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Abstract 
Why Kalidasa is called poet of nature can be understood by reading any of his poems or dramas. 

Mahakavi Kalidas has used the nature effectively in his poetry and plays. He is the true shaper of 

both inner and outer nature of man. He used the nature sometimes as a mood, sometimes as a stimuli 

and sometime only as an illustration. ‘Rtusamhara’, ‘Raghuvamsa’, ‘Kumarasambhava’, 

‘Meghaduta’, ‘Abhijnanashakuntala’ - everywhere there is an identity of his love of nature, the 

extreme closeness of human life to nature. In “Rtusamhara, he has shown the variation that comes 

in human life with the variation of season. In ‘Raghuvamsa’, the poet shows his love for nature in 

the description of natural scenes like frothy ocean, green forest etc, and also the love of hero and 

heroin in the braking of the sea waves. In describing of the wonderful beauty of Himalayas in the 

first canto of the epic ‘Kumarasambhava’, In “Meghaduta” yaksha’s unconscious use of cloud as a 

messenger, in the description of rivers and wonderful beauty of city Alaka – Kalidasa’s love for 

nature is found. In the drama ‘Abhijnanashakuntala’ also the nature is depicted as one of the main 

character with other characters like Dushyanta. Sakuntala, Anasuya, Priyambada, Kanva etc. In the 

words of R.N Tagore, A fairy tale can be written by making nature as a human being and putting 

words in its mouth but to keep nature as nature and make it so live, so perceptible, so comprehensive, 

so intimate, to accomplish so much drama by it, which he never seen anywhere else. The nature 

assumes a central role in all of the Kaladasa’s work. There for there is no fault in awarding Mahakavi 

Kalidasa as ‘poet of nature’. 

____________________________________________________ 

Discussion  
কতি পতিতেতি :  
              মহাকতি কাতিদাস িাি অমি সৃতিি দ্বািা সংসৃ্কি সাতহিযকক এক সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা তদকয় চেকেন। 
তিশ্বসাতহকিযি দিিাকি একাসকন িসাি চ ােযিা প্রধানিঃ কাতিদাকসি সাতহিযকীতিিি দ্বািাই অতজিি হকয়কে। তকন্তু কতি 
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তনকজি জন্মভুতম, আতিিভািকাি, পাতিিাতিক জীিন প্রভৃতি সম্মকে একতি িাকযও উচ্চািণ ককিনতন। িাি এই তনিিিাই 
িাকক তকংিদন্তী ককি িুকিকে। 

“ হায়কি ককি চককি চেকে কাতিদাকসি কাি। 
পতিকিিা তিিাদ ককি িকয় িাতিখ সাি।।”১ 

 
মহাকতি কাতিদাকসি আতিভিাি-িগ্ন তনকয় চ  তক ভীষণ িকম মি পার্িকয আকে িাি প্রকৃি প্রমান কতিগুরু িতিন্দ্রানাকর্ি 
এই উতি।  েকিষণা তিস্তি হকিও তিি তসদ্ধাকন্ত চপৌঁোন সম্ভি হয়তন।  াই চহাক, তিতভন্ন মি তিকেষণ ককি তিিপূিি 
প্রর্ম হকি তিস্টীয় ষষ্ঠ শিাব্দী – এই সময়কািককই কাতিদাকসি সময় তহকসকি ধিা হকয়কে। 
           কতি িাি জন্মভুতম সম্পককি তনকজ তকেু চসভাকি িকি  ানতন। িাি সমস্ত কািয- নািক সংসৃ্কি ভাষাকি 
িতেি হওয়ায় সংসৃ্কি ভাষা সািা ভািকি প্রসাতিি র্াকায় ভাষাও এিযাপাকি তকেু প্রমান তদকি পাকিতন চসভাকি। িকি 
সংসৃ্কি ভাষাি প্রধান িীতিগুতিি মকধয বিদভিী িীতিি প্রতি িাি তিকশষ চ াোঁক িক্ষয কিা চেকে - “বিদভিীিীতিসন্দকভি 
কাতিদাস  প্রেল্ভকি”। এই বিদভিী িীতিি চ াে িকয়কে দাতক্ষনাকিযি তিদভি চদকশি সাকর্, এোড়া তিদভি চদকশি আোি 
- চিশভূষাি প্রতিও কতিি িান িকয়কে। এইসি তদক তিোি ককি িাকক দাতক্ষনাকিযি অতধিাসী িকিই মকন হয়।  
 
তিকেষণ :  
           এখাকন মূি আকিােয তিষয় হি মহাকতি কাতিদাকসি প্রকৃতি চপ্রম এিং িাি িতেি কািয ও নািকগুতিকি 
প্রকৃতিি প্রভাি। প্রকৃতি ও জীিজেৎ একই তিশ্বতিিিিকনি দুতি তিতেত্র প্রকাশ। এই কািকনই তিশ্বপ্রকৃতিি সাকর্ মনুষয 
সমাজ ওিকপ্রাি ভাকি জতিি। িহু  ুে ধকি কািযকল্পনায় এই সম্বেতি িকয়কে। ইংকিজী কতিকদি মকধয চ মন প্রকৃতিকক 
চেিন জীিরূকপ চদখানি জনয Wordsworth ‘poet of nature’ িা প্রকৃতিি কতি উপাতধ চপকয়কেন, চিমতন ভািকিও 
কাতিদাসকক “প্রকৃতিি কতি” আখযা চদওয়া হয়।  
           কতি কাতিদাস িাি কাকিয ও নািকক প্রকৃতিকক সার্িকভাকি িযিহাি ককিকেন।তিতন মানুকষি আন্তি ও 
িতহঃ- উভয় প্রকৃতিিই রূপকাি। কতি প্রকৃতিকক চকার্াও আিম্বন তিভাি, চকার্াও উদ্দীপন তিভাি,আিাি চকার্াও িা 
শুধুই তেত্রকল্প তহসাকি িযিহাি ককিকেন। ‘ঋিুসংহাি’, ‘িঘুিংনশ’, ‘কুমািসম্ভি’, ‘আতভজ্ঞান শকুন্তি’ – সিিত্রই িাি 
প্রকৃতি চপ্রকমি, প্রকৃতিি সাকর্ মানি জীিকনি আিযতন্তক ঘতনষ্ঠিাি অনুভূতিি পতিেয় চমকি। 
 
ঋিুসংহাকি প্রকৃতি : 
                   কতিি সিিপ্রর্ম িেনা ঋিুসংহাকি প্রকৃতি ও মানুকষি হৃদকয়ি আতিকিা প্রকাশ চপকয়কে। এই 
কাকিয িঙ্গ প্রকৃতিি েয় ঋিুি আিিিকন প্রকৃতি িাকজয পতিিিিকনি সাকর্ সাকর্ মানুকষি মকধয চকমন পতিিিিন হয় িাই 
িতণিি হকয়কে। তিকশষিঃ চপ্রতমক – চপ্রতমকাি হৃদয় িৃতিকি ঋিু পতিিিিন চ  ভাি - বিতেত্রয আকন িা খুি সুন্দএ 
ভাকি িযি কিা হকয়কে কাতিদাকসি এই প্রর্ম প্রয়াকস। এক কর্ায় প্রকৃতি ও মানি জেৎ - এই দুই চ ন তমকিতমকশ 
চেকে এই কাকিয। গ্রীকেি প্রেি দািদাহ এিং প্রাণীকুকিি চশােনীকয় অিিাি তেত্র চ ভাকি িুকি ধিা হকয়কে িা 
এককর্ায় অিদনয।এখাকন প্রকৃতি আিম্বন ও উদ্দীপন তিভাি তহকসকি অতিি।  
 
চমঘদূকি প্রকৃতি :  
           এই েীতি কযাকিয প্রকৃতিি সজীি তেত্র কতি ফুতিকয় িুকিকেন তিতভন্ন মাধযকমি দ্বািা। কুকিকিি অতভশাকপ 
িামতেতি পিিকি তনিিাতসি  ক্ষ আষাঢ় মাকসি প্রর্ম তদন আকাকশ নকিাতদি চমঘকক চদকখ িাককই তনকজি তপ্রয়াি কাকে 
অিকা পুিীকি সংিাদ চপ্রিকনি জনয দুি তহকসকি তনকয়াে ককিকেন - 

“আষাঢ়সয প্রর্ম তদিকস চমঘমাতেিসানুং 
িপ্রতিিাপতিণিেজকপ্রক্ষনীয়ং দদশি।।”২ 
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“েন্তিযা চি িসতিিিকা নাম  কক্ষশ্বিাণাং 
িাকহযাদযানতহহিহিতশিশ্চতন্দ্রকাকধৌিহমিযা।।”৩ 

 
কতি এখাকন অকেিন চমকঘ চেিন সিা আকিাপ ককিকেন। 
 
          এই কযাকিয নদনদী তেতি- নেিী এক একতি জীিন্ত েতিত্র রূকপ িতণিি হকয়কে।কমকঘি েমনপকর্ প্রকৃতি 
তিতেত্ররূকপ অতিি হকয়কে। চসখাকন তিেপাকদ তিশীণিা, চিিানদী,েঞ্চিা চিত্রিিী ক্ষীণ সতিিা তসেু প্রভৃতি নদীগুতি চ ন 
তিতভন্ন প্রকাকিি নাতয়কা।কতিি ভাষায়— 

“কিিাং দ্রক্ষযসুপিতিষকয় তিেপাকদ তিশীণিাং 
ভতিকেবদতিি তিিতেিাং ভূতিমকঙ্গ েজসয।।”৪ 
“ তিকিাপান্তস্ততনিসুভোং পাসযতস স্বাদু  স্মাৎ 
সভ্রূভঙ্গং মুখতমি পকয়া চিত্রিিযাশ্চকিাতমি।।”৫ 
“কিণী ভূিপ্রিনুসতিিাঽসািিীিসয তসেু।”৬ 

এই ভাকি মহাকতি কাতিদাস প্রকৃতিকক চ ন জীিন্তরূপ তদকয়কেন এই েীতিকাকিয। 
 
কুমািসম্ভকি প্রকৃতি :  
          এই মহাকাকিয মহাকতিি প্রকৃতি সকেনিাি প্রমাণ পাওয়া  ায় তহমািায়কক একতি অনযিম েতিত্র রূকপ অতিি 
হওয়ায়। কতি প্রর্ম সকেিি চোকক চোকক তহমািকয়ি মতহমা িণিনা ককিকেন। কতিি ভাষায় - তহমািয় হি পৃতর্িীি 
মানদি স্বরূপ –  

“পূিিাপকিৌ চিৌয়তনধী িোহয তহহিঃ পৃতর্িযা ইি মানদন্ড।”৭ 

 
তহমািয় হি েকন্দ্রি নযায়,  াকি সমস্ত কিি তিিীন হকয়  ায় – 
 

“অনন্তিিত্নপ্রভিসয  সয তহমং ন চসৌভােযতিকিাপী হািম্। 
এককা তহ চদাকষা গুনসতন্নপাকি তনমজ্জিীকন্দাঃ তকিকণতিিাি।।”৮ 

 
তহমািয় তদিাকিাকভীি গুহািীন অেকািকক িতিতকিণ হকি িক্ষা ককি চ মন নীে িযতি উন্নি জকনি শিণাপন্ন হকি 
িাহাি প্রতি মমিাই জন্মায়। এই ভাকি কতি তহমািয়কক অনযিম প্রধান েতিত্ররূকপ অিন ককিকেন। 
 
িঘুিংকশ প্রকৃতি : 
          মহাকতি এই মহাকাকিযি প্রর্ম সকেিি তদ্বিীয় চোকক িঘুিংশকক দুস্তি মহাসােকিি সাকর্ একই আসকন 
িতসকয় প্রকৃতিি প্রতি িাি েভীি অনুিাকেি তনদশিন তদকয়কেন- 
 

“ক্ব সূ ি প্রভকিা িংশঃ ক্ব োল্পতিষয় মতিঃ। 
তিিীষুিদুস্তর্ চমাহাদুডু চপনাতস্ম সােিম্।।”৯ 

 
মহািাজ তদতিকপি মহতষি িতশকষ্ঠি আশ্রকম  াত্রাকাকি প্রকৃতি ও মানুকষি চ  আতিক সম্পকি মহাকতি তেতত্রি ককিকেন 
িাি প্রমাণ পাওয়া  ায় প্রর্ম সকেিি তকেু চোকক — 
 

“তিগ্ধেম্ভীিতনকঘিাষকমকং সযান্দনমাতহহকিৌ। 
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প্রািৃকষযণযং পকয়ািাহং তিদুযবদিািিাতিি।।”১০ 

এখাকন িাজা তদিীপ ঐিািি এিং মহািানী চ ন তিদুযৎ। 
 

“কাপযতভখযা িকয়ািাসীদ্ ব্রজকিাঃ শুদ্ধকিষয়া। 
তহমতনমুিকয়াক িাকে তেত্রােন্দ্রমকসাতিি।।”১১ 

এখাকন িাজমতহষী তেত্রানক্ষত্র এিং মহািাজা তদিীপ েকন্দ্রি নযায় চশাতভি হকয়কেন। 
 
         এোড়া শািিৃকক্ষি তন িাকসি েেিাহী এিং পুস্পপিাে তিকক্ষপকািী িায়ুি দ্বািা িাজদম্পিীি চসিা, আকাকশ 
সািস পাতখকদি চশ্রণীিদ্ধভাকি স্তম্ভহীন চিািণ মািা িেনা ইিযাতদ তিষয়গুতিি মকধযও মহাকতি প্রকৃতিি সাকর্ মানুকষি 
আতিক সম্পককিি িেনকক প্রদতশিি ককিকেন।১২ 
 
তিিমিষিীকয় প্রকৃতি :  
          এই নািকক উিিশী িিায় পতিণি হকয়কেন এিং িাি অকেষকণ পুরুিিা উন্মি হকয় চেকেন। সমস্ত প্রকৃতি 
চ ন িাি চেিনাি আকাকি আকাতিি। 
  
অতভজ্ঞান শকুন্তকি প্রকৃতি :  
                         মহাকতি কাতিদাস িতেি ‘অতভজ্ঞান শকুন্তিম্’ নািকক প্রকৃতিি েতিত্র তেত্রন সমগ্রিা িাভ 
ককিকে। আকিােয নািককি প্রস্তািনা অংকশ িকয়কে গ্রীেকাকি পািি সংসকেি সুিতভি িনিায়ুি কর্া, ভ্রমকিি দ্বািা 
ঈষদীষদ্ েুতম্বি সুকুমাি তশিীষকুসুকমি তিিাতসনী নািীি কণিভূষণ হওয়াি িণিনা— 
 

“ঈষদীষেুতম্বিাতন ভ্রমবিঃ সুকুমাি চকশি তশখিাতণ। 
অিিংসয়তন্ত দয়মানাঃ প্রমদাঃ তশিীষকুসুমাতন।।”১৩ 

 
নািককি প্রর্মাকি মাতিনী িীিিিিী মহতষি ককেি আশ্রম। িপিকনি প্রান্তভাকে শুকপাতখকদি আস্রয়িি োকেি চকািি 
চর্কক ভ্রি হকয় তনিাধান তনকে পকড় আকে। হতিকনিা এখাকন তনভিকয় তিেিন ককি, িরুিিাগুতি সাদি চিকহ িাতিি। 
শকুন্তিা, অনসুয়া, তপ্রয়ংিদা ও িন চজযাৎিাকক আিাদা কিা  ায় না। নিজাি পকত্রি সাকর্ শকুন্তিাি চদহিািকনযি 
িুিনা, ভ্রমকিি দ্বািা শকুন্তিাি িতি সকম্ভাকেি কল্পনা প্রভৃতি দৃশয প্রকৃতিকক সজীি ককি িুকিকে।১৪ 
         তদ্বিীয় অকি িকয়কে প্রকৃতিি বনিযতিক েতি। গ্রীেকাকি মতহকষি জকি আিোহন, মৃেকুকিি চিামন্থন, 
জিাসকয় শূকিকদি মুস্তাঘাস উৎপািন িণিনাকিও অিণযকুকিি জীিন্ত েতি ধিা পকড়।১৫ 
         িৃিীয় অকি প্রকৃতি উদ্দীপন তিভাি তহকসকি কাজ ককিকে। মাতিনী তিকি তনভৃি িিাকুঞ্জ পদ্ম েকে সুিতভি 
িনিায়ু তিিহ সন্তপ্ত নিনািীি হৃদকয়ি আকিেকক জাতেকয় চদয়।১৬ 
         েিুর্ি অকি মানুষ ও প্রকৃতিি আতিক িেন সককেই মুগ্ধ ককি। িপিন ভুতমকি আজন্ম িাতিি শকুন্তিা 
পতি েৃকহ  াকি। িনকদিিািা শকুন্তিাকক অিিিকণি জনয চক্ষৌম  ুেি, নানািকম অিিাি ও িাক্ষা িস উপহাি তদকে 
- চ ন িাজিানীি মি তনকজি কনযাকক চ ােয ভূষকণ আভুতষি ককি পাঠাকি োইকে।১৭ িনপ্রকৃতিি সাকর্ শকুন্তিাি 
সম্পকি অকেদয। আশ্রকমি োেগুতিকি জি না তদকয় চস জল্পান কিি না, চিহ িসি একতি পািাও তেড়ি না। 
োেগুতিি প্রর্ম ফুি ফিাি সময় শকুন্তিাি আনকন্দি সীমা র্াকি না, চসই শকুন্তিা পতিেৃকহ  াকি িাই মহতষি কণ্ব 
সকি আশ্রম িরুি কাে চর্কক অনুমতি োইকিন-  

“অনুমতি েমনা শকুন্তিা িরুতভতিয়ং িনিাস িেুতভঃ।”১৮ 
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চকাতকি িকিি দ্বািা োেগুতি চ ন েমকনি অনুমতি তদি। শকুন্তিাকক চ কি চদকখ হতিণীকদি মুখ চর্কক ঘাকসি গ্রাস 
পকড়  াওয়া, ময়ুিগুতিি নাকে অনীহা, িিাগুকিা হকি হিকদপািা খকস পড়া—এগুি িপিকনি জীিন্ত প্রকৃতিি তিিকহি 
তেহ্ন িহন কিকে।১৯ 
           চ  হতিণ তশশুতিকক শকুন্তিা মািৃ চিকহ িড় ককিকে চস শকুন্তিাি শাতড়ি আোঁেি চিকন ধকিকে। এই 
অিিায় শকুন্তিাি েখ জকি ভকি চেকে।২০ শকুন্তিা চ মন িকপািকনি তিিকহ কািি তঠক চিমতন শকুন্তিাি তিিকহও 
িপিকনি একই িকম অিিা হকয়কে। িাই শকুন্তিা েকি  াওয়াি পি অনুসুয়া ও তপ্রয়ংিদা িকিন— 
 

“শকুন্তিা তিিতহিং শূনযতমি িকপািনং প্রতিশাে।”২১ 

 
িকনি সাকর্ মানুকষি তিকেদ চ  আি করুন হকি পাকি িা চকিি এই নািককি েিুর্ি অকি প্রকাশ চপকয়কে। 
            পঞ্চম অকি দুষযন্ত শকুন্তিাকক তেনকি না চপকি িাকক পািু িকণিি পকত্রি মকধয র্াকক তকসািকয়ি সাকর্ 
িুিনা ককিকেন।২২ 
            ষষ্ঠ অকি প্রকৃতি চ ন অনুকশােনা গ্রি দুষযকন্তি হৃদকয়ি েতি। িসন্ত একসকে তকন্তু আকমি মুকুকি পিাে 
আকসতন। কুিিক কুতড় হকয়ই আকে, চকাতককিি কণ্ঠ স্খতিি হকয়কে।২৩ 
           সপ্তম অকি িকয়কে দুষযকন্তি আকাশপকর্ স্বকেি েমনকাকি প্রিাহ িায়ুি স্তি, চমঘমািা, চহমকুি পিিি 
প্রভৃতিি িণিনা।২৪ 
           এই ভাকি এই নািককি প্রতিতি অকি মহাকতি কাতিদাস িাি প্রকৃতি চপ্রকমি পতিেয় তদকয়কেন িকিন্দ্রনার্ 
ঠাকুকিি মকি শকুন্তিা নািকক প্রকৃতি চ ন চমরুদি। দুষযন্ত শকুন্তিাি চপ্রমকক এই িমণীয় প্রকৃতি চ ন ভিাি ককিকে। 
এই প্রকৃতি হকি তিতেন্ন কিকি শকুন্তিাি তকেুই অিতশি র্াকক না। দুষযন্ত, অনসূয়া, তপ্রয়ংিদা, কণ্ব, চেৌিমী সমস্ত 
তমকি এক তনজিীি মানিসূ্তপ পকড় র্াকক মাত্র এিং কাতিদাকসি কাতিদাকসি চপ্রম সহসা অিযন্ত তশতর্ি ও ক্ষতণক মকন 
হয়। 
             পতিকশকষ িিা  ায়, কাতিদাকসি সমগ্র সৃতিকিই প্রকৃতি তিশাি ভুতমকা পািন ককিকে। প্রকৃতিি সাকর্ 
মানুকষি এমন অন্তিঙ্গ সম্পকি তিশ্ব সাতহকিয চকার্াও চদখা  ায় না। প্রকৃতি কাতিদাকসি কাকিয একতি প্রধান েতিত্র 
হকয় উকঠকে। কতিগুরু িিীন্দ্রনার্ িাি ‘প্রােীন সাতহকিয’ি শকুন্তিা প্রিকে  র্ার্িই িকিকেন-  

“অতভজ্ঞান শকুন্তি নািকক অনসূয়া - তপ্রয়ংিদা চ মন, কণ্ব চ মন, দুষযন্ত চ মন, িকপািন চ মন, প্রকৃতিও 
চিমন এক তিকশষ পাত্র। ...প্রকৃতিকক মানুষ কতিয়া িুতিয়া িাহাি মুকখ কর্ািািিা িসাইয়া রুপক নািয িতেি 
হইকি পাকি; তকন্তু প্রকৃতিকক প্রকৃতি িাতখয়া িাহাকক এমন সতজি,এমন প্রিক্ষয, এমন িযাপক, এমন অন্তিঙ্গ 
কতিয়া চিািা, িাহাি দ্বািা নািককি এি কা ি সাধন কিাইয়া িওয়া, এ চিা অনযত্র চদতখ নাই।”২৫ 
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