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  মভঘদতূ: প্রততবায তযস্বয 

কাতনজ পাততভা 

গতফলক(ত.এইচ.তি),ফাাংরা তফবাগ, ঢাকা তফশ্বতফদযারয়, ঢাকা, ফাাংরাতদ 

Abstract 

Meghdoot is an immortal /celestial creation of the great poet Kalidasa.He is the position of 

Kalidasa in Sanskrit literature after the poetic Shiromoni Byas and Balmiki. He is 

compared to Dante and Shakespeare for his time- honored genius. Apart from 

Rabindranath, many European poets and writers have also been fascinated by his writings. 

Kalidasa's literary work has been able to satisfy their hearts. Meghdoot is the prode and 

ornament of entire Sanskrit lyric poetry, according to some, the original creation of 

beauty.The poem Meghdoot is the shortest and most popular work of Kalidasa. Kalidasa the 

creator of Meghdoot, was a prominent classical Sanskrit poet and playwright.  But it is sad 

but true that no reliable information is available about the life story of Kalidasa. Kalidasa's 

writings reflect the image of an aristocratic society in ancient India.  He enriched the 

Sanskrit lan guage and gave it a special status. He has used about thirty verses in this 

poems.The total number of verses im Meghdoot Kavya is 118. The famous commentator 

Mllinath has divided the kavya into two parts. East cloud and north cloud. The number of 

verses in the eastern cloud is 64 and the number of verses in the northern cloud is 65. The 

great poet Kalidasa has been able to express the thoughts of hundreds of people through the 

presence of only two characters. Meghdoot is impeccable in terms of form. The narrative of 

this poem is like a circle. The strong sense of tradition smong Kalidasa can be seen im his 

poetry. The main reason for the eternity of Meghdoot poetry is its detachment. The story of 

happiness of all people is one but the type of Separation is different.  That is why Aristotle 

called tragedy is tge best literary work. In the writing of kalidasa the glory of sacrifice has 

prevailed over enjoyment.  In the separation of priya, the separation phase of Yaksha has 

been shown to be enlarged and gradually the separation of Yaksha has been able to unite 

with pain of human separation. 
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‘মভঘদূত’ ভাকতফ কাতরদাতয অফধাতযত  অতনফাময ৃতিক্ষভ প্রজ্ঞায প্রাণ-যাায়তনকতায় ৃি। াংস্কৃত াতততযয স্পন্দনতক 

ধাযণ কতয মফতে ঠা ‘মভঘদূত’ একজন ঐন্দ্রজাতরক ত্তায মছাোঁয়ায় হৃদয়াংতফদী-ভননফুদ্ধ াঠতকয ভতন অদ্ভূত অনুযণন 

ৃতি কতয। অতনতণযয় অনুবূতত-াংতফদনায ভুতিাভুতি দাোঁে কতযতয় তদতয় তততন াঠকতক তফস্মতয় তফভূঢ় কতয তদতয় একতি ভৃত 

বালায াততযতক জীফন্ত  তচযন্তনতা দান কযায কৃততত্ব মদতিতয়তছন। তততন কতফকুর ততযাভতণ, ফাণীয ফযুত্র, ভাকতফ 
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কাতরদা। ফযা  ফাল্মীতকয তযই াংস্কৃত াতততয কাতরদাতয অফস্থান। দাতন্ত  মক্সতয়াতযয াতথ তাতক তুরনা কযা 

য় তাোঁয কারজয়ী প্রততবায তঠক উভা দান কযফায জনয তকন্তু কাতরদা ছন্দস্পন্দ,ব্দৃঙ্খরা,ফাতকযক গঠন,গেন, উচ্চাযণ-

কথন, অরাংকায ইতযাকায কাতফযক রূকতেয তভথতিয়ায় এভন এক নান্দতনক মৌন্দতমযয ৃতি কতযন মমিাতন তততন ফায 

মথতক স্বতন্ত্র, স্বভতভায় উজ্জ্বর। তভারতয়য ভততা তফারত্ব  তফস্তায তনতয় তততন দাোঁতেতয় আতছন কাফযতদফীয হৃদয়-ভতন্দতয। 

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ছাো অতনক ইউতযাীয় ততয-ুধাতাু াততযতফাযদগণ কাতরদাতয ৃজনক্ষভপ্রজ্ঞায ম্মুি-াতন 

দাোঁতেতয়  ভুগ্ধ  চভৎকৃত তয়তছন। আয তাোঁয প্রততবা-ভুতে িুফ তদতয় অঞ্জতরফদ্ধ ভুতণ-ভুক্ত মতয় তুি মথতকতছন, ুঞ্জীবূত 

মভঘভারায িাতনক ফলযতণ উেন্ত-ইতন্দ্রয়  বান্ত-অনুবূতততক তৃপ্ততা তদতয়তছন। তকন্তু কাতরদা উড্ডীয়ভান-ততযত-

তফতরাতেত-অন্তঃীতরত মফাধ  উরতিয গাঢ়-গূঢ় অন্তফযয়তন ঋদ্ধ  ঐশ্বমযারী। ‘মভঘদূত’ মই ঋদ্ধতা  ভৃতদ্ধয-ই 

কাতফযক-ফয়ান। 

 

    প্রজ্ঞায দীত প্রজ্জ্বতরত ‘মভঘদূত’ কাতরদাতয তেতনয়নদীতয তজয়ন কাতঠ স্বরূ। মই াতথ ভগ্র াংস্কৃত গীততকাতফযয 

অাংকায  অরাংকায, কাতযা কাতযা ভতত ‘মৌন্দতমযয আতদ ৃতি’ । কাফযিাতন কাতরদাতয ফযাতক্ষা াংতক্ষপ্ত  জনতপ্রয় 

যচনা। ভানফভতনয তচযন্তন অনুবূততয জাযক যত জাতযত এ কাফযিাতন ফযাঙ্গীন বাতফ অনফদয এফাং ভগ্র াংস্কৃত াতততযয 

ভাতঝ তুরনাীন গঠনশরী  অথযাতীত অতনতণযয় ূক্ষতফাতধয জনয হৃদয় হৃদয়ফাতনয তনকি ভাদৃত তয় আতছ ত ত 

ফছয ধতয। মভঘদূততয দ্যযতত এতই দীপ্তভয় মম, তততন মতদ আয তকছ ুনা তরতি শুধু মভঘদূত তরিততন তফু তাোঁয কতফ িযাতত 

অক্ষুন্ন থাকত। কথাতি একিু অনয বাতফ ‘মভঘদূততয’ অনযতভ অনুফাদক ফন্ধুতদফ ফু ফতরতছন- ‘কাতরদা মতদ ‘মভঘদূত’ না 

তরিততন তাতর আজ মযন্ত াযা বাযতত তাোঁয নাভ ভুতি ভুতি উচ্চাতযত ততা না।’ াজায তফতধ-তফধাতনয মফোজার মভতন 

তনতয় মম প্রততবা তায তযস্বয মানাতত াতয, মরৌৃঙ্খরাফদ্ধ-কৃতত্রভ আদতযয ভতধয আফদ্ধ মথতক কতফতায কতফতা তয় 

ঠায উৎকৃি তনদযন ‘মভঘদূত’।  
 

    মভঘদূততয স্রিা কাতরদা তছতরন ধ্রুতদ াংস্কৃত বালায এক তফততি কতফ  নািযকায। তকন্তু দ্যঃিজনক তর ততয মম, 

কাতরদাতয জীফনকাতনী ম্পতকয তনবযযতমাগয মকান তথয ায়া মায় না। তকাংফদতন্ত অনুাতয প্রথভ জীফতন তততন অততক্ষত 

 অনতবজ্ঞ তছতরন, মায দরুণ তাোঁতক ফযদা তফদূলী স্ত্রী কতৃযক গঞ্জনায স্বীকায তত ততা। একতদন তা ভাত্রা ছাোতর তততন প্রচ- 

অভাতনততফাধ কতযন এফাং আত্মতযা কযতত উদ্ধত ন। তকন্তু মদফী যস্বতী ভতান্ততয কারীতদফী কতৃযক ফযপ্রাপ্ত তয় তততন 

ফযতফদযারাতব ক্ষভ তয় তঠন এফাং তচযততয তাোঁয ভূছযাবঙ্গ ঘতি। এফাং ধীতয ধীতয তততন মফদ,  যাভায়ণ,  ভাবাযত,  ুযাণ, 

ইততা,  কাফয, অরঙ্কায,  ছন্দ,  ফযাকযণ,  মজযাততল, দযনাস্ত্র, অথযাস্ত্র ইতযাতদ তফলতয় াযদযী তয় তঠন এফাং তাোঁয ভতধয 

অতবনফ কতফত্বতক্তয প্রকা ঘতি। যফতযীকাতর তততন তনযফতিন্নবাতফ াততয াধনা কতযন এফাং তাোঁয যচনায় অধীত তফদযায 

গবীয প্রবাফ রক্ষয কযা মায়। এবাতফই একজন ভূিয কতফ তযণত ন ভাকতফতত। কাতরদাতয যচনাভূত প্রাচীন বাযততয 

এক অতবজাত ভাতজয তচত্র প্রততপতরত তয়তছ। তততন াংস্কৃত বালাতক ভৃদ্ধ কতয তফতল ভমযাদায আতন প্রতততিত কতযন। 

তততন তাোঁয কাতফয প্রায় ৩০তিয ভততা ছন্দ ফযফায কতযতছন। তেরূভয়তা, অতথযয গবীযতা  কেনায ফযাকতা তাোঁয 

কর যচনাতক যতাত্তীণয কতযতছ। তাোঁয অতবজ্ঞানকুন্তরভ নািতকয ইাংতযতজ অনুফাতদয (১৭৮৭) ভাধযতভ াশ্চাতয প্রথভ 

বাযতীয় াততয ম্পতকয ধাযণা রাব কতয। এফাং অাধাযণ কতফপ্রততবায জনয কাতরদাতক মাভায, মক্সতয়ায, তভরিন, 

দাতন্ত, মগযতি, বাতজযর প্রভুি তফতশ্বয মেি কতফ-াতততযতকয ভমযায়বুক্ত তফতফচনা কতয আতরাচান কযা তয় থাতক।
১
  

 

     তাোঁয ভয়কার তনতয় দ্যতি ভত প্রচতরত যতয়তছ। প্রথভ ভতত, তততন তিিূফয প্রথভ ততক তফদযভান তছতরন। তাোঁয 

ভারতফকাতিতভত্রভ নািতকয নায়ক অতিতভত্র তছতরন শুঙ্গফাংীয় যাজা, মাোঁয ানকার তছর তিিূফয ১৮৫-৪৮ অব্দ। অয ভতত, 

তায ভয়কার তিস্টীয় চতুথয মথতক লি ততকয ভতধয। তফক্রভাতদতয নাতভ তযতচত গুপ্ত ম্রাি তিতীয় চন্দ্রগুতপ্তয বাকতফ 

তাতফই তাোঁয িযাতত ভতধক। কাতরদাতয ফহু যচনায় তিতীয় চন্দ্রগুতপ্তয যাজয, যাজধানী উজ্জতয়নী  যাজবায উতেি 

ায়া মায়। প্তভ তাব্দীতত ফাণবট্ট যতচত লযচতযত গ্রতে কাতরদাতয প্রাং উতেি যতয়তছ। মভঘদূতভ ছাো 

কাতরদা কুভাযম্ভফম্, যঘুফাংভ, ঋতুাংায, ৃঙ্গাযযািক, ৃঙ্গাযততরক, ুষ্পফাণতফরা নাভক কাফয, নতরাদয়  িাদ-

ুত্ততরকা নাতভ দ্যতি আিযানকাফয এফাং অতবজ্ঞানকুন্তরম্, তফক্রতভাফযীয়ভ, ভারতফকাতিতভত্রভ নাতভ ততনতি নািক যচনা 

কতযন।
২
  প্রতততি কাতফযয ভাতঝ ুঞ্জীবূত ুধায-¯মস্রাতত অফগান কতয আজ তনফৃত য় কাফযতপ্রভী াঠতকয তাা। 

অনুবফ-প্রজ্ঞায়-ভনতন-ফয়াতন এই কর াততয াতথযফ ত্তাতক তফভূঢ়  ভুগ্ধ অনুযণতনয ভাঝিাতন মপতর মদয়। মা তাতক 
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দ্যঃি-দ্যদযা-দানফীয় াংঘাত, ক্ষুধা-দাতযে, মুদ্ধ তফদ্ধস্ত জনদ  স্বাথযাতেলী ভানুতলয ভৃত ভনন-জাত ভাতজয ভাতঝ ফাোঁচতত 

মিায়; কেতরাতকয স্বোতরাতকত প্রবা-ঝযা ঝযনায় তনবৃতত তবতজ ীতর  তৃপ্ত ফায ুি মদয়। ক্ষুে  াংকীণয জীফতনয 

মচাযাগতরতত আিতক ো ধাততফ অফরুদ্ধ ভানুতলয তফভূঢ় আততযতত, মঘায রাগা চচততনয  উদগ্র ফানায় কাতরদাতয কাফয-

জগৎ মজযাৎস্নাতরাতকত ভায়াফী আিন্নতায় বতয মদয়। ‘মভঘদূত’তায ভাতঝ অনযতভ। 
 

     মভঘদূত কাতফযয কাতনী অতত াংতক্ষপ্ত। কাতজ অফতরায দরুণ প্রবুাত এক মক্ষ অরকা তত যাভতগতযতত দীঘয এক 

ফছতযয  জনয তনফযাতত য়। আি ভা অততক্রান্ত ফায য আকাত নফীন মভঘ মদতি তফযী মতক্ষয ভন াাকায কতয তঠ 

তায তফযীতন স্ত্রীয জনয। তফযাক্রান্ত মক্ষ মই মভঘতকই দূত কতয াঠায় মপ্রয়ীয কাতছ অরকা ুযীতত। ‘মভঘদূত’ কাতফয 

তফযী হৃদতয়য ফাতযাই আাশ্চময কাফযরূ রাব কতযতছ। তফয ভানফ-ভতনয াশ্বত এক অনুবূততয নাভ। ৃতিয শুরু তত তপ্রয় 

ভানুতলয াতন্নধয-ফতিত একাকীত্ব এ তফযতয িায কতয। এ কাতফযয আফতদন তাই তচযন্তন  ফযজনীন।  

‘মভঘদূত’ কাতফয মভাি মলাক াংিযা ১১৮ তি। প্রতদ্ধ িীকাকায ভতেনাথ এই কাফযতিতক দ্যই অাংত বাগ কতযতছন-ূফযতভঘ  

উত্তয মভঘ। ূফযতভতঘ মলাক াংিযা ৬৪ তি [১-৬৪], আয উত্তয মভতঘ মলাক াংিযা ৬৫ তি [৬৫-১১৮]। যাভতগতয মথতক অরকায 

ূফয-মযন্ত মাত্রাতথয ভতনাযভ ফণযনা ূফযতভঘ নাতভ িযাত। আয ‘উত্তযতভঘ’ এয িবূতভ অরকা- মা মৌন্দতমযয রীরাতকতন, 

তনতযানতন্দয তফায বূতভ। ‘মভঘদূত’ েতর ভতন য় আগাতগাো মবতফ তনতয়ই কতফ কাফয যচনায় প্রফৃত্ত তয়তছতরন এফাং 

মলাতকয ভুে ভেন কতয; তযফতযন, তযতাধন  ুনতরিতনয তযেভ স্বীকায কতয কাতরদা কতফতাতিতক াোঁতজতয়তছন। 

কাফযতিয তফলতয় অগবীযবাতফ তচন্তা কযতর কতফয তভতাচাতয ভুগ্ধ তত য়; কাযণ াংস্কৃত কাতফযয প্রধান অতবা মম-

ফাগফাহুরয তা মথতক এতি রক্ষণীয়বাতফ ভুক্ত। একতি গতফযত ভক্ষভ মনৌতকায ভততা তনতিার  তনিুোঁত এয গেন, মকাথা এতিুকু 

ফাহুরয ফা অততময মনই।
৩ 

 কতফ স্বে কথায় ফতরতছন ফিুকু আয দ্যতি ভাত্র চতযতত্রয উতস্থততয ভধয তদতয় শ্বাত ভানতফয 

অন্তয তনঙোতনা আততয প্রকাত ক্ষভ তয়তছন। এিাতনই কতফয চতযত্রায়ণ মকৌতরয চভৎকাতযত্ব। এতত ভূরত দ্যতি চতযত্র 

যতয়তছ- একজন ফক্তা, অনযজন মোতা। ফক্তা তি মক্ষ এফাং মোতা মভঘ। মক্ষ কতফয অাধাযণ ৃতি।  চতযত্রতিতক কতফ 

আফভান তফযী ভানুতলয প্রতততনতধ তততফ ৃতি কতযতছন। মক্ষ াধাযণ মদফতমাতন তফতল। তকন্তু কতফয ৃতি চনুতনয মক্ষ 

ৃতথফীয ভানুল তয় উতঠতছ। এ কাতফযয অয চতযত্র মভঘ। ুষ্কয আফততযয ফাংজাত এ মভঘ জে তয় কতফয অনুভ কেনা 

প্রততবায িাযা জীফন্ত একতি চতযত্র তয় উতঠতছ।  মায িাযা ম্পন্ন তয়তছ মক্ষ তথা কতফয অতবপ্রায়।  
 

‘জতনক মতক্ষয কতভয অফতরা ঘিতরা ফ’মর া তদতরন প্রব ু

   ভতভা অফান, তফয গুরুবায মবাগয তরা এক ফলযকার;  

   ফাোঁধতরা ফাা যাভতগতযতত, তরুগণ ¯তস্নগ্ধ ছায়া মদয় মমিাতন, 

   এফাং জরধাযা জনকতনয়ায স্নাতনয স্মৃতততভতি ুণয।’ [মলাক-১] 
 
 

    আতঙ্গতকয তদক মথতক ‘মভঘদূত’ অনফদয। এ কাতফযয অিযান মমন একতি ফৃত্ত ফা ফরয়। এয দৃযতিয ক্রভ-তযফতযতন এক 

ধযতনয নািকীয়তা মদিা মায়। মমিান মথতক মাত্রা শুরু য় মিাতনই মাত্রা মল। অথচ ভাঝিাতন াঠতকযা মভতঘয মাত্রী 

তয় ভগ্র তফ^  তযভ্রভণ কতয আত। এক আশ্চময আতঙ্গক মকৌতরয ভাতঝ মফোঁতধ কতফ কাফয  াঠকতক স্বগয-ভতয-াতার 

ভাতঝ অফতস্থত কর তনযঙ্কু মৌন্দতমযয াভতন দাোঁে কযান এফাং মৌন্দতমযয কর প্রকায ঐশ্বময আযতণ ফাধয কতযন। 

অবূতূফয ফযায তরা আতঙ্গতকয নযায় আশ্চময মকৌতর কতফ তফনযস্ত কতযতছন ভয়তক। আলাতঢ়য প্রথভ তদন মভতঘয মাত্রা 

শুরু য়। অতনক তগতয-ফযত, নদী-নারা, জনদ ায তয় অরকায মৌন্দময দযন কতয, মক্ষ তপ্রয়াতক ফাতযা তদতয় তপতয আত 

মভঘ। ভতন য় মমন কতিা ভয় এযই ভতধয ায তয় মগতছ। তকন্তু এিা আলাতঢ়য প্রথভ তদতনয কতয়ক ঘন্টা ভতয়য কাতনী 

ভাত্র। ভতয়য অিুিগ্রেতনয ভাতঝ মধতয় চরা ‘মভঘদূত’ কাতফযয গেন একতি তযাতভতিয ভততা। মায াদতদত মবৌগতরক 

তফফযণ, ভধযবাতগ অরকা, আয তায চূোয় অতধতিত এক নাযীভূততয। াভাতগ্রক তযকেনায ভতধয প্রতততি অাং ুলভবাতফ 

তফধৃত তয়তছ। এ কাযতণ ‘মভঘদূত’ তুরনাীন। তুরনাীন এ কাফয মম গুতণ াঠকতক আদযন্ত ধতয যাতি, তায নাভ মদয়া 

মমতত াতয গতত। মম তচত্র মেতণ মভঘদূততয ভূর ফণযনায তফলয় তাতত একতি গততয আতফগ আতছ। দৃযি তযফতযতনয মবতয 

তদতয় াঠতকয ভন এতগতয় মায়। এই গতত-ই মভঘদূত কাতফযয প্রাণতক্ত। এইিুক ুনা থাকতর ভস্ত কাফযতি ফণযশফবফীন 

তনতশ্চতন মৌন্দতমযয আধায ততা ভাত্র। ‘মভঘদূত’ কাফযতক প্রাণফান ফা চর কতযতছ মম গতত, মই গাততফাক ভূরত তায 
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অজ্স্স্র তচত্র। কাতরদাতয তচত্রাঙ্কনী প্রততবায আতরাচনা প্রতঙ্গ ফতরন্দ্রনাথ ফতরন, ‘মভঘদূত ৃতথফীয াতততয অতিতীয় মকফর 

এই তচত্র যস্পযায়। মকফর তচত্র-ছতফয য ছতফ।‛
৪
   

 

‚উতত্তাতরত ফাহু ফনয তরু মমন, নতৃতয উদযত ম্ভূ  

     তিন তফ তুতভ ন্ধযাতকযতণয জফায় যতক্তভ ভন্ডর; [মলাক-৩৭] 

অথফা 

মদিতফ মমতত মমতত স্খতরত, ভতনাযভ বতঙ্গ মনয় তনতফযন্ধযা 

মঢউতয়য াংঘাতত ভুিয তফতগযা যচনা কত তায কািীদাভ; 

ঘূতণয নাতব তায মদিায়, তুতভ তাই য তফ তায তন্নাতত 

জাতনা মতা াতফবাতফ আদয অনুযাগ ানায় দতয়তততয প্রভদা।[ মলাক-২৯] 
 

     অননয প্রততবায অতধকাযী তর কাতরদাতয ভতধয ঐততযতফাধ প্রফর। তাোঁয যচনায় ূফযূযীতদয প্রবাতফয কথা তততন 

তনতজই স্বীকায কতযতছন। ভাতরাচকগণ তাোঁয যচনায় ফাল্মীতক, অশ্বতঘাল প্রভুি কতফয প্রবাফ িুোঁতজ মফয কতযতছন। তকন্তু 

ফতচতয় ফযাকবাতফ ম গ্রতেয তততন অনুযণ কতযতছন মতি ফাল্মীতকয-যাভায়ণ।  মভঘদূত কাতফযয উৎ িুোঁতজ ায়া 

মায় ফাল্মীতকতত। তফু কর প্রকায প্রবাফ  ঋণ থাকা তে প্রততবা তায তযস্বয মানাতত মবাতরতন, কাফযরক্ষ্মীয অায 

কৃায় কাতরদা ‘মভঘদূত’ যচনা কযতত ক্ষভ ন; মা ম্পূণয অতবনফ, অনফদয  মভৌতরক।  তততরাত্তভায নযায় কতফ ‘মভঘদূত’ 

ৃজন কতযতছন। ৃথবী-মেি কর কাতফযয অননয ফ চফততিযয াতথ াজুজয ায়া মায় এ কাতফযয। একাযতণ ‘মভঘদূত’ 

মকান মেতণয কাফয তা তনতয় তিত ভতর ভততবদ যতয়তছ। াংস্কৃত ভাতরাচতকযা আকৃততগত তদক মথতক এতক িিকাফয 

ফতরতছন। যপ্রাদ াস্ত্রী এয স্বগয- ভতযয ফযাী তফার িবূততয কাযতণ ভাকাফয ফতরতছন। ফুদ্ধতদফ ফু এতক প্লিীন 

আধুতনক উনযাতয াতথ তুরনা কতযতছন। যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয এতক ‘ফন্দীহৃদতয়য তফশ্ব ভ্রভণ’ ফতর উতেি কতযতছন। 

মভঘদূততক নািক গীততকাফয, ভািাফয, িিকাফয, ক্ষুেকাফয- মম নাতভই আিযাতয়ত কযা মাক না মকন; এ কাফয একক বাতফ  

তায মকানিাই নয় ফযাং ফগুতরায রক্ষণ-ই অে-মফত অতঙ্গ ধাযণ কতয ‘মভঘদূত’ মভানীয়, কভনীয়  আত্মা-মভাততকাযী 

কাফযরূত াঠককূতরয তনকি আনাতক তফকতত কতয দিয়ভান যতয়তছ। এই ক্ত অফস্থাতনয তছতন যতয়তছ এয চযভ 

নািকীয়তা গুণ। নািযকায তততফ কাতরদাতয কৃতততত্বয ঝরক মভঘদূততয ভাতঝ মদিা মায়। ফণযনা প্রধান াংস্কৃত াতততযয 

কতফতা তর নািকীয়তায গুতণ মভঘদূততয ফণযনা স্থতফযতায অতবা মথতক যক্ষা মতয় ছুতি চতর তদগ-তদগান্ততয। ‘মভঘদূত’ 

েতত তগতয় ভতন য় মতক্ষয ধাযাবাতলয আভযা যঙ্গভতি তায-ই ফাস্তফরূতয প্রকা মদিতছ। অথযাৎ ফণযনায অন্তযাতর রুতকতয় 

থাকা নািকীয় তক্রয়া মভঘদূততয ভতভাতক অননয উচ্চতায় মৌোঁতছ মদফায তক্ষ ায়ক তয় উতঠতছ। 
 

‘যতয়তছ চায ভা, মান কতযা তুতভ চধতময, তনভীতরত নয়তন, 

তফষু্ণ উঠতফন ময মছতে তাোঁয, আভায তফ াভুতক্ত; 

তিন তযণত যৎ-মজযাৎস্নায় তভরনুরতকত যাতত্র 

ূণয তফ ফ, তফযতিত মা-তকছ ুআভাতদয অতবরাল।’[মলাক-১১৩] 
 

     ‘মভঘদূত’ একতি দূত কাফয। শুধু াংস্কৃত াততয নয় পযাী াতততয দূততয তফতল ভমযাদা রক্ষ কযা মায়। দীঘযকার কতয 

চীন, বাযত, ইযান প্রাতচযয তফস্তীণয ব-ূিতিয াতততয দূত একতি তফতল ভমযাদা রাব কতযতছ। তকন্তু কাতরদাতয ‘মভঘদূত’ 

দূতকাফয রূত এক ভত্তভ ৃতি। এ কাফযতক অনুযণ কতয যফতযী কাতর অাংিযা দূতকাফয যতচত তয়তছ। মগুতরায ভাতঝ 

আতছ মধায়ীয ‘ফনদূত’, জম্বুয ‘চন্দ্রদূত’, রূ মগাস্বাভীয ‘াংদূত’, কৃষ্ণাফযতবৌতভয ‘দাঙ্কদূত’, রুতেয 

‘ভ্রভযদূত’,ফজ্রনাতথয ‘ভতনাদূত’ অনযতভ। এছাো যতয়তছ অজস্র দূত কাফয। ততফ তা কার  প্রবাতফয মফোজার মবদ কতয 

আন আতরায় উদ্ভাতত ফায তক্ত ায়তন। আয ম তক্ততত ফরীয়ান তয় ‘মভঘদূত’ অযাতজয়, অপ্রতততযাধয  দ্যফযায 

গতততত ত ত ফছতযয কাংতক্রি কতঠন আস্তযণ মবদ কতয আধুতনক ভতয়য ফুতক উজ্জ্বর তয় অফস্থান কযতছ । 
 

‚ম মভঘ,জাতন আতভ বুফনতফশ্রুত তুতভ মম ুষ্কয-আফততযয 

ফাংত জাত, আয মফক ইতন্দ্রয,ইিাভততা না নানান রূ। 

চদফ প্রততকূর,ফন্ধু ফহুদূতয, মতাভায কাতছ আতভ প্রাথযী, 

গুণীতয অনুনয় তফপর ম বাতরা, অধতভ ফয তদতর তনতত মনই।’[মলাক-৬] 
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    আয এই অফস্থাতনয তছতন যতয়তছ াশ্বত  তচযন্ততায াতথয় াংগ্র কযায মকৌর। কতফ কাতরদা আন হৃদতয়য 

কর ফযাথা তনঙতে ুতয তদতয়তছন কাফযতিয ফতক্ষ । ম ফযাথায তীব্রতা এততা প্রফর মম তা তজই াংক্রাতভত কতয মপতর 

চাযাতয তজফ হৃদয়ভূতক।  ‘মভঘদূত’ কাতফযয তচযন্তনতায ভূর কাযণ এয ভাতঝ মপ্রাতথত তফযতফাধ; নফফলযা-ফাতত 

তফযতয মম অফযক্ত মফদনা মুগমুগান্তয ধতয মপ্রতভকহৃদয়তক উতিতরত কতয থাতক, মই তচযুযাতন অথচ তচযনফীন তফযতয 

অতনরুদ্ধ ফযাকুরতাই এই অূফয কাতফয াশ্বত ফাণীরূ রাব কতয ধনয তয়তছ। ‚অফততল যাজা-যানী ুতি-াতন্ততত তদন 

মান কতযতত রাতগর‛-ুতিয স্বরূ এভতন, তাতক একতি চযতণয ভধয তদতয় প্রকা কযা মায়। ফ ভানুতলয ুতিয কাতনীই 

একই যকভ তকন্তু প্রতততি ভানুতলয তফযতয ধযন তবন্ন তবন্ন। মুতগ মুতগ কতফ াতততযকগণ চফতচত্রভয় এ জগততয কথা, 

অনুবূততয কথা তফতচত্র বাতফ প্রকা কতযতছন। তফতশ্বয কর মেি াততযই তফযতয। অথযাৎ Happy ending ফরতত মা 

মফাঝায় তা নয়। এ কাযতণ ট্রাতজতিতক এতযস্টির মেি াততয-কভয ফতরতছন। ‘মভঘদূত’ মই ফ মেি কাতফযয একতি, মায 

ভাতঝ ভাকতফ কাতরদা মতক্ষয তফয প্রকাতয ভধয তদতয় তচযকারীন ভানুতলয তফযতফাতধয প্রকা কতযতছন। ফলযায াতথ 

তফযতয এক তনতফে  আন্ততযক ম্পকয তফযাজভান এফাং তফ^ াতততয কতফ কাতরদাই তা প্রথভ আতফষ্কায কতযন। তাোঁয 

নায়ক মক্ষ আকাত ুঞ্জীবূত মভঘ মদতি উতিতরত তয় তঠ তপ্রয়ায কথা স্মযণ কতয। তফযী মক্ষ শুধু নয় কতফয ভতত, মভঘ 

মদিতর ুিী মরাতকয তচত্ত উন্মনা তয় তে।  
 

‚নফীন মভঘ মদতি তভতরত ুিীজন তাযা তয় মায় অনযভনা।‛ [মলাক-৩] 
 

আি ভা তপ্রয়া তফতিতদ কাতয, মচতন-অতফততনয মবদাতবদ রুপ্ত মক্ষ অতচতন মভঘতক তফনয় অনুতযাধ কতয তায ফযাকুর 

হৃদতয়য ফাতযা মমন মভঘ তায মপ্রয়ীয কাতছ মৌোঁতছ মদয়।  
 

‚তপ্রয়ায ফাহু মথতক কতঠন তফতিদ কুতত ধনতত ঘিতরন, 

   আভায ভাচায, তয়াদ, তনতয় মা, তুতভ মম তাতততয আেয়।‛ [মলাক-৭] 
 

ফলযাকার, তরা ঘতয মপযায কার, জীফীকায তাতগতদ মদতদান্ততয চতর মায়া ভানুতলযা কভযীন ফলযাকতর ঘতয মপতয। 

এিাই প্রকৃততয স্বাবাতফক তনয়ভ। াযা ফছতযয তফতিদ মাতনা তয় এভয় তথক-ফতনতাযা অতক্ষা কতয তায তপ্রয়ততভয 

জনয। মমভন বাতফ অতক্ষা কতয যতয়তছ মক্ষত্মী। মায প্রতত ভুূতয কাতি মতক্ষয ঘতয মপযায প্রতযাায়। নফফলযায় তাই 

মতক্ষয বাফনা তায তপ্রয়াতক তনতয়।  
 

‚মিন আতযান কযতফ ফায়তথ, তথকফতনতযা অরক তুতর  

   গবীয প্রতযতয় মদিতফ মতাভাততই তপ্রতয়য আগভন-আশ্বতফ।  

আভায ভততা নয় ম-জন যাধীন, ফতরা মতা তক াতয দতয়তায  

তফযবাফাতুয ফযাথা না-কতয দূয গগতন তুতভ তয উতদত?‛ [মলাক-৮] 
 

তনদারুন তফয-মফদনায় মক্ষ মতই কাতয তয়তছ, ততই তায বাফনা গবীয তয় তায একাতকনী তপ্রয়ায কথা স্মযণ কতয তনতজ 

ম মতই মাতনা মবাগ কতয, ততই মম উতরা য় তায তপ্রয়াতক তায ফাতযা াঠানয জতনয।  
 

   ‚অফাধ গততনা, জরদ, চতর মা, মমিাতন একভনা ভ্রাতৃফধূ,  

তদফ-গণনায় এিতনা মফোঁতচ আতছ-ফন্ধু, তুতভ তাতক মদিতফ। [মলাক-১০] 
 

এয ভধয তদতয় স্পি য়, মতক্ষয বাফনা মতিা তায মপ্রয়ীয জনয ততিা তায তনতজয জতনয নয়। আন মফদনায মচতয় 

আত্মজায তফয তায কাতছ অতনক মফত তীব্র তয় তঠতছ; এ কাযতণ নদী, নাযী, ফযত, পুর, পর  ুতণযয মরাব মদতিতয় 

মভঘতক তায ফাতযা ফাক ফায আকুর আতফদন জানায় মক্ষ।  
 

   ‚মাভয’তফ তুতভ আভায ফান্ধুফ? আতছা তক ম্মত কাতময? 

   তনরুত্তয মতদ, তুফ াংয় কতয না আনাাায াধুতায়;‛ [মলাক-১১৭] 
 

মতক্ষয ভুতি মক্ষত্নীয তফপ্লুত-মফদনাক্রান্ত তফয-দা েফণ কতয াঠক অতধক করুণা-তফগতরত তয় তে। মবাগ তফরা, 

যতত-যত বাভান কেতরাক  ঐশ্বমযভয় অরকাুযীয তচতত্রয চফযীততয ম মফদনা দ্যঃতিয চফতক। মমিাতন ফৃক্ষ দা ুতষ্পত 

থাতক, তেয তফকাত আতরাতকত য় চাতযধায, াতিয কতরাযতফ প্রাণ-চির তয় তঠ প্রকৃতত, মজযাৎস্নায আতরায় মনাতুয 
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তয় তঠ ুন্দয-ন্ধযা, যঙধনু তত যঙ তনতয় িাতরভ, তযীল, কদভ পুর তজ্জ্বত কতয তনতজতক; মিাতন ানু্ডয-ভুতিয 

ক্রন্ধনযত মক্ষতপ্রয়ায অফস্থান দ্যদযদভীয় তফযতয িায কতয। আধুতনক ভয় এ দ্যঃিতক িাতনক কিাক্ষ কযতর , মম 

অরকাুযীতত তরতফতিায তােনা ফযততত মকান চাতদা মনই আয ভান বাঙাতনায মেল ছাো কি মনই মিাতন তফযতনী 

মক্ষত্নীয উৎকণ্ঠায় িযগত প্রাণ-মাতনা তফতি তয় তঠ। 
 

   ‚আতভ মম চয যতয়তছ দূতয, তাই এতকরঅ মমন এক চক্রফাকী, 

   ক্বতচৎ কথা ফতর, দীঘয তদনভান কািায় মভায উৎকন্ঠায়।‛ [মলাক-৮৬] 
 

তেী, যাভা, ূক্ষ্মদতন্তনী, তনম্ননাতব, ক্ষীণভধযা, চাকততযণী মপ্রক্ষণা, তনতম্ববাতয ভন্দগতত, স্তনাবাতয নত, তফশ্বস্রিায প্রথভ মই 

মুফতী প্রততভা তফযত আজ ীণয, ততয তফযত ভতরন তায মফফা, মযা তায বূততর, মকদাভ তফফণয, ককয যাত্রীয তনঘুযভ 

মদ তায প্রাধনীন । তত-তফতিতদয মফদনায় তফহ্বর ফারায মন্ত্রণা এতই করুণ মা প্রাণীন মভঘতক কতি আে কযতত 

ক্ষভ।  

   ‘‘মতভায চয, মতদ তফযতত, জীতফত আতছ যাভতগতযতত,  

অফরা, মতাভাতক ম কুর তজজ্ঞাা,‛ [মলাক-১০৪] 
 

অফয শুধু মক্ষ ফা মক্ষত্নী নয়, তপ্রয়য জনয তফযী কতর, চাতক তফযী চাতকীয জনয, মফনীয ভততা ক্ষীণ নদী অতক্ষভান 

মভতঘয জনয, গ্রীতেয িযতাত দগ্ধ মিত তফযী ফলযতণয জনয,  তফযী মই িতন্ডতা নাযী মায তত প্রততযাত কািায় অনয 

যনাযীয াতথ, তফযতনী ফ তথকফতণতাযা মাতদয ততযা থাতক প্রফাত অথযাৎ তপ্রয় তফতিতদ তফযী ভস্ত ধযণী। কাতরদা 

মতক্ষয তফয মফদনাতক াফযজনীন রূ তদতত ক্ষভ তয়তছন। যাভাগতয মথতক অরকা মযন্ত ভগ্র তফশ্ব প্রকৃতত  তফশ্ব জগৎ 

তফযাতুয মতক্ষয ভফযাথী। এ কাতফয তফয তফশ্বফযাী াফযতবৌভ রূ রাব কতযতছ। মতদ ‘মভঘদূত’ কাতফযয অনযতভ 

অনুফাদক ফুদ্ধতদফ ফুয ভতত, ‚মভঘদূত মমিাতন আভাতদয ফতচতয় তনযা কতয, মতি তায তফয প্রঙ্গ । ...মভঘদূতত 

মকাতনা ফযথযতাতফাধ মনই।‛ এ ধাযণা কযায কাযণ, মক্ষ একজন libido-বাযাতুয জীফ, তায মপ্রতভয ধাযণা ৃঙ্গাযফানাতত 

ীভাফদ্ধ। উত্তযতভতঘয মল বাতগয তকছ ু মলাক তফরাী নাগতযয মত্নরাতরত ুগন্ধী মপ্রভতত্রয ভততা ভতন য়। তকন্তু মম 

কাতফযয যচনা উৎ মকফর মবাগরারাভত্ত যাজাতক ন্তুি  তযতৃপ্ত কযা, মিাতন তকছুিা আতদতিযতা মদিান মভাতি গতযত 

নয়। াততয ভূরত ভতয়য কণ্ঠস্বয। ভতয়য দাফীতক তভতিতয় মম াততয তচযকাতরয ফুতক স্থায়ী আন গতে তুরতত াতয; 

তা-ই উত্তভ। মক্ষ  মক্ষত্নীয তফয-মফদন ধুতর-ভতরন ৃতথফীয ভানুতলয তফয মফদনায রূক। নতুফা এভন অভয ফাণী 

উচ্চাতযত ততা না কতফয কণ্ঠ তত-  

   ‚এভন মকফা আতছ, তনতয দ্যঃি ফা তনয়ত ুি মজাতি বাতগয, 

   কিতনা উত্থান, কিতনা অফতনত, ফক্রতনতভ মমন ভানফদা।‛ [মলাক-১১২] 
 

এ ফাণী তচযন্তন। া  তঙ্করতায় এ ধযা বযা থাকতর ভানুল প্রতততনয়ত তয  ুন্দতযয উনা কতয। প্রততভুূততয ম 

াংগ্রাভযত থাতক তফত্র  মপ্রভভয় নীতেয ন্ধাতন। যাত  তদতনয ভততা চক্রাকাতয ভানুতলয জীফতন ুি-দ্যঃি মিরা কতয। 

এফাং দ্যঃি অতনফাময মজতন মকান প্রাণী ক্ষণকাতরয জনয দ্যঃতিয দতন দগ্ধ তত চায় না। Love reckons hours for 

months, and days for years; and every little absence is an age.
৫
 অথযাৎ তফযতয প্রতততি ভুূতযতক-ই অনন্ত 

ফতর ভতন য়। মমভন ভতন তয়তছ মতক্ষয। তাই তায মল কাভনা মভতঘয কাতছ- 
 

   ‚কিতনা না ঘিুক মতাভায তফদ্যযৎ তপ্রয়ায ক্ষতণতকয তফতিদ।‛ [মলাক-১১৮] 
 

কতফগুরু যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয মতক্ষয ফযতক্তগত তফযতয প্রকারূ না মদতি তফতশ্বয কর মপ্রতভক হৃদতয়য তফয-মফদনায াশ্বত 

প্রকা ফতর উরতি কতযতছন- 
 

   ‚কতফফয, কতফ মকান তফস্মৃত ফযতল 

   মকান ুণয আলাতঢ়য প্রথভ তদফত 

   তরতিতছতর মভঘদূত! মভঘভন্দ্র মলাক 

   তফতশ্বয তফযী মত কতরয মাক 

   যাতিয়াছ আন আোঁধায স্ততয স্ততয 
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   ঘনাংগীতভাতঝ ুঞ্জীবূত কতয।‛
৬ 
  

 

জাতীয় কতফ কাজী নজরুর ইরাভ ভতন কতযন- মভঘদূত তফযী মতক্ষয ফাণী ফন কতয তনতয় তগতয়তছর কাতরদাতয মুতগ 

মযফা নদীয তীতয ভারততকায মদত, তায তপ্রয়ায কাতছ।’৭ভূরত ‘মভঘদূত’ তফযতয কাফয, এ তফয মতক্ষয, এ তফয তায 

তপ্রয়ায এফাং ফতক্ততক অততক্রভ কতয এ তফয াফযজনীন।  
 

     কাতরদা তভরন প্রতযাী এ তফয গাথাতক দারুণবাতফ তজ্জ্বত কতযতছন অরাংকাতযয িাযা। মা অরাংকায নয় তা মযাপ্ত 

নয়-এই মভৌর ধাযণা তনতয় াংস্কৃত কাফযতফচাতযয আযম্ভ। অরাংকাযীন াংস্কৃতকাতফযয কথা অকেনীয় তফলয়। একাযতণ 

যততেয াংস্কৃত নাভ অরাংকাযাস্ত্র, ‘অরাংকায’ ভাতন মতথিীকযণ। মায িাযা মকাতনা তজতন মতথি তয় তঠ। বতঙ্গতক 

তনতদযি  তনয়ভাফদ্ধ কতয মতারাই ভগ্র অরাংকায াতস্ত্রয অতবপ্রায়। ভতেনাথ কাতরদাতয কাতফয এততা তফতচত্র অরাংকায িুোঁতজ 

মতয়তছন মম, মিাতন অাংরকাযীন একতি ফাকয িুোঁতজ ায়া দ্যষ্কয। ফুদ্ধতফদ ফুয ভতত, ‘কাতরদা ফযান্তঃকযতণ 

অরাংকাতয তফশ্বাী।’ ততফ তাোঁয অরাংকায প্রতয়াগ কাফযতক বাযাক্রান্ত কতযতন। আয উভা অরাংকায প্রতয়াতগ কাতরদাতয 

তফতিতা ফযাতধক। একাযতণই ফরা তয় থাতক, ‘উভা কাতরদায-বাযতফযথয মগৌযফভ।’ অথযাৎ কাতরদা উভায় মেি এফাং 

বাযতফ অথযতগৌযতফ মেি। তুরনায উয তবতত্ত কতয কাফয াততয মম প্রচুয অরাংকায ৃতি তয়তছ মফ অরাংকাযতকই উভা 

ফরা তয় থাতক। উভা তি দ্যই তফজাতীয় ফস্তুয ভতধয াদৃয আতফষ্কাতযয পতর ৃি চভৎকৃতত। ভাতন্ডত াতণতন, 

কাতযায়ণ, তঞ্জতর প্রভুি ভনীতলগণ উভা অরাংকাযতক মেি তফতফচনা কতযতছন। এই ‘উভা’ প্রতয়াতগ কাতরদাতয কতফ-

প্রততবায মথাথয তযচয় ায়া মায়। উভা কর কতফই প্রতয়াগ কতয থাতকন; বাযতফ, বফবূতত, বা, অশ্বতঘাল কতরই 

উভায আেয় তনতয়তছন, তফু কাতরদাতয উভায প্রততদ্ধই ফযাতধক। ূক্ষ্ম অনুবূতত ম্পন্ন াঠক ভাত্রই ফতর তদতত াতযন, 

মকান উভাতি কাতরদাতয, মকানতি তাোঁয নয়। অনযানয কতফয াতথ কাতরদাতয উভায এতই প্রতবদ।  
 

‚কাতরদাতয উভায এভন এক াফরীরতা এভন এক রাতরতয, এভন এক উতচতয আতছ, মা অনযানয কতফয কাতফয 

দ্যরযব। য়ত একই উভা উবতয়ই প্রতয়াগ কতযয়াতছন তকন্তু কাতরদাতয মরিনীতত তাা এক অূফয যভণীয়তা ধাযণ 

কতয।‛
৮
  

 

    ‘মভঘদূত’ কাতফয কাতরদা অজস্রয উভায ফযফায কতযতছন তকন্তু মকানতিই অনাফযক নয়। উভায য উভা তদতয় 

ভৃদ্ধ তয়তছ তাোঁয মলাতকয যাজয; উভায প্রাদ্যবযাতফ এ যাজযিাতন তযায িতনয নযায় ঝরভতর  ম্পদারী তয় উতঠতছ। মা 

মদতি অতবনফগুপ্ত ফতরতছন- ‘ভাকতফকাফয কাভতধন ুস্বরূ’। েীমুক্ত তোই উভায মক্ষত্রতক অীভ তফতফচনা কতয ফতরন, 

উভা নিীয নযায় তফতবন্ন অরঙ্কাতযয রূ তযগ্র কতয।’ মতদ অরঙ্কাযাতস্ত্রয মগারকধাোঁধাোঁয অতজয় তযজ্রাফক কাতরদা তাোঁয 

কাতফয শুধু উভা নয় ফযপ্রকায অরঙ্কাতযয ফযফায কতযতছন। তততন জানততন ফ, তাই ভানততন মফত। একাযতণ অরঙ্কাযতক 

কতফতায গাাাাোঁতয় স্তযীবূত কতয চাততয় মদনতন তততন। প্রতয়াজানুাতয কাফযতদফীয মৌন্দমযতক স্রগুতণ ফাতেতয় মতারায 

কাযণ মতু ভাত্রা ফুতঝ তততন অরঙ্কায ফযফায কতযতছন। ততফ তাোঁয কাতফযয ফতচতয় ফে অরঙ্কায তরা কতফয াংমভ। দীক 

প্রতী, দৃিান্ত, ফযতততযক, রূক, ভ্রাতন্তভান, তন্দ ইতযাতদ নানাপ্রকায উভায ফযফায মদতি মভঘদূততয যতত যতত। 

উভা াংগ্রতয জনয কতফ ফন, াাে, নদী-নারা-যফত-ৃঙ্গ, ভৃগ, ক্ষী, জরচয, ভনুলয, মদফতরাক, মজযাতততরাক, চফতদযক 

াস্ত্র, মজযাততঃাস্ত্র, ধভযাস্ত্র  তেকরায কর াতস্ত্রয গবীযতয প্রতদত প্রতফ কতয তরা-াথয-আোঁকয  তফচূতর মপতর 

মকফর তুতর এতনতছন মভাক্ষপ্রাতপ্তয কর উকযণ। তাই তাোঁয কাতফয ভুে তযতঙ্গয ভত একিায য একিা উভা আতত 

থাতক। ততফ উভা তাোঁয কাতফযয মকাথা ফতযাফযণ তয় তঠতন মগুতরা কতফতচতত্তয ুিতভ ফানরূতই কাতফয আত্মপ্রকা 

কতযতছ। নদী, নাযী আয প্রকৃতত মমন একূতত্র গাোঁথা মভঘদূততয ভাতঝ। কতফকেনায ভায়াজাতর প্রকৃততয প্রতততি ফস্তুই জীফ 

 প্রাণফান তয় উতঠতছ। অাংিয নদী নাযীয চফতিয অতঙ্গ জতেতয় কিন তয়তছ কাভকাতুযা কিনফা তয়তছ চিরা। 

মমভন কতফয কাতছ মযফা তাাভয়ী, মফত্রফতী গুণাতেতা, তনতফযন্ধযা যভণীয়, তপ্রা উততক্ষতা, গন্ধফতযী ুচতুযা, গম্ভীযা 

যীতরাচনা, জাহ্নফী াতাৎপুো, চমযশ্বতী কুিাকাতযা, যম্বতী তনিনমভী। অথযাৎ কর নদীতকই কতফ নাযীয উভায় 

উস্থান কতয তায ভাতঝ প্রাণ প্রততিায প্রয়া কতযতছন।  
 

‘মদিতফ নদী এক তফন্ধযশতরয উরফন্ধুয চযতন- 

    াততয গাতয় আোঁকা তচত্রতরিা মমন ীণয মযফা মই তফতযতা।’ [মলাক-১৯] 

                                                                 অথফা 
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   ‘ততিয করতাতন রূী যভণীয বযুয বতঙ্গভা ম মদয় এোঁতক 

 উতভয-চির মফত্রফতী ম-ই কযতফ ান তায ভধুয ফাতয।’ [মলাক-২৫] 

                                                                 অথফা 

‘ ফযাং গম্ভীযা নদীয অন্ততয প্রতফ মকাতযা তুতভ, ম ুন্দয, 

অভর হৃদতয়য ভততা ম-জরধাযা মতাভায ছায়ারূত ধনয মাক। 

চিুর ুতিভাছ রাতপতয় চতর মমন, ধফর কুভুতদয কাতন্ত- 

মতভতন তায মচাতি চাতন।‛ [মলাক-৪১] 

                                                                 অথফা 

মদিতফ মমতত মমতত স্থতরত, ভতনাযভ বতঙ্গতত মনয় তনতফযন্ধযা  

মফনীয ভততা পীন জতরয ধাযা মায ... 

মতভায কাযতণ মম তফযরক্ষণ ধাযণ কতয আতছ অতঙ্গ- 

মাতত ম ততিনীয কাযয য় দূয, এফায কতযা মই মচিা। [মলাক-২৯-৩০] 
 

৪৭ নাম্বয মলাতক নদীতক তঘতয অাযধাযণ একতি উভা যতয়তছ। প্রমুতক্তয অগ্রগততয পতর আকা আজ ভানুতলয াততয 

ভুতঠায়। মিান মথতক ৃতথফীয তদতক তাকাতর নদীতক তায গরায ভারা ভতন য়। িভ ততক অফস্থান কযা কাতরদা তাোঁয 

অতরৌতকক কেনা - প্রততবা িাযা তফলয়তি উত্থান কতযতছন এবাতফ- 
 

   ‘মদিতফ মম তফুর-নদীতয ক্ষীনতনু; মমন এ-ৃতথফীয কতণ্ঠ 

 একক রতযয ভুক্তভারা মদাতর, ভধযভতণ তায ইন্দ্রনীর।‛ [মলাক-৪৭] 
 

শুধু নদী নয়, ফযততক কতফ মভতঘয মপ্রয়ী তততফ কেনা কতযতছন। তাই োন্ত মভঘ তায তথয ফ োতন্ত দূয কযতত 

ফযতৃঙ্গ-মকাতর আেয় গ্রণ কতয। কতফ-কেনায তফস্তৃত-বূফতন যাভতগতয তয়তছ মভতঘয তপ্রয়তভা িা।  
 

‘বুফন-ূজনীয় যাঘফ-দতযিা যতয়তছ আোঁকা মায মভিরায়,  

মতাভায তপ্রয় িা তুঙ্গ এই তগতয, তফদায় ফতরা তাতক তা’তর।’ [মলাক-১২] 
 

মতভতন আফায কতফ নগযীতক ফযততয প্রণতয়ণীরূত কেনা কতযতছন। মমভন- 
 

   ‚প্রণয়ী চকরা, এতগতয় আতছ মকাতর তফভান-ভতনাযভা অরকা।‛ [মলাক-৬৪] 
 

     যাভতগতয মথতক অরকায ূফযমযন্ত মাত্রাতথয ভতনাযভ ফণযনা ূফযতভঘ নাতভ িযাত। আয উত্তযতপ্রভ এয িবূতভ অরকা মা 

মৌন্দতমযয রীরাতকতন, তনতযানতন্দয তফায বূতভ স্বাবাতফক বাতফই তাই উভা চয়তন ূফযতভঘ তত উত্তযতভতঘয তদগন্ত অতধক 

তফস্তৃতত রাব কতযতছ। মভঘ অতচতন জে দাথয তর কতফ কেনায় মভঘ জীফন্ত রূ ধাযণ কতযতছ। আয ফন্ধুরূত জগততয 

কর তফযী-হৃদতয়য আকূর মফদনায ফাতযা-ফাক তয় উতঠতছ।  
 

   ‚ম মভঘ, জাতন আতভ বুফনাতফশ্রুত তুতভ মম ুষ্কয-আফততযয ফাংত জাত ’[মলাক-৩] 

    আভায ভাচায, তয়াদ তনতয় মা, তুতভ মম তাতততয আেয়!’ [মলাক-৭] 
 

     আফায কাতরদা এই মভতঘয ফযাঙ্গীন চফততিয াতথ অরকাযুীয মৌন্দযাতজফ তুরনা কতয কতফ নান্দতনক ভাতরাভায 

ভারা তনভযাণ কতযতছন। মমভন- মভতঘয মমভন তফদ্যযৎ মতভতন অরকায ুন্দযী যভনী, মভতঘয ইন্দ্রজাতরয প্রাাতদয তচত্রাফরী; 

মভতঘয গম্ভীয গজযন, প্রাতদয াংগীততয ুযজ যাজয; মভতঘয অেঃতস্থত জরযাত, প্রাতদয ভতণভয় বূতভ; মভঘ উতচ্চ অফতস্থত, 

আয অরকায প্রাদযাজ গগনচুম্বী অফস্থান ইতযাতদ। এই ধযতন ভাতরাভা প্রতয়াতগ কাতরদা তদ্ধস্ত এফাং াধাযণ 

ভাকাতফযই এরূ ভাতরাভা ফযফহৃত তয় থাতক।  
 

   ‚যতয়তছ তফদ্যযৎ রতরত ফতনতায়, ইন্দ্রধনু গৃতচতত্র, 

 গাতনয আতয়াজতন প্রত াতিায়াতজ ¯তস্নগ্ধগম্ভীয তনতঘযাল, 

 স্বি বূতভতর জর ভতন য়, মরন কতয মভতঘ তুঙ্গচূো- 

 মৌধাফতর মমথা এ-ফ রক্ষতণ মতাভাযই অতফকর তুরনা।‛ [মলাক াংিযা-৬৫] 
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মৌন্দতমযয াধক কাতরদা কিন মৌন্দময আযণ কতযতছন প্রকতৃত মথতক। কিন মৌন্দময ৃতস্ট কতযতছন নাযীতদতক 

অফরম্বন কতয। এ কাযতণ তততন প্রায়ই প্রকৃতত  নাযীয উভা তদতয়তছন, মায পতর তা তস্নগ্ধ, ভধুয, মকাভর  মরফ তয় 

উতঠতছ। যভনী হৃদতয়য াতথ পুতরয, নৃতযযতা ফীযাঙ্গনায উদত ফাহুয াতথ নৃতযযত ম্ভুয এফাং মভতঘয জরধাযায াথ নাযী 

মকতয উভা কতফ তদতয়তছন।  
 

‚উতত্ততরতফাহু ফনয তরু মমন, নৃতয উদযত ম্ভু।’ [মলাক-৩৭] 
 

     তযাতভি আকৃততয এই কাতফযয চূোয় অতধতিত এক নাযী-ভূততয। মই নাযী াঠতকয ফতচতয় কাতক্সক্ষত  ফাতিত তফলতয় 

তযণত তয় তঠ মতক্ষয দ্যঃিী তচতত্তয উতির-বাফ রক্ষয কতয। কাতরদা াঠকতক তা কতযন না। নান্দতনক মৌন্দময 

ভাতিতয় ৃতি কতযন ফযভানতফয ম ভান-প্রততভাতক।  

‚তেী, যাভা, আয ূক্ষদতন্তনী, তনম্ননাতব, ক্ষীণভধযা,  

জঘন গুরু ফ’মর ভন্দ রতয় চতর, চতকত তযণীয দৃতি,  

অধতয যতক্তভা ক্ব তফতম্বয, মুগর স্তনবাতয ইলৎ-নতা,  

মিায় আতছ ম-ই তফশ্বেিায প্রথভ মুফতীয প্রততভা।  [মলাক-৮৫] 
 

এততা তকছ ুফরফায তয কতফয ভতন য় তততন মমন মই ভান-কনযায রূ ফণযতন ফযথয, তঠক উভা মমন তততন িুোঁতজ ান 

না মকাথা। 

   ‚মদতি তপ্রয়ঙ্গুতত মতাভায তনুরতা, ফদন তফশ্বত চন্দ্র,  

ভয়ুযুতিয ুতঞ্জ মকবায, চতকত তযণীতত ঈক্ষন, 

 তকন্তু, ায়, মনই মতাভায উভান মকাথা একতমাতগ, চন্ডী।‛ [মলাক-১০৭] 
 

     উভা তনফযাচতন  উস্থানায অতবনতত্ব কতফ কাতরদা অননয। তাোঁয উভা প্রতয়াতগয মকৌর প্রকৃততক্ষ অন্ততনযতত 

বাফতক কাফযতদত রূায়তনযই মকৌর। এই মকৌতর ততদ্ধ রাব কতযই কাতরদা তাোঁয কাতফয ‘ফাকয’ এফাং অথযতক 

যতভশ্বতযয নযায় অতবন্ন কতয তুরতত ক্ষভ তয়তছন।  অথয, অরঙ্কায  বাতফয াতথ ঙ্গতত মযতি ‘মভঘদূত’ কাতফয াংস্কৃত 

ভন্দাক্রান্তা ছন্দ ফযফহৃত তয়তছ। মতক্ষয তফয ফাতযায াতথ তভর মযতিই কাতরদা ধীযগততয এ ছন্দ ফযফায কতযতছন। এই 

ছতন্দ প্রতত চযতণ ফাযতি ফয থাতক। প্রথভ তফয ৮ ভাত্রা, ২য়  তয় তফয ৭ ভাত্রা এফাং চতুথয তফয ৫ ভাত্রা এই ছতন্দয াধাযণ 

প্রথা। মভঘদূততয আনুফাতদ ফুদ্ধতদফ ফু এই ছন্দই ফযফায কতযতছন। ততফ মল তফযয ভাত্রাফযাাতয তততন অতনকিাতন 

স্বাধীনতা তনতয়তছন।  
 

   মকভতন তপ্রয়তভা যািতফ প্রাণ তায অদূতয উদযত োফতণ 

    মতদ-না জরধতয ফান ক’ময আতভ াঠাই ভঙ্গর ফাতযা।‛ [মলাক-৪] 
 

     তফলয় তনফযাচতনয অতবনফতত্ব  গঠনশরীয অনফদয চনুতনয ‘মভঘদূত’ মম কাতর ীভানা তিতঙ্গতয় কারাতীত কাতফযয 

ভমযাদা রাব কতযতছ, একথা কায অতফতদত মনই। তকন্তু ফতচতয় আশ্চময তত য়, মিন যাজবায তফরাফানা তনবৃত 

কযফায উদগ্রফানায আেম্বয  স্রয তফতধতনতলতধয কাংতক্রি-কতঠন মফোজাতরয ভাতঝ আফদ্ধ থাকা তে এ কাতফয 

কাতরদাতয ুগবীয জীফনতফাতধয তযচয় মভতর। তততন প্রতততি দতক্ষত আন ফযতক্ততত্বয প্রকা ঘতিতয়তছন। তাোঁয কাফযতক 

তততন মুগ  ভাতজয দযন স্বরূ আভাতদয াভতন উস্থান কতযতছন। একতদতক যাজ-যাজোতদয তনতযকভয, মবাগ  

অচতয়য নানা উকযতণ তজ্জ্বত গৃতকাণ, ুরুতলয ফগাভীতায কদময ফৃত্তান্ত ইতযাতদ তফলয়গুতরা অতত নান্দতনকবাতফ প্রকা 

মতর এয অবযন্তয তচতয মফতযতয় আা কতফয দীঘযশ্বা শুনতত াতণততফাধম্পন্ন একতি হৃদতয়য প্রতয়াজন য়। কাফযতি 

ফতযাতঙ্গ াভন্তযাজাতদয অতততপ্রয় মযাভান্স ফন কযতর  অন্তযতঙ্গ ধাযণ কতয আতছ াধাযণ, অতযাচাতযত এফাং তনাাীতেত 

ভানুতলয কথা। িুফ অে তর এিাতন গ্রাতভয কথা এততছ, তযয কথা এততছ। এততছ মেতণ-চফলভয, ভদয ুরুলতদয 

ফহু নাযীতত আতক্ত , নাযীয একভুিী  দনত অফস্থা, ততত নাযীতদয মদৌযাত্ময ইতযাদী তফলয়ভূ।  দ্য’একতি মযিা 

তচতত্রয ভধয তদতয় তর কতফ  াভন্ত-মলণ, কৃলতকয কান্না  উচ্চদস্থতদয একতচতিয়া মবাতগয অতধকায ইতযাতদ 

তফলয়গুতরাতক াঠতকয াভতন তুতর ধতযতছন। আোতর অন্তযাতরয কথা প্রকাতয এই তক্তয কাযতণই কাতরদা ভাকতফ।  
 

‚তিন িতন্ডতা নাযীয আোঁতিজর ান্ত ক’ময মদতফ প্রণয়ী 



মভঘদূত: প্রততবায তযস্বয                                                                                                 কাতনজ পাততভা 
 

Volume-VII, Issue-I                                       January  2021                                                                            10 

 ূময তপতয এত তক্ত নতরনীয কভর-ভুি মথতক যাতফ ততয-আশ্রুয তচহ্ন।‛ [মলাক-৪০] 
 

     িতন্ডতা নাযী তরা তাযা মাতদয স্বাভী অনয নাযীতত আক্ত। কতফ এিাতন ফতরতছন, তৎকাতর নাযীয আন ভত  ভান 

প্রকাতয স্বাধীনতা এতই কভ তছর মম, যকীয়ায় আক্ত তত াযা যাত তনকৃি কতভয যত মথতক কাতর তায  অশ্রু ভুতছ 

তদতরই ম তনতজতক ধনয ভতন কযততা; যাগ-ঘৃণা ফা অতবভান প্রকাতয ভততা দৃঢ়তা তাতদয চতযতত্র তছর না। ুরুলতাতন্ত্রক 

ভাতজ নাযীয ভানতক  াতযযীক দাতত্বয তফলয়তি উতযউক্ত মলাতক স্পিতা মতয়তছ। এছাো আয নানা বাতফ তফদযৎ 

ঝরতকয নযায় কতফ নাযীয ৃঙ্খতরত অভানতফক দায কথা প্রকা কতযতছন। নাযী-মদ মরাতব প্রভত্ত াভন্ত প্রবুতদয 

ভতনাযঞ্জতনয মেি উায় তরা নাযীতক কতভয, ধতভয , মভধায়  ভনতন ক্ষীণকায় কতয তায ফক্ষ  শ্চাৎ-বাগতক ভাাংফহুর 

কতয মতারা। এফাং ম কাজতি তনিায াতথ কতযতছন কতফ কাতরদা। এিাতন তচতত্রত কর প্রকায নাযীয একভাত্র আযাধনা 

তরা ুরুল-ঙ্গীয ফাহুফন্ধতন আফদ্ধ মথতক যতততক্রয়া ম্পন্ন কযা। এ কাযতণ তত তফযত তাযা ভৃতপ্রায় য় আয তত অনয 

নাযীতত আক্ত তর তাযা উৎকন্ঠায় ক্রন্ধনযত থাতক। এককথায় , মভঘদূততয জতর-স্থতর-অন্তযযীতক্ষ অফস্থান কযা কর নাযী 

মকফর ুরুতলয কণ্ঠরি ফায ফানায় উদগ্রীফ। কাতরদাতয কৃততত্ব তরা, এ মন তফলয়ভূ অতত ূক্ষ্মবাতফ তর তায 

কাতছ তনতন্দত তয়তছ। মবাতগয মচতয় তযাতগয ভতভা প্রাধনয মতয়তছ ।  এফাং তপ্রয়ায তফযত মতক্ষয ভৃতপ্রায় তফযী দাতকই 

ফে কতয মদিান তয়তছ। আয ধীতয ধীতয মতক্ষয তফযতক কতফ কর ভানতফয তফয-মফদনায াতথ একাত্ব কযতত ক্ষভ 

তয়তছন। 
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