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 গবেষণা অভিসন্দবিের সংভিপ্তসার  

িূভিকা 

 িধ্যযুবগর োংলা সাভিত্য গবে উবেবে প্রধ্ানত্ িুসলিান শাসনকাবল। এই ভেবেশী 
ভিন্নধ্িেী িুসলিান আিবলই আিাবের প্রাচীন ঐভত্িযপূণে সংসৃ্কত্ পুরাণ ইভত্িাবসর চচো 
শুরু িবেভেল ললৌভকক িাষাে অর্োৎ োংলা িাষাে। িধ্যযুবগর োংলা সাভিবত্যর এক 
ভেরাট অংশ পুরাণাশ্রেী। লসকাবলর োঙাভল িানস পুরাবণর িধ্য লর্বক েুভট েস্তু 
ভেবশষিাবে আিরণ কবরভেল—একভট গল্পরস, অনযভট িভিরস। িধ্যযুবগর আখ্যাভেকা 
পাাঁচাভলর অভধ্কাংশ কভেই এই েুভট পর্বক এক জােগাে লিলাোর লচষ্টা করবলন। এই 
কাবজ লকউ পুরাবণর পবর্ এভগবেবেন, লকউ ো ললৌভকবকর পবর্। িধ্যযুবগর োংলা 
সাভিবত্যর ধ্ারা সাধ্ারাণত্ ভিভেধ্। যর্া— লপৌরাভণক আখ্যাভেকা পাাঁচাভল, ললৌভকক 
আখ্যাভেকা পাাঁচাভল এেং গীভত্কভেত্া। আোর লপৌরাভণক পাাঁচাভল কাবেযর ভত্নভট ধ্ারা—
একভট িাগেত্ অনুসারী, একভট রািােণ অনুসারী, অপরভট িিািারত্ অনুসারী। ভকন্তু 
িধ্যযুবগর োংলা সাভিবত্যর একভট ভেশাল অংশ কৃষ্ণকর্ািে। পঞ্চেশ শত্বক ললখ্া 
িালাধ্র েসুর ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ ও লষােশ শত্বক ললখ্া রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের 
‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’— েুভটই সুপ্রাচীন কৃষ্ণিিল কােয। এই েুভট কাবেযর তু্লনািূলক 
আবলাচনা আিাবের গবেষণা সন্দবিের ভেষে। তু্লনািূলক আবলাচনাে ভেষবের ভেবক 
লযিন আিরা নজর ভেবেভে, লত্িভন কভেদ্ববের কাভিভন েেবনর ভনপুণত্া ও চভরি ভচিবণর 
েিত্ার ভেকভটও লেখ্াবনা িবেবে সিান িাবে। এই েুই কৃষ্ণচভরত্ অনুোবের রচভেত্া 
িূল িাগেত্বক কত্টা গ্রিণ কবরবেন, িাগেত্ কাভিভনর কত্টা েজেন কবরবেন, এেং 
অনুোে িবেও কত্টা লিৌভলক িবে উবেবে ত্া সংসৃ্কত্ িাগেত্-এর কাভিভনর সবি তু্লনা 
কবর পৃর্কিাবে লযিন আবলাচনা করা িবে, লত্িভন এই েুই োংলা অনুোেবকর গ্রবের 
িবধ্যকার পার্েকযও ভেস্তাভরত্ িাবে েযাখ্যা-ভেবেষবণ তু্বল ধ্রা িবে। এই গবেষণা 
অভিসন্দিেভটবক সুসংিত্ রূপ লেোর জনয আিরা সিগ্র ভেষেভটবক েেভট অধ্াবে িাগ 
কবরভে— 

প্রর্ি অধ্যাে : িধ্যযুবগ সংসৃ্কত্ িাগেত্ অনুোবের িােনার উবেষ। 

ভদ্বত্ীে অধ্যাে : েযাসবেেকৃত্ ‘শ্রীিদ্ভাগেত্ি’-এর ভেষে সংবিপ। 

তৃ্ত্ীে অধ্যাে : অনুোেক িালাধ্র েসু ও অনুোেক রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের পরিচয়। 



ii 
 

চতু্র্ে অধ্যাে   : িালাধ্র েসুর ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ কাবেযর কাভিভন গ্রেনা ও চভরি ভচিণ। 

পঞ্চি অধ্যাে : রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’ কাবেযর কাভিভন গ্রেনা ও  
  চভরি ভচিণ। 

ষষ্ঠ অধ্যাে  : িাগেত্ অনুোবের ধ্ারাে ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’র  
  তু্লনািূলক ভেচার 

উপসংিার :   
 

প্রর্ি অধ্যাে 

িধ্যযুবগ সংসৃ্কত্ িাগেত্ অনুোবের িােনার উবেষ 
 

     মধ্যযুগে সংসৃ্কত ভােবত অনুবাগেি ভাবনা হঠাৎ কগি একরেগনই আগসরন। মমৌযয 
সাম্রাগযযি অবসাগনি পি মেগক ধ্ীগি ধ্ীগি মধ্যগেগেি সাংসৃ্করতক প্ররতপরি বাড়গত োগক 
এবং গুপ্ত িাযাগেি সমগয় সংসৃ্কত োস্ত্ররবরধ্ প্রায় সমগ্র ভািতবগষয ছরড়গয় পগড়। গুপ্ত 
িাযাগেি সময়কাগেই ‘মবেজ্ঞ’ ব্রাহ্মগেি প্রভাব বাংোগেগে প্রবে হয়। এইগেগে ববরেক 
যােযজ্ঞ আগে মতমন গুরুগেি সবি মেখা হয়রন। কািে ববরেক কমযকাণ্ড উপরনষগে 
প্রতযাখযাত। তাই ববরেক ব্রাহ্মে আরনগয় তাগেি যরমযমা রেগয় বসরত স্থাপন কিাগনা 
িাযাগেি মানবৃরিকািক বগে মগন কিা হগো। এই নবােত ব্রাহ্মগেিাই িাযসভায় আশ্রগয় 
মেগক সংসৃ্কত োস্ত্রোরসত আচাি-অনুষ্ঠান-ধ্মযরবশ্বাস প্রভৃরত সমাগযি উচুস্তগি প্রগবে 
কিাগত োকগেন। এইভাগবই িাযসভায় করবগেি দ্বািা িামায়ে-মহাভািত-পুিােকারহনী 
প্রচারিত হগয়রছে। ভেষে, রস, িাে ও কাভিভনগত্ ভেক লর্বক সংসৃ্কত্ িাষাে ললখ্া 
লেেেযাবসর ‘শ্রীিদ্ভাগেত্’ পুরাণ িধ্যযুবগর োংলা সাভিবত্য ভেবশষ প্রিাে ভেস্তার কবরভেল। 
িাগেবত্র ভেষে বেভচিয নানািাবে োংলা কৃষ্ণিিল কােযগুভলবত্ স্থান লপবেভেল। 
িাগেবত্র অনুসরবণ িধ্যযুবগ অবনকগুভল কৃষ্ণিিল কােয রভচত্ িবেবে। সুত্রাং েলা 
যাে িাগেত্ কৃষ্ণ কাভিভনর উৎস গ্রে। লকাবনা একভট গ্রবের অনুকরণ ো অনুসরণ ত্খ্ন 
িে, যখ্ন গ্রেভট জনসিাবজ, ভেবশষ কবর পভিত্ সিাবজ পভরভচত্ িবে ওবে। িূল গ্রবের 
িাে ও রবস আকৃষ্ট িবেই লকউ লকউ লসই গ্রেবক িাষান্তভরত্ কবর র্াবকন। লসই ভেক 
লর্বক প্রর্ি কৃষ্ণিিল কােয িালাধ্র েসুর ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’। রচনাকাল ১৪৭৩-১৪৮০ 
ভিষ্টাব্দ অর্োৎ পঞ্চেশ শত্াব্দীর লশষাধ্ে। িালাধ্বরর িাত্ ধ্বরই িাগেবত্র অনুোবের 
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ধ্ারাে আিরা অবনকগুভল কৃষ্ণিিল কােয লপবে যাই। লযগুভলর িবধ্য রবেবে িাধ্োচাবযের 
‘শ্রীকৃষ্ণিিল’, রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’, কভে লশখ্র বেেকীনন্দন 
ভসংি রভচত্ ‘বগাপালভেজে’ কােয, েুুঃখ্ী শযািোবসর ‘বগাভেন্দিিল’, পরশুরাি রভচত্ 
‘শ্রীকৃষ্ণিিল’, িোনবন্দর ‘িভরেংশ’, অভিরাি োবসর ‘বগাভেন্দভেজে’ ইত্যাভে। এইসে 
রচনার িবধ্য কভেরা কখ্নও িাগেত্বক অনুকরণ- অনুসরণ কবরেবন, কখ্নও 
স্বকবপালকভল্পত্ কাভিভনবক জুবে ভেবেবেন, আোর কখ্নও ো িাগেত্ কাভিভন গ্রিণ, 
েজেন ও সংবিপণও কবরবেন। সিবের লপ্রিাপবট সংসৃ্কত্ িাগেত্ অনুোবের িােনার 
উবেষ ও উপভরউি কােযগুভলবত্ ত্ার প্রভত্ফলন আবলাচয অধ্যাবে লেখ্াবনা িবে। 

ভদ্বত্ীে অধ্যাে 

েযাসবেেকৃত্ ‘শ্রীিদ্ভাগেত্ি’-এর ভেষে সংবিপ 
 

 সংসৃ্কত্ সাভিবত্য আোবরাখ্াভন িিাপুরাণ আবে। ত্ার িবধ্য অনযত্ি একভট পুরাণ 
িল ‘শ্রীিদ্ভাগেত্’ পুরাণ। লিাট োবরা স্কবে ভত্নশত্ পাঁেভিশ অধ্যাবে, আোবরা িাজার 
লোক সিভিত্ িবে িূল িাগেত্ গভেত্। িধ্যযুবগর োংলা সাভিবে ‘শ্রীিদ্ভাগেত্’ পুরাণ 
ভেভিন্নিাবে প্রিাে ভেস্তার কবরবে। লসই প্রিাে পরেত্েী সাভিবত্য কীিাবে ও কত্টা 
পবেবে ত্া আবলাচনার আবগ েযাসবেে কৃত্ িূল সংসৃ্কত্ িাগেবত্র অধ্যাে ভেিাজন ও 
ভেষে সংবিপ লজবন লনওো প্রবোজন। প্রর্ি স্কবে রবেবে উভনশভট অধ্যাে, ভদ্বত্ীে স্কবে 
রবেবে েশভট অধ্যাে, তৃ্ত্ীে স্কবে লত্ভিশভট অধ্যাে, চতু্র্ে স্কবে একভিশভট অধ্যাে, 
পঞ্চি স্কবে োভিশভট অধ্যাে, ষষ্ঠ স্কবে উভনশভট অধ্যাে, সপ্তি স্কবে রবেবে পবনবরাভট 
অধ্যাে, অষ্টি স্কবে আবে চভিশভট অধ্যাে, নেি স্কবে চভিশভট অধ্যাে, েশি স্কবে 
রবেবে লিাট নিইভট অধ্যাে, এর িবধ্য পূেোবধ্ে রবেবে উনপঞ্চাশভট ও উত্তরাবধ্ে োভক 
একচভিশভট অধ্যায়; একােশ স্কবে আবে একভিশভট অধ্যাে এেং দ্বােশ স্কবে লত্রভট 
অধ্যাে ভনবে িাগেত্ েরঠত। প্রভত্ভট স্কবের ও অধ্যাবের ভেষে সংবিপ এই অধ্যাবে 
আবলাচনা করা িবে।  

তৃ্ত্ীে অধ্যাে 

   অনুোেক িালাধ্র েসু ও অনুোেক রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের পরিচয় 
 

প্রাচীন োংলা কােয কভেত্া পাে করবল লেখ্া যাে লয, কভেরা িভণত্াে ভনবজর নাি পভরচে  
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েবল লগবেন। ত্াই কভের পভরচে ভেবত্ লগবল প্রর্ি নজর পবর িভণত্ার ভেবকই। অবনক 
সিে লেখ্া যাে, িভণত্াে নাি র্াকবলও ত্া ভনবে নানা সিসযা সৃভষ্ট িে। িভণত্াে লয 
নাি আবে, ত্া কভের ভনবজর নাি না অনয কারও নাি। আসবল লেখ্া যাে প্রাচীন ও 
িধ্যযুবগর সাভিবত্য অবনক অপ্রধ্ান কভে প্রভত্িাধ্র কভেবের নাবি ভনবজর রচনা চাভলবে 
ভেবেবেন। ত্াই এই অধ্যাবে আিরা কভে িালাধ্র েসু ও কভে রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের 
পভরচে যবর্ষ্ট ত্র্য সিকাবর প্রোবনর লচষ্টা করে।  

চতু্র্ে অধ্যাে  

িালাধ্র েসুর ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ কাবেযর কাভিভন গ্রেনা ও চভরি ভচিণ 
 

‘শ্রীিদ্ভাগেত্’ পুরাণ অনুসরবণ োংলা িাষাে রভচত্ যত্গুভল কৃষ্ণলীলা ভেষেক কাবেযর 
সোন পাওো লগবে ত্ার িবধ্য িালাধ্র েসু রভচত্ ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ গ্রেখ্াভনই আভেত্ি। 
গ্রবের রচনাকাল ১৩৯৫ শক লর্বক ১৪০২ শকাব্দ। িালাধ্র িূলত্ িাগেবত্র েশি ও 
একােশ স্কে অনুসরণ কবর কৃষ্ণলীলা েণেনা কবরবেন। ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ গ্রেভটবক ভেক 
িাগেবত্র অনুোে েলা যুভি সংগত্ নে। কারণ অনুোে েলবত্ সাধ্ারণ িাবে আিরা 
েুভি িূবলর হুেহু িাশান্তর। ভকন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ সেেি হুেহু িাষান্তর নে। িাগেত্ 
েভিিূেত্ অভত্ভরি েণেনাও শ্রীকৃষ্ণভেজবে আবে। সাধ্ারণত্ িাগেবত্র েশি স্কবে কৃবষ্ণর 
ঐশ্বযেিাে এেং িাধু্যেিাে েুভটই প্রকট। িালাধ্বরর কাবেয ঐশ্বযেিােই প্রধ্ান। এই অধ্যাবে 
আিরা িূল সংসৃ্কত্ িাগেবত্র সবি তু্লনা কবর িালাধ্বরর কাবেযর কাভিভন গ্রেনা ও 
চভরি ভচিবণর েিত্া তু্বল ধ্রে। 

পঞ্চি অধ্যাে 

রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’ কাবেযর  
কাভিভন গ্রেনা ও চভরি ভচিণ 

 
রঘুনার্ িাগেত্াচাবযের ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’ ত্র্যভনষ্ট, উচ্ছ্বাসেভজেত্ ও িূবলর 

অনুগত্। এবত্ সিগ্র িাগেবত্রই অনুোে করা িবেবে। ত্বে প্রর্ি নেভট স্কে সংভিপ্ত। 
লশষ ভত্নভট প্রাে আিভরক অনুোে। ভেবশষত্ েশি ও একােশ স্কেভট রচনাে ভত্ভন 
এবকোবর িূবলর ঘভনষ্ঠ অনুসরণ কবরবেন। িাগেত্ েভিিূেত্ লকান ঘটনা ো েণেনা ভত্ভন 
লকার্াও সংবযাজন কবরন ভন। গ্রবের িবধ্য িভণত্াে লকার্াও ভত্ভন ভনবজর েযভি পভরচে 
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প্রোন কবরন ভন। শুধু্িাি গোধ্র পভিবত্র নাি আবে। অনুিান করা িে বচত্বনযর 
সিসািভেককাবল এই গ্রেভট রচনা করা িে। এই অধ্যাবে আিরা এই কাবেযর যর্াযর্ 
পভরচে প্রোন কবর কভের কাভিভন গ্রেনা ও চভরি ভচিবণর ভেকভট তু্বল ধ্রে।  

 
ষষ্ঠ অধ্যাে 

িাগেত্ অনুোবের ধ্ারাে ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’র 
তু্লনািূলক ভেচার 

 
 কৃষ্ণিিল কােযধ্ারার েুই কভে িালাধ্র েসু ও রঘুনার্ িাগেত্াচাযে িাগেত্ 
অনুসরবণ ত্াাঁবের কােয রচনা লেবেন। এখ্াবন একভট কর্া েলা প্রবোজন লয িালাধ্র 
িূলত্ িাগেবত্র েশি ও একােশ স্কে অেলম্বন কবর কৃষ্ণলীলা েণেনা কবরবেন। ভকন্তু 
রঘুনার্ স্কে এেং অধ্যাে ধ্বর িাগেবত্র অনুোে কবরবেন। যভেও লস অনুোে ভনত্ান্ত 
সংভিপ্ত। ভত্ভন িাগেবত্র সিস্ত স্কবের অনুোে করবলও েশি, একােশ ও দ্বােশ স্কবের 
অনু্নোবে যবর্ষ্ট যত্নশীল িবেবেন। োভকগুভল খু্ে সংবিবপ কবরবেন। ত্াই আিরা িূল 
সংসৃ্কত্ িাগেবত্র সবি ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ ও ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’র কাভিভনগত্ লিে-
ভেবিবের আবলাচনা প্রোন কবর একভট পূণোি রূপ লেোর লচষ্টা করে।  

 

উপসংিার 
পঞ্চেশ-বষােশ শত্বক সংসৃ্কত্ িাগেবত্র অনুোে ভিসাবে ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’ ও 

‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’র গুরুত্ব অসািানয। েলা যাে লয, বেষ্ণে ধ্বিের ওপর শ্রীিদ্ভাগেবত্র 
প্রিাে অসীি। শ্রীচচত্বনযর প্রেভত্েত্ লগৌেীে বেষ্ণে িবত্ িাগেত্ই প্রািাণয েবল গৃিীত্ 
িবেভেল। োংলাবেবশর সংসৃ্কভত্র ইভত্িাবসও ‘শ্রীকৃষ্ণভেজে’-এর একভট ভেভশষ্ট স্থান 
আবে। প্রাক -চচত্নয যুবগর বেষ্ণে ধ্বিের স্বরূপ এই গ্রে লর্বক লযিাবে জানবত্ পারা 
যাে, জেবেবের ‘গীত্বগাভেন্দ’ ভকংো েেু চিীোবসর ‘শ্রীকৃষ্ণকীত্েন’ লর্বক লসিাবে 
জানবত্ পারা যাে না। আোর ‘শ্রীকৃষ্ণবপ্রিত্রভিণী’ গ্রেভটও িাষা সাভিবত্যর 
শ্রীকৃষ্ণচভরবত্র িবধ্য লশ্রষ্ঠ স্থান অভধ্কার কবরবে। পূবেোি অধ্যােগুভলবত্ আবলাচয গ্রে 
েুভট ভনবে লয আবলাচনা িবেবে ত্ার িূলযােন উপসংিাবর আবলাভচত্ িবে।   

  







 



 

ভূমিকা 

িধ্যযুগে ‘ভােবত’-এর গ্রহণীয়তা মিল িূলত ভমিগ্রাহযপগে। ভমিদ্বারাই ভােবত 
গ্রহণ করগত হগব, বুমি মিগয় নয়— এই কো পমরকরবৃন্দগক বুমিগয় মিগলন স্বয়ং 
শ্রীচৈতনযগিব। মকন্তু ভমি িাড়াও ভােবগতর আর একরকি বযাখ্যা প্রৈমলত আগি। সেমি 
হল বুমি গ্রাহয পে। মযমন ভি মতমন সয ভমির সৈাগখ্ই ভােবতগক সিখ্গবন তা স্বাভামবক। 
মকন্তু একজন েগবষগকর িৃমি অনুেন্ধানীর, জ্ঞাগনর। তাই িননশীল েগবষক ও ভগির 
িগধ্য মবগরাধ্ প্রায়ই লক্ষণীয়। একজন ভগির সৈাগখ্ যা েমিৈীন, েগবষগকর সৈাগখ্ তা 
অশালীনও হগত পাগর। আিরা েগবষগকর অনুেন্ধানী িৃমি মনগয়ই ভােবগতর আগলাৈনায় 
প্রগবগশর প্রগৈিা সপগয়মি, মকন্তু সে প্রগৈিা ভমিগক সকান ভাগবই অগ্রাহয কগর নয়।  

সেৌড়ীয় ববষ্ণব ধ্িম-িশমগন ভােবত অমদ্বতীয় স্থান লাভ কগরমিল। বলা ভাগলা সয, 
শুধু্ সেৌড়ীয় ববষ্ণব ধ্িম-িশমন নয়, েিগ্র বাঙামল জামতর িগন-প্রাগণ ভােবত েুউচ্চ আেগন 
প্রমতমিত। ভােবগতর প্রমত এই অমবেংবামিত শ্রিার কারণ একিাত্র বৈতনযগিব। 
একমিিাত্র পুরাণ গ্রন্থ ভােবতগক আশ্রয় কগর একমি জামতর মবপুল ভাব-আগন্দালন এই 
বাংলাগতই ঘিগত সিখ্া যায়, এবং তা েম্ভব হগয়মিল সষাড়শ শতাব্দীগত শ্রীচৈতগনযর 
মিবযভাব সপ্ররণায়। তাই অনযভাগব বলগল ‘চৈতনয-গরগনোাঁে’ নািান্তগর ভােবতীয় ভাব 
আগন্দালন। ভােবত তত্ত্বরে প্রৈাগরর জনযই শ্রীচৈতগনযর আমবভমাব হগয়মিল, এিনই 
একমি কো েিগ্র বাংলায় এবং োমহতয জেগতও প্রৈমলত রগয়গি। শ্রীচৈতনয মনগজ 
ভােবগতর পরিতত্ত্ব আস্বািন কগর তার মনযমােিুকু রেরূগপ জনেগণ মবতরণ কগরগিন। 
আবার সেৌড়ীয় ববষ্ণব রেতত্ত্ব েগড় উগেগি তাাঁরই সপ্ররণায় ভােবতগক আশ্রয় কগর।  

িধ্যযুগে সয তুকমী আক্রিণ হগয়মিল, সেই আক্রিগণ েিাজ, োমহতয এবং 
জনজামতর অবস্থা সশাৈনীয় হগয় পগড়মিল। যখ্ন একিু একিু কগর িানুষ েুমস্থর একমি 
পমরগবশ সপগত শুরু করল তখ্ন সেগকই আবার োমহগতযর অল্প মবস্তর ৈৈমা শুরু হল। 
আর এই োমহতয ৈৈমা িূলত হগয়মিল িুেলিান শােনকাগলই। আিরা িধ্যযুগে সয বাংলা 
োমহতয সপগয়মি, সেই বাংলা োমহতযও প্রধ্ানত িুেলিান শােনাধ্ীগনই মলমখ্ত, মবরমৈত, 
অনুবামিত। আবার এই িুেলিান রাজগের অবোগনর েগে েগেই িধ্যযুগের বাংলা 
োমহগতযর ইমতহাগেরও পমরেিামি ঘগি। এই মভন্ন সিশী, মভন্ন ধ্িমী এবং মভন্ন ভাষী 
িুেলিান শােনকাগলই আিাগির ঐমতহযবাহী েংসৃ্কত পুরাণ-োমহগতযর ৈৈমা শুরু হগয়মিল। 
এই েব পুরাণ োমহগতযর িগধ্য ভমিরে সযিন পাওয়া যায়, সতিমন পাওয়া যায় েল্প 



 

রেও। িধ্যযুগের বাংলা োমহগতযর কমবরা এই েল্প রেগকই গ্রহণ করগলন অমত িাত্রায় 
প্রাধ্ানয মিগয়। মকন্তু কমবগির দ্বারা েল্প রে গ্রহণ করা হগলও ভমিরে এগকবাগরই বমজমত 
হয়মন। তাইগতা আিরা িধ্যযুগে োমহতয োধ্নার কতগুমল ধ্ারা সপগয় যাই। সযখ্াগন আগি 
িেলকাবয, ববষ্ণব োমহতয, অনুবাি োমহগতযর িত প্রধ্ান ধ্ারা।  

িেলকাবযগুমল েগড় উগেগি প্রধ্ানত মবমভন্ন সিবগিবীর ‘মবজয়’ কামহমনগক সকন্দ্র 
কগর িানুগষর িেল কািনায়। ববষ্ণব োমহতয েগড় উগেগি রাধ্া-কৃগষ্ণর সপ্রিলীলাগক 
সকন্দ্র কগর। আর তৃতীয় ধ্ারায় আিরা পাই মবমভন্ন পুরাগণর অনুবাি। সযখ্াগন প্রাধ্ানয 
পায় রািায়ণ, িহাভারত ও ভােবগতর িত পুরাণ গ্রন্থ। সযগুমল অনুবামিত হগয়মিল সলাক 
মনস্তাগরর জনযই। এিাড়াও িধ্যযুগের োমহতয ধ্ারায় আিরা নতুন িুমি ধ্ারা লক্ষয কমর। 
যো— জীবনী কাগবযর ধ্ারা ও সরািামিক প্রণয়কাবয ধ্ারা। বৈতনয ভিগির দ্বারা বৈতগনযর 
মিবয জীবনলীলাগক সকন্দ্র কগরই জীবনী কাবয ধ্ারার েূত্রপাত। আর সরািামিক প্রণয়কাবয 
ধ্ারার েূত্রপাত বলা যায় িুেলিান কমবগির হাগত। তাই িধ্যযুগের বাংলা োমহতয 
ববমৈত্রহীন একো বলা ধৃ্িতার নািান্তর। মকন্তু একমি কো স্বীকার করগত হগব, তা হল— 
িধ্যযুগের বাংলা োমহগতযর সবমশরভাে অংশ কৃষ্ণকোিয়। শুধু্িাত্র একক কৃষ্ণ নয়; বলা 
ভাগলা রাধ্া-কৃষ্ণিয়।  

  িধ্যযুগের বাংলা োমহগতয ‘শ্রীিদ্ভােবত’-এর সয অনুবািগুমল আিরা সপগয়মি 
সেই অনুবাগি কৃষ্ণই িুখ্য। কৃগষ্ণর ঐশ্বযমলীলার পাশাপামশ তাাঁর িাধু্যমলীলা সেখ্াগন 
প্রকামশত। এই কৃষ্ণ কামহমনগুমলগত কৃগষ্ণর িেুরালীলা, দ্বারকালীলা, ও বৃন্দাবনলীলা সবমশ 
িাত্রায় প্রাধ্ানয সপগয়গি। আর রাধ্া িুখ্য িূলত ববষ্ণব পিাবলীগত। জয়গিব সেগক শুরু 
কগর মবিযাপমত, ৈণ্ডীিাে, জ্ঞানিাে ও সোমবন্দ িাগের কাল সপমরগয় উনমবংশ শতাব্দীগত 
রবীন্দ্রনাে পযমন্ত প্রগতযগকই এই ভমিরগে, রাধ্া-কৃষ্ণ সপ্রিভাবনায় মবেমলত। দ্বািশ 
শতাব্দী সেগক শুরু কগর মবংশ শতাব্দীগতও রাধ্া-কৃষ্ণ সপ্রিভাবনায় এতিুকু ভাাঁিা পগড়মন। 
বলাবাহুলয, একমি মবষয় মনগয় িীঘমকাল ধ্গর আর সকাগনা সিগশ এভাগব োমহতয ৈৈমা 
হয়মন।  

বাংলা ভাষায় ‘শ্রীিদ্ভােবত’-এর প্রেি োল-তামরখ্যুি অনুবাি মহগেগব আিরা 
পাই িালাধ্র বেু রমৈত ‘শ্রীকৃষ্ণমবজয়’ গ্রন্থমি। বাংলায় বৈতগনযর আেিগনর পূগবম 
কৃষ্ণকোর প্রেি সজায়ার শুরু এখ্ান সেগকই। তার আগে বাংলায় কৃষ্ণকো প্রাধ্ানয পায় 
মন এিন নয়। তাহগল প্রশ্ন হল, বাংলায় কৃষ্ণকো সকান েিয় সেগক প্রাধ্ানয সপগয়মিল ? 



 

েুকুিার সেগনর িগত বাংলায় কৃষ্ণকো পাওয়া যায় নবি শতাব্দীর িধ্যভাগে আোি-
বাংলার বিম রাজাগির েিয় সেগকই। এই প্রেগে ‘বাোলা োমহগতযর ইমতহাে’ প্রেি খ্গণ্ড 
মতমন জামনগয়গিন— 

“রাজ-শােগন মবষু্ণ-কৃগষ্ণর বন্দনা আোি-বাোলার বিম-রাজাগির েিয় হইগত 
মিমলগতগি। কািরূগপর বনিালবগিমর শােগন (নবি শতাব্দীর িধ্যভাে) কৃষ্ণলীলার উগেখ্ 
আগি। েিতগির সভাজবগিমর শােগনও ব্রজলীলার স্পি ইমেত আগি— 

     সোহপীহ সোপীশতগকমলকারঃ 

   কৃগষ্ণা িহাভারত েূত্রধ্ারঃ। 

  অঘমঃ পুিানংশকৃতাবতারঃ 

      প্রািুবমভুগবািৃত ভূমিকারঃ।।”১  

অেমাৎ— সেই সোপীশতগকমলকার কৃষ্ণ িহাভারগতর েূত্রধ্ার মযমন এখ্াগন ভূমি ভার 
উিারকারী অংশাবতার রূগপ আমবভূমত হগয়মিগলন। জানা যায় সয, একািশ-দ্বািশ 
শতাব্দীগত হমরবগিমর িহািন্ত্রী ভট্ট ভবগিব ভূবগনশ্বগর িমন্দর, িীমঘ এবং উিযান মনিমাণ 
কগর অনন্ত বােুগিব িূমতম প্রমতিা কমরগয়মিগলন। আবার সেন বংগশর প্রমতিাতা মবজয়গেন 
বগরন্দ্রভূমিগত সিব িমন্দর, েগরাবর ও উিযান মনিমাণ কমরগয় প্রিুযগেশ্বর প্রমতিা 
কগরমিগলন। অেমাৎ সিখ্া যাগে সয, নবি শতগকও কৃষ্ণ কো প্রাধ্ানয সপগয়মিল। মকন্তু 
ভােবত পুরাণ জানা মিল মকনা তার সকাগনা প্রিাণ সনই। েুকুিার সেগনর িগত— 

“গেৌগড় মহনু্দ রাজকিমৈারী-িন্ত্রীরা অগনগকই মবষু্ণ-উপােক মিগলন। 
তাাঁহাগির কাগি নূতন কমরয়া ববষ্ণবতার সেউ আমেল তীরহুত হইগত। তীরহুগতর 
কমব উিাপমত-মবিযাপমতর কৃষ্ণলীলা-পিাবলী এবং সেই পিাবলী োগনর পিমত 
বাোলা সিগশর লুি োমহতযবৃমিগক নূতন সৈতনায় জাোইয়া মিল। শুধু্ োমহগতয 
নয়, অধ্যাত্মভাবনায়ও নূতন েূগত্রর মনগিমশ মিল তীরহুত হইগত ভােবত-পুরাণ 
আমেয়া। পঞ্চিশ শতাব্দীর আগে বাোলা সিগশ ভােবত পুরাণ জানা মিল বমলয়া 
সকান প্রিাণ নাই।”২ 

এখ্াগন প্রশ্ন ওো স্বাভামবক তাহগল ভােবত পুরাণ প্রাধ্ানয সপল সকান েিয় সেগক ? 
উিগর বলগত হয়, বৈতনয সয ভমিরে বনযা এগনমিগলন সষাড়শ শতাব্দীর শুরুগত তার 



 

ভূমিকা রমৈত হগয়মিল পঞ্চিশ শতাব্দীগত সেৌড় িরবাগরর রাজকিমৈারীগির দ্বারা 
ভােবগতর অনুশীলগন। আর সেই েিগয়ই বাংলায় তার মবস্তার ঘমিগয়মিগলন 
িাধ্গবন্দ্রপুরী। িাধ্গবন্দ্রপুরীর মনবাে সকাোয় তা জানা যায় না। মকন্তু মতমন সোপাগলর 
পূজার জনয ৈন্দন কাে মনগত প্রমত িুই মতন বিগর একবার দ্রামবড় সিগশ সযগতন। মতমন 
সয পগে যাতায়াত করগতন সে পগেই পগর কুলীন গ্রাি। েুকুিার সেগনর িগত িালাধ্গরর 
েগে হয়গতা তার োক্ষাৎলাভ হগয়মিল। িালাধ্র হয়গতা তার োক্ষাৎ লাভ করার পগরই 
ভােবত অনুবাগি অগ্রের হগয়মিগলন। এই প্রেগে ড. েুকুিার সেগনর িন্তবয—  

“পঞ্চিশ শতাব্দীগত কৃষ্ণভমির নূতন সরাত বমহয়া আমেল ভােবত-
পুরাগণর উৎে হইগত। এই সরাগতর িুখ্ মযমন প্রতযক্ষত খু্মলয়া মিয়ামিগলন মতমনই 
বৈতগনযর আেিগনর পেও মনিমাণ কমরয়ামিগলন। ইমন িাধ্গবন্দ্রপুরী, অচদ্বত িগত 
িীমক্ষত েন্নযােী মকন্তু কৃষ্ণরগে ভরপুর। সকাোয় ইহার সিশ জানা যায় নাই। … 
তাাঁহার েতায়াগতর েূগত্র পঞ্চিশ শতাব্দীর সশগষর মিগক পূবমভারগতর কগয়কজন 
মবমশি বযমি তাাঁহার কাগি ভমিিীক্ষা পাইয়ামিগলন। তাাঁহাগির িগধ্য একজন 
অচদ্বত আৈাযম, বৈতগনযর িাতার ও ভ্রাতার গুরু…। আর একজন, িগন হয়, 
কুলীনগ্রাগির গুণরাজ-খ্ান। … েম্ভবত িাধ্গবগন্দ্রর দ্বারাই ভােবত মিমেলা হইগত 
বাোলা সিগশ প্রৈামরত হইয়ামিল।”৩  

মকন্তু বৈতনযভােবগত প্রিি তেয এই মেিাগন্তর মবপরীগতই রায় িান কগর। সেখ্াগন সিখ্া 
যায় প্রেি োক্ষাগতই অচদ্বত আৈাযম িাধ্গবন্দ্রপুরীগক ‘ভােবতীয়া ববষ্ণব’ বগল মৈনগত 
সপগরমিগলন। এখ্াগন একমি মবষয় পমরষ্কার সয, িাধ্গবগন্দ্রর পূবম সেগকই ভােবগতর েগে 
অচদ্বগতর পমরৈয় মিল। এিনমক এই শাগে তাাঁর অোধ্ জ্ঞান না োকগল প্রেি সিখ্াগতই 
িাধ্গবগন্দ্রর ববষ্ণব লক্ষণ মৈগন সনওয়া তাাঁর পগক্ষ আগিও কতিা েম্ভব মিল বলা যায় 
না। বৈতনযভােবগত সিমখ্ মবষু্ণভমি শূনয েংোগর অচদ্বত আৈাযম যখ্ন মবষু্ণভমি বযাখ্যা 
করগতন, েীতা-ভােবত পড়াগতন তখ্নই িাধ্গবগন্দ্রর েগে তার োক্ষাৎ হগয়মিল। তাহগল 
একো স্বীকার করগতই হয় সয, িাধ্গবন্দ্রপুরীর প্রৈাগরর পূবম সেগকই েীতা-ভােবত বাংলায় 
পমরমৈত মিল। ববষ্ণব জীবনী গ্রন্থ সেগক আিরা জানগত পামর সয, অচদ্বত শ্রীচৈতগনযর 
মপতার বনু্ধ মিগলন। তাই স্বাভামবকভাগবই একো বলা যায় সয, বৈতনযগিগবর আমবভমাগবর 
বহুকাল পূগবমই তাাঁর জন্ম। বৈতনয পমরকররূগপ যারা পরবতমীকাগল মবখ্যাত হগয়মিগলন 
সেই ভি েম্প্রিায় বৈতগনযর জগন্মর বহু পূগবম ভােবতীয় ভমিধ্ারার পে প্রস্তুত কগর 



 

সরগখ্মিগলন। িাধ্গবন্দ্রপুরীর ভােবত প্রৈাগরর আগেই সয ভােবত ৈৈমা বাংলায় হগয়মিল 
তার প্রিাণ বৈতনযভােবগতই আগি— 

“েীতা-ভােবত সয সয জগন বা পঢ়ায়। 

    ভমির বযাখ্যান নামহ তাহার মজহ্বায়।।”৪  

তাহগল আিরা একো বলগতই পামর, িাধ্গবন্দ্রপুরী হোৎ কগর ভােবত প্রৈার কগরন মন, 
আর িালাধ্রও হোৎ কগরই তার অনুবাগি অগ্রের হন মন।  

ভােবত গ্রন্থ পূবমাপর পাে কগর সয মবষয়মি অনুধ্াবন করা মেগয়গি তা হল— এই 
গ্রন্থ শুধু্িাত্র ভমি শাে নয়, শুধু্ ধ্িম গ্রন্থও নয়, এমি অপূবম একমি কাবযও একই োগে। 
এর সপ্রিভাবনা, এর সেৌন্দযম কল্পনা যুগে যুগে বাঙামল কমবগির মৈিগক কগরগি 
আগলামড়ত। তাইগতা কমব িালাধ্র সেগক শুরু কগর িাধ্বাৈাযম, সষাড়শ শতগকর রঘুনাে 
ভােবতাৈাযম সেগক েিিশ এর ভবানন্দ এবং অিািশ-এ বলরাি িাে সেগক অমভরাি 
িাে পযমন্ত প্রগতযগকই তাাঁগির কাগবযর পোর োমজগয়গিন ভােবগতর অগিাঘিাগন।  

পঞ্চিশ শতগক সলখ্া িালাধ্র বেুর ‘শ্রীকৃষ্ণমবজয়’ ও সষাড়শ শতগক সলখ্া রঘুনাে 
ভােবতাৈাগযমর ‘শ্রীকৃষ্ণগপ্রিতরমেণী’— িুমিই েুপ্রাৈীন কৃষ্ণিেল কাবয। এই িুমি কাগবযর 
তুলনািূলক আগলাৈনা আিাগির েগবষণা েন্দগভমর মবষয়। তুলনািূলক আগলাৈনায় 
মবষগয়র মিগক সযিন আিরা নজর মিগয়মি, সতিমন কমবদ্বগয়র কামহমন বয়গনর মনপুণতা 
ও ৈমরত্র মৈত্রগণর িক্ষতার মিকমিও সিখ্াগনা হগয়গি েিান ভাগব। িূল েংসৃ্কত ভােবত 
কামহমনগক সকান কমব কতিা গ্রহণ কগরগিন, কতিা  বজমন কগরগিন এবং অনুবাি হগয়ও 
কতিা সিৌমলক হগয় উগেগি তা েংসৃ্কত ভােবত-এর কামহমনর  েগে পৃেক ভাগব সযিন 
আগলাৈনা করা হগয়গি, সতিমন এই িুই কমবর অনুবামিত গ্রগন্থর িগধ্যকার পােমকযও 
মবস্তামরত ভাগব এই েগবষণা েন্দগভম উপস্থাপন করার সৈিা কগরমি।  
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োধ্না প্রকাশনী, ৭৫/২ মব, রায় বাহািুর সরাড, কলকাতা-৩৪, প্রেি প্রকাশ- 
আষাঢ়, ১৩৭৩, শকাব্দা ১৮৮৮, জুন-১৯৬৬, নবকগলবর রেযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯, 
জুন, ২০১২, পৃিা – ৭৪। 

 



 

প্রথম অধ্যায়  

মধ্যযুগে সংসৃ্কত ভােবত অনুবাগের ভাবনার উগেষ 

 

মধ্যযুগের বাাংলা সাহিত্য েগে উগেগে প্রধ্ানত্ মুসলমান শাসনকাগল। এই হবগেশী 
হিন্নধ্মমী মুসলমান শাসনাধ্ীগন আমাগের প্রাচীন ঐহত্িযপূর্ম সাংসৃ্কত্ পুরার্ ইহত্িাগসর চচমা 
শুরু িগেহেল ললৌহকক িাষাে অর্মাৎ বাাংলা িাষাে। মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্যর লবহশরিাে 
অাংশ জুগে রগেগে পুরার্কর্া। লসকাগলর বাঙাহল-মানস পুরাগর্র মধ্য লর্গক েুহি বস্তু 
হবগশষিাগব আিরর্ কগরহেল—একহি িহিরস, অনযহি েল্পরস। মধ্যযুগের আখ্যাহেকা 
পাাঁচাহলর অহধ্কাাংশ কহবই এই েুই হিন্ন বস্তুগক এক জােোে লমলাবার লচষ্টা করগলন। 
এই কাগজ লকউ পুরাগর্র পগর্ এহেগেগেন, লকউ বা ললৌহকগকর পর্ ধ্গর। মধ্যযুগের 
বাাংলা সাহিগত্যর ধ্ারা সাধ্ারর্ত্ হিহবধ্। এক, লপৌরাহর্ক আখ্যাহেকা পাাঁচাহল; েুই, 
ললৌহকক আখ্যাহেকা পাাঁচাহল; হত্ন, েীহত্কহবত্া। আবার লপৌরাহর্ক পাাঁচাহল কাগবযর হত্নহি 
ধ্ারা— একহি িােবত্ অনুসারী, একহি রামাের্ অনুসারী, অপরহি মিািারত্ অনুসারী। 
হকন্তু বলা যাে, মধ্যযুগের বাাংলা সাহিগত্যর একহি হবশাল অাংশ কৃষ্ণকর্ামে। আর িােবত্ 
অনুসারী কাবযগুহলই এই অাংগশর অন্তেমত্।  

মধ্যযুগে কৃহিবাগসর রামাের্ অনুবাে এবাং মালাধ্র বসুর িােবত্ অনুবাে 
বঙ্গসাহিগত্যর ইহত্িাগসর একহি স্মরর্ীে ঘিনা। যহেও মালাধ্র বসু িােবগত্র 
পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুবাে কগরন হন। ত্বুও বাঙাহলর অনুবাে-শহির প্রর্ম সফলত্ার 
েৃষ্টান্তস্বরূপ এই েুই ধ্মমীে গ্রগের কর্াই বলা যাে। হকন্তু েুুঃগখ্র হবষে, বাঙাহলর এই 
প্রর্ম অনুবাে কীহত্মগকও অগনগকই ‘কৃহিম ফরমাগেসী’ প্রগচষ্টা বগল মগন কগরহেগলন। 
ত্াাঁগের অনুমান এই লয, হিনু্দগের ধ্মম, আচার বযবিার প্রিৃহত্ জানার জনয সম্রািেগর্র 
লকৌতূ্িল অগনকিাই হেল। ত্াই সম্রািেগর্র প্রবত্মনাে হিনু্দ শাস্ত্র গ্রগের অনুবাে আরম্ভ 
িল। ত্াাঁগের মগত্ বাাংলা রামাের্, মিািারত্ ও িােবত্ নাহক মুসলমানী উৎসাগি ও 
সুলত্ানী কৃপাে উদু্ভত্ — 

“মুসলমান সম্রাি ও সম্ভ্রান্ত বযহিেগর্র লকৌতূ্িল হনবৃহির জনযই রাজদ্বাগর েীনিীনা 
বঙ্গিাষার প্রর্ম আহ্বান পহেোহেল। লেৌগেশ্বরের্ লয িাষাগক উৎসাি প্রোন 
কহরগলন, হিনু্দরাজের্ ত্ািাগক অগ্রািয কহরগত্ পাহরগলন না। সম্রািেগর্র েৃষ্টান্ত 



 

পল্লীর জহমোরের্ পযমযন্ত অনুসরর্ কহরগত্ লাহেগলন। বাঙ্গালািাষা এইিাগব 
হিনু্দরাজ-সিাে প্রহত্পহি লাি কহরল। ব্রাহ্মর্ পহিত্ের্ অননযেহত্ িইো ইিার 
পহরচযমযাে লাহেো লেগলন।”১  

হকন্তু একিু েিীর িাগব হচন্তা করগল লেখ্া যাগব লয, মধ্যযুগে হিনু্দ শাস্ত্র অনুবাগের িাবনা 
লকান বাইগরর ত্াহেে লর্গক আগসহন। সাহিহত্যক ও সামাহজক প্রগোজগন স্বািাহবক িাগবই 
বাঙালীর এই অনুবাে-চচমা িগেহেল। প্রগোজন আন্তহরক হেল বগলই এই অনুবাে িগেগে 
সজীব, সরল ও সাধ্ারগর্র লবাধ্েময। পাোন রাজগের প্রর্ম হেগক লেখ্া যাে বাাংলার 
পল্লীর আসর হবহিন্ন প্রকার ইত্র ও অশ্লীল ‘ধ্ামালী’ নাি-েীগত্র দ্বারা পহরপূর্ম হেল। 
এই সব ‘ধ্ামালী’ কাগবযর রচনার হবষেবস্তু প্রাক -আযম জীবগনর আহেমত্া িবার কারগর্ 
রস-পহরগবশগনর েগল ত্া হিনু্দর ননহত্কত্া ও লেব মািাত্মগক ধূ্হলসাৎ কগর হেগেহেল। 
লস সমে বাঙাহলর লেব-গেবী যর্া- হশব, কৃষ্ণ, েূেমা সকগলই িগেহেল লাহিত্। এর প্রমার্ 
হিগসগবই বলা যাে ‘শ্রীকৃষ্ণকীত্মন’ কাগবযর কর্া। লযখ্াগন িেবান কৃষ্ণ অহিত্ িগেহেগলন 
কামুক ধ্মমজ্ঞানিীন হনষু্ঠর নারীধ্ষমক রূগপ আর লেবহষম নারে পহরর্ত্ িগেহেগলন ‘গবাকা 
োগে’। লসই সমগের হশব-ধ্ামালীগত্ মেনিস্মকারী লেবাহেগেব িেবান হশবও লয লকাচ-
রমর্ীগত্ আসি বৃদ্ধ লম্পি রূগপ পহরহচত্ িগেহেগলন ত্ার হনেশমন পাওো যাে চিীমঙ্গল 
ও হশবােগন। ত্ৎকালীন কহবেগর্র এই ইত্র রহসকত্া ও িাোাঁহমগত্ বঙ্গীে হিনু্দ সমাগজর 
ধ্মম-শরীর িগে উগেহেল ক্ষত্হবক্ষত্। লসইজনয আিত্ ধ্মম-গচত্না মার্া না তু্গল র্াকগত্ 
পাগরহন। লসই কারগর্ই হিনু্দ িদ্র সমাজ জনসাধ্ারগর্র কাগে হিনু্দ পুরাগর্র প্রকৃত্ রূপ 
তু্গল ধ্রগত্ লচগেহেগলন। রাজকীে সম্মান বা সম্পহির ললাগি কৃহিবাস বা মালাধ্গরর 
মত্ কহবরা কলম ধ্গরন হন, সহত্যকাগরর সামাহজক কলযার্গবাগধ্ ও ধ্মমীে প্রগোজনগবাগধ্ 
ত্াাঁরা অনুবাগে অগ্রসর িগেহেগলন। 

      মধ্যযুগে সাংসৃ্কত্ িােবত্ লকন অনূহেত্ িল লসই প্রসগঙ্গ েুুঃখ্ী শযামোস ত্াাঁর 
‘গোহবন্দমঙ্গল’ কাগবযর িূহমকা অাংগশ সুন্দর একহি হবষে জাহনগেগেন, এখ্াগন লসহি 
উগল্লখ্গযােয বগল মগন কহর --

“গলাকহিত্হচকীষুম িেবান লবেবযাস লবগের হনযমযাসরূপ ত্ত্ত্বমগিৌষধ্গক 
কৃষ্ণলীলামৃত্ রগস হমহিত্ কহরো িবগরােগ্রস্ত জনেগর্র অহত্ সুখ্গসবয ও 
উপাগেে কহরো হেোগেন। পরন্তু ত্ািা সাংসৃ্কত্ িাষার কহেনত্র আবরগর্ আবৃত্ 
র্াকাগত্ সর্ব্মসাধ্ারর্ ললাগক ত্ািা লসবন কহরগত্ পাগর নাই। যখ্ন সাংসৃ্কত্চর্চ্মা 



 

ক্রমশুঃ খ্র্ব্ম এবাং বাঙ্গলা হিন্দী প্রিৃহত্ িাষা উন্নহত্ প্রাপ্ত িইগত্ লাহেল, ত্খ্ন 
ঋহষ প্রর্ীত্ সাংসৃ্কত্ গ্রে সকগলর ঐ সকল স্থানীে িাষাে অনুবাে িইবার প্রগোজন 
িইল।”২  

মধ্যযুগের বাংলা সাহিগতয ভােবতপুরাণ হবগেষভাগব প্রভাব হবস্তার কগরহিল তার হবষয়, 
হবনযাস ও রগসর আহধ্গকয। ভােবগতর হবষয়-ববহিিয বাংলা কৃষ্ণমঙ্গল কাবযগুহলগত যযমন 
নানাভাগব স্থান যপগয়হিল যতমহন পরবততীকাগলর বাংলা সাহিগতযও ভােবগতর প্রভাব 
পগেহিল। ববষ্ণব পোবহলর ওপরও ভােবগতর প্রভাব অস্বীকার করার জায়ো যনই। 
ভােবগতর অনুসরগণ মধ্যযুগে কৃষ্ণমঙ্গল কাবয রিনার একটা যরাত প্রবাহিত িগয়হিল। 
এিাো বিতনয প্রিাহরত ভহিধ্ারার উৎসও বলা যায় ভােবত। েীত্া চগটাপাধ্যাে এর 
উহি এগক্ষগি প্রহর্ধ্ানগযােয — 

“এযুগে বঙ্গভাষাগতই ভহিিিতার অহধ্ক প্রসার ঘগটহিল। বাঙ্লা সাহিগতযর 
ইহতিাগস এই কালসীমাহটগক আমরা পুরাণ-অনুবাগের সুবণতযুে বলগত পাহর। 
রামভহির প্লাবন এগন এযুগে কৃহিবাসই প্রথম ‘ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা’্ইতযাহে 
অহভোপগক অহতক্রম কগরগিন। মিাভারত অনুবাগের প্রাথহমক পগবতরও এযুগেই 
সুত্রপাত। তেুপহর বযাপকতা লাভ কগরগি ভােবতানুেীলন।”৩  

     মধ্যযুগে সংসৃ্কত ভােবত অনুবাগের ভাবনা িঠাৎ কগর একহেগনই আগসহন। যমৌযত 
সাম্রাগজযর অবসাগনর পর যথগক ধ্ীগর ধ্ীগর মধ্যগেগের সাংসৃ্কহতক প্রহতপহি বােগত থাগক 
এবং গুপ্ত রাজাগের সমগয় সংসৃ্কত োস্ত্রহবহধ্ প্রায় সমগ্র ভারতবগষত িহেগয় পগে। গুপ্ত 
রাজাগের সময়কাগলই ‘যবেজ্ঞ’্ব্রাহ্মগণর প্রভাব বাংলাগেগে প্রবল িয়। এইগেগে ববহেক 
যােযজ্ঞ আগে যতমন গুরুগত্বর সগঙ্গ যেখা িয়হন। কারণ ববহেক কমতকাণ্ড উপহনষগে 
প্রতযাখযাত। তাই ববহেক ব্রাহ্মণ আহনগয় তাগের জহমজমা হেগয় বসহত স্থাপন করাগনা 
রাজাগের মানবৃহিকারক বগল মগন করা িগলা। এই নবােত ব্রাহ্মগণরাই রাজসভায় আশ্রগয় 
যথগক সংসৃ্কত োস্ত্রোহসত আিার-অনুষ্ঠান-ধ্মতহবশ্বাস প্রভৃহত সমাগজর উিুস্তগর প্রগবে 
করাগত থাকগলন। এইভাগবই রাজসভায় কহবগের দ্বারা রামায়ণ-মিাভারত-পুরাণকাহিনী 
প্রিাহরত িগয়হিল। এই নবােত ব্রাহ্মগণরা েৃিগেবতা রূগপ হবষু্ণ-হেব-িণ্ডীর পূজার 
যপাষকতা করলত্ন। এই প্রসগঙ্গ বলা যায়, ড. সুকুমার যসন তাাঁর ‘বাঙ্গালা সাহিগতযর 
ইহতিাস’্প্রথম খগণ্ড বগলগিন — 



 

“হিনু্দ রাজকমতিারীগের প্রভাগবই বাঙ্গালার স্বাধ্ীন সুলতাগনরা যকি যকি কহব 
পহণ্ডগতর  যপাষকতা রাজকততগবযর মগধ্য েণয কহরয়াহিগলন। কমতিারী অথবা 
সভাসে িইগল কহব- পহণ্ডতগক তাাঁিারা সাধ্ারণত উপাহধ্ হেগতন। যস উপাহধ্র 
যেগষর অংে তুকতী েব্দ অব্রাহ্মণ  িইগল ‘খান’্ব্রাহ্মণ িইগল ‘হমশ্র’।”৪ 

       দ্বােে েতাব্দীর এগকবাগর যেগষ পূবত ভারগত তুকতী আক্রমণ শুরু িয়। তারপর যথগক 
প্রায় েু’ে বির বাঙলা যেগে অহনশ্চয়তা ও অরাজকতা িগল। যেগের মগধ্য হেক্ষা-
সংসৃ্কহতর যয সব প্রধ্ানগকন্দ্র হিল তা ধ্বংগসর মুগখ পহতত িয়। এর পূগবত বাংলা যেগে 
যকাগনা হবগেেী েহির এমন বযাপক আক্রমর্ িয়হন। এই অতহকতত আক্রমণ প্রহতিত 
করার জনয রাজেহি বা জনসাধ্ারণ যকউই প্রস্তুত হিল না। যসইজনয এই আকহিক 
আঘাগত যেগের অবস্থা যোিনীয় িগয় পগে। খ্রীষ্টীে ১২০০-১৪৫০ অগব্দর মগধ্য বাংলা 
সাহিগতযর যযমন যকান হনেেতন যিাগখ পগে না, যতমহন বাংলা ভাষারও যকান হকিুই 
পাওয়া যায় না। পঞ্চেে েতাব্দীর যেষভাগে বাংলায় যলখা বই ও োন হকিু হকিু পাওয়া 
যায়। যহেও বলা যায় যয, ত্রগয়ােে-িতুেতে েতাব্দীগত রহিত হকিু িো এবং োন যসই 
সময় রক্ষা যপগয়হিল। হকন্তু একহট কথা বলা যায়-- এই সমগয় মনসার কাহিহন, ধ্গমতর 
কাহিহন, িণ্ডীর কাহিহন ইতযাহে যেেীয় উপাোন এবং রামায়ণ কাহিহন, কৃষ্ণলীলা ইতযাহে 
যপৌরাহণক হবষয় োন বা পাাঁিাহল আকাগর গ্রাম উৎসগব বা যেবপূজা উপলগক্ষ যেবমহন্দগর 
পহরগবহেত িত --   

“ববহেক ও ঔপহনষহেক যুগের পর এই যপৌরাহণক যুে-সাহিতযই যেবভাষার অক্ষয় 
কীহততভূহম। ঐহতিাহসকেগণর হবশ্বাস, যবৌিধ্গমতর সবতগ্রাসী প্রভাগবর পটভূহমগত 
হিনু্দধ্গমতর পুনরুজ্জীবগনর উপায়স্বরূপ যপৌরাহণক সাহিগতযর প্রগয়াজন ঘগটহিল। 
বাঙ্লাগেগেও প্রায় অনুরূপ যুেপহরগবগেই বযাপক পুরাণ-গ্রিগণর সূত্রপাত। তুকতী 
আক্রমগণ হবপযতস্ত বাঙালী যপৌরাহণক যুগের বীরমহিমাগক আশ্রয় কগরহিল। সমাজ 
ও জাহতর আন্তর প্রগয়াজগন যসহেন অজ্ঞাতসাগরই বঙ্গীয় কহবসমাজ পুরাণ 
পুনরুজ্জীবগন ব্রতী িগয়হিগলন। কৃহিবাগসর রাম-িহরগতর মগতা মালাধ্গরর 
কৃষ্ণিহরতও হনহজতত জাহতর সমু্মযখ সনাতন হিনু্দধ্গমতর প্রতীক িগয় উগঠহিল। 
এই নব-পুরাহণক যুগে হবরহিত কাবযগুহলগক অবেয যকানমগতই পুরাণ বলা িগল 
না। পুরাগণর যিগয় বরং মঙ্গলকাবয বা পাাঁিাহলর সগঙ্গই এগের প্রকৃহতেত সােৃেয 
অহধ্ক।”৫  



 

    তু্কমী আক্রমগর্র পর পঞ্চেশ শত্াব্দীর প্রর্ম হেগক বাাংলা সাংসৃ্কহত্ আবার সুস্থ িগে 
ওগে। মুসলমান রাজশহি ত্খ্ন বাাংলার শাসগন এবাং ত্া রক্ষর্াগবক্ষগর্ বাঙাহল হিনু্দ 
হবগশষ ত্ৎপর। লক্ষর্ লসগনর সিা লিগঙ লেগলও প্রজাগের ওপর লর্গক ত্াাঁগের প্রিাব 
ত্খ্নও মুগে যাে হন। হকন্তু এরপর ইহলোসশািী সুলত্ান বাংশ প্রহত্হষ্ঠত্ িগল ক্ষমত্া 
হলপু্স হিনু্দ রাজারা আবার লেৌে লেগশ জমাগেৎ িগে পুরাগনা সাংসৃ্কহত্ জাহেগে তু্লগত্ 
লচষ্টা করগলন। লসই সমে শহিশালী িগে রাজা েগর্শ হকেুহেগনর জনয হসাংিাসন অহধ্কার 
কগরহেগলন। হকন্তু ঘগর-বাইগর মুসলমানগের চাগপ ত্াাঁগক হসাংিাসন োেগত্ িে। হসাংিাসন 
ত্যাগের পর হত্হন পুি যেুগক হসাংিাসগন বহসগে ইসলাম ধ্মম গ্রির্ করগত্ বাধ্য করগলন। 
যেু ইসলাম ধ্মম গ্রির্ কগর িগলন জালালুহিন। এই হপত্া-পুগির রাজেকাগলর কগেক 
বেগরর মগধ্যই লেৌে েরবাগর হিনু্দ পহিত্-মনীষীর প্রহত্পহি প্রহত্হষ্ঠত্ িে।       

      পঞ্চেে েতগকর যেষভাে যথগক শুরু কগর অষ্টােে েতক পযতন্ত ভােবত-পুরাণ 
অবলম্বন কগর বাংলা ভাষায় অগনকগুহল কাবয রহিত িগয়গি। এগুহলর মগধ্য সবগুহলই যয 
ভােবগতর ঘহনষ্ঠ অনুবাে তা বলা হঠক িগব না, বরং মূলানুে অনুবাে বলগত যা যবাঝায় 
বাংলা সাহিগতয যসই ধ্রগনর গ্রগের সংখযা খুব অল্পই। ভােবত অবলম্বগন কৃষ্ণিহরত কাবয 
রিনা করগত হেগয় যবহেরভাে কহবই হবষু্ণপুরাণ, িহরবংে প্রভৃহতর আশ্রয় গ্রিণ কগরগিন 
এবং যসই সগঙ্গ এই কথাও বলা যায় যয, পুরাণবহিভূতত শ্রীকৃষ্ণলীলার যলৌহকক ধ্ারাহটগকই 
গুরুত্ব যেওয়া িগয়গি সব যথগক যবহে। পঞ্চেে েতগক মাধ্গবন্দ্র পুরী কৃষ্ণভহির যয 
নতুন যরাতধ্ারা বাংলার মাহটগত প্রবাহিত কগরহিগলন তাাঁর আগে যথগকই সম্ভবত 
এগেগের যলাকসমাগজ কৃষ্ণলীলার একহট আহেরসাত্মক কাহিনী প্রিহলত হিল। যসই 
কাহিনী বেু িণ্ডীোগসর ‘শ্রীকৃষ্ণকীততন’-এ যযমন রূপ লাভ কগরগি, যতমহন পরবততী কাগলর 
বহু কৃষ্ণলীলা- হবষয়ক কাগবয ভােবতীয় কৃষ্ণ-কাহিনীর সগঙ্গ সংহমহশ্রত িগয় বাঙাহলর 
কৃষ্ণপ্রীহতর কথাই িরণ কহরগয় যেয়। ভােবত পুরাণগক অনুসরণ কগর এবং 
শ্রীকৃষ্ণলীলাহবষয়ক যলৌহকক কাহিনীর সংহমশ্রলর্ মধ্যযুেীয় বাংলা সাহিগতয যয সমস্ত 
পাাঁিাহলগশ্রহণর কাবয রহিত িগয়হিল তাাঁর মগধ্য উগেখগযােয কগয়কখাহনর কালানুক্রহমক 
পহরিয় হনলে সংহক্ষপ্তরূগপ যেওয়া যেল-- 

(১) মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’  

        ভােবত-পুরাণ অনুসরগণ বাংলা ভাষায় রহিত যতগুহল কৃষ্ণলীলাহবষয়ক কাগবযর 
সন্ধান এ যাবৎ পাওয়া যেগি তার মগধ্য মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণহবজয়’্কাল হিগসগব প্রথম। 



 

গ্রগের রিনাকাল আনুমাহনক ১৩৯৫ যথগক ১৪০২ েকাব্দ অর্মাৎ ১৪৭৩-১৪৮০ হখ্রষ্টাব্দ। 
কহব যেৌগেশ্বগরর কাি যথগক ‘গুর্রাজ খান’ উপাহধ্ যপগয়হিগলন। এই লেৌগেশ্বর লক ত্া 
হনগে মত্হবগরাধ্ রগেগে। কহবর হনবাস কুলীন গ্রাম। শ্রীকৃষ্ণহবজয় ভােবত অনুসরগণ 
রহিত িগলও এহটগক হঠক ভােবগতর অনুবাে বলা যায় না, ভাবানুবাে বলাই হঠক িগব। 
মালাধ্র মূলত্ েশম ও একােশ স্কগের অনুবাে কগরগেন। দ্বােশ স্কে অনুবাে কগরন 
হন লত্মন নে, দ্বােশ স্কে লর্গক ‘কহলযুগের ফল বর্মন’ অাংশহি হত্হন গ্রির্ কগরগেন। 
এই কাগবয ভােবত হভন্ন হবষু্ণপুরাণ ও িহরবংগের হকিু প্রভাবও লক্ষ করা যায়। হতহন 
পহণ্ডগতর মুগখ ভােবত কথা শুগন সাধ্ারগণর যবাধ্েময কগর সিজ সরল রূপ োন 
কগরগিন একথা কাবযমগধ্য হতহন স্বীকার কগরগিন— 

“ভােবত শুহন আহম পহণ্ডগতর মুগখ। 

      যলৌকীক কহিল যলাক সুন মিাসুগখ।।”৬  

কাগবযর িহর্ত্াে লবহশরিাে স্থাগনই ‘গুর্রাজ খ্ান’ নাম লেখ্া যাে— 

    “গুনরাজ খ্াাঁন বগল কৃগষ্ণর হবজগে।”৭ 

(২) হদ্বজ যোহবগন্দর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ 

         যষােে েতগক যয সব কহবর কৃষ্ণলীলাহবষয়ক কাবয পাওয়া যায় তাাঁগের মগধ্য 
হদ্বজ যোহবন্দ প্রথম। অগনগক অনুমান কগরন যয হদ্বজ যোহবন্দ এবং বিতনয-হনতযানগন্দর 
অনুগ্রিভাজন যোহবন্দ আিাযত একই বযহি। তাাঁর রহিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গগলর একহট পুহথ 
এহেয়াহটক যসাসাইহটর সংগ্রগি আগি বগল ড. সুকুমার যসন উগেখ কগরগিন। হদ্বজ 
যোহবলন্দর কাগবয ভােবগতর সমগ্র আখযানভাে অনুসরণ করা িগলও প্রথম নয়হট স্কন্ধ 
খুব সংহক্ষপ্ত। েেম, একােে এবং দ্বােে স্কগন্ধর ওপর হতহন যবহে গুরুত্ব হেগয়গিন। তাাঁর 
কাগবয কৃষ্ণলীলার যলৌহকক ধ্ারা োনখণ্ড ও যনৌকাখগণ্ডর সংহক্ষপ্ত হববরণ পাওয়া যায়। 
তাগত শ্রীকৃষ্ণকীততগনর মত বোহয়রও উগেখ আগি বগল যেখা যায়।  

(৩) রঘুনাথ ভােবতািাগযতর ‘শ্রীকৃষ্ণগপ্রমতরহঙ্গণী’ 

         ভােবগতর প্রহতহট স্কন্ধ এবং অধ্যায় ধ্গর হযহন প্রথম এই সুবৃিৎ পুরাণ-গ্রগের 
অনুবাগে হনগজর কহবত্ব প্রকাে কগরহিগলন হতহন িগলন রঘুনাথ ভােবতািাযত। আনুমাহনক 
লষােশ শত্গক হত্হন ত্াাঁর গ্রে রচনা কগরন। তাাঁর রহিত গ্রগের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণগপ্রমতরহঙ্গণী’। 



 

তথযহনষ্ঠ, উচ্ছ্বাসবহজতত এবং মূগলর হুবহু অনুবাে এই কাবয। হত্হন সমগ্র ভােবগতর 
অনুবাে করগলও প্রথম নয়হট স্কন্ধ একটু সংহক্ষপ্ত হকন্তু যেষ হতনহট প্রায় আক্ষহরক 
অনুবাে। কলকাত্ার উিগর বরািনেগর কহবর হনবাস হেল। ড. সুকুমার লসন বগলগেন—
“রঘু পহিগত্র ‘কৃষ্ণগপ্রমত্রহঙ্গর্ী’ও স্কে-অধ্যাে ধ্হরো িােবগত্র ধ্ারাবাহিক সাংহক্ষপ্ত 
অনুবাে।”৮ এই কাগবযর লবহশর িাে িহর্ত্াে  ‘িােবত্াচাযম’ নাম পাওো যাে। লযমন- 

   “ত্গব শুন, কহি, িাই, িহরগুর্ োর্া। 

   কর্াচ্ছগল কহিব শ্রীিােবত্-কর্া।। 

 ধ্ীরহশগরামহর্ শ্রীল-েোধ্র জান। 

   িােবত্ আচাগযমর মধু্রস-োন।।”৯   

উপগরাি  িহর্ত্া লর্গক একহি হবষে লবাঝা যাে লয, রঘুনার্ কর্াচ্ছগল শ্রীিােবত্ বর্মনা 
করগবন বগল স্বীকার কগর হনগেগেন। িােবত্াচাযম েোধ্র পহিগত্র হশষয হেগলন।  
িহর্ত্াে বহু স্থগলই ত্াাঁর নাম আগে। আবার কখ্নও কখ্নও িহর্ত্াে আসল নামও 
বযবিার কগরগেন হত্হন— 

“কৃষ্ণগুর্কমম, িাই, শুন সাবধ্াগন। 

    কৃষ্ণগপ্রম-ত্রহঙ্গর্ী রঘুনার্ োগন।।”১০  

(৪) হদ্বজ মাধ্ব বা মাধ্ব আিাযত রহিত ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’   

         কৃষ্ণমঙ্গল কাবযধ্ারার অপর উগল্লখ্গযােয কহব মাধ্বাচাযম। ত্াাঁর রহচত্ গ্রগের 
নাম ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’। কহব জাহত্গত্ ব্রাহ্মর্ হেগলন। মাত্া-হপত্ার নাম জানা যােহন। ভােবত 
অবলম্বগন কাবয রিনা করগলও হদ্বজ মাধ্গবর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’্ কাগবয ভােবতবহিভূতত 
োনখণ্ড-যনৌকাখণ্ড যলৌহকক কাহিনী সংগযাহজত িগয়গি। এই কাগবয ভােবত অহতহরি 
অনযানয পুরাগণরও অনুসরণ লক্ষয করা যায়। িহর্ত্াে কহবর নাম হিগসগব লকার্াও পাওো 
যাে হদ্বজ মাধ্ব, লকার্াও মাধ্ব, আবার লকার্াও মাধ্বাচাযম। িহনত্াে হত্নহি নাম র্াকবার 
কারগর্ কহবর আসল নাম হক ত্া হনগে সহন্দিান িওো যাে না। কহবগশখ্র নেবকীনন্দন 
ত্াাঁর কাগবযর নবষ্ণব বন্দনাে হলগখ্গেন--  

   “মাধ্ব আচাযময বগন্দাাঁ কহবে শীত্ল। 



 

    যািার রহচত্ েীত্ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।”১১  

আবার বৃন্দাবন োস হলগখ্গেন— 

   “ত্গব ত্ বন্দনা নকলু মাধ্ব আচাযময। 

   কৃষ্ণগুর্ বর্মনা সোই যাাঁর কাযময।। 

  লয কৃষ্ণমঙ্গল নকল িােবত্ামৃগত্। 

        লয েীত্ হবহেত্ নিল সকল জেগত্।।”১২ 

‘আচাযম’ ত্াাঁর নাম না উপাহধ্ ত্া জানা যাে না। গ্রেপাগে- এও জানা যাে না লয, এহি 
উপাহধ্ িগলও কার কাে লর্গক লকনই বা লপগেহেগলন। ‘গপ্রমহবলাস’ নাগম একখ্াহন গ্রগে 
ত্াাঁর যগর্ষ্ট পহরচে পাওো লেগলও ত্া প্রামাহর্ক সত্য নে বগলই জানা যাে।   

৫) কহবগেখর বেবকীনন্দন হসংি রহিত ‘যোপালহবজয়’ 

         যষােে েতগকর ভােবত রিহয়তাগের মগধ্য কহবগেখর বেবকীনন্দন হসংি এক 
হবহেষ্ট স্থান অহধ্কার কগর আগিন। শ্রীেুগেতেিন্দ্র বগন্দযাপাধ্যাগয়র মগত কাবযখাহন যষােে 
েতগকর প্রথমাগধ্ত রহিত। কাগবযর হবষয় মূলত পুরাণানুসারী িগলও এগত পুরাণাহতহরি 
োনলীলা ও যনৌকালীলা সংগযাহজত িগয়গি। কহব এ হবষগয়  গ্রোরগম্ভই অপরাধ্ স্বীকার 
কগর হনগয়গিন। হতহন বগলগিন— 

 “আর একখাহন যোষ না লগব আহ্মার। 

    পুরাগণর অহতগরক যলহখব আপার।।”১৩  

পুরাণাহতহরি যলৌহকক কাহিহন কাবযমগধ্য সহন্নগবহেত করবার কারণ হনগেতে করগত হেগয় 
কহব হলগখগিন— 

   “হক কহিব আর জত অংে-অবতাগর। 

                          েুষ্ট মাহর সৃহষ্ট রাহখল বাগর বাগর।। 

                          যস সব প্রভুর যহে অবতার িএ। 

    তা সব বহন্নগত তনু মন নাহি লএ।। 

                          একু যোপরূগপ জত কহরল হবলাস। 



 

  তািাই কহিগত মগন অহধ্ক উোস।।”১৪ 

এই উহি যথগকই যবাঝা যায় কহব প্রাকৃত্জগনর প্রহত লক্ষ যরগখই কাবয রিনা কগরগিন। 
জনসমাগজ কৃষ্ণলীলার যয ধ্ারা প্রবাহিত হিল তা হতহন যপৌরাহণক কাহিহনর সগঙ্গ হমহলগয় 
যলাকহপ্রয় কগর েগে তুলগত সগিষ্ট িগয়গিন। এহেক যথগক বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীততগনর 
সগঙ্গ এই কাগবযর সােৃেয থাকগলও যোপালহবজয় শ্রীকৃষ্ণকীততগনর মত আহেরসাত্মক নয়। 
এই কাবয োসয, সখয, বাৎসলয, বীর, েৃঙ্গার প্রভৃহত একাহধ্ক রগসর সমন্বগয় রহচত্। 

(৬) েুঃখী েযামোগসর ‘যোহবন্দমঙ্গল’ 

         শ্রীকৃষ্ণলীলা হবষয়ক অপর একহট মূলযবান কাবযগ্রে িগলা েুঃখী েযামোগসর 
‘যোহবন্দমঙ্গল’। এই গ্রে সম্পগকম সম্পােক ঈশানচন্দ্র বসু িূহমকা অাংগশ বগলগেন— 

“েুুঃখ্ী শযামোস কাশীরাম োগসর নযাে সাংসৃ্কগত্ পহিত্ হেগলন না। আর হত্হন 
কৃষ্ণগুর্কীত্মন দ্বারা িগিাহচত্ কাযময কহরবার উগিগশযই এই গ্রে রচনা কগরন। 
সুত্রাাং ইিাগত্ হত্হন লকবল রচনা-ননপুর্য লেখ্াইবার লচষ্টা কগরন নাই। 
লোহবন্দমঙ্গল িহি গ্রে; কাবয গ্রে নগি”১৫  

হকন্তু মূল গ্রগে বহু রাে-রাহের্ীর উগল্লখ্ লর্গক লবাঝা যাে লয এই গ্রে আসগল লেে 
কাবয। মূলত ভােবগতর েেম স্কন্ধ এবাং প্রর্ম েুই ও লশষ েুই স্কে লর্গক হবষয়বস্তু 
গ্রিণ কগর এই কাবয রহিত িগলও এই কাগবয যলৌহকক োন ও যনৌকা লীলার বণতনাও 
প্রাধ্ানয যপগয়গি। মগন িয় হতহন শ্রীকৃষ্ণকীততগনর োন ও যনৌকালীলা যথগক অনুগপ্ররণা 
যপগয় থাকগবন। লমহেনীপুর লজলার অন্তেমত্ লকোরকুি পরের্ার িহরিরপুর নাগম গ্রাগম 
কহবর বাস হেল। জাহত্গত্ কহব হেগলন িরদ্বাজগোিীে লে-বাংশীে কােস্থ। ত্াাঁর হপত্ার 
নাম িল শ্রীমুখ্, মাগের নাম িবানী।  হত্হন লকান সমগের ত্া সহেক িাগব বলা না লেগলও 
১৭৮৩ হখ্রষ্টাগব্দ প্রাপ্ত একহি সনগে ত্াাঁগের জহমর অহধ্কাগরর প্রসগঙ্গ রগেগে লয, এই 
জহম ‘সন লেওোনীর পূবম িইগত্’ ত্াাঁগের েখ্গল আগে। ইাংগরজগের লেওোনী লাি িে 
১৭৬৫ হখ্রষ্টাগব্দ। ত্ািগল কহব লসই সমগের লর্গক আরও অগনকিা পূগবমর লবাঝা যাে। 
েুুঃখ্ী শযামোগসর লোহবন্দমঙ্গগলর প্রর্গম হবষু্ণবন্দনা ও পগর সবমগেব বন্দনা রগেগে। 
কাগবযর িহর্ত্াে কখ্নও ‘েুুঃখ্ী শযামোস’ আবার কখ্নও শুধু্ ‘েুুঃখ্ী শযাম’ শব্দ লেখ্া 
যাে — 

“গোহবন্দমঙ্গল রগস                 েুুঃখ্ী শযামোস িাগষ 



 

     হবষু্ণ বহন্দ বগন্দা লেবেগর্।।”১৬  

আবার অনযি 

                             “বৃষি কহপলা প্রহত্ হজজ্ঞাগস রাজন। 

                েুুঃখ্ী শযাম আশা কগর লোহবন্দচরর্।।”১৭ 

িহর্ত্া লর্গক একহি হবষে লবাঝা যাে লয, েুুঃখ্ী শযাম ত্াাঁর প্রকৃত্ নাম আর ‘োস’ 
িহিবযঞ্জক উপাহধ্ মাি। সাংসার সাের উিরগর্র উগিগশয এবাং িহরগুর্ানুকীত্মগনর জনয 
কহব ‘গোহবন্দমঙ্গল’ রচনা কগরহেগলন।     

(৭) কৃষ্ণোগসর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ 

          শ্রীমদ্ভােবত গ্রগের কাহিহন অবলম্বগন কাবয রিনা করগলও হতহন যকাথাও যথাথত 
অনুবাগের রীহত গ্রিণ কগরনহন। ভােবত যথগক কাহিহন িয়ন কগর হতহন আপন মগনর 
মাধু্রী হমহেগয় স্বাধ্ীন কাবয রিনা কগরগিন মাত্র। তাাঁর রহিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গগল 
ভােবতবহিভূতত োনখণ্ড, যনৌকাখণ্ড ও ভারখগণ্ডর কাহিহন আগি। লনৌকাখ্ি ও োনখ্ি 
হবষগে কহব িহরবাংগশর লোিাই হেগেগেন— 

      “োনখ্ি লনৌকাখ্ি নাহি িােবগত্, অজ্ঞ নহি হকেু কহি িহরবাংশ মগত্।”১৮  

কহব কৃষ্ণোস েঙ্গার পহশ্চম তীরবততী যকাগনা এক স্থাগনর অহধ্বাসী হিগলন বগল জানা 
যায়। তাাঁর হপতার নাম যােবানন্দ ও মাতা পদ্মাবতী। কাবয রিনার সহঠক কাল হনণতয় 
সম্ভবপর না িগলও অনুহমত িয় যয, যষােে েতাব্দীর যেষ হেগক অথবা সপ্তেে েতাব্দীর 
প্রথমাগধ্ত কাবযহি রহিত িগয়হিল। ড. লসগনর মগত্ কহব কৃষ্ণোস ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ রচহেত্া 
মাধ্ব আচাগযমর লসবক হেগলন। কারর্ হিগসগব বলা যাে, লসবগকর রচনা লেগখ্ মাধ্ব 
বগলহেগলন— 

“েহক্ষগর্ লত্ামার গ্রে িইগব প্রচার 

     এখ্াগন োইগত্ গ্রে রহিল আমার।”১৯ 

 (৮) অনন্ত কন্দলী রহিত ‘ভােবগতর েেম স্কন্ধ’ 

          কামরূগপর অন্তেতত িাগজা-হনবাসী ব্রাহ্মণ হিগলন অনন্ত কন্দলী। তাাঁর হপতার 
নাম হিল রত্ন পাঠক। ‘অনন্ত কন্দলী’্তাাঁর উপাহধ্ মাত্র। অনন্ত কন্দলীর আরও একহট 



 

উপাহধ্ হিল, যসহট হিল ‘িন্দ্রভারহত’। জানা যায় যয হতহন েঙ্করগেগবর হেষয হিগলন। হতহন 
েঙ্করগেব রহিত ভােবত েেম স্কগন্ধর অসমূ্পণত অংে সমূ্পণত কগরন। যসই কারগণই তাাঁর 
রিনায় েঙ্করগেগবর রিনার অনুসরণ লক্ষ করা যায়। ভােবত অবলম্বগন কাবয রিনা 
করগলও তাাঁর রিনায় িহরবংগের উপাোন সংেৃিীত িগয়গি।   

(৯) শ্রীকৃষ্ণহকির শ্রীকৃষ্ণোগসর ‘শ্রীকৃষ্ণহবলাস’ 

      ১৩২৬ বঙ্গাগব্দ অমূলযচরর্ হবেযািূষগর্র সম্পােনাে বঙ্গীে সাহিত্য পহরষৎ লর্গক 
প্রকাহশত্ িগেহেল শ্রীকৃষ্ণোস-রহচত্ শ্রীকৃষ্ণহবলাগসর একহি পুহর্। এই পুহর্গত্ সম্পােক 
মিাশে শ্রীকৃষ্ণোসগক মিািারত্-রচহেত্া কাশীরাম োগসর লজযষ্ঠ ভ্রাত্া বগল উগল্লখ্ 
কগরহেগলন। হকন্তু এই হবষেহিগক হনগে সাংশে প্রকাশ কগরহেগলন ড. সুকুমার লসন ত্াাঁর 
‘বাঙ্গালা সাহিগত্যর ইহত্িাগসর’ (১ম, অপরাধ্ম) তৃ্ত্ীে সাংস্করগর্। শ্রীকৃষ্ণোস ত্াাঁর হবরহচত্ 
কাগবযর অহধ্কাাংশ িহর্ত্াে কাগবযর নাম ‘শ্রীকৃষ্ণহবলাস’ বগলই উগল্লখ্ কগরহেগলন। 
শুধু্মাি েু-এক জােোে কাগবযর নাম ‘িােবত্সার’ও বগলহেগলন। স্বািাহবকিাগবই আমরা 
আনুমান করগত্ পাহর লয, িােবত্ অনুসরলর্ কাবয রহচত্ কগরহেগলন বগলই কহব এগক 
‘িােবত্সার’ আখ্যা হেগেহেগলন। িােবত্বহিিুমত্ বহু হবষগের বর্মনা শ্রীকৃষ্ণোগসর কাগবয 
রগেগে। আর এইসব হবষগের ওপর েৃহষ্টপাত্ কগরই বলা যাে, শ্রীকৃষ্ণোস িােবগত্র 
যর্াযর্ অনুবাে কগরনহন। 
(১০) শ্রীকৃষ্ণহকির ঘনশযামোগসর ‘শ্রীকৃষ্ণহবলাস’  

        কহবর িহনত্া লর্গক জানা যাে,  শ্রীকৃষ্ণোস এবাং ঘনশযামোস উিগেরই উপাহধ্ 
হেল শ্রীকৃষ্ণহকির। ত্গব কহব কাগবযর লকান লকান জােোে শুধু্মাি ‘হকির’ অর্বা 
‘হকির হদ্বজ’ও বযবিার কগরগেন। ‘শ্রীকৃষ্ণহবলাস’ কাগবযর নাম িগলও লকাগনা পুহর্গত্ 
‘িহরবাংশ’, ‘িােবত্’ অর্বা ‘ব্রহ্মনববত্ম’ নাগমরও উগল্লখ্ রগেগে। কহব কাগবযর উপকরর্ 
সাংগ্রগি  শুধু্মাি িােবগত্র ওপর হনিমর কগরনহন। এগক্ষগি কহব িহরবাংশ, ব্রহ্মনববত্ম-
পুরার্াহে লর্গকও ত্াাঁর কাগবযর উপকরর্ সাংগ্রি কগরহেগলন।  

(১১) পরশুরাম-রহচত্ ‘কৃষ্ণমঙ্গল কাবয’  

        বাাংলা সাহিগত্যর ইহত্িাগস ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ কাবয রচহেত্া েুজন পরশুরাগমর  নাম 
পাওো যাে। হবগশষিাগব লক্ষর্ীে লয, েু’জনই সপ্তেশ শত্গকর কহব এবাং েু’জনই 
ব্রাহ্মর্। একজন পরশুরাম চক্রবত্মী, অপরজন পরশুরাম রাে। ড. সুকুমার লসগনর 



 

মত্ানুযােী, পরশুরাম চক্রবত্মী হেগলন শ্রীখ্গির হনকিবত্মী লকাগনা এক স্থাগনর অহধ্বাসী। 
সম্ভবত্ পরশুরাম ত্াাঁর নাম এবাং চক্রবত্মী ত্াাঁর উপাহধ্। পরশুরাগমর কাবয সম্পগকম 
সম্পােক শ্রীনহলনী নার্ োশগুপ্ত মন্তবয কগরগিন— 

“অনযানয কৃষ্ণমঙ্গগলর তু্লনাে পরশুরাগমর কৃষ্ণমঙ্গল হনকৃষ্ট নে। বরাং 
অহধ্কাাংশগুহলর লচগে ইিার কহবে অগনক লবশী সরস ও প্রার্বন্ত।”২০  

       পরশুরাম সমগ্র ভােবত পুরাগণর বা শুধু্মাত্র েেম স্কগন্ধরও অনুবাে কগরন হন। 
হতহন প্রথম স্কন্ধ যথগক যেষ েুই অধ্যায়, িতুথত স্কন্ধ যথগক ধ্রুব িহরত্র, ষষ্ঠ স্কন্ধ যথগক 
অজাহমল উপাখযান, সপ্তম স্কন্ধ যথগক প্রহ্লাে িহরত্র এবং অষ্টম ও নবম স্কন্ধ যথগক অল্প 
কগর কাহিহন বণতনা কগর েেম স্কন্ধ আরম্ভ কগরগিন। েশম স্কগেও হত্হন শুধু্মাি 
ঊননর্ব্ই অধ্যাগের প্রর্ম িাগের হববরর্ হেগেগেন মাি। পরশুরাগমর কাগবয োনখ্ি ও 
লনৌকাখ্গির পাশাপাহশ স্থান লপগেগে কৃষ্ণকর্াবহিিুমত্ হকেু উপাখ্যান। এর মগধ্য 
লোললীলা অনযত্ম। 

        পরশুরাম রাে হবরহচত্ কৃষ্ণমঙ্গল কাগবযর নাম িল ‘মাধ্বসঙ্গীত্’ বা 
‘সঙ্গীত্মাধ্ব’। ড. লসগনর মগত্ োগমােগরর উির কূগল চম্পকনেরী নাগম এক গ্রাগম 
কহবর পুরুষানুক্রগম বসহত্ হেল। হত্হন জাহত্গত্ হেগলন ব্রাহ্মর্। ত্াাঁর হপত্ার নাম মধু্সূেন, 
হপত্ামি সুবুহদ্ধ রাে, প্রহপত্ামি িহর রাে।  ত্াাঁর রহচত্ কাবযখ্াহন েীত্বহুল।  

(১২) িবানগন্দর ‘িহরবাংশ’   

        িহরবাংশ নাম িগলও এই কাবযহির সগঙ্গ মিািারগত্র পহরহশষ্ট ‘হখ্ল িহরবাংশ’-
এর লকাগনা সম্পকম লনই। অনুমান করা িে লয, ‘িহরবাংশ’ নাগম অনয লকাগনা কাবয হেল, 
যহেও লসই কাগবযর লকাগনা সোন পাওো যাে হন। লস যাই লিাক, িবানগন্দর ‘িহরবাংশ’ 
কাবযহি  িল কৃষ্ণলীলাহবষেক কাবয। এই কাগবয িহিরস অগপক্ষা আহেরসই প্রাধ্ানয 
লাি কগরগে। লক্ষর্ীে হবষে-- কহব কাগবয ত্াাঁর আত্মপহরচে হিগসগব হকেুই উগল্লখ্ কগরন 
হন। িহর্ত্া অাংশ লর্গক আমরা এত্িুকুই জানগত্ লপগরহে লয, কহব ‘হশবানন্দ-সুত্’ 
হেগলন। িবানন্দ শ্রীিট লজলার অহধ্বাসী িওোর েরুর্ কাগবয উগল্লহখ্ত্ োনগুহল ওই 
লজলার মুসলমান সমাগজ সমােৃত্ হেল অনুহমত্ িে। কাগবযর িহর্ত্াে কখ্নও িবানন্দ 
েীন, কখ্নও েীন িবানন্দ আবার কখ্নও শুধু্ িবানন্দ নাম পাওো যাে। লযমন-  

“পাইো সারোর বর                 লশ্লাক িাহঙ্গ মগনাির 



 

রহচগলক িবানন্দ েীন।।”২১  

আবার ওই পৃষ্ঠাে এক জােোে লেখ্া যাে- 

                           “পরাশর-সুত্ বযাস জন্ম হবষু্ণ-অাংশ। 

          সাংগক্ষগপ রহচত্ পুর্যগশ্লাক িহরবাংশ।। 

                            লসই লশ্লাক বাখ্ান কহরো পে-বগে। 

             ললাক বুহঝবাগর লবাগল েীন িবানগন্দ।।”২২  

আবার অনযি লেখ্া যাে -- 

            “োন হেো ঘগর যাও লবাগল িবানগন্দ।।”২৩  

       এই উপহরউি িহর্ত্া লর্গক একহি হবষে লবাঝা যাে লয, কহব িবানন্দ সাংসৃ্কত্ 
িহরবাংশ লর্গকই ত্াাঁর কাবয রচনার রসে লপগেহেগলন। সাংসৃ্কত্ িাষা সাধ্ারর্ ললাগকর 
লবাধ্েময না িবার কারগর্ই হত্হন ‘গলাক বুহঝবাগর’ ত্া বাাংলা িাষাে অনুবাে কগরহেগলন। 
১৯৩২ হখ্রস্টাগব্দ ঢাকা হবশ্বহবেযালে লর্গক িবানগন্দর ‘িহরবাংশ’ সত্ীশচন্দ্র রাে কতৃ্মক 
সম্পাহেত্ িগে প্রর্ম প্রকাহশত্ িগেহেল।  

(১৩) বলরামোগসর ‘শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত্’   

        অষ্টােশ শত্াব্দীগত্ রহচত্ কৃষ্ণলীলাহবষেক কাবযগুহলর মগধ্য বলরামোগসর 
‘শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত্’ কাবয হবগশষিাগব উগল্লখ্গযােয। িােবত্ ও ব্রহ্মনববত্ম পুরার্ অবলম্বন 
কগর বলরামোস মূলত্ ত্াাঁর কাবযহি রচনা কগরহেগলন। খ্গেন্দ্রনার্ হমগির অনুমান 
অনুযােী বলরামোস হেগলন সিহজো সম্প্রোগের অন্তিুমি। ১৬২৪ শক অর্মাৎ ১৭০২ 
হখ্রস্টাব্দগক কহব ত্াাঁর কাবয রচনার কাল হিগসগব উগল্লখ্ কগরগেন।   

(১৪) হদ্বজ রমানাগর্র ‘শ্রীকৃষ্ণহবজে’  

       মূল িােবত্গক অনুসরর্ কগরই হদ্বজ রমানার্ মূলত্ ত্াাঁর ‘শ্রীকৃষ্ণহবজে’ কাবয 
রচনা কগরহেগলন। ত্গব এই কাগবয স্থান লপগেগে োনখ্ি-গনৌকাখ্িও। কাবযহির 
রচনািহঙ্গ সিজ-সরল।  

(১৫) শির চক্রবত্মীর ‘িােবত্ামৃত্’ বা ‘গোহবন্দমঙ্গল’  



 

       হবষু্ণপুগরর রাজা লোপাল হসাংগির (১৭১২–১৭৪৮) সিাকহব হেগলন শির 
চক্রবত্মী। কাগবয লেওো কহবর আত্মপহরচে লর্গক আমরা জানগত্ পাহর লয, হত্হন মল্লিূহমর 
অন্তেমত্ ললাগোর েহক্ষর্ হেলকর পানুো গ্রাগমর বাহসন্দা হেগলন। কহবর হপত্া হেগলন 
মুহনরাম চক্রবত্মী। শির-রহচত্ কাবযহি আকাগর বৃিৎ। িােবত্ োোও এই কাগবয 
িহবষযপুরার্ ও িহরবাংগশর কাহিহনর অবত্ারর্া লকার্াও লকার্াও লক্ষর্ীে। মাখ্নলাল 
মুগখ্াপাধ্যাে ১৩৪১ বঙ্গাগব্দ শির চক্রবত্মীর কাগবযর একহি সাংস্করর্ প্রকাশ কগরহেগলন।  

(১৬) অহিরামোগসর ‘গোহবন্দহবজে’  

       িােবত্গক অনুসরর্ কগরই অহিরামোস ত্াাঁর ‘লোহবন্দহবজে’ কাবযহি রচনা  
কগরহেগলন। এই গ্রেহি বর্মনামে কৃষ্ণলীলাহবষেক কাবয। হকন্তু কাগবয মাগঝ মাগঝ রাগের 
উগল্লখ্ লর্গক লবাঝা যাে লয, কাবযহি োন করার উগিগশযই রহচত্ িগেহেল। কহব জাহত্গত্ 
হেগলন কােস্থ এবাং ত্াাঁর লকৌহলক উপাধ্ী হেল ‘েি’। অনুমান করা িে লয, কহব সম্ভবত্ 
মল্লিূগমর অহধ্বাসী হেগলন। অষ্টােশ শত্গকর প্রর্মাগধ্ম লোহবন্দমঙ্গল কাগবয কহবচন্দ্রগক 
অহিরামোগসর রচনা উদৃ্ধত্ করগত্ লেখ্া যাে। এ লর্গক অগনগকই অনুমান কগরন লয, 
অহিরামোস সপ্তেশ শত্গকর কহব। কাগবযর িহর্ত্াে কহবগক হনগজর নাম বযাবিার 
করগত্ই লেখ্া যাে— 

                            “গোহবন্দপোরহবন্দ মকরন্দ হসেু। 

           মুহু মুহু সানগন্দ হপে লর িাই বেু।। 

        এমন অমৃত্ পাগন সিাকার আস। 

            বহঞ্চত্ শ্রীকৃষ্ণগুগন অহিরামোস।।”২৪ 

       উপহরউি কাবযগুহলর মগধ্য আমরা একমাি রঘুনার্ িােবত্াচাগযমর 
‘শ্রীকৃষ্ণগপ্রমত্রহঙ্গর্ী’-গকই িােবগত্র যর্াযর্ অনুবাে বলগত্ পাহর। কারর্ িােবত্ 
বহিিূমত্ প্রসঙ্গ হত্হন ত্াাঁর কাগবয যর্াসম্ভব এহেগে চগলগেন। এমনহক, িােবত্ োো অনয 
লকান গ্রে লর্গক উপাোন সাংগ্রি পযমন্ত হত্হন কগরন হন। এখ্াগনই কহব রঘুনাগর্র সগঙ্গ 
ত্াাঁর সমসামহেক কাগলর অনযানয িােবত্ অনুবােগকর পার্মকয। লেখ্া যাে, অনযানয 
কাবযগুহলর মগধ্য লকানহি িােবত্ অনুসরগর্ রহচত্ স্বাধ্ীন রচনা, লকানহিগত্ আবার 
িােবগত্র কাহিহন অনুসৃত্ িগেগে মাি। হকন্তু একহি কর্া বলা যাে লয, এগুহলর মগধ্য 
পুরার্-বহিিূমত্ কৃষ্ণলীলার ললৌহকক ধ্ারাহিগক সযগে গ্রির্ করা িগেগে। লযমন- কহব 



 

লশখ্র নেবকীনন্দন হসাংি ত্াাঁর ‘গোপাল হবজে’ কাগবয িােবত্ বহিিূমত্ ললৌহকক োনলীলা, 
লনৌকালীলা পযমাে বর্মনা কগরগেন। আবার ‘গোহবন্দমঙ্গল’ কাগবযর কহব েুুঃখ্ী শযামোস 
রাধ্াগক কৃগষ্ণর মাতু্লানী কগর েগে তু্গলগেন শ্রীকৃষ্ণকীত্মগনর অনুসরগর্। লসই হেক 
লর্গক ‘শ্রীকৃষ্ণগপ্রমত্রহঙ্গর্ী’ কাগবযর কহব অগনক লবশী িােবত্ অনুেত্। িােবগত্ লযমন 
রাধ্ানাম অনুপহস্থত্ লত্মহন ত্াাঁর রচনাগত্ও রাসলীলা প্রসগঙ্গ রাধ্ার নাম মাি একবার 
উর্চ্াহরত্ িগত্ লেখ্া যাে। রাধ্ািাবেুযহত্ সুবহলত্ ত্নু শ্রীনচত্গনযর আহবিমাগবর পগর লকান 
বাঙাহল কহবর পগক্ষ এই সাংযম সহত্যই প্রশাংসনীে।    

 

ত্র্যসূি :  

১.  লসন, েীগনশচন্দ্র : ‘বঙ্গিাষা ও সাহিত্য’, প্রর্ম খ্ি, অহসত্কুমার বগন্দযাপাধ্যাে 
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সুগবাধ্ মহল্লক লস্কাোর, কলকাত্া-১৩, নবম সাংস্করর্, পষমৎ কতৃ্মক প্রর্ম মুদ্রর্ 
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৩. চগটাপাধ্যাে, েীত্া : ‘িােবত্ ও বাাংলা সাহিত্য’, কহব ও কহবত্া, ১০ রাজা 
রাজকৃষ্ণ স্ট্রীি, কলকাত্া-৬, প্রর্ম প্রকাশ- জন্মাষ্টমী ১৩৬৭, পৃষ্ঠা - ১১৭। 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 

ব্যাসদেব্ কৃত ‘শ্রীমদ্ভাগব্তম’-এর বব্ষয় সংদেপ 

সংসৃ্কত সাবিদতয আঠাদরাবি মিাপুরাণ আদে। তার মদযয একবি অন্যতম পুরাণ 
িল ভাগব্ত। এই ভাগব্ত সমগ্র পুরাণ-সাবিদতযর মদযয সব্বাদপো প্রবসদ্ধ এব্ং বব্ষ্ণব্ 
সম্প্রোদয়র মদযয সব্বদেষ্ঠ যমবগ্রন্থ। সমগ্র ভারতব্দষবর বব্ষ্ণব্ সমাদে ব্েদরর পর ব্ের 
ব্যাপী এই গ্রদন্থর েন্বপ্রয়তা। অষ্টােশ পুরাদণর মদযয ভাগব্ত পুরাণই সব্বপ্রথম ইউদরাপীয় 
ভাষায় অনূ্বেত িয়। মমাি ব্াদরা স্কদে, বতন্শত পয়ঁবিশ অযযাদয়, আঠাদরা িাোর মলাক 
সমবিত িদয়  মূল ভাগব্ত গবঠত। ব্াদরা স্কদের প্রথম স্কদে রদয়দে উবন্শবি অযযায়, 
বিতীয় স্কদে রদয়দে েশবি অযযায়, তৃতীয় স্কদে মতবিশবি অযযায়, চতুথব স্কদে একবিশবি 
অযযায়, পঞ্চম স্কদে োবিশবি অযযায়, ষষ্ঠ স্কদে উবন্শবি অযযায়, সপ্তম স্কদে রদয়দে 
পদন্দরাবি অযযায়, অষ্টম স্কদে আদে চবিশবি অযযায়, ন্ব্ম স্কদে চবিশবি অযযায়, েশম 
স্কদে রদয়দে মমাি ন্িইবি অযযায়, এর মদযয পূব্বাদযব রদয়দে উন্পঞ্চাশবি ও উত্তরাদযব 
ব্াবক একচবিশবি অযযায়; একােশ স্কদে আদে একবিশবি অযযায় এব্ং িােশ স্কদে 
মতরবি অযযায় বন্দয় ভাগব্ত গদ্বিত।  

         মহদ্বষি ব্যাসদেদব্র ন্াদমই ভাগব্ত পুরাণ প্রচবলত। শুকদেব্ তাঁর বপতা ব্যাদসর 
কাছে ভাগব্তকাবিবন্ েব্ণ কদরবেদলন্। আর রাো পরীবেৎ ঋবষ শাদপ অবভশপ্ত িদয় 
শুকদেদব্র কাদে ভাগব্তকাবিবন্ শুন্দত মচদয়বেদলন্। তখন্ শুকদেব্ পরীবেৎদক ভাগব্ত 
কথা মশান্ান্। ব্যাসদেব্ কৃত ভাগব্দতর প্রথম স্কদে মে বব্ষয়গুবল সবিদব্বশত তা অযযায় 
যদর বন্দে মেখাদন্া িল। ভাগব্দতর প্রবতবি অযযাদয়র একবি বশদরান্াম মেওয়া আদে। 
আমরা বশদরান্াদমর পাশাপাবশ প্রবতবি অযযায় সংখযা িারা বন্দেববশত কদরবে।  

১. সূদতর বন্কি মশৌন্ক প্রমুখ মুবন্দের প্রশ্ন -- ব্হুকাল আদগ মশৌন্ক প্রমুখ 
ঋবষগণ স্বগবদলাদক োব্ার অবভলাদষ বন্বমষারদণয এক েদের অনু্ষ্ঠান্ কদরবেদলন্। মসই 
সময় মুবন্রা একবেন্ সকালছেলা যখন দ্বনতযননদ্বমদ্বতযক হহাছমর কাজ হসছর েছস আছেন, 
তখন হরামহষিছণর পুত্র সূত হসখাছন উপদ্বিত হছল সকছল তাাঁছক সমাদর কছর তাাঁর কাছে 
শাস্ত্র েযাখযা শুনছত মচহয়দ্বেছলন। েেুব্ংশীয়দের রেক ভক্তব্ৎসল ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ  
ব্সুদেদব্র পত্নী মেব্কীর গদভব মকন্ অব্তীণব িদয়বেদলন্ মস বৃ্ত্তান্ত তাঁরা শুন্দত 
মচদয়বেদলন্। 



 

২. ভাগব্তকথা ও ভগব্েভবক্তর মািাত্ম্য — ঋবষদের এই প্রদশ্ন সূত খুব্ আন্বিত 
িদয় তাঁদের ব্াকযদক স্বাগত োবন্দয় বতবন্ ব্লদত শুরু করদলন্। বতবন্ ব্লদলন্, সংসার 
সাগর পার িদত ইচু্ছক সংসারী মানু্ষদের প্রবত করুণা কদর শুকদেব্ সমস্ত মব্দের 
সারভূত, আত্ম্োদন্র প্রকাশক ভাগব্ত পুরাণ কথা ব্যক্ত কদরবেদলন্। মসই শুদকর প্রবত 
প্রণাম োবন্দয় বতবন্ ব্দলন্, মে যমব মথদক শ্রীকৃদষ্ণ ভবক্ত েদে তাই িল সংসারী মানু্ষদের 
মেষ্ঠ যমব। ভগব্ান্ ব্াসুদেদব্ ভবক্ত িদল মানু্দষর োন্ ও বব্রাগয লাভ িয়। কৃষ্ণকথা 
েব্দণ েবে মানু্দষর অন্তদর আন্ি সৃবষ্ট ন্া িয় তািদল মসই যমবাচরণ অদিতুক।  

৩. ভগব্াদন্র চবিশ অব্তাদরর কাবিবন্ — ভগোছনর চদ্বিশ অেতাছরর নাম ও 
অেতাছরর কারণ এই অধ্যাছয় েণিনা করা হছয়ছে। সূত েছলন ভগোন যখন মহাসমুছে 
হযাগদ্বনোয় দ্বনদ্বেত দ্বেছলন তখন তাাঁর নাদ্বভপদ্ম হেছক ব্রহ্মার জন্ম হয়। ভগোছনর প্রেম 
অেতার হল ব্রাহ্মণ রূপ, হযই রূছপ দ্বতদ্বন হকৌমার নামক সৃদ্বি প্রদ্বিয়া অেলম্বন কছর 
আদ্বেভূিত হন এেং অখণ্ড ব্রহ্মচযি পালন কছরন। দ্বিতীয় েরাহ অেতাছর ভগোন শূকছরর 
রূপ ধ্ছর ধ্রণীহক রসাতল হেছক উদ্ধার কছরন। তৃতীয় অেতার হল ঋদ্বষ সৃদ্বি, হদেদ্বষি 
নারছদর রূপ ধ্ছর ভগোন হসই বেষ্ণেতছের েযাখযা কছরন যা মানুষছক কছমির েন্ধন 
হেছক মুক্ত কছর। চতুেি ধ্মিকলা সৃদ্বি অেতাছর ভগোন নর ও নারায়ণ এই দুই ঋদ্বষরূছপ 
আদ্বেভূিত হমলন্ এেং দ্বচত্তেৃদ্বত্ত সংযদ্বমত ভাছে দুশ্চর তপসযা কছরন। পঞ্চম অেতার 
দ্বসছদ্ধশ্বর কদ্বপল রূছপ আসুদ্বর নামক ঋদ্বষছক চতুদ্বেিংশদ্বত তত্ত্ব দ্বনণিায়ক সাংখযদশিন 
েছলদ্বেছলন। ষষ্ঠ অেতার অনসূয়ার প্রােিনায় তাাঁর গছভি অদ্বত্রমুদ্বনর পুত্র দত্তাছত্রয় রূছপ 
জন্ম দ্বনছয় অলকি ও প্রহ্লাদছক আত্মদ্বেদযার উপছদশ হদন। সপ্তম অেতাছর রুদ্বচর ঔরছস 
আকূদ্বতর গছভি ‘যজ্ঞ’ নাম দ্বনছয় দ্বতদ্বন আত্মপ্রকাশ কছরন। তখন সায়মু্ভে মনুর কাল এেং 
দ্বতদ্বন হছলন ইন্দ্র। অিম অেতাছর রাজা নাদ্বভর ঔরছস মরুছদেীর গছভি ঋষভ নাম দ্বনছয় 
জন্মগ্রহণ কছর পরমহংস আশ্রছমর তত্ত্ব পবণ্ডতছদর কাছে েযক্ত কছর দ্বতদ্বন প্রদ্বসদ্বদ্ধ লাভ 
কছরন। নেম অেতাছর ঋদ্বষছদর প্রােিনায় দ্বতদ্বন পৃেু নাম দ্বনছয় অেতীনি হন। এই অেতাছর 
ধ্রণী হেছক হদাহন করার মত দ্বতদ্বন ঔষদ্বধ্ আহরণ কছরদ্বেছলন। পৃদ্বেেী হদাহছনর জনয 
এই অেতার কমনীয় আখযা হপছয়ছে। দশম অেতাছর দ্বতদ্বন মৎসযরূপ ধ্ারণ কছরদ্বেছলন। 
চাকু্ষষ মন্বন্তছর হয দ্বেরাট জলপ্লােন এছসদ্বেল তখন দ্বতদ্বন পৃদ্বেেীরূপ হনৌকাছত িাদ্বপত 
হছয় বেেস্বত মনুছক রক্ষা কছরন। একাদশ অেতাছর দ্বেষু্ণ কূমিরূছপ দ্বনছজর দ্বপছির ওপর 
মন্দার পেিতছক ধ্ারণ কছরন। সমুে মন্থছনর সময় এই পেিতছকই েযেহার করা হয়। 
সমুে মন্থছনর সময় সুধ্াভাণ্ড দ্বনছয় হয বেদযশাস্ত্রগুরু ধ্ন্বন্তদ্বর আদ্বেভূিত হন দ্বতদ্বন ভগোছনর 



 

িাদশ অেতার। ত্রছয়াদশ অেতার হল সমুে মন্থন হেছক উৎপন্ন হমাদ্বহনী দ্বযদ্বন অপ্সরা 
রূছপ অসুরছদর মুগ্ধ কছর হদেতাছদর অমৃত পান কদ্বরছয়দ্বেছলন। চতুেবশ অব্তাদর ভগব্ান্ 
ন্রবসংি রূদপ অব্তীণব িদয় বেতযরাে বিরণযকবশপুদক ব্য কদরন্। পঞ্চেশ অব্তাদর 
ব্ামন্ রূদপ কবলদক স্বগব মথদক ব্বঞ্চত করার উদেদশয শ্রীভগব্ান্ বতন্পে-মাি ভূবম 
চাইব্ার েদল েেস্থদল োন্। মষাড়শ অব্তাদর পরশুরাম রূদপ ভূতদল অব্তীণব িদয় বতবন্ 
একুশব্ার পৃবথব্ী বন্িঃেবিয় কদরন্। সপ্তেশ অব্তাদর পরাশদরর ঔরদস সতযব্তীর গদভব 
েে। পৃবথব্ীর মানু্ষ েখন্ মমযাশবক্তদত েীণ তখন্ বতবন্ মব্েরূপ মিীরূিদক খন্ড খণ্ড 
কদরন্। শ্রীভগোছনর অিাদশ অেতাছর এছলন রামচন্দ্র। এই অেতাছর হসতু েন্ধন, রােন 
েধ্ প্রভৃদ্বত নানা েীরছের কাজ কছরন। উন্দ্বেংশ ও দ্বেংশ অেতাছর েৃদ্বষ্ণেংছশ শ্রীেলরাম 
ও শ্রীকৃষ্ণরূছপ জন্ম দ্বনছয় ভগোন পৃদ্বেেীর ভার হরণ কছরন। একদ্বেংশ অেতাছর 
অসুরছদর হমাদ্বহত করছত েুদ্ধ অেতার। িাবব্ংদশ অঞ্জদন্র পুিরূদপ গয়াযাদম আগমন্ 
এব্ং কবলেুদগর মশদষ রাোরা প্রায় প্রদতযদকই েসুয িদয় উঠদল ব্রাহ্মণ বব্ষু্ণেশার ঔরদস 
কবি ন্াদম ভগব্াদন্র েেগ্রিণ।  

৪. ব্যাসদেদব্র বন্কি ন্ারে এব্ং মিবষব ব্যাদসর অপ্রসিতা — আমরা োবন্ মে, 
ন্ারী, শূদ্র আর অযম ব্রাহ্মণদের মব্ে মশান্া অনু্বচত বেল। তাঁদের বিদতর েন্য মব্েব্যাস 
েয়াপরব্শ িদয় মিাভারত রচন্া কদরন্। বকন্তু এইভাদব্ সকদলর বিদতর েন্য মচষ্টা কদরও 
েখন্ বতবন্ অন্তদর তৃবপ্তলাভ করদত পারদলন্ ন্া, তখন্ বতবন্ অপ্রসি মদন্ সরস্বতীর 
বন্েবন্ তীদর ব্দস একান্ত মদন্ বচন্তা ভাব্ন্া করদলন্। এইভাদব্ েখন্ বতবন্ বন্দেদক অপূণব 
মদন্ কদর েুিঃখ করবেদলন্ তখন্ মসই সরস্বতী তীরস্থ আেদম মেব্বষব ন্ারে এদস উপবস্থত 
িদলন্।  

৫. ন্ারে ও ব্যাদসর আদলাচন্া — এই অধ্যাছয় নারদ ও েযাছসর আছলাচনা প্রসঙ্গ 
রছয়ছে। মেব্বষব ন্ারে মৃেু মিদস ব্যাসদেদব্র পাদশ ব্দস তাঁদক প্রশ্ন কদরন্ মে, বতবন্ 
বন্দেদক অপূণব মদন্ কদর মশাক করদেন্ মকন্? তখন্ ব্যাসদেব্ ব্দলন্ মে, তাঁর আত্ম্া 
তৃবপ্ত পাদচ্ছ ন্া। আর তার কারণবিও বতবন্ বু্ঝদত পারদেন্ ন্া। ব্যাদসর কথা শুদন্ ন্ারে 
ব্লদলন্, আপবন্ আপন্ার রবচত গ্রন্থাবেদত ভগব্াদন্র অমল েদশর কথা ব্দলন্ বন্। শুযুমাি 
যদমবর োদন্ই ভগব্ান্ তুষ্ট িন্ ন্া। বতবন্ আরও ব্দলন্ মে, ব্যাসদেব্ মেভাদব্ যমব ব্া 
অনু্ষ্ঠান্াবের কথা কীতবন্ কদরদেন্ মসভাদব্ ব্াসুদেদব্র মবিমা ব্ণবন্া কদরন্ বন্। তখন্ 
ন্ারে তাঁদক ব্লদলন্  মে, সকল মলাদকর ব্েন্ মুবক্তর েন্য মিাপরাক্রম শ্রীকৃদষ্ণর লীলা 



 

স্মরণ করুন্ এব্ং মসগুবল ব্ণবন্া করুন্। োরা আত্ম্োন্শূন্য, সংসারযদমব ব্যস্ত তাদের 
েন্য ভগব্াদন্র লীলা প্রচার করদত ব্দলন্।  

৬. ন্ারদের পূব্বেদের কথা — এই অধ্যাছয় েযাসছদে নারদছক তাঁর পূব্বেদের 
কথা ব্যক্ত করদত ব্লদলন্। তখন্ ন্ারে তাঁর পূব্ব েেবৃ্ত্তান্ত মশান্ায়। বতবন্ ব্দলন্ তাঁর 
মাদয়র বতবন্ একমাি সন্তান্ বেদলন্। বতবন্ বন্দব্বায বেদলন্ তাই োসীবৃ্বত্ত বেল তার মাদয়র 
েীবব্কা। রাদতর অেকাদর গাভী মোিদন্ মব্বরদয় সপবেংশদন্ তাঁর মাদয়র মৃতুয িয়। তখন্ 
বতবন্ ব্ালক ব্য়দস সব্বকেু পবরতযাগ কদর উত্তর বেদক মব্বরদয় পড়দলন্। বকন্তু োন্ত িদয় 
এক বন্েবন্ ব্দন্ অশ্বত্থ গাদের তলায় ব্দস েখন্ বতবন্ অন্তেবামী ভগব্াদন্র যযাদন্ বন্মগ্ন 
িদলন্ তখন্ শ্রীিবর তাঁর অন্তদর উবেত িদলন্। বকেুেদণর মদযযই ভগব্াদন্র মসই রূপ 
অেৃশয িল এব্ং আকাশব্াণী মশান্া মগল মে, ন্ারে এই েদে আর ভগব্ান্দক মেখদত 
পাদব্ ন্া, শুযুমাি ভগব্াদন্র প্রবত তার অনু্রাগ ব্াবড়দয় মতালার েন্য একব্ার মাি 
ভগব্াদন্র রূপ প্রকবিত িদয়বেল। বতবন্ আরও ব্দলন্ মে, এই বন্িন্ীয় ইিদলাক মেদড় 
ন্ারে তাঁর পাষবে িদব্, আর প্রলয়কাদলও তাঁর সৃ্মবত অেুি থাকদব্। ভগব্াদন্র কথামত 
ন্ারদের পরদলাক প্রাবপ্তর পর বতবন্ ভগব্াদন্র পাষবে িদলন্ এব্ং ভগব্ৎ প্রেত্ত তনু্ লাভ 
কদর বব্কুন্ঠদলাদক অব্ায ভ্রমদণর অবযকারী িদলন্। 

৭. অশ্বত্থামা কতৃবক মদ্রৌপেীর পুিদের বন্যন্ এব্ং অশ্বত্থামার শাবস্ত — হশৌনক 
সূছতর কাছে জানছত চাইছলন, নারদ চছল যাোর পর মহদ্বষি োদরায়ণ দ্বক করছলন। এই 
কো শুছন সূত েলছলন-- েযাসছদে নারছদর কো শুছন ব্রহ্মন্েী সরস্বতীর পবিমতীদর 
ঋবষদের শমযাপ্রাস ন্াদম আেদম আচমন্ মসদর একাগ্র বচদত্ত যযাদন্ ব্সদলন্। েখন্ তাঁর 
মন্ বন্মবলতা প্রাপ্ত িল তখন্ বতবন্ আবেপুরুষ ভগব্ান্দক আর তাঁর মায়াদক মেখদত 
মপদলন্। বতবন্ বু্ঝদত পারদলন্ সংসারী মলাক মূঢ়। তারা োদন্ ন্া মে, ভবক্তদোদগর  পথ 
যদর ভগব্ৎেশবন্ িদল সংসাদরর োব্তীয় অন্থব অবচদর েূর িয়। তাই তাদঁের মঙ্গদলর 
েন্য ব্যাসদেব্ ভাগব্তসংবিতা রচন্া করদলন্। রচন্া মশদষ তা সংদশাযন্ করদলন্ এব্ং 
বন্ে পুি শুকদক বশবখদয় বেদলন্। সূদতর ব্ক্তব্য সমাপ্ত িদল মশৌন্ক আব্ার ব্লদলন্-- 
শুকদেব্ বন্বৃ্বত্তমাদগবর পবথক, সংসাদরর মকান্ বকেুদতই তার মন্ মন্ই, তািদল বতবন্ মকন্ 
এই বব্শাল ভাগব্ত অভযাস করদলন্? এর উত্তদর সূত ব্দলন্-- ব্যাসপুি শুকদেব্ সব্বোই 
ভগব্াদন্র গুদণ আকৃষ্ট। মসইেন্য বতবন্ ভাগব্ত সংবিতা অযযয়ন্ কদরবেদলন্। এরপর 
সূত কৃষ্ণকথার প্রসদঙ্গ মিারাে পরীবেদতর েে-কমব-মুবক্তর কথা আর পাণ্ডব্দের 



 

মিাপ্রস্থাদন্ োিার কথা ব্লদত শুরু করদলন্। এই প্রসদঙ্গই বতবন্ মদ্রাণপুি অশ্বত্থামার 
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৮. উত্তরার গদভব ভগব্ান্ কতৃবক পরীবেৎদক রো, কুন্তী-কৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব্ ও 
েুবযবষ্ঠদরর মশাক — অশ্বত্থামাদক শাবস্ত বেদয় সকল পাণ্ডব্গণ ও মবিলারা গঙ্গাস্নান্ মসদর 
মৃত আত্ম্ীয় স্বেন্দের েলোন্ ও বব্লাপ কদর মশাকাতব হৃেদয় শ্রীকৃষ্ণসমীদপ এদলন্। 
ভগব্ান্ ব্লদলন্ মে, কাদলর করালগ্রাস মথদক মকউই বন্বৃ্বত্ত পায় ন্া। েুদেবাযন্ কতৃবক 
হৃত রােয শ্রীকৃষ্ণ েুবযবষ্ঠরদক বিবরদয় বেদলন্। তারপর েুবযবষ্ঠরদক বেদয় অশ্বদময েে 
কবরদয় ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ তার েশ বেদক বেদক েবড়দয় বেদলন্। এরপর েখন্ বব্োদয়র পালা 
এল তখন্ শ্রীকৃষ্ণ রদথ ব্দসদেন্ এমন্ সময় মেখদত মপদলন্ ভয়বব্হ্বলা উত্তরা তাঁর বেদক 
েুদি আসদেন্। তার কাতর বমন্বত মে, জ্বলন্ত মলািার মত এক তীর তার বেদক েুদি 
আসদে, ঐ তীর মেন্ তার গভব ন্াশ ন্া কদর। উত্তরার এই কথা শুদন্ ভগব্ান্ বু্ঝদত 
পারদলন্ মে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র প্রদয়াগ কদর পৃবথব্ীদক পাণ্ডব্িীন্ করদত চাইদে। তখন্ 
ভগব্ান্ বন্দের মায়া বব্স্তার কদর উত্তরার গদভব প্রদব্শ কদর তাদক আবৃ্ত করদলন্ এব্ং 
বব্ষু্ণদতদে মসই অদস্ত্রর শবক্ত বন্দস্তে িল। 

৯. ভীষ্মসমীদপ পাণ্ডব্গণ — কুরুদেদির েুদদ্ধর ভয়াব্ি ন্রিতযার পাপদব্ায 
েুবযবষ্ঠরদক অন্তদর েগ্ধ করবেল। তাই বতবন্ কুরুদেদির মেখাদন্ মিাব্ীর ভীষ্ম শাবয়ত 
বেদলন্ মসখাদন্ এদস উপবস্থত িদয়বেদলন্। ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অন্য পাণ্ডদব্রাও মসখাদন্ 
েুবযবষ্ঠরদক অনু্সরণ করদলন্। তারঁা মসখাদন্ এদস মেখদলন্ বপতামি স্বগবভ্রষ্ট মেব্তার 
মতই শরশেযায় শাবয়ত রদয়দেন্। তখন্ ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর সদঙ্গ সব্ােব্ পাণ্ডব্রা তাঁদক 
প্রণাম করদলন্। মসখাদন্ বতবন্ েুবযবষ্ঠরদক যদমবাপদেশ বেদলন্ এব্ং ভগব্াদন্র স্তব্ কদর 
মশদষ বতবন্ মশষ বন্িঃশ্বাস তযাগ কদরন্। েুবযবষ্ঠর কৃষ্ণদক সদঙ্গ বন্দয় িবস্তন্াপুদর বিদর 
এদস যৃতরাষ্ট্র এব্ং গাোরীদক সান্ত্বন্া বেদলন্ এব্ং উত্তরাবযকার সূদি পাওয়া বপতৃ-
বপতামদির রােয শাসন্ করদত লাগদলন্।  

১০. শ্রীকৃদষ্ণর িারকায় গমন্ — এই অযযাদয় মশৌন্ক যাবমবকদেষ্ঠ েুবযবষ্ঠদরর সংেত 
েীব্ন্-োপন্, ভাইদের বন্দয় রােযশাসন্ ও অন্যান্য কমব সম্পদকব োন্দত চাইদলন্। তখন্ 
সূত ব্লদলন্ সংসারপালক শ্রীকৃষ্ণ সব্বশবক্তমান্, বতবন্ েুবযবষ্ঠরদক বন্ে রাদেয প্রবতবষ্ঠত 
কদর এব্ং স্বেন্বব্দরাদয বন্িত কুরুব্ংদশর মশষ প্রেীপ পরীবেদতর প্রাণোন্ কদর খুব্ 
আন্ি মপদলন্। ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ েুবযবষ্ঠরদক মে যদমবাপদেশ বেদয়বেদলন্ তা মথদক 



 

েুবযবষ্ঠদরর বব্শুদ্ধ সত্ত্বোন্ প্রকাবশত িদয়বেল। কৃদষ্ণর আশীব্বাে ও ভাইদের সঙ্গ মপদয় 
েুবযবষ্ঠর পৃবথব্ীদক ইদের মত পালন্ করদত লাগদলন্। প্রোদের সমস্ত েুিঃখ-কষ্ট েূরীভূত 
িল। তারপর শ্রীকৃষ্ণ িবস্তন্াপুর মেদড় িারকা গমদন্ােযত িদলন্।  

১১. শ্রীকৃদষ্ণর িারকায় প্রদব্শ এব্ং রাদোবচত অভযথবন্া — পাণ্ডব্দের মশাক েূর 
করার েন্য এব্ং ভগ্নী সুভদ্রাদক আন্ি মেব্ার েন্য শ্রীকৃষ্ণ েখন্ কদয়ক মাস িবস্তন্াপুদর 
কাবিদয় বন্ে মেশ সমৃবদ্ধশালী িারকায় প্রদব্শ করদলন্ মসখাদন্ মেন্ তখন্ উৎসদব্র 
সমাদরাি। চাবরবেদক শঙ্খধ্ববন্ িদত লাগল। শ্রীকৃষ্ণ বন্দেই পাঞ্চেন্য শাঁখ তুদল যদর 
উচ্চরদব্ ধ্ববন্ত করদলন্। এই ধ্ববন্ শুন্দত মপদয়ই রাদেযর মলাদকরা েুদি এদলন্ তাদের 
রাোদক মেখব্ার েন্য। বপ্রয়তম কৃষ্ণ বিদরদেন্ শুদন্ ব্সুদেব্, অকু্রর, উগ্রদসন্ প্রদতযদকই 
শয়ন্, আসন্, মভােন্ মেদড় উদঠ পড়দলন্। তাঁর েন্ন্ীরা তাঁদক আন্দি েবড়দয় যরদলন্। 
তাঁর স্ত্রীদের চেু মথদক আন্িাশ্রু বন্গবত িদত থাকল। এইভাদব্ই ভগব্ান্ শ্রীিবর বপতৃগৃদি 
প্রদব্শ করদলন্।  

১২. পরীবেদতর েদোৎসব্ — অশ্বত্থামা মে ব্রহ্মবতর অস্ত্র প্রদয়াগ কদরবেদলন্, 
মসই অদস্ত্র উত্তরার গভবস্থ সন্তাদন্র বন্িত িব্ার সম্ভাব্ন্া থাকদলও ভগব্ান্ ব্াসুদেব্ তাদক 
রো কদরন্, মশৌন্দকর প্রদশ্ন সূত তখন্ এই কথা ব্লদত শুরু কদরন্। পরীবেৎ েখন্ 
মাতৃ গদভব ব্রহ্মাদস্ত্রর মতদে েগ্ধ িবচ্ছদলন্ তখন্ বতবন্ েুদ্রকায় ভগব্ান্ অচুযতদক মেখদত 
মপদয়বেদলন্। সূেব মেমন্ ন্ীিারকণা ধ্বংস কদর মসভাদব্ই ভগব্ান্ শ্রীিবর গো সঞ্চালদন্ 
ব্রহ্মাদস্ত্রর মতে েয় কদরবেদলন্। এরপদরই সব্বগুণেুক্ত পাণ্ডব্ ব্ংশযর পরীবেৎ েেগ্রিণ 
কদরন্। রাো েুবযবষ্ঠর ব্রাহ্মণদের বেদয় স্ববস্তব্চন্ কবরদয় ন্ব্োতদকর োতকমব করাদলন্। 
ব্রাহ্মণরা সন্তুষ্ট িদয় োন্ায় মে, এই ব্ালক ইক্ষ্বাকুর মত প্রোপালক িদব্, রাদমর মত 
ব্রাহ্মণ বিততষী িদব্ এব্ং ভগব্ৎপরায়ণ, যমবশীল ও ব্হুগুদণ মেষ্ঠ িদব্। এরপর েুবযবষ্ঠদরর 
অশ্বদময েে সমাপদন্র মাযযদম এই অযযাদয়র সমাবপ্ত।     

১৩. বব্েুদরর উপদেদশ গাোরীসি যৃতরাদষ্ট্রর ব্ান্প্রস্থ — শ্রীমদ্ভাগব্ত পাদঠ োন্া 
োয় মে, কুরুদেি েুদ্ধ মশদষ বব্েুর তীথবোিায় মব্বরদয় পদড়ন্। মসখাদন্ ব্হু ব্ৎসর োপন্ 
কদর বমদিয় মুবন্র কাে মথদক আত্ম্তত্ত্ব সম্বদে োন্ােবন্ কদর শ্রীকৃদষ্ণর প্রবত একান্ত 
ভবক্তমন্া িদয় বতবন্ িবস্তন্াপুদর বিদর আদসন্। তাঁর প্রতযাব্তবদন্ িবস্তন্াপুদর সকদলর বচত্ত 
প্রসি িয়। োেব্রা তাঁদের ন্গদর সুদখ শাবন্তদত ব্াস করদেন্ বকন্া এই প্রদশ্নর উত্তদর 
বব্েুর েেুব্ংশ ধ্বংদসর বব্ষয় োড়া আর সব্ বন্ে অবভেতায় ব্ণবন্া করদলন্। এরপর 



 

বব্েুদরর ভৎবসন্ায় ও প্রেদয় যৃতরাষ্ট্র বব্ষয়-আশয় সমস্ত পবরতযাগ কদর গৃিতযাগ করদলন্। 
গাোরী তার অনু্গামী িদলন্। েুবযবষ্ঠর েখন্ তাঁদের সোদন্ ব্যাপৃত তখন্ মসখাদন্ ন্ারে 
এদস উপবস্থত িদলন্। বতবন্ যৃতরাষ্ট্র ও বব্েুদরর সংব্াে মেব্ার সাদথ এও োন্াদলন্ মে, 
বতবন্ সমস্ত কমব পবরতযাগ কদর শ্রীিবরর সাযন্ায় মগ্ন িদয়দেন্, তাই তারঁ সাযন্ার পদথ 
অন্তরায় ন্া িদত।  

১৪. অমঙ্গল বচহ্নসকল মেদখ েুবযবষ্ঠদরর আশঙ্কা এব্ং কৃষ্ণ-বতদরাযাদন্র ভূবমকা-- 
কালপ্রভাদব্র তাড়ন্ায় েুবযবষ্ঠর এইসময় মেদশর মদযয ভয়ঙ্কর সব্ েুলবেণ মেখদত 
মপদলন্। মক্রায, মলাভ আর বমথযার আশ্রছয় মানুছষর জীেন কদযিময় হছয় উিল। তাাঁছদর 
েযেহাছর কপটতা প্রকদ্বটত হল। দ্বপতা-মাতা, ভাই-েনু্ধ, দম্পদ্বতর মছধ্য অন্তঃকলহ হদখা 
দ্বদল। হলাছকর হলাভ, শিতা, অধ্ছমি আকৃি দ্বচত্ত আর ভয়ঙ্কর সে কাযিােলী হদছখ যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর 
ভীমছক েলছলন, অজুিনছক িারকায় পািাছনা হছয়ছে শ্রীকৃছষ্ণর অদ্বভপ্রায় জানার জনয দ্বকন্তু 
কছয়কমাস হকছট হগছলও অজুিন হেছরদ্বন। এদ্বদছক ঋতুচছি দ্বেপযিয় হদখা দ্বদল, দ্বতদ্বন 
দ্বেভীদ্বষকাময় কাছলর গদ্বতর দ্বচহ্ন হদখছত হপছলন। যখন যুদ্বধ্বষ্ঠর এইরকম নানা অমঙ্গল 
হদছখ দ্বচন্তারত তখন অজুিছনর আগমন হল। অজুিন দ্বেছর এছস যুদ্বধ্বষ্ঠহরর চরছণ প্রণত 
হছয় মাথা ন্ীচু কদর ব্দস রইদলন্। েুবযবষ্ঠর তা মেদখ বব্চবলত িদলন্ এব্ং ন্ান্া বচন্তা 
ভাব্ন্ার মাদঝ তার ন্ারদের মুখবন্িঃসৃত ব্াণীগুবল মদন্ পড়দত লাগল। অেুবন্দক ন্ান্া 
রকম প্রশ্ন কদর মশদষ ভাব্দত লাগদলন্ তদব্ বক েেুপবত শ্রীকৃদষ্ণর মথদক বচরতদর 
বব্োদয়র কারদণ অেুবন্ বব্মষব।  

১৫. কৃষ্ণবব্রদি ব্যবথত পাণ্ডব্দের পরীবেদতর িাদত রােত্ব অপবণ ও পাণ্ডব্দের 
মিাপ্রস্থান্—  েুবযবষ্ঠর ভ্রাতা অেুবন্দক ন্ান্া আশঙ্কার কথা কল্পন্া কদর েখন্ প্রশ্ন করদত 
লাগদলন্ তখন্ কৃষ্ণ বব্দচ্ছদে কাতর অেুবন্ অদন্কেণ মকান্ কথা ব্লদত পাদরন্ বন্। 
বকন্তু মশদষ মশাক সংব্রণ কদর বতবন্ েুবযবষ্ঠরদক োন্াদলন্ মে, প্রাণ সখা ও ব্েু শ্রীকৃষ্ণদক 
তারা আর মেখদত পাদব্ন্ ন্া। রদথর সারবথ িওয়া মথদক শুরু কদর তার সদঙ্গ ব্েুদত্বর 
মে প্রবতবি বেন্ মসগুবল তার সৃ্মবতদত উজ্জ্বল িদয় উঠদলা। অেুবদন্র মুদখ পাণ্ডব্সখা 
শ্রীকৃদষ্ণর মিাগবতর কথা আর েেুব্ংশ ধ্বংদসর কাদ্বহনী শুছন যুদ্বধ্বষ্ঠর স্তব্ধ হছয় হগছলন। 
দ্বতদ্বন মছনর গভীছর স্বগি যাত্রার পদ্বরকল্পনা হপাষণ করছলন। কুন্তী ও যদুকুলনাছশর ও 
শ্রীকৃছষ্ণর মহাপ্রয়াছণর কো শুছন ইদ্বন্দ্রয়াতীত ভগোছন একান্ত আসক্ত হছলন এেং 
জীেনু্মদ্বক্ত লাভ করছলন। ভগোন শ্রীকৃষ্ণ হয মুহূছতি পৃদ্বেেী পদ্বরতযাগ করছলন, হসই 



 

মুহূছতিই অজ্ঞানীছদর অশুভ কাযিােলীছত কদ্বলকাল এছস উপদ্বিত হল। েুবযবষ্ঠর েদথষ্ট 
োন্ী ব্যবক্ত বেদলন্, তাই বতবন্ ন্গদর, রাদষ্ট্র, গৃদি এমন্বক বন্দের মদযযও কবলর েদথষ্ট 
প্রভাব্ বু্ঝদত পারদলন্। তাই মমতািীন্, অিংকারশূন্য িদয় সংসাদরর অদশষ ব্েন্ বেি 
কদর বতবন্ মিাপ্রস্থাদন্র বসদ্ধান্ত বন্দলন্। বতবন্ তাই পরীবেৎদক িবস্তন্াপুদরর অযীশ্বররূদপ 
অবভবষক্ত করদলন্ এব্ং বন্দে মিাপ্রস্থাদন্র মব্শ গ্রিণ করদলন্। পৃবথব্ীর প্রোবৃ্ি কবলর 
িারা আক্রান্ত িদয়দে বু্ঝদত মপদর েুবযবষ্ঠদরর সকল ভাতৃগণ কৃষ্ণলাদভর আশায় তাঁর 
মতই গৃিতযাগ করদলন্। মিাত্ম্া বব্েুরও প্রভাসতীদথব বন্দের মেি রো করদলন্। 
মদ্রৌপেীও বন্দের প্রবত তাঁর স্বামীদের বন্ষৃ্পিতা লে কদর ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর চরণদকই 
আেয় করদলন্ এব্ং তাঁরও কৃষ্ণপ্রাবপ্ত ঘিল। 

১৬. পরীবেদতর বিবিেয় এব্ং যমব ও পৃবথব্ীর সংব্াে — মুবন্ঋবষগদণর আবশব্বাে 
ও গুরুেন্দের মস্নিযন্য িদয় পরীবেৎ রােযশাসন্ করদত লাগদলন্। বতবন্ ইরাব্তীদক স্ত্রী 
বিদসদব্ গ্রিণ করদলন্। তাঁদের চার পুি সন্তান্ লাভ িয়। একব্ার বেবিেদয় মব্বরদয় 
বতবন্ শূদ্ররূপী কবলদক মেখদত পান্। রাোর মব্শ যদর মস এক মগা-বমথুন্দক লাবথ 
মারবেল। তখন্ পরীবেৎ বন্দের েমতাব্দল কবলদক েদথষ্ট বন্গ্রি কদরন্। একো পরীবেৎ 
েখন্ কুরুোঙ্গল প্রদেদশ ব্াস করবেদলন্ তখন্ একবেন্ শুন্দত মপদলন্ মে তাঁর রাদেয 
কবলর অনু্প্রদব্শ ঘদিদে। এই েুিঃসংব্াে শুদন্ বতবন্ অস্ত্রসবিত িদয় তার রদথ আদরািন্ 
করদলন্ এব্ং রােযান্ী মথদক বেবিেদয়র উদেদশয মব্বরদয় পড়দলন্। বেবিেদয় মব্বরদয় 
বতবন্ মলাদকর মুদখ কৃষ্ণমািাত্ম্যসূচক তাঁর পূব্বপুরুষগদণর েদশাগাথা শুন্দত মপদলন্। 
মশদষ বৃ্ষরূপী যমব ও গাভীরূপী পৃবথব্ীর কদথাপকথন্ বেদয় এই অযযায় সমাপ্ত িয়।  

১৭. মিারাে পরীবেৎ কতৃবক কবলেুদগর েমন্ — বেবিেয় মশদষ বিদর এদস রাো 
পরীবেৎ মেখদত মপদলন্ একেন্ রােবচহ্নযারী ব্যবক্ত মসই গাভী ও বৃ্ষদক অসিাদয়র মত 
প্রিার করদে। শূদদ্রর প্রিাদর এক পাদয় োঁবড়দয়ই মস কাঁপদে আর মগামাতা েুযার জ্বালায় 
ঘাস খাব্ার মচষ্টা করবেল। এই ব্যাপার মেদখ পরীবেৎ অতযন্ত কু্রদ্ধ িদয় যনু্দক ব্াণ 
মোেন্া কদর রদথর মদযয মথদকই স্বণবখবচত রাে মব্শযারী ব্যাবক্তদক প্রশ্ন করদলন্ তাঁর 
পবরচয় োন্ার েন্য এব্ং অব্লা প্রাণীর উপর আঘাত িান্ার েন্য তাদক ব্য করাই মেয় 
মদন্ করদলন্। রাো পরীবেৎ তাদঁক মারদত আসদেন্ বু্ঝদত মপদর মিাভদয় বতবন্ 
রােদব্শ তযাগ কদর পরীবেদতর পাদয় প্রণবত োন্াদলন্ এব্ং করদোদড় স্বীয় অপরাদযর 
েন্য েমাপ্রাথবী িদলন্। তখন্ পরীবেৎ তাদঁক ব্য করা মথদক বব্রত থাকদলন্ এব্ং এই 



 

রাদেয মকাথাও থাকদত পারদব্ ন্া ব্দল কবলদক োবন্দয় বেদলন্। তখন্ কবল ভয়াতব বচদত্ত 
তার থাকার োয়গা বন্বেবষ্ট কদর বেদত ব্লদলন্ এব্ং মসখাদন্ই মস বন্িল িদয় থাকদব্ন্ 
এই কথা বেদলন্।  

১৮. রাো পরীবেৎদক শৃঙ্গী মুবন্র অবভশাপ — মিারাে পরীবেৎ একব্ার মৃগয়ার 
উদেদশয ব্দন্ ভ্রমণ করবেদলন্। মসই সময় অদন্কগুবল মৃদগর অনু্সরণ করদত করদত 
বতবন্ ক্লান্ত, েুবযত ও তৃবষত িদয় েলাশদয়র সোদন্ ব্যাপৃত মথদক এক মুবন্র আেদম 
প্রদব্শ করদলন্। মসখাদন্ বগদয় বতবন্ মেখদলন্ মুবন্ যযাদন্ বন্মগ্ন। তবু্ও তৃষ্ণা ও েুযায় 
কাতর িদয় বতবন্ তাঁর কাদে েল চাইদলন্। বকন্তু ব্সব্ার েন্য আসন্াবে এব্ং েথাবব্বিত 
মেবাো ন্া মপদয় রাো পরীবেৎ অপমাবন্ত মব্ায করদলন্। েুযা-তৃষ্ণায় কাতর িদয় বতবন্ 
আেম মথদক বিদর আসার পদথ একবি মৃত সপব মুবন্ব্দরর কাঁদয মরদখ এদলন্। রাো 
বিদর োব্ার পর মুবন্র মিাদতেস্বী ব্ালক শৃঙ্গী বপতার ওপর রাোর এই অমান্বব্কতা 
মমদন্ বন্দত ন্া মপদর তাদক শাবস্ত মেদব্ন্ ব্দল বঠক করদলন্। ঋবষব্ালক শৃঙ্গী মকৌবশকী 
ন্েীর েদল স্নান্াবে সম্পি কদর ব্জ্রতুলয অবভশাপ বেদয় ব্লদলন্-- মে কুলাঙ্গার রাো 
আমার বপতার ওপর অযমব কদরদে, তাঁদক অপমান্ কদরদে আে মথদক সপ্তম বেদন্র 
মাথায় তেদকর েংশদন্ তার মৃতুয িদব্। বকন্তু মুবন্ঋবষ শমীক পুদির কাদে শাদপর 
অদোগয নৃ্পবতদক শাপ মেওয়ার কথা শুদন্ বন্ে পুিদক ভৎবসন্া করদলন্ এব্ং ব্লদলন্ 
মিারাে পরীবেৎ মিােশস্বী, সাোৎ মিাভাগব্ত। সামান্য অপরাছধ্ তুদ্বম তাছক গুরুদণ্ড 
দ্বদছয়ে। তাই দ্বতদ্বন ভগোছনর কাছে প্রােিনা কছরছেন দ্বতদ্বন হযন এই োলছকর কৃত 
অপরাধ্ ক্ষমা কছরন।  

১৯. পরীবেদতর অন্শন্ব্রত ও শুকদেদব্র আগমন্ --  মৃগয়া হেছক দ্বেছর এছস 
পরীদ্বক্ষৎও দ্বনছজর গদ্বহিত কাছজর জনয অনুতপ্ত হছলন। দ্বতদ্বন ভােছলন, মূছখির মতই দ্বতদ্বন 
দ্বনরপরাধ্ ব্রাহ্মছণর ওপর অধ্মিাচরণ কছরছেন। দ্বনছজর কৃত কছমির জনয দ্বতদ্বন দ্বনছজর 
জীেছন দুঃখছক আোহন কছরছেন এেং এটাই কামনা কছরছেন হয, তাাঁর মত পাপাত্মার 
সমৃদ্বদ্ধশালী রাজয হসই ব্রাহ্মছণর হিাধ্াদ্বিছত ভস্মীভূত হওয়া প্রদয়ােন্। েখন্ বতবন্ 
এইভাদব্ বচন্তায় মগ্ন তখন্ ঋবষব্ালক কতৃবক শাপগ্রস্ত িব্ার সংব্াে বতবন্ মপদলন্। েবেও 
শাপগ্রস্ত িব্ার সংব্াে প্রাবপ্তর আদগ মথদকই বতবন্ আত্ম্বযক্কাদর বব্মষব িদয় ইিদলাক ও 
পরদলাক উভয় তযাগ কদর কৃষ্ণপে মসব্াই মেয় ব্দল মদন্ কদরবেদলন্। এব্ার বতবন্ গঙ্গা 
তীদর অন্শন্ব্রত আরম্ভ করদলন্। সমস্ত মুবন্ঋবষরা তারঁ কাদে এদল বতবন্ তাঁদের বন্দের 



 

প্রাদয়াপদব্শদন্র কথা োন্াদলন্। মদন্ মদন্ বতবন্ বচন্তা করদলন্ মে িয়দতা শ্রীভগব্ান্ই 
ব্রহ্মশাদপর রূপ বন্দয় তাদক মুবক্ত োন্ করদলন্।     

      ভাগব্দতর বিতীয় স্কদে মমাি অযযায় আদে ১০বি। এই স্কদে ব্বণবত কাবিবন্ অযযায় 
যদর বন্দে আদলাচন্া করা িল —  

১. যযান্বব্বয ও ভগব্াদন্র বব্রািরূপ ব্ণবন্া — এই অধ্যাছয় ভগোছনর দ্বেরাটরূছপর 
ব্ণবন্া করা িদয়দে। মিারাে পরীবেদতর প্রদশ্ন শুক ব্লদলন্ এই েগদত বব্ষয়াসক্ত 
মানু্দষর অদন্কিা সময় মপবরদয় োয়; তাঁদের বন্দেদের অলদেয তার মদযয েবে মস 
একমুিূতবও কমবিল বচন্তা কদর তা মথদকই তার মঙ্গল লাভ িয়। মানু্দষর বন্েস্ব শরীর 
আর স্ত্রী-পুিাবে সব্ই অলীক, অথচ এসদব্ই প্রমত্ত িদয় মলাদক মৃতুযদক অব্দিলা কদর। 
এই বব্ষয় প্রমত্ত মলাদকর রাবি কাদি বন্দ্রায় আর বেব্াভাগ কাদি অথববচন্তায়। তাই তাঁর 
মদত োরা অভয় চায় তাঁদের সব্বাত্ম্ক ভগব্ান্ শ্রীিবরদকই েব্ণ-মন্ন্-কীতবন্ করা উবচত। 
এই কথা ব্দল শুকদেব্ ভগব্াদন্র বব্রািরূপ ব্ণবন্া করদত শুরু কদরন্।  

২. ভগব্াদন্র সূ্থল ও সূক্ষ্ম রূদপর যারণা তথা ক্রমমুবক্ত ও সেযমুবক্তর ব্ণবন্া — 
রাো পরীবেৎদক শুকদেব্ মোগ ও মোদগর ক্রমবব্কাশ সম্পদকব এই অযযাদয় যারণা 
বেদয়দেন্। বতবন্ ব্দলন্ মে, সুদখর কথা বচন্তা কদর ঘুদমাদল মলাদক মেমন্ সুদখর স্বপ্নই 
মেদখ, ব্াস্তদব্ বকন্তু বকেুই পায় ন্া, মতমবন্ মায়াময় পদথ বব্চরণ কদর মানু্ষ তার 
মমািপাদশই পদড়। সুতরাং বু্বদ্ধ বব্বশষ্ট মানু্ষ ন্ামমাি মভাগযব্স্তুর েতিুকু বেদয় শারীবরক 
বক্রয়াবে বন্ব্বাি িয় ততিুকুই গ্রিণ কদর। মোগ ও মোদগর ক্রমবব্কাদশর পদ্ধবত এব্ং 
মন্িঃসংদোগদক একই বব্িুদত স্থাপন্ কদর প্রাণব্ায়ুদক সবঠক পদথ চাবলত করার পদ্ধবত 
ও এই অযযাদয় আদলাবচত িদয়দে।  

৩. বব্বভি কামন্াপূবতবর েন্য বব্বভি মেব্তার উপাসন্ার ব্ণবন্া এব্ং ভগব্ৎভবক্তর 
মেষ্ঠত্ব বন্রূপণ — কামন্া লাদভর েন্য মেব্তাদের উপাসন্া  এই অযযাদয়র আদলাচয 
বব্ষয়। রাো পরীবেদতর প্রদশ্নর উত্তদর শুকদেব্ মানু্দষর মদযয মন্স্বী ব্যবক্তদের, ব্লা 
োয় মৃতুযপথোিীদের ো ো কৃতয তা মোদগর ক্রমবব্কাদশ বতবন্ ব্দলদেন্। এই অযযাদয় 
মকান  কামন্া লাদভ মকান  মেব্তার উপাসন্া করদত িদব্ মসবি বতবন্ োবন্দয়দেন্। মেমন্-
- োরা ব্রহ্মদতে কামন্া কদর তারা মব্েপবত ব্রহ্মাদক উপাসন্া করদব্ন্; ইবেয়কামীরা 
ইদের ভেন্া করদব্ন্; যন্কামীরা অষ্টব্সুর; অিাবে খােযব্স্তুর অবভলাষীরা অবেবতর; 
মতেিঃপ্রাথবীরা অবগ্নর; ব্ীেবকামীরা একােশ রুদদ্রর; েীঘবায়ুকামীরা অবশ্বন্ীকুমার িদয়র 



 

উপাসন্া করদব্ন্। এই সব্ কথা ব্লা িদল বতবন্ ব্দলন্, মে সব্ মানু্দষরা বন্ষ্কাম ব্া 
মমােকাম উোর বু্বদ্ধর অবযকারী তারা তীব্র ভবক্তদোদগ পূণবরূদপ ন্ারায়দণর সাযন্া 
করদব্। এই ভাদব্ উপাসন্া কদর েবে ভগব্াদন্  অচলা ভবক্ত েোয় তদব্ই 
পরমপুরুষাথবলাভ।  

৪. পরীবেদতর সৃবষ্ট বব্ষয়ক প্রশ্ন এব্ং শুকদেদব্র ভাগব্ত কথারম্ভ — রাো 
পরীবেৎ শুকদেদব্র তত্ত্বগূঢ় এই সমস্ত কথামৃত েব্ণ কদর তাঁর বচত্ত শ্রীিবরবর চরণেুগদল 
সমপবণ করদলন্। গৃি, যন্, রােয, স্ত্রী-পুি, মেি প্রভৃবতদত মে আসবক্ত এতবেন্ বেল তা 
বব্সেবন্ বেদলন্ এব্ং তেদকর েংশদন্ মৃতুয সবিকদি োন্দত মপদর ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর 
গভীর মপ্রদম বন্মগ্ন িদলন্। বতবন্ শুকদেব্দক ব্লদলন্ মে, আপবন্ মে িবরকথা ব্যক্ত 
করদলন্ তা েব্দণ তারঁ েীব্দন্র অোন্ােকার মকদি মগদে। বকন্তু এব্ার বতবন্ শুন্দত 
চাইদলন্ পরদমশ্বর ভগব্ান্ বকভাদব্ বন্দের মায়ায় এই বব্শ্ব সৃবষ্ট কদরন্, পালন্ কদরন্ 
আব্ার ধ্বংসও কদরন্। রাো পরীবেদতর কাে মথদক শ্রীিবরর গুণকীতবন্ করার এই 
সুদোগ মপদয় বতবন্ ভাগব্ত কথা শুরু করদলন্। িবর বন্দের সম্বদে সাোৎ ব্রহ্মাদক ো 
ব্দলবেদলন্, ব্রহ্মা আব্ার বেোবসত িদয় ন্ারেদক মসই কথাই ব্দলবেদলন্। আব্ার 
শুকদেব্ রাো পরীবেদতর কাদে মসই কথা ব্যক্ত করদলন্।  

৫. ব্রহ্মাণ্ড সৃবষ্টর বব্ব্রণ — মিারাে পরীবেদতর প্রদশ্ন শুকদেব্ ব্রহ্মাণ্ড কী কদর 
সৃবষ্ট িল তার বব্ব্রণ বেদত শুরু করদলন্। বতবন্ আরম্ভ করদলন্ ব্রহ্মা-ন্ারে সংব্াে 
মথদকই। একো ন্ারে ব্রহ্মার কাদে এদস তাদঁক ন্মস্কার োবন্দয় েীব্ ও পরমাত্ম্ার 
তত্ত্বোপক মে োন্ তা োন্দত মচদয়বেদলন্। এই বব্শ্ব োঁর মথদক সৃষ্ট িদয়দে, োঁদক 
আেয় কদর রদয়দে, োঁর মদযয আব্ার বব্লীন্ িদব্ মসই ভগব্াদন্র তত্ত্ব োন্দত 
মচদয়বেদলন্। তখন্ ব্রহ্মা ব্লদত শুরু কদরন্ মে, মতামরা সব্াই োঁর মায়ায় মমাবিত িদয় 
আমাদকই েগৎস্রষ্টা ব্ল আবম মসই ভগব্ান্ ব্াসুদেব্দকই বচন্তা কবর ও প্রণবত োন্াই। 
ব্রহ্মা এও োন্ায় মে, বতবন্ েেলাদভর পর ভগব্াদন্র সৃষ্ট সংসারদক পুন্ব্বার সৃবষ্ট 
কদরদেন্।  

৬. ভগব্াদন্র বব্রািরূপ ব্যাখযা — এই অযযাদয় ভগব্াদন্র বব্রািরূদপর ব্যাখযা 
করা িদয়দে। ব্রহ্মার কথানু্োয়ী বব্রািরূপ ভগব্াদন্র মুখ মথদক ব্াবগবেয়গুবল এব্ং আগুন্ 
বন্িঃসৃত িদয়দে। ভগব্াদন্র মেদির সপ্তযাতু সপ্ত েদি বব্রবচত মব্দের উৎপবত্তস্থল। তাঁর 
বেহ্বা িব্য-কব্য-অমৃত এই বিবব্য অদির, ব্রুদণর এব্ং সমস্ত রদসর মেি। তাঁর েুই 



 

ন্াসারন্ধ্র সমস্ত প্রাণ এব্ং ব্ায়ুর উত্তম মেি। তারঁ মচাখ রূপ ও মতে সকদলর প্রকাশস্থান্, 
অবেদগালক সূেব ও স্বদগবর, কান্ বেক ও তীদথবর, েব্দণবেয় আকাশ ও শদের মেি। 
এভাদব্ই ভগব্াদন্র বব্বভি অদঙ্গর সদঙ্গ ব্াবিযক সমস্ত ব্স্তুর তুলন্া কদর ব্যাখযা করা 
িদয়দে।  

৭. ভগব্াদন্র লীলা-অব্তার কাবিবন্ ব্ণবন্া — এই অযযাদয় ব্রহ্মা ন্ারদের কাদে  
ভগব্াদন্র অব্তাদরর সমস্ত কাবিবন্ পূণবাঙ্গরূদপ ব্যক্ত কদরদেন্। এখাদন্ চবিশ অব্তাদরর 
ব্ণবন্া রদয়দে। প্রথম স্কদের তৃতীয় অযযাদয় ভগব্াদন্র চবিশ অব্তাদরর কাবিবন্ 
আদলাবচত িদয়দে।   

৮. মিারাে পরীবেদতর বব্বব্য প্রশ্ন — প্রাদয়াপদব্শদন্ অন্শন্ ব্রত পালন্ করা 
কালীন্ মিারাে পরীবেৎ শুকদেব্দক ব্লদলন্ ঈশ্বদরর লীলাকথদন্র েন্য মপ্রবরত িদয় 
ন্ারে োদের কাদে মগদলন্ এব্ং ো ো ব্দলবেদলন্ মসই সমস্ত কথা ব্যক্ত করদত। বতবন্ 
আরও ব্দলন্, মে ভাদব্ বতবন্ অবখদলর আত্ম্া শ্রীকৃদষ্ণ মভাগবব্লাসশূন্য মন্দক সমপবণ 
কদর তারঁ এই মেি তযাগ করদত পাদরন্ মসইসব্ কথা বতবন্ শুন্দত আগ্রিী। পাঞ্চদভৌবতক 
মেিসম্বে বক? বব্ন্া কারদণই বক এর সৃবষ্ট িদয়দে। এসব্ কথা েবে শুক মেদন্ থাদকন্ 
তািদল মস সব্ কথা স্পষ্ট কদর ব্লদত ব্লদলন্। পরীবেদতর মদন্ এই প্রশ্নও মেদগদে 
মে, োঁর ন্াবভ মথদক েগৎরূপ পদ্ম উৎপি িদয়বেল মসই পুরুদষর অব্য়ব্ সংস্থান্ েীদব্র 
অব্য়ব্ সংস্থাদন্র মতই, তািদল েীব্ ও পরদমশ্বদরর পাথবকয বক? আব্ার তারঁ মদন্ এ 
প্রশ্নও মেদগদে-- কল্প ও বব্কল্প বক পবরমাদণর, ভূত-ভবব্ষযৎ ব্তবমান্ ব্লদত বকভাদব্ 
কাদলর বব্ভােন্ িয় এব্ং সূ্থল মেিাবভমান্ী মানু্ষ, বপতৃগণ ও মেব্তাদের আয়ুর মে 
পবরমাপ--দস সব্ই বতবন্ শুন্দত মচদয়দেন্।  

৯. ব্রহ্মার বব্কুণ্ঠযাম েশবন্ এব্ং ভগব্ান্ কতৃবক ব্রহ্মাদক চতুিঃদলাক ভাগব্দতর 
উপদেশ োন্ — শুকদেদব্র কথানু্োয়ী শ্রীিবরর মায়া ব্যতীত মেিাবের সদঙ্গ আত্ম্ার 
সম্পকব ঘিদত পাদরন্া। ব্হুরূপী মায়া মথদকই ব্হু রূপ প্রকাবশত িয়। আর এই মায়া 
মথদকই ‘আবম’, ‘আমার’ মব্ায েোয়। শুকদেব্ ব্লদলন্-- ব্রহ্মার তপসযায় সন্তুষ্ট িদয় 
শ্রীবব্ষু্ণ তাঁদক বন্দের বচেঘন্রূপ মেবখদয় তত্ত্বোদন্র উপদেশ বেদয়বেদলন্। েগদতর মসই 
পরমগুরু ব্রহ্মা ভগব্াদন্র ন্াবভপদদ্ম আসীন্ িদয় সৃবষ্টর বচন্তা কদরবেদলন্। েখন্ বতবন্ 
বচন্তা করদেন্ তখন্ েদলর মদযয মথদক েু’অেদরর একবি শে উচ্চারণ িদত শুন্দলন্। 
অের েুবি িল ‘ত’ ও ‘প’। এই ‘তপ’-ই িল বন্ষ্কাম ভক্তদের আরাযন্ার মিৎযন্। ব্রহ্মা 



 

েখন্ ব্ক্তাদক মেখার েন্য তাকাদলন্-- চাবরবেদক শূন্য কাউদকই মেখদত মপদলন্ ন্া। 
তখন্ তপসযাদকই মঙ্গলেন্ক বব্দব্চন্া কদর ব্রহ্মা পদ্মাসদন্ তপসযায় বন্েুক্ত িদলন্। ব্রহ্মা 
সিস্রবেব্য ব্ৎসর যদর তপসযা করদলন্। ব্রহ্মার তপসযায় প্রীত িদয় শ্রীভগব্ান্ ব্রহ্মাদক 
মেষ্ঠদলাক, বন্েযাম বব্কুন্ঠ েশবন্ করাদলন্।  

১০. ভাগব্দতর েশ-লেণ ব্যাখযা — ভাগব্দত সৃবষ্ট, বব্সৃবষ্ট, মপাষণ, স্থান্, ঊবত, 
মিন্তর, বন্দরায, ঈশানু্কথা, মুবক্ত ও আেয়--এই েশবি বব্ষয় আদে। এগুবলর মদযয 
ঋবষমুবন্রা েশম বব্ষয় অথবাৎ আেদয়র বব্শুদ্ধ অথব প্রকাদশর েন্য ব্াবক ন্য়বির লেণ 
মকাথাও শ্রুবত সিদোদগ, মকাথাও সাোৎ এব্ং মকাথাও ব্া তাৎপেব উদিদখ ব্যাখযা কদর 
থাদকন্।  

ভাগব্দতর তৃতীয় স্কদে মমাি অযযায় আদে ৩৩বি। এই অযযায় গুবলর ব্বণবত 
কাবিবন্র সংবেপ্ত রূপ মেদন্ মন্ওয়া োক ।  

১. উদ্ধে-দ্বেদুর সংোদ — শুকদেব্ মিারাো পরীবেৎদক ব্লদলন্ মে, পাণ্ডব্দের 
উপদেষ্টা ভগব্ান্ শ্রীিবর বন্দে তাঁদের মেৌতযকমব স্বীকার কদর বন্দয় িবস্তন্াপুদর েুদেবাযদন্র 
কাদে বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ তাঁর আবতথয প্রতযাখযান্ কদর অন্ািূতভাদব্ বব্েুদরর গৃিদক 
বতবন্ বন্ে গৃি মদন্ কদর এই গৃদিই প্রদব্শ কদরবেদলন্। এরপর পরীবেৎ োন্দত 
চাইদলন্ বমদিয় ঋবষর সদঙ্গ বব্েুদরর মকাথায় এব্ং কখন্ সাোৎ িদয়বেল? পরীবেদতর 
এই অনু্দরাদয খুবশ িদয় শুকদেব্ ব্লদলন্ মে, —এই কাবিবন্ মসই সমদয়র েখন্ অেরাো 
যৃতরাষ্ট্র বন্দের অসাযু পুি েুদেবাযন্াবের প্রবত পেপাবতত্ব কদর কবন্ষ্ট ভ্রাতা পাণু্ডর 
পুিদের েতুগৃদি পাবঠদয় পুবড়দয় মারার মচষ্টা কদরবেদলন্। েখন্ তাঁর পুিব্যূ এব্ং 
মিারাো েুবযবষ্ঠদরর মবিষী মদ্রৌপেীদক রােসভায় তাঁর পুি েুিঃশাসন্ মকশ আকষবণ কদর 
বন্দয় আদসন্, মসই অব্স্থাদতও যৃতরাষ্ট্র বন্দের পুিদক েুষ্কমব মথদক বন্বৃ্ত্ত কদরন্ বন্। 
পাশাদখলায় অন্যায়ভাদব্ েুবযবষ্ঠরদক পরাবেত কদর ব্দন্ বন্ব্বাবসত করদল েুবযবষ্ঠর প্রবতো 
পালদন্র পর বিদর এদস বপবিক অংশ চাইদল যৃতরাষ্ট্র অোতশত্রু েুবযবষ্ঠরদক প্রাপয অংশ 
বিবরদয় মেন্বন্। তখন্ বব্েুর মন্ত্রণাগৃদি প্রদব্শ কদর যৃতরাষ্ট্রদক পরামশব বেদয়বেদলন্। 
বব্েুদরর এই ন্ীবতই ‘বব্েুর ন্ীবত’ ন্াদম পবরবচত। বতবন্ ব্দলবেদলন্ মে— েুবযবষ্ঠদরর প্রাপয 
বপবিক অংশ তাঁদক বিবরদয় বেদত। এর পাশাপাবশ বব্েুর আরও ব্দলন্ ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ 
কুন্তীপুি পাণ্ডব্দের আপন্ কদর বন্দয়দেন্। বতবন্ েেুব্ংশীয়দের আরাযয মেব্তা। অতএব্ 
ব্ংদশর মঙ্গদলর েন্য েুদেবাযন্দক বতবন্ পবরতযাগ করার কথা ব্দলন্। 



 

বব্েুদরর এই কথা শুদন্ েুদেবাযন্ প্রচণ্ড মক্রাযাবিত িদয় বব্েুরদক ‘োসী পুি’ ব্দল 
অপমান্ কদরবেল। তার সাদথ এও ব্দলবেল মে, োর অদি বব্েুর প্রবতপাবলত িদচ্ছ 
তাদেরই বব্রুদ্ধাচরণ কদর মস শত্রুপদের মঙ্গল বচন্তায় ব্যস্ত রদয়দে। অতএব্ বব্েুরদক 
ন্গর মথদক ব্বিষৃ্কত কদর মেওয়া মিাক। এই েুব্বযব্িারদক ঈশ্বদরর ইচ্ছা মদন্ কদর, 
েুিঃখদক সংেত কদর বব্েুর মস্বচ্ছায় িবস্তন্াপুর মেদড় চদল বগদয়বেদলন্। িবস্তন্াপুর মেদড় 
বতবন্ পুণয অেবদন্র ইচ্ছায় বব্বভি পুণযস্থান্ পবরভ্রমণ করদত লাগদলন্। এইভাদব্ ভারতব্ষব 
পবরভ্রমণ করদত করদত বতবন্ প্রভাস মেদি এদস োন্দত পারদলন্ মে, ভগব্ান্ শ্রীিবরর 
সিায়তায় েুবযবষ্ঠর তখন্ সমগ্র ভূখদণ্ডর শাসন্কতবা এব্ং তাঁর আত্ম্ীয়-স্বেন্দের বব্ন্াদশর 
কথাও বতবন্ োন্দত পারদলন্। তখন্ মশাকসন্তপ্ত হৃেদয় সরস্বতী ন্েীর তীদর গমন্ কদর 
বতবন্ স্নান্-োন্াবে করদলন্। তারপর মসখান্ মথদক মসৌরাষ্ট্র, মসৌব্ীর, মৎসয এব্ং 
কুরুোঙ্গলাবে মেশ ভ্রমণ কদর েখন্ েমুন্ার তীদর মপৌঁেদলন্ তখন্ মসখাদন্ উদ্ধদব্র সদঙ্গ 
তাঁর সাোৎলাভ িল। বব্েুর তখন্ উদ্ধদব্র কাদে শ্রীকৃদষ্ণর আবেত সকল আত্ম্ীয়গদণর 
কুশল সংব্াে বেোসা করদলন্।      

২. উদ্ধব্ কতৃিক োলক কৃছষ্ণর কাদ্বহনী েণিন -- ভদ্বক্তরছস আপু্লত উদ্ভে দ্বেদুছরর 
দ্বনকছট ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর োলয দ্বিয়া েণিন্া কছরছেন এেং ভগোছনর মূদ্বতি গিন কছরছেন 
দ্বনজ সৃ্মদ্বতছত। উদ্ধব্ ব্দলদেন্ মে— োেব্রা অভাগা, তারা ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর সাদথ 
মথদকও তাঁদক বচন্দত পাদর বন্। ব্রেরমন্ীগণ শ্রীকৃদষ্ণর রূদপ মুগ্ধ িদয় তাঁর বেদক যাবব্ত 
িদয় ঘদরর কােকমব মিদল মরদখ পুত্তবলকার মত বন্িল িদয় োঁবড়দয় থাকদতন্। তাঁরা 
বন্দেদের মগৌরব্াবিত মদন্ করদতন্। ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্ালয অব্স্থায় পাবপন্ী পূতন্াদক ও 
কাবলয়ন্াগদক পরমগবত প্রোন্ কদরবেদলন্। ব্রেব্াসীদের েৃবষ্ট আকষবদন্র েন্য বতবন্ 
একাবযক ব্ালযলীলা প্রেশবন্ করদতন্। বৃ্িাব্দন্ থাকাকালীন্ চেমার বস্নগ্ধ মসৌিেবদক 
আস্বােন্ কদর তাদক কৃতাথব করার েন্য সুমযুর গান্ মগদয় এব্ং মগাপী-মণ্ডদলর মশাভাব্যবন্ 
কদর তাঁদের সাদথ রাসবব্িার করদতন্।   

       ৩. শ্রীকৃছষ্ণর অন্যান্য লীলা ব্ণবন্ ও দ্বপতা মাতা উদ্ধার — উদ্ধব্ বব্েুরদক ব্লদলন্ 
মে, শ্রীকৃষ্ণ মেযষ্ঠ ভ্রাতা ব্লরামদক সদঙ্গ কদর মাতা-বপতার সুদখর েন্য মথুরায় এদলন্। 
বতবন্ শত্রুেল অবযপবত কংসদক ব্য করদলন্। সািীপবন্ মুবন্র কাদে ষড়ঙ্গাবের সাদথ 
সমস্ত মব্ে অযযয়ন্ কদর গুরুেবেণা স্বরূপ পঞ্চেন্ ন্ামক বেতযদক ব্য কদর েমদলাক 
মথদক গুরুর মৃতপুি উদ্ধার কদরবেদলন্। ভীষ্মক রােকন্যা রুবিণীদক বব্ব্াদির েন্য বতবন্ 



 

রুবি, বশশুপাল প্রভৃবত সকল ন্রপবতদের পরাবেত কদর রুবিণীদক িরণ কদরবেদলন্। 
স্বয়ম্বর সভায় সাতবি বৃ্ষদক েমন্ কদর ন্াগ্নবেতীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। বপ্রয়তমা 
সতযভামাদক খুবশ করার েন্য স্বগব মথদক পাবরোত বৃ্ে এদন্ বেদয়বেদলন্ বব্ষয়ী পুরুষদের 
মত। ভূবমপুি ন্রকাসুর েুদদ্ধর সময় আকাশ আচ্ছি করদল শ্রীকৃষ্ণ তাদক বব্ন্াশ কদরন্। 
তখন্ যবরিী মেব্ীর কাতর প্রাথবন্ায় ভগব্ান্ ন্রকাসুদরর পুি ভগেত্তদক অব্বশষ্ট রােয 
প্রোন্ কদরন্। মসই রাদেযর অন্তিঃপুদর প্রদব্শ কদর ন্রকাসুর িারা অপহৃত 
রােকন্যাগণদক বব্ব্াি কদর মুবক্ত োন্ কদরন্। এরপর মে সব্ রাোর বসন্যভাদর পৃবথব্ী 
কবম্পত িত বতবন্ তাদেরও সংিার কদরদেন্। োেব্দের ধ্বংদসর কারণ স্বীয় মদন্ বচন্তা 
কদরদেন্।    

       ৪. বমছত্রয় ও দ্বেদুর সংোদ -- উদ্ধছের কাছে দ্বেদায় দ্বনছয় দ্বেদুর বমছত্রয় ঋদ্বষর 
কাছে গমন কদরদেন্। পরমজ্ঞানী দ্বেদুর উদ্ভছের দ্বনকছট শ্রীকৃছষ্ণর আত্মীয়ছদর দুঃসহ 
জীেন েৃত্তান্ত হশানার পর দ্বনছজর হশাকছক দ্বেছেক জ্ঞাছনর িারা দ্বনোরণ কছরদ্বেছলন। 
শ্রীকৃদষ্ণর আত্ম্ তত্ত্বপ্রকাশক  জ্ঞান লাছভর জনয দ্বেদুর উদ্ভছের দ্বনকট হেছক বমছত্রয় মুদ্বনর 
আশ্রছমর উছেছশয রওনা হছয়দ্বেছলন। কাদ্বলন্দী হেছক রওনা হছয় দ্বকেুদ্বদছনর মছধ্য দ্বেদুর 
গঙ্গার তীছর অেদ্বিত বমছত্রয় মুদ্বনর আশ্রছম হপৌঁছেদ্বেছলন।  

৫. দ্বেদুছরর দ্বজজ্ঞাসার উত্তছর বমছত্রয় মুদ্বন কতৃিক সৃদ্বি ব্ণবন্ -- দ্বেদুর বমছত্রয় 
মুদ্বনর দ্বনকছট সৃদ্বি, দ্বিদ্বত ও প্রলছয়র জনয বেবন্ বন্ে মায়াশবক্তদক অব্লম্বন্ কদর ন্রদলাদক 
রামকৃষ্ণ অেতার রূপ ধ্ারণ কছর অছলৌদ্বকক লীলা সম্পােন্ কছরছেন, হসই শ্রীহদ্বরর লীলা 
শুনছত হচছয়দ্বেছলন। দ্বেদুছরর এই দ্বজজ্ঞাসার প্রবতউত্তছর বমছত্রয় মুদ্বন েছলদ্বেছলন-- সৃদ্বি 
রচনার পূছেি সমস্ত আত্মা এক পূণি পরমাত্মাই দ্বেছলন। দৃদ্বি হভছদ সৃদ্বির মছধ্য হয বব্দ্বভন্নতা 
হদখা যায় হসটাও শ্রীহদ্বর এেং ইচ্ছাশদ্বক্ত রূপী মায়া, কাযিকারণ রূপী মায়াও বতবন্ই 
দ্বেছলন। শ্রীহদ্বর উৎপদ্বত্ত, দ্বিদ্বত ও সংিাহরর জনযই অেতার মূদ্বতি গ্রহণ করছতন। দ্বেশ্ব 
সৃদ্বি রচনার জনযই শ্রীহদ্বর আমাছদর দ্বিয়া শদ্বক্তর সাছে দ্বনজ দ্বনজ সৃদ্বি দ্বেষয়ক জ্ঞানশদ্বক্তও 
প্রদান কছরছেন।  

       ৬. দ্বেরাট মূদ্বতি সৃদ্বি -- শ্রীহদ্বর স্বীয় কালশদ্বক্ত আশ্রয় কছর যুগপৎ মহৎ, অহংকার, 
পঞ্চতন্মে, পঞ্চমহাভূত এেং মন্ সদমত একাদশ ইদ্বন্দ্রয়-- এই ত্রছয়াদ্বেংশদ্বত তত্ত্বসমূছহ 
অন্তযিামী রূছপ অনুপ্রছেশ হছয়দ্বেছলন। শ্রীভগোছনর হপ্ররণায় এছয়াদ্বেংশদ্বত তত্ত্ব দ্বনজ দ্বনজ 
অংশ িারা অবযপুরুষ অথবাৎ দ্বেরাট শরীর উৎপন্ন কছরদ্বেল। আসদল কােবরূপী এই বব্রাি 



 

মূবতব বেল োন্শবক্ত বব্বশষ্ট, বক্রয়া-শবক্ত বব্বশষ্ট ও আত্ম্শবক্ত বব্বশষ্ট। এই দ্বেরাট পুরুষই 
সেিপ্রেম জীে িওয়ার েরুণ সমস্ত জীছের আত্মা, পরমাত্মার অংশ, ভগোছনর আদ্বদ 
অেতার। এই বব্রাি পুরুষই িল-- আযযাত্ম্, অবযভূত ও অবযদেব্রূদপ বতন্ প্রকার; প্রাণ 
রূদপ িল—েশ প্রকার এব্ং হৃেয় রূদপ িল এক প্রকার। এই বব্রাি পুরুদষর মুখ মথদক 
ব্রাহ্মণ, ব্াহু মথদক েবিয়, ঊরু েুবি মথদক বব্শয এব্ং চরণেুগল মথদক শূদদ্রর উৎপবত্ত 
িদয়বেল। সুতরাং ভগব্দন্র মায়া আিেব শবক্তসম্পি।   

       ৭. দ্বেদুছরর প্রশ্ন -- তত্ত্ব দ্বজজ্ঞাসু দ্বেদুর দ্বনছজর মানদ্বসক মমািসংকি দূর করার 
জনয বমমিয়ছক দ্বকেু প্রশ্ন কছরদ্বেল-- শ্রীভগোন শুদ্ধ বচতনয স্বরূপ দ্বনদ্বেিকার ও দ্বনগুিণ 
তাহছল লীলাচ্ছছলও তাাঁর মছধ্য গুণেত্তা  ও দ্বিয়াশীলতা দ্বক কছর হছত পাছর ? ভগোন 
হতা স্বয়ং দ্বনতযতৃপ্ত পূণিকাম ও দ্বনরাসক্ত, তাহছল দ্বতদ্বন হখলা করোর জনয সংকল্প হকন 
করছেন ? ভগোছনর মায়ার সাছে সংছযাগ দ্বক কছর সম্ভে ? ভগোন সমস্ত জীছের মছধ্যই 
েতিমান তাহছল জীছের দুভিাগয ো কমিসমূহ িারা সুখ-দুঃখ প্রাদ্বপ্ত দ্বক কছর সম্ভে ? উত্তছর 
বমছত্রয় মুদ্বন েছলছেন-- হদহাদ্বভমানী জীছের মছধ্যই হদছহর দ্বমেযা ধ্মি প্রতীদ্বত হয়, 
পরমাত্মায় নয়। দ্বনষ্কাম ভাছে ভগোছনর ধ্মিাচরণ করছল মসই প্রাপ্ত িল মথদক ভদ্বক্তছযাগ 
িারা এই দ্বমেযা প্রতীদ্বত ধ্ীছর ধ্ীছর দ্বনেৃদ্বত্ত হছয় যায়। ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর গুণগাথা শ্রেণ ও 
কীতিছন দু ঃখাদ্বদর দ্বনেৃদ্বত্ত ঘছট।  

      ৮. ব্রহ্মার দ্বেষু্ণদশিন -- সৃদ্বির পূছেি সমূ্পণি ব্রহ্মাণ্ড প্রলয় সদ্বলছল দ্বনমি দ্বেল। মসই 
সময় শুধু্মাত্র ভগোন শ্রীনারায়ণ অনন্ত শযযায় শাদ্বয়ত হছয়দ্বেছলন। হযাগদ্বনো হেছক এক 
সিস্র চতুেুবগ পদর হচাখ হখালার পর বতবন্ বন্দের শরীদরর মদযয সূেরূদপ বন্বিত সমস্ত 
েীদব্র বলঙ্গশরীর সি অন্ন্ত মলাক মেখদত মপদয়বেদলন্। শ্রীভগোছনর েৃবষ্ট েখন্ বন্দের 
শরীদর অব্বস্থত বলঙ্গ শরীরাবে সূেতদত্ত্বর ওপর পদড়বেল, তখন্ মসই দ্বলঙ্গ শরীরাদ্বদ 
সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ কালছপ্রদ্বরত রছজাগুছণর িারা কু্ষদ্বভত হছয় সৃদ্বি রচনার জনয কমিপ্রবৃ্বত্তদত 
উনু্মখ হছয় ভগব্াদন্র নাদ্বভছদশ হেছক প্রকাশ হপছয়দ্বেল । হসইসে সূক্ষ্মতত্ত্ব পদ্মছকামষর 
আকাছর ঊর্ধ্িমুছখ উদ্বিত হছয়দ্বেল এেং হসই পছদ্মর মছধ্য তাঁর স্রষ্টা ভগোন দ্বেষু্ণ অন্তযিামী 
রূছপ প্রছেশ কছরদ্বেছলন। আর হসখান হেছকই সৃদ্বি হছয়দ্বেল মব্েময় ব্রহ্মার। দ্বকন্তু ব্রহ্মা 
পদ্ম, জল, আকাশ, োয়ু ও তার দ্বনজ হদহ োডা হকান পদােিই না হদখার জনয প্রজা সৃদ্বির 
কলযাছণ দ্বতদ্বন শ্রীহদ্বরছত মন্িঃসংছযাগ কছরদ্বেছলন এেং হসই পরমারাধ্য প্রভুর স্তুদ্বত 
কছরদ্বেমলন্।   



 

      ৯. ব্রহ্মা কতৃিক ভগোছনর স্তে -- তপসযা, উপাসনা ও সমাদ্বধ্র িারা ব্রহ্মা দ্বনছজর 
উৎপদ্বত্তর কারণেশত শ্রীভগোনছক সাক্ষাৎ কছরদ্বেছলন। ব্রহ্মা দ্বনছজর মন ও োছকযর 
সামেিয অনুযায়ী ভগোছনর স্তে কছর মেন্ েৎসামান্য অব্সি অব্স্থা মথদক বন্বৃ্বত্ত 
মপদয়বেল। ব্রহ্মা মলাকসৃবষ্টর ইচ্চায় ভগব্াদন্র মে স্তব্ কদরবেল তাছত শ্রীভগোন স্বগুণ 
রূছপ প্রতীত হছলও, ব্রহ্মা হসই স্তছে দ্বনগুিণ রূছপ ভগোনছক েণিনা কছরছেন। এর জনয 
শ্রীভগোন অতীে প্রীত হছয় প্রকৃদ্বত ও পুরুছষর দ্বনয়ন্তা সৃদ্বিকতিা ব্রহ্মার কাছে দ্বেশ্ব 
প্রপছঞ্চর  অদ্বভেযদ্বক্ত ঘদ্বটছয়দ্বেছলন এেং শ্রীশ্রীনারায়ণ স্বরূছপ অন্তদ্বহিত হছয়দ্বেছলন।  

      ১০. দশদ্বেধ্ সৃদ্বি েণিন -- ব্রহ্মা কতৃিক রদ্বচত দশ প্রকার সৃদ্বি বমছত্রয় দ্বেদুছরর 
দ্বনকট েণিনা কছরদ্বেছলন। প্রেম সৃদ্বি হল— বিগুদণর মোভ অথবাৎ আদলাড়ন্ িারা মে 
সৃবষ্ট িয়, তা মহতহত্ত্বর সৃদ্বি, দ্বিতীয় সৃবষ্ট হল-- অহংকার সৃদ্বি; োর িারা দ্রব্য োন্ ও 
বক্রয়ার উদ্ভব্ িয়। তৃতীয় সৃবষ্ট িল-- ভূতসগি সৃদ্বি; োর িারা পঞ্চমিাভূতদক সৃবষ্ট কদর 
তোিব্গব। চতুেি সৃবষ্ট িল-- ইদ্বন্দ্রয় সৃদ্বি; ো োন্ ও বক্রয়াশবক্ত িারা বন্ষ্পবত্ত িয়। পঞ্চম 
সৃবষ্ট িল— সাবত্ত্বক অিংকার মথদক সৃষ্ট ইবেয়াবযষ্ঠাবি মেব্তাগণ। মন িল এই সৃদ্বির 
অন্তগবত। ষষ্ঠ সৃদ্বি হল— পঞ্চবৃ্বত্তস্বরূপ অদ্বেদযার িারা সৃবষ্ট। এই েয় প্রকার সৃদ্বিছক 
প্রাকৃত সৃদ্বি েলা হয়। সপ্তম সৃদ্বি হল-- েয় প্রকাছরর িাের েৃছক্ষর। অিম সৃবষ্ট িল-- 
দ্বতযিকছযাদ্বন। নেম সৃদ্বি হল-- মানুষ। দশম সৃদ্বি হল হদেসগি। 

      ১১. কাল-পবরমাণ বন্রূপণ — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক ব্দলদেন্ মে, পৃবথব্ীর সূেতম 
অংশ-- োদক আর বব্ভাবেত করা োয় ন্া, মসই পোথব িল পরমাণু। েুবি পরমাণু বমদল 
একবি অণুর সৃবষ্ট িয় এব্ং বতন্বি অণুর বমলদন্ এক ‘এসদরণু’-র সৃবষ্ট িয়। বতন্বি 
‘এসদরণু’-দক অবতক্রম করদত সূদেবর মে সময় লাদগ তাদক ব্লা িয় ‘ত্রুবি’। একশ 
ত্রুবিদক একদি ‘দব্য’ ব্লা িদয় থাদক এব্ং বতন্ মব্দয িয় এক ‘লব্’। বতন্ লদব্ িয় 
এক ‘বন্দমষ’ আর বতন্ বন্দমদষ িয় এক ‘েণ’। পাঁচ েদণ এক ‘কাষ্ঠা’ িদয় থাদক এব্ং 
পদন্দরা কাষ্ঠাদত এক ‘লঘু’ িয়। পদন্দরা লঘুদত এক ‘ন্াবড়কা’ িদয় থাদক আর েুই 
ন্াবড়কায় এক ‘মূহুতব’। সাত ন্াবড়কায় ব্া েদণ্ড এক প্রির িদয় থাদক। প্রিরদক আব্ার 
‘োম’ ব্লা িদয় থাদক। এই োম ব্া প্রির িল বেন্ এব্ং রাবির প্রদতযদকর চার ভাদগর 
একভাগ পবরবমত সময়। মনু্ষযদলাদক চার প্রিদর একবেন্ এব্ং চার প্রিদর এক রাবি 
িদয় থাদক এব্ং পদন্দরা আদিারাি বমবলদয় িয় এক ‘পে’। এই পে আব্ার েুরকম, 
েথা—শুক্ল পে এব্ং কৃষ্ণ পে। েুই পেকাদল িদয় থাদক এক মাস। বমদিয় বব্েুরদক 



 

ব্দলদেন্—েুগ িল চারবি। েথা— সতয, মিতা, িাপর ও কবল। েুগগুবল বেব্যপবরমাদণ 
েথাক্রদম— চার িাোর, বতন্ িাোর, েুই িাোর ও এক িাোর ব্ৎসর। এইরূদপ মমাি 
পবরগবণত ব্ৎসর িল িােশ সিস্র ব্ৎসর। বিদলাদকর ব্াইদর ব্রহ্মদলাক পেবন্ত সব্ 
োয়গাদতই চার িাোর েুদগ একবেন্ িদয় থাদক; মসই পবরবমত কালদকই ব্লা িয় এক 
রাবি। এই রাবিদতই েগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা শাবয়ত থাদকন্। মসই রাবির মশষ িদল শুরু িয় 
কল্প এব্ং বিদলাদকর সৃবষ্ট আরম্ভ িয়। েতবেন্ পেবন্ত ব্রহ্মার বেন্ থাদক ততবেন্ পেবন্ত 
এই সৃবষ্ট কমব চলদত থাদক।  

      ১২. ব্রহ্ম সৃবষ্ট ব্ণবন্ — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক এব্াদর ব্রহ্মা মেভাদব্ েগৎসৃবষ্ট 
কদরবেদলন্, মসই ব্ণবন্া শুবন্দয়দেন্। সৃবষ্টর প্রাক -কাদল ব্রহ্মা সব্বপ্রথম অোদন্র পাঁচবি 
বৃ্বত্ত সৃবষ্ট কদরবেদলন্। বকন্তু অতযন্ত পাপময় এই সৃবষ্ট মেদখ বতবন্ বন্দেই বন্দের কমবদক 
সবঠক ব্দল মদন্ কদরন্বন্। তাই বতবন্ ভগব্াদন্র যযান্ িারা মন্দক পবব্ি কদর সন্ক, 
সন্ি, সন্াতন্ ও সন্ৎকুমার—এই চারেন্ বন্ষ্কাম বেদতবেয় মুবন্দক সৃবষ্ট কদরবেদলন্। 
ব্রহ্মা বন্দের এই চার পুিদক প্রো সৃবষ্ট করদত ব্লদল তারা তা অমান্য কদরন্। আদেশ 
অমান্য করায় ব্রহ্মার েুিঃসি মক্রায উৎপি িদয়বেল। েবেও বতবন্ এই মক্রাযদক মরায 
করদত সদচষ্ট িদয়বেল। বকন্তু এই মক্রাদযর েরুণই তাঁর ভ্রুেুগদলর মযযস্থান্ মথদক এক 
ন্ীলদরাবিত ব্ণব ব্ালক উৎপি িদয়বেল। সকল মলাক মসই ব্ালকদক ‘রুদ্র’ ন্াদম সদম্বাযন্ 
করদব্ ব্দল ব্রহ্মা ব্ালকবিদক োবন্দয়বেল। 

ব্রহ্মা রদ্রদক আদেশ বেদয়বেদলন্—ব্হু সংখযক প্রো সৃবষ্ট করার েন্য। এই আদেশ 
মপদয়ই রুদ্র ব্ল, আকার ও স্বভাদব্ বন্দের অনু্রূপ প্রো সৃবষ্ট কদরবেদলন্। বকন্তু রুদদ্রর 
সৃষ্ট প্রোরা চতুবেবদক েগৎদক গ্রাস করদত উদ্ধত িদয়বেল এব্ং এই মেদখ ব্রহ্মা শবঙ্কত 
িদয় পদড়বেল। রুদ্রদেব্দক ব্রহ্মা এইরূপ ভয়ংকর প্রো সৃবষ্ট করদত ব্ারণ কদরন্। মসই 
আদেশ বশদরাযােব কদর রুদ্র ব্রহ্মাদক প্রেবেণ কদর তাঁর অনু্মবত বন্দয় তপসযার েন্য 
ব্দন্ চদল োন্। এরপদরই ব্রহ্মা সৃবষ্টর েন্য সংকল্প কদর েশবি পুদির েে বেদয়বেদলন্। 
এই েশেদন্র মদযয ন্ারে ব্রহ্মার মক্রাড়দেশ মথদক, েে অঙু্গষ্ঠ মথদক, ব্বশষ্ট প্রাণ মথদক, 
ভৃগু ত্বক মথদক, ক্রতু িাত মথদক, পুলি ন্াবভদেশ মথদক, পুলস্তয মুবন্ কান্ মথদক, অবঙ্গরা 
মুখ মথদক, অবি মচাখ মথদক এব্ং মন্ মথদক মরীচ উৎপি িদয়বেল। ব্রহ্মার েবেণ 
স্তন্দেশ মথদক যমব এব্ং পৃষ্ঠদেশ মথদক অযমব উৎপবত্ত লাভ কদরবেল। যমব পত্নী মূবতবর 



 

মথদক স্বয়ং ন্ারায়ণ অব্তীণব িদয়বেদলন্ এব্ং অযমব মথদক েগদতর ভয় উৎপি কারী 
মৃতুযর উৎপবত্ত িদয়বেল।   

      ১৩. ব্রািরূদপ পৃবথব্ী উদ্ধার — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক োন্ায়, প্রো সৃবষ্টদত ব্রহ্মা 
েখন্ ব্যস্ত বেল তখন্ পৃবথব্ী েলমগ্ন িদয় রসাতদল চদল োয়। ব্রহ্মা েখন্ পৃবথব্ীদক 
কীভাদব্ উদ্ধার করদব্ এই বচন্তায় বচবন্তত তখন্ তাঁর ন্াসাবচ্ছদ্র বেদয় অঙু্গষ্ঠ পবরমাণ এক 
ব্রাি বশশু বন্গবত িদয়বেল। মসই ব্রাি বশশু মেখদত মেখদত এক বব্শাল িবস্তর শরীর 
পবরমাণ বৃ্বদ্ধপ্রাপ্ত িদয়বেল। ব্রািরূপী ভগব্ান্ বন্দের পাদয়র খুর বেদয় েলদক স্তবম্ভত 
কদর তার ওপর পৃবথব্ীদক প্রবতবষ্ঠত কদরবেল। ব্রািরূপী ভগব্াদন্র লীলাময় মে চবরি 
তা সব্সময় কীতবন্ীয়। মসই চবরদি েবে বু্বদ্ধ অনু্রক্ত িয় তািদল সব্বপাদপর ন্াশ িয়। 

      ১৪. বেবতর গদভবাৎপবত্ত — বমদিয় ঋবষ বব্েুরদক োন্ায়, েেকন্যা বেবত পুিলাদভর 
ইচ্ছায় কামাতব িদয় একবেন্ সােযকাদল বন্েপবত মবরচীন্িন্ কাশযপদক প্রাথবন্া কদরবেল। 
বকন্তু পবতর অবন্চ্ছা সদত্বও কামাতুর বেবত বন্লবি িদয় কশযদপর ব্স্ত্র আকষবণ 
কদরবেদলন্। বেবতর এই রূপ উৎকি আগ্রি মেদখ কশযপ বেবতর সাদথ বন্েবদন্ সঙ্গত 
িদলন্। বকন্তু মে সমদয় সঙ্গত িদয়বেদলন্, মসই সময় কালদোদষ রােসীদব্লা। বেবত 
কামব্াসন্ায় মবলন্ বেল এব্ং পবতর আদেশ অমান্য করায় মেব্তাদের প্রবত অব্দিলা 
কদরবেল। তাই বেবতর গদভব েুবি অতীব্ অমঙ্গলময় ও অযম পুি েে মন্দব্ ব্দল কশযপ 
োন্ায়। বতবন্ ব্দলন্-- এই েুেন্ পুি বিভুব্ন্দক পীবড়ত করদব্। বকন্তু বেবত মেদিতু বন্ে 
কদমবর েন্য লবিত ও অনু্তপ্ত বেল তাই তাঁর এই েুই পুদির মদযয এক পুদির চারবি 
সন্তান্ িদব্ এব্ং মসই সন্তাদন্র মদযয একেন্ পরমভাগব্ত, উোরদচতা, প্রভাব্শালী ও 
মিান্ পুরুষদের পূেন্ীয় িদব্। বেবত েখন্ শুন্দলন্ তাঁর মপৌি পরমভাগব্ত িদব্ তখন্ 
বতবন্ আন্বিত িদয়বেদলন্। তাঁর বিভুব্ন্ বব্ন্াশকারী পুি শ্রীিবরর িাদত ধ্বংস িদব্ 
মেদন্ আরও মব্বশ উৎসািাবিত িদয়বেদলন্।  

      ১৫. বব্ষু্ণ-ভক্তদের প্রবত ব্রহ্মশাপ — ব্রহ্মার মান্স-পুি সন্কাবে মুবন্গণ মকান্ 
একসমদয় বব্কুন্ঠযাদম বগদয়বেদলন্। বব্কুন্ঠযাদম বগদয় তাঁরা পরমান্িলাভ কদরবেল। 
বব্কুণ্ঠযাদমর েয়বি প্রাচীর-িার অবতক্রম কদর সন্কাবে মুবন্গণ সপ্তমিাদর উপবস্থত 
িদয়বেদলন্। সন্কাবে মুবন্ চারেন্ ব্য়দস বৃ্দ্ধ িদলও তাঁরা মেখদত পঞ্চমব্ষবীয় ব্ালদকর 
মত এব্ং উলঙ্গদেি বেদলন্। সপ্তম িাদরর েুই িাররেী েয়-বব্েয় ভগব্াদন্র পবব্ি 
স্বভাদব্র বব্পরীত স্বভাব্েুক্ত িদয় মুবন্দের পবরিাস ও বতরস্কার কদর এব্ং তাঁদের 



 

গবতদরায কদরবেদলন্। মুবন্দের সাদথ এইরূপ ব্যব্িার করার েন্য তাঁদের মুবন্রা অবভশাপ 
বেদয়বেদলন্ মে—দতামরা ভগব্াদন্র বব্কুণ্ঠযাদমর পাষবে অথচ েুষ্ট-বু্বদ্ধ। তাই তাঁদের 
মঙ্গদলর েন্যই তাঁরা েু’েন্ বব্কুণ্ঠদলাক মথদক ব্বিষৃ্কত িদয় পাপদোবন্দত মেখাদন্ কাম, 
মক্রায ও মলাভ এই বতন্ বরপু ব্াস কদর মসখাদন্ েে মন্দব্ন্। 

       ১৬. েয় ও বব্েদয়র বব্কুণ্ঠ মথদক পতন্ — েগৎ-পালক ন্ারায়ণ একব্ার েখন্ 
শাবয়ত বেদলন্ তখন্ িারপদথ িারপাল েয়-বব্েয় লক্ষ্মী মেব্ীদকও ব্াযা বেদয়বেল। তখন্ 
লক্ষ্মীদেব্ী কু্রদ্ধ িদয় তাঁদের অবভশাপ বেদয়বেল। এিা পূব্ব বন্যবাবরত বেল, সন্কাবে মুবন্গণ 
বন্বমত্তমাি। েয়-বব্েয় েখন্ বব্কুণ্ঠদলাক মথদক বন্পবতত িবচ্ছদলন্ তখন্ বব্কুণ্ঠব্াসীদের 
মদযয িািাকার ধ্ববন্ উবত্থত িদয়বেল। িারপাল েয়-বব্েয়ই কশযদপর ব্ীেবদক আেয় কদর 
বেবতর গদভব প্রদব্শ কদরবেল।  

      ১৭. বিরণয কবশপু ও বিরণযাদের েে এব্ং বিরণযাদের বেবিেয় — বমদিয় 
বব্েুরদক োন্ায়, পুিদের িারা উপদ্রদব্র আশঙ্কা িওয়ার েরুণ বেবত অব্দশদষ একশ 
ব্ের পর েুবি েমে পুি প্রসব্ কদরবেল। এই পুিিদয়র েদের সময় বিদলাদক ভয়াব্ি 
উৎপাত মেখা বেদয়বেল। েুই বেতয েেগ্রিণ করা মািই মেখদত মেখদত েুবি পাষাণতুলয 
কদঠার মেিবব্বশষ্ট বব্শালাকার শরীর প্রাপ্ত িদয়বেল। েমে েুই পুদির মদযয মে পুিবি 
প্রথদম ভূবমষ্ট িল মলাদক তাঁদক বিরণযকবশপু ব্দল োন্ল এব্ং বিতীয়েন্ বিরণযাে ন্াদম 
খযত িদয়বেল। ব্রহ্মার ব্র প্রাপ্ত িদয় মৃতুযভয় ন্া থাকায় বিরণযকবশপু প্রচণ্ড উদ্ধত িদয় 
উদঠবেল। আর বিরণযাে েুদ্ধ করার অবভপ্রায় বন্দয় উপবস্থত িদয়বেল স্বগবদলাদক। 
ব্রুণদেব্ বিরণযােদক বন্ে বু্বদ্ধব্দল োন্ায় মে, সম্প্রবত তাঁরা েুদ্ধাবেদকৌতুক মথদক বব্রত 
বন্দয়দেন্। তাঁর মত সুবন্পুন্ মোদ্ধাদক একমাি শ্রীভগব্ান্ই সন্তুষ্ট করদত পারদব্ন্।  

      ১৮. ব্রািরূপী ভগব্ান্ ও বিরণযাদের েুদ্ধ — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক ব্দলবেল, 
বিরণযাে ন্ারদের কাদে শ্রীিবরর অব্স্থান্-বৃ্ত্তান্ত শুদন্ রসাতদল বগদয় উপবস্থত িদয়বেল। 
রসাতদল মপৌঁদে বিরণযাে মেদখবেল, ব্রািরূপী শ্রীভগব্ান্ োঁদতর অগ্রভাগ বেদয় পৃবথব্ীদক 
যারণ কদর ওপদর উবঠদয় আন্বেদলন্। এই মেদখ বিরণযাে েুব্বাকয ব্যব্িার কদর শ্রীিবরদক 
অপমান্ কদরবেল। প্রতুযত্তদর শ্রীিবরও কু্রদ্ধ িদয় বিরণযােদক উপিাস এব্ং বতরস্কার 
কদরবেল। বেতয বিরণযাে এব্ং ব্রািরূপী ভগব্ান্ উভদয়ই পরস্পরদক পরাবেত করার 
ইচ্ছায় মক্রাযাবিত িদয় গোঘাত কদরবেল। ব্রহ্মা তখন্ শ্রীিবরদক োন্ায়, আসুরীদব্লা 
পেবন্ত েীবব্ত থাকদল বিরণযাে আরও প্রব্ল িদয় উঠদব্। মসই প্রিদরর আদগই শ্রীিবর 



 

মেন্ তাদক ব্য কদরন্। সেযার পূদব্ব অবভবেৎ ন্ামক মুিূতবকালব্যাপী শুভ সময় অসুরদক 
বন্যন্ কদর শ্রীিবর মেন্ মেব্তাদের েয় বব্যান্ কদর।  

      ১৯. বিরণযাে ব্য — বমদিয় মুবন্ বব্েুরদক োন্ায়, ব্রহ্মা শ্রীিবরর কাদে বিরণযাে 
ব্য করার অনু্দরায করদল শ্রীিবর তাঁর প্রাথবন্া স্বীকার কদর বন্দয়বেদলন্। বিরণযাদের 
বব্ক্রদম ভগব্াদন্র িাত মথদক গো বব্চুযত িদয় োয়, বকন্তু বন্রস্ত্র ভগব্ান্দক েুদ্ধরীবত 
পালন্ কদর অসুর আঘাত কদরবন্। গোভ্রষ্ট িওয়ার পর ভগব্ান্ তাঁর সুেশবন্ চক্রদক 
স্মরণ কদরবেল। বকন্তু ভগব্ান্ সুেশবন্ চক্র প্রদয়াগ ন্া কদর ভূতপূব্ব পাষবে-প্রব্র 
বিরণযাদের সাদথ েুদ্ধ-ক্রীড়া করদত শুরু কদরবেদলন্। বিরণযাে েখন্ শ্রীিবরর ওপর 
মতদোময় ‘বিবশখ’ শূল প্রদয়াগ কদরন্ তখন্ ভগব্ান্ সুেশবন্ চদক্রর িারা তা বব্ন্ষ্ট 
কদরবেদলন্। এরপর ভগব্ান্ মসই অসুদরর কণব-মূদল িস্ত-প্রিার কদরবেল। মসই আঘাদত 
বিরণযাদের শরীর ঘূবণবত, মন্ি ব্বিগবত এব্ং পা বব্ধ্বস্ত িদয়বেল। এইভাদব্ই ব্রািরূপী 
ভগব্ান্ বিরণযােদক ব্য কদরবেল।  

২০. সৃবষ্ট প্রকরণ — প্রোপবত ব্রহ্মা পুন্রায় ব্হুবব্য সৃবষ্ট কদরদেন্। বমদিয় 
বব্েুদরর সমু্মদখ ব্রহ্মার এই ব্হুবব্য সৃবষ্টর ব্ণবন্া তুদল যদরবেল। েীদব্র প্রারব্ধ, প্রকৃবতর 
বন্য়ন্তা পুরুষ এব্ং কাল এই বতন্বি কারণ এব্ং ভগব্াদন্র বিগুণময়ী প্রকৃবত আদলাবড়ত 
িওয়াদত তার মথদক এক মিৎ তত্ত্ব সৃবষ্ট িদয়বেল। রেিঃপ্রযান্ মিতত্ত্ব মথদক বতন্ প্রকার 
অিংকার উৎপবত্ত লাভ কদরবেল। এই বতন্বি অিংকার সমূি আকাশাবে পাঁচবি তদত্ত্বর 
অদন্ক ব্গব সৃবষ্ট কদরবেল। এই ব্গবগুবল পৃথক পৃথক অব্স্থান্ করাদত ভূদতর কােবরূপ 
ব্রহ্মাণ্ড উৎপবত্তর কাদেব অসমথব বেল। এর িলস্বরূপ ভগব্ৎশবক্তদোদগ সকদল বমবলত িদয় 
এক মভৌবতক সুব্ণবময় অণ্ড সৃষ্ট িদয়বেল। মসই অণ্ডদকাষ এক িাোর ব্েদররও অবযককাল 
পেবন্ত বচতন্যিীন্ েড় অব্স্থাদত অব্স্থান্ কদরবেল। শ্রীভগব্ান্ মসই অদণ্ডর মদযয 
গদভবােকশায়ী পুরুষরূদপ প্রদব্শ কদরবেল। এই গদভবােকশায়ী শ্রীিবরর ন্াবভদেশ মথদক 
অতীব্ প্রভাব্ময় একবি পদ্ম প্রকি িদয়বেল। এই পদ্মই িল সমগ্র েীব্েগদতর ব্াসস্থান্।  

২১. কেবম ঋবষর তপসযা ও ভগব্াদন্র ব্রোন্ — মিবষব কেবম েশ িাোর ব্ের 
োব্ৎ সরস্বতী ন্েীর তীদর শ্রীভগব্াদন্র আরাযন্ায় েীঘব তপসযা কদরবেল। তপসযায় 
শ্রীভগব্ান্ তাদক ব্রহ্মা রূদপ েশবন্ বেদল কেবম ঋবষ তার অবভলাষ ব্যক্ত কদরন্। বতবন্ 
শ্রীভগব্ান্দক োন্ান্, মকান্ উপেুক্ত ও গািবস্থযযদমব অনু্কূল সিাবয়কা লীলাব্তী কন্যা মেন্ 
তার পত্নী িন্। শ্রীভগব্ান্ তার তপসযায় তুষ্ট িদয় ব্দলবেদলন্—মনু্ তার মবিষী শতরূপাদক 



 

বন্দয় তার সদঙ্গ মেখা করার েন্য সরস্বতী ন্েী তীদর আসদব্ন্। তারঁ একবি রূপ-
মেৌব্ন্সম্পিা সুশীলা ও সদ গুণাবিত কন্যা রদয়দে। মনু্ মসই কন্যা কেবম ঋবষর িাদতই 
সম্প্রোন্ করদব্ন্। ভগব্ান্ আরও োন্ায়, মসই কন্যা ন্য়বি কন্যার েে মেদব্ন্ এব্ং 
মসই কন্যাদের িারা মরীবচ প্রভৃবত মুবন্গণ পুি উৎপি করদব্ন্।  

২২. কেবম-দেব্িূবতর বব্ব্াি — মনু্ কেবম ঋবষদক প্রাথবন্া কদর োন্ায়, বতবন্ 
বন্দের কন্যাদক কেবম ঋবষর িাদত সম্প্রোন্ করদলন্। বতবন্ মেন্ তারঁ কন্যাদক গ্রিণ 
কদরন্। এই প্রস্তাদব্ কেবম ঋবষ বব্ব্াদি সম্মবত মেয়। মনু্র মবিষী শতরূপাও কন্যা 
মেব্িূবতর বব্ব্াদি সুস্পষ্ট ইচ্ছা বু্ঝদত মপদরবেদলন্। অতিঃপর ব্রাহ্ম বব্বযমদত কেবম ও 
মেব্িূবতর বব্ব্াি সংস্কার সম্পি িদয়বেল। মোগয পাদি বন্ে কন্যাদক পািস্থ করাদত মনু্ 
বন্বিদন্ত মবিষী সি বন্ে রােযান্ীদত বিদর বগদয়বেল।  

২৩. কেবম-দেব্িূবতর রবতক্রীড়া — বব্ব্াদির পর মেব্িূবত প্রবতবেন্ েত্ন-সিকাদর 
পবতর পবরচেবা করদতন্। বকন্তু মেব্িূবত স্বয়ং কৃশাঙ্গী ও েুব্বলা িদয় পদড়বেদলন্। মেব্িূবত 
স্বামীদক বন্দের কামদব্েন্ার কথা োবন্দয় সঙ্গদম বলপ্ত িদত মচদয়বেল। পত্নীর ইচ্ছা 
পূরদণর েন্য কেবম ঋবষ একবি বব্মান্ সৃবষ্ট কদরবেদলন্, মে বব্মান্ বন্ে ইচ্ছা মত মেখাদন্ 
মসখাদন্ বব্চরণ করদত পারত। বব্মান্বি সকল প্রকার কাময মভাগ সুখ প্রোদন্ সমথব বেল। 
সব্ ঋতুদতই সুখোয়ক, বব্বচি পুষ্প িারা রবচত বেল। বব্িু সদরাব্দর স্নান্ কদর আসার 
পর কেবম মুবন্ মেব্িূবতদক প্রণয়সিকাদর বব্মাদন্ উবঠদয় বন্দয়বেল। বব্মান্বিদত অবত 
উৎকৃষ্ট রমণক্রীড়ায় উপদোগী শেযায় কেবম ও মেব্িূবত বমবলত িদয় সিব্াস সুদখ ব্হু 
ব্ৎসর েীঘব সময় কাবিদয়বেল। তাঁরা ব্হু ব্ৎসর বব্িার করদলও তা েণকাদলর মত মদন্ 
িদয়বেল। এরপর শ্রীভগব্াদন্র আদেশ স্মরণ কদর কেবম মুবন্ বন্ে স্বরূপদক ন্য়বি ভাদগ 
বব্ভক্ত কদর একাগ্রবচদত্ত কন্যা সন্তাদন্র েেোদন্র উদেদশয অযবাঙ্গরূদপ পত্নীদক বচন্তা 
করদত করদত বমবলত িবচ্ছল। িলস্বরূপ মেব্িূবত একসাদথ ন্য়বি কন্যাসন্তান্ েে 
বেদয়বেল।   

২৪. মিবষব কবপদলর েে — শ্রীিবর ব্হুকাল অতীত িদল কেবম মুবন্র ব্ীেব আেয় 
কদর মেব্িূবতর গদভব পুিরূদপ েেগ্রিণ কদরবেদলন্। ভগব্ান্ োন্-বব্োদন্র উপদেদশর 
িারা সকদলর কদমবর মূলভূত সব্ ব্াসন্া উৎপািন্ করার ইচ্ছায় মেব্িূবতর গদভব প্রদব্শ 
কদরবেদলন্। এই পুি সন্তান্ই কবপল ন্াদম খযাত িদয়বেল। কেবম মুবন্ তাঁর কলা ন্ামক 
কন্যার সাদথ মরীবচর, অনূ্য়ার সাদথ অবির, েদ্ধার সাদথ অবঙ্গরার, িবব্ভূবর সাদথ পুলদস্তযর, 



 

গবতর সাদথ পুলদির, কু্রতুর সাদথ পরমা, খযাবতর সাদথ ভৃগুর, অরুেতীর সাদথ ব্বশষ্টর 
এব্ং শাবন্তর সাদথ অথব্ব ঋবষর বব্দয় বেদয়বেদলন্। এরপর ভগব্ান্ কবপদলর আদেশ 
পালন্ কদর কেবম মুবন্ আন্বিত মদন্ ব্ন্গমন্ কদরবেদলন্।  

২৫. মাতৃসমীদপ কবপলমুবন্র ভবক্তলেণ ব্ণবন্া — একবেন্ ভগব্ান্রূপী কবপল 
ঋবষ সমস্ত কােবকলাপ মথদক বন্বৃ্ত্ত িদয় বন্োসদন্ ব্দসবেদলন্। মসই সময় ব্রহ্মার ব্াকয 
স্মরণ কদর মেব্িূবত প্রকৃবত ও পুরুদষর তত্ত্বোন্ লাদভর েন্য পুি কবপল ঋবষর শরণাগত 
িদয়বেদলন্। ভগব্ান্ কবপল মাতার অবভলাদষর কথা শুদন্ আন্বিত িদয় ব্দলবেদলন্, 
আযযাত্ম্দোগই িল মানু্দষর আতযবন্তক কলযাদণর মুখয সাযন্। এই মোদগর িারাই প্রাকৃত 
সুখ ও েুিঃদখর বন্বৃ্বত্ত ঘদি থাদক। েীদব্র বচত্তই িল ব্েন্ ও মুবক্তর কারণ। েবে বচত্ত 
বব্ষদয় আসক্ত িয় তািদল ব্েদন্র কারণ িয়। আর েবে বচত্ত পরমাত্ম্াদত অনু্রক্ত িয় 
তািদল মমাদের কারণ িয়। মানু্দষর মন্ েখন্ কাম, মলাভ ইতযাবে বব্কার মথদক মুক্ত 
িদয় োয়, তখন্ মসই মন্ সুখ-েুিঃখ শূন্য িদয় সমভাব্াপি অব্স্থায় চদল োয়। মানু্ষ 
ভবক্তর িারা মলৌবকক ও পরদলৌবকক সুদখর প্রবত বব্রাগয িওয়ার পর সুখসাযয ভবক্তদোদগর 
িারা প্রবব্ষ্ট িদয় বচত্তদক ব্শ করব্ার েন্য েত্নশীল িয়। মোদগর িারাই তত্ত্বোন্ লাভ 
িয়। মোগীদের কাদে ভগব্ান্দক পাওয়ার েন্য শ্রীিবরর প্রবত একান্ত ভবক্ত োড়া অন্য 
মকান্ মঙ্গলময় পথ মন্ই ব্দল ভগব্ান্ কবপলমুবন্ োবন্দয়বেদলন্।  

২৬. মিোবে বভি বভি তদত্ত্বর উৎপবত্ত ব্ণবন্ অথবাৎ সাংখযদোগ বব্স্তার — শ্রীভগব্ান্ 
ব্দলদেন্ আত্ম্েশবন্রূপ োন্ই িল পুরুদষর মমাদের কারণ। বিগুণাত্ম্ক-সত্বাবে গুণিদয়র 
একবিত রূপ মে বন্তয পোথব, অব্যক্ত ও কােবকারণ রূপ তথা স্বয়ং বন্বব্বদশষ িদলও 
সকদলর আেয় িয়। মসই ‘প্রযান্’ ন্াম তত্ত্বদকই শ্রীিবর প্রকৃবত ব্দলদেন্। অন্ন্তর 
ভগব্দ ব্ীেবরূপ বচৎশবক্ত মথদক সৃষ্ট মিত্ত্ব বব্কারপ্রাপ্ত িদল তার মথদক বক্রয়াশবক্ত প্রযান্ 
অিংকারতদত্ত্বর সৃবষ্ট িদয়বেল। এই অিংকার তত্ত্ব মথদক আব্ার মন্, ইবেয় সকল ও 
মিাভূত সকদলর উৎপবত্ত িদয়বেল। মদন্র সংকল্প ও বব্কল্প িারা উৎপবত্ত িদয়বেল 
কামন্ার। ভগব্াদন্র কালশবক্তর প্রভাদব্ মোবভত িদয় সৃষ্ট িদয়বেল রসতোি এব্ং মসই 
মোবভত রসতোি মথদক েল এব্ং েদলর গুণ রদসর গ্রািক বেহ্বার সৃবষ্ট িদয়বেল। 
েল বব্কৃত িদল তার মথদক উৎপবত্ত িদয়বেল গেতোি। এই গেতোি মথদক উৎপবত্ত 
িদয়বেল বেবত এব্ং গদের গ্রািক ঘ্রাদণবেয়। মোবভত তত্ত্বসমূি মথদক উৎপবত্ত িদয়বেল 
এক অদচতন্ অণ্ড। মসই অণ্ড মথদকই আবব্ভূবত িদয়বেল বব্রাি পুরুদষর। এই অদণ্ডর ন্াম 



 

বেল ‘বব্দশষ’। এই বব্রাি পুরুষ ব্হুবব্য ইবেয়-বেদ্র মভে কদরবেল। মুদখ প্রদব্শ কদর 
মেমন্ ব্াক -এর অবযষ্ঠাতা অবগ্ন সৃবষ্ট কদরবেল, মতমবন্ভাদব্ ন্াবসকায় প্রদব্শ কদর 
ঘাদণবেয়র অবযষ্ঠাতা মেব্তা ব্ায়ু, মন্িদগালদক প্রদব্শ কদর চেুবরবেদয়র অবযষ্ঠাতা 
মেব্তা সূেব, কদন্ব প্রদব্শ কদর েব্দণবেদয়র অবযষ্ঠাতা মেব্তা বেকসকল উৎপি কদরবেল।  

২৭. প্রকৃবত-পুরুদষর মমােলাদভর ব্ণবন্া — প্রকৃবত পুরুষদক কখন্ও তযাগ করদত 
পাদর ন্া কারণ পুরুষ ও প্রকৃবত উভদয়ই বন্তয, পরস্পর আেয় এব্ং আবেত সম্বেেুক্ত। 
মানু্ষ মেমন্ বন্বদ্রত অব্স্থায় মথদক অদন্ক বকেু অবন্ষ্ট অনু্ভব্ কদর বকন্তু োগ্রত িদল 
মসই স্বপ্ন মদন্ পড়দলও মকান্রকম মমাি উৎপি করদত পাদর ন্া, মতমবন্ভাদব্ প্রকৃবত 
পুরুষাবের তদত্ত্বর সমযক োন্ িয় এব্ং শ্রীিবরর প্রবত বচদত্তর একাগ্রতা সাযন্ কদর 
আত্ম্াদতই পরমান্ি স্বরূপ েশবন্ কদরন্। প্রকৃবত কখদন্া তার অবন্ষ্ট সাযন্ কদর ন্া। 
মানু্ষ েবে আত্ম্বচন্তায় বন্মগ্ন থাদকন্ তখন্ বতবন্ ব্রহ্মদলাক পেবন্ত সমস্ত বব্ষদয় বব্রাগয 
লাভ কদরন্। বলঙ্গদেি বব্ন্াশ িদল মানু্ষ একমাি শ্রীিবরর আবেত স্বরূপভূত বকব্লয 
ন্ামক মঙ্গলময় মমােপে অন্ায়াদসই প্রাপ্ত কদর আর এই সংসাদর বিদর আদস ন্া।  

২৮. অষ্টাঙ্গ মোদগর বব্ব্রণ — ভগব্ান্ শ্রীকবপলদেব্ মেব্িূবতদক মাতা সদম্বাযন্ 
কদর ব্লদলন্— বতবন্ এখন্ সেীব্ মোদগর লেণ ব্লদব্ন্। মেই মোদগ বচত্তশুবদ্ধ িদয় মন্ 
সৎপদথ প্রবৃ্ত্ত িয়। বতবন্ েথাশবক্ত শাস্ত্রবব্বিত যমবাচরণ করার কথা ব্দলন্। শাস্ত্র বন্বষদ্ধ 
মে সব্ কমব তা মথদক বব্রত থাকার কথাও বতবন্ ব্দলন্। বতবন্ আরও মে সব্ বব্ষয় 
ব্দলন্ মসগুবল িল—আত্ম্তত্ত্বেদের মসব্া, যমবাথব-কামবব্ষয়ক কমব মথদক আত্ম্প্রতযািার, 
মমােযদমব আসবক্ত, পবরবমত শুদ্ধ মভােয গ্রিণ ইতযাবে। বতবন্ বব্বভি আসন্ ও প্রাণায়াদমর 
কথা এব্ং তার পদ্ধবত ব্দলন্। এরপর ন্াসাদগ্র েৃবষ্ট বস্থর কদর ভগব্াদন্র রূপ যযান্ করার 
কথা ব্দলন্। প্রথদম বতবন্ ভগব্াদন্র চরণপদ্ম যযান্ করার কথা ব্দলন্। এরপর ঊরুিয়, 
পদ্মন্াবভ যযান্ করার বব্ষয় ব্লা িয়। ভগব্াদন্র ব্েিঃস্থল ো মিালক্ষ্মীর আেয়স্থান্ এব্ং 
ো কণ্ঠপ্রদেশ মথদক বব্লবম্বত মকৌস্তভমবণর িারা সুদশাবভত, মসই কণ্ঠও যযাদন্র মোগয তা 
ব্লা িয়। ভগব্াদন্র িাবসও যযাদন্র ব্স্তু। এই িাবস বব্পুল মশাক-অশ্রুসাগর মশাষণ কদর 
থাদক। এইভাদব্ ভগব্াদন্র বব্বভি অঙ্গ-উপাঙ্গ স্মরণ কদর যযান্ মোদগর কথা ব্লা িদয়দে।     

২৯. কাল প্রব্াি ও মঘার সংসার — ভবক্তদোগ ও অষ্টাঙ্গদোগ এই েুদয়র মদযয মে 
মকান্ একবির সাযন্া করদলই েীব্ পরমপুরুষ শ্রীভগব্ান্দক মপদত পাদরন্। ভগব্ান্ 
পরমাত্ম্া পরব্রদহ্মর োগবতক পোথবসমূি তথা প্রভাব্সম্পি ব্হুবব্য বব্বচদিযর স্বরূপ 



 

বব্দশষই খযাত িদয়দে ‘কাল’ ন্াদম। ব্রহ্মাদণ্ডর আেয়স্বরূপ কাল সমস্ত েীদব্র মদযয প্রদব্শ 
কদর ভূতাবের িারা তাদের সংিার কদর থাদক। এই েগদতর শাসন্কতবা ব্রহ্মাবেরও প্রভু 
শ্রীভগব্ান্ িল কাদলর েেিলোতা বব্ষু্ণ। এই কাদলর ভদয়ই ভীত িদয় সমুদ্র মব্লাভূবম 
অবতক্রম কদর ন্া, ন্েী প্রব্াবিত িয়। এই কাদলর ভদয়ই মেব্গণ বন্দেদের েগৎ সৃবষ্ট, 
বস্থবত ও প্রলয়কাদেব বন্দেদের েুদগ েুদগ রত কদর থাদকন্। এই অবব্ন্শ্বর কাল বন্দেই 
অন্াবে। এই সকদলর উৎপােক স্বয়ং অন্ন্ত িদয়ও অদন্যর বব্ন্াশকারী। এই কাল বন্দের 
সংিার শবক্ত মৃতয িারা েদমরও মৃতুয সাযন্ কদর তাদকও বব্ন্াশ কদর মেন্।  

৩০. অযাবমবদকর তামসী গবত — ভগব্ান্ কবপলদেব্ ব্দলদেন্-- সুদখর েন্য মানু্ষ 
মে সকল বেবন্স ব্হুকদষ্ট সংগ্রি কদর থাদক ভগব্ান্ মসই সকল বব্ন্ষ্ট কদরন্, োর িদল 
মনু্ষযোবত পুন্রায় েুিঃখ মভাগ কদর। মৃতুযর পর মানু্ষ ন্রদকর বব্বভি কষ্ট এব্ং তাবমস্র, 
অেতাবমস্র এব্ং মরৌররাবে আরও ন্ান্াবব্য োতন্া স্ত্রী ও পুরুষ সকদলই পারস্পবরক 
সংসগব-েবন্ত পাদপর েন্য মভাগ কদর থাদক। সমস্ত প্রাণী পাপকদমবর িারা মপাবষত এই 
শরীর ইিদলাদকই পবরতযাগ কদর ন্রদক গমন্ কদর। শুযুমাি পাপকমব িারা কুিুম্ব মপাষদণ 
মে ব্যবক্ত রত থাদক মসই ব্যবক্ত অেতাবমস্র ন্রদক গমন্ কদর, ো অন্য সব্ ন্রকগুবলর 
মদযয সব্বাদপো কষ্টোয়ী। েীব্ সকল ন্রকদভাদগর পর শুদ্ধ িদয় পুন্রায় মনু্ষয প্রোবতদত 
েেলাভ কদর।  

৩১. ন্রদোবন্-প্রাবপ্তরূপ গবত -- মনু্ষয প্রোবত বন্দের পূব্ব কমব অনু্সাদর মেি 
প্রাবপ্তর েন্য পুরুদষর শুক্রকণা আেয় কদর ন্ারীর উেদর প্রদব্শ কদর থাদক। ঐ ব্ীেব 
গদভব প্রবব্ষ্ট িদয় একরাদি স্ত্রীর মশাবণদতর সাদথ বমবেত িদয় থাদক। এর িলস্বরূপ সন্তান্ 
ভূবমষ্ট িয়। গদভব ব্াসকালীন্ অব্স্থায় মসই েীদব্র মে োন্ তা আর থাদক ন্া, বকন্তু 
অনু্ভব্ শবক্ত ক্রমশ বৃ্বদ্ধ মপদত থাদক। ক্রমশ মসই মেি অিংবু্বদ্ধ এব্ং বব্ষয়াবে অবভমাদন্ 
মত্ত িদয় োয়। ন্ারীসঙ্গ মথদক েীদব্র মে মমাি িয় তা অন্য মকান্ সঙ্গ মথদক িয় ন্া। 
সুতরাং েীদব্র মৃতুযভয়, েীন্তা অথব্া মমাি করা উবচত ন্য়। েীদব্র স্বরূপদক 
বন্িঃসঙ্গভাদব্ আসবক্ত পবরতযাগ কদর সংসাদর বব্চরণ করা উবচত। মায়ার এই সংসাদর 
মোগ-তব্রাগযেুক্ত সমযক োন্ময়ী বু্বদ্ধর িারা মেিদক একবি গবচ্ছত ব্স্তুরূদপ গণয কদর 
মসই শরীদরর প্রবত আসবক্তিীন্ িদয় বব্চরণ করা উবচত।  

৩২. উধ্ববগবত ও পুন্েবে — কবপল মুবন্ ব্লদলন্, গৃিস্থ মানু্দষরা বন্দেদের 
আেদমাবচত যমবানু্ষ্ঠান্ কদর অথব ও কাম লাভ কদরন্। তাই অথব ও কাদমর েন্যই মস 



 

ব্ারব্ার লালাবয়ত িয়। কামাসক্ত িওয়ার েন্য এরা ভগব্েযমব আচরণ কদর ন্া। তাই 
মুবক্ত ন্া মপদয় এরা আব্ার সংসাদরই বিদর আদস। োরা ঈশ্বদরর ভক্ত তারা ব্রহ্মলাভ 
কদরন্। তাই সব্বান্তেবামী, সব্বপ্রভাব্ ভগব্াদন্র শরণ মন্ওয়া কতবব্য। বব্দশ্বর আবে স্রষ্টা 
ব্রহ্মা, মরীবচ প্রভৃবত ঋবষগণ, সন্ৎকুমারাবে মিাদোবগগণ, বসদ্ধ ও মোগপ্রব্তবকগণ সকদলই 
প্রলয়কাল এদল প্রথমাব্তাররূপ ব্রহ্মদক প্রাপ্ত িন্। তদব্ মভেেশবী উপাসন্ার কারদণ এরা 
ঈশ্বররূপী মিাকাদলর তাড়ন্ায় পুন্েবে মপদয় থাদকন্। ব্রহ্মসিচর ঋবষরাও প্রতযাব্তবন্ 
কদরন্। আব্ার োরা সমূ্পণবরূদপ গৃিাবেদত আসক্ত, ইবেয়পরব্শ, রদোগুণ প্রভাদব্ আচ্ছি 
তাদেরও পুন্েবে িয়। এরা সূদেবর েবেণায়ন্ পদথ যূমমাদগব বপতৃদলাদক প্রয়াণ কদর এব্ং 
মসখান্ মথদকই বন্ে বন্ে ব্ংদশ প্রতযাব্তবন্ কদর এব্ং েে মথদক মৃতুয পেবন্ত োব্তীয় 
কমব পূদব্বর মতই অনু্বষ্ঠত কদর।    

৩৩. মেব্িূবতর তত্ত্বোন্লাভ — কবপলদেব্ তাঁর মাতা মেব্িূবতদক সুখসাযয সাযন্ 
মাগব উপদেশ বেদয়বেদলন্। এই সাযন্ মাদগবর অভযাস করদল মেব্িূবত অবচদরই পরমপে 
প্রাপ্ত িদব্ন্ ব্দল কবপলদেব্ োবন্দয়বেল। এই সাযদন্র িারা মেব্িূবত েে-মরণরবিত 
স্বরূপ লাভ কদরবেল। োরা ভগব্ান্ কবপদলর এই মত োদন্ ন্া তারা েে মৃতুযর চদক্র 
আব্বতবত িদত থাদক। পুদির আদেশ মান্য কদর মেব্িূবত সরস্বতী ন্েীর তীদর অব্বস্থত 
বন্ে আেদম মোগসাযদন্র িারা সমাবযপ্রাপ্ত িদয়বেদলন্। মেব্িূবত যযাদন্ ব্দস পুদির ব্বণবত 
ভগব্াদন্র স্বরূদপর এক অব্য়ব্ তথা সমূ্পণব মূবতবর বচন্তায় রত িদয়বেদলন্। মেব্িূবত 
বব্রাগয ও েদথাবচত কমবানু্ষ্ঠাদন্ উৎপি োন্ িারা বচত্তশুবদ্ধ করার পর পরমাত্ম্ার যযাদন্ 
লীন্ িদয়বেদলন্। কবপলদেদব্র উপবেষ্ট সাযন্মাদগবর িারা অবত অল্পকাদলর মদযযই 
মেব্িূবত পরমাত্ম্াস্বরূপ শ্রীভগব্ান্দক প্রাপ্ত িদয়বেদলন্।   

ভাগব্দতর চতুথব স্কদে অযযায় আদে মমাি ৩১বি। এই অযযায়গুবলর ব্বণবত কাবিবন্র 
সংবেপ্ত রূপ মেদন্ মন্ওয়া োক । 

১. স্বায়মু্ভব্ মনু্ কন্যাদের ব্ংশ ব্ণবন্া — স্বায়মু্ভব্ মনু্র পত্নী শতরূপার গদভব 
বপ্রয়ব্রত এব্ং উত্তান্পাে ন্াদম েুই পুি এব্ং আকূবত, মেব্িূবত ও প্রসূবত ন্াদম বতন্বি 
কন্যা েেগ্রিন্ কদরবেল। মনু্ তাঁর কন্যা আকূবতদক প্রোপবত রুবচর সদঙ্গ বব্ব্াি 
বেদয়বেল। আকূবত একবি পুি ও একবি কন্যা েমে সন্তান্ েে বেদয়বেল। পুিবি সাোৎ 
েেরূপযারী বব্ষু্ণ এব্ং কন্যাবি লক্ষ্মীদেব্ীর অংশস্বরূপা ভগব্াদন্র বন্তযসংেুক্তা শবক্ত 
‘েবেণা’ বেদলন্। েবেণা ভগব্ান্ েেদক বব্ব্াি কদরবেল এব্ং েবেণা ব্াদরাবি পুি সন্তান্ 



 

েে বেদয়বেদলন্। এই ব্াদরােন্ পুি সন্তাদন্র ন্াম িল েথাক্রদম—দতাষ, প্রদতাষ, সদন্তাষ, 
ভদ্র, শাবন্ত, ইড়স্পবত, ইধ্ম, কবব্, বব্ভু, স্বহ্ন, সুদেব্, এব্ং মরাচন্।  

মনু্ তাঁর বিতীয় কন্যা মেব্িূবতদক কেবম ঋবষর সাদথ এব্ং তৃতীয় কন্যা প্রসূবতদক 
ব্রহ্মার পুি েে প্রোপবতর সাদথ বব্ব্াি বেদয়বেদলন্। মেব্িূবত এব্ং কেবদমর ন্য়েন্ 
কন্যার ব্রহ্মঋবষদের সাদথ বব্ব্াি িদয়বেল। কেবম কন্যা কলা মরীবচ ঋবষর পত্নী। বতবন্ 
কশযপ ও পূবণবমা ন্াদম েুবি পুি সন্তান্ েে বেদয়বেদলন্। পূবণবমার বব্রে ও বব্শ্বগ ন্াদম 
েুবি পুি সন্তান্ এব্ং মেব্কুলযা ন্াদম একবি কন্যা সন্তান্ িদয়বেল। অবি মুবন্র মবিষী 
অন্সূয়া েত্ত, েুব্বাসা এব্ং মসাম ন্াদম বতন্বি পুিসন্তান্ েে বেদয়বেল। এই পুি বতন্েন্ 
ভগব্ান্ বব্ষু্ণ, মিাদেব্ এব্ং ব্রহ্মার অংদশ সৃবষ্ট িদয়বেল।  

অবঙ্গরার পত্নী েদ্ধা বসন্াব্ালী, কুিূ, রাকা ও অনু্মবত ন্াদম চারবি কন্যা সন্তান্ 
এব্ং উতথয ও বৃ্িস্পবত ন্াদম েুবি পুি সন্তাদন্র েে বেদয়বেল। পুলস্তয মুবন্র মবিষী 
িবব্ভূব অগস্তয এব্ং বব্েব্া ন্াদম েুবি পুি সন্তাদন্র েে বেদয়বেল। বব্েব্া মুবন্র মবিষী 
ইড়বব্ড়া েদেশ্বর কুদব্দরর েে বেদয়বেল এব্ং তাঁর অপর মবিষী মকবশন্ী রাব্ণ, কুম্ভকণব 
ও বব্ভীষণ ন্াদম বতন্বি পুদির েে বেদয়বেল।  

পুলদির পত্নী কমবদেষ্ঠ, ব্রীয়ান্ এব্ং সবিষু্ণ ন্াদম বতন্বি পুি েে বেদয়বেদলন্। 
ঋবষ ক্রতুর পত্নী বক্রয়া ব্রহ্মদতদে ব্ালবখলয ন্াদম ষাি িাোর ঋবষর েে বেদয়বেল। 
ব্বশষ্টদেদব্র মবিষী ঊেবা বচিদকতু, সুদরাবচ, বব্রো, বমি, উল্বণ, ব্সুভৃেযান্ এব্ং েুযমান্ 
ন্াদম সাতবি পুদির েে বেদয়বেল। অথব্বা মুবন্র মবিষী বচবত্ত েযীবচ ন্াদম তপসযাবন্ষ্ঠ 
পুদির েে বেদয়বেল।  

ভৃগু তাঁর মবিষী খযাবতর গদভব যাতা এব্ং বব্যাতা ন্াদম েুবি পুি সন্তান্ এব্ং শ্রী 
ন্াদম একবি কন্যা সন্তাদন্র সৃবষ্ট কদরবেল। মমরু ঋবষ তাঁর েুবি কন্যা আয়বত ও বন্য়বতদক 
যাতা ও বব্যাতার সাদথ বব্দয় বেদয়বেদলন্ এব্ং তার িলস্বরূপ মৃকণ্ড এব্ং প্রাণ ন্াদম েুই 
পুদির েে িদয়বেল। মৃকদণ্ডর মাকবদণ্ডয় এব্ং প্রাদণর মব্েবশরা ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। 
মিবষব ভৃগুর কবব্ ন্াদম আরও একবি পুি িদয়বেল—তাঁর পুি বেল উশন্া। এইসব্ মুবন্গণ 
প্রোসৃবষ্টর মাযযদম মলাকবব্স্তার ঘবিদয়বেদলন্।  

২. ভগব্ান্ বশব্ এব্ং েদের বব্দিদষর সূচন্া — বমদিয় বব্েূরদক োন্ায়, 
পুরাকাদল একব্ার বব্শ্বস্রষ্টা প্রোপবতগদণর েদে মেষ্ঠ মেব্তাগণ, ঋবষবৃ্ি এব্ং অবগ্নসমূি 



 

বন্দেদের অনু্চরব্গবসি একবিত িদয়বেদলন্। প্রোপবত েে েখন্ সভাগৃদির অেকার 
েূর কদর মসই সভায় প্রদব্শ কদরবেদলন্, তখন্ ব্রহ্মা এব্ং মিাদেব্ ব্যতীত অবগ্নগণ 
সকদলই েদের মতদে প্রভাবব্ত িদয় বন্দেদের আসন্ মেদড় উদঠ োঁবড়দয়বেদলন্। মতেস্বী 
েে ব্রহ্মাদক প্রণাম কদর তাঁর আো অনু্সাদর বন্দের আসদন্ উপবব্ষ্ট িদয়বেদলন্। বকন্তু 
মিাদেব্দক আদগ মথদকই উপবব্ষ্ট মেদখ এব্ং মিাদেদব্র পে মথদক মকাদন্া সম্মান্সূচক 
ব্যব্িার ন্া মপদয় েে তা সিয করদত পাদরন্ বন্। মোগয সম্মান্ ন্া পাওয়ার েন্য েে 
অপমান্সূচক ব্াদকযর িারা মিাদেব্দক বতরস্কার কদরবেদলন্। েে মিাদেব্দক অবভশাপ 
বেদয় ব্দলবেদলন্ মে, মেব্তাগদণর মদযয বশব্ সব্ বব্ষদয়ই অযম। বতবন্ মেব্দোদগ ইে-
উদপে প্রমুখ মেব্তাদের সদঙ্গ মকাদন্া েে ভাগ পাদব্ন্ ন্া। েখন্ মিাদেদব্র প্রযান্ 
অনু্চর ন্িীশ্বর েদের অবভশাদপর কথা োন্দত পায়, তখন্ ন্িীশ্বর েেদক অবভশাপ 
বেদয় ব্দলবেল—দে মরণশীল শরীদরর কারদণ েে গব্বেুক্ত, মসই েুমববত েে এব্ং তাঁর 
অনু্চর সকদলই েেমরণরূপ সংসারচদক্র আব্দ্ধ িদয় থাকদব্। ব্রাহ্মণকুদলর প্রবত 
ন্িীশ্বদরর এই শাপব্াকয শুদন্ ভৃগুমুবন্ তাঁর বব্পরীদত েুলবঙঘয অবভসম্পাতরূপ ব্রহ্মেণ্ড 
প্রদয়াগ কদরবেদলন্। ভৃগুমুবন্ অবভসম্পাত করদল ভগব্ান্ মিাদেব্ বকবঞ্চৎ বব্মন্া িদয় 
বন্দের অনু্চরগদণর সদঙ্গ সভা মেদড় চদল বগদয়বেদলন্। এইভাদব্ শ্বশুর ও োমাতা 
পরস্পদরর প্রবত বব্দিষভাব্ মপাষণ কদর চদলবেল।  

৩. সতীর েোলদয় গমন্ প্রাথবন্া — এরই মদযয প্রোপবত ব্রহ্মা েেদক 
প্রোপবতগদণর অবযপবতরূদপ অবভবষক্ত কদরবেদলন্। এদত েদের গব্ব অবযক পবরমাদণ 
মব্দড় োওয়ায় বতবন্ েেমদিাৎসদব্র আদয়ােন্ কদরবেদলন্। এই মিােদে বতবন্ সকল 
ব্রহ্মবষব, মেব্বষব, বপতৃগণ এব্ং মেব্তাগণদক তাঁদের বন্ে বন্ে পত্নীসি আমন্ত্রণ 
োবন্দয়বেদলন্।  

েেকন্যা সতী বন্ে বপতৃগৃদি মসই েেমদিাৎসদব্র কথা শুন্দত মপদয় মিাদেদব্র 
বন্কদি মসই েদে োওয়ার েন্য প্রাথবন্া কদরবেদলন্। পত্নীর প্রাথবন্া শুদন্ মিাদেদব্র 
সৃ্মবতপদথ েে প্রোপবতর মসই ব্াদণর মত মমবদভেী কুৎবসত ব্াকযগুবল পুন্রায় উবেত 
িদয়বেল। মিাদেব্ োন্ায়, েে সতীর েেোতা িদলও বতবন্ মে মিাদেব্দক কিূব্াদকয 
বতরস্কার কদরবেল, তাদত েে ব্া তাঁর অনু্চরদের মুখ-েশবন্ করাও সতীর উবচত ন্য়।  

৪. সতীর অবগ্নপ্রদব্দশ মেিতযাগ — ভগব্ান্ মিাদেব্ মেখদলন্ মে, সতীদক েেগৃদি 
োওয়ার অনু্মবত মেওয়া ব্া তা মথদক বন্ব্ারণ উভদয়ই সতীর প্রাণন্াদশর সম্ভাব্ন্া রদয়দে। 



 

মশাদক ও মক্রাদয সতীর বচত্ত অবস্থর িদয় ওঠায় স্ত্রীস্বভাব্ব্শত তাঁর বু্বদ্ধ বব্মূঢ় িদয়বেল 
এব্ং বতবন্ মিাদেব্দক পবরতযাগ কদর বপতা-মাতার গৃদি োিা কদরবেল। বন্দের 
মসব্কদের বন্দয় সতী েদের েেশালায় মপৌঁোদল তাঁর বপতা তাদক অব্দিলা কদরবেদলন্। 
সতীর মাতা এব্ং মব্ান্ োড়া েদে উপবস্থত মকান্ ব্যবক্তই সতীর সমাের কদরন্ বন্।  

েে বশদব্র প্রবত বব্দিষ প্রকাশ করায় সতীর সদঙ্গ আগত ভূতগণ েেদক ব্য 
করদত উেযত িদল সতী বন্দের মতদে তাঁদের বন্ব্ারণ কদরবেদলন্ এব্ং েদে উপবস্থত 
সকদলর সমদে বপতা েদের বন্িা কদরবেদলন্। সতী বপতা েেদক ব্দলবেল, মিাদেদব্র 
কাদে েে অপরায কদরদেন্। মেদিতু েদের মেি মথদক সতীর সৃবষ্ট তাই সতীর েেগ্রিণ 
ব্যাপারবি কুৎবসত মব্ায িদয়বেল। তাই েদের মেিোত শরীরদক সতী মসখাদন্ই পবরতযাগ 
কদরবেল। েদের প্রবত মরাষব্শত সতী তারঁ মসই মেি তযাগ করব্ার ইচ্ছায় মেৌবগক 
প্রবক্রয়ার সািাদেয সমস্ত অদঙ্গ ব্ায়ু এব্ং অবগ্নর যারণা কদরবেদলন্।  

৫. ব্ীরভদ্র কতৃবক েেেে ধ্বংস এব্ং েে ব্য — মিাদেব্ েখন্ ন্ারদের মুখ 
মথদক শুন্দত মপদলন্ মে, েে প্রোপবত কতৃবক অপমাবন্ত িদয় সতী প্রাণতযাগ কদরদেন্ 
এব্ং মিােে মথদক সৃষ্ট ঋভুন্ামক মেব্তারা মিাদেদব্র পাষবেদের বসন্যেলদক পৃষ্ঠ-
প্রেশবদন্ ব্াযয কদরদেন্, তখন্ মিাদেব্ ভীষণ কু্রদ্ধ িদয়বেদলন্। ভয়ংকর রূপ যারণ কদর 
মিাদেব্ তার মস্তদক একবি েিা উৎপি কদর মসই েিা ভূবমদত বন্দেপ করদল তা মথদক 
ব্ীরভদ্র উৎপবত্ত লাভ কদরবেল। মিাদেব্ ব্ীরভদ্রদক আদেশ কদরন্ মে, মস মেন্ 
মিাদেদব্র পাষবেদের অবযন্ায়করূদপ দ্রুত গমন্ কদরন্ এব্ং েেসদমত েদের বব্ন্াশ 
সাযন্ কদর। 

রুদ্রানু্চরণ ব্ীরভদ্র দ্রুতগবতদত েেমণ্ডদপ উপবস্থত িদয় েেমণ্ডপগুবল মভদঙ 
মিদলবেল। তারপর েেভূবমদত েেীয় পশুব্দযর সাযন্স্বরূপ ‘সংেপন্ মোগ’ িারা েদের 
মুণ্ডদচ্ছে কদরবেল। েদের মস্তকবি ব্ীরভদ্র মসই েদের েবেণাবগ্নদত আিূবত স্বরূপ প্রোন্ 
কদর েেশালায় অবগ্নসংদোগ ঘবিদয় মসবিদক ধ্বংস করার পর বকলাস পব্বদত বিদর 
বগদয়বেল।  

৬. েদের পুন্েবীব্ন্ প্রাথবন্া — ব্ীরভদ্র মেব্তাদের পরাবেত করদল অদস্ত্রর 
আঘাদত তাঁদের সব্বাঙ্গ েত-বব্েত িদয় বগদয়বেল। মেব্তারা অতযন্ত ভীত িদয় ব্রহ্মার 
কাদে বগদয়বেদলন্ এব্ং সমস্ত বৃ্ত্তান্ত ব্রহ্মার কাদে বন্দব্েন্ কদরবেদলন্। প্রোপবত ব্রহ্মা 



 

এব্ং ভগব্ান্ ন্ারায়ণ পূব্ব মথদকই এই অবন্ষ্টকর ঘিন্ার কথা োন্দতন্, তাই তারা 
েেেদে অংশগ্রিণ কদরন্ বন্।  

ব্রহ্মা সমস্ত বব্ব্রণ শুদন্ ভগব্ান্ মিাদেব্দক প্রসি কদর েমা প্রাথবন্া করার কথা 
ব্দলবেদলন্ মেব্তাদের। ব্রহ্মাদক সদঙ্গ বন্দয় মেব্তারা বকলাদস মিাদেদব্র কাদে উপবস্থত 
িদয়বেল। মিাদেদব্র বন্কদি তাঁরা েমা প্রাথবন্া কদর, েদের পুন্রুদ্ধার এব্ং েেদক 
পুন্েবীবব্ত করার প্রাথবন্া কদরবেদলন্। এোড়া ব্ীরভদদ্রর অদস্ত্রর আঘাদত মেসকল মেব্তা 
এব্ং ঋবত্বকরা আিত িদয়বেল তাঁদের আদরাগয কামন্া কদরবেল।  

৭. বব্ষু্ণর েেেে সমাপন্ — মিাদেব্ মেব্তাদের প্রাথবন্ায় প্রসি িদয় েেদক 
পুন্েবীবব্ত কদরবেল বঠকই বকন্তু েদের মস্তদক োগ-মুণ্ড সংেুক্ত করা িদয়বেল। কারণ 
প্রোপবত েদের মস্তক েগ্ধ িদয় বগদয়বেল। েে স্বকৃত অপরাদযর েন্য মিাদেদব্র বন্কদি 
েমা অনু্দমােন্ কবরদয় ব্রহ্মার বন্দেবদশ উপাযযায় এব্ং ঋবত্বকগদণর সািাদেয েে আরম্ভ 
কদরবেদলন্।  

েদের েথাবব্বয বব্স্তার এব্ং বন্বব্বঘ্ন সমাবপ্তর েন্য ব্রাহ্মণগণ ব্ীরভদ্র, ভূত-
বপশাচাবের শাবস্তর েন্য বব্ষু্ণ মেব্তার উদেদশয বেকপাল পুদরাডাশ উৎসগব কদরবেদলন্। 
ভগব্ান্ বব্ষু্ণ রুদ্রদেব্দক বন্বেবষ্ট েেদশষরূপ ভাদগর িারা অচবন্া কদরবেদলন্ এব্ং েে 
সমাবপ্তসূচক ‘উেব্সান্’ ন্াদম কদমবর িারা মসামপায়ী এব্ং অন্য সকল মেব্তাদের 
সংদোেন্ কদর েে সমূ্পণব কদরবেদলন্।  

৮. ধ্রুদব্র ব্ন্গমন্ — উত্তান্পাদের সুন্ীবত এব্ং সুরুবচ ন্াদম েুই পত্নীর েথাক্রদম 
উত্তম এব্ং ধ্রুব্ ন্াদম েুবি পুি বেল। সুরুবচ উত্তান্-পাদের অবযক বপ্রয় বেদলন্ ব্দল 
সুরুবচর পুি উত্তমদক বন্দের মকাদল ব্বসদয় আের করবেদলন্। একই সমদয় ধ্রুব্ রাোর 
মকাদল ব্সদত চাইদল রাো তার মকান্ সমাের কদরবন্। সবতন্ পুি ধ্রুব্দক রাোর 
সমু্মদখই ঈষবাবিত িদয় সুন্ীবত অপমান্ কদরবেল। বব্মাতার এই রকম ব্যব্িাদর ধ্রুব্ 
ব্যবথত িদয়বেল। বব্মাতার কু-ব্যব্িাদরর িদল ধ্রুব্ বপতৃকুদল মকান্ ব্যবক্ত মে পদে 
অবযবষ্ঠত িদত পাদরবন্, মসই পে অবযকার করদত মবরয়া িদয় ওদঠ। ন্ারদের বন্দেববশত 
পথ অনু্োয়ী ধ্রুব্ শ্রীভগব্াদন্র যযাদন্ মগ্ন িওয়ার েন্য ব্ন্গমন্ কদরন্ এব্ং মসখাদন্ 
একাগ্রবচদত্ত শ্রীিবরর যযাদন্ বন্মগ্ন িদয়বেদলন্।  

৯. ধ্রুদব্র ব্রলাভ ও রােযপালন্ — ধ্রুদব্র স্তদব্ শ্রীিবর প্রসি িদয় ব্ালক ধ্রুব্দক 
বতবন্ েশবন্ বেদয়বেদলন্। শ্রীিবরর েশবন্লাভ কদর ধ্রুব্ আন্দি ব্যাকুল িদয় উদঠবেল এব্ং 



 

ভগব্াদন্র স্তব্ কদরবেল। শ্রীিবর ধ্রুদব্র হৃেদয়র সংকল্প বক বেল তা পূব্ব মথদকই োত 
বেল ব্দল, মলাকসমূদির বব্ন্াশ িদলও ো বব্েযমান্ থাদক এব্ং তারকারাবশর সদঙ্গ অবগ্ন, 
কশযপ, শুক্র, যমব এব্ং সপ্তবষবমণ্ডল প্রভৃবত প্রযান্ মেযাবতষ্কগুবল োদক অবব্রত প্রেবেণ 
কদর চদলদে, মসই ধ্রুব্দলাক ব্ালক ধ্রুদব্র েন্য বন্বেবষ্ট কদরবেল।  

বপতা উত্তান্পাে পৃবথব্ীর ভার অপবণ কদর ব্দন্ চদল মগদল েবিশ িাোর ব্ের 
যমবপদথ মথদক ধ্রুব্ পৃবথব্ীদক পালন্ করদব্ ব্দল শ্রীিবর ধ্রুব্দক োন্ায়। ধ্রুদব্র আকাঙ্খার 
বন্বৃ্বত্ত িওয়ার েন্য মস বপতার রােযান্ীদত বিদর বগদয়বেল। রাো উত্তান্পাে পুদির 
আিেব কথা পূদব্বই মেব্বষব ন্ারদের কাদে শুদন্বেদলন্ এব্ং পদর তা স্বয়ং প্রতযে করায় 
ধ্রুব্দক পৃবথব্ীর পালন্কতবা রূদপ অবভবষক্ত কদরবেদলন্। মশদষ রাো উত্তান্পাে বৃ্দ্ধাব্স্থায় 
সকল প্রকার আসবক্ত তযাগ কদর আত্ম্স্বরূপ বচন্তায় বন্মগ্ন িদয় ব্দন্ প্রস্থান্ কদরবেদলন্।  

১০. উত্তদমর মৃতুয এব্ং েেদের সদঙ্গ ধ্রুদব্র েুদ্ধ — ধ্রুব্ বশশুমার কন্যা ভ্রবমদক 
বব্ব্াি কদরবেল এব্ং তাঁর গদভব কল্প এব্ং ব্ৎসর ন্াদম েুই পুদির েে িদয়বেল। ধ্রুদব্র 
বিতীয় পত্নী বেল ব্ায়ুর কন্যা ইলা এব্ং তাঁর গদভব উৎকল ন্াদম একবি পুি এব্ং একবি 
কন্যা েে িদয়বেল। উত্তদমর তখন্ও পেবন্ত বব্ব্াি িয়বন্। একবেন্ উত্তম মৃগয়া করদত 
মগদল বিমালয় পব্বদত এক ব্ন্শালী েে িারা বন্িত িদয়বেল। উত্তদমর মাতা সুরুবচ 
ব্ন্মদযয োব্ান্দল মৃতুযমুদখ পবতত িদয়বেদলন্। 

ধ্রুব্ মাতার মৃতুযসংব্াদে মশাদক, মক্রাদয এব্ং প্রবতদশায সৃ্পিায় অযীর িদয় েয়-
রদথ আদরািন্ কদর েেদের ব্াসভূবমর উদেশয োিা কদরবেল। েেদের ব্াসভূবমদত 
উপবস্থত িদয় বতবন্ মিাব্লশালী েেদের সাদথ েুদদ্ধ অব্তীণব িদয়বেদলন্। ধ্রুদব্র সাদথ 
েুদদ্ধ পরাবেত িদয় েেরা রণদেি মথদক পলায়ণ কদরবেল বঠকই বকন্তু তাঁরা আসুরী 
মায়া ধ্রুদব্র উপদর প্রদয়াগ কদরবেল। অসুররা ধ্রুদব্র উপদর অবত েুস্তর মায়া বব্স্তীণব 
কদরদে শুদন্ মুবন্গণ মসখাদন্ উপবস্থত িদয় ধ্রুদব্র মঙ্গল কামন্া কদরবেল।  

১১. েুদ্ধ ব্ে করার েন্য ধ্রুদব্র প্রবত স্বায়মূ্ভব্ মনু্র উপদেশ এব্ং ধ্রুদব্র 
েুদ্ধবব্রবত— শ্রীন্ারায়দণর ন্াদমর মবিমা শুন্দল েুস্তর মৃতুযদকও অন্ায়াদসই উত্তীণব করা 
োয় ঋবষদের এই কথা েব্ণ কদর ধ্রুব্ও আচমন্ কদর বন্দের যনু্দক ন্ারায়ণ কতৃবক 
বন্বমবত ন্ারায়ন্াস্ত্র মোেন্া কদরবেদলন্। ন্ারায়দণর আবব্ষৃ্কত অস্ত্র ধ্রুদব্র যনু্দক মোবেত 
িওয়া মাি ধ্রুব্ ব্হুসংখযক বন্রপরায েেদক ব্য করদত শুরু কদরবেল। এই মেদখ ধ্রুদব্র 



 

বপতামি স্বায়মু্ভব্ মনু্র মদন্ েেদের প্রবত করুণা েদেবেল এব্ং বন্দের মপৌি ধ্রুব্দক 
েুদ্ধ ব্ে করার উপদেশ বেদয়বেদলন্।  

স্বায়মু্ভব্ মনু্ ধ্রুব্দক ব্দলবেদলন্ মে, ভ্রাতৃিতযায় কু্রদ্ধ িদয় ধ্রুব্ও মে বন্রপরায 
েেদের ব্য করদে তাদত ধ্রুব্ও ভগব্ান্ বশদব্র ভ্রাতৃতুলয বপ্রয় সখা েোবযপ কুদব্দরর 
কাদে অপরাযী িদয়দে। সুতরাং ধ্রুব্ মেন্ ন্ম্র ব্চদন্র িারা কুদব্রদক প্রসি কদরন্, োদত 
কুদব্র তাঁদের ব্ংদশর েবতসাযদন্ বন্েুক্ত ন্া িয়। এইভাদব্ মনু্ তাঁর মপৌি ধ্রুব্দক 
অনু্শাসন্ প্রোন্ কদরবেল এব্ং মিবষবগদণর সদঙ্গ বন্েদলাদক প্রস্থান্ কদরবেল।  

১২. কুদব্দরর বন্কি ধ্রুদব্র ব্রলাভ ও বব্ষু্ণযাদম গমন্ — মনু্র কথা শুদন্ ধ্রুদব্র 
মক্রায শান্ত িদয়দে, েেদের ব্য মথদক বতবন্ বন্বৃ্ত্ত িদয়দেন্ এব্ং কুদব্দরর সমু্মদখ 
কৃতাঞ্জবলপুদি েন্ডয়মান্ িদয়দেন্— এই সব্ মেদখ কুদব্র অতযন্ত প্রসি িদয় ধ্রুব্দক মন্ 
মদতা ব্র মচদয় বন্দত ব্দলবেল। েেরাে কুদব্র ধ্রুব্দক ব্র গ্রিদণর েন্য অনু্দরায করদল 
ধ্রুব্ও োন্ায় তাঁর হৃেদয় মেন্ শ্রীভগব্াদন্র ‘ধ্রুব্া সৃ্মবত’ বন্তয োগরূক থাদক, োর িারা 
েুস্তর সংসার সমুদ্র অন্ায়াদসই অবতক্রম িওয়া োয়। কুদব্র প্রসি িদয় ধ্রুব্দক 
ভগব্ৎসৃ্মবত প্রোন্ কদরবেল। ধ্রুব্ বব্বভি ঐশ্বেব মভাদগর িারা বন্দের শুভ কমবিল এব্ং 
েোবে অনু্ষ্ঠাদন্র িারা অশুভ কমবিল এই েুইদয়রই েয়সাযন্ কদর েবিশ িাোর ব্ের 
পৃবথব্ীদক শাসন্ কদরবেদলন্। এরপর বতবন্ ব্েবরকােদম চদল বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ সুি 
এব্ং ন্ি ন্াদম শ্রীিবরর েুই বব্দশষ বপ্রয় পাষবে ধ্রুব্দক বব্ষু্ণযাদম বন্দয় োওয়ার েন্য 
এদসবেদলন্। তাঁরা োন্ায়, ধ্রুব্ও বব্ষু্ণপদের অবযকার কদরদে, ধ্রুদব্র মকান্ পূব্বপুরুষ 
মসই যাদম অবযষ্ঠান্ করদত সমথব িয়বন্। শ্রীভগব্ান্ স্বয়ং ধ্রুদব্র েন্য উৎকৃষ্ট রথ 
পাবঠদয়বেল। মসই বেব্য রদথ আদরািন্ কদর ধ্রুব্ বব্ষু্ণযাদম গমন্ কদরবেদলন্।  

১৩. ধ্রুব্ ব্ংদশর ব্ণবন্া এব্ং মব্ন্বপতা অদঙ্গর বৃ্ত্তান্ত — ধ্রুব্ ব্ান্প্রস্থ অব্লম্বন্ 
করদল  তাঁর পুি উৎকল বপতার রােসম্পে ও বসংিাসন্ গ্রিণ ন্া করায় কুলবৃ্দ্ধ এব্ং 
মন্ত্রীগণ তাঁর মোি ভাই ভ্রবম-পুি ব্ৎসরদক রােপদে অবভদষক কদরবেদলন্। ব্ৎসদরর 
মপ্রয়সী ভােবা স্বব্বীবথর গদভব পুষ্পাণব প্রমুখ ন্াদম েয় পুদির েে িদয়বেল। পুষ্পাদণবর প্রভা 
ও মোষা ন্াদম েুই মবিষী বেদলন্ এব্ং তাঁদের মদযয প্রভার প্রাতিঃ, মযযবিন্ ও সায়ং ন্াদম 
বতন্বি পুি েে গ্রিণ কদরবেল। মোষারও বতন্ পুি বেল— প্রদোষ, বন্শীথ এব্ং বু্যষ্ট। 
বু্যদষ্টর পত্নী পুষ্কবরণীর গদভব সব্বদতো ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। সব্বদতোর পত্নী 
আকূবতর গদভব চেুিঃ ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। বতবন্ই চােুষ মিন্তদরর মনু্ বেদলন্। 



 

চেুিঃ মনু্র পত্নী ন্ভব্লা ব্াদরােন্ পুদির েে বেদয়বেল। এই ব্াদরােন্ পুদির মদযয 
উলু্মক পত্নী পুষ্কবরণীর গদভব েয় পুদির েে িদয়বেল। এই েয়েন্ পুদির মদযয অদঙ্গর 
পত্নী সুন্ীথা মব্ন্ ন্াদম এক পুদির েে বেদয়বেদলন্। মব্দন্র মেৌরাত্ম্য সিয করদত ন্া 
মপদর তার বপতা রােবষব অঙ্গ রােযান্ী মেদড় চদল বগদয়বেদলন্।  

১৪. মব্দন্র রােযাবভদষক ও মৃতুয — মিারাো অঙ্গ রােত্ব তযাগ কদর চদল োওয়ার 
পদর ঋবষবৃ্ি মব্ন্দক পৃবথব্ীর অবযপবতপদে অবভদষক কদরবেদলন্। মব্ন্ অতযন্ত বন্ষু্ঠর 
েণ্ডোতা িওয়ায় বন্দের রাদেয সমস্ত যমব-কমব বন্বষদ্ধ কদর বেদয়বেল। ব্রাহ্মণগণদক মব্ন্ 
বন্দের পূো করার কথা ব্দলবেল এব্ং বতবন্ই পূোদ্রদব্যর অগ্রভাগ গ্রিণ করদব্ ব্দল 
োন্ায়। ঋবষগণ কুবপত িদয় মব্ন্দক অবভশাপ বেদয়বেল োর িদল তার মৃতুয িদয়বেল।     

১৫. পৃথুর উৎপবত্ত এব্ং রােযাবভদষক — ঋবষগণ পুিিীন্ মব্দন্র ব্াহু েুবি মন্থন্ 
করার িদল একবি স্ত্রী এব্ং একবি পুরুদষর উদ্ভব্ ঘদিবেল। বেবন্ পুরুষ তাঁর ন্াম বেল 
পৃথু। এই পৃথু বেল বব্ষু্ণর অংশাব্তার। ঋবষগণ পৃথুর অবভদষদকর আদয়ােন্ কদরবেদলন্। 
মশাভন্ ব্স্ত্র ও অলংকাদর অলংকৃত মিারাো পৃথুদক েথাবব্বয অনু্োয়ী রােপদে অবভবষক্ত 
করা িদয়বেল।  

১৬. সূতগণ কতৃবক পৃথুর স্তব্ — পৃথু সূতগণদের োন্ায় বতবন্ তখন্ও পেবন্ত 
এমন্ মকান্ প্রশংসন্ীয় কদমবর েন্য েগদত প্রবসবদ্ধলাভ কদরন্ বন্ োর েন্য মলাদক তার 
গুণগান্ করদব্ন্। এমত অব্স্থায় পৃথু কীভাদব্ মুবন্দের িারা বন্দের স্তুবত গান্ করাদব্ন্। 
এই ব্াকয শুদন্ সূতগন্ প্রসি িদয়বেল এব্ং পৃথুর বন্দষয সদত্ত্বও তাঁরা স্তুবতগান্ কদরবেল। 
সূতগণ স্তুবত কদর ব্দলবেদলন্, যমবরেকগদণর মদযয সব্বদেষ্ঠ মিারাো পৃথু সব্বদলাকদক 
যমবপদথ প্রবৃ্ত্ত কদর যদমবর মেবাো রো করদব্ন্ এব্ং তার বব্দরাযী োরা তাঁদের েবণ্ডত 
করদব্ন্। পৃথু স্বগবদলাক এব্ং ভূদলাক উভয় মলাদকরই বিতসাযন্ করদব্ন্। পৃথু পরস্ত্রীদক 
মাতার মদতা ভবক্ত করদব্ন্, বন্ে পত্নীদক অযবাঙ্গ রূদপ মেখদব্ন্, প্রোদের প্রবত মপাষণ 
করদব্ন্ বপতৃদস্নি এব্ং ব্রহ্মব্ােীগদণর ভৃতযস্বরূপ িদব্ন্। ক্রদম পৃথুর মিত্ব ও মতেস্বীতার 
কাবিবন্ বব্স্তার লাভ করদল মলাদকর িারা তা সব্বি গীত িদব্। পৃথু প্রোগদণর েুিঃখ-দশাক 
ঘুবচদয় ভূমণ্ডদলর অযীশ্বর িদব্ন্। মেষ্ঠ মেব্তা, অসুরগণও পৃথুর মািাত্ম্য ও প্রভাদব্র 
েয়গাদন্ মুখর িদব্ন্। 

১৭. পৃবথব্ী সংিাদর পৃথুর উদেযাগ — েখন্ ঋবষগণ পৃথুদক রাদেয অবভদষক কদর 
তাঁদক প্রোদের রেকরূদপ মঘাষণা করদলন্ তখন্ পৃবথব্ী অিিীন্ িদয় বগদয়বেল। েুযায় 



 

কাতর প্রোরা পৃথুর কাদে অিোদন্র ব্যব্স্থা করার েন্য প্রাথবন্া কদরবেল। অিাভাদব্র 
কারণ বু্ঝদত মপদর মিাকু্রদ্ধ িদয় পৃথু পৃবথব্ীদক লেয কদর ব্াণ মোেন্া করদলন্। পৃবথব্ী 
ভীত ও কবম্পত িদয় পলায়ন্ কদরবেদলন্ বকন্তু পৃথুর মথদক বতবন্ রো পান্বন্। তখন্ 
একান্ত েুিঃবখত হৃেদয় বতবন্ পলায়দন্র মচষ্টা মথদক বন্বৃ্ত্ত িদয়বেদলন্ এব্ং পৃবথব্ী পৃথুর 
কাদে প্রাথবন্া কদরবেল োদত পৃথু তাদক িতযা ন্া কদর।  

১৮. কামদযনু্রূপা অব্ন্ী মোিন্ — মরাষাবিত পৃথুদক মেদখ ভীত পৃবথব্ী োন্ায় 
মে, ব্রহ্মা পুরাকাদল মেসকল ঔষবয ব্া যান্যাবে সৃবষ্ট কদরবেদলন্, অসৎ েুরাচারী মলাক 
োরা বন্দেদের েীব্দন্ মকান্ রকম যমবীয় অনু্শাসন্ পালন্ কদরবন্, তারাই সমস্ত বকেু 
মভাগ করদে। মসই েন্য পৃবথব্ী েদের কারদণ সমস্ত ঔষবয বন্দের মদযয গ্রাস কদরবেল।  

পৃবথব্ী পৃথুদক োন্ায়, েবে পৃথু সব্বপ্রাণীর  অভীবিত, ব্লকারক খােয লাভ করদত 
ইচ্ছা কদরন্ তািদল পৃথু পৃবথব্ীর উপেুক্ত ব্ৎস, মোিন্পাি এব্ং মোিন্কতবা োদত সংগ্রি 
কদরন্। পৃবথব্ী মসই ব্ৎসর মস্নিব্শত েুগ্ধরূদপ পৃথুর অভীষ্ট সমস্ত ব্স্তুই প্রোন্ করদব্। 
তাোড়াও পৃবথব্ী বন্দেদক সমতল করার ইচ্ছা পৃথুর কাদে প্রকাশ কদরন্। োদত ব্ষবা 
ঋতু অবতক্রান্ত িদল ইেকৃত ব্ষবারূপী েলসম্পে পৃবথব্ীর উপদর সব্বি পবরব্যাপ্ত িদয় 
থাকদত পাদর। এই ভাদব্ পৃবথব্ীর বভতদরর মে আদ্রতা তা বব্ন্ষ্ট িদব্ ন্া। পৃবথব্ীর এই 
বপ্রয় ও বিতকর ব্াকয শুদন্ পৃথু তা স্বীকার কদর বন্দয়বেদলন্ এব্ং স্বায়মু্ভব্ মনু্ ব্ৎস কদর 
বন্দের িাদত সমস্ত রকম ওষবয েুগ্ধরূদপ মোিন্ কদর বন্দয়বেদলন্। পৃথুর মদতা অন্যান্য 
বব্েেদন্রাও পৃথুর ব্শযতা স্বীকার কদর েুগ্ধোদন্ প্রবৃ্ত্ত পৃবথব্ীর কাে মথদক বন্দের 
বন্দের অভীষ্ট ব্স্তু মোিন্ কদর বন্দয়বেদলন্।  

১৯. মিারাে পৃথু কতৃবক শত অশ্বদময েদের  অনু্ষ্ঠান্ এব্ং ইেব্দযােযত পৃথুদক 
ব্রহ্মার বন্ব্ারণ — মিারাো পৃথুর শত অশ্বদময েে অনু্ষ্ঠাদন্র আদয়ােন্ মেদখ মেব্রাে 
ইে মভদব্বেল মে, পৃথুর কমব তাঁর কমবদকও অবতক্রম কদর োদব্। এই েন্য পৃথু েখন্ 
অবন্তম অথবাৎ শততম েদের িারা ভগব্ান্ েদেশ্বদরর আরাযন্া কদরবেদলন্ তখন্ ইে 
ঈষবাব্দশ গুপ্তরূদপ তাঁর অশ্ববিদক িরণ কদরবেল। অবি এর প্রবতবব্যান্ করদত ব্লায় 
মিারাো পৃথুর পুি প্রচণ্ড কু্রদ্ধ িদয় ইেদক িতযা করার েন্য তাঁর পিাদত যাব্ন্ 
কদরবেদলন্। অশ্ব িরদণর ইচ্ছায় ইে মেসকল রূপ যারণ কদরবেদলন্, মসগুবলদক পাখণ্ড 
ব্লা িয়। পৃথুর েে ন্ষ্ট করব্ার ইচ্ছায় েেীয় অশ্ব িরণ কাদল ইে মে রূপ গ্রিণ এব্ং 
পবরতযাগ কদরবেদলন্, মসই সব্ ‘ন্গ্ন’, ‘রক্তাশ্বর’ তথা ‘কাপাবলক’ প্রভৃবত পাখণ্ড পূণব 



 

আচাদর মানু্দষর বু্বদ্ধ প্রায়ই মমাবিত িদয় োয়। মানু্ষ ভ্রদমর ব্শীভূত িদয় এগুবলদক যমব 
ব্দল স্বীকার কদর বন্দয় এদের প্রবত আসক্ত িদয় পদর।  

ইদের এই অসোচরদণর কথা োন্দত মপদর পৃথু কু্রদ্ধ িদয় বন্দের যনু্ উেযত 
কদর তাদত ব্াণ আদরাপন্ কদরবেল। এমন্ সমদয় স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁর সমু্মদখ উপবস্থত 
িদয়বেদলন্ এব্ং ইেদক িতযা করা মথদক পৃথুদক বতবন্ বব্রত কদরবেদলন্। ব্রহ্মা পৃথুদক 
ব্দলবেল, পৃথুর কীবতব-কৃবতত্ব এমবন্দতই বব্পুল ও ব্যাপক, তাই পৃথু একশত মথদক একবি 
কম েে মেন্ কদর। ব্রহ্মা অনু্দরায োন্াদল পৃথু েে সম্পদকব আগ্রি তযাগ কদর ইদের 
সদঙ্গ প্রীবতপূব্বক সবে স্থাপন্ কদরবেদলন্।  

২০. পৃথুর েেশালায় ভগব্ান্ বব্ষু্ণর আবব্ভবাব্ ও পৃথুদক বব্ষু্ণর উপদেশ — 
মিারাে পৃথুর বন্রান্িইবি েদের িারা েদেশ্বর ভগব্ান্ বব্ষু্ণ প্রসি িদয়বেদলন্ এব্ং 
বতবন্ ইদের সাদথ মসখাদন্ উপবস্থত িদয়বেদলন্। ইে পৃথুর শত অশ্বদময েদে মে বব্ঘ্ন 
ঘবিদয় অপরায কদরবেল শ্রীভগব্ান্ তার েন্য ইেদক েমা কদর বেদত অনু্দরায কদরবেল।  

বব্ষু্ণ পৃথুদক ব্দলবেল, পৃথু মেন্ উত্তম, মযযম এব্ং অযম সকদলর প্রবত সমেশবী 
িন্। পৃথু মেন্ সুখ ও েুিঃদখও সমাব্স্থায় মথদক মন্ ও ইবেয় ব্গবদক েয় কদর শ্রীভগব্াদন্র 
িারা উপকবল্পত অমাতয প্রভৃবত রােপুরুষগদণর সািাদেয এই বন্বখল বব্দশ্বর রেণাদব্েণ 
কদরন্। পৃথু েবে পুণযাত্ম্া ব্রাহ্মণদের যমবদকই প্রাযান্য বেদয় এব্ং সকল বব্ষদয় বন্রাসক্ত 
িদয় এই পৃবথব্ীদক ন্যায় অনু্সাদর পালন্ কদর, তািদল সমস্ত মলাক পৃথুর প্রবত আসক্ত 
িদব্ এব্ং স্বল্প বকেুবেদন্র মদযযই পৃথু তাঁর গৃদি স্বয়মাগত সন্কাবে বসদ্ধগদণর েশবন্লাভ 
করদব্। ভগব্ান্ বব্ষু্ণ এইরূদপ উপদেশ বেদল মিারাে পৃথু তার উপদেশ বশদরাযােব 
কদরবেদলন্। 

২১. মিারাে পৃথু কতৃবক বন্ে প্রোদের উপদেশ োন্ — মিারাে পৃথু সমস্ত 
মলাদক পূেন্ীয় মিাপুরুষ পেবব্দত ভূবষত িদয়বেদলন্। বতবন্ ব্হুবব্য অন্ব্েয ও 
েন্কলযাণমূলক বব্বভি কাে অনু্বষ্ঠত কদর সব্বি বব্পুল েশ অেবন্ কদরবেদলন্। মকান্ 
এক সমদয় বতবন্ এক মিাসদি েীবেত িদয়বেদলন্ এব্ং এই উপলদে মসখাদন্ মেব্তা, 
ব্রহ্মবষব ও রােবষবগদণর এক বৃ্িৎ সদেলন্ িদয়বেল। মসখাদন্ বতবন্ যযান্-স্তুবত-পূোবে 
মান্বসক, ব্াবচক এব্ং শারীবরক বক্রয়ার িারা শ্রীবব্ষু্ণর ভেন্া করদত ব্দলবেদলন্। বতবন্ 
হৃেদয় মকান্রূপ কপিতা ন্া মরদখ েৃঢ় বব্শ্বাস রাখার কথা ব্দলদেন্, োর িদল কমবিল 
প্রাবপ্ত অব্শযই ঘিদব্। ভগব্ান্ মলাক-সংগ্রি ব্া মলাক-বশোর েন্য মে যদমবর উপদেশ 



 

কদরদেন্ পৃথু মসই ভগব্ে যমব পালদন্ই তৎপর থাকদত ব্দলদেন্ সকলদক। তাঁর এইসব্ 
উপদেশ ব্াকয শুদন্ সাযুপুরুষগণ সাযুব্াে উচ্চারণ কদরবেদলন্।  

২২. মিারাো পৃথুদক সন্ৎকুমাদরর উপদেশ — প্রোগণ মিাপরাক্রমশালী পৃবথব্ীর 
উদেদশয তাঁদের প্রণবত েখন্ বন্দব্েন্ কদরবেল তখন্ মসখাদন্ চারেন্ মুবন্দেষ্ঠ উপবস্থত 
িদয়বেদলন্। এই সন্কাবে মুবন্গণ পৃথুর অঘবয গ্রিণ কদরবেদলন্। সন্কাবে মুবন্গণ পৃথুদক 
মেি, ইবেয়, বু্বদ্ধ, প্রাণ এব্ং অিংকাদরর িারা আবৃ্ত োব্তীয় স্থাব্র-েঙ্গম প্রাণী সমূদির 
হৃেদয় েীদব্র অন্তেবামী আত্ম্ারূদপ ভগব্ান্ মে সব্বিই সাোৎ প্রকাবশত িদচ্ছন্—তাঁদক 
‘বতবন্ই আবম’ এইরূদপ োন্দত ব্দলবেদলন্। পৃথু সন্কাবে মুবন্গদণর িারা এইভাদব্ 
আত্ম্তত্ত্ব বব্ষদয় উপবেষ্ট িদয় তাঁদের প্রসংশা কদরবেদলন্।  

২৩. পৃথুর তপসযা ও বব্কুদণ্ঠ গমন্ — সমস্ত েীব্ন্ পৃবথব্ীর শাসন্ভার ব্িন্ কদর 
অবন্তদম পৃথু মমাদের েন্য উদেযাগী িদয়বেদলন্। বতবন্ পৃবথব্ীর ভার পুিদের িাদত অপবণ 
কদর তদপাব্দন্ প্রস্থান্ কদরবেদলন্। পৃথুর সদঙ্গ তার পত্নী অবচবদেব্ীও তদপাব্দন্ 
বগদয়বেদলন্। শ্রীবব্ষু্ণর মসব্ার অবযকারলাদভ অবভলাষী িদয় পৃথু উচ্চতম পেবাদয়র তপসযার 
অনু্ষ্ঠান্ কদরবেদলন্।  

ক্রদম পৃথুর তপসযা সুপবরণত িদয় উঠদল বতবন্ বন্দের বচত্তদক েৃঢ়ভাদব্ 
পরমাত্ম্াদত লগ্ন কদর ব্রহ্মভাদব্ বস্থত িদয় বন্ে শরীর বব্সেবন্ বেদয়বেদলন্ এব্ং পরমযাদম 
গমন্ কদরবেদলন্। অবচবদেব্ীও স্বামীর মত পরম ভগব্ৎপেই লাভকদরবেদলন্।  

২৪. পৃথুর ব্ংশ পরম্পরা এব্ং প্রদচতাগদণর প্রবত ভগব্ান্ রুদদ্রর উপদেশ — 
পৃথুর পর তাঁর পুি বব্বেতাশ্ব রাো িদয়বেল। বন্দের ভ্রাতাদের প্রবত েত্নশীল িওয়ায় 
বব্বেতাশ্ব চার ভ্রাতাদক রাদেযর এক এক বেদকর আবযপতয সমপণব কদরবেদলন্। 
বব্বেতাশ্বর পত্নী বশখবণ্ডন্ী বতন্বি পুি েে বেদয়বেদলন্, েথা—পাব্ক, পব্মান্ এব্ং শুবচ। 
বব্বেতাশ্ব অন্তযবান্ িওয়ার পর বিতীয় পত্নী ন্ভস্বতী িবব্যবান্ ন্ামক পুদির েে বেদয়বেল। 
িবব্যবাদন্র পত্নী আব্ার েয় পুদির েে বেদয়বেল। এদের মদযয ব্বিবষে সমুদদ্রর কন্যা 
শতদ্রুবতদক বব্ব্াি কদরবেল। শতদ্রুবত প্রদচতা ন্াদম েশবি পুদির েে বেদয়বেল।  

সাযুস্বভাব্ বব্বশষ্ট প্রদচতাগণ বপতার আদেশ অনু্োয়ী তপসযার েন্য পবিমবেদক 
োিা কদরবেল। বকেুেূর োব্ার পর তাঁরা একবি সদরাব্র মেখদত মপদয়বেল। তারা 
মেদখবেদলন্ মসই সদরাব্র মথদক স্বয়ং মিাদেব্ বন্ে অনু্চরগদণর সদঙ্গ বন্ষ্ক্রান্ত িদচ্ছন্। 



 

মিাদেব্ প্রদচতাগণদক ব্দলবেল মে, ব্যক্ত-অব্যক্ত প্রকৃবত এব্ং েীব্সংেক পুরুষ 
উভদয়রই বন্য়ন্তা ভগব্ান্ ব্াসুদেদব্র শরণ মন্য়। বন্ে ব্ণবােমযমব বন্ষ্ঠা সিকাদর 
পালন্কারী ব্যবক্ত শতেদের পর ব্রহ্মার পেপ্রাপ্ত িয় এব্ং এর পদর বশব্ পে লাভ কদর 
থাদক। বকন্তু মে ব্যবক্ত ভগব্াদন্র প্রবত অন্ন্য ভবক্তশীল, মস মৃতুযর পদরই ভগব্ান্ 
ন্ারায়দণর মসই পরমপে লাভ কদর থাদক। রুদ্ররূদপ অব্বস্থত মিাদেব্ তথা অন্যান্য 
আবযকাবরক মেব্তা বন্দেদের অবযকার কাদলর অদন্ত মস পে লাভ করদব্। এরপর 
রুদ্রদেব্ শ্রীন্ারায়দণর স্তুবত করদত শুরু কদরবেদলন্।  

মিাদেব্ প্রদচতাগণদক পরমাত্ম্া শ্রীিবরদক পুন্িঃ পুন্িঃ স্তব্, যযান্, রূপাবের িারা 
আরাযন্া করদত ব্দলবেদলন্। মিাদেব্ তাঁদের ‘দোগাদেশ’ ন্ামক মস্তাি শুবন্দয়বেদলন্। 
বতবন্ পরমাত্ম্ার মে স্তব্ প্রদচতাগণদক শুবন্দয়বেদলন্ একাগ্রবচদত্ত তা েপ করদত করদত 
কদঠার তপসযায় লীন্ িওয়ার কথা ব্দলবেদলন্। বতবন্ আরও োন্ান্, তপসযা সমূ্পণব িদল 
প্রদচতাগণ অভীষ্ট িল লাভ করদব্।  

২৫. পুরঞ্জদন্র উপাখযান্ — প্রদচতাগণ েখন্ েশ সিস্র ব্ৎসর রুদ্রদেদব্র কবথত 
মোগাদেশ মস্তাদির েদপ রত বেদলন্, তখন্ই তাঁদের বপতা প্রাচীন্-ব্বিব কমবকাদণ্ড 
বব্দশষভাদব্ আসক্ত িদয় পদড়বেদলন্। বতবন্ কমবসমূদির িারা পরমান্ি প্রাবপ্ত লাভ করদত 
মচদয়বেদলন্। মেব্বষব ন্ারে প্রাচীন্ব্বিবদক তখন্ পরমাথবতত্ত্ব সম্পদকব অব্বিত করার েন্য 
উপদেশ বেদয়বেদলন্।  

মেব্বষব ন্ারে প্রাচীন্ ব্বিবদক পুরঞ্জদন্র উপাখযান্ শুবন্দয়বেদলন্। পুরঞ্জন্ বেদলন্ 
প্রাচীন্ কাদলর এক মিােশস্বী রাো। পুরঞ্জন্ ব্াসদোগয স্থাদন্র সোদন্ সমগ্র পৃবথব্ী 
ঘুদরবেদলন্ এব্ং অব্দশদষ এক ন্ব্িারেুক্ত ন্গর মেখদত মপদয়বেদলন্। মসই ন্গদরর 
ব্াইদর উপব্দন্ পুরঞ্জন্ এক পরমা সুিরী ন্ারীদক বব্চরণ করদত মেদখ তাঁর রূদপ মুগ্ধ 
িদয়বেদলন্। মসই পরমা সুিরী ন্ারী বব্ব্াদির েন্য উত্তম পুরুষ অদিষণ করবেদলন্। 
তাঁরা েুেদন্ই এদক অপদরর প্রবত মমাবিত িদয়বেল। অতিঃপর তারা বব্ব্াি-ব্েদন্ আব্দ্ধ 
িদয় পুরীদত প্রদব্শ কদর শত ব্ৎসর আন্ি উপদভাগ কদরবেদলন্। কাদমর ব্শযতা স্বীকার 
করায় মমািগ্রস্ত িদয় বতবন্ তাঁর পত্নী কতৃবক প্রব্বঞ্চত িদয়বেদলন্। তাঁর পত্নী েখন্ মে মে 
কাে করদতন্, পুরঞ্জন্ও মসই একই কাদে প্রবৃ্ত্ত িদতন্। পবরব্ার সি সমস্ত প্রকৃবতব্গবও 
পুরঞ্জদন্র সদঙ্গ প্রতারণা কদরবেল। মসই মূখব রাো বন্দের িারা চাবলত ন্া িদয় পরব্শ 
িদয় শুযুমাি অনু্করণ কদর োবচ্ছদলন্।  



 

২৬. পুরঞ্জদন্র মৃগয়া গমন্ এব্ং মবিষীর মকাপ — একবেন্ রাো পুরঞ্জন্ পঞ্চপ্রস্থ 
ন্াদম ব্দন্ মৃগয়ার েন্য গমন্ কদরবেদলন্। েুযা ও তৃষ্ণায় কাতর িদয় বতবন্ বশকার 
মথদক রােভব্দন্ বিদর এদসবেদলন্। মৃগয়ায় বতবন্ তাঁর পত্নীদক সদঙ্গ বন্দয় ন্া োওয়ায় 
তার পত্নী রাগাবিত িদয় ভূবমতদল শয়ন্ কদরবেল। পুরঞ্জন্ এই অব্স্থায় পত্নীদক মেদখ 
অতযন্ত বব্হ্বল িদয় তাদক সান্ত্বন্া বেদয়বেদলন্। বকন্তু তার পত্নীর বেক মথদক মকান্ প্রকার 
প্রণয় সূচক বচদহ্নর প্রকাশ ঘদিবন্। তখন্ পুরঞ্জন্ যীদর যীদর অনু্ন্য়-বব্ন্দয়র িারা পত্নীর 
মান্ভঞ্জদন্ প্রয়াসী িদয়বেদলন্। 

২৭. চণ্ডদব্গ কতৃবক পুরঞ্জন্পুরী আক্রমণ এব্ং কালকন্যার কাবিবন্ — ব্হুবব্য 
বব্লাদসর িারা পুরঞ্জদন্র পত্নী তাদক ব্শীভূত কদর সুখ-সদম্ভাদগ রত িদয়বেদলন্। চণ্ডদব্গ 
ন্াদম এক গেব্বরাে বেদলন্। বেবন্ বন্দের অযীদন্ বতন্শত ষাি েন্ মিাব্লব্ান্ গেব্ব 
মরদখবেদলন্। এই সকল গেব্ব ক্রমাগত পবরভ্রমণ কদর এব্ং মভাগবব্লাস দ্রব্যসমূদি 
পবরপূণব ন্গরীর লুণ্ঠন্ ও বব্ন্াশ সাযন্ কদর থাদক। গেব্বরাে চণ্ডদব্দগর অনু্চরগণ রাো 
পুরঞ্জদন্র ন্গরী লুণ্ঠন্ করদত শুরু করায় পুরঞ্জদন্র পঞ্চিন্ােুক্ত সপব প্রোগর তাঁদের 
ব্াযা বেদয়বেল। মসই সপব একাকী মসই বব্শাল গেব্বদের সদঙ্গ একশত ব্ৎসর েুদ্ধ 
কদরবেল। একাকী এত ব্ৎসর েুদ্ধ করায় মসই সপব ক্রমশ সুব্বল িদয় পদর, তা মেদখ 
পুরঞ্জন্ েুবিন্তাগ্রস্ত িদয়বেদলন্।  

ইবতমদযয কাদলর এক কন্যা পবত অদিষদণ বিভুব্ন্ পেবিন্ করবেল। বকন্তু মস 
ভাগযিীন্া িওয়ায় মকউই তাদক গ্রিণ করদত সম্মত িয়বন্। এইভাদব্ বন্রাশ িদয় এরপর 
কাল কন্যা ন্ারদের উপদেশ অনু্োয়ী েব্ন্রাদের কাদে বগদয় তাদকই পবত রূদপ ব্রণ 
কদরবেল। বকন্তু েব্ন্রাে কাল-কন্যার কথা শুদন্ এক গুিয কােব সম্পােদন্র উদেদশয 
সম্মবত ব্চন্ বেদয়বেদলন্। কালকন্যা মেদিতু সকদলর পদেই অকলযাণকাবরণী মসই েন্য 
মস কাদরা কাদেই অবভদপ্রত ন্য়, মকউ তাদক গ্রিণ করদত ইচু্ছক ন্য়। সুতরাং তাদক 
অলবেতগবতদত এই কমবসৃষ্ট মলাকসমূদি ব্লপূব্বক মভাগ করার কথা েব্ন্রাে ব্দলবেল। 
কাল-কন্যাদক বতবন্ তার মসন্াব্াবিন্ী সদঙ্গ বন্দয় োব্ার কথা ব্দলবেল। এদের সািাদেয 
কাল-কন্যা প্রোকুদলর ধ্বংসবব্যাদন্ সমথব িদব্ এব্ং মকউই তার সদঙ্গ প্রবতিবিতা করদত 
পারদব্ ন্া ব্দল েব্ন্রাে োন্ায়।  

২৮. পুরঞ্জদন্র স্ত্রীত্বপ্রাবপ্ত এব্ং অবব্োদতর উপদেদশ মুবক্তলাভ — একসময় 
বসবন্কবৃ্ি সি কালকন্যা বৃ্দ্ধ সপব কতৃবক রবেত সব্বপ্রকার পাবথবব্ মভাগয দ্রদব্য পবরপূণব 



 

পুরঞ্জদন্র ন্গরীদক প্রব্লদব্দগ আক্রমণ করায় পাঞ্চালদেশ অতযাচাদর েেববরত িদয়বেল 
এব্ং কালকন্যার েরা পুরঞ্জন্দকও ভয়ংকর ব্াহুপাদশ আব্দ্ধ কদরবেল। বতবন্ বন্তান্তই 
বু্বদ্ধিীন্ িদয় পদড়বেদলন্ এব্ং স্ত্রীর প্রবত অতযাসবক্তব্শত পুরঞ্জদন্র মান্বসক বেন্যও 
েদেবেল। ব্হুব্ের পেবন্ত পুরঞ্জন্ সৃ্মবতিীন্ অব্স্থায় কষ্ট মভাগ কদরবেদলন্। কাবমন্ীর 
প্রবত আসবক্তর েন্যই তাঁর এই েুগববত িদয়বেল। অবন্তম সমদয় পুরঞ্জদন্র হৃেদয় স্ত্রী-বচন্তা 
ব্তবমান্ থাকায় পরব্তবী েদে বতবন্ বব্েভব নৃ্পবতর গৃদি পরমাসুিরী কন্যারূদপ েেগ্রিণ 
কদরবেদলন্।  

এই বব্েভব ন্বিন্ী মলয়ধ্বেদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। মলয়ধ্বে পৃবথব্ীর শাসন্ভার 
পুিদের িাদত অপবণ কদর মলয়পব্বদত গমন্ কদরন্ এব্ং শ্রীবব্ষু্ণর আরাযন্ায় লীন্ িদয় 
বগদয়বেদলন্। তপসযায় তারঁ আত্ম্া পরমাত্ম্ায় বব্লীন্ িদয় োয়। বব্েভব ন্বিন্ী সব্বপ্রকার 
মভাগ পবরতযাগ কদর বন্দের পরমযমবে মৃত স্বামী মলয়ধ্বেএর পবরচেবা কদর 
চদলবেদলন্। বকন্তু েখন্ বতবন্ স্বামীর চরণ মসব্া করদত বগদয় বু্ঝদত মপদরবেদলন্ মে তাঁর 
চরদণ মনু্ষযসুলভ তাপ এদকব্াদরই অনু্পবস্থত তখন্ বতবন্ উবিগ্ন িদয় উদঠবেদলন্। এই 
সমদয় তাঁর এক পুরাতন্ আত্ম্োন্ী বমি ব্রাহ্মণ মসখাদন্ উপবস্থত িদয়বেল। বতবন্ বব্েভব 
ন্বিন্ীদক প্রকৃতরূপ সম্পদকব অব্গত কবরদয়বেদলন্। বতবন্ তাঁদক োন্ায় মে, বতবন্ বব্েভব 
রােকন্যা ন্য়, মলয়ধ্বদের পত্নীও ন্য়। প্রকৃত পদে বব্েভব রােকন্যা পুরুষও ন্য়, স্ত্রীও 
ন্য়। বমি মসই ব্রাহ্মণ এব্ং বব্েভব রােকন্যা প্রকৃতপদে েুবি িংস। এইভাদব্ মসই মান্স 
সদরাব্রব্াসী িংস, ঈশ্বর িংস কতৃবক বন্ে স্বরূদপ বস্থত িদয়বেদলন্ এব্ং বন্ে বমিরূপী 
পরদমশ্বদরর বব্রদির িদল ন্ষ্ট িদয় োওয়া সৃ্মবত পুন্রায় লাভ কদরবেদলন্।  

২৯. পুরঞ্জন্-পুদরর ব্যাখযা — মেব্বষব ন্ারে প্রাচীন্ব্বিবদক ব্দলবেদলন্, পুরঞ্জন্ িল 
েীব্—দে বন্দের েন্য ব্হুপেবব্বশষ্ট বকংব্া পেিীন্ শরীররূপ পুর বন্মবাণ কদরবেদলন্। 
মসই েীদব্র সখা অবব্োত িদলন্ ঈশ্বর। কারণ মকান্ প্রকার ন্াম, গুণ অথব্া কদমবর 
িারা তারঁ স্বরূপ-পবরচয় েীব্ উপলবব্ধ করদত পাদরন্া। বু্বদ্ধ অথব্া অবব্েযাদকই পুরঞ্জন্ী 
ন্ােী স্ত্রী ব্লা িয়। েশ ইবেয় িল তার েশবি বমি। এদের িারাই সকল প্রকার োন্ 
কমব সম্পাবেত িদয় থাদক। শোবে পঞ্চ বব্ষয়ই িল পাঞ্চালদেশ, এর মদযযই মসই 
ন্ব্িারেুক্ত ন্গর প্রবতবষ্ঠত িদয়বেল। পাঞ্চালী ন্গদর এক এক স্থাদন্ মে েুবি কদর িাদরর 
কথা ব্লা িদয়দে মসগুবল িল েথাক্রদম— েুই মন্ি, েুই ন্াসাবেদ্র এব্ং েুই কণববেদ্র। মুখ, 
উপস্থ এব্ং পায়ু সংদোদগ িল মমাি ন্য়বি িার। এগুবলর মদযয েুই মন্ি, েুই ন্াসা বেদ্র 



 

এব্ং েুই কণব বেদ্র িল পূব্ববেদকর িার। পায়ু এব্ং উপস্থ িল পবিদমর িার। মুখ িল 
মুখয ন্ামক িার। অন্তিঃপুর িল হৃেয় এব্ং মেি িল রথ স্বরূপ। োদন্বেয় রূদপ পাঁচবি 
অশ্ব েুক্ত রদয়দে। পঞ্চ কদমববেয় িল তার পাঁচ প্রকাদরর গবত। একােশ ইবেয় িল তার 
মসন্া। বৃ্দ্ধাব্স্থা ব্া েরা িল সাোৎ কালকন্যা।  

অোন্াচ্ছি মেিাবভমান্ী েীব্ বব্বভি প্রকার আবেতেবব্ক, আযযাবত্ম্ক এব্ং 
আবযদভৌবতক েুিঃখ কষ্ট মভাগ কদর শত ব্ৎসর মানু্দষর শরীদর আব্দ্ধ থাদক। এই বিবব্য 
েুিঃদখর একবির মথদকও মানু্দষর সমূ্পণব মুবক্ত ঘদি ন্া। বকন্তু শ্রীিবরর প্রবত সুেৃঢ় ভবক্তর 
িারাই মনু্ষয োবতর বন্বৃ্বত্ত সম্ভব্। 

৩০. প্রদচতাদের বব্ষু্ণর ব্রোন্ — বপতৃ আো পালন্কারী প্রদচতাগণ সমুদ্রমদযয 
অব্স্থান্ কদর রুদ্রগীদতর িারা েপ-রূপ েে এব্ং তপসযা কদরবেদলন্। েশিাোর ব্ৎসর 
তপসযা কদর তাঁরা শ্রীিবরদক সন্তুষ্ট করায় শ্রীিবর তাঁদের সমু্মদখ আবব্ভূবত িদয়বেদলন্। 
শ্রীিবর প্রদচতাগণদক ব্র চাইদত ব্লদল তারঁা একবি ব্র মচদয়বেল—শ্রীিবরর মায়ায় মুগ্ধ 
িদয় তারা কমবানু্সাদর েতকাল সংসাদর ভ্রমণ করদব্, ততকাল পেবন্ত মেন্ েদে েদে 
শ্রীিবরর মপ্রবমক ভক্তদের সঙ্গ তারা লাভ কদর। ভগব্ান্ শ্রীিবর প্রদচতাগণদক ‘তথাস্তু’ 
ব্দল বন্ে যাদম গমন্ করদলন্।  

৩১. প্রদচতাগদণর প্রবত ন্ারদের উপদেশ এব্ং প্রদচতাদের মুবক্তলাভ — প্রদচতাগন্ 
েখন্ তাঁদের বচত্তদক বব্শুদ্ধ পরব্রদহ্ম লীন্ কদর বেদয়বেদলন্ মসই অব্স্থায় মেব্বষব ন্ারে 
তাঁদের বন্কি উপবস্থত িদয়বেল। প্রদচতাগণ মেব্বষব ন্ারদের কাদে পরমতত্ত্ব বব্ষদয় 
োন্দত মচদয়বেল। ন্ারে ব্দলবেদলন্, ইিদলাদক মানু্দষর েে তখন্ই সাথবক িদব্ েখন্ 
কমব, আয়ু, মন্, ব্াকয—এদের িারা মানু্ষ সদব্বশ্বর শ্রীিবরর মসব্া করদব্। প্রকৃত অদথব 
আত্ম্ই িল মশষ সীমা ব্া পরাকাষ্ঠা এব্ং আত্ম্োন্ প্রোন্কতবা শ্রীিবর িল সকল েীদব্র 
বপ্রয় আত্ম্া। শ্রীিবর িল-- েগদতর কারণ ভূতকাল। কারণ ভূত, বন্য়ন্তা, পুরদষাত্তম এব্ং 
বন্দের কালশবক্ত িারা বতবন্ই গুণ প্রব্ািরূপ েগৎপ্রপঞ্চ সংিার কদর থাদকন্। ইবেয় 
সমূিদক বব্ষয় মথদক বন্বৃ্ত্ত কদর শান্ত রাখার িারা শ্রীভগব্ান্ শ্রীঘ্র সন্তুষ্ট িদয় থাদকন্। 
ভগব্ান্দক োরা একমাি সম্পে ব্দল মদন্ কদরন্ ভগব্ান্ মসই বন্যবন্ ব্যবক্তদেরই 
ভাদলাদব্দস থাদকন্। মে সকল ব্যবক্ত বন্দেদের কুল-যন্-বব্েযা অথব্া কদমবর অিংকাদর 
মত্ত িদয় সাযুগদণর অব্মান্ন্া কদরন্, মসই সকল েুবু্ববদ্ধ ব্যবক্তদের পূো ভগব্ান্ কখন্ই 
গ্রিণ কদরন্ ন্া। এইভাদব্ মেব্বষব ন্ারে প্রদচতাগণদক উপদেশ প্রোন্ করার পর 



 

ব্রহ্মদলাদক প্রস্থান্ কদরবেদলন্। মেব্বষব ন্ারদের মুখ মথদক প্রদচতাগণ পুণয িবরেদশাগাথা 
েব্ণ কদর শ্রীিবরর পােপদদ্ম যযাদন্ বন্মগ্ন িদয়বেদলন্ এব্ং অবন্তদম বব্কুণ্ঠ যাদম গমন্ 
কদরবেদলন্।                                  

‘শ্রীমদ্ভাগব্ত’-এর পঞ্চম স্কদে ২৬বি অযযায় রদয়দে। মসই অযযায়গুবলর কাবিবন্ 
বন্দে আদলাচন্া করা িল--  

১. রােবষব বপ্রয়ব্রদতর চবরতকথা — ঈশ্বদরর পরম ভক্ত বেদলন্ রােকুমার বপ্রয়ব্রত। 
বপ্রয়ব্রত প্রোপবত বব্শ্বকমবার কন্যা ব্বিবষ্মতীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। তাঁদের েশবি পুি 
েেগ্রিণ কদরবেল এব্ং এই েশবি পুিই বপতার মত গুণশীলব্াণ-ব্ীেবব্াণ, কমববন্ষ্ঠ ও 
রূপব্াণ বেদলন্। বপ্রয়ব্রতর বিতীয় স্ত্রীর গদভব বতন্বি পুি েেগ্রিণ কদরবেল। ব্ল-
পরাক্রমশালী মিারাো বপ্রয়ব্রত একব্ার মেব্বষব ন্ারদের শরণাগত িদয়বেদলন্। বকন্তু বতবন্ 
পুন্রায় সংসাদরর মায়ায় বন্দেদক আব্দ্ধ কদরবেদলন্। িলস্বরূপ বতবন্ শাবন্তলাদভ ব্বঞ্চত 
িদয়বেদলন্ এব্ং মদন্ মদন্ বব্রক্ত িদয়বেদলন্। পরব্তবীকাদল শ্রীিবরর কৃপায় তাঁর বব্দব্ক 
মেদগ উদঠবেল। মিারাো বপ্রয়ব্রত সমস্ত যবরিীদক মোগয পুিদের িাদত অপবণ কদর 
বেদয়বেদলন্ এব্ং মেসমস্ত রাবন্দের সাদথ ন্ান্া মভাগবব্লাস কদর েীব্ন্ কািাদতন্ তাঁদের 
রােলক্ষ্মীর সাদথ মৃত শরীদরর মদতা পবরতযাগ কদরবেদলন্। হৃেদয় ভগব্াদন্র লীলার কথা 
বচন্তা করার িদল তারঁ মদযয বব্রাদগযর সৃবষ্ট িদয়বেল এব্ং পুন্রায় ন্ারদের বন্দেববশত পথ 
অনু্সরণ কদরবেদলন্। বতবন্ সকল েীব্দক সুখ প্রোদন্র েন্য িীপ-বব্ভােদন্র িারা 
পৃবথব্ীর অঞ্চলগুবলর সীমা বন্যবাবরত কদরবেদলন্। এোড়া বভি বভি ন্েী-পব্বত এব্ং 
ব্ন্ােীর সািাদেয মসই িীপসমূদির সীমা বন্যবাবরত কদরবেদলন্। মিারাো বপ্রয়ব্রত 
বিদলাদকর োব্তীয় ঐশ্বেব পুণযকমব এব্ং মোগসাযন্ার িদল উপলব্ধ বব্ভূবত সমূিদকও 
ন্রকতুলয মিয় োন্ কদরবেদলন্।  

২. আগ্নীধ্র চবরি — বপ্রয়ব্রদতর পুি বেদলন্ আগ্নীধ্র। আগ্নীধ্র েখন্ মেখদলন্ বপতা 
পরমাথব সাযদন্ প্রবৃ্ত্ত িদয়দেন্ তখন্ বতবন্ েমু্ব-িীদপর প্রোদের পুদির মদতা পালন্ 
করদত শুরু কদরবেদলন্। বপতৃদলাদকর কামন্ায় আগ্নীধ্র সকল সামগ্রী বন্দয় সুরসুিরীদের 
ক্রীড়াস্থল মিরাচদলর এক গহ্বদর গমন্ কদরবেদলন্। মসখাদন্ বতবন্ ব্রহ্মার আরাযন্া 
করদত শুরু কদরবেদলন্। ব্রহ্মা আগ্নীধ্রর মদন্র ইচ্ছা োন্দত মপদর বন্দের সভার গাবয়কা 
পূব্ববচবত্ত ন্াদম এক অিরাদক তাঁর কাদে পাবঠদয়বেদলন্। আগ্নীধ্র মেব্তাদের মত বু্বদ্ধমান্ 
এব্ং ন্ারীদের খুবশ করদত খুব্ পারেশবী বেদলন্ ব্দল বতবন্ অিরা পূব্ববচবত্তর মন্ েয় 



 

কদর বন্দয়বেদলন্। আগ্নীধ্র এব্ং পূব্ববচবত্ত কদয়ক িাোর ব্ের পৃবথব্ী ও স্বদগবর সুখ মভাগ 
কদরবেদলন্ এব্ং পরব্তবীদত ন্য় ব্েদর ন্য়বি সন্তান্ উৎপি কদরবেদলন্। আগ্নীধ্র 
েমু্বিীপদক ন্য় ভাদগ ভাগ কদর ন্য় পুদির ন্াদম ন্য়বি ভূখণ্ড কদর বেদয়বেদলন্। আগ্নীধ্র 
পরদলাক গমন্ করদল তাঁর ন্য় পুি মমরুর ন্য় কন্যাদক বব্ব্াি কদরবেল।  

৩. রাো ন্াবভর উপাখযান্ — আগ্নীদধ্রর পুি বেদলন্ ন্াবভ। ন্াবভর মকান্ সন্তান্ ন্া 
থাকায় বতবন্ পুি কামন্ায় তাঁর স্ত্রী মমরু মেব্ীর সদঙ্গ শ্রীভগব্াদন্র পূো কদরবেদলন্। 
তাঁদের আরাযন্ায় প্রসি িদয় শ্রীভগব্ান্ তাঁদের সামদন্ আবব্ভূবত িদয়বেদলন্। 
শ্রীভগব্ান্দক েশবন্ কদর তাঁরা শ্রীভগব্ান্দক পুিরূদপ পাওয়ার কামন্া প্রকাশ কদরন্। 
শ্রীভগব্ান্ েয়া পরব্শ িদয় োন্ায়, শ্রীভগব্াদন্র বন্ে অংশ ন্াবভর পুিরূদপ অব্তীণব 
িদব্। এই কথা ব্দল শ্রীভগব্ান্ অন্তবিবত িদয়বেদলন্। 

৪. ন্াবভপুি ঋষদভর চবরি ও রােযশাসন্ -- ন্াবভর পুি ঋষদভর অদঙ্গ েেকাল 
মথদকই ভগব্ান্ শ্রীিবরর ব্জ্রাঙু্কশাবে সকল বচহ্নই বেল। ঋষভদেদব্র উত্তদরাত্তর বৃ্বদ্ধ 
মেদখ সকল মেব্তাদের মদন্ আকাঙ্ক্ষা িদয়বেল মে, ঋষভদেব্ মেন্ পৃবথব্ীদক শাসন্ 
কদরন্। ঋষভদেব্ অেন্াদভ বন্দের কমবদেি মদন্ করায় মলাক সংগ্রদির েন্য বতবন্ 
বকেুকাল গুরুকুদল ব্াস কদরবেদলন্ এব্ং পরব্তবীদত বতবন্ গুরুর আো অনু্সাদর 
গৃিস্থােদম অনু্প্রদব্শ কদরবেদলন্। এরপর ন্াবভপুি ঋষভ মলাদকদের গৃিস্থযমব সম্পদকব 
বশো মেব্ার েন্য মেব্রাে ইদের কন্যা েয়ন্তীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্ এব্ং মব্দোক্ত ও 
সৃ্মবত শাদস্ত্রাক্ত কদমবর অনু্ষ্ঠান্ কদর স্ত্রীর গদভব একদশা পুদির েে বেদয়বেদলন্। এই 
সন্তান্দের মদযয মিাদোগী ভরত বেদলন্ মেযষ্ঠ ও সদব্বাচ্চ গুণব্ান্। তারই ন্ামানু্োয়ী 
মলাদকরা এই অেন্াভখণ্ডদক ভারতব্ষব ন্াদম অবভবিত কদরবেদলন্। ঋষভদেদব্র 
শাসন্কাদল মেদশর মকাদন্া মলাকদক বন্দের প্রদয়ােদন্ কারুর কাদে বকেু চাইদত িয়বন্।  

৫. পুিবেদগর প্রবত ঋষভদেদব্র উপদেশ এব্ং স্বয়ং অব্যূতবৃ্বত্ত গ্রিণ — 

ঋষভদেব্ ভ্রমণ করদত করদত একব্ার ব্রহ্মাব্দতব মপৌঁদেবেদলন্। মসখাদন্ ব্রহ্মবষবদের সভায় 
প্রোদের সমু্মদখই উপদেশ প্রোন্ কদরবেদলন্। ঋষভদেদব্র পুদিরা সুবশবেত িদলও 
মলাকবশোর েদন্য বতবন্ তাঁদের উপদেশ বেদয়বেদলন্। বকন্তু ঋষভদেব্ েখন্ মেদখবেদলন্ 
মে, মলাদকরা মোগ সাযন্ার পদথ বব্ঘ্নস্বরূপ, তখন্ বতবন্ তাঁদের িাত মথদক ব্াঁচার েন্য 
অেগর বৃ্বত্ত অব্লম্বন্ কদরবেদলন্। ঋষভদেব্ পরমিংসদের তযাদগর আেশব বশো 



 

মেওয়ার েন্য ব্হুরকম মোগচচবা কদরবেদলন্। োর েরুণ বতবন্ সব্সময় মিান্ি অনু্ভব্ 
করদতন্।  

৬. ঋষভদেদব্র মেিতযাগ — ভগব্ান্ ঋষভদেব্ বেদলন্ ইোবে মলাকপালদের 
ভূষণস্বরূপ। বকন্তু বতবন্ অব্যূদতর মত ব্হু মব্শ, ব্হু ভাষা ও আচরণ িারা বন্দের ঈশ্বরীয় 
প্রভাব্দক আবব্ষ্ট কদর মরদখবেদলন্। বকন্তু মশদষ েখন্ বতবন্ মোগীদের মেিতযাদগর বব্বয 
বশো বেদয়বেদলন্ তখন্ বন্দের শরীর তযাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ কদরবেদলন্। বতবন্ 
আত্ম্াদত অবভিরূদপ পরমাত্ম্াদক অনু্ভব্ কদরবেদলন্ এব্ং সকল ব্াসন্াবৃ্বত্ত পবরতযাগ 
কদর বলঙ্গ মেিাবভমান্ মথদক মুক্ত িদয় বগদয়বেদলন্। 

৭. রাো ভরদতর উপাখযান্ — মিারাো ভরত বেদলন্ ভগব্ৎ-দপ্রমী। ভরতদক 
পৃবথব্ী পালদন্ বন্েুক্ত কদরবেদলন্ ঋষভ। বপতা ঋষদভর আদেশ অনু্োয়ী ভরত বব্শ্বরূদপর 
কন্যা পঞ্চেন্ীদক বব্ব্াি কদরবেদলন্। বতবন্ বপতামদির ন্যায় গভীর বন্ষ্ঠার সাদথ 
প্রোপালন্ কদরবেদলন্। বতবন্ মকাবি ব্ৎসর রােযদভাদগর পর বপতৃবপতামদির সম্পবত্ত 
বন্ে পুিদের মদযয ভাগ কদর বেদয়বেদলন্। পদর বতবন্ িরিরদেি পুলিােদম চদল 
বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ বতবন্ ভগব্াদন্র মসব্ায় বন্রত বেদলন্।  

৮. ভরদতর মৃগদেি যারণ –- একব্ার মিারাো ভরত গণ্ডকী ন্েীদত প্রণাম মন্ত্র 
েপ করার সময় েখন্ মুিূতবকাল ন্েীতীদর ব্দসবেদলন্ তখন্ একবি িবরণীদক ন্েীতীদর 
েলপান্ করদত বতবন্ মেদখবেদলন্। মসই সময় একবি বসংি িবরণীবিদক তাড়া করদল 
গভবব্তী িবরণীবি ন্েী পার িব্ার েন্য লাি বেদয়বেল। লাি মেব্ার সময় িবরণীবির গভবস্থ 
শাব্ক স্থান্চুযত িদয় মোবন্োর মথদক ন্েীর েলপ্রব্াদি পদড়বগদয়বেল। িবরণ শাব্কবিদক 
ন্েীদস্রাদত মভদস োদচ্ছ মেদখ ভরত মসবিদক উদ্ধার কদর আেদম বন্দয় বগদয়বেল। এই 
মৃগ শাব্কবির প্রবত ভরদতর আসবক্ত বেন্দক বেন্ বৃ্বদ্ধ মপদয়বেল। এই মৃগ বশশুর বচন্তায় 
বতবন্ সকল যমবানু্ষ্ঠান্ এব্ং ভগব্ত মসব্া মথদক বন্রস্ত িদয়বেদলন্। ভরত এই মৃগ 
শাব্দকর েন্য মোগভ্রষ্ট িদয় বন্দের স্বরূপ ভুদল বগদয়বেদলন্। মৃদগর প্রবত এইরূপ 
আসবক্তর েন্য বতবন্ মৃদগর সদঙ্গই মেিতযাগ কদরবেদলন্ এব্ং সাযারণ মানু্দষর মত 
মৃতুযকালীন্ ভাব্ন্া অনু্োয়ী মেিান্তদর বতবন্ মৃদগর শরীরই যারণ কদরবেদলন্। মৃগরূপী 
ভরদতর মদন্ বব্রাদগযর উেয় িদয়বেল এব্ং বতবন্ বন্দের মদযয মৃগ শাব্কদক লুবকদয় 
মরদখ মৃগীমাতাদক তযাগ কদরবেদলন্। এরপর বতবন্ পুলস্তয ও পুলি ঋবষর আেদম চদল 



 

বগদয়বেদলন্। অন্ন্তকাদল মৃগরূপী ভরত বন্দের শরীদরর অদযবক ভাগ গণ্ডকীর েদল 
ডুবব্দয় মরদখ মৃগ শরীর তযাগ কদরবেদলন্।  

৯. ভরদতর েড়-ব্রাহ্মণ েে — অবঙ্গরস সব্বগুণ সম্পি একেন্ মেষ্ঠ ব্রাহ্মণ 
বেদলন্। তাঁর প্রথম পত্নীর গভব মথদক ন্য়বি সন্তান্ এব্ং বিতীয় পত্নী মথদক েমে পুি-
কন্যার েে িদয়বেল। বিতীয় পত্নীর পুি সন্তান্বি বেল ভরত। ভরত পূব্বব্তবী েে 
মৃগদোবন্দত বেদলন্ এব্ং অবন্তম েদে ব্রাহ্মণকুদল েেলাভ কদরবেদলন্। ভগব্াদন্র কৃপায় 
ভরদতর পূব্বব্তবী েদের কথা এই েদেও মদন্ বেল।  

১০. েড় ভরত এব্ং রিূগণ রাোর সংব্াে — বসেু মসৌব্ীর মেদশর রাো রিূগণ 
একো পালবক কদর োবচ্ছদলন্ এব্ং তারা েখন্ ইেুমতী ন্েী তীদর মপৌঁোদলন্ তখন্ 
তাঁদের পালবক ব্ািক সেবাদরর একেন্ ব্ািদকর প্রদয়ােন্ িদয়বেল। ব্ািদকর মখাঁে করার 
সময় ব্রাহ্মণ ভরদতর সদঙ্গ তাঁদের মেখা িদয়বেল এব্ং ভরতদক ব্ািকদের সাদথ পালবক 
ব্িদন্র কাদে লাবগদয় বেদয়বেল। পাদয়র তলার মকান্ প্রাণীর োদত মৃতুয ন্া িয় এই েন্য 
ভরত একব্াণ পবরবমত ভূবম সব্বোই মেদখ পা মরদখবেদলন্। োর িলস্বরূপ অন্য সকল 
ব্ািকদের সদঙ্গ ভরত সবঠকভাদব্ চলদত পারবেল ন্া। পালবক বঠকভাদব্ চলদে ন্া মেদখ 
রিূগণ কিূব্াকয িারা ভরতদক ভৎবসন্া কদরবেল। বকন্তু বকেুেণ পর রিূগণ ভরদতর 
স্বরূপ োন্দত মপদর েমা প্রাথবন্া কদরবেদলন্।  

১১. রাো রিূগদণর প্রবত ভরদতর উপদেশ — েড়ভরত রিূগণদক ব্দলবেদলন্ মে, 
বতবন্ অোন্ িওয়া সদত্বও পবণ্ডতদের মত ব্াে বব্ব্াে কদরদেন্। এরপর ভরত রাো 
রিূগণদক ব্হু উপদেশ বেদয়বেদলন্। ভরত রাো রিূগণদক োন্ায়, মেিে পরমাত্ম্া 
িদলন্ সব্বব্যাপক। বন্দের অযীন্ মায়ার িারা সকদলর অন্তিঃকরদণ উপবস্থত মথদক বেবন্ 
েীদব্র পবরচালক ও সমস্ত চরাচদরর আেয়স্থল বতবন্ িদলন্ ভগব্ান্ ব্াসুদেব্। ভরত 
োন্ায়, েতেণ মানু্ষ োদন্র িারা মায়াদক েূর কদর সব্ বকেুর উপর মথদক আসবক্ত ন্া 
মতাদল, ষড় বরপুদক েয় কদর তদত্ত্বর োন্ লাভ ন্া কদর  এব্ং আত্ম্ার উপাবযরূপ মন্দক 
সংসাদরর েুিঃখ ও তাদপর মেি ব্দল বন্ণবয় ন্া কদর, মসই কাল পেবন্ত মানু্ষ এই মলাদকই 
বব্চরণ করদত থাদক। বতবন্ োন্ায়, শ্রীভগব্াদন্র চরদণর পূোরূপী অদস্ত্রর িারা এই 
শত্রুদক বব্ন্াশ করা সম্ভব্।  

১২. ভরতমুবন্ কতৃবক রহুগদণর সদিি ভঞ্জন্ — রাো রিূগণ ভরতমুবন্র কাদে 
প্রাথবন্া কদরবেদলন্ মে, ভরতমুবন্ মেন্ রিূগদণর সংশয় বন্বৃ্বত্ত কদর। রিূগণ ব্দলবেদলন্, 



 

ভার ব্িন্াবে বক্রয়া ও তার িল েমাবে এই েুই প্রতযেদগাচর; েবেও এই সকল শুযুমাি 
ব্যব্িাবরক, ব্াস্তদব্ এর সতযতা মন্ই। তত্ত্ববব্চাদরর েৃবষ্টদত তার মকান্ মূলয মন্ই। এইসব্ 
কথা বচন্তা কদর রিূগদণর ভ্রাবন্ত িবচ্ছল। বতবন্ এর েথাথব উত্তর ভরতমুবন্র কাদে 
মচদয়বেদলন্। ভরতমুবন্ প্রবতউত্তদর ব্দলবেদলন্, মিাপুরুষদের মণ্ডলীদত সব্ সময় 
শ্রীভগব্াদন্র পবব্ি কীবতব ও গুণকীতবন্ িদয় থাদক, িলস্বরূপ বব্ষয়াবের চচবা মসখাদন্ স্থান্ 
পায় ন্া। বতবন্ ব্দলদেন্, ভগব্ৎকথা  বন্তয েব্ণ করদল শুদ্ধ বু্বদ্ধ শ্রীিবরদত বন্ব্দ্ধ িয়।  

১৩. ভরদতর সংসার ব্ণবন্া ও রিূগদণর সংশয় ন্াশ — রাো রিূগণ ভরতদক ব্হু 
অপমান্ করা সদত্ত্বও প্রভাব্শালী ভরত করুণাব্শত রিূগণদক আত্ম্তত্ত্ব সম্বদে উপদেশ 
বেদয়বেদলন্ এব্ং রিূগদণর সংশদয়র বব্ন্াশ কদরবেদলন্। রাো রিূগণ অবত বেদন্যর সদঙ্গ 
ভরতমুবন্র চরণ ব্িন্া কদরবেদলন্। ভরতমুবন্র সৎসদঙ্গর কারদণ পরমতত্ত্ব োন্ লাভ 
কদর অবব্েযােবন্ত মেিাত্ম্দব্ায পবরতযাগ কদরবেদলন্ রিূগণ।    

১৪. সংসার অরদণযর ব্যাখযা — সংসার অরদণয মন্ এব্ং পঞ্চ ইবেয় িল েয় েসুযর 
সমান্। গৃিস্থােমরূদপ কমবভূবম মথদক কমব কখদন্া সমূ্পণব উদচ্ছে করা োয় ন্া, কারণ িল 
এই গৃিাস্থােম িল কামন্ার মপবিকা স্বরূপ। বৃ্দের মদতা মলৌবকক সুখই োর িল, মসই 
গৃদিই সমস্ত সুখ অেবন্ করা োয় মদন্ কদর এব্ং স্ত্রী পুিাবেদত আসক্ত িদয় আন্ি 
অনু্ভব্ কদর মানু্ষ বব্ষয়-দভাগ কদরই েীব্ন্ কাবিদয় মেয়। মুবন্ ঋবষরা কখদন্া এই 
রকম পুরুদষর সঙ্গ কদরন্ ন্া। মসইেন্য এইসব্ পুরুষরা বচরকাল সাযুসঙ্গ মথদক ব্বঞ্চত 
থাদক। এইভাদব্ই তারা েীব্ন্ োপন্ কদর থাদক। েীব্ন্ োিার শুরু মথদক মশষ পেবন্ত 
তারা কখদন্া পরদমশ্বর ভগব্াদন্র প্রবত বিদর তাকায় ন্া। মোগশাদস্ত্রর িারা পরমাত্ম্া 
প্রাবপ্ত িয় ন্া ব্রং োরা সকল েণ্ড পবরতযাগ কদর শান্ত সমাবিত বচত্ত িদয়দেন্, মসই মুবন্ 
ঋবষরাই এই সংসার পাদর মেদত সেম।  

১৫. ভরদতর ব্ংশ ব্ণবন্া — ভরদতর সুমবত ন্াদম এক পুি ঋষভদেদব্র মাগব 
অনু্সরণ কদরবেদলন্। সুমবতর পত্নী বৃ্দ্ধদসন্ার গদভব মেব্তাবেৎ ন্াদম একবি পুি সন্তান্ 
েে গ্রিণ কদরবেল। মেব্তাবেদতর পত্নী আসুরীর গদভব মেব্েুযে েেগ্রিণ কদরবেল। 
মেব্েুযদের পত্নী মযনু্মবতর গদভব েেগ্রিণ কদরবেল পরদমষ্ঠী। পরদমষ্ঠীর ঔরদস তাঁর 
পত্নী সুব্চবলার গদভব প্রতীি েেগ্রিণ কদরবেল। প্রতীির পত্নীর গদভব প্রবতিতা, প্রদস্তাতা 
এব্ং উেগাতা ন্াদম বতন্বি পুদির েে িদয়বেল। প্রবতিতবার পত্নী স্তুবতর গদভব অে এব্ং 
ভয়মা ন্াদম েুই পুদির েে িদয়বেল। ভূমার পত্নী ঋবষকুলযার গদভব উদ গীথ ন্াদম পুদির 



 

েে িদয়বেল। উদ গীদথর পত্নী মেব্কুলযার গদভব প্রস্তাব্ ন্াদম পুদির এব্ং প্রস্তাদব্র পত্নী 
বন্েুৎসার গদভব বব্ভু ন্ামক পুদির েে িদয়বেল। বব্ভুর পত্নী রবতর গদভব পৃথুদষণ এব্ং 
এব্ং পৃথুদষদণর পত্নী আকৃবতর গদভব ন্দক্তর েে িদয়বেল। ন্দক্তর ঔরদস দ্রুবতর গদভব 
গয় এর েে িদয়বেল। গদয়র পত্নী গয়ন্তীর গদভব বচিরথ, সুগবত এব্ং অব্দরাযন্ ন্াদম 
বতন্বি পুদির েে িদয়বেল। বচিরদথর পত্নী ঊণবার গদভব সম্রাি ন্াদম এক পুদির এব্ং 
সম্রাদির পত্নী উৎকলার গদভব মরীবচ ন্াদম পুদির েে িদয়বেল। মরীবচর পত্নী বব্িুমবতর 
গদভব বব্িুমান্ এব্ং বব্িুমাদন্র পত্নী সরঘার গদভব মযু ন্ামক পুদির েে িদয়বেল। মযুর 
স্ত্রী সুমন্ার গদভব ব্ীরব্রত এব্ং ব্ীরব্রদতর পত্নী মভাোর গদভব মনু্থ ও প্রমুনু্থ ন্াদম েুই 
পুদির েে িদয়বেল। মনু্থর পত্নী সতযার গদভব মভৌব্ন্, মভৌব্দন্র পত্নী েুষণার গদভব ত্বষ্টা 
এব্ং ত্বষ্টার পত্নী বব্দরাচন্ার গদভব বব্রদের েে িদয়বেল। বব্রদের পত্নী বব্ষূচীর গদভব 
শতবেৎ প্রমুখ শত পুদির এব্ং একবি কন্যা সন্তাদন্র েে িদয়বেল। বব্রে বন্দের েশ 
িারা ব্ংশদক অলংকৃত কদরবেদলন্।  

১৬. ভুব্ন্দকাদশর ব্ণবন্া — বপ্রয়ব্রদতর রদথর আঘাদত সাত সমুদদ্রর সৃবষ্ট িদয়বেল 
এব্ং এর েদন্য এই পৃবথব্ীদত সাতবি িীদপর বব্ভাগ িদয়বেল। েমু্বিীপ— মেখাদন্ মানু্ষ 
ব্াস কদর মসবি িল অভযন্তরীণ মকাশ। এই মকাদশর বব্সৃ্তবত িল লে মোেন্ এব্ং আকার 
িল পদ্মপদির মদতা মগাল। এই িীদপ ন্য়বি ব্ষব রদয়দে এব্ং এর বঠক মযযভাদগ ইলাবৃ্ত 
ন্াদম েশম ব্ষব রদয়দে। ইলাবৃ্ত ব্দষবদর েেীণ বেদক রদয়দে বন্ষয, মিমকূি ও বিমালয় 
ন্াদম বতওন্বি পব্বত। ইলাবৃ্দতর পূব্ব আর পবিদম রদয়দে গেমােন্ ও মালযব্ান্ ন্াদম 
েুবি পব্বত। এোড়া রদয়দে মির, মমরুমির, সুপাশ্বব এব্ং কুমুে। মমরু বশখদরর মযযভাদগ 
ভগব্ান্ ব্রহ্মার সুব্ণবময় পুরী রদয়দে— ো বব্স্তাদর অেুত সিস্র এব্ং এদের ন্ীদচ রদয়দে 
পূব্বাবে আি বেদক তাঁদের অবযপবত ইে-আবে আি লকপাদলর আিবি পুরী। এদের 
আয়তন্ িল ব্রহ্মার পুরীর এক চতুথবাংশ।  

১৭. গঙ্গার বব্ব্রণ ও ভগব্ান্ রুদ্রদেদব্র সঙ্কষবণ স্তব্ — কুল-দেব্তা শ্রীিবরর 
চরণামৃত মদন্ কদর মিাদেব্ মসই েল অথবাৎ গঙ্গাদক বন্ে মস্তদক যারণ কদরবেদলন্। 
মসখান্ মথদক গঙ্গাদেব্ী মকাবি মকাবি বব্মাদন্ পবরকীণব আকাদশর পদথ অব্তীণব িদয়বেদলন্ 
এব্ং চেমণ্ডলদক প্লাবব্ত কদর সুদমরুর বশখদর অব্বস্থত ব্রহ্মপুরীদত বন্পবতত িদয়বেল। 
মসখাদন্ বতবন্ সীতা, অলকান্িা, চেু, ভদ্রা ন্াদম বব্ভক্ত িদয়বেল এব্ং মশদষ ন্ে-ন্েীর 
অযীশ্বর সমুদদ্র বমবলত িদয়বেল। প্রদতযক ব্দষবই মমরু প্রভৃবত পব্বত মথদক শত শত ন্ে-



 

ন্েী উৎপি িত। ন্ব্ম ব্দষব পরমপুরুষ শ্রীিবর মসখান্কার মলাদকদের প্রবত অনু্গ্রি করার 
েন্য বভি বভি বব্গ্রদি বব্রাে কদরবেল। ইলাবৃ্ত-ব্দষব একমাি ভগব্ান্ শংকরই বেদলন্ 
পুরুষ। পাব্বতী মেব্ীর অবভশাদপর েন্য মসখাদন্ মকান্ বিতীয় পুরুষ প্রদব্শ কদরন্ ন্া। 
মসখাদন্ পাব্বতী এব্ং তারঁ অযীন্ সিস্র োসীরা মসবব্ত ভগব্ান্ সংকরদক সঙ্কষবণ ন্াদম 
চতুথব মূবতবদক যযান্ িারা মদন্াময় বব্গ্রিরূদপ বচন্তন্ করদতন্ এব্ং মন্ত্র উচ্চারদণর িারা 
সঙ্কষবদণর স্তব্ করদতন্।  

১৮. বভি বভি ব্ষব-ব্ণবন্ — িবর ব্দষব ভগব্ান্ ন্ারায়ণ নৃ্বসংি রূদপ বব্রােমান্ 
বেদলন্। মকতুমাল ব্দষব লক্ষ্মীদেব্ী সংব্ৎসর ন্াদম প্রোপবতর পুি এব্ং কন্যাদের প্রীবত 
সম্পােদন্র েন্য ভগব্ান্ শ্রীিবর কামদেব্রূদপ বন্ব্াস কদরবেদলন্। রমযকব্দষব শ্রীন্ারায়ণ 
পূব্বকাদলর অবযপবত মনু্দক বন্দের বপ্রয় মৎসয অব্তার রূপ েশবন্ কবরদয়বেদলন্। 
বিরণ্ময়ব্দষব ভগব্ান্ ন্ারায়ণ কূমব-তনু্ যারণ কদর বব্রাে কদরবেদলন্। উত্তর কুরুব্দষব 
ভগব্ান্ ন্ারায়ণ েেপুরুষ ব্রাি রূপ যারণ কদর বব্রাে কদরবেদলন্।  

১৯. ভারতব্দষবর মেষ্ঠত্ব ব্ণবন্ — ভারতব্দষব ভগব্ান্ েয়াপরব্শ ন্রন্ারায়ণ রূপ 
যারণ কদর সংেমশীল মানু্ষদের অনু্গ্রি করার েন্য যযান্ কদর চদলদেন্। ভারতব্দষব ব্হু 
পব্বত এব্ং ন্ে-ন্েী রদয়দে। ভারতব্দষব োরা েেগ্রিণ কদরন্ তাঁদের স্বীয়, সাবত্ত্বক এব্ং 
তামবসক কমব অনু্োয়ী বব্বভি রকম মোবন্ লাভ িদয় থাদক। বন্ে বন্ে ব্দণবর েন্য বন্বেবষ্ট 
যদমবর বব্বযব্ৎ অনু্ষ্ঠাদন্র িারা মমাে পেবন্ত লাভ করা োয় এই ভারতব্দষব। মেব্তাদেরও 
মেখা োয় এই ভারতব্দষবর মবিমা গান্ করদত। ব্রহ্মদলাকাবের মথদকও ভারতব্দষব অল্প 
আয়ু বন্দয় েেলাভ করা মেয়। মে সকল ব্যবক্ত বব্দব্কবু্বদ্ধ, কমব এব্ং কদমবর উপদোগী 
দ্রব্যসামগ্রীদত পবরপূণব মসই সকল ব্যবক্ত মনু্ষয েে এই ভারতব্দষব মপদয়দে। 
ভারতব্াসীদের মসৌভাদগযর অন্ত মন্ই।  

২০. অন্য েবি িীপ ও মলাকাদলাক পব্বদতর অব্স্থান্ — েবি িীপ িল েথাক্রদম— 
েমু্বিীপ, প্লেিীপ, শাল্মল িীপ, কুশিীপ, মিৌঞ্চিীপ এব্ং শাকিীপ। প্রমাণ লেণ ও 
আকৃবত অনু্সাদর সমূ্পণব বব্দশ্বর পবরমাণ বন্যবারণ কদরদেন্ পবণ্ডতগণ। এই ভূদলাদকর 
বব্সৃ্তবত িল পঞ্চাশ মকাবি মোেন্। এর এক-চতুথবাংশ িল মলাকাদলাক পব্বদতর বব্সৃ্তবত। 
মলাকাদলাক পব্বতদক বিদলাদকর প্রান্তদেদশ চতুবেবদক সীমা পব্বত্রূদপ স্থাপন্ কদরদেন্ 
ঈশ্বর।  



 

২১. সূদেবর রাবশচদক্র ভ্রমণ — সূেব মকেস্থান্ মথদক বিদলাকদক বন্ে তাপ িারা 
তাবপত এব্ং মেযাবত িারা প্রকাবশত কদরদেন্। সূেব উত্তরায়ণ, েবেন্ায়ণ এব্ং বব্ষু্ণব্ৎ 
ন্াদম ক্রমশ মি, শীঘ্র এব্ং সমান্ গবতদত চলার সময় অনু্োয়ী মকরাবে রাবশদত উঁচু-
ন্ীচু এব্ং সমান্ স্থাদন্ অব্বস্থত িদয় বেন্ রাবিদক সমান্ ব্া মোি-ব্ড় কদরদেন্। মমষ 
বকংব্া তুলা রাবশদত সূেবদেব্ েখন্ অব্স্থান্ কদরন্ তখন্ বেন্ রাবি সমান্ িয়। আব্ার 
েখন্ বৃ্ষ ইতযাবে পাঁচ রাবশদত অব্স্থান্ কদরন্ তখন্ প্রদতযক মাদস রাবির সময় এক 
এক ঘবিকা কম িদত থাদকর এব্ং মসই বেক মথদক বিসাব্ করদল বেব্ামান্ বৃ্বদ্ধ মপদত 
থাদক। বৃ্বিকাবে পাঁচ রাবশদত সূেবদেব্ েখন্ অব্স্থান্ কদরন্ তখন্ এর বব্পরীত পবরব্তবন্ 
িয়। েবেণায়ণ শুরু িদল বেন্মান্ এব্ং উত্তরায়ণ শুরু িদল রাবিকাল এইভাদব্ বৃ্বদ্ধ 
মপদত থাদক।   

২২. মেযাবতশ চদক্র চদের অব্স্থান্ — সূেবমণ্ডল মথদক এক লে মোেন্ ঊদধ্বব 
চদের অব্স্থান্। চদের গবত অতযন্ত দ্রুত ব্দল তাঁর অব্স্থান্ সকল ন্েিদের আদগ। 
সূদেবর অবতক্রান্ত এক ব্ৎসদরর পথ চেমা এক মাদসই, সূদেবর একমাদসর ভ্রমণ পথ 
মসায়া েুই বেদন্ এব্ং সূদেবর একপদের ভ্রমণ এক বেদন্ই চেমা কদর থাদকন্। কৃষ্ণপদে 
চেমা েীয়মান্া কলা িারা বপবৎিগদণর এব্ং শুক্লপদে ব্যবমান্ কলা িারা মেব্গদণর 
বেন্রাবির বব্ভাগ কদর থাদকন্। এোড়া চেমা বিশ বিশ মুিূদতব এক এক ন্েি পবরক্রমা 
কদর থাদকন্। বু্য িল চেমার পুি এব্ং শুক্র মথদক বু্য লে মোেন্ ঊদধ্বব অব্বস্থত।  

২৩. ধ্রুব্দলাক ও বশশুমার মেযাবতিদক্র অব্বস্থবত — সপ্তবষব মণ্ডদলর মতদরা লে 
মোেন্ ঊদধ্বব ধ্রুব্দলাক অব্বস্থত রদয়দে। ভগব্ান্ বব্ষু্ণর পরম পে ব্লা িয় ধ্রুব্দলাকদক। 
এই মলাদক রাো উত্তান্পাদের পুি ধ্রুব্ও অব্স্থান্ কদরন্। েত গ্রি, ন্েি এব্ং 
মেযাবতষ্কগণ রদয়দে, ধ্রুব্দলাকদক ঈশ্বর তাঁদের স্তম্ভরূদপ প্রবতষ্ঠা কদরদেন্।  

 অদন্দক ভগব্ান্ বব্ষু্ণর মোগমায়ার আেদয় বস্থত মেযাবতিক্রদক বশশুমার রূদপ 
ব্ণবন্ কদরদেন্। বশশুমাদরর শরীর কুণ্ডলীকৃত ও অদযামুখ বব্বশষ্ট এব্ং এর পুচ্ছাদগ্র ধ্রুব্ও 
অব্বস্থত রদয়দে। বশশুমাদরর পুদচ্ছর মযযভাদগ রদয়দেন্ যাতা ও বব্যাতা। এর কবিদেদশ 
সপ্তবষবমণ্ডদলর অব্স্থান্। কুন্ডলীভূত অব্স্থায় অবভবেৎ মথদক পুন্ব্বসু পেবন্ত উত্তরায়দণর 
চতুেবশ ন্েি এর েবেণ পাদশ্বব এব্ং পুষযা মথদক উত্তরাষাঢ়া পেবন্ত েবেণায়দন্র মচােবি 
ন্েি এর ব্াম পাদশ্বব অব্বস্থত। 



 

২৪. সপ্ত অদযাদলাদকর কথা — সপ্ত অদযাদলাদকর প্রথমবি িল অতল। অতদল 
ব্াস কদর ময়োন্দব্র পুি ব্ল ন্ামক অসুর। অতদলর ন্ীদচ অব্বস্থত বব্তল। এই বব্তদল 
ব্াস কদরন্ ভগব্ান্ িািদকশ্বর ন্াদম মিাদেব্ বন্দের অনু্চর ভূতগদণর সদঙ্গ। বব্তদলর 
ন্ীদচ রদয়দে সুতল। সুতদল ব্াস কদরন্ বব্দরাচন্ পুি ব্বল। সুতদলর ন্ীদচ অব্বস্থত 
রদয়দে তলাতল। তলাতদল ব্াস কদরন্ বিপুরাবযপবত ময় োন্ব্। তলাতদলর বন্েদেদশ 
অব্বস্থত রদয়দে মিাতল। এখাদন্ মক্রাযব্শ ন্ামক এক সম্প্রোয় ব্াস কদর। মিাতদলর 
ন্ীদচ রসাতল অব্বস্থত। এই রসাতদল ব্াস কদরন্ পবণ ন্াদম বেতয এব্ং োন্দব্রা। 
রসাতদলর ন্ীদচ অব্বস্থত রদয়দে পাতাল।   

২৫. সঙ্কষবণ মেদব্র বব্ব্রণ — পাতাদলর মূলদেদশ বেবন্ ভগব্াদন্র ‘অন্ন্ত’ ন্াদম 
পবরবচত তামসী কলা পাঞ্চরাি শাস্ত্র অনু্সাদর উপাসক ভক্তরা তাঁদক সঙ্কষবণ ব্দলন্। 
ভগব্ান্ অন্দন্তর রদয়দে এক সিস্র মস্তক। তার একবি মাি মস্তদকর উপর সমস্ত 
বেবতমণ্ডলদক সদষবর একবি োন্ার মত মেখদত মদন্ িয়। ভগব্ান্ সঙ্কষবদণর পেকমল 
িল সুবৃ্ত্ত এব্ং েপবণস্বরূপ অরুণ ব্ণব ন্খসমূি উজ্জ্বল মবন্র মত প্রকাবশত। ব্রহ্মার পুি 
ভগব্ান্ ন্ারে গেদব্বর সিায়তায় অন্ন্তদেদব্র মবিমা গান্ কদরবেদলন্ ব্রহ্মার সভায়।  

২৬. ন্রদকর পৃথক পৃথক গবতর ব্ণবন্া — ন্রদকর অব্স্থান্ িল বিদলাদকর 
অন্তব্বতবী েবেণ বেদক পৃবথব্ীর ন্ীদচ এব্ং েদলর উপদর। এই ন্রদলাদক সূদেবর পুি েম 
বন্ে অনু্চরদের সদঙ্গ ব্সব্াস কদরন্। েম ভগব্াদন্র আো পালন্ কদর বন্দের েূতবেদগর 
িারা মসখাদন্ আগত মৃত প্রাণীদের বন্ে বন্ে েুষ্কমবেবন্ত পাদপর েণ্ডবব্যান্ কদর থাদকন্। 
সাত ন্রক েুক্ত িদয় অষ্টাবব্ংশ ন্রক িদয়দে। মসখাদন্ মানু্ষদক বব্বব্য োতন্া মভাগ 
করদত িয়।  

 মে ব্যবক্ত অদন্যর যন্, সম্পে, সন্তান্ অপিরণ কদর, েমপুরুষরা তাদক তাবমস্র 
ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর থাদক। মে ব্যবক্ত সকল ব্স্তুদক বন্দের মদন্ কদর অন্য সকদলর 
সদঙ্গ কলি কদর মৃতুযর পর মসই ব্যবক্তদক েমপুরুদষরা মরৌরব্ ন্রদক বন্দেপ কদর। মে 
ব্যবক্ত বন্দের প্রাণপুবষ্টর েন্য সেীব্ পশুপেীদক িতযা কদর রেন্ কদর, মসই বন্ষু্ঠর 
ব্যবক্তদক েমপুরুদষরা কুম্ভীপাক ন্রদক তপ্ত মতদল রেন্ কদর। মে ব্যবক্ত মব্েপথ তযাগ 
কদর পাষণ্ড যদমবর আেয় গ্রিণ কদর, েমেূত তাদক অবসপিব্ন্ ন্রদক বন্দেপ কদর 
থাদক। মে রাো বন্রপরায ব্যবক্তদক েণ্ড মেয় ব্া ব্রাহ্মদণর প্রবত শারীবরক েণ্ড বব্যান্ কদর, 
েমেূত মসই মিাপাপীদক শূকরমুখ ন্ামক ন্রদক বন্বেপ্ত কদর। মে ব্যবক্ত পৃবথব্ীদত 



 

মৎকুন্াবে প্রাণীদক বিংসা কদর েমেূত তাদক অেকূপ ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। মে 
ব্যবক্ত পৃবথব্ীদত পঞ্চেে কদর ন্া এব্ং ো বকেু খােযদ্রব্য লাভ কদর তা অপরদক ন্া বেদয় 
বন্দেই মভােন্ কদর েমেূত তাদক কৃবমদভােন্ ন্রদক পবতত কদর। মে ব্যবক্ত চুবর বকংব্া 
ব্লিারা ব্রাহ্মদণর ব্া অন্য পুরুদষর স্বণব ও রত্নাবে ইতযাবে চুবর কদর মৃতুযর পর েমেূত 
তাদক সিংশ ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। মে রাো মেষ্ঠব্ংদশ েেগ্রিণ কদরও যদমবর 
মেবাো লঙ্ঘন্ কদর, েমেূত তাদক বব্তরণী ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। মে সকল ব্যবক্ত 
েদে পশু ব্য কদর েমপুরুষরা তাদক বব্শস ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। ইিদলাদক মে 
সকল উগ্রস্বভাব্ ব্যবক্ত সদপবর মত অন্য সকল েীদব্র উৎদব্দগর কারণ িয় মৃতুযর পর 
েমপুরুদষরা তাদক েিশূক ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। ইিদলাদক মে ব্যবক্ত অিংকার 
ব্শত বন্দেদক সব্বাদপো যন্ী ব্যবক্ত ব্দল মদন্ কদর, বন্দের যন্দক সব্বো েদের মত 
রো কদর এব্ং যন্সম্পবত্ত বৃ্বদ্ধ ও রো করার েন্য বব্বভি রকম পাপ কাে কদর, 
েমেূত তাদক সূচীমুখ ন্ামক ন্রদক বন্দেপ কদর। েমালদয় শত-সিস্র এইরূপ ন্রক 
রদয়দে।         

 ভাগব্দতর ষষ্ঠ স্কদে অযযায় আদে মমাি ১৯বি। এই অযযায়গুবলর ব্বণবত কাবিবন্র 
সংবেপ্ত রূপ বন্দোক্ত।  

১. অজাদ্বমছলর উপাখযান -- অজাদ্বমল নাছম একদ্বট ব্রাহ্মণ কানযকুব্জনগছর োস 
করছতন। হস তার দাসীছদর প্রদ্বত আসক্ত োকায় সমস্ত সদাচার হেছক দ্বেচুযত হছয়দ্বেল। 
দুি চদ্বরছত্রর হসই অজাদ্বমল েটুক ব্রাহ্মণছদর হোঁছধ্ এছন তাছদর সেিস্ব লুট করছতা এেং 
এই জীদ্বেকা িারাই হস তার পদ্বরজনছদর ভরণ হপাষণ করত। দাসীছদর িারা উৎপন্ন 
সন্তানছদর লালনপালন করছতই অজাদ্বমল তার জীেছনর অিআদ্বশ েের পার কছরদ্বেল। 
অজাদ্বমছলর পুত্র সন্তান দ্বেল দশদ্বট। তার হোট পুছত্রর নাম দ্বেল নারায়ণ। এই ভাছেই মূখি 
অজাদ্বমল জীেন কাটাদ্বচ্ছল তখন হস মৃতুযকাছল উপদ্বিত হছয় হিাৎ নারায়ণ নামক পুছত্রর 
দ্বচন্তাছত মছনাদ্বনছেশ কছরদ্বেল। অজাদ্বমল এরই মছধ্য হদছখদ্বেল হয দ্বতনদ্বট যমদূত তাছক 
দ্বনছয় হযছত এছসছে। তার পুত্র নারায়ণ দ্বকেুটা দূছর হখলা করদ্বেল, যমদূতছদর হদছখ হস 
তার পুত্রছক দ্বচৎকার কছর নাম ধ্ছর হেছকদ্বেল। ভগোন দ্বেষু্ণর পাষিদগণ হদখছলন হয 
অজাদ্বমল মৃতুয সমছয় ভগোছনর নাম স্মরণ কছরদ্বেল এেং তারা তৎক্ষণাৎ হসখাছন 
উপদ্বিত হছয়দ্বেল। মেই সময় যমদূতরা অজাদ্বমছলর শরীরছক আকষিণ কমরদ্বেল তখনই 
দ্বেষু্ণদূছতরা তাছদর েলপূেিক দ্বনোরণ কছরদ্বেল।  



 

২. দ্বেষু্ণদূতছদর িারা ভাগেত ধ্মি দ্বনরূপণ এেং অজাদ্বমলছক দ্বেষু্ণছলামক আনয়ন 
-- অজাদ্বমল মৃতুযকাছল হয মুহূছতি নারায়ণ নাম উচ্চারণ কছরদ্বেল তৎক্ষণাৎ ওই নাম 
উচ্চারণ মাত্রই তার সমস্ত পাছপর প্রায়দ্বশ্চত্ত হছয়দ্বেল। কারণ দ্বেষু্ণর নাম উচ্চারণই হল 
সছেিাৎকৃি প্রায়দ্বশ্চত্ত। ভগোন নাম উচ্চারছণ মানুছষর েুদ্বদ্ধ ভগোছনর গুণ, লীলা এেং 
স্বরূছপ বন্েদ্ধ হছয় যায়। এইভাছে দ্বেষু্ণ দূছতরা অজাদ্বমছলর সূক্ষ্ম শরীরছক ভাগেত ধ্মি 
দ্বনণিয় কছর যমপাশ হেছক মুক্ত কছর মৃতুয-মুখ হেছক রক্ষা কছরদ্বেছলন এেং পদ্বরছশছষ 
তার বেকুণ্ঠছলাক প্রাদ্বপ্ত হছয়দ্বেল।  

৩. যমরাছজর বেষ্ণেধ্মি েণিনা -- যমদূতদের কাছে যখন ভগোন দ্বেষু্ণর পাষিদগণ 
োধ্া দ্বদছয়দ্বেল তখন তারা যমপুরীছত এছস যমরাছজর কাছে সে ঘটনা েণিনা কছর এই 
রহছসযর েযাখযা জানছত হচছয়দ্বেল। যমরাজ তখন দূতছদর সমু্মছখ বেষ্ণে ধ্ছমির েণিনা 
তুছল ধ্ছরদ্বেছলন। দ্বতদ্বন তাছদর জানায়, শ্রীদ্বেষু্ণ সকছলর অদ্বধ্পদ্বত এেং পরম স্বতে। 
হসই ভগোন দ্বেষু্ণর দূতগণও তারই মছতা পরম মছনাহর রূপ-গুণ ও স্বভাে সম্পন্ন হছয় 
প্রায়ই দ্বেশ্বচরাচছর দ্বেচরণ কছর োছকন। জীছের পছক্ষ শ্রীভগোছনর নামসংকীতবন্ িারা 
ভগেৎচরছণ ভদ্বক্তভাে লাভ করাই হশ্রষ্ঠ ধ্মি এই সংসাছর। হয সে সুেুদ্বদ্ধ সম্পন্ন মানুষ 
এই সে দ্বেছেচনা কছর শ্রী ভগোছনর অনছন্ত সেিান্তকরছণ ভদ্বক্তছযাগ িাপন কছরন তারা 
যমরাছজর দণ্ড পাওয়ার পাত্র নন।  

৪. দছক্ষর শ্রী হদ্বর আরাধ্না এেং ভগোছনর আদ্বেভিাে -- প্রছচতাগণ প্রছলাচা নাছম 
একদ্বট কনযার পাদ্বণগ্রহণ কছরদ্বেছলন। প্রছচতাছদর ঔরছস ওই নারীর গছভি জন্মগ্রহণ 
কছরদ্বেছলন প্রাছচতস নামক দক্ষ। পরেতিীছত দছক্ষর িারা প্রজার সৃদ্বিছত দ্বেশ্বছলাক 
পদ্বরপূণি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। দক্ষ প্রেছম প্রজা সকলছক দ্বনছজর সংকল্প িারাই সৃদ্বি 
কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু এই সকল প্রোর হকাছনা রকম েৃদ্বদ্ধ হছচ্ছ না হদছখ দক্ষ দ্বেন্ধযাচছলর 
দ্বনকটেতিী এক পাহাছড দ্বগছয় হঘার তপসযা শুরু কছরদ্বেছলন। হসই পাহাছড অঘমষিণ নাছম 
একদ্বট তীছেি দক্ষ দ্বত্রসন্ধযা স্নানাছন্ত তপসযার িারা শ্রী হদ্বরর আরাধ্না কছরদ্বেছলন। দছক্ষর 
স্তুদ্বত িারা শ্রী হদ্বর প্রসন্ন হছয় দছক্ষর সমু্মদখ আদ্বেভিাে হছয়দ্বেছলন। শ্রী হদ্বর দক্ষছক 
পঞ্চজন নাছম প্রজাপদ্বতর কনযা অদ্বসক্নীমক পত্নীরূছপ পাওয়ার এেং এই কনযার গছভি 
ব্রহ্মার আরাধ্য হলাকসৃদ্বি েহুল পদ্বরমাছণ েৃদ্বদ্ধ হওয়ার ের দ্বদছয়দ্বেছলন।  

৫. নারছদর উপছদশ দক্ষ পুত্রগছণর বেরাগয এেং নারছদর প্রদ্বত দছক্ষর অদ্বভশাপ 
-- শ্রীহদ্বরর মায়ারস েদ্বধ্িত হছয় দক্ষ অদ্বসক্নীর গছভি হযিেশ্ব নাছম দশ হাজার পুছত্রর সৃদ্বি 



 

কছরদ্বেছলন। সকল পুত্রই একই রকম আচার ও স্বভােসম্পন্ন দ্বেছলন। দক্ষ যখন তাাঁর 
পুত্রছদর প্রজা সৃদ্বি করার আছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন তখন তারা পদ্বশ্চমদ্বদছক তপসযা করার 
উছেছশয গমন কছরদ্বেছলন। দ্বপতা িারা দ্বনয়দ্বেত হছয়ই পুছত্ররা উগ্র তপসযায় মি হছয়দ্বেল। 
দ্বকন্তু নারছদর উপছদছশ দক্ষ পুত্ররা কতিেযচুযত হছয় হমাক্ষপছে চছল দ্বগছয়দ্বেল। দক্ষ তাছদর 
জনয হশাক করায় ব্রহ্মা তার কাছে এছস সান্ত্বনা দ্বদছয়দ্বেছলন। অদ্বসক্নীর গছভি দক্ষ পুনরায় 
একহাজার পুত্র সৃদ্বি কছরদ্বেল। তাছদর নাম শেলাশ্ব হরছখদ্বেল। দক্ষপুত্ররা যখন দ্বপতার 
আছদছশ তপসযায় মি হছত দ্বগছয়দ্বেছলন তখন নারদ পুনরায় কটু োকয িারা শেলাশ্বগণছক 
ভ্রি কছর দ্বদছয়দ্বেছলন। পুত্রছদর কতিেয ভ্রিতার কো শুছন নারছদর ওপর অতযন্ত রুি 
হছয়দ্বেছলন দক্ষ এেং নারদছক অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেছলন, নারদ দ্বত্রভুেছন ঘুছর হেডাছে দ্বকন্তু 
হকাোও তার িান হছে না। হদেদ্বষি নারদ এই অদ্বভশাপ ‘তোস্তু’ েছল গ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

৬. দক্ষ প্রজাপদ্বতর ষাট কন্যার েংশ েণিন -- দছক্ষর পত্নী অদ্বসক্নীর গছভি ষাটদ্বট 
কনযার জন্ম হছয়দ্বেল। ষাটদ্বট হমছয়র মছধ্য দশদ্বট ধ্মিছক, সাতাশদ্বট হমছয় চন্দ্রছক, হতছরাদ্বট 
হমছয় কশযপছক, দুদ্বট হমছয় ভূতছক, দুদ্বট অদ্বঙ্গরা, দুদ্বট কশাশ্বছক এেং হশষ চারদ্বট হমছয়ছক 
তাক্ষিয নাছম কশযছপর সছঙ্গ দ্বেোহ দ্বদছয়দ্বেছলন। এছদর সন্তানাদ্বদর িারাই দ্বত্রভুেন পদ্বরপূণি 
হছয়দ্বেল।  

ধ্ছমির দশদ্বট পত্নীর মছধ্য ভানুর পুত্র হদে ঋষভ এেং তার পুত্র ইন্দ্রছসন। লম্বার 
পুত্র দ্বেল দ্বেছদযাত এেং দ্বেছদযাছতর পুত্র হমঘসকল। ককুছভর পুত্র দ্বেল সঙ্কট, সঙ্কছটর 
পুত্র কীকট এেং কীকছটর হেছকই দুগিাদ্বভমানী হদেগণ জছন্মদ্বেছলন। ধ্ছমির পত্নী জাদ্বমর 
পুছত্রর নাম স্বগি এেং তার পুত্র নন্দী। তার দ্বেশ্বা নাছম পত্নীর গছভি দ্বেশ্বছদেগণ পুছত্ররা 
জছন্মদ্বেল। সাধ্যা নাছম পত্নীর গছভি সাধ্যাগণ জছন্মদ্বেল। মরুেতীর গছভি দুই পুত্র মরুোন 
ও জয়ন্ত জছন্মদ্বেল। সংকল্পার গছভি সংকল্প জছন্মদ্বেল এেং সংকছল্পর পুত্র দ্বেল কাম। 
েসুর গছভি আট পুত্র জছন্মদ্বেল। মুহূতিার গছভি মুহূছতির অদ্বভমানী হদেগণ জছন্মদ্বেল।  

ভূছতর পত্নী দক্ষনদ্বন্দনী হকাদ্বট হকাদ্বট রুেগণ সৃদ্বি কছরদ্বেল। অদ্বঙ্গরা প্রজাপদ্বতর 
প্রেম পত্নী দ্বপতৃগণছক এেং দ্বিতীয় পত্নী অেেিা অদ্বঙ্গরস নামক মেব্হক উৎপন্ন কছরদ্বেল। 
সাতাশদ্বট নক্ষত্রাদ্বভমাদ্বননী হদেীগণ হছলন চছন্দ্রর পত্নী। দক্ষ চন্দ্রছক সকল পত্নীর প্রদ্বত 
সমান োকছত েছলদ্বেছলন দ্বকন্তু চন্দ্র হরাদ্বহণীর প্রদ্বত আকৃি হছয়দ্বেল। চছন্দ্রর পত্নীছদর 
গছভি হকাছনা সন্তান উৎপন্ন হয়দ্বন। কশযছপর হতছরাদ্বট পত্নীর মছধ্য দ্বতদ্বমর পুত্র দ্বেল সকল 
জনাচর প্রাণী এেং সরমার সন্তান দ্বেল েযাঘ্রাদ্বদ সকল দ্বহংস্র প্রাণী, সুরভীর সন্তান দ্বেল 



 

গরু, মদ্বহষ প্রভৃদ্বত এেং তাম্রার সন্তান দ্বেল হশযন ও গৃধ্র প্রভৃদ্বত। হিাধ্েশার গছভি সাপ, 
দ্বেো প্রভৃদ্বত দ্বেষধ্র প্রাণী এেং মুদ্বনর গছভি অপ্সরাগণ জছন্মদ্বেল। ইলার গছভি সমস্ত েৃক্ষ, 
লতা প্রভৃদ্বত এেং সুরমার গছভি যাতুধ্ান েৃছন্দর জন্ম হছয়দ্বেল। অদ্বরিার গছভি গন্ধেিগছণর 
এেং কাষ্ঠার গছভি একখুরদ্বেদ্বশি জন্তুগছণর জন্ম হছয়দ্বেল। দনুর গছভি একষদ্বিদ্বট পুছত্রর 
জন্ম হছয়দ্বেল। অদ্বদদ্বতর গছভি িাদশ পুছত্রর জন্ম হছয়দ্বেল। অদ্বদদ্বতর িাদশ পুছত্রর মছধ্য 
েিার পত্নী দ্বেল বদতযগছণর কদ্বনষ্ঠা ভিী কুমারী রচনা। রচনার গছভি সদ্বন্নছেশ ও দ্বেশ্বরূপ 
নাছম পুছত্রর জন্ম হছয়দ্বেল।  

৭. েৃহস্পদ্বতর হদে হপৌছরাদ্বহতয তযাগ ও দ্বেশ্বরূছপর হপৌছরাদ্বহতয েরণ -- ইন্দ্র 
দ্বত্রছলাছকর আদ্বধ্পতয লাভ কছর ভীষণ মদমত্ত হছয় উছিদ্বেল। গদ্বেিত ইন্দ্র ধ্মিমযিাদা, 
সদাচারমযিাদা লঙ্ঘন করছত শুরু কছরদ্বেল। একদ্বদন ইন্দ্র সভামছধ্য উচ্চ দ্বসংহাসছন 
েছসদ্বেছলন। এমন সময় সকল হদেগছণর পরম আচাযি েৃহস্পদ্বত সভামছধ্য উপদ্বিত 
হছয়দ্বেল। ইন্দ্র গুরুছক হকাছনা রকম অভযেিনা কছরনদ্বন েরং অেজ্ঞা প্রদশিন কছরদ্বেছলন। 
ভগোন েৃহস্পদ্বত হসই সভাগৃহ হেছক হেদ্বরছয় হযাগ েছল অদৃশয হছয় দ্বগছয়দ্বেছলন। 
েৃহস্পদ্বত ইছন্দ্রর িারা অপমাদ্বনত হছয় যখন হদেতাছদর পদ্বরতযাগ করছলন, তখন 
দ্বেশ্বরূপছকই হপৌছরাদ্বহমতয হদেতারা েরণ কছরদ্বেছলন।  

৮. নারায়ণ কেছচর উপছদশ এেং ইছন্দ্রর দানে দ্বেজয় -- দ্বেশ্বরূপ হদেরাজ 
ইন্দ্রছক নারায়ণ কেছচর উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন। নারায়ণ কেচ িারা ইন্দ্রছক সুরদ্বক্ষত কছর 
হনওয়ার কো দ্বেশ্বরূপ েছলদ্বেল। এই নারায়ণ কেছচর িারাই হয ইন্দ্র সকল অসুরছদর 
পরাদ্বজত করছত পারছে দ্বেশ্বরূপ তা জাদ্বনছয়দ্বেল। এই দ্বেশ্বরূপ জানায়, এই নারায়ণ কেচ 
দ্বযদ্বন ধ্ারণ কছরন দ্বতদ্বন যার দ্বদছক দৃদ্বিপাত কছরন অেো চরণ িারা যাছক স্পশি কছরন, 
হসই েযদ্বক্ত তৎক্ষণাৎ ভয়মুক্ত হছয় যায় এেং হয এই দ্বেদযা ধ্ারণ কছর তার হকাছনা দ্বকেুর 
ভীদ্বত হয় না। ইন্দ্র দ্বেশ্বরূছপর কাে হেছক এই বেষ্ণেী দ্বেদযা দ্বশছখ দ্বনছয় যুছদ্ধ অসুরছদর 
পরাদ্বজত কছরদ্বেল এেং দ্বত্রভুেছন সম্পদ উপছভাগ কছরদ্বেল।  

৯. েৃত্রাসুছরর উৎপদ্বত্ত, দ্বেশ্বরূপ েধ্, েৃত্রাসুছরর কাছে হদেতাছদর পরাজয় এেং 
ভগোছনর হপ্ররণায় হদেতাছদর দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর দ্বনকছট গমন -- হদে পুছরাদ্বহত দ্বেশ্বরূছপর 
মস্তক দ্বেল দ্বতনদ্বট। দ্বতদ্বন হদেতাছদর আহুদ্বত প্রদান করার সময় হগাপছন অসুরছদরও 
আহুদ্বত প্রদান করছতন। কারণ তার মাতা দ্বেছলন অসুর েংশজাত। ইন্দ্র ভয় হপছয়দ্বেছলন 
হয যজ্ঞভাগ অসুররা এইভাছে হপছল তাছদর েল আছরা েৃদ্বদ্ধ পাছে, হসই জনয দ্বতদ্বন 
হিাধ্েছশ দ্বেশ্বরূছপর দ্বতনদ্বট মস্তকই হকছট হেছলদ্বেছলন। দ্বেশ্বরূছপর মৃতুয হছল তার দ্বপতা 



 

েিা ইন্দ্র শত্রু উৎপন্ন করার জনয অদ্বিছত আহুদ্বত প্রদান কছরদ্বেল। যজ্ঞ হশছষ হয পাদ্বপষ্ঠ 
ও িূর পুরুছষর উৎপদ্বত্ত হছয়দ্বেল তার নাম হল েৃত্রাসুর।   

েৃত্রাসুর হদেতাছদর সকল অস্ত্রশস্ত্র গ্রাস কছর, দ্বত্রভুেনছক গ্রাস করছত যখন উদযত 
হছয়দ্বেল তখন হদেতারা শ্রীহদ্বরর স্তুদ্বত কছরদ্বেছলন। হদেতাছদর স্তুদ্বতছত সন্তুি হছয় শ্রীহদ্বর 
েৃত্রাসুরছক সংহাছরর পে েছল দ্বদছয়দ্বেছলন। শ্রীহদ্বর েছলদ্বেছলন, হদেতারা হযন দধ্ীদ্বচ 
মুদ্বনর কাছে দ্বগছয় উপাসনা, ব্রত ও তপসযায় লব্ধ সুদৃঢ় হদহ প্রােিনা কছর। দধ্ীদ্বচ মুদ্বন 
ব্রহ্মদ্বেদযা লাভ কছরদ্বেছলন এেং এই ব্রহ্মদ্বেদযা নারায়ণ কেচ দ্বহছসছে দ্বতদ্বন েিাছক 
দ্বদছয়দ্বেছলন। েিা তার পুত্র দ্বেশ্বরূপছক দ্বদছয়দ্বেছলন। শ্রীহদ্বরর হপ্ররণায় সকল হদেতারা 
দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর আশ্রছম গমন কছরদ্বেছলন।  

১০. দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর অদ্বি িারা হদেতাছদর েজ্র দ্বনমিাণ ও ইন্দ্র-েৃত্রাসুর যুদ্ধ -- 
হদেতারা দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর কাছে দ্বগছয় শ্রীদ্বেষু্ণর দ্বনছদিদ্বশত েস্তু প্রােিনা কছরদ্বেছলন। দধ্ীদ্বচ 
মুদ্বন হদেতাছদর প্রােিনা শুছন আনদ্বন্দত হছয়দ্বেছলন। দধ্ীদ্বচ মুদ্বনর অদ্বি িারা েজ্র বতদ্বর 
কছর দ্বেশ্বকমিা হসই অস্ত্র ইন্দ্রছক অপিণ কছরদ্বেছলন। ইন্দ্র হসই েজ্র হাছত দ্বনছয় ঐরােছত 
আছরাহন কছর যুছদ্ধর জনয প্রস্তুত হছয়দ্বেছলন। দ্বত্রছলাছকর হষি উৎপাদনকারী েৃত্রাসুছরর 
সাছে হদেরাজ ইন্দ্র এই েছজ্রর িারা যুছদ্ধ রত হছয়দ্বেছলন। এই েছজ্রর িারা ইন্দ্র অসুরছদর 
সহস্রধ্া অস্ত্রশস্ত্র দ্বেন্নদ্বভন্ন কছরদ্বেল।  

১১. েৃত্রাসুছরর েীরোণী ও ভগেৎপ্রাদ্বপ্ত -- েৃত্রাসুর সমু্মছখ মৃতুয হদছখ ইন্দ্রছক 
েছলদ্বেল, ভগোন দ্বেষু্ণ হযছহতু তাছক েধ্ করার জনয ইন্দ্রছক আছদশ দ্বদছয়ছেন সুতরাং 
ইন্দ্র যাছত তাছক েজ্র িারা েধ্ কছর। কারণ ভগোন শ্রী হদ্বর হয পছক্ষ োছকন হস পছক্ষ 
দ্বেজয়, সম্পদ ও হশৌযিেীযিাদ্বদগুণ সমস্ত দ্বকেুই অেিান কছর। ইছন্দ্রর েছজ্রর প্রহার 
েৃত্রাসুরছক নয়, তার দ্বেষয় হভাগরূপ সংসার েন্ধন দ্বেন্ন কছর হদছে এেং হস হদহতযাগ 
কছর হযাগীজনদ্বচত গদ্বতলাভ করছে। ভগোন দ্বেষু্ণছক েৃত্রাসুর প্রতযক্ষভাছে অনুভে কছর 
প্রােিনা কছরদ্বেল হয, তার প্রদ্বত ভগোন দ্বেষু্ণ হযন এমন কৃপা কছর, হদহান্তছর হস হযন 
শ্রী হদ্বরর চরণাদ্বশ্রত অননয ভক্তছদর হসেক হছয় জন্মলাভ করছত পাছর।  

১২. ইছন্দ্রর েৃত্রেধ্ -- রণছক্ষছত্র প্রাণ তযাগ করাছক েৃত্রাসুর শ্লাঘনীয় মছন 
কছরদ্বেল। কারণ ইন্দ্রছক যুছদ্ধ পরাদ্বজত করছল স্বগিপ্রাদ্বপ্ত হছে, দ্বকন্তু তার কাছে অছনক 
হেদ্বশ কাময দ্বেল ভগেৎপ্রাদ্বপ্ত। তাই যুদ্ধচলাকালীন ইছন্দ্রর হাত হেছক েজ্র পছড হগছল 



 

েৃত্রাসুর তা ইন্দ্রছক তুছল দ্বদছত েছলদ্বেল। ইন্দ্র েজ্র তুছল দ্বনছয় েৃত্রাসুছরর কুদ্বক্ষ দ্বেদীণি 
কছরদ্বেল। দ্বতদ্বন এই েছজ্রর িারা েৃত্রাসুছরর মস্তক েলপূেিক হেদন কছরদ্বেছলন। েৃত্রাসুছরর 
শরীর হেছক এই সময় আত্মছজযাদ্বত দ্বেদ্বনগিত হছয় ইন্দ্রাদ্বদ সকল হদেতাছদর সামছনই 
সেিছলাকাতীত শ্রী হদ্বরর স্বরূছপ লীন হছয়দ্বেল।  

১৩. ইছন্দ্রর অশ্বছমধ্ যজ্ঞ সাধ্ন -- ঋদ্বষছদর িারা উৎসাদ্বহত হছয় হদেরাজ ইন্দ্র 
েৃত্রাসুরছক েধ্ করায় ব্রহ্মহতযা পাপ মূদ্বতিমতী হছয় ইন্দ্রছক আিমণ কছরদ্বেল। েলস্বরূপ 
ইন্দ্রছক সন্তাপ এেং অশাদ্বন্ত সহয করছত হছয়দ্বেল। ব্রহ্মহতযা পাছপ ভীত ইন্দ্র মানস 
সছরােছরর জছলর মছধ্য প্রায় একহাজার েের লুদ্বকছয় দ্বেল এেং ব্রহ্মহতযা পাপ হেছক 
দ্বনষৃ্কদ্বতর উপায় দ্বচন্তা কছরদ্বেল। হদেরাজ ইন্দ্র সছরােছর পদ্মনাল তন্তুর মছধ্য যতদ্বদন োস 
কছরদ্বেল ততদ্বদন রাজা নহুষ স্বগিরাজয শাসন কছরদ্বেল। সতযপালক ভগোন দ্বেষু্ণর ধ্যান 
করায় ইন্দ্র পাপক্ষয় কমর ব্রাহ্মণগছণর আহ্বাছন পুনরায় স্বছগি দ্বেছর দ্বগছয়দ্বেল। ইন্দ্র স্বছগি 
দ্বেছর এছল ব্রহ্মদ্বষিগণ ইন্দ্রছক দ্বদছয় শ্রীদ্বেষু্ণর আরাধ্নার জনয অশ্বছমধ্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
কদ্বরছয়দ্বেল। অশ্বছমধ্ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করায় ইছন্দ্রর েৃত্রাসুর েছধ্র গুরুতর পাপ সমূ্পণিরূছপ 
ভস্মীভূত হছয়দ্বেল।  

১৪. দ্বচত্রছকতুর হশাক -- পুরাকাছল শূরছসন হদছশ সম্রাট দ্বচত্রছকতু নাছম এক 
রাজা রাজে করছতন। হসই দ্বচত্রছকতুর এক হকাদ্বট মদ্বহষী দ্বেছলন, দ্বকন্তু তারা সকছলই 
দ্বনঃসন্তান দ্বেছলন। অদ্বভশাপ ও ের প্রদাছন সমেি ভগোন অদ্বঙ্গরা একদ্বদন সেিছলাক ভ্রমণ 
করছত করছত দ্বচত্রছকতুর কাছে উপদ্বিত হছয়দ্বেল। দ্বচত্রছকতুর পুত্র সন্তান না োকায় হস 
হয মনঃকছি দ্বদন কাটাছতন তা অদ্বঙ্গরা জানছতন। দ্বচত্রছকতুর মনঃকি শুছন অদ্বঙ্গরা 
েিাছদেতার জনয চরু পাক কছর আহুদ্বত প্রদান কছরদ্বেল। দ্বচত্রছকতুর পত্নীছদর মছধ্য 
দ্বযদ্বন সেিাছপক্ষা হজযষ্ঠা ও হশ্রষ্ঠা দ্বেছলন হসই পত্নী কৃতদুযদ্বতছক যজ্ঞােদ্বশি চরু অদ্বঙ্গরা 
প্রসাদ রূছপ প্রদান কছরদ্বেল। উপযুক্ত সমছয় কৃতদুযদ্বতর একদ্বট সুন্দর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ 
কছরদ্বেল। দ্বশশুপুছত্রর জছন্মর আনছন্দ দ্বচত্রছকতুর হপ্রম কৃতদুযদ্বতর প্রদ্বত গভীর হছয়দ্বেল 
এেং অনযানয পত্নীছদর প্রদ্বত হসইরূপ উছপদ্বক্ষত হছয়দ্বেল। পুত্রহীনা পত্নীরা ঈষিা েশীভূত 
হছয় অসদ্বহষু্ণ েশত দ্বশশুপুত্রছক দ্বেষ প্রদান কমরদ্বেছলন। দ্বেষপান করায় দ্বচত্রছকতুর পুছত্রর 
মৃতুয হছয়দ্বেল। দ্বশশুপুছত্রর মৃতুযছত কৃতদুযদ্বত গভীর হশাছক মূদ্বেিত হছয় মাদ্বটছত লুদ্বটছয় 
পছডদ্বেছলন। দ্বচত্রছকতু যখন পুছত্রর মৃতুয সংোদ পায় তখন তীব্র হস্নহেছশ হশাকাছেছগ 



 

তারও দৃদ্বি আরুদ্ধ হছয়দ্বেল। দ্বচত্রছকতু যখন হদছখদ্বেল হয, তার পত্নী পুত্রছশাছক দ্বেলাপ 
করছেন তখন দ্বতদ্বনও অতযন্ত হশাকসন্তপ্ত আতিস্বছর হরাদন কছরদ্বেছলন।  

১৫. দ্বচত্রছকতুছক হদেদ্বষি নারদ ও মহদ্বষি অদ্বঙ্গরার উপছদশ -- দ্বচত্রছকতু যখন 
পুত্রছশাছক বচতনযহীন হছয় পছডদ্বেল তখন হদেদ্বষি নারদ ও মহদ্বষি অদ্বঙ্গরা তাছক সান্ত্বনা 
হদওয়ার জনয উপদ্বিত হছয়দ্বেল। তারা দুজছন দ্বেদ্বেধ্ যুদ্বক্ত িারা চন্দ্রছকতুছক প্রছোধ্ প্রদান 
কছরদ্বেছলন। তারা চন্দ্রছকতুছক েছলদ্বেছলন, যার জনয চন্দ্রছকতু কাতর হছয় হশাক করছে 
হসই োলক হসই জছন্ম ো পূেিজছন্ম চন্দ্রছকতুর হকউই দ্বেল না। হযমন একদ্বট েীজ হেছক 
অনয একদ্বট েীছজর উৎপদ্বত্ত হয়, হসইরকমই দ্বপতার হদহ দ্বদছয় মাছয়র শরীর হেছক পুছত্রর 
সৃদ্বি হছয় োছক। শরীর অসতয হওয়ার েছল তার দ্বভন্ন দ্বভন্ন অদ্বভমানীও অসতয হছয় 
োছক। সতয হল একমাত্র পরমাত্মা। অদ্বঙ্গরা ঋদ্বষ ও নারছদর োছকয দ্বচত্রছকতুর প্রছোদ 
জছন্মদ্বেল। এরপর অদ্বঙ্গরা ঋদ্বষ দ্বচত্রছকতুছক পরম জ্ঞান প্রদান কছরদ্বেল। হদেদ্বষি নারদ 
দ্বচত্রছকতুছক একাগ্রদ্বচছত্ত তার কাে হেছক মছোপদ্বনষদ গ্রহণ করার কো েছলদ্বেছলন। 
হদেদ্বষি নারদ দ্বচত্রছকতুছক আশ্বস্ত কছরদ্বেল হয, এই মে ধ্ারণ করছল দ্বচত্রছকতু অদ্বতশীঘ্রই 
ভগোন সংকষিছণর দশিন লাভ করছে।  

১৬. দ্বচত্রছকতুর বেরাগয ও নারদ কতৃিক তাছক সঙ্কষিণ মেদান -- রাজা দ্বচত্রছকতু 
ঘর-সংসার তযাগ কছর নারছদর শরণাগত হওয়ায় নারদ প্রীত হছয় দ্বচত্রছকতুছক 
মছোপছদশ দান কছরদ্বেছলন। মে উপছদশ দান কছর হদেদ্বষি নারদ এেং অদ্বঙ্গরা ব্রহ্মছলাছক 
প্রিান কছরদ্বেছলন। রাজা দ্বচত্রছকতু নারছদর দ্বনছদিশ অনুযায়ী সাতদ্বদন ধ্ছর শুধু্ জল পান 
কছর একাগ্রদ্বচছত্ত হদেদ্বষি নারছদর িারা উপদ্বদি দ্বেদযা যোরূছপ ধ্ারণ কছরদ্বেছলন এেং 
সপ্তরাছত্রর অেসাছন দ্বচত্রছকতু অপ্রদ্বতহত ভাছে দ্বেদযাধ্র অদ্বধ্পতযরূপ েল লাভ 
কছরদ্বেছলন। এরপর দ্বকেুদ্বদছনর মছধ্য দ্বচত্রছকতু মে প্রভাছের িারা আছরা উেীপ্ত হছয় 
মঙ্গলময় গদ্বত লাভ কছর সঙ্কষিছণর চরমসমীছপ উপদ্বিত হছয়দ্বেল। সঙ্কষিনছদছের দশিন 
মাছত্রই দ্বচত্রছকতুর সমস্ত পাপ নি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। এরপর দ্বচত্রছকতু সঙ্কষিণছদছের স্তুদ্বত 
েন্দনা কছরদ্বেল। সঙ্কষিণছদছের দশিনলাছভর প্রভাছে দ্বচত্রছকতু সমযক প্রকাছর দ্বসদ্বদ্ধলাভ 
কছরদ্বেল। সঙ্কষিণছদে দ্বচত্রছকতুছক েছলদ্বেল, যদ্বদ দ্বচত্রছকতু তার উপছদশ অেদ্বহত দ্বচছত্ত 
শ্রদ্ধা সহকাছর স্মরছণ রাছখ তাহছল জ্ঞান-দ্বেজ্ঞান সম্পন্ন হছয় অদ্বচছরই দ্বসদ্বদ্ধলাভ করছে।  



 

১৭. দ্বচত্রছকতুছক পােিতী হদেীর শাপ প্রদান -- একদ্বদন দ্বেষু্ণ প্রদত্ত দ্বেমাছন 
আছরাহী হছয় ভ্রমণ করছত করছত দ্বচত্রছকতু হদখছত হপছলন হয, ঋদ্বষগছণর সভায় মহাছদে 
হদেী পােিতীছক হকাছল েদ্বসছয় একহাছত তাছক আদ্বলঙ্গনােদ্ধ অেিায় আসীন হছয় 
রছয়ছেন। এই দৃশয হদছখ দ্বচত্রছকতু পােিতীছক শুদ্বনছয় শুদ্বনছয় উচ্চহাসয কছর উপহাস োকয 
েছলদ্বেছলন। দ্বচত্রছকতু েছলদ্বেছলন, সাধ্ারণ মানুষও হযখাছন দ্বনজিছনই স্ত্রীর সাছে অেিান 
কছর, হসখাছন জগছতর উপছদিা এেং হলাকসমূছহর গুরু, হদদ্বহগছণর মছধ্য হশ্রষ্ঠ হছয়ও 
সভার মছধ্য স্ত্রীছক হকাছল দ্বনছয় েছস রছয়ছেন।  

হদেী পােিতী দ্বচত্রছকতু এই ধৃ্িতা হদছখ হিাধ্ভছর তাছক অদ্বভশাপ দ্বদছয় েছলদ্বেল, 
সাধু্গণ পদ্বরছসদ্বেত শ্রীহদ্বরর চরণ কমল তার হযাগয িান নয়। তাই দ্বচত্রছকতু পাপ অসুর 
হযাদ্বনছত গমন করছে। দ্বচত্রছকতু অদ্বভশাপ হেছক মুদ্বক্ত পাওয়ার প্রসন্নতা সম্পাদনা না 
কছর েরং হসই অদ্বভশাপ অঞ্জদ্বল হপছত গ্রহণ কছরদ্বেছলন। এই হদছখ পােিতী দ্বেদ্বস্মত 
হছয়দ্বেছলন। পরেতিীছত মহাছদে পােিতীছক েছলদ্বেল, দ্বচত্রছকতু ভগোন শ্রীহদ্বরর দ্বপ্রয় ভক্ত, 
দ্বতদ্বন শান্ত ও সমদশিী এেং মহাছদে স্বয়ং শ্রীহদ্বরর দ্বপ্রয় ভক্ত। তাই ভগোছনর দ্বপ্রয় ভছক্তর 
সম্বছন্ধ দ্বকেুছতই দ্বেদ্বস্মত হওয়া উদ্বচত নয়। মহাছদছের এইরূপ োকয শুছন পােিতী হদেীর 
দ্বচত্তেৃদ্বত্ত শান্ত হছয়দ্বেল এেং তার দ্বেস্ময় ভাে হকছট দ্বগছয়দ্বেল।  

ভগোন শ্রীহদ্বরর পরমভক্ত দ্বচত্রছকতুও প্রবতশাপ দ্বদছত সমেি দ্বেছলন, দ্বকন্তু দ্বতদ্বন 
তা না কছর পােিতীর অদ্বভশাপ মাো হপছত গ্রহণ কছরদ্বেছলন। সাধু্ পুরুষছদর লক্ষণই 
এইরূপ। এই দ্বচত্রছকতুই দানে হযাদ্বন আশ্রয় কছর েিার যজ্ঞীয় দদ্বক্ষণাদ্বি হেছক েৃত্রাসুর 
নাছম জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

১৮. অদ্বদদ্বত ও দ্বদদ্বতর সন্তানগছণর এেং মরুৎগছণর উৎপদ্বত্ত েণিনা -- কশযছপর 
দ্বিতীয় পত্নী দ্বদদ্বতর গছভি দ্বহরণযকদ্বশপু ও দ্বহরণযাক্ষ নাছম দুই পুত্র জছন্মদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপুর 
পত্নী কয়াধূ্র চারদ্বট পুত্র যোিছম— সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, হ্লাদ ও প্রহ্লাদ এেং একদ্বট কনযা 
দ্বসংদ্বহকা জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। সংহ্লাছদর পত্নী কৃদ্বতর গছভি পঞ্চজন নাছম পুত্র জন্মগ্রহণ 
কছরদ্বেল। হ্লাছদর পত্নী ধ্দ্বমদ্বনর োতাদ্বপ ও ইল্বল নাছম দুই পুত্র জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। 
অনুহ্লাছদর পত্নী সূম্মবার গছভি োল্কল ও মদ্বহষাসুর জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। প্রহ্লাছদর পুত্র 
দ্বেছরাচন। দ্বেছরাচছনর পত্নী হদেীর গছভি বদতযরাজ েদ্বল জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। েদ্বলর পত্নী 
অশনার গছভি োণ ইতযাদ্বদ একশত পুত্র জন্মগ্রহণ কছরদ্বেল। েদ্বল পুত্র োণাসুর বদতযকুছলর 



 

মছধ্য মহাছদছের আরাধ্না কছর প্রাধ্ানয দ্বেস্তার কছরদ্বেল। দ্বদদ্বতর দ্বহরণযকদ্বশপু ও দ্বহরণযাক্ষ 
োডা আরও উনপঞ্চাশদ্বট পুত্র দ্বেল। তাছদর েলা হত মরুৎগণ এেং এরা সকছলই দ্বেছলন 
দ্বনঃসন্তান। মরুৎগণদক সমান হদেে হদেরাজ ইন্দ্র প্রদান কছরদ্বেছলন।  

১৯. পুংসেন ব্রছতর কো -- পুংসেন ব্রত হল সেিকামপ্রদ। অগ্রহায়ণ মাছসর শুক্ল 
প্রদ্বতপাদ দ্বতদ্বেছত স্বামীর অনুমদ্বত দ্বনছয় স্ত্রী এই ব্রত আরম্ভ কছর। প্রাতঃকাছল স্নান ও 
শুদ্বচ হছয় স্ত্রীগণ ব্রাহ্মণগছণর অনুমদ্বত দ্বনছয় মরুৎগছণর জন্মেৃত্তান্ত শ্রেণ করছে। এরপর 
শুক্লেণি পদ্বরছধ্য় ও উত্তরীয় েস্ত্র ধ্ারণ করছে এেং হকাছনা দ্বকেু হভাজছনর আছগ প্রেছমই 
ভগোন লক্ষ্মী-নারায়ছণর পূজা করছে। এইভাছে লক্ষ্মীর সাছে লক্ষ্মীপদ্বত নারায়ছণর স্তে 
করার পর স্ত্রীগণ তামূ্বল ও পুষ্পাঞ্জলী িারা অচিনা করছে। ভগোছনর পূজা সমাপ্ত কছর 
স্ত্রীগণ দ্বনছজর পদ্বতছক পরছমশ্বর েুদ্বদ্ধছত পরমভদ্বক্ত ভছর তার দ্বপ্রয় েস্তুসমূহ দ্বদছয় হসো 
করছে। পদ্বত-পত্নীর মছধ্য হকউ যদ্বদ একজন এই পুংসেন ব্রত কছরন তাহছল উভছয়রই 
েল লাভ হয়। ইহছলাছক যদ্বদ পুরুষ এই পুংসেন ব্রত দ্বেদ্বধ্মছতা অনুষ্ঠান কছর তাহছল 
অদ্বভলাদ্বষত েল লাভ করছত পারছে। আর যদ্বদ স্ত্রীছলাক পুংসেন ব্রত কছর তাহছল 
হসৌভাগয, সম্পদ, সন্তান, যশ ও উত্তম োসিান লাভ করছে এেং স্বামীর দ্বচরায়ু হয়। 
কুমারী কনযা যদ্বদ এই ব্রত পালন কছর তাহছল সেিসুলক্ষণ সম্পন্ন পদ্বত লাভ করছত 
পাছর। আর যদ্বদ অধ্ীরা নারী এই ব্রত পালন কছর তাহছল পাপক্ষয়াপূেিক বেকুণ্ঠছলাক 
লাভ করছত পারছে।  

 ভাগব্দতর সপ্তম স্কদি ১৫বি অযযায় আদে। এই পদন্দরাবি অযযাদয় মে কাবিবন্ 
রদয়দে তা মেদন্ মন্ওয়া োক ।  

১. যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর ও নারছদর কছোপকেন এেং জয়-দ্বেজছয়র উপাখযান -- রাজসূয় যছজ্ঞ 
হচদ্বদরাজ দ্বশশুপাল সকছলর সমু্মছখ ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর মছধ্য দ্বমদ্বলছয় দ্বগছয়দ্বেছলন। হসই 
যছজ্ঞ নারদ মুদ্বনও উপদ্বিত দ্বেছলন। দ্বকন্তু ভগোছনর প্রদ্বত দ্বেছিষ ভাে সম্পন্ন হওয়া 
সছত্ত্বও দ্বশশুপাল এই গদ্বতপ্রাপ্ত হওয়ায় যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর আশ্চযি হছয়দ্বেল। যুদ্বধ্দ্বষ্ঠছরর দ্বজজ্ঞাসায় 
হদেদ্বষি নারদ েছলদ্বেল, শত্রুতা কছরই হহাক ো শত্রুতাহীন ভদ্বক্ত ভাছেই হহাক, হস্নহ ো 
ভয় দ্বকংো কামনা হেছক হযভাছেই হহাক মন ভগোছন পদ্বরপূণিভাছে দ্বনদ্বেি োকা চাই। 
কারণ ভগোছনর সমু্মছখ এইসকল ভাছের হকাছনা হভদ হনই। তাোডা দ্বশশুপাল ও দন্তেি 
ভগোন শ্রীহদ্বরর প্রধ্ান পাষিদ দ্বেছলন। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদ্বদ ঋদ্বষগণ দ্বত্রছলাক ভ্রমণ 



 

কছর বেকুণ্ঠছলাছক এছস হপৌঁেছল িারপালরা তাাঁছদর োলক মছন কছর দ্বভতছর প্রছেশ 
করছত হদয়দ্বন। সনকাদ্বদ ঋদ্বষগণ এছত িুদ্ধ হছয় িারপালছদর অসুর হযাদ্বনছত জন্ম 
হনওয়ার অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেল। দুই িারপালরক্ষণ জয়-দ্বেজয়ই দ্বশশুপাল এেং দন্তেি রূছপ 
জন্ম দ্বনছয়দ্বেল। ভগোন শ্রী নারায়ছণর চি স্পশি পাওয়ামাত্র তারা পাপমুক্ত হছয়দ্বেল এেং 
সনকাদ্বদ ঋদ্বষগছণর শাপ হেছকও মুক্ত হছয়দ্বেল।  

২. দ্বহরণযাক্ষ েছধ্র পর দ্বহরণযকদ্বশপু কতৃিক মাতা ও ভ্রাতুষু্পত্রছদর সান্ত্বনাদান -- 
শ্রীদ্বেষু্ণ েরাহেতার রূপ ধ্ারণ কছর দ্বহরণযাক্ষছক েধ্ কছরদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপু ভাইছয়র 
মৃতুযছত হশাছক হিাছধ্ উন্মত্ত প্রায় হছয়দ্বেল। হশাকাহত দ্বহরণযকদ্বশপু ভাইছয়র অছন্তযদ্বিদ্বিয়া 
সম্পন্ন হছল ভ্রাতুষু্পত্র শকুদ্বন, শশ্বর, ধৃ্ি, কালনাভ, েৃক, ভূত সন্তাপন, মহানাভ, হদ্বরস্মশ্রু 
এেং উৎছকাচছক সান্ত্বনা দ্বদছয়দ্বেল। মাতা রুষাভানুছক এেং গভিধ্াদ্বরনী দ্বদদ্বতছক 
দ্বহরণযকদ্বশপু মধু্র োছকয েুদ্বিছয় সান্ত্বনা দ্বদছয়দ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপুর জ্ঞানগভি কো শুছন 
দ্বদদ্বত পুত্রছশাক তযাগ কছর পরমতত্ত্ব স্বরূপ পরছমশ্বছর দ্বচত্ত দ্বনদ্বেি কছরদ্বেছলন।  

৩. দ্বহরণযকদ্বশপুর তপসযা ও েরলাভ -- দ্বহরণযকদ্বশপু অছজয়, োধ্িকযরদ্বহত, অমর 
এেং সংসাছর একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার জনয যাছত তার সামছন হকউ মাো তুছল দাাঁডাছত 
না পাছর— এর জনয মন্দার পেিছতর এক দ্বনভৃত গুহায় তপসযারত হছয়দ্বেছলন। ভগোন 
ব্রহ্মা তার তপসযায় প্রসন্ন হছয় তাছক দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন এেং দ্বহরণযকদ্বশপুছক ইচ্ছামছতা 
ের প্রােিনা করছত েছলদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপু ব্রহ্মার কাছে ের প্রােিনা কছর েছলদ্বেল— মানুষ 
ো পশু, প্রাণী ো অপ্রাণী, হদেতা ো বদতয অেো নাগাদ্বদ কাছরা িারাই হযন তার মৃতুয না 
হয়। োইছর, দ্বভতছর, দ্বদছন, দ্বকংো রাদ্বত্রছত ব্রহ্মার সৃি হকাছনা জীছের হাছত, অস্ত্র দ্বকংো 
শছস্ত্রর িারা, পৃদ্বেেী দ্বকংো আকাছশ হকাোও হযন তার মৃতুয না হয়। যুছদ্ধ হকউ হযন তার 
সামছন দাাঁডাছত না পাছর, হস হযন সমস্ত প্রাণীকুছলর একচ্ছত্র সম্রাট হছত পাছর। ইন্দ্রাদ্বদ 
সমস্ত হলাকপাছলর ওপর ব্রহ্মার মছতা তারও হযন প্রভাে থাদক। তপস্বী এেং হযাগীগছণর 
অক্ষয় ঐশ্বযি দ্বতদ্বনও হযন প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা দ্বহরণযকদ্বশপুমক এই ের প্রদান কছরদ্বেছলন।  

৪. দ্বহরণযকদ্বশপুর অতযাচার এেং প্রহ্লাছদর গুছণর েণিনা -- দ্বহরণযকদ্বশপু একচ্ছত্র 
সম্রাট হছয় গদ্বেিত ভাছে ইন্দ্রপুরীছত দ্বেহার করছত শুরু কছরদ্বেল। হস অতযন্ত কছিার 
শাসক হওয়ায় হদেদানে সকছলই তার দ্বনতয চরণ েন্দনা করছত োধ্য হছয়দ্বেল। তার 
কছিার শাসছনর জনয হলাকপালগণ সহ সমস্ত হলাক ভীত ও অদ্বতষ্ঠ হছয় পছডদ্বেল। কাছরা 



 

কাছে আশ্রয় না হপছয় হদেতা-সকল শ্রীদ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেল। ভগোন দ্বেষু্ণ তাছদর 
সান্ত্বনা দ্বদছয় েছলদ্বেল, দ্বহরণযকদ্বশপু যখন দ্বনজ পুত্র প্রহ্লাদছক বিংসা করছত শুরু করছে, 
পুছত্রর অদ্বনি করছত চাইছে, তখন শ্রীভগোন দ্বেষু্ণ তাছক অেশযই হতযা করছে। কারণ 
দ্বহরণযকদ্বশপুর পুত্র প্রহ্লাদ দ্বেল শ্রীদ্বেষু্ণর হসেক।  

দ্বহরণযকদ্বশপুর চার পুছত্রর মছধ্য সেি কদ্বনষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ দ্বেছলন গুণেত্তায় হশ্রষ্ঠ। 
সাধু্গছণর প্রদ্বত প্রহ্লাদ ভীষণ হসোপরায়ণ দ্বেছলন। োলযকাছল হখলাধু্লা পদ্বরতযাগ কছর 
প্রহ্লাদ ভগোন দ্বেষু্ণর ধ্যামন্ তন্ময় হছয়দ্বেল। শ্রীকৃছষ্ণর অনুগ্রছহ তার হৃদয় এমনভাছে 
আচ্ছন্ন হছয়দ্বেল হয জাগদ্বতক হকাছনা হোধ্ই তার দ্বেল না। প্রহ্লাদ শ্রীদ্বেষু্ণর হপ্রদ্বমক ভক্ত, 
পরম ভাগযশালী এেং অতযন্ত মহাত্মা পুরুষ দ্বেছলন। এই সে কারছণর জনযই দ্বহরণযকদ্বশপু 
ধ্াদ্বমিক পুত্রছক অপরাধ্ী হঘাষণা কছর তার অদ্বনি করার হচিা কছরদ্বেল।  

৫. দ্বহরণযকদ্বশপুর প্রহ্লাদ েছধ্র প্রয়াস -- শ্রীদ্বেষু্ণর প্রশংসা পূণি োকয প্রহ্লাদ 
অদ্বেরত েলার জনয দ্বহরণযকদ্বশপু সছিাছধ্ তাছক দ্বতরস্কার করছতন। প্রহ্লাছদর মুছখ 
শত্রুপছক্ষর প্রশংসা দ্বহরণযকদ্বশপু দ্বকেুছতই সহয করছত পারছতন না। এইজনয দ্বহরণযকদ্বশপু 
প্রহ্লাদছক নানা ভাছে হতযা করার প্রয়াস কছরদ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপুর আছদছশ বদতযরা েল্লম 
দ্বদছয় প্রহ্লাদছক আঘাত করছত শুরু কছরদ্বেল। দ্বকন্তু প্রহ্লাদ শ্রীদ্বেষু্ণর ধ্যাছন মি োকায় 
পরমাত্মার সছঙ্গ একাত্ম হছয়দ্বেল এেং বদতযছদর প্রহার দ্বনষ্ফল হছয়দ্বেল। এরপর প্রহ্লাদছক 
দ্বেশাল উন্মত্ত হাদ্বতর পাছয়র তলায় হেছল দ্বপছষ মারার হচিা কছরদ্বেল, দ্বেষধ্র সাছপর 
িারা দংশন কদ্বরছয়, কৃতযা রাক্ষসী সৃদ্বি কছর তাছক হতযা করার প্রয়াস কছরদ্বেল। সু-উচ্চ 
পেিত হেছক দ্বনছক্ষপ কছর, শশ্বাসুরছক দ্বদছয় নানা রকম রাক্ষসী মায়ার প্রছয়াগ কছর, 
অন্ধকার কুিুদ্বরছত আেদ্ধ কছর, দ্বেষ পান কদ্বরছয়, খাদয-পানীয় েন্ধ কছর নানাভাছে 
প্রহ্লাদছক হতযা করার প্রয়াস কছরদ্বেল দ্বহরণযকদ্বশপু। উত্তাল সমুছে দ্বনছক্ষপ কছর, আগুছনর 
হলদ্বলহান দ্বশখাছত, পেিছতর নীছচ পুাঁছত হেছল— হকাছনা ভাছেই প্রহ্লাদছক হতযা করছত 
পাছরদ্বন।  

৬. অসুর োলকছদর প্রদ্বত প্রহ্লাছদর উপছদশ -- গুরু পুত্রিছয়র পরামছশি 
দ্বহরণযকদ্বশপু প্রহ্লাদছক গৃহি নৃপদ্বতর দ্বশক্ষা গ্রহছণর জনয আশ্রছম পাদ্বিছয়দ্বেল। আশ্রছম 
প্রহ্লাদছক ধ্মি, অেি, কাম এই দ্বতন দ্বেষছয় দ্বশক্ষা দ্বদছয়দ্বেল। গুরু প্রদত্ত দ্বশক্ষাদান প্রহ্লাছদর 
মছনর মছতা দ্বেল না। একদ্বদন আচাযিছদে আশ্রছমর োইছর যাওয়াছত প্রহ্লাদ অসুর 



 

োলকছদর মধু্র ভাছে সছম্মাধ্ন কছর উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন। প্রহ্লাদ অসুর োলকছদর 
দ্বেষয়াসক্ত বদতযছদর সঙ্গ তযাগ কছর আদ্বদছদে দ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হওয়ার কো েছলছেন। 
কারণ শ্রীদ্বেষু্ণই হল পরম দ্বপ্রয়তম এেং পরম গদ্বত। শ্রীদ্বেষু্ণই হল সকল ঐশ্বছযির আাঁধ্ার, 
একমাত্র পরছমশ্বর। প্রহ্লাদ আছরা েছল, যদ্বদ তাছদর দ্বশক্ষা মহাপুরুষ ভগোন শ্রীদ্বেষু্ণর 
প্রদ্বত আত্মসমপিছণ সহায়ক হয় তছেই হসই দ্বশক্ষা সােিক, নয়ছতা হসই দ্বশক্ষা দ্বনরেিক 
েছলই গণয হছে। এই উপছদশ শ্রীনারায়ণ প্রেছম হদেদ্বষি নারদছক দ্বদছয়দ্বেছলন এেং এই 
জ্ঞান অনন্ত হপ্রদ্বমক ও সেিতযাগী ভগেদ্ভক্তরাই লাভ করছত সমেি হন। হদেদ্বষি নারদ কতৃিক 
প্রহ্লাদ সেিপ্রেম এই জ্ঞাছনর কো শুছনদ্বেল।  

৭. মাতৃগভি দ্বিত প্রহ্লাদছক নারছদর উপছদশ -- হদেদ্বষি নারছদর সছঙ্গ প্রহ্লাছদর 
সাক্ষাৎ হওয়ার কোটা অসুর োলকছদর কাছে অসংলি েছল প্রদ্বতহত হওয়ায় তারা 
উপযুক্ত প্রমাণ হচছয়দ্বেল। বদেযোলকছদর িারা এইভাছে দ্বজজ্ঞাদ্বসত হছল প্রহ্লাছদর নারছদর 
উপছদছশর কো স্মরণ হছয়দ্বেল। দ্বহরণযকদ্বশপু যখন তপসযা করছত মন্দর পেিছত চছল 
দ্বগছয়দ্বেল তখন ইন্দ্র দানেছদর সছঙ্গ যুদ্ধ করার জনয দ্বেরাট প্রস্তুদ্বত দ্বনছয়দ্বেল। বদতয 
হসনাপদ্বত হদেতাছদর এই কমিকাছণ্ডর কো জানছত হপছর ভীত হছয় পাদ্বলছয় দ্বগছয়দ্বেল। 
প্রহ্লাছদর মাতা কয়াধূ্ছক ইন্দ্র যখন েলপূেিক তার সছঙ্গ দ্বনছয় যাদ্বচ্ছল তখন হদেদ্বষি নারদ 
তা আকাশ মাগি হেছক হদখছত হপছয়দ্বেল। নারে ইন্দ্রছক জানায় কয়াধূ্র গছভি ইছন্দ্রর 
শত্রু নয় েরং শ্রীদ্বেষু্ণর সাক্ষাৎ ভক্ত, পরমছপ্রমী হসেক রছয়ছে। হদেদ্বষি নারছদর মুছখ 
এই কো শুছন সম্মানেশত ইন্দ্র প্রহ্লাছদর মাছক মুক্ত কছর দ্বদছয়দ্বেল। এরপর হদেদ্বষি নারদ 
প্রহ্লাছদর মাছক আশ্রছম দ্বনছয় দ্বগছয়দ্বেল। যতদ্বদন দ্বহরণযকদ্বশপু তপসযা সমূ্পণি কছর দ্বেছর 
আছসদ্বন ততদ্বদন কয়াধূ্ হসই আশ্রছমই দ্বেল। হদেদ্বষি নারদ ভাগেত ধ্ছমির রহসয এেং 
পরমজ্ঞান এই দুই দ্বেষছয় প্রহ্লাদছক লক্ষ কছর কয়াধূ্ছক উপছদশ দ্বদছয়দ্বেল। েহুদ্বদন 
অদ্বতিান্ত হওয়ায় হসই সে উপছদশ কয়াধূ্র মছন দ্বেল না, দ্বকন্তু হদেদ্বষি নারছদর কৃপায় 
প্রহ্লাদ হয হসই সে উপছদশ দ্বেসৃ্মত হয়দ্বন তা অসুর োলকছদর প্রহ্লাদ জানায়।  

৮. নৃদ্বসংহ ভগোছনর আদ্বেভিাে, দ্বহরণযকদ্বশপু েধ্ ও ব্রহ্মাদ্বদ হদেতাগণ কতৃিক 
ভগোছনর স্তুদ্বত -- প্রহ্লাছদর উপছদশ অসুর োলকছদর দ্বনমিল হৃদময় এছকোছর হগাঁছে 
দ্বগছয়দ্বেল। অসুর োলমকরা গুরুছদমব্র অদ্বহতকর দ্বশক্ষায় আর মন্ হদয়দ্বন। আশ্রছমর 
গুরুছদে এই অেিা হদছখ দ্বহরণযকদ্বশপুর কাছে দ্বগছয় সমস্ত দ্বেষয় দ্বনছেদন কছরদ্বেছলন। 
দ্বহরণযকদ্বশপুর পুিদক আশ্রম হেছক এছন দ্বনজ সভািছল েয করার জনয প্রেল পরািম 



 

প্রকাশ কছরদ্বেল দ্বকন্তু প্রহ্লাদ এছত অদ্বির না হছয় েরং সভািছল স্তছম্ভর মছধ্য হয হদখছত 
পাদ্বচ্ছল তা প্রকাশ কছরছে। দ্বনছজছক সতয প্রমাদ্বণত করার জনয এেং সমস্ত পদাছেির 
মছধ্য দ্বনজ অদ্বস্তে প্রমাণ করার জনয সোর দ্বভতছর হসই স্তম্ভ হেছক অদ্বত দ্বেদ্বচত্র রূপ 
ধ্ারণ কছর প্রকদ্বটত হছয়দ্বেল। হসই রূপ সমূ্পণিরূছপ দ্বসংছহরও দ্বেল না, আোর সমূ্পণিরূছপ 
মানুছষর দ্বেল না। নৃদ্বসংহরূপী ভগোছনর রূপদ্বট দ্বেল অদ্বত ভয়ংকর। এরপর দ্বহরণযকদ্বশপু 
দ্বসংহনাদ করছত করছত গদা হাছত নৃদ্বসংহ ভগোছনর উপর িাাঁদ্বপছয় পছডদ্বেল দুজছনর 
মছধ্য প্রেল যুদ্ধ হছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ দ্বহরণযকদ্বশপুছক রাজসভার দরজা পযিন্ত হটছন দ্বনছয় 
দ্বগছয় দ্বনছজর জঙ্ঘার উপর শুইছয় হৃদদ্বপণ্ড উপছড হেছল তাছক মাদ্বটছত েুছড হেছল 
দ্বদছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ দ্বহরণযকদ্বশপুছক যুছদ্ধ পরাস্ত কছর েধ্ কছরছেন জানছত হপছর ব্রহ্মা 
সহ সকল হদেতারা সভািছল উপদ্বিত হছয় পৃেক পৃেক ভাছে তারা ভগোছনর স্তুদ্বত 
েন্দনা কছরদ্বেছলন।  

৯. প্রহ্লাছদর নৃদ্বসংহ স্তে -- দ্বহরণযকদ্বশপুছক েধ্ করার পরও নৃদ্বসংহছদছের 
হিাধ্ছক শান্ত করছত সকছলই অসমেি হছয়দ্বেল। ব্রহ্মা প্রহ্লাদছক ব্দলবেল শ্রীভগোনছক 
শান্ত করার জনয। প্রহ্লাদ ব্রহ্মার কো শুছন শান্তভাছে শ্রীভগোছনর কাছে দ্বগছয় কৃতাঞ্জদ্বল 
হছয় সািাছঙ্গ মাদ্বটছত প্রণত হছয়দ্বেল। দ্বনছজর পাছয়র কাছে এক দ্বশশুছক আনত অেিায় 
পছড োকছত হদছখ নৃদ্বসংহছদছের হৃদয় করুণায় আপু্লত হছয়দ্বেল। ভােপূণি হৃদছয় অদ্বনছমষ 
হলাচছন প্রহ্লাদ নৃদ্বসংহছদেছক হদখদ্বেল এেং ভাে সমাদ্বধ্ছত একাগ্র মছন ভগোছনর গুণােলী 
দ্বচন্তা করছত করছত মধু্র োণীছত ভগোছনর স্তুদ্বত কছরদ্বেল। এইভাছে প্রহ্লাদ অতযন্ত ভদ্বক্ত 
ভছর প্রকৃদ্বত এেং প্রাকৃত গুণরদ্বহত ভগোছনর স্বরূপ েণিনা কছরদ্বেল। এরপর প্রহ্লাদ 
শ্রীদ্বেষু্ণর চরছণ নতমস্তক হছয় দ্বনিুপ হছয় পমড় রছয়দ্বেল। এইভাছে নৃদ্বসংহ ভগোছনর 
হিাধ্ছক প্রহ্লাদ শান্ত করছত সমেি হছয়দ্বেল।  

১০. প্রহ্লাছদর রাজযাদ্বভছষক ও দ্বত্রপুর দহন েৃত্তান্ত -- শ্রীদ্বেষু্ণ প্রহ্লাদছক দ্বপতার শূনয 
আসছন অদ্বধ্দ্বষ্ঠত হওয়ার আজ্ঞা দ্বদছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণর আজ্ঞানুসাছর প্রহ্লাদ দ্বপতার অছন্তযদ্বি 
দ্বিয়া সমূ্পণি কছর হশ্রষ্ঠ ব্রাহ্মণছদর িারা রাজযাদ্বভছষক কছরদ্বেছলন। ব্রহ্মাদ্বদসহ সকল 
হদেতারাই প্রহ্লাদছক অদ্বভনন্দনসহ আশীেিাদ কছর দ্বনজ দ্বনজ হলাছক দ্বেছর দ্বগছয়দ্বেছলন।  

এরপর যুদ্বধ্দ্বষ্ঠর হদেদ্বষি নারছদর কাছে দ্বত্রপুর দহন েৃত্তান্ত শুনছত হচছয়দ্বেল। নারদ 
েছলদ্বেল একোর হদেতারা শ্রীকৃছষ্ণর ব্দল েলীয়ান হছয় বদতযছদর যুদ্ধছক্ষছত্র পরাদ্বজত 



 

কছরদ্বেল। হসই সময় সকল বদতযরা পরম মায়ােী ময়দানছের শরণাপন্ন হছয় স্বণি, হরৌপয 
ও হলৌহ দ্বনদ্বমিত দ্বতনদ্বট দ্বেমান দ্বনমিাণ কছরদ্বেল। দ্বেমান দ্বতনদ্বট দ্বেল দ্বতনদ্বট ন্গরী। অসুদররা 
এই দ্বতনদ্বট দ্বেমাছনর মছধ্য লুদ্বকছয় হেছক হদেতাছদর সংহার করছত শুরু কছরদ্বেল। তখন 
সকছল শংকরছদছের শরণাপন্ন হছয় জানায় হয, দ্বত্রপুছর অেদ্বিত অসুর হদেতাছদর দ্বেনাশ 
সাধ্ন করছে। এরপর শংকরছদে ধ্নুছক শরছযাজন্া কছর নগরী দ্বতনদ্বটর উছেছশয দ্বনছক্ষপ 
কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু মহামায়ােী মাছয়র প্রাণ দ্বেছর পাওয়ার হকৌশল জানা দ্বেল েছল সকল 
অসুরছদর তুছল দ্বনছয় দ্বগছয় তার দ্বনদ্বমিত অমৃতকুছণ্ড হরছখদ্বেল। হসই সময় ভগোন দ্বেষু্ণ 
গাভী এেং ব্রহ্মা েৎছসর রূপ ধ্ারণ কছর অমৃতকুছণ্ডর সমস্ত অমৃত পান কছর দ্বনছয়দ্বেল। 
এরপর ভগোন শ্রীকৃষ্ণ দ্বনজ ক্ষমতােছল ভগোন শংকছরর যুছদ্ধর সামগ্রী বতদ্বর কছরদ্বেল। 
মহাছদে শংকর ধ্নুছক শরছযাজনা কছর মুহূছতি দ্বতন দুছভিদয দ্বেমানছক ভছস্ম পদ্বরণত 
কছরদ্বেল।  

১১. মানেধ্মি, েণি ধ্মি ও স্ত্রী ধ্মি দ্বনরূপণ -- অনাদ্বদ ভগোনই হল সকল ধ্ছমির 
মূল কারণ। ধ্ছমির হয দ্বতদ্বরশদ্বট লক্ষণ তা শাস্ত্রসম্মত। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান গ্রহণ, দান 
করা, যজ্ঞ করা এেং যজ্ঞ করাছনা এই শি কমি ব্রাহ্মছণর কতিেয। বেশযছদর পশুপালন, 
কৃদ্বষকাজ এেং োদ্বণজয িারা জীদ্বেকা দ্বনেিাহ করা প্রছয়াজন। যুছদ্ধ উৎসাহ, ধ্ীরতা, েীরে, 
ক্ষমা, ব্রাহ্মণছদর প্রদ্বত ভদ্বক্ত, প্রজাপালন ইতযাদ্বদ হল ক্ষদ্বত্রছয়র লক্ষণ। স্বামীর হসো করা, 
স্বামীর দ্বনয়ম-নীদ্বতর প্রদ্বত যত্নোন হওয়া, স্বামীর সছঙ্গ সম্পকিযুক্ত মানুষছদর প্রসন্ন রাখা, 
স্বামীছক ঈশ্বর রূছপ মানয করা পদ্বতব্রতা স্ত্রীর ধ্মি েছল মানয করা হয়।  

১২. দ্বেদ্বভন্ন আশ্রম ধ্ছমির কো -- গুরুকুছল েসোসকারী ব্রহ্মচারীরা ইদ্বন্দ্রয়ছক েছশ 
হরছখ ভৃছতযর মছতা গুরুছদছের দ্বহতকাছযি দ্বনছজছক দ্বনছয়াদ্বজত কছর রাখছে। সকাল-সন্ধযা 
গুরু, অদ্বি, সূযি এেং হশ্রষ্ঠ হদেতাছদর উপাসনা করছে এেং একাগ্রদ্বচছত্ত গায়ত্রী জপ কছর 
দুছেলা সন্ধযা আবহ্নক করছে। গুরুছদছের আছদশ অনুশাসছন হেছক হেছদর অধ্যয়ন 
করছে। শাস্ত্রানুসাছর হমখলা, মৃগচমি, েস্ত্র, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু, হাছত কুশাসন ধ্ারণ করছে। 
সকাল-সন্ধযায় মাধু্করী গুরুহছস্ত অপিণ করছে। পদ্বরদ্বমত হভাজন, শ্রদ্ধাোন এেং দ্বজছতদ্বন্দ্রয় 
হছেন।  

োনপ্রি আশ্রছম মুদ্বনগছণর আশ্রম হেছক ঋদ্বষ আোছসর প্রাদ্বপ্ত হয়। এই আশ্রছম 
মুদ্বনছদর সূযিতাছপ পদ্বরপক্ক কন্দ, মূল, েল প্রভৃদ্বত হসেন করা উদ্বচত। অদ্বিছহাছত্রর অদ্বিছক 



 

রক্ষা করার জনয মদ্বনরা ঘর, পাতার কুদ্বটর ো পাহাছডর গুহায় আশ্রয় হনছেন। মুদ্বনরা 
এই আশ্রছম মাোয় জট ধ্ারণ করছে। তারা কমণ্ডলু, মৃগচমি, দণ্ড, েল্কল, েস্ত্র এেং 
অদ্বিছহাছত্রর সকল সামগ্রী দ্বনছজর কাছে রাখছে। দ্বেচাররক্ষম পুরুছষরা োছরা, আট, চার, 
এক ো দুই েৎসর পযিন্ত োনপ্রি আশ্রছমর দ্বনয়ম পালন করছে।  

১৩. যদ্বত ধ্মি দ্বনরূপণ এেং অেধূ্ত প্রহ্লাদ সংোদ -- োণপ্রছি কাছরা ব্রহ্ম দ্বেচাছরর 
সামেিয যদ্বদ জন্মায় তছে শরীর েযতীত অনয সেদ্বকেু পদ্বরতযাগ কছর হসই পুরুষ সন্নযাস 
গ্রহণ করছেন। সন্নযাসী সমস্ত প্রাণীরই দ্বহতকারী হছেন। ভগেৎ পরায়ণ হছেন এেং 
কাযিকারণ স্বরূপ এই জগছত দ্বনজ আত্মাছক পদ্বরপূণি রূছপ দশিন করছেন। সন্নযাসী 
জাগরছণর সদ্বন্ধছত আপন স্বরূপছক অনুভে কছর েন্ধন এেং হমাক্ষ হয মায়া দ্বভন্ন আর 
দ্বকেুই নয়, তা অনুভে করছে। সন্নযাসী আত্মানুসন্ধাছন মি োকছেন। এই দ্বেষছয় এক 
প্রাচীন ইদ্বতহাস রছয়ছে, তা হল— দত্তাছত্রয় মুদ্বন এেং প্রহ্লাছদর সংোদ। একোর প্রহ্লাদ 
তার দ্বকেু মেীেগিসহ প্রজাছলাছকর হৃদছয়র কো জানার জনয দ্বেদ্বভন্ন হলাছক দ্বেচরণ 
কছরদ্বেছলন। প্রহ্লাদ সহযাদ্বে পেিছতর পাদছদছশ কাছেরী নদীর তছট পৃদ্বেেীর ওপর এক 
মুদ্বন পছড আছে হদছখদ্বেছলন। তার কমি, আকার, োণী এেং আশ্রমাদ্বদ দ্বচহ্ন হেছক হকউ 
েুিছত পারদ্বেছলন না হয দ্বতদ্বন দ্বসদ্ধপুরুষ দ্বকনা। এই অেিায় প্রহ্লাদ সারা সংসার যখন 
কমি মি তখন সন্নযাসীর এইরকম দ্বনদ্বিয় হছয় পছড োকার কারণ জানছত হচছয়দ্বেল। 
প্রহ্লাছদর প্রছশ্ন দত্তাছত্রয় মুদ্বন েছলদ্বেছলন তৃষ্ণা এমন এক েস্তু যা কাময েস্তু সকল প্রাপ্ত 
হওয়ার পরও দ্বনব্বাদ্বপত হয় না। সুখ হল আত্মার স্বরূপ মাত্র। শরীছরর িারা কমিপ্রছচিা 
হছয় োছক। হসই জনয দ্বতদ্বন সমস্ত হভাগছক মানদ্বসক সংকল্প জ্ঞান কছর প্রারব্ধ হভাগ 
ক্ষালছনর জনয এইভাছে পছড আছেন েছল প্রহ্লাদছক জানায়। দ্বতদ্বন েছলন, সতযাছন্বষী 
েযদ্বক্তর উদ্বচত দ্বেদ্বভন্ন প্রকার পদােি এেং তাছদর দ্বেছভদ যা দ্বকেু তার নজছর পডছে হস 
দ্বনছজর দ্বচত্তেৃদ্বত্তছত হেন করছে। সকল হভদ-দ্বেছভছদর কারণ হয মায়া তা দ্বনদ্বদিিভাছে 
হজছন হসই মায়াছক আত্মানুভূদ্বতছত আহুদ্বত প্রদান করমব্।  

১৪. গৃহছির দ্বেদ্বশি ধ্মি -- মানুষ গৃহিাশ্রম হেছক গৃহি ধ্মিছক অনুসরণ কছর 
সকল রকম কতিেযকমি সম্পন্ন করছলও, সমস্ত কমিছকই ভগোছনর কাছে সমপিণ করা 
দ্বেছধ্য়। েুদ্বদ্ধমান পুরুছষর উদ্বচত গৃছহর এেং শরীছরর প্রদ্বত যত্নোন হওয়া। োইছর 
সাধ্ারণ গৃহছির মছতা দ্বকন্তু অন্তছর তযাগী আসদ্বক্ত যুক্ত েযেহার করাই উদ্বচত। ধ্ন হভাগ 
ো সঞ্চয় না কছর েরং সাধু্ছসো প্রভৃদ্বত কাছজ েযয় করা উদ্বচত। প্রারব্ধানুসাছর প্রাপ্ত এেং 



 

পঞ্চযজ্ঞাদ্বদ মথদক প্রাপ্ত অদি গৃিস্থদের েীব্ন্ বন্ব্বাি করা উবচৎ। বন্দের প্রাপ্ত সামগ্রী 
িারা প্রদ্বতদ্বদন হদেতা, ঋদ্বষ, মানুষ, দ্বপতৃগছণর তো দ্বনছজর পূজা করা কতিেয। এই পূজা 
হল একই পরছমশ্বছরর দ্বভন্ন দ্বভন্ন রূছপ আরাধ্নার সমান।  

১৫. েণিাশ্রম ধ্ছমির সারকো -- কমিতযাগী গৃহি, ব্রত তযাগী ব্রহ্মচারী, োণপ্রি 
গ্রহণকারী তপস্বী এেং ইদ্বন্দ্রয় পরায়ণ সন্নযাসী— এই চার েযদ্বক্তরা হল েণিাশ্রম ধ্ছমির 
কলঙ্ক। এরা শুধু্মাত্র েণিাশ্রম ধ্মি পালছনর অদ্বভনয় কছর োছক। আত্মজ্ঞান উপলদ্বব্ধর 
কারণেশত যার সকল োসনা দূরীভূত হছয়ছে, দ্বযদ্বন দ্বনছজর আত্মাছক পরম ব্রহ্মস্বরূপ 
েছল জাছনন এেং দ্বযদ্বন হকাছনা দ্বেষয় হভাছগর ইচ্ছা ো তৃদ্বপ্তর জনয ইদ্বন্দ্রয়পরায়ণ নন 
দ্বতদ্বন প্রকৃত েণিাশ্রম ধ্ছমির পালক।  

 শ্রীমদ্ভাগব্ত গ্রদন্থর অষ্টম স্কদে অযযায় আদে ২৪ বি। মসই চবিশবি অযযাদয়র 
কাবিবন্ বন্েরূপ-- 

১. মন্বন্তর েণিন -- শাস্ত্রমছত েয়দ্বট মন্বন্তর রছয়ছে। তার মছধ্য প্রেম মন্বন্তছর 
হদেতারা জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। ধ্ছমির উপছদশ হদোর জনয স্বায়মু্ভে মনুর কনযা আকুদ্বতর 
গছভি যজ্ঞ পুরুষ রূছপ এেং জ্ঞাছনর উপছদশ হদোর জনয হদেহূদ্বতর গছভি কদ্বপল রূছপ 
শ্রী ভগোন স্বয়ং জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। মনু তার পত্নী শতরূপাছক সছঙ্গ দ্বনছয় তপসযার 
জনয েছন চছল দ্বগছয়দ্বেছলন এেং হসখাছন তপসযা করার সময় ভগোছনর স্তুদ্বত করছতন। 
আর এক মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম দ্বেল হরাচন এেং এই মন্বন্তছর ঋদ্বষগণ আদ্বেভূিত 
হছয়দ্বেছলন। এই মন্বন্তছর হেদদ্বশরা ঋদ্বষর পত্নী দ্বেল তুদ্বষতা। তুদ্বষতার গছভি শ্রী ভগোন 
দ্বেভু নাছম জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। তৃতীয় মনু দ্বেছলন উত্তম এেং দ্বতদ্বন দ্বেছলন দ্বপ্রয়ব্রছতর 
পুত্র। এই মন্বন্তছর েদ্বশষ্ঠ মুদ্বনর সাত পুত্র হছয়দ্বেল। এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম দ্বেল 
সতযদ্বজৎ। ধ্মিপত্নী সূনৃতার গছভি শ্রী ভগোন সতযছসন নাছম জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। চতুেি 
মনুর নাম দ্বেল তামস এেং দ্বতদ্বন তৃতীয় মনু উত্তছমর সছহাদর ভ্রাতা। এই মন্বন্তছর সতযক, 
হদ্বর এেং েীর নাছম প্রধ্ান হদেতাগছণর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম 
দ্বেল দ্বত্রদ্বশখ। এই মন্বন্তছরই হদ্বরছমধ্া ঋদ্বষর পত্নী হদ্বরণীর গছভি শ্রীভগোন হদ্বর রূছপ 
জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

২. গছজন্দ্র উপাখযান -- ক্ষীর সাগছর পদ্বরছেদ্বিত দ্বত্রকূট নাছম প্রদ্বসদ্ধ একদ্বট সুন্দর 
এেং হশ্রষ্ঠ পেিত দ্বেল। হসই পেিছতর গভীর জঙ্গছল েহু হদ্বস্তনীর সাছে একদ্বট গছজন্দ্র োস 



 

করত। একদ্বদন সছরােছর গছজন্দ্র গৃহি পুরুষছদর মছতা শুাঁছড কছর জল দ্বনছয় দ্বনছজর 
স্ত্রী এেং শােকছদর স্নান করাদ্বচ্ছল। ভগোছনর মায়ায় হমাদ্বহত হছয় গছজন্দ্র এতটাই উন্মত্ত 
হছয় উছিদ্বেল হস জানছতই পাছরদ্বন হয, ভয়ংকর দ্বেপদ তার দ্বশয়ছর উপদ্বিত। গছজন্দ্র হয 
সময় উন্মছত্তর মছতা ওই সকল কাজ করদ্বেল এমন সময় বদেছপ্রদ্বরত এক েলোন কুদ্বমর 
হিাছধ্র েশেতিী হছয় গছজন্দ্রর পা কামছড ধ্ছরদ্বেল। গছজন্দ্র দ্বনছজর সমস্ত শদ্বক্ত দ্বদছয় 
দ্বনছজছক মুক্ত করার হচিা কছরদ্বেল দ্বকন্তু হস দ্বনছজছক োডাছত পাছরদ্বন। কুদ্বমর এেং 
গছজন্দ্র উভছয়ই দ্বনছজর দ্বনছজর পূণি শদ্বক্ত প্রছয়াগ কছরদ্বেল। এইভাছে যুদ্ধ করছত করছত 
এক হাজার েের হকছট দ্বগছয়দ্বেল এেং এই হদছখ হদেতারাও আশ্চযি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। 
হশষকাছল গছজছন্দ্রর শারীদ্বরক এেং মানদ্বসক শদ্বক্ত ক্ষীণ হছয় হগছলও কুদ্বমছরর শদ্বক্ত 
উপরন্তু েৃদ্বদ্ধ হপছয়দ্বেল। গছজন্দ্র দীঘিকাল মুক্ত হওয়ার নানা উপায় দ্বচন্তা করছত করছত 
হশছষ একদ্বট দ্বসদ্ধাছন্ত উপনীত হছয়দ্বেল। গছজন্দ্র সমস্ত দ্বেছশ্বর একমাত্র আশ্রয়িল ভগোন 
দ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেল এই দ্বেপদ হেছক রক্ষা পাওয়ার জনয।  

৩. গছজন্দ্র কতৃিক ভগোছনর স্তুদ্বত এেং গজরাছজর মুদ্বক্ত -- গছজন্দ্র দ্বনছজর েুদ্বদ্ধর 
িারা কৃতদ্বনশ্চয় হছয় দ্বনছজর মনছক দ্বচত্তভূদ্বমছত দ্বির কছর েপছযাগয হস্তাছত্রর িারা শ্রী 
ভগোছন স্তুদ্বত কছরদ্বেল। শ্রীহদ্বর গছজন্দ্রছক অতযন্ত কাতর অেিায় হদছখ গরুছড আছরাহণ 
কছর দ্বেপদগ্রি গছজছন্দ্রর কাছে হপৌঁছেদ্বেল। শ্রীভগোন স্বয়ং জছল অেতীণি হছয় গছজন্দ্রছক 
কুদ্বমছরর হাত হেছক রক্ষা কছর সছরাের তীছর দ্বনছয় এছসদ্বেছলন। এরপর সকল 
হদেতাছদর সামছনই চছির িারা কুদ্বমছরর মুখ দ্বেন্নদ্বভন্ন কছর গছজন্দ্রছক মুক্ত কছরদ্বেল।  

৪. গজরাছজর স্বছগি গমন -- গছজন্দ্র পূেিজছন্ম োদ্বেড হদছশর পান্ড্যেংছশর রাজা 
ইন্দ্রদুযম্ন দ্বেছলন। দ্বতদ্বন শ্রীভগোছনর হশ্রষ্ঠ উপাসক দ্বেছলন। রাজা ইন্দ্রদুযম্ন তার রাজয তযাগ 
কছর মলয় পেিছত োস করদ্বেছলন। হসই সময় অগস্তয মুদ্বন তাাঁর দ্বশষযছদর দ্বনছয় হসখাছন 
উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। দ্বকন্তু ইন্দ্রদুযম্ন হমৌনব্রতী হছয় একাগ্রদ্বচছত্ত শ্রীভগোছনর পূজা 
করদ্বেছলন। অগস্তয মুদ্বন হদখছলন রাজা প্রজাপালন ও অদ্বতদ্বে হসোদ্বদ ধ্মি তযাগ কছর 
তপস্বীছদর মছতা দ্বনদ্বেিদ্বচছত্ত উপাসনা রত এেং এই কারছণই ইন্দ্রদুযছম্নর প্রদ্বত অগস্তয 
মুদ্বন িুদ্ধ হছয়দ্বেছলন। দ্বতদ্বন িুদ্ধ হছয় অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেছলন হয— ইন্দ্রদুযছম্নর েুদ্বদ্ধ হাদ্বতর 
মছতাই জড হওয়ার দরুন হস হদ্বস্তছযাদ্বনছত জন্ম হনছে। ভগোন শ্রীহদ্বর গছজন্দ্রছক এই 
শাপ হেছক উদ্ধার কছর তাছক দ্বনছজর পাষিদ কছরদ্বেছলন। ভগোন দ্বেষু্ণ তার পাষিদ 



 

গছজন্দ্রছক উদ্ধার কছর দ্বনছজর সছঙ্গ দ্বনছয় গরুছড আছরাহন কছর বেকুণ্ঠছলাছক চছল 
দ্বগছয়দ্বেছলন।  

৫. হদেতাছদর ব্রহ্মার দ্বনকট গমন ও ব্রহ্মার পরছমশ্বর স্তুদ্বত -- হকাছনা একসময় 
অসুছররা দ্বনছজছদর তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র দ্বদছয় হদেতাছদর পরাদ্বজত কছরদ্বেল। হসই যুছদ্ধ 
অছনছকরই প্রাণ দ্বগছয়দ্বেল। দুেিাসার অদ্বভশাছপ ইন্দ্র শ্রীভ্রি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। এমনদ্বক সমস্ত 
ধ্মি-কমি সহ যাগযজ্ঞও হলাপ হপছয়দ্বেল। এই সমস্ত দুদিশা হদছখ ইন্দ্র, েরুণ প্রমুখ 
হদেতারা অছনক দ্বচন্তা কছরও এই সমসযার হকাছনা সমাধ্ান করছত পাছরনদ্বন। তখন 
সকল হদেতা দ্বমদ্বলত হছয় ভগোন ব্রহ্মার কাছে গমন কছরদ্বেল এেং দ্বেনীতভাছে ভগোন 
ব্রহ্মাছক তাছদর দুরােিার কো সদ্বেস্তাছর দ্বনছেদন কছরদ্বেল। ব্রহ্মা হদখছলন হদেতাগণ 
শ্রীহীন ও শদ্বক্তহীন হছয় পছডদ্বেল এেং অপরদ্বদছক বদতযরা হৃিদ্বচত্ত ও শদ্বক্তশালী হছয়দ্বেল। 
এই অেিায় ব্রহ্মা পরমপুরুষ শ্রীদ্বেষু্ণছক স্মরণ কছরদ্বেছলন। দ্বতদ্বন সকল হদেতাছদর সছঙ্গ 
বেকুণ্ঠছলাছক শ্রীদ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেছলন এেং শ্রীভগোছনর স্তুদ্বত েন্দনা কছরদ্বেছলন।  

৬. সমুেমন্থছনর জনয হদোসুছরর সদ্বন্ধিাপন ও অমৃত লাছভর প্রয়াস -- ব্রহ্মা এেং 
অনয সকল হদেতাছদর স্তুদ্বতছত শ্রীদ্বেষু্ণ আনদ্বন্দত হছয়দ্বেছলন। শ্রীভগোন তাছদর উছেশয 
জানছত হপছর সমুেমন্থছনর লীলা করার ইচ্ছা প্রকাশ কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোন ব্রহ্মা মছহশ 
ও অনযানয হদেতাছদর তার উপছদশ শ্রেণ করছত েছলদ্বেছলন। দ্বতদ্বন দানেছদর সাছে 
হদেতাছদর সদ্বন্ধিাপন করা সমুে হেছক অমৃত মন্থছনর কাজ শুরু করার কো েছলদ্বেছলন। 
শ্রীভগোন প্রেছম ক্ষীর সাগছর সকল রকম তৃণ, লতা, গুল্ম ঔষদ্বধ্ দ্বনছক্ষপ করার কো 
েছলদ্বেছলন, তারপর মন্দার পেিতছক মন্থন দণ্ড আর োসুদ্বকছক মন্থন রজু্জ কছর 
শ্রীভগোছনর সহায়তায় সমুেমন্থছনর কো েছলদ্বেছলন। দ্বতদ্বন জাদ্বনছয়দ্বেছলন প্রেছম সমুে 
হেছক কালকূট দ্বেষ দ্বনগিত হছে দ্বকন্তু এছত ভীত হওয়ার দ্বকেু হনই। ইন্দ্র ভগেৎপ্রদত্ত 
সকল উপছদশ বদতযরাজ েদ্বলর কাছে েলায় দ্বতদ্বন সদ্বন্ধ িাপছন সম্মত হছয়দ্বেছলন। হদেতা 
ও বদতযরা সোই একছত্র দ্বমছল অমৃত মন্থছনর জনয উছদযাগ কছরদ্বেল। মন্দার পেিতছক 
সমুেতছট দ্বনছয় যাওয়ার জনয মেব্তা ও অসুররা অছনক প্রয়াস কছরদ্বেল। দ্বকন্তু মন্দরাচল 
পেিছতর গুরুভার হহতু হদেতা ও অসুররা চূণিদ্বেচূণি হছয় যাওয়ার জনয ভগোন দ্বেষু্ণ হসই 
পেিতছক সমুেতছট িাপন করায় সহায়তা কছরদ্বেছলন।  

৭. সমুেমন্থছন কালকূট দ্বেছষর উৎপদ্বত্ত এেং মহাছদছের দ্বেষপান -- নাগরাজ 
োসুদ্বকছক অমৃছতর ভাগ হদওয়া হছে জাদ্বনছয় তাছক মন্দর পেিছতর গাছয় রজু্জর মছতা 
হেিন কছর দ্বদছয়দ্বেছলন। হদেতা ও অসুর দ্বমছল তীব্রছেছগ সমুেমন্থছনর কাজ কছরদ্বেল। 



 

সমুেমন্থছন অছনক প্রছচিার পরও অমৃছতর সন্ধান তারা পায়দ্বন েরং সেিপ্রেছম হলাহল 
নামক তীব্র দ্বেষ সমুে হেছক দ্বনগিত হছয়দ্বেল। হসই দ্বেছষর ভয়ংকর জ্বালা হেছক কাছরারই 
োাঁচার উপায় না হদছখ ব্রহ্মা সহ সকল মহাছদছের কাছে উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। তারা 
মহাছদছের শরণাপন্ন হছয় মহাছদছের স্তুদ্বত েন্দনা কছরদ্বেছলন। সমুেমন্থন জাত ভয়ংকর 
কালকূট দ্বেছষ প্রজাছদর ভীষণ কি হছচ্ছ হদছখ মহাছদে তাছদর প্রাণ রক্ষার জনয হসই 
দ্বেষ দ্বনজ হাছত পান কছরদ্বেছলন। কালকূট দ্বেষ দ্বনছজর ক্ষমতা প্রকাশ করছল মহাছদছের 
গলছদশ নীল েণি হছয় দ্বগছয়দ্বেল। আর এই জনয কলযাণকামী মহাছদছের অছঙ্গর ভূষণ 
হছয়দ্বেল নীলকণ্ঠ। দ্বেষপানকাছল মহাছদছের হাত হেছক সামানয হয দ্বেষ নীছচ পছডদ্বেল, 
হসই দ্বেষ সাপ, েৃদ্বশ্চক, দ্বেষাক্ত ঔষদ্বধ্ এেং অনয সকল দ্বেষযুক্ত জীছেরা পান কছরদ্বেল।  

৮. সমুেমন্থছন দ্বেদ্বেধ্ রত্নরাদ্বজসহ অমৃছতর আদ্বেভিাে ও ভগোছনর হমাদ্বহনীরূপ 
ধ্ারণ -- মহাছদে কালকূট দ্বেষপান করার পর হদেতা ও অসুররা আনদ্বন্দত হছয় পুনরায় 
সমুেমন্থন করছত শুরু কছরদ্বেল। এরপর সমুে হেছক কামছধ্নুর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। 
এরপর হশ্বতেণি যুক্ত উনচ্চঃশ্রোঃ নামক অশ্ব আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল। অনন্তর ঐরােত নাছম 
একদ্বট হাদ্বত আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল এেং এই অনন্তর সমুে হেছক হকৌস্তভ নামক পদ্মরাগ 
মদ্বণর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। ভগোন শ্রীহদ্বর হসই মদ্বণছক দ্বনজ েছক্ষ ধ্ারছণর ইচ্ছা প্রকাশ 
কছরদ্বেছলন। এরপর স্বগিছলাছকর হশাভােধ্িক কল্পেৃক্ষ সমুে হেছক আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল। 
এরপর অপ্সরাগণ আদ্বেভূিত হছয়দ্বেল। এরপর লক্ষ্মীছদেী স্বয়ং সমুে হেছক আদ্বেভূিত 
হছয়দ্বেছলন। এরপর অনন্তর সমুেমন্থন জাত কনকছলাচন কনযা োরুণীর আদ্বেভিাে 
হছয়দ্বেল। এরপর এক পুরুছষর আদ্বেভিাে হছয়দ্বেল। এই পুরুষ ধ্ন্বন্তদ্বর নাছম দ্বেখযাত 
দ্বেছলন। যখন অসুরছদর দৃদ্বি এই পুরুছষর অমৃত পূণি কলছস পছডদ্বেল তারা েলপূেিক 
হসই কলসছক হরণ কছরদ্বেল। অসুররা যখন অমৃছতর কলস হরণ কছরদ্বেল হদেতাছদর 
মন তখন দ্বেষণ্ণ হছয় পছডদ্বেল। হদেতারা সকছল দ্বমছল শ্রীদ্বেষু্ণর শরণাপন্ন হছয়দ্বেল। 
অমৃছতর কলস দ্বনছয় যখন বদতযছদর মছধ্য কলহ হদ্বচ্ছল এমন সময় শ্রীদ্বেষু্ণ স্বয়ং এক 
হমাদ্বহনীরূপ ধ্ারণ কছর বদতযছদর মছন কামভাছের সঞ্চার কছরদ্বেছলন।  

৯. হমাদ্বহনীরূছপ ভগোছনর অমৃত পদ্বরছেশন -- বদতযরা দ্বনছজছদর মছধ্য স্বজন 
হস্নহ তযাগ কছর এছক অপছরর দ্বনন্দা কছরদ্বেল এেং দসুযর মছতা একজছনর হাত হেছক 
অনয জছনর হাছত অমৃছতর কলদ্বস অপহরণ করার হচিা করদ্বেল। এমন সময় তাছদর 
দ্বদছক এক সুন্দর রমণী এদ্বগছয় এছসদ্বেল। হসই হমাদ্বহনীর রূছপ মুগ্ধ হছয় অসুররা িগডা 
ভুছল তাছক অমৃত ভাগ কছর হদওয়ার দাদ্বয়ে দ্বদছয়দ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ স্বয়ং হমাদ্বহনী রূপ ধ্ারণ 



 

কছরদ্বেছলন যাছত অসুররা অমৃছতর ভাগ না পায়। হমাদ্বহনীরূপী ভগোন বদতয এেং 
হদেতাছদর পৃেক পৃেক পঙ দ্বক্তছত েদ্বসছয়দ্বেছলন। এরপর অমৃছতর কলস হাছত দ্বনছয় 
শ্রীভগোন কটাক্ষ িারা অসুরছদর হমাদ্বহত কছর দূছর উপদ্বেি হদেতাছদর অমৃত পান 
কদ্বরছয়দ্বেছলন। যখন শ্রীভগোন হদেতাছদর অমৃত পান করাদ্বচ্ছছলন তখন রাহু হদেতার 
েদ্মছেছশ হদেতাছদর মাছি দ্বগছয় েছসদ্বেল এেং অমৃত পান কছরদ্বেল। দ্বকন্তু তৎক্ষণাৎ 
চন্দ্র ও সূযি তা প্রকাশ কছরদ্বেল এেং শ্রীভগোন তার তীক্ষ্ণ চি দ্বদছয় তার মস্তকছচ্ছদন 
কছরদ্বেছলন। অমৃছতর সছঙ্গ হদছহর সংস্পশি ন্া োকায় হদহ দ্বেন্ন হছয় মাদ্বটছত পছড 
দ্বগছয়দ্বেল। দ্বকন্তু রাহুর মস্তক অমর হছয় দ্বগছয়দ্বেল।  

১০. হদোসুর সংগ্রাম -- শ্রীদ্বেষু্ণ সমুেমন্থছন আদ্বেভূিত অমৃত হদেতাছদর পান 
কদ্বরছয় তৎক্ষণাৎ গরুছড আছরাহন কছর অন্তদ্বহিত হছয়দ্বেছলন। অসুররা হদেতাছদর সমৃদ্বদ্ধ 
সহয করছত না হপছর অস্ত্র দ্বনছয় হদেতাছদর দ্বেরুছদ্ধ যুদ্ধ হঘাষণা কছরদ্বেল। ক্ষীর সাগছরর 
তীছর হদেতা ও অসুরছদর ভয়ংকর যুদ্ধ হছয়দ্বেল। এই ভয়ানক যুদ্ধই হদোসুর সংগ্রাম 
নাছম পদ্বরদ্বচদ্বত লাভ কছরদ্বেল। হদেতা ও বদতযরা যুদ্ধছক্ষছত্র দ্বনছজছদর জছয়র অদ্বভলাছষ 
পরস্পরছক আঘাত কছরদ্বেল। হদেতারা যুছদ্ধ এদ্বগছয় োকায় েদ্বলরাজ িুদ্ধ হছয়দ্বেল। 
েদ্বলরাজ ইছন্দ্রর েীরছে ভীত হছয় অন্তধ্িান হছয়দ্বেছলন এেং আসুরী মায়ার সৃদ্বি কছরদ্বেল। 
আসুরী মায়ার সৃদ্বি কছর অলছক্ষ অেিান কছর অসুররা যখন হদেতাছদর আঘাত করদ্বেল 
তখন হদেছসনারা অতীে দ্বেষণ্ণ হছয়দ্বেল। তখন হদেতারা শ্রীদ্বেষু্ণর ধ্যান কমরদ্বেছলন এেং 
হসই ধ্যাছন প্রসন্ন হছয় শ্রীদ্বেষু্ণ তৎক্ষণাৎ হসখাছন উপদ্বিত হছয়দ্বেমলন্। মালী ও সুমালী 
নাছম দুই বদতয খুেই শদ্বক্তশালী হওয়ায় শ্রীদ্বেষু্ণ যুছদ্ধ চক্র দ্বদছয় তাছদর মাো হকছট 
দ্বদছয়দ্বেল।  

১১. হদোসুছরর যুদ্ধেসান -- যুদ্ধ করছত করছত ইন্দ্র িুদ্ধ হছয় েদ্বলছক েধ্ করার 
জনয েজ্র ওঠাহল প্রজারা হাহাকার কছর উছিদ্বেল। ইন্দ্র েজ্র িারা জম্ভাসুছরর মস্তক হচ্ছদন 
কছরদ্বেল। ভগোন ব্রহ্মা যখন বদতযছদর সমূ্পণিরূছপ দ্বেনি হছত হদখছলন, তখন দ্বতদ্বন 
নারদছক হদতাছদর কাছে পাদ্বিছয়দ্বেছলন। নারদ রণছক্ষছত্র দ্বগছয় হদেতাছদর যুদ্ধ হেছক 
দ্বনেৃত্ত করাছলন। হদেদ্বষি নারছদর কো হমছন রাগ সম্বরণ কছর হদেতারা স্বছগি চছল 
দ্বগছয়দ্বেছলন। অেদ্বশি জীদ্বেত দানছেরা যুদ্ধছক্ষছত্র নারছদর অনুমদ্বত দ্বনছয় েজ্রাহত েদ্বলছক 
দ্বনছয় অস্তাচল পেিছত চছল দ্বগছয়দ্বেল। শুিাচাছযির স্পছশি েদ্বলর সৃ্মদ্বতশদ্বক্ত এেং ইদ্বন্দ্রয় 



 

সকছলর হচতনা দ্বেছর হপছয়দ্বেল। েদ্বল জানছতন হয, সংসাছর জয়-পরাজয়, জন্ম-মৃতুয 
ইতযাদ্বদ হছয়ই োছক, তাই দ্বতদ্বন পরাদ্বজত হছয়ও দ্বেষণ্ণ হনদ্বন।  

১২. শ্রী ভগোছনর হমাদ্বহনী রূপ হদছখ শংকছরর হমাহ -- শ্রীহদ্বর নারীর রূপ ধ্ারণ 
কছর অসুরছদর হমাদ্বহত কছর হদেতাছদর অমৃত পান কদ্বরছয়ছেন যখন মহাছদে এই কো 
শুছনদ্বেছলন তখন দ্বতদ্বন সতী হদেী এেং ভূতগণছক দ্বনছয় শ্রীদ্বেষু্ণর দ্বনোছস উপদ্বিত 
হছয়দ্বেছলন। মহাছদে শ্রীদ্বেষু্ণর হমাদ্বহনী রূপ হদখার হকৌতূহল প্রকাশ কছরদ্বেল। শ্রীদ্বেষু্ণ 
মহাছদেছক আশ্বস্ত কছর েছলদ্বেছলন, দ্বতদ্বন তাছক হসই রূপ দশিন হদছেন, দ্বকন্তু হসই রূপ 
কামুকছদর দ্বপ্রয়, কারণ এই রূপ কামছকই উেীদ্বপত কছর।  

এই কো েছল শ্রীদ্বেষু্ণ অন্তদ্বহিত হছয়দ্বেছলন এেং মহাছদে সতী হদেীর সছঙ্গ 
চাদ্বরদ্বদছক চকু্ষ চালনা করছত হলছগদ্বেছলন। এরই মছধ্য মহাছদে সামছন একদ্বট উপেন 
হদখছত হপছয়দ্বেছলন। হসই উপেছন একদ্বট সুন্দরী নারীছক দ্বতদ্বন হদখছত হপছয়দ্বেছলন। 
হসই নারীর প্রদ্বত মহাছদে আকৃি হছয়দ্বেল এেং মহাছদছের মছন হছয়দ্বেল হসই হমাদ্বহনীও 
তার প্রদ্বত আসক্তা। হমাদ্বহনী মহাছদছের দ্বেছেকছক দ্বেেশ কছর দ্বদছয় মহাছদছের মছন 
কাছমর ভাে জাগদ্বরত কছরদ্বেল। মহাছদে কামুক হছয় হমাদ্বহনীর দ্বপেছন ধ্াদ্বেত 
হছয়দ্বেমলন্। মহাছদছের েীযিধ্ারছণর ক্ষমতা োকা সছত্ত্বও হমাদ্বহনীর মায়ায় তার েীযিপাত 
হছয়দ্বেল। েীযিপাত হওয়ার পর মহাছদছের সৃ্মদ্বত দ্বেছর হপছলন এেং েুিছত হপছরদ্বেছলন 
শ্রীদ্বেষু্ণর মায়া তাছক দ্বেছমাদ্বহত কছরছে। শ্রীভগোন হদখছলন হয, মহাছদে এই ঘটনার 
জনয লদ্বজ্জত হনদ্বন, তখন দ্বতদ্বন পুনরায় পুরুষ শরীর ধ্ারণ কছর মহাছদছের সমু্মছখ 
আদ্বেভূিত হছয়দ্বেছলন।  

১৩. ভদ্বেষযৎ সপ্ত মন্বন্তর েণিনা -- সাতদ্বট মন্বন্তছরর নাম হল— কশযপ, অদ্বত্র, 
েদ্বশষ্ঠ, দ্বেশ্বাদ্বমত্র, হগৌতম, জমদদ্বি এেং ভরিাজ। এছদর একছত্র সপ্তদ্বষি েলা হয়। ভদ্বেষযছত 
ভগোছনর সাতদ্বট মন্বন্তছরর কো শুকছদে েণিনা কছরদ্বেছলন। অিম মন্বন্তছর মনু হছেন 
সােদ্বণি। তার পুত্র হছেন দ্বনছমিাক, দ্বেছরাজস্ক প্রভৃদ্বত এেং হসই সমছয় সুতপা, দ্বেরজা ও 
অমৃতপ্রভ নাছম হদেতা হছেন আর ইন্দ্র দ্বেছরাচছনর পুত্র েদ্বল হছেন। ন্ব্ম মন্বন্তছর 
েরুছণর পুত্র দক্ষসােদ্বণি মনু হছেন। অদু্ভত নাছম ইন্দ্র হছেন এেং হসই মন্বন্তছর দুযদ্বতমান 
প্রমুখ সপ্তদ্বষি হছেন। শ্রীভগোন আয়ুষ্মাছনর স্ত্রী অমু্মধ্ারার গছভি ঋষভমেব্ রূমপ অংশােতার 
হছেন। দশম মন্বন্তছর উপছশ্লাছকর পুত্র ব্রহ্মসােদ্বণি মনু হছেন। শমু্ভ নাছম ইন্দ্র হছেন এেং 



 

দ্বেশ্বসৃছকর পত্নী দ্বেষূদ্বচর গছভি শ্রীভগোন অেতার হছয় জন্মগ্রহণ করছেন। একাদশ 
মন্বন্তছর ধ্মি সােদ্বণি সংযমী হছেন মনু। বব্ধৃ্ত নাছম ইন্দ্র হছেন এেং আযিছকর স্ত্রী বব্ধৃ্তার 
গছভি ধ্মি হসতু নাছম শ্রীভগোন অংশােতার হছেন। িাদশ মন্বন্তছর রুেসােদ্বণি হছেন মনু। 
এই মন্বন্তছর ঋতধ্ামা নাছম ইন্দ্র হছেন এেং সতযহারার পত্নী সূনৃতার গছভি স্বধ্াম নাছম 
শ্রীভগোছনর অংশােতার পালক হছেন। ত্রছয়াদশ মন্বন্তছর পরম দ্বজছতদ্বন্দ্রয় হদেসােদ্বণি 
হছেন মনু। এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম হছে দ্বদেস্পদ্বত এেং হদেছহাছত্রর স্ত্রী েৃহতীর গছভি 
হযাছগশ্বর নাছম শ্রী ভগোন অংশােতার হছেন। চতুদিশ মন্বন্তছর ইন্দ্রসােদ্বণি হছেন মনু। 
এই মন্বন্তছর ইছন্দ্রর নাম হছে শুদ্বচ এেং সাত্রায়ছণর পত্নী দ্বেতানার গছভি েৃহদ্ভানু নাছম 
ভগোছনর অংশােতার হছে।   

১৪. মনুছদর পৃেক পৃেক কমি দ্বনরূপণ -- মনু, মনুপুত্র, সপ্তদ্বষি এেং হদেতারা 
একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীভগোছনরই শাসনাধ্ীছন দ্বেছলন। চতুযুিছগর অেসাছনর েছল শ্রুদ্বত 
সকল দ্বেলুপ্তপ্রায় হছয় দ্বগছয়দ্বেল, তখন সপ্তদ্বষিগণ দ্বনছজছদর তপসযার িারা তার পুনরুদ্ধার 
কছরদ্বেছলন। হসই শ্রুদ্বত দ্বদছয়ই রক্ষা হছয়দ্বেল সনাতন ধ্মি। শ্রী ভগোছনর হপ্ররণায় দ্বনছজর 
দ্বনছজর মন্বন্তছর মনুগণ অতযন্ত সংযত হছয় পৃদ্বেেীছত চতুষ্পাদ ধ্ছমির অনুষ্ঠান কছরদ্বেছলন। 
এইভাছে মন্বন্তছরর অেসানকাল পযিন্ত মনুপুত্রগণ কাল ও িান অনুযায়ী প্রজাপালন ও 
ধ্মি পালছনর কাযি সম্পাদন কছরদ্বেছলন।  

১৫. বদতযরাজ েদ্বলর স্বগি জয় -- যখন ইন্দ্র যুছদ্ধ েদ্বলছক পরাদ্বজত কছর তার 
সম্পদ্বত্ত অপহরণ কছরন এেং েদ্বলর প্রাণনাশ কছরন তখন শুিাচাযি তাছক সঞ্জীেনী দ্বেদযার 
সাহাছযয জীদ্বেত কছরদ্বেছলন। এরপর েদ্বল তার সমস্ত ধ্ন-সম্পদ শুিাচাছযির চরছণ দান 
কছরদ্বেছলন এেং কায়মছনাোছকয গুরু ও ভৃগু েংছশর সমস্ত ব্রাহ্মণছদর হসো কছরদ্বেছলন। 
ভৃগু েংছশর ব্রাহ্মছণরা েদ্বলর এই েযেহাছর অতযন্ত সন্তুি হছয়দ্বেছলন এেং স্বগি দ্বেজছয়র 
আকাঙ্ক্ষা হহতু তাছক দ্বদছয় দ্বেশ্বদ্বজৎ যজ্ঞ কদ্বরছয়দ্বেছলন। ব্রাহ্মণছদর কৃপায় েদ্বল যুছদ্ধর 
সমস্ত সামগ্রী লাভ কছরদ্বেল। রাজা েদ্বল দ্বেশাল আসুরী হসনা দ্বনছয় স্বগি ও মতি কাাঁদ্বপছয় 
ঐশ্বযিপূণি ইন্দ্রপুরীছক আিমণ কছরদ্বেছলন এেং দ্বনপুণভাছে যুদ্ধ পদ্বরচালনা কছরদ্বেছলন। 
ইন্দ্র যখন হদখছলন েদ্বল যুছদ্ধর জনয ভাছলাভাছেই প্রস্তুত হছয় আিমণ করছত দ্বগছয়দ্বেছলন 
তখন দ্বতদ্বন দ্বনরুপায় হছয় সকল হদেতাছদর দ্বনছয় হদেগুরু েৃহস্পদ্বতর কাছে উপদ্বিত 
হছয়দ্বেছলন। হদেগুরু েৃহস্পদ্বত জাদ্বনছয়দ্বেছলন ভগোন দ্বেষু্ণ েযতীত অনয হকউই েদ্বলছক 



 

যুছদ্ধ হারাছত পারছে না। েৃহস্পদ্বতর উপছদছশ হদেতারা দ্বনছজছদর ইচ্ছামছতা রূপ ধ্ারণ 
কছর েদ্মছেছশ স্বগি হেছড চছল দ্বগছয়দ্বেছলন।  

১৬. হদেমাতা অদ্বদদ্বতছক মহদ্বষি কশযছপর পছয়াব্রত উপছদশ দান -- হদেতারা স্বগি 
হেছক পাদ্বলছয় হগছল েদ্বল ইন্দ্রপুরী অদ্বধ্কার কছরদ্বেল এেং হসই অেিায় হদেমাতা 
অদ্বদদ্বতর খুেই দুঃখ হছয়দ্বেল। কশযপ মুদ্বনর েহুদ্বদন পর সমাদ্বধ্ ভঙ্গ হছল অদ্বদদ্বতর আশ্রছম 
এছসদ্বেছলন। অদ্বদদ্বত স্বামীর কাছে প্রােিনা কছর, যাছত তার পুত্ররা সে সম্পদ্বত্ত পুনরায় 
দ্বেছর পায়। কশযপ মুদ্বনর দ্বেষু্ণছক প্রসন্ন করার হয ব্রছতর উপছদশ জানাদ্বেল হসই উপছদশ 
অদ্বদদ্বতছক েছলদ্বেল। অদ্বদদ্বতছক দ্বতদ্বন জানান— োল্গুন মাছসর শুক্ল পমে ব্াহরা দ্বদন হকেল 
মাত্র দুধ্ পান কছর ভদ্বক্তভছর ভগোন দ্বেষু্ণর পূজা করছত হছে। প্রদ্বতদ্বদন আগুছন আহুবত 
দ্বদছয় ব্রাহ্মণছভাজন করাছত হছে এেং োল্গুন মাছসর শুক্লপছক্ষর প্রদ্বতপদ দ্বতদ্বে হেছক 
ত্রছয়াদশী দ্বতদ্বে পযিন্ত ব্রহ্মচযি ব্রত পালন করছত হছে। প্রদ্বতপদ হেছক ত্রছয়াদশী দ্বতদ্বে 
পযিন্ত শ্রীভগোছনর শ্রেণ কীতিনাদ্বদ িারা ভগোছনর পূজা করছত হছে। এই কছিার ব্রতই 
হল ভগোছনর হশ্রষ্ঠ আরাধ্না এেং এই ব্রছতর নাম হল ‘পছয়াব্রত’। কশযপ মুদ্বন অদ্বদদ্বতছক 
সংযম ও শ্রদ্ধা সহকাছর এই ব্রত পালছনর উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন।  

১৭. অদ্বদদ্বতর গছভি ভগোছনর জন্ম এেং অদ্বদদ্বতছক েরদান -- অদ্বদদ্বত কশযপ 
মুদ্বনর উপছদশ শুছন পছয়াব্রত অনুষ্ঠান সমূ্পণি কছরদ্বেছলন। শ্রীদ্বেষু্ণ তার ব্রত পালছন প্রসন্ন 
হছয় তাছক দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন। অদ্বদদ্বত শ্রী ভগোছনর দশিন হপছয় তার স্তুদ্বত েন্দনা 
কছরদ্বেল। অদ্বদদ্বতর অদ্বভলাষ দ্বেল তার পুত্রছদর ধ্নসম্পদ্বত্ত ও শদ্বক্ত েৃদ্বদ্ধ হহাক এেং তারা 
যশ ও ঐশ্বছযি পুনঃপ্রদ্বতদ্বষ্ঠত হছয় স্বগিরাজয পুনরুদ্ধার কছর হসখাছন পূছেির মছতা প্রদ্বতদ্বষ্ঠত 
হহাক। শ্রীভগোন অদ্বদদ্বতর অদ্বভলাষছক মযিাদা প্রদান কছর অদ্বদদ্বতর পুত্র রূছপ জন্মগ্রহণ 
করছে েছল তাছক ের প্রদান কছরন এেং হদেতাছদর পুনরুদ্ধার কছর স্বগিরাজয দ্বেদ্বরছয় 
হদওয়ার কো জানায়।  

১৮. েদ্বলর যজ্ঞশালায় শ্রী ভগোছনর োমন অেতার রূছপ আদ্বেভিাে -- শ্রীদ্বেষু্ণ 
অদ্বদদ্বতর গছভি তার পুত্ররূছপ জন্মগ্রহণ কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোনছক োমন ব্রহ্মচারী রূছপ 
দশিন কছর মহদ্বষিগণ অতযন্ত আন্বিত হছয়দ্বেছলন। বতবন্ সকল ব্রাহ্মণদের িারা সম্মাবন্ত 
িদয়বেদলন্ এেং েটুকছেশধ্ারী ভগোন োমনছদব্ স্বীয় ব্রহ্মছতজ িারা ব্রাহ্মণছদর হসদ্বেত 
সভাছত হশাদ্বভত হছয়দ্বেছলন। ভগোন োমনছদে যখন েদ্বলর অশ্বছমধ্ যছজ্ঞর অনুষ্ঠাছনর 



 

কো শুছনদ্বেল, তখন দ্বতদ্বন হসখাছন দ্বগছয় উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। ভগোন োমনছদছের হতছজ 
যাদ্বজ্ঞক যজমান েদ্বল ও অনযানয সকছলর হতজ দ্বনষ্প্রভ হছয় দ্বগছয়দ্বেল। ভৃগুেংশীয় ব্রাহ্মণরা 
োমনছদছের সাদর অভযেিনা কছরদ্বেছলন। ভগোন োমনছদছের দ্বপ্রয়দশিন রূপ হদছখ েদ্বল 
অতযন্ত আনদ্বন্দত হছয়দ্বেল এেং দ্বতদ্বন ভগোছনর উপছেশছনর জনয একদ্বট উত্তম আসন 
প্রদান কছরদ্বেছলন। েদ্বল ব্রহ্মচারী োমনছদেছক দ্বভক্ষা প্রােিনা করছত েছলদ্বেছলন।  

১৯. েদ্বলর দ্বনকট োমনছদছের দ্বত্রপাদভূদ্বম প্রােিনা, েদ্বলর প্রদ্বতজ্ঞা ও শুিাচাছযির 
োধ্াদান -- োমনছদে েদ্বলছক যাত্রীগছণর মছধ্য হশ্রষ্ঠ দাতা েছলদ্বেছলন। হসই জনয েদ্বলর 
দ্বনকট োমনছদে তার পাদপদ্বরদ্বমত সামানয দ্বত্রপাদ ভূদ্বম প্রােিনা কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু ভগোন 
োমনছদছের দ্বত্রপাদ ভূদ্বম প্রােিনা করাছক েদ্বল দ্বশশুসুলভ েুদ্বদ্ধ দ্বেছেচনা কছরদ্বেল। েদ্বল 
দ্বত্রপাদ ভূদ্বমদাছনর জনয রাদ্বজ হছয় সংকল্প করার জনয জলপাত্র হাছত দ্বনছয়দ্বেছলন। দ্বকন্তু 
শুিাচাযি সেদ্বকেুই পূেি হেছক জানছতন। তার কাছে শ্র ভগোছনর লীলার কো হগাপন 
দ্বেল না। রাজা েদ্বলছক ভূদ্বমদাছন উদযত হদছখ শুিাচাযি তাছক োধ্া দ্বদছয়দ্বেছলন।  

২০. োমন অেতাছরর দ্বেরাট রূপ ধ্ারণ এেং পৃদ্বেেী ও স্বগিছক েযাপ্ত কছর দুই 
পদছক্ষপ গ্রহণ -- শুিাচাছযির োধ্া না হমছন রাজা েদ্বল োমনছদেছক দ্বত্রপাদ ভূদ্বম দান 
করছত উদযত হছয়দ্বেছলন। শুিাচাযি যখন হদছখদ্বেল দ্বশষয গুরুর প্রদ্বত অশ্রদ্ধা ও তার 
আজ্ঞার অেমাননা করছে, তখন দ্বতদ্বন বদেেশীভূত হছয় তাছক শীঘ্রই লক্ষ্মীভ্রি হওয়ার 
অদ্বভশাপ দ্বদছয়দ্বেল। যজমান েদ্বল আনছন্দ োমনছদছের সুন্দর চরণ যুগল ধু্ছয় দ্বদছয়দ্বেল 
এেং হসই চরণামৃত স্বমস্তছক ধ্ারণ কছরদ্বেল। এমন সময় এক অদু্ভত ঘটনা ঘছটদ্বেল। 
শ্রী ভগোছনর হসই দ্বত্রগুণাত্মক োমনমূদ্বতি েদ্বধ্িত হছত লাগল। মহারাজ েদ্বল শ্রীভগোছনর 
হসই েদ্বধ্িত মূদ্বতির নাদ্বডছত নদীসমুহ, নখগুদ্বলছত দ্বশলসকল, েুদ্বদ্ধছত ব্রহ্মাছক, ইদ্বন্দ্রয়সমূছহ 
হদেগন ও ঋদ্বষগণছক এেং সমস্ত হদছহ দ্বেশ্ব চরাচরছক দশিন কছরদ্বেল। শ্রীভগোন 
একপছদ রাজা েদ্বলর সমস্ত রাজয, শরীর িারা আকাশ এেং োহু িারা দ্বদকসকল আেৃত 
কছরদ্বেল। শ্রীভগোন দ্বিতীয় পছদ আেৃত কছরদ্বেছলন স্বগিছক।  

২১. দ্বেষু্ণ কতৃিক েদ্বলর েন্ধন -- অসুররা যখন হদছখদ্বেল হয, োমনছদে দ্বত্রপাদ 
ভূদ্বম হনওয়ার েলনায় সমস্ত পৃদ্বেেী হকছড দ্বনছয়দ্বেল, তখন তারা িুদ্ধ হছয় েদ্বলর ইচ্ছার 
দ্বেরুছদ্ধই শ্রীভগোনছক েধ্ করার জনয ধ্াদ্বেত হছয়দ্বেল। যখন েদ্বল হদখছলন হয ভগোছনর 
পাষিদ িারা অসুর হসনারা েধ্ হছচ্ছ তখন দ্বতদ্বন শুিাচাছযির অদ্বভশাছপর কো স্মরণ কছর 



 

বসনযছদর যুদ্ধ হেছক দ্বনরস্ত কছরদ্বেল। অসুররা েদ্বলর কো শুছন শ্রীভগোছনর পাষিছদর 
িারা আিান্ত হছয় রসাতছল প্রছেশ কছরদ্বেল। ভগোন অশ্বছমধ্ যছজ্ঞ হসামরস পাছনর 
দ্বদছন েদ্বলছক হোঁছধ্ হেছলদ্বেছলন। েদ্বল তার দ্বত্রপাদ ভূদ্বম দাছনর প্রদ্বতজ্ঞা রাখছত না পারায় 
শ্রীদ্বেষু্ণ তাছক কছয়ক েের নরছক োস করার কো েছলদ্বেছলন।  

২২. সতযদ্বনষ্ঠ েদ্বলর েন্ধনমুদ্বক্ত ও ভগোন কতৃিক েরলাভ -- শ্রীভগোন রাজা 
েদ্বলছক গঞ্জনা কছর বধ্যিচুযত করছত চাইছল েদ্বল অতযন্ত বধ্ছযির সছঙ্গ োমন্ হদছের তৃতীয় 
পদ তার মাোয় রাখার কো েছলদ্বেছলন। ভগোন ব্রহ্মা শ্রীভগোমন্র কাদে প্রােিনা 
কছরদ্বেছলন দ্বতদ্বন হযন েদ্বলছক েন্ধন হেছক মুক্ত কছরন। ব্রহ্মার প্রােিনা শুছন শ্রীভগোন 
েদ্বলছক েন্ধন হেছক মুক্ত কছরন এেং দুলিভ পদ প্রদান কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোন েদ্বলছক 
ের দ্বদছয়দ্বেছলন হয, সােদ্বণি মন্বন্তছর তার এই ভক্ত ইন্দ্রে লাভ করছে। ততদ্বদন পযিন্ত 
েদ্বল দ্বেশ্বকমিা িারা দ্বনদ্বমিত সুতল হলাছক োস করছে।  

২৩. েদ্বলর সুতলছলাছক গমন -- েরুণ পাশ হেছক মুক্ত হছয় েদ্বল শ্রীদ্বেষু্ণর েরদান 
অনুযায়ী সুতছল প্রছেশ কছরদ্বেল। এইভাছে শ্রীদ্বেষু্ণ েদ্বলর কাে হেছক স্বগিরাজয গ্রহণ কছর 
ইন্দ্রছক দ্বদছয়দ্বেল, অদ্বদদ্বতর মছনাোঞ্ছা পূণি কছরদ্বেল এেং দ্বনছজ দ্বত্রভুেন পালন 
কছরদ্বেছলন। দ্বনজ েংশধ্র হপৌত্র েদ্বলছক েন্ধন মুক্ত এেং তাছক ভগেৎ কৃপাপ্রাপ্ত হদছখ 
প্রহ্লাছদর হৃদয় ভদ্বক্তভাছে পূণি হছয় দ্বগছয়দ্বেল এেং দ্বতদ্বন শ্রীদ্বেষু্ণর স্তুদ্বত েন্দনা কছরদ্বেছলন।  

২৪. ভগোছনর মৎসযােতার রূপ -- প্রলয়কাল হশমষ ব্রহ্মা দ্বনোয় অদ্বভভূত হছল 
শয়ছনর ইচ্ছা প্রকাশ কছরদ্বেছলন এেং তখন ব্রহ্মার মুখ হেছক হেদ দ্বনগিত হছয়দ্বেল। 
হয়গ্রীে নামক এক বসনয ব্রহ্মার কাে হেছক তা অপহরণ কছরদ্বেল। ভগোন দ্বেষু্ণ 
দানেরাজ হয়গ্রীছের এই কুকছমির কো জানছত হপছর শেরী মৎসয রূছপ অেতীণি 
হছয়দ্বেছলন। একদ্বদন সতযব্রত নাছম এক উদার ও ভগেদ ভক্ত রাজা কৃতমালা নদীছত 
জলতপিণ করদ্বেছলন। হসই সময় জছলর সছঙ্গ রাজা সতযব্রছতর হাছত একদ্বট হোট শেরী 
মৎসয উছি এছসদ্বেল। হসই মৎসয দ্বনছজছক রক্ষা করার জনয সতযব্রতছক অনুছরাধ্ 
কছরদ্বেছলন। সতযব্রত হসই মৎসদ্বটছক দ্বনছজর আশ্রছম দ্বনছয় দ্বগছয়দ্বেল এেং একদ্বট 
কমণ্ডলুছত হরছখ দ্বদছয়দ্বেল। দ্বকন্তু শেরী এক রাদ্বত্রছতই অছনক েড হদহ ধ্ারণ কছরদ্বেল 
হস রাজাছক অনুছরাধ্ কছর তাছক হযন হকাছনা েড পাছত্র রাখা হয়। রাজা শেরীছক 
কমণ্ডলু হেছক হের কছর একদ্বট েড পাছত্র হরছখ দ্বদছয়দ্বেল। দ্বকন্তু তার হদহ দ্বতনহাত 



 

পদ্বরমাণ েৃদ্বদ্ধ হপছয়দ্বেল। হযছহতু রাজা সতযব্রত হেছক রক্ষা করার দাদ্বয়ে দ্বনছয়দ্বেল তাই 
হস অনুছরাধ্ কছর তাছক হযন হকাছনা সছরােছর রাখা হয়। জলপাত্র হেছক শেরীছক দ্বতদ্বন 
একদ্বট সছরােছর হরছখদ্বেল, হসখান হেছক েড েড হ্রছদ হরছখদ্বেছলন। দ্বকন্তু শেরীর হদহ 
িমশ েৃদ্বদ্ধ হপছতই োছক। অেছশছষ সতযব্রত শেরীছক সমুছে দ্বনছক্ষপ কছরদ্বেল এেং 
শেরী হয হকাছনা সামানয মৎসয নয় তা েুিছত হপছর তাছক অনুছরাধ্ কছর তার আসল 
স্বরূপ উদ ঘাটন করার জনয। তখন শ্রীভগোন তার ভক্তছক দ্বনজ রূছপ দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন।  

শ্রীভগোন সতযব্রতছক জানায় সাতদ্বদন পর দ্বত্রছলাক সমুেগছভি দ্বনমদ্বজ্জত হছে। 
যখন দ্বত্রছলাকছক প্রলয় জলরাদ্বশ গ্রাস করছে তখন ভগোছনর হপ্রদ্বরত একদ্বট দ্বেশাল 
হনৌকা তার কাছে আসছে। তখন সতযব্রত হযন ঔষদ্বধ্, সকল েীজ, প্রধ্ান প্রধ্ান প্রাণী 
এেং সপ্তদ্বষিগণছক দ্বনছয় হসই হনৌকায় আছরাহণ কছর। শ্রীভগোন েছলন, যখন প্রেল 
োয়ুছেছগ সমুছের তরছঙ্গ হনৌকা টলমল করছে তখন দ্বতদ্বন হসখাছন মৎসযরূছপ উপদ্বিত 
হছেন এেং সতযব্রত হযন োসুকী নাছগর সছঙ্গ মৎছসযর শৃছঙ্গ হনৌকাছক হোঁছধ্ হদয়। যতদ্বদন 
ব্রহ্মার রাদ্বত্র অেিাৎ প্রলয়কাল োকছে ততদ্বদন দ্বতদ্বন মৎসযরূছপ ঋদ্বষছদর সছঙ্গ সতযব্রতছক 
দ্বনছয় সমুছে দ্বেচরণ করছে।  

শ্রীভগোন এইসে কো সতযব্রতছক েছল অন্তদ্বহিত হছল সতযব্রত প্রলয়কারী দ্বদছনর 
জনয অছপক্ষা করছত োছক। এরপর প্রলয়কারী ওই দ্বদন এছল সতযব্রতছক ভগোন যা যা 
েছলদ্বেল তা দ্বতদ্বন পালন কছরদ্বেছলন। রাজা সতযব্রতছক ভগোন মহাসমুছে দ্বেচরণ করছত 
করছত আত্মতত্ত্ব সম্বছন্ধ উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন। ভগোন সতযব্রতছক উপছদশসহ 
পুরাণসংহদ্বত েণিনা কছরদ্বেছলন। এই পুরাণছক ‘মৎসযপুরাণ’ েলা হয়।  

এরপর ব্রহ্মার প্রলছয়র অেসাছন দ্বনোভঙ্গ হছল ভগোন বদতয হয়গ্রীেছক েধ্ 
কছরদ্বেল এেং তার কাে হেছক হেদ পুনরুদ্ধার কছর ব্রহ্মাহক দান কছরদ্বেছলন।  

 ভাগব্দতর ন্ব্ম স্কদে ২৪বি অযযায় আদে। মসই অযযাদয়র কাবিবন্দত আদে-- 

১. বব্ব্স্বত মুবন্র পুি রাো সুেুযদের ন্ারীরূপ প্রাবপ্তকথন্ – মিারাো পরীবেৎ 
শুদকর কাদে বব্ব্স্বত মনু্র ব্ংশ এব্ং মসই ব্ংদশর অতীত, ব্তবমান্ ও ভবব্ষযৎ োন্দত 
আগ্রি প্রকাশ কদরবেল। সূত মসইসমস্ত কাবিবন্ মশৌন্কাবে ঋবষগণদক ব্লদত শুরু 
করদলন্। বতবন্ ব্লদলন্ মে, মনু্র ব্ংশ বব্ব্রণ সংদেদপ বতবন্ ব্লদব্ন্ কারণ ব্হু শত 
ব্ৎসদরও বব্স্তাবরতভাদব্ এই ব্ংশ বব্ব্রণ ব্লা োদব্ ন্া। মিাপ্রলদয়র সময় পরমপুরুষ 



 

শ্রীিবর এব্ং এই বব্শ্ব োড়া আর বকেুই বেল ন্া। সৃবষ্টকাদল তারঁ ন্াবভ মথদক মে বিরণ্ময় 
কমলদকাষ উৎপি িয়, মসই পদ্ম মথদকই চতুমুবখ ব্রহ্মার সৃবষ্ট িয়। ব্রহ্মার মন্ মথদক 
েেগ্রিণ কদরন্ মরীবচ। মরীবচর পুি কশযপ মুবন্। কশযদপর ঔরদস তাঁর পত্নী েেকন্যা 
অবেবতর গদভব বব্ব্স্বাদন্র েে িয়। বব্ব্স্বাদন্র পত্নী সংোর গদভব েেগ্রিণ কদরন্ 
োদ্ধদেব্ মনু্। োদ্ধদেব্ তাঁর পত্নী েদ্ধার গদভব েশবি পুদির েে মেন্। তারা িদলন্ 
েথাক্রদম – ইক্ষ্বাকু, নৃ্গ, শেবাবত, বেষ্ট, যৃষ্ট, করূষ, ন্বরষযন্ত, পৃষধ্র, ন্ভগ এব্ং কবব্।  

 বব্ব্স্বত মনু্ প্রথদম বন্িঃসন্তান্ বেদলন্। বকন্তু মনু্র পুি উৎপবত্তর েন্য ব্বশষ্ট 
বমিাব্রুদণর েে অনু্ষ্ঠান্ কদরন্। ঐ সমদয় তার পত্নী েদ্ধা মিাতার কাদে বগদয় ব্লদলন্— 
তাঁর মেন্ কন্যা সন্তান্ িয়, মসই ভাদব্ আহুবত প্রোন্ করদত। েদ্ধার প্রাথবন্ানু্সাদর ইলা 
ন্াদম তাঁদের এক কন্যার উৎপবত্ত িয়। মসই কন্যাদক মেদখ বব্ব্স্বত মনু্ প্রীত ন্া িদয় 
গুরুদেব্ ব্বশষ্টদক ব্লদলন্ মে, আপন্ারা ব্রাহ্মণ, আপন্াদের অনু্বষ্ঠত কদমবর বব্পরীত িল 
বকভাদব্ িল ? তখন্ ব্বশষ্ট সমস্ত কারণ োন্দত মপদর মসই ইলা ন্াদম কন্যার পুরুষত্ব 
কামন্া কদর ন্ারায়দণর স্তব্ করদত লাগদলন্। ভগব্ান্ শ্রীিবর সন্তুষ্ট িদয় ব্বশষ্টদক ব্র 
প্রোন্ করদলন্। তার িদল মসই কন্যাই সুেুযে ন্াদম মেষ্ঠ পুরুদষ রূপান্তবরত িল। 

 সুেযে একবেন্ মঘাড়ায় চদড় কদয়কেন্ অমাতযদক বন্দয় মৃগয়ার েন্য ব্দন্ ভ্রমণ 
করবেদলন্। ভ্রমণ করদত করদত বতবন্ উত্তর বেদক মমরু পব্বদতর পােদেদশ এক ব্দন্ 
বগদয় িাবের িদলন্। মসই ব্দন্ প্রদব্শ করা মািই সুেুযে মেখদলন্ বতবন্ বন্দে স্ত্রী-রূদপ 
এব্ং তার মঘাড়াবি মঘািকীদত পবরণত িদয়দে। সুেুযদের সাদথ তাঁর অনু্চরব্গবদেরও বলঙ্গ 
বব্পেবয় মেখা মগল। এই বব্পেবদয়র কারণ বিদসদব্ শুকদেব্ ব্লদলন্-- মকাদন্া একসময় 
ব্রতযারী ঋবষগণ মিাদেদব্র েশবন্ ইচ্ছায় অকস্মাৎ মসই ব্দন্ বগদয় উপবস্থত িল। মসই 
সময় অবম্বকা মেব্ী বব্ব্স্ত্রা বেদলন্। সিসা বতবন্ ঋবষদের মসখাদন্ উপবস্থত মেদখ অতযন্ত 
লবিতা িদলন্। মসই সময় ভগব্ান্ মিাদেব্ পাব্বতী মেব্ীর সদন্তাষ বব্যাদন্র েন্য 
ব্দলবেদলন্ মে, বতবন্ োড়া অন্য মকান্ পুরুষ মসই ব্দন্ প্রদব্শ করদল প্রদব্শ করা মািই 
তার স্ত্রী-রূপ প্রাবপ্ত ঘিদব্।  

 মসই সময় ঋবষ বু্য মেখদত মপদলন্ মে, স্ত্রীগণ পবরবৃ্তা িদয় এক সুিরী রমণী 
তাঁর আেদমর কাদে ভ্রমণ করদে। তখন্ বতবন্ মসই রমণীদক পত্নী রূদপ পাওয়ার অবভলাষ 
করদলন্। মসই রমণীও বু্যদক পবতদত্ব ব্রণ করদত আগ্রিী িদলন্। তাঁদের পুরূরব্া ন্াদম 
এক পুি িদয়বেল।  



 

 এবেদক ভগব্ান্ ব্বশষ্ট সুেুযদের ওই অব্স্থা মেদখ অতযন্ত কাতর িদয় তাঁদক পুরুষত্ব 
প্রোদন্র কামন্া কদর ভগব্ান্ শংকদরর আরাযন্া করদত লাগদলন্। ভগব্ান্ শংকর তুষ্ট 
িদয় ব্বশদষ্টর মদন্াকামন্া পুরদণর েন্য এই কথা ব্দলবেদলন্ মে, তাঁর ব্াদকযর অন্যথা 
িদব্ ন্া, তদব্ এই সুেুযে একমাস পুরুষ িদব্ ও একমাস স্ত্রী িদয় থাকদব্। এইভাদব্ 
ব্বশষ্টদেদব্র অনু্গ্রদি ওইরূপ ব্যব্স্থা অনু্সাদর রাো সুেুযে পৃবথব্ী পালন্ করদত লাগদলন্। 
ব্াযবকয উপবস্থত িদল বতবন্ তপসযার েন্য ব্দন্ চদল োন্।   

২. পৃষধ্র ও অন্যান্য মনু্র পাঁচ পুদির ব্ংশ বব্ব্রণ — সুেুযে েখন্ তপসযার েন্য 
ব্দন্ চদল মগদলন্ তখন্ বব্ব্স্বত মনু্ পুি কামন্ায় েমুন্াতীদর ব্দস শতব্ৎসরব্যাপী ভগব্ান্ 
শ্রীিবরর আরাযন্া করদলন্। তার িদল বব্ব্স্বতর আত্ম্তুলয েশবি পুি লাভ িয়। এই েশ 
পুদির মদযয ইক্ষ্বাকু মেযষ্ঠ। পৃষধ্র বেল মসই েশেদন্র মদযয একেন্। গুরুদেব্ ব্বশষ্ট 
তাঁদক মগাপালদন্ বন্েুক্ত কদরবেদলন্। একবেন্ মঘার ব্ষবার বেদন্ একবি  ব্াঘ মসই মগাদষ্ঠ 
ঢুদক পদড়। একবেদক মঘার ব্ষবা রাবিকাল তার ওপর েুদেবাদগর ঘন্ঘিা। পৃষধ্র অেকাদর 
বঠকমত বু্ঝদত ন্া মপদর খড়্গাঘাদত ব্াঘ মদন্ কদর গাভীর মস্তক মেেন্ কদর মিলদলন্। 
বকন্তু মভারদব্লার আদলায়  বতবন্ মেখদলন্ মে, ব্াদঘর ব্েদল গাভীবি বন্িত িদয়দে। কৃত 
কদমবর েন্য বতবন্ েুিঃবখত িদলন্। বকন্তু ঋবষ ব্বশষ্ট এই অোন্কৃত অপরাদযর েন্য 
পৃষধ্রদক অবভসম্পাত বেদয় ব্লদলন্ মে, এই গবিবত কাদের েন্য পৃষধ্র বন্কৃষ্ট েবিয়ও 
িদত পারদব্ ন্া। মস শূদ্র িদয় েে গ্রিণ করদব্। মসই অবভশাপ স্বীকার কদর পৃষধ্র 
বন্বষ্টক ব্রহ্মচেব ব্রত যারণ করদলন্। বতবন্ সব্বভূদতর সুহৃৎ ব্াসুদেদব্র একবন্ষ্ট ভবক্ত লাভ 
করদলন্। এইরকম বন্রাসক্ত বৃ্বত্ত ও মুবন্ভাব্াপি িদয় থাকাকালীন্ বতবন্ োব্াবগ্নদত 
বন্দের ইবেয়সমূি আহুবত বেদয় পরব্রহ্ম পরমাত্ম্াদক প্রাপ্ত িদলন্।  

 মনু্র কবন্ষ্ঠ পুদির ন্াম কবব্। বতবন্ বকদশার ব্য়দসই বব্ষয়দভাদগ বন্সৃ্পি িদয় 
রােয পবরতযাগ কদর ব্েুব্ােব্দের সাদথ ব্দন্ গমন্ কদরন্। মনু্র আদরক পুি করূদষর 
মথদক কারূষ ন্ামক বব্খযাত েবিয় োবত উৎপি িয়। তাঁরা অবতশয় ব্রাহ্মণ ভক্ত, যমবদপ্রমী 
এব্ং উত্তরাপথ মেদশর রেক িদয়বেদলন্। যৃষ্ট ন্ামক মনু্র পুি মথদক যাষ্ট ন্ামক েবিয় 
োবতর উৎপবত্ত িয়, তাঁরা পৃবথব্ীদত ব্রাহ্মণত্ব লাভ কদরবেদলন্। নৃ্গ ন্াদম মনু্র পুি মথদক 
েে িয় সুমবতর। সুমবতর পুি ভূতদেযাবত এব্ং ভূতদেযাবতর পুি ব্সু। মনু্র আদরক 
পুি ন্বরষযন্ত মথদক েে িয় বচিদসদন্র। বচিদসন্ মথদক অযিঃস্তন্ কদয়ক পুরুষ পর 



 

উরূেব্ার পুি িদলন্ মেব্েত্ত। মেব্েদত্তর পুদির ন্াম অবগ্নদব্শয। পরব্তবীকাদল এই 
অবগ্নদব্শযই কান্ীন  ও োতুকণব ন্াদম বব্খযাত ঋবষ িদয়বেদলন্।  

৩. মিবষব চযব্ন্ ও সুকন্যা-দরব্বতর কাবিবন্ — মনু্পুি রাো শেবাবতর সুকন্যা ন্াদম 
এক কন্যা বেল। একবেন্ রাো শেবাবত মমদয়দক সদঙ্গ কদর ব্দন্ ভ্রমণ করদত করদত 
মিবষব চযব্দন্র আেদম উপবস্থত িন্। সুকন্যা সখীপবরবৃ্তা িদয় ভ্রমণ করার সময় 
একোয়গায় ব্ল্মীক বঢবব্র একবি বেদ্র বেদয় মোন্াবকর মদতা েুবি মেযাবত মেখদত 
মপদলন্। রােকুমারী সুকন্যা বকেু ন্া বু্দঝই অতযন্ত চপলতা মিতু একবি কাঁিা বেদয় 
মেযাবত েুবিদক বব্দ্ধ করদলন্। সদঙ্গ সদঙ্গ রাো শেবাবত বকেু অবভষ্ট িদয়দে বু্ঝদত মপদর 
কন্যার কাদে বিদর এদলন্। সুকন্যা তখন্ ভয়াতব হৃেদয় বপতাদক ব্লদলন্ মে, বতবন্ 
অপরায কদরদেন্। বতবন্ ন্া মেদন্ই েুবি মেযাবতদক কাঁিা বেদয় বব্দ্ধ কদরদেন্। মমদয়র 
এই কথা শুদন্ রাো শেবাবত বব্দশষ ভীত িদয় বব্বব্য স্তুবত-বব্ন্বত কদর ব্ল্মীক স্তুদপ 
আবৃ্ত মুবন্দক প্রসি কদর বন্দের মমদয়দক মুবন্র িাদত সম্প্রোন্ করদলন্ এব্ং এই 
সংকি মথদক মুক্ত িদয় বন্দের রােযান্ীদত বিদর এদলন্।  

 বকেুবেন্ পর মুবন্র আেদম অবশ্বন্ীকুমারিয় এদস উপবস্থত িদলন্। চযব্ন্ মুবন্ 
তাঁদের কাদে মেৌব্ন্ প্রাথবন্া করদলন্। বব্বন্মদয় তাঁদের মসামপূণব েেভাগ প্রোন্ করদব্ন্ 
ব্দল স্বীকৃবত বেদলন্। অবশ্বন্ীকুমারিয় মিবষব চযব্ন্দক তথাস্তু ব্দল আশীব্বাে করদলন্। 
তখন্ তাঁরা মুবন্দক সদঙ্গ কদর বন্দয় একবি হ্রদে অব্গািন্ করদলন্ এব্ং মসই হ্রে মথদক 
বতন্েন্ সুেশবন্ পুরুষ উদঠ এদলন্। সুকন্যা এই বতন্েন্ পুরুদষর মদযয মক তাঁর পবত 
বু্ঝদত ন্া মপদর অবশ্বন্ীকুমারিদয়র কাদে বমন্তী করদলন্ তার পবতদক বচবন্দয় মেব্ার 
েন্য। সুকন্যার পবতব্রতয যদমব তারা খুবশ িদলন্ এব্ং স্বগবপুদর বিদর মগদলন্।  

 এবেদক রাো শেবাবত একবেন্ আেদম বিদর এদস বন্দের কন্যাদক উপপবত বন্দয় 
থাকদত মেদখ ন্ান্া কিূব্াদকয বব্দ্ধ করদলন্। তখন্ সুকন্যা তাঁর বপতাদক োন্ায় মে, এই 
সুেশবন্ পুরুষই তার পবত চযব্ন্ মুবন্। এই কথা ব্দল তাঁর মেৌব্ন্ প্রাবপ্তর সমস্ত কথা 
বপতার কাদে ব্ণবন্া করদলন্।  

 রাো শেবাবতর বতন্ পুি বেল— উত্তান্ব্বিব, আন্তব এব্ং ভূবরদষণ। আন্দতবর পুি 
মরব্ত। মরব্দতর এক মপৌিী বেল ন্াম মরব্তী। মরব্তীর বব্ব্াদির েন্য পাি অদিষণ 
করদত বগদয় তার বপতা ককুদ্মী ব্রহ্মার কাদে মগদলন্। তাঁর অবভপ্রায় শুদন্ ভগব্ান্ ব্রহ্মা 
ব্লদলন্ মে, বতবন্ োদের পািরূদপ বচন্তা কদর মরদখদেন্ তারা সকদলই কাদলর গদভব লীন্ 



 

িদয় মগদেন্। মেব্দেব্ ন্ারায়দণর অংশাব্তার ব্লরাম এখন্ পৃবথব্ীদত বব্রােমান্। বতবন্ 
তার এই কন্যা রত্ন প্রভু ব্লরামদক মেন্ সমপবন্ কদরন্। 

৪. ন্ভগ ও অম্বরীদষর ব্ংশ-কাবিবন্ — মনু্পুি ন্ভদগর পুি বেল ন্াভাগ। েীঘবকাল 
ব্রহ্মচেব পালন্ কদর বতবন্ েখন্ ব্াবড় বিদর এদলন্, তখন্ তারঁ ব্ড় ভাইদয়রা ন্াভাগদক 
বপতৃক সম্পবত্তর ভাগ ব্দল বন্দেদের বপতাদকই বন্দেবশ কদর মেন্। ন্াভাগ বপতার কাদে 
মগদল বপতা োন্ায় অবঙ্গরস মগািীয় ব্রাহ্মণগণ এক বব্শাল েদের অনু্ষ্ঠান্ করদেন্। মসই 
মন্ীষীদের কাদে বগদয় বব্শ্বদেব্ সম্বদে েুবি সূক্ত তাঁদের পাঠ করাদত ব্দলন্। বতবন্ আরও 
ব্দলন্ মে, তাঁরা েখন্ স্বদগব োদব্ন্ তখন্ েোব্বশষ্ট সমস্ত যন্রত্ন ন্াভাগদক বেদয় োদব্ন্। 
েথা সমদয় ন্াভাগ সমস্ত সম্পবত্ত গ্রিণ করদত মগদল এক কৃষ্ণব্ণব পুরুষ েেভূবমদত 
অব্বশষ্ট সমস্ত যন্ তার ব্দল োব্ী কদরন্। এই সম্পবত্ত বন্দয় বব্ব্াে িদল ন্াভাগ তাঁর 
বপতার কাদে বগদয় প্রকৃত সতয োন্দত চাইদলন্। তখন্ তাঁর বপতা ব্লদলন্ অদন্কবেন্ 
আদগ এবি বঠক িদয়বেল মে েোব্বশষ্ট সমস্ত বকেুই রুদ্রদেদব্র। তাই এই যন্ সম্পবত্তও 
রুদ্রদেদব্র। তখন্ ন্াভাগ রুদ্রদেদব্র কাদে বগদয় েমা প্রাথবন্া করদলন্। রুদ্রদেব্ 
ন্াভাদগর এই কদমব খুবশ িদয় তাদক সমস্ত যন্ সম্পবত্ত গ্রিণ করদত ব্দল বন্ে যাদম গমন্ 
করদলন্। এই ন্াভাদগরই পুি িদলন্ অম্বরীষ। বতবন্ অতীব্ ভগব্ৎদপ্রমী ও যমবাত্ম্া 
বেদলন্। মে ব্রহ্মশাপ কখদন্া মকাথাও প্রবতিত িই ন্া, মসই ব্রহ্মশাপও অম্বরীষদক স্পশব 
করদত পাদরবন্।  

 একবেন্ রাো অম্বরীষ তাঁর পত্নীর সদঙ্গ একি িদয় িােশী ব্রত অনু্ষ্ঠান্ 
কদরবেদলন্। ব্রত সমাবপ্তর পর েবেণালাভাবে িারা সন্তুষ্টবচত্ত ব্রাহ্মণদের অনু্মবত বন্দয় 
ব্রদতর পারণ করব্ার উপক্রম করদলন্। মসই সমদয় েুব্বাসা মুবন্ তার গৃদি অবতবথ িদয় 
এদলন্। রাো অম্বরীষ েুব্বাসা মুবন্দক পােয অঘবয, আসন্ বেদয় অভযথবন্া োবন্দয় তাদক 
মভােন্ গ্রিদণর প্রাথবন্া োন্াদলন্। েুব্বাসা অম্বরীদষর প্রাথবন্ায় সম্মত িদয় বন্তযতন্বমবত্তক 
মযযাহ্ন কৃতযাবের েন্য ন্েী তীদর চদল মগদলন্। তার বিরদত অদন্কিা সময় লাগদে এব্ং 
পারদণর িােশী কাল মশষ িদয় আসদে মেদখ রাো অম্বরীষ শুযু মাি েল পান্ কদর 
পারণ সমাপ্ত কদরন্। মকাপন্ স্বভাব্ েুব্বাসা বিদর এদস োন্ মন্দি রাোর েল পান্ কদর 
পারণ সমাপদন্র ব্যাপারবি বু্ঝদত মপদর মক্রাযাবিত িদয় অম্বরীদষর বব্ন্াদশর েন্য 
কালান্লতুলয এক অবগ্নরূপী মারক মেব্তা সৃবষ্ট করদলন্। প্রজ্ববলত মসই মেব্তা অম্বরীষদক 
ব্য করার েন্য খড়্গ িাদত এবগদয় এদলন্। অম্বরীষ একিুও বব্চবলত িদলন্ ন্া। 



 

পরমপুরুষ ভগব্ান্ বন্দের ভদক্তর রোর েন্য আদগ মথদকই সুেশবন্ চক্রদক বন্েুক্ত কদর 
মরদখবেদলন্। মসই চক্র তৎেণাৎ মসই কৃতযাদক ব্য কদর েুব্বাসা মুবন্দক ব্য করদত তার 
বপেু েুিদত লাগল। েুব্বাসা মুবন্ পালাদত পালাদত বগদয় ব্রহ্মার শরণাপি িদলন্। ব্রহ্মার 
কাদে বন্রাশ িদয় বতবন্ বকলাসব্াসী মিাদেদব্র কাদে মগদলন্। মিাদেব্ েুব্বাসাদক 
োন্াদলন্ মে, প্রভুর শবক্তর সামদন্ তাঁদের মকাদন্া সামথবযই কাদে লাগদব্ ন্া। তখন্ 
েুব্বাসা ভগব্াদন্র পরমযাম বব্কুদন্ঠ মগদলন্। ভগব্ান্ বব্ষু্ণ তাদক ব্দলবেদলন্— োর অবন্ষ্ট 
করার েন্য েুব্বাসা এই কাে কদরদে তাঁর কাদেই েমা প্রাথবন্া চাইদত। তািদলই তাঁর 
মুবক্ত ঘিদব্।  

৫. েুব্বাসার েুিঃখ মথদক বন্বৃ্বত্ত – সুেশবন্ চদক্রর তাদপ তাবপত েুব্বাসা ভগব্াদন্র 
মসই উপদেশ বশদরাযােব কদর রাো  অম্বরীদষর কাদে এদস অতীব্ েুিঃদখ েমা প্রাথবন্া 
করদলন্। েুব্বাসার এই আচরদণ এব্ং ব্রাহ্মণ তাঁর পােস্পশব করাদত বতবন্ অতযন্ত ব্যবথত 
ও লবিত িদয় সুেশবন্ চদক্রর স্তুবত আরম্ভ করদলন্। বব্ষু্ণচক্র েখন্ মুবন্ েুব্বাসাদক েগ্ধ 
করবেল তখন্ রাো অম্বরীদষর স্তুবতদত সুেশবন্চক্র প্রশান্ত িল। ঋবষ েুব্বাসা চদক্রর সন্তাপ 
মথদক মুক্ত িদয় রাো অম্বরীষদক বব্দশষভাদব্ আশীব্বাে কদর তাঁর মঙ্গল কামন্া করদলন্। 
ঋবষ েুব্বাসার পাবলদয় োব্ার পর প্রায় এক ব্ৎসর কাল রাো অম্বরীষ শুযুমাি েলপান্ 
কদর েীব্ন্ অবতব্াবিত কদরবেদলন্। এব্ার বতবন্ েুব্বাসাদক সব্বগুণাবিত অিব্যাঞ্জন্াবে 
মভােদন্ পবরতৃপ্ত করাদলন্ এব্ং বন্দেও আিার করদলন্। ঋবষ েুব্বাসা চদল োব্ার পর 
অম্বরীষ অনু্তপ্ত িদলন্। অন্ন্তর বন্েপুদির িাদত রােযভার মেদড় বেদয় পরমাত্ম্া 
ভগব্াদন্র প্রবত মন্ সমাবিত কদর বতবন্ ব্দন্ গমন্ করদলন্।  

৬. ইক্ষ্বাকু ব্ংশ ব্ণবন্, মাোতা ও মসৌভবর ঋবষর উপাখযান্ – শুকদেব্ পরীবেৎদক 
ব্লদলন্—অম্বরীদষর বতন্বি পুি বেল। েথা— বব্রূপ, মকতুমান্ ও শমু্ভ। বব্রূদপর ঔরদস 
পৃষেশ্ব উৎপি িন্ এব্ং পৃষেদশ্বর পুি িদলন্ রথীতর। রথীতর বন্িঃসন্তান্ বেদলন্। ব্ংশ 
পরম্পরা প্রব্াি চলমান্ রোর উদেদশয বতবন্ অবঙ্গরা ঋবষর শরণাপি িন্। অবঙ্গরা ঋবষ 
রথীতদরর পত্নীর গদভব ব্রহ্মদতেেুক্ত কদয়কবি পুি উৎপােন্ কদরন্।  

 বব্ব্স্বত মনু্র পুি ইক্ষ্বাকুর শত পুি বেল। এছদর মছধ্য দ্বেকুদ্বক্ষ হজযষ্ঠ। দ্বেকুদ্বক্ষর 
হেছলর নাম পুরঞ্জয়। দ্বতদ্বন ‘ইন্দ্রোহ’ নাছমও পদ্বরদ্বচত দ্বেছলন। পুরঞ্জছয়র পুছত্রর নাম 
অছননা। তাাঁর পুত্র পৃেু। পৃেুর পুত্র দ্বেশ্বরদ্বন্ধ, তার পুত্র চন্দ্র, চছন্দ্রর পুত্র যুেনাশ্ব। যুেনাছশ্বর 
একশত পত্নী োকা সছত্ত্বও দ্বতদ্বন দ্বনঃসন্তান দ্বেছলন। তাই ভিমছনারে হছয় ভাযিাছদর সছঙ্গ 



 

দ্বতদ্বন েনগমন কছরন। ঋদ্বষরা যুেনাছশ্বর প্রদ্বত দয়ােশত তার পুত্রপ্রাদ্বপ্তর জনয একাগ্রবচদত্ত 
মেব্রাে ইদের উদেদশয এক েে কদরন্। মসই সময় একবেন্ রাদত তৃষ্ণাতব িদয় েুব্ন্াশ্ব 
তাঁর পত্নীর েন্য মরদখ মেওয়া মন্ত্রপূত েল পান্ কদর মন্য়। তার িদল েথাসমদয় 
েুব্ন্াদশ্বর েবেণ কুবে মভে কদর এক পুি েেগ্রিণ করল। মসই পুদির ন্ামই মাোতা 
রাখা িল। মাোতা ভগব্াদন্র মতদে মতেস্বী িদয় একাই সপ্তেীপা পৃবথব্ী শাসন্ করদত 
লাগদলন্।  

 রাো মাোতার পত্নী বেদলন্ শশবব্িুর কন্যা বব্িুমবত। এদের বতন্ পুি এব্ং 
পঞ্চাশবি কন্যা বেল। এই পঞ্চাশেন্ কন্যা একদি মসৌভবর ঋবষদক পবতদত্ব ব্রণ কদরন্। 
একো মসৌভবর মুবন্ েমুন্ার েদল বন্মগ্ন মথদক তপসযা করার সময় মেখদলন্ মে এক 
মৎসযরাে তার পত্নীর সদঙ্গ সদম্ভাগ সুদখ আবব্ষ্ট িদয় রদয়দেন্। তখন্ তা মেদখ মসৌভবর 
মুবন্রও বব্ব্াদির ইচ্ছা প্রব্ল িল। বতবন্ তখন্ মাোতার কাদে এদস তাঁর একেন্ কন্যাদক 
পত্নী বিদসদব্ পাব্ার অবভলাষ করদলন্। মাোতা তখন্ তাদক স্বয়ম্বর বব্বয অনু্সাদর তার 
একবি কন্যাদক বব্ব্াদির কথা ব্লদলন্। ঋবষ মসৌভবর তখন্ মাোতার অবভপ্রায় বু্ঝদত 
পারদলন্। বন্দের রূপ-দেৌব্ন্ বিদর পাওয়ার েন্য বতবন্ কৃতযাবে শুরু করদলন্, োদত 
মেব্াঙ্গন্ারা পেবন্ত তাদক পাব্ার েন্য লালাবয়ত িয়। মসৌভবর ন্ব্দেৌব্ন্ লাভ কদর 
রােঅন্তিঃপুদর মগদল মাোতার পঞ্চাশেন্ কন্যাই তাদক পাওয়ার েন্য উেগ্রীব্ িদলন্। 
এইভাদব্ বকেুকাল অতীত িব্ার পদর ঋবষ মসৌভবর তার ভুল বু্ঝদত পারদলন্। বতবন্ মদন্ 
মদন্ ভাব্দলন্ মে, বতবন্ একসময় চবরিব্ান্ তপস্বী বেদলন্, অদন্ক ব্রত যমব পালন্  
কদরদেন্। বকন্তু েদলর বভতর বব্িাররত মসই মৎসযদক মেদখই তার সমস্ত োন্, কমব, 
যযান্, ন্ষ্ট িল। এইভাদব্ বব্চার-বব্দব্চন্া করদত করদত বতবন্ সিযাসযমব গ্রিণ কদর ব্দন্ 
প্রস্থান্ করদলন্।  

৭. রাো বিশঙু্ক এব্ং িবরিদের কাবিবন্ — মাোতার পুিদের মদযয সব্বদেষ্ঠ 
বেদলন্ অম্বরীষ। অম্বরীদষর পুদির ন্াম মেৌব্ন্াশ্ব এব্ং মেৌব্ন্াদশ্বর পুি িারীত।  

 ন্াগগণ বন্দেদের ভবগন্ী ন্মবোদক পুরুকুৎদসর সদঙ্গ বব্ব্াি মেন্। ন্াগরাে 
ব্াসুবকর আদেদশ ন্মবো তার স্বামীদক রসাতদল বন্দয় োন্। মসখাদন্ মথদকই বব্ষু্ণ শবক্তর 
মতদে ব্লীয়ান্ িদয় পুরুকুৎস গেব্বদের ব্য কদরন্। রাো পুরুকুৎদসর পুি অন্রণয। 
অন্রদণযর পুি িদলন্ িেবশ্ব, তার পুি অরুণ, অরুদণর পুি বিব্েন্। বিব্েদন্র পুি 
সতযব্রত, বেবন্ বিশঙু্ক ন্াদম বব্খযাত িদয়বেদলন্। বতবন্ বন্দের বপতা এব্ং গুরুর অবভশাদপ 



 

চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত িদয়বেদলন্। েবেও বব্শ্বাবমি মুবন্র প্রভাদব্ বতবন্ সশরীদর স্বগবদলাদক গমন্ 
কদরবেদলন্। মেব্তারা তাদক অদযামুখ কদর স্বগবদলাক মথদক মিদল বেদয়বেদলন্। বকন্তু 
বব্শ্বাবমি মুবন্ বন্দের তদপর শবক্তদত তাদক শূন্যমাদগব স্তবম্ভত কদর বেদয়বেদলন্।  

 এই বিশঙু্কর পুিই িল িবরিে। িবরিে বন্িঃসন্তান্ বেদলন্। ন্ারে মুবন্র 
উপদেদশ বতবন্ ব্রুণদেদব্র কাদে পুিসন্তান্ কামন্া কদরন্ এব্ং ব্দলন্ মে তার েবে 
ব্ীরপুি িয় তািদল তার িারা ব্রুণদেদব্র পূো করদব্ন্। এরপদর ব্রুণদেদব্র ব্দর 
মরাবিত ন্াদম তার এক পুি িয়। বকন্তু রাো িবরিে পুদির মস্নদি আকৃষ্ট িদয় কালিরণ 
কদর ব্রুণদেব্দক আশািত করদত থাদকন্। বতবন্ েতব্ার েে-পশু বিদসদব্ মরাবিতদক 
মচদয়দে ততব্ারই িবরিে সময় িয়বন্ ব্দল তাদক বব্িল মদন্ারথ কদরদে। মরাবিত েখন্ 
বপতার অবভপ্রায় অথবাৎ পুিরূপ পশু বেদয় ব্রুণদেদব্র েে করার কথা োন্দত পারদলন্ 
তখন্ বন্দের প্রাণ রোর তাবগদে বতবন্ ব্দন্ চদল মগদলন্। বকন্তু েখন্ োন্দত পারদলন্ 
ব্রুণদেব্ রুষ্ট িদয় তার বপতাদক আক্রমণ কদরদেন্ তখন্ বতবন্ বিদর আসদত চাইদলন্। 
তখন্ ইে এদস তাদক ব্ার ব্ার বন্রাশ করদলন্। ইে তাদক ব্দলবেদলন্ মে, েেপশু 
িদয় মৃতুযব্রণ করার মথদক তীথবদেি েশবন্ কদর পৃবথব্ী পেবিন্রূপ পূণযকমব করাই 
মঙ্গলেন্ক। এইভাদব্ েয় ব্ৎসর অবতব্াবিত করার পর সপ্তম ব্দষব বতবন্ অেীগদতবর কাে 
মথদক তার মেদল শুন্দশপদক ক্রয় কদর েেপশু বিসাদব্ বন্দের বপতাদক বেদলন্ এব্ং 
িবরিে পুরুষদময েদের িারা ব্রুদণর পূো করদলন্।    

৮. সগরব্ংদশর উপাখযান্ – মরাবিদতর পুি িবরত, িবরদতর পুি বেল চম্প। এই 
চম্প চম্পাপুরী স্থাপন্ কদরবেদলন্। চম্পার পুি বেল সুদেব্ এব্ং সুদেদব্র পুি বেল 
বব্েয়। বব্েদয়র পুদির ন্াম বৃ্ক, বৃ্দকর পুি বেল রাহুক। েখন্ শত্রুরা রাহুদকর রােয 
অবযকার কদরবেল তখন্ রাহুক পত্নীর সদঙ্গ ব্দন্ প্রদব্শ কদরবেল। রাহুক বৃ্দ্ধ িদয় েখন্ 
মেিতযাগ কদরবেল তখন্ তাঁর পত্নীও তাঁর সদঙ্গ সিমরদণ উেযত িদয়বেদলন্। বকন্তু মস 
গভবব্তী িওয়ায় মিবষব ঔব্ব তাঁদক সিমরণ মথদক বন্বৃ্ত্ত কদরন্। এইসব্ কথা োন্দত 
মপদর মিবষবর পত্নীগণ বব্দিষব্শত তারঁ মভােদন্ গরল বমবশদয় বেদয়বেল। বকন্তু বব্দষর 
মকান্ প্রভাব্ গদভব ন্া পড়ায় ‘গর’(বব্ষ) এর সাদথ পুি প্রসব্ িদয়বেল। গর এর সদঙ্গ পুি 
প্রসব্ িওয়ায় এই পুদির ন্াম িয় ‘সগর’। সগর িদয়বেদলন্ মিােশস্বী রােচক্রব্তবী অথবাৎ 
সম্রাি।  



 

 সগদরর পুদিরা পৃবথব্ী খন্ন্ কদর সাগর বন্মবাণ কদরবেদলন্। সগর রাো ঔদব্বর 
উপদেদশ অশ্বদময েে কদরবেল। মসই েদের অশ্ব মেব্রাে ইে অপিরণ কদরবেদলন্। 
সগদরর পত্নী সুমবতর পুদিরা মসই অদশ্বর মখাঁদে সমস্ত পৃবথব্ী ঘুদর মব্বড়দয়বেল। সগদরর 
বিতীয় পত্নী মকবশন্ীর গদভব অসমঞ্জস ন্াদম এক পুি েেগ্রিণ কদরবেল। অসমঞ্জদসর 
পুি বেল অংশুমান্। সগর রাোর আদেদশ অংশুমান্ মঘাড়ার মখাঁদে মব্বরদয় পদড়বেল। 
বপতৃব্যদের মেিভদস্মর কাদে অংশুমান্ মঘাড়াবিদক মেখদত মপদয়বেদলন্। অংশুমান্ েেীয় 
অশ্বদক বপতামদির কাদে বিবরদয় এদন্বেল। এই অদশ্বর িারা রাো সগর অসমূ্পণব েে 
সমূ্পণব কদরবেদলন্। সগর রাো এরপর অংশুমান্দক রােযভার অপবণ কদর পরমগবত লাভ 
কদরবেল।  

৯. ভগীরদথর গঙ্গা আন্য়ন্ কথা ও মসৌোস উপাখযান্ – অংশুমান্ ব্হুকাল তপসযা 
করার পদরও গঙ্গাদক মদতব আন্দত পাদরবন্ এব্ং মশষকাদল বতবন্ পরদলাক গমন্ 
কদরবেল। অংশুমাদন্র পুি বেলীপও সুেীঘবকাল তপসযা কদরবেল বকন্তু সিল ন্া িওয়ায় 
েথাকাদল পরদলাক গমন্ কদরবেদলন্। এরপর বেলীদপর পুি ভগীরথ এই তপসযায় রত 
িদয়বেদলন্। ভগীরদথর তপসযায় গঙ্গাদেব্ী সন্তুষ্ট িদয় তাদক েশবন্ বেদয়বেদলন্ এব্ং তার 
অবভপ্রায় শুন্দত মচদয়বেল। ভগীরথ তখন্ গঙ্গাদক মতবযদলাদক আগমদন্র েন্য অনু্দরায 
কদরবেল। বকন্তু গঙ্গা তাঁদক োন্ান্, বতবন্ েখন্ স্বগব মথদক ভূতদল পবতত িদব্ন্, তখন্ 
তাঁর মব্গ যারণ করার েন্য প্রব্ল শবক্তশালী মকান্ একেদন্র প্রদয়ােন্। েবে তাঁর মব্গ 
মকউ যারণ ন্া কদর তািদল বতবন্ ভূতল মভে কদর রসাতদল চদল োদব্ন্। তখন্ ভগীরথ 
গঙ্গাদক োন্ান্ মে, স্বয়ং ভগব্ান্ রদ্রদেব্ তাঁর মব্গ যারণ করদব্ন্। গঙ্গাদেব্ীদক এই কথা 
ব্দল ভগীরথ তপসযার িারা রদ্রদেব্দক সন্তুষ্ট কদরবেদলন্। ভগীরদথর প্রাথবন্ায় সন্তুষ্ট িদয় 
‘তথাস্তু’ ব্দল গঙ্গাদেব্ীদক বন্দের মস্তদক যারণ কদরবেল এব্ং গঙ্গাদেব্ী মদতবয আগমন্ 
কদরবেদলন্।  

১০. ভগব্ান্ শ্রীরাদমর েীব্ন্ চবরি কথা – শ্রীভগব্াদন্র অংদশর স্বরূপ শ্রীরাম, 
লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার ন্াদম েশরদথর চার পুি রূদপ পৃবথব্ীদত এদসবেদলন্। 
রাো েশরদথর সতয পালদন্র েন্য রােয পবরতযাগ কদর শ্রীরামচে ব্ন্ব্াস স্বীকার কদর 
বন্দয়বেদলন্। শূপবন্খার ন্াক-কান্ মকদি তাদক কুরূপা কদর মেওয়ার িদল শ্রীরামচেদক 
বন্দের পত্নী সীতার বব্রিও সিয করদত িদয়বেল এব্ং এই বব্দয়াগব্যথার িলস্বরূপ 
মক্রাযব্দশ সমুদ্রও ভীত সন্ত্রস্ত িদয়বেল। এরপর ব্ান্র বসদন্যর সিায়তায় শ্রীরামচে 



 

সমুদদ্রর ওপর মসতুব্েন্ কদরন্ এব্ং লঙ্কাপুরীদত বগদয় েুবৃ্বত্ত রােসরাে রাব্দণর কাে 
মথদক সীতাদক উদ্ধার কদর বন্দয় এদসবেদলন্।  

 ব্ন্ব্াস েীব্ন্ অবতব্াবিত কদর রামচে বিদর এদস েশরদথর রােবসংিাসন্ গ্রিণ 
কদরবেদলন্। শ্রীরামচে েখন্ রাো িদয়বেদলন্ তখন্ মিতােুগ িদলও মদন্ িত মেন্ 
সতযেুগ। একপত্নী গ্রিণরূপ ব্রত অব্লম্বন্ কদরবেদলন্ ভগব্ান্ শ্রীরাম। তাঁর চবরি বেল 
রােবষবর মত পবব্ি। প্রোগণদক গৃিস্থযমব মশখাদন্ার েন্য শ্রীরামচে স্বয়ং মসই যমব 
আচরণ কদরবেদলন্।  

১১. ভগব্ান্ শ্রীরাদম েে সম্পােন্ – লঙ্কা মথদক সীতা মেব্ীদক উদ্ধার করার পর 
শ্রীরামচে মলাদকাপব্াদের ভদয় ভীত িদয় সীতাদেব্ীদক পবরতযাগ কদরবেদলন্। 
সীতাদেব্ীদক মসই সময় আেয় বেদয়বেদলন্ ব্াবল্মকী মুবন্ তাঁর বন্দের আেদম। সীতাদেব্ী 
মেই সময় গভবব্তী বেদলন্ এব্ং েথা সমদয় বতবন্ েুই েমে সন্তাদন্র েন্ন্ী িদয়বেদলন্। 
সেযোত েুই সন্তান্ একিু ব্ড় িদল বতবন্ েুই পুিদক ব্াবল্মকী মুবন্র িাদত অপবণ কদর 
শ্রীরামচদের চরণ কমল যযাদন্ পাতালদলাদক গমন্ কদরবেদলন্। সীতা মেব্ীর পাতাল 
প্রদব্দশর কথা শুন্দত মপদয় শ্রীরামচদের সৃ্মবতপদথ ব্ারংব্ার সীতার গুণাব্লী উবেত 
িওয়ায় বতবন্ মশাদক আচ্ছি িদয় পদড়বেদলন্। অতিঃপর শ্রীরামচে ব্রহ্মচেব অব্লম্বন্ কদর 
মতদরা িাোর ব্ের পেবন্ত অবব্চ্ছিভাদব্ অবগ্নদিাি েে কদরবেদলন্ এব্ং মশদষ মেযাবতমবয় 
যাদম গমন্ কদরবেদলন্।  

১২. কুদশর ব্ংশ বব্ব্রণ – কুদশর পুি বপ্তবথ, অবতবথর পুি বন্ষয, তার পুি ন্ভ, 
ন্দভর পুি পুণ্ডরীক আর পুণ্ডরীদকর পুি বেল মেমযিা। মেমযিার পুদির ন্াম মেব্ান্ীক, 
তার পুি অন্ীি, অন্ীদির পুি পাবরোি, পাবরোদির পুি ব্লস্থল আর ব্লস্থদলর পুি 
বেল ব্জ্রন্াভ। এই ব্জ্রন্াভ েেগ্রিণ কদরবেদলন্ সূদেবর অংদশ।  

 ব্জ্রন্াদভর পুি খগণ, খগদণর পুি বব্যৃবত এব্ং বব্যৃবতর পুি বেল বিরণযন্াভ। 
বিরণযন্াদভর পুদির ন্াম পুষয, পুদষযর পুি ধ্রুব্সবে, ধ্রুব্সবের পুি সুেশবন্, সুেশবদন্র 
পুি অবগ্নব্ণব, অবগ্নব্দণবর পুি শ্রীঘ্র এব্ং শীদঘ্রর পুি বেল মরু।  

 কবলেুদগর মশষকাদল সূেবব্ংশ ন্ষ্ট িওয়ায় এই ব্ংশ পুন্রায় প্রব্বতবত িদয়বেল। 
মরুর পুি প্রসুশ্রুত, তার পুি সবে, সবের পুি বেল অমষবণ। এঁরা সকদলই ইক্ষ্বাকু ব্ংদশ 
েেগ্রিণ কদরবেদলন্। সুরথ মথদক এই ব্ংদশর মশষ ব্ংশযর সুবমদির েে িদব্ এব্ং 



 

ইক্ষ্বাকু ব্ংশ সুবমি পেবন্তই স্থায়ী িদব্। কারণ সুবমদির রােযশাসদন্র সদঙ্গ সদঙ্গই কবলেুদগ 
এই ব্ংশ মলাপ মপদয় োদব্।  

১৩. বন্বম রাোর ব্ংশ ব্ণবন্া --  ইক্ষ্বাকুর পুি বেদলন্ বন্বম। বন্বম েে কদর 
ঋবত্বকপদে ব্রণ কদরবেদলন্ ব্বশষ্ট মেব্দক। মেদিতু বন্বমর আদগ ইে ব্বশষ্টদক ব্রণ 
কদরবেল তাই বতবন্ ইদের েে প্রথদম সমাপ্ত করদত বগদয়বেদলন্। বন্বম মেবর ন্া কদর 
ব্বশষ্ট েতবেন্ বিদর ন্া আদস ততবেদন্র েন্য অন্য এক ঋবত্বকদক ব্রণ কদরবেল। ব্বশষ্ট 
বিদর এদস এই েৃশয মেদখ  কু্রদ্ধ িদয় বন্বমদক অবভশাপ বেদয়বেল, তার মেি মেন্ পবতত 
িয়। বন্বমর কাদে গুরু ব্বশদষ্টর এই অবভশাপ যমব প্রবতকূল ব্দল মদন্ ন্া িওয়ায় বতবন্ও 
ব্বশষ্টদক মেি পবতত িব্ার অবভশাপ বেদয়বেদলন্। এই কথা ব্দল বন্বম তার মেি পবরতযাগ 
কদরবেল। ব্বশদষ্টর মেি পবতত িওয়ার পর বতবন্ ঊব্বশীর গদভব েেগ্রিণ কদরবেদলন্। 
মেব্তাগণ ‘তথাস্তু’ ব্দল বন্বমর মেি োদত েীবব্ত িদয় ওদঠ তাদতই সমথবন্ কদরবেল। 
রাো ন্া থাকদল রাদেয অরােকতার সৃবষ্ট িদব্ এই মভদব্ ঋবষগণ বন্বমর মেিদক মন্থন্ 
কদরবেল। মসই মন্থন্ মথদক এক কুমাদরর েে িদয়বেল এব্ং অসাযারণভাদব্ েে িওয়ার 
েন্য তার ন্াম িদয়বেল েন্ক। বব্দেি মথদক সৃবষ্ট িওয়ার কারদণ তার ন্াম ‘তব্দেি’ 
এব্ং মন্থন্ মথদক সৃবষ্ট িওয়ার কারদণ তার ন্াম ‘বমবথল’ িদয়বেল। এই বমবথল স্থাপন্ 
কদরবেল বমবথলাপুরী। 

১৪. চেব্ংদশর ব্ণবন্া – বৃ্িস্পবতর পত্নী বেল তারা। বকন্তু তারার গদভব বেল চদের 
সন্তান্। তারার গভবোত পুদির ন্াম বেল বু্য। বু্যদক মপদয় চে খুব্ আন্বিত িদয়বেল। 
বু্দযর ঔরদস ইলার গদভব পুরূরব্া েে গ্রিণ কদরবেল। কামব্াদণ পীবড়তা িদয় ঊব্বশী 
পুরূরব্ার কাদে উপবস্থত িদয়বেল। পুরূরব্া ও ঊব্বশী বমলদন্র পর বকেুবেন্ একসাদথ 
কাবিদয় ঊব্বশী আব্ার প্রস্থান্ কদর। ঊব্বশীর অেশবদন্ রাো পুরূরব্া বেকবব্বেক শূন্য মদন্ 
ঘুরদত শুরু কদরন্। তখন্ রাো পুরূরব্ার স্তুবতদত সন্তুষ্ট িদয় গেব্বগণ তাদক একবি 
অবগ্নস্থালী োন্ কদরবেদলন্। এই অবগ্নস্থালীদক পুরূরব্া ঊব্বশী ব্দল মদন্ করদব্ন্। েখন্ 
পুরূরব্া বন্ে ভ্রম বু্ঝদত মপদরবেল, তখন্ অবগ্নস্থালীদক ব্দন্র মদযয তযাগ কদর বন্দের 
পুরীদত বিদর এদসবেল এব্ং বেন্ রাবি মস ঊব্বশীর যযান্ কদরবেল। অন্দন্তর রাো ব্দন্র 
মদযয বগদয় মেদখবেল পুরূরব্া মেখাদন্ অবগ্নস্থালী মিদল এদসদে মসখাদন্ শমীবৃ্দের গদভব 
একবি অশ্বত্থ বৃ্ে েদেদে। এই েৃশয মেদখ অন্ন্ত অশ্বত্থ বৃ্দের েুবি অরবণ কাষ্ঠ বন্দয় 
ঊব্বশীদক লাভ করার ইচ্ছায় মন্ত্র প্রদয়াদগর িারা ন্ীদচর অরবণবিদক ঊব্বশী স্বরূপ আর 



 

উপদরর অরবণবিদক পুরূরব্ার স্বরূপ এব্ং মাদঝর অরবণবিদক পুিরূদপ মন্থন্ কদরবেল। 
মসই মন্থন্ মথদক উৎপবত্ত িদয়বেল ‘োতদব্ো’ ন্ামক অবগ্নর। অবগ্নদেব্দক আহ্বন্ীয়, 
গািবপতয ও েবেণাবগ্ন এই বতন্ভাদগ বব্ভক্ত কদর রাো পুরূরব্ার পুি রূদপ স্বীকার 
কদরবেল। মিতােুদগর আরম্ভকাদল পুরূরব্ার িারাই মব্েিয়ী ও অবগ্নিয়ীর প্রারম্ভ 
িদয়বেল। রাো পুরূরব্া অবগ্নদক পুিরূদপ কল্পন্া কদর তার িারা েোবেকমব অনু্ষ্ঠান্ কদর 
গেব্বদলাক প্রাপ্ত িদয়বেদলন্।  

১৫. ঋবচক, েমেবগ্ন ও পরশুরাদমর উপাখযান্ – সতযব্তী ন্াদম গাবযর এক কন্যা 
েেগ্রিণ কদরবেল। ঋবচক ঋবষ মসই কন্যার পাবণগ্রিণ করদত মচদয়বেদলন্ গাবযর কাদে। 
বকন্তু ঋবচকদক গাবয উপেক্ত পাি মদন্ ন্া কদর তার কাদে শতব রাদখ মে, তার কন্যাদক 
মপদত িদল পণ স্বরূপ এক িাোর এমন্ মঘাড়া প্রোন্ করদত িদব্ োদের রঙ সাো বকন্তু 
একিা কাদন্র রঙ কাদলা। গাবযর কথা অনু্োয়ী ঋবচক ব্রুণদেদব্র কাদে বগদয় মঘাড়া 
এদন্ পণ স্বরূপ তা বেদয় সতযব্তীদক বব্দয় কদরবেল। ঋবচদকর ঔরদস সতযব্তীর গদভব 
েমেবগ্ন ন্াদম এক পুি েদেবেল। মরণু ঋবষরকন্যা মরণুকার পাবণগ্রিণ কদরবেল েমেবগ্ন। 
মরণুকার গদভব ব্সুমান্ প্রভৃবত কবতপয় পুদির েে িদয়বেল। এদের মদযয সব্বাদপো মোি 
পুিবির ন্াম বেল রাম। পরব্তবীকাদল এই রামই পরশুরাম ন্াদম সংসাদর প্রবসদ্ধ লাভ 
কদরবেল। এই পরশুরাম পৃবথব্ীদক একুশব্ার বন্েবিয় কদরবেদলন্। কবথত রদয়দে মে, 
বিিয় ব্ংশ বন্ব্বংশ করার েন্যই শ্রীিবর স্বয়ং পরশুরাম রূদপ েেগ্রিণ কদরবেদলন্। 
পরশুরাম অেুবদন্র মত মোদ্ধারও মস্তক মেেন্ কদরবেদলন্।  

১৬. পরশুরাদমর েবিয় বন্যন্ ও বব্শ্বাবমি মুবন্র ব্ংশাব্বল ব্ণবন্া – রাো ব্য, 
ব্রাহ্মণ ব্দযর মথদকও গুরুতর িওয়ায় পরশুরাদমর বপতা তাদক তীথব পেবিন্াবের িারা এই 
পাপ োলন্ করার উপদেশ বেদয়বেল। এই উপদেশ স্বীকার কদর পরশুরাম এক ব্ের 
তীথব পেবিন্ কদর বন্দের আেদম বিদর এদসবেল। মকান্ একবেন্ পরশুরাদমর মাতা 
মরণুকা েল আন্দত বগদয় গেব্বরাদের েলদকবল মেখদত মেখদত পবতর মিাদমর সময় 
গত িদয় োয় মসকথা বতবন্ ভুদল োন্ এব্ং বচিরদথর প্রবত বতবন্ আসক্তও িদয় পদড়ন্। 
পত্নীর এই মান্বসক ব্যবভচাদরর কথা োন্দত মপদর েমেবগ্ন কু্রদ্ধ িদয় তার পুিদের 
আদেশ কদরন্ পত্নীদক বব্ন্াশ করার। বকন্তু তার মকান্ পুিই এই আদেশ পালদন্ স্বীকৃত 
িদলন্ ন্া। পরশুরাম তাঁরবপতার মোগ ও তপসযার শবক্ত অব্গত থাকায় বতবন্ ভাইদের 
সাদথ তার মা-দকও িতযা কদরবেল। এই ঘিন্ায় েমেবগ্ন তুষ্ট িদয় ব্র চাইদত ব্লদল 



 

পরশুরাম তাঁদের পুন্েবীব্ন্ প্রাথবন্া কদরন্। পরব্তবীদত পরশুরাদমর প্রাথবন্ায় তার মা ও 
ভাইদয়রা সকদল সুস্থ িদয়বেল এব্ং তাঁদের এই িতযার কথা স্মরণ বেল ন্া।  

গাবযর ঔরদস বব্শ্বাবমি েেগ্রিণ কদরবেদলন্। বব্শ্বাবমদির একশত পুি বেল। 
এদের মদযয মযযম পুি বেল মযুেিা। বব্শ্বাবমি ভৃগুব্ংশীয় শুন্দসপদক পুি রূদপ গ্রিণ 
কদরবেদলন্।  

১৭. েিবৃ্দ্ধ, রবে প্রভৃবত রাোদের ব্ংশ ব্ণবন্া – আয়ু ন্াদম রাদেে পুরূরব্ার 
এক পুি বেল। আয়ুর পাঁচ পুি বেল – ন্হুষ, েিবৃ্দ্ধ, রবে, রম্ভ ও অদন্ন্া। েিবৃ্দদ্ধর 
পুি বেল সুদিাি, সুদিাদির বতন্ পুি কাশয, কুশ ও গৃৎসমে। গৃৎসমদের পুি বেল শুন্ক, 
আর এই শুন্দকর পুি বেল মশৌন্ক।  

কাদশযর পুদির ন্াম কাবশ, কাবশর রাষ্ট্র, রাদষ্ট্রর েীঘবতমা এব্ং েীঘবতদমর পুি বেল 
যিন্তবর। ভীমরদথর পুি বেদব্াোস, বেদব্াোদসর েুযমান্, েুযমাদন্র পুদিরা বেল অলকব 
প্রভৃবত। এরা সব্াই েিবৃ্দদ্ধর ব্ংশযর।  

১৮. েোবত উপাখযান্ – মিারাো ন্হুদষর পুি বেল েয়বি। তাঁদের ন্াম েথাক্রদম 
– েবত, েোবত, সংোবত, আয়বত, বব্য়বত এব্ং কৃবত বেল। ন্হুদষর ইচ্ছা বেল েবতর িাদত 
বতবন্ রাদেযর ভার অপবণ করদব্। বকন্তু রােত্ব গ্রিদণর পবরণাম সম্পদকব অব্বিত িওয়ায় 
েবত রােযভার গ্রিদণ স্বীকার িন্ বন্, কারণ রােযদভাদগ প্রবব্ষত িদল পুরুষ আত্ম্স্বরূপ 
বব্সৃ্মত িয়। ন্হুষ ই৯দের পত্নী শচীর প্রবত কামাসক্ত িদল ব্রাহ্মণ সমাে তাদক ইেত্ব 
মথদক পবতত কদর অেগর মোবন্দত পবতত কদরবেল। এইসব্ কারদণ েোবত রাো 
িদয়বেদলন্। েোবত চারবেক পালদন্র আো প্রোন্ কদরবেদলন্ তাঁর চার কবন্ষ্ঠ ভাইদের 
এব্ং বন্দে শুক্রাচাদেবর কন্যা মেব্োন্ী এব্ং বেতযরাে ব্ষবপব্বার কন্যা শবমবষ্ঠার পাবণগ্রিণ 
কদর পৃবথব্ী পালদন্ প্রবৃ্ত্ত িদয়বেদলন্।  

ভগব্ান্ শ্রীিবরদক েোবত তার হৃেদয় স্থাবপত কদরবেল এব্ং বন্ষ্কামভাদব্ তাঁর 
েেন্া কদরবেদলন্। এইভাদব্ েোবত এক িাোর ব্ের পেবন্ত ইবেয় িারা মন্দক েুক্ত 
কদর বপ্রয় বব্ষয়ব্স্তু উপদভাগ কদরবেদলন্। বকন্তু েোবত বব্ষয়দভাগ কদরও পবরতৃপ্ত িয়বন্।  

১৯. েোবতর গৃিতযাগ – রাো েোবত পত্নীর ব্শীভূত িদয় বব্ষয়দভাগ করদত 
থাদকন্। একবেন্ িিাৎ কদর তাঁর বন্দের অযিঃপতদন্র বেদক মখয়াল িদয়বেল এব্ং তারঁ 
মদন্ বব্রাদগযর উেয় ঘদিবেল। েোবত তাঁর পুি পুরুদক তার মেৌব্ন্ বিবরদয় বেদয় তার 



 

মথদক েরা গ্রিণ কদরবেল। কারণ েোবতর হৃেদয় তখন্ আর মকান্ বব্ষয়দভাদগর তৃষ্ণা 
বেল ন্া। েোবত একমুিূদতব সব্বকেু পবরতযাগ কদরবেদলন্ এব্ং ব্দন্ বগদয় সব্বপ্রকার 
আসবক্ত মথদক মুক্ত িদয়বেদলন্। েোবত আত্ম্-সাোৎকাদরর িারা বিগুণাত্ম্ক বলঙ্গশরীর 
শূণয িদয় পরব্রহ্ম পরমাত্ম্া ব্াসুদেদব্ ভগব্তী গবত লাভ কদরবেল। মেব্োন্ীও সব্বপ্রকার 
আসবক্ত তযাগ কদর শ্রীকৃদষ্ণ সমাবিত িদয় বলঙ্গশরীরদক তযাগ কদর ভগব্ান্দক লাভ 
কদরবেল।  

২০. পুরুব্ংশ, রাো েুষ্মন্ত ও ভরতচবরি ব্ণবন্া – পুরুর পুি বেল েন্দমেয়, 
েন্দমেদয়র পুি প্রবচম্বান্, তার পুি প্রব্ীর, প্রব্ীদরর ন্মসুয এব্ং ন্মসুযর পুি বেল 
চারুপে। চারুপদের পুি সুেয, তাঁর পুি ব্হুগব্, ব্হুগদব্র সংেবত, সংেবতর পুি অিংঘাবত 
এব্ং তার পুি বেল মরৌদ্রাশ্ব। ঘৃতাবচর গদভব মরৌদ্রাদশ্বর েশবি পুি েে বন্দয়বেল। এই 
েশপুদির মদযয প্রথম পুি ঋদতয়ুর পুি বেল রবন্তভার এব্ং রবন্তভাদরর বতন্বি পুি বেল 
– সুমবত, ধ্রুব্ও, অপ্রবতরথ। অপ্রবতরদথর পুদির ন্াম বেল কি। কদির পুি বেল 
মমযাতীবথ। সুমবতর পুি বেল বরভয আর এই বরদভযর পুি বেল েুষ্মন্ত।  

 একব্ার েুষ্মন্ত বসন্যসামন্ত বন্দয় ব্দন্ মৃগয়ায় বগদয়বেদলন্। মসখাদন্ বগদয় বতবন্ 
কি মুবন্র আেদম উপবস্থত িদয়বেদলন্। মসখাদন্ বতবন্ কিমুবন্র পাবলত কন্যা শকুন্তলাদক 
মেদখ তার প্রবত আসক্ত িদয়বেদলন্। শকুন্তলার অনু্দমােন্ মপদয় েুষ্মন্ত শকুন্তলাদক গােব্ব 
মদত বব্দয় কদরবেদলন্। বব্ব্াদির পদরর বেন্ েুষ্মন্ত বন্দের রােযান্ীদত বিদর বগদয়বেল। 
েথা সমদয় শকুন্তলা একবি পুি সন্তাদন্র েে বেদয়বেল। আর এই পুদির ন্াম িল 
ভরত। েুষ্মন্ত তার স্ত্রী ও পুিদক েখন্ গ্রিণ কদরবন্ তখন্ সকদলর শ্রুবতদগাচর এক 
আকাশব্াণী িদয়বেল। মসই আকাশব্াণীদত তার স্ত্রী পুিদক অব্মান্ন্া ন্া কদর ভরন্দপাষণ 
োবয়ত্ব মন্ওয়ার কথা ব্লা িদয়বেল। েুষ্মন্ত েখন্ পরদলাক গমন্ কদরবেল তখন্ মসই 
পুিই চক্রব্তবী সম্রাি িদয়বেল।  

২১. ভরতব্ংদশর ব্ণবন্া এব্ং রাো রবন্তদেদব্র কথা – ভরদতর েত্তক পুি বেল 
ভরিাে। ভরিাদের পুি মনু্য, মনু্যর পাঁচবি পুি বেল— বৃ্িৎেি, েয়, মিাব্ীেব, ন্র ও 
গগব। ন্দরর পুদির ন্াম বেল সংসৃ্কবত, তার আব্ার েুই পুি—গুরু এব্ং রবন্তদেব্।  

 রবন্তদেব্ সব্বকেুর মদযযই শ্রীিবরদক েশবন্ করদতন্। ো বকেু রবন্তদেব্ মপদতন্ 
তার সব্িাই বতবন্ োন্ কদর বেদতন্ এব্ং কখন্ও কখন্ও বতবন্ েুযাতব মথদক মেদতন্। 
বতবন্ পরদমশ্বর প্রাবপ্ত োড়া ওপর মকান্ িদলর আশাই করদতন্ ন্া। তাই রবন্তদেব্ বন্দের 



 

মন্দক ঈশ্বরােয়ী কদর মরদখবেদলন্। বিগুণময়ী মায়া রবন্তদেদব্র কাে মথদক স্বতই েূরীভূত 
িদয়বেল এব্ং এর িদল তার অনু্ব্তব ব্যবক্তরাও তার সংসদগবর প্রভাদব্ ন্ারায়ণ পরায়ণ 
মোগী িদয়বেদলন্।  

২২. পাঞ্চাল, মকৌরব্ ও মগয মেশীয় রাোদের ব্ংশ ব্ণবন্া – বেদব্াোদসর পুদির 
ন্াম বেল বমদিয়ু। বমদিয়ুর বেল চার পুি। এদের মদযয মসামদকর একদশা পুি িদয়বেল। 
তার মদযয সব্বদেযষ্ঠ িল েন্তু এব্ং সব্বকবন্ষ্ঠ িল পৃষত। পৃষদতর পুি বেল দ্রুপে, তার 
পুি যৃষ্টেুযে আর কন্যার ন্াম বেল মদ্রৌপেী। যৃষ্টেুযদের পুদির ন্াম বেল যৃষ্টদকতু। ভমবযাদশ্বর 
ব্ংদশ োত এই সকল ন্রপবতদের ব্লা িত ‘পাঞ্চাল’। অেমীদঢ়র ঋে ন্াদম আর একবি 
পুি বেল এব্ং তার পুদির ন্াম সংব্রণ। সূেব কন্যা তপতীর সদঙ্গ সংব্রদণর বব্দয় িদয়বেল 
এব্ং তপতীর গভবোত পুদির ন্াম বেল কুরু।  

 যৃতরাদষ্ট্রর পত্নী বেদলন্ গািারী এব্ং বতবন্ একদশা পুদির েে বেদয়বেদলন্। 
পুিদের মদযয ব্ড় েুদেবাযন্। যৃতরাদষ্ট্রর একবি কন্যা বেল তার ন্াম েুিঃশলা। পাণু্ডর পত্নীর 
ন্াম বেল কুন্তী। পাণু্ড অবভশাদপর িদল স্ত্রী সিব্াদস ব্বঞ্চত িদয়বেদলন্। তাই কুন্তীর গদভব 
যমব, ব্ায়ু, ইদের িারা েুবযবষ্ঠর, ভীম, অেুবন্ ন্াদম বতন্ পুদির েে িদয়বেল। পাণু্ডর 
বিতীয় পত্নী বেল মাদ্রী। মাদ্রীর গদভব ন্কুল ও সিদেব্ েেগ্রিণ কদরবেল।   

 েুবযবষ্ঠদরর পুি প্রবতবব্েয, ভীমদসদন্র পুি শ্রুতদসন্, অেুবদন্র শ্রুতকীবতব, ন্কুদলর 
পুি শতান্ীক এব্ং সিদেদব্র পুদির ন্াম বেল শ্রুতকমবা। অেুবন্ িারা ন্াগকন্যা উলুপীর 
গদভব েেগ্রিণ কদরবেল ইরাব্ান্ এব্ং মবণপুদরর রােকুমারী বচিাঙ্গোর গদভব ব্ভ্রুব্ািদন্র 
েে িদয়বেল। অেুবদন্র সুভদ্রা ন্াদম পত্নীর গদভব অবভমনু্য েেগ্রিণ কদরবেল। অবভমনু্য 
িারা পরীবেদতর েে িদয়বেল।  

২৩. অনু্, দ্রুহুয, তুব্বস এব্ং েেু ব্ংদশর ব্ণবন্া – েোবতর পুি অনু্র বেল বতন্ 
পুি – সভান্র, চেু ও পদরাে। সভান্দরর পুি বেল কালন্র, কালন্দরর সৃঞ্জয়, তারঁ 
পুি েন্দমেয়, েন্দমেদয়র পুি মিাশীল, মিাশীদলর মিামন্া। মিামন্ার েুই পুি। 
এদের মদযয আব্ার উশীদন্র চার পুি।  

 েেুর ব্ংশ বেল পরম পবব্ি ও মানু্দষর সব্বপাপির। েেুর চার পুি – সিস্রবেৎ, 
মক্রাষ্টা, ন্ল ও বরপু। সিস্রবেদতর পুি বেল শতবেৎ। শতবেদতর বতন্ পুি বেল। এদের 
মদযয বিিদয়র পুি বেল যমব, যদমবর পুি মন্ি। 



 

২৪. বব্েদভবর ব্ংশ ব্ণবন্া – রাো বব্েদভবর বতন্বি পুি িদয়বেল। েথা— কুশ, ক্রথ 
ও মরামপাে। মরামপাদের পুি বেল ব্ভ্রূ, তাঁর ঔরদস কৃবতর েে, কৃবতর পুি উবশক 
এব্ং উবশদকর পুি বেল মচবে। এই মচবে ব্ংদশই েমদঘাষ এব্ং বশশুপাদলর েে িদয়বেল। 
ক্রদথর পুি বেল কুবন্ত, কুবন্তর যৃবষ্ট, যৃবষ্টর বন্বৃ্বত, বন্বৃ্বতর েশািব এব্ং েশাদিবর পুি বেল 
মব্যাম।  

 মব্যাদমর পুি বেল েীমূত, তার পুি বব্কৃবত, বব্কৃবতর ভীমরথ, ভীমরদথর পুি 
ন্ব্রথ, ন্ব্রদথর পুি বেল েশরথ। েশরদথর পুি বেল শকুবন্, শকুবন্র করবম্ভ, করবম্ভ 
মথদক মেব্ারদতর েে।    

‘শ্রীমদ্ভাগব্তম’-এর েশম স্কদে অযযায় আদে ৯০বি। এই স্কদের কাবিবন্ 
অনু্ব্াদের ওপদরই কবব্রা মোড় বেদয়বেদলন্ মব্বশ। এই স্কদের কাবিবন্ অযযায় যদর 
বন্দে আদলাচন্া করা িল-- 

১. ভগব্ান্ কতৃবক পৃবথব্ীদক আশ্বাসপ্রোন্, ব্সুদেব্-দেব্কীর বব্ব্াি এব্ং কংদসর 
িারা মেব্কীর েয় পুি ব্য -- রাো পরীবেৎ শুকদেব্দক ভগব্ান্ সদম্বাযন্ কদর ব্দলবেদলন্ 
মে, বতবন্ চেব্ংশ ও সূেবব্ংদশর বব্ব্রণ বেদয়দেন্, েেুব্ংদশরও বব্স্তাবরত বব্ব্রণ 
বেদয়দেন্, এখন্ মসই ব্ংদশ অব্তীণব ব্লরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর পবব্ি চবরদির কথা বতবন্ মেন্ 
পরীবেৎদক ব্লদত অনু্গ্রি কদরন্। এরপদরই শুকদেব্ পরীবেদতর অনু্দরাদযর উত্তর 
বিদসদব্ শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরাদমর েে, যমব ও লীলা বব্ষয়ক কথা ব্লদত শুরু কদরন্। বতবন্ 
ব্দলন্ পৃবথব্ী একসময় েবপবত রাোদের রূপযারণকারী ব্হুসংখযক বেতযদের ভাদর 
আক্রান্ত িদয়বেল। যরণীদেব্ী অতযন্ত পীবড়তা িওয়ায় বতবন্ এর মথদক বন্স্তার পাব্ার েন্য 
ব্রহ্মার শরণাপি িদয়বেদলন্। ব্রহ্মা সমস্ত বৃ্ত্তান্ত শুদন্ যরণীদক সি অন্যান্য মেব্তাবৃ্িদের 
বন্দয় েীর সমুদদ্রর তীদর গমন্ কদরবেদলন্। মসখাদন্ এক বেব্য আকাশব্াণী িদয়বেল। 
মসই ব্াণী অনু্োয়ী ভগব্ান্ শ্রীিবর স্বয়ং পৃবথব্ীর কষ্ট লাঘব্ করার েন্য মতবযদলাদক 
েেগ্রিণ করদব্ন্। শ্রীভগব্ান্ স্বয়ং ব্দসদেদব্র গৃদি েেগ্রিণ কদরবেদলন্ এব্ং তাঁর 
বপ্রয়তমার (শ্রীরাযা) মসব্া বন্ব্বাদির েন্য মেব্াঙ্গন্াগণ পৃবথব্ীদত েেগ্রিণ কদরবেল।  

 একসময় মথুরাদত শূদরর পুি ব্সুদেব্ মেব্কীর সদঙ্গ বব্ব্াদির পর রদথ আদরািন্ 
কদরবেদলন্। উগ্রদসদন্র পুি কংস বন্দের খুড়তুদতা সম্পবকবত মব্ান্ মেব্কীর প্রবত প্রীবত 
উৎপােদন্র েন্য অদশ্বর লাগাম বন্দেই যারণ কদরবেল। মসই সময় আকাশব্াণীদত কংস 
শুন্দত পান্ মে, োঁদক মস রদথ ব্বসদয় বন্দয় োদচ্ছ, তাঁরই অষ্টম গদভবর সন্তান্ কংসদক 



 

ব্য করদব্। এই ব্াণী মশান্ামািই কংস মেব্কীদক িতযা করার েন্য উেযত িদয়বেল। 
বকন্তু ব্সুদেব্ কর মোদড় প্রাথবন্া কদর কংসদক োন্ান্ মে, পুি েোদন্া মািই বতবন্ মসই 
পুি কংদসর িাদত সমপবণ করদব্ন্।  

 এবেদক ন্ারে কংসদক এদস োন্ায় মে, ব্রদে ব্সব্াসকারী ন্ি প্রভৃবত মগাপগণ 
এব্ং তাঁদের স্ত্রীবৃ্ি প্রভৃবত িল বৃ্বষ্ণব্ংশীয় োেব্। পৃবথব্ীর ভার স্বরূপ বেতযদের ব্দযর 
েন্য মেব্তারা মে উদেযাগী িদয়দেন্ মস কথাও মেব্বষব ন্ারে কংসদক োবন্দয় বেল। এই 
কারদণ কংস ব্সুদেব্-দেব্কীদক শৃঙ্খলাব্দ্ধ কদর কারাগাদর বন্দেপ কদরবেল এব্ং তাঁদের 
এক-একবি পুি িওয়া মািই তাঁদের িতযা কদরবেল। এইভাদব্ কংস তাঁদের েয়বি পুিদক 
ব্য কদরবেল।   

২. মেব্কীর গদভব শ্রীভগব্াদন্র আবব্ভবাব্ এব্ং মেব্গণ কতৃবক গভবস্তুবত – কংস 
পর পর মেব্কীর েয় পুিদক িতযা করদল সপ্তম গদভব শ্রীভগব্াদন্র অংশভূত শ্রী অন্ন্তদেব্ 
প্রবব্ষ্ট িদয়বেদলন্। বকন্তু মোগমায়া স্বরূপ মসই সন্তান্দকও কংস িতযা কদরবেল। এরপর 
শ্রীভগব্ান্ স্বয়ং মেব্কীর গদভব অব্স্থান্ কদরবেল। কৃদষ্ণর অব্স্থাদন্র কারদণ মেব্কীদক 
শ্রীমবণ্ডত মেদখ কংদসর মদন্ িদয়বেল মে, এব্াদর অব্শযই তাঁর প্রাণিারী শ্রীিবর এই গদভব 
প্রবব্ষ্ট িদয়দেন্। েখন্ শ্রীভগব্াদন্র কৃষ্ণরূদপ েমগ্রিদণর সময় িদয়বেল তখন্ কারাগাদর 
ব্রহ্মা, মিাদেব্ সি মেব্বৃ্ি এব্ং ন্ারে এদস উপবস্থত িদয়বেল।  

৩. ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর আবব্ভবাব্ -- এই অধ্যাময় ভগব্ান্ শ্রীকৃছষ্ণর জন্ম কাবিবন্ 
ব্ণবন্া করা িদয়দে। েখন্ ভগব্াদন্র েদের সময় িল তখন্ সব্বগুণেুক্ত পরম রমণীয় 
কাল আবব্ভূবত িদয়বেল। সকল বেক  স্বচ্ছ, প্রসি িদয় উদঠবেল, সব্ ন্েি-গ্রি মেযাবতষ্কাবে 
শান্তভাব্ যারণ কদরবেল। পৃবথব্ীর সব্ই মঙ্গদল পবরপূণব িদয় উদঠবেল। মেব্তা এব্ং 
ঋবষগণ আন্ি পবরপূণব হৃেদয় পুষ্পবৃ্বষ্ট কদরবেদলন্। শ্রীভগব্াদন্র আবব্ভবাদব্র সময়বি 
বেল বন্শীথকাল এব্ং চতুবেবক বেল মঘার অেকাদর সমাচ্ছি। মসই সমদয় ভগব্ান্ শ্রীিবর 
মেব্কীর গভব িদত প্রকাবশত িদয়বেদলন্, পূব্ব বেদক মেন্ মষালকলায় পবরপূণব চাঁদের উেয় 
িদয়বেল।  

 শ্রীকৃদষ্ণর েদের পরই ব্সুদেব্ তাদক েমুন্া ন্েী পার কদর মগাকুদল বগদয় বন্দের 
পুিদক েদশাোর শেযায় শুইদয় তাঁর ন্ব্োত কন্যাবিদক বন্দয় কংদসর কারাগাদর বিদর 
এদসবেল। ব্সুদেব্ েখন্ মগাকুদল কৃষ্ণদক বন্দয় প্রদব্শ কদর তখন্ মগাপীগণ সকদলই 
গভীর বন্দ্রায় অবভভূত িদয় অদচতদন্র মত পদড়বেল। ব্সুদেব্ বিদর এদস কন্যাবিদক 



 

মেব্কীর পাদশ শুইদয় বেদয়বেদলন্ এব্ং বন্দে পূদব্বর মত মলৌিশৃঙ্খল পবরযান্ কদর 
ব্িীরূদপ অব্স্থান্ কদরবেদলন্।   

 ৪. কংসিস্ত-মুক্ত মেব্ী মোগমায়ার ভবব্ষযিাণী ও অসুরদের পরামশব – ব্সুদেব্ 
কারাগাদর বিদর এদল ন্গদরর ব্াইদরর বভতদরর সব্ েরো ব্ে িদয় োয়। এরপর 
ন্ব্োত বশশুর ক্রিন্ ধ্ববন্ শুদন্ প্রিরীদের বন্দ্রাভঙ্গ িদয়বেল এব্ং তারা কংদসর কাদে 
বগদয় মেব্কীর সন্তান্ িওয়ার সংব্াে োবন্দয়বেল। কংস েখন্ কারাগাদর এদসবেল মেব্কী 
তার সন্তাদন্র প্রাণ রো করার েন্য কংদসর কাদে অদন্ক অনু্ন্য় বব্ন্য় কদরবেল। বকন্তু 
কংস মসইসব্ কণবপাত ন্া কদর মসই কন্যা সন্তান্বির পা যদর বশলাপাদি সদোদর আোড় 
মমদরবেল। বকন্তু এই কন্যা স্বয়ং মেব্ী মোগমায়া িওয়ায় কংদসর িাত মথদক তৎেণাৎ 
ঊদধ্বব উদঠ বগদয় শূদণয মেব্ীরূপ যারণ কদরবেল। মোগমায়া কংসদক েশবন্ বেদয় 
ব্দলবেল— মোগমায়াদক মমদর কংদসর মকান্ লাভ মন্ই, কংস োদক িতযা করদত চাইদে 
মসই বশশু মকাথাও ন্া মকাথাও েেগ্রিণ কদরদে। ভগব্তী মোগমায়া কংসদক এই কথা 
ব্দল অন্তবিবত িদয়বেদলন্।  

৫. মগাকুদল শ্রীভগব্াদন্র েে-মদিাৎসব্ – ন্ি মিাশয় বেদলন্ স্বভাদব্ উোর 
এব্ং মিাপ্রাণ। বব্দশষভাদব্ পুি েোদন্ার পর তার হ্ররেয় আন্দির আবতশদেয পবরপূণব 
িদয় উদঠবেল। শ্রীভগব্ান্ েে গ্রিদণর পর সমস্ত মগাকুদল আন্ি উৎসব্ পাবলত িদয়বেল। 
সকদলই সমদব্ত ভাদব্ শুভ আশীব্বাে োপন্ কদরবেদলন্ এব্ং স্তুবত ব্িন্াও কদরবেদলন্। 
গায়দকরা গান্ কদরবেল, মভরী, েুিুবভ প্রভৃবত ব্াোদন্া িদয়বেল। ব্রেভূবমর সমস্ত প্রাঙ্গণ 
সাোদন্া িদয়বেল, ধ্বে-পতাকা, পুষ্পমালা, ব্স্ত্রখণ্ড এব্ং পিব্সমূদি মশাবভত মতারণ 
বন্ঋবমত িদয়বেল। মগাপ-দগাপী বৃ্িও ব্হুমূলয ব্স্ত্র, অলংকার, ব্হুবব্য উপদ্রব্ বন্দয় 
ন্িরাদের গৃদি উপবস্থত িদয়বেল।  

৬. পুতন্া ব্য –- কংস পূতন্া ন্াদম এক রােসীদক মগাকুদল বশশুদের িতযা করার 
েন্য মপ্ররণ কদরবেল। পূতন্া কংদসর আদেদশ ন্গর, গ্রাম, ব্রে প্রভৃবত স্থাদন্ বশশুদের 
িতযা কদর মব্ড়াবচ্ছল। রােসী পূতন্া মগাকুদল মায়াব্দল এক সুিরী েুব্তীর রূপ যারণ 
কদর প্রদব্শ কদরবেল। একবেন্ পূতন্া ন্িরাদের গৃি মথদক শ্রীকৃষ্ণদক বন্দের মকাদল 
তুদল বন্দয়বেল এব্ং তার মুদখ বন্দের স্তন্ োন্ কদরবেল। েুগ্ধ পান্ েদল বশশু কৃষ্ণ 
পূতন্ার প্রাণ িরণ কদরবেল। পূতন্ার বব্শাল মেিবি তখন্ ভূবমদত কদয়ক মক্রাশ বব্সৃ্তত 
িদয় পদরবেল।   



 

৭. শকি-ভঞ্জন্ ও তৃণাব্তব সংিার –- েদশাো পুি শ্রীকৃদষ্ণর শেযায় পাশ্ববপবরব্তবন্ 
মচষ্টার প্রথম প্রকাশ উপলদে এক অবভদষক উৎসদব্র আদয়ােন্ কদরবেল। একবি 
শকদির ন্ীদচ বশশু শ্রীকৃষ্ণদক শুইদয় রাখা িদয়বেল। শ্রীকৃদষ্ণর েুদ্র পাদয়র আঘাদত মসই 
বব্শাল শকিবি উদে বগদয়বেল। মসই শকদির চাকা এব্ং অেেণ্ড খুদল বেিদক পদড়বেল 
এব্ং মোয়ালও মভদঙ বগদয়বেল। এই অদু্ভত ঘিন্া মেদখ েদশাো সি উপবস্থত সকদলই 
ব্যাকুল িদয় উদঠবেল।  

 একবেন্ শ্রীকৃষ্ণদক মকাদল বন্দয় েদশাো আেদরর সাদথ মোলা বেবচ্ছদলন্। িঠাৎ 
েদশাোর কাদে বশশু পুিদক বগবর-বশখদরর মদতা ভারী মদন্ িদত লাগল এব্ং মসই ভার 
ব্িন্ করদত মস অসমথব িদয়বেল। েদশাো তার গৃিকদমব ব্যস্ত িদয় পড়ায় এই অব্সদর 
তৃণাব্তব ন্াদম এক বেতয কংস মপ্রবরত িদয় ঘূণবী ব্ায়ুর রূপ যারণ কদর মগাকুদল এদস 
মাবিদত ব্দস থাকা শ্রীকৃষ্ণদক আকাদশ তুদল বন্দয় বগদয়বেল। তৃণাব্তব প্রচুর ভার ব্িদন্ 
সমথব িদলও বশশু শ্রীকৃদষ্ণর ভার ব্িন্ করদত পারবেল ন্া। িদল তার মব্গ ক্রমশ কমদত 
শুরু কদরবেল। শ্রীকৃষ্ণ মে ভাদব্ তার গলা েবড়দয় বেল মসই চাদপ মশষ পেবন্ত তার প্রাণ 
মেি মেদড় মাবিদত এদস পড়ল।  

৮. ন্ামকরণ-সংস্কার এব্ং শ্রীকৃদষ্ণর ব্ালযলীলা –- েেুব্ংশীয় কুলপুদরাবিদতর ন্াম 
বেল গগবাচােব। ব্সুদেদব্র মপ্ররণায় বতবন্ ন্িরাদের ব্রেভূবমদত উপবস্থত িদয়বেল এব্ং 
ন্িরাে তাঁদক তাঁর পুি িদয়র ন্ামকরণ সংস্কার সম্পােন্ করার েন্য অনু্দরায 
কদরবেদলন্। বকন্তু ন্িরােদক বতবন্ োন্ান্ মে, বতবন্ িদলন্ েেুব্ংশীয় পুদরাবিত, বতবন্ 
েবে পুি িদয়র ন্ামকরণ সংস্কার অনু্ষ্ঠান্ কদরন্ তািদল সকদল এই পুিদক মেব্কীর 
সন্তান্ ব্দল সদিি করদব্। ন্িরাদে অনু্দরাদয বতবন্ তখন্ মগাপদন্ মগাশালায় ন্ামকরণ 
সংস্কার সমূ্পণব কদরবেদলন্।  

 শ্রীব্লরাম ও কৃষ্ণ গৃদির মথদক মব্র িদয় সমব্য়সী ব্রেব্ালকদের সদঙ্গ মখলায় 
মমদত উঠত ো মেদখ ব্রেরমণীগণ আন্বিত িত। বকন্তু কান্াই-এর েুষ্টাবমর অন্ত বেল 
ন্া। একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ মখলা করার সময় তার মাদক ব্দলবেল মস মাবি মখদয়দে। তখন্ 
েদশাো বশশু কৃষ্ণদক িা করদত ব্লদল বতবন্ শ্রীকৃদষ্ণর মুদখ সমগ্র েগি বব্েযমান্ মেখদত 
মপদয়বেদলন্।   

৯. শ্রীকৃদষ্ণর উেূখদল ব্েন্ – একো শ্রীকৃষ্ণ একবি উোদন্া উেূখদলর ওপর 
ঊদথ বশকায় তুদল রাখা মাখন্ বন্দয় ব্ান্রদের বব্বলদয় বেবচ্ছল। েদশাো মেদলর পুদির 



 

এই েৃশয মেদখ যীদর যীদর মেদলর কাদে উপবস্থত িল। শ্রীকৃষ্ণ মা-দক মেদখই মসই 
উেূখল মথদক মন্দম মেৌদড় পালাবচ্ছল। বকন্তু েদশাো তাদক যদর মিদল এব্ং অপরাযী 
পুিদক েবড় বেদয় ব্াঁযার মচষ্টা কদরবেল। বকন্তু েদশাো ব্াঁযদত বগদয় মেদখন্ েতই বতবন্ 
মচষ্টা করদেন্ ততই েবড় মোি িদয় োদচ্ছ। েবড় মোড়া বেদত বেদত ঘদর থাকা সব্ েবড় 
মশষ িদয় বগদয়বেল। মা েদশাো েখন্ ক্লান্ত িদয় পদড়বেল তখন্ কৃষ্ণ বন্দে মথদকই ব্েন্ 
স্বীকার কদরবেল।   

১০. েুমলােুবন্ উদ্ধার – ন্লকূব্র এব্ং মবণগ্রীব্ বেল যন্সম্পদের অবযপবত 
কুদব্দরর পুি। একবেন্ কুদব্দরর েুই পুি মিাবকন্ীর তদি বকলাস পব্বদতর রমণীয় 
উপব্দন্ মবেরা পান্ কদর উেত্ত অব্স্থায় বব্চরণ করবেল। এমন্বক তারা েুেন্ সবঙ্গণী 
েুব্বতসি গঙ্গার েদল অব্তরণ কদর েলক্রীড়ায় প্রবৃ্ত্ত িদয়বেল। বেব্দোদগ মসই বেন্ 
ন্ারে মসই স্থাদন্ উপবস্থত িদয়বেল এব্ং তাঁদের েুেন্দক অপ্রকৃবতস্থ অব্স্থায় মেদখবেল। 
মেব্বষবদক মেদখ েুব্বতগণ লিা মপদয়বেল এব্ং অবভশাদপর ভদয় বন্দেদের ব্স্ত পবরযান্ 
কদরবেল। বকন্তু মসই ভাই িদয়র শরীর অন্াবৃ্তই বেল। ন্ারে তাঁদের এই অব্স্থা মেদখ 
অবভশাপ বেদয়বেল মে, এরা েুেন্ বৃ্েদোবন্ লাভ করদব্।  

 ন্ারদের অবভশাদপ কুদব্র পুিিয় অেুবন্ বৃ্দের রূপ প্রাপ্ত িদয়বেল এব্ং পৃবথব্ীদত 
এদস একইস্থাদন্ পাশাপাবশ থাকার িদল েমলােুবন্ ন্াদম প্রবসদ্ধ িদয়বেল। ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ 
মেব্বষবর ব্াকয সতয করার েন্য যীদর যীদর উেূখলবি িান্দত িান্দত েমলােুবন্ বৃ্দের 
বেদক চদল বগদয়বেল এব্ং মসই বৃ্ে েুবির মযযব্তবী স্থাদন্ প্রদব্শ কদরবেল। বৃ্দে উেূখলবি 
আিদক োওয়ায় বকবঞ্চৎ িাদন্ গাে েুবি সমূদল উৎপাবিত িল। কুদব্র পুিিয় মুক্ত িদল 
তারা শ্রীকৃষ্ণদক প্রণাম কদর স্বদলাদক প্রতযাব্তবণ কদরবেল।  

১১. মগাকুল মথদক বৃ্িাব্দন্ গমন্ এব্ং ব্ৎসাসুর ও ব্কাসুর ব্য -- মগাকুল তযাগ 
কদর মগাপগদণর বৃ্িাব্ন্ গমন্ ১১শ অযযাদয়র বব্ষয়। মগাকুদল ন্ান্া রকম উৎপাত শুরু 
িদল ন্ি ও মগাপগদণরা একবিত িদয় মন্ত্রণা কদরন্। মসখাদন্ উপন্ি ন্াদম একেন্ 
ব্দয়াদেযষ্ঠ বৃ্িাব্দন্ োব্ার উপদেশ মেন্। তখন্ ব্লরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর অবন্ষ্ট আশঙ্কায় 
ন্ি ও মগাপগদণরা সকদল ব্রেভূবম তযাগ কদর বৃ্িাব্দন্ ব্সবত স্থাপন্ কদরন্। এরপর 
বৃ্িাব্দন্ এদস শ্রীকৃষ্ণ ব্ৎসাসুর ও ব্কাসুর ব্য কদরন্।  

১২. অঘাসুদরর মুবক্ত — একবেন্ মগাপালাকরা ব্ােুর চড়াদত বগদয় শ্রীকৃষ্ণদক বন্দয় 
মখলায় মমদত উদঠবেল। তখন্ অঘ ন্াদম এক বেতয মসখাদন্ এদস উপবস্থত িদয়বেল। এই 



 

অঘাসুর ব্কাসুর ও পূতন্ার ভাই বেল এব্ং কংস তাদক শ্রীকৃষ্ণদক িতযা করার েন্য 
মপ্ররণ কদরবেদলন্। তার ইচ্ছা বেল কৃষ্ণ সি সমস্ত মগাপব্ালকদের গ্রাস করা। তাই মস 
তার পব্বদতর মত মেদি গুিাসেৃশ বব্শাল মুখবি প্রসাবরত কদর মরদখবেল। সমস্ত 
মগাপব্ালদকরা এদক বৃ্িাব্দন্র মদন্ারম প্রাকৃবতক মসৌেরে মদন্ কদর রােদসর মুদখ 
প্রদব্শ কদরবেল। শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুদরর মেদির বভতর বন্দের মেি অবত দ্রুত ব্াবড়দয় মতালায় 
অসুদরর শ্বাসদরায িদয় োয় এব্ং মস েিিি করদত করদত মৃতুয মুদখ পবতত িয়।  

১৩. ব্রহ্মার মমাি এব্ং ভগব্ান্ কতৃবক মসই মমািন্াশ — শ্রীকৃষ্ণ যমুনা নদীর তীছর 
হগাপোলকছদর দ্বনছয় এছস এই জায়গা তাাঁছদর হখলার পছক্ষ উপছযাগী েলছল সে 
োলছকরা তাছত সায় দ্বদল। তখন তারা হগােৎসগুদ্বলছক জল খাইছয় হসই তৃণভূদ্বমছত হেছড 
দ্বদল। তারপর তারা দ্বনছজরা আহাযি েেয হের কছর মহানছন্দ ভগোছনর সাছে হখছত 
েসল।  শ্রীকৃদষ্ণর মদন্াির মবিমা মেখার েন্য ব্রহ্মা প্রেছম মগাব্ৎস এেং পছর 
মগাপব্ালকগণদক অপিরণ করছলন এব্ং বন্দেও অন্তযবান্ হছলন। তখন শ্রীকৃষ্ণ নতুন 
এক আনন্দলীলা দ্বেস্তাছরর জনয দ্বনছজ মগাব্ৎস ও মগাপালক রূপ যারণ করছলন।  

১৪. ব্রহ্মা কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তুবত -- প্রায় এক ব্ৎসরকাল ভগব্ান্ এভাদব্ই 
প্রবতবন্য়ত মগাব্ৎসরূপ এব্ং মগাপব্ালকরূপ যারণ কদর লীলা করদত লাগদলন্। ব্রহ্মা 
েখন্ পুন্রায় ব্রদে এদস মেখদলন্ তাঁর অপহৃত ব্ালক ও মগাব্ৎসদের অনু্রূপ এব্ং সম 
সংখযক ব্ালক-দগাব্ৎস  ব্রদে ঘুরদে, মখদল মব্ড়াদচ্ছ তখন্ বতবন্ বকেুই বন্ণবয় করদত 
পারদলন্ ন্া। তখন্ ব্রহ্মা বন্দের মচাদখর সামদন্ মায়া মমাবিত ভাছে বব্মূঢ় িদয় পড়দলন্। 
েখন্ বতবন্ বু্ঝদত পারদলন্ সমস্তই ভগব্াদন্র মায়া তখন্ বতবন্ মোড়িাদত ভগব্াদন্র 
স্তব্ করদত প্রবৃ্ত্ত িদলন্ এব্ং ভগব্াদন্র চরণেুগদল প্রণাম কদর বন্দে ব্রহ্মদলাদক প্রস্থান্ 
করদলন্।  

১৫. মযনু্কাসুর ব্য এব্ং কাবলয় ন্াদগর বব্দষ মৃত মগাপব্ালকদের পুন্েবীব্ন্ োন্ 
-- মগা-চারণেদল শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মগাপব্ালকদের সদঙ্গ বন্দয় ব্দন্ গমন্ কদরন্। এই ব্দন্ 
অেস্র তালগাে রদয়দে। বকন্তু মযনু্ক ন্াদম এক অসুর তা পািারা মেয় ব্দল মসই তাল 
মকউই বন্দত পাদর ন্া। বকন্তু ব্ালদকরা তা ন্া োন্ায় তাল ভেদণর ইচ্ছা প্রকাশ কদরন্। 
তখন্ মসখাদন্ উপবস্থত িদয় ব্লরাম গােগুবলদক ন্াড়া বেদতই প্রচুর তাল মাবিদত 
পদড়বেল।তাল পড়ার শে শুদন্ মযনু্কাসুর ব্ন্ভূবম কবম্পত কদর ব্লরাদমর বেদক আক্রমণ 



 

কদরবেল। ব্লরাম তাদক েুই িাদত শূদণয তুদল মঘারাদত শুরু কদরন্ এব্ং মসই অসুদরর 
প্রাণব্ায়ু তাদতই বন্গবত িয়।  

অন্ন্তর শ্রীকৃষ্ণ সখা পবরদব্বষ্টত িদয় েমুন্া তীদর বগদয়বেল। মসখাদন্ কালীয় 
ন্াদগর বব্দষ েমুন্ার েল বব্ষাক্ত িদয় পদড়বেল। মখলা করদত বগদয় মগাপব্ালদকরা তৃষ্ণাতব 
িদয় েখন্ কালীেদির েলপান্ কদরন্ তখন্ েমুন্ার বব্ষাক্ত েদল তাঁদের মৃতুয িয়। 
শ্রীকৃষ্ণ মায়ােৃবষ্টদত েখন্ োন্দত পারদলন্ েমুন্ায় কালীদয়র উপবস্থবত তখন্ বতবন্ 
মগাপব্ালকদের পুন্েবীব্ন্ োন্ কদরন্। 

১৬. কাবলয় ন্াদগর প্রবত প্রবত অনু্গ্রি – েমুন্া সংলগ্ন হ্রদে কাবলদয়র আব্াসস্থল 
িওয়ায় কাবলয় ন্াগ েমুন্ার েলদক বব্ষাক্ত কদরবেল। েমুন্ার েলদক বব্ষ মুক্ত করার 
েন্য শ্রীকৃষ্ণ মসই েদল েলক্রীড়া করদত প্রদব্শ কদরবেদলন্। েল মতালপাড় িওয়ায় 
প্রব্ল শদে কাবলয় ন্াগ শ্রীকৃদষ্ণর বেদক যাবব্ত িদয়বেল এব্ং শ্রীকৃষ্ণদক তার বন্দের 
শরীর বেদয় পাদক পাদক েবড়দয় যদরবেল। তখন্ শ্রীকৃষ্ণ বন্দের শরীরবিদক ক্রমশ ব্বযবত 
করদত থাকায় কাবলদয়র মেিই বেঁদড় োওয়ার উপক্রম িদয়বেল। কাবলয় মসই কদষ্টর 
মথদক পবরিাণ পাওয়ার েন্য তাড়াতাবড় পাক খুদল তাঁদক মেদড় বেদয়বেল। এরপর শ্রীকৃষ্ণ 
কাবলদয়র মস্তদকর ওপর উদঠ পা বেদয় ন্াদচর তাদল আঘাত করদত লাগল। কৃদষ্ণর 
পাদয়র আঘাদত কাবলদয়র শরীর অব্সি িদয় পদড়বেল, তখন্ কাবলদয়র পত্নী ভগব্াদন্র 
কাদে প্রাণ বভো চাইদল ভগব্ান্ তাদক েমা কদর বেদয় সমুদদ্র োওয়ার উপদেশ 
বেদয়বেল।  

১৭. কাবলদয়র কাবলয়েদি আগমদন্র বৃ্ত্তান্ত এব্ং ভগব্ান্ কতৃবক ব্রেব্াসীদের  
োব্ান্ল মথদক রো –- ব্হুকাল পূদব্ব গরুদড়র সদঙ্গ ন্াদগদের একবি চুবক্ত িদয়বেল। মসই 
চুবক্ত অনু্োয়ী ন্াদগরা তাঁদের পবরব্ার মথদক প্রবতমাদস একবি কদর সাপ গরুড়দক উপিার 
মেদব্। এই বন্য়ম অনু্সাদর প্রবত অমাব্সযা বতবথদত ন্াদগরা তাঁদের উপিার গরুড়দক 
বেত, বকন্তু কদ্রুপুি কাবলয়ন্াগ বন্দের প্রচণ্ড বব্ষ এব্ং ব্দলর গদব্ব গরুড়দক তাবচ্ছলয 
কদরবেল। উপরন্ত কাবলয় ন্াগ গরুড়দক মেওয়া ব্বল বন্দেই ভেণ করত। এই কথা 
শুদন্ গরুড় কাবলয়ন্াগদক িতযা করার েন্য দ্রুতদব্দগ আক্রমণ কদরবেল। তখন্ কাবলয় 
গরুদড়র শবক্তর কাদে পরাবেত িদব্ বু্ঝদত মপদরই এই হ্রদে আেয় বন্দয়বেল। মকান্ 
এক সময় গরুড় েুযাতব িদয় এই হ্রদের অবযপবত মােদক মোর কদর যদর ভেণ 
কদরবেল। এই েৃশয মেদখ মসৌভরী মুবন্ তাদক অবভশাপ বেদয়বেল, এই হ্রদে গরুড় আব্ার 



 

েবে কখন্ও প্রদব্শ কদর মাদেদের ভেণ কদর তািদল তার প্রাণ বব্দয়াগ িদব্। এই 
অবভশাদপর কথা কাবলয় ন্াগ োন্ত ব্দল মস এই হ্রদে ব্াস করা শুরু কদরবেল।  

১৮. প্রলম্বাসুর ব্য – একবেন্ ব্লরাম এব্ং কৃষ্ণ েখন্ মগাপ ব্ালকদের সদঙ্গ ব্দন্ 
বব্চরণ করবেল তখন্ তাদের েুেন্দক িরণ কদর ব্য করার েন্য প্রলম্ব ন্াদম এক অসুর 
মসখাদন্ উপবস্থত িদয়বেল। শ্রীকৃদষ্ণর অব্শয তাদক মেখামািই অসুর ব্দল বচন্দত 
মপদরবেল। মসইবেন্ তারা একবি ন্তুন্ মখলায় মমদতবেল। এই মখলায় মে েল িারদব্, 
তারা অপর েলদক বপদঠ কদর ব্িন্ কদর বন্বেবষ্ট েূরত্ব পেবন্ত বন্দয় োদব্। শ্রীকৃদষ্ণর েদল 
বেল এই প্রলম্বাসুর। তারা েখন্ ব্লরাদমর েদলর কাদে মিদর বগদয়বেল তখন্ তারা 
ব্লরাদমর েলদক বপদঠ বন্দয়বেল। ব্লরামদক বপদঠ বন্দয় প্রলম্বাসুর মে স্থাদন্ ন্াবমদয় 
মেওয়ার কথা বেল তা অবতক্রম কদর এবগদয় বগদয়বেল। তখন্ মস বন্ে মূবতব যারণ কদর 
ব্লরামদক বন্দয় আকাশ পদথ যাব্মান্ িদয়বেল। ব্লরাম মক্রাদয মসই অসুদরর মাথায় ব্জ্র 
কবঠন্ মুষ্ঠাঘাত করায় তার মস্তক বব্েীণব িদয়বেল এব্ং প্রাণিীন্ িদয় ভূবমদত পবতত 
িদয়বেল।    

১৯. বিতীয়ব্ার পশু ও মগাপালকদের োব্াবগ্ন মথদক রো – মকান্ একবেন্ মগাদপরা 
েখন্ মখলায় মত্ত বেল তখন্ তাদের পশুগুবল মস্বচ্ছায় চরদত চরদত অদন্ক েূদরর ব্দন্ 
চদল বগদয়বেল। শ্রীকৃষ্ণ- ব্লরাম তাঁদের পশুগুবলদক অদন্ক মখাঁোখঁুবের পর 
অব্দশদষ……… খঁুদে মপদয়বেল। বকন্তু অকস্মাৎ মসই ব্দন্ ব্ন্যপ্রাণীর সংিারক ভয়ংকর 
োব্ান্ল জ্বদল উদঠবেল। মগাপগণ এব্ং গব্াবে পশুদের রো করার েন্য শ্রীকৃষ্ণ মসই 
ভয়ংকর সব্বগ্রাসী োব্ান্লদক বন্দের মুদখর িারা পান্ কদর বন্দয়বেল।   

২০. ব্ষবা ও শরৎ-ঋতুর ব্ণবন্া –- এই অযযাদয় বৃ্িাব্দন্র ব্ষবা ও শরৎ ঋতুর 
ব্ণবন্া করা িদয়দে। ব্ষবা ঋতুদত আকাদশ প্রায়ই মমঘগেবন্, প্রব্ল ব্ায়ু বব্দোভ মেখা 
োয়। ব্ষবার প্রসাদে শসযদেিগুবল িদয় ওদঠ শসয সম্পদে পবরপূণব, িদল কৃষকদের 
আন্দির আর সীমা থাদক ন্া। শ্রীভগব্াদন্র অবন্ব্বচন্ীয় মায়া ব্ষবা ঋতুদত রূদপর মদযয 
অপরূদপর স্পশব লাবগদয় বব্বচি লীলা বব্স্তার কদরবেল।  

 শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরাম ঋতু উপদভাগ কদর সান্দি বেন্ কািাবচ্ছল ব্রেভূবমদত। ব্ষবার 
পর প্রকৃবতর অন্য এক রূপ উদোবচত করদত উপবস্থত িদয়বেল শরৎ ঋতুর। শরৎ ঋতু 
উপবস্থত িওয়ার িদল েলব্ষবী কাদলা মমদঘর েল অপসাবরত িদয়বেল। শরৎকাদল সমুদদ্রর 
েল বস্থর, গম্ভীর এব্ং গেবন্িীন্ িদয় বগদয়বেল। শরৎকাদল িুদলর ভাদর ব্দন্র বৃ্েলতা 



 

মেন্ নু্দয় পদড়বেল। এই সময় ন্গর ও গ্রাম সমূদি ব্েদরর ন্তুন্ শদসযর অগ্রভাগ 
মেব্তার উদেদশয বন্দব্েন্ করার েন্য রীবত অনু্োয়ী বব্বেক োগেে এব্ং সাযারণ 
মানু্দষর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরদণর েন্য ন্ান্াবব্য মলৌবকক মদিাৎসব্ করা িদয়বেল। 
পৃবথব্ীদত শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাদমর উপবস্থবতর েন্য শরৎ ঋতু মেন্ আরও মব্বশ মগৌরব্ মবণ্ডত 
ও পরম শ্রীময়ী িদয় মশাভা পাবচ্ছল।  

২১. মব্ণুগীত ও মগাপীদের কদথাপকথন্ – শরৎকাদল একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ একবি ব্দন্ 
প্রদব্শ কদর মগাচারণ করদত করদত বন্দের ব্াঁবশদত তান্ তুদলবেল। ব্ংশীযারীর মসই 
ব্াঁবশর ধ্ববন্ শুদন্ তাঁর প্রবত সকদলর মপ্রম োগরণ ঘদিবেল। মসই ব্ংশী ধ্ববন্ শুদন্ 
ব্রেদগাপীগদণর হৃেদয় কৃষ্ণ মপ্রদমর ব্ন্যা এদসবেল। ব্রোঙ্গন্াগণ মসই ব্ংশী ধ্ববন্ শুদন্ 
ক্রমশ তেয় িদয় মেদত। ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর মব্ণুরদব্র আকষবণ বেল সব্বগ্রাসী। এই ধ্ববন্র 
প্রভাদব্ মুগ্ধ িয় ন্া, এমন্ পোথব েগদত মন্ই।     

২২. মগাপীগদণর ব্স্ত্রিরণ –- মিমদন্তর প্রথম মাদস অথবাৎ অগ্রিায়ণ মাদস 
ন্িব্রদের কুমারীগণ কাতযায়ন্ী মেব্ীর ব্রত পূোয় প্রবৃ্ত্ত িদয়বেল। মরাে মভারদব্লা সূদেবর 
আদলা মেখা বেদতই তাঁরা েমুন্ার েদল স্নান্ কদর তিভূবমদত ব্াবল বেদয় মেব্ীর মূবতব 
বন্মবাণ কদর ন্ান্া গেদ্রব্য, পুষ্পমালা, বন্দব্েয বেদয় মেব্ীর পূো করদতন্ এব্ং শ্রীকৃষ্ণদক 
পবতরূদপ পাব্ার েন্য ব্র প্রাথবন্া করদতন্। এমন্ই একবেন্ মগাপীরা অঙ্গ-ব্স্ত্রগুবল ন্েীর 
তীদর খুদল মরদখ স্নান্ করদত মন্দমবেল। বকন্তু মগাপীদের মে ত্রুবি িদয়বেল মসই মোষ 
মমাচদন্র বশো বেদত শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ব্স্ত্র িরণ কদরবেদলন্। মগাপীরা স্নান্ মশদষ ব্স্ত্রগুবল 
শ্রীকৃদষ্ণর কাদে মেখদত মপদয় বিবরদয় মেব্ার েন্য অনু্দরায কদরবেল। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণ 
তাঁদের োন্ান্ মে, ব্রত পালদন্র সময় েদল বব্ব্স্ত্রা িদয় স্নান্ করা উবচৎ ন্য়, এদত 
মেব্তার প্রবত অেদ্ধা প্রেশবন্ করা িয়। পদর মগাপীদের সামান্য বশো বেদয় তাঁদের কাপড় 
বিবরদয় মেওয়া িয়।  

২৩. শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বব্প্র পত্নীদের অিগ্রিণ – েমুন্া তীরব্তবী একবি স্থাদন্ একবেন্ 
মগাব্ৎসচারদণর সময় মগাপব্ালকদের েুযার কথা তারা কৃষ্ণদক োন্ায়। কৃষ্ণ তখন্ 
তাঁদের ব্দলন্ এখান্ মথদক বকেুিা েূদরই ব্রাহ্মদণরা স্বগব কামন্ায় অবঙ্গরস ন্াদম এক 
েদের আদয়ােন্ কদরদেন্। মতামরা মসখাদন্ বগদয় ব্লরাম এব্ং আমার ন্াম কদর ব্দলা 
আমরা েুযা বন্বৃ্বত্তর েন্য বকেু অি মচদয়বে। ব্ালদকরা কৃদষ্ণর কথা মত মসখাদন্ বগদয় 
অি প্রাথবন্া করদল ব্রাহ্মদণরা মসবেদক চাইদলন্ পেবন্ত ন্া। ব্ালদকরা বিদর এদস সমস্ত 



 

ঘিন্া োন্াদল কৃষ্ণ তাঁদের এব্ার ব্রাহ্মণগদণর পত্নীহদরর কাদে বগদয় অি চাইদত 
ব্লদলন্। ব্রাহ্মণ পত্নীগণ কৃদষ্ণর ন্াম মশান্া মািই সুস্বােু সমস্ত যরদন্র খােযদ্রব্য সাবেদয় 
বন্দয় কারও ব্ারণ ন্া মমদন্ মব্বড়দয় পড়দলন্। এরপর কৃষ্ণ মসই মসব্া গ্রিণ কদর তাঁদের 
েেশালায় বিদর বগদয় স্বামীর সাদথ েে সমাপন্ করদত ব্দলবেদলন্। মেদিতু তারা 
সকলদক অব্ো কদর শ্রীকৃদষ্ণর কাদে এদসবেদলন্ তাই তাঁদের ভয় বেল, মকউই আর 
তাঁদের গ্রিণ করদব্ন্ ন্া। বকন্তু বিদর োব্ার পর ব্রাহ্মণগদণর মব্াদযােদয়র পর তারঁা বন্ে 
পত্নীদের কাে মথদক সকল বৃ্ত্তান্ত শুদন্বেদলন্।   

২৪. ব্রাহ্মণদের প্রবত ব্াসুদেদব্র উপদেশ ও ইেেে-বন্ব্ারণ – শ্রীকৃষ্ণ একবেন্ 
মগাদপদের েলোন্কারী মমদঘদের অবযপবত ইদের েে করদত মেদখবেদলন্। বতবন্ তাঁদের 
বু্বঝদয়বেদলন্ ইদের পূো ন্া কদর বগবর মগাব্যবদন্র, মগাযন্সমূদির েে তাঁদের করা 
উবচৎ। আসদল ইদের েপব চূণব করার েন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই প্রস্তাব্ মরদখবেল। শ্রীকৃদষ্ণর 
প্রস্তাদব্ প্রসি িদয় মগাপগণ প্রথদম ব্রাহ্মণদের িারা স্ববস্তব্চন্ কবরদয় ইেেদের েন্য 
সংগৃিীত দ্রব্যসামগ্রীর িারা তারা বগবর মগাব্যবন্ এব্ং ব্রাহ্মণগণদক অতযন্ত সমােদরর সদঙ্গ 
পূোর অঘবয বন্দব্েন্ কদরবেদলন্। এইভাদব্ তারা শ্রীকৃদষ্ণর কথানু্োয়ী পূো সমাপ্ত কদর 
ব্রদে প্রতযাগমন্ কদরবেদলন্।   

২৫. মগাব্যবন্ যারণ -- ইদের পূো ন্াদশর েন্য ইে ভগব্াদন্র উপর েুব্ধ িদয় 
প্রলয়কারী মমঘগণদক আদেশ বেদয়বেদলন্, তারঁা মেন্ মিাদব্দগ ন্ি-দগাকুদলর ওপর 
ব্ষবণ কদর সকলদক পীবড়ত কদর। ইদের কথানু্োয়ী তারা িান্া সাত বেন্ যদর বৃ্িাব্দন্ 
ব্জ্রগেবদন্ মুখবরত এব্ং তীব্র ব্ায়ু িারা চাবলত প্রব্ল ঝড়বৃ্বষ্ট ঘিাদলন্। ব্ষবার প্রকৃবত 
অবত ভয়ান্ক িওয়ায় সকদল শ্রীকৃদষ্ণর শরণাপি িদয়বেদলন্। তখন্ শ্রীকৃষ্ণ সাতবেন্ 
যদর অি গ্রিন্ ন্া কদর এক অঙু্গলীদত মগাব্দ্ধবন্ পব্বত-যারণ কদরবেদলন্ এব্ং সমস্ত 
মগাপ-দগাপী ও মগাব্ৎসদের মসই পব্বদতর ন্ীদচ আেয় বেদয়বেদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর মোগশবক্তর 
প্রভাব্ মেদখ ইদের বব্স্মদয়র সীমা বেল ন্া।   

২৬. শ্রীকৃদষ্ণর মািাত্ম্য বব্ষদয় ন্িরাদের সদঙ্গ মগাপগদণর কদথাপকথন্ – ভগব্ান্ 
েখন্ এই সমস্ত অদলৌবকক কােবকলাপ করবেল তখন্ তা মেদখ ব্ার ব্ার ব্রদের মগাপগণ 
বব্স্ময়াভূত িবচ্ছদলন্। ভগব্াদন্র অন্ন্ত শবক্ত সম্পদকব তাদের মকান্রূপ যারণা বেল ন্া। 
তাই তারা সমদব্ত ভাদব্ ন্ি মঘাদষর বন্কি উপবস্থত িদয় ব্ালক কৃদষ্ণর অদু্ভত ও 
অবব্শ্বাসয সমস্ত কােবাব্লী ব্লদত লাগদলন্। তারঁা আদরা ব্লদলন্ মে, এই ব্ালদকর মকান্ 



 

উচ্চ ব্ংদশ েেগ্রিণ করদত িত। এই গ্রাময অবশবেত মগাপদের মাদঝ েদে তার মেবাো 
িাবন্ ঘদিদে। তখন্ শ্রীকৃষ্ণ সম্পদকব গগব মুবন্ ো ব্দলবেদলন্ ন্ি মঘাষ মগাপদের মস সব্ 
কথা ব্লদত শুরু করদলন্।   

২৭. ইে ও সুরবভ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর অবভদষক – শ্রীশুকদেব্ পরীবেৎদক ব্লদলন্ 
মে, মগাব্যবন্ পব্বত যারণ কদর প্রব্ল ব্ষবণ মথদক ভগব্ান্ ব্রেভূবমদক রো করদল কামদযনু্ 
সুরবভ তাদক অবভন্িন্ োন্াদন্ার েন্য এদলন্। স্বগব মথদক স্বয়ং ইে বন্ে অপরাদযর 
েন্য েমা প্রাথবন্া করদত এদলন্। তখন্ ভগব্ান্ ইেদক ব্লদলন্ মে, প্রব্ল ঐশ্বেবগদব্ব 
বব্দশষত পোবযকার ব্দল মেব্রােয লাভ কদর ইে সমূ্পণব রূদপই মেমত্ত িদয় উদঠবেল। 
তাই ভগব্ান্ তাদক অনু্গ্রি করব্ার ইচ্ছাদতই তার েে ভঙ্গ কদরবেল। ভগব্ান্ ইদের 
মঙ্গল কামন্া কদর অমরাব্তীদত বিদর বগদয় কৃদষ্ণর আো পালন্ করদত ব্লদলন্। 
কামদযনু্ সুরবভ তখন্ ভগব্াদন্র স্তুবত কদর বন্দের েুগ্ধযারায় শ্রীকৃদষ্ণর অবভদষক করদলন্ 
এব্ং তাঁদক মগাবব্ি ন্াদম অবভবিত করা িল।   

২৮. ব্রুণালয় মথদক ভগব্ান্ কতৃবক ন্ি উদ্ধার – একো ন্ি ভগব্ান্ েন্ােবদন্র 
পূো কদরবেদলন্। মসবেন্ রাদি িােশী বতবথদত আসুরী মব্লা সম্পদকব ন্া মেদন্ই বতবন্ 
েমুন্ার েদল স্নাদন্র েন্য মন্দমবেদলন্। মসই সময় ব্রুদণর এক ভৃতয ন্িদক যদর বন্দয় 
োয়। কৃষ্ণ েখন্ োন্দত পারদলন্ তখন্ বতবন্ বু্ঝদত মপদরবেদলন্ এই কাে ব্রুদণরই। 
তখন্ েলমদযয বন্মবিত ব্রুণ আলদয় বগদয় বতবন্ ন্িদক উদ্ধার কদরন্ । শ্রীকৃষ্ণদক 
বন্দের আলদয় মেদখ ব্রুদণর আন্দির আর সীমা রইল ন্া। তখন্ বতবন্ েথাসম্ভব্ 
শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্ কদর তাদক োন্ান্ মে এব্ার ব্রুদণর মান্ব্ েে সাথবক িল। ভগব্ান্ 
ব্রুণালয় মথদক বিদর আসার আদগর মূহুদতব ব্রহ্মহ্রদে ব্রেব্াবসগণদক শ্রীতব্কুন্ঠ-প্রেশবন্ 
করান্।  

২৯. রাসলীলার সূচন্া – তখন্ বেল শরৎকাল। শরদতর েত সুগবে িুল— মবিকা, 
েূথী, মালতী প্রভৃবত বব্কবশত িদয় বেব্য মসৌরদভ ভবরদয় তুদলবেল বৃ্িাব্দন্র আকাশ-
ব্াতাশ। ব্স্ত্রিরদণর সময় ভগব্ান্ মগাবপগণদক মে রাবিসমূদির সংদকত বেদয়বেদলন্, তারা 
সকদল পুঞ্জীভূত িদয় মেন্ একবি রাবির রূপ যদর এই শরদত উিবসত িদয় উদঠবেল। 
মগাপীদের অযীর প্রতীো মতা বেলই, এব্ার ভগব্ান্ও তাঁর অবচন্তয মিাশবক্ত মোগমায়াদক 
বন্বমত্ত কদর রাসক্রীড়ার সংকল্প করদলন্। েখন্ সমগ্র পবরদব্শ অনু্কূল তখন্ ভগব্ান্ 
তাঁর ব্াঁবশদত ব্রেসুিরীদের মদন্ািারী মৃেু-মযুর তান্ তুলদলন্। এই ব্ংশীধ্ববন্ শুদন্ 



 

তাঁদের মে প্রবতবক্রয়া িল তা মব্শ বব্বচি। এই মগাপীকাগণ োরা শ্রীকৃষ্ণদক পবতরূদপ 
পাওয়ার েন্য একসদঙ্গ বমবলতভাদব্ সাযন্া কদরবেদলন্, তারাই এখন্ পরস্পরদক ন্া 
োবন্দয় প্রয়তম কাদন্তর অবভমুদখ োিা করদলন্।      

৩০. মগাপীদের শ্রীকৃষ্ণ অদিষণ — শ্রীকৃষ্ণ েখন্ মসই মগাপীদের মপ্রম সম্পােন্ 
করদেন্ তখন্ বতবন্ মেখদলন্ মে, ব্রেরমণীগণ বন্দেদের মসৌভাদগয গব্বদব্ায করদেন্ এব্ং 
মান্ব্তীও িদয়দেন্। তখন্ মসই গব্ব প্রশমদন্র েন্য শ্রীকৃষ্ণ মসখান্ মথদক অন্তযবান্ 
করদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর বব্রদি বব্রবিতা মগাপীরা ব্দন্ ব্দন্ ঘুদর বিদর শ্রীকৃষ্ণদক অনু্সোন্ 
কদরন্। বকন্তু তাঁরা শ্রীকৃদষ্ণর মেখা পায় ন্া।  

৩১. মগাপীদের শ্রীকৃদষ্ণর আগমন্-প্রাথবন্া ও মগাপী গীত–- মগাপীগণ েখন্ 
শ্রীকৃষ্ণেশবন্ প্রাথবন্া কদর কদর ক্লান্ত তখন্ তারঁা বব্রিগীবত করদত লাগদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর 
সমস্ত মিীমা স্মরণ কদর তাঁদক বিদর আসব্ার েন্য ব্ারংব্ার অনু্দরায করদত লাগদলন্।   

৩২. শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক মগাপীদের সান্ত্বন্াোন্ –- কৃষ্ণবপ্রয়া মগাপীগণ েখন্ বব্রিকাতর 
িদয় শ্রীকৃদষ্ণর েশবন্লাদভর েন্য একান্ত উৎসুক িদয় গীত তথা কৃষ্ণকথালাদপর সদঙ্গ 
সদঙ্গ সুমযুর স্বদর কািা করদতলাগদলন্ তখন্ মগাপীমণ্ডল মদযয শ্রীকৃদষ্ণর পুন্িঃআবব্বভাব্ 
িল। তাঁদক মেদখ মগাপীগণ এমন্ভাদব্ উদঠ োঁড়াদলন্ মেন্ প্রাণিীন্ মেদি সিসা প্রাদণর 
সঞ্চাদর শরীদরর সব্ব অদঙ্গ ন্তুন্ মচতন্া ঘদিদে। তখন্ ভগব্ান্ ন্ান্া সেুপদেশ বেদয় 
মগাপীগণদক সান্তন্াোন্ করদলন্।  

৩৩. শ্রীকৃদষ্ণর রাসলীলা – অন্ন্তর ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ মসই ব্রেসুিরীগণদক সদঙ্গ 
বন্দয় েমুন্া পুবলদন্ উপবস্থত িদলন্। ভগব্াদন্র মপ্রমপূণব ব্াকয িারা মগাপীদের হৃেদয়র 
বব্রিেবন্ত ব্যাথার মলশমাি আর রইল ন্া। ভগব্ান্ মগাবব্দির অনু্রক্ত মসবব্কা মসই 
মগাপীগণ প্রীবতব্দশ পরস্পর ব্াহু আব্দ্ধ কদর োবড়দয়বেদলন্। মগাপীমণ্ডল মব্বষ্টত শ্রীকৃষ্ণ 
তখন্ মসই েমুন্াপুবলদন্ রাসবব্লাস ও েলদকবলদত প্রবৃ্ত্ত িদলন্। 

৩৪. সুেশবন্-উদ্ধার ও শঙ্খচূড় ব্য – একব্ার বশব্রাবি উপলদে ন্ি ও সমস্ত 
মগাপগণ শকদি চদড় মিা উৎসাি ও উেীপন্ায় অবম্বকাব্দন্র উদেদশয োিা করদলন্। 
মসখাদন্ তাঁরা সরস্বতী ন্েীদত স্নান্ কদর ব্হু উপাচাদর শংকর ও মেব্ী অবম্বকার পুো 
করদলন্। পূো মশদষ ক্লান্ত মগাপগণ মসই রাদত মসখাদন্ই শয়ন্ করদলন্। মসই অবম্বকাব্দন্ 
এক বব্শালাকার অেগর সাপ ব্াস করত। মসবেন্ মস অতযন্ত েুযাতব বেল। বেব্ব্দশ মসই 



 

অেগর বন্বদ্রত ন্ি মিারােদক গ্রাস করদত শুরু করল। ন্দির আতব বচৎকাদর সমস্ত 
মগাপগণ োগ্রত িদলন্ এব্ং বু্বদ্ধভ্রষ্ট িদয় পড়দলন্। তখন্ ভক্তব্ৎসল ভগব্ান্ মসখাদন্ 
উপবস্থত িদয় বন্দের চরণ িারা মসই সাপদক স্পশব করদতই এক সুির রূপযারী বব্েযাযর 
সামদন্ এদলন্। শ্রীকৃদষ্ণর প্রদশ্নর উত্তদর মস োন্ায় তাঁর ন্াম সুেশবন্, অবঙ্গরা মগাদির 
ব্রাহ্মণদের কুৎবসত রূপ মেদখ উপিাস করায় তাঁর এই শাবস্ত িদয়বেল। এই ঘিন্ার 
বকেুবেন্ পর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাম একবেন্ সখীগণ পবরবৃ্ত িদয় ব্দন্ বব্িার করবেদলন্। 
মসই সময় কুদব্দরর অনু্চর শঙ্খচূড় ন্াদম এক েে মসখাদন্ উপবস্থত িদয় মগাপীগণদক 
মোরপূব্বক িরণ কদর বন্দয় চলল। মসই মগাপীদের বচৎকাদর েখন্ রাম ও কৃষ্ণ এই ঘিন্া 
মেখদলন্ তখন্ তাঁরা মসই েুষ্টর বেদক যাবব্ত িদলন্। অল্প সমদয়র ব্যব্যাদন্ শ্রীকৃষ্ণ তাদক 
যদর মিলদলন্ এব্ং মুষ্টাঘাদত মসই েুরাত্ম্াদক ব্য করদলন্।    

৩৫. শ্রীকৃষ্ণ-বব্রদি মগাপীগদন্র বব্লাপ –- মগাষ্ঠগত শ্রীরাম-কৃদষ্ণর বব্রদি তাঁদের 
গুণসমূি স্মরণ ও লীলাকীতবন্ কদর মগাপীদের বেব্স োপন্ িদত লাগল।  

৩৬. অবরষ্টাসুর ব্য ও কংস কতৃবক অকূ্ররদক ব্রদে মপ্ররণ –- অবরষ্টাসুর ব্য 
প্রসঙ্গ। শ্রীকৃদষ্ণর ব্রদেপ্রদব্শকাদল মসখাদন্ েখন্ আন্ি উৎসব্ চলবেল, মসই সময় 
মসখাদন্ অবরষ্টাসুর ন্াদম এক বেতয বৃ্দষর রূপ যারণ কদর এদস উপবস্থত িল। ভগব্ান্ 
মসই অসুরদক বশং উপদর িতযা করদলন্। এরপদরর কাবিবন্দত মেবখ  শ্রীরাম-কৃষ্ণদক 
রঙ্গস্থদল আন্ার েন্য কংস কতৃবক অকু্ররদক ন্িালদয় মপ্ররণ।  

৩৭. মকশী ও মব্যামাসুর ব্য এব্ং ন্ারে কতৃবক ভগব্াদন্র স্তুবত -- মকশী ন্াদম মে 
বেতযদক কংস মপ্ররণ কদরবেল মস এক বব্শাল অদশ্বর রূপ যারণ কদর অতযন্ত দ্রুত মব্দগ 
যাবব্ত িল। তাঁর েুদরর আঘাদত পৃবথব্ী বব্েীণব িল। ভগব্ান্ মেখদলন্, মসই অশ্বরূপী 
অসুদরর ভীষণ মহ্রষাধ্ববন্দত মগাকুদলর সমস্ত প্রাণী সন্ত্রস্ত িদয় উদঠদে। ভগব্ান্ োন্দত 
পারদলন্ মসই মকশী েুদদ্ধর েন্য শ্রীকৃষ্ণদকই খঁুেদে। তখন্ বতবন্ অগ্রসর িদয় মসই 
অসুরদক েুদদ্ধ আহ্বান্ করদলন্ এব্ং অতযন্ত পরাক্রদমর সদঙ্গ মসই অসুরদক ব্য করদলন্।  

ময়োন্দব্র পুি বেল মিামায়াব্ী মব্যামাসুর। একবেন্ মস মগাদপর মব্শযারণ কদর 
পব্বতদেদশ মেখাদন্ সমস্ত পশুবব্চরণ করবেল মসখাদন্ এদস উপবস্থত িল। ব্ালদকরা েখন্ 
লুদকাচুবর মখলবেল মস তখন্ মখলার মদযয ব্াদরব্াদরই মচার সােবেল এব্ং মমষরূপী ব্হু 
মগাপব্ালকদক চুবর কদর বন্দয় গুিায় লুবকদয় মরদখ আসবেল। েখন্ ভগব্ান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর 



 

এই অপকমববি বু্ঝদত পারদলন্ তখন্ বতবন্ সদোদর মসই অসুরদক মচদপ যদর শ্বাসদরায 
কদর িতযা করদলন্।   

৩৮. অকূ্রদরর মগাকুদল আগমন্ -- অকূ্রদরর ব্রদেগমন্, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাদমর 
েশবন্লাভ এব্ং কৃষ্ণ-ব্লরাম অকূ্ররদক েদথাবচত সমাের কদর আপযায়ন্ করার ঘিন্া এই 
অযযাদয় রদয়দে।  

৩৯. অকূ্রদরর মথুরা োিা -- মযুপুর গমদন্ ন্দির সম্মবত, শ্রীকৃদষ্ণর মযুপুর গমন্ 
সংব্াদে মগাপীদের বব্লাপ, রাম-কৃষ্ণ-ন্ি প্রভৃবতর অকূ্রদরর সদঙ্গ মযুপুর োিা, কাবলিীর 
েদল বন্মিন্কাদল অকূ্রর মসখাদন্ বব্কুন্ঠ-েশবন্ কদরন্।  

৪০. অকূ্রদরর শ্রীকৃষ্ণ স্তব্ -- বব্কুন্ঠ েশবন্ কদর অকূ্রর শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্ কদরন্।  

৪১. শ্রীকৃদষ্ণর মথুরায় প্রদব্শ – ভগব্ান্ অকূ্ররদক এতেণ মে বেব্যরূপ 
মেবখদয়বেদলন্ তা আব্ার প্রতযািার কদর বন্দলন্। অকূ্রর েখন্ মেখদলন্ ভগব্াদন্র মসই 
অদলৌবকক রূপ অন্তবিবত িদয়দে, তখন্ বতবন্ েল মথদক উদঠ সত্বর রদথ বিদর এদলন্। 
ভগব্ান্ অকূ্ররদক বেোসা করদলন্ মে বতবন্ বক এখাদন্ মাবিদত, আকাদশ ব্া েদল অদু্ভত 
বকেু মেদখদেন্? অকূ্রর তখন্ ব্লদলন্ মে, পৃবথব্ীদত, আকাদশ ব্া েদল ো বকেু অদু্ভত 
পোথব আদে, মস সব্ই মতা ভগব্াদন্র মদযয আদে। তাই অদু্ভত ব্া অদেখা মকান্ বকেুই 
মন্ই। এই কথা ব্দল অকূ্রর রথ চাবলদয় বেদলন্ এব্ং বেন্ মশদষ শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরামদক বন্দয় 
মথুরাপুরীদত প্রদব্শ করদলন্। মসখাদন্ এদস শ্রীকৃষ্ণ কংস রাদের মসব্ক এক রেদকর 
কাদে ব্স্ত্র প্রাথবন্া করদলন্। বকন্তু মসই রেক তাঁর প্রাথবন্া শুদন্ কুবপত িদয় ভৎসবন্া 
করদত লাগদলন্। মসই রেক অপমান্েন্ক কুৎবসত ভাষা প্রদয়াগ করদত থাকদল ভগব্ান্ 
বন্দের করাদগ্রর িারা তাদঁক আঘাত করদতই মসভূবমদত লুবতদয় পবতত িল। এরপদরই 
মেবখ শ্রীিবর কতৃবক তন্তুব্ায় ও মালাকারদক ব্রোন্ করা িল।  

৪২. কুব্জাদক অনু্গ্রি যনু্ভবঙ্গ এব্ং কংদসর উদিগ -- কুব্জা বিব্ক্রার প্রবত শ্রীকৃদষ্ণর 
কৃপা, যনু্ভবঙ্গলীলা, কংদসর স্বপ্ন েশবন্ ও মৃতুযভয়, ব্লরাম ও শ্রীকৃদষ্ণর মিরদঙ্গ প্রদব্শ।  

৪৩. কুব্লয়াপীড় ব্য ও মিক্রীড়ার সূচন্া – মিরদঙ্গ প্রদব্শ কদরই ভগব্ান্ প্রথদম 
কুব্লয়াপীড় ন্াদম এক িবস্তদক ব্য কদরন্। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদক রঙ্গস্থদল েশবন্ কদর 
মথুরাব্াবসগদণর আন্দির আর সীমা রইল ন্া। এখাদন্ই চানূ্র ও শ্রীকৃদষ্ণর উবক্ত-প্রতুযবক্ত 
িয়। অতিঃপর চানূ্র ও মুবষ্টদকর সাদথ রাম-কৃদষ্ণর মিক্রীড়া শুরু িয়।  



 

৪৪. চাণূর মুবষ্টকাবে মি ও কংস ব্য — ভগব্ান্ মযুসূেন্ চাণূরসি অন্যান্য মিদের 
ব্য করার বন্বিত সংকল্প করদলন্। কার প্রবতপে মক িদব্ এই বব্ষয় েখন্ বব্পরীত 
বেক মথদক ব্দল মেওয়া িল, তখন্ শ্রীকৃষ্ণ চাণূদরর সদঙ্গ এব্ং ব্লরাম মুবষ্টদকর সদঙ্গ 
েুদদ্ধ প্রবৃ্ত্ত িদলন্ এব্ং চানূ্র-মুবষ্টক প্রভৃবত অসুর ব্য করদলন্। বন্দের মসরা মদিরা 
বন্িত িদল কংস ব্ােন্া ব্ে কবরদয় বেদলন্ এব্ং বন্দের ভৃতযদের মডদক ব্লদলন্ মে, 
ব্সুদেদব্র এই েুবৃ্বত্ত েুই পুিদক ন্গর মথদক মব্র কদর বেদত, মগাদপদের সব্ যন্ অপিরণ 
কদর বন্দত। এইসব্ কথা শুদন্ ভগব্ান্ অতযন্ত কুবপত িদয় কংদসর ওপর লাবিদয় 
পড়দলন্। ভগব্াদন্র বব্পুল ভাদর বন্বষ্পষ্ট িদয় মুিূদতবর মদযযই কংদসর মৃতুয িল। কংদসর 
মৃতুযর পর কংদসর মবিষীগণদক শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক সান্তন্াোন্ করা িল। শ্রীদেব্কী-ব্সুদেদব্র 
ব্েন্দমাচন্ করদলন্ ভগব্ান্।  

৪৫. উগ্রদসদন্র রােযাবভদষক, শ্রীকৃষ্ণ-ব্লরাদমর উপন্য়ন্ এব্ং গুরু-গৃিব্াস -- 
শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক উগ্রদসদন্র রােযাবভদষক করা িল। ন্ি ও অন্যান্য মগাপগদণর প্রবত 
সান্তন্াোন্, সাবিপন্ী ঋবষর কাদে শ্রীরাম-কৃদষ্ণর বব্েযাগ্রিন লীলা, পঞ্চেন্ বেতয ব্য, 
েমালয় মথদক মৃত গুরুপুি আন্য়ন্ ইতযাবে এই অযযাদয়র বব্ষয়।  

৪৬. উদ্ধদব্র ব্রদে গমন্ –- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক উদ্ধব্দক ব্রদে মপ্ররণ, উদ্ধব্ কতৃবক 
ন্িেদশাোদক সান্তন্াোন্।  

৪৭. উদ্ধব্ সকাদশ মগাপীদের বব্রি প্রকাশ -- উদ্ধব্দক মেদখ মগাপীদের বব্লাপ 
ও উদ্ধব্ কতৃবক প্রদব্ায োন্, উদ্ধদব্র মথুরায় প্রতযাগমন্।  

৪৮. অকু্রর সংব্াে -- কুব্জার অবভলাষ পূরদণর েন্য শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধদব্র কুব্জার 
গৃদি গমন্, ব্লরাম ও উদ্ধদব্র সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর অকু্রর ভব্দন্ গমন্, পাণ্ডব্গদণর সংব্াে 
আন্য়দন্র েন্য অকু্ররদক িবস্তন্াপুদর মপ্ররণ এব্ং বন্ে ভব্দন্ প্রতযাগমন্।  

৪৯. অকু্রদরর িবস্তন্াপুদর গমন্ -- পাণ্ডব্গদণর প্রবত যৃতরাদষ্ট্রর বব্ষময েশবদন্ তার 
প্রবত অকূ্রদরর উপদেশ এব্ং পাণ্ডব্গদণর সংব্াে ব্িন্ কদর অকু্রদরর মথুরায় প্রতযাগমন্।  

৫০. েরাসদের সদঙ্গ সংঘষব ও িারকাপুরী বন্মবাণ -- েরাসদের মথুরা আক্রমণ 
ও শ্রীকৃষ্ণ িদস্ত সপ্তেশব্ার পরােয়লাভ, েরাসদের সদঙ্গ অষ্টােশব্ার েুদদ্ধর সম্ভাব্ন্াকাদল 
কালেব্দন্র মথুরাপুরী আক্রমহণ উদেযাগ, শ্রীকৃদষ্ণর মথুরাতযাগ ও সমুদ্র মদযয িারকায় 



 

েূগব বন্মবাণ, মপৌরেন্দক স্থাপন্ এব্ং কালেব্দন্র সদঙ্গ েুদদ্ধর েন্য গমন্ এই অযযাদয় 
আদলাবচত িদয়দে।  

৫১. কালেব্ন্ বব্ন্াশ ও মুচুকুি কাবিবন্ -- মুচুকুদির বন্দ্রাভদঙ্গর েন্য তাঁর েৃবষ্ট 
বন্দেদপ কালেব্ন্ ভস্ম, মুচুকুিদক শ্রীকৃদষ্ণর েশবন্ োন্, মুচুকুদির শ্রীকৃষ্ণ স্তুবত ও তাঁর 
প্রবত শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা।  

৫২. িারকাগমন্, শ্রীব্লরাদমর বব্ব্াি এব্ং রুবিণীর আদব্েন্ বন্দয় ব্রাহ্মদণর 
শ্রীকৃদষ্ণর কাদে আগমন্ -- েরাসে পুন্রায় িারকা আক্রমণ কছরন। রামকৃষ্ণ প্রকষবণ 
পব্বদত আেয় হনয়। েরাসে তখন পব্বদতর চতুবেবদক অবগ্নপ্রোন্ কছরন। রামকৃষ্ণদক মৃত 
বচন্তা কদর েরাসে মগদয দ্বেছর আছসন। পব্বতশৃঙ্গ মথদক শ্রীরামকৃষ্ণ পলায়ন্ কদরন্ ও 
িারকায় বিদর আদসন্। শ্রীকৃষ্ণদক বব্ব্াি করব্ার েদন্য রুবিণী কৃষ্ণসমীদপ এক েূত 
মপ্ররণ কদরন্।  

৫৩. রুবিণী িরণ -- শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাদমর বব্েভবগমন্ ও রুবিণীিরণ।  

৫৪. বশশুপাল পদের রাোদের ও রুিীর পরােয় এব্ং রুবিণী-শ্রীকৃদষ্ণর বব্ব্াি 
-- বশশুপাল-পেীয় নৃ্পবতগদণর শ্রীকৃষ্ণদক ব্াযাোন্, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বব্রুদ্ধ নৃ্পবতগদণর 
পরাভব্, রুবির শ্রীকৃষ্ণদক আক্রমণ, রুবি কতৃিক রুদ্বিণী ও শ্রীকৃষ্ণছক উপছদশ দান, 
শ্রীকৃষ্ণ-রুদ্বিণীর দ্বেোহ।  

৫৫. প্রেুযে েে ও শম্বরাসুর ব্য -- রুবিণী গদভব কামদেদব্র প্রেুযে ন্াদম েে, 
শম্বর কতৃবক েশবেব্স ব্য়সী প্রেুযেদক িরণ, প্রেুযদের রবতদক পুন্লবাভ, প্রেুযে কতৃবক 
শম্বর ব্য এব্ং বন্দের ভােবার সাদথ িারকায় প্রতযাগমন্। 

৫৬. সযমন্তক মবণর বৃ্ত্তান্ত, োম্বব্তী এব্ং সতযভামার সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর বব্ব্াি -- 
সত্রাদ্বজছতর সযমন্তক মদ্বণ প্রাদ্বপ্ত এেং হদেতার েছল িারকায় আগমন্ ৫৬তম অধ্যাময়র 
বব্ষয়। সত্রাদ্বজছতর ভ্রাতা প্রছসনদ্বজছতর মদ্বণ গ্রিণ ও মৃগয়া োিা, বসংি কতৃবক প্রদসন্বেৎ 
ব্য ও মবণ গ্রিণ, োম্বব্ান্ কতৃবক বসংি েধ্ ও মবণ গ্রিণ, শ্রীকৃদষ্ণর সদঙ্গ োম্বব্াদন্র েুদ্ধ 
এব্ং ভগব্াদন্র প্রকৃত পবরচয়লাদভর পর োম্বব্ান্ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্, শ্রীকৃদষ্ণর সদঙ্গ 
োম্বব্তী ও সতযভামার বব্ব্াি বেদয় এই অযযাদয়র সমাবপ্ত।  

৫৭. সযমন্তক িরণ, শতযিার উদ্ধার এব্ং অকু্ররদক পুন্রায় িারকায় আহ্বান্ -- 
অকু্রর ও কৃতব্মবার মন্ত্রণায় শতধ্ন্বা কতৃবক সিাবেৎ ব্য, িবস্তন্াপুর মথদক িারকা 



 

প্রতযাগত শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক শতধ্ন্বা ব্য, অকু্রদরর বন্কি মথদক সযমন্তক-গ্রিণ ও পুন্রায় তা 
প্রতযপবন্, সযমন্তক উপাোদন্ বশো।  

৫৮. কাবলিী প্রভৃবতর পাবণগ্রিণ -- শ্রীকৃদষ্ণর িবস্তন্াপুর গমন্ ও কাবলিী বব্ব্াি, 
শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বমিবব্িা িরণ ও পবরণয়, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক সপ্তবৃ্ষ মমাচন্ ও ন্াগ্নবেতীর 
সাদথ বব্ব্াি, ভদ্রার পবরণয়, মদ্র মেদশর রােকন্যা লেণাদক শ্রীকৃষ্ণ িরণ কদরন্ ও 
তাঁদের বব্ব্াি সম্পি িয়।  

৫৯. মুর ও ন্রকাসুর ব্য এব্ং মষাড়শ সিস্র এক শত রােকন্যার সদঙ্গ ভগব্াদন্র 
বব্ব্াি -- শ্রীকৃদষ্ণর মূর ও ন্রকাসুর ব্য, পৃবথব্ী কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তব্ এব্ং অবেবতর 
কণবকুন্ডলিয় ও ইেেি শ্রীকৃষ্ণদক প্রোন্, ন্রকাসুর কতৃবক আহৃত মষাড়শসিস্র কুমারীদক 
কৃদষ্ণর বব্ব্াি, শ্রীকৃদষ্ণর ইোলদয় গমন্ ও পাবরোত িরণ।  

৬০. শ্রীকৃষ্ণ ও রুবিণীর কদথাপকথন্ -- শ্রীকৃষ্ণ ও রুবিণীর কদথাপকথন্। 

৬১. শ্রীভগব্াদন্র সন্তবত বৃ্ত্তান্ত ও অবন্রুদদ্ধর বব্ব্াদি রুিী-ব্য -- শ্রীকৃদষ্ণর 
অষ্টমবিষীর গভবোত সন্তান্গদণর বব্ব্রণ, প্রেুযদের সাদথ রুিব্তীর বব্ব্াি, ব্লরাম কতৃবক 
রুবি ব্য।  

৬২. ব্াণ কতৃবক অবন্রুদদ্ধর ব্েন্, ঊষা অবন্রুদদ্ধর বমলন্ -- ব্াণকন্যা ঊষার 
সদঙ্গ অবন্রুদদ্ধর গুপ্তদপ্রদম সবখ বচিদলখার সািােয, অন্তিঃপুদরর রেী কতৃবক ঊষার 
গভবযারহণর সংব্াে রাো ব্াণদক োন্াদন্া, ব্াণ ও অবন্রুদদ্ধর েুদ্ধ এব্ং ব্াণ কতৃবক 
ন্াগপাদশ অবন্রুদদ্ধর ব্েন্।  

৬৩. ব্াণরাদের সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর েুদ্ধ -- অবন্রুদদ্ধর ব্েন্ সংব্াদে শ্রীকৃষ্ণাবের 
মশাবণতপুদর গমন্, শঙ্কদরর সাদথ শ্রীকৃদষ্ণর েুদ্ধ ও বশদব্র পরােয়, বশব্জ্বর কতৃবক 
শ্রীকৃষ্ণ স্তুবত, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক ব্াদণর ব্াহুদচ্ছে, বশব্ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর স্তুবত ও ব্াদণর প্রবত 
শ্রীকৃদষ্ণর অনু্গ্রি, শ্রীকৃষ্ণাবের অবন্রুদ্ধ ও ঊষাসি বন্ে যাদম প্রতযাব্তবন্।  

৬৪. নৃ্গরাদের উপাখযান্ -- কৃকলাস রূপী নৃ্গরাো উদ্ধার এব্ং শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক 
িারকাব্াসীদের ব্রাহ্মণ ভবক্ত বব্ষদয় উপদেশ োন্।  

৬৫. ব্লরাদমর েমুন্া-আকষবণ -- ব্লরাদমর ন্িালদয় গমন্, কুশল সংব্াে গ্রিণ, 
রাসলীলা, েমুন্া আকষবণ, েমুন্া কতৃবক ব্লরাদমর স্তব্ এব্ং মগাপীদের সাদথ েলবব্িার।  



 

৬৬. মপৌন্ড্রক ও কাবশরাে ব্য -- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক ব্াসুদেব্ রূপী রাো মপৌন্ড্রক, 
কাশীরাে ও সুেবেণ ব্য।  

৬৭. ব্লরাম ও বিবব্য ব্ান্দরর েুদ্ধ -- বরব্তক পব্বদত শ্রীব্লদেব্ কতৃবক বিবব্ে 
ব্ান্র ব্য।  

৬৮. সাম্ব ব্েন্ ও িবস্তন্াপুর আকষবণ -- সাম্ব কতৃবক লেণা িরণ, সাম্ব ব্েন্, 
সাম্ব-দমাচন্াথব শ্রীব্লদেদব্র মকৌরব্ সভায় গমন্, মকৌরব্গদণর ঔদ্ধতয মেদখ শ্রীব্লদেব্ 
কতৃবক িবস্তন্াপুর আকষবণ।  

৬৯. ন্ারে কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর গািবস্থযলীলা েশবন্ -- িারকার প্রবত মবিষীপুদর ন্ারে 
কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর গািবস্থযলীলা েশবদন্ বব্স্ময় ও শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক তাঁদক প্রদব্ায োন্।  

৭০. ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর বন্তযচেবা ও  শ্রীকৃষ্ণ সমীদপ রােেূদতর আগমন্ -- 
শ্রীকৃদষ্ণর আবহ্নককৃতয, েরাসে ব্দযর েন্য রােগণ কতৃবক মপ্রবরত েূদতর শ্রীকৃষ্ণসমীদপ 
বন্দব্েন্, শ্রীকৃষ্ণসভায় ন্ারদের আগমন্ এব্ং শ্রীেুবযবষ্ঠদরর রােসূয় েে সম্পােদন্র কথা 
িবরর কাদে বন্দব্েন্।  

৭১. শ্রীকৃদষ্ণর ইেপ্রদস্থ গমন্ -- রােসূয় েে ও েরাসে-ব্য সম্বদে শ্রীউদ্ধদব্র 
পরামশব োন্। পাণ্ডব্গদণর রােসূয়েে সম্পােদন্র েন্য শ্রীকৃদষ্ণর ইেপ্রদস্থ গমন্।  

৭২.  পাণ্ডব্দের রােসূয় েদের আদয়ােন্ এব্ং েরাসে-ব্য -- রাো েুবযবষ্ঠদরর 
প্রাথবন্ায় শ্রীকৃদষ্ণর রােসূয় েদে সম্মবত এব্ং ভীম কতৃবক েরাসে ব্য, েরাসদের পুি 
সিদেদব্র রােযাবভদষক ও েরাসদের কারাগাদর ব্িী রােন্যব্দগবর মুবক্ত।  

৭৩. েরাসে কতৃবক ব্িী রােগদণর মুবক্তলাভ ও ভগব্াদন্র ইেপ্রদস্থ প্রতযাগমন্ 
-- ব্েন্মুক্ত শরণাগত রােগদণর প্রবত শ্রীকৃদষ্ণর কৃপা ও তাঁদের প্রবত উপদেশ, েরাসে 
পুি সিদেব্ কতৃবক শ্রীকৃদষ্ণর পূোোন্ এব্ং ভীম-অেুবন্সি শ্রীকৃদষ্ণর ইেপ্রদস্থ 
প্রতযাব্তবন্।  

৭৪. ভগব্াদন্র অগ্রপূো ও  বশশুপাল-সংিার -- েুবযবষ্ঠদরর রােসূয়েে অনু্ষ্ঠান্, 
অগ্র-পূো প্রসদঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক বশশুপাল-ব্য।  

৭৫. রােসূয় েে সমাপন্ ও েুদেবাযদন্র অব্মান্ন্া -- েুবযবষ্ঠর-দেৌপেীর অব্ভূত 
স্নান্, েুদেবাযদন্র মান্ভঙ্গ।  



 

৭৬. োেব্দের সদঙ্গ শাদল্বর েুদ্ধ -- ময়োন্ব্ বন্বমবত ‘দসৌভ’ ন্ামক বব্মান্ বন্দয় 
োেব্দের সদঙ্গ শাদল্বর েুদ্ধ।  

৭৭. শাল্ব-ব্য -- প্রেুযে কতৃবক েুযমন্ ব্য, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক মসৌভ ভঞ্জন্ ও শাল্ব 
বন্যন্।  

৭৮. েন্তব্ক্র ও বব্েূরথ ব্য এব্ং তীথবোিা কাদল শ্রীব্লরাম কতৃবক মরামিষবক 
ন্ামক সূতমুবন্ ব্য -- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক েন্তব্ক্র ও বব্েূরথ ব্য, শ্রীব্লদেব্ কতৃবক মলামিষবণ 
ব্য।  

৭৯. ব্লদেদব্র তীথব োিা -- শ্রীব্লদেদব্র ব্ল্বল ব্য, ব্লরাদমর তীথব ভ্রমন্াদথব 
কুরুদেদি গমন্, কুরুদেদি ভীম ও েুদেবাযন্দক েুদ্ধ মথদক বন্বৃ্ত্ত িদত ব্লা, িারকায় 
প্রতযাগমন্, ব্লরাদমর বন্বমষারদণয গমন্ এব্ং ঋবষগদণর বন্দেবদশ সব্বেে সমাপন্। 

৮০. শ্রীোম ব্রাহ্মদণর উপাখযান্ -- শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক শ্রীোমা বব্দপ্রর সমাের ও 
গুরুকুলব্াস প্রসঙ্গ উত্থাপন্ ৮০তম অযযাদয়র বব্ষয় ।  

৮১. ব্রাহ্মদণর সমৃবদ্ধ -- ব্রাহ্মদণর সমৃবদ্ধ।  

৮২. কুরুদেি-োিা -- িারকাব্াসীগদণর সদঙ্গ শ্রীকৃদষ্ণর কুরুদেদি তীদথব গমন্, 
কুরুদেদি শ্রীকৃষ্ণাবে োেব্ ও শ্রীন্িােী মগাপ-দগাপীগদণর বমলন্।  

৮৩. কৃষ্ণ-স্ত্রীদের বব্ব্াি-ব্ণবন্ -- মদ্রৌপেীর প্রদশ্ন শ্রীকৃষ্ণ-মবিষীদের আপন্ বব্ব্াি 
ব্ণবন্।  

৮৪. ব্সুদেদব্র েোনু্ষ্ঠান্ -- শ্রীব্যাসাবে মুবন্গদণর কুরুদেদি আগমন্, মুবন্গদণর 
বন্কি শ্রীব্সুদেদব্র উপদেশ প্রাথবন্া, তাঁদের উপদেদশ েোনু্ষ্ঠান্, শ্রীকৃষ্ণ কতৃবক 
ব্েুগণদক বন্ে বন্ে স্থাদন্ মপ্ররণ।  

৮৫. শ্রীরাম ও কৃদষ্ণর মেব্কীর মৃত পুি আন্য়ন্ – একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্লরাম 
তাঁদের বপতা ব্সুদেব্ ও মাতা মেব্কীদক প্রণাম বন্দব্েন্ কদর ব্রহ্মোদন্াপদেশ োন্ 
কদরবেদলন্। কৃষ্ণ ব্সুদেব্দক ব্দলন্ মে, আত্ম্া িল এক এব্ং অবিতীয়। আত্ম্া স্বয়ং 
গুণসকল সৃবষ্ট কদর অব্দশদষ মসই গুণসকল পঞ্চভূদত এক িদয়ও ব্হুরূদপ আবব্ভূবত িদয় 
োয়। আত্ম্া স্বরূপ িদয়ও এক পৃথক স্বত্বা রূদপ, বন্তয িদয়ও অবন্তয আর বন্গুবণ িদয়ও 
স্বগুণ রূদপ প্রতীত িদয় থাদক। 



 

মেব্কী শ্রীকৃষ্ণদক অনু্দরায কদরবেল, শ্রীকৃষ্ণ মেন্ তার মৃত পুিগুবলদক বিবরদয় 
আদন্ন্। কংদসর িাদত োদের প্রাণ বেদত িদয়বেল। শ্রীকৃষ্ণ মাদয়র মশাক বন্ব্ারণ করার 
উদেদশয তাঁদের মেব্কীর সমু্মদখ এদন্ িাবের কদরবেদলন্। এই পুিগুবল িল – স্মর, 
উদ গীথ, পবরষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, েূদ্রভৃৎ এব্ং ঘৃবণ। পুি সকদলর স্পশব ও সাবিযয লাভ কদর 
মেব্কী আন্দি পবরপূণব িদয় বগদয়বেদলন্। এরপর সকল পুদিরা মসখাদন্ উপবস্থত ভগব্ান্ 
শ্রীকৃষ্ণ, ব্লরাম ও বপতা-মাতাদক প্রণাম কদর মেব্দলাদক গমন্ কদরবেদলন্।      

৮৬. শ্রীকৃদষ্ণর বমবথলা োিা – একব্ার তীথব ভ্রমণ করদত করদত অেুবন্ 
প্রভাসদেদি উপবস্থত িদয়বেদলন্ এব্ং মসখাদন্ বগদয় মস োন্দত পাদর, শ্রীব্লরাম তার 
মাতুলপুিী সুভদ্রার বব্দয় েুদেবাযদন্র সদঙ্গ বেদত ইচু্ছক। েবেও শ্রীব্সুদেব্ ও শ্রীকৃদষ্ণর 
এই প্রস্তাদব্ মত বেল ন্া। অেুবন্ সুভদ্রাদক পত্নী রূদপ লাভ করার েন্য চার মাস িারকায় 
বিেণ্ডী বব্ষ্ণব্ মব্শ যারণ কদর অব্স্থান্ কদরবেদলন্। সুভদ্রাদক লাভ করার কামন্া 
অেুবন্দক ব্যাকুল কদর তুদলবেল। সুভদ্রা একবেন্ মেব্-েশবন্ উপলদে রদথ আদরািণ কদর 
িারকা েুদগবর ব্াইদর এদল, অেুবন্ ব্সুদেব্ মেব্কী ও ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর অনু্মবত বন্দয় 
সুভদ্রাদক িরণ কদরবেদলন্।  

 শ্রুতদেব্ ন্াদম এক ব্রাহ্মণ বব্দেি মেদশর রােযান্ী বমবথলায় ব্াস করদতন্। বতবন্ 
বেদলন্ শ্রীকৃদষ্ণর একান্ত ভক্ত। বমবথলার নৃ্পবত ব্হুলাশ্বও ব্রাহ্মদণর মতই ভবক্তমান্ 
বেদলন্। একবেন্ শ্রীকৃষ্ণ ব্হুলাশ্ব ও শ্রুতদেব্দক অনু্গ্রি করার েন্য বমবথলায় উপবস্থত 
িদয়বেদলন্। তাঁরা েুেদন্ শ্রীকৃষ্ণদক আবতথয গ্রিদণর বন্মন্ত্রণ বেদল শ্রীকৃষ্ণ একই সমদয় 
েুেদন্র গৃদি পৃথক পৃথক রূদপ পোপবণ কদরবেদলন্। ব্হুলাশ্ব শ্রীকৃদষ্ণর মসব্া কদর মেমন্ 
আন্বিত িদয়বেদলন্, মতমবন্ শ্রুতদেব্ও শ্রীকৃষ্ণ এব্ং মুবন্ ঋবষদের গৃদি সমাগত মেদখ 
আন্বিত িদয়বেল।   

৮৭. মব্ে কতৃবক ভগব্াদন্র স্তব্ – শ্রীভগব্ান্ ন্ারায়ণ ঋবষদের সমু্মদখ মেব্বষব 
ন্ারেদক মব্দের তুলন্ামূলক তাৎপেব এব্ং ব্রহ্মস্বরূপ সম্বদে বব্চার করার পথ ব্যাখযা 
কদরবেদলন্। শ্রীভগব্ান্ ব্দলবেদলন্ েব্ণাবে ইবেয়-সকল প্রদয়ােন্ শে ব্রহ্ম যারদণর 
েন্য, মন্ প্রদয়ােন্ স্মরণ-মন্ন্ করব্ার েন্য এব্ং বু্বদ্ধর প্রদয়ােন্ িল ভাব্ন্া-বচন্তার 
মাযযদম ক্রমশ বন্গুবণ তদত্ত্ব বস্থবতলাভ করা েন্য। মেযাবতমবয় পদথ গমন্ করার পর মে 
আরও অগ্রসর িয়, মস েে-মৃতুযর চক্র মথদক মুবক্ত লাভ কদর। শ্রীবব্ষু্ণর পােপদ্মই সমস্ত 
বব্বেক কমবসমূদির সমপবণ স্থান্ এব্ং মমােস্বরূপও।  



 

৮৮. মিাদেদব্র সঙ্কি মমাচন্ – একব্ার ভগব্ান্ মিাদেব্ ব্কাসুরদক ব্র বেদয় 
সংকদির সমু্মখীন্ িদয়বেদলন্। ব্কাসুর বেল শকুবন্র পুি। ভগব্ান্ মিাদেব্ অল্প 
আরাযন্াদতই তুষ্ট িয় এই কথা ব্কাসুর মেব্বষব ন্ারদের মুদখ মশান্ার পর মস মিাদেদব্র 
যযাদন্ মগ্ন িদয়বেদলন্। মিাদেব্ ব্কাসুরদক সাোৎ েশবন্ বেদয় ব্র চাইদত ব্দলবেদলন্। 
ব্কাসুর মিাদেদব্র কাদে ব্র বিদসদব্ মচদয়বেল— মস কাদরা মাথায় িাত রাখদলই মেন্ 
তার মৃতুয িয়। মিাদেব্ ‘তথাস্তু’ ব্দল তাদক ব্র প্রোন্ করার পর মস মিাদেদব্র মাথায় 
িাত রাখার েন্যই উেযত িদয়বেল। তখন্ মিাদেব্ শ্রীবব্ষু্ণর কাদে সমাযান্ মচদয়বেল। 
বব্ষু্ণ সমস্ত বৃ্ত্তান্ত শুদন্ ব্রহ্মচারীর রূপ যারণ কদর ব্কাসুদরর সামদন্ উপবস্থত িদয় 
মিাদেদব্র কথার সতযতা পরীো করার েন্য বন্দের মাথায় িাত রাখার কথা ব্দলবেল। 
ব্রহ্মচারীর সুবমষ্ট কথায় বব্দব্ক বু্বদ্ধ ভুদল ব্কাসুর বন্দের মাথায় িাত মরদখবেল। িাত 
রাখা মািই ব্কাসুদরর মৃতুয িয় এব্ং মিাদেদব্র সংকি মমাচন্ িয়।   

৮৯. ভৃগু কতৃবক বতন্ মেদব্র পরীো ও শ্রীভগব্াদন্র িারা  মৃত ব্রাহ্মণ ব্ালকদের 
পুন্রায়ণ— ব্রহ্মা, বব্ষু্ণ ও মদিশ্বর এই বতন্ মেব্তাদের মদযয মেষ্ঠ মক এই বন্দয় মুবন্ 
ঋবষদের মদযয ব্াোনু্ব্াে চলবেল। তখন্ তাঁরা মেষ্ঠ মেব্তা মক তা প্রমাণ করার েন্য 
ব্রহ্মার পুি ভৃগুদক এই বতন্ মেব্তার কাদে পাবঠদয়বেল। ভৃগু পরীো করব্ার েন্য প্রথদম 
ব্রহ্মার সভাস্থদল উপবস্থত িদয় অবভব্ােন্, স্তুবত বকেুই কদরবন্। এদত ব্রহ্মা বন্ে মতদে 
সন্তপ্ত িদলও মচাখ খুদল বন্ে পুিদক মেদখ তার মক্রাযদক সংব্রণ কদরবেল। এরপর মস 
মিাদেদব্র কাদে মগদল মিাদেব্ তাদক ‘ভ্রাতা’ সদম্বাযন্ কদর আবলঙ্গন্ করদত চাইদল মস 
তাদক আবলঙ্গন্ অদোগয ব্দল অসোন্ কদরবেল। এদত মিাদেব্ রুষ্ট িদয় ভৃগুদক ব্য 
করার েন্য উেযত িদল শ্রীপাব্বতীর অনু্ন্য় বব্ন্দয়র পর বন্দেদক শান্ত কদরবেল। এরপর 
ভৃগু শ্রীবব্ষু্ণর কাদে বগদয় তাঁর ব্দে সদোদর পোঘাত কদরবেল। ভগব্ান্ বব্ষু্ণ এদত 
মক্রাযাবিত ন্া িদয় ব্রং ভৃগুর পেদসব্া কদরদেন্। ভৃগু বিদর এদস মুবন্দের সকল বৃ্ত্তান্ত 
ব্লার পর তাঁরা শ্রীবব্ষু্ণদকই সব্বদেষ্ঠ ব্দল বব্দব্বচত কদরবেদলন্। একব্ার িারকা পুরীদত 
মেখা মগল এক ব্রাহ্মদণর পুি েোদন্া মািই মস মৃতুযমুদখ পবতত িত। এইভাদব্ মসই 
ব্রাহ্মণ পত্নীর আবিবি পুি মৃতুযমুদখ পবতত িদয়বেল এব্ং একইভাদব্ ব্রাহ্মণ রােপ্রাসাদের 
িাদর মসই মৃত সন্তান্ মরদখ মেদতন্। ন্ব্ম সন্তাদন্র সময় অেুবন্ অদন্ক মচষ্টা কদরও 
অেম িদয়বেল। বকন্তু শ্রীকৃদষ্ণর কৃপায় অেুবন্ ব্রাহ্মদণর মৃত পুিদের বিবরদয় বেদয়বেল।  



 

৯০. সংদেদপ কৃষ্ণলীলা—ভগব্ান্ শ্রীকৃদষ্ণর লীলাগাথার সংকীতবন্ সুমযুর ও রমণী 
বচত্ত িরণকারী। মে রমণীগণ তাঁদক স্বচদে েশবন্ করব্ার মসৌভাগয লাভ কদরবেদলন্ তারা 
শ্রীকৃষ্ণদক স্বামী রূদপ বব্বভি ভাদব্ মসব্া কদরদেন্। সাযু ব্যবক্তদের একমাি আেয় বেল 
শ্রীকৃষ্ণ। বতবন্ মেবখদয়দেন্ গৃিস্থােমই যমব, অথব ও কাদমর সাযন্ার উৎকৃষ্ট স্থান্ এব্ং 
বতবন্ গৃিদস্থাবচত মেষ্ঠ যদমব অব্স্থান্ কদর তা মেবখদয়ও বেদয়বেদলন্।   

 ভাগব্দতর একােশ স্কদে অযযায় আদে ৩১ বি। মসই অযযায়গুবলর ব্বণবত কাবিবন্ 
বন্দে অযযায় যদর আদলাচন্া করা িল।  

১. যদুেংছশর প্রদ্বত ঋদ্বষছদর অদ্বভশাপ -- একদ্বদন যদুেংশীয় দ্বকেু উশৃঙ্খল যুেক 
হখলার েছল দুেিাসা প্রভৃদ্বত ঋদ্বষর দ্বনকছট উপদ্বিত হছয়দ্বেল। তারা ঋদ্বষছদর সামছন কৃদ্বত্রম 
দ্বেনয় প্রকাশ কছরদ্বেল। যুেকরা জাম্বেতীনন্দন সাম্বছক স্ত্রী হেছস সদ্বজ্জত কছর ঋদ্বষছদর 
কাছে দ্বগছয় তাছক সুন্দরী গভিেতী েছল পদ্বরচয় দ্বদছয়দ্বেল। তারা েছলদ্বেল, গভিেতী স্ত্রীদ্বটর 
পুত্রসন্তাছনর অদ্বধ্ক লালসা এেং প্রসে সময় ঘদ্বনছয় এছসছে। ঋদ্বষছদর কাছে যুেকরা 
অনুছরাধ্ কছরদ্বেল এই ব্লার েন্য মে, হসই স্ত্রীর পুত্র না কনযা সন্তান হছে? ঋদ্বষছদর 
এইভাছে প্রেঞ্চনা করোর হচিা করছল যুেকছদর উপর তারা হিাধ্াদ্বন্বত হছয় উছিদ্বেল। 
ঋদ্বষরা হিাছধ্ অদ্বভশাপ দ্বদছয় েছলদ্বেল– সাম্ব এমন এক মুষল প্রসে করছে যা যদুেংছশর 
কুলনাশক হছে।  

যুেকরা শদ্বঙ্কত হছয় তৎক্ষণাৎ সাম্বর উদরােরণ উছন্মাদ্বচত কছর হদখল হয, সতয 
সতযই হসখাছন একদ্বট হলৌহ দ্বনদ্বমিত মুষল রছয়ছে। জনাকীণি রাজসভায় উপদ্বিত হছয় 
কুলজাতছদর সমু্মছখ মুষল হরছখ রাজা উগ্রছসনছক সমস্ত ঘটনা জাদ্বনছয়দ্বেল। উগ্রছসন 
হসই মুষলছক চূণি-দ্বেচূণি কছর হলৌহচূণিগুদ্বলছক সমুছে দ্বনছক্ষপ কছরদ্বেল। হসই হলৌহচূণিগুদ্বল 
একদ্বট মৎসয গ্রাস কছরদ্বেল এেং হলাহার চূণিগুদ্বল সমগ্র সমুে তরছঙ্গ প্রোদ্বহত হছয়দ্বেল 
যা অদ্বচছরই শরেুছলর গুল্মরূছপ দ্বেকদ্বশত লাভ কছরদ্বেল।  

ধ্ীেরগণ অনয সকল মৎছসযর সছঙ্গ হসই মৎসযদ্বটছকও দ্বশকার কছরদ্বেল। হলৌহচূণি 
হয মৎছসযর উদছর দ্বেল তা জরা নাছম এক েযাধ্ দ্বনজ তীছরর অছগ্র সংছযাদ্বজত কছর 
দ্বনছয়দ্বেল। শ্রীভগোন সমস্ত দ্বকেুই পূব্ব মথদক অব্গত বেদলন্, দ্বকন্তু দ্বতদ্বন এই অদ্বভশাপছক 
খণ্ডন না কছর েরং অনুছমাদন কছরদ্বেছলন।  



 

২. েসুছদে সদ্বন্নধ্াছন নারছদর আগমন এেং তাাঁছক রাজা জনক ও নয়জন 
হযাগীশ্বছরর সংোদ জ্ঞাপন -- একদ্বদন েসুছদছের গৃছহ হদেদ্বষি নারদ পদাপিণ কছরদ্বেছলন। 
েসুছদে হদেদ্বষি নারদছক যোদ্বেদ্বধ্ পূজা কছরদ্বেছলন এেং তাছক প্রণাম দ্বনছেদন 
কছরদ্বেছলন। এরপর নারদ েসুছদছের দ্বনকট রাজা জনক ও নয়জন হযাগীশ্বছরর সংোদ 
জ্ঞাপন কছরদ্বেছলন। এই নয়জন সন্নযাসী হছলন – কদ্বে, হদ্বর, অন্তরীক্ষ, প্রেুদ্ধ, দ্বপপ্পলায়ন, 
আদ্বেছহিাত্র, েদ্বমল, চমস এেং করভাজন।  

৩. মায়া েন্ধন হেছক মুদ্বক্তর উপায় -- মানুষ যখন ইদ্বন্দ্রয় সকছলর িারা যুক্ত হছয় 
দ্বেষয়হভাছগ দ্বলপ্ত হছয় পঞ্চভূত িারা দ্বনদ্বমিত শরীরছক আত্মা অেিাৎ দ্বনজ স্বরূপ হভছে 
তাছতই আসক্ত হছয় পছড - মসদ্বটই হল ভগোছনর মায়া। েছলর কামনা হপাষণ কছর 
মানুষ কছমিদ্বন্দ্রছয়র সাহাছযয প্রেৃত্ত হছয় সুখ-দুঃখ যখন হভাগ করছত োছক - মসদ্বটই হল 
মায়া। মানুষ েহু অসঙ্গ জদ্বনত কমিগদ্বত ও তার েছল যুক্ত হছয় জন্ম-মৃতুযর চছি আেদ্বতিত 
হছত োছক - মসদ্বটই হল ভগোছনর মায়া। হয েযদ্বক্ত অদ্বি, সূযি, জল, অদ্বতদ্বে এেং সহৃদছয় 
আত্মরূপ শ্রীনারায়ণছক পূজা করছে হস অদ্বচছরই জগছতর এই মায়া হেছক মুদ্বক্তলাভ 
করছে।  

৪. শ্রীভগোছনর অেতার েণিন -- ভগোন শ্রীহদ্বর েতিমান হেছকও সমগ্র জগছতর 
কলযাছণর জনয অছনক অব্তার গ্রহণ কছরদ্বেছলন। শ্রীদ্বেষু্ণ িয়গ্রীব্ অেতার গ্রহণ কছর 
মধু্নকটভ নাছম অসুরদের সংহার কছর তাছদর অপহৃত মব্ে সকদলর উদ্ধার কছরদ্বেছলন। 
প্রলয়কাছল শ্রীভগোন মৎসয অেতার রূছপ অেতরণ কছর মনু্, পৃদ্বেেী এেং ঔষদ্বধ্ সকছলর 
রক্ষা কছরদ্বেছলন। েরাহ অেতার রূছপ অেতরণ কছর বিরণযােহক সংহার কছর পৃদ্বেেী 
রসাতল হেছক উদ্ধার কছরদ্বেমলন্। কূমবােতার রূদপ শ্রীদ্বেষু্ণ অমৃত মন্থন কাযি সম্পন্ন 
করার জনয দ্বনছজর পৃছষ্ঠর উপর মিরাচল পব্বত ধ্ারণ কছরদ্বেছলন এেং হসই ভগোন 
শ্রীহদ্বরর শরণাগত এেং আতব গছজন্দ্রছক উদ্ধার কছরদ্বেল। শ্রীভগোন নৃদ্বসংহ অেতার 
রূছপ অেতরণ কছর দ্বহরণযকদ্বশপু েধ্ কছরদ্বেছলন। শ্রীভগোন হদেতা সকলছক রক্ষা 
করার জনয হদোসুর সংগ্রাছম বদতযপবতগণহক েধ্ কছরদ্বেছলন এেং দ্বেদ্বভন্ন মন্বন্তছর দ্বভন্ন 
কলা অেতার যারণ কছর দ্বত্রভুেনছক রক্ষা কছরদ্বেমলন্।   

শ্রীদ্বেষু্ণ পরশুরাম রূছপ অেতরণ কছর পৃদ্বেেী হক একুশোর ক্ষদ্বত্রয় মুক্ত 
কছরদ্বেমলন্। রাম রূছপ অেতরণ কছর রােণ ও তার রাজধ্ানী লঙ্কা হক ধূ্দ্বলসাৎ 



 

কছরদ্বেমলন্। যদুেংমশ শ্রীকৃষ্ণ রূছপ অেতরণ কছর শ্রীভগোন েদে অনদ্বধ্কারী েযদ্বক্তছদর 
হযাগয সম্পাদন কছরন। কদ্বলযুছগর হশছষ কদ্বল্ক অেতার রূছপ অেতরণ কছর শ্রীদ্বেষু্ণ শূদ্র 
রাোদের েধ্ করদব্ন্।   

৫. ভদ্বক্তহীন পুরুষছদর গদ্বত এেং ভগোছনর পূজা দ্বেদ্বধ্র েণিনা -- হযসে মূখিগণ 
প্রেীণ েযদ্বক্তছদর উপাসনা না কছর স্ত্রীছদর উপাসনায় যুক্ত োছক, তারা অন্ন দান হেছক 
দ্বেরত োছক। জ্ঞানহীন অহংকারী েযদ্বক্তরা যারা পশুছদর উপর দ্বহংসা কছর, মৃতুযর পর 
হসই পশুরাই হসই ঘাতকছদর ভক্ষণ কছর। হয সমস্ত েযদ্বক্ত ভগোছনর উপর মিষভাব্ 
হপাষণ কছর হসই সকল েযদ্বক্তছদর অধ্ঃপতন সুদ্বনদ্বশ্চত।  

দ্বভন্ন দ্বভন্ন যুছগ ভগোন এর রং নাম এেং আকৃদ্বত দ্বভন্ন দ্বভন্ন হয় এেং তার পূজা-
অচিনাও বব্দ্বভন্ন দ্বেদ্বধ্ছত হছয় োছক। সতযযুছগ শ্রীভগোছনর দ্বেগ্রছহর েণি হল মশ্বত। এই 
যুছগ পরমাত্মা আদ্বদনাম সহছযাছগ ভগোছনর গুণকীতিন এেং লীলা কীতিন কছর োছকন। 
মিতা যুছগ শ্রীভগোছনর েণি হল অদ্বিেণি। িাপর যুছগ শ্রীভগোছনর শ্রীদ্বেগ্রহ হল শযাম 
েণি। এই যুছগ েযদ্বক্তগণ েি চামর আদ্বদযুক্ত পরমপুরুষ শ্রীভগোছনর বেদ্বদক এেং তাদ্বেক 
দ্বেদ্বধ্ছত আরাধ্না কছর োছকন। কদ্বলযুছগ ভগোছনর শ্রীদ্বেগ্রহ হল কৃষ্ণেছণির। কদ্বলযুছগর 
েযদ্বক্তসকল অছনক তে সমূছহর দ্বেদ্বধ্-দ্বেধ্ান পূেিক ভগোছনর পূজা কছর োছকন।  

৬. হদেতাছদর ভগোছনর কাছে স্বযাম প্রতযাগমছনর প্রােিনা এেং যাদেছদর প্রভাস 
হক্ষত্র গমছনর প্রস্তুদ্বত করছত হদছখ উদ্ভছের ভগোন সকাছশ আগমন -- হদেদ্বষি নারদ 
েসুছদে হক উপছদশ দ্বদছয় চছল যাওয়ার পর হসখাছন হদেতাগণ ও ভগোন শঙ্করসি ব্রহ্মা 
শ্রীকৃছষ্ণর দশবন্ লাছভর জনয এছসদ্বেল। তাঁরা হসখাছন উপদ্বিত হছয় শ্রীকৃষ্ণছক প্রণাম 
দ্বনছেদন কছর, তার স্তুদ্বত েন্দনা কছর দ্বনজ দ্বনজ ধ্াম অদ্বভমুছখ যাত্রার জনয প্রস্তুত 
হছয়দ্বেছলন। এই সময় হদেতা সকল শ্রীকৃষ্ণছক পরমযাদম প্রতযাগমছনর জনয অনুছরাধ্ 
কছরদ্বেছলন । 

উদ্ভে দ্বেছলন শ্রীকৃছষ্ণর পরমদ্বপ্রয় ও হসেক। উদ্ভে যদুেংশোতহদর যাত্রার প্রস্তুদ্বত 
করছত হদছখদ্বেছলন। চারদ্বদছক অদ্বত ভয়ঙ্কর অশুভ লক্ষণ হদছখ দ্বতদ্বন একামন্ত জগছতর 
একমাত্র অদ্বধ্পদ্বত ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর সকাদশ গমন কছরদ্বেছলন।  

৭. অেধূ্মতাপাখযান, পৃদ্বেেী হেছক পায়রা পযিন্ত আট জন গুরুর উপাখযান --  
ব্রহ্মদব্ত্তা অেধূ্ত দ্বনেবু্বদ্ধ সহছযাছগ েহু গুরুর কাছে দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেছলন। দ্বতদ্বন 



 

পৃদ্বেেীর কাে হেছক বধ্যি ও ক্ষমার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। পৃদ্বেেীর বেগুণয পেিত এেং 
েৃক্ষ হেছক অেধূ্ত অপছরর কলযাণ করার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। শরীছরর োইছরর 
োয়ুর কাজ হেছক কারও প্রদ্বত আসক্ত না হছয় পডার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। গছন্ধর 
কাে হেছকও দ্বতদ্বন দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। অদ্বির কাে হেছক দ্বতদ্বন হতজস্বী ও হজযাদ্বতমিয়ী 
িওয়ার দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেমলন্। দ্বতদ্বন চন্দ্র সূছযির কাে হেছক এব্ং কমপাহতর কাছেও 
দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেছলন।  

একদ্বট জঙ্গছল এক কছপাত-কছপাতী োস করত। একসময় কছপাতী গভিেতী 
হছয়দ্বেল এেং দ্বনছজর পদ্বতর আশ্রছমই দ্বেম হপছরদ্বেল। ভগোছনর অদ্বচন্তয শদ্বক্তছত দ্বেমগুদ্বল 
প্রসু্ফদ্বটত হছয়দ্বেল। এোর এই কছপাত-কছপাতীর দৃদ্বি শাব্কদের উপর বন্ব্দ্ধ হছয়দ্বেল। 
আসছল কছপাত-কছপাতী দুজছনই ভগোছনর মায়ায় হমাদ্বহত হছয় পছডদ্বেল। একদ্বদন তারা 
দুজন শােকছদর খাদয সংগ্রছহর জনয জঙ্গছল গমন কছরদ্বেল, দ্বেছর এছস হদখল শাব্কগণ 
জাছল আটকা পছড আতিনাদ করছে। এই পদ্বরদ্বিদ্বত হদছখ কছপাতীর দুঃছখর সীমা রইল 
না এেং মস স্বয়ং োদলর কাছে দ্বগছয় জাছল আেদ্ধ হছয় পছডদ্বেল। স্ত্রী ও শাব্কদের 
েটেট হদছখ কদপাতও জামল লাদ্বেছয় পছডদ্বেল। হসই ব্যায অদ্বত দ্বনষু্ঠর প্রকৃদ্বতর দ্বেল 
েছল হভছেদ্বেল মে তার কাজ হাদ্বসল হছয়ছে।   

৮. অেধূ্ত উপাখযান অজগর হেছক দ্বপঙ্গলা পযিন্ত ন্য় জন গুরুর উপাখযান -- 
অেধূ্ত অজগছরর কাে হেছক দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। সাধ্ক েযদ্বক্তর হয সেিদা প্রসন্ন দ্বচত্ত 
ও গম্ভীর োকা উদ্বচত এই দ্বশক্ষা দ্বতদ্বন সমুছের কাছে হেছক গ্রহণ কছরদ্বেল। অেধূ্ত 
পতছঙ্গর কাছে হেছক দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। েুদ্বদ্ধমান েযদ্বক্ত হয হোট-েড দ্বেচার না কছর 
শাস্ত্র হেছক সারকো গ্রহণ কছর োছক এই দ্বশক্ষা দ্বতদ্বন ভ্রমমরর কাছে গ্রহণ কছরদ্বেল।  

দ্বপঙ্গলা নাছম এক নারী দ্বনন্দনীয় হেশযােৃদ্বত্তর আশ্রয় দ্বনছয়দ্বেল। দ্বপঙ্গলা হক দুঃখ-
ভয়, আবয-ব্যাদ্বধ্ মশাক ও মমাি দ্বদছয়দ্বেল পুরুষরা। দ্বকন্তু হস যখন েুিছত হপছরদ্বেল হয 
হস অনেিক তার শরীর ও মনছক হেশযােৃদ্বত্ত গ্রহণ কছর কি দ্বদছয়ছে। হস এতটাই মূখি 
দ্বেল হয শরীর দ্বদছয়ই অেি এেং রদ্বত সুখ কামনা কছরদ্বেল। দ্বনছজর মূখবাবম েুিছত হপছর 
দ্বপঙ্গলা ধ্নীছদর েুরাশাও তাছদর পছদ দ্বমদ্বলত হওয়ার লালসা পদ্বরতযাগ কছরদ্বেল এেং 
শান্ত হছয় শযযায় দ্বনদ্রাগত হছয়দ্বেল। অেধূ্ত বপঙ্গলার কাে হেছক এই দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল 
হয, আশাই হল অদ্বত েড দুঃখ ও বন্রাশই িল অবত ব্ড় সুখ। কারণ বপঙ্গলা হেশযােৃদ্বত্ত 
পদ্বরতযাগ করার পছরই সুখদ্বনো দ্বগছয়দ্বেল।  



 

৯. অেধূ্মতাপাখযান- কুরর পেী হেছক ভৃঙ্গী পযিন্ত সাতজন গুরুর উপাখযান -- 
অদ্বত দ্বপ্রয় েস্তুর সঞ্চয় প্রেণতা মানুছষর দুঃছখর কারণ হছয় দাাঁডায়, এই দ্বশক্ষা অেধূ্ত 
কুরর পাদ্বখর কাে হেছক গ্রহণ কছরদ্বেল। অেধূ্ত ব্াণ দ্বনমিাতার কাছে আসন্ ও শ্বাসহক 
জয় কছর বেরাগয অভযাস সহছযাছগ দ্বনছজর মনছক েশ কছর হনওয়া উদ্বচত এেং অদ্বত 
সংযছমর সাছে তাছক এক লমেয সংযুক্ত করাই হয বব্দযয় এই দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল। 
দ্বতদ্বন সমপবর কাছে এই দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেল হয, সন্নযাসীর সদপবর মছতা একাই দ্বেচরণ 
করা উদ্বচত। দ্বতদ্বন মাকডসার কাছেও দ্বশক্ষা গ্রহণ কছরদ্বেছলন মে, েবে মকান্ ব্যাবক্ত মস্নদি, 
মিদষ বকংব্া ভদয়ও মেদন্ শুদন্ বন্ে মন্ কারও ওপর সুবস্থত কদর, তখন্ মসই ব্স্তুর 
স্বরূপ প্রাপ্ত িদয় থাদক। রাজা েেু অেধূ্ত েত্তািদয়র উপছদশ পালন কছর আসদ্বক্ত হেছক 
মুবক্ত হপছয়দ্বেছলন এেং সমদশিী হছয়দ্বেছলন।  

১০. উদ্ভছের প্রশ্ন এেং হলৌদ্বকক ও পরছলৌদ্বকক মভাদগর অসারতা দ্বনরূপণ -- 
উদ্ভছের মছত দ্বনষ্কাম হওয়ার উপায় হল স্বধ্মি পালন করা। উদ্ভছের প্রশ্ন জগছতর 
দ্বেষয়াদ্বদছত আসক্ত প্রাণী শব্দ, স্পশি আদ্বদছক সতয জ্ঞান কছর সুখ প্রাদ্বপ্তর জনয সছচি 
হছয় োছক, দ্বকন্তু পদ্বরণাছম হকেল েুখিঃই হভাগ করছত হয় হকন ? উদ্ভছের মছত 
শরণাগদতর পছক্ষ অন্তমুিখী হছয় দ্বনষ্কাম ভাছে দ্বনতযকমি অনুষ্ঠানই হল বব্দযয় এেং হস 
সকাম কমি সমূ্পণিভাছে পদ্বরতযাগ করছে। হলৌদ্বকক সুছখর মত পরমলৌবকক সুখও মোষেুষ্ট। 
কাছলর দ্বেধ্ান অনুযায়ী যতক্ষণ হকান েযদ্বক্তর পূণয অেদ্বশি োছক হসই েযদ্বক্ত স্বছগি দ্বনদ্বশ্চছন্ত 
জীেন-যাপন কছর; দ্বকন্তু পূণয ক্ষীণ হছয় হগছলই তার অদ্বনচ্ছা সছত্ত্বও হসখান হেছক তার 
পতন হয়।  

১১. েদ্ধ ও মুক্ত আত্মার লক্ষণ -- হদহধ্ারীর হয মুদ্বক্ত তা অনুভে হয় আত্ম্দ্বেদযা 
িারা এেং েন্ধন হয় অদ্বেদযার িারা। মায়ার িারাই এরা সৃি হছয় োছক। প্রাণীকুল ও 
ঈশ্বর ব্দ্ধ ও মুক্ত মভেদিতু দ্বেদ্বভন্ন হছলও তারা একই হদছহ দ্বনয়ন্তা ও দ্বনয়দ্বেত রূছপ 
অেিান কছর োছক। জীে অদ্বেদযামত মুক্ত হওয়ার জনয বন্তযব্দ্ধ আর ঈশ্বর স্বয়ং বব্েযা 
স্বরূপ িওয়ার জনয দ্বনতযমুক্ত। েযেহারাবেদত সকল ইবেয় শব্দ স্পশব বব্ষয় সমূহছক গ্রহণ 
কছর োছক; কারণ হল দ্বনয়মানুসাছর গুণই গুণছক গ্রহণ কছর োছক, আত্ম নয়।  

১২. সৎসঙ্গ মদ্বহমা ও কমি দ্বেদ্বধ্ — দ্বেশ্ব-জগছত যত প্রকার আসদ্বক্ত রছয়ছে সাধু্সঙ্গ 
হসই সকলছক সমূদল অপছনাদন করছত সক্ষম। সাধু্সঙ্গ েযদ্বক্তছক অদ্বভভূত করছত সক্ষম। 



 

সাধু্সঙ্গ েযদ্বক্তছক কখছনা ব্শীভূত কছর না। সাধু্সঙ্গ িারাই েযদ্বক্তসকল শ্রীহদ্বরছক প্রাপ্ত 
িদয়হে। উদ্ভে সমস্ত কতিেয স্বধ্মি পালন কছর, সেদ্বকেু পদ্বরতযাগ কছর শ্রীহদ্বরর শরণাগত 
হছয়দ্বেল। শ্রীহদ্বর োণী নামক প্রামণর সছঙ্গ মূলাধ্ার চছি প্রছেশ কছরন। তারপর শ্রীহদ্বর 
মদ্বণপূরক চদক্র এছস প্রশযন্তী োণীর সূেরূপ ধ্ারণ কছর োছকন। তারপর কণ্ঠছদছশ 
অেদ্বিত দ্বেশুদ্ধ নামক চদক্র আছসন এেং হসখান হেছক মধ্যমা োণীরুছপ েযক্ত হছয় 
োছকন। সমস্ত কতিা, করণ এেং কমি শ্রীভগোছনর িারাই অদ্বভেযদ্বক্ত ঘছট।  

১৩. হংসরূছপ সনকাদ্বদছক হদওয়া উপছদশ এর েণিনা --  সন্কাদ্বদ ঋদ্বষগণ ব্রহ্মার 
কাছে প্রশ্ন কছরদ্বেল হয, দ্বচত্ত ও গুণিয় পরস্পর যদ্বদ একাত্ম োছক, তাহছল এই 
পদ্বরদ্বিদ্বতছত ভেসাগর অদ্বতিম করছত মুদ্বক্তপদ প্রােিী েযদ্বক্ত হকমন কছর এই েুদ্বটর মদযয 
একবিদক অপর মথদক আলাদা কছর ? এই প্রশ্ন শুছন ব্রহ্মা ধ্যানমি হছয় শ্রীহদ্বরর সাহাছযয 
িংস রূপ ধ্ারণ কছর সন্কাদ্বদ ঋদ্বষছদর সমু্মছখ উপদ্বিত হছয়দ্বেমলন্। িংসরূছপ সন্কাবে 
ঋবষদের েছলন— বব্ষয় ও বচত্ত দুদ্বটই হল শ্রীহদ্বরর স্বরূপ জীছের হদহ – উপাদ্বধ্। অথবাৎ 
বচত্ত ও বব্ষদয়র েুই-এর সছঙ্গ হকান সম্বন্ধ হনই। মছনর বতন্ অেিা দ্বত্রগুণ িারা মায়া 
সহছযাছগ ভগোছনর অংশ স্বরূপ েীদব্ কল্পনা করা হছয়ছে। দ্বকন্তু এই কল্পনা আত্মা প্রসছঙ্গ 
অসতয।   

১৪. ভদ্বক্ত হযাছগর মদ্বহমা ও ধ্যানছযাগ েণিন -- জগছত েহমান হপ্রমময়ী ভদ্বক্তর 
সামেিয অছনক হেদ্বশ। অননয ভদ্বক্তর িারাই শ্রীভগোন হক সহছজ ধ্রা যায় এেং 
শ্রীভগোনছক প্রাদ্বপ্তর এই হল একমাত্র উপায়। যারা শ্রীহদ্বরর ভদ্বক্তরছস েদ্বঞ্চত হয় তারা 
সতয েয়ােুক্ত ধ্মি এেং তপসযােুক্ত দ্বেদযাও উত্তমরূছপ পদ্বেত্র করছত সমেি হয় না। শ্রীহদ্বরর 
ভদ্বক্তছযাছগর িারা আত্ম কমি-োসনা সকল হেছক মুক্ত হয় এেং প্রাপ্ত কছর শ্রীহদ্বরছক, 
কারণ হল শ্রীহদ্বর তার োস্তে স্বরূপ। 

শ্রীহদ্বরর স্বরূপ যযান্ অবত মঙ্গলময়। হয েযদ্বক্ত শ্রীহদ্বরর সুকুমার রূছপর যযান্ করছে 
হস দ্বনজ মনছক শ্রীহদ্বরর অঙ্গ সকছলর সাছে যুক্ত করছে। েুদ্বদ্ধমান েযদ্বক্ত সকল মনিারা 
ইদ্বন্দ্রয়সমূহছক স্বাভাদ্বেক দ্বেষয় মুছখ ধ্ােমান হওয়া হেছক দ্বেরত করছে এেং েুদ্বদ্ধরূপ 
সারবথর সহায়তায় মনছক শ্রীহদ্বরর সাছে যুক্ত করছে। শ্রীহদ্বরর মে অদঙ্গর প্রদ্বত মন্ 
আকদ্বষিত হছে, হসখাছনই তাছক িাপন করছে। যদ্বদ সমূ্পণি শরীছর যযান্ হছত োছক 
তাহছল দ্বচত্তছক প্রতযাহার কছর শরীছরর এক অছঙ্গ হকন্দ্রীভূত করাই হশ্রয়। হয হযাগী পুরুষ 



 

তীব্র যযান্দোদগর িারা শ্রীভগোছনরই দ্বচত্ত সংযম কছর; তার দ্বচছত্ত রছয়ছে েস্তুর অদন্কত্ব, 
তার সম্বছন্ধ জ্ঞান এেং তার প্রাদ্বপ্তর জনয কৃতকছমির ভ্রম খুে সহছজই দ্বনবৃ্ত্ত হছয় যায়।  

১৫. আঠার প্রকার দ্বসদ্বদ্ধর দ্বেেরণ -- আঠার প্রকার দ্বসদ্বদ্ধর কো েছলছেন ধ্ারণা 
মোহগর পরগামী হযাগীরা। এর মছধ্য দ্বতনদ্বট দ্বসদ্বদ্ধ হল হদছহর – অদ্বনমা, মবিমা এেং 
লবঘমা। ‘প্রাদ্বপ্ত’ হল ইদ্বন্দ্রয় সকছলর দ্বসদ্বদ্ধ। ‘প্রাকাময’ িল হলৌদ্বকক এেং পারহলৌদ্বকক 
পদােিসমূছহর ইচ্ছানুসাছর অনুভেকারী বসবদ্ধ। ‘ঈবশত্ব’ িল মায়া এেং তার কাযিছক 
ইচ্ছানুসাছর সঞ্চাদ্বলত করা হল বসবদ্ধ। ‘ব্বশত্ব’ িল বব্ষয়সমূদির মছধ্য োস কছরও তাছত 
আসক্ত না হওয়া। ‘কামােসাইবয়তা’ হল কামযসুখসকছলর চরম সীমায় হপৌঁছে যাওয়া। 
শ্রীহদ্বরর যযান্যারণাকারী ভক্ত ‘প্রাদ্বপ্ত’ নামক দ্বসদ্বদ্ধ প্রাপ্ত কছর। ‘েূরশ্রেণ’ বসবদ্ধর িারা 
েযদ্বক্ত মছনর অন্ািত ন্াে অনু্যযান্ কদর। ‘দূরদশিন’ দ্বসদ্বদ্ধর িারা েযদ্বক্ত শ্রীহদ্বরর অনু্যযাদন্ 
যুক্ত হয়। ‘মছনাব্ীে’ নামক দ্বসদ্বদ্ধর িারা েযদ্বক্ত মন্ ও শরীরছক প্রাণ োয়ুর সছঙ্গ যুক্ত 
কছর শ্রীহদ্বরর অনুযযাহন রত হয়। এোডা রছয়ছে পঞ্চ দ্বসদ্বদ্ধ, অনু্তা দ্বসদ্বদ্ধ, প্রাকাময দ্বসদ্বদ্ধ 
প্রভৃদ্বত।  

১৬. ভগোছনর দ্বেভূদ্বত েণিন -- শ্রীভগোন হল সমস্ত জীেকুছলর আত্মা দ্বহনতষী 
সুহৃে এেং ঈশ্বর। দ্বতদ্বন স্বয়ং এই প্রাণীকূল ও পদােিরূছপ েতিমান এেং এছদর সৃদ্বি, 
দ্বিদ্বত, লয়- এর কারণও শ্রীভগোন। গদ্বতশীল পদাছেি দ্বতদ্বন গদ্বত। অধ্ীনিকারীগমণর 
মছধ্য দ্বতদ্বন কাল। গুণ সমূদি দ্বতদ্বন তার মূল স্বরূপ সামযাব্স্থা ও গুণোন পদাছেি দ্বতদ্বন 
তার স্বাভাদ্বেক গুণসকল। শ্রীভগোনই মব্েসকদলর অদ্বভেযদ্বক্ত িান দ্বহরণযগভি। দ্বতদ্বন িদলন্ 
মেব্তাগদণর ইন্দ্র, অষ্ট ব্সুর মদযয অদ্বি, িাদশ আদ্বদমতযর মদযয দ্বতদ্বন হছলন বব্ষু্ণ ন্ামক 
আদ্বদতয এেং একাদশ রুদদ্রর মছধ্য দ্বতদ্বনই রুে। দ্বসদ্ধপুরুষগছণর মছধ্য শ্রীহদ্বরই হল 
কদ্বপল মুদ্বন। অষ্টদোদগর মছধ্য দ্বতদ্বন হছলন মন দ্বনছরাধ্ক সমাদ্বধ্। দ্বতদ্বন েুগসকছলর মছধ্য 
সতযযুগ। যদ্বদ গণনা করা শুরু করা হয় তাহছল হয়ছতা পরমায়ু সকছলর গণনাও সম্ভে 
হছত পাছর দ্বকন্তু শ্রীভগোছনর দ্বেভূদ্বত সমূছহর গণনা সম্ভে নয়। কারণ যদ্বদ তাাঁর সৃি 
হকাদ্বট হকাদ্বট ব্রহ্মাদণ্ডর গণনাই সম্ভে নয় তাহছল শ্রীভগোছনর দ্বেভূদ্বত সমূছহর গণনা করা 
হকমন কছর সম্ভে হছে।  

১৭. েণিাশ্রম ধ্মি-ব্রহ্মচযি ও গাহিিয ধ্মি -- দ্বেরাট পুরুষ শ্রীভগোছনর ঊরু হেছক 
গৃহিাশ্রম ও হৃদয় হেছক ব্রহ্মচযিাশ্রম উৎপদ্বত্ত হছয়দ্বেল। ব্রহ্মচমেব দুছেলা দ্বভক্ষালব্ধ েস্তু 



 

সকল গুরুছদেছক অপিণ করা উদ্বচত। হকেলমাত্র খাদযেস্তু নয়, সমস্ত দ্বকেুই অপিণ করছত 
হছে। সংযম সহকাছর দ্বভক্ষালব্ধ েস্তু সকছলর যছোদ্বচত েযেহার করছত হছে। গুরুছদছের 
যাত্রাকাছল তাছক অনুসরণ করছত হছে। আচাছযির চরণ হসো করা কতিেয। যতদ্বদন না 
দ্বেদযা অধ্যয়ন সমাপ্ত হয় ততদ্বদন পযিন্ত মভাগসকল হেছক দ্বনছজছক দূছর হরছখ গুরুকুছল 
োস করছত হছে। সেিক্ষণ সােধ্ান োকছত হছে, হযন ব্রহ্মচযি ব্রত খদ্বণ্ডত হছয় না যায়। 
এই ভাছে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মদতে সম্পি হওয়ার েছল তার সমস্ত পাপ স্খালন হছয় যাছে।  

ব্রহ্মচযিাশ্রম-এর পর গৃহি ো োনপ্রি আশ্রমম ব্রহ্মচারী প্রছেশ করছে। গৃহস্থাশ্রছম 
ব্রহ্মচারী শামস্ত্রাক্ত লক্ষণযুক্ত কনযাছক দ্বেোহ করছে। কনযা েয়ছস কদ্বনষ্ঠা এেং দ্বনজ ব্দণবরই 
হছত হছে অেো দ্বনজ েণি হেছক দ্বনম্নেছণির কনযার সছঙ্গ দ্বেোহ করছত পারছে। যদ্বদ ব্রাহ্মণ 
অধ্যাপনা ও োগ-েোবে িারা জীদ্বেকা দ্বনেিাহ করছত অক্ষম হয়, তাহছল ব্রাহ্মণ বব্শযবৃ্বত্ত 
অেলম্বন করছত পারছে। গৃহি েযদ্বক্ত শাছস্ত্র উদ্বল্লদ্বখত রীদ্বত অনুসাছর উপাবেবত দ্বেশুদ্ধ যন্ 
িারা ভৃতয, আদ্বশ্রত প্রোগণদক হকান প্রকার কি না দ্বদছয় ন্যায় ও দ্বেদ্বধ্র সহায়তায় েদে 
যুক্ত োকছে। শাছস্ত্র উদ্বল্লদ্বখত কমিধ্ারা ব্রাহ্মণ শ্রীহদ্বরর আরাযন্ায় যুক্ত হেছক গৃছহই 
অেিান করছে। যদ্বদ ব্রাহ্মণ পুত্রব্াণ িয় তাহছল োনপ্রি আশ্রছম গ্রহণ করছে অেো 
সন্নযাস ধ্মি দ্বশকার কছর হনছে।   

১৮. েণিাশ্রম ধ্মি -- দ্বেরাট পুরুষ শ্রীভগোছনর েেিঃিল হেছক োনপ্রি আশ্রম 
এেং মস্তক হেছক সন্নযাস আশ্রম সকছলর উৎপদ্বত্ত হছয়দ্বেল। হয ব্রাহ্মণ োনপ্রি আশ্রমম 
ইচু্ছক তারা দ্বনজ স্ত্রীছক পুত্রছদর হাছত অপিণ করছে দ্বকংো দ্বনছজর সছঙ্গ দ্বনছয় যাছে। 
তারা েছন জঙ্গছল োস কছর কাটাছে জীেছনর তৃতীয় ভাগ। োনপ্রি আশ্রম িল তপসযার 
জনয দ্বনদ্বদিি কাল। োনপ্রি আশ্রম চলাকালীন কমি সম্পাদছন যদ্বদ তার মন হলাক 
পরহলাছকর উপর বেরাগয আছস, তাহছল হস দ্বেদ্বধ্পূেিক েোবেসমূিদক তযাগ কছর সন্নযাস 
গ্রহণ করছত পাছর।  

োনপ্রস্থাশ্রমী েযদ্বক্ত দ্বযদ্বন সন্নযাস গ্রহছণ ইচু্ছক দ্বতদ্বন প্রেছম হেদ দ্বেদ্বধ্ অনুসাছর 
অিোদ্ধ করছে এেং প্রাজাপতয েে িারা শ্রীভগোছনর যজন করছে। এরপর তার সেিস্ব 
ঋবত্বকহক দান করছে। সন্নযাসী শুধু্মাত্র মকাপীন্ েস্ত্র ধ্ারণ করছত পারছে। চতুেিছণির কাে 
হেছকই সন্নযাসী বভোগ্রহণ করছে। দ্বতদ্বন জগছত একাকী দ্বনঃসঙ্গ দ্বেচরণ করছে। সন্নযাসী 
বন্ে োন্বন্ষ্টা সহছযামগ বচদত্তর েন্ধন এেং মমাদের উপর দ্বেচার-দ্বেছেচনা করছে। 
সন্নযাসীর মুখয ধ্মি হছে শাদ্বন্ত এেং অদ্বহংসা।  



 

১৯. জ্ঞান ও মোদগর লক্ষণ -- জ্ঞান-দ্বেজ্ঞান সম্পন্ন দ্বসদ্ধপুরুষই শ্রীভগোছনর 
োস্তদ্বেক স্বরূপজ্ঞানী। জ্ঞানী েযদ্বক্ত দ্বনছজর জ্ঞাছনর িারাই শ্রীভগোছনর স্বরূপছক দ্বনতয 
দ্বনরন্তর অন্তঃকরছণ ধ্ারণ কছর োছক। জ্ঞানী েযদ্বক্তর মাছি তত্ত্ব জ্ঞামন্র সামানয দ্বকেু 
উদয় হমল হয দ্বসদ্বদ্ধ প্রাবপ্ত হছয় োছক তা তপসযা তীেি, জপ, োন্ দ্বকংো অন্তিঃকরণ শুবদ্ধ 
ও অনয হকান উপাছয় সমূ্পণিভাছে প্রাপ্ত হয় না।  

ভবক্তহযাছগর িারাই শ্রীভগোন দ্বেছশষ প্রীদ্বত পায়। হয েযদ্বক্ত শ্রীভগোছনর ভবক্ত 
প্রাপ্ত অদ্বভলাষী মস দ্বনরেদ্বচ্ছন্নভাছে শ্রীহদ্বরর গুন, লীলা ও নাম সংকীতিমন্ যুক্ত োকছে। 
শ্রীহদ্বরছক অদ্বত দ্বনষ্ঠা সহকাছর পূজা করছে এেং মস্তাি সহছযাছগ স্তুদ্বত েন্দনা করছে। 
হসই েযদ্বক্তর সমস্ত অঙ্গ হচিা শ্রীিবরদত সমদ্বপিত োকছে। যার িারা শ্রীভগোছনর উপর 
ভদ্বক্ত হয় তাই হল ধ্মি; আর যার িারা ব্রহ্ম ও আত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাই হল জ্ঞান।  

২০. জ্ঞান কমি ও ভদ্বক্তছযাগ -- হযাগ হল দ্বতন প্রকার-- জ্ঞান হযাগ, কমিছযাগ এেং 
ভদ্বক্তছযাগ। যদ্বদ হকান েযদ্বক্ত কমি ও তার েছল বেরাগযযুক্ত ো তা পদ্বরতযাগী হয় তাহছল 
হসই েযদ্বক্ত জ্ঞানছযামগর অদ্বধ্কারী হয়। হয সকল েযদ্বক্তর কমি ও তার েছল দ্বেরদ্বক্ত আছসদ্বন 
ো তার েল হয দুঃখ হছে হসই হোধ্ জন্মায়দ্বন হসই সকল েযদ্বক্তরা কমিছযাছগর অদ্বধ্কারী।  

হয সকল েযদ্বক্তরা চরম দ্বেরদ্বক্ত ও চরম আসক্ত হকাছনাদ্বটই নয় এেং মে সকল 
েযদ্বক্তরা পূেিজন্মকৃত কমিেছল হসৌভাগযেশত শ্রীভগোছনর লীলাকোয় শ্রদ্ধাযুক্ত হছয়ছে 
তারাই প্রকৃত ভদ্বক্তছযাছগর অদ্বধ্কারী। এই পছেই হস সকল েযদ্বক্তছদর দ্বসদ্বদ্ধলাভ সম্ভে।  

হয সকল েযদ্বক্তরা কমি দ্বেষয়ক দ্বেদ্বধ্-দ্বনছষধ্ পালন কছর োছক তাছদর কমি 
সম্পাদছন যুক্ত োকাই োঞ্ছনীয় দ্বকন্তু যদ্বদ হকান েযদ্বক্তর কমিময় জগৎ ও তার িারা প্রাপ্ত 
স্বগবাবে সুখ সমূদি বব্তৃষ্ণা আছস এেং শ্রীভগোছনর লীলা-কো শ্রেণ কীতিমন্ েদ্ধার উদয় 
হয় হসই েযদ্বক্তর তযাগ করাই বব্দযয়।  

২১. হদশ-কাল-েছেযর হদাষ গুণ দ্বেচার -- শ্রীহদ্বর স্বয়ং হদশ-কাল দ্বনদ্বমত্ত অদ্বধ্কারী 
এেং ধ্ানয আদ্বদ েস্তুর গুণ বেষছমযর দ্বেধ্ান োন্কারী। সাধ্ারণত কদমব উচৃ্ছঙ্খলতার প্রেৃদ্বত্ত 
ও মযিাদা লঙ্ঘন মরায করার জনয তা প্রছয়াজন হয়। হয সমছয় কমি সম্পাদন্াথব েস্তুসমূহ 
উপলভয হয় এেং কমিসম্পাদনও সম্ভে হয় হসই কালছক পদ্বেত্র রূছপ দ্বেছেচনা করা হয়। 
যদ্বদ েস্তুসমূহ অলভয হয় স্বাভাদ্বেক কারছণ তাহছল কমিসম্পাদনা সম্ভে হছে না এেং হসই 



 

কাল অপদ্বেত্র রূছপ গণয হছে। েস্তুর শুদ্ধাশুদ্বদ্ধ দ্বেছেচনা করা হয় েেয, েচন, সংস্কার, 
কাল, মহত্ত্ব অনুযায়ী। হযমন পুছষ্পর শুদ্বদ্ধ হয় জল দ্বেছক্ষপণ িারা এেং আগ্রান করছল 
পুছষ্পর অশুদ্বদ্ধ হয়।  

শাস্ত্র দ্বেদ্বধ্ অনুসাছর হকান হকান গুণ মোষ েছল এেং হদাষ গুণ েছল দ্বেছেদ্বচত 
হয়। হযমন যারা ব্রাহ্মণ তাছদর জনয দ্বত্রসন্ধযা েন্দনা, গায়ত্রী জপ হল গুণ এর দ্বেষয়, 
দ্বকন্তু শূদদ্রর জনয এই কমিই হল মোদষর। েুগ্ধাবের ব্যব্সা িল বব্দশযর েন্য বব্বিত কমব 
বকন্তু ব্রাহ্মণছদর জনয এই কমি দ্বনদ্বষদ্ধ রূছপ দ্বেছেদ্বচত।  

২২. দ্বেদ্বভন্ন তছত্ত্বর দ্বেছরাধ্ মীমাংসা -- শ্রীভগোন উদ্ভেছক হমাট অিাদ্বেংশ সংখযক 
তছত্ত্বর কো উছল্লখ কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু অছনছকই আোর ষডদ্বেংশ সংখযক তছত্ত্বর কো 
েছলছেন। আোর অছনছকই পঞ্চদ্বেংশ, সপ্ত, নয়, ষষ্ঠ, চতুষ্টয এেং একাদশ সংখযক তদত্ত্বর 
কোও েছলছেন। আোর হকাছনা হকাছনা মুদ্বন-ঋদ্বষছদর মতানুযায়ী সপ্তদশ, মষাদড়াশ ও 
ত্রছয়াদশ িল তছত্ত্বর সংখযা। প্রায়ই হদখা যায় হয, এক তছত্ত্ব অনয তছত্ত্বর অন্তভুিদ্বক্ত 
ঘছটছে। অনুপ্রছেছশর পূেিদ্বনদ্বদিি দ্বনয়ম না োকার জনয হদখা যায় হয ঘট-পট আদ্বদ কাযি 
েস্তুসমূছহর তার কারণ মৃদ্বত্তকা সূত্র আদ্বদছত আোর কখছনা মৃদ্বত্তকা সূত্র আদ্বদর ঘট-পদি 
অন্তভুিদ্বক্ত ঘছটছে। তাই োদ-প্রদ্বতোমের মছধ্য যার মীমাংসা হয কাযিছক কারছণ দ্বকংো 
কারণছক কাছযি অন্তভুিক্ত কছর, হয তত্ত্ব সংখযায় উপনীত হয়, তা অেশযই যুদ্বক্তসংগত।  

২৩. দ্বতদ্বতকু্ষ ব্রাহ্মছণর উপাখযান -- প্রাচীনকাছল এক ব্রাহ্মণ উজ্জদ্বয়নী নগছর োস 
করছতন। বতবন্ কৃদ্বষ ও োদ্বণছজযর িারা প্রচুর ধ্ন-সম্পদ সংগ্রহ কছরদ্বেল। দ্বকন্তু ব্রাহ্মণ 
দ্বেছলন অদ্বত কৃপণ, কামাসক্ত ও হলাভী স্বভাছের। আত্মীয় স্বজনছদর প্রদ্বত ব্রাহ্মছণর 
েযেহার দ্বেল অদ্বত রূঢ়। কৃপণতা ও কেেব েযেহাছরর জনয ব্রাহ্মছণর স্ত্রী-পুত্র-কনযা 
আত্মীয়স্বজন তার উপছর অসন্তুি োকত। দ্বকন্তু ইহছলাক- পরছলাক হেছক এক সমছয় 
তার পতন ঘছটদ্বেল। একদ্বদন হস পঞ্চমহাযছজ্ঞর ভাগী হদেতাছদর রুষ্ট কছরদ্বেল। 
হদেতাছদর অসছন্তাষ করার জনয ব্রাহ্মছণর ধ্নসম্পদ্বত্ত েয় হছত শুরু হছয়দ্বেল। হসই 
ব্রাহ্মছণর ধ্ন-সম্পছদর দ্বকেু অংশ চুবর হছয়দ্বেল, দ্বকেু অংশ আগুছন পুছড নি হছয় 
দ্বগছয়দ্বেল, দ্বকেু অংশ আত্মীয়-স্বজনরা আত্মসাৎ কছরদ্বেল। যন্সম্পদ নি হওয়ায় তার 
মছন েিন্ অনু্ভূত হছয়দ্বেল এেং হস উপলদ্বব্ধ কছরদ্বেল হয, হদব্দুলিভ মানে জন্ম এেং 
মনুষয মেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শরীর লাভ কছরও মস তার অেছহলা কছরছে। হসই ব্রাহ্মছণর হৃদছয় 



 

আত্মগ্লাদ্বন হছয়দ্বেল। হসই ব্রাহ্মণ তার অহংকার এর গ্রদ্বন্থ সকল হেছক উনু্মক্ত হছয় শান্তভাে 
অেলম্বন কছর সন্নযাসী হছয় দ্বগছয়দ্বেল। হসই ব্রাহ্মছণর হৃদছয় হকাছনা েস্তু, িান দ্বকংো 
েযদ্বক্তর প্রদ্বত আসদ্বক্ত দ্বেল না। ধ্ীছর ধ্ীছর তার মন, প্রাণ ও ইদ্বন্দ্রয় সকল েশীভূত হছয়দ্বেল 
এেং শ্রীহদ্বরর দ্বচন্তায় দ্বনছজছক দ্বনমি কছরদ্বেল। যদ্বদও দুি েযদ্বক্তরা তাছক দ্বভন্ন দ্বভন্ন উপাছয় 
উত্তযক্ত করছতা দ্বকন্তু হস ধ্ছমি অটল দ্বেল, দ্বেচদ্বলত হয়দ্বন। ধ্ন-সম্পদ ক্ষয় হওয়ার সছঙ্গ 
সছঙ্গ ব্রাহ্মছণর সমস্ত মক্লশ েূর হছয়দ্বেল। বন্ে েৃদ্বত্তসমূহছক শ্রীহদ্বরর কাছে তন্ময় কছর 
দ্বদমল এেং দ্বনছজর সমস্ত শদ্বক্ত উোড় কদর দ্বদছয় মনছক েশীভূত কছর হেলছল শ্রীভগোছন 
বন্তযেুক্ত অেিান করা সম্ভে। এই হল সমস্ত হযাগসাধ্মন্র সার সংগ্রহ। 

২৪. সাংখযহযামগর আছলাচনা -- সৃদ্বিকছমি সামেিয অজিন কছর ব্রহ্মা পৃদ্বেেীর দ্বনছচ 
সাতদ্বট পাতাল হলাক দ্বনমিাণ কছরদ্বেছলন। হযাগ, তপসযা এেং সন্নযাস এর িারা দ্বভন্ন দ্বভন্ন 
মলাক রূপ উত্তম গদ্বতর প্রাবপ্ত হছয় োছক এেং ভদ্বক্তছযাছগর িারা শ্রীভগোমন্র পরমধ্াম 
লাভ হয়। জগছত কু্ষে হেছক েৃহত্তর, সূ্থল হেছক কৃশ যত প্রকাছরর পদােি সৃদ্বি হয়, 
সকলই প্রকৃদ্বত এেং পুরুছষর সংছযাছগই হছয় োছক। প্রপছঞ্চর উপাদান হল কারণ 
প্রকৃদ্বত। যতক্ষণ পযিন্ত পরমাত্মার ঈেণ শবক্ত দ্বিয়াশীল োছক ততক্ষণ পযিন্ত তার পালন 
প্রেৃদ্বত্ত েতিমান োছক এেং হসই পযিন্ত জীছের কমিছভাগ মিতু কারণ-কােবরূদপ চলছতই 
োছক। জ্ঞানশদ্বক্ত ও দ্বিয়াশদ্বক্ত বন্ে কারণ গুদণ লীন হছয় যায় এেং গুণ অব্যক্ত প্রকৃদ্বতছত 
আোর প্রকৃদ্বত বন্ে হপ্ররক অদ্বেনাশী কাদল লীন হছয় যায়। এরপর কাল মায়াময় েীদব্ 
এেং জীে অোত আত্মা শ্রীভগোছন লীন হছয় যায়। দ্বেছেক দৃদ্বির সাহাছযয েশবন্ করছল 
তার দ্বচছত্ত প্রপদঞ্চর ভ্রান্ত ধ্ারণা আছস না। শ্রীভগোন উদ্ভেছক সৃদ্বি হেছক প্রলয় এেং 
প্রলয় হেছক সৃদ্বি সাংখযবব্বয ব্যাখযা কছরদ্বেল।  

২৫. সত্ত্ব-রজ-তমমাগুছণর স্বভাে – মন্িঃসংেম, সতয, েয়া, সৃ্মদ্বত, সদন্তাষ, তযাগ, 
শ্রদ্ধা, লজ্জা প্রভৃবত িল সত্ত্বগুদণর েৃদ্বত্ত সমূহ। ইচ্ছা, প্রযত্ন, তৃষ্ণা, গব্ব, েম্ভ, বব্ষয়দভাগ, 
মপ্রম, িাসয, যন্সম্পে প্রভৃবত হল রদোগুদণর বৃ্বত্তসকল। হিাধ্, হলাভ, হমাহ, মশাক, 
কলি, আশা, ভয়, কমিদ্বেমুখতা, বব্ষাে, েীন্তা, বন্দ্রা প্রভৃবত িল তছমাগুছণর েৃদ্বত্ত সকল।   

সত্ত্বগুণী পুরুছষর পদ্বরচয় পাওয়া যায় শাদ্বন্ত ও দ্বজছতদ্বন্দ্রয়তা আদ্বদ গুণ িারা, 
রদোগুণী পুরুদষর পদ্বরচয় কামনাবে িারা এেং তদমাগুণী পুরুছষর পদ্বরচয় হিাধ্ দ্বহংসা 
িারা। তুরীয় অেিাছত দ্বত্রগুণ দ্বনদ্বেিকার োকায় হসটাই হয় শুদ্ধ ও দ্বনিদ্বেিকার আত্মা। েীব্ 



 

দ্বলঙ্গশরীর উপাদ্বধ্ েীব্-সত্ত্বা এেং সত্ত্বাবে গুণ িদয়র েৃদ্বত্ত হেছক মুদ্বক্ত লাভ কছর 
আত্মব্রহ্মানুভূদ্বতর সাহাছযয একাত্ব দশিছন পূণি হছয় োছক।  

২৬. পুরুরোর আত্মগ্লাদ্বন -- পুরুরোর দ্বেছলন ইলার যশস্বী সম্রাট। একসময় দ্বতদ্বন 
উেিশীর দ্বেরছহ অতযন্ত কাতর হছয় পছডদ্বেছলন রাজা পুরুরোর নি উেত্ত অেিায় তাছক 
তযাগ কছর হেছল যাওয়া উেিশীর দ্বপেছন দ্বেহ্বল হছয় উছিদ্বেছলন। উেিশী পুরূরব্াদরর বচত্ত 
আকৃি কছরদ্বেল এেং পুরুরোর তৃপ্ত হয়দ্বন। পুরুরোর দ্বনছজর ভুল েুিছত হপছরদ্বেছলন। 
দ্বতদ্বন েুছিদ্বেছলন কামনা োসনা তার দ্বচত্তছক কলুদ্বষত কছরছে। উেিশী দ্বনজ োহু িারা 
হেিন কছর পুরূরব্াদরর এক অমূলয ভাগ ন্ষ্ট কছরদ্বেল। চিেতিী সম্রাট হছয়ও পুরুরোর 
হয  গেবদভর মত নারীর োাঁছদ জদ্বডছয় পছডদ্বেল তা েুিছত হপছরদ্বেল। ইলানন্দন পুরুরোর 
আত্মদশিমন্র পর উেিশীর আসদ্বক্ত হেছক অপসৃত হছয়দ্বেল। িায়ীভাছে পুরূরোছরর দ্বচত্ত 
হেছক উেিশীর আসদ্বক্ত দূরীভূত হছয়দ্বেল এেং আত্মারাম স্বচ্ছন্দ ও আনন্দ সহকাছর দ্বেচরণ 
কছরদ্বেল।  

২৭. দ্বিয়াছযাগ েণিন -- দ্বিয়াছযাগ হল সেি কলযাণকর। দ্বিয়াছযামগ ব্রাহ্মণ-ক্ষদ্বত্রয় 
আদ্বদ েছণির ও ব্রহ্মচারী গৃহি আদ্বদ আশ্রছমর বব্চার উপদ্বিত োছক না। নারী ও শূদ্রহদর 
জনয সেিছশ্রষ্ঠ সাধ্নার পদ্ধদ্বত হল এই পে। বেদ্বদক ও তাদ্বেক দ্বিয়ামোহগ হয েযদ্বক্ত 
শ্রীভগোছনর পূজা আরাধ্না কছর োছক হসই েযদ্বক্ত ইহছলাক ও পরছলামক অবভষ্ট দ্বসদ্বদ্ধ 
লাভ কছর োছক। হয েযদ্বক্ত দ্বনষ্কাম ভাছে হসো পূজা কছর হসই েযদ্বক্ত শ্রীহদ্বরর ভবক্তহযাগ 
লাভ কছর োছক।  

২৮. পরমােি জ্ঞান দ্বনণিয় -- সেিছতাভাছে সকল পন্থায় প্রমাদ্বণত হয, দ্বেশ্বজগৎ 
উৎপদ্বত্ত ও দ্বেনাশশীল হওয়ার কারছণ অসতয এেং অদ্বনতয। এই সমযক োন্ যারণ কছর 
অসংদ্বশ্লি ভাে হরছখ দ্বেচার করা উদ্বচত এই জগছত। আত্ম দ্রষ্টা, মেি েৃশয এেং আত্ম্া 
িল স্বয়ং প্রকাদ্বশত, হযখাছন মেি েড়। আত্মা িল অদ্বেনশ্বর। আত্মাই যখন দ্বভন্ন দ্বভন্ন 
অদ্বভমাছন প্রেৃত্ত হছয় তাছক দ্বনে স্বরূপ োন্ করছত োছক তখন তার নাম হয় জীে। 
আত্ম্া ও অন্াত্ম্ার স্বরূপদক দ্বভন্ন দ্বভন্ন ভাছে উত্তমরূছপ েুছি হনওয়াই হল জ্ঞান। কারণ 
দ্বেছেক েখন্ জাগ্রত হয় তখন বিত অদ্বস্তছের অেসান হয়। এর উপায় হল তপসযার িারা 
হৃদয়ছক শুদ্ধ কছর মব্ে এেং অনযানয শাস্ত্রসমূহ শ্রেণ করা। অতএে এর সারমমি হল হয 
এই জগছতর আদ্বদছত যা দ্বেল এেং অদন্ত ো োকছে, মে তার মূল কারণ ও প্রকাশক, 



 

হসই অদ্বিতীয়, উপাদ্বধ্রবিত পরমাত্মা মছধ্যও েতিমান রছয়ছে। তার অদ্বতদ্বরক্ত অনয হকান 
েস্তু জগছত হনই।  

২৯. ভদ্বক্তছযাছগর সারকো এেং উদ্ভছের েদদ্বরকাশ্রম গমন -- হকান েযদ্বক্ত সমস্ত 
কছমির তযাগ পূেিক শ্রীকৃছষ্ণর শরণাগত হছল তখন হস ভগোছনর দ্বপ্রয় পাত্র হছয় যায়। 
তখন শ্রীভগোন তাছক েীব্-জন্ম হেছক মুদ্বক্ত দ্বদছয় অমৃত স্বরূপ মমাে প্রদান কছর োছক 
এেং হসই েযদ্বক্ত শ্রীভগোছনর সছঙ্গ দ্বমদ্বলত হছয় তার স্বরূপ লাভ কছর। উদ্ভে শ্রীকৃছষ্ণর 
কাছে মোগমাদগবর সমূ্পণি উপছদশ লাভ কছরদ্বেল।  

উদ্ভে শ্রীকৃছষ্ণর শরণাগত হছল, শ্রীকৃষ্ণ তাাঁছক েদদ্বরকাশ্রম গমন করার আছদশ 
দ্বদছয়দ্বেছলন। শ্রীভগোছনর আছদশ অনুসাছর উদ্ভে তার হৃদছয় প্রভুর বেব্য রূপ ধ্ারণ কছর 
েদদ্বরকাশ্রমম হপৌঁছেদ্বেছলন। হসখাছন উদ্ভে তাপস জীেন যাপন কছর শ্রীভগোছনর 
পরমগদ্বত লাভ কছরদ্বেল।  

৩০. যদুকুল সংহার -- শ্রীকৃছষ্ণর কো অনুযায়ী যদু েংছশর সকছল রছে প্রভাস 
হক্ষত্র অদ্বভমুছখ যাত্রা কছরদ্বেল। তারা একদ্বত্রত হছয় শ্রীকৃছষ্ণর আছদশানুসাছর শ্রদ্ধাভদ্বক্ত 
সহকাছর শাদ্বন্ত োকয ও অনযানয মঙ্গলাচরণ কছরদ্বেছলন। সকল কাযি সুসম্পন্ন করার পর 
বদেছযাছগ তাছদর েুদ্বদ্ধনাশ হছয়দ্বেল এেং তারা সকছলই সুরা পান কছর মদ্বতভ্রম হছয় 
োছক। মন্শায় মত্ত েীরগণ পরস্পছরর মছধ্য কলি ও সংঘছষি দ্বলপ্ত হছয়দ্বেল এেং 
হিাধ্াদ্বন্বত হছয় তারা পরস্পরছক আিমণ কছরদ্বেল। তারা এছক অপরছক ব্য করদত 
হলছগদ্বেল এেং এইভাছে োণ ভাণ্ডার যখন বন্িঃদশবষত িল তখন সমুেতীছর সৃি এরকা 
ঘাস উৎপািন কছর তারা যুছদ্ধ েযেহার করছত শুরু কছরদ্বেল। এই এরকা ঘাস বেল 
ঋদ্বষগছণর অদ্বভশামপ মুষলচূণব হেছক উদূ্ভত। এরকা ঘাস তাছদর হাছত হযছতই ব্জ্রসম 
কদঠার মুদ গদর পদ্বরেদ্বতিত হছয়দ্বেল।   

৩১. শ্রীকৃছষ্ণর পরমধ্ামম গমন -- ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর পরমধ্ামম গমনকাছল স্বছগি 
দুনু্দদ্বভ ব্ােদন্ অবভব্বিত হছয়দ্বেল। আকাশ হেছক পুষ্পেৃদ্বি হছয়দ্বেল। ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর 
পরমধ্ামম গমদন্র সাছে সাছে ইহছলাক হেছক সতয, ধ্মি, বধ্যি প্রভৃদ্বত দ্বেদায় দ্বনছয়দ্বেল। 
মন্ ও োণীর অদগাচর শ্রীভগোন কৃছষ্ণর পরমযাম গমন্ েৃশয ব্রহ্মাবে হদেতাগণ হকউই 
হদখছত পায়দ্বন।  



 

িারকায় শ্রীকৃছষ্ণর দ্বেছয়াছগ দ্বেহ্বল হছয় তারা মস্তছক করাঘাত কছর হসই দ্বেছশষ 
সমুেতছট তারা গমন কছরদ্বেল। হদেকী, মরাবিন্ী এেং োসুছদে শ্রীকৃষ্ণ ও েলরাছমর 
দ্বেরছহ েযাকুল হছয় হসইখাছনই প্রাণ তযাগ কছরদ্বেল। রমণীকুল স্বামীর দ্বচতায় উপছেশন 
কছর সিগাবমন্ী হছয়দ্বেল। েলরাছমর পত্নীরা তার হদহছক, শ্রীকৃছষ্ণর পুত্রেধূ্গণ তাছদর 
স্বামীছদর হদহ দ্বনছয় অদ্বিছত প্রদব্শ কছরদ্বেল।  রুবিণী সি আবে পািরাবন্গণ ভগোন 
শ্রীকৃছষ্ণর ধ্যাছন মি হছয় অদ্বিছত প্রবব্ষ্ট হছয়দ্বেল। ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর জন্ম ও কমিলীলার 
সংকীতিন মানেকূলছক সমস্ত পাপ হেছক মুদ্বক্ত প্রদান কছর োছক।  

 ভাগব্দতর িােশ স্কদে অযযায় আদে ১৩বি। এই অযযায়গুবলদত ব্বণবত কাবিবন্র 
সংবেপ্ত রূপ মেদন্ মন্ওয়া োক ।   

১. ভাব্ী রাজেংছশর দ্বেেরণ -- কদ্বলযুছগর রাজেকাল হছে দ্বতনশত ষবষ্ট েৎসর। 
মিান্দ্বন্দর পত্নী শূদ্রার গছভি পুত্র ন্িদকর জন্ম হছে। নন্দক অদ্বত ব্লব্ান্ হছে এেং 
ক্ষদ্বত্রয় রাজাছদর দ্বেনাছশর কারণ হছে। আর তখন হেছকই রাজারা শূদ্র ও অধ্াদ্বমিক হছয় 
যাছে। মহানবি মিাপদ্ম নাছম দ্বনদ্বধ্র অদ্বধ্পদ্বত িদব্ন্ এেং তার অষ্টপুিও সকছলই রাজা 
হছেন। এই অষ্ট পুত্রছক দ্বেনাশ করছেন হকৌদ্বটলয, ব্াৎসযায়ন্ ও চাণকয নাছম সুপ্রদ্বসদ্ধ 
ব্রাহ্মছণরা। এরপর হমৌযি েংছশর ন্রপদ্বতরা কবলেুগদক বব্ন্াশ করছেন। চন্দ্রগুপ্ত হমৌযিছক 
হসই ব্রাহ্মণরা রাো রূছপ অদ্বভবষক্ত করমব্ন। মমৌেবব্ংদশর রাোগণ মমাি একশত 
সপ্তবিংশ েৎসর পযিন্ত কদ্বলযুছগ পৃদ্বেেীছক উপছভাগ করছেন। অেছশছষ েৃহেমথর 
হসনাপদ্বত পুষ্পদ্বমত্র শুঙ্গ রাজাছক হতযা কছর দ্বনছজ রাজা হছেন। পুষ্পদ্বমত্র শুঙ্গ 
েংশপরম্পরায় রাজযছক রাজে কছর যাছেন। শুঙ্গ েংছশর অেসান হছল কিেংশীয রাজারা 
পৃদ্বেেীছক শাসন করছেন। ব্লী নাছম অন্ধ্র োবতর শূদ্র সুশমবাদক হতযা কছর দ্বকেুকাল 
রােত্ব করছেন। এরপর তার ভাই কৃষ্ণ রাজা হছেন এেং কৃষ্ণও েংশপরম্পরায় রাজে 
করছেন। কৃছষ্ণর েংশধ্র চদকাদরর অিপুত্র ‘ব্হু’ েছল পদ্বরদ্বচত হছেন এেং এছদর মছধ্য 
কবন্ষ্ঠ বশব্স্বাবত শত্রু দমন কছর েংশপরম্পরায় রাজে করছেন। এই েংছশর ন্রবপবতগণ 
চারশত ষিপঞ্চদশ েৎসরকাল পযিন্ত রাজে করছেন। এরপর পৃদ্বেেীমত রাজে করছেন 
অব্ভূবত নগছরর সপ্ত আভীর েশ গেবভী এেং মষাড়শ কঙ্ক। এরপর পৃদ্বেেীমত অষ্ট েব্ন্ 
ও চতুদিশ তুকব রােত্ব করদব্ন্। এরপর মগধ্ছদছশর রাজা হছেন বব্শ্বসূ্ফবেব। বব্শ্বসূ্ফবেব 
ব্রাহ্মণ সি উচ্চেণি জাদ্বতছদর পুবলি, েেু ও মদ্র আদ্বদ মেচ্ছ প্রায় োবতদত পদ্বরণত 
করছেন। হযমন ভাছে কদ্বলযুছগর আগমন হছত োকছে, হতমনভাছেই ব্রাহ্মণগণ 



 

সংস্কাররবিত হছেন এেং রাজাছদরও শূদ্রতুলয হছত হদখা যাছে। ধ্ীছর ধ্ীছর পৃদ্বেেীছত 
মেচ্ছরাই রাজে করছেন্। মেচ্ছরাই রাো িদয় ব্সদব্ এেং এরা লুটতরাজ কদর প্রজাছদর 
হশাষণ করছত োকছে। পদ্বরছশছষ সেদ্বকেুই র্ধ্ংস হছয় যাছে।  

২. কদ্বলযুগ ধ্মিকো -- কদ্বলযুছগ ধ্নী েযদ্বক্তরাই কুলীন সদাচারী ও সদ গুণী েছল 
দ্বেছেদ্বচত হছে। পাবণ্ডদতযর মাপকাদ্বি হছে োকচাতুযি। দদ্বরে েযদ্বক্ত সকলমকই অসৎ ও 
হদাষী েছল ধ্ছর হনওয়া হছে। প্রজাকুল কু্ষধ্া-তৃষ্ণায় তাড়ন্ায় মক্লশ হভাগ করছে এেং 
নানারকম ভােনা দ্বচন্তায় জজিদ্বরত োকছে। কদ্বলযুছগ েণিাশ্রম ধ্ছমির পেপ্রদশিক মব্েমাগব 
মৃতপ্রায় হছয় যাছে। ভণ্ড যাবমবকহদর আদ্বধ্পছতয ভ্রষ্টাচার োডছে। কদ্বলযুছগ চতুবব্বয ব্দণবর 
আচরণ হছে শূদ্রসম। োণপ্রি ও সন্নযাস আশ্রছমর েযদ্বক্তরা তযাগ ভুছল দ্বগছয় গৃহোসী হছয় 
গৃিাস্থােম আচরছণ প্রবৃ্ত্ত িদব্। কদ্বলযুছগর হশষ কাছল মানুছষর স্বভাে হছয় উিছে গেবভ 
সম। এইরূপ ভয়ােহ পদ্বরদ্বিদ্বতছত ধ্মিরক্ষার জনয সত্ত্বগুণ ধ্ারণ কছর স্বয়ং ভগোন শ্রীদ্বেষু্ণ 
অেতার গ্রহণ করছেন। কবল কাদল শম্ভল গ্রাদম বব্ষু্ণেশ ন্াদম এক প্রকৃত ব্রাহ্মণ জন্ম 
গ্রহণ করছেন। এই ব্রাহ্মদণরই গৃদি কদ্বল্ক অেতার রূছপ ভগোন এর আগমন হছে। 
শ্রীদ্বেষু্ণ স্বয়ং এই কাদল দুছির দমন করছেন। দসুয দমন কাযি সমূ্পণব হছল গ্রাছম-গছঞ্জ 
নগছর েসোসকারী প্রোহদর হৃদছয় পদ্বেত্র ভাছের উদয় ঘটছে এেং হৃদয় মবির পবব্ি 
িওয়ায় শ্রীবব্ষু্ণ হসখাছন দ্বেরাজ করছেন। কদ্বল্ক অেতার শ্রীহদ্বর হল ধ্ছমির রক্ষক।   

৩. রােয যুগধ্মি, কদ্বলমোষ হেছক দ্বনষৃ্কদ্বত পাওয়ার উপায় নাম সংকীতিন -- 
কদ্বলযুছগ অধ্ছমির চার চরছণর আদ্বধ্কয েৃদ্বদ্ধ পাছে। মানুষ হলাভী, কছিার হৃদয় ও সদাচার 
হীন হছয় যাছে। এই যুছগর রাজছে প্রজাগমণর দৃদ্বি সংকীণি হছয় যাছে। ধ্ন-সম্পছদর 
অভাছে সেিছশ্রষ্ঠ প্রভুমকও তযাগ কছর চছল যাছে হসেকগণ। কদ্বলযুছগর জনগণ অদ্বতশয় 
লাম্পদিয প্রেৃত্ত হছে। এই যুছগর িীন্বচত্ত প্রাণীগণ হকেলমাত্র কামনা োসনা পূরছণ ও 
উদরপূদ্বতিছতই দ্বনযুক্ত োকছে। কদ্বলযুছগর মোদষর অন্ত োকছে না, সমস্ত ব্স্তুই দূদ্বষত হছয় 
যাছে। কদ্বলযুগ স্তুপাকার মোদষ পদ্বরপূণি হছলও তাছত একদ্বট মহান গুণ েতিমান োকছে। 
হসই মহান গুণ হল, জনগণ শ্রীকৃষ্ণ সংকীতিছন সমস্ত আসদ্বক্ত হেছক মুদ্বক্ত ও পরমাত্মা 
লাভ করছে।   

৪. প্রলয়কাল, দ্বিদ্বতকাল ও প্রলয়াবের েণিনা -- ব্রহ্মার এক দ্বদছনর দ্বেসৃ্তদ্বত এক 
সিস্র চতুেুবগ হওয়ায় এছক কল্পনা আখযা হদওয়া হছয়ছে। এই প্রলয়ছক আোর ব্রহ্মার 



 

রাদ্বত্র েলা হয়। বনদ্বমদ্বত্তক প্রলয়কাছল সমূ্পণি পৃদ্বেেীছক বন্ে অভযন্তদর লীন্ কছর দ্বনছয় 
প্রেছম ব্রহ্মা তারপর ভগোন দ্বেষু্ণ অনন্ত নাছগর হদহরূপ শযযায় শয়ন করছেন। প্রাকৃদ্বতক 
প্রলয়কাছল প্রলছয়র কারণ উপদ্বিত হছল পঞ্চভূত দ্বনদ্বমিত ব্রহ্মাণ্ড বন্ে সূ্থলরূপ তযাগ কছর 
কারণ রূছপ লীন হছয় যাছে। প্রাকৃত প্রলয় পুরুষ ও প্রকৃদ্বত কবলর প্রভামব্ িীন্ব্ল িদয় 
পডছে এেং গতযন্তরহীন হছয় বন্ে মূল স্বরূদপ লীন্ িদয় যাছে। এই দ্বেছশ্বর উৎপদ্বত্ত এেং 
দ্বেছশ্ব প্রলয় িদয় োছক েছল তার েহু অেয়ে সমদগ্রর অদ্বস্তে রছয়ছে। জীে জগছতর 
সকল েস্তু ও প্রাণীর সৃদ্বি ও বন্তয বব্ন্াশ হছতই োছক অেিাৎ সৃদ্বি ও প্রলদয়র মে চক্র 
তা বন্তয আব্তবমান্। বব্শ্ববব্যাতা শ্রীবব্ষু্ণই িল সমস্ত প্রাণী ও শদ্বক্তর আশ্রয় স্বরূপ।  

৫. শ্রীশুকছদছের অদ্বন্তম উপছদশ -- শুকছদে েছলদ্বেছলন, শ্রীমদ্ভাগেত পুরামণ োছর 
োছর এেং সেিত্রই পরমাত্মা ভগোন শ্রীদ্বেষু্ণরই সংকীতিন হছয়ছে। েস্তুত ব্রহ্মা ও মহাছদে 
শ্রীদ্বেষু্ণ হেছক পৃেক সত্তা নন। তারা হল শ্রীদ্বেষু্ণরই কৃপা-লীলা ও হিাধ্লীলার অদ্বভেযদ্বক্ত। 
শুকছদে পরীদ্বক্ষমতর দ্বেশুদ্ধ ও দ্বেছেক সম্পন্ন েুদ্বদ্ধছক পরমাত্মার দ্বচন্তছন পদ্বরপূণি কছর 
হনওয়ার উপছদশ দ্বদছয়দ্বেছলন।   

৬. পরীদ্বক্ষছতর পরমগদ্বত, েন্দমেদয়র সপবসি এেং হেছদর শাখাছভদ প্রণয়ন -
- শুকছদছের সমূ্পণি আছদশ রাজদ্বষি পরীদ্বক্ষৎ অবত মছনাছযাগ সহকাছর শ্রেণ কছরদ্বেছলন 
এেং হকানরকম ব্াবিযক সাহাযয োডাই বন্ে অন্তরাত্মাছক পরমাত্মার দ্বচন্তছন দ্বনমদ্বজ্জত 
কছর যযান্মগ্ন িদয়বেদলন্। পরীদ্বক্ষতহক মুবন্কুমার শৃঙ্গী মক্রাযব্শত অদ্বভশাপ হদওয়ায় 
তার হপ্রদ্বরত তক্ষক সপব রাজদ্বষি পরীদ্বক্ষৎ-হক দংশন করদত গমন্ কদরবেল। কসযপ ব্রাহ্মণ 
সপববব্ষ দ্বচদ্বকৎসায় অবত েে থাকায় পছে তার সাছে তেক সদপবর হদখা হছল হস তাছক 
প্রচুর ধ্ন-সম্পদ দ্বদছয়দ্বেল যাছত কশযপ পরীবেদতর কাদে না যায়।  তক্ষক ব্রাহ্মছণর 
েদ্মছেছশ পরীদ্বক্ষছতর কাছে উপদ্বিত হছয় তাছক েংশন্ কছরদ্বেল। পরীদ্বক্ষমতর ন্শ্বর মেি 
বব্ষাবগ্নদত েগ্ধ িদয় ভদস্ম পদ্বরণত হছয়দ্বেল। দ্বকন্তু পরীবেৎ তেক েংশদন্র পূছেিই ব্রদহ্ম 
বব্লীন্  হছয়দ্বেল।   

৭. অেেিছেছদর শাখা সকল এেং পুরাণ লক্ষণ েণিনা -- অেেিছেছদর জ্ঞানী সুমন্ত 
মুদ্বন এই সংবিতাদক তার দ্বপ্রয় বশষয কব্ন্ধছক অধ্যয়ন কদ্বরছয়দ্বেছলন। কেন্ধ আোর হসই 
সংদ্বহতাছক দুই ভাছগ ভাগ কছর পেয ও হেদ দশিনছক অযযয়ন্ কবরদয়দ্বেছলন। মব্েদমশবর 
দ্বেল চার বশষয – মশৌিায়বন্, ব্রহ্মব্বল, মমাদোষ এেং বপপ্পলায়বন্। পদথযর বশষয বেল—
কুমুে, শুন্ক ও অেেিছেত্তা োেবল।  



 

পুরাছণর েয় আচাযি দ্বেল – এেযারুদ্বন, কশযপ, সােদ্বণি, অকৃতব্রণ, বব্শম্পায়ন্ এেং 
িারীত। এই েয় সংদ্বহতার অদ্বতদ্বরক্ত আরও চারদ্বট মূল সংদ্বহতা দ্বেল। পুরাছণর লক্ষণ হল 
েশবি। হকান হকান আচাছযির মছত পুরাছণর লক্ষণ হল পাাঁচদ্বট। হোট-েড দ্বমদ্বলছয় হমাট 
লক্ষণযুক্ত অিাদশ পুরাছণর সন্ধান পাওয়া যায়। এই অিাদশ পুরাণ হল—ব্রহ্মপুরাণ, 
পদ্মপুরাণ, দ্বেষু্ণপুরাণ, দ্বশেপুরাণ, দ্বলঙ্গপুরাণ, গরুড় পুরাণ, নারদ পুরাণ, ভাগেত পুরাণ, 
অদ্বিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ভদ্বেষয পুরাণ, ব্রহ্মনেেতি পুরাণ, মাকিছণ্ডয় পুরাণ, োমন পুরাণ, 
েরাহ পুরাণ, মৎসয পুরাণ, কূমি পুরাণ এেং ব্রহ্মা পুরাণ।  

৮. শ্রীমাকিমণ্ডয় মুদ্বনর নারায়ণ স্তে ও ের প্রাদ্বপ্ত -- মাকিমণ্ডয় মুদ্বন দ্বেছলন আজীেন 
ব্রহ্মচযি ব্রতযারী ও অদ্বত শান্ত স্বভাছের। দ্বতদ্বন তপসযায় মি হেছক হকাদ্বট েৎসর পযিন্ত 
শ্রীভগোছনর আরাধ্না কছরদ্বেছলন এেং সংযমাবে িারা পরমাত্মার ধ্যাছন দ্বনযুক্ত 
হছয়দ্বেছলন। ইন্দ্র মাকিছণ্ডয় মুবন্র তপসযার কো জানছত হপছর তপসযায় োধ্া হদওয়ার 
হচিায় দ্বনযুক্ত হছয়দ্বেছলন। ইন্দ্র মাকিমণ্ডয় মুদ্বনর তপসযা ভঙ্গ করার জনয তাঁর আশ্রছম 
গন্ধেি, অপ্সরা, েসন্ত, কাম, হলাভ ও দপি হক দ্বনযুক্ত কছরদ্বেছলন। দ্বকন্তু এরা সকছলই 
তপসযা ভঙ্গ করছত েযেি হছয়দ্বেছলন। মাকিণ্ড মুদ্বনর তপসযায় সন্তুি হছয় শ্রীভগোন তাছক 
সাক্ষাৎ দশিন দ্বদছয়দ্বেছলন। মাকিমণ্ডয় মুদ্বন নরনারায়ছণর শ্রীচরছণ প্রণাম দ্বনছেদন কছর স্তুবত 
েন্দনা কছরদ্বেছলন। নরনারায়ণ মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক ের প্রােিনা করছত েলছল দ্বতদ্বন 
শ্রীভগোছনর মায়া হদখার অদ্বভলাষ োপন কছরন।  

৯. ভগেত মায়া দশিন -- শ্রীভগোছনর দশিন লাভ করার পর মাকিমণ্ডয় মুদ্বন তার 
আশ্রছমই হেছক দ্বগছয়দ্বেছলন। একদ্বদন সন্ধযাকাছল নদীতছট মাকিমণ্ডয় মুদ্বন শ্রীভগোছনর 
তপসযায় তনময় হছয়দ্বেছলন। এমন সময় প্রেল িড শুরু হছয়দ্বেল। মাকিমণ্ডয় মুদ্বন এই 
সময় হযন প্রতযক্ষ কছরদ্বেছলন হয, পৃদ্বেেীছক গ্রাস করার জনয চারদ্বদক হেছক সমুে 
িাাঁদ্বপছয় পছডদ্বেল। বতবন্ দ্বনছজর হচাছখ পদ্বরদশিন কছরদ্বেছলন হয, সমুে, িীপ, ব্ষব ও 
পেিত সছমত সমস্ত পৃদ্বেেীছক জছল দ্বনমদ্বজ্জত কছরদ্বেল। এই সময় দ্বতদ্বন কখছনা মশাকগ্রস্ত 
আোর কখছনা হমাহগ্রস্ত হছয় পছডদ্বেছলন। কখছনা দ্বতদ্বন ভীতসেস্ত, কখছনা মৃতেৎ আোর 
কখছনা প্রেল হরাগগ্রস্ত হছয় পছডদ্বেছলন। এইভাছে দ্বতদ্বন শ্রীভগোছনর মায়ায় হমাদ্বহত 
হছয়দ্বেছলন। এই এই প্রলয়কারী সমুছে ঘুরছত ঘুরছত তার লক্ষ হকাদ্বট েৎসর অদ্বতোদ্বহত 
হছয়দ্বেল। েহু কাল পযিন্ত দ্বেভ্রান্ত হছয় ঘুরছত ঘুরছত এক সময় পৃদ্বেেীর এক দ্বটলার উপর 
অেদ্বিত একদ্বট হোট েটেৃছক্ষর ওপর তার দৃদ্বি পছডদ্বেল। মাকিমণ্ডয় মুদ্বন দ্বেদ্বস্মত হছয় 



 

হদখছলন হয, েটেৃছক্ষর ঈশান হকাছণ একদ্বট ডাল এেং হসই োছলর পত্রগুদ্বল একদ্বট 
পত্রপুদির আকৃদ্বত ধ্ারণ কছরদ্বেল। আর হসই পত্রপুট এর উপর একদ্বট অপূেি সুন্দর দ্বশশু 
শাবয়ত অেিায় দ্বেল। এই বেব্যবশশুর দশিন মাত্রই মাকিমণ্ডয় মুদ্বনর সমস্ত ক্লাদ্বন্তর মেন্ 
অেসান হছয়দ্বেল। মুবন্ বশশুর কাছে হযছতই দ্বশশুর শ্বাদশর সছঙ্গ তার হদছহর হভতছর 
প্রছেশ কছরদ্বেল। মমাদির প্রভাছে মুবন্র দ্বচন্তা ভােনা করার উপায় দ্বেল না। দ্বতদ্বন সমূ্পণি 
বব্শ্ব অেছলাকন করছত করছত দ্বদব্য দ্বশশুর প্রশ্বাছস হদছহর োইছর এছস পছডদ্বেছলন। 
এেং পুনরায় প্রলয়কালীন সমুছে পদ্বতত হছয়দ্বেছলন। এইোর দ্বতদ্বন হদখছলন হয, সমুছের 
মছধ্য অেদ্বিত পৃদ্বেেীর বিলায় মসই ব্িবৃ্ে পূছেির মছতাই অেিান কছরছে এেং পত্রপুমির 
মোলায় হসই দ্বশশু শাবয়ত রছয়ছে। দ্বশশুর অন্তদ্বহিত হওয়ার সাছে সাছেই হসই েটেৃক্ষ, 
প্রলয়কালীন দৃশয এেং জলও অেলুপ্ত হছয়দ্বেল এেং মাকিমণ্ডয় মুদ্বন দ্বনছজছক দ্বনজ আেদমই 
উপবব্ষ্ট অেিায় আদ্বেষ্কার কছরদ্বেমলন্।  

১০. মাকিমণ্ডয় মুদ্বন হক ভগোন দ্বশছের েরদান -- মাকবদণ্ডয় মুদ্বন শ্রীভগোছনর 
শরণাগদ্বতর ভাছে যখন তেয় হছয়দ্বেছলন, হসই সময় ভগোন মহাছদে পােিতী সহ নন্দী 
পৃদষ্ঠ আসীন হছয় আকাশপছে দ্বেচরণ করদ্বেছলন। যযান্ অেিায় মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক হদছখ 
ভগেতীর হৃদছয় োৎসলয হস্নহ উছিল হছয় পছডদ্বেল। পােিতী মেব্ী মহাছদেছক প্রােিনা 
কছরদ্বেল যাছত মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক তার তপসযার প্রতযক্ষ েল মহাছদে প্রদান কছরন্। পােিতী 
হদেীর এইরূপ েলার পর ভগোন মহাছদে মাকবদণ্ডয় মুবন্র কাছে উপদ্বিত হছয়দ্বেছলন। 
সমাদ্বধ্ ভদঙ্গর পর ভগোন মহাছদে ও পােিতীছক তার সমু্মছখ হদছখ বতবন্ প্রণাম দ্বনছেদন 
কছরদ্বেছলন। মহাছদে মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক তার ইচ্ছানুরূপ ের হনওয়ার অনুমদ্বত দ্বদছয়দ্বেল। 
দ্বকন্তু মাকিমণ্ডয় মুদ্বন ভগোন মহাছদে হক জানায় মহাছদছের দশিন অছপক্ষা হশ্রষ্ঠ অনয হকান 
েস্তু েরদান হছত পাছর না। তার পরও মাকিছন্ড্য় মুদ্বন ের প্রােিনা কছরদ্বেল হয, তার হযন 
শ্রীভগব্াদন্,  তারঁ ভক্তছদর প্রদ্বত এেং মহাছদছের প্রদ্বত ভদ্বক্ত অদ্বেচল দ্বচরিাদ্বয় ও বন্তযযুক্ত 
হয়। মহাছদে মাকিমণ্ডয় মুদ্বনছক তার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ মিাক ব্দল হসই িান হেছক অন্তদ্বহিত 
হছয়দ্বেছলন। 

১১. ভগোছনর অঙ্গ উপাঙ্গ এেং আয়ুধ্ রহসয ও সূছযির দ্বেদ্বভন্ন গছণর েণিনা -- 
শ্রীভগোছনর হচতনা অদ্বধ্দ্বষ্ঠত দ্বেরাট পুরুষরূপ নয় তত্ত্বসহ মষাড়শ শাখাযুক্ত। পৃদ্বেেী িল 
শ্রীভগোছনর চরণ, স্বগি িল মস্তক, অন্তরীক্ষ িল নাদ্বভ, সূযি হনত্র, ব্ায়ু নাদ্বসকা ও বেশা 
কণি। শ্রীভগোন মন্, ইদ্বন্দ্রয় ও শরীর সমদ্বন্বত শদ্বক্তর সাছে দ্বনযুক্ত প্রাণ তত্ত্বরূপ 



 

মকৌদমােকী গো, েলতত্ত্বরূপ পাঞ্চেন্য শঙ্খ এেং মতেস্তত্ত্বরূপ সুদশিন চি ধ্ারণ কছর 
োছকন। শ্রীভগোছনর আকাশব্ৎ দ্বনমিল খড়্গ, তদমাময় অোন্ স্বরূপ ঢাল, কালরূপ শাঙ্গব 
যনু্ক এব্ং কদমবরই তৃণ যারণ কদর োছকন। এই ভাদব্ অঙ্গ, উপাঙ্গ, আয়ুয ও আভরদণ 
েুক্ত এব্ং চতুষ্টয় মূবতবরূদপ সব্বশবক্তমান্ শ্রীভগব্ান্ িবরই ক্রমশ বব্শ্ব, বতেস, প্রাে এব্ং 
তুরীয় রূদপ প্রকাশ িদয় থাদকন্।  

১২. ভাগেমতাক্ত প্রধ্ান দ্বেষয়-সমূছহর সূদ্বচ -- শ্রীমদ্ভাগেত পুরামণ সেিপাপিারী 
কলযাণময়ী শ্রীহদ্বররই নাম সংকীতিন করা হছয়ছে। এই পুরাছণ েদ্বণিত হছয়ছে পরম 
রহসযময় অদ্বত গুিয ব্রহ্মতত্ত্ব। এই মহাপুরাছণর প্রেম স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে-- অদ্বভছযাছগর 
দ্বনরূপণ, বেরাগয দ্বেষয়, পরীদ্বক্ষৎ প্রসঙ্গ ও ব্যাস-ন্ারে সংোদ এেং ন্ারে চদ্বরত্র। দ্বিতীয় 
স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে -- হযাগসাধ্না িারা শরীর তযাছগর দ্বেদ্বধ্, ব্রহ্মা ও নারদ সংোদ, 
প্রাকৃদ্বতক সৃদ্বির আদ্বদ দ্বেষছয়র িমানুসাছর দ্বেেরণ। তৃতীয় স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে – বব্েুর 
উদ্ভে সংোদ, বব্েুর-বমমিয়ী সমাগম, পুরাণ সংদ্বহতা সম্বছন্ধ প্রশ্ন এেং প্রলয়কাছল 
পরমাত্মার অেিান। চতুেি স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে-- নয় প্রজাপদ্বতছদর উৎপদ্বত্ত, দক্ষযজ্ঞ 
র্ধ্ংস, রাজদ্বষি ধ্রুে ও পৃথু চবরি, প্রাচীনব্বিব ও নারছদর সংোদ। পঞ্চম স্কমে -- দ্বপ্রয়ব্রত 
উপাখযান, নাদ্বভ ঋষভ এেং ভরত চদ্বরত্র, িীপ-েষি-সমুে, পেিত, ন্েী সকদলর েণিনা 
রছয়ছে এেং হজযাদ্বতিক্র বব্স্তার, পাতাল ও নরছকর দ্বিদ্বতর বন্রূপদন্রও েণিনা রছয়ছে। 
ষষ্ঠ স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে-- দছক্ষর উৎপদ্বত্ত, দক্ষ কনযাছদর সন্তান উৎপদ্বত্ত, েৃত্রাসুছরর 
উৎপদ্বত্ত ও তার পরমগবত। সপ্তম স্কমে বেতযরাে দ্বহরণযকদ্বশপু এেং বিরণযাদের জন্ম-
কমব এেং প্রহ্লামের চদ্বরত্র েদ্বণিত হছয়ছে। অিম স্কছন্ধ েদ্বণিত দ্বেষয় হল-- মন্বন্তর সকছলর 
েৃত্তান্ত, গছজন্দ্র হমাক্ষণ, দ্বভন্ন দ্বভন্ন মিন্তদর দ্বেষু্ণর বভি বভি অেতার, অমৃত প্রাদ্বপ্তর জনয 
হদেতা ও বদতযছদর সমুেমন্থন এেং মেব্াসুর সংগ্রাছমর আদ্বদ দ্বেষছয়র েণিনা। নেম স্কদে 
ব্বণবত দ্বেষয় হল-- রাজেংছশর েণিনা, ইোকুর েে-কমব, ইলা এেং তারা উপাখযান, 
সূযিেংশ েৃত্তান্ত, শশাে ও নৃ্গ আবে রাজাছদর ব্ণবন্া, ভগোন রাছমর সেিপাপিারী চদ্বরছত্রর 
েণিনা, েন্কদের উৎপদ্বত্ত প্রভৃদ্বত। দশম স্কদে েদ্বণিত হছয়ছে -- ভগোন শ্রীকৃছষ্ণর জন্ম-
কম্মি, পূতনা েধ্, হগাকুল হেছক কৃছষ্ণর েৃন্দােন গমন, কাদ্বলয়া নাগ দমন, হগাপীছদর 
কছোপকেন ও েস্ত্রহরণ, হগােধ্িন ধ্ারণ, কংস দ্বনধ্ন, শ্রীকৃছষ্ণর অদ্বভছষক, জরাসন্ধ েধ্, 
দ্বশশুপাল সংিার, ভগোন চিিারা কাশীছক প্রজ্বলন্ এেং পাণ্ডেছদর জনয পৃদ্বেেীর গুরুভার 
লাঘব্ প্রভৃদ্বত। একাদশ স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে -- ভগোন কতৃিক ব্রাহ্মণছদর অদ্বভশাপ বন্বমত্ত 



 

এেং যদুেংশ সংহার, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ভে সংোদ, আত্ম মোদগর প্রভাছে শ্রীকৃছষ্ণর মতবযহলাক 
পদ্বরতযাগ। িাদশ স্কছন্ধ েদ্বণিত হছয়ছে -- দ্বভন্ন দ্বভন্ন যুছগর লক্ষণ, যুছগ যুছগ েসোসকারী 
মানুছষর জীেনযাত্রা, পরীদ্বক্ষছতর হদহতযাগ, মাকিছণ্ডয় মুদ্বনর প্রসঙ্গ, সূছযির গদণদের েণিনা 
প্রভৃদ্বত।  

১৩. পুরাণ সমূছহর হশ্লাক সংখযা দ্বনধ্িারণ এেং শ্রীমদ্ভাগেছতর মদ্বহমা -- 
ব্রহ্মপুরামণর হশ্লাক সংখযা েশ সহস্র, পদ্মপুরাদণর হল পঞ্চাশৎ সিস্র, বব্ষু্ণ পুরাছণর িল 
ত্রছয়াদ্বেংশবত সিস্র এেং দ্বশে পুরাছণর হল চতুদ্বেিংশদ্বত সিস্র হশ্লাক। শ্রীমদ্ভাগেছতর হশ্লাক 
সংখযা হল অিাদশ সিস্র, ন্ারে পুরাছণর হশ্লাক সংখযা পঞ্চদ্বেংশদ্বত সিস্র, মাকিমণ্ডয় 
পুরাছণর মলাক সংখযা নয় সহস্র এেং অদ্বিপুরামণর পঞ্চদশ সিস্র চার শত মলাক। 
ভদ্বেষযপুরামণর হশ্লাক সংখযা হল চতুদিশ সহস্র পাচঁ শত এেং ব্রহ্মনেেতি পুরাছণর হশ্লাক 
সংখযা অিাদশ সহস্র, দ্বলঙ্গ পুরাছণ একাদশ সিস্র। েরাহপুরামণর হশ্লাক সংখযা চতুদ্বেিংশদ্বত 
সিস্র, স্কন্দপুরামণর হশ্লাক সংখযা একাশীবত সিস্র একশত এব্ং োমন পুরাছণর হল েশ 
সিস্র। কূমি পুরাছণর হশ্লাক সংখযা হল সপ্তদশ সহস্র, মৎসয পুরাছণর হল চতুদিশ সহস্র 
মলাক, গরুড় পুরাছণর ঊনদ্বেংশদ্বত সহস্র মলাক এেং ব্রহ্মাণ্ড পুরাছণর মলাকসংখযা হল 
িােশ সিস্র।   

পবরদশদষ ব্লা োয়, এইভাছে সমস্ত পুরাছণর দ্বমদ্বলত হশ্লাক সংখযা হল চার লক্ষ। 

শ্রীমদ্ভাগেত সকল দ্বদক দ্বদছয় হদাষ-ত্রুদ্বট রদ্বহত। এই পুরাছণ অদ্বিতীয় এেং মায়া সংস্পশি 

রদ্বহত জ্ঞাছনর সংকীতিন করা হছয়ছে। ভাগেত পুরাছণর শ্রেণ, পিন এেং মনছন ভছক্তরা 

ভগব্দ  ভবক্ত লাভ কছর ও মুক্ত হছয় যায়। শ্রীমদ্ভাগেত পুরাণ হল ভগেৎ তত্ত্ব জ্ঞামন্র 

এক হশ্রষ্ঠ প্রকাশক।  
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তৃতীয় অধ্যায় 

অনুবাদক মালাধ্র বসু ও অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের পরিচয় 

 

প্রাচীন বাাংলা কাবয-কববতা পাঠ করর্ল দদখা যায় দয, কববরা কার্বযর ‘ভবিতা’ 
অাংর্ে বনর্ের নাম, পবরচয় বর্ল দগর্েন। তাই কববর পবরচয় বদর্ত দগর্ল প্রথম নের 
পর্ে ভবিতার বদর্কই। অর্নক সময় দদখা যায় ভবিতায় নাম থাকর্লও তা বনর্য় নানা 
সমসযা সৃবি হয়। ভবিতায় দয নাম আর্ে, তা কববর বনর্ের নাম না অনয কারও নাম এই 
সাংেয়ও অর্নক সময় দথর্ক যায়। আসর্ল দদখা যায়, প্রাচীন ও মধ্য-যুর্গর সাবহর্তয 
অর্নক অপ্রধ্ান কবব প্রবতভাধ্র কববর্দর নার্ম বনর্ের রচনা চাবলর্য় বদর্য়র্েন। অর্নক 
সময় উপাবধ্ বা বের্রাপা পাওয়া নাম বনর্য়ও সমসযা দদখা যায়। অর্নক সময় উপাবধ্ 
প্রাবির বদক দথর্ক ববচার কর্রও কাবয রচনার সন, তাবরখ বনিেয় কবঠন হর্য় পর্ে। এর 
কারি মধ্যযুর্গর প্রায় সমস্ত কববই ‘র্হেঁয়াবল’র মাধ্যর্ম তােঁর্দর কাবয রচনার কথা োনার্তন 
এবাং দসই দহেঁয়াবলর মর্ধ্যও ভুলভ্রাবি দথর্কই দযত।  

আমরা োবন ১২০৩ বিিার্ে ইখবতয়ার উবিন ববন বখবতয়ার বখলেী দগৌেবর্ের 
দেষ বহনু্দ রাো লক্ষ্মি দসনর্ক পরাবেত কর্র বাাংলার্দর্ে মুসলমান অবধ্কার প্রবতবিত 
কর্রন। এরপর রাো গর্ির্ের সমর্য় বকেুকার্লর েনয স্বাধ্ীন বহনু্দ রাোর রােত্ব বযতীত 
কর্য়ক েতােী বযাপী দগৌর্ের ইবতহার্স বনরঙু্কে মুসবলম রাের্ত্বর ইবতহাস। এই সুদীঘে 
সময়কার্লর মর্ধ্য মুসলমান সুলতানর্দর রােসভায় দতমনভার্ব উর্েখর্যাগয দকান সাবহতয 
পাওয়া যায়বন। বলা যায় দয, তুবকে আক্রমর্ির পর কর্য়ক েতােী োসনকার্যে বিতাবিা 
লাভ করর্তই দকর্ে যায়। দগৌর্ের অবধ্কাাংে পাঠান সুলতান বীযেবত্তার যতখাবন পবরচয় 
বদর্য়বের্লন ততখাবন ববর্দযাত্সাহী বা সাবহতযানুরাগী বের্লন না। অর্নর্ক মর্ন কর্রন দয, 
দগৌর্ের অবধ্কাাংে সুলতান সাবহতযানুরাগী বের্লন এবাং তােঁরা কববর্দর রােসভায় সমাদর 
করর্তন। বকন্তু প্রকৃত সতয হল এই দয, রােসভায় সাবহর্তযর পৃির্পাষকতা ও গুিী 
সমাদর প্রথম লক্ষ করা দগল সুলতান রুকনুিীন বারবক োর্হর আমর্ল। বাাংলায় ইসলাবম 
োসন কার্য়ম হর্ল অর্নক পাঠান-সুলতান কবব পবিতর্দর দথর্ক রামায়ি-মহাভারত-
ভাগবর্তর গল্প শুনর্ত আগ্রহী হন। অনুবাদ রচনায় তােঁর্দর উদু্বদ্ধ কর্রন। দযমন, চট্টগ্রার্মর 
োসনকতো পরাগল খােঁ ও তােঁর সুর্যাগয পুত্র েুবে খােঁ তােঁর্দর বহনু্দ সভাকববর্দর বদর্য়  
মহাভারত অনুবাদ কবরর্য় দনন। সাবহতয-অনুবার্দর এই ধ্ারার মাধ্যর্ম সমার্ে 



 

 

অসাম্প্রদাবয়ক ঔদার্যের েববই ফুর্ে ওর্ঠ। সমাে-সাংসৃ্কবতর পুনগেঠর্ন এই ঔদাযে 
ববর্েষভার্ব সহায়ক হয়। 

প্রাক  চচতনযযুর্গ বাাংলার্দর্ে মুসবলম রােনয-পৃির্পাষকতায় রামায়ি-মহাভারত-
ভাগবর্তর অনুবাদ করর্ত দদখা বগর্য়বেল এর্দর্ের বাঙাবল কববর্দর। আমরা োবন 
দগৌর্েশ্বর্রর কার্ে দলাক পাঠ কর্র কৃবত্তবাস ওঝা ফুর্লর মালা ও পট্টবস্ত্র উপহার স্বরূপ 
দপর্য়বের্লন। মালাধ্র বসুও দয দগৌর্েশ্বর্রর কাে দথর্ক ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ কাবয বাাংলায় 
অনুবাদ করার েনয প্রোংসনীয় ‘গুিরাে খান’ উপাবধ্লাভ কর্রবের্লন, বতবন সম্ভবত 
রুকনুিীন বারবক োহ। এই কথার প্রমাি স্বরূপ অবসতকুমার বর্ন্দযাপাধ্যার্য়র মিবয 
প্রবিধ্ানর্যাগয। ‘বাাংলা সাবহর্তযর ইবতবৃত্ত’ গ্রর্ের প্রথম খর্ি বতবন মালাধ্র্রর পবরচয় 
বদর্ত বগর্য় রুকনুবিন বরবকোর্হর কথা বর্লবের্লন — 

“রুকনুবিন বরবকোহ  ১৪৫৯-৭৪ িীীঃ অর্ের মর্ধ্য রােত্ব কর্রবের্লন। দদখা 
যার্ে, কবব এই অনুবাদকাবয রচনা শুরু কর্রন ১৩৯৫ ের্ক, অথোত্ ১৪৭৩ িীীঃ 
অর্ে। তাই মর্ন হর্ে রুকনুবিনই কববর্ক এই উপাবধ্ বদর্য়বের্লন।”১  

‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কাবয পাঠ করর্ল কববর বনর্ের দদওয়া ভবিতা পাওয়া যায়। দয 
দকার্না প্রাচীন কাবয আর্লাচনায় এবাং কববর পবরচয় বনরূপর্ি ভবিতার মূলয অপবরসীম। 
তাই এই কার্বযর অভযির্র প্রাি ভবিতাগুবলর মূলযও অর্নকোই। ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কার্বয 
প্রাি ভবিতাগুবলর মর্ধ্য কববর ‘গুিরাে খান’ নামবেই দববে বযবহৃত হর্ত দদখা বগর্য়র্ে। 
এর বাইর্র অল্প বকেু িার্ন মালাধ্র বসু নামাবঙ্কত ভবিতাও আমরা দপর্য়বে। 
‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কার্বযর প্রথম বদর্ক মালাধ্র বসু দয আত্মপবরচয় জ্ঞাপক দলাক বদর্য়বের্লন 
তা বনম্নরূপ -- 

  “বাপ ভবগরথ দমার মা ইনু্দমবত। 

         োর পুিয হইর্ত দমার নারায়র্ন মবত।। 

      েক্ষ রক্ষ সর্ব্ে ের্ন কবরয়া ববনএ। 

         গুনরাে খােঁন বর্ল কৃর্ষ্ণর ববের্য়।।”২ 

এই পাংবি দথর্ক দবাঝা যায় কববর বপতার নাম ভগীরথ আর মার্য়র নাম ইনু্দমবত। তােঁরা 
চবষ্ণব ধ্মোবলম্বী বের্লন। বপতা-মাতার পুিযফর্লই কববর অির্র কৃষ্ণভবি োগরূক হয় 
এবাং বতবন এই কাবয রচনায় মন োবনর্বে কর্রন। 



 

 

খর্গন্দ্রনাথ বমত্র মহােয় তােঁর সম্পাবদত, কবলকাতা ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত মালাধ্র 
বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কার্বযর ভূবমকা অাংর্ে মালাধ্র বসুর পবরচয় প্রদান করর্ত বগর্য় 
একবে দলাক উদৃ্ধত কর্রর্েন। দলাকবে হল-- “কায়ি কুর্লর্ত েন্ম কুলীন গ্রার্ম বাস”৩  
এবাং উি দলার্কর পৃিা সাংখযা বতবন বদর্য়র্েন শ্রীকৃষ্ণববেয়, ২-পৃীঃ। বকন্তু খর্গন্দ্রনাথ 
বমর্ত্রর সম্পাদনায় কবলকাতা ববশ্বববদযালয় দথর্ক প্রকাবেত ১৯৪৪ বিিার্ের সাংস্করি এবাং 
২০১১ বিিার্ের সাংস্করি দুবে সাংস্করিই আমরা দদর্খবে, দসখার্ন উি পৃিায় এই দলাকবে 
দনই। তাহর্ল প্রশ্ন হর্ে, বতবন দকন এইরূপ বনদেেন বদর্য় পৃিা সাংখযা উর্েখ করর্লন? 
তাহর্ল বক বতবন অনয দকাথাও এইরূপ বনদেেন দদর্খবের্লন? যবদ দদর্খ থার্কন তাহর্ল 
দকাথায় দদর্খবের্লন? এই ববষর্য় বলর্ত হয় ১৮৮৬-৮৭ বিিার্ে দকদারনাথ দত্ত 
ভবিববর্নাদ সম্পাবদত ও রাবধ্কানাথ দত্ত কতৃেক প্রকাবেত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’-এর একবে 
সাংস্করি পাওয়া যায়। পরবতেীকার্ল ১৯৪৫ বিিার্ে ঢাকা দথর্ক নন্দলাল ববদযাসাগর উি 
গ্রেবের্ক অবলম্বন কর্রই ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণববেয়’ প্রকাবেত কর্রন। দসই সম্পাবদত গ্রর্ে দের্ষর 
কর্য়কবে পাংবির্ত কববর বযবি পবরচয় সম্পর্কে নতুন বকেু তথয আর্ে। যবদও আমরা 
দসই সাংস্করিবে হার্ত পাইবন। অবমত্রসূদন ভট্টাচাযে ও রািা সুমেল সম্পাবদত 
‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ গ্রর্ে আমরা দসই পাংবিগুবল দপর্য়বে। দসই পঙবিগুবল হল—  

     “গুি নাবহ, অধ্ম মুবি, নাবহ দকান জ্ঞান। 

   দগৌর্েশ্বর বদলা নাম ‘গুিরাে খান’।। 

                         সতযরাে খান হয় হৃদয়-নন্দন। 

    তার্র আেীর্ব্োদ কর যত সাধু্ েন।। 

  দর্ি তৃি ধ্বর ববল সকর্লর ঠাবি। 

       যবদ দদাষ থার্ক গ্রর্ে, ক্ষমা-বভক্ষা চাই।। 

     কায়ি কুর্লর্ত েন্ম কুলীনগ্রার্ম বাস। 

স্বর্ে আর্দে বদর্লন প্রভু বযাস।। 

 তােঁর আজ্ঞামর্ত গ্রে কবরনু রচন। 

    বদন ভবরর্য় ‘হবর’ বল সর্ব্েেন।।”৪ 



 

 

আমার্দর অনুমান খর্গন্দ্রনাথ বমত্র মহােয় উি সম্পাবদত গ্রর্ের অবলবম্বত পুবথ সম্পর্কে 
জ্ঞাত বের্লন এবাং বতবন সম্ভবত দসই পুবথর পাঠ দথর্কই উি পাংবি গ্রহি কর্রবের্লন। 
নয়র্তা তােঁর মত অবভজ্ঞ মানুর্ষর পর্ক্ষ এমন ভুল হওয়া সম্ভব নয়।  

      উপবরউি ের্ত্র দদখা যায় কবব বলর্খর্েন-- তােঁর দকান গুি দনই, জ্ঞানও দনই এবাং 
বতবন অধ্ম। বতবন আরও বলর্খর্েন দয, দগৌর্েশ্বর তােঁর্ক নাম বদর্য়বেল ‘গুিরাে খান’। 
বকন্তু এই দগৌর্েশ্বর দক ? --তােঁর সম্পর্কে কবব বকেুই বর্লন বন। এমনবক, তােঁর নামও 
বতবন উর্েখ কর্রন বন। বকন্তু কাবযপার্ঠ দদখা যায় দগৌর্েশ্বর প্রদত্ত নামবেই বতবন বযবহার 
কর্রর্েন দববে; তুলনায় মালাধ্র বসু নাম খুব কম পাওয়া যায়। এই প্রসর্ে খর্গন্দ্রনাথ 
বমত্র মহােয় তােঁর সম্পাবদত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ গ্রর্ে বর্লর্েন—  

“র্গৌর্েশ্বর্রর প্রবত কৃতজ্ঞতা বেতীঃই হউক, বা দখতার্বর দমার্হর প্রভার্বই হউক, 
কবব তােঁহার বপতৃদত্ত নাম অর্পক্ষা রােদত্ত নার্মই পবরবচত হইর্ত দবেী ইেুক 
বের্লন ববলয়া দবাধ্ হয়।”৫   

       োনা যায় দয, দস সময়  রাো ও সুলতানর্দর মত দরবার্রর উচ্চপদি 
কমেচারীরাও সাবহতয ও োস্ত্র-চচোর দপাষকতা করর্তন। এেঁরা কবব-পবিতগর্ির 
উত্সাহদাতা দযমন বের্লন, দতমবন বনর্েরাও সুর্যাগ ও দযাগযতা মত কাবয রচনা করর্তন। 
পঞ্চদে েতােীর মধ্যভার্গর দের্ষর বদর্ক এক রােকমেচারী কবব দগৌর্েশ্বর্রর সাংবধ্েনা 
লাভ কর্রবের্লন। ইবন বধ্েমান দেলার কুলীনগ্রাম-বনবাসী মালাধ্র বসু। ইবন সম্ভবত 
সুলতান রুকনুিীন বারবক োর্হর বনকে ‘গুিরাে খান’ উপাবধ্ দপর্য়বের্লন এই কথা 
আর্গও বলা হর্য়র্ে। বকন্তু ‘মধ্যযুর্গ বাঙালী’ গ্রর্ে কালীপ্রসন্ন বর্ন্দযাপাধ্যায় এই 
দগৌর্েশ্বরদক আলাউিীন দহার্সন োহ বর্ল মর্ন কর্রর্েন। এর্ক্ষর্ত্র একবে ববষয় বলা 
প্রর্য়ােন দয, ১৮৮৬-৮৭ বিিার্ে দকদারনাথ দত্ত ভবিববর্নাদ মহােয় শ্রীকৃষ্ণববের্য়র 
দয সাংস্করি প্রকাে কর্রবের্লন তার দেষ বদর্কর একবে পর্দ শ্রীকৃষ্ণববের্য়র রচনাকাল 
সাংক্রাি একবে পদ আর্ে। দসই পদবে হল—   

                             “র্তরে পেঁচানই ের্ক গ্রে আরম্ভন। 

            চতুিেে দুই ের্ক চহল সমাপন।।”৬  

পদবে দথর্ক োনা যায় দয, ১৩৯৫ েক অথোত্ ১৪৭৩-৭৪ বিিার্ে শ্রীকৃষ্ণববের্য়র রচনা 
শুরু হয় এবাং ১৪০২ েকাে অথোত্ ১৪৮০-৮১ বিিার্ে রচনা দেষ হয়। আর আলাউিীন 



 

 

দহার্সন োহ ১৪৯৩ বিিার্ে বসাংহাসর্ন আর্রাহন কর্রন। তাহর্ল বলা যায়, দহার্সন োহ  
মালাধ্র্রর পৃির্পাষক নন। তােঁর পূর্বে দয সকল দগৌর্েশ্বর রােত্ব কর্রন তােঁর্দর একবে 
কালপবরচয় জ্ঞাপক তথয ড. সুখময় মুর্খাপাধ্যায় বদর্য়বের্লন তােঁর ‘বাাংলার ইবতহার্সর 
দুর্ো বের’ নামক গ্রর্ে। দসবে বনর্ম্ন প্রদত্ত হল— 

       নাম                                           োসনকাল 

১) নাবসরুিীন মামুদ োহ (১ম)        আনুমাবনক ৮৩৯-৮৬৪ বহবেরা/আনুমাবনক        

                                     ১৪৩৬-১৪৫৯ বিস্টাে 

২) রুকনুিীন বার বক োহ             ৮৬০-৮৮০ বহবেরা/১৪৫৫-১৪৭৬ বিস্টাে              

    (মামুদ োর্হর পুত্র)                

৩) োমসুিীন ইউসুফ োহ             ৮৭৯-৮৮৫ বহবেরা/১৪৭৪-১৪৮০ বিস্টাে 

    (বার বক োর্হর পুত্র)  

৪) বসকন্দর োহ                      ৮৮৫-৮৮৬ বহবেরা/১৪৮০-১৪৮১ বিস্টাে 

   (ইউসুফ োর্হর পুত্র?) 

৫) োলালুিীন ফর্তহ  োহ             ৮৮৬-৮৯২ বহবেরা/১৪৮১-১৪৮৭ বিস্টাে 

   (মামুদ োর্হর পুত্র)  

মামুদোহী বাংর্ের োসনকাল সমাি হবার পর বাাংলার োসন ক্ষমতা যায় সুলতান 
োহোদা ও হাবেী সুলতানগর্ির হার্ত। তার একবে তাবলকাও উি গ্রে দথর্ক পাওয়া 
যায়। তাবলকাবে বনম্নরূপ— 

          নাম                                 োসনকাল 

১) সুলতান োহোদা                      ৮৯২বহবেরা/১৪৮৭ বিস্টাে 

২) চসফুিীন বফর্রাে োহ (হাবেী)         ৮৯২-৮৯৫বহবেরা/১৪৮৭-১৪৯০ বিস্টাে 

৩) নাবসরুিীন মাহ মুদ োহ(বদ্বতীয়)         ৮৯৫-৮৯৬ বহবেরা/১৪৯০-১৪৯১ বিস্টাে  

   (হাবেী বফর্রাে োর্হর পুত্র) 



 

 

৪) োমসুিীন মুোফফর োহ (হাবেী)      ৮৯৬-৮৯৮ বহবেরা/১৪৯১-১৪৯৩ বিস্টাে 

      উি সুলতানগর্ির রােত্ব সমাি হবার পর্রই দহার্সন োহী বাংর্ের সুলতানগি 
োসন ক্ষমতায় আর্সন। দযখার্ন প্রথম সুলতান বহর্সর্ব আলাউিীন দহার্সন োর্হর 
রােত্বকাল শুরু হয় ৮৯৮-৯২৫ বহবেরা অথোত্ ১৪৯৩-১৫১৯ বিিার্ে। তাহর্ল ওপর্র 
উর্েবখত কার্বযর রচনাকালর্ক প্রামাবিক বহর্সর্ব ধ্র্র বনর্লও দদখা যার্ে দয, এই 
কার্বযর রচনা দহার্সন োর্হর বসাংহাসন আর্রাহর্ির অর্নকো আর্গই হর্য়বেল। সুতরাাং 
দহার্সন োহ মালাধ্র বসুর পৃির্পাষক হর্ত পার্রন না।   

      আবার দীর্নেচন্দ্র দসর্নর মর্ত োমসুিীন ইউসুফ  োহ  মালাধ্রর্ক ‘গুনরাে খান’ 
উপাবধ্ বদর্য়বের্লন। তােঁর মিবয—  

“মালাধ্র বসু দগৌর্েশ্বর েমসুবিন ইউসুফ  োহ  হইর্ত ‘গুিরাে খােঁ’ উপাবধ্ প্রাি 
হইয়াবের্লন…..। দসকার্লর উপাবধ্গুবল বকেু অদু্ভত রকর্মর বেল। ‘পুরন্দর খােঁ’, 
‘’গুিরাে খােঁ’ এই সমস্ত রােদত্ত দখতাব।”৭  

এই অনুমান যারা সমথেন কর্রর্েন তােঁর্দর যুবি হল কাবয রচনাকার্লই কববর উপাবধ্ 
প্রাবি ঘের্ত পার্র। মালাধ্র যখন এই কাবয বলর্খবের্লন তখন তােঁর কববত্ব খযাবত ববসৃ্তবত 
লাভ কর্র এবাং দগৌর্েশ্বর তােঁর্ক উপাবধ্ প্রদান কর্রন। বকন্তু এর্ক্ষর্ত্রও বলর্ত হয়— 
‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কাবয দলখার আরম্ভই যখন ১৪৭৩ বিিার্ে তখন মালাধ্র তার দবে 
বকেুকাল আর্গই এই উপাবধ্ প্রাি হন। কারি বহর্সর্ব আমরা বলর্ত পাবর, কার্বযর শুরু 
দথর্কই ‘গুিরাে খান’ নামাবঙ্কত ভবিতা পাওয়া যায়। অতএব ইউসুফ  োহ  নয়, সমর্য়র 
বহর্সব ধ্রর্ল বলা যায় দয বারবক োহই মালাধ্র্রর পৃির্পাষক।  

      কৃবত্তবার্সর রামায়ি অনুবাদ এবাং মালাধ্র বসুর ভাগবর্তর অনুবাদ প্রসর্ে তারাপদ 
ভট্টাচাযে মহােয় তােঁর ‘বে সাবহর্তযর ইবতহাস’ গ্রর্ে একবে বভন্ন ধ্রর্নর মত প্রকাে 
কর্রর্েন। দসই মিবযবে এখার্ন উর্েখ করা হল— 

“….. মধ্যযুগীয় ধ্মোন্ধতার বদর্ন বহু দদববাদী দপৌত্তবলক বহনু্দর ধ্মে-গ্রে 
এর্কশ্বরবাদী মুসলমার্নর কার্ে আদরিীয় হইর্ব ইহা কখনই সম্ভবপর নর্হ। 
তাহার উপর ববধ্মেী সুলতান বহনু্দর কাবয নর্হ, নােক নর্হ, এমনবক সৃ্মবত-োস্ত্র 
বা বচবকত্সা-োস্ত্র নর্হ, এর্কবার্র তাহার ধ্মে গ্রে প্রচার্র সাহাযয কবরয়াবের্লন 
ইহা অববশ্বাসয ও অস্বাভাববক। ভুবলর্ল চবলর্ব না পাঠান ববের্য়র বহু পর্র দমাঘল 



 

 

আমর্ল যখন বহনু্দ-মুসলমার্ন সম্প্রীবত দদখা বগয়াবেল এবাং বহনু্দ রােকুমারীরা 
দমাঘল হার্রর্ম পত্নীর্ত্বর অবধ্কার পাইয়াবেল, দসই কার্লও বহনু্দর উদারতম 
ধ্মেোস্ত্র উপবনষদর্ক ফারসী ভাষায় অনুবাদ করার অপরার্ধ্ সম্রাে সাোহার্নর 
পুত্র দারাবের্কাহ মুসলমান সমার্ে ‘কার্ফর’ ববলয়া ববর্ববচত হইয়াবেল এবাং 
‘কার্ফর’ হওয়ার অেুহার্তই তােঁহার প্রািদি হইয়াবেল। এইরূপ দক্ষর্ত্র দগােঁো 
পাঠান সুলতান রুকনুবিন বরবক  োহ অথবা অনয দকান সুলতান মালাধ্র ও 
কৃবত্তবাসর্ক বহনু্দ ধ্মেোস্ত্র প্রচার্র পৃির্পাষকতা কবরয়াবের্লন, এই অনুমান সমূ্পিে 
অসেত। তাোো কববদ্বর্য়র পৃির্পাষক যবদ প্রকৃত সুলতান হইর্তন, তাহা হইর্ল 
মালাধ্র্রর ভার্গয দকবল একবে সামানয উপাবধ্ (গুিরাে খান) ও কৃবত্তবার্সর 
ভার্গয একবে পার্ের পােো (উত্তরীয়) মাত্র েুবেত না। দখতার্বর সবহত প্রচুর 
ভূসম্পবত্তও লাভ হইত এবাং তর্বই সুলতানী মযোদা রক্ষা পাইত। কববদ্বয় দকান 
বহনু্দ েবমদার্রর উত্সাহ পাইয়াবের্লন, ইহা হওয়াই সম্ভব। তর্ব ভারতবষে 
অবতের্য়াবির দদে, এ দদর্ের কববর কল্পনায় ভূমযবধ্কাবরমাত্রই ‘আসমুদ্র 
বক্ষতীশ্বর’, ‘মহারাোবধ্রাে’। এরূপ দক্ষর্ত্র উত্সাহদাতা গ্রাময েবমদারও দয 
দগৌর্েশ্বর রূর্প ববিেত হইর্বন, তাহার্ত আর আশ্চযে বক। উত্সাহদাতা দগৌর্েশ্বর্রর 
নাম সবেসাধ্ারর্নর কার্ে উর্েখর্যাগয নর্হ ববলয়াই কববদ্বয় উহা প্রকাে না করাই 
বুবদ্ধমার্নর কাে ববলয়া ববর্বচনা কবরয়ার্েন।”৮  

      বকন্তু আমার্দর মর্ন হয় দয, তােঁর এই ধ্ারিা বনতািই অমূলক। কারি বববভন্ন 
বেলাবলবপ দথর্ক পাওয়া প্রমার্ির সূত্র ধ্র্র বলা যায়, বারবক োহ বনর্ে বের্লন একেন 
মহাপবিত এবাং বেলাবলবপগুবলর্ত তােঁর নার্মর সর্ে দুবে উপাবধ্ও পাওয়া যায়-- একবে 
‘অল  ফাবেল’ এবাং অনযবে ‘অল  কাবমল’। উপাবধ্ দুবের অথে উচ্চস্তর্রর পাবিতযগুর্ির 
অবধ্কারী। বারবক োহ বহনু্দ-মুসলমান বনববের্ের্ষ বববভন্ন কবব-পবিতর্দর পৃির্পাষকতা 
করর্তন। বতবন এতোই উদার মানবসকতার মানুষ বের্লন দয, রােকমেচারী বনর্য়ার্গর 
মত সভাসদ বনবোচর্নও তােঁর দকান সাম্প্রদাবয়কতা বেল না। ‘েরফনামা’ রচবয়তা ইব্রাবহম 
কায়ুম ফারুকী দযমন সুলতার্নর পৃির্পাষকতা লাভ কর্রর্েন দতমবন নরহবর ববোরদ, 
রায়মুকুে বৃহস্পবত বমশ্র প্রভৃবত সাংসৃ্কতজ্ঞ বহনু্দ পবিতগিও তােঁর রােসভায় িানলাভ 
কর্রবের্লন।  

অবমত্রসূদন ভট্টাচাযে সম্পাবদত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ গ্রর্ে আর একবে তথয পাওয়া যায়। 
দসবে হল--  কৃবত্তবার্সর আত্মকাবহবনর্ত ‘গন্ধবে খােঁ’ ও ‘গন্ধবে রায়’ নার্ম আরও দুের্নর 



 

 

পবরচয় পাওয়া বগর্য়র্ে। গন্ধবে রার্য়র প্রকৃত নাম সম্ভবতীঃ দগাববন্দ বসু, আর গন্ধবে খােঁ 
সম্ভবত দগাপীনাথ বসু। এই দুই সর্হাদর সুলতার্নর বপ্রয়পাত্র হবার ফর্ল ধ্নাধ্যক্ষ ও 
রােস্বববভার্গর মন্ত্রী হর্য় উি নার্ম পবরবচত হন। োনা যায় দয, এেঁরা বের্লন আবার 
‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’-এর রচবয়তা মালাধ্র বসুর জ্ঞাবতভ্রাতা। গন্ধবে রায় ও গন্ধবে খােঁ যবদ সুলতান 
বারবক োর্হর অনুগ্রহ লাভ কর্র থার্কন তাহর্ল মালাধ্র বসুও একই সুলতার্নর 
অনুগৃহীত হওয়া সম্ভব। কারি মালাধ্র বসুর প্রাি উপাবধ্ ‘’গুিরাে খােঁ’ বা ‘’গুিরাে 
খান’। আবার েয়ানন্দ তােঁর ‘চচতনযমেল’ কার্বয কববর্ক ‘গুিরাে েত্রী’ রূর্প উর্েখ 
কর্রর্েন— 

“গুিরাে েত্রী             তনয় মহােয় 

নানা মর্হাত্সব কবর। 

দদবখিা প্রকাে            ঠাকুর হবরদাস 

রহাইল চরর্ি ধ্বর।।”৯  

এই ‘েত্রী’ পদবে বঠক দকান ধ্রর্নর পদ তা বনবশ্চতরূর্প বলা যায় না।  

      কবব মালাধ্র তােঁর বনর্ের পবরচয় বদর্ত বগর্য় বর্লবের্লন -- ‘কায়ি কুর্লর্ত েন্ম 
কুলীন গ্রার্ম বাস’, বকন্তু এই ববষর্য় হলফ কর্র বলা যায় না দয, মালাধ্র্রর েন্মিান 
কুলীন গ্রাম, নাবক বতবন কুলীন গ্রার্ম বসবত িাপন কর্রবের্লন। অবেয বধ্েমান দেলার 
অিগেত কুলীন গ্রাম নার্ম একবে গ্রাম এখনও বতেমান আর্ে। চচতনযর্দব রামানন্দ বসুর্ক 
উর্িেয কর্র মালাধ্র্রর ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’-এর দয প্রোংসা কর্রবের্লন দসখার্ন কুলীনগ্রার্মর 
ববর্েষ কথা আর্ে, ‘শ্রীচচতনযচবরতামৃত’ কার্বযর মধ্যলীলা, পঞ্চদে পবরর্ের্দ কবব 
কৃষ্ণদাস োবনর্য়র্েন -- 

“কুলীনগ্রামীর্র কর্হ সম্মান কবরয়া। 

       প্রতযে আবসর্ব যাত্রায় পট্টর্ডারী চলয়া।। 

গুিরােখান চকল ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’। 

     তাহা এক বাকয তােঁর আর্ে দপ্রমময়।। 

                         ‘নর্ন্দর নন্দন কৃষ্ণ দমার প্রািনাথ’। 

                         এইবার্কয ববকাইনু তােঁর বাংর্ের হাথ।। 



 

 

              দতামার কা কথা, দতামার গ্রার্মর কুকু্কর। 

             দসহ দমার বপ্রয়-- অনযেন রহু দূর।।”১০  

োনা যায় দয, চচতর্নযর সমকার্ল বাাংলার্দর্ে চবষ্ণব ধ্মে চচোর অনযতম দকন্দ্ররূর্প 
কুলীনগ্রার্মর ববর্েষ খযাবত হর্য়বেল। দীর্নশ্চন্দ্র দসন োবনর্য়র্েন— 

“কুলীনগ্রার্মর বসুবাংে ববর্েষ প্রবতপবত্তোলী বের্লন। গ্রামখাবন দুগে সাংরবক্ষত 
বেল; এই পর্থর যাত্রীগি বসু মহােয়বদর্গর বনকে হইর্ত ‘ডুবর’ প্রাি না হইর্ল 
েগন্নাথ তীর্থে যাইর্ত পাবরর্তন না।”১১  

এই সময় সতযরাে খান ও রামানর্ন্দর দনতৃর্ত্ব কুলীনগ্রার্ম একবে কীতের্নর দল চতবর 
হয়। নীলাচর্ল রথযাত্রার সময় এই কীতেনীয়া সম্প্রদায় মহাপ্রভুর সর্ে কীতের্ন অাংেগ্রহি 
করর্তন। চচতনযচবরতামৃর্তর মধ্যলীলা ত্রর্য়াদে পবরর্ের্দ এই প্রসর্ে আর্ে— 

“কুলীন-গ্রার্মর এক কীত্তেনীয়া সমাে। 

    তাহা নৃতয কর্র রামানন্দ সতযরাে।।”১২ 

এই কুলীনগ্রাম দথর্ক প্রবত বত্সর রথযাত্রার সময় অর্নর্ক মহাপ্রভুর্ক নীলাচর্ল বগর্য় 
দেেন কর্র আসর্তন। কবথত আর্ে দয, একবার ‘পািুববেয়’ উত্সর্ব েগন্নাথ দদর্বর 
রর্থর দবে দকানভার্ব বেেঁর্ে দগর্ল দসই দবে চতবর কর্র আনবার দাবয়ত্ব চচতনযর্দব 
সতযরাে ও রামানন্দর্ক বদর্য়বের্লন। কুলীনগ্রার্মর বসু বাংর্ের চতবর করা দসই পট্টর্ডারী 
নীলাচর্ল দপৌঁর্োর্ল রথযাত্রায় েগন্নাথর্দর্বর ‘র্েষ অবধ্িান’ সম্পন্ন হত। 
চচতনযচবরতামৃর্তর মধ্যলীলার চতুদেে পবরর্ের্দ এই প্রসর্ে বলা আর্ে-- 

“কুলীনগ্রামী রামানন্দ সতযরাে খান। 

     তােঁর্র আজ্ঞা বদল প্রভু কবরয়া সম্মান--।। 

                         এই পট্টর্ডারীর তুবম হও যেমান। 

      প্রবতবর্ষে আবনর্ব দডারী কবরয়া বনম্মোি।। 

   এত ববল বদলা তােঁর্র বেেঁো পট্টর্ডারী। 

       ইহা দদবখ কবরর্ব দডারী অবত দৃঢ় কবর।। 



 

 

      এই পট্টর্ডারীর্ত হয় দের্ষর অবধ্িান--। 

    দেমূবত্তে ধ্বর দযেঁহ দসর্ব ভগবান।।”১৩ 

কুলীন গ্রার্মর বসু-বাংে আেও এই সম্মান দভাগ কর্র চর্লর্েন। প্রবত বের রথযাত্রার 
সময় এই বাংর্ের পট্টর্ডারী নীলাচর্ল বনর্য় যাওয়া হয়। এই বসু বাংর্ের আবদ বাসিান 
দকাথায় বেল তা োনা যায় না। শুধু্ োনা যায় দয, এই বসু বাংে মাহীনগর সমােভুি 
কুলীন কায়ি বেল।  

      ১৩৪০ বোর্ের ‘কায়ি সমাে’ পবত্রকার আষাঢ় ও শ্রাবি সাংখযায় শ্রীপ্রমথনাথ দঘাষ 
মহােয় ‘কবব গুিরাে খােঁ বাংে’ প্রবর্ন্ধ মালাধ্র বসুর একবে বাংে-তাবলকা প্রদান 
কর্রবের্লন। আমরা খর্গন্দ্রনাথ বমর্ত্রর সম্পাবদত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ গ্রে দথর্ক উি বাংে-
তাবলকাবে বনর্ম্ন তুর্ল ধ্রবে। এই ববষর্য় খর্গন্দ্রনাথ বমত্র মহােয় বর্লবের্লন — 

“কুলীনগ্রার্মর বসু-বাংর্ের আবদ বাসিান দকাথায় বেল তাহা োনা যায় না। এই 
বসু-বাংে মাহীনগর-সমােভুি বের্লন। কুলবের প্রমাি অনুসার্র দেরথ বসু 
ইেঁহার্দর আবদ পুরুষ। আবদেূর্রর যর্জ্ঞ কানযকুব্জ হইর্ত দয পােঁচেন কায়ি 
আবসয়াবের্লন, দেরথ বসু তােঁহার্দর অনযতম। মালাধ্র বসু দেরথ হইর্ত 
ত্রর্য়াদে পযোর্য়র।”১৪  

বাংেতাবলকাবে হল-- ১ম-- দেরথ, ২য়-- কৃষ্ণ, ৩য়-- ভবনাথ, ৪থে-- হাংস, ৫ম-- মুবি, 
৬ি-- দার্মাদর, ৭ম-- অনি, ৮ম-- গুিাকর, ৯ম-- মাধ্ব, ১০ম-- শ্রীপবত, ১১ে-- 
দযার্গশ্বর, ১২ে-- ভগীরথ, ১৩ে-- গুিরাে খােঁ। এখার্ন দদখা যার্ে কুলেীর্ত মালাধ্র 
নামবে দনই। বতবন সবেত্রই ‘গুিরাে খােঁ’ নার্ম উর্েবখত হর্য়র্েন।  

      আবার দকদারনাথ দত্ত ভবিববর্নাদ মহাের্য়র দদওয়া বাংেতাবলকাবে একেু বভন্ন। 
দসই তাবলকাবেও বনর্ম্ন দদওয়া হল— ১ম-- দেরথ বসু, ২য়-- কুেল বসু, ৩য়-- শুভেঙ্কর 
বসু, ৪থে--হাংস বসু, ৫ম-- মুবিরাম বসু(মাহীনগর), ৬ি-- দার্মাদর বসু, ৭ম-- অনিরাম 
বসু, ৮ম-- গুিীনায়ক বসু, ৯ম-- মাধ্ব বসু, ১০ম-- শ্রীপবত বসু, ১১ে-- কৃপারাম বসু, 
১২ে-- ভগীরথ বসু, ১৩ে-- মালাধ্র বসু। দুবে তাবলকায় পাথেকয অর্নকোই দচার্খ 
পের্লও সাদৃর্েযর বদক দথর্ক বলা যায়-- (১) দেরথ বসু দুবে তাবলকার্তই বসু বাংর্ের 
আবদ পুরুষ অথোত্ দেরথ বসু দথর্কই কুলীন গ্রার্মর বসু বাংর্ের আরম্ভ; (২) মালাধ্র 
বসু দেরথ দথর্ক অধ্স্তন ত্রর্য়াদে পুরুষ; (৩) এই বাংে মাহীনগর সমােভুি বেল। বকন্তু 



 

 

একবে কথা বলা প্রর্য়ােন দয, এই কুলেীর প্রামাবিকতা বনর্য় অর্নক মতর্ভদ আর্ে 
তাই মালাধ্র্রর বাংে পবরচয় সম্বর্ন্ধ দকার্না বির বসদ্ধার্ি উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। 
আবার মালাধ্র বসু দগৌর্েশ্বর্রর নাম বর্ল যান বন। যবদ দগৌর্েশ্বর্রর নাম বর্ল দযর্তন 
তাহর্ল তােঁর সবঠক সময়কাল বনিেয়ও সহে হত। যবদও গ্রর্ের রচনাকাল জ্ঞাপক দলাক 
দথর্ক বলা যায় দয, মালাধ্র্রর আববভোবকাল ওই সমর্য়র দথর্ক দববে দূর্র নয়। ববমান 
ববহারী মেুমদার তােঁর ‘পােঁচেত বত্সর্রর পদাবলী’-গ্রর্ে োবনর্য়র্েন— 

“শ্রীচচতর্নযর আববভোর্বর পূর্বে পঞ্চদে েতােীর্ত চারেন পদকতো আববভূেত 
হইয়াবের্লন—ববদযাপবত, চিীদাস, মালাধ্র বসু গুিরাে খান এবাং 
মাধ্র্বন্দ্রপুরী।….. মালাধ্র বসু শ্রীচচতর্নযর ের্ন্মর বকেুবদন পূর্বে ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ 
রচনা কর্রন। তােঁহার বােী বেল বধ্েমান দেলার কুলীনগ্রার্ম। তােঁহার উপাবধ্ বেল 
গুিরাে খান । তােঁহার বাংর্োদ্ভব সতযরাে খান  ও রামানন্দ বসু প্রভুর বপ্রয়পাত্র 
বের্লন।”১৫  

আমরা োবন দয, মালাধ্র্রর দপৌত্র (মতাির্র পুত্র) রামানন্দ বসু শ্রীচচতর্নযর একেন 
পাষেদ বের্লন। আর শ্রীচচতর্নযর আববভোব ১৪০৭ ের্ক হর্য়বেল। হারাধ্ন দর্ত্তর পুবথ 
অনুযায়ী শ্রীচচতর্নযর আববভোর্বর পােঁচ বের পূর্বে ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ রচনা সমাি হয়। তাই 
এই বহর্সর্ব মালাধ্র বসুর কাল এই সমর্য়র কাোকাবে বলর্ল অসেত হয় না। তবুও 
কথা হল-- ওই একবে মাত্র পুবথর ওপর বভবত্ত কর্র মালাধ্র বসুর সময় বা শ্রীকৃষ্ণববের্য়র 
রচনাকাল বনবশ্চতভার্ব বলা যায় না।  

এখন মালাধ্র বসু রবচত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কার্বযর সাধ্ারি পবরচয় দের্ন দনই। 
বাাংলায় প্রথম কৃষ্ণলীলা কাবয মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ বযাসর্দর্বর শ্রীমদ্ভাগবত 
অনুসরর্ি দলখা। শ্রীমদ্ভাগবত বলবখত হর্য়বেল সাংসৃ্কত ভাষায়। সাধ্ারি দলার্কর পর্ক্ষ 
সাংসৃ্কত ভাষা দবাধ্গময না হবার কারর্ি মালাধ্র বসু তা সরল ও সহের্বাধ্য বাাংলা ভাষায় 
বলখর্ত প্রয়াসী হন। কাবযমর্ধ্য বতবন োবনর্য়র্েন— 

  “ভাগবত অথে েত পয়ার্র বােঁবধ্য়া। 

         দলাক বনস্তাবরর্ত কবর পােঁচাবল রবচয়া।।”১৬ 

আমরা োবন দয, তুকেী অবভযার্নর পর পঞ্চদে েতােী দথর্ক ইাংর্রে অবধ্কার্রর পূবেকাল 
অথোত্ অিাদে েতােীর মধ্যভাগ পযেি বাাংলা সাবহতয মূলত গীবতমূলক বেল। অথোত্ 



 

 

বাাংলা কাবয তখনও পযেি পো বা আবৃবত্ত করার েনয শুধু্ মাত্র বলবখত হত না। মবন্দরা, 
মৃদে সহর্যার্গ একাকী বা দলবদ্ধভার্ব দকান মবন্দর্র বা পালাগান গাইবার েনযও রবচত 
হত। শ্রীকৃষ্ণববেয় কাবযও হয়ত এই রকম গান গাইবার েনযই রবচত হর্য়বেল। কার্বযর 
বভতর্র বববভন্ন রাগ-রাবগিীর উর্েখ দদর্খ এই কথা হলফ কর্রই বলা যায়। মালাধ্র বসু 
মূলত মধ্যযুর্গর বাাংলা সাবহর্তযর অনুবাদ োখার কবব রূর্পই বচবিত। দীর্নেচন্দ্র দসন 
তােঁর ‘বেভাষা ও সাবহতয’ গ্রর্ে মালাধ্র্রর প্রসে প্রথম আর্লাচনা কর্রন। বতবনও অনুবাদ 
োখার মর্ধ্যই কবব মালাধ্রর্ক উপিাবপত কর্রর্েন—  

“১৩৯৫ ের্ক (১৪৭৩ খৃীঃ) মালাধ্র বসু ভাগবর্তর বোনুবার্দ প্রবৃত্ত হন ও সাত 
বত্সর্র দেম ও একাদে স্কর্ন্ধর অনুবাদ সমাধ্ান কর্রন। এই অনুবাদ-গ্রর্ের 
নাম ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’,….।”১৭ 

আর্লাচয কাবযবের্ক অনুবাদ োখার মর্ধ্য ধ্রা হর্লও মালাধ্র দয তােঁর ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ 
কার্বয ভাগবতর্ক হুবহু অনুবাদ কর্রনবন দস কথাও বতবন োবনর্য়র্েন। এই কার্বয 
মালাধ্র্রর বন্দনা অাংর্ের দুবে পঙ বি বনর্য় পবিতর্দর মর্ধ্য মতববর্রাধ্ আর্ে। দসই 
পঙ বি দুবে হল— 

“ভাগবত শুবন আবম পবির্তর মুর্খ । 

     দলৌকীক কবহল দলাক সুন মহাসুর্খ ।।”১৮  

কববর কথা অনুযায়ী এই পয়ার দুবের অথে করর্ল দােঁোয় দয, বতবন পবির্তর মুর্খ ভাগবত 
শুর্ন দলৌবকক ভার্ব তা বিেনা কর্রর্েন। এখান দথর্কই অর্নর্কর অনুমান মালাধ্র সাংসৃ্কত 
োনর্তন না, এবাং বতবন মূল ভাগবর্তর সর্ে প্রতযক্ষভার্ব পবরবচত বের্লন না। বতবন 
পবির্তর মুর্খ শুর্ন এই কাবয বলর্খর্েন। বকন্তু এই ধ্ারিা সবঠক নয়। কারি মালাধ্র্রর 
দয পাবির্তযর অভাব বেল না, এই কাবয তার বহু সাক্ষয বহন কর্র। তাহর্ল এখার্ন প্রশ্ন 
থার্ক, ঐ দুবে পয়ার কবব দকন বযবহার কর্রর্েন ? অনুবমত হয়, এই দুবে পঙবির অথে 
এই দয, ভাগবত অবভজ্ঞ দকান পবির্তর কার্ে ভাগবর্তর অথে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর্র 
বতবন দলৌবকক ভার্ব তার অথে বলর্খর্েন। এই ববষর্য় দীর্নেচন্দ্র দসন তােঁর ‘বেভাষা ও 
সাবহতয’ গ্রর্ে বলর্খর্েন— 

“শ্রীকৃষ্ণ-ববের্য়র কবব সাংসৃ্কতোর্স্ত্র ববর্েষ বুযত্পন্ন বের্লন। মূল গ্রর্ের সর্ে 
শ্রীকৃষ্ণ-ববেয় বমলাইয়া দদবখর্ল অনুবমত হইর্ব, মালাধ্র বসু শুধু্ কথকবদর্গর 



 

 

মুর্খ শুবনয়া ভাগবত প্রিয়ন কর্রন নাই, বতবন স্বয়াং ভাগবত েীকা বেপ্পনীর সবহত 
ববর্েষভার্ব পাঠ কবরয়াবের্লন। দসকার্ল বঠক অক্ষর্র অক্ষর্র বমলাইয়া অনুবাদ 
করার পদ্ধবত প্রচবলত বেল না; ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববেয়’ও দসরূপ অনুবাদ নর্হ, তর্ব মূর্লর 
সর্ে কতকো ভাষাগত সাংস্রব না আর্ে এমন নর্হ।”১৯  

      মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কাবয কর্য়কবে নার্ম পবরবচত। গ্রে মর্ধ্য কবব 
‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’, ‘র্গাববন্দববেয়’, ‘র্গাববন্দমেল’ নাম ঘুবরর্য় বফবরর্য় বযবহার কর্রর্েন। 
যথা--  

   ১)  “েক্ষ রক্ষ সর্ব্ে ের্ন কবরয়া ববনএ। 

           গুিরাে খান বর্ল কৃর্ষ্ণর ববের্য়।।”২০  

                      ২)  “েয় েয় সে চহল সকল ভূবর্ন। 

                             ‘র্গাববন্দববেয়’ গুনরােখােঁন ভর্ন।।”২১ 

আবার দদখা যায় কার্বযর দয সব অাংর্ে কবব বলরার্মর কাবহবন বিেনা কর্রর্েন দসখার্ন 
‘বর্লর ববেয়’ েেবে বতবন বযবহার কর্রর্েন— 

   “বর্লর ববেয় নর সুন এক মর্ন। 

         গুিরাে খােঁন বর্ল দগাববন্দ চরর্ন।।”২২  

সাধ্ারিত এই ভার্ব গ্রর্ে বববভন্ন সময় বববভন্ন নাম বযবহার করার ফর্ল গ্রর্ের আসল 
নাম বক তা বনর্য় একবে সাংেয় উপবিত হত। বকন্তু কবব মালাধ্র দস সুর্যাগ রার্খন বন। 
কারি গ্রর্ের দববেরভাগ োয়গায় ‘র্গাববন্দববেয়’ নাম বযবহার করা হর্লও বতবন 
‘কৃষ্ণববেয়’ নামবেও বযবহার কর্রর্েন সমান ভার্ব। এই প্রসর্ে বলর্ত হয় দয, ঢাকা 
দথর্ক প্রকাবেত নন্দলাল ববদযাসাগর সম্পাবদত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ কার্বযর এক িার্ন কার্বযর 
নাম শুধু্মাত্র ‘কৃষ্ণববেয়’ দদখা যায়। আমরা উি গ্রেবে হার্ত পাইবন। তাই অবমত্রসূদন 
ভট্টাচাযে ও সুমেল রািা সম্পাবদত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ গ্রে  দথর্ক উি পাংবিগুবল তুর্ল 
ধ্রবে— 

“শ্রীভাগবত গ্রে বযাসর্দব চকল। 

     গুিরাে খান তাহা পােঁচালী রবচল।। 



 

 

  কৃষ্ণববেয় থুইল পােঁচালীর নাম। 

     সর্ব্েেন-মর্নারথ, অবত অনুপাম।। 

        কৃষ্ণববেয় পুবথ না থার্ক সবার ঘর্র। 

                           থার্ক ঘর্র, যা’র্ক কৃষ্ণ অনুগ্রহ কর্র।।”২৩ 

মর্ন হয় ‘কৃষ্ণ’ এবাং ‘র্গাববন্দ’ নাম সমাথেক হবার কারর্িই কবব দুবে নামই বযবহার 
কর্রর্েন। বকন্তু আমার্দর অনুমান এই বিেনা কববর বনর্ের নয়। পরবতেী কার্লর দকার্না 
বলবপকর্রর দ্বারা বা দকার্না গার্য়র্নর দ্বারা এই পবরবতেন সাবধ্ত হর্য়বেল। তর্ব এই 
বববরি দথর্কও দবাঝা যায় দয, কাবযবে ‘কৃষ্ণববেয়’ নার্মই পবরবচবত লাভ কর্রবেল। 
কার্বযর নাম ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ বহর্সর্ব প্রাধ্ানয পাবার বপের্ন অনয একবে কারি থাকর্ত 
পার্র। মহাপ্রভু শ্রীচচতনযর্দব নীলাচর্ল অবিানকার্ল সতযরাে খান ও রামানন্দ বসুর্ক 
উর্িেয কর্র এই গ্রে সম্পর্কে প্রোংসা কর্র কাবযবের্ক ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ নার্ম অবভবহত 
কর্রবের্লন। তাই দসই কারর্িই চবষ্ণব সমার্ে তা শ্রীকৃষ্ণববেয় নার্ম প্রবসদ্ধ হর্য়বেল।  

     কবব মালাধ্র বসু ভবিতায় তােঁর কার্বযর নাম কখর্না ‘র্গাববন্দববেয়’ আবার কখর্না 
‘কৃষ্ণববেয়’ বর্লর্েন। এখন প্রশ্ন হল ভাগবত নার্মর প্রবসদ্ধ পুরার্ির অনুবাদ হর্লও 
কবব নামকরর্ি ‘ভাগবত’ েে বযবহার না কর্র ‘ববেয়’ ের্ের বযবহার করর্লন দকন? 
‘ববেয়’ ের্ের আবভধ্াবনক বা আক্ষবরক অথেই বা বক ? এই প্রসর্ে ডীঃ দীর্নেচন্দ্র দসর্নর 
মিবয—  

“র্েষ স্কর্ন্ধ শ্রীকৃর্ষ্ণর দদহতযাগ ববিেত হইয়ার্ে, এইেনযই দবাধ্ হয় 
‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ নাম দদওয়া হইয়ার্ে, প্রাচীনকার্ল ‘মৃতুয’ বা ‘যাত্রা’ এই দুই অর্থে 
‘ববেয়’ েে বযবহৃত হইত। ভগবতী দযবদন পৃবথবী হইর্ত চকলাস গমন কর্রন 
দসই বদন ‘ববেয়ার বদন’ নার্ম পবরবচত।”২৪ 

সুকুমার দসন তােঁর ‘বাোলা সাবহর্তযর কথা’ গ্রর্ে োবনর্য়র্েন—  

“অর্নর্ক ধ্ারিা কবরয়া থার্কন দয, প্রাচীন বাোলা সাবহর্তয ‘মেল ও ববেয়’ কাবয 
ববলয়া দুই স্বতন্ত্র প্রকার্রর কাবযধ্ারা বতেমান বেল। এই ধ্ারিা বনতািই ভুল। 
একই কার্বযর বববভন্ন পুেঁবথর্ত কখনও ‘মেল’ কখনও বা ‘ববেয়’ নাম পাইর্তবে। 
দযমন, মালাধ্র বসুর কাবয শ্রীকৃষ্ণববেয়, শ্রীকৃষ্ণমেল এবাং দগাববন্দমেল এই 
বতন নার্মই সমান ভার্ব সুপবরবচত বেল।”২৫  



 

 

‘প্রাচীন বাোলা সাবহর্তযর ইবতহাস’ গ্রর্ে তর্মানাে চন্দ্র দােগুি এই ববষর্য় বর্লর্েন— 

“কবব মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববেয় গ্রর্ের ‘ববেয়’ কথাবে দকহ ‘মৃতুয’ এবাং দকহ 
‘যাত্রা’ অর্থে গ্রহি কবরয়ার্েন। ভাগবর্তর দেষ স্কর্ন্ধ শ্রীকৃর্ষ্ণর দদহতযাগ ববিেত 
হইয়ার্ে। মালাধ্র বসু ১০ম-১১ে স্কন্ধদ্বয় মাত্র অনুবাদ কবরয়াবের্লন। এমতাবিায় 
অসুরববেয়ী ও ঐশ্বযেযভাবাপন্ন শ্রীকৃর্ষ্ণর ‘ববেয়যাত্রা’ অর্থে ‘ববেয়’ েেবে গ্রহি 
করাই দবাধ্ হয় অবধ্ক সেত। ববর্েষতীঃ শ্রীকৃর্ষ্ণর দদহতযাগরূপ মমোবিক কাবহনী 
বিেনা বাোলী চবষ্ণবগর্ির রুবচসম্মতও নর্হ। সম্ভবতীঃ এই েনযই কবব মালাধ্র 
বসু ইো কবরয়াই ভাগবর্তর দেষ স্কন্ধ বা ১২ে স্কর্ন্ধর অনুবাদ কর্রন নাই।”২৬  

        আবার খর্গন্দ্রনাথ বমত্র মহােয় তােঁর সম্পাবদত ’শ্রীকৃষ্ণববেয়’ গ্রর্ে বর্লর্েন—“ 
‘ববেয়’ ের্ের আবভধ্াবনক অথে মৃতুয দকাথায়ও পাওয়া যায় না। ববেয় ের্ের প্রাচীন বা 
অবোচীন বযবহার্রও মৃতুয অথে দদবখ নাই।… দদবীর গমন বা যাত্রা অর্থে ববেয় েে বযবহৃত 
হয় বর্ে, মৃতুয অর্থে বনশ্চয়ই নয়। ববেয়া কথাবে ‘ববেয়া দেমী’র সাংর্ক্ষপ।… দযখার্ন 
দগৌরব কবরয়া কাহারও গমন বা যাত্রার ববষয় ববলর্ত হয়, দসখার্ন ববেয় েে বযবহার 
কবরবার রীবত আর্ে। ইহা হইর্ত কাহারও দগৌরবময় েীবনযাত্রা বা চবরত বুঝাইর্ত ববেয় 
েে বযবহৃত হয়। ….. শ্রীকৃষ্ণ-ববেয় অর্থে শ্রীকৃর্ষ্ণর দগৌরবময় চবরতাখযান বা পরবতেী 
কার্ল দয অর্থে মেল (মাহাত্ময) েে বযবহৃত হইয়ার্ে, তাহাই অবভর্প্রত। কারি শ্রীকৃষ্ণ-
ববেয় গ্রর্ে কৃর্ষ্ণর েন্ম হইর্ত মহাপ্রয়াি পযেি ববিেত হইয়ার্ে, দকবল মহাপ্রয়াি 
নর্হ।”২৭  

পবরর্ের্ষ বলা যায়, রামায়ি অনুবাদ ও ভাগবত অনুবার্দর মর্ধ্য যর্থি পাথেকয 
আর্ে। রামায়ি অনুবাদ কর্রও বকন্তু বহনু্দ ধ্র্মের প্রকৃত অভাব দূর হয়বন। রামায়ি 
অনুবাবদত হর্য় সাবহবতযক রসায়র্ির ববর্োধ্ন হর্য়বেল। এই কাবয বেীয় েনসাধ্ারির্ক 
ধ্ামালী কার্বযর আবদম রর্সর পবরবর্তে আযে সাংসৃ্কবতর মধু্র আস্বাদ প্রদান কর্রবেল। 
বকন্তু এই অনুবার্দ সাবহবতযক প্রর্য়ােন বমের্লও ধ্মেীয় প্রর্য়ােন দমর্েবন। ‘শ্রীকৃষ্ণকীতেন’ 
দয কৃষ্ণকলঙ্ক প্রচার কর্রবেল তার কলঙ্ক দমাচন করার প্রর্য়ােন বেল। রামায়র্ির দ্বারা 
দসবে সম্ভব বেল না। তাই বলা যায়, চচতনয পূবে যুর্গ চবষ্ণব সমার্ের মর্নার্বদনা দূরীভূত 
হর্য়বেল মালাধ্র বসুর ভাগবত অনুবার্দ। শ্রীকৃষ্ণকীতের্ন লাবিত দদব-মবহমা মালাধ্র্রর 
‘শ্রীকৃষ্ণববের্য়’ আবার প্রবতিা দপর্য় অনুবাদ গ্রর্ের ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ নামবের্ক কর্র তুর্লর্ে 
সাথেক।  



 

 

এবার্র আমরা দষােে েতর্কর ভাগবত অনুবাদক রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ও তােঁর 
অনুবাবদত গ্রে ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ সম্পর্কে সাংর্ক্ষর্প দের্ন দনব।    

সাংসৃ্কত ‘ভাগবত’ অনুবার্দর ধ্ারায় বাাংলার প্রথম প্রবতবনবধ্রূর্প শ্রীচচতনয দযমন 
কবব মালাধ্র বসুর বন্দনা কর্রর্েন, দতমবন চচতর্নযর সমসামবয়ক আর একেন 
ভাগবর্তর অনুবাদক তােঁর দেহধ্নয হর্য়বের্লন। বতবন হর্লন—‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ 
কার্বযর রচবয়তা রঘুনাথ ভাগবতাচাযে। প্রাক চচতনযযুর্গ ভাগবর্তর অনুবাদক বহর্সর্ব 
মালাধ্র বসুই দযমন একমাত্র, চচতনযযুর্গ বকন্তু রঘুনাথ একমাত্র ভাগবত অনুবাদক নন। 
তবু তােঁর্কই আমরা চচতনযযুর্গ প্রবতবনবধ্িানীয় ভাগবত-অনুবাদক বহর্সর্ব গ্রহি কর্র 
থাবক। কারি ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-এর বাাংলা অনুবার্দ যােঁরা দক্ষতা দদবখর্য়বের্লন তােঁরা প্রায় 
প্রর্তযর্কই দেম এবাং একাদে স্কর্ন্ধর প্রবত আকৃি হর্য়বের্লন। বকন্তু চচতনয সমসামবয়ক 
কার্ল দয কববর্ক ভাগবর্তর দমাোমুবে সব স্কর্ন্ধর অনুবাদ করর্ত দদখা যায় বতবন হর্লন 
রঘুনাথ ভাগবতাচাযে। ‘মধ্যযুর্গর বাাংলা সাবহর্তযর তথয ও কালক্রম’ গ্রর্ে সুখময় 
মুর্খাপাধ্যায় োবনর্য়র্েন—  

“এর্দর্ে ভাগবত পুরার্ির েনবপ্রয়তা রামায়ি বা মহাভারর্তর তুলনায় দকান 
অাংর্ে কম নয়। ভাগবর্ত ববিেত কৃষ্ণলীলা অবলম্বর্ন বাাংলা ভাষায় বহু কাবয দলখা 
হর্য়র্ে। তার মর্ধ্য মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ প্রাচীনতম। বকন্তু আশ্চর্যের ববষয়, 
বাাংলা ভাষায় ভাগবতপুরার্ির অনুবাদ খুব দবেী হয়বন। দয ক’খাবন অনুবাদ গ্রর্ের 
সন্ধান পাওয়া যায়, তার মর্ধ্য রঘু পবিত নার্ম পবরবচত রঘুনাথ পবিত 
ভাগবতাচার্যের অনুবাদই সবর্চর্য় প্রবসদ্ধ ও েনবপ্রয়। এই রঘুনাথ পবির্তর 
বনবাস বেল বরাহনগর্র। ইবন ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ নাম বদর্য় ভাগবর্তর প্রথম 
নয় স্কর্ন্ধর সাংবক্ষি আকার্র এবাং দেষ বতন স্কর্ন্ধর পূিোে আকার্র অনুবাদ 
কর্রন। রঘুনাথ চচতনযর্দর্বর সমসামবয়ক ভি।”২৮  

কবব রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের পবরচয় সম্পর্কে খুব দববে বকেু োনা না দগর্লও অল্প 
বকেু তথয তােঁর সম্পর্কে পাওয়া যায়। বাাংলা সাবহর্তয মধ্যযুর্গর দয দকান কববর পবরচয় 
উদ ঘাের্ন আমরা প্রথর্মই দসই কববর রবচত কার্বযর ভবিতা, কববর আত্মপবরচয় ও 
পুবিকা অাংে দদর্খ থাবক। কারি কার্বযর এই অাংেগুবল দথর্কই কবব সম্পর্কে আমরা 
অর্নক তথয োনর্ত পাবর। বকন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ গ্রর্ের মর্ধ্য রঘুনার্থর আত্মপবরচয় 



 

 

আমরা দতমন ভার্ব দকাথাও পাইবন। শুধু্ দপর্য়বে কববর নাম, উপাবধ্ এবাং তার 
গুরুর্দর্বর পবরচয়। কবব কার্বযর ভবিতায় বলর্খর্েন— 

     ১) “ধ্ীরবের্রামবি শ্রীল-গদাধ্র োন। 

            ভাগবত আচার্যের মধু্রস-গান।।”২৯ 

                           ২) “কৃষ্ণগুিকমে, ভাই, শুন সাবধ্ার্ন। 

               কৃষ্ণর্প্রম-তরবেিী রঘুনাথ গার্ন।।”৩০ 

                           ৩) “ভবিরস গুরু গদাধ্র বের্রামবি। 

              রঘুনাথ পবির্তর দপ্রমতরবেিী।।”৩১  

উপবরউি ভবিতাগুবলর মর্ধ্য প্রথম ভবিতাবের্ত দদখা যায় কবব বনর্ের্ক ‘ভাগবত 
আচাযে’ বর্লর্েন এবাং গদাধ্র্রর নাম কর্রর্েন। বদ্বতীয় ভবিতাবের্ত তােঁর রবচত কার্বযর 
নাম ‘কৃষ্ণর্প্রম-তরবেিী’ বর্লর্েন এবাং পাোপাবে শুধু্মাত্র ‘রঘুনাথ’ েেবে নাম বহর্সর্ব 
বযবহার কর্রর্েন। তৃতীয় ভবিতায় বতবন বনর্ের নাম ‘রঘুনাথ পবিত’ বর্লর্েন। এর 
দথর্ক দবাঝা যায় দয, কববর নাম রঘুনাথ পবিত। বতবন গদাধ্র পবির্তর বেষয এবাং 
‘ভাগবতাচাযেয’ কববর উপাবধ্ বেল। োনা যায় দয, এই উপাবধ্বে মহাপ্রভু শ্রীচচতর্নযর 
দদওয়া। শ্রীচচতনযর্দব নীলাচল দথর্ক পুরীধ্ার্ম বফর্র আসবার সময় রঘুনার্থর 
বরাহনগর্রর বাবের্ত অবতবথ বহর্সর্ব এর্সবের্লন এবাং বকেুবদন দসখার্ন অবিান 
কর্রবের্লন। ব্রাহ্মি-কুমার রঘুনাথ বালযকাল দথর্কই ‘শ্রীমদ্ভাগবত’-গ্রর্ে শ্রদ্ধাবান বের্লন 
এবাং শুদ্ধ ভাগবতগর্ির কার্ে তা অধ্যয়ন কর্রবের্লন। শ্রীর্গৌরসুন্দর ‘রামর্কবল’-গ্রার্ম 
শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনর্ক কৃপা কর্র ‘োবিপুর্র’ কর্য়কবদন অবিান কর্রবের্লন। দসখান 
দথর্ক কুমারহট্ট ও পাবনহােী হর্য় বরাহনগর্র শ্রীরঘুনার্থর ভবর্ন পদাপেি কর্রন। রঘুনাথ 
‘শ্রীমদ্ভাগবত’ শ্রবি কবরর্য় মহাপ্রভুর আবতথয সত্কার কর্রবের্লন। শ্রীমহাপ্রভুও দপ্রমাববি 
হর্য় রাবত্র তৃতীয় প্রহর পযেি দপ্রমানর্ন্দ নৃতয ও শ্রীরঘুনার্থর গুি কীত্তেন কর্র তােঁর্ক 
‘ভাগবতাচাযেয’-উপাবধ্র্ত ববভূবষত কর্রবের্লন। বৃন্দাবন দাস রবচত ‘শ্রীচচতনযভাগবত’ 
গ্রর্ের অিযখর্ির পঞ্চম অধ্যার্য় দদখা যায়— 

   “তর্ব প্রভু আইর্লন বরাহনগর্র। 

     মহাভাগযবি এক ব্রাহ্মর্ির ঘর্র।। 



 

 

     দসই ববপ্র বে সুবেবক্ষত ভাগবর্ত। 

       প্রভু দদবখ ভাগবত লাবগলা পবের্ত।। 

     শুবনিা তাহান ভবির্যার্গর পঠন। 

    আববি হইলা দগৌরচন্দ্র নারায়ি।। 

         ‘র্বাল দবাল’ দবার্ল প্রভু চবকুর্ের রায়। 

                            হুঙ্কার গর্জ্েন প্রভু কর্রন সদায়।। 

         দসর্হা ববপ্র পর্ঢ় পরানর্ন্দ মগ্ন চহয়া। 

       প্রভুও কর্রন নৃতয বাহয পাসবরয়া।। 

        ভবির মবহমা দলাক শুবনর্ত শুবনর্ত। 

         পুনীঃ পুনীঃ আোে পর্েন পৃবথবীর্ত।। 

        দহন দস কর্রন প্রভু দপ্রমার প্রকাে। 

            আোে দদবখর্ত সর্ব্ের্লার্ক পায় ত্রাস।। 

                            এই মত রাবত্র বতন প্রহর-অববধ্। 

                            ভাগবত শুবনিা নাবচলা গুিবনবধ্।।”৩২ 

মহাপ্রভু রঘুনার্থর মুর্খ ভাগবত পাঠ শুর্ন বর্লবের্লন--                         

       “প্রভু দবার্ল ‘ভাগবত এমন পবঢ়র্ত। 

             কভু নাবহ শুবন আর কাহার্রা মুর্খর্ত ।। 

         এর্তর্ক দতামার নাম ভাগবতাচাযেয । 

              ইহা বই আর দকান না কবরহ কাযেয’।।”৩৩  

চচতনযভাগবর্ত উর্েবখত এই ‘মহাভাগযবি ব্রাহ্মি’ দয রঘুনাথ বযতীত আর দকউ 
নয় তা সহর্েই আমরা অনুমান করর্ত পাবর। কারি যদুনাথ দার্সর ‘োখাবনিেয়ামৃত’ 
গ্রর্ে রর্য়র্ে-- “বর্ন্দ ভাগবতাচাযেযাং দগৌরােবপ্রয়পাত্রকম ।”৩৪ অথোত্ ভাগবতাচাযে 
দগৌরার্ের অতযি বপ্রয় পাত্র। আবার কববকিেপুর্রর ‘র্গৌরগর্িার্িেদীবপকা’য় 



 

 

চচতনযর্দর্বর বপ্রয়পাত্র একেন মাত্র ভাগবতাচার্যেরই উর্েখ পাওয়া যায়। রঘুনার্থর 
পদবী দান প্রসর্ে নন্দলাল ববদযাসাগর্রর সম্পাবদত ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ গ্রর্ে একবে 
তথয পাওয়া যায়। বতবন োবনর্য়বের্লন দয, ববদযানগর্রর দদবানন্দ নার্ম এক পবিত 
সর্ব্েববদযাববোরদ, তদানীিন মহামর্হাপাধ্যায় পবিত ও শ্রীমদ্ভাগবর্তর আচাযে বের্লন। 
দকউ দকউ বর্লন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আববভোর্বর পূবে দথর্কই দদবানন্দ শ্রীমদ্ভাগবর্তর 
অবদ্বতীয় বযাখযাতা ও আচাযেয বর্ল ববখযাত হর্য়বের্লন। তবুও শ্রীমহাপ্রভু দসই দদবানর্ন্দর 
ভাগবত-বযাখযা কুবসদ্ধািপর বর্ল দক্রাধ্লীলা প্রকাে কর্রবের্লন, আর শ্রীরঘুনাথর্ক 
‘শ্রীভাগবতাচাযেয’-উপাবধ্ প্রদান কর্রবের্লন। এই সময় দথর্কই রঘুনাথ ববশ্বচবষ্ণবসভায় 
‘শ্রীভাগবতাচাযেয’ নার্ম সুপবরবচত হন। এই উপাবধ্বের প্রবত কববর আকষেি দববে বেল। 
আর দসই েনযই বনর্ের নার্মর পবরবর্তে এই উপাবধ্বেই কবব তােঁর কার্বয অবধ্ক বযবহার 
কর্রর্েন। এ কথা বলার কারি হল, রঘুনাথ শ্রীচচতর্নযর অতযি বপ্রয় পাত্র হর্য় 
উর্ঠবের্লন। আর স্বয়াং শ্রীচচতনয মহাপ্রভু কতৃেক দয উপাবধ্ প্রদান করা হল দসই উপাবধ্ 
দয কববর অতযি আদরিীয় হর্ব দসোই স্বাভাববক।  

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের মাতা বপতার নাম োনা যায় বন, কারি গ্রর্ের মর্ধ্য দকাথাও 
বতবন তা উর্েখ কর্রন বন। তর্ব বতবন দয গদাধ্র পবির্তর বেষয বের্লন দসই কথা গ্রর্ের 
মর্ধ্য একাবধ্ক বার তােঁর্ক বলর্ত দদখা যায়। রঘুনাথ বর্লর্েন দয, তােঁর গুরুর্দর্বর নাম 
গদাধ্র পবিত। এই নার্মই বতবন সবেত্র পবরবচত। কৃপা বেত ‘অর্েষ পাতকী েীব’ উদ্ধার 
করার েনযই বতবন ‘বক্ষবততর্ল’ অথোত্ পৃবথবীর্ত অবতার গ্রহি কর্রর্েন। 
‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’-গ্রর্ের প্রথম অধ্যার্য় রর্য়র্ে--  

“পবিত দগাসািী শ্রীল গদাধ্র নার্ম। 

  যােঁহার মবহমা দঘার্ষ এ বতন ভুবর্ন।। 

 বক্ষবততর্ল কৃপার্য় কবরলা অবতার। 

   অর্েষ পাতকী েীব কবরর্ত উদ্ধার।। 

চবকুেনায়ক কৃষ্ণ, চচতনয মুরবত। 

   তােঁহার অবভন্ন তত্ত্ব, সহর্ে েকবত।। 

দমার ইির্দব গুরু দস দুই চরি। 



 

 

                          দদহ-মন-বার্কয দমার দসই দস েরি।।”৩৫  

বনমাই পবির্তর মহাপ্রভু বহর্সর্ব প্রকাবেত হবার আর্গ ও পর্র দয সমস্ত বযবি 
বগে মহাপ্রভুর সাহচযে লাভ কর্রবের্লন দসই বহর্সব ধ্র্র অধ্যাপক ববমান ববহারী মেুমদার 
তােঁর  ‘র্ষােে েতােীর পদাবলী-সাবহতয’-গ্রর্ে শ্রীচচতর্নযর পবরকর বৃন্দর্ক চারবে বর্গে 
ববভি কর্রবের্লন। এই চারবে বর্গের মর্ধ্য আমরা তৃতীয় বর্গে রঘুনার্থর নাম দদখর্ত 
দপর্য়বে। বতবন কবব রঘুনার্থর পবরচয় বদর্ত বগর্য় বর্লর্েন—  

“র্ষােে েতােীর চবষ্ণববদর্গর মর্ধ্য যােঁহারা ১৫১০ িীিার্ের মর্ধ্য বনমাই 
পবির্তর সাহচযেয লাভ কবরয়াবের্লন তােঁহাবদগর্ক একবে বর্গে িাপন করা যায়। 
ইহােঁরা প্রভুর নবদ্বীপলীলার সহচর। মুরাবর গুি, নরহবর সরকার, দগাববন্দ দঘাষ, 
মাধ্ব দঘাষ, বাসু দঘাষ, দগাববন্দ আচাযে, রামানন্দ বসু, বেবানন্দ দসন, দগৌরীদাস, 
মুকুন্দ দত্ত, পরমানন্দ গুি, বাংেীবদন, যদুনাথ, কববচন্দ্র, বলরাম দাস ও েঙ্কর 
দঘাষ এই পর্নর েন কবব এই বর্গের অিগেত। প্রভুর সন্নযাস গ্রহর্ির পর্র যােঁহারা 
তােঁহার সাংস্পর্েে আবসবার দসৌভাগয লাভ কবরয়াবের্লন, তােঁহাবদগর্ক তৃতীয় বর্গের 
অিভুেি করা যায়। ইহােঁর্দর মর্ধ্য প্রধ্ান হইর্তর্েন শ্রীরূপ দগাস্বামী, রঘুনাথ দাস 
দগাস্বামী, রঘুনাথ ভাগবতাচাযেয, কানাই খুেঁবেয়া, অনি আচাযেয, দদবকীনন্দন, 
নয়নানন্দ বমশ্র ও কানুরাম দাস এই আেেন কবব।”৩৬  

উপবরউি এই মিবয দথর্ক দবাঝা যায় দয, শ্রীচচতর্নযর নবদ্বীপ-লীলার পর্নর েন কববর 
মর্ধ্য রঘুনাথ বের্লন না। সন্নযাস গ্রহর্ির পর্রই রঘুনার্থর সর্ে তােঁর সাক্ষাত্কার ঘর্েবেল। 
আর দসই সময়কাল আনুমাবনক ১৫১০ বিিার্ের পরবতেী সময়। রঘুনাথ ভাগবতাচাযে 
সম্পর্কে বতবন আরও োবনর্য়র্েন— 

“বতবন স্বতন্ত্রভার্ব দকান পদ রচনা কর্রন নাই।  তর্ব তােঁহার কৃষ্ণর্প্রমতরবেিীর্ত 
এমন অর্নক অাংে আর্ে যাহা গান কবরবার উপযুি। আমরা দগািলীলা এবাং 
রাসলীলায় তােঁহার কর্য়কবে পদ বদলাম।…..পদাবলী-সাবহর্তযর মর্ধ্য জ্ঞানদার্সর 
মাত্র দুইবে পদ শ্রীমদ্ভাগবর্তর ভ্রমরগীর্তর আধ্ার্রর উপর বলবখত। ঐ পদ দুইবের 
আস্বাদন যাহার্ত পাঠকগি সমযকরূর্প কবরর্ত পার্রন দসই উর্ির্েয রঘুনাথ 
ভাগবতাচাযে কৃত ভাগবর্তর অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী হইর্ত বদর্বযান্মার্দর 
েয়বে পদ বদলাম। এই পদকয়বে কতো গীতধ্ম্মেী তাহা বলা কবঠন।”৩৭ 



 

 

আমরা অর্নক অনুসন্ধান কর্র দদর্খবে দয, ববমান ববহারী মেুমদার সম্পাবদত 
১৩৬৭ সার্ল অথোত্ ১৯৬০ বিিার্ে প্রকাবেত ‘পােঁচেত বত্সর্রর পদাবলী’ গ্রর্েই প্রথম 
ভাগবতাচাযে কৃত দুবে পদ োয়গা দপর্য়বেল। দসই পদ দুবে হল— ‘কঙ্কি-বকবঙ্কিী নূপুর্রর 
ঝনঝবন’ এবাং ‘সকৃত্ অধ্রমধু্ করাইয়া পান’। এই পদ দুবে ভাগবর্তরই অনুবাদ এবাং 
তােঁর ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ গ্রে দথর্ক আহৃত। প্রথম পদবে রাসলীলা ববষয়ক এবাং অনযবে 
হল বদর্বযান্মাদ এর। পরবতেী কার্ল ১৩৬৮ সার্ল অথোত্ ১৯৬১ বিিার্ে প্রকাবেত, ববমান 
ববহারী মেুমদার সম্পাবদত ‘র্ষােে েতােীর পদাবলী-সাবহতয’ পদাবলী সাংকলর্ন এই 
পদ দুবের সর্ে আরও কর্য়কবে পদ সাংকবলত হর্য়র্ে। এর আর্গর দকান প্রাচীন বাাংলা 
পদাবলী সাংকলর্ন ভাগবতাচার্যের পদ সাংকবলত হয় বন। এমন কী চবষ্ণব দাস সাংকবলত, 
সতীেচন্দ্র রায় সম্পাবদত ‘শ্রীশ্রীপদকল্পতরু’ সাংকলর্ন বযাসর্দব রবচত ‘শ্রীমদ্ভাগবতম’ গ্রে 
দথর্ক বতনবে দলাক (র্লাক সাংখযা ১২৬৭, ১৬৩০ ও ১৬৩১) পদ বহসর্ব গৃবহত হর্লও 
ভাগবতাচার্যের দকান পদ দসখার্ন পাওয়া যায়বন। স্বভাবতই প্রশ্ন আসা অবাির নয় দয, 
এর কারি বক ? আমার্দর অনুমান এই দয, চবষ্ণব পদাবলী সমূ্পিেভার্ব রাধ্াকৃষ্ণ 
দপ্রমতর্ত্ত্বর ওপর আধ্াবরত। আর রঘুনাথ ভাগবতাচাযে কৃত গ্রে শুধু্মাত্র ভাগবর্তর 
অনুবাদ গ্রে মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রর্ে দগাপীগর্ির উর্েখ থাকর্লও শ্রীরাধ্ার উপবিবত 
প্রাধ্ানয পায়বন। আর দসই কারর্িই ভাগবতাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ গ্রর্েও রাধ্ার 
উর্েখ পাওয়া যায় বন। তাই রঘুনাথ রবচত দকান পদ পদাবলী সাংকলর্নও োয়গা পায়বন।       

ভাগবত অনুবাদক কববর্দর পবরচয় বদর্ত বগর্য় কু্ষবদরাম দাস তােঁর ‘চবষ্ণব রস 
প্রকাে’-গ্রর্ে কবব রঘুনার্থর কথা োবনর্য়র্েন— 

“…মালাধ্র বসুর ভাগবতানুবাদ ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ মহাপ্রভুর আববভোর্বর অবযববহত 
পূর্বে ভবিভাবুকতা প্রসার্রর সহায়ক হর্য়বেল।…. ভাগবর্তর অপর ববখযাত 
অনুবাদক হর্লন মহাপ্রভুর বর্য়ার্েযি রঘুনাথ আচাযে। বৃন্দাবনপর্থ ভিসর্ে 
বমলন-বাসনায় মহাপ্রভু দবক্ষি ভ্রমর্ির পর যখন দগৌর্ে এর্সবের্লন তখন 
প্রতযাবতের্নর পর্থ বরাহনগর্র রঘুনাথ আচার্যের সর্ে বমবলত হর্য় তােঁর 
ভাগবতবযাখযা শুর্ন মুগ্ধ হর্য় তােঁর্ক ভাগবতাচাযে আখযা দদন।”৩৮  

এখার্ন লক্ষযনীয় দয বতবন রঘুনাথ আচাযের্ক মহাপ্রভুর ‘বর্য়ার্েিয’ বর্লর্েন।  রবীন্দ্রনাথ 
মাইবত আবার তােঁর ‘চচতনয পবরকর’ গ্রর্ে রঘুনার্থর পবরচয় বদর্ত বগর্য় বর্লর্েন— 



 

 

“চচতনযচবরতামৃর্তর মূল-স্কন্ধ-োখা এবাং অচদ্বত ও গদাধ্র-োখায় একেন কবরয়া 
দমাে বতনেন ভাগবতাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তন্মর্ধ্য মূল-োখার ভাগবতাচাযে 
সম্বর্ন্ধ ‘চচতনযভাগবর্ত’ ববিেত হইয়ার্ে দয মহাপ্রভু দগৌেমিল হইর্ত বদ্বতীয়বার 
নীলাচল গমন-পর্থ বরাহনগর্র ‘মহাভাগযবি এক ব্রাহ্মর্ির ঘর্র’ বগয়া 
উবঠয়াবের্লন। বতবন ভাগবত পার্ঠ ‘সুবেবক্ষত’ বের্লন এবাং তােঁহার ভাগবত-পার্ঠ 
মহাপ্রভু এতই মুগ্ধ হন দয তােঁহার পাঠকার্ল বতবন ভাবার্বর্ে ‘বাহয পােবরয়া’ নৃতয 
আরম্ভ কর্রন।”৩৯  

কৃষ্ণদাস কববরাে ববরবচত ‘চচতনযচবরতামৃত’ আবদলীলা, ১০ম পবরর্ের্দ 
শ্রীচচতনয মহাপ্রভুর সমস্ত ভিগর্ির বিেনায় ভাগবতাচার্যের নাম পাওয়া যায়। দসখার্ন 
তােঁর নাম দযভার্ব আর্ে— 

“রামদাস কববচন্দ্র শ্রীর্গাপালদাস। 

   ভাগবতাচাযেয ঠাকুর সারেদাস।।”৪০ 

এই গ্রর্ের আবদলীলা ১২ে পবরর্ের্দ অচদ্বত স্কন্ধ োখা বিের্নও একেন ভাগবতাচাযে 
রর্য়র্েন— 

“শ্রীযদুনন্দনাচাযেয অচদ্বর্তর োখা। 

       তােঁর োখা-উপোখার নাবহ হয় দলখা।। 

      বাসুর্দব দর্ত্তর বতেঁর্হা কৃপার ভােন। 

    সর্ব্েভার্ব আবশ্রয়ার্ে চচতনযচরি।। 

        ভাগবত-আচাযেয আর ববষু্ণদাস-আচাযেয। 

           চক্রপাবি-আচাযেয আর অনি-আচাযেয।।”৪১ 

কৃষ্ণদাস কববরাে দগাস্বামী শ্রীমদ  গদাধ্র োখা বিেনা সূর্ত্রও ভাগবতাচার্যের নাম উর্েখ 
কর্রর্েন— 

  “শ্রীগদাধ্র-পবিত োখার্ত মর্হাত্তম। 

  তােঁর উপোখা বকেু কবরর্য় গিন।। 



 

 

  োখার্শ্রি ধ্রুবানন্দ শ্রীধ্রব্রহ্মচারী। 

       ভাগবত আচাযেয হবরদাস ব্রহ্মচারী।।”৪২ 

আমরা বৃন্দাবন দার্সর ‘চচতনযভাগবত’ এবাং কৃষ্ণদাস কববরার্ের 
‘চচতনযচবরতামৃত’ গ্রে দঘেঁর্ে বতনেন ভাগবতাচার্যের উর্েখই দপর্য়বে। একেন 
শ্রীচচতর্নযর োখাভুি, বদ্বতীয়েন অচদ্বতাচার্যের োখাভুি এবাং তৃতীয়েন চচতনয পবরকর 
গদাধ্র পবির্তর োখাভুি। আমার্দর অনুমান দের্ষাি বযবি এবাং শ্রীচচতর্নযর োখাভুি 
ভাগবতাচাযে একই বযবি। ‘কৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ গ্রেবে দকান ভাগবতাচার্যের রবচত তা বনর্য় 
মতববর্রাধ্ আর্ে। এই প্রসর্ে ‘চচতনয পবরকর’ গ্রে দথর্কই োনা যায়— “১৩৪৪ সার্ল 
হবরদাস দঘাষাল মহােয় তােঁহার ‘শ্রীভাগবত আচার্যের লীলা প্রসে’ নামক প্রবন্ধগুবলর্ত 
োনাইয়ার্েন দয, গ্রেখাবন বরাহনগর্রর রঘুনাথ আচাযে কতৃেকই রবচত হইয়াবেল। বকন্তু 
হবরদাসবাবু তােঁহার উপবরউি বসদ্ধাি সম্বর্ন্ধ দকানও কারি প্রদেেন কর্রন নাই। অপর 
পর্ক্ষ রার্ধ্েচন্দ্র দেঠ মহােয় ‘ভাগবতাচাযে-প্রিীত বাোলা শ্রীমদ্ভাগবর্তর হস্তবলবখত পুবথ’ 
একখাবন প্রাি হইয়া ১৩০৬ সার্লর ‘সাবহতয’ পবত্রকার আষাঢ় সাংখযায় নানারূপ যুবি 
প্রদেেন কবরয়া োনাইয়াবের্লন দয, ‘চচতনযচবরতামৃর্তর’ চচতনয-োখাভুি ভাগবতাচাযে 
‘র্প্রমভবিতরবেিী’র রচবয়তা নর্হন, উি গ্রর্ের গদাধ্র-োখাভুি ভাগবতাচাযেই 
আর্লাচযমান গ্রর্ের রচবয়তা। প্রবন্ধকার দয-সকল উদৃ্ধবত বদয়ার্েন, তাহার্ত অবেয 
গদাধ্রর্কই বনীঃসর্ন্দর্হ গ্রেকার্রর গুরু ববলয়া ধ্বরয়া লইর্ত পারা যায়।”৪৩  

দকদারনাথ দত্ত ভবিববর্নাদ মহােয় আবার রঘুনার্থর ের্ন্মবতহাস দঘেঁর্ে তােঁর 
ওপর ভগবার্নর সত্তা আর্রাপ কর্র বনর্ের ‘শ্রীসর্জ্র্িাষিী’ পবত্রকার ৯ম বষে, ১২ে 
সাংখযায় োবনর্য়বের্লন— “কৃষ্ণগি ও দগৌরগি ববচার কবরয়া দদবখর্ল োনা যায় দয, 
শ্রীরাবধ্কার ‘েযাম-মঞু্জরী’ নামা সখী শ্রীর্গৌরাবতার্র শ্রীভাগবতাচাযেয। শ্রীকৃষ্ণলীলায় 
শ্রীেযামমঞু্জরী শ্রীরাধ্াকৃষ্ণর্ক কৃষ্ণগান অথোত্ েযামলীলা শ্রবি করাইর্তন। বতবনই 
শ্রীর্গৌরলীলায় শ্রীভাগবতাচাযেয হইয়া শ্রীর্গৌরাের্ক শ্রীভাগবত শ্রবি করাইয়া বনে-র্সবা 
সম্পন্ন কবরয়ার্েন; শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় শ্রীরাধ্া তােঁহার্ক ঐ দসবা দান কর্রন। শ্রীর্গৌরলীলায় 
শ্রীগদাধ্র পবিত-র্গাস্বামী তােঁহার্ক স্বীয় োখায় লইয়া শ্রীর্গৌরার্ের যথার্যাগয দসবা দান 
কবরয়াবের্লন। দসবার লক্ষি এই দয, যখন শ্রীর্গৌরাে সপাষের্দ ‘বরাহনগর্র’ তােঁহার কুর্ঞ্জ 
উপবিত হইর্লন, তখন পাদয-েলাবদ দান-র্সবা অবলম্বন না কবরয়া শ্রীভাগবতাচাযেয স্বীয় 



 

 

বসদ্ধ দসবা দয শ্রীভাগবত-পাঠ তাহাই কবরর্ত লাবগর্লন। সখীবদর্গর শ্রীরাধ্াদত্ত দসবাই 
কত্তেবয, ইহাই এই লীলায় প্রদবেেত হইল।”৪৪  

       প্রাক -চচতনয যুর্গ ভাগবর্তর একমাত্র অনুবাদক বহর্সর্ব আমরা দযমন মালাধ্র 
বসুর্ক দপর্য়বে, দতমবন চচতনয যুর্গ ভাগবর্তর অনুবাদক বহর্সর্ব অর্নর্কর কৃবতত্ব 
থাকর্লও রঘুনাথ ভাগবতাচাযে অগ্রগিয। রঘুনাথ ভাগবতাচাযে রবচত কার্বযর নাম 
‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’। কার্বযর মর্ধ্য বববভন্ন োয়গায় বতবন এই নামবেই বযবহার কর্রর্েন, 
অনয দকার্না নাম পাওয়া যায় বন। যথা— 

“ভাষায় রবচব ‘কৃষ্ণর্প্রম-তরবেিী’। 

        শুবনর্ল দগাববন্দ-র্প্রম হয়, দহন োবন।।৪৫  

       রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কার্বযর নাম দয ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ তা কবব কিেপুর্রর 
‘র্গৌরগর্িার্িেদীবপকা’ দথর্কও োনা যায়। কবব বর্লর্েন— 

     “বনবমেতা পুবস্তকা দযন কৃষ্ণর্প্রমতরবেিী। 

         শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যো দগৌরাোতযিবেভীঃ।।”৪৬ 

আবার যদুনন্দন দার্সর ‘োখাবনিেয়ামৃত’ গ্রর্ে রর্য়র্ে— 

     “বর্ন্দ ভাগবতাচাযেযাং দগৌরােবপ্রয়পাত্রকম । 

        দযনাকাবর মহাগ্রর্ো নাম্না দপ্রমতরবেিী।।”৪৭ 

      ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ কার্বযর রচনা দকান সমর্য় হর্য়বেল এই ববষর্য় গ্রর্ে কবব 
রচনাকাল সাংক্রাি দকান বনদেেন দরর্খ যান বন। এমনবক, বতবন দকার্না রাো বা 
েবমদার্রর নামও তােঁর কার্বয উর্েখ কর্রন বন। যবদ করর্তন তাহর্ল এই কার্বযর 
রচনাকাল বনিেয় সহে হত। এই প্রসর্ে ববমান ববহারী মেুমদার্রর মিবয— “শ্রীচচতর্নযর 
বা তােঁহার বেষযানুবের্ষযর বনকে অনুর্প্ররিা পাইয়া যােঁহারা পদ রচনা কবরয়ার্েন তােঁহারা 
দকহ দদর্ের সুলতান বাদোহ বা রােরােোর চােুকাবরতা কর্রন নাই।”৪৮ এই কথা 
অর্নকোই সতয। কারি চবষ্ণব কববগি দীনতার খবন।    

আমরা ১৯১১ বিিার্ে প্রকাবেত দীর্নেচন্দ্র দসর্নর ‘History of Bengali 

language and literature’ গ্রে দথর্ক একবে েবব দপর্য়বে। দসই েববর্ত দদখর্ত পাওয়া 



 

 

যার্ে, সপাষেদ শ্রীচচতনয ভগবতগীতা শুনর্েন। অনুমান করা হয় েবববে আেঁকা হয় ১৫১২-
১৫৩৩ বিিার্ের সময়কার্ল পুরী বা নীলাচর্লর রাো প্রতাপরুদ্র দদর্বর আর্দর্ে। এই 
েবববের্ত মধ্যমবি বহর্সর্ব দদখা যার্ে মহাপ্রভু শ্রীচচতনযর্ক। তােঁর ডানবদর্ক রর্য়র্েন 
প্রভু বনতযানন্দ। এোো রর্য়র্েন রঘুনাথ ভাগবতাচাযে এবাং এই েববর আর্দেকতো রাো 
প্রতাপরুদ্র দদবর্ক দদখা যার্ে সািার্ে প্রিামরত। রাোর সামর্ন একবে ময়ূর দদখা 
যার্ে। দকাথাও এই েববর বেল্পীর উর্েখ দনই। েবববে শ্রীবনবাস আচাযে নদীয়ায় বনর্য় 
বগর্য়বের্লন। োনা যায় দয, শ্রীবনবাস আচার্যের বাংেধ্রর্দর মাধ্যর্ম েবববে মহারাে 
নন্দকুমার্রর হার্ত আর্স এবাং দেষ পযেি মুবেেদাবাদ দেলার কুঞ্জঘাোয় রবক্ষত হর্য়র্ে।  

যুবধ্বির োনা তােঁর ১৯৫৮ বিিার্ে প্রকাবেত ‘শ্রীচচতর্নযর অিধ্োন রহসয’ গ্রর্ে 
প্রতাপরুদ্র দদব এবাং শ্রীচচতর্নযর েবব বনর্য় বলর্খর্েন— 

“সুন্দরানন্দ ববদযাববর্নাদ তােঁর ‘শ্রীর্ক্ষত্র’ পুস্তর্ক বলর্খর্েন : কবথত হয় দয, 
শ্রীনর্রন্দ্র সর্রাবর্রর তীর্র সপাষেদ শ্রীচচতনযর্দর্বর সনু্মর্খ শ্রীমদ্ভাগবত বযাখযারত 
শ্রীগদাধ্র পবিত দগাস্বাবমপ্রভু ও সপাষেদ শ্রীর্গৌরহবরর শ্রীপাদপদ্মমূর্ল সািাে 
প্রিত শ্রীপ্রতাপরুর্দ্রর একবে আর্লখয তােঁহার আর্দর্েই প্রকাবেত হইয়াবেল। দকহ 
দকহ বর্লন, ঐ আর্লখযরই একবে প্রবতবলবপ মুবেেদাবাদ কুঞ্জঘাোর রােবােীর্ত 
রবক্ষত আর্ে।”৪৯  

নর্গন্দ্রনাথ বসু তােঁর ১৯১১ বিিার্ে প্রকাবেত ‘The Archeological Survey of 

Mayurbhanja’ গ্রর্ের ‘Pratappur’ অধ্যার্য়র ৩৫ পৃিায় বলর্খর্েন— 

“Prataprudra had ordered a likeness of Chaitanya to be painted in 

water colours, in which the king himself is represented as lying 

prostrate before his great religious master. The painting which is a 

rare specimen of art is still preserved at Kunjaghata Rajbari, 

Murshidabad.”৫০ 

মহাপ্রভুর সর্ে দয রাো প্রতাপরুর্দ্রর সাক্ষাত্ হর্য়বেল তার প্রমাি 
‘চচতনযচবরতামৃত’ গ্রে দথর্কই লাভ করা যায়। আমরা ‘চবষ্ণব রস প্রকাে’ গ্রে দথর্ক 
‘চচতনযচবরতামৃত’ গ্রর্ের দসই অাংেেুকু তুর্ল ধ্রবে— 

                      “যদযবপ প্রতাপরুদ্র সবেগুিবান । 

          তাহার্র মবলন কর্র এক রাো নাম।।”৫১  



 

 

যুবধ্বির োনা ওরর্ফ মাবলবুর্ো ১৯৫৮ বিিার্ে প্রকাবেত তােঁর ‘শ্রীচচতর্নযর 
অিধ্োন রহসয’ গ্রর্ের দের্ষ ‘সাংবক্ষি পবরবচবত’ অধ্যার্য় প্রতাপরুদ্র দদব সম্বর্ন্ধ ববস্তাবরত 
আর্লাচনা কর্রর্েন। দসই অাংে দথর্কই োনা যায়— রাো প্রতাপরুদ্র দদব বের্লন 
নীলাচল বা পুরীর গেপবত বাংর্ের রাো। তােঁর বপতার নাম পুরুর্ষাত্তম দদব এবাং মাতার 
নাম রূপাবম্বকা। প্রতাপরুর্দ্রর বপতা পুরর্ষাত্তম দদব ১৪৯৭ বিিাে পযেি রােত্ব কর্রন। 
তারপর্র প্রতাপরুদ্র বসাংহাসর্ন আর্রাহন কর্র ঐবতহাবসকগর্ির মর্ত ১৫৪০ বিিাে পযেি 
রােত্ব কর্র বনহত হন। তােঁর রার্েযর সীমানা বেল বর্ের হুগলী ও দমবদনীপুর দেলা 
দথর্ক শুরু কর্র মাদ্রাে এর গুনু্টর দেলা পযেি এবাং দতর্লোনার অবধ্কাাংে তােঁর অধ্ীর্ন 
বেল। প্রতাপরুর্দ্রর রােধ্ানী বেল মহানদীর তীরবতেী কেক নগর। অথোত্ প্রতাপ্রুর্দ্রর 
রােত্বকাল তাহর্ল দােঁোয় ১৪৯৭ দথর্ক ১৫৪০ বিিাে।     

‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ গ্রর্ের রচনা দকান সমর্য় হর্য়বেল দসই ববষর্য় খর্গন্দ্রনাথ 
বমত্র মহােয় তােঁর সম্পাবদত ‘শ্রীকৃষ্ণববেয়’ গ্রর্ে োবনর্য়র্েন—  

“গ্রর্ের মর্ধ্য নমবিয়ায় বা ভবিতায় দকাথাও রূপ, সনাতন বা রঘুনাথ দার্সর 
নাম নাই, দকবলমাত্র শ্রীচচতনয, অচদ্বত, বনতযানন্দ, শ্রীবাস, গদাধ্র (পরবতেীকার্ল 
যােঁহা বদগর্ক পঞ্চতর্ত্ত্বর মর্ধ্য িান দদওয়া হইয়ার্ে) এবাং হবরদার্সর নাম আর্ে। 
ইহা হইর্ত অনুমান করা যাইর্ত পার্র শ্রীবৃন্দাবর্ন েয় দগাস্বামী প্রবতিা লার্ভর 
পূর্র্ব্ে অথোত্ শ্রীচচতর্নযর েীবন কার্ল বা তােঁহার বতর্রাধ্ার্নর অতযল্পকাল মর্ধ্যই 
এই গ্রে রবচত হয়।”৫২  

সুকুমার দসন তােঁর ‘History of Brajabuli Literature’ গ্রর্ে ভাগবতাচার্যের 
সময়কাল ১৫৭৬ বিিার্ের পূর্বেই োবনর্য়র্েন। বতবন এই কবব সম্বর্ন্ধ গ্রর্ের ৪৬৭ পৃিায় 
বলর্খর্েন—  

“In the Bangabasi edition of Krisna-prema tarangini there is a mixed 

Brajabuli poem. The corresponding portion of the VSP edition of the 

same work is an entirely different poem, a Bengali poem in tripodi 

metre. Raghunatha Bhagavatacarya was a follower of 

chaitanyadeva. He was a disciple of Gadadhara pandita, and lived 

at Barahanagara (modern Baranagore, a northern suburb of 

calcutta). On his way back to Nilacala from Kanai-natasala the great 

master stopped for a night at the house of Raghunatha. He was so 

pleased with Raghunatha’s recital of the Bhagavata-purana that he 



 

 

conferred on him the tittle ‘Bhagavatacarya’. Kavi- Karnapura in his 

Goura-ganoddesa-dipika (completed in saka 1498=1577 A.C.) 

mentions the Krisna-prema-tarangini. So the work must have been 

completed some time before that date.”৫৩ 

তথাবপ বলা যায় দয, এই গ্রর্ের রচনাকাল দষােে েতােীর্তই হর্য়বেল। দষােে েতােী 
বলার দপের্ন কর্য়কবে কারি রর্য়র্ে। প্রথমত সন্নযাস গ্রহর্ির পর্র চচতনযর্দব নীলাচল 
দথর্ক প্রতযাবতের্নর সময় বরাহনগর্র এক ব্রাহ্মর্ির গৃর্হ উপবিত হর্য়বের্লন এবাং 
দসখার্ন তােঁর ভাগবত পাঠ শুর্ন তােঁর্ক ‘ভাগবতাচাযে’ উপাবধ্ প্রদান কর্রবের্লন। এই কথা 
বৃন্দাবন দার্সর চচতনযভাগবর্ত পাওয়া যায়। বলাবাহুলয এই ঘেনার সময়কাল আনুমাবনক 
১৫১৪-১৫১৫ বিিাে। ‘চচতনযভাগবর্ত’ উর্েবখত ব্রাহ্মি, যােঁর্ক চচতনযর্দব ভাগবতাচাযে 
উপাবধ্ বদর্য়বের্লন বতবন দয রঘুনাথ পবিত তা আর্গই বলা হর্য়র্ে। চচতনযর্দর্বর সর্ে 
রঘুনার্থর সাক্ষাত্ পবরচয় বেল এবাং বতবন চচতনযর্দর্বর কার্েই  সুলবলত কর্ে ভাগবত 
পাঠ কর্র মহাপ্রভুর্ক আনন্দ দান কর্রবের্লন। আমার্দর মর্ত ভাগবর্তর বাাংলা অনুবাদ 
বতবন তখনও কর্রন বন, করর্ল চচতনযভাগবর্ত বনশ্চয়ই তার উর্েখ থাকত। মহাপ্রভুর 
আর্দে বের্রাধ্াযে কর্র বতবন ভাগবত বনর্য়ই েীবন কাবের্য়বের্লন এবাং শুধু্ ভাগবত 
পার্ঠ সন্তুি না দথর্ক দলৌবকক ভাষায় ভাগবত অনুবাদও কর্রবের্লন।   

 বদ্বতীয়ত ১৫৬৭ বিিার্ে ববরবচত কবব কিেপুর্রর ‘শ্রীর্গৌরগর্িার্িেদীবপকা’ গ্রর্ে 
রঘুনার্থর কৃষ্ণর্প্রমতরবেিী গ্রর্ের উর্েখ দথর্কই দবাঝা যায় দয এই কাবযবে দষােে 
েতর্কই রবচত।  

 তৃতীয়ত, সুখময় মুর্খাপাধ্যার্য়র মত অনুযায়ী ‘রঘুনাথ চচতনয দদর্বর সমসামবয়ক 
ভি’। চচতর্নযর সময়কাল ১৪৮৮ বিিাে দথর্ক ১৫৩৩ বিিাে হর্ল দসই সমর্য় রঘুনাথ 
বনতািই বালক। চচতর্নযর দদখা পাবার পর্রই বতবন ভাগবত অনুবার্দ অগ্রসর হন।   

আমরা োবন, শ্রীমদ্ভাগবত অতযি দুরূহ গ্রে। সাংসৃ্কত ও বাাংলা ভাষার ওপর 
পাবিতয না থাকর্ল এর যথাযথ অনুবাদ সম্ভব নয়। রঘুনাথ অসামানয পবিত বযবি বের্লন। 
সাংসৃ্কত ভাষার্তও বতবন বের্লন সমান পারদেেী। তাই তােঁর  ‘শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’ 
ভাগবর্তর যথাযথ অনুবাদ হর্য়, চবষ্ণব সমার্ের কার্ে দযমন পরম আদর্রর বস্তু রূর্প 
গৃহীত হর্য়র্ে, পাোপাবে দতমবন সাধ্ারি পাঠক সমার্েও তা স্বীকৃবত দপর্য়র্ে।  

 



 

 

তথযসূত্র : 

১. বর্ন্দযাপাধ্যায়, অবসতকুমার : ‘বাাংলা সাবহর্তযর ইবতবৃত্ত’(প্রথম খি), মডািে বুক 
এর্েন্সী প্রাইর্ভে বলবমর্েড, ১০ ববঙ্কম চযাোেেী বিে, কলকাতা-৭৩, প্রথম 
সাংস্করি- ১৯৫৯, পুনমুেদ্রি : ২০১৮-২০১৯, পৃিা - ৪৭৩।       

২. বমত্র, শ্রীখর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববেয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮ নাং হােরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাে 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করি- ২০১১, পৃিা - ১১। 

৩.  ঐ, ভূবমকা, কববর পবরচয়, পৃিা - i। 

৪.  ভট্টাচাযে, অবমত্রসূদন ও রািা সুমেল সম্পাবদত :  ‘মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববেয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫বড, দকেবচন্দ্র দসন বিে, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাে- মাঘ 
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সুর্বাধ্ মবেক দস্কায়ার, কলকাতা-১৩, নবম সাংস্করি, পষেত্ কতৃেক প্রথম মুদ্রি 
১৯৮৬/এ, পষেত্ কতৃেক তৃতীয় মুদ্রি, আগস্ট ২০০২/বব, পৃিা - ১৭২। 

৮.  ভট্টাচাযে, তারাপদ : ‘বে সাবহর্তযর ইবতহাস’, প্রাচীন পবে, এস গুি ব্রাদাসে প্রাইর্ভে 
বলবমর্েড, ৫৮-কিেওয়াবলস িীে, কবলকাতা-৬, প্রথম প্রকাে- আগি ১৯৬২, পৃিা 
- ১০৩-১০৪। 

৯.  ভট্টাচাযে, অবমত্রসূদন ও রািা সুমেল সম্পাবদত :  ‘মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববেয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫বড, দকেবচন্দ্র দসন বিে, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাে- মাঘ 



 

 

১৪০৯/োনুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সাংস্করি, মাঘ ১৪২৩/বইর্মলা, োনুয়াবর ২০১৭, 
পৃিা - ৬৪। 

১০.  রাধ্ার্গাববন্দ নাথ (সম্পাবদত) : ‘শ্রীশ্রীচচতনযচবরতামৃত’, কৃষ্ণদাস কববরাে দগাস্বামী 
ববরবচত, মধ্যলীলা : প্রথম খি, পঞ্চদে পবরর্েদ, সাংসৃ্কত বুক বডর্পা, ২৮/১, 
ববধ্ান সরিী, কবলকাতা-৬, তৃতীয় সাংস্করি, প্রথম প্রকাে- ১লা চবোখ, ১৪২২ 
বোে, পৃিা - ৬১৭-৬১৮। 

১১.  দসন, দীর্নেচন্দ্র : ‘বেভাষা ও সাবহতয’, বদ্বতীয় খি, অবসতকুমার বর্ন্দযাপাধ্যায় 
সম্পাবদত, পবশ্চমবে রােয পুস্তক পষেত্, আযে মযানসন (নবম তল), ৬এ রাো 
সুর্বাধ্ মবেক দস্কায়ার, কলকাতা-১৩, নবম সাংস্করি, পষেত্ কতৃেক প্রথম মুদ্রি 
১৯৮৬/এ, পষেত্ কতৃেক তৃতীয় মুদ্রি, আগস্ট ২০০২/বব, পৃিা - ১৭২। 

১২.  রাধ্ার্গাববন্দ নাথ (সম্পাবদত) : ‘শ্রীশ্রীচচতনযচবরতামৃত’, কৃষ্ণদাস কববরাে দগাস্বামী 
ববরবচত, মধ্যলীলা : প্রথম খি, ত্রর্য়াদে পবরর্েদ, সাংসৃ্কত বুক বডর্পা, ২৮/১, 
ববধ্ান সরিী, কবলকাতা-৬, তৃতীয় সাংস্করি, প্রথম প্রকাে- ১লা চবোখ, ১৪২২ 
বোে, পৃিা -৫৩৩। 

১৩.  ঐ, পৃিা - ৬০৭। 

১৪. বমত্র, শ্রীখর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববেয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮ নাং হােরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাে 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করি- ২০১১, ভূবমকা, কববর পবরচয়, পৃিা - vi। 

১৫.  মেুমদার, ববমান ববহারী : ‘পােঁচেত বত্সর্রর পদাবলী’(১৪১০-১৯১০), বেজ্ঞাসা 
পাববলর্কেন, ১৩৩ এ রাসববহারী অযাবভবনউ, কবলকাতা-২৯, প্রথম প্রকাে- মাঘ 
১৩৬৭, পৃিা - ৩৩। 

১৬.  বমত্র, শ্রীখর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববেয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮ নাং হােরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাে 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করি- ২০১১, পৃিা - ৩। 

১৭.  দসন, দীর্নেচন্দ্র : ‘বেভাষা ও সাবহতয’, বদ্বতীয় খি, অবসতকুমার বর্ন্দযাপাধ্যায় 
সম্পাবদত, পবশ্চমবে রােয পুস্তক পষেত্, আযে মযানসন (নবম তল), ৬এ রাো 



 

 

সুর্বাধ্ মবেক দস্কায়ার, কলকাতা-১৩, নবম সাংস্করি, পষেত্ কতৃেক প্রথম মুদ্রি 
১৯৮৬/এ, পষেত্ কতৃেক তৃতীয় মুদ্রি, আগস্ট ২০০২/বব, পৃিা - ১৭২।     

১৮.  বমত্র, শ্রীখর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববেয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮ নাং হােরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাে 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করি- ২০১১, পৃিা - ৩। 

১৯. দসন, দীর্নেচন্দ্র : ‘বেভাষা ও সাবহতয’, প্রথম খি, অবসতকুমার বর্ন্দযাপাধ্যায় 
সম্পাবদত, পবশ্চমবে রােয পুস্তক পষেত্, আযে মযানসন (নবম তল), ৬এ রাো 
সুর্বাধ্ মবেক দস্কায়ার, কলকাতা-১৩, নবম সাংস্করি, পষেত্ কতৃেক প্রথম মুদ্রি 
১৯৮৬/এ, পষেত্ কতৃেক তৃতীয় মুদ্রি, আগস্ট ২০০২/বব, পৃিা - ১৭৩। 

২০.  বমত্র, শ্রীখর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববেয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮ নাং হােরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাে 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করি- ২০১১, পৃিা - ১১। 

২১. ঐ, পৃিা - ৩৬। 

২২. ঐ, পৃিা - ১১২। 

২৩.  ভট্টাচাযে, অবমত্রসূদন ও রািা সুমেল সম্পাবদত :  ‘মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববেয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫বড, দকেবচন্দ্র দসন বিে, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাে- মাঘ 
১৪০৯/োনুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সাংস্করি, মাঘ ১৪২৩/বইর্মলা, োনুয়াবর ২০১৭, 
পৃিা - ৬৮। 

২৪.  দসন, দীর্নেচন্দ্র : ‘বেভাষা ও সাবহতয’, প্রথম খি, অবসতকুমার বর্ন্দযাপাধ্যায় 
সম্পাবদত, পবশ্চমবে রােয পুস্তক পষেত্, আযে মযানসন (নবম তল), ৬এ রাো 
সুর্বাধ্ মবেক দস্কায়ার, কলকাতা-১৩, নবম সাংস্করি, পষেত্ কতৃেক প্রথম মুদ্রি 
১৯৮৬/এ, পষেত্ কতৃেক তৃতীয় মুদ্রি, আগস্ট ২০০২/বব, পৃিা - ১৭৩।  

২৫.  দসন, সুকুমার : ‘বাোলা সাবহর্তযর কথা’, কবলকাতা ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮নাং 
হােরা দরাড, কবলকাতা-১৯, প্রথম প্রকাে- ১৯৩৯, পৃিা - ৭। 

২৬.  দােগুি, ড. তর্মানাে চন্দ্র : ‘প্রাচীন বাোলা সাবহর্তযর ইবতহাস’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮ নাং হােরা দরাড, কবলকাতা-১৯, পৃিা - ৩৮১। 



 

 

২৭.  বমত্র, শ্রী খর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববেয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবেত, ৪৮ নাং হােরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রথম প্রকাে 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করি- ২০১১, ভূবমকা- পৃিা - xi। 

২৮.  মুর্খাপাধ্যায়, সুখময় : ‘মধ্যযুর্গর বাাংলা সাবহর্তযর তথয ও কালক্রম’, বে, ভরদ্বাে 
অযান্ড দকাাং, ২১-এ কর্লে দরা, কবলকাতা-৯, প্রথম প্রকাে-১৯৬০, পৃিা - ৭৫।  

২৯.  বসু, নর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ববরবচত শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’, 
বেীয় সাবহতয পবরষদ, ১৩৭/১ কিেওয়াবলস  ষ্ট্রীে, কবলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাে- 
১৩১২ সাল, পৃিা - ২। 

৩০.  ঐ, পৃিা - ৩। 

৩১.  ঐ, পৃিা - ১১৫। 

৩২.  নাথ, রাধ্ার্গাববন্দ (সম্পাবদত) : ‘শ্রীচচতনযভাগবত’, অিযখি, সাধ্না প্রকােনী, 
৭৫/২ বব, রায় বাহাদুর দরাড, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাে- ফাল্গুন, ১৩৭৩, েকাো 
১৮৮৮, দফব্রুয়ারী-১৯৬৭, নবকর্লবর রথযাত্রা, আষাঢ় ১৪১৯, েুন, ২০১২, পৃিা 
- ১৯৮।   

৩৩.  ঐ, পৃিা - ১৯৮।   

৩৪.  ববদযাসাগর, নন্দলাল (সম্পাবদত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’, ময়মনবসাংহ, ঢাকা, ৪৫৯ শ্রীচচতনযাে; ৩০ দে কাবত্তেক, 
প্রকাে-১৩৫২ বোে, পৃিা - বনর্বদন অাংে। 

৩৫.  বসু, নর্গন্দ্রনাথ (সম্পাবদত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ববরবচত শ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’, 
বেীয় সাবহতয পবরষদ, ১৩৭/১ কিেওয়াবলস  ষ্ট্রীে, কবলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাে - 
১৩১২ সাল, পৃিা - ২। 

৩৬.  মেুমদার, ববমান ববহারী : ‘র্ষােে েতােীর পদাবলী সাবহতয’, বেজ্ঞাসা 
পাববলর্কেন, ১৩৩ এ, রাসববহারী অযাবভবনউ, কবলকাতা-২৯,  প্রথম প্রকাে- 
আষাঢ় ১৩৬৮, েুন ১৯৬১, পৃিা - ৫। 

৩৭.  ঐ, পৃিা - ৭০।   



 

 

৩৮.  দাস, কু্ষবদরাম : ‘চবষ্ণব রস প্রকাে’, বইপত্র, ৮বব, কর্লে দরা, কবলকাতা-০৯, 
প্রথম প্রকাে : দদাল পূবিেমা ১৩৬৬, পৃিা - ২২। 

৩৯.  মাইবত, রবীন্দ্রনাথ : ‘চচতনয পবরকর’(র্ষােে েতক), বুকলযাি প্রাইর্ভে বলবমর্েড, 
১ েঙ্কর দঘাষ দলন, কবলকাতা-৬, প্রকােকাল ১৯৬২, পৃিা - ৩৫৬।  

৪০.  নাথ, রাধ্ার্গাববন্দ (সম্পাবদত) : ‘শ্রীশ্রীচচতনযচবরতামৃত’ আবদলীলা, কৃষ্ণদাস 
কববরাে দগাস্বামী ববরবচত, সাংসৃ্কত বুক বডর্পা, ২৮/১, ববধ্ান সরিী, কবলকাতা-
০৬, প্রথম প্রকাে : ১লা চবোখ, ১৪২২ বোে, পৃিা - ৬২৭। 

৪১.  ঐ, পৃিা - ৬৪৬। 

৪২.  ঐ, পৃিা - ৬৪৮। 

৪৩.  মাইবত, রবীন্দ্রনাথ : ‘চচতনয পবরকর’(র্ষােে েতক), বুকলযাি প্রাইর্ভে বলবমর্েড, 
১ েঙ্কর দঘাষ দলন, কবলকাতা-েয়, প্রকােকাল ১৯৬২। পৃিা - ৩৫৬। 

৪৪.  ববদযাসাগর, নন্দলাল (সম্পাবদত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ববরবচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণর্প্রমতরবেিী’, ময়মনবসাংহ, ঢাকা, ৪৫৯ শ্রীচচতনযাে; ৩০ দে কাবত্তেক, 
প্রকাে-১৩৫২ বোে, পৃিা - বনর্বদন অাংে। 

৪৫.  পরমহাংস, ববষু্ণপাদ ভাগবত মহারাে (সম্পাবদত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযে ববরবচত 
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চতুর্থ অধ্যায় 

মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বযর কাবিবি গ্রন্থিা ও চবরত্র বচত্রণ 

 

বাাংলা সাবিব্তয ভাগবত অিুসারী যতগুবল কৃষ্ণমঙ্গল কাবয পাওয়া যায়, তার পর্-
প্রদর্থক বিব্সব্ব আমরা মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-ব্ক প্রর্ম স্থাব্ি রাখব্ত পাবর। কারণ 
ভাগবব্তর অিুবাদ বিব্সব্ব ‘গুণরাজ’-কৃত এই কাবযই সি-তাবরখ যুক্ত প্রর্ম কাবয। বকন্তু 
গভীর ভাব্ব বিববষ্ট বচব্ে শ্রীকৃষ্ণববজয় পাঠ করব্ল দদখা যায় দয, মালাধ্র বসু প্রকৃতপব্ে 
শ্রীমদ্ভাগবব্তর অিুবাদ কব্রি বি, বতবি কব্রবিব্লি অিুসরণ। শ্রীকৃব্ষ্ণর জীবিী অবলম্বি 
কব্র বতবি স্বাধ্ীিভাব্ব কাবয রচিা কব্রব্িি। অিুবাদ বলব্ল দয ববষয়বি দবাঝা যায় তা 
িল, মূব্লর হুবহু ভাষান্তর। বকন্তু দদখা যায়, শ্রীকৃষ্ণববজয় ভাগবব্তর হুবহু ভাষান্তর িয়। 
তাই মালাধ্র কৃত ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-দক ভাগবত অিুসারী বলাই যুবক্তযুক্ত। আমরা জাবি, 
শ্রীকৃব্ষ্ণর লীলা আস্বাদব্ির মূলত দুবি বদক-- একবি ঐশ্বযথলীলা আর অপরবি মাধু্যথলীলা। 
‘The idea of the Holy’-গ্রব্ন্থর দলখক Rudolf Otto ও ভগবাব্ির দুবি ববভাব্বর কর্াই 
উব্েখ কব্রব্িি— ঐশ্বযথ ও মাধু্যথ। মালাধ্র মূলত ঐশ্বযথভাব্বর কবব। তাই বতবি তাাঁর 
কাব্বয কৃষ্ণলীলার ঐশ্বযথভাবযুক্ত ববষয়গুবলব্কই অিুসরণ কব্রব্িি। কৃবেবাস দযমি 
রাব্মর জীবি-কর্া অবলম্বি কব্র অব্িকিা স্বাধ্ীিভাব্ব বাঙাবল গৃব্ির উপযুক্ত কব্র 
‘রামায়ণ’ রচিা কব্রবিব্লি, মালাধ্রও দতমবি কৃব্ষ্ণর চবরত্রকর্া ‘ভাগবত’ অবলম্বি কব্র 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচিা কব্রব্িি। কৃবেবাব্সর রামায়ণ কাব্বযর অবঙ্গরস দযমি বিল বীররস, 
মালাধ্রও দতমবি স্বীয় কাব্বযর প্রধ্াি উপজীবয কব্রব্িি বীররসব্ক। প্রাক-চচতিয যুব্গর 
সাধ্ারণ বাঙাবল পাঠব্করা ভাগবব্তর বিগূঢ় দার্থবিক তত্ত্ব উপলবি করব্ত সমর্থ িা িবার 
কারব্ণই মালাধ্র পাাঁচাবল আকাব্র তা রচিা কব্রব্িি, একর্া বতবি বিব্জর কাব্বয প্রর্ব্মই 
স্বীকার কব্র বিব্য়ব্িি।  

       মালাধ্র বসু কৃষ্ণলীলাব্ক বাঙাবলর িাাঁব্চ দেব্ল সাবজব্য়ব্িি। তাই তাাঁর বণথিায় 
দদখা যায়— শ্রীকৃষ্ণ সখাব্দর সব্ঙ্গ পাত দপব্ত ভাত দখব্য়ব্িি। আমরা দদবখ মরু্রায় 
গুয়া, জলপাই, কামরাঙার গাি, দুয়াব্র দুয়াব্র িাবরব্কল গাব্ির সাবর। শ্রীকৃষ্ণববজব্য় 
দকার্াও প্রাকৃবতক দসৌন্দযথ, বাৎসলয রব্সর বণথিার আবতর্যয দিই। আমরা দদবখ কবব 
সিজ-সরল ভবঙ্গব্ত অতযন্ত সাবলীলভাব্ব শ্রীকৃষ্ণ-কর্া বণথিা কব্র চব্লব্িি। 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বযর অব্িকিা অাংর্ জুব্েই শ্রীকৃব্ষ্ণর ঐশ্বযথ-ভাব প্রকাবর্ত। দসই 



 

কারব্ণই এই কাব্বয যুব্ের বণথিা ববসৃ্তত আকাব্র রব্য়ব্ি। প্রবল র্বক্তর্ালী প্রবতদ্বন্দ্বী 
অসুরব্ক অবলীলাক্রব্ম পরাভূত করার ঘিিার মব্ধ্য বদব্য় ভগবাব্ির ঐশ্বযথই প্রকার্ করা 
িব্য়ব্ি। আর এই কারব্ণই কবব উেব কতৃথক শ্রীকৃব্ষ্ণর ববশ্বরূপ দর্থি বণথিা কব্রব্িি।  

        ভারতীয় ধ্মথমব্ত ও সাবিব্তয রাধ্াকৃব্ষ্ণর দপ্রমলীলা বিব্য় দয একবি বববর্ষ্ট 
উন্মাদিা বিল, তারই অিুপম প্রকার্ দযমি আমরা জয়ব্দব্বর ‘গীতব্গাববন্দ’-এ দদবখ, 
দতমবি বাাংলা কাবযকুব্ে তার কলধ্ববি পাওয়া যায় চণ্ডীদাস, ববদযাপবতর গাব্ি। দসই 
একই ধ্ারা প্রবাবিত িব্য়ব্ি মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বয। দগৌেীয় ববষ্ণব ধ্ব্মথ 
শ্রীকৃষ্ণই স্বয়াং ভগবাি রূব্প স্বীকৃত। বকন্তু দগৌেীয় ধ্ব্মথর এই বববর্ষ্টয অবর্য মালাধ্ব্রর 
পরবতথীকাব্লর বযাপার। দকিিা, শ্রীচচতিযই এই তত্ত্ব বিরূপণ কব্রবিব্লি জািা যায়। 
যবদও দদখা যায়, মালাধ্র অব্িক আব্গই এর জিয জবম প্রস্তুত কব্র দরব্খবিব্লি। ব্রহ্মা 
কতৃথক শ্রীকৃব্ষ্ণর স্তব্ব বলব্ত দর্ািা যায়— 

“তুবম দদব বিরেি দদব প্রজাপবত। 

  তুবম দদব মব্িশ্বর তুবম উমাপবত।। 

  তুবম চন্দ্র তুবম সূযথয তুবম তারাগি। 

     তুবম বদবা তুবম রাতৃ দণ্ড প্রির েণ।। 

   তুবম জপ তুবম তপ তুবম জজ্ঞদাি। 

     তুবম দজাগ তুবম দভাগ পরম বগয়াি।। 

শ্রীবষ্ট বস্থবত প্রলয় তুবম িারায়ি। 

          দতামার বিদ্রা দস বিন্দ্রা জাবগব্ত জাগরি।। 

        বিব্লথপ দগাসাবি তুবম কবরব্ল গভথবাস। 

      দসবক বৎসল তুবম কবরব্ল প্রকার্।। 

   দমাবিয়া অসুর মার মািুস সবরব্র। 

     পৃরু্ববর ভার ির মাবরয়া অসুব্র।।”১ 



 

আমরা দদখব্ত পাবর দয, উপবরউক্ত অাংব্র্ ভগবাব্ির এব্কশ্বরবাদ, অবতারবাদ প্রভৃবত 
স্পষ্ট রূব্প অবিত িব্য়ব্ি। শ্রীকৃষ্ণববজব্য়র স্রষ্টা একর্াও বলব্ত দভাব্লি বি দয, পৃবর্বীর 
ভার িরণ এবাং অসুর দলিই ভগবাব্ির অবতাব্রর মুখয কারণ।  

       আমরা জাবি, মধ্যযুব্গ ভাগবত আস্বাদি চলত সাধ্ারণত দুবি পব্র্। এক, 
ভবক্তগ্রািয পব্র্, এবাং দুই, বুবে দযাব্গ। বকন্তু ভবক্ত যখি জ্ঞাব্ির স্থাি গ্রিণ করল তখি 
দর্ব্কই তার স্বরূপ ও প্রকৃবত অিুসন্ধাব্ির ববষয় িল। ভবক্তর অব্িক প্রকার সাংজ্ঞা র্াব্ে 
বযাখযা করা আব্ি। বকন্তু ভবক্ত অব্র্থ যখি ‘ব্প্রম’ অবধ্াবরত িল, তখি দর্ব্কই তা 
ববষ্ণবগব্ণর কাব্ি এক উচ্চ স্থাি লাভ করল। এই দপ্রব্মর দ্বারাই ধ্মথমত এবাং দার্থবিক 
দৃবষ্টভবঙ্গ গভীরভাব্ব প্রভাববত িল। আমরা জাবি দপ্রম মািব মব্ির সবথাব্পো কমিীয় 
প্রকার্। এই দপ্রম-ভবক্তর দ্বারাই ববষ্ণব সাবিব্তয কান্তাভাব্বর প্রাধ্ািয স্থাবপত িব্য়বিল। 
এই কান্তাভাব্বর পূবথাভাস পাওয়া যায় মালাধ্ব্রর কাব্বয। যখি বতবি বব্লি— 

“বাসুব্দবসুত কৃষ্ণ দমার প্রাণিার্।”২ 

বকন্তু এই কান্তাভাব্বর সূত্রস্বরূপ একবি মাত্র পাংবক্ত মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় পাওয়া 
দগব্লও বতবি এর দকাি সববস্তার বণথিা দদিবি। এই একবিমাত্র পাংবক্ত মালাধ্র শুধু্মাত্র 
কাব্বযর উৎকষথ বৃবের জিয রাব্খি বি; এর বপিব্ি বিশ্চয়ই তাাঁর দকাি উব্ের্য বিল। 
যবদও দগাপীব্প্রব্মর মবিমা শ্রীচচতব্িযর পূব্বথ উপলবি করা সিজ বিল িা। আর দস 
কারব্ণই কৃষ্ণ দযখাব্ি ববব্র্ষ দগাপীব্ক বিব্য় রাসমণ্ডলী দর্ব্ক অন্তধ্থাি কব্রবিব্লি, 
মালাধ্র দসখাব্িও রাধ্া িাম বদব্ত পাব্রি বি।   

        কবব মালাধ্র কৃত ভাগবত অিুসারী কাবযবির িাম ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’। মূলত 
শ্রীমদ্ভাগবব্তর দর্ম এবাং একাদর্ স্কন্ধ অবলম্বি কব্র বতবি এই গ্রন্থখাবি রচিা 
কব্রব্িি। ভাগবব্তর দর্ম স্কন্ধ িািা ঘিিায় পবরপূণথ। এই ঘিিাগুবলর মব্ধ্য কৃব্ষ্ণর 
ঐশ্বযথভাব এবাং মাধু্যথভাব দুবিরই প্রকার্ ঘব্িব্ি। ঐশ্বযথভাব্ব রব্য়ব্ি— ভগবাব্ির 
ভগবৎলীলা আর মাধু্যথভাব্ব দগাপীলীলার প্রকার্। কৃষ্ণলীলার ঐশ্বযথভাব বহু প্রাচীি, আর 
মাধু্যথভাব অব্পোকৃত পরবতথীকাব্লর। ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর কৃষ্ণলীলা চারবি স্থাব্ি 
সাংঘবিত িব্ত দদখা যায়। এই চারবি স্থাি িল- ব্রজভুবম, বৃন্দাবি, মরু্রা ও দ্বারকা। দর্ম 
স্কন্ধ কৃব্ষ্ণর জন্ম ও তৎসাংক্রান্ত িািা কর্া বদব্য় আরম্ভ িব্য়ব্ি। তারপর ব্রজভূবমব্ত 
কৃষ্ণলীলার িািা গুরুত্বপূণথ ঘিিার বণথিা। এরপব্রই রব্য়ব্ি বৃন্দাবিলীলা। বৃন্দাবব্িই 
ভগবাব্ির দগাপীলীলা ববণথত। ববষ্ণব কববগণ িািাভাব্ব এই মধু্রতম দগাপীলীলা আস্বাদি 



 

কব্রব্িি ও বণথিা কব্রব্িি। বৃন্দাবব্ি কৃব্ষ্ণর ঐশ্বযথভাব ও মধু্রভাব দুব্য়রই প্রকার্ 
রব্য়ব্ি। অতএব, বৃন্দাবিলীলা কৃষ্ণলীলার উব্েখব্যাগয ববষয়। এরপর কৃব্ষ্ণর মরু্রালীলা। 
মরু্রালীলার উব্েখব্যাগয ঘিিা কাংস-বধ্। সবব্র্ব্ষ রব্য়ব্ি দ্বারকালীলা। কৃষ্ণলীলার 
বববচত্র সব ঘিিা এই দ্বারকালীলাব্তই সাংঘবিত িব্য়ব্ি।  

       ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ গ্রন্থখাবি পাঠ করব্ল দদখা যায় দয, এই গ্রব্ন্থ কৃব্ষ্ণর ব্রজলীলা, 
মরু্রালীলা ও দ্বারকালীলা দববর্ প্রাধ্ািয দপব্য়ব্ি। কারণ এই বতি ভূখব্ণ্ডই কৃব্ষ্ণর বীরত্ব 
িািাভাব্ব বযক্ত িব্য়ব্ি। বৃন্দাবিলীলা অব্পোকৃত কম প্রাধ্ািয দপব্য়ব্ি। আমাব্দর মব্ি 
িয়, মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ঐশ্বযথলীলাব্কই মুখয করার কারব্ণ বৃন্দাবিলীলাব্ক কম গুরুত্ব 
বদব্য়ব্িি। বৃন্দাবিলীলায় বীরত্ব অব্পো কৃব্ষ্ণর দপ্রমলীলা অবধ্ক দদখা যায়। আর এই 
দপ্রমলীলা মূলত দগাপীলীলাব্ক দকন্দ্র কব্রই। দযব্িতু মালাধ্ব্রর লেয বিল কৃব্ষ্ণর 
ঐশ্বযথলীলা বণথিা তাই বতবি দগাপীলীলাব্ক বকিুিা এবেব্য় বগব্য়ব্িি। তব্ব বৃন্দাবিলীলার 
মূল ঘিিাগুবল বতবি অিুসরণ কব্রব্িি।    

      শ্রীমদ্ভাগবতব্ক উপজীবয কব্র গুণরাজ খাি দয কাবয বলব্খবিব্লি, তার মব্ধ্য 
শ্রীকৃব্ষ্ণর মািাত্ম্য প্রচারই তাাঁর মুখয উব্ের্য বিল। দসই উব্ের্য পূরণ করার জিয কবব 
এখাব্ি অপ্রব্য়াজিীয় অব্িক বযাপার বাদ বদব্য়ব্িি। অব্িক জায়গায় স্তব-স্তুবত বতবি 
সাংব্েব্প বব্ল এবগব্য়ব্িি, অব্িক দার্থবিক তত্ত্বও বাদ বদব্য়ব্িি। এমিবক, মূল ভাগবব্ত 
ববণথত কববত্বপূণথ রসঘি বণথিাও বতবি বজথি কব্রব্িি। বকন্তু তা সব্ত্ত্বও বলব্ত িয় মূল 
প্রবতপাদয ববষয় বণথিায় বতবি বসেিস্ত। এই প্রসব্ঙ্গ খব্গন্দ্রিার্ বমব্ত্রর মন্তবয স্মরণীয়। 
বতবি বব্লব্িি — 

“শ্রীকৃষ্ণববজয় ভাগবব্তর আেবরক অিুবাদ িব্ি। অিুবাদ িইব্ল কববর 
দমৌবলকতার পবরচয় প্রদাব্ির অবসর অল্পই ঘবিত। অিুবাদ বিসাব্ব রঘুিার্ 
ভাগবতাচাব্যথর কৃষ্ণব্প্রমতরবঙ্গণী শ্রীকৃষ্ণ-ববজয় অব্পো বিভথরব্যাগয, বকন্তু কবব 
বিসাব্ব মালাধ্রই দেষ্ঠ আসি পাইবার অবধ্কারী। মালাধ্র কাবযরস পবরব্বর্ি 
কবরয়া ভাগবতব্ক জিবপ্রয় কবরব্ত প্রয়াসী বিব্লি, এজিয বতবি ভাগবব্তর 
অব্িকাাংর্ ইচ্ছামত বাদ বদয়াব্িি। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার মূল ঘিিাগুবল প্রায় সমস্তই 
বতবি বণথিা কবরয়াব্িি। দকার্ায় বতবি মূব্লর আিুগতয কবরয়াব্িি, দকার্ায় বা 
বাদ বদয়াব্িি, দকার্ায় বা ভাগবব্তর উপব্রও রঙ ফলাইয়াব্িি তািা িা জাবিব্ল 
মালাধ্ব্রর কাব্বযর প্রকৃত মূলয আমরা বদব্ত পাবরব িা।”৩ 



 

      এযাবৎ যতগুবল কৃষ্ণমঙ্গল কাবয রবচত িব্য়ব্ি তার উৎস-গ্রন্থ মূলত ভাগবত। বকন্তু 
একর্া বলা িয়ব্তা বঠক িব্ব িা দয, শুধু্মাত্র ভাগবত কাবিবিব্কই অবলম্বি কব্র কৃষ্ণমঙ্গল 
কাবযগুবল গব্ে উব্ঠব্ি। দদখা যায় য,, ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বযর কবব মালাধ্র বসুও 
কাবযারব্ম্ভ একর্া স্বীকার কব্রি বি।  বরঞ্চ তাাঁর স্বীকাব্রাবক্তব্ত একর্াই প্রকাবর্ত িয় 
দয, বতবি ভাগবত কাবিবির বাইব্র দকাব্িা বকিুই বব্লি বি। ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এর প্রর্ম 
পৃষ্ঠাব্তই কবব জাবিব্য়ব্িি— 

“ভাগবত অর্থ জত পয়াব্র বাাঁবধ্য়া। 

       দলাক বিস্তাবরব্ত কবর পাাঁচাবল রবচয়া।।”৪ 

        অর্চ ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাবযখাবি বিববষ্ট বচব্ে পাঠ করব্ল আমরা ভাগবত ববিভূথত 
িািা কাবিবির সমাব্বর্ লেয কবর। তািব্ল এখাব্ি প্রশ্ন িল— এই রকম ঘিিা ঘিবার 
কারণ বক ? তািব্ল বক কবব কর্ার িব্লই এইসব কর্া বব্লব্িি ? এব্েব্ত্র বলব্ত িয় 
কৃষ্ণমঙ্গল পাাঁচাবলগুবল গব্ে উব্ঠব্ি কৃষ্ণকর্া অবলম্বি কব্র। আর কৃষ্ণকর্া শুধু্মাত্র দয 
ভাগবব্ত আব্ি তা িয়; ববষু্ণপুরাণ, িবরবাংব্র্ও কৃষ্ণকর্া রব্য়ব্ি। কৃষ্ণমঙ্গল কাবয রচিার 
সময় শ্রীমদ্ভাগবত কববর উপজীবয িব্লও কাবিবি বয়ব্ির সময় অিযািয পুরাব্ণর কৃষ্ণকর্া 
চব্ল আসা অস্বাভাববক বকিু িয়। আবার এবিও িব্ত পাব্র দয, কৃষ্ণলীলার কাবিবিব্ক 
প্রাকৃতজব্ির কাব্ি আকষথণীয় কব্র দতালার জিয কবব অিযািয পুরাণ দর্ব্ক বা দলাক 
প্রচবলত কৃষ্ণলীলা দর্ব্ক উপাদাি গ্রিণ কব্রব্িি। আসব্ল পঞ্চদর্ র্তব্কর দর্ষ বদব্ক 
মালাধ্র ভাগবব্তর অিুবাদ করব্লও বতবি যুগ বববর্ষ্টযব্ক অস্বীকার করব্ত পাব্রি বি। 
মালাধ্ব্রর অিূবদত গ্রব্ন্থর অবলম্বি যবদও শ্রীমদ্ভাগবত তবুও বলব্ত িয় কাবিবি গ্রন্থিা 
ও চবরত্র বচত্রব্ণ বতবি অদু্ভত কববত্ব র্বক্তর পবরচয় বদব্য়ব্িি।   

        মালাধ্র সাধ্ারণত ভাগবব্তর দর্ম-একাদর্ স্কব্ন্ধর কাবিবি বণথিা কব্রব্িি। 
দ্বাদর্ স্কব্ন্ধর কাবিবি বণথিা কব্রি বি এমি িয়, দসখাি দর্ব্ক ‘কবল ধ্মথ কর্ি’ অাংর্বি 
বতবি গ্রিণ কব্রব্িি। বকন্তু এমি কতগুবল কাবিবি তাাঁর কাব্বয পাওয়া যাব্চ্ছ দযগুবল মূল 
ভাগবব্ত দিই। আবার কতগুবল কাবিবি বতবি বণথিা কব্রব্িি দযগুবল মূল ভাগবব্ত খুব 
সাংব্েব্প রব্য়ব্ি, বকন্তু বতবি ববস্তাবরত ভাব্ব তাাঁর কাব্বয দরব্খব্িি। আবার এও দদখা 
যায়, এমি কতগুবল কাবিবি মূল ভাগবব্ত রব্য়ব্ি দযগুবল মালাধ্র তাাঁর কাব্বযর পব্ে 
অপ্রাসবঙ্গক মব্ি কব্র তা পবরতযাগ কব্রব্িি। শ্রীকৃষ্ণববজব্য় ভাগবত ববিভূথত কী কী 
কাবিবি জায়গা দপব্য়ব্ি, দকাি দকাি কাবিবি ববস্তাবরত আকাব্র রব্য়ব্ি এবাং দকাি দকাি 



 

কাবিবি বতবি এব্কবাব্রই পবরতযাগ কব্রব্িি এই ববষয়গুবলব্ক আমরা চার ভাব্গ ভাগ 
কব্র আব্লাচিা করব্ত পাবর।  

প্রর্মত, ভাগবব্ত দিই বকন্তু মালাধ্র বসুর কাব্বয রব্য়ব্ি অর্থাৎ দয কাবিবি 

     ভাগবত ববিভূথত। 

        বদ্বতীয়ত, ভাগবব্ত আব্ি বকন্তু মালাধ্র বসু তাাঁর কাব্বয স্থাি দদিবি। 

তৃতীয়ত, ভাগবব্ত রব্য়ব্ি বকন্তু সাংব্েব্প। মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ববসৃ্তবত ঘবিব্য়ব্িি। 

চতুর্থত, ভাগবব্ত রব্য়ব্ি অব্িকিা ববস্তাবরত ভাব্ব বকন্তু মালাধ্র তা সাংব্েব্প      

  বলব্খব্িি।  

এবার এব্ক এব্ক ববষয়গুবলব্ক কাবিবি গ্রন্থিার বদক দর্ব্ক আব্লাচিা করা িল।  

ভাগবত ববিভূথত কাবিবি  

         মালাধ্র বসু বা গুণরাজ খাব্ির ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাবযবি একিু মব্িাব্যাগ সিকাব্র 
পাঠ করব্ল গ্রব্ন্থর মব্ধ্য বহু জায়গায় ভাগবত ববিভূথত কাবিবির বমলি-বমেণ দদখা যায়। 
এই কাবিবিগুবল কখিও অব্িকিা অাংর্ জুব্ে আবার কখিও দিাি দিাি অাংব্র্ কাব্বয 
স্থাি দপব্য়ব্ি। ভাগবত কাবিবির মব্ধ্য এই সাংব্যাজিগুবল কাবিবির অগ্রগবতব্ত খুবই 
গুরুত্বপূণথ ভূবমকা গ্রিণ কব্রব্ি। আমরা কাবিবি ববব্েষণ সূব্ত্র দসই অাংর্গুবল উপস্থাপি 
করবি --                                       

       মঙ্গলকাবয রচিার বববর্ষ্টয দমব্িই মালাধ্ব্রর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাবযবি রবচত িব্য়ব্ি। 
গ্রব্ন্থর শুরুব্তই বববভন্ন দদবব্দবীর বন্দিা অাংর্ রব্য়ব্ি। তারপর গ্রব্ন্থর ববষয় বিব্দথর্ 
বিব্সব্ব দলাক বিস্তার ও কবলযুব্গর অন্ধকার দমাচব্ির জিয ভাগবত কাবিবি দলৌবকক 
ভাষায় বণথিার প্রবতশ্রুবত বতবি বদব্য়ব্িি। এরপব্রই মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ‘সর্ব্থলীলা’ 
অাংর্বি দরব্খব্িি। দসই অাংর্বি মূল ভাগবব্তর প্রর্ম স্কব্ন্ধর তৃতীয় অধ্যায় দর্ব্ক গৃবিত। 
দযখাব্ি ভগবাব্ির বববভন্ন অবতার ও দসই সব অবতাব্রর কারণ অবত সাংব্েব্প বযাখযা 
করা িব্য়ব্ি। এরপব্রই কাব্বয সমস্তলীলার একবি সূচী রাখা িব্য়ব্ি। তারপব্রই মালাধ্র 
মূল কাব্বয প্রব্বর্ কব্রব্িি।  



 

        প্রর্ব্ম রব্য়ব্ি পৃবর্বীর দরাদি এবাং অসুরব্দর অতযাচাব্র ভারাক্রান্ত পৃবর্বীর 
ব্রহ্মার র্রণাপন্ন িওয়ার কাবিবি। পৃবর্বীর দুুঃখকর্া শুব্ি ব্রহ্মা, মিাব্দব, ইন্দ্র ও সমস্ত 
দদবতাগণ পৃবর্বীব্ক সব্ঙ্গ বিব্য় িারায়ব্ণর বিকি উপবস্থত িি প্রবতকাব্রর প্রার্থিায়। দসই 
সময় আকার্বাণী িয় -- শ্রীভগবাি পূবথ দর্ব্কই পৃবর্বীর সাংবাদ অবগত। তখি িারায়ণ 
ব্রহ্মাব্ক অভয়দাি কব্রি এবাং ভারাবতরব্ণ িবরর জগব্ত অবতরব্ণর কর্া বব্লি। 
এরপব্রই কাংব্সর উব্দযাব্গ বসুব্দব্বর সব্ঙ্গ দদবকীর বববাি সম্পন্ন িয় এবাং বসুব্দব 
মধু্পুরী গমি কব্রি। ভবগিীর বববাব্ির পর যখি কাংস  বনু্ধজি পবরবৃত িব্য় পায়চারী 
করবিব্লি তখি বদববাণী দর্ািা যায় — 

“সুি কাংস অদু্ভত কর্া। 

বদবকী উদব্র দতার                     অষ্টম গব্ভথ দঘার 

      মৃেুথ রূপ উপবজব দতার্া।।”৫ 

এই কর্া শুব্ি কাংস ভয়াতথ বচব্ে ভগীবিব্ক বধ্ করার জিয উদযত িল। বকন্তু বসুব্দব 
তখি তাাঁব্ক এই পাপ কাজ দর্ব্ক ববরত র্াকব্ত বব্লি এবাং প্রবতশ্রুবতবে িি যখবি 
তার সন্তাি জন্মাব্ব বতবি দসই বর্শুব্ক কাংব্সর কাব্ি বদব্য় যাব্বি। এই ঘিিার পর 
বসুব্দব স্ব-স্থাব্ি বফব্র এব্স দরাবিণী দদবীব্ক ববব্য় কব্রি। কালক্রব্ম দদবকী দদবীর 
প্রর্ম গভথ ধ্ারব্ণর খবর রাজা কাংসব্ক দদওয়া িল। যর্া সমব্য় বসুব্দব ও দদবকীর পুত্র 
সন্তাি িল। আব্গর প্রবতশ্রুবত মতি বসুব্দব পুত্র দকাব্ল কব্র কাংব্সর বিকি উপবস্থত 
িব্লি। বকন্তু সুন্দর বর্শু দদব্খ কাংব্সর দয়া িল এবাং বতবি বলব্লি দয, আকার্বাণী 
অিুযায়ী এই বর্শু দর্ব্ক আমার ভব্য়র দকাি কারণ দিই। দদবকীর অষ্টম গব্ভথর সন্তাি 
আমাব্ক এব্ি দদব্ব। তুবম বিব্জর সন্তাি বিব্য় ঘব্র বফব্র যাও। এইভাব্ব এব্ক এব্ক 
দদবকী ও বসুব্দব্বর িয় পুত্র জন্ম বিল। মালাধ্ব্রর বণথিা এখাব্ি খুব সিজ সরল ও 
সাবলীল— 

                               “উপবিত পুত্র বলয়া কাংস বরাবব্র। 

     সুন্দর দদবখয়া কাংস দয়া বকল তাব্র।। 

   ইিা বিব্ত ভয় দমার িা বিল বাবি। 

     বদবকীর অষ্টম গভথ দমাব্র বদি আবি। 



 

   বলয়া জাি ঘব্র তুবম আপি কুমার। 

    তািা বলয়া দগলা বসু আপি দুয়ার।। 

    তািা িা মাবরল রাজা কাংস িরপবত। 

    বতি চাবর পাাঁচ িয় িইল উৎপবত ।। 

                          িয় জি িা মাইল কাংস মিাসএ। 

       দিিকাব্ল িারদ মুবি আইল তর্াএ।।”৬ 

বকন্তু ভাগবব্তর বণথিা এখাব্ি একিু অিযরকম। ভাগবব্ত দদখা যায়— বসুব্দব-ব্দবকীর 
প্রর্ম সন্তািব্ক বধ্ করা দর্ব্ক যখি কাংস ববরত র্াব্কি তখবি দসখাব্ি িারদ মুবি এব্স 
উপবস্থত িি। িারব্দর মুব্খ বিব্জর ববপব্দর কর্া শুব্ি কাংস তাাঁব্দর প্রবতবি পুত্রব্কই 
িতযা কব্রি। ভাগবব্তর  দর্ম স্কন্ধ প্রর্ম অধ্যাব্য় ৬৫ ও ৬৬ দোব্কই আব্ি দয, কাংস 
বসুব্দব-ব্দবকীর িয় পুব্ত্রর জন্ম দিওয়া মাত্রই এব্ক এব্ক তাাঁব্দর িতযা কব্রবিব্লি। 
ভাগবব্তর বণথিা এই রকম— 

  “ঋব্ষববথবিগথব্ম কাংব্সা যদূন  মত্বা সুরাবিবত। 

   দদবকযা গভথসমূ্ভতাং ববষু্ণাং চ স্ববধ্াং প্রবত।। 

 দদবকীাং বসুব্দবাং চ বিগৃিয বিগচেগৃথব্ি। 

     জাতাং জাতমিাং পুত্রাং তব্য়ারজির্িয়া।।”৭ 

অর্থাৎ দদববষথ িারদ এই সাংবাদ বদব্য় চব্ল যাবার পর কাংস বিবর্ত িব্লি যদুবাংর্ীয়রা 
সকব্লই দদবতা এবাং ভগবাি ববষু্ণই তাব্ক বধ্ করার জিয দদবকীর গব্ভথ জন্ম দিব্বি। 
এই কারব্ণ দস দদবকী এবাং বসুব্দবব্ক কারাগাব্র বিব্েপ করল এবাং তাাঁব্দর এক-
একবি পুত্র িওয়া মাত্রই িতযা করব্ত লাগল।   

‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ দদখা যায়, কাংস দদবকীর গভথজাত িয়বি সন্তািব্ক জব্ন্মর পব্রই 
িতযা কব্রি বি। এই কাব্বয আমরা দদবখ, দদবকীর একবি কব্র সন্তাি জন্মাবার পব্র 
বপতা বসুব্দব সব্দযাজাত প্রবতবি সন্তািব্ক বিব্য় কাংব্সর সমু্মব্খ িাবজর িি। যখি িয় 
পুত্রব্ক কাংস িতযা দর্ব্ক ববরত র্াব্কি তখি কাংব্সর কাব্ি িারদ মুবি এব্স উপবস্থত 



 

িি। িারদ কাংসব্ক তাাঁর আসন্ন ববপব্দর কর্া স্মরণ কবরব্য় দদবার পব্রই কাংস সকল 
অসুরব্দর বিব্য় মন্ত্রণা কব্রি। মালাধ্র বসু বলব্খব্িি --  

“মন্ত্রিা কবরল তব্ব সকল অসুব্র। 

     বদবকীর িয়পুত্র মাবরল একুবাব্র।।”৮ 

এখাব্ি একবি ববষয় লেয করার মত। চবরত্র বিমথাব্ণ মালাধ্র কতিা সব্চতি। কাংস 
দযখাব্ি সিজ-সরল মব্ি দদবকীর অষ্টম গব্ভথর সন্তািব্ক বধ্ করব্ব দভব্ব বাবক 
সন্তািব্দর বধ্ করা দর্ব্ক ববরত, দসখাব্ি িারব্দর মত প্রাজ্ঞ ঋবষর বাণী কখিই দয ভুল 
িয় দস কর্া বতবি অসুরব্দর জাবিব্য় বদব্চ্ছি। িারদ চবরত্রব্ক সবঠক জায়গায় উপস্থাপি 
করার েমতার জিযই কাব্বয িািকীয়তা সৃবষ্টর একবি সুব্যাগ ঘব্িব্ি। এই কৃবতত্ব অবর্যই 
মালাধ্ব্রর প্রাপয। 

         অতুঃপর কৃব্ষ্ণর জন্ম কাবিবি। দদবকীর সপ্তম গব্ভথ বলরাম এবাং অষ্টম গব্ভথ 
কৃব্ষ্ণর আববভথাব। দদবকীর যখি সাত মাস গভথ িল তখি দযাগ বিদ্রায় ভগবতী তার 
কাব্ি উপবস্থত িল। বিদ্রাচ্ছব্ল বতবি দসই গভথ দকব্ি তা দরাবিণীর উদব্র প্রবতস্থাবপত 
করব্লি। বকন্তু রাজাব্ক খবর দদওয়া িল দদবকীর গভথপাত িব্য়ব্ি। এই কর্া শুব্ি রাজা 
খুবর্ িব্লি। অিযবদব্ক দরাবিণী গুপ্ত ভাব্ব র্াকার পর বলরাব্মর জন্ম িল। িন্দ দঘাব্ষর 
ঘব্র দরাবিণী বিবশ্চব্ন্ত পুত্র বিব্য় সুব্খ বাস করব্ত লাগব্লি। এবদব্ক শ্রীকৃষ্ণ যখি 
দদবকীর গব্ভথ এল তখি কাংস ভয়াতথ বচব্ে কারাগাব্র এব্স তা বিব্জ দদব্খ বগব্য়বিব্লি, 
এই কর্া ভাগবব্ত আব্ি। বকন্তু মালাধ্র বলব্খব্িি দয, কাংস দূত মুব্খ ঐ সাংবাদ 
দপব্য়বিব্লি— 

“দদবখয়াত দতজরূপ জগব্ত অিুচব্র। 

   বদবকী উদব্র গভথ জািাইল রাজাব্র।। 

সুি সুি অব্ি রাজা কাংস িৃপবব্র। 

  দুই মাস গভথ বিল বদবকী উদব্র।”৯ 

       দদবকীর দর্মাস গভথকাব্ল বন্দীর্ালায় বদ্বগুণ প্রিরী বিযুক্ত করা িল। ভাদ্রমাব্স 
কৃষ্ণপব্ে শুভ অষ্টমী বতবর্ব্ত আকার্ দমব্ঘ আচ্ছন্ন কব্র ভগবাব্ির জন্ম িল। চাবরবদব্ক 
জয় জয় র্ব্দ িল, িদ-িদী, সমুদ্র প্রসন্ন িল। এই প্রসব্ঙ্গ আমরা মূল ভাগবব্তর সব্ঙ্গ 



 

মালাধ্ব্রর পার্থকয দদখব্ত পাবর। মালাধ্ব্রর কাব্বয কৃব্ষ্ণর জন্ম বণথিা অবত দলৌবকক 
ভাব্ব িব্য়ব্ি বকন্তু ভাগবব্ত কৃব্ষ্ণর জন্ম আধ্যাবত্ম্ক বাতাবরব্ণ ঘব্িব্ি। ভগবাি কৃব্ষ্ণর 
প্রকার্ মালাধ্ব্রর বণথিায় অব্িকিাই বফব্ক মব্ি িয়। মালাধ্ব্রর কাবয দর্ব্ক একিু 
উদািরণ বদব্ল ববষয়বি দবাঝা যাব্ব — 

“সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুভুথজ কলা। 

মকর কুণ্ডল কব্ন্নথ হৃব্দ বিমালা 

    বিরামি মাবিক মুকুি দসাব্ভ বসব্র। 

  িািারত্ন অঙ্গজ বলয়া দুই কব্র।। 

     পাএব্ত িুপুর বাব্জ স্রীবৎসাবদ পবত। 

          দবেব্ণ লবি  দসাব্ভ বাব্ম সরস্ববত।।”১০ 

এখাব্ি একবি ববষয় ভাগবত ববিভূথত। লেণীয় দয, মূল ভাগবব্ত িা র্াকব্লও মালাধ্র 
বলব্খব্িি— ‘দবেব্ি লবি দসাব্ভ বাব্ম সরস্ববত’। এবি মালাধ্ব্রর বিজস্ব কল্পিা। 
আমাব্দর অিুমাি দযব্িতু িারায়ণ বা ববষু্ণ ভাবিা দর্ব্কই কৃষ্ণ ভাবিা এব্সব্ি তাই বতবি 
ববষু্ণ-কৃষ্ণব্ক বমবলব্য় বিব্য়ই লিী প্রসঙ্গ এখাব্ি এব্িব্িি। এরপর দদবতাগণ িারায়ব্ণর 
স্তুবত করব্লি। এইসব দদব্খ বসুব্দব বক করব্বি কুল-বকিারা দভব্ব পাবচ্ছব্লি িা। তখি 
দদবকী দদবী দজােিাত কব্র িারায়ব্ণর স্তুবত করব্লি এবাং কাংস রাজার প্রসঙ্গ দিব্ি 
বব্লি দয, এই পুত্র জব্ন্মর খবর দপব্লই কাংস এব্স পুত্রব্ক িতযা করব্বি এবাং তারও 
প্রাণ দিব্বি। ভাগবব্ত এখাব্ি এই অাংব্র্ দদবকী ও বসুব্দব দুজব্িই কৃষ্ণ স্তুবত কব্রবিল। 
বকন্তু মালাধ্র শুধু্মাত্র দদবকীব্ক বদব্য় কৃষ্ণ স্তুবত কবরব্য়ব্িি। তখি কৃষ্ণ তাাঁব্ক পূবথ পূবথ 
জন্ম কর্া স্মরণ করায়। বতবি বব্লি দত্রতা যুব্গ দ্বাদর্ বৎসর বসুব্দব ও দদবকী দুজব্ি 
বিরািাব্র তপসযা কব্রবিল, ববষু্ণব্ক ভবক্ত ও স্তুবত কব্রবিল, দসইজিযই বতবি তাাঁব্দর প্রবত 
সদয় িব্য় তাাঁব্দর পুত্র পৃশ্নীগভথ রূব্প জন্মগ্রিণ কব্রবিব্লি।  বদ্বতীয় জব্ন্ম বামি রূব্প 
তাাঁব্দর ঘব্রই জন্ম িব্য়বিল। তখি উব্পন্দ্র িাব্ম জগৎ ববখযাত িব্য়বিব্লি। এখি তাাঁর 
তৃতীয় জন্ম। এই জব্ন্ম অসুরবধ্ কব্র বতবি পৃবর্বীর ভার িরণ করব্বি। এরপব্রই বতবি 
বব্লি দয, মিামায়া িন্দ দঘাব্ষর ঘব্র জব্সাদা উদব্র জন্ম গ্রিণ কব্রব্িি। বসুব্দব দযি 
তাাঁব্ক দসখাব্ি দরব্খ মিামায়াব্ক বিব্য় আব্সি। এই সব কর্া বব্ল কৃষ্ণ সুন্দর-ব্সৌময 
বর্শুরূপ ধ্ারণ করব্লি। কৃব্ষ্ণর প্রব্বাধ্ বাণীর পব্রই বসুব্দব্বর বিগে বন্ধি খুব্ল দগল, 



 

প্রিরীরা সব বিদ্রা দগল, বসুব্দব প্রফুে-বদব্ি বর্শু কৃষ্ণব্ক বিব্য় দগাকুব্লর উব্েব্র্য 
রওিা িব্লি।  

        কৃব্ষ্ণর জন্ম বৃোন্ত বণথিায় ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বয আমরা কব্য়কবি অাংব্র্ 
দগাকুব্লর িাম দদখব্ত পাই। প্রর্ম দদখা যায়, বর্শু কৃষ্ণব্ক দকাব্ল কব্র বিব্য় যাবার 
সময় এবাং বদ্বতীয়ত কাংব্সর প্রবত মিামায়ার উবক্তব্ত। মালাধ্ব্রর বণথিা— 

“সকল দ্বার মুক্ত বিল প্রিবর বিদ্রা দগল। 

  বসসু দকাব্ল বসুব্দব দগাকুল চবলল।।”১১ 

বসুব্দব যখি শ্রীকৃষ্ণব্ক বিবদ্রত জব্সাদার পাব্র্ র্াবয়ত দরব্খ মিামায়ারূপী কিযাব্ক বিব্য় 
মধু্পুবর বফব্র এব্লি তখি পুিরায় বিগে কপাি সব বন্ধ িল। এরপব্রই কাংস দূত মুব্খ 
শুিব্লি দদবকীর উদব্র সন্তাি জব্ন্মর কর্া। এখাব্ি মালাধ্ব্রর কাবিবি বয়ব্ির বাস্তবতার 
প্রর্াংসা িা কব্র পারা যায় িা। দিাি বর্শুর কান্নার র্ব্ব্দ প্রিরীরা সব দজব্গ উঠল। কবব 
বলব্খব্িি -- 

    “উঙা চুঙা কবরয়া কান্দএ কিযা খাবি। 

    বচয়াইল প্রিবর সব ক্রন্দি শুবি।।”১২ 

িবজাত কিযার ক্রন্দি শুব্ি প্রিরীরা কাংসব্ক জািাল দদবকীর সন্তাি জব্ন্মর কর্া। এই 
খবর শুব্িই কাংস ‘আউদর চুব্ল’ কারাগাব্র এব্স উপবস্থত িব্লি এবাং দদবকীর দকাল 
দর্ব্ক কিযা সন্তাি দকব্ে বিল। দদবকী অব্িক কাকুবত বমিবত কব্র বলব্লি দয, তুবম 
আমার ভাই িব্য় এই রকম চণ্ডাব্লর মত কমথ কব্রা িা। এর আব্গ তুবম আমার িয় 
পুত্রব্ক বধ্ কব্রি, তখি আবম বকিুই ববল বি । বকন্তু এবার এই কিযা দক আর দমব্রা 
িা। িারদ মুবির কর্া অিুযায়ী অষ্টম গব্ভথর পুত্র দতামার মৃতুযর কারণ। বকন্তু এব্তা 
কিযা। এর দর্ব্ক দতামার দকাব্িা ভয় দিই। বকন্তু দুষ্ট কাংস তার দকাব্িা কর্াই িা শুব্ি 
কিযা দকব্ে বিব্য় বর্লার ওপর দুই পা ধ্ব্র বিব্েপ করল। তখিই দদবী মিামায়া 
অষ্টভুজা রূপ ধ্ারণ করব্লি এবাং কাংসব্ক বলব্লি --     

 “দতামাব্ত মাবরব্ত বিল পুরূস রতি। 

       দগাকুব্ল ত আব্ি দসই জবন্মল এখি।।”১৩ 



 

         কৃব্ষ্ণর জন্মকাবিবি অাংব্র্ বলবখত এই কর্ার অর্থ িল, দতামাব্ক দয বধ্ করব্ব 
দস দগাকুব্ল বােব্ি। ভাগবব্ত আমরা মিামায়াব্ক দপব্য়বি, বকন্তু মিামায়ার উবক্তব্ত 
‘ব্গাকুল’ িামবির উব্েখ ভাগবব্ত দিই। ভাগবব্তর দর্ম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যাব্য় আব্ি— 

“বকাং ময়া িতয়া মন্দ জাতুঃ খলু তবান্তকৃৎ। 

     যত্র ক্ক বা পূবথর্ত্রুমথা বিাংসীুঃ কৃপণান  বৃর্া।।”১৪ 

এখাব্ি ‘যত্র ক্ক’ র্ব্দ দুবি বযবিাব্রর অর্থ ‘ব্কাব্িা এক জায়গায়’। জািা যায় ‘ববষু্ণপুরাণ’, 
‘িবরবাংব্র্ও’ দগাকুব্লর িাম দিই। তািব্ল প্রশ্ন আসা অবান্তর িয় দয, মালাধ্র এই িামবি 
দকার্া দর্ব্ক দপব্লি ?  অিুমাি করা দযব্ত পাব্র এই ‘ব্গাকুল’ িামবির এখাব্ি বযবিার 
মালাধ্ব্রর বিজস্ব কল্পিা প্রসূত। জব্ন্মর পর কৃষ্ণব্ক দযব্িতু দগাকুব্ল স্থািান্তবরত করা 
িব্য়বিল এবাং দগাকুব্লই দস দবব্ে উব্ঠবিল, দসইব্িতু এই িামবি সিব্জই কববর মব্ি 
জাগরূক িব্য়বিল বব্ল আমাব্দর মব্ি িয়। প্রাচীিকাব্ল দলাক-মুব্খ দবর্ বকিু প্রবাদ 
প্রচবলত বিল। কৃব্ষ্ণর জন্ম এবাং কাংস-বধ্ ববষব্য় এই ধ্রব্ির দকাব্িা প্রবাব্দর প্রচলি 
দস সমব্য়ও র্াকা অস্বাভাববক বকিু িয়। মালাধ্র দসরকম দকাব্িা প্রবাব্দর উপর বিভথর 
কব্রও ‘ব্গাকুল’ িামবি উব্েখ কব্র র্াকব্ত পাব্রি। 

       এই প্রসব্ঙ্গ মব্ি পব্ে ‘শ্রীকৃষ্ণকীতথি’ এর ‘জন্মখব্ণ্ডর’ একবি অাংব্র্ দগাকুব্লর 
প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি।— 

“দরাবিণী আষ্টমী বতবর্ ল। 

জরম লবভল কাহ্নাবিাঁ।। 

          দদব্বর প্রসাব্দাঁ তব্বাঁ বসুল জাবণল। 

                বিব্ন্দ আকুল দগাকুব্লর দলাক বভল।।”১৫ 

আবার এই কাব্বযই অিযত্র দদখা যায়--  

              “কাংব্র্ কণযা মাবয়ল বর্লাপাব্ি আিাবেআাঁ । 

             কাংসব্ক বুবলব্ল কণযা আকাব্স র্াবকআাঁ।। 

           িাব্ন্দাঘব্র বালা বাব্ঢ় দতাহ্মা ববধ্বাব্র। 

               শুণী কাংব্স কৃতযা বকল কাহ্ন ববধ্বাব্র।।”১৬ 



 

এখাব্ি ‘িাব্ন্দাঘব্র’ বলব্ত িন্দ দঘাব্ষর ঘব্রর কর্াই বলা িব্য়ব্ি। উপবরউক্ত পাংবক্তব্ত 
দগাকুব্লর িাম িা র্াকব্লও িন্দ দঘাব্ষর ঘর বলব্ত পব্রাব্ে দগাকুব্লর কর্াই বলা 
িব্য়ব্ি তা দবাঝা যায়। যবদও ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচিাকাব্ল ‘শ্রীকৃষ্ণকীতথি’ কাবয আববষৃ্কত 
িয়বি। বকন্তু এই কাবয ওই সমব্য় সমাব্জ বহুল প্রচবলত িব্য় র্াকব্ত পাব্র। কবব মালাধ্র 
এই কাবয সম্পব্কথ জািব্তি বকিা তার দকাি বিদর্থি দকার্াও পাওয়া যায় বি।  

         কাবিবির ক্রমান্বব্য় এই অাংব্র্ই বসুব্দব্বর যমুিা উেরণ কাবিবি রব্য়ব্ি। এই 
কাবিবিবি শ্রীকৃষ্ণববজব্য় পাওয়া যায় একিু বভন্ন ভাব্ব। কৃব্ষ্ণর জব্ন্মর পর বসুব্দব বর্শু 
কৃষ্ণব্ক দকাব্ল কব্র বিব্য় দগাকুব্লর উব্েব্র্য পাবে দদয়। পব্র্ যমুিা িদী দপবরব্য় তাাঁব্ক 
িন্দ ভবব্ি দযব্ত িয়। এই যমুিা উেরণকাব্ল এমি কতগুবল ঘিিা মালাধ্ব্রর রচিায় 
পাওয়া যায় যার মূল ভাগবব্ত দিই; ববষু্ণপুরাণ, িবরবাংব্র্ও দিই। বসুব্দব্বর যমুিা 
উেরব্ণর প্রসঙ্গ ভাগবব্ত আব্ি। বকন্তু বসুব্দব যখি শ্রীকৃষ্ণব্ক বিব্য় যমুিা পার িবচ্ছব্লি 
তখি দয দকাি ‘রৃ্গালী’ তাাঁব্ক পর্ দদবখব্য়বিল এ কর্া ভাগবব্ত দিই। এমিবক, কৃষ্ণ 
যমুিার জব্ল পব্ে বগব্য়বিল এই কর্াও ভাগবব্ত দিই। এখি প্রশ্ন এই উপাখযাব্ির উৎস 
দকার্ায় ? এই প্রসঙ্গ আব্ি ‘ভববষযপুরাব্ণ’ ববর্ষ্ঠ-বদলীপ সাংবাব্দর ‘জন্মাষ্টমী ব্রতকর্ায়’। 
দসখাি দর্ব্ক অিুপ্রাবণত িব্য়ই মালাধ্র তাাঁর কাব্বয বলব্খব্িি— 

  “রৃ্কাবলর রূব্প আব্গ জাএ মিামাএ। 

    ফিা িত্র ধ্বরিা বাষুবক পািু জাএ।। 

 জমুিা কব্োল দদবখ পাইল তরাস। 

  দকিমব্ত ঘর জাব এেব্য় বিস্বাস।। 

                          িা কবরি ভয় বকিু বিল স্বগথবািী। 

       রৃ্কাবল আব্গ জমুিাব্য় িাাঁিু এক পািী।। 

দসই পব্র্ বষুব্দব কইল গমি। 

     লাফ বদয়া জব্ল কৃষ্ণ পবেলা তখি।। 

     িািাকার কবর বষু কৃষ্ণ বকল দকাব্ল। 

            কৃষ্ণ দকাব্ল কবর তব্ব দগাকুব্লব্র চব্ল।।”১৭ 



 

এইসব প্রসঙ্গ ভাগবব্ত পাওয়া যায় িা অর্থাৎ এগুবল মালাধ্ব্রর বিজস্ব কল্পিা র্বক্তর 
প্রয়াস। কাবিবির মব্ধ্য িািকীয়তা আিার জিয এবাং যুগ প্রব্য়াজব্িই মালাধ্র এইসব 
কাবিবি বব্ল বগব্য়ব্িি। কারণ মালাধ্ব্রর লেয বিল প্রাকৃতজি। ভাগবব্তর বিগূঢ় 
তত্ত্বকর্া অিুবাদ কব্র দগব্ল সাধ্ারণ পাঠব্কর পব্ে তা দবাধ্গময করা সম্ভব িত িা। 
তাই কাবিবির পর কাবিবি জুব্ে মালাধ্র শ্রীভগবাব্ির মািাত্ম্য প্রচার কব্র বগব্য়ব্িি। 
বকন্তু এই প্রচার ভবক্তব্ক কখিই অস্বীকার কব্র িয়।  

         এরপব্রই কাংস পূতিা, বকাসুর, অঘাসুর, চাণূর, মুবষ্টক, দকর্ী, তৃণাবতথ, প্রলম্ব 
বববভন্ন অসুরব্দর সাব্র্ কৃষ্ণ বব্ধ্র মন্ত্রণা কব্রি। অতুঃপর কৃষ্ণ বব্ধ্র জিয পুতিাব্ক 
পাবঠব্য় রাজা কাংস একবি দারুণ অবভিয় কব্রি। মালাধ্র কৃত কাংব্সর এই অবভিয় 
তাাঁব্ক এক অিয স্বীকৃবত দদয়। কাবিবি বয়ব্ির সাব্র্ সাব্র্ মালাধ্ব্রর চবরত্র সৃজব্ির 
কর্াও মব্ি রাখার মত। এই অাংব্র্ মালাধ্র কাবিবিব্ত িািকীয়তা সৃবষ্টর জিয কাংব্সর 
মাধ্যব্ম এক দারুণ অবভিয় ফুবিব্য় তুব্লব্িি— 

“মন্ত্রিা কবরয়া িব্ে কাংস িরপবত। 

  িবেলা পুতিা িাবর সভার জুগবত।। 

     তব্ব আবস কাংস রাজা বসুব্দব আবি। 

      ববন্দ দিাোইয়া তাব্র বব্ল পৃয় বাবি।। 

     বমর্যা দুুঃখ বদল দতামায় সুি মিাসএ। 

       বমর্যাপুত্র মাবরল দদাস দেমি আমাএ।। 

        আমাব্ক মাবরবাব্র বিল আবজকার রাবত। 

     দগাকুব্ল তািার জন্ম বকল ভগববত।। 

   িা লইি দদাস দমার পেহুাঁ চরব্ি। 

       চল ঘর জাি ভবি িরবসত মব্ি।।”১৮ 

এরপর এব্ক এব্ক প্রর্ব্ম পূতিা বধ্, র্কি ভেি কাবিবি, তারপর তৃণাবতথ বধ্। মালাধ্র 
বসু শ্রীকৃষ্ণববজব্য়র কাবিবিব্ক িািকীয় ভবঙ্গব্ত বণথিা করার জিয কাবিবির ক্রম পবরবতথি 
কব্রব্িি। দদখা যায়, বতবি পূতিা বব্ধ্র পর এবাং তৃণাবতথ, বৎসাসুর ও অঘাসুর দপ্ররব্ণর 



 

পূব্বথ ববসৃ্ততরূব্প কাংব্সর দুবশ্চন্তা, মন্ত্রণা, শ্রীকৃষ্ণ বব্ধ্র জিয অিয অসুর-ব্প্ররণ প্রভৃবত 
বণথিা কব্রব্িি। এই সকল প্রসঙ্গ ভাগবব্ত দিই।  

          তারপব্রই কৃষ্ণ ও বলরাব্মর িামকরণ প্রসঙ্গ। যদুবাংর্ীয়গব্ণর কুলপুব্রাবিত 
বিব্লি মিাতপস্বী গগথাচাযথ। বসুব্দব্বর দপ্ররণায় বতবি একবদি িন্দ দঘাব্ষর ব্রজভূবমব্ত 
িরবসত মব্ি পদাপথণ করব্লি। িন্দ দঘাষ তাাঁব্ক দদব্খ অতযন্ত প্রীত িব্য় উব্ঠ দাাঁবেব্য় 
প্রণাম জাবিব্য় পাদয-অঘথয বদব্য় অভযর্থিা জািাব্লি। তখি িন্দ তাাঁব্ক দুবি বালব্কর 
িামকরণ সম্পাদব্ির জিয অিুগ্রি কব্রি। এরপব্রই গগথ মুবি দুই বালব্কর িামকরণ 
কব্রি। এই কাবিবি মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় আব্ি। বকন্তু ভাগবব্ত এখাব্ি বণথিা একিু 
অিযরকম। িন্দ দঘাষ যখি গগথাচাযথব্ক িামকরব্ণর জিয বব্লি তখি গগথ মুবি িন্দরাজব্ক 
বব্লি দয, তাাঁব্ক সব জায়গাব্তই দলাব্ক যদুবাংব্র্র কুলপুব্রাবিত বিব্সব্বই জাব্ি। তাই 
বতবি যবদ এই পুত্রদ্বব্য়র িামকরণ কব্রি তখি দলাব্ক এই বালকব্দর দদবকীর পুত্র 
বব্লই মব্ি করব্ব। দযব্িতু কাংব্সর বুবে সবথদাই পাপ পব্র্ চব্ল আর বসুব্দব্বর সব্ঙ্গ 
িব্ন্দর বনু্ধত্বও রব্য়ব্ি। দযাগমায়ার মুখ দর্ব্ক যখি কাংস শুব্িবিব্লি দয, দদবকীর অষ্টম 
গভথজাত পুব্ত্রর িাব্ত কাংব্সর মৃতুয িব্ব তখি দর্ব্কই কাংব্সর মার্ায় এই বচন্তা রব্য়ব্ি 
দয দদবকীর অষ্টম গব্ভথর সন্তাি কিযা িব্ত পাব্র িা। অতএব বতবি এই িামকরণ করব্ত 
পারব্বি িা। বকন্তু মব্ি মব্ি তাাঁর িামকরব্ণর অবভপ্রায় বিলই। এরপর িন্দ তাাঁব্ক 
দগার্ালায় দগাপব্ি দকবলমাত্র স্ববস্তবচি কব্র িামকরণ করব্ত বব্লি। ভাগবব্তর বণথিায় 
আব্ি— 

“অলবেব্তািবস্মন  রিবস মামচকরবপ দগাব্রব্জ। 

কুরু বদ্বজাবতসাংস্কারাং স্ববস্তবাচিপূবথকম ।।”১৯ 

অর্থাৎ আপবি একাব্ন্ত অববস্থত আমার দগার্ালায় দগাপব্ি দকবলমাত্র স্ববস্তবাচি কব্র এই 
দুই বালব্কর বদ্বজাবত-সমুবচত িামকরণ সাংস্কার কব্র বদি। আমার বিব্জর আত্ম্ীয় 
স্বজব্িরাও এই ঘিিার কর্া জািব্ত পারব্ব িা। এই বণথিা মালাধ্ব্র দিই। মালাধ্র এই 
অাংর্ অতযন্ত সাংব্েব্প কব্রব্িি।  

        এরপর মালাধ্র বণথিা কব্রব্িি কৃব্ষ্ণর মৃবেকা ভেণ, দবধ্ দুগ্ধ ভেণ, যমলাজুথি 
ভঙ্গ, কৃব্ষ্ণর ফলক্রয় লীলা ও বালযক্রীো। অতুঃপর দগাকুব্ল অসুরব্দর ক্রমাগত অতযাচাব্র 
অবতষ্ঠ িব্য় িব্ন্দর দগাকুল তযাগ কব্র বৃন্দাবব্ি বসবত স্থাপব্ির প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। মূল 



 

ভাগবব্ত দগাকুল তযাগ কব্র বৃন্দাবব্ি যাবার উপব্দর্ উপিন্দ বদব্য়বিব্লি। ভাগবব্তর 
বণথিায় আব্ি— িন্দ যখি দগাকুব্ল উৎপাব্তর কারব্ণ সমস্ত দগাপগণব্ক একবত্রত 
কব্রবিব্লি মন্ত্রণা করার জিয তখি দসখাব্ি উপিন্দ িাব্ম একজি বব্য়াবৃে বিব্লি। 
বতবি ববব্র্ষ অবভজ্ঞও বিব্লি। দসই সব্ঙ্গ কৃষ্ণ ও বলরাম দযি সবথদা সুব্খ র্াব্কি দসই 
ববষব্য়ও বতবি সব্চতি বিব্লি। বতবিই বব্লবিব্লি—ইদািীাং তাব্দর এই বাসভূবমব্ত মাব্ঝ 
মাব্ঝই অতযন্ত ভয়ািক বকিু বকিু দুঘথিিা ঘিব্ত দদখা যাব্চ্ছ, দযগুবল বর্শু বালকব্দর 
পব্ে ববব্র্ষভাব্বই েবতকর বব্ল বুঝব্ত দকাব্িা অসুববধ্া িবার কর্া িয়। সুতরাাং 
দগাকুল এবাং দগাকুলবাসীব্দর মঙ্গল যবদ তাাঁব্দর অবভব্প্রত িয়, তািব্ল তাাঁব্দর অিযত্র 
গমি করাই উবচত িব্ব। ভাগবব্তর বণথিায় আব্ি— 

     “যাবব্দৌৎপাবতব্কািবরব্ষ্টা ব্রজাং িাবভভব্ববদতুঃ। 

     তাবদ  বালািুপাদায় যাসযাব্মািিযত্র সািুগাুঃ।। 

বিাং বৃন্দাবিাং িাম পর্বযাং িবকািিম । 

        দগাপব্গাপীগবাাং দসবযাং পুণযাবদ্রতৃণবীরুধ্ম ।।”২০ 

অর্থাৎ বে দকাব্িা মিা অির্থ এব্স এই ব্রজ ভূবমব্ক ধ্বাংস কব্র দদবার আব্গই 
সন্তািসন্তবত এবাং অিুচরব্দর বিব্য় অিয দকার্াও তাাঁব্দর চব্ল যাওয়া উবচৎ। বকন্তু মালাধ্র 
স্বীয় কাব্বয দসখাব্ি দগাকুল তযাব্গর প্রসঙ্গ িব্ন্দর উবক্ত বদব্য় কব্রব্িি। 

মালাধ্র তাাঁর কাব্বয দগাপীপ্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব এবেব্য় বগব্য়ব্িি। দযিুকু িা বলব্ল 
িয় িা বঠক ততিুকুই বব্লব্িি। ব্রজবাসীগণ যখি িািা উৎপাব্ত ভীত িব্য় কৃষ্ণ ও 
বলরামব্ক সব্ঙ্গ কব্র ব্রজভূবম তযাগ কব্র বৃন্দাবব্ি গমি কব্র তখি সব্ঙ্গ দগাপীরাও 
বিল। ভাগবব্ত দগাপীব্দর বণথিা— 

“দগাব্পযা রূঢ়রর্া িূত্নকুচকুিুমকান্তয়ুঃ। 

            কৃষ্ণলীলাাং জগুুঃ প্রীতা বিষ্ককণ্ঠ্যুঃ সুবাসসুঃ।।”২১ 

অর্থাৎ দগাপীগণ এই যাত্রা উপলব্েয ববব্র্ষ সাজসজ্জা কব্রবিব্লি। তাাঁরা বেুঃস্থব্ল িতুি 
কুিুব্মর পত্রব্লখা অবিত কব্র রব্র্ আরূঢ় িব্য় কৃষ্ণলীলা গাি করব্ত করব্ত দসই যাত্রায় 
ববব্র্ষ দর্াভার সাংব্যাজি ঘবিব্য়বিব্লি। বকন্তু মালাধ্র এই জায়গায় বলব্খব্িি— 

“ভাল ভাল ববলয়াত দগায়ালা ববলল। 



 

 িাবেয়া দগাকুল বৃন্দাবব্িব্র চবলল।। 

 ঘব্রর জব্তক সজ্জ একত্র কবরয়া। 

      সকব্ি চবললা সব্ভ বসঙ্গা বাজাইয়া।।”২২ 

মালাধ্ব্রর বণথিায় এখাব্ি দগাপীব্দর প্রসঙ্গ দিই। দগাপীরা দগাকুল তযাব্গর সময় দয 
সাজসজ্জা কব্রবিল তার বণথিাও মালাধ্ব্রর কাব্বয দিই। শুধু্মাত্র দগায়ালাব্দর প্রসঙ্গ 
রব্য়ব্ি এবাং সকব্ল বর্ঙ্গা বাবজব্য় গমি কব্রবিল তা বলা আব্ি এই বণথিায়।         

এইভাব্বই কাবিবি পরম্পরা এবগব্য় দযব্ত র্াব্ক। এরপব্রই মালাধ্র ভাগবত 
অিুযায়ী বণথিা কব্রব্িি বৎসাসুর বধ্, বকাসুর বধ্, অঘাসুর বধ্, ব্রহ্মার দমাি এবাং ভগবাি 
কতৃথক দসই দমাি িার্, দধ্িুকাসুর বধ্ ও তাল ভেণ। অতুঃপর কালীয় দমি কাবিবি। 
কৃব্ষ্ণর বাৎসলয লীলার অন্তভুথক্ত এই কাবিবিবি। তব্ব এই লীলাব্ত কৃব্ষ্ণর বীরভাব্বর 
প্রকার্ ঘব্িব্ি। একবদি শ্রীকৃষ্ণ বলরামব্ক িা জাবিব্য় স্বয়াং একাকী বালকব্দর বিব্য় 
দগাচারব্ণ দবর িব্লি। প্রচণ্ড দাবদাব্ি তৃষ্ণাতথ বালকগণ যমুিার একবি হ্রব্দ ববষাক্ত 
জলপাি কব্র মৃতুয মুব্খ পবতত িল। তখি শ্রীকৃষ্ণ মায়া দৃবষ্টব্ত দদখব্লি যমুিার জব্ল 
কালীয়িাব্গর অবস্থাি। বতবি বচন্তা করব্লি এই কালীয়ব্ক অিযত্র পাঠাব্ত পারব্ল 
বৃন্দাবব্ির দলাকজি বিবশ্চব্ন্ত জলপাি করব্ত পারব্ব। তখি কৃষ্ণ সামব্ি র্াকা এক 
সুউচ্চ কদম গাব্ি উব্ঠ কালীদব্ির জব্ল ঝাাঁপ দদয়। এই পযথন্ত ভাগবব্তর বণথিার সাব্র্ 
মালাধ্ব্রর বণথিা এক। বকন্তু এরপব্রই মালাধ্ব্রর বণথিা পাব্ে যায়। মালাধ্র কাবিবিব্ত 
ববশ্বাসব্যাগযতা বাোব্ত এখাব্ি একিু িূতিত্ব এব্িব্িি। এখাব্ি মালাধ্র বব্লব্িি— 
মািুব্ষর র্ব্দ শুব্ি তখি অিয সাপগণ কৃষ্ণব্ক দবষ্টি করল। তারা কৃষ্ণব্ক দাংর্ি করব্ত 
বগব্য় বযর্থ িল এবাং ভয়াতথ বচব্ে তারা কালীয়িাব্গর কাব্ি অবভব্যাগ করল। মালাধ্ব্রর 
বণথিা— 

“সুি সুি িাগরাজ অদু্ভত কর্া। 

         এক দগািা মািুব্ষ বকল পঞ্চবল অবস্থা।। 

    তািাসব্ি আমরা ববস্তর বকল রি। 

    মস্তক ভাবঙ্গল কার ভাবঙ্গল দসি।। 

      লবিল দতামার পুবর পাইল তরাব্স। 



 

       পালাইয়া আইলা দতামার পাব্স।।”২৩ 

বকন্তু ভাগবব্তর বণথিায় দদবখ— শ্রীকৃষ্ণ যখি যমুিার জব্ল ঝাাঁপ দদয় তখি দসই হ্রব্দর 
জল ভীষণভাব্ব উব্দ্ববলত িল। মে গজরাব্জর মত প্রবল ববক্রব্ম শ্রীকৃষ্ণ দসই হ্রব্দ উোম 
জলক্রীো করব্ল তাাঁর বাহু ও পাব্য়র আঘাব্ত জব্ল দতালপাে িব্য় প্রবল র্ব্ব্দর সৃবষ্ট 
িল। দসই র্ব্দ শুব্ি এবাং বিব্জর বাসস্থাি লণ্ডভণ্ড িব্চ্ছ দদব্খ কালীয় বিব্জই দববেব্য় 
এল এবাং শ্রীকৃব্ষ্ণর বদব্ক ধ্াববত িল। তখি দস দক্রাব্ধ্ বেপ্ত িব্য় বালক কৃষ্ণব্ক দাংর্ি 
করব্ত উদযত িল এবাং বিব্জর র্রীর বদব্য় তাাঁব্ক পাব্ক পাব্ক জবেব্য় ধ্রল। িাগপাব্র্ 
বে অবস্থায় তাাঁব্ক দকাব্িারকম িোচো করব্ত িা দদব্খ তাাঁর বপ্রয় সখা দগাপবালব্করা 
অতযন্ত কাতর িব্য় পেল। দুুঃব্খ, আর্িায়, ভব্য় িতবুবে িব্য় তারা মূবিথব্তর মত 
ভূবমর্যযা বিল। মালাধ্ব্রর বণথিা এখাব্ি ভাগবত ববিভূথত। মালাধ্ব্রর বণথিায় দদবখ— 

“কাবলদব্ি ঝাাঁপ বদল কািািী দদবখল। 

      ধ্ািা িাওআল সব দগাকুব্ল জািাইল।।”২৪ 

দগাকুব্ল িন্দ দঘাব্ষর বাবেব্ত খবর দদবার প্রসঙ্গ ভাগবব্ত দিই। ভাগবব্তর বণথিায় দদখা 
যায় দসই সময় দগাকুব্ল অমঙ্গলসূচক ভয়াংকর উৎপাত শুরু িয় এবাং এইসব দুলথেণ 
দর্ব্ক তাাঁরা ধ্ব্র দিি দয কৃব্ষ্ণর দকাব্িা ববপদ িব্য়ব্ি। তখি শ্রীকৃব্ষ্ণর ববপদ আর্িায় 
তাাঁরা শ্রীকৃব্ষ্ণর দখাাঁব্জ ঘর দিব্ে দববরব্য় পেব্লি। পব্র্র মব্ধ্য দগাপবালকব্দর 
পদবচব্হ্নর সব্ঙ্গ ববব্র্ষ বচহ্নসূচক বকিু পদবচহ্ন দদব্খ তারা যমুিাতব্ির বদব্ক চলব্ত 
লাগব্লি। দূর দর্ব্ক দগাব্পরা দদখব্ত দপব্লি যমুিার হ্রব্দর মব্ধ্য কালীয় দ্বারা দববষ্টত 
শ্রীকৃষ্ণ সমূ্পণথ বিব্শ্চষ্ট িব্য় রব্য়ব্িি। দগাপবালব্করাও অব্চতি অবস্থায় পব্ে রব্য়বিল। 
ভাগবব্তর বণথিায় এখাব্ি দরাবিণীর প্রসঙ্গ দিই। বকন্তু মালাধ্র এখাব্ি দরাবিণীর প্রসঙ্গও 
এব্িব্িি— 

“ধ্াইয়া জব্সাদা জায় বুব্ক ঘাউ িাবি। 

   তার পািু কাবন্দয়া চবললা দরাবিণী।।”২৫ 

মালাধ্র ভাগবত অিুসাব্র কালীয়দমি কাবিবি বণথিা কব্রব্িি। তব্ব এই কাবিবিব্ত 
বতবি ভাগবব্তর একবি প্রসঙ্গব্ক এবেব্য় বগব্য়ব্িি। দসই প্রসঙ্গবি দগাপীব্দর। কালীহ্রব্দর 
তীব্র িন্দ যব্র্াদার সব্ঙ্গ দগাপীব্দর উব্েখ ভাগবব্ত আব্ি। কৃব্ষ্ণর জিয দগাপীরাও 
ববলাপ কব্রবিল। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজব্য় দগাপীব্দর কর্া দিই। মালাধ্ব্রর বণথিায় আর 



 

একবি িতুি ববষয় ঠাাঁই দপব্য়ব্ি। দসবি িল মাতৃ হৃদব্য়র আকূবত। দয বণথিা ভাগবব্ত 
দিই। প্রর্ব্মই বব্লবি গুণরাজ খাি শ্রীকৃষ্ণববজয়ব্ক বাঙাবল গৃব্ির উপযুক্ত কব্র বতবর 
কব্রব্িি। মালাধ্র এখাব্ি দয জব্সাদাব্ক অবিত কব্রব্িি দস দযি বাঙাবল ঘব্রর বচরন্তি 
মাব্য়র বচত্র, দয মাব্ক আমরা প্রবত মুিূব্তথই আমাব্দর আব্স পাব্র্ প্রতযে কবর। বাৎসলয 
রব্সর বণথিায় এখাব্ি মালাধ্ব্রর কববত্ব স্বীকার করব্তই িয়। এখাব্ি মাতৃ-হৃদব্য়র দীঘথ 
আকূবত আব্ি। একিু উেৃবত বদব্ল ববষয়বি দবাঝা যাব্ব— 

“এ পাপ জমুিা কুব্ল               দুুঃসি কাবলর জব্ল 

দকমব্ত সবিব্ব ববস জাল। 

দুকুব্ল জব্তক ববব্স              মবরল িাব্গর স্বাব্স 

উঠপুত্র আবাল দগাপাল।। 

কাবলর উপর বদয়া               িা জায় পে উবেয়া 

চন্দ্র সূযথয িা কব্র গমি। 

কার দবাব্ল এর্া আবস            ঝাাঁপ বদব্ল জব্ল পবস 

উঠ পুত্র কমল দলাচি।।”২৬ 

সন্তাব্ির প্রবত মাব্য়র ভাব্লাবাসার এই বিদর্থি আমরা বাাংলা সাবিব্তয আগমবি ববজয়া 
গাব্িও প্রাপ্ত িই। দুপুব্রর তপ্ত দরাব্দ তৃষ্ণাতথ বর্শু কৃষ্ণব্ক দুগ্ধ পাি করাব্িার জিয 
জিিীর িািাকার ‘স্তি বপয় ববসয়া মাএর দকাব্ল’-- এ বণথিা দতা দকাব্িা বাঙাবল কববর 
পব্েই সম্ভব। মাত্র সাত বৎসর বব্য়ব্স কাবলদব্ি কৃব্ষ্ণর আগমি এবাং মৃতুযর কর্াও 
মালাধ্ব্র প্রাপ্ত িই আমরা, যা মূল ভাগবব্ত দিই। মূল ভাগবব্ত দদবখ যখি সব 
দগাপগণব্ক ক্রন্দিরত অবস্থায় কৃষ্ণ দদখব্লি তখি বতবি মায়ারূপ তযাগ কব্র স্বমবিমায় 
বফব্র এব্লি। বকন্তু মালাধ্ব্রর বণথিায় বলরাম কৃষ্ণব্ক মায়া তযাগ কব্র বফব্র আসব্ত 
বব্লি।    

        ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর সপ্তদর্ অধ্যায় ভগবাি কতৃথক দাবাবি ভেণ অবলম্বব্ি 
মালাধ্র স্বীয় কাব্বয ‘দাবাবি ভেণ’ বলব্খব্িি। এই কাবিবি অবলম্বব্ি ভাগবব্ত একবি 
পুব্রা অধ্যায় আব্ি বকন্তু মালাধ্র মাত্র বাব্রা িব্ত্র তা সমূ্পণথ কব্রব্িি। ভাগবব্তর অষ্টাদর্ 
অধ্যায় প্রলম্বাসুর উোর। মালাধ্ব্রও এ কাবিবি রব্য়ব্ি। ভাগবব্তর কাবিবিব্ত আব্ি— 



 

প্রলম্বাসুর বর্শুরূপ ধ্ারণ কব্র সব দগাপবালকব্দর সব্ঙ্গ বমব্র্ দখলার িব্ল কৃষ্ণব্ক িতযা 
করার পবরকল্পিা কব্র। দখলায় বঠক িয় দয একজি আর একজিব্ক কাাঁব্ধ্ কব্র বিব্য় 
ভাবিরক িাব্ম একবি জায়গা পার করব্ব। এই রকম কব্র দখলার িব্ল অসুব্রর কাাঁব্ধ্ 
বলরাম চাব্প। বকন্তু যতদূর বিব্য় বগব্য় তাাঁব্ক অপসারণ করার কর্া তা িা কব্র অসুর 
বিব্জর রূপ ধ্ারণ কব্র। তখি বলরাম বিব্জর দদিভার কব্য়কগুণ বৃবে কব্র। প্রলম্বাসুর 
বলভব্দ্রর ভার বইব্ত িা দপব্র তাাঁর ভাব্র ভূবমব্ত পবতত িব্য় মৃতুযবরণ কব্র। বকন্তু 
মালাধ্ব্রর বণথিায় একিু অিয রকম দদখা যায়। প্রলম্বাসুর যখি বলরামব্ক কাাঁব্ধ্ তুব্ল 
বিব্য় যাবচ্ছল তখি কৃষ্ণ বলরামব্ক বব্ল— 

     “কািাবি বব্লি বলাই ভাই দিলা দকি কর। 

আপিার মুবেথ ধ্বর অসুর সাংিার।।”২৭ 

       কাবিবি গ্রন্থব্ি মালাধ্ব্রর অপূবথ যুবক্ত পরম্পরা, দদর্ জাবতর রীবত-সাংস্কার, আদর্থ 
ঐবতিয দমব্ি কাবিবি বয়ি বিুঃসব্ন্দব্ি কববর কববত্ব-চিপুব্ণযর পবরচয় বিি কব্র। দসই 
সমব্য় সমাব্জ দয ব্রাহ্মণব্দর বিষ্ঠা কব্ম আসবিল, তাাঁব্দর জ্ঞাব্ির পবরবধ্ দয সীবমত িব্য় 
আসবিল তা মালাধ্ব্রর বণথিা দর্ব্ক পবরষ্কার। বতবি বলব্খব্িি— 

“িবর দসবব দলাক দজি দচতি পাইল।। 

 দুই বদব্ক বি বাবে পর্ আৎসা বদল। 

      দবদ িা জাবিিা দজি বদজ িষ্ট বিল।।”২৮ 

এই বণথিা ভাগবব্ত দিই। এবি মালাধ্ব্রর বিজস্ব সৃবষ্ট। আসব্ল যুগ সব্চতি কবব যুব্গর 
বববর্ষ্টযব্ক এবেব্য় দযব্ত পাব্রি বি। তাই যখিই সুব্যাগ দপব্য়ব্িি তখিই বতবি স্বীয় 
কাব্বয তা প্রকার্ কব্রব্িি অবলীলায়।  

       ভাগবব্তর ববাংর্ অধ্যায় জুব্ে বষথা ও র্রৎ ঋতুর বণথিা রব্য়ব্ি। মালাধ্ব্রর কাব্বয 

খুব সাংব্েব্প িব্লও বষথা বণথিার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বষথায় দয কৃষব্করা তাাঁব্দর কাব্জ 

বযস্ত িব্য় পব্ে দস কর্াও মালাধ্ব্রর দৃবষ্ট এোয়বি। মাত্র বাব্রাবি পাংবক্তব্ত মালাধ্র দস 

কর্া বব্লব্িি। যবদও ভাগবব্ত দস বণথিা অব্িকিা অাংর্ জুব্েই আব্ি। ভাগবব্ত প্রকৃবত 

মাতার বণথিায় বযাসব্দব দকাব্িা কাপথণয রাব্খি বি। দসই বণথিায় দদখা যায়, দমঘগজথি, 



 

প্রবল বায়ু ববব্োভ। বষথার জব্ল সমস্ত শুষ্কপ্রায় িদী জব্ল পুষ্ট িব্য় উব্ঠব্ি, র্সযব্েত্রগুবল 

সমৃে িব্য় উব্ঠব্ি ফসব্ল। মালাধ্ব্রর বণথিা— 

“দিি মব্ত দখলাএ ববরসা সমএ। 

 িরবসত সর্ব্থব্লাক সরত উদএ।। 

আকাব্স বিম্মথল পর্ পি ঘুবচল। 

 িবর দসবব মি দজি বিম্মথল িইল। 

……………………………. 

        দৃঢ় কবর দসতু বাব্ন্ধ কৃসব্ক রাব্খ পাবি। 

         দগাববন্দ দববরয়া দজাবগ রাখএ পরাবি।।”২৯ 

এ বণথিা দতা দদর্-কাল রবিত সমস্ত কৃষক কুব্লর। যারা বষথার ওই কব্য়কবি বদব্ির 
জিয অব্পো কব্র র্াব্ক।  

        ভাগবব্তর একববাংর্ অধ্যাব্য় শ্রীকৃব্ষ্ণর দবণুগীত ও দগাপীপ্রসঙ্গ আব্ি। আমরা 
জাবি মালাধ্র মূলত ঐশ্বযথ ভাব্বর কবব, মাধু্যথ ভাব তাাঁর কাব্বয খুব কম পাওয়া যায়। 
আর দযখাব্ি দগাপী প্রসঙ্গ আব্ি দসখাব্ি মাধু্যথ ভাব্বর প্রসঙ্গ আসা স্বাভাববক, তাই মালাধ্র 
দগাপী প্রসঙ্গ যতিা দপব্রব্িি অবতক্রম কব্র বগব্য়ব্িি। ভাগবব্ত এই অধ্যাব্য় দগাপীরা 
শ্রীকৃব্ষ্ণর বববভন্ন মবিমা বিব্য় বিব্জব্দর মব্ধ্য আলাপচাবরতায় বযস্ত দর্ব্কব্ি। একজি 
দগাপী বববভন্ন ববষব্য় প্রশ্ন তুব্লব্ি এবাং বিব্জই শ্রীকৃব্ষ্ণর লীলা স্মরণ কব্র দসইসব প্রব্শ্নর 
উেরও প্রদাি কব্রব্িি। বকন্তু মালাধ্র দসই প্রসঙ্গ মাত্র দর্বি পাংবক্তব্ত করব্লও ববষয়গত 
সব বকিুই বঠকঠাক বব্লব্িি।  

         ভাগবব্তর ২২তম অধ্যাব্য় ভগবাব্ির বেিরণ লীলা ববণথত। এই কাবিবির 
শুরুব্ত ভাগবব্ত কাতযায়িী ব্রব্তর কর্া রব্য়ব্ি। মালাধ্র এই কাবিবি দমািামুবি একই 
দরব্খব্িি, তব্ব কাবিবির শুরুব্ত ভাগবব্ত ব্রব্তর দয িাম বলা আব্ি, মালাধ্র তা রাব্খি 
বি। ভাগবব্ত আব্ি-- 

“দিমব্ন্ত প্রর্ব্ম মাবস িন্দব্রজকুমাবরকাুঃ। 

     দচরুিথববষযাং ভুোিাুঃ কাতযায়িযচথিব্রতম ।।”৩০ 



 

অর্থাৎ দিমব্ন্তর প্রর্ম মাব্স িন্দ ব্রব্জর কুমারীগণ দদবী কাতযায়িীর পূজা তর্া ব্রত 
আচরব্ণ প্রবৃে িব্লি। আর মালাধ্র বব্লব্িি— 

“সরত বিববেল দিমন্ত উদব্য়। 

      বৃজকিযা সব ব্রত কবরব্ত চলএ।। 

     জমুিার কুব্ল বে অলিার এবে। 

          বববব্ে স্নাি কবর পুব্জ দদবব চবণ্ড।।”৩১ 

দগাপীরা যমুিার কুব্ল বে অলিার তযাগ কব্র শ্রীকৃষ্ণব্ক পবত রূব্প পাবার জিয দদবী 
চণ্ডীর পূজা কব্রবিল একর্া আমরা মালাধ্ব্রর কাবয দর্ব্ক প্রাপ্ত িই। এই প্রসব্ঙ্গ আর 
একবি কর্া বলা প্রব্য়াজি বেিরণ কাব্ণ্ড মালাধ্র বকিুিা িব্লও কামুক কৃব্ষ্ণর কর্া 
বব্লব্িি। দয প্রসঙ্গ ভাগবব্ত দিই। আসব্ল মালাধ্র যুব্গর প্রব্য়াজব্ি যুগ বববর্ষ্টব্ক 
বিব্য়ই এই কাবয রচিা কব্রব্িি। তাব্ত দয দলৌবকক বকিু বকিু কর্া বমবেত িব্য়ব্ি এই 
বণথিা বকিুিা তার সােয বিি কব্র। মালাধ্ব্রর বণথিাবি এরূপ — 

   “দপথ কবর জত দবাল ববলব্ল আমাব্র। 

       কর দজাে কবর দদাস েমব্িাাঁ দতামাব্র।। 

কৃব্ষ্ণর বচি দে সুবণিা জুববত। 

    দজাে িাত কবর সব্ভ কবরল প্রণবত।। 

   দদবখয়া সভার অঙ্গ িাব্স দগাববন্দাই। 

    দকৌতুক পাইয়া কৃষ্ণ সভাপাব্ি চাই।। 

দদবখয়া সভার অঙ্গ আিন্দ বিল। 

            িাব্র্ িাব্র্ এব্ক এব্ক সভার বে বদল।।”৩২ 

         এরপর মালাধ্র এব্ক এব্ক বণথিা কব্রব্িি-- ববপ্রপত্নীগব্ণর বিকি কৃব্ষ্ণর 
অন্ন প্রার্থিা, ইন্দ্র পূজা িার্ ও দগাবেথি ধ্ারণ, বরুণব্লাক দর্ব্ক িব্ন্দর উোর। শ্রীকৃব্ষ্ণর 
অবভব্ষক বতবি মাত্র কব্য়কবি িব্ত্র কব্রব্িি। এরপব্রই ভাগবব্তর রাসলীলা অবলম্বি 
কব্র মালাধ্র স্বীয় কাব্বয কৃব্ষ্ণর রাস বণথিা কব্রব্িি। ভাগবব্ত রাস প্রসব্ঙ্গ দকার্াও 



 

রাধ্ার িাম দিই। মালাধ্র বসুও শ্রীকৃষ্ণববজব্য় দকার্াও রাধ্ার িাম কব্রি বি। তার 
পবরবব্তথ ‘এক িাবর’ র্ব্দ বযবিার করব্ত দদখা যায়— ‘এক িাবর বলয়া কৃষ্ণ কবরলা 
গমি।’ দদখা যায় রাসলীলা প্রসব্ঙ্গ মালাধ্র কৃব্ষ্ণর বাংর্ীধ্ববির কর্া উব্েখ কব্রব্িি। 
ভাগবব্ত এমি সুন্দর ভাব্ব বাংর্ীর কর্া দকার্াও দিই। মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ভাগবত 
ববিভূথত ববষয় বণথিাব্তও কৃব্ষ্ণর ভগবৎ সোর প্রকার্ দদবখব্য়ব্িি। রাসলীলার দর্ব্ষও 
মালাধ্র দযভাব্ব পাঠকব্ক উপব্দর্ কর্া শুবিব্য়ব্িি তার মব্ধ্য ভক্ত স্বরূপবি ফুব্ি উঠব্ত 
দদখা যায়— 

    “সাংসাব্রর সার দগাসাবি সব বজন্নথ জাএ। 

    অিয জি বিব্ল তাব্র িরক ভূোএ।। 

 ববস দিি ববসম বস্তু মিাব্দব খাএ। 

    আর জি িইব্ল মৃেুথ ততেব্ি পাএ।। 

  সাংসাবরকা দলাক িা কবরি পরদার। 

     পরদার অবধ্ক পাপ িা জাবিি আর।। 

   দচৌরাবস িরক কুণ্ড জত জমব্লাব্ক। 

       পরদার কবরব্ল তা ভূেব্য় এব্ক এব্ক।। 

 িা কবরি পরদার সুি সর্ব্থজব্ি। 

 পরিাবর পরসব্ি িরব্ক গমব্ি।। 

    রাস কৃো বকল কৃষ্ণ সুি সর্ব্থজব্ি। 

       গুিরাজ খাাঁি বব্ল দগাববন্দ চরব্ি।।”৩৩ 

        ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর ৩৭তম অধ্যাব্য়র দকর্ী ও দবযামাসুর উোর এবাং ৩৮তম 
অধ্যাব্য়র অকু্রব্রর ব্রজযাত্রা অবলম্বব্ি মালাধ্র তাাঁর কাব্বয বণথিা কব্রব্িি। এরপব্রর 
কাবিবিব্ত রজব্কর বিকি বেপ্রার্থিা, মালাকাব্রর প্রবত কৃপা, কুব্জার প্রবত কৃপা, কৃষ্ণ 
কতৃথক ধ্িুভথঙ্গ, কুবলয় িস্তী বধ্, কৃব্ষ্ণর মে যুে, চািূর ও মুবষ্টক বধ্ এবাং অবব্র্ব্ষ 
কাংসাসুর বব্ধ্র কাবিবি বণথিা কব্রব্িি। কাংব্সর মৃতুযর পর শ্রীকৃষ্ণ কাংব্সর মবিষীগণব্ক 
প্রব্বাধ্ দাি কব্রি এবাং মৃতব্দি সাংস্কার ও পারব্লৌবকক বক্রয়া সম্পন্ন কব্র বপতা-



 

মাতাব্ক কারাগার দর্ব্ক মুবক্ত দাি কব্রি। মালাধ্ব্রর বণথিায় এরপর দদখা যায়, 
উগ্রব্সিব্ক রাজযভার প্রদাি কব্র কৃষ্ণ ও বলরাব্মর সান্দীপবি মুবির বিকি ববদযাবর্ো 
গ্রিণ কব্রি।  

ভাগবব্তর িবম স্কব্ন্ধর তৃতীয় অধ্যাব্য় বলরাব্মর বববাি বণথিা করা িব্য়ব্ি। এই 
ঘিিার ইবঙ্গত পাওয়া যায় অবর্য দর্ম স্কব্ন্ধর ৫২তম অধ্যাব্য়ও। বকন্তু মালাধ্ব্রর গ্রব্ন্থ 
দযভাব্ব বলরাব্মর বববাব্ির বচত্র দদখা যায়, তার সব্ঙ্গ ভাগবব্তর বমল দিই। মালাধ্ব্রর 
বণথিা অব্পোকৃত দীঘথ এবাং দর্ষাাংর্ অবভিব। মালাধ্ব্রর বণথিায় দদখা যায়— 

  “িািাবাদয বিতযবগত িসথ সর্ব্থেব্ি। 

    ববভা বকল বলভদ্র কিযা শুভেব্ি।। 

 আবত বদঘথয কিযা অবত রূপববত। 

      তািার দৃষ্টান্ত বদব্ত দিি আব্ি কবত।। 

  বলভদ্র কিযা দদবখ লাঙ্গল আবিল। 

       লাঙ্গল আবি দরববতর কাব্ন্দ দঠকাইল।। 

   ইসত বললাএ বলাই লাঙ্গল চাবপল। 

  ঘুচাইল বদঘথয তিু প্রমাি রাবখল।। 

     এব্কত সুন্দবর কিযা বদগুি বিল রূপ। 

    দদবখয়া সকল দলাক পাইল অদু্ভত।। 

      সর্ব্থাব্ঙ্গ সুন্দবর কিযা কী কবিব কর্া। 

           সাংসাব্র উপমা িাবি দগাসাবির ববিতা।। 

  ববভা কবর বলরাম দগলা বাসঘর। 

     গুণরাজ খাাঁি বব্ল ববভা িলধ্র।।”৩৪ 

ভাগবব্ত বা অিযািয পুরাব্ণ বলরাব্মর বববাি প্রসব্ঙ্গ উপবরউক্ত কর্াগুবল দিই। আমাব্দর 
মব্ি িয় এই রকম দকৌতুককর কাবিবি মালাধ্র বিজস্ব ভাবিা দর্ব্কই সৃজি কব্রব্িি।  



 

          ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচিাকাব্ল মালাধ্ব্রর লেয বিল মূলত প্রাকৃতজি অর্থাৎ সামাবজক 
সাধ্ারণ মািুষ। তাই ভাগবব্তর ববষয়ব্ক জিরুবচর উপব্যাগী কব্র বতবি পবরব্বর্ি 
করব্ত দচব্য়বিব্লি। বকন্তু ভবক্তর প্রবত বিষ্ঠা তাাঁর ববনু্দ মাত্র কব্মবি। মব্ি িয় দস কারব্ণই 
ভাগবব্তর দুরূি ববষয় বণথিার মাব্ঝ মাব্ঝ বতবি সিজ সরল রস বমবর্ব্য় বদব্য়ব্িি। 
সযমন্তক মবি উোব্রর ঘিিায় এর একবি প্রমাণ দমব্ল। দদখা যায়, সযমন্তক মবির জিয 
বলরাম ও কৃষ্ণ র্তধ্ন্বাব্ক বিিত করব্লি। এরপর দুই ভাইব্য়র মব্ধ্য মব্িামাবলিয িব্ল 
বলরাম বমবর্লা চব্ল দগব্লি, কৃষ্ণ সতযভামার কাব্ি বফব্র এল। সতযভামা দদখব্লি 
কৃব্ষ্ণর িাব্ত মবি দিই। এই অাংব্র্ কৃষ্ণ-সতযভামার কব্র্াপকর্ি অবধ্কাাংর্ই কববর 
বিজস্ব সাংব্যাজিা— 

“লজ্জা পাইয়া গদাধ্র আবস বিজ পুবর। 

 সতযভামাব্ক কৃষ্ণ বব্লি পবরিবর।। 

   সুি প্রীব্য় সতযভামা ববলএ দতামাব্র। 

     সতধ্ন্বথায় মাবরয়া মবি কবরল ববচাব্র।। 

   িা পাইল মবি বপ্রয়া ববলল দতামাব্র। 

    বুবঝয়া হৃদব্য় দকাপ িা কবরি দমাব্র।। 

   সুবিিা কান্দএ সবত িাবেয়া বিস্বাস। 

        রুবিব্র বদব্ল মবি আমায় কবরয়া বিরাস।। 

    ভাল বিল সুব্খ র্াক লইয়া দসই িাবর। 

        চবললা বাব্পর বাবে দক্রাধ্ মব্ি কবর।।”৩৫ 

এ বণথিা দতা প্রবতবি বাঙাবল ঘব্রর বিজস্ব ঘরকন্নার বণথিা। এই বণথিা ভাগবব্তর বণথিা 
িয়। আসব্ল মালাধ্র ভাগবব্তর অিুবাদ করব্বি বব্ল মিুঃবস্থর করব্লও কাবিবি 
বয়িসূব্ত্র বতবি যুগ বববর্ষ্টযব্ক অস্বীকার করব্ত পাব্রি বি।    

        সযমন্তক মবণ উোব্রর জিয শ্রীকৃষ্ণ পাতাব্ল প্রব্বর্ করব্ল বারবদি অব্পো কব্র 
দ্বারকাবাসী শ্রীকৃব্ষ্ণর জিয দর্াক করব্ত লাগব্লি। তখি তারা কৃষ্ণব্ক বফব্র পাবার 



 

আর্ায় দদবী দূগথার পূজা করব্লি। এই কর্া ভাগবব্তর ১০ম স্কব্ন্ধর ৫৬ অধ্যাব্য়র ৩৫ 
দোব্ক আব্ি— 

“সত্রাবজতাং র্পন্তব্স্ত দুুঃবখতা দ্বারব্কৌকসুঃ। 

  উপতসু্থমথিামায়াাং দুগথাাং কৃব্ষ্ণাপলিব্য়।।”৩৬ 

অর্থাৎ দর্াকাকুল দ্বারকাবাসী সকল ঘিিার জিয সত্রাবজৎব্ক দায়ী করব্লি। ভগবাি 
শ্রীকৃষ্ণব্ক বফব্র পাবার আর্ায় তারা মিামায়া শ্রীদূগথাব্দবীর র্রণাপন্ন িব্লি। বকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য় মালাধ্র বলব্খব্িি দয, দদবকী পুত্রব্ক মৃত দভব্ব দর্াক করব্ল রুবিণীর 
বাম উরুব্ত স্পন্দি িব্য়বিল এবাং বতবি বব্লবিব্লি,--  

“িাবি মব্র দতামার পুত্র লয় দমার মব্ি।”৩৭ 

         ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর ঊিষািতম অধ্যাব্য় ৩৮-৪০ িব্ত্র পাবরজাত িরব্ণর 
উব্েখ আব্ি। কাবিবি বলব্ত দসখাব্ি বকিুই দিই। তাই পাবরজাত িরণ কাবিবিবি ভাগবত 
ববিভূথত বলব্ল িয়ব্তা অব্িব্কর বঠক মব্ি িব্ব িা। বকন্তু একিু গভীরভাব্ব এই দুবি 
গ্রব্ন্থর কাবিবি তুলিা কব্র দদখব্লই দবাঝা যায় দয, ভাগবব্ত মাত্র কব্য়কবি দোব্ক 
পাবরজাত িরণ কাবিবি বলা আব্ি। বকন্তু মালাধ্র আপি মব্ির মাধু্রী বমবর্ব্য় এব্ক 
একবি সুষু্ঠ ও পবরপূণথ কাবিবির রূপ বদব্য়ব্িি।  

          ভাগবব্ত পাবরজাত িরণ কাবিবি বিতান্তই সাংবেপ্ত। মালাধ্র এই কাবিবি দয 
ভাব্ব বণথিা কব্রব্িি তা দদব্খ মব্ি িয় িা দয, এই কাবিবির উৎস ভাগবত। মালাধ্র 
এই কাবিবি দকার্া দর্ব্ক চয়ি কব্রব্িি বব্লি বি। বকন্তু মাধ্ব আচাব্যথর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ 
কাব্বযর একবি জায়গায় দদখা যায় বতবি বলব্খব্িি— 

  “পাবরজাত িরণ ঈষত ভাগবব্ত। 

          ববস্তাবর কবিব ববষু্ণ পুরাব্ণর মব্ত।।”৩৮ 

কববর উবক্তব্তই কাবিবিবির উৎস খুাঁব্জ দপব্ত আমাব্দর অসুববব্ধ্ িয় িা। ‘ববষু্ণপুরাণ’ 
বযতীত ‘িবরবাংর্’-এ পাবরজাত িরণ কাবিবি ববসৃ্তত আকাব্র পাওয়া যায়। মালাধ্র তাাঁর 
কাব্বয দয ভাব্ব কাবিবি বণথিা কব্রব্িি তার দর্ব্কও ববসৃ্তত িবরবাংব্র্র কাবিবি। 
িবরবাংব্র্র ববষু্ণপব্বথ পাবরজাত িরণ কাবিবিবি দমাি িয়বি অধ্যায় জুব্ে রব্য়ব্ি। বকন্তু 
দদখা যায়, মালাধ্র তাাঁর গ্রব্ন্থ িয়বি অধ্যায় অিুসরণ কব্রি বি। আিুষবঙ্গক দুই-একবি 



 

ঘিিা সাংব্েব্প বণথিা কব্র কৃষ্ণ-ইব্ন্দ্রর যুে বণথিাই বতবি মুখয কব্রব্িি তাাঁর কাব্বয। 
ববষু্ণপুরাব্ণর কাবিবির সব্ঙ্গ মালাধ্ব্রর বণথিা অাংব্র্র যতিা িা বমল আব্ি, বঠক ততিাই 
বমল আব্ি িবরবাংব্র্র কাবিবির সব্ঙ্গ। িবরবাংব্র্ পাবরজাত িরণ কাবিবিব্ত িারব্দর 
ভূবমকা ববব্র্ষ গুরুত্বপূণথ। কারণ কৃষ্ণ িারব্দর সমু্মব্খই পাবরজাত িরব্ণর প্রবতজ্ঞা 
কব্রবিব্লি। কৃব্ষ্ণর আব্দর্ বর্ব্রাধ্াযথ কব্রই িারদ দূত বিব্সব্ব ইব্ন্দ্রর কাব্ি বগব্য়ব্িি 
এবাং িারব্দর মুব্খ ইব্ন্দ্রর যুব্ের অবভপ্রায় শুব্িই কৃষ্ণ যুব্ে অবতীিথ িব্য়ব্িি। মালাধ্ব্রর 
বণথিাও অব্িকিা এই রকম। তাই আমাব্দর অিুমাি মালাধ্র ববষু্ণপুরাণ িয়, িবরবাংব্র্র 
পাবরজাত িরণ কাবিবি দর্ব্কই অিুপ্রাবণত িব্য়বিব্লি।           

         শ্রীকৃষ্ণববজব্য়র অিযতম একবি ঘিিা জরাসব্ন্ধর জন্মবৃোন্ত। এই ঘিিাবি 
মালাধ্ব্র দয ভাব্ব পাওয়া যায় মূল ভাগবব্ত দস ভাব্ব দিই। আবার িবরবাংর্, ববষু্ণপুরাব্ণও 
জরাসব্ন্ধর জন্মবৃোন্ত দিই। তািব্ল মালাধ্র এই কাবিবি দকার্া দর্ব্ক গ্রিণ করব্লি ? 
ভাগবব্তর ৯ম স্কব্ন্ধর ২২তম অধ্যাব্য় জরাসব্ন্ধর প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। দসখাব্ি জরাসব্ন্ধর জন্ম 
প্রসব্ঙ্গ দু’একবি কর্া আব্ি। মালাধ্ব্র দয ভাব্ব এই কাবিবির বণথিা আব্ি তা দদব্খ মব্ি 
িয়, মালাধ্ব্রর কাবিবির উৎস অিয দকার্াও। বকন্তু দকার্ায় ? দদখা যায় দয, মিাভারব্তর 
সভাপব্বথর দষাের্ অধ্যাব্য় জরাসব্ন্ধর জন্মবৃোন্ত আব্ি। আমাব্দর অিুমাি মালাধ্র 
‘মিাভারত’ দর্ব্কই এই কাবিবি সাংগ্রি কব্রবিব্লি। এখাব্ি একবি ববষয় বলা প্রব্য়াজি 
দয, মালাধ্ব্রর কাবিবি ও মিাভারব্তর কাবিবির মব্ধ্য একিু অদল-বদল আব্ি। 
মিাভারব্ত যুবধ্বষ্ঠর কৃষ্ণব্ক প্রশ্ন কব্রবিব্লি, ‘দি কৃষ্ণ, জরাসন্ধ দক ?’ বকন্তু মালাধ্র 
বলব্খব্িি—  

         “বভম বব্ল জরাবসনু্ধ িাম দকি তাব্র।”৩৯ 

মিাভারব্ত আর একবি জায়গায় দদখা যায়, ঋবষমুবি চিব্কৌবর্ক জরাসব্ন্ধর বপতা 
মিারাজ বৃিদ্রব্র্র দসবায় সন্তুষ্ট িব্য় তাব্ক পুত্রবর দাি কব্রবিব্লি। বকন্তু মালাধ্র 
এব্েব্ত্র তাাঁর গ্রব্ন্থ বলব্খব্িি— 

      “আচবম্মব্ত দুবথাসামুবি আবস তার ঘব্র। 

      পাদয অঘথয বদয়া পুজা কবরল সত্বব্র।। 

        তুষ্ট বিয়া বব্ল মুবি রাজা মাগ বর।”৪০ 



 

এরপব্রই রাজা দুিাত দজাে কব্র বর প্রার্থিা কব্রবিব্লি। মিাভারব্ত রব্য়ব্ি মুবিঋবষ 
চিব্কৌবর্ক রাজা বৃিদ্রর্ব্ক পুত্রবর বদব্য়বিব্লি। বকন্তু মালাধ্ব্রর কাব্বয পুত্রবর 
বদব্য়বিব্লি মুবি দুবথাসা। এই রকম একিু গরবমল িাো বাবক কাবিবি প্রায় একরকম।  

         ভাগবব্তর কাবিবিব্ত দদখা যায়, কালযবি বব্ধ্র পর জরাসন্ধ পুিরায় মরু্রাপুরী 
আক্রমণ কব্রব্িি। বকন্তু মালাধ্র কাবিবিব্ত িতুিত্ব আিবার জিয কালযবি প্রসঙ্গ পব্র 
দরব্খব্িি। 

         বজ্রিাভ উপাখযাি কৃব্ষ্ণর দ্বারকালীলার অন্তগথত। ভাগবব্ত এই কাবিবিবি দিই। 
বকন্তু এই কাবিবিবি মালাধ্ব্রর গ্রব্ন্থ আব্ি দবর্ ববসৃ্তত ভাব্ব। িবরবাংব্র্র ববষু্ণপবথ অাংব্র্ 
বজ্রিাভ উপাখযাি আব্ি। এই উপাখযািবি ববষু্ণপব্বথর ৯১ তম অধ্যাব্য় শুরু িব্য় দর্ষ 
িব্য়ব্ি ৯৭ তম অধ্যাব্য়। িবরবাংব্র্ এই উপাখযািবি দবর্ দীঘথ। আমাব্দর অিুমাি মালাধ্র 
এই কাবিবিবি িবরবাংর্ দর্ব্কই গ্রিণ কব্রব্িি। মালাধ্ব্রর বজ্রিাভ উপাখযাব্ির সাব্র্ 
িবরবাংব্র্র কাবিবির বমল অব্িকিাই। 

       মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ রামায়ণ অবভিব্য়র একবি প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। মূল 
ভাগবব্তর িবম স্কব্ন্ধ দদখা যায় রামকর্া আব্ি, বকন্তু রামায়ণ অবভিব্য়র ঘিিা দিই। 
ভাগবব্তর অিযািয স্কব্ন্ধও রামায়ণ অবভিব্য়র দকাব্িা কর্া দিই। তািব্ল মালাধ্র রামায়ণ 
অবভিব্য়র বণথিা বদব্লি দকার্া দর্ব্ক? জািা যায় দয, শ্রীকৃষ্ণববজব্য় প্রাপ্ত রামকর্া বযতীত 
মালাধ্ব্রর িাব্ম একবি দিাি ‘রামায়ণ’ পুবর্ও আব্ি। এই রামায়ণ পুবর্ দর্ব্কই মালাধ্র 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য়র রামায়ণ অবভিব্য়র কাবিবি গ্রিণ কব্র র্াকব্ত পাব্রি। ভাগবব্ত কৃব্ষ্ণর 
দ্বারকালীলায় বজ্রিাভ উপাখযাি অিুপবস্থত। এই রামায়ণ অবভিয় বজ্রিাভ উপাখযাব্িরই 
একবি অাংর্।   

      মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় সুভদ্রা িরব্ণর কাবিবি রব্য়ব্ি। আমাব্দর অিুমাি 
মিাভারত দর্ব্ক সুভদ্রা িরব্ণর কাবিবি গ্রিণ কব্রব্িি বতবি। 

      মালাধ্র উেব কতৃথক কৃব্ষ্ণর ববশ্বরূপ দর্থব্ির দীঘথ বণথিা বদব্য়ব্িি— 

“ভক্তবৎসল দগাসাবি দদব িারায়ি। 

উেব্বব্র ববস্বরূপ দদখায় তখি।। 

      দকাবি দকাবি সূব্যথযর প্রকাস দতব্জাম্মথএ। 



 

    স্বগথব্লাক মস্তব্ক পৃরু্বব মধ্যকাএ।।”৪১ 

উেবব্ক ববশ্বমূবতথ প্রদর্থি অাংর্বি ভাগবব্ত দিই; ববষু্ণপুরাণ, িবরবাংব্র্ও দিই। ভাগবব্ত 
‘শ্রীকৃষ্ণ উেব সাংবাদ’ িাব্ম একবি অধ্যায় আব্ি। দসখাব্ি িািা তত্ত্বকর্া আব্ি। বকন্তু 
উেব কতৃথক ভগবাব্ির ববশ্বমূবতথ দর্থব্ির কর্া দিই। তব্ব ভাগবব্তর ১১র্ স্কব্ন্ধর অন্তগথত 
দষাের্ অধ্যাব্য় ভগবাি কতৃথক ‘মিাববভূবত কর্ি’ িাব্ম একবি পবরব্চ্ছদ আব্ি। এই 
পবরব্চ্ছব্দ উেব প্রশ্ন কব্রব্িি দয, দি মিাববভূব্ত ! স্বগথ, মতথয ও পাতাল এবাং বদগবদগব্ন্ত 
আপিার দয সকল ববভূবত আব্ি, দসই সকল আমার কাব্ি বযক্ত করুণ, আবম আপিার 
পাব্য় প্রণবত কবর। এরপর কৃষ্ণ উেবব্ক আপি ববভূবতর স্বরূপ শুবিব্য়বিল, বকন্তু ববশ্বরূপ 
দর্থি করাি বি। ববশ্বরূপ দর্থব্ির ববষয়বি ‘গীতা’র একাদর্ অধ্যাব্য় রব্য়ব্ি। এখাব্ি 
কৃষ্ণ অজুথিব্ক ববশ্বরূপ দদবখব্য়ব্ি। দসখাব্ি কৃষ্ণ অজুথিব্ক প্রর্ব্ম ভয়ির রূপ দর্থি 
কবরব্য়বিল। পব্র দসই ভয়ির রূব্প বববস্মত ও ভীত িব্য় অজুথি কৃষ্ণব্ক দসৌমযমূবতথ 
ধ্ারব্ণর জিয অিুব্রাধ্ কব্রি। শ্রীমদ্ভগবত গীতায় আব্ি— 

“হৃষ্ট আবম দদবখ অদৃষ্ট স্বরূপ 

  ভব্য়ব্ত বযবর্ত মািস আমার, 

   দদখাও আমাব্ক তব দদব-রূপ 

  দদব্বর্! প্রসন্ন িও ববশ্বাধ্ার ! 

বকরীবি ভূবষত, গদাচক্রধ্ারী 

   ইচ্ছা মম দদবখ তব দসই রূপ, 

                             ধ্র চতুভুথজ পূর্ব্থরূপ তব 

       দি সিস্রবাব্িা! ওব্ি ববশ্বরূপ !”৪২ 

এই কাবিবির সাব্র্ উেব কতৃথক প্রর্ব্ম কৃব্ষ্ণর ভয়ির মূবতথ ও পব্র দসৌমযমূবতথ দর্থব্ির 
বমল লেয করা যায়। কৃষ্ণ উেবব্ক দয উপব্দর্ বদব্য়ব্িি তা গীতার বিষ্কাম ধ্ব্মথর 
উপব্দর্।     

       ভাগবব্ত আব্ি দদবী রবত সম্বব্রর গৃব্ি পাবচকা বিব্সব্ব বিযুক্ত বিব্লি। বকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য় রবত দয মায়ািারী সৃজব্ির কর্া প্রদুযন্মব্ক বব্লব্ি তা মালাধ্ব্রর বিজস্ব 
কল্পিা।  



 

      ইব্ন্দ্রর গৃব্ি পাণু্ডর দর্থি, বর্শুপাব্লর জন্মকাবিবি আমাব্দর অিুমাি অিুসাব্র 
মিাভারব্তর সভাপবথ দর্ব্ক গৃবিত িব্য়ব্ি।  

       কৃষ্ণকর্া বিব্য় রবচত এই কাব্বয র্াক্তপ্রভাব্বর অব্িক বিদর্থি রব্য়ব্ি। সযমন্তক 
মবণ উোব্রর ঘিিায় রুবিণী দদবকীব্ক বব্লব্িি— 

  “উঠ উঠ পুজ দদবব চবণ্ডকা ভবািী।”৪৩ 

আবার িরকাসুর এর সব্ঙ্গ কৃব্ষ্ণর যুে বণথিায় দদবখ— 

 “উর্া ববন্দ ঘব্র জত রাজার কুমাবর। 

        ঘি পাবত পুব্জ তারা দদবব মাব্িস্ববর।।”৪৪  

ভাগবব্ত এই যুে বণথিা প্রসব্ঙ্গ র্বক্তপুজার দকাব্িা উব্েখ দিই। ঘি দপব্ত দদবী 
মাব্িশ্বরীর এই পূজা প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্বযর দদবী চণ্ডীর পূজার কর্াই স্মরণ কবরব্য় 
দদয়।  

 

ভাগবব্ত আব্ি বকন্তু মালাধ্ব্রর কাব্বয অিুপবস্থত  

       মালাধ্ব্রর লেয বিল কৃব্ষ্ণর ঐশ্বযথ সত্ত্বাব্কই প্রকার্ করা। আর এই বীররস 
প্রবতষ্ঠার প্রব্য়াজব্ি শুধু্ সাংব্েপকরণ িয়, বিব্জর কাব্বযর কাবিবিব্ক সাংিত রূপ দদবার 
প্রব্য়াজব্ি দকার্াও দকার্াও মালাধ্র দর্ম স্কব্ন্ধর পুব্রা অধ্যায় পবরতযাগ কব্রব্িি।    

১. ভাগবব্তর িাবর্ব্র্তম অধ্যাব্য় শ্রীকৃব্ষ্ণর মািাত্ম্য ববষব্য় িন্দরাব্জর সব্ঙ্গ দগাপগব্ণর 
আব্লাচিা িাব্ম একবি অধ্যায় আব্ি। মালাধ্ব্রর কাব্বয এই অধ্যায়বি সমূ্পণথ পবরতযক্ত।   

২. মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় ভাগবব্তর দচৌবত্রর্ অধ্যাব্য়র র্ঙ্খচূে বধ্ ও তার পব্রই 
িবত্রর্ অধ্যাব্য়র অবরষ্টাসুর বব্ধ্র কাবিবি সাংগৃবিত িব্য়ব্ি। বকন্তু মধ্যবতথী পয়বত্রর্ 
অধ্যাব্য়র অন্তগথত ব্রজরমণীগব্ণর শ্রীকৃষ্ণলীলাগীত সমূ্পণথ পবরতযক্ত িব্য়ব্ি। বলাবাহুলয, 
অধ্যায়বি বৃন্দাবিলীলার অন্তগথত। মালাধ্ব্রর লেয বিল কৃব্ষ্ণর বীরলীলা অর্থাৎ 
ঐশ্বযথলীলা;  আর অসুর বিধ্ি ঐশ্বযথলীলার অাংর্ তাই মালাধ্র র্ঙ্খচূে বধ্ এবাং অবরষ্টাসুর 
বধ্ কাবিবি গ্রিণ কব্রব্িি। দগাপীব্দর গীত অাংর্বি তাাঁর মব্িাপূত মব্ি িয়বি। মধু্র রস 



 

মালাধ্ব্রর কাব্বয প্রধ্াি িয়। তাই দযখাব্ি মধু্র রস পবরব্বর্ব্ির সুব্যাগ ঘব্িব্ি মালাধ্র 
দসখাব্ি বিব্জব্ক সাংযত দরব্খব্িি।    

৩. ভাগবব্ত দ্বারকালীলায় উব্েখযব্যাগয ‘শ্রুবতগব্ণর স্তুবত’। শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই অাংর্বি 
দিই। 

 

ভাগবব্ত আব্ি সাংব্েব্প বকন্তু মালাধ্র ববস্তার ঘবিব্য়ব্িি 

       ভাগবব্ত দয সব কাবিবি অাংর্ সাংব্েব্প আব্ি মালাধ্র দস সব কাবিবির বকিু 
ববস্তার ঘবিব্য় ঘিিাবিব্ক পাঠব্কর কাব্ি আরও সতয ও ববশ্বাসব্যাগয কব্র তুব্লব্িি। 
ভাগবব্ত দয সমস্ত কাবিবি সাংব্েব্প রব্য়ব্ি বকন্তু মালাধ্র দসগুবল ববসৃ্তত আকাব্র রচিা 
কব্রব্িি তার একবি তাবলকা বিব্ে উপস্থাপি করা িল-- 

১.  শ্রীকৃষ্ণববজব্য় একবি ববষব্য়র প্রবত লেয িা কব্র পারা যায় িা। দসবি িল কৃব্ষ্ণর 
ঐশ্বযথভাব প্রকাব্র্ কববর উৎসাি। ভগবাব্ির ঐশ্বযথভাব প্রকাব্র্ কবব এতিাই উৎসািী 
বিব্লি দয, ভাগবব্ত ববণথত অব্িক সাংবেপ্ত কাবিবিব্কও বতবি ববসৃ্ততভাব্ব বণথিা কব্রব্িি। 
ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর আঠার্তম অধ্যাব্য়র করুণ কাবিবি অতযন্ত সাংবেপ্তভাব্ব ববণথত। 
বকন্তু কবব দসই কাবিবিব্ক ববসৃ্ততভাব্ব বণথিা কব্রব্িি। 

২.  সযমন্তক মবণ উোব্রর ঘিিা ভাগবব্ত রব্য়ব্ি। মালাধ্র দসই কাবিবিব্ত বিজস্ব কল্পিা 
জুব্ে কাবিবির ববস্তার ঘবিব্য়ব্িি। 

৩.  ভাগবব্ত বলরাম-ব্রবতীর বববাি সাংবেপ্ত ভাব্ব বণথিা করা আব্ি। বকন্তু মালাধ্র 
দসই কাবিবি ববসৃ্ততভাব্ব বণথিা কব্রব্িি।  

৪.  ভাগবব্ত পাবরজাত িরব্ণর কাবিবি বিতান্ত সাংবেপ্ত বকন্তু মালাধ্র দসই কাবিবিব্ক 
অব্িকিাই ববসৃ্তত ভাব্ব বণথিা কব্রব্িি। 

৫.  ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর আঠার্তম অধ্যাব্য় বরুণ দদব্বর মুব্খ পরমপুরুষার্থ কৃব্ষ্ণর 
মবিমার প্রকার্ ঘব্িব্ি। এই কাবিবিব্ত মালাধ্ব্রর িাব্ত বরুণ দদব্বর মুব্খর সাংলাপ 
বযাবিার চবরত্রবিব্ক আরও জীবন্ত এবাং  কাবিবিবিব্ক অবধ্ক বাস্তবািুগ কব্র তুব্লব্ি। 

 

ভাগবব্ত ববসৃ্তত আকাব্র রব্য়ব্ি বকন্তু মালাধ্ব্র সাংব্েবপত 



 

১.  মালাধ্ব্রর কাব্বয বাৎসলয রব্সর বণথিা দতমি ভাব্ব পাওয়া যায় িা। ভাগবব্তর 
তুলিায় দসবি বিতান্তই অিুজ্জ্বল। ভাগবব্তর রজু্জবন্ধিলীলায় বর্শু কৃব্ষ্ণর মব্িারম 
স্বভাবচববর্ব্ষ্টযর সাব্র্ দয আধ্যাবত্ম্ক তাৎপযথ রব্য়ব্ি শ্রীকৃষ্ণববজব্য় তা অিুপবস্থত। 

২.  ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধ কৃষ্ণ-বলরাম ও দগাপসখাব্দর বালযলীলা ববসৃ্ততভাব্ব ববণথত। 
দকবলমাত্র দগাচারণলীলাই দুবি অধ্যায় জুব্ে বণথিা করা িব্য়ব্ি। বকন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণববজব্য়’ 
কৃষ্ণ-বলরাব্মর বর্র্বলীলা অিুপবস্থত এবাং দগাচারণলীলা অতযন্ত সাংবেপ্তভাব্ব রব্য়ব্ি।  

৩. ভাগবব্তর কৃষ্ণ-ববপ্রিারী সাংবাদ অাংর্ অব্িকিাই ববসৃ্তত বকন্তু মালাধ্র দসবি সাংব্েব্প 
কব্রব্িি। আসব্ল মধু্র রব্সর পরকীয়া ঈশ্বর দপ্রব্মর প্রবত কববর অিীিা এখাব্ি 
প্রকাবর্ত িব্য়ব্ি। 

৪.  কৃব্ষ্ণর মরু্রা গমব্ি দগাপীব্দর ক্রন্দি ভাগবব্ত ববসৃ্তত আকাব্র ববণথত বকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই বণথিা সাংবেপ্ত। 

৫.  র্াল্ব বব্ধ্র বববরণ ভাগবব্ত খুব ববসৃ্তত। বকন্তু মালাধ্র শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই বণথিা 
সাংব্েব্প কব্রব্িি। 

৬.  কৃব্ষ্ণর আববভথাব্বর পর বসুব্দব ও দদবকী কতৃথক দীঘথ বন্দিা আব্ি ভাগবব্তর দর্ম 
স্কব্ন্ধর তৃতীয় অধ্যাব্য়। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই বন্দিা অবতর্য় সামািয।  

৭.  ভগবাব্ির জব্ন্মর পব্র দগাকুল িগব্র িািা রকম উৎসব করা িয়। এই প্রসঙ্গ 
ভাগবব্ত দযমি আব্ি মালাধ্র ও তাাঁর কাব্বয দরব্খব্িি। ভাগবব্ত এই উৎসব উপলব্ে 
দগাপরমণীগব্ণর ববসৃ্তত বববরণ আব্ি। বকন্তু মালাধ্র তাাঁর কাব্বযর মূল কাবিবির পব্ে 
দগাপরমণীগব্ণর এই বণথিা অতযাবর্যক ববব্বচিা িা কব্র যর্ার্থ পবরবমবতব্বাব্ধ্র পবরচয় 
বদব্য়ব্িি। মাত্র চারবি পঙবক্তব্ত মালাধ্র এই কাবিবি বযক্ত কব্রব্িি— 

“পুব্ত্রাৎসব কবর িন্দ ব্রাহ্মিব্ক আবি। 

  কুবে সিস্র গাবব বদল কিক সাবলবি।। 

   বেপুরূব্স সর্ব্থ দলাব্ক দমািৎসব কবর। 

     সর্ব্থধ্ব্ি সমূ্পন্নথ বিল িব্ন্দর িগবর।।”৪৫ 



 

৮.  ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর দমাি আি অধ্যায় জুব্ে দগাপী প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। দসই অধ্যায়গুবল 
িল— একুর্ তম অধ্যায়, বাইর্ তম অধ্যায়, ঊিবত্রর্ দর্ব্ক দতবত্রর্ তম অধ্যায় এবাং 
পাঁয়বত্রর্ তম অধ্যায়। এই আি অধ্যাব্য়র মব্ধ্য ঊিবত্রর্ দর্ব্ক দতবত্রর্ দমাি পাাঁচ অধ্যাব্য় 
রাসলীলা ববস্তাবরত ভাব্ব ববণথত। বকন্তু মালাধ্র তাাঁর কাব্বয দগাপী প্রসব্ঙ্গর কর্া ও 
রাসলীলার কাবিবি অব্িক সাংব্েবপত আকাব্র উপস্থাবপত কব্রব্িি। জািা যায় দয, ববষ্ণব 
সমাব্জ কৃব্ষ্ণর বৃন্দাবিলীলা প্রাধ্ািয দপব্য়বিল শ্রীচচতব্িযর আববভথাব্বর পব্র। তার আব্গ 
কৃষ্ণকর্ায় মরু্রালীলা ও দ্বারকালীলা প্রাধ্ািয দপত। বচতব্িযর আব্গ বৃন্দাবিলীলায় কৃষ্ণই 
বিল মুখয। দগাপীরা বিল কৃষ্ণ দপ্রব্মর উপলেয মাত্র। বচতব্িযর প্রভাব্বই ববষ্ণব সাবিব্তয 
রাধ্া মুখয িব্য় দাাঁোয় এবাং কৃষ্ণলীলা রাধ্া বযতীত জমাি বাাঁব্ধ্ বি। এই জব্িযই িয়ব্তা 
মালাধ্ব্রর কাব্বয দগাপীলীলা প্রাধ্ািয পায় বি।     

        কাবিবি বিমথাব্ণ কবব দয দয ববষয় সাংব্যাজি কব্রব্িি, দয দয ববষয় ববব্য়াজি 
কব্রব্িি বা দয কাবিবির সাংবেপ্তকরণ কব্রব্িি তা দকার্াও অব্যৌবক্তক বা অপ্রব্য়াজিীয় 
মব্ি িয় বি। দযব্িতু অিুবাদ গ্রন্থ রূব্পই এই কাবযবি স্বীকৃত তাই কাবিবির জিয মালাধ্র 
খুব দববর্ প্রর্াংসার দাবী করব্ত িা পারব্লও ঘিিাসূত্র সাংযুবক্তব্ত, চবরত্র বচত্রণ ও 
যুগচববর্ব্ষ্টর সাংব্যাব্গ কবব ববব্র্ষ প্রবতভার স্বাের দরব্খ দগব্িি। মালাধ্ব্রর 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচিার মূল উব্ের্য বিল মূলত দলাকবর্ো। ভবক্তব্ক হৃদব্য় দরব্খ ভাগবত 
ধ্মথ প্রচার করাই কববর লেয বিল। মব্ি িয় মালাধ্ব্রর কাবয ববষ্ণব সমাব্জর বাইব্র 
বৃিৎ জিসমাব্জ খুব একিা সমাদর পায় বি; যবদ দপত তািব্ল পরবতথীকাব্ল দকাব্িা িা 
দকাব্িা কৃষ্ণমঙ্গল রচবয়তা তাাঁর িাম করব্তি। বকন্তু দকউই তাাঁর িাম কব্রি বি।   

 

তর্যসূত্র : 

১.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৩৩। 

২.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১। 

৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ভূবমকা- Lxvi।  

৪.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩।  



 

৫.  ঐ, পৃষ্ঠা – ২৬। 

৬.  ঐ, পৃষ্ঠা – ২৮। 

৭.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 
দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১০৭৫। 

৮.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩০। 

৯.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩২। 

১০.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৬। 

১১.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৯। 

১২.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৪১। 

১৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩। 

১৪.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 
দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১০৯৭। 

১৫.  ভট্টাচাযথ, অবমত্রসূদি সম্পাবদত : ‘বেু চণ্ডীদাব্সর শ্রীকৃষ্ণকীতথি সমগ্র’, দদ’জ 
পাববলবর্াং, ১৩ ববিম চযািাবজথ বিি, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকার্ আষাঢ় 
১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, দ্বাদর্ সাংস্করণ, আবশ্বি ১৪১৬, অব্টাবর ২০০৯, পৃষ্ঠা – 
১৮৫। 

১৬.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৮৫। 

১৭.  ভট্টাচাযথ, অবমত্রসূদি ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাবদত :  ‘মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববজয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫বড, দকর্বচন্দ্র দসি বিি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রর্ম প্রকার্- মাঘ 
১৪০৯/জািুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সাংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইব্মলা, জািুয়াবর ২০১৭, 

পৃষ্ঠা – ১৭৩। 



 

১৮.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৪৫। 

১৯.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 

দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 

কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১১২২। 

২০.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৫৫।  

২১. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৫৬।  

২২.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৭৫। 

২৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৭। 

২৪.  ভট্টাচাযথ, অবমত্রসূদি ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাবদত :  ‘মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববজয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫বড, দকর্বচন্দ্র দসি বিি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রর্ম প্রকার্- মাঘ 
১৪০৯/জািুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সাংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইব্মলা, জািুয়াবর ২০১৭, 

পৃষ্ঠা – ১৯৮। 

২৫.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু’র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৯৯। 

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৯।  

২৭.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১১। 

২৮.   ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৪। 

২৯.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৪। 



 

৩০.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 

দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 

কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১২৪০। 

৩১.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১১৫। 

৩২.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৮-১১৯। 

৩৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৬৭। 

৩৪.  ঐ, পৃষ্ঠা – ২৫৫। 

৩৫.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩১২। 

৩৬.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 

দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 

কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৪৯০। 

৩৭.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৯৫। 

৩৮.  চক্রবতথী, শ্রীিিবর (সম্পাবদত) : ‘মাধ্বাচাযথ ববরবচত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’, বঙ্গবাসী, ৬ িাং 
ভবািী দে দলি, কবলকাতা-০৭, বদ্বতীয় সাংস্করণ— ১৩৩৩ সাল, পৃষ্ঠা – ২১২। 

৩৯.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৪৩০। 

৪০.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩০। 

৪১.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৬১৮।  

৪২.  দসি, িবীিচন্দ্র : ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’, সািযাল এণ্ড দকাাং, ২৫ িাং রায়বাগাি বিি, 
কবলকাতা-১২, তৃতীয় সাংস্করণ, ১৩১৯, পৃষ্ঠা – ১৩১।  



 

৪৩.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৯৫।  

৪৪.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৪২। 

৪৫.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৪৬।  

 

 



 

পঞ্চম অধ্যায় 

রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের ‘শ্রীকৃষ্ণর্েমতরঙ্গিণী’ কার্বের কাঙ্গিঙ্গন গ্রন্থনা ও 
চঙ্গরত্র ঙ্গচত্রণ 

 

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

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



 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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



 

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



 

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

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



 

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

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

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

“ঙ্গনগমকল্পতর্রাগেঙ্গলতাং েলাং 

             শুকমুখােমৃতদ্রবসাংযুতম । 

ঙ্গপবত ভাগবতাং রসমালোং 

                     মুহুরর্িা রঙ্গসকা ভুঙ্গব ভাবুকাঃ।।”৫ 

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



 

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

“ঙ্গনগমকলপতরু ঙ্গবগঙ্গলত ের্ল। 

   শুকমুর্খ পঙ্গতত অমৃত মধুতর্র।। 

    ঙ্গক্ষঙ্গততর্ল অবতঙ্গর ভাগবত-নাম। 

         ঙ্গপে পর ভাবুক ভাই, রঙ্গসক সুজান।।”৬ 

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

      “এর্ত চাাংশকলাঃ পুাংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান  স্বেম । 

        ইিাঙ্গরবোকুলাং পলাকাং মৃড়েঙ্গন্ত যুর্গ যুর্গ।।”৭ 

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

“যত যত অবতার কর্রন মুরাঙ্গর। 

     পকি অাংশ পকি কলা বুঝি ঙ্গবচাঙ্গর।। 

 পূণেব্রহ্ম কৃষ্ণ অবতার-ঙ্গশর্রামঙ্গণ। 

   অনে-অবতার-অবতারী যেুমঙ্গণ।।”৮  

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

“বিোঙ্গের্ত পত নের্ন নরাণাাং  

      ঙ্গলিাঙ্গন ঙ্গবর্ষ্ণানে ঙ্গনরীক্ষর্তা পয।”৯  



 

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

    “চবষ্ণব-ঙ্গবষু্ণর মূঙ্গত্তে পের্খন নের্ন। 

         মেূর-পাখার চকু্ষ জাঙ্গনি সমার্ন।।”১০  

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

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

“র্েখর্র পেখর্র সুন্দর যেুনন্দনা। 

       ইিনীলমঙ্গণ ঙ্গকর্ে এ শোম-বরণা।।”১১ 

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

“র্বপর্ন্ত েুঙ্গরতাঙ্গন পমািমঙ্গিমা সর্ন্মািমালম্বর্ত, 

  সাতর্ঙ্কা নখরঞ্জনাং কলের্ত শ্রীঙ্গচত্রগুপ্তঃ কৃতী। 

    সানন্দাং মধুপকেসাংভৃতঙ্গবর্ধৌ পবধাঃ স্বোং যত্নবান , 

           বকু্তাং নাম তর্বশ্বরাঙ্গভলঙ্গষর্ত ব্রূমঃ ঙ্গকমনেৎ পরম ।।”১২  

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



 

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

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

      “বর্ন্দ ঙ্গনতেমনন্তভঙ্গক্তঙ্গনরতাং ভঙ্গক্তঙ্গেোং সদ গুরুাং 

        মেীশ্বরগোধরাং ঙ্গদ্বজবরাং ভচক্তেকরূপাকৃতীাং।”১৩ 

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

“র্কঙ্গচদ্ভাগবতাচাযেে পেমভঙ্গক্তঙ্গববৃদ্ধর্ে। 

         গীের্ত পরমানন্দাং শ্রীর্গাঙ্গবন্দকথামৃতম।।”১৬  

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

“শুঙ্গনর্ল পগাঙ্গবন্দ-র্েম িে, পিন জাঙ্গন।”১৭ 



 

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

“মুর্খ বাকে থাঙ্গকর্ত না লে কৃষ্ণনাম। 

তর্ব পলাক সাংসার ভ্রমর্ে অঙ্গবরাম।। 

                    সুর্খ ভব তঙ্গরর্ত যািার ঙ্গচত্ত ধর্র। 

 পস জন পকবল মাত্র কৃষ্ণনাম কর্র।। 

 কৃষ্ণনাম ঙ্গবর্ন, ভাই, গঙ্গত নাঙ্গি আন। 

       কৃষ্ণ না ভঙ্গজর্ল পকর্িা নাঙ্গি পাে পার।।”১৮ 

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

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

“ঙ্গক্ষঙ্গততর্ল কৃপাে কঙ্গরলা অবতার। 

      অর্শষ পাতকী জীব কঙ্গরর্ত উদ্ধার।।”১৯ 

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



 

   “র্বেবোস চরর্ণ কঙ্গরর্ে নমস্কার। 

    যাাঁিার কৃপাে ভাগবত পরচার।। 

       সর্ব্ে ধর্ম্ে সার পবে পুরাণ-র্গাঙ্গপত। 

           পিন ভঙ্গক্তর্যাগ ভাগবর্ত েকাঙ্গশত।।”২০ 

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

 “র্েব ঙ্গদ্বজ-চরণ বঙ্গন্দো গুরু জর্ন। 

  কথাির্ল ভাগবত কঙ্গরব রচর্ন।।২১ 

এরপর্রই রঘুনাথ ভগবার্নর সবে অবতার্রর স্তুঙ্গত কর্র চচতনে বন্দনা কর্রর্েন— 

  “জে জে পগৌরচি চচতনে ঙ্গবিার। 

  ভক্তকুল োণনাথ ভক্ত অবতার।। 

   ঙ্গনতোনন্দ বলরাম সর্ন ঙ্গনতে রি। 

   শ্রীঅচদ্বত িঙ্গরোস শ্রীঙ্গনবাস সি।। 

 গোধর োণনাথ ভক্ত কুলপঙ্গত। 

      ভক্তরূপ অবতার ঙ্গত্রজগৎ গঙ্গত।।”২২  

বন্দনা পশর্ষ ঙ্গতঙ্গন মূল অনুবার্ে ের্বশ কর্রর্েন। ভাগবর্তর অনুসরর্ণই কঙ্গব 

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

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

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

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



 

সূচনাে ঙ্গতঙ্গন শ্রীমদ্ভাগবর্তর েথম স্কর্ের ঙ্গদ্বতীে অধোর্ের তৃতীে পলাকঙ্গি উদৃ্ধত 

কর্রর্েন— 

“যঃ স্বানুভাবমঙ্গখলশ্রুঙ্গতসারর্মক,  

                       মধোত্মেীপমঙ্গততীযেতাাং তর্মািেম । 

   সাংসাঙ্গরণাাং করুণোি পুরাণগুিোং  

                            তাং বোসসূনুমুপযাঙ্গম গুরুাং মুনীনাম ।।”২৩  

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

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

“র্সই পস পরম ধর্ম্ে সবে পবর্ে কর্ি। 



 

   যািা চির্ত িঙ্গরর চরর্ণ ভঙ্গক্ত রর্ি।। 

 িঙ্গরভঙ্গক্ত চির্ল তিজ্ঞান-পরকাশ। 

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

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

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

“তবে আর কথা সূত কহিবত লাহিলা। 

    যে মবত নারদ-েযাস সমািম হিলা।।”২৫  

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

   “র্লাক উদ্ধাঙ্গরর্ত চকলা অর্নক আোস। 

 তবুও বোর্সর নর্ি ঙ্গচর্ত্তর েকাশ।। 

  সরস্বতী তীর্র বোস ঙ্গচঙ্গন্তর্ত লাঙ্গগলা। 

        পিন কার্ল নারে আঙ্গস তথাই ঙ্গমঙ্গললা।।”২৬ 



 

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

“তর্ব তাাঁর্র পুঙ্গেল নারে তর্পাধন।। 

        পকর্ন বোস, পেঙ্গখ পতামার ঙ্গচঙ্গন্তত হৃেে।২৭ 

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

“িাঙ্গসো নারে তর্ব ঙ্গের্লন উত্তর। 

   আপর্ন ঈশ্বর িঞা পাসর সকল ।। 

 োন ব্রত তপ যজ্ঞ কঙ্গিলা ঙ্গবচাঙ্গর। 

      িঙ্গর সাংকীত্তেন তুঙ্গম না চকর্ল ঙ্গবস্তাঙ্গর।। 

    পত কারর্ণ নর্ি পতামার েসন্ন হৃেে। 

      আপর্ন ঙ্গচঙ্গন্তো তুঙ্গম চাি মিাশে।।”২৮ 

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



 

       “োসীসুত িঞা কৃষ্ণ পেঙ্গখলুাঁ সাক্ষার্ত। 

      িঙ্গরর ঙ্গকঙ্কর চিলুাঁ চবষ্ণব েসার্ে।। 

      োসীসূত িঞা পাইলুাঁ কৃষ্ণ-েরশন। 

         তর্ব জ্ঞান-উপর্েশ চকল নারােণ।।”২৯ 

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

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

“তর্ব সূত শুদ্ধঙ্গচর্ত্ত,       ভাগবত আঙ্গে চির্ত, 

কঙ্গিল সকল মুঙ্গন-স্থার্ন।”৩০ 

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

“েথর্ম ভারতযুদ্ধ সাংর্ক্ষর্প কঙ্গিল। 

   পযমত উত্তরাগভে পগাঙ্গবন্দ রাঙ্গখল।”৩১ 



 

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

 “সতেব্রত েভু চকল সর্তের পালন। 

    দ্বারকা ঙ্গবজে তর্ব চকলা নারােণ।। 

      ভাইগণ সর্ি রাজা সর্তে রাজে পার্ল। 

     পরীঙ্গক্ষৎ জনম িইলা শুভকার্ল।।”৩২ 

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

   “ব্রহ্মশাপ েল কঙ্গর যেুকুল ক্ষে। 



 

         চবকুেনার্থর চিল চবকুে ঙ্গবজে।।”৩৩ 

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

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

   “তস্মাদ্ভারত সবোত্মা ভগবানীস্বর্রা িঙ্গরঃ। 

        পশ্রাতবেঃ কীঙ্গতেতবেশ্চ স্মতেবের্শ্চিতাভেম ।। 

      এতাবান  সাাংখের্যাগাভোাং স্বধমেপঙ্গরঙ্গনষ্ঠো। 

          জন্মলাভঃ পরঃ পুাংসামর্ন্ত নারােণসৃ্মঙ্গতঃ।।”৩৪ 

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

                          “র্কর্িা কৃষ্ণ পবার্ল পকর্িা পবার্ল ব্রহ্মমে। 

        পকর্িা সূ্থল পকর্িা সূক্ষ্ম করর্ে ঙ্গনণেে।। 

        এক কৃষ্ণ নানা মর্ত নানা শার্স্ত্র কর্ি। 



 

       পস কৃষ্ণ ভজন ঙ্গবর্ন পঙ্গরত্রাণ নর্ি।। 

      সাাংখে পযাগ ধর্ম্ে শাস্ত্র এই অবতঙ্গর। 

           অঙ্গখল জর্ন্মর লাভ যঙ্গে পবার্ল িঙ্গর।।”৩৫ 

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

  “তর্ব সূত কঙ্গির্ত কঙ্গরলা অনুবে। 

   শুকর্েব পরীঙ্গক্ষৎ পয চিল েসি।।  

    তর্ব রাজা ঙ্গজজ্ঞাঙ্গসল শুর্কর চরর্ণ। 

          ঙ্গকরূর্প ভকঙ্গত পগাসাঙ্গঞ, িে নারাের্ণ।। 

   জগর্তর উৎপঙ্গত্ত পক কর্র পালন। 

       পক কর্র েলে পিন ঙ্গবঙ্গবধ রচন।।”৩৭ 

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



 

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

“আপর্ন নারে িঞা মিা পযার্গশ্বর। 

     তি না জাঙ্গনো পবার্ল আমার্ক ঈশ্বর।। 

  যাাঁিার সৃঙ্গজত আঙ্গম সৃঙ্গজর্ে সাংসার। 

     যাাঁিার আজ্ঞাে কঙ্গর এ পলাক ঙ্গবস্তার।। 

   পসই পস সভার মূল, ঙ্গবর্শ্বর আধার। 

      েলর্ে যািার্ত িে সকল সাংিার।।”৩৮ 

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

   “ভাগবত নাম এই তি উপর্েশ। 

        আপর্ন বাঢ়াইি তুঙ্গম কঙ্গরো ঙ্গবর্শষ।। 

        সুর্খ পযন তর্র পলাক এ ভব সাংসার। 

    িঙ্গরগুণ গাই পযন ভর্ব িে পার।। 

    এই ভাগবত তুঙ্গম বাঢ়াইি যতর্ন। 

       ভাগবত আচাযে কঙ্গিল সমাধার্ন।।”৩৯ 



 

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

“স ঙ্গচন্তেন  দ্বেক্ষরর্মকোম্ভ- 

                      সুেপাশৃর্ণাদ  ঙ্গদ্বগেঙ্গেতাং বর্চা ঙ্গবভুঃ। 

স্পর্শেষু যৎ পষাড়শর্মকঙ্গবাংশাং  

                        ঙ্গনঙ্গিঞ্চনানাাং নৃপ যদ  ধনাং ঙ্গবেুঃ।।”৪০  

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

“ঙ্গবিার কঙ্গরর্ত ইিা িইল জখর্ন। 

  ব্রহ্মা উতপন্ন চিলা নাঙ্গভপদ্ম ির্ন।। 

 সৃঙ্গষ্ট কঙ্গরবার্র ব্রহ্মা চকল অবধান। 

    না জার্ন ঙ্গকরূর্প চিব সৃঙ্গষ্ট ঙ্গনরমাণ।। 

    ধোন কঙ্গর ব্রহ্মা মর্ন ঙ্গচঙ্গন্তর্ত লাঙ্গগলা। 

পিনকার্ল ‘তপ তপ’-শব্দ শুঙ্গনলা। 

    পকাথা চির্ত উপঙ্গজল তপ তপ বাণী। 



 

         লঙ্গখর্ত না পাইল তািা ব্রহ্মা মিামুঙ্গন।।”৪১ 

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

  “সগে ঙ্গবসগে আর স্থানাস্থান পপাষণ। 

 কর্ম্েবর্শ নানা মন্বন্তর ঙ্গববরণ।। 

ঈশ্বর চঙ্গরত্র মুঙ্গক্ত েলে আশ্রে। 

   েশঙ্গবধ কঙ্গিল লক্ষণ পঙ্গরচে।।”৪২ 

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

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

  “কঙ্গির্ত লাঙ্গগলা তর্ব ঙ্গবেুর সুমঙ্গত। 

   কঙ্গিব পতামার্র রাজা কর অবগঙ্গত।। 

যুঙ্গধঙ্গষ্ঠর তর্র পেি অদ্ধে রাজেখণ্ড। 

 েুই ভাই ভীমাজু্জেন মিা পরচণ্ড।। 



 

  কৃষ্ণ তার সিাে অঙ্গখল পলাকপঙ্গত। 

    তার সর্ি োড় রাজা ঙ্গববাে জুগঙ্গত।। 

   কুলািার েুর্যোধন আর্ে ঙ্গনজ পুর্র। 

         এ বড় ঙ্গবষম পোষ পেঙ্গখর্ে পতামার্র।।”৪৩ 

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

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

“ঙ্গেঙ্গত নার্ম কশের্পর আঙ্গেল বঙ্গনতা। 

   চের্তের জননী ঙ্গতাঁর্িা ের্ক্ষর েুঙ্গিতা।। 



 

…………………… 

     সেোকার্ল পগলা পতাঁর্িা কশের্পর স্থার্ন। 

 পুত্রকার্ম রঙ্গতর্কঙ্গল মাঙ্গগল চরর্ণ।। 

কশেপ ঙ্গবস্তর তাাঁর্র চকল ঙ্গনবারণ। 

   এখর্ন উঙ্গচত নর্ি স্ত্রীর সম্ভাষণ।।”৪৪ 

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

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

“চাঙ্গর মিা পযার্গশ্বর,         উঙ্গঠলা চবকুে পর, 

যাে পুর পরর্বশ কঙ্গর। 

 েুই পাঙ্গরষে বর,         ঙ্গবষু্ণ সমর্বশ ধর, 

রাঙ্গখল েুোর্র পবত্র ধঙ্গর।। 

   েীপ্ত হুতাশন ঙ্গজঙ্গন,        পকাপ চকল চাঙ্গর মুঙ্গন, 

তা সভার্ক শাঙ্গপল বচর্ন।”৪৫ 

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



 

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

 পলাক ২ “ঙ্গেঙ্গতস্তু ভতুেরার্েশােপতেপঙ্গরশঙ্গঙ্কনী। 

                                        পূর্ণে বষেশর্ত সাধ্বী পুর্ত্রৌ েসুষুর্ব যর্মৌ।। 

                  পলাক ১৮     তাং চব ঙ্গিরণেকঙ্গশপুাং ঙ্গবেুঃ েজা  

                                যাং তাং ঙ্গিরণোক্ষমসূত সাগ্রতঃ।।  

    পলাক ১৯      চর্ক্র ঙ্গিরণেকঙ্গশপুর্েোভেোাং ব্রহ্মবর্রণ চ। 

                                 বর্শ সপালার্োাঁকাাংস্ত্রীনকুর্তামৃতুেরুদ্ধতঃ।।”৪৬ 

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

 পলাক ২ “ঙ্গেঙ্গতও ধঙ্গরল গভে শর্তক বৎসর। 

              েসব িইল তর্ব অপতে যুগল।। 

পলাক ১৮ ঙ্গিরণেকঙ্গশপু আর ঙ্গিরণোক্ষ নাম। 

                   তার সর্ন পকি নাঙ্গি কঙ্গরর্ত সাংগ্রাম।। 

পলাক ১৯ ধঙ্গরো বরাি রূপ আপর্ন শ্রীিঙ্গর। 

                   পৃঙ্গথবী উদ্ধার চকল ঙ্গিরণোক্ষ মাঙ্গর।।”৪৭ 

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



 

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

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



 

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

                        নানা েুঃখ তার্প কর্র কুিুম্ব পপাষণ।। 

                     পলাক ৯       েুঃখ ঙ্গনবারণ পিতু নানা কর্ম্ে কর্র। 

                                   পসই পসই সুখ পিন তার ঙ্গচর্ত্ত ধর্র।।”৪৮ 

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

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

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



 

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

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

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

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



 

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

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

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

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



 

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

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

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



 

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

           “সাঙ্গপে পতামাযক আহম পক রাঙ্গখর্ত পার্র। 

                        ঙ্গনরবঙ্গধ জগযত ভ্রহমি এর্কশ্বর্র।। 

                        একঙ্গেন এক স্থার্ন নর্ি মন ঙ্গস্থঙ্গত। 

          স্বীকার কঙ্গরো হনল মুঙ্গন মিামঙ্গত।।”৪৯ 

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

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



 

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

    “এইরূর্প কার্ন্দ রাজা পশার্ক অর্চতন। 

                      পিনকার্ল েুই মুঙ্গন চকল আগমন।।”৫০  

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

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



 

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

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

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



 

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

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



 

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

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

 “ভাগবর্তর মর্তা ঙ্গবঙ্গচত্র ঙ্গবষেপূণে ও েুরূি োশেঙ্গনক তর্ি স্ফীতকাে পুরাণ গ্রর্ন্থর 
পুরা অনুবাে কঙ্গরর্ত ঙ্গগো পোর ঙ্গত্রপেীর্ত পাঙ্গড় জমার্না অঙ্গতশে েুরূি। কঙ্গব 
তািার্ত সােলেলাভ কঙ্গরোর্েন। ইিার্ত পঙ্গরিন্ন পোর্র মুল কাঙ্গিঙ্গন বা তি 
সাংর্ক্ষর্প ঙ্গববৃত িইোর্ে। ঙ্গকন্তু সাংঙ্গক্ষপ্ত িওো সর্ত্বও ইিার ধারাবাঙ্গিকতা ঙ্গবর্শষ 
কু্ষন্ন িে নাই।”৫১  
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পগারক্ষপুর (ইউ.ঙ্গপ), েধান কাযোলে-- পগাঙ্গবন্দ ভবন, ১৫১, মিাত্মা গােী পরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭,  ত্রর্োেশ সাংস্করণ, েকাশকাল : ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৫৫। 

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



 

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

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

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

১১.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১২। 

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

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

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

১৫.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১।  

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

১৭.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ১। 



 

১৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

২০. ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

২১.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

২২. ঐ, পৃষ্ঠা - ২। 

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

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

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

২৬.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৪। 

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫। 

২৮. ঐ, পৃষ্ঠা - ৫। 

২৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৫। 

৩০. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬। 

৩১. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬। 

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা - ৬। 

৩৩.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৭। 



 

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

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

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ৮।  

৩৭.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৯।  

৩৮.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৯।  

৩৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১১। 

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

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

৪২.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১১। 

৪৩.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১৩। 

৪৪.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯। 

৪৫.  ঐ, পৃষ্ঠা - ১৯। 

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



 

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

৪৮.  ঐ, পৃষ্ঠা - ২৫। 

৪৯.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৮০।  

৫০.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৮৫।  

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

 



 

 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।  
 
তথযসূত্র : 
১.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 

ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ভূবমকা-xx। 



 

২.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 

বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ৩। 

৩.  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 - ৭। 

৪.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 

ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১।  

৫.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১। 

৬.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩।  

৭.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 

বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৫৮।  

৮.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 

ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১। 

৯.  ঐ, পৃষ্ঠা – ২।  

১০.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 

বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৫৮।  

১১.  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 – ১৯৯। 



 

১২.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 

বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৫৮। 

১৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩। 

১৪.  বদন্দযাপাধ্যায়, অবসতকুমার : ‘বাাংলা সাবিদতযর ইবতবৃত্ত’, (বৈতীয় খি-দ্বচতনয যুগ), 

মডাণত বুক এদজন্সী োইদভট বলবমদটড, ১০ ববঙ্কম চযাটাজতী স্ট্রীট, কবলকাতা-১২, 
েথম সাংস্করণ ১৯৬০, পৃষ্ঠা - ৭১৮/৭১৯। 

১৫.  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 - ১০৮৫-১০৮৮।  

১৬.  বমত্র, শ্রীখদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববেযালয় েকাবশত, ৪৮ নাং িাজরা বরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, েথম েকাশ 
: ১৯৪৪, বৈতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা- ৩৪-৩৫। 

১৭.  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 – ২০৯।  

১৮.  বসু, নদগন্দ্রনাথ (সম্পাবেত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচাযত ববরবচত শ্রীকৃষ্ণদেমতরবিণী’, 
বিীয় সাবিতয পবরষে, ১৩৭/১ কণতওয়াবলস  েীট, কবলকাতা-৭৩, েথম েকাশ - 
১৩১২ সাল, পৃষ্ঠা – ১৫৮। 

১৯.  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। 

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



 

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 
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উপসংহার  

 

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।     
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৯.  চয়টাপাধযায়, ড. রঞ্জবরিন : ‘কৃষ্ণকথায় মালাধর ও মাধব’, বধযমান ঞ্জবশ্বঞ্জবিযালয় 
প্রকাঞ্জশত, প্রথম প্রকাশ- ১ ঞ্জডয়সম্বর ১৯৮২, রাস পূঞ্জণযমা ১৩৮৯।  

১০.  জানা, রু্ঞ্জধঞ্জির (মালীবুয় া) : ‘শ্রীবচতয়নযর অন্তধযান রহসয’(১ম ও ২য় খণ্ড), ময়না 
প্রকাশনী, ১৪/এ, প্রটমার প্রলন, কঞ্জলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- শুভ রথর্াত্রা, ২০ 
জুন, ১৯৫৮।  

১১. তকযরত্ন, পঞ্চানন(সম্পাঞ্জিত) : ‘য়িবী ভাগবত’, বিবাসী কার্যযালয়, ৩৮/২ নং 
ভবানী িত্ত ষ্ট্রীট, কঞ্জলকাতা-৭৩, তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশ কাল-১৩৩১ সাল।  

১২.  তকযরত্ন, পঞ্চানন(সম্পাঞ্জিত) : ‘কৃষ্ণবিপায়ণ বযািয়বস ঞ্জবরঞ্জচত মৎসযপুরাণ’, 
বিবাসী, ৩৮/২ নং ভবানীচরণ িত্ত ষ্ট্রীট, কঞ্জলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩১৬ 
সাল।  

১৩.  তকযভূষণ, প্রমথনাথ : ‘বাংলার চবষ্ণব িশযন’, শ্রীগুরু লাইয়েরী, ২০৪, ঞ্জবধান 
সরণী, কঞ্জলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : কাঞ্জতযক, ১৩৭০।  

১৪.  িাশগুপ্ত, শ্রী নঞ্জলনীনাথ (সম্পাঞ্জিত) : ‘পরশুরায়মর কৃষ্ণমিল’, কঞ্জলকাতা 
ঞ্জবশ্বঞ্জবিযালয় প্রকাঞ্জশত, ৪৮ নং হাজরা প্ররাড, কঞ্জলকাতা-১৯, প্রথম প্রকাশ-১৩৬৪। 



 

১৫.  িাশগুপ্ত, শ্রী শঞ্জশভূষণ : ‘শ্রীরাধার ক্রমঞ্জবকাশ িশযয়ন ও সাঞ্জহয়তয’, এ, মুখাজযী 
অযান্ড প্রকাং প্রাাঃ ঞ্জলাঃ, ২ কয়লজ প্রস্কায়ার, কঞ্জলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, 
১৩৫৯।   

১৬.  িাশগুপ্ত, ড. তয়মানাশ চন্দ্র : ‘প্রাচীন বািালা সাঞ্জহয়তযর ইঞ্জতহাস’, কঞ্জলকাতা 
ঞ্জবশ্বঞ্জবিযালয় প্রকাঞ্জশত, ৪৮ নং হাজরা প্ররাড, কঞ্জলকাতা-১৯, প্রথম প্রকাশ-১৩৬৪। 

১৭. িাস, তারাচাাঁি সম্পাঞ্জিত : ‘শ্রীমদ্ভাগবত’(পিযানুবাি), উয়পন্দ্রচন্দ্র ঞ্জমত্র ঞ্জবরঞ্জচত, 
তারাচাাঁি িাস এণ্ড সন্স, ৮২, আঞ্জহরীয়টালা িীট, কঞ্জলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, বাসন্তী 
পূঞ্জণযমা– ১৩৩৬।   

১৮. িাস, ঞ্জনতযানন্দ : ‘য়প্রমঞ্জবলাস’, পঞ্জত্রকা প্রপ্রস, বাগবাজার, ১৩ নং আনন্দ চাটুর্যয 
প্রলন, কঞ্জলকাতা-১৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩২০ সাল।  

১৯.  িাস, সঞ্জিিানন্দ : ‘বাংলা সাঞ্জহয়তয পুরাণ ও প্রপৌরাঞ্জণক কথাসাঞ্জহতয, পুস্তক ঞ্জবপঞ্জণ, 
২৭, প্রবঞ্জনয়ায়টালা প্রলন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক প্রমলা, 
জানুয়াঞ্জর ২০১৫, মাঘ ১৪২১।  

২০.  িাস, কু্ষঞ্জিরাম : ‘ববষ্ণব রস প্রকাশ’, বইপত্র, ৮ঞ্জব, কয়লজ প্ররা, কঞ্জলকাতা-০৯, 
প্রথম প্রকাশ : প্রিাল পূঞ্জণযমা ১৩৬৬।  

২১.  নস্কর, সনৎকুমার : ‘প্রাগাধুঞ্জনক বাংলা সাঞ্জহতয পঞ্জরপ্রশ্ন ও পুনঞ্জবযয়বচনা’, ঞ্জিয়া 
পাবঞ্জলয়কশন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ-১৫ আগস্ট, ২০১২। 

২২.  নাথ, রাধায়গাঞ্জবন্দ (সম্পাঞ্জিত) : ‘শ্রীশ্রীবচতনযচঞ্জরতামৃত’ আঞ্জিলীলা, কৃষ্ণিাস 
কঞ্জবরাজ প্রগাস্বামী ঞ্জবরঞ্জচত, সংসৃ্কত বুক ঞ্জডয়পা, ২৮/১, ঞ্জবধান সরণী, কঞ্জলকাতা-
০৬, প্রথম প্রকাশ : ১লা চবশাখ, ১৪২২ বিাব্দ। 

২৩. নাথ, রাধায়গাঞ্জবন্দ (সম্পাঞ্জিত) : ‘শ্রীশ্রীবচতনযচঞ্জরতামৃত’ মধযলীলা : প্রথম খণ্ড, 
কৃষ্ণিাস কঞ্জবরাজ প্রগাস্বামী ঞ্জবরঞ্জচত, সংসৃ্কত বুক ঞ্জডয়পা, ২৮/১, ঞ্জবধান সরণী, 
কঞ্জলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ : ১লা চবশাখ, ১৪২২ বিাব্দ। 

২৪. নাথ, রাধায়গাঞ্জবন্দ (সম্পাঞ্জিত) : ‘শ্রীবচতনযভাগবত’, আঞ্জিখণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, 
৭৫/২ ঞ্জব, রায় বাহািুর প্ররাড, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ- আষাঢ়, ১৩৭৩, 
শকাব্দা ১৮৮৮, জুন-১৯৬৬, নবকয়লবর রথর্াত্রা, আষাঢ় ১৪১৯, জুন, ২০১২।  



 

২৫. নাথ, রাধায়গাঞ্জবন্দ (সম্পাঞ্জিত) : ‘শ্রীবচতনযভাগবত’, অন্তযখণ্ড, সাধনা প্রকাশনী, 
৭৫/২ ঞ্জব, রায় বাহািুর প্ররাড, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ- ফাল্গুন, ১৩৭৩, শকাব্দা 
১৮৮৮, প্রফব্রুয়ারী-১৯৬৭, নবকয়লবর রথর্াত্রা, আষাঢ় ১৪১৯, জুন, ২০১২।  

২৬.  নাথ, রাধায়গাঞ্জবন্দ : ‘য়গৌ ীয় চবষ্ণব িশযন-অঞ্জচন্তয প্রভিায়ভিবাি’, পঞ্চম খণ্ড, 
প্রাচযবাণী মঞ্জন্দর কলকাতা, ৩, প্রফডায়রশন ষ্ট্রীট, কঞ্জলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- 
১৩৬১।  

২৭.  পরমহংস, ঞ্জবষু্ণপাি ভাগবত মহারাজ (সম্পাঞ্জিত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ঞ্জবরঞ্জচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণয়প্রমতরঞ্জিণী’, প্রগৌ ীয় মঠ, বাগবাজার, কঞ্জলকাতা-৩, তৃতীয় সংস্করণ, 
প্রকাশকাল- ১২ই চচত্র, ১৩৯২ বিাব্দ, ২৬ প্রশ মাচয, ১৯৮৬ ঞ্জিষ্টাব্দ।  

২৮.  বসু, ঈশানচন্দ্র (সম্পাঞ্জিত) : ‘িুাঃখী শযামিায়সর প্রগাঞ্জবন্দমিল’, বিবাসী কার্যযালয়, 
কঞ্জলকাতা-৭৩, ঞ্জিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ- ১৩১৭ সাল। 

২৯.  বসু, প্রগায়পন্দ্রকৃষ্ণ : ‘বাংলার প্রলৌঞ্জকক প্রিবতা’, প্রি’জ পাবঞ্জলঞ্জশং, ১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয 
িীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, নয়ভম্বর ১৯৬৬, পরবঞ্জধযত প্রথম প্রি’জ 
সংস্করণ, এঞ্জপ্রল ১৯৭৮, চবশাখ ১৩৮৫, ষি সংস্করণ, প্রম ২০১৮, চজযি ১৪২৫।  

৩০.  বসু, ডাঃ সুধা : ‘ভাগবয়ত শ্রীকৃষ্ণ’, প্রি’জ বুক প্রস্টার, ১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয িীট, 
কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ- প্রিালপূঞ্জণযমা, ১৩৮৪, মাচয ১৯৭৮, ঞ্জিতীয় সংস্করণ- 
রথর্াত্রা ১৩৮৭, জুলাই-১৯৮০।  

৩১.  বসু, শ্রী ঞ্জগরীন্দ্রয়শখর : ‘পুরাণপ্রয়বশ’, বিীয় সাঞ্জহতয পঞ্জরষৎ, ২৪৩/১ আপার 
সারকুলার প্ররাড, কঞ্জলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ :  ২২ আঞ্জশ্বন ১৩৪১, মহাষ্টমী, 
পঞ্জরবঞ্জধযত ঞ্জিতীয় সংস্করণ : আষাঢ়- ১৩৫৮।  

৩২.  বয়ন্দযাপাধযায়, অঞ্জসতকুমার : ‘বাংলা সাঞ্জহয়তযর ইঞ্জতবৃত্ত’, (প্রথম খণ্ড), মডাণয বুক 
এয়জন্সী প্রাইয়ভট ঞ্জলঞ্জময়টড, ১০ বঞ্জিম চযাটাজযী িীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম 
সংস্করণ ১৯৫৯, পুনমুযদ্রণ : ২০১৮-২০১৯। 

৩৩.  বয়ন্দযাপাধযায়, অঞ্জসতকুমার : ‘বাংলা সাঞ্জহয়তযর ইঞ্জতবৃত্ত’, (ঞ্জিতীয় খণ্ড-বচতনয রু্গ), 
মডাণয বুক এয়জন্সী প্রাইয়ভট ঞ্জলঞ্জময়টড, ১০ বঞ্জিম চযাটাজযী িীট, কঞ্জলকাতা-১২, 
প্রথম সংস্করণ ১৯৬০। 



 

৩৪.  বয়ন্দযাপাধযায়, কালীপ্রসন্ন : ‘মধযরু্য়গ বাংলা’, প্রি’জ পাবঞ্জলঞ্জশং, ১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয 
িীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রি’জ সংস্করণ : কলকাতা পুস্তকয়মলা জানুয়াঞ্জর 
২০০২, মাঘ ১৪০৮, পুনমুযদ্রণ : প্রম ২০১৫, চজযি ১৪২২।   

৩৫.  বয়ন্দযাপাধযায়, শ্রী েয়জন্দ্রনাথ ও শ্রী সজনীকান্ত িাস (সম্পাঞ্জিত) : ‘বঞ্জিমচন্দ্র 
চয়টাপাধযায়য়র কৃষ্ণচঞ্জরত্র’, বিীয় সাঞ্জহতয পঞ্জরষৎ, ২৪৩/১, আপার সাকুযলার প্ররাড, 
কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ- ১৮৮৬, ঞ্জিতীয় সংস্করণ- ১৮৯২।  

৩৬.  বয়ন্দযাপাধযায়, শ্রী ঞ্জজয়তন্দ্রনাথ : ‘পয়ঞ্চাপাসনা’, প্রক. এল. মুয়খাপাধযায়, ৬/১ 
বাঞ্ছারাম অকু্রর প্রলন, কঞ্জলকাতা—১২, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬০।   

৩৭.  বয়ন্দযাপাধযায়, প্রিবনাথ : ‘রাজসভার কঞ্জব ও কাবয’, বিীয় সাঞ্জহতয সংসি, ৬/২ 
রমানাথ মজুমিার িীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারী ১৯৮৬, পুনমুযদ্রণ- 
স্বাধীনতা ঞ্জিবস ২০১৫।  

৩৮.  বয়ন্দযাপাধযায়, প্রিবনাথ (সম্পাঞ্জিত) : ‘কাশীিাসী মহাভারত’ কাশীখণ্ড, সাঞ্জহতয 
সংসি, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র প্ররাড, কঞ্জলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৯৮, 
জানুয়াঞ্জর ১৯৯২, চতুথয মুদ্রণ : নয়ভম্বর ২০১৫।  

৩৯.  বয়ন্দযাপাধযায়, প্রিবনাথ (সম্পাঞ্জিত) : ‘কাশীিাসী মহাভারত’ উত্তর কাশীখণ্ড, 
সাঞ্জহতয সংসি, ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র প্ররাড, কঞ্জলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ 
প্রপৌষ ১৩৯৯, জানুয়াঞ্জর ১৯৯৩, তৃতীয়  মুদ্রণ : শ্রাবণ ১৪১৯, আগস্ট ২০১২।  

৪০.  বয়ন্দযাপাধযায়, িুয়গযশচন্দ্র (সম্পাঞ্জিত) : ‘কঞ্জবয়শখর চিবকীনন্দন ঞ্জসংয়হর 
প্রগাপালঞ্জবজয়’, ঞ্জবশ্বভারতী, শাঞ্জন্তঞ্জনয়কতন, সাঞ্জহতযপ্রকাঞ্জশকা ষি খণ্ড, প্রথম 
প্রকাশ- ১৩৭৩ বিাব্দ।  

৪১.  বয়ন্দযাপাধযায়, শ্রীকুমার : ‘সাঞ্জহতয ও সংসৃ্কঞ্জতর তীথযসিয়ম’, মডযাণ বুক এয়জন্সী 
প্রাইয়ভট ঞ্জলঞ্জময়টড, ১০, বঞ্জিম চযাটাজযী িীট, কঞ্জলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ- 
চবশাখ, ১৩৬৭। 

৪২.  বয়ন্দযাপাধযায়, শ্রীকুমার : ‘বাংলা সাঞ্জহয়তযর ঞ্জবকায়শর ধারা’(১ম খণ্ড), ওঞ্জরয়য়ন্ট 
বুক প্রকাম্পাঞ্জন, ঞ্জস ২৯/৩১ কয়লজ িীট, কঞ্জলকাতা-৭০০০০৭, তৃতীয় পঞ্জরবঞ্জধযত 
সংস্করণ, ১লা জুলাই, ১৯৬৭। 



 

৪৩.  প্রবরা, ডাঃ মিুলা : ‘ববষ্ণব পিাবলীর ভাষাবশলী’, প্রসানার তরী, ৪এ নথয নওিাপা া 
প্ররাড, কঞ্জলকাতা-৫৭, প্রথম প্রকাশ : আঞ্জশ্বন ১৪০৬।  

৪৪.  প্রবরা, ডাঃ মিুলা : ‘য়িৌলত কাজীর সতীময়না ও প্রলৌরচন্দ্রানী পর্যায়লাচনা ও 
ঞ্জবয়েষণ’, বিীয় সাঞ্জহতয সংসি, ৬/২ রমানাথ মজুমিার ঞ্জিট, কলকাতা-০৯, 
প্রথম প্রকাশ, রথর্াত্রা, ২০১৮।  

৪৫.  প্রবিবযাস, কৃষ্ণবিপায়ণ : ‘ঞ্জবষু্ণপরাণ’, ভুবনচন্দ্র বসাক কতৃযক অনুবাঞ্জিত, ৮নং 
ঞ্জনমতলা ঘাট ঞ্জিট, কঞ্জলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ – ১৮৮৬।  

৪৬.  ঞ্জবিযাসাগর, নন্দলাল (সম্পাঞ্জিত) : ‘রঘুনাথ ভাগবতাচার্য ঞ্জবরঞ্জচত 
শ্রীশ্রীকৃষ্ণয়প্রমতরঞ্জিণী’, ময়মনঞ্জসংহ, ঢাকা, ৪৫৯ শ্রীবচতনযাব্দ; ৩০ প্রশ কাঞ্জত্তযক, 
প্রকাশ- ১৩৫২ বিাব্দ। 

৪৭.  ভটাচার্য, অঞ্জমত্রসূিন সম্পাঞ্জিত : ‘ব ু চণ্ডীিায়সর শ্রীকৃষ্ণকীতযন সমগ্র’, প্রি’জ 
পাবঞ্জলঞ্জশং, ১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ আষাঢ় 
১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, িািশ সংস্করণ, আঞ্জশ্বন ১৪১৬, অয়টাবর ২০০৯। 

৪৮.  ভটাচার্য, অঞ্জমত্রসূিন ও রাণা সুমিল সম্পাঞ্জিত :  ‘মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণঞ্জবজয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫ঞ্জড, প্রকশবচন্দ্র প্রসন ঞ্জিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ 
১৪০৯/জানুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইয়মলা, জানুয়াঞ্জর ২০১৭।  

৪৯.  ভটাচার্য, শ্রী আশুয়তাষ : ‘বাংলা মিল কায়বযর ইঞ্জতহাস’, এ.মুখাজযী অযান্ড প্রকাং 
প্রাাঃ ঞ্জলাঃ এবং সপ্তঞ্জষয প্রকাশন প্রর্ৌথ উয়িযাগ, ২ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট, কলকাতা-
৭০০০৭৩, প্রথম প্রর্ৌথ প্রকাশ : প্রম ২০১৫। 

৫০.  ভটাচার্য, তারাপি : ‘বি সাঞ্জহয়তযর ইঞ্জতহাস’, প্রাচীন পবয, এস গুপ্ত োিাসয প্রাইয়ভট 
ঞ্জলঞ্জময়টড, ৫৮-কণযওয়াঞ্জলস িীট, কঞ্জলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ- আগষ্ট ১৯৬২। 

৫১.  মজুমিার, ঞ্জবমান ঞ্জবহারী : ‘পাাঁচশত বৎসয়রর পিাবলী’(১৪১০-১৯১০), ঞ্জজজ্ঞাসা 
পাবঞ্জলয়কশন, ১৩৩ এ, রাসঞ্জবহারী অযাঞ্জভঞ্জনউ, কঞ্জলকাতা-২৯, প্রথম প্রকাশ- মাঘ 
১৩৬৭। 

৫২.  মজুমিার, ঞ্জবমান ঞ্জবহারী : ‘য়ষা শ শতাব্দীর পিাবলী সাঞ্জহতয’, ঞ্জজজ্ঞাসা 
পাবঞ্জলয়কশন, ১৩৩ এ, রাসঞ্জবহারী অযাঞ্জভঞ্জনউ, কঞ্জলকাতা-২৯,  প্রথম প্রকাশ- 
আষাঢ় ১৩৬৮, জুন ১৯৬১।  



 

৫৩.  মজুমিার, ঞ্জবমান ঞ্জবহারী : ‘শ্রীবচতনয চঞ্জরয়তর উপািান’, কঞ্জলকাতা ঞ্জবশ্বঞ্জবিযালয়, 
৪৮ নং হাজরা প্ররাড, কঞ্জলকাতা-১৯, ঞ্জিতীয় সংস্করণ- ১৯৫৯।  

৫৪.  মঞ্জল্লক, িীপির : ‘মধযরু্গ : ঞ্জফয়র প্রিখা’, পুস্তক ঞ্জবপঞ্জণ, ২৭ প্রবঞ্জনয়ায়টালা প্রলন, 
কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, প্রফব্রুয়াঞ্জর ২০০৪।  

৫৫.  মন্ডল, পঞ্চানন : ‘পুাঁঞ্জথ-পঞ্জরচয়’, ঞ্জিতীয় খণ্ড, ঞ্জবিযাভবন, ঞ্জবশ্বভারতী, 
শাঞ্জন্তঞ্জনয়কতন, প্রথম প্রকাশ-ফাল্গুন ১৩৬৪, মাচয ১৯৫৮।  

৫৬.  মাইঞ্জত, রবীন্দ্রনাথ : ‘বচতনয পঞ্জরকর’(য়ষা শ শতক), বুকলযাণ্ড প্রাইয়ভট ঞ্জলঞ্জময়টড, 
১ শির প্রঘাষ প্রলন, কঞ্জলকাতা-ছয়, প্রকাশকাল ১৯৬২। 

৫৭.  মুয়খাপাধযায়, অতুলচন্দ্র : ‘য়গৌ ীয় চবষ্ণবতত্ত্ব’, প্রবস্টবুক স , ১এ কয়লজ প্ররা, 
কঞ্জলকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : রথর্াত্রা ১৯৯২।  

৫৮. মুয়খাপাধযায়, ড. জয়য়িব : ‘কাাঁহা প্রগয়ল প্রতামা পাই’, প্রাচী পাবঞ্জলয়কশনস , ৬৩ঞ্জব, 
নযাশনাল প্রেস, বাকসা া, হাও া- ৭১১১১০, প্রথম সং- ১লা জানুয়াঞ্জর(কল্পতরু 
উৎসব ২০১০), ঞ্জিতীয় মুদ্রণ- অক্ষয় তৃতীয়া- ১৪১৯। 

৫৯.  মুয়খাপাধযায়, সুখময় : ‘বাংলায় মুসঞ্জলম অঞ্জধকায়রর আঞ্জি পবয(১২০৪-১৩৩৮)’, 
সাঞ্জহতযয়লাক, ৩২/৭ ঞ্জবডন িীট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৮। 

৬০.  মুয়খাপাধযায়, সুখময় : ‘মধযরু্য়গর বাংলা সাঞ্জহয়তযর তথয ও কালক্রম’, ঞ্জজ, ভরিাজ 
অযান্ড প্রকাং, ২১-এ কয়লজ প্ররা, কঞ্জলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ-১৯৬০।  

৬১.  মুয়খাপাধযায়, সুখময় : ‘বাংলা সাঞ্জহয়তযর প্রাচীন কঞ্জবয়ির পঞ্জরচয় ও সময়’, ভারতী 
বুক স্টল, ৬ঞ্জব, রমানাথ মজুমিার ঞ্জিট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট 
১৯৮৭, পুনমুযদ্রণ : ঞ্জডয়সম্বর, ২০১৭।  

৬২.  মুয়খাপাধায়, শ্রী সুখময় : ‘প্রাচীন বাংলা সাঞ্জহয়তযর কালক্রম’, শ্রীগুরু লাইয়েরী, 
২০৪, কণযওয়াঞ্জলস ষ্ট্রীট, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ-১৯৫৮।  

৬৩.  মুয়খাপাধায়, শ্রী সুখময় : ‘বাংলার ইঞ্জতহায়সর িুয়শা বছর’, ভারতী বুক স্টল, ৬, 
রমানাথ মজুমিার ঞ্জিট, কলকাতা-৯, ঞ্জিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ- ১৯৬৬।  



 

৬৪. মুয়খাপাধযায়, শ্রীহয়রকৃষ্ণ(সম্পাঞ্জিত) : ‘কঞ্জব জয়য়িব ও শ্রীগীতয়গাঞ্জবন্দ’, প্রি’জ 
পাবঞ্জলঞ্জশং, ১৩ বঞ্জিম চযাটাঞ্জজয ঞ্জিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী 
১৩৩৬, প্রথম প্রি’জ সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৮৪, পুনমুযদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৫।    

৬৫.  মুয়খাপাধযায়, শ্রী হয়রকৃষ্ণ(সম্পাঞ্জিত) ও ড. সুনীঞ্জতকুমার চয়টাপাধযায় (ভূঞ্জমকা 
সম্বঞ্জলত) : ‘রামায়ণ কৃঞ্জত্তবাস ঞ্জবরঞ্জচত’, সাঞ্জহতয সংসি, ৩২, আপার সারকুলার 
প্ররাড, কঞ্জলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ : আঞ্জশ্বন ১৩৫৪, আগস্ট ১৯৫৭, পঞ্চম মুদ্রণ 
: প্রপৌষ ১৪১২, ঞ্জডয়সম্বর ২০০৫।  

৬৬.  মুয়খাপাধযায়, ড. হয়রকৃষ্ণ : ‘শ্রীকৃষ্ণ প্রসি ও চবষ্ণব তত্ত্ব’, শির প্রকাশন, ১৫/১এ, 
রু্গল ঞ্জকয়শার িাস প্রলন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : রাসপূঞ্জণযমা ১৩৫২।  

৬৭.  ঞ্জমত্র, উয়পন্দ্রচন্দ্র : ‘শ্রীমদ্ভাগবত’(পিযানুবাি), তারাচাাঁি িাস সম্পাঞ্জিত, তারাচাাঁি 
িাস অযান্ড সন্স, ৮২ নং আঞ্জহরীয়টালা িীট, কঞ্জলকাতা-৫, তৃতীয় মুদ্রণ, বাসন্তী 
পূঞ্জণযমা, ১৩৩৬।  
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ররু্িাথ ভােবতাচার্ঘ ৫, ১৩                       হ্ান্দিা নিবাসী ১৭ 
রত্নপাঠক ১৭                                    হ্নরবিংশ ১৮, ১৯ 
রামায়র্ ২, ৭, ১০, ১৫৬                         কহ্াঁয়ানল  ১৫৬ 
করামানন্টক ২ 
      ল 
লক্ষর্ কসি ১১, ১৫৬ 
কলৌনকক ১, ১৫, ১৬, ১৬৮ 
       ব 
নবদযাপনত ২ 
নবিয় ২ 
বযাসন্দদব ২৫, ১৬৬ 
নবমাি নবহ্ারী মিুমদার ১৬৬ 
       শ 
নশবায়ি ৮ 
শ্রীকৃষ্ণনবিয় ৫, ১২, ১৫৭, ২৬৫ 
শ্রীকৃষ্ণকীতঘি ৮, ১১ 
শ্রীকৃষ্ণন্দপ্রমতরনঙ্গর্ী ১৩, ১৭১ 
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ১৩ 
শ্রীমদ্ভােবত ২, ২৬৫ 
শিংকর কদব ২৬৫ 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


