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গতিশীল মানবসমাজের ইতিবৃজতে ধম্ীয় সংস্াজরর রূপান্তর ঐ সমাজের স্বরূপ অধ্যয়জনর 

অন্যিম উপাদান। এই উপাদান রাষ্টীয় পতরবতে্জনর উপাদাজনর চেজয় কম তবস্ময়কর নয়, 

কারণ, মানুজের অন্তে্ীবজনর রহস্যই িার ধম্ভাবনার তভততে এবং িার বতহরঙ্গ কম্প্রয়াস 

এবং অন্তরঙ্গ ভাব ও তেন্তা চে পরস্পর-সাজপক্ষ চস তবেজয় সংশজয়র অবকাশ চকাথায়? তবতবধ 

িত্ত্বময়ী প্রকৃতির মুখ্য কাে্ই হল রূপান্তর সাধন এবং িার সৃতটির চরেষ্ঠ অংশ েীব বা মানুে 

এই পতরবি্জনর তনয়জমর সবজেজয়  চবতশ বশীভূি।চেমন পাশ্াজতে্য চিমতন প্রাজে্য দশ্জন ও 

তবজ্াজন মানুজের অতভব্যততির এই ইতিবৃতে নানাভাজব মনীেীরা উপলতধি কজরজেন। চকৌমে্ীবজনর 

তনসগ্পূো চথজক আরম্ভ কজর আধুতনক তবশ্ব সি্যবাদ, লীলাবাদ ও মানুে চরেষ্ঠিাবাদ পে্ন্ত 

ধম্ানুভূতির তববি্ন মানুজের সামতরিক সমাে তববি্জনরই অঙ্গীভূি। তবেয়তি এইভাজব তবজবেনা 

করজল উন্নি েীবনােরণ অথ্াৎ েীবজনর সজঙ্গ ধম্ােরজণ োরা তনরি হজি োন িাঁজদর অবলম্বন 

চোগ্য মি ও পথ সম্বজধে তবিক্ ও সংশজয়র আবজি্ পড়জি হয় না। প্রগতির ধারায় ো সবজেজয় 

আধুতনক িাজক স্বচ্ছজদে বরণ ক’চর তনজল সুবুতধির প্রকাশ ঘজি। চস োই চহাক, মানুজের সব্ চশজে 

ধম্ীয় অনুভব চে প্রগতির সূজরে আগি চরেষ্ঠ অনুভব এ সম্বজধে সজধেহ চনই। ভারজির পজক্ষ এ 

ধম্মি কী, এ প্রজনের উতেজর স্বচ্ছজদে বলা োয় শ্রীচেিন্য-প্রদতশ্ি অজহিুক প্রীতিভাব বা মানবীয় 

রাগানুগাভততি অনুভব এরপর এরকম সামতরিক ও ববপ্লতবক নূিন অনুভব আর েন্ায়তন। এই 

ধম্ানুভতির তবস্াররূজপ এক তবজশে ধরজনর মানব ধম্ হয়ি ভতবে্যজি প্রতিষ্ঠালাভ করজব মজন 

হয়, তকন্তু এর আরও তকেু দূর ভতবে্যজি কথা। িজব আধুতনক মানুে সাম্যবাদ এর পিভূতম তনম্ান 

করজে এমন বলা চেজি পাজর।

             একদা উতেরভারি েঞ্জ নাজম এক ধরজনর সামাতেক ধম্ীয় অনুষ্ঠাজনর 

আবজি্ আজদোতলি হজয়তেল। প্রেতলি ভাবাদজশর সজঙ্গ ক্রজম আে্ীকৃি অনাজে্রাও স্বধম্ ি্যাগ 
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কজর, তনজেজদর ধম্ীয় আোর অনুষ্ঠান বে্ন কজর, েতিল কম্কান্ড ও বহু চদবিার উপাসনায় 

আত্মতনজয়াগ কজরতেজলন। িখন চহািা উদগািা অধ্বে্ু প্রভৃতি েঞ্জকারক ব্াহ্মণজদর আতধপজি্যর 

কাল। কালক্রজম এই ধম্ আনুষ্ঠাতনক অন্ততঃসারশূন্য, তনষু্ঠর এবং স্বাথ্ পতরজপােক হজয় পড়জল 

এর প্রতিবাদ সতচিি হ’চি হ’চি ভগবান্  বুজধির নবধম্ উপলতধি ও প্রোজর ব্াহ্মণ্য দজপ্র সজঙ্গ 

অসার অনুষ্ঠাজনর চকালাহল তনিান্ত তস্তমি হজয় পড়ল। বুজধির সমজয় েদ্যতপ ব্হ্ম-উপলতধি বা 

ঈশ্বর-অনুভব তনজয় তবতবধ তবিক্ ভারজির নানা স্াজন প্রবল হজয় উজেতেল (উপতনেদ িুলনীয়), 

তিতন মুখ্যিতঃ োতরজরে্যর উপজরই ধজম্র তভততে স্াপন করজলন, িা োড়া অতিশয় ব্যাপক ও 

তনিান্ত সহে চলাকধম্স্াপজনর আর চকানও উপায় তেল না। তহজসব কজর চদখজল বলা োয়, 

ব্াহ্মন্যধম্ মুতটিজময় সম্প্রদায় তবজশজের চভাগ ও প্রিাজপর ধম্ তেল, ব্হ্ম-তবিক্ও চিমতন কতিপয় 

বুতধিেীবীজদর মজধ্যই তেল সীতমি। এর সজঙ্গ সাধারণ মানুজের চিমন চকাজনা সম্পক্ তেল না 

বলজলই েজল। ভগবান বুজধির লক্ষ্য তেল মহােনিা। তিতন সাধারণ মানুেজক িাজদর অবশ্যম্ভাবী 

দুতঃখজভাগ তবেজয় অবতহি ক’চর দুতঃখ চথজক পতররোণ পাবার সহে উপায় চদতখজয় তদজলন।িাঁর 

ি্যাগ এবং করুণার কাে্াবলী এবং িাঁর আকে্নীয় ধম্জদশনার পধিতি ব্াহ্মজণির েনসমাজে 

তবমূঢ় চেিনার দ্রুি উর্্ীবন ঘতিজয়তেল। মুতষ্ঠপ্রমাণ চপৌজরাতহি্য শততির অতমি চিে নূিন েন-

োগরজণর মুজখ তনত্রিয় হজয় পড়ল। বুধিজদব অসাধ্য সাধন কজরতেজলন, চে সামতরিক পতরবি্ন 

সম্ভব কজরতেজলন িা মহাচবপ্লতবক একথা স্বচ্ছজদে বলা চেজি পাজর।পতরবি্ন ঘজিতেল শুধু 

ধম্ােরজনই নয়, রাষ্টনীতিক ও সামাতেক ব্যবহার, তশজপে সাতহজি্য,সমরি েীবনেে্ায়।ভগবান্  

বুধি ধম্াোরণজক েীবজনর অঙ্গীভূি কজর তদজয়তেজলন। উপতনেজদর দাশ্তনজকরা িা চপজরতেজলন 

তকনা সজদেহ।এই চলাকধম্ অন্তিতঃ হাোর বের ধজর ভারজির েনেীবনজক তনয়ত্রিি কজরতেল 

এবং িারপর িত্ত্বতেন্তা শততিসাধনা ও িাত্রিকিার দ্ারা সমাচ্ছন্ন হজয় মূল ভারিভূখন্ড চথজক 

প্রায় তনব্াতসি হজলও ভারিীয় চলাকেতরজরে মৃদুিা ও সতহষু্িার একতি স্বায়ী প্রভাব চরজখ 

চগজে। ভারজি মহাোন চবৌধিধজম্র তবজলাপ সম্বজধে নানা কারণ অনুতমি হজয় থাজক। বলা হয়, 

চবদতবতহি কম্কাজন্ডর এবং উপতনেদ্ -বাতহি জ্ান কাজন্ডর নূিন ক’চর অভু্যথান ঘিায় এরকম 

হজয়তেল এবং পূব্মীমাংসক কুমাতরল ও  উতেরমীমাংসক শংকর েুততিধিারা চবৌধি মিবাদ খন্ডন 

করাজিই চবৌধিধম্ তবলুপ্ত হয়। তকন্তু এ খুব সমাদরজোগ্য কথা নয়। বরং একথাই মজন করা তেক 

চে আভ্যন্তরীণ দুব্লিার েন্যই এই মানবধজম্র তবনাশ ঘজি। মাধ্যতমক, চোগাোর, চসৌরোত্রিক 

ববভাতেক প্রভৃতি মিবাজদর কূিিজক্ তনপতিি হজয় ঐ ধম্ েখন দশ্ন মারে সম্বল হজয় পড়ল 

এবং সহে চলাকধজম্র চোগ্য রইল না িখনই এর ধম্ীয়িা চলাপ চপজল।নিুবা কুমাতরল েজ্াতদ 

কজম্র পুনতঃ প্রবি্ন করজি পাজরনতন এবং শংকজরর তনতব্জশে জ্ান আর মাধ্যতমক সম্প্রদাজয়র 

শূন্যিা স্বরূপিতঃ অতভন্ন অথ্াৎ িজত্ত্বর তদক চথজক চবৌধি তবজরাধী নয়। েনসমাে চথজক চবৌধিধজম্র 
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ক্রমশতঃ তবেু্যতির সজঙ্গ সজঙ্গ িাত্রিকিা এবং নারীশততির আরাধনা চদজশ পতরব্যাপ্ত হ’ল। ম্রিসমতবিি 

তনগূঢ় তক্রয়াকলাপ ববতদক েুগ চথজকই চকাজনা চকাজনা সম্প্রদাজয় প্রেতলি তেল। এ তনতঃসজদেজহ 

আে্জদর অনাে্ েীবন সংসজগ্র পতরণাম। ি্রিগি তশব এবং শততির অনুসধোজনর আরিহও মূলিতঃ 

েজ্কম্প্রবণ আে্জদর নয়। চবৌধি সদাোরপালজনর ধারা ক্ষীণ হজয় এজল পর িাতরেক প্রতক্রয়া 

আে্াবজি্র উতেরাংজশ পতরব্যাপ্ত হজয় সব্রে তনে প্রভাব তবস্ার করজল। সাংখ্যাজোগাতদ দশ্জনর 

মি তশব-শততি সম্পজক্ দাশ্তনক তবোরও প্রারধি হ’ল। এইসব মিবাজদর সজঙ্গ সমান্তরাল কৃষ্-

বাসুজদব সম্পজক্ ভততি ভাবুকিার একতি ধারা উপতনেদ্  েুগ চথজক প্রারধি হজয় চবৌধি েুজগর মধ্য 

তদজয় ক্ষীণভাজব অথে সুদৃঢ় ভাজব অরিসর হজয় েজলতেল। গুপ্তেুজগর পূজব্ই আে্াবজি্ তবষু্ এবং 

চগাতবদেকৃজষ্র আরাধনার প্রকাশ চদখা তগজয়তেল, তকন্তু এর প্রায় পূন্াঙ্গ রমনীয় একতি রূপ চদখা 

চগল দাতক্ষণাজি্য িাতমল ভােীজদর গীজি। তবষু্পুরাণ এবং শ্রীমদ্ ভাগবজির কৃষ্লীলাকীি্জনর 

মজধ্য অবিার কৃষ্ এবং লীলারতসক ভগবান্  কৃজষ্র স্বরূপ ফুতিজয় চিালা হজয়জে। সুিরাং চদখা 

োজচ্ছ খ্ীষ্ঠাজদের প্রথম কজয়ক শিজকর মজধ্যই ভারিবজে্র েনসমাে তবতেরে ভাব ও তেন্তার 

স্পজশ্ আজদোতলি হজয়জে।এই সব আদজশ্র মূল রক্ষণশীল ব্াহ্মণ্য সম্প্রদায় চথজক আজসতন, 

এজসতেল চলাকায়ি অনুভব চথজক, তকন্তু পতরজশজে অতভোি সম্প্রদাজয়ও এগুতল অবজহতলি রইল 

না। তবতভন্ন পুরাজণর মজধ্য এই সমবিজয়র ও চলাকধম্ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লুকাজনা রজয়জে। 

           খ্ীষ্টীয় িৃিীয়-েিুথ্-পচিম প্রভৃতি কজয়কতি শিাদেী ভারজির রাষ্টজগৌরজবর এবং 

সমৃতধির কাল, েতদও একচ্ছরে রােমে্াদা িখন তিজরাতহি হজয়জে এবং ধম্ ও সমাে-তবেয়ক 

তভন্ন তভন্ন মিবাদী রাোজদর গৃহতববাদ একিা তনয়জমর মি েতলি হজয়জে। সারা ভারজি চেমন 

েনপজদর সংখ্যাবৃতধি ঘজিজে চিমতন নগজররও, অথে তশপে সাতহি্য দশ্ন এবং নানাতবধ চলাকতবশ্বাস 

েনপদগুতল চরজখজে েীবন্ত ক’চর। মুতষ্ঠজময় তকেু ক্ষতরেয় এবং ববশ্য এবং সম্ভবিতঃ শূদ্র সম্প্রদাজয়র 

তকেু তশপেী ও বাস্তু-তনজম্িা োড়া িখনকার অতধকাংশ মানুেই তেল রিামীন। অধ্যাজত্ম এবং বাস্জব 

িাজদর েীবন তেল গতিশীল, চদবিা-অপজদবিার তবশ্বাস, মহাপুরুে বা শাস্ত্রকারজদর বানী এবং 

উচ্চির অধ্যাত্ব বা দাশ্তনক কথা িাজদর েীবজন েতড়ি তমতরেি হজয় পজড়তেল। চমাজির উপর 

বলা োয় ববতেরে্যই তেল চস েীবজনর মূল এবং সতহষু্িার সজঙ্গ নূিনজক রিহণ করার আরিহ চসই 

েীবজনর ম্রি। রাষ্ট এবং ব্যততিস্বাথ্ িখনও প্রবল হজয় প্রোজশােজণ তলপ্ত হয়তন। রাে-অতধপি্য 

সাব্জভৌম তেল না এবং রাষ্টনীতি ও সমােম্রিজক উজপক্ষা ক’চর চরেষ্ঠীরা অপতরতমি ধন সচিয় 

করজবন এমন উপায় তেল না । িবু দাতরদ্র্য এবং অবজহলা চে সমাজে তেল না এমন নয়, বৃততে 

অনুোয়ী োতিতবভাগ এবং কৃেক, চগাপ, কুম্ভকার, িন্তুবায়, বিতলক, চক্ষারকম্েীবী, ধীবর প্রভৃতি 

শূজদ্ররা চে উচ্চবণ্ কিৃ্ক তনতদেি ও অবজহতলি হ’ি িার প্রেুর প্রমাণ পাওয়া োয় সাতহজি্য। 
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বুজধির ধম্ হীনবৃতে হীনবণ্জক চে মনুে্যজত্বর অতধকার তদজয়তেল িা ঐ ধজম্র অবনতির সজঙ্গ সজঙ্গ 

ক্ষীণ হজয় পড়ল। অজনজক িাত্রিকিার আরেজয় আত্মরক্ষা ক’চর রইজলন আর োঁরা ব্াহ্মণ্যধজম্র 

অনুগি হজলন িাঁরা পতিি এবং নীেোতিরূজপ উচ্চবজণ্র সুখস্বাচ্ছদে্য তবধান করজি থাকজলন। 

তকন্তু বহুির বণ্জভদ ঘিজলও িখনও হয়ি উচ্চনীে অসাম্য িিিা িীব্ হয়তন, অন্তিতঃ অনুভূি 

হয়তন।অথ্াৎ হীনকম্ই তনদেনীয় তেল তকন্তু হীনবজণ্ েন্ মারেই ঘৃণার চোগ্য তেল না। োতি 

তহসাজব ঘৃনাবুতধি, অসৃ্পশ্যিা প্রভৃতি আরও পরবি্ী কাজলর। মনুর ধম্শাস্ত্র প্রণয়ন এবং গুপ্তেুজগ 

নব্য ব্াহ্মজণ্যর অভু্যদয় হবার পর চথজক তবজভদ প্রকিির হজয়ই েজল এবং প্রবল প্রতিপজক্ষর 

কৃপাপারে ও ঘৃতণি হীনবণ্ তদশাহারা হজয় ভততিপজথর অনুবি্ী হয়। ব্াহ্মণ, ক্ষতরেয় এবং অতভোি 

ববজশ্যরা মুখ্যিতঃ তবষু্ সূে্ , শততি এবং তশজবর উপাসনা করজি থাজকন। উচ্চবণ্ এবং তনম্নবণ্ 

তমতলজয় চে বৃহৎ তহদুে সমাে িার সাধারণ সংজোগসূজরের কাে করজি থাজক চলৌতকক অজলৌতকক 

তমতরেি পুরাণকথাগুতল। 

                     নূিন শততিজি বলশালী চবদ চবদান্ত বাতহি ব্াহ্মণ্য ধজম্র একাজলর 

অসামান্য কীতি্র তনদশ্ন হ’ল শংকরাোজে্র অচদ্ি মিানুসারী চবদান্ত ব্যাখ্যান। তিতন বুতধিগি 

তবিজক্র সাহাজে্য প্রতিপন্ন করজলন চে ব্যাজসর চবদান্তসূজরে এবং চমািামুতি উপতনেজদ সব্কারণ-

কারণ একক মূলসতোর বা ব্জহ্মর কথাই বলা হজয়জে এবং িা তনরাকার তনতব্জশে, তনগু্ন, শুধি 

বেিন্য স্বরূপ মারে। সৃতটি এবং েীব ো চদখা োজচ্ছ িা আসজল ব্হ্মস্বরূপ, রূপ রসগধোতদময়, 

ইত্রিয়রিাহ্য েগৎ পরমাথ্িতঃ চনই, মায়া বা তমথ্যাজ্াজনর ফজলই িা সি্য ব’চল প্রতিভাি হজচ্ছ, 

েীবও স্বরূপিতঃ ব্হ্মই, মায়ার েন্য উপাতধগি হ’চয় তবজশে ও নানারূপ পতররিহ কজরজে।শ্রী 

শঙ্কর মানুে মারেজকই ব্হ্ম বজল প্রতিপন্ন করাজি িাতত্ত্বকভাজব তিতন সকলজক সমান অতধকার 

তদজলন তকন্তু শুধিজ্ানলাজভ এবং মায়াপাশজেদজন ব্হ্মত্ব লাভ করা োজব এই দুরূহ আদশ্ স্াপন 

করায় িা আকাজশর মি দূরবি্ী হজয়ই রইল। আদশ্ উচ্চিম হওয়ায় িা মানুজের চকানও 

কাজেই লাগল না। েীজবর মঙ্গজলর েন্য শংকর সগুণ ব্হ্ম স্াপন করজলও তনগু্জনর োয়ায় 

িার গুরুত্ব তনিান্ত মদেীভূি হজয় পড়ল। মানুজের আেরণীয় সহে পথ, োজি অনায়াজসই ঐ 

জ্াজনর অতধকারী হওয়া োয়, িা শংকর তনজদ্শ করজি পাজরন তন। তনষ্াম কম্ সন্ন্যাস,তনতঃজশে 

ি্যাজগর দ্ারা গুণহীন চমাক্ষপ্রাতপ্তর সাধনা-এ সন্ন্যাসী োড়া সংসারী েীজবর কাম্য হজি পাজর 

না। বস্তুিপজক্ষ শংকর চবৌধিিত্ত্ববাতদজদর তনগু্ন শূণ্্যিাজকই অতস্বাদ তমতরেি কজর উপস্াতপি 

করার প্রয়াস কজরতেজলন এবং চলাকোরোজক মানুজের মতহমাজক সমূ্পণ্ উজপক্ষা কজরতেজলন। 

ফজল চবৌধিদশ্জনর ো পতরনাম হজয়জে ব্হ্মবাজদরও িাই ঘিল। শংকরমজির এই অপূণ্িাজক 

পূণ্ করবার েন্য িজ্রি প্রতিতষ্ঠি শততিজক দাশ্তনক রূপ তদজয় শততি-সাধনার প্রবি্ন করা হ’ল। 
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বলা হ’ল এই শততিই তরেগুণাতত্মকা হজয় সৃতটিতস্তি লয় করজেন, এঁর পূো করজল সব্তসতধিলাভ। 

েীজবর ো কামনার বস্তু-শত্রুতবমদ্ন, েয়লাভ, রূপ-েশ-অথ্াতদ প্রাতপ্ত, আর এসব চেজড় মুততি 

োন িাঁজদর মুততিদান সব ইতনই ক’চর থাজকন। িাত্রিজকরা পূজবই তবজশে রীতির সাধনায় তশব 

বা শততির (অথ্াৎ উমা, পাব্িী, দুগ্া)প্রীতি উৎপন্ন কজর সুরাপান ও কামজকতলর সজঙ্গ চমাক্ষ 

প্রাতপ্তর একিা ব্যবস্া কজর তগজয়তেজলন। নব ব্াহ্মজণ্যর পুজরাধা ক্ষতরেয়-ব্াহ্মজণরা এজকই অপেতবস্র 

পতরবততে্ি ক’চর প্রিাপ, অথ্, েশ, প্রতিপততের বতনয়াদ পাকা করজি লাগজলন। শূন্যব্হ্মবাজদর 

েথাথ্ প্রতিবাদ তকন্তু ব্াহ্মণ্য সম্প্রদাজয়র মজধ্যও আতবভূ্ি হজি তবলম্ব ঘিল না। তবরুধি চলৌতকক 

মি দশ্জন কিকিা স্বীকৃি ও সুদৃঢ় হ’ল। দাতক্ষনাজি্যর ভাস্র সম্প্রদায় ও শ্রীল রামানুে 

েুততিসহকাজরই প্রমান করজি প্রয়াস করজলন চে ব্হ্ম অচদ্ি হ’চলও তিতন সগুণ এবং সতবজশে। 

অথ্াৎ তিতনই েগৎ ও েীজব পতরণি হজয়জেন। সুিরাং চদহমন ইত্রিয় তনজয় অনুভবপরায়ণ 

এবং দুতঃখ সুজখর চভাতিা মানুে সি্য।আর সৃতটির ববতেরে্যও চিমতন সি্য ও েথাথ্, মায়ার তবকার 

নয়। এ মি হল িত্ত্বগি ভততির মি জ্ানতমরো ভততির আরেজয় েীজবর মুততি হয়, এই হ’ল এর 

আোে্জদর বতিব্য। তবতশটিাচদ্ি মি প্রকাজশর সজঙ্গ আরও কজয়কেন িাতত্ত্বক আোে্ নানাভাজব 

ভততি সাধনার তবেয় প্রকাশ কজরন। িবু এই ভততিধম্ েনসাধারজনর উপকাজর আজসতন।কারণ, 

এই িত্ত্বগি ভততিবাদীজদর অজনজকই বন্ারেমধম্ মানজিন, কম্ ও জ্ান িাঁজদর সাধনার বাইজর 

তেল না, আর এঁজদর ঈশ্বর-নারায়ন, তবষু্ এমনতক কৃষ্ও ঐশ্বে্ভাজবর মূততে্ তেজলন,মানুে রূজপ 

প্রীতি সম্বধে স্াপজনর েন্য আজসন তন। সুিরাং তনতব্োজর সমস্ মানুজের েীবন েে্ার মধ্য তদজয় 

অনুভূি েথাথ্ ধম্ বা চলাকধজম্র আতবভ্াজবর প্রজয়ােন ঘিল।

       সাতহজি্য দশ্জন শাস্ত্র প্রণয়জন নব ব্াহ্মজণ্যর তবেয় োরোর মজধ্য আকতস্মক বাধা পজড়তেল 

িুক্ী পাোন চমাগল অতভোজন। এক শিাদেীর মজধ্য চপজশায়ার চথজক চগৌড় নবদ্ীপ পে্ন্ত প্রায় 

সমরি আে্াবি্ ইসলাম ধম্দজশ্ তবশ্বাসী শাসন কি্ৃজত্বর অধীন হজয় পড়ল। এরকম বতলষ্ঠ 

চভাগবাদ, এরকম সংঘবধি শততিমিা এবং রােকীয় ঐশ্বে্ আড়ম্বজরর সজঙ্গ ভারিবাসী এর  

পূজব্ পতরতেি তেল না। তকন্তু মুসলমান আক্রমজণ ও আতধপজি্য েনসমাে তবহ্বল তবভ্ান্ত হজয় 

এজকবাজর মৃিকপে হজয় পজড়তেল একথা মজন করজল ভুল হজব। কারণ, রাতষ্টক উন্ান-পিজনর 

সজঙ্গ েনসমাজের চোগ ভারিবজে্ স্বপেই তেল। সামাতেক কিকগুতল তলতখি এবং অতলতখি 

নীতি তবতেরে েনসমাজের ঐক্যতবধান করি এবং রাজষ্টর তনধ্াতরি কর তদজয় এবং েুধিাতদর 

সমজয় বসজন্যর কাে তনজয় সমাে িার রাতষ্টক কতে্ব্য সমাধা করি। রাোরা অথ্ তদজয় চকাজনা 

বসন্যবাতহনী চপােণ করজিন না, শুধু নগজরও ব্যবসায় চকজ্রি তকেু তকেু আরক্ষ স্াপন করজিন 

আর তবতভন্ন কাজে্ মুতটিজময় রােকম্োরী তনজয়াগ করজিন। চদবালয় তনম্ণ ও রক্ষণ, ক্বতেৎ 
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রাস্াঘাি তনম্াণ, কাব্য-সংগীি রেতয়িা এবং নি নিীজদর েীতবকার ব্যবস্াও কদাতেৎ রাজষ্টর 

কতে্ব্য বজল পতরগতণি হ’ি। এ সজবর চবশী তকেু অথ্াৎ েনগজণর সজঙ্গ রাজষ্টর তনয়ি সম্পক্ 

ভারজি চকাজনাকাজলই তেল তকনা সজদেহ। ববজদতশক শাসজনর প্রথম অবস্ায় চসই স্বপে সম্পক্ 

িুকুও সমূ্পণ্ তবনটি হ’ল।রােকজম্ ববজদতশকরাই আসন চপজলন এবং এঁজদর েন্য োয়গীরদাজনর 

ব্যবস্া প্রবতি্ি হল। তকেুকাল তহদুে রাোজদর সম্পততে লুন্ঠন অপহরজণর পালা েলল, বাো বাো 

চদবালয় গুতল তহদুে রাজষ্টর সমাে ব্যবস্ায় চক্রি তেল বজল চসগুতল তবেূতন্ি হ’ল, ব্াহ্মন-সর্ন 

তিরসৃ্ি হজলন। দু শিাদেীর মি সময় অতিক্রান্ত হবার সজঙ্গ সঙ্গ অবস্ার তকেু পতরবি্ন ঘিল 

তেকই তকন্তু ব্াহ্মণ্য শাতসি সমােব্যবস্া পুনতঃ প্রবি্জনর তেহ্ন এখনই চদখা চগল না।

           িুতক্ আক্রমজণর পূব্ চথজকই অনাে্মূল চথজক ও িাত্রিক সংসগ্ চথজক আগি 

চদবিা অপজদবিার পূো তনম্নজরেনীর তহদুেসমাজে স্ায়ী হজয় পজড়তেল এবং উচ্চবণ্ও এইসব 

চদবিার মতহমায় আকৃটি হজয় এঁজদর বহুমান করজি আরম্ভ কজরতেজলন। চপৌরাতণক চদবিাজদর 

প্রভাব সমাজে আর চিমন রইল না, মনসা, েণ্ী, তেয়াতসনী, রংতকনী প্রভৃতি ভয়তনবাতরনী এবং 

মঙ্গলদাতয়নী নারীজদবিা বৃক্ষিল ও কদাতেৎ গৃহ আরেয় কজর সমাজের মঙ্গলতবধান করজি 

লাগজলন। এজদর তনজয় েড়া পাঁোতল নূিন পুরাণ মুজখ মুজখ রতেি ও গীি হজি থাকল।এ হ’ল 

দ্াদশ রেজয়াদশ শিাদেীর কথা। আেজকর তদজন সমাজলাতেি বাঙাতল েীবজন ভীরুিা এবং নানাতবধ 

দুব্লিার প্রারম্ভ চবাধ হয় এখন চথজকই। িবু এই চে সব চদবিারা অরণ্য চথজক েনপজদ আরেয় 

লাভ করজলন এঁরা হজলন অগতণি তনম্নবজণ্র তহদুের তনজের োকুর, িাজদর কাজে চেমন প্রি্যক্ষ, 

চিমতন োরিি। মানুজের োবিীয় আশা অতভলাজের এবং সমাে েীবন তনব্াজহর বাস্ব চক্রি 

রূজপ অতধতষ্ঠি রইজলন। 

             ইসলাম অতভোজন আর একতি অি্যন্ত উজলেখ চোগ্য ঘিনা ঘিল। সারা ভারি 

ইসলাজমর মরতময়া সাধক বা সুফীজদর চোি বড় সম্প্রদাজয় ভ’চর চগল।এই সাধকজদর চকউ 

চকউ িাঁজদর তবশ্বাস মি ইস্ লাতম রাজষ্টর পতেজন ও সংবধ্জন চে সাহাে্য কজরন তন এমন নয়, 

তকন্তু অজনজকই তবরতি সন্ন্যাসীর েীবন োপন করজিন। এঁরা ভাবুক তেজলন এবং এঁজদর চকাজনা 

সম্প্রদায় সংগীজি ও নৃজি্য ঈশ্বর সমীজপ িাঁজদর ভাবতবকার সমূহ তনজবদন ক’চর িৃতপ্ত চপজিন। 

োঁরা ভাজবর উচ্চ শীজে্ উজেতেজলন িাঁজদর মজধ্য ঈশ্বর তবরজহ অশ্রু কম্প মূে্া প্রভৃতি তবকাজরর 

প্রকাশও চদখা চেি। এঁরা সাধনার দ্ারা অজনক অজলৌতকক তবভূতিও চদখাজি পারজিন।ফজল 

এঁজদর প্রভাজবর সীমা মুসতলম সমাে োতড়জয় তহদুে সমােজকও স্পশ্ কজরতেল এবং এক ধরজনর 

অনুষ্ঠানশূন্য সহে পজথর ভাবসাধনা তহদুে মুসলমানজক ক্রমশতঃ কাোকাতে এজন চফজলতেল। 
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কবীরজক একাজলর এই সহে ধম্ সাধনার চরেষ্ঠ পতথক তহসাজব তবজবেনা করা োয়। সুফীধজম্র 

অতভঘাজি প্রথজম শাস্ত্র এবং আড়ম্বরময় অনুষ্ঠাজনর উপর তহদুে সমাজের রেধিা চগল কজম িারপর 

ভাবুকিাময়  শুধিা ভততিই চে ধম্ সাধনার একতি উৎকৃটি পথ এ সম্পজক্ তবজবকবান ব্যাততিজদর 

প্রিীতি দৃঢ় হজি লাগল। তভন্ন ধম্ ও সংসৃ্তির ববজদতশক রাজষ্টর শাসজন উচ্চ ও তনম্নবজণ্ তহদুের 

উরি তবজভদ পূজব্ই তকেুিা দূর হজয়তেল, এখন েীবনােরণ ও ধম্ সম্পজক্ নূিন তেন্তার প্রজয়ােন 

অনুভূি হ’ল। ভারজির প্রাজদতশক ভাো এবং সাতহি্য গুতল এখন তবকাশ লাজভর সুজোগ চপজল 

এবং িার অন্ততন্তহি বস্তু হল এই সব নূিনির ধম্ চপ্ররণা।

             অধুনা-পূব্ কাজলর ভারিবে্ীয় সমাজের স্বরূপ তবজবেনা করজি চগজল মানুজের 

ধম্ীয়িার দৃতটি তদজিই হজব। কারণ ধম্ অতধকাংশ মানুজের েীবজনর এমনতক চকাজনা চকাজনা 

রাজষ্টর অঙ্গীভূি তেল। সমাে-েীবজনর সাধুসন্ত ব্যততির প্রতিষ্ঠাও কম তেল না। তবজশেিতঃ 

অজলৌতকজকর তদজক মানুজের আকে্ন তেল মর্াগি। বেিন্যভাগবজি পাজে োনা োয় শ্রীচেিজন্য 

নূিন রাগাতত্মক ভততি প্রতিতষ্ঠি হজল নকল ভাবতবকার চদতখজয় চকাজনা চকাজনা ভন্ড ব্যততি সমাজে 

েশ প্রতিষ্ঠালাজভর প্রয়াস করজেন। পদকি্া তনজের বদন্য প্রকাশ করজি তগজয় বলজেন ‘কপি 

োিুরী তেজি েনমন ভুলাইজি লইজয় চিামার নামখাতন’। বহু পূজব্ ভগবান্  বুজধির প্রতিদ্ন্দী 

চদবদতে আত্ম প্রতিষ্ঠার েন্য নূিন ধম্ীয় সমাে স্াপজনর উদ্ চোগী হজয়তেজলন। ভারিবজে্ 

ধম্েুধিাতদ েুজরাজপর মি এি প্রি্যক্ষ ও প্রবল না হজলও িার তনিান্ত অভাব চে তেল না এবং 

ভারিবে্ পরমি সতহষু্িার চদশ হজলও চকাজনা চকাজনা রাষ্টজনিা চে িাঁর ধজম্র অনুকূল 

সমােব্যবস্া োইজিন ইতিহাজস িার প্রমাণ পাওয়া োয়। তকন্তু রাজষ্টর তদক চথজক োই চহাক 

ভারিবজে্ বারংবার ধম্ােরণ সাধারণ মানুজের েীবজনর সজঙ্গ অজচ্ছদ্য সম্পজক্ আবধি হজয়জে। 

ধম্ আনুষ্ঠাতনকই চহাক আর আেরণমূলকই চহাক চসকাজল মানুজের কােকম্ নানাভাজব ধম্ীয়িার 

দ্ারা তনয়ত্রিি থাকি। চদবপূোতদর সজঙ্গ অজনজকর েীতবকারও সম্বধে তেল। আবার এতদজক 

চলৌতকক চদবিা অপজদবিা ো অনাে্মূল চথজক বণ্তহদুেজদর মজধ্য তবস্ারলাভ কজরজে, িারা ঐ 

সম্প্রদাজয়র সামাতেক চদবিা বা গৃহ চদবিারূজপ তনি্য ভীতিতমরে রেধিার উপোর লাভ করজি 

লাগল। অনাে্ সম্প্রদায় চথজক ধীজর ধীজর তনম্নবজণ্র তহদুে সম্প্রদাজয় আতরেি এই সব মানুজের 

ধম্ীয় সংস্ার চে কী রকম প্রগাঢ় তেল িার দৃটিান্ত আেও তবরল নয়। প্রতিকজম্ বদবতনভ্রিা 

এবং অজলৌতকক তবশ্বাস এজদর েতররেগি লক্ষণ তেল। আর রাো েতমদার চগাষ্ঠীপতি ভূতমপতিজদর 

অনুরিহতভকু্ষক কি্াভো মানুজের বাস্জব আত্মতনভ্রশীল হওয়ার হয়ি চকাজনা পথও তেল না। 

এজদর ইতিবৃতে পরবি্ী কাজল চলখা বাঙ্ লা মঙ্গলকাব্য গুতলজি তকেু পতরমাজণ রতক্ষি হজয়জে। 

মনসা, েণ্ী ধম্ োকুর সম্পজক্ চলখা, মীননাথ চগারক্ষনাথ প্রভৃতির প্রভাবও োতররে্য তনজয় চলখা, 
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পূোতবতধ ও কাতহনীর চে সব উপাদান আমাজদর হাজি এজসজে িা চথজক খ্ীটিীয় দ্াদশ-রেজয়াদশ-

েিুদ্শ শিজকর তনম্নবণ্ ও উচ্চবণ্ তহদুেজদর েীবনােরণ ও সামাতেক ভাবতবন্যাস সম্পজক্ 

চবশ তকেু আজলাক পাওয়া োয়। এইসব ধম্ কথা বা কাব্যকাতহনী তকেু পরবি্ী সমজয় চলখা 

হজলও নানা তবেজয়র তকেু পূজব্কার বাঙাতল সমাজেই পতরসু্ি কজর। ডতঃ দীজনশ ে্রি চসন 

বাঙ্ লার দ্াদশ-রেজয়াদশ শিাদেীজক তহদুে-চবৌধি েুগ ব’চল তনজদ্শ কজরজেন। আধুতনক তেন্তায় 

চদখা োজচ্ছ এজক চলৌতকক সংসৃ্তির তবস্াজরর েুগ বলজলই অতধকির সমীেীন হয়। দ্াদশ 

শিাদেীজি শূরজসন বংজশর অতধপি্যজক চক্রি ক’চর ভারি পূজব্কার ভারিীয় নব-ব্াহ্মজণ্যর 

অনুসরণ-প্রয়াস চদখা চগজলও িা সব্রে চিমন ব্যাপক হজি পাজরতন। িাোড়া ব্াহ্মজণ্যর সজঙ্গ 

চলাকধজম্র তমরেণই সাধারণ ভাজব একাজলর ববতশটি্য। েয়জদব-প্রদতশ্ি ভততিভাবুকিায় পুরাজণর 

চলাকধম্াতরেি নূিন ব্যাখ্যাজনরই পতরেয় পাওয়া োয়। চপৌরাতণক তশজবর কাতহনী ও োতরজরে্যর 

চলৌতকক রূপান্তরও একাজলর ববতশটি্য। িাত্রিকিা রিস্ চবৌধিধম্ ও বশবধম্ সহতেয়া মিবাজদ 

রূপান্ততরি হজয় দশম-একাদশ শিাদেীজি তনম্নবজণ্র চকাজনা চকাজনা সম্প্রদাজয় প্রজবশ কজর এবং 

ক্রজম উচ্চবণ্জকও প্রভাতবি করজি থাজক। উচ্চবজণ্র নাথ ধম্ রিহণ প্রসঙ্গ ময়নামিীর গান বা 

চগাপীোঁজদর পাঁোতলজি এবং বশবধম্ ি্যাগ ক’চর েন্ডী-মনসার পূো স্বীকার মঙ্গল কাব্য গুতলজি 

কাতহনীরূজপ স্ান লাভ কজরজে। বহু পূজব্কার মূল চবৌধিধজম্র সজঙ্গ তনম্নবজণ্র তহদুেজদর সংজোগ 

ঐতিহাতসক ঘিনা।িাত্রিক চবৌধিধজম্র গেজনও চলৌতকক সংসৃ্তির দান অবশ্য স্বীকাে্।সুিরাং 

ব্াহ্মণ্য প্রভাবজক অতিক্রম ক’চর চলাক সংসৃ্তির অভু্যন্ানই একাদশ-দ্াদশ প্রভৃতি শিাদেীর 

বাঙ্ লার সমাে-পতরেয়।  

              এই চলাকধজম্র অভু্যন্ানজক ত্বরাতধেি ও বলশালী কাজি িুক্ী অতভোন ও মুসতলম 

রাজষ্টর প্রতিটিা পজরাক্ষভাজব সাহাে্য কজরতেল। তদলেীজি দাস-তখলেী-িুঘলক বংজশর পিন-

উন্াজনর সজঙ্গ বাঙ্ লার ভাগ্য মারে কদাতেৎ েুতি হজয়জে, অতধকাংশ চক্ষজরেই বাঙ্ লার শাসনকি্া 

বা োয়গীরদাজররা তবজদ্রাহী হজয় স্বাধীন ভাজব চদশ শাসন করজি চেজয়জেন। তকন্তু স্বাধীনই থাকুন 

আর তদলেীর তনজদ্শ অনুসাজরই রাষ্ট োলনা করুন, িুতক্ শাসজনর প্রায় দুশ বের চেমন ভারজি 

চিমতন বাঙ্ লায় মুসতলম আতধপি্য কাজয়ম করার কাল। এই দীঘ্ সময় ধজর প্রায় সারা আে্াবজি্ 

পূজব্কার ক্ষতয়ষু্ ব্াহ্মণ্য সংসৃ্তি তবপে্জয়র সমু্খীন হজি বাধ্য হল। প্রথম ইতলয়াস শাহী বংজশর 

শাসনকাজল বাঙ্ লার আভ্যন্তরীণ  তবশৃঙ্খলা প্রশতমি হজল সারাজদজশ একক শাসজনর প্রবি্জন 

প্রোরা অতনতশ্ি অবস্া চথজক রক্ষা চপজয়তেল তেকই, তকন্তু অবদতমি ব্াহ্মজণ্যর আত্মপ্রকাজশর 

সুজোগ ঘজিতন। ইতিমজধ্য মুসলমান ফতকর এবং  দরজবশরা অন্তিতঃ তনম্নবজণ্র তহদুেজদর মজধ্য 

েজথটি প্রভাব তবস্ার কজরজে এবং এজদর প্রভাজব অজনজক ধম্ান্তরও রিহণ কজরজে। মুসলমান 
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শাসকজদর বলপূব্ক ধম্ান্ততরি করার দৃটিান্ত সীতমি দুোরতি চক্ষজরে ঘজি থাকজি পাজর। তববাহ–

সম্পজক্ ধম্ান্তরও েৎতকতচিৎ হয়ি বা ঘজিজে। তকন্তু ধম্ প্রবণ,অজলৌতকক-তবশ্বাসী, সম্বলহীন 

তনগৃহীি সুিরাং বদবতনভ্র তহদুে সহজেই সুফী মজির অথ্াৎ বৃহতের ইসলাম ধজম্র অন্তভু্তি 

হজয় পড়ল। েীণ্ প্রথাসম্বল ব্াহ্মণ্যধম্ এসমজয় েনসমাজের ধম্তপপাসা তনবৃতে করজি অক্ষম 

হজয় পজড়তেল এবং উচ্চ সমাজে আকে্নীয় উন্নি েতরজরের উদ্ভবও তবরল হজয় পজড়তেল। এরই 

ফজল বাঙ্ লার তনম্নবজণ্র মানুজের এক অংশ ভয় তবঘ্নতবনাশক্ষম মঙ্গলজদবিার আরেয় প্রাথ্না 

করজল এবং অজন্যরা সহজেই ম্রিমুজধের মি ইসলাম ধজম্র অনুগি হ’ল। এই ধম্াত্রিি হওয়ার 

মজধ্য সহে েীতবকা তনব্াজহর প্রি্যাশাও হয়ি খাতনকিা কাে কজরজে। এ সম্বজধে ঐতিহাতসক 

ডতঃ কাতলকা রঞ্জন কানুনজগা বলজেন-“...the saints of Islam who excelled the Hindu 

priesthood and monks in active piety, energy and far sight , began prosely-

tizing on a wide scale not so much by force, as by the fervor  of their faith 

and their exemplary character. They lived and preached among the low-

caste Hindus then as ever in the grip of superstition and social repression. 

The new converts in rural areas became a source of additional strength to 

the Muslim Government. About a century after the military and political 

conquest of Bengal there began the process of moral and spiritual conquest 

of the land through the efforts of the Muslim religious fraternities that now 

arose in every corner “.ইি্যাতদ  (History of Bengal, chap 111) 

 

                                ভারিবে্ বহু তবতেরে মি ও পজথর চদশ। এর কারণ বহু 

ববজদতশক োতির রতি-সংতমরেন ও মি অনুপ্রজবজশর ফজল এক েতিল েনসমাজের সৃতটি। ভাল 

এবং মদে, উন্নি এবং অবনি, তহংসা এবং করুনা, জ্ান ও অধেিা, শততি ও ভীতি, চদশপ্রীতি ও 

চদশচবতরিার, অতিশয় ধনবান এবং তনিান্ত তনরজন্নর একাধাজর এরকম বৃহৎ সমাজবশ পৃতথবীর 

অন্য চকাথাও চনই। প্রবল োতি-বণ্ তবজভদ োড়া, ধম্ীয়, সামাতেক এবং সাম্প্রতিক রাষ্টনীতিক 

মিামজি এ চদজশর মানুে চেমন তবতভন্ন আবার চিমতন কিকগুতল ভাবাদশ্ ও সামাতেক 

রীতি পধিতির অনুসরজণ একাত্মও বজি।কাজল কাজল এর সমােজদজহ চদশীয় ও ববজদতশক 

বহুভাজবর অভু্যদয় ও তমরেণ ঘজিজে এবং এক েতিল মানতসক গেজনর সৃতটি কজরজে। ভাতবকাজলর 

সমােতবজ্ানীরা এই ইতিবৃতে তনধ্ারজণর চেটিা করজবন। বাঙ্ লার চসন রােজত্ব নব্য-ব্াহ্মন্য মি 

এবং সংসৃ্ি সাতহজি্যর প্রভাজবর কাজলই িাত্রিক ও সহতেয়া ধজম্র প্রসার চদখা োয়। চলৌতকক 

মঙ্গলদায়ক েন্ডী-মনসার পূোতবতধ এবং ব্ি কথা সৃেজনর পালাও একাজলরই, না হজল পচিদশ 
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শিাদেীজিই কাতহনীময় এবং চপৌরাতণক চপতিকায় আবধি পূণ্াঙ্গ কাব্যরেনা সম্ভবপর হজি পাজর 

না।মুসতলম অতভোন তনতঃসজদেজহ বাঙাতলর উচ্চস্রজকই সবজেজয় চবতশ আহি কজরতেল। তকন্তু 

চস আঘাজি ব্াহ্মণ্য তবতধ-তনজেধ ক্ষণকাজলর েন্য তিরসৃ্ি হ’ল মারে। এর েথাথ্ হীনবল হজয় 

পড়ার েন্য অন্যতবধ আঘাজির প্রজয়ােন তেল। চসই কথারই এখন উন্াপন করতে। অথ্াৎ চগৌড়ীয় 

ববষ্ব ধজম্র অব্যবতহি পূজব্কার েিুদ্শ-পচিদশ শিাদেীর রাষ্ট-সমাে-ধম্ীয় পতরতস্তির মজধ্য 

আমরা আসতে।

                   িুতক্র অশ্ব এবং িরবাতর শিাতধক বে্ ধ’চর বাঙ্ লার নগরগুতলর উপর তদজয় 

আস্াতলি হজয় রোন্ত হজল পর, তবজদতশ শাসকবগ্ বুঝজলন চে রাে্যশাসন করজি হজল প্রতিটিা 

সম্পন্ন তহদুেজদর সহায়িা আবশ্যক। সুিরাং িাঁরা পূব্িন তহদুে ভূম্যতধকারীজদর বশীভূি কজর স্ব 

স্ব অচিজল িাজদর কত্ৃেত্ব রক্ষা করজলন, চসই সজঙ্গ িুতক্ আফগান চসনাপতিজদর োয়গীর তদজয় 

নূিন ভূম্যতধকারী চরেনীর সৃতটি করজলন এবং উচ্চির তহদুে সম্প্রদায় চথজক সুজোগ্য ব্যততিজদর 

কু্ষদ্র বৃহৎ বহু রােকজম্ তনজোগ করজি লাগজলন। চদখা োয়, বাঙ্ লার রাো বা প্রতিতনতধ েুধি 

তবরিহ তনজয় বৃহতের শাসজনর একিা কাোজমা রক্ষা কজর তদন কািাজিন আর রিামীন মানুজের সুখ 

দুতঃখ তনভ্র করি স্ানীয় ভূম্যতধকারী এবং মীর-বক্ শী-কাতে-চকাজিায়াজলর উপর।চকবল চকাজনা 

গুরুির ঘিনা ঘিজল হয়জিা রাজষ্টর হস্জক্ষপ অতনবাে্ হজয় পড়ি।

                           চশরশাজহর সময়, তবজশেভাজব চমাগল শাসন পতেজনর পর কৃেক প্রো, 

তশপেী, ব্যবসায়ী চথজক রােকম্োরী পে্ন্ত নগর ও রিাজমর প্রায় সমস্ চরেনীর মানুজের েীতবকা ও 

অভাব-অতভজোজগর তবোরাতদর একিা চমািামুতি শৃঙ্খলাবধি তবন্যাস হজয়তেল বজল মজন করা চেজি 

পাজর, তকন্তু িার পূজব্ অগতণি সাধারণ মানুেজক (তহদুে বা মুসতলম) কতৃে্জত্বর এবং তনম্নবণ্জক 

উচ্চবজণ্র মুখাজপক্ষী হজয়ই েীবনধারণ করজি হি। তকন্তু চকবল তহদুে এবং মুসলমান রাো-

েতমদার-োয়গীরদার বা িালুক-পতেতন-ইোরাজদর ব্যাপারই নয়, উচ্চপজদ অতধতষ্ঠি তকেু তকেু 

তহদুে রােকম্োরীও েিুদ্শ-পচিদশ শিাদেীজি নানাভাজব তবতে সচিয় কজর সমাজে প্রবল প্রতিষ্ঠা 

অে্ন কজরতেজলন। এঁরা তেজলন সুজোগ-সধোনী। অরােকিা বা তবজদ্রাহ-তবপ্লজবর সময় তনে তনে 

অবস্ার উন্নতি তবতধন করজি এঁরা েত্নবান হজিন ও প্রজয়ােন হ’চল োয়গীরদারজদর মি এক 

পক্ষ চথজক পক্ষান্তর অবলম্বন করজিন, রিাম চথজক নগজর বাসা বাঁধজিন এবং আমীর-ওমরাহজদর 

তবলাস ব্যসজনর অনুকরণ করজিন। সংখ্যায় মুতটিজময় হজলও ব্যততিস্বাথ্তনটি কাে্কলাজপ এঁরা 

নগণ্য তেজলন না। স্বচ্ছজধে বলা োয় ঐ ভূম্যতধকারীর দল এবং এই উচ্চপদস্ কম্োরীজদর তনজয় 

চসকাজলই উচ্চ এবং মধ্যতবতেজদর একতি চরেণী গজড় উজেতেল। তলতখি ইতিহাস এজদর সম্বজধে 

প্রায় নীরব থাকজলও, সাতহি্য চথজক আমরা এজদর প্রি্যক্ষ দৃটিান্ত পাতচ্ছ, তকেু অনুমানও কজর 
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তনজি হজচ্ছ। চোড়শ শিাদেীজি চলখা বেিন্য-েীবনী রিজন্ মধ্যবাঙ্ লার ভূতমতবতেবান্  এরকম মারে 

কজয়কেজনর উজলেখ পাতচ্ছ, চকাজনা না চকাজনা ক্রজম এঁজদর সংস্রজব মহাপ্রভু শ্রীচেিন্য অথবা িাঁর 

পতরকরবৃদে এজসতেজলন এবং চবাঝা োজচ্ছ ঐ অচিজলই অকতথি আরও অজনজক তেজলন এবং 

সারা বাঙ্ লায় এঁরা সংখ্যায় এজকবাজর নগণ্য তেজলন না, ফজল িখনকার সমাজে এই নব-উদূ্ভি 

তবতেশালীজদর প্রভাব তেল েজথষ্ঠ। উতলেতখি এঁজদর কজয়কতি নাম হ’ল-পুরদের খাঁ, সুবুতধি রায়, 

শিনদে খাঁ, বুতধিমন্ত খাঁ, রামে্রি খাঁ, তহরন্য-চগাবধ্ন। রাো হুজসন শাজহর অধীজন বহু তহদুে কায়স্ 

ব্াহ্মণ রাে-কম্োরী তেজলন এবং েতরি রিজন্ চদখা োয়, সনািন এবং রূপ অথ্াৎ সাকর মতলেক 

এবং দবীর খাস উচ্চপজদ আতধতষ্ঠি চথজক প্রেুর স্বণ্মুদ্রা অে্ন কজরতেজলন। এঁজদর চকানও 

চে্যাষ্ঠভ্ািা দতক্ষনবজঙ্গর চকানও পরগনার োকলাদার তেজলন, োঁর সম্বজধে রাো হুজসন শাহ শ্রী 

সনািজনর কাজে অতভজোগ কজর বজলতেজলন-‘চিামার বড় ভাই কজর দসু্য ব্যবহার।।েীবপশু 

মাতর সব োকলা বকল খাস’। এোড়া বড় বড় ভুঁইয়া ও মুলুেক-পতির উজলেখও েীবনী রিন্গুতলজি 

রজয়জে। এঁরা তবতেবান হজলও সকজলই চে মানুে খারাপ তেজলন হয়ি এমন নয়। সপ্তরিাজমর 

ইোরাদার তহরণ্য-চগাবধ্ন দুই ভ্ািা, োঁরা রােসরকাজর বাৎসতরক বাজরা লক্ষ িাকা কর তদজিন 

িাঁরা নদীয়ার বহু চবকার ব্যততির কম্সংস্ান কজর তদজয়তেজলন এবং গরীব দুতঃখীর পালক তেজলন। 

বুতধিমন্ত খাঁ মহাপ্রভুর তদ্িীয়দার পতররিজহর সমস্ ব্যয়ভার বহন কজরতেজলন। সপ্ত রিাজমর ধনী 

বতণক উধিারণ দতেও ি্যাগী পুরুে তেজলন। তকন্তু অথ্বান এবং প্রভাব প্রততেপততেশালী এমন সব 

ব্যততিও তেজলন োঁজদর তবলাতসিা, ঐশ্বে্ প্রদশ্ন এবং স্বাথ্বুতধি প্রজনাতদি ব্যবহার সৎ ও দতরদ্র 

ব্যততিজদর পীতড়ি করি। বস্তুি পজক্ষ তবজদশী শাসজনর প্রাথতমক সংঘজে্র অবস্া তিজরাতহি হজল 

ক্রমশতঃ এবং েিুদ্শ-পচিদশ শিাদে্ীর মজধ্যই তহদুেরা িাজদর পূব্াবস্া তকেুিা তফতরজয় আনজি 

সক্ষম হয় এবং নবাব-পক্ষ বা রােপজক্ষর সজঙ্গ চোগাজোজগ এক ধরজণর অতভোি চরেনীও গজড় 

ওজে। পচিদশ শিাদেীর নবদ্ীপ এইভাজব নূিন প্রাপ্ত ঐশ্বজে্র লীলাভূতম হজয়তেল। বৃদোবনদাজসর 

বেিন্যভাগবজি এজদর োতররে্য এবং এজদর সম্পজক্ সাধারণ মানুজের মজনাভাব তববৃি কজর 

কজয়বারই তনম্নতলতখিরূপ উততি করা হজয়জে-

                     দম্ভ কতর তবেহতর পূজে চকান েজন।

                     পুতেতল করজয় চকজহা তদয়া বহু ধজন।।

* *  *  *

                     িাজর চবাজল সুকৃতি চে চদালা-চঘাড়া েজড়

                     দশ তবশ েন োর আজগ তপজে লজড়।।

                            *  *  *  *
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                     ভালমজি বণ্ উচ্চতরজিও চস নাজয়।

                       সহস্র পতন্ডি তগয়া চদখ িার দ্াজর।।

• * * * *

                       সকল নদীয়া মতে ধম-পুরে রজস।

নবদ্ীপ অচিজলর এই অবস্ার দৃটিাজন্ত অন্যান্য স্াজনর কথাও অনুমান করা চেজি পাজর। রিামীন 

েন সাধারণ চিা দতরদ্র তেলই, নবদ্ীপ অচিজলও চে ঐশ্বজে্র পাজশই দাতরদ্র্য বি্মান তেল িারও 

পতরেয় েীবনী রিন্ গুতলজি চবশ পতরসু্ি। শ্রীচেিজন্যর পতরকরজদর অতধকাংশই দতরদ্র অথে সৎ 

ব্যততি।সুদতরদ্র ব্যততিরও অভাব তেল না, কলার চখালাজবো শ্রীধর, তভক্ষােীবী শুক্াম্বর ব্হ্মোরী 

প্রভৃতি এর দৃটিান্ত। চগৌরাজঙ্গর তপিা েগন্নাথ তমরেই অি্যন্ত দতরদ্র তেজলন। চগৌরাজঙ্গর তশক্ষা তবেজয় 

শেীজদবীর সজঙ্গ তবিজক্ তিতন বলজেন-‘পতড়য়াও আমার ঘজরি নাতহ ভাি’।কতব বৃদোবন দাস 

শেীজদবীর গৃহস্ালীর বণ্নায় বলজেন- ‘ঘজর মারে হয় দতরদ্রিার প্রকাশ’।মুরাতর গুজপ্তর বণ্না 

মজিও শ্রীচেিন্য দতরদ্রগৃজহ েজন্তেজলন। লক্ষীজদবীর সজঙ্গ চগৌরাজঙ্গর তববাজহর সম্বধে স্াপন 

তবেজয় লক্ষীজদবীর তপিা বলেভ আোে্ স্বীয় দাতরদ্র্য জ্াপন ক’চর বলজেন-

                  সজব এক বাস বতলজি লর্া পাই।

                  আতম চস তনধ্ন, তকেু তদজি শততি নাই।।

                  কন্যা মারে তদব পচি হতরিকী তদজয়।

চদখা োয়, চসকাজলর এইসব সাধারণ মানুে দুতভ্ক্ষ, রাোয়-রাোয় েুধি এবং বনসতগ্ক তবপে্য়জক 

চেমন ভয় করি চিমতন িিস্ থাকি ভূম্যতধকারীর উৎপাজি। রাে-ভয়ও কম তেল না, ধম্ীয় 

অনুষ্ঠাজনর বাড়াবাতড়জি তবশৃঙ্খলার আশঙ্কা ঘিজল কাতে বা অচিতলক শাসনকি্া িাঁর ক্ষমিা 

প্রজয়াগ করজিন। তকন্তু এসবজক োতপজয় সমাজে চে তবেয়তি প্রকি হজয় উেল িা হল অথ্পুটি 

মুতটিজময় ব্যততির স্বাজথ্াধিি চভাগসৃ্পহা এবং অমানবীয় আেরণ।     

                 

                            খ্ীটিীয় েিুদ্শ-পচিদশ শিজকর বাঙ্ লার এই হ’ল এক পৃষ্ঠা অথ্সম্পজদর 

প্রভুত্ব। এর অন্যপৃষ্ঠাও আজে। বতহরঙ্গ দৃতটিজি িা প্রশংসনীয়, তকন্তু অন্তরজঙ্গ ভয়ঙ্কর চসজহিু িা 

চলাক কল্যাণ তবজরাধী। আমরা পূজব্ই বজলতে িুক্ী আক্রমজণর প্রাথতমক সংঘাজির অবস্া অিীি 

হজল চেমন উচ্চবজণ্র তহদুেরা রাে্যশাসজনর কাজে্ প্রজবশতধকার লাভ করজি লাগজলন, চিমতন 

ধীজর ধীজর নব-ব্াহ্মণ্য সংসৃ্তিরও পুনে্ীবন ঘিজি লাগল।ভারজির িথ্য বাঙ্ লার প্রধান নগর 

ও েনপদ গুতলজি সংসৃ্ি তশক্ষার এবং ন্যায়, সৃ্মতি, চবদান্ত,ব্যাকরণ অলংকার কাজব্যর েে্া 
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নুিন ক’চর প্রারধি হজি লাগল। েিুদ্শ পচিদশ শিাদে্ীজি ভাগরথী-পদ্ািীরবতে্ী অচিল গুতলজি 

রাো অথবা ভূম্যতধকাতরর অনুরিজহ পুটি বহু েিুষ্ােী গজড় ওজে।পূব্াচিজল জ্ানেে্ার পীেভূতমই 

তেল নবদ্ীপ। নব্যন্যাজয়র প্রতিষ্ঠািা রঘুনাথ এবং মীমাংসক ও স্মাি্ রঘুনদেন চসকাজলর বহু 

অধ্যাপজকর মজধ্য চরেষ্ঠ এক একেন তেজলন মারে। অচদ্িবাদী সাব্জভৌম ভট্াোে্ এবং িাঁর 

কতনষ্ঠ ভ্ািা তবদ্যাবােস্পতি এবং িাঁজদর তপিা খ্যাতিমান তবশারদ  ও চসকালকার তবশ্রুি পতন্ডি। 

তকন্তু লক্ষনীয় এই চে এই পাতন্ডজি্যর সজঙ্গ দাতম্ভকিাজিও েিুষ্ােী গুতল পূণ্ হজয়তেল। তবদ্যার 

উন্নতসকিায় পতন্ডিবগ্ তনজেজদর েনসাধারণ চথজক ঊধ্ব্জলাজকর েীব ব’চল মজন করজিন, 

এমনতক গঙ্গার ঘাজি তনজেজদর মজধ্য সাক্ষাৎকার ঘিজলও চকউ কারুর সজঙ্গ সম্ভােন না ক’চর 

পাশ কাতিজয় েজল চেজিন। বৃদোবন দাস বলজেন, এঁরাও অথ্বান ব্যততিজদর মিই তবদ্যার ঐশ্বজে্ 

প্রিাপবান্  তেজলন অথে বৃততে-পঞ্জী-িীকা-ভাে্য োড়া আর তকেুই োনজিন না, শুষ্ পাতন্ডি্য 

এবং বুতধির কসরি অবলম্বন কজর েনসাধারণ চথজক তনজেজদর দূরত্ব বোয় চরজখ েীবন 

কািাজিন। শ্রীজগৌরাঙ্গঁ িাঁর বকজশাজর-িারুজণ্য তবদ্যার চে ঔধিি্য প্রকাশ করজিন চস ঐ পতন্ডিজদর 

োতরজরের একিা অজ্াি অনুকরণ তহসাজব। শ্রীজগৌরাজঙ্গর তদতবিেয়ী পরাভব সি্য ঘিনা নাই চহাক, 

নবদ্ীজপর তবদ্যার অতভোজি্যর ঐ রকম সম্ভাব্য সি্যিা অস্বীকার করা োয় না। পচিদশ শিাদেীর 

এই নূিন সামাতেক পতরতস্তির সজঙ্গ এই অমানবীয় তবদ্যাশততি সচিজয়র সজঙ্গ পূজব্ েনসমাে 

পতরতেি তেল না। তনতঃসজদেজহ এজক সামাতেক গ্াতন বলা েলজি পাজর, আর চেজহিু েীবনােরজণ 

নীতিহীন অমানবীয়িাই অধম্, চসইজহিু চগৌড়ীয় ববষ্ব ধজম্র ভূতমকায় এবং বেিন্য েীবনী রিজন্ 

পুনতঃ পুনতঃ কতথি ধজম্র গ্াতন এবং অধজম্র অভু্যন্ান তনজরাজধর েন্য ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীচেিজন্যর 

আতবভ্াজবই িত্ত্বাতিজক ঐ অবস্ায় সজঙ্গ স্বচ্ছজদে তমতলজয় চদখা োয়। বৃদোবন দাস এই ভাজবই 

বেিন্যাবিাজরর কারণ তনজদ্শ কজরজেন এবং বজলজেন চে সমাে-েীবজনর এই অসহনীয় অবস্াই 

অচদ্ি আোে্জক ঈশ্বরাতবভ্াব ঘিাজনার েন্য িপস্যায় প্রবৃতে কজরতেল। 

                    আবার েতদ খাঁতি ধম্ােরজণর তদক তবজবেনা করা োয় িাহজলও চদখা োয় 

িখনকার ধম্ীয় অনুষ্ঠানাতদর মজধ্য গ্াতন পুঞ্জীভূি হজয়তেল েজথটি। পূজব্ আমরা অনাে্মূল চথজক 

আগি এবং িাত্রিক অনুষ্ঠাজনর সজঙ্গ তমতরেি চলাক ধজম্র বা েন্ডী মনসা বাশুলী-তেয়াতসনী প্রভৃতি 

চদবিার কথা উজলেখ কজরতে।  চলৌতকক মি একিা তবধান সৃতটি কজর োগ, চমে, কুকু্ি মতহে 

প্রভৃতির বতল তদজয় তনিান্ত তনম্নবজণ্র মানুে িাজদর ধম্তপপাসা পতরিৃপ্ত করি। এরকম বনতমততেক 

অনুষ্ঠান োড়া এসব চদবিার তনি্যপ্রাতপ্ত তেল ভীতি-সম্ভম তমতরেি প্রণতি, মঙ্গজলর তনতমতে প্রাথন্া। 

বনসতগ্ক দুতব্পাক, চরাগ, অকালমৃিু্য এবং শততিশালী মানুজের দ্ারা তনরিহ দুব্ল অবস্ার মানুজের 

ভয় উৎপাদন করি। তকন্তু চদবিা অপজদবিার পূো মানি ভয়তনবারণ ও মঙ্গলদাজনর েন্য 
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সংঘতিি হজলও এই সব মানুজের সজঙ্গ এই সব চদবিার একিা সাধারণ সম্পক্ গজড় ওজে, ধরা 

োক প্রভু-ভৃি্য সম্পক্ এবং চস সম্পক্ সংস্াজর দাঁতড়জয় োয়, ফজল এজদর োবিীয় েীবনােরণ 

ঐ ধম্জবাজধর দ্ারাই তনয়ত্রিি হজি থাজক।অথে তবস্মজয়র তবেয় এইজে কাল ক্রজম ঐ ধজম্র 

আরেয় চথজকও এই সব সাধারণ মানুে বতচিি হয়। চলাকধজম্র ইতিহাস অনুসরণ করজল চদখজি 

পাই এই ধম্ােরণ তনম্নজরেনী চথজক ক্রমশতঃ উচ্চজরেণীজি পতরগৃহীি হজল পর তশক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন 

উচ্চবজন্র চলাজকরা চপৌরাতণক চকাজনা না চকাজনা সূজরের সজঙ্গ এই সব চদবিার ইতিবৃতে েুতি 

কজর এই চদবিা –অপজদবিাজদর পূোর চেৌততিকিা প্রতিষ্ঠা কজরন। ব্াহ্মণ্য ধজম্র মধ্যবি্ী কজর 

মতহমা বৃতধিরও প্রয়াস কজরন এবং চসই ভাজব পূোতদ কজর পতরিৃপ্ত হজি থাজকন।িাোড়া মানি 

কজর তসতধিলাভ করজল অথ্ প্রতিপততেশালী ব্যততিরা এই সব রিাম্য ও বৃক্ষ িলারেয়ী চদবিাজদর 

েন্য পাকা মতদের মন্ডপ প্রভৃতি তনম্াণ ক’চর থাজকন। ধুমধাম সহকাজর পূো গােন উৎসব 

তনব্াহ করজি থাজকন। ফলিতঃ চদখা োয় চে সব চদবিা তনিান্ত সাধারণ মানুজের তেল, িা ব্যাততি 

তবজশজের কুতক্ষগি হজয় পড়ল এবং সাধারণ মানুে চশে সম্বল ধম্ চথজক বতচিি হজয় তনিান্ত 

অসহায় হজয় পড়ল এই হ’ল ধজম্র গ্াতন, চসই সজঙ্গ সমাজেরও এই তবেয় লক্ষ্য কজরই বৃদোবন 

দাস বজলজেন-“দম্ভ কতর তবেহতর পূজে চকানও েজন”।এ হল ভততিতবহীন অনুষ্ঠান, অন্যজক আহি 

কজর এমন ঐশ্বে্ আড়ম্বর প্রকাশ করা। এই হ’ল ধজম্র গ্াতন মানুজের েীবনী চথজক ধজম্র 

তবকৃতি,েীবনােরজণর গ্াতনর সজঙ্গ একই সূজরে এ েুতি। এরই ফজল েথাথ্ ধম্ তদজয় মানুেজক 

রক্ষা করার েন্য শ্রীচেিজন্যর েীবজন এক আশ্ে্ চলাকধজম্র সব্াঙ্গ সমূ্পণ্ প্রকাশ চদখা চগল। এ 

ধজম্ োতিকুজলর তবোর এবং ব্াহ্মণ্য শাজস্ত্রর তনজদ্শ তনিান্ত তিরসৃ্ি হল। ববষ্ব সকজলই সমান 

চকউ উচ্চনীে নয়। এই তবেয়তি প্রতিপন্ন করার েন্য মহাপ্রভু সমাজে নীে এবং পতিি ব’চল 

তধকৃ্ি মানুেজকই ভততির অতধকারী বজল সবজেজয় চবশী সমাদর চদখাজলন। মুসলমান হতরদাসজক 

হতরভততির চরেষ্ঠ সাধক বজল গণনা করজলন। কম্সূজরে এবং সম্ভবিতঃ ধম্সূজরেও মুসলমান্  সমাজে 

আগি সুিরাং পতিি বজল গণ্য সনািন-রূপজক বৃদোবজন এই নব ধজম্র প্রতিষ্ঠা ও প্রোজর তনয়তি 

করজলন। রায় রামানদে শূদ্র হজলও িাঁজক মহতেম ব্াহ্মজণর অতধকাজর অতভতেতি কজর নীলােজল 

িাঁর অন্তরজঙ্গর স্ান তদজলন। এতদজক চপ্রতমক শ্রীতনি্যানদে িাঁর তনজদ্জশ োতিকুজলর তবদুেমারে 

বাে-তবোর না কজর বাঙ্ লায় সকলজক এই চপ্রমধজম্র অতধকার তদজলন।এজি অগতণি দীনহীন 

সাধারণ মানুজের মনুে্যত্বলাভ হ’ল এবং আত্মমে্াদাজবাধ োরিি হ’ল। োরা তনজের চদবিাজক 

একতদন হাতরজয়তেল, িারা নূিন ভাজব আরও তনকজি,আরও ঘতনষ্ঠ সম্পজক্র মজধ্য চদবিাজক 

চপজয় চগল। তবতে এবং বজণ্র চকৌলীন্য চবশ তকেুকাজলর মি অথ্হীন হজয় পড়ল। মহাপ্রভু কতথি 

“িৃনাদতপ সুমীজেন িজরাতরব সতহষু্না” এই েতররে তনজদ্শ চসকাজলর দুগ্ি পতিিজদর এবং 

সহনশীল তনম্নবজন্র মানুেজকই তনজদ্শ করজে, িাজদরই চেন মে্াদা তদজয়জে।

                       সমাজের এই নব অভু্যথান শাস্ত্রসম্বল রক্ষণশীল সমাে এবং ঐ তবতেশালী 
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চগাষ্ঠী কি্ৃক অতভনতদেি হয়তন চস কথা বলাই বাহুল্য। অচদ্ি আোে্ েখন হতরদাস োকুরজক 

আরেয় তদজয়তেজলন এমনতক রোধিীয় অরিভাগ তনজবদন কজর িাঁর মতহমা চঘােনা কজরতেজলন, িখন 

দৃঢ়ভততি সাধক বজলই তিতন প্রতিবাজদ তবেতলি হনতন।আবার মহাপ্রভুর শ্রীবাস অঙ্গজন নৃি্য কীি্ন 

এবং শ্রীপাদ তনি্যানজদের েগাই-মাধাই উধিার প্রভৃতি নবদ্ীজপর ব্াহ্মন্য-শাতসি সমাে চমাজিই 

ভাজলা চোজখ চদজখনতন।এই সব ভাব চদখাজনার বাড়াবাতড় সহ্য করজি না চপজর িারা কােীজক 

তদজয় শাতস্দাজনর আজয়ােনও কজরতেল। তকন্তু িখন েনোগরণ ঘজি চগজে।মহাপ্রভুর নীলােল 

আরেজয়র পর সহে ভাজব ভাবুক প্রভু তনি্যানদে কিৃ্ক ধম্ তবস্াজরর পালা। িারপর চোড়শ 

শিজক এজকবাজর চশজের তদজক শ্রীতনবাস নজরাতেম এবং আরও বহু সাধক ও পদকি্ার প্রয়াজস 

এই চলাকধজম্র েরম ব্যাতপ্ত। ইতিমজধ্য বৃদোবজনর রূপ সনািন এবং তবজশেভাজব েীবজগাস্বামীর 

চগৌড়ীয় ববষ্ব দশ্ন ও রসশাজস্ত্রর প্রনয়াজন ব্াহ্মন্য শাজস্ত্রর ও অমানবীয় অচদ্ি দশ্জনর কিকিা 

চেৌততিক প্রতিবাদ গতেি হজয় রক্ষনশীলিার মজম্ আঘাি কজরজে। অবশ্য একথা তেক চে 

সপ্তদশ শিাদেীর চশজে এই সহে চলাকধম্ তনে শাজস্ত্রর তনিান্ত অনুগি হজয় পড়ায় চগাস্বাতমগণ 

আতভোি্য রক্ষায় েত্নবান হওয়ার ফজল এই ধজম্র অবনতি ঘজি।তকন্তু তহজসব ক’চর চদখজল বলা 

োয় এ ধজম্র চমৌতলক কিক গুতল তবেয় আেও প্রস্রীভূি হজয় পজড়তন।িা নানাভাজব চলাকতেজতে 

কাে কজর েজলজে। ব্াহ্মধজম্র উদ্ভজব রামকৃষ্-তবজবকানদে-গাধেীেী-রবী্রিনাজথর ভততি ও মানব 

সব্িাবাজদর আজদোলজন োি্যতভমানপুটি রক্ষনশীল তবদায় তনজয়জে বলা চেজি পাজর।অবশ্য এখন 

আবার তভন্ন ধরজণর অথ্তবদ্যাপুটি মানতবকিা-তবজরাধী শততির আতবভ্াব ঘজিজে, এর প্রকৃতি 

অথ্নীতিক-রােনীতিক, মূলিতঃ োতরতরেকও বজি। এর সমাধাজনর প্রস্তুতি হয়ি সমাজের অভ্যন্তজরই 

েলজে, চেমন মহাপ্রভুর আতবভ্াজবর পূজব্ েীবনােরণ ও ধম্ােরজণর গ্াতন চথজক মুততির উপায় 

সমাজের অভ্যন্তজর প্রারধি হজয় নবধজম্র রূজপ তবসু্তরি হজয়তেল।

                             মহাপ্রভুর আতবভ্াজব ো ঘজিতেল িা দ্রুি এবং আকতস্মক। িবু 

িাঁর আতবভ্াজব চে অপ্রি্যাতশি এবং আকতস্মক নয় িা আেজকর ঐতিহাতসক ও সমােিাতত্ত্বজকর 

দৃতটিজি অনুভূি হজচ্ছ।মহাপ্রভুর পূজব্কার সাতহতি্যক উপাদান গুতলর তদজক দৃতটি তদজলই এই 

নূিন চলাকধজম্র আভাস চদখা োজব। েয়জদব ভাগবজির অনুসরণ ক’চর অথে নূিনভাজব 

কৃষ্লীলার তবন্যাস করজলন, োজক বলা চেজি পাজর মানতবক প্রীতি রজস ঈশ্বর দশ্ন। দশ্ন-সৃ্মতির 

উচ্চমহলজক তিতন অবজ্া করজলন। েন্ডীদাজসর কৃষ্কীি্ন কাজব্যও চদতখ ভূতমকায় ভাগবজির 

অনুসরণ োড়া রাধাকৃষ্ প্রনজয়র আরম্ভ চথজক তবকাশ পে্ন্ত এজকবাজর নূিনভাজব চলৌকায়ি 

অধ্যাজত্মর সংগেন। চহাক িা নানাস্াজন রিাম্য, িবু পূব্ প্রতিতষ্ঠি ঈশ্বর িজত্ত্বর উলেঙ্ঘনই এর 

সবজেজয় উজলেখজোগ্য তবেয়। েন্ডীদাজসর অতধকির প্রেতলি পদাবলীজি ঈশ্বরজক এজকবাজর 
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চপ্রমতভকু্ষক মানুে কজর চিালা হল। তবদ্যাপতিজিও িাই। তকন্তু এ চিা সাতহি্য। মানব োতরজরে্যর 

মজধ্য তদজয় পতরসু্ি না হজল চস ধম্ সাধারজণর রিহণীয় হয় না। এ ব্যাপারতি তসধি হজয়তেল 

প্রথমিতঃ সূফী মিাবলম্বী চপ্রতমক সাধকজদর স্মরণ নামকীি্নাতদ নৃি্যগীজি, ভাবপ্রকাশ এবং 

অশ্রু-কম্প-মূচৃ্ছ্াতদ দশ্জন এবং তদ্িীয়িতঃ মাধজব্রি পুরী এবং িাঁর তশে্যবজগ্র রাগাতত্মক ভততির 

প্রভাজব। মহাপ্রভুর আশ্ে্ চপ্রমভততি প্রকাজশর ভূতমকায় মাধজব্রি পুরীই প্রি্যক্ষভাজব রজয়জেন। 

তিতনও ভততিধজম্ োতিকুলাতদ তবোজরর উপজর তেজলন। িাঁর তশে্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুজক সহে 

রাগভততির পজথ তনজয় আজসন। দ্াদশ শিাদেী চথজক আরম্ভ কজর েিুদ্শ-পচিদশ শিাদেী পে্ন্ত 

বাঙ্ লায় কৃষ্ভততি এবং রামভততির সাংগেজনর সূজরে দাতক্ষণাজি্যর অ্যালবার ভতি সম্প্রদাজয়র 

এমনতক িার পূব্বি্ী চপ্রমভতিজদর প্রভাবও তনতঃসজদেজহ স্বীকাে্। কতব েয়জদব িাঁর প্রনয় গীতি 

রেনায় চে তবল্বমঙ্গল োকুজরর কৃষ্কণ্ামৃি দ্ারা প্রভাতবি হজয়তেজলন এ িাঁজদর রেনাচবতশটি্য 

চথজকই ধরা োয়। েয়জদব তকেুকাল নীলােজল েগন্নাথ মতদেজর কাতিজয়তেজলন চশানা োয়। 

সম্ভবিতঃ িখন চথজকই দাতক্ষণাজি্যর প্রীতিমূলক ভততিধজম্র দ্ারা প্রভাতবি হজয়তেজলন। বি্মান 

অন্ধ্র িাতমলনাডু চকরল অচিজল এই ধজম্র বহু সাধকজদর সাধনজক্ষরে তেল। সন্ন্যাস রিহজণর 

পর মহাপ্রভুর নীলােজল অবতস্তি এবং নীলােজল চপঁজেই দাতক্ষনাি্য ভ্মজণর সংকপে অথ্হীন 

নয়। তিতন তবশ্বরূজপর সধোজন োজবন বজল িাঁর বজয়াজে্যষ্ঠ চনেহশীল পতরকরজদর সম্তি সহজে 

আদায় কজরতেজলন। আর মজন হয়, নীলােল অথবা বৃদোবন এদুজয়র চকাজনা একস্াজন িাঁর 

থাকবার সংকপে চেজনই শেীজদবী নীলােলজক তনতদ্টি কজর চদন। চস োই চহাক, সহে ধম্ তনজয়, 

দতক্ষন-চদশগুতলর সজঙ্গ বাঙ্ লার একিা সম্পক্ বেিন্যাতবভ্াজবর পূব্ চথজকই গজড় উজেতেল। 

বেিন্যাতবভ্াজবর সম্ভাবনায় চসকালকার রাষ্টীয় আনুকূল্যও তবজবে্য। হুজসন শাহ চসকালকার শুধু 

চরেষ্ঠ প্রোনুরঞ্জক রাোই তেজলন না, তিতন ধাতম্ক এবং তহদুেধজম্র প্রতি সতহষু্ তেজলন। িা োড়া, 

ব্াহ্মণ্য শাস্ত্রানুগি ধজম্র প্রতিবাদী এবং তহদুে মুসলমাজন চভদ কজর না এমন ধজম্র প্রতি িাঁর 

সহানুভূতিও স্বাভাতবক ভাজবই তেল। উচ্চপজদ অবতস্ি সনািন এবং রূজপর কথা বাদ তদজলও 

চদখা োয় িাঁর রাজষ্ট পুরদের খাঁ, চকশব খাঁ, মুকদে সরকার, চগৌর মতলেক প্রভৃতি বহু তহদুে 

রােকম্োরী দাতয়ত্বশীল উচ্চপজদ তনেুতি তেজলন। হুজসন শাহ মহাপ্রভুর চস্বচ্ছাতবহাজরর আনুকূল্য 

করজি চকাজিায়াল কাতেজদর তনজদ্শ তদজয়তেজলন।হুজসনশাজহর সময় তহদুে মুসলমান সম্প্রীতিও 

েজথটি তেল।চদখা োয়, নবদ্ীজপর কাতের সজঙ্গ নবদ্ীপবাসীজদর  োো-নানা-মামা-ভাতগনা প্রভৃতি 

সম্পক্ গজড় উজেতেল। হুজসন শাহ চে কামরূপ ও উতড়ে্যার তহদুেরাে্য আক্রমণ কজরতেজলন এবং 

িাঁর বসন্যরা চে চদবমতদেরাতদর ধ্বংস সাধন কজরতেল চস তবেজয় ঐতিহাতসজকরা েথাথ্ভাজবই 

রাষ্টনীতিক প্রজয়ােজনর কথাই বজলজেন।(“ more political than religious”-History of 

Bengal ) োই চহাক্  চগৌড়ীয় ববষ্ব ধজম্র প্রসাজর িৎকালীন বাঙ্ লার রাষ্টনীতিক অবস্াজক 
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তকয়দংজশ সহায়ক তনশ্য়ই মজন করা েজল।

                            রাগাতত্মক চগৌড়ীয় ববষ্ব ধজম্ মধুর বা কান্তভাজব ভেজনর 

চরেষ্ঠিা তনজদ্জশর কারণ তহজসজব চকউ চকউ বাঙলায় িাত্রিক ঐতিজহ্যর নরনারী তমতলি সাধনার 

তবেয় উজলেখ কজরজেন। তকন্তু আমাজদর মজন হয়, মহাপ্রভু প্রদতশ্ি এবং  রায় রামানদে কত্ৃেক 

ব্যাখ্যাি মধুর-রস পন্ার পূব্াভাস দাতক্ষনাি্য ভতি-সম্প্রদাজয়র, বেিন্য-পূব্ পদাবলীজি এমন তক 

ভাগবজিই প্রেুর পতরমাজণ পাওয়া োজচ্ছ। িা োড়া সুফী সন্ন্যাসীজদর মধুরভাব আজরাপ কজর ঈশ্বর 

তেন্তার প্রি্যক্ষ দৃটিান্ত বাঙ্ লায় েজথটি তেল। চগৌড়ীয় ববষ্ব ধম্ চেমন আতভোি্য পুটি ব্াহ্মন্য 

ধজম্র প্রতিবাদ, চিমতন তবেয় লালসায় পূণ্ িৎকালীন িাত্রিক ধজম্রও প্রতিবাদ এই তবেয়তি 

বুঝজি হজব।

এই নূিন সামাতেক পতরতস্তির সজঙ্গ এই অমানবীয় তবদ্যাশততি সচিজয়র সজঙ্গ পূজব্ েনসমাে 

পতরতেি তেল না। তনতঃসজদেজহ এজক সামাতেক গ্াতন বলা েলজি পাজর, আর চেজহিু েীবনােরজণ 

নীতিহীন অমানবীয়িাই অধম্, চসইজহিু চগৌড়ীয় ববষ্ব ধজম্র ভূতমকায় এবং বেিন্য েীবনী রিজন্ 

পুনতঃ পুনতঃ কতথি ধজম্র গ্াতন এবং অধজম্র অভু্যন্ান তনজরাজধর েন্য ঈশ্বরস্বরূপ শ্রীচেিজন্যর 

আতবভ্াজবই িত্ত্বাতিজক ঐ অবস্ায় সজঙ্গ স্বচ্ছজদে তমতলজয় চদখা োয়। বৃদোবন দাস এই ভাজবই 

বেিন্যাবিাজরর কারণ তনজদ্শ কজরজেন এবং বজলজেন চে সমাে-েীবজনর এই অসহনীয় অবস্াই 

অচদ্ি আোে্জক ঈশ্বরাতবভ্াব ঘিাজনার েন্য িপস্যায় প্রবৃতে কজরতেল। 

                    আবার েতদ খাঁতি ধম্ােরজণর তদক তবজবেনা করা োয় িাহজলও চদখা োয় 

িখনকার ধম্ীয় অনুষ্ঠানাতদর মজধ্য গ্াতন পুঞ্জীভূি হজয়তেল েজথটি। পূজব্ আমরা অনাে্মূল চথজক 

আগি এবং িাত্রিক অনুষ্ঠাজনর সজঙ্গ তমতরেি চলাক ধজম্র বা েন্ডী মনসা বাশুলী-তেয়াতসনী প্রভৃতি 

চদবিার কথা উজলেখ কজরতে।  চলৌতকক মি একিা তবধান সৃতটি কজর োগ, চমে, কুকু্ি মতহে 

প্রভৃতির বতল তদজয় তনিান্ত তনম্নবজণ্র মানুে িাজদর ধম্তপপাসা পতরিৃপ্ত করি। এরকম বনতমততেক 

অনুষ্ঠান োড়া এসব চদবিার তনি্যপ্রাতপ্ত তেল ভীতি-সম্ভম তমতরেি প্রণতি, মঙ্গজলর তনতমতে প্রাথন্া। 

বনসতগ্ক দুতব্পাক, চরাগ, অকালমৃিু্য এবং শততিশালী মানুজের দ্ারা তনরিহ দুব্ল অবস্ার মানুজের 

ভয় উৎপাদন করি। তকন্তু চদবিা অপজদবিার পূো মানি ভয়তনবারণ ও মঙ্গলদাজনর েন্য 

সংঘতিি হজলও এই সব মানুজের সজঙ্গ এই সব চদবিার একিা সাধারণ সম্পক্ গজড় ওজে, ধরা 

োক প্রভু-ভৃি্য সম্পক্ এবং চস সম্পক্ সংস্াজর দাঁতড়জয় োয়, ফজল এজদর োবিীয় েীবনােরণ 

ঐ ধম্জবাজধর দ্ারাই তনয়ত্রিি হজি থাজক।অথে তবস্মজয়র তবেয় এইজে কাল ক্রজম ঐ ধজম্র 
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আরেয় চথজকও এই সব সাধারণ মানুে বতচিি হয়। চলাকধজম্র ইতিহাস অনুসরণ করজল চদখজি 

পাই এই ধম্ােরণ তনম্নজরেনী চথজক ক্রমশতঃ উচ্চজরেণীজি পতরগৃহীি হজল পর তশক্ষাদীক্ষা সম্পন্ন 

উচ্চবজন্র চলাজকরা চপৌরাতণক চকাজনা না চকাজনা সূজরের সজঙ্গ এই সব চদবিার ইতিবৃতে েুতি 

কজর এই চদবিা –অপজদবিাজদর পূোর চেৌততিকিা প্রতিষ্ঠা কজরন। ব্াহ্মণ্য ধজম্র মধ্যবি্ী কজর 

মতহমা বৃতধিরও প্রয়াস কজরন এবং চসই ভাজব পূোতদ কজর পতরিৃপ্ত হজি থাজকন।িাোড়া মানি 

কজর তসতধিলাভ করজল অথ্ প্রতিপততেশালী ব্যততিরা এই সব রিাম্য ও বৃক্ষ িলারেয়ী চদবিাজদর 

েন্য পাকা মতদের মন্ডপ প্রভৃতি তনম্াণ ক’চর থাজকন। ধুমধাম সহকাজর পূো গােন উৎসব 

তনব্াহ করজি থাজকন। ফলিতঃ চদখা োয় চে সব চদবিা তনিান্ত সাধারণ মানুজের তেল, িা ব্যাততি 

তবজশজের কুতক্ষগি হজয় পড়ল এবং সাধারণ মানুে চশে সম্বল ধম্ চথজক বতচিি হজয় তনিান্ত 

অসহায় হজয় পড়ল এই হ’ল ধজম্র গ্াতন, চসই সজঙ্গ সমাজেরও এই তবেয় লক্ষ্য কজরই বৃদোবন 

দাস বজলজেন-“দম্ভ কতর তবেহতর পূজে চকানও েজন”।এ হল ভততিতবহীন অনুষ্ঠান, অন্যজক আহি 

কজর এমন ঐশ্বে্ আড়ম্বর প্রকাশ করা। এই হ’ল ধজম্র গ্াতন মানুজের েীবনী চথজক ধজম্র 

তবকৃতি,েীবনােরজণর গ্াতনর সজঙ্গ একই সূজরে এ েুতি। এরই ফজল েথাথ্ ধম্ তদজয় মানুেজক 

রক্ষা করার েন্য শ্রীচেিজন্যর েীবজন এক আশ্ে্ চলাকধজম্র সব্াঙ্গ সমূ্পণ্ প্রকাশ চদখা চগল। এ 

ধজম্ োতিকুজলর তবোর এবং ব্াহ্মণ্য শাজস্ত্রর তনজদ্শ তনিান্ত তিরসৃ্ি হল। ববষ্ব সকজলই সমান 

চকউ উচ্চনীে নয়। এই তবেয়তি প্রতিপন্ন করার েন্য মহাপ্রভু সমাজে নীে এবং পতিি ব’চল 

তধকৃ্ি মানুেজকই ভততির অতধকারী বজল সবজেজয় চবশী সমাদর চদখাজলন। মুসলমান হতরদাসজক 

হতরভততির চরেষ্ঠ সাধক বজল গণনা করজলন। কম্সূজরে এবং সম্ভবিতঃ ধম্সূজরেও মুসলমান্  সমাজে 

আগি সুিরাং পতিি বজল গণ্য সনািন-রূপজক বৃদোবজন এই নব ধজম্র প্রতিষ্ঠা ও প্রোজর তনয়তি 

করজলন। রায় রামানদে শূদ্র হজলও িাঁজক মহতেম ব্াহ্মজণর অতধকাজর অতভতেতি কজর নীলােজল 

িাঁর অন্তরজঙ্গর স্ান তদজলন। এতদজক চপ্রতমক শ্রীতনি্যানদে িাঁর তনজদ্জশ োতিকুজলর তবদুেমারে 

বাে-তবোর না কজর বাঙ্ লায় সকলজক এই চপ্রমধজম্র অতধকার তদজলন।এজি অগতণি দীনহীন 

সাধারণ মানুজের মনুে্যত্বলাভ হ’ল এবং আত্মমে্াদাজবাধ োরিি হ’ল। োরা তনজের চদবিাজক 

একতদন হাতরজয়তেল, িারা নূিন ভাজব আরও তনকজি,আরও ঘতনষ্ঠ সম্পজক্র মজধ্য চদবিাজক 

চপজয় চগল। তবতে এবং বজণ্র চকৌলীন্য চবশ তকেুকাজলর মি অথ্হীন হজয় পড়ল। মহাপ্রভু কতথি 

“িৃনাদতপ সুমীজেন িজরাতরব সতহষু্না” এই েতররে তনজদ্শ চসকাজলর দুগ্ি পতিিজদর এবং 

সহনশীল তনম্নবজন্র মানুেজকই তনজদ্শ করজে, িাজদরই চেন মে্াদা তদজয়জে।

                       সমাজের এই নব অভু্যথান শাস্ত্রসম্বল রক্ষণশীল সমাে এবং ঐ তবতেশালী 

চগাষ্ঠী কি্ৃক অতভনতদেি হয়তন চস কথা বলাই বাহুল্য। অচদ্ি আোে্ েখন হতরদাস োকুরজক 
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আরেয় তদজয়তেজলন এমনতক রোধিীয় অরিভাগ তনজবদন কজর িাঁর মতহমা চঘােনা কজরতেজলন, িখন 

দৃঢ়ভততি সাধক বজলই তিতন প্রতিবাজদ তবেতলি হনতন।আবার মহাপ্রভুর শ্রীবাস অঙ্গজন নৃি্য কীি্ন 

এবং শ্রীপাদ তনি্যানজদের েগাই-মাধাই উধিার প্রভৃতি নবদ্ীজপর ব্াহ্মন্য-শাতসি সমাে চমাজিই 

ভাজলা চোজখ চদজখনতন।এই সব ভাব চদখাজনার বাড়াবাতড় সহ্য করজি না চপজর িারা কােীজক 

তদজয় শাতস্দাজনর আজয়ােনও কজরতেল। তকন্তু িখন েনোগরণ ঘজি চগজে।মহাপ্রভুর নীলােল 

আরেজয়র পর সহে ভাজব ভাবুক প্রভু তনি্যানদে কিৃ্ক ধম্ তবস্াজরর পালা। িারপর চোড়শ 

শিজক এজকবাজর চশজের তদজক শ্রীতনবাস নজরাতেম এবং আরও বহু সাধক ও পদকি্ার প্রয়াজস 

এই চলাকধজম্র েরম ব্যাতপ্ত। ইতিমজধ্য বৃদোবজনর রূপ সনািন এবং তবজশেভাজব েীবজগাস্বামীর 

চগৌড়ীয় ববষ্ব দশ্ন ও রসশাজস্ত্রর প্রনয়াজন ব্াহ্মন্য শাজস্ত্রর ও অমানবীয় অচদ্ি দশ্জনর কিকিা 

চেৌততিক প্রতিবাদ গতেি হজয় রক্ষনশীলিার মজম্ আঘাি কজরজে। অবশ্য একথা তেক চে 

সপ্তদশ শিাদেীর চশজে এই সহে চলাকধম্ তনে শাজস্ত্রর তনিান্ত অনুগি হজয় পড়ায় চগাস্বাতমগণ 

আতভোি্য রক্ষায় েত্নবান হওয়ার ফজল এই ধজম্র অবনতি ঘজি।তকন্তু তহজসব ক’চর চদখজল বলা 

োয় এ ধজম্র চমৌতলক কিক গুতল তবেয় আেও প্রস্রীভূি হজয় পজড়তন।িা নানাভাজব চলাকতেজতে 

কাে কজর েজলজে। ব্াহ্মধজম্র উদ্ভজব রামকৃষ্-তবজবকানদে-গাধেীেী-রবী্রিনাজথর ভততি ও মানব 

সব্িাবাজদর আজদোলজন োি্যতভমানপুটি রক্ষনশীল তবদায় তনজয়জে বলা চেজি পাজর।অবশ্য এখন 

আবার তভন্ন ধরজণর অথ্তবদ্যাপুটি মানতবকিা-তবজরাধী শততির আতবভ্াব ঘজিজে, এর প্রকৃতি 

অথ্নীতিক-রােনীতিক, মূলিতঃ োতরতরেকও বজি। এর সমাধাজনর প্রস্তুতি হয়ি সমাজের অভ্যন্তজরই 

েলজে, চেমন মহাপ্রভুর আতবভ্াজবর পূজব্ েীবনােরণ ও ধম্ােরজণর গ্াতন চথজক মুততির উপায় 

সমাজের অভ্যন্তজর প্রারধি হজয় নবধজম্র রূজপ তবসু্তরি হজয়তেল।

                             মহাপ্রভুর আতবভ্াজব ো ঘজিতেল িা দ্রুি এবং আকতস্মক। িবু 

িাঁর আতবভ্াজব চে অপ্রি্যাতশি এবং আকতস্মক নয় িা আেজকর ঐতিহাতসক ও সমােিাতত্ত্বজকর 

দৃতটিজি অনুভূি হজচ্ছ।মহাপ্রভুর পূজব্কার সাতহতি্যক উপাদান গুতলর তদজক দৃতটি তদজলই এই 

নূিন চলাকধজম্র আভাস চদখা োজব। েয়জদব ভাগবজির অনুসরণ ক’চর অথে নূিনভাজব 

কৃষ্লীলার তবন্যাস করজলন, োজক বলা চেজি পাজর মানতবক প্রীতি রজস ঈশ্বর দশ্ন। দশ্ন-সৃ্মতির 

উচ্চমহলজক তিতন অবজ্া করজলন। েন্ডীদাজসর কৃষ্কীি্ন কাজব্যও চদতখ ভূতমকায় ভাগবজির 

অনুসরণ োড়া রাধাকৃষ্ প্রনজয়র আরম্ভ চথজক তবকাশ পে্ন্ত এজকবাজর নূিনভাজব চলৌকায়ি 

অধ্যাজত্মর সংগেন। চহাক িা নানাস্াজন রিাম্য, িবু পূব্ প্রতিতষ্ঠি ঈশ্বর িজত্ত্বর উলেঙ্ঘনই এর 

সবজেজয় উজলেখজোগ্য তবেয়। েন্ডীদাজসর অতধকির প্রেতলি পদাবলীজি ঈশ্বরজক এজকবাজর 

চপ্রমতভকু্ষক মানুে কজর চিালা হল। তবদ্যাপতিজিও িাই। তকন্তু এ চিা সাতহি্য। মানব োতরজরে্যর 
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মজধ্য তদজয় পতরসু্ি না হজল চস ধম্ সাধারজণর রিহণীয় হয় না। এ ব্যাপারতি তসধি হজয়তেল 

প্রথমিতঃ সূফী মিাবলম্বী চপ্রতমক সাধকজদর স্মরণ নামকীি্নাতদ নৃি্যগীজি, ভাবপ্রকাশ এবং 

অশ্রু-কম্প-মূচৃ্ছ্াতদ দশ্জন এবং তদ্িীয়িতঃ মাধজব্রি পুরী এবং িাঁর তশে্যবজগ্র রাগাতত্মক ভততির 

প্রভাজব। মহাপ্রভুর আশ্ে্ চপ্রমভততি প্রকাজশর ভূতমকায় মাধজব্রি পুরীই প্রি্যক্ষভাজব রজয়জেন। 

তিতনও ভততিধজম্ োতিকুলাতদ তবোজরর উপজর তেজলন। িাঁর তশে্য ঈশ্বরপুরীই মহাপ্রভুজক সহে 

রাগভততির পজথ তনজয় আজসন। দ্াদশ শিাদেী চথজক আরম্ভ কজর েিুদ্শ-পচিদশ শিাদেী পে্ন্ত 

বাঙ্ লায় কৃষ্ভততি এবং রামভততির সাংগেজনর সূজরে দাতক্ষণাজি্যর অ্যালবার ভতি সম্প্রদাজয়র 

এমনতক িার পূব্বি্ী চপ্রমভতিজদর প্রভাবও তনতঃসজদেজহ স্বীকাে্। কতব েয়জদব িাঁর প্রনয় গীতি 

রেনায় চে তবল্বমঙ্গল োকুজরর কৃষ্কণ্ামৃি দ্ারা প্রভাতবি হজয়তেজলন এ িাঁজদর রেনাচবতশটি্য 

চথজকই ধরা োয়। েয়জদব তকেুকাল নীলােজল েগন্নাথ মতদেজর কাতিজয়তেজলন চশানা োয়। 

সম্ভবিতঃ িখন চথজকই দাতক্ষণাজি্যর প্রীতিমূলক ভততিধজম্র দ্ারা প্রভাতবি হজয়তেজলন। বি্মান 

অন্ধ্র িাতমলনাডু চকরল অচিজল এই ধজম্র বহু সাধকজদর সাধনজক্ষরে তেল। সন্ন্যাস রিহজণর 

পর মহাপ্রভুর নীলােজল অবতস্তি এবং নীলােজল চপঁজেই দাতক্ষনাি্য ভ্মজণর সংকপে অথ্হীন 

নয়। তিতন তবশ্বরূজপর সধোজন োজবন বজল িাঁর বজয়াজে্যষ্ঠ চনেহশীল পতরকরজদর সম্তি সহজে 

আদায় কজরতেজলন। আর মজন হয়, নীলােল অথবা বৃদোবন এদুজয়র চকাজনা একস্াজন িাঁর 

থাকবার সংকপে চেজনই শেীজদবী নীলােলজক তনতদ্টি কজর চদন। চস োই চহাক, সহে ধম্ তনজয়, 

দতক্ষন-চদশগুতলর সজঙ্গ বাঙ্ লার একিা সম্পক্ বেিন্যাতবভ্াজবর পূব্ চথজকই গজড় উজেতেল। 

বেিন্যাতবভ্াজবর সম্ভাবনায় চসকালকার রাষ্টীয় আনুকূল্যও তবজবে্য। হুজসন শাহ চসকালকার শুধু 

চরেষ্ঠ প্রোনুরঞ্জক রাোই তেজলন না, তিতন ধাতম্ক এবং তহদুেধজম্র প্রতি সতহষু্ তেজলন। িা োড়া, 

ব্াহ্মণ্য শাস্ত্রানুগি ধজম্র প্রতিবাদী এবং তহদুে মুসলমাজন চভদ কজর না এমন ধজম্র প্রতি িাঁর 

সহানুভূতিও স্বাভাতবক ভাজবই তেল। উচ্চপজদ অবতস্ি সনািন এবং রূজপর কথা বাদ তদজলও 

চদখা োয় িাঁর রাজষ্ট পুরদের খাঁ, চকশব খাঁ, মুকদে সরকার, চগৌর মতলেক প্রভৃতি বহু তহদুে 

রােকম্োরী দাতয়ত্বশীল উচ্চপজদ তনেুতি তেজলন। হুজসন শাহ মহাপ্রভুর চস্বচ্ছাতবহাজরর আনুকূল্য 

করজি চকাজিায়াল কাতেজদর তনজদ্শ তদজয়তেজলন।হুজসনশাজহর সময় তহদুে মুসলমান সম্প্রীতিও 

েজথটি তেল।চদখা োয়, নবদ্ীজপর কাতের সজঙ্গ নবদ্ীপবাসীজদর  োো-নানা-মামা-ভাতগনা প্রভৃতি 

সম্পক্ গজড় উজেতেল। হুজসন শাহ চে কামরূপ ও উতড়ে্যার তহদুেরাে্য আক্রমণ কজরতেজলন এবং 

িাঁর বসন্যরা চে চদবমতদেরাতদর ধ্বংস সাধন কজরতেল চস তবেজয় ঐতিহাতসজকরা েথাথ্ভাজবই 

রাষ্টনীতিক প্রজয়ােজনর কথাই বজলজেন।(“ more political than religious”-History of 

Bengal ) োই চহাক্  চগৌড়ীয় ববষ্ব ধজম্র প্রসাজর িৎকালীন বাঙ্ লার রাষ্টনীতিক অবস্াজক 

তকয়দংজশ সহায়ক তনশ্য়ই মজন করা েজল।

২৪



                            রাগাতত্মক চগৌড়ীয় ববষ্ব ধজম্ মধুর বা কান্তভাজব ভেজনর 

চরেষ্ঠিা তনজদ্জশর কারণ তহজসজব চকউ চকউ বাঙলায় িাত্রিক ঐতিজহ্যর নরনারী তমতলি সাধনার 

তবেয় উজলেখ কজরজেন। তকন্তু আমাজদর মজন হয়, মহাপ্রভু প্রদতশ্ি এবং  রায় রামানদে কত্ৃেক 

ব্যাখ্যাি মধুর-রস পন্ার পূব্াভাস দাতক্ষনাি্য ভতি-সম্প্রদাজয়র, বেিন্য-পূব্ পদাবলীজি এমন তক 

ভাগবজিই প্রেুর পতরমাজণ পাওয়া োজচ্ছ। িা োড়া সুফী সন্ন্যাসীজদর মধুরভাব আজরাপ কজর ঈশ্বর 

তেন্তার প্রি্যক্ষ দৃটিান্ত বাঙ্ লায় েজথটি তেল। চগৌড়ীয় ববষ্ব ধম্ চেমন আতভোি্য পুটি ব্াহ্মন্য 

ধজম্র প্রতিবাদ, চিমতন তবেয় লালসায় পূণ্ িৎকালীন িাত্রিক ধজম্রও প্রতিবাদ এই তবেয়তি 

বুঝজি হজব।
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খ্ীতঃ  
১২৫০  চথজক  ১৩৫০  মজধ্য  বহু  সূফী  দরজবশ  ভারজি  িথা  বাঙ্ লায়  অনুপ্রতবটি  

হন। সূফীরা (সূফ=কম্বল=কম্বলধারী  ফতকর  দরজবশ) ব্যাপকভাজব  ইসলামী  হজলও 

অধ্যাত্ম-সাধনায়  পৃথক  পজথর  োরেী। আলোজহর  সজঙ্গ  প্রণয়  সম্পক্-মূলক  ভাব-

সাধনা  এঁজদর ধজম্র  ববতশটি্য। এতদক  তদজয়  ভারিীয়  ভাব-সাধক,  তবজশজে  ববষ্বজদর  সজঙ্গ  

িাঁজদর  সাধনার অন্তরঙ্গিা  তবজশেভাজব  লক্ষণীয়। এই  সূফীজদর  মজধ্যই  সম্ভবি  নবম-

দশম  শিাদেী  চথজক পারজস্য  ইউসুফ  ও  পরকীয়া  নাতয়কা  েুজলখার  ঈশ্বরীয়  ভাবমূলক  

প্রণয়কাতহনী  গ’চড়  ওজে। চলাকমুখ  চথজক  রিহণ  ক’চর  কতব  তফরজদৌসী  এজক  সাতহতি্যক  

রূজপ  প্রকাশ  কজরন  ব’চল  েনপ্রবাদ। চস  োই  চহাক,  খ্ীতঃ  চিজরা-চোদ্দ শিাদেীজি  সূফী  

আউতলয়ারা  বাঙলায় অবতস্তি  করার  সজঙ্গ  সজঙ্গ  িাঁজদর  মুখ  চথজক  এই  কাতহনী  বাঙ্ লায়  

েতড়জয়  পজড়। ইতিবৃজতে পাই  কাতহনীতিজক  বাঙলা  কাব্যরূপ  চদন  শাহ মহম্দ  সগীর। 

েতদ  িা-ই  হয়  িা’হজল  তনগূঢ় ধম্ীয়  সাধনার  প্রোরধম্ী  েে্াগীতিকার  পর  সগীজরর – 

এই  প্রণয়কাব্য  কাতহনীজকই  বাঙ্ লায় রতেি  প্রথম  সাতহতি্যক  কাব্য  বলজি  হজব। নপুংসক  

চপাতিফাজরর  পত্নী  েুজলখার  সজঙ্গ  প্রণজয় আবধি  হবার  পর  তবরজহর  মধ্য  তদজয়  উভজয়র  

প্রণয়  কিদূর  প্রগাঢ়  হজয়  ওজে  এবং েুজলখার  তবরহমূলক  আজক্ষপ  কিদূর  ব্যাপক  হয়  

িার  বণ্না  উতি  কাজব্য  পতরজবতশি হজয়জে।

 ইউসুফ-েুজলখার  প্রণয়কাতহনীর  ইতঙ্গি  ধ’চরই  চে  বড়ু(=অচবধ প্রণয়ী) আখ্যায় 

সাধারজণ্য  পতরতেি  আতদ  েন্ডীদাস  িাঁর  তবখ্যাি  রাধাকৃষ্  প্রণয়কাতহনীর  পতরকপেনা  কজরন 

িা  িাঁর  ‘কৃষ্কীি্ন’  নাজম  প্রোতরি  কাতহনী-কাব্যতির  অন্তম্ুখ  প্রমাণ  চথজক  চবাঝা  োয়। 

কৃষ্কীি্জনর  রাধাও  তববাতহিা  এবং  িার  স্বামী  অতভমনু্য (=আইহন) চপাতিফাজরর মিই 

নপুংসক  রূজপ  কতপেি (‘নপুংসক আইহজনর রাণী’)। কৃষ্কীি্ন  কাজব্যর  রাতধকা-কৃজষ্র  

ক্ষণস্ায়ী  তমলন  ও  অপার  তবরজহর  সজঙ্গও  ইউসুফ-েুজলখা  কাতহনীর  তমল  রজয়জে। উভয় 

কৃষ্ণকগীতপিন কারৈযের রূ্ 
ও স্বরূ্
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রেনার  তপেজনই  ধজম্র  োয়া  লক্ষণীয়। ধম্ানুগি  হওয়ার  েন্যই  কৃষ্কীি্নকারজক  সংসৃ্ি 

চপৌরাতণক  কাতহনীর  সজঙ্গ  প্রাথতমকভাজব  সামঞ্জস্য  ক’চর  তনজয়  কাব্যতির  উপস্াপনা  করজি 

হজয়জে। েতদে  আতদজি  ও  মজধ্যও  েৎতকতচিৎ  চপৌরাতণক অনুসৃতি থাকজলও   কাতহনী ও 

কাব্য-তনম্াজণর তদক তদজয় কৃষ্কীি্ন একান্তভাজব  চমৌতলক  রেনা,  কতবহৃদজয়র  স্বকীয়  কপেনা 

চথজক  উৎসাতরি। এজি  বৃদোবন,  মথুরা,  েমুনা,  েজশাদা,  নদে,  কংস  প্রভৃতি  ভাগবিীয় 

উপাদান  সবই  আজে , তকন্তু  এর  কাতহনী  কতবকতপেি  এজকবাজর  নবরীতির।  এই কারজণই 

েন্ডীদাসজক  বঙ্গীয়  চমৌতলক  রাধাকৃষ্-লীলার  আতদকতব  ও  মুখ্য  কতবরূজপ  প্রতিতষ্ঠি  চদখা 

োয়। 

 ‘কৃষ্কীি্ন’  নাজমর  উতি  রাধাকৃজষ্র  নবপ্রণয়লীলা  সংবতলি  কতবিা-রিন্তি  সুপ্রােীন 

পুঁতথরূজপ  সহসা  আতবষৃ্ি  হয়। আতবষ্ি্া  িথা  সম্পাদক  ৺ বসন্তরঞ্জন  রায়  তবদ্ৎ-বলেভ। 

এর তদ্িীয়  পুঁতথ  পাওয়া  োয়  তন। হয়ি  বা  এ  তবেজয়  চিমন  চকানও  উদ্ চোগও  চনওয়া  

হয়তন। পুঁতথতি  কতবর  স্বহস্-তলতখি  নয়,  অনুতলতপকাজরর  তলতখি  এবং  পালাগায়জকর  

ব্যবহৃি। তকন্তু  িা  সজত্ত্বও  কাব্যতির  চে  ভাোপতরেয়  পাওয়া  োজচ্ছ  িাজি  পালাগায়কজদর  

হাি চিমতন  পজড়তন। এ  ব্যাপাজর  পতরতস্তি  হ’ল  এই  চে  কতবরা  স্বচ্ছজদে্য  কাব্য  তলজখ  

োন,  সৃতটি ভাজলা হজল কাতহনীকাব্যজক পালাগীজির পে্াজয় চফলা হয়, মুলগাজয়ন এখনকার তদজনর 

তসজনমার প্রজোেকজদর  মি  তনজদ্শসহ  গুতেজয়  তনজয়  রােসভায়  বা  সাধারজণর  সভায়  

গান  ক’চর অথ্াতদ  লাভ  কজরন। কৃষ্কীি্ন  কাজব্যও  প্রেুততির  েন্য  এক  একতি  কাতহনী  

বণ্নার  আজগ কার  কার  সজঙ্গ  সংলাপ  হজচ্ছ  িার  তনজদ্শ  এবং  ঘিনার  তনজদ্শ  তদজয়জেন। 

মূল  তনজদ্শতি সংসৃ্ি  চ্াজক  চদওয়া  হজয়জে। সংলাপ  তকভাজব  হজচ্ছ,,  ক’েন  পারে-পারেী  

রজয়জেন  িা  োনাজি  দন্তক,  তেরেক,  প্রকীশ্ক,  লগনী  এইসব  পতরতেতি  চদওয়া  হজয়জে। 

আবার,  কাতহনীমূলক কৃষ্কীি্ন  গীতিনাজি্য  পতরজবতশি  হজয়তেল  ব’চল  পালাগাজনর  তনয়ম  

অনুোয়ী  গায়ক  ‘ধ্রুব’  তেহ্ন  তলজখ  গাজনর  মজধ্যকার  চকান্   কতলতি  চদাহাজররা  ভাজবর  

আজবদজনর  তদক  চথজক  িাঁর  গাজনর  সূরে  ধ’চর  বারংবার  গাইজবন  ও  কতব-অতভপ্রাজয়র  

সমূ্পরণ  ঘিাজবন িারও  তনজদ্শ  তদজয়জেন। এইভাজব  পালাগায়জকর  ব্যবহার  করা  পুঁতথ  

হজলও  এবং  গাজয়জনর প্রজয়ােনীয়  তকেু  তকেু  চোেনা  থাকজলও  কতবর  মূল  রেনার  

উজলেখজোগ্য  চকাজনা  পতরবি্ন চে  ঘজিতন  িা  কাব্যতি  প’চড়  চদখজলই  চবাঝা  োয়। আর, 

কাব্যতি  চে  একই  কতবর  রেনা িা  সুতনতশ্িভাজব  ধরা  োয়  েখন  এক  এক  অধ্যাজয়র  

কাতহনীজি  পূব্  অধ্যাজয়র  সূরে  িানা  হজয়জে  চদখা  োয়। অিএব,  কৃষ্কীি্ন  কাজব্যর  দু  

একতি  পৃষ্ঠা  মাজঝ  মাজঝ  খতন্ডি অথ্াৎ  তবনটি  চদখা  চগজলও  কাজব্যর  মূল  অবয়ব  তেকই  
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আজে। মূল  কতবর  ভাোরও  ইির-তবজশে  চিমন  ঘজিতন। মজন  হয়  পালাগাজনর  কাে  কতবর  

কাব্যজলখার  খুব  চবশী  পজরকার নয়। স্াজন  স্াজন  স্বপে  পতরবি্ন  চদখা  চগজলও  আদ্যন্ত  

কতবভাো  তেকই  সংরতক্ষি  আজে। রাধার  তবরহ-তবলাজপর  অংশ,  ো  পজর  গায়কমুজখ  

চবতশ  ব্যবহৃি  হজয়তেল  িাজিও  মূল  কতবর  ভাোর  তেহ্ন  অজনকিাই  রতক্ষি  হজয়জে  এবং  

কাব্যতিরও  প্রােীনত্ব  প্রমাণ  করজে। িজব স্াজন  স্াজন  ভতণিা  অংজশ  েন্ডীদাজসর  ‘বড়ু’  

তবজশেণ  চে  পালাগায়কজদর  প্রেুতি  িাজি সজদেহ  চনই। রেতকনীর  সজঙ্গ  প্রণজয়র  ব্যাপারও  

এই  কারজণ  সি্য  ঘিনা  ব’চলই  প্রমাতণি হজচ্ছ।  সাঁওিালী  ভাোয়  বড়ু  শজদের  অথ্  হ’ল  

েপল  প্রণয়ী  বা  অচবধ  প্রণয়ী। 

 ভাোিাতত্ত্বক  ও  তলতপতবৎ  পতন্ডিজদর  অনুমাজন  কাব্যতি  চে  ১৪০০  খ্ীতঃ  এর কাোকাতে 

– চকানও  সমজয়  চলখা  হজয়তেল,  িাজি  সজদেজহর  তকেু মারে  নাই। আর  প্রেতলি েনশ্রুতি  

অনুোয়ী  েন্ডীদাস  ও  তবদ্যাপতির  সাক্ষাৎকাজরর  চে  তববরণ  পাওয়া  োয় – িাও অমূলক  

মজন  হয়  না। মজন  হয়  না  তবজশেভাজব  এই  কারজণ  চে  তবদ্যাপতি  পূব্েীবজন  অবহট্ট 

(=অপভ্ংশ+তি) ভাোয়  রােমতহমা  ও  তশবপাব্িী  তবেজয়  কাব্য-কতবিা  তলজখ পরেীবজন  

প্রেতলি  চদশভাোজিই  রাধাকৃষ্  প্রণয়লীলা  তনজয়  চে  গীতিকাব্য  রেনা  করজলন িা  

েন্ডীদাজসর  প্রভাজব  এমন  হওয়া  খুবই  সম্ভবপর। েতদও  তবদ্যাপতির-কাজব্য  েন্ডীদাজসর  মি  

রাধাজক  প্রথজম  তবরাতগণী  এঁজক  পজর  চেভাজব  গভীর  অনুরাতগণী  ক’চর  চিালা  হজয়জে িার  

অনুসরণ  চনই,,  বরং  সংসৃ্ি  অলংকার  শাজস্ত্রর  রীতি  অনুসাজর  প্রথজম  পূব্রাগ  তেতরেি 

ক’চর  পজর  তবপ্রলম্ভ  ও  অন্যান্য  তবকাশ  চদখাজনা  হজয়জে। বস্তুিতঃ  কৃষ্কীি্জন  অতঙ্কি  

পরকীয়া  তববাতহিা  নাতয়কাজক  প্রথজম  তবরাতগণী  এবং  পজর   ধীজর   ধীজর   অনুরাতগণী   

ক’চর  চদখাজনা  এিাই  চিা  বাস্ব  পতরতস্তি। অথে   কৃষ্কীি্নকার  রাতধকার  চলৌতকক  

পতরতস্তির  স্বাভাতবক  বণ্না  তদজলও  িাঁর পূব্েজন্র  চদবীত্ব  অথ্াৎ  লক্ষীস্বরূপিার  তবেয়তি  

কাতহনীর ভূতমকায়  িা  ধতরজয়  তদজয়  আধ্যাতত্মক  তদক  সমূ্পণ্  বোয়  চরজখজেন  চদখা  োয়।

 কৃষ্কীি্ন  কাজব্যর  পূজব্কার  সাতহজি্য  রাধাকৃষ্  ট্্যাতডশান  খঁুেজল  চদখা  োয় 

অব্যবতহি  পূজব্কার  রেনা  েয়জদজবর  গীিজগাতবজদে  কাতহনীশূন্য  রাধাকৃষ্  প্রণয়লীলার  বণ্না 

রজয়জে। িার  স্বপে  তকেু  আজগকার  লীলাশুক  তবল্বমঙ্গজলর  কৃষ্কণ্ামৃজির  মজধ্য  দু’একতি  

স্াজন   মারে  আজে , দাতক্ষণাজি্যর  আজলায়ারজদর  গীজি  নাতয়কা  এমনতক  মুখ্য নাতয়কাও  

আজে,   তকন্তু  রাধার  নাম  চনই। আর  এতবেজয়  প্রধান  পুরাণকীতি্  শ্রীমদ্ ভাগবজিও  রাধার  

নাম  চনই,  েতদে  চগাপীসহ  রসাতদ  লীলাবজণ্র  মজধ্য  প্রধানা  নাতয়কা  তহসাজব  এক  
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চগাপীজক  চদখা োয়। এইভাজব  অধ্যাত্মলীলাকাজব্য  রাধার  উজলেখ  না  থাকজলও  চলৌতকক  

প্রণয় -কাতহনীজি ও িাই  তনজয়  তবতক্ষপ্তভাজব  চলখা  সংসৃ্ি-প্রাকৃি  প্রকীণ্  কতবিায়  রাধার  

উজলেখ  চদখা  োয়। স্পটি  বুঝা  োয়  তবতচ্ছন্ন  সংসৃ্ি-প্রাকৃি  কতবিাগুতল  একতি  প্রতসধি  

ও  প্রেতলি  মূল  কাতহনী অনুসাজরই  চলখা। চস  কাতহনী  আদ্যন্ত  সুগতেি  সাতহজি্যর  রূপ  

পায়তন , িবু  চলাকমুজখ তবজশেভাজব  চশানা  চেি। চসজক্ষজরে  কৃষ্  তেজলন  এক  আভীর  

চগাপেুবক  ও  রাধা  তেজলন িাঁর  প্রণতয়নী , তকন্তু  অজন্যর  পূব্-পতরণীিা  তেজলন  না। 

ব্হ্মচববি্  পূরাজণও  চে  রাধায় পতরেয়  আজে  িাজি  রাধার  পরকীয়াত্ব  চনই। কৃষ্কীি্নকার  

ঐ  চলৌতকক  কাতহনী  রিহণ কজরজেন,  চপৌরাতণক  কৃজষ্র  সজঙ্গ  িার  চোগসাধন  কজরজেন  

এবং  চদতখজয়জেন  পূব্পতরণীিা এক  তকজশারীর  সজঙ্গ  িার  প্রণয়  স্বাভাতবক  চকান  উপাঘজি  

ও  পতরণাজমধাজক  তকভাজব  তবরহ  চভাগ  করজি  হয়। এই  পতরকপেনা  আমাজদর  কতব  

ইউসুফ  েুজলখার  কাতহনী  চথজকই গজড়  চিাজলন  িার  পতরসূ্ি  পতরেয়  পাওয়া  োজচ্ছ। 

পতরজশজে  বলজি  েন্ডীদাজসর  এই  সুবৃহৎ কাজব্যর  পতরকপেনার  মূজল  তিনতি  উপাদান  কাে  

কজরজে – ভাগবিপুরাণ,  চলৌতকক  আভীর চগাপ-চগাপী  কৃষ্ রাধার  কাতহনী  এবং  ইউসুফ  

েুজলখার  কাতহনী। বাঙলার  প্রথম  ইউসুফ-েুজলখার  কাব্য  রেনা  কজরন  শাহ  মহম্দ  

সগীর। তিতন  েন্ডীদাজসর  সমকালীন  হজিও  বা পাজরন। না হজলও  কাতহনী  চিা  সূফীজদর  

মধ্যস্িায়  চলাকমুজখ  প্রেতলিই  তেল।

           খ্ীতঃ  ১৫১০  এর  পর  চথজক  শ্রীচেিন্য-প্রবতি্ি  চগৌড়ীয়  ববষ্ব  ভাবধজম্র  

আজদোলজন ভাগবিপুরাজণর  সজঙ্গ  েয়জদব  তবদ্যাপতি  ও  েন্ডীদাজসর  ভূতমকা  অপতরসীম  

মে্াদা লাভ  কজর। স্বয়ং  শ্রীচেিন্য  এঁজদর  পদ  আস্বাদন  ক’চর  িাঁর  স্বকীয়  কৃষ্তবরজহ  

সান্ত্বনা  চপজিন ব’চল  বেিন্য-েতরিামৃজি  বতণ্ি  হজয়জে। রূপ  ও  সনািন  চগাস্বামী  

েন্ডীদাস  প্রদতশ্ি  দানলীলা, চনৌকালীলা  প্রভৃতির  উজলেখ কজরজেন,  রূপজগাস্বামী  িাঁর  তনে  

কাব্যকতবিায়  এসজবর  অনুসরণও কজরজেন। িাঁজদর  রাধাকৃষ্ –ভাবনায়  পরকীয়া  রতির  

চরেষ্ঠিা  প্রতিপাদন  কজর  িাঁরা চপ্রমভাবনায়  পরবি্ী  ববষ্ব  পদাবলীর  উৎকজে্র  সম্ভবনা  

সূতেি কজরজেন। একেজনর পতরণীিা  নারী  অন্যপুরুজের  প্রতি  তবরাতগনী  থাকজিন  এই 

স্বাভাতবক  পতরতস্তি  ধ’চর  তনজয় বহু ঘাি  প্রতিঘাি  তেতরেি  করার  পর  অথ্াৎ  দানখন্ড,  

চনৌকাখন্ড,  িামু্বলখন্ড,  হারখন্ড, ভারখন্ড,  েমুনাখন্ড,  বংশীখন্ড  প্রভৃতি  ঘিনা  তনম্াজণর  

পর  রাধাজক  ধীজর  ধীজর  তকভাজব কৃষ্ানুরাতগণী  করজলন  িার  চমৌতলক  পতরকপেনার  

চগৌরব  এই  আতদ  েন্ডীদাজসর। অথে েন্ডীদাস  চিা  শাস্ত্রতবজরাধী  ব্যাপার  ঘিান তন।  তিতন  

এইমারে  চদতখজয়জেন  চে  রাধা  পূব্েজন্ নারায়ণ-পত্নী  লক্ষীই  তেজলন,  তকন্তু  মানুেেন্  
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পতররিহ  ক’চর  সব  ভুজল  চগজেন। কৃষ্  িা মজন  চরজখজেন  এবং  এগাজরা-বাজরা  বৎসজরর  

রাধাজক  চদজখই  তেজন  চফজলজেন  তনে  পূব্পত্নী ব’চল।  কৃষ্ও  মানুেেন্  তনজয়জেন  অথে  

তনেশততি বজল  পূব্সৃ্মতি  অকু্ষণ্ণ  রাখজি   চে চপজরজেন,  চলৌতকক  তদক  চথজক  এই  সামান্য  

অস্বাভাতবকিা  কতবজক  স্বীকার  করজিই  হজয়জে।  চসজক্ষজরে  কৃষ্কীি্জন  চলৌতককিা  ও  

ধম্ীয়  চপৌরাতণকিার  তমরেণই  লক্ষণীয়  হজয়জে। বেিন্য-প্রদতশ্ি  নব  ভাবধম্  অনুোয়ী  

রাধা  েন্াবতধ  কৃষ্ানুরাতহনী। কাব্যকলা  তহসাজব তবরাতগণী  বণ্নার  চেৌততিকিা  িাঁরা  চমজন  

চননতন। এরই  কারজণ  এই  বড়ূ  আখ্যার  আতদ েন্ডীদাজসর  দানলীলা,  চনৌকালীলা  ও  

রাধাতবরজহর  অপূব্  পদগুতল  ববষ্ব  সমাজে  গৃহীি  হজলও  সমরিভাজব  কৃষ্কীি্ন  কাজব্যর  

আস্বাদন  বা  অনুসরণ – অেল  হজয়  পজড়তেল। কথা  এই চে,  আতদ তনম্াজণর  সজঙ্গ  পরবি্ী  

তবকাশস্জর  আনুপূতব্ক  তমল  নাও  থাকজি  পাজর। আর চসেন্য  পূব্সূরীর  প্রাপ্য  চগৌরজবর  

হাতন  ঘিার  সম্ভাবনা  চিা  হজি  পাজর  না। োই  চহাক, েন্ডীদাজসর  কাজব্যর  আস্বাদজন  

শ্রীচেিজন্য  চিমন  চকানও  বাধা    কজরন  তন,  অথে  হয়ি অতিমারোয়  শুধিিার  পক্ষপািী  

পরবি্ী  ববষ্ব  আোজে্্যরা  ও  আধুতনক  িাতত্ত্বকজদর  চকউ চকউ  কাতব্যক  প্রজয়ােজন  রাধার  

তবরাতগনী  অবস্ার  তেরেণ  সহ্য  করজি  পারজলন  না। ধজম্র তদক  চথজক  োই  চহাক,  

কতবকৃতি  ধ’চর  আতদ  েন্ডীদাজসর  তদজক  দৃকপাি  করজলন  না, নাতসকা  কুতচিি  ক’চরই  

রইজলন। ববষ্ব  প্লাবজনর  পরবি্ীকাজল  সহতেয়া ‘তপতরতি’ – উপাসজকর এক  সম্প্রদায়  এই  

েন্ডীদাসজক  িাঁজদর  তনে  ধারণার  সপক্ষীয়  গুরু  ব’চল  বরণ  কজরজেন চদখজি  পাই। অথে  

েন্ডীদাস  চে  মানুেী  কামিত্ত্ব-চদহিজত্ত্বরই  চরেষ্ঠিা  প্রদশ্ক  তেজলন  এমন কথা  চিা  িাঁর  

শত্রুও  বলজি  পারজব  না। চদখা  োয়,  এঁজদর  মজধ্য  আতবভূ্ি  ‘তপতরতি’-সাধক  চকানও  

কতব  েন্ডীদাজসর  ভতণিা  লাতগজয়  সহতেয়া  িজত্ত্বর  কতবিা  তলজখজেন।  এর আজগ  অবশ্য  

চগৌড়ীয়  ববষ্ব  ভাবুকিায়  সমূ্পণ্  আতবটি  েন্ডীদাস  নাজমর  উজলেখ্য  আর  এক কতবর  

রেনাও  আমরা  চপজয়  থাতক।  তনেজক  ‘বড়ু’  আখ্যার  েন্ডীদাস  চথজক  পৃথক  ব্যততি ব’চল  

পতরোতয়ি  করার  েন্য  ‘তদ্ে’  ভতবিা  তদজয়  পূব্রাগ,  অনুরাগ,  আজক্ষপানুরাগ  পে্াজয়র  

বহু  প্রতসধি  পদ  তিতন  রেনা  ক’চর  চগজেন  চদখজি  পাই। এই ভাজবই  আতদ েন্ডীদাজসর  

কাতহনীমূলক  নাি্যগীতিকাজব্যর  প্রসার  রুধি  হজয়  পজড়জে। আতদ  েন্ডীদাস  চকবল োরেজদর  

ও  আমাজদর  কাব্যিাতত্ত্বক  তবোজরর  মজধ্যই  েিিা  পাজরন  আত্মরক্ষা  করজেন। োই চহাক্   

এখন  কাব্য-চদজহর  কাোকাতে  োওয়া  োক। 

 কতব  বড়ু  েন্ডীদাস  কাব্যরেনা  কজরতেজলন,  সঙ্গীি  নয়। এতি  একাধাজর পুরাণ ও 

চলৌতকক  কাতহনীর  সমবিজয়  গতেি কাব্য। মধ্যেুজগর  বহু  রেনাই  চেমন  পালাগীজি  প্রেুতি 
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হজয়তেল  চিমতন  কৃষ্কীি্নও  হজয়তেল। িার  নানান্   তেহ্ন  প্রাপ্ত  পুঁতথতি  বহন  করজে। 

এর কতবিাগুতলর  েদে  অক্ষরমাতরেক  পধিতির  এবং  আি,  েয়,  দশ  েতিতবভাজগর  তবতভন্ন  

েজরণ ও  স্বজক  তবতেরে। সব  তমতলজয়  আমরা  মজন  কতর,  েতি-পব্  সহ  েরণবধেন  চেমনই  

চহাক  না  চকন,  সমস্  কাব্যতি  োরেরজণর  স্বজক  বধি  হজয়  ৪x৪  এর  চোল  েরজণর  

এক  একতি কতবিায়  পতরজবতশি  হজয়তেল। এর  কমজবতশ  ো  চদখা  োয়  িা  পালাগায়কজদর  

সংজক্ষপ  বা তবস্ার। গীিজগাতবজদের  তনয়তমি  আি েরজণর  ও  েে্াগীতির  দশেরজণর  কাব্যবধে  

িুলনায় তবোে্।  েরণান্ত  তমল  ধ’চর  কতবিাগুতলর  স্বক  কখনও  দুই েরজণর  কখনও  

োর  েরজণর। দুই  েরজণর  চক্ষজরে  অবশ্য  ৮x২=১৬  েরজণ  কতবিার  সমাতপ্ত  ধরজি  হজব। 

কতবিাগুতলর  মজধ্য চোতেি  ‘ধ্রু’  তেতহ্নি  বহু  অংশ  চে  পালাগায়কজদর  এবং  ভাবতবস্ার  

সহ  চরোিাজদর  তেজতে আজবগ-সচিাজরর  েন্য  প্রেুতি  িা  কতবিা গুতলর  ভাব  পরীক্ষজণর  

সাহাজে্যই  চবাঝা  োয়। কতব  তনশ্য়ই  একই কথার বারংবার পুনরুততি কজরনতন। এগুতল বে্ন 

করজলই েন্ডীদাজসর কাব্যতনম্াজণর  ফম্  বা  রীতিতি  ধরা  োজব।  আর  চদখা  োজব  চে  ঐ  

ধ্রু-তেতহ্নি  অংশগুতল েজদো  তনম্াজণ  চেমন  পৃথক , চিমতন  অজথ্র  চেৌততিক  পারম্পে্  রক্ষার  

প্রতি  উদাসীন। এগুতল  মূল  কতবিার  অতিতরতি  অংশ। পালা গায়জকরাই  ঘিনার  ইতঙ্গি  

তদজয়  সংসৃ্ি  চ্াক ব্যবহার  কজরজেন  এবং  গীতিনাজি্যর  প্রজয়াজগর  উজদ্দজশ্য  কয়েজনর  

উততি  বা  অন্য  তবজশে তকেু  চবাঝাজি  ‘প্রকীণ্ণক’ ‘দন্ডক’  ‘লগনী’  প্রভৃতি  তনজদ্শ  ব্যবহার  

কজরজেন। ‘ধ্রু’ তেতহ্নি কজয়কতি  কতবিা  পরীক্ষা  ক’চর  চদখা  োক।  চবাঝা  োজব  চে এগুতল 

মূল কতবিার অতিতরতি চোেনা – 

(ক) 

হািদান  বািদান  বলজলাঁ  রােঘজর।

চিকারজণ  আইজলাঁ  চমাঁএ  েমুনার  িীজর।।

তনতি  তনতি  োহা  চিাজহ্ম  মথুরা  নগজর।

সব  সুতবধান  দান  চদহি  আক্ষাজর।। ১।।

তদজবজহঁ  দতধর  দান  সুনহ  চগাআতলনী।

কংজসর  তবেজয়  আজহ্ম  হইএ  মহাদানী।। ধ্রু।।

চদহ  দতধ  ঘৃি  দান  েি  হএ  চলজখ।

পসাজরর  দান  তদআঁ  োহা  এজক  এজক।।

       ইি্যাতদ – দানখন্ড

 এখাজন  েিুথ্  েরজণর  পর  সপ্তম  েরণ  পাে  করজলই  অথ্সংগতি  রতক্ষি  হয়। 
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সপ্তম পঙততির  ‘চদহ  দতধ  ঘৃি  দান’  প্রভৃতির  পূজব্  ‘দতধর দাজন’র  উজলেখ  কতবকৃি  হজি  

পাজর  না। 

(খ) 

বদন  কমল  চিার  েজবজহঁ  চদতখজলাঁ।

িজবঁ  বহজিঁ  রাধা  চিাজি  মন  তদজলাঁ।।

আঅর  চদজখজলাঁ  নাসা  গরুড়  সমান।

তগতধনীসদৃশ  চিার  চদজখাঁ  দুই  কান।। ১।।

চিার  রূপ  চেৌবজন  চমাতহল  চদব  কান।

সব  কলা  সংপুনী  চিাঁ  চদহ  মধু  পান।। ধ্রু।।

কুরঙ্গনয়ন  তেনী  চিাহ্মার  নয়জন।

আধর  বাধুেলী  গন্ড  মধুক  সমাজন।।

মাতণক  তেতনআঁ  চিার  দশজনর  পাঁিী।

কনয়া  তনকে  চিার  চদজহর  কাঁিী।।২।।

      ইি্যাতদ – দানখন্ড

 পদতিজি  চদখা  োয় , রাতধকার  সমু্জখই  কৃষ্  িার  চদহজসৌদেজে্র  বণ্না  তদজয়  িার 

তেজতে  রতিভাব  ও  কৃষ্ানুরাগ  েন্াজনার  প্রয়াস  করজেন।  ১ তেতহ্নি  স্বজক  কাজনর  বণ্না 

এবং  ২  তেতহ্নি  স্বজক  েকু্ষ  ও  দজন্তর  বণ্না  চদওয়া  হজয়জে।  মধ্যবি্ী  ‘ধ্রু’  অংজশ  

এই ক্রজমর  অসংগি  চেদ  ঘজিজে। ঐ  পদতিজি  অঙ্গ  প্রি্যজঙ্গর  চসৌদেে্  বণ্নার  চশজে  

এরকম  সার  তনষ্ে্  রিতথি  হজলই  চেন  চশাভন  ও  সঙ্গি  হয়।  িা  োড়া  েিুথ্  েরজণর  

ও  পচিম েরজণর  চশজে  একই  শদে  (‘কান’)  সুকতবর  তনম্াণ  তকনা  সজদেহ।  সুিরাং  

অনুমান  এই  চে গায়ক  ঐ  পদতির  সারস্বরূপ  ‘চিার রূপ চেৌবজন’  ইি্যাতদ  রিতথি  ক’চর 

‘ধ্রু’  তহজসজব  স্াপন কজরজেন। 

(গ) 

চকাণ  আসুভ  খজন  পাঅ  বাঢ়াতয়জলাঁ।

হাঁেী  তেতে  আয়র  উঝঁি  না  মাতনজলাঁ।।

শুন  কলসী  লই  সখী  আজগ  োএ।

বাঞঁর  তশআল  চমার  ডাতহজন  োএ।।১।।

বাঁশীি  লাতগআঁ  চমার  তক  বভল  বড়াতয়।

আখাতয়ল  ঘাঅি  তবে  োতলল  কাহ্নাতঞঁ।। ধ্রু।।

কথা  দূর  পজথ  চমাঁ  চদতখজলাঁ  সগুণী।
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হাজথ  খাপর  তভখ  মাঙ্গএ  চোতগনী।।

      ইি্যাতদ – বংশীখন্ড

 এই  পজদ  ক্রমানুসাজর  একাতধক  দুতণ্তমতে  বতণ্ি। “ধ্রু”  তেতহ্নি  অংজশর  ক্রমভঙ্গ  

কতবর  অতভজপ্রি  হজি  পাজর  না। 

(ঘ) 

এ  ধন  চেৌবন  বড়াতয়  সবঈ  আসার।

তেতন্ডআঁ  চপলাইজবাঁ  গেমুকুিার  হার।।

মুতেআঁ  চপলাতয়জবাঁ  চমা  তসজসর  তসদুের।

বাহুর  বলয়া  চমা  কতরজবাঁ  শংখেূর।।১।।

দারুণী  বড়াতয়  চগা  চদহ  প্রাণদান।

আপনার  বদবজদাজে  হারাতয়জলাঁ  কাহ্ন।। ধ্রু।।

মুতন্ডআঁ  চপলাইজবাঁ  চকশ  োইজবাঁ  সাগর।

চোতগনীরূপ  ধরী  লইজবাঁ  চদশান্তর।।

েজব  কাহ্ন  না  তমতলজহ  করজমর  ফজল।

হাজথ  িুতলআঁ  চমা  খাইজবাঁ  গরজল।।২।।

      ইি্যাতদ – বংশীখন্ড

 এখাজন  তবরহদুতঃজখ  শ্রীমিী  কী  কী  করজবন  িার  তববরণ  রজয়জে। সব্রে  ভাতবকাজলর 

তক্রয়াপদ।  মধ্যবি্ী  “ধ্রু”  েরণদ্জয়  ভাব  ও  বণ্নাক্রজম  অসঙ্গতি  স্পটি।

(ঘ) 

সরস  বসন্ত  কাজল।

চকাতকজলর  চকালাহজল।

এ  নআ  চেৌবন  কাহ্নতচি  প্রাণ  চর।।

এজবঁ  চিাহ্মার  তবরজহ।

চমার  আকুল  চদজহ।

আহ্মাক  চিতেজিঁ  চিার  উতেি  নজহ।।১।।

নজহাঁ  গ  নজহাঁ  গ  কাহ্নতঞঁ  চিাহ্মার  মাউলানী।

চিার  চমার  চনহ  সব  চদব চলাজকঁ  ভাজল  োনী।। ধ্রু।। 

আতেজলাঁ  চমা  তশশুমিী।

না  বুতঝজলাঁ  সুরিী।

চিকারজণ  চিার  চবাজল  না  তদজলাঁ  সম্িী।।
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      ইি্যাতদ – রাধাতবরহ

 লক্ষ্য  করা  চেজি  পাজর  চে  উদাহৃি  অংজশ  ধ্রুবপজদর  েদেতঃ  পধিতি  সমরি  পজদর 

েদেতঃপধিতি  চথজক  তভন্নির। এরকম  অজনক  চক্ষজরেই।  তনম্নতলতখি  দীঘ্  তরেপদী  অংজশর  

“ধুর” চে  পালাগায়জকর  রিতথি  এ  সম্বজধে  সজদেজহর  অবকাশ  এ  কাজব্যর  প্রথম  পােজকরও  

থাকজি পাজর  না।

(ঙ)  মথুরার  পজথ  বড়াতয় এতহ  কদজমর  িজল

   ধীজরঁ  ধীজরঁ  বজহ  বসজন্তর  বাএ।

  এঁজব  নানা  ফুজলঁ  চমাঞঁ চসো  তবধাইআঁ

   কাহ্নাতঞঁ  কাহ্নাতঞঁ  চদওঁ  রাএ।। ১।।

   আল  চহর (বড়াতয়)।

   কাহ্নাতঞঁ  চমাজর  আতনআঁ  চদ।

   আল  পরাজণর  বড়াতয়।

   কাহ্নাতঞঁ  চমাজক  আতনআঁ  চদ।। ধ্রু।।

  তবরহসাগর  চমার  গহীন  গম্ভীর  বড়াতয়

   এহাি  চকমজন  হতয়ব  পার।

   ইি্যাতদ – রাধাতবরহ

 আবার  চে  পজদ  “ধ্রু”  চোতেি  হজয়জে  চসখাজন  োরতির  চবতশ  স্বক  কদাতেৎ 

থাকজল  চবতশ  একতি  দুতি  স্বক  প্রতক্ষপ্ত  ব’চল  আমাজদর  ধারণা। ভাবসঙ্গতি  তবোর  ক’চর  

এই  ধারণায়  আসজি  হয়। চেমন  ধরা  োক  রাধাতবরজহর  তনম্নতলতখি  পদতি – 

চে  না  তদজগঁ  চগলা  েক্রপাণী।  আল  বড়াতয়  চগা।

চস  তদজগ  তক  বসন্ত  না  োনী।। আল।। - ইি্যাতদ

 এজি  স্বক  সংখ্যা ৫,  অথে  “ধু”  রজয়জে।  আমাজদর  ধারণায়  এর  েিুথ্  স্বক 

অথ্াৎ  “পীন  কতেন  উে  িজন”  প্রভৃতি  প্রতক্ষপ্ত। চদখজি হজব,  সমস্  পদতিজি  চে  ধরজণর 

তবরহব্যাকুলিা  প্রকাতশি  িাজি  চদহরতি-অতভলাজের  চকানও  স্ান  চনই।  সাধারণভাজব 

‘রাধাতবরহ’  অংজশই  চদহবাসনার  অবকাশ  অতি  স্বপে। কৃষ্কীি্জন  “আল রাধা”  “আল 

বড়াতয় চগা”  “চহ  চহ  লজহ  লজহ”   প্রভৃতি   কু্ষদ্র   কু্ষদ্র   গীজিাতেি  পাদপূরজণর  অংশ  বা  

আখর  চেমন গায়জকর  চিমতন  ঐ  সব  অংশও  গায়জকর। বলা  চেজি  পাজর  “ধ্রূ”  এক  

একতি  “ধ্রু” অংশ এক  একতি  পজদর  আজবগমতন্ডি  ভাবসার  তনজদ্শ। এরকম  সারাংশ  
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রিন্ন  কতবকৃি  না  হওয়াই   সম্ভব।

 ডতঃ . িারাপদ  মুজখাপাধ্যায়  কৃষ্কীি্জনর  পঁুতথর  ‘চিালাপাে’  এবং  সম্পাদকধৃি  

পাজের আজলােনা   ক’চর   এই   তসধিাজন্ত   এজসজেন   চে   চিালাপাে   এবং   কািা   ও   

চলখাগুতল   সব্রে মূল পাে  চথজক  উন্নি  হয়তন। আবার  সম্পাদক  তবদ্দ্লেভ  মহাশয়  সমুতেি  

তবজবেনা  কজর  চে পাে  তনে  কপেনা  অনুোয়ী  তবতহি  কজরজেন  িাও  সব্রে  সুসংগি  

নয়।  তলতপকার  তলতখি মূল  পঁুতথর  পাে  সংজশাধন  কজর  অন্য  তবশ্বাসজোগ্য  পঁুতথ  ধজর  

চকউ  প্রাপ্ত  পঁুতথর  সংস্াজর উদ্ চোগী  হজয়তেজলন  নানা  কারজনই  এমন  কথা  ভাবা  োয়  

না,  ডতঃ.  মুজখাপাধ্যাজয়র  এ তসধিান্ত  সমীতেন। তকন্তু  আমাজদর  অনুমান  আসজল  ো  ঘজিতেল  

িা  হজচ্ছ  এই। চোড়শ শিাদেীর  চকাজনা  ব্যততি  তেতন  ঐ  পুঁতথর  অতধকারী  তেজলন  তিতন  

উজলেখজোগ্য  চকাজনা গায়জকর  পালাগান  শুজন  এমনতক  হয়ি  িাঁর  পঁুতথর  সজঙ্গ  তমতলজয়  

ঐ  সংজশাধনগুতল কজরজেন।  এজক্ষজরে  তিতন  ভাজলাপাে  মদেপাজের  তবোর  না  ক’চর  ো  

শুজনজেন  িাজক অরিাতধকার  তদজয়জেন। তকন্তু  কৃ-কীর  পুঁতথ  চে  একাতধক  ব্যততির  ব্যবহৃি  

িারও  প্রমাণ  তিন সংখ্যাতেহ্ন  তলখজি  তগজয়  ভাজলা  হাজির  তিন  এবং  কুন্ডলী  পাকাজনা  

তিজনর  তেহ্ন। তবকৃি তিন  তেহ্নতি  তেতন  তলজখজেন  তনশ্য়ই  িাঁর  হাি  কাঁপি।  সম্পাদক  

তবদ্দ্লেভ  মহাশয় পদগুতলর  গীিরীতিজক  ঝুমুর  ব’চল  অতভতহি  কজরজেন। তকন্তু  রাজগর  

তনজদ্শ  থাকায়  বুঝা োয়  গীিসমূহ  তবতেরে  সুজরই  গাওয়া  হ’ি।  আরও  বুঝা  োয়  চে  

কীি্ন  িখনও  সমাজে প্রেতলি হয়তন। শ্রীচেিন্যজক সংকীি্ন প্রবি্ক ব’চল অতভতহি করা 

মজন হয় েথােথই হজয়জে। শ্রীকৃষ্কীি্জনর  বহু  রাগরাতগণীর  উজলেখ  চথজক  এও  বুঝা  োয়  

চে  তনিান্ত  অতশতক্ষি েনসাধারজণর  েন্য  কৃষ্কীি্ন তনতম্ি বা গীি হয়তন। এিগুতল  রাগ-

রাতগণীর প্রেুততি চকাজনা রােসভায়  উৎসাহ  োড়া  সম্ভবও  মজন  হয়  না। এই  সব  তদক  

তবোর  ক’চর  কৃ-কী  চে আকাজর  আমরা  চপজয়তে  িাজি  এতিজক  তবজশেভাজব  পতরশীতলি  

পালাবধি  গীি  তহসাজবই  রিহণ  করজি  হয়। এই  গীি  প্রেলজনর  কিপূজব্  বড়ু  েন্ডীদাস  

কাব্যখাতন  তলজখতেজলন  িা  বলা  দুষ্র   হ’চলও  অন্তিতঃ  অধ্  শিাদেী  চথজক  পূণ্  এক  

শিাদেী  স্বচ্ছজদে  ধরা  োয়  এবং একথাও  বলা  োয়  চে  এই  রিজন্র  ভাোয়  দু  একতি  

চক্ষজরে  তবভততি-প্রি্যজয়  চে  অজপক্ষাকৃি অব্ােীনিা  চকাজনা  ভাোিাতত্ত্বক  লক্ষ্য  কজরজেন  িা  

পালাগায়কজদর  হওয়াই  স্বাভাতবক।

 বড়ু  েন্ডীদাস  িাঁর  সুবৃহৎ  কাজব্যর  কতবিাগুতলজি  সব্রে  চোল  েরণই  চে  ব্যবহার 

কজরতেজলন  এমন  সজদেহই  প্রামাতণক। দুেরজণর  আি  স্বজক  অথবা  োরেরজণর  োর  
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স্বজক এগুতলর  তবভােন।  এর  মজধ্য  আবার  অতধকাংশ  োর  স্বজকর  ১, ২, ৩, ৪  সংখ্যায়  

তেতহ্নি। এই  োর  স্বজকর  তবভাগ  চে  পরবি্ীকাজল  সংগীজির  স্ায়ী,  অন্তরা,  আজভাগ  

এবং  সচিারী ক্রজম  তবন্যস্  হজয়তেল  এরকম  ভাবাও  অসংগি  নয়। পূজব্ই  বজলতে  চেগুতল  

স্বজক  তবভাগ করা  োয়তন  চসগুতলজি  প্রায়শতঃ  ‘ধ্রু’  তেতহ্নি  অতিতরতি  অংশ  বসাজনা  

হয়তন। এমনও  হজি পাজর  মুলগাজয়ন  ঐ  ধ্রু-হীন  কতবিাগুতলর  সুজর  আবৃততে  করজিন  

মারে,  চেমন  হজয়  থাজক পাঁোতলজি।  চোল  েরজণর  প্রতি  কতবর  পক্ষপাজির  দৃটিান্ত  পরীক্ষা  

করা  চেজি  পাজর  অন্তিতঃ দানখন্ড,  চনৌকাখন্ড  এবং  বংশীখজন্ডর  গীিগুতল  চথজক।  বড়ু  

েন্ডীদাজসর  কাজব্যর  এইগুতলই সব্াতধক  গীি  অংজশর  অন্যিম।  খতন্ডি  কজয়ক তি পদ  

বাজদ  দানখজন্ড  পজদর  সংখ্যা   ১০৮। এর  মজধ্য  োর  স্বজক  (চোলেরজণ)  বাঁধা  পজদর  

সংখ্যা  ৮৩। বাতক  পঁতেশতি  পজদর মজধ্য  োরতি  পদ  তিন  স্বজকর,  বাতক  োজরর  অতধক  

স্বজকর – প্রায়শই  ধ্রু  তেহ্নহীন,  অথবা একাতধক  ধ্রু  তেহ্ন  েুতি।  চনৌকাখজন্ডর  পদসংখ্যা  

তিতরশ,  এর  মজধ্য  কুতড়তি  োর  স্বজকর। বংশীখজন্ডর  একেতলেশ,  খাঁতি  োর  স্বজকর  পদ  

একতরেশতি।  স্বক  সংখ্যা  তিজনও  ধ্রু  তেহ্ন চদওয়া  রজয়জে  তকন্তু  এরকম  ব্যতিক্রজমর  

সংখ্যা  তনিান্ত  স্বপে।  এজি  মজন  হয় ‘ধ্রু’ তেতহ্নি েরণদ্য়  গায়জকর  চোেনা,  কৃ-কী-র  কতব  

কদাতেৎ  চোলর  অতধক বা স্বপে েরজণ পদতবন্যাস করজলও গায়ক িা পুজরাপুতর গীজি আবধি 

কজরন তন। ঐ সব পজদর গীিপ্রেুততি-সামথ্্য থাকা সজত্ত্বও। আমরা গায়জকর ব্যবহৃি পঁুতথ চপজয়তে 

ব’চলই কৃ-কী-র পাে তবেজয় নানাতবধ সমস্যার উদয় স্বাভাতবক হজয়জে। িবু একথাও স্বচ্ছজদে বলা 

োয় চে চমািামুতি সমরি কাব্য একই কতবর রেনা, কারণ, বতণ্ি তবেয় ও কাব্যাজথ্র সজঙ্গ ভাোর, 

বস্তু সমাহরজণর ও অলংকরজণর আদ্যন্ত সংগতি রজয়জে এবং পরপর খন্ডগুতলজি পূব্পূব্ খজন্ডর 

তবেয়বস্তুর উজলেখও করা হজয়জে।

 বড়ু েন্ডীদাস েতদ গীিকার না হন, কতবিাকার হন,  িাহজল িাঁর কাব্যচ্ছজদের তনম্াজণর 

স্বরূপ কী?  এ তবেজয় চদখা োয়। কৃষ্-কীি্জনর আখ্যানবাতহি কতবিা সমতটি সব্রে অক্ষরমাতরেক 

েজদে রিতথি হজয়জে। বাঙলা এই েজদের স্বরূপ হ’ল হ্রস্ব দীঘ্ সমস্ অক্ষর তনতব্োজর একমারোর।  

তকন্তু েিুদ্শ শিাদেীর অক্ষরমাতরেজক এতবেজয় েথােথিা সমুদূ্ভি হয়তন। চসই বড়জোর দু শিাদেী 

হ’ল অপভ্ংজশর মারোমূলক তবতভন্ন সংখ্যার মারোসমতবিি েরজণর অপভ্ংশ েদে চথজক ধীজর ধীজর 

অক্ষর-মাতরেকিার ধীজর ধীজর প্রকাশ ঘিজে। িাোড়া শদোতদর উচ্চারজণও পতরবি্ন ঘিজে। িখন 

আমরা উচ্চারণ করতে এক, তকন্তু তলখতে তভন্ন। অথ্াৎ এক অক্ষর উচ্চারজণর েন্য কখজনা দু’ 

অক্ষর তলখজি হজচ্ছ, কখনও বা তলখতে এক অক্ষর, তকন্তু উচ্চারণ করতে দু মারোর। আ, ঈ, ঊ 

প্রভৃতি দীঘ্ স্বরান্ত অক্ষরগুতল একমারোয় উচ্চাতরি হজব অক্ষরবৃজতে এই তনয়ম হ’চলও পূব্সৃ্মতিবজশ 
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কখজনা কখজনা চসগুতলর দীঘ্ উচ্চারণ রিতথি করতে। বড়ু েন্ডীদাজস এরকম তবশৃঙ্খলা অপেতবস্র 

চদখা োজচ্ছ,  পরবি্ী মধ্যেুজগর কাজব্যও তকেু তকেু তবশৃঙ্খলা রজয়জেই,  ভারিেজ্রির সময় চথজক 

কজম তগজয় অধুনা লুপ্তপ্রায় হজয়জে। মজন রাখজি হজব িখনকার উচ্চারজণ িদ্ভব শজদের অন্ত্যস্বর 

ধ্বতন উচ্চারজণ রতক্ষি তেল। এসব তবোর কজরও কৃষ্কীি্নকারজক অক্ষরমাতরেক বাঙলা েজদের 

অি্যন্ত শততিশালী রেতয়িা ব’চল মজন করজি হজব। আর চদখজি হজব কাব্যরেনা করজি করজি 

কতব ক্রমশতঃ বনপুণ্য অে্ন কজরজেন,  িাঁর হাি খুজল চগজে। বংশীখজন্ড বা রাধাতবরজহ দীঘ্স্বজরর 

েুগ্মধ্বতনর মারোবৃতেরীতির উচ্চারণ চনই বলজলই েজল। 

 েে্াপজদর পর কৃষ্কীি্জন এজস আমরা তবস্ময়কর অক্ষরমাতরেক রীতিই চদখতে না, েরণ 

স্বক তবন্যাজসর ববতেরে্যও লক্ষ্য করতে। অপভ্ংশ পে্ায় চথজক চনজম বাঙলা পে্াজয় আসার মজধ্য 

ভাোর শ্বাসাঘাি এবং তবরামেতির প্রাধান্য ঘিজি থাজক,  এরই ফজল চলৌতকক সাধারণ বাক্য-

উচ্চারণ-রীতি অনুসাজর অক্ষরমূল্য এবং েতিপাি েজদেরও অবলম্বণ হয়। বস্তুিতঃ অক্ষরমাতরেক 

েজদোরীতি চেমন গদ্য-উচ্চারজণর তনকিবি্ী এমন মারোবৃতে নয়। বলা চেজি পাজর, মারোমূলক 

কৃতরেম রীতিজক বে্ন ক’চর খ্ীটিীয় রেজয়াদশ শিাদেীজিই বাঙ্ লা উচ্চারণ েজদে িার স্বাতধকার 

প্রতিষ্ঠা কজরতেল। এরই প্রায় পূণ্তবকতশি রূপ পাতচ্ছ বড়ু েন্ডীদাজসর তবসৃ্ি কাজব্য। িামু্বলখজন্ডই 

চদখজি পাই চোদ্দ-অক্ষর চোদ্দ-মারোর (উচ্চারজণর তলখজন ব্যতিক্রম ধি্জব্যর মজধ্য নয়) খাঁতি 

পয়ার অথবা  ৬+৬+৮ এর তরেপদী এবং ৮+৮+১০ এর দীঘ্ তরেপদী োড়া দশ মারোর েরণ,  

তমলতবন্যাস, ১০+১০+১৪ স্বজকর তিনেরজণর মধ্যগি তমলতবন্যাস, ৮ এর সজঙ্গ ১৪ এর তমল 

প্রভৃতি ববতেরে্য চদখা োজচ্ছ। চেমন,

(ক) চিার মুজখ রাতধকার রূপকথা শুতন। ১৪

 ধতরবাক না পাজরাঁ পরাণী।। ১০

 দারুণ কুসুমশর সুদৃঢ় সধোজন। ১৪

 আতিশয় চমার মন হাজন।। ১০

(খ) দূিী আপরাধ বকল। ৮

 আহ্মাজর চকজহ্ন না বুইল। ৮

 দূিী মাতরআঁ কমণ কাে সাতধল।। ১৪

 রাম কাজে হনুমন্তা। ৮

 চিজহন আহ্মার দূিা। ৮

 ভাঁতগল চনহা পুনী চোড়াইজিঁ শকিা।। ১৪
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 কাব্যতির প্রারম্ভ চথজকই এগার মারোর (একাবলী েজদের) েরণ পাতচ্ছ।   

রাধাতবরজহর প্রথম কতবিা ৮+৮+১০ মারোর স্বক েুতি। ঐ আি-মারোর েরণ তকন্তু দীঘ্তরেপদীর 

চকানও পব্ নয়। তদ্িীয় েরজণ আবতশ্যক অথ্ সমাতপ্ত বা চেদ। আবার কজয়কতি গীজি তমল-

ববতেরে্যও লক্ষণীয়। ‘আতে সপন বড়াতয়’ পজদ প্রথম-িৃিীয় এবং  তদ্িীয়-েিুথ্ েরজণর তমল। 

‘সরস বসন্ত কাজল’ পজদর স্বক ৮+৮+১৪ েরজণ, এ তিনতিজিই এক োিীয় তমল। তনতশ 

আতধেয়ারী প্রভৃতি তরেপদীজি ৮+৮+১৪ অক্ষর-মারোও চদখা োজচ্ছ। ‘আয়াজস কাজহৃর উজর’ পদতির 

৮+৮+১০ এর েরণবজধে িৃিীয় েরজণর তমল পরবি্ী স্বকাজধ্র িৃিীয় েরজণর সজঙ্গ, চেমন-

                          আয়াজস  কাজহৃর  উজর

                          শুতিজলাঁ  তদআঁ  তপয়জর

                          দারুণ  নয়জন  বভল  তনজদে।

                          কাজহৃতঞর  দরশন 

                     চেজহন  বভল  সপন

                     োতগঞাঁ  োজহাঁ  নাতহক  চগাতবজদে।। ইি্যাতদ।

কৃষ্কীি্জন  চেমন  তলতখি  দুতি  হরফজক  ক্তেৎ এক অক্ষর-একমারো ব’চল রিহণ করজি  

হয়  চিমতন  একাক্ষরজক  দু’মারোর  ব’চলও  রিহণ  করজি  হয়।  শদে-মজধ্য অথবা  শদোজন্ত  

অতধক  স্বরধ্বতন  ও  দ্্যক্ষজরর  আতবভ্াজবর  ফজল  কতব  তনজের সুতবধামি  চসরকম  অক্ষরজক  

কখজনা  দুই  কখজনা  বা  এক  অক্ষর রূজপ রিহণ কজরজেন।  আবার  চদখা  োয়,  দীঘ্স্বরেুতি  

চমৌতলক  অক্ষর  (এবং চেৌতগকও) কখজনা  কখজনা  েজদো  রক্ষাজথ্  কতব  দু’মারোর  গণ্য  

কজরজেন। এরকম  ব্যাপার অজনক  চক্ষজরেই  ঘজিজে  ব’চল,  মজন  হয়, অপভ্ংজশর  মারোমূলক  

েজদোরীতির  প্রভাব  কতব িখজনা কাতিজয় উেজি পাজরন তন। এরকম মারোবৃতে প্রভজবর একতি 

ভাজলা দৃটিান্ত  হল  দানখজন্ডর  ‘নীল  েলদসম  কুন্তলভারা’  প্রভৃতি  পদতি। এখাজন  ‘নী’ ‘কুন্ ’  

‘ভা’  ‘রা’  দীঘ্।  তকন্তু  মারোবৃজতের  আভাস  ঐ  প্রথম  দুই  েরণ  পে্ন্ত।  িৃিীয়  েরজণই  

‘তশশি  চশাভএ  চিার  কামতসদুের’  এর  ‘কা’  েদ্যতপ দু’মারোর,  ‘তসন্ ’  এক  মারোর।  এর 

পর  ‘ললাজি  তিলক  চেহৃ  নবশতশকলা। কুন্তল-খতন্ডি  োরু  রেবণ  েুগলা’।। প্রভৃতি  েরণ  

অক্ষরবৃজতেই  গতেি।

   কতবিাতিজি  সংসৃ্ি  চ্াজকরও  বাক্যরীতির  অনুসরণ  রজয়জে  ব’চল  মারোবৃজতের সহে  

প্রভাব  তকনা  িা  তেন্তনীয়। িজব  কতব  চে  চমৌতলক  আ-ঈ অক্ষরজক েজদোরক্ষাজথ্  দু’মারোর  

ব’চলও  স্াপন  কজরজেন  িার  পতরেয়  েজথটি;  চেমন, কাল  চকাতকল  রএ  কাল  বৃদোবজন  
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এর  প্রথমাক্ষর  দীঘ্। চিমতন,  ‘চকাণ  আশুভ  খজন  পা  অ  বাঢ়াতয়জলা’  ‘শুন  কলসী  লই  

সখী  আজগ  োএ’  প্রভৃতিরও  চেমন  ‘চদব অসুর নরগজণ’  অথবা  ‘পীন কতেন উেিজন 

প্রভৃতির দশমারো রক্ষাজথ্  ‘চদ’  এবং  ‘পী’  দীঘ্।  েজদোরক্ষাজথ্  বড়ুেন্ডীদাস  চে  চেৌতগক  

অক্ষরজক কখজনা  দুই  কখজনা  একমারোর  তনণ্য়  কজরজেন  িা  তনম্নতলতখিরূপ  দৃটিান্ত  চথজক 

বুঝা  োয়-

                     আহ্মার  চবাল / সাবধান হয়।

                     বাতহর  ে্রি / তকরজণ  চসা  অ।।

                     তক  সুতির  আজহ্ম / ে্রি  তকরজণ।

                     আতধজক  বড়াতয় / দজহ  মদজন।।

প্রভৃতি  ‘একাবলী’  েজদের  তদ্িীয়  েরজণর  ‘ে্রি’  তিন  মারোর। অথে  িৃিীয় েরজণর  ে্রি  

দু’মারোর। েজদোরক্ষজণর  েন্য  আেও  অক্ষরমাতরেজক  চেৌতগক  অক্ষর ক্তেৎ  দু’মারোর  ব’চল  

কতব  রিহণ  করজলও  এর  ব্যতিক্রম  এি  সীতমি  চে এজক  েজদের  ত্রুতি  বলাই  সমীেীন। 

অধুনা,  তবজশেিতঃ  রবী্রিনাজথর েদেতঃজসৌকে্ এবং  কতবভাোর  রূপ  পূণ্ভাজব  প্রতিতষ্ঠি  

করার  ফজল  এরকম  ব্যতিক্রম  প্রায় চদখা  োজচ্ছ  না  বলজলই  েজল। অনুরূপভাজব  বলা  

োয়, মারোবৃতে  েজদে  চেৌতগক অক্ষরজক  একমারোর  ব’চল  গণনার  ক্তেৎ  দৃটিান্ত  (ো চোড়শ 

শিাদেীজিও তেল) আে  আর  চনই।  কৃষ্কীি্জনর  তবতভন্ন  পজদর  েজদের  স্বরূপ  তবোজর 

পালাগাজয়জনর  চোেনা  এবং  ‘োড়’  অংশগুতলর  কথাও  তবজবেনা  করজি  হজব।

                  চমাজির  উপর  এ  তবেয়  স্পটি  চে  ৬, ৮, ১০, ১২ (৪+৮) মারোর  পজব্র  

তবতভন্ন  রীতির   েরণ  ও  তমলতবন্যাজস  বড়ুেন্ডীদাস  আে  চথজক  ে’শ  বের  আজগ  চে  

েদেতঃতসতধি  প্রদশ্ন  কজরজেন  িা তবস্ময়কর। এই  েজদোভতঙ্গ  এবং  রূপতনম্াজণর  অন্যবহু  

তনদশ্ন  রজয়জে  ো  কতবকৃতির  তদক চথজক  খুব  বড়  কতব  তহজসজবই  আমাজদর  সমু্জখ  

উপস্াতপি  কজরজে।

                  কৃষ্কীি্ন  কাজব্যর  রূপকজম্র  মজধ্য সবজেজয় তেতোকে্ক হ’ল কতবর এক 

তবজশে  ধরজণর  বাগভতঙ্গ  ো  কৃষ্-রাধা-বড়াইজয়র  সংলাজপর  মধ্য তদজয়  আদ্যন্ত  উজ্জ্বল  

এবং বক্র  তস্মিহাতস  তবস্ার  ক’চর  চরজখজে। কতব  আশ্ে্ অতভতনজবশ   সহকাজর  চসকালকার  

নরনারীর  েীবনেে্া,  প্রণয়রীতি  এবং  দ্াতন্দক বাক্ পধিতি  অধ্যয়ণ  কজরতেজলন  এবং  



চসগুতলর রিন্জন তনে কপেনাজকও তনজয়াগ কজরতেজলন, োর ফজল কাব্যতি দীঘ্ হজলও উপজভাগ্য 

হজয় উজেজে। কৃষ্কীি্জনর প্রণয়ভাবুকিায়  সূক্ষ  অথবা  সূ্ল এ তনজয় মিচদ্ধ েতদবা থাজক এর 

সংলাপরিন্ন োিুে্  রতসজকর  উচ্চ  প্রশংসার  চোগ্য। সমস্ কাব্যতি চে চমািামুতি একই কতবর 

রেনা িা এই তবজশে বাক্ রীতি চথজকও উপলতধি করা োয়। কতবর এই ববদধে্য উজপক্ষা কজর ড. 

তবমানতবহারী মেুমদার এজি “কথা কািাকাতির” আতিশে্য এবং তনরথ্কিা চদাে লক্ষ্য কজরজেন। 

তকন্তু সহানুভূতি এবং কাব্যরতসকিার সজঙ্গ এর অভ্যন্তজর প্রজবশ করজলই তিতন চদখজিন চে ঐ 

কথা কািাকাতিজিই েথাথ্ কাতব্যকিা ঘিজে এবং কৃষ্কীি্জনর েতররেতনম্াণ এবং ঘিনাসংস্ান 

কপেনা চথজক এর বাগ্ ববদধে্য কম মজনাহারী নয়। তকন্তু কৃষ্কীি্ন কাব্যখাতন সহানুভূতির সজঙ্গও 

োঁরা তবোর কজরন এমন অজনজকই এর ভাোভতঙ্গজি রিাম্যিা চদাে লক্ষ্য কজরজেন। িাঁজদর চোজখ 

বি্মাজনর এবং ববষ্ব েুজগর িৎসম শদেেুতি এবং পতরশীতলি বাক্যতবন্যাজসর অঞ্জন অনুতলপ্ত 

থাকায় েিুদ্শ শিাদেীর িদ্ভবশদেবহুল স্বাভাতবক বাক্ রীতি িাঁজদর কাজে রিাম্য ব’চল তবজবতেি 

হজয়জে। বড়ু েন্ডীদাস পতশ্ম রাজঢ়র কতব তেজলন ব’চল এবং সহে চলাজকাততিজক কাজব্যর বাহন 

করার সংগতি অনুভব কজরতেজলন ব’চল িাঁর ভাো রিাম্য ব’চল অনুভূি হওয়ার অবকাশ ঘজিজে। 

কাব্যতনম্াজণ এই কতব বাস্বিায় তনিান্ত অনুরতি তেজলন। িাই িাঁর বণ্নায় ও ভােণ-চোেজন 

প্রি্যাতশি আবরণ বা মন্ডনকলা চনই, এ রুতে-তবকার নয়, সমস্ কাব্য এই রীতিজিই তনতম্ি। 

সজদেহ চনই, বণ্নীয় তবেয় অনাবৃি ভাোয় রতেি হ’চল অজনক চক্ষজরে রিামিা চদাে এজস োয় 

এবং োজক আমরা কুরুতে বা অ্ীলিা ব’চল থাতক িা এই আবরণহীনিা োড়া আর তকেুই নয়। 

বণ্নীয় তবেয় এজকবাজর এক হজলও এই কারজণই এক কতবর রেনা অ্ীল এবং অপর কতবর 

রেনা রজসাতেীণ্ ব’চল গৃহীি হয়। দৃটিান্ত তদজয় বলা চেজি পাজর রবী্রিনাজথর তনম্নতলতখিরূপ বণ্জন 

সজম্ভাগশৃঙ্গাজরর সব কথাই বলা হজয়জে অথে চলৌতকক ভাোয় স্পটি ক’চর িা বলা হয়তন। কতবর 

তমিভােণ এবং ভােণজকৌ্ই বণ্নীয় তবেয়জক রজসাতেীণ্ কজরজে। দৃটিান্ত তদজয় উজলেখ করা চেজি 

পাজর রবী্রিনাজথর ‘পতিিা’ কতবিার তনম্নতলতখিরূপ বণ্না – 

             মধ্যরাজি কি মুধে হৃদয় স্বগ্ চমজনজে এ চদহখাতন,

             িখন শুজনতে বহু োিু কথা।

তেরোঙ্গদার সজম্ভাগশৃঙ্গারানুভজবর বণ্নাও লক্ষ্য করা চেজি পাজর – 

             কতহলাম, “লহ লহ, োহা তকেু আজে

             সব লহ েীবনবলেভ!” দুই বাহু

             তদলাম বাড়াজয়। ে্রি অস্ চগল চেন,
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             অধেকার ঝাঁতপল চমতদনী। স্বগ্মি্্য

             চদশকাল দুতঃখসুখ েীবনমরণ

             অজেিন হজয় চগল অসহ্য পুলজক।

বড়ুেন্ডীদাজসর এই আবরণ চকৌশল আয়তে তেল না। িখনকার কাব্য ঐতিজহ্যও এর অবকাশ তেল 

স্বপে। কতবর বৃতেগি পতরকপেনাও তবতভন্ন তেল। সজম্ভাগশৃঙ্গার চথজক তবপ্রলজম্ভ তিতন িাঁর কাব্যজক 

উতেীণ্ করজি চেজয়তেজলন। সজব্াপতর ধম্জেিনা তবেয়বস্তুর মূজল কাে ক’চর থাকজব, োর েজন্য 

শ্রীমদ্ভাগবজির রাসলীলার “ত্ে্যতি কামতপ েুম্বতি কামতপ কামতপ রময়তি রামাং”-চক অথবা 

েয়জদজবর মানবণ্নায় “সূ্রিু কুেকুম্ভজয়ারুপতর মতনমঞ্জরী” প্রভৃতিজক ববষ্বগণ রাগভততির 

সম্যৎকে্ ব’চল রিহণ করজি তদ্ধা কজরনতন। শ্রীচেিন্য পরবি্ী ববষ্ব পদাবলীজি  সজম্ভাগ, 

মান ও খতন্ডিার বণ্নায় বাহ্যিতঃ সূ্ল রতিপ্রসজঙ্গর অভাব চনই। তকন্তু ববতশটি্য হ’ল এই চে েদে 

এবং ভাোর মন্ডজন িা সমাবৃি। সুিরাং কৃষ্কীি্জনর িদ্ভবশদেময় স্পজটিাততিপূণ্ চলাকভাোই 

কৃষ্কীি্জনর গুণজদাজের কারণ। অপরপজক্ষ এই চলাকভাো চে সংলাজপর মধ্য তদজয় কিদূর 

বজক্রাততির রমণীয়িা সচিার করজি সক্ষম িা বহু দৃটিাজন্তর মজধ্য তনম্নতলতখি দু’একতি অংশ দৃজটি 

চবাঝা োজবতঃ

               (ক) আতধক পীড়জয় েজব ভুতখল ভেজল।

             িজভাঁ নাতহঁ পারে মধু কমলমুকুজল।।

             বড়ার বহু আরী আজহ্ম বড়ার ঝী।

             চমার রূপ চেৌবজন চিাহ্মাজি কী।।

             চদতখল পাতকল চবল গাজের উপজর।

             আরতিল কাক িাক ভতখজি না পাজর।

    (দানখন্ড, রাধার উততি)

                (খ) ‘চিার রূপ চদতখ চমার তেি নজহ থীর।

              প্রাণ চেহ্ন ফুতি োএ বুক চমজল েীর’।।

              ‘োর প্রাণ ফুজি তবজক ধতরজিঁ না পাজর।

              গলাি পাথর বাতধে দজহ পসী মজর’।।

              ‘চিাজহ্ম গাঙ্গ বারাণসী সরুজপঁতস োণ।

              চিাজহ্ম চমার সব িীত্থ চিাজহ্ম পুণ্যস্ান’।

             ‘এ চবাল বুতলজিঁ কাহ্ন না বাসতস লাে।

             চিাহ্মার মাউলানী আজহ্ম শুন চদবরাে’।

             ‘হইএ আজহ্ম চদবরাে চিাজহ্ম চমার রাণী।
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             তমোই সম্বধে পাি ভাতগনা মাউলানী’।।

             ‘এ চবাল বুতলজি চিার মজন বড় সুখ।

             পরঘর পইজস চেহ্ন চোর পািাবুক।।

             ‘ভাল চবাল বুতলতল চিাঁ ে্রিাবলী রাণী।

             আহ্মার মজনর কথা কতহজলঁ আপুনী’।।

             তবরজহ পুতড়আ কাহ্ন হাকল তবকল।

             েরুআ চদতখআ চেহ্ন রেুক আম্বল।। (উভজয়র বাদানুবাদ)

              (গ) ‘চিাহ্মার চেৌবন রাধা কৃপজণর ধন।

             চপািতল বাতধেআঁ রাখ নহুলী চেৌবন।।

             আমু্ব োমু্ব মুকুতলল ভজর চনাআঁইল ডাল।

             নহুলী চেৌবন রাতখতব কি ভাল।।

                    *      *      *      *      *

            চিাহ্মার চেৌবন রাজধ পাতণর চফািা।

            তেরকাল না রতহজব থাতক োইজব চঘাঁিা।। (কৃজষ্র উততি)

             (ঘ) িাবি রস নাতহ ডাতলম ডাকজর।

            ভালমজিঁ োবি নাতক পাকএ তভিজর।।

               চবাল এক চবাজলাঁ চিাজক শুনহ অবধু ।

               েুড়াতয়জলঁ চসায়াদ লাজগ িপি দুধ।।

               িপি দুধ কাহ্নাতঞঁ নাজল না পীএ।

               ভুতখল হতয়জল কাহ্নাতঞ দুঈ হাজথ না খাইএ।।

   (রাধার উততি)

            (ঙ) ‘কাহ্নাতঞ’ চদতখআঁ বড়াতয় চিাজক লাজগ ডর।

               মাগুতকজল মাজরাঁ আতে েজব কজর বল’।।

              ‘এথাঁতস সুদেরী রাধা কর কােদাপ।

               িথাঁ চগজলঁ হইজব চেহ্ন বাতদআর সাপ’।। (বড়াই ও রাধা)

উধৃিি অংশগুতল চকবল দানখন্ড চথজক। তকন্তু এরকম প্রায় সব্রেই। বেজনর সরস বক্রিা 

েন্ডীদাজসর কতবপ্রতিভার অন্যিম ববতশটি্য এবং কাজব্যর আদ্যন্ত এই বেনোিুে্ রতক্ষি হজয়জে। 

তকন্তু কতব েজথটি সংসৃ্িজ্ হজয়ও চে কাব্যতিজি িদ্ভব চলৌতকক বাঙলার মে্াদা রক্ষা কজরজেন, 

এই িাঁর তবজশে চগৌরব। এোড়া বড়ু েন্ডীদাস খাঁতি বাঙলায় বহু ইতডয়ম এবং প্রবেন সদৃশ 
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বেজনর সতন্নজবশ িাঁর রিজন্ কজরজেন। এ অজনজকই লক্ষ্য কজরজেন। এগুতলও চলৌতকক সমাজের 

সজঙ্গ কতবর সুগভীর পতরেয় জ্াপন কজর এবং চদখা োয় এর কিকগুতল আেও ভাোভঙ্গীজি 

রতক্ষি হজয়জে। িার কজয়কতি দৃটিান্ত চদওয়া চেজি পাজরতঃ বাজপি নাতহ লাে; চদহি কাহ্নাতঞ না 

বজস তক পীি;   চে থাজন শুঁেী না োএ। বাতিআ বহাএ;  পািাবুকী  তিরী;  উলতি থা তদজলঁ তপেী;  

কার কাঁে আতলজি না চদওঁ চমএঁ পাএ;  লাে না বাসতস; চপাএর মুজখ পরবি িজল; লাজভ তকল 

বাতড় খাই বাতধেল োই; তিন চলাক খাআঁ চবাজল;  দজহ বপসী মরী; কাহাক চদখাহ এ কােদাজপ। 

বাতধেজি না পাজর চিাহ্মার বাজপ।। চগাআল োতি আতি পতন্তআঁ। পুরুজে আতধক তিরী আতন্তআঁ।। 

এজভাঁ নাতহ ঘুজে চিা মুজখ দুধবাস।। মুখি বের বজস;  চিার তক বাতড়জি আজোঁ চিার তকবা 

ভাি খাওঁ; তিরীকলা চমার থাজন না পাি চিাঁ রাহী;  কোল না পাি চিাজহ্ম শুনহ মুরারী;  চবাজল 

োজল হইআঁ োতব পার; ভাজির চভাখ কাহ্নাতঞঁ ফজল না পালাএ;  অনল বুলাওঁ গাএ। মাঝ পান্তজর 

বাি কাঢ়াতয়আঁ চখড় আগুনী এক কতরআঁ বড়াতয় চগলী এক তভজি।। পাঞ্জর চবতধল ঘুজন; ইি্যাতদ।

 এগুতল চকবল িামু্বলখন্ড ও দানখন্ড চথজক। কৃষ্কীি্জনর প্রতি তবরূপ সমাজলােক চদখজবন,  

ভাোর এি আজয়ােন চে কাজব্যর আজে িার কতবজক মহাকতব বলজল অিু্যততি হয় না।

 সমরি কৃষ্কীি্ন চে মূলিতঃ একই কতবর রেনা িার প্রমাণ,  প্রথমিতঃ পরবি্ী খন্ডগুতলজি 

পূব্ পূব্ খজন্ডর ঘিনার উজলেখ। তদ্িীয়িতঃ ভাোভতঙ্গর একরূপিা এবং তকেু তকেু বণ্নীয় তবেজয়রও 

(ক্বতেৎ স্বপে তভন্ন ভাজব) পুনরনুসরণ। িামু্বলখজন্ডর ‘কদজমর িজল বসী’ প্রভৃতি পজদ ভাবী ঘিনার 

একিা সাধারণ পতরেয়ও চদওয়া হজয়জে। এ োড়া স্পটি উপলধি হয় চে রাধাকৃষ্ প্রণজয়র প্রারম্ভ 

ও তবকাশ আদ্যন্তরিতথি একতি সূরে ধজরই তনতম্ি হজয়জে। আমরা পূজব্ই বজলতে, ‘রাধাতবরহ’ 

অধ্যাজয়র চশজে আরও অজনকিা অংশই রিজন্র অঙ্গীভূি তেল। প্রেতলি েন্ডীদাস-পদাবলীর 

আজক্ষপানুরাগ, মান প্রভৃতি পে্জদর বহু পদ হয়ি এর অঙ্গীভূি তেল। িাোড়া এমনও হওয়া সম্ভব 

চে বড়ু েন্ডীদাজসর মূল রেনার বহুপদ এই পুঁতথর অঙ্গীভূি হয়তন। ফলিতঃ েন্ডীদাস-পদাবলীর 

পূব্রাজগর তকেু পদও অনায়াজসই কৃষ্কীি্জনর অঙ্গীভূি হজি বাধা চনই। লক্ষণীয় তবেয় এই চে 

বংশীরব রেবজণ শ্রীমিীর উৎকন্ঠা এবং পূব্রাগ উৎপাদজন মুরলীর কৃতিজত্বর তবেজয় বড়ু েন্ডীদাসই 

অরিগণ্য এবং তবজশে স্মরণীয় কতব। চগৌড়ীয় ববষ্ব রসসাতহজি্য ‘চগাপজবশ চবণুকর নবতকজশার 

নিবর কৃষ্’ চে প্রাধান্যাবাভ কজরজেন চস তবেজয় কৃষ্কীি্জনর ঐতিহ্য বহুলপতরমাজণ কাে 

কজরজে একথা মজন করজিই হয়। কৃষ্কীি্জনর কতবর প্রকাশভতঙ্গমার সজঙ্গ েন্ডীদাস-পদাবলীর 

বহুপজদর ভাো ও প্রকাশরীতি তবেজয় সাদৃশ্য চকাজনা চকাজনা মনস্বী লক্ষ্য কজরজেন। চসগুতল 

পুনতব্জবেনা ক’চর চদখজল চমািামুতি (অথ্াৎ েন্ডীদাস-নামাতঙ্কি তকেু পদ োড়া) দুই েন্ডীদাসজক 
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এক ব’চলই প্রিীতি হজব। সহতেয়া রতির বা তকজশারী-ভেজনর ‘েন্ডীদাস’ োড়া, আরও দুেন 

েন্ডীদাজসর অতস্ত্ব েতদ চমজন তনজিই হয়,  অথ্াৎ বেিন্য-পূব্বি্ী ঐ বড়ু েন্ডীদাস োড়া মহাপ্রভু 

প্রদতশ্ি নবভাবচবতেজরে্য রতঞ্জি পজদর েন্ডীদাস ব’চল একেন কতব রজয়জেন এমন েথাথ্ ধারণায় 

আসা োড়া েতদ গি্যন্তর নাও থাজক, িবু একথা খুব স্বাভাতবকভাজবই মজন করজি হয় চে ঐ 

েন্ডীদাজসর নামাতঙ্কি পজদ বড়ু েন্ডীদাজসর বংশীখন্ড এবং রাধাতবরজহর বহুপদ তমতরেি হজয় 

পজড়জে। িালতশক্ষার পঁুতথজি প্রাপ্ত কৃষ্কীি্জনর পদগুতলর মজধ্য (কৃ-কী “পতরতশটি” দ্রতঃ) কজয়কতি 

পদ কৃষ্কীি্জন পাওয়া োজচ্ছ না। িা োড়া প্রেতলি পদাবলীজি েন্ডীদাজসর নাজম রিতথি ‘এক 

কাল বহল চমার েমুনার েল’ ইি্যাতদ সুকতবত্বময় পদতি বড়ু েন্ডীদাজসর ভতণিাজিই রজয়জে। 

ড. সুনীতিকুমার েজট্টাপাধ্যায় এবং হজরকৃষ্ মুজখাপাধ্যায় খুব সঙ্গিভাজবই অনুমান কজরজেন চে 

মহাপ্রভুর তপ্রয় ‘হা হা প্রাণতপ্রয় সতখ’ পদতি এবং অন্যান্য পজদর মজধ্য ‘কালা গরজলর জ্ালা’ এবং 

‘কালার লাতগয়া হাম হব বনবাসী’ পদ দুতি বড়ুর। আমরা আরও দু-োরতি সম্ভাব্য পজদর হয়ি 

বা  হতদস তদজি পাতর। চদখজি হজব বড়ু েন্ডীদাজসর ভতণিাংশ চকবলমারে আত্মপতরেয়জ্াপক। 

তদ্ে বা দীন এজক্ষজরে বতণ্িভাজবর উপর মন্তব্য কজরজেন। বড়ুর ভতণিার চকানও মন্তব্য চনই। 

সুিরাং মন্তব্যেুতি ভতণিার পদ বড়ু েন্ডীদাজসর হজি পাজর না। তকন্তু চস কথাও তক তনতশ্ি-ভাজব 

বলা োয়?  তবদ্যাপতির তকেু অসমূ্পণ্ বা খতন্ডিভাজব প্রাপ্ত পজদর পূণ্িা সাধন ক’চর চগাতবদেদাস 

তনে ভতণিা চোেনা কজরতেজলন, চেমন ‘তবদ্যাপতি কহ তনকরুণ মাধব,  চগাতবদেদাস রস পুর’। 

বড়ুই েন্ডীদাজসর চক্ষজরেও েতদ িা-ই হজয় থাজক? তদ্ে তবজশেণধারী ব্যততি েতদ বড়ু েন্ডীদাজসর 

রস পূণ্ ক’চর তনে ভতণিা তদজয় থাজকন?  উতলেতখি ‘কালার লাতগয়া হাম’ প্রভৃতি তনতঃসজদেজহ বড়ু 

েন্ডীদাজসর হজল ‘তদ্ে’ শুধু মজনারম ভতণিা তদজয়ই পদতিজক আত্মসাৎ কজরজেন বলজি হয়। োই 

চহাক, বড়ু েন্ডীদাজসর বংশীখন্ড এবং রাধাতবরজহর ভাব ও ভতঙ্গ েন্ডীদাস নামাতঙ্কি চেসব পজদ 

তনতঃসজদেজহ প্রতিফতলি হজয়জে চসগুতলজক প্রভাবোি বা অনুসরণ না ব’চল আমরা বরচি বড়ু 

েন্ডীদাজসরই এমন মজন করজি পাতর।

“েন্ডীদাজসর কৃষ্কীি্জনর অজপক্ষাকৃি স্বপে প্রেলজনর তবেয় মজন চরজখও একথা স্বচ্ছজদে বলা 

োয় চে পরবি্ী কতবসম্প্রদাজয়র উপর এর প্রভাব অব্যাহি তেল। শুধু প্রেতলি েন্ডীদাস-পদাবলীর 

পূব্রাগ এবং আজক্ষপানুরাজগর পে্াজয়ই নয়, পরন্তু বড়াই-ঘতিি দানলীলার অনুসরজণও। দানলীলা-

চনৌকালীলা, বড়ু েন্ডীদাজসর কাব্য-োিুজে্র অপূব্ তনদশ্ন। পূজব্কার চকাজনা কতবই এরকম 

সুসংরিতথি দান-চনৌকালীলার বণ্না কজরনতন। জ্ানদাসাতদ বেিন্য-পরবি্ী বহু কতব এই দুতি 

পালার পদ তলজখজেন। আসজল বেিন্য-পরবি্ী েুজগ শ্রীরাধার তবরাগাতদর তেরে অপ্রতসধি হজয় 

পড়জলও প্রণয়-লীলা ববতেজরে্যর েন্য কৃষ্কীি্জনর রমণীয়িা অনুসৃি না হজয় পাজরতন।
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 কৃষ্কীি্ন কাজব্যর সবজেজয় উজলেখ্য সবজেজয় অদূ্ভি এবং কারও কারও কাজে তনিান্ত 

প্রতিবাদজোগ্য তবেয় হ’ল রাধাকৃজষ্র মািুলানী-ভাতগজনয় সম্পক্ উলেঙ্ঘন,  কৃষ্রাধার প্রণজয়র 

প্রারজম্ভ রাধার িীব্ তবরাগ এবং প্রণজয় চদহরতি তবেজয় কৃজষ্র অতি প্রবল পক্ষপাি। এরই েন্য 

কৃষ্কীি্জনর কৃষ্জক চকউ চকউ ‘চগাঁয়ার চগাতবদে’ বজল অতভতহি কজরজেন এবং কৃষ্কীি্নজক 

অ্ীল এবং কুরুতেপূণ্ বজল মন্তব্য কজরজেন। ড. তবমানতবহারী মেুমদার বলজেন (চোড়শ 

শিাদেীর পদাবলী রিন্ দ্রতঃ) – 

 “অতিবড় লম্পিও চপ্রম কতরবার পূজব্ নাতয়কাজক অপদস্ কতরয়া

 ি্যাগ কতরব, এ পতরকপেনা কজর না। ... কাজব্যর নায়জকর সংকপে 

 এই চে, চস েুতর, রাহাোতন, ধে্ণ, বলাৎকার প্রভৃতি কতরয়া

 অবজশজে নাতয়কাজক ি্যাগ কতরয়া চলাকসমাজে িাহাজক উপহাস্য

 কতরয়া িুতলজব। তেক এই পতরকপেনা অনুসাজরই চস কাে কতরয়াজে। 

 চেমন নায়জকর ভালবাসা, চিমতন  নাতয়কার চপ্রজমর আিশে্য! ..........

 এই ধরজণর মারধর কতরয়া ভয় চদখাইয়া চপ্রম করার কথা

 আর চকাজনা কাজব্য নাই। .... কতবর  কৃষ্ কামুক,

 লম্পি, তমথ্যাবাদী, অতিশয় দাতম্ভক এবং প্রতিতহংসাপরায়ণ। ..........

 ... োহার প্রণয় োওয়া হইজিজে িাহাজক পামরী ও তেনারী

 বলা এইরূপ মহাকতবর মহাকাজব্যই সম্ভব!” – ইি্যাতদ।

 ড. মেুমদাজরর মি ববষ্ব ঐতিহাতসজকর এরকম মন্তব্য তবস্ময়কর সজদেহ নাই। তকন্তু 

এজক্ষজরে তিতন তনতঃসজদেজহ বতহরঙ্গ দৃতটির দ্ারা োতলি হজয়জেন। সহানুভূতির সজঙ্গ আদ্যন্ত তমতলজয় 

পাে করজলই তিতন চদখজিন চে অসমূ্পণ্ অবস্ায় পাওয়া চগজলও সমস্ কাব্যতি একতি তবজশে 

পতরকপেনার উপর তনতম্ি। এই পতরকপেনা মূলিতঃ ধম্ীয়, িজব কাব্যরতসকিাও রিজন্র তদ্িীয় 

উজদ্দশ্য। মূল ভাব ধম্ীয় না হ’চল েন্খজন্ড পুরাণ অনুসাজর কৃজষ্র েন্ তববৃি করার প্রজয়ােন 

হ’ি না এবং রাধাজক লক্ষীর অবিার ব’চল তেতহ্নি করারও আবশ্যকিা থাকি না। বড়ু 

েন্ডীদাজসর মজি নারায়ণ কংসতনধন ক’চর ভূভার হরজণর েন্যই কৃষ্াবিার রিহণ কজরতেজলন, 

তকন্তু চেজহিু লক্ষীর সজঙ্গ িাঁর সিি তমতলি অবস্ান চসইজহিু লক্ষীজকও অবিীণ্ হজি হ’ল 

রাধারূজপ। এিদূর পে্ন্ত বড়ু েন্ডীদাস বেিন্যপূব্ ভততিভাবুকিার অনুসরণ কজরজেন। তকন্তু –

 কাহ্নাতঞর সজম্ভাগ-কারজণ।

 লক্ষীক বুতলল চদবগজণ।
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 আল রাধা পৃতথবীজি কর আবিার।

ইি্যাতদ ভূতমকার পর চগৌণ মধুর রসলীলাজক মুখ্যভাজব বণ্না করায় তিতন পরবি্ী নব 

ববষ্বভাবুকিার পথও প্রস্তুি কজর তদজয়জেন। সুিরাং বলা োয় চে কৃষ্কীি্ন দুই ববষ্বীয়িার 

মজধ্য চসিুবধেন কজরজে। রসাত্মক লীলাবণ্ন েখন কতবর উজদ্দশ্য িখন ধম্জক ি্যাগ না কজর 

চলৌতকক কাব্যসঙ্গতিও কতবজক রক্ষা করজি হজব। এ কােতি কতবর পজক্ষ দুরূহ তেল সজদেহ 

নাই। িাঁর পূজব্ রাধাসহ কৃজষ্র তমলন তবরহলীলার েুততিসঙ্গি ও পূণ্াঙ্গ পতরেয় কুরোতপ তেল 

না। গাথা সপ্তশিী বা ধ্বন্যাজলাজকর দু একতি চ্াজক, কৃষ্কণ্ামৃজির সতধেধে দুতি চ্াজক এবং 

গীিজগাতবজদের সংতক্ষপ্ত রাস-মান-তবরহ-অতভসার-তমলন বণ্নায় ো পাওয়া তগজয়তেল িা কতবজক 

প্রবল চপ্ররণা তদজলও িাঁর প্রজয়ােন সমূ্পণ্ তনব্াহ করজি পাজরতন। রাধা রায়াণ অথ্াৎ অতভমনু্যর 

পত্নী এই িথ্যতি েতদ তিতন ব্হ্মচববি্ চথজক চপজয়ই থাজকন,  চেমন,  কৃষ্কীি্জন  বলা হজয়জে – 

 বদজবঁ বকল কাহ্ন মজন োণী।

 নপুংসক আইহজনর রাণী।।

িবু িাঁর তদক চথজক বাস্ব কাব্যসঙ্গতি এবং আধ্যাতত্মকিা দুই কূল রক্ষা ক’চর তকভাজব পরনারীর 

সজঙ্গ তমলন সম্ভব চে তবেজয় ঘিনার চেৌততিকিা রক্ষা করাই সমস্যার ব্যাপার হজয়তেল। স্বতনব্াতেি 

পথ চবজে তনজয় চস সংকি উতেীণ্ হবার চে প্রয়াস তিতন করজলন িাই হ’ল কৃষ্কীি্ন কাব্য। 

 কৃষ্কীি্ন কাজব্যর পতরকপেনাতি আয়তে করজি চগজলই চদখা োয়,  নারায়ণ-কৃজষ্র 

সজঙ্গ অতবজচ্ছদ্যভাজব তমতলি লক্ষীই চে রাধারূজপ েজন্জেন এবং বদববজশ পরনারী হজয় চগজেন 

কৃষ্ িা োজনন। অন্তিতঃ বকজশাজর পদাপ্ণ করজিই তেজতে চপ্রমাতবভ্াজবর সজঙ্গ সজঙ্গই লক্ষী-

রাধার কথা িাঁর মজন হজয়জে। নপুংসক অতভমনু্যর স্ত্রীরূজপ লক্ষী বি্মাজন বাস করজেন এও 

িাঁর োনা। অথে রাধা িাঁর স্বরূপ োজনন না বা কৃষ্জকও োজনন না। তিতন তনিান্তই সংসার 

বাসনায় আবধি শৃঙ্খলা,  িার তনজের কাজে তিতন ‘বড়ায় চবৌহারী, বড়ার তঝ’। কৃজষ্র সজঙ্গ িাঁর 

চলৌতকক সম্পক্ মািুলানী ভাতগজনয়। এরকম চক্ষজরে লীলাবণ্নায় কাজব্যর তদক চথজক সংঘাি 

অবশ্যম্ভাবী। এইেন্যই কতবজক রাধার তবরাতগনী অবস্া এবং কৃজষ্র সজম্ভাজগচ্ছার প্রাবল্য এবং 

বলপ্রদশ্ন প্রভৃতি বণ্না করজি হজয়জে। কৃষ্ চদখজেন এ িাঁরই স্বকীয়া এবং তেরন্তনী,  বদবী 

মায়ায় তবমূঢ় হজয় পরসংসজগ্ োপন করজেন, ো কৃজষ্র তনিান্ত অসহনীয়। সুিরাং ঐ অবস্া 

চথজক শ্রীমিীজক প্রবুধি করার বাসনায় এবং প্রজয়ােনীয়িাজবাজধ িাঁজক বলপ্রদশ্ন করজি হজয়জে 

এবং পুনতঃপুনতঃ স্মরণ কতরজয় তদজি হজয়জে চে তিতনই রাম, তিতনই দশাবিার। এজক্ষজরে পরবি্ী 

ববষ্ব চপ্রমভততির লীলাপ্রকাশ সম্ভবপর নয়। পরবি্ী ববষ্ব কপেনায় এই বাস্ব তদকতি অস্বীকৃি 

হজয়জে রাধা পরকীয়া হ’চলও েন্ চথজকই কৃষ্জপ্রমতবহ্বলা। এমন অজলৌতকক ভাবনা অবলম্বণ 
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ক’চর পূব্রাগ মানাতদ রিতথি করা হজয়জে। কাব্য রেনা করজি তগজয় বড়ু েন্ডীদাসজক অধ্যাজত্মর 

সজঙ্গ বাস্জবর সামঞ্জস্য রক্ষা করজি হজয়জে। পরবি্ী চগৌড়ীয় ববষ্ব কাব্যদশ্জন রাধা (এবং 

চগাপীরা) পরকীয়া হজয় তকভাজব উপপতি কৃজষ্র সজঙ্গ তমতলি হজিন এই সমস্যার সমাধাজন 

চোগমায়ায় কপেনা করা হজয়জে, বলা হজয়জে – 

 চমা তবেজয় চগাপীগজণর উপপতিভাজব।

 চোগমায়া কতরজবক আপন প্রভাজব।।

কৃ-কীজি অজলৌতককিার অবকাশ না চরজখ কাজব্যাতেি বাস্ব পতরতস্তি গজড় চিালার প্রয়াস 

করা হজয়জে। এইেন্য রাধাজক অলংকারভূতেিা ধনী কন্যা ক’চরও দতধদুধেপসাতরণী রূজপ বণ্না 

করা হজয়জে। কৃষ্জক কখজনা দানী সাতেজয় কখজনা চনৌকার কান্ডারী সাতেজয় উপস্াতপি করজি 

হজয়জে এবং তমলন-সমস্যার-সমাধান কজপে বড়াইজয়র চদৌি্য তনম্াণ করজি হজয়জে।

 প্রনে হজি পাজর,  চলৌতকক সম্পজক্র মজধ্য আবধি করজি তগজয় এজকবাজর মািুলানী 

ভাতগজনয় সম্পক্ চিা কতব তেল না করজলই পারজিন। আমাজদর মজন হয় এজক্ষজরে কতবর গি্যন্তর 

তেল না,  তিতন ব্হ্মচববজি্ চলাক-প্রেতলি কাতহনীজি এ তবেয়তি চপজয় থাকজবন। 

 দানখজন্ড কৃষ্ পুনতঃপুনতঃ রাতধকাজক পূব্ পূব্ েজন্র সম্পজক্র কথা স্মরণ কতরজি তদজি 

চেজয়জেন, তকন্তু ‘মুগধী চগাআলী’ িা তবশ্বাস কজরন তন। ইহেজন্র সম্পক্জকই সব্স্ব ব’চল ধজর 

আজেন।

দানখন্ড স্মরণীয় – 

              পুরুব কালজি চিা পতি েক্রপাতন

              চিা এবঁ পাসতরতল চকজহ্ন।

              চিাহ্মার কারজণ আজহ্ম আবিার বকল

              তদআঁ োহ আতলঙ্গন দাজন

                     *      *      *      *      *

              কজভাঁ রাধা নাতহঁ চবাজলাঁ চমাএঁ পাপবানী।

              চিাজহ্ম নারী চমার নহ আইহজনর রাণী।।

              এ চবাল চিাহ্মার কাহ্নাতঞ সতহজিঁ না পারী।
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              চকাণ কালি কাহ্নাতঞ আজহ্ম চিার নারী।।

              রামায়ণ কথা রাধা কতহল চিাহ্মাজর।

              িজভাঁজহা মুগধী রাধা না তেহ্ন আহ্মাজর।।

              কি তমো চবালহ সুদেরী বনমালী।

              চিার চবাজল ভান্ডাতয়তল নজহ ে্রিাবলী।।

                      *      *      *      *      * 

          োওয়াল না চদতখহ চমাজর রাধা োনওঁ রতি সকল।

                      *      *      *      *      *

          িজবতসঁ ধরজমর ভয় রাধাল আল েতদ চমাএঁ হজরাঁ পরনারী।

          অপণ অজঙ্গর লতখমী হইআঁ চিাজহ্ম না তেহ্নতস অনন্ত মুরারী

          পুরুব েরজম কাহ্নাতঞ আতেজলাঁ বা চিার নারী।

          ইহ েরজম চক বা পাতিআএ অপজণ বুঝহ মুরারী।।

   ইি্যাতদ।

 কৃষ্ কি্ৃক সজম্ভাগরতির োবিীয় উপোর প্রজয়াজগর মূজলও রাতধকাজক স্বাতভমুখী করার 

প্রয়াসই লতক্ষি হয়। দানখন্ড-চনৌকাখজন্ড কৃজষ্র এ তবেজয় উদ্যম এবং প্রাথতমক সাফজল্যর পর 

রাধাতবরহ অংজশ কৃজষ্র েদ্চবরাগ্য এ দুইজক তমতলজয় চদজখ িজবই এ রিজন্র রাধাকৃষ্ প্রণয় 

স্মপজক্ মন্তব্য করা সমীেীন। কৃষ্ তনে শততিজক অথ্াৎ লক্ষী-রাধাজক তেনজি পারার পর চে 

বলপ্রজয়াগ কজরজেন িাজি দাম্পি্যজপ্রজমর নীতি লতঙ্ঘি হয়তন,  কারণ, “উপপন্না তহ দাজরেু 

প্রভূিা সব্জিামুখী”। 

 তবমানবাবু ঐতিহাতসক এবং ভতি মানুে হজয়ও কৃষ্কীি্জনর অধ্যাত্ম এবং চলৌতকক 

পতরতস্তির তমরেজণর প্রজয়ােনীয়িা তবেজয় অবতহি হজি পাজরনতন। তিতন চোিখাজিা কজয়কতি 

অসংগতিও িুজল ধজরজি চেজয়জেন। চেমন রাধার বয়স রাধার মুজখই কখজনা এগাজরা কখজনা বাজরা 

বলা হজয়জে। আবার বলা হজয়জে ‘দতধ তবঁজক োইএ বড়াতয়ও বারহ বৎসর’; রাতধকা বার বৎসজরর 

হজলও িার পূণ্জেৌবনাবস্ার বণ্না চদওয়া হজয়জে এবং িার মুজখ বয়তঃপ্রাপ্তা রমণীর ভাো বসাজনা 

হজয়জে; দানখজন্ড কৃষ্রাধার বদতহক তমলন সংসাতধি হজলও চনৌকাখজন্ড রাধাজক বলজি চদখা 

োজচ্ছ চে ‘প্রথম চেৌবন চমার মুতদি ভান্ডার’ – ইি্যাতদ। তবমানবাবু দৃটি এই সব অসংগতির তকেু 

তকেু চেৌততিক েবাব চে না চদওয়া োয় এমন নয়। বলা োয়, গীিজগাতবজদের নাদেীজ্াজক এবং 

ব্হ্মজবৌবজি্ নজদের তনজদ্জশ তশশুকৃষ্জক চক্রাজড় ক’চর রাধার গৃহাতভমুজখ োরো এবং অরণ্যাস্রাজল 
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উভজয়র তমলন তকভাজব তবশ্বাসজোগ্য হয়?  তকন্তু চেমন অধ্যাত্ম, চিমতন কাব্য েুততির সংগতিজক 

পতরহার কজরই েজল। িা োড়া চোিখাি অসংগতি েতদ থাজকই িাজি রতসজকর রসাস্বাদজনর 

ব্যাঘাি হয় না। তবমানবাবু এ কাজব্যর কৃষ্েতরজরে আর একতি প্রবল চদাে লক্ষ্য কজরজেন, কৃষ্ 

শুধু কামুক লম্পিই নয়, চস অপহারক, দসু্য, কারণ, দানখজন্ডর চশজে সজম্ভাগাজন্ত চস রাতধকার 

আভরণ চকজড় তনজয়জে। তকন্তু তিতন লক্ষ্য কজরনতন কৃষ্কীি্নকার এর েুততি তদজয়জেন – ‘কাঢ়ী 

বলল আভরণ পুন রিী আজশ’। এজি কৃজষ্র দসু্যস্বভাব প্রতিপন্ন হয় না। এই কাজে্র স্বপজক্ষ 

চবাধ হয় অন্য েুততিও আজে। স্বদারার অজঙ্গ অন্যপ্রদতে অলংকার অসহনীয়,  শ্রীরাধার আত্মস্বরূপ 

তবসৃ্মি হজয় সংসাজর আসততির একিা অংশ হ’ল অলংকাজর আসততি আর সংসারাসততি চমােন 

করাই কৃজষ্র অতভপ্রায়; তপ্রয়ার আভরণ তনে সমীজপ রক্ষা করা রতিভাববধ্জনর অঙ্গ তবজশে – 

ইি্যাতদ। কতব তবদ্যাপতিও আভরণ হরণ বণ্না কজরজেন– 

              ন হর ন হর হতর হৃদয়ক হার।

              দুহু কুল অপেশ পতহল পসার।।

 নানাতবধ তবরূপ আজলােনার মুজখও তকন্তু তবমানবাবু একতি খুব েথাথ্ বাক্য উচ্চারণ 

কজরজেন। িা এই চে, “কাতহনী তহসাজব বইখাতন দুব্ল হইজলও কথা কািাকাতিজি ইহার েুতড় 

নাই”। এতি তনদোচ্ছজল স্তুতিই হজয়জে। বাস্তবক কৃষ্কীি্জনর সংঘািময় সংলাজপ চে োিুে্ 

রতক্ষি হজয়জে িা পরবি্ী বাঙলা সাতহজি্যও তবরল। প্রতিপজদ বজক্রাততিপূণ্ এরকম রসালাজপর 

একরে সমাহার সংসৃ্ি বাক্যাতদজিও চনই। এ তবেজয় আমরা পূজব্ই আজলােনা কজরতে।

 তবমানবাবুর আর একতি অতভজোজগর প্রিু্যতের তদজয় আমরা এ প্রবজধের সমাতপ্তর অতভমুখীন 

হতচ্ছ। “আতদরজসর েরােতড় থাকায় কাব্যখাতন প্রায় Pronoqraphy র পে্াজয় পতড়য়াজে এবং 

চসইেন্য একজরেণীর পােজকর তনকি খুবই তেতোকে্ক হইয়াজে”। 

 বুঝজি কটি হয় না চে সমাজলােক এই ধম্ীয় কাব্যতির উপর কু্রধি  হজয়জেন িাই 

এই মন্তব্য। নিুবা চদবিা মানুে-তনতব্জশজে সজম্ভাগ শৃঙ্গাজরর বণ্নার চে ভারিীয় ঐতিহ্য িার 

অতিতরতি এমন তকেু এজি চনই। আর প্রবীজণরাই কাব্যতির সমাদর কজরজেন সবজেজয় চবতশ। 

তকন্তু কৃষ্কীি্নকারজক িাঁর বণ্নীয় সম্ভীগরতির পূণ্াঙ্গিা চসৌষ্ঠব বরদধজনর েন্য ব্যাপকভাজব 

ভারিীয় কামশাজস্ত্রর সহায়িা অবশ্যই রিহণ করজি হজয়তেল। িামু্বলাতদ সহ দূিী চপ্ররণ, নাতয়কার 

সমু্জখ পুনতঃপুনতঃ নাতয়কার রূপবণ্ন। তবদধেিাময় োিুবাক্য প্রজয়াগ। আতলঙ্গন, চকশরিহণ, 
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নখক্ষিাতদ উৎপাদন প্রভৃতি ক্রমাবিজয় চেভাজব বণ্না করা হজয়জে িাজি মজন হয় কতব িাঁর 

কামশাস্ত্র অধ্যয়ণজক কাজে লাতগজয়জেন। দাজমাদর গুজপ্তর কুট্টনীমি কাজব্য শৃঙ্গাজরাপোর প্রসজঙ্গ 

বলা হজচ্ছ –

              অতবনয় এব তবভূেণম্ীলােরণজমব বহু মানতঃ।

              তনতঃশঙ্কচিব চসৌষ্ঠবমনবতস্তিজরব চগৌরবাধানম্ ।।

              চকশরিহণমনুরিহতঃ উপকারস্াড়নং মুজদ দংশতঃ।

                নখতবতলখনভু্যদজয়া দৃঢ়জদহ তনপীড়নং সমুৎকে্তঃ।।

              ইি্যাতদ

 এই কুট্টনীমি কাব্য চে সজম্ভাগ-শৃঙ্গার বণ্নায় েন্ডীদাজসর অন্যিম আদশ্স্ানীয় তেল িার 

প্রমাণ পাওয়া োয় বড়াইজয়র রূপ ও োতরজরে্যর তনম্াজণ কুট্টনীমজির দূিী ‘তবকরালা’র অনুসরণ। 

কুট্টনীমিজম তবকরালাজক চদখতে – 

            অথ তবরজলান্নিদশনাং তনম্নহনং সূ্লতেতপি নাসারিাম্ ।

            উল্বণেুেুকলতক্ষি শুষ্কুেস্ান তশতথলকৃততেিনুম।।

            গম্ভীরারতিদৃশং তনভূ্েণলম্বকণ্পালীংে।

            কতিপয় পানু্ডর তেকুরাং প্রকিতশরাসন্তিায়রিীবাম্ ।।

            তসিজধৌিবসনেুগলাং তবতবজধৌেতধমতণসনাথগলসূরোম্ ।।

            ইি্যাতদ।

েন্ডীদাস এর সার রিহণ ক’চর বড়াইজয়র বণ্না তদজয়জেন – 

                      চশি োমর সম চকজশ

                      কপাল ভাতঙ্গল দুই পাজশ।।

                      ভ্রুতহ েূণজরখ চেহ্ন চদতখ।

                      চকাির বািুল দুঈ আঁতখ।।

                      মাহাপুি নাশা দন্তহীজন।

                      উন্নি গন্ড কজপাল খীজন।।

                      ওে আধর উেুক তেনী।।

                      কােী সম বাহুেুগজল।

                      নাতভমূজল দুঈ কুে লুজল।।

 চদৌি্যকাজে্্য বড়াইজয়র দক্ষিা কৃষ্কীি্জনর পােজকর সুতবতদি। প্রেতলি ববষ্ব পদাবলীজিও 
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মান, খতন্ডিা, তপ্রয়সমাগম উৎকন্ঠা, তমলন প্রভৃতির বণ্নায় বাৎস্যায়নাতদর অনুসরণ েজথটি করা 

হজয়জে। কৃষ্কীি্জন অধ্যাত্ম এবং বাস্বজক একসূজরে বাঁধজি তগজয় কতবজক চলাকপ্রেতলি কাতহনীর 

পুনতব্ন্যাস করজি হজয়জে। নানা স্ান চথজক উপাদান সংরিহ করজি হজয়জে। গীিজগাতবদে এবং 

তবদ্যাপতির পদও অধ্যাত্ম ও কাজব্যর পতরণয়বধেন তকন্তু শ্রীকৃষ্কীি্জনর পূণ্াঙ্গিা ঐগুতলর মজধ্য 

চনই। অন্যপূব্া রমণী তকভাজব স্বামীসঙ্গ এবং পূব্প্রণয় তফজর চপজয়তেজলন িার তবশ্বাসজোগ্য এবং 

পূণ্াঙ্গ পতরেয় গীিজগাতবদে এবং তবদ্যাপতির পদ বহন কজর না। তবদ্যাপতি িামু্বলাতদসহ দূিী-

চপ্ররণ, রাতধকার চকাপ, দানলীলার আভাসমারে দু-োর পঙততিজি তদজয়জেন। বাস্ব সম্ভাব্যিার 

তবজবেনা পােজকর কপেনার উপজরই চেজড় তদজয়জেন। এজক্ষজরে বড়ু েন্ডীদাস পরস্পর তবরুধি 

চলাককাতহনী ও চপৌরাতণক উপাদাজনর উপর তনে কপেনা উদ্ভাতবি ঘিনাজক প্রাধান্য তদজয় সুসমঞ্জস 

ও তবশ্বাসজোগ্য রাধাকৃষ্ প্রণয়কাতহনী রিন্ন কজরজেন। সাতহতি্যক উৎকজে্র েন্য তিতন চকবল 

েয়জদজবরই কজয়কতি গীজির অনুবাদ কজরনতন, অন্য বহু সংসৃ্ি কতব চথজক ঋণ তনজয়জেন। এই 

রিহজণর তেহ্ন শ্রীরাধার রূপবণ্নায় তবজশেভাজব প্রকতিি। 

                লতলি আলকপাঁতি কাঁতি চদতখ লাজে।

                িমাল কতলকাকূল রজহ বনসাজঝ।।

                আলস চলােন চদতখ কােজল উেল।

                েজল পতস িপ কজর নীল উিপল।।

প্রভৃতি এবং ‘লাবণ্য েল চিার তসহাল কুন্তল’ প্রভৃতি অতনবাে্ভাজব সংসৃ্ি চথজক সংগৃহীি।

 এই সব তদক তবজবেনা ক’চর কৃষ্কীি্নজক তনেক রিাম্য কতবর রেনা বলা োয় না, Pas-

toral poem বা Ballad ও বলা েজল না। নাি্য তমরে-গীি এই কাজব্যর ভাবরূপ হজলও এর 

েরণতবন্যাস, সুতনরূতপি চ্াকেদে অথ্ দুই ও োর পঙততির তনয়তমি রিন্ন লক্ষ্য ক’চর এজক 

তকেুিা artificial Ballad ব’চল বরং মজন করা চেজি পাজর।

 এ চহন তবসৃ্ি লীলাবণ্ন এবং বাগ্ ববদজধে্য ও কাব্যাংজশ অসাধারণ রিন্ পরবি্ী ববষ্ব 

ধম্ ও পদাবলীজক প্রভাতবি না ক’চরই পাজর তন। রাধার মুধোবস্া পরবি্ী রস-দশ্জন পতরি্যতি 

হ’চলও কৃজষ্র মুরলীর চগৌরব এবং রাধার তবরহাবস্া শুধু অনুসৃি নয়, অনুকৃিও হজয়জে। আমরা 

সজদেহ কজরতে এই খতন্ডি রিজন্ আমরা কতব তলতখি রাধা তবরজহর মারে আধখানা অংশ চপজয়তে। 

সুিরাং মহাপ্রভু চে এই েন্ডীদাজসর কৃষ্কীি্নই আস্বাদন করজিন চস তবেজয় সজদেহ করা 

ভ্মাত্মক। োঁরা এই কাজব্য রিাম্যিা এবং কুরুতে চদজখজেন োঁরা িাঁজদর স্বকীয় ভ্জমর উপর তভততে 
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ক’চর মজন কজরজেন মহাপ্রভু এরকম কাব্য আস্বাদন করজি পাজরন না,  িাঁরা শুধু এই কাজব্যর 

উপরই অতবোর কজরন তন, মহাপ্রভুর সব্াত্মরুতের উপজরও তনে তবোজরর সংকীণ্ মানদন্ড প্রজয়াগ 

কজরজেন।

 চশে কথায় আতদ বা ‘বড়ু’ েন্ডীদাজসর বাসভূতম। সহতেয়া ‘তপতরতি’-রতসক িৃিীয় েন্ডীদাস 

তলতখি “শালজিাড়া রিাম, অতি পীেস্ান, তনিার আলয় চেথা”  প্রভৃতি পজদ শালজিাড়া রিাজম 

েন্ডীদাজসর বাসস্ান ব’চল উজলেখ করা হজয়জে এবং েন্ডীদাস বাসুলীর কৃপায় তকভাজব তপতরতি-

রতসক হজয়তেজলন িার তববরণ চদওয়া হজয়জে। পদতি পড়ার চবশ তকেুকাল পজর চকৌিুহলাক্রান্ত 

হজয় অনুসধোজনর েন্য শালজিাড়া োই। বাঁকুড়া চেলার উতেরাচিজল ‘গঙ্গােলঘাতি’ থানার তকেু 

আজগ ঐ শালজিাড়া রিাম। িখনকার তদজন রিামতি তশখরভুজমর েতমদাজরর অন্তভ্ুতি তেল। পাকা 

সড়ক চথজক মাইলখাজনক দতক্ষজণ রিাম, ব্াহ্মণ, রেক, কুম্ভকার ও কৃতেেীবীজদর বাস। রিাজমর  

মাঝখান তদজয় একতি ‘চিাড়’ বা েলপ্রবাহ দতক্ষণ চথজক উতেজর প্রসাতরি, িার  দু’পাজশ মানুজের 

বসতি। বে্া োড়া অন্য সমজয় চসই বালুময় প্রবাহতিই পজথর কাে কজর। রিাজমর দতক্ষণ প্রাজন্ত 

একতি চিঁিুল গাজের তনজে বাঁধাজনা চবদীজি অতি প্রােীন সুিরাং ক্ষতিি বহু প্রস্তুরমূতি্ রতক্ষি 

রজয়জে চদতখ। বাসুলীর কথা তেজ্াসা করজিই রিাজমর চলাক মনসাোকুজরর একতি োলাঘর 

চদতখজয় তদল। তভিজর ঢুজক আরও অবাক হই। পাথজর চখাদাই চবশ কজয়কতি েমৎকার চোি 

চোি মূতি্ রজয়জে। চসগুতল বেন-চবৌধি পুরুোকৃতি িাত্রিক চদবিা বা িীথ্ংকরজদর মূি্ী বজলই 

মজন হ’ল। মূতি্গুতলর অবয়ব তনম্াণ ও পাতলজশর কাে প্রথম চরেণীর। এর পজরই আমাজদর 

চদখাজনা হ’ল চোি তপিজলর তসংহাসজন উপতবটি বাসুলী মূতি্। মাথা চনই, োর হাি ও দুই পাজয়র 

ভতঙ্গ উপজবশজনর, এজকবাজর সরস্বিীর ভতঙ্গ। সরস্বিী মূজল িাত্রিক চদবিা, আর ‘বাগীশ্বরী’ শদে 

চথজকই বাসলী (পজর বাসুলী) শজদের উদ্ভব। সুিরাং রিামতি চে চবশ প্রােীন এবং েন্ডীদাজসর 

বাসস্ান হজি পাজর এমন দৃঢ় ধারণা হ’ল। তবজশজে এই িথ্যিাও তমতলজয় চনওয়া চগল চে 

কৃষ্কীি্ন কাজব্যর পঁুতথ বাঁকুড়ার রাধানগর রিাম চথজকই ৺ বসন্তরঞ্জন  রায় তবদ্ৎবলেভ আতবষ্ার 

কজরতেজলন। শালজিাড়া রিাজম রেক (= রঞ্জক) বৃততের চবশ কজয়কঘর বসতিও চদখা চগল। আর 

চশানা চগল চে িাঁজদর একেজনর গৃজহ বহু প্রােীন পুঁতথ তেল আর িার তভিজর কী বস্তু তেল িা 

না চেজন পতবরে বস্তু মজন ক’চর বহুতদন রক্ষা করার পর সম্প্রতি দাজমাদজরর েজল তবসে্ন করা 

হজয়জে। রেজকরা রিাজমর পুরাজনা বাতসদো। সুিরাং েন্ডীদাজসর রেতকনী-প্রীতি অবাস্ব নাও হজি 

পাজর।

 বাঁকুড়ার োিনা রিাজমও েন্ডীদাজসর অবতস্তি তবেজয় প্রবাদ রজয়জে। োিনা তশখরভূজমর 
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সামন্ত রাো অথ্াৎ েতমদাজরর অবতস্তির রিাম। িাঁর দ্ারা আহুি হজয় ও েতমেমার দ্ারা 

পুরসৃ্ি হজয় েন্ডীদাস পরবি্ী েীবন োিনাজিই কাতিজিতেজলন এমন ওঐয়া খুবই সম্ভবপর। 

অন্য দুই েন্ডীদাজসর মজধ্য তদ্ে বা দীন ভতণিার বেিন্য-পরবি্ী েন্ডীদাস, োঁর পজদ চগৌড়ীয় 

ববষ্ব ভাবুকিার প্রকৃটি পতরেয় পাওয়া োয় তিতন বীরভূজমর নানু্নর রিাম তনবাসী হজি পাজরন। 

আর পরবি্ী সহতেয়া রতসক েন্ডীদাস বধ্মাজনর গলতস রিাজমর তনকিবি্ী চকানও স্াজন আতবভূ্ি 

হজয়তেজলন এমন অনুমান করা োয়।
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মুখ্   দতরদ্র   সামান্যেন  সহ  সমস্  চগৌড়বজঙ্গর  মানুে  একবার মারে  তবপ্লজবর  স্বাদ  

অনুভব  কজরতেল,  চস  আে  চথজক  প্রায়  পাঁেশ’ বের  আজগ,  এক  মানব  সন্তাজনর  

অন্তজর  প্রসুপ্ত  চদবস্বরূজপর  আকতস্মক  প্রকাজশ।  এ  তবপ্লব  িথাকতথি  রাষ্টচনতিক  

তবপ্লব  নয়,  এক  সামূতহক  ভাবতবপ্লব,  নবচেিজন্যর  সূ্রণ,  ো  বতহরঙ্গ  তবপ্লব চথজক  চঢর  

চবতশ  মম্স্পশ্ী,  ো  বাঙালীর  স্বজনে  ও  সাধনায়  নবেন্ ঘতিজয়তেল।  এর  ফজল  আমাজদর  

পুরাজনা  ধ্যানধারণা,  চসনআমল চথজক  বাতহি  রক্ষণশীল  শাস্ত্রীয়  মানতসকিা  ও  সামাতেক  

োল-েলন তবপে্স্  হজয়  পজড়তেল। উতনশ-তবশ  শিজকর  সাম্প্রতিককাজল  পতশ্মা তশক্ষা  এবং  

চসইসজঙ্গ  রতবিুল্য  মহাকতবর  প্রকাজশও  ঘুম  চভজঙজে চকবল  মুতটিজময়  তশতক্ষি  ব্যততির,  

আপামর  েনসাধারজণর  নয়।  শুষ্ অসাড়  মানুজের  অন্ততঃকরজণ  সাড়া  োতগজয়  চসই  আশ্ে্  

তবপ্লব  তেতন সম্ভব  কজরতেজলন  িাঁর  সন্ন্যাস-প্রাপ্ত  আখ্যা  শ্রীচেিন্য,  মািৃদতে ডাকনাম  তনমাই,  

চলাকমুজখ  প্রদতে  তবজশেজণ  চগারা  বা  চগৌরাঙ্গ। প্রি্যজক্ষ  িাঁর  তশশুরূজপ  আতবভ্াব  ১৪৮৬  

খ্ীস্াজদের  অথ্াৎ  বাঙলা ৮৯২  সজনর  এই  ফাল্গুনী  পূতণ্মার  সধে্যায়।

 িখন  পাোন-শাসজনর  কাল।  ১৪৮৬  খ্ীতঃ  এর  মারে  কজয়ক বৎসর  পজরই  সুলিান-

কুলতিলক  হুজসন  শাহ  বাঙলার  িখ্ চি  আজসন। পাোন-শাসজনর  নীতি  তেল  তহদুে-মুসলমাজন  

সমদৃতটি।  তবজশজে সূফী  পীর  সাধজকর  পাশাপাতশ  ব্াহ্মণ  পতন্ডি  ও  চলখজকর  ভূতম  ও 

বৃততে  দান। বলোলীর  সৃ্মতির  অনুশাসজন  োতলি  ও  েতরেশ  োতি  বজণ্ তবভতি  তহদুে-সমাজের  

উপর  পাোন  শাসন  চকানও  হস্জক্ষপ  কজরতন। িজব  ধম্ীয়  ও  মানতবক  অতধকার  চথজক  

বতচিি  তনম্নবণ্  তহদুেরা  চে ধম্ ও মে্াদার আশায় সূফীধম্ িথা ইসলাম বরণ করজি থাজকন 

িাজি রােশাসজনর  তকেু  করার  তেল  না। চসন-আমল  চথজকই  নবদ্ীপ  তেল পাতন্ডজি্যর  ও  

চিাজল  তশক্ষালাজভর  েন্য  পূব্াচিজল  খ্যাি। পাোন সুলিানজদর  উৎসাহদাজনর  ফজল  চগৌড়  

বাঙলার  বাইজর  চথজকও  পতন্ডি  ও  ধাতম্জকরা  এজস  নবদ্ীজপ  িথা  সাধুসন্তজদর  পুরী  

শাতন্তপুজর বসবাস  করজি  থাজকন। এইভাজব  শ্রীহট্ট  চথজক  এজসতেজলন  ধম্ানুরাগী ও  চিেস্বী  

অচদ্ি  আোে্,  েগন্নাথ  তমরে  এবং  শ্রীবাসাতদ  আরও অজনজক।  অচদ্ি  সঙ্গী  মুসলমান  

শদৈমানৈ  শ্গীচচতন্য
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সাধক  হতরদাস  অবশ্য  চগৌজড়রই  তভন্ন  স্ান  চথজক  এজস  কৃততেবাস-প্রতসধি  ফুতলয়ায়  আরেম  

তনম্াণ কজরন।

 পত্নী  শেীজদবীর  সজঙ্গ  েগন্নাথ  তমরে  সামান্য  একতি  কুতির  চবঁজধ  বাস  করজি  

থাজকন  নবদ্ীজপর  গঙ্গািীজরর  প্রতসধি  ব্াহ্মণ  পলেীর  এক  প্রাজন্ত।  বেিন্যলীলার  প্রি্যক্ষদ্রষ্টা  

মুরাতরর  তববরণ অনুসাজর  তমরে-পতরবার  তেল  ‘সুদতরদ্র’।  এঁজদর  প্রথম  পুরে  সন্তান তবশ্বরূজপ  

অচদ্ি  আোজে্্যর  কাজে  ধম্রিন্  প’চড়  ববরাগী  হজয়  অপে বয়জসই  গৃহি্যাগ  কজরন।  

বাজল্য  তনমাই  তেজলন  েপল,  এমন  তক দুরন্ত।  সমবয়সী  চেজলজদর  তমজল  গঙ্গার  ঘাজি  

ও  পাড়ায়  চলাকজক তবব্ি  করজিন,  অথে  পড়শীরা  িাঁজক  ভাজলাও  বাসজিন  েজথটি। 

তনমাই-চগৌরাঙ্গ  চলখাপড়া  আরম্ভ  কজরজেন  এমন  সময়  েগন্নাথ  তমজরের  চলাকান্তর  ঘজি।  

পােশালার  প্রাথতমক  তশক্ষাজন্ত  বকজশার  চিাজল পড়ার  সময়  তনমাইজয়র  চসই  দুরন্তপনা  

অন্যরূপ  তনজল। চিাজল  কলাপ-ব্যাকরজণর  োরে  তেজলন  তিতন।  ব্যাকরজণর  ফাঁতক  তেজ্াসা  

ক’চর তিতন  শুধু  সহপােীজদরই  অপদস্  করজিন  না,  বজয়াজে্যষ্ঠজদরও  িজক্র  মজধ্য  চিজন  

এজন  তবব্ি  ক’চর  িুলজিন। িার  উপর  োলেলন  তনজয়  উচ্চারণ  তনজয়  অন্যজক  ব্যঙ্গ  

কজরও  মো  অনুভব করজিন।  চিাজলর  পড়া  চবশ  তকেুদূর  এতগজয়জে  এমন  সময়  গঙ্গার 

ঘাজি  ও  পজথ  বলেভ  আোে্  িনয়া  লক্ষীর  সজঙ্গ  িাঁর  দৃতটি-তবতনময় হয়  ও  পরস্পর  

অনুরাগ  েজন্।  তববাজহ  উৎসুক  হজয়  অজন্যর  মুখ তদজয়  মাজয়র  কাজে  প্রস্াব  পাোজল  

শেীজদবী  প্রথজম  িাজি  সায়  না তদজয়  বজলন – এখনও  ওর  পড়া  চশে  হয়তন,  উপাে্ন  

ক’চর  সংসার োলাজি  সক্ষম  চহাজল  িখন  তববাহ।  তকন্তু  চেজলর  মজনাভাজবর  দৃঢ়িা  

চদজখ  পজর  শেীজদবী  মিই  চদন। িখন  তনমাই-চগৌরাজঙ্গর বয়তঃক্রম  আনুমাতনক  সজিজরা  

আোজরা।  চিাজল  পড়জেন,  আর  চসই সজঙ্গ  তনজের  চরেণীর  দু’োরেন  োরেজক  পড়াজচ্ছনও।  

আবার,  ব্যাকরণ  পড়া  সাঙ্গ  না  ক’চরই  চপৌজরাতহি্য  তশখজেন  সংসাজরর  ভরণ  চপােজণর  

উজদ্দজশ্য।  এইভাজব  দু’আড়াই  বৎসর  কািজল  পর চগৌরাঙ্গ  পূব্বঙ্গ  োরো  করজলন  চসখাজন  

চিাল  খুজল  ও  চপৌজরাতহি্য ক’চর  সংসাজরর  সম্বল  চোিাজি।  তকেুতদন  পজর  ঘজর  তফজর  

এজসই মম্াতন্তক  সংবাদ  শুনজলন  চে  সপ্দংশজন  লক্ষীজদবীর  মৃিু্য  ঘজিজে। শেীমািার  ভয়  

তেল  তবশ্বরূজপর  মি  তনমাইও  না  সংসার  ি্যাগ কজর। ফজল  তিতন  দ্রুি  পুজরের  তদ্িীয়  

তববাজহর  আজয়ােন  করজলন। এবার ধনবান পতন্ডি সনািন তমজরের কন্যা তবষু্তপ্রয়ার সজঙ্গ। 

তনিান্ত অতনচ্ছাসজত্ত্বও  মাজয়র  সজন্তােতবধাজনর  েন্য  চগৌরাঙ্গ  নামিতঃ   তদ্িীয় তববাহ  করজলন  

মারে।  প্রায়  বৎসর  দুই  পর  সঙ্গীসহ  চগজলন  গয়ায়, তপিৃ  তপন্ডদাজনর  উজদ্দজশ্য।  এই  গয়া  

গমণই  িাঁর  েীবজন  আমূল পতরবি্জনর  কারণ  চহাল।  িাঁর  অন্তজর  প্রসুপ্ত  চদবস্বরূজপর  
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আতবভ্াব ঘিাজল।

 গয়ায়  তগজয়  বদ্িভাজবর  সাধক  ঈশ্বরপুরীর  সাতন্নজধ্য  এজস  ও পাহাজড়র  তিলায়  

তমতদ্রি  তবষু্পদ  তেহ্ন  চদজখ  িাঁর  ভাবান্তর  ঘিল। পুরাণ-বতণ্ি  ও  পদাবলীজি  গীি  রাধার  

ন্যায়  কৃষ্ তবরজহ  ব্যাকুল হজয়  পড়জলন  তিতন। ‘চকাথা  কৃষ্’  ব’চল  িাঁর  ঘন  ঘন  অশ্রুপাি 

ঘিজি  লাগল,  সারা  চদহ  চরামাজচি  কন্টতকি  হজি  থাকল,  কখনও ভাজব  তবহ্বল  হজয়  

তিতন  নােজি  ও  মূে্া  চেজি  লাগজলন।  কখনও  বা  দু’হাি  িুজল  চেন  কৃষ্জক  ধরার  

েন্য  েুজি  চেজি  লাগজলন।  এ োিীয়  অদূ্ভি  ব্যাপার  চদজখ  সঙ্গীরা  িাঁজক  দ্রুি  ঘজর  

তফতরজয় আনার  েন্য  ব্যরি  হজলন।  পজথ  চলৌতকক  চেিনা  তফজর  এজল  চগৌরাঙ্গ িাঁজদর 

োনাজলন – এরকম আেরণ আমার ইচ্ছাকৃি নয়। মুরলীবাদনশীল  এক  কৃষ্বণ্  তকজশারজক  

আতম  চদখজি  পাই,  তকন্তু পরমুহূজি্ই  চস  অদৃশ্য  হজয়  োয়।  িারই  তবরজহ  তবহ্বল  হজয়  

আতম নাতে  কাঁতদ,  বাইজরর  তবশ্ব  িখন  আমার  কাজে  মুজে  োয়। নবদ্ীজপ তফজর  এজল  এই  

ভাব-তবহ্বলিা  চিা  কািলই  না  বরং  আরও  চবজড় উেল। পাড়ার  সকজল  ভাবজল  চগারা  

উন্াদ  হজয়  চগজে। শেীজদবী বায়ুশাতন্তর ব্যবস্া করজি লাগজলন। তকন্তু তকেুজিই তকেু চহাল না। 

ক্রজম শ্রীবাসাতদ  প্রবীণ  ও  অতভজ্  ব্যততিরা  ভাজলা ক’চর  চদজখ  শুজন তনধ্ারণ  করজলন,  এ  

বায়ু  চরাগ  নয়,  এ  ঈশ্বরাজবশেতনি  তবকার  ো  এর  আজগ  চকউ  প্রি্যক্ষ  কজরতন। শুজন  

শেীজদবী  আরও  ভয়  চপজয়  চগজলন  এই  চভজব  চে  তবশ্বরূজপর  মি  তনমাইও  গৃহি্যাগ 

করজব। চসতদনকার  চসই  েপল  ও  িাতক্ক  তপ্রয়  তকজশারতির  এ  ধরজণর  অদূ্ভি  ভাবান্তর  

ঘজি  চগজে  খবর  চপজয়  শুদ্রপলেী  এমনতক মুসলমান  পলেী  চথজকও  দজল  দজল  চলাক  এজস  

চগৌরাজঙ্গর  নৃি্য  ও নামকীি্ন  প্রি্যক্ষ  ক’চর  তবস্ময়  প্রকাশ  করজি  লাগজলন,  তকন্তু  সব 

শুজনও অরিাহ্য ক’চর উতড়জয় তদজলন ব্াহ্মণ পলেীর তবতেবান ও উন্নাতসক পতন্ডজিরা।

 তেক  চহাল,  প্রতি  সধে্যায়  শ্রীবাজসর  প্রশস্  অঙ্গজন  ভাবজদহী চগৌরাঙ্গজক  চকজ্রি  চরজখ  

চখালকরিাল  সহ  নৃি্যকীি্ন  হজব। হজি লাগলও  িাই। শ্রীবাজসর  অঙ্গন  ভজর  চেজি  লাগল  

চকৌিূহলী  িথা ধম্প্রবণ  অতশতক্ষি  সাধারণ  েজন। সংবাদ  শুজন  শাতন্তপুর  চথজক  এজস চোগ  

তদজি  লাগজলন  অচদ্ি  আোে্্য  ও  িাঁর  সজঙ্গ  মুসলমান  সাধক হতরদাস,  বহুদূর  চথজক  

এজস  েুিজলন  তনি্যানদে,  শ্রীখন্ড  চথজক  মাজঝ মজধ্য  আসজি  লাগজলন  নরহতর,  চোগ  তদজলন  

গীতিকার  ও কীি্তনয়াজদর  দল,  সহপােী  ও  সুগায়ক  মুকুদে,  চগৌরাজঙ্গর  সিি পাশ্ব্ের  

গদাধর  এবং  আরও  অজনজক। অতধক  রাতরে  পে্ন্ত নৃি্যকীি্জনর  সজঙ্গ  চগৌরাজঙ্গর  মূে্াতদ  

তবকাজরর  ও  েনজকালাহজলর তবরাম  রইল  না। এসব  উৎপাি  মজন  ক’চর  উজতেতেি  হজলন 
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রক্ষণশীল  ব্াহ্মজণর দল, ভাবজলন চদজশর োিধম্ নণ্ট করজি োইজে চগৌরাজঙ্গর  সঙ্গীরা। প্রোর  

করজি  লাগজলন  তকেু  ধম্জদ্রাহী মদ্যপ  নবদ্ীজপ  তবশৃঙ্খলা  আনজি  োইজে। তপেজন  চলাক  

লাগাজলন, েগাই  ও মাধাইজক  উজতেতেি  ক’চর  চগৌর-তনি্যানজদের  সমুতেি শাতস্তবধাজনর  

আজয়ােন  করজলন।  আর  প্রতিতদন  চলাক  পাতেজয় স্ানীয়  প্রশাসক  কােীর  কাজে  নাতলশ  

করজি  লাগজলন। এজদর  কথায় কােী  প্রথম  প্রথম  চপয়াদা  পাতেজয়  কীি্তনয়াজদর  তনরিহ  

কজরতেজলন। তকন্তু  চসতদন  তহদুে-মুসলমান  অগতণি  ভতি  ও  কীি্তনয়াজদর  সজঙ্গ নবদ্ীজপর  

রােপজথ  চশাভাোরো  কজর  চগৌরাঙ্গ  কােীজক  বুতঝজয়  তদজলন  চে  এ  চকানও  তবশৃঙ্খলার  

ব্যাপার  নয়। এ এক মানবমুখী নবধজম্র প্রারম্ভ,   িার পর চথজক কােী তনরস্ হজলন। ঐ 

শ্রীবাস অঙ্গজনই একতদন তনতশ্িভাজব প্রতিপন্ন চহাল চে চগৌরাঙ্গ ঈশ্বর কৃজষ্রই মানবজদহধারী 

অবিার, প্রামধম্ প্রোজরর দ্ারা মূখ্ দতরদ্র ও সমাজক লাতছিি মানুজের অন্তর-ঐশ্বজে্্যর অভু্যদয় 

ঘতিজয় শূদ্রজদ্রাহী ব্াহ্মণজদর চথজকও উজচ্চ স্াপন করার উজদ্দশ্য তনজয় এজসজেন। 

 তকন্তু এইভাজব সংসাজরর অনুবি্ী চথজকই তনে ভাব প্রকাজশর ও ধম্-প্রবি্জনর গুরুির 

অসুতবধা অনুভব করজি লাগজলন চগৌরহতর। মজন মজন সংকপে তনজলন িাঁজক সংসার ি্যাগ করজি 

হজবই। তনি্যানদোতদ ঘতনষ্ঠ দু’োরেন সহেজরর সজঙ্গ পরামশ্ করজলন ও কাজিায়ায় চকশব 

ভারিীর কাজে দীক্ষা তনজয় সন্ন্যাস রিহণ তস্র ক’চর চফলজলন। িখন িাঁর বয়তঃক্রম েতবিশ 

বৎসজরর চশজের তদক। ইং ১৫১০ খ্ীটিাজদের চফব্রুয়াতর মাস। শেীমািা তকেুিা তনে অনুভজব 

তকেুিা তনি্যানদে প্রমুজখর কথাবাি্ায় ব্যাপারিা অনুমান কজরতেজলন, আর চশজের তদজক চগৌরাঙ্গ 

তনজে িাঁজক ঐ তনদারুণ সংকজপের কথা োনাজল কান্নায় চভজঙ পড়জলন। সন্ন্যাস চনওয়ার আজগর  

তদন রাজরে গদাধজরর সজঙ্গ েবন হতরদাসজকও তিতন তনে কজক্ষ চরজখতেজলন। এতদজক শেীমািা 

সারারাতরে বাইজরর সদর দরোয় বজস অশ্রুপাি করজেন। চগৌরাঙ্গ বারংবার শেীমািাজক প্রণাম 

ও প্রদতক্ষণ ক’চরও বারংবার প্রজবাধ তদজয় চশেবাজরর মি ঘর চেজড় বাইজর পদজক্ষপ করজলন। 

 পজরর তদন মস্ক মুন্ডন ক’চর ও িার পরতদন সন্ন্যাস তনজয় ও দীক্ষাজন্ত “শ্রীচেিন্য” 

এই চনািুন নাম চপজয় কৃষ্ভাজব তবহ্বল অবস্ায় অতনতশ্িভাজব বৃদোবজনর পজথ পা তদজলন 

চগৌরহতর। সজঙ্গ েলজলন তনি্যানদে গদাধর ও ে্রিজশখর। দু’তিন তদন পথপতরক্রমা করার পর 

তনি্যানদে চকৌশজল িাঁজক তফতরজয় আনজলন শাতন্তপুজর অচদ্িগৃজহ। আর চসখাজন তনজয় এজলন 

শেীজদবীজকও। অচদ্িগৃজহ কজয়কতদন নৃি্যকীি্নসহ োপন ক’চর ও পুনরায় মাজয়র রধেজনর 

স্বাদ উপজভাগ কজর মাজয়রই উপজদজশ নীলােজল েগন্নাথ মতদেজর সন্ন্যাস েীবন কািাজনার 

সংকপে তনজয় রওনা হজলন তনে একান্ত অন্তরঙ্গ তনি্যানদে, হতরদাস, গদাধর ও মুকুদেজক তনজয়। 
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চসখাজন ওতড়শার রাো প্রিাপরুজদ্রর তনজদ্জশ িাঁর ও অন্যান্য পতরকরজদর বাসগৃহ ও মতদেজর 

প্রসাদ রিহণ তস্র হজয় চগল। ইতিমজধ্য প্রিাপরুজদ্রর সভাপতন্ডি প্রবীণ বাসুজদব সাব্জভৌমজক 

শ্রীচেিন্য তনে বদব প্রভাজব অচদ্ি মি চথজক ভততিপজথ তনজয় এজলন। আবার ভততির ধজম্ ও 

দশ্জন খ্যাি অচিল দাতক্ষণাি্য ভ্মজণর পজথ ওতড়শার রােকম্োরী িথা কৃজষ্ অনুরাগী রামানদে 

রায়জক তনে মতহমায় প্রভাতবি কজর, পজর চফরার পজথ িাঁজক রােকাে্ োতড়জয় নীলােজল তনজয় 

এজস তনে পাজশ্ব্ রাখজলন। বৎসর-খাজনক পর চগৌজড়র পথ তদজয় বৃদোবন পতরক্রমা করজবন 

তস্র করজলন,  শ্রীচেিন্য এজসজেন শুজন িাঁজক চদখার েন্য পথঘাি চলাজক চলাকারণ্য হজয় চেজি 

লাগল। চকানক্রজম লুতকজয় েুতরজয় তনশাজোজগ েলজি েলজি চগৌড় শহজরর তনকিবি্ী রামজকতল 

রিাজম এজস পজথর ধাজর তবরোম তনজি লাগজলন। ঐ রিাজমই বাস করজিন চগৌজড়র সুলিান হুজসন 

শাজহর অন্তরঙ্গ সতেব ও ম্রিী দুই ভাই দবীর খাস ও সাকর মতলেক। এঁরা মূজল ব্াহ্মণ হজলও 

রােকাে্ বজশ ঐ আখ্যায় পতরতেি তেজলন। এতদজক দবীর খাস তেজলন ভাজলা কতব ও সাকর 

মতলেক তেজলন শাস্ত্রতবৎ ও দাশ্তনক। শ্রীচেিন্য রামজকতলজি এজসজেন শুজন িাঁরা এজস শ্রীচেিজন্যর 

কাজে আত্মসমপ্ণ করজলন ও ববেতয়ক েীবন চথজক িাঁজদর উদ্াজরর েন্য প্রাথ্না করজলন। 

শ্রীচেিন্য িাঁজদর উপজদশ তদজলন সংসার ি্যাগ কজর বৃদোবজন তগজয় লুপ্তিীথ্ উধিার ও রিন্ তনম্াণ 

ক’চর রাগভততি প্রোর করজি,   আর িাঁজদর নূিন নাম তদজলন সনািন ও রূপ ব’চল। রাগভততি 

মূলক কাব্যনািক অলংকারশাস্ত্র ও সৃ্মতিরিন্ রেনা ক’চর এঁরা আেও ববষ্বসমাজে বদেনীয় 

হজয় রজয়জেন। চগৌজড়র পজথ-ঘাজি তবপুল েনিার সমাজবজশর খবর সুলিান হুজসন শাজহর 

কাজন চপঁোজল পর সব চেজনশুজন তনজয় তিতন িাঁর বসন্যজদর তনজদ্শ তদজলন – এই দরজবশ 

চেখাজন খুতশ থাকুন বা েলুন,  চকউ চেন চকানও তবঘ্ন সৃতটি না কজর িা চদখজব। তকন্তু চস োরো 

শ্রীচেিজন্যর আর  বৃদোবন োওয়া ঘিল না। সনািন উপজদশ তদজলন,  এি চলাক তপেজন তনজয় 

বৃদোবন োওয়া সঙ্গি হজব না। নীলােজল তফরজলন চগৌরে্রি। চসখাজন ভতিজদর অনুজরাজধ বৎসর 

দুই তস্রভাজব কাতিজয় ঝাড়খজন্ডর অরণয় পথ তদজয় চকালমুন্ডাজদর আতিথ্য রিহণ করজি করজি 

ও িাজদর ভততিধজম্ দীতক্ষি ক’চর বারাণসীজি তকেুতদন তবরোম তনজয় বৃদোবন চপঁোজলন। ভাজব 

আতবটি হজয় িীথ্ পতরক্রমা চসজর পজর কাশীজি তফজর এজসও বৃদোবজনর োরেী ববরাগী সনািজনর 

সজঙ্গ কজয়কতদন কাতিজয় িথা তবখ্যাি অচদ্িবাদী পতন্ডি প্রকাশানদেজক ভততিধজম্র পথ বুতঝজয় 

তদজয় নীলােজল তফরজলন।

 এরপর মি্্যেীবজনর চশে আোজরা বৎসর নীলােজল চথজক কখনও কৃজষ্র  তবরহ অনুভব 

ক’চর তনে ভাবাজবজশ নৃজি্য কীি্জন িথা প্রলাজপ ও মূে্ায় কািাজিন,  চলৌতকক চেিনা তফজর 

এজল ভতিজদর সজঙ্গ আলাপ-আজলােনা করজিন,  আবার ন্যায়নীতি ও ধজম্র তবজরাধী তকেু চদখজল 
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তবকু্ষধিিা প্রকাশ ক’চর িা তনবারণ করজিন। প্রতিবৎসরই রথোরোর সময় ধ’চর বাঙলা চথজক 

আসজিন পতরতেি ভজতিরা আর সারা বের ধজরই ভারজির নানা স্ান চথজক আসজিন তবখ্যাি 

পতন্ডি ও ভততিসাধকবৃদে। শ্রীচেিজন্যর ভাবময় অন্তে্ীবজনর সঙ্গী তেজলন রায় রামানদে ও স্বরূপ 

দাজমাদর আর িাঁর পতরেে্া করজিন ও পিন মূে্াতদ তবকার চথজক সামজল রাখজিন েগদানদে 

ও চগাতবদোতদ অনুেরবগ্। নীলােজল িাঁর অবস্াজনর সময়কার একতি উজলেখ্য ঘিনা চহাল – িাঁর 

তনকিবি্ী হজয় ভততিধজম্র আেরজণ েীবন কািাজবন এই উজদ্দজশ্য কজোর ববরাগী মজনাভাব তনজয় 

বাড়ী চথজক চগাপজন পাতলজয় আজসন েতমদার-িনয় রঘুনাথ দাস। শ্রীচেিন্য িাঁজক তনেপাজশ্ব্ 

আরেয়দান ও সব্জিাভাজব ভততিধজম্র আেরজণ দীতক্ষি করজলন। শ্রীচেিজন্যর তিজরাধাজনর পর 

রঘুনাথ দাস বৃদোবজন তগজয় রূপ-সনািজনর সজঙ্গ তমতলি হজয় রাগভততির পথ সুতনতম্ি করজি 

সাহাে্য কজরন। শ্রীচেিন্য তনি্যানদেজক পরামশ্ চদন বাঙলায় চথজক মূখ্ সামান্য েজনর মজধ্য 

নামকীি্ন প্রোর ক’চর িাজদর ধজম্র অতধকারী ক’চর িুলজি। এইভাজব নীলােজল রাগভততির ও 

মানতবকিার আশ্ে্ প্রকাশ চদতখজয় মারে আেতলেশ বৎসর বয়জস ১৫৩৩ খ্ীতঃ শ্রীচেিন্য তিজরাতহি 

হজলন। 

 শ্রীচেিন্য নীতিবাক্য ব’চল তনেমুজখ ভততিধজম্র প্রোজরর কাে কজরন তন,  িাঁর ভাবময় 

আত্মপ্রকাজশর ফজল শিগুণ প্রোজরর কাে আপনা চথজকই ঘজিতেল। এরই ফজল পূব্াচিজল 

ও তবজশজে চগৌড়বাঙলায় অন্তি দু’শ বের ধ’চর ভাজবর প্লাবন বজয় োয়। একতদজক শিাতধক 

কতবর ভাবজসৌদেজে্ পূণ্ প্রথম চরেণীর পদগীতি রেনা েজল,  অনুতদজক কীি্জন মুকগতরি হজি 

থাজক শিাদেীর পর শিাদেীর তনষ্পাণ তবমূঢ় রিামগুতল। মানুজের চসই উজদ্াধন আেও তনতশ্হ্ন 

হয়তন, আোর আোরজণ ও সাতহতি্যক প্রয়াজসর মজধ্য চসই ভাজবর প্রবাহ ক্ষীণ ধারায় আেও 

বজয় েজলজে। মুহু্মুহু তনেভাবপ্রকাজশ ব্যাকুতলি শ্রীচেিন্য প্রোজরর কাে করজি পাজরনতন, 

প্রোজরর দাতয়ত্ব চেজড় তদজয়তেজলন অচদ্ি,  তনি্যানদে,  রূপ সনািনাতদর উপর,  িজব সমাতহি 

অবস্ার অবকাজশ হতরনাজমর মাহাত্মজ্াপক কজয়কতি সংসৃ্ি চ্াক রেনা কজরতেজলন মাজঝ 

মজধ্য। বারংবার নাজমর উচ্চারজণর ফজল তেতেজধৌি হয়,  সাংসাতরক মতলনিা দূর হজয় োয় এবং 

চবদজবদাজন্ত কতথি দুল্ভ আনদেজলাক সহজেই আয়ত্ত্ব করা োয়,  এই তেল িাঁর তনে উপলধি 

বতিব্য। বস্তুিতঃ ব্াহ্মণ্য-শাতসি সমাজে ধজম্র অতধকার চথজক বতচিি অগতণি মানুজের মুততির 

েন্যই এই সহে পথতনজদ্শ। এই চ্াকগুতলর একতিজি নাজমর বা ভততিধজম্র তবজশেভাজব 

অতধকারী োঁরা িা এইভাজব োতনজয়জেন – োরা িৃজণর চেজয়ও সুনীে,  িরুর মিই সতহষু্ হজয় 

োরা আঘাি সহ্য ক’চর েজলজে,  সমাজে োরা মানমে্াদাহীন অথে অন্যজক সম্ান তদজি সিি 

উদরিীব িারাই নামভততির েথাথ্ অতধকারী। শ্রীচেিজন্যর এই মানবীয়িার িুলনা চদখা োয় না।

৫৯



 চগৌরাঙ্গ – শ্রীচেিন্য চেমন কৃতরেম োতিবণ্জভজদর প্রবল তবজরাধী তেজলন, চিমতন ধম্ তনজয় 

মানুজের সৃটি সম্প্রদায়-তবজভদও মাজনন তন। িাঁর উপলধি নব ভততিধজম্ ব্াহ্মণ, েন্ডাল, মুসলমান 

সকজলই সমপে্াজয়র। এ তবেজয় কজয়কতি ঘিনার উজলেখ করা চেজি পাজর। নবদ্ীজপ প্রাথতমক 

ভততিপ্রকাজশর অবসজর হীনশূদ্র শ্রীধজরর গৃজহ সঙ্গীদল সহ উপনীি হজয় িৃষ্াি্ অবস্ায় শ্রীধজরর 

চলাহার কলসী মুজখ িুজল েলপান কজরতেজলন। শ্রীবাজসর অঙ্গজন নৃি্যকীি্ন করার সময় সমজবি 

ভতিজদর চে আতলঙ্গন তদজিন িাজি ব্াহ্মণ শূদ্র মুসলমান চকানও তকেু তবোর করজিন না। 

হতরনাজমর অতবরাম সাধক মুসলমান সম্প্রদায়ভুতি হতরদাসজক তিতন সকজলর চেজয় চবতশ সমাদর 

করজিন। প্রতি প্রাজি েগন্নাথ দশ্ন ক’চর হতরদাজসর কুতিজর তগজয় কুশল সমাোর তনজয় িজবই 

তনে আবাজস তফরজিন তিতন। চসই হতরদাস চদহরক্ষা করজল পর িাঁর পাজদাদক তিতন ভতিজদর 

মজধ্য তবিরণ কজরন এবং অজন্যর সজঙ্গ তনজেও িাঁর চদহ কাঁজধ তনজয় সমাতধস্জল োন। অন্যপজক্ষ 

মুসলমাজনরাও শ্রীচেিন্যজক কী পতরমাণ রেধিা করজিন িার পতরেয় কজয়কতি ঘিনায় পাওয়া 

োজচ্ছ। বৃদোবন োওয়ার অতভপ্রায় তনজয় অনুেরবগ্সহ তিতন েখন চগৌজড় োজবন ঐ সময় সীমানা 

তনজয় ওতড়শার রাো প্রিাপরুজদ্রর সজঙ্গ বাঙলার সুলিান হুজসন শা’র তববাদ েলতেল। নদীপথ 

তদজয় োিায়ার বধে। সুবণ্জরখা ও ভাগীরথীজি মুসলমান বসজন্যর কড়া পাহারা। অথে শ্রীচেিন্যজক 

চদজখ মুসলমান চসনাপতি পুনতঃপুন অতভবাদন োতনজয় িাঁজক সচসজন্য চমতদনীপুর চেলার অভ্যন্তজর 

তনরাপদ স্াজন চপঁজে চদন। আবার চগৌড় চথজক তফজর আসার সমজয়ও শ্রীচেিন্যজক এইভাজবই 

সাহাে্য কজরন িাঁরা। বৃদোবন-পতরক্রমা চথজক চফরার পজথ ভতিপতরকরজদর তনজয় একিা গাজের 

িলায় তবরোম করতেজলন শ্রীচেিন্য। সাধু ফতকজরর েদ্জবজশ চোরডাকাি এই সজদেজহ চসখানকার 

পাোন সরদার তবেুতল খাঁ সচসজন্য িাঁজদর চঘরাও কজর, তকন্তু শ্রীচেিজন্যর ভাবাবস্া পে্জবক্ষণ 

ক’চর ও িাঁর কথা শুজন চশজে বারংবার সালাম োতনজয় তফজর োয়। শ্রীচেিন্য-প্রদতশ্ি রাগভততির 

আদজশ্ অনুপ্রাতণি হজয় চসকাজলর অগতণি তহদুে পদ-রেতয়িাজদর পাশাপাতশ চবশ কজয়কেন 

মুসলমান কতবও সমাদরজোগ্য উতেম পদ রেনা ক’চর চগজেন। চসই মধ্যেুগীয় ভাবাদশ্ ক্ষতয়ি 

হজয়ও িার অম্ান সাক্ষ্য চরজখ চগজে শ্রীচেিজন্যর েতরি তবেয়ক কাজব্য ও পদগীতি কীি্জন।

 ব্াহ্মণ্য শাজস্ত্রর েুলুম আেজকর সমাজে আর চিমন চনই। অসৃ্পশ্যিাও ধীজর ধীজর মুজে 

োজচ্ছ। তকন্তু োতিবণ্-সম্প্রদায় চভদ দলীয় রােনীতির আরেজয় তভন্ন রূজপ পুনরায় পুটি হজয় 

ভারিজক কলতঙ্কি করজি োইজে। আেজকর এই অবসজর চসতদনকার ব্াহ্মণ্য দজপ্র চঘার 

প্রতিবাদী ও তনতঃজশে মানবীয়িার প্রতিষ্ঠািা চগৌর-শ্রীচেিজন্যর উজদ্দজশ বারংবার নমস্ার তনজবদন 

কতর।
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উ
তনশ শিজকর আজগ ইতিহাজসর তিন হাোর বের ধ’চর ভারিীয় েনসাধারজণর  তনেস্ব 

রােচনতিক  উদ্ চোগ  প্রায়  তকেুই  তেল  না  বলজলই  েজল। তেল  সামাতেক  উদ্ চোগ,  

আর সমাে  তনয়ত্রিি  থাকি  সামন্ত  ভূম্যতধকারী  সমতথ্ি  ব্াহ্মণ্য-শাস্ত্র  অথবা  

চকান-না-চকান  ধজম্র  সূজরে। ধম্  বলজি  চদবজকত্রিক  অথবা  নীতিজকত্রিক  নানান্   আোর-

অনুষ্ঠান,  ো  অবশ্য-প্রতিপাল্য  তেল। উচ্চবজণ্র  ধম্ীয়িার  তপেজন  তেল  শাস্ত্র,  হীনবজণ্  

তেল  উচ্চবজণ্র অনুকরণ  এবং চসই সজঙ্গ আতদবাসী েীবন চথজক পাওয়া প্রাকৃতিক উপজদবিায় 

তবশ্বাস, ো আবার উচ্চবজণ্ও  শাস্ত্রসম্ি  কজর  চনওয়া  হজয়তেল। রাো  এবং  সাম্রি  রাোরা  

এবং  িাঁজদর  অধীন  তকেু রােপুরুে থাকজিন  রাে্য-পতরোলন,  চদশ  েয়,  েুধি  এবং  কর  

শুল্ক  সংরিহ  প্রভৃতি  তনজয়। প্রজয়ােজন সাধারণ  েন  চথজক  বসন্য  সংরিহ  করার  রীতি  তেল,  

আর  করভার  বৃতধি  চপজল  প্রোরা অন্তজর  তবকু্ষধি  হ’ি  এবং  হয়ি  বা  রিাম-প্রধানজদর  

তদজয়  স্ানীয়  প্রশাসজকর  কাজে  আজবদন-তনজবদন  করি, তকন্তু  ঐ  পে্ন্তই। চমািামুতিভাজব  

বলজি  চগজল  ধম্নীতিই  তেল েীবননীতি  এবং  বতহরঙ্গভাজব  আোর-অনুষ্ঠান,  পূো-পাব্ন  

োঁরা  বোয়  চরজখ েলজিন,, সাধারণ  েন  িাঁজদর  মান্য  করজিন। “আতম  তেক  তেক  োি-

ধম্  পালন  কতর  মশায়,  বপিৃক  আোর-অনুষ্ঠান  বোয়  রাতখ” – এিাই  তেল  চকাজনা  ব্যততির  

পজক্ষ  চগৌরজবর। এরকম মজনাভাবজক আে আমরা সামন্তিাত্রিক  বা  মধ্যেুগীয়  ব’চল  থাতক,  

ো  চথজক  আমাজদর  তশতক্ষিজদরও  অজনজকর  এখনও  মুততি  ঘজিতন,  এবং  চে  তবেজয়  

বি্মান  রাষ্টজনিাজদর  হস্জক্ষপ  করার  অতনচ্ছার  মজধ্যই  চদজশ  ধনিাত্রিক  তনজষ্েজণর  পালা  

এজস  পজড়জে। নানান্  প্রজয়ােন-সংঘাজি  তবতচ্ছন্নিা  এবং  তবজভদবুতধি  প্ররেয়  পাজচ্ছ  ব’চল  

তবজবকীরা  প্রতিবাদ  ক’চর  েজলজেন,  কারণ,  আেজকর  তদজনর ঐক্য  ও  সংহতি  সামাতেক  

ও  ধম্চনতিক  নয়,  রাষ্টচনতিক। আজগকার  ভারজি  চোি  চোি  রাষ্টাতধকার  তনজয়  তবতচ্ছন্নিা  

থাকা  সজত্ত্বও  চে-চে  কারজণ  ভারিীয়িা  ব’চল  একিা  ব্যাপার  সব  বাইজরর  তবতচ্ছন্নিাজক  

আবৃি  ক’চর  থাকি  আে  আর  িা  চনই,  িার  উপর  প্রাজদতশক  ভাোগুতল  পরস্পর  

রাজনগীরত, সমাজ ও শ্গীচচতন্য
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অজনকিা  দূজর  সজর  চগজে। মধ্যেুজগর  সাম্রিিাত্রিকিায়  রাষ্টতবেজয়  উদাসীন  মানুজের  শাস্ত্র-

প্রবণিার  ব্যাপারতি  রাোরা  ও  িদাতরেি  শাস্ত্রকাজররা  সদ্্যবহার  কজরজেন,  এমনভাজব,  

োজি  েন-আজদোলজনর  চকাজনা  সুজোগই  না  ঘজি,  আর  চদজখজেন  চেন  স্ব  স্ব  ধজম্  

আস্াবান  চথজক  প্রোরা  শান্তভাজব  তদন  কািায়।  চনািুন  ধজম্র  আজদোলন  েনসমােজক  

মাজঝ  মাজঝ  নাড়া  তদজলও  িাজি  রাে-অতধকার  বা  প্রশাসন  ব্যবস্ার  চকাজনা তবপে্য়  না  

এজল  রাষ্ট  িা  উজপক্ষা  কজরই  এজসজে,  সমাজের  ব্যাপাজর  হস্জক্ষপ  ক’চর  কর-আদায়  

ও  প্রশাসন  ব্যবস্ায়  তবঘ্ন  চডজক  আনজি  োয়তন। ইজয়াজরাজপ  বরং  ধম্ীয়   সমাে  ও  রাষ্ট  

আরও  ঘতনষ্ঠ  থাকায়  রাজষ্টর  সজঙ্গ  ধম্ীয়  ব্যবস্ার  সংঘাি  ঘজিজে  বারংবার। ভারজি  এ  

ধরজণর  সংঘাজির  পতরেয়  চকবল  একবারই পাওয়া োয়, চস তবতম্বসাজরর চবৌধিধম্ বরজণর পর 

অোিশত্রুর  প্রতিবাজদ। মহাভারজির  েুধিজকও  ধম্াদজশ্র  সংঘাি  বলা  োজব  না। ফলি  

চদখা  োয়,  িুক্ী,  পাোন  চমাগল  আক্রমজণ  ভারিীয়  সমাজে  চিমন  চকান  তবপে্য়  ঘজিতন,   

তমরেণ  হজয়তেল  সূফী  ইসলাজমর  সজঙ্গ  তহদুেধজম্র  ও  ভাববাজদর। ইংজরেরাও  আমাজদর  

ধম্  বা  সংস্ার  তবেয়  উদাসীনই  তেল,  অথে  োবিীয়  দৃতটিজকাজণর  পতরবি্ন  চেজয়তেলাম  

আমরাই। আমরাই  িাজদর  দশ্ন  ও  রাষ্টনীতি  অধ্যয়ন  ক’চর  তনজয়  সমাে- পতরবি্ন  ও  

স্বাধীনিা  চেজয়তে। 

 তখলেী  পাোনজদর  বাঙলা  অতধকাজরর  ফলাফল  তহসাজব  ঐতিহাতসজকরা  চকাজনা 

সামাতেক  তবপে্য়  চদজখন  তন,  বরং  ক্রমশ  রাো-প্রোর  মজধ্য  চবাঝাবুতঝ  তমলতমশই  লক্ষ্য 

কজরজেন। চদজখজেন  িুক্ী-পূব্  বাঙলায়  চেমন  তহদুে েতমদার  বা  সামন্তজদর  স্ানীয়  প্রাধান্য 

তেল, পজর  িা  চিমতনই  রইল,  প্রাথতমক  পচিাশ-োি  বেজরর  একিা  অতস্র  অবস্ার  

পর  চথজক।  প্রথম  তদজক  েুধি  অতভোজনর  েন্য  চকাজনা  চকাজনা  সুলিান  েতমদারজদর  

কাে  চথজক  উৎপন্ন  শজস্যর  অজধ্ক  দাতব  করজিন,  পজর  িা  ক’চম  তগজয়  তিন ভাজগর  

একভাজগ  দাঁড়ায়।  বাঙলায়  তহদুে  েতমদারী  প্রশাসন  োলু  থাকার  েন্যও  বজি,  আর  

সুলিাজনরা  ধাতম্ক  ও  পতন্ডিজদর  সাহাে্য  করজিন  বজলও  বজি,  সমাজের  অভ্যন্তজর  

উচ্চবজণ্র  তহদুেজদর  প্রাধান্য  অব্যাহিই  তেল। এই  েন্যই  মধ্যেুজগ  সংসৃ্জি  ও  বাঙলায়  

এি  বই  চলখা  সম্ভব  হজয়জে  এবং  চলাকেীবজন  তশব,  েন্ডী,  মনসা  প্রভৃতি  তনজয়  

ব্িকথা,  পূোনুষ্ঠান  ও  কাব্য  রেনা  একই  সজঙ্গ  েলজি  চপজরজে। বাঙলা  সাতহজি্যর  

ঐতিহাতসজকরা  েয়জদজবর  গীিজগাতবজদের  পর  দু’শ  বের  অন্য  চকানও  রেনা  পাজচ্ছন  না  

ব’চল  কাকিালীয়  অনুমান  ধ’চর  তনজয়জেন  চে  তখলেী,  মামুলক, এমনতক  ইতলয়াস  শাহী  

বংজশর  সুলিাজনরাও  তহদুেজদর উপর  অি্যাোর  োতলজয়তেজলন  িাই  সাতহি্য  রেনা  হয়তন।  

তকন্তু   এ  ধারণা  তেক  নয়, আসজল  ঐ  সময়কার  অি  প্রােীন  পঁুতথ  আমরা  পাইতন।  ঐ  
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সময়কার  একতি  লক্ষনীয়  ঘিনা  হ’ল  িুক্ীজদর  সজঙ্গ  ভারজি  িথা  বাঙলায়  বহু  মুসলমান  

সুফী  দরজবশ  অনুপ্রতবটি  হন। এঁজদর  কাে  তেল  ভাবুকিাময়  চপ্রমধম্  প্রোর  করা।  এঁরা  

নাজম  ইসলাম  ধম্ীয়  হজলও  বাস্জব  চপ্রমভাবুক  তেজলন। এঁরা  ভারিীয়  সাধকজদর  মি  

আলোহর  নাম-গান,  ধ্যান,  কীি্ন  করজিন, এমন তক ভাবাবস্ায়  মূতে্িও  হজিন। ঐ  সময়  

বাঙলায়  তেক  ঐ  ধরজণর  ঈশ্বরপ্রীতির  ভাব  তেল  না।  তেল  চকৌতলন্য,  তেল  পুরান  শাস্ত্র  

ও  আোর  অনুষ্ঠান  পালজনর  বাতিক। এর  ফজল  তনম্নস্জরর  তহদুেজদর  অজনজকই  তনষ্ঠাবান্   

সূফী  ভতিজদর  প্রতি  আসতি  হজয়  ইসলাম  ধম্  রিহণ  করজি  থাজক। মুখ্যভাজব  এ  চথজকই  

বাঙলায়  মুসলমান  সম্প্রদাজয়র  তবস্ার। পজর  েখন  শ্রীচেিন্য  তহদুেধজম্র  মজধ্য  ঐ  ধরজণর  

ঈশ্বরভততি  প্রমাণ  ক’চর  চদখান  িখন  চথজক  তহদুেজদর  ইসলাম  ধম্  রিহজণর  প্রবণিা  কম  

হজি  থাজক।  উচ্চবজণ্র  তহদুেজদর  হীনবজণ্র  প্রতি  ঘৃণার  ভাবও  সামতয়কভাজব  কজম োয়।  

ইসলাম  ধম্  বাঙলায়  আসার  একিা  পজরাক্ষ  ফল  বাঙলা  ভাোয়  সাতহি্য  রেনার  প্রসার। 

সাতহজি্যর  ঐতিহাতসজকরা  অবশ্য  এ  কথা  স্বীকার  কজরজেন।  িাঁরা  বজলজেন  এরই  ফজল  

মঙ্গলকাব্যগুতলর  েড়া  ও  ব্িকথার  রূপ  কাতব্যক  আকার  লাভ  কজর। আমরা  তকন্তু  আরও  

এতগজয়  চেজি  পাতর। আমরা  মজন  কতর  শ্রীকৃষ্কীি্জনর  মজিা  রাধাকৃষ্-তনভ্র  পরকীয়া  

প্রীতিমূলক  কাব্য  রেনার  মূজল  ইউসুফ-চোজলখার  প্রণয়কাতহনী  তেল। একথা  মজন  করার  

প্রধান  কারণ  রাতধকার  স্বামী  আয়ানজক  অথ্াৎ  অতভমনু্যজক  নপুংসক  রূজপ  কতবর  বণ্না। 

এরকম  ব্যাপার  তহদুে  পুরাজণ  চকাথাও  চদখা  োয়  না,  অথে  ইউসুফ  চোজলখার  কাতহনীজি  

রজয়জে।  চসখাজন  চোজলখার  স্বামী  চপাতিফার  নপুংসক। প্রণজয়র  বণ্নার  রীতিজিও  চবশ  

তমল  রজয়জে।  এ  কাতহনী  চপ্রতমক  সূফীরা  বহন  কজর  এজনতেজলন। িা োড়া  তগয়াসউদ্দীন  

আেম  শাজহর  সমসামতয়ক  শাহ মহম্দ  সগীর  সম্ভবি  শ্রীকৃষ্কীি্ন  রেনার  আজগই  ঐ  

কাতহনী  বাঙলায়  চলজখন। সুিরাং  মুসলমান  শাসজকরা  রিামজক  রিাম  লুেিরাে  কজর  ও  

সাতহি্য  তশপেজক  স্ধি  কজর  চদয়  এ কপেনা  তেক  নয়।  এমনও  হজি  পাজর  চে  চকৌতলজন্যর  

প্রাধাজন্য  সাধারণ  েন  ঘৃতণি  ও  চশাতেি  হজি  হজি  তবজদশী  শাসনই  কামনা  কজরতেল,  

চেমনিা  ঘজিতেল  আমাজদর  ইংজরে  শাসনজক  অতভনতদেি  করার  ব্যাপাজর।  ধম্পূো  

তবেয়ক  েড়ার  তনগৃহীি  তনম্নবজণ্র  মানুেজদর  মুসতলম  শাসনজক  অভ্যথ্না  করার  একতি  

অধ্যায়ও  রজয়জে।

 শ্রীচেিজন্যর  আতবভ্াজবর  তেক  পূজব্কার  রাতষ্টক  ও  সামাতেক  অবস্া  এখন  চভজব 

চদখা  চেজি  পাজর। একতদজক  ইতিবৃতে  এবং  অন্যতদজক  শ্রীচেিজন্যর  েীবনী  তনজয়  চলখা 

কাব্যগুতল  মুখ্যিতঃ  এ  তবেজয়  দ্রটিব্য। িজব  েীবনী-কাজব্যর  প্রদতে  ঘিনাগুতলজক  ইতিহাজসর  

সজঙ্গ  তমতলজয়  তনজি  হজব। কারণ,  েীবনীকার  েয়ানদে  িাঁর  বেিন্যমঙ্গজলর  ভূতমকায়  
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এমন একতি  ঘিনার  বণ্না  তদজয়জেন  ো  ইতিহাজসর  সজঙ্গ  চমজল  না। এমনতক,  অন্যান্য  

েীবনী কাব্যগুতলর  সজঙ্গও  না।  চসতি  হ’ল  এই  চে  নবদ্ীজপর  তনকিবি্ী  পীরাতল  রিাজমর  

েবজনরা নবদ্ীজপর  তহদুেজদর  চমজর  চকজি  উচ্ছন্ন  কজরতেল।  আর  মুসলমান  হতরদাস  

হতরনাম  করজিন  ব’চল  িাঁজক  বাইশবাোজর  চবি  মারা  হয়। এরকম  তকেু  অপ্রামাতণক  

ও আতিশে্যমূলক  কপেকাতহনী  নানা  কারজণ  চলাকমুজখ  গজড়  ওজে।  ইতিহাজসর  পতরজবশ  

তমতলজয় এসব  রিহণ  অথবা  বে্ন  করজি  হজব।  শ্রীচেিজন্যর  েজন্র  আজগ এবং  সম্ভবি  

িাঁর  তপিা েগন্নাথ  তমজরের  শ্রীহট্ট  চথজক  নবদ্ীজপ  আসার  সময়  চগৌজড়র  সুলিান  তবখ্যাি  

রুকনুদ্দীন বারবক  কৃিী  তহদুেজদর  পৃষ্ঠজপােক  তেজলন  এবং  অজনকজক  উচ্চরােপজদ  

তনজয়াগ  কজরতেজলন। একেন  তহদুে  েতমদাজরর  আনীি  অতভজোজগর  েন্য  ইতন  িাঁর  

সুজোগ্য  চসনাপতি  ইসমাইল  গােীজক  মৃিু্যদজন্ড  দতন্ডি  কজরন।  পরবি্ী  ইউসুফ  শাহ  

এবং  োলালুদ্দীন  ফিশাহ (১৪৮৭  খ্ীতঃ  পে্ন্ত)  দক্ষিা  ও  উদারিার  সজঙ্গই  বাঙলা  শাসন  

কজরন।  এরপর  অবশ্য  হাবসীজদর  রােত্ব  আরম্ভ  হয়,  োজদর  মজধ্য  শামসউদ্দীন  মুোফ্ ফর  

অি্যাোরী  তেজলন। তকন্তু  িাঁর  অপশাসন  তেল  মারে  দু’ বেজরর  েন্য। িারপরই  সুলিান-

চরেষ্ঠ  হুজসন শাহ  িাঁজক  হি্যা  কজর  চগৌজড়র  তসংহাসন  অতধকার  কজরন।  ‘উচ্ছন্ন  কতরল  

নবদ্ীজপর  ব্াহ্মণ’  এ  েতদ  সি্য  হ’ি  িাহজল  ঐ  সমজয়  নবদ্ীজপর  ব্াহ্মণজদর  অি  

ঐশ্বে্  ও  প্রিাজপর  বণ্না  েতরিরিজন্  দুল্ভ  হ’ি  আর  শ্রীচেিজন্যর  প্রবল  ব্াহ্মণ-তবরাজগর  

কারণও  থাকি  না। রুকনুদ্দীন  বারবক  শাজহর  মজিা,  বরং  আরও  চবতশ  পতরমাজণই,  

হুজসন  শাহ  তহদুেজদর  উচ্চপজদ  তনজয়াগ কজরতেজলন।  এমনতক  একান্ত  অন্তরঙ্গ  তেতকৎসক  

ও  আত্মসতেব  তহসাজবও।

 আমরা   পূজব্ই   আভাস   তদজয়তে   চে   তহদুে    ব্াহ্মণ  পতন্ডজিরা  ও  সাতহি্যজসবীরা  

সুলিানজদর  দ্ারা আগাজগাড়াই   উৎসাতহি  হজয়জেন। এ  রকম  উৎসাহ  অথ্াৎ   আতথ্ক  

সহায়িায়  পতরস্ীি   হওয়ার    মুখ্য  দৃটিান্ত   বহন    করজে   িখনকার  নবদ্ীপ শহর। 

পুরািন  গঙ্গার  দতক্ষণ  ও  পূব্  িীর  ধ’চর  ব্াহ্মণজদর  বসবাস  তেল  আর  কাঁসাতর,  শাঁখাতর,  

িামু্বতলক  প্রভৃতি  চরেণীর  শূজদ্ররা  ও  মুসলমানরা  বাস  করজিন  চমািামুতি  প্রি্যন্ত  দতক্ষণ  

ও  প্রি্যন্ত  পূজব্  এই  শূদ্রজদর  ‘নগতরয়া’  অথ্াৎ  বহুপূব্  চথজকই  ‘নগজরর’  অতধবাসী  এমন  

বলা  হ’ি। নবদ্ীপ  চে  প্রাজে্যর  অক্সজফাড্  তেল  বা  িার  চেজয়ও  চবতশ,  িার  মূজল  তনশ্য়ই  

প্রশাসজনর  সহায়িা  তেল। োই  চহাক,  তকেু পড়াজশানার  সজঙ্গ  বড়  হবার  পর  চথজকই  

তনমাই  পতন্ডি (চে  চকানও  ব্াহ্মণই  চসকাজল পতন্ডি  আখ্যায়  পতরতেি  হজিন)  ঐসব  স্মাি্  

বনয়াতয়ক  ও  চবদান্তবাদী  পতন্ডিজদর উন্নাতসকিা  ও  মানুে-ঘৃণার  পতরেয়  চপজয়  িাঁজদর  

পলেী  এতড়জয়  েলজিন  এবং  দতরদ্র  মানহীন  নগতরয়া  শূদ্রজদর  পাড়ায়  ঘুজর  চবড়াজিন  
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সহপােীজদর  সজঙ্গ। এসব  সংবাদ  তদজচ্ছন বেিন্যলীলার  প্রি্যক্ষদ্রটিা  মুরাতর  এবং  িাঁর  

পরবি্ী  েীবনীজলখক  বৃদোবন দাস। িাঁজদর বণ্নায়  মজন  হয়  চে  সাধারণ  মানুে  স্ানীয়  

প্রশাসক  কাতে  বা  চদওয়াজনর  প্রশাসনজক  ভয়  কজর  েলজিন,  েতদও  ভজয়র  প্রি্যক্ষ  

চকাজনা  কারণ  ঘজিতন। শ্রীচেিজন্যর ভতিজদর সংকীি্জন  কাতের  চলাকেন  চে  বাধার  সৃতটি  

কজরতেজলন  িার  কারণ  পতন্ডি  অথ্াৎ  ব্াহ্মণ  সম্প্রদাজয়র  কাতের  কাজে  অহরহ  ‘লাগাতন’। 

এ  িথ্যও  বৃদোবন  তদজচ্ছন। তকন্তু শ্রীচেিন্য  িাঁর  তপেজন  েনসমথ্ন  চদতখজয়  েুততি-িক্  

সহ  চবাঝাজনার  পর  কাতে  িাঁর সামতয়ক  তবজদ্ে  ি্যাগও  কজরতেজলন। বস্তুি  স্ানীয়  কাতে  

বা  চকাজিায়াজলর  সজঙ্গ  িখনকার নগর  রিাজমর  চলাজকর  চমািামুতি  পতরেয়ই  থাকি।

 িখনকার  তদজন  েনসাধারজণর  পতলতিক্ স্   ব’চল  তকেু  তেল  না,  আর  শ্রীচেিন্যও 

রােচনতিক  সমথ্ন  বা  তবজরাতধিা  তকেুই  কজরনতন। ওতড়শার  রাো  প্রিাপরুদ্রজক  অনুরিহ 

করার  তবরুজধি  িাঁর  প্রতিতক্রয়া  অজনজকরই  োনা। তকন্তু  িাঁর  চপ্রমভততির  আদজশ্র  তপেজন 

প্রবল  েনসমথ্ন  রােনীতিক  চকৌশজলর  চথজক  চঢর  চবতশ  কাে  কজরতেল,  োর  ফজল  

সুলিান  হুজসন  শাহ  তবতস্মি  হজয়তেজলন  এবং  চঘােণা  কজরতেজলন  চে,  এই  দরজবশ  

চেমন খুশী  থাকুন  বা  েলুন,  চকউ  চেন  বাধা  না  চদয়। আর  িাঁর  আত্মসতেব  শ্রীরূপ  

কাে  চেজড়  তদজয়  শ্রীচেিজন্যর  শরণ  তনজল  পর  িাঁর  তবরুজধি  চকাজনা  শাতস্মূলক   

ব্যবস্া  তিতন চননতন। একমারে  শ্রীরূজপর  চে্যষ্ঠ  সনািনজক  তিতন  কারারুধি  বা  নেরবদেী  

কজরতেজলন  এই কারজণ  চে,  প্রিাপরুজদ্রর  সজঙ্গ  েুজধির  তবপজদর  মুহূজি্  সনািন  ম্রিীত্ব  

ি্যাগ  করজি চেজয়তেজলন। োঁরা  মজন  কজরন  শ্রীচেিন্য  চলাকেনসহ  কাতেজক  ভয়  চদখাজি  

তগজয়তেজলন িাঁরা  ভুল  কজরন। চসিা  সম্ভব  তেল  না,  আর  িাঁর  প্রবৃততেও  চে  চসরকম  

তেল  না  িা চদতখজয়  কাতের  চক্রাধ  প্রশমজনর  চে  তেরে  বেিন্যেতরিামৃি  রিজন্  কৃষ্দাস  

কতবরাে চদতখজয়জেন  িা-ই  তেক। বেিন্য-ভাগবি  রেতয়িা  বৃদোবন  দাজসর  কাতের  উপর  

কু্ষধি  থাকার  কারণ  তভন্ন। রাে-প্রশাসজনর  সজঙ্গ  শ্রীচেিজন্যর  চকাজনা  সম্পক্  না  থাকার  

একতি উজলেখজোগ্য  দৃটিান্ত  রজয়জে। বেিন্যেতরিামৃজি  চদওয়া  হজয়জে  এই  ঘিনা,  ো 

সমূ্পণ্ তবশ্বাসজোগ্য। পুরীজি  িাঁর  অন্তরঙ্গ  সহের  রায়  রামানজদের  চোি  ভাই  চগাপীনাথ  

পট্টনায়ক রােভান্ডাজর  েমা  চদওয়ার  শুজল্কর  িাকা  আত্মসাৎ  কজরতেজলন,  প্রশাসন  চথজক  

পুনতঃপুনতঃ িাতগদ  চদওয়া  সজত্ত্বও  িাকা  চদনতন। পতরজশজে  হি্যার  ভয়  চদতখজয়  িাকা  

আদাজয়র  ব্যবস্া করা  হজল  পর  শ্রীচেিজন্যর  তবজশে  রেধিার  পারে  ও  রােপতন্ডি  সাব্জভৌম  

শ্রীচেিন্যজক অনুজরাধ  কজরন  চে,  তিতন  রাো  প্রিাপরুদ্রজক  বলজল  িজবই  চগাপীনাথ  

মৃিু্যদন্ড  চথজক অব্যাহতি  পান। এজি  শ্রীচেিন্য  কু্রধি  হজয়  ওজেন  এবং  নীলােল  ি্যাগ  

কজর  োওয়ার মজনাভাব  চদখান। পজর  সাব্জভাম – চগাপীনাথজক  মুততি  চদওয়া  শ্রীচেিজন্যর  
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অতভপ্রায় – এই কথা তনজে  চথজকই  োতনজয়  মৃিু্যদন্ড  মুকুব  কতরজয়  তনজল  পর  ব্যাপারিা  

েখন  শ্রীচেিজন্যর  কাজন চগল  িখন  তিতন  প্রায়  চকঁজদ  চফজলতেজলন।  হুজসন  শাজহর  সজঙ্গ  

প্রিাপরুজদ্রর  সীমানা  তনজয় কলজহর  সময়  শ্রীচেিন্য  কাউজক  তকেুই  বজলনতন,  চকাজনা  

মজনাভাবই  প্রকাশ  কজরনতন। সুিরাং  তনে  উপলধি  চপ্রমভততির  প্রোজর  প্রি্যক্ষ  বা  পজরাক্ষ  

চকাজনা  পতলতিক্ চসর  মজধ্যই তিতন  োনতন,  ধজম্র  এবং  চসই  সজঙ্গ  সামাতেক  আজলাড়জনর  

ব্যাপার  তনজয়  রােশততিও  মাথা  ঘামায়তন,  িজব  ব্যততিগিভাজব  রাো  বা  প্রশাসক  ধজম্  

তবশ্বাস  রাখজি  পারজিন,  চেমন  কজরতেজলন  প্রিাপরুদ্র  এবং  পাোন  সদ্ার  তবেুলী খাঁ।  

বস্তুি  ধজম্র  ভূতমকা  িখনকার  তহদুে-মুসতলম  দুই  সমাজেই  খুব  প্রবল  তেল। েতদও  রাে 

প্রশাসজন  ধম্ান্তরকরণ  তেল তনতেধি।

শ্রীচেিন্য  প্রতিবাদী  ব্যততিত্ব  তনজয়  েজন্তেজলন।  কু্রধিও  হজিন। তকন্তু  িাঁর  এই প্রতিবাদ  

তেল  ব্যততিগি  বা  সামাতেক  অজেৌততিকিার  তবরুজধি  ও  অমানতবকিার  তবরুজধি। কৃজষ্র  

নাম  না  তনজয়  িাঁর  তনজের  নাম  তনজয়  কীি্ন  করজল  তিতন  েজি  চেজিন,  আর চকাথাও  

িাঁর  স্বস্তুতি  চদখজল  বা  শুনজল  তিতন  তবকু্ষধি  হজিন। রােপতন্ডি  সাব্জভৌম  কি্ৃক তলতখি  

িাঁর  স্তুতিজ্াক  তিতন  তেঁজড়  চফজল  তদজয়তেজলন। এরকম  চবশ  কজয়কতি  ঘিনা েতরিামৃজি  

বণ্না  করা  হজয়জে। তিতন  তবজশে  কু্রধি  হজয়তেজলন  কীি্তনয়া  চোি  হতরদাজসর নারী-

সম্ভােজণর  ঘিনায়। েীবনীকার  বজলনতন,  তকন্তু  মজন  হয়  চোি  হতরদাস  ও মাধবী  চদবীর  

েতরজরের  উপর  িাঁর  পূজব্ই  সজদেহ  তেল। আর  চসই  মাধবীজদবীর  প্রদতে  অন্ন  িাঁজক রিহণ  

করজি  হজয়জে  ব’চল  িাঁর  চক্রাজধর  সীমা  তেল  না। এেন্য  চোি  হতরদাস  প্রাণি্যাজগর 

প্রতিজ্াবধি  হজলও  িাজক  ক্ষমা  কজরনতন। বাল্যকাজল  তিতন  মািার  উপজরও  মাজঝ  মাজঝ  

কু্রধি  হজিন। পজর  বয়জস  প্রবীণিা  অে্ন  কজরও  একতদন  তবজশে  কারজণ  শেীজদবীর  

উপর রুটি  হজয়  প্রকৃি  সন্ন্যাস  চনওয়ার  আজগই  সন্ন্যাজসর  সংকপে  তনজয়  গৃহি্যাগ  কজরন,  

িজব অনুেরজদর  আশ্বাস  পাওয়ায়  ঘজর  তফজর  আজসন। ঘিনাতি  সম্ভবি  তবষু্তপ্রয়াজক  চক্রি  

ক’চর। লীলার  প্রি্যক্ষদ্রটিা  মুরাতর  এ  বণ্না  তদজচ্ছন,  েতদে  তবেয়তির  অসংলগ্নভাজব  বণ্না  

চদওয়া রজয়জে। আসজল  চবাঝা  োয়  চে  মুরাতর  বতণ্ি  ঘিনার  অজনকিাই  িাঁর  পুঁতথ  চথজক  

বে্ন ক’চর  ওলি-পালি  করা  হজয়তেল  এবং  এিা  করা  হজয়তেল  মুরাতরর  চদহি্যাজগর  

প্রায় সমকাজলই,  োজি  সংস্ার-করা  পুঁতথই  প্রোতরি  হয়। ঐ  রিজন্র  ১ম  প্রক্রজম  চেমন  

শ্রীচেিজন্যর  নবদ্ীপ-লীলার  মাঝাখাজনই  িাঁর  দাতক্ষণাি্য  ভ্মজণর  এক  পৃষ্ঠা  ঢুজক  চগজে,  

চিমতন  তদ্িীয়  প্রক্রজমর  দু’এক  পৃষ্ঠা  বতে্িও  হজয়জে  চদতখ , কারণ,  বাজরা  সজগ্  বতণ্ি 

শ্রীচেিজন্যর  গঙ্গায়  ঝাঁপ  চদওয়ার  দৃজশ্যর  পর  পরই  হুড়মুড়  ক’চর  অপ্রাসতঙ্গকভাজব 

শ্রীচেিজন্যর  কু্রধি  হজয়  সংঙ্গীজদর  তনজয়  মুরাতরগৃজহ  উপতস্তি,  তলতপকার  তবেজয়র  গৃজহ 
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রাতরেোপন  ও  প্রিু্যজে  সন্ন্যাস  চনওয়ার  েন্য  গঙ্গা  পার  হওয়া  ও  সঙ্গীজদর  অনুজরাজধ  

তফজর আসার  বণ্না  চদওয়া  হজয়জে। কী  কারজণ  কী  হজয়তেল  িার  তকেুই  পাওয়া  োয়  

না। চকবল িাঁর  মুজখর  একতি  কথায়  চদখা  োজচ্ছ  চে,  তিতন  মাজয়র  উপর  কু্রধি  হজয়  

গৃহি্যাজগর  ও সন্ন্যাস  সংকপে  তনজয়  চবতরজয়  পজড়ন। প্রথম  শ্রীবাজসর  গৃজহ  োন  অথে  

মূল  রিজন্  িারও উজলেখ  চনই,  প্রি্যাবি্জনর  সময় ‘পুনরায়  শ্রীবাজসর  গৃজহ  তফজর  এজলন’ 

এমনই  বলা  হজয়জে। আমাজদর  মজন  হয়,  ঐ  িুজল  চনওয়া  অংজশ  মািার  উপর  চক্রাজধর  

কারণ  বণ্না  করা  তেল  এবং  অনুমান  হয়  শ্রীচেিন্যজক  সংসারী  করার  অি্যাতধক  

আরিজহর  বজশ  শেীজদবী চকানও  প্রকাজর  িাঁর  তবষু্তপ্রয়া-সতম্লন  ঘিাজনার  আজয়ােন  ক’চর  

থাকজবন। িাজিই  চক্রাধ এবং  িারই  বজশ  িখনই  সন্ন্যাস  চনওয়ার  সংকপে  কজরতেজলন  

শ্রীচেিন্য। মুরাতরি  রিজন্র িৃিীয়  ও  েিুথ্  প্রক্রজমও  এরকম  অসংগতেি  ও  চোড়ািাড়া  

লাগাজনা  বণ্নায়  বাহুল্য  চদখা  োয়। শ্রীচেিন্য- ভজতিরা  একতি  ঘিনার  তববরজণ  প্রবল  

আপততে  োতনজয়জেন। চসতি  হ’ল বৃদোবন-পতরক্রমা  ক’চর  নীলােজল  প্রি্যাবি্জনর  পজথ  তিতন  

নবদ্ীজপ  আজসন  এবং  তবষু্তপ্রয়ার  সজঙ্গ  সম্ভােণ  কজরন। অবশ্য  সন্ন্যাসী-রূপ  ধ’চর  না  

চদখা  তদজয়  তনজেরই  অন্য মূতি্জি  তপ্রয়া-সকাজশ  এজসতেজলন  এমন  অদূ্ভি  বণ্না  রজয়জে। 

আসজল  এতি  ভুল  িথ্য। বৃদোবন  চথজক  চফরার  সময়  ঝাড়খজন্ডর  পথ  তদজয়  নীলােজল  

আজসন  এই  িথ্যই  েতরিামৃি  রিজন্  পাওয়া  োয়। আর,  েতরিামৃিই  নীলােল-লীলা  বণ্নার  

সবজেজয়  প্রামাতণক  রিন্। আসজল  শ্রীচেিজন্যর  নীলােল-লীলার  প্রি্যক্ষ  দ্রটিা  মুরাতর  তেজলন  

না। িজব  চগাড়ার তদজকর  সামান্য  তকেু  তববরণ  তিতন  তলজখ  থাকজি  পাজরন।

শ্রীচেিজন্যর  েীবজনর  আনুপূতব্ক  সব  ঘিনা  আেজকর  তদজন  আমরা  োনজি  োই। তকন্তু  এ  

তবেজয়  েতরিরিন্গুতল  আমাজদর  পূণ্  পতরিৃপ্ত  কজর  না। অতবশ্বাস্য  অজলৌতকক  ঘিনার  প্রসঙ্গ  

বাদ  তদজলও  চদখা  োয়  প্রি্যাতশি  অজনক  তকেুই  বলা  হয়তন। তবজশজে  এমন অতবশ্বাস্য  

বণ্নাও  রজয়জে  চে  শ্রীচেিন্য  ব্াহ্মণজদর  খুব  সমাদর  করজিন  এবং  ব্াহ্মণজদর হাজি  

োড়া  অন্য  চকাথাও  অন্ন  রিহণ  করজিন  না। চে  শ্রীচেিন্য  শাস্ত্র  ও  িত্ত্ববাদী  ব্াহ্মজণ্যর  

আগাজগাড়া  তবজদ্েী  তেজলন,  তেতন  মুসলমান  হতরদাসজক  স্বগৃজহ  স্ান  তদজয়তেজলন এবং  চসই  

হতরদাস  োকুর  চদহরক্ষার  পর  িাঁর  পদধূতল  ভতিজদর  তনজি  বজলতেজলন,  সমাে-তনগৃহীি  

হীনবজণ্র  মানুজের  েন্যই  তেতন  নামম্রি  উদ্ভাবন  কজরতেজলন,  িাঁর  এরকম ব্াহ্মণাসততি  

অতবশ্বাস্য। তবজশজে  সন্ন্যাস  চনওয়ার  পর  শাস্ত্রীর  তনজেধ  চিা  িাঁর  উপর  প্রজোে্য  তেল  

না। অরণ্য- পজথ  চকাল-মুন্ডাজদর  অচিল  পার  হজয়  োওয়ার  ইচ্ছায়  িাঁর  প্রচ্ছন্ন মানতবকিা  

তক  প্রকাশ  পায়তন?  তিতন  তক  িাজদর  প্রদতে  অন্ন  রিহণ  কজরন  তন?  চবশ চবাঝা  

োয়,  শ্রীচেিজন্যর  অনুবি্ী  ভতিসম্প্রদায়  িাঁর  ও  তনি্যানজদের  মি  শাস্ত্রতনষ্ঠা  ও আোর  
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সমূ্পণ্  বে্ন  করজি  পাজরন  তন। মুরাতরর  পতরবতি্ি  রিজন্  চিা  মুহুমু্হু  ব্াহ্মণ-মতহমার  

কীি্ন  চদখা  োয়। অবশ্য  এও  তেক  চে  শ্রীচেিন্য  েিই  বাউলভাবাপন্ন  চহান  না চকন,  

বতহরঙ্গভাজব  চলাকাোর  বোয়  রাখার  েন্য  মাজঝ-মাজঝ  চেতটিি  হজিন,  তনি্যানজদের মি  

এজকবাজর  উদ্দাম  হজি  পাজরন  তন। তনি্যানজদের  উদ্দামিার  তবরুজধি  অতভজোগ  তেল অচদ্ি  

আোজে্্যর। শ্রীচেিজন্যর  চদহরক্ষার  কজয়কমাস  আজগ  নবদ্ীপ  চথজক  তিতন  একতি  িে্া  

তলজখ  পাোন। িাজি  এই  অতভজোগ  তেল  চে – তনি্যানদে  এি  মচ্ছব  লাতগজয়জেন  চে হাজি  

োউল  দুল্ভ  হজয়জে,  আর  োি-পাজির  তবোর  তিতন  এমনভাজব  িুজল  তদজি  োইজেন 

চে,  “চলাজক হইল আউল”  অথ্াৎ  েনসমাে  আকুল  বা  এজলাজমজলা  হজয়  পজড়জে,  চকানও  

আোর  সংস্াজরর  বাঁধন  চকউ  মানজে  না। নরনারী  সম্পজক্র  মজধ্যও  এই  বাঁধন-োড়া 

মজনাভাব  চদখা  তদজয়জে। েতরিামৃিকার  তলখজেন  চে,  এই  িে্া  পজড়  শ্রীচেিন্য  তেন্তাকুল 

হজয়তেজলন। তকন্তু  এর  চকানও  প্রিু্যতের  বা  তনজেধসূেক  তকেু  তিতন  তলজখ  পাোন  তন। 

আমাজদর  মজন  হয়,  ভততিধম্  প্রোজর  অচদ্জির  সজঙ্গ  তনি্যানজদের  তমল  হজচ্ছ না  এিাই 

শ্রীচেিজন্যর  তবোজদর  কারণ  হজি  পাজর। োই  চহাক, েতরিরিন্গুতল  এইভাজব  তনভ্রজোগ্য  

হজয়ও প্রি্যাতশি  বহু  তবেজয়র  ব্যাখ্যা  বা  বণ্না  চদয়তন। শ্রীচেিজন্যর  চদহি্যাগ  তবেজয়  

েতরিামৃজির  নীরবিা  একতদক  তদজয়  রেধিার  চোগ্য  হজলও  প্রি্যাশা-পূরক  হয়তন। পাজয়  

ইঁজির আঘাি  লাগার  পর  জ্জর  মৃিু্য  এমন  তববরণ  েয়ানদে  তদজয়জেন,  তকন্তু  িখনই  প্রনে  

করজি হয়  চে,  িাঁর  মরজদহ  চগল  চকাথায়,  িাঁজক  সমাতধস্  করা  হয়তন?  শ্রীচেিজন্যর  

চদহি্যাগ তবেজয়  অন্যান্য  েতরিরিন্গুতলরও  নীরবিা  একাজল  নানান্   উদ্ভি  কপেনার  প্ররেয়  

তদজয়জে। চেমন,  একতি  হ’ল  ডতঃ তবমানতবহারীর  অনুমান-প্রিাপরুদ্র  ভততিজি  তনমতর্ি  

হজয়  প্রশাসজন অমজনাজোগী  হতচ্ছজলন  ব’চল  পান্ডাজদর  সাহাজে্য  শ্রীচেিন্যজক  খুন  ক’চর  

চদহিা  সতরজয়  চফলা  হয়। অথ্াৎ এতি  চপাতলতিক্যাল  হি্যা। এ-ধরজণর  অনুমান  তনিান্ত  

স্বকজপাল-কতপেি  ও বাস্ব  পতরতস্তির  সজঙ্গ  সামঞ্জস্যহীন। শ্রীচেিন্য  বাইজর  চগজল  িাঁর  

সজঙ্গ  কাশীশ্বর  ও  চগাতবদে  সব্দা  থাকজিন,  চদৌড়াজল  িাঁরাও  তপেজন  তপেজন  েুিজিন  

এবং  হয়ি  বা  আরও অজনজকই  সঙ্গ  চনওয়ার  চেটিা  করজিন। আর  স্বয়ং প্রিাপরুদ্র  এবং  

িাঁর  প্রশাসজন  সিি  োঁর ও  োঁর  ভতিজগাষ্ঠীর  চসবা-েজত্নর  েন্য  উনু্খ  িাঁজক  হি্যা  

করা  আেকালকার  মি  অি সহে  তেল  না,  আর  িার  প্রজয়ােনও  তকেুমারে তেল  না।
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৬৯

একরীতির  ধম্  হ’ল – ব্যততিক  এবং  সামাতেক  অনুভব  ও  আেরজণ  মানতবক  

ন্যায়নীতি  অনুসরণ, আর  এক  ধম্  হ’ল  সৃতটিজি  অতিসূক্ষ  ও  তবস্ময়কর  তনয়জমর  

প্রকাশ  চদজখ  অন্তরালবি্ী  চকাজনা  সতোর  কপেনা  কজর  িার  কাজে  আত্মসমপ্ণ। 

এ  দুই  দৃতটিভতঙ্গ  আপািতবজরাধী  হজলও,  তদ্িীয়তির  মজধ্য  প্রথমতির  অথ্াৎ  মুততি  বা  ঈশ্বজর  

কম্াপ্জণর  মজধ্য  অতিমারোয়  তবেয়াসততি  ও  চভদবুতধি  ি্যাজগর  তবেয়তি  অন্তল্ীন  হজয়  

আজে।  এইতদক  তদজয়  আতস্ক  ও  নাতস্ক  ধম্  ও  দশ্জনর  নীতিগি  আেরজণর তবেজয়  

তমল। অপ্রাকৃি  ঈশ্বরত্ব  থাকুক  বা  না  থাকুক,  একান্ত  বাস্ব  চে  মানুেেীবন  িাজক  

সংগি  ও  সুতস্র  রাখার  চক্ষজরে  দুই  পজথরই  তমল  লক্ষণীয়।  তবশ  শিাদেীজি  বস্তুবাদ  

আরেয়  ক’চর  সমােবাদী  সাম্যজেিনার  তবকাশ  ঘজিজে।  আরেয়  োই  চহাক  না  চকন , 

মানতবক  সাম্য  চিা  পুরািন  ধজম্রও  তবেয়,  আর  চরেণীস্বাথ্  সমুচ্চ  হজয়  মানতবকিা  অথ্াৎ  

ধম্  লঙ্ঘন  করজি  োইজল  িার  প্রতিজরাধও  ধজম্রই  অনুতসধিান্ত।  রামায়ণ  মহাভারিজক  

ইতিবৃতে  তহসাজব  মানজল  সংরিাজমর  দ্ারা  মানতবক  ধজম্র  প্রতিষ্ঠার  তবেয়ই  স্পটি  হজয়  

ওজে।  বৃহতের  মানবসমােজক  ো  তনগৃহীি  ও  তনতশ্হ্ন  করজি  োয়  িা  আপনা  চথজকই  

সংঘাি  চডজক  আজন,  এিা  তনসজগ্রও  তনয়ম। অতভকে্  ও  খতন্ডি  চদশকাল-তনয়ত্রিি  

োবিীয়  পাতথ্বিার  এই  আনুেতঙ্গক  ধম্।  ব্াহ্মণ্য-দপ্সমতবিি  চপৌজরাতহি্য  ও  িার  অনুের  

ক্ষতরেজয়র  অনুশাসন  েখন  তনিান্ত  অমানতবক  হজয়  দাঁড়াল  িখন  ভগবান  বুজধির  মধ্যস্িায়  

িার  সমাধান  এল। 

 পজনজরা  চোল  শিাদেীজি  পূব্াচিজল  শাস্ত্র  ও  িজত্ত্বর  আস্ালজনর  চক্রিভূতম  হজয়  

দাঁতড়জয়তেল নবদ্ীপ।  মুসতলম  প্রশাসন  তহদুেজদর  তবদ্যা  ধম্  ভাো  সংসৃ্তি  তনজয়  তবজশে  

মাথা  ঘামায়তন,  বরং সহায়িাই  কজরতেল।  মধ্যেুজগ  ব্যততিগি  কলহ  তবজদ্জের  ব্যাপার  

োড়া  সাম্প্রদাতয়ক  হাঙ্গামার  তবেয় ইতিহাজস  চলজখ  না।  তনতব্ঘ্ন  কর  আদায়  হয়  এবং  

মহাপ্রভুর ৈাউল-ৈযেরতিত্ব ও 
নামপ্রগীরত-সংররত



প্রশাসন  তবপে্স্  না  হয়  এ  তবেজয়  িুক্ী  পাোন চমাগল  রাোজদর  লক্ষ্য  তেল।  অজনকিা  

চস  কারজণও  বজি, আবার  তহদুে  প্রাধান্যজক  েতমদারী  ও প্রশাসতনক  তবেজয়  স্বীকার  করার  

েন্যও  বজি,  উচ্চবজণ্র  তহদুেজদর  সপক্ষিা  করাই  মুসতলম  রােন্যর নীতি  হজয়  দাঁতড়জয়তেল।  

উচ্চরােপজদ  উচ্চবজণ্র  তহদুেজদর  তনজয়াগ,  তবদ্ান্   ব্াহ্মণজদর  েিুষ্ােীজি  আতথ্ক  সাহাে্য  

চদওয়া , আর  চসই  সজঙ্গ  বাঙলা  ভাোয়  োরো,  পাঁোলী  কীি্ন  প্রভৃতিজকও  উৎসাতহি  

করা  মুসলমান  রাে্য  ও  রােন্যজদর  পজক্ষ  প্রথায় পতরণি  হজয়তেল। এই  অবস্ায়  উচ্চকুল  

তবদ্যার  প্ররেজয়  ব্াহ্মণ্য  সম্প্রদায়  স্বজক্ষজরে  অতিমারোয়  দাতম্ভক  ও  প্রাধান্য  পরায়ণ  হজয়  

উজেতেজলন – এমনভাজব,  োজি  শূজদ্ররা  তবজশজে  হীনবজণ্র  শূজদ্ররা  শিাদেীর  পর  শিাদেী  

ঘৃণা  ও  বদন্য  বহন  করজি  করজি  তনজেজদর  হীন  পশুিুল্য  বজলই  মজন  করজি  লাগল। 

উচ্চবজণ্র  ধম্ীয়  সংসৃ্তি  ও  তশক্ষাদীক্ষায়  বহু  শিাদেী  ধ’চর  িাজদর  চকাজনা  অতধকারই  

তেল  না।  তকন্তু  এই  অবস্া  েরমসীমায়  চপঁজেতেল  চকৌতলন্য- প্রথা  ও  োতিবণ্  তবভাজগর  

পর  চথজক  ধীজর  ধীজর।  এই  হ’ল  মধ্যেুজগর  েরম  অমানবীয়িার  চক্রিীভূি  ধজম্র  

গ্াতন  অথ্াৎ  েীবনধারার  গ্াতন।  অিএব  প্রতিঘাি   এল।  এল সূফী-বাউলধারার  আঘাি,  

শ্রীচেিজন্যর  মধ্যস্িায়। 

 শ্রী বেিন্য  চে  ধজম্র  অন্তজর  অনুভব  কজরতেজলন  িা  পূজব্কার  কম্ানুষ্ঠানমূলক  ও  

বণ্ারেম-তবজভদমূলক  ভততি  ধজম্র  চথজক  তনিান্ত  তভন্ন।  রামানুে মধ্বাতদ  চথজক  এবং  চবদ  

উপতনেদাতদ  চথজক পৃথক  এবং  বাউলজদর  অন্তর-অনুভব-প্রাধাজন্যর  সজঙ্গ  সব্দা  সংগি।  

কৃষ্-ভগবান্   চস  ধজম্র  আরেয় হজলও  পূব্রীতির  কৃজষ্াপাসনা  চথজক  এ  ধজম্র  রীতিপধিতি  

অি্যন্ত  পৃথক্ ।  বলা  হজয়জে  এ  রেধিাভততির পথ,  রাগভততির  ধম্।  এর  সাতহতি্যক  পতরেয়  

ভাগবজি,  িাতমল  আড়বারজদর  গাজন  এবং  পারসীক  রুতম  হাজফে  সাতদ  প্রমুখ  সূফী  

মজনাভাবাপন্ন  কতবজদর  বহু  রেনায়।  রাগভততির  পতরণি  ভাবনাবস্া  ভাগবজি  বণ্না  করা  

হজয়জে – হসি্যজথা  চরাতদতি  চরৌতি  গায়িু্যন্াদবৎ  নৃি্যতি  চলাকবাহ্যতঃ।  এ  সূফী  ভতিজদরও  

হাল-দশার  অবস্া।  এ  তবেজয়  আমাজদর  অনুমান  ভারজি  মুসতলম  অতভোজনর  আজগ  

চথজকই  আরব-পারজস্যর  সজঙ্গ  ভারজির  নানাভাজব  চোগাজোগ  তেল।  ক্রজম  ভারিীয়  ভাবুক  

ও  ভারিীয়  সূফী  তবতমরেজণ  না-তহদুে  না  মুসতলম  আউল-বাউল-দরজবশ-সাঁই-কি্াভোর  

সৃতটি।  আর  শ্রীচেিন্যই  চসই মহাবাউল  তেতন  পূো-উপাসনার  পুরাজনা  দৃটিান্ত  ি্যাগ  ক’চর  

নাজমাচ্চারজণর  উপর  মুখ্য  গুরুত্ব  আজরাপ  কজরতেজলন। সূফী  আউতলয়াজদর  সজঙ্গ  িাঁর  

ভাবুকিার  একমারে  স্বাি্রি্য মূতি্  বা  তবরিজহর  মধ্যস্িা।  চসজক্ষজরেও  তকন্তু  প্রথানুগি  ববষ্ব  

পধিতি  চথজক  িাঁর  উপলতধির  পাথ্ক্য লক্ষণীয় – এ  কৃষ্জক  হজি  হজব  েজশাদািনয়,   
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িমাল  শ্যামরুতে,   তকজশার  বয়স্,  মুরলীবাদক  রাখাল  এবং  চগাপক্রীড়া  সহের  নিবর  

চবশী  মানুে।  কৃজষ্র  এই  লীলাোরী  স্বরূজপর  আভাস  ফুজিজে ভাগবজি  আর  প্রায়  পূণ্াঙ্গিা  

েন্ডীদাজসর  শ্রীকৃষ্কীি্জন।  এর  মাজঝ  রজয়জে  তবল্বমঙ্গজলর  কৃষ্কণ্ামৃি  ও  েয়জদবীর  

গীিজগাতবদে – চে  দুজয়রই  মূলসূরে  আড়বার  গীতি।  অিএব  চবদ  উপতনেদ্   পে্ন্ত  ভারজির  

পূব্  পূব্  ধম্ীয়িা  চথজক  শ্রীচেিন্য-অনুভূি  মহাভাব  ও  েনতেজতে   িার  চগৌণ  প্রসাজরর  

তবেয়তিজক  পৃথকরূজপ  তবজবেনা  করজি  হজব।  সাদৃশ্য  িানা  চেজি  পাজর,  তকন্তু  েন্য-েনক  

সম্বজধে  চদখা  ভুল  হজব।  এ  হৃদয়ানুভব-সাক্ষ্যেুতি  সমূ্পণ্  এবং  সমুচ্চভাজবর  ধম্,  আর  

চসই  সজঙ্গ  তেতেতবপ্লাবক  চলাকধম্ও  বজি।

 ধম্েগজি  অবিার  বজল  োঁরা  গৃহীি  হন,  িাঁজদর  েীবন  ও  োতররে্য  তবেজয়  নানান্   

অজলৌতকক  ধারণা  চলাকতেজতে  উদূ্ভি  হয়।  শ্রীচেিন্য-েীবনীকাজররা,  তবজশজে  বৃদোবনদাস  

এরকম  তকেু ঘিনার  তববরণ  তদজয়জেন। অথে  শ্রীচেিন্য  স্বয়ং  অজলৌতকজক  তবশ্বাস  করজিন  

বজল  মজন  হয়   না। আবার  অজনজকরই  ধারণা,  শ্রীচেিন্য  েখন  স্বয়ং  ঈশ্বরই  তেজলন  

িখন  িত্ত্বজ্াজনও  সব্জরেষ্ঠ  তেজলন। এরকম  ধারণা  চথজকই  িাঁরা  তদতবিেয়ী-পরাভব  (ো  

প্রি্যক্ষদ্রটিা  মুরাতর  বণ্না  কজরন  তন) এবং নব্যন্যাজয়র  স্রটিা  রঘুনাথ  তশজরামতণ  সপজক্ষ  িাঁর  

তনে  ন্যায়রিন্  গঙ্গায়  তনজক্ষপ  প্রভৃতি  গপেকাতহনীর উদ্ভব।  এই  সূজরেই  অজলৌতকক  ঈশ্বরীয়  

প্রিাজপর  দ্ারা  কােীজক  বশীভূি  করার  অতিরতঞ্জি  কাতহনীর প্রসার।  এ  তববরণও  মুরাতরর  

চলখায়  চনই,  আর  কৃষ্দাস  কতবরাে  তবেয়তিজক  তববৃি  কজরজেন  কােী  প্রজবাধন  নাজম,  

- ো  বাস্ব  ও  স্বাভাতবক  মজন  করা  োয়। বৃদোবদোস  মুসলমান  সম্প্রদাজয়র  উপর  তকেু  

রুটি  তেজলন। হয়ি  বা  ব্যততিগি  চকাজনা  কারজণ , নিুবা  চহাজশনশাহী  আমজল,  এমনতক  

িার  আজগ  বা  পজরও  বাোই  ক’চর  তহদুেজদর  উপর  চকাজনা  অি্যাোজরর  ঘিনা  ইতিবৃজতে  

পাওয়া  োয়  না।  তবতেরে  কাপেতনক  কাতহনীর  স্রটিা  েয়ানদে  চিা  িাঁর  বেিন্যমঙ্গজলর  

প্রারজম্ভই  এরকম  একিা  অতবশ্বাস্য  কাতহনীর  অবিারণা  কজরজেন।  োই  চহাক,  এসব  বাদ  

তদজল  বেিন্যেীবনীর  চবশ  তকেু  বাস্ব  উপাদান  এঁরা  রিন্সমূজহ  তবন্যাস  কজরজেন,  ো  

চথজক  অবিয়-ব্যতিজরকী  প্রমাণমুজখ  সামঞ্জস্য  তনধ্ারণ  ক’চর  শ্রীচেিজন্যর  চলৌতকক  অথে  

অদূ্ভি  েীবন  েতরজরের  চমািামুতি  একিা  ধারণায়  চপঁোজনা  োয়। 

 শ্রীচেিজন্যর  চে  ভাবেীবনজক  পূব্ভারি  নানা  ববতেজরে্যর  সজঙ্গ  বরণ  ক’চর  তনজয়জে  

িার প্রারম্ভ  িাঁর  গয়া  চথজক  তফজর  আসার  পর,  ১৫০৯  খ্ীটিাজদের  এজকবাজর  প্রথজম,  

েখন  িাঁর  বয়স  ২৩  পূণ্  হজি  আরও  মাস  দুই  বাতক। িার  প্রায়  দু’বের  আজগ  
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িাঁর  তদ্িীয়  দারপতররিহ  ঘজিজে।  িার  একবের  আজগ  তিতন  পূব্বঙ্গ  চথজক  চিাল  ও  

চপৌজরাতহি্য  চসজর  এজসজেন,  তনে  আরিহাতিশজে্য পতরতণিা  দতয়িার  আকতস্মক  চলাকান্তজর  

চবদনাহি  হজয়জেন।  িারও  আজগ  তিতন  গঙ্গাদাস  পতন্ডজির চিাজল  কলাপ  ব্যাকরণ  

তকেুিা  আয়তে  ক’চর  সৎতক্রয়াতবতধ  বা  চপৌজরাতহি্য  তশজখজেন  দতরদ্র  সংসাজরর  ভরণজপােণ  

তনব্াজহর  েন্য।  সব  তদক  তদজয়  েীবন-সমস্যার  সমাধাজন  আরিহী  এক  বাস্ব  িরুজণর 

প্রতিচ্ছতব। েীবনীকাজররা  তলখজেন,  গয়া  তগজয়  শ্রীচেিজন্যর  ভাবান্তর  ঘজি  এবং  চনািুন  

ধজম্র  অনুভব তনজয়  তিতন  তফজর  আজসন।  গয়ায়  তপন্ড  তদজি  তগজয়  প্রয়ািা  দতয়িার  

সৃ্মতি,  মজ্রিাচ্চারণ  ও  তবষু্পদ দশ্জন  ঈশ্বরানুভব  এবং  শ্রীপাদ  ঈশ্বরপুরীর  সাতন্নজধ্য  

ঈশ্বরীয়  চপ্রমভাবুকিার  উদ্ ভব,  এসব  কাে্কারণ  সংগি  ব’চল  মজন  করা  োয়।  মানতবক  

চপ্রম-সম্পজক্র  চরাম্যাতন্টক  অধ্যাত্মময়  প্রণয়ভাবুকিায়  সমুতেরণ  বাস্ব  ব্যাপার  তহসাজব  

মনস্জত্ত্ব  স্বীকৃি।  আর  অতিতরতি  ভাবসমাতহি  অবস্ায়  ভাবানুরাগ  বদতহক  তবকারও  

মজন।  চদহ-সমিা-তবোরক   তেতকৎসাশাস্ত্রসম্ি।  আমাজদর  মজন  হয়  ভাবপে্ায়কুল  সূফী-

সাধজকরাও  বহুল  পতরমাজণ  এরকম  তবকাজরর  বশীভূি  হজিন। োর  ফজল  অজলৌতককজবাজধ  

অতশতক্ষি  ও  তনম্নবজণ্র  তহদুে  নরনারী  সূফী-ইসলাজমর  অনুগি  হজয়  পজড়ন।  এ  তবেজয়  

মধ্যেুজগর  বাঙ্ লার  ইতিবৃতে  আমাজদর  সমথ্ক। োই  চহাক,  এই  অদূ্ভি  ঈশ্বরানুরাগ  ও  

তবরহকািরিার  বতহতঃপ্রকাশ  ঘজি  নৃজি্য,  গাজন  ও  নাজমাচ্চারজণ।  এই  অবস্া  সহজেই  

িাঁর  চথজক  িাঁর  সহেরজদর  মজধ্যও  সচিাতরি  হয়  এবং  দলবধি  নামসংকীি্জনরও  তবকাশ  

ঘজি।  নাজমাচ্চারণক্রজম  ঈশ্বর  সাতন্নধ্য  অনুভজবর  িত্ত্ব  শ্রীচেিজন্যর  পূজব্কার  ভাগবি,  

ব্হ্মসংতহিা,  পদ্পুরাণ,  গীিজগাতবদে,  েন্ডীদাস-পদাবলী  প্রভৃতি  বহু  রিজন্ই  পাওয়া  োয়,  

আর  পাওয়া  োয়  রামাজয়ৎ  ভতি-সম্প্রদায়  ও  চবশ  কজয়কতি  সুফী  সম্প্রদাজয়।  নবদ্ীপ  

ও  পাশ্ব্বি্ী  অচিজল  এই  চলৌতকক  ধজম্র  তদক  অোনা  থাকজি  পাজর  না,  তেলও  না,  

িাোড়া  গয়া  চথজক  আসা-োওয়া  এবং পূব্বঙ্গ  ভ্মজণও  তিতন  এ তবেজয়  অতভজ্িা  সচিয়  

কজরতেজলন।  কাোকাতে  প্রতসধি  দৃটিান্ত  তেল  শাতন্তপুজরর  মুসলমান  হতরদাজসর।  এসব 

সজত্ত্বও  তকন্তু  নাজমর  চকবলত্ব  প্রতিতষ্ঠি  হয়  তন। একমারে  শ্রীচেিজন্যর  প্রবল  বুততিজত্বর  

মধ্যস্িাজিই  এতি  সম্ভব  হজয়তেল। ভাজবর  প্রথম  প্লাবজন  িীব্  তবরহাতি্র  মজধ্য  অপ্রাপণীয়  

তপ্রয়বস্তু  নাজমাচ্চারণই  িাঁর  কাজে  একমারে  সান্ত্বনার  তবেয়  তেল  এবং  হয়ি  চসই  

অবস্ায়  চরাদন,  কম্পন,  পুলক,  মূে্ার  সজঙ্গ  িা  অনায়াজসই  সু্তরি  হজয়তেল,  তকন্তু  

পজর  ববরাগ্য  ও  ধজম্  স্ায়ীভাজব  প্রতিতষ্ঠি  হবার  এবং  চসই  সজঙ্গ তনে   প্রথম  েীবজনর  

অপ্রগলভ  সহে  ধম্জবাধজক  তবোরদৃতটিজি  মূল্যায়জণর  পর  নাজম  রুতেই  চে  ধম্-অনুভজবর  

প্রথম  ধাপ  িা  তিতন  তস্র  তনতদ্টিভাজব  তেতহ্নি  কজরতেজলন।  এই  সময়  চথজক  অথ্াৎ  
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চমািামুতি  দাতক্ষণাি্য  ভ্মজণ  চসজর  তনজয় ও  িত্ত্বতবোরমূলক  কৃষ্ভততির  তকেু  তকেু  তবেয়  

চেজন  তনজয়,  তস্ি  প্রজ্বুতধি  ও  মন  তনজয়  চনািুন  চলাকধম্  প্রবি্ন  মানজস  তিতন  অতি  

অনায়াস  এবং  অতশতক্ষি  দীন  মানুজের  পজক্ষও  বা  তনিান্ত  সহে  এমন  নাজমাচ্চারণ  

মতহমা  প্রতিষ্ঠা  করজলন।

 শ্রীচেিজন্যর  তশক্ষাটিক  নামজধয়  আিতি  েজদোবধি  সংসৃ্ি  কতবিায়  মুখ্যভাজব  নাজমর  

অতধকারী,  নাজমর  গুণ  ও  শততি,  নাম  ও  নামদ্ারা  লতক্ষি  সতোর  একত্ব  প্রভৃতি  তববৃি  

হজয়জে। এগুতলর  মজধ্য  আবার  “িৃণাদতপ  সুনীজেন”  প্রভৃতি  মুখ্যিম  রেনাতি  ধজম্  ও  

েীবনােরজণ  পূব্াপর অবজহতলি  ও  পতরি্যতি  তনম্নবজণ্র  এমন  তক  তভন্নির  সম্প্রদাজয়রও  

তনিান্ত  দীন  মানুে  সম্পজক্। এজদরই  ধজম্র  এবং  চসইসজঙ্গ  মনুে্যজত্বর  অতধকার  চদওয়ার  

েন্য  শ্রীচেিজন্যর  আত্মপ্রকাশ,  এ  তবেয়তি বেিন্যভাগবিাতদ  রিজন্  বারংবার  বলা  হজয়জে।  

চ্াকতির  অন্ততন্তহি  প্রতিপাদ্য  ভাজলাভাজব  তবোজরর অজপক্ষা  রাজখ।  চ্াকতির  মুখ্য  বা  

বাে্য  অথ্  হ’ল – োরা  সমাজে  িৃজণর  চেজয়ও  সুনীে  অবস্ায়  রজয়জে , োরা  িরুর  মি  

সতহষু্  হজয়  বারংবার  আঘাি  ও  লাছিনা  চভাগ  ক’চর  োজচ্ছ,  োজদর আত্মসম্ানজবাধ  েুগ  

েুগ  ব্যাপী  অবজহলায়  অনাদজর  তবলুপ্ত  হজয়  পজড়জে,  অথে  োরা  অন্যজক করজোজড়  সব্দা   

সম্ান  তদজয়  থাজক  এমন  দুভ্াগারাই  হতরনাম  উচ্চারজণর  চোগ্যিম  পারে।  বস্তুিতঃ” এই  

ব্যাখ্যাই  শ্রীচেিজন্যর  অতভজপ্রি।  কারণ,  এজক্ষজরে  েতদ  এমন  ব্যাখ্যা  করা  হয়  (এবং  ো  

করা  হজয়জেও)  চে  আজগ  িৃজণর  চেজয়  নীে,  আজগ  অনামী  মানদ  প্রভৃতি  হজি  হজব,  

িজবই  নাম  উচ্চারজণ অতধকার  েন্াজব,  িাহ’চল  শ্রীচেিজন্যর  অতভপ্রাজয়  স্বতবজরাধী  চদাে  

এজস  পজড়। কারণ,  অন্যরে “চেজিাদপ্ণমাে্নং”  প্রভৃতি  চ্াজক  তিতন  বজলজেন  চে  নাম  

চথজকই  সব  গুজণর  উদ্ভব  হয়,  তেতে মাতে্ি  হয়,  ববেতয়কিার  আক্রমণ  তবনটি  হয়,  

উপতনেদাতদ  কতথি  তবদ্যা,  চরেয়  অমৃি  প্রভৃতি অনায়াজসই  লাভ  করা  োয়, - নাজমর  অন্য  

চকাজনা  সাধন  চনই।  িাোড়া  “নাম্নামকাতর  বহুধা”  প্রভৃতি চ্াজক  নাজমরই  সব্শততির  

তবেয়  বলা  হজয়জে।  অিএব  নাজম  অতধকার  চদওয়া  সম্পজক্  অচদ্িাতদর কাজে  পূজব্  চে  

প্রতিজ্া  তিতন  কজরতেজলন  িা-ই  এই  চ্াজক  রতক্ষি  হজয়জে।  চস  প্রতিজ্া  এই  চে – 

হীন,  অধম,  পতিজিরাই  নাজমর  অথ্াৎ  ধজম্র  একমারে  পারে।  শ্রীচেিজন্যর  এই  ব্াহ্মজণির  

শূদ্র সম্প্রদাজয়র,  তবজশজে  তনম্নবজণ্র  অতি  দীন  মানুজের  সজঙ্গ  অন্তরঙ্গিার  তবেয়  মুরাতরর  

রিজন্  ও  শ্রীচেিন্যভাগবজি  বতণ্ি  হজয়জে।  এ  তবেজয়  অচদ্জির  সজঙ্গও  িাঁর  ব্যততিজত্বর  

তমল  লক্ষণীয়।  িাঁর  ঈশ্বরত্ব  তবেজয়  তপ্রয়  পতরকজররা   তনতঃসজদেহ   হ’চল  চেতদন  নবদ্ীজপ  

এিদজথ্  আনুষ্ঠাতনক  অতভজেক  সংঘতিি  হয়,  চসতদন  অচদ্িপ্রভু  িাঁজক  তদজয়  প্রতিজ্া  
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কতরজয়  তনজয়তেজলন  চে  এই  নিুন  ধজম্র  মূল্যবান্   অতধকার  চেন  িারাই  পায়  োরা  

শূদ্র,  লাতছিি  ও  তনগৃহীি, , হীন  এবং  পতিি।  শ্রীচেিন্য  স্বয়ং  অতি  দতরদ্র  তেজলন  ব’চল  

তশক্ষাহীন,  সরল  তনিান্ত  গরীব  মানুজের  সজঙ্গই  আত্মীয়িা  অনুভব  করজিন।  সনািন  

চগাস্বামী  বৃদোবন  চথজক  নীলােজল  িাঁর  সজঙ্গ  সাক্ষাজির  েন্য  এজল  পর  চকাজনা একতদন  

তিতন  িাঁজক  একাজন্ত  বজলজেন – কাঁথা,  কমন্ডলু,  লাতেসম্বল  দতরদ্র  ববষ্জবরা  বৎসজর  

বৎসজর  বৃদোবন  পতরদশ্জন  োয়,  আপতন  এজদর  একিু  চদখজবন  চেন (বে-ে)।  চদখা  োয়  

কজয়কবার  তফতরজয়  চদওয়ার  পরও  েতমদার-িনয়  রঘুনাথ  দাস  পতরজশজে    নীলােজল  িাঁর  

কাজে  আরেয়  চপজি  চকাজনা  একতদন  উপজদশ  োইজল  শ্রীচেিন্য  িাঁজক  অ্ীল  কথাবাি্া  

বলজি  ও  শুনজি  এবং  ভাল  খাওয়া  পরার  আরিহ  ি্যাগ  করজি  ব’চল  পজর  িৃণাদতপ  

সুনীজেন  চ্াকতি  শুতনজয়তেজলন (বেিন্যেতরিামৃি)। অতভপ্রায়  এই  চে – এই  নামকীি্ন- ধজম্  

োজদর  স্বাভাতবক  অতধকার,  ধনীর  সন্তান  চিামাজক  িাজদরই  মি  হজি  হজব। চগৌড়ীয়  

ববষ্ব  ধজম্,  হীন-পতিি  ও  নাম-সংকীি্ন  এইভাজব  অতভন্ন  হজয়  পজড়জে। পরবি্ী  

সমজয়,  এমন  তক  শ্রীচেিজন্যর  েীবৎকাজলই  িাঁর  আতবভ্াব  তবেজয়  ও  রাগাতত্মক  সহে  

ভততি  তনজয়  িত্ত্ব  গ’চড়  উেজলও  শ্রীচেিন্যজক  িার  স্পশ্  তবজশে  লাজগতন  ব’চলই  মজন  

হয়।  কাশীজি সনািনজক  িত্ত্বতশক্ষা  চদওয়া,  ো  বেিন্যেতরিামৃজির  মধ্যলীলার  কজয়কতি  

পতরজচ্ছজদ  বতণ্ি  হজয়জে , িা  আতিশে্যজদােেুতি  ব’চল  পতন্ডজিরা   তেকই  অনুমান  কজরজেন।  

অথ্াৎ  শ্রীচেিজন্যর  তিজরাধাজনর  কুতড়  বৎসর  পর  চথজক  চে  সব  িত্ত্বতেন্তা  বৃদোবজন  

রিন্ভূতি  হজি  থাজক,  কতবরাে  চগাস্বামী  িার  বণ্না  তদজয়  তনে  তবশ্বাসমি  শ্রীচেিজন্যর  

মতহমা  বৃতধি  করজি  চেজয়জেন।  চসইমি  প্রকাশানদেজগাষ্ঠীজি  তবজশজে  সাব্জভাম-তমলজন  

তকেু  তকেু  িত্ত্বতেন্তা  শ্রীচেিজন্যর  মুখ  তদজয়  প্রকাশ  করা  হজয়জে।  অথে  ঐসব  বণ্নার  

মজধ্যই  এমনির  কথা  রজয়জে  োজি  চবাঝা  োয়,  িত্ত্বকথার  উপল্বতধ  বা  িজত্ত্ব  আরিহ  

িাঁর  সামান্যই  তেল  । “আপতন  আেতর  ভততি  েীজবজর  তশখায়” – এই  বণ্নাতিই  িাঁর  

পজক্ষ  এজকবাজর  েথােথ। বস্তুিতঃ  শাস্ত্রিজত্ত্বর  তিতন  তবজরাধীই  তেজলন। নবদ্ীপবাজসর  চশে  

বৎসর  তিতন  পতরপূণ্  বাউল-আেরজণর  দ্ারা  িত্ত্ববাদীজদর  সমূ্পণ্  তবজরাতধিা  কজরতেজলন। 

োি-পাঁজির  চভদ  মাজননতন।  ধাতম্ক  মুসলমানজদর  তনিান্ত  সমাদর  কজরজেন।  এই  সব  

কারজণই  কােীর  কাজে  “ধম্”  চগল – রক্ষা  করুন”  বজল  ব্াহ্মজণরা  প্রতিতনয়িই  অতভজোগ  

করজিন।  আর  সম্ভবি  েগাই-মাধাই  িাঁজদরই  দলীয়  গুন্ডা  প্রকৃতির  ক্ষমিাশালী  চলাক  

তেল। েগাই-মাধাই   শ্রীচেিন্য-চদ্রাহ ি্যাগ  করজল  পর  ব্াহ্মণ্যবাদীজদর  ডান  হাি  চভজঙ  

োয়  এমনই  মজন  হয়। তকন্তু  ওঁজদর  দল  চথজক  েগাই-মাধাইজক  সতরজয়  আনা  তকভাজব  

সম্ভবপর  হজয়তেল  িা  বেিন্যভাগবজির  বণ্না  চথজক  সমূ্পণ্  চবাঝা  োয়  না।  শ্রীচেিজন্যর  
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আন্ততরক বাউলভাব  ক্রমশ  িাজদরও  মজন  চরখাপাি  কজরতেল  এমনই  সম্ভব।  শাস্ত্রিজত্ত্বর  

তবেজয়  দৃক্ পািহীন  এরকম  ভাজবান্াদ  েগাই-মাধাইজক  অতিমারোয়  তবতস্মি  ক’চর  থাকজব।  

ভাজবর  প্রথম  আজবজশ অধ্যাত্মিত্ত্ব  তবেজয়  েপেনাজক  সমূ্পণ্  ি্যাগ  করার  েন্য  তিতন  

শ্রীবাসাতদ  সহেরজদর  আজদশ  করজেন এমন  চদখা  োয়।

  িিতঃ  চপ্রাবাে  ভগবান্  - আধ্যাত্মং  ন  কদােন।

  ভবতদ্ভতঃ  কুরেতেদ্  বাতপ-বতিব্যং  েতদ  চরােজি।। (মুরাতর) 

 অচদ্ি  আোে্  সামতয়কভাজব  িত্ত্বাজলােনায়  প্রবৃতে  হজয়তেজলন  ব’চল  শ্রীচেিন্য  িাঁর  

তপজে  মুহু্মুহু  তকল  চমজরতেজলন  এমন  কাতহনী  শ্রীচেিন্যভাগবজি  পাওয়া  োয়।  মুরাতর  িা  

চদনতন। িজব  উতি  বণ্নার  সজঙ্গ  তমতলজয়  ঐ  কাতহনী  বাস্ব  বজলই  মজন  হজি  পাজর। 

আর  বারাণসীজি  প্রকাশানদে-সতম্লজন  শ্রীচেিন্য  চে  আত্মভােণ কজরতেজলন িাও িাঁর 

অকপি সজি্যাততির পতরেয়ই বহন কজরজে। প্রকাশানজদের  তেজ্াসা  তেল – িুতম  সন্ন্যাসী  হজয়  

উন্াজদর  মি  নাে-গান  কজরা  চকন ? এ  চকান্   স্জরর  ধম্মূলক  আেরণ ? িার  উতেজর  

শ্রীচেিজন্যর  বতিব্য  তেল – আতম  তনজের  ইচ্ছায়  প্রমতে  হই  না , গুরু  আমাজক  নাম-ম্রি  

তদজয়তেজলন , িার  প্রভাজব  আপনা  চথজক  আমার  ঐ  অবস্া  ঘজি  থাজক,  আতম  কী  করব।  

তিতন  অচদ্িমি  খন্ডজনর  তদজকও  োনতন , চস  শততিও  িাঁর  তেল  না , আর  সাক্ষাৎ  চিা  

বড়জোর  দু’এক  ঘন্টার।  তকন্তু  শ্রীচেিজন্যর  ঐ  সংতক্ষপ্ত  স্বগজিাততিজি  িাঁর  িত্ত্ব -উদাসীন  

নামজপ্রতমক  বাউল  স্বভাজবরই  পতরেয়  ফুজিজে।  এই  ব্যততিজত্বই  সাব্জভৌম  তবমুধে  হজয়তেজলন 

, প্রকাশানদে  হয়ি  বা  তেন্তাতক্টি  হজয়  থাকজবন। এ  হ’ল  শাস্ত্র-িক্ািীি  রাগভততির  তবেয়,  

োর  উপর  নবদ্ীজপর  িত্ত্ববাদীরা অি্যন্ত  তবতদ্টি  তেজলন।  শ্রীচেিন্য  তনজেজক  ববরাগী  

কৃষ্ভতি  তহসাজব  তেতহ্নি  করজি  োইজিন।  িার  উপরস্জরর  চকাজনা  মানুে  তহসাজব  নয়।  

অচদ্ি-শ্রীবাসাতদ  কৃজষ্র  নাম  চেজড়  িাঁর  নাম  কীি্ন  করজেন – এ  শুনজল  তিতন  েজি  

চেজিন। িাঁর  ভগবতো-প্রতিপাদক  সাব্জভৌজমর  তদ্জ্াজকর  স্তুতি  তিতন  তেঁজড়  চফজলতেজলন। 

তবদধেমাধব  লতলিমাধব  নািজকর  প্রস্াবনায়  রূপজগাস্বামী  িাঁজকই  স্বয়ং  ভগবান্   ব’চল  

বদেনা  করজল  তিতন  তনিান্ত  তবকু্ষধিিা  প্রকাশ  কজরতেজলন। আর  প্রেতলি  চলাকব্যবহার  

চলাকনীতিজক  মান্য  কজর  েলা  অন্য  তবজবকী  মানুজের  মিই  তিতন  কি্ব্য  ব’চল  মজন  

করজিন। রাে-প্রতিরিহ  ববরাগীর  পজক্ষ  তনিান্ত  অকি্ব্য  তবজবেনা  করজিন।  ফজল  রাো  

প্রিাপরুদ্র  সাব্জভৌম-রামানদেজক  বারবার  অনুজরাধ  করজলও  তনে  ইচ্ছায়  তিতন  িাঁর  সজঙ্গ  

সাক্ষাৎকাজরর  অনুমতি  তদজয়  রাোজক  অনুগৃহীি  কজরনতন।  রামানদে-ভ্ািা  ও  রােকম্োরী  

চগাপীনাথ  পট্টনায়ক  রােজকাজের  িাকা  আত্মসাৎ  কজর  েুবরােজক  উজপক্ষা  করজল  পর  

েুবরাে  িাঁর  মৃিু্যদন্ড  আজদশ  কজরন। এই মৃিু্যদন্ড  চথজক  প্রিাপরুদ্রজক  ব’চল  অব্যাহতি  
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ঘতিজয়  চদওয়ার  েন্য  সাব্জভৌম  ভট্টাোজে্্যর  দ্ারা  বারংবার  অনুরুধি  হ’চল  পর  শ্রীচেিন্য  

নীলােলি্যাজগর  সংকপে  করতেজলন।  পতরজশজে  সাব্জভৌম – এতি  শ্রীচেিজন্যর  ইচ্ছা,  এমন  

কথা  প্রিাপরুদ্রজক  োতনজয়  চগাপীনাথ  পট্টনায়জকর  মৃিু্যদন্ড মকুব  করজল  পর  শ্রীচেিন্য  

তনিান্ত  চখজদর  সজঙ্গ  সাব্জভৌম  ভট্টাোে্জক  বজলতেজলন – 

  প্রভু  কজহ  ভট্টাোে্্য  তক চমার  কতরজল।

  রাে-প্রতিরিহ  িুতম  চমাজর  করাইজল।।

 শ্রীচেিজন্যর  এই  ববরাগী  অথে  েুততিজি  অতবেল  চলাতকক  ব্যততিজত্বর  সজঙ্গ  দীনহীন  

মানুজের তদজক  পক্ষপাজির  তবেয়তিজক  স্বচ্ছজদে  তমতলজয়  চনওয়া  োয়।

 শ্রীচেিজন্যর  েতররে  ও  ব্যততিজত্বর  তবজশে  একতি  তদক  িাঁর  বাঙলা  েীবনীগুতলজি  

চিমন  পাওয়া োয় না। একমারে মুরাতরি বেিন্যেতরজিই িা কখনও স্পটিাক্ষজর কখনও ইতঙ্গজি 

বলা হজয়জে। এতি হ’ল তবষু্তপ্রয়ার  সজঙ্গ  িাঁর  সম্পক্। িাঁর  নাম তবেজয়  আরিজহর  সজঙ্গ  

এর  প্রি্যক্ষ  চোগ  তকেু  চনই,  তকন্তু সন্ন্যাজসর সজঙ্গ রজয়জে। িাই তবেয়তি উপস্াতপি করজি 

হ’ল। তকেু তকেু পদরেনায়, মুরাতরর প্রতক্ষপ্ত অংজশ এবং সামান্যভাজব  চলােনদাস  ও  েয়ানজদের  

রিজন্  তবষু্তপ্রয়ার  সজঙ্গ  িাঁর  সাংসাতরক  মধুর  সম্বজধের  তবেয় উত্থাতপি  হজলও  ব্যাপারতি  

চে  অি্যন্ত  তভন্ন  িারও  পতরেয়  ঐ  মুরাতরর  রিজন্ই  রজয়জে। তবেয়তি গুরুত্বপূণ্  অথে  

উজপতক্ষি  চথজক  চগজে  একারজণও  এর  উপস্াপন  অসঙ্গি  হজব  না। আমাজদর  সজদেহ 

হয়,  মুরাতরর  বেিন্যেতরজি  এমন  তকেু  ঘিনার  উজলেখ  তেল,  োজি  তবষু্তপ্রয়া  সম্পজক্  

িাঁর  প্রবল ঔদাসীন্য  ব্যতি  হজয়তেল।  এর   ফজল  মুরাতরি  চদহরক্ষার  তেক  পরই  িাঁর  

রিজন্র  সংজশাধন  চকউ চকউ  দাবী  কজরন  এমনই  মজন  হয়। চসই আকার চথজক মুতদ্রি রিন্তি 

স্বগ্ি মৃণালকাতন্ত চঘাে মহাশজয়র সম্পাদনায় আমরা চপজয়তে। মুরাতরর রিজন্ প্রদতে  তবষু্তপ্রয়া 

তববাহ  ঘিনা এবং মািার সজঙ্গ শ্রীচেিজন্যর মজনামাতলজন্যর  অপূণ্াঙ্গ  তববরণ  চথজক  তবেয়তি  

অনায়াজস  অনুমান  কজর  তনজি  হজচ্ছ। এই  তববাহ-প্রসঙ্গ তনজয়  রিন্তির  প্রথম  প্রক্রজমর  

রেজয়াদশ-েিুদ্শ  সগ্  তলতখি।

 চদখা  োয় , শেীজদবী  চগৌরাজঙ্গর  সম্তি  না  তনজয়ই  গণজকর  মাধ্যজম  সনািন  

পতন্ডজির  কন্যা তবষু্তপ্রয়ার  সজঙ্গ  তদনক্ষণ  সহ  তববাজহর  সম্পক্  তস্র  কজরন। চগৌরাঙ্গ  

অতধবাস  বা  গাজয়-হলুজদর  তদজনও  এর  তকেু  োনজিন  না। চেমন  পজথ  পজথ  শূদ্রজদর  

পাড়ায়  ঘুজর  চবড়াজনা  অভ্যাস  তেল  চিমতন  ঘুজর  চবড়াতচ্ছজলন। ঐ  তদন  আকতস্মকভাজব  

চসই  গণক  িাঁজক  পজথ  এভাজব  ঘুজর  চবড়াজি  চদজখন  এবং  সতবস্মজয়  প্রনে  কজরন।  
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িাজি  চগৌরাঙ্গ  ঐ  তববাজহর  তকেুই  োজনন  না  ব’চল   েবাব  তদজল  তিতন  দ্রুিজবজগ  

সনািন  তমজরের  বাতড়জি  তগজয়  তবেয়তি  োনান। গণজকর  তরজপাি্ ও  িারপর  ো  হ’ল  িা  

পরপৃষ্ঠায়  উধৃি  চ্াকগুতল  পড়জলই  চবাঝা  োজবতঃ

ময়াজভি্য  পতথ  মুদা  শ্রীমতদ্শ্বম্ভরিতঃ  প্রভুতঃ।।

দৃটি  পৃটিশ্  ভগবন্   অতধবাসস্বানঘ।

      তববাহস্যাদ্য  তকং  িরে  তবলমস্াি  দৃশ্যজি।। 

িচু্ছত্বা  প্রাহ  মাং  চদজবা  রােৎজস্মরমুখামু্বেতঃ।।

কুিতঃ  কস্য  তববাহজস্  তবতদিস্দ্   বদস্ব  চম।।

ইতি  শ্রুত্বা  ময়া  িস্য  বেনং  িব  সতন্নজধৌ।।

সমাগিং  তনশচম্যিদ্   েদ্ েুতিং  িৎ  সমাের।।

ইতি  শ্রুত্বা  বেস্স্য  গণকস্য  সুদূতঃতখিতঃ।

শ্রীমৎ সনািজনা বধে্্যামবলম্ব্যাব্বীদ্  বেতঃ।।

কৃিং মচয়িৎ সকলং দ্রব্যালংকরণাতন ে ।

িথাতপ িস্য ন িরোদজরাভূচদ্দবজদােিতঃ।।

মমারে তকং ময়া কাে্ং নাপরাধ্যাতম কৃরেতেৎ।

িিতঃ স্রিস্হৃদয়া পত্নী িস্য শুতেব্িা।।

কুলো তবষু্ভতিা ে পতিজসবাপরায়ণা।

অব্বীৎ দুতঃতখিা দতঃখেুতিং পতণ্িসতেমম্ ।।

পতিং পতিব্িা-বাক্যং ন কজরাতি েদা স্বয়ম্ ।

শ্রীমতদ্শ্বম্ভ্রজরা নারোপরাজধা চম কথং ভবান্ ।।

দুতঃতখিতঃ তকন্তু না স্মাতভব্তিব্যং তকতচিদণ্বতপ।।

কাে্জমিন্ন কি্ব্যং ি্যে দুতঃখং সুখী ভব।।

ইতি িস্যা বেতঃ শ্রুত্বা তপ্রয়ায়াতঃ প্রীতিমাবহন্ ।।

উবাে বধুেতভতঃ সাধ্জমিজদব সুতনতশ্িম্ ।।

নাকজরাদ্  েতদ তবজপ্রজ্রিা না কতরে্যাম এব তহ।।

িজিাহজসৌ ভগবান্  জ্াত্বা দুতঃতখজিৌ তদ্েদম্পিী।। ইি্যাতদ।

                      

সবই েখন তেক োক হজয়জে িখন চশেমুহূজি্ তববাহ বধে হওয়ার দুঘ্িনা চথজক তিতন মাজক 

ও কন্যাপক্ষজক মূততি তদজলন। ফলি, এ তববাহ একিা চকৌশল বা চোগসােজশ ঘিাজনার মি 

হজয়তেল এবং তবষু্তপ্রয়াজক তিতন চকাজনা তদনই অন্তজর স্ান তদজি পাজরনতন। লক্ষীজদবীর সজঙ্গ 
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তববাজহর পর সম্বল সধোজনর েন্য তিতন বরং পূব্বজঙ্গ োন। এবার চস উদজোগও চদখা চগল 

না। গৃজহ চথজকই কজয়কতি োরেজক তিতন চপৌজরাতহি্য ও সম্ভবি তকেু ব্যাকরণ পড়াজি লাগজলন 

(অপােয়ৎ চলৌতকক-সৎতক্রয়াতবতধম্  -মুরাতর)এবং স্বপে পজরই গয়া েজল চগজলন তপিৃতপণ্ চদওয়ার 

উপলজক্ষ। আর গয়া চথজক তফজর এজলন েখন িখন চিা মাজঝ মাজঝ ভাজবান্াজদর অবস্া। এমন 

অবস্ায় ভয়ব্যাকুতলিা শেী একতদন তবষু্তপ্রয়াজক তনজয় এজস ওঁর সামজন দাঁড় করাজলন, তকন্তু 

চদখা চগল-“দৃতটিপাি কতরয়াও প্রভু নাতহ োয়”- ভাজবর দৃতটি এজকবাজরই চনই। আমরা অনুমান 

করজি পাতর, তবষু্তপ্রয়ার সজঙ্গ একরে শে্যারিহণ তিতন চকাজনাতদনই কজরন তন এবং এখান চথজকই 

সন্ন্যাজসর সংকপে তনজয়তেজলন। েীবনীরিন্গুতলজি চদখা োয় িাঁর শে্যাপাজশ্ব্ থাকজিন পতন্ডি 

গদাধর। চে রাতরেজশজে তিতন মহাতন্রিমণ কজরন, চস রাজরে সাধক হতরদাসও িাঁর কজক্ষ শয়ন 

কজরতেজলন। মুরাতরর মূল বেিন্যেতরি চকাজনা দুব্ল হস্দ্ারা দ্রুি ও আদ্যন্ত পতরমাতে্ি হজলও 

এমন ঘিনার সাক্ষ্য তদজচ্ছ, োজি শ্ীমারার শ্রীচেিন্যজক সংসারী করার চকৌশল এবং শ্রীচেিজন্যর 

প্রবল তবষু্তপ্রয়া-তবরাগ আচ্ছাতদি হয় তন। মুরাতরর রিজন্র তদ্িীয় প্রক্রজমর দ্াদশ সগ্ চদখা োক। 

সগ্তি কাতহনীর এজকবাজর মাঝখান চথজক প্রারধি হজয়জে। চবশ চবাঝা োয় প্রারতম্ভক তকেু অংশ 

এজকবাজরই িুজল চনওয়া হজয়জে।

সংসৃ্জি বণ্নাতি এই-          

িজিা  বাি্যাং  মুরাজরজস্  ঝতিি্যাগি্য  চসশ্বরাতঃ।

 উপতবশ্য  ক্ষণং  তস্ত্বা  তবেয়স্যারেমং  েেুতঃ।।

 উতেত্বা  রেনীং  িরে  প্রভাজি  ভগবান্   পরতঃ।

 েগাজমাতেরকং  কুলং  স  োহ্নব্যা  অভ্মৎ  দ্রুিম্ ।।

িারপর  িাঁরা  (শ্রীচেিন্যসহ   সঙ্গীরা) মুরাতর-গৃজহ  দ্রুিজবজগ  এজস  অপেক্ষণ  মারে  চথজকই 

তলতপকার  তবেজয়র  গৃজহ  েজল  চগজলা। চসখাজন  রািিা  কাতিজয়  শ্রীচেিন্য  প্রায়  েুিজি  

েুিজি  গঙ্গার িীজর  চপঁজে  (এবং  চবাধহয়  সাঁিজর  গঙ্গা  পার  হজয়)  উতেরকূজল  তগজয়  

হাতের  হজলন। এবং  িারপরই আবার  দ্রুিজবজগ  েলজি  লাগজলন।  িারপর – 

ব্াহ্মণাতঃ  সাধ্বতঃ  শান্তা  তবনজয়ন  তদ্জোতেমাতঃ।

উেুতঃ  প্রসীদ  ভগবন্   আগচ্ছ  স্বগৃহং  পুনতঃ।।

িৎশ্রুত্বা  তবনয়ং  চিোং  করুণাজদ্র্ান্যবি্ি।

স্বভতিহৃদয়ানদেতঃ  শ্রীমান্   তবশ্বম্ভরতঃ  প্রভুতঃ।।

অথ্াৎ  পাড়ার  ব্াহ্মজণরা  িাঁর  তপেু  তপেু  তগজয়  কািরবাজক্য  িাঁজক  সান্তনা  তদজল  পর  

তিতন তফজর  এজলন।
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 িিজস্  হৃটিমনসন্ত্যতিজশাকা  মুদাতণ্বিাতঃ ।

 আেগু্মহ্তরণা  সজব্  শ্রীবাসস্যালয়ং  পুনতঃ।।

তফজর  এজলন  শ্রীবাসগৃজহ  এবং  তফজর  এজস  শ্রীচেিন্য  সমজবি  সকলজক  বলজলন – 

 মািরং  সবংপতরি্যে্য  গজি  মতয়  তদগন্তরম্ ।

 সজব্  মাং  সংতদে্যতন্ত  তবরুধিং  কৃিবানজসৌ।।

তফজর  এলাম  তকন্তু  আপনারাই  বলুন  মাজক  চেজড়  েতদ  আতম  অন্যজদজশ  ে’চল  োই  িখন 

আপনারাই  চিা  বলজলন  চে  কােিা  ভাল  কজরতন। 

এই  বণ্না  চথজক  আমাজদর  মজন  হয়  শেীমািা  চগৌরাজঙ্গর  তনিান্ত  তবষু্তপ্রয়া  তবরাগ  ও  

প্রবল ধম্ভাব  দৃজটি  দুতশ্ন্তারিস্  হজয়  সম্ভবি  পাড়াপড়শীর  ও  সম্ভবিতঃ  বববাতহক  পজক্ষরও  

সহায়িায়  চকৌশজল  চগৌরাঙ্গ-তবষু্তপ্রয়ার  তমলন  তবেজয়  উদ্ চোগ  চনন। এোড়া  মাজয়র  উপর  

কু্রধি  হজয়  িখনই সংসার  ি্যাগ  সংকজপের  আর  চকাজনা  কারণ  অনুমান  করা  োয়  না। 

শ্রীচেিজন্যর  নাম-চপ্রজমর  সজঙ্গ সন্ন্যাজসর  অতনবাে্  সংগতি  িাঁর  পতরকজররা  খুঁজে  পানতন। 

তনি্যানদে  চিা  িাঁর  দন্ড  চভজঙই চফজলতেজলন। শ্রীচেিন্য  িাঁর ভাবজপ্ররণার  প্রথজমর  তদজক  

সন্ন্যাস  তবেজয়  তদ্ধারিস্  থাকজলও  পজর  তস্র তসধিান্ত  তনজয়তেজলন  এবং  পতরকরজদর  িথা  

শেীজদবীজক  পূব্াজহ্ন  িা  োতনজয়ও  তেজলন।  তকন্তু  চদখা োয়,  তবষু্তপ্রয়াজক  সমূ্পণ্  উজপক্ষাই  

কজরতেজলন। বৃদোবনদাজসর  রিন্  চথজক  পাওয়া  োয়  মহাতন্রিমজণর সময়  সাংসাতরক  সম্বজলন  

েন্য  তিতন  মাজক  দুতশ্ন্তা  করজি  তনজেধ  করজেন – ‘চিামার  সকল  ভার আমার’  ‘বেিন্য-

েতরিামৃজি’  পাওয়া  োয়  চে  সন্ন্যাসী  হজয়ও  তিতন  মাজয়র  কথা  চভাজলন  তন,  কাজরা না  

কাজরা  হাি  তদজয়  বস্ত্রাতদ  সম্বল  পাতেজয়  তদজিন।  প্রবল  ঈশ্বরাসততির  অতনবাে্  ফল  সন্ন্যাস  

হজলও আনুষ্ঠাতনকভাজব  সন্ন্যাস  চনওয়া  ও  তেরিজর  গৃহি্যাগ  করার  সংকপে  শাস্ত্ররীতি  লঙ্ঘী  

বাউল-ভাবুক হজয়   তিতন  না  করজলও  পারজিন  এবং  নবদ্ীপ-পতরকরজদর  অনুজরাজধ  হয়ি  

চশেপে্ন্ত  নাম-কীি্ন-তবলাজস  কাতিজয়ও  তদজিন।  তকন্তু  এ  তবেজয়  প্রবল  বাধা  তেল  িাঁর  

ঐ  তদ্িীয়  দার  পতররিহ। এই কারজণই  অজনক  চভজবতেজন্ত  িাঁজক  দূরজদজশ  থাকার  সংকপে  

তনজি  হজয়তেল। িাঁর  অনুেরজদর  মজধ্য একমারে  গদাধরজকই  তিতন  দৃঢ়ভাজব  সন্ন্যাস  তনজয়  

থাকজি  তনজদ্শ  তদজয়তেজলন।  তনি্যানজদের  তববাহ  ও ঘর  সংসার  করার  তবেজয়  সম্ভবি  হাঁ  

না  তকেুই  স্পটি  কজর  বজলনতন,  িজব  অনুমান  হয়  নীলােল আসজি  তনজেধ  ক’চর  এবং  

চগৌজড়  কািাজি  তনজদ্শ  তদজয়  তিতন  তনি্যানজদের  সংসারী  হওয়ার তবজরাতধিা  কজরনতন।

অচদ্িবাদী  সম্প্রদাজয়  চগৌরাজঙ্গর  বতহরঙ্গ  দীক্ষা  হজয়তেল,  অন্তরঙ্গ  দীক্ষা  হজয়তেল  পজনজরা  

মাস আজগই  মাধজব্রি-পুরী-তশে্য  ঈশ্বরপুরীর  কাজে। শংকরাোজে্র  অচদ্িমি দু’তিন শিাদেীর 
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মজধ্যই চবৌধিিাত্রিকিা  ও  পজর  সুফীবাজদর  সংঘজে্  আহি  হজয়  পজড়।  িাোড়া  সাকার  

উপাসনা  অনুজমাদন করায়  ক্রজম  তবতশটিাচদ্ি  বদ্িাচদ্ি  প্রভৃতি  ভততিতবশ্বাজসর  ধম্ােরণরীতি  

কট্টর  অচদ্িমিবাজদর  মজধ্যও  তবজভদ  সৃতটি  কজর  এবং  অচদ্ি  সন্ন্যাসগুরুর  কাজে  

বতহরঙ্গ  দীক্ষা  তনজয়  পুরীতগতর  ভারিী সম্প্রদায়  কাে্িতঃ  ভততিধম্ই  প্রোর  করজি  থাজকন।  

এঁজদর  মজধ্য  আবার  শ্রীপাদ  মাধজব্রিপুরী  মায়াবাদ  চথজক  একান্তভাজব  তবতচ্ছন্ন  হ’চয়  িাঁর  

তনে  হৃদজয়  চমৌতলকভাজব  উপলধি  বাউল  ভাবুকিাময়  চপ্রমধম্জকই  প্রকাশ  ও  প্রোর  

করজি  থাজকন।  শ্রীচেিন্য  ও  িাঁর  পতরকরবৃদে  এবং  িার  অনুসরজণ েীবনীরিন্াকাজররা  

মাধজব্রিপুরীজকই  ঈশ্বরজপ্রমবাজদর  অঙু্কররূজপ  চদজখজেন। আমরা  তবেয়তিজক  ইতিহাস  

অনুগি  দৃতটিজি  চদজখ  রেজয়াদশ  শিাদেী  চথজক  ভারিব্যাতি  সুফীমজির  সজঙ্গ  এর  অতনবাে্  

চোগ  প্রি্যক্ষ  করতে।  শ্রীচেিজন্যর  অতিতপ্রয়  ভাগবি  িীকাকার  শ্রীধর  স্বামীও  স্বম্ভবিতঃ  

এই  ধম্ীয়  পতরবি্জনর  অন্তভ্ুতি  হজয়ই  ভাগবজির  িীকা  রেনায়  হাি  চদন।  শ্রীচেিজন্যর  

সমজয়  তিতনই  ভাগবজির  সব্াধুতনক  িীকাকার। বস্তুি  অচদ্িমি  চে  পতরমাজণ  স্বয়ংসমূ্পণ্  

দাশ্তনক  অতভমি  চস  পতরমাজণ  অবলম্বনজোগ্য  ধম্ীয়  মি  নয়।  সন্ন্যাস  চকবল  মুতটিজমজয়র  

পজক্ষ  সাধ্য।  অথে  ধম্াজথ্  সংসার  ি্যাগ  ও  িদজথ্  গুরুর  কাজে  দীক্ষার  রীতি  ভারজি  

গিানুগতিকভাজব  স্বীকৃি  থাকায়  চপ্রমভততির  চক্ষজরেও  দীক্ষা  আবশ্যক  তেল।  প্রেতলি  

শাস্ত্রমজি  দীক্ষা  তনজি  হয়  িাই,  নিুবা  েলব  স্বচ্ছজদে  বাউল  পজথ – এরকম  একিা  

মধ্যম  মাগ্  িখনকার  তদজন  ব্যাপকভাজব  অনুসৃি  হজয়  থাকজব।  বাউল  ও  সন্ন্যাসপজথর  

তমল  এখাজন  চে  উভয়মজিই  গুরুকরণ  প্রজয়ােন।  িজব  পধিতি  তভন্নরীতির  এই পে্ন্ত।  

এই  কারজণই  আন্তর  সম্পজক্  মহাপ্রভু  মাধজব্রিপুরীর  তশজে্যর  তনকি  ম্রিদীক্ষা  চপজলও  

িাঁর  সন্ন্যাস  দীক্ষার  প্রজয়ােন  তিতন  অনুভব  ক’চর  থাকজবন।  তকন্তু  িাঁর  সন্ন্যাজসর  সপজক্ষ  

এরকম  েুততি  থাকা  সজত্ত্বও  আমাজদর  ধারণায়  ব্যাপারতি  আর  একিু  েতিল  ও  গভীর  

তেল।  কারণ  মাধজব্রি  তশে্য  অচদ্ি  ও  তনি্যানদে  চিা  গৃহীই  তেজলন।

নাম-চপ্রমসহ  শ্রীচেিজন্যর  আতবভ্াজবর  মুখ্য  কারণ  ধম্ীয়  এবং  সামাতেক  দুইই।  এ  দুজয়র  

মজধ্য  চিমন  তবজভদ  তেল  না,  কারণ  ঐ  সময়  সমাজে  ধম্ানুষ্ঠানকারী  ব্যততির – চস  ধম্  

চকবল  আনুষ্ঠাতনক  অথবা  আন্ততরক  োই  চহাক  না  চকন – তবজশে  মে্াদা  তেল।  ইসলাম  

আসার  পর  পজরাক্ষ  তহদুে  সমাজেও   ধম্ তবেয়ক  ইমান  তবজশেভাজব  সমাদৃি  হজয়তেল।  

আমরা  পূজব্ই  বজলতে  মুসতলম  রাষ্ট  তহদুের  ধম্  ও  সংসৃ্তির  তবেজয়  হয়  পৃষ্ঠজপােকিা  

কজরজে, নয়  উদাসীন  চথজকজে,  তবজরাধী চকানকাজলই  হয় তন।  কারণ  রাে্য  প্রশাসজন  

তহদুেজদর  সমথ্ন  ও  সহায়িা  এবং  তনতশ্জন্ত  রােস্ব  আদায়ই  মুসতলম  প্রশাসকজদর  কাম্য  
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তেল।

প্রমাজণ  চদখা  োয়  শ্রীচেিন্য  অথবা  অচদ্ি  অথবা  তনি্যানদে  চকউই  মুসতলম  প্রশাসজনর 

তবরুজধি  চকাজনা  মন্তব্য  চকউই  কজরন  তন।  পজরাজক্ষ  বরং  সন্তুতটিই  প্রকাশ  কজরজেন। 

একমারে  েীবনীকার  বৃদোবন  দাস  তকেু  তবরূপ  মন্তব্য  কজরজেন।  চকন  ইতিহাজসর  প্রমাজণ  

িার  কারণ  পাওয়া োয়  না। ব্যততিগি  কারণ  থাকজি  পাজর।  োই  চহাক,  শ্রীচেিজন্যর 

ও  িাঁর  অতভনব  মানতবক  ধজম্র প্রকাজশ  অন্তরঙ্গ  এবং  বতহরঙ্গ,  ব্যততিক  ও  সামাতেক  

দুই  কারণই  বি্মান।  তিতন  তনে্াতিি,  তশক্ষা-দীক্ষাহীন  সুিরাং  ধজম্রও  অতধকারহীন  

তনম্ন  মানুেজক  ধজম্র  অতধকাজর  উতেয়া  ব্াহ্মণাতধক  মনুে্যত্ব তদজি  চেজয়তেজলন। আর  এতি  

চে-রীতিজি  চে-উপাজয়  কজরতেজলন  িা  অতভনব,  িার  সূরে  চবদ-চবদাজন্ত পাওয়া  োজচ্ছ  

না,  োজচ্ছ  িাঁর  পূজব্কার  তিন  োরশ’ বেজরর  পূোনুষ্ঠান-উপাসনা-তবজরাধী  ভাবুকিায়। 

শ্রীচেিজন্যর  পতরকজররা  িাঁর  আতবরবভাজবর  মজধ্য  দু’তি  তবেয়  লক্ষ্য  কজরতেজলন।  একতি  

হ’ল  িাঁর তনেভাব-তবলাস,  অন্যতি  েনতেতে-পতরবি্ন – ‘চসই  দ্াজর  আেন্ডাজল  কীি্ন  

সচিাজর’। এর  ফজল  পজরর  দুই  শিাদেী  ধজর  ‘ব্াহ্মণ-ববষ্ব’  আখ্যা  সমাজের  মে্াদাপূণ্  

আখ্যা  হজয়  উজেতেল।  এবং  ক্রজম  ববষ্ব  আখড়াধারী  চমাহাজন্তরা  ও  সহতেয়া  সম্প্রদায়  

উন্নি  ববষ্ব  েীবনােরণ  প্রায়  তবধ্বস্  ক’চর তদজলও  উচ্চতনম্ন  সব্স্জরই  িার  তকেু  তনদশ্ন  

রজয়ই  চগজে। শ্রীচেিন্য-েজন্র  পাঁেশ বৎসর  পজর  আেজকর  মুতটিজমজয়র  ববেতয়কিা  ও  

ভ্টিোতররে্য  চথজক  মানুজের  উধিার  চকান্   পজথ  করা  োজব  িার তেন্তাই  প্রথম  কাে  ব’চল  

মজন  করা  োয়।
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প্রায় পাঁেশ বের আজগ নবদ্ীজপর এক সুদতরদ্র পতন্ডি পতরবাজর তেতন েজন্তেজলন, তনোতিি 

মানুজের পতররোিা চসই নরজদবিাজক নমস্ার। অনতপ্িেরীং তেয়াৎ করুণয়াবিীণ্তঃ 

কজলৌ- চরেণীস্বাজথ্ মহাপাপ, তবেয়ী ব্াহ্মণ-ক্ষতরেজয়র একজোজগ শূদ্রদলন এবং অশুতে-

অপতবরে আখ্যা তদজয় মুসতলম ঘৃণা চে সময় বাঙলার প্রাণজক্রি নবদ্ীপজক রিাস কজর সারা বাঙলায় 

েতড়জয় পজড়জে-ঘনীভূি কজরজে কতলর িতমস্রা, এমন মুহূজি্ চেন বনসতগ্ক প্রতিতক্রয়ার সূজরে 

ধজরই অদু্ভি এই মহাবাউজল আত্মপ্রকাশ ঘিল। তিতন বহু তবলজম্ব চদখা তদজলন, িবু দুজে্াগ এবং 

সংরিাম মাথায় কজর এজলনই চিা। আর চকাজনা মহাপুরুে মানুজের মজধ্য ো তদজি পাজরন তন 

এমন এক তনিান্ত সহে পথ চদতখজয় চকাতি চকাতি লাতছিি মানুেজক তদজলন বহুতদজনর হারাজনা 

ধজম্র অতধকার অথ্াৎ মনুে্যজত্বর মে্াদা। ব্াহ্মণ্য শাজস্ত্রর কৃতরেম ধজম্র তভততে তেল কজোর োি 

পাজির েল-অেল চভদ, তহদুে-চবৌধি-মুসলমাজনর মজধ্য দুস্র পারাবাজরর ব্যবধান সৃতটি। তিতন িা 

ভাঙজলন, েুণ্ করজলন কপি শাজস্ত্রর তবধাজন গড়া শৃঙ্খল। তিতন দূরজক শুধু তনকজিই আনজলন 

না, তমতলি করজলন, বাঁধজলন –মানুজের চরেটি চে মানতসক সম্পদ –চসই অন্তরঙ্গ অনুরাজগর 

বধেজন। চে মজ্রি তিতন এক করজলন, ো তদজয় েণ্ালজকও কজর িুলজলন ব্াহ্মণ চরেটি, চস হল িাঁর 

তনে েীবন তদজয় প্রমাণ করা তনিান্ত সহে-উপায়-নাম-উচ্চারণ, নাম-কীি্ন। “আপতন আোতর 

ধম্ েীজবজর তশখায়” োরা তশক্ষা এবং মনুে্যজত্বর অতধকার চথজক বতচিি, োরা ভারবাহী পশুর 

মি চথজক উচ্চবজণ্র অন্ন ও তবলাজসর উপাদান েুতগজয় আসজে, িারা অন্তি ধজম্র তদক তদজয় 

মানুজের মে্াদা পাক- এই বুজঝই তিতন এই সহে পজথর প্রবি্ন করজলন। চকান অনুষ্ঠান নয়, 

নয় পূো-আরাধনায় আড়ম্বর, আর চসই সজঙ্গ ভীি হজয় করজোজড় দূজর অবস্ান। চোর তদজয় 

বলজলন এই নাম উচ্চারণ চথজকই েন্ কজম্র সব চদাে দূর হজব, মানতসক  হীনিা চবাধ চকজি 

োজব, নাম চথজকই হজব চরেজয়ালাভ, মূঢ় ম্ান মূক পাজব দুল্ভ অমৃজির সজঙ্গ মনুে্যজত্বর অতধকার।

             এই অতভনব ধম্ এবং িার অতনবাে্ তবধাজন সম্প্রদায়-চভদ ও সমাে- ববেজম্যর 

ঐকযে ও সংহরতর সাধক শ্গীচচতন্য
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হজি োওয়ার ব্যাপারতি এক মুসতলম কতব-বাউজলর দৃতটিজি তেকই ধরা পজড়জে-

               চগৌর, কী আইন আতনজল নদীয়ার

               আনকা আোর    আনকা তবোর

               চদজখশুজন চে ভয় পায়। 

“অনতপ্িেরীং তেরাৎ করুণয়াবিীণ্তঃ কজলৌ। সমপ্তয়িুম উন্নজিাজ্জ্বল-রসাং স্বভততি তরেয়ম” জ্ান 

নয়, শাস্ত্র নয়, োই হৃদজয়র মুততি, সহে অনুভব, ভাব তবপ্লব। এ চসই মুততি ো তেরােতরি 

ব্াহ্মণ্যশাস্ত্র তদজি পাজরতন, না অচদ্ি, না বদ্ি, না িক্-তবিক্, না সৃ্মতিতনতদ্টি তনি্যকম্ পদ্তি। 

এসব বরং বাতড়জয়ই িুজলতেল বধেন, পাকা কজরতেল মানুজে মানুজে তবজভজদর কাজয়মী দতলল। 

শাস্ত্র সম্বল এই সুতবধাবাজদর পুজরাজনা কাগেজক তেঁজড় চফজল পদদতলি করজলন মানুজের োকুর। 

এক আঘাজিই তবেূণ্ করজলন ব্াহ্মণ্য শাজস্ত্রর েমাি রি্যানাইি, অতবরল অশ্রুর প্লাবজন ধুজয় 

চফলজলন মুসতলম-শূজদ্রর ওপর স্বাজথ্র িাতগজদ চলতপি কলঙ্ক-কাতলমা। িাই তিতন ‘অগতি-পতিি 

–কুমুদ-বধুে’, িাই পদকি্ার তবতস্মি দৃতটিজি

           বরণ আরেম          তকচিন অতকচিন

            কার চকান চদাে নাতহ মাজন।

আবার ‘আেন্ডাজল ধতর চদই চকাল’ অচদ্ি আোজে্র ইতঙ্গজি তিতন ধাতম্ক মুসলমান হতরদাসজক 

তনেগৃজহ স্ান তদজলন এবং ব্াহ্মণজদরও প্রণম্য চরেষ্ঠ মানুে বজল িাঁজক চঘাতেি করজলন। সজব্াচ্চ 

রােকম্োরী আর চসই সজঙ্গ প্রথম সাতরর কতব-পতন্ডি তেজলন দবীর খাস ও সাকর মতলেক। 

মুসতলম সংসজগ্র েন্য ব্াহ্মজণর িাতলকায় োঁজদর পতিি করা হজয়তেল, শ্রীচেিন্য িাঁজদর চবজে 

তনজলন সারা ভারজি িাঁর অনুরাগ ধজম্র চরেষ্ঠিা প্রতিতষ্ঠি করার েন্য। নাম তদজলন রূপ ও 

সনািন। “ঐেন সদয়-হৃদয় রসময় চগৌর চভল পরকাশ”। চস আে চথজক তকেু কম পাঁেশ 

বের আজগ। বাঙলায় িখন হুজসন শাহী আমল। ন্যায় ধম্ উদারিার গুজণ আকবজরর সমকক্ষ 

সুলিান হুজসন শাহ-তহদুে-মুসলমাজন সমদৃতটি। শুধু িাই নয়, চোগ্য তবজবেনায় রােস্ব, রােজকাে 

রাে্যরক্ষায় পরামশ্ চদওয়া সবই উচ্চতশতক্ষি তহদুে কম্োরীজদর হাজি ন্যস্, আর এিাই তেল িুক্ী 

পাোন আমজলর ট্্যাতডশান। িাোড়া উচ্চবজণ্র তহদুে কতব-শাস্ত্রকারজদর রিামদান ভূতমদাজনর দ্ারা 

উৎসাতহি করা এও তেল সুলিানী আমজলর অবশ্য পালনীয় কি্জব্যর মজধ্য। এরই ফজল তবদ্যায় 

ও অজথ্ িখনকার উচ্চবজণ্র তহদুেসমাজের খুব বাড়-বাড়ন্ত অবস্া ঘজিতেল। এিা এক তদক চথজক 

প্রাতথ্ি ব্যাপার হজলও এই রজন্ধ্রই শতন প্রজবশ কজরতেল তহদুে-সমাজে। রাে সহায়িায় তবদ্যায় ও 

অজথ্ প্রতিপততে অে্ন কজর সমাজের সজব্সব্া হজয় তনতঃসম্বল তনম্নবজণ্র মানুেজক এই কুলীজনরা 

মানুে বজল গণ্যই করজলন না। েথাথ্ জ্ান চভদবুতধি নটি কজর। তকন্তু এঁরা চেজহিু ববেতয়ক স্বাথ্-

প্রজণাতদি তেজলন চসইজহিু চনািুন চনািুন শাস্ত্র বাতনজয় চসই পুরাজনা বলোলী আমজলর ববেম্যজকই 
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আরও পাকা কজর িুলজলন। অগতণি তনম্নবজণ্র চমহনিী মানুে ও মুসলমান অন্ত্যে, অসৃ্পস্য, 

চম্চ্ছ প্রভৃতি আখ্যায় বতণ্ি হজয় উচ্চবজণ্র তহদুেসমাে চথজক পৃথক হজয় পড়ল। এই েঘন্য 

অমানতবকিার বনসতগ্ক প্রতিতক্রয়া সূজরেই শ্রীচেিজন্যর আতবভ্াব।

        চেতদন চথজক এই মহাবাউল নবদ্ীজপ িাঁর সঙ্গীজদর তনজয় নৃি্য গীি কীি্জনর মাধ্যজম 

চনািুন মানব ধজম্র স্বরূপ প্রকাশ করজি আরম্ভ করজলন,-শূদ্রজদর সজঙ্গই আত্মীয়িা স্াপন করজি 

লাগজলন, অসৃ্পজশ্যর গৃজহ তগজয় িার েলপারে িুজল তনজয় েলপান করজলন, আর মুসলমানজদর 

আতলঙ্গন কজর আপন করজি লাগজলন, চসই তদন চথজক (খ্ীতঃ ১৫১০) নবদ্ীজপর চগাঁরা ব্াহ্মণ 

সম্প্রদায় চগজলন ে’চি। িাঁরা নানাভাজব ববষ্বজদর তবপে্স্ করার চেটিা করজি লাগজলন। েগাই 

মাধাইজক তপেজন লাগাজলন, ধম্ীয় প্রশাসক কােীর কাজে নাতলশ করজি লাগজলন-তনমাই পতন্ডি 

ও িার দজলর চলাকগুজলা তদনরাি নাজে গায়। হলো কজর আর োিপাঁজির চভদ এজকবাজর মাজন 

না। আমাজদর ধম্ চগল, মান ইর্ি চগল, নবদ্ীপ উচ্ছন্ন হজি েজলজে, প্রশাজনে তবঘ্ন ঘিজব, 

আপতন রক্ষা করুন। কােীও এই সব শুজন প্রথম প্রথম রুটি হজয়তেজলন। তকন্তু একতদন শ্রীচেিন্য 

েখন তহদুে মুসলমান সব চরেণীর মানুে তনজয় সংকীি্ন কজর কােীর বাড়ী তগজয় চদখাজলন এবং 

চবাঝাজলন চে িাঁর ধজম্র প্রকৃি স্বরূপ হল সব মানুজেরই েথাথ্ ধম্, -ভততির পজথ োতিবজণ্ তহদুে-

মুসলমাজন চকাজনা চভদ চনই, আর এই েন্যই তবজভদকামী স্বাথ্ পরায়ণজদর চক্ষাভ,-িখন কােী 

বুঝজলন। ক্রজম চগৌরাজঙ্গর এই আশ্ে্ মানতবকিার ধজম্, নাম উচ্চারজণর সজঙ্গ অতবরল অশ্রুপাজি 

চদশ অতভভুি হজয় পড়ল –একমারে চবাধ হয় তকেু মুতটিজময় রক্ষণশীল োড়া। রােধানী চগৌজড়র 

কাোকাতে রামজকতল রিাজম দবীর খাস ও সাকর মতলেজকর সধোজন চেতদন তিতন এজলন, সামজন 

তপেজন আজশ পাজস তহদুে –মুসলমান অগতণি মানুে। শাতন্ত তবতঘ্নি না হয় এেন্য রােকম্োরী 

ও বসন্যজদর উৎকন্ঠা-চসতদন সুলিান হুজশন শাহ তনজদ্শ তদজলন – এই দরজবশ চেখাজন খুশী 

স্বেজদে োন আসুন, চেমন খুশী থাকুন, চকউ চেন না চকাজনা বাধার সৃতটি কজর। ঐ সময় ওতড়ে্যার 

রাো প্রিাপরুজদ্রর সজঙ্গ চহাজসন শাজহর তববাদ েলতেল, রাজে্যর সীমানা তনজয় কলহ, চকাজনা 

সম্প্রদাতয়ক ব্যাপার নয়। িবু সুবণ্জরখার এপাজর মুসলমান বসন্য, ওপাজর প্রিাপরুজদ্রর ওতড়য়া 

বসন্য। তকেুতদজনর েন্য চলাক োিায়াি প্রায় বধেই তেল। তকন্তু এজি শ্রীচেিন্য ও িাঁর সঙ্গীজদর 

পুরী চথজক োওয়া আসার চকাজনা অসুতবধাই হয়তন। দুই সীমাজন্তর তহদুে ও মুসলমান শাসনকি্া 

ও চসনাধ্যজক্ষরা সমাতয়ক সতধে কজর ও তমতলি হজয় রক্ষী সহ শ্রীচেিন্য ও িাঁর সঙ্গীজদর পারাপার 

কতরজয় তদজয়তেজলন। শ্রীচেিজন্যর পুরী চথজক এখাজন আসার সময় চিা মুসতলম চসনাপতি তনজে 

দশতি চনৌকায় চবাঝাই বসন্য সহ শ্রীচেিন্য ও িাঁর সঙ্গীজদর গঙ্গারঘাি পে্ন্ত এতগজয় চদন। আবার, 

বৃদোবন চথজক েখন তফজর আসতেজলন চস সময় পাোন সদ্ার তবেুতল খাঁ িাঁজক সজদেহ ক্রজম 
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চঘরাও কজর পতরজশজে িাঁর মহান ধজম্র স্বরূপ পতরেয় চপজয় ও চস ধজম্ তহদুে-মুসতলম দুজয়রই 

সমান অতধকাজরর িত্ত্ব চেজন অেস্র সালাম োতনজয় তফজর চগজলন।

          মধ্যেুজগর তহদুেজদর সামাতেক ধম্ ও চরেণী তবন্যাজসর ব্যাপাজর মুসতলম রাতষ্টক প্রশাসজনর 

চকাজনা পক্ষপাি তেল না। েতদে তহদুে ও মুসলমান, উচ্চবণ্ ও তনম্নবজণ্র সামাতেক ব্যবধান তেল 

গুরুির। সামাতেক ব্যাপার তনজয় রাষ্ট হস্জক্ষপ করজি োয়তন, কারণ, তস্িাবস্া রতক্ষি হজলই 

প্রশাসন সহে হয় ও তনতব্জঘ্ন রােস্ব আদায় সম্ভব হয়।তকন্তু সামাতেক চরেণীস্বাথ্ তবেজয় প্রশাসন 

উদাসীন থাকজলও এর চগাড়া ধজর িান তদজয়তেজলন শ্রীচেিন্য। আেজকর ভারিব্যাপী সমাে-

ববেম্য ও তবতচ্ছন্নিাজবাধ প্রতিজরাজধর তেন্তায় িাই শ্রীচেিজন্যর ব্যততিত্ব ও খ্ীটিীয় চোল-সজিজরা 

শিাদেীর মানুজে মানুজে সজম্লজনর তবেয় তনিান্তই স্মরণীয়।ঐ সময় প্রায় দু’তিন শিাদেী ধ’চর 

তশক্ষা ও প্রতিষ্ঠার চগৌরজব দাতম্ভক উচ্চবজণ্র মানুেঘৃণা খুবই তস্তমি হজয় পজড়। সাতহজি্য চেমন 

তহদুে কতবরা নবীপুরাণ এবং কারবালার তবোদ-কাতহনী তনজয় কাব্য রেনা করজি থাজকন, চিমতন 

অগতণি মুসলমান কতব সূফী চপ্রম ও রাধাকৃষ্ কাতহনী তমতরেি ক’চর গান রেনা করজি থাজকন। 

তবখ্যাি কতব মুকুদে কতবকঙ্কণ িাঁর েন্ডীকাজব্য অন্ত্যে অসৃ্পশ্য কালজকিু ফুলেরার আদশ্ োতররে 

চদখাজলন, আর কালজকিুর নগরপতেজনর বণ্নার প্রথজমই স্ান তদজলন ধাতম্ক মুসলমানজদর। 

কী রেধিার সজঙ্গই না তিতন িাঁজদর বণ্না তদজচ্ছন-  বড়ই দাজনশমদে তকেুজি না চ্ছদে।–একান্ত 

সরল চসাো মানুে এঁরা, কপিিার ধার তদজয়ও েলজি োন না, ইি্যাতদ ব’চল। আর একই 

সমজয় উচ্ছ্বতসি হজয় ববষ্বপদ তলখজি লাগজলন-বসয়দ আলাওল, বসয়দ মিু্ো, সাতরতবদ খাঁ 

প্রভৃতি অজনজক। “তবরহ চবদনা গাজহ হীন আলাওল”-ববষ্ব আলাওজলর তনজের উপর এই ‘হীন’ 

তবজশেণ প্রজয়াগ চদখুন। আর নসীর মামুজদর চসই তবখ্যাি আত্মতনজবদন-

                 অগম তনগম  চবদ সার

                 লীলাি করি চগাে তবহার

                 নতসরা মামুদ করি আশ

                 েরজণ শরণ দান তর।

শ্রীচেিজন্যর চপ্ররণায় চে সহে ভাবসাধনা সু্তরি হ’ল িার ধারায় সঞ্জীতবি হজয়জেন অগতণি 

রিামীন বাউল কতব। তবখ্যাি লালন ফতকর স্পটি ভাোয় চঘােণা তদজয়জেন-

                 ভততির ধিাজর বাঁধা আজেন সাঁই

                 তহদুে তক েবন বজল

                 িাঁর কাজে চেজির তবোর নাই।

ববষ্ব বাউলজদর মজধ্য সম্প্রদায় চভদ শূন্য পূণ্ মানতবকিার প্রকাশ চদজখ আেজকর মহাকতব 

স্বয়ং রবী্রিনাথও িাজদরই সজঙ্গ তনজের মানতসক সজগারেিা অনুভব কজর তলজখজেন-          ওরা 

৮৫



অন্ত্যে, ওরা ম্রি বতে্ি ………..

                কতব আতম ওজদর দজল

                আতম ব্াি্য, আতম োতিহারা।

তহদুে-মুসতলম উচ্চ-তনম্ন বহু মানুজের প্রাতথ্ি স্বাধীনিা পচিাশ বের হ’ল পাওয়া চগজে, িবু স্বজনে 

চে পূণ্িা কাম্য তেল বাস্জব িা করায়তে হয়তন। িার উপর সমাে-ববেম্য সাম্প্রদাতয়কিা এবং 

তবতচ্ছন্নিাবুতধি আে আমাজদর পঙু্গ ক’চর রাখজি োইজে। সাপ্রতিক এই দুতঃখ চবদনায় মজধ্যও 

ভাবী আশা তনজয় আপনাজদর পতরতেি একতি স্বজদশী সংগীি একিু রূপান্তজর গাওয়া চেজি পাজর-

               কিকাল পজর বল ভারি চর।

               দুখ-সাগর সাঁিতর পার হজব।।
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চগৌ
ড়ীয়  ববষ্বধজম্র  আতবভ্াজবর  মূজল  সহে  অনুভব তকভাজব  কাে  কজরজে  

িার  দৃটিান্ত  গয়া-প্রি্যাবৃতে  মহাপ্রভুর  ভাবাবস্া। চকাজনা  কাে্-কারণ  সূজরে    

ব্যাপারতিজক   ধরা   োয়   না   ব’চল   এজক  ধজম্র  প্রকাশ  বা  আতবভ্াব  

বলা  চেজি  পাজর। তিতন মাধজব্রিপুরীপাজদর   তনিান্ত  পক্ষপািী  তেজলন এবং িৎতশে্য 

ঈশ্বরপুরীপাজদর  সংসজগ্  িাঁর  ভাজবাদ্গম হজয়তেল ব’চল এই ধম্জক তবজশেভাজব  বাঙলারই  ধম্  

বলা  োয়,  আর  মহাপ্রভুজক  এই ভাবধম্সম্প্রদায়  প্রভাতবি  কজরতেল  এমনও  স্বচ্ছজদে  বলা  

চেজি  পাজর। বাঙলার রাধাকৃষ্ গীতিকাব্য এবং স্মরণকীি্নপরায়ণ    ও    পুলকাশ্রুমূে্াময়   

সূফীসাধকজদর  ধম্সাধনাজকও  এ  ধজম্র  ভূতমকারূজপ চদখা  চেজি  পাজর। মহাপ্রভুর  েীবনী  

চথজক  আমরা  চদজখতে  িাঁর  মজধ্য  সহসা-উতদি  এই  ধম্সম্বজধে  িাঁর  চকাজনা  সজ্ান  

প্রস্তুতি  তেল না। তিতন  ব্যাকরণ,  কাব্য  এবং   চপৌরতহি্য-তক্রয়াতবতধর  োরে  তেজলন। কথকিা  

প্রভৃতি  চশানার  মধ্য  তদজয়  পুরাণ এবং তবজশেিতঃ শ্রীমদ্ ভাগবজির  সজঙ্গ  িাঁর আর পাঁেেজনর 

মিই ঘতনষ্ঠ সম্বধে গ’চড় উজেতেল। তকন্তু  রাগানুগা ভততির  চকাজনা পতরেয় িাঁর মজধ্য বা িাঁর 

বজয়াজে্যষ্ঠ  অচদ্ি-শ্রীবাসাতদর  মজধ্য  প্রকাতশি  হজি  চদখা  োয়তন। িাঁর তেজতে  নবভততিধজম্র  

আতবভ্াজবর  পরও  চদখা  োয়  ভততিিত্ত্ব  তবেজয়  িাঁর অতে্ি জ্ান সামান্যই তেল। রাগাতত্মক 

প্রীতি,  চগাপীভাব,  রাধাভাব প্রভৃতি তবেজয়  রামানদে  িাঁর  চকৌিুহল  েতরিাথ্  কজরন।  

আর  দাতক্ষণাি্য ভ্মজণ নানান িীজথ্ সাধুমহােনজদর সজঙ্গ কথাপ্রসজঙ্গ সম্ভবিতঃ শ্রী-সনকাতদ 

িত্ত্ববাতদজদর অতভমিও  তিতন  তকেু  তকেু  চেজন  চনন। তিতন  তনজে  িজত্ত্বর  চেজয়   আেরজণর  

উপরই  চোর  চদওয়ার  তনজদ্শ  তদজিন  এবং এইেন্য  োকুর  হতরদাস  িাঁর  চগৌরজবর  পারে  

তেজলন  এবং  রঘুনাথ দাস  তবজশে  চনেহভােন  হজয়তেজলন।  তিতন  স্বয়ং  রাধাকৃষ্লীলািত্ত্ব 

তবেজয়  তকেু  চলজখনতন  এবং  চকউ  িাঁর  কাজে  এ তবেজয়  উপজদশপ্রাথ্ী হ’চল,  হয়  স্বরূপ 

দাজমাদর  নয়  রামানজদের  কাজে  িাঁজক  চেজি বলজিন। িজব তিতন রূপ-সনািন চগাস্বামীজক 

িাঁর সাধ্যমি এবং অতি সাধারণভাজব  কৃষ্লীলািত্ত্ব,  নাম-মাহাত্ম  এবং  ববষ্বােরণ  সম্বজধে  

শরৌর-কৃষ্ণ-উ্াসনায় নৈদ্গী্-
ৈৃন্াৈন
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তকেু  তকেু  চপ্ররণা  তদজয়তেজলন  তনতঃসজদেজহ। (১) এ  তবেজয়  বেিন্যেজ্রিাদয়  নািজকর  বণ্না 

অতবশ্বাস্য মজন হয় না এবং ভততিরসামৃিতসধুের প্রারজম্ভ শ্রীরূজপর স্পজটিাততি – “হৃতদ েস্য চপ্ররণয়া 

প্রবতি্জিাহহং   বরাকরূজপাহতপ” –  অথ্হীন  নয়। তকন্তু  িাহজলও  একথা তেক  চে,  চে নবধম্  

িাঁর  েতরজরের  মধ্য  তদজয়  স্বিতঃ-আতবভ্ূি  এবং তনয়ি  নূিনির  হজি  হজি  প্রগাঢ়িা  

লাভ  কজরতেল,  িার  চেৌততিক তবোর-তবজ্েজণ  তিতন  তনজে  অক্ষম  তেজলন।  তনরন্তর  

আস্বাদিন্য় অবস্ায়  তেতন  োপন  করজিন,  োঁর  তেজতেত্রিয়কার  স্ববজশ  তেল  না,  িাঁর  পজক্ষ  

আত্মতবজ্েণ  এবং  িুলনামূলক  তবোর  প্রভৃতি  অসম্ভবই তেল।  িাঁর  লীলাসহেজররা  িাঁর  

তবতেরে  ভাবতবলাস  এবং  তবতবধ তবকার  দৃজটি  রাগভততির  চরেষ্ঠিা  তবেজয়  এবং  শ্রীচেিজন্যর  

অন্ততঃকৃষ্-বতহজগ্ৌরত্ব  সম্বজধে  সুদৃঢ়  প্রি্যজয়  উপনীি  হজয়তেজলন। আশ্ে্ চগৌরলীলাদৃজটি  ক্রজম  

শ্রীকৃষ্লীলাজক  নূিন  িাৎপে্  রিতথি  করার প্রজয়ােন  উপলধি  হ’ল।  এই  প্রজয়ােন  তসধি  

করজলন  রূপ-সনািন, চগাপাল  ভট্ট  এবং  েীব  চগাস্বামী।  প্রয়াজগ  ও  বারাণসীজি  মহাপ্রভু 

রূপ-সনািজনর  উপর  তনজদ্শ  তদজয়তেজলন  কৃষ্লীলািত্ত্বজকই  নূিন  এবং েথাথ্ির  আজলাজক  

উপস্াতপি  ক’চর  সাধারজণ্য  প্রোর  করজি। শ্রীরূজপর রাধাকৃষ্-লীলাতবেয়ক  কাব্যগীজির  

সজঙ্গ  এবং  শ্রী সনািজনর ভাগবিানুরাগ  সম্বজধে  মহাপ্রভু  পূজব্ই  অবতহি  হজয়তেজলন,  

সুিরাং চোগ্যিম  পারে  তনব্ােজন  িাঁর  চকাজনা  সংশয়ই  তেল  না।  শ্রীরূপাতদ চগৌরাঙ্গজক  পূণ্  

ভগবৎস্বরূপ  চেজনও  চগৌরলীলাবণ্জন  প্রবৃতে  হনতন  এবং  চকবল  চগৌর-লীলার  উপর  তভততে  

ক’চর  রাগভততির  দাশ্তনক রহস্য  তবজ্েণ  না  ক’চর  কৃষ্লীলার  ব্যাখ্যান  চকন  করজি  

চগজলন িাই  তনজয়  চকাজনা  পে্াজলােক  নানাতবধ  েপেনায়  উপনীি  হজয়জেন। িাঁর  সমরি  

অতভজোগতি  এই – 

 Except the usual obeisance and homage to Chaitanya and general pas-

sages testifying to his identity with the supreme deity, there is nowhere in 

the extensive works of the early authoritative Gosvamins (Rupa, Sanatana & 

Jiva) and direct reference to his personal views and teachings. These theo-

logians and philosophers are chiefly concerned with godhead of Krishna. 

Krishna and his Lila as revealed in the older scriptures and Krishna in their 

theory as we shall presently see, is not an Avatara, but the supreme deity 

himself. There are almost entirely silent about Chaitanya-Lila and its place 

in their devotional scheme and it is somewhat strange that in preserving a 

system in Chaitanya’s  name they rely exclusively upon older sources and 
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do not refer at all to his direct realization of spiritual truth. (ডতঃ  সুশীলকুমার  

চদ-সম্পাতদি  ‘পদ্যাবলী’র  ভূতমকা)। 

 ঘিনার  অভ্যন্তজর  দৃতটিপাি  করজলই  চবাঝা  োয়  রূপ-সনািন এজক্ষজরে  প্রভুতনজদ্শই  

আক্ষতরকভাজব  পালন  কজরতেজলন। কৃষ্লীলাজক পূণ্াঙ্গভাজব  উপস্াতপি  করার  পর  এমন  

অবকাশ  চমজলতন  োজি চগৌরলীলায়  হস্জক্ষপ  কজরন।  িা  োড়া,  ইতিমজধ্য  নবদ্ীজপর 

প্রি্যক্ষদশ্ীজদর  বহু  পদরেনা,  সংসৃ্ি  কড়ো  এবং  প্রি্যক্ষদশ্ীজদর কাে  চথজক  উপকরণ  

সংরিহ  ক’চর  রিতথি  বেিন্যভাগবি  রতেি  হজয়  চগজে।  শ্রীরূপাতদ  চে  তনি্যানদে  

সম্পজক্  নীরব  তেজলন  িারও কারণ  এই  এবং  তকেুিা  অনতভজ্িাও  হ’চি  পাজর, তকন্তু 

তনি্যানদেতবমুখিা  চকাজনাক্রজমই  নয়।  আমরা  আরও  অনুমান  কতর  চে  মহাপ্রভু   রূপ-

সনািনজক  িাঁর  তনেলীলা-বণ্জন  প্রকারান্তজর  তনজেধই কজরতেজলন।  কৃষ্  নাম  ি্যাগ  ক’চর   

িাঁর  নাম  রিহণ  করায়  তিতন তকরকম  কু্ষধি   হজিন  িার  পতরেয়  েতরিামৃজি  নানাস্াজন  

রজয়জে। রূপ-কৃি  তবদধে-মাধব  নািজকর  প্রারজম্ভ  রিতথি  “অনতপিেরীং  তেরাৎ” ইি্যাতদ  

বদেনা  শুজন  মহাপ্রভু  মন্তব্য  করজলন – “এই  অতি  স্তুতি শুতনল”। লতলিমাধব নািজকর 

“তনেপ্রণতিিা” প্রভৃতি নাদেীজি পুনরায় আত্মস্তুতি  শুজন  তবরতি  হজয়ই  মন্তব্য  করজলনতঃ

 কাঁহা চিামার কৃষ্রস কাব্যসুধাতসধুে। িার মজধ্য তমথ্যা চকজন স্তুতিক্ষারতবদুে।।

রামানদে  রায়  চকৌশজল  রূপ  চগাস্বামীজক  সমথ্ন  োনাজল  পরতঃ

 প্রভু কজহ রায় চিামার ইহাজি উলোস। শুজনইজিই লর্া,  চলাজক  কজর উপহাস।।

- বে, ে, অন্ত্যলীলা

মহাপ্রভু  তনে  ববরাগ্য  এবং  ববষ্ব-তশক্ষজণর  েন্যই  চে  কৃষ্লীলার উপর  চোর  তদজয়তেজলন 

িা নয়। নবধজম্র সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠার েন্য বৃদোবনলীলার  দাশ্তনক  তভততেজি  ব্যাখ্যা  তবজ্েণ  

এবং  চনািুন রসতসধিান্ত  প্রণয়জনর  প্রজয়ােন  তিতন  উপলতধি  কজরতেজলন।  নীলােজল রূপ-

সনািজনর  আগমনপ্রসঙ্গ  বণ্জনর  উপলজক্ষ্য  েতরিামৃিকার মহাপ্রভুর  এই  অতভলাে  সম্পজক্  

আজলাকপাি  কজরজেনতঃ

সজব  কৃপা  কতর  ইঁহার (=শ্রীরূপজক) চদহ  এই  বর। ব্েলীলা 

চপ্রমরস বজণ্  তনরন্তর।।..এই  দুই  ভাই  আতম পাোইল বৃদোবজন।         শততি  তদয়া ভততিশাস্ত্র 

কতরজি  প্রবি্জন।।পুনশ্, চদহি্যাজগ কৃিসংকপে  সনািন  চগাস্বামীজক  তনবৃতে  করজি  তগজয় 

মহাপ্রভুর  উততিতঃ

 চিামার  শরীর  আমার  প্রধান  সাধন। এ  শরীজর  সাতধব  আতম  বহু  প্রজয়ােন।।

 ভতি-ভততি-কৃষ্জপ্রমিজত্ত্বর  তনধ্ার। ববষ্জবর কৃি্য আর ববষ্ব আোর।।
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 কৃষ্ভততি  কৃষ্জপ্রম  চসবা  প্রবি্ন।    লুপ্তিীথ্-উধিার আর ববরাগ্য-তশক্ষণ।।

এই  নব  ভততিধম্  সম্পজক্  শ্রীচেিজন্যর  ো  তকেু  উপলতধি  ও  বাণী  চস  চিা  ঐ  

রাধাকৃষ্লীলা  তবেজয়ই।  কৃজষ্র  পূণ্  ভগবতো,  বৃদোবনলীলার  মুখ্যিা,  চগাপী-চপ্রম  ও  

রাধাভাব  এবং  চপ্রমার পরমপুরুোথ্ত্ব – এই  সবই  চিা  মহাপ্রভুর  উপলতধি  এবং  বতিব্য।  

স্বরূপ  দাজমাদর (?)  একতি  চ্াজক  মহাপ্রভুর  অতভমজির  সারসংজক্ষপ ক’চর  বলজেনতঃ

  আরাজধ্যা   ভগবান্   ব্জেশিনয়  স্ধিাম  বৃদোবনং

রম্যা  কাতেদুপাসনা  ব্েবধূবজগ্ণ  ো  কতপেিা।

শাস্ত্রং  ভাগবিং  প্রমাণমমলং   চপ্রমা  পুমজথ্া  মহান্ 

শ্রীচেিন্যমহাপ্রজভাম্িতমদং  িরোদজরা  নতঃ  পরতঃ।।

এ  োড়া,  বতহরঙ্গ-তশক্ষণ  তহজসজব  মহাপ্রভু  নামরিহজণর  উপজরই  চোর তদজয়জেন।  িাঁর  রতেি  

‘তশক্ষাটিক’  নাজম  প্রেতলি  আিতি  চ্াজক  তিতন  চেমন  তনে  মজনাভাব  জ্াপন  কজরজেন,  

চিমতন  ববষ্ব-তশক্ষজণর  তদক্ তি  েথাসাধ্য  সমূ্পণ্  কজরজেন।  িাঁরই  ইতঙ্গজি  সনািন িাঁর  

হতরভততিতবলাজস  এবং  রূপ  িাঁর  ভততিরসামৃিতসধুেজি  নামমাহাত্ম  প্রোর  কজরজেন। সুিরাং  

মহাপ্রভুর  উপলতধিজক  উজপক্ষা ক’চর  িাঁরা  কৃষ্লীলাবণ্জন  আরিহী  হজয়তেজলন  এরকম  

অতভমি চরোিব্য  নয়।

 ঐ  ভূতমকাজিই  ডতঃ চদ-র  তদ্িীয়  অতভজোগ  হ’ল  এই  চগাস্বাতমরেয়  মহাপ্রভুর  

প্রি্যক্ষানুভূতির  তদক্ গুতল  উজপক্ষা  ক’চর পুরাণবতণ্ি  তবেয়  এবং  পরস্পর-তবজরাধী  আখ্যান-

উপাখ্যাজনর  সমাধান  করজি  তগজয়  অনথ্ক  িাঁজদর  প্রতিপাদ্যজক  েতিল  ও দুরবগাহ  ক’চর  

িুজলজেন। “… while the intellectual seriousness or the ethical nobility of the 

heart is hardly propounded with force of direct realization, in as much as 

they are completely merged in a floating mass of uncertain myths, legends 

and traditional beliefs.” বলা  বাহুল্য,  এ  ধরজণর  আজলােনা  ভারিীজয়র  চলখনী চথজক  

তনগ্ি  না  হজয়  ববজদতশজকর   চলখনী  চথজক  তনগ্ি  হ’চলই েথােথ  হ’ি।  চগাস্বামীরা  

চপৌরাতণক  ব্যাপার  তনজয়  তবসৃ্ি  আজলােনা কজরজেন  তেকই,  তকন্তু  এর  প্রজয়ােনীয়িা  

অনস্বীকাে্ই  তেল,  অন্তিতঃ চসকাজল।  হৃদজয়  উপলধি  ঐ  নবধম্তিজক  প্রেতলি  বহুধা  তবতেরে 

ধম্ীয়িার  উপজর  িাঁজদর  স্াপন  করজি  হজয়তেল। শুধু  শ্রী-রুদ্রাতদ সম্প্রদাজয়  প্রেতলি  

িজত্ত্বরই  খন্ডন  করজি  হয়তন।  তবষু্, নারায়ণ, অবিার কৃষ্,  লক্ষী,  রুতমিণী – সি্যভামা  

প্রভৃতি  তনজয়  চে  সব কাতহনী,  এবং  িাতত্ত্বকিা  প্রেতলি  তেল  িার  রিহণ-বে্ন  করজি 

হজয়তেল  এবং  সজব্াপতর  চগাপীভাব  এবং  রাধাবাজদর  উপর  ব্েলীলার  তভততে  স্াপন  করজি  
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তগজয়  চনািুন  েুততি  তবন্যাস  ক’চর সমস্  পুরাণজক  চঢজল  সাোজি হজয়তেল।  চগাস্বামীরা  

চবজদাততির প্রামাতণকিার  উপর  তনভ্র  না  ক’চর  পুরাজণর  উপর  চোর  তদজিই পুরাণ-

প্রসঙ্গগুতলর  পুনতব্োর  অি্যাবশ্যক  হজয়তেল। ‘কৃষ্স্তু  ভগবান্  স্বয়ম্ ’  এই  উপলতধিজি  আস্াবান্   

হওয়ায়  অবিারবাদজক  িাঁরা  চঢজল সাোজলন। গুণাবিার, লীলাবিার, প্রকাশ-তবলাসাতদর 

পাথ্ক্য, দ্ারকা-বৃদোবজনর  সামঞ্জস্য  এসব  বে্ন  ক’চর  পূণ্াঙ্গ  দাশ্তনকিা  তকভাজবই বা  

প্রতিতষ্ঠি  হ’চি  পাজর?  চকবল  প্রি্যক্ষানুভূতির  তবেয়  তবজ্েণ ক’চর  চিা  কতবিা-গান  

রেনা  েজল।  চস  প্রয়াস  চিা  ঐ  সমজয় নরহতর-বাসুজদবাতদর  রেনায়  এবং  মুরাতর-গুপ্ত-

কণ্পুর-বৃদোবজনর েীবনীজি  বা  কণ্পুজরর  বেিন্যেজ্রিাদয়  নািজক  তসধি  হজয়জে।  শ্রীরূপ 

েতদ তদ্িীয় বেিন্যেজ্রিাদয় তলখজিন – সমাজলােক কতথি ‘direct realization ’-এর  তবেয়তি  

আর  কিদূর  বতধ্ি  হ’চি  পারি?  আর  তনগূঢ়  শ্রীচেিন্য-েীবনী  রেনার  ো  সারাংশ  

িা-ই  চিা  িাঁজদর নবভততি-উদ্দীতপি  রিন্াতদজি  তবসৃ্ি। ভততিরসামৃিতসধুে,  উজ্জ্বলনীলমতণ 

এবং  পদ্যাবলী  প্রভৃতির  রিন্ন  তক  মহাপ্রভুর  হৃদয়ানুভবজকই তবসৃ্িভাজব  প্রকাশ  করজে  

না?  বস্তুিতঃ   রূপ-সনািন  এবং  েীব  ঐ   Realisation –এর  চেৌততিক  এবং  কাতব্যক  

রূপ  তদজি  তগজয়  িাঁজদর েীবৎকাজল  ো  ক’চর  চগজেন  িার  িুলনা  তবরল।  এক  হাজি 

অচদ্িবাতদজদর   সজঙ্গ,  অন্য  হাজি  তবতশটিাচদ্ি  বা  প্রেতলি বদ্িবাতদজদর  সজঙ্গ  সংরিাজম  

িাঁরা  চে  তবেয়ী  হজয়জেন  এবং   প্রভুদতে চপ্ররণার  মে্াদা  তনতঃজশজে  রক্ষা  কজরজেন  এর  

চেজয়  চগৌরজবর  তবেয় িাঁজদর  এবং  আমাজদর  আর  কী  হ’চি  পাজর?

 চগৌড়ীয়  ববষ্ব  দশ্ন  বলজি  ো  চবাঝায়  িা  মুখ্যিতঃ  ঐ শ্রীপাদ-সনািন-রূপ-েীব  

চগাস্বামীর  সৃতটি।  মহাপ্রভুর  মিানুোয়ী ভাগবজির ব্যাখ্যা তবজ্েজণ এই দশ্জনর সারকথাসমূহ 

তনতহি এবং ভততিরসামৃিতসধুে  এবং  উজ্জ্বল-নীলমতণ  প্রভৃতি  রসব্যাখ্যাজন  এই  দশ্ন পলেতবি।  

শ্রীপাদ  েীব চগাস্বামীর  ভাগবি-সদেজভ্  রূপ-সনািন-চগাপাল ভজট্টর  আজলােনার  সারতনষ্ে্  

চেমন  উপস্াতপি  হজয়জে,  চিমতন িাঁজদর  সকজলর  রিজন্র  সার  সতন্নজবতশি  হজয়জে  

কৃষ্দাস  কতবরাজের বাঙলা  রিন্  বেিন্যেতরিামৃজি।  েতরিামৃি  আবার  উতি  রিন্াতদ  চথজক  

অতধকগুণও  বজি। শ্রীচেিজন্যর  তনগূঢ়  রাধাভাবলীলা,  স্বরূপ দাজমাদর  ও  িৎতশে্য  রঘুনাথদাস  

চগাস্বামী  বে্  বে্  ধ’চর  ো  প্রি্যক্ষ  কজরতেজলন  িার  অতধকারলাজভ  ধন্য  হজয়তেজলন  

কতবরাে চগাস্বামী। চগাস্বামীগজণর  ভততিতসধিান্ত  এবং  মহাপ্রভুর  অন্তরঙ্গলীলা (বতহরঙ্গ  লীলা  

চিা  বজিই)  একাধাজর  সমীকৃি  হজয়  এ  রিজন্  তবরাে  করজে। কতবরাে  চগাস্বামীজক  

নমস্ার। এই  একতি  রিজন্ই  তিতন িাতত্ত্বক,  রসতলপু্  এবং  লীলারেবজণাৎসুক  পােকজক  সম্যক  

পতরিৃপ্ত কজরজেন,  রসরাে  শ্রীকৃষ্  এবং  মহাভাবস্বরূপা  রাধাজক  একাধাজর ভতিেকু্ষর  চগাের  
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কজরজেন। কৃষ্লীলা  এবং  চগৌড়লীলার  তনতঃজশে একত্বানুভব  নবদ্ীজপর  লীলাপতরকরজদর  

অন্তজর  প্রতিভাি  হয়তন,  িাঁরা  চগৌরকৃজষ্র  অতভন্নিা  েতদে  অনুভব  কজরতেজলন,  িা  আরও 

তবসৃ্ি  ক’চর  পূণ্াঙ্গ  চপ্রমলীলাবাজদর  চেৌততিক  অথে  হাতদ্ক  তবজ্েণ িাঁরা  উপস্াতপি  

করজি  পাজরনতন।  সন্ন্যাসাতরেি  শ্রীজগৌজরর নীলােললীলার  অতভজ্িা  োঁজদর  হজয়তেল  

একমারে  িাঁরাই  পুব্াপর তমতলজয়  সমরিভাজব  তবেয়তিজক  অনুভব  করজি  চপজরতেজলন। এতদক 

চথজক  ক্রমানুসাজর  রামানদে-স্বরূপ-রূপ-সনািন-রঘুনাথ দাস-েীব-কৃষ্দাস কতবরাে  প্রমুখ  

সাধকজদর  অনুভবই  অরিগণ্য।  নবদ্ীপলীলা-সহেজররা, মুখ্যভাজব  অচদ্ি-তনি্যানদে  এবং  

সহায়কভাজব  শ্রীবাস,  মুরাতর, গদাধর,  নরহতর,  চগাতবদে-বাসুজদ, , মুকুদে দতে  প্রভৃতি  এক  

অতি  মহৎ কি্ব্য  সাধন  ক’চরতেজলন,  িা  হ’ল  শ্রীজগৌজরর  কৃষ্ত্ব  অথ্াৎ  ঈশ্বরত্ব  উপলতধি  

ক’চর  ঈশ্বরীয়  লীলার  প্রকাজশর  আনুকূল্য  তবধান। এঁরা  লক্ষ্য  কজরতেজলন  ধম্সংস্াপক  

কৃষ্  নামকীি্নমুজখ  কতলেুজগর উপজোগী  চপ্রমভততি  প্রোর  ক’চর  আেন্ডাল  মানুেজক  

উধিার  করজি এজসতেজলন। সন্ন্যাস-পূব্  বৎসজরক  সমজয়র  তবতবধ  আজবশময়  ও  ক্ষজণ ক্ষজণ  

পতরবি্নশীল  নবদ্ীপলীলায়  অতভভূি  এবং  সন্ন্যাজস  তনিান্ত ব্যাকুল  তবমূঢ়  পতরকরবৃজদের  

কাজে  এ  োড়া  আর  তকেু  প্রতিভাি হয়তন।  চকন  িীব্  ববরাগ্য,  চকন  অশ্রু-কম্প-মূে্াতদ,  

চকন  কৃজষ্র চগৌরবণ্  এ সজবর  সমাধাজন   িাঁরা  অরিবি্ী  হনতন।  নীলােল-বৃদোবজনর  চে  

সব  তবদধে  চপ্রতমক  খঁুতিজয়  চগৌরলীলা  অধ্যয়ণ  করজলন িাঁরা নবদ্ীপ-পতরকরজদর দশ্জনর 

উপর তভততে ক’চরই পূণ্াঙ্গ রাধাভাবাতবিি  কৃষ্দশ্ন  গ’চড়  িুলজলন। এই  দুই  রীতির  দশ্জন 

চমৌতলক পাথ্ক্য তকেু চনই। তদ্িীয়তি প্রথমতির উপর তনভ্রশীল এবং পতরপূরকভাজব  স্বভাবিই 

গ’চড় উেল। ফজল চকউ ভগবান্ -চবাজধ চগৌরতবরিজহর  আরাধনা  করজি  লাগজলন,  আবার  

চকউ  নবদ্ীপলীলার চেজয়  ব্েলীলাজিই  আসতি হজলন (২)। কতবপণ্পুর  েতদে  তপিৃ-ঐতিহ্য 

অনুসরণ  ক’চর  চগৌরভেজনই  তনরি  তেজলন  এমন  মজন  করা  োয়, িবু  তিতন  এ  তবেজয়  

সংকীণ্  সাম্প্রদাতয়ক  অতভমি  চপােণ  করজিন না  এবং এর সাধারজণর ইতঙ্গিও তিতন িাঁর 

নািজক তদজয়জেন। বেিন্যেজ্রিাদজয়র  তদ্িীয়াজঙ্ক  চগৌররূপ  এবং  শ্যামরূপ  তবেজয়  অচদ্জির  

সংশজয়  নাি্যকার  িদানীন্তন  ‘মহামতহম’চদর  উপলতধিই  ব্যতি  করজলন – চগৌর  এবং  শ্যাম  

অতভন্ন,  লীলায়  রূপজভদ  এবং ভাবজভদ  মারে।  উপাস্য  শ্যাম  এবং  চগৌর  দুই-ই  হ’চি  

পাজর,  অজহিুকী  প্রীতি  েতদ  আকে্জণর  চহিু  হয়। েতরিামৃজি  চদখা  োয়, রায়  রামানদে  

শ্রীচেিজন্যর  মজধ্য  রাধাস্বরূপাবৃি  শ্যামজক  লক্ষ্য  ক’চর সংশয়ী  হজয়  মহাপ্রভুজকই  তেজ্াসা  

করজেনতঃ

  পতহজল  চদতখলুঁ  চিামা  সন্ন্যাসী  স্বরূপ। এজব চিামা চদজখাঁ মুতঞ শ্যাম চগাপরূপ।।
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  চিামার  সমু্জখ  চদজখাঁ  কাচিন-পাচিাতলকা।  িার চগৌরকাজন্ত্য চিামার  সব্  অঙ্গ  ঢাকা।।

রামানদে  লীলাশুজকর  মজিা  মাধুে্-তসধুে  চগাপকৃজষ্র  উপাসক  হ’চলও শুধিসজখ্য  বেিজন্যাপাসকও  

তেজলন (“পুরীর  বাৎসল্য  মুখ্য,  রামানজদের শুধি সখ্য”)। সাব্জভৌম ভট্টাোে্ নীলােললীলা-িত্ত্বতি 

হজয়ও সম্ভবিতঃ চগৌরভেজনই  আসতি  তেজলন।  স্বরূপ  দাজমাদর  মহাপ্রভুর  অতি  তপ্রয় এবং 

মুখ্যলীলাসঙ্গী  হ’চলও  সম্ভবিতঃ  রাধাভাবাতবিি  কৃষ্রূজপই  তিতন অনুরতি  তেজলন। সনািন-রূপ-

েীব চগাস্বামী কৃি  তবতভন্ন  রিজন্র মঙ্গলােরজণ  এবং  স্বাতদজি  চগৌরাজঙ্গর  ভগবতো  পুনতঃপুনতঃ  

কীি্ন  করা  হজয়জে,  িবু  িাঁরা  ভাগবিপ্রতিপাদ্য  রাসরতসক   কৃজষ্র লীলাজিই  সম্ভবিতঃ  

তনতহিতেতে  তেজলন।  শ্রীচেিজন্যর  দ্ারা  অনুজপ্রতরি হওয়ার  পূজব্ই  রূপ-সনািন  ভাগবিধম্ী  

তেজলন। িখন  সনািন  তলখজন  তকেু  প্রকাশ  কজরনতন,  তকন্তু  রূপ  রেনা  কজরতেজলন  

অন্তিতঃ ‘হংসদূর’  এবং  ‘উধিবসজদেশ’।  শ্রীচেিজন্য  এঁজদর  ঐতিহ্য  এবং মানতসকিা  উপলতধি  

ক’চর  কৃষ্লীলা-ব্যাখ্যাজনই  এঁজদর  তনজদ্শ তদজয়তেজলন।  বস্তুিতঃ   এই  রাধাভাব-তবরিহ  

েখনই  অবকাশ  চপজয়জেন িখনই “চগাপজবশ চবণুকর নবতকজশার নিবর” কৃজষ্র আরাধনারই 

প্রজয়ােনীয়িা ব্যতি কজরজেন। তরেহুজির রঘুপতি উপাধ্যাজয়র বেিন্য-সাক্ষাৎকার  প্রসঙ্গ ((বে  ে  

মধ্যলীলা ) অন্য  বহু  দৃটিাজন্তর  একিম, -  

    প্রভু  কজহ  উপাধ্যায়  চরেষ্ঠ  মান  কায়।  শ্যামজমব পরং রূপং কজহ উপাধ্যায়।।

    শ্যামরূজপর  বাসস্ান  চরেষ্ঠ  মান  কায়। পুরী মধুপুরী বরা কজহ উপাধ্যায়।।

    বাল্য  চপৌগন্ড  বকজশার  চরেষ্ঠ  মান  কায়। বয়তঃ  বকজশারকং  চধ্যয়ং  কজহ  উপাধ্যায়।।

    রসগণ  মজধ্য  িুতম  চরেষ্ঠ  মান  কায়।  আদ্য এব পজরা রসতঃ কজহ উপাধ্যায়।।

    প্রভু  কজহ  ভাল  িত্ত্ব  তশখাইলা  চমাজর। এি বতল চ্াক পজড় গদ্ গদ্ স্বজর।।

শ্রীচেিজন্যর   সব্াতধক  চগৌরজবর  পারে  োকুর  হতরদাস  উচ্চকজন্ঠ  চকান্   তপ্রয়-নাম  কীি্ন  

করজিন  এবং  িাঁর  অতভলােই  বা  কী  তেল?  চদখা  োয়,  বেিন্য  নাম  নয়,  হতরনাম, 

এবং  অন্তিতঃ  অচদ্ি্য-বেিন্য  সংসজগ্  এজস  িাঁর  অতভলাে  েজন্তেল – ‘নাজমর  ফজল  

কৃষ্পজদ  চপ্রম  উপেজয়’।  তনে নাম  রিহণ  করায়  শ্রীচেিন্য  তক  রকম তবকু্ষধি  হ’চিন  

িার  পতরেয়ও  েতরিামৃজি  রজয়জেতঃ

 একতদন  শ্রীবাসাতদ  েি  ভতিগণ। মহাপ্রভুর গুণ গাঞা কজরন কীি্ন।।

 শুতন  ভতিগজণ  কজহ  সজক্রাধ  বেজন। কৃষ্নাম গুণ োতড় তক কর  কীি্জন।।

 ঔধিি্য  কতরজি  বহল  সভাকার  মন। স্বি্রি  হইয়া সজভ নাশাজব  ভুবন।।

এ-তববরণ  অতবশ্বাস্য  হ’চি  পাজর  না।  প্রবীণ  সাব্জভৌম  ভট্টাোজে্র  দুই  চ্াজক  বেিন্যস্তুতি  

তিতন  তেঁজড়  চফজল  তদজয়তেজলন। অথে  এই বেিন্যই  প্রথম  ভাবাজবশ  সমজয়  নবদ্ীজপ  

অচদ্িাোে্্য  প্রমুখ  প্রবীণ ভতিজদর  মজ্রিাচ্চারজণ  তনয়তমি  পূো  স্বীকার  কজরতেজলন।  
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তকন্তু  চস একতদন, আর  সন্ন্যাসরিহজণর  পর  এ  আর  একতদন।  তহজসজব  চদখা  োয়,  

রায়  রামানজদের পর স্বরূজপর অতভমিই মহাপ্রভুর একান্ত সমাদারজোগ্য  তেল  এবং  তিতন  

চে  িাঁর  অজশে  চনেহভােন  রঘুনাথ দাসজক স্বরূজপর তনকি সমপ্ণ কজরতেজলন িা অথ্হীন 

নয়। নবদ্ীজপর পতরকরজদর  অজনকজকই  মহাপ্রভু  চগৌর-আরাধনা  চথজক  তনরস্  করজি 

পাজরনতন। নরহতর  বাসুজদবাতদ  মমিাতধক্যবশিতঃ  চে  পথ  ধজরতেজলন িা  চথজক  তনরস্  করা  

সহেও  তেল  না। মুরাতরজক  রামভততি  চথজক তনরস্  করার  ইচ্ছাও  মহাপ্রভুর  তেল  না।  

তকন্তু  তনি্যানজদের  সজঙ্গ মহাপ্রভু  েথাথ্ই  চপজর  ওজেনতন। তিতনই  বাঙলাজদজশ  োতিকুল 

তনতব্োজর  সকলজক  চগৌরহতর  নাম  রিহণ  কতরজয়তেজলন। ফলিতঃ  এই দাঁড়াল চে, একাজলর 

বাঙলায় তলতখি পজদ, েতরিাখ্যাজন এবং আরাধনায় কৃষ্স্বরূপ  চগৌরই  তকেুকাল  পে্ন্ত  কীতি্ি  

হ’চি  থাকজলন  এবং নীলােল-বৃদোবজন  অতধকির  েমৎকার  সূক্ষচবদ্যধে্যপূণ্  রাধাভাবাতবিি 

কৃষ্ই  প্রোতরি  হ’চলন। ক্রমশতঃ  স্বাভাতবকভাজবই  তদ্িীয়  অনুভব প্রথমতি চক  সমাচ্ছন্ন  

ক’চর  বাঙলায়  সব্রে  গৃহীি  হয়। তকন্তু  িা চোড়শ  শিজকর  সপ্তম  দশজকর  আজগ  

নয়। মহাপ্রভুর  তিজরাধাজনর  পর মথুরা-বৃদোবজনর সজঙ্গ বাঙলার সংজোগ দৃঢ়ির হ’চি থাজক, 

বাঙলার বে্ীয়ান  মহাজন্তরা  স্বাভাতবকভাজবই  পূণ্াঙ্গ  লীলাবাজদর  অতভমুখীন  হ’চয়  নীলােল-

বৃদোবজনর  অতভমজির  সমাদর  করজি  থাজকন। এ  প্রসজঙ্গ নরহতর সরকার রতেি বেিজন্যর 

নবদ্ীপলীলার পজদর সজঙ্গ নীলােললীলার পজদর পাথ্ক্য স্মরণীয়। অচদ্ি-তনি্যানজদের  অপ্রকজির  

পর বাঙলার  ববষ্ব  সম্প্রদাজয়র  চনিৃত্ব  আংতশকভাজব  শ্রীখজন্ড  োতলি  হয়।  ‘চগৌর-নাগর’  

ভাজবর  প্রবি্ক  তবখ্যাি  নরহতর  সরকার  োকুর এবং  িাঁর  ভ্ািুষু্রে  শ্রীচেিজন্যর  তনিান্ত  

তপ্রয়  রঘুনদেন  উদ্ চোগী  হজয়  শ্রীতনবাস  আোে্জক  বৃদোবজন  অধ্যয়ন  করার  েন্য  পাোন। 

োহ্নবী  োকুরাণী,  বীরভদ্র,  অেু্যিানদে  প্রভৃতিরও  বৃদোবজনর সূক্ষিত্ত্বসমূহ  োনবার  আরিহ 

কম তেল না। বৃদোবন-প্রি্যাগি  োকুর নজরাতেজমর  তবরিহ-প্রতিষ্ঠা-উৎসজব  োহ্নবী  চদবীর  

আনুকূল্য  সকজলর োনা। ঐ  সমজয়ই  কতবজরেষ্ঠ  চগাতবদেদাজসর  পজদ  রূপ-প্রবতি্ি  নূিন  

ও  সূক্ষ  ববদজধে্যর  সতন্নজবশজক  সকজলই  অতভনতদেি  কজরজেন। 

 বলা  হজয়জে, বেিন্যভাগবিকার  বৃদোবনদাস  েখন  িাঁর  রিন্ সমাপ্ত কজরন (আনুমাতনক 

১৫৫০ খ্ীতঃ) িখন স্বরূপ-দাজমাদর প্রমুখ নীলােলবাসীজদর  অতভমি  এবং  চসইসজঙ্গ  সনািন-

রূজপর  তকেু  তকেু অতভমি  তনশ্য়ই  নবদ্ীজপ  এজস  চপঁজেতেল;  চসজক্ষজরে  বৃদোবন  ঐ নূিন  

অতভমি  সম্পজক্  নীরব  রইজলন  চকন? এ তবেজয়  আমাজদর বতিব্য  এই  চে,  রূপ-সনািজনর 

ভততি ও রসশাজস্ত্র অতভতনজবশ নবদ্ীপবাসীজদর  কণ্জগাের  হ’চলও  িখনও  তেকমি  োনবার  

কথা নয়।  আর  স্বরূপ-দাজমাদজরর  তসধিান্ত  হয়জিা  মহাপ্রভুর  লীলার  চশজের তদজক  অচদ্ি-
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মুরাতর-তশবানজদের  চগাের  হজয়তেল,  তকন্তু  িা  সাধারজণ্য প্রোতরি  হয়তন।  শ্রীপাদ  তনি্যানদে  

োনজলও  এসব  রিাহ্য  করজিন  না। স্ব-ভাজবই  মতে  থাকজিন।  কতবকণ্পুর  চিা  িখনও  

বালক। আর মুরাতর  সম্ভবিতঃ  সংসৃ্ি  েীবনীজি  মহাপ্রভুর  নীলােল-অবস্াজনর  প্রথম  তদক্   

পে্ন্ত  বণ্না  কজরজেন।  ঐ  েীবনীর  িৃিীয়ধ্  ও  েিুথ্ প্রক্রম  মুরাতরর  তকনা সজদেহ।  

মহাপ্রভুর  তিজরাধাজনর  স্বপে  পজরই  স্বরূপ-দাজমাদর  তিজরাতহি  হন। রঘুনাথদাস  চগাস্বামী  

তেতন  িাঁর  তসধিান্ত  ও  লীলা-কড়ো  কন্ঠস্  কজরতেজলন  তিতনও  বৃদোবনপ্রয়াণ কজরন। ফলিতঃ 

অন্ত্যলীলা চলখার সময় বৃদোবনদাস মহাপ্রভুর রসরাে-মহাভাবত্ব  কাজন  শুনজলও  সম্যক্   না  

োনায়  রিন্মজধ্য  স্ান  তদজি পাজরনতন। চদখা  োয়,  মহাপ্রভুর  সন্ন্যাস  রিহণ  ও  নীলােল  

োরো  পে্ন্ত  ঘিনা  বৃদোবন  চে  রকম  মনপ্রাণ  তদজয়  প্রকাশ  কজরজেন, অন্ত্যলীলা  চস  রকম  

পাজরনতন।  অন্ত্যলীলার  ঘিনার  বণ্নায়  িাঁর রিজন্  নানান্   অসংগতিও  লক্ষ্য  করা  োয়। 

এরকম  চক্ষজরে  নীলােল-বৃদোবজনর  মি  বৃদোবনদাস  অতধগি  ক’চরও  িাঁর  রিন্মজধ্য  স্ান  

চদনতন  এ  অতভজোগ  েথাথ্  নয়।  চলােনদাজসর  বেিন্যমঙ্গল  চে রীতির  রিন্  িাজি  ইতিবৃতে  

বা  িত্ত্বরজসর  চকাজনা  ববদধে্য  িাঁর  কাজে প্রি্যাশাই  করা  োয়  না। নীলােল-বৃদোবজনর  

রাধাভাতবি-কৃষ্মি শ্রীতনবাস-নজরাতেজমর  বৃদোবন  গমজনর  পূজব্  বাঙলায়  প্রতিতষ্ঠি  হওয়া 

সম্ভবপর  তেল  না।  তবজশেিতঃ  কৃষ্দাস  কতবরাজের  েতরিামৃি  রিজন্র প্রোজরর  পূজব্  নয়। 

এরপর  চথজক  বাঙলার  আেন্ডালতদ্ে  ববষ্ব  সমাে  চমািামুতি  তদ্ধাতবভতি  হজয়  পজড়। 

এক,  তশক্ষাদীক্ষাহীন ববষ্বেন  োঁরা  তনি্যানদে-বীরে্রি  প্রোতরি  সহে  চপ্রমভততিজক  ধজর 

রইজলন, আর এক, োঁরা তশক্ষার আতভোি্যসম্পন্ন,  নব  চগাস্বামী-শাতসি বাদানুবাদতনষ্ঠ  পতন্ডি-

ভতি, শাস্ত্রাধ্যায়ী  ও  কতবসমাে।  উভয়পজক্ষর েৎতকতচিৎ  চোগাজোগ  অবশ্য  অনুজময়।

 উপতরতলতখি  তববরণ  চথজক  সহজেই  উপলধি  হজব  চে,  নবদ্ীপ নীলােল  বৃদোবজন  

এই  নবজলাকধজম্র  উদ্ গািা  সম্পজক্  স্বপেতভন্নরীতির  ধারণা  চোড়শ  শিজকর  মাঝামাতঝ  

প্রেতলি  থাকজলও িা  এমন  প্রকি  ও  সাম্প্রদাতয়ক  হজয়  ওজেতন  োজি  মহান্ত  ও  

ভতিজদর  মজধ্য  তবজদ্ে  ও  মজনামাতলন্য  ঘজি।  অথে  ইতিবৃতোরেয়ী আধুতনক  চকাজনা  চকাজনা  

তবোরক  েীবনী  ও  িত্ত্বরিজন্র  উজলেখাতদর তবোর ক’চর নবদ্ীপ-বৃদোবজনর মজধ্য তবজভদ ও 

তবজদ্জের বীে চদখজি চপজয়জেন। আমরা পূজব্ই ‘পদাবলী’র ভূতমকা চথজক ডতঃ সুশীলকুমার চদ-র 

অতভমি উধিার কজরতে। তবেয়তিজক  আরও তবসৃ্ি ক’চর তিতন চদজখজেন Vaisnava Faith and  

Movement।  এর   পচিম  অধ্যাজয়  তিতন বলজেনতঃ

 Unlike the Vrindavana Gosvamis, they take Chaitanya as the cen-

tre of their thought and emotion, and regard him as the highest reality 
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and object of adoration of their faith. This has been characterized as the 

Gauraparamya-Vada, which the Vrindavana Gosvamis never discuss or set 

forth in their theological  treatises. In the eyes of the contemporary com-

posers of padas of Chaitanya for instance, Chaitanya is Krisna himself who 

in his recollection for Vrindavana pines for Radha. They also believe in the 

Radha  Bhava of Chaitanya as both  Krisna and  Radha in one personality. 

They do not, however, consider it necessary to discuss the question, but 

take it as already established by Anubhava or personal experience. Narahari 

and his disciple Lochana, however, develop a doctrine of Gaura-nagara-bha-

va in which the devotee (in the Raganuga way) regards Chaitanya as the 

Nagara and himself as a Nagara. But this doctrine receives little credit in 

the orthodox circles….

 ইি্যাতদ  অতভমজির  প্রতিধ্বতন  ক’চর  ডতঃ  তবমানতবহারী  মেুমদার  িাঁর  শ্রীচেিন্যেতরজির  

উপাদান  রিজন্  এজকবাজর  স্পটি অতভমি  প্রকাশ কজরজেন - “চগৌড়মন্ডজল একপ্রকার মিবাদ 

এবং বৃদোবনমন্ডজল অন্যপ্রকার মিবাদ স্াতপি হইয়াতেল”। এবং “বৃদোবজন ও চগৌড়জদজশ  

উতত্থি  দুই  মিবাজদ  শ্রীচেিজন্যর  স্ান  সম্বজধে  বলা  োইজি  পাজর  চে,  বৃদোবজনর  

চগাস্বামীজদর  তনকি  চগৌরাঙ্গ  হইজিজেন উপায়মারে ((means to an end)  আর  চগৌজড়  

উতত্থি  মিবাজদ  তিতন স্বয়ং  উজপয়(end in itself)” (৩)  এই  তদ্িীয়  তববৃতিজিই  অতভজোগ 

তহজসজব  গুরুির  এবং  শ্রীচেিজন্যর  েীবৎকাজল  িাঁর  প্রি্যজক্ষই  এরকম  দ্াতদেক  মি  

প্রেতলি  হজয়তেল  এই  ইতঙ্গজি  প্রকারাজন্ত  িাঁর প্রতিও  কিাক্ষ  করা  হজয়জে।  তকন্তু  আজগ  

ডতঃ চদ-র  প্রথম  বতিব্য পরীক্ষা   ক’চর  চদখা  োক।  তিতন  বলজেন,  নবদ্ীজপর  পতরকরবৃজদের  

মজধ্য  চকাজনা  সুসংরিতথি  মিবাদ  গজড়  ওজেতন। িাঁরা তনে  অন্তর  তদজয়  শ্রীজগৌর  তবেজয়  

চে-চে  ধারণায়  উপতস্ি  হজয়তেজলন  িা-ই  ব্যতি  কজরজেন। নরহতর  ও  িৎতশে্য  চলােন  চে  

পজথ  চগজেন,  শ্রীবাস, মুরাতর, অচদ্ি, তনি্যানদে  চস  পজথ  োনতন। নরহতর  সরকার  তবরতেি  

পজদ  চেমন  চগৌর-নাগর  ভাব  চদখা  োয়, চিমতন  চগাপীভাব  বা  রাধাভাজবর  পতরেয়ও  

পাওয়া  োয়।  আবার কতবকণ্পূর  িাঁর  বেিন্যেতরিামৃি  মহাকাজব্য  বেিন্য েীবন  চেমনভাজব  

বণ্না  কজরজেন,  নািজক  তেক  চিমনভাজব  কজরনতন। অথে  একতি  তবেজয়  এঁরা  সকজলই  

একমি  চে,  শ্রীচেিন্য  কতলেুজগ আতবভূ্ি কৃষ্ োড়া আর তকেুই নন। নরহতর-বাসুজদব 

েখন চগৌরাঙ্গজক নাগররূজপ  এবং  নবদ্ীপবাতসনীজদর  নাগরীরূজপ  বণ্না  কজরজেন  িখনও  

চগৌরাজঙ্গ  ভাগবজির  কৃষ্ত্ব  উপলতধি  ক’চরই  িাঁরা  িা কজরজেন,  আবার  েখন  সন্ন্যাসী  
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চগৌরাজঙ্গর  কৃষ্সঙ্গপ্রাতপ্তর  ব্যাকুলিা বণ্না কজরজেন িখনও কৃষ্জবাজধই কজরজেন; রাধাভাব-

অবলম্বণকারী কৃষ্জবাজধ  এই  ো  িফাৎ।  তকন্তু  িা’হজল  রূপ-সনািন-রঘুনাথদাজসর সজঙ্গ  

এঁজদর  পাথ্ক্য  চকাথায়?  েতদ  বলা  োয়,  নবদ্ীপ-পতরকরজদর সহে  উপলতধি  তেল(‘simple 

and passionate’)  স্বরূপ-রূজপর  িা  তেল  না,  িা’হজল  চস  চিা  অি্যন্ত  তবপর্নক  

অথবা  খামজখয়ালী মন্তজব্য  দাঁড়ায়। এর  প্রমাণই  বা  কী,  েখন  রূপ-সনািন-েীব  িাঁজদর 

শিাতধক বদেনায় এবং অন্যপ্রকাজরও শ্রীচেিন্যজক ভগবান্  বজলই তববৃি কজরজেন?  আবার  এই  

দুই  মিবাদীজদর  একেনজক  বলজি  চদখা োজচ্ছ – “ভাজবর  তদক  তদয়া  চদতখজি  চগজল  

তবরহ-কািরা  শ্রীরাধার সতহি  শ্রীচেিজন্যর সাদৃশ্য সুস্পটি।এই তহসাজব স্বরূপ-দাজমাদর চে 

প্রকাজর শ্রীচেিজন্যর  িত্ত্ব তনরূপণ কতরয়াতেজলন এবং বৃদোবজনর চগাস্বামীগজণর  রতেি  সাতহজি্য  

োহা  প্রোতরি  হইয়াতেল  িাহার  সতহি  ঐতিহাতসক  বেিজন্যর  অজনকিা  তমল  আজে” 

(বে-উপাতঃ)। িাহ’চল  চিা  চগাল  েুজকই  চগল। িাহজল  আর  চলখক  িাঁজদর  উদ্ভাতবি  

চগৌর-পারম্যাবাজদর  চদাহাই  তদজয়  কতবকণ্পুজরর  ‘চগাস্বামী’ না  হওয়ার  েন্য  আজক্ষপ  

কজরন  চকন? – “বৃদোবজনর  ববষ্জবরা  চে েয়  চগাস্বামী  তনরূপণ  কতরয়াতেজলন,  িাহার  

মজধ্য  কতবকণ্পুর মহাপ্রভুর  সাক্ষাৎ  কৃপাপারে  হইয়াও  এবং  অিগুতল  রিন্  তলতখয়াও  স্ান  

পাইজলন  না;  অথে  শ্রীেীব  চগাস্বামী  শ্রীচেিজন্যর  ঘতনষ্ঠ  সম্পজক্  না  আতসয়া   এবং  রঘুনাথ  

ভট্ট  চলাজকা  রিন্  না  তলতখয়াও স্ান  পাইজলন”।  তকন্তু  “চগৌর-পারম্য”  শজদের  অথ্  কী?  

এজি  তক  এই  ব্যতঞ্জি  কজর  চে,  কৃষ্সম্পক্হীন  চগৌরই  স্বয়ং  ভগবান?  ডতঃ সুশীলকুমার  

শুধু  সাম্প্রদাতয়কিারই  আভাস  তদজয়জেন, তভিজর  প্রজবশ ক’চর  ব্যাখ্যা  করার  প্রজয়ােনজবাধ  

কজরনতন।  চভজব  চদজখনতন  চে চকাজনা  ভতি  ‘রসরাে  মহাভাব  দুই  এক  রূপ’  প্রি্যক্ষ  

ক’চরও ভেজনর  েন্য  চগৌরতবরিহজক  স্বচ্ছজদে  অবলম্বণ  কজরন। ডতঃ তবমানতবহারী  বলজেনতঃ  

“তশবানদে চসন,  নরহতর সরকার  ও  সম্ভবিতঃ মুরাতর  চগৌরম্রি-দ্ারা  রাধাকৃজষ্র  সতম্তলি  

রূপ  চগৌরাজঙ্গরই  উপাসনা  প্রবি্ন  কজরন”। রক্ষা  কজরজেন, ভাতগ্যস  বজলনতন  চে,  কৃষ্-

সম্পক্হীন  চগৌজররই  ভেনা  কজরজেন  তদ্িীয়  স্বয়ং  ভগবান্   তহসাজব! তকন্তু  ওকথার  

চকাজনা  প্রমাণ  চনই,  নরহতর  তশবানদে  চগৌরতবরিহ প্রতিষ্ঠা কজরনতন। আসজল  এ হ’ল ভেন-

সাধজনর ব্যাপার, “চে েথা মাং প্রপদ্যজন্ত”।  চেমন  একেন  বহু  পরবি্ী  পদকার  বলজেন  

“োর  মজন চলজগজে  োজর  িারা  ভেুক  িাজর  চগা,  চমার  মজন  চলজগজে  ভাজলা শেীর  

দুলাল  চগারা  চগা”।  এসব   তনজয়  ইতিবৃজতের  কাে্-কারজণর চকাজনা  চোগ  চনই।  একথা  

চকাজনামজিই  মজন  করা  োয়  না  চে নরহতর,  তশবানদে,  মুরাতর  মহাভাব-ব্যাকুতলি  প্রি্যক্ষ  

কৃজষ্র  ধারণার  উপর  তবিৃষ্  তেজলন।  িারপর  ঐ  চগৌর-নাগর  ভাব। এর তভততে  েতদ  

বৃদোবজনর  নিবর  কৃজষ্র  উপর  না  হয়  িাহজল  এর চকাজনা অথ্ই হয় না। গয়া-প্রি্যাগি 
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তবশ্বম্ভজরর নৃি্য-কীি্নাতদ-সমতবিি ভাবাজবশ ও পুষ্মালাঢ্য োঁেরতেকুর সুজশাতভি নবীন রূপ 

ভাগবি-গীিজগাতবদে-েন্ডীদাস-পদাবলীর  পােক  ভজতির  মুধে দৃতটিজি চগাপীতেতোকে্ক  কৃজষ্র  

ব’চল  প্রতিভাি  হওয়াজিই  চগৌর-নাগর  ভাজবর  বণ্না। রাধাজমাহনোকুর  এইেন্যই  নরহতর-

চলােন-বাসুজঘাজের পদজক  ‘ভাব-তবিক্’  ব’চল  এর  েথােথ  মূল্যায়ণ কজরজেন। বৃদোবনদাস  

এর  সপক্ষিা  কজরনতন,  কারণ  ব্যাপারতি  ঐতিহাতসক বাস্ব নয়। চলােনদাস চে কজরজেন 

িার কারণ গুরু নরহতরর তনতব্োর অনুসরণ  এবং ঐতিহাতসক দৃতটির অভাব, ভাবকপেনার প্রাবল্য। 

িবু চগৌরনাগর-ভাবনাজকও  অন্ততঃকৃষ্-বতহজগ্ৌরত্ব  চথজক  সমূ্পণ্  পৃথক  মজন করা  োয়  না। 

 এঁরা   োঁরা  বেিন্যেীবনী  এবং  েীবনীরিন্সমূজহর  উপর ইতিহাজসর  দৃতটি  তনজক্ষপ  

ক’চর  চোিখাি  তবরুধিিা  এবং  অসংগতির সমবিয়  সাধন  না  করজি  চপজর  নানান  েপেনা-

কপেনার  আরেয় তনজয়জেন  িাঁরা  কলহ-সমাচ্ছন্ন  বুতধিজি  মাজঝ  মাজঝ  তকরকম  ভ্ম-প্রমাদ  

ক’চর  চফজলন  িার  একতি  দৃটিান্ত  তদতচ্ছ।  Vaisnava Faith and Movement রিজন্  

বেিন্য-েীবজনর উপকরণ সংরিজহ তনরি চলখক বজলজেনতঃ

“Vasudeva  paints  Chaitanya  as a devout person even from his birth : and 

like Narahari and some other Pada-writers, he believes in the Radha-bha-

va of the Chaitanya incarnation – a doctrine, which is found indeed in the 

Stotras  of Gosvamins and in the Ramananda Ray episode described  by  

Krisnadasa Kaviraja, but which must have been a dogma of an earlier Na-

vadvipa origin.” -এর  পাদিীকায়  উদাহরণ  চদওয়া  হজয়জেতঃ

নরহতরতঃ  চগৌরাঙ্গ  চেতকলা  পাজক। ভাজবর  আজবজশ  রাধা  রাধা বতল ডাজক।। বাসুজদবতঃ আজর 

চমার চগারা  তদ্েমতণ। রাধা  রাধা  বতল  কাঁজদ চলািায়  ধরণী।। তশবানদে  চসনতঃ  রাধা  রাধা  

বতল  পহুঁ  পজড়  মূরতেয়া। তশবানদে  কাজদ  পঁহুর  ভাব  না  বুতঝয়া।।

পােক  তবোর  করুন,  এজক  তক  ‘রাধাভাব’  বজল?  না  এ কৃষ্ভাব? অবশ্য  রাধাসধেীয়  ভাব  

এমন  মধ্য-পদজলাপী  সমাজসর কটিকপেনা  করজল  প্রেুতি  রাধাভাজবর  অথ্  হ’চি  পাজর।  

তকন্তু  মজন রাখজি  হজব,  ‘রাধার  ভাব’  এই  অজথ্ই  শদেতি  পাতরভাতেক  হজয় পজড়জে,  

খুতশমি  ব্যাখ্যা করার কাজরা অতধকার চনই। ঐ রিন্াকাজর ব্যাখ্যাজনর  সজঙ্গ  শ্রীচেিন্যেতরজির  

উপাদাজনর  রিন্কাজরর  অতভমজির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ইতন কৃষ্ভাবজক রাধাভাব ব’চল তবেয়তিজক  

চগালজমজল কজরনতন,  তকন্তু  নীলােল  ও  বৃদোবজনর  চগাস্বামীজদর  উপলতধির  মতহমা  খব্  

করজি বধিপতরকর হজয় শ্রীরূপ তলতখি বেিন্যাটিজকর রাধাভাবাবস্ার সজঙ্গ সরকার োকুর রতেি 

পজদর কৃষ্ভাবাজবজশর ঐক্য তনধ্ারণ  কজরজেন। কারণ  বৃদোবন-স্মরজণর  কথা  দুজয়জিই  
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আজে। ব্যঞ্জনা  এই  চে,  সরকার  োকুজরর রেনা অবলম্বজণই রূপজগাস্বামী তলজখজেন। চেমন – 

“চগৌরাঙ্গ  চেতকলা  পাজক। ভাজবর আজবজশ রাধা রাধা বতল ডাজক।।

সুরধুনী  চদতখ  পঁহু  েমুনায়  ভ্জম। ফুলবন চদতখ বৃদোবন পজড় মজন।।

পূরব  আজবজশজি  তরেভঙ্গ  হইয়া  রজহ। পীিবসন  আর চস মুরলী  োজহ।। ...ইি্যাতদ

......শ্রীরূপ  চগাস্বামীর  শ্রীচেিন্যাটিজক  প্রভুর  নীলােজনর  সমুদ্রিীরস্ উপবন  চদতখয়া  বৃদোবন  

মজন  পড়ার  কথা  আজেতঃ

পজয়ারাজশস্ীজর  সু্রদুপবনাতলকলনয়া

মুহুবৃ্দোবণ্য-স্মরণেতনি-চপ্রমতববশতঃ।

ক্বতেৎ  কৃষ্বৃততেপ্রবলরসজনা  ভততিরতসকতঃ

স  বেিন্যতঃ  তকং  চম  পুনরতপ  দৃজশাে্াস্যতি  পদম্ ।।--

…………নরহতর  সরকার  ও  শ্রীরূপ  শ্রীচেিজন্যর  একই  রূপ  ভাবাজবজশ (!)  ভ্ম  বণ্না  

কতরয়াজে”। 

স্বমজির  চপােকিা  করজি  তগজয়  এরকম  অজনক  তবেয়  তিতন িাঁর  তবখ্যাি  ‘উপাদাজন’  

চকৌশজল  সতর্ি  কজরজেন  োজি  নীলােল-বৃদোবন-tradition  এবং   রিন্রেনাতদ  পােজকর  

কাজে  েথাথ্ই  কৃতরেম  ও  স্বপেমূল্য  প্রতিভাি  হয়।  তিতন  তনতশ্ি  বুজঝজেন  চে চগৌর-

নাগরভাব তবেজয় পদরেনা কজরতেজলন ব’চলই মুরাতর, কতব-কণ্পুর এবং বৃদোবনদাস  নরহতরর 

উজলেখ কজরনতন। নরহতরর নবদ্ীপ-লীলাপতরকর তহজসজব  অতবসংবাতদি প্রাধাজন্যর প্রমাণ িাঁজক 

সংরিহ করজি হজয়জে ভততিরত্নাকজর  উধৃিি  তশবানদে চসন,  চগাতবদে চঘাে  প্রভৃতির  ভতণিা 

চদওয়া  পদ  চথজক। িাঁর  মজন  েতরিামৃিকার  কতবকণ্পুজরর  মহাকাব্য ও  নািক  চথজক  

মহাপ্রভু-রামানদে  সাক্ষাৎ-কার  হুবহু  অনুবাদ  কজরজেন,  অথে  কণ্পুজরর  কাজে  ঋজণর  

কথা  চেজপ  চগজেন।  চেন রামানদে  রায়  চথজক  স্বরূপ-দাজমাদর, রঘুনাথদাস এবং িাঁজদর 

চথজক কতবরাে  চগাস্বামীর  োনা  সম্ভবই  তেল  না। কতবকণ্পুর  চে  তশবানদে-পুরে,  আর  

সব  িজথ্যর  ভান্ডার  চিা  তশবানজদের  হাজিই  তেল!!  আরও  চদখা  োয়, েয়ানজদের 

বেিন্যমঙ্গলজক একখাতন পুরাপুতর অচনতিহাতসক  রিন্  এবং  চগাতবদেদাজসর  কড়োজক  কাপেতনক  

সৃতটি  জ্ান  ক’চরও  চলখক  স্বমজির  পতরপুতটির  েন্য  এঁজদর  চথজক  প্রমাণ সংরিহ করজি 

একিুও তদ্ধা করজেন না। আবার উপেুতি প্রমাণ োড়া চগৌরগজণাজদ্দশ দীতপকা  এবং  মুরাতরর  

কড়োর  সব্াংশই  তিতন  সি্য মজন  কজরন। মুরাতর  চে  শ্রীচেিজন্যর  তিজরাভাজবর  পর  

সংসৃ্ি েতরিামৃি  চলজখন  িা  তিতন  েখন  ধজর  তনজচ্ছন  িখন  আর  কথা কী?  তকন্তু  

‘উপাদাজন’র  চলখক  েতরি-রিন্গুতলর  িথ্যস্াপজন  ও বণ্নায়  েথাথ্  কিকগুতল  ববেম্য  

চদতখজয়জেন,  হয়ি  বা  এইগুতলর উপর  তভততে  ক’চরই  নবদ্ীপ  ঐতিজহ্যর  সজঙ্গ  নীলােল-
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বৃদোবন ঐতিজহ্যর  তিতন  তবজরাধ  অনুমান  কজরজেন  এবং  সম্ভবিতঃ  মহজির মিই  দুব্ল-পক্ষ  

অবলম্বণ  করজি  চেজয়জেন।  িাঁর  তনতদ্টি  কজয়কতি ববেম্য  তনজয়  পূজব্ই  আমরা  আজলােনা 

কজরতে, কতপেি িত্ত্বতবজরাধ মীমাংসার প্রজয়ােজন আরও দু-একতি মন্তব্যসহ উজলেখ করজি হজচ্ছ। 

তিতন তবজরাধ-ববেম্যজক  অতিশতয়ি  ক’চর  চদজখজেন তকনা এবং অন্যতবধ অনুমান  সম্ভব  তকনা  

িা  পােজকরাই  তবোর  করজবন। 

১) কণ্পুর  স্বরূপ-দাজমাদজরর  কড়োর  নাম  কজরন  তন,  েতদও িাঁর  নািজক  তিতন  

শ্রীজগৌরাজঙ্গর  মুখ্য  লীলা-পতরকর  তহজসজব  স্বরূপ-দাজমাদজরর  উজলেখ  কজরজেন। 

এ  তবেজয়  আমাজদর  বতিব্য,  এই  অনুজলেজখর  ফজল স্বরূপজগাস্বামীর  রেনা  তকেু  তেল  না  

এমন  প্রমাণ  হয়  না। কৃষ্দাস কতবরাে  পুনতঃ  পুনতঃ  তলজখজেন  চে  রঘুনাথদাজসর  কন্ঠ  

চথজক  তিতন ঐ  কড়োয় তলতখি তবেয়সমূহ চেজনতেজলন এবং িদনুোয়ী অন্ত্যলীলা তলজখজেন।  

মহাপ্রভুর  অন্তরঙ্গ  এবং  বতহরঙ্গ  লীলা  সম্পজক্  শ্রীরূজপর রেনা  নবদ্ীপ  লীলা-পতরকরজদর,  

োঁরা  বজে্  বজে্  আসজিন  এবং  দু-োর মাস চথজক েজল চেজিন, িাঁজদর চিমন োনার কথা 

নয়, িাই কণ্পুরও োজননতন।  িত্ত্বদৃতটির  ববেজম্যর  েন্য  তিতন  স্বরূজপর  মজির  উজলেখ  

কজরনতন,  এ  অলীক কপেনা মারে। অথে, চলখজকর মজি, স্বরূপ-দাজমাদজরর পচিিত্ত্ব  তবেয়ক 

অতভমি কন্পুর িাঁর চগৌরগজণাজদ্দশদীতপকায় রিহণ কজরজেন। আবার কণ্পুর োঁর তশে্য, চসই 

শ্রীনাথ েক্রবি্ী িাঁর ‘বেিন্যমিমঞু্জো’র মঙ্গলােরজণ ‘আরাধ্য ভগবান্  ব্জেশিনয়তঃ” প্রভৃতি 

ব্েমন্ডজলর  মি  চিা  পূজব্ই  রিহণ  কজরজেন  চদখতে।  অবশ্য  আমরা সজদেহ কতর, এই 

চ্াকতি েক্রবতি্পাজদর তনজের নয়। োই চহাক, সি্য হ’চল কণ্পুজরর  ব্ে-তবমুখিা  এবং  

চলখক-উতি  চগৌরপারম্যবাদ  চিঁজক  কী কজর?

২) কতবরাে চগাস্বামী কতবকণ্পুজরর সংসৃ্ি েতরিামৃি চথজক চকাজনা চ্াক উধিার কজরনতন, 

‘েজ্রিাদয়’ চথজক করজলও প্রমাণ তবেজয় চেমন বৃদোবনদাস, মুরাতর গুপ্ত এবং স্বরূপ দাজমাদজরর 

নাম উজলেখ কজরজেন চিমন কতবকণ্পুজরর  নাম  কজরনতন – ইি্যাতদ। 

এ  তবেজয়  বতিব্য, সংসৃ্ি  েতরিামৃি  চথজক  তিতন  একতি  চ্াক তনজয়জেন, িাঁর  মধ্যলীলার  

অটিাদশ পতরজচ্ছজদ; বৃদোবজন তগজয় মহাপ্রভু চগাবধ্ন  আজরাহণ  করজি  না  োওয়ায়  স্বয়ং  

কৃষ্  চনজম  এজস  িাঁজক দশ্ন  তদজলন,  এই  ঘিনার  সমথ্জন।  চকবল  রূপ-সনািজনর  

সজঙ্গ মহাপ্রভুর  তমলন  ঘিনার  বণ্নাজিই  নয়,  অন্য  বহু  তবেজয়ও  তিতন আত্মপক্ষ-সমথ্জন  
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কণ্পুজরর বেিন্যেজ্রিাদয় নািক চথজক চ্াক রিহণ কজরজেন। চেমন, গঙ্গায়  েমুনাভ্মবশিতঃ  

মহাপ্রভুর  েমুনাস্ব (মধ্যলীলা, ৩য়); সাব্জভৌজমর  সজঙ্গ  ব্হ্মতবেজয়  তবিজক্ সতবজশে-ব্হ্মস্াপজন  

চ্াক (মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ); নীলােল-আগি  স্বরূপ-দাজমাদজরর বেিন্যস্ব  (মধ্যলীলা, ১০ম); 

সাব্জভৌম-প্রস্াতবি  প্রিাপ রুদ্রজক  দশ্নদান তবেজয় মহাপ্রভু কি্ৃক অজনৌতেি্য তনজদ্জশ দুতি 

চ্াক (মধ্যলীলা, ১১শ); রঘুনাথদাজসর  নীলােজল  মহাপ্রভু  তমলজন ((অন্ত্যলীলা, ৬ষ্ঠ)। এোড়া 

অধুনা-লুপ্ত  কণ্পুজরর  আে্াশিক-উধৃিি  িাঁর  সাি  বৎসর  বয়জস রতেি  এবং  মহাপ্রভুর  

সামজন  উচ্চাতরি  চ্াক (অন্ত্যলীলা, ১৬শ)। সুিরাং  চদখা  োজচ্ছ  কতবরাে  চগাস্বামী  িাঁর  

পূব্সূরী  কতবকণ্পুজরর রেনার  উপর  েজথটি  রেধিা  চদতখজয়জেন। তিতন  আতদলীলার  ও  মজধ্যর 

তকয়দংজশর বণ্নায় বৃদোবনদাস ও মুরাতরর উপর প্রধানভাজব তনভ্র কজরতেজলন, চেমন অন্ত্যলীলার 

েন্য স্বরূপ-রূপ-রঘুনাজথর উপর, কারণ এঁরা অন্ত্যলীলার  প্রি্যক্ষদ্রটিা।  এোড়া  তিতন  আরও  

নানান  সূরে  চথজক প্রমাণ বা সমথ্ন সংরিহ কজরতেজলন। চসগুতল চগৌণ ব্যাপার ব’চলই উজলেখ 

কজরনতন। তকন্তু ‘উপাদাজন’র চলখক চে প্রমাণপঞ্জীজি কণ্পুজরর নাম দাতব কজরজেন, চসরকম  

প্রমাণপঞ্জী  তিতন  চদওয়ার  প্রজয়ােনীয়িা চবাধ কজরনতন। রিন্পঞ্জীর  উজলেখ  আধুতনক  রীতি; 

এতি  ভাজলাও  বলা  েজল, মদেও  বলা  েজল। আর  সকজলর  নাম  করা  এবং  কাউজক  

না  েিাজনা এতিও  আধুতনক  গজবেণার  ববতশটি্য। চসকাজলর  চলখজকরা  এসব  কথা চভজব  

চদজখনতন। 

৩) কতবরাে-চগাস্বামী  প্রজবাধানদে  সরস্বিী-তবরতেি বেিন্যে্রিামৃজির  নামও  কজরনতন। 

চলখজকর  অনুমান  এই  চে প্রজবাধানদে  চগৌর-পারম্যবাজদর  ভতি  তেজলন  ব’চল  বৃদোবজনর  

দল চকউ  িাঁর  সপক্ষিা  করজি  োনতন।

এ  তবেজয়  বতিব্য,  প্রজবাধানজদের  বেিন্যে্রিামৃি  রিন্  সম্বজধে চকউ  তকেু  োনজিন  না,  

িাই  চকউ  নাম  কজরনতন  বা  উধৃিতি চিাজলনতন। শুধু  কতবরাে  চগাস্বামীর  উপর  চদাোজরাপ  

করজল  েলজব চকন? চগৌরগজণাজদ্দশদীতপকায়  প্রজবাধানজদের  রিজন্র  উজলেখ  আজে, অিএব 

ে্রিামৃি ১৫৭৬ খ্ীটিাজদের পূজব্ই রতেি হজলও এবং চগৌরগজণাজদ্দশদীতপকার  অকৃতরেমিায়  সজদেহ  

না  করা  চগজলও বেিন্যে্রিামৃি  স্জবর  প্রোর  তেল  না  এমন  মজন  করা  োয়  স্বচ্ছজদে। 

আমাজদর আরও মজন হয়, অনুরাগবলেী-রেতয়িা মজনাহরদাসই প্রজবাধানজদের  রিজন্র  প্রোর  

কজরন।  িাঁর  দাতক্ষণাজি্য  োিায়াি  তেল এবং  চস  অচিজল  িাঁর  বহু  তশে্যও  তেল। 

প্রজবাধানজদের  উপর সাম্প্রদাতয়ক  মি  আজরাপ করার আজগ িাঁর তশে্য ও ভ্ািুষু্রে অন্যিম 

চগাস্বামী  চগাপাল ভজট্টর কথা তেন্তা করজি হজব। িা োড়া চদখজি হজব প্রজবাধানদে চকবল 

চগৌজররই অে্না কজরনতন, বৃদোবজনর কৃজষ্র সজঙ্গ শ্রীচেিজন্যর অজভদ এবং শ্রীচেিজন্যর মজধ্য 
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রাধাকৃষ্-সতম্তলি তবরিহও বারংবার  লক্ষ্য  কজরজেন। 

সুিরাং  শ্রীচেিন্য  সম্পজক্  বাঙলা  চদজশ  প্রবতি্ি  প্রাথতমক ধারণার  সজঙ্গ  নীলােল-বৃদোবজনর  

সূক্ষির  ও  প্রবৃধিির  ধারণার  েতদ  তকেু  পাথ্ক্য  থাজক  িা  পতরমাপগি  মারে,  গুণগি  

নয়। এই তনজয়  চকাজনা  দ্ন্দ-তবজরাধ  থাকজল  েীবনীকার, প্রোরক  বা  ব্যাখ্যািারা  তনশ্য়ই  

িা  চকাজনা  না  চকাজনা  রীতিজি  তনজদ্শ করজিন। নীলােল-বৃদোবজনর  রাধাভাবাতবিি  কৃষ্িত্ত্ব  

তনদ্্জন্দ  সব্রে গৃহীি  হজয়তেল,  িজব  তকেু  সময়  চলজগতেল। ইতিমজধ্য  অচদ্ি-তনি্যানদে-

শ্রীবাস-মুরাতর-তশবানদে-কণ্পুর  িা সম্যক অবগি হজি চপজরতেজলন  তকনা  সজদেহ। োনজলও  

ক্ষতি  তকেুই  অনুভব  কজরনতন, কারণ,  কতপেি  দু’পজক্ষর  পাথ্ক্য  সামান্যই।  আর  আমাজদর  

প্রাথ্না, োঁরা  উতি  তবজরাধ  সম্পজক্  দৃঢ়মি  িাঁরা  ইতিহাসানুগি  প্রমাণ  তদন,  তবনা  প্রমাজণ  

চলাকতেজতে  চকাজনা  সংস্ার  গজড়  চিালার  প্রয়াস চেন না কজরন। আরও দুতঃজখর কথা, 

সাম্প্রতিক চকাজনা চকাজনা সাতহি্য-ইতিবৃতেকার  এরকম কলহদশ্ী মিবাদজক তবনা-অনুসধোজন, 

চকবল অতভনবিার  খাতিজর  অথবা  গড্াতরকা-রীতিজি  চমজন  তনজয়জেন,  োর  ফজল  োরে  

ও  তেজ্াসু  সাধারণ  পােজকর  তেজতে  ববষ্ব  ধম্,  েুগ  ও  চলাকমান্য  সাধকজদর  সম্পজক্  

সজদেজহর  উদ্ভব  ঘজিজে।  দলগি  কলহ  তবজশেভাজব  আধুতনজকর  স্বভাব।  অপ্রমাজণ  এই 

স্বভাবি্যাগী  ববরাগী  তনতষ্চিন  মানুেগুতলর  উপর  আজরাপ  করা হজয়জে।

িীকা ও তনজদ্তশকা

১)  স্বগ্ি ডতঃ সুশীলকুমার চদ িাঁর Vaisanava Faith and Movement  রিজন্ েতরিামৃজি 

প্রদতে (মধ্যলীলা ১৯-২৪) রূপ-সনািন-তশক্ষজণর বাস্বিা সম্পজক্ সজদেহ প্রকাশ কজরজেন। 

কারণ, রূপ-সনািনাতদ চগাস্বামীজদর রতেি ভততিরিজন্র সারাংশই এজি চদখা োয়। এ তবেজয় 

আমাজদর বতিব্য – ভতিপ্রবর কৃষ্দাস কতবরাে এই অবকাজশ পােকজদর অভীটি পূরজণর েন্য 

েদ্যতপ বৃদোবজনর  চগাস্বামীগজণর  োবিীয়  তসধিান্ত  সংজক্ষজপ  প্রকাশ  করজি চেজয়জেন, 

িবু বারাণসীজি দুমাস অবস্ানকাজল মহাপ্রভু সনািজনর কাজে রাগানুগা  ভততির মুখ্য ব্যাপারতি 

তনশ্য়ই উপস্াতপি কজরতেজলন। তনে উপলতধি  োড়া  মহাপ্রভু  ইি্যমজধ্য  ঐ তবেজয় তকেু জ্ানও 

সচিয় কজরতেজলন।

২) িবু  মহাপ্রভুর  েীবৎকাজল  চগৌরতবরিজহর  পূো  প্রারধি  হজয়তেল একথা  মজন  করা  

োয়  না। মুরাতর  গুজপ্তর  কড়োর  চে  অংজশ তবষ্্যতপ্রয়া  চদবী কিৃ্ক এবং অতবিকা কালনার 

চগৌরীদাস পতণ্ি কি্ৃক   চগৌরতবরিহ  স্াপজনর  িথ্য  পাওয়া  োয়  চস  অংশ  তনতঃসজদেজহ 

প্রতক্ষপ্ত। 

৩) িুতঃ  ‘In these Padas, as in the lives of Caitanya which derive their 

inspiration from the Navadvipa circle, and to which they have a natural 
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affinity, no abstruse theology obscures the simple and passionate faith; to 

them Caitanya is not an image of their supreme deity but the deity himself 

incarnated – not a means, but an end in itself’.

- S. K. De : Vaisnava Faith & Movement 
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ঊ
নতবংশ-তবংশ  খ্ীটিাজদে   আমাজদর  তবজশে  সামাতেক  ও  রাষ্টীয়  পতরজবজশর  মজধ্য 

রবী্রিনাজথর  মি  মহাকতব  ও  দ্রটিার  প্রকাশ  তনশ্য়ই  আপনাজদর  মজন  সতবস্ময়  

প্রজনের উজদ্রক  কজরজে। আপনাজদর  প্রি্যাশা  চেখাজন  তেল  েৎসামান্য  এবং  দাতব  

করার অতধকারও  তেল  সীতমি  চসখাজন  তবতেরে  দাজনর  অেস্র  বে্ণ  স্বভাবিই  আপনাজদর 

স্তম্ভি  কজরজে। আপনারা  িুলনা  ক’চর  চদজখজেন  একাধাজর  এি  ঐশ্বে্  পূজব্  বা বি্মাজন  

চকাজনা  চদজশ  চকাজনা  ভান্ডারীই  উনু্তি  কজরন তন,  চকাজনা  দািাই  চদন তন। তবেয়তির  

ব্যাখ্যার  েন্য  উৎসুক  হজয়  আপনারা  সমীক্ষকজদর  কাে  চথজক  উতনশ শিজকর  চরজনসাঁজসর  

মতহমা  শুজনজেন,  অথবা  শুজনজেন  উপতনেদ-কাতলদাস-পদাবলীর প্রভাব।  রবী্রিনাজথর  পলেী-

পতরক্রমা  অথবা  মহতে্  পতরবাজরর  সাংসৃ্তিক  দান  প্রভৃতিও  মুহুমু্হু  আপনাজদর  কণ্জগাের  

হজয়জে। তকন্তু  রবী্রিাতবভ্াজবর  অনুকূজল  এসব  িথ্য  চশানার  পর  এবং  সম্তি  প্রকাজশর  

পরও  আপনাজদর  চমৌল  তেজ্াসা  চবাধ  হয়  চিমতন  অতনব্াণ  চথজক চগজে। চস  তেজ্াসা  

হ’ল – এি  ববতেরে্য  এবং  ববপরীি্য  সহ  একাধাজর  এই  শততির  প্রকাশ  ঘিল  তকভাজব? 

একিা  সমরি  োতির  কপেনা  এবং  বাস্ব,  অিীি  ও  বি্মান  তনজয়  এবং  ভাবীকাজলর  

ভূতমকা  বহন  ক’চর,  আমরা  প্রস্তুি  নই  এমন সমজয়  এই  শততি  কী  ক’চর  প্রমূি্  

হ’ল? চবাধ  হয়,  এ  প্রজনের  তনতঃজশে  উতের  সুকতেন এবং আেজকর  প্রয়াজস  আমাজদরই  

তভন্ন  একতি  েুজগর  দৃটিান্ত  একিা  কাে্-কারণসূরে  ধ’চর  েতদে  আমরা  আভাতসি  করতে,  

িবু  সমরি  রবী্রি-রেনার  পােজকর  কাজে  একিা  তবতস্মি  মতহমাজবাজধর  সজঙ্গই  এই  

মহােীবনপতরোয়জকর  স্বনে  তেন্তা  ও  কজম্র কালসংগতি  তেরতদনই  তেজ্াতসি  হজি  থাকজব।

 এজদজশর  প্রােীন  মনস্বীজদর  ধারণায়  কাল, েীব  এবং  কম্  এগুতল  অনাতদতসধি িত্ত্ব। 

এগুতল পরস্পর-সাজপক্ষও  বজি,  কারণ,  এজদর  প্রজি্যকতিই  মূল  সৃতটি-স্বরূজপর  অঙ্গীভূি, 

অনুগি এবং সহায়ক। এ  তিনতিজক  তবতচ্ছন্ন  কজর  চদখজল  নানান্   অসঙ্গতির  উদ্ভব  অতনবাে্। 

এজদর  চকানও  একতি  মারে  অংশজক  েূড়ান্তভাজব  তবজবেনা  করজি  চগজল  একজদশদশ্ীিা 

বচতন্যারৈভপিারৈ ও রৈগীন্দারৈভপিারৈ 
যুরধমপিপ্রসঙ্গ
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হজয়  পজড়। তকন্তু  চকাজনা   ঘিনার  ইতিহাসানুগি  কাে্করণ-পরম্পরার  অনুসধোন  ও 

তবজ্েণ  তেক  চসকাজলর  অনুবি্ীজদর  সাধ্যায়তে  হয়  তকনা  সজদেহ। সাতহি্যকৃতির পে্াজলােজন  

চিা  বজিই, সমাে-তববি্জনর  সূজরে  উদূ্ভি  ঘিনাবলীর স্বরূপ  অনুধাবজনও তকেুিা  কালগি  

ব্যবধান  আবশ্যক। ো  ঘজি,  িা  মানুজের  মধ্যবি্ীিাজিই  ঘজি, আবার চসই  সব  ঘিনা-

প্রভাতবি  মানুেই  েতদ  হয়  তবোরক  িাহজল  চস  তবোর  অস্ায়ী  হজি বাধ্য। চমাগল  শাসজনর  

ইতিবৃতেকার  আবুল-ফেজলর অসাধারণ সমাহরণ শততি এবং শৃঙ্খলাজবাজধর  প্রশংসা  কজরও  

আধুতনক  ঐতিহাতসক  িা  চথজক  েনশ্রুতি  এবং  অতিজরক বে্ন  কজরই  সজি্যর  সধোন  

কজর  থাজকন। স্বয়ং  রবী্রিনাথও  ব্যাখ্যা- তবোজর  তনেক বি্মাজনর  উপর  তনভ্জরর  তনদো  

কজরজেন  নানাভাজব।  এই  সজি্যর  সারবতো  স্বীকার কজরও  অবশ্য  আে  একথা  স্বেজদে  

বলা  োয়  চে  আমরা  আংতশকভাজব  কালান্তজর পদজক্ষপ  করতে। রবী্রি-েুজগর  অবসান  ঘজি  

তন, আি্যতন্তকভাজব  িা  চকানতদন  ঘিজিও পাজর  না,  িাঁর  সামতরিক  প্রভাবোি  নবচেিজন্যর  

োগরণ  হয়ি  বা  প্রারধি  হজয়জে এবং  আশা  করা  োজচ্ছ  চে  তশক্ষার  তবতকরণ  এবং  

মানুজের  দাতয়ত্বজবাধ  ও  স্বাতধকার প্রতিষ্ঠার  সজঙ্গ  এই  প্রভাজবর  প্রথম  পে্ায়  তেতহ্নি  

হজব। এমন  সমজয়  রবী্রি-ব্যততিত্ব, রবী্রিকৃতি  এবং  েুগধম্  তনজয়  ইতিহাস-সমীক্ষকজদর  

আর একবার চনািুন ক’চর পে্াজলােনার  প্রজয়ােন  আজে। এই  সূজরেই  আমরা  অরিসর  হজি  

সাহসী  হতচ্ছ,  েতদও  মজন করতে  আমাজদর  আেজকর  বতিব্য  ঐ  সুবৃহৎ  তেন্তাবৃজতের  স্পশ্ক  

মারে  হজব,  িার  চবতশ তকেু  নয়।

 আমাজদর  প্রস্াব  এই  চে,  বাঙলার  পচিদশ-চোড়শ  শিাদে  এবং  ঊনতবংশ-তবংশ 

শিাদে  বহুল  পতরমাজণ  সদৃশ  েুগলক্ষণ  ধারণ  কজরজে  এবং  বেিন্যাতবভ্াজবর  ফজল 

সমাজে  ও  সাতহজি্য  ো  ঘজিজে,  রবী্রিাতবভ্াজব  িার  সদৃশ  পুনরাবৃততে  হজয়জে। তবংশ 

শিজকর  অজনকিা  আমাজদর  প্রি্যক্ষ  পতরতেি,  তকন্তু  উতনজশর  অথ্াৎ  রামজমাহজনর 

সংস্ারতেন্তার  সময়  চথজক  চমািামুতি  তবদ্যাসাগর-বতঙ্কজমর  কম্সমাতপ্ত  ও  তিজরাধাজনর কাল  

পে্ন্ত  সমাে-মানসিা  আমাজদর  প্রি্যজক্ষর  বাইজর,  অনুমান-তনভ্র।  িজব  এ-কাল সম্বজধে  

এি  উপাদান  আমাজদর  হাজি  আজে  চে  অনুমাজন  চদাজের  অবকাশ  খুবই  কম। তেক  

ঐ  সতধেক্ষজণ  রবী্রিনাজথর  নবকাব্যসূ্তি্  এবং  তবজবকানজদের  ববপ্লতবক  অভু্যদয়। অথ্াৎ  

বি্মান  শিাজদের  প্রারম্ভ  চথজকই  আমরা  একতি  প্রবল  ভাব তবপ্লজবর  সমু্খীন হলাম। 

তকন্তু  উতনশ  শিজকর  চকাষ্ঠীতবোজর  আমাজদর  ভুল  চে  না  ঘজিজে  এমন  নয়। পতশ্মাজদর  

উপতনজবজশর গেজনর  ফজল  অোতেিভাজব  ো  পাওয়া  চগল  এবং  ো  পাওয়া চগল  না  

িার  িুলনামূলক  মূল্যায়ন  এিতদন  আমরা  কতর  তন। পতশ্জমর  সংস্পজশ্ আমাজদর  গি  

দু’শিাদেীর  েড়িা  এবং  বদজন্যর  কুজহতলকা  অপসৃি  হ’ল। আমাজদর স্বাধীন  বুতধির  োগরণ  
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হল।  আধুতনক  তশক্ষায়  দীপ্ত  হজয়  আমরা   প্রথানুগি্যজক  সজবজগ পতরহার  করজি  োইলাম,  

তকন্তু  এ  উন্াদনা  আমাজদর  কিিুকু  অংজশ  ঘিল? এবং আমাজদর  মুততিই  বা  কিিুকু  

অংজশ  প্রজবশ  করজলা? আমাজদর  মুততি  তক  সমূ্পণ্  হল? আরও   পতরস্ার  ভাজব  চবাঝাজি  

চগজল  বলজি  হয়  চে  রামজমাহন-তবদ্যাসাগজরর  ব্যততিস্বাি্রি্য  এবং  সংস্ারধারা  চে  চকানও  

োতির  পজক্ষ  চগৌরজবর  হজলও  িাঁজদর কজম্র  প্রভাব  দূর-প্রসারী  হজয়  সারা  বাংলাজক  

তনমতর্ি  করজি  পাজর  তন। কলকািা অচিল এবং  তেলা-শহজরর  মুতটিজময়  উজদ্াতধি  

বেিন্য  আধুতনক  তশতক্ষি  ব্যততির  এই িরঙ্গস্পদেন অনুভব কজরতেজলন। সাধারণভাজব রিাম 

বাঙলা তেল শিবে্পূজব্কার ঈে্াজদ্েময় েীবনধম্রক্ষার তিতমজর এবং শহর বাঙলার, তবজশে 

কলকািা অচিজলর দুই-িৃিীয়াংজশর স্বরূপ ফুিতেল দাশু রাজয়র পাঁোলীজি, ঈশ্বর গুজপ্তর ব্যজঙ্গ, 

হুজিাজমর নকশায়, চখউড়-আখড়াই-বুলবুতলর লড়াইজয়  আর  মুৎসুতদ্দ-চবতনয়ান-হাফসাজহব-

বাবুজি। বাঙলার  লক্ষাতধক  রিাম  রইল  আোজরা শিজকর  তনষ্পাণ  সমাজের  কবজল  আর  

ঔপতনজবতশকজদর  স্বতস্মূলক  তেরস্ায়ী  বজদোবজস্।  অথ্াৎ  নিুন  পতঞ্জকার  নিুজনর  মি  

নবেুজগর  নবিা  উৎকিরূজপ  ফুজি  উেল  েতদও, কালজবলা  এবং  োরোনাতস্,  পুণ্যাহ  এবং  

সালিামাতম,  আধ েিাক  েতমর  েন্য  প্রতিজবশীর  সজঙ্গ  কাতেয়া,  আর  চসই  বাল্য-তববাহ, 

চসই  েীবন্ত  পতিজি  সিীদাহ,  োতি-বজণ্র  সূক্ষিম  তবজভদ,  অসৃ্পশ্যিা  এবং  চকৌলীজন্যর  

স্পধ্া,  চসই  তেন্নকন্া  এবং নগ্নজবশ  পলেীবাসীজক  সংকুতেি  আড়টি  ক’চর  চকাজনা  এক  

বেজরের  অকাল-সধে্যায়  সব্স্ব  সমপ্জনর  েন্য  প্রস্তুি  কজর  িুলতেল। এতদজক  তশতক্ষজির  

সজঙ্গ  অতশতক্ষজির  এবং  ধনীর সজঙ্গ  দতরজদ্রর  পাথ্ক্য  চবজড়ই  েলজি  লাগল। এজক  

তেক  ‘চরজনসাঁস’  বা  ‘েন্ান্তর’ বলজবন?   এই  দুতঃসহ  বাস্ব  পতরতস্তির  একক  তেরেকর  

এবং  করুণ-তবলাপী  হজলন  এই েীবজনর  দ্রটিা  চলখক, মানুজের  মহাকতব। বাংলার  রিামীন  

মানুজের  তবজশজে  কৃেজকর েীবজনর  দুরবস্া  িত্ত্বাকাজর  তকেু  সরকাতর  নতথপজরে  এবং  

ক্ষীণভাজব  চকাজনা  চদশতেন্তজকর  কজন্ঠ  উচ্চাতরি  হজলও  পরবি্ীকাজল  রবী্রিনাজথর  তবসৃ্ি  

ও  গভীর অনুশীলজনর  কাজে  িা  তনষ্পভ। একই  ব্যাপার  তনজয়  তিতন  কাজব্য  আনজি  

চেজয়জেন ভাজবর  চোয়ার  এবং  প্রবজধে  বাস্ব  পতরতস্তি  তবজ্েণ  কজরজেন  বারংবার। 

এরই  েন্য তিতন  মুখ্যভাজব  সাতহতি্যক  হজয়ও  সমােনীতি,  অথ্নীতি,  তশক্ষানীতি  এমনতক  

রােনীতির সজঙ্গও সংরিাম কজরজেন, গেনমূলক তেন্তা েখন স্বাজদতশকজদর তরেসীমানাজিও চনই 

িখন আত্মশততিতবকাজশর  এবং  স্বাবলম্বজণর,  পলেী-সংগেজনর,  কৃতে  ও  কৃেজকর  সমুন্নতির  

তবেজয়  তেন্তায়  চে  রীয়্যাতলেম্ -এর  স্বাক্ষর  তিতন  চরজখ  চগজেন,  চে  সব  তদজক  আেজকর  

তদজন  চেজক  তশজখও  আমরা  সমূ্পণ্  তশখজি  পারতে  তকনা  সজদেহ,  চসই প্রগতিশীলিার  

এবং  পূণ্াঙ্গ  তেন্তার  তবেয়  তবজবেনা  কজর  িাঁজকই  আধুতনক  চরজনসাঁজসর প্রবি্করূজপ  
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এবং  েুগস্রটিা  মহাপুরুজের  সজঙ্গ  িুলনা  ক’চর  চদখজল  িজবই  েথাথ্  চদখা হয়। সমকাজল,  

এমন  তক  রবী্রিনাজথর  স্বজদশতেন্তার  স্বপে  পূজব্ই  তবজবকানজদের  বাণীজি এবং  সংগেজন  

নবোিীয়িাজবাধ  এবং  মানুেজরেষ্ঠিাজবাধ  অবশ্যই  প্রবলভাজব  প্রকাশ চপজয়তেল,  তকন্তু  এমন  

সমরিভাজব নয়। রিামসংগেন, কৃেকেীবজনর আতথ্ক উন্নতি, উপতনজবশধম্ী শাসজকর প্রাি্যতহক 

নীতি এবং দৃতটিজকাজণর সংকীণ্িা, িৎকালীন চদশীর রােনীতিকজদর  স্বাজদতশকিার  দুব্লিা,  

চদশব্যাপী  দাতরদ্র  ও  কুসংস্ার  এই  তনিান্ত আদশ্বাদী  এই  সন্ন্যাসীর  দৃতটির  বাইজর  না  

থাকজলও,  কাে্করভাজব  সামতরিক  তবজবেনা লাভ  কজর  তন। িাঁর  প্রকাশ  এবং  প্রভাব  ঋেু  

এবং  িীব্,  বতলষ্ঠ  এবং  সব  তমতলজয় আশ্ে্  হজলও  এিখাতন  বাস্ব   ও  পতরপূণ্  তেল  

না।  চদশতেন্তায়  অথ্াৎ  িাঁর  মনুে্যজত্বর ধ্যাজন  স্বামীেী  অজনকিা  আকাশোরী,  রােনীতি,  

সমােসংস্ারক,  অথ্নীতির  সজঙ্গ  তিতন  িাঁর  আদশ্জক  েতড়ি  করজি  োন  তন।  তকন্তু  

রবী্রিনাথ  িাঁর  কপেনার  আকাশ  চথজক  কুৎতসি,  দুতঃখ,  পাপ  এবং  োবিীয়  গ্াতন  সহ  

চদজশর  ধূলায়  অশান্তভাজব  পদোরণ  কজরজেন।  সমকালীন  অতধকাংশ  ব্যততির  মিামজির  

সজঙ্গ  িাঁর  মি  চমজল  তন,  কারণ,  রূঢ়  বাস্বজক  িাঁরাই  রিহণ  করজি  পরাঙু্খখ  তেজলন।  

িাঁর  চদশপ্রীতি এবং  মানবানুরাগ  চে  কী  পতরমাণ  বাস্ব  এবং  আন্ততরক  িা  িাঁর  অন্য  

অেস্র  চলখা  চকউ  েতদ  নাও  পজড়ন,  শুধু  রাতশয়ার  তেতে  ও  পলেীর  উন্নয়ণ  তবেয়ক  

প্রবধেগুতল  উলজি  চদজখন  িাহজলই  অনুধাবন  করজি  পারজবন।  চদখজবন,  তিতন  রুশ  

তবপ্লজবর  ফলশ্রুতিজি  চে  পতরমাণ  মুধে  ও  তবতস্মি  হজচ্ছন,  িার  েিুগু্ণ  তেন্তা  করজেন  

এবং  অশ্রু  তবসে্ন  করজেন  দুভ্াগা স্বজদজশর  েন্য।  িবু  কী  আশ্ে্,  চদখুন,  চকউ  

রবী্রিনাথজক  কপেনাজসৌজধ  আরাম-প্রয়াসী  নীজরা  বজলজেন  চকউ  বা  আন্তে্াতিকিাবাদী  

এবং  উপতনেদবাদী  ব’চল  শুধু  রবী্রি-ব্যততিত্বজকই  নয়,  িাঁর  আতবভ্াবজকও  সীতমি  কজর  

চদখজি  চেজয়জেন।  তনতঃসজদেজহ  এঁরা  অসম্যগ্ দশ্ী।  রবী্রিনাথ  চেমন  দূজরর  মানুে,  চিমতন  

কাজের  মানুে;  তিতন  েতমদার  অথে  তকোণ-েীবজনর  শতরক, চেমন  অশ্রুি সঙ্গীিমজ্রির  

স্রটিা,  চিমতন  কু্ষদ্রিম  গ্াতন  ও  হীনিম  েক্রাজন্তর  দ্রটিা  এবং  স্বয়ং চভাতিাও। উধ্ব্  চথজক  

তনজম্ন  এবং  পশ্াৎ  চথজক  সমু্জখ  অজ্াি  প্রজয়ােজন  অথ্াৎ েুগপ্রজয়ােজন  পতরভ্মণশীল। 

চসখাজন  তিতন  আত্মবশ  নন,  প্রকৃতির বশ,  েুগপ্রজয়ােন  তনব্াহ করার  েন্যই  িাঁর  েন্-

মৃিু্য।

 প্রায়  প্রসঙ্গান্তজর  এজস  পজড়তেলাম , এখন  অন্যতদজক  দৃতটি  চফরাজনা  োক। সংজক্ষজপ 

উতনশ-তবশ  শিাজদের  সমাে-পতরেয়  তেতহ্নি  করার  প্রয়াস  চপজয়তে,  এখন  শ্রীচেিজন্যর 

আতবভ্াজবর  সময়কার  েীবন-পতরেজয়  চদখা  োক  ধজম্র  গ্াতন  মানুেজক  অতভভূি  ক’চর  

েুগপতরবি্জনর  কারণ  তকভাজব  হজয়তেল।  তকন্তু  িার  পূজব্  একতি  সতধেধে  তবেজয়  আমাজদর  
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চবাঝাবুতঝ  পতরস্ার  কজর  চনওয়া  োক। তবেয়তি  হল  ধম্  এবং েীবন।  চকউ  প্রনে  

করজি  পাজরন,  ধজম্র  গ্াতন  এবং  েীবজনর  গ্াতন  তক  একই  বস্তু। প্রনে  করজি  পাজরন  

শ্রীচেিজন্যর  প্রকাশ  নবধম্  প্রতিষ্ঠার  েন্য , রবী্রিনাথ  চিা  ধজম্র েয়পিাকা  িুজল  ধরার  

েন্য  আজসনতন।  এই  প্রজনের  েবাজবর  েন্য  আতম  চরোিৃবগ্জক একবার  পচিদশ-চোড়ক  

শিজকর  ও  পূজব্কার  েীবজনর  তদজক  মজনাজোগ  তনবধি  ক’চর চসকাজল  ধম্  এবং  েীবন  

পৃথক  তেল  তক  না  িা  চভজব  চদখজি  বতল। আেজকর  দৃতটিজি  প্রথাতসধি  এবং  শাস্ত্রানুগ  

ধম্ােরণ  মানুজের  েীবন  চথজক  পৃথক  হজয়  চগজে। এবং  ধজম্র  নাজম  ো  েলজে  িা  

চথজক  অধম্ােরজণর  দৃটিান্ত  খঁুজে  পাওয়া  োজব  না। এর  কারণ  চে  পাশ্াতে্য  সংস্পশ্  তেক  

িাও  নয়।  কারণ,  পচিদশ  শিজকর  েীবজনই  িা  চদখা  তগজয়তেল  এবং  আরধি  হজয়তেল  

অটিাদশ  শিাদেীজি। এর  কারণ,  ববেতয়কিা, চভাগবাদ,  মুতটিজময়  ব্যততিস্বাজথ্র  উদ্ভব। তকন্তু  

একাদশ,  দ্াদশ,  রেজয়াদশ  শিজক,  িজ্রির  ও সহেমজির  প্রভাব  ও  মঙ্গল-ধজম্র  উদ্ভব  

ও  তবস্াজরর  কাজল  েীবনােরজণর  সজঙ্গ ধম্ােরজণর  সম্পক্  তেল  তনতবড়। আহাজর-তবহাজর,  

তনি্যকজম্  ভীতিতমরে  চদবতনভ্রিা সাধারণভাজব  সমস্  মানুজের  স্বভাজব  েতড়ি  হজয়  

পজড়তেল। স্বি্রি  হজয়  তনে  চভাগপ্রবৃততে  েতরিাথ্  করার  অবকাশ  তেল  স্বপে। চবৌধিিাত্রিক 

চহাক, সহতেয়া চহাক, শততিিজ্রির  সাধক  চহাক  বা  মঙ্গলধজম্র  চসবক  চহাক,  এক  ধরজণর  

ধম্তবশ্বাস  সমজস্র েীবনজক  েতড়ি  তমতরেি  ক’চর  এমনভাজব  তবদ্যমান  তেল  চে  চস  

েীবন  সম্পজক্ পৃথকভাজব  তেন্তার  অবকাশ  প্রায়  তেল  না  বলজলই  েজল। ফজল  সমাজে  

মুতটিজময় ব্যততিতনভ্র  চকানও  চরেণীস্বাথ্  প্রবলভাজব  গজড়  ওোর  অবকাশ  পায়তন। চহাক  

অধেিা, িবু  এই  তবশ্বাস  ধজর  চরজখতেল।  বলা  চেজি  পাজর  িখন  ধম্ােরণই  েীবনােরণ  

এবং েীবনােরণই  ধম্ােরণ  হজয়  পজড়তেল। এই  তস্িাবস্া  ভাঙজি আরম্ভ কজরতেল পচিদশ 

শিাদেীর  চশজে।

 বেিন্যভাগবিাকার  বৃদোবনদাস  বণ্না  তদজচ্ছন –

   দম্ভ  কতর  তবেহতর  পূজে  চকান  েজন।

   পুতেতল  করজয়  চকজহা  তদয়া  বহু  ধজন।।

       *         *         *         *

   বতলজলও  চকজহা  নাতহ  লয়  কৃষ্নাম।

   তনরবতধ  তবদ্যা  কুল  কজরন  ব্যাখ্যান।।

       *         *         *         *

   িাজর  চবাজল  সুকৃতি  চে  চদালা-চঘাড়া  েজড়।

   দশ  তবশ  েন  োর  আজগ  পাজে  লজড়।।
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       *         *         *         *

   কুিক্  ঘুতেয়া  সব  অধ্যাপক  মজর।

   ভততি  চহন  নাম  নাতহ  োনজয়  সংসাজর।।

       *         *         *         *

   নানা  রূজপ  পুরোতদর  মজহাৎসব  কজর।।

   চদহ-চগহ  ব্যতিতরতি  আর  নাতহ  সূ্জর।।

       *         *         *         *

   তবেয়-সুজখজি  সব  মতেল  সংসার।।

- ইি্যাতদ।

এই  ধজম্র  গ্াতন  বা  অন্য  ভাোয়  োতরতরেক  অবনতি,  চকবল  নবদ্ীপ  ও  পাশ্ব্বি্ী অচিজলই  

নয়,  বাঙলার  বৃহৎ  েনপদগুতলজি  এবং  অন্যান্য  শহজরও  ব্যপ্ত  হজয়তেল। চকৌতলন্যপ্রথার  

প্রসার,  িুক্ী-পাোন  অচস্ে্,   রােদরবাজর  প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন  কম্োতর  ও ভূম্যতধকারীর  আতধক্য,  

নিুন  ব্যবসায়ী  সম্প্রদাজয়র  উদ্ভব  এই  তবপে্জয়র  কারণ  ব’চল অনুতমি  হজি  পাজর। 

বাঙলার  সমাে-ইতিহাস  এখনও  চলখা  হয়তন,  হজল  চদখা  চেি,  এই সব  অচিজল  মুতটিজময়  

চলাজকর  এমন  একতি  চরেণী  গজড়  উজেতেল  ো  অজথ্  এবং প্রতিপততেজি,  জ্ানাে্জন  

এবং  প্রিাজপ  বৃহৎ  মানবজগাষ্ঠীর  েীবনধারা  চথজক  পৃথক। অচদ্জির  তসধিিা,  নব্যন্যাজয়র  

প্রতিষ্ঠা,  নব্যসৃ্মতির  উদ্ভব  এবং  িজ্রির  সংস্ার  ও গজবেণামূলক  জ্াজনর  প্রসাজর  একাজলর  

সমােরঙ্গমচি  একতদক  তদজয়  েতদও  চগৌরজবাজ্জ্বল চদখা  চগল  তকন্তু  পিপতরবি্জনই  চে  

েতব  প্রকাশ  চপজল  িা   আরেয়হীন,  ভয়াি্  এবং অবজ্াি-হওয়ার  ফজল  তদশাহারা  অগতণি  

মানুজের। ভাগীরথী  িীরবি্ী  েনপদগুতলজি শাস্ত্রঘািা  িজক্র  অহতমকা  এবং  তবতে  ও  বজণ্র  

চকৌলীন্যজবাধ  এমন  উরি  হজয়  উজেতেল চে  িা  সহে  মানতবকিাজক  আহি  উৎপীতড়ি  

এবং  প্রায়  তবধ্বস্  কজর  িুজলতেল। শ্রীচেিন্যও  প্রথম  িারুজণ্য  শদোথ্জ্াজনর  উন্নাতসকিা  

চথজক  মুততি  তেজলন  না।  অসৃ্পশ্যিা  এবং  তহদুে-মুসলমান  তবজভদজবাধও  চে  উচ্চবজণ্  

পতরস্ীি  হজয়  উজেতেল  িার  প্রেুর  প্রমাণ  সাতহজি্য  তবতক্ষপ্ত  রজয়জে।  তবতে-চকৌতলজন্যর  েন্য  

সমাজে  চে  োতরতরেক  অধতঃপিন  ঘজি  িা  বৃদোবনদাজসর  বহু  বণ্নায়  স্পটি। ভূম্যতধকাজরর  

েন্যই চহাক,  আর  রাষ্টীয়  তবশৃঙ্খলার  সুজোজগর  সদ্্যবহার  কজর  চহাক,  োঁরা  চদালা-চঘাড়া 

েড়জিন,  তববাহ-অন্নপ্রাশজন  চলাক  ব্যবহাজর  ঐশ্বে্  চদখাজিন  বা  পুিুল  প্রস্তুি  কজর 

নানাভাজব  আত্মজঘােণা  করজিন  িাঁরা  বৃহতের  সমােেীবন  চথজক  চকবল  পৃথক  হজয়ই 

পজড়ন  তন, সমােজকও  তনজম্ন  আকে্ণ  কজরতেল। আড়ম্বর  সহকাজর  মনসা-শীিলা পূো,  

ধম্জক  উপলক্ষা  ক’চর  িাঁজদর  প্রবল  আত্মজঘােণাই  ধাতম্ক  ও  েতররেবান  সমাে-েীবজনর-
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মানুেজক  স্রিস্  ক’চর  িুজলতেল।  চলাকধম্, চহাক  িা  চদবিা-অপজদবিায় অধেতবশ্বাস – 

ো  একতদন  বণ্তনতব্জশজে  প্রায়  সমস্  মানুজের  েীবজনর  আরেয়স্ল  তেল,  িা  পচিদশ  

শিাদেীজি  অনুষ্ঠানমারে  সম্বল  হজয়  ব্যততি তবজশজের  দাতক্ষজণ্যর  মজধ্য  আবধি হজয়  পড়ল। 

অরণ্য  বা  বৃক্ষিল  চথজক  উজতোতলি  হজয়  চদবিা  েদ্যতপ  প্রশস্  নািমতদেজরর  তনতশ্ন্ত  

আরেয়  লাভ  করজলন,  িাঁজক  তনভ্র  করজি  হ’ল  অতধকির প্রিাপবান  ব্যততিতবজশজের  

চরােসজন্তাজের  উপর।  আর  পৃষ্ঠজপাতেি  মঙ্গলকাজব্যর  কতবগণ এঁজদরই  কল্যাণকামনা  করজি  

লাগজলন  কাব্যারজম্ভ – ‘নাজয়জকর  করহ  কল্যাণ’।  পােকবজগ্র  মজধ্য  োরা  ধম্োকুজরর  

গােন-উৎসব  প্রি্যক্ষ  কজরজেন  িাঁরা  তনশ্য়ই লক্ষ্য  করজেন  চে  দ্ারী-প্রতিহারী-চবরে-

হস্  ‘ভতি্যা’  আম্াতয়ক  ধম্তধকরতণক,  অশ্ব-েরে-েিুজদ্ালা,  কন্ঠজরাল  এবং  ঢক্াতননাদ  তনজয়  

ধম্পূোয়  সামন্ত  ভুঁইয়াজদর  আত্মপ্রতিষ্ঠা, েুধিোরো  এবং  েুধিেয়  এই  চসতদনও  তবজঘাতেি  

হজয়জে।  অথে  একদা  এই  ধজম্র  উদ্ভব  হজয়তেল  বলুেকা-িীজর,  আর  ইতন  রাজঢ়র  

তনম্নবজণ্র  মানুজের  দুতঃখ  ও  আনজদের ঘতনষ্ঠ  সহের  তেজলন।  ধম্  বা  ধম্োকুর  চেমন  

ধম্রাজে  পতরণি  হজয়জেন,  চিমতন েন্ডী  রূপান্ততরি  হজয়জেন  মতহোসুরমতদ্নী  ‘দুগ্া’চি।  

আর  দশম-দ্াদশ-রেজয়াদশ  শিাদেীজি  োরিি  ও  েীবন্ত  বাশুলী-তেনাতসনী-রংতকনী,  বভরব-

পচিানঁদ-মাদানা,  োঁরা অতভোি  প্রতিষ্ঠা  এবং  কাব্যপ্রোর লাভ  করজি  পারজলন  না  িাঁরা  

বৃক্ষিল  সম্বল ক’চর  এবং  বাৎসতরক  পূো  তনজয়  কথতচিৎ  তদন  োপন  করজি  করজি  

কাজলর  কাজে আত্মসমপ্ণ  করজলন,  চকউ  বা  প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন  চকানও  চদবিার  প্রহরীরূজপ  

পুজরাতহি-অঙু্গতল  তনতক্ষপ্ত  েজলর  তেিা  চপজয়  আেও  েীবনধারণ  করজেন। আসল  কথা  

হ’ল  এই চে,  এই  সব  চদবিা  এককাজল  অগতণি  েনসাধারজণর  েীবজনর  চক্রিতবদুে  

তেল,  িাজদর  তনজেজদর  োকুর  তেল।  উচ্চির  বজণ্র  দ্ারাও  এঁরা  সমান  তবশ্বাজস  এবং 

সমাদজর  গৃহীি  হজয়  চসকাজল  সমােেীবজনর  চক্রিতবদুে  হজয়  পজড়তেজলন  তনতঃসজদেজহ। 

পচিদশ  শিাদেীজি  চদবিা  ব্যততিতবজশজের  কুতক্ষগি  হজয়  পড়জল  পর  অগতণি  মানুে 

তনরারেয়  হজয়  পড়ল। কতব  বৃদোবনদাস  ধজম্র  গ্াতন  ব’চল  এই  ব্যাপারতিই  সংজকতিি 

করজি  চেজয়জেন।  আর,  এই  ঘিনার  মজধ্য  মানুে েীবজনর  চে  চবদনা  প্রচ্ছন্ন  তেল  

িা েুগান্তজর  প্রবাতহি  হজয়  আধুতনক মহাকতবর  কজন্ঠ  ভাো  চপজলা – ‘পুনশ্’  কাব্যরিজন্র  

‘প্রথম  পূো’  কতবিায়। তরেজলাজকশ্বজরর  মতদের  এবং  চদবদশ্ন-িৃতেি  তকরাজির  আত্মদাজনর  

ব্যাপারতি  চবাধ  হয়  আপনাজদর  মজন  আজে। 

 শ্রীচেিজন্যর  অজলৌতকক  ভাবসূ্তি্  চথজক  চপ্ররণালধি  নবজলাকধম্  ঐশ্বে্মূলক 

মঙ্গলধজম্র  তবনাশসাধন  কজরতেল  এ  বতহরঙ্গ  কথা  মারে।  ধম্হারা,  প্রাণহীন,  গানহীন, 

অবজ্ার  িাজপ  তবশুষ্  মানুেজক  মানুজের  অতধকাজর  পুনতঃপ্রতিষ্ঠ  কজরতেল।  প্রিাপসম্বল 
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মুতটিজময়  ব্যততির  অন্ততঃসারশূন্যিা  উদ্ ঘাতিি  ক’চর  তহদুে-মুসলমাজনর  তবজভদ  তস্তমি ক’চর  

অন্তি  দু’ শিাদেীর  মি  সাম্যশাতন্ত  প্রতিষ্ঠা  কজরতেল।  সংসারেীবজন  বেিন্য সুদতরদ্র  তেজলন  

এবং  োঁরা  নবদ্ীজপ  এই ধম্জক  বরণীয়  প্রতিষ্ঠা  চদন  িাঁরাও  চকউ তবতেবান  তেজলন  না।  

মজন  করুন,  বেিজন্যর  অবিারত্ব  তবেজয়  চেতদন  নবদ্ীপবাসীর সজদেহ  ঘুেল  এবং  অচদ্ি  

সব্সমজক্ষ  িাঁর  ভগবতো  প্রতিষ্ঠা  করজলন,  চসতদন  তিতন বেিন্যজক  তদজয়  চকান্   প্রতিজ্া  

কতরজয়  তনজলন – 

অচদ্ি  চবাজলন  েতদ  ভততি  তবলাইবা।

স্ত্রী  শূদ্র  আতদ  েি  মূজখ্জর  চস  তদবা।।

তবদ্যা  ধন  কুল  আতদ  িপস্যার  মজদ।

চিার  ভতি,  চিার  ভততি  চে  চে  েজন  বাজধ।।

চস  সব  পাতপষ্ঠ  চদতখ  মরুক  পুতড়য়া।

েন্ডাল  নােুক  চিার  নামগুণ  গায়্যা।।

অচদ্জি্যর  বাক্য  শুতন  কতরলা  হুংকার।

প্রভু  চবাজল  সি্য  চে  চিামার  অঙ্গীকার।।

এ  সব  বাজক্যর  সাক্ষী  সকল  সংসার।

মূখ্  নীে  প্রতি  কৃপা  হইল  িাঁহার।।

েন্ডালাতদ  নােজয়  প্রভুর  গুণরিাজম।

ভট্ট  তমরে  েক্রবি্ী  সজভ  তনদো  োজন।।

 সমাজে  পতিি  এবং  তনিান্ত  অবজ্াি  মানুেই  চে  িাঁর  চনেহ  সব্াতধক  চপজয়তেল  

এ  তবেজয়  েীবনীকাজররা  একমি।  তনরজপক্ষভাজবই  একথা  বলা  োয়  চে,  এই ঘিনায়  

‘হীন  পতিজির  ভগবান্ ’  ধূতলস্পজশ্র  েন্য  চনজম  এজসতেজলন।  ‘চিামাজক  স্পতশ্ আপনা  

পতবরে  কতরজি’ –  এ  কথা  সংকুতেি  ভীি  অধ্-মুসলমান  সনািজনর  উজদ্দজশ্য শ্রীচেিজন্যর  

উততি।  ‘েন্ডাজলাহতপ  তদ্েজরেষ্ঠতঃ  হতরভততি-প্রায়ণতঃ ‘ন  চমহ ভতিশ্িুজব্দী মদ্ ভতিতঃ  শ্বপেতঃ  

তপ্রয়তঃ’ – এই  িজত্ত্বর  বাস্বভূতমজি  প্রতিষ্ঠা  ঘিজল  চসতদন  েন্ডাজল-তদ্জে চকালাকুতল  হ’ল,  

তহদুে-মুসলমান-ঘৃণা-চবাধ  প্রায়  তবলুপ্ত  হ’ল। েীবন  এবং  ধম্  পুনরায় একাথ্ক  হজয়  পড়ল। 

িারপর  শিাদেী  েুজড়  বাঙলা-আসাম-ওতড়ে্যায়  চস  কী  প্রাজণর উলোস।  কি  গান,  কি  

সুর, কি  েজদোচবতেরে্য,  উন্নিির  সাতহি্য  তনম্াজণর  েন্য  ঊের ভাোভূতমর  কী  সেত্ন  

কে্ণ,  চকবল  নগজর  নয়,  পলেীজি  পলেীজি  অবরুধি  প্রাণধজম্র  চস  কী  তবতেরে  মুততি!  

রবী্রিনাথ  এ  সম্পজক্  বণ্না  তদজচ্ছন – 

 “এই  চপ্রজমর  শততিজি  বলীয়সী  হইয়া  আনদে  ও  ভাজবর  এক  অপূব্  স্বাধীনিা 
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প্রবলজবজগ  বাংলা  সাতহি্যজক  এমন  এক  োয়গায়  উতেীণ্  কতরয়া  তদয়াজে  োহা  পূব্াপজরর  

িুলনা  কতরয়া  চদতখজল  হোৎ  খাপোড়া  বতলয়া  চবাধ  হয়।  িাহার  ভাো, েদে,  ভাব,  

িুলনা,  উপমা  ও  আজবজগর  প্রবলিা  সমস্  তবতেরে  ও  নূিন। িাহার  পূব্বি্ী  বঙ্গভাো  

বঙ্গসাতহজি্যর  সমস্  দীনিা  চকমন  কতরয়া  এক  মুহূজি্  দূর  হইল, অলংকারশাজস্ত্রর  

পাোণবধেন  সকল  চকমন  কতরয়া  এক  মুহূজি্  তবদীণ্  হইল,  ভাো  এি শততি  পাইল  

চকাথায়,  েদে  এি  সংগীি  চকাথা  হইজি  আহরণ  কতরল?  তবজদশী সাতহজি্যর  অনুকরজণ  

নজহ,  প্রবীণ  সমাজলােজকর  অনুশাসন  নজহ – চদশ  আপনার  বীণায় আপতন  সুর  বাঁতধয়া  

আপনার  গান  ধতরল।……মুততি   চকবল  জ্ানীর  নজহ,  ভগবান  চকবল শাজস্ত্রর  নজহন,  এই  

ম্রি  চেমন  উচ্চাতরি  হইল  অমতন  চদজশর  েি  পাতখ  সুপ্ত  হইয়া  তেল  সকজলই  এক  

তনজমজে  োগতরি  হইয়া  গান  ধতরল”। 

 এিক্ষজণ  চবাধ  হয়  আমার  আয়াস  অজনকিা  লঘু  হজয়  আসজে,  কারণ,  আপনারা 

তনশ্য়ই  ধজরজেন  চে  এই  েীবনু্ততি  চিা  এই  তবংশ  শিজক  চনািুন  ক’চর  আপনারাও 

অনুভব  কজরজেন,  বুজঝজেন।  অনুরূপ  মানুেজরেষ্ঠিাবাজদর  বাণী,  অনুরূপ  েীবন  ও  ধজম্র  

তনি্যসম্বধে  তনধ্ারজণর  চপ্ররণা  চকান্   সূরে  চথজক  পাওয়া  চগজে। পাথ্ক্য  এই, চসজক্ষজরে  

চপ্ররণাদািা  একব্যততি,  প্রকাশ  বহুর  মজধ্য।  এজক্ষজরে  চপ্ররণা  এবং  প্রকাশ মুখ্যভাজব  

একাধাজরই  ঘজিজে। তকন্তু  আর  একিু  অরিসর  হজয়  এ  দুই  ঘিনার  সাজম্যর তদক  তবোর  

করা  োক। 

 বলোলী  দ্াদশ  চথজক  পচিদশ  শিাদেীজি  ব্াহ্মণ্য  আতভোজি্যর  শাসজন  শাস্ত্রীয় 

োত্রিকিা  এবং  ভাবশূন্যিা  পতরব্যাপ্ত  হজয়  চে-মানুে  ভাজবর,  চে- মানুে মজনর,  চে -মানুে  

সহে  িাজক  তবনাশ  করজি  চেজয়তেল।  আোজরা  উতনজশ  প্রকারান্তজর  চসই ব্যাপারই  

ঘজিজে।  উতনশ  শিজক  চেিনার  োগরজণ  একিা  আজলাড়ন  ঘজিতেল  মারে, িাও  সমাজের  

উপর-মহজল। েনেীবজন  িার  ভাবুকিাময়  সামতরিক  প্রকাশ  ঘজিতন। নাগতরক  কম্শালায়  

একতদজক  চেমন  সমাে-সংস্াজরর  আকে্ণ-তবকে্জণ  েুততিিজক্র সংঘাি  ও  সু্তলঙ্গ  তনগ্ি  

হতচ্ছল,  অন্যতদজক  চিমতন  ইহসব্স্িা,  তবতেসচিয়  ও  চভাগসৃ্পহা  চবজড়  উজেতেল  এবং  

ক্রজম  তশতক্ষজি  অতশতক্ষজি,  বাবু  ও  বাঙালীজি, অতফসকম্ী  কৃেজক  েতমদার  ও  প্রোজি  

ব্যবধান  দুল্ঙ্ঘ্য  হজয়  উেল।  এরই  মজধ্য আবার  তহদুে-মুসলমান  তবজরাজধর  উদ্ভব  হ’ল  

অতভনব  অতভশাপরূজপ।  উতনশ-তবশ শিজকর  তবজদশী  রােদজন্ডর  ক্রমবধ্মান  স্পধ্া  বাজরা-

পজনজরা-শিজকর  শাস্ত্রীয়  অবস্া চথজক  বাহ্যি  তভন্ন,  কাে্ি  একই।  িখনকার  তবদ্ান-

ভূম্যতধকারী-বতণকজদর  জ্ান  তবতে ধম্াড়ম্বজরর  দম্ভ  ও  প্রিাপ  একাজলর  ববজদতশক  শাসজনর  

মূতি্  পতররিহ  ক’চর  একই কাে্কাতরিার  পুনরাবৃততে  ঘতিজয়জে। পলাশীর  েুজধি  বৃহৎ  এবং  
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স্ায়ী  চকাজনা  সংঘে্ই ঘজিতন  এ  আপনারা  ভাজলা  কজরই  োজনন।  েন-সাধারজণর  অজ্াজি  

‘সুড়ঙ্গপজথর অধেকাজর’  ো  এল  িাজক  সামাতেক  বদব  োড়া  আর  তকেু  বলা  োয়  

না।  ববষ্বীয় ভাজবর  প্রসাজরর  ফজল  চে  চভদবুতধি  এবং  বাহ্যধম্সংঘাি  লুপ্ত  হজয়তেল,  

শাতিধম্মজির প্রাদুভ্াজবর  সজঙ্গ  িা  পুনরুর্ীতবি  হজয়তেল,  আর,  পজর  তবজদশীয়  তনত্রিয়  

অপক্ষপাজি এবং  সতক্রয়  অতভলাজে  িা  প্রবলির  হজয়ই  েলল। রিাজমর  সজঙ্গ  নগজরর  বধেন  

সমূ্পণ্ তেন্ন  হজয়  চগল।  ভাবুকিা  এবং  সাতহি্যস্বাদ  চথজক  চকাতি  চকাতি  মানুে  বতচিি  

হজয় পড়ল। এই  োিীয়  দুদ্শার  তেরে  প্রতিঘাি  তদজয়  রবী্রি-তেতে  চথজক  বহু  কতবিা-

নািক-প্রবধে  উৎসাতরি  কজরজে।  িাঁর  রোনার  ইতিহাসসম্ি  ব্যাখ্যার  প্রবি্ন  েতদ  চকানও 

মনীেী  করজিন  িাহজল  চদখা  চেি  িাঁর  সৃতটিকাজে্র  অন্তি  অজধ্ক  সমাে-কতবতেতে-সংঘাি  

চথজক  প্রি্যক্ষভাজব  উৎসাতরি।  চদখা  চেি  আঘাি,  প্রতিঘাি,  ব্যাকুলিা, অশ্রুজমােন  এবং  

পথতনজদ্জশ  িাঁর  গদ্য  প্রবধেগুতল  তবতেরেভাজব  আমাজদর  ভাবময় োগৃতির  সহায়ক  হজয়জে। 

সমাজের  অবক্ষতয়ি  অবস্া  সম্বজধে  কতব  কী  পতরমাণ  সজেিন  চস  তবেজয়  উৎসাহী  পােক  

িাঁর  প্রবজধের  পািা  খুলজলই  ভুতর  ভুতর  দৃটিাজন্তর সমু্খীন  হজবন। 

 চকৌতলন্য-তবজে  েে্র  রেজয়াদশ-পচিদশ  এবং  ঊনতবংজশর  েুদধম্সাদৃশ্য  আর  একতি 

তবেজয়ও  প্রকি  হজয়জে। চনািুন  েখন  আজস  িখন  ববপ্লতবক  রীতিজি  এজলও ঐতিহাতসজকরা  

প্রচ্ছন্ন  পূব্সূরে  তনজদ্শ  করজি  পাজরন।  শ্রীচেিজন্যর  সহে  চলাকধম্প্রীতির ভূতমকা  তহসাজব  

েয়জদব-তবদ্যাপতি-েন্ডীদাজসর  গীতি  এবং  সূফীধম্জক  চেমন  লক্ষ্য  করা োয়,  রবী্রিাতবভ্াজবর  

সূরে  তহসাজব  চিমতন  ঊতনশ  শিজকর  সংস্ারকজদর,  মহতে্র  েীবন-ও-চসৌদেজে্র  অনুকূল  

ধম্মজির  এবং  বতঙ্কমেজ্রির  প্রায়  সব্ব্যাপী  প্রতিভার উপাদান।  তবজবকানদেও  কজয়কতি  

তবেজয়  িাঁর  তেতে  উজদ্াতধি  কজরজেন  এমনও  মজন করা োয়।

 দুল্ভ  ভাজবর  প্লাবন  ঘতিজয়  রবী্রিনাথ  আমাজদর  েীবনু্ততি  আনজি  চেজয়জেন। 

বস্তুি  প্রবল  ভাজবর  আজদোলন  োড়া  েুততিিজক্  িা  সাধ্যও  নয়।  মধুসূদন  প্রবতি্ি 

এবং  চহমে্রিাতদর  দ্ারা  অনুসৃি  অথ্বান্   কাব্যধারা  আমাজদর  প্রি্যাতশি  বাসনাজলাজক 

তনজয়  চেজি  পাজর  তন।  চেিনার  চে  অংশ  গূঢ়,  অথে  োর  অন্ততঃশীল  প্রবি্নার  ফজল 

েীবনোরো  অহরহ  গতিজবগমুখর  হজচ্ছ  িার  উজদ্াধন  িথাকতথি  চরজনসাঁজসর  কম্ী জ্ানী  

কতব  চকউই  সম্ভব  করজি  পাজরন তন। সাতহতি্যক  চগাষ্ঠীর  মজধ্য  একমারে বতঙ্কমে্রিই  

কিকিা  েীবজনর  সমরিদৃতটির  অতধকারী  তেজলন। এই  বতঙ্কমে্রিমতন্ডি  ঊোর আকাজশই  

রতবর  রতিরাগসচিার  সম্ভব  হজয়জে।  দ্রুি  আবি্নশীল  চকানও  ঘিনায় েীবজনর  মূল্যমাজনর  

সামূতহক  পতরবি্নজক  েতদ  তবপ্লব  আখ্যা  চদওয়া  োয়  িাহজল বাঙলা  চদজশ  এই  তবপ্লব  

চোড়শ  শিাদেীজি  ঘজিজে  এবং  রবী্রি-ভাবনায়  পুনশ্  িার তভততে  সংস্াতপি  হজয়জে।  আশা  
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করা  োক,  এখনকার  দলীয়স্বাথ্তনষ্ঠ  চকালাহজলর  মধ্য তদজয়ই  রবী্রি-অতভজপ্রি  পতরশুধি  

নবেীবন  এবং  মানুজের  চরেষ্ঠিম  প্রকাশ  এজদজশই  সম্ভব  হজব। স্বনে  চথজক  বাস্জবর  মজধ্য  

এই  তবপ্লবজক  সাথ্ক  কজর  িুলজব,  রবী্রিনাজথরই ধারণা  অনুসাজর,  চকানও  ব্যততিতবজশে  

নয় , ‘মহামানব’  বা  সব্মানবসতো,  অথ্াৎ আেন্ডালতদ্ে  েনসাধারণ।

 আমরা  চদজখতে,  বেিন্য-প্রারধি  নবমানবধম্  অধে  শাস্ত্র  এবং  চলাকাোজরর  িীব্ 

তবজরাধী  হজলও  এবং  োিীয়  মানজস  িার  প্রভাব  এখনও  অন্তশ্র  অবস্ায়  থাকজলও িার  

প্রবলিা  মারে  দুশ’  বৎসজরর  কালসীমায়  আবধি  হজয়  চথজকজে,  অথে  অনুরূপ নবীকরণ  

সহ  উদূ্ভি  চবৌধিধম্  প্রায়  হাোর  বের  ধ’চর  রাষ্ট,  েীবন,  সাতহি্য  ও তশপেজক  স্বচ্ছজদে  

তনয়ত্রিি  কজরজে।  এর  কারণ  তনণ্য়  করজি  বধে্শীল  গজবেক  োরেজদর অনুজরাধ  োনাই।  

আপািি  আমাজদর  মজন  হয়,  ক্ষমিার  লড়াইজয়  প্রবৃতে  িুক্ী-হাবসী-পাোন  শাসজনর  

উপলজক্ষ  আমাজদর  োিীয়  েতররে  চে-পতরমান  তবপে্্যস্  হজয়তেল  িাজি ব্াহ্মণ্য  প্রিাজপর  

তবজরাধী  সাম্যভাবনাজক  স্ায়ীভাজব  ধজর  রাখার  শততি  িার  তেল  না। এতদজক  ববষ্বধম্  

ব্যবহাতরক  েীবন  সম্পজক্  চবৌধিধম্  চথজকও  অতধকির  উদাসীন তেল। িৃণাদতপ  সুনীেিা  

এবং  িরুর  ন্যায়  সতহষু্িার  আদশ্  পতিি  এবং  অবজ্াি মানুেজক  ভাজবর  তদক  চথজক  

উজচ্চ  িুজল  ধরজলও  চে -মানুে  বাস্ব েীবন  এবং  ধম্ দুইই  একরে  োয়,  অথবা  েীবজনর  

মজধ্যই  ধম্জক  তনতবড়ভাজব  অনুভব  করজি  োয়  িার  সহায়ক  তেল  না।  বৃদোবজনর  

চগাস্বামীজদর  উরিচবরাগ্যময়  েীবনোপজনর  প্রতিবাদ চদখা  চগল  পরবি্ীকাজল  শি  শি  

কু্ষদ্র  চগাস্বামীর  েীবনােরজণ।  শ্রীচেিন্য  তবেয়তি পূব্াজহ্ন  অনুধাবন  কজরতেজলন  বজলই  

তক  তনি্যানদেজক  গৃহীর  আদশ্  বোয়  চরজখ  ধম্ প্রোজর  উপজদশ  তদজয়তেজলন?  বস্তুি  

িত্ত্ববাদীজদর  কতপেি  অপ্রাকৃি  বৃদোবনলীলা  এবং বাস্বস্পশ্হীন  চফনাতয়ি  অনুরাগ-মতদরা  

এই  শ্রীভ্টি,  শাস্ত্রপদানি,  তবজদ্ে  ও  ঘৃণার  সূজরে োতিবজণ্  তবভতি,  তবকৃিবুতধি  েনিাজক  

পূণ্ভাজব  সংগতেি  করার  দাতয়ত্ব  রিহণ  কজর তন। একথা  তেক  নয়  চে  ববষ্বীয়  দীনিার  

প্রোজর  আমরা  চপৌরুে   হাতরজয়  চফজলতে, কারণ  পাতিি্য  পূজব্ই  ঘজিজে,  ঘজিজে  চসন  

আমল  চথজকই,  আর  তভন্ন চক্ষজরে ববষ্বীয়িার  মজধ্য  চপৌরুজের  স্ানও  েজথটি।  শ্রীচেিন্য  

বজরে  মি  কজোরও  তেজলন। একথাও  তেক  নয়  চে , ববষ্বধজম্  সংজগাপজন  চগাস্বামী  

আতভোি্য  পতরপুটি  করার েক্রান্তই  তনতহি  তেল,  কারণ,  আতভোজি্যর  তবজরাধীিাজিই  

এই  ধজম্র  উদ্ভব। চস  োই চহাক,  েীবজনর  সব্াঙ্গীণ  তবপ্লব,  আে  আমরা  োর  বহুমান  

করতে,  িা  িখন  সম্ভবপর হয়তন। এখন  আমরা  োইতে  েীবনজক  পতরপূণ্  ক’চর  লাভ  

করজি,  আোজরা  শিক  চথজক  এখন  পে্ন্ত  ধজম্র  সজঙ্গ  েীবজনর  চে  তবজচ্ছদ  ঘজিজে  

িা  সমূজল  দূর  ক’চর উন্নি  োতররে্য  এবং  েীবনােে্া  তনজয়  আমরা  আদশ্  সমােবধিিার  

১১৪



মজধ্য  বাঁেজি  োই। বলা  বাহুল্য,  চসই  চপ্ররণা  এবং  সামতরিক  চসই  উপাদান  আধুতনক  

মহােীবজনর  কতবই চরজখ  চগজেন।  আমরা  আমাজদর  পূব্সংস্ার-দুটি  ব্যাখ্যায়  এবং  তবিজক্  

চসই  অোতেি সহে  দানজক  চেন  প্রাপ্তমাল্য  অজধের  মি  অতহভ্জম  দূজর  তনজক্ষপ  না  

কতর। 

 পতরজশজে  কজয়কতি  প্রসঙ্গ  মারে  উত্থাপন  ক’চর  এই  তবপ্লবতনষ্ঠ  মহাকতব  চে 

সবজক্ষজরেই  চনািুন  কথা  বলজি  চেজয়জেন,  গিানুগতিকভাজব  পূজব্কার  চকানও অতভমজিরই  

অনুবি্ন  কজরন  তন  িা  চদখাজি  োই।  সুতবদ্ৎ  পােকবগ্  েদ্যতপ  এগুতল পূব্াজহ্নই  োজনন  

এবং  োরেোরেীবৃজদেরও  তকেু  তকেু  অবতহি  থাকার  কথাই,  িবু আেজকর  এই  তবজশে  

প্রসজঙ্গ  এগুতলর  নিুন  অথ্সংজকি  িাঁজদর  তেজতে  োগজি  পাজর। 

 প্রথম,  কাব্যগীিাতদর  তবেয়বস্তু  এবং  রীতিজি  রবী্রিনাথ  িাঁর  অব্যবতহি পূব্সূরীজদর  

েতলি  মাগ্  পতরহার  কজরজেন।  এ  তবেজয়  িাঁর  সঙ্গতি  েিিা  ববষ্ব কতবকুজলর  সজঙ্গ,  

চিমন  মধুসূদন  চহমে্রিাতদর  এমন  তক  তবহারীলাজলর  সজঙ্গও  নয়। তদ্িীয়,  পুরািজনর  

তদজক  দৃক্ পাি  না  ক’চর  নূিনজক বরজণর তনজদ্শ িাঁর চরেষ্ঠ কাব্যরেনাগুতলর  প্রধানিম  

সংজকি। কালেীণ্  সংস্ার  চথজক  মুততির  তবেয়  এবং স্তবরিার  উপর  িীব্  তবিৃষ্া  

প্রকাজশ  তিতন  অনন্য-সদৃশ।  িৃিীয়,  োত্রিকিা, শাস্ত্রকলুতেি  প্রথা  এবং  আোরসব্স্বিা  

চথজক  মানুেজক  উধিার  ক’চর  স্বমে্াদায়  প্রতিতষ্ঠি  চদখার  আরিহ  িাঁর  কাজব্য,  প্রবজধে  

নািজক  শিবাজক্য  উৎসাতরি।  েিুথ্,  চে োিীয়িাজবাধ  অধেভাজব  অথ্াৎ  বহু  ত্রুতি  সহ  

আত্মরক্ষা  করজি  োয়  এবং  মানুেজক আঘাি  করজি  তদ্ধা  কজর  না,  তিতন  িার  তবজরাধী,  

তকন্তু  তবশুধি  এবং  মানতবকিাপূণ্ োিীয়িা  তিতন  তনিান্ত  পক্ষপািী।  এই  সূজরে  একতদজক  

স্বাথ্কলুতেি  তবজদশী  শাসন  এবং  অন্যতদজক  স্বজদশীয়  সংকীণ্ি্যার  তবপজক্ষ  তিতন  অতবরাম  

চলখনী  োলনা  কজরজেন। পচিম,  প্রেতলি  রােনীতির  নরম  এবং  গরম  চকানও  পধিতিজিই  

সমূ্পণ্  মান্য  না  ক’চর  তিতন  োতিজক  রিামতভততেক  সংগেজনর  সাহাজে্য  আত্ম-প্রতিষ্ঠ  হবার  

আহ্বান োতনজয়তেজলন।  গেনমূলক  আত্মশততির  অভাজব  চে  কী  দুতব্পাক  ঘজি  িা  চবাধ  

হয় আে  আমরা  বুজঝতে।  রােনীতিক  ব্যততিবজগ্র  মজধ্য,  একতদজক  আজপােহীন  সংরিাম  

এবং  অন্যতদজক  রিামসহ,  রেতমক-কৃেক  সহ  সংগেজনর  িখনকার  উদ্ চোগী  শ্রীঅরতবজদের 

উপজরই  িাঁর  আস্া  চবাধ  হয়  সমতধক  তেল। গাধেীেীর  আত্মি্যাগময়  ব্যততিত্ব  এবং 

অিুলনীয়  েনোগরণ  সাধজনর  শততি  িাঁজক  মুধে  কজরজে,  তকন্তু  িাঁর  অনুসৃি  সব নীতিই  

এই  িিস্  দ্রটিার  অভ্যথ্না  পায়  তন।  েষ্ঠিতঃ  কৃেকজদর  দুদ্শার  কথা  বতঙ্কমে্রি  ও  

িাঁর  পূব্বি্ী  চকউ  চকউ  েতদে  সংতক্ষপ্তভাজব  প্রকাশ  কজরন,  সমাে সংগেজনর  মূলীভূি  

ব্যাপারজক  সমরিভাজব  রিহণ  ক’চর  পথতনজদ্শ  করা  রবী্রিনাজথর দ্ারাই  সম্ভব  হজয়জে।  
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এজক্ষজরে  কৃতেসমবায়  প্রতিষ্ঠা,  চেৌথ  ভান্ডার  স্াপন  প্রভৃতি  তবেজয় িাঁর  তনজদ্শ  তনিান্ত  

প্রগতিশীলিার  পতরোয়ক।  চদখজি  হজব,  ভারিবজে্  িখন  তশপোয়ন  এবং  রেতমক েীবন 

সংকি  প্রবল  তেল  না।  িবু  পতশ্জমর  বতণকবৃততে  রাষ্টীয় স্বাজথ্র  ও  োত্রিকিার  ক্রমশ  

ব্যাতপ্ত  লক্ষ্য  ক’চর  এর  ভাবী  পতরণাম  সম্পজক্  রবী্রিনাথই  প্রথম  সাবধান  কজর  তদজয়জেন। 

সপ্তমিতঃ  তশক্ষা,  ো  োিীয়  অরিগতির প্রথমিম  ব্যাপার  চস  সম্পজক্  কাে্করভাজব  আমূল  

পতরবি্জনর  প্রসঙ্গ  এবং  মািৃভাোর  মধ্যস্িায়  তশক্ষা-দাজনর  গুরুত্ব  তবেজয়  তিতনই  পুনতঃপুন  

তবদ্ৎসমাজের  ও তবশ্বতবদ্যালজয়র  বেিন্য  সম্পাদজনর  প্রয়াস  কজরন।  প্রাে্য  এবং  পাশ্াতে্য  

ভাবাদশ্  ও তশক্ষণ  পধিতিজক  চমলাবার  রীতিজিও  তিতন  স্বকীয়। চলাকতশক্ষার  উদ্ চোজগও  

তিতন অরিগামী।  অটিমিতঃ  শাস্ত্রীয়  সংকীণ্িা  চথজক  সংগীজির  মুততিসাধন  িাঁর  অনন্যসাধারণ 

সাতহতি্যক  কীতি্।  সাধারজণর  আনজদের  সঙ্গী  কাব্যসঙ্গীিজক  উচ্চিম  রাগসঙ্গীজির সমকক্ষ  

ক’চর  চিালা  িাঁর  অসাধারণ  শততিমতোর  পতরোয়ক। নবমিতঃ  চেমন চলাকসাতহজি্যর  চিমতন  

প্রােীন  সাতহজি্যর  ব্যাপক  অনুশীলন,  িদ্ভব  বাঙলার  ভাোিত্ত্ব সমীক্ষা  ও  স্বাধীন  ব্যাকরণ  

রেনার  পথপ্রদশ্ন।  দশমিতঃ  চলাককল্যাজণ  আধুতনক তবজ্াজনর  সহায়িা  রিহণ,  ভারিবজে্র  

ইতিহাজসর  েথাথ্  তদঙতনণ্য়,  সাতহি্যরস  রিহজণর চনািুন  পথ  তনম্াণ  প্রভৃতি  আরও  তকেু  

চোি-খাজিা  তবেজয়র  উজলেখ  না  করজলও  েজল।

 এ  সমস্  তবজবেনা  ক’চর  রবী্রিনাথজক  শুধু  আত্মমগ্ন  কতব  ও  রূপদক্ষ  তহসাজব 

রিহণ  না  ক’চর  েুগমানব  এবং  েীবনপথ  পতরোয়ক  তহসাজব  বরণ  করাই  সমীেীন। 

তিতন  অবিার  নন,  তকন্তু  িাঁর  প্রকাশজক  সামতরিক  দৃতটিজি  চদখজল  অবিাজরর  কাজে্র 

সজঙ্গ  িাঁর কাজে্র পাথ্ক্যও  চিমন  চদখা  োজব  না।  অিএব  আর  কালতবলম্ব  না  ঘতিজয় 

িাঁর  পথতনজদ্শজক  আরও  সতক্রয়ভাজব  মান্য  করার  সদবুতধি  আমাজদর  োগতরি  চহাক 

এই  আশা  বহন  কজর  আেজকর  প্রসঙ্গ  চশে  করতে।
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বাঙলার ও বাঙালীর সহস্রাতধক বৎসজরর ইতিহাজসর ধারা লক্ষ্য করজল চদখা োয়, 

এজদশ ভারিবজে্র মজধ্য সবজেজয় েচিল ও পতরবি্ন-প্রবণিার চদশ। এর 

মানবসমাজের মজধ্য কাজল কাজল তবতভন্ন চগাষ্ঠী ও প্রোতি তবতমতরেি হজয় পজড়জে, 

কী চদজহ কী ভাজব। ফজল েীবনেে্ায়, সাতহজি্য ও দশ্জন এই ভূখন্ড নানান মি-সংঘাজির মধ্য 

তদজয় ক্রমাগি আবতি্ি হজয়জে। চেমন মানতসক উপাদাজন, চিমতন এর ভূ-প্রকৃতিজিও পুনতঃপুন 

পতরবি্ন ঘজিজে এবং আেও ঘিজে। বনসতগ্ক পতরবি্জনর মুখ্য কারণ এর নদীগুতলর গতিপজথর 

পতরবি্ন, গতি-অবজরাধ, নূিনির চস্রাি-পজথর আতবভ্াব প্রভৃতি। অজপক্ষাকৃি প্রােীজন গঙ্গা-

ব্হ্মপুরেসহ করজিায়া, বভরব, মাথাভাঙ্গা, ইচ্ছামিী প্রভৃতি এবং অজপক্ষাকৃি আধুতনক ভাগীরথী, 

দাজমাদর, তিস্ার পথ-পতরবি্ন, শাখা-প্রশাখার তবজলাপ ও তভন্নমুজখ তবস্ার মানুজের আথ্নীতিক 

েীবনোরোর রুতেজি স্বাজস্ব্য, সুিরাং তেন্তাভাবনায় রূপান্তজরর সৃতটি কজরই েজলজে।

 এমনই এক বনসতগ্ক রূপান্তজরর মজধ্য তদজয় োতলি হজয়জে ভাগীরথী-িীরবি্ী নবদ্ীপ বা 

নদীয়া – একদা বাঙলার সংসৃ্তির চক্রি ও চগৌরবস্ল এবং শ্রীচেিজন্যর বাল্য-বকজশার-চেৌবজনর 

লীলাভূতম, চগৌড়ীয় ববষ্ব ধজম্র প্রথম প্রকাশ ও তবস্াজরর চক্রি। পতরিাজপর তবেয় হজলও সি্য 

চে, চদশ ও োতির পজক্ষ এি বড় একিা ঘিনা পরবি্ী ইতিহাস চলখকজদর রিজন্ তলতপবধি হয় 

তন। ববজদতশক ও সামন্তিাত্রিক শাসজনর মজধ্য অবশ্য িা হওয়ার কথা নয়। ফজল োিীয় চেিনার 

তবকাজশর পর চথজক োিীয় মানতবক ইতিহাস চনািুন ক’চর গেজনর েন্য আমাজদর তনভ্র করজি 

হজয়জে মুখ্যি সাতহতি্যক উপাদাজনর উপর, আর চগৌণভাজব িথাকতথি ইতিহাজসর তববরজণর 

উপর অনুমান প্রজয়াগ ক’চর, ভূিাতত্ত্বক অবস্া পে্জবক্ষণ ক’চর এবং তকেু তকেু েনশ্রুতির 

উপরও। অথে আেজকর স্বপেতশতক্ষি মানুজেরও শ্রীচেিন্য সম্পজক্ খুঁতিনাতি ইতিবৃতে োনবার 

আরিহ খুবই প্রবল হজয়জে। মধ্যেুজগর নদীয়াই বা চকাথায় তেল আর শ্রীচেিজন্যর বাসগৃহ চসই 

নবদ্ীজপর চকান্  অচিজল হওয়া সম্ভব এিা োনার ঔৎসুক্য চকবল ববষ্ব ভতিজদর পজক্ষই নয়, 

শ্গীচচতরন্যর জন্মভূরম - ্ুরাতন 
নৈদ্গী্ ৈা নদগীয়া
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োরেজদর ও সাধারজণর পজক্ষও সমান স্বাভাতবক। তকন্তু দুতঃজখর তবেয়, আমাজদর ইতিহাজসর এি 

বড় ব্যাপার সম্পজক্ আমরা সজেিন হজলও স্বাধীন রাষ্টীয় কি্ব্য তহসাজব উদ্ চোগী হজি পাতরতন 

আেও। এখনকার নবদ্ীপ অচিজলর তবতভন্ন স্াজনর মেতনম্ািা ও সম্প্রদায়বাদীরা তনধ্াতরি 

ইতিহাস-ভূজগাজলর অভাজব িাঁজদর স্ব স্ব মেমতদের প্রতিষ্ঠার ভূতমজকই শ্রীচেিজন্যর নবদ্ীপলীলার 

তবতভন্ন অচিল ব’চল তেতহ্নি ক’চর েজলজেন, োর ফজল ধম্ তনজয়ও দলীয়িার প্রসার ঘিজে কম 

নয়।

 এরকম অবস্ায় চদজশর প্রকৃি ইতিহাস-ভূজগালজক উধিার ক’চর বাস্ব পতরতস্তি চদশবাসীর 

সামজন িুজল ধরা তশতক্ষি গজবেকজদর ও স্বজদশী রাজষ্টর একতি োিীয় কি্ব্য বজলই মজন 

কতর। চসকাজলর দুই-নদী-চবতটিি এই দ্ীপ অচিলতির উপর বনসতগ্ক পতরবি্জনর লীলািরঙ্গ 

চেভাজব বারংবার আঘাি চহজনজে িাজি শ্রীচেিজন্যর বাসগৃহ, শ্রীবাজসর অঙ্গন প্রভৃতি চকান্  

চকান্  স্াজন তেল আে আর িা সতেক তনধ্ারণ করা হয়ি সম্ভব নয়, তকন্তু গঙ্গািীরবি্ী চসই 

এলাকাগুতল চমািামুতি তেতহ্নি করা দুরূহ হজব না, েতদ ভূিত্ত্বতবদ, প্রত্নিাতত্ত্বক এবং মধ্যেুজগর 

সাতহজি্য অতভজ্ সুধীবৃদে একজোজগ আন্ততরকভাজব প্রয়াস কজরন। এ তবেজয় ভাগীরথীর পুরািন 

প্রবাহপথ তনধ্ারণই সবজেজয় গুরুত্বপূণ্ ব্যাপার। মহাপ্রভুর তনিান্ত তপ্রয়, িাঁর চবগবিী ব্যাকুলিার 

সমানধম্া চনেহময়ী ভাগীরথী মহাপ্রভুর অদশ্জনর পর চথজক েচিলা হজি হজি “আর নবদ্ীজপর 

প্রজয়ােন কী” এই ব’চলই তক পতরজশজে পুরািন নদীয়া নগরীর চসই সব লীলাজক্ষরেগুতল ধুজয় 

মুজে অপসাতরি কজর তদজলন, অথবা পরবি্ী ববষ্ব সমাজের সাম্প্রদাতয়ক কলহ ও ক্রম-অবক্ষয় 

দৃজটি চক্ষাজভ মুখ তফতরজয় তনজয় তবপরীিগতি হজলন? মধ্যেুজগর ববষ্ব সাতহজি্য বতণ্ি চস নদীয়া 

আর চনই, েদুপজিতঃ ক্ গিা মথুরাপুরী! সতম্তলি ববজ্াতনক প্রয়াজস নবদ্ীপ অধ্যয়ণ প্রারধি হজব 

তক না োতন না। আেজকর এই সীমাতয়ি অবকাজশ স্বকীয় পে্জবক্ষজণর সজঙ্গ মধ্যেুজগর সাতহজি্য 

এ তবেজয় কী প্রমাণ তমজল িা চদখা চেজি পাজর।

 সাতহি্য বলজি মুখ্যি ববষ্ব েীবনীকাব্যগুতলই এ তবেজয় আমাজদর অবলম্বন। 

েীবনীকাব্যগুতলজিই বণ্না প্রসজঙ্গ নবদ্ীজপর পথঘাি, শ্রীচেিন্য সম্পতক্ি ভতিজদর বাসস্ান, 

পাশ্ব্বি্ী অচিলসমূহ এবং ভাগীরথীর প্রবাহপথ প্রভৃতি তবেজয় চবশ তকেু পতরেয় পাওয়া োয়। 

বেিন্যেীবনী তবেয়ক পদাবলী ইতিবৃতে তবেজয় তনিান্তই কৃপণ, েীবনীরিন্গুতলর লক্ষ্যও ইতিবৃতে 

সচিয়ন নয়, লীলারেবজণাৎসুক  ভতিতেজতের িৃতপ্তসাধন। িবু ইতিহাস-ভূজগালজক েীবনীকাজররা 

বে্ন করজি পাজরন তন, প্রাসতঙ্গকভাজব রিন্মজধ্য স্ান িাঁজদর তদজিই হজয়জে। প্রদতে প্রমাজণর 

উপর িাঁরা পােকজদর েথােথ অনুমাজনর অবকাশ চরজখজেন; চকউ চকউ একিু চবশী, চকউ বা 

অজপক্ষাকৃি কম। অবশ্য এমন েতরিকাব্যও তমজল োর মজধ্য ঐতিহাতসক বণ্জনর মায়া আজে 
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মারে, প্রকৃি িথ্য তকেু চনই বলজলই েজল। োই চহাক, আমাজদর অতভজপ্রি নবদ্ীপ-পতরেজয়র 

ব্যাপাজর েতরি-রিন্গুতলজক এইভাজব চবজে চনওয়া চেজি পাজর – 

(১) মুরাতরগুজপ্তর সংসৃ্ি বেিন্যেতরি রিন্। এতির প্রমাণ খুবই গুরুত্বপূণ্; কারণ শ্রীচেিজন্যর 

েীবৎকাজলই রিন্তি তলতখি ও সমাপ্ত হয়। আর মুরাতরগুপ্ত শ্রীচেিজন্যর চে্যষ্ঠ সহপােী এবং একান্ত 

তপ্রয় পাে্দ তেজলন। তকন্তু বেিন্য-েীবনীর সজঙ্গ নদীয়ার ইতিহাস-ভূজগাল তনধ্াতরি ক’চর োজবন 

এমন অতভপ্রায় মুরাতরর তেল না। তিতন তনিান্ত ধাতম্ক, তবজশেি ভজতির মিই রিন্ তলজখ চগজেন। 

িবু প্রসঙ্গক্রজম শ্রীচেিজন্যর পাতরবাতরক অবস্া, প্রথম েীবন ও তববাহ এবং নবদ্ীপ তবেজয় 

তেজিজফাঁিা চেিুকু পতরেয় তিতন তদজয় চগজেন িারই মূল্য অি্যন্ত গুরুত্বপূণ্। (২) কতব-কণ্পূজরর 

চলখা সংসৃ্ি বেিন্যেতরি মহাকাব্য এবং বেিন্যেজ্রিাদয় নািক। নবদ্ীপ প্রসজঙ্গ এজি একতি 

স্মরণীয় সংবাদ পাওয়া োয়, ো বেিন্যভাগবজিও তমলজে। িা হ’ল নবদ্ীপ নগরীর সতন্নতহি গঙ্গার 

পতশ্ম পাজর কুতলয়া রিাম। (৩) বেিন্য-ভাগবি নাজম বাঙলা রিন্তি শ্রীচেিজন্যর তিজরাভাজবর 

অন্তি কুতড় বেজরর মজধ্য সমাপ্ত হয়। এতিজিই িুলনামূলকভাজব নবদ্ীজপর ইতিহাস ভূজগাজলর 

তবজশে পতরেয় ো তকেু রিতথি চদখা োয়। রেনা তহসাজবও এতি খুবই প্রামাতণক। (৪) চলােনদাজসর 

বেিন্যমঙ্গল – এর বাস্ব ঐতিহাতসক মূল্য নগন্য। (৫) েয়ানজদের বেিন্যমঙ্গল – এই কাব্যতির 

প্রারজম্ভ নবদ্ীজপর পীরাতলয়া নামক মুসলমান-প্রধান একতি রিামজক নবদ্ীজপর সতন্নকিবি্ী বলা 

হজয়জে। তকন্তু এ তবেজয় চে িথ্য পতরজবতশি হজয়জে িা ঐতিহাতসক নয়, তবশ্বাসজোগ্যও মজন হয় 

না,  চেমন েয়ানদে পতরজবতশি অন্য বহু িথ্যও তবশ্বাসজোগ্য নয়। (৬) কৃষ্দাস কতবরাে তবরতেি 

বেিন্যেতরিামৃি। বেিন্য-েীবনী এবং ববষ্ব ধজম্র তদক চথজক এতি সব্জরেষ্ঠ হজলও নবদ্ীপ-

পতরতেতির তদক তদজয় বেিন্যভাগবি চথজক নূিনির চকাজনা সংবাদ এজি পাওয়া োয় না। (৭) 

শ্রীনরহতর েক্রবি্ী তবরতেি ভততিরত্নাকর। এতি শ্রীচেিজন্যর তিজরাভাজবর আনুমাতনক দুশ’ বের 

পজর চলখা রিন্। তদ্িীয় পে্াজয়র ববষ্ব আজদোলজন চোড়শ শিাদেীর চশে চথজক চনািুন কজর 

ববষ্ব সংগেন প্রারধি হয়। এই সময় তনগূঢ় ববষ্ব সাধন পধিতি ও কীি্নাতদর সূক্ষিা গজড় 

উেজি থাজক। বহু ববষ্ব ি্রিরিন্ও রতেি হয়। এরই উপর তনভ্র ক’চর তনেক ধম্িজ্রির তবস্ারই 

এই রিন্তির লক্ষ্য। সপ্তদশ শিাদেীর ববষ্বমন্ডলী ও চক্রিগুতলর সাধারণ পতরেয় এ চথজক পাওয়া 

চগজলও প্রকৃি ইতিহাজসর তদক তদজয় রিন্তি তনভ্রজোগ্য নয়, চস দৃতটি চথজক এতি চলখাও হয়তন। 

সবজেজয় লক্ষণীয় ব্যাপার এই চে, দুশ’ বের আজগকার নবদ্ীপ অচিজলর একতি বণ্না তিতন 

িাঁর রিজন্ সতন্নতবটি কজরজেন। োর মজধ্য নবদ্ীপ ও পাশ্ব্বি্ী অচিলগুতলর পুরাজনা চলৌতকক নাম-

পতরেয় বে্ন ক’চর তিতন কাপেতনক চনািুন নামকরজণর প্রয়াস তনজয়জেন এবং প্রতিতি অচিজলর 

সজঙ্গ একতি ক’চর উদ্ভি অজলৌতকক কাতহনী চোগ ক’চর তদজয়জেন। এ তবেজয় আমরা পজর বলতে। 
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এখন চদখা োক, নবদ্ীপ ভাগীরথী ও নবদ্ীপ-পাশ্ব্বি্ী অচিজলর কী পতরেয় মুরাতর, কতবকণ্পুর, 

বৃদোবন দাস এবং নরহতর েক্রবি্ী িাঁজদর রিজন্ রিতথি কজরজেন।

শ্রীচেিজন্যর বাসগৃহ এবং নবদ্ীপ অচিজলর পতরেয় েতদ মুরাতর তদজিন িাহজল িা-ই সবজেজয় 

তবশ্বাসজোগ্য হ’ি। তকন্তু মুরারী ইতিবৃজতে অনুরাগী তেজলন না। দু’-একতি ঘিনার বণ্নায় িাঁর 

অজ্ািসাজর অবশ্য ভাগীরথীর অবস্ান সূতেি হজয়জে। চেমন, (১) চগৌরাজঙ্গর চে্যষ্ঠ ভ্ািা তবশ্বরূপ 

গঙ্গা পার হজয় সন্নাস রিহণ তেজলন, “ি্যক্তা গৃহং স্বগ্নদীং প্রিীে্ েরিাহ সন্ন্যাসম্  অশক্যমচন্যতঃ” 

(১ম প্রক্রম, ৭ম অতঃ)। (২) বাস্ব সন্ন্যাস রিহজণর তকেু পূজব্ই একতদন শ্রীচেিন্য মািার উপর 

তবরতি হজয় গঙ্গা পার হজয় উতের কূজল তগজয় ত্রুি পদজক্ষজপ তকেুদূর েজল তগজয়তেজলন। মুরাতর ও 

অন্যান্য সহেজররা উতদ্গ্ন হজয় পশ্াধিাবন ক’চর িাঁজক তফতরজয় এজনতেজলন – 

 িজিা ব্যাি্যাং মুরাজর চস্ ঝতিি্যাগি্য চসশ্বরাতঃ।

 উপতবশ্য ক্ষণং তস্ত্বা তবেয়স্যারেমং েেুতঃ।।

 উতেত্বা রেনীং িরে প্রভাজি ভগবান্  পরতঃ।

 েগাজমাতেরকং কূলং োহ্নব্যা অভ্মৎ দ্রুিম্ ।। (২ প্রতঃ ১২ অতঃ)

 (২) নবদ্ীজপর তবপরীি কূজল কুতলয়া (=কূলদ্ীপ) নাজম রিাম তেল। অবশ্য মুরাতরর 

বেিন্যেতরি রিজন্র চশজের তদজক চে অংজশ এই সংবাদ রজয়জে চসই অংজশ কাতহনীতি প্রতক্ষপ্ত 

ব’চল পতন্ডজিরা মজন কজরন। তকন্তু নবদ্ীজপর পতশ্ম তদজক গঙ্গাপাজর চে কুতলয়া রিাম তেল চস 

সংবাজদর তনতঃসংশয় প্রমাণ তদজচ্ছন বৃদোবনদাস ও কতবকণ্পুর। সুিরাং মুরাতরি ঐ অংশ প্রতক্ষপ্ত 

হজলও নবদ্ীজপর পতশ্জম চে গঙ্গা তেল (এবং মুরাতরি অন্য বণ্নায় উতেজরও তেল) এ সুতনতশ্ি। 

নবদ্ীজপর পতশ্জম গঙ্গা এবং প্রায় তবপরীি কূজল ‘কুতলয়া’ এ সংবাদ কতবকণ্পুরও তদজচ্ছন। 

িাঁর মহাকাজব্য তিতন কুতলয়ার নাম কজরন তন, শুধু বজলজেন গঙ্গাপাজর পতশ্জম চকাজনা চদজশ 

তগজয় শ্রীচেিন্য উপতস্ি হজলন (নীলােল চথজক চগৌড়ভ্মজণর মজধ্য)। বেিন্যেতরি মহাকাব্য িাঁর 

এজকবাজর প্রথম বয়জসর চলখা, তকন্তু চশে বয়জস তিতন চে নািক চলজখন (বেিন্যেজ্রিাদয়, আনুতঃ 

১৫৬০-৭০) িাজি তিতন স্পটিভাজব বজলজেন চে গঙ্গাপাজর নবদ্ীজপর পতশ্জমর এই রিাম হ’ল 

‘কুতলয়া’। চেমন – 

 প্রিাপরুদ্রতঃ। কথয় চম তকয়দূ্দরং ভজগাবজন্তা গিাতঃ।

 পুরুোতঃ। কুতলয়ারিামং োবৎ।।

 রাো। (সাব্জভৌমমুখং তনরীক্ষজি)।

 সাব্জভৌমতঃ। চদব, নবদ্ীপপাজর পাজরগঙ্গং

  কশ্ন িন্নামা রিাজমাহতস্।

 পুরুোতঃ। িজিাহচদ্িবািীমজভ্যি্য
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  হতরদাজসনাতভবতদেিতঃ িচথব

  িরতণ-বত্ম্না নবদ্ীপস্য পাজর কুতলয়া

  নাম রিাজম মাধবদাসবাি্যাম্  উতেীণ্াবান্ । (নবম অঙ্ক)

এ হ’ল শ্রীচেিজন্যর নীলােল চথজক বৃদোবন োবার অতভলােী হজয় োরোকাজল চগৌজড়র পথমধ্যবি্ী 

ঘিনার বণ্না। কতবকণ্পুর আরও সংবাদ তদজচ্ছন চে, শ্রীচেিন্যজক চদখার েন্য নবদ্ীপ অচিল 

চথজক চলাজকর তভড় এি চবতশ হজয়তেল এ চখয়া-চনৌকার ভাড়া এক কাক চথজক এক কাহন পে্ন্ত 

উজেতেল, আর েলপজথ মাজঝ মাজঝ চে সব বাঁজশর চসিু করা হজয়তেল িা প্রি্যহই চভজঙ চেজি 

লাগল। শ্রীচেিন্য সািতদন কুতলয়ায় চথজক নবদ্ীজপর চলাজকর মনস্ামনা পূণ্ ক’চর রামজকতল 

রিাজম োন।

 উতি শ্রীচেিন্যেজ্রিাদয় নািক চলখার তবশপঁতেশ বের আজগই বাঙলায় চলখা তবখ্যাি রিন্ 

বৃদোবনদাজসর বেিন্যভাগবি তবরতেি হয়। এই রিন্তিও মধ্যলীলা পে্ন্ত অি্যন্ত প্রামাতণক আর 

নবদ্ীপ অচিজলর এবং চসই সজঙ্গ ঐ অচিজলর সমােতস্তির ও শ্রীচেিজন্যর  পাতরবাতরক অবস্ার 

ো তকেু তবশদ তববরণ এজিই পাওয়া োয়। েতদও শ্রীচেিজন্যর বাসগৃহ চকমন তেল, চকান মুজখ, 

গঙ্গা চথজক তেক কি দূজর এ সব খুেজরা খবর তিতন চদনতন। বৃদোবজনর রিজন্র মধ্যখজন্ডর 

শ্রীচেিজন্যর নবধম্ প্রকাজশর বণ্নার মজধ্য কােীর তবরুধিিা প্রশমন বতণ্ি হজয়জে। এই প্রসজঙ্গ 

চে-চে অচিল ও পথ তদজয় শ্রীচেিজন্যর চনিৃজত্ব সংকীি্জনর দল কােীর বাতড় তগজয় চপঁজেতেল 

এবং েক্রাকাজর নবদ্ীপ পতরক্রমা ক’চর তফজর এজসতেল িার তববরণ চদওয়া হজয়জে। িখনকার 

নবদ্ীজপর পতরেয় তহসাজব এই তববরণতি অি্যন্ত গুরুত্বপূণ্। এই তববরণ অনুসরজণ চদখা োয়, 

নবদ্ীজপ গঙ্গার দতক্ষণ িীর ধ’চর (পতশ্ম চথজক পূজব্) একতি পথ েজল তগজয়তেল। এই পথতি 

িীরবি্ী বসতিগুতলর সজঙ্গ চোগাজোগ রক্ষা করি। এ োড়া গঙ্গার উপর চবশ কজয়কতি নোজনর 

ঘািও তেল। শ্রীচেিন্য তনজে চে ঘাজি নোন করজি ও সাঁিার কািজি অভ্যস্ তেজলন (সম্ভবি িাঁর 

গৃজহর সব চথজক কাজের চকাজনা ঘাি) চসখান চথজক সংকীি্জনর প্রারম্ভ হয়। িারপর মাধাইজয়র 

ঘাি এবং বাজরাজকাণা ঘাি প্রভৃতি অতিক্রম ক’চর ঐ পথ ধ’চর িাঁরা ‘গঙ্গানগর’ অচিজল এজস 

চপঁোজলন। গঙ্গার নগজরর মধ্য তদজয় নগতরয়াজদর ঘাি অতিক্রম ক’চর এজলন তশমুতলয়া। ঐ 

তশমুতলয়া রিাম এখনও রজয়জে। এর অবতস্তি বি্মান নবদ্ীপ শহজরর উতের-পূজব্ এবং ‘মায়াপুর’ 

নাজম বি্মাজন কতথি অচিজলর তেক উতেরাংজশ। তশমুতলয়াজি এজস ঐ পথ চেজড় তদজয় “কােীর 

বাতড়র পথ ধতরলা োকুর”। তশমুতলয়া সম্পজক্ বৃদোবনদাস বজলজেন চে এতি নবদ্ীপ শহজরর 

প্রি্যন্ত পলেী “নদীয়ার একান্ত নগর তশমুতলয়া”। তববরণ চথজক চবশ চবাঝা োয় চে তশমুতলয়া এবং 

চসখান চথজক কােীর বাড়ী (চে অচিলজক কােীপাড়া বলা হ’ি), সংকীি্জনর প্রারম্ভ স্ান চথজক 
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চবশ তকেু দূজরর রাস্া। আর এ অচিজল গঙ্গাও চনই, চকাজনা ঘািও চনই। আরও লক্ষণীয় এই 

চে, নবদ্ীপ চথজক তশমুতলয়া আসজি এবং কােীর প্রি্যয় উৎপাদজনর পর গাতদগাো, পারডাঙ্গা 

এবং সম্ভবি ‘মাতেদা’ (মধ্যদহ) প্রভৃতি তদজয় অথ্াৎ বি্মান নবদ্ীজপর পূব্ ও দতক্ষণ অচিল 

চবটিন ক’চর উতের-পতশ্জম তফজর আসজি তগজয় সংকীি্জনর দলজক পজথ চকাজনা নদী বা েলপথ 

অতিক্রম করজি হয়তন। গাতদগাো অচিল হ’ল এখানকার গঙ্গা এবং েলঙ্গী নদীর তমলনস্জলর 

তনকিবি্ী িখনকার রিাম। আর পারডাঙ্গা হ’ল এখানকার নবদ্ীপ শহজরর মধ্য পূব্ ভাগ। নবদ্ীপ 

অজথ্ েলপজথর দ্ারা তবতচ্ছন ন’তি দ্ীপ নয়। নব উদূ্ভি দ্ীপ, ভাগীরথী এবং েলঙ্গীর প্রবাহ দ্ারা 

চবতটিি দ্ীপাকৃতি অচিল। পুরািন মানতেরোতদ এবং ডাে ইংজরে বতণক ও পে্িকজদর তববরণ 

চথজক চদখা োয় েলঙ্গী মুহুম্ুহু িার চস্রািপথ পতরবি্ন কজরজে। এখন চেখাজন গঙ্গার সজঙ্গ 

তমজশজে বহু আজগ িার উতেজর তমতলি তেল। পজর ঐ পথ ি্যাগ ক’চর তকেুদূর আজগ চথজকই 

দতক্ষণমুখী হজয় বি্মান নবদ্ীজপর ৪/৫ মাইল দতক্ষজণ সমুদ্রগজড়র কাজে তমতলি হজয়তেল। 

আর চোড়শ শিাদেীর প্রামাতণক বণ্না চথজক চদখতে চে, নবদ্ীজপর গঙ্গাপাজর পতশ্মকূল চেমন 

তেল, চিমতন উতেরকূলও তেল অথ্াৎ গঙ্গা উতেজর ও পতশ্জম নবদ্ীপজক চবটিন কজর দতক্ষণ তদজক 

প্রবাতহি তেল। এখনকার নবদ্ীজপর পূব্বাতহনী বি্মাজনর গঙ্গা চবশ পজরই আতবভূ্িা হজয়জে। 

চোড়শ শিাদেীর ববষ্ব রিন্গুতলজি েলঙ্গীর প্রবাজহর নাম পাওয়া োয় না। অনুমান, েলঙ্গী িখন 

চবশ তকেু দূর তদজয় প্রবাতহি হ’ি। িবু তকেু দূজরর ঐ েলঙ্গী এবং উতের-পতশ্ম গঙ্গা তমতলজয় 

দ্ীপাকৃতিই হজয় দাঁড়ায়। 

 নগর-সংকীি্জনর বণ্নায় মুরাতর তবস্াতরি ব্যাপাজর োন তন। তিতন বজলজেন – 

  হতর-সংকীি্নং কৃত্বা নগজর নগজর প্রভুতঃ।

  চম্চ্ছাদীনুদ্ দধারাজসৌ েগিামীশ্বজরা হতরতঃ।।

এ চথজক চবাঝা োয় নবদ্ীজপর পূব্প্রাজন্তর মুসলমান পলেীগুতলজকও তিতন স্পশ্ কজরতেজলন। 

বৃদোবনদাস বজলজেন,

  “সব্ নবদ্ীজপ নাজে তরেভুবন-রায়।”

পজর তিতন বজলজেন শূদ্রপ্রধান নগর-অচিজলর নাগতরয়াজদর সজঙ্গ শ্রীচেিজন্যর তবজশে প্রীতির 

সম্পক্ তেল। এ োরোয় শঙ্খবতণক ও িন্তুবায়জদর সজঙ্গ নৃি্যকীি্ন ক’চর “চখালাজবো শ্রীধজরর” 

গৃজহ তকেুক্ষণ কাতিজয় তিতন স্বগৃজহ প্রি্যাবি্ন কজরন। সম্প্রতি শ্রীচেিজন্যর প্রায় সমকালীন 

পদকি্া উধিবদাজসর ভতণিায় একতি পদ পাওয়া চগজে। ঐ পদতিজিও ঐ নগরসংকীি্জনর 

স্ানগুতলর নাম ও পে্িজনর ক্রম উজলেতখি আজে। বৃদোবদোস চথজক তবজশে এই চে, শ্রীচেিন্য 

রােপতন্ডি সনািন তমজরের গৃহ অথ্াৎ িাঁর শ্বশুরালয় হজয় িজব তনোলজয় প্রি্যাবি্ন কজরন। 
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আর রজয়জে গঙ্গার ও শ্রীচেিজন্যর বাসগৃজহর অবস্ান সম্পজক্ একতি েমকপ্রদ িথ্য – 

 বায়ুজকাজণ তকেু দূজর   গঙ্গার দতক্ষণ িীজর

   তনে গৃজহ চগলা চগৌরহতর।।

এ পদতি েতদ অকৃতরেম হয় িাহজল িৎকালীন গঙ্গার প্রবাহ এবং নবদ্ীপ মজধ্য শ্রীচেিজন্যর 

বাসগৃজহর অবতস্তির অজবিেণ অজনকিা সহে হজয় আজস। অবশ্য মুরাতর এবং বৃদোবনদাস চে 

বণ্না তদজয়জেন িাজিও গঙ্গার দতক্ষণ কূজলই চে শ্রীচেিজন্যর ‘তনেঘাি’ ‘মাধাইজয়র ঘাি’ ‘বারজকাণা 

ঘাি’ এবং ‘নগতরয়া ঘাি’ তেল এই িথ্য অনুতমি হয়। সন্ন্যাজসর সংকপে তনজয় গৃহি্যাগ ক’চর 

শ্রীচেিন্য চে-ঘাজি গঙ্গা পার হজয় উতেরকূজল চপঁজে কাজিায়ার পথ ধজরতেজলন েনশ্রুতিজি িাজক 

‘তনদয়ার ঘাি’ বজল । আমাজদর অনুমান এতি িখনকার চখয়াঘািও তেল এবং বৃদোবনদাজসর 

বেিন্য-ভাগবজি নবদ্ীজপর মধ্যবি্ী অথে শ্রীচেিন্য-শ্রীবাজসর গৃহ চথজক দূরবি্ী চে-রােপজথর 

তববরণ রজয়জে িা ঐ চখয়াঘাি অতিক্রম ক’চর গঙ্গার িীর ধ’চর কাজিায়া পে্ন্ত েজল তগজয়তেল। 

এখন নবদ্ীপিজথজক কাজিায়া চেজি গজল গঙ্গা অতিক্রম করজি হয়না, িখন হ’ি। নবদ্ীজপর 

আর একতি চখয়াঘাজির অতস্ত্ব পাওয়া োজচ্ছ দতক্ষণ তদজক, ো পার হজয় েনিা বেিন্যজক চদখার 

েন্য তবদ্যাবাভস্পতির রিাম বি্মান তবদ্যানগজর সমজবি হজয়তেল। হুজসন শাজহর শাসনকাজল 

‘অমু্বয়া’ অথ্াৎ বি্মান কালনার সংলগ্ন “অতম্বকা”* রিাম এই অচিজলর বা মুলুেজকর প্রশাসতনক 

চহডজকায়াি্ার তেল। ঐখাজন মুলুেকপতির তনবাস তেল। নবদ্ীজপর মধ্যবি্ী চে রােপজথর উজলেখ 

রজয়জে িা তনশ্য়ই অমু্বয়ার সজঙ্গ চোগাজোগ রক্ষা করি এবং তবদ্যানগজরর চখয়াঘাি পার হজয় 

নবদ্ীজপর মধ্য তদজয় ও কােীর বাতড়র সতন্নকি হজয় কাজিায়া োবার চখয়াঘাি পে্ন্ত প্রসাতরি তেল 

এ অনুমান অসঙ্গি হজব না। রােপথ চে শ্রীচেিন্য ও শ্রীবাজসর গৃহ চথজক তকেু দূরবি্ী তেল 

এ প্রমাণ পাওয়া োয় বেিন্য-ভাগবি চথজকই। অথে িা শ্রীচেিজন্যর সহপােী ও সুগায়ক মুকুদে 

দজতের গৃজহর তনকজিই তেল, কারণ– 

  রােপথ তদয়া প্রভু আইজস একতদন।

  *              *              *

  মুকুদে োজয়ন গঙ্গা নোন কতরবাজর। (আতদ – সপ্তম) 

শ্রীবাস কাে্ব্যপজদজশ একতদন রােপথ তদজয় োতচ্ছজলন, অকস্মাৎ তকজশার চগৌরাঙ্গজক চস 

পজথ চদজখ সতবস্মজয় তেজ্াসা কজরন – “কতি েতলয়াে উধিজির েূড়ামতণ?” (আতদ – অটিম)। 

আনুমাতনক ১৬৬০ খ্ীতঃ প্রস্তুি ফ্যান্ চডন্  চব্াজকর নকশায় চদখতে িখনকার একতি প্রশস্ রােপথ 

ও বাতণে্যপথ চমতদনীপুর চথজক বধ্মান ও কাজিায়া হজয় গঙ্গার ওপার চথজক চসাো কাতশমবাোর 

পে্ন্ত েজল চগজে। আমু্বয়া-নবদ্ীজপর এই রােপথ কাজিায়ায় তগজয় উতি পজথর সজঙ্গ সতম্তলি তেল 

১২৩



এই অনুমান হয়। নদীর প্রবাজহ বা অন্যভাজব তবনটি না হজল োিায়াজির পথ কখনও তবলুপ্ত হয় 

না। ঐ পজথর পাজশই শহর গঞ্জ গজড় ওজে। আমাজদর মজন হয় বি্মান চপাজড়ামা-িলার (পড়ুয়া 

= চপাজড়া+মা) পাশ তদজয় চে পথতি দতক্ষজণ উতেজর বহুদূর প্রসাতরি ঐতিই িখনকার রােপথ। 

 চগৌজড় আগমনকাজল শ্রীচেিজন্যর তবতভন্ন স্াজন অবতস্তির তবেজয় কতবকণ্পুজরর সজঙ্গ 

বৃদোবনদাজসর চকাথাও চকাথাও মিাচনক্য থাকজলও শ্রীচেিন্য তবদ্যাবােস্পতির গৃহ চথজক এবং 

প্রবল েনিার োপ চথজক তবদ্যাবােস্পতিজক রক্ষা করজি তগজয় চে মাঝারাজি লুতকজয় কুতলয়া 

রিাজম েজল আজসন এ িজথ্য চকান তবজরাধ চদখা োয় না। বস্তুি কুতলয়া বা ‘পাড়পুর—কুতলয়া’ 

চে নবদ্ীজপর প্রায় সংলগ্ন এবং গঙ্গার অপর পাজর পতশ্ম িীজর তেল এতি একতি অতবসংবাতদি 

সি্য। ফলি এও চবাঝা োয় চে গঙ্গা নবদ্ীপজক উতেজর ও পতশ্জম চবটিন কজর দতক্ষণ তদজক 

প্রবাতহি তেল। এ তবেজয় অন্য তনতঃসংশয় প্রমাণও তমজলজে। কতবকঙ্কণ মুকুজদের েন্ডীমন্ডলকাজব্য 

চোড়শ শিাদেীর গঙ্গার এই অচিজলর প্রবাহপথ তনতদ্টি হজয়জে। ধনপতির তসংহল োরোর বণ্না 

প্রসজঙ্গ মুকুদে অেয় ও ভাগীরথীর সংজোগস্ল চথজক েতবিশ পরগণা পে্ন্ত গঙ্গার পাশ্ব্বি্ী চবশ 

কজয়কতি রিাম নগর ও ঘাজির উজলেখ কজরজেন। উতের চথজক দতক্ষজণ বণ্নার ক্রম হজচ্ছ এইতঃ 

অেয় ভাগীরথীর সংজোগস্জল ই্রিানী, ডাইজন ভাওতসংজহর ঘাি, বাজম মাতিয়াতর, েন্ডীগাো, 

চবলনপুর। তদজন ও রাজরে বাতহয়া “পুরধলী”, (পূব্স্লী = বি্মান পূব্স্লী) িারপর নবদ্ীপ। 

চসখাজন বেিন্য বদেনা ও রধেন চভােন চসজর তনজয় রাতরেোপন কজর পজরর তদন োরো ক’চর 

পাড়পুর, সমুদ্রগড়, তমে্াপুর, ডাইজন অমু্বয়া, বাজম শাতন্তপুর, ডাইজন গুতপ্তপাড়া। পজর উলা, তখতসমা 

ঘুজর ফুতলয়ার ঘাি ইি্যাতদ। এই বণ্নক্রম চমািামুতি তনভ্রজোগ্য। অতধকাংশ অচিল এখনও 

বি্মান আজে। কজয়কতি নাম পতরবতি্ি হজয়জে মারে। আর গঙ্গার প্রবাহ গি োরশ’ বের ধজর 

এ-পাশ ও-পাশ কজরজে ব’চল কজয়কতি রিাম বি্মাজন একিু দূজর প’চড় চগজে। চেমন মাতিয়াতর 

গঙ্গা চথজক এখন মাইল তিজনক পূজব্। চবলনপুজরর বি্মান সংসৃ্িাতয়ি নাম হ’ল তবল্বরিাম – 

মদনজমাহন িক্ালংকাজরর তনবাস। েন্ডীগাো রিামতি সম্ভবি তভন্ন নাম ধারণ কজরজে। মুড়াগাোর 

তনকিবি্ী চকাজনা রিাম হজি পাজর। পুরধলী আর তকেুই নয়, বি্মান পূব্স্লী, োর পুরস্লীনাম 

প্রােীনিম পুঁতথজি পাওয়া োয়। লক্ষণীয় পূব্স্লীর পরই নবদ্ীপ, নবদ্ীজপর পজরই পাড়পুজরর 

উজলেখ। পাড়পুর হ’ল পূজব্াতি কুতলয়ার সংলগ্ন রিাম। কৃতরেম শুধিরূজপ কদাতেৎ পাহাড়পুর। দু’তি 

রিামজক একসজঙ্গ তেতহ্নি করা হয় পাড়পুর-কুতলয়া ব’চল। পূজব্কার নবদ্ীপ শহজরর প্রায় তবপরীি 

কূজল স্বপে দতক্ষজণর ঐ কুতলয়া অধুনা তবলুপ্ত। সমুদ্রগড় বি্মান চরল চস্শজনর দতক্ষজণর রিাম। ঐ 

সমুদ্রগজড়র সতন্নকজি একদা গঙ্গার সজঙ্গ েলঙ্গী এবং দাজমাদজরর পূব্ প্রবাহ “খড়ী” নদী তমতলি 

তেল এবং ঐ তমলনস্জলর নাম তেল “চিজমাহানী”। গঙ্গা িখন ফুতলয়ার পাশ তদজয় প্রায় উতের মুজখ 

বাঁক তনজয় উলা অথ্াৎ বি্মান বীরনগর এবং উলার  পূব্তদজকর তখস্ মা রিাম হজয় আবার দতক্ষণ 
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তদজক প্রবাতহি হজয়তেল। গঙ্গার চসই পুরািন খাজির তনদশ্ন আেও স্পটি আর পূব্িন গঙ্গা 

(মতড়গঙ্গা) চে বি্মান নবদ্ীপ শহজরর মাইল খাজনক পতশ্জম ও মাইল দুই উতেজর প্রবাতহি তেল 

িারও ভূিাতত্ত্বক প্রমাণ েজথটি। েলঙ্গী নদী চে মুহুমু্হু পাশ্ব্পতরবি্ন কজরজে এবং সম্ভবি চোড়শ 

শিাদেীজি িা নবদ্ীপ চথজক পূজব্ চবশ তকেু দূজর তেল িারও প্রমাণ এ অচিজল োিায়াজির ফজল 

তনি্যই চদখতে। বৃদোবনদাস েলঙ্গীর বণ্না চদনতন। তকন্তু িাঁর বেিন্যভাগবজির অন্ত্য খজন্ড চদখা 

োয় শ্রীচেিন্য সন্ন্যাস তনজয় উতেজর পতশ্জম রাঢ় অচিজল তিন তদন ভ্মজণর পর েখন শাতন্তপুজর 

তফজর এজসতেজলন, িখন িাঁজক চদখার েন্য নবদ্ীপ চথজক ভতি ও পাে্জদরা চনৌকায় েলপথ 

অতিক্রম ক’চর িজব শাতন্তপুজর চপঁজেতেজলন। নবদ্ীপ গঙ্গার চে তদজক শাতন্তপুরও চসই তদজক 

এবং ফুতলয়া শাতন্তপুর চথজক গঙ্গার িীর হজয় নবদ্ীপ পে্ন্ত পথও তেল। ফজল অনুমান হয়, চে 

েলপথ িাঁরা চনৌকায় অতিক্রম কজরতেজলন, িা এই েলঙ্গী নদীর, ো শাতন্তপুজরর তকেু উতেজর 

গঙ্গার সজঙ্গ তমতলি হ’ি। েলঙ্গীর এই পুরািন প্রবাহপথ ১৯১৭ খ্ীতঃ প্রস্তুি বঙ্গীয় সাজভ্ মানতেজরে 

রজয়জে, িা োড়া সপ্তদশ শিাদেীজি তনতম্ি ফ্যানজডন চব্াক এবং থর্ ন্ িজনর মানতেজরে পাওয়া 

োজচ্ছ। খ্ীতঃ ১৭৯০-৫৫ মজধ্য চলখা ভারিেজ্রির অন্নদামঙ্গজল মহারাে কৃষ্েজ্রির রাজে্যর সীমা 

বণ্নাকজপে বলা হজয়জে – “রাজে্যর উতের সীমা মুতশ্দাবাদ। পতশ্জমর সীমা গঙ্গা ভগীরথীখাদ।” 

ঐ সীমানা এখনও নদীয়া চেলার সীমানা। বি্মান প্রবাতহি নবদ্ীপপূব্ গঙ্গা অন্তি ভারিেজ্রির 

কাব্যরেনার সময় পে্ন্ত তেল না। 

 এখন অপর তবখ্যাি রিন্ ভততিরত্নাকজরর বণ্না চদখা োক। একমারে ‘ভততিরত্নাকর’ 

রিজন্ তবজশে উদ্ চোগ আজয়ােন সহকাজর নবদ্ীজপর বণ্না চদওয়া হজয়জে। শ্রীনরহতর েক্রবি্ীর 

ভততিরত্নাকর আোজরা শিাদেীর রেনা। রিন্তি সাথ্কনামা এবং সাধনপজথর পতথক ববষ্ব ভজতির 

কাজে মূল্যবান তনতঃসজদেজহ। তকন্তু রিন্তি চে পতরমাজণ ভতি-ভততির উৎকে্-তবধায়ক তেক চসই 

পতরমাজণই ইতিবৃতে ও বাস্জবর উপর তনষু্ঠর অবজ্ার পতরোয়ক। চেমন বলা োয়, শ্রীচেিন্য-

অচদ্ি-তনি্যানজদের পরবি্ী তিন ববষ্ব মহাপুরুে শ্রীতনবাস-নজরাতেম-শ্যামানজদের কীতি্কলাপ 

বণ্না ভততিরত্নাকর রেনার অন্যিম উজদ্দশ্য। অথে িাঁজদর আতবভ্াব তিজরাভাব বা িাঁজদর 

বৃদোবন গমন, দীক্ষা, প্রি্যাবি্ন, তবখ্যাি চখিুড়ীর মজহাৎসব প্রভৃতি গুরুত্বপূণ্ তবেজয়র চকান 

সন-িাতরখই নরহর েক্রবি্ী চদনতন। চকবল তিতথনক্ষরে োতনজয়জেন। একমারে চদখা োয়, সনািন 

চগাস্বামীকৃি ববষ্ব-চিােণী এবং েীব চগাস্বামীকৃি লঘুজিােণীর সমাতপ্তর িাতরখ তিতন তদজয়জেন। 

এতি তদজি চপজরজেন, কারণ, লঘুজিােণী’ িীকায় পূজব্ই িা চদওয়া রজয়জে। আসজল ভতঃ রতঃ 

পুজরাপুতর ববষ্ব-সাধন রিন্। চোড়শ শিাদেীজি চলখা ববষ্বিজ্রির চথজক আদশ্ রিহণ ক’চর 

চলখা। এর ঐতিহাতসক মূল্য তকেুমারে চনই, িজব চোড়শ-সপ্তদশ শিাদেীর চগাতবদেদাসাতদর রতেি 
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তকেু পজদর উধৃিতি এর মজধ্য চদখা োয়, আর চদখা োয় সংসৃ্জি চলখা েীবজগাস্বামীর কজয়কতি 

পরে। ঐতিহাতসজকর কাজে ঐিুকুই এর আকে্ণীয় বস্তু। শ্রীতনবাসাতদর েীবন ও কাে্াবলীর চে 

বণ্না এজি পাওয়া োয়, িাও বহুল পতরমাজণ েনশ্রুতির উপর তনভ্র কজরই িাঁজক গেন করজি 

হজয়জে। োই চহাক, শ্রীল নরহতরর নবদ্ীপ-পতরকপেনা চদখা োক।

 শ্রীতনবাসজক নবদ্ীপ ও পাশ্ব্বি্ী অচিল পতরদশ্ন করাজচ্ছন শেীজদবীর পতরোরক ঈশান। 

আনুমাতনক কাল ১৫৭৫-৮০ খ্ীতঃ। িখন ঈশাজনর বয়তঃক্রম আতশ-নবিই বৎসজরর কম হজব না। 

ভততিরত্নাকজরর দ্াদশ িরজঙ্গ এই বণ্না রজয়জে। এর পূজব্ পচিম িরজঙ্গ শ্রীনরহতর অনুরূপভাজব 

বৃদোবজনর বণ্নাও তদজয়জেন। বণ্নার প্রারজম্ভ তিতন নবদ্ীপজক ন’তি পৃথক দ্ীজপর সমহার মজন 

কজরজেন, ো চকউ চকাথাও তনজদ্শ কজরনতন। আবার তিতন এমন ব্যাখ্যাও তদজয়জেন চে, রেবণাতদ 

নবধা ভততির উদ্দীপন হয় ব’চল নবদ্ীপ নাম! ঐ ন’তি দ্ীজপর তিতন তনম্নতলতখি নাম তদজয়জেন – 

অন্তদ্্ীপ, সীমন্তদ্ীপ, চগাদ্রুমদ্ীপ, মধ্যদ্ীপ, পব্িাখ্য চকালদ্ীপ, ঋিুদ্ীপ, েহু্নদ্ীপ, চমাদদ্রুমদ্ীপ, 

রুদ্রদ্ীপ। আসজল এগুতল হ’ল বাঙ্ লা নাজমর কৃতরেম িৎসমকরণ। মে্াদা বাড়াবার েন্য চকউ 

চকউ এরকম হাস্যকর কৃতরেম শুধিিার আরেয় তনজয় থাজকন। চেমন চকালকািাজক  কালীজক্ষরে*, 

চবজলঘািাজক তবল্বঘৃটি এবং তমে্াপুরজক চমৌে্পুরম ব’চল আতভোজি্যর েদ্জবশ পরাজনা োয়। উতি 

নামকরজণর মজধ্য সীমন্তদ্ীপ হ’ল তশমুতলয়ার েদ্নাম, চগাদ্রুমদ্ীপ, গাতদগাোর, মধ্যদ্ীপ মাতেদার, 

পাব্িাখ্য-চকালদ্ীপ পাড়পুর-কুতলয়ার, েহু্নদ্ীপ োননগর বা োহাননগজরর। এই বাঙ্ লা নামগুতল 

ঐ সময়কার সাতহজি্য পাতচ্ছ। তকন্তু অন্তদ্্ীপ = আজিাপুর, ঋিু = রািুপুর, আবার মহিপুর 

= মািাপুর, ভরদ্ােতিকা = ভারুইডাঙা, এগুতল পাওয়া োজচ্ছ না। পুরািন নবদ্ীজপর তবলীন 

হওয়ার পর সম্ভবি ের অচিলগুতল এইসব বাঙলা নাজম েতলি হয়। আদশ্ ভতি নরহতর চকবল 

ঐ অচিলগুতলর সংসৃ্ি নামকরণ কজরই ক্ষান্ত হন তন। প্রজি্যকতি অচিজলর একতি ক’চর কতপেি 

অজলৌতকক কাতহনীও েুজড় তদজয়জেন। চেমন সীমান্তদ্ীপ নাজমর কারণ –পাব্িী শ্রীচেিজন্যর 

পদধূতল সীমজন্ত ধারণ কজরতেজলন। চগাদ্রুমদ্ীজপর  কারণ – ঐখাজন অশ্বত্থবৃজক্ষর তনজে সুরতভ 

গাভী থাকজিন এবং সুরতভ চগৌরদশ্জন চগৌরমতহমা কীি্ন কজরতেজলন। চিমতন চগৌরাঙ্গ সপ্ততে্র 

কাজে মহ্যাজহ্ন দশ্ন তদজয়তেজলন, িাই মধ্যদ্ীপ, িারপর ব্হ্মা হতরদাস হজয় েন্াজবন এই কথা 

ব’চল কৃষ্ অন্তধ্ান কজরতেজলন ব’চল নাম হজয়তেল অন্তদ্্ীপ। এই রকম সব্রে, এবং তনিান্ত 

তবশ্বাসী ভজতির কাজে এইসব অজলৌতকক কতপেি কাতহনীর মূল্য থাকজি পাজর, তকন্তু ইতিহাস-

ভূজগাজলর তদক চথজক এসব কাপেতনক ও তবভ্াতন্তকর। নরহতর েক্রবি্ী ভাগীরথী ও েলঙ্গীর 

অবস্ান তবেজয় চকাজনা ইতঙ্গি চকাথাও চদন তন। 
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 এইরকম অধ্যাত্ম দৃতটিভতঙ্গর েরমিা পাওয়া োজব িাঁর “মায়াপুর” নাম কপেনায়। শ্রীল 

নরহতরর তববরণমজি নবদ্ীজপর মজধ্যবি্ী অন্তদ্্ীজপর অভ্যন্তজর “মায়াপুর” অবতস্ি এবং ঐ 

‘মায়াপুর”ই হ’ল চগৌরাঙ্গ তবষু্তপ্রয়ার লীলাতনজকিন। বস্তুি এই “মায়াপুর” বাস্জব চকাথাও 

তেল না। চোড়শ-সপ্তদশ শিাদেীর চকানও েীবনীকার বা পদকি্া মহােন মায়াপুজরর উজলেখ 

কজরন তন। শ্রীল নরহতর চকাথায় চপজলন িাও স্পটি নয়, “িথাতহ” ব’চল তিনতি-সংসৃ্ি অনুটুিপ 

অবশ্য তিতন চোেনা কজরজেন, ো িাঁর তনেস্ব রেনা হওয়াই সম্ভব। আসজল চোড়শ-সপ্তদশ 

শিাদেীজি বৃদোবজন ও অন্যান্য অঞজল তনগূঢ় সাধনসংজকিময় বহু ববষ্বশাস্ত্র ও কড়ো তলতখি 

হয়, োর কজয়কতি চথজক তিতন “িথাতহ” ব’চল বহু চ্াক িুজলজেন। এরকম কজয়কতির নাম 

হ’ল সাধনদীতপকা, ঊধ্ব্াম্নায়ি্রি, বরাহি্রি। এগুতলর চকান চকানতিজি বৃদোবজনর চগাতবদেজদব, 

চগাপীনাথ, মদনজগাপাজলর মতদেরাচিলজক “চোগপীে” আখ্যা চদওয়া হজয়জে। আর কামবীে মজ্রি 

শততির োগরণ ঘতিজয় চোগসাধনার তনজদ্শও চদওয়া হজয়জে। নরহতর েক্রবি্ীও বৃদোবন-পতরক্রমায় 

বৃদোবনজক বারংবার চোগপীে আখ্যায় ভূতেি কজরজেন। এবং তিতন ভতিজদর, চেমন বৃদোবন-

চোগপীজের চিমতন নবদ্ীজপর মায়াপুজরর ধ্যান করজি তনজদ্শ তদজয়জেন। কৃষ্দাস কতবরাজের 

তবখ্যাি বেিন্যেতরিামৃি রিজন্ও বৃদোবজনর মতদেরজক চোগপীে বলা হজয়জে। তিতন এইভাজব উতি 

চোগপীজের বণ্না তদজচ্ছন – 

 বৃদোবজনর কপেদ্রুজম সুবণ্সদন।

 মহাজোগপীে িাঁহা রত্নতসংহাসন।।

 িাজি বতস আজে সদা ব্জে্রিনদেন।

 শ্রীজগাতবদেজদব নাম সাক্ষাৎ মদন।  (আতদ – অটিম)

 “মায়াপুর” নাম উতি চোগপীজের অনুসরজণই কতপেি। সম্ভবি ববষ্বশাস্ত্র ও অতেন্ত্য-

চভদাজভদ দশ্জনর “চোগমায়া” শদেতি ধজরই চগৌড়ীয় ববষ্বজদর দুই অচিজল কতপেি দুই নাম। 

বৃদোবজন েতদ চোগপীে ধরা হয় িাহ’চল নবদ্ীজপ িা হওয়া উতেি মায়াপীে, এরকম ধারণা 

চথজকই মায়াপুর নাজমর কপেনা। শ্রীপাদ নরহতর বলজেন – 

 নবদ্ীপ মজধ্য মায়াপুর নাম স্ান।

 েথা েতন্জলন চগৌরে্রি ভগবান্ ।।

 বেজে বৃদোবজন চোগপীে সুমধুর।

 বিজে  নবদ্ীজপ চোগপীে মায়াপুর।।

 মায়াপুর চশাভা সদা ব্হ্মাতদ চধয়ায়।

 মায়াপুর মতহমা চক বা নাতহ গায়।।

অন্যরে তিতন বজলজেন – 
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 দ্ারকার ঐশ্বে্ চদখ চর  নদীয়াজয়।

 রত্ন-তসংহাসজন চগৌরে্রি তবলসজয়।।

 ভুবনজমাহন প্রভু শ্রীজগৌরতবরিহ।

 তবলসজয় রত্নতসংহাজন লক্ষীসহ।।

 অিএব মায়াপুর ভজতির কপেনা মারে এবং চসই অজথ্ সি্য, বাস্ব ইতিহাস ভুজগাজলর 

সি্য নয়। ভজতির দৃতটিজি চগৌরতবরিহ চেমন তেন্য়, শ্রীধাম নবদ্ীপও চিমতন তেন্য়। আর চসই 

তেন্য়জত্বর প্রিীক শদেই হ’ল মায়াপুর। এ তনজয়  ভতি ববষ্বজদর সজঙ্গ আমাজদর চকাজনা তবজরাজধর 

অবকাশ চনই। তকন্তু বি্মান নবদ্ীপ শহরই মায়াপুর অথবা মায়াপুরই েথাথ্ নবদ্ীপ এমন কথা 

বলজল ইতিহাস-ভূজগাজলর বাস্ব সি্যজক তনিান্ত িাতচ্ছল্য করা হয়, চসই েন্যই নবদ্ীজপর বাস্ব 

অবতস্তি তনজয় এই আজলােনা করা চগল। মারে তকেুতদন পূজব্ বি্মান নবদ্ীজপরই উতেজর প্রােীন 

গঙ্গা ও চসই তদজকই মহাপ্রভুর বাড়ী তেল এই তসধিাজন্ত তস্র হজয়, অথে ঐ কাপেতনক ‘মায়াপুর’ 

নাজমর দ্ারা োতলি হজয় বি্মান নবদ্ীজপর উতেজরর ঐ অঞলজক চকউ চকউ “প্রােীন মায়াপুর” 

আখ্যায় অতভতহি কজরজেন। আসজল চকাজনা মায়াপুরই েখন তেল না এবং বি্মাজন োলু-করা নাম 

মায়াপুর েখন চমৌো-মানতেজরে তেল চমঞাপুর-তমঞাপাড়া (কােীপাড়ার দতক্ষণ), িখন ঐ “প্রােীন 

মায়াপুর” আখ্যাও সমানভাজব তবভ্াতন্তকর, সুিরাং পতরি্যাে্য।

 মধ্যেুজগর সাতহজি্য নবদ্ীজপর অবস্াজনর চে পতরেয় ফুজিজে, িাজি চদখা চগল নবদ্ীপ 

গঙ্গার দতক্ষজণ ও পূব্ িীর সংলগ্ন নগর এবং পাশ্ব্বি্ী বহু ‘পাড়া’ অচিজল সমৃধি। বি্মান নবদ্ীপ 

শহর পুরািন নবদ্ীজপর দতক্ষণ-পূব্ অচিল। ভাগীরথীর নবদ্ীপ-পূব্বাতহনী গতি িখন তেল না। 

আর েলঙ্গীও বহুদূজর তেল। এই তহসাজব বি্মান নবদ্ীপ চরলজস্শজনর ও পূব্স্লী রিাজমর প্রায় 

সমদূরবি্ী স্াজন িখনকার গঙ্গা (বি্মান মতড়গঙ্গা)। আর িারই দতক্ষণ ও পূব্িীজর নবদ্ীজপর 

প্রাণজক্রি তেল। বি্মান বাব্ লাতর এলাকায় বড় চরলজসিুর সতন্নকজি শ্রীচেিজন্যর বাসগৃহ হজিও 

বা পাজর। তকেুকাল পূজব্ বঙ্গ-সাতহি্য-সজম্লন উপলজক্ষ্য ঐতিহাতসক ৺ নতলনীকান্ত ভট্টশালীও 

একই অতভমি প্রকাশ কজরতেজলন। 

 বেিন্যভাগবি ও অন্যান্য দু’একতি রিজন্র বণ্না চথজক অনুমাজন শ্রীচেিজন্যর বাসগৃজহর 

একতি তববরণও প্রস্তুি করা োয়। চোি রাস্া বা গতলর উপর পূব্মুখ বাতড়। একতদজক পূব্মুখী 

পূোর ঘর, অন্যতদজক শয়নগৃহ ও সংলগ্ন রধেনস্ল। শয়নগৃহ দুই-কুেতর। পূোর ঘর ও বাজসর 

ঘজরর মজধ্য প্রশস্ উোন। উোজন তনমগাে ও পাজশ িুলসী ও ফুজলর গাে। তপেজন পতশ্ম তদজক 

তখড়কী। গৃজহর অবস্ান গঙ্গা চথজক দতক্ষণ-পতশ্জম তকেু দূজর। শ্রীবাস ও শুক্াম্বর ব্হ্মোরীর বাড়ী 

গঙ্গার একবাজর উপজরই। ইজির পাকাবাতড় কাজরারই তেল না।
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সাতহি্য-তবোর   ভারিীয়  সংসৃ্তির  মূল্যবান  সম্পদ।  এর    আরম্ভ  খ্ীস্পূব্ কাল 

চথজকই। কী ভারিবে্, কী ইজয়াজরাপ, িখনকার সমীক্ষকজদর  একিা  সাধারণ  

ববতশটি্য  এই  তেল  চে  িাঁরা  ধম্  অথবা সমােনীতির  সজঙ্গ  সাতহি্য  ও  

তশপেকৃতিজক  তমতরেি  ক’চর  চদখজি োইজিন  না,  সাতহতি্যক  আনদেজক  িার  শুধিরূজপই  

চদখজিন,  িার মজধ্য  ধম্ িত্ত্ব  ও  েীবন  চে  পতরমাজণই  স্ান  পাক  না  চকন। ধজম্ 

আসততির  কথা  েি  উন্নি  ব্যাপারই  চহাক,  িা  তনজয়  েি  পুঁতথই  চলখা  চহাক,  সাতহি্য  

ব’চল  িা  গণ্য  হয়তন। সাতহি্য  এক  তবজশে ধরজণর  মানতসক   আনজদের  ব্যাপার। কাজরা  

মজি  শদোজথ্র  গুণ  ও আলংকাতরক  চসৌদেে্  চসই  আনদে  সৃটি  কজর,  কাজরা  মজি  িা  

নয়, আমাজদর  মজনর  মজধ্য  আস্বাজদর  আনদেজবাধ  লুতকজয়  রজয়জে, িার উজদ্াধন  বা  

োগরণই  সাতহজি্যর  কাে। চদবিাজদর  চেসব  অজলৌতকক লীলাজখলা  িা  চথজক  এধরজণর  

আনদে  পাওয়া  সম্ভব  নয়। ধজম্র  কথা  শুনজল  ববরাগ্য  আসজি  পাজর,  বকবল্য  তনব্াণ  

মুততি  পাওয়া চেজি  পাজর,  তকন্তু  এ  আনদে  নয়।

 তবজদ্রাহ  ঘিাজলন  ববষ্ব  কতবরা।  অজলৌতকক  বদবী  ব্যাপার তবসে্ন  না  তদজয়ও  এক  

আশ্ে্  উপাজয়  িাজক  সমূ্পণ্  মানতবক  কজর  িুলজলন। চদখাজলন,  চদবিা   হ’চল  হজব  

কী,  মানুেরূপই  িার  রূপ,  চপ্রমজনেহই  িার  তভিজরর  ব্যাপার,  মূলকথা।  এর  নায়জকর 

দু’খানা  হাি,  চস  সখাজদর  সজঙ্গ  চগারু  েরায়,  অপূব্  বাঁতশ  বাোজি পাজর,  আর  রাধা  

ও  চগাপীজদর  সজঙ্গ  নােগান  প্রণয়-কলাজিও  ওস্াদ।  এর  ফজল  ধজম্র  স্বরূপিাই  চগল  

বদজল।  এ  ধম্  চেন  ধম্ই নয়,  মানতবক  হৃদয়ভাজবর  অেস্রিা,  রূপ  মাধুে্  চশাভা  

তবলাজসর একজশে।  ধজম্র  সজঙ্গ  কাব্য  হজয়  পড়ল  দৃশ্যিতঃ  অপৃথক্ ।  শ্রীচেিন্য আতবভূ্ি  

হজয়  তনে  েীবন  তদজয়  প্রমাণ  কজরতেজলন  চে  এ  ধম্ হৃদয়ভাজবর,  এ  ধম্  রাগাতত্মক  

চপ্রমানুভজবর।  এর  চপ্ররণা  চথজক  চে েজদোময়  রেনার  উদ্ ভব  িা  আস্বাদজনরই  চরেষ্ঠ  বস্তু।  

রস�াস্ত্র - বৈষ্ণৈ ও শলারকক
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পুরাজনা রীতির  কাব্য-তবোরজকরা  িবু  সাতহতি্যকিার  শুধি  ট্্যাতডশান  ধজরই রইজলন। ববষ্বীয়  

সাতহি্য-তবোজরর  পথ  তনধ্ারণ  করজি  হ’ল  অসামান্য  প্রতিভাধর  কতব  রূপ  চগাস্বামীজক। 

ব্যাপারতি  চেজহিু  মূজল চলৌতকক  নয়,  আধ্যাতত্মক,  অথে  চলৌতকজকর  োবিীয়  ববতেজরে্যর 

সূক্ষিা-েুতি,  চসইজহিু  শ্রীরূপ  প্রথজম  ববষ্ব  সাতহজি্যর  ধম্ীয়  তভততে অথ্াৎ  অচলতককিার  

তবেয়তি  পতরষ্ার  কজর  তনজয়  িদনুোয়ী  গতেি তবতশটি  সাতহতি্যকিাজক  িুজল  ধরজলন। 

আর  চস  তবেজয়  চেসব  সূক্ষ ববতেরে্য  উদ্ািন  কজর  চদখাজলন  িা  পূজব্কার  চলৌতকক  

রসশাস্ত্রীজদর ধারণাজিও  আজস তন।  অবশ্য,  শ্রীরূপ  পূব্িন  রসবাদ  বা রসধ্বতনবাজদর  

মধ্যস্িাজিই  িাঁর  তবোর  তবজ্েণ  তনষ্ন্ন  কজরজেন। রসবাজদর  মুখ্য  উপাদান,  চেমন   

তবভাব,  অনুভাব, সচিারী, সাতত্ত্বক ভাব প্রভৃতি তশজরাধাে্ কজরজেন, স্ায়ী ভাবগুতলর রসপতরণাম 

প্রদশ্জন অতভব্যততিবাদজক  সমূ্পণ্ মান্য কজরজেন। তবভাবাতদর ঔতেি্য, সাধারণীকরজণর  নীতিও  

তিতন  সমূ্পন্  রক্ষা  কজরজেন।  অথে  তবভাগ-ববতেজরে্য  পাথ্ক্যও  সৃতটি  কজরজেন  লক্ষণীয়ভাজব। 

রস-প্রমািা তহসাজব  সাধারণ  সামাতেজকর  স্াজন  ভতিজক  স্াপন  কজরজেন। ো কজরজেন চসসব 

তবেজয়র এখন তেকমি তবন্যাস করজি চগজল িাঁর ভততিরসামৃিতসধুি  অথবা  উজ্জ্বলনীলমতণর  

মি  সুবৃহৎ  রিন্  রেনাই আবশ্যক  হজয়  পজড়।  বলা  বাহুল্য, আমাজদর  পজক্ষ  এই  সংতক্ষপ্ত  

স্বপে অবকাজশ  িা  সম্ভবপর  নয়,  তদগ্ দশ্ন  সমাধা  কজরই  আমাজদর  ক্ষান্ত থাকজি  হজব।  

গভীরভাজব  মনস্ত্ত্বতবৎ  ও  িীক্ষধী  শ্রীরূজপর তবোরশততির  দৃটিান্ত  ভততিশাস্ত্রজক  োতড়জয়  

সাধারণ  রসশাস্ত্রজকও  েজথটি সূক্ষ  ও  ব্যাপক  কজর  িুজলজে।  আমরাও  শ্রীরূজপর  অনুসরজণ 

ভততিভাব  ও  রজসর  সাধারণ  পতরেয়  উপস্াতপি  ক’চর  ভাবজরেষ্ঠ শৃঙ্গার  বা  উজ্জ্বল  রজসর  

মজধ্য  অনুপ্রজবশ  করব।

 প্রারজম্ভ  শ্রীরূপ  ভততি  ও  ভততিরজসর  অজলৌতককিা  সংকীণ্িা  ও তবতভন্ন  ক্রম  বণ্না  

ক’চর  এবং  ভততির  রাগাত্মিার  পতরেয়  তদজয়  ঐ  তবতশটি  রজসর  তবভাবাতদর  পে্াজলােনা  

কজরজেন।  তবভাজবর আলম্বন-উদ্দীপন  এ  দুই  প্রােীন  তবভাগ  ধ’চর  তনজয়  ভততিরতির  সপজক্ষ  

ো  ো  তবজশে  তনরূপণ  কজরজেন  িা  এইতঃ

 ক) আলম্বন-তবভাব। পূব্িন  আলংকাতরকজদর  উদার  মিানুোয়ী প্রাণী,  অপ্রাণ,  সুদের,  

কুৎতসি,  ইত্রিয়-রিাহ্য  পৃতথবীজি  এমনতক কাপেতনক  তবজশ্বও  এমন  চকাজনা  েীব  বা  পদাথ্  

চনই  ো  কতবর প্রতিভায়  গৃহীি  হজয়  কাজব্যর  তবেয়  না  হজি  পাজর।  ববষ্ব  রসশাস্ত্রী  

িাঁজদর  তবভাবজক  সীতমি  কজরজেন  রাধা,  কৃষ্,  মতহেী, চগাপী,  সখী,  সখা,  কৃজষ্র  পতরেন  

গুরুেজনর  মজধ্য।  অনুমাজন  বলা  চেজি  পাজর, চগৌরাঙ্গপজক্ষও  অনুরূপ  তবভাগ  সমূহ (অবশ্য 

দাম্পি্য  সম্পক্   োড়া)  কপেনীয়।  নায়জকর  েতররেগুণ  বণ্নায়  আজগকার  আলংকাতরজকরা   
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ধীজরাদাতে,  ধীরলতলি  ক্রজম  দশ  পজনজরাতি  মারে  উজলেখ  কজরজেন।  শ্রীরূপ  গণনা  কজরজেন  

োজির  উপর  এবং  িার  মজধ্য  এমন  কজয়কতি  ো  কৃজষ্ই  পাওয়া  োয়,  আর  চকাজনা  

নায়জকই  নয়।  চলৌতকক  চকাজনা  নায়ক  বা  নাতয়কার  ববষ্ব  রসপতরমন্ডজল  স্ান  চনই।  

তবভাবগুতলর  তবভাবত্বগুণ  আজে  মারে,  ব্যততিত্ব  সীতমি,  স্বি্রি।  আর  ভততি-স্ায়ী-েুতি  

সামাতেকজদর  চরেণীতবন্যাসও  প্রজয়ােন  সাজপজক্ষ  তভন্নরীতির,  চেমন,  সাধক,  তসধি, তনি্যতসধি,  

কৃপাতসধি  ভতি।  ভজতির  স্ায়ী-ভাব  অনুসাজর  আলম্বজনর পাথ্ক্যও  চদখাজনা  হজয়জে। 

 খ) উদ্দীপনা-তবভাগ।  তবেয়তিজক  চলৌতকক  আলংকাতরজকরা সংজক্ষজপ  চসজরজেন – ে্রি-

েদেন-চকাতকলালাপ-ভ্মরঝংকারাতদ  ব’চল।  অথ্াৎ  চমািামুতি  তনসগ্  অথবা  এমন  চকাজনা  

বস্তু  বা  তবেয়  ো ভাবুকিা  উদ্দীপ্ত  কজর।  ববষ্ব  আলংকাতরক  কৃষ্পজক্ষ  উদ্দীপজনর  বহু  

ববতেরে্য  গণনা  কজরজেন,  চেমন  কৃজষ্র  চকৌমার,  চপৌগন্ড, তকজশার বয়স,  তবতশটি  রূপগুণ,  

মুরলীবাদন, নিবরভতঙ্গমা, োঁেরজকশ, পীিধিী,  ময়ূরপুচ্ছেুতি  েূড়া,  তিলক, বনমালা,  নূপুর,  

কুন্তল  আর  এর  সজঙ্গ  চক্ষরে  অথ্াৎ  স্ান,  িুলসী,  ভতি,  একাদশ্যাতদ  বাসর  প্রভৃতি  হ’ল  

ভততিরস-উদ্দীপন  তবভাজবর  ববতশটি্য।  এসজবর  মজধ্য রসশাস্ত্রী  শ্রীরূপ  চরেষ্ঠ  স্ান  তদজয়জেন  

বংশীধ্বতনজক –

  কৃষ্বজতিদুে-তনষু্ঠ্যিং  মুরলী-তননদামৃিম্ ।

  উদ্দীপনানাং  সজব্োং  মজধ্য  প্রবরমীে্জি।।

কৃষ্  রাধা  উভয়  পজক্ষর  কাতয়ক-বাতেক-মানতসক  গুণাবলী,  নাম,  েতররে,  মন্ডন  এবং  

রাসলীলাজক  ভতিপজক্ষ  উদ্দীপন  তবভাজবর  অন্তগ্ি করা  হজয়জে।

 গ) অনুভাব। অথ্াৎ চেটিা,  ো  চথজক  আলম্বন  তবভাজবর অন্ততঃকরজণ  ভাজবর  উদ্ ভব  

অনুমান  করা  োয়।  চলৌতকক  অলংকারশাজস্ত্রর  বণ্নামজি  কিাক্ষ,  অশ্রু,  েকু্ষর  রততিমা  

বা  সংজকাে,  মুতটি  আস্ালন,  দ্রুিগমন,  আতলঙ্গন,  েুম্বন  প্রভৃতি – এক  এক  ভাজবর  এক  

এক  রীতির  বতহতঃপ্রকাশ। এসজবর  উপর  ভততিভাজবর  পজক্ষ  শ্রীরূপতনতদ্টি  আরও  তবজশে  

হ’ল – নৃি্য,  তবলুতন্ঠি,  গীি, হুঙ্কার,  েৃম্ভা (হাই চিালা),  চলাক-উজপক্ষা,  লালাস্রাব,  উদ্ ঘূণ্া,  

তহক্া  প্রভৃতি। এই  তবজশে  বাহ্য  ব্যাপারগুতল  একমারে  ভততিরই  তবেয়  ব’চল  এজদর   নাম  

চদওয়া  হজয়জে – উদ্ ভাস্র।  এোড়া  আলাপ,  তবলাপ,  সংবাদ-কথন  প্রভৃতিজক  বলা  হজয়জে  

বাতেক  অনুভাব। শৃঙ্গাররস  তবজবেজন  অনুভাবগুতলর – অঙ্গে (ভাব,  হাব,  চহলা), অেত্নে 

(চশাভা,  কাতন্ত,  দীতপ্ত,  প্রতঃ),  এবং  স্বভাবে (লীলা,  তবলাস, তবতচ্ছততে  প্রতঃ)  চে  সব  তবভাগ  

প্রােীন  আলংকাতরজকরা  কজরতেজলন,  শ্রীরূপ  চসগুতলজক  সমাদাজরর  সজঙ্গ  রিহণ  কজরজেন। 
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 ঘ)  সাতত্ত্বক।  স্ম্ভ,  চস্বদ,  চরামাচি,  স্বরভঙ্গ,  কম্পন,  তববণ্িা, অশ্রু  ও  মূে্া।  

আসজল  এগুতল  অনুভাব  বা  বতহরঙ্গ  তবতক্রয়ারই প্রকারতবজশে,  িবু  চলৌতকক-অতিতরতি  

সজত্ত্ব তস্ি  তেজতের  তবতক্রয়া  ব’চল  পৃথকভাজব  এগুতলজক  চদখা  হজয়জে।  অলংকারশাজস্ত্র  

শ্রীরূজপর পূজব্ই  এগুতল  উতলেতখি  হজয়জে।  িবু  তবজশে  এই  চে,  শ্রীরূপকৃি  তনেধে,  তদধে  

ও  রুক্ষরূজপ  এগুতলর  নূিন  বগ্ীকরণ।  এবং  চসইসজঙ্গ  প্রবলিার  ক্রম  অনুোয়ী  এই  

সাতত্ত্বকগুতলর  ধূমাতয়ি,  জ্তলি,  দীপ্ত এবং  উদ্দীপ্ত  এই  োর  প্রকাজরর  গুণ-তনজদ্শ।  চলৌতকক  

অলংকারশাজস্ত্র তবজ্েজণর  এই  সূক্ষিা  চদখা  োয়  না।

 তনেধে  সাতত্ত্বক  প্রি্যক্ষ  সম্বধেেুতি  হ’চল  বলা  হজব  ‘মুখ্য’,  তকতচিৎ  ব্যবধাজন  হ’চল  

হজব  ‘চগৌণ’।  প্রি্যক্ষ রতিভাব েজন্ রতির অনুগামী চকাজনা ভাজব তেতে আতবটি হজল।  িাজক  

বলা  োজব  তদধে,  আর  রতিশূন্য  েজন  সামতয়ক  ভাব  উদজয়র  চক্ষজরে  হজব  রুক্ষ। গুরুত্বপূণ্  

হ’ল  ধূমাতয়ি  জ্তলিাতদ  তবভাগ।  চকবল  একতি  সাতত্ত্বজকর উদজয়  ‘ধূমাতয়ি’, দু’তিনতি  

সাতত্ত্বজকর   একরে  উদজয়  ‘জ্তলি’, োর-পাঁেতির  একসজঙ্গ  আতবভ্াব  ‘দীপ্ত’  এবং  আিতি  

সাতত্ত্বজকর  একসজঙ্গ প্রকাশ  ঘিজল  ‘উদ্দীপ্ত’  বলা  হজয়জে। এ োড়া  সাতত্ত্বজকর  আভাস-চভদ 

গণনাও   শ্রীরূজপর  তেন্তায়  স্ান  চপজয়জে। 

 ঙ) ব্যতভোরী বা সচিারী।  অথ্াৎ  মূলভাজবর  সহায়ক  চোিখাি ভাব-কপেগুতল,  চেমন,  

হে্,  তবোদ,  শঙ্কা,  রোস  প্রভৃতি। পূজব্কার অলংকারশাজস্ত্র  এরকম  চিতরেশতি  সচিারীর  

উজলেখ  তেল।  রূপ চগাস্বামী সংখ্যা  বাড়ান  কমান তন।  ভাজবর  উৎপততে,, ভাবশাতন্ত,  ভাবসতধে 

প্রভৃতিও  চলৌতকক  শাস্ত্র  অনুসাজরই  বণ্না  কজরজেন। সচিারীগুতলর  ঔতেি্য-অজনৌতেি্য  

তনধ্ারজণর  প্রেতলি  অতভমি  তবতহি  চরজখজেন। তকন্তু  উদ্ ভজবর  সূরে  ধজর  সচিারীগুতলর  

এক  একতির  মজধ্য  পাথ্ক্য লক্ষ্য  কজরজেন,  চেমন,  তবোদপজক্ষ – ইটিবস্তুর  অপ্রাতপ্তেতনি  

তবোদ, প্রারধি  কাজে্র  অতসতধি  েতনি  তবোদ,  তবপদ  েতনি  তবোদ  এবং অপরাধ  েতনি  

তবোদ।  বদন্যপজক্ষ – রোসজহিু  বদন্য, অপরাধ  চহিু  বদন্য,  লর্ােতনি  বদন্য।  গব্পজক্ষ 

– চসৌভাগ্য  তনতমতে গব্,  রূপিারুণ্য  চহিু  গব্,  গুণ  চহিু  গব্,  কৃজষ্র  আরেয়প্রাতপ্ত  

েতনি  গব্। এই  ভাজব  সব্রে।  অতধকন্তু  সচিারীগুতলর  বর,  অবর,  স্বি্রি, পরি্রি  প্রভৃতি 

চরেণীতবন্যাজসও  রূজপর সূক্ষ অধ্যয়ন লক্ষণীয়। বস্তুি রসবাদী আলংকাতরকজদর  তবন্যাজসর  উপর  

সূক্ষিা  ও  ববতেরে্য  আনাজিও  রূপ চগাস্বামীর  কৃতিত্ব  লক্ষ্য  করা  োয়।

 ে) স্ায়ী-ভাব ও স্ায়ীর রসপতরণাম। কৃষ্সম্বধেীয় রতি, ববষ্ব আলংকাতরজকর  মজি  
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চলৌতকক  বাস্ব রতি নয়। এ ভতিতেজতের শুধিসত্ত্বতবজশে, এ  তদব্য।  সাধুসঙ্গ,  ভেন,  রেবণ-

কীি্ন  প্রভৃতি  চথজক চক্রজম  রেধিা  ও  তনষ্ঠা  আজস,  আসততি  েজন্,  রুতে  হয়  এবং  

এইভাজব  অন্ততঃকরণ  মসৃতণি  হজল  উতদি  হয়  ভাব  বা  রতি।  অবশ্য কৃষ্কৃপায়  কাজরা  

কাজরা  চক্ষরে  এজকবাজরই  ভাব  এমনতক  চপ্রজমর অবস্াও এজস চেজি পাজর। সুিরাং ব্যাপারতি 

আগাজগাড়াই আধ্যাতত্মক অজলৌতকক  এবং  চকবল  স্ায়ীভাবই  নয়,  এর  আলম্বন  তবভাগ, 

ো  মূজল  কৃজষ্র  স্বরূপশততির  অন্তভূ্ি,  এর  উদ্দীপন,  অনুভাব  এবং  সচিারীও  দৃশ্যি  

চলৌতকক, মূজল  অজলৌতকক। পূজব্কার  অলংকার-শাজস্ত্র  বলা  হজয়জে  ভাবাতদ  চলৌতকক,  তকন্তু  

রসপতরণাম  অ-চলৌতকক।  এ   অ-চলৌতকক ও  আবার  আধ্যাতত্মক  অজলৌতকক  নয়। চলৌতকক  

তবোজর পাওয়া  োয়  না  ব’চল  অ-চলৌতকক   অথ্াৎ  চলৌতকক  বাস্ব  চথজক  তভন্ন  তকেু। 

ববষ্ব  অজলৌতককই  খাঁতি  অজলৌতকক  অথ্াৎ অধ্যাত্মরাজে্যর।  চলৌতকক  সব  ব্যাপাজরর  

একিা  মায়া  এজি  আজে মারে।  চদখজি  চলৌতকজকর  মি,  কাে্িতঃ  নয়।  দৃশ্যি  আজে,  

কাে্ি  চনই – এমন  একিা  অবস্ার  মধ্য  তদজয়ই  চে  ব্যাপারিাজক  অনুধাবন করজি  হজব  

িার  চেৌততিকিা  তনভ্র  করজে  ভততির  হৃদয়-ভাবুকিা এবং  স্বাদাত্মক  গুণশীলিার  উপর। 

অিএব  চলৌতকক  রসশাজস্ত্রর  সজঙ্গ ববষ্ব  অধ্যয়জনর  চমৌতলক  প্রজভদ  মজন  চরজখই  ববষ্ব  

রসতবজবেনার অনুসরণ  করজি  হজব। 

 স্ায়ী  ভাব  বা  রতির  তবজ্েজণ,  শ্রীরূপ,  চলৌতকক  অলংকার-শাজস্ত্র  চকাজনা  গুরুত্ব  

চদওয়া  হয়তন  এমন  তিনতি  ভাব  এবং  চলৌতকক  শাজস্ত্র  গুরুত্ব  চদওয়া  হজয়জে  এমন  দু’তি  

ভাব  চবজে  তনজয় চমাি  পাঁেতিজক  মুখ্য  স্ায়ী  ব’চল  এবং  অলংকারশাজস্ত্রর  বাতক সািতিজক  

চগৌণ  স্ায়ী  ব’চল  তবভাগ  ধরজলন  এবং  চসই   সজঙ্গ  এক একতি  মুখ্য  স্ায়ীর  সজঙ্গ  সাি  

সািতি  চগৌণ  স্ায়ীর  চোগ  চদতখজয় স্ায়ীর  পঁয়তরেশতি  ববতেরে্য  দৃটিান্ত  সহজোজগ  উপস্াতপি  

করজলন। মুখ্য ভততিভাব  ধরজলন – শুধি (অথ্াৎ শান্ত),  প্রীতি (অথ্াৎ দাস্য), সখ্য, বাৎসল্য  এবং  

তপ্রয়িা (অথ্াৎ  মধুরিা  বা  শৃঙ্গার  রতি)।  আর  চগৌণ  ভততিভাব  ধরজলন  অলংকারশাজস্ত্রাতি  

রতি  ও  শম  বাজদ  হাস, চশাক,  চক্রাধ,  উৎসাহ,  ভয়,  তবস্ময়  এবং  েুগুপ্াজক।  এই  

তবেু্যতি এবং  নূিনত্ব  গুরুির। মুখ্য  পাঁেতি  ভততিভাজবর  রসপতরণামজক  বলা হ’ি  শান্ত, প্রীি,  

চপ্রয়,  বাৎসল্য  ও  মধুর।  হাস,  তবস্ময়  ও  বীজরর কজয়কতি  অবান্তর  তবভাগ ও  শ্রীরূপ  

চদখাজলন  পুরািন  অলংকারশাজস্ত্রর  উপর  তনভ্র  ক’চর,  আবার  স্বাধীনভাজবও,  চেমন প্রীি  

অথ্াৎ  দাজস্যর  সম্ভ্রম-প্রীি  ও  চগৌরব-প্রীি।  মুখ্য  ভততি  রতিগুতল  এজকরই  উতেজরাতের  গুণ  

চোজগ  পৃথক  ব’চল  পাঁেতিজক  একক  ধ’চর  িার  সজঙ্গ  সািতি  চগৌণ,  চিতরেশতি  ব্যতভোরী  

এবং আিতি  সাতত্ত্বক  তমতলজয়  ভাজবর  সংখ্যা  ৪৯  গণনা  করা  হজয়জে। এগুতলর  মজধ্য  হে্,  
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লর্া,  গব্,, হাস্য  প্রভৃতি  প্রায়  সুখকর  হওয়ায় এবং  তনজব্দ,  তবোদ,  বদন্য,  শঙ্কা  প্রভৃতি  

দুতঃখকর  হওয়ায়  রতিগুতলর  শীি  এবং  উষ্  তবভাগও  শ্রীরূপ  কজরজেন  এবং  বজলজেন চে  

উষ্রতি  অথ্াৎ  দুতঃখময়  ভাব  চলৌতকজক  কাম্য  না  হজলও কৃষ্জপ্রম  তবেজয়  উষ্া  রতিই  

পরম  আনদেদায়ক। স্পটিিই  শ্রীরূপ এখাজন  দুতঃখতবোজদর  বা  tragedy-র  আনদেদায়কজত্বর  

অনুকূজল  মি প্রকাশ  কজরজেন।  আমরা  পজর  চদখব  শৃঙ্গাজরর  বা  মধুজরর  সজম্ভাগ  ও  

তবপ্রলম্ভ  এ  দুই  তবভাজগর  মজধ্য  তবপ্রলম্ভই  ববষ্ব  সাতহি্যজক  প্রায় আদ্যন্ত  তঘজর  রজয়জে।  

বস্তুিতঃ  কৃষ্জপ্রজমর  অজলৌতকক  স্বভাবই  এই  চে  এজি  তমলন  হয়  না  বলজলই  েজল,  

আতদ  চথজক  অজন্ত  তবরহই  এর  সব্স্ব।  িা  োড়া  চদখা  োয়  এজি  অদশ্জন  চেমন  দুতঃখ,  

দশ্জনও  চিমতন।  কারণ,  “অনুতদন  বাঢ়ল,  অবতধ  ন  চগল”।  তেজতের  িৃতপ্ত  চকাজনামজিই  

ঘিবার  নয়।  তকন্তু  কৃষ্জসবানজদের  চক্ষজরে  দুতঃজখর অবকাশ  চকাথায়?  িার  উতেজর  শ্রীরূপ  

বলজেন – 

  কৃষ্ানদেগুণািীিা  চপ্রৌঢ়ানদেময়া  অতপ।

  ভান্ত্যমী  তরেগুজণাৎপন্না  সুখদুতঃখময়া  ইব।।

অথ্াৎ  মূজল  অজলৌতকক  হজয়ও  কাে্ি  চলৌতকক।  এই  েন্যই  দুতঃজখর আতধক্য,  এই  েন্যই  

চলৌতকক  ট্্যাজেতডর  আভাস-সংজোগ। 

 কৃষ্রতির  এই  মুখ্য  চগৌণ  তবভাগ  তনজদ্শ  ক’চর  রূপজগাস্বামী পূব্িন  অলংকারশাজস্ত্রর  

দৃটিাজন্তই  এগুতলর  প্রজি্যকতির  আলম্বণ,  উদ্দীপন,  অনুভাব,  সচিারী  প্রভৃতির  তবসৃ্ি  তববরণ  

সতন্নজবশ কজরজেন। 

।।  উজ্জ্বল  বা  মধুররস – ববতেরে্য ।।

 চদবাতদ  তবেয়ক  রতি  রসশাজস্ত্রর  তবেয়  হজি  পাজর  না – প্রােীন শাস্ত্রীজদর  এই  

অতভমি  খন্ডন  করার  েন্যই  চেন  শ্রীরূপ  উজে  পজড় লাগজলন,  এই  চদখাজি  চে  ভততিরস  

সূক্ষিা  ও  ববতেজরে্য  চলৌতকক ভাবরসজক  বহুদূর  অতিক্রম  ক’চর  োয়। 

 (ক) পরকীয়া  রতি।  প্রথজমই  আলম্বণ-তবভাব  ও  নায়ক-নাতয়কা।  কৃষ্  এবং  

দ্ারকার  মতহেীবৃদে  ও  বৃদোবজনর  রাধা  ও চগাপীবৃদে।  অিএব  নায়জকর  চেমন পতিত্ব এবং 

উপপতিত্ব দুই-ই, নাতয়কাজদরও  চিমতন  পত্নীত্ব  এবং  পরকীয়াত্ব।  নাতয়কার  পজরাঢ়াত্ব পূব্িন  

অলংকারশাজস্ত্র  নামিতঃ  উজলেতখি  হজয়জে  মারে,  কাে্িতঃ  তনতেধি  হজয়জে।  উপপতিজি,  

মুতনগুরুপত্নীগি  রতিজি  এবং বহুনায়কগি  প্রণজয়  রতিভাজবর  অজনৌতেি্য  বলা  হজয়জে।  

তকন্তু  কৃষ্ এবং  িাঁর  বৃদোবনলীলাই  চেজহিু  ভততির  মুখ্য  িাতত্ত্বক  আরেয়,   চসইজহিু  
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শ্রীরূপ  পরকীয়া  রতিজক  দৃঢ়ভাজব  সমথ্ন  োনাজলন  এবং কৃষ্জগাপী  প্রণজয়  তনতদ্্ধায়  

পরকীয়ার  উৎকে্  কীি্ন  করজলন। পরকীয়ার  লক্ষণ  তনণ্জয়  শ্রীরূপ  বলজেন – ইহকাল  

পরকাল  সমূ্পণ্ উজপক্ষা  ক’চর  চকবল  চপ্রজমর  বজশই  োরা  আত্মসমপ্ণ  কজর,  ধম্ এবং  

সমাে  োজদর  স্বীকৃতি  তদজি  োয়  না,  িারাই  পরকীয়া।  এই ধরজণর  রাজগই  চে  চপ্রজমর  

উৎকে্  ও  প্রবলিা  িার  প্রমাণ  তদজি তিতন  অলংকারশাস্ত্রগুরু  ভরিজক  সাক্ষ্য  কজরজেন 

– 

  বহু  বাে্জি  েিতঃ  খলু  েরে  প্রচ্ছন্নকামুকত্বচি।

  ো  ে  তমজথা  দুল্ভিা  সা  মন্থস্য  পরমা  গতিতঃ।।

প্রণজয়র  চগাপনিা,  বাইজরর  প্রবল  বাধা  এবং  তমলজনর  দুল্ভিা – এরই  মজধ্য   কদেজপ্র  

চরেষ্ঠ  লীলা। এ োড়া  তনতেধি  প্রণজয়র  উৎকে্ সম্পজক্  শ্রীরূপ  রুদ্র  এবং  তবষু্গুপ্ত  চথজকও  

সমথ্ন  সংরিহ  কজরজেন। বৃদোবজন  একমারে  পরকীয়া  রতিরই  উলোস  শ্রীরূপ  এইভাজব  

তনধ্ারণ করজলও  িাঁর  ভ্ািুষু্রে  এবং  উজ্জ্বল-নীলমতণর  িীকাকার  শ্রীেীব  এ তবেজয়  

তবরুধি  অতভমি  চপােণ  কজরজেন।  িাঁর  মজি  বৃদোবজনর চগাপীরা  আভাজস  পরকীয়া  

মারে।  অন্তরজঙ্গ  অথ্াৎ  তনি্যধাম  ববকুজন্ঠ অপ্রকি  লীলায়  িাঁরা  স্বকীয়া।  শ্রীেীব  বজলজেন,  

তনি্য ধাজমই  আসল ব্যাপার,  বৃদোবজনর  লীলা  মাতয়ক  মারে।   ভততি  ও  ভতি  সম্পজক্   এ 

অতি  গুরুির  তবরুধিিা  ক’চর  চফজলজেন  শ্রীেীব।  উজ্জ্বলনীলমতণর অন্য  তিকাকার  শ্রীপাদ  

তবশ্বনাথ  েক্রবি্ী  েীবজগাস্বামীর  এরকম অতভমি  তবসৃ্ি-ভাজব  খন্ডন  ক’চর  বজলজেন  চে  

বৃদোবন-লীলাজক অবাস্ব  মাতয়ক  বলজল  ভততি  ধজম্র  তভততেিাই  চভজঙ  পজড়।  রাসলীলা  

তমথ্যা  হজয়  পজড়,  চগৌড়ীয়  ববষ্ব  ধারণা  এবং  স্বয়ং শ্রীচেিন্যও  অপ্রতিপন্ন  হজয়  পজড়ন।  

ববকুজন্ঠর  নারায়ণাতদ  চথজক মানতবক  কৃজষ্র  ও  ব্েজপ্রজমর  উৎকে্  চবাঝাজি  তগজয়  শ্রীরূপ  

দৃটিান্ত তদজচ্ছন – 

  ভুেেিুটিয়ং  ক্বাতপ  নম্ণা  দশ্য়ন্নতপ।

  বৃদোবজনশ্বরী-চপ্রম্না  তদ্ভুেতঃ  তক্রয়জি  হতরতঃ।।

বস্তুি  পরকীয়া  রতিসহ  বৃদোবনলীলার  বাস্বিা  চকাজনা  মজিই অস্বীকার  করা  োয়  না।  

কৃষ্  েতদ  কদাতেৎ  চখলাচ্ছজলও  চগাজলাক-ববকুজন্ঠর  ঐশ্বে্-মূতি্  েিুভ্ূেসহ  চদখান  িাহ’চল  

ব্েজগাপীরা  েজক্ষর ইতঙ্গজি  ‘এই,  আবার!’   ব’চল  ভৎ্সনা  করজিই  সজঙ্গ  সজঙ্গ  তিতন 

তদ্ভূে  হজয়  পজড়ন।  েতরিামৃি ও  রূপজগাস্বামীর  অনুসরজণ বৃদোবনলীলার  বাস্বিা  ও  

একান্ত  কাম্যিা  বণ্না  কজরজেন – 

  কৃজষ্র  েজিক  চখলা  সজব্াতেম  নরলীলা

    নরবপু  িাহার  স্বরূপ।
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পরকীয়া  রতিজক  সমূ্পণ্  সমথ্ন  োতনজয়  বজলজেন – 

   পরকীয়াভাজব  অতি  রজসর  উলোস।

 (খ)  নায়ক-নাতয়কা।  নায়জকর  ধীজরাদাতে,  ধীজরাধিি,  ধীরলতলি  এবং  ধীরপ্রশান্ত  

তবভাগ  এবং  অনুকূল,  দতক্ষণ,  শে   ও  ধৃটি  উপতবভাগ  শ্রীরূপ  পূব্িন  অলংকারশাজস্ত্রর  

অনুসরজণই  রিতথি কজরজেন।  তকন্তু  এগুতলর  উতেম-মধ্যম-অধম  তবজভদ  িাঁরই। নায়কসহায়  

চেি,  তবি,  তবদূেক,  পীেমদ্ও  পূব্রীতি  অনুসাজর। এমনতক  চদৌি্যকাজে্  আপ্তদূিীর  

তনসৃটিাথ্া,  তমিাথ্া  এবং  সজদেশহারী তবভাগও  চসইমি।  তকন্তু  নায়কপজক্ষ  স্বয়ংজদৌজি্যর  

পতরকপেনা  রূজপর  স্বকীয়।  কৃজষ্র  স্বয়ংজদৌি্য  হজচ্ছ  কিাক্ষ  ও  বংশধ্বতনর  দ্ারা।  নায়ক  

তহসাজব  কৃজষ্র  গুজণর  চে  িাতলকা  শ্রীরূপ  তদজয়জেন (৬৪) –  িা  চলৌতকক  শাস্ত্রজক  বহুদূর  

োতড়জয়  চগজে।  চলৌতকজক  বতণ্ি  নায়জকর  সত্ত্বগুণ  অথ্াৎ  চশাভা,  তবলাস,  মাধুে্  প্রভৃতি  

আিতি  রিহণ  ক’চরও  শ্রীরূপ  চোর  তদজয়জেন  রূপমাধুে্,  চবণুমাধুে্,  লীলার  আতধক্য  এবং  

চপ্রমতপ্রয়িার  আতধজক্যর  উপর।  অন্য  চকাজনা  নায়জক  পাওয়া  োয়  না,  একমারে  কৃজষ্ই  

পাওয়া  োয়  এমন  োরতি  তবজশে  গুজণর  বণ্নায়  রূপ  বলজেন - 

  সব্াদূ্ভিেমৎকারলীলাকজলোলবাতরতধতঃ

  অিুল্যমধুরজপ্রমমতন্ডিতপ্রয়মন্ডলতঃ।

  তরেেগন্ানসাকতে্মূরলীকলকূতেিতঃ

  অসমাজনাধ্ব্রূপশ্রীতবস্মাতপিেরােরতঃ।।

অথ্াৎ  অতি  তবস্ময়কর  লীলাকজলোজলর  বাতরতধস্বরূপ,  অিুলনীয়  মধুর  রসাত্মক  প্রণজয়র  

দ্ারা  মতন্ডি  তপ্রয়াগণ  পতরবৃি,  তরেভূবজনর চলাজকর  মন  হরণ  করজি  পাজর  এমনির  

বংশীধ্বতন-পরায়ণ  এবং োর  চবশী  এমন  তক  সমানও  চদখা  োয়  না  এমন  শ্রীজসৌদেজে্  

তেতন েরােজরর  তবস্ময়  উৎপাদন  কজরজেন। নায়জকর  মজিা  নাতয়কাপজক্ষ স্বকীয়া  এবং  

পরকীয়া (কন্যাকা  ও  পজরাঢ়া)  তবজভদ   চদতখজয়  শ্রীরূপ  চপ্রমসাধনায়  আত্মসমতপ্ি  ও  

দলসহ  সাধনায়  তনরি  েূজথশ্বরীজদর  চভদ  চদতখজয়জেন  এবং  চসই  সজঙ্গ  রাধা,  ে্রিাবলী, 

তবশাখা, লতলিা, শ্যামা, পদ্া, বশব্যা, ভদ্রা  এই  আিতি  কৃজষ্র  তনি্যতপ্রয়ার  পতরেয়  তদজয়জেন।  

বলা  বাহুল্য,  চলৌতকক  অলংকার  শাজস্ত্র  এসজবর  থাকার  কথাও  নয়,  আর  চনইও। এোড়া  

কৃজষ্র  মিন  রাধারও  সুষু্ঠকান্তস্বরূপা,  ধৃিজোড়শশৃঙ্গারা,  নববয়া, উজ্জ্বলতস্মিা,  নম্পতন্ডিা,  

করুণাপূণ্া,  তবদধো  প্রভৃতি  সািাশতি  আদশ্  গুজণর  বণ্নাও  নাতয়কাপজক্ষ  চলৌতকক  

রসশাস্ত্রীরা  চদন তন। 

 নাতয়কার   মুধো,  মধ্যা,  প্রগল্ ভা  এবং  প্রজি্যকতির  আবার ধীরা,  অধীরা  ও  

ধীরাধীরা  তবভাগ  শ্রীরূপ  চলৌতকক  অলংকার  শাজস্ত্রর  রীতিজিই  তনবধি  কজরজেন  এবং  
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িাঁর  নাতয়কার  আিপ্রকার অবস্া-তবভাগ – অতভসাতরকা,  বাসকসর্া,  উৎকতন্ঠিা,  খতন্ডিা, 

তবপ্রলধিা, কলহান্ততরিা,  চপ্রাতেিভিৃ্কা  ও  স্বাধীনভিৃ্কা – প্রােীন  অলংকারশাস্ত্র  চথজকই  

গৃহীি।  নায়জকর  আিতি  সাতত্ত্বক  গুজণর  মিই  নাতয়কাজদর  অলংকার,  চেমন – ভাব,  

হাব,  চহলা,  চশাভা,  কাতন্ত,  দীতপ্ত,  মাধুে্, ঔদাে্, বধে্্য, প্রগল্ ভিা,  তবলাস,  তবতচ্ছততে,  তবভ্ম,  

লতলি,  তকলতকতচিি,  কুট্টতমি  প্রভৃতি  েতদে  চলৌতকক  অলংকারশাজস্ত্রর  চথজক সমাহৃি,  তকন্তু  

েুজথশ্বরীজভদ,  দূিীচবতেরে্য, নাতয়কার  স্বয়ংজদৌজি্যর তবতভন্নরূপ  এবং  তবজশজে  সখীর  েতররে  ও  

কাজে্র  তবতেরে  তববরণ শ্রীরূজপর  প্রতিভার  অসামান্য  তনদশ্ন।  নাতয়কাজদর   মুধো   মধ্যা   

প্রগলভা  তবভাগ  প্রােীজনাতেি  হজলও  িাজদর  মজধ্যকার  উতেমা   এবং  চে্যষ্ঠা-কতনষ্ঠা  চভদ  

শ্রীরূজপর  স্বকীয়। লতলিা,  তবশাখা, পদ্া  ও বশব্যা  এই  োরেন  বাজদ  রাধা  ে্রিাবলী  প্রভৃতি  

আিেন  নাতয়কা  েুজথশ্বরী  অথ্াৎ  তনে  তনে  গণসহ  চপ্রম-সাধনায়  তনরি।  তনতঃসজদেজহ  

এজদর  মজধ্য  ে্রিাবলী  এবং  িার  উপর  রাধাই  মুখ্যা। কৃজষ্র  সজঙ্গ  প্রণয়  সম্পজক্র  

ববতশটি্য  তনজয়  এঁরা  অতধকা,  সমা,  প্রখরা,  মৃদু,  লঘু, অতধকমধ্যা,   লঘুমধ্যা,  সমপ্রখরা,  

সমমৃদু,  অতধকমৃদু  প্রভৃতি।  েূজথশ্বরী  ববষ্ব  ধম্ীয়  ব্যাপাজরর  অন্তগ্ি।  তকন্তু  সখী  এবং  

দূিী সাতহজি্যর  অন্তভ্ূতি।  প্রেতলি  অলংকাররিজন্র  বণ্না  চথজক  ববষ্ব শাজস্ত্র  এজদর  

সূক্ষির  কাে্কারীিা  ও  চরেণীচবতেরে্য  তবজশে ভাজব লক্ষণীয়  হজয়জে।

 (খ) দূিী  ও  সখী।  চলৌতকক  অলংকার  শাজস্ত্র  দূি  ও  দূিীর তিনতি  মারে  তবভাগ 

– তনসৃটিাথ্  তমিাথ্  ও  সজদেশহারক।  উভজয়র মজনাভাব  বুজঝ  তনজয়  চে  আপনা  চথজক  

চোগাজোগ  কজর  চস  তনসৃটিাথ্,  তমিাথ্ভােী  ও  কাে্তসতধিকারী  হ’ল  তমিাথ্  এবং  চেমন 

বলা  হয়  চসই  মজিা  কাে  কজর  এমন  হ’ল  সজদেশহারী।  শ্রীরূপ  এর  উপর  তনভ্র  

ক’চর  নাজম  ও  কাে্কারীিায়  তভন্নত্ব  এই  ভাজব চদতখজয়জেন – (১) অতমিাথ্,  ইতঙ্গজির  

দ্ারা  এজকর  মজনাভাব  বুজঝ  তনজয় চে  দু’পক্ষজক  চমলাজি  পাজর।  (২)  তনসৃটিাথ্,  নায়ক-

নাতয়কার  মজধ্য একেজনর  কাজে  কাে্ভার  চপজয়  তনে  েুততি  দ্ারা  চে  দু’পক্ষজক চমলায়।  

(৩)  চে চকাজনা  পজক্ষর  সংবাদ  মারে  বহন  কজর,  তনজে চকাজনা  চেটিা  কজর  না  িাজক  

পরেহারী  বা  সজদেশহারী  বলা  হজয়জে। এ োড়া  নাতয়কার  আপ্তদূিীত্ব  এবং  স্বয়ংদূিীজত্বর  

তবেয়ও  পে্াজলােনা কজরজেন  শ্রীরূপ।  আপ্তদূিী  বজলজেন  িাজকই  চে  দূিী  কদাতেৎ 

তবশ্বাসভঙ্গ  কজর  না,  নাতয়কার  উপর  চনেহবি্ী  থাজক  এবং  বাক্য প্রজয়াজগ  তনপুণা হয়।  

নাতয়কার  স্বয়ং চদৌজির  তবেয়তি  তিতন  তনপুণভাজব  চদতখজয়জেন।  বস্তুি  এগুতল  হ’ল  নায়জকর  

প্রতি  নাতয়কার ইতঙ্গি।  চেমন,  আঙুল  মিকাজনা,  সহসা  অঙ্গ  আবৃি  করা,  পাজয়র আঙু্গল  

তদজয়  মাতিজি  চলখা,  প্রসাধন  করা,  সখীজক  আতলঙ্গন,  সখীজক   িাড়না, অধরদংশন,  
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অলংকাজরর  শদে  করা,  বাহুমূল  চদখাজনা,  িরুজি  লতিকা  েতড়জয়  চদওয়া,  েকু্ষ  ও  দৃতটির   

নানা প্রকাজরর  তবকৃতি  এবং  কিাক্ষ।  প্রােীনজদর  রসশাজস্ত্র  চকাথাও  চকাথাও  এগুতলর  

দু’একতির  তববরণ  মারে  প্রাপ্তব্য।  শ্রীরূপ  সাতহজি্যর বণ্না  এবং  তনে  অতভজ্িা  চথজক  

এসব  দৃটিান্ত  সমাহরণ  কজরজেন। উজলেখ্য  চগাপীরা  োড়া  দূিীর  কাে  অন্য  কারা  তনজয়  

থাজকন  িার একিা  িাতলকা  ও  তববরণ  রূপ  চগাস্বামী  তদজয়জেন – তশপেকারী,  বদবজ্া,  

চদয়াতসনী, পতরোতরকা, ধাজরেয়ী,  বনজদবী।  সখীর  প্রজয়ােনীয়িা  প্রােীন  সাতহজি্য  িথা  শাজস্ত্র  

ববষ্বজদর  মি   এি  ব্যাপকভাজব  স্বীকৃি  হয়তন।  ‘চপ্রমলীলা-তবহারাণাং  সম্যক্   তবস্াতরকা  

সখী’। পরকীয়া  প্রীতিজক  চকজ্রি  স্ান  চদওয়াজিই  সখীর  গুরুত্ব  ববষ্ব সাতহজি্য  সমতধক  

হজয়জে। শ্রীরূজপর  অতভপ্রায়  ধ’চর  েতরিামৃিকার বজলজেন – 

  রাধাকৃজষ্র  লীলা  এই  অতি  গূঢ়ির।

  দাস্য  বাৎসল্যাতদভাজবর  না  হয়  চগাের।।

  সজব  এক  সখীগজণর  ইহা  অতধকার।

  সখী  বহজি   হয়  এই  লীলার  তবস্ার।।

  সখী  তবনু  এই  লীলার  পুতটি  নাতহ  হয়।

  সখী-লীলা  তবস্াতরয়া  সখী  আস্বাদয়।।   ইি্যাতদ

(মধ্যলীলা – ৮ম)

 পজরাঢ়া-পরকীয়াজত্ব  রাধাকৃজষ্র  তমলজন,  তবজশজে  তবরতহি  অবস্ায়,  সখীজদর   

কাে্কারীিা  োড়া  চপ্রমতনব্াজহর  চকাজনা  পথই পাওয়া  োয়  না,  এেন্য  গুরুত্ব  বাস্ব।  গুণ  

ও  েতরজরের  তদক  তদজয় সখীজদর  নানা  তবভাগ  কপেনা  করা  হজয়জে,  চেমন – প্রখরা,  মধ্যা,  

মৃদু;  লঘুপ্রখরা,  লখুমধ্যা,  লঘুমৃদু;  সমপ্রখরা, সমমধ্যা,  সমমৃদু; অতধকপ্রখরা,  অতধকমধ্যা,  

অতধকমৃদু।  এজদর  মজধ্য  আবার  চকউ বামা,  চকউ  দতক্ষণা,  চকউ  নায়জকর  প্রতি  কু্ররা,  

চকউ  নায়জক েুততিবাতদনী, চকউ  নাতয়কার  মাজন  অসমথ্কা,  চকউ  আবার মানচশতথজল্য  

চকাপনা  ইি্যাতদ। বলা  বাহুল্য, চলৌতকক  অলংকার শাজস্ত্র চেখাজন  দাম্পি্য  অথবা  ভাবী  

দাম্পজি্যর  ভূতমকা  োড়া  তকেু  বলা হয়তন  চসখাজন  এি  তবস্াজরর  প্রজয়ােনীয়িাও  চদখা  

চদয়তন। সখীজদর আবার  দূিীর  ভূতমকার  তববরণও  রজয়জে।  িাও  বহুতবধ  এবং চসখাজনও  

প্রখরা,  মধ্যা,  মৃদুর  ববতেরে্য। িাজদর  নানান্   উপাজয় চদৌজি্যর তববরণ শ্রীরূপ সতন্নজবতশি 

কজরজেন। চদৌি্য োড়া সখীজদর প্রেুর কাে্ধারার  তববরণও চদওয়া হজয়জে। এসব চদজখ মজন হয় 

রাধাকৃষ্-চপ্রমলীলাজক  চে রকম  মনস্াতত্ত্বক  সূক্ষিার  সজঙ্গ  ববষ্ব  আলংকাতরক  চদজখজেন 

িা পূজব্ সম্ভবপর তেল না। সখীজদর কাজে্র রূজপাজলেতখি  িাতলকায় চদখা োজচ্ছ – পরস্পজরর 

চপ্রমগুণাতদর কথন, পরস্পরজক  আসতি  করাজনা,  পরস্পরজক  অতভসার  করাজনা,  পতরহাস, 
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আশ্বাস  চদওয়া,  চনপথ্যতবধান, নাতয়কার বা নায়জকর চদাে চগাপন, নাতয়কার পতি ও গুরুেনজদর 

বচিনা, উতেি সমজয় তমতলি করা, নায়ক-নাতয়কাজক  তিরস্ার – এরকম  সজিজরাতি  কাে। 

নায়ক-নাতয়কা  সম্পজক্ এঁজদর  চকউ   সপক্ষ,  চকউ  প্রতিপক্ষ, , চকউ  সুহৃৎ,  চকউ  বা  

িিস্। রাধাকৃষ্  প্রণয়লীলার  তবজরাধী  পজক্ষর  োতররে্য  ও  তক্রয়াকলাজপর তববরণ  চদওয়ার  

চেৌততিকিাও  রূজপর  দৃতটি  এতড়জয়  োয়  তন। নািকাতদ  সৃতটির  চক্ষজরে  তবজরাধী  পজক্ষর  ভূতমকা  

থাকা  প্রজয়ােনীয়। ‘েতিলা  কুতিলা  না  থাকজল  রজসর  চপাটিাই  হয়  না’ এও  শ্রীরূপজক 

তবজবেনা  করজি  হজয়জে। 

 (গ) মধুর  রতির  ববতেরে্য। এই অংজশর তবন্যাজসই ববষ্ব অলংকারশাজস্ত্রর  চমৌতলকিা 

সবজেজয় চবশী পতরসূ্ি হজয়জে। ব্েজগাপরমণীজদর কৃজষ্ অনুরততি স্বভাবি ঘজি অথ্াৎ িা বতহরঙ্গ 

চকাজনা কারজণর  অজপক্ষা  রাজখ  না,  এই  তবেয়তি  উপস্াপন  ক’চর  শ্রীরূপ নাতয়কাপজক্ষ  

মধুররতির  তিন  প্রকারতবজশে  উজলেখ  কজরজেন।  সাধারণী,  সমঞ্জসা  ও  সমথ্া।  কৃজষ্র  

তিন  চরেণীর  নাতয়কাজক  সামজন চরজখ এই তবন্যাস। ভাগবজিাতি  কুব্া  ও  তপঙ্গলা  কৃষ্জক  

চেজয়তেজলন  কামনা  বা  স্বাজথ্র  বশভূি  হজয়,  িাই  িাঁজদর  রতি ‘সাধারণী’।  দ্ারকার  

মতহেীজদর  অনুরততির  মজধ্য  চেমন  স্বাথ্ কামনা  রজয়জে,  চিমতন  রজয়জে  তনতঃস্বাথ্িা।  িাই  

িাঁজদর  রতি  ‘সমঞ্জসা’।  আর  পরকীয়া  চগাপীজদর  চপ্রজম  রজয়জে  সমূ্পণ্  তনতঃস্বাথ্িা,  িাই  

িার  আখ্যা  ‘সমথ্া’। ব্েজগাপীজদর  োবিীয়  উদ্যম  কৃষ্সুখাজথ্ই  তনজয়াতেি  হয়।

এই  সমথ্া  রতির  উতেজরাতের  তবকাজশর  স্র  তনণ্জয়র  চমৌতলক কৃতিত্বও  শ্রীরূজপর।  চকাজনা  

প্রতিকূল  ভাব  সমথ্া  রতিজক  তবেতলি করজি  না  পারজল  বলা  োয়  ‘চপ্রম’  উতদি  হজয়জে।  

এই  ‘চপ্রম’ শদেতি  অবশ্য  োবিীয়  তবকাশস্জরর  েন্যই  আে  েনসাধারজণ্য প্রেতলি  একতি  

সাধারণ  শদে  হজয়  দাঁতড়জয়জে।  রূপ  আরও  বলজেন চে  তবনাজশর  বহু  কারণ  থাকা  

সজত্ত্বও  েুবক-েুবিীর  চে  ভাববধেন তবনটি  হয়  না,  িাজকই  ‘চপ্রম’  বজল। এই  চপ্রজমর  

চপ্রৌঢ়,  মধ্য  ও  মদে  তবভাগ  ধ’চর  আলংকাতরক  বলজেন,  নাতয়কার  তেতেবৃততে  নানা বাধায়  

অজ্াি  থাকার  েন্য  নায়জকর  চে  চক্শদায়ক  অবস্া  িাজক ‘চপ্রৌঢ়’  বলা  োয়।  চে  চপ্রম  

অন্য    নাতয়কার  অতস্ত্ব  সহ্য  ক’চর  েজল িা  ‘মধ্য’,  আর  চে  চপ্রম  অন্য  চপ্রতমকাজক  

উজপক্ষা  অথবা  অজপক্ষা  তকেুই  কজর  না,  আবার  চকাজনা  চকাজনা  সমজয়  তবসৃ্মি  হজয়  

পজড়,  িা  ‘মদে’। 

এই  চপ্রম  তবজশেভাজব  উৎকে্  লাভ  ক’চর  েতদ  তেৎপ্রকে্  লাভ  কজর,  চসই  সজঙ্গ  হৃদয়জকও  

দ্রবীভূি  কজর  এবং চসই সজঙ্গ চকবল  দশ্ন-স্পজশ্  িৃতপ্তদায়ক  না  হজয়  ব্যাকুলিার  বৃতধি  
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ঘিায়  িাহজল  বলজি  হজব  চে  ‘চনেহ’  উতদি  হজয়জে।  চেমন – েতরিামৃজির  বণ্নায় – 

 চকাতি  চনরে  নাতহ  তদল,  সজভ  তদল  দুই।

 িাহাজি  তনজমে,  কৃষ্  কী  চদতখব  মুই।।

অথবা  চগাতবদেদাজসর  উপলতধিজি – 

 আধক-আধ  -আধতদতে-অচিজল

  েব  ধতর  চপখলুঁ  কান।

 কি  শিজকাতি  -কুসুমশর-েরের

  রহি  তক  োি  পরাণ।।

অথবা,  েনম  অবতধ  হাম রূপ  চনহারলুঁ

  নয়ন  ন  তিরতপি  চভল।

 এই  ‘চনেহ’  পে্াজয়র  কৃষ্রতির  দুই  তবভাগ  ধরা  হজয়জে – ঘৃিজনেহ  ও  মধুজনেহ।  

ঘৃিবৎ  চনেহ  চথজক  মধুবৎ  চনেহই  উৎকৃটি।  ঘৃিজনেহ  গাঢ়  আদরময়,  ঘনীভূি। আর  স্বভাজব  

ও  িদীয়িাময়,  অথ্াৎ  ‘আতম  চিামার’  এই  চবাধেুতি।  অপরপজক্ষ  মধুজনেহ  মদীয়িাময়  

অথ্াৎ  ‘িুতম  আমারই’  এই  তনশ্য়জবাধেুতি,  আর  চসই সজঙ্গ মধুর মি মাদকিােুতি। ঘৃিজনেহ 

বশি্য। মধুজনেহ উষ্িা। প্রথমতি ে্রিাবলীর,  তদ্িীয়তি  রাধার। ভরিাতদর  চলৌতকক  শাস্ত্র  চথজক  

ইতঙ্গি মারে  তনজয়  রূপ চগাস্বামী  এগুতল  আরও  সূক্ষ ও  তবসৃ্ি  ক’চর িুজলজেন।

 চনেজহর  উপজরর  স্জর  ‘মান’।  পূব্রাগ  স্জর  চদখা  োজব  মান নাতয়কার  অবস্া  

তবজশে  মারে,  এখানকার  ‘মান’  তনগূঢ়  চপ্রমরজসর ব্যাপার।  চনেজহর  আরও  ঘনীভূি  ও  

কুতিলিাময়  উৎকে্ই  ‘মান’। এর  উদাতে  এবং  লতলি  এ  দুই  পাথ্ক্য  চদখাজনা  হজয়জে। 

উদাতে  হ’ল দাতক্ষণ্যেুতি,  ঘৃিজনেজহর  সজঙ্গ  এর  সম্বধে,  আর  বাইজর  দাতক্ষণ্য থাকজলও  

অভ্যন্তজর  কুতিল  হজয়  একান্ত  মধুর  হয়  ো,  িা-ই  লতলি। লতলি  মান  শ্রীরাধার,  পান  

চথজক  েূণ  খজস  োওয়ার  মি  হজলও তিতন  প্রতিকূল  ভাব  ধারণ  কজরন। 

 মাজনর  উপজর  স্ান  ‘প্রণজয়’র,  তকন্তু  কদাতেৎ  মাজনর  পূজব্ই ‘প্রণয়’  তনে  স্ান  কজর  

তনজি  পাজর। প্রণজয়র  স্বভাজব  রজয়জে  তবরেধিিা,  অথ্াৎ  একান্ত  তনভ্রিা,  আর  মাজনর  সজঙ্গ  

সম্বধে  হ’ল গজব্র।  এ  দুজয়র  একিুজিই  এতদক  ওতদক  হজি  পাজরন,  এেন্য  একরে  বলা  

হয়  প্রণয়-মান।  প্রণজয়র  তনভ্রিা-গুজণর  েন্য  দুই  তবভাগ ধরা  হজয়জে – বমরে  ও  সখা,  

সজখ্যই  পূণ্িা।  প্রণজয়র  উপর  তস্তি ‘রাজগ’র।  চে  প্রণজয়  প্রবল  দুতঃখও  মজন  সুখরূজপ  

অনুভূি  হয়  িাজক বলা  চেজি  পাজর  ‘রাগ’। তবরজহ  চে  দুতঃখানুভব  হয়  িার  মজধ্যও 
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সুখস্পশ্  থাজক  ব’চলই  চগাপীজদর  কাজে  কৃষ্জপ্রম  অি্যাে্য। অতভসাজরর  বদতহক  চক্শ  

শ্রীমিীর  চক্শ  ব’চল  অনুভবই  হয়  না। চলৌতকক  অলংকার শাজস্ত্র  পূব্রাজগর  বণ্নায়  রাজগর  

নীতলমা  ও রততিমা  চভদ  তনজদ্শ  ক’চর  রততিমান  কুসুম্ভ  এবং  মতঞ্জষ্ঠা (অথ্াৎ কাঁো  ও  পাকা) 

তবজভদ  চদখাজনা  হজয়জে।  শ্রীরূপ  এজক্ষজরে  পূব্িন ঐতিজহ্যর  অনুসরণ  কজরজেন।  মতঞ্জষ্ঠা  

রাগ  ো  নটি  চিা  হয়ই না,  বরং  তদজন  তদজন  উজ্জ্বল  হয়,  িা-ই  রাধার।  পদাবলীজি  

এর উদাহরণ – 

  পতহলতহ  রাগ  নয়নভঙ্গ  চভল। 

  অনুতদন  বাঢ়ল,  অবতধ  ন  চগল।।

 রাজগর  পর  ‘অনুরাগ’।  ো  তনি্যনূিন  ভাব  ধারণ  কজর  এবং তপ্রয়াজক  নব  নব  

ভাজব  অনুভব  করায়  চসই  রাগ  হ’ল  অনুরাগ।  এই  অনুরাজগর  বাইজরর  প্রকাজশ  পরস্পর  

বশীভূি  অবস্া,  তমলজনর মজধ্যকার  তবজচ্ছদজবাধ,  িৃণধুতলর  মজধ্যও  েন্লাজভর  অতভলাে  

প্রভৃতি  তবতক্রয়া  চদখা  োয়। পদাবলীজি  চেমন – 

  নব  চর  নব  তনিুই  নব,  েখতন  চহতর  িখতন  নব।

 অথবা   কী  পুেতস  অনুভব  চমায়। 

  চসৌই  তপতরতি-   অনুরাগ  বখাতনজি

    তিজল  তিজল  চনৌিন  চহায়।।

আলংকাতরক  বলজেন  চে  দ্ারকার  মতহেীগজণর  এই  অনুরাগ  পে্ন্ত প্রণয়-সীমা।  এর  

উপজরর  অতধকার  চগাপীজদর  এবং  তবজশজে  শ্রীরাধার। 

 অনুরাজগর  উপজর  ‘ভাব’। অনুরাগ  েতদ  োবিীয়  সাতত্ত্বক  ও  দশ  দশা  সহ  প্রকাতশি  

হয়  এবং  রাজগর  চশে সীমা  পে্ন্ত  চপঁোয় অথ্াৎ  েিদূর  আরেয়  সব  একসজঙ্গ  অনুভব  

করায়,  িাহ’চল  ‘ভাব’ অবস্া,  সমুতদি  হজয়জেন  মজন  করজি  হজব।  এ ভাব  সাধারণ  

‘ভাব’ বা  emotion  চথজক  এবং  ভাব-হাব-চহলার  ভাব  চথজক  পৃথক  বস্তু। এই  পতরণাম  

একমারে  ব্েজগাপীর  মজধ্যই  প্রকাতশি  হয়। 

 মহাভাব। ঐ ‘ভাব’ই  শ্রীরাধার  চক্ষজরে  আরও  উৎকে্  চপজয় দাঁড়ায় মহাভাজব। মহাভাব 

অতনব্েনীয় চপ্রমতবকার। এজি অমৃিিুল্য চপ্রমানদেময়িা  এবং তনে  চপ্রমঘন  স্বরূজপর  

উপলতধি। রাধার  হলাদময় অজলৌতকক  সতোয়  পতরণাম। এই  মহাভাব  রূঢ়  এবং  অতধরূঢ়  

চভজদ দুইপ্রকার। অতধরূজঢ়র  আবার  দুই  তবভাগ – চমাদন  ও  চমাহন,  আর েুগল  তমতলজির  

চশোবস্ার  ভাব  ‘মাদন’।
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 রূঢ়  মহাভাজব  স্ম্ভাতদ  সব  সাতত্ত্বক  উদ্দীপ্ত  হয়। তনজমে-অসতহষু্িা  চদখা  চদয় , 

অতিদীঘ্কালজক  ক্ষণকাল  ব’চল  ভ্ম  হয়, তমতলি  সজখ্যও  আতি্  ও  আশঙ্কা  চদখা  চদয়  

এবং  সব  তকেু  তবস্মরণ  হজয়  োয়। এই  ভাবাবস্া  চদজখ  আসন্ন  েনিার  হৃদয়ও ব্যাকুতলি  

হয়। বতণ্ি  অবস্া  আরও  প্রবল  হজয়  প্রায়  মূে্ার  অবস্া প্রাপ্ত হ’চল বলা হয় ‘অতধরূঢ়’। 

বলা  বাহুল্য,  শ্রীরূপ  এইসব  কপেনা  কজরজেন  মহাপ্রভুর ভাবাবস্া চথজক। রাধার অতধরূঢ় 

মহাভাজবর চমাদনাবস্ায়  োবিীয়  চগাপীজদর  সজঙ্গ  কৃজষ্র  ভয়  তবজক্ষাভ  ঘজি, কান্তাভাজবর  

অি্যন্ত  আতিশে্য  চদখা  চদয়। শ্রীরাধা  হ্াতদনীসারস্বরূপা হজয়  পজড়ন। তবজচ্ছদ-দশায়  এই 

চমাদনই  ‘চমাহন’  আখ্যা  লাভ  কজর। এজি  সাতত্ত্বক-সমূহ  সু-উদ্দীপ্ত  হয়, নাতয়কার  ঘনঘন  

ভ্ম  হজি  থাজক, তদজব্যান্াজদর  অবস্া  ঘজি,  এর  ফজল  সকজলই ব্যাকুতলি হয়, পশুপাখীরাও  

কাঁজদ  এবং  কৃষ্  তনজেও  মূে্া  োন। তদজব্যান্াজদর  লক্ষণ তনণ্জয়  শ্রীরূপ  বজলজেন – 

   এিস্য  চমাহনাখ্যস্য  গতিং  কামপু্যজপয়ুেতঃ।

   ভ্ামাভা  ক্বাতপ  ববতেরেী  তদজব্যান্াদ  ইিীে্জি।।

নীলােজল  শ্রীচেিজন্যর  এই  ভাবাবস্ার  তববরণ  তলজখতেজলন  স্বরূপ দাজমাদর। কতবরাে  

চগাস্বামী  িার  তবেয়  শুজন  তলখজেন – 

   উন্াজদর  লক্ষণ   করায়  কৃষ্স্মরণ

        ভাবাজবজশ  উজে  প্রণয়  মান।

   চসালুেন্ঠ  বেনরীতি  মান  গব্  ব্যােস্তুতি

        কভু  তনদো,  কভু  বা  সম্ান।।

এই  অবস্ায়  শ্রীমিী  অহরহ  মৃিু্য  কামনা  করজি  থাজকন,  কারণ মৃিু্যজি  চদহ  পচিভূজি  

লীন  হ’চল  কৃষ্সঙ্গ  তভন্ন  তভন্ন  অবস্ায়  অবশ্য পাজবন এই ধারণায়। তেরেকপে, প্রেপে, পতরকপে 

ইি্যাতদক্রজম অলংকারশাজস্ত্রর  রীতি  অনুসরজণ  রূপজগাস্বামী  রাধার  উদ্ ঘূণ্া  প্রলাজপর  তবসৃ্ি  

তববরণ  উজ্জ্বল-নীলমতণজি  তদজয়জেন।

 ‘মাদন’  হ’ল  হলাতদনীসার  অবস্া,  এই  অবস্ায়  শ্রীমিীর কৃষ্জপ্রম  চনেহ,   মান,  

প্রণয়াতদর  অবস্া  একসজঙ্গ  স্পশ্  ক’চর  ও  সজঙ্গ  সজঙ্গ  অতিক্রম  ক’চর  মহাভাজব  তগজয়  

চপঁোয়। এজি তমতলিাবস্াজিও  অজন্যর  প্রতি  ঈে্া।   মাদজনর  অদূ্ভজি  অবস্া  পূণ্ তমলজনই  

অনুভূি  হয়।  মাদজনর  সূক্ষগতি  স্বয়ং  মদনজদবও  োজনন না।  বস্তুি  এরকম  তদব্যাবস্া  

িজক্র  অজগাের  এবং  অতনব্েনীয়। 

(ঘ)  শৃঙ্গার  বা  উজ্জ্বল  স্ায়ীর  তবভাগচবতেরেতঃ  পূব্িন  অলংকারশাস্ত্র অনুসরজণ  শৃঙ্গার  

মধুজরর  দুই  মূল  তবভাগ  শ্রীরূপজক  রিহণ  করজি হজয়জে – তবপ্রলম্ভ  ও  সজম্ভাগ। পূব্শাজস্ত্র 

তবপ্রলজম্ভর োর তবভাজগর মজধ্য তিনতিজক  রূপজগাস্বামী রিহণ কজরজেন, আর েিুথ্তির স্াজন 
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তভন্ন তবভাগ তনধ্ারণ কজরজেন।  চেমন, চলৌতকক অলংকারশাজস্ত্র পূব্রাগ, মান, প্রবাস, করুণ।  

উজ্জ্বলনীলমতণর  পূব্রাগ, মান, প্রবাস, চপ্রমচবতেতে্য। করুণ  বলজি  মৃিু্য  ও  পুনে্ীবজনর  

অবাস্বিা  রূপ  রাখজলন  না,  িার োয়গায়  তনজয়  এজলন  তমলজনর মজধ্য তবরহজবাজধর 

অবস্াজক। এই চরাম্যান্ তিক অথে বাস্ব মম্ানুভজবর  তবেয়তির  উপস্াপন  শ্রীরূজপর অসামান্য  

রসজ্িা  ও  তবোরজবাজধর  প্রকাশক। এই  অনুভজবর  বাস্বিা রবী্রিনাথ তবসৃ্িভাজব ব্যাখ্যা 

কজরজেন। ববষ্ব পদাবলীর  আজক্ষপানুরাগ  এই   অজহিুক  তবরহজবাজধর  উপর  প্রতিতষ্ঠি। 

নিুবা  বৃদোবন লীলার  মূল  িজত্ত্ব – 

  বৃদোরজণ্য  তবরহিা  সদা  রাসাতদতবভ্চমতঃ।

  হতরণা  ব্েজদবীনাং  তবরজহাতস্  ন  কতহ্তেৎ।।

শ্রীরূপ-কৃি  পূব্রাগ,  মান  প্রভৃতির  তবভাগ-ববতেরে্য  চমািামুতি  চলৌতকক শাস্ত্রজক  অনুসরণ  

কজরজে। দশতি দশাতবভাগও  প্রােীন  রীতির। সজম্ভাগ শৃঙ্গাজরর  অথ্াৎ  তমলন -পে্াজয়র  সংতক্ষপ্ত,  

সংকীণ্,  সম্পন্ন,  সমৃতধিমান্  - এই  শদেগুতল  চেমন  পূজব্কার,  চিমতন  সাধারণী,  সমঞ্জসা, 

সমথ্া  প্রভৃতি  শদেও  শ্রীরূপ  চলৌতকক  অলংকার  শাজস্ত্রর  নানা  স্ান চথজক  সমাহরণ  ক’চর  

তনে  সুতবধা  অনুসাজর  প্রজয়াগ  কজরজেন। 

তমলজনর  সংতক্ষপ্ত,  সংকীণ্  সম্পন্ন  এবং  সমৃতধিমান্   তবভাগ চেৌততিক  ও  সংগি  তনতঃসজদেজহ।  

শ্রীরূজপর  বণ্না মজি  পূব্রাগাবস্া চশজে  সংতক্ষপ্ত  সজম্ভাগ,  রাগাজন্ত  সংকীণ্  সজম্ভাগ,  তনকি  

প্রবাজসর  পর সম্পন্ন  সজম্ভাগ  এবং  সুদূর  প্রবাজসর  পর  োবিীয়  উপাোরসহ  পূণ্ সংগম। 

সংতক্ষজপ্ত  েতকি  চদহস্পশ্  অধরস্পশ্  মারে,  মানাজন্ত  মাজনর সৃ্মতি  থাকায়  তবকু্ষধিিা-তমতরেি  

তমলন  সংকীণ্,  লর্া  ভয়  সংেুতি  পূণ্  তমলন  সম্পন্ন, আর তদ্ধা সংজকাে তবমুতি অবস্ায় 

তনভ্র আত্মসমপ্ণমূলক  তমলন  সমৃতধিমান্ ।  দানলীলা,  চনৌকা-লীলা,  বাঁশীেুতর,  রহস্যপূণ্  

তবিক্  প্রভৃতির  মজধ্য  সংতক্ষপ্ত  ও  ক্বতেৎ  সংকীণ্  তমলন;  কৃষ্  কিৃ্ক  পথজরাধ,  রাসক্রীড়া,  

েলজকতল  প্রভৃতিজিও  িাই। 

প্রকৃি  তমলন  নয়  এমন  স্বজনে  এবং  ভাজব  তমলনজকও  ববষ্ব রতসক  প্রকৃি  তমলজনর  

মূজল্য  চগৌরবাতবিি  কজরজেন। িাঁজদর  উপলতধিজি  এও  বাস্ব  তমলজনর  িুল্যমূল্য।  এ দুজয়র  

আরেজয়ও  উতি সংতক্ষপ্ত  সংকীণ্াতদ  প্রজভদ  চদখা  োজব।  এ  দুজয়র  মজধ্য  োগতরি অবস্ায়  

ভাবসতম্লনই  অদূ্ভি।  চেমন  তবদ্যাপতির  বণ্নায় – 

  আেু  রেনী  হাম  ভাজগ  চপাহায়লঁু
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      চপখলুঁ  তপয়-মুখ-েদো।  ইি্যাতদ

সাধারণভাজব  অলংকার-রিজন্  শদে  অথ্  ধ্বতন  ব্যঞ্জনা  রস অলংকার  প্রভৃতি  তনজয়  আজলােনা  

থাজক,  োজি  সামতরিকভাজব  সব তদকই  তবোর  করা  হয়।  তকন্তু  তবজশে  তবজশে  সাতহতি্যক  

মানদন্ড োঁরা  তস্র  করজি  চেজয়জেন,  অথ্াৎ  প্রস্ান  প্রবি্ন  করজি  চেজয়জেন,  িাঁরা  তনে  

তনে  বতিব্যই  েুততি  ও  দৃটিান্ত  সহকাজর উপস্াতপি  কজরজেন,  পেন-পােজনর  চোগ্য  চিক্ স্ ট্   

বই  তলখজি  োন  তন।  রূপ  চগাস্বামীজকও  এইভাজব  ভততিরস-প্রস্াজনর  প্রবি্ক  বজলই  

রিহণ  করজি  হজব।  তিতন  চদতখজয়জেন  চে  ভততি  ধম্ীয়  ব্যাপার হ’চলও  ভততিরস  চলৌতকক  

রসধ্বতনর  আরেজয়ই  তবজবতেি  হবার  চোগ্য,  অথে  ভততিরজসর  সূক্ষিা  ও   ব্যাপকিা  

চলৌতকক  ভাবরজসর ব্যাপার  চথজক  অজনক  চবতশ,  এমন  তক  অনন্তও  বলা  েজল।
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ডতঃ দাজসর েন্ বাঁকুড়া চেলার চবতলয়াজিাড় রিাজম, 

বঙ্গীয় সন ১৩২৩-এর ২৩ আতশ্বন (খ্ীতঃ ১৯১৬, 

৯ অক্ চিাবর)। তিতন প্রয়াি হন নদীয়া চেলার 

কৃষ্নগজর ২০০২ সাজলর ২৮ এতপ্রল।  তপিা 

সিীশে্রি, মািা কাতমনীবালা। রিাজমর মধ্য-ইং 

তবদ্যালজয় েষ্ঠ চরেণী পে্ন্ত তশক্ষা সমাপ্ত ক’চর  বাঁকুড়া 

তেলা সু্জল োর বৎসর অধ্যয়ন কজরন। ঐ সজঙ্গ 

সংসৃ্ি কাজব্যর আদ্য, ও পুরাণ পতরেজদর মধ্য পাস 

কজরন। চসখান চথজক ১৯৩৩ খ্ীতঃ ম্যাতট্কুজলশন 

পাস ক’চর বাঁকুড়া তমশনারী কজলজে ইন্ িার ও তব 

এ পজড়ন। ১৯৩৭-এ সংসৃ্ি অনাজস্    প্রথম 

চরেণীজি িৃিীয় হন ও কাব্য-ব্যাকরজণর মধ্য পরীক্ষা পাস কজরন। ক’লকািা তবশ্বতবদ্যালজয় বাঙ্ লা 

প’চড় ১৯৩৯ খ্ীতঃ প্রথম চরেণীজি প্রথম হজয় তবশ্বতবদ্যালজয়  স্বণ্পদক সহ পাঁেতি স্বণ্পদক ও 

একতি চরৌপ্যপদক পান।বাংলা এম এ তডরিী অে্জনর পাশাপাতশ সংসৃ্জি কাব্যিীথ্ ও কাব্যরত্ন 

পরীক্ষায় পাস। অপতরসীম  দাতরজদ্রার সজঙ্গ সংরিাম ক’চর এঁজক োরেেীবন কািাজি হয়। 

          এম-এ পাস করার পর তব-তি পাস ক’চর ইতন প্রাথতমক সু্ল পতরদশ্জকর কাে তনজয় 

কাল্ না ও খানাকুজল বৎসর খাজনক কাতিজয় এবং ক’লকািায় দু’ একতি সু্জল তশক্ষকিা ক’চর 

স্তিশ োে্ কজলজে দু’ মাস, তসতি কমাজস্ োর-পাঁে মাস এবং উইজমন্ স্  কজলজে তিন বৎসর মি 

অধ্যাপনা কজরন। এরপর তশক্ষাতবভাগ চথজক প্রথম -নতমজনশন চপজয় চপ্রতসজডন্ তস কজলজে চোগ 

চদন ১৯৪৫-এর েুলাইজয়। চপ্রতসজডন্ তসজি অধ্যাপক েনাদ্ন েক্রবি্ীর সহকারী হজয় দশ বৎসর 

কাে ক’চর (মাজঝ চদড় মাস চকােতবহার কজলে) ১৯৫৫ আগটি মাজস প্রধান অধ্যাপক তহসাজব 

কৃষ্নগর কজলজে বদ্ তল হন ।চসখান চথজক ১৯৫৯-১৯৭৩ পে্ন্ত চমৌলানা আোদ কজলজে 

এবং ে’মাজসর েন্য হুগলী কজলজে কাে কজরন।িারপর ১৯৭৩ ১লা চসপ্ চিম্বর ক’লকািা 

তবশ্বতবদ্যালজয় আজসন ‘রামিনু লাতহড়ী অধ্যাপক’ পজদ ।চসই পজদ প্রায় সাজড় সাি বৎসর কাে 

করার পর  অবসর চনন। অবসর চনওয়ার পর পতশ্মবঙ্গ রাে্য পুস্ক পে্দ িাঁজক িুলনামূলক 

অতভধান রেনার দাতয়ত্ব চদয়।কতেন পতররেম কজর ও বয়জসর বাধা অতিক্রম কজর ১৯৯৬ সাজল 

তিতন চসই অতভধান রেনা সমাপ্ত কজরন।চকন চসই অতভধান আেও আজলার মুখ চদখল না চসিাই 

প্রনে রজয় চগল। আে ডতঃ দাস চনই। তকন্তু িাঁর অতভধাজনর কাে চসই পানু্ডতলতপ তনশ্য়ই সরকাতর 

চকানও স্াজন চহফােৎ আজে।আমরা আশাবাদী। আগামী তদজন হয়জিা চকানও উদার, মহানুভব, 

তেন্তাশীল, ডতঃ দাজসর কােিা োজি আজলার মুখ চদখজি পায় িার  ব্যবস্া করজি পারজবন। ইতন 



বঙ্গীয় সংসৃ্ি তশক্ষা পতরেজদর সভাপতি, কতলকািা তবশ্বতবদ্যালয় চসজনি সদস্য, বাংলা আকাজদতমর 

কাে্তনব্াহী সদস্য, সরকাতর অন্যান্য প্রতিষ্ঠাজনর সদস্য, ও অজনক কজলে ও সু্জলর প্রতিষ্ঠািা 

তেজলন ।এ’র চলখা রিন্সমূহ হ’ল,েথাক্রজম (১)রবী্রি-প্রতিভার পতরেয় (২)বাংলা কাজব্যর রূপ 

ও রীতি (৩)তেরেগীিময়ী রবী্রি-বাণী (৪) ববষ্ব-রস-প্রকাশ (৫)সমােতঃ প্রগতিতঃ রবী্রিনাথ (৬) 

সম্পাদনা- কতবকঙ্কণ-েণ্ী (৭)রবী্রি-কপেনায় তবজ্াজনর অতধকার। (৮)বানান বানাজনার বদেজর 

(৯)১৪০০ সাল ও েলমান রতব (১০)চদশ কাল সাতহি্য (১১)বাঙলা সাতহজি্যর আদ্য মধ্য (১২) 

ব্যাকরণ (তিন খণ্) (১৩) সাঁওিালী বাঙলা সম শদে অতভধান (১৪)বাোই প্রবধে এ-োড়া রজয়জে 

নানান্  পতরেকায় েড়াজনা অগতণি প্রবধে-তনবধে।‘রবী্রি-প্রতিভার পতরেয়’ রিজন্র েন্য ক’লকািা 

তবশ্বতবদ্যালয় অধ্যাপক দাসজক বাঙ্ লা সাতহজি্য সব্প্রথম প্রদতে তড-তলট্  উপাতধ দ্ারা (১৯৬২) 

সম্াতনি কজরজেন। ১৯৭৩ সাজল প্রকাতশি ববষ্ব রস প্রকাশ রিন্তির েন্য ‘প্রাণজিাে ঘিক 

সৃ্মতি পুরস্ার’ (চরেটি প্রবধে রিজন্র েন্য ১৯৭৩ সাজল),গদ্য সাতহজি্য তবজশে অবদাজনর েন্য ১৯৮৪ 

সাজল ‘তবদ্যাসাগর সৃ্মতি পুরস্ার’, ১৯৮৭ সাজল হওড়া পতণ্ি সমাে প্রদতে ‘সাতহি্য রত্ন’  উপাতধ, 

১৯৮৮ সাজল কলকািা তবশ্বতবদ্যালজয়র ‘সজরাতেনী বসু’ স্বণ্পদক, ১৯৯১ সাজল কলকািা চিজগার 

তরসাে্ ইনতস্তিউি প্রদতে ‘রবী্রি িত্ত্বোে্’ উপাতধ, চোদ্দশ সাল ও েলমান রতব রিন্তির েন্য তিতন 

‘রবী্রি সৃ্মতি পুরস্ার’ পান ১৯৯৪ সাজল, ১৯৯৫ সাজল পান কলকািা তবশ্বতবদ্যালজয়র ‘নারায়ণ 

গজঙ্গাপাধ্যায় স্মারক পুরস্ার’, ১৯৯৮ সাজল পান সংসৃ্ি কজলে প্রদতে ‘রতবিীথ্ংকর’ উপাতধ। 
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