, েহাক না আ�ম মুিনঋিষেদর মত তার শা�-ি�� েচহারা তথা আচরণ,
শরীেরর মেধ� িবদ�মান ���য় েতজ িক�
একিদন না একিদন অবশ�ই �কািশত হেব। হলও
তাই। একিদন অন�ান� আ�ম বালকেদর সােথ
কুমার আয়ু মুিন-ঋিষেদর �েয়াজনীয় পু�, সিমধ
ইত�ািদ আহরণােথ � িগেয়িছল বেন। েয বেন এক
ট�কেরা মাংস খ��প স�মণীয় মিণ মুেখ িনেয়
গােছর মাথায় লুিকেয় িছল এক শকুন । েকৗতূহল
বশতঃ কুমার আয়ু েসই শকুনেক বােণর আঘােত
সংহার কের। যা ���য় জািতর বীরে�রই
�াভািবক বিহঃ�কাশ । িক� চ�বনমুিনর দৃ��েত
েস অপরাধী। তার অপরাধ অবলা, িনরপরাধ

শকুনেক সংহার কের েস আ�ম িব�� আচরণ
কেরেছ এবং এ�প আচরেণর শা�� ��প তােক
আর আ�েম রাখা যােব না। যার স�ান তার কােছ
িফিরেয় েদওয়াই ে�য়- এ চ�বনমুিনর আেদশ।
অতএব চ�বনমুিনর আেদশ মত কুমার আয়ুেক
উবশীর
�
িনকট িফিরেয় েদওয়ার জন� রাজ�াসােদ
তাপসীর আগমন। রাজা পু�লােভ পুলিকত
হেলও অিভশােপর কথা �রণ কের উ�শীর
�
আস� িবে�েদ কাতর হেলন। এ িদেক ি�য়া
িবে�েদর অবসােদ রাজাও িস�া� িনেয় বসেলনিতিন আর রাজ� সুখ েভাগ করেবন না। তাই
কুমার আয়ুর রাজ�ািভেষেকর ব�ব�া কের রাজা
অরণ�চারী হওয়ার সংক� িনেলন। এমন সময়
েদবিষ �নারদ এেস উপি�ত হেলন, বলেলন রাজার
অরণ�চারী হওয়ার আর �েয়াজন েনই। কারণ,
েদবতােদর �েয়াজেন রাজােক অ�ধারণ করেত
হেব। েদবরাজ ইে�র হ�ে�েপ উবশীর
�
উপর
বিষত�
অিভষােপর েমাচন হেয়েছ। অতএব
পু�রবা ও উবশীর
�
মেধ� িবে�দ আর থাকেব না।
এখন েস পু�রবার িচরসি�নী হেয় থাকেত
পারেব। ফল��প, পু�রবা �ী-পু�সহেযােগ সুখ
সাগের ড�ব িদেলন।
এই অিত�� পিরসেরই নাট�কােরর �িতভা�েশ �
িশ�চির��ট েযন বা�েবািচত জীব��প পির�হ
লাভ কেরেছ। উবশীর
�
পু� আয়ু কৃতিবদ�া ও শাে�
িনপূন, তাপসী সত�বতীর কথােতই তা ��
3
হেয়েছ‘গৃহীতিবেদ�াধনুেবেদ’িভিবণীত’
�
অথাৎ
�
কুমার সকল িবদ�ায় পারদশ� এবং
ধনুিবদ�ায়
�
জেনািচত �িশি�ত, যা আমরা
ইিতিমেধ� শকুন বধ বৃ�াে�র মেধ� ল�� কেরিছ।
���য়জেনািচত িব�ম তার চিরে�র অলংকার।
জ�াবিধ েস পািলত হেয়েছ মহিষ � চ�বনমুিনর
আ�েম,তাঁর ে�হা�েয়। আজ� আ�েম লািলত
হওয়ার কারেণ তার চিরে� �কাশ েপেয়েছ ি��
সারেল�র েছাঁয়া। আ�েমর পিরেবেশ েবেড় ওঠায়
আ�ম �ীিত তার চিরে� ফুেট উেঠেছ। আ�েমর
�িত�ট জীবজ�র সে� তার �দয় একা� হেয়
উেঠেছ, তােদর সুখ-দুঃখ, হািস-কা�ার সে�
িনেজর �দয়েক সঁেপ িদেয়েছ। আ�েমর
পিরেবেশ তথা প�পাখী গাছপালার �িত ে�হ
তার অ�ের ব�মূল। তাপসী যখন কুমারেক
উবশীর
�
হে� সমপণ� করেলন, তখন কুমােরর
�দয় ব�িথত হেয়েছ। মন িফের েযেত চাইেছ
আবার েসই আ�েম েযখােন আজ� তার ৈশশব
অিতবািহত হেয়েছ। বড় হেয় উেঠেছ আ�েমর
জীবজ�, গাছপালার সােথ। এই রাজ�াসাদ, নগর,
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অ�ািলকা এ�িল তার কােছ িনরান�, ত� চ্ ছ,
িকছ�েতই এ�িল তােক আকষণ� করেছ না। বরং
মন বারংবার িফের েযেত চাইেছ েসখােন, েযখােন
েস িনত�িদন ঋিষকুমারেদর সােথ �েয় পড়ত ও
ঘুম েথেক উঠত, পু�চয়ন ও যে�র
কা�সং�েহর জন� েবিড়েয় পড়ত েসই
মু�া�েন। আ�েমর তাপস- তাপসী, ঋিষকুমার,
জীবজ� তার আপনজন। এেদর েথেক িবে�েদর
দ�ণ তার �দয় আজ ভারা�া�, িচ� উে�িলত।
তাই বারংবার েসই আ�েমর বে� তার মন ছ�েট
েযেত চাইিছল। তাইেতা, কুমারেক উবশীর
�
িনকট
সমপণ� কের তাপসীর িবদায়েবলায় কুমার তার
িপছ� ধেরেছ। কুমােরর আেবগ মাখা কে�
�িতিনয়ত �িনত হেয়েছ‘আেয � যিদ সত�েমব িনবত�েস মামপ�া�মং
েনত� মহ�িস । 4‘
অথাৎ’
�
আেয, � যিদ সত�ই আ�েম িফের যােবন
তেব আমােকও েসখােন িনেয় চলুন।‘িকংবা“যঃ
সু�বান্
মদে�
িশখ�ক�ূ য়েনাপল�সুখঃ।
তাং েম জাতকলাপং ে�ষয় মিণক�কং
িশিখনম্ ।। 5“
অথাৎ
� ‘েয ময়ুর শাবক�ট িশখ�ক�য়েন সুখ লাভ
কের আমার েকােল ঘুিমেয় পড়ত, তার যখন পু�
উদ্গত হেব তখন েসই নীলক� ময়ুরেক আমার
কােছ পা�ঠেয় েদেবন।‘কুমার আয়ুর আ�ম
�ীিত কতটা িকংবা আ�েমর জীবজ�র �িত তার
আচরণ িক�প - এই ব�েব�র মেধ� তা সু��
ভােব �কািশত হেয়েছ।
যিদও আ�েমর জীবজ�র �িত তার �ীিত িকংবা
ে�হ অেনেকর মেন সে�েহর বাতাবরণ সৃ��
কেরেছ। কারণ তােদর মেত, আ�েমর প�-প�ী,
জীব-জ�েদর �িত যখন কুমােরর এতই ে�হ
তখন েস অবলা িনরপরাধ শকুনেক বােণ িব�
করল েকন? যার ফল��প তােক চ�বন মুিনর
িবরাগ ভাজন হেত হল। �ধু তাই নয়, অবেশেষ
এই আ�ম িব�� কেমর� জন� তােক আ�ম
েথেক িবতািড়ত পয�
� হেত হল।
এে�ে� কািলদােসর কিব দৃ��েকাণ েথেক বলা
যায় আপাত দৃ��েত চ�বনমুিনর িনকট এ�ট আ�ম
িব�� তথা অ�াভািবক কম � হেলও �কৃতপে�
কুমার আয়ুর এই কম � অ�াভািবক নয়, �াভািবক

িশ� সুলভ আচরেণর বিহঃ�কাশ। কারণ িশ�
েতা িশ�ই, েস অনুকূল �িতকূল েভেব জীবেনর
পেথ অ�সর হয় না। এই বয়েস তার মেনর মেধ�
চপলতা থাকেব না তা হেত পাের না। অ�-প�াৎ
না েভেব কেম � িল�হেব এটাই �াভািবক। তেব
একথা ভ�লেল চলেব না কুমার আয়ু অন�েদর
েথেক ব�িত�মী, েযখােন তার রে� �বািহত
হে� ���য় েতজ, েসখােন তার মেধ� অ� িব�র
চপলতা িনেজেক �মান করার একটা অদম�
ই�া শ�� তার আচরেণর মেধ� বিহঃ�কাশ ঘটেব
– এেত েকান নতূন� েনই। যার ধমনীেত ���য়
র� �বািহত তার পে� এ�প আচরণই
য��যু�। ���য় অলংকােরর এ �াভািবক �বৃি�
মা�। তাইেতা েস আ�মিনবাসী হেয়ও ���য়
অলংকােরর মূত�
� তীক। চ�বন মুিনর ত�াবধােন
েবেড় ওঠা আয়ু চিরে�র মেধ� একিদেক েযমন
িন�াপ, সরল, িবনয়, আযিশ�ায়
�
িশি�ত
িশ�াচাের িনপুণ, �দয়বান, ন�তা, িমতভাষী
ইত�ািদ �ণ�িল েযমন �কািশত হেয়েছ, েতমিন
পাশাপািশ ���য় েতজ�ী, কুমােরািচত, বীরে�
বলীয়ান, সাহস, আ��ত�য় ইত�ািদ ৈবিশ���িলও
�ক�টত হেয়েছ। এ েযন দুই েম�র এক সু�র
তথা িবিচ� েমলব�ন।
অতএব িশ�র ৈশশেবর �াভািবক ধমেক
�
চাপা
িদেয় তােক হঠাৎ ঋিষত� ল� কেঠার ও ক�ঠন
িনয়মানুসারী কের তার চির� অ�ন করেল েসই
িশ�চিরে�র েসৗ�য�-মাধু
�
য�� অবিশ� থাকত না।
তার �াভািবক চিরে�র হ�ে�প করা হত।
এখােনই কািলদােসর িশ�মন�ে�র �া�র
েমেল। কারণ িশ� েতা িশ�ই, নাহেল তােক আর
িশ� বলা হেব েকন? এখােনই িশ�র ৈশশেবর
আসল পিরচয় েমেল, েস জােন না েকান িনয়ম
কানুন, মােন না েকান বাধা িনেষধ, েযখােন মন
চাইেব অনািবল আনে� েসখােন ছ�েট েবড়ােব।
েকান িবিধ িনেষেধর পেরায়া না কের কিচ মেন
যখন যা ই�া জাগেব তাই করেব। এর ফেল হেত
পাের সমূহ িবপদ িক� যখন হেব েদখা যােব, তাই
কা�া হািস তােদর িনত� স�ী। এে�ে� েস সফল
হেত পাের আবার অসফলও হেত পাের, অসফল
হেল েস িবষেয় তার ল� ধারণা তার ভিবষ�ৎ
জীবেনর চলার পেথ পােথয় হেয় থাকেব। মহাকিব
কািলদাস যা ৈনসিগক
�
যা �ভাব সু�র যা
কৃ��মতা ব�জ�ত তাই এখােন �পািয়ত করেত
সেচ� হেয়েছন। িশ�চির� অ�ন করেত িগেয়
েকাথাও �াভািবকতােক বজ�ন কেরনিন। এখােনই
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তাঁর িশ�মন��িবেদর িনদশন�টর
�
�িতফলন
ঘেটেছ ।
এইসব িশ�সুলভ চির� সৃ�� করা িক �ধুই
পাঠকেগর� মন ভরােনার �য়াস মা�? �ধুমা�
নয়নেলােভর মেনাহরণ িচ� সৃ��র জন� নয়, ল��
করেল েদখা যােব আয়ু চির��ট অ�ধান চির�
হেলও িকংবা ��পিরসের িচ��ত হেলও ��ে�র
িবচাের �ধান চির��িল েথেক েস েকান অংেশই
কম নয়। বরং �ধান চির��িল তােক েক�
কেরই িচ��ত হেয়েছ। েযমন নাটেকর �ারে�ই
উ� হেয়েছ েদবসভায় অিভনয় করেত িগেয়
‘পু�েষা�ম’ বলেত িগেয় ভ�ল�েম ‘পু�রবা’ বেল
েফলায় উবশীর
�
উপর বিষত� হেয়েছ ভরতমুিনর
অিভশাপ ‘’েযন মমপেদশ�য়া লি�তে�ন ন েত িদব�ং
�ানং ভিবষ�িত।“ 6
অথাৎ
� ‘েযেহত� ত� িম আমার আেদশ ল�ন
কেরছ, তাই �েগ েতামার
�
�ান হেব না। যিদও পের
ইে�র হ�ে�েপ েসই অিভশাপ িকছ�টা লাঘব
হেয়েছ, �ামীর পু� দশন� হেল উবশী
� পুনরায় �েগ �
িফের আসেত পারেব। এে�ে� নাট�কািহনীেক
সার্থক ম��ত করার জন� নাটেকর �েয়াজেন
উবশীর
�
পু��প এক�ট িশ�চিরে�র �েয়াজন
িছল।
যিদও ঘটনার তী� ঘাত �িতঘােতর মধ� িদেয়
নায়ক-নািয়কার িমলন সািধত হেয়েছ তবু তার
�ািয়� িছল �ণ�ায়ী। এক�ট স� সুেতার মেধ�
ঝু লিছল তােদর িমলন ব�ন। েয েকান সমেয়
তােদর মেধ� িবে�দ ঘেট েযেত পাের এই আশ�া
িছল �িত মুহ�েত�। েকননা উবশীর
�
উপর ঝু েলিছল
ইে�র বাণী, পু�রবা পুে�র মুখ েদখেলই
পু�রবােক েছেড় উবশীেক
�
চেল েযেত হেব �েগ।�
যা উবশীর
�
কা��ত নয়। পিতই তার সব�াণ,
�
তাই
িচরকাল মেত�� পিতর সে� থাকেব এ�প তাঁর
অিভ�ায়। এিদেক আবার উবশী
� স�ান স�বা।
অতএব স�ুেখ ি�য় িবে�দ�প আস� িবপদ
অতেপেত বেস আেছ। এখন উপায়? উবশী
� েভে�
পরার পা�ী নন, িতিন সকেলর অজাে� ভূ িম�
পু�েক চ�বন মুিনর আ�েম গ��ত েরেখ
িদেলন। ি�য়র ভিবষ�ত িবে�দ �প েমঘ
অপসািরত হল বেট িক� উবিশর
�
িচ�া অ�
থাকল না, যিদ পরবত�কােল েকা��ন েকান
উপােয় িপতা -পুে�র সা�াত হয় তাহেল ি�য়

িবে�দ অবশ�াি� ঘটেব । তাই উবশী
� এ িবষেয়
সদা িচি�ত ও আশ��ত।
নায়ক নািয়কার এ�প িমলন কখনও সাথক
� িমলন
হেত পাের না, েকাথাও েযন অস�ূণতা
� েথেক
যা��ল ।বলা হেয় থােক ‘পু�ােথ � ��য়েত ভাযা’� –
িববােহর চরম ল��ই পু�লাভ। যার জন� পিতপি�র থােক গভীর �ত�াশা ও দীঘ অেপ�া।
�
িক�
উ� নাটেক নায়ক-নািয়কার ে�ে� যা ঘেটেছ তা
ব�িত�মী। েযখােন স�ান পিরবােরর সুেখর
অনুঘটক িহসােব কাজ কের, সংসার �প সুখেক
আেরা �রাি�ত কের, েসখােন েদখা যাে�
স�ােনর উপি�িত হেলই নায়ক-নািয়কার মেধ�
িবে�দ হওয়ার উপ�ম। যা নাট�কােরর কা��ত
নয়। িতিন চান নায়ক নািয়কার এক সাথক
� িমলন।
েযখােন
নায়ক-নািয়কা
স�ান
সহেযােগ
সুখীগৃহেকাণ রচনা করেত পাের। আর েসই
লে��ই উ� নাটেক নাট�কােরর আয়ু�প
িশ�চিরে�র উপি�িত এবং িশ�চির��টেক
েক� কের সংগমণীয় মিণ এবং শকুেনর েছাঁ
েমের িনেয় যাওয়া ইত�ািদ নানা কািহনীর ঘাত
�িতঘােতর মধ� িদেয় নায়ক নািয়কার িনকট
পুে�র উপি�িত এবং পরবত�কােল নারেদর
আগমন ও ইে�র অভয় তথা আ�� �প সে�াষ
জনক বাত�া পিরেবশন।
এইভােব ঘটনার নানা ঘাত �িতঘােতর মধ� িদেয়
নাট�কািহনী এিগেয় চেলেছ। নায়ক নািয়কার
মেধ�
িবে�দও
সািধত
হেয়েছ।
মােঝ
নাট�কািহনীেক সাথক
� ম��ত করার জন� অেনক
ঘটনাই �বািহত হেয়েছ। নাটেকর এেকবাের েশষ
লে� নায়ক নািয়কার পুনিমলেন
�
নাট�কার
তৎপর। িতিন এমন এক�ট উপায় বা মাধ�ম
খুজ
ঁ িছেলন যার মাধ�েম িব��� নায়ক-নািয়কার
পুনিমলন
�
ঘটােনা স�ব হয়। আর এই মহৎ
উে�শ� সাধেনর জন� িতিন মাধ�ম িহসােব
সুেকৗশেল িশ�চির� আয়ুেক েবেছ িনেয়েছন।
অতএব েদখা যাে� িশ�চির��ট নাটেকর
অি�েম িব��� নায়ক-নািয়কার িমলেনর পথ
�শ� কেরেছ। তােদর পুনরায় একসূে� �ি�ত
কেরেছ। আয়ু�প িশ� চিরে�র উপি�িতর দ�ন
নায়ক-নািয়কার মেধ� িবে�দ সািধত না হেয় বরং
পর�েরর পিরণয়�প ব�ন দৃঢ় ও িচর�ায়ী
হেয়েছ। যা নাট�কােরর কা��ত। �ধু তাই নয় �ীপু� সম�েয় পু�রবার এক�ট সুেখর সংসার রিচত
হেয়েছ। এইভােব নাটকীয় নানা ঘাত-�িতঘােতর
মধ� িদেয় নায়ক-নািয়কার মেধ� িমলন সািধত
হেয়েছ এবং এক�ট সাথক
� নাটক পিরেবিশত
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হেয়েছ, েসই সে� নাট�কােরর উে�শ� হেয়েছ
চিরতাথ।�
িশ� চির� অ�েন নাট�কার িনেজেক উজার
কের িদেয়েছন, তাই তাঁর অ��ত িশ�মনও
আপন মেনর বিহঃ�কাশ। মেন হয় অ��ত িশ�
চির��ট কা�িনক নয়, বা�ব জগেতরও নয় -এ
েযন ভােবর এক এক�ট �প। হািস কা�া ও িম��
িম�� সংলােপর পাশাপািশ চির��টর মেধ� তী�
মানিসক অনুভূিত বা উে�জনা কখনও বা
গা�ীেযর� ভাবােবগ িমি�ত পিরণত িচ�ও অ��ত
হেয়েছ ।
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