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প্রকৃত এবং অততপ্রকৃত 

কাব্যরসের োমগ্রী মনুসযযর হৃদয়। যাহা মনুযযহৃদসয়র অংশ, অথব্া যাহা তাহা 

েঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর ককছুই কাসব্যাপসযাগী নসহ। ককন্তু কখনও কখনও মহাককব্রা, 

যাহা অকতমানুয, তাহারও ব্র্ণনায় প্রবৃ্ত্ত হইয়াসছন। তন্মসযয অকযকাংশই 

মনুযযচকরত্রকচসত্রর আনুযকিক মাত্র। মহাভারত, ইকলয়দ প্রভৃকত প্রাচীন কাব্যেকল, এই 

প্রকার পাকথণব্ নায়ক নাকয়কার কচত্রানুযকিক দদব্চকরত্র ব্র্ণনায় পকরপূর্ণ। দদব্চকরত্র ব্র্ণনায় 

রেহাকনর কব্সশয কারর্ এই দয, যাহা মনুযযচকরত্রানুকারী নসহ, তাহার েসি মনুযয দলখক 

ব্া মনুযয পাঠসকর েহৃদয়তা জকন্মসত পাসর না। যকদ আমরা দকাথাও পকি দয, দকান 

মনুযয যমুনার এক ব্হুজলকব্কশষ্ট হ্রদমসযয কনমগ্ন হইয়া অজগর েপণ কতৃ্তণক জলমসযয 

আক্রান্ত হইয়াসছ, তসব্ আমাকদসগর মসন ভয়েঞ্চার হয়; আমাকদসগর জানা আসছ দয, 

এমন কব্পদাপন্ন মনুসযযর মৃতুযরই েম্ভাব্না; অতএব্ তাহার মৃতুযর আশকায়ায় আমরা ভীত 

ও দুঃকখত হই; ককব্র অকভসপ্রত রে অব্তাকরত হয়, তাাঁহার যসের েফলতা হয়। ককন্তু 

যকদ আমরা পূর্ব্ণ হইসত জাকনয়া থাকক দয, কনমগ্ন মনুযয ব্স্তুতুঃ মনুযয নসহ, দদব্প্রকৃত, 

জল ব্া েসপণর শকির অযীন নসহ, ইচ্ছাময় এব্ং ের্ব্ণশকিমান্, তখন আর আমাসদর ভয় 

ব্া কুতূহল থাসক না; দকন না, আমরা আসগই জাকন দয, এই অসজয়, অকব্ন্বরর পুুষয 

এখনই কাকলয় দমন ককরয়া জল হইসত পুনুষত্থান ককরসব্ন। 

এমত অব্স্থাসতও দয পূর্ব্ণককব্গর্ দদব্ ব্া অকতমানুয চকরত্র েৃষ্ট ককরয়া দলাকর্জনসন 

েক্ষম হইয়াসছন, তাহার এককি কব্সশয কারর্ আসছ। তাাঁহারা দদব্চকরত্রসক 

মনুযযচকরত্রানুকৃত ককরয়া ব্র্ণনা ককরয়াসছন; েুতরাং দে েকসলর েসি পাঠক ব্া দরাতার 

েহৃদয়তার অভাব্ হয় না। মনুযযগর্ দয েকল রাগসদ্ব্যাকদর ব্শীভূত; মনুযয দয েকল 

েুসখর অকভলাযী, দুঃসখর অকপ্রয়; মনুযয দয েকল আশায় লুব্ধ, দেৌন্দরসযণয মু্ধ,, অনুতাসপ 

তপ্ত, এই মনুযযপ্রকৃত দদব্তারাও তাই। রীকৃষ্ণ, জগদী্বরসরর আংকশক ব্া েমূ্পর্ণ 

অব্তারস্বরূপ ককিত হইসলও মনুসযযর নযায় মানব্যর্ম্ণাব্লম্বী। মানব্চকরত্রগত এমন 

এককি উৎকৃষ্ট মসনাবৃ্কত্ত নাই দয, তাহা ভাগযব্তাকারকৃত রীকৃষ্ণচকরসত্র অককায়ত হয় নাই। 
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এই মানুকযক চকরসত্রর উপর অকতমানুয ব্ল এব্ং বু্কির েংসযাসগ কচসত্রর দকব্ল 

মসনাহাকরত্ব বৃ্কি হইয়াসছ; দকন না, ককব্ মানুকযক ব্লবু্কিসেৌন্দরসযণযর চরসমাৎকযণ েৃজন 

ককরয়াসছন। কাসব্য অকতপ্রকৃসতর েংস্থাসনর উসেশয এব্ং উপকার এই এব্ং তাহার কনয়ম 

এই দয যাহা প্রকৃত, তাহা দয েকল কনয়সমর অযীন, ককব্র েৃষ্ট অকতপ্রকৃতও দেই েকল 

কনয়সমর অযীন হওয়া উকচত। 

েংস্কৃসত এমন একখাকন এব্ং ইংরাকজসত একখাকন মহাকাব্য আসছ দয, দদব্ এব্ং 

অকতপ্রকৃত চকরত্র তাহার আনুযকিক কব্যয় নসহ, মূল কব্যয়। আমরা কুমারেম্ভব্ এব্ং 

Paradise Lost নামক কাসব্যর কথা ব্কলসতকছ। কমল িসনর নায়ক দদব্প্রকৃত শ্বররকব্সরোাহী 

েয়তান, এব্ং তাাঁহার অনুচরব্গণ। জগদী্বররসরর েকহত তাহাকদসগর কব্ব্াদ, জগদী্বরর 

এব্ং তাাঁহার অনুচসরর েকহত তাহাকদসগর যুি। কমল িন দকান পক্ষসকই েমযক্ প্রকাসর 

মানব্প্রকৃকতকব্কশষ্ট কসরন নাই। েুতরাং কতকন কাব্যরসের অতুযৎকৃষ্ট অব্তারর্ায় কৃতকাযণয 

হইয়াও, দলাকমসনার্জনসন তাদৃশ কৃতকাযণয হসয়ন নাই। Paradise Lost অতুযৎকৃষ্ট 

মহাকাব্য হইসলও, প্রায় দকহ তাহা আনুপূকর্ব্ণক পাঠ কসরন নাই। আনুপূকর্ব্ণক পাঠ কষ্টকর 

হইয়া উসঠ। কমল িসনর নযায় প্রথম দরর্ীর ককব্র রচনা না হইয়া যকদ ইহা মযযম দরর্ীর 

ককব্র রচনা হইত, তসব্ দব্ায হয়, দকহই পকিত না। ইহার কারর্, মনুযযচকরসত্রর 

অননুকারী দদব্চকরসত্র মনুসযযর েহৃদয়তা হয় না। এই কাসব্য দযখাসন আদম ও ইসব্র 

কথা আসছ, দেইখাসনই অকযকতর েুখদায়ক। ককন্তু ইহারা এ কাসব্যর প্রকৃত নায়ক 

নাকয়কা নসহ—তাহাসদর উসেখ আনুযকিক মাত্র। আদম ও ইব্ প্রকৃত মনুযযপ্রকৃত; তাহারা 

প্রথম মনুযয, পাকথণব্ েুখ দুঃসখর অনযীন, কনষ্পাপ; দয েকল কশক্ষার ুণসর্ মনুযয মনুযয, 

দে েকল কশক্ষা পায় নাই। অতএব্ এই কাসব্য প্রকৃত মনুযযচকরত্র ব্কর্ণত হয় নাই। 

  

কুমারেম্ভসব্ এককিও মনুযয নাই। কযকন প্রযান নায়ক, কতকন স্বয়ং পরসম্বরর। নাকয়কা 

পরসম্বররী। তকিন্ন পর্ব্ণত, পর্ব্ণতমকহযী, ঋকয, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রকত ইতযাকদ দদব্ দদব্ী। 

ব্াস্তকব্ক এই কাসব্যর তাৎপযণয অকত গূঢ়। েংোসর দই েম্প্রদাসয়র দলাক ের্ব্ণদা 

পরস্পসরর েকহত কব্ব্াদ কসর দদখা যায়। এক, ইকন্দ্রয়পরব্শ, ঐকহক েুখমাত্রাকভলাযী, 

পারকত্রক কচন্তাকব্রত; কদ্ব্তীয় কব্যয়কব্রত োংোকরক েুখমাসত্রর কব্সদ্ব্যী, শ্বররকচন্তামগ্ন। 
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এক েম্প্রদায় দকব্ল শারীকরক েুখ োর কসরন; আর এক েম্প্রদায় শারীকরক েুসখর 

অনুকচত কব্সদ্ব্য কসরন। ব্স্তুতুঃ উভয় েম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাাঁহারা শ্বররব্াদী, শ্বররপ্রদত্ত 

ইকন্দ্রয় অমিলকর ব্া অরসিয় মসন করা তাাঁহাসদর অকত্তণব্য। শারীকরক দভাগাকতশযযই 

দূযয; নসচৎ পকরকমত শারীকরক েুখ েংোসরর কনয়ম, েংোররক্ষার কারর্ শ্বররাকদষ্ট, এব্ং 

যসর্ম্ণর পূর্ণতাজনক। এই শারীকরক এব্ং পারকত্রসকর পকরর্য় গীত করাই কুমারেম্ভব্ 

কাসব্যর উসেশয। পাকথণব্ পর্ব্ণসতাৎপন্না উমা শরীররূকপর্ী, তপশ্চারী মহাসদব্ পারকত্রক 

শাকন্তর প্রকতমা। শাকন্তর প্রাপর্াকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথসম মদসনর োহাযয গ্রহর্ ককরয়াকছসলন, 

ককন্তু কনষ্ফল হইসলন। ইকন্দ্রয়সেব্ার দ্ব্ারা শাকন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পকরসশসয আপন 

কচত্ত কব্শুি ককরয়া, ইকন্দ্রয়ােকি েমলতা কচত্ত হইসত দূর ককরয়া, যখন শাকন্তর প্রকত 

মসনাকভকনসব্শ ককরসলন, তখনই তাাঁহাসক প্রাপ্ত হইসলন। োংোকরক েুসখর জনয আব্শযক 

কচত্তশুকি; কচত্তশুকি থাককসল ঐকহক ও পারকত্রক পরস্পর কব্সরাযী নসহ; পরস্পসর 

পরস্পসরর েহায়। 

এইরূসপ ককব্, মসনাবৃ্কত্ত প্রভৃকত লইয়া নায়ক নাকয়কা গঠন ককরয়া, দলাকপ্রীতযথণ 

দলৌককক দদব্তাকদসগর নাসম তাহা পকরকচত ককরয়াসছন। ককন্তু দদব্কচত্র প্রর্য়সন কতকন 

কমল িন অসপক্ষা অকযক দকৌশল প্রকাশ ককরয়াসছন। ককব্ত্ব যকরসত দগসল, Paradise Lost 

হইসত কুমারেম্ভব্ অসনক উচ্চ। আমাকদসগর কব্সব্চনায় কুমারেম্ভসব্র তৃতীয় েসগণর 

ককব্সত্বর নযায় ককব্ত্ব, দকান ভাযার দকান মহাকাসব্য আসছ কক না েসন্দরহ। ককন্তু ককব্সত্বর 

কথা ছাকিয়া কদয়া, দকব্ল দকৌশসলর কথা যকরসত দগসল কমল িন অসপক্ষা কাকলদােসক 

অকযক প্রশংো ককরসত হয়। Paradise Lost পাসঠ রম দব্ায হয়; কুমারেম্ভব্ আসদযাপান্ত 

পুনুঃ পুনুঃ পাঠ ককরয়াও পকরতৃপ্ত জসন্ম না। ইহার কারর্ এই দয, কা কলদাে কসয়ককি 

দদব্চকরত্র, মনুযযচকরত্রানুকৃত ককরয়া অসশয মাযুযণযকব্কশষ্ট ককরয়াসছন। উমা স্বয়ং 

আদদযাপান্ত মানুযী, দকাথাও তাাঁহার দদব্ত্ব লকক্ষত হয় না। তাাঁহার মাতা দমনা, মানুযী 

মাতার নযায়। “পদং েসহত ভ্রমরেয দপলব্ং” ইতযাকদ ককব্তাসিণর েসি ম্াুণর উচ্চাকরত 

“Like the bud bit by an envious worm” &c. ইকত উপমার তুলনা কুষন। দদকখসব্ন, 
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উমার মাতা এব্ং দরাকমওর কপতা একই প্রকৃকত—হাসি হাসি মানব্। দমনা পাযার্রানী, 

ককন্তু ফলব্তী মানব্ীকদসগর নযায় তাাঁহার হৃদয় কুেুমেুকুমার। 
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