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काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारववदे वशवेतरक्षतये । 

सद्यः परविव्वृथतये कान्तासवमिततयोपदेशयुजे ॥ 

কাব্য় যশের জন্য়, অর্ থলাশের জন্য়, [সামাজজক   রীতি-ন্ীতি জান্ার 

জন্য়, অমঙ্গল ধ্বংশসর জন্য়, অতব্লশে উি্পন্ন উি্কৃষ্ট আন্শের জন্য় 

আর কান্তা-িুলয় উপশেে পাওয়ার জন্য় | 

 

 

বৃ্রি 
 

काविदासादीिाविव यशः, श्रीहर्ाथदेर्ाथवकादीिाविव र्िि,् राजावदगतोवितािारपररज्ञािि,् 

आवदत्यादेिथयूरादीिाविवार्थविवारणि,् सकिप्रयोजििौविभूतं सििन्तरिेव रसास्वादिसिुदू्भतं 

ववगवितवेद्यान्तरिािन्द,ं प्रभुसवमितशब्दप्रर्ािवेदावदशासे्त्रभ्यः 

सुहृत्सवमितार्थतात्पयथवत्पुराणादीवतहासेभ्यश्च शब्दार्थयोगुथणभावेि रसाङ्गभूतव्यापारप्रवणतया वविक्षणं 

यत ्काव्य ंिोकोत्तरवणथिाविपुणकववकिथ, तत ्कान्तेव सरसतापादिेिावभिुखीकृत्य, रािावदवद्ववतथतव्य ंि 

रावणावदववदत्युपदेशं ि यर्ायोगं कवेः सहृदयस्य ि करोतीवत सवथर्ा तत्र यतिीयि ्। 

অশলৌতকক ব্র্ থন্ায় েক্ষ কতব্র সৃষ্টষ্ট ব্া কাব্য়, েব্দ ও অশর্ থর গ ৌর্িা এব্ং 

রশসর প্রাধাশন্য়র ফশল, েব্দপ্রধান্ ও প্রেুিুলয় গব্ে প্রেৃতি োশের গর্শক 

[ তেন্ন   ; এব্ং অর্ থপ্রধান্ ও ব্নু্ধিুলয় পুরার্-ইতিহাস প্রেৃতির গর্শকও 

পৃর্ক | গসই কাব্য় গযা য়িা অন্ুসাশর কতব্ এব্ং সহৃেয়শক কাতলোস 

প্রেৃতির মশিা যে, শ্রীহশষ থর কাছ গর্শক পাওয়া ব্ার্ প্রেৃতির মি সম্পে, 

রাজকীয় আচার-ব্য়ব্হার সম্পতকথি জ্ঞান্, আর সব্ প্রশয়াজশন্র গসরা 

  প্রশয়াজন্   আন্ে তেশয় র্াশক | ঐ আন্ে   কাব্য়শব্াশধর   ষ্টিক 

পরমুহুশিথ রসাস্বাে হশি উে্েূি এব্ং অন্য় সমস্ত গজ্ঞয় তব্ষশয়র সশঙ্গ 

সম্পকথেূন্য় | আর গসই কাব্য় সূয থাতে কিৃ থক ময়ূর প্রেৃতির মশিা অন্র্ থ 



তন্ব্ৃতি কশর, এব্ং তপ্রয়ার মি আন্েসৃষ্টষ্টর মাধয়শম [ তন্শজর তেশক   

আকৃষ্ট কশর উপশেে গেয় এরকম -   রাম প্রেৃতির মি ব্য়ব্হার করা 

উতচি, রাব্র্ প্রেৃতির মি ন্য়   | িাই সমস্তোশব্ গসই কাব্য়রচন্া এব্ং 

গব্াশধ যত্ন করা উতচি |কতব্র অমঙ্গল, অন্র্ থ েরূ কশর কাব্য় | ময়ূর 

কুষ্ঠশরাশ  আক্রান্ত তছশলন্ | পশর একেষ্টি গস্তাশে সূয থেিক তলখশলন্ | 

সূশয থর কৃপায় গরা মুক্ত ঘিল কতব্র | আন্ে গেষ্ঠ   পর   গকমন্ কশর ? 

ব্লা হশয়শছ    এ আন্ে রসাস্বােশন্র ফশল উে্েূি | িাই অশলৌতকক ব্া 

গেষ্ঠ | আব্ার এই আন্শে অন্য় গজ্ঞয় ব্স্তুর অজস্তত্বও র্াশক ন্া | 

সাতহশিয়র প্রশয়াজন্ীয়িা গেখা তেশি পাশর ছয় তেক গর্শক | এশের মশধয় 

মুখয় এব্ং গেষ্ঠ প্রশয়াজন্ হল আন্েলাে মম্মি ব্শলশছন্ - আন্ে হল 

সমস্ত প্রশয়াজশন্র গসরা প্রশয়াজন্ | সাতহিয় অশলৌতকক আন্ে গেয় 

গযমন্ কতব্শক, গিমন্ পািকশক | কতব্র আন্ে সৃষ্টষ্টর | পািশকর 

অন্ুেূতির | অব্েয় কখন্ কখন্ কতব্ ও পািক অর্ব্া সহৃেশয়র েশলও 

পশেন্ | কাশব্য়র উপশেে গেওয়ার েঙ্গী কান্তার মি | মম্মি ব্শলশছন্ 

গব্ে এব্ং পুরার্ ও ইতিহাস গর্শক কাশব্য়র এখাশন্ই পার্ থকয় | গব্ে েব্দ 

প্রধান্ | গব্শের েব্দ পতরব্িথশন্র অশযা য়, গব্ে উপশেে গেয় | েঙ্গী 

প্রেুর মি | মতন্ব্ ব্া প্রেুর আশেশে েব্দ অপতরব্িথন্ীয় | মি্স, কুম থ 

ইিয়াতে পুরার্ আর রামায়র্-মহাোরশি তকন্তু অর্ থ-ই ব্ে কর্া | অশর্ থর 

মশধয়ই উপশেে | িা পর্-তন্শেথে পয থাশয়র | এই উপশেে িাই ব্নু্ধ-সজম্মি 

| অন্য়তেশক কাশব্য়র উপশেে অর্ব্া অন্ুশরাধ প্রশয়াশ র েঙ্গী তপ্রয়ার মি 

| তপ্রয়া কর্া ব্শল ন্া | িাই েব্দ গন্ই | অর্ থ গন্ই | গকব্ল মন্মািাশন্া োব্ 

েঙ্গী আশছ | রস সৃষ্টষ্ট কশর আকৃষ্ট কশর গিাশল তপ্রয়জন্শক | এই 

উপশেে িাই কান্তা -সজম্মি | এোশব্ এই তিন্ রকম উপশেশের স্বরূপ 

গেতখশয় মম্মি আরও প্রকি কশর িুশলশছন্ কান্তা সজম্মি উপশেশের 

স্বরূপ এব্ং কাশব্য়র আশব্েশন্র স্বরূপ | ছয় তেক তেশয় কাশব্য়র 

উপশযাত িা গেখাশন্া হশয়শছ | এর মশধয় তিন্ষ্টি ফল কতব্র | কাব্য় 

কতব্শক এশন্ গেয় খয়াতি-প্রতিপতি এব্ং ধন্ সম্পে | েরূ কশর কতব্র 

অমঙ্গল | ব্াতক েুষ্টি ফল সহৃেয় পািশকর | িারা জান্শি পাশর 

রাজেরব্াশর অর্ব্া সমাশজর আেব্-কায়ো | ব্ুঝশি পাশরন্, জীব্শন্র 

পশর্ চলশি ত শয় গকান্ষ্টিশক গব্শছ তন্শি হশব্ | এশের মশধয় অব্েয় 



সাধারর্, কতব্ এব্ং সহৃেয় , েুজশন্র জশন্য়ই তন্তেথষ্ট | গসষ্টি সেয়ঃ 

পরতন্ব্ৃ থতি অর্ব্া িাজা আর গসরা আন্ে পাওয়া | কতব্র আন্ে সৃষ্টষ্টর , 

প্রকাশের | সহৃেশয়র আন্ে অন্ুেূতির | অর্ থাি কতব্ আর সহৃেয় , যার 

গয়মন্ গযা য়িা , গস গিমন্ ফল পায় |  

 
 


