আক্ষেপানুরাগ
গগৌড়ীয় বৈষ্ণৈ দর্শন অনুযায়ী সচ্চিদানন্দ ভগৈান শ্রীকৃষ্ণ সৎ, চ্চিদ্ ও আনন্দ- এই চ্চিনচ্চি র্চ্চির
সমাহার। চ্চিচ্চন অচ্চিল রসামৃিচ্চসন্ধু ৈক্ষলই লীলাময়। এই লীলার রক্ষয়াজক্ষনই চ্চিচ্চন িাাঁর হ্লাচ্চদনী
র্চ্চিক্ষক গেচ্ছায় চ্চৈচ্চচ্ছন্ন কক্ষরন। চ্চৈচ্চচ্ছন্ন গসই হ্লাচ্চদনী র্চ্চিরই ৈচ্চহিঃরকার্ শ্রীমিী রাধাঠাকুরানী।
িাই রাধা ও কৃষ্ণ রকৃিপক্ষে গভদাক্ষভদর্ূনয-‘একক্ষমচ্চিিীয়ম’। বৈষ্ণৈরা মক্ষন কক্ষরন রাধার সক্ষে
কৃক্ষষ্ণর গরমলীলা আসক্ষল চ্চনক্ষজর আনন্দর্চ্চির সক্ষে পরমাত্মার চ্চনক্ষজর লীলা। এই লীলাক্ষক ৈলা
হয় মধুর রক্ষসর লীলা। এই মধুর রক্ষসর দুচ্চি চ্চৈভাগ চ্চৈরলম্ভ
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গরমবৈচ্চিত্ত্য এৈং আক্ষেপানুরাগ একই ৈৃক্ষের দুচ্চি কুসুম হক্ষলও এক্ষদর মক্ষধয ভাক্ষৈর চ্চদক গেক্ষক
পােশকয আক্ষে। গভীর গরমাসচ্চির কারক্ষে মক্ষনর বৈচ্চিত্র্যময় মানসক্ষিিনার চ্চৈচ্চভন্ন চ্চদক্ষকর
দুৈশলিার রকার্ই হল গরমবৈচ্চিত্ত্য। ‘রসকল্পৈল্লী’গি িমৎকার উপমার সাহাক্ষযয গরমবৈচ্চিক্ষত্ত্যর
েরূপ ৈযািযা করা হক্ষয়ক্ষেঅঞ্চক্ষল ৈাচ্চন্ধয়া রত্ন িাচ্চহ চ্চিক্ষর চ্চিক্ষর।
গকাক্ষলক্ষি োচ্চকয়া হয় চ্চৈক্ষচ্ছদ অেক্ষর।।

গরমবৈচ্চিত্ত্য ক্রক্ষম ক্রক্ষম জন্ম গদয় আক্ষেপানুরাক্ষগর। নন্দচ্চকক্ষর্ার দাস ‘রসকচ্চলকা’ গ্রক্ষে
আক্ষেপানুরাক্ষগর সংজ্ঞা দান রসক্ষে ৈক্ষলক্ষেনঅনুরাক্ষগর লেে িাররকার।
উল্লাস, আক্ষেপ, রূপ, অচ্চভসার আর।।
আসক্ষল গরম যািনার অঙ্কুর্াঘাক্ষি আহি। চ্চমলক্ষনর আনক্ষন্দ যি না র্রীর গরামাচ্চঞ্চি হয়,
চ্চৈরক্ষহর চ্চিগুন যন্ত্রনায় িা অচ্চধক রাে চ্চৈদারক হয়। কৃষ্ণক্ষক কাক্ষে গপক্ষয়ও রাধার অেক্ষর িাক্ষক
হাচ্চরক্ষয় গিলার আিঙ্ক চ্চমলক্ষনর কালক্ষকও কণ্টচ্চকি কক্ষর গিাক্ষল। োভাচ্চৈকভাক্ষৈই গরম, গরচ্চমক
ও গরক্ষমর রচ্চিৈন্ধকিার চ্চৈরুক্ষে রাধার আক্ষেপসহ অচ্চভক্ষযাগ রকার্ পায়। রূপক্ষগাোমী এই
আক্ষেক্ষপর বৈচ্চিত্র্যময় রূপক্ষক আি ভাক্ষগ ভাগ কক্ষরক্ষেন শ্রীকৃক্ষষ্ণর রচ্চি আক্ষেপ
 শ্রীকৃক্ষষ্ণর ৈংর্ীর রচ্চি আক্ষেপ
 চ্চনক্ষজর রচ্চি আক্ষেপ
 দূিীর রচ্চি আক্ষেপ
 সিীর রচ্চি আক্ষেপ
 গুরুজক্ষনর রচ্চি আক্ষেপ
 রক্ষমর গদৈিা কন্দক্ষপশর রচ্চি আক্ষেপ
 চ্চৈধািার রচ্চি আক্ষেপ
রকৃিপক্ষে আক্ষেপানুরাক্ষগ রাধার আক্ষেপ ৈা চ্চৈলাক্ষপর মধয চ্চদক্ষয় চ্চিযশকভাক্ষৈ অনুরাগ ও চ্চরয়ক্ষক
কাক্ষে পাওয়ার আকুলিা রকার্ পায়। িাই কচ্চৈরাজ গগাোমীর মক্ষিা এ গরম আোদন িপ্ত ইেুর
িৈশক্ষনর মক্ষিা চ্চৈরচ্চিকর, চ্চকন্তু মধুর। িাই ‘চ্চজহ্বা জ্বক্ষল না যায় িযাজন।’

গশ্রষ্ঠ কচ্চৈিঃ
আক্ষেপানুরাক্ষগর পক্ষদ িণ্ডীদাক্ষসর রচ্চিভা অসামানয স্ফূচ্চিশলাভ কক্ষরক্ষে। কচ্চৈ চ্চহসাক্ষৈ িাাঁর
ৈযচ্চিগি রৈেিা, ৈাংলা গদক্ষর্র গ্রামীন সমাজ এৈং িারই সক্ষে কচ্চৈর চ্চনজে ধমশক্ষৈাধ- সমস্ত
চ্চকেুই রূপাচ্চয়ি হক্ষয়ক্ষে আক্ষেপানুরাক্ষগর পযশাক্ষয়। চ্চরয় সক্ষবাধক্ষনর একচ্চি পক্ষদ রাধার ৈুক্ষকর
অগশল গঠক্ষল এক্ষসক্ষে চ্চনভৃি চ্চৈলাপচ্চক গমাচ্চহনী জান ৈাঁধু চ্চক গমাচ্চহনী জান।
অৈলার রাে চ্চনক্ষি নাচ্চহ গিামা গহন।।

ঘর বকনু ৈাচ্চহর ৈাচ্চহর বকনু ঘর।
পর বকনু আপন আপন বকনু পর।।
রাচ্চি বকনু চ্চদৈস চ্চদৈস বকনু রাচ্চি।
ৈুচ্চিক্ষি নাচ্চরনু ৈাঁধূ গিামার চ্চপরীচ্চি।।
পদচ্চি ক্লাে করুোর অপরূপ কচ্চৈভাষা। রেম দুই েক্ষত্র্র মূেশাপন্ন অনুক্ষযাক্ষগর পর রাচ্চধকার গরম
আত্মপচ্চরিয় পচ্চরিয় চ্চদক্ষি চ্চগক্ষয় এমন চ্চদৈয র্চ্চি লাভ করল যার িক্ষল পরৈিশী িারচ্চি েত্র্
উন্নীি হল চ্চনচ্চিল গরম সাধনার অমৃিকাক্ষৈয। রাধার গরম ঘর ও ৈাচ্চহর, আপন ও পর, চ্চদৈস ও
রাচ্চত্র্র ৈযৈধান মুেক্ষি পাক্ষর। চ্চকন্তু িার গরম চ্চনক্ষজক্ষক মুেক্ষি পাক্ষর না। গরম সৈ গদিক্ষি পায়,
আপনাক্ষক োড়া গযমন ননয়চ্চি সৈ গদক্ষি নয়নচ্চি োড়া। িাই েয়ং চ্চপরীচ্চি রচ্চিমাও ৈক্ষল ‘ৈুচ্চিক্ষি
নাচ্চরনু ৈাঁধু গিামার চ্চপরীচ্চি।’ পদচ্চিক্ষি রাধার অসহায়িা গোভ আর অচ্চভমান চ্চনরাভরে
পংচ্চিগুচ্চলর সাৈলীল রৈাক্ষহ গযন চ্চনষ্ঠুর কৃষ্ণক্ষক আক্ষন্দাচ্চলি করার ইচ্ছাক্ষিই িরে চ্চৈস্তার
কক্ষরক্ষে। রাধা এিন র্যাওলার মক্ষিা গভক্ষস গৈড়ান, িাাঁর সমৈযেী গকউ গনই। িাই রাধা
চ্চরয়িমক্ষক কচ্চঠন র্াচ্চস্ত চ্চদক্ষি িান‘মচ্চরৈ গিামার আক্ষগ দাাঁড়াইৈ রও।’
আসক্ষল গরক্ষমর জনয রাধার এই গয গঞ্জনা িা গিা গরক্ষমরই অিশনা।
অনযানয বৈষ্ণৈ কচ্চৈ অক্ষপো িণ্ডীদাস অক্ষনক গৈচ্চর্ মানয কক্ষরক্ষেন গলাকগঞ্জনা ও
সামাচ্চজক সংস্কারক্ষক। কৃষ্ণক্ষরক্ষমর অৈাধয ৈচ্চহমুশিী আকষশে আর অেিঃপুক্ষরর পচ্চরজন ভীচ্চি ও
রোনুগিয- এই উভক্ষয়র িক্ষে েি চ্চৈেি রাধার চ্চিত্র্ এাঁক্ষকক্ষেন িণ্ডীদাস। সমাজ িায় না,
গুরুজন চ্চনন্দা কক্ষর, ভুৈক্ষন কলঙ্ক গঘাচ্চষি হয় িৈু গরম আনক্ষন্দর অেয় উৎস। সংসার মরুক্ষি
এই গরম চ্চভির গেক্ষক চ্চনিয িৃচ্চপ্তর রসসঞ্চার কক্ষর। িৃচ্চপ্ত এি গাঢ়, কারে মরুভূচ্চম অমন
ভয়ঙ্কর। িাই সমাজ সবক্ষন্ধ িণ্ডীদাক্ষসর আিরে মৃদু, কুচ্চিি ও ভীি। চ্চকন্তু এক্ষকৈাক্ষর অসহয
সমক্ষয় িণ্ডীদাক্ষসর রাধাও সমাজ চ্চসংক্ষহর চ্চৈরুক্ষে সর্ঙ্ক হচ্চরেীর মক্ষিা অশ্রুসজল দুিঃসাহসী যুে
গঘাষো কক্ষরক্ষেন।
িণ্ডীদাক্ষসর রাধা সৈশইচ্চিয়গ্রাসী। গগাচ্চৈন্দদাক্ষসর পক্ষদ গযিাক্ষন কৃক্ষষ্ণচ্চিয়িার পরকাষ্ঠায়
রাচ্চধকার পরক্ষমাল্লাস, িণ্ডীদাক্ষসর রাধা গসিাক্ষন অৈাধয ইচ্চিক্ষয়র চ্চৈপরীি ৈযৈহাক্ষর গ্লাচ্চন েুব্ধচ্চধক রহু এ োড় ইচ্চিয় গমার সৈ।
সদা গস কাচ্চলয়া কানু হয় অনুভৈ।।

িণ্ডীদাক্ষসর রাধার গরম চ্চৈশুে হৃদয়ৈৃচ্চত্ত্ হক্ষলও হৃদয় গদহধাক্ষর ধৃি, সমাজপীক্ষঠ স্থাচ্চপি, চ্চৈচ্চভন্ন
িচ্চরত্র্ িারা গৈচ্চিি। িক্ষল পাচ্চরপাচ্চবশকিার সক্ষে সংঘক্ষষশ রাধার গরম- বনরার্য ৈচ্চেশি। িাই রাধা
নক্ষৈাদ্গি গরক্ষমর অরুচ্চেমায় গরক্ষমর বভরৈী ৈাজায়, চ্চমলক্ষনর দীপ্ত মধযাক্ষেও চ্চৈরক্ষহর গৈদনায়
র্চ্চঙ্কি হক্ষয় ওক্ষঠ। িণ্ডীদাক্ষসর রাধা একাক্ষলর গরামাচ্চণ্টক নাচ্চয়কা, িার গরক্ষম ধরা পক্ষড়ক্ষে
চ্চৈবচ্চৈোরী গরামাচ্চিক গরক্ষমর মাধুযশ। গয গরম অনে কাল চ্চমলক্ষনর রিীোয় রি, গয গরম
অনে চ্চমলক্ষনর মাক্ষিও চ্চৈক্ষচ্ছক্ষদর করুে রাচ্চগনীক্ষি র্ংকািুর, গয গরম সমাক্ষজর সক্ষে িার িে
গমিাক্ষি অেম হক্ষয় হৃদয় মচ্চেি গৈদনায় হাহাকার কক্ষর উক্ষঠক্ষে, গসই চ্চৈবজনীন গরক্ষমর
দীপারচ্চি কক্ষর িক্ষলক্ষেন রাধা। িণ্ডীদাস িার দ্রিা ও স্রিা।

