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➢১৮৬১ এ ‘র্ীরাঙ্গনা কার্য’টি ল খা
হয়।

➢কার্যটি উৎসর্ ব করা হয়

ঈশ্বরিন্দ্র চর্দযাসার্রলক।

➢ওচিলদর 'Heroic Epistles'কালর্যর
অনুকরলণ মধুসূদন কার্যটি রিনা

কলরন।

➢পুরান, রামায়ণ-মহািারলতর
র্ীরাঙ্গনালদর চনলয় ল খা লমাি ১১টি

পত্রএখালন স্থান পায়

➢প্রথম পত্রটিই হ ‘দুষ্মলের প্রচত
শকুে া’

'র্ীরাঙ্গনা কার্য' 
সম্পলকব কলয়কটি কথা



প্রথম সর্ ব

দুষ্মলের প্রচত শকুে া

[ শকুে া চর্শ্বাচমলত্রর ঔরলস ও লমনকানাম্নী অপ্সরার র্লিব

জন্মগ্রহণ কচরয়া,জনক জননী কতত বক বশশর্ার্স্থায় পচরতযক্ত

হওয়ালত, কণ্বমুচন তা াঁহালক প্রচতপা ন কলরন। একদা মুচনর্লরর

অনুপচস্থচতলত রাজা দুষ্মে মতর্য়াপ্রসলঙ্গ তা াঁহার আশ্রলম প্রলর্শ

কচরল ,শকুে া রাজ-অচতচথর র্থাচর্চধ অচতচথসৎকার সম্পন্ন

কচরয়াচিল ন। রাজা দুষ্মে, শকুে ার অসাধারণ রূপ ার্লণয

চর্লমাচহত হইয়া এর়্ং চতচন লর্ ক্ষত্রকুল াসম্ভর্া,এই কথা

শুচনয়া, তাাঁহার প্রচত লপ্রমাসক্ত হন।পলর রাজা তা াঁহালক

গুপ্তিালর্ র্ান্ধর্ বচর্ধালন পচরণয় কচরয়া স্বলদলশ প্রতযার্মন

কলরন।



রাজা দুষ্মে, স্বরালজয

র্মনানের, শকুে ার লকান

তত্ত্বার্ধান না করালত, শকুে া
রাজসমীলপ এই চনম্নচ চখত

পত্রত্রকাখাচন লপ্ররণ

কচরয়াচিল ন।]

শব্দাথ ব:
ঔরস - চনলজর দ্বারা ধম বপত্নীর
র্লিবউৎপাচদত সোন।

র্ন্ধর্ বচর্র্াহ - র্ার্া মালয়র
অজ্ঞাতসালর র্র কনযার

পরস্পলরর প্রচতঅনুরক্ত হলয়

চর্র্াহ।



র্ন-চনর্াচসনী দাসী নলম রাজপলদ,
রালজন্দ্র! র্চদও তুচম িুচ য়াি তালর,
িুচ লত লতামালর কিু পালর চকঅিার্ী?
হায়! আশামলদ মত্তআচম পার্চ নী!
লহচর র্চদ ধূ ারাচশ, লহ নাথআকালশ;
পর্ন-স্বনন র্চদ শুচন দরূ র্লন;
অমচন িমচক িাচর্, - মদক করী,
চর্চর্ধ রতনঅলঙ্গ, পচশলিআশ্রলম,
পদাচতক, র্াজীরাজী, সুরথ সারচথ,
চকঙ্কর, চকঙ্করী সহ! আশার ি লন,
চপ্রয়ম্বদা, অনসূয়া, ডাচক সখীদ্বলয়,
কচহ ‘হযালদ লদখ, সই, এতচদলনআত্রজ

স্মচর া ল া প্রালণশ্বর এ তা াঁর দাসীলর!

শব্দাথ ব:পর্ন-স্বনন - র্াতালসর র্ন্ধ, মদক -আনন্দদায়কধ্বচন, 
করী- হাচত র্াজী-ল াডা , চক়ংকর-চকঙ্করী – দাস - দাসী



ওই লদখ, ধূ ারাচশ উটঠলি র্র্লন!
ওই লশান লকা াহ ! পুরর্াসী র্ত
আচসলি  ইলত লমালর নালথরআলদলশ!’
নীরলর্ ধচরয়া র্ া কা াঁলদ চপ্রয়ম্বদা;
কাাঁলদ অনসূয়া সই চর্ াচপ চর্ষালদ!
দ্রতুর্চত ধাইআচম লস চনকুঞ্জর্লন,
র্থায়, লহ মহীনাথ, পূত্রজনু প্রথলম
পদর্ুর্; িাচরচদলক িাচহ র্যগ্রিালর্।

লদচখ প্রফুচিত ফু , মুকুচ ত  তা;
শুচন লকাচকল র র্ীত, অচ রগুঞ্জর,
লরালতানাদ; মরমলর পাতাকু নাচি;
কুহলর কলপাত, সুলখ র্তক্ষশালখ র্চস,
লপ্রমা ালপ কলপাতীর মুলখ মুখ চদয়া।



সুচধ র্ত্রঞ্জ ফু পুলঞ্জ; ‘লর চনকুঞ্জলশািা,
চক সালধ হাচসস লতারা? লকন সমীরলণ
চর্তচরসআত্রজ লহথা পচরম সুধা?’
কচহ চপলক- ‘লকন তুচম, চপককু -পচত,
এ স্বর হরীআত্রজ র্চরষ এ র্লন?
লককলরআনন্দধ্বচন চনরানন্দকাল ?
মদলনর দাস মধু; মধুর অধীলন
তুচম; লস মদন লমালহ র্ার রূপগুলণ,
চক সুলখ র্াও লহ তুচম তা াঁহার চর্রলহ?’
অচ রগুঞ্জরশুচন িাচর্ মতদুস্বলর

কা াঁচদলিন র্নলদর্ী দুুঃচখনীর দুুঃলখ! 
শুচন লরালতানাদ িাচর্- র্ম্ভীর চননালদ
চনত্রন্দলিন র্নলদর্ লতামায়, নতমচণ,-
কাাঁচপ িলয়-পালি চতচন শাপ লদন লরালষ।

শব্দাথ ব: চপলক-লকাচক , মধ-ু র্সে



কচহ পলত্র,- ‘লশান; পত্র,- সরস লদচখল 
লতালর, সমীরণআচস নালি লতালর  লয়

লপ্রমালমালদ, চকন্তু র্লর্শুখাইস কাল 
তুই,  তণা কচর লতালর তাডায় লস দলূর;-
লতমচন দাসীলর চকলর তযত্রজ া নতপচত?’
মুচদ লপাডাআাঁচখ র্চস রসাল র তল ;

ভ্রাচেমলদ মাচত িাচর্ পাইর্ সত্বলর

পাদপদ্ম! কাাঁলপ চহয়া দুরুদুরু কচর

শুচন র্চদ পদশব্দ! উিালস উন্মীচ 
নয়ন, চর্ষালদ কা াঁচদ লহচর কুরঙ্গীলর!
র্াচ চদয়া দরূ তালর কচর করা ালত!
ডাচক উলেঅচ রালজ, কচহ,- ‘ফু সলখ
চশ ীমুখ, আচস তুচমআক্রমগুঞ্জচর

এ লপাডা অধর পুনুঃ । রচক্ষলত দাসীলর

সহসা চদলর্ন লদখা পুরুকু চনচধ!’

শব্দাথ ব: কুরঙ্গী-হচরণ



চকন্তু র্তথা ডাচক, কাে। চক ল ালি ধাইলর্

আরমধুল ািী অচ এ মুখ চনরচখ,-
শুখাইল ফু , কলর্ লকআদলর তালর?
কাাঁচদয়া প্রলর্চশ, প্রিু, লস  তাম্ডপলপ,
র্থায় িাচর্য়া লদখ, পলড র্চদ মলন,
নলরন্দ্র; র্থায় র্চস, লপ্রমকুতূহল ,
চ চখ কম দল র্ীচতকা অিার্ী;-
র্থায় সহসা তুচম প্রলর্চশ, জডুাল 
চর্ষম চর্রহজ্বা া! পদ্মপণ বচনয়া
কত লর্ চক চ চখ চনতয কর্ তা লকমলন?
কিু প্রিঞ্জলনকচহ কত তাঞ্জচ পুলি;-
‘উডালয় ল খন লমার, র্ায়ুকু রাজা,
লফ রাজপদতল র্থা রাজা লয়

চর্রালজন রাজাসলন রাজকু মচণ!’

শব্দার্থ : গীতিকা-ছন্দাবদ্ধ গান,পদ্মপর্থ-পদ্মপািা



সলম্বাচধ কুরলঙ্গকিু কচহ শূনযমলন;-
‘মলনারথ-র্চত লতালর চদয়ালিন চর্চধ,
কুরঙ্গ! ল খন  লয় র্া িচ সত্বলর
র্থায়জীচর্তনাথ! হায় মচরআচম

চর্রলহ। বশশলর্ লতালর পাচ নু র্তলন;
র্া াঁিা লর এ লপাডা প্রাণআত্রজকত পা কচর!’
আর লর্ চককইকালর, চক কাজকচহয়া,

নলরশ্বর? িাচর্ লদখ পলড র্চদ মলন,
অনসূয়া চপ্রয়ম্বদা সখীদ্বয় চর্না,
নাচহ জনজালন, হায়, এ চর্জন র্লন
অিার্ীর দুুঃখ-কথা। এ দুজন র্চদ
আলসকালি মুচিআাঁচখঅমচন; লকননা
চর্র্শা লদচখল লমালর লরালষ ঋচষর্া া,
চনলন্দ লতামা, লহ নলরন্দ্র, মন্দকথা কলয়!-
র্জ্রসমঅপর্াদ র্ালজ লপাডা র্ুলক।

ফাটি অেচরত রালর্- র্াকয নাচহ লফালি!



আরআরস্থ র্ত,-কাাঁচদয়া কা াঁচদয়া
ভ্রচম লস সক স্থল ! লর্ তরুর মূল 
র্ান্ধর্ব্ বচর্র্াহচ্ছল িচ ল দাসীলর,
লর্ চনকুলঞ্জ ফু শর্যা সাজাইয়া সালধ

লসচর্ িরণ দাসী কানন-র্াসলর,-
চক িার্ উদলয় মলন, লদখ মলন িাচর্,
ধীমান, র্খনপচশ লস চনকুঞ্জধালম!—
লহ চর্ধাতুঃ, এই চক লর চি লতার মলন?
এই চক লর ফল ফ লপ্রমতরু-শালখ?
এইরূলপ ভ্রচম চনতযআচমঅনাচথনী,
প্রাণনাথ!িালর্য র্তদ্ধা লর্ৌতমী তাপসী
চপততস্বসা,-- মনুঃ তার রত তপজলপ;
তা না হল সর্ বনাশঅর্শয হইত

এত চদলন। নাচহ সাধ র্া াঁচধলত কর্রী

ফু রলত্নআর, লদর্! মচ ন র্াকল 
আর্চর মচ ন লদহ; নাচহঅলন্নরুচি;

শব্দার্থ: তপিৃষ্বসা-তপিা  োবান



না জাচন চক কচহ কালর, হায়, শূনযমলন!
চর্ষালদ চনুঃশ্বাস িাচড, পচড িূচমতল ,
হারাই সততজ্ঞান; লিতন পাইয়া
লমচ র্লর্আাঁচখ, লদচখ লতামায় সম্মুলখ!
অমচন পসাচর র্াহু ধাই ধচরর্ালর

পদর্ুর্, না পাইয়া কা াঁচদ হাহারলর্!
লককলর্, চক পালপ সচহ লহন চর্ডম্বনা!
চক পালপ পীলডন চর্চধ, শুচধর্ তা কালর?
দয়া কচর প্রিু র্চদ চর্রামদাচয়নী

চনদ্রা, সুলকাম লকাল , লদন স্থান লমালর,
কত লর্ স্বপলন লদচখ, কর্তা লকমলন?
স্বণ বরত্ন-স়ং টিত লদচখঅট্টাচ কা;
চদ্বরদ-রদ-চনত্রম্ম বত দুয়ালর দযু়ারী

চদ্বরদ; সুর্ণ বাসন লদচখ স্থালন স্থালন;
ফু শর্যা; চর্দযাধরী-র্ত্রঞ্জনীচকঙ্করী;

শব্দাথ ব:পসাচর-প্রসাচরতকলর, চদ্বরদ-রদ- হাচতর দা াঁত



লকহ র্ায়, লকহ নালি; লর্ার্ায়আচনয়া

চর্চর্ধ িূষণ লকহ; লকহ উপালদয়
রাজলিার্! লদচখ মুক্তা মচণ রাচশ রাচশ,
অ কা-সদলন লর্ন! শুচন র্ীণা-ধ্বচন;
র্ন্ধালমালদ মালত মনুঃ, নন্দন-কানলন-
(শুলনচি একথা, নাথ, তাত কণ্বমুলখ)
নন্দন-কাননােলর র্সে লর্মচন!
লতামায়, নতমচণ, লদচখ স্বণ বচস়ংহাসলন!
চশলরাপচর রাজিত্র; রাজদ্ডপ হালত,
মত্র্ডপতঅমূ -রলত্ন; সসার্রা ধরা,
রাজকরকলর, নত রাজীর্-িরলণ!
কত লর্জাচর্য়া কা াঁচদ কর্ তা কাহালর?
জালন দাসী, লহ নলরন্দ্র, লদলর্ন্দ্র-সদতশ
ঐশ্বর্ ব, মচহমা তর্; অতু জর্লত
কু , মান ধলন তুচম, রাজকু পচত!



চকন্তু নাচহ ল ালি দাসী চর্ির্! লসচর্লর্
দাসীিালর্ পা দুখাচন-এই ল াি মলন,-
এ চির-আশা, নাথ, এ লপাডা হৃদলয়!
র্ন-চনর্াচসনীআচম, র্াক -র্সনা,
ফ মূ াহারী চনতয, চনতয কুশাসলন
শয়ন; চক কাজ, প্রিু, রাজসুখ-লিালর্?
আকালশ কলরন লকচ  লয় ক াধলর

লরাচহণী; কুমুদী তা াঁলর পূলজ মতবযতল !
চকঙ্করী কচরয়া লমালর রাখ রাজপলদ।

চিরঅিাচর্নীআচম! জনকজননী

তযত্রজ া বশশলর্ লমালর, না জাচন, চক পালপ?
পরালন্ন র্া াঁচি প্রাণ-পলরর পা লন!
এ নর্ লর্ৌর্ন এলর্ তযত্রজ া চক তুচম,
প্রাণপচত? লকান লদালষ, কহ, কাে, শুচন,
দাসী শকুে া লদাষী ও িরণ-র্ুলর্?



এ মলন লর্ সুখ-পাখী চি র্াসা র্া াঁচধ,
লকন র্যাধলর্লশআচস র্চধল তাহালর,
নরাচধপ? শুচনয়াচি রথীলশ্রষ্ঠ তুচম,
চর্খযাত িারতলক্ষলত্রিীম র্াহুর্ল ;
চক র্শুঃ  চি া, কহ, র্শচস্ব, চর্নাচশ-
অর্ া কুল র র্া াআচম- সুখ মম!
আচসলর্ন তাতকণ্ব চফচর র্লন র্লন;
চক কর্ তা াঁহালর, নাথ, কহ, তা দাসীলর?
চনলন্দঅনসূয়া র্লর্ মন্দকথা কলয়,
অপর্ালদ চপ্রয়ম্বদা লতামায়,- চক র্ল ?
র্ুঝালর্ এ লদা াঁলহ দাসী, কহতা দাসীলর?
কহ চক র্চ য়া, লদর্, হায়, র্ুঝাইর্
এ লপাডা পরাণআচম- এ চমনচত পলদ!



র্নির ির, নাথ! না জাচন চকরূলপ
প্রলর্চশলর্ রাজপুলর রাজ-সিাতল ?
চকন্তু মজ্জমানজন, শুচনয়াচি, ধলর
তত লণ, আর চকিু র্চদ না পায় সম্মুলখ!
জীর্লনরআশা, হায়, লক তযলজ সহলজ!

ইচত শ্রীর্ীরাঙ্গনাকালর্য শকুে াপত্রত্রকা নাম প্রথম সর্ ব।



শকুন্তলা চরিত্র

শকুে া পচতর্তপ্রানা। দুষ্মে

তার সর্ বক্ষলণর চিো । তা াঁর

কালি লপৌৌঁিালত পারািাই

শকুে ার একমাত্র িাওয়া।

রাজ্জযশ্বর্ ব ,রাজলিালর্ তার

ল াি লনই ।প্রচতলসর্ার সুলর্ার্

লপলত িায় লস। লপ্রমলক সাথ বক

করলত িায়। তার পলত্র দুষ্মলের

প্রচত মতদু অচিলর্ার্ থাকল ও

লপ্রলমর অনুিূচতলত তা চর্ ীন

হলয় লর্লি। চর্রহকাতরা

শকুে া িচরত্রটি শ্রীরালক মলন

কচরলয় লদয়।



দষু্মন্ত চরিত্র

প্রণয় কাল শকুে ার প্রচত
দুষ্মলের লর্ মলনালর্ার্ এর়্ং
আকষ বণ চি তালত কপিতা
চি না।চকন্তু লসই দুষ্মেই
রাজধানীলত চফলর
র্নচনর্াচসনী লপ্রচমকালক
িুল র্ান।একজন দুষু্ট ও
খামলখয়া ী রাজা চহলসলর্
এখালন চতচন চিচিত । তলর্
একথা টঠক এই রূঢ় িচরলত্রর
জনযই শকুে া িচরত্রটি
লর্চশ কলর আমালদর আকত ষ্ট
কলর।চিগ্ধ-লকাম ,
সাধ্বী,র্ত্রিত নারীর প্রচত
লকান র্াঙাচ র মনই না
লকাঁ লদ ওলঠ!



অনসূযা রিয়ংবদদা

চরিত্র

অনসূয়া চপ্রয়়ংর্দালক

মধুসূদন শুধুমাত্র শকুে ার

সখী চহসালর্ই লদলখনচন

শকুে ার অচর্লচ্ছদয অঙ্গ

চহলসলর্ কল্পনা কলরলিন।

শকুে ার সুখ-দুুঃখলক তা াঁরা

িার্ কলর চনলয়লিন সমান

িালর্, শকুে ালক লিালখর

আডা হলত লদনচন

কখলনা।



তাৎপর্ বচর্লেষণ

একথা টঠকই 'র্ীরাঙ্গনা কালর্য'এর অনযানয পত্র গুল ালত নারী

িচরলত্রর লর্ র্ীরত্ব প্রকাশ লপলয়লি 'দুষ্মলের প্রচত শকুে া'লত
লতমনটি হয়চন।প্রথম পত্রটিলত মধুসূদন িারতীয় নারীর

সনাতন বর্চশলষ্টযর কথাই তুল ধরলত লিলয়লিন । তাই শকুে া

অলনক লর্চশ লপ্রমময়ী।তলর্ পত্রটির চর্চিন্ন স্থালন দুষ্মলের লর্

কপিতার প্রচত চতচন ইচঙ্গত চদলয়লিন লস র্ুলর্র নারী চহলসলর্ও

তা কম চকলসর!এখালনই পত্রটির মূ সুরআধুচনক হলয় উলঠলি

র্া মূ কার্যটির সলঙ্গঅর্শযই সঙ্গচতপূণ ব।



নমুনা িশ্ন

➢ র্ীরাঙ্গনা কার্যটি কালক উৎসর্ বকরা হয়?

➢ র্ন্ধর্ বচর্র্াহচ্ছল িচ ল দাসীলর,-কার উলেলশয লককথা

র্ল লিন? র্ন্ধর্ বচর্র্াহ চক?

➢ দুষ্মলের প্রচত শকুে া পলত্র শকুে ার িচরত্র বর্চশষ্টয লকমন

িালর্ ধরা পলডলি?

ধনযর্াদ


