
 

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। 

 


