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Abstract
Sriharsha (flourished 12th century) Indian author and epic poet whose Naishadhacharita, or
is among the most popular mahakavyas in Sanskrit literature. Composed many works in the
field of Sanskrit literature. Sriharsha is the last writer of an artificial Great Epic and in
him we should expect the climax of artificiality. He was surpassed all his predecessors
by inventing an extremely artificial style, wonderfully polished, elaborately ornate and
inflated with all sorts of rhetorical tricks. He has taken the well-known story of Nala and
Damayanti from the Mahabharat for his subject. His obvious object was to surpass all
previous poets in description, alliteration, figures of speech and elegance of style. While
other poets used similes and metaphors, he deals exclusively in exaggerations and
hyperboles. While other poets restrict the flights of their imagination within the sphere of
possibility, he never puts any restraints on the freaks of his fancy. In spite of his elaborate
style and lavish use of ornaments, however, he was failed to produce a poem. He had no
depth of emotion, no poetic vision, no lofty ideal of character. His intellect was cool,
logical, and analytical.
Key Words: Sriharsha, Naishadha Charita, Mahabharat, Utpreksakavi, Mahakavya,
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কারলদাব্সাত্তর যুব্গর করযব্দর িব্ধে তুলে শ্রদ্ধায় যয রতন জন িহাকরযর নাি উচ্চাররত হয় তাাঁরা হব্লন‘রকরাতাজুষ নীয়ম্’ িহাকাব্যের রচরয়তা ভাররয, ‘রৈশুপালযধ’- প্রব্ণতা িাঘ এযং ‘ননর্ধচররত’ – এর রচরয়তা শ্রীহর্ষ।
সংস্কৃত সারহরতেকগব্ণর িব্ধে শ্রীহব্র্ষর িব্ধে পারিতে, নযদগ্ধ্ে ও করযব্ের সিন্বয় লরিত হয়। অলংকৃত িহাকাযে
প্রব্ণতাব্দর যৈর্ স্তম্ভ হব্লন রতরন। করয ভারতীয় দৈষব্নর রযরভন্ন ৈাখার িত অর্ষৈাস্ত্র, ধিষৈাস্ত্র, কািৈাস্ত্র,
সঙ্গীতরযদো, গরণত, উরিদরযদো, ৈরীররযদো, পদার্ষরযদো প্রভৃরতব্তও পারদৈষী রিব্লন। যোকরণ, অলঙ্কার ও ৈব্দাব্র্ষ
তাাঁর অসাধারণ যুেৎপরত্ত রিল। প্রকৃরত যপ্ররিক করযর যণষনায় প্রকৃরত কখব্না স্ব-স্বরূব্প, কখনও উদ্দীপন রযভাযরূব্প,
যকার্াও প্রতীকরূব্প, যকার্াও আযার যচতনাযানরূব্প রচরিত হব্য়ব্ি। কারলদাব্সাত্তরকাব্ল প্ররতভা ও পারিতে
সিরন্বত িহাকাযেগুরলর িব্ধে িহাকরয শ্রীহব্র্ষর ‘ননর্ধচররত’ রযব্ৈর্ উব্েখব্যাগে। প্রাচীব্নরা দিীর িত শ্রীহব্র্ষর
পদলারলব্তের প্রৈংসা কব্রব্িন- ‘ননর্ব্ধ পদলারলতেম্’। কাব্যে যেযহৃত গীরতধরিষতাই ননর্ধচররব্ির পদলারলব্তের
িূল রহসে। অসাধারণ প্ররতভার অরধকারী শ্রীহর্ষ সািানে পরররচত ঘিনাব্ক লরলত পদ রযনোব্স, যণষনা চাতুব্যষ, রস
পররব্যৈব্নর দিতায় যিক –অনুপ্রাস প্রভৃরত অলংকার প্রব্য়াব্গর ননপুব্ণে এিন সুন্দর কব্র তুব্লব্িন যয এই
গ্রন্থব্ক পরিতগণ ঔর্ব্ধর িব্তা রহতকর িব্ন কব্রন- ‘ননর্ধং রযদ্বব্দৌর্ধম্’। কারলদাব্সর িত িহান ভারতীয়
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করযব্দর রচনার নযরৈষ্ট্েসূচক যেঞ্জনা-ৈরির পররচয় শ্রীহব্র্ষর কাব্যে না র্াকব্লও, তাাঁর প্রকাৈভরঙ্গিা একান্তভাব্য
রচত্তাকর্ষক। রকন্তু তাাঁর পারিতে প্রদৈষব্নর নৈলী, অযান্তর যণষনার যাহুলে, অরতররঞ্জত রযযরতর প্ররত অনুরাগ,
ৈাস্ত্রজ্ঞাব্নর ধ্রুপদী আড়ম্বর প্রভৃরত সযষরযধ রযর্ব্য়র সিাব্যব্ৈ কারলদাব্সর উত্তরসূররব্দর িব্ধে শ্রীহর্ষ যশ্রষ্ঠ –
“উরদব্ত ননর্ব্ধ কাব্যে ক্ক িাঘঃ ক্ক চ ভাররযঃ”। ননর্ধচররত কাযেরি ভাররয ও িাব্ঘর গুরুভার রচনাদ্বয়ব্কও
অরতক্রি কব্র যগব্িন। শ্রীহব্র্ষর করয সুলভ রনসগষপ্রীরত, কল্পনার চাতুযষ, ভাব্যর অরতৈব্য়ারি, দাৈষরনক তব্ের গূঢ়
ইরঙ্গত প্রভৃরত পরিত পাঠকব্ক সহব্জই আকৃষ্ট্ কব্র। নল-দিয়ন্তীর যপ্রব্িাপাখোনব্ক অযলম্বন কব্র িহাকরয শ্রীহর্ষ
যাইৈরি সব্গষ ‘ননর্ধচররত’ িহাকাযে রচনা কব্রব্িন। রযরভন্ন আকর গ্রব্ন্থ নব্লাপাখোন উরেরখত যা যরণষত হব্লও
িহাকরয শ্রীহর্ষ িূলতঃ িহাভারব্তর কারহরনব্ক আশ্রয় কব্রই ‘ননর্ধচররত’ রচনা কব্রন। রত্নাকব্রর ‘হররযজয়’ এযং
অরভনন্দব্নর ‘রািচররত’ যাদ রদব্ল এত যড় আলংকাররক িহাকাযে সংস্কৃত সারহব্তে দুলষভ। ধীব্রাদাত্ত গুণারন্বত
রনর্ব্ধশ্বর নল এই িহাকাব্যের নায়ক। ননর্ধচররব্তর িুখেরস ৈৃঙ্গার। িহাকাব্যে যণষনীয় রযর্য় সিূহ প্রব্য়াজনানুগ
যর্াযর্ যরণষত হব্য়ব্ি। যযিন প্রর্ি সব্গষ উদোন যণষনা, রদ্বতীয় সব্গষ কুরিননগব্রর যণষনা, ঊনরযংৈ সব্গষ প্রাতঃকাল
ও সায়ংকাব্লর যণষনা, সূব্যষাদয় ও চব্রাদব্য়র যণষনা, একরযংৈ ও দ্বারযংৈ সব্গষ সায়ংসন্ধ্ো যণষনা এই িহাকাযেব্ক
সিৃদ্ধ কব্রব্ি।
করযর রচনায় তাাঁর সিসািরয়ক কাব্লর সিাজ, সািারজব্কর রুরচ ও রচন্তাধারার প্ররতফলন ঘব্ি। করযস্বভাব্যর
সব্ঙ্গ এ সকল রিব্ৈ গব্ড় ওব্ঠ করযর রচনা রীরত। কারলদাব্সর পরযতষীকাব্ল সংস্কৃত সারহব্তে এক নতুন
রচনারীরতর প্রযতষন হয়। সহজাত প্ররতভার সব্ঙ্গ যুেৎপরত্ত এযং অভোব্সর সিন্বব্য় িহাকাযে রচনার যিব্ি যয নতুন
নৈলীর রযকাৈ ঘব্ি তার পরর্কৃৎ হব্লন িহাকরয ভাররয। পরযতষীকাব্ল ভাররযর পদাঙ্ক অনুসরণ কব্র যসই
রচনারীরতর উৎকর্ষ সাধন কব্রন িাঘ, শ্রীহর্ষ প্রিুখ করয-িনীর্ী। প্ররতভা ও পারিব্তের সিন্বব্য় সিুিারসত
‘ননর্ধচররত’ িহাকাব্যে শ্রীহব্র্ষর রচনানীরত প্রধানতঃ নযদভষী। তব্য যুগ ও সিাব্জর পররযতষন যৈতঃ এযং করয –
প্ররতভার রযলিণতা যহতু শ্রীহব্র্ষর নযদভষী রীরত কারলদাব্সর নযদভষী রীরত যর্ব্ক অব্নকাংব্ৈ স্বতন্ত্র। করয রনব্জই
তাাঁর নযদভষী রীরত প্রযণতার কর্া প্রকারান্তব্র উব্েখ কব্রব্িন রযরভন্ন স্থব্ল। যযিন- “ধনোরস নযদভষী গুশণরুদাশরযষয়া
সিাকৃর্েত ননর্ব্ধারপ” (৩/১১৬)। আযার
“গুণানািাস্থানীয়ং নৃপরতলকনারীরতরযরদতাং
রসস্ফীতািন্তস্তয চ তয যৃব্ত্ত চ করযতুঃ।
ভরযিী নযদভষীিরধকিরধকন্ঠং রচরয়তুং
পরররম্ভক্রীড়াচরণৈরণািন্বহিহম্”।। (১৪/৯১)
সরস্বতীর এই উরিব্তও নযদভষী রীরতর প্ররত শ্রীহব্র্ষর পিপারতে সূরচত হব্য়ব্ি। তব্য আচাযষ কুন্তক সুকিার,
রযরচি এযং িধেি যভব্দ রীরতর পৃর্ক রতনরি যশ্ররণ রনব্দষৈ কব্রব্িন। এই রদক যর্ব্ক রযচার করব্ল প্ররতভা ও
যুেৎপরত্তর সিন্বব্য় পুষ্ট্, অলংকার-যহুল, যব্ক্রারিজীরযত িূলক শ্রীহব্র্ষর রচনারীরতব্ক রযরচি িাব্গর অন্তভুষি করা
যায়।
িহাকরয শ্রীহব্র্ষর প্ররতভার যহুিুখীনতার রনদৈষন িরড়ব্য় রব্য়ব্ি তাাঁর রচনায়। করযর রচনার যহুব্িব্িই যযদ,
যযদাঙ্গ, পুরাণ, উপরনর্দ, রািায়ণ, িহাভারত প্রভৃরত রযর্ব্য় তাাঁর অনায়াস দিতার পররচয় পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষ
রিব্লন একাধাব্র করয, দাৈষরনক, ক্রান্তপ্রজ্ঞ, তারকষক ও ননয়ারয়ক।
ননর্ধচররত িহাকাব্যের সযষি তাাঁর দৈষনৈাস্ত্র পারঙ্গিতার রনদৈষন িরড়ব্য় আব্ি। দাৈষরনক প্রজ্ঞা এযং করয
প্ররতভার স্বচ্ছন্দ সব্েলব্নর কর্া করয রনব্জই যঘার্ণা কব্রব্িন“সারহব্তে সুকুিারযস্তুরন দৃঢ়নোয়গ্রহগ্ররন্থব্ল
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তব্কষ যা িরয় সংরযধাতরর সিং লীলায়ব্ত ভারতী”।১
এই কাযে পাব্ঠর সিয় প্রাজ্ঞন্মসে যকান যেরি যাব্ত যিব্ল-যখলার সুব্যাগ না পায় যসজনে তাাঁর রচনার অব্নক
যিব্িই রতরন জরিল গ্ররন্থ রযনোস কব্রব্িন“গ্রন্থগ্ররন্থররহ ক্বরচৎ ক্বরচদরপ নোরস প্রযত্নান্মায়া
প্রাজ্ঞন্মনেিনা হব্ঠন পরঠতী িারিন্ খলঃ যখলতু।”২
দৈষন প্রভৃরত ৈাব্স্ত্রর রযরভন্ন ৈাখার জরিল তেই হল গ্ররন্থ। নোয়-দৈষব্নর পরিাণু কারণতাযাদ প্রকারৈত হব্য়ব্ি এই
যোব্ক—
“অব্নোনেসঙ্গিযৈাদধুনা রযভাতাং
তসোরপ যতহরপ িনসী রযকসরদ্বলাব্স।
স্রষ্ট্ং পূনিষনরসজসে তনুং প্রযৃত্ত—
িাদারযর দ্বেণুককৃৎ পরিাণযুগ্মম্।।” (৩।১২৫)
যিাি লাভ ও যৈাব্কর রনযৃরত তখনই সম্ভয যখন আনন্দাত্মক ব্রব্ের প্রারি ঘিব্য। যযদান্ত দৈষব্নর এই তে
প্ররতপারদত হব্য়ব্ি এই যোব্ক—
“তৎকালিানন্দিয়ী ভযন্তী ভযত্তররনযচষনীয়ব্িাহা।
স িুিসংসাররদৈারসাভোং রদ্বস্বাদিুোসিভুঙিরিষ্ট্ম্।।” (৮।১৫)
নজনদৈষব্ন সিেগদৈষন, সিেগজ্ঞান এযং সিেক্ চররি – এই রতনরি যিািিাগষরূব্প কীরতষত হব্য়ব্ি। নজন দৈষব্নর
এই তেব্ক করয তাাঁর কাব্যে প্রকাৈ কব্রব্িন—
“নেব্যরৈ রত্নরিতব্য় রজব্নন যঃ
স ধিষরচন্তািরণরূরিব্তা যয়া।
কপারল-যকাপানলভিনঃ কৃব্ত
তব্দয ভি স্বকুব্ল স্তৃতং তয়া।।” (৯।৭১)
অর্ষাৎ যুদ্ধব্দয রচন্তািরণতুলে যয ধিষব্ক রতনরি রব্ত্ন (সিেগ-দৈষন, সিেগজ্ঞান ও সিেক্ চররিাত্মক রত্নিব্য়র িব্ধে)
সরন্নব্যরৈত কব্রব্িন, তাব্ক যয স্ত্রীব্লাক হর-যকাপানব্ল ভিীভূত কাব্ির জনে তোগ কব্র, যস যসই ভিব্ক রনব্জর
যংব্ৈ িরড়ব্য় যদয়। নযরদকধিষব্দ্বর্ী নজন যা অহৎ-সম্প্রদাব্য়র িব্ত নজন ধব্িষর িূল তে হল এই সিেগদৈষনারদ
রত্নরিতয়। যকান সতী সাধ্বী রিণী যকান রকিুর জনে ধিষব্ক তোগ কব্রন না। এিাড়া সংখে, িীিাংসা, যযাগ, যযৌদ্ধ
প্রভৃরত দৈষব্নর অজস্র তে শ্রীহব্র্ষর রচনায় রযরভন্ন স্থাব্ন িরড়ব্য় আব্ি। স্ূণষ সিদৈ সব্গষ করলর উরিব্ত করয
উপস্থারপত কব্রব্িন চাযষাক দৈষন প্ররতপারদত রযরভন্ন তে। অর্ষৈাস্ত্র, ধিষৈাস্ত্র, তন্ত্রৈাস্ত্র, সঙ্গীতরযদো, নািেৈাস্ত্র,
যকাৈৈাস্ত্র, ধনুরযষদো, আয়ুব্যষদ, গরণতৈাস্ত্র, উরিদরযদো, ৈারীররযদো, পদার্ষরযদো প্রভৃরতব্ত করযর অনায়াস দিতার
পররচয় পাওয়া যায় তাাঁর রচনায়। এই সকল ৈাব্স্ত্রর তেব্ক করয কখব্না দৃষ্ট্ান্তরূব্প, কখব্না উপিান রূব্প, কখব্না
যা যণষনীয় রযর্ব্য়র রকংযা চররব্ির অনুর্ঙ্গরূব্প উপস্থারপত কব্রব্িন।
শ্রীহর্ষ রিব্লন যণষনারনপুণ করয। রযর্ব্য়র সূিারতসূক্ষ্ম যণষনায় রতরন রিব্লন রসদ্ধহস্ত। রযব্ৈর্ কব্র প্রর্ি সব্গষ
উদোন যণষনায়, রদ্বতীয় সব্গষ দিয়ন্তীর রূপ যণষনায় এযং কুরিন নগর যণষনায়, দৈি স্বব্গষ স্বয়ম্বর সভার রূপরচিব্ণ,
অষ্ট্াদৈ সব্গষ নল-দিয়ন্তীর সব্ম্ভাগরচি অঙ্কব্ন, দ্বারযংৈ সব্গষ চব্রাদয় যণষনায় করয-কল্পনার যয স্বাচ্ছন্দে ও
পরাকাষ্ঠা যদখা যায় তা রযিয়াযহ। করয রিব্লন প্রকৃরত যপ্ররিক। প্রর্ি সব্গষর উদোন (১৭৭-১০৪) এযং সব্রাযর
যণষনায় (১।১০৮-১১৭) প্রকৃরত-যপ্ররিক করযর প্রকৃরত সব্চতনতা যাণীরূপ লাভ কব্রব্ি। রযলাব্সাদোব্ন পিপুব্ে
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সুব্ৈারভত যৃি, যকতকী-চ্ক-স্থলপদ্ম নাগব্কৈব্রর যৈাভা, পুব্ে পুব্ে ভ্রিব্রর গুঞ্জন, যকারকল কূজন, যাতাব্স
আব্ন্দারলত পুরেত লতা প্রভৃরত রকিুই করযর দৃরষ্ট্ এড়ায়রন। অব্চতন প্রকৃরতর উপর িানব্যারচত যেযহার আব্রাব্পর
অজস্র দৃষ্ট্ান্ত িরড়ব্য় আব্ি এই িহাকাব্যের রযরভন্ন সব্গষ। যনযায়ুব্ক লতাব্দর নৃতেরৈিার গুরুরূব্প, পুব্ের
যসৌরভহারীরূব্প, সরসীর জব্ল রযহারকারীরূব্প উপস্থারপত কব্র একরি যোব্ক করয যব্লব্িন—
“লতাযলালাসে কলাগুরুস্তরু প্রসূনগব্ন্ধ্াৎকরপৈেব্তাহরঃ।
অব্সযতািিুং িধগন্ধ্যারররণ প্রণীতলীলাপ্লযব্না যনারনলঃ।।” (১।১০৬)
চর এযং রারিব্ত যর্াক্রব্ি নায়ক-নারয়কার যেযহার আব্রারপত হব্য়ব্ি এই যোব্ক—
“রযৈরত যুযরততোব্গ রািীিুচাং রিরহকারুচং
রদনিরণিরণং তাব্প রচত্তারন্নজাচ্চ রযযাসরত।
রযরলতরলরজহ্বা যহ্বাহ্বয়ন্তেরতরযহ্বলারিহ সহচরীং নািগ্রাহং রর্াঙ্গরযহঙ্গিাঃ।।” (১৯।৩৫)
অন্ধ্কার ও সূযষরকরব্ণ যায়স ও যৈেনপিীর আব্রাপ (১৯।১২), সন্ধ্ো ও সূযষব্ক যধূযররূব্প কল্পনা (১৯।২০),
সূযষ ও তার ররিিায় স্বািী-স্ত্রী যেযহার আব্রাপ (১৯।৪৪) করযর যচতনাকৃত প্রকৃরত-রচব্ির উজ্জ্বল দৃষ্ট্ান্ত। প্রকৃরতব্ক
উদ্দীপন রযভাযরূব্প উপস্থারপত কব্র করয রসপররব্যৈব্নর অনুকূল পররব্যৈ সৃরষ্ট্ কব্রব্িন। রাজহংব্সর িুব্খ
দিয়ন্তীর রূব্পর যণষনা (২।১৭-৪৬) এযং নব্লর যণষনা (৩।২০-৫০) নায়ক-নারয়কার িব্ন অনুরাগ সৃরষ্ট্র সহায়ক।
অষ্ট্াদৈ সব্গষ করয-রচরিতা প্রকৃরত এযং সিস্ত প্রাকৃরতক উপাদান নায়ক-নারয়কার কািব্করল-রযলাব্সর সহায়ক-রূব্প
যরণষত হব্য়ব্ি। রপ্রয়তব্ির দ্বারা দিয়ন্তীর িুখচুম্বন যণষনায় শ্রীহর্ষ পদ্মসিূব্হ প্ররতরযরম্বত সূযষব্ক উপিানরূব্প
উপস্থারপত কব্রব্িন—
“চুচুম্বাসেিব্সৌ তসো রসিগ্নঃ রশ্রতরিতম্।
নব্ভািরণররযাব্ম্ভাজং িধুিধোনুরযরম্বতঃ।।” (২০।২৫)
এিাড়া রব্য়ব্ি প্রকৃরত রচিব্ণ কল্পনা-পারাযার শ্রীহব্র্ষর স্বকীয় কল্পনা নযভয। করয-করল্পতা প্রকৃরত কখব্না
উপিানরূব্প, কখব্না যা িানযজীযব্নর সুখদুঃব্খর সিযেরর্রূব্প উপস্থারপত হব্য়ব্ি। দিয়ন্তীর রূপ যণষনায়,
ঊনরযংৈ সব্গষর প্রভাত যণষনায় এযং দ্বারযংৈ সব্গষর সন্ধ্ো যণষনায় করয কল্পনার স্বচ্ছন্দ রযচরণৈীলতা লিে করা
যায়। করযর কল্পনায় প্রভাব্ত সূব্যষাদব্য়র অনুপি রচি ফুব্ি উব্ঠব্ি এই যোব্ক—
“ভৃৈিরযভরুস্তারা হারাচ্চুেতা ইয যিৌরিকাঃ
সুরসুরতজক্রীড়ািূনাদদুেসরদ্বয়দঙ্গণম্।
যহুকরকৃতাৎ প্রাতঃ সিাজষনাদধুনা পুনরনষরুপরধরনজাযস্থালক্ষ্মীরযলিণিীিেব্ত।।” (১৯।১৩)
যণষনার এই নযরৈষ্ট্েই করযপ্ররতভার চরি রহসে। শ্রীহব্র্ষর যাক্ রৈল্প-চাতুযষ সযষকাব্লর করযব্দর ঈর্ষার যস্তু।
রৈরল্পত ভার্া-প্রব্য়াব্গ শ্রীহর্ষ রিব্লন অপ্ররতদ্বন্দ্বী। তাাঁর প্রযুি ৈব্দরারজ যহু যিব্ি যাগ রযরধর স্তব্র উন্নীত হব্য়ব্ি
যযগুরল যতষিাব্ন প্রচরলত যাংলা প্রযাদ-প্রযচব্নরই প্ররতধ্বরন। যযিন- যিদসাং ভরা রযভাযরী (১।৪১), দৃৈা রনপীয়
(১।৯১), কর্িাসেং দৈষরয়তাব্হ (৫।৭১), তয রসনা লজ্জব্ত (৫।১১৭), কব্র কর্ষরত (৯।৪৫), িুদিুদরগররন্ত
(৯।২৬), রচত্তারতরর্তািযারপতঃ (৯।৫৬), দৃরষ্ট্দাব্ন তয যদ্ধিুরষ্ট্তা (৯।১০৯), জনানব্ন কঃ করিপষরয়র্েরত
(৯।১২৫), দৃৈা চুম্বরত (১৬।৬৯) ইতোরদ। এরূপ অজস্র যাঙরনরিষরত শ্রীহব্র্ষর রচনাশৈলীর িূলেযান স্দ।
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অলংকার প্রব্য়াব্গ করযর অনায়াস দিতা তাাঁর রচনার অনেতি নযরৈষ্ট্ে। এিন যকান অলংকার যনই যা শ্রীহর্ষ
তাাঁর িহাকাব্যে যেযহার কব্রনরন। রতরন সিান দিতার সব্ঙ্গ সিস্ত ৈব্দালংকার ও অর্ষালংকার প্রব্য়াগ কব্রব্িন।
উপিা অলংকার প্রব্য়াব্গর যিব্ি কখনও যাস্তয উপিান ও রযিূতষ উপব্িয়ব্ক রনব্য় (২/৯৪, ৯/৮৪), কখব্না রযিূতষ
উপিান (২/৯১), ৈাস্ত্রীয় উপিান (৯/১২১, ৯/১১৮) দ্বারা উপিার নযরচিে সাধন কব্রব্িন। রযরযধ উপিাব্নর একি
সিাব্যৈও অব্নক যিব্ি যদখা যায়। যযিন“রযব্ৈর্তীশর্ষরযয জহ্নুনরন্দনী গুশণররযাজারনকরাগভূরিতা।
জগাি ভাশগেররয নীরতরুজ্জ্বশলরযভূষর্শণস্তৎসুর্িা িহাঘষতাম্”।। (১৫/৫৪)
যেব্র্র দ্বারা উপিার নযরচিে এই যোব্ক কাযেব্সৌন্দযষ সৃরষ্ট্ কব্রব্ি“অব্দাহয়িালপে রৈখীয ৈারব্দা যূূয তু্ীিরহতাপকারকঃ।
অর্াযে রাগসে দধা পব্দ পব্দ যচাংরস হংসীয রযদভষজাদব্দ”।। (৯/১৪)
অর্ষাৎ ৈত্রুব্দর অপকারী এযং রিতভার্ী নল, সপষব্দর দুঃখজনক ৈরৎকালীন িয়ূব্রর নোয় এই কর্া যব্ল নীরয
হব্লন। তারপর প্রব্তেক কর্ায় নব্লর অনুরাগ সৃরষ্ট্ কব্র দিয়ন্তী, পাব্য় ও িুব্খ ররিিা-যৈারভত হংসীর নোয়
(িধুর) কর্া যলব্ত লাগব্লন। এই যোব্কর ‘ৈারদঃ, অরহতাপকারকঃ, আসেরাগসে, পব্দ পব্দ-এই পদগুরল রেষ্ট্।
রৈখীয, হংসীয-উভয়ব্িব্ি যশ্রৌতী পূব্ণষাপিা। রেষ্ট্ পদ প্রব্য়াব্গর ফব্ল এই উপিা যের্ানুপ্রারণতা। উৎব্প্রিা
শ্রীহব্র্ষর রপ্রয় অলংকার। এই অলংকাব্রর প্রব্য়াগ-প্রাচুব্যষর জনে করয-কল্পনার উদ্দািতা প্রকারৈত হব্য়ব্ি। যের্ ও
রূপকানুপ্রারণতা প্রতীয়িান রক্রব্য়াৎব্প্রিার প্রব্য়াগ রব্য়ব্ি এই যোব্ক“ফলারন পুোরন চ পেব্য কব্র
যব্য়াহরতপাব্তাদগতযাতব্যরপব্ত।
রস্থশতঃ সিাদায় িহরর্ষযাধষকাদ
যব্ন তদারতর্েিরৈরি ৈারখরভঃ”।। (১/৭৭)
অর্ষাৎ তব্পাযনযাসী দূরদৈষী িহরর্ষযৃন্দ যব্য়ারতপাব্তাদগতযাতব্যরপত অর্ষাৎ তরুণদৈাপগিজরনত যাতকর্ত
করপুব্ি সুস্বাদু সুরিে ফল কুসুি রনব্য় অভোগত অরতরর্জব্নর যযরূপ আরতর্ে অভোস কব্রন, রযলাসযনযাসী
দূরদৈষী ৈাখী সকলও রক ঐ যব্য়ারতপাব্তাদগতযাতব্যরপত অর্ষাৎ রযহঙ্গিগিব্ন ডদগত-পযন কর্ত পেযরূপ
করপুব্ি সুস্বাদু সুরিে ফল, কুসুি রনব্য় অভোগত নলনৃরসংব্হর যসরূপ আরতর্ে ঐ স্থরযর ঋরর্যর যর্ব্ক অভোস
কব্ররিল। এই উৎব্প্রিা অলংকাব্রর প্রব্য়াগ-যাহুব্লে শ্রীহর্ষ তাাঁর পূযষসূরীব্দরও অরতক্রি কব্রব্িন, রতরন যর্ার্ষই
উৎব্প্রিা করয। তাই প্রখোত সিাব্লাচক এ.এন.জারন িন্তযে কব্রব্িন “The title ‘Utpreksakavi’ can be
conferred upon Sriharsa without any hesitation”.৩ এিাড়া রূপক, অরতৈব্য়ারি, অর্ষান্তরনোস, দৃষ্ট্ান্ত,
সিাব্সারি, কাযেরলঙ্গ, রযভাযনা, রযব্ৈব্র্ারি, রযর্ি, অসঙ্গরত প্রভৃরত অলংকার প্রব্য়াব্গর যিব্িও করযর অসাধারণ
দিতার পররচয় পাওয়া যায়।
শ্রীহব্র্ষর রচনাশৈলীর আর একরি উব্েখব্যাগে নযরৈষ্ট্ে হল রেষ্ট্ পদ সরন্নব্যব্ৈর দ্বারা দ্বের্ষক যোক রচনা।
দিয়ন্তীব্ক যের্করয রূব্প যণষনা কব্র যের্াত্মক রচনায় করয রনব্জর পিপাতই প্রকাৈ কব্রব্িন (৩/৬৯)। িব্য়াদৈ
সব্গষ রেষ্ট্ পদ সরন্নব্যব্ৈ করয দিতার প্রকাৈ লিে করা যায়। এই সব্গষর অরধকাংৈ যোক দ্বের্ষক (১৩/৩-২৫, ২৮৩১)। একরি যোব্কর যতা আযার পাাঁচ রকি অর্ষ। যোকরি একই সব্ঙ্গ ইর, অরগ্ন, যরুণ, যি এযং নল স্ব্কষ
প্রব্যাজে। যযিন“যদযঃ পরতরযদুষরর্! ননর্ধরাজগতো
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রনণষীয়ব্ত ন রকিু ন রব্রয়ব্ত ভযেতা।
নায়ং নলঃ খলু তযারতিহানলাব্ভা
যব্দেনিুজঝরস যরঃ কতরঃ পরব্স্ত”।। (১৩/৩৪)
রকিু যোব্কর যিব্ি করয আযার (৪।১০১- ১০৮) প্রর্িাব্ধষ অধষসিসোর দ্বারা প্রশ্ন এযং রদ্বতীয়াব্ধষ উত্তর সরন্নরযষ্ট্
কব্র তাাঁর রচনাশৈলীর পরাকাষ্ঠা প্রদৈষন কব্রব্িন।
রস পররব্যৈব্নর যিব্িও শ্রীহর্ষ রিব্লন রসদ্ধহস্ত। যরদও ‘ননর্ধচররত’ িহাকাব্যে অঙ্গীরস ৈৃঙ্গার, তযুও যিৌল
রব্সর পররপুরষ্ট্র জনে রতরন অঙ্গরস রূব্প করুণ, যীর, হাসে, যরৌদ্র, যীভৎস প্রভৃরত রব্সর যর্াযর্ প্রব্য়াগ কব্রব্িন।
যযিন- রাজহংব্সর রযলাব্প (১/ ১৩৫- ১৪২) করুণ, নব্লর যুদ্ধযীরতা প্ররতপাদব্ন (১। ৯-১৪) যীররস, যর্াড়ৈ
সব্গষ নযযারহক যভাজসভায় অযসব্রারচত হাসেরস, সিদৈ সব্গষ করলর উরিব্ত যরৌদ্র রস, রযরহী নব্লর রচত্তযৃরত্ত
যণষনায় (১। ৮৪-৮৬) যীভৎস রস যর্াযর্ সরন্নরযষ্ট্ হব্য়ব্ি।
শ্রীহব্র্ষর রচনাশৈলীর সযষাব্পিা উব্েখব্যাগে নযরৈষ্ট্ে হল পদলারলতে। িহাকরয কারলদাব্সর উপিা অলংকার
প্রব্য়াব্গ যযিন সযষারতৈায়ী দিতা, িহাকরয ভাররযর রচনায় যযিন অর্ষব্গৌরযারন্বত যাব্কের অজস্র সিাব্রাহ,
শ্রীহব্র্ষর ননর্ধচররব্তও যতিরন পদলারলব্তের রযরচি সিাব্যৈ। তাই এরূপ প্রযাদ প্রচরলত আব্ি“উপিা কারলদাসসে ভারব্যরর্ষব্গৌরযি।
ননর্ব্ধ পদলারলতেং িাব্ঘ সরন্ত এব্য়া গুণাঃ”।। ৩
ননর্ধচররব্ত কারলদাব্সর যণষনায় িত কল্পনা নযভয যনই, যনই সযষি প্রসাদ যা সুকুিার গুব্ণর রচত্তচুরম্বনী
চারুতা, ভাররযর অর্ষব্গৌরব্যর যগৌরব্যাজ্জ্বল অরভযেরিও এখাব্ন অনুপরস্থত। তযুও করযর যলখনী রনঃসৃত যণষনা
লরলতিধুর পব্দর প্রব্য়াব্গ পদলারলব্তের শ্রুরতসুখকর ঝঙ্কার সৃরষ্ট্ কব্র। কাব্যে যেযহৃত ৈব্ব্দর গীরতধরিষতাই হল
পদলারলব্তের িূল উৎস। লরলত যা যকািল পদ সরন্নব্যব্ৈর দ্বারা রচনার গীরতধরিষতা কাব্যের উৎকব্র্ষর কারণ এযং
তা পাঠক যা যশ্রাতার আহ্লাব্দর জনক। তাই কুন্তক যব্লব্িন“অপযষাব্লারচব্তহপেব্র্ষ যন্ধ্ব্সৌন্দযষস্দা।
গীতযদহৃদয়াহ্লাদং তদরযদাং রযধধারত যৎ”।। (যব্ক্রারিজীরযত, ১/৩৭)
রচনার এই রযব্ৈর্ নযরৈব্ষ্ট্ে শ্রীহর্ষপ্ররতভার সযষারতৈায়ী রযলাস অনায়াস লিে যব্ল ননর্ধচররব্তর পদলারলতে
প্রযাব্দ পররণত হব্য়ব্ি। প্রর্ি সব্গষ নব্লর যণষনা করব্ত রগব্য় শ্রীহর্ষ যব্লব্িন“অধারর পব্দ্মর্ু তদঙরিণা ঘৃণা ক্ক তচ্ছয়চ্ছায়লব্যাহরপ পেব্য।
তদাসেদাব্সেহরপ গব্তাহরধকাররতাং ন ৈারদঃ পারযষকৈযষরীশ্বরঃ”।। (১/২০)
এই যোব্কর প্ররতরি চরব্ণই রব্য়ব্ি যিকানুপ্রাস। অনুপ্রাস অলংকাব্রর যাহুলে এযং প্রব্য়াগ কুৈলতার জনে যয
গীরতধরিষতা সৃরষ্ট্ হব্য়ব্ি যসিাই পদলারলব্তের কারণ। উপিা, যের্ এযং অনুপ্রাস অলংকাব্রর স্বচ্ছন্দ প্রব্য়াব্গ
পদলারলতে যদখা যায় এই যোব্ক“অব্দাহয়িালপে রৈখীয ৈারব্দা যভূয তূ্ীিরহতাপকারকঃ।
অর্াসে রাগসে দধা পব্দ পব্দ যচাংরস হংসীয রযদভষজাদব্দ”।। (৯/১৪)
অর্ষাৎ ৈত্রুব্দর অপকারী এযং রিতভার্ী নল, সপষব্দর দুঃখ-জনক ৈরৎকালীন িয়ূব্রর নোয় এই কর্া যব্ল
নীরয হব্লন। তারপর প্রব্তেক কর্ায় নব্লর অনুরাগ সৃরষ্ট্ কব্র দিয়ন্তী, পাব্য় ও িুব্খ ররিিাব্ৈারভত হংসীর নোয়
(িধুর) কর্া যলব্ত লাগব্লন। এই যোব্কর পূযষাব্ধষ যশ্রৌতী পূব্ণষাপিা, যৈর্াব্ধষও যশ্রৌতী পূব্ণষাপিা। যৈর্াব্ধষ আব্ি
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অন্তোনুপ্রাস ও যৃত্তনুপ্রাস। তািাড়া এই যোব্কর ‘ৈারদঃ’, ‘অরহতাপকারকঃ’ ‘আসেরাগসে’, ‘পব্দ পব্দ’ এই পদগুরল
রেষ্ট্। এই উপিারদ অলংকাব্রর প্রব্য়াগ চাতুযষ এযং লরলব্তারচত পদ-সরন্নব্যৈ যয সঙ্গীত িাধুযষ সৃরষ্ট্ কব্রব্ি তা
শ্রুরত সুখকর। শ্রীহব্র্ষর রচনায় গীতব্গারযব্ন্দর িত ‘যকািলকান্ত’ পদাযলী দুলষভ। এখাব্ন িূলতঃ অনুপ্রাব্সর
ৈব্দসাব্িে সৃরষ্ট্ হব্য়ব্ি শ্রুরতিাধুযষ। িাব্ঝ িব্ধে যকািল পদসরন্নব্যৈ সৃরষ্ট্ কব্রব্ি সংগীব্তর িধুর ঝংকার। এই
গীরতিয়তাই ননর্ধচররব্তর পদলারলব্তের িূল রহসে। িহাকরয শ্রীহব্র্ষর রযরযধ ৈাব্স্ত্র যুেৎপরত্তর ফলশ্রুরত এই
িহাকাযে। ভাযপি অব্পিা কলাপব্ির আরধকে, ৈাস্ত্রীয় সন্দব্ভষর প্রব্য়াগারতৈযে, রিষ্ট্ কল্পনার যাহুলে, দীঘষ ও
অনাযৈেক যণষনশযভয, অপ্রচরলত এযং নযরনরিষত ৈব্ব্দর প্রব্য়াগ এই িহাকাযেব্ক দুরুহ কব্র তুব্লব্ি। রযরভন্ন ৈাব্স্ত্র
প্রগাঢ় পারিতে িাড়া শ্রীহব্র্ষর রচনার িব্িষাদ্ধার করা, রসাস্বাদ করা অসম্ভয। এই িহাকাযে যযন জরা-যোরধ-রযধ্বংসী
রসায়ন। এই িহাকাব্যের রচনাশৈলী করযর যহুজ্ঞতায় ভাস্বর। তাই এরূপ প্রযাদ প্রচরলত আব্ি- “ননর্ধং
রযদ্বব্দৌর্ধম্”। শ্রীহব্র্ষর এই ননর্ধচররত কাযে রযদ্বজ্জব্নর অজ্ঞানান্ধ্কার রূপ যোরধ রনরািব্য়র ঔর্ধ স্বরূপ। এই
িহাকাব্যের যর্ার্ষ অনুৈীলব্নর জনে িানরসক রস্থরতা, দৃঢ়তা এযং নযদগ্ধ্ে রযব্ৈর্ প্রব্য়াজন। করয রনব্জই যব্লব্িনতাাঁর করযতা-কারিনীর রিণীয়তা রযদগ্ধ্ জব্নর িব্ন আনন্দরব্সর উোস জাগায়, িন্দিরতব্দর অন্তব্র নয়
(২২/১৫২)।
িহাকরয শ্রীহর্ষ ভাররয প্রদরৈষত কাযে রচনা রীরতব্ক িহনীয় উত্তুঙ্গতায় উন্নীত কব্রব্িন। ননর্ধচররত কাব্যে
শ্রীহব্র্ষর সযষারতৈায়ী করযপ্ররতভা এযং ধুরন্ধ্র দাৈষরনক প্রজ্ঞার গঙ্গা-যিুনা সঙ্গি ঘব্িব্ি। িহাকাযেব্ক রিণীয় ও
সহৃদয়-সংব্যদে কব্র তুলব্ত যয সয উপাদান প্রব্য়াজনীয় তা সযই এই িহাকাব্যে পূণষিািায় রযদেিান। এিাড়া
রচনারীরতর সব্ঙ্গ যুি হব্য়ব্ি গীরতিয়তার আব্যৈ। শ্রীহব্র্ষর ৈব্দস্দ সিুদাত্ত, স্বচ্ছ এযং ভায-প্রতীরতর অনুকূল।
ভাররয এযং িাব্ঘর দ্বারা যহুব্িব্ি প্রভারযত হব্লও শ্রীহর্ষ রস প্রতীরতর প্ররতযন্ধ্ক িব্ন কব্রই তাাঁর রচনায় যন্ধ্াত্মক
যোক রচনা পররহার কব্রব্িন। ননর্ধচররব্ত যের্ এযং যিব্কর নযরচিে র্াকব্লও তা যণষনার গরতব্ক অনুসরণ কব্র
স্বাভারযকভাব্যই এব্সব্ি। কাযেপাঠ তখনই চররতার্ষ হয় যখন রচত্তযৃরত্ত এযং যুরদ্ধযৃরত্ত যুগপৎ পররতৃি হয়। শ্রীহব্র্ষর
রচনার অনেতি নযরৈষ্ট্ে হল হৃদয়ানুভূরত এযং যযৌরদ্ধক পররতৃরির সিানুপাত উপরস্থরত। আর এই নযরৈষ্ট্েই
ননর্ধচররত িহাকাযেব্ক িহে দান কব্রব্ি। শ্রীহব্র্ষর সিস্ত যণষনীয় রযর্য়ই যিৌল যৃত্তাব্ন্তর সব্ঙ্গ সঙ্গরতপূণষ। এ
রযর্ব্য় রস. কুনহন্ রাজা িব্হাদব্য়র সিীিা রযব্ৈর্ উব্েখব্যাগে- “He (Sriharsa) describes only what are
relevant to the context, he does not drag in points simply for securing an occasion for
description, as is found in many of poems starting with Magha’s Sisupalabadha and
continued in its many imitations.”৪ শ্রীহব্র্ষর যণষনা িূল কারহরনর সব্ঙ্গ যযভাব্য যতখারন সঙ্গত, ভাররয এযং
িাব্ঘর যণষনা ততখারন নয়। আধুরনক কাযে সিীিকব্দর যকউ যকউ ‘ননর্ধচররত’ িহাকাযেব্ক “the last
masterpieces of industry and ingenuity” ৫ যব্ল িন্তযে কব্রব্ি, আযার যকউ যকউ এই িহাকাযেব্ক রনকৃষ্ট্

রুরচ এযং অপকৃষ্ট্ রচনারীরতর রযদৈষনরূব্প রচরহ্নত কব্রব্িন।৬ যস্তুত ননর্ধচররব্তর এই যদার্ উিাযন চব্র কলঙ্ক
আরযষ্কাব্ররই নািান্তর। ‘রযদ্বব্দৌর্ধ’ এই িহাকাব্যের রভতব্র প্রব্যৈ করব্ত যগব্ল প্রব্য়াজন নযদব্গ্ধ্ের, প্রব্য়াজন
পারিব্তের৭। করযর রচনাব্ক যুঝব্ত হব্ল করযর যুগ পররব্যৈব্ক যুঝব্ত হব্য। করযর সিকালীন পাঠব্কর রুরচর
সব্ঙ্গ একাত্ম হব্ত হব্য। শ্রীহব্র্ষর সিসািরয়ক যা রকয়ৎ পরভাযী িীকাকাব্ররা করযর রচনার িূল সুযরিব্ক হৃদয়ঙ্গি
করব্ত যপব্ররিব্লন যব্লই তাাঁব্দর কব্ে উচ্চাররত হব্য়ব্ি কখব্না শ্রীহব্র্ষর প্রৈরস্ত, কখব্না যা তাাঁর িহাকাব্যের
প্রৈরস্ত। িীকাকার গদাধর যব্লব্িন—
“অশনেঃ করযরভরিুণ্াং পদারদ্ধাং সুপদ্ধরতম্।
সিাদায় করযঃ যশ্রয়ঃ শ্রীিান্ হর্ষঃ প্ররতষ্ঠাব্ত।।”৮

শ্রীহর্ষ এযং তাাঁর ননর্ধচররত কাব্যের এরূপ যহু প্রৈরস্ত প্রচরলত আব্ি। যয সকল সিাব্লাচক শ্রীহব্র্ষর রচনায়
দুরযগাহে প্ররতপাদব্ন অর্যা যদার্ারযষ্করব্ণ তৎপর, তাাঁরা স্বচ্ছন্দ, যপ্রাদ্দাি, প্রযহিান শ্রীহর্ষ -করযতা-কারিনীর
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রিঠুন হালদার

প্রাণস্পন্দন অনুভয করব্ত যের্ষ হব্য়ব্িন যব্ল িব্ন হয়। নতুযা রকভাব্য এরূপ প্রৈংসার পুেযৃরষ্ট্ যসই িহান্ করযযর
যা তাাঁর িহতী কৃরতব্ত যরর্ষত হয়।
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