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ববদ্যাপবি ও জয়দদ্ব 

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীহযকাত্বের াবাব ইাইব বর  

াইোইে বাষার াত্েক্ষা বাঙ্গালায় এই জাযীয় কহবযার আহিকেব াইোইে কহবর কথা ইা 

িহরত্লও, একা ববষ্ণব কহবগণই ইিার সমুদ্রহবত্েষব বাঙ্গালার প্রাচীই কহব—জয়ত্েব—

গীহযকাত্বের প্রত্ণযাব েরবর্ত্তী ববষ্ণব কহবহেত্গর মত্িে হবেোেহয, যগাহবদদাোস, এব  

চণ্ডীোসই প্রহসদ্ধ, হকন্তু আরও কযকগুহলই এই সম্প্রোত্য়র গীহযকাবেপ্রত্ণযা আত্েই; 

যাাঁিাত্ের মত্িে াইযেই চাহর োাঁচ জই উৎকৃষ্ট কহব বহলয়া গণে িইত্য োত্রইব বারযচত্ের 

রসমঞ্জরীত্ক এই যেণীর কাবে বহলত্য িয়ব রামপ্রসাে যসই আর একজই প্রহসদ্ধ গীহয-

কহবব যৎেত্র কযকগুহল “কহবওয়ালার” প্রাদবতাব িয়, যন্মত্িে কািারও কািারও গীয 

াহয সুদদারব রাম বসু, িরু, ঠাকুর, হইযাই োত্সর এক একহি গীয এময সুদদার আত্ে 

যে, বারযচত্ের রচইার মত্িে যরু্ত্লে হকেু ইাইব হকন্তু কহবওয়ালাহেত্গর াহিকা ে রচইা 

ােত্দ্ধয় ও াোবে সত্দদাি ইাইব 

সকলই হইয়ত্মর ফলব সাহিযেও হইয়ত্মর ফলব হবত্েষ হবত্েষ কারণ িইত্য, হবত্েষ 

হবত্েষ হইয়মাইুসাত্র, জল উেহরস্থ বায়ু এব  হইম্নস্থ েৃহথবীর াবস্থাইুসাত্র, কযকগুহল 

াল ঘ্ে হইয়ত্মর ািীই িইয়া, যকাথাও বাষ্প, যকাথাও বৃহষ্টহবদদাু যকাথাও হেহের, যকাথাও 

হিমকণা, বা বরফ, যকাথাও কুজ ঝহিকারূত্ে েহরণয িয়ব যযমহই সাহিযেও যেেত্বত্ে, 

যেত্ের াবস্থাত্বত্ে, াস খে হইয়ত্মর বেবর্ত্তী িইয়া রূোন্তহরয িয়ব যসই সকল হইয়ম 

াযেন্ত জহিল, দত্ঞতয় সত্দদাি ইাই; এ েেতেন্ত যকি যািার সহবত্েষ যত্ত্ব হইরূেণ কহরত্য 

োত্রই ইাইব যকামৎ হবঞাই সম্বত্ে যেরূে যত্ত্ব আহবষৃ্কয কহরয়াত্েই, সাহিযে সম্বত্ে যকি 

যদ্রূে কহরত্য োত্রই ইাইব যত্ব ইিা বলা োইত্য োত্র যে, সাহিযে যেত্ের াবস্থা এব  

জাযীয় চহরত্ের প্রহযহবম্ব মােব যে সকল হইয়মাইুসাত্র যেেত্বত্ে, রাজহবপ্লত্বর 

প্রকারত্বে, সমাজহবপ্লত্বর প্রকারত্বে, ির্ম্তহবপ্লত্বর প্রকারত্বে ঘ্ত্ি, সাহিত্যের 

প্রকারত্বে যসই সকল কারত্ণই ঘ্ত্িব যকাই যকাই ইউত্রােীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সত্ঙ্গ 
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সমাত্জর আবেন্তহরক সম্বে বুঝাইত্য যচষ্টা কহরয়াত্েইব বক ল্ হবন্ন যকি হবত্েষ রূত্ে 

েহরেম কত্রই ইাই, এব  হিযবাে মযহপ্রয় বক ত্লর সত্ঙ্গ কাবেসাহিত্যের সম্বে হকেু 

াল্পব মইুষেচহরে িইত্য ির্ম্ত এব  ইীহয মুহেয়া হেয়া, হযহই সমাজযত্ত্ত্বর আত্লাচইায় 

প্রবৃর্ত্ব হবত্েে সম্বত্ে োিা িউক, বারযবষত সম্বত্ে এ যকি কখই উত্থােই কহরয়াহেত্লই, 

এময আমাত্ের স্মরণ িয় ইা | স স্কৃয সাহিযে সম্বত্ে মক্ষমযত্লর গ্রন্থ বুমমযলে বত্ি, হকন্তু 

প্রকৃয সাহিত্যের সত্ঙ্গ যস গ্রত্ন্থর সামাইে সম্বেব 

বারযবষতীয় সাহিত্যের প্রকৃয গহয হক? যািা জাহই ইা, হকন্তু যািা যগািাকয স্থযল 

স্থযল হচহ্ন োওয়া োয়ব প্রথম বারযীয় আেতেগণ াইােতে আহেমবাসীহেত্গর সহিয হববাত্ে 

বেস্ত; যখই বারযবষতীত্য়রা াইােতেকুলপ্রমথইকারী, বীহযেযন্ে,  হেগন্তহবচারী, হবজয়ী 

বীর জাহযব যসই জাযীয় চহরত্ের ফল রামায়ণব যার ের বারযবত্ষতর াইােতে েত্রুসকল 

ক্রত্ম হবহজয, এব  েযরপ্রহস্থয; বারযবষত আেতেগত্ণর করস্থ, আয়র্ত্, যবাগে এব  মিা 

সমৃহদ্ধোলীব যখই আেতেগণ বািে েত্রুর বয় িইত্য হইহিন্ত, আবেন্তহরক সমৃহদ্ধ সম্পােত্ই 

সত্চষ্ট, িস্তগয াইন্ত রত্নপ্রসহবইী বারযবযহম া েীকরত্ণ বেস্তব োিা সকত্ল জয় 

কহরয়াত্ে, যািা যক যবাগ কহরত্ব? এই প্রত্ের ফল আবেন্তহরক হববােব যখই আেতে 

যেৌরুষ চরত্ম োাঁড়াইয়াত্ে—াইে েত্রুর াবাত্ব যসই যেৌরুষ েরস্পত্রর েমইাথত 

প্রকাহেয িইয়াত্েব এই সমত্য়র কাবে মিাবারযব বল োিার, বারয যািার িইলব বুম 

কাত্লর রক্তবৃহষ্ট েহময িইলব হস্থর িইয়া, উন্নযপ্রকৃহয আেতেকুল োহন্তসুত্খ মই হেত্লইব 

যেত্ের িইবৃহদ্ধ েীবৃহদ্ধ ও সবেযাবৃহদ্ধ িইত্য লাহগলব যরামক িইত্য েবদ্বীে ও বচহইক 

েেতেন্ত বারযবত্ষতর বাহণজে েুহিত্য লাহগল; প্রহয ইেীকযত্ল াইন্তত্সৌিমালাত্োহবয 

মিাইগরী সকল মস্তক উত্র্ত্ালই কহরত্য লাহগলব বারযবষতীত্য়রা সুখী িইত্লইব সুখী এব  

কৃযীব এই সুখ ও কৃহযত্ের ফল বহক্তোস্ত্র ও েেতইোস্ত্র, এ াবস্থা কাত্বে যােৃে েহরস্ফুি 

িয় ইাইব হকন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বযী যকাথাও হচরস্থাহয়ইী ইত্িই; উবত্য়ই চঞ্চলাব বারযবষত 

ির্ম্তেৃঙ্খত্ল এরূে হইবদ্ধ িইয়াহেল যে, সাহিযেরসগ্রাহিণী েহক্তও যািার বেীবযযা িইলব 

প্রকৃযাপ্রকৃয যবাি হবলুপ্ত িইলব সাহিযেও ির্ম্তাইুকারী িইলব যকবল যািাই ইত্ি, 

হবচারেহক্ত ির্ম্তত্মাত্ি হবকৃয িইয়াহেল—প্রকৃয যোগ কহরয়া াপ্রকৃয কামইা কহরত্য 
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লাহগলব ির্ম্তই যৃষ্ণা, ির্ম্তই আত্লাচইা, ির্ম্তই সাহিত্যের হবষয়ব এই ির্ম্তত্মাত্ির ফল 

েুরাণব হকন্তু যেমই এক হেত্ক িত্র্ম্তর যরাযুঃ বহিত্য লাহগল, যযমহই আর এক হেত্ক 

হবলাহসযার যরাযুঃ বহিত্য লাহগলব যািার ফল কাহলোত্সর কাবে ইািকাহেব 

  

বারযবষতীত্য়রা যেত্ষ আহসয়া একহি এমই প্রত্েে াহিকার কহরয়া বসহয স্থােই 

কহরয়াহেত্লই যে, যথাকার জল বায়ুর গুত্ণ যাাঁিাহেত্গর স্বাবাহবক যযজ লুপ্ত িইত্য 

লাহগলব যথাকার যাে াসিে, বায়ু জল বাষ্পেযণত, বযহম হইম্না এব  উর্ব্তরা, এব  যািার 

উৎোেে াসার, যযত্জািাহইকারক িাইেব যসখাত্ই আহসয়া আেতেত্যজ ান্তহিতয িইত্য 

লাহগল, আেতেপ্রকৃহয যকামলযাময়ী, আলত্সের বেবহর্ত্তইী, এব  গৃিসুখাহবলাহষণী িইত্য 

লাহগলব সকত্লই বুহঝত্য োহরত্যত্েই যে, আমরা বাঙ্গালার েহরচয় হেত্যহেব এই 

উচ্চাহবলাষেযইে, ালস, হইত্িষ্ট, গৃিসুখেরায়ণ চহরত্ের াইুকরত্ণ এক হবহচে 

গীহযকাবে সৃষ্ট িইলব যসই গীহযকাবেও উচ্চহবলাষেযইে, ালস যবাগাসক্ত গৃিসুখেরায়ণব 

যস কাবেপ্রণালী াহযেয় যকামলযােযণত, াহয সুমিুর, েম্পহযপ্রণত্য়র যেষ েহরচয়ব াইে 

সকল প্রকাত্রর সাহিযেত্ক েিাত্য যফহলয়া, এই জাহযচহরোইুকারী গীহযকাবে সায আি 

েয বৎসর েেতেন্ত বঙ্গত্েত্ে জাযীয় সাহিত্যের েত্ে োাঁড়াইয়াত্েব এই জইে গীহযকাত্বের 

এয বাুমল্েব  

বঙ্গীয় গীহযকাবেত্লখকহেগত্ক দই েত্ল হববক্ত করা োইত্য োত্রব এক েল, 

প্রাকৃহযক যোবার মত্িে মইুষেত্ক স্থাহেয কহরয়া যৎপ্রহয েৃহষ্ট কত্রই; আর এক েল, 

বািে প্রকৃহযত্ক েযত্র রাহখয়া যকবল মইুষেহৃেয়ত্কই েৃহষ্ট কত্রইব এক েল মাইবহৃেত্য়র 

সোত্ই প্রবৃর্ত্ িইয়া বািেপ্রকৃহযত্ক েীে কহরয়া যোত্লাত্ক াত্েষে বুকে ত্ক েীপ্ত প্রস্ফুি 

কত্রই; আর এক েল, আেইাহেত্গর প্রহযবাত্যই সকল উজ্জ্বল কত্রই, াথবা 

মইুষেচহরে-খহইত্য যে রত্ন হমত্ল, যািার েীহপ্তর জইে াইে েীত্ের আবেেক ইাই, 

হবত্বচইা কত্রইব প্রথম যেণীর প্রিাই জয়ত্েব, হদ্বযীয় যেণীর মুখোে হবেোেহযত্ক িহরয়া 

লওয়া োউকব জয়ত্েবাহের কহবযায় সযয মািবী োহমইী, মলয়সমীর, লহলযলযা, 

কুবলয়েলত্েণী, স্ফুহিয কুসুম, েরচ্চে, মিুকরবৃদদা, যকাহকলকযহজয কুঞ্জ, ইবজলির, 

এব  যৎসত্ঙ্গ কাহমইীর মুখমণ্ডল, ভ্রূবল্লী, বাুমলযা, হবত্ম্বহি, সরসীরুিত্লাচই, 
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ালসহইত্মষ, এই সকত্লর হচে, বাত্যান্মহথয যহিইীযরঙ্গবৎ সযয চাকহচকে সম্পােই 

কহরত্যত্েব বাস্তহবক এই যেণীর কহবত্ের কহবযায় বািে প্রকৃহযর প্রািাইেব হবেোেহয যে 

যেণীর কহব, যাাঁিাহেত্গর কাত্বে বািে প্রকৃহযর সম্বে ইাই, এময ইত্ি—বািে প্রকৃহযর 

সত্ঙ্গ মাইবহৃেত্য়র হইযে সম্বে, সুযরা  কাত্বেরও হইযে সম্বেুঃ হকন্তু যাাঁিাহেত্গর কাত্বে 

বািে প্রকৃহযর াত্েক্ষাকৃয াস্পষ্টযা লহক্ষয িয়, যৎেহরবত্র্ত্ত মইুষেহৃেত্য়র গযত যলচারী 

বাবসকল প্রিাই স্থাই গ্রিণ কত্রব জয়ত্েবাহেত্য বহিুঃপ্রকৃহযর প্রািাইে, হবেোেহয 

প্রবৃহযত্য ান্তুঃপ্রকৃহযর রাজেব জয়ত্েব, হবেোেহয উবত্য়ই রািাকৃত্ষ্ণর প্রণয়কথা গীয 

কত্রইব হকন্তু জয়ত্েব যে প্রণয় গীয কহবযা কহরয়াত্েই, যািা বহিহরহেত্য়র াইুগামীব 

হবেোেহয প্রবৃহযর কহবযা, হবত্েষযুঃ চণ্ডীোসাহের কহবযা বহিহরহেত্য়র াযীযব যািার 

কারণ যকবল এই বািে প্রকৃহযর েহক্তব স্থযল প্রকৃহযর সত্ঙ্গ স্থযল েরীত্ররই হইকি সম্বে, 

যািার আহিত্কে কহবযা একিু ইহেয়াইুসাহরণী িইয়া েত্ড়ব হবেোেহযর েল 

মইুষেহৃেয়ত্ক বহিুঃপ্রকৃহয োড়া কহরয়া, যকবল যৎপ্রহয েৃহষ্ট কত্রই; সুযরা  যাাঁিার 

কহবযা, ইহেত্য়র স রবেযইে, হবলাসেযইে েহবে িইয়া উত্ঠব জয়ত্েত্বর গীয, 

রািাকৃত্ষ্ণর হবলাসেযণত; হবেোেহযর গীয রািাকৃত্ষ্ণর প্রণয়েযণতব জয়ত্েব যবাগ; 

হবেোেহয আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃহযব জয়ত্েব সুখ, হবেোেহয দুঃখব জয়ত্েব বসন্ত, হবেোেহয 

বষতাব জয়ত্েত্বর কহবযা, উৎফুল্লকমলজালত্োহবয, হবিঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ  বাহরহবহেষ্ট সুদদার 

সত্রাবর; হবেোেহযর কহবযা েযরগাহমইী যবগবযী যরঙ্গলঙ্কুলা ইেীব জয়ত্েত্বর কহবযা 

স্বণতিার, হবেোেহযর কহবযা রুদ্রাক্ষমালাব জয়ত্েত্বর গাই, মুরজবীণাসহঙ্গইী স্ত্রীক্ঠগগীহয; 

হবেোেহযর গাই, সায়াহ্নসমীরত্ণর হইশ্বাসব 

  

আমরা জয়ত্েব ও হবেোেহযর সম্বত্ে োিা বহলয়াহে, যাাঁিাহেগত্ক এক এক 

হবন্নত্েণীর গীহযকহবর আেেতস্বরূে হবত্বচইা কহরয়া যািা বহলয়াহেব োিা জয়ত্েব সম্বত্ে 

বহলয়াহে, যািা বারযচে সম্বত্ে বত্র্ত্ত, োিা হবেোেহয সম্বত্ে বহলয়াহে, যািা 

যগাহবদদাোস চণ্ডীোস প্রবৃহয ববষ্ণব কহবহেত্গর সম্বত্ে যবেী খাত্ি, হবেোেহয সম্বত্ে যয 

খাত্ি ইাব 
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আিুহইক বাঙ্গাহল গীহযকাবেত্লখকগণত্ক একহি যৃযীয়ত্েণীবুক্ত করা োইত্য োত্রব 

যাাঁিারা আিুহইক ই রাহজ গীহযকহবহেত্গর াইুগামীব আিুহইক ই রাহজ কহব ও আিুহইক 

বাঙ্গাহল কহবগণ সবেযা বৃহদ্ধর কারত্ণ স্বযন্ত্র একহি েত্থ চহলয়াত্েইব েযর্ব্ত-কহবগণ, 

যকবল আেইাত্ক হচহইত্যই, আেইার হইকিবর্ত্তী োিা, যািা হচহইত্যইব োিা আবেন্তহরক 

বা হইকিস্থ, যািা েুঙ্খাইুেুঙ্খ সোই জাহইত্যই, যািার াইইুকরণীয় হচেসকল রাহখয়া 

হগয়াত্েইব এক্ষণকার কহবগণ ঞাইী—ববঞাহইক ইহযিাসত্বর্ত্া, আিোহতকযত্ত্বহবৎব ইাইা 

যেে, ইাইা কাল, ইাইা বুকে  যাাঁিাহেত্গর হচর্ত্মত্িে স্থাই োইয়াত্েব যাাঁিাহেত্গর বুহদ্ধ 

বুমহবষহয়ণী বহলয়া যাাঁিাহেত্গর কহবযাও বুমহবষহয়ণী িইয়াত্ে | যাাঁিাহেত্গর বুহদ্ধ 

েযরসেেগ্রাহিণী বহলয়া যাাঁিাহেত্গর কহবযাও েযরসম্বেপ্রকাহেকা িইয়াত্েব হকন্তু এই 

হবস্তৃহযগুণ যিযু প্রগাতযাগুত্ণর লাঘ্ব িইয়াত্েব হবেোেহয প্রবৃহযর কহবযার হবষয় সঙ্কীণত, 

হকন্তু কহবে প্রগাত; মিুসযেই বা যিমচত্ের কহবযার হবষয় হবস্তৃয, হকন্তু কহবে যােৃে 

প্রগাত ইত্িব ঞাইবৃহদ্ধর সত্ঙ্গ সত্ঙ্গ কহবেেহক্ত হ্রাস িয় বহলয়া যে প্রবাে আত্ে, ইিা 

যািার একহি কারণব যে জল সঙ্কীণত কযত্ে গবীর, যািা যড়াত্গ েড়াইত্ল আর গবীর 

থাত্ক ইাব 

কাত্বে ান্তুঃপ্রকৃহয ও বহিুঃপ্রকৃহযর মত্িে সম্বে এই যে, উবত্য় উবত্য়র প্রহযহবম্ব 

হইেহযয িয়ব াথতাৎ বহিুঃপ্রকৃহযর গুত্ণ হৃেত্য়র বাবান্তর ঘ্ত্ি, এব  মত্ইর াবস্থাহবত্েত্ষ 

বািে েৃেে সুখকর বা দুঃখকর যবাি িয়—উবত্য় উবত্য়র োয়া েত্ড়ব েখই বহিুঃপ্রকৃহয 

বণতইীয়, যখই ান্তুঃপ্রকৃহযর যসই োয়া সহিয হচহেয করাই কাত্বের উত্েেেব েখই 

ান্তুঃপ্রকৃহয বণতইীয় যখই বহিুঃপ্রকৃহযর োয়াসত্ময বণতইা যািার উত্েেেব হেহই ইিা 

োত্রই, হযহইই সুকহবব ইিার বেহযক্রত্ম এক হেত্ক ইহেয়েরযা, াের হেত্ক 

আিোহতকযা যোষ জত্ন্ম | এ স্থত্ল োরীহরক যবাগাসহক্তত্কই ইহেয়েরযা বহলত্যহে ইা, 

চকু্ষরাহে ইহেত্য়র হবষত্য় আইুরহক্তত্ক ইহেয়েরযা বহলত্যহেব ইহেয়েরযা যোত্ষর 

উোিরণ, জয়ত্েবব আিোহতকযার উোিরণ, Wordsworth.  
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