
 

চতুর্থ অধ্যায় 

মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বযর কাবিবি গ্রন্থিা ও চবরত্র বচত্রণ 

 

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

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



 

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

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

“তুবম দদব বিরেি দদব প্রজাপবত। 

  তুবম দদব মব্িশ্বর তুবম উমাপবত।। 

  তুবম চন্দ্র তুবম সূযথয তুবম তারাগি। 

     তুবম বদবা তুবম রাতৃ দণ্ড প্রির েণ।। 

   তুবম জপ তুবম তপ তুবম জজ্ঞদাি। 

     তুবম দজাগ তুবম দভাগ পরম বগয়াি।। 

শ্রীবষ্ট বস্থবত প্রলয় তুবম িারায়ি। 

          দতামার বিদ্রা দস বিন্দ্রা জাবগব্ত জাগরি।। 

        বিব্লথপ দগাসাবি তুবম কবরব্ল গভথবাস। 

      দসবক বৎসল তুবম কবরব্ল প্রকার্।। 

   দমাবিয়া অসুর মার মািুস সবরব্র। 

     পৃরু্ববর ভার ির মাবরয়া অসুব্র।।”১ 



 

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

       আমরা জাবি, মধ্যযুব্গ ভাগবত আস্বাদি চলত সাধ্ারণত দুবি পব্র্। এক, 
ভবক্তগ্রািয পব্র্, এবাং দুই, বুবে দযাব্গ। বকন্তু ভবক্ত যখি জ্ঞাব্ির স্থাি গ্রিণ করল তখি 
দর্ব্কই তার স্বরূপ ও প্রকৃবত অিুসন্ধাব্ির ববষয় িল। ভবক্তর অব্িক প্রকার সাংজ্ঞা র্াব্ে 
বযাখযা করা আব্ি। বকন্তু ভবক্ত অব্র্থ যখি ‘ব্প্রম’ অবধ্াবরত িল, তখি দর্ব্কই তা 
ববষ্ণবগব্ণর কাব্ি এক উচ্চ স্থাি লাভ করল। এই দপ্রব্মর দ্বারাই ধ্মথমত এবাং দার্থবিক 
দৃবষ্টভবঙ্গ গভীরভাব্ব প্রভাববত িল। আমরা জাবি দপ্রম মািব মব্ির সবথাব্পো কমিীয় 
প্রকার্। এই দপ্রম-ভবক্তর দ্বারাই ববষ্ণব সাবিব্তয কান্তাভাব্বর প্রাধ্ািয স্থাবপত িব্য়বিল। 
এই কান্তাভাব্বর পূবথাভাস পাওয়া যায় মালাধ্ব্রর কাব্বয। যখি বতবি বব্লি— 

“বাসুব্দবসুত কৃষ্ণ দমার প্রাণিার্।”২ 

বকন্তু এই কান্তাভাব্বর সূত্রস্বরূপ একবি মাত্র পাংবক্ত মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় পাওয়া 
দগব্লও বতবি এর দকাি সববস্তার বণথিা দদিবি। এই একবিমাত্র পাংবক্ত মালাধ্র শুধু্মাত্র 
কাব্বযর উৎকষথ বৃবের জিয রাব্খি বি; এর বপিব্ি বিশ্চয়ই তাাঁর দকাি উব্ের্য বিল। 
যবদও দগাপীব্প্রব্মর মবিমা শ্রীচচতব্িযর পূব্বথ উপলবি করা সিজ বিল িা। আর দস 
কারব্ণই কৃষ্ণ দযখাব্ি ববব্র্ষ দগাপীব্ক বিব্য় রাসমণ্ডলী দর্ব্ক অন্তধ্থাি কব্রবিব্লি, 
মালাধ্র দসখাব্িও রাধ্া িাম বদব্ত পাব্রি বি।   

        কবব মালাধ্র কৃত ভাগবত অিুসারী কাবযবির িাম ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’। মূলত 
শ্রীমদ্ভাগবব্তর দর্ম এবাং একাদর্ স্কন্ধ অবলম্বি কব্র বতবি এই গ্রন্থখাবি রচিা 
কব্রব্িি। ভাগবব্তর দর্ম স্কন্ধ িািা ঘিিায় পবরপূণথ। এই ঘিিাগুবলর মব্ধ্য কৃব্ষ্ণর 
ঐশ্বযথভাব এবাং মাধু্যথভাব দুবিরই প্রকার্ ঘব্িব্ি। ঐশ্বযথভাব্ব রব্য়ব্ি— ভগবাব্ির 
ভগবৎলীলা আর মাধু্যথভাব্ব দগাপীলীলার প্রকার্। কৃষ্ণলীলার ঐশ্বযথভাব বহু প্রাচীি, আর 
মাধু্যথভাব অব্পোকৃত পরবতথীকাব্লর। ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর কৃষ্ণলীলা চারবি স্থাব্ি 
সাংঘবিত িব্ত দদখা যায়। এই চারবি স্থাি িল- ব্রজভুবম, বৃন্দাবি, মরু্রা ও দ্বারকা। দর্ম 
স্কন্ধ কৃব্ষ্ণর জন্ম ও তৎসাংক্রান্ত িািা কর্া বদব্য় আরম্ভ িব্য়ব্ি। তারপর ব্রজভূবমব্ত 
কৃষ্ণলীলার িািা গুরুত্বপূণথ ঘিিার বণথিা। এরপব্রই রব্য়ব্ি বৃন্দাবিলীলা। বৃন্দাবব্িই 
ভগবাব্ির দগাপীলীলা ববণথত। ববষ্ণব কববগণ িািাভাব্ব এই মধু্রতম দগাপীলীলা আস্বাদি 



 

কব্রব্িি ও বণথিা কব্রব্িি। বৃন্দাবব্ি কৃব্ষ্ণর ঐশ্বযথভাব ও মধু্রভাব দুব্য়রই প্রকার্ 
রব্য়ব্ি। অতএব, বৃন্দাবিলীলা কৃষ্ণলীলার উব্েখব্যাগয ববষয়। এরপর কৃব্ষ্ণর মরু্রালীলা। 
মরু্রালীলার উব্েখব্যাগয ঘিিা কাংস-বধ্। সবব্র্ব্ষ রব্য়ব্ি দ্বারকালীলা। কৃষ্ণলীলার 
বববচত্র সব ঘিিা এই দ্বারকালীলাব্তই সাংঘবিত িব্য়ব্ি।  

       ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ গ্রন্থখাবি পাঠ করব্ল দদখা যায় দয, এই গ্রব্ন্থ কৃব্ষ্ণর ব্রজলীলা, 
মরু্রালীলা ও দ্বারকালীলা দববর্ প্রাধ্ািয দপব্য়ব্ি। কারণ এই বতি ভূখব্ণ্ডই কৃব্ষ্ণর বীরত্ব 
িািাভাব্ব বযক্ত িব্য়ব্ি। বৃন্দাবিলীলা অব্পোকৃত কম প্রাধ্ািয দপব্য়ব্ি। আমাব্দর মব্ি 
িয়, মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ঐশ্বযথলীলাব্কই মুখয করার কারব্ণ বৃন্দাবিলীলাব্ক কম গুরুত্ব 
বদব্য়ব্িি। বৃন্দাবিলীলায় বীরত্ব অব্পো কৃব্ষ্ণর দপ্রমলীলা অবধ্ক দদখা যায়। আর এই 
দপ্রমলীলা মূলত দগাপীলীলাব্ক দকন্দ্র কব্রই। দযব্িতু মালাধ্ব্রর লেয বিল কৃব্ষ্ণর 
ঐশ্বযথলীলা বণথিা তাই বতবি দগাপীলীলাব্ক বকিুিা এবেব্য় বগব্য়ব্িি। তব্ব বৃন্দাবিলীলার 
মূল ঘিিাগুবল বতবি অিুসরণ কব্রব্িি।    

      শ্রীমদ্ভাগবতব্ক উপজীবয কব্র গুণরাজ খাি দয কাবয বলব্খবিব্লি, তার মব্ধ্য 
শ্রীকৃব্ষ্ণর মািাত্ম্য প্রচারই তাাঁর মুখয উব্ের্য বিল। দসই উব্ের্য পূরণ করার জিয কবব 
এখাব্ি অপ্রব্য়াজিীয় অব্িক বযাপার বাদ বদব্য়ব্িি। অব্িক জায়গায় স্তব-স্তুবত বতবি 
সাংব্েব্প বব্ল এবগব্য়ব্িি, অব্িক দার্থবিক তত্ত্বও বাদ বদব্য়ব্িি। এমিবক, মূল ভাগবব্ত 
ববণথত কববত্বপূণথ রসঘি বণথিাও বতবি বজথি কব্রব্িি। বকন্তু তা সব্ত্ত্বও বলব্ত িয় মূল 
প্রবতপাদয ববষয় বণথিায় বতবি বসেিস্ত। এই প্রসব্ঙ্গ খব্গন্দ্রিার্ বমব্ত্রর মন্তবয স্মরণীয়। 
বতবি বব্লব্িি — 

“শ্রীকৃষ্ণববজয় ভাগবব্তর আেবরক অিুবাদ িব্ি। অিুবাদ িইব্ল কববর 
দমৌবলকতার পবরচয় প্রদাব্ির অবসর অল্পই ঘবিত। অিুবাদ বিসাব্ব রঘুিার্ 
ভাগবতাচাব্যথর কৃষ্ণব্প্রমতরবঙ্গণী শ্রীকৃষ্ণ-ববজয় অব্পো বিভথরব্যাগয, বকন্তু কবব 
বিসাব্ব মালাধ্রই দেষ্ঠ আসি পাইবার অবধ্কারী। মালাধ্র কাবযরস পবরব্বর্ি 
কবরয়া ভাগবতব্ক জিবপ্রয় কবরব্ত প্রয়াসী বিব্লি, এজিয বতবি ভাগবব্তর 
অব্িকাাংর্ ইচ্ছামত বাদ বদয়াব্িি। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণলীলার মূল ঘিিাগুবল প্রায় সমস্তই 
বতবি বণথিা কবরয়াব্িি। দকার্ায় বতবি মূব্লর আিুগতয কবরয়াব্িি, দকার্ায় বা 
বাদ বদয়াব্িি, দকার্ায় বা ভাগবব্তর উপব্রও রঙ ফলাইয়াব্িি তািা িা জাবিব্ল 
মালাধ্ব্রর কাব্বযর প্রকৃত মূলয আমরা বদব্ত পাবরব িা।”৩ 



 

      এযাবৎ যতগুবল কৃষ্ণমঙ্গল কাবয রবচত িব্য়ব্ি তার উৎস-গ্রন্থ মূলত ভাগবত। বকন্তু 
একর্া বলা িয়ব্তা বঠক িব্ব িা দয, শুধু্মাত্র ভাগবত কাবিবিব্কই অবলম্বি কব্র কৃষ্ণমঙ্গল 
কাবযগুবল গব্ে উব্ঠব্ি। দদখা যায় য,, ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বযর কবব মালাধ্র বসুও 
কাবযারব্ম্ভ একর্া স্বীকার কব্রি বি।  বরঞ্চ তাাঁর স্বীকাব্রাবক্তব্ত একর্াই প্রকাবর্ত িয় 
দয, বতবি ভাগবত কাবিবির বাইব্র দকাব্িা বকিুই বব্লি বি। ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এর প্রর্ম 
পৃষ্ঠাব্তই কবব জাবিব্য়ব্িি— 

“ভাগবত অর্থ জত পয়াব্র বাাঁবধ্য়া। 

       দলাক বিস্তাবরব্ত কবর পাাঁচাবল রবচয়া।।”৪ 

        অর্চ ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাবযখাবি বিববষ্ট বচব্ে পাঠ করব্ল আমরা ভাগবত ববিভূথত 
িািা কাবিবির সমাব্বর্ লেয কবর। তািব্ল এখাব্ি প্রশ্ন িল— এই রকম ঘিিা ঘিবার 
কারণ বক ? তািব্ল বক কবব কর্ার িব্লই এইসব কর্া বব্লব্িি ? এব্েব্ত্র বলব্ত িয় 
কৃষ্ণমঙ্গল পাাঁচাবলগুবল গব্ে উব্ঠব্ি কৃষ্ণকর্া অবলম্বি কব্র। আর কৃষ্ণকর্া শুধু্মাত্র দয 
ভাগবব্ত আব্ি তা িয়; ববষু্ণপুরাণ, িবরবাংব্র্ও কৃষ্ণকর্া রব্য়ব্ি। কৃষ্ণমঙ্গল কাবয রচিার 
সময় শ্রীমদ্ভাগবত কববর উপজীবয িব্লও কাবিবি বয়ব্ির সময় অিযািয পুরাব্ণর কৃষ্ণকর্া 
চব্ল আসা অস্বাভাববক বকিু িয়। আবার এবিও িব্ত পাব্র দয, কৃষ্ণলীলার কাবিবিব্ক 
প্রাকৃতজব্ির কাব্ি আকষথণীয় কব্র দতালার জিয কবব অিযািয পুরাণ দর্ব্ক বা দলাক 
প্রচবলত কৃষ্ণলীলা দর্ব্ক উপাদাি গ্রিণ কব্রব্িি। আসব্ল পঞ্চদর্ র্তব্কর দর্ষ বদব্ক 
মালাধ্র ভাগবব্তর অিুবাদ করব্লও বতবি যুগ বববর্ষ্টযব্ক অস্বীকার করব্ত পাব্রি বি। 
মালাধ্ব্রর অিূবদত গ্রব্ন্থর অবলম্বি যবদও শ্রীমদ্ভাগবত তবুও বলব্ত িয় কাবিবি গ্রন্থিা 
ও চবরত্র বচত্রব্ণ বতবি অদু্ভত কববত্ব র্বক্তর পবরচয় বদব্য়ব্িি।   

        মালাধ্র সাধ্ারণত ভাগবব্তর দর্ম-একাদর্ স্কব্ন্ধর কাবিবি বণথিা কব্রব্িি। 
দ্বাদর্ স্কব্ন্ধর কাবিবি বণথিা কব্রি বি এমি িয়, দসখাি দর্ব্ক ‘কবল ধ্মথ কর্ি’ অাংর্বি 
বতবি গ্রিণ কব্রব্িি। বকন্তু এমি কতগুবল কাবিবি তাাঁর কাব্বয পাওয়া যাব্চ্ছ দযগুবল মূল 
ভাগবব্ত দিই। আবার কতগুবল কাবিবি বতবি বণথিা কব্রব্িি দযগুবল মূল ভাগবব্ত খুব 
সাংব্েব্প রব্য়ব্ি, বকন্তু বতবি ববস্তাবরত ভাব্ব তাাঁর কাব্বয দরব্খব্িি। আবার এও দদখা 
যায়, এমি কতগুবল কাবিবি মূল ভাগবব্ত রব্য়ব্ি দযগুবল মালাধ্র তাাঁর কাব্বযর পব্ে 
অপ্রাসবঙ্গক মব্ি কব্র তা পবরতযাগ কব্রব্িি। শ্রীকৃষ্ণববজব্য় ভাগবত ববিভূথত কী কী 
কাবিবি জায়গা দপব্য়ব্ি, দকাি দকাি কাবিবি ববস্তাবরত আকাব্র রব্য়ব্ি এবাং দকাি দকাি 



 

কাবিবি বতবি এব্কবাব্রই পবরতযাগ কব্রব্িি এই ববষয়গুবলব্ক আমরা চার ভাব্গ ভাগ 
কব্র আব্লাচিা করব্ত পাবর।  

প্রর্মত, ভাগবব্ত দিই বকন্তু মালাধ্র বসুর কাব্বয রব্য়ব্ি অর্থাৎ দয কাবিবি 

     ভাগবত ববিভূথত। 

        বদ্বতীয়ত, ভাগবব্ত আব্ি বকন্তু মালাধ্র বসু তাাঁর কাব্বয স্থাি দদিবি। 

তৃতীয়ত, ভাগবব্ত রব্য়ব্ি বকন্তু সাংব্েব্প। মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ববসৃ্তবত ঘবিব্য়ব্িি। 

চতুর্থত, ভাগবব্ত রব্য়ব্ি অব্িকিা ববস্তাবরত ভাব্ব বকন্তু মালাধ্র তা সাংব্েব্প      

  বলব্খব্িি।  

এবার এব্ক এব্ক ববষয়গুবলব্ক কাবিবি গ্রন্থিার বদক দর্ব্ক আব্লাচিা করা িল।  

ভাগবত ববিভূথত কাবিবি  

         মালাধ্র বসু বা গুণরাজ খাব্ির ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাবযবি একিু মব্িাব্যাগ সিকাব্র 
পাঠ করব্ল গ্রব্ন্থর মব্ধ্য বহু জায়গায় ভাগবত ববিভূথত কাবিবির বমলি-বমেণ দদখা যায়। 
এই কাবিবিগুবল কখিও অব্িকিা অাংর্ জুব্ে আবার কখিও দিাি দিাি অাংব্র্ কাব্বয 
স্থাি দপব্য়ব্ি। ভাগবত কাবিবির মব্ধ্য এই সাংব্যাজিগুবল কাবিবির অগ্রগবতব্ত খুবই 
গুরুত্বপূণথ ভূবমকা গ্রিণ কব্রব্ি। আমরা কাবিবি ববব্েষণ সূব্ত্র দসই অাংর্গুবল উপস্থাপি 
করবি --                                       

       মঙ্গলকাবয রচিার বববর্ষ্টয দমব্িই মালাধ্ব্রর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাবযবি রবচত িব্য়ব্ি। 
গ্রব্ন্থর শুরুব্তই বববভন্ন দদবব্দবীর বন্দিা অাংর্ রব্য়ব্ি। তারপর গ্রব্ন্থর ববষয় বিব্দথর্ 
বিব্সব্ব দলাক বিস্তার ও কবলযুব্গর অন্ধকার দমাচব্ির জিয ভাগবত কাবিবি দলৌবকক 
ভাষায় বণথিার প্রবতশ্রুবত বতবি বদব্য়ব্িি। এরপব্রই মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ‘সর্ব্থলীলা’ 
অাংর্বি দরব্খব্িি। দসই অাংর্বি মূল ভাগবব্তর প্রর্ম স্কব্ন্ধর তৃতীয় অধ্যায় দর্ব্ক গৃবিত। 
দযখাব্ি ভগবাব্ির বববভন্ন অবতার ও দসই সব অবতাব্রর কারণ অবত সাংব্েব্প বযাখযা 
করা িব্য়ব্ি। এরপব্রই কাব্বয সমস্তলীলার একবি সূচী রাখা িব্য়ব্ি। তারপব্রই মালাধ্র 
মূল কাব্বয প্রব্বর্ কব্রব্িি।  



 

        প্রর্ব্ম রব্য়ব্ি পৃবর্বীর দরাদি এবাং অসুরব্দর অতযাচাব্র ভারাক্রান্ত পৃবর্বীর 
ব্রহ্মার র্রণাপন্ন িওয়ার কাবিবি। পৃবর্বীর দুুঃখকর্া শুব্ি ব্রহ্মা, মিাব্দব, ইন্দ্র ও সমস্ত 
দদবতাগণ পৃবর্বীব্ক সব্ঙ্গ বিব্য় িারায়ব্ণর বিকি উপবস্থত িি প্রবতকাব্রর প্রার্থিায়। দসই 
সময় আকার্বাণী িয় -- শ্রীভগবাি পূবথ দর্ব্কই পৃবর্বীর সাংবাদ অবগত। তখি িারায়ণ 
ব্রহ্মাব্ক অভয়দাি কব্রি এবাং ভারাবতরব্ণ িবরর জগব্ত অবতরব্ণর কর্া বব্লি। 
এরপব্রই কাংব্সর উব্দযাব্গ বসুব্দব্বর সব্ঙ্গ দদবকীর বববাি সম্পন্ন িয় এবাং বসুব্দব 
মধু্পুরী গমি কব্রি। ভবগিীর বববাব্ির পর যখি কাংস  বনু্ধজি পবরবৃত িব্য় পায়চারী 
করবিব্লি তখি বদববাণী দর্ািা যায় — 

“সুি কাংস অদু্ভত কর্া। 

বদবকী উদব্র দতার                     অষ্টম গব্ভথ দঘার 

      মৃেুথ রূপ উপবজব দতার্া।।”৫ 

এই কর্া শুব্ি কাংস ভয়াতথ বচব্ে ভগীবিব্ক বধ্ করার জিয উদযত িল। বকন্তু বসুব্দব 
তখি তাাঁব্ক এই পাপ কাজ দর্ব্ক ববরত র্াকব্ত বব্লি এবাং প্রবতশ্রুবতবে িি যখবি 
তার সন্তাি জন্মাব্ব বতবি দসই বর্শুব্ক কাংব্সর কাব্ি বদব্য় যাব্বি। এই ঘিিার পর 
বসুব্দব স্ব-স্থাব্ি বফব্র এব্স দরাবিণী দদবীব্ক ববব্য় কব্রি। কালক্রব্ম দদবকী দদবীর 
প্রর্ম গভথ ধ্ারব্ণর খবর রাজা কাংসব্ক দদওয়া িল। যর্া সমব্য় বসুব্দব ও দদবকীর পুত্র 
সন্তাি িল। আব্গর প্রবতশ্রুবত মতি বসুব্দব পুত্র দকাব্ল কব্র কাংব্সর বিকি উপবস্থত 
িব্লি। বকন্তু সুন্দর বর্শু দদব্খ কাংব্সর দয়া িল এবাং বতবি বলব্লি দয, আকার্বাণী 
অিুযায়ী এই বর্শু দর্ব্ক আমার ভব্য়র দকাি কারণ দিই। দদবকীর অষ্টম গব্ভথর সন্তাি 
আমাব্ক এব্ি দদব্ব। তুবম বিব্জর সন্তাি বিব্য় ঘব্র বফব্র যাও। এইভাব্ব এব্ক এব্ক 
দদবকী ও বসুব্দব্বর িয় পুত্র জন্ম বিল। মালাধ্ব্রর বণথিা এখাব্ি খুব সিজ সরল ও 
সাবলীল— 

                               “উপবিত পুত্র বলয়া কাংস বরাবব্র। 

     সুন্দর দদবখয়া কাংস দয়া বকল তাব্র।। 

   ইিা বিব্ত ভয় দমার িা বিল বাবি। 

     বদবকীর অষ্টম গভথ দমাব্র বদি আবি। 



 

   বলয়া জাি ঘব্র তুবম আপি কুমার। 

    তািা বলয়া দগলা বসু আপি দুয়ার।। 

    তািা িা মাবরল রাজা কাংস িরপবত। 

    বতি চাবর পাাঁচ িয় িইল উৎপবত ।। 

                          িয় জি িা মাইল কাংস মিাসএ। 

       দিিকাব্ল িারদ মুবি আইল তর্াএ।।”৬ 

বকন্তু ভাগবব্তর বণথিা এখাব্ি একিু অিযরকম। ভাগবব্ত দদখা যায়— বসুব্দব-ব্দবকীর 
প্রর্ম সন্তািব্ক বধ্ করা দর্ব্ক যখি কাংস ববরত র্াব্কি তখবি দসখাব্ি িারদ মুবি এব্স 
উপবস্থত িি। িারব্দর মুব্খ বিব্জর ববপব্দর কর্া শুব্ি কাংস তাাঁব্দর প্রবতবি পুত্রব্কই 
িতযা কব্রি। ভাগবব্তর  দর্ম স্কন্ধ প্রর্ম অধ্যাব্য় ৬৫ ও ৬৬ দোব্কই আব্ি দয, কাংস 
বসুব্দব-ব্দবকীর িয় পুব্ত্রর জন্ম দিওয়া মাত্রই এব্ক এব্ক তাাঁব্দর িতযা কব্রবিব্লি। 
ভাগবব্তর বণথিা এই রকম— 

  “ঋব্ষববথবিগথব্ম কাংব্সা যদূন  মত্বা সুরাবিবত। 

   দদবকযা গভথসমূ্ভতাং ববষু্ণাং চ স্ববধ্াং প্রবত।। 

 দদবকীাং বসুব্দবাং চ বিগৃিয বিগচেগৃথব্ি। 

     জাতাং জাতমিাং পুত্রাং তব্য়ারজির্িয়া।।”৭ 

অর্থাৎ দদববষথ িারদ এই সাংবাদ বদব্য় চব্ল যাবার পর কাংস বিবর্ত িব্লি যদুবাংর্ীয়রা 
সকব্লই দদবতা এবাং ভগবাি ববষু্ণই তাব্ক বধ্ করার জিয দদবকীর গব্ভথ জন্ম দিব্বি। 
এই কারব্ণ দস দদবকী এবাং বসুব্দবব্ক কারাগাব্র বিব্েপ করল এবাং তাাঁব্দর এক-
একবি পুত্র িওয়া মাত্রই িতযা করব্ত লাগল।   

‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ দদখা যায়, কাংস দদবকীর গভথজাত িয়বি সন্তািব্ক জব্ন্মর পব্রই 
িতযা কব্রি বি। এই কাব্বয আমরা দদবখ, দদবকীর একবি কব্র সন্তাি জন্মাবার পব্র 
বপতা বসুব্দব সব্দযাজাত প্রবতবি সন্তািব্ক বিব্য় কাংব্সর সমু্মব্খ িাবজর িি। যখি িয় 
পুত্রব্ক কাংস িতযা দর্ব্ক ববরত র্াব্কি তখি কাংব্সর কাব্ি িারদ মুবি এব্স উপবস্থত 



 

িি। িারদ কাংসব্ক তাাঁর আসন্ন ববপব্দর কর্া স্মরণ কবরব্য় দদবার পব্রই কাংস সকল 
অসুরব্দর বিব্য় মন্ত্রণা কব্রি। মালাধ্র বসু বলব্খব্িি --  

“মন্ত্রিা কবরল তব্ব সকল অসুব্র। 

     বদবকীর িয়পুত্র মাবরল একুবাব্র।।”৮ 

এখাব্ি একবি ববষয় লেয করার মত। চবরত্র বিমথাব্ণ মালাধ্র কতিা সব্চতি। কাংস 
দযখাব্ি সিজ-সরল মব্ি দদবকীর অষ্টম গব্ভথর সন্তািব্ক বধ্ করব্ব দভব্ব বাবক 
সন্তািব্দর বধ্ করা দর্ব্ক ববরত, দসখাব্ি িারব্দর মত প্রাজ্ঞ ঋবষর বাণী কখিই দয ভুল 
িয় দস কর্া বতবি অসুরব্দর জাবিব্য় বদব্চ্ছি। িারদ চবরত্রব্ক সবঠক জায়গায় উপস্থাপি 
করার েমতার জিযই কাব্বয িািকীয়তা সৃবষ্টর একবি সুব্যাগ ঘব্িব্ি। এই কৃবতত্ব অবর্যই 
মালাধ্ব্রর প্রাপয। 

         অতুঃপর কৃব্ষ্ণর জন্ম কাবিবি। দদবকীর সপ্তম গব্ভথ বলরাম এবাং অষ্টম গব্ভথ 
কৃব্ষ্ণর আববভথাব। দদবকীর যখি সাত মাস গভথ িল তখি দযাগ বিদ্রায় ভগবতী তার 
কাব্ি উপবস্থত িল। বিদ্রাচ্ছব্ল বতবি দসই গভথ দকব্ি তা দরাবিণীর উদব্র প্রবতস্থাবপত 
করব্লি। বকন্তু রাজাব্ক খবর দদওয়া িল দদবকীর গভথপাত িব্য়ব্ি। এই কর্া শুব্ি রাজা 
খুবর্ িব্লি। অিযবদব্ক দরাবিণী গুপ্ত ভাব্ব র্াকার পর বলরাব্মর জন্ম িল। িন্দ দঘাব্ষর 
ঘব্র দরাবিণী বিবশ্চব্ন্ত পুত্র বিব্য় সুব্খ বাস করব্ত লাগব্লি। এবদব্ক শ্রীকৃষ্ণ যখি 
দদবকীর গব্ভথ এল তখি কাংস ভয়াতথ বচব্ে কারাগাব্র এব্স তা বিব্জ দদব্খ বগব্য়বিব্লি, 
এই কর্া ভাগবব্ত আব্ি। বকন্তু মালাধ্র বলব্খব্িি দয, কাংস দূত মুব্খ ঐ সাংবাদ 
দপব্য়বিব্লি— 

“দদবখয়াত দতজরূপ জগব্ত অিুচব্র। 

   বদবকী উদব্র গভথ জািাইল রাজাব্র।। 

সুি সুি অব্ি রাজা কাংস িৃপবব্র। 

  দুই মাস গভথ বিল বদবকী উদব্র।”৯ 

       দদবকীর দর্মাস গভথকাব্ল বন্দীর্ালায় বদ্বগুণ প্রিরী বিযুক্ত করা িল। ভাদ্রমাব্স 
কৃষ্ণপব্ে শুভ অষ্টমী বতবর্ব্ত আকার্ দমব্ঘ আচ্ছন্ন কব্র ভগবাব্ির জন্ম িল। চাবরবদব্ক 
জয় জয় র্ব্দ িল, িদ-িদী, সমুদ্র প্রসন্ন িল। এই প্রসব্ঙ্গ আমরা মূল ভাগবব্তর সব্ঙ্গ 



 

মালাধ্ব্রর পার্থকয দদখব্ত পাবর। মালাধ্ব্রর কাব্বয কৃব্ষ্ণর জন্ম বণথিা অবত দলৌবকক 
ভাব্ব িব্য়ব্ি বকন্তু ভাগবব্ত কৃব্ষ্ণর জন্ম আধ্যাবত্ম্ক বাতাবরব্ণ ঘব্িব্ি। ভগবাি কৃব্ষ্ণর 
প্রকার্ মালাধ্ব্রর বণথিায় অব্িকিাই বফব্ক মব্ি িয়। মালাধ্ব্রর কাবয দর্ব্ক একিু 
উদািরণ বদব্ল ববষয়বি দবাঝা যাব্ব — 

“সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুভুথজ কলা। 

মকর কুণ্ডল কব্ন্নথ হৃব্দ বিমালা 

    বিরামি মাবিক মুকুি দসাব্ভ বসব্র। 

  িািারত্ন অঙ্গজ বলয়া দুই কব্র।। 

     পাএব্ত িুপুর বাব্জ স্রীবৎসাবদ পবত। 

          দবেব্ণ লবি  দসাব্ভ বাব্ম সরস্ববত।।”১০ 

এখাব্ি একবি ববষয় ভাগবত ববিভূথত। লেণীয় দয, মূল ভাগবব্ত িা র্াকব্লও মালাধ্র 
বলব্খব্িি— ‘দবেব্ি লবি দসাব্ভ বাব্ম সরস্ববত’। এবি মালাধ্ব্রর বিজস্ব কল্পিা। 
আমাব্দর অিুমাি দযব্িতু িারায়ণ বা ববষু্ণ ভাবিা দর্ব্কই কৃষ্ণ ভাবিা এব্সব্ি তাই বতবি 
ববষু্ণ-কৃষ্ণব্ক বমবলব্য় বিব্য়ই লিী প্রসঙ্গ এখাব্ি এব্িব্িি। এরপর দদবতাগণ িারায়ব্ণর 
স্তুবত করব্লি। এইসব দদব্খ বসুব্দব বক করব্বি কুল-বকিারা দভব্ব পাবচ্ছব্লি িা। তখি 
দদবকী দদবী দজােিাত কব্র িারায়ব্ণর স্তুবত করব্লি এবাং কাংস রাজার প্রসঙ্গ দিব্ি 
বব্লি দয, এই পুত্র জব্ন্মর খবর দপব্লই কাংস এব্স পুত্রব্ক িতযা করব্বি এবাং তারও 
প্রাণ দিব্বি। ভাগবব্ত এখাব্ি এই অাংব্র্ দদবকী ও বসুব্দব দুজব্িই কৃষ্ণ স্তুবত কব্রবিল। 
বকন্তু মালাধ্র শুধু্মাত্র দদবকীব্ক বদব্য় কৃষ্ণ স্তুবত কবরব্য়ব্িি। তখি কৃষ্ণ তাাঁব্ক পূবথ পূবথ 
জন্ম কর্া স্মরণ করায়। বতবি বব্লি দত্রতা যুব্গ দ্বাদর্ বৎসর বসুব্দব ও দদবকী দুজব্ি 
বিরািাব্র তপসযা কব্রবিল, ববষু্ণব্ক ভবক্ত ও স্তুবত কব্রবিল, দসইজিযই বতবি তাাঁব্দর প্রবত 
সদয় িব্য় তাাঁব্দর পুত্র পৃশ্নীগভথ রূব্প জন্মগ্রিণ কব্রবিব্লি।  বদ্বতীয় জব্ন্ম বামি রূব্প 
তাাঁব্দর ঘব্রই জন্ম িব্য়বিল। তখি উব্পন্দ্র িাব্ম জগৎ ববখযাত িব্য়বিব্লি। এখি তাাঁর 
তৃতীয় জন্ম। এই জব্ন্ম অসুরবধ্ কব্র বতবি পৃবর্বীর ভার িরণ করব্বি। এরপব্রই বতবি 
বব্লি দয, মিামায়া িন্দ দঘাব্ষর ঘব্র জব্সাদা উদব্র জন্ম গ্রিণ কব্রব্িি। বসুব্দব দযি 
তাাঁব্ক দসখাব্ি দরব্খ মিামায়াব্ক বিব্য় আব্সি। এই সব কর্া বব্ল কৃষ্ণ সুন্দর-ব্সৌময 
বর্শুরূপ ধ্ারণ করব্লি। কৃব্ষ্ণর প্রব্বাধ্ বাণীর পব্রই বসুব্দব্বর বিগে বন্ধি খুব্ল দগল, 



 

প্রিরীরা সব বিদ্রা দগল, বসুব্দব প্রফুে-বদব্ি বর্শু কৃষ্ণব্ক বিব্য় দগাকুব্লর উব্েব্র্য 
রওিা িব্লি।  

        কৃব্ষ্ণর জন্ম বৃোন্ত বণথিায় ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ কাব্বয আমরা কব্য়কবি অাংব্র্ 
দগাকুব্লর িাম দদখব্ত পাই। প্রর্ম দদখা যায়, বর্শু কৃষ্ণব্ক দকাব্ল কব্র বিব্য় যাবার 
সময় এবাং বদ্বতীয়ত কাংব্সর প্রবত মিামায়ার উবক্তব্ত। মালাধ্ব্রর বণথিা— 

“সকল দ্বার মুক্ত বিল প্রিবর বিদ্রা দগল। 

  বসসু দকাব্ল বসুব্দব দগাকুল চবলল।।”১১ 

বসুব্দব যখি শ্রীকৃষ্ণব্ক বিবদ্রত জব্সাদার পাব্র্ র্াবয়ত দরব্খ মিামায়ারূপী কিযাব্ক বিব্য় 
মধু্পুবর বফব্র এব্লি তখি পুিরায় বিগে কপাি সব বন্ধ িল। এরপব্রই কাংস দূত মুব্খ 
শুিব্লি দদবকীর উদব্র সন্তাি জব্ন্মর কর্া। এখাব্ি মালাধ্ব্রর কাবিবি বয়ব্ির বাস্তবতার 
প্রর্াংসা িা কব্র পারা যায় িা। দিাি বর্শুর কান্নার র্ব্ব্দ প্রিরীরা সব দজব্গ উঠল। কবব 
বলব্খব্িি -- 

    “উঙা চুঙা কবরয়া কান্দএ কিযা খাবি। 

    বচয়াইল প্রিবর সব ক্রন্দি শুবি।।”১২ 

িবজাত কিযার ক্রন্দি শুব্ি প্রিরীরা কাংসব্ক জািাল দদবকীর সন্তাি জব্ন্মর কর্া। এই 
খবর শুব্িই কাংস ‘আউদর চুব্ল’ কারাগাব্র এব্স উপবস্থত িব্লি এবাং দদবকীর দকাল 
দর্ব্ক কিযা সন্তাি দকব্ে বিল। দদবকী অব্িক কাকুবত বমিবত কব্র বলব্লি দয, তুবম 
আমার ভাই িব্য় এই রকম চণ্ডাব্লর মত কমথ কব্রা িা। এর আব্গ তুবম আমার িয় 
পুত্রব্ক বধ্ কব্রি, তখি আবম বকিুই ববল বি । বকন্তু এবার এই কিযা দক আর দমব্রা 
িা। িারদ মুবির কর্া অিুযায়ী অষ্টম গব্ভথর পুত্র দতামার মৃতুযর কারণ। বকন্তু এব্তা 
কিযা। এর দর্ব্ক দতামার দকাব্িা ভয় দিই। বকন্তু দুষ্ট কাংস তার দকাব্িা কর্াই িা শুব্ি 
কিযা দকব্ে বিব্য় বর্লার ওপর দুই পা ধ্ব্র বিব্েপ করল। তখিই দদবী মিামায়া 
অষ্টভুজা রূপ ধ্ারণ করব্লি এবাং কাংসব্ক বলব্লি --     

 “দতামাব্ত মাবরব্ত বিল পুরূস রতি। 

       দগাকুব্ল ত আব্ি দসই জবন্মল এখি।।”১৩ 



 

         কৃব্ষ্ণর জন্মকাবিবি অাংব্র্ বলবখত এই কর্ার অর্থ িল, দতামাব্ক দয বধ্ করব্ব 
দস দগাকুব্ল বােব্ি। ভাগবব্ত আমরা মিামায়াব্ক দপব্য়বি, বকন্তু মিামায়ার উবক্তব্ত 
‘ব্গাকুল’ িামবির উব্েখ ভাগবব্ত দিই। ভাগবব্তর দর্ম স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যাব্য় আব্ি— 

“বকাং ময়া িতয়া মন্দ জাতুঃ খলু তবান্তকৃৎ। 

     যত্র ক্ক বা পূবথর্ত্রুমথা বিাংসীুঃ কৃপণান  বৃর্া।।”১৪ 

এখাব্ি ‘যত্র ক্ক’ র্ব্দ দুবি বযবিাব্রর অর্থ ‘ব্কাব্িা এক জায়গায়’। জািা যায় ‘ববষু্ণপুরাণ’, 
‘িবরবাংব্র্ও’ দগাকুব্লর িাম দিই। তািব্ল প্রশ্ন আসা অবান্তর িয় দয, মালাধ্র এই িামবি 
দকার্া দর্ব্ক দপব্লি ?  অিুমাি করা দযব্ত পাব্র এই ‘ব্গাকুল’ িামবির এখাব্ি বযবিার 
মালাধ্ব্রর বিজস্ব কল্পিা প্রসূত। জব্ন্মর পর কৃষ্ণব্ক দযব্িতু দগাকুব্ল স্থািান্তবরত করা 
িব্য়বিল এবাং দগাকুব্লই দস দবব্ে উব্ঠবিল, দসইব্িতু এই িামবি সিব্জই কববর মব্ি 
জাগরূক িব্য়বিল বব্ল আমাব্দর মব্ি িয়। প্রাচীিকাব্ল দলাক-মুব্খ দবর্ বকিু প্রবাদ 
প্রচবলত বিল। কৃব্ষ্ণর জন্ম এবাং কাংস-বধ্ ববষব্য় এই ধ্রব্ির দকাব্িা প্রবাব্দর প্রচলি 
দস সমব্য়ও র্াকা অস্বাভাববক বকিু িয়। মালাধ্র দসরকম দকাব্িা প্রবাব্দর উপর বিভথর 
কব্রও ‘ব্গাকুল’ িামবি উব্েখ কব্র র্াকব্ত পাব্রি। 

       এই প্রসব্ঙ্গ মব্ি পব্ে ‘শ্রীকৃষ্ণকীতথি’ এর ‘জন্মখব্ণ্ডর’ একবি অাংব্র্ দগাকুব্লর 
প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি।— 

“দরাবিণী আষ্টমী বতবর্ ল। 

জরম লবভল কাহ্নাবিাঁ।। 

          দদব্বর প্রসাব্দাঁ তব্বাঁ বসুল জাবণল। 

                বিব্ন্দ আকুল দগাকুব্লর দলাক বভল।।”১৫ 

আবার এই কাব্বযই অিযত্র দদখা যায়--  

              “কাংব্র্ কণযা মাবয়ল বর্লাপাব্ি আিাবেআাঁ । 

             কাংসব্ক বুবলব্ল কণযা আকাব্স র্াবকআাঁ।। 

           িাব্ন্দাঘব্র বালা বাব্ঢ় দতাহ্মা ববধ্বাব্র। 

               শুণী কাংব্স কৃতযা বকল কাহ্ন ববধ্বাব্র।।”১৬ 



 

এখাব্ি ‘িাব্ন্দাঘব্র’ বলব্ত িন্দ দঘাব্ষর ঘব্রর কর্াই বলা িব্য়ব্ি। উপবরউক্ত পাংবক্তব্ত 
দগাকুব্লর িাম িা র্াকব্লও িন্দ দঘাব্ষর ঘর বলব্ত পব্রাব্ে দগাকুব্লর কর্াই বলা 
িব্য়ব্ি তা দবাঝা যায়। যবদও ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচিাকাব্ল ‘শ্রীকৃষ্ণকীতথি’ কাবয আববষৃ্কত 
িয়বি। বকন্তু এই কাবয ওই সমব্য় সমাব্জ বহুল প্রচবলত িব্য় র্াকব্ত পাব্র। কবব মালাধ্র 
এই কাবয সম্পব্কথ জািব্তি বকিা তার দকাি বিদর্থি দকার্াও পাওয়া যায় বি।  

         কাবিবির ক্রমান্বব্য় এই অাংব্র্ই বসুব্দব্বর যমুিা উেরণ কাবিবি রব্য়ব্ি। এই 
কাবিবিবি শ্রীকৃষ্ণববজব্য় পাওয়া যায় একিু বভন্ন ভাব্ব। কৃব্ষ্ণর জব্ন্মর পর বসুব্দব বর্শু 
কৃষ্ণব্ক দকাব্ল কব্র বিব্য় দগাকুব্লর উব্েব্র্য পাবে দদয়। পব্র্ যমুিা িদী দপবরব্য় তাাঁব্ক 
িন্দ ভবব্ি দযব্ত িয়। এই যমুিা উেরণকাব্ল এমি কতগুবল ঘিিা মালাধ্ব্রর রচিায় 
পাওয়া যায় যার মূল ভাগবব্ত দিই; ববষু্ণপুরাণ, িবরবাংব্র্ও দিই। বসুব্দব্বর যমুিা 
উেরব্ণর প্রসঙ্গ ভাগবব্ত আব্ি। বকন্তু বসুব্দব যখি শ্রীকৃষ্ণব্ক বিব্য় যমুিা পার িবচ্ছব্লি 
তখি দয দকাি ‘রৃ্গালী’ তাাঁব্ক পর্ দদবখব্য়বিল এ কর্া ভাগবব্ত দিই। এমিবক, কৃষ্ণ 
যমুিার জব্ল পব্ে বগব্য়বিল এই কর্াও ভাগবব্ত দিই। এখি প্রশ্ন এই উপাখযাব্ির উৎস 
দকার্ায় ? এই প্রসঙ্গ আব্ি ‘ভববষযপুরাব্ণ’ ববর্ষ্ঠ-বদলীপ সাংবাব্দর ‘জন্মাষ্টমী ব্রতকর্ায়’। 
দসখাি দর্ব্ক অিুপ্রাবণত িব্য়ই মালাধ্র তাাঁর কাব্বয বলব্খব্িি— 

  “রৃ্কাবলর রূব্প আব্গ জাএ মিামাএ। 

    ফিা িত্র ধ্বরিা বাষুবক পািু জাএ।। 

 জমুিা কব্োল দদবখ পাইল তরাস। 

  দকিমব্ত ঘর জাব এেব্য় বিস্বাস।। 

                          িা কবরি ভয় বকিু বিল স্বগথবািী। 

       রৃ্কাবল আব্গ জমুিাব্য় িাাঁিু এক পািী।। 

দসই পব্র্ বষুব্দব কইল গমি। 

     লাফ বদয়া জব্ল কৃষ্ণ পবেলা তখি।। 

     িািাকার কবর বষু কৃষ্ণ বকল দকাব্ল। 

            কৃষ্ণ দকাব্ল কবর তব্ব দগাকুব্লব্র চব্ল।।”১৭ 



 

এইসব প্রসঙ্গ ভাগবব্ত পাওয়া যায় িা অর্থাৎ এগুবল মালাধ্ব্রর বিজস্ব কল্পিা র্বক্তর 
প্রয়াস। কাবিবির মব্ধ্য িািকীয়তা আিার জিয এবাং যুগ প্রব্য়াজব্িই মালাধ্র এইসব 
কাবিবি বব্ল বগব্য়ব্িি। কারণ মালাধ্ব্রর লেয বিল প্রাকৃতজি। ভাগবব্তর বিগূঢ় 
তত্ত্বকর্া অিুবাদ কব্র দগব্ল সাধ্ারণ পাঠব্কর পব্ে তা দবাধ্গময করা সম্ভব িত িা। 
তাই কাবিবির পর কাবিবি জুব্ে মালাধ্র শ্রীভগবাব্ির মািাত্ম্য প্রচার কব্র বগব্য়ব্িি। 
বকন্তু এই প্রচার ভবক্তব্ক কখিই অস্বীকার কব্র িয়।  

         এরপব্রই কাংস পূতিা, বকাসুর, অঘাসুর, চাণূর, মুবষ্টক, দকর্ী, তৃণাবতথ, প্রলম্ব 
বববভন্ন অসুরব্দর সাব্র্ কৃষ্ণ বব্ধ্র মন্ত্রণা কব্রি। অতুঃপর কৃষ্ণ বব্ধ্র জিয পুতিাব্ক 
পাবঠব্য় রাজা কাংস একবি দারুণ অবভিয় কব্রি। মালাধ্র কৃত কাংব্সর এই অবভিয় 
তাাঁব্ক এক অিয স্বীকৃবত দদয়। কাবিবি বয়ব্ির সাব্র্ সাব্র্ মালাধ্ব্রর চবরত্র সৃজব্ির 
কর্াও মব্ি রাখার মত। এই অাংব্র্ মালাধ্র কাবিবিব্ত িািকীয়তা সৃবষ্টর জিয কাংব্সর 
মাধ্যব্ম এক দারুণ অবভিয় ফুবিব্য় তুব্লব্িি— 

“মন্ত্রিা কবরয়া িব্ে কাংস িরপবত। 

  িবেলা পুতিা িাবর সভার জুগবত।। 

     তব্ব আবস কাংস রাজা বসুব্দব আবি। 

      ববন্দ দিাোইয়া তাব্র বব্ল পৃয় বাবি।। 

     বমর্যা দুুঃখ বদল দতামায় সুি মিাসএ। 

       বমর্যাপুত্র মাবরল দদাস দেমি আমাএ।। 

        আমাব্ক মাবরবাব্র বিল আবজকার রাবত। 

     দগাকুব্ল তািার জন্ম বকল ভগববত।। 

   িা লইি দদাস দমার পেহুাঁ চরব্ি। 

       চল ঘর জাি ভবি িরবসত মব্ি।।”১৮ 

এরপর এব্ক এব্ক প্রর্ব্ম পূতিা বধ্, র্কি ভেি কাবিবি, তারপর তৃণাবতথ বধ্। মালাধ্র 
বসু শ্রীকৃষ্ণববজব্য়র কাবিবিব্ক িািকীয় ভবঙ্গব্ত বণথিা করার জিয কাবিবির ক্রম পবরবতথি 
কব্রব্িি। দদখা যায়, বতবি পূতিা বব্ধ্র পর এবাং তৃণাবতথ, বৎসাসুর ও অঘাসুর দপ্ররব্ণর 



 

পূব্বথ ববসৃ্ততরূব্প কাংব্সর দুবশ্চন্তা, মন্ত্রণা, শ্রীকৃষ্ণ বব্ধ্র জিয অিয অসুর-ব্প্ররণ প্রভৃবত 
বণথিা কব্রব্িি। এই সকল প্রসঙ্গ ভাগবব্ত দিই।  

          তারপব্রই কৃষ্ণ ও বলরাব্মর িামকরণ প্রসঙ্গ। যদুবাংর্ীয়গব্ণর কুলপুব্রাবিত 
বিব্লি মিাতপস্বী গগথাচাযথ। বসুব্দব্বর দপ্ররণায় বতবি একবদি িন্দ দঘাব্ষর ব্রজভূবমব্ত 
িরবসত মব্ি পদাপথণ করব্লি। িন্দ দঘাষ তাাঁব্ক দদব্খ অতযন্ত প্রীত িব্য় উব্ঠ দাাঁবেব্য় 
প্রণাম জাবিব্য় পাদয-অঘথয বদব্য় অভযর্থিা জািাব্লি। তখি িন্দ তাাঁব্ক দুবি বালব্কর 
িামকরণ সম্পাদব্ির জিয অিুগ্রি কব্রি। এরপব্রই গগথ মুবি দুই বালব্কর িামকরণ 
কব্রি। এই কাবিবি মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় আব্ি। বকন্তু ভাগবব্ত এখাব্ি বণথিা একিু 
অিযরকম। িন্দ দঘাষ যখি গগথাচাযথব্ক িামকরব্ণর জিয বব্লি তখি গগথ মুবি িন্দরাজব্ক 
বব্লি দয, তাাঁব্ক সব জায়গাব্তই দলাব্ক যদুবাংব্র্র কুলপুব্রাবিত বিব্সব্বই জাব্ি। তাই 
বতবি যবদ এই পুত্রদ্বব্য়র িামকরণ কব্রি তখি দলাব্ক এই বালকব্দর দদবকীর পুত্র 
বব্লই মব্ি করব্ব। দযব্িতু কাংব্সর বুবে সবথদাই পাপ পব্র্ চব্ল আর বসুব্দব্বর সব্ঙ্গ 
িব্ন্দর বনু্ধত্বও রব্য়ব্ি। দযাগমায়ার মুখ দর্ব্ক যখি কাংস শুব্িবিব্লি দয, দদবকীর অষ্টম 
গভথজাত পুব্ত্রর িাব্ত কাংব্সর মৃতুয িব্ব তখি দর্ব্কই কাংব্সর মার্ায় এই বচন্তা রব্য়ব্ি 
দয দদবকীর অষ্টম গব্ভথর সন্তাি কিযা িব্ত পাব্র িা। অতএব বতবি এই িামকরণ করব্ত 
পারব্বি িা। বকন্তু মব্ি মব্ি তাাঁর িামকরব্ণর অবভপ্রায় বিলই। এরপর িন্দ তাাঁব্ক 
দগার্ালায় দগাপব্ি দকবলমাত্র স্ববস্তবচি কব্র িামকরণ করব্ত বব্লি। ভাগবব্তর বণথিায় 
আব্ি— 

“অলবেব্তািবস্মন  রিবস মামচকরবপ দগাব্রব্জ। 

কুরু বদ্বজাবতসাংস্কারাং স্ববস্তবাচিপূবথকম ।।”১৯ 

অর্থাৎ আপবি একাব্ন্ত অববস্থত আমার দগার্ালায় দগাপব্ি দকবলমাত্র স্ববস্তবাচি কব্র এই 
দুই বালব্কর বদ্বজাবত-সমুবচত িামকরণ সাংস্কার কব্র বদি। আমার বিব্জর আত্ম্ীয় 
স্বজব্িরাও এই ঘিিার কর্া জািব্ত পারব্ব িা। এই বণথিা মালাধ্ব্র দিই। মালাধ্র এই 
অাংর্ অতযন্ত সাংব্েব্প কব্রব্িি।  

        এরপর মালাধ্র বণথিা কব্রব্িি কৃব্ষ্ণর মৃবেকা ভেণ, দবধ্ দুগ্ধ ভেণ, যমলাজুথি 
ভঙ্গ, কৃব্ষ্ণর ফলক্রয় লীলা ও বালযক্রীো। অতুঃপর দগাকুব্ল অসুরব্দর ক্রমাগত অতযাচাব্র 
অবতষ্ঠ িব্য় িব্ন্দর দগাকুল তযাগ কব্র বৃন্দাবব্ি বসবত স্থাপব্ির প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। মূল 



 

ভাগবব্ত দগাকুল তযাগ কব্র বৃন্দাবব্ি যাবার উপব্দর্ উপিন্দ বদব্য়বিব্লি। ভাগবব্তর 
বণথিায় আব্ি— িন্দ যখি দগাকুব্ল উৎপাব্তর কারব্ণ সমস্ত দগাপগণব্ক একবত্রত 
কব্রবিব্লি মন্ত্রণা করার জিয তখি দসখাব্ি উপিন্দ িাব্ম একজি বব্য়াবৃে বিব্লি। 
বতবি ববব্র্ষ অবভজ্ঞও বিব্লি। দসই সব্ঙ্গ কৃষ্ণ ও বলরাম দযি সবথদা সুব্খ র্াব্কি দসই 
ববষব্য়ও বতবি সব্চতি বিব্লি। বতবিই বব্লবিব্লি—ইদািীাং তাব্দর এই বাসভূবমব্ত মাব্ঝ 
মাব্ঝই অতযন্ত ভয়ািক বকিু বকিু দুঘথিিা ঘিব্ত দদখা যাব্চ্ছ, দযগুবল বর্শু বালকব্দর 
পব্ে ববব্র্ষভাব্বই েবতকর বব্ল বুঝব্ত দকাব্িা অসুববধ্া িবার কর্া িয়। সুতরাাং 
দগাকুল এবাং দগাকুলবাসীব্দর মঙ্গল যবদ তাাঁব্দর অবভব্প্রত িয়, তািব্ল তাাঁব্দর অিযত্র 
গমি করাই উবচত িব্ব। ভাগবব্তর বণথিায় আব্ি— 

     “যাবব্দৌৎপাবতব্কািবরব্ষ্টা ব্রজাং িাবভভব্ববদতুঃ। 

     তাবদ  বালািুপাদায় যাসযাব্মািিযত্র সািুগাুঃ।। 

বিাং বৃন্দাবিাং িাম পর্বযাং িবকািিম । 

        দগাপব্গাপীগবাাং দসবযাং পুণযাবদ্রতৃণবীরুধ্ম ।।”২০ 

অর্থাৎ বে দকাব্িা মিা অির্থ এব্স এই ব্রজ ভূবমব্ক ধ্বাংস কব্র দদবার আব্গই 
সন্তািসন্তবত এবাং অিুচরব্দর বিব্য় অিয দকার্াও তাাঁব্দর চব্ল যাওয়া উবচৎ। বকন্তু মালাধ্র 
স্বীয় কাব্বয দসখাব্ি দগাকুল তযাব্গর প্রসঙ্গ িব্ন্দর উবক্ত বদব্য় কব্রব্িি। 

মালাধ্র তাাঁর কাব্বয দগাপীপ্রসঙ্গ যতদূর সম্ভব এবেব্য় বগব্য়ব্িি। দযিুকু িা বলব্ল 
িয় িা বঠক ততিুকুই বব্লব্িি। ব্রজবাসীগণ যখি িািা উৎপাব্ত ভীত িব্য় কৃষ্ণ ও 
বলরামব্ক সব্ঙ্গ কব্র ব্রজভূবম তযাগ কব্র বৃন্দাবব্ি গমি কব্র তখি সব্ঙ্গ দগাপীরাও 
বিল। ভাগবব্ত দগাপীব্দর বণথিা— 

“দগাব্পযা রূঢ়রর্া িূত্নকুচকুিুমকান্তয়ুঃ। 

            কৃষ্ণলীলাাং জগুুঃ প্রীতা বিষ্ককণ্ঠ্যুঃ সুবাসসুঃ।।”২১ 

অর্থাৎ দগাপীগণ এই যাত্রা উপলব্েয ববব্র্ষ সাজসজ্জা কব্রবিব্লি। তাাঁরা বেুঃস্থব্ল িতুি 
কুিুব্মর পত্রব্লখা অবিত কব্র রব্র্ আরূঢ় িব্য় কৃষ্ণলীলা গাি করব্ত করব্ত দসই যাত্রায় 
ববব্র্ষ দর্াভার সাংব্যাজি ঘবিব্য়বিব্লি। বকন্তু মালাধ্র এই জায়গায় বলব্খব্িি— 

“ভাল ভাল ববলয়াত দগায়ালা ববলল। 



 

 িাবেয়া দগাকুল বৃন্দাবব্িব্র চবলল।। 

 ঘব্রর জব্তক সজ্জ একত্র কবরয়া। 

      সকব্ি চবললা সব্ভ বসঙ্গা বাজাইয়া।।”২২ 

মালাধ্ব্রর বণথিায় এখাব্ি দগাপীব্দর প্রসঙ্গ দিই। দগাপীরা দগাকুল তযাব্গর সময় দয 
সাজসজ্জা কব্রবিল তার বণথিাও মালাধ্ব্রর কাব্বয দিই। শুধু্মাত্র দগায়ালাব্দর প্রসঙ্গ 
রব্য়ব্ি এবাং সকব্ল বর্ঙ্গা বাবজব্য় গমি কব্রবিল তা বলা আব্ি এই বণথিায়।         

এইভাব্বই কাবিবি পরম্পরা এবগব্য় দযব্ত র্াব্ক। এরপব্রই মালাধ্র ভাগবত 
অিুযায়ী বণথিা কব্রব্িি বৎসাসুর বধ্, বকাসুর বধ্, অঘাসুর বধ্, ব্রহ্মার দমাি এবাং ভগবাি 
কতৃথক দসই দমাি িার্, দধ্িুকাসুর বধ্ ও তাল ভেণ। অতুঃপর কালীয় দমি কাবিবি। 
কৃব্ষ্ণর বাৎসলয লীলার অন্তভুথক্ত এই কাবিবিবি। তব্ব এই লীলাব্ত কৃব্ষ্ণর বীরভাব্বর 
প্রকার্ ঘব্িব্ি। একবদি শ্রীকৃষ্ণ বলরামব্ক িা জাবিব্য় স্বয়াং একাকী বালকব্দর বিব্য় 
দগাচারব্ণ দবর িব্লি। প্রচণ্ড দাবদাব্ি তৃষ্ণাতথ বালকগণ যমুিার একবি হ্রব্দ ববষাক্ত 
জলপাি কব্র মৃতুয মুব্খ পবতত িল। তখি শ্রীকৃষ্ণ মায়া দৃবষ্টব্ত দদখব্লি যমুিার জব্ল 
কালীয়িাব্গর অবস্থাি। বতবি বচন্তা করব্লি এই কালীয়ব্ক অিযত্র পাঠাব্ত পারব্ল 
বৃন্দাবব্ির দলাকজি বিবশ্চব্ন্ত জলপাি করব্ত পারব্ব। তখি কৃষ্ণ সামব্ি র্াকা এক 
সুউচ্চ কদম গাব্ি উব্ঠ কালীদব্ির জব্ল ঝাাঁপ দদয়। এই পযথন্ত ভাগবব্তর বণথিার সাব্র্ 
মালাধ্ব্রর বণথিা এক। বকন্তু এরপব্রই মালাধ্ব্রর বণথিা পাব্ে যায়। মালাধ্র কাবিবিব্ত 
ববশ্বাসব্যাগযতা বাোব্ত এখাব্ি একিু িূতিত্ব এব্িব্িি। এখাব্ি মালাধ্র বব্লব্িি— 
মািুব্ষর র্ব্দ শুব্ি তখি অিয সাপগণ কৃষ্ণব্ক দবষ্টি করল। তারা কৃষ্ণব্ক দাংর্ি করব্ত 
বগব্য় বযর্থ িল এবাং ভয়াতথ বচব্ে তারা কালীয়িাব্গর কাব্ি অবভব্যাগ করল। মালাধ্ব্রর 
বণথিা— 

“সুি সুি িাগরাজ অদু্ভত কর্া। 

         এক দগািা মািুব্ষ বকল পঞ্চবল অবস্থা।। 

    তািাসব্ি আমরা ববস্তর বকল রি। 

    মস্তক ভাবঙ্গল কার ভাবঙ্গল দসি।। 

      লবিল দতামার পুবর পাইল তরাব্স। 



 

       পালাইয়া আইলা দতামার পাব্স।।”২৩ 

বকন্তু ভাগবব্তর বণথিায় দদবখ— শ্রীকৃষ্ণ যখি যমুিার জব্ল ঝাাঁপ দদয় তখি দসই হ্রব্দর 
জল ভীষণভাব্ব উব্দ্ববলত িল। মে গজরাব্জর মত প্রবল ববক্রব্ম শ্রীকৃষ্ণ দসই হ্রব্দ উোম 
জলক্রীো করব্ল তাাঁর বাহু ও পাব্য়র আঘাব্ত জব্ল দতালপাে িব্য় প্রবল র্ব্ব্দর সৃবষ্ট 
িল। দসই র্ব্দ শুব্ি এবাং বিব্জর বাসস্থাি লণ্ডভণ্ড িব্চ্ছ দদব্খ কালীয় বিব্জই দববেব্য় 
এল এবাং শ্রীকৃব্ষ্ণর বদব্ক ধ্াববত িল। তখি দস দক্রাব্ধ্ বেপ্ত িব্য় বালক কৃষ্ণব্ক দাংর্ি 
করব্ত উদযত িল এবাং বিব্জর র্রীর বদব্য় তাাঁব্ক পাব্ক পাব্ক জবেব্য় ধ্রল। িাগপাব্র্ 
বে অবস্থায় তাাঁব্ক দকাব্িারকম িোচো করব্ত িা দদব্খ তাাঁর বপ্রয় সখা দগাপবালব্করা 
অতযন্ত কাতর িব্য় পেল। দুুঃব্খ, আর্িায়, ভব্য় িতবুবে িব্য় তারা মূবিথব্তর মত 
ভূবমর্যযা বিল। মালাধ্ব্রর বণথিা এখাব্ি ভাগবত ববিভূথত। মালাধ্ব্রর বণথিায় দদবখ— 

“কাবলদব্ি ঝাাঁপ বদল কািািী দদবখল। 

      ধ্ািা িাওআল সব দগাকুব্ল জািাইল।।”২৪ 

দগাকুব্ল িন্দ দঘাব্ষর বাবেব্ত খবর দদবার প্রসঙ্গ ভাগবব্ত দিই। ভাগবব্তর বণথিায় দদখা 
যায় দসই সময় দগাকুব্ল অমঙ্গলসূচক ভয়াংকর উৎপাত শুরু িয় এবাং এইসব দুলথেণ 
দর্ব্ক তাাঁরা ধ্ব্র দিি দয কৃব্ষ্ণর দকাব্িা ববপদ িব্য়ব্ি। তখি শ্রীকৃব্ষ্ণর ববপদ আর্িায় 
তাাঁরা শ্রীকৃব্ষ্ণর দখাাঁব্জ ঘর দিব্ে দববরব্য় পেব্লি। পব্র্র মব্ধ্য দগাপবালকব্দর 
পদবচব্হ্নর সব্ঙ্গ ববব্র্ষ বচহ্নসূচক বকিু পদবচহ্ন দদব্খ তারা যমুিাতব্ির বদব্ক চলব্ত 
লাগব্লি। দূর দর্ব্ক দগাব্পরা দদখব্ত দপব্লি যমুিার হ্রব্দর মব্ধ্য কালীয় দ্বারা দববষ্টত 
শ্রীকৃষ্ণ সমূ্পণথ বিব্শ্চষ্ট িব্য় রব্য়ব্িি। দগাপবালব্করাও অব্চতি অবস্থায় পব্ে রব্য়বিল। 
ভাগবব্তর বণথিায় এখাব্ি দরাবিণীর প্রসঙ্গ দিই। বকন্তু মালাধ্র এখাব্ি দরাবিণীর প্রসঙ্গও 
এব্িব্িি— 

“ধ্াইয়া জব্সাদা জায় বুব্ক ঘাউ িাবি। 

   তার পািু কাবন্দয়া চবললা দরাবিণী।।”২৫ 

মালাধ্র ভাগবত অিুসাব্র কালীয়দমি কাবিবি বণথিা কব্রব্িি। তব্ব এই কাবিবিব্ত 
বতবি ভাগবব্তর একবি প্রসঙ্গব্ক এবেব্য় বগব্য়ব্িি। দসই প্রসঙ্গবি দগাপীব্দর। কালীহ্রব্দর 
তীব্র িন্দ যব্র্াদার সব্ঙ্গ দগাপীব্দর উব্েখ ভাগবব্ত আব্ি। কৃব্ষ্ণর জিয দগাপীরাও 
ববলাপ কব্রবিল। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজব্য় দগাপীব্দর কর্া দিই। মালাধ্ব্রর বণথিায় আর 



 

একবি িতুি ববষয় ঠাাঁই দপব্য়ব্ি। দসবি িল মাতৃ হৃদব্য়র আকূবত। দয বণথিা ভাগবব্ত 
দিই। প্রর্ব্মই বব্লবি গুণরাজ খাি শ্রীকৃষ্ণববজয়ব্ক বাঙাবল গৃব্ির উপযুক্ত কব্র বতবর 
কব্রব্িি। মালাধ্র এখাব্ি দয জব্সাদাব্ক অবিত কব্রব্িি দস দযি বাঙাবল ঘব্রর বচরন্তি 
মাব্য়র বচত্র, দয মাব্ক আমরা প্রবত মুিূব্তথই আমাব্দর আব্স পাব্র্ প্রতযে কবর। বাৎসলয 
রব্সর বণথিায় এখাব্ি মালাধ্ব্রর কববত্ব স্বীকার করব্তই িয়। এখাব্ি মাতৃ-হৃদব্য়র দীঘথ 
আকূবত আব্ি। একিু উেৃবত বদব্ল ববষয়বি দবাঝা যাব্ব— 

“এ পাপ জমুিা কুব্ল               দুুঃসি কাবলর জব্ল 

দকমব্ত সবিব্ব ববস জাল। 

দুকুব্ল জব্তক ববব্স              মবরল িাব্গর স্বাব্স 

উঠপুত্র আবাল দগাপাল।। 

কাবলর উপর বদয়া               িা জায় পে উবেয়া 

চন্দ্র সূযথয িা কব্র গমি। 

কার দবাব্ল এর্া আবস            ঝাাঁপ বদব্ল জব্ল পবস 

উঠ পুত্র কমল দলাচি।।”২৬ 

সন্তাব্ির প্রবত মাব্য়র ভাব্লাবাসার এই বিদর্থি আমরা বাাংলা সাবিব্তয আগমবি ববজয়া 
গাব্িও প্রাপ্ত িই। দুপুব্রর তপ্ত দরাব্দ তৃষ্ণাতথ বর্শু কৃষ্ণব্ক দুগ্ধ পাি করাব্িার জিয 
জিিীর িািাকার ‘স্তি বপয় ববসয়া মাএর দকাব্ল’-- এ বণথিা দতা দকাব্িা বাঙাবল কববর 
পব্েই সম্ভব। মাত্র সাত বৎসর বব্য়ব্স কাবলদব্ি কৃব্ষ্ণর আগমি এবাং মৃতুযর কর্াও 
মালাধ্ব্র প্রাপ্ত িই আমরা, যা মূল ভাগবব্ত দিই। মূল ভাগবব্ত দদবখ যখি সব 
দগাপগণব্ক ক্রন্দিরত অবস্থায় কৃষ্ণ দদখব্লি তখি বতবি মায়ারূপ তযাগ কব্র স্বমবিমায় 
বফব্র এব্লি। বকন্তু মালাধ্ব্রর বণথিায় বলরাম কৃষ্ণব্ক মায়া তযাগ কব্র বফব্র আসব্ত 
বব্লি।    

        ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর সপ্তদর্ অধ্যায় ভগবাি কতৃথক দাবাবি ভেণ অবলম্বব্ি 
মালাধ্র স্বীয় কাব্বয ‘দাবাবি ভেণ’ বলব্খব্িি। এই কাবিবি অবলম্বব্ি ভাগবব্ত একবি 
পুব্রা অধ্যায় আব্ি বকন্তু মালাধ্র মাত্র বাব্রা িব্ত্র তা সমূ্পণথ কব্রব্িি। ভাগবব্তর অষ্টাদর্ 
অধ্যায় প্রলম্বাসুর উোর। মালাধ্ব্রও এ কাবিবি রব্য়ব্ি। ভাগবব্তর কাবিবিব্ত আব্ি— 



 

প্রলম্বাসুর বর্শুরূপ ধ্ারণ কব্র সব দগাপবালকব্দর সব্ঙ্গ বমব্র্ দখলার িব্ল কৃষ্ণব্ক িতযা 
করার পবরকল্পিা কব্র। দখলায় বঠক িয় দয একজি আর একজিব্ক কাাঁব্ধ্ কব্র বিব্য় 
ভাবিরক িাব্ম একবি জায়গা পার করব্ব। এই রকম কব্র দখলার িব্ল অসুব্রর কাাঁব্ধ্ 
বলরাম চাব্প। বকন্তু যতদূর বিব্য় বগব্য় তাাঁব্ক অপসারণ করার কর্া তা িা কব্র অসুর 
বিব্জর রূপ ধ্ারণ কব্র। তখি বলরাম বিব্জর দদিভার কব্য়কগুণ বৃবে কব্র। প্রলম্বাসুর 
বলভব্দ্রর ভার বইব্ত িা দপব্র তাাঁর ভাব্র ভূবমব্ত পবতত িব্য় মৃতুযবরণ কব্র। বকন্তু 
মালাধ্ব্রর বণথিায় একিু অিয রকম দদখা যায়। প্রলম্বাসুর যখি বলরামব্ক কাাঁব্ধ্ তুব্ল 
বিব্য় যাবচ্ছল তখি কৃষ্ণ বলরামব্ক বব্ল— 

     “কািাবি বব্লি বলাই ভাই দিলা দকি কর। 

আপিার মুবেথ ধ্বর অসুর সাংিার।।”২৭ 

       কাবিবি গ্রন্থব্ি মালাধ্ব্রর অপূবথ যুবক্ত পরম্পরা, দদর্ জাবতর রীবত-সাংস্কার, আদর্থ 
ঐবতিয দমব্ি কাবিবি বয়ি বিুঃসব্ন্দব্ি কববর কববত্ব-চিপুব্ণযর পবরচয় বিি কব্র। দসই 
সমব্য় সমাব্জ দয ব্রাহ্মণব্দর বিষ্ঠা কব্ম আসবিল, তাাঁব্দর জ্ঞাব্ির পবরবধ্ দয সীবমত িব্য় 
আসবিল তা মালাধ্ব্রর বণথিা দর্ব্ক পবরষ্কার। বতবি বলব্খব্িি— 

“িবর দসবব দলাক দজি দচতি পাইল।। 

 দুই বদব্ক বি বাবে পর্ আৎসা বদল। 

      দবদ িা জাবিিা দজি বদজ িষ্ট বিল।।”২৮ 

এই বণথিা ভাগবব্ত দিই। এবি মালাধ্ব্রর বিজস্ব সৃবষ্ট। আসব্ল যুগ সব্চতি কবব যুব্গর 
বববর্ষ্টযব্ক এবেব্য় দযব্ত পাব্রি বি। তাই যখিই সুব্যাগ দপব্য়ব্িি তখিই বতবি স্বীয় 
কাব্বয তা প্রকার্ কব্রব্িি অবলীলায়।  

       ভাগবব্তর ববাংর্ অধ্যায় জুব্ে বষথা ও র্রৎ ঋতুর বণথিা রব্য়ব্ি। মালাধ্ব্রর কাব্বয 

খুব সাংব্েব্প িব্লও বষথা বণথিার প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বষথায় দয কৃষব্করা তাাঁব্দর কাব্জ 

বযস্ত িব্য় পব্ে দস কর্াও মালাধ্ব্রর দৃবষ্ট এোয়বি। মাত্র বাব্রাবি পাংবক্তব্ত মালাধ্র দস 

কর্া বব্লব্িি। যবদও ভাগবব্ত দস বণথিা অব্িকিা অাংর্ জুব্েই আব্ি। ভাগবব্ত প্রকৃবত 

মাতার বণথিায় বযাসব্দব দকাব্িা কাপথণয রাব্খি বি। দসই বণথিায় দদখা যায়, দমঘগজথি, 



 

প্রবল বায়ু ববব্োভ। বষথার জব্ল সমস্ত শুষ্কপ্রায় িদী জব্ল পুষ্ট িব্য় উব্ঠব্ি, র্সযব্েত্রগুবল 

সমৃে িব্য় উব্ঠব্ি ফসব্ল। মালাধ্ব্রর বণথিা— 

“দিি মব্ত দখলাএ ববরসা সমএ। 

 িরবসত সর্ব্থব্লাক সরত উদএ।। 

আকাব্স বিম্মথল পর্ পি ঘুবচল। 

 িবর দসবব মি দজি বিম্মথল িইল। 

……………………………. 

        দৃঢ় কবর দসতু বাব্ন্ধ কৃসব্ক রাব্খ পাবি। 

         দগাববন্দ দববরয়া দজাবগ রাখএ পরাবি।।”২৯ 

এ বণথিা দতা দদর্-কাল রবিত সমস্ত কৃষক কুব্লর। যারা বষথার ওই কব্য়কবি বদব্ির 
জিয অব্পো কব্র র্াব্ক।  

        ভাগবব্তর একববাংর্ অধ্যাব্য় শ্রীকৃব্ষ্ণর দবণুগীত ও দগাপীপ্রসঙ্গ আব্ি। আমরা 
জাবি মালাধ্র মূলত ঐশ্বযথ ভাব্বর কবব, মাধু্যথ ভাব তাাঁর কাব্বয খুব কম পাওয়া যায়। 
আর দযখাব্ি দগাপী প্রসঙ্গ আব্ি দসখাব্ি মাধু্যথ ভাব্বর প্রসঙ্গ আসা স্বাভাববক, তাই মালাধ্র 
দগাপী প্রসঙ্গ যতিা দপব্রব্িি অবতক্রম কব্র বগব্য়ব্িি। ভাগবব্ত এই অধ্যাব্য় দগাপীরা 
শ্রীকৃব্ষ্ণর বববভন্ন মবিমা বিব্য় বিব্জব্দর মব্ধ্য আলাপচাবরতায় বযস্ত দর্ব্কব্ি। একজি 
দগাপী বববভন্ন ববষব্য় প্রশ্ন তুব্লব্ি এবাং বিব্জই শ্রীকৃব্ষ্ণর লীলা স্মরণ কব্র দসইসব প্রব্শ্নর 
উেরও প্রদাি কব্রব্িি। বকন্তু মালাধ্র দসই প্রসঙ্গ মাত্র দর্বি পাংবক্তব্ত করব্লও ববষয়গত 
সব বকিুই বঠকঠাক বব্লব্িি।  

         ভাগবব্তর ২২তম অধ্যাব্য় ভগবাব্ির বেিরণ লীলা ববণথত। এই কাবিবির 
শুরুব্ত ভাগবব্ত কাতযায়িী ব্রব্তর কর্া রব্য়ব্ি। মালাধ্র এই কাবিবি দমািামুবি একই 
দরব্খব্িি, তব্ব কাবিবির শুরুব্ত ভাগবব্ত ব্রব্তর দয িাম বলা আব্ি, মালাধ্র তা রাব্খি 
বি। ভাগবব্ত আব্ি-- 

“দিমব্ন্ত প্রর্ব্ম মাবস িন্দব্রজকুমাবরকাুঃ। 

     দচরুিথববষযাং ভুোিাুঃ কাতযায়িযচথিব্রতম ।।”৩০ 



 

অর্থাৎ দিমব্ন্তর প্রর্ম মাব্স িন্দ ব্রব্জর কুমারীগণ দদবী কাতযায়িীর পূজা তর্া ব্রত 
আচরব্ণ প্রবৃে িব্লি। আর মালাধ্র বব্লব্িি— 

“সরত বিববেল দিমন্ত উদব্য়। 

      বৃজকিযা সব ব্রত কবরব্ত চলএ।। 

     জমুিার কুব্ল বে অলিার এবে। 

          বববব্ে স্নাি কবর পুব্জ দদবব চবণ্ড।।”৩১ 

দগাপীরা যমুিার কুব্ল বে অলিার তযাগ কব্র শ্রীকৃষ্ণব্ক পবত রূব্প পাবার জিয দদবী 
চণ্ডীর পূজা কব্রবিল একর্া আমরা মালাধ্ব্রর কাবয দর্ব্ক প্রাপ্ত িই। এই প্রসব্ঙ্গ আর 
একবি কর্া বলা প্রব্য়াজি বেিরণ কাব্ণ্ড মালাধ্র বকিুিা িব্লও কামুক কৃব্ষ্ণর কর্া 
বব্লব্িি। দয প্রসঙ্গ ভাগবব্ত দিই। আসব্ল মালাধ্র যুব্গর প্রব্য়াজব্ি যুগ বববর্ষ্টব্ক 
বিব্য়ই এই কাবয রচিা কব্রব্িি। তাব্ত দয দলৌবকক বকিু বকিু কর্া বমবেত িব্য়ব্ি এই 
বণথিা বকিুিা তার সােয বিি কব্র। মালাধ্ব্রর বণথিাবি এরূপ — 

   “দপথ কবর জত দবাল ববলব্ল আমাব্র। 

       কর দজাে কবর দদাস েমব্িাাঁ দতামাব্র।। 

কৃব্ষ্ণর বচি দে সুবণিা জুববত। 

    দজাে িাত কবর সব্ভ কবরল প্রণবত।। 

   দদবখয়া সভার অঙ্গ িাব্স দগাববন্দাই। 

    দকৌতুক পাইয়া কৃষ্ণ সভাপাব্ি চাই।। 

দদবখয়া সভার অঙ্গ আিন্দ বিল। 

            িাব্র্ িাব্র্ এব্ক এব্ক সভার বে বদল।।”৩২ 

         এরপর মালাধ্র এব্ক এব্ক বণথিা কব্রব্িি-- ববপ্রপত্নীগব্ণর বিকি কৃব্ষ্ণর 
অন্ন প্রার্থিা, ইন্দ্র পূজা িার্ ও দগাবেথি ধ্ারণ, বরুণব্লাক দর্ব্ক িব্ন্দর উোর। শ্রীকৃব্ষ্ণর 
অবভব্ষক বতবি মাত্র কব্য়কবি িব্ত্র কব্রব্িি। এরপব্রই ভাগবব্তর রাসলীলা অবলম্বি 
কব্র মালাধ্র স্বীয় কাব্বয কৃব্ষ্ণর রাস বণথিা কব্রব্িি। ভাগবব্ত রাস প্রসব্ঙ্গ দকার্াও 



 

রাধ্ার িাম দিই। মালাধ্র বসুও শ্রীকৃষ্ণববজব্য় দকার্াও রাধ্ার িাম কব্রি বি। তার 
পবরবব্তথ ‘এক িাবর’ র্ব্দ বযবিার করব্ত দদখা যায়— ‘এক িাবর বলয়া কৃষ্ণ কবরলা 
গমি।’ দদখা যায় রাসলীলা প্রসব্ঙ্গ মালাধ্র কৃব্ষ্ণর বাংর্ীধ্ববির কর্া উব্েখ কব্রব্িি। 
ভাগবব্ত এমি সুন্দর ভাব্ব বাংর্ীর কর্া দকার্াও দিই। মালাধ্র তাাঁর কাব্বয ভাগবত 
ববিভূথত ববষয় বণথিাব্তও কৃব্ষ্ণর ভগবৎ সোর প্রকার্ দদবখব্য়ব্িি। রাসলীলার দর্ব্ষও 
মালাধ্র দযভাব্ব পাঠকব্ক উপব্দর্ কর্া শুবিব্য়ব্িি তার মব্ধ্য ভক্ত স্বরূপবি ফুব্ি উঠব্ত 
দদখা যায়— 

    “সাংসাব্রর সার দগাসাবি সব বজন্নথ জাএ। 

    অিয জি বিব্ল তাব্র িরক ভূোএ।। 

 ববস দিি ববসম বস্তু মিাব্দব খাএ। 

    আর জি িইব্ল মৃেুথ ততেব্ি পাএ।। 

  সাংসাবরকা দলাক িা কবরি পরদার। 

     পরদার অবধ্ক পাপ িা জাবিি আর।। 

   দচৌরাবস িরক কুণ্ড জত জমব্লাব্ক। 

       পরদার কবরব্ল তা ভূেব্য় এব্ক এব্ক।। 

 িা কবরি পরদার সুি সর্ব্থজব্ি। 

 পরিাবর পরসব্ি িরব্ক গমব্ি।। 

    রাস কৃো বকল কৃষ্ণ সুি সর্ব্থজব্ি। 

       গুিরাজ খাাঁি বব্ল দগাববন্দ চরব্ি।।”৩৩ 

        ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর ৩৭তম অধ্যাব্য়র দকর্ী ও দবযামাসুর উোর এবাং ৩৮তম 
অধ্যাব্য়র অকু্রব্রর ব্রজযাত্রা অবলম্বব্ি মালাধ্র তাাঁর কাব্বয বণথিা কব্রব্িি। এরপব্রর 
কাবিবিব্ত রজব্কর বিকি বেপ্রার্থিা, মালাকাব্রর প্রবত কৃপা, কুব্জার প্রবত কৃপা, কৃষ্ণ 
কতৃথক ধ্িুভথঙ্গ, কুবলয় িস্তী বধ্, কৃব্ষ্ণর মে যুে, চািূর ও মুবষ্টক বধ্ এবাং অবব্র্ব্ষ 
কাংসাসুর বব্ধ্র কাবিবি বণথিা কব্রব্িি। কাংব্সর মৃতুযর পর শ্রীকৃষ্ণ কাংব্সর মবিষীগণব্ক 
প্রব্বাধ্ দাি কব্রি এবাং মৃতব্দি সাংস্কার ও পারব্লৌবকক বক্রয়া সম্পন্ন কব্র বপতা-



 

মাতাব্ক কারাগার দর্ব্ক মুবক্ত দাি কব্রি। মালাধ্ব্রর বণথিায় এরপর দদখা যায়, 
উগ্রব্সিব্ক রাজযভার প্রদাি কব্র কৃষ্ণ ও বলরাব্মর সান্দীপবি মুবির বিকি ববদযাবর্ো 
গ্রিণ কব্রি।  

ভাগবব্তর িবম স্কব্ন্ধর তৃতীয় অধ্যাব্য় বলরাব্মর বববাি বণথিা করা িব্য়ব্ি। এই 
ঘিিার ইবঙ্গত পাওয়া যায় অবর্য দর্ম স্কব্ন্ধর ৫২তম অধ্যাব্য়ও। বকন্তু মালাধ্ব্রর গ্রব্ন্থ 
দযভাব্ব বলরাব্মর বববাব্ির বচত্র দদখা যায়, তার সব্ঙ্গ ভাগবব্তর বমল দিই। মালাধ্ব্রর 
বণথিা অব্পোকৃত দীঘথ এবাং দর্ষাাংর্ অবভিব। মালাধ্ব্রর বণথিায় দদখা যায়— 

  “িািাবাদয বিতযবগত িসথ সর্ব্থেব্ি। 

    ববভা বকল বলভদ্র কিযা শুভেব্ি।। 

 আবত বদঘথয কিযা অবত রূপববত। 

      তািার দৃষ্টান্ত বদব্ত দিি আব্ি কবত।। 

  বলভদ্র কিযা দদবখ লাঙ্গল আবিল। 

       লাঙ্গল আবি দরববতর কাব্ন্দ দঠকাইল।। 

   ইসত বললাএ বলাই লাঙ্গল চাবপল। 

  ঘুচাইল বদঘথয তিু প্রমাি রাবখল।। 

     এব্কত সুন্দবর কিযা বদগুি বিল রূপ। 

    দদবখয়া সকল দলাক পাইল অদু্ভত।। 

      সর্ব্থাব্ঙ্গ সুন্দবর কিযা কী কবিব কর্া। 

           সাংসাব্র উপমা িাবি দগাসাবির ববিতা।। 

  ববভা কবর বলরাম দগলা বাসঘর। 

     গুণরাজ খাাঁি বব্ল ববভা িলধ্র।।”৩৪ 

ভাগবব্ত বা অিযািয পুরাব্ণ বলরাব্মর বববাি প্রসব্ঙ্গ উপবরউক্ত কর্াগুবল দিই। আমাব্দর 
মব্ি িয় এই রকম দকৌতুককর কাবিবি মালাধ্র বিজস্ব ভাবিা দর্ব্কই সৃজি কব্রব্িি।  



 

          ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচিাকাব্ল মালাধ্ব্রর লেয বিল মূলত প্রাকৃতজি অর্থাৎ সামাবজক 
সাধ্ারণ মািুষ। তাই ভাগবব্তর ববষয়ব্ক জিরুবচর উপব্যাগী কব্র বতবি পবরব্বর্ি 
করব্ত দচব্য়বিব্লি। বকন্তু ভবক্তর প্রবত বিষ্ঠা তাাঁর ববনু্দ মাত্র কব্মবি। মব্ি িয় দস কারব্ণই 
ভাগবব্তর দুরূি ববষয় বণথিার মাব্ঝ মাব্ঝ বতবি সিজ সরল রস বমবর্ব্য় বদব্য়ব্িি। 
সযমন্তক মবি উোব্রর ঘিিায় এর একবি প্রমাণ দমব্ল। দদখা যায়, সযমন্তক মবির জিয 
বলরাম ও কৃষ্ণ র্তধ্ন্বাব্ক বিিত করব্লি। এরপর দুই ভাইব্য়র মব্ধ্য মব্িামাবলিয িব্ল 
বলরাম বমবর্লা চব্ল দগব্লি, কৃষ্ণ সতযভামার কাব্ি বফব্র এল। সতযভামা দদখব্লি 
কৃব্ষ্ণর িাব্ত মবি দিই। এই অাংব্র্ কৃষ্ণ-সতযভামার কব্র্াপকর্ি অবধ্কাাংর্ই কববর 
বিজস্ব সাংব্যাজিা— 

“লজ্জা পাইয়া গদাধ্র আবস বিজ পুবর। 

 সতযভামাব্ক কৃষ্ণ বব্লি পবরিবর।। 

   সুি প্রীব্য় সতযভামা ববলএ দতামাব্র। 

     সতধ্ন্বথায় মাবরয়া মবি কবরল ববচাব্র।। 

   িা পাইল মবি বপ্রয়া ববলল দতামাব্র। 

    বুবঝয়া হৃদব্য় দকাপ িা কবরি দমাব্র।। 

   সুবিিা কান্দএ সবত িাবেয়া বিস্বাস। 

        রুবিব্র বদব্ল মবি আমায় কবরয়া বিরাস।। 

    ভাল বিল সুব্খ র্াক লইয়া দসই িাবর। 

        চবললা বাব্পর বাবে দক্রাধ্ মব্ি কবর।।”৩৫ 

এ বণথিা দতা প্রবতবি বাঙাবল ঘব্রর বিজস্ব ঘরকন্নার বণথিা। এই বণথিা ভাগবব্তর বণথিা 
িয়। আসব্ল মালাধ্র ভাগবব্তর অিুবাদ করব্বি বব্ল মিুঃবস্থর করব্লও কাবিবি 
বয়িসূব্ত্র বতবি যুগ বববর্ষ্টযব্ক অস্বীকার করব্ত পাব্রি বি।    

        সযমন্তক মবণ উোব্রর জিয শ্রীকৃষ্ণ পাতাব্ল প্রব্বর্ করব্ল বারবদি অব্পো কব্র 
দ্বারকাবাসী শ্রীকৃব্ষ্ণর জিয দর্াক করব্ত লাগব্লি। তখি তারা কৃষ্ণব্ক বফব্র পাবার 



 

আর্ায় দদবী দূগথার পূজা করব্লি। এই কর্া ভাগবব্তর ১০ম স্কব্ন্ধর ৫৬ অধ্যাব্য়র ৩৫ 
দোব্ক আব্ি— 

“সত্রাবজতাং র্পন্তব্স্ত দুুঃবখতা দ্বারব্কৌকসুঃ। 

  উপতসু্থমথিামায়াাং দুগথাাং কৃব্ষ্ণাপলিব্য়।।”৩৬ 

অর্থাৎ দর্াকাকুল দ্বারকাবাসী সকল ঘিিার জিয সত্রাবজৎব্ক দায়ী করব্লি। ভগবাি 
শ্রীকৃষ্ণব্ক বফব্র পাবার আর্ায় তারা মিামায়া শ্রীদূগথাব্দবীর র্রণাপন্ন িব্লি। বকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য় মালাধ্র বলব্খব্িি দয, দদবকী পুত্রব্ক মৃত দভব্ব দর্াক করব্ল রুবিণীর 
বাম উরুব্ত স্পন্দি িব্য়বিল এবাং বতবি বব্লবিব্লি,--  

“িাবি মব্র দতামার পুত্র লয় দমার মব্ি।”৩৭ 

         ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর ঊিষািতম অধ্যাব্য় ৩৮-৪০ িব্ত্র পাবরজাত িরব্ণর 
উব্েখ আব্ি। কাবিবি বলব্ত দসখাব্ি বকিুই দিই। তাই পাবরজাত িরণ কাবিবিবি ভাগবত 
ববিভূথত বলব্ল িয়ব্তা অব্িব্কর বঠক মব্ি িব্ব িা। বকন্তু একিু গভীরভাব্ব এই দুবি 
গ্রব্ন্থর কাবিবি তুলিা কব্র দদখব্লই দবাঝা যায় দয, ভাগবব্ত মাত্র কব্য়কবি দোব্ক 
পাবরজাত িরণ কাবিবি বলা আব্ি। বকন্তু মালাধ্র আপি মব্ির মাধু্রী বমবর্ব্য় এব্ক 
একবি সুষু্ঠ ও পবরপূণথ কাবিবির রূপ বদব্য়ব্িি।  

          ভাগবব্ত পাবরজাত িরণ কাবিবি বিতান্তই সাংবেপ্ত। মালাধ্র এই কাবিবি দয 
ভাব্ব বণথিা কব্রব্িি তা দদব্খ মব্ি িয় িা দয, এই কাবিবির উৎস ভাগবত। মালাধ্র 
এই কাবিবি দকার্া দর্ব্ক চয়ি কব্রব্িি বব্লি বি। বকন্তু মাধ্ব আচাব্যথর ‘শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’ 
কাব্বযর একবি জায়গায় দদখা যায় বতবি বলব্খব্িি— 

  “পাবরজাত িরণ ঈষত ভাগবব্ত। 

          ববস্তাবর কবিব ববষু্ণ পুরাব্ণর মব্ত।।”৩৮ 

কববর উবক্তব্তই কাবিবিবির উৎস খুাঁব্জ দপব্ত আমাব্দর অসুববব্ধ্ িয় িা। ‘ববষু্ণপুরাণ’ 
বযতীত ‘িবরবাংর্’-এ পাবরজাত িরণ কাবিবি ববসৃ্তত আকাব্র পাওয়া যায়। মালাধ্র তাাঁর 
কাব্বয দয ভাব্ব কাবিবি বণথিা কব্রব্িি তার দর্ব্কও ববসৃ্তত িবরবাংব্র্র কাবিবি। 
িবরবাংব্র্র ববষু্ণপব্বথ পাবরজাত িরণ কাবিবিবি দমাি িয়বি অধ্যায় জুব্ে রব্য়ব্ি। বকন্তু 
দদখা যায়, মালাধ্র তাাঁর গ্রব্ন্থ িয়বি অধ্যায় অিুসরণ কব্রি বি। আিুষবঙ্গক দুই-একবি 



 

ঘিিা সাংব্েব্প বণথিা কব্র কৃষ্ণ-ইব্ন্দ্রর যুে বণথিাই বতবি মুখয কব্রব্িি তাাঁর কাব্বয। 
ববষু্ণপুরাব্ণর কাবিবির সব্ঙ্গ মালাধ্ব্রর বণথিা অাংব্র্র যতিা িা বমল আব্ি, বঠক ততিাই 
বমল আব্ি িবরবাংব্র্র কাবিবির সব্ঙ্গ। িবরবাংব্র্ পাবরজাত িরণ কাবিবিব্ত িারব্দর 
ভূবমকা ববব্র্ষ গুরুত্বপূণথ। কারণ কৃষ্ণ িারব্দর সমু্মব্খই পাবরজাত িরব্ণর প্রবতজ্ঞা 
কব্রবিব্লি। কৃব্ষ্ণর আব্দর্ বর্ব্রাধ্াযথ কব্রই িারদ দূত বিব্সব্ব ইব্ন্দ্রর কাব্ি বগব্য়ব্িি 
এবাং িারব্দর মুব্খ ইব্ন্দ্রর যুব্ের অবভপ্রায় শুব্িই কৃষ্ণ যুব্ে অবতীিথ িব্য়ব্িি। মালাধ্ব্রর 
বণথিাও অব্িকিা এই রকম। তাই আমাব্দর অিুমাি মালাধ্র ববষু্ণপুরাণ িয়, িবরবাংব্র্র 
পাবরজাত িরণ কাবিবি দর্ব্কই অিুপ্রাবণত িব্য়বিব্লি।           

         শ্রীকৃষ্ণববজব্য়র অিযতম একবি ঘিিা জরাসব্ন্ধর জন্মবৃোন্ত। এই ঘিিাবি 
মালাধ্ব্র দয ভাব্ব পাওয়া যায় মূল ভাগবব্ত দস ভাব্ব দিই। আবার িবরবাংর্, ববষু্ণপুরাব্ণও 
জরাসব্ন্ধর জন্মবৃোন্ত দিই। তািব্ল মালাধ্র এই কাবিবি দকার্া দর্ব্ক গ্রিণ করব্লি ? 
ভাগবব্তর ৯ম স্কব্ন্ধর ২২তম অধ্যাব্য় জরাসব্ন্ধর প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। দসখাব্ি জরাসব্ন্ধর জন্ম 
প্রসব্ঙ্গ দু’একবি কর্া আব্ি। মালাধ্ব্র দয ভাব্ব এই কাবিবির বণথিা আব্ি তা দদব্খ মব্ি 
িয়, মালাধ্ব্রর কাবিবির উৎস অিয দকার্াও। বকন্তু দকার্ায় ? দদখা যায় দয, মিাভারব্তর 
সভাপব্বথর দষাের্ অধ্যাব্য় জরাসব্ন্ধর জন্মবৃোন্ত আব্ি। আমাব্দর অিুমাি মালাধ্র 
‘মিাভারত’ দর্ব্কই এই কাবিবি সাংগ্রি কব্রবিব্লি। এখাব্ি একবি ববষয় বলা প্রব্য়াজি 
দয, মালাধ্ব্রর কাবিবি ও মিাভারব্তর কাবিবির মব্ধ্য একিু অদল-বদল আব্ি। 
মিাভারব্ত যুবধ্বষ্ঠর কৃষ্ণব্ক প্রশ্ন কব্রবিব্লি, ‘দি কৃষ্ণ, জরাসন্ধ দক ?’ বকন্তু মালাধ্র 
বলব্খব্িি—  

         “বভম বব্ল জরাবসনু্ধ িাম দকি তাব্র।”৩৯ 

মিাভারব্ত আর একবি জায়গায় দদখা যায়, ঋবষমুবি চিব্কৌবর্ক জরাসব্ন্ধর বপতা 
মিারাজ বৃিদ্রব্র্র দসবায় সন্তুষ্ট িব্য় তাব্ক পুত্রবর দাি কব্রবিব্লি। বকন্তু মালাধ্র 
এব্েব্ত্র তাাঁর গ্রব্ন্থ বলব্খব্িি— 

      “আচবম্মব্ত দুবথাসামুবি আবস তার ঘব্র। 

      পাদয অঘথয বদয়া পুজা কবরল সত্বব্র।। 

        তুষ্ট বিয়া বব্ল মুবি রাজা মাগ বর।”৪০ 



 

এরপব্রই রাজা দুিাত দজাে কব্র বর প্রার্থিা কব্রবিব্লি। মিাভারব্ত রব্য়ব্ি মুবিঋবষ 
চিব্কৌবর্ক রাজা বৃিদ্রর্ব্ক পুত্রবর বদব্য়বিব্লি। বকন্তু মালাধ্ব্রর কাব্বয পুত্রবর 
বদব্য়বিব্লি মুবি দুবথাসা। এই রকম একিু গরবমল িাো বাবক কাবিবি প্রায় একরকম।  

         ভাগবব্তর কাবিবিব্ত দদখা যায়, কালযবি বব্ধ্র পর জরাসন্ধ পুিরায় মরু্রাপুরী 
আক্রমণ কব্রব্িি। বকন্তু মালাধ্র কাবিবিব্ত িতুিত্ব আিবার জিয কালযবি প্রসঙ্গ পব্র 
দরব্খব্িি। 

         বজ্রিাভ উপাখযাি কৃব্ষ্ণর দ্বারকালীলার অন্তগথত। ভাগবব্ত এই কাবিবিবি দিই। 
বকন্তু এই কাবিবিবি মালাধ্ব্রর গ্রব্ন্থ আব্ি দবর্ ববসৃ্তত ভাব্ব। িবরবাংব্র্র ববষু্ণপবথ অাংব্র্ 
বজ্রিাভ উপাখযাি আব্ি। এই উপাখযািবি ববষু্ণপব্বথর ৯১ তম অধ্যাব্য় শুরু িব্য় দর্ষ 
িব্য়ব্ি ৯৭ তম অধ্যাব্য়। িবরবাংব্র্ এই উপাখযািবি দবর্ দীঘথ। আমাব্দর অিুমাি মালাধ্র 
এই কাবিবিবি িবরবাংর্ দর্ব্কই গ্রিণ কব্রব্িি। মালাধ্ব্রর বজ্রিাভ উপাখযাব্ির সাব্র্ 
িবরবাংব্র্র কাবিবির বমল অব্িকিাই। 

       মালাধ্র বসুর ‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’-এ রামায়ণ অবভিব্য়র একবি প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। মূল 
ভাগবব্তর িবম স্কব্ন্ধ দদখা যায় রামকর্া আব্ি, বকন্তু রামায়ণ অবভিব্য়র ঘিিা দিই। 
ভাগবব্তর অিযািয স্কব্ন্ধও রামায়ণ অবভিব্য়র দকাব্িা কর্া দিই। তািব্ল মালাধ্র রামায়ণ 
অবভিব্য়র বণথিা বদব্লি দকার্া দর্ব্ক? জািা যায় দয, শ্রীকৃষ্ণববজব্য় প্রাপ্ত রামকর্া বযতীত 
মালাধ্ব্রর িাব্ম একবি দিাি ‘রামায়ণ’ পুবর্ও আব্ি। এই রামায়ণ পুবর্ দর্ব্কই মালাধ্র 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য়র রামায়ণ অবভিব্য়র কাবিবি গ্রিণ কব্র র্াকব্ত পাব্রি। ভাগবব্ত কৃব্ষ্ণর 
দ্বারকালীলায় বজ্রিাভ উপাখযাি অিুপবস্থত। এই রামায়ণ অবভিয় বজ্রিাভ উপাখযাব্িরই 
একবি অাংর্।   

      মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় সুভদ্রা িরব্ণর কাবিবি রব্য়ব্ি। আমাব্দর অিুমাি 
মিাভারত দর্ব্ক সুভদ্রা িরব্ণর কাবিবি গ্রিণ কব্রব্িি বতবি। 

      মালাধ্র উেব কতৃথক কৃব্ষ্ণর ববশ্বরূপ দর্থব্ির দীঘথ বণথিা বদব্য়ব্িি— 

“ভক্তবৎসল দগাসাবি দদব িারায়ি। 

উেব্বব্র ববস্বরূপ দদখায় তখি।। 

      দকাবি দকাবি সূব্যথযর প্রকাস দতব্জাম্মথএ। 



 

    স্বগথব্লাক মস্তব্ক পৃরু্বব মধ্যকাএ।।”৪১ 

উেবব্ক ববশ্বমূবতথ প্রদর্থি অাংর্বি ভাগবব্ত দিই; ববষু্ণপুরাণ, িবরবাংব্র্ও দিই। ভাগবব্ত 
‘শ্রীকৃষ্ণ উেব সাংবাদ’ িাব্ম একবি অধ্যায় আব্ি। দসখাব্ি িািা তত্ত্বকর্া আব্ি। বকন্তু 
উেব কতৃথক ভগবাব্ির ববশ্বমূবতথ দর্থব্ির কর্া দিই। তব্ব ভাগবব্তর ১১র্ স্কব্ন্ধর অন্তগথত 
দষাের্ অধ্যাব্য় ভগবাি কতৃথক ‘মিাববভূবত কর্ি’ িাব্ম একবি পবরব্চ্ছদ আব্ি। এই 
পবরব্চ্ছব্দ উেব প্রশ্ন কব্রব্িি দয, দি মিাববভূব্ত ! স্বগথ, মতথয ও পাতাল এবাং বদগবদগব্ন্ত 
আপিার দয সকল ববভূবত আব্ি, দসই সকল আমার কাব্ি বযক্ত করুণ, আবম আপিার 
পাব্য় প্রণবত কবর। এরপর কৃষ্ণ উেবব্ক আপি ববভূবতর স্বরূপ শুবিব্য়বিল, বকন্তু ববশ্বরূপ 
দর্থি করাি বি। ববশ্বরূপ দর্থব্ির ববষয়বি ‘গীতা’র একাদর্ অধ্যাব্য় রব্য়ব্ি। এখাব্ি 
কৃষ্ণ অজুথিব্ক ববশ্বরূপ দদবখব্য়ব্ি। দসখাব্ি কৃষ্ণ অজুথিব্ক প্রর্ব্ম ভয়ির রূপ দর্থি 
কবরব্য়বিল। পব্র দসই ভয়ির রূব্প বববস্মত ও ভীত িব্য় অজুথি কৃষ্ণব্ক দসৌমযমূবতথ 
ধ্ারব্ণর জিয অিুব্রাধ্ কব্রি। শ্রীমদ্ভগবত গীতায় আব্ি— 

“হৃষ্ট আবম দদবখ অদৃষ্ট স্বরূপ 

  ভব্য়ব্ত বযবর্ত মািস আমার, 

   দদখাও আমাব্ক তব দদব-রূপ 

  দদব্বর্! প্রসন্ন িও ববশ্বাধ্ার ! 

বকরীবি ভূবষত, গদাচক্রধ্ারী 

   ইচ্ছা মম দদবখ তব দসই রূপ, 

                             ধ্র চতুভুথজ পূর্ব্থরূপ তব 

       দি সিস্রবাব্িা! ওব্ি ববশ্বরূপ !”৪২ 

এই কাবিবির সাব্র্ উেব কতৃথক প্রর্ব্ম কৃব্ষ্ণর ভয়ির মূবতথ ও পব্র দসৌমযমূবতথ দর্থব্ির 
বমল লেয করা যায়। কৃষ্ণ উেবব্ক দয উপব্দর্ বদব্য়ব্িি তা গীতার বিষ্কাম ধ্ব্মথর 
উপব্দর্।     

       ভাগবব্ত আব্ি দদবী রবত সম্বব্রর গৃব্ি পাবচকা বিব্সব্ব বিযুক্ত বিব্লি। বকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য় রবত দয মায়ািারী সৃজব্ির কর্া প্রদুযন্মব্ক বব্লব্ি তা মালাধ্ব্রর বিজস্ব 
কল্পিা।  



 

      ইব্ন্দ্রর গৃব্ি পাণু্ডর দর্থি, বর্শুপাব্লর জন্মকাবিবি আমাব্দর অিুমাি অিুসাব্র 
মিাভারব্তর সভাপবথ দর্ব্ক গৃবিত িব্য়ব্ি।  

       কৃষ্ণকর্া বিব্য় রবচত এই কাব্বয র্াক্তপ্রভাব্বর অব্িক বিদর্থি রব্য়ব্ি। সযমন্তক 
মবণ উোব্রর ঘিিায় রুবিণী দদবকীব্ক বব্লব্িি— 

  “উঠ উঠ পুজ দদবব চবণ্ডকা ভবািী।”৪৩ 

আবার িরকাসুর এর সব্ঙ্গ কৃব্ষ্ণর যুে বণথিায় দদবখ— 

 “উর্া ববন্দ ঘব্র জত রাজার কুমাবর। 

        ঘি পাবত পুব্জ তারা দদবব মাব্িস্ববর।।”৪৪  

ভাগবব্ত এই যুে বণথিা প্রসব্ঙ্গ র্বক্তপুজার দকাব্িা উব্েখ দিই। ঘি দপব্ত দদবী 
মাব্িশ্বরীর এই পূজা প্রসঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল কাব্বযর দদবী চণ্ডীর পূজার কর্াই স্মরণ কবরব্য় 
দদয়।  

 

ভাগবব্ত আব্ি বকন্তু মালাধ্ব্রর কাব্বয অিুপবস্থত  

       মালাধ্ব্রর লেয বিল কৃব্ষ্ণর ঐশ্বযথ সত্ত্বাব্কই প্রকার্ করা। আর এই বীররস 
প্রবতষ্ঠার প্রব্য়াজব্ি শুধু্ সাংব্েপকরণ িয়, বিব্জর কাব্বযর কাবিবিব্ক সাংিত রূপ দদবার 
প্রব্য়াজব্ি দকার্াও দকার্াও মালাধ্র দর্ম স্কব্ন্ধর পুব্রা অধ্যায় পবরতযাগ কব্রব্িি।    

১. ভাগবব্তর িাবর্ব্র্তম অধ্যাব্য় শ্রীকৃব্ষ্ণর মািাত্ম্য ববষব্য় িন্দরাব্জর সব্ঙ্গ দগাপগব্ণর 
আব্লাচিা িাব্ম একবি অধ্যায় আব্ি। মালাধ্ব্রর কাব্বয এই অধ্যায়বি সমূ্পণথ পবরতযক্ত।   

২. মালাধ্ব্রর শ্রীকৃষ্ণববজব্য় ভাগবব্তর দচৌবত্রর্ অধ্যাব্য়র র্ঙ্খচূে বধ্ ও তার পব্রই 
িবত্রর্ অধ্যাব্য়র অবরষ্টাসুর বব্ধ্র কাবিবি সাংগৃবিত িব্য়ব্ি। বকন্তু মধ্যবতথী পয়বত্রর্ 
অধ্যাব্য়র অন্তগথত ব্রজরমণীগব্ণর শ্রীকৃষ্ণলীলাগীত সমূ্পণথ পবরতযক্ত িব্য়ব্ি। বলাবাহুলয, 
অধ্যায়বি বৃন্দাবিলীলার অন্তগথত। মালাধ্ব্রর লেয বিল কৃব্ষ্ণর বীরলীলা অর্থাৎ 
ঐশ্বযথলীলা;  আর অসুর বিধ্ি ঐশ্বযথলীলার অাংর্ তাই মালাধ্র র্ঙ্খচূে বধ্ এবাং অবরষ্টাসুর 
বধ্ কাবিবি গ্রিণ কব্রব্িি। দগাপীব্দর গীত অাংর্বি তাাঁর মব্িাপূত মব্ি িয়বি। মধু্র রস 



 

মালাধ্ব্রর কাব্বয প্রধ্াি িয়। তাই দযখাব্ি মধু্র রস পবরব্বর্ব্ির সুব্যাগ ঘব্িব্ি মালাধ্র 
দসখাব্ি বিব্জব্ক সাংযত দরব্খব্িি।    

৩. ভাগবব্ত দ্বারকালীলায় উব্েখযব্যাগয ‘শ্রুবতগব্ণর স্তুবত’। শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই অাংর্বি 
দিই। 

 

ভাগবব্ত আব্ি সাংব্েব্প বকন্তু মালাধ্র ববস্তার ঘবিব্য়ব্িি 

       ভাগবব্ত দয সব কাবিবি অাংর্ সাংব্েব্প আব্ি মালাধ্র দস সব কাবিবির বকিু 
ববস্তার ঘবিব্য় ঘিিাবিব্ক পাঠব্কর কাব্ি আরও সতয ও ববশ্বাসব্যাগয কব্র তুব্লব্িি। 
ভাগবব্ত দয সমস্ত কাবিবি সাংব্েব্প রব্য়ব্ি বকন্তু মালাধ্র দসগুবল ববসৃ্তত আকাব্র রচিা 
কব্রব্িি তার একবি তাবলকা বিব্ে উপস্থাপি করা িল-- 

১.  শ্রীকৃষ্ণববজব্য় একবি ববষব্য়র প্রবত লেয িা কব্র পারা যায় িা। দসবি িল কৃব্ষ্ণর 
ঐশ্বযথভাব প্রকাব্র্ কববর উৎসাি। ভগবাব্ির ঐশ্বযথভাব প্রকাব্র্ কবব এতিাই উৎসািী 
বিব্লি দয, ভাগবব্ত ববণথত অব্িক সাংবেপ্ত কাবিবিব্কও বতবি ববসৃ্ততভাব্ব বণথিা কব্রব্িি। 
ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর আঠার্তম অধ্যাব্য়র করুণ কাবিবি অতযন্ত সাংবেপ্তভাব্ব ববণথত। 
বকন্তু কবব দসই কাবিবিব্ক ববসৃ্ততভাব্ব বণথিা কব্রব্িি। 

২.  সযমন্তক মবণ উোব্রর ঘিিা ভাগবব্ত রব্য়ব্ি। মালাধ্র দসই কাবিবিব্ত বিজস্ব কল্পিা 
জুব্ে কাবিবির ববস্তার ঘবিব্য়ব্িি। 

৩.  ভাগবব্ত বলরাম-ব্রবতীর বববাি সাংবেপ্ত ভাব্ব বণথিা করা আব্ি। বকন্তু মালাধ্র 
দসই কাবিবি ববসৃ্ততভাব্ব বণথিা কব্রব্িি।  

৪.  ভাগবব্ত পাবরজাত িরব্ণর কাবিবি বিতান্ত সাংবেপ্ত বকন্তু মালাধ্র দসই কাবিবিব্ক 
অব্িকিাই ববসৃ্তত ভাব্ব বণথিা কব্রব্িি। 

৫.  ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর আঠার্তম অধ্যাব্য় বরুণ দদব্বর মুব্খ পরমপুরুষার্থ কৃব্ষ্ণর 
মবিমার প্রকার্ ঘব্িব্ি। এই কাবিবিব্ত মালাধ্ব্রর িাব্ত বরুণ দদব্বর মুব্খর সাংলাপ 
বযাবিার চবরত্রবিব্ক আরও জীবন্ত এবাং  কাবিবিবিব্ক অবধ্ক বাস্তবািুগ কব্র তুব্লব্ি। 

 

ভাগবব্ত ববসৃ্তত আকাব্র রব্য়ব্ি বকন্তু মালাধ্ব্র সাংব্েবপত 



 

১.  মালাধ্ব্রর কাব্বয বাৎসলয রব্সর বণথিা দতমি ভাব্ব পাওয়া যায় িা। ভাগবব্তর 
তুলিায় দসবি বিতান্তই অিুজ্জ্বল। ভাগবব্তর রজু্জবন্ধিলীলায় বর্শু কৃব্ষ্ণর মব্িারম 
স্বভাবচববর্ব্ষ্টযর সাব্র্ দয আধ্যাবত্ম্ক তাৎপযথ রব্য়ব্ি শ্রীকৃষ্ণববজব্য় তা অিুপবস্থত। 

২.  ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধ কৃষ্ণ-বলরাম ও দগাপসখাব্দর বালযলীলা ববসৃ্ততভাব্ব ববণথত। 
দকবলমাত্র দগাচারণলীলাই দুবি অধ্যায় জুব্ে বণথিা করা িব্য়ব্ি। বকন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণববজব্য়’ 
কৃষ্ণ-বলরাব্মর বর্র্বলীলা অিুপবস্থত এবাং দগাচারণলীলা অতযন্ত সাংবেপ্তভাব্ব রব্য়ব্ি।  

৩. ভাগবব্তর কৃষ্ণ-ববপ্রিারী সাংবাদ অাংর্ অব্িকিাই ববসৃ্তত বকন্তু মালাধ্র দসবি সাংব্েব্প 
কব্রব্িি। আসব্ল মধু্র রব্সর পরকীয়া ঈশ্বর দপ্রব্মর প্রবত কববর অিীিা এখাব্ি 
প্রকাবর্ত িব্য়ব্ি। 

৪.  কৃব্ষ্ণর মরু্রা গমব্ি দগাপীব্দর ক্রন্দি ভাগবব্ত ববসৃ্তত আকাব্র ববণথত বকন্তু 
শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই বণথিা সাংবেপ্ত। 

৫.  র্াল্ব বব্ধ্র বববরণ ভাগবব্ত খুব ববসৃ্তত। বকন্তু মালাধ্র শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই বণথিা 
সাংব্েব্প কব্রব্িি। 

৬.  কৃব্ষ্ণর আববভথাব্বর পর বসুব্দব ও দদবকী কতৃথক দীঘথ বন্দিা আব্ি ভাগবব্তর দর্ম 
স্কব্ন্ধর তৃতীয় অধ্যাব্য়। বকন্তু শ্রীকৃষ্ণববজব্য় এই বন্দিা অবতর্য় সামািয।  

৭.  ভগবাব্ির জব্ন্মর পব্র দগাকুল িগব্র িািা রকম উৎসব করা িয়। এই প্রসঙ্গ 
ভাগবব্ত দযমি আব্ি মালাধ্র ও তাাঁর কাব্বয দরব্খব্িি। ভাগবব্ত এই উৎসব উপলব্ে 
দগাপরমণীগব্ণর ববসৃ্তত বববরণ আব্ি। বকন্তু মালাধ্র তাাঁর কাব্বযর মূল কাবিবির পব্ে 
দগাপরমণীগব্ণর এই বণথিা অতযাবর্যক ববব্বচিা িা কব্র যর্ার্থ পবরবমবতব্বাব্ধ্র পবরচয় 
বদব্য়ব্িি। মাত্র চারবি পঙবক্তব্ত মালাধ্র এই কাবিবি বযক্ত কব্রব্িি— 

“পুব্ত্রাৎসব কবর িন্দ ব্রাহ্মিব্ক আবি। 

  কুবে সিস্র গাবব বদল কিক সাবলবি।। 

   বেপুরূব্স সর্ব্থ দলাব্ক দমািৎসব কবর। 

     সর্ব্থধ্ব্ি সমূ্পন্নথ বিল িব্ন্দর িগবর।।”৪৫ 



 

৮.  ভাগবব্তর দর্ম স্কব্ন্ধর দমাি আি অধ্যায় জুব্ে দগাপী প্রসঙ্গ রব্য়ব্ি। দসই অধ্যায়গুবল 
িল— একুর্ তম অধ্যায়, বাইর্ তম অধ্যায়, ঊিবত্রর্ দর্ব্ক দতবত্রর্ তম অধ্যায় এবাং 
পাঁয়বত্রর্ তম অধ্যায়। এই আি অধ্যাব্য়র মব্ধ্য ঊিবত্রর্ দর্ব্ক দতবত্রর্ দমাি পাাঁচ অধ্যাব্য় 
রাসলীলা ববস্তাবরত ভাব্ব ববণথত। বকন্তু মালাধ্র তাাঁর কাব্বয দগাপী প্রসব্ঙ্গর কর্া ও 
রাসলীলার কাবিবি অব্িক সাংব্েবপত আকাব্র উপস্থাবপত কব্রব্িি। জািা যায় দয, ববষ্ণব 
সমাব্জ কৃব্ষ্ণর বৃন্দাবিলীলা প্রাধ্ািয দপব্য়বিল শ্রীচচতব্িযর আববভথাব্বর পব্র। তার আব্গ 
কৃষ্ণকর্ায় মরু্রালীলা ও দ্বারকালীলা প্রাধ্ািয দপত। বচতব্িযর আব্গ বৃন্দাবিলীলায় কৃষ্ণই 
বিল মুখয। দগাপীরা বিল কৃষ্ণ দপ্রব্মর উপলেয মাত্র। বচতব্িযর প্রভাব্বই ববষ্ণব সাবিব্তয 
রাধ্া মুখয িব্য় দাাঁোয় এবাং কৃষ্ণলীলা রাধ্া বযতীত জমাি বাাঁব্ধ্ বি। এই জব্িযই িয়ব্তা 
মালাধ্ব্রর কাব্বয দগাপীলীলা প্রাধ্ািয পায় বি।     

        কাবিবি বিমথাব্ণ কবব দয দয ববষয় সাংব্যাজি কব্রব্িি, দয দয ববষয় ববব্য়াজি 
কব্রব্িি বা দয কাবিবির সাংবেপ্তকরণ কব্রব্িি তা দকার্াও অব্যৌবক্তক বা অপ্রব্য়াজিীয় 
মব্ি িয় বি। দযব্িতু অিুবাদ গ্রন্থ রূব্পই এই কাবযবি স্বীকৃত তাই কাবিবির জিয মালাধ্র 
খুব দববর্ প্রর্াংসার দাবী করব্ত িা পারব্লও ঘিিাসূত্র সাংযুবক্তব্ত, চবরত্র বচত্রণ ও 
যুগচববর্ব্ষ্টর সাংব্যাব্গ কবব ববব্র্ষ প্রবতভার স্বাের দরব্খ দগব্িি। মালাধ্ব্রর 
‘শ্রীকৃষ্ণববজয়’ রচিার মূল উব্ের্য বিল মূলত দলাকবর্ো। ভবক্তব্ক হৃদব্য় দরব্খ ভাগবত 
ধ্মথ প্রচার করাই কববর লেয বিল। মব্ি িয় মালাধ্ব্রর কাবয ববষ্ণব সমাব্জর বাইব্র 
বৃিৎ জিসমাব্জ খুব একিা সমাদর পায় বি; যবদ দপত তািব্ল পরবতথীকাব্ল দকাব্িা িা 
দকাব্িা কৃষ্ণমঙ্গল রচবয়তা তাাঁর িাম করব্তি। বকন্তু দকউই তাাঁর িাম কব্রি বি।   

 

তর্যসূত্র : 

১.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৩৩। 

২.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১। 

৩. ঐ, পৃষ্ঠা - ভূবমকা- Lxvi।  

৪.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩।  



 

৫.  ঐ, পৃষ্ঠা – ২৬। 

৬.  ঐ, পৃষ্ঠা – ২৮। 

৭.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 
দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১০৭৫। 

৮.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৩০। 

৯.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩২। 

১০.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৬। 

১১.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৯। 

১২.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৪১। 

১৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩। 

১৪.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 
দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 
কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১০৯৭। 

১৫.  ভট্টাচাযথ, অবমত্রসূদি সম্পাবদত : ‘বেু চণ্ডীদাব্সর শ্রীকৃষ্ণকীতথি সমগ্র’, দদ’জ 
পাববলবর্াং, ১৩ ববিম চযািাবজথ বিি, কলকাতা-৭০০০৭৩, প্রর্ম প্রকার্ আষাঢ় 
১৩৭৩, জুলাই ১৯৬৬, দ্বাদর্ সাংস্করণ, আবশ্বি ১৪১৬, অব্টাবর ২০০৯, পৃষ্ঠা – 
১৮৫। 

১৬.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৮৫। 

১৭.  ভট্টাচাযথ, অবমত্রসূদি ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাবদত :  ‘মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববজয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫বড, দকর্বচন্দ্র দসি বিি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রর্ম প্রকার্- মাঘ 
১৪০৯/জািুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সাংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইব্মলা, জািুয়াবর ২০১৭, 

পৃষ্ঠা – ১৭৩। 



 

১৮.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৪৫। 

১৯.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 

দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 

কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১১২২। 

২০.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৫৫।  

২১. ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৫৬।  

২২.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : ‘মালাধ্র বসু-র শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৭৫। 

২৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৭। 

২৪.  ভট্টাচাযথ, অবমত্রসূদি ও রাণা সুমঙ্গল সম্পাবদত :  ‘মালাধ্র বসুর শ্রীকৃষ্ণববজয়’, 
রত্নাবলী, ৫৫বড, দকর্বচন্দ্র দসি বিি, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রর্ম প্রকার্- মাঘ 
১৪০৯/জািুয়ারী ২০০৩, তৃতীয় সাংস্করণ, মাঘ ১৪২৩/বইব্মলা, জািুয়াবর ২০১৭, 

পৃষ্ঠা – ১৯৮। 

২৫.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু’র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ৯৯। 

২৬. ঐ, পৃষ্ঠা – ৯৯।  

২৭.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১১। 

২৮.   ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৪। 

২৯.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৪। 



 

৩০.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 

দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 

কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১২৪০। 

৩১.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ১১৫। 

৩২.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১১৮-১১৯। 

৩৩.  ঐ, পৃষ্ঠা – ১৬৭। 

৩৪.  ঐ, পৃষ্ঠা – ২৫৫। 

৩৫.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩১২। 

৩৬.  অখণ্ডািন্দ, স্বামী (সম্পাবদত) : ‘শ্রীমদ্ভাগবত মিাপুরাণ’, বদ্বতীয় খণ্ড, গীতা দপ্রস, 

দগারেপুর  (ইউ.বপ), প্রধ্াি কাযথালয়-- দগাববন্দ ভবি, ১৫১, মিাত্ম্া গান্ধী দরাড, 

কলকাতা-৭০০০০৭, একাদর্ সাংস্করণ, প্রকার্ : ২০১৬, পৃষ্ঠা – ১৪৯০। 

৩৭.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৯৫। 

৩৮.  চক্রবতথী, শ্রীিিবর (সম্পাবদত) : ‘মাধ্বাচাযথ ববরবচত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল’, বঙ্গবাসী, ৬ িাং 
ভবািী দে দলি, কবলকাতা-০৭, বদ্বতীয় সাংস্করণ— ১৩৩৩ সাল, পৃষ্ঠা – ২১২। 

৩৯.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ : 
১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা - ৪৩০। 

৪০.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৩০। 

৪১.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৬১৮।  

৪২.  দসি, িবীিচন্দ্র : ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’, সািযাল এণ্ড দকাাং, ২৫ িাং রায়বাগাি বিি, 
কবলকাতা-১২, তৃতীয় সাংস্করণ, ১৩১৯, পৃষ্ঠা – ১৩১।  



 

৪৩.  বমত্র, শ্রীখব্গন্দ্রিার্ (সম্পাবদত) : মালাধ্র বসু-র ‘শ্রীকৃষ্ণ-ববজয়’, কবলকাতা 
ববশ্বববদযালয় প্রকাবর্ত, ৪৮ িাং িাজরা দরাড, কবলকাতা-৭০০০১৯, প্রর্ম প্রকার্ 
: ১৯৪৪, বদ্বতীয় সাংস্করণ- ২০১১, পৃষ্ঠা – ২৯৫।  

৪৪.  ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৪২। 

৪৫.  ঐ, পৃষ্ঠা - ৪৬।  

 

 


