
মাথুর 

বৈষ্ণৈ সাহিত্যে ভাৈী, ভৈন ও ভূয হমহিত্ে যে দূর প্রৈাস যাত্ে মাথুর ৈিা িত্েত্ে। পূত্ৈে হমহিয 

নােে-নাহেোর যেউ েহদ অনেত্র চত্ি োন, যত্ৈ যাাঁর অভাত্ৈ হৈরি সৃহি িে। নােে-নাহেোর 

যদশান্তর জহনয ৈেৈধানত্ে প্রাজ্ঞগণ প্রৈাস নাত্ম অহভহিয েত্র থাত্েন। বৈষ্ণৈ রসশাত্ে োত্ে 

প্রৈাস ৈিা িত্েত্ে, পদাৈিী সাহিত্যে যাত্েই মাথরু নাত্ম অহভহিয েরা িত্েত্ে। েৃষ্ণ মথুরাে 

চত্ি যগত্ি আর হিত্র না আসার পহরণাত্ম যাাঁর সত্ে শ্রীমযী রাধার যে হচরহৈত্েদ, োর িত্ি 

রাধা এৈং েৃষ্ণপ্রাণ যগাপীত্দর অন্তত্র হৈরিজ্বািা সৃহি িত্েত্ে, যসই দূর প্রৈাসজহনয হৈপ্রিম্ভ 

শৃোত্রর নাম মাথুর। 

যত্ত্বগয পহরচেঃ-  

 মাথরু হৈরি পেোত্েরই এেহি অৈস্থা। বৈষ্ণৈ রসশাত্ে হৈপ্রিত্ম্ভর যে চারহি রূপ েল্পনা 

েরা িত্েত্ে যার যশষযম িি প্রৈাস। প্রৈাস হৈপ্রিম্ভ দু’প্রোত্রর – হনেি প্রৈাস ও দূর প্রৈাস। 

হনেি প্রৈাস িি পাাঁচপ্রোর- 

 োিীেদমন 

 যগাচারত্ণ গমন 

 োেোনুত্রাধ 

 স্থানান্তত্র গমন 

 রাত্সর অন্তধোন 

দূর প্রৈাস িি হযন প্রোর- 

 ভাৈী 

 ভৈন  

 ভূয 

ভাৈী হৈরত্ি িঠাৎ হৈরি ঘহনত্ে আসত্ে ৈত্ি মত্ন িে। আর শ্রীেৃষ্ণ ৈৃন্দাৈন যোগ েত্র মথুরাে 

চত্ি োত্েন- এই অৈস্থা িত্ে ভৈন হৈরি। শ্রীেৃষ্ণ আসত্ৈন ৈত্ি চত্ি যগত্েন হেন্তু হনহদেি হদন 

উত্তীণে িওোর পত্রও হযহন এত্িন না এই অৈস্থা ভূয প্রৈাস। 

 অত্নত্েই মাথুর পেোত্ের এে আধোহিে যাৎপত্েের হদত্েও ইহেয েরৈার যচিা েত্রত্েন। 

যসখাত্ন ৈৃন্দাৈন িীিাভূহম, স্বপ্নজগৎ। মথুরা সযেত্িাে। যাই জীৈন সংগ্রাত্মর ৈাস্তৈত্েত্ত্র 

প্রত্যেে মানুত্ষর জীৈত্ন মাথরু আত্স। যসখাত্ন যেৌৈত্নর েমেভারনয দুঃখ হৈধুরযাে, মাথুত্রর 



যৈদনার অহভজ্ঞযা িাভ িে। রাধার হৈরি যাই মানুত্ষর হচরন্তন হৈরত্ির োৈেরূপ। রৈীন্দ্রনাথ 

হিখত্েন- 

“আমরা োিার সহিয হমহিয িইত্য চাহি যস আপনার মানস সত্রাৈত্রর অগম 

যীত্র ৈাস েহরত্যত্ে, যসখাত্ন যেৈি েল্পনাত্ে পাঠাত্না োে, যসখাত্ন স্বশরীত্র 

উপহস্থয িইৈার যোন পথ নাই।” 

হৈরত্ির আগুত্ন দগ্ধ িত্ে যপ্রম হনেহশয যিম িত্ে ওত্ঠ- এেথা বৈষ্ণৈ েহৈরা হৈশ্বাস েরত্যন। 

হৈরত্ি নাহেো সীমাৈদ্ধযার গণ্ডী অহযক্রম েত্র হৈত্শ্ব ৈেপ্ত িত্ে পত্ে-‘হত্রভুৈনমহপ যন্মেং 

হৈরত্ি।’ যাই বৈষ্ণৈ েহৈরা হররি-ভাৈুেযার প্রহয যৈহশ আেিৃ িত্েত্েন। 

যশ্রষ্ঠ েহৈঃ- 

 মাথরু পেোত্ে দুঃত্খর অযিস্পশে রূপ যে পদোত্রর রচনাে সৈত্চত্ে যৈহশ ধরা পত্েত্ে 

হযহন িত্িন হৈদোপহয। হৈদোপহযর রাধা-েৃষ্ণ যেৌৈন সুরার মাদেযাত্ে হমিত্নর আনত্ন্দর 

মত্ধে পহরপণূে উপত্ভাগ েত্রত্েন। যাই যাাঁর রাধার িািাোর যসই পূৈেহমিত্নর মধুস্মৃহয হৈজহেয 

আযেনাদ। চণ্ডীদাস দুঃত্খর েহৈ। হেন্তু যাাঁর মাথরু হৈরত্ির পদ প্রাে যনই। োরণ পূৈেরাগ পেোত্েই 

হযহন হৈরিত্ে চরম মাত্রা দান েত্রহেত্িন। পরৈযেীোত্ি জ্ঞানদাত্সর মাধুেে প্রৈণযা হৈরত্ির 

স্বাভাহৈে যীব্রযা প্রোত্শর পত্থ ৈাধা সৃহি েত্রহেি। যগাহৈন্দদাত্সর অহযশে অিংোর প্রীহযও 

হৈরত্ির মমোহন্তেযাত্ে েুন্ন েত্রত্ে অত্নোংত্শ। অনেহদত্ে সুত্খর েহৈ হৈদোপহযর রাধার হমিন 

সুত্খর অযীয স্মৃহয, ৈযেমান হৈরি হদনগুহির মমেমূত্ি এেহি হৈপেেে এত্ন হদত্েত্ে। রাধার 

হৃদত্ের যসই যৈদনার িািাোর প্রোহশয িত্েত্ে হনত্নাক্ত পদহিত্য- 

    এ সখী িামাহর দুঃত্খর নাহি ওর 

   এ ভরা ৈাদর   মাি ভাদর  

     শূনে মহন্দর যমার।  

মানৈ হৃদত্ের এেহি যৈদনাত্ে চরম ঐশ্বেেরূপ দান েরৈার জনে ৈষোর হদনহিত্ে গ্রিণ েত্রত্েন 

েহৈ। হযহন হিখত্েন- 

    োন্ত পাহুন   োম দারুণ  

     সঘত্ন খর শর িহন্তো। 

    মত্ত দাদুরী   ডাত্ে দাহুেী 

     িাহি োওয োহযো।। 

ভাদ্র মাত্সর এে ৈৃহি মুখর রাহত্রত্য েখন পৃহথৈী প্লাহৈয, যমঘ গজেন েখন োাঁহপত্ে যুত্িত্ে 

হদক হৈহদক , আৈার যারই মাত্ে েখন মেূত্রর উল্লহসয নৃযে, আনহন্দয যভত্ের েিরৈ, ডাহুেীর 

ডাে, হপ্রে হমিত্নর এোন্ত মধুর ঐেেযান রচনা েত্রত্ে  যখহন রাধার হৈত্শষ েত্র মত্ন পত্েত্ে 



প্রৈাসী োত্ন্তর েথা। যখহন যার মত্ন িত্েত্ে সেত্ির হমিনানত্ন্দর এই উৎসৈ রজনীত্য যেৈি 

যারই গৃি শূনে। এই হনসে হৃদত্ে যৈদনা, আত্ৈগ ৈষো প্রেৃহযর োৈযীে আত্োজত্নর মত্ধে 

উচ্ছ্বহসয িত্ে ওত্ঠ। ৈিা োে হৈরি যপ্রম আর ৈষো এেসত্ে হমত্িহমত্শ হগত্ে যেন অসীত্মর 

জানািা খুত্ি হদত্েত্ে। 

 হৈদোপহযর হৈরি যেৈি প্রোশে যগৌরৈানুভূহযত্য সমাপ্ত নে- যার হনভৃযম রূপও আত্ে। 

যাই নৈত্েৌৈন হৈরত্ি োপন েরত্য িত্ৈ যভত্ৈ রাধা যৈদনাযে িত্ে উত্ঠত্েন- 

    “অঙ্করু যপন  যাত্প েহদ জারৈ 

     হে েরৈ ৈাহরদ যমত্ি। 

    এ নৈ যেৌৈন   হৈরত্ি যগাঙােৈ 

     হে েরৈ যসা হপ্রো যিত্ি।।”   

হনত্জর যেৌৈন সম্বত্ে রাধার এই আিৈুহদ্ধসম্পন্ন প্রীহযরূপহি অপূৈে। রাধা ৈত্িত্েন হৈরিরূপ 

সূেেহেরত্ণ যাাঁর নৈ হৈেহশয যপ্রমাঙ্কুর শুহেত্ে োওোর পর ৈাহরৈষেণ েত্র িাভ যনই। রাধার 

প্রহয েৃত্ষ্ণর এই হৈরূপযা যেন চন্দন যরুর যসৌরভ যোগ, চাাঁত্দর অহিৈষেণ আর হচন্তামহণ রত্ের 

হনজ যসৌরভ যোগ। অেুি অনন্ত প্রমত্ত েৃষ্ণ সাগত্রর েূত্ি রাধারাণী ৈত্স আত্েন। যস সাগর 

হৈরি সাগর। যার পরপাত্র যোন সুদূত্র যার দহেয অদৃশে িত্ে আত্েন, ‘মত্ধে হৈত্েত্দর 

যরহেয িৈনাম্বুরাহশ।’ হেন্তু রাধার দহেয হে সমুত্দ্রর পরপাত্র, না ঐ সমুদ্রই হযহন। আসত্ি 

হেহন অনন্ত হযহনই যে অন্তরযম- যাাঁর সত্ে সম্পূণে হমিন যোত্না োত্িই সম্ভৈ িেহন। অথৈা 

হপ্রত্ের মত্ধে অসীমত্ের উপিহির নামই হৈরি। রাধা যাই যসহদন যোঁত্দত্েন, আজও োাঁদত্েন, 

আগামীোিও োাঁদত্ৈন। ‘এখত্না োাঁহদত্ে রাধা হৃদে েুিীত্র ’- সৈেেুত্গর সৈেত্শষ ও সৈোধুহনে 

েথা। পদাৈিী যাই অশ্রুর মন্দাহেনী, যৈদনার যৈদধ্বহন, আনন্দদগ্ধ হৃদত্ের হশখা োৈে। 

হৈদোপহযর োত্ৈে এই যৈদনা িত্ে উত্ঠত্ে রূপমে- অশ্রু িত্ে উত্ঠত্ে অশ্রুপ্রহযমা। যাই 

হৈদোপহয োরুত্ণের যশ্রষ্ঠ রূপেহৈ। 


