
 

পঞ্চম অধ্যায় 

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বের কাঙ্গিঙ্গন গ্রন্থনা ও 
চঙ্গরত্র ঙ্গচত্রণ 

 

চচতনে পূবেবতেী যুর্গ রাধা-কৃষ্ণলীলা কথা ঙ্গনর্ে অ-বাাংলা ভাষাে রঙ্গচত অথচ বাাংলা 
ভাষার সর্ি ঘঙ্গনষ্ঠ সম্পকেযুক্ত েথম পূণোি কাবে ঙ্গির্সর্ব পাওো যাে জের্ের্বর 
‘গীতর্গাঙ্গবন্দ’। পপৌরাঙ্গণক কৃর্ষ্ণর মঙ্গিমার্ক পসখার্ন স্বীকৃঙ্গত জানার্লও ‘িঙ্গরবাংশ’ ও 
‘ভাগবত’ বঙ্গিভূেত রাধাই পসখার্ন কার্বের নাঙ্গেকা। আবার পঞ্চেশ শতাব্দীর বড়ু 
চণ্ডীোর্সর ‘শ্রীকৃষ্ণকীতেন’-এ পপৌরাঙ্গণক কৃর্ষ্ণর মঙ্গিমা থাকর্লও পলাকরুঙ্গচ োধানে 
পপর্ের্ে পবঙ্গশ। এর পাশাপাঙ্গশ মালাধর বসুর ভাগবত অনুবাে ‘শ্রীকৃষ্ণঙ্গবজে’-এ পলাকােত 
রাধাকৃষ্ণ পেমকথা নে, ভাগবতীে ভঙ্গক্তধমের্ক বাঙাঙ্গল পাঠক-সমার্জ ঙ্গবসৃ্তত করার েোস 
লক্ষ করা যাে। এই চতুেেশ-পঞ্চেশ শতাব্দী এবাং পষাড়শ শতাব্দীর কৃষ্ণমিলকারর্ের 
মাঝখার্ন এর্স োাঁঙ্গড়র্ের্েন শ্রীচচতনে মিােভু। তাাঁর আঙ্গবভোর্ব রাধাকৃষ্ণ পেমকথার 
সমীকরর্ণ এল এক উলট পুরাণ।  

চচতর্নের েভার্ব শুধু পোবলী সাঙ্গিতেই েভাঙ্গবত িল না, ভাগবর্তর অনুবার্েও 
তাাঁর েভাব পড়ল সমান ভার্ব। চচতনে পূবেবতেী কার্ল পযখার্ন শ্রীকৃর্ষ্ণর ঐশ্বযে সত্তার্কই 
গ্রিণ করা িল পবঙ্গশ পসখার্ন পরবতেীকার্ল বড় ির্ে পেখা ঙ্গেল শ্রীভগবার্নর মাধুযে সত্তা। 
যঙ্গেও চচতনের্ের্বর আগমর্নর পূবে পথর্কই বাাংলার্ের্শ ভাগবত পকঙ্গিক কৃষ্ণলীলার এক 
ঙ্গবর্শষ েচার ির্েঙ্গেল, তা োক -চচতনে যুর্গর বাাংলা সাঙ্গিতে, ঙ্গবঙ্গভন্ন ঙ্গশল্পকলার ঙ্গনেশেন, 
পপাড়ামাঙ্গির কাজ েভৃঙ্গত পেখর্লই পবাঝা যাে। জানা যাে পয, ভাগবত পুরার্ণর অল্প-স্বল্প 
েচার আরম্ভ ির্েঙ্গেল ঙ্গিষ্টীে েশম শতাব্দীর ঙ্গের্ক পূবে ভারর্ত। এই পের্শ ঙ্গিষ্টীে চতুেেশ 
শতাব্দীর্ত ভাগবতপুরার্ণর েচার ঙ্গবর্শষ ভার্ব ির্েঙ্গেল মাধর্বিপুরীর মাধের্ম। এরপর 
পথর্কই বাাংলাে কৃর্ষ্ণর বৃন্দাবনলীলা ও মথুরালীলা সম্বর্ে সাধারণভার্ব বাঙাঙ্গলর পকৌতূিল 
জাগ্রত ির্েঙ্গেল। পেখা যাে পয, ঙ্গবেোপঙ্গত, বড়ু চণ্ডীোস, মালাধর বসু সকর্লই ভাগবত 
পুরার্ণর দ্বারা অল্পঙ্গবস্তর েভাঙ্গবত ির্েঙ্গের্লন। ঙ্গকন্তু আশ্চর্যের ঙ্গবষে এখার্নই পয, বাাংলা 
ভাষাে ভাগবত পুরার্ণর অনুবাে খুব পবঙ্গশ ির্ত পেখা যাে ঙ্গন। পয কর্েকঙ্গি অনুবাে 
পাওো যাে তাও পূণোি অনুবাে নে। রঘুনাথ ভাগবতাচাযেই েথম এই ঙ্গবপুল ঙ্গবশাল 



 

ভাগবত গ্রর্ন্থর পূণোি অনুবার্ে অগ্রসর িবার েক্ষতা পেঙ্গখর্েঙ্গের্লন। রঘুনাথ রঙ্গচত এই 
গ্রন্থ সম্পর্কে ‘বাাংলা সাঙ্গির্তের ইঙ্গতকথা’(েথম পযোে) গ্রর্ন্থ ভূর্েব পচৌধুরী জাঙ্গনর্ের্েন-- 

“গ্রন্থ রচনা েসর্ি ভাগবতাচাযে পণ কর্রঙ্গের্লন,-- ‘মিাভাগবর্ত না কঙ্গিব অনে 
কথা’।– আনুপূঙ্গবেক গ্রন্থঙ্গির মর্ধে ঙ্গতঙ্গন এই পণ সমূ্পণে রক্ষা কর্রর্েন। সুবৃিৎ 
অনুবাে কাবেঙ্গির্ত শ্রীমদ্ভাগবর্তর পমািামুঙ্গি বারঙ্গি স্কর্েরই অনুবাে করা ির্ের্ে। 
ঙ্গকন্তু, এই অনুবাে মূর্লর আক্ষঙ্গরক অনুসরণমাত্রই নে; েঙ্গতঙ্গি স্কর্ের মূল 
েঙ্গতপােেিুকু গ্রিণ কর্র কঙ্গব স্বাধীনভার্ব বাাংলা ভাষাে তার রূপােণ সাধন 
কর্রর্েন। পকান স্কর্ে মূলার্পক্ষা অধোে সাংখো পবঙ্গশ, পকাথাও বা কম। পকাথাও 
পকাথাও মূর্লর পলাকাবলী এক অধোে পথর্ক অনে অধোর্ে ঙ্গবঙ্গিন্ন ভার্ব গৃিীত 
ির্ের্ে। পমাি কথা, মূল ভাগবত-কথার্ক কঙ্গব ইিামত পের্ল সাঙ্গজর্ের্েন; আর 
এই নবীন রূপ-সজ্জাে উৎকৃষ্ট কঙ্গব-েঙ্গতভার পঙ্গরচে োে সবেত্র সুস্পষ্ট।১  

এখার্ন ঙ্গতঙ্গন পয কথা বর্লর্েন পসঙ্গি আমার্ের মর্ত আাংঙ্গশক সতে। কারণ রঘুনাথ েঙ্গতঙ্গি 
স্কর্ের ঙ্গবষেবস্তু গ্রিণ কর্রর্েন ঙ্গঠকই, ঙ্গকন্তু পসঙ্গির্ক গর্ল্পর পর গর্ল্প ঙ্গনর্জর ইর্িমত 
সাজান ঙ্গন। তাাঁর অনুবার্ে আমরা ভাগবর্তর পলাক পরম্পরা লক্ষে কর্রঙ্গে। ঙ্গতঙ্গন িের্তা 
পকান পকান অাংশ বজেন কর্রর্েন, পকান পকান অধোর্ের পথর্ক েুঙ্গি বা ঙ্গতনঙ্গি পলার্কর 
অনুবাে কর্রর্েন মাত্র তবুও কাঙ্গিঙ্গন পরম্পরা ঙ্গতঙ্গন বজাে পরর্খর্েন। আর একঙ্গি ঙ্গবষে 
ঙ্গতঙ্গন বর্লর্েন, মূর্লর অর্পক্ষা এই কার্বের পকান পকান স্কর্ে নাঙ্গক অধোে সাংখো পবঙ্গশ। 
আমরা ঙ্গকন্তু পকান স্কর্েই অধোে সাংখো পবঙ্গশ পেঙ্গখঙ্গন, যা পের্খঙ্গে তা বরঞ্চ অর্নকিাই 
কম। ঙ্গতঙ্গন পকান স্কর্ে ক’ঙ্গি অধোে পরর্খর্েন এই ঙ্গবষর্ে পর্র আর্লাচনা কর্রঙ্গে।   

নন্দলাল ঙ্গবেোসাগর মিাশে তাাঁর সম্পাঙ্গেত ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ গ্রর্ন্থ কী 
জাঙ্গনর্ের্েন পসঙ্গি একবার পের্খ পনওো যাক । ঙ্গতঙ্গন জাঙ্গনর্ের্েন— 

“শ্রীর্গৌরপাষেে শ্রীমদ ভাগবতাচাযেে-েভু ঙ্গবরঙ্গচত ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’-গ্রন্থ সমগ্র 
‘শ্রীমদ্ভাগবর্ত’র সর্ব্েেথম পেোনুবাে-গ্রন্থ। শ্রীমন্মিােভুর পাষেে শ্রীরামানন্দ বসুর 
ঙ্গপতামি গুণরাজ খান উপাঙ্গধক শ্রীমালাধর বসু ‘শ্রীকৃষ্ণঙ্গবজে’ নার্ম ১৩৯৫-১৪০২ 
শকাব্দাে অথোৎ খৃষ্টীে ১৪৭৩-১৪৮০ সার্ল ‘শ্রীমদ্ভাগবর্ত’র এক পেোনুবাে গ্রন্থ 
রচনা কর্রন। স্বোং শ্রীচচতনের্েব পসই গ্রন্থ পাঠ কঙ্গরো েচুর েশাংসা কঙ্গরোঙ্গের্লন 
এবাং ঐ গ্রন্থ শ্রীল ঠাকুর ভঙ্গক্তঙ্গবর্নাে কতৃ্তেক সম্পাঙ্গেত িইো ৪০১ শ্রীচচতনোর্ব্দ 
অথোৎ ১৮৮৭ খৃষ্টার্ব্দ েকাঙ্গশত িইোঙ্গেল। ‘শ্রীকৃষ্ণঙ্গবজে’ শ্রীমদ্ভাগবর্তর পশষ 



 

ঙ্গতন স্কর্ের পেেির্ন্দ মর্ম্োনুবাে, উিা আক্ষঙ্গরক অনুবাে নর্ি; ঙ্গকন্তু 
শ্রীভাগবতাচার্যেের ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ সমগ্র ‘শ্রীমদ্ভাগবর্ত’র অনুবাে। ১ম-৯ম 
স্কে পযেেন্ত মর্ম্োনুবাে িইর্লও পশষ ঙ্গতন স্কর্ের আক্ষঙ্গরক অনুবাে বলা যাইর্ত 
পার্র। েথম নে স্কর্ের মর্ম্োনুবার্ের মর্ধেও ‘শ্রীমদ্ভাগবর্ত’র েকৃত তাৎপযেে 
এইরূপ অদু্ভত চনপুর্ণের সঙ্গিত ঙ্গনবদ্ধ িইোর্ে পয, তািা পাঠ কঙ্গরর্ল সাংসৃ্কত-
ভাষাে অজ্ঞ বেঙ্গক্তও ‘শ্রীমদ্ভাগবর্ত’র মূল-তাৎপযেে ও রিসে অবগত িইর্ত 
পার্রন।”২  

নন্দলাল ঙ্গবেোসাগর্রর মর্ত রঘুনাথকৃত এই গ্রন্থ সমগ্র ভাগবর্তর সবেেথম পেোনুবাে 
গ্রন্থ। এর আর্গ মালাধর ভাগবর্তর পশষ ঙ্গতন স্কর্ের অনুবাে কর্রঙ্গের্লন। ঙ্গকন্তু পসঙ্গি 
আক্ষঙ্গরক অনুবাে নে। রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের অনুবাে মমোনুবাে ির্লও পশষ ঙ্গতন স্কর্ের 
আক্ষঙ্গরক অনুবাে। রঘুনাথ রঙ্গচত ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ সমগ্র ভাগবর্তর আক্ষঙ্গরক 
অনুবাে ঙ্গকনা পস সম্পর্কে েীর্নশচি পসর্নর বক্তবে গুরুত্বপূণে। ‘বিভাষা ও সাঙ্গিতে’ 
গ্রর্ন্থর ঙ্গদ্বতীে খর্ণ্ড এই ঙ্গবষর্ে ঙ্গতঙ্গন জাঙ্গনর্ের্েন—  

“…গোধর পঙ্গণ্ডর্তর ঙ্গশষে ভাগবতাচাযেে (রঘুনাথ) পষাড়শ শতাব্দীর পূর্ব্েভার্গ সমগ্র 
ভাগবর্তর অনুবাে েচার কঙ্গরোঙ্গের্লন। এই অনুবােখাঙ্গন পবশ সুন্দর, …অনুবাে 
োে ২০,০০০ পলার্ক পূণে।”৩   

আবার ‘বাাংলা সাঙ্গির্তের ইঙ্গতবৃত্ত’ ঙ্গদ্বতীে খণ্ড গ্রর্ন্থ অঙ্গসত কুমার বর্ন্দোপাধোে 
জাঙ্গনর্ের্েন— 

“ভাগবতাচাযে উপাঙ্গধক রঘুনাথ পঙ্গণ্ডর্তর ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ ভাগবর্তর পুরা 
সারানুবাে ঙ্গিসার্ব ঙ্গবর্শষভার্ব উর্েখর্যাগে। ইঙ্গতপূর্বে পকি পকি মূল ভাগবর্তর 
সমস্ত স্কর্েরই সাংঙ্গক্ষপ্ত ভাবানুবাে কঙ্গরোঙ্গের্লন বর্ি, ঙ্গকন্তু ভাগবর্তর ঙ্গবরাি 
পঙ্গরঙ্গধর্ক তাাঁিারা োেশঃই অঙ্গতশে সঙু্কঙ্গচত কঙ্গরো পেঙ্গলোঙ্গের্লন; ের্ল মূর্লর 
কাঙ্গিনীঙ্গি পকান েকার্র বঙ্গণেত িইোর্ে মাত্র, মূর্লর রর্সর পকান স্বােই এই সমস্ত 
সাংঙ্গক্ষপ্ত ভাবানুবাে িইর্ত পাওো যাইর্ব না। পসই ঙ্গেক ঙ্গেো ভাগবতাচার্যের 
‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ উর্েখর্যাগে। কারণ কঙ্গব ইিার্ত ভাগবর্তর সমস্ত স্কেই 
অনুবাে কঙ্গরোর্েন, এবাং অনুবােঙ্গি মূর্লর সারানুবাে িইর্লও খুব সাংঙ্গক্ষপ্ত 
নর্ি।”৪   



 

উপঙ্গরউক্ত বক্তবেগুঙ্গল পথর্ক পবাঝা যাে পয, রঘুনাথ রঙ্গচত কাবে সমগ্র ভাগবর্তর 
সবেেথম পেোনুবাে গ্রন্থ। এর আর্গ মালাধর বসু সাংসৃ্কত ভাগবর্তর অনুবাে করর্লও 
ঙ্গতঙ্গন শুধুমাত্র েশম-একােশ ও দ্বাের্শর ঙ্গকেুিা অাংশ মাত্র অনুবাে কর্রঙ্গের্লন। পস 
অনুবােও হুবহু অনুবাে নে, মমোনুবাে মাত্র। ঙ্গকন্তু রঘুনাথ কৃত অনুবাে সমগ্র ভাগবর্তর 
অনুবাে। বলাবাহুলে, রঘুনাথ ভাগবতাচাযে পয অনুবাে কর্রঙ্গের্লন পসখার্নও মূল 
ভাগবর্তর েথম নেঙ্গি স্কর্ের অধোে সাংখো কঙ্গমর্ে, পশষ ঙ্গতনঙ্গি স্কর্ের আক্ষঙ্গরক 
অনুবাে ঙ্গতঙ্গন কর্রঙ্গের্লন। বার্রাঙ্গি স্কর্ে, ঙ্গতনশত পাঁেঙ্গত্রশ অধোর্ে, আঠার্রা িাজার 
পলার্ক ঙ্গনবদ্ধ রর্ের্ে ভাগবত। এই বৃিোকার ভাগবর্তর যথাযথ আক্ষঙ্গরক অনুবাে পয 
সাধারণ মানুর্ষর পর্ক্ষ আেত্ত করা কঙ্গঠন ির্ব তা অনুধাবন করর্ত পপর্রই কঙ্গব 
ভাগবর্তর েথম নেঙ্গি স্কর্ের সাংর্ক্ষপণ কর্র, তার মমোনুবাে করার সুপঙ্গরকল্পনা গ্রিণ 
কর্রঙ্গের্লন। রঘুনাথ তাাঁর গ্রর্ন্থ মূল ভাগবর্তর েশম, একােশ ও দ্বােশ স্কর্ের অধোে 
সাংখো অপঙ্গরবঙ্গতেত রাখর্লও অনোনে স্কর্ের অধোে সাংখো কঙ্গমর্েঙ্গের্লন। ঙ্গতঙ্গন পকান 
স্কর্ের কতগুঙ্গল অধোে কঙ্গমর্েঙ্গের্লন তার একঙ্গি তাঙ্গলকা এখার্ন উপস্থাপন করা িল— 
‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর েথম স্কর্ে পমাি ১৯ঙ্গি অধোে থাকর্লও, ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’-র্ত 
রর্ের্ে ৫ঙ্গি অধোে। ঙ্গদ্বতীে স্কর্ের ১০ঙ্গি অধোর্ের জােগাে ২ঙ্গি অধোে, তৃতীে স্কর্ের 
৩৩ঙ্গি অধোর্ের জােগাে ৯ঙ্গি অধোে, চতুথে স্কর্ে ৩১ঙ্গি অধোর্ের জােগাে ৮ঙ্গি অধোে, 
পঞ্চম স্কর্ে ২৬ঙ্গি অধোর্ের জােগাে ৮ঙ্গি অধোে, ষষ্ঠ স্কর্ে ১৯ঙ্গি অধোর্ের জােগাে 
৩ঙ্গি অধোে, সপ্তম স্কর্ে ১৫ঙ্গি অধোর্ের জােগাে ৫ঙ্গি অধোে, অষ্টম স্কর্ে ২৪ঙ্গি অধোর্ের 
জােগাে ৭ঙ্গি অধোে এবাং নবম স্কর্ে ২৪ঙ্গি স্কর্ের জােগাে ৯ঙ্গি অধোে রর্ের্ে। ঙ্গকন্তু 
পশষ ঙ্গতনঙ্গি স্কর্ের ের্তেকঙ্গি অধোর্ের অনুবাে কঙ্গব কর্রর্েন। পোর অনুবার্ের 
পাশাপাঙ্গশ মূল পলার্কর সাংখো উর্েখ কর্রও কঙ্গব অনুবার্ে কর্ঠার ঙ্গনষ্ঠার পঙ্গরচে 
ঙ্গের্ের্েন। ঙ্গতঙ্গন ভাগবর্তর অনুবাে করর্ত ঙ্গগর্ে মূল কাঙ্গিঙ্গনর পকার্না পঙ্গরবতেন কর্রন 
ঙ্গন। তাাঁর রঙ্গচত ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ অনোনে অনূঙ্গেত ভাগবর্তর মতই পোর ঙ্গত্রপেীর্ত 
পলখা কাবে। ঙ্গবষেসূচী ঙ্গবনোর্স ও অনুবাে কর্মের পাঙ্গরপার্িে কঙ্গব যর্থষ্ট েক্ষতার পঙ্গরচে 
ঙ্গের্ের্েন। এোড়া একঙ্গি ঙ্গবষে বলা যাে পয, অনুবাে গ্রন্থ িবার কারর্ণ চঙ্গরত্র ঙ্গচত্রর্ণর 
পক্ষর্ত্র আলাো কর্র কঙ্গব পকান পমৌঙ্গলকতা পেখার্ত না পারর্লও কাঙ্গিঙ্গন বের্নর সর্ি 
সর্ি পসই সব চঙ্গরর্ত্রর যথাযথ উপস্থাপনা কঙ্গবর েক্ষতার পঙ্গরচে বিন কর্র। এখার্ন 
আমরা কাঙ্গিঙ্গন গ্রন্থনা আর্লাচনার সূর্ত্র তাাঁর চঙ্গরত্র ঙ্গচত্রর্ণর েক্ষতার ঙ্গেকঙ্গিও আর্লাচনা 
করব।    



 

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের গুরু ঙ্গের্লন শ্রীচচতর্নের ঙ্গনতে সিচর গোধর পঙ্গণ্ডত। যাাঁর 
ভাগবত পাঠ শুর্ন স্বোং শ্রীচচতনে পেমাঙ্গবষ্ট ির্তন। তাাঁরই পযাগে ঙ্গশষেরূর্প রঘুনাথ 
শ্রীচচতর্নের মতন ভক্তর্কও পগৌড়ীে ভাষাে ভাগবত রস পঙ্গরর্বশর্ন তৃপ্ত করর্ত 
পপর্রঙ্গের্লন। রঘুনার্থর ভাগবত পাঠ শুর্ন শ্রীচচতনে পয ঙ্গবহ্বল ির্ে পড়র্তন পস কথা 
আমরা পূবে অধোর্ে বর্লঙ্গে। স্বভাবতই েশ্ন জার্গ, রঘুনার্থর ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’-র ঙ্গক 
এমন চবঙ্গশষ্টে যা ভাগবর্তর অনে পকান অনুবাে কর্মে পনই? মালাধর্রর ‘শ্রীকৃষ্ণঙ্গবজে’-
এর েঙ্গত মিােভুর শ্রদ্ধা থাকর্লও, ‘শ্রীকৃষ্ণঙ্গবজে’ শুর্ন তাাঁর সাঙ্গিক ভার্বােে ির্ের্ে 
এরূপ ঘিনার েমাণ পকাথাও পাওো যাে ঙ্গন। অথচ রঘুনার্থর ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ শুর্ন 
তাাঁর পয ভার্বােে ির্ের্ে, পস ঙ্গববরণ আমরা ‘চচতনেভাগবত’ পথর্ক পপর্েঙ্গে। তৃতীে 
অধোর্ে রঘুনার্থর পঙ্গরচে োন েসর্ি পস ঙ্গবষর্ে আর্লাচনা করা ির্ের্ে। রঘুনার্থর 
কার্বে এমন ঙ্গক উপঙ্গস্থত যা তাাঁর্ক আর সমস্ত অনুবােকর্ের পথর্ক আলাো কর্রর্ে ? 
পসই ঙ্গবষেঙ্গিই আমার্ের আর্লাচনা কর্র পেখর্ত ির্ব।  

 ভাগবত অনুবার্ের ধারাে অনোনে অনুবার্ের মর্তাই পোর ঙ্গত্রপেীর্ত রঙ্গচত 
একখাঙ্গন কাবে ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’। আমরা জাঙ্গন, কার্বের উৎকষে এই ঙ্গত্রপেীর্তই। 
ভাগবর্তর মতন কঙ্গঠন ভঙ্গক্তশাস্ত্র কঙ্গব রঘুনার্থর সরল ও সরস অনুবার্ের রীঙ্গতর্ত সবেত্র 
মর্নািারী ির্ে উর্ঠর্ে। একজন অনুবাের্কর পর্ক্ষ েথম ও েধান গুণই িল তার অনুবাে 
কর্মের মাধের্ম পাঠর্কর কার্ে পপৌঁোর্না, পাঠর্কর হৃের্ের অন্তঃস্থর্ল জােগা কর্র পনওো। 
রঘুনাথ অনাোর্সই পস কাজ করর্ত পপর্রঙ্গের্লন বর্ল আমার্ের মর্ন িে। ঙ্গবষেসূচী 
ঙ্গবনোর্স রঘুনার্থর অনুবােকর্মে মুগ্ধ না ির্ে পারা যাে না। বার্রাঙ্গি স্কর্ে, ঙ্গতনশ 
পাঁেঙ্গত্রশঙ্গি অধোর্ে, আঠার্রা িাজার পলার্ক ঙ্গনবদ্ধ ভাগবর্তর আক্ষঙ্গরক অনুবাে োে 
অসম্ভব। আর যঙ্গে ধর্রও পনওো যাে পয সম্ভব, তবুও পসই ঙ্গবশাল ঙ্গবপুল গ্রন্থ আপামর 
জনসাধারণ কতিা আত্মস্থ করত বলা কঙ্গঠন। সুতরাাং পস কাজ না কর্র রঘুনাথ 
সাংর্ক্ষপকরর্ণর সঙ্গঠক পথই গ্রিণ কর্রর্েন বর্ল মর্ন িে। ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’-র্ত 
তাই পেঙ্গখ েথম নেঙ্গি স্কর্ের শুধুমাত্র সারানুবােই স্থান পপর্ের্ে। আর পশষ ঙ্গতনঙ্গি 
স্কর্ের অথোৎ েশম-একােশ ও দ্বাের্শর ির্ের্ে আক্ষঙ্গরক অনুবাে। এই ঙ্গতনঙ্গি স্কে 
অনুবার্ের পক্ষর্ত্র কঙ্গবর ঙ্গনষ্ঠা এতিাই েবল পয, পোর অনুবার্ের পাশাপাঙ্গশ মূল পলার্কর 
সাংখো পযেন্ত ঙ্গতঙ্গন ধারাবাঙ্গিক ভার্ব উর্েখ কর্রর্েন। একঙ্গি ঙ্গবষে উর্েখণীে পয, েথম 
ন’ঙ্গি স্কর্ের মমোনুবাে করর্লও পসখার্ন ভাগবর্তর মূল বক্তবেসমূি, জীর্বর পরমধমে, 



 

ভগবার্নর অবতার্রর পিতু, ভঙ্গক্তধর্মের পশ্রষ্ঠত্ব সব ঙ্গকেুই গুরুর্ত্বর সর্ি ঙ্গতঙ্গন তুর্ল 
ধর্রর্েন।  

‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ গ্রন্থঙ্গি পাঠ কর্র পেখা যাে পয, ভাগবত শাস্ত্র বঙ্গিভূেত কথা 
রঘুনাথ যথাসম্ভব না বলবারই পচষ্টা কর্রর্েন। এঙ্গি তাাঁর অনুবার্ের ঙ্গদ্বতীে চবঙ্গশষ্টে বলা 
পযর্ত পার্র। আর এখার্নই রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের সর্ি তাাঁর সমসামঙ্গেক অনোনে 
ভাগবত-অনুবাের্কর ঙ্গবস্তর পাথেকে ঘর্ি পগর্ে। এই েসর্ি বলা যাে, পযমন 
‘শ্রীকৃষ্ণমিল’-এর কঙ্গব মাধবাচার্যের উর্েশে ভাগবত অনুবাে নে, কৃষ্ণচঙ্গরত্র েণেনই 
ঙ্গেল তাাঁর মূল লক্ষে। আর পস কারর্ণই ঙ্গতঙ্গন ভাগবর্তর পাশাপাঙ্গশ ‘িঙ্গরবাংশ’, ‘ঙ্গবষু্ণপুরাণ’ 
পথর্কও উপাোন সাংগ্রি কর্রর্েন ঙ্গনঙ্গদ্ধেধাে। আবার ভবানর্ন্দর ‘িঙ্গরবাংশ’-এ োচীন গ্রামে 
কৃষ্ণকথার েভাব এতিাই েবল পয পসখার্ন অলীলতার েড়ােঙ্গড় অর্নকিাই।  

 রঘুনার্থর তৃতীে চবঙ্গশষ্টে িল — ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বে ‘রাধা’ নাম বেবিার্রর 
পক্ষর্ত্র তাাঁর সাংযম। ভাগবর্ত আমরা রাধার নাম পকাথাও বেবহৃত ির্ত পেঙ্গখঙ্গন। মালাধর 
বসুও ‘রাধা’ নাম বেবিার কর্রন ঙ্গন তাাঁর কার্বে। রঘুনার্থর কার্বে ‘রাসলীলা’ অধোর্ে 
‘অনোরাঙ্গধর্তা’ শর্ব্দর অনুবার্ে একবার মাত্রই রাধানাম বেবিার ির্ত পেখা যাে। মালাধর 
বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণঙ্গবজে’ কাবে শ্রীচচতর্নের পূবেবতেী িবার কারর্ণ পসখার্ন রাধানাম না থাকা 
অবান্তর নে, ঙ্গকন্তু চচতনে আঙ্গবভোর্বর পর্র বাঙাঙ্গল কঙ্গবর পর্ক্ষ এ ের্লাভন েমন সঙ্গতেই 
সাংযর্মর পঙ্গরচে বিন কর্র। ঙ্গতঙ্গন ‘মিাভাগবর্ত অনেকথা’ যত কম বর্লর্েন, তত 
অনুবােকমেঙ্গির ঙ্গনষ্ঠা বৃঙ্গদ্ধ পপর্ের্ে। অনুবােক ঙ্গির্সর্ব রঘুনার্থর এই ঙ্গনষ্ঠার পঙ্গরচে েু-
একঙ্গি উোিরণ ঙ্গের্ে পেখার্না পযর্ত পার্র। ভাগবর্তর েথম স্কর্ের েথম অধোে তৃতীে 
পলার্ক আর্ে— 

“ঙ্গনগমকল্পতর্রাগেঙ্গলতাং েলাং 

             শুকমুখােমৃতদ্রবসাংযুতম । 

ঙ্গপবত ভাগবতাং রসমালোং 

                     মুহুরর্িা রঙ্গসকা ভুঙ্গব ভাবুকাঃ।।”৫ 

অথোৎ পি পৃঙ্গথবীর রঙ্গসক ভাবুক ভক্তবৃন্দ, এই শ্রীমদ্ভাগবত িল পবেরূপ কল্পবৃর্ক্ষর সুপক্ক 
েল। শুকর্ের্বর মুখ ঙ্গনঃসৃত িওোর্ত তা অমৃতরর্স ঙ্গসক্ত ির্ে রর্ের্ে। পতামার্ের পের্ি 



 

যতক্ষণ োণ আর্ে ততক্ষণ এই ভাগবতরস অঙ্গবরাম পান করর্ত থার্কা। 
‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’-র্ত রঘুনাথ অনুবার্ে ঙ্গলর্খর্েন— 

“ঙ্গনগমকলপতরু ঙ্গবগঙ্গলত ের্ল। 

   শুকমুর্খ পঙ্গতত অমৃত মধুতর্র।। 

    ঙ্গক্ষঙ্গততর্ল অবতঙ্গর ভাগবত-নাম। 

         ঙ্গপে পর ভাবুক ভাই, রঙ্গসক সুজান।।”৬ 

আমরা পেঙ্গখ সাংসৃ্কত ‘ভাগবত’ েথম স্কে তৃতীে অধোে ২৮ তম পলার্ক আর্ে— 

      “এর্ত চাাংশকলাঃ পুাংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান  স্বেম । 

        ইিাঙ্গরবোকুলাং পলাকাং মৃড়েঙ্গন্ত যুর্গ যুর্গ।।”৭ 

এই সাংসৃ্কত পলাকঙ্গির বাাংলা অথে িল— এইসব অবতার ভগবার্নর অাংশাবতার অথবা 
কলাবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বোং ভগবান, ঙ্গনর্জই অবতার। তবুও ঙ্গতঙ্গন বার বার ঙ্গভন্ন 
অবতার গ্রিণ কর্র থার্কন। অসুরর্ের অতোচার্র মানুষ যখন পীঙ্গড়ত িে তখন যুর্গ 
যুর্গ ভগবান নানা রূপ ধারণ কর্র তার্ের রক্ষা কর্রন। রঘুনাথ ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ 
গ্রর্ন্থ েথম স্কে তৃতীে অধোর্ে ৫০-৫১ নম্বর পলার্ক অনুবাে করর্লন— 

“যত যত অবতার কর্রন মুরাঙ্গর। 

     পকি অাংশ পকি কলা বুঝি ঙ্গবচাঙ্গর।। 

 পূণেব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-ঙ্গশর্রামঙ্গণ। 

   অনে-অবতার-অবতারী যেুমঙ্গণ।।”৮  

এখার্ন ঙ্গতঙ্গন পয অনুবাে করর্লন তা মূর্লর হুবহু অনুবাে। ঙ্গকন্তু সব পক্ষর্ত্রই অনুবাে 
পয সিজ সরল ও মূর্লর অনুগত ির্ের্ে তা নে। ঙ্গকেু ঙ্গকেু পক্ষর্ত্র আমরা এর বেঙ্গতক্রমও 
পের্খঙ্গে। পযমন ভাগবর্তর ঙ্গদ্বতীে স্কর্ের তৃতীে অধোর্ের ২২ তম পলাক— 

“বিোঙ্গের্ত পত নের্ন নরাণাাং  

      ঙ্গলিাঙ্গন ঙ্গবর্ষ্ণানে ঙ্গনরীক্ষর্তা পয।”৯  



 

অথোৎ পয নেন ভগবার্নর মূঙ্গতে অবর্লাকন কর্র না, মেূরপুর্ি ঙ্গচঙ্গিত নের্নর মর্তাই 
তা ঙ্গনরথেক। ঙ্গকন্তু রঘুনার্থর অনুবার্ে পেঙ্গখ— 

    “চবষ্ণব-ঙ্গবষু্ণর মূঙ্গত্তে পের্খন নের্ন। 

         মেূর-পাখার চকু্ষ জাঙ্গনি সমার্ন।।”১০  

এখার্ন এই ‘বিোঙ্গের্ত পত নের্ন’-র অনুবাে ‘মেূর পাখার চকু্ষ’ শব্দ চের্ন ততিাও সাথেক 
ির্ে ওর্ঠঙ্গন বর্লই মর্ন িে।  

 রঘুনার্থর চতুথে চবঙ্গশষ্টে পোবঙ্গলর সুর মূিেনা ও ধ্বঙ্গন ঝাংকার সৃঙ্গষ্ট। 
‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বে পোবলীর মুক্ত গঙ্গত বদ্ধ পোর্র অপূবে চবঙ্গচত্রে সৃঙ্গষ্ট কর্রর্ে। 
ব্রহ্মার ভগবৎ েশের্নর কথা এই েসর্ি আমরা পেখার্ত পাঙ্গর— 

“র্েখর্র পেখর্র সুন্দর যেুনন্দনা। 

       ইিনীলমঙ্গণ ঙ্গকর্ে এ শোম-বরণা।।”১১ 

েসিক্রর্ম আমার্ের মর্ন পড়র্ব ষষ্ঠ স্কর্ের েথম অধোে অজাঙ্গমল উপাখোর্নর কথা। 
কঙ্গব রঘুনাথ এই আখোর্নর উপক্রমঙ্গণকা ঙ্গিসার্ব মিলাচরর্ণ ‘পেোবলী’-র 
নামমািাত্মেমূলক ঙ্গবাংশ পলাকঙ্গি উদ্ধার কর্রর্েন। পলাকঙ্গি িল— 

“র্বপর্ন্ত েুঙ্গরতাঙ্গন পমািমঙ্গিমা সর্ন্মািমালম্বর্ত, 

  সাতর্ঙ্কা নখরঞ্জনাং কলের্ত শ্রীঙ্গচত্রগুপ্তঃ কৃতী। 

    সানন্দাং মধুপকেসাংভৃতঙ্গবর্ধৌ পবধাঃ স্বোং যত্নবান , 

           বকু্তাং নাম তর্বশ্বরাঙ্গভলঙ্গষর্ত ব্রূমঃ ঙ্গকমনেৎ পরম ।।”১২  

এই পলাকঙ্গির বাাংলা অনুবাে ‘শ্রীশ্রীপেোবলী’ গ্রন্থ পথর্ক পয ভার্ব পাই— পি সর্বেশ্বর যঙ্গে 
পকান মানব আপনার নাম গ্রিণ করর্ত ইিা কর্র তখনই তার মিাপাপ সকল ভর্ে 
কঙ্গম্পত িে। পত্নী, পুত্রাঙ্গে ও স্বজনগর্ণর েঙ্গত পয পমাি পসঙ্গিও মিাভে অবলম্বন কর্র। 
জীর্বর পাপ, পুণোঙ্গে কমে ঙ্গলখর্ন ঙ্গনপুণ ঙ্গচত্রগুপ্ত শঙ্গঙ্কত ির্ে নখ রঞ্জনী গ্রিণ কর্রন। 
অথোৎ পূর্বে পাপীগর্ণর মর্ধে ঙ্গলঙ্গখত শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণকারীর নাম সমূ্পণেরূর্প কািবার 
জনে দ্রুত নরুণ ধারণ কর্রন। ব্রহ্মর্লাক ঙ্গনবাসী ব্রহ্মাও ‘এই মানব, শ্রীকৃর্ষ্ণর নাম 
উচ্চারণ করর্ল দ্রুত চবকুর্ে গমন করর্বন’—এই কারর্ণই সম্ভ্রমসিকার্র মধুপকে গ্রিণ 



 

করার জনে পরম উেেম কর্রন। জানা যাে পয, চচতনে েবঙ্গতেত পেমধর্মের একঙ্গি 
গুরুত্বপূণে ঙ্গনেশেন এই পলাকঙ্গি। ঙ্গকন্তু এই েভার্বর পশ্রষ্ঠ ঙ্গনেশেন পাওো যাে েশম 
স্কর্েই। েশম স্কর্ে পেঙ্গখ ঙ্গতঙ্গন নতুনভার্ব মিলাচরণ ও স্তুঙ্গত বন্দনা কর্রর্েন। চচতনে 
েবঙ্গতেত চবষ্ণব ধমেেশের্ন ভাগবর্তর েশম স্কর্ের অসামানে গুরুত্ব এর পথর্কই পবাঝা 
যাে।  

 মধেযুর্গর মিলকাবে রচনার সাধারণ ঙ্গনেম পমর্নই কঙ্গব কার্বের শুরুর্ত 
মিলাচরণ কর্রর্েন। পসখার্ন ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনজ গুরু গোধর্রর বন্দনা কর্র তাাঁর পার্ে েণঙ্গত 
জাঙ্গনর্ে গ্রন্থ রচনা আরম্ভ কর্রর্েন পেখা যাে। এই গোধর পগাস্বামী পঙ্গণ্ডতই তাাঁর ‘ইষ্টর্েব’ 
এবাং কঙ্গবর ‘র্েি-মন-বাকে’ জুর্ড় পকবল মাত্র ঙ্গতঙ্গনই অঙ্গধঙ্গষ্ঠত। আমরা পেঙ্গখ গ্রর্ন্থর 
োরর্ম্ভ সাংসৃ্কত মিলাচরর্ণ ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনজ গুরুর্েব গোধর পঙ্গণ্ডর্তর বন্দনা কর্রর্েন— 

      “বর্ন্দ ঙ্গনতেমনন্তভঙ্গক্তঙ্গনরতাং ভঙ্গক্তঙ্গেোং সদ গুরুাং 

        মেীশ্বরগোধরাং ঙ্গদ্বজবরাং ভচক্তেকরূপাকৃতীাং।”১৩ 

গ্রর্ন্থর শুরুর্ত সাংসৃ্কত মিলাচরর্ণ কঙ্গব গ্রন্থ রচনার উর্েশে ঙ্গক পসঙ্গিও অতেন্ত 
চেনে সিকার্র বেক্ত কর্রর্েন-- “কৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী িরতু বঃ সন্তাপমন্তবেঙ্গিঃ”১৪ আবার 
বর্লর্েন--“কৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী ঙ্গবজের্ত তাপত্রর্োনূ্মলনী”১৫ অথোৎ কৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী সমস্ত 
সন্তাপ-েুঃখ িরণ কর্র পনে। ভাগবত অনুবার্ের োরঙ্গম্ভক গুরু বন্দনা ও গ্রন্থ রচনার 
উর্েশে বলার পর রঘুনাথ বর্লর্েন—  

“র্কঙ্গচদ্ভাগবতাচাযেে পেমভঙ্গক্তঙ্গববৃদ্ধর্ে। 

         গীের্ত পরমানন্দাং শ্রীর্গাঙ্গবন্দকথামৃতম।।”১৬  

এখার্ন ‘র্েমভঙ্গক্তঙ্গববৃদ্ধর্ে’ পেঙ্গি লক্ষেণীে। ‘ঙ্গববৃদ্ধর্ে’ শব্দঙ্গির অথে বৃঙ্গদ্ধ করা বা বধেন 
করা। এখার্ন েশ্ন ঙ্গতঙ্গন ঙ্গক বধেন করর্েন? উত্তরও ঙ্গতঙ্গন ঙ্গনর্জই েোন কর্রর্েন; পসই 
বধেন িল—র্েম ও ভঙ্গক্ত। পের্মর অবতার মিােভু শ্রীচচতর্নের পেরণা লাভ কর্র, তাাঁর্ক 
কঙ্গলযুর্গর পরম উপাসে রূর্প পজর্ন রঘুনাথ ভাগবর্তর পয অনুবাে কর্রর্েন পসখার্ন 
পেমভঙ্গক্ত বৃঙ্গদ্ধ োড়া আর ঙ্গক থাকা সম্ভব? তাই ঙ্গতঙ্গন অনাোর্সই বলর্ত পার্রন— 

“শুঙ্গনর্ল পগাঙ্গবন্দ-র্েম িে, পিন জাঙ্গন।”১৭ 



 

এরপর ঙ্গতঙ্গন কৃষ্ণ বন্দনা কর্রর্েন। কৃষ্ণ বন্দনা সূর্ত্রই ঙ্গতঙ্গন মানুর্ষর 
জন্মান্তরবার্ের কথাও বর্লর্েন। মানুষ জীবীত থাকাকালীন কৃষ্ণ নাম না করার কারর্ণই 
অঙ্গবরাম এই সাংসার চর্ক্র আবঙ্গতেত ির্ত থার্ক। বাঙাঙ্গল ঙ্গিনু্দ ধর্মে মানুর্ষর মৃতুের সমে 
িঙ্গরনাম শ্রবর্ণর একঙ্গি রীঙ্গত আর্ে। আমরা রঘুনার্থর কার্বেও এই ঙ্গবষেঙ্গি পেখর্ত 
পপর্েঙ্গে। কঙ্গব পযখার্ন বর্লর্েন-- 

“মুর্খ বাকে থাঙ্গকর্ত না লে কৃষ্ণনাম। 

তর্ব পলাক সাংসার ভ্রমর্ে অঙ্গবরাম।। 

                    সুর্খ ভব তঙ্গরর্ত যািার ঙ্গচত্ত ধর্র। 

 পস জন পকবল মাত্র কৃষ্ণনাম কর্র।। 

 কৃষ্ণনাম ঙ্গবর্ন, ভাই, গঙ্গত নাঙ্গি আন। 

       কৃষ্ণ না ভঙ্গজর্ল পকর্িা নাঙ্গি পাে পার।।”১৮ 

এই বাণী পতা শুধুমাত্র পকান কঙ্গব-অনুবাের্কর ির্ত পার্র না। সাংসার-চক্র সম্পর্কে 
অঙ্গভজ্ঞ এবাং সাংসার-তোগী বাউর্লর ভাবধারা পযন এর্স ঙ্গমর্শ পগর্ে কঙ্গবর ঙ্গচন্তাে-
পচতনাে।  

পেব-র্েবী বন্দনার পর কঙ্গব আবার তাাঁর গুরু গোধর্রর বন্দনা কর্রর্েন। এবার 
ঙ্গতঙ্গন  জাঙ্গনর্ের্েন ‘পাতকী জীব’ উদ্ধার্রর জনেই তাাঁর গুরু অবতার গ্রিণ কর্রর্েন। 
কঙ্গবর কথাে— 

“ঙ্গক্ষঙ্গততর্ল কৃপাে কঙ্গরলা অবতার। 

      অর্শষ পাতকী জীব কঙ্গরর্ত উদ্ধার।।”১৯ 

ঙ্গতঙ্গন গুরু বন্দনা কর্রর্েন পমাি েশঙ্গি পলাক জুর্ড়। এর আর্গ মধেযুর্গর পকান কার্বে 
বা পকান কৃষ্ণমিল কার্বে এইভার্ব গুরু বন্দনা পেখা যােঙ্গন। এর পথর্কই পবাঝা যাে 
কঙ্গবর জীবর্ন তাাঁর গুরুর ভূঙ্গমকা অর্নকিাই ঙ্গেল এবাং গুরুর েঙ্গত কঙ্গবর শ্রদ্ধাও 
পসকারর্ণই েেঙ্গশেত ির্ের্ে। গুরু বন্দনার পর রঘুনাথ গর্ণশ বন্দনা কর্রর্েন চার 
পাংঙ্গক্তর্ত। অতঃপর কঙ্গব েণঙ্গত জাঙ্গনর্ের্েন, যার কৃপাে ভাগবত পঙ্গরঙ্গচঙ্গত ির্েঙ্গেল পসই 
বোসর্ের্বর পার্ে --   



 

   “র্বেবোস চরর্ণ কঙ্গরর্ে নমস্কার। 

    যাাঁিার কৃপাে ভাগবত পরচার।। 

       সর্ব্ে ধর্ম্ে সার পবে পুরাণ-র্গাঙ্গপত। 

           পিন ভঙ্গক্তর্যাগ ভাগবর্ত েকাঙ্গশত।।”২০ 

 গ্রন্থ রচনাকার্ল কঙ্গব রঘুনাথ তৎকালীন সমে ও সমাজ সম্পর্কে অতেন্ত সর্চতন 
ঙ্গের্লন। ঙ্গতঙ্গন জানর্তন পয, েুরূি সাংসৃ্কত ভাষা তৎকালীন সমর্ে সাধারণ পলার্কর 
পবাধগর্মের অর্নকিা বাইর্র ঙ্গেল। আর পসই কারর্ণই ‘কথাির্ল’ অথোৎ পলৌঙ্গকক ভাষাে 
সিজভার্ব ঙ্গতঙ্গন ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ রচনা করর্বন একথাও ঙ্গতঙ্গন গ্রর্ন্থ স্বীকার কর্র 
ঙ্গনর্েঙ্গের্লন--  

 “র্েব ঙ্গদ্বজ-চরণ বঙ্গন্দো গুরু জর্ন। 

  কথাির্ল ভাগবত কঙ্গরব রচর্ন।।২১ 

এরপর্রই রঘুনাথ ভগবার্নর সবে অবতার্রর স্তুঙ্গত কর্র চচতনে বন্দনা কর্রর্েন— 

  “জে জে পগৌরচি চচতনে ঙ্গবিার। 

  ভক্তকুল োণনাথ ভক্ত অবতার।। 

   ঙ্গনতোনন্দ বলরাম সর্ন ঙ্গনতে রি। 

   শ্রীঅচদ্বত িঙ্গরোস শ্রীঙ্গনবাস সি।। 

 গোধর োণনাথ ভক্ত কুলপঙ্গত। 

      ভক্তরূপ অবতার ঙ্গত্রজগৎ গঙ্গত।।”২২  

বন্দনা পশর্ষ ঙ্গতঙ্গন মূল অনুবার্ে ের্বশ কর্রর্েন। ভাগবর্তর অনুসরর্ণই কঙ্গব 

তাাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ গ্রর্ন্থও স্কে ও অধোে পরর্খর্েন। তর্ব মূল ভাগবর্তর েথম 

স্কর্ে পযখার্ন পেঙ্গখ পমাি ১৯ঙ্গি অধোে রর্ের্ে, পসখার্ন রঘুনাথ তাাঁর অনুবাঙ্গেত গ্রর্ন্থর 

েথম স্কর্ে পমাি পাাঁচঙ্গি অধোে পরর্খর্েন। কঙ্গব তাাঁর কার্বের ঙ্গদ্বতীে অধোে পথর্ক মূলত 

অনুবাে আরম্ভ কর্রর্েন। েথম অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন মিলাচরণ অাংশ পরর্খর্েন। গ্রন্থারর্ম্ভর 



 

সূচনাে ঙ্গতঙ্গন শ্রীমদ্ভাগবর্তর েথম স্কর্ের ঙ্গদ্বতীে অধোর্ের তৃতীে পলাকঙ্গি উদৃ্ধত 

কর্রর্েন— 

“যঃ স্বানুভাবমঙ্গখলশ্রুঙ্গতসারর্মক,  

                       মধোত্মেীপমঙ্গততীযেতাাং তর্মািেম । 

   সাংসাঙ্গরণাাং করুণোি পুরাণগুিোং  

                            তাং বোসসূনুমুপযাঙ্গম গুরুাং মুনীনাম ।।”২৩  

পলাকঙ্গির অথে করর্ল োাঁড়াে – এই শ্রীমদ্ভাগবত অতেন্ত পগাপনীে একঙ্গি পুরাণ। এই 
পুরাণ সমস্ত পবর্ের সার এবাং ভগবৎ-স্বরূপর্ক অনুভব করাে। সাংসারচর্ক্র আবদ্ধ জীব 
যারা এই অজ্ঞানােকার পথর্ক পার ির্ত চাে তাাঁর্ের কার্ে এই গ্রন্থ আধোঙ্গত্মক 
তিেকাশক এক অঙ্গদ্বতীে েেীপ। আচাযে বোসর্েব করুণা পরবশ ির্ে এর বণেনা 
কর্রর্েন। আঙ্গম তাাঁর শরণ গ্রিণ করলাম। এই পলাকঙ্গির বাাংলা অনুবাে ঙ্গতঙ্গন কর্রনঙ্গন, 
মূল সাংসৃ্কত ভাষা বজাে পরর্খর্েন।  

 ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ পুরাণ আসর্ল ঙ্গক-- কঙ্গব এখার্ন পসই কথা পবাঝার্তই ভাগবর্তর 
পলাক গ্রিণ কর্রর্েন। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবত পথর্কই দ্বােশ স্কর্ের ত্রর্োেশ অধোর্ের 
১৮তম পলাকঙ্গি ঙ্গতঙ্গন উদ্ধার কর্রর্েন। ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ গ্রর্ন্থ েথম স্কর্ের তৃতীে 
অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন ‘চনঙ্গমষারর্ণে শ্রীসূর্তর কার্ে পশৌনর্কর েশ্ন’ অাংশঙ্গি পরর্খর্েন। মূল 
ভাগবর্তর েথম স্কে েথম অধোে এঙ্গি। পযখার্ন সূত ও পশৌনকাঙ্গে অনোনে মুঙ্গনগর্ণর 
ঙ্গবস্তর কর্থাপকথন রর্ের্ে। ঙ্গকন্তু রঘুনাথ মাত্র ১৪ঙ্গি পাংঙ্গক্তর্ত এই অাংশঙ্গি ঙ্গলর্খর্েন। 
তবুও বলর্ত িে পয এই কেঙ্গি মাত্র পাংঙ্গক্তর্তই ঙ্গতঙ্গন পশৌনর্কর কথাবস্তু পঙ্গরসু্ফি করর্ত 
পপর্রর্েন। পশৌনক সূর্তর কার্ে ‘মিার্ঘার কঙ্গলকাল’-এ জীর্বর উদ্ধার-এর জনে ‘িঙ্গর 
ঙ্গবর্ন’ পয ঙ্গনস্তার পনই পস কথাও েকাঙ্গশত কর্রর্েন এই কর্েকঙ্গি পাংঙ্গক্তর মাধের্মই। 
সবর্শর্ষ ঙ্গতঙ্গন সূর্তর কার্ে োথেনা কর্রর্েন ভগবার্নর স্বরূপ ঙ্গবস্তাঙ্গরত ভার্ব বলবার 
জনে। শ্রীমদ্ভাগবর্তর েথম স্কে ঙ্গদ্বতীে অধোে ‘ভগবৎ কথা ও মািাত্মে’ পথর্ক ঙ্গতঙ্গন ২৪ঙ্গি 
পাংঙ্গক্তর অনুবাে কর্রর্েন মাত্র। আর এই কঙ্গি পাংঙ্গক্তর্তই ঙ্গতঙ্গন শুকর্ের্বর েঙ্গত েণঙ্গত 
জাঙ্গনর্ের্েন, জীর্বর পরমধমে সম্পর্কেও তাাঁর বক্তবে পঙ্গরসু্ফি করর্ত পপর্রর্েন— 

“র্সই পস পরম ধর্ম্ে সবে পবর্ে কর্ি। 



 

   যািা চির্ত িঙ্গরর চরর্ণ ভঙ্গক্ত রর্ি।। 

 িঙ্গরভঙ্গক্ত চির্ল তিজ্ঞান-পরকাশ। 

       ঙ্গেণ্ডর্ে সাংসার-পাশ, অঙ্গবেো-ঙ্গবনাশ।।”২৪  

এই অাংর্শ কঙ্গব জানার্ত পভার্লন ঙ্গন পয শুকর্েব মিার্যার্গশ্বর িবার পর্রই অরর্ণে গমন 
কর্রন এবাং পযাগবর্ল বৃর্ক্ষ ের্বশ কর্র বৃক্ষরূপ গ্রিণ কর্রন।   

 ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর েথম স্কে তৃতীে অধোর্ে ‘ভগবান িঙ্গরর অবতার বণেনা’ 
রর্ের্ে। রঘুনাথ পসই অাংশঙ্গি তাাঁর কার্বেও েথম স্কর্ে পরর্খর্েন। এই অধোর্ে কঙ্গব 
ভগবার্নর দ্বাঙ্গবাংশ ‘কঙ্গি অবতার’ পযেন্তই ঙ্গলর্খর্েন। মূল ভাগবর্তও পেঙ্গখ দ্বােশ 
অবতার্রর কথাই বলা আর্ে। এরপর্রর অাংর্শ কঙ্গব নারে-বোর্সর পয কর্থাপকথন 
ির্েঙ্গেল এই িুকুই শুধু জাঙ্গনর্ের্েন মাত্র েুঙ্গি পাংঙ্গক্তর বেবিার্র— 

“তবে আর কথা সূত কহিবত লাহিলা। 

    যে মবত নারদ-েযাস সমািম হিলা।।”২৫  

ঙ্গকন্তু তাাঁর্ের মর্ধে পয কথা ির্েঙ্গেল তা ভাগবর্ত অর্নক ঙ্গবসৃ্তত ভার্ব আর্ে। পস সব 
কথা কহে অতেন্ত সাংর্ক্ষর্প বর্ল ঙ্গনর্ের্েন। আসর্ল কঙ্গবর লক্ষে ঙ্গেল ভগবার্নর 
ঐশ্বযেলীলার পাশাপাঙ্গশ মাধুযেলীলার বণেনা। তাই ঙ্গতঙ্গন পসই লর্ক্ষেই এঙ্গগর্ের্েন এই 
অধোেগুঙ্গল সাংর্ক্ষঙ্গপত কর্র। এর পবরই শ্রীমদ্ভািেবতর প্রথম স্কন্ধ চতুথথ অধ্যায় ‘মিঙ্গষে 
বোর্সর অেসন্নতা’ অাংশ কহে অনুোদ কবরবেন। এই অধ্যায় যথবক হতহন ৯হি মাত্র পংহি 
গ্রিণ কবরবেন। এই ৯ঙ্গি পাংঙ্গক্তর্তই পবর্ের ‘চাঙ্গর ভাগ’ ও শাখার কথা বর্লর্েন কঙ্গব। 
পবে শাস্ত্র েণেন কর্রও বোর্সর মর্ন ঙ্গচন্তার কারণ ির্েঙ্গেল পয, মানুর্ষর মুঙ্গক্তর জনে 
ঙ্গতঙ্গন ঙ্গকেুই করর্ত পার্রন ঙ্গন এবাং এই ঙ্গচন্তার্তই ঙ্গতঙ্গন সরস্বতী নেীর তীর্র ঙ্গচন্তামগ্ন 
ির্লন। পসই সমর্েই পসখার্ন নারে মুঙ্গনর আগমন িল। কঙ্গবর কথাে— 

   “র্লাক উদ্ধাঙ্গরর্ত চকলা অর্নক আোস। 

 তবুও বোর্সর নর্ি ঙ্গচর্ত্তর েকাশ।। 

  সরস্বতী তীর্র বোস ঙ্গচঙ্গন্তর্ত লাঙ্গগলা। 

        পিন কার্ল নারে আঙ্গস তথাই ঙ্গমঙ্গললা।।”২৬ 



 

নারের্ক পের্খ তখন ঙ্গশষেগণ সি বোস উর্ঠ বসল এবাং আঙ্গতথে সৎকার্রর জনে বেঙ্গতবেস্ত 
ির্ে পড়র্লন। এরপর কঙ্গব শ্রীমদ্ভাগবর্তর েথম স্কর্ের পঞ্চম অধোর্ের অাংশ এখার্ন 
জুর্ড় ঙ্গের্ের্েন। ঙ্গকন্তু রঘুনার্থর ঙ্গবচক্ষণতার েসাংশা না কর্র পারা যাে না। কাঙ্গিঙ্গনর 
বের্ন তাাঁর এই চাতুযে কাঙ্গিঙ্গনর গঙ্গতর্ত এতিুকুও বোঘাত ঘিােঙ্গন। ঙ্গতঙ্গন আর্গর অাংর্শ 
পযখার্ন পের্ড়ঙ্গের্লন ঙ্গঠক পযন পসই অাংর্শ এর্সই ঙ্গমঙ্গলত ির্ের্েন। পযখার্ন নারে বোস 
পক ঙ্গচঙ্গন্তত অবস্থাে পের্খ ঙ্গজর্জ্ঞস কর্রঙ্গের্লন— 

“তর্ব তাাঁর্র পুঙ্গেল নারে তর্পাধন।। 

        পকর্ন বোস, পেঙ্গখ পতামার ঙ্গচঙ্গন্তত হৃেে।২৭ 

তখন বোস উত্তর ঙ্গের্লন পয, নারে পয সব কথা তাাঁর সম্পর্কে বর্লর্েন সবই সঙ্গঠক। 
ঙ্গকন্তু তার পর্রও ঙ্গতঙ্গন হৃের্ে েসন্ন ির্ত পারর্েন না। এর কারণ ঙ্গক-- বোস তা ঙ্গনধোরণ 
করর্ত না পপর্রই মর্ন মর্ন েুঃঙ্গখত। তখন ঙ্গতঙ্গন নারে মুঙ্গনর স্তুঙ্গত কর্র তাাঁর কার্ে এর 
কারণ জানর্ত চাইর্লন। নারে মুঙ্গন তার উত্তর েোন করর্লন। কঙ্গবর কথাে— 

“িাঙ্গসো নারে তর্ব ঙ্গের্লন উত্তর। 

   আপর্ন ঈশ্বর িঞা পাসর সকল ।। 

 োন ব্রত তপ যজ্ঞ কঙ্গিলা ঙ্গবচাঙ্গর। 

      িঙ্গর সাংকীত্তেন তুঙ্গম না চকর্ল ঙ্গবস্তাঙ্গর।। 

    পত কারর্ণ নর্ি পতামার েসন্ন হৃেে। 

      আপর্ন ঙ্গচঙ্গন্তো তুঙ্গম চাি মিাশে।।”২৮ 

এরপর্রই নারে কমের্যাগ উপর্ের্শর অপকাঙ্গরতার কথা বর্লন এবাং িঙ্গর ভজর্ন বোর্সর 
েঙ্গত উপর্েশ োন কর্রন। ভাগবর্ত পেখা যাে, এরপর একঙ্গি অধোে রর্ের্ে ‘নারর্ের 
পূবে জন্ম ঙ্গববরণ’ নার্ম। রঘুনাথ তাাঁর কার্বে এখার্ন পকান অধোে ঙ্গবভাজন না কর্র 
সরাসঙ্গর নারর্ের পূবে জন্ম ঙ্গববরর্ণর েসি বণেনা কর্রর্েন। মাত্র ১০ঙ্গি পাংঙ্গক্তর্ত কঙ্গব 
এই অাংশঙ্গি সমূ্পণে কর্রর্েন। বাকে বেবিার্রর সাংযম কঙ্গবর কঙ্গবত্ব শঙ্গক্তর্ক েকাশ কর্র। 
এখার্ন পেখা যাে-- মাত্র চারঙ্গি পাংঙ্গক্তর বেবিার্র নারে মুঙ্গন তাাঁর ঙ্গনর্জর পঙ্গরচে েোন 
কর্রর্েন— 



 

       “োসীসুত িঞা কৃষ্ণ পেঙ্গখলুাঁ সাক্ষার্ত। 

      িঙ্গরর ঙ্গকঙ্কর চিলুাঁ চবষ্ণব েসার্ে।। 

      োসীসূত িঞা পাইলুাঁ কৃষ্ণ-েরশন। 

         তর্ব জ্ঞান-উপর্েশ চকল নারােণ।।”২৯ 

রঘুনাথ েথম স্কর্ের ষষ্ঠ অধোে পথর্ক েুঙ্গি এবাং সপ্তম অধোে পথর্ক ১৪ ঙ্গি পাংঙ্গক্তর 
অনুবাে কর্রর্েন মাত্র। পেখা যাে, মাত্র েুঙ্গি পাংঙ্গক্তর বেবিার্রই ঙ্গতঙ্গন নারর্ের অন্তধোর্নর 
ঙ্গবষেঙ্গি স্পষ্ট কর্র বুঙ্গঝর্ে ঙ্গের্ের্েন।  

 ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বে েথম স্কর্ের চতুথে অধোর্ে রর্ের্ে ‘ভাগবত’ রচনা 
ও ঙ্গবস্তার্রর েসি। ঙ্গশষে পরম্পরাে ভাগবত কীভার্ব ঙ্গবস্তার লাভ করল মাত্র কর্েকঙ্গি 
পাংঙ্গক্ত বেবিার্র কঙ্গব তা েকাশ কর্রর্েন। েথর্ম সতেবতীসুত বোস ভাগবত রচনা 
করর্লন। তাাঁর পুত্র শুকর্েব বোর্সর কার্েই ভাগবত পাঠ কর্রন। অতঃপর বোস-পুত্র 
শুকর্েব গিাতীর্র রাজা পরীঙ্গক্ষর্তর কার্ে পগর্লন। পসখার্ন ঙ্গতঙ্গন রাজা পরীঙ্গক্ষৎ-এর 
কার্ে ভাগবত কথা বর্লন। পশৌনক তখন সূতর্ক ঙ্গজর্জ্ঞস কর্রন মিার্যার্গশ্বর শুক পকন 
রাজসঙ্গন্নধার্ন পগর্লন ? রাজার্ক ব্রহ্মশাপ পক ঙ্গের্লন ? পকনই বা ঙ্গের্লন ? এরপর্রই 
সূত ভাগবত আঙ্গে পথর্ক সমস্তই বর্ল পগর্লন। কঙ্গবর কথাে— 

“তর্ব সূত শুদ্ধঙ্গচর্ত্ত,       ভাগবত আঙ্গে চির্ত, 

কঙ্গিল সকল মুঙ্গন-স্থার্ন।”৩০ 

পঞ্চম অধোে শুরু ির্ের্ে শ্রীর্শৌনক সূত সাংবার্ে পরীঙ্গক্ষর্তর েসি ঙ্গের্ে। 
ভাঙ্গিোরী রার্গ ঙ্গতঙ্গন এই অধোে ঙ্গলর্খর্েন। পশৌনর্কর করা যাবতীে ের্শ্নর উত্তর সূত 
এর্ক এর্ক বর্ল পগর্লন। এই অাংর্শ ভারতযুদ্ধ েসি, উত্তরার গভে রক্ষা মাত্র েুঙ্গি লাইন 
বেবিার কর্রই ঙ্গতঙ্গন বলর্লন। ঘিনা েসি এখার্ন ঙ্গকেু বর্লন ঙ্গন। শুধুমাত্র পাঠকর্ক 
অবগত করবার জনেই কঙ্গব েুঙ্গি চরর্ণর অবতারণা করর্লন। মূল ভাগবর্ত এই অাংর্শ 
আমরা উত্তরার গভে রক্ষা নার্ম একঙ্গি সমূ্পণে অধোে পপর্েঙ্গে। কঙ্গব ঙ্গলখর্লন— 

“েথর্ম ভারতযুদ্ধ সাংর্ক্ষর্প কঙ্গিল। 

   পযমত উত্তরাগভে পগাঙ্গবন্দ রাঙ্গখল।”৩১ 



 

এরপর রঘুনাথ সাংসৃ্কত ভাগবর্তর েথম স্কর্ের নবম অধোে পথর্ক মাত্র চারঙ্গি পলার্কর 
অনুবাে কর্রর্েন। পসই চারঙ্গি পলার্কর সাংখো িল- ১, ২৮, ১০, ৪৩। এখার্ন পেখা যার্ি 
পয, কঙ্গব তাাঁর কার্বের কাঙ্গিঙ্গন পরম্পরা এঙ্গগর্ে ঙ্গনর্ে পযর্ত মূল ভাগবর্তর পলার্কর ক্রম 
পঙ্গরবতেন কর্রর্েন। এখার্ন েথম পলার্কর পর আঠাশতম পলাক এবাং তারপর েশম 
পলাক এবাং তারপর পততাঙ্গেশতম পলাকঙ্গি কঙ্গব অনুবার্ে পরর্খর্েন। নবম অধোর্ে 
‘ভীর্ের শরশযো’ কাঙ্গিঙ্গন বলার পর কঙ্গব শ্রীমদ্ভাগবর্তর অষ্টম অধোে ‘যুঙ্গধঙ্গষ্ঠর্রর 
অঙ্গভর্ষক ও অশ্বর্মধ যজ্ঞ’ কাঙ্গিঙ্গন বর্লর্েন। মূল ভাগবর্ত পেঙ্গখ েথর্ম ‘যুঙ্গধঙ্গষ্ঠর্রর 
অশ্বর্মধ যজ্ঞ ও পর্র ভীেসমীর্প পাণ্ডবগণ’ অধোে আর্ে। কঙ্গব এখার্ন কাঙ্গিঙ্গন বের্ন 
সুঙ্গবধার জনে কাঙ্গিঙ্গনর ক্রম পঙ্গরবতেন কর্রর্েন। পেখা যাে পয ঙ্গতঙ্গন মূল ভাগবর্তর অষ্টম 
স্কর্ের মাত্র ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ১৫শ পলাক অনুবাে কর্রর্েন। এরপর ঙ্গতঙ্গন েশম অধোে পথর্ক 
মাত্র ৩ঙ্গি পাংঙ্গক্ত অনুবাে কর্রর্েন। পসই ঙ্গতনঙ্গি পাংঙ্গক্ত বেবিার কর্রই কঙ্গব ভগবার্নর 
দ্বারকা ঙ্গবজে ও পরীঙ্গক্ষর্তর জর্ন্মর কথা পাঠকগণর্ক জাঙ্গনর্ে ঙ্গের্লন — 

 “সতেব্রত েভু চকল সর্তের পালন। 

    দ্বারকা ঙ্গবজে তর্ব চকলা নারােণ।। 

      ভাইগণ সর্ি রাজা সর্তে রাজে পার্ল। 

     পরীঙ্গক্ষৎ জনম িইলা শুভকার্ল।।”৩২ 

রঘুনাথ ভাগবতাচাযে মূল সাংসৃ্কত ভাগবর্তর েথম স্কর্ের একােশ ও দ্বােশ অধোর্ের 
ভাব ঙ্গনর্ে ঙ্গকেুই পলর্খন ঙ্গন। এই েুঙ্গি অধোে পুর্রাপুঙ্গর পের্ড় ঙ্গের্ে ঙ্গতঙ্গন এর্কবার্র 
ত্রর্োেশ অধোর্ের অনুবাে কর্রর্েন। ঙ্গতঙ্গন ১৩শ অধোর্ের পমাি ১২ঙ্গি পলার্কর অনুবাে 
কর্রর্েন। এই বার্রাঙ্গি পলার্ক ঙ্গতঙ্গন ঙ্গবেুর্রর তীথেযাত্রা, ধৃতরার্ের অঙ্গগ্নসাংর্যাগ ও 
গাোরীর পেিতোগ সবিাই অঙ্গত সুচারু ভার্ব বর্ল ঙ্গের্ের্েন। ধৃতরাে ও গাোরীর 
পেিতোর্গর সাংবাে শুর্ন যুঙ্গধঙ্গষ্ঠর পশার্ক অর্চতন ির্লন এই কথাও কঙ্গব জানার্ত পভার্লন 
ঙ্গন। তখন পসখার্ন নারে উপঙ্গস্থত িল এবাং ের্ল ‘কৃষ্ণঙ্গবজে’ বুঙ্গঝর্ে ঙ্গের্লন। এখার্নই 
কঙ্গবর চঙ্গরত্র উপস্থাপনার েক্ষতা েমাঙ্গণত ির্ের্ে। এরপর্রই কঙ্গব েথম স্কর্ের পঞ্চেশ 
অধোর্ের কর্েকঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন। পসখার্ন ‘যেুকুল ক্ষে’ ও শ্রীভগবার্নর 
চবকুে গমন েসি বর্ল ঙ্গনর্ের্েন মাত্র েুঙ্গি পলার্ক— 

   “ব্রহ্মশাপ েল কঙ্গর যেুকুল ক্ষে। 



 

         চবকুেনার্থর চিল চবকুে ঙ্গবজে।।”৩৩ 

এখার্ন একঙ্গি ঙ্গবষে পেখা যার্ি পয, কঙ্গব চতুেেশ অধোর্ের ভাব ঙ্গনর্েও ঙ্গকেুই পলর্খন 
ঙ্গন; এমনঙ্গক পঞ্চেশ অধোর্ের পর পষাড়শ অধোেও পঙ্গরতোগ কর্র সরাসঙ্গর সপ্তেশ 
অধোর্ের অনুবার্ে মর্নার্যাগ ঙ্গের্ের্েন। ‘শ্রীমদ্ভাগবর্তর’ েথম স্কর্ের সপ্তেশ অধোে 
‘কঙ্গল ঙ্গনগ্রি’। কঙ্গব মাত্র ৪ঙ্গি পলার্কর অনুবার্ে এই অধোর্ের ভাব বুঙ্গঝর্ে ঙ্গের্ে অষ্টােশ 
অধোে পথর্ক মাত্র ১ঙ্গি পাংঙ্গক্ত ঙ্গনর্ের্েন। অতঃপর ঊনঙ্গবাংশ অধোর্ের ৪ঙ্গি পলার্কর 
অনুবাে কর্র রাজা পরীঙ্গক্ষৎ ও শুর্কর ঙ্গমলন পেঙ্গখর্ে রঘুনাথ এই স্কর্ের সমাঙ্গপ্ত 
পির্নর্েন।   

 রঘুনাথ কৃত ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ গ্রর্ন্থর ঙ্গদ্বতীে স্কর্ে পমাি েুঙ্গি অধোে রর্ের্ে। 
এর মর্ধে েথম অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন শুরু কর্রর্েন মূল সাংসৃ্কত ভাগবর্তর ঙ্গদ্বতীে স্কে েথম 
অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন পথর্ক পলাক ঙ্গনর্েই। পযখার্ন শ্রীশুকর্েবর্ক িঙ্গরকথা কীতেন করর্ত 
পেখা পগর্ে। এই অাংশঙ্গি ঙ্গতঙ্গন ১২ ের্ত্র কর্রর্েন। এরপর্রই ঙ্গতঙ্গন শ্রীিঙ্গরভঙ্গক্তর পশ্রষ্ঠতা 
ঙ্গবষর্ে কর্েকঙ্গি পলাক পরর্খর্েন। এখার্ন কঙ্গব সাংর্ক্ষর্প অদ্বে-জ্ঞান তি ও সাাংখে পযার্গর 
কথাও বর্লর্েন। ভাগবর্তর বণেনাে পেখা যাে— 

   “তস্মাদ্ভারত সবোত্মা ভগবানীস্বর্রা িঙ্গরঃ। 

        পশ্রাতবেঃ কীঙ্গতেতবেশ্চ স্মতেবের্শ্চিতাভেম ।। 

      এতাবান  সাাংখের্যাগাভোাং স্বধমেপঙ্গরঙ্গনষ্ঠো। 

          জন্মলাভঃ পরঃ পুাংসামর্ন্ত নারােণসৃ্মঙ্গতঃ।।”৩৪ 

অথোৎ সবেশঙ্গক্তমান ভগবান শ্রীকৃর্ষ্ণর লীলাকীঙ্গতে শ্রবণ, কীতেন ও স্মরণ করা একান্ত 
কতেবে। জ্ঞান, ভঙ্গক্ত, অথবা ঙ্গনজ ঙ্গনজ আশ্রমধমে যথাযথভার্ব পালন কর্র জীবনর্ক 
এমনভার্ব চতরী কর যার্ত মৃতুেকার্ল ঙ্গনঙ্গশ্চতভার্ব ঈশ্বর্রর স্মরণ িে। কঙ্গব অনুবার্ে 
ঙ্গলখর্লন--   

                          “র্কর্িা কৃষ্ণ পবার্ল পকর্িা পবার্ল ব্রহ্মমে। 

        পকর্িা সূ্থল পকর্িা সূক্ষ্ম করর্ে ঙ্গনণেে।। 

        এক কৃষ্ণ নানা মর্ত নানা শার্স্ত্র কর্ি। 



 

       পস কৃষ্ণ ভজন ঙ্গবর্ন পঙ্গরত্রাণ নর্ি।। 

      সাাংখে পযাগ ধর্ম্ে শাস্ত্র এই অবতঙ্গর। 

           অঙ্গখল জর্ন্মর লাভ যঙ্গে পবার্ল িঙ্গর।।”৩৫ 

পরক্ষর্ণই কঙ্গব মুক্ত মুঙ্গনগর্ণর উপাসে রূর্প এই িঙ্গরনার্মর কথাই বর্লর্েন। শুকর্েব 
পয ঙ্গনর্জর ঙ্গপতার কার্ে ভাগবত অধেেন কর্রঙ্গের্লন এই কথাও আমরা এই অনুবাে 
অাংর্শ পপর্েঙ্গে। এর পর্রই রঘুনাথ ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর ঙ্গদ্বতীে স্কে ঙ্গদ্বতীে অধোর্ের 
অনুবাে কর্রর্েন। এই অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন ৬ঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন মাত্র। তৃতীে 
অধোর্ে অনুবার্ের ঙ্গতঙ্গন অর্নকিাই অাংশ পরর্খর্েন। এই অধোর্ে পেখা যাে পশৌনক মুঙ্গন 
সূর্তর কার্ে েশ্ন কর্রর্েন— ‘ঙ্গক ঙ্গক ঙ্গজজ্ঞাঙ্গসলা রাজা শুকর্েব স্থার্ন ?’৩৬ এই অধোর্ে 
কঙ্গব বর্লর্েন কৃষ্ণকথা ঙ্গবনা জীবন ঙ্গনরথেক, শ্রীকৃষ্ণানুশীলন বেতীত ইঙ্গির্ের চবকলে 
ঘর্ি। কৃষ্ণকথার এই তৃতীে অধোে সমাপ্ত  কর্র কঙ্গব চতুথে অধোে অনুবাে কর্রর্েন। 
পশৌনক পয েশ্ন কর্রঙ্গেল, এই অধোর্ের অনুবার্ে সূত তার উত্তর েোন কর্রর্েন। চতুথে 
অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন ১ম, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন মাত্র। 
এই কর্েকঙ্গি পাংঙ্গক্তর্তই কঙ্গব পরীঙ্গক্ষৎ ও শুর্কর কর্থাপকথন আর্লাচনা কর্রর্েন। 
কঙ্গবর অনুবার্ে পাই-- 

  “তর্ব সূত কঙ্গির্ত কঙ্গরলা অনুবে। 

   শুকর্েব পরীঙ্গক্ষৎ পয চিল েসি।।  

    তর্ব রাজা ঙ্গজজ্ঞাঙ্গসল শুর্কর চরর্ণ। 

          ঙ্গকরূর্প ভকঙ্গত পগাসাঙ্গঞ, িে নারাের্ণ।। 

   জগর্তর উৎপঙ্গত্ত পক কর্র পালন। 

       পক কর্র েলে পিন ঙ্গবঙ্গবধ রচন।।”৩৭ 

এইসব কথার পর্রই রঘুনাথ পঞ্চম অধোর্ের পলাক অনুবাে কর্রর্েন। এই অধোে পথর্ক 
ঙ্গতঙ্গন পমাি ৭ঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন। এই অনুবার্ে নারে ও ব্রহ্মার সাক্ষার্তর 
েসি রর্ের্ে। নারে যখন ব্রহ্মার কার্ে পগর্লন, তখন ঙ্গতঙ্গন পেখর্লন ব্রহ্মা ধোন-মগ্ন। 
তখন নারে ঙ্গবঙ্গস্মত ির্ে ঙ্গনর্জর মর্নই ভাবর্ত লাগর্লন পয, ব্রহ্মা ঙ্গক তপ কর্রন এবাং 
কার ভঙ্গক্ত কর্রন ? নারে তখন ব্রহ্মার্ক েণাম কর্র জানার্লন পয তাাঁর এই রূপ পের্খ 



 

ঙ্গতঙ্গন বড়ই ভীত ির্ের্েন। ব্রহ্মা ঙ্গনর্জই আঙ্গের্েব, জগর্তর উৎপঙ্গত্ত ির্ে ঙ্গকর্সর জনে 
তপ করর্েন ? তখন ব্রহ্মা শ্রীঙ্গবষু্ণর্ক জগর্তর আঙ্গে কারণ রূর্প ঙ্গনরূপণ কর্রন। কঙ্গব 
অনুবার্ে ঙ্গলর্খর্েন— 

“আপর্ন নারে িঞা মিা পযার্গশ্বর। 

     তি না জাঙ্গনো পবার্ল আমার্ক ঈশ্বর।। 

  যাাঁিার সৃঙ্গজত আঙ্গম সৃঙ্গজর্ে সাংসার। 

     যাাঁিার আজ্ঞাে কঙ্গর এ পলাক ঙ্গবস্তার।। 

   পসই পস সভার মূল, ঙ্গবর্শ্বর আধার। 

      েলর্ে যািার্ত িে সকল সাংিার।।”৩৮ 

শ্রীমদ্ভাগবর্তর ঙ্গদ্বতীে স্কর্ের ষষ্ঠ অধোে পথর্ক কঙ্গব মাত্র ৫ঙ্গি পলার্কর অনুবাে 
কর্রর্েন। পসই পাাঁচঙ্গি পলাক সাংখো যথাক্রর্ম— ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৪৫, ও ৬৪। এই কর্েকঙ্গি 
পলার্ক কঙ্গব পাঠকর্ক  জাঙ্গনর্ে ঙ্গের্ের্েন পয ব্রহ্মার মুর্খ সকল সৃঙ্গষ্ট কথা আঙ্গে পথর্ক 
বলা ির্ের্ে। এরপর্রই কঙ্গব সপ্তম অধোর্ের পলাক অনুবাে কর্রর্েন। এই অাংর্শ কঙ্গব 
ভগবার্নর ঙ্গবঙ্গভন্ন লীলা অবতার্রর কথা বর্লর্েন। কঙ্গপর্লর কার্ে পেবিূঙ্গত পয তিজ্ঞান 
পপর্েঙ্গেল পস কথাও কঙ্গব েুঙ্গি ের্ত্র বর্ল ঙ্গের্ের্েন। ঙ্গকন্তু মূল ভাগবর্ত পেখা যাে পয, 
কেেম ও পেবিূঙ্গত ঙ্গবষর্ে একঙ্গি পূণে অধোে আর্ে, পযখার্ন তাাঁর্ের পুত্র কঙ্গপল মুঙ্গন তার 
মা-র্ক তি উপর্েশ ঙ্গের্িন পেখা যাে। এই অধোর্ের পশর্ষ কঙ্গব ব্রহ্মার মুর্খ ভাগবত 
েচার্রর পয বাণী বঙ্গসর্ের্েন পর্রার্ক্ষ তা কঙ্গবর ঙ্গনর্জর মুর্খরই বাণী বর্ল আমার্ের 
মর্ন িে-- 

   “ভাগবত নাম এই তি উপর্েশ। 

        আপর্ন বাঢ়াইি তুঙ্গম কঙ্গরো ঙ্গবর্শষ।। 

        সুর্খ পযন তর্র পলাক এ ভব সাংসার। 

    িঙ্গরগুণ গাই পযন ভর্ব িে পার।। 

    এই ভাগবত তুঙ্গম বাঢ়াইি যতর্ন। 

       ভাগবত আচাযে কঙ্গিল সমাধার্ন।।”৩৯ 



 

  ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বে রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গদ্বতীে স্কর্ের ঙ্গদ্বতীে অধোে 
শুরু কর্রর্েন শ্রীমদ্ভাগবর্তর অষ্টম অধোে ঙ্গের্ে। অষ্টম অধোে পথর্ক কঙ্গব পমাি ২২ঙ্গি 
পলাক অনুবাে কর্রর্েন। এরপর্র নবম অধোে পথর্ক কঙ্গব কর্েকঙ্গি পলাক অনুবাে 
কর্রর্েন। েথম পয পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন পসঙ্গি িল পঞ্চম পলাক। পসখার্ন কঙ্গব 
অনুবার্ে ঙ্গলর্খর্েন িঙ্গর যখন ‘ঙ্গবিার করর্ত’ ইিা েকাশ করর্লন তখন িঙ্গরর নাঙ্গভ পদ্ম 
পথর্ক ব্রহ্মা উৎপন্ন িল। ব্রহ্মার্ক সৃঙ্গষ্ট কর্র ভগবান আরও েজা সৃঙ্গষ্ট করর্ত বলর্লন। 
ঙ্গকন্তু ব্রহ্মা কীভার্ব সৃঙ্গষ্ট কাজ করর্বন তা পভর্ব পাঙ্গির্লন না। পসই সমর্েই ব্রহ্মা যখন 
ধোর্ন ঙ্গনমগ্ন ির্লন তখন ‘তপ তপ’ শব্দ শুনর্ত পপর্লন। মূল ভাগবর্ত এই অাংশঙ্গি 
এভার্ব রর্ের্ে— 

“স ঙ্গচন্তেন  দ্বেক্ষরর্মকোম্ভ- 

                      সুেপাশৃর্ণাদ  ঙ্গদ্বগেঙ্গেতাং বর্চা ঙ্গবভুঃ। 

স্পর্শেষু যৎ পষাড়শর্মকঙ্গবাংশাং  

                        ঙ্গনঙ্গিঞ্চনানাাং নৃপ যদ  ধনাং ঙ্গবেুঃ।।”৪০  

অথোৎ েলেকালীন সমুর্দ্রর মর্ধে একঙ্গেন ঙ্গচন্তা করর্ত করর্ত ব্রহ্মা বেঞ্জনবর্ণের পষাড়শ 
এবাং একঙ্গবাংশঙ্গততম ‘ত’ এবাং ‘প’ এই েুঙ্গি বণে শুনর্ত পপর্লন। ঙ্গকন্তু ব্রহ্মা যখন শর্ব্দর 
উৎস পকাথাে পেখার পচষ্টা করর্লন ঙ্গতঙ্গন ঙ্গকেুই পপর্লন না। তারপর্রই ব্রহ্মা সিস্র বৎসর 
‘তপ’ করর্লন এবাং ভগবান েসন্ন ির্ে ব্রহ্মার্ক চবকুে েশেন করার্লন। কঙ্গব অনুবার্ে 
ঙ্গলর্খর্েন— 

“ঙ্গবিার কঙ্গরর্ত ইিা িইল জখর্ন। 

  ব্রহ্মা উতপন্ন চিলা নাঙ্গভপদ্ম ির্ন।। 

 সৃঙ্গষ্ট কঙ্গরবার্র ব্রহ্মা চকল অবধান। 

    না জার্ন ঙ্গকরূর্প চিব সৃঙ্গষ্ট ঙ্গনরমাণ।। 

    ধোন কঙ্গর ব্রহ্মা মর্ন ঙ্গচঙ্গন্তর্ত লাঙ্গগলা। 

পিনকার্ল ‘তপ তপ’-শব্দ শুঙ্গনলা। 

    পকাথা চির্ত উপঙ্গজল তপ তপ বাণী। 



 

         লঙ্গখর্ত না পাইল তািা ব্রহ্মা মিামুঙ্গন।।”৪১ 

শঙ্খ-চক্র-গো-পদ্মধারী ভগবান ব্রহ্মার্ক েশেন ঙ্গের্ে বর চাইর্ত বলর্লন। ভগবান বলর্লন 
পয, বড় েুঃর্খ বহুঙ্গেন পথর্ক ব্রহ্মা তপ কর্রর্ে। তাই ঙ্গতঙ্গন তুষ্ট ির্ে ঙ্গেবেরূপ তাাঁর্ক 
পেখার্বন। এরপর ব্রহ্মার েঙ্গত ভাগবত উপর্েশ ঙ্গের্ে ভগবান অন্তঙ্গিেত ির্লন। এরপর্রই 
রঘুনাথ তাাঁর অনুবার্ে ঙ্গদ্বতীে স্কর্ের েশম অধোে শুরু কর্রর্েন। পযখার্ন মিাপুরার্ণর 
েশ লক্ষর্ণর কথা ঙ্গতঙ্গন সাংর্ক্ষর্প কর্রর্েন। মূল ভাগবর্ত এই অাংশ অর্নক ঙ্গবসৃ্তত। 
ঙ্গকন্তু কঙ্গবর অনুবাে মাত্র কর্েকঙ্গি পাংঙ্গক্ত— 

  “সগে ঙ্গবসগে আর স্থানাস্থান পপাষণ। 

 কর্ম্েবর্শ নানা মন্বন্তর ঙ্গববরণ।। 

ঈশ্বর চঙ্গরত্র মুঙ্গক্ত েলে আশ্রে। 

   েশঙ্গবধ কঙ্গিল লক্ষণ পঙ্গরচে।।”৪২ 

এইিুকু বর্ল ঙ্গনর্েই কঙ্গব োকৃত স্বগে-ঙ্গবস্তার বণেনা কর্রর্েন কর্েকঙ্গি পলার্ক। এরপর্রই 
চমর্ত্রে-ঙ্গবেুর সাংবার্ের মূল কারণ কর্েকঙ্গি পাংঙ্গক্তর্ত অনুবাে কর্রর্েন।  

 সাংসৃ্কত ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর তৃতীে স্কর্ে পমাি অধোে আর্ে ৩৩ঙ্গি। রঘুনাথ তাাঁর 
অনুবাে ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’-র্ত তৃতীে স্কর্ে অধোে পরর্খর্েন পমাি ৯ঙ্গি। পাণ্ডবর্ের 
ওপর পকৌরবগর্ণর অতোচার্রর েসি ঙ্গের্ে কঙ্গব েথম অধোে শুরু কর্রর্েন। পযখার্ন 
কঙ্গব খুব সাংর্ক্ষর্প বর্লর্েন পয, রাজা ধৃতরার্ের এক কুপুত্র ঙ্গেল। পস যা মর্ন ইর্ি িত 
তাই করত। একো পঞ্চপাণ্ডবর্ের পুঙ্গড়র্ে মারার জনে তাাঁর্ের ‘র্জৌঘর্র’ রাখা িল। কপি 
পাশার্খলাে িাঙ্গরর্ে তাাঁর্ের সমস্ত রাজে ঙ্গেঙ্গনর্ে পনওো িল। পদ্রৌপেীর্ক সভাে সবার 
সরু্ম্র্খ অপমান করা িল। সবর্শর্ষ মন্ত্রণা করার জনে ঙ্গবেুরর্ক ডাকা িল। ঙ্গবেুর পসখার্ন 
এর্স ঙ্গকেু উপর্েশ ঙ্গের্েঙ্গের্লন। কঙ্গবর ভাষাে— 

  “কঙ্গির্ত লাঙ্গগলা তর্ব ঙ্গবেুর সুমঙ্গত। 

   কঙ্গিব পতামার্র রাজা কর অবগঙ্গত।। 

যুঙ্গধঙ্গষ্ঠর তর্র পেি অদ্ধে রাজেখণ্ড। 

 েুই ভাই ভীমাজু্জেন মিা পরচণ্ড।। 



 

  কৃষ্ণ তার সিাে অঙ্গখল পলাকপঙ্গত। 

    তার সর্ি োড় রাজা ঙ্গববাে জুগঙ্গত।। 

   কুলািার েুর্যোধন আর্ে ঙ্গনজ পুর্র। 

         এ বড় ঙ্গবষম পোষ পেঙ্গখর্ে পতামার্র।।”৪৩ 

ঙ্গবেুর্রর এই সব কথা শুর্নই েুর্যোধন অতেন্ত পক্রাধাঙ্গন্বত ির্ে ঙ্গবেুরর্ক ভৎেসনা কর্র 
তার্ক োসীর পের্ল বর্ল গালাগাল কর্র এবাং তার্ক রাজে পথর্ক তাঙ্গড়র্ে ঙ্গের্ত বলা িল। 
এই অাংশ মূল ভাগবর্তও রর্ের্ে। কঙ্গব তাাঁর অনুবার্েও পরর্খর্েন ঙ্গকন্তু সাংর্ক্ষর্প। এই 
অাংর্শর পর্র কঙ্গব শ্রীমদ্ভাগবর্তর তৃতীে স্কর্ের ঙ্গদ্বতীে অধোে ‘ঙ্গবেুর-উদ্ধব ঙ্গমলন’ অাংশ 
অনুবার্ে পরর্খর্েন। তৃতীে অধোে পথর্ক অনুবাে কর্রর্েন ১৭ঙ্গি পলাক। এরপর চতুথে 
অধোে, পঞ্চম অধোে, ষষ্ঠ অধোে অনুবাে কর্র ঙ্গতঙ্গন তাাঁর কার্বে েথম অধোে সমাপ্ত 
কর্রর্েন। এরপর রঘুনাথ ঙ্গদ্বতীে অধোে শুরু কর্রর্েন ‘শ্রীমদ্ভাগবর্তর’ সপ্তম অধোর্ের 
অাংশ ঙ্গনর্ে। এই অাংর্শ মাত্র ৮ঙ্গি পাংঙ্গক্তর অনুবার্ে কঙ্গব শ্রীভগবার্নর ভগবে অবতার্রর 
কথা বর্লর্েন। তারপরই অষ্টম অধোে ‘ব্রহ্মা ও শ্রীসনকাঙ্গে মুঙ্গনর ভাগবত শ্রবণ’ অাংশ। 
নবম অধোে পথর্ক মাত্র েুঙ্গি পাংঙ্গক্ত, েশম অধোে পথর্ক একঙ্গি, একােশ পথর্ক একঙ্গি, 
দ্বােশ ও ত্রর্োেশ পথর্ক কর্েকঙ্গি কর্র পলাক ঙ্গনর্ে ঙ্গতঙ্গন এই অধোে সমাপ্ত কর্রর্েন।  

 তৃতীে অধোে শুরু কর্রর্েন চতুেেশ অধোর্ের ‘ঙ্গিরণোক্ষ যুদ্ধকারণ’ অাংশ ঙ্গের্ে। 
ঙ্গিরণোক্ষ পকন যুদ্ধ কর্রঙ্গেল ? ঙ্গবেুর্রর এই ের্শ্নর উত্তর্র উদ্ধব ঙ্গেঙ্গতর গর্ভে অসুর 
উৎপঙ্গত্তর কারণ বণেনা কর্রর্েন। চমর্ত্রে ঙ্গবেুরর্ক জানাে পয, েক্ষ কনো ঙ্গেঙ্গত একঙ্গেন 
পুত্রলার্ভর ইিাে কামাসক্ত ির্ে ঙ্গনজ স্বামী কশেপর্ক কার্ে পপর্ত পচর্েঙ্গের্লন। ঙ্গকন্তু 
ঋঙ্গষ কশেপ জানান পয, পসই সমে স্ত্রীসি লার্ভর সমে নে। পসই সমে ঙ্গেল রাক্ষসী 
পবলা। ভগবান ঙ্গশর্বর অনুচর তখন ঘুর্র পবড়াে। ঙ্গেঙ্গত কামবাসনা চঙ্গরতাথে করর্ত ঙ্গগর্ে 
পঙ্গতর আর্েশ অমানে কর্রঙ্গের্লন এবাং পেবতার্েরও অবর্িলা কর্রঙ্গেলন। তাই কশেপ 
জানান, এই অপরার্ধর জনে ঙ্গেঙ্গতর গর্ভে ২ জন অসুর পুত্র জন্ম পনর্ব। কঙ্গবর অনুবার্ে 
পাই— 

“ঙ্গেঙ্গত নার্ম কশের্পর আঙ্গেল বঙ্গনতা। 

   চের্তের জননী ঙ্গতাঁর্িা ের্ক্ষর েুঙ্গিতা।। 



 

…………………… 

     সেোকার্ল পগলা পতাঁর্িা কশের্পর স্থার্ন। 

 পুত্রকার্ম রঙ্গতর্কঙ্গল মাঙ্গগল চরর্ণ।। 

কশেপ ঙ্গবস্তর তাাঁর্র চকল ঙ্গনবারণ। 

   এখর্ন উঙ্গচত নর্ি স্ত্রীর সম্ভাষণ।।”৪৪ 

ঙ্গকন্তু কার্ম ঙ্গবর্মাঙ্গিত ঙ্গেঙ্গত এসব কথার ঙ্গকেুই বুঝর্ত পার্রন না। তখন কশেপ ঙ্গনতান্তই 
অেৃষ্ট পমর্ন ঙ্গনর্ে সর্ম্ঙ্গত ঙ্গের্লন। এর পর্রই ঙ্গিরণোর্ক্ষর জন্ম িে। এই কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গের্েই 
এই অধোে পশষ কর্রর্েন কঙ্গব।  

 চতুথে অধোে শ্রীমদ্ভাগবর্তর তৃতীে স্কর্ের পঞ্চেশ অধোর্ের ‘চতুঃসর্নর 
শ্রীচবকুর্ে গমন’ অাংশ পথর্ক শুরু ির্ের্ে। ভাঙ্গিোরী রার্গ কঙ্গব এই অধোেঙ্গি ঙ্গলর্খর্েন। 
সনক, সনাতন, সনৎকুমার ও সনন্দ এই চারজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার কার্ে পগর্ল ব্রহ্মা তাাঁর্ের 
জানান পয, জে-ঙ্গবজে অসুর শরীর লাভ কর্র ঙ্গেঙ্গতর গর্ভে জন্ম লাভ করর্ব। পতামরা 
এিার্ত পকান ভে পপও না। এই অাংর্শই কঙ্গব চতুঃসর্নর েঙ্গত জে-ঙ্গবজর্ের অপরার্ধর 
েসর্ির কথা বর্লর্েন। এরপর্রই পষাড়শ অধোর্ের জে-ঙ্গবজর্ের চবকুে পথর্ক পতন 
অাংশ বঙ্গণেত ির্ের্ে। পষাড়শ অধোে পথর্ক কঙ্গব ৭ঙ্গি মাত্র পলাক অনুবাে কর্রর্েন। এই 
কঙ্গি মাত্র পলার্কর অনুবার্েই কঙ্গব তাাঁর বক্তবে ঙ্গবষে পঙ্গরসু্ফি কর্রর্েন। কঙ্গবর অনুবাে— 

“চাঙ্গর মিা পযার্গশ্বর,         উঙ্গঠলা চবকুে পর, 

যাে পুর পরর্বশ কঙ্গর। 

 েুই পাঙ্গরষে বর,         ঙ্গবষু্ণ সমর্বশ ধর, 

রাঙ্গখল েুোর্র পবত্র ধঙ্গর।। 

   েীপ্ত হুতাশন ঙ্গজঙ্গন,        পকাপ চকল চাঙ্গর মুঙ্গন, 

তা সভার্ক শাঙ্গপল বচর্ন।”৪৫ 

এরপর ঙ্গতঙ্গন মূল ভাগবর্তর সপ্তেশ অধোে ঙ্গনর্ে তাাঁর কার্বে পঞ্চম অধোে শুরু কর্রর্েন। 
এখার্ন ঙ্গতঙ্গন ঙ্গেঙ্গতর গর্ভে ঙ্গিরণোক্ষ ও ঙ্গিরণেকঙ্গশপুরূর্প জে-ঙ্গবজর্ের জন্ম কথা অনুবাে 



 

কর্রর্েন। এই অাংর্শর অনুবার্ে পেখা যাে কঙ্গব মাত্র ৩ঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন। 
পসই পলাক সাংখো িল ২, ১৮, ১৯। মূল ভাগবর্ত আর্ে— 

 পলাক ২ “ঙ্গেঙ্গতস্তু ভতুেরার্েশােপতেপঙ্গরশঙ্গঙ্কনী। 

                                        পূর্ণে বষেশর্ত সাধ্বী পুর্ত্রৌ েসুষুর্ব যর্মৌ।। 

                  পলাক ১৮     তাং চব ঙ্গিরণেকঙ্গশপুাং ঙ্গবেুঃ েজা  

                                যাং তাং ঙ্গিরণোক্ষমসূত সাগ্রতঃ।।  

    পলাক ১৯      চর্ক্র ঙ্গিরণেকঙ্গশপুর্েোভেোাং ব্রহ্মবর্রণ চ। 

                                 বর্শ সপালার্োাঁকাাংস্ত্রীনকুর্তামৃতুেরুদ্ধতঃ।।”৪৬ 

অথোৎ-- ঙ্গেঙ্গত তাাঁর পঙ্গতর কথামর্তা পুত্রর্ের দ্বারা উপদ্রর্বর আশঙ্কা মর্নর মর্ধে পপাষণ 
কর্র চলঙ্গের্লন। পশর্ষ যখন শত বের পার িল তখন পসই সাধ্বী রমণী েুঙ্গি যমজ 
সন্তান েসব করর্লন। েুজর্নর মর্ধে পয েথর্ম উৎপন্ন িল পলার্ক তার্ক ঙ্গিরণেকঙ্গশপু 
বর্ল জানল আর অনেজর্নর নাম ঙ্গিরণোক্ষ। ব্রহ্মার বর্র মৃতুেভে মুক্ত িওোর্ত 
ঙ্গিরণেকঙ্গশপু বড় উদ্ধত ির্ে উর্ঠঙ্গেল। ঙ্গনর্জর বাহুবর্ল পস ঙ্গত্রর্লাকর্ক ঙ্গনর্জর বর্শ এর্ন 
পেলল। কঙ্গবর অনুবার্ে পাই— 

 পলাক ২ “ঙ্গেঙ্গতও ধঙ্গরল গভে শর্তক বৎসর। 

              েসব িইল তর্ব অপতে যুগল।। 

পলাক ১৮ ঙ্গিরণেকঙ্গশপু আর ঙ্গিরণোক্ষ নাম। 

                   তার সর্ন পকি নাঙ্গি কঙ্গরর্ত সাংগ্রাম।। 

পলাক ১৯ ধঙ্গরো বরাি রূপ আপর্ন শ্রীিঙ্গর। 

                   পৃঙ্গথবী উদ্ধার চকল ঙ্গিরণোক্ষ মাঙ্গর।।”৪৭ 

শ্রীমদ্ভাগবর্তর ঊনঙ্গবাংশ অধোে পথর্ক রঘুনাথ মাত্র েুঙ্গি পলাক অনুবাে কর্রর্েন। 
ঙ্গবাংশ অধোে পথর্ক কর্রর্েন ৭ঙ্গি। এই পলাকগুঙ্গলর অনুবার্ে ঙ্গতঙ্গন স্বােমু্ভব মনুর চঙ্গরত্র 
বণেনা কর্রর্েন। এরপর একঙ্গবাংশ অধোর্ের অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। পযখার্ন মিঙ্গষে 
কেের্মর েঙ্গত শ্রীিঙ্গরর কৃপা ও স্বােমূ্ভব মনু কতৃেক কেেম ঋঙ্গষর্ক ঙ্গনজ কনো োন কাঙ্গিঙ্গন 



 

রর্ের্ে। স্বােমু্ভব মনুর স্ত্রী পয শতরূপা তা কঙ্গব জানার্ত পভার্লন ঙ্গন এবাং তাাঁর্ের েুই 
পুত্র ও ঙ্গতন কনো একথাও কঙ্গব বর্লর্েন। ব্রহ্মার পুত্র কেেম মুঙ্গন সিস্র বৎসর তপসো 
কর্র জগন্নার্থর বর লাভ কর্রঙ্গের্লন পয, স্বােমু্ভব ঙ্গনজ কনো পেবিূঙ্গতর্ক ঙ্গবনে সিকার্র 
তার িার্ত োন করর্বন। এরপর্রই দ্বাঙ্গবাংশ অধোে অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। এই অধোে 
পথর্ক ঙ্গতঙ্গন ৬ঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন। মূল ভাগবর্ত এই অধোর্ের নাম আর্ে 
‘কেেম পেবিূঙ্গতর রঙ্গতক্রীড়া’। ঙ্গকন্তু কঙ্গব অনুবার্ে নাম পরর্খর্েন—র্েবিূঙ্গতর পাঙ্গতব্রতে। 
‘রঙ্গতক্রীড়া’ শব্দঙ্গি কঙ্গবর কার্ে অঙ্গভর্েত মর্ন িেঙ্গন। এই অধোর্ে কেেম ঙ্গনঙ্গমেত ঙ্গেবে 
রর্থর বণেনা ও কেেম পেবিূঙ্গতর ঙ্গবিার বণেনা করা ির্ের্ে। অতঃপর নব কনো লার্ভর 
পর্র কেেম মুঙ্গন সন্নোস গ্রিণ কর্র যখন চর্ল যাবার উপক্রম করর্ল পেবিূঙ্গত পুত্র লার্ভর 
জনে কেের্মর কার্ে করর্জার্ড় োথেনা জানাে। তখন পত্নীর হৃেে বুঝর্ত পপর্র মিঙ্গষে 
ঙ্গকেুঙ্গেন পসখার্ন অবস্থান করর্লন। এরপর শ্রীমদ্ভাগবর্তর চতুঙ্গবোংশ অধোে  শ্রীর্েবিূঙ্গতর 
গর্ভে মিঙ্গষে কঙ্গপলর্ের্বর জন্ম কাঙ্গিঙ্গন বঙ্গণেত ির্ের্ে।   

 রঘুনাথ তাাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বের তৃতীে স্কে ষষ্ঠ অধোে ঙ্গলর্খর্েন মূল 
সাংসৃ্কত ভাগবর্তর ২৫তম অধোে, ২৬তম অধোে, ২৭তম অধোে, ২৮তম অধোে, ২৯তম 
অধোে, ৩০তম অধোে পথর্ক কাঙ্গিঙ্গন চেণ কর্র। পাঁঙ্গচশতম অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন পমাি 
২৯ঙ্গি, োঙ্গর্ব্শতম অধোে পথর্ক পমাি ৪ঙ্গি, সাতাশতম অধোে পথর্ক পমাি ১১ঙ্গি, 
আিাশতম অধোে পথর্ক পমাি ১০ঙ্গি, ঊনঙ্গত্রশ অধোে পথর্ক পমাি ১৪ঙ্গি, ঙ্গত্রশ অধোে 
পথর্ক পমাি ৩১ ঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন। পঞ্চেশ অধোর্ে পেবিূঙ্গত তর্িাপর্েশ 
োথেনা কর্রর্েন কঙ্গপল মুঙ্গনর কার্ে। এরপর কঙ্গপল মুঙ্গন সাধুসর্ি শ্রীিঙ্গর 
ভজনার্থোপর্েশ, শুদ্ধভঙ্গক্তলার্ভর উপাে বণেন, সাাংখের্যার্গর রিসে েভৃঙ্গত বণেনা 
কর্রর্েন। সাংসৃ্কত ভাগবর্তর ২৬তম অধোর্ে ঙ্গভন্ন ঙ্গভন্ন তর্ির উৎপঙ্গত্ত বণেনা রর্ের্ে। 
কঙ্গব রঘুনাথ মাত্র ৪ঙ্গি পলার্কর অনুবার্ে এই অধোর্ের কথাবস্তু বেক্ত কর্রর্েন। ২৭তম 
অধোর্ের অনুবার্ে ঙ্গতঙ্গন বের্নর কারণ ও পমাক্ষলার্ভর বণেনা কর্রর্েন। ভাগবর্তর 
২৮তম অধোর্ে ‘অষ্টাি পযার্গর ঙ্গববরণ’ অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। রঘুনাথ এই অধোর্ের 
অনুবার্েই পযার্গর ঙ্গববরণ অনুবাে কর্রর্েন। ৩০তম অধোর্ের অনুবার্ে আমরা কাঙ্গিঙ্গনর 
ক্রম পঙ্গরবতেন ির্ত পের্খঙ্গে। এই অাংর্শ ঙ্গতঙ্গন েথর্ম অষ্টম পলার্কর অনুবাে কর্র মার্ঝর 
নবম পলাক বেঙ্গতর্রর্ক ১০ম পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন। তারপর ঙ্গতঙ্গন নবম পলার্কর 
অনুবাে কর্রর্েন। কঙ্গবর অনুবার্ে পাই— 



 

       পলাক ৮-১০ “নানা পাপ কঙ্গর কর্র ধন উপাজ্জেন। 

                        নানা েুঃখ তার্প কর্র কুিুম্ব পপাষণ।। 

                     পলাক ৯       েুঃখ ঙ্গনবারণ পিতু নানা কর্ম্ে কর্র। 

                                   পসই পসই সুখ পিন তার ঙ্গচর্ত্ত ধর্র।।”৪৮ 

তৃতীে স্কর্ের সপ্তম অধোে শ্রীমদ্ভাগবর্তর তৃতীে স্কর্ের একঙ্গত্রশ অধোর্ের 
কাঙ্গিঙ্গনর্ক পকি কর্রই কঙ্গব ঙ্গলর্খর্েন। ভাগবর্তর ৩১ তম অধোর্ে নরর্যাঙ্গন োঙ্গপ্ত 
রূর্পর েসি আর্ে। কঙ্গব তার কার্বে গভেবাস বণেন ঙ্গির্সর্ব তা অনুবাে কর্রর্েন। 
রঘুনার্থর বাস্তব জ্ঞার্নর পঙ্গরচে আমরা এই অাংর্শর অনুবার্ের পথর্ক পাই। 
শ্রীমদ্ভাগবর্তর ৩২ তম অধোে ঊধ্বেগঙ্গত ও পুনজেন্ম অধোে অবলম্বর্ন কঙ্গব অষ্টম অধোর্ের 
অনুবাে কর্রর্েন। কঙ্গব বর্লর্েন— শ্রীকৃর্ষ্ণ শরণাগঙ্গতই সবেমির্লর পিতু। এই অাংর্শই 
ভঙ্গক্ততি শ্রবর্ণ অর্যাগে ও পযাগে জর্নর লক্ষণ বণেনা কর্রর্েন কঙ্গব। এরপর্রই খুব স্বল্প 
পঙ্গরসর্র ৩৩ তম অধোে অবলম্বন কর্র কঙ্গব তাাঁর কার্বে নবম অধোে ঙ্গলর্খর্েন। পযখার্ন 
পেবিূঙ্গতর পমািনাশ ও তিজ্ঞানলাভ েসি কঙ্গব পরর্খর্েন। 

 ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর চতুথে স্কর্ে পমাি অধোে আর্ে ৩১ঙ্গি। ঙ্গকন্তু রঘুনাথ তাাঁর 
অনুবাঙ্গেত গ্রন্থ ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’র্ত অধোে পরর্খর্েন পমাি ৮ঙ্গি। তাাঁর কার্বের চতুথে 
স্কর্ের েথম অধোর্ের োরর্ম্ভ একঙ্গি সাংসৃ্কত পলাক রর্ের্ে। এরপর কঙ্গব েথম অধোে 
শুরু কর্রর্েন। মূল ভাগবর্তর েথম অধোর্ে মনু কনোর্ের বাংশ বণেনা আর্ে। রঘুনার্থর 
পেমতরঙ্গিণীর্তও েথম অধোে মনু েুঙ্গিতার্ের বাংশ ঙ্গবস্তার। ভাগবর্তর েথম, ঙ্গদ্বতীে, 
তৃতীে, চতুথে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধোে পথর্ক কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে রঘুনাথ তাাঁর কার্বের েথম 
অধোে ঙ্গলর্খর্েন। পযখার্ন মনু কনোর্ের বাংশ, ভগবান ঙ্গশব এবাং ের্ক্ষর ঙ্গবর্দ্বর্ষর বণেনা, 
েক্ষ যজ্ঞ, েক্ষ যর্জ্ঞ গমর্নর জনে পেবীর আকাঙ্ক্ষা, সতীর অঙ্গগ্নের্বর্শ পেিতোগ, েক্ষপুর্র 
চশবজ্বর্রর উৎপাত, ঙ্গবষু্ণর েক্ষ যজ্ঞ সমাপন েঙ্গতঙ্গি অধোর্ের ঙ্গকেু ঙ্গকেু পলার্কর অনুবাে 
কঙ্গব কর্রর্েন।  

চতুথে স্কর্ের ঙ্গদ্বতীে অধোে শুরু ির্ের্ে ভাগবর্তর অষ্টম অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গের্ে। 
পযখার্ন ধ্রুর্বর জন্ম ও চশশর্ব ঙ্গবমাতার ভৎেসনা বণেনা করা ির্ের্ে। কঙ্গব এই অধোেঙ্গি 
ঙ্গলর্খর্েন অষ্টম, নবম, েশম, একােশ ও দ্বােশ অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে। আমরা পেঙ্গখ 
কাঙ্গিঙ্গনর ক্রমান্বর্ে গঙ্গত আনর্ত ঙ্গতঙ্গন কাঙ্গিঙ্গনর ক্রম পঙ্গরবতেন ঘঙ্গির্ের্েন। অষ্টম অধোর্ে 



 

ধ্রুর্বর বনগমন কাঙ্গিঙ্গন বলার পর েশম অধোর্ের চারঙ্গি পাংঙ্গক্ত অনুবাে কর্র ধ্রুর্বর 
ঙ্গববাি েসি বর্লর্েন। তারপর আবার নবম অধোর্ের ধ্রুর্বর রাজেলাভ েসি বর্লর্েন 
চারঙ্গি পলার্কর অনুবার্ে। এরপর েশম স্কর্ের কর্েকঙ্গি পলাক অনুবাে কর্র কঙ্গব 
ভাগবর্তর একােশ স্কে ‘গেবেগর্ণর সঙ্গিত ধ্রুর্বর যুদ্ধ এবাং মনুর উপর্ের্শ যুদ্ধ ঙ্গবরঙ্গত’ 
বণেনা কর্রর্েন। অতঃপর দ্বােশ অধোে ধ্রুর্বর ঙ্গবষু্ণধার্ম গমন অাংশ রর্ের্ে।  

চতুথে স্কর্ের তৃতীে অধোে ঙ্গলর্খর্েন শ্রীমদ্ভাগবর্তর চতুথে স্কর্ের ত্রর্োেশ 
অধোে, পঞ্চেশ অধোে, পষাড়শ অধোে, সপ্তেশ অধোে এবাং অষ্টােশ অধোে পথর্ক কাঙ্গিঙ্গন 
ঙ্গনর্ে। কঙ্গব ত্রর্োেশ অধোে পথর্ক পয পলাকগুঙ্গল অনুবাে কর্রর্েন পসগুঙ্গল িল—১, ২, 
৬, ৭, ১০, ১১, ১২, ১৭, ১৮ তম পলাক। এই পলাকগুঙ্গল অনুবাে কর্র কঙ্গব ধ্রুববাংশ 
বণেনা, েুষ্ট পবণ রাজার চঙ্গরত্র বণেনা কর্রর্েন। চতুেেশ অধোে পথর্ক েথম ঙ্গের্কর ৫ম, 
৬ষ্ঠ, এবাং ১৩ নাং পলাক অনুবাে কর্র ২৩, ২৮, ৩০, ৩৫, ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬তম 
পলাক অনুবার্ে পরর্খর্েন কঙ্গব। এই পলাকগুঙ্গলর বেবিার্র ঙ্গতঙ্গন মুঙ্গনগর্ণর অঙ্গভশার্প 
পবর্ণর ঙ্গবনাশ কাঙ্গিঙ্গন বর্লর্েন। এরপর পঞ্চেশ অধোর্ে পৃথুর উৎপঙ্গত্ত ও রাজোঙ্গভর্ষক 
অাংশ অনুবাে কর্রর্েন। পষাড়শ অধোর্ে কর্েকঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্র পৃথুর বাংশ 
বণেনা কর্রর্েন কঙ্গব। তারপর পৃথুর সুশাসন, পৃথুর ঐশ্বযে েশের্ন ইর্ির মাৎসযেে, ইর্ির 
েমর্ন পৃথুর পচষ্টা েভৃঙ্গত বণেনা কর্রর্েন সপ্তেশ অধোর্ের অনুসরর্ণ। অষ্টােশ অধোে 
পথর্ক ঙ্গতঙ্গন শুধু পৃঙ্গথবী পোিন ও পৃথ্বীতল সমীকরর্ণর অাংশিুকু গ্রিণ কর্রর্েন।  

চতুথে অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন ঊনঙ্গবাংশ অধোে, ঙ্গবাংশ অধোে, দ্বাঙ্গবাংশ অধোে ও ত্রর্োঙ্গবাংশ 
অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন পরর্খর্েন। শ্রীমদ্ভাগবর্তর চতুথথ স্কবন্ধর একঙ্গবাংশ অধোে ‘মিারাজ পৃথু 
কতৃেক ঙ্গনজ েজার্ের উপর্েশ োন’ ঙ্গতঙ্গন এর্কবার্রই পঙ্গরতোগ কর্রর্েন পেখা যাে। 
ঊনঙ্গবাংশ অধোে ‘মিারাজ পৃথুর অশ্বর্মধ যর্জ্ঞর অনুষ্ঠান এবাং ইিবর্ধােেত পৃথুর্ক ব্রহ্মার 
ঙ্গনবারণ’ অাংশ ঙ্গতঙ্গন মাত্র ১১ঙ্গি পলার্কর অনুবার্ে কর্রর্েন। ঙ্গবাংশ অধোে ‘পৃথুর্ক ঙ্গবষু্ণর 
উপর্েশ’ মাত্র ৫ঙ্গি পলার্কর অনুবার্ে সমূ্পণে কর্রর্েন। এরপর একঙ্গবাংশ অধোর্ের পকান 
পলার্কর অনুবাে না কর্র ঙ্গতঙ্গন দ্বাঙ্গবাংশ অধোে ‘পৃথুর্ক সনৎকুমার্রর উপর্েশ’ ও ত্রর্োেশ 
অধোে পৃথুর চবকুর্ে গমন অাংশ অনুবাে কর্রর্েন। 

পঞ্চম অধোে শুরু কর্রর্েন শ্রীমদ্ভাগবর্তর চহিশতম অধোে পথর্ক কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে। 
শ্রীমদ্ভাগবর্তর ২৪তম অধোে ‘ের্চতাগর্ণর েঙ্গত ভগবান রুর্দ্রর উপর্েশ’ অাংশ পথর্ক 
ঙ্গতঙ্গন তার অনুবার্ে কর্েকঙ্গি পলাক ঙ্গনর্ের্েন। এই অধোে পথর্ক ১, ৫, ৭, ৮, ৯, ১০, 



 

১৩, ১৪, ১৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৫৯, পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন মাত্র। এরপর ২৫তম 
অধোে ‘পুরঞ্জর্নর উপাখোন’ অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। 

ষষ্ঠ অধোর্ে কাঙ্গিঙ্গন গঠন করা ির্ের্ে শ্রীমদ্ভাগবর্তর ২৬, ২৭ ও ২৮তম অধোর্ের 
কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে। ২৬ অধোে ‘পুরঞ্জর্নর মৃগো গমন ও মঙ্গিষীর পকাপ’। এই অধোর্ে রঘুনাথ 
অল্প ঙ্গকেু পলার্ক পুরঞ্জর্নর বর্ন গমন, পশু বধ ও ক্লান্ত ির্ে ঙ্গের্র এর্স তাাঁর পত্নীর মান 
ভঞ্জর্নর সুন্দর অনুবাে কর্রর্েন। পযখার্ন পেখা যাে, পুরঞ্জন তার স্ত্রীর্ক মৃগোে না ঙ্গনর্ে 
যাবার জনে ঙ্গতঙ্গন পক্রাধবসত ভূঙ্গমর্ত শেন কর্রঙ্গের্লন। পুরঞ্জন োসীর কার্ে খবর পশানা 
মাত্রই তার কার্ে েুর্ি যান এবাং তার অঙ্গভমান খণ্ডর্নর পচষ্টা কর্রন। এরপর চণ্ডর্বগ 
কতৃেক পুরঞ্জনপুরী আক্রমণ এবাং কালকনোর কাঙ্গিঙ্গন বঙ্গণেত ির্ের্ে। 

সপ্তম অধোর্ে শুধুমাত্র ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর ঊনঙ্গত্রশ অধোে-এর কাঙ্গিঙ্গন গ্রিণ 
কর্রর্েন কঙ্গব। ভাগবর্তর ঊনঙ্গত্রশ অধোর্ে আর্ে পুরঞ্জন পুর্রর বোখো। অষ্টম অধোর্ের 
কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গতঙ্গন গ্রিণ কর্রর্েন চতুথে স্কর্ের ঙ্গত্রশ অধোে ও একঙ্গত্রশ অধোে পথর্ক। ঙ্গত্রশ 
অধোর্ে ‘ের্চতাগণর্ক ঙ্গবষু্ণর বরোন’ অাংশ রর্ের্ে। এই অাংর্শ পেখা যাে ের্চতাগণ 
শ্রীিঙ্গরর্ক সন্তুষ্ট করার জনে েশিাজার বৎসর তপসো কর্রর্েন। তখন শ্রীিঙ্গর সন্তুষ্ট ির্ে 
তাাঁর্ের বর চাইর্ত বলর্ল তারা যতঙ্গেন সাংসার্র ভ্রমণ করর্ব ততঙ্গেন শ্রীিঙ্গরর পেঙ্গমক 
ভক্তর্ের সি োথেনা কর্রঙ্গের্লন। ভগবান শ্রীিঙ্গর তাাঁর্ের কাঙ্গঙ্খত বর েোন কর্রঙ্গের্লন। 
একঙ্গত্রশ অধোর্ে আর্ে ের্চতাগর্ণর েঙ্গত নারর্ের উপর্েশ এবাং ের্চতাগর্ণর মুঙ্গক্তলাভ। 
এই অধোর্ে ের্চতাগণ পেবঙ্গষে নারর্ের কার্ে পরমতি ঙ্গবষর্ে জানর্ত পচর্েঙ্গেল। রঘুনাথ 
একঙ্গত্রশ অধোে পথর্ক ২৪, ২৬, এবাং ৩১ এই ঙ্গতনঙ্গি মাত্র পলাকই অনুবাে কর্রঙ্গের্লন। 
এখার্ন ১০ জন ের্চতাগর্ণর শ্রীিঙ্গর ভজনার কথা রর্ের্ে।  

শ্রীমদ্ভাগবর্তর পঞ্চম স্কর্ে অধোে আর্ে ২৬ঙ্গি। রঘুনাথ তাাঁর কাবে 
‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’র্ত পরর্খর্েন ৮ঙ্গি অধোে। পঞ্চম স্কর্ের েথম অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন মূল 
ভাগবর্তর পঞ্চম স্কর্ের েথম অধোে ‘মিারাজ ঙ্গেেব্রর্তর চঙ্গরতকথা’ অাংশ পথর্ক শুরু 
কর্রর্েন। তারপর ঙ্গদ্বতীে অধোে পথর্ক ‘আগ্নীধ্র চঙ্গরত্র’ বণেনা কর্রর্েন মাত্র ১৪ঙ্গি পাংঙ্গক্তর 
মাধের্ম। তৃতীে অধোে রাজা নাঙ্গভর উপাখোন পথর্ক ঙ্গতঙ্গন ১, ২, ১৭, ১৮, ১৯ সাংখেক 
পলাক অনুবাে কর্রর্েন মাত্র। এরপর পঞ্চম স্কে চতুথে অধোে নাঙ্গভর পুত্র ঋষর্ভর চঙ্গরত্র 
বণেনা কর্রর্েন কঙ্গব। ভাগবর্তর পঞ্চম অধোর্ে পুত্রর্ের েঙ্গত ঋষভর্ের্বর উপর্েশ এবাং 
ঙ্গনর্জর অবধূতবৃঙ্গত্ত গ্রির্ণর কথা আর্ে। পসই অধোে পথর্ক রঘুনাথ পবশ ঙ্গকেুিা অাংশ 



 

অনুবাে কর্রর্েন। এখার্ন একঙ্গি ঙ্গবষে পেখা যাে পয, ভাগবর্তর পঞ্চম স্কর্ের ষষ্ঠ 
অধোে ‘ঋষভর্ের্বর পেিতোগ’ ঙ্গতঙ্গন পুর্রাপুঙ্গর বাে ঙ্গের্ের্েন। এই অধোে বাে ঙ্গের্ে 
সপ্তম অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গনর্ক ঙ্গনর্ে ঙ্গতঙ্গন তাাঁর কার্বে ঙ্গদ্বতীে অধোে শুরু কর্রর্েন। এই 
অধোে ভাগবর্তর অনে পযসব অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন পনওো ির্ের্ে পসগুঙ্গল িল—অষ্টম অধোে 
এবাং নবম অধোে। অষ্টম অধোর্ে ভরর্তর মৃগর্েি োঙ্গপ্তর এবাং নবম অধোর্ে ভরর্তর 
জড়-ব্রাহ্মণ জন্ম বণেনা কর্রর্েন কঙ্গব।  

তৃতীে অধোর্ে ভাগবর্তর েশম অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন জড়-ভরত এবাং রহুগণ রাজার 
সাংবাে ঙ্গববৃত ির্ের্ে। পালঙ্গক-বািক ঙ্গির্সর্ব শ্রীভরর্তর ঙ্গনর্োগ এবাং সবের্শর্ষ তার 
েকৃত পঙ্গরচে লার্ভ রাজা কতৃেক ভরর্তর স্তুঙ্গত বঙ্গণেত ির্ের্ে এই অধোর্ে। চতুথে অধোর্ে 
আর্ে মূল সাংসৃ্কত ভাগবর্তর একােশ অধোে ও দ্বােশ অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন। একােশ অধোর্ে 
আর্ে রাজা রহুগর্ণর েঙ্গত ভরর্তর উপর্েশ োন এবাং দ্বােশ অধোর্ে আর্ে ভরতমুঙ্গন 
কতৃেক রহুগর্ণর সর্ন্দি ভঞ্জর্নর কাঙ্গিঙ্গন। এই েুঙ্গি অধোে পথর্ক ঙ্গকেু সাংখেক পলার্কর 
অনুবাে কর্র কঙ্গব চতুথে অধোে ঙ্গলর্খর্েন। পঞ্চম অধোর্ে আর্ে ভাগবর্তর ত্রর্োেশ 
অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ভরর্তর সাংসার বণেনা ও রহুগর্ণর সাংশে পমাচন। ষষ্ঠ অধোে ঙ্গলর্খর্েন 
পঞ্চম স্কে চতুেেশ অধোে সাংসার অরর্ণের বোখো কাঙ্গিঙ্গন অবলম্বর্ন। সপ্তম অধোর্ে আর্ে 
মূল ভাগবর্তর ৫ম স্কর্ের পঞ্চেশ অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ভরর্তর বাংশ বণেনা। এরপর কঙ্গব 
অষ্টম অধোে শুরু কর্রর্েন ২৬তম অথোৎ পশষ অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে। এর আর্গর 
১৬তম অধোে ভুবনর্কার্ষর বণেনা, ১৭তম অধোে গিার ঙ্গববরণ, ১৮তম অধোে ঙ্গভন্ন ঙ্গভন্ন 
বষে বণেন, ১৯তম অধোে ভারতবর্ষের পশ্রষ্ঠত্ব বণেন, ২০ তম অধোে পলাকার্লাক পবের্তর 
অবস্থান, ২১ তম অধোে ‘সূর্যের রাঙ্গশচর্ক্র ভ্রমণ’, ২২ তম অধোে ‘র্জোঙ্গতশচর্ক্র চর্ির 
অবস্থান’, ২৩ তম অধোে ‘ধ্রুবর্লাক ও ঙ্গশশুমার পজোঙ্গতশচর্ক্র অবঙ্গস্থঙ্গত’ েভৃঙ্গত অধোে 
অনুপঙ্গস্থত। ষড়ঙ্গবাংশ অধোর্ে আর্ে ‘নরর্কর ঙ্গভন্ন ঙ্গভন্ন গঙ্গতর কথা’ যা, 
শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণীর্ত অনুপঙ্গস্থত।  

‘শ্রীমদ্ভাগবত’ মিাপুরাণ গ্রর্ন্থর ষষ্ঠ স্কর্ে অধোে আর্ে পমাি ১৯ঙ্গি। ঙ্গকন্তু রঘুনাথ 
‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কাবেগ্রর্ন্থ ষষ্ঠ স্কর্ে অধোে পরর্খর্েন পমাি ঙ্গতনঙ্গি। েথম অধোর্ের 
সূচনাে কঙ্গব ‘পেোবলী’র নাম মািাত্মেমূলক ২০ সাংখেক পলাকঙ্গি উদ্ধার কর্রর্েন। তারপর 
৬ষ্ঠ স্কর্ের েথম অধোে– অজাঙ্গমর্লর উপাখোন অাংশ অবলম্বর্ন ঙ্গলঙ্গখত। ঙ্গদ্বতীে অধোে 
ঙ্গবষু্ণেূতগণ দ্বারা ভাগবত ধমে ঙ্গনরূপণ এবাং অজাঙ্গমলর্ক ঙ্গবষু্ণর্লার্ক আনেন। তৃতীে 



 

অধোর্ের ‘যমরার্জর চবষ্ণবধমে বণেনা’ অাংশও ঙ্গতঙ্গন পরর্খর্েন। ঙ্গদ্বতীে অধোে শুরু 
কর্রর্েন মূল ভাগবর্তর ষষ্ঠ স্কর্ের চতুথে অধোে ‘ের্ক্ষর শ্রীিঙ্গর আরাধনা’ অধোে পথর্ক 
কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে। পঞ্চম অধোর্ে নারর্ের উপর্ের্শ েক্ষ পুত্রর্ের চবরাগে এবাং নারের্ক 
ের্ক্ষর অঙ্গভশাপ অাংশ রর্ের্ে। ের্ক্ষর ঙ্গনর্েের্শ তার পুত্ররা একো তর্পাবর্ন যাে েজা 
সৃঙ্গষ্ট করার জনে। নারে পর্থ এর্স তাাঁর্ের উপর্েশ ঙ্গেল পৃঙ্গথবী পযেিন কর্র পর্র সৃঙ্গষ্টধমে 
পালন করর্ত। নারর্ের বচর্ন সকর্লই পৃঙ্গথবী পযেির্ন পগল। েক্ষ তাাঁর্ের জনে পশাকগ্রস্ত 
ির্ে পুনরাে এক িাজার পুত্র সৃঙ্গষ্ট কর্রঙ্গের্লন। ের্ক্ষর আর্ের্শ যখন তারা তপসোে মগ্ন 
ির্ত ঙ্গগর্েঙ্গের্লন তখন নারে পুনরাে তাাঁর্ের লক্ষে ভ্রষ্ট কর্রঙ্গের্লন। এই কথা শুর্ন েক্ষ 
নারের্ক অঙ্গভশাপ ঙ্গের্েঙ্গের্লন – 

           “সাঙ্গপে পতামাযক আহম পক রাঙ্গখর্ত পার্র। 

                        ঙ্গনরবঙ্গধ জগযত ভ্রহমি এর্কশ্বর্র।। 

                        একঙ্গেন এক স্থার্ন নর্ি মন ঙ্গস্থঙ্গত। 

          স্বীকার কঙ্গরো হনল মুঙ্গন মিামঙ্গত।।”৪৯ 

এরপর ষষ্ঠ অধোে ‘েক্ষ কনোগর্ণর বাংশ বণেনা’ অাংশ ঙ্গতঙ্গন অনুবার্ে পরর্খর্েন। 
এরপর ষষ্ঠ স্কর্ের সপ্তম অধোে ‘বৃিস্পঙ্গতর পেব পপৌরঙ্গিতে তোগ’ কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গতঙ্গন কর্েকঙ্গি 
পলার্কর অনুবার্ে পাঠর্কর কার্ে পপৌঁর্ে ঙ্গের্ের্েন। অষ্টম অধোর্ের ‘নারােণ কবর্চর 
উপর্েশ এবাং োনব ঙ্গবজে’ অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন মাত্র ৩ঙ্গি পলার্কর অনুবাে কর্রর্েন। 
পসই ঙ্গতনঙ্গি পলার্কই ঙ্গতঙ্গন ইর্ির নারােণ কবচ ধারণ ও অসুর জর্ের কথা সুস্পষ্ট ভার্ব 
বর্ল ঙ্গের্ের্েন। নবম অধোে ঙ্গবশ্বরূপ বধ ও বৃত্রাসুর্রর উৎপঙ্গত্তর কথা আর্ে। েশম 
অধোর্ের েধীঙ্গচ মুঙ্গনর উোরতা ও ইি বৃত্রাসুর যুদ্ধও কঙ্গব বণেনা কর্রর্েন। একােশ 
অধোর্ের বৃত্রাসুর্রর বীরবাণী ও ভগবৎ োঙ্গপ্ত োথেনা অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন পমাি ৯ঙ্গি পাংঙ্গক্ত 
অনুবাে কর্রর্েন। এখার্ন একঙ্গি ঙ্গবষে লক্ষণীে পয, ঙ্গতঙ্গন একােশ অধোে অনুবার্ের 
পর দ্বােশ অধোে ইর্ির বৃত্রবধ অনুবাে না কর্র ত্রর্োেশ অধোে ‘ইর্ির অশ্বর্মধ যজ্ঞ 
সাধন’ অনুবাে কর্রর্েন এবাং তারপর্রর অাংর্শ ঙ্গতঙ্গন দ্বােশ অধোে অনুবাে কর্র পুনরাে 
ত্রর্োেশ অধোর্ের ঙ্গকেোংশ অনুবাে কর্রর্েন।   

‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বে ষষ্ঠ স্কর্ের তৃতীে অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন কঙ্গব ঙ্গনর্ের্েন 
মূল ভাগবর্তর ষষ্ঠ স্কর্ের চতুেেশ অধোে ‘ঙ্গচত্রর্কতুর পশাক’ পথর্ক। ভাগবর্তর পঞ্চেশ 



 

অধোে ‘ঙ্গচত্রর্কতুর্ক পেবঙ্গষে নারে ও মিঙ্গষে অঙ্গিরার উপর্েশ’ ঙ্গতঙ্গন অনুবার্ে রার্খনঙ্গন। 
ঙ্গকন্তু মাত্র েুঙ্গি পাংঙ্গক্ত বেবিার কর্র ঙ্গতঙ্গন পাঠকর্ক জাঙ্গনর্ের্েন পয, েুই মুঙ্গনর পসখার্ন 
আগমন ঘিল— 

    “এইরূর্প কার্ন্দ রাজা পশার্ক অর্চতন। 

                      পিনকার্ল েুই মুঙ্গন চকল আগমন।।”৫০  

এরপর্রই পষাড়শ অধোে ঙ্গচত্রর্কতুর চবরাগে ও নারর্ের দ্বারা তাাঁর্ক সঙ্কষেণ মন্ত্রোর্নর 
েসি অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। ১৮তম অধোে অঙ্গেঙ্গত ও ঙ্গেঙ্গতর সন্তানগর্ণর এবাং 
মরুৎগর্ণর উৎপঙ্গত্ত বণেনা, ১৯তম অধোে পুাংসবন ব্রর্তর কথা এই অধোর্ে আর্লাচনাে 
জােগা পােঙ্গন। 

 ভাগবর্তর সপ্তম স্কর্ে অধোে আর্ে ১৫ঙ্গি। রঘুনাথ তাাঁর কার্বে অধোে পরর্খর্েন 
৫ঙ্গি। পেমতরঙ্গিণী কার্বে সপ্তম স্কে েথম অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন কাঙ্গিঙ্গন চেন কর্রর্েন মূল 
ভাগবর্তর সপ্তম স্কে েথম অধোে পথর্কই। সপ্তম স্কে েথম অধোর্ে আর্ে জে-ঙ্গবজর্ের 
কাঙ্গিঙ্গন। তারপর ঙ্গদ্বতীে অধোর্ে ঙ্গিরণোক্ষ বর্ধর পর ঙ্গিরণেকঙ্গশপু কতৃেক মাতা ও 
ভ্রাতুষু্পত্রর্ের সান্ত্বনাোন অধোে, অতঃপর তৃতীে অধোে ঙ্গিঙ্গরণেকঙ্গশপুর তপসো ও 
বরলাভ। চতুথে অধোে ঙ্গিরণেকঙ্গশপুর অতোচার এবাং েহ্লার্ের গুর্ণর বণেনা অধোর্ের 
অর্ধেক অাংশ এই েথম অধোর্ে পরর্খ বাঙ্গক অর্ধেক অাংশ ঙ্গের্ে ঙ্গদ্বতীে অধোর্ের সূচনা 
কর্রর্েন কঙ্গব। এই অাংর্শ ৪৪, ৪৫, ৪৬ পলার্কর অনুবাে রর্ের্ে মাত্র। ভাগবর্তর সপ্তম 
স্কে পঞ্চম অধোে ঙ্গিরণেকঙ্গশপুর েহ্লাে বর্ধর েোস অাংশ অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। 
অতঃপর ষষ্ঠ অধোর্ের ‘অসুর বালকর্ের েঙ্গত েহ্লার্ের উপর্েশ’ অাংশ অনুবার্ে 
পরর্খর্েন। সপ্তম অধোে মাতৃে গভেঙ্গস্থত েহ্লাের্ক নারর্ের উপর্েশ, অষ্টম অধোে নৃঙ্গসাংি 
ভগবার্নর আঙ্গবভোব, ঙ্গিরণেকঙ্গশপু বধ ও ব্রহ্মাঙ্গে পেবতাগণ কতৃেক ভগবার্নর স্তব, নবম 
অধোে েহ্লার্ের নৃঙ্গসাংি স্তব ও েশম অধোে েহ্লার্ের রাজোঙ্গভর্ষক বণেনা কর্রর্েন কঙ্গব। 
ঙ্গতঙ্গন তাাঁর কার্বের তৃতীে অধোর্ে মূল ভাগবর্তর েশম অধোর্ের ঙ্গকেোংশ ঙ্গত্রপুর েিন 
বৃত্তান্ত বণেনা কর্রর্েন। এখার্ন ঙ্গতঙ্গন ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, 
৬২, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ও ৭০ সাংখেক পলাকগুঙ্গল অনুবার্ে পরর্খর্েন। চতুথে অধোে কঙ্গব 
শুরু কর্রর্েন একােশ অধোর্ের মানবধমে, বণেধমে শ্রবণ কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গের্ে। এই অধোর্ে 
ভাগবর্তর দ্বােশ অধোে ঙ্গবঙ্গভন্ন আশ্রম ধর্মের কথা, ত্রর্োেশ অধোে যঙ্গত ধমে ঙ্গনরূপণ 
এবাং অবধূত েহ্লাে সাংবাে পথর্ক কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে কঙ্গব তাাঁর কার্বের কাঙ্গিঙ্গন গর্ড়র্েন। 



 

পঞ্চম অধোে কঙ্গব ঙ্গলর্খর্েন ভাগবর্তর চতুেেশ অধোে ‘গৃির্স্থর ঙ্গবঙ্গশষ্ট ধমে’ ও পঞ্চেশ 
অধোে ‘বণোশ্রম ধর্মের সারকথা’ অাংশ পথর্ক কাঙ্গিঙ্গন গ্রিণ কর্র।  

শ্রীমদ্ভাগবর্তর অষ্টম স্কর্ে অধোে আর্ে ২৪ঙ্গি। রঘুনার্থর পেমতরঙ্গিণী কার্বে 
কঙ্গব অধোে কর্রর্েন পমাি ৭ঙ্গি। ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বের অষ্টম স্কর্ের েথম 
অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন শুরু ির্ের্ে ভাগবর্তর অষ্টম স্কর্ের েথম অধোে ‘মন্বন্তর বণেনা’ অাংশ 
ঙ্গের্েই। এরপর এর্ক এর্ক ঙ্গদ্বতীে অধোে গর্জি উপাখোন, তৃতীে অধোে গর্জি কতৃেক 
ভগবার্নর স্তুঙ্গত বণেনা কর্রর্েন। ঙ্গকন্তু এরপর্রই পেখা যাে, ঙ্গতঙ্গন ঙ্গদ্বতীে অধোে ঙ্গলর্খর্েন 
মূল ভাগবর্তর পঞ্চম অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গনর্ে। এখার্ন চতুথে স্কে গজরার্জর স্বর্গে গমন 
অধোে ঙ্গতঙ্গন পুর্রাপুঙ্গর পঙ্গরতোগ কর্রর্েন। পঞ্চম অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গনর্ত আর্ে পেবতার্ের 
ব্রহ্মার ঙ্গনকি গমন ও ব্রহ্মার পরর্মশ্বর োঙ্গপ্ত। অষ্টম স্কর্ের ষষ্ঠ অধোে সমুদ্র মন্থর্নর 
জনে পেবাসুর্রর সঙ্গেস্থাপন ও অমৃতলার্ভর েোস অনুবাে কর্র কঙ্গব সপ্তম অধোে 
সমুদ্রমন্থর্ন কালকূি ঙ্গবর্ষর উৎপঙ্গত্ত এবাং মিার্ের্বর ঙ্গবষপান অধোে অনুবাে কর্রর্েন। 
অষ্টম অধোে ভগবার্নর পমাঙ্গিনী রূপ ধারণ, নবম অধোে পমাঙ্গিনীরূর্প ভগবার্নর অমৃত 
পঙ্গরর্বশন, েশম অধোে পেবাসুর সাংগ্রাম অনুবাে কর্রর্েন। এখার্ন লক্ষণীে, েশম 
অধোর্ের ঙ্গকেু অাংশ ঙ্গতঙ্গন ঙ্গদ্বতীে অধোর্ে এবাং বাঙ্গক অাংশ তৃতীে অধোর্ে পরর্খর্েন। 
তৃতীে অধোে সমূ্পণেভার্বই পেবাসুর্রর যুদ্ধ ঙ্গনর্ে ঙ্গলর্খর্েন কঙ্গব। একােশ অধোর্ের 
যুদ্ধাবসান ঙ্গবষর্ে আলাো ভার্ব পকান অধোে ঙ্গবভাজন ঙ্গতঙ্গন কর্রনঙ্গন। ঙ্গকন্তু ব্রহ্মার 
আর্ের্শ নারর্ের ের্বাধ বার্কে পয যুদ্ধাবসান ির্ের্ে তা কঙ্গব কর্েকঙ্গি পাংঙ্গক্তর অনুবার্ে 
পেঙ্গখর্ের্েন।  

চতুথে অধোর্ে কঙ্গব ভাগবর্তর অষ্টম স্কর্ের দ্বােশ অধোর্ের শ্রীভগবার্নর পমাঙ্গিনী 
রূপ েশের্ন শঙ্কর্রর পমাি বণেনা কর্রর্েন। পঞ্চম অধোে ত্রর্োেশ অধোর্ের ভঙ্গবষেৎ সপ্ত 
মন্বন্তর কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গের্ে শুরু কর্রর্েন কঙ্গব। এই অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন ১ম, ৪থে, ৬ষ্ঠ, ১০ম, 
১১শ পলার্করই অনুবাে কর্রর্েন। চতুেেশ অধোে মনুর্ের পৃথক পৃথক কমে ঙ্গনরূপণ ঙ্গতঙ্গন 
এর্কবার্রই পঙ্গরতোগ কর্র পঞ্চেশ অধোে চেতেরাজ বঙ্গলর শ্রীবৃঙ্গদ্ধ ও বঙ্গলরার্জর ির্স্ত 
সুরগর্ণর লাঞ্ছনা বণেনা কর্রর্েন। পষাড়শ অধোর্ের পেবমাতা অঙ্গেঙ্গতর্ক কশেপ মুঙ্গনর 
পর্োব্রত উপর্েশ োন অাংশও কঙ্গব এই অধোর্ে পরর্খর্েন। এরপর সপ্তেশ অধোে 
অঙ্গেঙ্গতর গর্ভে ভগবার্নর জন্ম এবাং অঙ্গেঙ্গতর্ক ভগবার্নর বরোন অধোর্ের অনুবাে। 
অষ্টােশ অধোে বঙ্গলর যজ্ঞশালাে ভগবার্নর বামন অবতার রূর্প আঙ্গবভোর্বর ঙ্গকেু অাংশ 



 

কঙ্গব অনুবার্ে পরর্খর্েন। এরপর বঙ্গলর ঙ্গনকি বামনর্ের্বর ঙ্গত্রপােভূঙ্গমর োথেনা, বঙ্গলর 
েঙ্গতজ্ঞা ও শুক্রাচার্যের বাধাোন অধোে অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। ষষ্ঠ অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন 
ভাগবর্তর ঙ্গবাংশ অধোে ‘বামন অবতার্রর ঙ্গবরািরূপ ধারণ’ এবাং পৃঙ্গথবী ও স্বগের্ক বোপ্ত 
কর্র েুই পের্ক্ষপ গ্রিণ বণেনা কর্রর্েন কঙ্গব। ভাগবর্তর একঙ্গবাংশ অধোে ‘ঙ্গবষু্ণ কতৃেক 
বঙ্গলর বেন’ অাংশও ঙ্গতঙ্গন অনুবার্ে পরর্খর্েন। এই অধোে পথর্ক ১ম, ২ে, ৫ম, ৭ম 
তারপর আবার ৩ে, ৪থে, ৮ম, ১৬শ, ১৭শ, ২৬শ, ২৮শ, ২৯শ, ৩২শ, ৩৩শ পলার্কর 
অনুবাে কর্রর্েন কঙ্গব। ২২তম অধোে সতেঙ্গনষ্ঠ বঙ্গলর বেনমুঙ্গক্ত ও ভগবান কতৃেক 
বরলাভ অনুবাে কর্রর্েন। ২৩তম অধোে ‘বঙ্গলর সুতল-র্লার্ক গমন’ অধোর্ের অনুবাে 
কর্র এই ষষ্ঠ অধোর্ের সমাঙ্গপ্ত পির্নর্েন কঙ্গব। সপ্তম অধোর্ে কঙ্গব মূল ভাগবর্তর 
চতুঙ্গবোংশ অধোে ভগবার্নর মৎসাবতার কাঙ্গিঙ্গন অনুবাে কর্র এই স্কে সমাপ্ত কর্রর্েন।  

ভাগবর্তর নবম স্কর্ে অধোে আর্ে ২৪ঙ্গি। রঘুনাথ তাাঁর কার্বে অধোে পরর্খর্েন 
৯ঙ্গি। নবম স্কে েথম অধোে ‘সূযেবাংশ কথা’ অবলম্বন কর্র কঙ্গব তাাঁর কার্বের েথম 
অধোে ঙ্গলর্খর্েন। এখার্ন ঋঙ্গষ বঙ্গশর্ষ্ঠর বর্র ইলার সুেেম্ন-োঙ্গপ্ত কথা, কাঙ্গতেকবর্ন বেুগণ 
সি তাাঁর স্ত্রীত্ব োঙ্গপ্ত, শ্রীপুরূরবার উৎপঙ্গত্ত, শাংকর্রর বর্র সুেের্ম্নর নারীত্ব ও পুরুষত্ব লাভ 
েভৃঙ্গত বণেনা কর্রর্েন। ঙ্গদ্বতীে অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন বঙ্গশষ্ঠ শার্প ‘পৃষর্ধ্রর’ শূদ্রত্বলাভ ও 
শ্রীিঙ্গরর আরাধনাে ঙ্গসঙ্গদ্ধ োঙ্গপ্ত বণেনা কর্রর্েন। নবম স্কে তৃতীে অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন 
মিঙ্গষে চেবন ও সুকনো-র্রবতীর কাঙ্গিঙ্গন এবাং ব্রহ্মার আর্ের্শ পরবত রাজার কনো 
পরবতীর্ক বলর্ের্বর ির্স্ত সমপের্ণর কাঙ্গিঙ্গনিুকু গ্রিণ কর্রর্েন। নবম স্কে চতুথে অধোে 
নভগ ও অম্বরীর্ষর বাংশ কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গতঙ্গন অনুবাে কর্রর্েন। এই অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন মূল 
ভাগবর্তর পঞ্চম অধোে েুবোসার েুঃখ পথর্ক পঙ্গরত্রাণ অাংশও পরর্খর্েন। ষষ্ঠ অধোর্ের 
কাঙ্গিঙ্গনর্ক পভর্ঙ ঙ্গতঙ্গন ঙ্গদ্বতীে ও তৃতীে অধোে কর্র ঙ্গনর্ের্েন। চতুথে অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন মূল 
ভাগবর্তর সপ্তম অধোে এবাং অষ্টম অধোে সগর বাংর্শর উপাখোন বণেনা কর্রর্েন। পঞ্চম 
অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন ভগীরর্থর গিা আনেন, ভগীরথ বাংশ, পসৌোস বৃত্তান্ত বণেনা কর্র েশম 
অধোর্ে ভগবান শ্রীরামচর্ির জীবনচঙ্গরতকথা অনুবাে কর্রর্েন। ঙ্গতঙ্গন েু-একঙ্গি পলার্কর 
অনুবাে কর্র রামচর্ির তাড়কা-বধলীলা, ধনুভেি, বনবাসলীলা, পসতুবেলীলা, রাম-রাবণ 
যুদ্ধ, রাবণ বধ েভৃঙ্গত বণেনা কর্রর্েন। মূল ভাগবর্তর নবম স্কর্ের একােশ অধোে 
রামচর্ির যজ্ঞ সম্পােন ঙ্গতঙ্গন এই পঞ্চম অধোর্ে পরর্খর্েন।  



 

ষষ্ঠ অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গতঙ্গন শুরু কর্রর্েন নবম স্কর্ের দ্বােশ অধোে কুশ বাংশ 
বণেনা ঙ্গের্ে। এরপর ত্রর্োেশ অধোে ঙ্গনঙ্গম রাজার পুনজেন্ম ও তাাঁর পুত্র জনক রাজার 
বাংশ বণেনা কর্রর্েন কঙ্গব। সপ্তম অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন পরর্খর্েন ভাগবর্তর চতুেেশ অধোে 
পসামবাংর্শর কাঙ্গিঙ্গন, পঞ্চেশ অধোে ঋচীক, জমেঙ্গগ্ন ও পরশুরার্মর উপাখোন, পষাড়শ 
অধোে পরশুরার্মর ক্ষত্রীে ঙ্গনধন অাংশ। অষ্টম অধোর্ে আর্ে ভাগবর্তর সপ্তেশ অধোে 
আেু বাংশকথা, রঙ্গজ রাজার বাংশ, অষ্টােশ অধোে যযাঙ্গত উপাখোন, ঊনঙ্গবাংশ অধোে 
যযাঙ্গতর চবরাগে, ঙ্গবাংশ অধোে পুরু বাংশ, রাজা েুেন্ত ও ভরত চঙ্গরত্র কথা, একঙ্গবাংশ 
অধোে রাজা রঙ্গন্তর্ের্বর েসি এবাং দ্বাঙ্গবাংশ অধোে জরাসে, যুঙ্গধঙ্গষ্ঠর ও েুর্যোধনাঙ্গের 
জন্ম কথা। নবম অধোর্ে ঙ্গতঙ্গন অনুবার্ে পরর্খর্েন শ্রীমদ্ভাগবর্তর নবম স্কর্ের ত্রর্োঙ্গবাংশ 
অধোে—যেুবাংশ ঙ্গবস্তার ও ২৪ তম অধোে, ঙ্গবেভে পুত্রর্ের কাঙ্গিঙ্গন। এই পযেন্তই নবম 
স্কর্ের ঙ্গবস্তার। এরপর্র ঙ্গতঙ্গন েশম, একােশ ও দ্বােশ স্কর্ের অনুবাে কর্রর্েন। েশম, 
একােশ ও দ্বােশ স্কর্ের ঙ্গতঙ্গন োে সব পলার্করই অনুবাে কর্রর্েন। সাংসৃ্কত ভাগবর্তর 
মূল পলার্কর হুবহু আক্ষঙ্গরক অনুবাে এই ঙ্গতনঙ্গি স্কে।  

আর্লাচনার পশর্ষ বলা যাে, রঘুনাথ পাঙ্গণ্ডতে সিকার্র মূল ভাগবর্তর োে সব স্কর্েরই 
অনুবাে কর্রর্েন। পেখা যাে, পকান স্কর্ের অধোে পথর্ক ঙ্গতঙ্গন কাঙ্গিঙ্গন গ্রিণ কর্রর্েন, 
পকান পকান কাঙ্গিঙ্গন আবার বজেন কর্রর্েন। আমরা এঙ্গিও লক্ষ কর্রঙ্গে পয, কখনও ঙ্গতঙ্গন 
পকান অধোর্ের কাঙ্গিঙ্গন ঙ্গবঙ্গক্ষপ্ত ভার্ব আর্গর ও পর্রর অধোর্েও পরর্খর্েন। ঙ্গকন্তু মূল 
ভাগবর্তর কাঙ্গিঙ্গনর্ক ঙ্গতঙ্গন পকাথাও পঙ্গরবতেন কর্রন ঙ্গন। স্বকর্পাল কঙ্গল্পত রচনা পঙ্গরিার 
কর্র ঙ্গতঙ্গন যথাসাধে মূলর্ক অনুসরণ কর্র তাাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ গর্ড় তুর্লর্েন। 
কার্বের আকার ও অবেব এর ঙ্গের্ক নজর ঙ্গের্ত ঙ্গগর্ে অর্নক সমে মূর্লর বণেনার বির 
ও খুাঁঙ্গিনাঙ্গি তথে বাে ঙ্গের্ত ির্ের্ে কঙ্গবর্ক। আর পস কারর্ণই িের্তা কাবেঙ্গির 
গ্রিণর্যাগেতা বৃঙ্গদ্ধ পপর্ের্ে। এর্ক্ষর্ত্র অঙ্গসতকুমার বর্ন্দোপাধোর্ের মন্তবে েঙ্গণধান পযাগে। 
তাাঁর কথাে—  

 “ভাগবর্তর মর্তা ঙ্গবঙ্গচত্র ঙ্গবষেপূণে ও েুরূি োশেঙ্গনক তর্ি স্ফীতকাে পুরাণ গ্রর্ন্থর 
পুরা অনুবাে কঙ্গরর্ত ঙ্গগো পোর ঙ্গত্রপেীর্ত পাঙ্গড় জমার্না অঙ্গতশে েুরূি। কঙ্গব 
তািার্ত সােলেলাভ কঙ্গরোর্েন। ইিার্ত পঙ্গরিন্ন পোর্র মুল কাঙ্গিঙ্গন বা তি 
সাংর্ক্ষর্প ঙ্গববৃত িইোর্ে। ঙ্গকন্তু সাংঙ্গক্ষপ্ত িওো সর্ত্বও ইিার ধারাবাঙ্গিকতা ঙ্গবর্শষ 
কু্ষন্ন িে নাই।”৫১  
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৩৫৯। 

২.  ঙ্গবেোসাগর, নন্দলাল (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, মেমনঙ্গসাংি, োকা, ৪৫৯ শ্রীচচতনোব্দ; ৩০ পশ কাঙ্গত্তেক, 
েকাশ- ১৩৫২ বিাব্দ, পৃষ্ঠা - ঙ্গনর্বেন অাংশ। 

৩. পসন, েীর্নশচি : ‘বিভাষা ও সাঙ্গিতে’, ঙ্গদ্বতীে খণ্ড, অঙ্গসতকুমার বর্ন্দোপাধোে 
সম্পাঙ্গেত, পঙ্গশ্চমবি রাজে পুস্তক পষেৎ, আযে মোনসন (নবম তল), ৬এ রাজা 
সুর্বাধ মঙ্গেক পস্কাোর, কলকাতা-১৩, নবম সাংস্করণ, পষেৎ কতৃেক েথম মুদ্রণ 
১৯৮৬/এ, পষেৎ কতৃেক তৃতীে মুদ্রণ, আগস্ট ২০০২/ঙ্গব, পৃষ্ঠা - ৫৪০। 

৪.  বর্ন্দোপাধোে, অঙ্গসতকুমার : ‘বাাংলা সাঙ্গির্তের ইঙ্গতবৃত্ত’, (ঙ্গদ্বতীে খণ্ড-চচতনে যুগ), 
মডাণে বুক এর্জন্সী োইর্ভি ঙ্গলঙ্গমর্িড, ১০ বঙ্গঙ্কম চোিাজেী স্ট্রীি, কঙ্গলকাতা-১২, 
েথম সাংস্করণ- ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৭২২। 

৫. অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাঙ্গেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, েথম খণ্ড, গীতা পেস, 
পগারক্ষপুর (ইউ.ঙ্গপ), েধান কাযোলে-- পগাঙ্গবন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭,  ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশকাল : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ৪৬। 

৬.  বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৩। 

৭.  অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাঙ্গেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, েথম খণ্ড, গীতা পেস, 
পগারক্ষপুর (ইউ.ঙ্গপ), েধান কাযোলে-- পগাঙ্গবন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭,  ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশকাল : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৫৫। 

৮.  পরমিাংস, ঙ্গবষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, পগৌড়ীে মঠ, বাগবাজার, কঙ্গলকাতা-৩, তৃতীে সাংস্করণ, 



 

েকাশকাল- ১২ই চচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ পশ মাচে, ১৯৮৬ ঙ্গিষ্টাব্দ, েথম স্কে, 
পৃষ্ঠা - ৬। 

৯.  স্বামী, অখণ্ডানন্দ সম্পাঙ্গেত : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, গীতা পেস, পগারক্ষপুর 
(ইউ.ঙ্গপ), ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশকাল-২০১৬, েধান কাযোলে- পগাঙ্গবন্দ ভবন, 
১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, কলকাতা—৭০০০০৭, পৃষ্ঠা – ১৫৪। 

১০.  বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৯। 

১১.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১২। 

১২.  শাস্ত্রী, শ্রীকৃষ্ণোস (সম্পাঙ্গেত) : ‘শ্রীশ্রীপেোবলী’, শ্রীরূপ পগাস্বামী সাংগৃিীত, 
শ্রীআনন্দর্গাপাল পবোন্তচাযেে অনুবাঙ্গেত, সাংসৃ্কত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, ঙ্গবধান সরণী, 
কঙ্গলকাতা- ৭০০০০৬, েকাশ- শ্রীঅন্নকূি পগাবদ্ধেন-পূজা ঙ্গতঙ্গথ, ১১ কাঙ্গতেক, ১৪০৭ 
বিাব্দ, ২৮ অর্টাবর, ২০০০ ঙ্গিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা - ২৩-২৪।  

১৩. বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ১। 

১৪.  পরমিাংস, ঙ্গবষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, পগৌড়ীে মঠ, বাগবাজার, কঙ্গলকাতা-৩, তৃতীে সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই চচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ পশ মাচে, ১৯৮৬ ঙ্গিষ্টাব্দ, েথম স্কে, 
পৃষ্ঠা - ১। 

১৫.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১।  

১৬.  বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ১। 

১৭.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১। 



 

১৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

২০. ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

২১.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

২২. ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

২৩.  অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাঙ্গেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, েথম খণ্ড, গীতা পেস, 
পগারক্ষপুর (ইউ.ঙ্গপ), েধান কাযোলে-- পগাঙ্গবন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭,  ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬,পৃষ্ঠা - ৪৮। 

২৪.  পরমিাংস, ঙ্গবষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, পগৌড়ীে মঠ, বাগবাজার, কঙ্গলকাতা-৩, তৃতীে সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই চচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ পশ মাচে, ১৯৮৬ ঙ্গিষ্টাব্দ, েথম স্কে, 
পৃষ্ঠা -২। 

২৫.  বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৪। 

২৬.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৪। 

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫। 

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫। 

২৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৫। 

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬। 

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬। 

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬। 

৩৩.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৭। 



 

৩৪.  অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাঙ্গেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, েথম খণ্ড, গীতা পেস, 
পগারক্ষপুর (ইউ.ঙ্গপ), েধান কাযোলে-- পগাঙ্গবন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭,  ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ১৪১-১৪২। 

৩৫.  বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ৮। 

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ৮।  

৩৭.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৯।  

৩৮.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৯।  

৩৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১১। 

৪০.  অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাঙ্গেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, েথম খণ্ড, গীতা পেস, 
পগারক্ষপুর (ইউ.ঙ্গপ), েধান কাযোলে-- পগাঙ্গবন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭,  ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৮২। 

৪১.  বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ১২। 

৪২.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১১। 

৪৩.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১৩। 

৪৪.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯। 

৪৫.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯। 

৪৬.  অখণ্ডানন্দ, স্বামী (সম্পাঙ্গেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, েথম খণ্ড, গীতা পেস, 
পগারক্ষপুর (ইউ.ঙ্গপ), েধান কাযোলে-- পগাঙ্গবন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭,  ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ২৮৫-২৮৬। 



 

৪৭.  বসু, নর্গিনাথ (সম্পাঙ্গেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ঙ্গবরঙ্গচত শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’, 
বিীে সাঙ্গিতে পঙ্গরষে, ১৩৭/১ কণেওোঙ্গলস  েীি, কঙ্গলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা - ২০।  

৪৮.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২৫। 

৪৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০।  

৫০.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৮৫।  

৫১.  বর্ন্দোপাধোে, অঙ্গসতকুমার : ‘বাাংলা সাঙ্গির্তের ইঙ্গতবৃত্ত’, (ঙ্গদ্বতীে খণ্ড-চচতনে যুগ), 
মডাণে বুক এর্জন্সী োইর্ভি ঙ্গলঙ্গমর্িড, ১০ বঙ্গঙ্কম চোিাজেী স্ট্রীি, কঙ্গলকাতা-১২, 
েথম সাংস্করণ ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৭২৫।  

 


