
 

 

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