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Abstract 
Vishkhadatta created a completely new genre in Sanskrit Literature by bringing mainstream politics 
into literature. In post -Kalidasa era, this type of subject in a play was very rare. After the destruction of 
Nanda dynasty, Chandra Gupta Maurya ascended the throne. The theme of the play is to bring Nanda’s 
trustworthy Amatya Rakshas in to the confidence of Chandra Gupta’s. While depicting the characters 
Vishkhadatta showed his exquisite mastery in representation of various characters by showing different 
shades of them. Like other side roles, equal importance was also given on the child character too. Every 
character, though being in a certain genre is also unique in their own ways. The amount of imagination 
engulfed in these child characters represents the reality on one hand and at the same time enlivens the 
motion of the play to another height. Mastery of Vishkhadatta while depicting the child character does 
not merely lie in the dialogue, acting or representation only but the inherent psychological traits 
analysed in a completely different manner uplifts the play on a different level. All the devices tried by 
Chanakya to convince Amatya Rakshas and the efforts of Rakshas’s wife to safe guard the family from 
Chanakya’s espionage system helps to depict the infancy of her son. Though her mother tries to confine 
her son in a safe house but an infant heart can’t be captured and ultimately breaks free. The natural 
curiosity of a child is universal and nothing can contain that. The spontaneous exuberance of an infant 
represented by Rakshas’s child bears the signature of natural reflex of a child. The unique signature of 
Vishkhadatta’s creation has come to full bloom through the depiction of this child character. 
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Introduction 

কালিদাস াত্তর যুসের নাট্যকার লিশাখদত্ত  ংসৃ্কত নাট্য াহসতযর জেসত এক নতুন ধারার 

প্রিততক। তা াঁর রলিত  প্তমাঙ্ক লিলশষ্ট ‘মুদ্রারাক্ষ ম্’  ংসৃ্কত দৃশযকাসিযর ইলতহাস  এমন 

একটট্ নাট্ক যা স্ত্রীভূলমকা ির্জতত ও রাজনীলতসক অিিম্বন কসর রলিত। নাট্কটট্র 

প্রস্তািনায়1 প্রদত্ত নাট্যকাসরর  ংলক্ষপ্ত আত্মপলরিয় থেসক আমরা জানসত পালর লিশাখদত্ত 

িা লিশাখসদি মহারাজ ভাস্কর দসত্তর (নামান্তসর পেুৃর) পুত্র এিং  ামন্ত িসট্শ্বর দসত্তর থপৌত্র। 

লকনু্ত তা াঁর লপতা িা লপতামহ থকান্ রাসজযর শা নকততা লিসিন এই লিষসয় নাট্যকার নীরি 

থেসকসিন। তা াঁর এই নীরিতার ফসিই কলির জন্মস্থানসক থকন্দ্র কসর প্রধানতঃ দুটট্ মত েসে 

উসেসি। একদি  মাসিািক লিশাখদত্তসক লিহাসরর অলধিা ী রূসপ প্রমাণ করসত প্রয়া ী 

হসয়সিন। Telang মসহাদয় এই মসতর প্রধান প্রিক্তা। অনযদি আিার িাংিার অলধিা ী রূসপ 

লিশাখদত্তসক প্রমাণ করসত  সিষ্ট হসয়সিন। নাট্সকর প্রস্তািনায় এিং অনযত্র প্রাপ্ত তেযেুলি 

লকনু্ত লিশাখদসত্তর িাঙালিয়ানার পলরিায়ক। কারণ নাট্সকর প্রস্তািনায়  ূত্রধাসরর  ংিাসপ 

আমরা পাই- 

 

“িীয়সত িালিশ যালপ  ৎসক্ষত্রপলততা কৃলষঃ। 

ন শাসিঃ স্তম্বকালরকা িপু্তেু তণমসপক্ষসত।।“ 2 

 

তসি লতলন টেক থকান  ময়কার কলি এ লনসয় পর্িতসদর মসধয লিস্তর মতসভদ িততমান। 

অসনসকর মসত থমৌখরীরাজ অিলন্তিম তার 3  মসয়  প্তম শতাব্দীর প্রেমভােই কলির 

লস্থলতকাি। থকউ থকউ অনুমান কসরন লিশাখদত্ত লিতীয় িন্দ্রেুসপ্তর  ম ামলয়ক এিং তা াঁর 

জীিৎকাি ৪ে ত-৫ম শতসকর মধযিতী। M. Krishnamachariar খ্ীঃ ৫ম শতাব্দীসক 

মুদ্রারাক্ষস র রিনাকাি িসি লস্থর কসরসিন। 4 

International  Journal  of  Applied Research 2021; 7(2):  453-455 

 

www.allresearchjournal.com


 

~ 454 ~ 

International Journal of Applied Research  http://www.allresearchjournal.com  
 

িীরর  প্রধান মুদ্রারাক্ষ  নাট্কটট্র অনযতম বিলশষ্টয- 
এখাসন েতানেুলতক থপ্রম কালহনী অনুপলস্থত।  ংসৃ্কত 
নাট্য ালহসতয নাট্ক, প্রকরণ প্রভৃলত িহৃদাকার রিনার 
 ি তসেষ্ঠ উপাদান হি থিৌলকক িা অসিৌলকক প্রণয় 
কালহনী। লকনু্ত লিশাখদত্ত থ ই প্রিলিত প্রো িজতন কসর 
নতুন আলিসক এই নাট্কটট্ উপস্থালপত কসরসিন। এমন 
নাট্ক  ংসৃ্কত  ালহসতয  তযই লিরি। নন্দ িংশ ধ্বংস র 
পর িন্দ্রেুপ্ত থমৌয ত ল ংহা সন আসরাহন কসরন। তা াঁর 
লিিক্ষণ কূট্সকৌশিী মন্ত্রী িাণকয কতৃক নসন্দর অনেুত 
লিশ্বস্ত মন্ত্রী রাক্ষ সক িন্দ্রেুসপ্তর পসক্ষ আনয়ন করাই 
নাট্কটট্র মূি উপজীিয লিষয়। কূট্নীলতর  ুক্ষ্মালত ুক্ষ্ম 
প্রসয়াে োকসিও নাট্যকাসরর বনপুসণয তা ঘট্না প্রিাসহর 
জটট্িতা  টৃষ্ট কসর লন। নাট্কীয় ঘট্নার ঐকয এিং 
 ংহলত নাট্কটট্সক  ফি নাট্সকর মলহমায় মর্িত 
কসরসি।  ংসৃ্কত নাট্য ালহসতযর ইলতহাস  র্িয়ােত 
ঐকযলিলধর এমন  াে তক রূপায়ণ দুি তভ। তাই Wilson 
মন্তিয কসরসিন- “It may be difficult in the whole range of 

dramatic literature to find a more successful illustration of 

the rule.” 5 
নাট্যসকৌশি ও কািযস ৌন্দসয তযর পাশাপালশ নাট্কীয় িলরত্র 
উপস্থাপনায় অপূি ত  মন্বয় ঘসট্সি নাট্কটট্সত। নাট্কীয় 
িলরত্র লিত্রসণ লতলন এক অলভনি দক্ষতার পলরিয় 
লদসয়সিন। তা াঁর অর্ঙ্কত প্রলতটট্ িলরত্র এক একটট্ লিসশষ 
থেণীভূক্ত হসয়ও আপন আপন বিলশসষ্টয  মুজ্জ্বি। তা াঁর 
অর্ঙ্কত অনযানয িলরসত্রর নযায় লশশু িলরত্রও হৃদয়গ্রাহী ও 
অলনন্দয  ুন্দর। লশশুিলরসত্রর আসিখয লনম তাসণও 
নাট্যকাসরর লশল্প লনষ্ঠার িাপ  ুষ্পষ্ট। নাট্যকাসরর কল্পনা 
বিভসি এই লশশু িলরত্রেুলি একলদসক থযমন িাস্তসিালিত 
ও জীিন্ত হসয় উসেসি অপরলদসক থতমলন নাট্যকালহনীর 
েলতিরৃ্ি তো  াে তকতায় লিশষ  হায়তা কসরসি।  
লতলন লশশুিলরত্র অঙ্কসন শুধু অলভনয়,  ংিাপ, নাট্কীয় 
র সিাধ লকংিা অিংকরণ  টৃষ্টসত নয়, থ ই  সি 
লশশুমনস্তসের প্রলতচ্ছলিও তুসি ধসরসিন যার ফিস্বরূপ 
িলরত্রেুলি আরও  জীিতা ও স্বাভালিক িসি প্রলতভাত 
হসয়সি। উক্ত নাট্সক রাক্ষ  লশশুপুসত্রর কোই ধরা যাক, 
তার স্বভাি ুিভ  হজাত প্রিলৃত্তর মধয লদসয় নাট্যকাসরর 
লশশুমনস্তসের লনদশ তন তুসি ধরা হসয়সি। যলদও রাক্ষ  
পুত্র নাট্যমসে উপলস্থত হয় লন। নাট্সকর প্রেম অসঙ্ক 
লশশু িলরত্রটট্র উসেখ একিার মাত্র শুধু লনপুণক নামক 
েুপ্তিসরর িক্তসিয পাওয়া যায়- “ততশ্চ একস্মাদপিরকাৎ 
পেিষীয়ঃ লপ্রয়দশ তনীয়শরীরাকৃলতঃ কুমারসকা 
িািত্ব ুিভসকৌতুহসিাৎফুেনয়সনা লনষ্ক্রলমতুং প্রিতৃ্তঃ।” 6 
অে তাৎ রাক্ষস র পাাঁি িৎ সরর িয়স র থকান একটট্ 
পরম  ুন্দর িািক বশশি  ুিভ থকৌতুহসি উৎফুে 
থিািসন একটট্ কু্ষদ্র েহৃ থেসক িাইসর আ সত িাইি। 
মেস্থ না হসিও েুপ্তিসরর উর্ক্তর মধয লদসয় রাক্ষ  
পুসত্রর লকিু িালরর্ত্রক বিলশষ্টয প্রকালশত হসয়সি- থ  
পেিষীয়, বশশি  ুিভ, থকৌতুহিী এক পরম  ুন্দর 
িািক। যলদও তার নাসমর লিষসয় থকান তেয জানা 
যায়লন। 
ঘট্নার থপ্রক্ষাপট্ লিষসয় িিা যায় -নন্দিংসশর 
মূসিাসচ্ছদ কসরও িাণসকযর থিাধ প্রশলমত হয় লন। নন্দ 
রাজাসদর একান্ত অনুেত অমাতয রাক্ষ  ঐ িংসশরই 

অনুেত থকান িযর্ক্তসক আেয় কসর প্রভুভর্ক্তর কারসণ 
িন্দ্রেুসপ্তর লিসরাধী শর্ক্তসক  ংহত করসত িাইসি িাণকয 
িিৃ  ি তাে তল র্িসক হতযা কলরসয়সিন। ইলতমসধয প্রজাসদর 
মসধয প্রিালরত হসয়সি থয -পাি ততযরাজ পি ততসকর পুত্র 
মিয়সকতুসক নন্দরাজয দাসনর প্রলতেুলত লদসয় রাক্ষ  
তা াঁর  সি  লি কসরসিন এিং থেচ্ছ রাজাসদর একর্ত্রত 
কসর িন্দ্রেুপ্তসক আিমণ করার জনয তৎপর হসয়সিন। 
িাণকয মসন কসরন থয নন্দিংসশর মূসিাসচ্ছদ হসিও 
থ ই িংসশর অ াধারণ েুণ ম্পন্ন অমাতয রাক্ষ  যতলদন 
না িন্দ্রেুসপ্তর িশযতা স্বীকার করসিন ততলদন পয তন্ত তা াঁর 
লিজয়  মাপ্ত হসি না। িাণকয তা াঁর উসেশয ল র্ির জনয 
রাসজযর  ি তত্র লিশ্বস্ত অনুিরসদর লনযুক্ত কসরসিন। 
রাক্ষস র েলতলিলধ জানার জনয থ ই  ি েুপ্তিসররা 
িলেসয় পসেসি রাসজযর  ি তত্র। শুধু থয শতু্রসক দিু তি 
করার জনয তা াঁর লিরুসি েুপ্তির লনযুক্ত করা হসচ্ছ- তা 
লকনু্ত নয়। িন্দ্রেুসপ্তর প্রলতরক্ষার জনয একান্ত অনুেত ও 
 ি তপ্রকাসর পরীলক্ষত িযর্ক্ত িে তসক তা াঁর িতুপ তাসশ্ব ত লনযুক্ত 
করা হসয়সি। িাণসকযর অনুমান রাক্ষ  িন্দ্রেুসপ্তর 
লিরুসি যুসি অিতীণ ত হওয়ার দরুণ িন্দ্রেুসপ্তর লিসরাধী 
 ি রাজাসদর একর্ত্রত করার জনয লনশ্চয় থোপসন 
কু ুমপুর পলরতযাে কসরসিন এিং দ্রতু কু ুমপুর 
পলরতযাসের  ময় অমাতয রাক্ষস র পসক্ষ স্ত্রী পুত্রসক 
 সি লনসয় যাওয়া  ম্ভিপর হয়লন। অতএি লনশ্চয় থকান 
অলভন্ন হৃদয় িিুর েসৃহ রাক্ষ  তা াঁসদর থরসখ লেসয়সিন। 
রাক্ষস র পলরিার  টেক ভাসি থকাোয় অিস্থান করসি 
থ ট্া জানা িাণসকযর পসক্ষ একান্ত জরুরী প্রসয়াজন 
হসয় দা াঁলেসয়সি। কারণ স্ত্রী পুসত্রর  িান প্রাপ্ত হসিই 
রাক্ষস র হলদশ পাওয়া  ম্ভিপর হসি। 
রাক্ষস র স্ত্রী ও পুত্র অিশযই নেসরর থকান লিশ্বস্ত 
িযর্ক্তর েসৃহ আত্মসোপন কসর আসি এরূপ অনমুান 
কসর িাণসকযর লনসদতসশ েুপ্তির লনপুণক যমপট্ লনসয় 
োন করসত করসত নেসরর  সন্দহস্থি েুলিসত পয তট্ন 
করসত থিলরসয়সি। লিলভন্ন স্থাসন ঘুরসত ঘুরসত থ  
িন্দনদা  নামক এক িলণসকর েসৃহর  ম্মুসখ উপলস্থত 
হসয়সি। থ ই  ময় স্বভাি  ুিভ থকৌতুহিী একটট্ িািক 
থ ই যমপট্ থদখার আগ্রসহ েসৃহর িাইসর থিলরসয় আস । 
তৎক্ষণাৎ একজন রমনী থ ই েহৃ থেসক থিলরসয় এস  
দ্রতুেলতসত িািকটট্সক ধসর থফসি েসৃহর অন্দসর লনসয় 
যায়। ঘট্নার আকর্স্মকতায় অজ্ঞানিশতঃ অতযালধক 
লক্ষপ্রতার দরুণ থ ই রমনীর থকামি হস্তািুলি থেসক 
খস  পসে একটট্ অিুরীয়ক এিং থ টট্  কসির 
অিসক্ষ লনপুণসকর পাসয়র কাসি েলেসয় এস  পসে। ঐ 
অিুরীয়সক রাক্ষস র নামাক্ষর মুলদ্রত থদসখ লনপুণসকর 
িুঝসত অ ুলিধা হি না, থ  তার লিসেষণী িুর্ির 
 াহাসযয অলত  হসজই িুসঝ থফসি থয, দরজার 
অন্তরাসি অিস্থানকারী রমণীই হসিন অমাতয রাক্ষস র 
স্ত্রী এিং ঐ থকৌতুহিী িািক রাক্ষস র লশশুপুত্র। অলত 
 ন্তপ তসণ তৎক্ষণাৎ থ  অিুরীয়কটট্ লনসয় এস  তুসি 
থদয় িাণসকযর হাসত। 
এ প্র সি উসেখয রাক্ষ পুত্রটট্ নাট্যমসে উপলস্থত হয়লন 
িসি তাসক আমরা নাট্সকর পাত্র লহ াসি েণনা করসত 
পালরনা। লকনু্ত লশশু পুত্রটট্র এই এই আংটট্ িতৃ্তান্ত 
নাট্যকালহনীসক এক নতুন লদসক থমাে লদসয়সি। 
নাট্যকাসরর ইচ্ছা থযন থতন প্রকাসরণ রাক্ষ  যাসত 
িাণসকযর িশীভূত হয় এিং িন্দ্রেসুপ্তর অমাতযপদ গ্রহণ 
কসরন। লকনু্ত রাক্ষ  শতু্রপসক্ষর অমাতযপদ গ্রহসণ 
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লকিুসতই রাজী নন। িরং িন্দেুসপ্তর লিসরাধী  মস্ত 
রাজাসক একর্ত্রত কসর নন্দ িংসশর পুনরূিাসর  সিষ্ট। 
 ুতরাং নাট্যকার িাইলিসিন এমন একটট্ িালিকাটে যার 
িারা রাক্ষ সক িাণকয িশীভূত করসত পাসরন। যমপট্ 
িতৃ্তান্ত, রাক্ষ  পুসত্রর িাইসর থিলরসয় আ া, রাক্ষ  
পত্নীর আঙুি থেসক আংটট্ খস  পো এ  িই 
নাট্যকাসরর থ ই িালিকাটের অিতারণা।  মগ্র নাট্সক 
এই আংটট্ িতৃ্তাসন্তর প্রভাি  ুদরূ প্র ারী। আংটট্ থপসয় 
দরূদশী িাণসকযর  ামসন উসন্মালিত হয় রাক্ষ সক 
িশীভূত করার এক নতুন পন্থা। রাক্ষ সক হস্তেত করার 

উপায় লহ াসি এই আংটট্ থয লনঃ সন্দসহ অনুঘট্ক 
লহ াসি কাজ করসি একো থভসি িাণকয উচ্ছ্বল ত হসয় 
পসে। তৎক্ষণাৎ থভদনীলতর প্রসয়াসে িুর্ি তার মর্স্তসে 
জাগ্রত হসয়সি। লতলন তা াঁর উসেশয ল র্ির জনয রাক্ষ  
িিু শকট্দা সক লনসয় একটট্ লশসরানাম লিহীন স্বাক্ষর 
পত্র লিলখসয় তাসত রাক্ষস র নামার্ঙ্কত মুদ্রার িাপ 
থদওয়া, এিাো লিশ্বা  উত্পাদসনর জনয অিঙ্কার 
থপটট্কার উপর রাক্ষস র নামার্ঙ্কত মুদ্রার শীিসমাহর 
ইতযালদ কাজেুলি খুি  ন্তপ তসণ ও থোপসন কসরসিন। 
যার ফিস্বরূপ মুদ্রার িাপ থদসখ পরিতীকাসি 
মিয়সকতুর মসন লনর্শ্চত ধারণা জসন্মসি থয এই পত্র 
এিং অিংকাসরর থপটট্কা রাক্ষ ই থপ্ররণা কসরসিন 
িন্দ্রেুসপ্তর কাসি। এই ভাসি রাক্ষস র নামার্ঙ্কত মুদ্রার 
 াহাসযয িাণকয তা াঁর ঈর্িত িসক্ষ থপৌৌঁসি থেসিন। 
ঘট্না হি রাক্ষ সক খুাঁসজ থপসত িাণকয মলরয়া, তার 
 িাসনর জনয থোট্া কু মুপুর জসুে িাণকয েুপ্তির 
লনসয়াে কসরসিন- এই খিরটট্ রাক্ষ  থিশ ভািভাসিই 
জাসনন। তাই অলত  ন্তপ তসণ, থোপসন, থকানিসম 
অলভন্ন হৃদয় িলণক িিুর েসৃহ স্ত্রী ও পুত্রসক িুলকসয় 
থরসখ িন্দ্রেুপ্তসক পরাভূত করসত শর্ক্ত  েসয়র জনয 
থোপসন লিলভন্ন রাজাসদর  াসে লমলিত হসচ্ছন। এই 
জনয তাসক কু ুমপুর পলরতযাে করসত হসয়সি। 
এলদসক রাক্ষ সক থতা িসট্ই তা াঁর স্ত্রী-পুসত্রর হলদশ থপসত 
িাণকয মলরয়া। কারণ রাক্ষস র স্ত্রী পুত্রসক মাধযম কসর 
রাক্ষস র নাোি থপসত থিলশ থিে থপসত হসি না। তাই 
রাক্ষস র স্ত্রী-পুসত্রর  িান পাওয়ার জনয িাণকয থোট্া 
কু ুমপুর জসুে েুপ্তির লনসয়াে কসরসিন। িণসকযর এই 
অলভপ্রায় রাক্ষ  পত্নী  মযক ভাসিই অিলহত। তাই 
থিাকািয় থেসক রাক্ষ  পত্নী  দা  সিতন। শুধু তাই 
নয়, লশশু পুত্রটট্সকও  সিতন কসর থদওয়া হসয়সি যাসত 
থকান ভাসিই থ  িালের িাইসর না যায় এিং তার জনয 
লশশুটট্সক  ি তদা থিাসখর  ামসন রাখা হসয়সি। কারণ 
একটু্ অ তকত হসিই িাণসকযর কাসি থপৌৌঁসি যাসি 
তাসদর থোপনীয় স্থাসনর টেকানা। লকনু্ত হাজার লিলধ 
লনসষধসক অগ্রাহয কসরই থ ই লশশু থকৌতুহি িশতঃ 
যমপট্ থদখার জনয িালের িাইসর িুসট্ এস সি। মাসয়র 
শত অনুশা ন তাসক থিাঁসধ রাখসত পাসরলন। আর 
এখাসনই নাট্যকাসরর লশশুমনস্তসের আ ি লনদশ তনটট্ 
ফুসট্ উসেসি। কারণ লশশু থতা লশশুই। থ  যলদ িেসদর 
মত লনয়মানুিলত ততা, শঙৃ্খিাপরায়ন, লিন্তাশীি, অগ্র-পশাৎ 
লিষসয়  মযক লিসিিনা পূি তক পদাপ তণ করত তাহসি 
তাসক আর লশশু িিা হসি থকন? থকৌতুহিী মসনর 
থকৌতুহি পূণ ত না হওয়া পয তন্ত থেসম োকসি না। থহাক 
না িাধা লিপলত্ত, থ ই লিলধ লনসষসধর থকান পসরায়া না 

কসরই কলিমসন যখন যা ইচ্ছা জােসি তাই করসি। 
যলদও এর পলরণাম হসত পাসর  মূহ লিপদ, তি ু তার 
জনয থ  লিিলিত নয়, থেসম োকার পাত্র নয়, ভািখানা 
এমন যখন হসি থদখা যাসি, তাই হাল  কান্না তাসদর 
লনতয  িী। এরূপ আিরণ না কসর যলদ থ  মাসয়র 
লনসদতশ মত িুপটট্ াসর ঘসরর এক থকাসণ িস  োকত 
তাহসি িরং লশশু ুিভ লিরূি কম তই করা হত যা লশশুর 
স্বাভালিক আিরসণর লিপরীত ধমী। এরূপ আিরণ লশশুর 
 হজাত প্রিলৃত্তসক আঘাত লদত, লশশুর স্বাভালিক 
আিরসণ হস্তসক্ষপ করা হত যা নাট্যকাসরর কখনও 
কাময নয়। তাই এখাসন রাক্ষ  পুত্রটট্র থকৌতুহি পূণ ত 
িপিতার থয আিরণটট্ প্রসু্ফটট্ত হসয়সি তা লশশুর স্বভাি 
 ুিভ,  হজাত প্রিলৃত্তর স্বাভালিক প্রলতফিন। 
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