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হবষয়-চুম্বক :  যে-য োন ো সংসৃ্কতির চতরত্রই  ো ো  তিপরীিমুখী যরোনি আিিতময় ও জটিল। 

িোর আগ্রোসী , আতিপিয োমী উপতরিনলর রূপটি  খ ও  খ ও আপোিলনযয দৃশ্যমো  

হনলও িলোয় িলোয় অনপযো ৃি অ ুচ্চত ি িোরোগুতলর সনে ঐ আপোি-প্রিো  িোরোটির 

যরোি-সংঘোি ও তমথষ্ক্রিয়ো ত রন্তর চলনিই থোন । যসই পোরস্পতর  প্রভোি , প্রতিস্পি তো ও 

ত য়ন্ত্রনে সি তনদশ্ োনলই সংসৃ্কতির এ  তমশ্র চোতরত্রযিম ত লয  রো েোয়। িযযমোে ত িনে 

মিযেুনের িোংলো সোতহনিযর এ টি জ তপ্রয় তিনশ্ষ মোত্রোর ত তরনখ িনের সোতহিয-সংসৃ্পষ্ট 

সংসৃ্কতিনি িহু োলচতলি এই পোরস্পতর িোন  সেো   রো হনয়নে। ভোরিিনষ তর পূি তপ্রোন্তীয় এই 

ভূখনে সোংসৃ্কতি  পতরসনর আযতর  অনথ তই ‘ ো ু তি ো েীি  োই’। েতদও সটি  িোৎপনে ত 

িনের সোতহিয , সমোজ ত ংিো িম তিনেও  ৃষ্ণ এ   প্রতিষ্ঠোর অভ্রংতলহ েতরমো লোভ  রনি 

পোনরত । িরং , এ যদনশ্র জল-হোওয়োয় রোিোর সনে  ৃনষ্ণর িথো তথি অসোমোষ্ক্রজ  যপ্রনমর 

 োি ীয় আখযো ই অন   যিতশ্ জ তপ্রয়িো লোভ  নরনে। েতদও যসই প্রতিষ্ঠোর মূলয যচো োনি 

হনয়নে রোিোন  এই প্রিল পুরুষিনন্ত্র িোনপ িোনপ ত নজর স্ব ীয়িো ও স্বোিন্ত্রযন  িোনপ িোনপ মুনে 

যেনল। যেৌড়ীয় বিষ্ণি িনে যশ্ষপে তন্ত এই রোিো রক্তমোংনসর  োরী যথন  ত খোদ িেপ্রতিমোয় 

প্রতিষ্ঠো যপনয়নে। েতদও িেসংসৃ্কতির আতিপিয োমী , অতভজোি িোরোয় রোিোর এই সত্তোতিনলোপ 

খুি সহজসোিয হনি পোনরত  ;য   ো সংসৃ্কতির অিিনলর িোরোটি িোনরিোনরই সুনেোেমনিো 

প্রোিো যতিস্তোর  নর তেনরতেনরই রোিো চতরনত্রর যসই সমোজ-প্রতিস্পিী িযতিক্রমী সষ্ক্রক্রয়িোন  

তেতরনয় তদনি যচনয়নে। িোংলো সোতহনিয যেোিো মিযেুেীয়  োলপি ত িনর সংসৃ্কতির এই ‘যগ্রি’ ও 

‘তলটিল’ ট্রযোা্তিশ্োন র দ্বন্দ্ব অ ুসতেৎসু পোিন র  োনে এ  আ ষ তেীয় পে তনিযনের তিষয় হনয় 

যথন  তেনয়নে। 

  



মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগযয রাধ্া : সাংসৃ্কহযর চাপান-উগযার 

 

‘ব্রোহ্মে েিন  িোদ েুনে েুনে আনে’ – িনলতেনল  মিযেুনের িোংলো সোতহনিযর এ  

 তি। অথচ এ োনলর সংসৃ্কতিচচতোর পোিশ্োলোয় পোি ত নল তিত  হয়ি যদখনি 

যপনি  সংসৃ্কতির ভুিন  িোর যচনয়ও সিয হনয় আনে ‘যগ্রি ট্রযোতিশ্ো ’ আর 

‘তলটিল ট্রযোতিশ্ো ’-এর অন্তহী  এ  সংঘোি। প্রতিস্পিী দুই সংসৃ্কতির যসই দ্বনন্দ্ব-

বদ্বরনথ সিনচনয় যিতশ্ তিপে তস্ত , রক্তোক্ত হনয়তেল মিযেুনের িোংলো  োনিয যে 

 োরীর জীি  – আিুত  িোর িিভূতমনি দো াঁতড়নয় মিুসূদ  দত্ত িোাঁন  যিন তেনল  

‘Poor lady of Braja’ ি’যল।       

 

িোংলোয় মিযেুনের যপ্রম োনিযর প্রতিত তিস্থো ীয়ো এই  োতয় ো রোিো যে আদনি 

যলো সংসৃ্কতিজোি এ  প্রতিমো – যস থো এ র ম স্বী ৃিই তিদ্দ্বজ সমোনজ। 

যলো সোতহনিযর তখড়ত  পনথই এই  োরী এ তদ  প্রনিশ্  নরতেল অতভজোি 

সোতহনিয। ক্রনম বচি য-প্রোতেি যেৌড়ীয় বিষ্ণি দশ্ ত -িনেও িোাঁর এ  উিা্িুে 

প্রতিষ্ঠো ঘনি েোয়। সংসৃ্কি ও প্রো ৃি ভোষোর শ্ৃেোর রসোত্ম  চূে ত  তিিোর  তি ুল 

িিু রোিোর সোমোষ্ক্রজ  পতরতচতির প্রশ্নটিন  এতড়নয় যেনি যপনরতেনল  িোাঁনদর 

সংতযপ্ত রচ োয়। ত ন্তু , মিযেুনের িোংলো সোতহনিযর গ্রোমীে সংসৃ্কতির  তি িড়ু 

চেীদোস েখ  িোাঁর  োনিয আতদরনসর চিুল যভোনজয আমন্ত্রে জোত নয়তেনল  

িথো তথি অিজ্ঞোি , অতশ্তযি তিপুল জ িোন  , িখ  যসই শ্রুতিসুনখর  োনিয 

আখযো  পতরনিশ্ োর দোনয়ই  তিন  হোষ্ক্রজর  রনি হনয়তেল রোিোন  িোর সুস্পষ্ট 

, সম্পূে ত সোমোষ্ক্রজ  পতরতচতি সনমি। য   ো , আমোনদর যলো োয়ি সমোজ সমস্ত 

ত েুন ই িুনে ত নি চোয় এ  ত জস্ব যপৌি তোপনে তর যিোনি। সমোজেি যসই 

পতরতচতিনিই  ‘রোতহ’ ও ‘ োহ্ন’-এর প্রেয়  সমোজ-ত তষদ্ধ , অবিি। এ যপ্রম পর ীয়ো 

যিো িনিই। শুি ুিোই  য় , সমোজ-সম্পন তর ত তরনখ িো য িলই অ োচোর  য় ; 

ঘৃেয এ  অজোচোরও। য   ো , সোমোষ্ক্রজ িোর প্রনশ্ন রোিো - ৃনষ্ণর পোরস্পতর  

সম্প তটি ‘মোিুলো ী’ ও ‘ভোতেন য়’র । মিযেুনের িোংলোর জ রুতচর  োনে এই 

পর ীয়ো যপ্রনমর েল্প যে শুিুই মন োমুগ্ধ র তেল িো-ই  য় ; িরং , ওই সোমোষ্ক্রজ  

স্পশ্ ত োিরিোর  োরনেই জ িো-জ োদতন র  োনে িো যে মুনখোনরোচ  এ  

ত সসোয় পতরেি হনয়তেল িো যিশ্ যিোেো েোয় আমোনদর যলো েো  আর 

যপ্রমেীতিনি রোিো- ৃষ্ণ যমোটিনের অত িঃনশ্ষ িযিহোনর।     

 



িস্তুি , সোতহিয সংসৃ্পষ্ট যলো সংসৃ্কতির এই তিপুল জ সমথ ত ই িোংলোয় রোিোন  

 ৃনষ্ণর পোনশ্ এম  এ  দৃঢ়প্রতিষ্ঠো তদনয়তেল যে এম ত  দশ্ ত -িনের জেনিও 

িোন  অগ্রোহয  রিোর আর য োন ো উপোয় তেল  ো। আিোর অ যতদন  , ৃষ্ণ-রোিোর 

ঐ সোমোষ্ক্রজ  সম্পন তর  োরনেই মিযেুনের ব্রোহ্মেয-সংসৃ্কতি ও স্মৃতিশ্োতসি প্রিল 

তপিৃিনন্ত্রর  োনে তিপজ্জ   হনয় উনিনে এই  োরী। িোর অবিি , েতহতি , 

অজোচোরী যপ্রনমর সূনত্রই যস প্রতিমুহনূিত ত রুচ্চোর এ  চযোনলঞ্জ েুাঁ নড় যদয় ব্রোহ্মেয 

সমোজোদনশ্ তর মুনখর ওপর। প্রতিত য়ি িোর শ্োস ন  িদৃ্ধোেুষ্ঠ যদতখনয় যে  িযে 

 রনি থোন । েলি , মিযেুনের আগ্রোসী পুরুষিন্ত্র ও তপিৃিনন্ত্রর  োনে এই  োরী 

এম  এ  উপদ্রি হনয় ওনি েোন   ো েোয় যেলো ,  ো েোয় যেলো। অন   

িলপ্রনয়োে এম ত  িলোৎ োনরও  ( স্মিতিয ‘ শ্রী ৃষ্ণ ীিত  ‘ ) যসই  োরীন  েখ  

যলোপোি  রো যেল  ো য োন োমনিই িখ  িোন  ত নয় শুরু হল অতভজোি 

সংসৃ্কতির েল আর য ৌশ্নলর এ   ি িোরোপোি। গ্রোমীে মৃতত্ত ো যথন  যস-

 োরীন  উপনড় ত নয় িোন  পুরোনের অতভজোি িলনয় িোলোিষ্ক্রি  রনি চোইল 

সংসৃ্কতির স্বনঘোতষি পোেোরো। ৃষ্ণজীি ন ষ্ক্রি  পুরোে ভোেিনির ‘অ য়োরোতিনিো’ 

শ্নের মনিয সোতহিযসমূ্ভিো রোিোর উৎসসেোন র মতরয়ো প্রয়োস যসই আগ্রোসন র 

প্রথম প্রয়োস।        

 

য িল িো-ই  য় ,  লয  রনল যদখো েোনি ,  ৃনষ্ণর সনে রোিোর সমোজ-ত তষদ্ধ 

সম্পন তর অবিিিোন ও দোম্পিযনপ্রনমর শুষ্ক্রদ্ধর ি েনন্ত্র যশ্োি   নর য ওয়োর 

এ  প্রষ্ক্রক্রয়ো শুরু হয়  ো ো  অি তোচী  পুরোনের পোিোয় রোিোন  তিষু্ণ-পত্নী লক্ষ্মীর 

সনে সমী ৃি  নর যিোলিোর প্রয়োনস। যসইসনে ‘জন্মোন্তরিোদ’-এর শ্ো োন ো 

হোতিয়োনর রোিো- ৃনষ্ণর মিতয-সম্পন তর তি যোসন  (মোিুলো ী ও ভোেীন য় ) 

জন্মোন্তনরর তিভ্রোি ি’যল চোলোন ো যেল।  এম ত  পর োরী রোিোর প্রতি  োনহ্নর 

জগুুপ্সোময় অ যোয় আচরেও শ্োস্ত্রীয় তিচোনর  যোেযিো যপল মোয়োপৃতথিীর 

ঊর্ধ্ তনলোন  তিষু্ণ ও লক্ষ্মীর অনেদয , শ্োশ্বি দোম্পিয-সম্পন তর অজহুোনিই।   

 

সমোনজর তশ্ লভোঙো , সংস্কোর-উত্তীে তো , জীিন র সহজ যরোিিোন  প্রোেস্পিী 

এ   োরীন  িশ্ মো ো র এই যখলো েতদও সহনজ েুনরোয়ত । িরং , ত িোন্ত দশ্ ত -

িনের খোতিনরও েিিোরই য ষ্ট িো ুরটির  সনে এ ত্র উচ্চোতরি হনয়নে রোিোর 

 োম – িিিোরই িোর সোমোষ্ক্রজ  পতরতচতির অ ুষে এিং যসই  ুলিিূর 

পতরতচতিন   সযোৎ  নর জীি সনিয প্রোতেি এ  স্পতি ত ী স্বোিী  যপ্রতম ো  োরীর 

মূতিত যজনে উনিনে আমোনদর মন । আনলোতড়ি  নরনে আমোনদর 

যচি োন ।এরই প্রিল প্রতিষ্ক্রক্রয়োয় ‘যেৌড়ীয় বিষ্ণি িম ত’-এর অতভজোি পতরসনর 



যদখো তদল িো াঁি িো াঁিিোর যচষ্টো । রোিো- ৃনষ্ণর যপ্রনমর সোমোজ-তিেতহতি অ ুষনের  

স্পশ্ তনদোষ  োিোনি িোই যসই যপ্রমেীতির সূচ োয় হতরিোসনর হোষ্ক্রজর  রনি হল 

আিযোষ্ক্রত্ম  যপ্রনম পোেলপোরো যেৌরোনের তদিযমূতি তন । পোলো ীিতন র আসনর 

অত িোে ত হনয় উিল রোিো- ৃষ্ণ লীলো ীিতন র সচূ োয় ‘যেৌরচষ্ক্রি ো’র 

অিিোরেো।অমোষ্ক্রজতি জ তচত্তন  যে  এনহ  উপস্থোপ োয় সিত তি , সজোে 

 রনি চোইনে  িনম তর পোেোরো এই িোিতোয় যে , যে-লীলোেো  শু নি িনসনে  িোরো 

িো য োন ো প্রো ৃি যপ্রনমর চিুল রস থো  য় ; িরং এর মিয তদনয় যলোন োত্তর এ  

তদিযনপ্রমিোরোই তসষ্ক্রিি হনি িৃষোিুর ভনক্তর প্রোনে। রোিো- ৃনষ্ণর পর ীয়ো 

সম্প তন   োে তি স্বী োর  নর ত নয়ও ‘বচি যচতরিোমৃি’-এর অশ্ীতিপর  তি 

ত নষনির িজত ী-সনেনি প্রো ৃিজ ন  এ থো সমনে তদনি ভুলনল   ো – ‘ব্রজ 

তি ো ইহোর অ যত্র  োতহ িোস’। অথ তোৎ, আিযোষ্ক্রত্ম িোর ভুিন  তিরল িযতিক্রমী এই 

রোিোনপ্রম সোিোরে সোমোষ্ক্রজন র জীিন   খ ওই অ ুসরেনেোেয  য়। সোিোরেী , 

সমঞ্জসো এিং সমথ তো – যেৌড়ীয় বিষ্ণি িনে মিুরো-রতির এই ষ্ক্রত্রতিি যশ্রতে রনে 

রোিো হনয় উিনল  সমথ তোনশ্রষ্ঠো ; ত ন্তু , িোর তিত মনয়  োরীর স্বোভোতি   োম ো-

িোস োর আিতিিু ু িোন  দনল আসনি হল দু’পোনয়। স্বসুখিোস োন  সম্পূে তি 

জলোঞ্জতল তদনয়ই তিত   হনয় উিনল   পুরুনষর যপ্রনম এন শ্বরী। যশ্ষনমশ্ অিশ্য 

িোনিও পুনরোপুতর ত ষ্ক্রিন্ত থো ো েোয়ত । িোই , যেোস্বোমীগ্রনে রোিো- ৃনষ্ণর  

সমোজতসদ্ধ তিিোহ যদতখনয় , িোন  শুতচশুদ্ধ  নর যিোলোর হোসয র প্রয়োসও লযয 

 তর। রোিোন   োরী যথন   যত্র িো োন োর এই চোিুনে ত সংসৃ্কতির আতিপিয োমী 

িোরোটির যিত্রশ্োস  এই যমনয়র যথন  সম্পেূ তভোনি ত ত নয় ত নি যচনয়নে েোিিীয় 

মৃতত্ত ো-ঘত ষ্ঠিোর েোপ , িোপ। িোর স্বোিী  তচন্তো-যচি ো , পরপুরুনষর 

যপ্রমপ্রস্তোনি িোমযিো , তিরূপিো – পুরুনষর অিযোচোনরর সোিযমনিো প্রতিনরোনির 

যচষ্টো এিং পতরিতিতি পতরতস্থতিনি সমোজ-সংস্কোনরর মুনখ েোই তদনয় িোর 

যপ্রতম োসত্তোর সমোজ-প্রতিস্পিী সষ্ক্রক্রয়িোন  যেভোনি িোংলো সোতহনিযর আতদিম  

 োিেীতিনি েুটিনয় িুনলতেনল   তি িড়ু চেীদোস – িোন  সম্পূে তি মুনে যেনল 

সংসৃ্কতির শ্োস্ত্রনপোতষি যগ্রি ট্রযোতিশ্ো  এ মুখী িোষ্ক্রে  ত ম তোনে যসই রক্তমোংনসর 

জীিন্ত  োরীন  পতরেি  নরনে আত্মনচি োহী  ,সত্তোতিনলোপী , আদযন্ত 

শ্যোমেিপ্রোে পুরুষিনন্ত্রর যপোষমো ো অসহোয় এ   োরীনি। আর এ সনিরই 

তিত মনয় ব্রোহ্মেযিোদী তপিৃিনন্ত্রর  োিপুিুল হনয়ই রোিো হনয় উনিনে  ৃষ্ণরতিনি 

সমথ তো ‘মহোভোিিো ুরো ী’ ।    

 

িিু , সংসৃ্কতির িো োনপোনড়ন র এই অত িঃনশ্ষ  োতহত নি এ িেেো েো-

যজোয়োতরনি ষ্ক্রজনি েোয়  ো য োন ো তিনশ্ষ এ  পয। প্রোিো যময় ‘তশ্ষ্ট’ বিষ্ণি 

সংসৃ্কতি েখ  রোিোন  িুনলোমোটির লগ্নিো যথন  তেত নয় ত নয় িেেিভোনি িোন  



প্রোয় আ োশ্লী ো  নর যিোনল , টি  িখ ই বিষ্ণি সহজ-সোি োর িোরো িোন  

 োতমনয় এন নে ‘আনরোপ-সোি ো’র প্রনয়োেেি যদহচে তোয়। ত ংিো , মিযেুনের যশ্ষ 

বপিোয় দো াঁতড়নয়  তিেো  ত ংিো দোশ্রতথ রোনয়র পোাঁচোতলর মি  ‘জ তপ্রয় 

সংসৃ্কতি’যি িোই  িু   োনলর চোতহদো িনের তশ্ তল য নি রোিোন  মো িী  নর 

যিোনল অন  োংনশ্ই। উৎস যথন  উপোনন্ত সমগ্র মিযেুে জনুড় রোিোর চতরনত্রর 

এই তিতচত্র ত ম তোে ত ভুতলভোনি মন   তরনয় যদয় যে , আমোনদর সংসৃ্কতির 

আিহমোন র ইতিহোস আসনল যগ্রি ও তলটিল ট্রযোতিশ্োন র রতি ও তিপরীি-রতি 

সনম্ভোনের এ  তচত্তো ষ ত  অেুরো   োতহত ।    

 

 

সিায়ক গ্রন্থসূহচ ঃ  

অতমত্রসূদ  ভট্টোচোে ত সম্পোতদি িড়ু চেীদোনসর শ্রী ৃষ্ণ ীিত  সমগ্র 

শ্ষ্ক্রক্ত োথ েো , অ য এ  রোিো  

শ্তশ্ভূষে দোশ্গুপ্ত , শ্রীরোিোর ক্রমতি োশ্ ঃিঃ দশ্ তন  ও সোতহনিয 

সিযিিী তেতর , িোংলো সোতহনিয  ৃষ্ণ থোর ক্রমতি োশ্ 
 
 

 

 

 

 


