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Abstract
Indian Rasashastra or the concept of Rasa (রস) is one of the greatest contributions of
its literary genius. Centering upon the theory of Rasa Indian poetics or rhetorical
poems started its journey. From the great dramatist Bharata during the 2nd century
B.C. to Jagannath in the 17th century A.D. this Shastra (অিাংকারশাস্ত্র) has envolved. We
find different Schools (প্রস্থান) like saprasthana (রসপ্রস্থান), Alamkarprasthana
(অিাংকারপ্রস্থান), Dhwaniprasthana (ধ্বলনপ্রস্থান). A question as to the soul or essence of
these poetry naturally arises. Again, the question as regards why Indian rhetoricians
(আিাংকালরক) wrote their verses based on the conception of ‘Annanda’ (আনন্দ) is also
pertinent and to be pondered over. According to them, the essence of a poetry is
neither prosody nor style nor even Sound (ধ্বলন). The object of a greatest poetry is the
creation of Rasa. It has taken thousand years to realize the theory of creation of
Rasa. During the Indian Bhakti Movement at a letter point of time, a different of
interpretation started emerging under the explicit influence of this movement. The
‘Gouriya Rhetoricians’ perceived Rasa to be the ‘Bhakti Rasa’ (ভলক্তরস). Therefore,
the Rasa in Shaktapadavali written in a latter period must be judged from this
perspective. In this article, we propose to study the nature of Rasa as found in the
Shaktapadavali following the Indian conception of Rasa.
Keywords: Indian
Shaktapadavali.
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।১।
ভারতীয় রসতত্ত্ব প্রাচ্য মণীষার এক উজ্জ্বিতম লনদশশন। রসতত্ত্বঙ্গক আশ্রয় কঙ্গরই ভারতীয় কাবযতত্ত্ব বা
অিাংকারশাঙ্গস্ত্রর পথ চ্িার শুরু। নাট্যাচ্ার্শ ভরতমুলন (আনুমালনক লিস্টপূবশাব্দ ২য় শতক) রলচ্ত ‘নাট্যশাস্ত্র’ গ্রন্থলট্
প্রাঙ্গচ্যর কাবযতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আিাপ আঙ্গিাচ্নার আলদতম গ্রন্থ। নাট্যশাঙ্গস্ত্রই প্রথম কাবযরস বা নাট্যরঙ্গসর আঙ্গিাচ্না
স্থান পপঙ্গয়ঙ্গে। কাঙ্গবযর আত্ম কী-এই প্রশ্নঙ্গক সামঙ্গন পরঙ্গে উদ্ভব ঘঙ্গট্ঙ্গে রসপ্রস্থান, অিাংকারপ্রস্থান, রীলতপ্রস্থান,
ধ্বলনপ্রস্থান প্রভৃলত প্রস্থান (Schools) বা আিাংকালরক মতবাঙ্গদর। ভরত পথঙ্গক শুরু কঙ্গর সপ্তদশ শতাব্দীর
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আিাংকালরক জগন্নাথ পলিত পর্শন্ত প্রায় দুই হাজার বেঙ্গরর কাবযতালত্ত্বক আিাপ আঙ্গিাচ্নার পরাঙ্গত অবগাহন
কঙ্গরঙ্গেন আচ্ার্শ বামন, আচ্ার্শ দিী, আচ্ার্শ রুদ্রট্, আচ্ার্শ মম্মট্, আচ্ার্শ অলভনবগুপ্ত, আচ্ার্শ আনন্দবধ্শন, লবশ্বনাথ
কলবরাজ প্রমুে লদকপাি সব আিাংকালরকগণ। তঙ্গব এঁরা সকঙ্গিই কাবয এবাং রস সম্বন্ধীয় আিাপ আঙ্গিাচ্না
লসদ্ধাঙ্গন্ত ধ্মশালশ্রত রচ্নাঙ্গক বাদ লদঙ্গয় আপনাঙ্গদর লসদ্ধান্ত বযক্ত কঙ্গরঙ্গেন। বাাংিার পগৌড়ীয় ববষ্ণবমহাজন
আিাংকালরকগণ প্রথম প্রচ্লিত লসদ্ধাঙ্গন্তর লভন্ন পঙ্গথ অগ্রসর হঙ্গয়ঙ্গেন। শ্রীজীব পগাস্বামী, শ্রীরূপ পগাস্বামী,সনাতন
পগাস্বামী, পরমানন্দ পসন, কৃষ্ণদাস কলবরাজ প্রমুে পগাস্বামীগণ জীবন এবাং ধ্মশঙ্গক এক কঙ্গর পদেঙ্গিন। ধ্মশালশ্রত
সালহঙ্গতযর মঙ্গধ্য আলবষ্কার করঙ্গিন তাঙ্গদর সাধ্য ও সাধ্নার সারতম উপিলিঙ্গক। বাাংিা ভাষায় রলচ্ত
ববষ্ণবপদাবলি ও শাক্তপদাবলিগুলির রসতত্ত্ব এই বচ্তঙ্গনযাত্তর মহাজন আিাংকালরকঙ্গদর লসদ্ধাঙ্গন্তর কলিপাথঙ্গরই
র্াচ্াই করবার দালব রাঙ্গে। আমাঙ্গদর এই আঙ্গিাচ্নায় শাক্তগাঙ্গনর রস প্রসে আমরা পসই সমস্ত বেমণীষার
লসদ্ধাঙ্গন্তর অনুসাঙ্গরই লবচ্ার করঙ্গত চ্াইঙ্গবা। তার আঙ্গগ পজঙ্গন পনওয়া র্াক প্রচ্লিত অঙ্গথশ রস কাঙ্গক বঙ্গি, রঙ্গসর
আধ্ার বা আঙ্গধ্য়ই বা কী।
।২।

‘পকাহয়াং রস’? ‘রস’ কী-?
আিাংকালরক লবশ্বনাথ কলবরাজ বিঙ্গেনরসযঙ্গত ইলত রস। [‘সালহতযদপশণ’ ১/৩]।
অথশাৎ, র্া আস্বাদন করা র্ায় তাই-ই রস। নঙ্গগন্দ্রনাথ বসুও তার ‘লবশ্বঙ্গকাষ’- গ্রঙ্গন্থ ‘রস’ প্রসঙ্গে লিঙ্গেঙ্গেন“রঙ্গসলন্দ্রয় দ্বারা পর্ বস্তুর আস্বাদ গ্রহণ করা র্ায় তাহার নাম রস।”১ রসতালত্ত্বক অলভনবগুপ্তও রস বিঙ্গত ‘আস্বাদ’
গ্রহঙ্গণর চ্মৎকালরত্বঙ্গকই লচ্লিত কঙ্গরঙ্গেন—

“শব্দসমপশযমাণহৃদয়সাংবাদসুন্দরলবভাবানুভাবসমুলদত প্রাঙলনলবষ্টরতযালদবাসনানুরাগসুকুমার—
স্বয়াংলবদানন্দচ্বশণবযাপার-রমনীয় রূঙ্গপা রসঃ।”
[‘ধ্বনযাঙ্গিাক’, পিাচ্ন ১/৪]
অথশাৎ,“রস হঙ্গে লনঙ্গজর আনন্দময় সলম্বঙ্গতর (Consciousness) আস্বাদরূপ একলট্ বযাপার। মঙ্গনর পূবশ
লনলদশষ্ট রলত প্রভৃলত ভাঙ্গবর বাসনা দ্বারা অনুরলিত সলম্বত আনন্দময় পসৌকুমার্শ প্রাপ্ত হয়।”২ কাঙ্গবযর লবভাব, ও
অনুভাঙ্গবর সহঙ্গর্াঙ্গগ মানুঙ্গষর লচ্ত্তলস্থত স্থায়ীভাবগুলি উদঙ্গবালধ্ত হয় এবাং পাঠক আনন্দানুভূলত িাভ কঙ্গরন।
রসতঙ্গত্ত্বর আলদগুরু ভরতমুলনও নাট্যরস প্রসঙ্গে লিঙ্গেঙ্গেন—

নলহ রসাদ ঋঙ্গত কলিদ্ অথশঃ প্রবতশঙ্গত।
তত্র লবভানুভাব বযালভচ্ালর-সাংঙ্গর্াগাদ্ রস লনষ্পলত্ত।

[ ‘নাট্যশাস্ত্র’,৬।৩৪]

অথশাৎ, রস লভন্ন পকাঙ্গনা লবষয়ই প্রবলতশত হয় না। নাট্য লবষঙ্গয় লবভাব,অনুভাব ও বযালভচ্ালর ভাঙ্গবর সাংঙ্গর্াগ
রঙ্গসর লনষ্পলত্ত হঙ্গয় থাঙ্গক। এক কথায় ‘রস’ হঙ্গে পাঠঙ্গকর এক অলনবচ্শনীয় আঙ্গত্মাপিলির বস্তু - এক পিাঙ্গকাত্তর
আনন্দঙ্গবাধ্। কী ভাঙ্গব এই আঙ্গত্মাপিলি হয় তার একট্ু বযােযা শুঙ্গন লনঙ্গি আমাঙ্গদর মূি আঙ্গিাচ্নার সুলবধ্া হঙ্গব।
জন্ম পথঙ্গকই মানুষ পবশ লকেু ভাব বা লচ্ত্তবৃলত্ত প্রাপ্ত হয়। এই লচ্ত্তবৃলত্তগুঙ্গিার ক্ষয় বা িয়- লকেুই পনই। মানুঙ্গষর
‘বাসনাঙ্গিাঙ্গক’ সাংস্কাররূঙ্গপ এই লচ্ত্তবৃলত্তগুঙ্গিা লচ্রজাগরূক থাঙ্গক। উপর্ুক্ত কারঙ্গণর সাংস্পঙ্গশশ এঙ্গি এই
লচ্ত্তবৃলত্তগুঙ্গিার অলভবযলক্ত ঘঙ্গট্ মানুঙ্গষর পদঙ্গহ এবাং আচ্রঙ্গণ। পর্মন-‘ভয়’ মানুঙ্গষর একলট্ ‘ভাব’ বা লচ্ত্তবৃলত্ত। ভঙ্গয়র
কারণ ঘট্ঙ্গি মানুষ ভয় পায় এবাং পসই ভঙ্গয়র অলভবযলক্ত তার আচ্রঙ্গণ প্রকাশ পায়। মুে ফ্যাকাঙ্গশ হঙ্গয় র্ায়। ঘন
ঘন শ্বাস পঙ্গড়। চ্ক্ষু লবস্ফালরত হঙ্গয় র্ায় ইতযালদ। পিৌলকক কারঙ্গণ র্েন মানুঙ্গষর ভঙ্গয়র অলভবযলক্ত প্রকালশত হয়
তেন তা লনতান্তই সাধ্ারণ বযাপার। তার সঙ্গে ‘রস’ বা আনন্দাস্বাঙ্গদর পকানও সম্বন্ধ পনই। এই ভয় লচ্ত্তবৃলত্তর
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উঙ্গদ্বাধ্ঙ্গনর কারণ র্েন পকাঙ্গনা কাবয বা নাট্ক হয় হয় তেনই পাঠক লচ্ঙ্গত্ত রঙ্গসর উঙ্গদ্বাধ্ন ঘঙ্গট্। পাঠক তেন ভয়
পবাঙ্গধ্র মঙ্গধ্যও পশষপর্শন্ত আনঙ্গন্দর সন্ধান পান। কাবয বা নাট্ঙ্গকর দ্বারা ভয় লচ্ত্তবৃলত্তর জাগরঙ্গণর পর্ কারণ ও
প্রকাশ তাঙ্গকই অিাংকার শাঙ্গস্ত্র ‘লবভাব’ ও ‘অনুভাব’ বঙ্গি। কাঙ্গবযর লবভাব, অনুভাঙ্গবর দ্বারা মানুঙ্গষর পর্ লচ্ত্তবৃলত্তর
অনুরঞ্জন ঘঙ্গট্ পসই লচ্ত্তবৃলত্তগুলিই ‘রঙ্গস’ পলরণত হয়।
বযালক্ত জীবঙ্গন আমরা পকউ-ই দুঃে কষ্ট পপঙ্গত চ্ায় না, পেন্দও কলর না। পসই আমাঙ্গদরই লপ্রয় গ্রন্থ বা লপ্রয়
নাট্ক বা লপ্রয় লসঙ্গনমাট্া দুঃঙ্গের হঙ্গয় থাঙ্গক। পাঠক র্ুগ র্ুগ ধ্ঙ্গর পৃলথবীর তাবৎ ট্রালজক কালহলনর প্রলত অসীম আগ্রহ
পদলেঙ্গয় আসঙ্গে। ‘our Sweetest songs are those that tell of saddest thought’- এই কথার অঙ্গমাঘ
সতযতা এই আনন্দস্বরূপ রঙ্গসর আস্বাদঙ্গনর কারঙ্গণই। কাঙ্গবযর সুে, দুঃে, হালস-কান্না র্েন পাঠক লচ্ঙ্গত্তর ভাবঙ্গক
জাগলরত কঙ্গর তেনই পসই ভাঙ্গবর রস পলরণলত ঘঙ্গট্। সুকলব, সুঅলভঙ্গনতা বা সুগায়ক পাঠক বা পশ্রাতার লচ্ঙ্গত্ত এই
রস উঙ্গদ্বাধ্ঙ্গনর কাজলট্ কঙ্গর থাঙ্গকন আপন প্রলতভার মহান ক্ষমতা বঙ্গি। এই ক্ষমতা ঐশী ক্ষমতা। পশ্রি কাবয এবাং
মহাকলবর িক্ষযই হি আনন্দরূপ রঙ্গসর সৃজন। পশ্রি কাবয ‘আনন্দলনষযলন্দ’। আিাংকালরঙ্গকর বযােযায় এই রসানন্দ
পরব্রহ্মস্বাঙ্গদর সঙ্গগাত্র। কাবয রষ্টাও তাই ব্রহ্মা সমতুিয ‘কলবঙ্গরব প্রজাপলত’ [‘অলিপুরাণ’]। আিাংকালরক ভট্টনায়ঙ্গকর
কথায় রসানন্দ ‘পরব্রহ্মস্বাদ সলচ্ব’। লবশ্বনাথ কলবরাজ কথায়—

বাকযাং রসাত্মকাং কাবযম্।
[‘সালহতয দপশণ’, ১/৩]
রসাত্মক বাকযই একমাত্র কাবয। কাঙ্গবযর পঙ্গর পাঠঙ্গকর র্াবতীয় পিাভ ঐ আনন্দট্ুকুর ওপর।
ভারতীয় আিাংকালরকগণ মানবলচ্ঙ্গত্তর অসাংেয ভাঙ্গবর মঙ্গধ্য নয়লট্ ভাবঙ্গক প্রধ্ান বা স্থায়ীভাবরূঙ্গপ লচ্লিত কঙ্গর
এই ন’লট্ ভাঙ্গবর নয়লট্ রসরূপ প্রালপ্তর কথা বঙ্গিঙ্গেন। এই নয়লট্ স্থায়ীভাব ও তাঙ্গদর রসরূপগুলি হি- রলতভাবশৃঙগাররস, হাসভাব- হাসযরস, পশাকভাব- করুণরস, পরাধ্ভাব-পরৌদ্ররস, উৎসাহভাব-বীররস, ভয়ভাব- ভয়ানকরস,
জুগুপ্সাভাব-বীভৎসরস, লবস্ময়ভাব- অদ্ভুতরস, শমভাব-শান্তরস। এই প্রধ্ান ভাবগুঙ্গিার রসপলরণতীঙ্গত পমাট্ামুলট্
পতলত্রশলট্ মত পগৌণভাব সহঙ্গর্ালগতা কঙ্গর থাঙ্গক। এই পগৌণভাবগুলিঙ্গক অিাংকারশাঙ্গস্ত্র ‘সিারীভাব’ বা
‘বযালভচ্ালরভাব’ বঙ্গি। আঙ্গবগ, পরাধ্ ধ্ৃলত, অসুয়া ইতযালদ পতলত্রশলট্ পগৌণভাবঙ্গক বযালভচ্ালরভাবরূঙ্গপ লচ্লিত করা
হঙ্গয়ঙ্গে।
স্থায়ীভাব ও সিারীভাব পর্মন রসচ্বশণার আন্তলরক উপাদান লঠক পতমনই রসাস্বাঙ্গদর বাহয উপাদান হি লবভাব
ও অনুভাব। লবভাবঙ্গক রসানুভূলতর ‘কারণ’ লহঙ্গসঙ্গব লচ্লিত করা হয়। ভরত বঙ্গিঙ্গেন—

লবভাব: কারণাং লনলমত্ত পহতুলরলত পর্শায়াঃ
লবভাবযঙ্গন্ত অঙ্গনন বাগেসত্ত্বালভনয়া ইলত লবভাবঃ।

[‘নাট্যশাস্ত্র’]

অথশাৎ, লবভাব হি রস উদঙ্গবাধ্ঙ্গনর কারণ, পহতু, লনলমত্ত ইতযালদ পর্শায়ভুক্ত। লবভাঙ্গবর দ্বারা আলেক ও সালত্ত্বক
অলভনয় জ্ঞালপত হয়। তঙ্গব এই কারণ লনলমত্ত লবভাব একান্তভাঙ্গবই কালবযক বা লশল্প-সালহতযঙ্গকলন্দ্রক। বাস্তব জগঙ্গত
পর্ সমস্ত কারঙ্গণ ভয়, পশাক, পরাধ্ প্রভৃলত স্থায়ীভাঙ্গবর সৃলষ্ট হয় পসই পিৌলকক কারণগুলি লকন্তু লকেুঙ্গতই লবভাব নয়।
লবভাব একান্তই লশল্প-সালহতযগত অঙ্গিৌলকক কারণ। সমাঙ্গিাচ্ক লবভাঙ্গবর এই আ-পিৌলকক ধ্ঙ্গমশর বযােযা লদঙ্গত
লগঙ্গয় লিঙ্গেঙ্গেন- “পৃলথবীঙ্গত রলত, পশাক, প্রভৃলত স্থায়ীভাঙ্গবর র্াহারা কারণ তাহারা র্েন কাঙ্গবয ও নাঙ্গট্য প্রঙ্গবশ
িাভ কঙ্গর তেন পিৌলকক ‘কারণ’ সাংঘা পলরতযাগ কলরয়া অঙ্গিৌলকক ‘লবভাব’ আেযািাভ কঙ্গর।”৩ আিাংকালরক
লবশ্বনাথও জালনঙ্গয়ঙ্গেন—

রতযাদুদঙ্গবাধ্কা পিাঙ্গক লবভাবাঃ কাবযনাট্যঙ্গয়াঃ।।
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রস প্রসঙ্গে শাক্তপদাবলি

প্রদীপ লবশ্বাস

অথশাৎ, পিৌলকক জগঙ্গত র্া রলত ইতযালদ (স্থায়ী) ভাঙ্গবর উঙ্গদ্বাধ্ক, তা কাবয ও নাট্ঙ্গক লনঙ্গবলদত হঙ্গি তাঙ্গকই
লবভাব বঙ্গি।
এই লবভাবরূপ কাবযকারঙ্গণর দুলট্ ভাগ-আিম্বনলবভাব ও উদ্দীপনলবভাব। কাবয-নাট্ঙ্গকর নায়ক-নালয়কা বা পাত্রপাত্রী হি আিম্বনলবভাব। আর উদ্দীপনলবভাব হি আিম্বনলবভাঙ্গবর পলরঙ্গপাষক - পর্মন লবজনবন, নদীতীর, বষশাঋতু
ইতযালদ পর্ পপ্রলক্ষঙ্গত আিম্বন লবভাব প্রলতষ্টা পায় তাই-ই উদ্দীপন লবভাব।
আর অনুভাব হি,মঙ্গন ভাব উৎপলত্ত হঙ্গি পর্ সমস্ত লবকার বা উপাঙ্গয় তা বাইঙ্গর প্রকাশ প্রায় পসই সমস্ত লচ্ি বা
িক্ষণ। এককথায়, অনুভাব হি নাট্ঙ্গকর পাত্র-পাত্রীর অলভনয়। এই অলভনয় আলেক, বালচ্ক ও সালত্ত্বক এই ত্রয়ী
অলভবযলক্তর দ্বারা প্রকালশত হয়। দুস্মঙ্গন্তর মৃগয়া তযাগ, কৃশতা, চ্িি চ্ক্ষু, অসাংিি উলক্ত, ইতযালদ রলতভাঙ্গবর কার্শ
প্রদশশঙ্গনর মধ্য লদঙ্গয় দুস্মঙ্গন্তর হৃদঙ্গয়র পপ্রমভাব ফ্ুঙ্গট্ ওঙ্গঠ। লবভাঙ্গবর এই সব কাবযময় উপস্থাপনই ‘শকুন্তিা’
নাট্ঙ্গকর অনুভাব। কাঙ্গবযর লবভাব, অনুভাঙ্গবর সাহাঙ্গর্য স্থায়ী ভাঙ্গবর রসপলরণতীর পদ্ধলতলট্র চ্মৎকার বযােযা দান
কঙ্গরঙ্গেন অধ্যাপক শযামাপদ চ্রবত্তশী তাঁর ‘অিাংকারচ্লন্দ্রকা’ গ্রঙ্গন্থ। বযােযালট্ উদ্ধার করিাম—

“কাঙ্গবযর উপাদান শব্দ। এই শঙ্গব্দর উপাদাঙ্গন কলব লনম্মশাণ কঙ্গরন লবভাব অনুভাব র্থাঙ্গর্াগযরূঙ্গপ তাঁর
অলভঙ্গপ্রত স্থালয়ভাঙ্গবর অনুগত কঙ্গর। পাঠক র্েন এই কাবয পাঠ কঙ্গরন, তেন প্রথঙ্গম হয় এই লবভাব
অনুভাঙ্গবর অথশঙ্গবাধ্। তারপর, পাঠক র্লদ সহৃদয় হন, এই অথশঙ্গবাধ্ পথঙ্গক হৃদয়সাংবাঙ্গদর দ্বারা তাঁর লচ্ঙ্গত্ত
কাঙ্গবযর স্থায়ীর সজাতীয় স্থায়ীর উঙ্গদ্বাধ্ন হয়। এই উঙ্গদ্বাধ্ঙ্গনর ফ্ঙ্গি কাঙ্গবযর লবভাব অনুভাব পাঠঙ্গকর
আত্মলচ্ঙ্গত্তর সঙ্গে সাংঙ্গর্ালজত হওয়ায় নবীভূত, অতএব সুন্দর হঙ্গয় ওঙ্গঠ। এই অলভনব সুন্দর লবভাব
অনুভাব পাঠঙ্গকর লচ্ঙ্গত্ত জন্মান্তরলনলবষ্ট সাংস্কাররূপ বাসনাঙ্গক কঙ্গর রলঞ্জত। সুন্দর লবভাব অনুভাঙ্গব রলঞ্জত
এই বাসনা পাঠঙ্গকর স্ব-সাংলবৎঙ্গক অনু-রলঞ্জত কঙ্গর তাঙ্গক কঙ্গর পতাঙ্গি সুকুমার। রস একট্া সাংলবৎমাত্র,
তাই সাংলবৎ আর আনন্দ অলভন্ন। লকন্তু এোঙ্গন সাংলবৎ লবভাবানুভাবরলঞ্জত বাসনার অনুরঞ্জঙ্গন সুকুমার বঙ্গি
আনন্দও লবলশষ্ট (absolute নয় qualified) এই লবলশষ্ট আনন্দসাংলবৎ-এর পর্ চ্র্ব্শণাবযাপার, এর দ্বারা
রসনীয় অথশাৎ স্বাদঙ্গর্াগয পর্ রূপ, তার নাম রস।.... র্াঙ্গক বিা হঙ্গয়ঙ্গে পাঠঙ্গকর
‘স্বসাংলবদানন্দচ্র্ব্শণাবযাপার’ আসঙ্গি পস এই-লবভাব অনুভাঙ্গব রলঞ্জত (পাঠঙ্গকর) বাসনা মাঙ্গন তাঁর লনজস্ব
স্থায়ী। এই স্থায়ীর অনুরঞ্জঙ্গন সুকুমার পাঠঙ্গকর স্বসাংলবৎ। স্থালয়-অনুরলঞ্জত মধ্ুর সাংলবৎই সাংলবদানন্দ। বঙ্গড়া
বঙ্গড়া দাশশলনক পলরভাষা বাদ লদঙ্গি সহজ পবাধ্য সারতত্ত্ব র্া পাওয়া র্ায়, তা হি এই পর্ পাঠকলচ্ঙ্গত্ত
অলভবযক্ত তাঁর লনজস্ব পর্ স্থায়ী ভাব, তারই প্রতীলতই রস। ধ্বনযাঙ্গিাঙ্গক প্রতীলত, রসনা, চ্র্ব্শনা, আস্বাদন
একই অঙ্গথশ লবলভন্ন স্থাঙ্গন বযবহৃত হঙ্গয়ঙ্গে।” ৪
।৩।
শাক্তপদাবিীর রসতত্ত্ব পগৌড়ীয় ববষ্ণব রসতঙ্গত্ত্বর অনুসারী। বিাবাহুিয উত্তর বচ্তনযকাঙ্গি ভারতীয় ‘রসবাদ’ এক
পিাঙ্গকাত্তর মলহমা প্রাপ্ত হঙ্গয়ঙ্গে পগৌড়ীয় রসতালত্ত্বক মহাজনগঙ্গণর লসদ্ধাঙ্গন্ত। ভারতীয় রসবাদ পগৌড়ীয় ভলক্তবাঙ্গদর
পবদীঙ্গত নবরূপ প্রাপ্ত হঙ্গয়ঙ্গে। আিাংকালরক নবরঙ্গসর জায়গা লনঙ্গয়ঙ্গে ‘ভলক্তরস’। ভারতীয় রসবাঙ্গদর এমন
পিাঙ্গকাত্তর মলহমালিত রূপগ্রহণ প্রসঙ্গে আঙ্গিাচ্ক লিঙ্গেঙ্গেন- “সাংস্কৃত আিাংকালরকগণ র্েন এইভাঙ্গব পালথশব
সালহতয লবষয়ক রঙ্গসাঙ্গদ্বাধ্ িইয়া আঙ্গিাচ্নায় বযস্ত লেঙ্গিন, তেন বচ্তঙ্গনযাত্তর র্ুঙ্গগর বাঙািী সমাঙ্গিাচ্ঙ্গকরা রসঙ্গক
আধ্যালত্ত্বক জগঙ্গত সিালরত কলরঙ্গত র্ত্নবান হইয়ালেঙ্গিন। বচ্তঙ্গনযর প্রভাঙ্গব প্রভাবালিত হইয়া এই পক্ষঙ্গত্র সবশপ্রথম
অগ্রসর হন রূপঙ্গগাস্বামী। শ্রীরূপ তাঁহার ‘ভলক্তরসামৃতলসন্ধু’ গ্রঙ্গন্থ ভলক্তবাদঙ্গক রসবাঙ্গদর মাধ্যঙ্গম প্রলতলিত
কলরয়াঙ্গেন। তাঁহার মঙ্গত ভলক্তরসই একমাত্র রস অনয রসগুলি ইহারই অবান্তর পভদমাত্র।”৫ পিৌলকক অিাংকারশাঙ্গস্ত্র
ভলক্তরঙ্গসর স্থান পনই।পসই ভলক্তঙ্গকই ববষ্ণবমহাজনগণ সার পজঙ্গনঙ্গেন। ববষ্ণঙ্গবর ভলক্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়-ঐশ্বলরক- ‘সা
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পরানুরলক্তরীশ্বঙ্গর’। এই ভলক্ত কৃঙ্গষ্ণর ঐশ্বর্শঙ্গবাধ্হীন। লপ্রয়তা এর স্বরূপিক্ষণ। ববষ্ণব ভঙ্গক্তর ‘রাগ’ বা ‘রলত’
একলট্মাত্র- ‘কৃষ্ণানুরাগ’ বা ‘কৃষ্ণরলত’ (লপ্রয়বস্তুর প্রলত আকষশণ রলত)। এই ‘কৃষ্ণরলত’ সাধ্ারণভাঙ্গবর পথঙ্গক পৃথক
বস্তু-সম্পূণশ অ-পিৌলকক।ববষ্ণব রসতঙ্গত্ত্বর প্রলসদ্ধ গঙ্গবষক ক্ষুলদরাম দাস সাধ্ারণ রঙ্গসর অঙ্গিৌলককত্ত্ব এবাং ববষ্ণবীয়
ভলক্তরঙ্গসর অ-পিৌলককত্ব সম্পঙ্গকশ সুন্দর বযােযা কঙ্গরঙ্গেন তাঁর ‘ববষ্ণব-রস প্রকাশ’ গ্রঙ্গন্থ। লিঙ্গেঙ্গেন- “পিৌলকক
কাবযশাঙ্গস্ত্র ভাবমাত্রই পিৌলকক, আর লবভাব এবাং অনুভাব সিারীলমশ্র লবভাঙ্গবর সহায়তায় ভাঙ্গবর পর্ আনন্দাত্মক
পলরণাম পকবি তাই-ই অঙ্গিৌলকক। আবার এ ‘অঙ্গিৌলকক’ এবাং কৃষ্ণরলতর অঙ্গিৌলকক সমাথশকও নয়। কাবযরঙ্গসর
অঙ্গিৌলকক অপ্রাকৃত নয়, অ-পিৌলকক অথশাৎ পিৌলকক কার্শ-কারণ জনয-জনক প্রভৃলত সম্বন্ধ পবাঙ্গধ্র অঙ্গর্াগয।
রসালভবযলক্তর বযাপারগুলিঙ্গক পিৌলকক প্রমাঙ্গণর দ্বারা ধ্রা র্ায় না, অনুভঙ্গবই তার সতযতার একমাত্র িক্ষয, তাই
অঙ্গিৌলকক। আর ববষ্ণঙ্গবর অঙ্গিৌলকক হি র্া পিৌলকক বা মালয়ক জগঙ্গতর নয়, অথশাৎ আধ্যালত্মক। শব্দদুলট্ এক
হঙ্গিও এঙ্গদর বাচ্কত্ব পৃথক।”৫
কায়-বাক্-লচ্ত্ত কৃঙ্গষ্ণ সমলপশত হঙ্গি তঙ্গবই ভলক্তভাব উলদত হয়। জ্ঞান কমশ ববরাঙ্গগযর পিশমাত্র থাঙ্গক না।
‘রাগালত্মকা’ এবাং ‘রাগানুগা’ এই লদ্বলবধ্ পন্থায় ববষ্ণবীয় কৃষ্ণরলত ধ্ারা প্রবালহত। ভক্তঙ্গভঙ্গদ এই কৃষ্ণরলতর আবার
পাঁচ্লট্ ভাগ-শান্তরলত, দাসযরলত, সেযরলত, বাৎসিযরলত এবাং মধ্ুরকরলত। ববষ্ণবীয় ‘ভলক্তরস’ তাই পি-প্রকারশান্তরস, দাসযরস, সেযরস, বাৎসিযরস, ও মধ্ুররস। ভগবান পাঁচ্ প্রকাঙ্গরর সাধ্নাঙ্গত প্রীত হন। ববষ্ণবপদাবলি এই
পিরঙ্গসর কলবতা। ভারতীয় কাবযলজজ্ঞাসায় ববষ্ণবীয় রস বযােযায় এভাঙ্গবই Art for Art’s Sake এর পাশাপালশ
Art for soul sake-এর তঙ্গত্ত্বর প্রলতিা লদঙ্গয়ঙ্গে। ভারতীয় রসবাঙ্গদর এমন পিাঙ্গকাত্তর মলহমালিত রূপগ্রহণ প্রসঙ্গে
আঙ্গিাচ্ক লিঙ্গেঙ্গেন- “সাংস্কৃত আিাংকালরকগণ র্েন এইভাঙ্গব পালথশব সালহতয লবষয়ক রঙ্গসাঙ্গদ্বাধ্ িইয়া আঙ্গিাচ্নায়
বযস্ত লেঙ্গিন, তেন বচ্তঙ্গনযাত্তর র্ুঙ্গগর বাঙািী সমাঙ্গিাচ্ঙ্গকরা রসঙ্গক আধ্যালত্ত্বক জগঙ্গত সিালরত কলরঙ্গত র্ত্নবান
হইয়ালেঙ্গিন। বচ্তঙ্গনযর প্রভাঙ্গব প্রভাবালিত হইয়া এই পক্ষঙ্গত্র সবশপ্রথম অগ্রসর হন রূপঙ্গগাস্বামী। শ্রীরূপ তাঁহার
‘ভলক্তরসামৃতলসন্ধু’ গ্রঙ্গন্থ ভলক্তবাদঙ্গক রসবাঙ্গদর মাধ্যঙ্গম প্রলতলিত কলরয়াঙ্গেন। তাঁহার মঙ্গত ভলক্তরসই একমাত্র রস
অনয রসগুলি ইহারই অবান্তর পভদমাত্র।”৬
তঙ্গব শাক্তদশশন এবাং শাক্ত-সালহঙ্গতযর প্রসঙ্গে পকানও স্বতন্ত্র রসশাস্ত্র গঙ্গড় উঙ্গঠলন। পরবতশী শাক্ত-সালহতযর
রসলবচ্ার প্রসঙ্গে র্া লকেু আঙ্গিাচ্না হঙ্গয়ঙ্গে তা মূিত ববষ্ণব রসশাস্ত্রঙ্গক সামঙ্গন পরঙ্গে। শাক্তশাঙ্গস্ত্রও মূি ভলক্তরসঙ্গক
আশ্রয় কঙ্গর তার পাঁচ্লট্ রসরূপ কলল্পত হঙ্গয়ঙ্গে র্থা বাৎসিয, বীর, অদ্ভুত, লদবয ও শান্ত। এই প্রসঙ্গে ড. সুধ্ীর
কুমার দাশগুঙ্গপ্তর লবঙ্গবচ্না এঙ্গকবাঙ্গর র্থাথশ। তাঁর ‘কাবযাঙ্গিাক’ গ্রঙ্গন্থ বঙ্গিঙ্গেন- “ববষ্ণব পদাবিীর নযায়
শাক্তপদাবিীরও আিম্বন ভলক্তরস। এই ভলক্তরস নানা ভাঙ্গবর অলধ্বাসঙ্গন বাৎসিয, বীর, অদ্ভুত, লদবয ও শান্ত এই
পিমুেয রঙ্গস উচ্ছ্বলিত হইয়া উলঠয়াঙ্গে। শাক্তসাধ্কগঙ্গণর ভলক্তভাব হইঙ্গতঙ্গে লদবয মাতৃভাব বা মাতৃমহাভাব।”৭
বস্তুত, শাক্তসাধ্ক বা শাক্ত-সাধ্ককলবগণ মাতৃভলক্তঙ্গকই জীবঙ্গনর সার কঙ্গরলেঙ্গিন। পর্ লচ্ন্ময়ী মহাশলক্তময়ীঙ্গক
শাক্তসাধ্ক জগৎ ও জীবঙ্গনর মূিীভূত শলক্তরূঙ্গপ প্রতযক্ষ কঙ্গরলেঙ্গিন, সবশভূঙ্গতশ্বরী রূঙ্গপ প্রণলত জালনঙ্গয়ঙ্গেন—

র্া পদবী সবশভূঙ্গতষু শলক্তরূঙ্গপণ সাংলস্থতা।

[‘শ্রীশ্রীচ্ণ্ডী’]

বঙ্গি, পসই আলদভূতাসনাতনী অদযাশলক্ত মহামায়াঙ্গক আবার প্রতযক্ষ কঙ্গরঙ্গেন আপনার মাঙ্গয়র পূজনীয় পবদীঙ্গত।
শাক্তকলবর কথায় সুঙ্গর গাঙ্গন লচ্ন্ময়ী রঙ্গসশ্বরীর মৃন্ময়ী মাতৃরূপ প্রতযক্ষ হঙ্গয় ওঙ্গঠ, বঙ্গড়া হঙ্গয় ওঙ্গঠ মাঙ্গয়র প্রলত
সন্তাঙ্গনর অনালবি পপ্রম-প্রীলত ভাঙ্গিাবাসা। শাক্তগাঙ্গনর পরঙ্গত পরঙ্গত জলড়ঙ্গয় আঙ্গে লবশ্বময়ীর সঙ্গে সাধ্কলবর এই
‘আলম-তুলম’র িীিাচ্ািিয। বস্তুত, বাঙালির লচ্ন্তা-বচ্তনয-সাংস্কাঙ্গর মাতৃপ্রাণতার এমনই মহান ঐলতহয। বাঙালির এই
মাতৃপ্রাণতার পলথকৃত পবাধ্ হয় রামপ্রসাদ কমিাকাঙ্গন্তর মঙ্গতা শাক্তকলবরা। আঙ্গিাচ্ক লিঙ্গেঙ্গেন- “এই মাতৃভাঙ্গবর
অলত মহনীয় প্রকাশ হইয়াঙ্গে লসদ্ধ কলব রামপ্রসাঙ্গদর কলবতায়। ... ‘মা’ এই ডাক রাম প্রসাঙ্গদর কঙ্গে এক লসদ্ধমঙ্গন্ত্রর
শলক্তঙ্গত মলহমময় হইয়া উলঠয়াঙ্গে।” ৮ শাক্তকলবই পদলেঙ্গয়ঙ্গেন পর্ বযাকুি ভাঙ্গব ‘মা’ বঙ্গি ডাকঙ্গত পারঙ্গি; লনঃশঙ্গতশ
Volume- VII, Issue-III

January 2019

12

রস প্রসঙ্গে শাক্তপদাবলি

প্রদীপ লবশ্বাস

ব্রহ্মময়ীর চ্রঙ্গণ আপনাঙ্গক সঁঙ্গপ লদঙ্গত পারঙ্গি; তঙ্গব লতলন সন্তাঙ্গনর সমস্ত দু:ে কঙ্গির দায় পনন; পরম মমতায়
ঘঙ্গরর পবড়া পবঁঙ্গধ্ পদন। শাক্তপদাবলির পিরস পর্ন পসই লবশ্বময়ীর চ্রঙ্গণ লনঙ্গবলদত শাক্তসাধ্ঙ্গকর পি উপাচ্াঙ্গর
সলিত গীতরূপ বনঙ্গবদয।
‘বাৎসিযরঙ্গসর’ গান:
‘বৎসিতা’ স্থায়ী ভাঙ্গবর রসরূপ ‘বাৎসিযরস’। এই বাৎসিয আবার আিম্বনঙ্গভঙ্গদ দু’ধ্রঙ্গনর-‘বাৎসিয’ এবাং
‘প্রলতবাৎসিয’। লপতামাতার সন্তাঙ্গনর প্রলত পর্ বৎসিতা তা ‘বাৎসিয’। আর সন্তাঙ্গনর লপতা মাতার প্রলত বৎসিতা
‘প্রলতবাৎসিয’। অঙ্গনঙ্গক আবার বাৎসিয এবাং বাৎিযরঙ্গসর ত্রলবধ্ লবভাগ লনঙ্গদশশ কঙ্গরন। পর্মন বাৎসিয, লমিন
বাৎসিয, লবরহ বাৎসিয।৯ ভরত প্রমুে প্রালচ্ন আিাংকালরঙ্গকরা ‘বাৎসিযরস’-পক রস লহসাঙ্গব স্বীকৃলত লদঙ্গত কুো
পদোঙ্গিও বিরাম দাস, র্াদঙ্গবন্দ্র, রায়ঙ্গশের প্রমুে ববষ্ণব কলবগণ পর্মন বাৎসিযরঙ্গসর অমৃত ধ্ারায় স্নান
পসঙ্গরঙ্গেন, পতমনই রামপ্রসাদ, কমিাকান্ত, লগলরশ পঘাষ, মধ্ুসূদন, নবীনচ্ন্দ্র, নজরুি ইসিাম প্রমুে শলক্তকলবগণ
পসই ‘লপর্ুষ পঙ্গয়াধ্ারা’ পান করঙ্গত পচ্ঙ্গয়ঙ্গেন আকে। বিবাহুিয, বাৎসিযরসই শাক্তপদাবলির প্রধ্ান রস।
িীিাপর্শাঙ্গয়র বািযিীিা, আগমণ, লবজয়ার গাঙ্গন এই বাৎসিয রস পর্মন উমা লগলররাজ ও পমনকার প্রতীঙ্গক
উচ্ছ্বলিত হঙ্গয়ঙ্গে, শযামাসাংগীতগুঙ্গিাঙ্গত পতমনই ব্রহ্মময়ী এবাং সন্তানতুিয কলব-র আঙ্গবদন, লনঙ্গবদন; আদর,
পসাহাগ, অলভমাঙ্গনর মধ্য লদঙ্গয় মায়া-মমতা-পস্নঙ্গহর ঝনশাধ্ারা হঙ্গয় বঙ্গয় পগঙ্গে।
বাৎসিয ভুবঙ্গনর লতন বালসন্দা- উমা, পমনকা ও লগলররাজ। উমার জন্ম-বািযকাি-লববাহ (ঙ্গগৌরীদান)-লপতৃগৃঙ্গহ
আগমন লবজয়া ইতযালদ মানলবক ঘট্না ও কালহনীর পরম্পরায় বাৎসঙ্গিযর মানলবক মুেলট্ উদ্ভালসত হঙ্গয় উঙ্গঠঙ্গে।
রামপ্রসাদ কমিাকাঙ্গন্তর মঙ্গতা মহাপ্রলতভাধ্র শাক্তসাধ্ককলবগণ তাঁঙ্গদর প্রলতভা লনঃঙ্গশঙ্গষ উজার কঙ্গর লদঙ্গয়েন
বাৎসঙ্গিযর গাঙ্গন। আঙ্গিাচ্ক র্থশাথই লিঙ্গেঙ্গেন-“বাৎসিযরস পলরস্ফূট্ মা পমনকা ও পোট্ঙ্গমঙ্গয় উমার মঙ্গধ্য লমিন
বাৎসিয প্রকাশ পাইয়াঙ্গে। উমা হঙ্গরর ঘরনী হইবার পর আগমনী গাঙ্গন, এবাং লবরহ-বাৎসিয লবজয়া গাঙ্গন। এই
আগামনী লবজয়া গাঙ্গনর মঙ্গধ্য লদঙ্গয়ই পদাবিীর সবশজনীন আঙ্গবদন সবশালধ্ক পলরমাঙ্গণ অনুভূত হয়।”১০
লর্লন পূণশব্রহ্মময়ী, লর্লন সবশভূতশ্বরী, লর্লন লত্রগুঙ্গণর কারণ এবাং লত্রগুণালততা, লর্লন সৃলষ্ট লস্থলত িঙ্গয়র কারণভূতা,
লর্লন সবশ আনঙ্গন্দর উৎসার আনন্দময়ী পসই মহাচচ্তঙ্গনযর আধ্ার বচ্তনযরূলপণী সুকলঠন পস্নঙ্গহর ট্াঙ্গন লগলররাজ
লহমািয় এবাং পমনকার ঘঙ্গর জন্মগ্রহণ কঙ্গরন। উমারূঙ্গপ পমনকার পকাি আঙ্গিা কঙ্গর সমগ্র লগলরপুর আনঙ্গন্দ ভলরঙ্গয়
পদন- এই পপৌরলণক কালহলনর মানলবক পাঠ উচ্ছ্বলিত হঙ্গয়ঙ্গে বািযিীিার গাঙ্গন।
উমা সামানয পমঙ্গয় নয় তা পমনকা অনুভব কঙ্গরঙ্গেন স্বপ্নদশশঙ্গন। চ্তুভুশজ নারায়ণ, পক্ষমুে লশব সকি পদবতাই
তাঁঙ্গক মাথায় কঙ্গর রাঙ্গেন। লতলন স্বঙ্গপ্ন পদঙ্গেঙ্গেন গড়ুর বাহন-নারায়ণ পর্াড় হাঙ্গত তাঁর কাঙ্গে লবনয় প্রাথশনা
করঙ্গেন।“মুলনগঙ্গণ ধ্যাঙ্গন র্াঁঙ্গর না পায়” এইপরমারধ্যাঙ্গকই লতলন কনযারূঙ্গপ গভশধ্ারণ কঙ্গরঙ্গেন—

তুলম ধ্নয লগলর! পহন কনযা পপঙ্গয়ে লক পূণয উদয়।

[রামপ্রসাদ]

এঙ্গহন কনযাঙ্গক লনঙ্গয় পমনকার বযস্ততার অন্ত পনই। পমঙ্গয় কথায় কথায় অলভমান কঙ্গর। অসম্ভব সব বায়না ধ্ঙ্গর।
লকেুঙ্গতই স্তনযপান করঙ্গত চ্ায় না,এমনই দুরন্ত-এমনই চ্িিা লগলরবািা—

উমা পকঁঙ্গদ কঙ্গর অলভমান
নালহ কঙ্গর স্তনযপান
নালহ োয় ক্ষীর ননী সঙ্গর।।
অবঙ্গশষ লনলশ
গগঙ্গন উদয় শশী
বঙ্গি উমা ধ্ঙ্গর পদ উহাঙ্গর।
[রামপ্রসাদ]
পশঙ্গষ তার সামঙ্গন আয়না ধ্রঙ্গি তঙ্গব পস শান্ত হয়—
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মুকুঙ্গর পহলরয়া মুে
উপলজি মহাসুে
লবলনলন্দত পকালট্ শশধ্ঙ্গর।

[রামপ্রসাদ]

মাঙ্গয়র আদঙ্গর, বাঙ্গপর পসাহাঙ্গগ, পাড়াপ্রলতঙ্গবশীঙ্গদর ভাঙ্গিাবাসা গাঙ্গয় পমঙ্গে বালিকা উমা রঙ্গম অষ্টম বঙ্গষশ পা
লদঙ্গিন। সমাজনীলত পমঙ্গন তাঁর লববাঙ্গহর পতাড়ঙ্গজাড় চ্িঙ্গত িাগঙ্গিা। পশঙ্গষ নারঙ্গদর পরামঙ্গশশ পদবালদঙ্গবর সঙ্গেই
উমার লববাঙ্গহর বযবস্থা পাকা করঙ্গিন লগলররাজ। লকন্তু এই অসমবষশীয় লববাঙ্গহ বাদ সাধ্ঙ্গিন পমনকা। বৃদ্ধ
মহাঙ্গদবঙ্গক জামাই লহঙ্গসঙ্গব পমঙ্গন লনঙ্গত পক্ষাঙ্গভ পফ্ঙ্গট্ পরঙ্গিন লতলন। লশব এঙ্গক বঙ্গয়াবৃদ্ধ তার উপর লবত্তহীনলভোলর। পনশাঙ্গোর। শ্মশাঙ্গন-মশাঙ্গন ঘুঙ্গর পবড়ায়। লকন্তু লবলধ্র লবধ্াঙ্গন এবাং উমার পজঙ্গদ পশষ পর্শন্ত উমা লশবঘরণী
হঙ্গয় বকিাঙ্গস চ্ঙ্গি পগঙ্গিন। বেঙ্গর মাত্র লতনলদঙ্গনর জনয বাঙ্গপর বালড়ঙ্গত আঙ্গসন। পমনকার কাঙ্গে এই লদনগুঙ্গিা
পরম আনঙ্গন্দর লদন হঙ্গয় পদো পদয়। উমার আগমঙ্গন বাাংিার ঘঙ্গর ঘঙ্গর, বাাংিার আকাঙ্গশ বাতাঙ্গশ প্রকৃলতঙ্গত
আনন্দময়ীঙ্গক বরঙ্গণর বাতশা রঙ্গট্ র্ায়। আগমনীর সুর পবঙ্গজ ওঙ্গঠ বাউঙ্গির একতারাঙ্গত। শাক্তপদাবলির আগমনী
পর্শাঙ্গয়র গানগুলিঙ্গত উমা-লশব-পমনকা-লগলররাজ-বাাংিার প্রকৃলত ইতযালদর প্রতীক্ষা-বযাকুিতায় কনযা বাৎসঙ্গিযর
রসধ্ারা উঙ্গদ্বি হঙ্গয়ঙ্গে। আর লবজয়ার গাঙ্গন উমার লশবগৃঙ্গহ র্াত্রাঙ্গক অবিম্বন কঙ্গর মা পমনকা-লগলররাজ এবাং
বাাংিাঙ্গদঙ্গশর ও বাঙালির মমশস্পশশী লবদায় বযথার করুণ দীঘশশ্বাস উচ্চালরত হঙ্গয়ঙ্গে। আগমনী ও লবজয়ার গাঙ্গন
পপৌরালণক উমাকালহনীর নবরূপায়ণ ঘঙ্গট্ পগঙ্গে। বািয-লববাহ তথা পগৌরীদানপ্রথা, পকৌলিনযপ্রথা, পণপ্রথা, বহুলববাহ
প্রথা প্রভৃলত লবলভন্ন কু-প্রথায় জীণশ বাঙালি এবাং বাাংিার সমাজ সাংস্কৃলত রীলত-নীলত লবশ্বাঙ্গসর সাংঙ্গর্াজঙ্গন পপৌরালণক
উমাকালহলনঙ্গক শাক্তকলব বাঙালি গৃহঙ্গস্থর আঁঙ্গতরকথা এবাং প্রাঙ্গণর বযাথায় পলরণত কঙ্গরঙ্গেন। পুরাতন পদবকালহলন
শাক্তকলবর কঙ্গে মাতা-লপতা-কনযার মঙ্গধ্য উচ্ছ্বলিত লচ্রন্তন মানবকালহলন তথা লচ্রশাশ্বত বাৎসঙ্গিযর ভাষয হঙ্গয়
উঙ্গঠঙ্গে। আঙ্গিাচ্ক র্থাথশ বঙ্গিঙ্গেন- “বাোিীর মতন ‘মা’ বলিয়া-ডালকঙ্গত পৃলথবীর আর-পকান জালত পাঙ্গর নাইবুলঝ বা পালরঙ্গবও না। মাঙ্গক পমঙ্গয় সাজাইয়া পর্ সব পেিা এঙ্গদঙ্গশর ভক্ত ও সাধ্ঙ্গকরা পেলিয়াঙ্গে, তাহার লনদশশন
অনয পকাথাও দৃষ্ট হয় না। তাই আগমনী ও লবজয়ার গান পকবি বাোিীই রচ্না কলরঙ্গত পালরয়াঙ্গে, আর পকাঙ্গনাও
জালত পাঙ্গর নাই। বাোিীর ভাষা ভািাঙ্গরর ইহা এক অমূিয সম্পদ”।১১ পর্ বাঙালি আপনার হৃদয় মলথত অমৃত দ্বারা
লনমাই মূলতশ বতলর কঙ্গর লবঙ্গশ্বর দরবাঙ্গর পপ্রঙ্গমর িলিত বাণী শুলনঙ্গয়ঙ্গেন পসই বাঙালিই লবশ্বময়ী লবশ্বজননীঙ্গক আপন
কনযা এবাং মাতা জ্ঞাঙ্গন আপনার মালট্র ঘঙ্গর মৃন্ময়ীর পবদীঙ্গত প্রলতলিত কঙ্গর ‘আলম-তুলম’-র বাৎসঙ্গিযর িীিাঙ্গেিায়
মত্ত হঙ্গয়ঙ্গেন। বদবীভাবঙ্গক আশ্রয় কঙ্গর এ এক অলনবচ্শনীয় মানব রঙ্গসর উদ্ভাসন; এ এক মহাকালবযক রস বযিনার
আস্বাদ। আগমনী লবজয়ার গাঙ্গন মানুঙ্গষর হৃদয়গত ভাঙ্গবর এমন রস পলরণতী লনতান্তই দুিশভ ।
পমনকা শুঙ্গনঙ্গেন হঙ্গরর ঘঙ্গর উমা দুঃঙ্গে আঙ্গেন। পমঙ্গয়র দুঃঙ্গের কথা শুঙ্গন অবলধ্ পমনকার লদন রালত্রঙ্গত লবষ
লমঙ্গশ পগঙ্গে। রাঙ্গত্র ঘুম পনই। দুঃস্বপ্ন পদঙ্গেন—

কুম্বপন পদঙ্গেলে লগলর, উমা আমার শ্মশানবাসী।

[লগলরশচ্ন্দ্র পঘাষ]

ঘুম পভঙ্গঙ র্ায় পমনকার। কনযামুে দশশঙ্গনর জনয অধ্ীর হঙ্গয় ওঙ্গঠন—

কঙ্গব র্াঙ্গব বি লগলররাজ, পগৌরীঙ্গর আলনত
বযাকুি বহঙ্গয়ঙ্গে প্রাণ উমাঙ্গর পদলেঙ্গত পহ।

[কমিাকান্ত]

লগলরবর পাষাণ-হৃদয়। পমনকার মাতৃহৃদঙ্গয়র বযাকুিতা লতলন বুঝঙ্গত চ্ান না। তাই লনঙ্গয় পমনকার অনুঙ্গর্াঙ্গগর
অন্ত পনই-

এমন পমঙ্গয় কাঙ্গর লদঙ্গয় হঙ্গয়ঙ্গে পাষাণ।
পগৌরী লদঙ্গয় লদগম্বঙ্গর আনঙ্গন্দ রঙ্গয়ে ঘঙ্গর।
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ইতযালদ বঙ্গি লগলররাজঙ্গক গাি পাঙ্গরন। পশষ পর্শন্ত এক সময় প্রলতজ্ঞা কঙ্গর বঙ্গসন পর্, এবার উমা এঙ্গি আর
লতলন উমাঙ্গক বকিাঙ্গস পাঠাঙ্গবন না—

লগলর, এবার আমার উমা এঙ্গি, আর উমা পাঠাব না।
বঙ্গি বিঙ্গব পিাঙ্গক মন্দ, কাঙ্গরা কথা শুনঙ্গবা না।
র্লদ এঙ্গস মতুযঞ্জয় উমা পনবার কথা কয়
এবার মাঙ্গয় লঝঙ্গয় করঙ্গবা ঝগড়া জামাই বঙ্গি মানব না।

[রামপ্রসাদ]

উমাঙ্গক আশ্রয় কঙ্গর পমনকার এইসব উলক্ত; হৃদয় পবদনার উচ্ছ্বাস, আঙ্গক্ষপ-লবিাপ লচ্রন্তন মাঙ্গয়র লচ্রন্তন
সন্তান বাৎসঙ্গিযর অসাধ্ারণ বাণীলশল্প হঙ্গয় উঙ্গঠঙ্গে।
পমনকা লগলররাজঙ্গক বারাবার কনযা আনবার তত্ত্বকথা মঙ্গন কলরঙ্গয় পদন র্াঙ্গত কঙ্গর জামাইঙ্গয়র পকান অসম্মান না
হয়—

লশবঙ্গক পূজঙ্গব লবল্বদঙ্গি
সচ্ন্দন আর গোজঙ্গি,
ভুিঙ্গব পভািার মন
অমলন সদয় হঙ্গবন সদানন্দ, আসঙ্গত লদঙ্গবন হারা তারাধ্ন।
এঙ্গনা কালত্তশক গণপলত, িক্ষ্মী সরস্বতী, ভগবতী এঙ্গনা মস্তঙ্গক কঙ্গর
জামাই র্লদ আঙ্গসন, এঙ্গনা সমাদর কঙ্গর।
[রাম বসু]
সারা লগলরপুর জুঙ্গড় আনঙ্গন্দর সাড়া পঙ্গড় পগঙ্গে। উমা বরঙ্গণর আঙ্গয়াজন চ্িঙ্গত থাঙ্গক সাড়ম্বঙ্গর—

নগর-রমনী উিু উিু ধ্বলন আনঙ্গন্দ লদঙ্গে বাঙ্গর বাঙ্গর।
চ্ি, বরণ কলরয়া গৃঙ্গহ আলন লগয়া-

[কমিাকান্ত]
[রামপ্রসাদ]

বঙ্গি নগরবাসী েুঙ্গট্ চ্ঙ্গি নগরদ্বাঙ্গরর লদঙ্গক। পমনকাও েুঙ্গট্ চ্ঙ্গিন তাঙ্গদর সঙ্গে কনযাবরঙ্গণর জনয—

আমার উমা এঙ্গিা বঙ্গি রানী এঙ্গিা পকঙ্গশ ধ্ায়।

[কমিাকান্ত]

দু হাত বালড়ঙ্গয় পদন কনযায় লদঙ্গক, তৃলষত মাতৃহৃদয় শান্ত হঙ্গত চ্ায় কনযাঙ্গক বঙ্গক্ষ জলড়ঙ্গয় ধ্ঙ্গর—

উমা পগা র্লদ দয়া কঙ্গর লহমপুঙ্গর এলি আয় মা কলর পকাঙ্গি।
বষশাবলধ্ হারাঙ্গয় পতাঙ্গর, পশাঙ্গকর পাষাণ বঙ্গক্ষ ধ্ঙ্গর আলে শূনয ঘঙ্গর
পকবি মলর নাই মা পবঁঙ্গচ্ আলে দুগশা নাম পকাঙ্গর।
এক বার আয় মা বঙ্গক্ষ ধ্লর, পুত্রঙ্গশাক লনবালর,
চ্াঁদ মুঙ্গে শঙ্করী, ডাক ‘মা’পবাঙ্গি।
[উদয়চ্াঁদ ববরাগী]
পমঙ্গয়ঙ্গক পকাঙ্গি বলসঙ্গয় আদঙ্গর আদঙ্গর ভলরঙ্গয় পদন পমনকা; মুেচ্ুম্বঙ্গন বযলতবযস্ত কঙ্গর পতাঙ্গিন; হাজাঙ্গরা প্রঙ্গশ্ন
চ্লকত কঙ্গর পতাঙ্গিন উমাঙ্গক—

পকমঙ্গন মা ভুঙ্গিলেলি এ দুঃলেনী মায়?
পাষাণ নলন্দনী তুইও লক পাষাণীর প্রায়?
সম্বৎসর হঙ্গিা গত, পতার লবরঙ্গহ অলবরত
পকঁঙ্গদলে কলহব কত, আলম মা পতামায়।
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মাতা পুত্রীর এই লমিন বাস্তলবক স্বগশীয় সুষমামলিত। আমাঙ্গদর প্রলত লদঙ্গনর ধ্ূলি-ধ্ূসলরত পৃলথবীর ঘঙ্গর ঘঙ্গর
পচ্াে পাতঙ্গি পর্ লচ্র অমলিত দৃশযলট্ আমাঙ্গদর মুগ্ধ কঙ্গর তা এই লমিন বাৎসিয। শাক্তকলবর পিেলন লমিন
বাৎসঙ্গিযর পসই লচ্র পসৌন্দঙ্গর্শর দৃশযলট্ঙ্গক কথায়, সুঙ্গর, তাঙ্গি অমরত্ব দান কঙ্গর পগঙ্গে।
পদেঙ্গত পদেঙ্গত সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী লদনগুঙ্গিা পপলরঙ্গয় র্ায়। পনঙ্গম আঙ্গস নবমীলনলশ।লবঙ্গেঙ্গদর কািরালত্র।
রাত্র পপাহাঙ্গিই উমা লবদায় পনঙ্গবন। আসন্ন লবঙ্গেদ পবদনায় পমনকার অন্তর হাহাকার কঙ্গর ওঙ্গঠ। নবমী লনলশর কাঙ্গে
প্রাথশনা জানান পর্ন এই রাত পশষ না হয়—

ওঙ্গর নবমী লনশী না হইঙ্গর অবসান।
পর্ও না রজনী আলে িঙ্গয় তারা দঙ্গি।
পগঙ্গি তুলম দয়াময়ী এ পরাণ র্াঙ্গব।

[কমিাকান্ত]
[মধ্ুসূদন দত্ত]

পশষপলন্ত তাও ‘দারুণ’ নবমী লনলশ পপাহায়। দরজায় পশানা র্ায় মহাকাঙ্গির ডমরুধ্বলন। অবুঝ মাতৃহৃদয় বঙ্গি
উঙ্গঠ -উমার লবলনমঙ্গয় লতলন লশবঙ্গক সব লকেু লদঙ্গত পাঙ্গরন; প্রাণ পর্শন্ত দান করঙ্গত পাঙ্গরন, শুধ্ুমাত্র উমাঙ্গক লদঙ্গত
পারঙ্গবন না। সাংসাঙ্গরর এই রীলত পরওয়াজঙ্গক লতলন গালি পাঙ্গড়ন। সেী লবজয়াঙ্গক বঙ্গি পদন পর্, পস পর্ন হরঙ্গক
বঙ্গি পদয় পর্ উমাঙ্গক পাঠাঙ্গনা র্াঙ্গব না—

জয়া বি পগা পাঠান হঙ্গব না
হর মাঙ্গয়র পবদন পকমন জাঙ্গন না।

[কমিাকান্ত]

তবুও উমাঙ্গক লবদায় লদঙ্গত হয়। পথ পেঙ্গড় দাঁড়াঙ্গত হয় কনযার। পশষ বাঙ্গরর মঙ্গতা কনযামুে দশশন করঙ্গত চ্ান,
উমাঙ্গক পঙ্গথর মঙ্গধ্য দাঁড় কলরঙ্গত পদন পমনকা—

লফ্ঙ্গর চ্াও পগা উমা লবধ্ুমুে পহলর।
এইোঙ্গন দাঁড়াও উমা, বাঙ্গরক দাঁড়াও মা।

[কমিাকান্ত]
[কমিাকান্ত]

কনযার কাঙ্গে আবার আসবার প্রলতশ্রুলত আদায় কঙ্গর পনন—

এস মা, এস মা উমা, বঙ্গিা না আর ‘র্াই,’ ‘র্াই’।
মাঙ্গয়র কাঙ্গে বহমন্তী ও কথা মা বিঙ্গত নাই।
দুলট্ নয়ন পমার রইি পচ্ঙ্গয় পথ পাঙ্গন
পবাঙ্গি র্াও, আলসঙ্গব আর কতলদঙ্গন এ ভবঙ্গন।

[জ্ঞাঙ্গনন্দ্রনাথ রায়]
[কমিাকান্ত]

উমা চ্ঙ্গি র্ান। পমনকা ঘঙ্গর লঘঙ্গর আঙ্গসন। ঘঙ্গরর অন্ধকার আজ তাঁর কাঙ্গে বঙ্গড়া পবলশ জমাট্ জামাট্ িাঙ্গগ—

“রতন ভবন পমার আলজ বহি অন্ধকার”।

[কমিাকান্ত]

লবরহ বাৎসঙ্গিযর এমন মমশস্পশশী লনঙ্গবদন শুধ্ুমাত্র বাাংিা সালহঙ্গতয পকন লবশ্বসালহঙ্গতযও েুঁঙ্গজ পাওয়া ভার।
লপতামাতার প্রলত সন্তাঙ্গনর বাৎসিয প্রলতবাৎসিয। এই বাৎসিয প্রকালশত হয় লপতা মাতার প্রলত সন্তাঙ্গনর পপ্রম
প্রীলত রাগ অনুরাঙ্গগ। িীিাপঙ্গবশর উমার জবালনঙ্গত উচ্চালরত গানগুঙ্গিা প্রলতবাৎসঙ্গিযর গান। কমিাকাঙ্গন্তর “শরৎ
কমি মুঙ্গে, আধ্ আধ্ বাণী মাঙ্গয়র”, অলম্বকাচ্রণ গুঙ্গপ্তর “লেিাম ভাি জনলন পগা হঙ্গরলর ঘঙ্গর” ইতযালদ গানগুঙ্গিাঙ্গত
প্রলতবাৎসঙ্গিযর সুর ধ্বলনত হঙ্গয়ঙ্গে। এোড়াও ভঙ্গক্তর আকুলত, চ্রণতীথশ, মঙ্গনাদীক্ষা প্রভৃলত পর্শাঙ্গয়র পবশ লকেু গাঙ্গন
পর্োঙ্গন কলব আপনাঙ্গক লবশ্বমাতার সন্তান জ্ঞাঙ্গন আনন্দময়ীর সঙ্গে মান-অলভমান, আবদার-অনুরাঙ্গগর িীিা পেিায়
মত্ত হঙ্গয়ঙ্গেন, পসই জাতীয় গাঙ্গন প্রলতবাৎসিযরঙ্গসর উৎসার ঘঙ্গট্ঙ্গে। পর্মন—
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ওমা মুিমািী, আমায় লক ভাব পদোইলি।
‘মা’ বিঙ্গত ‘মা’ লশোইঙ্গয়, ‘মা’ বিঙ্গত মা মালতঙ্গয় লদলি
এমন সুধ্া ভরা নামলট্ পতামার বল্ মা তারা পকাথায় পপলি।”
“মাঙ্গগা তারা ও শঙ্কলর,
পকান অলবচ্াঙ্গর আমার পঙ্গর করঙ্গি দু:ঙ্গের লডগ্রী জালর?

[রামপ্রসাদ]
[রামপ্রসাদ]

প্রলতবাৎসঙ্গিযর গাঙ্গন এই ভাঙ্গব ভক্তসাধ্ঙ্গকর তাবৎ হৃদয়ানুভূলত স্থান পপঙ্গয়ঙ্গে। মাঙ্গক পকন্দ্র কঙ্গর ভক্ত সন্তাঙ্গনর
এই মানলবক উচ্চারণগুলি রঙ্গসাতীণশ কাঙ্গবযর বযঞ্জনাবাহী সঙ্গন্দহ পনই।
‘বীররঙ্গসর’ গান :
‘উৎসাহ’ স্থায়ীভাঙ্গবর রসরূপ ‘বীররস’। বীররঙ্গসর গাঙ্গন জীবন মৃতুযঙ্গক পাঙ্গয়র ভৃতয করার একট্া সালত্ত্বক
অহাংকার প্রলতিা পায়। আঙ্গিাচ্ঙ্গকর বযােযায়- “এই সকি কলবতার স্থায়ীভাব হইঙ্গতঙ্গে র্ুঙ্গদ্ধাৎসাহ- পরম লবশ্বাস ও
জ্ঞানরূপ অস্ত্র িইয়া মৃতুয ভয় বা দুঃে ভয়ঙ্গক লবনাশ করার উৎসাহ, এই সমর রাজলসক নঙ্গহ, সালত্ত্বক। ইহা
প্রকৃতপঙ্গক্ষ ‘সাধ্ন সমর।”১২ রামপ্রসাদ, কমিাকান্ত প্রমুঙ্গের পবশ লকেু গাঙ্গন এই বীররঙ্গসর স্ফূরণ ঘঙ্গট্ঙ্গে।
প্রসাদীগান সতত উদাত্ত সুঙ্গর বাঁধ্া। জীবন মৃতুযঙ্গক পাঙ্গয়র ভৃতয কঙ্গর পতািার দু:সাহস তাঁর লেি। লনঙ্গজঙ্গক
‘ব্রহ্মময়ীর পবট্া’ জ্ঞান করঙ্গতন। তাই র্ঙ্গমর ভয় তাঁঙ্গক কেনও স্পশশ করঙ্গত পাঙ্গরলন। গাঙ্গন ধ্রা পঙ্গড়ঙ্গে তাঁর পসই
লনলভশক মানলসকতা—

দূর হঙ্গয় র্া র্ঙ্গমর ভট্া ওঙ্গর আলম ব্রহ্মময়ীর পবট্া।
বিঙ্গগ র্া পতার র্ম রাজাঙ্গর আমার মত পনঙ্গে কট্া।
আলম র্ঙ্গমর র্ম হইঙ্গত পালর ভাবঙ্গি ব্রহ্মাময়ীর েট্া।

[রামপ্রসাদ]

রামপ্রসাঙ্গদর “এবার কািী পতামার োব” গানলট্ও একলট্ অসাধ্ারণ বীররঙ্গসর গান। রলসকচ্ন্দ্র রাঙ্গয়র “আয় মা
সাধ্ন সমঙ্গর” গানলট্ঙ্গত বীরাচ্ারী শাক্তসাধ্ঙ্গকর সালত্ত্বক অহাংকার প্রলতিা পপঙ্গয়ঙ্গে—

বাঙ্গর বাঙ্গর রঙ্গণ তুলম বদতয জয়ী
এই বার আমার রঙ্গণ এঙ্গসা ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রলসকচ্ন্দ্র বঙ্গি, মা পতামালর বঙ্গি, লজনঙ্গবা পতামায়।

[রলসকচ্ন্দ্র রায়]

ধ্মশবীর এবাং কমশবীর সন্নযাসীঙ্গশ্রি লবঙ্গবকানঙ্গন্দর কলবতাঙ্গত ও কমশসাধ্নায় এই বীরভাঙ্গবর মহান প্রকাশ
ঘঙ্গট্ঙ্গে। ‘Kali the mother’ কলবতায় লতলন পরম সাহঙ্গস ‘মৃতুযরূপা মাতা’ কািীঙ্গক বরণ কঙ্গর দুঃে জয় এবাং
মরণ ভয় নাঙ্গশর কথা বঙ্গিঙ্গেন—

কালি, তুই প্রিয়রূলপনী, আয় মা পগা আয় পমার পাঙ্গশ।
সাহঙ্গস পর্ দুঃে বদনয চ্ায়, মৃতুযঙ্গর পর্ বাঁঙ্গধ্ বাহু পাঙ্গশ,
কািনৃতয কঙ্গর উপঙ্গভাগ, মাতৃরূপা তালর কাঙ্গে আঙ্গস।
[Kali the mother-এর অনুবাদ ‘মৃতুযরূপা মাতা’- সঙ্গতযন্দ্রনাথ দত্ত]
এই পর্ শলক্তময়ীর আলশবশাঙ্গদ শলক্তমান হঙ্গয় ওঠা; এই পর্ প্রবি স্পধ্শা ভঙ্গর শলক্তময়ীর সঙ্গেই সমরাঙ্গয়াজন, এই
পর্ মৃতুযরূপাঙ্গক আপনার কঙ্গর আলিেঙ্গনর দুঃসাহস, বীররঙ্গসর সাধ্নায় এবাং গাঙ্গন শাক্ত ভাব ঐশ্বঙ্গর্শর এমনই
মহান লবস্তার িক্ষয করা র্ায়। পর্ ঐশ্বঙ্গর্শ ধ্নী সাধ্ক অনায়াঙ্গস উচ্চারণ করঙ্গত পাঙ্গর—

আলম লক দুঙ্গের ডরাই
দুঃঙ্গে দুঃঙ্গে জনম পগি, আর কত দুঃে পদও পদলে তাই।
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‘অদ্ভুত রঙ্গসর’-গান:
‘লবস্ময়’ স্থায়ীভাঙ্গবর রসরূপ ‘অদ্ভুতরস’। শাক্তপদাবলির ‘জগিননীর রূপ’ পর্শাঙ্গয়র গানগুঙ্গিাঙ্গত এই
অদ্ভুতরঙ্গসর স্ফূরণ সবঙ্গথঙ্গক পবলশ। পকামঙ্গি-কালঠঙ্গনয, পসৌন্দঙ্গর্শ-লবভৎসতায়, মাধ্ুঙ্গর্শ ও ভীষণঙ্গত্ব শলক্তঙ্গদবীর
স্বরূপলট্ অলঙ্কত। বস্তুত, একই আধ্াঙ্গর এমন র্ুগপৎ ববপরীঙ্গতযর সমাঙ্গবশ লবস্মঙ্গয়র ববলক। রামপ্রসাদ, কমিাকান্ত
প্রমুঙ্গের গাঙ্গন এই অদ্ভুতরঙ্গসর উৎসরণ ঘঙ্গট্ঙ্গে স্বাভালবক ভাঙ্গব। পর্মন—

অথবা,

ও পক পর মঙ্গনাঙ্গমালহনী-ঐ মঙ্গনাঙ্গমালহনী
ঢি ঢি ঢি তলড়ৎ-ঘট্া, মলন-মরকত-কালন্তঝট্া।
এলক লচ্ত্ত-েিনা, বদতয-দিনা, িিনা-নলিন-লবড়লম্বনী।
রঙ্গে নাঙ্গচ্ রণ-মাঙ্গঝ, কার কালমনী মুক্তঙ্গকশী।
বহঙ্গয় লদগম্বরী, কঙ্গর ধ্ঙ্গর তীক্ষ্ম অলস।
পক পর লতলমর বরণী বামা, বহঙ্গয় নবীনা পষাড়শী।
গঙ্গি পদাঙ্গি মুিমাি, মুঙ্গে মৃদু মৃদু হালস।

[রামপ্রসাদ]

[কমিাকান্ত]

এ এক অসাধ্ারণ মাতৃরূপ। আঙ্গিাচ্ক লিঙ্গেঙ্গেন- “এই শলক্তমূলতশর রূপ লদঙ্গত পাঙ্গর এমন মৃৎলশল্পী ও
লচ্ত্রলশল্পী আজও দুিশভ। ইহা একান্তই লদবযভঙ্গক্তর আরাধ্নার ধ্ন, সৃলষ্ট-লস্থলত-সাংহারশলক্তর অলবলভন্ন িীিার পর্ন
র্ুগপৎ প্রতযক্ষ প্রকাশ। এই রূঙ্গপর অবিম্বন - ভূত রসঙ্গক অদ্ভুতরস বযতীত- আর লক বিা র্াইঙ্গত পাঙ্গর।”১৩
‘লদবযরঙ্গসর’ গান:
লদবযভাঙ্গবর রসরূপ ‘লদবযরস’। এই লদবযভাব অঙ্গিৌলকক এবাং সাধ্নািিভাব। পলণ্ডঙ্গতর কথায়- “লদবয শঙ্গব্দর
দ্বারা অঙ্গিৌলককত্ব এবাং শুদ্ধত্ব বুঝাইঙ্গতঙ্গে। ইহা পর্ কামনামূিক ববধ্ীভলক্ত বা সাাংসালরক পিাঙ্গকর পালথশব ভলক্ত নয়,
তাহাও বুঝাইঙ্গতঙ্গে।”১৪ তঙ্গন্ত্র ‘পশুভাব’, ‘বীরভাব’ এবাং ‘লদবযভাব’- এই ভাবত্রঙ্গয়র মঙ্গধ্য লদবযভাঙ্গবর সাধ্নাঙ্গক
পশ্রি সাধ্না বিা হঙ্গয়ঙ্গে- “তঙ্গস্ত্র পশ্রি সাধ্ঙ্গকর নাম লদবযসাধ্ক, পশ্রিভাঙ্গবর নামও লদবযভাব।”১৫ অধ্যাপক
জািবীকুমার চ্রবতশী তাঁর আঙ্গিাচ্নায় লদবযভাঙ্গবর এই স্বরূঙ্গপর সুন্দর বযেযা লদঙ্গয়ঙ্গেনক- “এ এক পরম
সালত্ত্বকভাব। ইহার আচ্ার আচ্রণ অলত সুন্দর। লসদ্ধ-পর্াগী বা ব্রহ্মজ্ঞানীর পর্ অবস্থা, লদবযাচ্ারী সাধ্ক পসই অবস্থায়
প্রলতলিত। তাঁহার পদহ পলবত্র, হৃদয় স্বচ্ছ্ব ও লনমশি, দৃলষ্ট উদার, চ্লরত্র মহান।”১৬ পকৌিসাধ্নার পশ্রিস্তর এই
লদবযস্তঙ্গর উন্নীত হঙ্গয় লেঙ্গিন রামপ্রসাদ কমিাকান্ত প্রমুে শলক্তসাধ্ক। জগৎ ও জীবনঙ্গক পুরুষ ও প্রকৃলতর
অচদ্বতসত্তা জ্ঞান কঙ্গরলেঙ্গিনতাঁরা। তাঙ্গদর গাঙ্গন লদবযসাধ্নার এই তালত্ত্বকতার রস বযঞ্জনা মূতশ হঙ্গয় উঙ্গঠঙ্গে।
পর্মন—

অথবা,
অথবা,

মলজি মন ভ্রমরা, কািীপদ নীিকমি।
র্ত লবষয় মধ্ু তুে বহি, কামালদ কুসুম সকঙ্গি।
চ্রণ কাঙ্গিা ভ্রমর কাঙ্গিা কাঙ্গিায় কাঙ্গিা লমঙ্গশ পগি
পদে, সুে দুঃে সমান হি আনন্দ-সাগর উথঙ্গি।।
কািী হলি মা রাসলবহারী নট্বর পবঙ্গশ বৃন্দাবঙ্গন।
পক জাঙ্গন পগা কািী পকমন!
ষড়দশশঙ্গন না পায় দরশন।।
কািী পদ্মবঙ্গন হাংশ-সঙ্গন, হাংসীরূঙ্গপ কঙ্গর রমন।।...
লতলন ঘঙ্গট্ ঘঙ্গট্ লবরাজ কঙ্গরন, ইোময়ীর ইো পর্মন।

[কমিাকান্ত]
[রামপ্রসাদ]

[রামপ্রসাদ]

ইতযালদ গানগুঙ্গিাঙ্গত লদবযরঙ্গসর স্ফূরণ ঘঙ্গট্ঙ্গে।
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‘শান্তরঙ্গসর’ গান:
শান্তরঙ্গসর স্থায়ীভাব ‘শম্’ভাব। ‘শান্তরঙ্গসর’ স্বরূপ প্রসঙ্গে নাট্যাচ্ার্শ ভরত বঙ্গিঙ্গেন—

ন র্ত্র দুঃোং ন সুোং ন পদ্বঙ্গষা নালপ মৎসরঃ।
সমঃ সঙ্গবষু ভূঙ্গতষু সঃ শান্তঃ প্রলথঙ্গতা রসঃ।।

(‘নাট্যশাস্ত্র’)

অথশাৎ, “পর্োঙ্গন দু:ে নাই, সুেও নাই, পদ্বষ অথবা মাৎষর্শ নাই, সবশভূঙ্গত র্াহা সমদৃলষ্ট-স্বরূপ, তাহাই শান্ত-রস
বলিয়া প্রলসদ্ধ।”১৭ লবষয়-আশয় তুে কঙ্গর; র্াবতীয় পভাগবাসনা পলরতযাগ কঙ্গর; পরমলপ্রয় ভগবানঙ্গক পরম
ঐশ্বর্শময় ও লনতযম্বরূপ জ্ঞাঙ্গন ভক্ত র্েন লনঃশঙ্গতশ ভগবাঙ্গনর চ্রঙ্গণ আত্মলনঙ্গবদন কঙ্গরন তেনই শান্তরঙ্গসর সাধ্না
হয়। রবীন্দ্রনাঙ্গথর গাঙ্গন আঙ্গে—

আমার মাথা নত কঙ্গর দাও পহ পতামার
চ্রণ ধ্ূিার তঙ্গি।
সকি অহাংকার পহ আমার ডুবাও পচ্াঙ্গের জঙ্গি।

[‘গীতাঞ্জলি’]

শান্তরঙ্গসর গান এমনই আত্মলনঙ্গবদঙ্গনর গান। লনঙ্গবদঙ্গনর গাঙ্গন বা প্রাথশনা সাংগীঙ্গত সাধ্ঙ্গকর আধ্যালত্মক লচ্ঙ্গত্তর
এমন সঙ্গবশাত্তম প্রকাশ পদো র্ায়। ভগবাঙ্গনর ভগবত্ত্বই এই জাতীয় গাঙ্গনর আশ্রয় অবিম্বন।
শান্তরঙ্গসর সাধ্নায় সাধ্ারণ লপতা মাতা-বন্ধু-সো বা লপ্রঙ্গয়র সম্পকশ থাঙ্গক না। অলভনবগুপ্ত শান্তরসঙ্গক
“আধ্যালত্মক পমাঙ্গক্ষর এবাং তত্ত্বজ্ঞান িাঙ্গভর পহতু এবাং লনঃঙ্গশ্রয়ঙ্গসর ধ্মশ-র্ুক্ত”১৮ বঙ্গি লচ্লিত কঙ্গরঙ্গেন। শাক্তগাঙ্গন
শান্তরঙ্গসর এমন অচহতুকীভলক্তপ্রাণতা ও লনঃশঙ্গতশ আত্মলনঙ্গবদঙ্গনর ভাবলট্ মূতশ হঙ্গয় উঙ্গঠঙ্গে। সমাঙ্গিাচ্ঙ্গকর
বযােযায়- “ভলক্তপূত বীররঙ্গসর সাধ্নায় লচ্ত্ত দীঘশশািী হইঙ্গি অদ্ভুত রসময়ী পদবীর ভাবমূলতশ উপিলি হইঙ্গত থাঙ্গক,
রমশ জাঙ্গগ লদবযভলক্ত ও লদবযরস, তাহারই পলরণতী শান্তরঙ্গস।”১৯ রামপ্রসাদ, কমিাকান্ত প্রমুে সাধ্ঙ্গকরা
মাতৃসাধ্নার উচ্চস্তঙ্গর উপনীত হঙ্গয়লেঙ্গিন। উভঙ্গয়রই মাতৃদশশন হঙ্গয়লেি। উভঙ্গয়ই মাতৃপাদপঙ্গদ্ম ভ্রমর বৃলত্তঙ্গক
জীবঙ্গনর সার কঙ্গরলেঙ্গিন। লরপুবাসনা তযাগ কঙ্গর, ইহজাগলতক সুে জিাঞ্জলি লদঙ্গয় মাতৃনাঙ্গমর মহামন্ত্রঙ্গক জীবঙ্গনর
ধ্রুবতারা কঙ্গরলেঙ্গিন। রামপ্রসাদ পগঙ্গয়ঙ্গেন—

আর কাজ লক আমার কাশী?
মাঙ্গয়র পদতঙ্গি পঙ্গড় আঙ্গে গয়া গো বারনসী।
হৃৎ-কমঙ্গি ধ্যান-কাঙ্গি আনন্দ-সাগঙ্গর ভালস।
[রামপ্রসাদ]
কািী কািী বি রসনা পর
ও মন ষট্ চ্ঙ্গর – রথ মঙ্গধ্য- শযামা মা পমার লবরাজ কঙ্গর।...
তীথশগমন, লমথযাভ্রমণ, মন উচ্াট্ন কঙ্গরা না পর।
ও মন, লত্রঙ্গবণীর ঘাঙ্গট্ঙ্গত ববস, শীতি হঙ্গব অন্তঃপুঙ্গর।
[রামপ্রসাদ]
‘তারা’ নামঙ্গক সবশস্ব কঙ্গরলেঙ্গিন—

এমন লদন লক হঙ্গব তারা
র্ঙ্গব তারা বঙ্গি, তারা পবঙ্গয় পড়ঙ্গব ধ্ারা।।
হৃলদপদ্ম উঠঙ্গব ফ্ুঙ্গট্, মঙ্গনর আঁধ্ার র্াঙ্গব েুঙ্গট্,
তেন ধ্রাতঙ্গি পড়ঙ্গবা িুঙ্গট্, তারা বঙ্গি হব সারা।।

[রাম প্রসাদ]

কমিাকান্তও মাতৃনাঙ্গমর মহামন্ত্রঙ্গক কঙ্গে পবঁঙ্গধ্ আপনার জীবনতরী ভবপারাবাঙ্গর পেঙ্গড় লদঙ্গত পচ্ঙ্গয়ঙ্গেন—
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মনপবঙ্গনর পনৌকা বঙ্গট্ পেঙ্গড় পদ শ্রীদুগশা পবাঙ্গি।
মন মহামন্ত্র র্ন্ত্র র্ার সুবাতাঙ্গস বাদাম তুঙ্গি।।

[কমিাকান্ত]

তাই বিা র্ায় শাক্তপদাবলি লনেক ধ্মশকাবয বা শাঙ্গক্তর সাধ্য-সাধ্ন সম্পলকশত শুষ্ক তত্ত্বকথা নয়, এগুলি ব্রহ্মময়ী
রঙ্গসশ্বরীর রসরূপ বাণীভাষয। শাক্তপদাবলির এই রসাশ্রয়ীম্বরূপই গানগুলিঙ্গক একাধ্াঙ্গর Art for soul sake এবাং
Art for Art’s sake-এর পকাট্ালরভুক্ত কঙ্গরঙ্গে।
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