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আর্যয্জাতির সূক্ষ্ম তিল্প * 

  

একদল মনুষ্য বললন যে, এ সংসালে সুখ নাই, বলন চল, য াগাল াগ সমাপ্ত করেয়া 

মুরি বা রনর্ব্বাণ লা  কে। আে একদল বললন, সংসাে সুখময়, বঞ্চলকে বঞ্চনা ্রাহাযয 

করেয়া, খাও, দাও, ঘুমাও। োাঁযাো সুখর লাষ্ী, তাাঁযারদলগে মলযয নানা মত। যকয বললন 

যলন সুখ, যকয বললন মলন সুখ; যকয বললন যলমব, যকয বললন ্যলমব; কাযাে সুখ 

কালেবয, কাযােও সুখ জ্ঞালন। রকন্তু প্রায় এমন মনুষ্য যদখা োয় না, যে যসৌন্দলেবয সুখী 

নলয। তুরম সুন্দেী স্ত্রীে কামনা কে; সুন্দেী কনযাে মুখ যদরখয়া প্রীত যও; সুন্দে রিশুে 

প্ররত চারযয়া রবমুগ্ধ যও; সুন্দেী পুত্রবযূে জনয যদি মাথায় কে। সুন্দে ফুলগুরল বারিয়া 

িেযায় োখ, ঘমবাি ললালে যে ্থব উপার্জ্বন করেয়াি, সুন্দে গৃয রনমবাণ করেয়া, সুন্দে 

উপকেলণ সাজাইলত, তাযা বযরয়ত করেয়া ঋণী যও; আপরন সুন্দে সারজলব বরলয়া, 

সর্ব্বস্ব পণ করেয়া, সুন্দে সর্জ্া খুাঁরজয়া যবড়াও—ঘেী বােী রপত্তলল কাাঁসাও োযালত সুন্দে 

যয়, তাযাে েত্ন কে। সুন্দে যদরখয়া পাখী যপাষ্, সুন্দে বৃলে সুন্দে উদযান েচনা কে, 

সুন্দে মুলখ সুন্দে যারস যদরখবাে জনয, সুন্দে কাঞ্চন েলত্ন সুন্দেীলক সাজাও। সকললই 

্যেয যসৌন্দেবযতৃষ্ায় পীরড়ত, রকন্তু যকয কখন এ কথা মলন কলে না বরলয়াই এত 

রবস্তালে বরললতরি। 

এই যসৌন্দেবযতৃষ্া যেরূপ বলবতী, যসইরূপ প্রিংসনীয়া এবং পরেলপাষ্ণীয়া। 

মনুলষ্যে েত প্রকাে সুখ আলি, তন্মলযয এই সুখ সর্ব্বালপো উৎকৃষ্ট; যকন না, প্রথমতঃ 

ইযা পরবত্র, রনমবল, পাপসংস্পিবিূনয; যসৌন্দলেবযে উপল াগ যকবল মানরসক সুখ, 

ইরিলয়ে সলে ইযাে সংস্পিব নাই। সতয বলে, সুন্দে বস্তু ্লনক সমলয় ইরিয়তৃরপ্তে 

সরযত সম্বন্ধরবরিষ্ট; রকন্তু যসৌন্দেবযজরনত সুখ ইরিয়তৃরপ্ত যইলত র ন্ন। েত্নখরচত সুবণব 

জলপালত্র জলপালন যতামাে যেরূপ তৃষ্া রনবােণ করেলব, কুগঠন মৃৎপালত্রও তৃষ্া রনবােণ 

যসইরূপ যইলব; স্বণবপালত্র জলপান কোয় যেেুকু ্রতরেি সুখ, তাযা যসৌন্দেবযজরনত 
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মানরসক সুখ। আপনাে স্বণবপালত্র জল খাইলল ্ যঙ্কােজরনত সুখ তাযাে সলে রমলি বলে, 

রকন্তু পলেে স্বণবপালত্র জলপান করেয়া তৃষ্া রনবােণারতরেি যে সুখ, তাযা যসৌন্দেবযজরনত 

মাত্র বরলয়া স্বীকাে করেলত যইলব। রিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্ব্বসুখালপো গুরুতে; 

োাঁযাো ননসরগবক যিা াদিবনরপ্রয় বা কাবযালমাদী, তাাঁযাো ইযাে ্লনক উদাযেণ মলন 

করেলত পারেলবন; যসৌন্দলেবযে উপল াগজরনত সুখ, ্লনক সমলয় তীব্রতায় ্সযয যইয়া 

উলঠ। তৃতীয়তঃ, ্নযানয সুখ যপৌনঃপুলনয ্প্রীরতকে যইয়া উলঠ, যসৌন্দেবযজরনত সুখ 

রচেনূতন, এবং রচেপ্রীরতকে। 

্তএব োাঁযাো মনুষ্যজারতে এই সুখবর্দ্বন কলেন, তাাঁযাো মনুষ্যজারতে 

উপকােরদলগে মলযয সলর্ব্বাচ্চ পদ প্রারপ্তে যোগয। যে র খােী খঞ্জনী বাজাইয়া যনড়াে 

গীত গাইয়া মুরষ্টর ো লইয়া োয়, তাযালক যকয মনুষ্যজারতে মলযাপকােী বরলয়া স্বীকাে 

করেলব না বলে, রকন্তু যে বাল্মীরক, রচেকাললে জনয যকারে যকারে মনুলষ্যে ্েয় সুখ 

এবং রচলত্তলাৎকলষ্বে উপায় রবযান করেয়ালিন, রতরন েলিে মরন্দলে রনউেন, যারবব, ওয়া্ 

বা যজনলেে ্লপো রনম্ন স্থান পাইবাে যোগয নলযন। ্লনলক যলরক, যমক লল প্র ৃরত 

্সােরাহাযী যলখকরদলগে ্নুবত্তলবী যইয়া করবে ্লপো পাদুকাকােলক উপকােী বরলয়া 

উচ্চাসলন বসান; এই গণ্ডমূখব দললে মলযয আযুরনক ্র্দ্বরিরেত কতকগুরল বাোরল বাবু 

্রাহগণয। পোন্তলে ইংললণ্ডে োজপুরুষ্-চূড়ামরণ গ্লাডলষ্টান, স্কেলণ্ডজাত মনুষ্যরদলগে 

মলযয রযউম্, আদম রিথ, যণ্টে, কলবাইল থারকলত ওয়ল্টে স্কেলক সলর্ব্বাপরে স্থান 

রদয়ালিন। 

  

যেমন মনুলষ্যে ্নযানয ্ াব পূেণাথব এক একরে রিল্পরবদযা আলি, 

যসৌন্দেবযাকাঙ্ক্ষা পূেণাথবও রবদযা আলি। যসৌন্দেবয সৃজলনে রবরবয উপায় আলি। 

উপায়ল লদ যসই রবদযা পৃথক পৃথক রূপ যােণ করেয়ালি।  

আমো যে সকল সুন্দে বস্তু যদরখয়া থারক, তন্মলযয কতকগুরল বণব মাত্র আলি—আে 

রকিু নাই; েথা আকাি। 

আে কতকগুরলে, বণব র ন্ন, আকােও আলি; েথা পুষ্প। 

কতকগুরলে, বণব ও আকাে র ন্ন, গরতও আলি; েথা উেগ। 
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কতকগুরলে, বণব, আকাে, গরত র ন্ন, েব আলি; েথা যকারকল। 

মনুলষ্যে বণব, গরত ও েব বযতীত ্থবেুি বাকয আলি। 

্তএব যসৌন্দেবয সৃজলনে জনয, এই কয়রে সামরাহী—বণব, আকাে, গরত, েব ও 

্থবেুি বাকয। 

যে যসৌন্দেবযজননী রবদযাে বণবমাত্র ্বলম্বন, তাযালক রচত্ররবদযা কলয। 

যে রবদযাে ্বলম্বন আকাে, তাযা রিরবয। জলড়ে আকৃরতলসৌন্দেবয যে রবদযাে 

উলেিয, তাযাে নাম স্থাপতয। যচতন বা উরিলদে যসৌন্দেবয যে রবদযাে উলেিয, তাযাে 

নাম  াস্কেবয। 

যে যসৌন্দেবযজরনকা রবদযাে রসরর্দ্ গরতে িাো, তাযাে নাম নৃতয। 

েব োযাে ্বলম্বন, যস রবদযাে নাম সেীত।  

বাকয োযাে ্বলম্বন, তাযাে নাম কাবয। 

কাবয, সেীত, নৃতয,  াস্কেবয, স্থাপতয এবং রচত্র, এই িয়রে যসৌন্দেবযজরনকা রবদযা। 

ইউলোলপ এই সকল রবদযাে যে জারতবাচক নাম প্রচরলত আলি তাযাে ্নুবাদ করেয়া 

“সূক্ষ্মরিল্প” নাম যদওয়া যইয়ালি। 

যসৌন্দেবযপ্রসূরত এই িয়রে রবদযায় মনুষ্যজীবন  ূরষ্ত ও সুখময় কলে।  াগযযীন 

বাোরলে কপালল এ সুখ নাই। সূক্ষ্ম রিলল্পে সলে তাযাে বড় রবলোয। তাযালত বাোরলে 

বড় ্নাদে, বড় ঘৃণা। বাোরল সুখী যইলত জালন না। 

স্বীকাে করে, সকল যদাষ্েুকু বাোরলে রনলজে নলয। কতকো বাোরলে সামারজক 

েীরতে যদাষ্;—পূর্ব্বপুরুলষ্ে  দ্রাসন পরেতযাগ কো যইলব না, তালতই ্সংখয সন্তান-

সন্তরত লইয়া গত্তলবমলযয রপপীরলকাে নযায়, রপল্ রপল্ করেলত যইলব—সুতোং 

স্থানা াববিতঃ পরেষৃ্করত এবং যসৌন্দেবযসাযন সম্ভলব না। কতকো বাোরলে দারেদ্রযজনয। 

যসৌন্দেবয ্ থবসাযয—্লনলকে সংসাে চলল না। তাযাে উপে সামারজক েীতযনুসালে আলগ 

যপৌেস্ত্রীগলণে ্লঙ্কাে, যদালদুলগবাৎসলবে বযয়, রপতৃশ্রার্দ্, মাতৃশ্রার্দ্, পুত্র-কনযাে রববায 

রদলত ্বস্থাে ্রতরেি বযয় করেলত যইলব—যস সকল বযয় সম্পন্ন করেয়া, িূকেিালা 

তুলয কদেবয স্থালন বাস করেলত যইলব, ইযাই সামারজক েীরত। ইচ্ছা করেললও 
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সমাজিৃঙ্খলল বর্দ্ বাোরল, যস েীরতে রবপেীতাচেণ করেলত পালেন না। কতকো 

রযন্দুযলমবে যদাষ্; যে যমবানুসালে উৎকৃষ্ট মমবেপ্রস্তুত যমবযও যগাময় যলপলন পরেষৃ্কত 

করেলত যইলব, তাযাে প্রসালদ সূক্ষ্ম রিলল্পে দুেবিােই সম্ভাবনা। 

এ সকল স্বীকাে করেললও যদাষ্োলন যয় না। যে রফরেরে যকোণীরগরে করেয়া িত 

মুদ্রায় যকান মলত রদনপাত কলে, তাযাে সলে বৎসলে রবংিরত সযস্র মুদ্রাে ্রযকােী 

রাহাময  ূস্বামীে গৃযপারেপােয রবষ্লয় তুলনা কে। যদরখলব, এ প্রল দরে ্লনকোই 

স্বা ারবক। দুই চারে জন যনাঢ্য বাবু, ইংলেজরদলগে ্নুকেণ করেয়া, ইংলেলজে নযায় 

গৃযারদে পারেপােয রবযান করেয়া থালকন এবং  াস্কেবয ও রচত্রারদে িাো গৃয সরর্জ্ত করেয়া 

থালকন। বাোরল নকলনরবি  াল, নকলল নিরথলয নাই। রকন্তু তাাঁযারদলগে  াস্কেবয এবং 

রচত্রসংরাহয যদরখললই যবায যয় যে, ্নুকেণ-সৃ্পযালতই ঐ সকল সংরাহয ঘরেয়ালি—নলচৎ 

যসৌন্দলেবয তাাঁযারদলগে আন্তরেক ্নুোগ নাই। এখালন  াল মলন্দে রবচাে নাই, মযাঘবয 

যইললই যইল; সরন্নলবলিে পারেপােয নাই, সংখযায় ্রযক যইললই যইল।  াস্কেবয রচত্র 

দূলে থাকুক, কাবয সম্বলন্ধও বাোরলে উত্তলমাযম রবচােিরি যদখা োয় না। এ রবষ্লয় 

সুরিরেত ্রিরেত সমান—প্রল দ ্রত ্ল্প। নৃতয গীত—যস সকল বুরি বাোলা যইলত 

উরঠয়া যগল। যসৌন্দেবযরবচােিরি, যসৌন্দেবযসাস্বাদনসুখ, বুরি রবযাতা বাোরলে কপালল 

রললখন নাই। 

  

—————-  

* সূক্ষ্ম রিলল্পে উৎপরত্তল ও আেবযজারতে রিল্পচাতুেী, শ্রীিযামাচেণ শ্রীমারন প্রণীত। 

করলকাতা। 
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