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অধুননক ভননন ভাকনফ কানরদা  কুভাযম্ভফ কাফয
ড. ুান্ত ঘ াল
Abstract
Kalidas was great artist and versatile poet of ancient classic Sanskrit literature. His one of the
richest literary work is 'Kumarsambhabam'. This is a not only a great epic, also a tradition and
culture of India reflected here. Here beauty and wisdom mixed with culture and morality, real and
compact combination of human being and natural phenomena. Kalidas never seen a thing partially
or narrow concepts .His philosophy about the nature and human complete harmonious and modern.
His mature eyesight actually a indifference from Indian culture and philosophy. Originally he was a
real worshipper of beauty and truth which comes from the Upanishad and original epic the
Ramayana and the Mahabharata. He explained human psychology and philosophy with modern
views. Actually Parvati is a combination of sacrifice, devotion, beauty and culture. In the modern
world sustainable development, green plantation concepts very similar to Kalidas's views about
environment.
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ভাকনফ কানরদা প্রকৃত নথেআ ভাকনফ ঘকননা ভাকানফযয রঙ্কাযাস্ত্র ম্মত ংজ্ঞা ঘথনক নফচায না কনয শুধুভাত্র
ফযানি, বফনচত্রয  ম্ভানযয নদক ঘথনক নতনন প্রনতনননধস্থানীয় ভগ্র বাযতীয় কনফনদয তুরনায় ফোংন ঈৎকৃষ্ট  ভতী স্রষ্টা।
বাযতীয় বযতা  ংস্কৃনতয গবীযতয ভূরযায়ণ তাাঁয ভাকানফযয যনত যনত ছনিনয় অনছ। ভাবাযত যাভায়ণ 
ষ্টাদ ুযাণ ফাদ নদনর একভাত্র কানরদানয ভাকানফযআ ধযা নিনছ বাযনতয তীত-ফতেভান-বনফলযনতয ননয াধাযণ
নবফযনি।
গন্ডভূর্ে ঘথনক ানন্ডনতযয নফোচ্চ ীভায় ঈত্তযণ অনর রূকানথে ফযফহৃত নয় থানক, প্রকৃতনে ‘ীভায ভানঝ
ীভ’ঘক তাৎমেভয় কনয ঘতারায রূভয় প্রয়া কানরদানয ভয ভাননকতায বাস্বয ননদেন। একনদনক ফাস্তফতা
নযনদনক কল্পনাভয়কনফনেয ফাঙ্ময় প্রকা নননফেকল্প ঘচতনানক প্রফভান গ্ায ঘস্রানতয ভনতাআ ঘফগফতী কনয তুনরনছ।
যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ংস্কৃত ানতয ম্পনকে ফনরনছনরন— ‘বাযতফনলেয নচযকানরয ঘম নচত্ত, ঘটায অশ্রয় ংস্কৃত বালায়। এআ
বালায তীথেথ নদনয় অভযা ঘদনয নচন্ময় প্রকৃনতয স্পে াফ, তানক ন্তনয গ্রণ কযফ...। ংস্কৃত বালায একনট অনন্দ
অনছ, ঘ যনিত কনয অভানদয ভননয অকানক, তায ভনধয অনছ একনট গবীয ফানী, নফশ্বপ্রকৃনতয ভনতাআ ঘ অভানদয
ানন্ত ঘদয় এফং নচত্তনক ভমোদা নদনয় থানক।’ ১ ঘকফর যফীন্দ্রনাথ ঠাকুযআ নয় ভনীলী ভযাক্সভুরায ানফ ংস্কৃত াননতযয
ভনধয ঘদনর্নছনরন নফনশ্বয ঘশ্রষ্ঠতভ ভনীলা।২ ফস্তুতঃ কানরদানয ভাকানফযয প্রধান ুয এগুনরাআ। একনদনক অনছ
ঘদকানরাত্তীণে ভাজাগনতক ভনীলা নযনদনক ঘদকানরয ীভায প্রকৃনতয স্পে। ”
 নপ্রয়াভুর্যং নদফানননং লেফৃনিজননং ননলনফলুঃ।
দেনপ্রণনয়নাভদৃযতা ভাজগাভ নফজয়া নননফদনঃ ।। (৯০)
কানরদা ‘কুভাযম্ভফ’  ‘য ুফং’“এআ দুনট ভাকাফয যচনা কনযনছনরন। গতানুগনতক ভাকাফযযীনতয ভনধয ঘথনক
তানক নতক্রভ কনয ঘদকানরাত্তীণে এক বাফনীয় জীফনকানফযয ুফণের্নন র্নন কনযনছন। কানরদানয প্রথভ ভাকাফয
‘কুভাযম্ভফ’। কাফযনট অনুভাননক ৪০০ নিষ্টাব্দ ঘথনক“৪৫০ নিষ্টানব্দয ভধযফতেী ঘকান ভনয় নযণত ভাননকতায ৃনষ্ট কনযন।
ঘকননা চারুকযযাজ নিতীয় ুরনকনয ৬৪৩ নিষ্টানব্দ ঘর্ানদত অআনার প্রত্ননরন এফং ৪৩৭ নিষ্টানব্দ ঘর্ানদত ভান্দানায
প্রত্ননরননত কানরদানয কনফতায ঈনের্ অনছ, ঘনেনত্র ন্ততঃ প্রায় দ ফছয ূনফে তাাঁ য কাফযনাটক যচনা কনযন। পরতঃ
নতনন ৪২০-৪৩০ নিষ্টানব্দয ভনধযআ এআ কাফযনট ঘরনর্ন। ভানরাচক Keith এআ ভয়ীভানকআ কানরদানয ানতযৃনষ্টয
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ুান্ত ঘ াল

ভয়ীভা নানফ (থোৎ ৪০০-৪৫০) নিষ্টানব্দ) ঘভনন নননয়নছন। তাাঁয ভনত “Kalidas then lived before A.D. 472
and Probably at a considerable distance, so that to place him about A.D. 400 seems completely
justified.”৩

ফয কানরদা এআ ভাকাফযনটনক ভাি ঘযনর্নছন। ভানরাচকনদয ভনত প্রথভ অটনট গেআ কানরদানয স্বকৃত
যচনা ফাকী নয়নট গে প্রনেি। ঘকন কাফযনট ভাি ঘথনক ঘগনছ তায ঘকান ুস্পষ্ট ঈনের্ ঘকাথা ঘনআ তনফ ভনন য় কাফযনট
কনফ এবানফআ ঘল কযনত ঘচনয়নছনরন। ঘকননা গ্রনেয নাভকযনণ ফরা য় কুভায কানতেনকয জনন্ময ম্ভাফনা ঘনেনত্র গ্রনেয
নাভকযনণয ন্ ্নত যার্নর ঘদর্া মায় ষ্টভ ফা কানরদাকৃত কুভাযম্ভনফয ঘলতভ নগে কুভায কানতে নকয জনন্ময
ম্ভফনা ঈজ্জ্বর নয় ঈনঠনছ। পনর ‘কুভাযম্ভফ’ কাফযনট র্নন্ডত নয়। কানরদা ষ্টভনগে নরনর্নছন —
‘ঘতন নবন্ননফলনভাত্তযচ্ছদং ভধযননন্ডত “ নফূত্রনভ রম্
ননভেনরন য়নং ননাতযনয় ঘনাজ্ নঝতংচযণাগরানিতম্ (৮৯)
 নপ্রয়াভুর্যং নদফানননং লেফৃনিজননং ননলনফলুঃ।
দেনপ্রণনয়নাভদৃযতা ভাজগাভ নফজয়া নননফদনঃ ।।(৯০)
থোৎ ননক ূনফেআ প্রবাত নয়নছ। প্রবানতয ননভের অনরানক দনদক নযফযাি তফু ঈভানত (নফ) গানত্রাত্থান কযনছন
না। ঘআ দয়াীন স্খনরত ফন  নছন্ন ঘভ রা ঘানবত এফং নদয অরতাযাঙা অবায় নচনত্রত ভননাযভ মযায় চন্দ্রচূি নি
যআনরন। (৮৯) এআবানফ হৃদনয়য কৃনত্রভ অনন্দদাতৃ নপ্রয়তভায ভুর্ভন্ডনরয ভনদযাভৃত ননননদন নাাতে হৃদনয় ান
কযনত ঙ্কনযয এভন নবরাল জন্মানরা ঘম ঘকান নফনল কানজয জনয ঈভায র্ী নফজয়া এন একভুূনতেয দেনরানবয
ফানা কযনর ঙ্কয তা ভিুয কযনতন না।‛ (৯০)
এআ ঘলাকিনয়য তাৎমে ফযার্যা কনয নন্ডত প্রফয যানজন্দ্রনাথ নফদযাবূলণ ফনরনচন — ‚এতেনণ ‚কুভায-ম্ভফ‛ ঘল
আর থোৎ নতাভ প্রদনেত কুভানযয ম্ভাফনায থ নননভেত আর। নতনন ঘদফতানদগনক ফনরয়ানছনরন, ‚ভানদনফয হৃদয়
ঈভায প্রনত অকৃষ্ট কনযনত ঘতাভযা মত্ন কয, তাাঁায অত্মা কুভায রূন ফতীণে আয়া, ঘতাভানদয বনযাতয গ্রণূর্ব্েক
তাযকাুনযয দরন কনযনফ।‛— ঘ প্রনতজ্ঞা ূযণ আর।‛৪ ফস্তুতঃ এর্ানন নফ াফেতীয নভরননয পনর কুভানযয থোৎ
কানতেনকয জন্মম্ভফনা ঈজ্জ্বর নয় ঈঠর মা কানফযয নাভকযনণয ন্ ্নতূণে। কানরদানয কানফযয টীকাকায ভেীনাথ
এআ অটনট নগেযআ টীকা কনযনছন। ফানক নয়নট নগেয টীকা ঘরনর্ননন। এফ ঘদনর্ ভনন য় ষ্টভ নগেয যফতেী গেগুনর
ফোচীন  প্রনেি। ফস্তুতঃ এআ ফ নগে ঘম নাফৃত কাভনচতনা  ঘদভূরক নভরন প্রধান নয় ঈনঠনছ তা ঘকানভনতআ
কানরদানয যচনা তথা ভাননকতায ন্ একাথেক নত ানয না। একথা প্রাচয াশ্চাতয কর ভনীলীআ একফানকয স্বীকায
কনযন। যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ‘বচতারী’ কানফযয কনফতায় একথাআ ফনরনছন ‚া থানভনর তুনভ ভাি গানন।‛ অধুননক
কথাানতয ঘছাটগনল্পয যীনতবফননষ্টযয ভনতাআ এআ কাফযনট ‘ঘল আয়া আর না ঘল।’ ঘনদক ঘথনক অধুননক
ঘছাটগনল্পয এআ বফনষ্টযনট কানরদানয কুভাযম্ভনফআ প্রথভ ায়া মায়।
কুভাযম্ভফ কাফযনটয ভূরভযা ঘ যানণক। ্রহ্ায ননকট ফযপ্রাি তাযকাুয নজয় েভতায নধকাযী তায কানছ ঘথনক
ঘদফতানদয ঈিায কযায একভাত্র ঈায় ঘদফানদনদফ ভানদফ  নগকনযা াফেতীয নভরন।  ঘআ নভরননয পনর ঈৎন্ন
ন্তান কুভায কানতেনকয অনফবোফ। ফস্তুতঃ কানরদাকৃত কুভাযম্ভনফয অটনট নগেয প্রথভ গেনট ফাদ নদনর প্রায় ফকনট
নগেআ নফাফেতীয নভরন নচত্রআ ভুর্য নয় ঈনঠনছ। ফেতকনযা ঈভায ঘকাভরতা, ননফয প্রনত একননষ্ঠতা  ভানদনফয
ঘপ্রভকরা প্রবৃনত নফলয়গুনর নুযানগ কনফ গনি তুনরনছন।
কুভাযম্ভনফয কনফ প্রকৃনত নপ্রয়। প্রথভনগে নভারয় ফণেনায ভনধয কনফয প্রকৃনত নপ্রয় ঘ ন্দমেযপ্রীনত দ্ভুত ঘ কনমেয
নবননন্দত। কাফযনট শুরু নয়নছ এআবানফ —
‚স্তুযত্তযাযাং নদন ঘদফতাত্মা নভারনয়া নাভ নগানধযাজঃ
ূফোয ঘতায়ানননফ ফগায নস্থতঃ ৃনথফযা আফ ভানদন্ডঃ।।‛
থোৎ ‘ূফে এফং নশ্চভ ভুনে ফগান ূফেক ৃনথফীয ভানদনন্ডয নযায় নফযাজভান ঘদফতানদয নধষ্ঠানবূনভ এক নফযাট
ফেত বূ-ভন্ডনরয ঈত্তয নদক ফযাি কনয অনছ তায নাভ নভারয়।‛ নভারয় ফণেনায এআ বাফ  বালা অনর কানরদানয
ননজস্ব বন্ভা। একনদনক নচযতুলযাফৃত নভারয় ফেনতয ঈমুিতা নযনদনক তায বফনষ্টয ফাস্তফম্মতবানফ প্রকা ঘনয়নছ।
নচযতুলযাফৃত নভারয় প্রকৃতনে নফনবন্ন যনত্নয ঈৎনত্তস্থর। নচযতুলানয অফৃত থাকনর তা তায ঘগ যনফয ানন কযনত
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ানযনন। ঘকননা ফহুগুনণ গুণানিত ঘকান ফযনিয াভানয ঘদালত্রুনট গ্রণীয় নত ানযনা। চনন্দ্রয অনরায় ডুনফ মায়া করনঙ্কয
ভনতাআ ঘঢনক মায়। নতনন নরনর্নছন —
‚নন্ত যত্ন প্রবফয ময নভং ন ঘ বাগযনফনরান জাতম্।
এনকা ন ঘদানলা গুণনন্নানত ননভজ্জতীনন্দাঃ নকযনণনঙ্কফাঙ্কঃ।।‛ (৩)
ভানফপ্রীনত  শ্রিানফাধ এর্ানন একাত্ম নয় ঘগনছ। প্রাকৃনতক নযনফ ঘব গনরক নযচয়দানন বানফত ঘ ন্দমে 
ফস্তুননষ্ঠা রাব কনযনছ। —
‚মশ্চাস্পনযা নফভ্রভ ভন্ডনানাং ম্পাদয়নত্রং নর্বযনফেবনত্তে।
ফরাক-ঘচ্ছদ-নফবিযাগাভকার-ন্ধ্যানভফ ধাতুভত্তাভ।।‛ (৪)
‚অনভ রং ঞ্চযতাং নানাং ছায়াভধঃ ানুগতাং নননলফয
ঈনিনজতা ফৃনষ্টনবযাশ্রয়নন্ত ৃ্ানন মযাতফনন্ত নিা।‛ (৫)
ভাকনফ ঘম গীনতকনফয কল্পনায় রানরত এআ ফণেনা তাযআ প্রভাণ। গীনতকানফযয কল্পনা এর্ানন ভূতে নয়নছ য প্রকৃনত
ফণেনায ভধয নদনয়। ভানুল  প্রকৃনতয জীফন্ত ত্ত্বায নযচয়দানন কানরদা কৃনত্রভ ঘকফর নন নিতীয় ফনট। — Macdonell
ানফ নঠকআ ফনরনছন কানরদানয প্রকৃনতনিগ্ধ ভনননক স্বীকায কনয। তাাঁয বালায়Perhaps no other work of Kalidasa manifests. So strikingly the poet deep sympathy with
nature, his keen power & observation and his skill in depicting on Indian landscape in vivid
colour ৫ (History of Sanskrit, P 337)

প্রকৃতনে বাযতীয় বাফধাযায় রানরত নয়আ কানরদা প্রকৃনতয ন্ গবীয ানুবূনত নভননয় নদনয়নছন মা তাাঁয
ননযাধাযণ ঐনতযনফাধ  ঘফানধয দেতানক প্রকা কনয। ‘ই’ ঈননলনদয প্রথভ ঘলানকআ নফশ্বপ্রকৃনতনক ইশ্বনযয ন্
একাত্ম কনয ঘদর্াননা নয়নছ —
‚ইা ফাযনভদং ফেং মৎ নকঞ্চ জগতযাং জগৎ
ঘতন তযনিন বুজ্ঞীথা ভা গৃধঃ কযনস্বদ্ ধনম্।।‛ (১)
থোৎ ‚এআ গনতীর নফনশ্ব মাা নকছু চরভান ফস্তু অনছ তাা ইশ্বনযয ফানয নননভত্ত ভনন কনযনফ। তযানগয নত ঘবাগ
কনযনফ; কাায ধনন ঘরাব কনয না।‛ কানরদানয কুভাযম্ভফ কানফয তযাগ  ঘবানগয এআ ূফে ঘভরফন্ধ্ন নটনছ। ভানুল
 প্রকৃনত ঈবনয় একাথেক  ঈবনয়আ ইশ্বনযয ঘচতন ং তাআ কানরদানয কুভায ম্ভফ কানফযয প্রকৃনতনচতনা ভানুনলয
হৃদয়ত্ত্বাযআ য নাভ। ভানফ হৃদয়  প্রকৃনতহৃদয় এর্ানন নফশ্বহৃদনয়য গান যচনা কনযনছন। ঋনল যনফন্দ মথাথেআ
ফনরনছন—
“A vivid and virile interpretation of sense like in nature, a similar interpretation of all
elements of human life capable of greatness of beauty. Seen under the light of the senses
and expressed in the terms of an aesthetic appreciation-this in the spirit of Kalidas‟s first
work as it is of his last. At present he is concerned only with the outward body of nature, the
physical aspect of things, the vital pleasures and emotions, the joy and beauty of human
body.” ৬ (Kalidasa/Page-48)

ুতযাং ভানফনদ  ঘ ন্দমে অনন্দ, অনফগ  নুবূনতয ন্ একাত্ম নয় ঘগনছ প্রকৃনতয ন্ নভন। কানরদানয
ঘ ন্দমেধযাননয বফনষ্টয এটাআ। ঘআ কাযনণআ মর্ন াফেতীয কুভাযী ঘ ন্দনমেয নযচয় নদনয়নছন তর্ন ঘদর্া মায় এক ূফে
প্রকৃনত ঘচতনা ভনন ঋি বালায় ননদযতা রাব কনয। ঈভা তর্ন ঘকফর ফেতকনযা নন ঈভা প্রকৃত নথেআ ঘ ন্দনমেয ননয
ৃনষ্ট নয় নঠ। জাভোন ভাকনফ ঘগযনট কানরদানয নবজ্ঞান কুন্তরায ভনধয ঘদনর্নছনরন ‘তরুন ফৎনযয পুর  নযণত
ফৎনযয পর’৭ ফস্তুতঃ ঈভায ফণেনানত কানরদা বফ বকনানযয চারয  ঘম ফননয ূণেতা ঘদনর্নয়নছন। ”
তাং ংভারাঃ যদীফ গ্াং ভন লনধং নিনভফাত্মবাঃ
নস্তনযানদাভুনদ কানর প্রননদনয প্রািন জন্মনফদযাঃ ।।৩০।।
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এআ বকনযয চরতা  ঘ ন্দমেযনফাধ ঘম ফননয অগভনন ননযতা রাব কনযনছ। কানরদানয তুনরনত বতযী নয়নছ
এক ননঃর্ুত ঘ ন্দমে প্রনতভা। —
‚ম্ভুতাং ভন্ডনভ্মনথষ্টযনাফার্যং কযণং ভদয
কাভয ুষ্প ফযনতনযি ভন্ত্রং ফারযাৎ যং াথ ফয়ঃ প্রননদ।।৩১।।
থোৎ ‘নফনম ফননয শুবাগভনন াফেতীয ্প্রতয্ মথামথবানফ ননঃর্ুত নয় ঈঠর। ীননান্নত ফেঃ, নফুর জ ন  কৃ
ভধযনদ ফ ম্পূণেবানফ ঘাবা ঘর। ননুণ নচত্রকনযয তুনরকায় নচনত্রত অনরনর্যয নযায় ঘ যব নফকনত নেয নযায়
নগনযদুনতায কভনীয় কনরফয ঘম ফনাগনভ কভনীয়তভ নয় ঈঠর। ঘদনয ঘকানস্থানন ঘকানরূ ত্রুনট যআর না।’ “ এআ
ত্রুনটনফীন ননর্ুত ঘ ন্দমে অনর ঘ ন্দনমেযয চযভতভ রূ। এআ universal ফা complete beauty কনফয কানছ „beauty
per exilence‟ ফা ‘ঘ ন্দনমেয নতনরাত্তভা’। তনফ কানরদানয এআ ঘ ন্দমেযপ্রীনত কারফন্ত ফণেনায় ননযভধুযতায়
ভুর্নযত। কন্দনবেয অগভনন ভস্ত নদক নযফযাি নয় ভরয় ফাতা প্রফানত নয় চনরনছ অয নাকফনন যনিভ অবায়
নপ্রয় নাকপুর পুনট ঈনঠনছ। কানরদানয ভয ঘরর্নীনত ঘ ফাণী াধাযণ বাফন কনমেয িাত নয় প্রকা ঘনয়নছ।
ূতঃ দয কুুভানযনাকঃ স্কন্ধ্াৎ প্রবৃনতযফ েফানন।
ানদন নাবেত ুন্দযীনাং ম্পকেভাননিত নূুনযণ।‛ (২৬)
দয প্রফানরাজভচারূনত্র নীনত ভানিং নফচুযতফানণ।
নননফয়াভা ভধনিেনযপান্ নাভােযানীয ভননাবফয।।২৭।।
এবানফআ ফন্তকানরয একনট র্ন্ড ননঃর্ুত নচত্র ঙ্কণ কনযনছন। ঘকফর অম্রেফ নফকনত নকরয়আ নয় ফনয শুযা
এক দভয ঘ ন্দনমেয ফগান কনয ঘপ্রভভনদয নভরনন অনন্দ গানন ভানতায়াযা। —
ভধুনিনযপঃ কুুবভকানত্র ন নপ্রয়াং স্বাভনুতেভানঃ
ৃন্ন চ স্পে ননভীনরতাোং ভৃগীভকুন্ডায়ত কৃষ্ণাযঃ ।।৩৬।।
দনদ যাৎ ঙ্কজনযণুগনন্ধ্ গজায় গন্ডল জরং কনযণুঃ।
ন্োবুনিন নফনন জায়াং ম্ভাফয়ভা যথা্নাভা।‛
থোৎ ফনন্তয অগভনফাতো ঘনয় পুরগুনর ভকযনন্দ নযূণে নয় ঈঠর এফং ভ্রভয এন তৎেণাৎ তায ভধুান কযনত
রাগর। কৃষ্ণায নযণ ঘপ্রনভয অনফদন নননয় ৃন্য গ্রবাগ নদনয় নযণীয ননঠ কুন্ডয়ণ কযনত রাগর অয ঘআ অননন্দ
ঘচার্ফুনজ নযণী ঘপ্রনভয অস্বাদ নুবফ কযনত রাগর। কানরদানয বফনষ্টয এর্াননআ ঘম নতনন ম্পূণে এক জগৎ তথা
নযনফনক গনি তুনরনছন, ঘপ্রনভয অনফদন ফেনেনত্র ফেস্তনয গ্রণনমাগযতা ঘনয়নছ। ঘআ কাযনণ ঘকফর নচতন জীফ
ফা প্রাণী নয় ঈনদ্ভদ  াভানয রতাগুনেয যানফদন গবীয নিগ্ধতায়  ূেতায় ঘ ন্দমেয ভনন্ডত নয় ঈনঠনছ। এআ
অনফদন প্রকৃতনে ভাকানফযয যণঝঙ্কাযীন ান্তযনয। পরতঃ ভাকানফয কনফ প্রায়আ গীনতকানফযয ুনয ুয নভনরনয়নছন।
কানরদানয হৃদয়ফানা  ঘ ন্দমেনচতনা এক ননন্দুন্দয স্বতঃস্ফুতেতা রাব কনযনছ।
াফেতীয ঘ ন্দমেয  ঘদন ষ্ঠনফ অপ্লুত ্যাগ ঘম কী অকলেনীয় ফণেনায় ফনণেত নত ানয তায ফনচনয় ফি প্রভাণ
াফেতীয ঘদফণেনা।
‚অফনজ্জেতা নকনঞ্চনদফ স্তনাবযাং ফানা ফানা তরুণাকেযাগভ
মোিুষ্প স্তযকাফনম্রা ঞ্চানযনী েনফনী রনতফ।‛।।৫৪।।
থোৎ ীননান্নত স্তনিনয়য বানয নতনন ঘমন ম্মুনর্য নদনক ঝুাঁনক নিনছনরন এফং প্রবাতকানরয রুণযানগয নযায়
অরি ফল্কর ফন নযধান কনযনছনরন। এআপ্রকায াজজ্জায় ভেযগভনা াফেতীনক ঘদনর্ ভনন র ঘম স্থূর স্থূর
কুুভস্তফনকয বাযমুি নম্রীবূত একনট রতাআ ঘমন ধীনয ধীনয চনর ঘফিানচ্ছ।
ঋনল যনফন্দ ফা ভাকনফ ঘগযনট নকংফা যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয প্রনতযনকআ কানরদানয ঘ ন্দমেয ঘচতনায ভনধয রেয
কনযনছনরন প্রকৃনত  ভানফাত্মায নচ্ছদয অন্তনযকতা। কানরদানয এআ ফণেনায় প্রকৃতনে ঘআ তযতা প্রভানণত নয় নঠ।
কাভাবাফ  ঘপ্রনভয ম্পকে নতনন একাথেক না নর একূনত্র ঘগাঁনথনছন। - েফীনজয জভারা ননফয াদনদন ঘযর্া
প্রণাভযত াফেতীয ঘদন ন্দমে নফগনরত নজনতনন্দ্রয় ভানদনফয ফণেনা এক ননযাধাযণ নুবূনত রাব কনযনছ।
যস্তু নকনঞ্চৎ নযফৃত্ত বধমেযশ্চনন্দ্রাদয়াযনম্ভ আফািুযান
ঈভাভুনর্ নফিপরাধনযানষ্ঠ ফযাাযয়াভা নফনরাচনানন।।৬৭।।
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নফফৃিতী বরভুতান বাফভব্ঃ স্ফুযদ ফার কদি কবল্পঃ
াচীকৃতা চারুতনযণ তনস্থ ভুনর্ন মেযন্ত নফনরাচননন ।।৬৮।।
এবানফআ নতনন কাভ  ঘপ্রভনক একাত্ম কনয গনি তুনরনছন। ফস্তুতঃ কানরদা বাফ  বালানক এভন ঘ ন্দনমে ভনন্ডত
কনযনছন তা এক নতজাগনতক রূকল্প বতযী কনয। চতুথে নগেয যনতয নফরা অকা ফাতা নযফযাি নয় নফশ্বচযাচনয
এক গবীয কারুণয নফস্তায কনযনছ। নতয স্বাবানফক ভৃতুযয য নতপ্রাণা স্ত্রীয নফরানানি এক ায় অতে নাযীয নযচয়
নদনয়নছ।
নয় জীনফতনাথ! জীফীতযনবধানয়ানথতয়া তয়া ুযঃ।
দদৃন ুরুলাকৃনত নেনত যনকাানর “ বষ্ম ঘকফরম্।।
থ া ুননযল নফহ্বরা ফুধানরন্ন ধূযস্তনী
নফরা নফকীণেভূধ্বজা ভদুঃর্ানভফ কুর্ব্েতী স্থরীভ।।
যনতয ঘানক ভূযভা নফশ্বপ্রকৃনত র্ব্েংা নয় ঘকাঁনদ অকুর নয়নছ। এআ অকুরতা করুণযন িাত। ভাকানফযয
ফীযয এর্ানন ঘনআ অনছ ন্তীন করুণয। রনর্ন্দযনক ানযনয় ঘফহুরায নগেয ঈন্নয মায়ায ভয় জীফনানন্দ ‘ফাংরায
ভুর্ অনভ ঘদনর্য়ানছ’ কনফতায় নরনর্নছনরন ‚ফাংরায নদী ভাঠ বাটপুর ুঙুনযয ভনতা তায ঘকাঁনদনছর ায়।‛ ভনন য়
কানরদা ঘমভন যনতয নফরান ৃনথফীনক ঘাকস্তব্ধ কনয ঘদনর্নয়নছন জীফনানন্দ ঘআ নথআ একআ ধযননয বাফগত ঈভা
চয়ণ কনযনছন।
ঘবাগ নয় তযাগআ বাযতীয় অদনেয প্রধান নফলয়। তযানগয ভধয নদনয় কনঠন কৃচ্জাধনায ভধয নদনয় ঘম ফস্তু রাব কযা মায়
তা নচযকানরয াভগ্রী নয় থানক। অয এআ কৃচ্জাধনায জনয দযকায অন্তনযকতা, নফশ্বা  কনভে টর থাকায ননঃননলত
নি। ঞ্চভনগে ঘআ ননঃননলত াধনা রেয কযা মায়। কাভ নয় নফশুি ঘপ্রভআ বাযতীয় াস্ত্রনক ভৃি কনয জাতীয়নচতনা
গনি তুনরনছন। ঞ্চভনগে এন চরা ঈভা নযণত নরন ভানমাগী তস্বীনত। এআ নযফতেন ফয স্বাবানফক বাযতীয়
যীনত অদেনক গ্রণ কনয। যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয মথাথেআ ফনরনছনরন — ‚বাযতফনলেয ুযাতন কনফ ঘপ্রভনকআ ঘপ্রনভয ঘগ যফ
ফনরয়া স্বীকায কনযন নাআ, ভ্রনকআ ঘপ্রনভয রেয ফনরয়া ঘ ালণা কনযয়ানছন। তাাঁায ভনত, নযনাযীয ঘপ্রভ ুন্দয নন মনদ
তাা অনায ভনধয ঙ্কীণে আয়া থানক, করযাণনক জন্মদান না কনয।‛৮ ফস্তুতঃ কানরদা চতুথে নগে ঘম চর অত্মনকনন্দ্রক
কৃনত্রভ ঘপ্রভনক নযনফন কনযনছনরন তাযআ ান ঞ্চভনগে তশ্চানযনী ঈভায কৃচ্জাধননক ঘযনর্ contrast ফা বফযীতয
ৃনষ্ট কনয ঘদর্ানরন ঘম বাযতীয় অদনে তযানগয ভাধযনভআ ঘবাগ কযনত য়, ঘবানগয ভাধযনভ তযাগ নয়। কনফগুরু যফীন্দ্রনাথ
ঠাকুয নকংফা শ্রী যনফন্দ কনরআ এআ াশ্বত ঘপ্রভনকআ কানরদানয কানফযয বফনষ্টয ফনর স্বীকায কনয নননয়নছন। একনট
ভৎ বানরাফাায জনয ফনকছুনকআ তযাগ কযায যাভে নদনয়নছন। ঘনদক ঘথনক কানরদা অদেফাদী ভানল্পী।
কানরদানয কাফযিনন্ধ্ ঘম লীরতায নবনমাগ অনছ তা মথাথে নয়, তাাঁয কানছ যীয ফা ানথেফ নফরা নয়, তযাগ 
অদনেয ভান ধযান। নতনন ঘআ ধযানন ভগ্ন ঘথনকনছন ফেত্র। ঘম কভনীয়কানন্ত নফশ্বনযা ুন্দযী াফেতী নছর ঘ ধযাননয
ভাধযনভ অজ জটাধাযী, নফীণে, বফারদনর জনিত নেয ঘচনয় কদমে নয় ঈনঠনছ, তফু এআ তযা, নতনন চানরনয় মানফন।
—
নফৃষ্টযাগাদধযানন্নফত্তেতঃ স্তনা্যাগারুনণতাচ্চ কুন্দুকাৎ
কুাঙ্কুযাদান-নযোত্ুনরঃ কৃতে ূত্রপ্রণয়ী তয়া কযঃ ।।১১।।
ভাৃে-মযা নযফত্তেন-চুযবতঃ স্বনকুবষ্পযন মা স্ম দূয়নত।
নত া ফাহুরনতাধানয়নী নননলদুলী স্থনন্ডনর এফ ঘকফনর।১২।।
যাজমযা তযাগ কনয ভানটয ৃনথফীনত নাভনত না াযনর প্রকৃত ঘপ্রনভয ৃনষ্ট নত ানয না। তাআ ঈভা যাজমযা তযাগ
কনয ভানটনতআ ঘননভ এননছন। ঋনল ফনঙ্কভচন্দ্র চনটাাধযায় কানরদানয এআ ঘপ্রভতত্ত্ব  অদেনক ফাযফায স্মযণ কনযনছন।
শুযা ঘম ভানফ ংানযয একজন ঘকথা কানরদা ফনণে ফনণে নফশ্বা কযনতন। তাআ এক ীভ ভায়ায় তানদয
তযনিনয ংীদায কনয তুনরনছন।
কানরদানয ‘কুভায ম্ভনফ’ ঘফ ি বাযতীয়  নংায অদনেয ছায়া যনয়নছ, ঘগ তভফুি এআ নংাফানদয প্রচাযক
নছনরন। কানরদা ক্রভনযণত ঈভায অচযনণয নিগ্ধতা এনন নযনফনয এভন এক াজুময যচনা কযনরন ঘম ঘপ্রভ,
তযানুযাগ  নংা একনত্র ঘম অদে যচনা কনয তা বাযতীয় অদনেযআ একনট প্রধান নদক —
নফনযানধ নোজনঝত ূর্ব্েভৎযং দ্রুবভযবীষ্ট প্রফানর্ব্েতানতনথ
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ননফাটজাবযন্তয ংবৃতানরং তনাফনং তচ্চ ফবুফ াফনম্ ।।১৭।।
থোৎ নংা, নতনথ ৎকায এফং নগ্ন নযচচো প্রবৃনত নফত্র ফযাায ভূনয িাযা ঘআ ” ‚ঘগ যী নর্য‛ তনাফনটাআ
ক্রনভ যভ নফত্র নয় ঈঠর। ঘর্ানন যস্পয নফনযাধী নংস্র শ্বাদকুর তানদয জন্মগত নফনযাধ নযায কনয ননর। নংা
ঘথনক নংায় ঈত্তযণ  ভানফনফাআ অধুননক নফনশ্বয প্রধান ভতাদে। United Nation Organization এআ নীনতনকআ
ভথেন কনযন। ঘনদক ঘথনক কানরদানয ানতয অধুননক ভনন  নচন্তননয ন্ ম্পূণে ্নতূণে। অধুননক কনফ কানভনী
যায়নক ফরনত ঘানা মায় —
‚অনানক রনয়
নফ্রহত যননত
অন নাআ ঘকঈ ফনী নয।
কনরয তনয
কনর অভযা
প্রনতযনক অভযা নযয তনয।।
এআ ঘফাজ্ঞান  নতনথ ৎকায বাযতীয় অদনেযআ এক রূ। ঘকাযনণ ঠাকুয যাভকৃষ্ণ তায নপ্রয় নলয নফনফকানন্দনক
‘নফজ্ঞানন জীনফয ঘফা’ কযায যাভে নদনয়নছনরন। ফস্তুতঃ কানরদানয কানফযয ভনধয অদনেয ছায়া যনয়নছ তা নচযাচনযত
াশ্বত ভূরযনফানধযআ প্রনতপরন। থোৎ ভাজ ংায তযাগ কনয কর্ননাআ নতনন কল্পনানফরাী নয় নঠননন ভানবূনভনট
বতযী নয়নছর কানরদানয ভনতাআ বাযতীয় অদনেয ছায়ায়, ঈননলদ  গীতায অদেআ তাাঁয ঘশ্রষ্ঠ অদে। ঘকাযনণ
‘যাজনং’ (১৮৮২ নিঃ) ঈনযান ঘজনফঈনন্না  ভফাযনকয ঘপ্রনভয নচত্র অাঁকনত নগনয় কানরদানয ভনতাআ যাজননন্দনী
ঘজনফঈনন্নানক যাজনতরক ভুনছ নদনয় ভানটয ৃনথফীনত এনন প্রভাণ কনযনছন বাযতীয় অদেনক। ঘবাগ ফা ঐশ্বমেনফরা নয়
এক গবীযতভ অন্তনযকতা  তযানগয তাৎনমেআ ঘপ্রভ প্রকানয মথাথেতা ায়।
‘ফৃেনযান’ ফা ‘দা নপনয ঘ যণয’ “ জাতীয় বাফনা অধুননক নগযনকনন্দ্রক বযতায কযার গ্রা ঘথনক ফাাঁচায প্রয়া
ফা ভুনি ফনর স্বীকৃনত নয়নছ। নকন্তু ফৃেপ্রীনত তযন্ত প্রাচীন ধাযণা। ঘফদ, ঈননলদ ফেত্রআ ফৃেনক ঘদফতাজ্ঞানন ূজা কযায
যীনত নছর। কানরদানয ঘআ বাযতীয় অদেনক ফাযফায স্মযণ কনযনছন। ‘নবজ্ঞান কুন্তরা’য কুন্তরা, নপ্রয়ংফদা নকংফা
কুভাযম্ভনফয ঈভা প্রনতযনকআ গাছ নযচমোয প্রনত ভননানননফ কনযনছনরন। অধুননক ধাযণায় এনক ‘নযনফ নচতনতা
কামেক্রভ’ (Environmental Consciousness Programme) ফনর ভনন কযা ঘমনত ানয। কানরদা ঘম কতর্ানন
নযনফ নচতন কনফ নছনরন তা এর্ান ঘথনকআ স্পষ্ট কনয ঘদয়া ম্ভফ। তশ্চানযনী ঈভা কনঠন তযা কনয অত্মাধনায়
ননভগ্ন নর ভয় কনয গানছ জরনচন কযা তায যেণানফেণ কযা ফ নদক ঘথনকআ রেয যার্নতন। এয ভনধয এক
তযনি নুবফ কযনতন। এআ তযনিন ফৃোরন কযায ভনধয ম্ভফ অন্তনযকতা নফোচ্চ অধুননকতা অনছ। —
‚তনন্দ্রতা া স্বয়নভফ ফৃেকান্ ট-স্তন-প্রস্রফবনফেযফিেয়ৎ
গুান ঘমলাং প্রথভাি জন্মনাং ন ুত্রফাৎরযভাকনযলৎনত।।১৪।।
ঘকফর ফৃেনযান ফা ুত্রজ্ঞানন ত ঘিন ফনৃজন কযা নয় ফনয জন্তু ফা ঘালযনদয প্রনত ীভনি শুনপ্রনভক
কানরদানযআ নযচয় ফন কনয। নযনফনয বাযাভয ফজায় যার্ায জনয ঘম নযানয শুয ঘফাঁনচ থাকা দযকায এফং ভানুলআ
ঘআ ভান কামে ম্পাদন কযনত ানয একথা নবনমাজনফানদ ফাযংফায স্বীকায কযা নয়নছ। কানরদানয ঘরর্নীনত ঘআ
নবনমাজনফানদয াথেক বূনভকা ঘদর্া মায় —
যণয ফীজাজ্ঞনর-দান রনরতাস্তথা চ তযাৎ নযণা নফশ্বুঃ।
মথা তদীবয়নেয়বনঃ কুতূরাৎ ুযঃ থীনাভনভভীত ঘরাচনন।।১৫।।
ফাস্তনফয ভনধয কল্পনা নফরা কনযনছন ফনরআ ৃনষ্টযযনবদী প্রনতবা এত তুযচ্চ নর্নয ঘ াঁছুনত ঘনযনছ।
ঘকফরভাত্র বাযতীয় অদনেয প্রনত নফশ্বা ফা অস্থা নয়। ভগ্র ভাজ নযনফ নতনন ফাস্তফম্মত বানফ প্রকা কনযনছন।
মনদ Keith ানফ ফনরনছন ” he (Kalidasa) shows no interest in the great problems of human life and
destiny … Assured as he was that all was governed by a just fate which man makes for himself by
his own needs he was in capable of viewing the worth as a tragic scene, of feeling any sympathy for
the hard lot of the majority of men, or appreciating the reign of injustice in the world. It was
impossible for him to go beyond his narrow range. (P-160) (The Sanskrit Drama) ফস্তুতঃ একথা নঠক
নয়। কানরদা কর্ননাআ „Narrow Range‟ ফা ংকীণে ভননয ভানুল নছনরন না। ভাজ, নযনফ ফ নকছুয ভনধয

কানরদানয ানুবূনত  ভভতা ছনিনয় অনছ। কুভায ম্ভফ কাফযনটআ তায প্রভাণ। ভাজ নযনফ নননয় কানরদা কুভায
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অধুননক ভননন ভাকনফ কানরদা  কুভাযম্ভফ কাফয

ুান্ত ঘ াল

ম্ভফ কানফয মনথষ্ট ফাস্তফতায নযচয় নদনয়নছন। লষ্ঠ নগে কানরদা ঈভা ভনশ্বনযয নভরন িন্ধ্ তযন্ত ফাস্তফম্মতবানফআ
কনযনছন। এআ ংন ননক ুগবীয তত্ত্বকথা স্থান ঘনয়নছ। নফফা বায় ঘদফানদনদফ ভানদফনক দেন কনয ঋনলগননয
ঈরনব্ধ অনর ্রহন্য ঈরনব্ধ।—
নকং ঘমন ৃজনন ফযিভুত ঘমন নফবনলে তৎ
থ নফশ্বয ংত্তো বাগ : কতভ এল ঘত ।।২৩।।
থোৎ ‚নফশ্বনাথ! এ অনায ঘকানরূ? এআ চযাচয নফশ্ব ঘম রূন ৃনষ্ট কনযয়া থানকন, আা নক তাাআ? এআ নক ৃনষ্টকতো
্রহ্া? না-ঘমরূন নফশ্বারন কনযন, আা ঘআ ারনকতো নফষ্ণুয স্বরূ? থফা আা নক অনায ঘআ নফশ্বংাযকানযণী
রুেভূনতে? নকছু ঘতা ফুনঝনত ানযনতনছ না। নননজনক একফায স্বরূ প্রকটন কনযয়া অভানদগনক কৃতাথে করুন।‛ ঋনল যনফন্দ
বাযতীয় অদনেয বফনষ্টয নননদে কনয ফনরনছনরন — “It is an intutive and spriritual art and must be seen with
the intutive and spiritual eye.” কানরদানয ‘কুভাযম্ভফ’ কানফযয ঘ ন্দমেনচতনায অধুননকতায় এআ বফনষ্টয
নফোতবানফ প্রকানত। প্রকৃতনে ‚প্রনতবায নতননট ধভে-কল্পনা, ভনন  প্রকা নি। এআ নতননয ুলভ ভন্বয় একভাত্র
ভাকনফনতআ ম্ভফ।‛ কানরদা মথাথে ভাকনফ। তাআ তাাঁয ‘কুভাযম্ভফ’ কানফয এআ ‘ত্রয়ী’য াথেক ভীকযণ নটনছ।
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