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শুকনাস াপসেশ
কবি পবিবিবি
‘কােম্বিী’

নামক প্রখ্যাি গেয কাসিযি িিব়িিা িাণভট্ট । ইবন ‘হর্ষিবিিম্’ গ্রন্থও িিনা
কসিসেন। শুকনাস াপসেশ হল কােম্বিী গ্রসন্থি অংশবিসশর্ । কবি িাণভসট্টি পবিি়ি িাি
িবিি গ্রন্থ থেসক পাও়িা যা়ি । কােম্বিীি ভূ বমকাংসশ এিং হর্ষিবিি গ্রসন্থি প্রেম েুই
উচ্ছ্বাস িাসণি িংশ-পিম্পিাি বিস্তৃ ি বিিিণ পাও়িা যা়ি । ইবন িাৎ া়িন থগাসেি
ব্রাহ্মণ বেসলন। বিহাসিি প্রীবিকূট নামক স্থাসন ি িা কিসিন । বপিাি নাম বিেভানু
এিং মািা িাজ্যসেিী। শশশি অিস্থাসিই বিবন মািৃ হািা হন। িাই বপিা মািাি ভূ বমকা
পালন কসিন । যখ্ন িাণভট্ট মাে ১৪ িেি ি়ি িখ্নই বপিা স্বগষিা ী হন। বপিাি
মৃিুযি পি িান িন্ধু সেি সে বিবভন্ন জ্া়িগা়ি ঘুসি থিডাসি লাগসলন । থ ই মস্ত
জ্া়িগাি বিবভন্ন বিবভন্ন অবভজ্ঞিা ঞ্চ়ি কসি স্বসেসশ বিসি আস ন । িাি উচ্চকটিক
পাবিসিযি পবিি়ি থপস়ি অনযানয বিদ্বানিা ঈর্ষাপিিশ হস়ি িোনীন্তন িাজ্া হর্ষির্ষসনি
বনকট বমেযা নাবলশ কসিন । হর্ষির্ষন িযিা বিিাি না কসিই ভিা িাজ্ ভা়ি িাণসক
থেসক ‘অ়িমা ীত্ ভু জ্েঃ’ িসল অপমান কসিন । পসি অিশয িাণভসট্টি প্রখ্ি বিেযািত্তাি
পবিি়ি থপস়ি হর্ষির্ষন বনসজ্ি ভু ল িুঝসি পাসিন এিং িাসক িাি িাজ্ ভা়ি ভাকবি
রূসপ বনযুক্ত কসিন । যাি েরুন িাণভট্ট হর্ষিবিি নামক গ্রন্থ হর্ষির্ষন থক অিলম্বন
কসি িিনা কসিন ।

িাণভসট্টি কাল
•

কবি িাণভট্ট িাজ্া হর্ষির্ষসনি ভাকবি বেসলন । অিএি বিবন হর্ষির্ষসনি
ম ামব়িক । হর্ষির্ষসনি িাজ্ত্বকাল ৬০৬-৬৪৫ বিষ্টাব্দ।
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ভািি ভ্রমণকািী শিবনক পবিব্রাজ্ক বহউএন াং একটি বশলাসলসখ্ িাজ্া হর্ষির্ষন
ও কবি িাণভসট্টি িণষনা কসিসেন । এি থেসক প্রমাবণি হ়ি িাণভট্ট হর্ষির্ষসনি
ম ামব়িক বেসলন ।
িাণভট্ট িাি বনসজ্ি গ্রসন্থ বিবভন্ন কবি ও কীবিষ ি কো আসলািনা কসিসেন ।
থযমন, ভা , কাবলো , িা িেত্তা, িৃহৎকো ইিযাবে।
থভাজ্িাজ্ও বিংশ শিাব্দীি পূিষাসর্ষ িস্বিীকন্ঠাভিণ গ্রসন্থ ‘যােৃগ্ েযবিসর্া িাণঃ
পদ্মিসন্ধ ন িােৃশঃ’ িসল িাণসক িাি পূিষিিী িসল ব দ্ধ কসিন।

অিএি এই ি প্রমাণ থেসক ব দ্ধ হ়ি থয িানভট্ট
হন।

প্তম শিাব্দীি পূিষাসর্ষ আবিভূষ ি

িাণভসট্টি বিবভন্ন কীবিষ
ংস্কৃ ি াবহসিয িাণভট্ট আপন কীবিষ ি দ্বািা থযমন যশ বিস্তাি কসিসেন, থিমবন
বিশ্ব াবহসিযও িাি বিসশর্ স্থান িস়িসে। িাি িবিি গ্রন্থ গুবল হল•
•
•
•
•

ম্পূণষ

হর্ষিবিিম্ (আখ্যাব়িকা )
কােম্বিী (কো)
িিীশিকম্ (স্তুবিমূলক কািয)
মুকুটিাবডিম্( নাটক )
পািষিীপবিণ়ি ( নাটক )

কােম্বিী গ্রসন্থি

ামানয পবিি়ি

কবি িাণভসট্টি কােম্বিী ংস্কৃ ি গেয াবহসিয অমি কীবিষ । এই গ্রসন্থি আস্বােন কসি
থকান এক কবি িসলসেন “কােম্বিীি জ্ঞানামাহাসিাSবপ ন থিািসি” অেষাৎ কােম্বিীি ুর্াি
পাঠককুলসক এমন ভাসি উন্মাে কিি থয িািা আহাসিি কো ভু সল থযি। বিবভন্ন
েৃবষ্টভবেসি কােম্বিী শব্দটিি িযাখ্যা কিা যা়ি –
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কেম্বঃ শসব্দি অেষ কলহং র্িসল ‘কেম্ব+অণ্’ কসি কােম্ব এিং কােম্ব+রু+উ
প্রিযস়ি ‘কােম্বি’ শসব্দ স্ত্রীবলসে ঙীপ্ কসি কােম্বিী শব্দ গঠিি হ়ি । এি অেষ
কােম্বিী কাসিযি নাব়িকা কলহং িৎ িিকাবিনী মুগ্ধাযুিিী গন্ধিষিাজ্কনযা কােম্বিী
।

•

•

অনযভাসি ‘কু’ শসব্দি অেষ কুৎব ি িা নীল । কুৎব িম্ অম্বিং য য ঃ- এরূপ
িহুব্রীবহ মাস ‘কেম্বিঃ’ হ়ি । ‘কেম্বি’ শসব্দি অেষ নীলি নপবিবহি কৃ ষ্ণভ্রািা
িলিাম। কেম্বি+অণ্+ঙীপ্= কােম্বিী অেষাৎ নীলি ন পবিবহিা ুন্দিী।লক্ষণাি দ্বািা
িলিাম পত্নীসক থিাঝা়ি ।
কােম্বিী শসব্দি আি এক অেষ ুিা ।কেম্ব পুষ্পবিসশর্ থেসক কেম্ব+ অণ্=কােম্বম্
অেষাৎ কেম্বপুষ্পজ্াি মর্ু। লক্ষণাি দ্বািা কেম্বজ্াি মর্ুি মত্তিা থিাঝা়ি। এরূপ
কেসম্বি মত্তিা থে়ি থয নািী অসেষ কােম্ব+ো+ে+ঙীপ্ কসি কােম্বিী শব্দ গঠিি
হ়ি । অিএি িন্দ্রাপীডসক কােম্বিীপানকািীি মি কােম্বিী মত্ত কসি থিালা়ি
গ্রসন্থি নাম কােম্বিী হস়িসে ।

কােম্বিী গ্রসন্থি েুটি ভাগ -পূিষার্ষ ও উত্তিার্ষ। অসনসকি মসি থকিল পূিষার্ষই িাসণি িিনা।
উত্তিার্ষ বলসখ্সেন িাণভসট্টি পুে ভূ র্ণভট্ট। কােম্বিীি বির়্ি এভাসিই শুরু হস়িসে – িাজ্া
শূদ্রক একবেন িাজ্ ভা়ি োকাকালীন িিাল কনযা খ্াাঁিা়ি একটি শুকপাবখ্সক বনস়ি
উপবস্থি হ়ি। শিশম্পা়িন নামক এই শুকপাবখ্ অদ্ভু ি এিং থমর্ািী । আি মানুসর্ি মি
িাি কো শুসন থকৌিূ হলিশি িাজ্া শূদ্রক িাি িৃত্তান্ত জ্ানসি িাইল। শুক পাবখ্টি িলল
থয থ বিন্ধযািসণযি এক বিশাল শালমলী িৃসক্ষি থকাটসি িাি জ্ন্ম। জ্সন্মি পসিই মািৃ হীন
হস়ি থ যখ্ন িৃদ্ধ বপিাি থেসহ পাবলি হবিল, িখ্ন একবেন িযাসর্ি িীসি িাি বপিাি
মৃিুয হ়ি ।িািপি মহবর্ষ জ্ািাবলি পুে িাসক আশ্রসম বনস়ি আস এিং জ্ািাবল িলল েুষ্কসমষি
িল থভাগ কিসে এই শুকপাবখ্টি।জ্ািাবল িবণষি কাবহনীটি হল -উজ্জব়িনীি মহাপ্রিাপশালী
িাজ্া িািাপীড বেসলন।িাি মবহর্ী বিলা িিী।পুেলাসভি ইিা়ি ব্রিানুষ্ঠানকাসল একবেন
িাজ্া স্বপ্ন থেখ্সলন থয ,িাণীি মুসখ্ িন্দ্র প্রসিশ কিসে এিং মন্ত্রী শুকনা ও স্বসপ্ন থেখ্সলন থয
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িাি পত্নী মসনািমাি গসভষ থশ্বিপদ্ম অেষাৎ পুণ্ডিীক প্রসিশ কিসে।িািপি বিলা িিী ও
মসনািমাি গসভষ যোক্রসম িন্দ্রাপীড ও শিশম্পা়িন জ্ন্মগ্রহণ কসি।যো মস়ি েুজ্সনই বিেযাবশক্ষা
মাপ্ত কসিন।শুকনাস ি উপসেশমি িাজ্যাবভসর্সকি পি িন্দ্রাপীড ও শিশম্পা়িন বেবিজ়্ি
যাো়ি বনগষি হসলন। বহমালস়িি পােসেসশ এক বকন্নি েম্পবিি অনু িণ কসি িন্দ্রাপীড
অসিাে
সিািসিি বনকট িীণািােনিিা এক
নযা ীসক থেসখ্ন।যাি নাম
মহাসশ্বিা।মহাসশ্বিা িসলন পুণ্ডিীসকি াসে িাি প্রণ়ি বেল।পুণ্ডিীক বিিসহি আকুলিা়ি
প্রাণিযাগ কসিন।িখ্ন থ ও প্রাণবি জ্ষ সন উেযি হসল িন্দ্রমণ্ডল থেসক আকাশিাণী হ়ি
,যো মস়ি িাসেি বমলন হসি।এিপি মহাসশ্বিাি খ্ী কােম্বিীি াসে িন্দ্রাপীসডি প্রেম
াক্ষাসিই উভস়িি মসর্য প্রণ়ি উত্পন্ন হ়ি।পসি বপিাি আসেসশ িন্দ্রাপীড িাসজ্য বিসি
এসলও শিশম্পা়িন না আ া়ি বিবন আিাি অসিাে সিািসি এস জ্ানসি পাসিন থয,
শিশম্পা়িন মহাসশ্বিাসক প্রণ়ি বনসিেন কিসি বগস়ি মহাসশ্বিাি অবভশাসপ ভস্ম হস়ি
শুকপাবখ্রূসপ পুনজ্ষ ন্ম লাভ কসি।একো শুসন িন্ধু ি বিিসহ িন্দ্রাপীডও প্রাণিযাগ
কসিন।িন্দ্রাপীসডি বিিসহ কােম্বিীও আত্মবি জ্ষ সন উেযি হসল একইিকম িন্দ্রমণ্ডল থেসক
আকাশিাণী হ়ি ,যো মস়ি িাসেি বমলন হসি।জ্ািাবলি মুসখ্ এই ি িৃত্তান্ত শুসন
শুকপাবখ্টিি পূিষসপ্রম জ্াগবিি হ়ি এিং মহাসশ্বিাসক অসের্ণ কিসি বগস়ি িণ্ডালকনযাি
হাসি র্িা পসড এিং আপনাি কাসে আমা়ি বনস়ি আস ।িিালকনযা িখ্ন িসল থয
আবম হবি পুণ্ডিীসকি মা,শুকপাবখ্টি হসি পুণ্ডিীক এিং আপবন িন্দ্রাপীড।একো শুসন
িাজ্া শূদ্রসকি পূিষস্মবৃ ি জ্াগবিি হ়ি।শূদ্রক ও শুকপাবখ্ আপন শিীি িযাগ কসি
িন্দ্রাপীড ও শিশম্পা়িন হস়ি কােম্বিী ও মহাসশ্বিাি সে বমবলি হ়ি।এই ভাসিই গ্রসন্থি
মাবপ্ত ঘসট।।
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