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বৃ্ন্দাব্েোস, চৈর্েযভাগব্র্, চৈর্েযৈররর্ামৃর্, সন্ন্যাসধমত, আখ্যােকাব্য, গীরর্কাব্য, চব্ষ্ণব্ধমত প্রৈার 

____________________________________________________ 

Abstract 

____________________________________________________ 

Discussion 
ষ াড়শ শর্নক চৈর্েযনেনব্র আরব্ভতাব্ সমাজ-সংসৃ্করর্র উপর প্রভাব্ ষেলার সনে সনে ব্াংলা সারিনর্যর উপর প্রভাব্ 
ষেনলরিল। র্ৎকালীে সমনয় সাধারণর্ঃ ষেব্-নেব্ীর কারিরে রেনয় অনলৌরকক কল্পোর রভরিভূরমনর্ রব্ৈরণ কনর 
আখ্যােকাব্য, গীরর্কাব্য, োট্যগীরর্ ইর্যারে সারির্য ধারা ররৈর্ ির্। ঐ রৈোগুরলর মনধয সমাজ ব্াস্তব্র্ার িরব্ িয়র্ 
েুনট্ উঠর্, র্নব্ র্া রূপক ৈররনের মধয রেনয়। র্াই রৈরয়র্ার োশতরেক মনের পররৈয়ও ওই ৈররেগুরলর মনধয রেরির্ 
থাকর্। 

চৈর্েযনেনব্র রর্নরাভানব্র পর ব্াংলা সারিনর্য র্াাঁর ধমত ও কমতজীব্ে রেনয় ৈররর্ সারির্য োনম সারির্যধারার 
জন্ম িনয়রিল। ঐ সারির্যধারায় প্রথম অরর্নলৌরককর্া, অনলৌরককর্ার কল্পোর ব্ার্াব্রনণর গণ্ডী ষভনে মােব্জীব্ে 
রেনয় সারির্য রৈো শুরু িনয়রিল আর ঐ সারির্যধারায় েুনট্ উনঠরিল সমাজব্াস্তব্র্া, ভরি রেমতানণর ইরর্িাস ও 
োশতরেক র্ত্ত্ব অথতাৎ মনোস্তারত্ত্বক ভাব্ধারার পররৈয়।  

বৃ্ন্দাব্েোস চৈর্েযভাগব্র্ রৈো কনরনিে চৈর্েযনেনব্র রর্নরাভানব্র ষব্শ কনয়ক ব্িনরর মনধয, আর 
কৃষ্ণোস করব্রাজ এই গ্রন্থ রৈোর প্রায় পঞ্চাশ- াট্ ব্ির পনর চৈর্েযৈররর্ামৃর্ গ্রন্থ রৈো কনরনিে। বৃ্ন্দাব্েোস মূলর্ 
চৈর্েযনেনব্র েব্দ্বীপ লীলা অথতাৎ সন্ন্যাস-পূব্তব্র্তী ৈরিশ ব্িনর ধমত ও কমতজীব্ে রেনয় চৈর্েযভাগব্র্ রৈো কনরনিে। 
েব্দ্বীনপ সমাজ ব্াস্তব্র্া এব্ং কৃষ্ণনপ্রম-ভরির ব্ণতোয় বৃ্ন্দাব্েোস চৈর্েযভাগব্র্-এ কীভানব্ মেস্তারত্ত্বক ভাব্ধারার 
পররৈয় রেনয়নিে, অেযরেনক কৃষ্ণোস করব্রাজ মূলর্ চৈর্েযনেনব্র সন্ন্যাসগ্রিনণর পর  পরব্র্তী ৈরিশ ব্িনরর েীলাৈল 
লীলার কারিরে চৈর্েযৈররর্ামৃর্ গ্রনন্থ ব্ণতো কনরনিে। ঐ গ্রন্থ রৈোয় কৃষ্ণোস করব্রাজ েীলাৈল, কাশী, বৃ্ন্দাব্নের 
সমাজ ব্াস্তব্র্া এব্ং চৈর্েযনেনব্র কৃষ্ণ ষপ্রম-ভরি প্রৈানরর ইরর্িাস ব্ণতো করনর্ রগনয় মেস্তারত্ত্বক ভাব্ধারার পররৈয় 
কীভানব্ রেনয়নিে এব্ং োশতরেক র্নত্ত্বর প্ররর্ষ্ঠা কীভানব্ কনরনিে, এই ৈররর্গ্রন্থগুরলনর্ চৈর্েযনেনব্র মেস্তারত্ত্বক ভানব্র 
পররৈয় র্ৎকালীে মিৎ ব্যরিনের সনে সনে সাধারণ মােু নক কীভানব্ অেুপ্রারণর্ কনররিল, ব্র্তমানেও কীভানব্ 
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চৈর্েযনেনব্র মেস্তারত্ত্বক ভাব্ধারা মােব্জারর্র ৈলার পনথর পানথয় িনয় আনি, ষসই র্থয ষখ্াাঁজার ষৈষ্টা করব্ এই 
আনলাৈোয়। 
           ষ াড়শ শর্নক চৈর্েযসমকালীে ব্াংলার শাসেকর্তা হুনসে শাি রিনলে উোরনৈর্া। র্াাঁর রাজসভায় ব্হু 
উচ্চপেস্থ রিনু্দ কমতৈারী রিল। রর্রে সাধারণর্ঃ রিনু্দনের ধমতোশ করনর্ে ো। র্নব্ শাসেব্যব্স্থা রক্ষা করার স্বানথত 
রিনু্দধনমত িস্তনক্ষপ ও রিনু্দমরন্দর ধ্বংস করনর্ে। রিনু্দনের প্ররর্ র্াাঁর ঔোসীেয ো থাকনল চৈর্েযনেব্ এর্ সিনজ 
ব্াংলায় চব্ষ্ণব্ধনমতর প্রৈার করনর্ পারনর্ে ো। ষসইসময় উরড় যার রাজা রিনলে পরম চব্ষ্ণব্ ও জগন্ন্াথনসব্ক 
প্রর্াপরুদ্র। ষ াড়শ শর্নকর প্রথম রেনক ব্াংলা রাজা হুনসে শানির সনে উরড় যার রাজা প্রর্াপরুনদ্রর প্রায়ই যুদ্ধ ির্। 
ঐ যুনদ্ধর ইরের্ বৃ্ন্দাব্েোস এব্ং কৃষ্ণোস করব্রাজ র্াাঁনের গ্রনন্থ রু্নল ধনরনিে। রামনকলী গ্রানম চৈর্েযনেনব্র 
চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্া, ধমতপ্রৈার করার ক্ষমর্া এব্ং কৃনষ্ণর প্ররর্ ষপ্রমভরি ষেনখ্ হুনসে শানির েুই উচ্চ পেস্থ কমতৈারী 
রব্ য়ী রূপ-সোর্ে অথতাৎ শাকর মরিক এব্ং েরব্র খ্াস মুগ্ধ িনয়রিনলে। র্াাঁরা রব্ধমতী শাসনকর অধীে কমতজীব্ে 
র্যাগ কনর রামনকরলনর্ চৈর্েযনেনব্র সারন্ন্নধয এনস মুরিপনথর সন্ধাে ষপনয়রিনলে। রূপ-সোর্ে সমস্ত সম্পরি ব্রাহ্মণ, 
চব্ষ্ণব্, আত্মীয়-পররজেনের মনধয রব্রলনয় রেনয় রাজার অনগাৈনর চৈর্েযনেনব্র সারন্ন্ধযলানভর জেয গৃির্যানগর রসদ্ধান্ত 
রেনয়রিনলে। রূপ ষগাস্বামী রানর্র অন্ধকানর বৃ্ন্দাব্নের পনথ ভাই অেুপমনক রেনয় যাো করনলও সোর্ে ষগাস্বামী 
সুলর্াে হুনসে শানির িানর্ ব্ন্দী িনয়রিনলে। সোর্ে ষগাস্বামী রিনলে ব্ােশার রপ্রয়পাে। র্াই সোর্ে র্াাঁর অধীনে 
কাজ ো করার রসদ্ধানন্তর কথা জাোনল রর্রে কু্রদ্ধ িনয় র্াাঁনক ব্ন্দী কনররিনলে। র্নব্ যুনদ্ধ যাওয়ার সময় সোর্েনক 
রাজা হুনসে শাি সনে রেনর্ ষৈনয়রিনলে রকন্তু রর্রে রাজী িেরে। কারণ উরড় যায় চৈর্েযনেনব্র ব্াস, র্ািাড়া রর্রে 
ব্ােশার অেুপরস্থরর্নর্ মুরিলানভর পথ ষখ্াাঁজার ষৈষ্টা করনর্ পারনব্ে — 

“নিেকানল ষগল রাজা উরড়য়া মাররনর্। 
সোর্নে কনি রু্রম ৈল ষমার সানথ।। 
ষর্াঁনিা কনি যানব্ রু্রম ষেব্র্া োরশনর্। 
ষমার শরি োরি ষর্ামার সনে যাইনর্।।”১ 

হুনসে শাি শাসেকাযত পররৈালোর ষক্ষনে কনঠার রিনলে। রর্রে সিনজ ষকানো কমতৈারীনক মুরি রেনর্ে ো। র্াাঁর কানি 
ধনমতর ষৈনয় কমত ষব্রশ গুরুত্বপূণত রিল। র্াই সোর্নের কমত ষিনড় চব্ষ্ণব্সন্ন্যাসী িনয় জীব্েযাপনের রসদ্ধান্তনক রর্রে 
ষমনে রেনর্ পানরেরে।  

বৃ্ন্দাব্েোস র্াাঁর রৈোয় চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্া প্রকাশ করনলও সামারজক অেযানয়র রব্রুনদ্ধ অসরিষু্ণর্া ষযমে 
প্রকাশ কনরনিে ষর্মেই র্াাঁর প্ররর্ব্ােী সিা স্পষ্টভানব্ েুনট্ উনঠনি। রর্রে চৈর্েযভাগব্র্-এর স্থানে স্থানে চব্ষ্ণব্ধনমতর 
প্ররর্ কাজী, মুলুকপরর্র অেযায়-অর্যাৈানরর প্ররর্চ্ছরব্ ষেরখ্নয়নিে। রকন্তু ষগৌনড়র ব্ােশা হুনসে শাি ধমতরব্নরাধীনের 
প্ররর্ অেযায় অরব্ৈার কনরেরে। রর্রে শাসেকাযত রক্ষার স্বানথত রিনু্দরাজানের সনে যুদ্ধ কনরনিে। যুনদ্ধর পররনপ্ররক্ষনর্ 
ব্াংলা উরড় যার ষেউল মরন্দর ষভনেনিে — এট্া র্াাঁর ক্ষমর্ার আরধপর্য প্ররর্ষ্ঠা করার প্রনৈষ্টা মাে। কারণ চৈর্েযনেব্ 
সন্ন্যাসগ্রিনণর পর েীলাৈনল রকিুরেে অরর্ব্ারির্ কনর ষগৌড়নেশ িনয় বৃ্ন্দাব্নে যাওয়ার জেয পথৈলা শুরু কনররিনলে। 
চৈর্েযনেব্ ষগৌনড়র কানি রামনকলী গ্রানম রকিুরেে ষগাপনে ব্াস করার রসদ্ধান্ত রেনয়রিনলে। রকন্তু র্াাঁর কৃষ্ণোনমর 
মাধুযত সকলনক ষমারির্ করায় রর্রে রেনজনক আর ষগাপে রাখ্নর্ পানরেরে। রর্রে রামনকরলসি সমগ্র ষগৌনড় চব্ষ্ণব্ধমত 
প্রৈার কনররিনলে। হুনসে শাি এই সন্ন্যাসীর োম এব্ং জেরপ্রয়র্া ষকাট্ানলর মুখ্ ষথনক শুনেরিনলে এব্ং সকলনক 
রেন ধ কনর রেনয়রিনলে যানর্ র্াাঁর ধমতকানযতর ষকউ ব্াধা ো ষেয় — 

“রাজা ব্নল এই মুরি ব্রলনয় সব্ানর। 
ষকি জারে উপদ্রব্ করনয় র্াাঁিানর।। 
ষযখ্ানে র্ািাে ইচ্ছা থাকুক ষসখ্ানে। 
আপোর শাস্ত্রমর্ করুে রব্ধানে।। 
সব্তনলাক লই সুনখ্ করুে কীর্তে। 
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রব্রনল থাকুে রকব্া ষযে লয় মে।। 
কারজ ব্া ষকাট্াল রকব্া িউ ষকাে জে। 
রকিু ব্রলনলই র্ার লইব্ জীব্ে।।”২ 

উোরনৈর্া হুনসে শানির শাসেকানযত ধনমতর ষভোনভে রিল ো। রানের শাসেকাযত সুষ্ঠভানব্ পররৈালো এব্ং রানের 
সীমাোরক্ষা ও সীমাোবৃ্রদ্ধর স্বানথত হুনসে শাি মরন্দর-নেউল ধ্বংস কনররিনলে রঠকই, র্নব্ র্াাঁর মােরব্কর্ানব্াধ ষলাপ 
পায়রে। এই র্থযই বৃ্ন্দাব্ে োস চৈর্েযভাগব্র্-এ রু্নল ধনরনিে। 

চৈর্েযনেনব্র েীলাৈনল ব্াসকানল উরড় যারাজ প্রর্াপরুদ্র র্াাঁর সাক্ষাৎপ্রাথতী িনল সন্ন্যাসীর ধমতপালে এব্ং 
ষলাকরশক্ষার স্বানথত রাজেশতে করনর্ রারজ িেরে। কারণ, রাজেশতে এব্ং স্ত্রীেশতে চব্ষ্ণব্সন্ন্যাসীর পনক্ষ সমাে অপরাধ। 
চৈর্েযনেব্ েরক্ষণভারর্ ভ্রমণ ষসনর েীলাৈনল রেনর আসার পর রাজপরণ্ডর্ সাব্তনভৌম রাজার ব্যাকুলর্ার কথা জারেনয় 
রাজসাক্ষানর্র আনব্েে কনররিনলে। এনর্ চৈর্েযনেব্ রব্রি িনয় ব্নলরিনলে ষয রদ্বর্ীয়ব্ার এই আনব্েে করনল রর্রে 
েীলাৈল ষিনড় আলালোনথ ৈনল যানব্ে — 

“সািতনভৌম কনি এই প্রর্াপরুদ্র রায়। 
উৎকরির্ িিা ষর্ামা রমরলব্ানর ৈায়।। 
কনণত িস্ত রেয়া প্রভু স্মনর োরায়ণ। 
সািতনভৌম কি ষকে অনযাগযব্ৈে।। 
সন্ন্যসী রব্রি আমার রাজেরশে। 
স্ত্রী-েরশে-সম িয় রব্ন র ভক্ষণ।। 
সািতনভৌম কনি সর্য ষর্ামার ব্ৈে। 
জগন্ন্াথ-নসব্ক রাজা রকন্তু ভনিািম।। 
প্রভু কনি র্থারপ রাজা কালসপতাকার। 
কাষ্ঠোরী স্পনশত চযনি উপনজ রব্কার।। 
ঐনি ব্ার্ পুেররপ সুনখ্ ো আরেনব্। 
পুেঃ যরে কি আমা এথা ো ষেরখ্নব্।।”৩ 

সন্ন্যাসধনমতর ব্ড় কর্তব্য িল রব্ য়রব্মুখ্র্া এব্ং সামারজক ষমাি ও সাংসাররক ব্ন্ধে ষথনক মুরিলাভ। রাজেশতে যানর্ 
সন্ন্যাসধনমতর এই প্ররর্শ্রুরর্নক ভুরলনয় রেনর্ ো পানর; সন্ন্যাসীরা যানর্ লক্ষযপনথ রস্থর থাকনর্ পানরে, চৈর্েযনেনব্র 
রাজেশতে প্রর্যাখ্যানের মাধযনম ষসই পনথর ইরের্ রেনয়নিে কৃষ্ণোস করব্রাজ। 

সন্ন্যাসধমত পালনে চৈর্েযনেব্ ষযমে কনঠারভানব্ রব্রধ-রেন ধ ষমনে ৈলনর্ে, ষর্মেই পারর েনেরও ষসই 
রশক্ষা রেনর্ে। র্নব্ গৃিী চব্ষ্ণনব্র প্ররর্ র্াাঁর ষকানো রব্রধ-রেন ধ রিল ো। সকনলর প্ররর্ চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্া প্রকানশর 
মাধযনম চব্ষ্ণব্ধমত পালে, োে, ধযানের মাধযনম রেরলতপ্তভানব্ সাংসাররক জীব্েযাপে, অরর্রথনসব্া ও কৃষ্ণোমস্মরণ গৃিী 
চব্ষ্ণনব্র প্রধাে কর্তব্য। কৃষ্ণোস করব্রাজ ‘মধযলীলা’র পঞ্চেশ পররনচ্ছনে ষেরখ্নয়নিে রশব্ােন্দ ষসে, মুকুন্দ েি, 
সর্যরাজ খ্াে, রাঘব্পরণ্ডর্ প্রমুখ্ গৃিীভিনের চৈর্েযনেব্ সংসারধমত পালনের সনে সনে চব্ষ্ণব্ধমত পালনের উপনেশ 
রেনয়নিে — 

“প্রভু কনি কৃষ্ণ-নসব্া চব্ষ্ণব্ ষসব্ে। 
রেরন্তর কর কৃষ্ণোম-সঙ্কীর্তে।। 
সর্যরাজ কনি চব্ষ্ণব্ রৈরেব্ ষকমনে। 
ষক চব্ষ্ণব্ কি র্ার সামােয লক্ষনণ।। 
প্রভু কনি যার মুনখ্ শুরে একব্ার।  
কৃষ্ণোম পূজয ষসই ষেষ্ঠ সব্াকার।।”৪ 

সব্সময় কৃষ্ণোম গ্রিণকারী ভিনের আৈরনণর মনধয কৃষ্ণভরি ও চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্াপ্রকাশ পায়। এিাড়া সারত্ত্বকভানব্ 
জীব্েযাপে করাই চব্ষ্ণব্ উপাসকনের সব্নৈনয় ব্ড় কর্তব্য। 
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কৃষ্ণোস করব্রাজ চৈর্েযৈররর্ামৃর্-এর ‘অন্তযলীলা’র েব্ম পররনচ্ছনে ষেরখ্নয়নিে রাজকমতৈারীরা সরঠক সমনয় 
রাজার কাযত ো করনর্ পারনল র্াাঁনের োাঁরসর শারস্ত পযতন্ত িনর্ পারর্। রাজা যরে কমতৈারীর প্ররর্ সিােুভূরর্শীল িনর্ে, 
র্ািনলই একমাে ষসই কমতৈারী মুরি লাভ করনর্ পারনর্ে। চৈর্েযনেনব্র চব্ষ্ণব্ভি ভব্ােন্দ রানয়র পুে ষগাপীোথ 
রাজা প্রর্াপরুনদ্রর েুই লক্ষ কািে রঠক সমনয় ষেরর্ রেনর্ ো পারায় র্াাঁর ষঘাড়াগুরল ব্ানজয়াপ্ত কনররিনলে এব্ং 
র্াাঁনক ব্ন্দী করার আনেশ রেনয়রিনলে। রকন্তু পরমুিূনর্ত েয়াপরব্শ িনয় প্রর্াপরুদ্র কমতৈারী ষগাপীোথনক ষব্র্ে রদ্বগুণ 
কনর মুরি রেনয়রিনলে এব্ং রাজকািে অপব্যয় করনর্ রেন ধ কনররিনলে —  

“রাজা কনি সব্ ষকৌড়ী ষর্ামানর োরড়ল। 
মালজাঠযা েণ্ডপাঠ ষর্ামায় রব্ য় রেল।। 
আরব্ার ঐনি ো খ্াইি রাজধে। 
আরজ িইনর্ রেল ষর্ামায় রদ্বগুণ ব্িতে।।”৫ 

রাজা চব্ষ্ণব্ িনলও রব্ য়ী, র্াই রঠকভানব্, রেরনপক্ষ েৃরষ্টনর্ রব্ য়রক্ষা এব্ং রানজযর রক্ষণানব্ক্ষণ করা র্াাঁর োরয়ত্ব। 
চব্ষ্ণব্ ধমতাব্লম্বী ষকানো গৃিীর রাজস্ব েষ্ট করা রঠক ধমত েয়, কারণ গৃিী চব্ষ্ণনব্র প্রধাে ধমত সরঠক পনথ ষথনক 
সাংসাররক এব্ং কাযতনক্ষনের োরয়ত্ব সরঠকভানব্ পালে করা। ষগাপীোথ রায় এই োরয়ত্ব সরঠকভানব্ পালে ো করায় 
র্াাঁনক রাজব্ন্দী িনর্ িনয়রিল। রাজার েয়ায় ষগাপীোথ ষশ পযতন্ত মুরি ও সম্পরি েুইই লাভ কনররিনলে। অথতাৎ গৃিী 
িনয় কমতজীব্নে উোসীে এব্ং রাজস্বেষ্ট ধমতরব্রুদ্ধ কমত, চব্ষ্ণব্ধনমতও র্ার সমথতে ষমনল ো। অনেযর ধে োে, 
অরর্রথনসব্া, চব্ষ্ণব্ সন্ন্যাসীর আপযায়ণ ইর্যারে ষযনকানো ধমত-কমতই অেযায়। সংসানর সকল ব্যরি যরে রব্ য়রব্মুখ্ িনয় 
সন্ন্যাসধমত পালনের ইচ্ছা প্রকাশ কনে্ে  র্নব্ সংসারধমত পালে এব্ং অরর্রথনসব্া করনব্ ষক? র্াই গৃিী চব্ষ্ণব্নের 
সৎপনথ ষথনক কমতজীব্ে যাপে করার মাধযনম সংসারধমত পালে কর্তব্য। ষগাপীোথ রায় রব্ য়রব্মুখ্ িনর্ ষৈনয়রিনলে, 
রকন্তু রাজার েয়ায় রর্রে রব্ য়ী িনয়রিনলে। 

“প্রভু কনি সন্ন্যাসী যনব্ িনব্ পঞ্চজে। 
কুটু্ম্ব ব্াহুলয ষর্ামার ষক কনর ভরণ।।”৬ 

চৈর্েযনেব্ গৃিীনের মনধয চব্ষ্ণব্ধমতনক রব্সৃ্তর্ভানব্ িরড়নয় রেনলও সকলনক সংসানর ষথনক ধমতপালনের পথ 
ষেরখ্নয়রিনলে যার ইরের্ চৈর্েযৈররর্ামৃর্ এব্ং চৈর্েযভাগব্র্ গ্রনন্থ েুনট্ উনঠনি। সর্যরাজ খ্াে, রাঘব্ পরণ্ডর্, রশব্ােন্দ 
ষসে, মুকুন্দ ষঘা , শ্রীব্াস আৈাযত, অদ্বদ্বর্ আৈাযত প্রমুখ্ গৃিী চব্ষ্ণব্ উপাসকরা চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্া প্রকানশর সনে সনে 
সমাজ ও সংসানরর প্ররর্ সব্ রকম োরয়ত্ব সমােভানব্ পালে কনরনিে এব্ং ষগৌনড় চব্ষ্ণব্ধমত প্রৈানরর ষক্ষনেও এাঁরা 
রেনজনেরনকও সমােভানব্ রেনয়ারজর্ কনররিনলে। র্ৎকালীে আথতসামারজক পরররস্থরর্নর্ এই চব্ষ্ণব্রা সামারজক োোে 
ব্াধার সমু্মখ্ীে িনয়রিনলে। রব্নশ র্ঃ অদ্বব্ষ্ণব্ ব্রাহ্মণরা এব্ং পা ণ্ড োরিক ব্যরিরা গৃিী চব্ষ্ণব্নের োোভানব্ লাঞ্ছো 
করনর্ে র্ার প্ররর্চ্ছরব্ বৃ্ন্দাব্েোস এব্ং কৃষ্ণোস করব্রানজর ষলখ্ায় প্রকারশর্ িনয়নি। 

রানর্র অন্ধকানর ষগাপাল-ৈাপাল লক্ষ্মী-োরায়নণর ষসব্ক শ্রীব্ানসর গৃিপ্রােনে ৈণ্ডীমূরর্ত ও মেয-মাংস ষরনখ্ 
রগনয়রিনলে। শ্রীব্াস আৈাযত ভণ্ড চব্ষ্ণব্ একথা সকালনব্লায় সকল সমাজপরর্র কানি সর্য প্রমাণ করার জেযই এই 
 ড়যন্ত্র। রকন্তু শ্রীব্াস পরণ্ডর্ সমাজপরর্নের কাি ষথনক অপমারের্ িওয়ার আনগ রেনজই চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্া প্রকানশর 
সনে ষো স্বীকার কনর রেনয়রিনলে ষয রর্রে সারারেে োমসংকীর্তে কনরে আর রানর্ মেয-মাংস ষখ্নয় ভব্ােীপূজা 
কনরে। কৃষ্ণোস করব্রানজর ষলখ্ায় র্ৎকালীে সমাজরৈনের প্ররর্েলে লক্ষ করা যায় — 

“একরেে রব্প্র োম ষগাপাল ৈাপাল। 
পা ণ্ডী প্রধাে ষসই েুমু্মতখ্ ব্াৈাল।। 
ভব্ােীপূজার সব্ সামগ্রী লইয়া। 
রানেয শ্রীব্ানসর দ্বারা স্থাে ষলরপয়া।। 
কলার পার্ উপনর থুইলা ওড্র েুল। 
িররদ্রা রসনু্দর রিৈন্দে র্ণু্ডল।। 
মেযভাণ্ড পানশ ধরর রেজঘনর ষগলা। 
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প্রার্ঃকানল শ্রীব্াস আরস র্ািা ষেরখ্লা।। 
ব্ড় ব্ড় ষলাক সব্ আরেল ডারকয়া। 
সব্ানর কনি শ্রীব্াস িারসয়া িারসয়া।। 
রের্য রানেয করর আরম ভব্ােী পূজে। 
আমার মরিমা ষেখ্ ব্রাহ্মণ-সজ্জে।”৭ 

কৃষ্ণোস করব্রাজ চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্া প্রকানশর মাধযনম গৃিী চব্ষ্ণনব্র প্ররর্ পা ণ্ড অদ্বব্ষ্ণনব্র অেযানয়র প্ররর্চ্ছরব্ 
রু্নল ধনর এই সর্য প্ররর্ষ্ঠা করনর্ ষৈনয়নিে ষয সৎপনথ ষথনক ভরি ভনর ধমত-কমত পালে করাই ব্ড় ধমত। 

চৈর্েযনেব্ জারর্ধমত রেরব্তনশন  সকনলরই মনধয চব্ষ্ণব্ধমত প্রৈার কনররিনলে। যব্ে িররোনসর চৈর্েযনেব্ ও 
রের্যােনন্দর আরলেেলাভ এব্ং পা তে রিনসনব্ স্থােলাভ মধযযুনগ চব্ষ্ণব্ধনমতর অেযর্ম রেেশতে। পরব্র্তীকানল যব্ে 
িররোনসর কৃষ্ণভরির মরিমা চব্ষ্ণব্ধনমত এক অসামােয রেেশতে ষরনখ্ ষগনি। র্ৎকালীে সমনয় যব্ে িররোস রিনু্দ-
মুসরলম উভয় সম্প্রোনয়র সমাজপরর্ এব্ং অদ্বব্ষ্ণব্ পা ণ্ডনের িানর্ লারঞ্ছর্ িনয় অনেনশ কৃষ্ণোম গ্রিণ কনরনিে 
এব্ং কৃষ্ণনপ্রমভরি প্রৈার কনররিনলে। রর্রে রের্যােনন্দর সনে েব্দ্বীনপর গ্রানম গ্রানম কীর্তে কনর ষব্রড়নয়রিনলে ব্নল 
বৃ্ন্দাব্েোস এব্ং কৃষ্ণোস করব্রাজ জারেনয়নিে। চৈর্েযভাগব্র্-এ যব্ে িররোনসর কৃষ্ণনপ্রমভরির অপার মরিমা 
ব্রণতর্ িনয়নি – 

“কর ষযাড় করর ষব্ানল প্রভু িররোস। 
মুরি অল্পভাগয প্রভু কনরাাঁ ব্ড় আশ।। 
ষর্ামার ৈরণ ভনজ ষয সকল োস। 
র্ার অব্নশ  ষযে িয় ষমার গ্রাস।। 
ষসই ষয ভজে ষমার িউ জন্ম জন্ম। 
ষসই অব্নশ  ষমার রক্রয়া কুলধমত।। 
ষর্ামার স্মরণিীে পাপী জন্ম ষমার। 
সেল করি োনসারচ্ছষ্ট রেয়া ষর্ার।। 
এনিা ষমার অপরাধ ষিে রৈনি লয়। 
মিাপে ৈানিাাঁ ষয আমার ষযাগয েয়।। 
প্রভু ষর োথ ষর ষমার ব্াপ রব্শ্বির। 
মৃর্ মুরি ষমার অপরাধ ক্ষমা কর।।  
শৈীর েন্দে ব্াপ কৃপা কর ষমানর। 
কুকু্কর কররয়া ষমানর রাখ্ ভি ঘনর।। 
ষপ্রমভরিময় চিলা প্রভু িররোস। 
পুেঃ পুেঃ কনর কাকু ো পুরনয় আশ।।”৮ 

েগর কীর্তে, ব্রাহ্মণ চব্ষ্ণব্নের সনে যব্ে িররোনসর কনথাপকথে, শ্রীব্াস এব্ং অদ্বদ্বর্াৈানযতর গৃনি মিাপ্রভুর সনে 
কীর্তনে অংশগ্রিণ, কাজী েলনে সব্তানগ্র কীর্তে এব্ং েুই লক্ষ ব্ার রেভৃনর্ ব্নস কৃষ্ণোম গ্রিনণর পর অন্ন্গ্রিনণর 
মাধযনম যব্ে িররোনসর কৃষ্ণনপ্রমভরির মরিমা ব্রণতর্ িনয়নি। অেযরেনক কৃষ্ণোস করব্রাজও কনঠার রেষ্ঠার সনে 
চব্ষ্ণনব্ারৈর্ েীের্া প্রকানশর মাধযনম বৃ্দ্ধ যব্ে িররেনসর কৃষ্ণনপ্রমভরির মরিমা ব্ণতো কনরনিে। র্াাঁর কনঠার ব্রনর্র 
সনে কৃষ্ণোম গ্রিণ এব্ং ষপ্রমভরির প্রকাশ চব্ষ্ণব্ভিনের ভরিধনমত অেুপ্রারণর্ কনররিল। র্াাঁর কৃষ্ণনপ্রমভরি এব্ং 
চব্ষ্ণব্াৈানরর েৃঢ় রেষ্ঠা ও কারঠেয চৈর্েযৈররর্ামৃর্-এর মনধয রু্নল ধরা িনয়নি — 

“নগারব্ন্দ কনি উঠ আরস করি ষভাজে। 
িররোস কনি আরজ কররব্ লঙ্ঘে।। 
সংখ্যা-কীর্তে পুনর োরি ষকমনে খ্াইব্।  
মিাপ্রসাে আরেয়াি রকমনর্ উনপরক্ষব্।। 
এর্ ব্রল মিাপ্রসাে কররল ব্ন্দে। 
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এর রঞ্চ লিা র্ার কররল ভক্ষণ।।”৯ 

ধমতীয় ষভোনভনের উপনর মােব্র্ানব্াধ এব্ং ভরিধমত প্রকানশ যব্ে িররোস চব্ষ্ণব্ জীব্ে যাপনের পথপ্রেশতক িনয় 
রনয়নিে।  
 
উপসংিার :  
ষ াড়শ শর্নক চৈর্েযনেনব্র আরব্ভতাব্ সমাজ-সংসৃ্করর্র উপর প্রভাব্ ষেনলরিল। একইভানব্ র্াাঁর কমতজীব্ে ও ধমতাৈরণ 
ব্াংলা সারিনর্য এনেরিল এক েরু্ে ষমাড়। জন্ম রেনয়রিল ৈররর্সারির্য োনম এক েরু্ে সারির্যধারা। এই সারির্যধারাই 
প্রথম মােুন র জীব্েকারিরে রেনয় ররৈর্ িনয়নি। এখ্ানে স্থাে ষপনয়নি সমাজ ব্াস্তব্র্া এব্ং কৃষ্ণ ষপ্রম-ভরির ইরর্িাস। 
েুনট্ উনঠনি রৈরয়র্ার োশতরেক মনের পররৈয়। ৈররর্গ্রন্থগুরলর পরনর্ পরনর্ রব্নের র্ িনয়নি মেস্তারত্ত্বক ভাব্ধারা। 

আনলাৈয ৈররর্গ্রনন্থ চৈর্েযভাগব্র্ ও চৈর্েযৈররর্ামৃর্ গ্রন্থেুরট্র পরনর্ পরনর্ রৈরয়র্ানের মেস্তারত্ত্বক 
ভাব্ধারার পররৈয় েুনট্ উনঠনি। বৃ্ন্দাব্েোস ৈারররেক েৃঢ়র্ায় সমানজর অেযানয়র প্ররর্ব্াে করনলও চব্ষ্ণনব্ারৈর্ 
েীের্ার সনে চৈর্েযনেনব্র োশতরেক মনের পররৈয় রেনয়নিে। চৈর্েযনেব্ সব্তশানস্ত্রর পরণ্ডর্ িনয়ও র্াাঁর মনধয পারণ্ডনর্যর 
অিংকার কখ্েও রিল ো। ধমতীয় ষভোনভনের েনল শত্রুর্ার বৃ্রদ্ধ েয়, বু্রদ্ধ রেনয় রব্পে ষথনক মুরি লাভ ও শত্রুনক 
ব্নু্ধ করাই ব্ড় মনের পররৈয়, যা চৈর্েযনেব্ র্াাঁর ৈলার পনথ প্ররর্ পেনক্ষনপই কনরনিে এব্ং চব্ষ্ণব্ ভিনেরও ষসই 
পথই ষেরখ্নয়নিে। 

সন্ন্যাসজীব্ে িনব্ সব্তো রেরলতপ্ত ষযখ্ানে সাংসাররক ব্া সম্পরির ষকােও ষমাি থাকনব্ ো আর যরে ষকােও 
ষমাি থানক, র্ািনল র্ানক বু্রদ্ধ রেনয় র্যাগ করাই মেস্তারত্ত্বক ভাব্ধারার পররৈয়। কৃষ্ণোস করব্রাজ চৈর্েযৈররে ব্ণতোয় 
এমেই মেস্তারত্ত্বক ভাব্ধারার পররৈয় রেনয়নিে। 

চৈর্েযভাগব্র্ এব্ং চৈর্েযৈররর্ামৃর্ গ্রন্থেুরট্ আনলাৈোয় ষেখ্া যায় সৎ পনথ ষথনক কমতজীব্ে যাপে এব্ং 
ৈারররেক েৃঢ়র্াই ব্যরিত্ব প্ররর্ষ্ঠার প্রধাে আেশত। র্াই চৈর্েযনেনব্র আেশত যুনগ যুনগ মিৎ ব্যরিনের সনে সনে সাধারণ 
মােুন রও ৈলার পনথর পানথয় িনয় আনি।  
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