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*কমাকান্ত ভট্টাচায ব   

তবয়  



বৈষ্ণৈ পদাৈী 
 

ধ্ম ব াধ্ানা  ঈশ্বরাধ্ানা  বাাংা াতরিযর আতে তভতত্ত । ধ্ম বরকজন্দ্রক াতরির 

মরধ্য ববষ্ডব িোবীর স্থান করর আরগ । ববষ্ডব িোবী ববষ্ডব ধ্ম বিরের 

রভায নারম খ্যাি এক দেণীর ধ্ম বঙ্গীি াংগ্র।  ববষ্ডব িোবী াতিযর ূচনা 

ঘরে চিুেবল লিরক তবেযািতি  চণ্ডীো -এর মরয়, িরব দাশল লিরক এই 

াতরিযর তবকাল য়। ববষ্ডব িোবীর প্রধ্ান অবম্বন রাধ্াকৃরষ্ডর দপ্রমীা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

ববষ্ডব িোবীর  তলল্পীরা তছরন নরতর রকার , বাু দঘা, দাচন 

 ো, জ্ঞানো,দগাতবন্দো , প্রমুখ্। 'ীাকীিবন' াংগঠরনর প্রধ্ান, নররাত্তম 

 ঠাকুর  তছরন তলল্পী। েীচচিনয িরর এরক ধ্মীয় আরন্দারন রূিান্ততরি কররন। 

ববষ্ডব িোবী ব্রজবত  বাাংা ভাায় রতচি। 



বৈদযাপবি (বৈিন্যপূৈ বৈিী যুগের কবৈ) 
বৈদযাপবি িঞ্চেল লিরকর বমতথত কতব। বঙ্গরেরল িার 
প্রচতি িোবীর ভাা ব্রজবুত। কতথি আরছ দয 
িরমিুরু েীচচিনয মাপ্রভু প্রতিতেন িার রতচি িে 
গাইরি ভাবারিন। বাঙাতরা চয বাগীতির ভাা দথরক এই 
ব্রজবুীরক অরনক রজ বুঝরি িাররন। এই কাররণই 
তবেযািতিরক বাঙাত কতবরের অনযিম তররব গণয করা 
য়।কতব তবেযািতির জন্ম দ্বারভাঙা দজার তবফী গ্রারমর 
এক তবেগ্ধ ব্রাহ্মণ িতরবারর। িার দকতক উিাতধ্ ঠক্কুর বা 
ঠাকুর। বাংলিরম্পরায় িারা তমতথার উচ্চ রাজকম বচারী 
তছরন। 

তবেযািতির িোবী রচনায় দয তবস্ময়কর প্রতিভার িতরচয় 
তেরয়রছন িা িার অাংখ্য িরে ক্ষ করা যায়। রাধ্ার 
দপ্রমীার তবতচত্র িতরচয় িার িরে তবধ্ৃি।     
দযমন- ১) “এ তখ্ ামাতর েুরখ্র নাত র।  

                এ ভরা বাের                    মা ভাের 

              লূনয মজন্দর দমার।” 

         

          ২) “িাি বকি             বাতরতবন্দ ুম  

      ুি - তমি – রমণী – মারজ।” 

 

কতব তবেযািতির কারবয বচিরনযাত্তর ববষ্ডবিে প্রতিফতি 
য়তন, তিতন এই অরতকক দপ্রমকাতনীরক মানতবক 
দপ্রমকাতনী তররব রূি তেরয়রছন।িার ভাব ভাা তচত্ররূি 
অঙ্কার  ছরন্দ িরবিীকারর অরনক িেকিবা 
তবেযািতিরক অনুরণ করররছন।  

 



চণ্ডীো(বচিনযিূব ববিী যুরগর কতব)  

পদাৈীর ৈণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩০) মধ্যযুরগর চিুেবল লিরকর বাঙাত কতব। তিতন বচিনয-

িূব ব বাাংা াতরিয ববষ্ডব িোবী রচতয়িা তররব তবতলষ্ট স্থান অতধ্কার করর আরছন। 

বচিনযরেরবর জরন্মর আরগ দথরকই চণ্ডীোরর নারমারেতখ্ি বু গীতিিে মানুরর মুরখ্ মুরখ্ 

তফরি। বচিনযরেব তনরজ িার িে আস্বােন কররিন।বাাংা ভাায় রাধ্া  কৃরষ্ডর দপ্রম 

ম্পতকবি প্রায় ১২৫০ টের অতধ্ক কারবযর ন্ধান িায়া দগরছ দযখ্ারন রচতয়িা তররব বশু 

চণ্ডীো, েীন চণ্ডীো  তদ্বজ চণ্ডীো তিনটে তভন্ন নারমর উরেখ্ ররয়রছ আবার 

দকারনাটেরি রচতয়িার নারমর দকারনা উরেখ্ িায়া যায় তন। 

 

 

 

 

 

 

প্রথম চণ্ডীো তররব িোবীর চণ্ডীোরক ধ্ারণা করা য় তযতন আনুমাতনক ১৪ 

লিরক বীরভূম দজায় (বিবমারন িজিমবঙ্গ) জন্ম দনন; তিতন বচিনয-িূব ব বাাংা 

াতরিয ববষ্ডব িোবী রচতয়িা তররব তবতলষ্ট স্থান অতধ্কার করর আরছন। িার তবরতচি 

িদ্গুতর মরধ্য করয়কটে  – 

 ১) “এমন তিরীতি কভু নাত দেতখ্ শুতন । 

      িরারণ িরারণ বান্ধা আিনা আিতন ।।”  

২) “তক দমাতনী জান বধঁ্ ুতক দমাতনী জান ।  

      অবার প্রাণ তনরি নাত দিামা দন ।।”  



জ্ঞানো (বচিরনযাত্তর যুরগর কতব)   

কবৈ জ্ঞান্দাস (শ্রীমঙ্গ, মঙ্গ ঠাকুর বা মদন্মঙ্গা নারম িতরতচি তছরন) একজন মধ্যযুগীয় 

বাাংা কতব। িার জন্ম ১৫৬০ তউশী  কারোয়ার অন্তব বিী কােঁশা নামক গ্রারম মঙ্গাখ্য তবপ্রবাংরল। 

তিতন দা লিরকর িোবী াতরিযর একজন দরা কতব।েীচচিরনযর জীবনী তরখ্রছন কৃষ্ডো 

কতবরাজ। িার বচিনযচতরিামৃি গ্ররে জানা যায়,জ্ঞানো তনিযানন্দ লাখ্ার একজন 

ববষ্ডব। তনিযানন্দ তছরন বচিরনযর ঘতনষ্ঠ চর এবাং বাাংার ববষ্ডব মারজর খ্ুব বশ দনিা। 

জ্ঞানোরর অরনক িরে তনিযানরন্দর ভজক্ত  প্রলাংা আরছ। িেগুরা িশর মরন য় জ্ঞানো 

তনিযানন্দরক অরনক কাছ দথরকই দেরখ্তছরন। তনিযানরন্দর মৃিুর ির িার তদ্বিীয়া স্ত্রী জাহ্নবা 

দেবী ববষ্ডব মারজর দনত্রী রয়তছরন। জ্ঞানো তছরন জাহ্নবা দেবীর তলয। বচিরনযর মিুৃযর 

ির বাাংারেরল ববষ্ডব গ্রেগুরা প্রচাররর োতয়ত্ব যারঁা তনরয়তছরন, নররাত্তম ো (আনুমাতনক ১৫৪০-

১৬১০) িারের মরধ্য একজন। তিতন রাজলাী দজার দখ্িুতর নামক স্থারন এক মা উৎরবর 

আরয়াজন কররতছরন এবাং উৎরব বাাংারেরলর ব ববষ্ডবরক দেরকতছরন। দই মারমায় 

জ্ঞানো অাংল তনরয়তছরন বর জানা যায়। িখ্ন নাতক িার বয় প্রায় িঞ্চাল বছর। 

জ্ঞানো বরাম ো, দগাতবন্দ ো প্রমুখ্ ববষ্ডব কতবরের মামতয়ক রি িাররন।জ্ঞানো 

একজন উৎকৃষ্ট িেকার তছরন। িার তকছু স্মরনীয় িে আরছ। দযমন-  
১) রূপ াবে আঁবি ঝুগর গুগে মন্ ভ ার  
    প্রবি অঙ্গ াবে কাগঁে প্রবি অঙ্গ ভমার।  
 
২) সুগির াবেগ়ে এ ঘর ৈাবিন্ুঁ 
     অন্গ পুব়ি়ো ভে ।  
 
 এই ব িে ববষ্ডব াতিযরক মদৃ্ধ করররছ। িোবীর গুণ  মান বজৃদ্ধরি জ্ঞানোরর একটে 

তবতলষ্ট ভূতমকা আরছ। দা লিক িোবীর স্বণ বযুগ। জ্ঞানো এই স্বণ বযুরগর কতব। ভরক্তর 

অনুভূতিরক কতবিায় প্রকাল করার অিূব ব প্রতিভা িার মরধ্য তছ। 



ভোবৈেদাস (বৈিগন্যাত্তর যুগের কবৈ)  
দগাতবন্দো কতবরাজ (১৫৩৫ - ১৬১৩) রন বাাংা ববষ্ডব 

িোবী াতরিযর একজন তবখ্যাি িেকিবা। তিতন বচিনয-

উত্তর ববষ্ডব িোবী াতরিযর দেষ্ঠ কতব। একাধ্ারর াধ্ক, 

ভক্ত  রূিেক্ষ, দগাতবন্দোরক দাশল লিাব্দীর বাাংা 

াতরিযর ব বরেষ্ঠ প্রতিভা বা চর। িার রতচি িোবী 

ধ্মীয় িে  কাতবযক রতজদ্ধর ুামঞ্জয মাারর 

িতরিূণ ব।রগাতবন্দোরর জন্মস্থান মািুায় বধ্ বমান দজার 

একটে তবতলষ্ট এাকা েীখ্ন্ড। িার তিিা তচরঞ্জীব দন  মািা 
ুনন্দা। ইতন ব্রজবুত  বাাংা উভয় ভাারিই িে রচনা 

করররছন। িারক 'তবেযািতির ভাবতলয' বা য়। তনষ্ঠার রঙ্গ 

আন্ততরকিার এমন তমেণ ববষ্ডব িোবী াতরিয েু বভ। 

'িূব বরাগ', 'অতভার', 'মান', 'আরিক্ষানুরাগ', 'বাকজ্জা, 

কস্ততরকা', 'মাথুর' ইিযাতে িয বারয় কৃতিত্ব দেখ্ার রাধ্ার 

অতভাররর িে রচনায় িার প্রতিভা চূশান্ত লীর ব ররয়রছ। 

ববষ্ডবধ্ম ব অনুযায়ী ববষ্ডব িোবী াতরিয দগাতবন্দোরর 

কৃতিত্ব দেরখ্ জীব দগাস্বামী িারক 'কতবরাজ' উিাতধ্রি ভূতি 
কররন। দই দথরক তিতন রন দগাতবন্দো কতবরাজ। িার 
ততখ্ি িেগুত  –  
1)  “কন্টক গাতশ           কমম িেি 

          মঞ্জীর চীরত ঝাতঁি।” 
২)    "মজন্দর বাতর কটঠন কিাে। 

          চইরি লজঙ্ক িজঙ্ক বাে।।”  
 



লাক্ত িোবী 

মধ্যয়ুরগর বাাংা াতরিযর অনযিম দেষ্ঠ ম্পে  িোবী াতিয। 

গীতিকতবিাধ্মী এই িোবী াতিয মূি েুই ভারগ তবভক্ত ১) ববষ্ডব 

িোবী  ২) লাক্ত িোবী। লাক্ত তবয়ক ধ্ম ব দচিনার প্রতচনিম িতরচয় 

িায়া যায় ঋরেরের দেতবূরক্ত। যতে লাক্ত িোবী নামকরণটে আধু্তনক 

কারর। অষ্টােল লািব্দীরি লাক্ত াধ্নারক দকন্দ্র করর দয মস্ত িে রতচি 

রয়তছ িারকই লাক্ত িোবী বা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 লাক্ত িোবীরক ১২টে িয বারয় তবভক্ত কররি িাতর। িয বায়গুত  

যথাক্ররম – বাযীা, আগমনী, তবজয়া, জগজ্জননীর রূি, মা তক  

দকমন, ভজক্তর আকুতি, মরনােীক্ষা, মািৃিূজা, াধ্নলজক্ত, নামমতমা,  

চরণিীথ ব, ইচ্ছাময়ী মা / ীাময়ী / ব্রহ্মময়ী মা। রামপ্রাে দন  

কমাকান্ত ভট্টাচায ব রন এই িরের অনযিম িে কিবা। 



রামপ্রাে দন  
"কবৈরঞ্জন্" রামপ্রসাদ ভসন্ (১৭১৮ বা ১৭২৩ – ১৭৭৫) তছরন অষ্টােল লিাব্দীর এক 

তবতলষ্ট বাঙাত লাক্ত কতব  াধ্ক। বাাংা ভাায় দেবী কাীর উরেরলয ভজক্তগীতি রচনার 
জনয তিতন মতধ্ক িতরতচি; িার রতচি "রামপ্রােী" গানগুত আজ মান জনতপ্রয়। 
রামপ্রাে দন জন্মগ্রণ কররতছরন গারঙ্গয় িজিমবরঙ্গর এক িাতিক িতরবারর। 

বাযকা দথরকই কাবযরচনার প্রতি িার তবরল আগ্র তক্ষি ি। িরবিীকার তিতন 

িিাচায ব  দযাগী কৃষ্ডানন্দ আগমবাগীরলর তলযত্ব গ্রণ কররন। িার রতচি ভজক্তগীতিগুত 

িার জীবেলারিই তবিু জনতপ্রয়িা ারভ মথ ব য়। নতেয়ার রাজা কৃষ্ডচন্দ্র রায় িার 

িষৃ্ঠরিাক তছরন। রামপ্রাে দরনর উরেখ্রযাগয রচনা 
 তবেযাুন্দর, কাীকীিবন, কৃষ্ডকীিবন  লজক্তগীতি।  
দযমন- ১) “বেবরৈর, আর আবম পাবরগন্ ভে, প্রগৈাধ্ বদগি উমাগর।   
 (ৈাযীা)” 
            ২) “বেবর, এৈার আমার উমা এগ, আর উমা পাঠাৈ ন্ী)   
  (আেমন্ী)”   
 
 
 
 
 
বাাংার ঐতিযবাী দাকঙ্গীি ধ্ারা বাউ  ববষ্ডব কীিবরনর ুররর রঙ্গ ভারিীয় লাস্ত্রীয় 

ঙ্গীরির রাগরাতগণীর তমেরণ তিতন বাাংা াংগীরি এক নিুন ুররর টৃষ্ট 

কররন। রামপ্রােী ুর নারম প্রচতি এই ুরর িরবিীকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী 

নজরু ইাম  বু াংগীিকার গীতিরচনা করররছন। 

 



কমাকান্ত ভট্টাচায ব  

কমাকান্ত  ট্টাৈায ব (অরনক ময় াধ্ক 

কমাকান্ত নারম িতরতচি) (১৭৭২-

১৮২০) রামপ্রাে দরনর িররই লাক্ত িোবী িথা 

লযামা াংগীরির অন্য়িম প্রধ্ান কতব। তিতন 

মারাজ দিজিরন্দ্রর গুরু এবাং ভাকতব তছরন। 

কমাকান্ত ভট্টাচায ব ১৭৭২ তিষ্টারব্দ বধ্ বমারনর িার 

মািুারয়র চান্না গ্রারম জন্মগ্রণ কররন। িার 

তিিার নাম মরশ্বর ভট্টাচায ব এবাং মািার নাম 

মামায়ারেবী।মামায়ারেবী কমাকান্তরক 

িশারলানার জনয দোর ভতিব করর দেন। দোর 

িশারলানার িালািাতল কমাকান্ত দগািরন াধ্ন 

ভজন অনুলীন শুরু কররন।কমাকান্ত 

ভট্টাচারয বর রতচি করয়কটে তবখ্যাি গান রচ্ছ 

'মজজ দমার মন ভ্রমরা লযামািে নী কমর', 

'শুকরনা িরু মুঞ্জরর না', 'িুতম দয আমার নয়রনর 

নয়ন' ইিযাতে। িার রতচি করয়কটে লাক্ত িে  – 

১) “করব যাব ব তগতররাজ দগতররর আতনরি। 

(আগমনী)”   

২) “রর নবমী তনতল, না ই দর অবান। 

(তবজয়া)”  


