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Abstract
The title of our research paper is ‘The pursuit of the Bengali Vaishnava Rhetoricians in the
field of Oriental Rasa Theory.’ The prime focus of the research work is to analysis the
influence of Indian rhetorical study (Rasatattba) in Bengali literature, how far this study
becomes helpful to discern the literature deeply, how it has been diversified Indian as well
as Bengali culture and especially to uphold the contribution of the Bengali
Rhetoricians(Rasatāttbik) in this regard.. Indian aesthetics is scientific as well as bright
creation of oriental scholar, the only way of which is Rasa niṣpatti and aesthetics is the
main theme of oriental Rasa niṣpatti. Acharjya Bharata Muni has given a formula of Rasa
niṣpatti
in the sixth chapter of his book ‘Nāṭyaśāstram’ in this way---‘Bibhābānubhābabyabhicārīsanyōgādrasaniṣpattiḥ’ (6/34, ‘Nāṭyaśāstram’) means, Rasa
niṣpatti is the fusion of ‘Bibhābaḥ’ , ‘Anubhāba’ and 'Byabhicārī'. From Acharjya Bharata
Muni to Anandabardhan Abhinabagupta, Biswanath Kabiraj, Panditraj Jagannath have
given their valuable opinion regarding Rasa theory. According to rhetoricians (Rasabadi)
each of these branches beings the cause of formulation of Rasa and Rasa is their ultimate
way. Rasatattva is explained by so many Bengali rhetoricians in various languages such as
Sanskrit, English and Bengali also. We create an analytical study about the various creative
aspects of Bengali Rhetoric and weakness of the Bengali Vaishnava Rhetoricians in their
works.
Keywords: Scientific, Oriental, Aesthetics, Vaishnava Rasa Theory, Rasa niṣpatti,
Bengali Rhetoricians.

কাণিযর রসাস্বাদ্ন হেতু সহৃদ্য় পাঠক আপ্লুত েণয় পণে। সহৃদ্য় পাঠক অিিযই রসানুসন্ধানী। কািয
পাণঠ সহৃদ্য় পাঠক রসাস্বাদ্ণন িযর্থ েণি অনুৎসাে হিাধ কণর। পাঠণকর সংণিবদ্ হৃদ্ণয় ধ্ববন মাধুযথ
সঞ্চাবরত েণি বিেবরত েয়; তখন ‘কাণনর বিতর বদ্য়া’ মরণম প্রণিি কণর ‘আকুি কবরি হমার প্রাে’ অিস্থা
প্রাপ্ত েণি রসাস্বাদ্ন সম্ভিপর েয়। এই রসাস্বাদ্ন তর্া রসবনস্পবি েি িারতীয় রসতত্ত্ব িা কািযতণত্ত্বর
আণিাচ্নার হকবিয় বিষয়। িারতীয় নন্দনতত্ত্ব িারতীয় মনীষীণদ্র মোন সৃবি। নাট্যাচ্াযথ িরতমুবন হর্ণক
সপ্তাদ্ি িতাব্দীর পবিতরাজ জগন্নার্ পযথন্ত প্রায় হদ্ে োজার িবরিযাপী িারতীয় কািযতত্ত্ব সমৃধ হ েণয়ণব
িামে, রুদ্রট্, দ্িী, িামন, িট্টণিাল্লট্, িট্টিঙ্কুক, িট্টনায়ক, আনন্দিধথন, অবিনিগুপ্ত প্রমুখ আিংকাবরকণদ্র
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বিচ্ার-বিণেষে, তকথ-বিতকথ এিং জ্ঞানচ্চ্থার মাধযণম। প্রাচ্ীন কাি হর্ণক আধুবনককাি পযথন্ত িহু ট্ীকাকার
ও িযাখযাকাণরর বনরিস সাধনায় এই কািযতত্ত্ব হযমন িযাবপ্ত িাি কণরণব; হতমনই এণসণব সূক্ষতা এিং
গিীরতা। িারতীয় সাবেতযণক সমযক উপিবির জনয সাবেতয রবসণকর প্রণয়াজন িারতীয় নন্দনতত্ত্ব এিং
তার বিচ্ার-বিণেষে সম্পণকথ সাধারে ধারো। আমরা জাবন হয িারতীয় নন্দনতণত্ত্বর ধারা সুপ্রাচ্ীন এিং
বচ্রপ্রিােমান। িারতীয় অিংকারিাস্ত্র সম্পণকথ প্রাচ্য রসতাবত্ত্বণকরা হযমন গুরুত্বপূেথ পযথাণিাচ্না কণরণবন;
হতমবন িাঙাবি পবিতগণেরাও বিণিষ বপববণয় হনই। সংস্কৃত িাষাণতই িাঙাবির োণত প্রর্ম প্রাচ্য রসতত্ত্ব
তর্া বিষ্ণি রসতত্ত্ব আণিাচ্নার সূচ্না েণয়ববি। পরিতথী সমণয় িাংিা িাষাণত অণনণকই রসতণত্ত্বর
আণিাচ্না কণরণবন।
িাঙাবি বিষ্ণি রসতাবত্ত্বণকর োণত রসতত্ত্ব আণিাচ্নার প্রবতষ্ঠাপিথবট্ণক আমরা একবট্ বণকর মাধযণম
হদ্খণত পাবর--িাঙাবি রসতাবত্ত্বক
রূপ হগাস্বামী

গ্রন্থনাম
‘িবিরসামৃতবসন্ধু’
‘উজ্জ্বিনীিমবে’
কবি কেথপরূ (পরমানন্দ হসন) ‘অিঙ্কারণকৌস্তুি’
জীি হগাস্বামী
মধুসূদ্ন সরস্বতী

‘ষট্সন্দিথ’
‘িবিরসায়ন’

িাষা মাধযম
সংস্কৃত
সংস্কৃত
সংস্কৃত
সংস্কৃত

িাঙাবি বিষ্ণি আিংকাবরকগণের সৃি অিংকারিাস্ত্রীয় গ্রন্থগুবিণত হয রসতণত্ত্বর আনুপূবিথক পযথাণিাচ্নার
ধারা প্রিােমান তা বিস্তাবরত িযাখযা ও বিণেষণের অিকাি রণয়ণব।
‘িবিরসামৃতবসন্ধু’
‘িবিরসামৃতবসন্ধু’ গ্রণন্থ িবিণক রণসর অমৃতসম বসন্ধু বেণসণি স্থাপন কণর রূপ হগাস্বামী গ্রন্থবট্ণক
যর্াক্রণম পূি,থ দ্বক্ষে, পবিম ও উির চ্ারবট্ বিিাণগ বিিি কণর প্রবতবট্ বিিাণগ যর্াক্রণম চ্ারবট্, পাাঁচ্বট্,
পাাঁচ্বট্ ও নয়বট্ িেরীণত বিনযস্ত কণরণবন। এই মোগ্রন্থবট্ হযন িবিরাণজয প্রণিিক। গ্রন্থবট্র পূিথবিিাণগ
সামানয িা সাধারে িবি, সাধন িবি, িাি ও হপ্রম িবির সংজ্ঞা ও বিবিিয আণিাবচ্ত েণয়ণব। িবি
রণসর বিিাি, অনুিাি, সাবত্ত্বক, িযাবিচ্ারী ও স্থাবয়িাি আণিাবচ্ত েণয়ণব গ্রন্থবট্র দ্বক্ষে বিিাণগ। পবিম
বিিাণগ িান্ত, দ্াসয, সখয, িাৎসিয এিং মধুর রণসর িেথনা কণর িবিরসণক মুখয বেণসণি বনেথয় কণরণবন।
গ্রন্থবট্র হিষ িা উির বিিাণগ োসয, অদ্ভুত, িীর, করুে, হরৌদ্র, িয়ানক, িীিৎস, বমত্রবির ও রসািাস
আণিাচ্না করা েণয়ণব। রূপ হগাস্বামীর এই বিণেষে মণনাবিজ্ঞাণনর সূক্ষ্মাবতসূক্ষ্ম বসধ হাণন্তর উপর প্রবতবষ্ঠত।
পুবিকা হর্ণক জানা যায় হয, ‘িবিরসামৃতবসন্ধু’ ১৪৬৩ িকাণব্দ অর্থাৎ ১৫৪১ বিস্টাণব্দ রবচ্ত।
গ্রন্থবট্ণত রূপ হগাস্বামী িবি রণসর বিবিধ বিিাগ, উপ-বিিাগ বনণয় আণিাচ্না কণরণবন। বতবন উিম
িবি সম্পণকথ িণিণবন হকান উণেিয িা প্রণয়াজনসাধন বাো এিং জ্ঞানকমথ ও হযাণগর দ্বারা আচ্ছন্ন নয়
এমন অনুকুিতাযুি শ্রী কৃণষ্ণর অনুিীিন করাই েি উিম িবি ১। শুধ হািবিণক বতবন যর্াক্রণম সাধন িবি,
িািিবি ও হপ্রমিবি এই বতনস্তণর বিিি কণরণবন। সাধন িবি জন্মাণি সমস্ত হেি দ্ূর েয় এিং
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শুিিবির উৎপবি েয়। িািিবির উদ্ভণি হমাক্ষণকও তুচ্ছ মণন েয়। এবাো হপ্রমিবির উদ্য় েণি
শ্রীকৃষ্ণণক িণির কাণব হট্ণন আণন। সাধন িবিণক আিার বতবন বিধ ও রাগানুগা এই দুই িাণগ বিিি
কণরণবন২। রূপ হগাস্বামীর মণত গুরুপদ্ণক আশ্রয় কণর সাধন িবির ৬৪-বট্ অঙ্গ আণব; তার মণধয
সাধু সঙ্গ, নামকীতথন, িাগিত শ্রিে, মর্ুরািাস এিং শ্রধ হায় বিগ্রেণসিা অঙ্গগুবি প্রধান। সাধনিবিিাণির
মুখয উপায়গুবি েি শ্রিে, কীতথন, স্মরে, পদ্ণসিন, অচ্থন, িন্দন, দ্াসয, সখয ও আত্মবনণিদ্ন। সাধনায়
অবিবনণিি করণি কৃণষ্ণর কৃপায় ও িণির প্রসাণদ্ িািিবির উদ্য় েয়। ক্ষাবন্ত, অিযর্থ কািত্ব,
মানশুনযতা, আিািন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগাণন সদ্ারুবচ্, কৃষ্ণগুেিেথণন আসবি ও কৃষ্ণতীণর্থ প্রীবত
প্রিৃবতগুবিণক িািউদ্ণয়র িক্ষন িণিণবন রূপ হগাস্বামী।
রূপ হগাস্বামী হপ্রম সম্পণকথ িণিণবন, হয িািিবি বচ্ণি বিগ্ধতা বনণয় আণস, পরম আনণন্দর
উৎকষথপ্রাবপ্ত করায় এিং কৃণষ্ণর প্রবত অবতিয় মমতা প্রদ্ান কণর হসই িািিবিণক হপ্রম িণি। বকিাণি
ক্রণম ক্রণম হপ্রণমর উদ্ভি েয় তা বতবন হদ্বখণয়ণবন। প্রর্ণম সাধু সণঙ্গ িাস্ত্রশ্রিণের দ্বারা শ্রধ হা জন্মায়, পণর
িজনরীবত বিক্ষার জনয সাধুসঙ্গ েণি িজনবক্রয়া সম্পন্ন েয়; অতপর অপ্রারধ হ ও প্রারধ হ পাণপর বিনাি েয়।
তারপর সিসময় অনযণচ্তা েণয় িজন করণত র্াকণি বনষ্ঠার জন্ম েয়; তখন রুবচ্ ও আসবি, িাি ও হপ্রম
ক্রমান্বণয় উবদ্ত েয়। অনয বিষণয়র হর্ণক িগিৎ বিষণয় রুবচ্ অণনকাংণি িৃবধ হ পায়। আসবির উদ্ভি েণি
সাধক িগিাণনর মাধুযথ আস্বাদ্ন করণত পাণর। তখন িি সকি সমণয় েবরকর্া শ্রিে, কীতথন এিং স্মরে
কণরন।
যা আস্বাদ্নীয় তাণকই রস িণি। বিিাি, অনুিাি, সাবত্ত্বক ও সঞ্চারী িা িযবিচ্ারী িাণির সমন্বণয় রস
উৎপন্ন েয়। স্থায়ীিাণির আধার িা আশ্রয় েি আিম্বন বিিাি। বচ্ণির স্থায়ীিাি উেীপনবিিাণি উেীবপত
েয়। অনুিাণি ঐ িাি হদ্ণের িাবেণর বক্রয়ারূণপ প্রকাি পায়। সঞ্চাবরিাণি বিিাবিত অনুিাবিত দ্বারা
ক্রণমাৎকষথ প্রাপ্ত রবতণক সঞ্চাবরত িা তরঙ্গাবয়ত কণর িবিরণস পবরেত কণর। িবিরসামৃতবসন্ধু গ্রণন্থ িান্ত,
দ্াসয, সখয, িাৎসিয ও মধুর এই পাাঁচ্বট্ িাগ সম্পণকথ আণিাচ্না কণরণবন।
যাণত সুখ, দুুঃখ, হদ্বষ, মাৎসযথ হনই এিং সমস্ত জীণির প্রবত সমান িাি বিদ্যমান র্াণক তাই িান্তরস।
িান্তিবিরস আস্বাদ্ন কণরন িম-প্রধান তাপসগে, ইনারা িগিানণক সমস্ত বকবুর আশ্রয়-স্বরূপ জাণনন৩।
বকন্তু িগিানণক প্রিু, সখা, পুত্র, পবত প্রিৃবত সম্বণন্ধ বনণজর সণঙ্গ সংবেি িণি অনুিি করণত পাণরন না।
এনাণদ্র সবিদ্ানন্দবিগ্রে িগিৎস্ফূবতথময় সুখ দ্ীর্থস্থায়ী না েণিও হিি র্ন এিং মোন। ইনাণদ্র অনুিাি
নাসাণগ্র দ্ৃবিবনণক্ষপ, অিধুণতর নযায় হচ্িা, েবর বিণদ্বষীর প্রবত হদ্বষেীনতা, জীিমুবির প্রবত িহু আদ্র,
বনরণপক্ষতা, বনরেংকাবরতা ইতযাবদ্।
দ্াসযিবি রণসর বিষয় েবর এিং এই রণসর আশ্রয় ও অিিম্বন েণিন দ্াসগে। ইনারা মণন কণরন হয,
ইনাণদ্র প্রিু বনবখিগুণন গরীয়ান এিং তুিনােীন। ব্রম্ভা, বিি, ইি প্রিৃবত েণচ্ছন অবধকৃতদ্াস, আর এই
বতন প্রকাণরর দ্াসণদ্র নাম আবশ্রত (উধ হিাবদ্ পবরষদ্ এিং ব্রজ ও দ্বারকার অনুগ িৃতযগে েণিন আবশ্রত)।
অবধকৃত ও আবশ্রত দ্াণস হপ্রম জণন্ম। পাষথদ্গণে হিে জন্ম েয়। বচ্িদ্রিকারী বনবিে হপ্রমণকই হিে িণি।
এই অিস্থায় ক্ষবেণকর বিণয়াগও সেয েয় না। উধ হিাবদ্ অনুগণদ্র রাগ জণন্ম। হয িস্তু দুুঃখজনক বকন্তু কৃণষ্ণর
অবত অল্প সম্বন্ধ র্াকার জনযই সুখকর েয় এিং যাণত প্রাে বদ্ণয়ও কৃণষ্ণর আনুকি
ু য করণত প্রিৃি েণত
পারা যায় তাই রাগ। দ্াসযিবির উেীপন েি অনুগ্রে, চ্রেধূবি ও মোপ্রসাদ্ প্রাবপ্তণত।
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পরস্পর প্রায় সমান সখাদ্বণয়র মণধয সম্ভ্রমবিযুি প্রগাঢ় বিশ্বাসময় হয রবত তাণক সখয িণি। এই সখয
রবত িৃবধ হ হপণয় ক্রণম প্রেয়, হপ্রম ও রাণগ পবরেত েয়। সখাগেণক রূপ হগাস্বামী দুইিাণগ বিিি
কণরণবন, যর্া—অজুথন, িীম, হদ্রৌপদ্ী, শ্রীদ্ামবিপ্র প্রিৃবত পুরাবশ্রত সখা, আর শ্রীদ্াম, সুিিাবদ্ গকুিাবশ্রত
সখা। হিণষািগে আিার সুহৃৎ, সখা, বপ্রয়সখা ও বপ্রয়নমথসখা হিণদ্ চ্ার প্রকার। সুহৃণদ্রা িয়ণস বকবুট্া
িে এিং তারা িাৎসিযগন্ধযুি সখযিাি অনুিি কণর। যারা িয়ণস বকবুট্া হবাট্ এিং যারা দ্াসযগন্ধী
সখযকামী তারাই সখা। আর যারা সমান িয়স্ক এিং হকিি সখযরসাশ্রয়ী তারা বপ্রয়সখা। বপ্রয়নমথসখারা
হপ্রমিীিায় সাোযয কণর র্াণক।
িাৎসিযিবিরণস িিগে বনণজণদ্র গুরু এিং কৃষ্ণণক িািনণযাগয পুত্রসম িণি মণন কণর। অঙ্গমাজথন,
আিীিথাদ্, আজ্ঞাকরা, উপণদ্ি দ্ান এিং প্রবতপািন করা প্রিৃবত িাৎসিয রণসর অনুিাি। অনুক ম্পা পািার
হযাগয জণনর প্রবত অনুকম্পাকারীর হয সম্ভ্রমাবদ্শুনয রবত তাণকই িাৎসিয নামক স্থায়ীিাি িণি।
িিরুপ আধাণর কৃষ্ণ বিষণয় হয রবত তাই আস্বাদ্নীয়তাপ্রাপ্ত েয়। বপ্রয়তার অপরনাম মধুরা রবত।
িবিরসামৃতবসন্ধুণত মধুর রস অতযন্ত সংণক্ষণপ আণিাবচ্ত েণয়ণব। ‘উজ্জ্বিনীিমবে’ গ্রণন্থ এর বিস্তৃত িেথনা
আণব। মধুর িবিরস বিপ্রিম্ভ এিং সণম্ভাগ হিণদ্ দুই প্রকার। পূিরথ াগ, মান, প্রিাস প্রিৃবত হিণদ্ বিপ্রিম্ভ
অণনক রকণমর েয়।
‘উজ্জ্বিনীিমবে’
‘উজ্জ্বিনীিমবে’ গ্রন্থবট্ণত হকান বনবদ্থি রচ্নাকাি প্রদ্ি েয়বন। এই গ্রণন্থ ‘িবিরসামৃতবসন্ধু’র (১৫৪১
বিস্টাব্দ) উণল্লখ পাওয়া যায়; আিার ১৫৫৪ বিস্টাণব্দ সনাতন রবচ্ত ‘িৃেদ্-বিষ্ণিণতাষেী’ গ্রণন্থ
‘উজ্জ্বিনীিমবে’র উণল্লখ আণব। সুতরাং ‘উজ্জ্বিনীিমবে’ গ্রন্থবট্ ১৫৪১ বিস্টাব্দ হর্ণক ১৫৫৪ বিস্টাণব্দর
মণধয হকান এক সমণয় রবচ্ত েণয় র্াকণি িণিই মণন েয়। হগৌেীয় বিষ্ণি ধণমথ উজ্জ্বি, মধুর িা িৃঙ্গার
িবিরণসর প্রাধানয। রূপ হগাস্বামী সাধারেিাণি ‘িবিরসামৃতবসন্ধু’হত িান্ত, দ্াসয, সখয, িাৎসিয ও মধুর
রণসর অর্থ আণিাচ্না কণর উজ্জ্বিনীিমবেণত হকিিমাত্র মধুর রণসর কর্াই বিচ্ার কণরণবন। ‘উজ্জ্বি
নীিমবন’ গ্রণন্থ মধুর রণসর বিণেষে রীবত ও বসধ হান্ত হগৌরি এই মোগ্রন্থবট্ণক সমগ্র বিষ্ণি সাবেতয ও
দ্িথণনর বিবিিূবমণত পবরেত কণরণব। মধুর রবতর বিণেষণে রূপ হগাস্বামী হমৌবিক প্রবতিার স্বাক্ষর
হরণখণবন। হপ্রণমর এমন সূক্ষ্মাবতসূক্ষ্ম বিচ্ার ও আণিাচ্না অনয হকার্াও খুিই কম হদ্খা যায়। এই গ্রন্থ
িুবধ হিৃবির চ্মৎকাবরত্ব হদ্খািার জনয নয়, িরং এই গ্রণন্থ হপ্রমিবিমাণগথর পর্ প্রদ্িথন আণব।
উজ্জ্বি রণসর নায়ক সাধারে িযবি েণতই পাণর না, এমনবক পরশুরাম, নৃবসংে প্রিৃবত অিতারও নায়ক
েণত পাণর না। কৃষ্ণই একমাত্র নায়ক এিং বিষয়ািিম্বন; আর কৃষ্ণণপ্রয়সীরা আশ্রয় আিম্বন।
‘িবিরসামৃতবসন্ধু’হত নায়কণক ধীণরাদ্াি, ধীরিবিত, ধীরিান্ত ও ধীণরাধ হত এই চ্ারবট্ হশ্রবেণত িাগ করা
েণয়ণব৪। বকন্তু ‘উজ্জ্বিনীিমবে’হত নায়ণকর ৯৬ প্রকার বিণিদ্ িবেথত েণয়ণব। ঐ চ্ার প্রকার নায়ক
প্রণতযণক আিার ব্রণজ পূেথতম, মর্ুরায় পূেথতর, দ্বারকায় পূেথ। হমাট্ ১২ প্রকার নায়ক আিার প্রণতযণক পবত
ও উপপবতণিণদ্ হমাট্ ২৪ প্রকার। এই ২৪ প্রকাণরর মণধয প্রণতযণক আিার অনুকূি, দ্বক্ষে, িঠ ও ধৃি
েণত পাণর িণি সিথণমাট্ ৯৬ প্রকার নায়ক৫। নায়ণকর সোয় েি িৃতয, বিট্, বিদ্ূষক, সেচ্র ও
বপ্রয়নমথসখা। নায়ক-নাবয়কারা বনণজরাই বনণজণদ্র দ্ূতীর িুবমকাই অিতীেথ করণত পাণর অর্িা তারা হকান
সখা িা সবখণক ঐ কাণজ বনযুি করণত পাণর।
Volume- VIII, Issue-IV

July 2020

37

প্রাচ্য রসতত্ত্ব বিষয়ক িাঙাবি বিষ্ণি আিংকাবরকগণের সারস্বত সাধনা

নীিকমি িাগুই

েবরিল্লিা প্রকরণে নাবয়কাগেণক স্বকীয়া ও পরকীয়া হিণদ্ দুই িাণগ বিিি করা েণয়ণব। দ্বারকার
১৬১০৮-বট্ মবেষী স্বকীয়া। যারা নায়ণকর সণঙ্গ বিিাবেত না েণয়ও আসবিিণস আত্মসমপথে কণর, তাণদ্র
পরকীয়া িণি। এরা কুমারীও েণত পাণর, আিার অপণরর বিিাবেতাও েণত পাণর। রূপ হগাস্বামীর মণত,
িয়স্ক ব্রজণদ্িীরা হিািা, সদ্গুে ও বিিণি সিথাণপক্ষা হশ্রষ্ঠ এিং সাক্ষাৎ হদ্িী িক্ষ্মীর হর্ণকও মোণপ্রম
মাধুযথিাণি বিিূবষতা। পরকীয়া হদ্িীরা আিার সাধনবসধ হা, বনতযবসধ হা ও হদ্িী হিণদ্ বতন প্রকাণরর।
যূর্বিণিণষর অন্তিুথিা এিং অণযৌবর্কাণিণদ্ সাধনবসধ হারা দুই প্রকাণরর। পদ্মপুরাণে কবর্ত আণব হয,
রামচ্ণির হসৌন্দযথ হদ্ণখ দ্িকারণেযর মুবনরা বনণজণদ্র স্ত্রীণিণি রামচ্ণির হসিা করণত আকাঙ্ক্ষা
কণরববণিন তারাই সাধনবসধ হা হগাপীরূণপ ব্রণজ জন্মগ্রেে কণরণবন। হকান হকান িাগযিতী হদ্িপত্নীও
হগাপীরূণপ জন্মগ্রেে কণর। েবরিল্লিাণদ্র মণধয সিথণশ্রষ্ঠা েণচ্ছ বনতযবসধ হারা; তাণদ্র মণধয আিার রাধা ও
চ্িািিী মুখযা।
শ্রীরাধা মোিাি স্বরূপা, হ্লাবদ্নী িবির সার। শ্রীরাধার নাণমর ঐবতেয িেথনা করণত বগণয় রূপ
হগাস্বামী হগাপাণিািরতাপনী, ঋকপবরবিি ও পদ্মপুরাণের উণল্লখ কণরণবন। হগাপাণিািরতাপনীণত অিিয
রাধার নাম উণল্লখ হনই, গন্ধিথার নাম আণব। বকন্তু রূপ হগাস্বামী এই গ্রণন্থ উিয়ণকই একার্থক ধণরণবন।
রাধার প্রধান গুেসমূণের মণধয রূপ হগাস্বামী ২৫-বট্ গুণের কর্া উণল্লখ কণরণবন—
১) মধুরা, ২) নিিয়স্কা, ৩) চ্ঞ্চি কট্াক্ষবিবিিা, ৪) উজ্জ্বি মৃদুমধুরোসযকাবরেী, ৫) হসৌিাগযসূচ্ক
হরখাযুিা, ৬) গণন্ধ মাধণির উন্মাদ্নাবিধাবয়নী, ৭) সঙ্গীত বনপুো, ৮) রমযিাক, ৯) নমথপবিতা, ১০)
বিনীতা, ১১) করুোপুোথ , ১২) বিদ্গ্ধা, ১৩) চ্াতুরীযুিা, ১৪) িজ্জািীিা, ১৫) সুমযথাদ্া, ১৬) বধযথিাবিনী,
১৭) গাম্ভীযথিাবিনী, ১৮) সুবিিাসা, ১৯) মোিাণির অবতিয় প্রাকণট্য পরমিযাগ্রা, ২০) হগাকুিণপ্রমিসবত,
২১) ব্রম্ভান্ডসমুণে তাাঁোর যি িযাপৃত েয়, ২২) বতবন গুরুজণনর বনকট্ মোণিে পান, ২৩) সখীণদ্র প্রেণয়র
িিীিূতা, ২৪) কৃণষ্ণর হপ্রয়সীণদ্র মণধয প্রধানা, এিং ২৫) মাধণির বনতয অধীনা। নাবয়কাণিদ্ প্রকরণে
প্রাচ্ীন রীবত অনুসাণর রূপ হগাস্বামী মুগ্ধা, মধযা ও প্রগিিা হিদ্ বিণেষে কণরণবন৬।
রূপ হগাস্বামী যূণর্শ্বরীগণের মতন সখীণদ্রও ১২-বট্ পযথাণয় বিিি কণরণবন। সখীণদ্র মণধয হকউ িা
িামা, হকউ িা দ্বক্ষো, হকউ িা সমণিো, হকউ িা অসমণিো। সখীরাই রাধা-কৃণষ্ণর বমিন সাধণনর প্রধান
উপায়। উেীপন বিিাণগ কৃষ্ণ ও তার হপ্রয়সীণদ্র গুে, নাম, চ্বরত্র, িূষে প্রিৃবত িেথনা করা েণয়ণব।
এবাোও িংিীধ্ববন, িৃঙ্গধ্ববন, গীত, হসৌরি, ময়ূরপুচ্ছ, গুঞ্জামািা প্রিৃবত এই সম্বন্ধীয় িস্তু। হগািধথন, যমুনা,
কুঞ্জ, কদ্ম্ব প্রিৃবত তদ্াবশ্রত িস্তু এিং হজযাৎিা, হমর্, িরৎ, িসন্ত প্রিৃবত তট্স্থ িস্তুও উেীপন কণর।
অনুিাি প্রকরণে ২০ প্রকাণরর অিংকার, ৭ প্রকাণরর উদ্ভাস্বর ও ১২ প্রকাণরর িাবচ্ক অনুিাি িবেথত
েণয়ণব। উদ্ভাস্বণরর মণধয আণব নীবিিন্ধ খুণি যাওয়া, উিরীয় খুণি যাওয়া, চ্ুি খুণি যাওয়া, োইণতািা,
গা-হমাো হদ্ওয়া, নাসার প্রফুল্লতা, বনুঃশ্বাস তযাগ, গান করা, হিাণকর িজ্জা তযাগ কণর কান্না করা প্রিৃবত।
উদ্ভাস্বর বনণয় রূপ হগাস্বামীর পূণিথ রসিাণস্ত্র আণিাবচ্ত েয়বন।
রূপ হগাস্বামীর হমৌবিকতা হদ্খা যায় এই গ্রণন্থর স্থায়ীিাি প্রকরণে। িৃঙ্গাররণস মধুরারবতণক স্থায়ীিাি
িণি। রবত বতন প্রকাণরর সাধারেী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। যাণত সণম্ভাণগর ইচ্ছাই প্রধান কারে তাই সাধারেী।
পবতপত্নীর সম্পণকথর মণধয অবিমান হর্ণক সমঞ্জসা রবতর উদ্ভি েয়; এণত কতথিযিুবধ হও র্াণক, আিার
হসৌন্দযথ িািসাও জাণগ—হযমন দ্বারকার মবেষীণদ্র। সমর্থা রবতণত কৃণষ্ণর সুখিাসনাই হজণগ ওণঠ। এণত
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কুি, ধমথ, বধযথ, িজ্জা প্রিৃবত সকি িাধা বিঘ্ন িুণি হযণত েয়। সমর্থা রবত হকিিমাত্র ব্রজণগাপীণদ্র মণধয
হদ্খা যায়।
রবত হর্ণক যর্াক্রণম হপ্রম, প্রেয়, মান, হিে, রাগ, অনুরাগ ও মোিাণির বিকাি েয়। রবত িা
িাণিািাসা নি েওয়ার কারে র্াকণিও যা হকান প্রকাণরই ধিংস েয় না হসই বনিি িন্ধনণক হপ্রম িণি;
যার র্নত্ব অনুসাণর হপৌঢ়, মধয ও মন্দ এই বতন হশ্রবেণত বিিি। হপ্রম যখন মণনর প্রদ্ীণপ প্রকাি হপণয়
হৃদ্য়ণক দ্রিীিূত কণর তখন তা হিেনাম ধারে কণর। হিে আিার দুই প্রকার—র্ৃতণিে এিং মধুণিে।
র্ৃতণিণে নাবয়কা নায়ণকর প্রবত বকবুট্া সম্ভ্রম প্রকাি কণর, মধুণিণে নাবয়কা মণন কণর নায়ক তার
বনণজরই। মধুণিে অনয িাণির অণপক্ষা না কণর বনণজই বনণজর মাধুযথ প্রকাি কণর। র্ৃতণিে বকন্তু
অনযিাণির প্রবত বনিথর কণর। মধুণিে সমস্ত িাধাবিপবি অবতক্রম করার ক্ষমতা রাণখ। হয হিে যুগিণক
নতুন মাধুযথ অনুিি করায় বকন্তু িাইণর বিপরীত িাি ধারে কণর রাণখ, তাণক মান িণি। উদ্াি এিং িবিত
হিণদ্ মান আিার দুই প্রকার। যুগণির সম্পণকথর মণধয বিশ্বাস গাঢ় েণি মান প্রেণয় পবরেত েয়। বিশ্রম্ভই
এই প্রেণয়র স্বিাি। বমত্র ও সখয হিণদ্ বিশ্রম্ভ আিার দুই প্রকার। হযখাণন সম্ভ্রম হিাধ র্াণক তাই বমত্র আর
সখয েি সম্ভ্রমবিেীন। হপ্রণমর উৎকষথ িণি হযখাণন মণন অবতদুুঃখণকও পরম সুখ িণি মণন েয়, তখন তার
নাম রাগ। রাগ আিার নীবিমা ও রবিমা হিণদ্ দুই প্রকার। নীবিমা আিার নীিী ও িযামাণিণদ্ বদ্ববিধ।
রবিম রাগণক কুসম্ভু ও মবঞ্জষ্ঠ এই দুই িাণগ িাগ করা েয়। হয রাগ বকবুণতই নি েয় না এিং যা অনয হকান
িাণির অণপক্ষা রাণখ না তাই মবঞ্জষ্ঠ রাগ। অনুরাণগ পরস্পণরর মণধয িিীিাি, হপ্রমবিবচ্িয িা বপ্রয়জণনর
বনকণট্ র্াকণিও বিরেণিাধ এিং বিপ্রিণম্ভও হযন বপ্রয়জন কাণব আণব এমন িাি জাণগ।
অনুরাণগর পণরর অিস্থা মোিাি। মোিাি রূঢ় ও অবধরূঢ় হিণদ্ বদ্ববিধ। স্তম্ভ, বিিেথয প্রিৃবত অিসাবত্ত্বক
িািবিকার বকবুণতই হগাপন করা যায় না, তাই রূঢ় িাি। রূঢ় মোিাণির হর্ণকও অবধরূঢ় মোিাি হিবি
গিীরতর। অবধরূঢ় মোিাি আিার হমাদ্ন ও মাদ্ন হিণদ্ দুই প্রকার। অবধরূঢ় হমাদ্ন হর্ণকও উৎকৃি হয
মোিাি তাণক মাদ্ন িণি। এবট্ হকিিমাত্র শ্রীরাধাণতই সিথদ্া হদ্খা যায়। এই মাদ্ন মোিািবট্ িবিতাবদ্
বপ্রয়নমথসখীণদ্রও মণধয হদ্খা যায় না।
সাধারেী রবতর সীমা হপ্রম পযথন্ত, সমঞ্জসার অনুরাগ পযথন্ত এিং হকিিমাত্র সমর্থা রবতণতই মোিাি সৃবি
েণত পাণর। উজ্জ্বিনীিমবের হিষিাণগ বিপ্রিম্ভ ও সণম্ভাণগর বিণেষে করা েণয়ণব। বিপ্রিণম্ভ পূিরথ াগ, মান,
হপ্রমবিবচ্িয ও প্রিাস এই চ্ারবট্ হিদ্ আণব। সণম্ভাগ সংবক্ষপ্ত, সংকীেথ, সম্পন্ন ও সমৃবধ হমৎ হিণদ্ চ্ার
প্রকার।
‘অিঙ্কারণকৌস্তুি’
‘অিঙ্কারণকৌস্তুি’ গ্রন্থবট্ রচ্না কণরন কবিকেথপূর। ১৫২৪ বিিাণব্দ নদ্ীয়ার কাঞ্চনপল্লীণত পরমানন্দ হসন িা
কবি কেথপূণরর জন্ম। শ্রীবচ্তনযণদ্ণির বিষয বিিানন্দ হসণনর কবনষ্ঠ পুত্র কেথপূর বচ্তণনযর জীিণনর উপর
বিবি কণর ‘বচ্তনযচ্ণিাদ্য়’ নাট্ক রচ্না কণরন। তণি িিকবি কেথপূর ‘অিঙ্কারণকৌস্তুি’ গ্রন্থবট্ রচ্না কণর
অিঙ্কার সাবেণতযর ইবতোণস স্মরেীয় েণয় আণবন। গ্রন্থবট্ কাবরকা এিং িৃবিণত রবচ্ত। িৃন্দািনচ্ণির
উণেণিয নমস্কার জাবনণয় গ্রন্থবট্র সূচ্না েণয়ণব। গ্রন্থবট্ দ্িবট্ বকরে নামক পবরণচ্ছণদ্ বিিি। প্রর্ম বকরণে
মঙ্গিাচ্রণের পর কািযপুরুণষর িরীর, প্রাে, আত্মা িবেথত েণয়ণব। বদ্বতীয় বকরণে িব্দস্বরূপ, িেথাত্মক িব্দ,
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ধ্বনযাত্মক িব্দ, আন্তর হস্ফাট্, িবেুঃ হস্ফাট্, িাকয হস্ফাট্, হস্ফাট্ বিরুধ হ মত; হযাগরূঢ় প্রিৃবত িব্দ; িক্ষো
এিং িযঞ্জনার স্বরূপ িবেথত েণয়ণব।
তৃতীয় বকরণে ধ্ববন বনেথয় করা েণয়ণব। চ্তুর্থ বকরণে গুেীিূতিযঙ্গয বনরূপে করা েণয়ণব। পঞ্চম বকরণে
রস, িাণির হিদ্, নায়ক-নাবয়কার িক্ষে ও হশ্রবেণিদ্ িবেথত েণয়ণব। ষষ্ঠ বকরণে গুে সম্পণকথ আণিাকপাত
করা েণয়ণব। সপ্তম বকরণে িব্দািঙ্কার, অিম বকরণে অর্থািঙ্কার বিণেবষত েণয়ণব। নিম বকরণে রীবত বনণয়
আণিাবচ্ত েণয়ণব; দ্িম বকরণে পদ্, পদ্াংি, িাকয, হদ্াষ প্রিৃবত হদ্াষ বনরূপে বিিদ্িাণিই করা েণয়ণব।
‘অিঙ্কারণকৌস্তুি’ গ্রণন্থর হিখক পরমানন্দ হসন হিৌবকক ও অণিৌবকক রণসর মণধয একবট্ সামঞ্জসয রাখার
হচ্িা কণরণবন।
‘ষট্–সন্দিথ’
রূপ ও সনাতন হগাস্বামীর বনণদ্থণি জীি হগাস্বামী সম্বন্ধ তত্ত্ব ও প্রণয়াজন তত্ত্ব বনরুপণনর জনয
িাগিতসন্দিথ রচ্না কণরন। এই িাগিণত বয়বট্ সন্দিথ র্াকায় এর অনয নাম ষট্ সন্দিথ। বয়বট্ সন্দিথ েি
যর্াক্রণম—তত্ত্বসন্দিথ, িগিৎসন্দিথ, পরমাত্মসন্দিথ, কৃষ্ণসন্দিথ, িবিসন্দিথ এিং প্রীবতসন্দিথ। তত্ত্ব, িগিৎ,
পরমাত্ম ও কৃষ্ণসন্দণিথ সম্বন্ধজ্ঞান, িবিসন্দণিথ অবিণধয়তত্ত্ব ও প্রীবতসন্দণিথ প্রণয়াজনতত্ত্ব বনরূবপত
েণয়ণব। জীি হগাস্বামীর সমগ্র জীিণনর মোন কাজ েি ষট্ সন্দিথ রচ্না করা। হগৌেীয় বিষ্ণি দ্িথন
অণনকট্াই সুপ্রবতবষ্ঠত েণয়ণব এই গ্রণন্থর উপর বনিথর কণর।
তত্ত্বসন্দিথ নামক প্রর্ম সন্দণিথ প্রধানত প্রমাে বনণয় আণিাবচ্ত েণয়ণব। িারতীয় দ্িথণন স্বীকৃত প্রতযক্ষ,
অনুমান, িব্দ, অর্থাপবি, অিাি, সম্ভি ও ঐবতেয প্রিৃবত প্রমাে সমূণের মণধয একমাত্র িব্দ প্রমােণকই জীি
হগাস্বামী গ্রেে কণরণবন। িগিৎসন্দণিথ ব্রম্ভ এিং িগিাণনর স্বরূপ বিচ্ার করা েণয়ণব। পরমাত্মসন্দণিথ
পরমাত্মার সণঙ্গ জীিাত্মার সম্বন্ধ বনণয় আণিাবচ্ত েণয়ণব। শ্রীকৃষ্ণসন্দণিথ হগৌেীয় বিষ্ণি ধমথতণত্ত্বর প্রধান
কর্া আণিাবচ্ত েণয়ণব। এই সন্দণিথ কৃণষ্ণর সণঙ্গ হগাপীগণের ও রাধার সম্বন্ধতত্ত্ব আণিাবচ্ত েণয়ণব।
িবিসন্দণিথ িবির িক্ষে, হশ্রবেবিিাগ ও িবিিাদ্ বনণয় আণিাবচ্ত েণয়ণব। প্রীবতসন্দণিথ মুবির স্বরূপ,
িগিৎপ্রীবত, িবিরস, কৃষ্ণ-হগাপী সম্বন্ধ প্রিৃবত বিষণয় বিস্তাবরত আণিাবচ্ত েণয়ণব। প্রাচ্য আিংকাবরক
মম্মট্ িট্ট , বিশ্বনার্ কবিরাজ প্রমুখ হদ্িাবদ্বিষয়ক রবতণক রস িণি স্বীকার কণরনবন।বকন্তু কৃষ্ণ বিষয়ক
রবতও হয হিৌবকক িাি হর্ণক রণসর অিস্থা প্রাপ্ত েয় তা জীি হগাস্বামী তার ‘প্রীবতসন্দণিথ’ প্রবতষ্ঠা
কণরণবন।
‘িবিরসায়ন’
িবি রণসর উপস্থাপনায় মধুসূদ্ন সরস্বতীর ‘িবিরসায়ন’ গ্রন্থবট্র িূবমকা অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থবট্
হমাট্ বতনবট্ উল্লাণস রবচ্ত। তাাঁর পূণিথর আচ্াযথণদ্র মতামত উধ হৃত কণর বতবন ঐ সমস্ত মণতর বিরুণধ হ যুবি
বদ্ণয়ণবন। তাাঁর মণত পরমানন্দ প্রকাণি অক্ষম েওয়ায় হদ্িাবদ্বিষয়ক রবতণক িযবিচ্াবরিাি রূণপই িরত
মুবন প্রমুখ আচ্াণযথরা স্বীকার করণিও রণসর মযথাদ্া হদ্নবন; হসই হদ্িাবদ্বিষয়ক রবত বকন্তু ইিাবদ্ হদ্িতার
হক্ষণত্রই প্রযুি েওয়া উবচ্ত, পরমাত্মা (িগিৎ) সংক্রান্ত রবতণত অিিযই নয়। মধুসূদ্ন সরস্বতীর মণত
িগিৎ বিষয়ক রবত পূেথতমা। এই রবত পবরপূেথ রণস উদ্ীপ্ত সূণযথর আিার মণতাই দ্ীপযমান যার কাণব
কান্তাবদ্র প্রবত হজানাবকর দ্ীবপ্তর মণতাই ম্লান েণত িাধয। পরমাত্মা িা িগিৎ বিষয়ক রবত অণিৌবকক
েওয়ায় অিিযই িবিরণস উিীেথ েওয়ার হযাগয। মধুসূদ্ন িণিণবন—
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“ বিশুধ হ রবত েইণত জায়মান িবিরস বিশুধ হ, িৎসিরবত েইণত
জায়মান িবিরস িৎসি এিং হপ্রণয়ারবত েইণত জায়মান
িবিরস হপ্রণয়ািবিরস। িগিবদ্বষয়ক রবত কখনও কখনও
োসযরসাবদ্ অপরাপর রণসর বিিাি, অনুিি ও সঞ্চারীিাণির
সবেত বমবিত েয়। তখন বিবচ্ত্র িণেথর পুিবনবমথত মাণিযর নযায়
উোও বিবচ্ত্র রসিাি প্রাপ্ত েয়। যখন অপরাপর রণসর বিিািাবদ্র
সবেত সম্বণন্ধ র্াণক না, তখন শ্রীিগিাণনর স্বরূপ মাত্রািিবম্বনী
রবত হিাকপ্রবসধ হ নি রণসর অবতবরি দ্িম রস রূণপ অবিিযি
েয়।”৭
মধুসূদ্ন সরস্বতীর িণিণবন, বচ্ণি প্রবতবিবম্বত বিষয়বট্ অবিনশ্বর; মণনর মণধয প্রবিি িস্তবিণিণষর আকার
অর্থাৎ বচ্ণির আকারই স্থায়ীিাি। বিিাি, অনুিি ও িযবিচ্ারী িাি দ্বারা পরমানন্দ রূণপ অবিিযি েণিই
রস েয়।
শ্রীরূপ হগাস্বামী ‘িবিরসামৃতবসন্ধু’হত িবি এিং িবির বিবিন্ন হিদ্, িবিরস সম্পণকথ বিস্তাবরত
আণিাচ্না কণরণবন। বতবন ‘িবি’হক বতনবট্ িাণগ িাগ কণরণবন সাধনিি, িািিবি ও হপ্রমিবি।
সাধনিবির দ্বারা িাি ও হপ্রম জাগ্রত েয়। এই িািিবি রবত। িািিবিই বিষ্ণি অিংকার বিষয়ক গ্রণন্থ
রবত নাণম পবরবচ্ত। িাঙাবি রসতাবত্ত্বকগে প্রর্ম সংস্কৃত িাষা মাধযণম িবিরস এিং পঞ্চরস প্রবতষ্ঠার
প্রার্বমক কাযথ সম্পন্ন কণরববণিন পরিতথী সমণয় িাংিা িাষাণতই রসতাবত্ত্বকগে অিংকার িাণস্ত্রর বিস্তাবরত
িযাখযা বিণেষে কণরণবন। বিষ্ণি দ্িথণন পরমাত্মা প্রাবপ্তর প্রর্ম হসাপান স্বার্থতযাগ ও আণত্মাৎসগথ । এই
চ্রম সতযবট্ অিতারোর জনযই বিষ্ণি দ্ািথবনক ও ধমথিাস্ত্র প্রণেতাগে পরকীয়ার রবতণক হশ্রষ্ঠত্ব দ্ান
কণরণবন। শ্রীকৃষ্ণদ্াস কবিরাজ তাোর ‘শ্রীবচ্তনযচ্বরতামৃত’ গ্রণন্থর আবদ্িীিা অতযন্ত বনপুে িাণি কাম ও
হপ্রণমর প্রদ্িথন কণরণবন --“কাম হপ্রম হদ্াাঁোকার বিবিন্ন িক্ষে
হিৌে আর বেম বযণব স্বরূপ-বিিক্ষে
আণত্মবিয় প্রীবত ইচ্ছা তাণর িবি কাম
কৃণষ্ণন্দু প্রীবত ইচ্ছা ধণর হপ্রম নাম
কাণমর তাৎপযথ বনজ সণম্ভাণগ হকিি
কৃষ্ণ সুখ তাৎপযথ মাত্র হপ্রণমণত প্রিাি।”
(‘শ্রীবচ্তনযচ্বরতামৃত’-আবদ্িীিা)
শ্রীমদ্ভাগিণতর মূি সতযণক হকি কণর ‘বচ্তনযচ্বরতামৃত’ রচ্না করা েণয়ববি।
িরতমুবন প্রেীত রসতত্ত্ব এিং বিষ্ণি রসতণত্ত্বর মণধয প্রকৃত ও অপ্রকৃত বিণিদ্ িক্ষয করা যায়। বিষ্ণি
আচ্াযথগে আনন্দবচ্ন্ময় রসস্বরূপ হপ্রমণকই ধমথ িণিণবন---- হপ্রম িবির পবরেবত মাত্র। বিষ্ণি
রসতাবত্ত্বকগে রসণক আধযাবত্মক জগণতর িীণষথ বনণয় বগণয়ণবন এিং অপ্রাকৃবতক িগিত বিষয়ক
অণিৌবকক রণসর বিণেষণে আত্মবনণয়াগ কণরণবন।
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