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শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দদব্ মদমিানা 

 

 

প্রথম, শকনু্তলা ও মমরন্দা 

  

উভয়েই ঋমিকন্যা; প্রয়েয়রা ও মিশ্বামমত্র উভয়েই রাজমিি। উভয়েই ঋমিকন্যা 

িমলো, অমান্ুমিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মমরন্দা এমরেল-রমিতা শকুন্তলা অপ্সয়রারমিতা। 

উভয়েই ঋমি-পামলতা। দুইমিই িন্লতা—দুইমিরই সসৌন্দয়য্িয উদ্যান্লতা পরাভাতা। 

শকুন্তলায়ক সদ্মিো, রাজািয়রাধিামসন্ীগয়ের ম্লান্ীভাত রূপলািেয দুষ্ময়ন্তর স্মরে-পয়থ 

আমসল; 

শুদ্ধান্তদুলিভমমদ্ং িপুরাশ্রমিামসয়ন্া য্মদ্ জন্সয। 

দ্ারীকৃতাাঃ িলু গুণেরুদ্যান্লতা িন্লতামভাঃ|| 

ফমদ্িন্ন্দও মমরন্দায়ক সদ্মিো সসইরূপ ভামিয়লন্, 

Full many a lady 

I have eyed with best regard, and many a time 

The harmony of their tongues hath into bondage 

Brought my too diligent ear: for several virtues 

Have I liked several women; 

—————————–but you, O you, 
So perfect and so peerless, are created 

Of every creature’s best! 

উভয়েই অরেযময়ধয প্রমতপামলতা; সরলতার সয্ মকছু সমাহমন্ত্র আয়ছ, উভয়েই 

তাহায়ত মসদ্ধ। মকন্তু মন্ুিযালয়ে িাস কমরো, সুন্দর, সরল, মিশুদ্ধ রমেীপ্রকৃমত, মিকৃমত 

প্রাপ্ত হে—সক আমাে ভালিামসয়ি, সক আমাে সুন্দর িমলয়ি, সকমন্ কমরো পুরুি জে 

কমরি, এই সকল কামন্াে, ন্ান্া মিলাস মিভ্রমামদ্য়ত, সমঘমিলুপ্ত চন্দ্রমািৎ, তাহার 

মাধুয্িয কামলমাপ্রাপ্ত হে। শকুন্তলা এিং মমরন্দাে এই কামলমা ন্াই; সকন্ ন্া, তাাঁহারা 
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সলাকালয়ে প্রমতপামলয়ত ন্য়হন্ | শকুন্তলা িল্কল পমরধান্ কমরো িুদ্র ক কলসী হয়  

আলিায়ল জলমসঞ্চন্ কমরো, মদ্ন্পাত কমরোয়ছন্—মসমঞ্চত জলকোমিয়ধৌত ন্ি মমিকার 

মত মন্য়জও শুভ্র, মন্ষ্কলঙ্ক, প্রফুি, মদ্গন্তসুগন্ধমিকীেিকামরেী | তাাঁহার ভমগন্ীয়নেহহ, ন্ি 

মমিকার উপর; ভ্রাতৃয়নেহহ, সহকায়রর উপর; পুত্রয়নেহহ, মাতৃহীন্ হমরেমশশুর উপর; পমতগৃহ 

গমন্কায়ল ইহামদ্য়গর কায়ছ মিদ্াে হইয়ত মগো শকুন্তলা অশ্রুমুিী কাতরা, মিিশা। 

শকুন্তলার কয়থাপকথন্ তাহামদ্য়গর সয়ে; সকান্ িৃয়ির সয়ে িযে, সকান্ িৃিয়ক আদ্র, 

সকান্ লতার পমরেে সম্পাদ্ন্ কমরো শকুন্তলা সুিী। মকন্তু শকুন্তলা সরলা হইয়লও 

অমশমিতা ন্য়হন্। তাাঁহার মশিার মচহ্ন, তাাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাাঁহার চমরয়ত্র িড় প্রিলা; 

মতমন্ কথাে কথাে দুষ্ময়ন্তর সম্মুয়ি লজ্জািন্তমুিী হইো থায়কন্—লজ্জার অন্ুয়রায়ধ 

আপন্ার হৃদ গত প্রেে সিীয়দ্র সম্মুয়ি সহয়জ িযক্ত কমরয়ত পায়রন্ ন্া। মমরন্দার সসরূপ 

ন্য়হ। মমরন্দা এত সরলা সয্, তাহার লজ্জাও ন্াই। সকাথা হইয়ত লজ্জা হইয়ি  তাহার 

জন্ক মভন্ন অন্য পুরুিয়ক কিন্ সদ্য়িন্ ন্াই। প্রথম ফমদ্িন্ন্দয়ক সদ্মিো মমরন্দা িুমতয়ত 

পামরল ন্া সয্, মক এ  

Lord, how it looks about! Believe me, sir, 
It carries a brave form. But ’tis a spirit. 
  

সমাজপ্রদ্ত্ত সয্ সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আয়ছ, মমরন্দার তাহা মকছুই 

ন্াই। মপতার সম্মুয়ি ফমদ্িন্য়ন্দর রূয়পর প্রশংসাে মকছুমাত্র সয়ঙ্কাচ ন্াই—অয়ন্য সয্মন্ 

সকান্ মচত্রামদ্র প্রশংসা কয়র, এ সতমমন্ প্রশংসা; 

I might call him 

A thing divine, for nothing natural 
I ever saw so noble. 

অথচ স্বভািদ্ত্ত স্ত্রীচমরয়ত্রর সয্ পমিত্রতা, য্াহা লজ্জার ময়ধয লজ্জা, তাহা মমরন্দাে 

অভাি ন্াই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অয়পিা মমরন্দার সরলতাে ন্িীন্ত্ব এিং মাধুয্িয 

অমধক। য্িন্ মপতায়ক ফমদ্িন্য়ন্দর পীড়য়ন্ প্রিৃত্ত সদ্মিো মমরন্দা িমলয়তয়ছ, 

O, dear father, 
Make not too rash a trial of him, for 

He’s gentle and not fearful. 
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যখন পিতৃমুখখ ফপদিনখের রূখির পনো শুপনয়া পমরো বপিি, 

My affections 

Are then most humble; I have no ambition 

To see a goodlier man. 

তিন্ আমরা িুমতয়ত পামর সয্, মমরন্দা সংস্কারমিহীন্া, মকন্তু মমরন্দা পরদুাঃিকাতরা, 

মমরন্দা সনেহহশামলন্ী; মমরন্দার লজ্জা ন্াই। মকন্তু লজ্জার সারভাগ সয্ পমিত্রতা, তাহা 

আয়ছ। 

য্িন্ রাজপুয়ত্রর সয়ে মমরন্দার সািাৎ হইল, তিন্ তাাঁহার হৃদ্ে প্রেেেশিশান্য 

মছল; সকন্ ন্া, শশশয়ির পর মপতা ও কামলিন্ মভন্ন আর সকান্ পুরুিয়ক মতমন্ কিন্ 

সদ্য়িন্ ন্াই। শকুন্তলাও য্িন্ রাজায়ক সদ্য়িন্, তিন্ মতমন্ও শান্যহৃদ্ে, ঋমিগে মভন্ন 

পুরুি সদ্য়িন্ ন্াই। উভয়েই তয়পািন্ময়ধয—এক স্থায়ন্ কয়ের তয়পািন্—অপর স্থায়ন্ 

প্রয়েয়রার তয়পািন্—অন্ুরূপ ন্ােকয়ক সদ্মিিামাত্র প্রেেশামলন্ী হইয়লন্। মকন্তু 

কমিমদ্য়গর আশ্চয্িয সকৌশল সদ্ি; তাাঁহারা পরামশি কমরো শকুন্তলা ও মমরন্দা-চমরত্র 

প্রেেয়ন্ প্রিৃত্ত হয়েন্ ন্াই, অথচ একজয়ন্ দুইমি মচত্র প্রেীত কমরয়ল সয্রূপ হইত, মিক 

সসইরূপ হইোয়ছ। য্মদ্ একজয়ন্ দুইমি চমরত্র প্রেেন্ কমরয়তন্, তাহা হইয়ল কমি 

শকুন্তলার প্রেেলিয়ে ও মমরন্দার প্রেেলিয়ে মক প্রয়ভদ্ রামিয়তন্  মতমন্ িুমতয়তন্ সয্, 

শকুন্তলা, সমাজপ্রদ্ত্ত, সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএি তাহার প্রেে মুয়ি অিযক্ত 

থামকয়ি, সকিল লিয়েই িযক্ত হইয়ি; মকন্তু মমরন্দা সংস্কারশান্যা, সলৌমকক লজ্জা মক, 

তাহা জায়ন্ ন্া, অতএি তাহার প্রেেলিে িায়কয অয়পিাকৃত পমরস্ফুি হইয়ি। পৃথক্ 

পৃথক্ কমি প্রেীত মচত্রদ্বয়ে মিক তাহাই ঘমিোয়ছ | দুষ্ময়ন্তর কথা দ্ায়র থাক্, সিীদ্বে য্ত 

মদ্ন্ তাহায়ক মিষ্টা সদ্মিো, সকল কথা অন্ুভয়ি িুমতো পীড়াপীমড় কমরো কথা িামহর 

কমরো ন্া লইল, ততমদ্ন্ তাহায়দ্র সম্মুয়িও শকুন্তলা এই ন্াতন্ মিকায়রর একমি কথাও 

িয়লন্ ন্াই, সকিল লিয়েই সস ভাি িযক্ত— 

নেহগ্ধং িীমিতমন্যয়তাহমপ ন্েয়ন্ য্ৎ সপ্রেন্তযা তো, 

য্াতং য্চ্চ মন্তম্বয়োগুিরুতো মন্দং মিলাসামদ্ি। 

মা গা ইতুযপরুদ্ধো য্দ্মপ তৎ সাসােমুক্তা সিী, 
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সর্ব্িং তৎ মকল মৎপরােেময়হা! কামাঃ স্বতাং পশযমত|| 

  

শকুন্তলা দুষ্মন্তয়ক ছামড়ো য্াইয়ত সগয়ল গায়ছ তাাঁহার িল্কল িাাঁমধো য্াে, পয়দ্ 

কুশাঙ্কুর মিাঁয়ধ। মকন্তু মমরন্দার সস সকয়লর প্রয়োজন্ ন্াই—মমরন্দা সস সকল জায়ন্ ন্া; 

প্রথম সন্দশিন্কায়ল মমরন্দা অসঙ্কুমচত মচয়ত্ত মপতৃসময়ি আপন্ প্রেে িযক্ত কমরয়লন্, 

This 

Is the third man that e’er I saw, the first 

That e’er I sigh’d for: 

এিং মপতায়ক ফমদ্িন্য়ন্দর পীড়য়ন্ উদ্যত সদ্মিো, ফমদ্িন্ন্দয়ক আপন্ার মপ্রেজন্ 

িমলো, মপতার দ্োর উয়দ্র কয়কর য্ত্ন কমরয়লন্। প্রথম অিসয়রই ফমদ্িন্ন্দয়ক আ্মসসমপিে 

কমরয়লন্। 

দুষ্ময়ন্তর সয়ে শকুন্তলার প্রথম প্রেেসম্ভািে এক প্রকার লুয়কাচুমর সিলা। “সমি, 

রাজায়ক ধমরো রামিস্ সকন্ ”— “তয়ি, আমম উমিো য্াই”— “আমম এই গায়ছর আড়ায়ল 

লুকাই”—শকুন্তলার এ সকল “িাহান্া” আয়ছ; মমরন্দার সস সকল ন্াই। এ সকল 

লজ্জাশীলা কুলিালার মিমহত, মকন্তু মমরন্দা লজ্জাশীলা কুলিালা ন্য়হ—মমরন্দা িয়ন্র 

পািী—প্রভাতারুয়োদ্য়ে গাইো উমিয়ত তাহার লজ্জা কয়র ন্া; িৃয়ির ফুল—সন্ধযার িাতাস 

পাইয়ল মুি ফুিাইো ফুমিো উমিয়ত লজ্জা কয়র ন্া; ন্ােকয়ক পাইোই, মমরন্দার িমলয়ত 

লজ্জা কয়র ন্া সয্— 

But my modesty, 
The Jewel in my dower, I would not wish 

Any companion in the world but you; 

Nor can imagination form a shape, 
Besides yourself, to like of. 

িুনশ্চ:— 

Hence, bashful cunning! 

And prompt me, plain and holy innocence! 

I am your wife, if you will marry me; 

If not, I’ll die your maid; to be your fellow 

You may deny me; but I’ll be your servant, 
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Whether you will or no. 

আমামদ্য়গর ইচ্ছা মছল সয্, মমরন্দা ফমদ্িন্য়ন্দর এই প্রথম প্রেোলাপ, সমুদ্াে উদৃ্ধত 

কমর, মকন্তু মন্ষ্প্রয়োজন্। সকয়লরই ঘয়র সসিপীের আয়ছ সকয়লই মাল ্রন্থ  িুমলো 

পমড়য়ত পামরয়িন্। সদ্মিয়িন্, উদ্যান্ময়ধয সরামমও জুমলয়েয়ির সয্ প্রেেসম্ভািে জগয়ত 

মিিযাত, এিং পার্ব্িতন্ কায়লয়জর ছাত্রমায়ত্রর কণ্ঠস্থ, ইহা সকান্ অংয়শ তদ্য়পিা ন্াযন্ক্ 

ন্য়হ। সয্ ভায়ি জুমলয়েি িমলোমছয়লন্ সয্, “আমর দ্ান্ সাগরতুলয অসীম, আমার 

ভালিাসা সসই সাগরতুলয গভীর”, মমরন্দাও এই স্থয়ল সসই মহান্ মচত্তভায়ি পমর্লুতত। 

ইহার অন্ুরূপ অিস্থাে, লতামণ্ডপতয়ল, দুষ্মন্ত শকুন্তলাে সয্ আলাপ,—সয্ আলায়প 

শকুন্তলা মচরিদ্ধ হৃদ্েয়কারক প্রথম অমভমত সায্িযসমীয়প ফুিাইো হামসল—সস আলায়প 

তত সগৌরি ন্াই—মান্িচমরয়ত্রর কালপ্রান্তপয্িযন্তপ্রঘাতী সসরূপ িল িল চঞ্চল িীমচমালা 

তাহার হৃদ্েময়ধয লমিত হে ন্া। য্াহা িমলোমছ, তাই—সকিল মছ মছ, সকিল য্াই য্াই, 

সকিল লুয়কাচুমর—একিু একিু চাতুরী আয়ছ—য্থা “অদ্ধপয়ধ সুমমরঅ এদ্স্ম হত্থব্ভংমসয়ো 

মমোলিলঅস্ম কয়দ্ পমড়মেিুত্তমি |” ইতযামদ্। একিু অ্রনগামমন্ীত্ব আয়ছ, য্থা দুষ্ময়ন্তর 

মুয়ি— 

  

“ন্ন্ু কমলসয মধুকরাঃ সন্তুিযমত গন্ধমায়ত্রে |” এই কথা শুমন্ো শকুন্তলার মজজ্ঞাসা, 

“অসয়ন্তায়স উে মকং কয়রমদ্ ”-এই সকল ছাড়া আর িড় মকছুই ন্াই। ইহা কমির সদ্াি 

ন্য়হ—িরং কমির গুে। দুষ্ময়ন্তর চমরত্র-য়গৌরয়ি িুদ্র কা শকুন্তলা এিায়ন্ ঢাকা পমড়ো 

মগোয়ছ। ফমদ্িন্ন্দ িা সরামমও িুদ্র ক িযমক্ত, ন্ামেকার প্রাে সমিেস্ক, প্রাে সময়য্াগয 

অকৃতকীমত্তি—অপ্রমথতয্শাাঃ, মকন্তু সসাগরা পৃমথিীপমত ময়হন্দ্রসি দুষ্ময়ন্তর কায়ছ শকুন্তলা 

সক  দুষ্মন্ত মহািৃয়ির িৃহচ্ছাো এিায়ন্ শকুন্তলা-কমলকায়ক ঢামকো সফমলোয়ছ—সস ভাল 

কমরো মুি িুমলো ফুমিয়ত পামরয়তয়ছ ন্া। এ প্রেেসম্ভািে ন্য়হ—রাজ্ীড়া, পৃমথিীপমত 

কুঞ্জিয়ন্ িমসো সাধ কমরো সপ্রম করারূপ সিলা সিমলয়ত িমসোয়ছন্, মত্ত মাতয়ের ন্যাে 

শকুন্তলা-ন্মলন্ী-য়কারয়ক শুয়ণ্ড তুমলো, িন্্ীড়ার সাধ মমিাইয়তয়ছন্, ন্মলন্ী তায়ত 

ফুমিয়ি মক  
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ময্মন্ এ কথাগুমল স্মরে ন্া রামিয়িন্, মতমন্ শকুন্তলা-চমরত্র িুমতয়ত পামরয়িন্ ন্া; সয্ 

জলমন্য়িয়ক মমরন্দা ও জুমলয়েি ফুমিল, সস জলমন্য়িয়ক শকুন্তলা ফুমিল ন্া; প্রেোসক্তা 

শকুন্তলাে িামলকার চাঞ্চলয, িামলকার ভে, িামলকার লজ্জা সদ্মিলাম; মকন্তু রমেীর 

গাম্ভীয্িয, রমেীর সনেহহ কই  ইহার কারে সকহ সকহ িমলয়িন্, সলাকাচায়রর মভন্নতা; 

সদ্শয়ভদ্। িস্তুতাঃ তাহা ন্য়হ। সদ্শী কুলিধা িমলো শকুন্তলা লজ্জাে ভামেো পমড়ল,—

আর মমরন্দা িা জুমলয়েি সিহাো মিলাতী সময়ে িমলো ময়ন্র ্রনম্থ  িুমলো মদ্ল, এমত 

ন্য়হ। িুদ্র কাশে সমায়লাচয়করাই িুতান্ ন্া সয্, সদ্শয়ভয়দ্ িা কালয়ভয়দ্ সকিল িাহযয়ভদ্ 

হে মাত্র; মন্ুিযহৃদ্ে সকল সদ্য়শই সকল কায়লই মভতয়র মন্ুিযহৃদ্েই থায়ক। িরং 

িমলয়ত সগয়ল-মতন্ জয়ন্র ময়ধয শকুন্তলায়কই সিহাো িমলয়ত হে— “অসয়ন্তায়স উে মকং 

কয়রমদ্ ” তাহার প্রমাে। সয্ শকুন্তলা, ইহার কে মাস পয়র, সপৌরয়ির সভাতয়ল দ্াাঁড়াইো 

দুষ্মন্তয়ক মতরস্কার কমরো িমলোমছল—“অন্ায্িয! আপন্ হৃদ্য়ের অন্ুমায়ন্ সকলয়ক 

সদ্ি ”—সস শকুন্তলা সয্, লতামণ্ডয়প িামলকাই রমহল, তাহার কারে, কুলকন্যাসুলভ 

লজ্জা ন্য়হ। তাহার কারে—দুষ্ময়ন্তর চমরয়ত্রর মি ার। য্িন্ শকুন্তলা সভাতয়ল পমরতযক্তা, 

তিন্ শকুন্তলা পত্নী, রাজমমহিী, মাতৃপয়দ্ আয়রাহয়োদ্যতা, সুতরাং তিন্ শকুন্তলা 

রমেী; এিায়ন্ তয়পািয়ন্,—তপমস্বকন্যা, রাজপ্রসায়দ্র অন্ুমচত অমভলামিেী,—এিায়ন্ 

শকুন্তলা সক  কমরশুয়ণ্ড পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কমি সয্ সিয়েয়ষ্টর কমি হইয়ত হীন্প্রভ 

ন্য়হন্, ইহাই সদ্িাইিার জন্য এস্থয়ল আোস স্বীকার কমরলাম।  

  

 

মদ্বতীে, শকনু্তলা ও সদ্স্ মদ্য়মান্া 

  

শকুন্তলার সয়ে মমরন্দার তুলন্া করা সগল—মকন্তু ইহাও সদ্িান্ মগোয়ছ সয্, শকুন্তলা 

মিক মমরন্দা ন্য়হ। মকন্তু মমরন্দার সমহত তুলন্া কমরয়ল শকুন্তলা-চমরয়ত্রর এক ভাগ িুতা 

য্াে। শকুন্তলা-চমরয়ত্রর আর এক ভাগ িুমতয়ত িামক আয়ছ। সদ্স্ মদ্য়মান্ার সয়ে তুলন্া 

কমরো সস ভাগ িুতাইি, ইচ্ছা আয়ছ। 
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শকুন্তলা এিং সদ্স্ মদ্য়মান্া, দুই জয়ন্ পরের তুলন্ীো, এিং অতুলন্ীো। 

তুলন্ীো—সকন্ ন্া, উভয়েই গুরুজয়ন্র অন্ুমমতর অয়পিা ন্া কমরো আ্মসসমপিে 

কমরোমছয়লন্। সগৌতমী শকুন্তলা সম্বয়ন্ধ দুষ্মন্তয়ক য্াহা িমলোয়ছন্, ওয়থয়লায়ক লিয 

কমরো সদ্স্ মদ্য়মান্া সম্বয়ন্ধ তাহা িলা য্াইয়ত পায়র— 

োয়িক্ মিয়দ্া গুরুঅয়ো ইমমএ ে তুএমি পুমচ্ছয়দ্া িনু্ধ। 

এক্কক্কস্মঅ চমরত্র ভোদু মকং এক্কএক্কমস্মং|| 

তুলন্ীো—সকন্ ন্া, উভয়েই িীরপুরুি সদ্মিো আ্মসসমপিে কমরোয়ছন্—উভয়েরই 

“দুরায়রামহেী আশালতা” মহামহীরুহ অিলম্বন্ কমরো উমিোমছল। মকন্তু িীরময়ন্ত্রর সয্ 

সমাহ, তাহা সদ্স্ মদ্য়মান্াে য্াদৃ্শ পমরস্ফুি, শকুন্তলাে তাদৃ্শ ন্য়হ। ওয়থয়লা কৃ্ণককাে, 

সুতরাং সুপুরুি িমলো ইতালীে িালার কায়ছ মিচায্িয ন্য়হ, মকন্তু রূয়পর সমাহ হইয়ত 

িীয়য্িযর সমাহ ন্ারীহৃদ্য়ের উপর িলিত্তর। সয্ মহাকমি, পঞ্চপমতকা সদ্র কৌপদ্ীয়ক অজ্জুিয়ন্ 

অমধকতম অন্ুরক্তা কমরো, তাাঁহার সশরীয়র স্বগিায়রাহেপথ সরাধ কমরোমছয়লন্, মতমন্ এ 

তত্ত্ব জামন্য়তন্, এিং ময্মন্ সদ্স্ মদ্য়মান্ার সৃমষ্ট কমরোয়ছন্, মতমন্ ইহার গাঢ় তত্ত্ব প্রকাশ 

কমরোয়ছন্। 

  

তুলন্ীো-য়কন্ ন্া, দুই ন্ামেকারই “দুরায়রামহেী আশালতা” পমরয়শয়ি ভগ্না 

হইোমছল—উভয়েই স্বামমকতৃ্তিক মিসমজ্জিতা হইোমছয়লন্। সংসার অন্াদ্র, 

অতযাচারপমরপােি। মকন্তু ইহাই অয়ন্ক সময়ে ঘয়ি সয্, সংসায়র সয্ আদ্য়রর সয্াগয, সসই 

মিয়শি প্রকায়র অন্াদ্র অতযাচায়র প্রপীমড়ত হে। ইহা মন্ুয়িযর পয়ি মন্তান্ত অশুভ ন্য়হ; 

সকন্ ন্া, মন্ুিযপ্রকৃমতয়ত সয্ সকল উচ্চাশে ময়ন্ািৃমত্ত আয়ছ, এই সকল অিস্থায়তই তাহা 

সমযক্ প্রকায়র স্ফামত্তিপ্রাপ্ত হে। ইহা মন্ুিযয়লায়ক সুমশিার িীজ—কায়িযর প্রধান্ উপকরে। 

সদ্স্ মদ্য়মান্ার অদৃ্ষ্টয়দ্ায়ি িা গুয়ে সস সকল ময়ন্ািৃমত্ত স্ফামত্তিপ্রাপ্ত হইিার অিস্থা তাহার 

ঘমিোমছল, শকুন্তলারও তাহাই ঘমিোমছল। অতএি দুই চমরত্র সয্ পরের তুলন্ীে 

হইয়ি, ইহার সকল আয়োজন্ আয়ছ। 

এিং দুইজয়ন্ তুলন্ীো—সকন্ ন্া, উভয়েই পরম সনেহহশামলন্ী-উভয়েই সতী। 

সনেহহশামলন্ী এিং সতী ত সয্ সস। আজকাল রাম, শযাম, মন্ধু, মিধু, য্াদু, মধু, সয্ সকল 
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ন্ািক উপন্যাস ন্িন্যাস সপ্রতন্যাস মলমিয়তয়ছন্, তাহার ন্ামেকামায়ত্রই সনেহহশামলন্ী সতী। 

মকন্তু এই সকল সতীমদ্য়গর কায়ছ একিা সপািা মিড়াল আমসয়ল, তাাঁহারা স্বামীয়ক ভুমলো 

য্ান্, আর পমতমচন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্িাসার ভেঙ্কর “অেমহয়ম্ভাাঃ” শুমন্য়ত পান্ ন্াই! 

সকয়লই সতী, মকন্তু জগৎসংসায়র অসতী ন্াই িমলো, স্ত্রীয়লাক অসতী হইয়তই পায়র ন্া 

িমলো সদ্স্ মদ্য়মান্ার সয্ দৃ্ঢ় মিশ্বাস, তাহার ময়ম্মির মভতর সক প্রয়িশ কমরয়ি  য্মদ্ স্বামীর 

প্রমত অমিচমলত ভমক্ত—প্রহায়র, অতযাচায়র, মিসজ্জিয়ন্, কলয়ঙ্কও সয্ ভমক্ত অমিচমলত, 

তাহাই য্মদ্ সতীত্ব হে, তয়ি শকুন্তলা অয়পিা সদ্স্ মদ্য়মান্া গরীেসী। স্বামমকতৃ্তিক 

পমরতযক্তা হইয়ল শকুন্তলা দ্মলতফো সয়পির ন্যাে ম ক উন্নত কমরো স্বামীয়ক ভৎিসন্া 

কমরোমছয়লন্। য্িন্ রাজা শকুন্তলায়ক অমশিা সয়ত্ত্বও চাতুয্িযপিু িমলো উপহাস 

কমরয়লন্, তিন্ শকুন্তলা স্ায়ধ, দ্য়ম্ভ, পায়র্ব্ির মিন্ীত, লমজ্জত, দুাঃমিত ভাি পমরতযাগ 

কমরো িমলয়লন্, “অন্ায্িয, আপন্ার হৃদ্য়ের ভায়ি সকলয়ক সদ্ি ” য্িন্ তদুত্তয়র রাজা, 

রাজার মত, িমলয়লন্ “ভয়দ্র ক! দুষ্ময়ন্তর চমরত্র সিাই জান্,” তিন্ শকুন্তলা সঘার িযয়ে 

িমলয়লন্, 

তুয়ি সজ্জি পমােং জােধ ধম্মমত্থমদ্ঞ্চ সলাঅসম্ম। 

লজ্জামিমেমজ্জদ্াও জােমন্ত ে মকমম্প মমহলাও|| 

এ রাগ অমভমান্, এ িযে সদ্স্ মদ্য়মান্াে ন্াই। য্িন্ ওয়থয়লা সদ্স্ মদ্য়মান্ায়ক 

সর্ব্িসময়ি প্রহার কমরো দ্ারীভাত কমরয়লন্, তিন্ সদ্স্ মদ্য়মান্া সকিল িমলয়লন্, “আমম 

দ্াাঁড়াইো আপন্ায়ক আর মিরক্ত কমরি ন্া |” িমলো য্াইয়তমছয়লন্, আিার াামকয়তই 

“প্রভু!” িমলো মন্কয়ি আমসয়লন্। য্িন্ ওয়থয়লা অকৃতাপরায়ধ তাাঁহায়ক কুলিা িমলো 

অপমায়ন্র একয়শি কমরোমছয়লন্, তিন্ও সদ্স্ মদ্য়মান্া “আমম মন্রপরামধন্ী, শশ্বর 

জায়ন্ন্,” শদৃ্শ উমক্ত মভন্ন আর মকছুই িয়লন্ ন্াই। তাহার পয়রও পমতয়নেহয়হ িমঞ্চত হইো, 

পৃমথিী শান্য সদ্মিো, ইোয়গায়ক াামকো িমলোয়ছন্, 

O good Iago, 
What shall I do to win my lord again? 

Good friend, go to him; for, by this light of heaven, 

I know not how I lost him. Here I kneel: 
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ইতযামদ্। য্িন্ ওয়থয়লা ভীিে রািয়সর ন্যাে মন্শীথশয্যাশামেন্ী সুপ্তা সুন্দরীর 

সম্মুয়ি “িধ কমরি!” িমলো দ্াাঁড়াইয়লন্, তিন্ও রাগ ন্াই—অমভমান্ ন্াই—অমিন্ে িা 

অয়নেহহ ন্াই—সদ্স্ মদ্য়মান্া সকিল িমলয়লন্, “তয়ি শশ্বর আমাে রিা করুন্ |” য্িন্ 

সদ্স্ মদ্য়মান্া, মরেভয়ে মন্তান্ত ভীতা হইো, একমদ্য়ন্র জন্য, এক রামত্রর জন্য, এক 

মুহাত্তিজন্য জীিন্ মভিা চামহয়লন্, মাঢ় তাহাও শুমন্ল ন্া, তিন্ও রাগ ন্াই, অমভমান্ ন্াই, 

অমিন্ে ন্াই, অয়নেহহ ন্াই। মৃতুযকায়লও য্িন্ ইমমমলো আমসো তাাঁহায়ক মুমািুি সদ্মিো 

মজজ্ঞাসা কমরল, “এ কায্িয সক কমরল ” তিন্ও সদ্স্ মদ্য়মান্া িমলয়লন্, “সকহ ন্া, আমম 

মন্য়জ। চমললাম! আমার প্রভুয়ক আমার প্রোম জান্াইও। আমম চমললাম |” তিন্ও 

সদ্স্ মদ্য়মান্া সলায়কর কায়ছ প্রকাশ কমরল ন্া সয্, আমার স্বামী আমায়ক মিন্াপরায়ধ িধ 

কমরোয়ছ। 

  

তাই িমলয়তমছলাম সয্, শকুন্তলা সদ্স্ মদ্য়মান্ার সয়ে তুলন্ীো এিং তুলন্ীোও ন্য়হ। 

তুলন্ীো ন্য়হ—সকন্ ন্া, মভন্ন মভন্ন জাতীে িস্তুয়ত তুলন্া হে ন্া। সসিপীেয়রর এই ন্ািক 

সাগরিৎ, কামলদ্ায়সর ন্ািক ন্ন্দন্কান্ন্তুলয। কান্য়ন্ সাগয়র তুলন্া হে ন্া। য্াহা 

সুন্দর, য্াহা সুদৃ্শয, য্াহা সুগন্ধ, য্াহা সুরি, য্াহা ময়ন্াহর, য্াহা সুিকর, তাহাই এই 

ন্ন্দন্কান্য়ন্ অপয্িযাপ্ত,  াপীকৃত, রামশ রামশ, অপমরয়মে। আর য্াহা গভীর, দু র, 

চঞ্চল, ভীমন্াদ্ী, তাহাই এই সাগয়র। সাগরিৎ সসিপীেয়রর এই অন্ুপম ন্ািক, 

হৃদ্য়োমত্থত মিয়লাল তরেমালাে সংিুব্ধ; দুরন্ত রাগ সদ্বি শিিযামদ্ িাতযাে সন্তামড়ত; 

ইহার প্রিল সিগ, দুরন্ত, সকালাহল, মিয়লাল ঊমম্মিলীলা,—আিার ইহার মধুর ন্ীমলমা, 

ইহার অন্ন্ত আয়লাকচােিপ্রয়িপ, ইহার সজযামতাঃ, ইহার ছাো, ইহার রত্নরামজ, ইহার মৃদু 

গীমত—সামহতযসংসায়র দুলিভ। 

তাই িমল, সদ্স্ মদ্য়মান্া শকুন্তলাে তুলন্ীে ন্য়হ। মভন্ন জাতীয়ে মভন্ন জাতীয়ে 

তুলন্ীো ন্য়হ। মভন্ন জাতীে সকন্ িমলয়তমছ, তাহার কারে আয়ছ। ভারতিয়িি য্াহায়ক 

ন্ািক িয়ল, ইউয়রায়প মিক তাহায়কই ন্ািক িয়ল ন্া। উভে সদ্শীে ন্ািক দৃ্শযকািয 

িয়ি, মকন্তু ইউয়রাপীে সমায়লাচয়করা ন্ািকায়থি আর একিু অমধক িুয়তন্। তাাঁহারা িয়লন্ 

সয্, এমন্ অয়ন্ক কািয আয়ছ—য্াহা দৃ্শযকায়িযর আকায়র প্রেীত, অথচ প্রকৃত ন্ািক 
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ন্য়হ। ন্ািক ন্য়হ িমলো সয্ এ সকলয়ক মন্কৃষ্ট কািয িলা য্াইয়ি, এমত ন্য়হ—তন্ময়ধয 

অয়ন্কগুমল অতুযৎকৃষ্ট কািয, য্থা সগয়ি-প্রেীত ফষ্ট এিং িাইরে-প্রেীত মান্য়ো—মকন্তু 

উৎকৃষ্ট হউক, মন্কৃষ্ট হউক—ঐ সকল কািয, ন্ািক ন্য়হ। সসিপীেয়রর সিয়ম্পষ্ট এিং 

কামলদ্াসকৃত শকুন্তলা, সসই সশ্রেীর কািয, ন্ািকাকায়র অতুযৎকৃষ্ট উপািযান্ কািয; মকন্তু 

ন্ািক ন্য়হ। ন্ািক ন্য়হ িমলয়ল এতদুভয়ের মন্ন্দা হইল ন্া; সকন্ ন্া, এইরূপ উপািযান্ 

কািয পৃমথিীয়ত অমত মিরল—অতুলয িমলয়লও হে। আমরা ভারতিয়িি উভেয়কই ন্ািক 

িমলয়ত পামর; সকন্ ন্া, ভারতীে আলঙ্কামরকমদ্য়গর ময়ত ন্ািয়কর সয্ সকল লিে, তাহা 

সকলই এই দুই কায়িয আয়ছ। মকন্তু ইউয়রাপীে সমায়লাচকমদ্য়গর ময়ত ন্ািয়কর সয্ 

সকল লিে, এই দুই ন্ািয়ক তাহা ন্াই। ওয়থয়লা ন্ািয়ক তাহা প্রচুর পমরমায়ে আয়ছ। 

ওয়থয়লা ন্ািক—শকুন্তলা এ মহসায়ি উপািযান্ কািয। ইহার ফল এই ঘমিোয়ছ সয্, 

সদ্স্ মদ্য়মান্া-চমরত্র য্ত পমরস্ফুি হইোয়ছ—মমরন্দা িা শকুন্তলা সতমন্ হে ন্াই। 

সদ্স্ মদ্য়মান্া সজীি, শকুন্তলা ও মমরন্দা ধযান্প্রাপয। সদ্স্ মদ্য়মান্ার িায়কযই তাহার 

কাতর, মিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুমন্য়ত পাই, চয়ির জল সফাাঁিা সফাাঁিা গণ্ড িমহো িয়ি 

পমড়য়তয়ছ সদ্মিয়ত পাই—ভালগ্নজান্ু সুন্দরীর েমন্দততার সলাচয়ন্র ঊর্দ্ধ্ি দৃ্মষ্ট আমামদ্য়গর 

হৃদ্েময়ধয প্রয়িশ কয়র। শকুন্তলার আয়লামহত চিুরামদ্ আমরা দুষ্ময়ন্তর মুয়ি ন্া শুমন্য়ল 

িুমতয়ত পামর ন্া—য্থা 

ন্ মতয্িযগিয়লামকতং, ভিমত চিুরায়লামহতং 

িয়চাহমতপুরুিািরং ন্ চ পয়দ্িু সংগচ্ছয়ত। 

মহমাত্তি ইি সিপয়ত সকল এি মিম্বাধরাঃ 

প্রকামমিন্য়ত ভ্রুয়িৌ যু্গপয়দ্ি সভদ্ং গয়ত|| 

শকুন্তলার দুাঃয়ির মি ার সদ্মিয়ত পাই ন্া, গমত সদ্মিয়ত পাই ন্া, সিগ সদ্মিয়ত 

পাই ন্া; সস সকল সদ্স্ মদ্য়মান্াে অতযন্ত পমরস্ফুি। শকুন্তলা মচত্রকয়রর মচত্র; 

সদ্স্ মদ্য়মান্া ভাস্কয়রর গমিত সজীিপ্রাে গিন্ | সদ্স্ মদ্য়মান্ার হৃদ্ে আমামদ্য়গর সম্মুয়ি 

সম্পােি উনু্মক্ত এিং সম্পােি মি ামরত; শকুন্তলার হৃদ্ে সকিল ইমেয়ত িযক্ত। 

http://www.bengaliebook.com/


বমিিচন্র চমটাপাধ্যায়  । শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দদব্মদমিানা ।         প্রবন্ধ 
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সুতরাং সদ্স্ মদ্য়মান্ার আয়লিয অমধকতর সপ্রাজ্জ্বল িমলো সদ্স্ মদ্য়মান্ার কায়ছ 

শকুন্তলা দ্াাঁড়াইয়ত পায়র ন্া। ন্তুিা মভতয়র দুই এক। শকুন্তলা অয়দ্ধিক মমরন্দা, অয়দ্ধিক 

সদ্স্ মদ্য়মান্া। পমরেীতা শকুন্তলা সদ্স্ মদ্য়মান্ার অন্ুরূমপেী, অপমরেীতা শকুন্তলা 

মমরন্দার অন্ুরূমপেী। 
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