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মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার যয হত্নহি ধ্ারা আমরা লক্ষ্য কহর ত্ার মগধ্য একহি 
িল অনুবাদ সাহিগত্যর ধ্ারা। আর এই অনুবাদ সাহিগত্যর মগধ্য ভােবত্ অনযত্ম। কারণ 
আঠাগরাহি পুরাগণর মগধ্য ভােবত্ পুরাণই সবগেগক জনহিয় ও সববাহধ্ক গুরুত্বপূণব। 
ববষ্ণব যোষ্ঠী এই পুরাণগকই ত্াাঁগদর যেষ্ঠ ধ্মবগ্রন্থরূগপ গ্রিণ কগরগেন। ভােবত্ অনুবাগদর 
ধ্ারায় পঞ্চদশ শত্ক যেগক সপ্তদশ শত্ক পযবন্ত আমরা অগনকগুহল কৃষ্ণলীলা কাবয 
যপগয়হে। যার মগধ্য পঞ্চদশ শত্গকর মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’ ও য াড়শ শত্গকর 
‘শ্রীকৃষ্ণগিমত্রহিণী’ কাগবযর তু্লনামূলক আগলাচনা আমাগদর সন্ধগভবর আগলাচয হব য়। 
িেমহি শ্রীচচত্গনযর জগের আগের এবং পগররহি বচত্নয সমসামহয়ক। স্বাভাহবক ভাগবই 
দুহি কাগবযর মগধ্য কাহিহনেত্ নানা রকম পােবকয লক্ষ্ণীয়।  

 বচত্নয পূবববত্বীকাগল মালাধ্র বসু ভােবগত্র কৃষ্ণকো যকহিক দশম ও একাদশ 
স্কন্ধ অনুবাদ কগরন। এই অনুবাদ যয আক্ষ্হরক অনুবাদ নয় ত্া আমরা আগেই বগলহে। 
এই কাগবযর কাহিহন পহরকল্পনায় কহব ভােবত্ োড়াও ভেবত্েীত্া, িহরবংশ, হবষু্ণপুরাণ 
এবং মিাভারগত্র হকেু িাসহিক অংশ গ্রিণ কগরগেন। আসগল ‘শ্রীমদ্ভােবত্’ গ্রগন্থর 
অনুবাদ কহবর লক্ষ্য নয়, কৃষ্ণকো গ্রিণ কগর কৃগষ্ণর জীবনীর পূণবাি পহরচয় দানই কহবর 
উগেশয হেল। ত্াই হবহভন্ন পুরাণ যেগক উপাদান সংগ্রি করগলও ভােবত্ই কহবর মূল 
অবলম্বন। যদখা যায়, িচহলত্ যলৌহকক কৃষ্ণকো যেগকও হত্হন উপাদান আিরণ 
কগরগেন। ফগল কাবযহি একহি আখযান কাগবযর রূপ ধ্ারণ কগরগে।  

 ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’ একহি যেয় কাবয। কাগবযর মগধ্য উগেহখত্ হবহভন্ন রাে-রাহেণীর 
নাম যেগকই এই কো িমাহণত্ িয়। পেীর আসগর সাধ্ারণ মানু জগনর মাগে সিীগত্র 
মগধ্য হদগয় ত্া পহরগবহশত্ িত্। হকন্তু এই কাবযগক সরাসহর ভাগব েীহত্কা কাগবযর 
অন্তভুবক্ত করা যায় না। কারণ েীহত্কা কাবয মূলত্ োন োইবার উগেগশযই সৃষ্ট িয়, হকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণহবজয় বণবনাময় রচনা। ত্গব কাবযহির পহরগবশনায় সুগরর সািাযয যনওয়া িগয়হেল।  

 ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’ কাগবয আমরা মিলকাগবযর হকেু হকেু ববহশষ্টয লক্ষ্য কগরহে। 
কাগবযর শুরুগত্ রগয়গে যদবগদবী বন্দনা। কাবযহি কৃষ্ণলীলা হব য়ক িওয়ার জনয কহব 
কাগবযর মিলাচরগণ কৃগষ্ণর িহত্ হনগবদন কগরগেন। এরপর নারায়গণর দ্বাহবংশ 



 

অবত্াগরর বণবনা করা িগয়গে। হবঘ্ন হবনাশন েগণগশর বন্দনাও কাগবয রগয়গে। সংগক্ষ্গপ 
নারায়গণর দুই নারী লক্ষ্মী ও সরস্বত্ী বন্দনা কগরগেন কহব। হকন্তু একহি হব য় লক্ষ্ণীয় 
যয, পরবত্বীকাগলর মিলকাগবয এই সকল যদবত্ার বন্দনা অগনক হবসৃ্তত্ আকাগর রগয়গে। 
মিলকাগবযর হদক  বন্দনা অংগশ যলৌহকক যদবগদবীর বন্দনা করা িগলও শ্রীকৃষ্ণহবজয় 
কাগবয এই ধ্রগনর যলৌহকক যদবত্ার যকান উগেখ যনই। ত্াই বলা যায়, মিলকাগবযর 
যদবগদবী বন্দনা ও শ্রীকৃষ্ণহবজয় কাগবযর যদবগদবী বন্দনায় যগেষ্ট পােবকয আগে। 

 শ্রীকৃষ্ণহবজয় কাগবয আমরা যলাককোর হকেু হকেু উপাদাগনর পহরচয় লাভ কহর। 
হকন্তু যলাককোর উপাদান যপগলও আমরা এই কাবযগক পুগরাপুহর যলাকসাহিগত্যর অন্তভুবক্ত 
করগত্ পাহর না। কারণ যলাকসাহিত্য মূলত্ যমৌহখক রচনা এবং যবহশরভাে যক্ষ্গেই 
যলাকসাহিত্য যক রচনা কগরন ত্ার নাম সুহনহদবষ্টভাগব পাওয়া যায় না। আমাগদর আগলাচয 
কাগবয আমরা এর রচহয়ত্ার নাম যপগয়হে। বলাবাহুলয, যলাকসাহিগত্যর একহি উগেখগযােয 
ববহশষ্টয িল অগলৌহককত্া, যা এই কাগবযর হবহভন্ন উপাখযাগন আমরা লক্ষ্য কগরহে। 
ভােবগত্ বহণবত্ কৃষ্ণ নারায়গণর অবত্ার রূগপই হচহেত্। ত্াই সিত্ কারগণই যদব 
চহরগের অগলৌহককত্া আমরা কৃষ্ণ চহরগেও সঞ্চাহরত্ িগত্ যদগখহে।  

 মধ্যযুগে রহচত্ মিলকাবযগুহলগত্ সাধ্ারণত্ সমাগজর খুাঁহিনাহি হব য় বণবনা 
হবসৃ্তত্ভাগব িগত্ যদখা যায়। হকন্তু যস তু্লনায় শ্রীকৃষ্ণহবজগয়র বণবনা নেনয। কৃগষ্ণর 
জেকাগল আমরা অল্পহকেু উৎসব অনুষ্ঠাগনর বণবনা যপগয়হে মাে। দুই বালগকর নামকরণ 
ও জাত্ সংস্কাগরর বণবনাও আমরা কাগবয যপগয়হে। জে, মৃতু্য ও হববাি জীবগনর এই 
হত্ন মূল অধ্যায় আমরা মালাধ্গরর কাগবয যদখগত্ যপগয়হে। মালাধ্গরর কাহিহন বয়গনর 
মগধ্য বাঙাহলয়ানার োপ যদখা যায়। হশশু কৃগষ্ণর খাদযাভাগস আমরা মধ্যবৃত্ত বাঙাহল ঘগরর 
যোাঁয়াই যপগয়হে। যখন কহব বগলন— ‘বােুর রাহখয়া ভাত্ খাব জমুনার কুগল’ অেবা যোপ 
বালকগদর হপত্া মাত্ার কোগত্ও যখন ভাত্ িসি আগস এভাগব—‘ভাত্ খাঞা পুনরূহপ 
যখলাি আহসঞা’ ত্খন কহবর এই বণবনার মগধ্য বাঙাহলর ভাত্ িীহত্র কোই বুেগত্ 
পাহর। কহবর এই বণবনা শুগন মগন িয় হত্হন যযন স্বচগক্ষ্ িত্যক্ষ্ কগরগেন যসই বালকগদর 
লীলা যখলা।  

পহরগশগ  আমরা এই কোই বলগত্ পাহর যয, মালাধ্র বসু হেগলন যুে সগচত্ন 
কহব। হত্হন যয যুগে জগেহেগলন এবং যয যুগে হত্হন কাবয রচনা কগরগেন যসই যুগের 
েহত্-িকৃহত্ সম্পগকব হত্হন পূণবমাোয় সগচত্ন হেগলন। সমাগজর মানুগ র কো হচন্তা 



 

কগরই হত্হন এই কাবয রচনায় মগনাহনগবশ কগরহেগলন একো কহবর হনগজর উহক্ত যেগকই 
িমাহণত্। মালাধ্র বসু যয সমগয় অনুবাদ কগমব রত্ িগয়হেগলন, সমগ্র বাংলা সাহিগত্যর 
হনহরগখ ত্া সহত্যই িসংশনীয়। হত্হন ত্াাঁর কাগবযর কাহিহন হবনযাগস, যমৌহলকত্ায়, চহরে 
হচেগণ, কাবযরস সৃহষ্টগত্ পারদহশবত্ার পহরচয় হদগয়গেন। ভহক্তরগস আপু্লত্ িগয় হত্হন যয 
অনুবাদ কমব কগরগেন ত্ার দ্বারা হত্হন সমগ্র পাঠক সমাজগকও আক বণ করগত্ সােবক 
িগয়গেন। মালাধ্গরর এই কাবয অনুবাগদর পূগবব যকান অনুবাগদর দৃষ্টান্ত ত্াাঁর সামগন না 
োকগলও হত্হন যয অনুবাগদর পহরকাঠাগমা জনসমগক্ষ্ তু্গল ধ্গরগেন, ত্াগত্ হত্হন হনগজর 
কহবত্ব গুগণর যশষ্ঠগত্বরই িমাণ হদগয়গেন। মালাধ্র বসু যযগিতু্ ‘ভােবত্’ এর আক্ষ্হরক 
অনুবাদ কগরনহন, ত্াই কাবযহি ত্াাঁর হনজস্বত্ার যোাঁয়ায় িাধ্ানয যপগয় কল্পনাশহক্তর 
পরশমহণগত্ উজ্জ্বল িগয় উগঠগে। ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’ কাবযহি ববষ্ণব সমাগজর বাইগর 
যত্মনভাগব জনহিয়ত্া লাভ না করগলও কাবযহির সিজ-সরল রচনারীহত্ ও কাহিহনর 
মাধু্যব অনুবাদক হিগসগব যযমন মালাধ্র বসুগক িহত্হষ্ঠত্ কগরগে, যত্মহন শ্রীমদ্ভােবত্ 
এর িেম অনুবাদ হিগসগব কাবযহিও মধ্যযুগে িাধ্ানযলাভ কগরগে।  

রঘুনাে কৃত্ ‘শ্রীকৃষ্ণগিমত্রহিণী’ কাবযহি কৃষ্ণকোর হনহরগখ একহি বযহত্ক্রম 
কাবয। এই কাবযহিগক বযহত্ক্রম বলার কারণ এই যয, যখন যপৌরাহণক কৃষ্ণকোর সগি 
যলাকায়ত্ কৃষ্ণকো হমহলত্ িগয় হবপুল জনহিয়ত্া লাভ করগে, যখন বচত্নযগদব স্বয়ং 
দানলীলা ও যনৌকালীলার েভীর যিমত্ত্বগক আধ্যাহিক মহিমায় মহিত্ কগর গ্রিণ করগেন 
যসই সময় দাাঁহড়গয় রঘুনাে যচষ্টা কগরগেন হবশুদ্ধ ভােবত্ীয় কৃষ্ণকো িচাগরর। এর যেগক 
একহি হব য় পহরষ্কার যবাো যায় যয, ভােবত্ীয় কৃষ্ণকোর মগধ্য গ্রামযত্াগক িেয় যদওয়ার 
যয একহি িবণত্া যসই সমগয় সমাগজ হেল ত্া সব ববষ্ণব মগন িাগণ যস হদনও গ্রিণ 
করগত্ পাগর হন। ত্াই বলা যায়, রঘুনাে যযমন হবশ্বস্ত ভক্ত, যত্মহন সােবক কহব। যলৌহকক 
কৃষ্ণকোর ধ্ারাবাহিকত্ার পাশাপাহশ িবাহিত্ িগয়গে ত্াাঁর ভােবত্ীয় কৃষ্ণকো।  

সগববাপহর একো বলা যায়, ভােবত্ গ্রন্থ অবলম্বন কগর যয সকল কৃষ্ণলীলা কাবয 
েগড় উগঠগে ত্ার যকানহিই জাত্ীয় কাগবযর মযবাদা লাভ কগরহন। এর িেম এবং িধ্ান 
কারণই িল যকান জাত্ীয় বাস্তব চহরে সৃহষ্টর িয়াস এই কহবগদর অনুবাগদ পাওয়া যায় 
না। এই কাবযগুহলর িগত্যকহি চহরেই আধ্যাহিক আদশব িগণাহদত্। যহদও 
অনুবাদকেগণর যমৌহলকত্া সৃহষ্টর যকাগনা জায়ো যত্মনভাগব এখাগন হেল না। কৃষ্ণলীলা 
কাবযগুহল যবহশরভােই সংসৃ্কত্ পুরাগণর অনুবাদ মাে। ত্াই এই কাবযগুহলগত্ বাঙাহলর 



 

যকাগনা জাত্ীয় চহরে বা হচে স্থান পায়হন। অত্এব এই কাবযগুহলর সাগে বাঙাহলর বাহিযক 
ধ্মবীয়গযাে োকগলও যকান আভযন্তরীণ জাত্ীয় যযাে হেল না।     


