
Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-23 
Website: www.tirj.org.in, Page No.184-195 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 184 of 195 
 

                                      Trisangam International Refereed Journal (TIRJ) 
                                      A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s                                
                                     Volume –2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 184–195 
                                     Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com 
                                     e ISSN : 2583 – 0848 (Online) 
                                     __________________________________________________________________ 

মধ্যযুগে সংসৃ্কত ভােবত অনুবাগের ভাবনা ও কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে 
তার প্রভায : একটি অব্েষণাত্মক পাঠ 
 
যাযাই দাস 
েগবষক, বাংলা ববভাে  
উত্তরযঙ্গ টযশ্বটযদোলয়  
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Abstract 
মধেরু্ব্গর যাংলা সাটিব্তে শ্রীমদ্ভাগযত পুরাণ টযটভন্নভাব্য প্রভায টযস্তার কব্রব্ে। মসই প্রভায পরযতযী সাটিব্তে কীভাব্য 
ও কতিা পব্েব্ে তা আব্লাচনার অযকাশ রাব্ে টযব্শষভাব্য। সংসৃ্কত ভাগযত র্েন যাংলা ভাষায় অনূটদত িল, তেন 
বযষ্ণযসমাজ ও সাধারণ পাঠক সমাব্জ এর মর্ অতেন্ত আদর িব্য়টেল তা সিব্জই অনুব্ময়। যাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাযেগুটল 
ভাগযত অনুসরণে মলো। মকাব্না একটি গ্রব্ের অনুকরণ যা অনুসরণ তেন িয়, র্েন গ্রেটি জনসমাব্জ-টযণেষ কব্র 
পটিত সমাব্জ পটরটচত িব্য় ওব্ঠ। মূল গ্রব্ের ভায ও রব্স আকৃষ্ট িব্য়ই মকউ মকউ মসই গ্রেব্ক ভাষান্তটরত কব্র 
থাব্কন। মসই টদক মথব্কই প্রথম কৃষ্ণমঙ্গল কাযে মালাধর যসুর ‘শ্রীকৃষ্ণটযজয়’। রচনাকাল ১৪৭৩-৮০ টিষ্টাব্দ অথযাৎ 
পঞ্চাদশ শতাব্দীর মশষাধয। মালাধর যসুর িাত ধব্রই আমরা অব্নকগুটল কৃষ্ণমঙ্গল কাযে মপব্য় র্াই। র্ার মব্ধে রব্য়ব্ে- 
মাধযাচাব্র্যের ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’, রঘুনাথ ভাগযতাচাব্র্যর ‘শ্রীকৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’, কটযব্শের বদযকীনন্দন টসংি রটচত 
‘ব্গাপালটযজয়’, দুুঃেী শোমদাব্সর ‘ব্গাটযন্দমঙ্গল’, পরশুরাম রটচত ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’, ভযানব্ন্দর ‘িটরযংশ’, অটভরাম দাব্সর 
‘ব্গাটযন্দটযজয়’ ইতোটদ। এইসয রচনার মব্ধে কটযরা কেনও ভাগযতব্ক অনুকরণ-অনুসরণ কব্রব্েন, কেনও 
স্বকব্পালকটিত কাটিটনব্ক জুব্ে টদব্য়ব্েন, আযার কেনও যা ভাগযত কাটিটনর গ্রিণ, যজযন ও সংব্েপণও কব্রব্েন। 
এই টযষয়গুটলই প্রযব্ে আব্লাটচত িব্য়ব্ে। 
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Discussion 
মধেরু্ব্গর যাংলা সাটিতে গব্ে উব্ঠব্ে প্রধানত মুসলমান শাসনকাব্ল। এই টযব্দশী টভন্নধমযী মুসলমান শাসনাধীব্ন 
আমাব্দর প্রাচীন ঐটতিেপূণয সংসৃ্কত পুরাণ ইটতিাব্সর চচযা শুরু িব্য়টেল মলৌটকক ভাষায় অথযাৎ যাংলা ভাষায়। মধেরু্ব্গর 
যাংলা সাটিব্তের মযটশরভাগ অংশ জুব্ে রব্য়ব্ে পুরাণকথা। মসকাব্লর যাঙাটল-মানস পুরাব্ণর মধে মথব্ক দুটি যস্তু 
টযব্শষভাব্য আিরণ কব্রটেল—একটি ভটিরস, অনেটি গিরস। মধেরু্ব্গর আেোটয়কা পাাঁচাটলর অটধকাংশ কটযই এই 
দুই টভন্ন যস্তুব্ক এক জায়গায় মমলাযার মচষ্টা করব্লন। এই কাব্জ মকউ পুরাব্ণর পব্থ এটগব্য়ব্েন, মকউ যা মলৌটকব্কর 
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পথ ধব্র। মধেরু্ব্গর যাংলা সাটিব্তের ধারা সাধারণত টিটযধ। এক, মপৌরাটণক আেোটয়কা পাাঁচাটল; দুই, মলৌটকক 
আেোটয়কা পাাঁচাটল; টতন, গীটতকটযতা। আযার মপৌরাটণক পাাঁচাটল কাব্যের টতনটি ধারা— একটি ভাগযত অনুসারী, 
একটি রামায়ণ অনুসারী, অপরটি মিাভারত অনুসারী। টকন্তু যলা র্ায়, মধেরু্ব্গর যাংলা সাটিব্তের একটি টযশাল অংশ 
কৃষ্ণকথাময়। আর ভাগযত অনুসারী কাযেগুটলই এই অংব্শর অন্তগযত। মধেরু্ব্গ কৃটত্তযাব্সর রামায়ণ অনুযাদ এযং 
মালাধর যসুর ভাগযত অনুযাদ যঙ্গসাটিব্তের ইটতিাব্সর একটি স্মরণীয় ঘিনা। র্টদও মালাধর যসু ভাগযব্তর 
পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুযাদ কব্রন টন। তযুও যাঙাটলর অনুযাদ-শটির প্রথম সফলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দুই ধমযীয় গ্রব্ের 
কথাই যলা র্ায়। টকন্তু দুুঃব্ের টযষয়, যাঙাটলর এই প্রথম অনুযাদ কীটতযব্কও অব্নব্কই ‘কৃটিম ফরমাব্য়সী’ প্রব্চষ্টা 
যব্ল মব্ন কব্রটেব্লন। তাাঁব্দর অনুমান এই মর্, টিনু্দব্দর ধময, আচার যেযিার প্রভৃটত জানার জনে সম্রািগব্ণর মকৌতূিল 
অব্নকিাই টেল। তাই সম্রািগব্ণর প্রযতযনায় টিনু্দ শাস্ত্র গ্রব্ের অনুযাদ আরম্ভ িল। তাাঁব্দর মব্ত যাংলা রামায়ণ, 
মিাভারত ও ভাগযত নাটক মুসলমানী উৎসাব্ি ও সুলতানী কৃপায় উদু্ভত— 

“মুসলমান সম্রাি ও সম্ভ্রান্ত যেটিগব্ণর মকৌতূিল টনযৃটত্তর জনেই রাজদ্বাব্র দীনিীনা যঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান 
পটেয়াটেল। মগৌব্েশ্বরগণ মর্ ভাষাব্ক উৎসাি প্রদান কটরব্লন, টিনু্দরাজগণ তািাব্ক অগ্রািে কটরব্ত পাটরব্লন 
না। সম্রািগব্ণর দৃষ্টান্ত পল্লীর জটমদারগণ পর্যেন্ত অনুসরণ কটরব্ত লাটগব্লন। যাঙ্গালাভাষা এইভাব্য টিনু্দরাজ-
সভায় প্রটতপটত্ত লাভ কটরল। ব্রাহ্মণ পটিতগণ অননেগটত িইয়া ইিার পটরচর্যোয় লাটগয়া মগব্লন।” ১  

টকন্তু একিু গভীর ভাব্য টচন্তা করব্ল মদো র্াব্য মর্, মধেরু্ব্গ টিনু্দ শাস্ত্র অনুযাব্দর ভাযনা মকান  যাইব্রর তাটগদ মথব্ক 
আব্সটন। সাটিটতেক ও সামাটজক প্রব্য়াজব্ন স্বাভাটযক ভাব্যই যাঙাটলর এই অনুযাদ-চচযা িব্য়টেল। প্রব্য়াজন আন্তটরক 
টেল যব্লই এই অনুযাদ িব্য়ব্ে সজীয, সরল ও সাধারব্ণর মযাধগমে। পাঠান রাজব্ের প্রথম টদব্ক মদো র্ায় যাংলার 
পল্লীর আসর টযটভন্ন প্রকার ইতর ও অশ্লীল ‘ধামালী’ নাি-গীব্তর দ্বারা পটরপূণয টেল। এই সয ‘ধামালী’ কাব্যের রচনার 
টযষয়যস্তু প্রাক -আর্য জীযব্নর আটদমতা িযার কারব্ণ রস-পটরব্যশব্নর েব্ল তা টিনু্দর বনটতকতা ও মদয মািাত্মব্ক 
ধূটলসাৎ কব্র টদব্য়টেল। মস সময় যাঙাটলর মদয-ব্দযী র্থা-- টশয, কৃষ্ণ, দূগযা সকব্লই িব্য়টেল লাটিত। এর প্রমাণ 
টিব্সব্যই যলা র্ায় ‘শ্রীকৃষ্ণকীতযন’ কাব্যের কথা। মর্োব্ন ভগযান কৃষ্ণ অটিত িব্য়টেব্লন কামুক ধমযজ্ঞানিীন টনষু্ঠর 
নারীধষযক রূব্প আর মদযটষয নারদ পটরণত িব্য়টেব্লন ‘ব্যাকা োব্গ’। মসই সমব্য়র টশয-ধামালীব্ত মদনভস্মকারী 
মদযাটদব্দয ভগযান টশযও মর্ মকাচ-রমণীব্ত আসি যৃদ্ধ লম্পি রূব্প পটরটচত িব্য়টেব্লন তার টনদশযন পাওয়া র্ায় 
চিীমঙ্গল ও টশযায়ণ কাব্যে। তৎকালীন কটযগব্ণর এই ইতর রটসকতা ও ভাোাঁটমব্ত যঙ্গীয় টিনু্দ সমাব্জর ধময-শরীর 
িব্য় উব্ঠটেল েতটযেত। মসইজনে আিত ধময-ব্চতনা মাথা না তুব্ল থাকব্ত পাব্রটন। মসই কারব্ণই টিনু্দ ভদ্র সমাজ 
জনসাধারব্ণর কাব্ে টিনু্দ পুরাব্ণর প্রকৃত রূপ তুব্ল ধরব্ত মচব্য়টেব্লন। রাজকীয় সম্মান যা সম্পটত্তর মলাব্ভ কৃটত্তযাস 
যা মালাধব্রর মত কটযরা কলম ধব্রন টন, সটতেকাব্রর সামাটজক কলোণব্যাব্ধ ও ধমযীয় প্রব্য়াজনব্যাব্ধ তাাঁরা অনুযাব্দ 
অগ্রসর িব্য়টেব্লন। 
     মধেরু্ব্গ সংসৃ্কত ভাগযত মকন অনূটদত িল মসই প্রসব্ঙ্গ দুুঃেী শোমদাস তাাঁর ‘ব্গাটযন্দমঙ্গল’ কাব্যের ভূটমকা অংব্শ 
সুন্দর একটি টযষয় জাটনব্য়ব্েন, এোব্ন মসটি উব্ল্লেব্র্াগে যব্ল মব্ন কটর-- 

“ব্লাকটিতটচকীষুয ভগযান মযদযোস মযব্দর টনর্যোসরূপ তত্ত্বমব্িৌষধব্ক কৃষ্ণলীলামৃত রব্স টমটিত কটরয়া 
ভযব্রাগগ্রস্ত জনগব্ণর অটত সুেব্সযে ও উপাব্দয় কটরয়া টদয়াব্েন। পরন্তু তািা সংসৃ্কত ভাষার কটঠনতর 
আযরব্ণ আযৃত থাকাব্ত সর্ব্যসাধারণ মলাব্ক তািা মসযন কটরব্ত পাব্র নাই। র্েন সংসৃ্কতচর্চ্যা ক্রমশুঃ ের্ব্য 
এযং যাঙ্গলা টিন্দী প্রভৃটত ভাষা উন্নটত প্রাপ্ত িইব্ত লাটগল, তেন ঋটষ প্রণীত সংসৃ্কত গ্রে সকব্লর ঐ সকল 
স্থানীয় ভাষায় অনুযাদ িইযার প্রব্য়াজন িইল।” ২  

মধ্যযুগের বাংলা সাবিগতয ভােবতপুরাে ববগেষভাগব প্রভাব ববস্তার কগরবিল তার ববষয়, ববনযাস ও রগসর আবধ্গকয। 
ভােবগতর ববষয়-বববিিে বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাবযগুবলগত ণযমন নানাভাগব স্থান ণপগয়বিল ণতমবন পরবততীকাগলর বাংলা 
সাবিগতযও ভােবগতর প্রভাব পগেবিল। ববষ্ণব পোববলর ওপরও ভােবগতর প্রভাব অস্বীকার করার জায়ো ণনই। 
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ভােবগতর অনুসরগে মধ্যযুগে কৃষ্ণমঙ্গল কাবয রিনার একটা ণরাত প্রবাবিত িগয়বিল। এিাো বিতনয প্রিাবরত 
ভবিধ্ারার উৎসও বলা যায় ভােবত। গীতা চব্টাপাধোয় এর উটি এব্েব্ি প্রটণধানব্র্াগে— 

“এযুগে বঙ্গভাষাগতই ভবিিিতার অবধ্ক প্রসার ঘগটবিল। বাঙ্লা সাবিগতযর ইবতিাগস এই কালসীমাবটগক আমরা 
পুরাে-অনুবাগের সুবেতযুে বলগত পাবর। রামভবির প্লাবন এগন এযুগে কৃবিবাসই প্রথম ‘ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা’্
ইতযাবে অবভোপগক অবতক্রম কগরগিন। মিাভারত অনুবাগের প্রাথবমক পগবতরও এযুগেই সুত্রপাত। তেুপবর 
বযাপকতা লাভ কগরগি ভােবতানুেীলন।” ৩  

     মধ্যযুগে সংসৃ্কত ভােবত অনুবাগের ভাবনা িঠাৎ কগর একবেগনই আগসবন। ণমৌযত সাম্রাগজযর অবসাগনর পর ণথগক 
ধ্ীগর ধ্ীগর মধ্যগেগের সাংসৃ্কবতক প্রবতপবি বােগত থাগক এবং গুপ্ত রাজাগের সমগয় সংসৃ্কত োস্ত্রবববধ্ প্রায় সমগ্র 
ভারতবগষত িবেগয় পগে। গুপ্ত রাজাগের সময়কাগলই ‘ণবেজ্ঞ’ ব্রাহ্মগের প্রভাব বাংলাগেগে প্রবল িয়। এইগেগে বববেক 
যােযজ্ঞ আগে ণতমন গুরুগত্বর সব্ঙ্গ ণেখা িয়বন। কারে বববেক কমতকাণ্ড উপবনষগে প্রতযাখযাত। তাই বববেক ব্রাহ্মে 
আবনগয় তাগের জবমজমা বেগয় বসবত স্থাপন করাগনা রাজাগের মানবৃবিকারক বগল মগন করা িগলা। এই নবােত 
ব্রাহ্মগেরাই রাজসভায় আশ্রগয় ণথগক সংসৃ্কত োস্ত্রোবসত আিার-অনুষ্ঠান-ধ্মতববশ্বাস প্রভৃবত সমাগজর উিুস্তগর প্রগবে 
করাগত থাকগলন। এইভাগবই রাজসভায় কববগের দ্বারা রামায়ে-মিাভারত-পুরােকাবিনী প্রিাবরত িগয়বিল। এই নবােত 
ব্রাহ্মগেরা েৃিগেবতা রূগপ ববষু্ণ-বেব-িণ্ডীর পূজার ণপাষকতা করমতন। এই প্রসগঙ্গ বলা যায়, ড. সুকুমার ণসন তাাঁর 
‘বাঙ্গালা সাবিগতযর ইবতিাস’্প্রথম খগণ্ড বগলগিন— 

“বিনু্দ রাজকমতিারীগের প্রভাগবই বাঙ্গালার স্বাধ্ীন সুলতাগনরা ণকি ণকি কবব পবণ্ডগতর ণপাষকতা রাজকততগবযর 
মগধ্য েেয কবরয়াবিগলন। কমতিারী অথবা সভাসে িইগল কবব- পবণ্ডতগক তাাঁিারা সাধ্ারেত উপাবধ্ বেগতন। 
ণস উপাবধ্র ণেগষর অংে তুকতী েব্দ অব্রাহ্মে  িইগল ‘খান’্ব্রাহ্মে িইগল ‘বমশ্র’।” ৪ 

       দ্বােে েতাব্দীর এগকবাগর ণেগষ পূবত ভারগত তুকতী আক্রমে শুরু িয়। তারপর ণথগক প্রায় েু’ে বির বাঙলা ণেগে 
অবনশ্চয়তা ও অরাজকতা িগল। ণেগের মগধ্য বেক্ষা-সংসৃ্কবতর ণয সব প্রধ্ানগকন্দ্র বিল তা ধ্বংগসর মুগখ পবতত িয়। 
এর পূগবত বাংলা ণেগে ণকাগনা ববগেেী েবির এমন বযাপক আক্রমণ িয়বন। এই অতবকতত আক্রমে প্রবতিত করার 
জনয রাজেবি বা জনসাধ্ারে ণকউই প্রস্তুত বিল না। ণসইজনয এই আকবিক আঘাগত ণেগের অবস্থা ণোিনীয় িগয় 
পগে। টিষ্টীয় ১২০০-১৪৫০ অগব্দর মগধ্য বাংলা সাবিগতযর ণযমন ণকান বনেেতন ণিাগখ পগে না, ণতমবন বাংলা ভাষারও 
ণকান বকিুই পাওয়া যায় না। পঞ্চেে েতাব্দীর ণেষভাগে বাংলায় ণলখা বই ও োন বকিু বকিু পাওয়া যায়। যবেও বলা 
যায় ণয, ত্রগয়ােে-িতুেতে েতাব্দীগত রবিত বকিু িো এবং োন ণসই সময় রক্ষা ণপগয়বিল। বকন্তু একবট কথা বলা যায়-
- এই সমগয় মনসার কাবিবন, ধ্গমতর কাবিবন, িণ্ডীর কাবিবন ইতযাবে ণেেীয় উপাোন এবং রামায়ে কাবিবন, কৃষ্ণলীলা 
ইতযাবে ণপৌরাবেক ববষয় োন বা পাাঁিাবল আকাগর গ্রাম উৎসগব বা ণেবপূজা উপলগক্ষ ণেবমবন্দগর পবরগববেত িত--  

“বববেক ও ঔপবনষবেক যুগের পর এই ণপৌরাবেক যুে-সাবিতযই ণেবভাষার অক্ষয় কীবততভূবম। 
ঐবতিাবসকেগের ববশ্বাস, ণবৌিধ্গমতর সবতগ্রাসী প্রভাগবর পটভূবমগত বিনু্দধ্গমতর পুনরুজ্জীবগনর উপায়স্বরূপ 
ণপৌরাবেক সাবিগতযর প্রগয়াজন ঘগটবিল। বাঙ্লাগেগেও প্রায় অনুরূপ যুেপবরগবগেই বযাপক পুরাে-গ্রিগের 
সূত্রপাত। তুকতী আক্রমগে ববপযতস্ত বাঙালী ণপৌরাবেক যুগের বীরমবিমাগক আশ্রয় কগরবিল। সমাজ ও জাবতর 
আন্তর প্রগয়াজগন ণসবেন অজ্ঞাতসাগরই বঙ্গীয় কববসমাজ পুরাে পুনরুজ্জীবগন ব্রতী িগয়বিগলন। কৃবিবাগসর 
রাম-িবরগতর মগতা মালাধ্গরর কৃষ্ণিবরতও বনবজতত জাবতর সমু্মণখ সনাতন বিনু্দধ্গমতর প্রতীক িগয় উগঠবিল। 
এই নব-পুরাবেক যুগে ববরবিত কাবযগুবলগক অবেয ণকানমগতই পুরাে বলা িগল না। পুরাগের ণিগয় বরং 
মঙ্গলকাবয বা পাাঁিাবলর সগঙ্গই এগের প্রকৃবতেত সােৃেয অবধ্ক।” ৫  

    তুকযী আক্রমব্ণর পর পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম টদব্ক যাংলা সংসৃ্কটত আযার সুস্থ িব্য় ওব্ঠ। মুসলমান রাজশটি 
তেন যাংলার শাসব্ন এযং তা রেণাব্যেব্ণ যাঙাটল টিনু্দ টযব্শষ তৎপর। লেণ মসব্নর সভা মভব্ঙ মগব্লও প্রজাব্দর 
ওপর মথব্ক তাাঁব্দর প্রভায তেনও মুব্ে র্ায় টন। টকন্তু এরপর ইটলয়াসশািী সুলতান যংশ প্রটতটষ্ঠত িব্ল েমতা টলপু্স 
টিনু্দ রাজারা আযার মগৌে মদব্শ জমাব্য়ৎ িব্য় পুরাব্না সংসৃ্কটত জাটগব্য় তুলব্ত মচষ্টা করব্লন। মসই সময় শটিশালী 
িব্য় রাজা গব্ণশ টকেুটদব্নর জনে টসংিাসন অটধকার কব্রটেব্লন। টকন্তু ঘব্র-যাইব্র মুসলমানব্দর চাব্প তাাঁব্ক টসংিাসন 
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োেব্ত িয়। টসংিাসন তোব্গর পর টতটন পুি র্দুব্ক টসংিাসব্ন যটসব্য় ইসলাম ধময গ্রিণ করব্ত যাধে করব্লন। র্দু 
ইসলাম ধময গ্রিণ কব্র িব্লন জালালুটিন। এই টপতা-পুব্ির রাজেকাব্লর কব্য়ক যেব্রর মব্ধেই মগৌে দরযাব্র টিনু্দ 
পটিত-মনীষীর প্রটতপটত্ত প্রটতটষ্ঠত িয়।       
      পঞ্চেে েতগকর ণেষভাে ণথগক শুরু কগর অষ্টােে েতক পযতন্ত ভােবত-পুরাে অবলম্বন কগর বাংলা ভাষায় 
অগনকগুবল কাবয রবিত িগয়গি। এগুবলর মগধ্য সবগুবলই ণয ভােবগতর ঘবনষ্ঠ অনুবাে তা বলা বঠক িগব না, বরং 
মূলানুে অনুবাে বলগত যা ণবাঝায় বাংলা সাবিগতয ণসই ধ্রগনর গ্রগের সংখযা খুব অল্পই। ভােবত অবলম্বগন কৃষ্ণিবরত 
কাবয রিনা করগত বেগয় ণববেরভাে কববই ববষু্ণপুরাে, িবরবংে প্রভৃবতর আশ্রয় গ্রিে কগরগিন এবং ণসই সগঙ্গ এই 
কথাও বলা যায় ণয, পুরােববিভূতত শ্রীকৃষ্ণলীলার ণলৌবকক ধ্ারাবটগকই গুরুত্ব ণেওয়া িগয়গি সব ণথগক ণববে। পঞ্চেে 
েতগক মাধ্গবন্দ্র পুরী কৃষ্ণভবির ণয নতুন ণরাতধ্ারা বাংলার মাবটগত প্রবাবিত কগরবিগলন তার আগে ণথগকই সম্ভবত 
এগেগের ণলাকসমাগজ কৃষ্ণলীলার একবট আবেরসাত্মক কাবিনী প্রিবলত বিল। ণসই কাবিনী বেু িণ্ডীোগসর 
‘শ্রীকৃষ্ণকীততন’-এ ণযমন রূপ লাভ কগরগি, ণতমবন পরবততী কাগলর বহু কৃষ্ণলীলা ববষয়ক কাগবয ভােবতীয় কৃষ্ণ-
কাবিনীর সগঙ্গ সংবমবশ্রত িগয় বাঙাবলর কৃষ্ণপ্রীবতর কথাই আমাব্দর িরে কবরগয় ণেয়। ভােবত পুরােগক অনুসরে 
কগর এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাববষয়ক ণলৌবকক কাবিনীর সংবমশ্রমণ মধ্যযুেীয় বাংলা সাবিগতয ণয সমস্ত পাাঁিাবলগশ্রবের কাবয 
রবিত িগয়বিল তাাঁর মগধ্য উগেখগযােয কগয়কখাবনর কালানুক্রবমক পবরিয় বনমে সংবক্ষপ্তরূগপ ণেওয়া ণেল— 
 
(১) মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ : ভােবত-পুরাে অনুসরগে বাংলা ভাষায় রবিত যতগুবল কৃষ্ণলীলাববষয়ক কাগবযর 
সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া ণেগি তার মগধ্য মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’্কাল বিগসগব প্রথম। গ্রগের রিনাকাল আনুমাটনক 
১৩৯৫ ণথগক ১৪০২ েকাব্দ অথযাৎ ১৪৭৩-১৪৮০ টিষ্টাব্দ। কবব ণেৌগেশ্বগরর কাি ণথগক ‘গুণরাজ খান’ উপাবধ্ 
ণপগয়বিগলন। এই মগৌব্েশ্বর মক তা টনব্য় মতটযব্রাধ রব্য়ব্ে। কটযর বনবাস কুলীন গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণববজয় ভােবত অনুসরগে 
রবিত িগলও এবটগক বঠক ভােবগতর অনুবাে বলা যায় না, ভাবানুবাে বলাই বঠক িগব। মালাধর মূলত দশম ও একাদশ 
স্কব্ের অনুযাদ কব্রব্েন। দ্বাদশ স্কে অনুযাদ কব্রন টন মতমন নয়, দ্বাদশ স্কে মথব্ক ‘কটলরু্ব্গর ফল যণযন’ অংশটি 
টতটন গ্রিণ কব্রব্েন। এই কাব্যে ভােবত বভন্ন ববষু্ণপুরাে ও িবরবংগের বকিু প্রভাবও লক্ষ করা যায়। বতবন পবণ্ডগতর 
মুগখ ভােবত কথা শুগন সাধ্ারগের ণবাধ্েময কগর সিজ সরল রূপ োন কগরগিন একথা কাবযমগধ্য বতবন স্বীকার 
কগরগিন— 

“ভােবত শুবন আবম পবণ্ডগতর মুগখ। 
ণলৌকীক কবিল ণলাক সুন মিাসুগখ।।” ৬ 

কাব্যের ভটণতায় মযটশরভাগ স্থাব্নই ‘গুণরাজ োন’ মদো র্ায়— 
“গুনরাজ োাঁন যব্ল কৃব্ষ্ণর টযজব্য়।” ৭ 

       আমরা জাটন, শ্রীকৃব্ষ্ণর লীলা আস্বাদব্নর মূলত দুটি টদক; একটি ঐশ্বর্যলীলা আর অপরটি মাধুর্যলীলা। মালাধর 
মূলত ঐশ্বর্যভাব্যর কটয। তাই টতটন তাাঁর কাব্যে কৃষ্ণলীলার ঐশ্বর্যভাযরু্ি টযষয়গুটলব্কই অনুসরণ কব্রব্েন। মালাধব্রর 
লেে টেল কৃব্ষ্ণর ঐশ্বর্য সত্ত্বাব্কই প্রকাশ করা। আর এই যীররস প্রটতষ্ঠার প্রব্য়াজব্ন শুধু সংব্েপকরণ নয়, টনব্জর 
কাব্যের কাটিটনব্ক সংিত রূপ মদযার প্রব্য়াজব্ন মকাথাও মকাথাও মালাধর দশম স্কব্ের পুব্রা অধোয় পটরতোগ 
কব্রব্েন।    
১. ভাগযব্তর োটর্ব্শতম অধোব্য় শ্রীকৃব্ষ্ণর মািাত্মে টযষব্য় নন্দরাব্জর সব্ঙ্গ মগাপগব্ণর আব্লাচনা নাব্ম একটি অধোয় 
আব্ে। মালাধব্রর কাব্যে এই অধোয়টি সমূ্পণয পটরতেি।   
২. মালাধব্রর শ্রীকৃষ্ণটযজব্য় ভাগযব্তর মচৌটিশ অধোব্য়র শঙ্খচূে যধ ও তার পব্রই েটিশ অধোব্য়র অটরষ্টাসুর যব্ধর 
কাটিটন সংগৃটিত িব্য়ব্ে। টকন্তু মধেযতযী পয়টিশ অধোব্য়র অন্তগযত ব্রজরমণীগব্ণর শ্রীকৃষ্ণলীলাগীত সমূ্পণয পটরতেি 
িব্য়ব্ে। যলাযাহুলে, অধোয়টি যৃন্দাযনলীলার অন্তগযত। মালাধব্রর লেে টেল কৃব্ষ্ণর যীরলীলা অথযাৎ ঐশ্বর্যলীলা;  আর 
অসুর টনধন ঐশ্বর্যলীলার অংশ তাই মালাধর শঙ্খচূে যধ এযং অটরষ্টাসুর যধ কাটিটন গ্রিণ কব্রব্েন। মগাপীব্দর গীত 
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অংশটি তাাঁর মব্নাপূত মব্ন িয়টন। মধুর রস মালাধব্রর কাব্যে প্রধান নয়। তাই মর্োব্ন মধুর রস পটরব্যশব্নর সুব্র্াগ 
ঘব্িব্ে মালাধর মসোব্ন টনব্জব্ক সংর্ত মরব্েব্েন।    
৩. ভাগযব্ত দ্বারকালীলায় উব্ল্লেেব্র্াগে ‘শ্রুটতগব্ণর স্তুটত’। শ্রীকৃষ্ণটযজব্য় এই অংশটি মনই। 

ভাগযব্ত মর্ সয কাটিটন সংব্েব্প আব্ে মালাধর মস সয কাটিটনর টকেু টযস্তার ঘটিব্য় ঘিনাটিব্ক পাঠব্কর 
কাব্ে আরও সতে ও টযশ্বাসব্র্াগে কব্র তুব্লব্েন। ভাগযব্ত মর্ সমস্ত কাটিটন সংব্েব্প রব্য়ব্ে টকেু টকেু মেব্ি মালাধর 
মসগুটল টযসৃ্তত আকাব্র রচনা কব্রব্েন তার একটি তাটলকা টনব্ে উপস্থাপন করা িল-- 
১.  শ্রীকৃষ্ণটযজব্য় একটি টযষব্য়র প্রটত লেে না কব্র পারা র্ায় না। মসটি িল কৃব্ষ্ণর ঐশ্বর্যভায প্রকাব্শ কটযর 
উৎসাি। ভগযাব্নর ঐশ্বর্যভায প্রকাব্শ কটয এতিাই উৎসািী টেব্লন মর্, ভাগযব্ত যটণযত অব্নক সংটেপ্ত কাটিটনব্কও 
টতটন টযসৃ্ততভাব্য যণযনা কব্রব্েন। ভাগযব্তর দশম স্কব্ের আঠাশতম অধোব্য়র করুণ কাটিটন অতেন্ত সংটেপ্তভাব্য 
যটণযত। টকন্তু কটয মসই কাটিটনব্ক টযসৃ্ততভাব্য যণযনা কব্রব্েন। 
২.  সেমন্তক মটণ উদ্ধাব্রর ঘিনা ভাগযব্ত রব্য়ব্ে। মালাধর মসই কাটিটনব্ত টনজস্ব কিনা জুব্ে কাটিটনর টযস্তার 
ঘটিব্য়ব্েন। 
৩.  ভাগযব্ত যলরাম-ব্রযতীর টযযাি সংটেপ্ত ভাব্য যণযনা করা আব্ে। টকন্তু মালাধর মসই কাটিটন টযসৃ্ততভাব্য যণযনা 
কব্রব্েন।  
৪.  ভাগযব্ত পাটরজাত িরব্ণর কাটিটন টনতান্ত সংটেপ্ত টকন্তু মালাধর মসই কাটিটনব্ক অব্নকিাই টযসৃ্তত ভাব্য যণযনা 
কব্রব্েন। 
৫.  ভাগযব্তর দশম স্কব্ের আঠাশতম অধোব্য় যরুণ মদব্যর মুব্ে পরমপুরুষাথয কৃব্ষ্ণর মটিমার প্রকাশ ঘব্িব্ে। এই 
কাটিটনব্ত মালাধব্রর িাব্ত যরুণ মদব্যর মুব্ের সংলাপ যোযিার চটরিটিব্ক আরও জীযন্ত এযং  কাটিটনটিব্ক অটধক 
যাস্তযানুগ কব্র তুব্লব্ে। 
         ভাগযব্ত টকেু টকেু কাটিটন টযসৃ্তত আকাব্র রব্য়ব্ে টকন্তু মালাধর মস সয কাটিটন অতেন্ত সংব্েটপত আকাব্র 
যণযনা কব্রব্েন। মসই ঘিনাগুটল টনব্ে তুব্ল ধরা িল-- 
১.  মালাধব্রর কাব্যে যাৎসলে রব্সর যণযনা মতমন ভাব্য পাওয়া র্ায় না। ভাগযব্তর তুলনায় মসটি টনতান্তই অনুজ্জ্বল। 
ভাগযব্তর রজু্জযেনলীলায় টশশু কৃব্ষ্ণর মব্নারম স্বভাযবযটশব্ষ্টের সাব্থ মর্ আধোটত্মক তাৎপর্য রব্য়ব্ে শ্রীকৃষ্ণটযজব্য় 
তা অনুপটস্থত। 
২.  ভাগযব্তর দশম স্কব্ে কৃষ্ণ যলরাম ও মগাপসোব্দর যালেলীলা টযসৃ্ততভাব্য যটণযত। মকযলমাি মগাচারণলীলাই দুটি 
অধোয় জুব্ে যণযনা করা িব্য়ব্ে। টকন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণটযজব্য়’ কৃষ্ণ-যলরাব্মর বশশযলীলা অনুপটস্থত এযং মগাচারণলীলা অতেন্ত 
সংটেপ্তভাব্য রব্য়ব্ে।  
৩. ভাগযব্তর কৃষ্ণ-টযপ্রনারী সংযাদ অংশ অব্নকিাই টযসৃ্তত টকন্তু মালাধর মসটি সংব্েব্প কব্রব্েন। আসব্ল মধুর 
রব্সর পরকীয়া ঈশ্বর মপ্রব্মর প্রটত কটযর অনীিা এোব্ন প্রকাটশত িব্য়ব্ে। 
৪.  কৃব্ষ্ণর মথুরা গমব্ন মগাপীব্দর ক্রন্দন ভাগযব্ত টযসৃ্তত আকাব্র যটণযত টকন্তু শ্রীকৃষ্ণটযজব্য় এই যণযনা সংটেপ্ত। 
৫.  শাল্ব যব্ধর টযযরণ ভাগযব্ত েুয টযসৃ্তত। টকন্তু মালাধর শ্রীকৃষ্ণটযজব্য় এই যণযনা সংব্েব্প কব্রব্েন। 
৬.  কৃব্ষ্ণর আটযভযাব্যর পর যসুব্দয ও বদযকী কতৃযক দীঘয যন্দনা আব্ে ভাগযব্তর দশম স্কব্ের তৃতীয় অধোব্য়। টকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণটযজব্য় এই যন্দনা অটতশয় সামানে।  
৭.  ভগযাব্নর জব্ের পব্র মগাকুল নগব্র নানা রকম উৎসয করা িয়। এই প্রসঙ্গ ভাগযব্ত মর্মন আব্ে মালাধর ও 
তাাঁর কাব্যে মরব্েব্েন। ভাগযব্ত এই উৎসয উপলব্ে মগাপরমণীগব্ণর টযসৃ্তত টযযরণ আব্ে। টকন্তু মালাধর তাাঁর কাব্যের 
মূল কাটিটন পব্ে মগাপরমণীগব্ণর এই যণযনা অতোযশেক টযব্যচনা না কব্র র্থাথয পটরটমটতব্যাব্ধর পটরচয় টদব্য়ব্েন।  
৮.  ভাগযব্তর দশম স্কব্ের মমাি আি অধোয় জুব্ে মগাপী প্রসঙ্গ রব্য়ব্ে। মসই অধোয়গুটল িল—একুশ তম অধোয়, 
যাইশ তম অধোয়, উনটিশ মথব্ক মতটিশ তম অধোয় এযং পাঁয়টিশ তম অধোয়। এই আি অধোব্য়র মব্ধে উনটিশ 
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মথব্ক মতটিশ মমাি পাাঁচ অধোব্য় রাসলীলা টযস্তাটরত ভাব্য যটণযত। টকন্তু মালাধর তাাঁর কাব্যে মগাপী প্রসব্ঙ্গর কথা ও 
রাসলীলার কাটিটন অব্নক সংব্েটপত আকাব্র উপস্থাটপত কব্রব্েন। জানা র্ায় মর্, বযষ্ণয সমাব্জ কৃব্ষ্ণর যৃন্দাযনলীলা 
প্রাধানে মপব্য়টেল শ্রীবচতব্নের আটযভযাব্যর পব্র। তার আব্গ কৃষ্ণকথায় মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা প্রাধানে মপত। 
বচতব্নের আব্গ যৃন্দাযনলীলায় কৃষ্ণই টেল মুেে। মগাপীরা টেল কৃষ্ণ মপ্রব্মর উপলেে মাি। বচতব্নের প্রভাব্যই বযষ্ণয 
সাটিব্তে রাধা মুেে িব্য় দাাঁোয় এযং কৃষ্ণলীলা রাধা যেতীত জমাি যাাঁব্ধ টন। এই জব্নেই িয়ব্তা মালাধব্রর কাব্যে 
মগাপীলীলা প্রাধানে পায় টন।  
(২) বদ্বজ ণোববগন্দর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ : ণষােে েতগক ণয সব কববর কৃষ্ণলীলাববষয়ক কাবয পাওয়া যায় তাাঁগের মগধ্য বদ্বজ 
ণোববন্দ প্রথম। অগনগক অনুমান কগরন ণয বদ্বজ ণোববন্দ এবং বিতনয-বনতযানগন্দর অনুগ্রিভাজন ণোববন্দ আিাযত একই 
বযবি। তাাঁর রবিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গগলর একবট পুবথ এবেয়াবটক ণসাসাইবটর সংগ্রগি আগি বগল ড. সুকুমার ণসন উগেখ 
কগরগিন। টকন্তু মসটি যই আকাব্র মুটদ্রত িয়টন যব্লই জানা র্ায়। বদ্বজ ণোববন্দ তাাঁর কাগবয ভােবগতর সমগ্র আখযানভাে 
অনুসরে করগলও প্রথম নয়বট স্কন্ধ খুব সংবক্ষপ্ত। েেম, একােে এবং দ্বােে স্কগন্ধর ওপর বতবন ণববে গুরুত্ব বেগয়গিন। 
তাাঁর কাগবয কৃষ্ণলীলার ণলৌবকক ধ্ারা োনখণ্ড ও ণনৌকাখগণ্ডর সংবক্ষপ্ত বববরে পাওয়া যায়। তাগত শ্রীকৃষ্ণকীততগনর মত 
বোবয়রও উগেখ আগি বগল জানা যায়।  
(৩) রঘুনাথ ভােবতািাগযতর ‘শ্রীকৃষ্ণগপ্রমতরবঙ্গেী’ : বচতনে পূযযযতযী রু্ব্গ রাধা-কৃষ্ণলীলা কথা টনব্য় অ-যাংলা ভাষায় 
রটচত অথচ যাংলা ভাষার সব্ঙ্গ ঘটনষ্ঠ সম্পকযরু্ি প্রথম পূণযাঙ্গ কাযে টিব্সব্য পাওয়া র্ায় জয়ব্দব্যর ‘গীতব্গাটযন্দ’। 
মপৌরাটণক কৃব্ষ্ণর মটিমাব্ক মসোব্ন স্বীকৃটত জানাব্লও িটরযংশ ও ভাগযত যটিভূযত রাধাই মসোব্ন কাব্যের নাটয়কা। 
আযার পঞ্চদশ শতাব্দীর যেু চিীদাব্সর ‘শ্রীকৃষ্ণকীতযন’-এ মপৌরাটণক কৃব্ষ্ণর মটিমা থাকব্লও মলাকরুটচ প্রাধানে মপব্য়ব্ে 
মযটশ। এর পাশাপাটশ মালাধর যসুর ভাগযত অনুযাদ ‘শ্রীকৃষ্ণটযজয়’-এ মলাকায়ত রাধাকৃষ্ণ মপ্রমকথা নয়, ভাগযতীয় 
ভটিধমযব্ক যাঙাটল পাঠক-সমাব্জ টযসৃ্তত করার প্রয়াস লে করা র্ায়। এই চতুদযশ-পঞ্চদশ শতাব্দী এযং মষােশ 
শতাব্দীর কৃষ্ণমঙ্গলকারব্দর মাঝোব্ন এব্স দাাঁটেব্য়ব্েন শ্রীবচতনে মিাপ্রভু। তাাঁর আটযভযাব্য রাধাকৃষ্ণ মপ্রমকথার 
সমীকরব্ণ এল এক উলট পুরাণ। বচতব্নের প্রভাব্য শুধু পদাযলী সাটিতেই প্রভাটযত িল না, ভাগযব্তর অনুযাব্দও তার 
প্রভায পেল সমান ভাব্য। বচতনে পূযযযতযী কাব্ল মর্োব্ন শ্রীকৃব্ষ্ণর ঐশ্বর্য সত্তাব্কই গ্রিণ করা িল মযটশ মসোব্ন 
পরযতযীকাব্ল যে িব্য় মদো টদল শ্রীভগযাব্নর মাধুর্য সত্তা। র্টদও বচতনেব্দব্যর আগমব্নর পূযয মথব্কই যাংলাব্দব্শ 
ভাগযত মকটিক কৃষ্ণলীলার এক টযব্শষ প্রচার িব্য়টেল, তা প্রাক -বচতনে রু্ব্গর যাংলা সাটিতে, টযটভন্ন টশিকলার 
টনদশযন, মপাোমাটির কাজ প্রভৃটত মদেব্লই মযাঝা র্ায়। জানা র্ায় মর্, ভাগযত পুরাব্ণর অি-স্বি প্রচার আরম্ভ িব্য়টেল 
টিষ্টীয় দশম শতাব্দীর টদব্ক পূযয ভারব্ত। এই মদব্শ টিষ্টীয় চতুদযশ শতাব্দীব্ত ভাগযতপুরাব্ণর প্রচার টযব্শষ ভাব্য 
িব্য়টেল মাধব্যিপুরীর মাধেব্ম। এরপর মথব্কই যাংলায় কৃব্ষ্ণর যৃন্দাযনলীলা ও মথুরালীলা সম্বব্ে সাধারণভাব্য 
যাঙাটলর মকৌতূিল জাগ্রত িব্য়টেল। মদো র্ায় মর্, টযদোপটত, যেু চিীদাস, মালাধর যসু এাঁরা সকব্লই ভাগযত পুরাব্ণর 
দ্বারা অিটযস্তর প্রভাটযত িব্য়টেব্লন। টকন্তু আশ্চব্র্যর টযষয় এোব্নই মর্, যাংলা ভাষায় ভাগযত পুরাব্ণর অনুযাদ েুয 
মযটশ িব্ত মদো র্ায় টন। মর্ কব্য়কটি অনুযাদ পাওয়া র্ায় তাও পূণযাঙ্গ অনুযাদ নয়। শ্রীমদ্ভাগযব্তর অনুযাব্দ র্াাঁরা 
দেতা মদটেব্য়টেব্লন তাাঁরা প্রায় প্রব্তেব্কই দশম এযং একাদশ স্কব্ের প্রটত আকৃষ্ট িব্য়টেব্লন। টকন্তু বচতনে 
সমসামটয়ক কাব্ল মর্ কটযব্ক ভাগযব্তর মমািামুটি সয স্কব্ের অনুযাদ করব্ত মদো র্ায়, টতটন িব্লন রঘুনাথ 
ভাগযতাচার্য। 

আনুমাটনক মষােশ শতব্ক রঘুনাথ তাাঁর গ্রে রচনা কব্রন। তাাঁর রবিত গ্রগের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণগপ্রমতরবঙ্গেী’। 
তথযবনষ্ঠ, উচ্ছ্বাসববজতত এবং মূগলর হুবহু অনুবাে এই কাবয। টতটন সমগ্র ভােবগতর অনুবাে করগলও প্রথম নয়বট স্কন্ধ 
একটু সংবক্ষপ্ত বকন্তু ণেষ বতনবট প্রায় আক্ষবরক অনুবাে। কলকাতার উত্তব্র যরািনগব্র কটযর টনযাস টেল। ড. সুকুমার 
মসন যব্লব্েন—  

“রঘু পটিব্তর ‘কৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’ও স্কে-অধোয় ধটরয়া ভাগযব্তর ধারাযাটিক সংটেপ্ত অনুযাদ।”৮  
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এই কাব্যের মযটশর ভাগ ভটণতায় ‘ভাগযতাচার্য’ নাম পাওয়া র্ায়। মর্মন- 
   “তব্য শুন, কটি, ভাই, িটরগুণ গাথা। 
   কথাচ্ছব্ল কটিয শ্রীভাগযত-কথা।। 

 ধীরটশব্রামটণ শ্রীল-গদাধর জান। 
   ভাগযত আচাব্র্যর মধুরস-গান।।” ৯   

উপব্রাি ভটণতা মথব্ক একটি টযষয় মযাঝা র্ায় মর্, রঘুনাথ কথাচ্ছব্ল শ্রীমদ্ভাগযত যণযনা করব্যন যব্ল স্বীকার কব্র 
টনব্য়ব্েন। ভাগযতাচার্য গদাধর পটিব্তর টশষে টেব্লন।  ভটণতায় যহু স্থব্লই গদাধব্ররর নাম আব্ে। কটয কেনও 
কেনও ভটণতায় টনব্জর আসল নামও যেযিার কব্রব্েন— 

“কৃষ্ণগুণকময, ভাই, শুন সাযধাব্ন। 
    কৃষ্ণব্প্রম-তরটঙ্গণী রঘুনাথ গাব্ন।।” ১০ 

      ‘শ্রীকৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’ কাব্যের রচনা মকান সমব্য় িব্য়টেল এই টযষব্য় গ্রব্ে কটয রচনাকাল সংক্রান্ত মকান টনদশযন 
মরব্ে র্ান টন। এমনটক, টতটন মকাব্না রাজা যা জটমদাব্রর নামও তাাঁর কাব্যে উব্ল্লে কব্রন টন। র্টদ করব্তন তািব্ল 
এই কাব্যের রচনাকাল টনণযয় সিজ িত। তথাটপ যলা র্ায় মর্, এই গ্রব্ের রচনাকাল মষােশ শতাব্দীব্ত িব্য়টেল। 
মষােশ শতাব্দী যলার মপেব্ন কব্য়কটি কারণ রব্য়ব্ে। প্রথমত সন্নোস গ্রিব্ণর পব্র বচতনেব্দয নীলাচল মথব্ক 
প্রতোযতযব্নর সময় যরািনগব্র এক ব্রাহ্মব্ণর গৃব্ি উপটস্থত িব্য়টেব্লন এযং মসোব্ন তাাঁর ভাগযত পাঠ শুব্ন তাাঁব্ক 
‘ভাগযতাচার্য’ উপাটধ প্রদান কব্রটেব্লন। এই কথা যৃন্দাযন দাব্সর বচতনেভাগযব্ত পাওয়া র্ায়। যলাযাহুলে এই ঘিনার 
সময়কাল আনুমাটনক ১৫১৪ - ১৫১৫ টিষ্টাব্দ। ‘বচতনেভাগযব্ত’ উব্ল্লটেত ব্রাহ্মণ, র্াাঁব্ক বচতনেব্দয ভাগযতাচার্য উপাটধ 
টদব্য়টেব্লন টতটন মর্ রঘুনাথ পটিত তা আব্গই যলা িব্য়ব্ে। বচতনেব্দব্যর সব্ঙ্গ রঘুনাব্থর সাোৎ পটরচয় টেল এযং 
টতটন বচতনেব্দব্যর কাব্েই  সুলটলত কব্ে ভাগযত পাঠ কব্র মিাপ্রভুব্ক আনন্দ দান কব্রটেব্লন। আমাব্দর মব্ত 
ভাগযব্তর যাংলা অনুযাদ টতটন তেনও কব্রন টন, করব্ল বচতনেভাগযব্ত টনশ্চয়ই তার উব্ল্লে থাকত। মিাপ্রভুর আব্দশ 
টশব্রাধার্য কব্র টতটন ভাগযত টনব্য়ই জীযন কাটিব্য়টেব্লন এযং শুধু ভাগযত পাব্ঠ সন্তুষ্ট না মথব্ক মলৌটকক ভাষায় 
ভাগযত অনুযাদও কব্রটেব্লন।  
 রঘুনাথ ভাগযতাচাব্র্যর ‘শ্রীকৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’ নব্গিনাথ যসু কতৃযক সম্পাটদত িব্য় যঙ্গীয় সাটিতে-পটরষদ  
কার্যোলয় মথব্ক প্রথম মুটদ্রত িব্য়টেল। এোোও যসন্তরঞ্জন রায় মিাশব্য়র সম্পাটদত একটি যঙ্গযাসী সংস্করণও 
প্রকাটশত িব্য়টেল।    
(৪) বদ্বজ মাধ্ব বা মাধ্ব আিাযত রবিত ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’: কৃষ্ণমঙ্গল কাযেধারার অপর উব্ল্লেব্র্াগে কটয মাধযাচার্য। তাাঁর 
রটচত গ্রব্ের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’। কটয জাটতব্ত ব্রাহ্মণ টেব্লন। মাতা-টপতার নাম জানা র্ায়টন। ভােবত অবলম্বগন কাবয 
রিনা করগলও বদ্বজ মাধ্গবর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’্কাগবয ভােবতববিভূতত োনখণ্ড-ণনৌকাখণ্ড ণলৌবকককাবিনী সংগযাবজত িগয়গি। 
এই কাগবয ভােবত অবতবরি অনযানয পুরাগেরও অনুসরে লক্ষয করা যায়। ভটণতায় কটযর নাম টিব্সব্য মকাথাও পাওয়া 
র্ায় টদ্বজ মাধয, মকাথাও মাধয, আযার মকাথাও মাধযাচার্য। ভটনতায় টতনটি নাম থাকযার কারব্ণ কটযর আসল নাম 
টক তা টনব্য় সটন্দিান িওয়া র্ায় না। কটযব্শের বদযকীনন্দন তাাঁর কাব্যের বযষ্ণয যন্দনায় টলব্েব্েন--  

   “মাধয আচার্যে যব্ন্দাাঁ কটযে শীতল। 
    র্ািার রটচত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।” ১১  

আযার যৃন্দাযন দাস টলব্েব্েন— 
“তব্য ত যন্দনা বকলু মাধয আচার্যে। 
কৃষ্ণগুণ যণযনা সদাই র্াাঁর কার্যে।। 
মর্ কৃষ্ণমঙ্গল বকল ভাগযতামৃব্ত। 

     মর্ গীত টযটদত বিল সকল জগব্ত।।” ১২ 
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‘আচার্য’ তাাঁর নাম না উপাটধ তা জানা র্ায় না। গ্রেপাব্ঠ- এও জানা র্ায় না মর্, এটি উপাটধ িব্লও কার কাে মথব্ক 
মকনই যা মপব্য়টেব্লন। ‘ব্প্রমটযলাস’ নাব্ম একোটন গ্রব্ে তাাঁর র্ব্থষ্ট পটরচয় পাওয়া মগব্লও তা প্রামাটণক সতে নয় 
যব্লই জানা র্ায়।   
৫) কববগেখর বেবকীনন্দন বসংি রবিত ‘ণোপালববজয়’ : ণষােে েতগকর ভােবত রিবয়তাগের মগধ্য কববগেখর 
বেবকীনন্দন বসংি এক বববেষ্ট স্থান অবধ্কার কগর আগিন। শ্রীেুগেতেিন্দ্র বগন্দযাপাধ্যাগয়র মগত কাবযখাবন ণষােে 
েতগকর প্রথমাগধ্ত রবিত। কাগবযর ববষয় মূলত পুরাোনুসারী িগলও এগত পুরাোবতবরি োনলীলা ও ণনৌকালীলা 
সংগযাবজত িগয়গি। কবব এ ববষগয়  গ্রোরগম্ভই অপরাধ্ স্বীকার কগর বনগয়গিন। বতবন বগলগিন— 

 “আর একখাবন ণোষ না লগব আহ্মার। 
    পুরাগের অবতগরক ণলবখব আপার।।” ১৩  

পুরাোবতবরি ণলৌবকক কাবিবন কাবযমগধ্য সবন্নগববেত করবার কারে বনগেতে করগত বেগয় কবব বলগখগিন— 
   “বক কবিব আর জত অংে-অবতাগর। 
  েুষ্ট মাবর সৃবষ্ট রাবখল বাগর বাগর।। 
ণস সব প্রভুর যবে অবতার িএ। 

    তা সব ববন্নগত তনু মন নাবি লএ।। 
একু ণোপরূগপ জত কবরল ববলাস। 

তািাই কবিগত মগন অবধ্ক উোস।।” ১৪ 
এই উবি ণথগকই ণবাঝা যায় কবব প্রাকৃতজব্নর প্রবত লক্ষ ণরগখই কাবয রিনা কগরগিন। জনসমাগজ কৃষ্ণলীলার ণয 
ধ্ারা প্রবাবিত বিল তা বতবন ণপৌরাবেক কাবিবনর সগঙ্গ বমবলগয় ণলাকবপ্রয় কগর েগে তুলগত সগিষ্ট িগয়গিন। এবেক 
ণথগক বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীততগনর সগঙ্গ এই কাগবযর সােৃেয থাকগলও ‘ণোপালববজয়’ শ্রীকৃষ্ণকীততগনর মত আবেরসাত্মক 
নয়। এই কাবয োসয, সখয, বাৎসলয, বীর, েৃঙ্গার প্রভৃবত একাবধ্ক রগসর সমন্বগয় রটচত। 
(৬) েুঃখী েযামোগসর ‘ণোববন্দমঙ্গল’: শ্রীকৃষ্ণলীলা ববষয়ক অপর একবট মূলযবান কাবযগ্রে িগলা েুঃখী েযামোগসর 
‘ণোববন্দমঙ্গল’। এই গ্রে সম্পব্কয সম্পাদক ভূটমকা অংব্শ যব্লব্েন— 

“দুুঃেী শোমদাস কাশীরাম দাব্সর নোয় সংসৃ্কব্ত পটিত টেব্লন না। আর টতটন কৃষ্ণগুণকীতযন দ্বারা ভব্িাটচত 
কার্যে কটরযার উব্িব্শেই এই গ্রে রচনা কব্রন। সুতরাং ইিাব্ত টতটন মকযল রচনা-বনপুণে মদোইযার মচষ্টা 
কব্রন নাই। মগাটযন্দমঙ্গল ভটি গ্রে; কাযে গ্রে নব্ি” ১৫  

টকন্তু মূল গ্রব্ে যহু রাগ-রাটগণীর উব্ল্লে মথব্ক মযাঝা র্ায় মর্ এই গ্রে আসব্ল মজ্ঞয় কাযে। মূলত ভােবগতর েেম স্কন্ধ 
এযং প্রথম দুই ও মশষ দুই স্কে মথব্ক ববষয়বস্তু গ্রিে কগর এই কাবয রবিত িগলও এই কাগবয ণলৌবকক োন ও ণনৌকা 
লীলার বেতনাও প্রাধ্ানয ণপগয়গি। মগন িয় বতবন শ্রীকৃষ্ণকীততগনর োন ও ণনৌকালীলা ণথগক অনুগপ্ররো ণপগয় থাকগবন। 
মমটদনীপুর মজলার অন্তগযত মকদারকুি পরগণার িটরিরপুর নাব্ম গ্রাব্ম কটযর যাস টেল। জাটতব্ত কটয টেব্লন 
ভরদ্বাজব্গািীয় মদ-যংশীয় কায়স্থ। তাাঁর টপতার নাম িল শ্রীমুে, মাব্য়র নাম ভযানী।  টতটন মকান সমব্য়র তা সটঠক 
ভাব্য যলা না মগব্লও ১৭৮৩ টিষ্টাব্ব্দ প্রাপ্ত একটি সনব্দ তাাঁব্দর জটমর অটধকাব্রর প্রসব্ঙ্গ রব্য়ব্ে মর্, এই জটম ‘সন 
মদওয়ানীর পূযয িইব্ত’ তাাঁব্দর দেব্ল আব্ে। ইংব্রজব্দর মদওয়ানী লাভ িয় ১৭৬৫ টিষ্টাব্ব্দ। তািব্ল কটয মসই সমব্য়র 
মথব্ক আরও অব্নকিা পূব্যযর মযাঝা র্ায়। দুুঃেী শোমদাব্সর মগাটযন্দমঙ্গব্লর প্রথব্ম টযষু্ণযন্দনা ও পব্র সযযব্দয যন্দনা 
রব্য়ব্ে। কাব্যের ভটণতায় কেনও ‘দুুঃেী শোমদাস’ আযার কেনও শুধু ‘দুুঃেী শোম’ শব্দ মদো র্ায়— 

“ব্গাটযন্দমঙ্গল রব্স                 দুুঃেী শোমদাস ভাব্ষ 
     টযষু্ণ যটন্দ যব্ন্দা মদযগব্ণ।।” ১৬  

আযার অনেি - 
                                           “যৃষভ কটপলা প্রটত টজজ্ঞাব্স রাজন। 

 দুুঃেী শোম আশা কব্র মগাটযন্দচরণ।।” ১৭ 
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ভটণতা মথব্ক একটি টযষয় মযাঝা র্ায় মর্, দুুঃেী শোম তাাঁর প্রকৃত নাম আর ‘দাস’ ভটিযেঞ্জক উপাটধ মাি। সংসার 
সাগর উত্তরব্ণর উব্িব্শে এযং িটরগুণানুকীতযব্নর জনে কটয ‘ব্গাটযন্দমঙ্গল’ রচনা কব্রটেব্লন।     
(৭) কৃষ্ণোগসর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ : শ্রীমদ্ভােবত-এর কাবিবন অবলম্বগন কাবয রিনা করগলও বতবন ণকাথাও যথাথত অনুবাগের 
রীবত গ্রিে কগরনবন। ভােবত ণথগক কাবিবন িয়ন কগর বতবন আপন মগনর মাধু্রী বমবেগয় স্বাধ্ীন কাবয রিনা কগরগিন 
মাত্র। তাাঁর রবিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গগল ভােবতববিভূতত োনখণ্ড, ণনৌকাখণ্ড ও ভারখগণ্ডর কাবিবন আগি। মনৌকােি ও দানেি 
টযষব্য় কটয িটরযংব্শর মদািাই টদব্য়ব্েন— 
      “দানেি মনৌকােি নাটি ভাগযব্ত, অজ্ঞ নটি টকেু কটি িটরযংশ মব্ত।” ১৮  
কবব কৃষ্ণোস েঙ্গার পবশ্চম তীরবততী ণকাগনা এক স্থাগনর অবধ্বাসী বিগলন বগল জানা যায়। তাাঁর বপতার নাম যােযানন্দ 
ও মাতা পদ্মাবতী। কাবয রিনার সবঠক কাল বনেতয় সম্ভবপর না িগলও অনুবমত িয় ণয, ণষােে েতাব্দীর ণেষ বেগক 
অথবা সপ্তেে েতাব্দীর প্রথমাগধ্ত কাবযটি রবিত িগয়বিল। ড. মসব্নর মব্ত কটয কৃষ্ণদাস ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ রচটয়তা মাধয 
আচাব্র্যর মসযক টেব্লন। কারণ টিব্সব্য যলা র্ায়, মসযব্কর রচনা মদব্ে মাধয যব্লটেব্লন— 

“দটেব্ণ মতামার গ্রে িইব্য প্রচার 
   এোব্ন গাইব্ত গ্রে রটিল আমার।” ১৯ 

 (৮) অনন্ত কন্দলী রবিত ‘ভােবগতর েেম স্কন্ধ’ : কামরূগপর অন্তেতত িাগজা-বনবাসী ব্রাহ্মে বিগলন অনন্ত কন্দলী। 
তাাঁর বপতার নাম বিল রত্ন পাঠক। ‘অনন্ত কন্দলী’্তাাঁর উপাবধ্ মাত্র। অনন্ত কন্দলীর আরও একবট উপাবধ্ বিল, ণসবট 
বিল ‘িন্দ্রভারবত’। জানা যায় ণয বতবন েঙ্করগেগবর বেষয বিগলন। বতবন েঙ্করগেব রবিত ভােবত েেম স্কগন্ধর অসমূ্পেত 
অংে সমূ্পেত কগরন। ণসই কারগেই তাাঁর রিনায় েঙ্করগেগবর রিনার অনুসরে লক্ষ করা যায়। ভােবত অবলম্বগন কাবয 
রিনা করগলও তাাঁর রিনায় িবরবংগের উপাোন সংেৃিীত িগয়গি।   
(৯) শ্রীকৃষ্ণটকির শ্রীকৃষ্ণদাব্সর ‘শ্রীকৃষ্ণটযলাস’ : ১৩২৬ যঙ্গাব্ব্দ অমূলেচরণ টযদোভূষব্ণর সম্পাদনায় যঙ্গীয় সাটিতে 
পটরষৎ মথব্ক প্রকাটশত িব্য়টেল শ্রীকৃষ্ণদাস-রটচত শ্রীকৃষ্ণটযলাব্সর একটি পুটথ। এই পুটথব্ত সম্পাদক মিাশয়  
শ্রীকৃষ্ণদাসব্ক মিাভারত-রচটয়তা কাশীরাম দাব্সর মজেষ্ঠ ভ্রাতা যব্ল উব্ল্লে কব্রটেব্লন। টকন্তু এই টযষয়টিব্ক টনব্য় 
সংশয় প্রকাশ কব্রটেব্লন ড. সুকুমার মসন তাাঁর ‘যাঙ্গালা সাটিব্তের ইটতিাব্সর’ (১ম, অপরাধয) তৃতীয় সংস্করব্ণ। 
শ্রীকৃষ্ণদাস তাাঁর টযরটচত কাব্যের অটধকাংশ ভটণতায় কাব্যের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণটযলাস’ যব্লই উব্ল্লে কব্রটেব্লন। শুধুমাি 
দু-এক জায়গায় কাব্যের নাম ‘ভাগযতসার’ও যব্লটেব্লন। স্বাভাটযকভাব্যই আমরা আনুমান করব্ত পাটর মর্, ভাগযত 
অনুসরমণ কাযে রচনা কব্রটেব্লন যব্লই কটয এব্ক ‘ভাগযতসার’ আেো টদব্য়টেব্লন। ভাগযতযটিভুযত যহু টযষব্য়র 
যণযনা শ্রীকৃষ্ণদাব্সর কাব্যে রব্য়ব্ে। আর এইসয টযষব্য়র ওপর দৃটষ্টপাত কব্রই যলা র্ায়, শ্রীকৃষ্ণদাস ভাগযব্তর 
র্থার্থ অনুযাদ কব্রনটন। 
(১০) শ্রীকৃষ্ণটকির ঘনশোমদাব্সর ‘শ্রীকৃষ্ণটযলাস’ : কটযর ভটনতা মথব্ক জানা র্ায়,  শ্রীকৃষ্ণদাস এযং ঘনশোমদাস 
উভব্য়রই উপাটধ টেল শ্রীকৃষ্ণটকির। তব্য কটয কাব্যের মকান মকান জায়গায় শুধুমাি ‘টকির’ অথযা ‘টকির টদ্বজ’ও 
যেযিার কব্রব্েন। ‘শ্রীকৃষ্ণটযলাস’ কাব্যের নাম িব্লও মকাব্না পুটথব্ত ‘িটরযংশ’, ‘ভাগযত’ অথযা ‘ব্রহ্মবযযতয’ নাব্মরও 
উব্ল্লে রব্য়ব্ে। কটয কাব্যের উপকরণ সংগ্রব্ি  শুধুমাি ভাগযব্তর ওপর টনভযর কব্রনটন। এব্েব্ি কটয িটরযংশ, 
ব্রহ্মবযযতয-পুরাণাটদ মথব্কও তাাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রি কব্রটেব্লন। কাযেটি এেনও অমুটদ্রত যব্লই জানা র্ায়।   
(১১) পরশুরাম-রটচত ‘কৃষ্ণমঙ্গল কাযে’ : যাংলা সাটিব্তের ইটতিাব্স ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ কাযে রচটয়তা দুজন পরশুরাব্মর নাম 
পাওয়া র্ায়। টযব্শষভাব্য লেণীয় মর্, দু’জনই সপ্তদশ শতব্কর কটয এযং দু’জনই ব্রাহ্মণ। একজন পরশুরাম চক্রযতযী, 
অপরজন পরশুরাম রায়। ড. সুকুমার মসব্নর মতানুর্ায়ী, পরশুরাম চক্রযতযী টেব্লন শ্রীেব্ির টনকিযতযী মকাব্না এক 
স্থাব্নর অটধযাসী। সম্ভযত পরশুরাম তাাঁর নাম এযং চক্রযতযী তাাঁর উপাটধ। পরশুরাব্মর কাযে সম্পব্কয সম্পাদক শ্রীনটলনী 
নাথ দাশগুপ্ত মন্তবয কগরগিন— 

“অনোনে কৃষ্ণমঙ্গব্লর তুলনায় পরশুরাব্মর কৃষ্ণমঙ্গল টনকৃষ্ট নয়। যরং অটধকাংশগুটলর মচব্য় ইিার কটযে 
অব্নক মযশী সরস ও প্রাণযন্ত।” ২০  
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       পরশুরাম সমগ্র ভােবত পুরাগের বা শুধু্মাত্র েেম স্কগন্ধরও অনুবাে কগরন বন। বতবন প্রথম স্কন্ধ ণথগক ণেষ 
েুই অধ্যায়, িতুথত স্কন্ধ ণথগক ধ্রুব িবরত্র, ষষ্ঠ স্কন্ধ ণথগক অজাবমল উপাখযান, সপ্তম স্কন্ধ ণথগক প্রহ্লাে িবরত্র এবং অষ্টম 
ও নবম স্কন্ধ ণথগক অল্প কগর কাবিবন বেতনা কগর েেম স্কন্ধ আরম্ভ কগরগিন। দশম স্কব্েও টতটন শুধুমাি ঊননর্ব্ই 
অধোব্য়র প্রথম ভাব্গর টযযরণ টদব্য়ব্েন মাি। পরশুরাব্মর কাব্যে দানেি ও মনৌকােব্ির পাশাপাটশ স্থান মপব্য়ব্ে 
কৃষ্ণকথাযটিভুযত টকেু উপােোন। এর মব্ধে মদাললীলা অনেতম। 
        পরশুরাম রায় টযরটচত কৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের নাম িল ‘মাধযসঙ্গীত’ যা ‘সঙ্গীতমাধয’। ড. সুকুমার মসব্নর মব্ত 
দাব্মাদব্রর উত্তর কূব্ল চম্পকনগরী নাব্ম এক গ্রাব্ম কটযর পুরুষানুক্রব্ম যসটত টেল। টতটন জাটতব্ত টেব্লন ব্রাহ্মণ। 
তাাঁর টপতার নাম মধুসূদন, টপতামি সুযুটদ্ধ রায়, প্রটপতামি িটর রায়। তাাঁর রটচত কাযেোটন গীতযহুল।  
(১২) ভযানব্ন্দর ‘িটরযংশ’ : িটরযংশ নাম িব্লও এই কাযেটির সব্ঙ্গ মিাভারব্তর পটরটশষ্ট ‘টেল িটরযংশ’-এর মকাব্না 
সম্পকয মনই। অনুমান করা িয় মর্, ‘িটরযংশ’ নাব্ম অনে মকাব্না কাযে টেল, র্টদও মসই কাব্যের মকাব্না সোন পাওয়া 
র্ায় টন। মস র্াই মিাক, ভযানব্ন্দর ‘িটরযংশ’ কাযেটি  িল কৃষ্ণলীলাটযষয়ক কাযে। এই কাব্যে ভটিরস অব্পো 
আটদরসই প্রাধানে লাভ কব্রব্ে। লেণীয় টযষয়-- কটয কাব্যে তাাঁর আত্মপটরচয় টিব্সব্য টকেুই উব্ল্লে কব্রন টন। 
ভটণতা অংশ মথব্ক এতিুকুই জানব্ত মপব্রটে মর্, কটয ‘টশযানন্দ-সুত’ টেব্লন। ভযানন্দ শ্রীিট মজলার অটধযাসী িওয়ার 
দরুণ কাব্যে উব্ল্লটেত গানগুটল ওই মজলার মুসলমান সমাব্জ সমাদৃত টেল অনুটমত িয়। কাব্যের ভটণতায় কেনও 
ভযানন্দ দীন, কেনও দীন ভযানন্দ আযার কেনও শুধু ভযানন্দ নাম পাওয়া র্ায়। মর্মন-  

“পাইয়া সারদার যর                 মশ্লাক ভাটঙ্গ মব্নাির 
রটচব্লক ভযানন্দ দীন।।” ২১  

আযার ওই পৃষ্ঠায় এক জায়গায় মদো র্ায়- 
                             “পরাশর-সুত যোস জে টযষু্ণ-অংশ। 

 সংব্েব্প রটচত পুণেব্শ্লাক িটরযংশ।। 
                              মসই মশ্লাক যাোন কটরয়া পদ-যব্ে। 

      মলাক যুটঝযাব্র মযাব্ল দীন ভযানব্ন্দ।।” ২২  
আযার অনেি মদো র্ায়- 

     “দান টদয়া ঘব্র র্াও মযাব্ল ভযানব্ন্দ।।” ২৩  
       এই উপটরউি ভটণতা মথব্ক একটি টযষয় মযাঝা র্ায় মর্, কটয ভযানন্দ সংসৃ্কত িটরযংশ মথব্কই তাাঁর কাযে 
রচনার রসদ মপব্য়টেব্লন। সংসৃ্কত ভাষা সাধারণ মলাব্কর মযাধগমে না িযার কারব্ণই টতটন ‘ব্লাক যুটঝযাব্র’ তা যাংলা 
ভাষায় অনুযাদ কব্রটেব্লন। ১৯৩২ টিস্টাব্ব্দ ঢাকা টযশ্বটযদোলয় মথব্ক ভযানব্ন্দর ‘িটরযংশ’ সতীশচি রায় কতৃযক 
সম্পাটদত িব্য় প্রথম প্রকাটশত িব্য়টেল।  
(১৩) যলরামদাব্সর ‘শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত’ : অষ্টাদশ শতাব্দীব্ত রটচত কৃষ্ণলীলাটযষয়ক কাযেগুটলর মব্ধে যলরামদাব্সর 
‘শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত’ কাযে টযব্শষভাব্য উব্ল্লেব্র্াগে। ভাগযত ও ব্রহ্মবযযতয পুরাণ অযলম্বন কব্র যলরামদাস মূলত তাাঁর 
কাযেটি রচনা কব্রটেব্লন। েব্গিনাথ টমব্ির অনুমান অনুর্ায়ী যলরামদাস টেব্লন সিটজয়া সম্প্রদাব্য়র অন্তভুযি। 
১৬২৪ শক অথযাৎ ১৭০২ টিস্টাব্দব্ক কটয তাাঁর কাযে রচনার কাল টিব্সব্য উব্ল্লে কব্রব্েন।   
(১৪) টদ্বজ রমানাব্থর ‘শ্রীকৃষ্ণটযজয়’ : মূল ভাগযতব্ক অনুসরণ কব্রই টদ্বজ রমানাথ মূলত তাাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণটযজয়’ কাযে 
রচনা কব্রটেব্লন। তব্য এই কাব্যে স্থান মপব্য়ব্ে দানেি-ব্নৌকােিও। কাযেটির রচনাভটঙ্গ সিজ-সরল।  
(১৫) শির চক্রযতযীর ‘ভাগযতামৃত’ যা ‘ব্গাটযন্দমঙ্গল’ : টযষু্ণপুব্রর রাজা মগাপাল টসংব্ির (১৭১২–১৭৪৮) সভাকটয 
টেব্লন শির চক্রযতযী। কাব্যে মদওয়া কটযর আত্মপটরচয় মথব্ক আমরা জানব্ত পাটর মর্, টতটন মল্লভূটমর অন্তগযত 
মলাব্গার দটেণ টদমকর পানুয়া গ্রাব্মর যাটসন্দা টেব্লন। কটযর টপতা টেব্লন মুটনরাম চক্রযতযী। শির-রটচত কাযেটি 
আকাব্র যৃিৎ। ভাগযত োোও এই কাব্যে ভটযষেপুরাণ ও িটরযংব্শর কাটিটনর অযতারণা মকাথাও মকাথাও লেণীয়। 
মােনলাল মুব্োপাধোয় ১৩৪১ যঙ্গাব্ব্দ শির চক্রযতযীর কাব্যের একটি সংস্করণ প্রকাশ কব্রটেব্লন।  
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(১৬) অটভরামদাব্সর ‘ব্গাটযন্দটযজয়’ : ভাগযতব্ক অনুসরণ কব্রই অটভরামদাস তাাঁর ‘মগাটযন্দটযজয়’ কাযেটি রচনা  
কব্রটেব্লন। এই গ্রেটি যণযনাময় কৃষ্ণলীলাটযষয়ক কাযে। টকন্তু কাব্যে মাব্ঝ মাব্ঝ রাব্গর উব্ল্লে মথব্ক মযাঝা র্ায় মর্, 
কাযেটি গান করার উব্িব্শেই রটচত িব্য়টেল। কটয জাটতব্ত টেব্লন কায়স্থ এযং তাাঁর মকৌটলক উপাধী টেল ‘দত্ত’। 
অনুমান করা িয় মর্, কটয সম্ভযত মল্লভূব্মর অটধযাসী টেব্লন। অষ্টাদশ শতব্কর প্রথমাব্ধয মগাটযন্দমঙ্গল কাব্যে 
কটযচিব্ক অটভরামদাব্সর রচনা উদৃ্ধত করব্ত মদো র্ায়। এ মথব্ক অব্নব্কই অনুমান কব্রন মর্, অটভরামদাস সপ্তদশ 
শতব্কর কটয। কাব্যের ভটণতায় কটযব্ক টনব্জর নাম যোযিার করব্তই মদো র্ায়— 
                                              “ব্গাটযন্দপদারটযন্দ মকরন্দ টসেু। 

   মুহু মুহু সানব্ন্দ টপয় মর ভাই যেু।। 
এমন অমৃত পাব্ন সভাকার আস। 

    যটঞ্চত শ্রীকৃষ্ণগুব্ন অটভরামদাস।।” ২৪ 
       উপটরউি কাযেগুটলর মব্ধে আমরা একমাি রঘুনাথ ভাগযতাচাব্র্যর ‘শ্রীকৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’-ব্কই ভাগযব্তর 
র্থার্থ অনুযাদ যলব্ত পাটর। কারণ ভাগযত যটিভূযত প্রসঙ্গ টতটন তাাঁর কাব্যে র্থাসম্ভয এটেব্য় চব্লব্েন। এমনটক, 
ভাগযত োো অনে মকান গ্রে মথব্ক উপাদান সংগ্রি পর্যন্ত টতটন কব্রন টন। এোব্নই কটয রঘুনাব্থর সব্ঙ্গ তাাঁর 
সমসামটয়ক কাব্লর অনোনে ভাগযত অনুযাদব্কর পাথযকে। মদো র্ায়, অনোনে কাযেগুটলর মব্ধে মকানটি ভাগযত 
অনুসরব্ণ রটচত স্বাধীন রচনা, মকানটিব্ত আযার ভাগযব্তর কাটিটন অনুসৃত িব্য়ব্ে মাি। টকন্তু একটি কথা যলা র্ায় 
মর্, এগুটলর মব্ধে পুরাণ-যটিভূযত কৃষ্ণলীলার মলৌটকক ধারাটিব্ক সর্ব্ে গ্রিণ করা িব্য়ব্ে। মর্মন- কটয মশের 
বদযকীনন্দন টসংি তাাঁর ‘ব্গাপাল টযজয়’ কাব্যে ভাগযত যটিভূযত মলৌটকক দানলীলা, মনৌকালীলা পর্যায় যণযনা কব্রব্েন। 
আযার ‘ব্গাটযন্দমঙ্গল’ কাব্যের কটয দুুঃেী শোমদাস রাধাব্ক কৃব্ষ্ণর মাতুলানী কব্র গব্ে তুব্লব্েন শ্রীকৃষ্ণকীতযব্নর 
অনুসরব্ণ। মসই টদক মথব্ক ‘শ্রীকৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’ কাব্যের কটয অব্নক মযশী ভাগযত অনুগত। ভাগযব্ত মর্মন রাধানাম 
অনুপটস্থত মতমটন তাাঁর রচনাব্তও রাসলীলা প্রসব্ঙ্গ রাধার নাম মাি একযার উর্চ্াটরত িব্ত মদো র্ায়। রাধাভাযদুেটত 
সুযটলত তনু শ্রীবচতব্নের আটযভযাব্যর পব্র মকান যাঙাটল কটযর পব্ে এই সংর্ম সটতেই প্রশংসনীয়।    
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      মরাড, কটলকাতা-১৯, পৃষ্ঠা ৩ 
৭।   যসু, মালাধর : ‘শ্রীকৃষ্ণটযজয়’, প্রাগুি, পৃষ্ঠা ১১ 
৮।   মসন, সুকুমার : যাঙ্গালা সাটিব্তের ইটতিাস (১ম েি), প্রাগুি, পৃষ্ঠা ৩৭৭ 
৯।   ভাগযতাচার্য, রঘুনাথ : ‘শ্রীকৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’, শ্রীরূপ ভাগযত মিারাজ (সম্পাটদত), মগৌেীয় মঠ,  
      যাগযাজার, কটলকাতা-০৩, পৃষ্ঠা ৩ 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-23 
Website: www.tirj.org.in, Page No.184-195 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 195 of 195 
 

১০।   ভাগযতাচার্য, রঘুনাথ : ‘শ্রীকৃষ্ণব্প্রমতরটঙ্গণী’, প্রাগুি, পৃষ্ঠা-৪ 
১১।   মসন, সুকুমার : যাঙ্গালা সাটিব্তের ইটতিাস (১ম েি), প্রাগুি, পৃষ্ঠা ৩৭৮ 
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