
�মঘনাদবধ কা�ব�র িবষয়ব� চত�থ� সগ� ‘অ�শাকবন’

সগ�ার�� নমি�য়া ওআশীব�াদ �াথ�না�ক মহাকা�ব�র অন�তম শত� িহসা�ব িনধ�ারণ ক�রিছ�লন িব�নাথ
কিবরাজ। চত�থ� স�গ� সািহত�দপ�ন’কা�রর এই শত�� মধুসূদন পালন ক�র�ছন সহ�ষ�। এর কারণ এ স�গ� িতিন
সরাসির অনুসরণ ক�র�ছন বা�ীিক�ক। বা�ীিক�ক অনুসরণ ক�রই ভবভ� িত রচনা ক�রিছ�লন উ�রচিরতম’
ও ‘বীরচিরত’ নাটক, ভতৃ� হির রচনা ক�রিছ�লন রামচিরতা�ক ভি�কাব�, কািলদাস িল�খিছ�লন রঘুবংশম’ এবং
বাংলায় কৃি�বাস রচনা ক�রিছ�লন অনুবাদা�ক রাম-পঁাচািল। কিবর িব�াস, বা�ীিক দয়া না কর�ল এই সব
কিব�দর পাশাপািশ কাব�িব�� িতিন নূতন মালা গঁাথ�ত পার�বন না। ল�ণীয়, এই বা�ীিক-ব�নায় প�রা��
কিব �ীকার ক�র িন�লন �য এ-সগ� রচনায় িতিন রসদ সং�হ কর�বন বা�ীিক �থ�কই।অথ�াৎ মাই�কল এখা�ন
িনঃ�শ�ষ ম� ভারতীয় ঐিত�হ�। – সগ��র নাম অ�শাকবন, এই নাম-শ��ও বা�ীিকরই উ�ািবত। �কান্
কথাব��ক �িতফিলত কর�তআিদকিব উ�ািবত এ নামশ�� স�গ�র নামকরণ কর�লন মধুসূদন এবং �স-নাম
কতদরূ িশ� সাথ�ক হল, তা পয�া�লাচনা কর�তআমরা �থ�ম �দ�খ �নব এ স�গ� কথাব�র সমা�য়াজন।

আগামীকা�লর ল�াযু�� �মঘনাদ�ক অিভ�ষক করা হ�য়�ছ �সনাপ�ত�। ল�াবাসীরা িনি�ত �য তার হা�ত রাম-
ল��ণর মৃত� � হ�ব, শ�রা ভ�য় পালা�ব সমু�পা�র, ব�দশায় রাজপ�দ নীত হ�ব িবভীষণ। প�থ, ঘা�ট,
রাজ�া�র, বাগা�ন, ঘ�র, রা��সরা �য-�যখা�নআ�ছ সক�ল এইআশায়আজ পুলিকত।আন� সাগ�র ভাস�ছ
সারা ল�া। �ধু অ�শাকব�ন সীতা একা �শাকাকুলা। �হরারত দরু� �চড়ীরাও তা�ক একা �ছ�ড় দ�ূর �গ�ছ
উৎসব �কৗত� �ক। সীতা প�ড়আ�ছন হীনবল হািরণীর ম�তা; তার জন� মন�া�প বৃ� ঝরা��অজ� ফুল, শাখায়
শাখায় পাখীরা নীরব।

এমিন সম�য় সবার অল��� তার কা�ছ এ�স উপি�ত হ�লন িবভীষণ-প�ী সরমা। সীতার দঃু�খ অ��মাচন ক�র
িতিন জানা�লন �চড়ী�দর দরূগম�নর সু�যা�গ িতিন এ�স�ছন �দবী-পদব�নার আশায়, স�� �কৗ�টায় এ�ন�ছন
িসঁদরু।অনুমিত িন�য় �স-িসদরু িতিন পির�য় িদ�য়�ছন সীতার কপা�ল: সধবা রমনী সীতা�ক িক িসঁদরু ছাড়া
মানায়! অতঃপর সরমা ব�স�ছন সীতার পদত�ল; কিব উপমা িদ�য়�ছন এ �যন ত�লসী তলায় �দীপ-জলুা।

সরমা এরআ�গই সীতার কা�ছ তার সয়�র কথা ��ন িগ�য়িছ�লন, আজ �ন�ত চাই�লন তার অপহরণ-বৃ�া�।

সীতা জানা�লন- বৃ�চ�ড়ায় ক�পাত-ক�পাতীর সুখনী�ড়র ম�তা �গাদাবরী নদীর তী�র প�ব� ব�ন তারা বাসা
�বঁ�ধিছ�লন; �সখা�ন �কা�না অভাব িছল না তা�দর; ফলমলূ সং�হ ক�রআন�তন ল�ণ; মা�ঝ মা�ঝ মগৃয়া
কর�তন রামচ�।

—সীতা রাজকন�া ও রাজবধূ, িক�অরণ�-জীব�ন িতিন ভ� �ল িছ�লন রাজসুখ। িবিচ�বণ� পািখ�দর গান, ময়ূ�রর
নৃত�, হ�ীশাব�কর অিতথ�, হিরণ-িশ�র স�� �খলা, নবলিতকার িব�য় �দওয়া, কখ�না �ামীর স�� পরমান��
�মণ ও মধুর িব��ালা�প ম� হ�য় িগ�য়িছ�লন িতিন। মা�ঝ মা�ঝ ঋিষপ�ীরা �বড়া�তআস�তন তার কা�ছ,
বৃ�ত�ল হিরণচম� িবিছ�য় ব�স তা�দর স�� গ� কর�তন সীতা; কখ�না আবার পব�ত িশখ�র �ামীর পা�য়র
তলায় ব�স তার কা�ছ �ন�তনআগম, পুরান, �বদ, প�ত��র কথা। পূব�-বৃ�া� বণ�নায় রামচ� �স�আস�লই
হয় সীতা িবষ� হ�য় প�ড়�ছন,অ�পাত ক�র�ছন, নয়�তা ম�ূা িগ�য়�ছন। সরমা অনুভব ক�র�ছন তার
মম��বদনা।



প�ব� ব�ন িকছ�কাল সু�খ কাটা�নার পর একিদনআ�স সূপ�নখা, সীতা�ক �ম�র রামচ��ক িব�য় কর�ত
চাই�ল ল�ণ তা�ক দ�ূর �খিদ�য় �দন; তখন রা��সরা �ত�ড়আ�স; ভয়�র যু� হয়। সীতা �ান হারান যু��র
ভয়াবহতায়, যু��শ�ষ রামচ� তঁার �চতনা �ফরান। রা�মর কথা বল�ত িগ�য়আবার �ান হারান সীতা, এবং
�ান িফ�র এ�ল লি�ত সরমা �মা চান তা�ক ��শ �দওয়ার জন�। সরমা�ক ��বাধ িদ�য় সীতা মারীচ। িক
ক�র তা�ক ছলনা ক�রিছল �সকথা �শানান। �সানার হিরণ �স�জ এ�সিছল মারীচ, সীতা �স �সানার হিরণ
চাই�ল ল�ণ�ক �হরায় �র�খ রামচ� �বির�য় যাওয়ার িকছ��ণ পর তারআত� ক��র �শানা যায়; সীতা
ল�ণ�ক তঁার সাহা�য� �য�ত বল�ল ল�ণ।আপি� ক�রন মায়াবী �দ�শ সীতা�ক একা �র�খ �য�ত। তখন
আবার �শানা যায় রা�মরআত� ক��র। এবার সীতা ল�ণ�ক ভ্ৎসনা ক�র িন�জই �য�ত চাই�ল অিন�া
স��ও ল�ণ তীর-ধনুক িন�য় �বির�য় যান। িকছ��ণ পর করভ করভী ইত�ািদ িনত�-অিতিথর ম�ধ� �ব�ানর-
�বশী রাবণ এ�স িভ�া চায় সীতার কা�ছ। সীতা �ামী-�দব�রর �ত�াবত� �নর জন� অ�প�া কর�ত চাই�ল
ছ��বশী রাবণ রঘবুং�শর �দাহাই �প�ড়, ��শা�পর ভয় �দিখ�য় তা�ক িভ�া�ব� িন�য় কু��রর বাই�রআস�ত
বাধ� ক�র এবং তা�ক হরণ ক�র। এ িবপি� কা�ল �কউ বঁাচ�তআ�সনা সীতা�ক। বন�দবী �ধু অ�পাত ক�রন।
�মূিত� ধারণ ক�র সীতা�ক র�থ �তা�ল রাবণ। িন�পায় সীতা তার �দ�হর যাবতীয় অল�ার ছড়া�ত ছড়া�ত যান
প�থ, যা �দ�খ রামচ� তঁার গ�ব�পথ জান�ত পার�বন।

আকাশ, বাতাস, �মঘ, �মর, �কািকল-সবাই�ক সীতা অনু�রাধ ক�রন তার িবপি�র কথা রাম-ল��ণর কা�ছ
�পৗ�ছ িদ�ত।আর বন, পাহার, নদ-নদী, জনপদ পার হ�য় ছ��ট চ�ল রাব�ণর রথ।

অ�নক�ণ পর একটা পাহা�ড়র উপর �থ�ক এক বীর রাবণ�ক �িতহত ক�র দঁাড়ায়। তারপর দজু�নর ম�ধ�
�ব�ধ যায় ত�মলু যু�। �স যু��র ভয়বহতায় �ান হারান সীতা।�ান িফর�ল রথ �থ�ক �ন�ম িতিন পালা�ত চান
জ��ল বা দরু�দ�শ, িক� পা�রন না, পৃিথবী তখন টলমল। ভ�ত�ল প�ড় িতিনআবার �ান হারান। এবার লু�-
�া�নর িভত�র িতিন �� �দ�খন; �দ�খন, জননী বসুমতী এ�স তা�ক বল�ছন—িবিধর ই�া�তই রাবণ চ� ির কর�ছ
তঁা�ক, এই পা�পই �স সবং�শ মর�ব, তার পা�পর ভার িতিন (বসুমতী) আর বহন কর�ত পার�ছন না; রাবণ�ক
�ং�সর ম�ুখ �ঠ�ল িদ�তই িতিন সীতা�কজ� িদ�য়�ছন, সীতা-আজজননীর �ালা দরূ করল। এই ব�ল বসমুতী
সীতার সাম�ন খু�ল ধ�রন ভিবতব�-�ার।

সীতা �দ�খন একটা পাহা�ড় অ�প�ারত পঁাচজন বী�রর �ারা বি�ত হ�য় রামচ� এক সু�র নগরী�ত যান
িভতর সব�����ক রাজা ক�রন। তারপর অসংখ� বীর িম�ল ম� হয় �কা�না উ�দ�া�গ। মাতা বসুমতী তা�ক
বুিঝ�য় �দন, রাজা হ�লন সু�ীব, মারা �গ�লন বালী এবং ঐ উ�দ�াগ সীতা�কই �খঁাজার জন�।

সীতা আ�রা �দখ�লন সাগ�র িশলা ভািস�য়, �সত� িনম�ান ক�র, রামচ��র জয়�িন িদ�ত-িদ�ত িবপুল বািহনী
এ�স �পৗছা�লা ল�ায়। এিদ�ক ল�ার রাজসভায় একজন বীর তা�ক (সীতা�ক) রামচ��র হা�ত িফির�য় �দবার
পরামশ� িদ�য় িধকৃত হ�লন। রাবণ পদাঘাত করল তা�ক। সরমা বুঝ�ত পা�রন ইিনই তার �ামী িবভীষণ।
িবভীষণ �য তার স�� িনরালায় সীতার জন� কত �কঁ�দ�ছন, সু�যাগমত সরমা �সকথা জানান সীতা�ক।

��� ল�ায় �সন� স�া �দখ�লন সীতা, �দখ�লন রাজসভায় ব�স িবষ� রাবণ�ক। রাবণ িন�দ�শ িদল কু�কণ��ক
যু�� পাঠা�ত, যু�� িগ�য় কু�কণ� িনহত হ�লন রামচ��র তী�র। �হাক শ�, তবু মৃত পীড়া �দয় সীতা�ক। িক�
বসুমতী ব�লন, িতিন যা �দখ�লন সব সত� হ�ব।



এরপর সীতা �দ�খন �দবকন�ারা �গ�য়আভরণ িন�য় তা�ক সাজা�তআস�ছন, রামচ��র হা�ত তারা তা�ক
সমপ�ন কর�বন। সীতা �থ�ম সাজা�ত রাজী না হ�লও তা�দর উপ�রা�ধ সুসি�ত হ�য় িনক�টই �ামী�ক �দখ�ত
পান এবং �যই তা�ক ধর�ত যা�বন অমিন িফ�রআ�স তার �চতনা। তার জন�আ��প কর�ল সীতা�ক সরমা
আ�াস �দন �যআিচরা�ত �ামী�ক বা��ব িতিন িফ�র পা�বন। |

��ভ��র পর �চতনা িফ�র �প�য় সীতা �দ�খন �সই বীর�ক পরািজত ক�র রাবণআ�ালন কর�ছ। তারই
আ�ালন �থ�ক িতিন জান�ত পা�রন সীতার জন� িযিন �াণ িদ�লন িতিন গ�ড়পু� জটায়ু।জটায়ু রাবণ�ক
সত�ক ক�র বল�লন এই নারী�ক হরণ ক�র �স িবপ�দ পড়ল। সীতা তা�ক িন�জর পিরচয় িদ�য় রামচ��র �দখা
�প�ল সব সংবাদ িদ�ত অনু�রাধ ক�রন। রাবণআবার সীতা�ক র�থ �তা�ল এবংআকাশপ�থ রথ উিড়�য় ল�ায়
িন�য়আ�স। �সই �থ�ক িতিন বি�নী। সীতা�কআ� সুভিবষ��তরআ�াস �দন সরমা, সু�খর িদ�ন তা�ক ভ� �ল
না যাওয়ার অনু�রাধ ক�রন, অন�িদ�ক িতিন জানান �য সীতার মূিত� ম�ন-ম�ন িতিন িচরকাল পূজা কর�বন।
সীতা ব�লন, ল�ায় সরমা তঁার প�� মরভ� িম�ত নদী, মহাই আদ�রর। এরপর সরমা সীতা�ক �ণাম ক�র িবদায়
চান, সীতাও �চড়ী�দর পা�য়র শ��ন�ত �প�য় তাড়াতািড় িবদায় �দন তঁা�ক। তঁার ��া�নর পর অর�ণ�র
িনঃস� কুসু�মর ম�তা অ�শাকব�ন ব�স থা�কন সীতা। চত�থ� স�গ�র এই হল কথাব�। যু�-মুখর মহাকা�ব� চত�থ�
সগ� বািড়�য় ধ�র�ছ �শাি�, কাজ ক�র�ছ নাটকীয় িব�া�মর ম�তা, আবার সীতার অতীতচািরতা ও ��দশ��ন
মা�আড়াই িদ�নর ঘটনা িন�য় �লখা এ কা�ব� ধরা িদ�য়�ছ িবরাট কা�লর �ল�, মহাকাব� হওয়ার প�� যা তার
জ�ির িছল। এ স�গ�র দা�ণ উপ�যািগতা এইখা�ন।

�ত�� ঘটনা এ-স�গ� যৎসামান�, সীতার �ৃিতচারণা এবং ��দশ��নর ম�ধ�ই যা-িকছ� বড় ঘটনার বণ�না। শা�,
ক�ণ, লাি�তা ও দীঘ�কাল �ামীস�-বি�তা দইু নারীর �াণ�বদনার িনভৃতআলাপন এই সগ�। এক� িব�শষ
িব��ুতইআগা�গাড়া ি�র এইআলাপন—����।অ�শাকবন। তাই অ�শাকব�নর না�ম এ স�গ�র নামকরণ
ক�র�ছন মাই�কল। ঘটনার �ান পটভ� িমর নামানুসর�ণ সৃজনমলূক �কা�না রচনার নামকরণ িশ�স�ত; সতুরাং
�মঘনাদ বধ কা�ব�র চত�থ� স�গ�র নামকরণ�ক অস�ত বলার �কা�না অবকাশ নাই।


