
 

 ষষ্ঠ অধ্যায়  

ভাগবত অনুবাদের ধ্ারায় ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’র  

তুলনামূলক ববচার 

মধ্যযুদগর বাাংলা সাবিদতয কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ববেবযাদসর সাংসৃ্কত ভাষায় বলখা 
‘শ্রীমদ্ভাগবতম ’ পুরাণ বববভন্নভাদব েভাব ববস্তার কদরদে। বসই েভাব পরবততী সাবিদতয 
কীভাদব ও কতটা পদেদে তা আদলাচনার অবকাশ রাদখ ববদশষভাদব। বলা যায় বয, 
ববষ্ণব ধ্দমতর ওপর শ্রীমদ্ভাগবদতর েভাব অসীম। শ্রীদ্বচতদনযর েববততত বগৌেীয় ববষ্ণব 
মদত ভাগবতই োমাণয বদল গৃিীত িদয়বেল। বকন্তু সবিক অনুবাদের অভাদব গায়ক, 
পািক ও বরাতৃগণ মূল ভাগবত রস আস্বােদন একসময় ববিত িবিল। তাই সাংসৃ্কত 
ভাগবত যখন বাাংলা ভাষায় অনূবেত িল, তখন ববষ্ণব সমাজ ও সাধ্ারণ পািক সমাদজ 
এর বয অতযন্ত আের িদয়বেল তা সিদজই অনুদময়। সাংসৃ্কত ভাষায় বলখা ববেবযাদসর 
‘শ্রীমদ্ভাগবত’ ও কৃষ্ণলীলা অবলম্বন কদর বাাংলা ভাষায় বয সকল শ্রীকৃষ্ণচবরত বলখা 
িদয়দে তার মদধ্য মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাল বিদসদব েথম ও সবতাদপক্ষা োচীন। 
এই েসদি খদগন্দ্রনাথ বমত্র তাাঁর সম্পাবেত ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণববজয়’ গ্রদে বদলদেন—  

“ইউদরাদপর ইবতিাদস বযমন ইাংরাবজ ভাষায় জন  উইবিফ  সর্ব্তেথদম 
বাইদবল অনুবাে কবরয়া Morning star of the Reformation বা 
ধর্মসংস্কার আন্দালন্ের শুকতারা নাদম অবভবিত িইয়াদেন, মালাধ্র বসু 
ধ্র্ম্তসাংস্কারক না িইদলও, শ্রীদ্বচতদনযর জদের পূদর্ব্ত শ্রীকৃষ্ণববজয় রচনা 
করার জনয ভারতীয় ইবতিাদস অনুরূপ আখযা পাইবার বযাগয।”১  

‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচনার পর বথদক অষ্টােশ শতাব্দীর বশষভাগ পযতন্ত বববভন্ন ভাষায় বহু 
বলখক শ্রীমদ্ভাগবদতর আখযানভাগদক উপজীবয কদর শ্রীকৃষ্ণচবরতকথা রচনা কদরদেন। 
তার মদধ্য আসাদমর শঙ্করদেব, উবেষযার জগন্নাথ োস ও বাাংলার রঘুনাথ ভাগবতাচাযত 
োয় একই সমদয় ভাগবত অবলম্বদন গ্রে বলদখদেন। জানা যায় বয, শ্রীদ্বচতনযদেব জগন্নাথ 
োস ও রঘুনাথ ভাগবতাচাদযতর ভাগবত পাি শুদনবেদলন এবাং শঙ্করদেদবর সদি তাাঁর 
সাক্ষাৎকার ঘদটবেল। শ্রীদ্বচতনযদেব রঘুনাদথর বরািনগদরর বাবেদত অবতবথ বিদসদব 
এদসবেদলন এবাং বকেুবেন বসখাদন অবস্থান কদরবেদলন। বসখাদন মিােভু রঘুনাদথর মুদখ 
ভাগবত পাি শুদন েসন্ন িদয় তাাঁদক ‘ভাগবতাচাযত’ উপাবধ্ বেদয়বেদলন। শ্রীদ্বচতনয আরও 



 

বদলবেদলন এই কাজ বযতীত অনয কাজ বযন বতবন না কদরন। এরপর বথদকই রঘুনাথ 
তাাঁর বাবক জীবন ভাগবদতর অনুশীলন কদরদেন। শ্রীমদ্ভাগবত অতযন্ত েুরূি গ্রে। সাংসৃ্কত 
এবাং বাাংলা েুবট ভাষার ওপর অসাধ্ারণ েক্ষতা না থাকদল এর যথাযথ অনুবাে সম্ভব 
নয়। রঘুনাথ বসবেক বথদক অসামানয পবিত বযবি বেদলন। েুবট ভাষাদতই বতবন বেদলন 
সমান পারেশতী। তাই তাাঁর অনূবেত ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ ভাগবদতর যথাযথ অনুবাে িদয় 
ববষ্ণব সমাদজর পরম আেদরর বস্তু িদয়দে।  

        বাাংলা কৃষ্ণমিল কাবযগুবল ভাগবত অনুসরণে বলখা। বকাদনা একবট গ্রদের 
অনুকরণ বা অনুসরণ তখন িয়, যখন গ্রেবট জনসমাদজ-ববণেষ কদর পবিত সমাদজ 
পবরবচত িদয় ওদি। মূল গ্রদের ভাব ও রদস আকৃষ্ট িদয়ই বকউ বকউ বসই গ্রেদক 
ভাষান্তবরত কদর থাদকন। বসই বেক বথদকই েথম কৃষ্ণমিল কাবয মালাধ্র বসুর 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’। রচনাকাল ১৪৭৩-৮০ বিষ্টাব্দ অথতাৎ পিােশ শতাব্দীর বশষাধ্ত। মালাধ্দরর 
িাত ধ্দরই আমরা অদনকগুবল কৃষ্ণমিল কাবয বপদয় যাই। বযগুবলর মদধ্য রদয়দে-- 
মাধ্বাচাদযতযর ‘শ্রীকৃষ্ণমিল’, রঘুনাথ ভাগবতাচাদযতর ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, কববদশখর 
বেবকীনন্দন বসাংি রবচত ‘দগাপালববজয়’, েুুঃখী শযামোদসর ‘দগাববন্দমিল’, পরশুরাম 
রবচত ‘শ্রীকৃষ্ণমিল’, ভবানদন্দর ‘িবরবাংশ’, অবভরাম োদসর ‘দগাববন্দববজয়’ ইতযাবে। 
এইসব রচনার মদধ্য কববরা কখনও ভাগবতদক অনুকরণ-অনুসরণ কদরদেন, কখনও 
স্বকদপালকবিত কাবিবনদক জুদে বেদয়দেন, আবার কখনও বা ভাগবত কাবিবনর গ্রিণ, 
বজতন ও সাংদক্ষপণও কদরদেন। মালাধ্র বসু শ্রীমদ্ভাগবদতর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবাে কদরন 
বন। বতবন মূলত েশম ও একােশ স্কদের এবাং ৈােশ স্কদের বকেু অধ্যাদয়র অনুবাদ 
কদরদেন মাত্র। শ্রীকৃদষ্ণর জীবনী অবলম্বন কদর স্বাধ্ীনভাদব বতবন তাাঁর কাবযদক গদে 
তুদলবেদলন। বকন্তু রঘুনাথ ভাগবতাচাযত শ্রীমদ্ভাগবতদক পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাদব অনুসরণ 
কদরদেন তাাঁর অনুবাে কাদযত। বতবন গ্রদের শুরুদত বদল বনদয়দেন-- “মিাভাগবদত না 
কবিব অনয কথা।”২  এই েবতজ্ঞা বতবন অক্ষদর অক্ষদর পালন কদরদেন। ভাগবত ববিভূতত 
বকাদনা ঘটনা বা বণতনা বতবন বকাথাও সাংদযাজন কদরনবন। বকন্তু মালাধ্র বসু শ্রীকৃদষ্ণর 
ঐশ্বযত ও ভগবত সত্ত্বাদক তাাঁর কাদবয মুখয স্থান বেবার কারদণ ভাগবত ববণতত বহু ঘটনাদক 
পবরিার কদরদেন। বহু োকৃবতক বণতনা তাাঁর কাদবযর মবিমা কু্ষণ্ণ করদত পাদর বভদব 
বতবন বনদজর মদতা তা সাবজদয়দেন।  



 

        কৃষ্ণমিল কাবযধ্ারার েুই কবব মালাধ্র বসু ও রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ভাগবত 
অনুসরদণ তাাঁদের কাবয রচনা কদরদেন। এখাদন একবট কথা বদল বনওয়া েদয়াজন বয, 
মালাধ্র মূলত ভাগবদতর েশম ও একােশ স্কে এবাং ৈােশ স্কদের সামানয অাংশ অবলম্বন 
কদর কৃষ্ণলীলা বণতনা কদরদেন। বকন্তু রঘুনাথ স্কে ও অধ্যায় ধ্দর ভাগবদতর অনুবাে 
কদরদেন। যবেও েথম ৯বট স্কদে বস অনুবাে বনতান্ত সাংবক্ষপ্ত। তাাঁর অনুবাে সম্পদকত 
শ্রীভাগবত মিারাজ সম্পাবেত ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ গ্রদের বনদবেন অাংদশ বেখা যায়-  

“পরমভাগবত শ্রীল রঘুনাথ ভাগবত আচাযতযেভু শ্রীমদ্ভাগবদতর েবত স্কদের োয় 
অধ্যাদয়র েধ্ান েধ্ান বলাক সমূদির বিানুবাে কবরয়াদেন। ববদশষতুঃ এই গ্রদে– 
েথম ও বৈতীয় স্কদের অধ্যায় সমূি িইদত বকেু বকেু বলাদকরই বিানুবাে 
কবরয়াদেন, বকন্তু বতবন তৃতীয় িইদত নবম স্কে পযতন্ত োয় েবত অধ্যাদয়র োয় 
বলাদকরই অবত  রসাল পেযানুবাে কবরয়াদেন। েশম, একােশ ও ৈােশ স্কদের 
সমস্ত অধ্যাদয়র োয় েবত বলাদকরই বতবন অনুবাে কবরয়াদেন।”৩  

বতবন ভাগবদতর োয় সমস্ত স্কদের অনুবাে করদলও েশম, একােশ ও ৈােশ স্কদের 
অনুবাদে যদথষ্ট যত্নশীল িদয়দেন এবাং বাবকগুবল খুব সাংদক্ষদপ কদরদেন একথা বলা 
যায়। মালাধ্র ও রঘুনাথ েুজদনই ভাগবদতর েশম স্কে অবলম্বন কদর কৃষ্ণলীলা বণতনা 
কদরদেন। একােশ স্কদের অাংশ মালাধ্দর আদে, তদব সাংদক্ষদপ।  

         মালাধ্র কৃত ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ গ্রেবটদক বিক ভাগবদতর অনুবাে বলা যুবিসিত 
নয়। কারণ অনুবাে বলদত সাধ্ারণ ভাদব মূদলর হুবহু ভাষান্তরদকই ববাঝায়। বকন্তু 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ সবতত্র হুবহু ভাষান্তর নয়। ভাগবত ববিভূতত অবতবরি বণতনাও শ্রীকৃষ্ণববজদয় 
আদে। সাধ্ারণত ভাগবদতর েশম স্কদে কৃদষ্ণর ঐশ্বযতভাব এবাং মাধু্যতভাব েুবটই েকট। 
মালাধ্দরর কাদবয কৃদষ্ণর ঐশ্বযতভাবই েধ্ান। মাধু্যতভাব অদপক্ষাকৃত পরবততীকাদলর 
বযাপার। তাই শ্রীকৃষ্ণববজদয় েধ্ানত কৃদষ্ণর ব্রজলীলা, মথুরালীলা এবাং ৈারকালীলাই 
বববশ োধ্ানয লাভ কদরদে। মালাধ্র বসু বৃন্দাবনলীলার শুধু্মাত্র মূল ঘটনাগুবল অনুসরণ 
কদরদেন। এমনবক, ভাগবত ববিভূতত নানা ঘটনারও বতবন সবন্নদবশ ঘবটদয়দেন কৃদষ্ণর 
ঐশ্বযতভাবদক পবরসু্ফট করদত। বযমন, মালাধ্র উদ্ধব কতৃতক কৃদষ্ণর ববশ্বরূপ েশতদনর েীঘত 
বণতনা বেদয়দেন, এই অাংশ ভাগবদত বনই। আবার কালীয়েমন কাবিবনদত মালাধ্র 
বগাপীদের উদেখ কদরনবন, যবেও ভাগবদত বগাপী-কথা আদে। অনযবেদক রদয়দে 
ভাগবতাচাদযতর ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, যাদক ভাগবদতর অনুবাে ধ্রাই বরয়। কারণ বতবন 



 

স্কে এবাং অধ্যায় ধ্দর ভাগবদতর অনুবাে কদরদেন। কবব মালাধ্র ও রঘুনাথ ভাগবত 
গ্রেদক কতখাবন অনুসরণ এবাং অনুকরণ কদর কৃষ্ণলীলা বণতনা কদরদেন তার তুলনামূলক 
আদলাচনা করার আদগ ভাগবদতর েশম, একােশ ও ৈােশ স্কদের ববষয় তাবলকার পবরচয় 
বেওয়ার েদয়াজন আদে।  

       ভাগবদতর েশম স্কে নর্ব্ই অধ্যাদয় ববভি। এই নর্ব্ই অধ্যায় আবার েুইবট 
অদধ্ত ববভি— পূবতাধ্ত এবাং উত্তরাধ্ত। ১ম অধ্যায় ‘ভগবান কতৃতক পৃবথবীদক আশ্বাসেোন’ 
বথদক শুরু কদর ৪৯তম অধ্যায় ‘অকূ্রদরর িবস্তনাপুর গমন’ পযতন্ত অাংশ পূবতাদধ্তর অন্তগতত। 
আর ৫০তম অধ্যায় ‘জরাসদের সদি যুদ্ধ এবাং ৈারকাপুরী বনমতাণ’ বথদক ৯০তম অধ্যায় 
‘ভগবান শ্রীকৃদষ্ণর লীলানুক্রম বণতনা’ পযতন্ত অাংশ উত্তরাদধ্তর অন্তগতত। েবতবট অধ্যাদয়র 
কাবিবন সূত্রাকাদর বেওয়া িল--  

  ১ম অধ্যাদয় আদে-- রাজা পরীবক্ষৎ কতৃতক সূতদক বলরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর জে, ধ্মত, 
ও লীলা ববষয়ক েশ্ন, সূত কতৃতক পরীবক্ষদতর েদশ্নর উত্তর োন, ভগবান কতৃতক পৃবথবীদক 
আশ্বাস েোন, বসুদেব-দেবকীর বববাি, বেববাণী রবদণ কাংদসর বেবকীদক বধ্ করদত 
উেযত িওয়া, বসুদেদবর কাংদসর েশাংসাবে এবাং জেমাত্র বনজপুত্র কাংদসর িাদত 
সমপতদণর েবতজ্ঞা কদর বেবকী বদধ্ বনবৃত্ত করা, নারদের কাংসদক উপদেশ েোন, কাংস 
কতৃতক বেবকী এবাং বসুদেবদক কারাগাদর শৃঙ্খলাবদ্ধ কদর রাখা এবাং বসুদেব-দেবকীর 
েয় পুত্র বধ্। ২য় অধ্যাদয়র ববষদয় আদে মগধ্রাজ জরাসে ও বেতযরাজগদণর সিায়তায় 
কাংদসর যেুকুল ধ্বাংদসর জনয গমন, শ্রীববষু্ণ ভগবাদনর অাংশভূত বশষনাগ অথতাৎ 
অনন্তদেদবর বেবকীর সপ্তম গদভত েদবশ, বেবকীর সপ্তম গভত রক্ষার জনয পৃবথবীদত 
বযাগমায়ার আববভতাব, বযাগমায়া কতৃতক বেবকীর গভত আকষতণ কদর তা বরাবিণীর উেদর 
স্থাপন, কাংস কতৃতক বেবকী গদভত ববষু্ণর আববভতাব েশতন এবাং তাাঁর জে েতীক্ষা, বেবগণ 
কতৃতক ববষু্ণর স্তুবত। ৩য় অধযান্য়র ববষয়-- শ্রীকৃন্ের জন্ম, জগৎর্য় জল-বাতাস-আকাে, 
পশু-পক্ষী, সাধু-সৎপুরুষন্দর আেদ উৎফুল্লতা, ণদবতাগন্ের পুষ্পবৃবি, বসুন্দব কতৃমক 
ভগবান্ের রূপ দেমে ও কৃতাঞ্জবলপুন্ে ভগবান্ের স্তব, কংস কতৃমক বেন্জর সন্তােবন্ধর 
কথা ভগবােন্ক জ্ঞাপে, ণদবকী কতৃমক েবজাত পুন্ের র্ন্ধয পুরুন্ষাত্তর্ শ্রীভগবান্ের 
লক্ষণ দেমে, ণদবকীর স্তব, ভগবান্ের পূবম-পূবম জন্ন্মর কথা স্মরে কবরন্য় বসুন্দব ও 
ণদবকীর সন্দহভঞ্জে, শ্রীকৃেন্ক ণকান্ল কন্র বসুন্দন্বর েদভবন্ে গর্ে এবং বেজ 
পুেন্ক বদন্য় যন্োদার কেযান্ক বেন্য় প্রতযাবতমে। ৪থম অধযায় -– প্রহরী কতৃমক কংসন্ক 



 

ণদবকীর সন্তাে লান্ভর সংবাদ জ্ঞাপে, কংন্সর র্হার্ায়া বন্ধর ণেিা, র্হার্ায়ার র্হীয়সী 
ণদবীরূপ েদেমে, র্হার্ায়ার রু্ন্ে কংন্সর রৃ্তুযর দদববােী শ্রবে এবং বেজ বধকারীন্ক 
বেধন্ের জেয অসুরন্দর সন্ে পরার্েম। ৫র্ অধযান্য়র ববষয়-- শ্রীকৃন্ের জন্ন্ম েদালন্য় 
আেদ উৎসব, বসুন্দব ও েন্দর সাক্ষাৎ ও কবথাপকথে। ৬ষ্ঠ অধযান্য়র ববষয়– পূতো 
উদ্ধার, যন্োদা-ণরাবহেী এবং ণগাপীগে কতৃমক ণগাপুচ্ছ আোর পালে ও বালক শ্রীকৃন্ের 
সবমান্ের রক্ষা ববধাে। ৭র্ অধযান্য়র ববষয়–- রাজা পরীবক্ষন্তর শ্রীকৃন্ের বালযলীলা 
ববষয়ক প্রশ্ন, েকেভঞ্জে, তৃোবতম দদতয বধ। ৮র্ অধযান্য়র ববষয়–- বসুন্দন্বর ণপ্ররোয় 
েদালন্য় গগম রু্বনর আগর্ে, েদ কতৃমক গগম রু্বনণক দুই বালন্কর োর্করন্ের বেবর্ত্ত 
প্রাথমো, রু্বন কতৃমক বলরার্ ও কৃন্ের জাতসংস্কার ও োর্করে, বলরার্ ও শ্রীকৃন্ের 
বালযলীলা কথে, শ্রীকৃন্ের রু্ের্ণ্ডন্ল যন্োদার বেবেল ববশ্ব-ব্রহ্মাি দেমে। ৯ম অধ্যাদয়র 
ববষয়-- যদশাো কতৃতক উেূখদল শ্রীকৃদষ্ণর বেন, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক যক্ষাবধ্পবত কুদবদরর পুত্র 
নলকূবর এবাং মবণগ্রীদবর মুবি। ১০ম অধ্যাদয়র ববষয়-- পরীবক্ষৎ এর েদশ্ন শুকদেব 
কতৃতক নারে-শাদপ কুদবর পুত্র নলকূবর ও মবণগ্রীদবর পৃবথবীদত যমলাজুতন বৃক্ষরূপ োবপ্ত 
কথন এবাং শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক যমলাজুতন ভি, নলকূবর ও মবণগ্রীব কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব। 
১১শ অধ্যাদয়র ববষয়-- বলরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর অবনষ্ট আশঙ্কায় নন্দ ও বগাপগদণর ব্রজভূবম 
তযাগ ও বৃন্দাবদন বসবত স্থাপন, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বৎসাসুর ও বকাসুর বধ্। ১২শ অধ্যাদয়র 
ববষয়-- শ্রীকৃদষ্ণর বনদভাজদন গমন, বগাপবালকদের সদি শ্রীকৃদষ্ণর ক্রীো, অঘাসুর বধ্। 
১৩শ অধ্যাদয়র ববষয়-- বগাপবালকদের সদি শ্রীকৃদষ্ণর বনদভাজন, শ্রীকৃদষ্ণর মদনাির 
মবিমা বেখার জনয ব্রহ্মা কতৃতক বগাবৎস-রূপ ধ্ারণ, বগাপবালকগণদক অপিরণ এবাং 
বনদজর অন্তধ্তান, শ্রীকৃদষ্ণর বগাবৎস ও বগাপালক রূপ ধ্ারণ। ১৪শ অধ্যাদয়র ববষয়-- 
ব্রহ্মা কতৃতক ভগবাদনর স্তুবত। ১৫শ অধ্যাদয়র ববষয়-- বগা-চারণেদল শ্রীকৃদষ্ণর বদন গমন 
এবাং বধ্নুকাসুর বধ্, কালীয় নাদগর ববদষ মৃত বগাপবালকদের পুনজতীবন োন। ১৬শ 
অধ্যাদয়র ববষয়-- শ্রীকৃদষ্ণর কালীয় েমন লীলা, নাগপত্নীদের বগাববন্দ স্তব, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক 
কালীয় উদ্ধার ও তাদক স্ত্রী-পুত্র-বমত্র সি রমণক ৈীদপ বেরণ। ১৭শ অধ্যাদয় আদে–- 
রমণক ৈীপ পবরতযাগপূবতক কালীয়নাদগর যমুনা-েদবদশর কারণ বণতনা, কালীয় েমন বশদষ 
পুনরাগত শ্রীকৃষ্ণ েশতদন ব্রজবাসীগদণর িদষতােয়, শ্রীকৃদষ্ণর েথম োবানল পান। ১৮শ 
অধ্যাদয় রদয়দে-- গ্রীষ্মকাদল শ্রীকৃষ্ণ-বলরাদমর বনববিার ও ক্রীো, শ্রীবলদেব কতৃতক 
েলম্ববধ্। ১৯শ অধ্যাদয়র ববষয়-- শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক ব্রজবাসীগদণর রক্ষার জনয বৈতীয়বার 
োবানল পান। ২০শ অধ্যাদয় রদয়দে–- ব্রজধ্াদমর বষতা ও শরৎ বণতনা। ২১তম অধ্যাদয় 



 

রদয়দে-- শারে-রজনীদত শ্রীকৃদষ্ণর বাংশীধ্ববন রবদণ ব্রজবাবসগদণর বযাকুলতা, ববদশষতুঃ 
ব্রজদগাপীগদণর শ্রীকৃষ্ণানুরাগ-বণতনা। ২২তম অধ্যাদয় রদয়দে–- বিমদন্তর েথম মাদস 
নন্দব্রদজর কুমারীগদণর কাতযায়নীব্রত, শ্রীকৃদষ্ণর বস্ত্র িরণলীলা। ২৩তম অধ্যাদয়-- 
যাবজ্ঞক ববেপত্নীগদণর উপাখযান বণতনা করা িদয়দে।। ২৪তম অধ্যাদয় আদে-- শ্রীকৃষ্ণ 
কতৃতক ইদন্দ্রর েপত-চূণত, শ্রীদগাবদ্ধতন পূজা ও অন্নকূদটাৎসব েবততন। ২৫তম অধ্যায়-- 
শ্রীকৃদষ্ণর বগাবদ্ধতন ধ্ারণলীলা। ২৬তম অধ্যায়--ব্রজবাবসগদণর বনকট শ্রীনন্দ মিারাদজর 
শ্রীকৃষ্ণ মবিমা-বণতন। ২৭তম অধ্যাদয় আদে-–িতেপত ইন্দ্রকতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব ও 
সুরবভসিদযাদগ শ্রীকৃদষ্ণর অবভদষকানুষ্ঠান। ২৮তম অধ্যায়-- বরুদণর অনুচর কতৃতক নন্দ 
িরণ ও শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক নন্দ উদ্ধার এবাং ব্রহ্মহ্রদে ব্রজবাবসগণদক ববকুন্ঠ েেশতন। ২৯তম 
অধযায়-- রাসলীলার সূেো, রাসলীলার োক কাদল শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক ব্রজদগাপীগদণর বেম-
পরীক্ষণ, কানন মদধ্য শ্রীকৃদষ্ণর অন্তধ্তান। ৩০তম অধ্যায়-- শ্রীকৃষ্ণ ববরবিতা বগাপীগদণর 
বদন বদন শ্রীকৃষ্ণ অনুসোন। ৩১তম অধ্যায়–- বগাপীগদণর শ্রীকৃষ্ণ েশতন োথতনা ও 
ববরিগীবত। ৩২তম অধ্যায়–- বগাপীমিল মদধ্য শ্রীকৃদষ্ণর পুনুঃআববতভাব ও বগাপীগণদক 
সান্ত্বনাোন। ৩৩তম অধ্যাদয় আদে-- বগাপীমিল বববষ্টত শ্রীকৃদষ্ণর রাসববলাস ও জলদকবল 
বণতনা। ৩৪তম অধ্যাদয়র ববষয়-- শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক সাদপর কবল বথদক নন্দদক উদ্ধার ও 
কুদবদরর অনুচর শঙ্খচূে বধ্। ৩৫তম অধ্যাদয় রদয়দে–- বগাষ্ঠগত শ্রীরাম-কৃদষ্ণর ববরদি 
তাাঁদের গুণসমূি স্মরণ ও লীলাকীততন কদর বগাপীদের বেবস যাপন। ৩৬তম অধ্যায়–- 
অবরষ্টাসুর বধ্, শ্রীরাম-কৃষ্ণদক রিস্থদল আনার জনয কাংস কতৃতক অকু্ররদক নন্দালদয় 
বেরণ। ৩৭তম অধ্যাদয় আদে-- বকশী বেতয ও ময়োনদবর পুত্র মিামায়াবী ববযামাসুর 
বধ্। ৩৮তম অধ্যায়-- অকু্রদরর ব্রদজগমন, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাদমর েশতনলাভ এবাং কৃষ্ণ-
বলরাম অকু্ররদক যদথাবচত সমাের কদর আপযায়ন করার ঘটনা। ৩৯তম অধ্যায়-- মধু্পুর 
গমদন নদন্দর সর্ম্বত, শ্রীকৃদষ্ণর মধু্পুর গমন সাংবাদে বগাপীদের ববলাপ, রাম-কৃষ্ণ-নন্দ 
েভৃবতর অকু্রদরর সদি মধু্পুর যাত্রা, কাবলন্দীর জদল মজ্জনকাদল অকু্রর বসখাদন ববকুন্ঠ-
েশতন কদরন। ৪০তম অধ্যায়-- অকু্রর বসখাদন ববকুন্ঠ েশতন কদর শ্রীকৃদষ্ণর স্তব কদরন। 
৪১তম অধ্যায়-- শ্রীকৃষ্ণ-বলরাদমর মথুরাপুরীদত েদবশ, রজক বধ্, শ্রীিবর কতৃতক তন্তুবায় 
ও মালাকারদক বরোন। ৪২তম অধ্যায়-- কুব্জা বত্রবক্রার েবত শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা, 
ধ্নুভতিলীলা, কাংদসর স্বপ্ন েশতন ও মৃতুযভয়, বলরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর মেরদি েদবশ। ৪৩তম 
অধ্যায়-- কুবলয়াপীে বধ্, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদক রিস্থদল েশতদন মথুরাবাবসগদণর আনন্দ, চানূর 
ও শ্রীকৃদষ্ণর উবি-েতুযবি, চানূর ও মুবষ্টদকর সাদথ রাম-কৃদষ্ণর মেক্রীো। ৪৪তম 



 

অধ্যায়—চানূর-মুবষ্টকাবে বধ্, কাংসাসুর বধ্, কাংস-নারীগণদক সান্ত্বনাোন, শ্রীদেবকী-
বসুদেদবর বেনদমাচন। ৪৫তম অধ্যায়-- শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক উগ্রদসদনর রাজযাবভদষক, 
শ্রীনন্দাবে বগাপগদণর েবত সান্ত্বনাোন, শ্রীসাবন্দপনীর বনকট শ্রীরামকৃদষ্ণর ববেযাগ্রিণলীলা, 
পিজন বেতয বধ্, যমালয় বথদক মৃত গুরুপুত্র আনয়ন। ৪৬তম অধ্যাদয় আদে–- শ্রীকৃষ্ণ 
কতৃতক উদ্ধবদক ব্রদজ বেরণ, উদ্ধব কতৃতক নন্দ-যদশাোদক সান্ত্বনাোন। ৪৭তম অধ্যায়-- 
উদ্ধবদক বেদখ বগাপীদের ববলাপ ও উদ্ধব কতৃতক েদবাধ্ োন, উদ্ধদবর মথুরায় েতযাগমন। 
৪৮তম অধ্যাদয়র ববষয়-- কুব্জার অবভলাষ পূরদণর জনয শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধদবর কুব্জার গৃদি 
গমন, বলরাম ও উদ্ধদবর সদি শ্রীকৃদষ্ণর অকু্রর ভবদন গমন, পািবগদণর সাংবাে 
আনয়দনর জনয অকু্ররদক িবস্তনাপুদর বেরণ এবাং বনজ ভবদন েতযাগমন। ৪৯তম 
অধ্যাদয়র ববষয়-- পািবগদণর েবত ধৃ্তরাদের ববষময েশতদন তার েবত শ্রীঅকু্রদরর 
উপদেশ এবাং পািবগদণর সাংবাে বিন কদর অকু্রদরর মথুরায় েতযাগমন।  

উত্তরাদধ্তর ৫০তম অধ্যায়-- জরাসে কতৃতক মথুরা আক্রমণ ও শ্রীকৃষ্ণ িদস্ত 
সপ্তেশবার পরাজয়লাভ, জরাসদের সদি  অষ্টােশবার যুদদ্ধর সম্ভাবনাকাদল কালযবদনর 
মথুরাপুরী আক্রমদণ উদেযাগ, শ্রীকৃদষ্ণর মথুরাতযাগ ও সমুদ্র মদধ্য ৈারকায় েূগত বনমতাণ, 
বপৌরজনদক স্থাপন এবাং কালযবদনর সদি যুদ্ধাদথত গমন। ৫১তম অধ্যায়-- মুচুকুদন্দর 
বনদ্রাভদির জনয তাাঁর েৃবষ্ট বনদক্ষদপ কালযবন ভস্ম, মুচুকুন্দদক শ্রীকৃদষ্ণর েশতন োন, 
মুচুকুদন্দর শ্রীকৃষ্ণ স্তুবত ও তাাঁর েবত শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা। ৫২তম অধ্যাদয়র ববষয়-- জরাসদের 
পুনরাক্রমণ, রামকৃদষ্ণর েকষতণ পবতদত আরয়, জরাসে কতৃতক পবতদতর  চতুবেতদক 
অবিেোন, রামকৃষ্ণদক মৃত বচন্তা কদর মগদধ্ েতযাগমন, জ্বলন্ত পবততশৃি বথদক 
শ্রীরামকৃদষ্ণর পলায়ন ও ৈারকা গমন, শ্রীকৃষ্ণদক বববাি করবার জদনয রুবিণী কতৃতক 
কৃষ্ণসমীদপ ব্রাহ্মণ বেরণ। ৫৩তম অধ্যায়-- শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাদমর ববেভতগমন ও 
রুবিণীিরণ। ৫৪তম অধ্যায়-- বশশুপাল-পক্ষীয় নৃপবতগদণর শ্রীকৃষ্ণদক বাধ্াোন, শ্রীকৃষ্ণ 
কতৃতক ববরুদ্ধ নৃপবতগদণর পরাভব, রুিীর শ্রীকৃষ্ণদক আক্রমণ ও তৎ কতৃমক রুবিেী ও 
শ্রীকৃেন্ক উপন্দে দাে, শ্রীকৃে-রুবিেীর বববাহ। ৫৫তম অধযান্য়র ববষয়-- রুবিণী গদভত 
কামদেদবর েেুযম্ন নাদম জে, শম্বর কতৃতক েশবেবস বয়সী েেুযম্নদক িরণ, েেুযদম্নর 
রবতদক পুনলতাভ, েেুযম্ন কতৃতক শম্বর বধ্ এবাং স্বীয় ভাযতার সাদথ ৈারকায় েতযাগমন। 
৫৬তম অধযায়-- সোবজন্তর সযর্ন্তক র্বে প্রাবি এবং ণদবতার ছন্ল দ্বারকায় আগর্ে, 
সোবজন্তর ভ্রাতা প্রন্সেবজন্তর র্বে গ্রিণ ও মৃগয়া যাত্রা, বসাংি কতৃতক েদসন বধ্ ও 
মবণ গ্রিণ, জাম্ববান কতৃতক বসাংি বনিত ও মবণ গ্রিণ, শ্রীকৃষ্ণসি জাম্ববাদনর যুদ্ধ এবাং 



 

জাম্ববান কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব, শ্রীকৃদষ্ণর সদি জাম্ববতী ও সতযভামার বববাি। ৫৭তম 
অধ্যাদয়র ববষয়-- অকু্রর ও কৃতবমতার মন্ত্রণায় শতধ্ন্ব কতৃতক সত্রাবজৎ বধ্, িবস্তনাপুর 
বথদক ৈারকা েতযাগত শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক শতধ্ন্ব বধ্, অকু্রদরর বনকট বথদক সযমন্তক গ্রিণ 
ও পুনরায় তা েতযপতণ, সযমন্তদকাপাক্ষযাদন বশক্ষা। ৫৮তম অধ্যায়-- শ্রীকৃদষ্ণর িবস্তনাপুর 
গমন ও কাবলন্দী বববাি, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বমত্রববন্দা িরণ ও পবরণয়, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক সপ্তবৃষ 
বমাচন ও নািবজতীর সাদথ বববাি, শ্রীভদ্রা পবরণয়, মদ্র বেদশর রাজকনযা লক্ষণাদক িরণ 
ও বববাি। ৫৯তম অধ্যায়-- শ্রীকৃদষ্ণর মূর ও নরকাসুর বধ্, পৃবথবী কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব 
এবাং অবেবতর কণতকুিলৈয় ও ইন্দ্রেত্র শ্রীকৃষ্ণদক েোন, নরকাসুর কতৃতক আহৃত 
বষােশসিস্র কুমারীদক কৃদষ্ণর বববাি, শ্রীকৃদষ্ণর ইন্দ্রালদয় গমন ও পাবরজাত িরণ। 
৬০তম অধ্যায়-- শ্রীকৃষ্ণ ও রুবিণীর কদথাপকথন। ৬১তম অধ্যায়-- শ্রীকৃদষ্ণর অষ্ট 
মবিষীর গভতজাত সন্তানগদণর বববরণ, েেুযদম্নর সাদথ রুিবতীর বববাি, বলরাম কতৃতক 
রুিী বধ্। ৬২তম অধ্যাদয়র ববষয়-- বাণকনযা ঊষার সদি অবনরুদদ্ধর গুপ্তদেদম সবখ 
বচত্রদলখার সািাযয, অন্তুঃপুদরর রক্ষী কতৃতক ঊষার গভতধ্ারদণর সাংবাে রাজা বাণদক 
জানাদনা, বাণ ও অবনরুদদ্ধর যুদ্ধ এবাং বাণ কতৃতক নাগপাদশ অবনরুদদ্ধর বেন। ৬৩তম 
অধ্যাদয়র ববষয়-- অবনরুদদ্ধর বেন সাংবাদে শ্রীকৃষ্ণাবের বশাবণতপুদর গমন, শঙ্কদরর সাদথ 
শ্রীকৃদষ্ণর যুদ্ধ ও বশদবর পরাজয়, বশবজ্বর কতৃতক শ্রীকৃষ্ণ স্তুবত, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বাদণর 
বাহুদিে, বশব কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর স্তুবত ও বাদণর েবত শ্রীকৃদষ্ণর অনুগ্রি, শ্রীকৃষ্ণাবের 
অবনরুদ্ধ ও ঊষাসি বনজ ধ্াদম েতযাবততন। ৬৪তম অধ্যাদয়র ববষয়-- কৃকলাস রূপী 
নৃগরাজা উদ্ধার এবাং শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক ৈারকাবাসীদক ব্রাহ্মণ ভবি ববষয়ক উপদেশ োন। 
৬৫তম অধ্যায়-- বলরাদমর নন্দালদয় গমন, কুশল সাংবাে গ্রিণ, রাসলীলা, যমুনা আকষতণ, 
যমুনা কতৃতক বলরাদমর স্তব এবাং বগাপীদের সাদথ জলববিার। ৬৬তম অধ্যাদয়র ববষয়-- 
শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বাসুদেব রূপী রাজা বপৌন্ড্রক, কাশীরাজ ও সুেবক্ষণ বধ্। ৬৭তম অধ্যায়-- 
বরবতক পবতদত শ্রীবলদেব কতৃতক বৈববে বানর বধ্। ৬৮তম অধ্যায়-- সাম্ব কতৃতক লক্ষণা 
িরণ, সাম্ব বেন, সাম্ব-দমাচনাথত শ্রীবলদেদবর বকৌরব সভায় গমন, বকৌরবগদণর ঔদ্ধতয 
েশতদন শ্রীবলদেব কতৃতক িবস্তনাপুর আকষতণ। ৬৯তম অধ্যায়-- ৈারকার েবত মবিষীপুদর 
নারে কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর গািতস্থযলীলা েশতদন ববস্ময় ও শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক তাাঁদক েদবাধ্ োন। 
৭০তম অধ্যায়-- শ্রীকৃদষ্ণর আবিককৃতয, জরাসে বদধ্র জনয রাজগণ কতৃতক বেবরত 
েূদতর শ্রীকৃষ্ণসমীদপ বনদবেন, শ্রীকৃষ্ণসভায় নারদের আগমন এবাং শ্রীযুবধ্বষ্ঠদরর রাজসূয় 
যজ্ঞ সম্পােদনর কথা িবরর কাদে বনদবেন, উদ্ধদবর েবত শ্রীকৃদষ্ণর েশ্ন। ৭১তম 



 

অধ্যাদয়র ববষয়-- রাজসূয় যজ্ঞ ও জরাসে-বধ্ সম্বদে শ্রীউদ্ধদবর পরামশত োন। 
পািবগদণর রাজসূয়যজ্ঞ সম্পােনাথত সপবরকর শ্রীকৃদষ্ণর ইন্দ্রেদস্থ গমন। ৭২তম 
অধ্যাদয়র ববষয়-- রাজা যুবধ্বষ্ঠদরর োথতনায় শ্রীকৃদষ্ণর রাজসূয় যদজ্ঞ সর্ম্বত এবাং ভীম 
কতৃতক জরাসে বধ্, জরাসদের পুত্র সিদেদবর রাজযাবভদষক ও জরাসদের কারাগাদর 
বন্দী রাজনযবদগতর মুবি। ৭৩তম অধ্যাদয়র ববষয়-- বেনমুি শরণাগত রাজগদণর েবত 
শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা ও তাাঁদের েবত উপদেশ, জরাসে পুত্র সিদেব কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর পূজাোন 
এবাং ভীম-অজুতনসি শ্রীকৃদষ্ণর ইন্দ্রেদস্থ েতযাবততন। ৭৪তম অধ্যায়-- যুবধ্বষ্ঠদরর রাজসূয় 
যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্র-পূজা েসদি শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বশশুপাল-বধ্। ৭৫তম অধ্যাদয় রদয়দে-- 
শ্রীযুবধ্বষ্ঠর-দেৌপেীর অবভূত স্নান, েুদযতাধ্দনর মানভি। ৭৬তম অধ্যায়-- ময়োনব বনবমতত 
‘দসৌভ’ নামক ববমান বনদয় যােবদের সদি শাদের যুদ্ধ। ৭৭তম অধ্যায়-- শ্রীেেুযম্ন কতৃতক 
েুযমন বধ্, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বসৌভ ভঞ্জন ও শাে বনধ্ন। ৭৮তম অধ্যায়-- শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক 
েন্তবক্র ও ববেূরথ বধ্, শ্রীবলদেব কতৃতক বলামিষতণ বধ্। ৭৯তম অধ্যাদয়র ববষয়-- 
শ্রীবলদেদবর বেল বধ্, বলরাদমর তীথত ভ্রমণাদথত কুরুদক্ষদত্র গমন, কুরুদক্ষদত্র ভীম ও 
েূদযতাধ্নদক যুদ্ধ বথদক বনবৃত্ত িদত বলা, ৈারকায় েতযাগমন, বলরাদমর বনবমষারদণয গমন 
এবাং ঋবষগদণর বনদেতদশ সবতযজ্ঞ সমাপন। ৮০তম অধ্যায়-- শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক শ্রীোমা ববদের 
সমাের ও গুরুকুলবাস েসি উত্থাপন। ৮১তম অধ্যায়-- ব্রাহ্মদণর সমৃবদ্ধ। ৮২তম অধ্যায়-
- ৈারকাবাসীগদণর সদি শ্রীকৃদষ্ণর কুরুদক্ষদত্র তীদথত গমন, কুরুদক্ষদত্র শ্রীকৃষ্ণাবে যােব 
ও শ্রীনন্দােী বগাপ-দগাপীগদণর বমলন। ৮৩তম অধ্যাদয়র ববষয়-- বদ্রৌপেীর েদশ্ন শ্রীকৃষ্ণ-
মবিষীদের আপন বববাি বণতন। ৮৪তম অধ্যায়--শ্রীবযাসাবে মুবনগদণর কুরুদক্ষদত্র আগমন, 
মুবনগদণর বনকট শ্রীবসুদেদবর উপদেশ োথতনা ও তেীদয়াপদেদশ যজ্ঞানুষ্ঠান, শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক 
বেুগণদক বনজ বনজ স্থাদন বেরণ। ৮৫তম অধ্যায়-- বসুদেব কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব, শ্রীকৃষ্ণ 
কতৃতক শ্রীবসুদেদবর েবত তদত্ত্বাপদেশ োন, রাম-কৃদষ্ণর কাদে বেবকীর মৃত পুত্র 
আনয়দনর োথতনা। রাম-কৃষ্ণ কতৃতক বেবকীর মৃত পুত্র আনয়ন। ৮৬তম অধ্যায়-- রাজা 
পরীবক্ষৎ-এর রবণ ইিায় সুভদ্রািরণ বৃত্তান্ত, শ্রীকৃদষ্ণর বমবথলা গমন ও তথায় 
শ্রীশ্রুতদেব-বহুলাদশ্বর েবত কৃপা ববতরণ। ৮৭তম অধ্যায়-- শ্রীনারে ও নারায়ণ 
কদথাপকথন। ৮৮তম অধ্যাদয়র ববষয়-- শ্রীিবর ও শ্রীবশবাবে বেবতার আরাধ্নায় ফলদভে 
বণতন, বৃকাসুর বধ্ ও মিাদেদবর শঙ্কট বমাচন। ৮৯তম অধ্যাদয়র ববষয়-- মুবনগদণর 
োথতনায় শ্রীভৃগু কতৃতক শ্রীববষু্ণর বরষ্ঠত্ব পরীক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ ও অজুতন কতৃতক ব্রাহ্মদণর মৃত 



 

পুত্রদের েতযপতণ। ৯০তম অধ্যাদয়র ববষয়-- সাংদক্ষদপ শ্রীকৃদষ্ণর লীলানুক্রম বণতনা ও 
যেুবাংদশর সন্তবতগদণর মবিমা কীততন। 

এই পযতন্ত েশম স্কদের অধ্যায় ববভাজন। এর পর একােশ স্কে। একােশ স্কদের 
১ম অধ্যাদয় আদে-- যেুবাংদশর েবত ব্রহ্মশাপ এবাং মুষল উৎপবত্ত বণতন। ২য় অধ্যাদয় 
আদে-- শ্রীনারে কতৃতক শ্রীবসুদেদবর েবত ভাগবত ধ্মত উপদেশ কথন। ৩য় অধ্যায়-- 
মায়াবেন বথদক মুবির উপায়, শ্রীনারায়ণতত্ত্ব ও কমতদযাগ-সম্বদে েদশ্নাত্তর। ৪থত অধ্যাদয় 
রদয়দে-- বনবমরাদজর েদশ্ন দ্রুবমল কতৃতক ভগবাদনর অবতারতত্ত্ব বণতন। ৫ম অধ্যায়-এর 
ববষয়-- ভবিিীনগদণর গবত, যুগাবতারগদণর পূজাবববধ্-ববষয়ক েশ্ন ও তার উত্তর। ৬ষ্ঠ 
অধ্যাদয় আদে-- স্বধ্াম ববজয়াথত ব্রহ্মাবেদেবগণ কতৃতক শ্রীিবর সমীদপ োথতনা, শ্রীিবরর 
যেুকুল-ক্ষয়-বাসনা, শ্রীকৃদষ্ণর সদি ববকুদন্ঠ যাবার জনয উদ্ধদবরও োথতনা। ৭ম অধ্যাদয়র 
ববষয়-- শ্রীভগবান উদ্ধব সাংবাদে আত্ম-জ্ঞানবসবদ্ধ- বনবমত্ত শ্রীিবর কতৃতক অবধূ্দতর 
ইবতিাস ও তাাঁর চবর্ব্শ গুরুর মদধ্য অষ্টগুরুর ববষয়-বণতন। ৮ম অধ্যাদয়র ববষয়-- ববদবক 
লাদভর জনয অজগরাবে নবগুরুর বনকট অবধূ্দতর বশক্ষালাভ বণতন। ৯ম অধ্যাদয়র ববষয়-
- সপ্তগুরুর বনকট অবধূ্দতর বশক্ষালাভ ও যেূরাদজর সেগবত বণতন। ১০ম অধ্যাদয় রদয়দে-
- উদ্ধব কতৃতক সুখ-েুুঃখ, কমতফল বকবন্দ্রক েশ্ন, বদ্ধ ও মুি জীদবর স্বরূপ বজজ্ঞাসা। ১১শ 
অধ্যাদয়র ববষয়-- বদ্ধ ও মুি জীদবর লক্ষণ বণতন, ভবিদযাগ ও ভিলক্ষণ সমূি বণতন। 
১২শ অধ্যাদয় আদলাবচত িদয়দে-- সৎসি মবিমা ও কমততযাগ বববধ্। ১৩শ অধ্যাদয় আদে-
- িাংসাবতার কাবিবন, িাংসগুদিযাপদেশ কথন েসদি বচত্ত বথদক ববষয় স্পশততযাগ বণতন। 
১৪শ অধ্যাদয়-- উদ্ধব ভগবান শ্রীকৃদষ্ণর কাদে জানদত চায়, ব্রহ্মবােী ঋবষগণ মুবির বয 
ববববধ্ সাধ্ন বনদেতশ কদর থাদকন তাদের মদধ্য বক সকলগুবলই েধ্ান, না বকান একবট 
সাধ্ন েধ্ান। এোো উদ্ধব আরও জানদত চায়- মুবিকামী বযবি বয রূদপ বয মূবততদত ও 
বয স্বরূদপ কৃদষ্ণর ধ্যান কদরন বসই ধ্যাদনর স্বরূপ বকমন ? ১৫শ অধ্যাদয়র ববষয়-- উদ্ধব 
কতৃতক ধ্ারণা ও বসবদ্ধ ববষয়ক েশ্ন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক উদ্ধদবর েদশ্নর উত্তদর আিাদরা 
েকার বসবদ্ধর বববরণ। ভগবান বদলন-- বযাদগ পারেশতী মুবনগদণর মদত বসবদ্ধ আিাদরা 
েকার। তার বভতর আট েকার বসবদ্ধ ভগবাদন আবরত, অববশষ্ট েশ েকার সত্ত্বগুদণর 
কাজ। ১৬শ অধ্যাদয় রদয়দে-- উদ্ধব কতৃতক ভগবাদনর ববভূবত ববষয়ক েশ্ন। উদ্ধবদক 
েশ্নববৎদরষ্ঠ উদেখ কদর ভগবান কতৃতক ববভূবতদযাগ কথন। ১৭শ অধ্যাদয় বণতনা করা 
িদয়দে-- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বণতারম ধ্মত, ব্রহ্মচযত ও গািতস্থয ধ্মত কথন, ভবি সম্বদে 
ব্রহ্মচারী ও গৃিদস্থর কৃতয বনদেতশ। ১৮শ অধ্যাদয় আদে-- বানেস্থ ও যবতধ্মত কথন; 



 

অবধ্কারদভদে আরমগত ও আরমাতীত বযবিার বণতন। ১৯শ অধ্যাদয় আদে-- জ্ঞান ও 
বযাগ ববষয়ক েশ্ন এবাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক তার উত্তর োন। ২০শ অধ্যাদয় আদে-- 
ভবি, জ্ঞান ও বক্রয়াদযাগ-বণতন; অবধ্কাবরদভদে বববধ্-বনদষধ্ বযবস্থা। ২১তম অধ্যাদয়র 
ববষয়-- বেশ, কাল, দ্রদবযর বোষগুণ ববচার। ২২তম অধ্যাদয় বণতনা করা িদয়দে-- বববভন্ন 
তদত্ত্বর ববদরাধ্ মীমাাংসা। ২৩তম অধ্যাদয়র ববষদয় রদয়দে-- বতবতকু্ষ ব্রাহ্মদণর উপাখযান 
বণতনা েসদি সবিষু্ণতা ও বচত্তসাংযমাথত উপদেশ। ২৪তম অধ্যাদয়র ববষয়-- ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কতৃতক উদ্ধবদক কবপল েভৃবত োচীন আচাযতগদণর সাাংখযদযাগ উপদেশ বণতন; ভগবাদনর 
কথায় এই সাাংখযদযাগ জানদল পুরুষ বভেজ্ঞান িদত উৎপন্ন সুখ-েুুঃখ বথদক মুবি পায়। 
২৫তম অধ্যাদয় আদে-- সত্ত্ব-রজ-তদমাগুদণর স্বভাব বণতন। বতনবট গুদণর মদধ্য বকানবটর 
েভাদব পুরুষ বকরকম স্বভাব বা ধ্মত লাভ কদর, উদ্ধদবর কাদে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক 
তা বণতনা করা িদয়দে। ২৬তম  অধ্যাদয় আদলাবচত িদয়দে-- পুরূরবার আত্মগ্লাবন। ২৭তম 
অধ্যাদয়র ববষয়-- ভদিরা বয েণালীদত ভগবান শ্রীকৃদষ্ণর উপাসনা কদর থাদকন বসই 
বক্রয়াদযাগ বণতন-এর জনয উদ্ধব কতৃতক ভগবানদক অনুদরাধ্। ২৮তম অধ্যায়--পরমাথত 
জ্ঞান বনণতয়(সাংদক্ষদপ পুনরায় জ্ঞানদযাগ কথন)। ২৯তম অধ্যাদয় রদয়দে-- পুনরায় 
সাংদক্ষদপ ভবিদযাগ-বণতন ও শ্রীভগবাদনর আদেদশ শ্রীউদ্ধদবর বেবরকারদম গমনপূবতক 
ভজনবসবদ্ধ লাভ। ৩০তম অধ্যাদয়র ববষদয় রদয়দে-- যেুকুল সাংিার। রাজা পরীবক্ষৎ 
মুবনবর শুকদেবদক বজজ্ঞাসা করদলন, ভিদরষ্ঠ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণদক বেদে বেবরকারদম চদল 
বগদল শ্রীকৃষ্ণ ৈারকাদত বথদক বক করদলন ? তাাঁর বনদজর বাংশ যখন ব্রহ্ম শাপগ্রস্ত িল 
তখন শ্রীকৃষ্ণ বকভাদব বেিতযাগ করদলন? এইসব েদশ্নর উত্তর েোন স্বরূপ যেুকুল 
সাংিাদরর বণতনা এই অধ্যাদয়র ববষয়। ৩১তম অধ্যাদয় রদয়দে-- শ্রীকৃদষ্ণর তনুতযাগলীলা 
রিসয; তাাঁর অন্তধ্তাদন শ্রীবসুদেব, বেবকী, বরাবিণীর োণতযাগ; এবাং অনযানয যােবগদণর 
অন্তধ্তানলীলা, অজুতন কতৃতক পারদলৌবকক বক্রয়া, যেুকুদলর অববশষ্ট বলাকদের বনদয় 
অজুতদনর ইন্দ্রেদস্থ গমন; অবনরুদদ্ধর পুত্র বদের অবভদষক এবাং অজুতন, যুবধ্বষ্ঠর েমুদখর 
মিােস্থাদনর পদথ যাত্রা বেদয় এই অধ্যাদয়র সমাবপ্ত। 

        ৈােশ স্কদের ১ম অধ্যাদয়র ববষয়-- ভাবী রাজবাংদশর বববরণ; কবলেভাদব 
রাজগদণর মদধ্য সাাংকষতদোষ ও অধ্মত উৎপবত্ত। ২য় অধ্যাদয়র ববষয়-- কবল ধ্মত কথা, 
কবলর পাপবৃবদ্ধ বেদখ শ্রীকবি অবতার কতৃতক অধ্মতাচারীগদণর বনধ্ন ও সতযযুগ েবততন 
কথন। ৩য় অধ্যাদয় আদে-- পৃবথবী কতৃতক রাজযদোষাবে বণতন; কবলযুদগ শ্রীিবর সাংকীততনই 
কবলকলুষনাশন। ৪থত অধ্যাদয়র ববষয়-- েলয়কাল, বস্থবত কাল ও েলয়াবের বণতনা। ৫ম 



 

অধ্যাদয় রদয়দে-- সাংবক্ষপ্ত ব্রদহ্মাপদেশ, শ্রীশুকদেব কতৃতক পরতত্ত্ব জ্ঞাদনাপদেশ ৈারা 
শ্রীপবরক্ষীদতর তক্ষক োংশন জবনত মৃতুযভয় বনবারণ। ৬ষ্ঠ অধ্যাদয়র ববষয়-- তক্ষক 
োংশনছবল শ্রীপরীবক্ষদতর বনযতান, জনদমজদয়র সপতযজ্ঞ, ববেশাখােেয়ে-েসদি 
ববেববভাগ কথন। ৭ম অধ্যাদয়র ববষয়-- পুরাণ-ববভাগ ও পুরাণ লক্ষণ কথন। ৮ম 
অধ্যাদয়র ববষদয় রদয়দে-- মাকতদিয় মুবনর তপসযা, ইদন্দ্রর ভয়, মাকতদিদয়র তপসযা ভদির 
জনয ইন্দ্র কতৃতক অনুচরবগত বেরণ, মুবনর তপসযা ভদি অসমথত িদয় তাদের পলায়ন এবাং 
মাকতদিয় কতৃতক নরনারায়ণ স্তব। ৯ম অধ্যাদয় আদে-- শ্রীমাকতদিদয়র ভগবৎ মায়া েশতন 
ও বটবৃদক্ষ বশশু কৃদষ্ণর সাক্ষাৎকারলাভ। ১০ম অধ্যাদয়র ববষয়-- মাকতদিয়দক বশদবর 
বরোন। ১১শ অধ্যাদয়র ববষয়-- সূত কতৃতক বশৌনদকর কাদে ভগবাদনর উপাসনা ও 
সুযতবূযি বণতন। ১২শ অধ্যাদয় রদয়দে-সাংদক্ষদপ শ্রীমদ্ভাগবদতর ববষয়ানুক্রম বণতন ও 
শ্রীিবরলীলা রবণ মািাত্ময। ১৩শ অধ্যাদয় রদয়দে-পুরাণ সমূদির বলাক সাংখযা বনদেতশ, 
শ্রীমদ্ভাগবত রবদণর ফল ও শ্রীভাগবতমািাত্ময বণতন।     

       এবার মালাধ্দরর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ ও রঘুনাদথর ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ কাবযগ্রে েুবটর 
ববষয়সূচীর তাবলকা বেদখ বনওয়া েরকার। েুবট গ্রদের ববষয়সূচীর তাবলকা বথদক েুই 
কববর কাবয বয়দনর একবট স্পষ্ট ধ্ারণা আমরা বপদত পাবর। আমরা মালাধ্র বসুর 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাদবযর ববষয় তাবলকা েস্তুত করদত বগদয় খদগন্দ্রনাথ বমত্র সম্পাবেত, 
কবলকাতা ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ২০১১ সাদলর সাংস্করণ-এর সািাযয বনদয়বে। অনযবেদক 
রঘুনাথ ভাগবতাচাদযতর ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ কাদবযর ববষয় তাবলকা েস্তুদতর জনয 
নদগন্দ্রনাথ বসু সম্পাবেত, বিীয় সাবিতয পবরষে েকাবশত, ১৩১২ বিাদব্দর বইবটর সািাযয 
বনদয়বে। এখাদন একবট ববষয় বদল বনওয়া েদয়াজন তা িল— মালাধ্র মূল ভাগবত 
বথদক অনুবাে কদরদেন মূলত েশম, একােশ আর ৈােদশর বকেু অাংশ। বকন্তু বসখাদনও 
গ্রিণ, বজতন অদনকটাই। আর রঘুনাথ ভাগবদতর েথম বথদক নবম স্কদের োয় সবকবট 
অধ্যাদয়র বকেু বকেু বলাদকর অনুবাে কদরদেন বকন্তু সাংদক্ষদপ এবাং েশম, একােশ ও 
ৈােশ স্কে অধ্যায় ধ্দর। তাই আমাদের তুলনামূলক আদলাচনার জনয আমরা রঘুনাদথর 
কাবয বথদক শুধু্ েশম, একােশ ও ৈােশ এর ববষয় তাবলকাবট গ্রিণ কদরবে। ববষয়সূচীর 
তাবলকাবট বনদম্ন তুদল ধ্রা িল --   

 

 



 

শ্রীকৃষ্ণববজয়                                   শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী 

                    েশম স্কদের ববষয় তাবলকা 

বববভন্ন বেবদেবী বন্দনা                       শ্রীশ্রীগুরুপােপদ্ম বন্দনা 

গ্রদের ববষয় বণতন                           কৃষ্ণ ও অবতারগদণর চরণ বন্দনা 

ভগবাদনর ৈাববাংশবত অবতার বণতন            বচতনয চরণ বন্দনা  

সবতলীলা                                     শ্রীপরীবক্ষৎ মিারাদজর পবরেশ্ন                                                                  

লীলাসূত্র বণতনা                               িবরকথা রবণ-কীততন 

পৃবথবী বরােন                                বসুধ্ার ব্রহ্মার শরণ গ্রিণ 

বেবকীর বববাি                               শ্রীিবরর অবতরণ  

কাংদসর েবত নারদের উপদেশ                বেবকী-বসুদেব বববাি  

ব্রহ্মা কতৃতক ভগবাদনর স্তব                    কাংদসর েবত বেববাণী  

কৃদষ্ণর জে                                  কাংস কতৃতক বেবকী বদধ্ উেযত িওয়া                               

কৃষ্ণ িতযায় কাংদসর মন্ত্রণা                    বরাবিণী উেদর সঙ্কষতদণর আববভতাব 

পূতনা বধ্                                    বেবতাগণ কতৃতক গভত স্তব 

শকট ভঞ্জন                                   শ্রীভগবাদনর আববভতাবলীলা 

তৃণাবতত বধ্                                   কাংদসর েবত বযাগমায়ার বাণী 

কৃষ্ণ ও বলরাদমর নামকরণ                    কাংস কতৃতক ববষ্ণদবর েবত বিাংসা 

মৃবত্তকা ভক্ষণ                                 শ্রীনদন্দাৎসব 

যদশাো কতৃতক বেন                           পূতনা বধ্  

যমলাজুতন ভি                                 শকট ভঞ্জন, তৃণাবতত বধ্ 

বগাকুল বথদক বৃন্দাবদন গমন                   শ্রীরাম-কৃদষ্ণর নামকরণ, মৃবত্তকা   

                                              ভক্ষণ                                         



 

বৎসাসুর বধ্                               শ্রীকৃদষ্ণর োদমােরলীলা                                                                                                              

বকাসুর বধ্                                যমলাজুতন-ভঞ্জন-লীলা 

অঘাসুর বধ্                                ব্রজবাবসগদণর বগাকুল তযাগ ও বৃন্দাবন   

                                           গমন 

ব্রহ্মদমািন                                  বৎসাসুর ও বকাসুর বধ্ 

বধ্নুকাসুর বধ্ ও তাল ভক্ষণ                অঘাসুর বধ্ 

কালীয় েমন                                ব্রহ্মা কতৃতক বগাবৎস িরণ, কৃদষ্ণর  

                                           ব্রহ্মদমািন 

োবানল ভক্ষণ                              ব্রহ্মহৃত ব্রজবশশুগদণর সদি কৃদষ্ণর  

                                           বমলন 

েলম্বাসুর বধ্                              বধ্নুকাসুর বধ্, যমুনায় কালীয়নাদগর  

                                           উপদ্রব 

োবাবি বমাক্ষণ                             কালীয়েমন, নাগপত্নীগদণর কৃষ্ণস্তব 

বস্ত্রিরণ                                   কালীয়নাদগর যমুনা েদবদশর কারে  

                                           বণতনা 

ববেপত্নীগদণর কাদে অন্ন োথতনা             শ্রীকৃদষ্ণর েথম োবানল পান 

ইন্দ্র পূজা নাশ ও বগাবদ্ধতন ধ্ারণ            কৃষ্ণ-বলরাদমর বনববিার ও েলম্ব বধ্ 

বরুণ কতৃতক নন্দ িরণ                      ব্রজবাসী রক্ষাথত বৈতীয়বার োবানল  

                                           পান               

ভগবাদনর রাসলীলা                         ব্রজধ্াদমর বষতা ও শরৎ বণতনা  

শ্রীকৃদষ্ণর অন্তধ্তান                           বাংশীধ্ববন রবদণ ব্রজবাবসগদণর  

                                            বযাকুলতা 



 

কাতযায়নী মদিাৎসব                          বগাপীদের কাতযায়নী ব্রত, কৃদষ্ণর  

                                             বস্ত্রিরণলীলা  

গেবত অবধ্পবত ববেযাধ্দরর শাপদমাচন          যাবজ্ঞক ববেপত্নীগদণর উপাখযান     

শঙ্খচূে বধ্                                  বগাবদ্ধতন পূজা ও অন্নকূদটাৎসব েবততন  

অবরষ্ট বধ্                                    শ্রীকৃদষ্ণর বগাবদ্ধতন ধ্ারণলীলা 

অকু্রর বেরণ                                 ব্রজবাবসগদণর বনকট নদন্দর শ্রীকৃষ্ণ  

                                             মবিমা বণতন 

বকশী বধ্                                    ইন্দ্র কতৃতক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব ও সুরবভ  

                                             সিদযাদগ কৃদষ্ণর অবভদষক অনুষ্ঠান 

ববযামাসুর বধ্                                বরুণালয় বথদক নন্দদমাচন ও ববকুণ্ঠ  

                                            েেশতন 

অকু্রদরর রদথ কৃদষ্ণর মথুরা গমন             রাসলীলার োক্কাদল বগাপীগদণর বেম- 

                                            পরীক্ষণ 

অকু্রর কতৃতক জলমদধ্য কৃষ্ণ-বলরাম েশতন     রাসলীলার োরদম্ভ শ্রীকৃদষ্ণর অন্তধ্তান 

বলরাম কৃদষ্ণর মথুরা গমদন ব্রজনারীর  

ববলাপ                                       শ্রীকৃষ্ণববরবিতা বগাপীগদণর কৃষ্ণ  

                                             অনুসোন 

রজদকর বনকট বস্ত্র োথতনা                    বগাপীগদণর শ্রীকৃষ্ণেশতন োথতনা ও  

                                             ববরিগীবত 

মালাকাদরর েবত কৃপা                        শ্রীকৃদষ্ণর পুনরাববভতাব ও বগাপীদের  

                                             সান্তনাোন 

কুব্জার েবত কৃপা                             বগাপীমিলদববষ্টত শ্রীকৃদষ্ণর রাসববলাস  



 

                                           ও জলদকবল-বণতন 

কৃষ্ণ কতৃতক ধ্নুভতি                          শঙ্খচূে বধ্                        

কুবলয় িস্তী বধ্                             বগাষ্ঠগত শ্রীরাম-কৃদষ্ণর ববরদি  

                                            বগাপীববলাপ 

কৃদষ্ণর মেযুদ্ধ                              অবরষ্টাসুর বধ্, কাংস কতৃতক অকু্রর  

                                           বেরণ 

চাণূর ও মুবষ্টক বধ্                          বকশী ও ববযামাসুর বধ্ 

কাংস বধ্                                   অকু্রদরর ব্রজগমন 

কাংদসর মবিষীগণদক েদবাধ্োন              শ্রীঅকু্রর কতৃতক শ্রীদ্ববকুণ্ঠ েশতন 

উগ্রদসনদক রাজযভার েোন                  শ্রীঅকূ্ররকৃত ভগবৎ স্তব 

কৃষ্ণ ও বলরাদমর ববেযাবশক্ষা                 শ্রীশ্রীরামকৃদষ্ণর মথুরাপুরীদত েদবশ,  

                                            রজকবধ্, মালাকারদক বরোন 

কৃদষ্ণর আদেদশ উদ্ধদবর বৃন্দাবন গমন        কুব্জার েবত শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা, 
ধ্নুভতিলীলা,  

                                            কাংদসর মৃতুযভয়, কৃদষ্ণর মেরদি  

                                            েদবশ               

কৃষ্ণ বলরাদমর মথুরা গমন ও কুব্জার         কুবলয়াপীে বধ্ 

মদনাবাঞ্ছা পূরণ 

কৃদষ্ণর আজ্ঞায় অকূ্রবরর িবস্তনাপুর গমন      চাণূর ও মুবষ্টক বধ্, কংসাসুর বধ্, 
কাংস-নারীগণদক সান্তনা োন 

জরাসদের সদি যুদ্ধ                         কৃষ্ণ কতৃতক উগ্রদসদনর রাজযাবভদষক,  

                                            সাবন্দপনীর বনকট রাম-কৃদষ্ণর  



 

                                             ববেযাবশক্ষা 

জরাসদের মথুরা আক্রমণ                     শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক উদ্ধবদক ব্রদজ বেরণ                        

ৈারকা বনমতাণ                                 উদ্ধব েেত্ত তত্ত্ব উপদেদশ    

                                             ব্রজদগাপীগদণর সান্তনালাভ ও উদ্ধদবর   

                                             মথুরা েতযাবততন                                 

পুনরায় জরাসদের সদি যুদ্ধ                   কুব্জার মদনাবাঞ্ছা পূরণ                   

কালযবদনর েূত বেরণ                        কৃষ্ণ কতৃতক অকূ্ররদক িবস্তনাপুদর  

                                             বেরণ 

কালযবন মুচুকুন্দ কতৃতক ভস্মীভূত             ধৃ্তরাদষ্টর েবত অকূ্রবরর উপদেশ  

মুচুকুন্দদক কৃদষ্ণর েশতন ও বরোন             জরাসে কতৃতক মথুরা আক্রমণ ও  

                                             শ্রীকৃদষ্ণর িাদত সপ্তেশ বার পরাজয় 

বলরাদমর বববাি                              কালযবন কতৃতক মথুরা আক্রমণ,  

                                             শ্রীকৃদষ্ণর মথুরা তযাগ ও ৈারকায়  

                                             রাজধ্ানী স্থাপন 

রুবিণীর স্বয়ম্বর                               মুচুকুন্দ কতৃতক কালযবন নাশ,  

                                              মুচুকুদন্দর কৃষ্ণস্তুবত ও তার েবত কৃপা 

কৃদষ্ণর অবভদষক                              জরাসদের সদি পুনরায় যুদ্ধ 

কৃদষ্ণর রুবিণী িরণ ও রুবিণী বববাি          শ্রীকৃদষ্ণর ববেভতগমন ও রুবিণী িরণ  

সম্বর বধ্                                     শ্রীৈারকায় রুবিণী বববাি                                       

সযমন্তক মবণ িরণ                             শ্রীেেুযম্ন িরণ, শম্বর বধ্, শ্রীরবত- 

                                              েেুযদম্নর ৈারকা পুরী আগমন  

সযমন্তক অদন্বষদণ শ্রীকৃদষ্ণর যাত্রা               সযমন্তদকাপাখযান, জাম্ববতী ও  



 

                                              সতযভামার বববাি  

জামু্ববাদনর সদি যুদ্ধ                            শতধ্ন্বা কতৃতক সত্রাবজৎ বধ্, ৈারকা   

                                              েতযাগত শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক শতধ্ন্বা বধ্ 

কৃদষ্ণর েতযাগমন ও জাম্ববতী বববাি            অকূ্রবরর বথদক সযমন্তক গ্রিণ ও  

                                              সযমন্তদকাপাখযাদন বশক্ষা 

সতযভামা বববাি                                শ্রীকৃদষ্ণর িবস্তনা গমন ও কাবলন্দী  

                                               বববাি 

কৃদষ্ণর িবস্তনা গমন                            শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বমত্রববন্দা িরণ ও  

                                              বববাি 

শতধ্ন্বা কতৃতক সত্রাবজৎ িতযা                   শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক সপ্তবৃষ বমাচন, ও  

                                              নািবজতীর বববাি, শ্রীভদ্রা পবরণয়,  

                                              শ্রীলক্ষ্মণা িরণ  

কৃষ্ণ ও বলরাম কতৃতক শতধ্ন্বা বধ্             শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক নরকাসুর বধ্ ও  

                                              পাবরজাত িরণ 

সযমন্তক সি অকূ্রবরর বভাজপুদর গমন ও  

মথুরায় অনাবৃবষ্ট                               শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক রুবিণীর েীবত  

                                              পবরক্ষণ ও মানবতী রুবিণীদক  

                                              সান্তনা োন                           

শ্রীকৃদষ্ণর কলঙ্কভঞ্জন                          শ্রীকৃদষ্ণর পুত্র-দপৌত্রাবে বববরণ,  

                                              অবনরুদ্ধ বববাি, ও রুবি বধ্   

কাবলন্দী বববাি                                উষা ও অবনরুদদ্ধর গুপ্তেীবত ও বাণ  

                                              কতৃতক অবনরুদদ্ধর বেন  



 

খািব োিন                               বাণ রাজার সদি যােবগদণর যুদদ্ধ                

                                          বশদবর পরাজয়, বশবজ্বর কতৃতক কৃষ্ণস্তুবত, 

                                          শ্রীকৃষ্ণ কতৃতক বাদণর বাহুদিে,  

বমত্রববন্দার বববাি                          নৃগউদ্ধার  

ভদ্রা বববাি                                শ্রীবলরাদমর রাস ও যমুনা আকষতণ  

নািবজতীদক কৃদষ্ণর বববাি                  বপৌণ্ড্রক কাশীরাজ ও সুেবক্ষণ বধ্  

লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর ও কৃদষ্ণর লক্ষ্মণা বববাি      বরবতদক বলদেব কতৃতক বৈববে বধ্  

নরক রাজার বৃত্তান্ত ও ইদন্দ্রর বখে          শাম্ব কতৃতক লক্ষ্মণা িরণ, সাম্ব  

                                           বমাচনাথত বলদেদবর বকৌরব সভায়                            

                                           গমন, শ্রীবলদেব কতৃতক িবস্তনাপুর  

                                           নাদশ িলাকষতণ   

নরকাসুর ও মুর বেতয বধ্                   ৈারকায় েবত মবিষীপুদর কৃদষ্ণর  

                                           গািতস্থযলীলা েশতদন শ্রীনারদের ববস্ময়  

সতযভামার বকাপ ও পাবরজাত িরণ          জরাসে বদধ্ শ্রীকৃষ্ণ সমীদপ েূত  

পাবরজাত সাংগ্রদি নারেদক েূত বিদসদব       রাজসূয় যজ্ঞ ও জরাসে বদধ্ উদ্ধদবর  

বেরণ                                      পরামশত  

পাবরজাত সাংগ্রদি ইন্দ্র-কৃষ্ণ যুদ্ধ              ভীদমর ৈারা জরাসে বধ্  

কৃষ্ণ কতৃতক রুবিণীর পবতভবি পরীক্ষা        শ্রীভীম অজুতন সি কৃদষ্ণর ইন্দ্রেস্থ  

                                             গমন   

বাণরাজার কাবিবন ও ঊষার স্বপ্ন               যুবধ্বষ্ঠদরর রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান  

বচত্রদলখার বেৌতয                             অগ্রপূজা েসদি কৃদষ্ণর বশশুপাল বধ্  

ঊষা অবনরুদদ্ধর বমলন                        শ্রীযুবধ্বষ্ঠর-দদ্রৌপেীর অবভৃত স্নান  



 

অবনরুদদ্ধর সদি বাণরাজার যুদ্ধ                 শাে যােব সাংগ্রাম  

কৃদষ্ণর সদি বাণ রাজার যুদ্ধ                   েেুযম্ন কতৃতক েুযমে বধ্  

ঊষা অবনরুদদ্ধর বববাি                         কৃষ্ণ কতৃতক শাে বনধ্ন  

নৃগরাজার উপাখযান                            েন্তবক্র বধ্, বলদেব কতৃতক  

                                              বরামিষতণ বধ্ 

ব্রহ্মস্ব িরদণর ফল                             বলদেদবর বেল বধ্ ও তীথতযাত্রা 

েুদযতাধ্ন কনযা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর                  কৃদষ্ণর শ্রীোমা ববদের সমাের  

শাম্ব কতৃতক লক্ষ্মণা িরণ, বলদেদবর সিায়তা     কৃদষ্ণর শ্রীোমাদক কৃপা  

বলদেদবর বৃন্দাবন গমন ও যমুনা আকষতণ       কুরুদক্ষদত্র শ্রীকৃষ্ণ-যােব ও নন্দাবে  

                                              বগাপ-দগাপীগদণর বমলন 

বলদেব কতৃতক বৈববে বানর বধ্                 শ্রীকৃদষ্ণর মবিষীগদণর বদ্রৌপেীর  

                                              বনকট বনজ বনজ বববািবৃত্তান্ত কথন  

েদতযক পত্নীর গৃদি শ্রীকৃষ্ণ েশতদন               শ্রীবযাসাবে মুবনগদণর কুরুদক্ষত্র গমণ  

নারদের ববস্ময় 

শৃগাল বাসুদেব উপাখযান                       কৃষ্ণ-বলরাম কতৃতক বসুদেবদক  

                                              তদত্বাপদেশ োন ও বেবকীর  

                                              োথতনায় মৃত পুত্র আনয়ন 

কাশীরাজ বধ্                                  সুভদ্রািরণ বৃত্তান্ত, শ্রীকৃদষ্ণর বমবথলা  

                                              ও শ্রুতদেব-বহুলাদশ্বর েবত কৃপা  

ৈারকার রাজসভায় কৃষ্ণ                        শ্রীনারে-নারায়ণ সাংবাদে শ্রুবতস্তব  

নারদের বেৌতয                                 শ্রীিবর ও বশবাবে বেবতার                    

                                               আরাধ্নায় ফলদভে বণতন, বৃকাসুর  



 

                                           বধ্ ও রুদ্রদমাক্ষণ 

কৃদষ্ণর িবস্তনায় গমন ও জরাসে বদধ্র      ভৃগু কতৃতক ববষু্ণর বরষ্ঠত্ব পরীক্ষণ,  

 মন্ত্রণা                                     মৃত ব্রাহ্মণ কুমার েতযপতণ 

িবস্তনায় রাজসূয় যদজ্ঞর আদয়াজন           সাংদক্ষদপ শ্রীকৃষ্ণলীলানুক্রম ও  

                                           যেুবাংদশর সন্তবতগদণর অসাংদখযয়ত্ব কথন 

জরাসদের জে বৃত্তান্ত                                একােশ স্কে  

                                           যেুকুদলর েবত ব্রহ্মশাপ ও মুষল উৎপবত্ত  

ভীম কতৃতক জরাসে বধ্                     নারে কতৃতক বনবম-নবদযাদগন্দ্র সাংবাে  

রাজসূয় যদজ্ঞর অনুষ্ঠান                     নারায়ণ তত্ত্ব ও কমতদযাগ সম্বদে েদশ্নাত্তর  

কৃদষ্ণর েবত বশশুপাদলর কটূবি              অবতারলীলা ববষয়ক েদশ্নাত্তর  

বশশুপাল বধ্                                ভবিিীনগদণর গবত 

বশশুপাল ও েন্তবদক্রর পূবতবৃত্তান্ত             িবরর যেুকুল-ক্ষয় বাসনা  

শাে কতৃতক ৈারকা আক্রমণ                  শ্রীিবর কতৃতক অবধূ্দতর ইবতিাস বণতন  

শাদের মায়াযুদ্ধ                             অজগরাবে নবগুরুর বনকট অবধূ্দতর  

                                           বশক্ষালাভ বণতন  

অবনরুদদ্ধর বববাি                           কুররাবে সপ্তগুরুর কাদে অবধূ্দতর বশক্ষা                                           

বলরাদমর সদি েন্তবক্র ও রুিীর            জীদবর সাংসার ববষদয় তদত্ত্বাপদেশ োন 

পাশ-ক্রীো                                                 

রুিী বধ্                                   বদ্ধ ও মুদির লক্ষণ, ভবিদযাগ  

                                           বণতন  

েন্তবক্র বধ্                                 সাধু্সদির মবিমা, ঐকাবন্তক  

                                            ভজদনাপদেশ  



 

বেনাভ বেদতযর কাবিবন                       িাংসগুদিযাপদেশ কথন েসদি বচত্ত  

                                             বথদক ববষয়স্পশত তযাগ বণতন  

ইণের সদি বেনাভ বদধ্র পরামশত            সাধ্নসি ধ্যানদযাগ কথন  

শুবচমুখী রাজিাংসীর বেৌতয                     ধ্ারণানুগত বসবদ্ধ-বণতন  

ভদ্রনদটর সদি েেুযদম্নর বেনাভ পুরী গমন     শ্রীিবরর ববভূবতদযাগ কথন  

ভদ্রনট কতৃতক রামায়ণ নাটক অবভনয়          স্বধ্মত লক্ষণা ভবি সম্বদে বনদেতশ  

বেনাদভর সদি যুদ্ধ                           বানেস্থ ও যবতধ্মত-কথন  

তালজদির যুদ্ধ                                জ্ঞানাবে তযাগ কথন, যমাবে লক্ষণ  

                                              বণতন  

বেনাভ বধ্                                   ভবি, জ্ঞান ও বক্রয়াদযাগ-বণতন  

বেতয নারীগদণর ববলাপ                        ভবিদযাগাবেদত অনবধ্কারীগদণর  

                                              গুণ-দোষ-ববচার বণতন 

সুোমা ববদের কথা                            জেমৃতযরীবত কথন  

সূযতগ্রিদণ স্নানাথত কৃদষ্ণর েভাস গমন           বত্রেবিবভকু্ষ চবরত উপলদক্ষ  

                                              উপদেশ  

েভাদস নন্দ যদশাোর সবিত বমলন              সাাংখযদযাগৈারা বচত্তদমািনাশ-কথন   

েভাসদক্ষদত্র কৃষ্ণ-মবিষীগদণর কৃষ্ণেীবত         গুণবৃবত্ত বনরূপণ 

বসুদেদবর েবত মুবনগদণর যদজ্ঞর আদেশ        েুুঃসদির পবরণাম েসদি  

                                              ঐলগীদতাপদেশ 

েভাস যজ্ঞ অনুষ্ঠান                            সাংদক্ষদপ অচতনবববধ্ ও অচতনকারীর  

                                              গবত  

ভৃগুমুবন কতৃতক ব্রহ্মা ববষু্ণ ও মদিশ্বদরর-  



 

মািাত্ময পরীক্ষা                               সাংদক্ষদপ পুনরায় জ্ঞানদযাগ-কথন               

বৃকাসুর বধ্                                  পুনরায় সাংদক্ষদপ ভবিদযাগ বণতন,   

                                             উদ্ধদবর বেবরকারম গমন  

কৃষ্ণ কতৃতক ব্রাহ্মদণর মৃতপুত্র উদ্ধার            বনজকুলববনাশন পূবতক কৃদষ্ণর  

                                             বগাদলাক-ববজয়  

কৃষ্ণ কতৃতক বেবকীর মৃতপুত্র উদ্ধার            শ্রীিবরর তনুতযাগলীলা-রিসয, বসু- 

                                             বেবাবে যােবগদণরও অন্তধ্তানলীলা 

েয় পুদত্রর জেবৃত্তান্ত ও বমাক্ষ লাভ                        ৈােশ স্কন্দ  

                                             ভববষয রাজবাংশ, কবলেভাদব  

                                             রাজগদণর মদধ্য সাাংকষতদোষ ও অধ্মত  

                                             উৎপবত্ত 

অজুতদনর বনবাস                              কবি অবতার কতৃতক অধ্মতাচাবরগদণর  

                                             বনধ্ন  

সুভদ্রা িরণ                                  কবলযুদগ শ্রীিবরসাংকীততনই  

                                             কবলকলুষনাশন  

অজাবমল উপাখযান                            বনবমবত্তকাবে চতুববতধ্ েলয়  

যেুবাংশ ধ্বাংদসর কারণ                        শ্রীশুকদেব কতৃতক পরতত্ত্বজ্ঞাদনাপদেশ  

                                             ৈারা পরীক্ষীদতর তক্ষকোংশন মৃতুযভয়  

একােশ স্কে                               বনবারণ  

মুষল উৎপবত্ত                                 জনদম জদয়র সপতযজ্ঞ, ববেববভাগ  

                                             কথন  

উদ্ধদবর েবত কৃদষ্ণর তত্ত্বজ্ঞান                পুরাণ ববভাগ ও পুরাণ লক্ষণ কথন  



 

চতুববতাংশবত গুরুতত্ত্ব                          মাকতদিয় মুবনর তপসযা  

উদ্ধদবর েবত কমতদযাগ উপদেশ               মাকতদিদয়র ভগবৎমায়া েশতন ও   

                                            বটবৃদক্ষর সাক্ষাৎকারলাভ  

ববভূবত বযাগ                                 মিাদেদবর বনকদট শ্রীমাকতদিদয়র  

                                            বরলাভ  

উদ্ধবদক ববশ্বরূপ েেশতন                     মিাপুরুদষর তাবন্ত্রকাচতন ও ববভূবত  

                                            বণতন  

চাবরবণত ও চতুরারদমর বযাখযা                 সাংদক্ষদপ শ্রীমদ্ভাগবদতর ববষয়ানুক্রম  

                                            বণতন ও শ্রীিবরলীলা রবণ মািাত্ময  

বযাদগর উপদেশ                             যথাক্রদম পুরাণ সমূদির বলাক সাংখযা  

                                            বনদেতশ 

যেুবাংশ ধ্বাংদসর বচন্তা                        শ্রীভাগবত্মািাত্ময-বণতন  

শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সি যােবগদণর েভাস গমন 

যেুবাংশ ধ্বাংস 

ৈারুকদক ৈারকায় বেরণ 

বযাদধ্র শরাঘাদত কৃদষ্ণর মৃতুয 

ইন্দ্রেস্থ বথদক অজুতদনর ৈারকায় আগমন 

বেতযগণ কতৃতক কৃদষ্ণর নারীগণ িরণ 

বযাদসর কাদে অজুতদনর তত্ত্বজ্ঞান লাভ 

বযাস কতৃতক নারী িরদণর রিসয বণতন 

 ৈােশ স্কে  

কবলযুদগর ফল বণতন 



 

যুবধ্বষ্ঠর ও অনযদের সাংসার তযাগ 

শ্রীকৃষ্ণববজয় পাদির ফলশ্রুবত 

       তাবলকা বথদক একবট ববষয় পবরষ্কার ববাঝা যাদি বয, উভয় গ্রদের ববষয়বস্তু োয় 
সমান সমান িদলও মালাধ্দরর কাদবয এমন অদনক ববষয় বনই যা রঘুনাদথর কাদবয 
রদয়দে। ভাগবদতর েশম-একােশ স্কদের অদনক ববষয় মালাধ্র তাাঁর কাদবয রাদখন বন। 
বকন্তু রঘুনাদথর কাদবয এই বতনবট স্কদের োয় সমস্ত ববষয়ই স্থান বপদয়দে। লক্ষয করার 
ববষয় িল-- মালাধ্র ৈারকালীলা বণতনায় অবতভাষী িদয়দেন। বতবন ভাগবত অবতবরি 
ববষয়ও বদলদেন। বকন্তু রঘুনাথ ভাগবত কাবিবনদক অবতক্রমণ কদরনবন। ৈারকালীলা 
বণতনায় মালাধ্র বকাদনা কাপতণয কদরনবন, অথচ বৃন্দাবনলীলা বণতনায় বতবন অদনকটাই 
বমতভাষী। বৃন্দাবনলীলা বণতনায় রঘুনাথ মালাধ্দরর বণতনার অবতবরি কদয়কবট ববষদয়র 
সবন্নদবশ ঘবটদয়দেন। বযমন—বষতাকাল বণতনা, শরৎকাল বণতনা, বগাপীগীত ইতযাবে।   

         মালাধ্দরর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ ও রঘুনাদথর ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ কাবযগ্রে েুবটর 
তুলনামূলক আদলাচনা করদত বগদয় েথদমই বয ববষয়বট নজদর পদে তা িল গ্রদের োরম্ভ 
অাংশ। মালাধ্র ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাবয শুরু কদরদেন রাধ্াকৃষ্ণ বন্দনা বেদয়। তাাঁর কাদবযর 
সূচনায় বকাদনা সাংসৃ্কত বলাক বযবহৃত িদত বেখা যায় না। বকন্তু কবব রঘুনাথ 
ভাগবতাচাদযতর ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’-র েশম স্কদের েথম অধ্যায় শুরু িদয়দে একবট 
সাংসৃ্কত বলাক বেদয়। েু’জন কববর বন্দনা অাংদশ যদথষ্ট পাথতকয বেখা যায়। েথদম 
মালাধ্দরর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এর বন্দনা অাংশ বেদখ বনওয়া বযদত পাদর। বতবন তাাঁর কাদবযর 
শুরুদতই রাধ্াকৃদষ্ণর বন্দনা কদরদেন-– 

“শ্রী শ্রীরাধ্া কৃষ্ণায় নম নম। 

   নম ভগবদত বাসুদেবায় নমুঃ।। 

   েণমদিা নারাঅন অনাবেবনধ্ন। 

      স্রীষ্টী বস্থবত েলএ জািার কারণ।। 

         একভাদব বদন্দা িবর কবর বজাে িাথ। 

      বসুদেব সুত কৃষ্ণ বমার োননাথ।। 

     ব্রহ্মা মদিস্বর বদন্দা বস্থবত সাংিাব। 



 

       গনপতী ত নদমািাঁ ববঘ্নী করতাব।।”৪  

এই অাংদশ বেখা যাদি মালাধ্র বসুদেব সুত কৃষ্ণদক তাাঁর োণনাথ বদলদেন এবাং ববঘ্ন 
নাশকারী গদণদশর বন্দনার পাশাপাবশ ব্রহ্মা ও মদিশ্বর বন্দনাও কদরদেন। এর পর বতবন 
লক্ষ্মী ও সরস্বতী বন্দনা কদরদেন --  

     “লবক্ষ সরস্ববত বদন্দা তাাঁিার েুই নারী। 

       জািার েসাদে সব বলাক পুরস্কবর।।”৫  

এখাদন কবব লক্ষ্মী ও সরস্বতীদক ববষু্ণর ‘েুই নারী’ বদলদেন। কববর এই রকম বলার 
বপেদন একবট কারণ থাকদত পাদর। পুরাণ মদত মদততয আগমদনর আদগ লক্ষ্মী শ্রীকৃদষ্ণর 
পূবত জদে (রাম অবতাদর) বনদজর অদশষ েুুঃখ স্মরণ কদর এই অবতাদর বযদত ইিুক 
বেদলন না। তখন ববষু্ণ তাদক বদল তুবম ও সরস্বতী সদি না থাকদল আবম েুষ্ট বদধ্র 
শবি পাদবা বকাথা বথদক? বতবন তখন এই বদল সান্ত্বনা বেদলন বয, এবাদর আর বববশ 
বেন ববরি েুুঃখ সিয করদত িদব না। তখন লক্ষ্মী পদনদরা কলায় বতদলাত্তমা রাধ্া িদয় 
আর এক কলায় রুবিণী িদয় জেলাভ কদরবেদলন। িয়দতা এই ধ্ারণার বশবততী িদয়ই 
কবব এখাদন এমন কথা বদলদেন। আমরা রঘুনাদথর কাদবয গদণশ বন্দনা বেখদলও ব্রহ্মা, 
মদিশ্বর বা লক্ষ্মী বন্দনা বেবখবন। আমাদের অনুমান এই বয, রঘুনাথ যখন এই কাবয 
অনুবাে কদরদেন তখন শ্রীদ্বচতদনযর আগমন ঘদট বগদে। তখন ববষু্ণ-লক্ষ্মীর মািাদত্মযর 
জায়গায় রাধ্া-কৃদষ্ণর মািাত্ময েকাবশত।  

মালাধ্র তাাঁর কাদবযর বন্দনা অাংদশ ‘ভাগবত’ ভাষায় বলখার উদেশয বিদসদব 
জাবনদয়দেন— 

 “ভাগবত অথত জত পয়াদর বাাঁবধ্য়া। 

        বলাক বনস্তাবরদত কবর পাাঁচাবল রবচয়া।।”৬  

আর রঘুনাথ বলদখদেন— 

     “কথািদল ‘ভাগবত’ কবরব বযাখযান।”৭  

মালাধ্র বসু ও রঘুনাথ ভাগবতাচাদযতর ভাগবত অনুবাদের উদেদশযর বপেদন একবট বমল 
বেখা যায়। মালাধ্র জাবনদয়দেন বয, ‘দলাক বনস্তাবরদত’ বতবন পাাঁচাবল রচনা করদবন। আর 
রঘুনাথ জাবনদয়বেদলন বয, বতবন ‘কথািদল’ ভাগবত বযাখযা করদবন। অথতাৎ বেখা যাদি 



 

েুজদনর উদেশযই এখাদন এক। েুজদনর উদেশযই পাাঁচাবলর েদন্দাবদে সিজদবাধ্য ভাষায় 
কৃষ্ণলীলা বণতনা। যার মুখয েদয়াজন িল বলাক বশক্ষা। মালাধ্দরর এই বন্দনা অাংদশর 
েুবট পঙবি বনদয় পবিতদের মদধ্য মতববদরাধ্ আদে। বসই পঙ বি েুবট িল — 

“ভাগবত শুবন আবম পবিদতর মুদখ । 

     বলৌকীক কবিল বলাক সুন মিাসুদখ ।।”৮ 

এই পয়ারবট বেদখ অদনদকর অনুমান মালাধ্র সাংসৃ্কত জানদতন না। বতবন পবিদতর মুদখ 
শুদন এই কাবয বলদখদেন। বকন্তু এই ধ্ারনা সবিক নয়। কারণ মালাধ্দরর বয পাবিদতযর 
অভাব বেল না, এই কাবয তার বহু সাক্ষয বিন কদর। তািদল এখাদন েশ্ন থাদক বয ঐ 
েুবট পয়ার কবব বকন বযবিার কদরদেন? িয়দতা এটা িদত পাদর বয এই েুবট পঙবির 
অথত এই বয, ভাগবত অবভজ্ঞ বকান পবিদতর কাদে ভাগবদতর অথত সম্পদকত জ্ঞান লাভ 
কদর বতবন বলৌবকক ভাদব তার অথত বলদখদেন। বতবন শ্রীকৃদষ্ণর কৃপায় বলাকজদনর মুবির 
কারদণ এই পাাঁচাবল রচনায় েবৃত্ত িদয়বেদলন। কারণ ববষু্ণই মুবির পথ, বতবনই একমাত্র 
গবত। তাইদতা বতবন বদলন-–  

   “জাাঁিার েসাদে বমার বিল আচবম্বত। 

      মুবি োয়ক করবন কৃদষ্ণর চবরত।।”৯ 

      রঘুনাদথর বন্দনা অাংদশ েথদম গুরুপােপদ্ম বন্দনা, তারপর নারায়ণ বন্দনা এবাং 
তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও তাাঁর অবতারগদণর চরণ বন্দনা রদয়দে--                                                       

“নদমা শ্রীগুরু চরদণ নমস্কার । 

      যাাঁিার কৃপাদয় খদি ভব-অেকার ।। 

 নদমা গদণাপবত ববঘ্ন-ববনাশন । 

        নম বযাস বেব সতযবতীর নন্দন ।।”১০ 

এই অাংদশ বেখা যাদি বয, কবব ‘গণপবত’ অথতাৎ গদণশ বন্দনা কদরদেন এবাং বতবন বয 
ববঘ্ন ববনাশন এখাদন তা উদেখ করদত কবব ভুদল যানবন। পদরর পঙবিদত বতবন 
বযাসদেদবর চরণ বন্দনা কদরদেন। বযাসপুত্র শুক মুবনর চরদণও বতবন েণবত জাবনদয়দেন। 



 

ভাগবত মিারাজ সম্পাবেত ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ গ্রদে এই অাংদশ আরও কদয়কবট পাংবি 
পাওয়া যায়। বিীয় সাবিতয পবরষদের গ্রদে বসগুবল বনই। পাংবিগুবল িল— 

 “দেব-বৈজ-চরদণ কবরয়া পরণবত । 

   কৃষ্ণগুণ-পাাঁচাবল রবচব যথামবত ।। 

  নদমা নদমা নারায়ণ চরদণ েনাম। 

       ব্রহ্মাি-দকাবটর বস্থবত-েলয়-বনধ্ান।।”১১  

অথতাৎ বতবন বয পাাঁচাবল রচনা কদরদেন বস ববষদয় বতবন অবগত। আমরা জাবন ‘ভাগবত’ 
অতযন্ত েুরূি গ্রে তাই সাধ্ারণ বলাদকর পদক্ষ তার রস আস্বােন অদনক সমদয়ই সম্ভব 
িত না, রঘুনাথ এববষদয় সদচতন বেদলন। তাইদতা বন্দনা অাংদশ বতবন বলখদত 
বপদরবেদলন— ‘কথািদল’ বতবন ভাগবত বযাখযা করদবন। এরপর বতবন শ্রীকৃদষ্ণর বববভন্ন 
অবতাদরর চরণ বন্দনা কদর শ্রীশ্রীজগেীশ ও বচতনয চরণ বন্দনা কদরদেন এভাদব— 

  “জয় পূণত ব্রহ্ম কৃষ্ণ বববচত্র ববিার। 

 জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার।। 

   জয় বগৌরচন্দ্র ব্রহ্ম বচতনয মূরবত। 

         বেম-ভবিোতা েভু ভকদতর গবত।।”১২ 

এখাদন একবট কথা বলা েদয়াজন বয বতবন এখাদন সদচতন ভাদবই শ্রীদগৌরাদির ‘দ্বচতনয 
মূরবত’ ও ‘নীলাচল অবতার’ অথতাৎ সন্নযাস অবতাদরর কথাই বদলদেন। 

মালাধ্র ও রঘুনাথ েুজদনই ভাগবদতর অনুবাে কদরদেন। তবুও তাাঁদের অনুবাদে একবট 
ববরাট পাথতকয বচাদখ পদে। এই পাথতকয শুধু্মাত্র বাবিযক নয়, আভযন্তরীণ। বকননা, 
েুজদনরই লক্ষয বেল বলাক বনস্তার। মালাধ্র স্পষ্টতই বদলবেদলন ‘দলাক বনস্তাবরদত’ বতবন 
ভাগবত পাাঁচাবল আকাদর রচনা কদরদেন। আর রঘুনাথও বদলবেদলন—“সবতদলাক সুদখ 
পার বিব ইিা বিদত।।”১৩ আমাদের এই পাথতকযদক আভযন্তরীণ বলার েথম এবাং েধ্ান 
কারণই িল—এই েুই কববর যুদগর মাঝখাদন োাঁবেদয় আদেন শ্রীদ্বচতনয। সাক্ষাৎ 
বেমধ্দমতর েবতমূবততরূদপ বযবন তাাঁর যুদগর েদতযকজন কবব-বশিীদক অনুোবণত কদরদেন, 



 

কদরদেন েভাববত। ‘বাাংলা সাবিদতযর ইবতবৃত্ত’ গ্রদের বৈতীয় খদি অবসতকুমার 
বদন্দযাপাধ্যায় যথাথতই বদলদেন—  

“োক -দ্বচতনয যুদগর ভাগবদতর অনুবাদে মূলতুঃ কৃষ্ণলীলার ঐশ্বদযতর বেকবট 
অবধ্কতর েকট িইয়াদে। বৃন্দাবনলীলায় রাস ও বসন্তলীলা েসদি বগাপীদের 
সদি কৃদষ্ণর আবেরসাত্মক লীলার েচুর বণতনা আদে বদট, বকন্তু বস আবেরদসর 
লীলাও ঐশ্বযতলীলার আর একবট বেক মাত্র। অবতার কৃদষ্ণর ঐশ্বযতলীলাই 
ভাগবদতর মূল বিবয। কাদজই োক -দ্বচতনযযুদগর ভাগবত অনুসারী রচনায় 
কৃষ্ণলীলার ঐশ্বযত োধ্ানয পাইয়াদে। এই স্থাদন বচতনয ও উত্তর বচতনযযুদগর 
ভাগবদতর অনুবাে ও ভাগবত অনুসারী কৃষ্ণকাবিনীগুবলর বমৌবলক পাথতকয।”১৪  

  বচতনয পূবতবততী সমদয় পিেশ শতাব্দীর েথমবেদক বাাংলায় ভাগবত বেল শুধু্মাত্র 
অষ্টােশ পুরাদণর অনযতম ‘পুরাণ মাত্র’। আর বচতনযযুদগ তা িদয় োাঁোয় ববষ্ণব 
সম্প্রোদয়র ‘ভাগবত শাস্ত্র’। শ্রীদ্বচতনয েববততত বগৌেীয় ববষ্ণব ধ্দমত তখন েধ্ান িদয় 
ওদি শ্রীরাধ্াকৃদষ্ণর মধু্রলীলা। বগৌেীয় ববষ্ণব বেমধ্দমতর এই বেবযভাব বেরণা মালাধ্র 
বসু লাভ করদবন বকাথা বথদক ? তাই োসবিকভাদবই অনুবােকদমত বচতনয সমসামবয়ক 
রঘুনাদথর কাদবয বয বনষ্ঠার পবরচয় পাওয়া সম্ভব তা মালাধ্দরর অনুবাদে না থাকাই 
স্বাভাববক। উোিরণ বিদসদব ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর েশম স্কদের তৃতীয় অধ্যায় ১ম বথদক ৮ম 
বলাদক ববণতত কৃষ্ণ আববভতাদবর অাংশবট তুদল ধ্দর বেখাদনা বযদত পাদর। বযখাদন 
শুকদেদবর বণতনায় পাওয়া যায় — 

               “অথ সবতগুদণাদপতুঃ কালুঃ পরমদশাভনুঃ। 

 যদিতযাবাজনজেক্ষতাং শান্তক্ষতগ্রিতারকম ।। 

 বেশুঃ েদসেুগতগনাং বনমতদলােুগদণােয়ম । 

  মিী মিলভূবয়ষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা।। 

নেযুঃ েসন্নসলীলা হ্রো জলরুিবরয়ুঃ। 

বৈজাবলকুলসাংনােস্তবকা বনরাজয়ুঃ।। 

    বদবৌ বায়ুুঃ সুখস্পশতুঃ পুণযগেবিুঃ শুবচুঃ। 

   অিয়শ্চ বৈজাতীনাাং শান্তাস্ত্রত্র সবমেত।। 



 

    মনাাংসযাসন  েসন্নাবন সাধূ্নামসুরদ্রুিাম । 

        জায়মাদনিজদন তবস্মন  বনেুেুতন্দভদয়া বেবব।। 

 জগুুঃ বকন্নরগেবতাস্তুষু্টবুুঃ বসদ্ধচারণাুঃ। 

    ববেযাধ্যতশ্চ ননৃতুরপ্সদরাবভুঃ সমাং তো।। 

    মুমুচুমুতনদয়া বেবাুঃ সুমনাাংবস মুোবন্বতাুঃ। 

    মন্দাং মন্দাং জলধ্ারা জগজুতরনুসাগরম ।। 

    বনশীদথ তম উদূ্ভদত জায়মাদন জনােতদন। 

      বেবকযাাং বেবরূবপণযাাং ববষু্ণুঃ সবতগুিাশয়ুঃ। 

            আববরাসীদ  যথা োচযাাং বেশীনু্দবরব পুষ্কলুঃ।।”১৫ 

অথতাৎ সবতগুণযুি পরম রমণীয় কাল আববভূতত িল। নক্ষত্র বরাবিণী উবেত িদল আকাদশর 
অনয সব নক্ষত্র-গ্রি-দজযাবতষ্ক শান্তভাব ধ্ারণ করল। পৃবথবীর সকল নগর, গ্রাম, মিদল 
পবরপূণত িদয় উিল। নেীর জল বনমতল িদয় উিল। পববত্র, সুখস্পশত, পুণযগেবািী সমীরণ 
েবাবিত িদত লাগল। সাধু্ ও সৎপুরুষদের মন অপূবত েসন্নতায় পূণত িদয় উিল। বসই 
শুভ মুিূদতত স্বদগত েুনু্দবভ ববদজ উিল। বকন্নর এবাং গেবতগণ মধু্র স্বদর গান করদত লাগল। 
জলভারবািী নবীন বমঘগুবল মন্দমন্দ গজতন করদত লাগল। চতুবেতক বঘার অেকাদর 
সমািন্ন। বসই সমদয় ভগবান ববষু্ণ বেবকীর গভত বথদক েকাবশত িদলন। বেখা যায় বয, 
মালাধ্র এই অাংদশর অনুবাে কদরদেন অসাংলিভাদব। আবার বসই অাংদশ ভাগবত 
ববিভূতত কথাও যুি িদয়দে। তাাঁর অনুবাদে পাওয়া যায়— 

     “ভাদ্র মাদস কৃষ্ণ পদক্ষ অষ্টবম সুভবতবথ। 

     সুভক্ষন সুভদযাগ বরাবিবন বনসাপবত।। 

 বেন অস্ত বগল বনবশ েথম েির। 

   বমদঘ আৎসাবেত বিল গগন মিল।। 

   েুয়াবর েিবর তারা সদভ বনদ্রা বগল। 

                          বঘারতর মিাবনবস অেকার বিল।। 



 

                              েুইত েির বগল চাাঁদের উেয়। 

         নগদরত সুরগুরূ বমথুদন অদ্ধতকায়। 

       েসন্নত নে নবে েসন্ন জাবমবন। 

         েসন্নত বনসাপবত আর বেনমবণ।। 

                              েসন্নত েসবেগ েসন্ন সাগর। 

           বেবগন বলয়া বেদখ বেবপুরুন্দর।। 

          বিনই সমএ বক্ষন মাদিন্দ্র িইল। 

               সুন্দবর বেবকী বেবব পুত্র েসববল।।”১৬  

‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’-দত বেখা যায় রঘুনাথ এই অাংদশ শুধু্ ভাগবদতর স্কে ও অধ্যাদয়রই 
বনষ্ঠাবান অনুবাে কদরনবন, েবতবট বলাদকর সাংখযাও বতবন বনবেতষ্ট কদর বেদয়দেন— 

বলাক ১    “সবতগুণযুত কাল পরমসুন্দর। 

                 পৃবথবী পূবরয়া বিল আনন্দমিল।। 

                    শুভ বার, বতবথ, বযাগ, নক্ষত্র, করণ। 

                  পুণযগুণ, পুণযদযাগ—সবত সুলক্ষণ।। 

বলাক ২      েশ বেগ পরসন্ন গগনমিল। 

                    উবেত তারকাবলী, বেবখ মদনাির।। 

বলাক ৩     নে-নেী-সদরাবর, ববমবলত জল। 

                ববকবসত উতপল, কুমুে-কমল।। 

                খগ-ভৃাংগ-বননাবেত স্তববকত বন। 

বলাক ৪      সুলবলত পুণযগে সুমন্দ পবন।। 

                  শান্ত বিয়া জ্ববলল বৈদজর হুতাশন। 

বলাক ৫     উত্তম জদনর বচত্ত বিল পরসন্ন।। 



 

                   আকাশমিদল বাদজ েুনু্দবভ-বাজন। 

 বলাক ৭    সুরমুবনগদণ কদর পুষ্প-ববরষণ।। 

 বলাক ৬    গেবত-বকন্নর গীত গায় সুমধু্র। 

                  বসদ্ধ-ববেযাধ্র স্তুবত করদয় েচুর।। 

 বলাক ৮    ভরা বনবশ, রজনী-বতবমর বঘারতর। 

                 বিনকাদল জনম লবভলা গোধ্র।। 

               অন্তযতামী ভগবান অবচন্তযেভাব। 

                         বেবকী-উেদর আবস বকলা আববভতাব।।”১৭ 

মালাধ্র অদপক্ষা কবব রঘুনাদথর অনুবাে বয এই অাংদশ অদনকটাই উৎকৃষ্ট তা বলাবাহুলয।  

      মালাধ্র মূলত েশম ও একােশ স্কে অবলম্বন কদর শ্রীকৃষ্ণলীলা বণতনা করদলও 
তার বাইদরর অদনক স্কদের অাংশ-ববদশষ আমরা তাাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ বেখদত পাই। 
বযমন, মালাধ্দরর কাদবয বয ‘সর্ব্তলীলা’ অাংশ রদয়দে তা শ্রীমদ্ভাগবদতর েথম স্কদের 
তৃতীয় অধ্যায় বথদক গৃিীত। আবার গ্রদের বশদষ ‘কবল যুদগর ফল বণতন’ নাদম বয অধ্যায় 
আদে তা মূল ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর ৈােশ স্কদের বৈতীয় অধ্যায় বথদক গৃিীত। বযাসদেব কৃত 
‘শ্রীমদ্ভাগবতম’-এর েশম স্কদের েথম অধ্যায় শুরু িদয়দে ‘শ্রীপরীবক্ষৎ মিারাদজর 
পবরেশ্ন নামক’ অধ্যায় বেদয়। বকন্তু মালাধ্দরর কাবয শুরু িয় ‘সর্ব্তলীলা’ নামক অধ্যায় 
বেদয়। ‘সর্ব্তলীলা’ অাংদশর পর ‘সমস্তলীলার সূচী’। বযখাদন শ্রীকৃদষ্ণর জদের কাবিবন বলা 
িদয়দে। অথতাৎ মালাধ্র ভাগবতদক এখাদন অনুসরণ কদরনবন। আবার রঘুনাদথর কাদবয 
েথদমই আমরা ‘শ্রীপবরবক্ষৎ মিারাদজর পবরেশ্ন’ অাংশবট বেখদত পাই। বতবন বলদখদেন— 

                           “পরীবক্ষত মিারাজা ভকত েধ্ান। 

      শুদকর চরদণ বজজ্ঞাবসল মবতমান ।। 

     চন্দ্রবাংশ, সূযতযবাংশ কবিদল সকল। 

     েুই বাংদশ জনবমল যত নদরশ্বর।। 

   তাাঁ সবার অদু্ভত কবিদল চবরত্র। 



 

           ববদশষ যেুকুল যশ কবিদব পববত্র।।”১৮  

‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ বসুদেব বেবকী বববাদির েসি রদয়দে। মাত্র কদয়কবট পাংবির 
অনুবাদে তা খুব সাংদক্ষদপ করা িদয়দে। বকন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’-দত বববাদির েসদির 
ববস্তর বণতনা আদে। বববাদি বযৌতুক োদনর েসিও খুব ববসৃ্তত ভাদব বলা আদে এই 
কাদবয। এই েুবট কাদবযই ভাগবদতর অনুসরদণ আকাশ-বাণীর অাংশবট অনুবাে কদরদেন 
েুই কবব। ভাগবদত আদে কাংদসর ভবগনী বেবকীর সদি শ্রীবসুদেদবর ববদয়র পর তারা 
যখন রদথ কদর বফরবেল তখন  কাংস রদথর সারবথ িদয় বদসবেল। বসই সময় বেববাণী 
িয় বয বেবকীর অষ্টম পুদত্রর িাদতই কাংদসর মৃতুয বলখা আদে। শ্রীকৃষ্ণববজদয়র কবব 
বলদখদেন বয, কাংস বেুজন পবরবৃত িদয় যখন পায়চারী করবেদলন, তখন বেববাণী বশানা 
যায়। রঘুনাথ বকন্তু অনুবাদে ভাগবদতর হুবহু অনুসরণ কদরদেন বেখা যায়। রঘুনাদথর 
অনুবাদে কাংদসর বপতা উগ্রদসদনর নামও আমরা বেখদত পাই, যা মালাধ্দরর কাদবয বনই। 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ কববর অনুবাে — 

“তদব রাজা কাংসাসুর          অনু বৃদজ কদথােূর 

পন বৃদজ বলয়া বেুজদন।। 

                      বসই সমএ বাবণ             িইল আকাদস ধ্বন 

সুন কাংস অদু্ভত কথা। 

বেবকী উেদর বতার            অষ্টম গদভত বঘার 

মৃতু্তত রূপ উপজীব বতাথা ।। 

   সুবন কাংস ববমন               ভবগবন ববধ্বার মন 

এমন বচষ্টা িইল তািার।”১৯  

শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীদত আদে— 

“উগ্রদসন সূতরাজা কাংসাসুর নাদম। 

 রদথর সারবথ িই চবলল আপদন।। 

ধ্বরল বঘাোর রাশ ভবগনীর রদথ। 



 

    আকাশ মিদল বাণী বিল আচবম্বদত।। 

 যািাদক বাবিস রদথ শুনদর রাজন। 

                          ইিার অষ্টম গদভত বতামার মরণ।। 

   না জাবনয়া কুমবত ববিস বিন জনা। 

   বুবঝয়া করি কাযতয বস িয় মন্ত্রনা।। 

   এদতক শুবনয়া কাংস বেদবর বচদন। 

   হৃেদয় বচবন্তয়া েৃঢ় কবরদলক মদন।। 

    তীক্ষ্ণ খড়্গ িাদত কবর সত্বদর উবিল। 

       লাফ বেয়া বেবকীর বচকুদর ধ্বরল।।”২০  

এই অবস্থা বেদখ তৎক্ষণাৎ বসুদেব বকেু উপায় বচন্তা কদর কাংসদক জানায়— 

“দেবখয়াত বসুদেব            বকল তাদর অনুদসব 

নদি রাজা বিন বযবিার।।  

ইিার উেদর জদব           জবেব বসসু তদব  

বেব বতাদর না কবরব আন। 

ভবগনী বজবন বতার          নাবি ভয় কাংসাসুর  

একবার বেি োণ োন ।।”২১  

শ্রীকৃষ্ণববজদয়র এই অাংদশর সাদথ শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীর বমল অদনকটাই। রঘুনাদথর 
অনুবাদে পাই — 

   “দতামা বিদত যশ পূণয বিল বভাজবাংদশ। 

বীরগণ বনরববধ্ বতামাদর েশাংদস।। 

 তুবম কাংস মিারাজা জগদত ববখযাত। 

পবিত িইয়া তুবম কর ববপরীত।।  



 

   নারী বধ্ িদয় তাদি ভবগণী বতামার। 

      বববাি উৎসাি তাদি নদি ধ্র্ম্তাচার।।”২২  

বসুদেব করদজাদে অদনক স্তুবত করার পরও কাংস সেয় িয় না। তখন বসুদেব বদল— 

“যত পুত্র বেবকীর িইদব উেদর। 

        সকল আবনঞা বেব বতামার বগাচদর।।”২৩  

এর পদরর অাংদশ শ্রীকৃষ্ণববজদয় বেখা যায় বয বসুদেব ভয়াতত হৃেদয় বনদজর গৃদি েস্থান 
কদর এবাং আর একবট বববাি কদর— 

“কাংদসর পাপ বচষ্টা বেবখয়া আপুবন। 

        আর কনযা ববভা বকল বেববত বরাবিবন।।”২৪  

বকন্তু শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীর এই অাংদশ বসুদেদবর বৈতীয় বববাদির েসি বনই। তার 
পবরবদতত বেবকীর পুত্র জদের েসি সরাসবর আদে— 

“কতবেন বব তদব বেবকী উেদর। 

       অষ্টপুত্র জনবমল বৎসদর বৎসদর।।”২৫  

বেবকীর অষ্টম গভত বেখদত এদস ব্রহ্মার স্তদবর কথা মালাধ্দরর কাদবয আদে, বকন্তু 
বেমতরবিণীদত এই অাংশবট বনই। আবার বেমতরবিণীদত কাংদসর পূবতজে স্মরদণর েসি 
আদে, বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজদয় তা বনই। শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীর অনুবাদে বেখা যায়— 

“পূরদব আবেনু আবম বেতয কালদনবম। 

    সাংগ্রাদম মাবরল বমাদর বসই চক্রপাবণ।। 

 এদব বস কপট ববদশ বেবকী উেদর। 

 জনম লবভদব বমাদর মাবরবার তদর।। 

  এদতক জাবনঞা কাংস ভাববয়া অন্তদর। 

  বসুদেব বেবকীদর বাবেল বনগদে।।”২৬  



 

          েুবট কাদবযই আমরা কৃষ্ণ জদের েসি অাংশ বেখদত পাই। এদক্ষদত্র েুবট 
কাদবযর মদধ্য বমল অদনকটাই। বকন্তু মালাধ্র ববষয়বট যতটা সাংদক্ষদপ কদরদেন রঘুনাথ 
বসদক্ষদত্র আদলাচনা অদনকটাই েীঘতাবয়ত কদরদেন। শ্রীভগবাদনর বনদজর পূবত পূবত জদের 
কথা স্মরণ েসদি েুবট কাদবযর মদধ্য পাথতকয আদে। ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ ভগবান বনদজর 
মুদখ তাাঁর তৃতীয় জদে কৃষ্ণ অবতাদরর কথা বদলদেন। বযখাদন বিীয় সাংস্করণ 
‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’-দত তাাঁর তৃতীয় জদে রাম অবতাদরর কথা আদে। ভাগবদত বকন্তু 
তৃতীয় জদে কৃষ্ণ অবতাদরর কথাই বলা আদে। ভাগবদতর বণতনা-- 

 “অেৃষ্টানযতমাং বলাদক শীদলৌোযতগুদ্বণুঃ সমম । 

   অিাং সুদতা বামভবাং পৃবশ্নগভত ইবত শ্রুতুঃ।। 

তদয়াবতাাং পুনদরবািমবেতযামাস কশযপাৎ। 

  উদপন্দ্র ইবত ববখযাদতা বামনত্বাচ্চ বামনুঃ।। 

       তৃতীদয়িবস্মন  ভদবিিাং বব বতদ্বনব বপুষাথ বাম । 

         জাদতা ভূয়স্তদয়াদরব সতযাং বম বযাহৃতাং সবত।।”২৭  

অথতাৎ জগৎ সাংসাদর স্বীয় স্বভাব যুি অনয কাউদক খুাঁদজ না বপদয় ভগবান বনদজই 
‘পৃবশ্নগভত’ নাদম জে বনদয়বেদলন। বৈতীয় জদে কশযপ এবাং অবেবতর পুত্র উদপন্দ্র রূদপ 
জে বনদয়বেদলন। বামন আকৃবতর জনয নাম িদয়বেল বামন। এই তৃতীয় জদে বতবন 
পৃবথবীর ভার িরদণর জনয তাাঁদের পুত্র কৃষ্ণ রূদপ জে বনদলন। শ্রীকৃষ্ণববজদয়ও এই 
একই অনুবাে আদে বেখবে -- 

“পৃবস্নরূপা বেবব তুবম মৃত েজাপবত।। 

   পৃবস্ন গদভত জে বতামার বববেত ভূবদন। 

কবিল েথম জে সুন এক মদন।। 

    বেবতএ অবেবত বেবব কসযপ েজাপবত। 

বামন রূদপ জে লইল উৎপবত।। 

   উদপন্দ্র ববলয়া নাম বঘাষএ সাংসাদর। 



 

…………………………………………… 

এখদন তৃবতয় জে বতামার উেদর। 

    খন্ডাইব পৃথুববর ভার গুরুতদর।।”২৮  

বকন্তু ‘শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেী’ কান্বয তৃতীয় জন্ন্ম রার্ অবতান্রর কথা আন্ছ। এবং েতুথম 
জন্ম কৃে রূন্প। 

 “স্বায়মূ্ভব র্ন্বন্তর আবছল যেন্ে। 

   তেন্ে আবছন্ল তুবর্ পৃশ্নীতর োন্র্।। 

    আবছলা সুতপা বসুন্দব র্হার্বত। 

  অপতয সৃবজন্ত আজ্ঞা বদল প্রজাপবত।। 

    ………………………………………….. 

          পুে হঞা আবর্ ণতার্ার জবন্মেু আপন্ে। 

পৃবশ্নগভম োর্ ণর্ার দহল ণতকারন্ে।। 

      বদ্বতীয় জেন্র্ন্ত কেযপ প্রজাপবত। 

       তেন্ে আবছন্ল বসুন্দন্ব র্হার্বত।। 

অবদবত ণতার্ার োর্ তেন্ে আবছল। 

    ধবরয়া বার্ে রূপ জের্ লবভল।। 

   তৃতীয় জেন্র্ দেরথ তব োর্। 

     ণকৌেলযা ইহার োর্ সর্ব্মগুেধার্।। 

      আপন্ে জবন্মলু আবর্ রার্রূপ ধবর। 

দদন্বর কারে বগঞা রাবে সংহবর।। 

   এেে পৃবথবী ভার কবরন্ত হরে। 

                           সৃন্ির পালে দহন্ত দুি ববোেে।।”২৯ 



 

‘শ্রীকৃেববজয়’ কান্বয বেশু কৃেন্ক ণকান্ল কন্র বসুন্দব যেে েদ ণ ান্ষর  ন্র 
যায় ণসই বেমোয় একেু েতুেত্ব আন্ছ। এোন্ে র্হার্ায়ার েৃগাল রূন্প পন্থ আন্গ আন্গ 
যাবার বেমো আন্ছ। শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীদত বকন্তু বস বণতনা বনই। মালাধ্দরর বণতনা— 

“স্রীগালী রূন্প ণদবব আন্গ ণর্াহার্াএ। 

   ফোছে ধবরয়া বাসুকী পাছু জাএ।।”৩০ 

যরু্োর জল ণদন্ে বসুন্দন্বর ভয় পাবার বেমো শ্রীকৃেববজন্য় আন্ছ বকন্তু 
শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেীন্ত ভয় পাবার ণকাে প্রসে ণেই। আবার শ্রীকৃেববজন্য় ণদো যায় 
কংন্সর হতযাকারী শ্রীকৃে ণয ণগাকুন্ল জন্ন্মন্ছ তা ভগবতী জাবেন্য় ণদয়— 

“হাবসয়া হাবসয়া তান্র বন্ল ভগববত। 

    আর্ান্র অন্েক দুুঃে বদন্ল পাপর্বত।। 

ণতার্ান্র র্াবরন্ত দহল পুরূস রতে। 

      ণগাকুন্ল ত আন্ছ ণসই জবন্মল এেে।।”৩১ 

শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেীন্ত স্থান্ের বকন্তু ণকাে উন্ল্লে ণেই। ণসোন্ে কববর উবি— 

   “শুে শুে আন্র কংস দুি েলর্বত। 

         আর্ান্ক র্াবরন্ত ণকাে কবরস েকবত।। 

         আর্ান্ক র্াবরন্ল ণতার ণকাে প্রন্য়াজে। 

         ণয ণতান্র র্াবরন্ব ণতেঁন্হা লবভল জের্।। 

       দুুঃবেত প্রজার বহংসা ো কর সর্ব্মথা। 

      ণতার েত্রু আবজ জেবর্ল যথাতথা।। 

     এন্তক ববলয়া ণদবী দহল অন্তদ্ধমাে। 

           ণেৌবদক ণেহান্ল কংস দহল হতজ্ঞাে।।”৩২ 

এই অংন্ের পন্রই কংস পাে-বর্ে সভাসদ সবাইন্ক ণেন্ক বেন্য় র্ন্ত্রো কন্র। ণযোন্ে 
পুতো, তৃণাবতম সর্স্ত রাক্ষসগে উপবস্থত থান্ক। যুবি কন্র তারা বেশুকান্লই শ্রীকৃেন্ক 



 

বধ করন্ব। এরপর কংস বসুন্দব ণদবকীন্ক বন্ধে ণথন্ক রু্ি কন্র এবং বেন্জ ণদাষ 
স্বীকার কন্র ক্ষর্া প্রাথমো কন্র। বকন্তু ণপ্রর্তরবেেীর কবব ভগবতীর উি কথার পন্র 
কংন্সর র্ন্ত্রোর প্রসে আন্েে বে। ভগবতী অন্তধমাে হবার পন্রই কংস তােঁর ভবগেী ও 
বসুন্দবন্ক বন্ধে ণথন্ক রু্ি কন্র বদন্য় ক্ষর্া প্রাথমো কন্র।   

              শ্রীকৃেববজন্য়র কবব পুতোর বেমো েুব সংন্ক্ষন্প কণরন্ছে। কারে 
র্ালাধর যতো ো কবব তার ণথন্ক বতবে অন্েক বড় র্ান্পর ভি, তাই বকছু বকছু ববষয় 
তােঁর কান্ছ তন্তাোও প্রাসবেক র্ন্ে হয়বে বদলই আমাদের মদন িয়। তাই বতা বতবে 
অবত সন্েতে ভান্ব ওই সব প্রসে এবড়ন্য়ন্ছে। পুতোর বেমোয় বতবে বন্লন্ছে— 

“কবরয়া ণর্াহেন্বস পরর্ সুদবর। 

      কোন্ক্ষ পুরুন্সর র্ে লএ ণসই হবর।। 

 োোরত্ন আভরে পবর পুষ্পর্ালা। 

         ন্র  ন্র বুন্ল ণসই পাবতয়া োোছলা।। 

       ণকাথাও ো ণদন্ে দে বদন্ের ছাওয়াল। 

                           আেবি ণগলােদ ণ ান্ষর দুয়ার।।”৩৩ 

আবার শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেীর কবব র ুোথ ভাগবতাোন্যমর কববত্বেবি অন্েক প্রের। তাই 
রাক্ষসী পুতোর র্ােবী রূপ তােঁর বেমোয় অন্েকোই প্রাঞ্জল। পুতোর রূপ বেমো কন্র 
বতবে বলন্েন্ছে— 

    “পাবপেী পুতো দুিা োো র্ায়া জান্ে। 

   র্ায়া কবর বদবযােো হইল তেন্ে।। 

 ণকেপাে ববগবলত প্রফুল্ল বদো। 

    পৃথু ণশ্রাবে কুেঁে উরু গন্জে গর্ো।। 

                          ক্ষীে কবেতে পট্টবস্ত্র পবরধাে। 

 কুণ্ডল র্বণ্ডত গন্ড কোক্ষ েয়ে।। 

রহসয ববলাস গবত কর্ল ঢুলায়। 



 

  েবকত েপলা বদবি েদপুন্র জায়।। 

   লক্ষ্মী ণদবী জায় ণযে পবত দরেন্ে। 

      ণহে বেন্ত্ত র্াবেল ণগাকুলবাসীগন্ে।।”৩৪ 

পুতো বন্ধর পন্র শ্রীকৃেববজয় কান্বয ণদো যায় ব্রাহ্মে ণেন্ক বেশু কৃন্ের সর্স্ত অে 
রক্ষা কন্র তান্ক েকন্ের ওপর এন্ে ণোয়ান্োর কথা আন্ছ— 

“এত সব রক্ষা কবর        আবেঞাত ণব্রন্জস্ববর 

সুয়াইল সকে উপন্র।”৩৫ 

বকন্তু ণপ্রর্তরবেেী কান্বয পুতো বন্ধর পর এই অংে ণেই; তার পবরবন্তম পুতোর আগর্ে 
ও তার বববরে শুেন্ত ণেন্য়ন্ছ েদ ও ণগাপগবণ। সর্স্ত ণগাপন্গাপীরা তার বববরে ণদয়। 
তার বকছুবদে পর বেশু কৃে একেু বড় হন্তই বাবড়ন্ত ণকৌতুক উৎসব করা হয়— 

“ণকৌতুন্ক উৎসব দকল যত ণগাপগন্ে। 

     বৎসন্রক জন্ম তীবথ দহল ণসই বদন্ে।।”৩৬  

দুবে কান্বযই েকে ভেেলীলা আন্ছ। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজয় কান্বযর ণথন্ক ণপ্রর্তরবেেী 
কান্বযর বেমো অন্েক ণববে বাস্তব সম্মত। একবে উদাহরে বদন্ল ববষয়বে ণবাঝা যান্ব— 

শ্রীকৃেববজয়  

  “পুন্ের জের্ বদন্ে             কাজর বদল েয়ান্ে 

সুেয  ন্র আন্ছে শ্রীহবর।। 

     বসসুর েবরে কবর              দুই পাএ লাবথ র্াবর 

ভাবেল সকে জাএ গড়াগবড়। 

      জন্তক ণগাকুন্ল দবন্স           সন্ভ পালয তরান্স  

   ণদবেন্ত আইন্স রড়ারবড়।।”৩৭ 

শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেী  

    “তন্ব পুে ণকান্ল কবর যন্োদা সুদরী। 



 

     বেদ্রা লওয়াইল অন্ে বদয়া করতাবল।। 

   েযযার উপন্র বেশু করাঞা েয়ন্ে। 

    বসে ভূষন্ে পূন্জ ণগাপন্গাপীগন্ে।। 

  কু্ষধায় আকুল প্রভু যুবড়ল ক্রদে। 

      কােঁবদন্ত কােঁবদন্ত দুই তুবলল েরে।। 

    েকন্ের তন্ল আন্ছে েয়ে কবরয়া। 

     ভাবেল েকেোে েরন্ে ণিবকয়া।।”৩৮  

    ভাগবদতর েশম স্কদের সপ্তম অধ্যাদয় ‘তৃণাবতত বধ্’ কাবিবন আদে। বযাসদেদবর বসই 
কাবিবন এরূপ— একবেন কাংদসর ভৃতয তৃণাবতত নামক এক বেতয কাংস বেবরত িদয় ঘূণতী 
বায়ুর রূপ ধ্দর বগাকুদল এদস বালক শ্রীকৃষ্ণদক আকাদশ তুদল বনদয় যান। ঘন ধূ্বলজাদল 
বগাকুদলর সমস্তই অেকার িদয় বগল। যদশাো পুত্রদক আনদত বগদয় বেখদলন পুত্র বসখাদন 
বনই। যদশাোর কান্নার শব্দ শুদন চাবরবেক বথদক বগাপীরা বসখাদন এদস উপবস্থত িদলন 
এবাং তাাঁদেরও েুুঃদখর সীমা রইল না। ‘শ্রীকৃেববজয়’ কান্বয মালাধ্র বসই কাবিবনর 
অনুবাে কদরদেন। বসই অংন্ে ণদো যায় ণয, শ্রীহবরন্ক ো ণদেন্ত ণপন্য় জন্সাদা 
কান্নাকাবে কন্রবছল, বকন্তু ণগাপন্গাপীন্দর কান্নার প্রসে এোন্ে ণেই। এোন্ে আন্ছ— 

“ো ণদবেয়া জন্সাদা বুন্ক  াউ হাবে। 

       ণকাথা ণগল ণকবা বেল ণর্ার েক্রপাবে।।”৩৯  

বকন্তু শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেী কান্বয ণগাপন্গাপীন্দর প্রসে আন্ছ— 

  “ণগাপন্গাপীগে কান্দ আকুল হৃদয়। 

        র্হাকায় দদতয ণদবে পাইল বড় ভয়।।”৪০ 

‘শ্রীকৃেববজয়’ কান্বয র্ান্য়র ণেন্হর বেমো ণথন্ক ‘শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেী’ কান্বযর 
র্ান্য়র ণেন্হর বেমো অন্েক ণববে বাস্তব সম্মত। আর্রা ‘শ্রীকৃেববজয়’ কান্বয বেশু কৃন্ের 
ণয বেমো ণদবে তাও ততো বাস্তব সম্মত েয়। কারে র্ালাধর বসু শ্রীকৃন্ের ঐশ্বযম ভাবন্ক 
পবরসু্ফে করন্ত যতো দক্ষতা ণদবেন্য়বছবলন, ততো েক্ষতা দেেব বা র্ধুর ভাবন্ক বেন্য় 
েয়। দুবে কান্বযর োর্করে অংন্েও যন্থি পাথমকয রন্য়ন্ছ। শ্রীকৃেববজয় কান্বয োর্করে 



 

অংন্ে কবব প্রথন্র্ ববস্তাবরত কন্থাপকথে কন্র পন্র সংন্ক্ষন্প কণরন্ছে এই কান্বয ণদো 
যায়-- বসুন্দব বেন্জ গগম রু্বেন্ক ণেন্ক বেভৃন্ত বন্স কন্থাপকথে কন্রন্ছে। ণসই সূন্ে 
বতবে বন্লন্ছে— 

      “আর্ার পুে ণগাকুন্ল আন্ছ সুে রু্বেবর। 

োর্করে তার করহ সত্বর।।”৪১  

এরপর রু্বেবর েন্দর বাবড়ন্ত যায় এবং বন্ল— 

“বসুন্দব পািাইল ণতার্ার দুয়ার।। 

তােঁহার পুন্ের োর্ থুইব এেে। 

     ণরাবহবে সবহত আে ণর্ার ববদযর্াে।। 

   তন্ব েদন্ াষ বন্ল জুবড় দুই কর। 

     আর্ার পুন্ের োর্ থুয় রু্বেবর।।”৪২ 

    বকন্তু শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেী কান্বযর কবব প্রথন্র্ সংন্ক্ষন্প রেো কন্র পন্র ববস্তাবরত 
ভান্ব বেমো কন্রন্ছে। শ্রীকৃেববজন্য় যত বেমো এই অংন্ে আন্ছ এই কান্বয তার সংন্ক্ষপ 
রূপ পাওয়া যায়— 

“যদুকুন্ল পুন্রাবহত গগম রু্বে বছল। 

ণগাকুল েগন্র বসুন্দব পািাইল।। 

  গগম রু্বে ণগল তন্ব ণগাকুল েগন্র। 

      ণদবেয়া উবিলা েদ পরর্ আদন্র।।”৪৩ 

এই অংন্ের পর এোন্ে সংন্ক্ষবপত। বকন্তু এর পন্রর অংে এই কান্বয ববস্তাবরত এবং 
এোন্ে েদন্ াষ বন্ল তার গৃন্হ দুইজে বালক আন্ছ। বতবে উভন্য়র োর্করে করন্ত 
অেুন্রাধ কন্রে রু্বেন্ক— 

“দুইবে বালক আন্ছ গৃন্হত আর্ার। 

কৃপা কবর োর্কেম করহ তাহার।। 



 

                          বসুন্দব পুে এক তেয় আর্ার। 

       কৃপা কন্র দুই পুন্ে করহ সংস্কার।।”৪৪ 

এর পন্রই গগম রু্বেন্ক বলন্ত ণোো ণগন্ছ— 

    “েন্দর বেে শুবে গগম ঋষী বন্ল। 

     আবর্ ণস রক্ষাত পুন্রাবহত যদুকুন্ল।। 

আবর্ যবদ তব পুে কবর োর্ কেম। 

    দূবষব পাবপি কংস ো জাবেঞা র্ম্মম।। 

ণদবকীর পুে এই জাবেঞা বেশ্চয়। 

আবসয়া কবরব েি কংস দুরােয়।। 

  বসুন্দব সন্ে আন্ছ বর্তালী ণতার্ার । 

        তান্হ আবর্ োর্ থুইন্ল জাবেন্ব সংসার।।”৪৫ 

               এই কান্বয গগমরু্বের এই ণয ববেক্ষেতা ও দূরদৃবি তা শ্রীকৃেববজন্য় 
ণদেন্ত পাওয়া যায় ো। এরপর েদ ণ াষ তান্ক বেন্জর গৃন্হর র্ন্ধয প্রন্বে করন্ত বন্ল, 
ণকউ ণযে তার উন্েে অথমাৎ েবর ো পায়। তারপন্রই গগমরু্বে পুে দ্বন্য়র োর্করে 
কন্রে।  

        ‘শ্রীকৃন্ের রৃ্বত্তকা ভক্ষে’ অংন্ে দুবে কান্বযর র্ন্ধয পাথমকয লক্ষেীয়। 
শ্রীকৃেববজয় কান্বয ণদো যায় জন্সাদা বেন্জ বগন্য় পুেন্ক বজজ্ঞাসা কন্র-- 

           “ণকে র্াবে োস বাছা কীবা োবঞ  ন্র।।”৪৬  

তেে বেশু কৃে বেন্জই উত্তর ণদয়-- 

     “র্াবে োবঞ োই আবর্ বর্থযা ববললা বগয়া। 

    হএ েয় রু্ে ণর্ার ণদেো আবসয়া।।”৪৭ 

বকন্তু শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেীন্ত জবশাদার কান্ছ বালকন্দর অবভন্যাগ করার প্রসে আন্ছ -- 

 “সকল বালক কন্হ যন্োদা ণগােন্র। 



 

         রৃ্বত্তকা ভবক্ষল আবজ ণতার্ার ণকাঙন্র।।”৪৮ 

             শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেীর এই অংন্ে রাজা পরীবক্ষত ঋবষ শুকন্দন্বর কান্ছ েদ 
ণ াষ ও জণোদার প্রকৃত বববরে জােন্ত োয়। তেে শুকন্দব তার বববরে বদন্ত বগন্য় 
জাোন — 

   “এই েদ ণ াষ বছল বসু ণদ্রাে োর্। 

      অির্ বসুর র্ন্ধয আবছল প্রধাে।।”৪৯  

বতবে আরও জাোন ণয এই যন্োদা ধরা োন্র্ তার পত্নী রূন্প বছল। ব্রহ্মা তান্দর 
ণগাপন্বন্ে জন্ম বেন্ত আজ্ঞা বদন্য়বছল। তেে ণদ্রাে স্তুবত কন্র ব্রহ্মান্ক বন্লবছল তারা 
তাাঁর আজ্ঞায় ণগাপন্বে ধন্র জন্ম গ্রহে করন্ব আর োরায়ন্ের প্রবত বযে তান্দর একান্ত 
ভবি হয়, এবং ণসই ভবি ণথন্কই বযে সব ভয় দূর হয়। তেে ব্রহ্মা তুি হন্য় তান্ক 
ণসই বর বদন্য়বছল। এই বেমো বকন্তু শ্রীকৃেববজন্য় ণেই।   

                   ভাগবন্তর দের্ স্কন্ন্ধ দের্ অধযান্য় ‘যর্লাজুমে উদ্ধার’ োন্র্ একবে 
অংে আন্ছ। োরন্দর অবভোন্প যর্ল ও অজুমে োন্র্ দুই সন্হাদর বৃক্ষরূন্প ণগাকুন্ল 
বস্থবত লাভ কন্র। ভগবাে শ্রীহবরর কৃপায় তান্দর রু্বি লাভ  ন্ে। এই অধযায় বেন্য় 
আর্ান্দর আন্লােয দুই কবব তােঁন্দর বেন্জর বেন্জর কান্বযও বলন্েন্ছে, বকন্তু দুই কান্বযর 
র্ন্ধয বর্ল ণযর্ে আন্ছ আবার পাথমকয ও আন্ছ। শ্রীকৃেববজন্য় বেশু কৃেন্ক উদূেন্ল 
বন্ধন্ের প্রসে আন্ছ, বকন্তু এই বন্ধন্ের জেয বযবহৃত ‘দার্দবড়’ বযাবহান্রর প্রসে বকন্তু 
ণেই, যা শ্রীকৃেন্প্রর্তরবেেীন্ত আন্ছ — 

     “দার্ দবড় বদঞা রাণী বাবন্ধবত লাবগল।।”৫০ 

আবার দের্ অধযান্য় এক জায়গায় ণদবে রাজা পবরবক্ষৎ শুকন্দন্বর কান্ছ োরন্দর 
অবভোন্পর কারে জােন্ত োয়। এই প্রসে ও শ্রীকৃেববজন্য় ণেই।  

“বকান অপরাধ্ বকল কুদবর নন্দন। 

      নারে সাাঁবপল তাাঁদর বকদসর কারণ।।”৫১ 

এই অধযান্য়র আর একবে ববষয় ভাগবত মিারাজ সম্পাবেত গ্রদে বেখা যায়, যা সাবিতয 
পবরষদের গ্রদে বনই। এই অনুবাদে ভাগবদতর মূল বলাদকর সাংখযা পযতন্ত বেওয়া রদয়দে। 
অতএব তা অবতবরি বণতনা নয়। যর্ল অজুমে দুই সন্হাদর ভগবান্ের কান্ছ স্তুবত-বর্েবত 



 

কন্র বন্ল ণয, প্রভু োরায়ে ণতার্ার কান্ছ আর্ান্দর একবে বেন্বদে রন্য়ন্ছ তা হল ণদববষম 
োরদ ণতার্ার অেুের এবং আর্রা দুই ভাই তােঁর ভৃন্তযর র্তে, তােঁর অেুগ্রন্হই ণতার্ার 
সান্থ আর্ান্দর দরেে। বকন্তু ণসই রু্বে ঋবষর অবভোন্পই আজ আর্ান্দর এই বৃক্ষরূন্প 
বস্থবত, তুবর্ আর্ান্দর উদ্ধান্রর উপায় বন্ল দাও। এর পন্রই ভগবােন্ক বলন্ত ণোো 
যায় পূবত বথদকই েভু সব বববরণ জানদতন। বকান কারদণ তারা শাপগ্রস্ত িদয়বেল তাও 
ভগবাদনর জানা। নারে মুবন ধ্নমে অিাংকার ধ্বাংস করার জনযই অনুগ্রি কদর শাপ 
বেদয়বেদলন। এর েবতকাদরর উপায়ও বতবন তৎক্ষণাৎ বদল বেদয়বেদলন। কববর অনুবাে-  

৪০ বলাক   “পূরন্ববহ জাবে আবর্ সব বববরে। 

               োবপলা োরদ-রু্বে যাহার কারে।। 

                অেুগ্রহ কবর রু্বে োবপলা ণতার্ান্র। 

                    ধের্দ ধ্বংস কবর’ দকল প্রবতকান্র।।”৫২ 

এই অংন্ের কন্থাপকথেও শ্রীকৃেববজন্য় ণেই। শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীদত বেবখ 
শ্রীদগাপাদলর সদি বগাপীগদণর বাৎসলয বকৌতুক েসি আদে জমল-অজুতন েসদির পদর। 
বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজদয় বালকদের সদি োদমােদরর বখলার েসি আদে। 
শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীদত বেবখ— 

    “একবেন বগাপী সদব বেঞা করতাবল। 

নাচ নাচ ববলয়া নাচায় বনমালী।। 

      বকান বগাপী বদল কানু গাও বেবখ গীত। 

        বকান বগাপী বদল কানু বে সুপবিত।।”৫৩ 

এই অাংদশ লক্ষণীয় বয, বগাপ বশশুগদণর সদি বখলার সময় ববলা িদয় যাওয়ায় যমুনাতীদর 
বালক কৃষ্ণদক ডাকদত যাবার েসদি শ্রীকৃষ্ণববজদয় আদে— 

          “পুত্র আবনদত জায় জদসাো জমুনার কুদল।”৫৪ 

বকন্তু বেমতরবিনীদত বেখা যায়— 

“দরাবিণী ডাবকদে রাম বিল বহু ববলা। 



 

       কানু লঞা ঘদর আইস োবে বশশু বখলা।।”৫৫ 

ভাগবদতর েশম স্কদের একােশ অধ্যাদয় অসুরদের অতযাচাদর অতযাচাবরত িদয় 
নন্দ ও সকল বগাকুলবাবসদের বগাকুল তযাগ কদর বৃন্দাবন গমদনর েসি আদে। মালাধ্র 
বসু ও রঘুনাথ েুজদনই এই েসি তাাঁদের কাদবয বরদখদেন। বকন্তু এদক্ষদত্রও একবট 
পাথতকয বচাদখ পদে। বসবট িল— শ্রীকৃষ্ণববজদয় নন্দ বঘাষ বনদজই সমস্ত বগাপগণদক 
একবত্রত কদর তার মত উপস্থাপন কদরন। মালাধ্দরর অনুবাে— 

“দিন ববলায় নন্দ বঘাস মদন মদন শুবন। 

       ডাক বেয়া বমাক্ষ বমাক্ষ বগাআলাদক আবন।।”৫৬ 

বকন্তু শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীদত বস েসদির অবতারণা কদরদেন উপানন্দ নাদম এক 
বদয়াদজযষ্ঠ বযবি। রঘুনাদথর অনুবাে— 

“তার মদধ্য এক বগাপ উপানন্দ নাম। 

    বদয়দস েধ্ান বতাঁদিা সবার েধ্ান।।”৫৭ 

শ্রীকৃষ্ণববজদয় বগাকুল তযাগ েসি সাংদক্ষবপত বকন্তু বেমতরবিণীদত তা ববসৃ্তত আকাদর 
আদে। বেমতরবিণীর এই অাংদশ যদশাো-দরাবিণী েসিও আদে বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজদয় তা 
বনই।  

ভাগবদতর েশম স্কদের ৈােশ ও ত্রদয়ােশ এই েুবট অধ্যায় জুদে বশশু কৃষ্ণ ও 
বলরাদমর সদি বগাপবালকদের বনদভাজনলীলা, শ্রীকৃদষ্ণর ক্রীো, বগা-চারণলীলার বণতনা 
আদে। বকন্তু মালাধ্র তাাঁর কাদবয কৃদষ্ণর বালযলীলার এই অাংশবট খুব সাংদক্ষদপ বদল 
বগদয়দেন। রঘুনাদথর বেমতরবিণীদত শ্রীরামকৃদষ্ণর বগাবৎস চারণলীলা বকবন্দ্রক েুবট 
অধ্যায়ই রদয়দে , উপরন্ত এই অাংদশ সাংদক্ষদপ বগাপীেসিও আদে, শ্রীকৃষ্ণববজদয় যা 
বেখা যায় না। 

শ্রীমদ্ভাগবদতর েশম স্কদের বষােশ অধ্যাদয় ‘কালীয় েমন’ কাবিবন রদয়দে। বয 
কাবিবনর অনুসরদণ েুই কবব তাাঁদের কাদবয কালীয় েমন বণতনা কদরদেন। এই অধ্যাদয়র 
ববাংশ বলাদক বেখা যায়, যখন শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাদগর ৈারা বববষ্টত িদয় অসাে িবার লীলা 
বখলা করবেল তখন বগাপীরা কৃষ্ণদক মৃত বভদব ক্রন্দন কদরবেল। ভাগবদতর বণতনায় 
পাই— 



 

“দগাদপযািনুরিমনদসা ভগবতযনদন্ত 

               তৎদসৌহৃেবস্মতববদলাকবগরুঃ স্মরন্তযুঃ। 

গ্রদস্তিবিনা বেয়তদম ভৃশেুুঃখতপ্তাুঃ 

                           শূনযাং বেয়বযবতহৃতাং েেৃশুবস্ত্রদলাকম ।।”৫৮ 

অথতাৎ শ্রীকৃদষ্ণর েবত অনুরাগ বশত যাদের বচত্ত রবঞ্জত বেল, বসই বগাপ-ললনাগদণর 
হৃেয় েগ্ধ িদত লাগল। বত্রভুবন তাাঁদের কাদে শূনয ববাধ্ িদত লাগল। বেয়িীন বকান 
জগদতর অবস্তত্বই তাাঁদের কাদে আর রইল না। মালাধ্র বসু কালীয় েমন কাবিবন বণতনা 
করদলও বগাপীদের কথা এবেদয় বগদয়দেন। রঘুনাথ ভাগবতাচাযত বকন্তু এই অাংদশর সুন্দর 
অনুবাে উপিার বেদয়দেন আমাদের। তাাঁর অনুবাদে পাই— 

“দগাপীগণ সতত বগাববদন্দ ধ্দর বচত্ত। 

    বগাববন্দ-জীবন তাাঁদের পবত সুত-ববত্ত।। 

বিন বেয়তম কৃদষ্ণ োংবশল পন্নদগ। 

স্মঙবর েভুর গুণ মদন েুুঃখ লাদগ।। 

  কৃষ্ণ ববদন বেদখ বগাপী শূনয বত্রভুবন। 

      শরীর না ধ্দর বগাপী না রদি জীবন।।”৫৯ 

 ভাগবদতর োবর্ব্শতম অধ্যাদয় শ্রীকৃদষ্ণর মািাত্ময ববষদয় নন্দরাদজর সদি 
বগাপগদণর আদলাচনা নাদম একবট অধ্যায় আদে। ভগবাদনর সব অদলৌবকক কাযতকলাপ 
বেদখ ব্রজবাসীরা গভীরভাদব ববস্ময়াভূত িদয়বেদলন। ভগবাদনর অনন্ত শবি সম্পদকত 
তাাঁদের বকান ধ্ারণা বেল না। বসইজদনযই তারা সমদবতভাদব মিারাজ নদন্দর কাদে 
উপবস্থত িদয় বলদত লাগদলন বয, এই বালদকর কাযতাবলী সবই অতযন্ত অদু্ভত ও 
অববশ্বাসয। এই সাত বেদরর বালক বয বয কাজ কদরদে, তা আমাদের মত সাধ্ারণ 
ঘদরর বগাপবালদকর পদক্ষ সম্ভব নয়। গজরাজ বযমন সিদজই পদ্ম ফুলদক এদকবাদর 
মূল বথদক উৎপাবটত কদর শুাঁদে ধ্ারণ কদর এই বালক বস ভাদবই ববশাল পবততদক ধ্ারণ 
কদর রইল। ভাগবদতর বণতনা— 

“যুঃ সপ্তিায়দনা বালুঃ কদরদ্বণদকন লীলয়া। 



 

                        কথাং ববভ্রদ  বগবরবরাং পুষ্করাং গজরাবেব।।”৬০ 

তাাঁদের এইসব কথা শুদন তখন নন্দ বঘাষ তাাঁর পুত্র সম্পদকত মিবষত গগত যা যা বদলবেদলন 
সব বলদত শুরু করদলন। গগতাচাদযতর কথানুযায়ী নদন্দর এই বালক েবত যুদগই বভন্ন বভন্ন 
মূবতত ধ্ারণ কদর অবতীণত িদয় থাদকন। এই বালদকর সািাদযয বগাকুলবাসীরা সমস্ত রকম 
ববপে বথদক রক্ষা পাদব। কবব মালাধ্র তাাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাদবয এই অধ্যায়বট পুদরাপুবর 
ভাদবই পবরতযাগ কদরদেন। বকন্তু রঘুনাথ তাাঁর কাদবয ২১ বট বলাদকর অনুবাদে যথাথত ও 
পবরপুণত ভাদব এই অধ্যায়বট বরদখদেন। রঘুনাদথর অনুবাে— 

“সপ্ত বৎসদরর বশশু বকবা শবি ধ্দর। 

সপ্তবেন বগাবদ্ধতন এক-িদস্ত ধ্দর।। 

   বশশু িঞা পবতত লীলায় িদস্ত বতাদল। 

   বযন মেমত্ত গজ কমদলর ফুদল।।”৬১ 

ভাগবদতর েশম স্কদের ৩৫ অধ্যাদয় শ্রীকৃদষ্ণর েশতন োথতনা কদর ও তাাঁর লীলা 
স্মরদণ বগাপীগীত নাদমর একবট অধ্যায় আদে। বযখাদন বগাপীরা শ্রীকৃদষ্ণর নানা অদির 
তুলনা কদর তার রূদপ ববদমাবিত িওয়ার কথা বদলদেন। ভাগবত বথদক একটু বণতনা 
তুদল বেবি— 

“েশতনীয়বতলদকা বনমালা-বেবযগেতুলসীমধু্মদ্বত্তুঃ। 

       অবলকুদ্বলরলঘুগীতমভীষ্টমাবদ্রয়ন  যবিত সবেতদবণুুঃ।।”৬২ 

অথতাৎ শ্রীকৃদষ্ণর গলার বনমালায় গাাঁথা তুলসীেল এবাং অনযানয ফুদলর এমন অপূবত গে 
এবাং মধু্র সমাদরাি বয, তার আকষতদণ মত্ত িদয় ভ্রমদরর েল বসই মালার সাবন্নধ্য বেদে 
বযদত চায় না। রঘুনাথ তাাঁর কাদবয অনুবাদে বলদখদেন— 

  “দেম ভদর পুলবকত মধু্ধ্ারা বদি।  

     ভদির লক্ষণ ধ্বর তরু লতা রদি।। 

  বেবযগে তুলসী, লবলত বনমাদল। 

        অবলকুল ববণু রব কদর অনুকুদল।।”৬৩ 



 

ভাগবদতর এত সুন্দর বণতনা মালাধ্র তাাঁর কাদবয বকন পবরতযাগ কদরদেন বলা যায় না। 
তদব ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাদবয রাসলীলা অাংদশ বয বণতনা পাওয়া যায়, বসখাদনও শযামোদসর 
ভবণতা আদে বেখা যায়। যথা – 

    “সর্ব্তদলাদক জাবনল বজন সামানয রজবন। 

      ব্রহ্মরাতৃ বদি বগাসাবঞ লইয়া বগাবপবন।। 

                         মন বেয়া শুন সদভ সযামোদসর বাবন। 

     বৃন্দাবদন ববিাদর বগাপাল চূোমবন।।”৬৪ 

মালাধ্র ও রঘুনাথ েুজদনই ভাগবত অনুবাে কদরদেন। বকন্তু তাাঁদের সবদচদয় 
বে পাথতকযও ঘদট বগদে এই বগাপী েসদি এদস। ভাগবদতর েশম স্কদের আটবট অধ্যাদয় 
বগাপীদের কথা আদে। এই আটবট অধ্যাদয়র মদধ্য আবার পাাঁচবট অধ্যায় জুদে রাসলীলা 
ববস্তাবরত ভাদব রদয়দে। মালাধ্র তাাঁর কাদবয বগাপী েসি যতটা সম্ভব এবেদয় বগদয়দেন। 
এর কারণ মালাধ্র মূলত ঐশ্বযতরদসর উপাসক। বস কারদণই বৃন্দাবন অদপক্ষা মথুরা-
ৈারকালীলাই তাাঁর কাদে আেৃত িদয়দে বববশ। বয উৎসাদি বতবন কুব জাদকবল বণতনা 
কদরন, অন্তত বসটুকু উৎসাদিও বগাপীদেম বণতনা কদরন বন। অপরপদক্ষ রঘুনাথ এমন 
এক বেবযপুরুদষর আশীবতাে ধ্নয যাাঁর আববভতাব ভাগবতীয় বগাপীদেদমর আস্বােদনরই 
নামান্তর। ফদল নানা পুরাদণর উপাোন সাংগ্রি কদর পূণতাি কৃষ্ণচবরত েণয়নই যখন 
মালাধ্দরর লক্ষয, তখন ভাগবদতর একবনষ্ঠ অনুসরদণ বগাপীদেদমর পূণত অবয়ব উদ্ধার 
করাই রঘুনাদথর উদেশয।  

রঘুনাদথর একমাত্র ত্রুবট বিদসদব আমরা বলদত পাবর বয, বতবন অনুবােদকর বনষ্ঠা 
ও অধ্যবসাদয়র মযতাো রক্ষা করদত বগদয় কখনও কখনও অবতভাষদণর েৃষ্টান্ত বেদয়দেন। 
মালাধ্র বকন্তু বসদক্ষদত্র অদপক্ষাকৃত বমতভাষী। উোিরণ বিদসদব আমরা শ্রীমদ্ভাগবদতর 
েশম স্কদের ববাংশ অধ্যাদয় বষােশ বলাদক বৃন্দাবদনর বষতা বণতনার অাংশবট বেখাদত পাবর। 
ভাগবদত আদে— 

“মাগতা বভূবুুঃ সবন্দগ্ধাসৃ্তদ্বণশ্ছন্না িযসাংসৃ্কতাুঃ। 

                নাভযসযমানাুঃ শ্রুতদয়া বৈদ্বজুঃ কালিতা ইব।।”৬৫ 



 

অথতাৎ বয সকল পথ সচরাচর বযবহৃত িত না, বসগুবল বষতাকাদলর েভাদব নতুন তৃদণ 
আিাবেত িওয়ায় সবন্দগ্ধ অথতাৎ তার েকৃত অবস্থান ববাঝা কবিন িদয় োাঁোল, বিক 
বযমন বৈজগদণর চচতার অভাদব ববেবাণীই সদন্দদির ববষয় িদয় পদে। মালাধ্র এই স্থাদন 
চমৎকার অনুবাে কদরদেন— 

 “েুই বেদক বন বাবে পথ আৎসা বেল। 

       ববে না জাবনঞা বজন বেজ নষ্ট বিল।।”৬৬ 

রঘুনাথ অতযন্ত সদচতনভাদব বাগ বহুল ভাষায় এই অাংদশর অনুবাে কদরদেন। বকন্তু বেখা 
যায় উপমা বযমন স্পষ্ট িয়বন, বতমবন অথতও কদরদেন জবটল। তাাঁর অনুবাে— 

   “কেতম বেবখয়া পদথ বকি নাবি িাাঁদট। 

      তৃণ-জল-পাংদক বকল অবধ্ক সাংকদট।। 

েুষ্ট কবলযুদগ বযন েুষ্ট বযবিার। 

         ব্রাহ্মদণ না পদে ববে, নাবিক েচার।।”৬৭ 

এই রকম েুই একবট বযবতক্রম থাকদলও বলা যায় রঘুনাদথর ভাগবত অনুবাে বযমন 
একবনষ্ঠ বতমবন কাবযরস সমবন্বত। ভাগবদতর এই অধ্যাদয়ই সপ্তেশ বলাদক আদে— 

“দলাকবেুষু বমদঘষু ববেুযতশ্চলদসৌহৃোুঃ। 

                    বস্থযতাং ন চকু্রুঃ কাবমনযুঃ পুরুদষষু গুবণবিব।।”৬৮ 

অথতাৎ বমদঘরা সবতদলাদকর পরম উপকারী বেুস্বরূপ। বকন্তু তািদলও ববেুযৎ তাাঁদের কাদেও 
বস্থরভাদব অবস্থান কদর না বযমন কামনার বদশ বযবসাবয়নী েুশ্চবরত্রা নারীরা গুণী পুরুদষর 
কাদেও ববশ্বস্তভাদব েীঘতকাল বাস কদর না। এই অাংদশর অনুবাদে মালাধ্র বলদখদেন— 

   “দমদঘর সদব্দ ববজুবল আকাদসত জাএ। 

        বনদ্ধন পুরূদস বজন কাবমবন না ভাএ।।”৬৯ 

গভীরভাদব ববদলষণ করদল বেখা যায় বয, মালাধ্র এখাদন উপমা এদকবাদরই পাদে 
বেদয়দেন। ভাগবদতর উপমায় বলা িদয়দে কাবমনীরা এমন চিল বয গুণবান পুরুষদকও 
বেদে যায়। মালাধ্র বলদলন বয, পুরুষ যবে বনধ্তন িয়, তদব কাবমনীরা তার উপর আস্থা 



 

রাদখ না। আশ্চদযতর ববষয় বতা এখাদনই বয রঘুনাদথর মত পবিত বযবিও এই স্থাদন 
ভাগবদতর েকৃত অথত গ্রিণ না কদর মালাধ্রদক অনুসরণ কদরদেন বদলই আমাদের মদন 
িয়। বতবন বলদখদেন— 

 “দমঘচদয় বস্থর নদি চিল তবেত। 

       বনগুতণ পুরুদষ বযন কাবমনীর বচত।।”৭০ 

আবার অনযত্র বেখা যায় ভাগবত অনুবাে করদত বগদয় মালাধ্র বকেু ভুলও কদরবেদলন। 
েশম স্কদের ৫৮ অধ্যাদয়র একবট েৃষ্টান্ত এই স্থাদন বেওয়া যায় — 

     “তদব কদথা বেদন রাজা বককই অবধ্পবত। 

         শ্রুবত বকবত্তত নাম তার বমািা জুদ্ধ পবত।।”৭১  

বকন্তু ভাগবত অনুসাদর শ্রুতকীবতত বকাদনা পুরুদষর নাম নয়। শ্রুতকীবতত শ্রীকৃদষ্ণর 
বপবসমার নাম। ভাগবদত আদে — 

        “শ্রুতকীদততুঃ সুতাাং ভদ্রামুপদযদম বপতৃিসুুঃ। 

                             বকদকয়ীাং ভ্রাতৃবভেতত্তাাং কৃষ্ণুঃ সন্তেতনাবেবভুঃ।।”৭২ 

রঘুনাদথর অনুবাদে বকন্তু আমরা শ্রুতকীবততদক বসুদেদবর ভবগনী বিদসদবই পাই — 

                           “শ্রুতকীবতত নাদম বসুদেদবর ভবগনী। 

       তা’র কনযা ভদ্রা নাদম পরম-রমণী।। 

        বককয় রাজার কনযা—বপসাত ভবগনী। 

             ভাইগদণ বেলা, ববভা বকলা চক্রপাবণ।।”৭৩ 

  আদলাচনার বশদষ এদস বলা যায় বয, বাাংলা সাবিদতযর েথম ভাগবতানুবাে বিসাদব 
বচতনয পূবতবততী ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এর সদি পরবততী ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’-র পাথতকয ববস্তর। 
রঘুনাথ ভাগবতাচাদযতর গ্রদে মূল শ্রীমদ্ভাগবদতর স্কে, অধ্যায়, এমনবক বকাথাও বকাথাও 
বলাক-পরম্পরা পযতন্ত অনুবাদের বনষ্ঠা লক্ষয করা যায়। বকন্তু গুণরাদজর গ্রদে ভাগবত 
ণকাথাও গৃহীত, ণকাথাও অবতক্রান্ত, আবার ণকাথাও বা েবীকরণ হন্য়ন্ছ। অথমাৎ 
শ্রীকৃষ্ণববজদয়র বক্ষদত্র অেুবাদক অন্পক্ষা স্রিা-বেল্পীর ভূবর্কাই এোন্ে অবধকতর োধ্ানয 



 

বপদয়দে। লক্ষয করার ববষয় িল, মালাধ্র বসুর ভাগবত অনুবাদের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ 
আর রঘুনাথ ভাগবতাচাদযতর ভাগবত অনুবাে ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’। বেদমর অবতার 
শ্রীদ্বচতদনযর বেরণা লাভ কদর তাাঁদক কবলযুদগর পরম উপাসয রূদপ অন্তদর বিন কদর 
রঘুনাথ ভাগবদতর বয অনুবাে করদলন, তা শ্রীকৃদষ্ণর বেমতরবিণী োো আর বক িদত 
পাদর ? বস কারদণই রঘুনাদথর গ্রে অনুবাে িদয়ও শুধু্ মাত্র অনুবাে নয়। 
‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ একান্তভাদব বচতনযযুগ সাবিদতযরই নামান্তর। অনুবাে িদয়ও এই 
কাবয ভাষয। ভাগবদতই ভাগবত মািাত্ময সম্পদকত বলা িদয়দে-- এই পুরাণ রবণ করদল 
বাসুদেদব রবত জোয়। শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণীর লক্ষযও একই— “শুবনদল বগাববন্দ বেম িয় 
বিন জাবন।”৭৪ বাাংলা সাবিদতযর ইবতিাসকার অবসতকুমার বদন্দযাপাধ্যাদয়র মন্তবয এদক্ষদত্র 
েবণধ্ানদযাগয। ‘বাাংলা সাবিদতযর ইবতবৃত্ত’ বৈতীয় খদি অবসতকুমার বদন্দযাপাধ্যায় যথাথতই 
জাবনদয়দেন— 

“মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজদয়’র বকান বকান স্থদল বাঙালী-জীবদনর োয়াপাত 
িইয়াদে; বকন্তু রঘুনাদথর ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’দত বসরূপ বকান স্থানীয় জীবন, 
সমাজ ও সাংসৃ্কবতর েভাব েৃষ্ট িয় না। ভাগবতাচাযত ভাগবতদকই অনুসরণ 
কবরয়াদেন, বলৌবকক বা স্থানীয় আেদশতর ৈারা েভাববত িন নাই। বস যািা বিাক, 
মূল ভাগবতদক ঘবনষ্ঠ ভাদব অনুসরণ কবরয়া সিবত ও সামঞ্জসয বজায় রাবখয়া 
এত বে একখাবন গ্রে রচনা সিজ বযাপার নদি। বকন্তু েশাংসনীয় গুণ সদত্ত্বও এ 
কাবয ততটা জনবেয়তা লাভ কবরদত পাদর নাই।”৭৫  

পবরদশদষ বলা যায়, মালাধ্র বসু ভাগবত-এর অনুবাে করদবন বদল মদন করদলও বতবন 
বসই অদথত অনুবাে কদরন বন। বতবন ভাগবত গ্রেদক অবলম্বন কদর বকেুটা স্বাধ্ীন ভাদব 
তাাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ গদে তুদলবেদলন। অনযবেদক রঘুনাথ গ্রদের শুরুদতই বয েবতজ্ঞা 
বচন কদরবেদলন, গ্রদের বশষ পযতন্ত তা স্মরদণ বরদখ ‘শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’ কাবয সৃজন 
কদরদেন। তাই মালাধ্দরর কাবয অনুবাে িদয়ও বমৌবলকতার োপ বরদখ যায়। আর 
রঘুনাদথর কাবয বচতনয বেম ভাবনায় বেমরস সিার কদর।  
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২১.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৬। 

২২.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৬০।)  

২৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৬০।  

২৪.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৭। 

২৫.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৬১। 

২৬.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৬১। 

২৭.  অখিানন্দ, স্বামী (সম্পাবেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বৈতীয় খি, গীতা বেস, 
বগারক্ষপুর  (ইউ.বপ), েধ্ান কাযতালয়-- বগাববন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী বরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একােশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১০৯৩।  

২৮.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩৮।  

২৯.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৬৫।  

৩০.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩৯। 



 

৩১.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩। 

৩২.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৬৬। 

৩৩.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৪৮।                               

৩৪.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৬৮। 

৩৫.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৫২।  

৩৬.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭০। 

৩৭.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৫২।  

৩৮.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭৩। 

৩৯.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৫৮। 



 

৪০.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭১। 

৪১.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৬০। 

৪২.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৬১। 

৪৩.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭১। 

৪৪.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৭১। 

৪৫.  ঐ, পৃষ্ঠা -১৭১। 

৪৬.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৬২। 

৪৭.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৬২। 

৪৮.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭২। 

৪৯.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৭৩। 

৫০.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৭৩। 

৫১.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৭৪। 

৫২.  পরমিাংস, ববষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, বগৌেীয় মি, বাগবাজার, কবলকাতা-৩, তৃতীয় সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই বচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ বশ মাচত, ১৯৮৬ বিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা – ২৩১। 



 

৫৩.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭৫। 

৫৪.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৭৩। 

৫৫.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭৫। 

৫৬.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৭৫। 

৫৭.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৭৬। 

৫৮.  অখিানন্দ, স্বামী (সম্পাবেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বৈতীয় খি, গীতা বেস, 
বগারক্ষপুর  (ইউ.বপ), েধ্ান কাযতালয়-- বগাববন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী বরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একােশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১২০২।  

৫৯.  পরমিাংস, ববষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, বগৌেীয় মি, বাগবাজার, কবলকাতা-৩, তৃতীয় সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই বচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ বশ মাচত, ১৯৮৬ বিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা – ২৫৪। 

৬০.  অখিানন্দ, স্বামী (সম্পাবেত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বৈতীয় খি, গীতা বেস, 
বগারক্ষপুর  (ইউ.বপ), েধ্ান কাযতালয়-- বগাববন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী বরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একােশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ১২৭০। 

৬১.  পরমিাংস, ববষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, বগৌেীয় মি, বাগবাজার, কবলকাতা-৩, তৃতীয় সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই বচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ বশ মাচত, ১৯৮৬ বিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা – ২৭৬। 



 

৬২.  অখিানন্দ, স্বামী (সম্পাবেত) :‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বৈতীয় খি, গীতা বেস, 
বগারক্ষপুর  (ইউ.বপ), েধ্ান কাযতালয়-- বগাববন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী বরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একােশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৩৩৫। 

৬৩.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ২০৮। 

৬৪.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১৫৩। 

৬৫.  অখিানন্দ, স্বামী (সম্পাবেত) :‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বৈতীয় খি, গীতা বেস, 
বগারক্ষপুর  (ইউ.বপ), েধ্ান কাযতালয়-- বগাববন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী বরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একােশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১২২৬। 

৬৬.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১১৪।  

৬৭.  পরমিাংস, ববষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, বগৌেীয় মি, বাগবাজার, কবলকাতা-৩, তৃতীয় সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই বচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ বশ মাচত, ১৯৮৬ বিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা – ২৬২। 

৬৮.  অখিানন্দ, স্বামী (সম্পাবেত) :‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বৈতীয় খি, গীতা বেস, 
বগারক্ষপুর  (ইউ.বপ), েধ্ান কাযতালয়-- বগাববন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী বরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একােশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১২২৬। 

৬৯.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১১৪। 

৭০.  পরমিাংস, ববষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, বগৌেীয় মি, বাগবাজার, কবলকাতা-৩, তৃতীয় সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই বচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ বশ মাচত, ১৯৮৬ বিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা – ২৬২। 



 

৭১.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩২৬। 

৭২.  অখিানন্দ, স্বামী (সম্পাবেত) :‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বৈতীয় খি, গীতা বেস, 
বগারক্ষপুর  (ইউ.বপ), েধ্ান কাযতালয়-- বগাববন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী বরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একােশ সাংস্করণ, েকাশ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৫০৫। 

৭৩.  পরমিাংস, ববষু্ণপাে ভাগবত মিারাজ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, বগৌেীয় মি, বাগবাজার, কবলকাতা-৩, তৃতীয় সাংস্করণ, 
েকাশকাল- ১২ই বচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ বশ মাচত, ১৯৮৬ বিষ্টাব্দ, পৃষ্ঠা – ৩৭৩। 

৭৪.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ২। 

৭৫.  বদন্দযাপাধ্যায়, অবসতকুমার : ‘বাাংলা সাবিদতযর ইবতবৃত্ত’, (বৈতীয় খি-দ্বচতনয যুগ), 
মডাণত বুক এদজন্সী োইদভট বলবমদটড, ১০ ববঙ্কম চযাটাজতী স্ট্রীট, কবলকাতা-১২, 
েথম সাংস্করণ ১৯৬০, পৃষ্ঠা – ৭২৩।  

 

 


