
 

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।    
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প্রাইগিি হলহমগিড, ৪৫ লবহনোগিালা ললন, কলকাত্া-৭০০০০৯, প্রর্ম প্রকাশ-
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২৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৩।  

২৪. মন্ডল, পঞ্চানন : ‘পুাঁহর্- পহরচে’, হদ্বত্ীে খ্ি, হবেযািবন, হবশ্বিারত্ী, 
শাহন্তহনগকত্ন, প্রর্ম প্রকাশ- ফাল্গুন ১৩৬৪, মাচম ১৯৫৮, পৃষ্ঠা – ৮০।   

                                                                                                          


