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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। 
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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 



iii 
 

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 



v 
 

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।   

  


