
      
 
                    বফষ্ণফদাফরী  তায রূরযখা      
 

                                  াম্মাননক স্নাতক – নিতীয় ফলষ 
 

                          দাফরী  তায বালা 
 
 ভধযমুরগয  ফাাংরা ানরতযয অনযতভ শ্রেষ্ঠ যধাযা র বফষ্ণফ দাফরী। বফষ্ণফ গীনতকনফতারক ‘দ’ 
  নচনিতকযণ আঠারযা তরকয রয প্রচনরত রয়রছ। এয আরগ দ ফররত দুই ছরেয গানরক 
  শ্রফাঝারতা।  
 

 ফারযা তরক কনফ জয়রদফ তাাঁয ‘গীতরগানফন্দ’ কারফয ‘দাফরী’ ব্দনি প্রথভ ফযফায করযনছররন। 
 তখন এই দাফরীয দুনি অথষ নছর, এক অথষ – তখনকায প্রচনরত দরঙ্কায, অয অথষ – দভয় 
 গীত – ‘ভধুয শ্রকাভর কান্ত দাফরী’। 
 

 আধুননক ভরয় দাাঁনিরয় দাফরীয অথষ ধযা য় গীনত কনফতা এফাং তায ঙ্করন।  
 

 বফষ্ণফ গীনতকনফতায দুনি বালা – ফাাংরা  ব্রজফুনর। শ্রকারনা শ্রকাো্রনা রদ ফাাংরা  ব্রজফুনরয নভেণ 
    শ্রদখা মায়। ব্রজফুনরয অফিরঠযই নফফনতষত রূ। এয ভরধয বভনথর  ফাাংরা উবরয়য প্রবাফ আরছ। 
 



 বফষ্ণফ ধভষ, শ্রগৌিীয় বফষ্ণফ ধভষ  বফষ্ণফ দাফরী  
 
 

 যাধাকৃরষ্ণয ফৃন্দাফনরীরা বফষ্ণফরদয একভাে আযাধয ফস্তু। বফষ্ণফ ভরত যাধা কৃরষ্ণয 
 ‘ হ্লানদনী’ নি অথষাৎ আনন্দভয়ী অাং। কাযণ, বফষ্ণফ দষরন কৃষ্ণ  যাধা অনবন্ন –  
  তারদয মুগর ভূনতষয আযাধনাই বফষ্ণফরদয কাভয।  
 
 

 নফিীর শ্রীচচতরনযয আনফবষাফ (১৪৮৬-১৫৩৩)  তাাঁয অফতাযত্ব শ্রগৌিীয় বফষ্ণফ  
  ধরভষয ত্তন করযনছর। বচতনযরদফ স্বয়াং নছররন কৃষ্ণ  যাধায মুগর ভূনতষ।  
  ‘যাধাবাফদুযনত ুফনরতাং শ্রনৌনভ কৃষ্ণস্বরূভ’ (শ্রীশ্রীচচতনযচনযতাভৃত – কৃষ্ণদা  
   কনফযাজ)। একই শ্রদর নতনন যাধা  কৃরষ্ণয যভ শ্রপ্রভতত্ত্ব আস্বাদন করযনছররন।. 
 
 
  বচতনযরদরফয আনফবষারফয ূরফষ এরদর যাধাকৃরষ্ণয শ্রপ্রভরক উজীফয করয দাফরী  
  ানতয যচনা শুরু রয়নছর। আধুননক আমষবালায ানরতয ফৃন্দাফনরীরায বারফ  
  বনিযরয যঙ থাকরর বচতরনযয স্বীকৃনতরত আনদযরয শ্রেদ এরকফারয ঘুরচ মায়  
  এফাং কৃষ্ণযাধায শ্রপ্রভরীরা ভানফ-জীফরনয গূঢ়তভ অবীপ্সায প্রনতপরন  ‘নম্বর’ 
  ফরর গৃীত য়। প্রঙ্গত উরেখয, বচতনযরদফ নফদযানত  চণ্ডীদারয দ আস্বাদন  
  কযরতন। বফষ্ণফ কনফগণ একাধারয বি  াধক নছররন।  
 



      বফষ্ণফভরত য – 
 
 

 
   নফশ্বনাথ তাাঁয ‘ানতযদষণ’ গ্ররে ‘যনত’য াংজ্ঞা প্ররঙ্গ ফরররছন – ‘নপ্রয়ফস্তুয নত ভানফভরনয  
   জ অনুযনিই যনত।’  
  বফষ্ণফরদয ফরচরয় নপ্রয় ফস্তু বগফান শ্রীকৃষ্ণ। বগফান শ্রীকৃরষ্ণয প্রনত বিগরণয াাঁচবারফ উৎন্ন 
যনত াাঁচ প্রকায যরয ৃনি করযরছ। মথা – 
 
 

এক. ান্তয – 
 

             শ্রীকৃষ্ণরক ঐশ্বমষারী ননতযফস্তু শ্রজরন বি নফলয়ফানা তযাগ করয ঐকানন্তক ননষ্ঠায় তাাঁয 
             কারছ আত্মভষণ করয। শ্রমভন বফষ্ণফ দাফরীয ‘প্রাথষনা’ নফলয়ক দ – 
   
   ‘তুয়া নফনু গনত নান আযা’ – নফদযানত  

দুই. দাযয – 

 এখারন বগফান প্রবু, বি বৃতয, বগফান ঐশ্বমষারী, বি দীন। এখারন ান্তযরয কৃষ্ণননষ্ঠা, 
           তায রঙ্গ শ্রফা – উবয়ই ফতষভান।  



নতন. খযয – 
 
       বগফান  বরিয ভরধয এখারন াযস্পনযক নফশ্বাভয় ভপ্রাণতায ম্পকষ।  

চায. ফাৎরযয – 
 

            শ্রীকৃরষ্ণয রঙ্গ বরিয এখারন ারয - ারক ম্পকষ – বগফান এখারন 
                  ন্তান, বি ভাতা (ফা নতা )। 

াাঁচ. ভধুয য – 
          বগফান এখারন কান্ত। বি কান্তা। ারন্তয কৃষ্ণননষ্ঠা, দারযয শ্রফা, রখযয 
                 াযস্পনযক নফশ্বা, ফাৎররযয রারন  ভধুরযয কান্তবাফ – এই াাঁচনিয 
                 নম্মরন ভধুয য।  

      উনেনখত াাঁচনি যরয ভরধয ভধুয য শ্রেষ্ঠ। বফষ্ণফ দাফরী ভধুয যর 
    ভৃদ্ধ।       



বফষ্ণফ দাফরীয মষায় – 
 

•শ্রগৌযাঙ্গনফলয়ক দ  শ্রগৌযচনিকা ---  
 
বচতনযরদফ যাধাবারফ বানফত রয় রীরাযর ননভগ্ন থাকরতন। তাাঁয এই বাফনফরা 
ুননুণ নচেরণয ভধয নদরয় শ্রমভস্ত রদ নচনেত রয়রছ, শ্রই ভস্ত দ র  
শ্রগৌযাঙ্গনফলয়ক দ। শ্রমভন – 
  
 “নীযদনয়রন   নীযঘননঞ্চরন 
 
                          ুরক-ভুকুর-অফরম্ব”  (শ্রগানফন্দদা) 
 
 

যাধাকৃরষ্ণয শ্রপ্রভরীরায অফতযনণকারূর বফষ্ণফ কনফযা শ্রম কর শ্রগৌযাঙ্গনফলয়ক দ 
যচনা করযরছন, শ্রগুনর শ্রগৌযচনিকা । শ্রমভন – শ্রগৌযাঙ্গনফলয়ক দ ‘আজু াভ নক 
শ্রখরুাঁ নফিীচন্দ’ এই শ্রগৌযচনিকায অনুলরঙ্গ ফৃন্দাফনরীরায শ্রম দনি উরঠ আর তা 
র – ‘ঘরযয ফানরয দরণ্ড তফায...’’ 



• ূফষযাগ – 
 
 শ্রম যনত নভররনয ূরফষ দষন  েফরণয ভাধযরভ উৎন্ন রয় নায়ক-নানয়কা উবরয়য 
    হৃদয়রক উন্মীনরত করয, তায নাভ ূফষযাগ । শ্রমভন – 
 
 

       ‚ ই শ্রকফা শুনাইর যাভ নাভ । 
 
কারনয নবতয নদয়া     ভযরভ নর শ্রগা  
 
          আকুর কনযর শ্রভায প্রাণ।।‛  ----- চণ্ডীদা  
 
ূফষযাগ গাঢ়তাপ্রাপ্ত রর তারক অনুযাগ ফরর। শ্রমভন – 
 
 ‚রূ রানগ আাঁনখ ঝুরয গুরণ ভন শ্রবায। 

     প্রনত অঙ্গ রানগ কারন্দ প্রনত অঙ্গ শ্রভায।।‛ ---- জ্ঞানদা  
 



• অনবায ---  
 
 নপ্রয় নভরনারথষ নননদষি াংরকতকুরে গভনরক অনবায ফরর। বফষ্ণফ দাফরীরত 
   নানয়কায অনবায গুরুত্ব শ্ররয়রছ কাযণ গৃ-নযজন, কুরীর- রজ্জা ফ নযতযাগ করয 
  শ্রম নাযী নপ্রয়তরভয উরেরয দুগষভরথ মাো করযন, তায আন্তনযক অনুযাগ রজ 
  অনুরভয়। অনবারযয দ র ---- 
 
          
                       ‘ভনন্দয ফানয কনঠন কাি 

                        চরইরত নঙ্কর নঙ্কর ফাি।’– শ্রগানফন্দদা  



• শ্রপ্রভচফনচত্তয আরোনুযাগ – 
 
 নপ্রয়তরভয কারছ শ্রথরক শ্রপ্ররভয উৎকরলষয কাযরণ শ্রম নফয-শ্রফদনা তারক শ্রপ্রভচফনচত্তয ফরর। 

আয নায়ক নানয়কায নভররনয য গাঢ় অনুযনিজননত শ্রম আরে, তাই আরোনুযাগ। মথা – 
 
             ‘নক শ্রভাননী জান ফাঁধু নক শ্রভাননী জান । 
                  অফরায প্রাণ ননরত নান শ্রতাভা শ্রন।।’ – চণ্ডীদা 

•ভাথুয –  
 
 বফষ্ণফ যারেয ‘প্রফা’ বফষ্ণফ দাফরীরত ভাথুয নারভ অনবনত। ভাথুয র ূরফষ নভনরত নায়ক 
 নানয়কায ভরধয শ্রদান্তযজননত শ্রম ফযফধান। মথা – 
 
     “এ বযা ফাদয          ভা বাদয 

                             ূনয  ভনন্দয শ্রভায” – (নফদযানত) 



• ননরফদন –  
 
ননরফদরনয রদ যাধা বি  কৃষ্ণ ভস্ত জগত-জীফরনয োতা নররফ প্রনতনষ্ঠত।ননরফদরনয 

মষায় যাধায আত্মফযাকুরতায় ূণষ। মথা –  
 
   
                  ‘ফাঁধু তুনভ শ্র আভায প্রাণ।  
   
        শ্রদ ভন আনদ           শ্রতাারয াঁরনছ 
 
                      কুর ীর জানত ভান।।’ (চণ্ডীদা) 



• বারফাো  নভরন ---  
 
 ভগ্র বফষ্ণফ দাফরীরত দীঘষ নফযরয য এই মষারয় নভররনয নচে অনঙ্কত রয়রছ। এই 

নভরন বদনক নয়,কাল্পননক। মথা – 
  
  “ফহুনদন রয ফাঁধুয়া এরর।  
                শ্রদখা না ইত যাণ শ্রগরর।।” (চণ্ডীদা)  
 



• প্রাথষনা –  
 
বফষ্ণফ  কনফযা মা ফরররছন তা যাধা-কৃষ্ণ ফা  খীয জফানীরত। প্রাথষনা মষারয় প্রথভ শ্রদখা 
 শ্রগর শ্রকারনা কনফয স্বীকারযানি। নতনন াধক। এখারন তাাঁয আত্মচদনয, আত্মননরফদন  
 ঈশ্বযবনিয নযচয় শ্রভরর। মথা--- 
  
   ‘তাতরচকত        ফানযনফনু্দভ 
 
                            ুত-নভত-যভণী- ভারজ 
 
                শ্রতার নফনয’ ভন        তার ভনাঁরু 
 
                       অফ ভঝু ফ শ্রকান কারজ।। (নফদযানত) 



ভয়  বফষ্ণফ কনফ     উানধ শ্রেষ্ঠ মষায়  
প্রাক্ বচতনয কনফ 

(রনরযা তক) 
নফদযানত  কনফ াফষরবৌভ, 

অনবনফ জয়রদফ, 
বভনথর শ্রকানকর  

ভাথুয, প্রাথষনা  

চণ্ডীদা  কনফতা,ফষাত্মক 
নফযরয কনফ 

ূফষযাগ, 
শ্রপ্রভচফনচত্তয  
আরোনুযাগ, 
ননরফদন, বারফাো  

বচতরনযাত্তয কনফ  
(শ্রলার তক) 

শ্রগানফন্দদা  নিতীয় নফদযানত, 
কনফযাজ  

শ্রগৌযাঙ্গনফলয়ক, 
অনবায  

জ্ঞানদা  চণ্ডীদারয বাফনলয  অনুযাগ(রূানুযাগ) 
ফরযাভ দা শ্রীকৃরষ্ণয ফারযরীরা 

বফষ্ণফ কনফ   নফরলরত্বয নদক (ছক অনুমায়ী ) 
 



ম  োঃ ম সব হুল ইসল   
        সহকারী  অধ্যাপক 
           বাাংলা ববভাগ 
         শ মিপরু কললজ 

 


