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সংি সার  

সং ৃ ত  সািহেত র  ইিতহােস  এক উ ল ন   হেলন  মহাকিব কািলদাস।  িতিন ভারেতর 
কিবকুল িশেরামিণ, ভারেতর ইিতহােস এক সুবণযেুগর  িতিনিধ  প হেলন বাণীর বরপু  
এই  মহাকিব।  কািলদাস  মূলতঃ  কিব  হেলও  নাট রচনােতও  তারঁ  কৃিত   অিবসংবািদত। 
কািলদাস  িবরিচত  িব িব ুত  নাটক  ‘অিভ ানশকু লম্ʼ  সং ৃ ত  সািহেত   তথা 
িব সািহেত র  দরবাের  সবে   নাটক  বেল  পিরগিণত।  মহাভারেত  বিণত  হ নাপুররাজ 
দুষ  ও আ ম বািলকা  িব ািম  কন া শকু লার  ণয় ও পিরণয় কািহনীই এই নাটেকর 
মূল উপজীব । 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। 
মহাকিব  নাটকীয়  মুখ চির   গুিলর  মত  গৗণচির   সমূহেকও  আপন  দ তায়  িচ ত 
কেরেছন। আেলাচ  নাটেক উপ ািপত  গৗণচির  সমূেহর মেধ  অনসয়ূা ও ি য়ংবদা চির  
কািলদােসর  িনজ  সৃ । নাটেকর  থম অ   থেক চতথ অ  পয  পিরসের এই চির  
দু ট কিবক নার সাহােয  িনজ িনজ  বিশে  উ ল হেয় উেঠেছ।  ক ীয় চির  শকু লা 
চিরে র সােথ অনসূয়া ও ি য়ংবদা চির ট ওতে াত ভােব জিড়ত। নাট কািহনীেক সাথক 
ম ত করেত তথা নাট কািহনীেক চরম লে  এিগেয় িনেয়  যেত শকু লােক  যাগ  স ত 
িদেয়েছ তার  দুই সখী অনসূয়া ও  ি য়ংবদা।  চির  দু ট মুখ   চির  শকু লা  চির   েন 
অ নী  ভূিমকা  িনেয়েছ। এই  দুই  সখী  ব িতেরেক শকু লা  চির ট স ূণ  হেত পাের  না। 
যাইেহাক অনসূয়া ও  ি য়ংবদা দুই সখীই সমবেয়া প এবং শকু লার মদনকামনায় সমান 
দরদী  থাকেলও  উভেয়র  িকছ  চাির ক  বিশ   উ   নাটেক  িতফিলত  হেয়েছ।  যমন 
ি য়ংবদা উ ল, চপল, বাকপট। অপরিদেক, অনসূয়া  সই অেথ িক ৎ সংযত। ি য়ংবদা 
একট আেবগ  বণ ও  ত ৎপ মিত স া। অপরিদেক অনসূয়া ধীর, বা ববু  ও দরূদৃ  
স া। 

 
সূচক শ াবলী :  অিবসংবািদত,  িব িব তু,  সমবেয়া প,  ত ৎপ মিত  
 

ধান অংশ  
সং ৃ ত  সািহেত র  আকােশ  এক  উ ল  জ ািত   হেলন  মহাকিব  কািলদাস।  অসীম 
িতভাধর এই কিব শুধু 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 তারঁ কৃিত েক এক বােক   ীকার কেরেছন। 
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কািলদাস  বলেত  শুধু  কানও  ব   িবেশষ  বাঝায়  না, 
ভারেতর  ইিতহােস  এক  সুবণযেুগর  িতিনিধ  প  হেলন 
বাণীর  বরপু   এই  মহাকিব।  যিদও  মহাকিবর  ব  জীবন 
িতিমরাবতৃ ঘন কুয়াশার চাদের আ ।  ঠক  কান্ সময় ও 
কান জনপেদ তারঁ আিবভাব  স  িবষেয় প তেদর মেধ  
রেয়েছ িব র মতেভদ। ফল প,  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।  তারঁ  আিবভাবকাল 
িনেয়  য কতকগুেলা মতবাদ  চিলত রেয়েছ,  সগুিলর মেধ  
অন তম  হল‐  ীঃ  পূঃ  থম  শতেক  শকারী  িব মািদত  
উ িয়নীেত  রাজ   কেরন,  তারঁ  সভার  সভাকিব  িছেলন 
কািলদাস।  পরবত কােল  উইিলয়াম  জা ,  এম.আর.কােল, 
প ত  হর সাদ  শা ী  মুখ  িব জন  এই  মতেক  সমথন 
কেরেছন।  কািলদােসর  িত ট  রচনােতই  ভারতীয়  িচর ন 
ত াগ  ও  কল ান  ধেমর  আদশ  িতফিলত  হেয়েছ। 
মানবচির   অনুধাবেন  কািলদাস  তল   কিব  নই। 
অ জগতেক  িতিন  যন  ত   দখেতন।  এই  ত  
দশন আর আেলাক  সামান   নব  নব উে শশালী  িতভার 
স েমই সৃ  হেয়েছ কািলদােসর অনপুম সািহত  স ার। 
কািলদােসর রচনাবলী বহ  ে   চিলত হেলও প্ তগেণর 
মেত সাত ট কিবকৃিত কািলদােসর রচনা।  সগুিল হল‐ 
দু ট মহাকাব  বা গীিত কাব :   মঘদতূ ও ঋতসংহার । 
দু ট মহাকাব :  কুমারস ব ও রঘুবংশ এবং 
িতন ট  দৃশ কাব :  মালিবকাি িম ,  িব েমা শীয়  ও 
অিভ ানশকু ল । 
মহাকিব  কািলদাস  িবরিচত  িব িব তু  নাটক 
‘অিভ ানশকু লম্ʼ  সং ৃ ত  সািহেত   তথা  িব সািহেত র 
দরবাের  সবে   নাটক  বেল  পিরগিণত।  এ ট  স ম অ  
িবিশ ।  মহাভারেত  বিণত  হ নাপুররাজ  দুষ   ও আ ম 
বািলকা িব ািম  কন া শকু লার  ণয় ও পিরণয় কািহনীই 
এই  নাটেকর  মুখ   উপজীব ।  কািহনী টর  উৎস  িহসােব 
ব াসেদব  রিচত  মহাভারেতর  আিদপব  িস   হেলও 
অেনেকর  মেত  প পুরােণর  গখ     কট্ ঠহিরজাতেক 
বিণত  শকু লা  উপাখ ান  থেক  নাট কািহনী ট  অনুসতৃ। 
ব াসেদব  রিচত  মহাভারেতর  আিদপব  থেক  মহাকিব 
িবষয়ব  সং হ করেলও নাটক ট কািলদােসর কিবক নার 
এক অপরা  সৃ ।  নাট কার এখােন  কীয়  দী   িতভার 
ভা  ে পেণ আপন মেনর মাধুরী  িমিশেয় এক অিভনব 

কািহনী  িবন াস  কেরেছন।  কািলদাস  মূলতঃ  কিব  হেলও 
নাট রচনােতও  তারঁ  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।  তারঁ  অ ত  িত ট 
চির   এক  এক ট  িবেশষ  ণীভূ   হেয়ও আপন আপন 
বিশে   সমু ল।  মানবমেনর  গভীের  িতিন  ডব  িদেত 
জােনন বেলই তারঁ নাট চির গুিল জীব   প পির হ লাভ 
কেরেছ।  তারঁ  চির   িচ েণর  ধান্  িদক  হল  াভািবকতা, 
সজীবতা ও  িবিচ তা আর অবশ ই উপমা  িনভরতা। কারণ 
‘উপমা  কািলদাসস ʼউ   বাদ ট  সবজন ীকৃত।  চির  
িচ েণর  মাধ েমই  নাট কােরর  সাফল   িনধািরত  হয়। 
মহাকিব  নাটকীয়  মুখ চির   গুিলর  মত  গৗণচির  
সমূহেকও  দ তায়  িচ ত  কেরেছন।  আেলাচ   নাটেক 
উপ ািপত  গৗণচির   সমূেহর  মেধ  অনসূয়া  ও  ি য়ংবদা 
চির  কািলদােসর  িনজ  সৃ । নাটেকর  থম অ   থেক 

চতথ  অ   পয   পিরসের  এই  চির   দু ট  কিবক নার 
সাহােয  িনজ িনজ  বিশে  ভা র হেয় উেঠেছ। 
আেলাচ   নাটক টর  নািয়কা  শকু লা।  ঋিষ  িব ািমে র 
ঔরেস  এবং  েগর  অ রা  মনকার  গেভ  তারঁ  জ । 
জ াবিধ  স িপতামাতার পিরত া া।  িশশু বয়স  থেকই  স 
মািলনী নদীর তীের তেপাবন আ েম কুলপিত মহিষ কে র 
ছ ছায়া  তথা  হা েয়  পািলতা  হেয়েছ। আ েমর অপর 
দুই  তাপসী অনসূয়া  ও  ি য়ংবদা  তারাও  মহিষ  কে র  ছ  
ছায়ায় পািলতা এবং এরা শকু লার  ায় সমবয়সী। অতএব 
ায়  সমবয়সী  এবং  এক   সহাব ােনর  দ ন  াভািবক 

ভােবই এই িতন আ ম বািলকার মেধ  পর েরর আ িরক 
ীিত গেড় উেঠেছ এবং তারা পর েরর িহতাকা ী  পা 

ও ব ু ভাবাপ া।  পূেবই উি িখত হেয়েছ শকু লা হল উ  
নাটেকর  নািয়কা  তথা  ক ীয়  চির ।  নাট কার  তারঁ 
অ েরর  য়াস  তথা  নাট কািহনী  নাট মে   তেল  ধেরন। 
নায়ক‐নািয়কা  িনেজেদর  অিভনয়  নপুেণ র  ারা  সই 
নাট কািহনীেত  জীবন  দান  কেরন।  এই  ভােব  নাট কােরর 
লখনী  শ     সাথক প  পির হ  লাভ  কের  ।  অতএব 
শকু লা  চির ট  নাট কােরর  অ ুিল  হলেন  নাটকীয় 
সাথকথায়  তার  চরম  লে   এিগেয়  চেলেছ। আর  এে ে  
শকু লােক  যাগ  স ত  িদেয়েছ তার  দুই সখী অনসূয়া ও 
ি য়ংবদা। এই দুই সখী ব িতেরেক শকু লা চির ট স ণূ 
হেত পাের না। নাটেকর সাথকতায় শকু লা চিরে র সােথ 
অনসূয়া  ও  ি য়ংবদা  চির ট  ওতে াত  ভােব  জিড়ত। 
রবী নােথর  ভাষায়‐  “একা  শকু লা,  শকু লার  এক 
তৃতীয়াংশ।  শকু লার  অিধকাংশই  অনসয়ূা  ও  ি য়ংবদা, 
শকু লাই সবােপ া অ ।”1   এই দুই সখীেক বাদ িদেল  য 
শকু লা ‐  স শকু লােক িতিন খ তা শকু লা বেলেছন। 
অতএব  দখা যাে , নাটক টেত অনসূয়া ও ি য়ংবদার  ান 
য  কতখািন,  অ তঃ  শকু লা  চিরে র  িবকাশ  সাধেন 
তােদর  ভূিমকা  য কত গভীর, তার সাথক মুল ায়ন রেয়েছ 
এই  ম েব ।  আমরা  দিখ  য  নাটেকর  ার   থেক 
শকু লার  পিতগেৃহ  যা া  অবিধ  ায়  সব েণই  তারা 
শকু লার সাথী  হেয়েছ। শুধু তাই নয়, তােদর  ি য় সখীেক 
ীিতি   সাি েধ   ভিরেয়  তেলেছ।  যেকান  কাজ    স 

আ মত র  জলেসচনই  হাক,  অথবা  পূজার  সাম ী 
স য়নই  হাক তা একক ভােব না কের তারা িতন বা বীেত 
একেযােগ স  কেরেছ। 
শকু লার  সব েণর সাথী  তারা।  স  রাজার  সােথ  একাে  
আলােপর  সুেযাগ  কের  দওয়াই  হাক  িকংবা  শকু লা 
মদনানেল  পীিড়ত  হেল  রাজার  সে   গাপেন  বতসকুে  
িমলেনর ব ব াই  হাক সম  কােজ তারা ি য় সখীর পােশ 
থেকেছ। রাজা দুষ  হঠাৎ তােদর সামেন আিবভূত হেল 
শকু লা  যখন  সল   স েম  িকছটা  অ ত 
িকংকতব িবমূঢ়  তখন  কৃতব ু র  মত  দুই  সখী  শকু লার 
পােশ  থেক তােক অিতিথ  সবার কথা মেন কিরেয় যথাযথ 
কতব   স েক  সেচতন  কেরেছ।  রাজা  শকু লা  িবষেয় 
জানেত চাইেল দুই সখী শকু লার উপর  বােণর আচঁ না 
আসেত  িদেয়  িনেজরাই  রাজার  সকল  কৗতহল  চিরতাথ 
কেরেছ।  শুধু  তাই  নয়  মদনস া  শকু লার  জন  
উশীরানুেলপন,  মণৃাল  ভৃিতর  ব ব া  কেরেছ।  এমনিক 
রাজার িনকট সখীর ভিবষ ৎ িনরাপ ার দৃঢ়করণ এবং সখীর 
িত  রাজার এই অকৃ ম সমাদর  যােত ভিবষ েতও অটট 

থােক  রাজােক  তা  িত ুিতর  সংকে   সংকি ত  কেরেছ। 
তােদর  ি য়  সখী  শকু লার  সােথ  রাজার  িমলেনর  ব ব া 
কের  িদেয়েছ।  শুধু  তাই  নয়,  পিত  িবরেহ কাতর  শকু লার 
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উপর  বিষত  দুবাসার  শাপেমাচেন  য়াসী  হেয়  ি য়ংবদা, 
ঋিষর  পােয়  ধের  তার  িতকােরর  িবক   পথ  বর  করেত 
সেচ  হেয়েছ। এেকবাের  শষ িদেক চতথ অে  শকু লার 
িবদায়  বলায়  পিতগেৃহ  যা াকােল  দুই  সখী  অনসূয়া  ও 
ি য়ংবদা আপন  সাহদরা ভিগনীর মত  শােক  িব ল  হেয় 
পেড়েছ।  চােখর  জল  বাগ  মােনিন,  অেঝােড়  কঁেদ 
ফেলেছ, ছলছল  চােখ শকু লােক িবদায় জািনেয়েছ। 
যাইেহাক অনসূয়া ও  ি য়ংবদা  দুই সখীই সমবেয়া প এবং 
শকু লার  মদনকামনায়  সমান  দরদী  থাকেলও  উভেয়র 
িকছ চাির ক  বিশ  উ  নাটেক  ূ টত হেয়েছ।  যমন 
ি য়ংবদা উ ল, চপল, বাকপট। অপরিদেক অনসূয়া  সই 
অেথ  িক ৎ  সংযত।    ি য়ংবদা  একট  আেবগ  বণ  ও 
ত ৎপ মিত স া। অপরিদেক অনসূয়া ধীর, বা ববু  

ও  দরূদৃ   স া।  রাজার আগমেন নবাগত অিতিথেক 
িঘের  ি য়ংবদা  ও  শকু লার  মেন  হাজােরা  ,  নানা 
কৗতূহল  তখন  অনসূয়া  ঋিষর  অবতমােন  একজন 
দািয় শীলা  গিৃহনীর  মত  অিতিথ  সৎকাের  তী  হেয়েছ। 
অিতিথ সৎকােরর জন  ফল এবং অঘ  সহেযােগ কলেসর 
জেল  পােদাদেকর  ব ব া  কেরেছ।  রাজা  জানায়,  তােদর 
িম  কথােতই তারঁ আিতথ  লাভ হেয়েছ। পর েণ ি য়ংবদা 
ত ের  জািনেয়েছ‐  “  তন  িহ  অস াং  ায়শীতলায়াং 

স পণেবিদকায়াং  মুহতূমুপিবশ   পির মিবেনাদং  কেরাত 
আযঃ।”  2  অথাৎ,  তাহেল  এই  ছায়াশীতল  ছািতম  তলার 
বদীেত একট বেস আপিন পির ম দরূ ক ন। এই উ র 
মধ   িদেয়  ি য়ংবদার  সহজ  সরল  মেনর  অিভব ই 
িতফিলত  হেয়েছ।  ি য়ংবদার  সে   রাজা  জানায়  শুধু 

িতিনই  একা  নন  তারাও  বৃ মূেল  জলিস ন প  পির ম 
কের  পির া   হেয়েছন।  অতএব  তােদরও  িব াম 
েয়াজন।  রাজার  উ ের অনসূয়া  সকলেক জািনেয়েছ  –“ 

উিচতং  নঃ  পযুপাসনম্ অিতথীনাম্।  অ   উপিবশামঃ।”  3 
অথাৎ  অিতিথর  অনুেরাধ  র া  করা  আমােদর  কতব । 
অতএব  সকেল  এখােন  এস  িব াম  িনই।  অনসূয়ার  এই 
উ র  মধ   িদেয়  তার  িবচ ণতা  ও  ন ী  সুলভ  ভাব 
িতফিলত হেয়েছ। তাহেল  দখা  গল রাজার আ ম কু টর 
েবেশ সকেল একট ভীত স । কারণ রাজা রাজপিরচেয় 

না  এেলও  িকংবা  িনেজর  পিরচয়  হাজার  গাপন  রাখেলও 
তারঁ  রােজািচত  পৗ ষদৃ   যােব  কাথায়?  এই  অব ায় 
শকু লােতা  মেরর ভেয়ই িব ল। আর ি য়ংবদাও হতব , 
তার  মুেখও  কথা  নই।  এে ে   দখা  গল  একমা  
অনসূয়াই ঋিষর অবতমােন ি র িচে  ঠা া মাথায় একজন 
অিভ  গিৃহনীর মত সকেলর সহেযােগ অিতিথ সৎকােরর 
মত  গু   দািয়   সামাল  িদেয়েছ।  শুধু  তাই  নয়,  অিতিথ 
সৎকােরর পর আগ েকর পিরচয় িবষেয় সকেলর  কৗতূহল 
িনরসেন  িনেজই  সু রভােব  গুিছেয়  মা জত  সহকাের   
উ াপন কেরেছ যােত প ােত উ রদাতা মন ু  না  হান‐ 
“  আযস   মধুরালাপজিনতঃ  িব ঃ  মাং  ম য়েত,  কতমঃ 
আেযণ  রাজিষবংশঃ  অলং য়েত,  কতমঃ  বা 
িবরহপযুৎসুকজনঃ  কৃতঃ  দশঃ,  িকং  িনিম ং  বা 
সুকুমারতরঃ  অিপ  তেপাবনপির মস   আ া  পদম্ 
উপনীতঃ।”  4  অথাৎ,  আপনার  মধরু  আলাপ  আমেদর 
সে াচ  দরূ  কেরেছ,  তাই  আপনার  স ে   জানেত  আিম 
উ ু   হেয়িছ।  আপিন  কান  রাজিষ  বংেশর  অলংকার  ? 
কান  দেশর  লাকেক  আপনার  িবরেহ  উৎসুক  রেখ 
আপিন  এখােন  এেসেছন  ?  আর  িক  কারেণই  বা  অিত 
কামল আপনার এই শরীের তেপাবন  মেণর  শ  ীকার 
করেছন  ?  তার    করার  এই  কৗশল অত   বু ম ার 

সা   বহন  কের।  অনসয়ূার  এই  সুি র,  ধীর,  গ ীর, 
পিরপা টত, মা জত বা বেবাধ সকলেক  মািহত কেরেছ। 
িতন সখীর মেধ  অনসূয়াই  য সকেলর  ন ী তা ি য়ংবদার 
কথােতই  মািণত  হেয়েছ।  আগ ক  অিতিথর  পিরচয় 
িবষেয় ি য়ংবদা িনেজ সরাসির না  জ াসা কের অনসূয়ার 
কােছ জানেত  চেয়েছ‐  “ অনুসূেয়,  কা নু খলু।”  5 অথাৎ, 
অনসূয়া  ইিন  ক  ?  যিদও  আমরা  ি য়ংবদােক  যতটা 
অপিরণত  িকংবা  কাচঁাবু র  ব   মেন  কির  না  কন 
বা েব  স  িক   ততটা  নয়  কারণ,  আগ ক  রাজার 
বাকচাতরতা আলােপর  কৗশল  ি য়ংবদার  মেন  সে েহর 
উে ক  কেরেছ‐  “এষঃ  চতরগ ীরাকৃিতঃ  চতরং  ি য়ম্ 
আলপন্  ভাববান্  ইব  ল েত।”  6  অথাৎ্,  চতর  অথচ 
গ ীর  এরঁ আকৃিত,  শুধু  তাই  নয়,  য  িনপুণতার  সােথ  ইিন 
সু র  ভােব আলাপ  করেছন  তােত  মেন  হে   ইিন  কান 
ভাবশালী ব  হেবন। ি য়ংবদার এই সে হ তার দরূদৃ  
মতার  সা   বহন  কের  এ  িবষেয়  কান  সে হ  নই। 

অনসূয়া ধীর গ ীর  কৃিতর হেলও ি য়ংবদা িছল বরং তার 
উে াটা,  হাস ময়ী,  দু িমেত  িস হ া,  াণচ লা, 
বাক্চাটলতায়  প টয়সী  ।  এই  জন ই  শকু লার  সােথ  তার 
বশী  ভাব,  বশী  খুনসু ট।  িনেজর  েপর  শংসা  শুেন 
শকু লােক  সল   ভােব  বেস  থাকেত  দেখ  ি য়ংবদা 
রাজার আরও  িকছ  াতব  আেছ  িক  না জানেত  চাওয়ার 
অজহুােত কেথাপকথনেক আরও এিগেয় িনেয় চেলেছ এবং 
এই  সুেযােগ  শকু লােক  যাগ   পাে   স দান  িবষেয় 
কে র বাসনার কথা সুেকৗশেল ব  কেরেছ। শুধু তাই নয়, 
শকু লা ল ায় ও রােগ উেঠ  যেত চাইেল ি য়ংবদা তােক 
জাড়  কের  বিসেয়  রেখেছ  ।  এখােন  শকু লার  িত 
অনসূয়ার  ঘিন তা  িকছটা  দরূে   অব ান  কেরেছ,  সে  
থেকও অনসূয়া  যন দশেকর আসেন অিধ তা হেয়েছ। 
তৃতীয় অে  রাজার  িত শকু লার  দুবলতা  কােশর পর 
ি য়ংবদােক  পাই  ক  ?  স  অস ব  খুশী।  শু   হেয়  যায় 
রাজার  িনকট  মপ   রচনার  তারেজাড়  –  ি য়ংবদার 
কথানুসাের  শকু লা  শুেকাদর‐ কামল  প পাতায়  নেখর 
আচঁেড়  মপ  রচনা কের  ফেল। এরপর রাজার  িনকট 
রণ করার পালা।  িক  িকভােব ? এে ে  আবারও  সই 

ি য়ংবদা  সকেলর  থেক  এিগেয়,  তার  আেবগ  তত েণ 
টগবেগ, উপি ত বু   যন তার রে  রে । তত্ ণাৎ  স 
ি র  কের  –  িনমােল র  ছেল  ফুেলর  মেধ   কের  তা  রাজার 
হােত  দওয়া  হেব।  অপরিদেক  শকু লা  ও  দু ে র  ম 
িবষেয়  ি য়ংবদা  যখন  মশগুল,  চনমেন  আ হারা,  তখন 
অপর  সখী  অনসূয়া  একজন  দািয় শীলা  গিৃহনীর  মত 
শকু লার ভিবষ ৎ িবষেয় গ ীর, রাজা ঃপুের সখীর মযাদা 
িত ায়  সদা  সেচতন।  না,  শুধু  অ ের  ঘুরপাক  নয়‐ 

রাজধানীেত  শকু লার  মযাদা  কতটকু  থাকেব  তা  িন ত 
করার  জন   রাজার  িনকট  কােশ   অনুেরাধ  কেরেছ‐  “ 
বয়স ,  বহব ভা  রাজনঃ  ূয়ে ।  যথা  নৗ  ি য়সখী 
ব ু জনেশাচনীয়া  ন ভবিত তথা  িনবতয়।”  7 অথাৎ,  বয়স , 
রাজােদর অেনক প ী থােক এরকম শুেনিছ। তা আমােদর 
এই  সখী  যন  আ ীয়  জেনর  দুঃেখর  কারণ  না  হয়  তা 
দখেবন।  শুধু তাই নয়  দুবাসার শাপবাণী উ ািরত হওয়ার 
সােথ  সােথ  িকংকতব িবমুঢ়া  ি য়ংবদা  যখন  শকু লার 
িতকূল  দবেক  িতর ার  কেরেছ  অনসয়ূা  তখন,  ঋিষর 
কাপ  শা   করার  কথা  ভেব  ি য়ংবদােক  তার  কােছ 
পা ঠেয়েছ।  এমনিক  ক মুিন  পয   অনসূয়ার  ধয   এবং 
িচ াশ র  উপর  যেথ   আ া  রেখিছেলন।  তাই  তা 
শকু লার  িবরহেশােক  সম   তেপাবন  যখন  শাকা  
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তখন  মহিষ  ক   অনসূয়ােক  অেপ াকৃত  ক ঠন  িচে র 
অিধকািরনী  ভেবিছেলন  –  “  অনসূেয়  অলং  িদ া।  ননু 
ভবতীভ ােমব  ি রীকতব া  শকু লা।”  8  অথাৎ,  অনসূয়া 
কঁেদা না।  তামরা  কাথায় শকু লােক সা না  দেব‐ তা না 
কের  িনেজরাই  অধীর  হ ।  ি য়ংবদা  যখন  শকু লােক 
িনেয়  ব   তখন অনসূয়া  একজন  দািয় শীলা  ক র  মত 
শকু লার পিতগেৃহ যাওয়ার সমেয়াপেযাগী আভরেণর কথা 
আগাম  িচ া  কের  নািরেকেলর  ঝািঁপেত  বকুলমালা  তরী 
কের  রেখেছ।  ইত ািদ  ঘটনায়  অনসূয়ার  অিধকতর  বু  
িবেবচনাই  িতফিলত  হয়।  অন িদেক  ি য়ংবদা 
ভাবগ ীরহীনা, চনমেন  াণচ লা। তার মেন  কান  কার 
উে গ  নই।  িম   িম   রেসা র  মাধ েম  স  সখীেদর 
মািতেয়  রেখেছ। দুষ ে র সােথ আলাপচািরতায় অনসূয়া ও 
ি য়ংবদাই  ব । শকু লা  সখােন ল াবনত মুেখ  চপ ট 
কের  বেস  রেয়েছ।  িক   দুষ ে র  সােথ  শকু লা  একা  
আলােপর  য  বশ  েয়াজন।  িক   উপায়  ?  এিদেক  চট 
কের  আসর  থেক  দুই  সখীর  উেঠ  যাওয়াও  অেশাভন 
দখােব।  তৎ ণাৎ  ি য়ংবদা  এিদক‐ সিদক  দৃ পাত কের 
বেল  ফেল‐  “  অনসূেয়  উৎসুকঃ  মগৃেপাতকঃ  মাতরম্ 
অি ষ িত। এিহ। সংেযাজয়াব এনম্ ।” 9 অথাৎ অনসূয়া, এই 
হিরণ িশশু ট ব াকুলভােব তার মােক খুজঁেছ। চল, এেক এর 
মার কােছ িদেয় আিস । এইভােব হিরণ িশশুর অজহুাত িদেয় 
সােথ সােথ তারা  সখান  থেক  ান কের দুষ ে র সােথ 
শকু লার একা  আলাপচািরতায় সহায়তা কেরেছ। সুতরাং 
দখা যাে , শুধুমা  পিরহাস ি য়া িকংবা বাক্ চাটলতা নয়। 
সই  সােথ  ত ৎপ মিতে ও  স  িনপুণা।  ‘ি য়ং  বদিত  যা 
ি য়ংবদাʼ  –  এিদেক  ি য়ংবদা  বা বতই  ি য়  কথা  অথাৎ 
িম   িম   সংলােপ  পারদশ ।  সই  অেথ  ি য়ংবদা  নাম ট 
যথাথই সাথক হেয়েছ। তার ি য় কথা বা িম  কথােত যােত 
দুবাসার  মত  মুিনেক  শা   করা  যায়  সই  জন ই  হয়তঃ 
অনসূয়া  ি য়ংবদােক  তারঁ  িনকট  রণ  কের  িনেজ অঘ  

িতর  ভার  িনেয়েছ।  যিদও  অনসূয়ার  মত  ধয   শ , 
িচ া শ  িকংবা দরূদশ  দৃ র অিধকারী ততটা নয়। দুষ  
য  পরবত েত  শকু লােক  ভেল  যেত  পােরন  একথা  তার 
মাথােত  আেস  িন।  কারণ  তার  দৃঢ়  িব াস  –  “  ন  তাদৃশা 
আকৃিতিবেশষা  গুণিবেরািধেনা  ভবি ।”  10  অথাৎ  যােদর 
চহারা  সু র  তারা  কখনও  খারাপ কাজ করেত পাের  না। 
যিদও  অনসূয়ার  কপােল  থম  থেকই  শকু লার  ব পাের 
িচ ার  ভাজঁ  পেড়েছ‐  “  আ নঃ  নগরং  িবশ  
অ ঃপুরসমাগতঃ ইেতাগতং বৃ া ং  রিত বা ন  বিত।” 11 
অথাৎ,  রাজধানীেত  িফের  িগেয়  অ ঃপুেরর  অন ান  
মিহষীেদর সে  িমিলত হেয় িতিন এই আ েমর ঘটনা মেন 
রাখেবন  িক না  ? যাইেহাক  ি য়ংবদা চিরে  অনসূয়ার মত 
ভাবনা শ র গভীরতা  নই বেল ভিবষ ৎ অিন  িবষেয় তার 
অত  মাথা  ব থাও  নই।  সার  কথা,  অনসূয়া  হয়তঃ  একট 
বিশ  আেবগ বণ,  বাক্  প টয়সী  হেলও  অনসূয়ার  মত 
কােজর কথা হয়তঃ িতিন চট্ কের ভাবেত পাের না। 
অতএব দখা যাে  নাট কােরর মেত িতন সখী ায় 
সমবয়সী হেলও কতব  সেচতনতা,  ধীরতা,  দরূদশ তা, 
কতব   িনেদশদান  ইত ািদেত  িতন  সখীর  মেধ  অনসূয়ােক 
অিধকতর সাবািলকা  তথা  বড়  মেন  হয়।  যিদও তা কখনই 
সখীে র  িব মুা   িতব কতা  সৃ   করেত  পাের  িন। 
কননা  অনসূয়া  এবং  ি য়ংবদা  দুজেনই  শকু লােক 
যভােব  হাস   পিরহােস  িব ত  করেত  চেয়েছ  তা  তােদর 
পার িরক সখীে রই উৎকৃ   মাণ  প বলা যায়। তারা 
উভেয় শকু লার  িত সমভােব আকৃ । সব েণ শকু লার 

ছায়া  স ী  হেয়  থেকেছ,  শকু লার  সুেখ  সুখী  ও  দুঃেখ 
সমব থী  হেয়েছ।  শকু লার  দুৈদব  শমেনর জেন   এেদর 
িক  ঐকাি ক  েচ া  তা  শাপ  মাচেনর  জন   অি শমা 
ঋিষর  িনকট আকুিত  িমনিতেতই  মান কের। বুেক আগনু 
চেপ শকু লার িবদায় আেয়াজনেক পূণ করার িক আকুিত 
– “  েয়াঃ এব ননু  নৗ মুেখ এষঃ বৃ া ঃ িত ত। রি তব া 
খলু  কৃিতেপলবা  ি য়সখী।“  12  অথাৎ  অিভশােপর  কথা 
কবল আমােদর দজুেনর মেধ ই  গাপেন থাক্। আমােদর 
এই  ি য়  সখী  ভাবতঃই  কামল,  তােক  অবশ ই  বাচঁােত 
হেব।  িকংবা  –“  কা নাম উে াদেকন নবমািলকাং  িস িত 
?”  13 অথাৎ, নবমািলকা লতায় গরম জল  ঢেল  ক তা ন  
কের  ?  িবদায়  বলায়  দুই  সখীর  উে েশ   যখন  শকু লা 
এক ট অনুেরাধ  ব  কেরেছ‐  “  হলা,  এষা  েয়াঃ  যুবেয়াঃ 
ননু হে  িনে পঃ ।“ 14 অথাৎ সখী এই বনেজ াৎ া লতােক 
তামােদর দুজেনর হােত িদেয়  গলাম। তখন দুই সখী আর 
িনেজেদর সংযত করেত পােরিন,  চ ু   কাটের জেম থাকা 
জল আর বাগ মানল না,  াবেণর  ধারায়  চাখ  ফেট অ  ু
বিষত  হেত লাগল। অ িুস   নয়েন  ন করেত করেত 
দুই সখী  কানও মেত একেযােগ বলল‐  “ অয়ং জনঃ কস  
হে  সমিপতঃ  ?”  15 অথাৎ,  িক  সখী আমােদর  দুজনেক 
কার হােত  িদেয়  গেল ?  দেয়র কতটা সখ তা হেল এমন 
কেথাপকথন  বিরেয় আেস তা সহেজ অনুেময়। 
যাইেহাক,  শকু লার  দুই  সখী  অনসূয়া  ও  ি য়ংবদা  চির  
সৃ র  িপছেন  রেয়েছ  একািধক  তাৎপয।  একিদেক  যমন 
তেপাবন  কৃিত,  অন িদেক  তমিন  মুখ   চির   শকু লা 
চির   েন অনসূয়া ও ি য়ংবদা চির  দু ট অ নী ভূিমকা 
িনেয়েছ।  তেপাবন  কৃিতেক  বাদ  িদেল  যমন  শকু লা 
চির  অস ণূ  থেক  যত,  ঠক  তমিন অনসূয়া ি য়ংবদা 
চির   য়েক বাদ িদেল শকু লা চির  অ েনর বৃ  স ূণ 
হত না।  য অ ুরীয়ক দষু  ও শকু লার পুনিমলেন  মুখ  
ভূিমকা  হণ কেরেছ, তার উপর শকু লার ভিবষ ৎ  িনভর 
করেছ  তা  কবল তারাই জানত  এবং  সই জন ই  পিতগৃহ 
যা াকােল  দুই  সখী  শকু লােক  পেরাে   সতক  কের 
িদেয়িছল।  অতএব  দখা  যাে   এ  শুধু  অিভনয়,  সংলাপ, 
নাটকীয়  রসেবাধ, অলংকরণ সৃ েত নয়  ।  নাট কািহনীেক 
সাথক  ম ত  করেত  নাট কািহনীেক  চরম  লে   পৗেছ 
দওয়ার  নপেথ  অন ান   ধান ও অ ধান চিরে র মতই 
অনসূয়া ও ি য়ংবদা চির  দু ট সমান গু ে র দািব রােখ। 
 
তথ সূ  
1. কােব র উেপি তা‐  াচীন সািহত  
2. অিভ ানশকু লম্, সত নারায়ণ চ বত  স ািদত, 

১ম অ , পৃ া নং‐ ৮৩  
3. ঐ, ১ম অ , পৃ া নং‐ ৮৩ 
4. ঐ, ১ম অ , পৃ া নং‐ ৮৬  

5. ঐ, ১ম অ , পৃ া নং‐ ৮৬  

6. ঐ, ১ম অ , পৃ া নং‐ ৮৬  

7. ঐ, ৩য় অ , পৃ া নং‐২২৫  
8. ঐ, ৪থ অ , পৃ া নং‐ ২৯৫  
9. ঐ, ৩য় অ , পৃ া নং‐ ২২৭,  
10. ঐ, ৪থ অ , পৃ া নং‐ ২৪৪  
11. ঐ, ৪থ অ , পৃ া নং‐ ২৪৪  
12. ঐ, ৪থ অ , পৃ া নং‐ ২৫১  
13. ঐ, ৪থ অ , পৃ া নং‐ ২৫১  
14. ঐ, ৪থ অ , পৃ া নং‐ ২৯৪  
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15. ঐ, ৪থ অ , পৃ া নং‐ ২৯৪  
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