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গীতিকাবয* 

  

কাব্য কাহাকক ব্কে, তাহা অকেকক বু্ঝাইব্ার জেয যত্ন কররয়াকেে, রক্তু  কাহার  

যত্ন সফে হইয়াকে রক ো সকেহ। ইহা স্বীকার কররকত হইকব্ যয, দুই ব্যরতি  কনে কক 

প্রকার অর্থ ককরে োই। রক্তু  কাকব্যর যর্ার্থেক্ষণ সম্বকে মতকেদ র্ারককে  কাব্য ককই 

পদার্থ, সকেহ োই। যসই পদার্থ রক, তাহা যকহ বু্ঝাইকত পারুে ব্া ো পারুে, কাব্যরপ্রয় 

ব্যরতি  মাকেই কক প্রকার অেুেব্ কররকত পাকরে। 

কাকব্যর েক্ষণ যাহাই হউক ো যকে, আমারদকের রব্কব্চোয় অকেকগুরেে গ্রন্থ, 

যাহার প্ররত সচরাচর কাব্য োম প্রযুতি  হয় ো, তাহা  কাব্য। মহাোরত, রামায়ণ ইরতহাস 

ব্রেয়া নযাত হইকে  তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভােব্ত পুরাণ ব্রেয়া নযাত হইকে  তাহা 

অংশরব্কশকে কাব্য; স্ককের উপেযাসগুরেকক আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য ব্রেয়া স্বীকার করর; 

োেককক আমরা কাব্যমকযয েণয করর, তাহা ব্ো ব্াহুেয।  

োরতব্েথীয় কব্ং পাশ্চাত্ত্য আেঙ্কাররককরা কাব্যকক োো যশ্রণীকত রব্েতি  

কররয়াকেে। তাহার মকযয অকেকগুরেে রব্োে অের্থক ব্রেয়া যব্ায হয়। তাাঁহারদকের 

করর্ত রতেরে যশ্রণী গ্রহণ কররকেই যকর্ষ্ট হয়, যর্া, ১ম দৃশযকাব্য, অর্থাৎ োেকারদ; ২য় 

আনযােকাব্য অর্ব্া মহাকাব্য; রঘুব্ংকশর েযায় ব্ংশাব্েীর উপানযাে, রামায়কণর েযায় 

ব্যরতি রব্কশকের চররত, রশশুপােব্কযর েযায় ঘেোরব্কশকের রব্ব্রণ, সকেই ইহার 

অন্তেথত; ব্াসব্দত্ত্া, কাদম্বরী প্রেৃরত েদয কাব্য প্রর্ম   রিতীয় যশ্রণীর অন্তেথত েকহ, 

তাহাককই আমরা নণ্ডকাব্য ব্রেোম। 
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যদনা যাইকতকে যয, কই রেরব্য কাকব্যর রূপেত রব্েক্ষণ বব্েময আকে। রক্তু  রূপেত 

বব্েময প্রকৃত বব্েময েকহ। দৃশযকাব্য সচরাচর ককর্াপকর্কেই ররচত হয়, কব্ং রঙ্গাঙ্গকে 

অরেেীত হইকত পাকর, রক্তু  যাহাই ককর্াপকর্কে গ্ররন্থত, কব্ং অরেেয় পকযােী, তাহাই 

যয োেক ব্া তকেণীস্থ, কমত েকহ। ককদকশর যোককর সাযারণতঃ উপকরাতি  ভ্রারন্তমূেক 

সংস্কার আকে। কই জেয রেতয যদনা যায় যয ককর্াপকর্কে গ্ররন্থত অসংনয পুস্তক োেক 

ব্রেয়া প্রচাররত, েরিত, কব্ং অরেেীত হইকতকে। ব্াস্তরব্ক তাহার মকযয অকেকগুরেই 

োেক েকহ। পাশ্চাত্ত্য োোয় অকেকগুরেে উৎকৃষ্ট কাব্য আকে, যাহা োেককর েযায় 

ককর্াপকর্কে গ্ররন্থত রক্তু  ব্স্তুতঃ োেক েকহ। “Comus”, “Manfred”, “Faust” ইহার 

উদাহরণ। অকেকক শকুন্তো   উত্ত্ররামচররতকক  োেক ব্রেয়া স্বীকার ককরে ো। 

তাাঁহারা ব্কেে, ইংরারজ   গ্রীক োো রেন্ন যকাে োোয় প্রকৃত োেক োই। পক্ষান্তকর 

যেকে ব্রেয়াকেে যয প্রকৃত োেককর পকক্ষ, ককর্াপকর্কে গ্রন্থে ব্া অরেেকয়র উপকযারেতা 

রেতান্ত আব্শযক েকহ। আমারদকের রব্কব্চোয় “Bride of Lammermoor” যক োেক 

ব্রেকে অেযায় হয় ো। ইহাকত বু্ঝা যাইকতকে যয, আনযােকাব্য  োেককাকর প্রণীত 

হইকত পাকর; অর্ব্া েীতপরম্পরায় সরন্নকব্রশত হইয়া েীরতকাকব্যর রূপ যারণ কররকত 

পাকর। ব্াঙ্গাো োোয় যশকোতি  রব্েকয়র উদাহরকণর অোব্ োই। পক্ষান্তকর যদনা 

রেয়াকে, অকেক নণ্ডকাব্য মহাকাকব্যর আকাকর ররচত হইয়াকে। যরদ যকাে ককরে সামােয 

উপানযাকের সূকে গ্ররন্থত কাব্যমাোকক আনযােকাব্য ব্া মহাকাব্য োম যদ য়া রব্কযয় হয়, 

তকব্ “Excursion” এবং “Childe Harold” যক ঐ োম রদকত হয়। রক্তু  আমারদকের 

রব্কব্চোয় ঐ দুই কাব্য নণ্ডকাকব্যর সংগ্রহ মাে। 

  

——————-  

* অব্কাশররিেী। করেকাতা। 

——————-  
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নণ্ডকাব্য মকযয আমরা অকেক প্রকার কাকব্যর স্থাে কররয়ারে। তন্মকযয কক প্রকার 

কাব্য প্রাযােয োে কররয়া েীরতকাব্য (Lyric) োকম নযাত হইয়াকে। অদয যসই যশ্রণীর 

কাকব্যর কর্ায় আমারদকের প্রকয়াজে। 

ইউকরাকপ যকাে ব্স্তু ককরে পৃর্ক্ োম প্রাপ্ত হইয়াকে ব্রেয়া, আমারদকের যদকশ  

যয পৃর্ক্ োম রদকত হইকব্, কমত েকহ। যযনাকে ব্স্তুেত যকাে পার্থকয োই, যসনাকে 

োকমর পার্থকয অের্থক কব্ং অরেষ্টজেক। রক্তু  যযনাকে ব্স্তুগুরে পৃর্ক্, যসনাকে োম  

পৃর্ক্ হ য়া আব্শযক। যরদ কমত যকাে ব্স্তু র্াকক যয, তাহার জেয েীরতকাব্য োমরে 

গ্রহণ করা আব্শযক, তকব্ অব্শয ইউকরাকপর রেকে আমারদেকক ঋণী হইকত হইকব্। 

েীত মেুকেযর কক প্রকার স্বোব্জাত। মকের োব্ যকব্ে কর্ায় ব্যতি  হইকত পাকর, 

রক্তু  কণ্ঠেঙ্গীকত তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। “আঃ” কই শব্দ কণ্ঠেঙ্গীর গুকণ দুঃনকব্াযক হইকত 

পাকর, রব্ররতি ব্াচক হইকত পাকর, কব্ং ব্যাকঙ্গারতি   হইকত পাকর। “যতামাকক ো যদরনয়া 

আরম মররোম!” ইহা শুযু ব্রেকে, দুঃন বু্ঝাইকত পাকর, রক্তু  উপযুতি  স্বরেঙ্গীর সরহত 

ব্রেকে দুঃন শতগুণ অরযক বু্ঝাইকব্। কই স্বরবব্রচকেযর পররণামই সঙ্গীত। সুতরাং মকের 

যব্ে প্রকাকশর জেয আগ্রহারতশযযপ্রযুতি , মেুেয সঙ্গীতরপ্রয়, কব্ং তৎসাযকে স্বোব্েতঃ 

যত্নশীে। 

রক্তু  অর্থযুতি  ব্াকয রেন্ন রচত্ত্োব্ ব্যতি  হয় ো, অতকব্ সঙ্গীকতর সকঙ্গ ব্াককযর 

সংকযাে আব্শযক। যসই সংকযাকোৎপন্ন পদকক েীত ব্ো যায়।  

েীকতর জেয ব্াকযরব্েযাস কররকে যদনা যায় যয, যকাে রেয়মাযীে ব্াকযরব্েযাস 

কররকেই েীকতর পররপােয হয়। যসই সকে রেয়মগুরের পররজ্ঞাকেই েকের সৃরষ্ট। 

েীকতর পররপােযজেয আব্শযক দুইরে—স্বরচাতুযথয কব্ং শব্দচাতুযথয। কই দুইরে পৃর্ক্ 

পৃর্ক্ দুইরে ক্ষমতার উপর রেেথর ককর। দুইরে ক্ষমতাই ককজকের সচরাচর ঘকে ো। 

রযরে সুকরব্, রতরেই সুোয়ক, ইহা অরত রব্রে। 

কাকজ কাকজই, ককজে েীত রচো ককরে, আর ককজে োে ককরে। কইরূকপ েীত 

হইকত েীরতকাকব্যর পার্থকয জকন্ম। েীত হ য়াই েীরতকাকব্যর আরদম উকদেশশয; রক্তু  যনে 
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যদনা যেে যয, েীত ো হইকে  যকব্ে েকোরব্রশষ্ট রচোই আেেদায়ক, কব্ং সমূ্পণথ 

রচত্ত্োব্ব্যিক, তনে েীকতাকদেশশয দূকর ররহে; অকেয় েীরতকাব্য ররচত হইকত োরেে। 

অতকব্ েীকতর যয উকদেশশয, যসই কাকব্যর যসই উকদেশশয, তাহাই েীরতকাব্য। ব্তি ার 

োকব্াচ্ছ্বাকসর পররস্ফুেতামাে যাহার উকদেশশয, যসই কাব্যই েীরতকাব্য। 

রব্দযাপরত চণ্ডীদাস প্রেৃরত বব্ষ্ণব্ করব্রদকের রচো, োরতচকের রসমিরী, 

মাইককে মযুসূদে দকত্ত্র ব্রজাঙ্গো কাব্য, যহমব্াবু্র করব্তাব্েী, ইহাই ব্াঙ্গাো োোয় 

উৎকৃষ্ট েীরতকাব্য। * অব্কাশররিেী আর ককনারে উৎকৃষ্ট কাব্য।  

  

—————–  

* যনে কই প্রব্ে রেরনকত হয়, তনে রব্ীেব্াবু্র কাব্য সকে প্রকারশত হয় োই। 

—————–  

  

যনে হৃদয়, যকাে রব্কশে োকব্ আচ্ছন্ন হয়,—যেহ, রক যশাক, রক েয়, রক যাহাই 

হউক, তাহার সমুদায়াংশ কনে ব্যতি  হয় ো। কতকো ব্যতি  হয়, কতকো ব্যতি  হয় ো। 

যাহা ব্যতি  হয় তাহা রিয়ার িার ব্া কর্া িারা। যসই রিয়া কব্ং কর্া োেককাকরর 

সামগ্রী। যযেুকু অব্যতি  র্াকক, যসইেুকু েীরতকাব্যপ্রকণতার সামগ্রী। যযেুকু সচরাচর অদৃষ্ট, 

অদশথেীয়, কব্ং অকেযর অেেুকময় অর্চ োব্াপন্ন ব্যরতি র রুদ্ধ হৃদয়মকযয উচ্ছ্বরসত, তাহা 

তাাঁহাকক ব্যতি  কররকত হইকব্। মহাকাকব্যর রব্কশে গুণ কই যয, করব্র উেয়রব্য অরযকার 

র্াকক; ব্তি ব্য কব্ং অব্তি ব্য, উেয়ই তাাঁহার আয়ত্ত্। মহাকাব্য, োেক কব্ং েীরতকাকব্য 

কই ককরে প্রযাে প্রকেদ ব্রেয়া যব্ায হয়। অকেক োেককত্ত্থা তাহা বু্কঝে ো, সুতরাং 

তাাঁহারদকের োয়ক োরয়কার চররে অপ্রাকৃত কব্ং ব্াোড়ম্বররব্রশষ্ট হইয়া উকি। সতয ব্কে 

যয, েীরতকাব্যকেনককক  ব্াককযর িারাই রকসাদ্ভাব্ে কররকত হইকব্; োেককাকরর  যসই 

ব্াকয সহায়। রক্তু  যয ব্াকয ব্যতি ব্য, োেককার যকব্ে তাহাই ব্োইকত পাকরে। যাহা 

অব্যতি ব্য, তাহাকত েীরতকাব্যকাকরর অরযকার। 

উদাহরণ রেন্ন অকেক বু্রঝকত পাররকব্ে ো। রক্তু  ক রব্েকয়র ককরে উত্ত্ম উদাহরণ 

উত্ত্রচররত সমাকোচোয় উদৃ্ধত হইয়াকে। সীতারব্সর্জ্থেকাকে   তৎপকর রাকমর ব্যব্হাকর 
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যয তারতময েব্েূরতর োেকক কব্ং ব্াল্মীরকর রামায়কণ যদনা যায়, তাহার আকোচো 

কররকে কই কর্া হৃদয়ঙ্গম হইকব্। রাকমর রচকত্ত্ যনে যয োব্ উদয় হইকতকে, েব্েূরতর 

তৎক্ষণাৎ তাহা যেনেীমুকন যৃত কররয়া রেরপব্দ্ধ কররয়াকেে; ব্যতি ব্য কব্ং অব্যতি ব্য 

উেয়ই রতরে স্বীকৃত োেকমযযেত কররয়াকেে। ইহাকত োেককারচত কাযথয ো কররয়া 

েীরতকাব্যকাকরর অরযকাকর প্রকব্শ কররয়াকেে। ব্াল্মীরক তাহা ো কররয়া যকব্ে রাকমর 

কাযথযগুরেই ব্রণথত কররয়াকেে, কব্ং তত্ত্ৎ কাযথয সম্পাদোর্থ যতনারে োব্ব্যরতি  আব্শযক, 

তাহাই ব্যতি  কররয়াকেে। েব্েূরতকৃত ঐ রামরব্োকপর সকঙ্গ যেসরেকমাো ব্কযর পর 

 কর্কোর রব্োকপর রব্কশে কররয়া তুেো কররকে  ক কর্া বু্ঝা যাইকব্। যসক্ষপীয়র 

কমত যকাে কর্াই তৎকাকে  কর্কোর মুকন ব্যতি  ককরে োই, যাহা তৎকােীে কাযথযার্থ 

ব্া অকেযর কর্ার উত্ত্কর ব্যতি  করা প্রকয়াজে হইকতকে ো। ব্যতি কব্যর অরতকরকক রতরে 

কক যরনা  যাে োই। রতরে েব্েূরতর েযায় োয়ককর হৃদয়ােুসোে কররয়া রেতর হইকত 

কক ককরে োব্ োরেয়া আরেয়া, ককক ককক েণো কররয়া, সারর রদয়া সাজাে োই। অর্চ 

যক ো ব্রেকব্ যয, রাকমর মুকন যয দুঃন েব্েূরত ব্যতি  কররয়াকেে, তাহার সহস্র গুণ দুঃন 

যসক্ষপীয়র  কর্কোর মুকন ব্যতি  করাইয়াকেে। 

সহকজই অেুকময় যয, যাহা ব্যতি ব্য, তাহা পর সম্বেীয় ব্া যকাে কাকযথযারদেশষ্ট, যাহা 

অব্যতি ব্য, তাহা আত্মরচত্ত্ সম্বেীয়; উরতি  মাে তাহার উকদেশশয। করূপ কর্া যয োেকক 

কককব্াকর সরন্নকব্রশত হইকত পাকর ো, কমত েকহ, ব্রং অকেক সমকয় হ য়া আব্শযক। 

রক্তু  ইহা কনে োেককর উকদেশশয হইকত পাকর ো, োেককর উকদেশশয, তাহার 

আেুেরঙ্গককতাব্শতঃ প্রকয়াজে মত কদারচৎ সরন্নকব্রশত হয়। 
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