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প্রর্ম পরিট্ছেদ—দ্রৌপদীস্বয়ংবি 

  

মহাভািচ্ছতি কৃষ্ণকথা যাহা আচ্ছে, তাহাি দ্কান্ অংর্ দ্মৌচলক এবং চবশ্বাাসচ্ছযা্য,, 

তাহাি চনবথািন জনয, প্রথম খচ্ছণ্ড দ্য সকল চনয়ম সংস্থাপন কচিয়াচে, এ্ষণচ্ছণ আচম 

পাঠকচ্ছক দ্সই সকল স্মিণ কচিচ্ছত অনুচ্ছিাি কচি। 

মহাভািচ্ছতি কৃষ্ণচ্ছক প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবচ্ছি দ্দচখচ্ছত পাই। আমাি চবচ্ছবিনায় এই 

অংচ্ছর্ি দ্মৌচলকতায় সচিহান হইবাি কািণ নাই। লাচ্ছসন্ সাচ্ছহব, দ্রৌপদীচ্ছক পাঞ্চাচ্ছলি 

পঞ্চ জাচতি একীকিণস্বরূপ পাঞ্চালী বচলয়া, দ্রৌপদীি মানবীত্ব উড়াইয়া চদয়াচ্ছেন, ইহা 

পূচ্ছবথ বচলয়াচে। আচমও চবশ্বাাস কচি না দ্য, যচ্ছেি অচি হইচ্ছত দ্রুপদ কনয,া পাইয়াচেচ্ছলন, 

অথবা দ্সই কনয,াি পাাঁিচি স্বামী চেল। তচ্ছব দ্রুপচ্ছদি ঔিসকনয,া থাকা অস্ভবব নচ্ছহ, এবং 

তাহাি স্বয়ংবি চববাহ হইয়াচেল, এবং দ্সই স্বয়ংবচ্ছি অজুথন ল্ষণয,চ্ছবি কচিয়াচেচ্ছলন, ইহা 

অচবশ্বাাস কচিবাি কািণ নাই। তাি পি, তাাঁহাি পাাঁি স্বামী হইয়াচেল, চক এক স্বামী 

হইয়াচেল, দ্স কথাি মীমাংসায় আমাচ্ছদি দ্কান প্রচ্ছয়াজন নাই।* 

কৃষ্ণচ্ছক মহাভািচ্ছত প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবচ্ছি দ্দচখ। দ্সখাচ্ছন তাাঁহাি দ্দবত্ব চকেুই 

সূচিত হয় নাই। অনয,ানয, ্ষণচত্রয়চদচ্ছ্ি নয,ায় চতচন ও অনয,ানয, যাদচ্ছবিা চনমচত্রিতত হইয়া 

পাঞ্চাচ্ছল আচসয়াচেচ্ছলন, তচ্ছব অনয,ানয, ্ষণচত্রচ্ছয়িা দ্রৌপদীি আকাঙ্ক্ষাায় ল্ষণয,চ্ছভচ্ছি প্রয়াস 

পাইয়াচেচ্ছলন, চকন্তু যাদচ্ছবিা দ্কহই দ্স দ্িষ্টা কচ্ছি নাই। 

পাণ্ডচ্ছবিা এই সভায় উপচস্থত হইয়াচেচ্ছলন। চকন্তু চনমচত্রিতত হইয়া নচ্ছহ। দুচ্ছযথািন 

তাাঁহাচদচ্ছ্ি প্রাণহাচন কচিবাি দ্িষ্টা কচিয়াচেচ্ছলন। তাাঁহািা আত্মি্ষণাচ্ছথথ েমচ্ছবচ্ছর্ বচ্ছন 

বচ্ছন ভ্রমণ কচিচ্ছতচেচ্ছলন। এ্ষণচ্ছণ দ্রৌপদীস্বয়ংবচ্ছিি কথা শুচনয়া েমচ্ছবচ্ছর্ এখাচ্ছন 

উপচস্থত। 

এই সমচ্ছবত ব্রাহ্মণ-্ষণচত্রয়-মণ্ডল মচ্ছিয, দ্কবল কৃষ্ণই েমচ্ছবর্যু্ত  পাণ্ডবচদ্চ্ছক 

চিচনয়াচেচ্ছলন। ইহা দ্য চতচন দদবর্চ্ত ি প্রভাচ্ছব জাচনচ্ছত পাচিয়াচেচ্ছলন, এমন ইচগিতত 

মাত্র নাই। মনুষয,বুচদ্ধচ্ছতই তাহা বুচয়য়াচেচ্ছলন, তাাঁহাি উচ্ত চ্ছতই ইহা প্রকার্। চতচন 
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বলচ্ছদবচ্ছক বচলচ্ছতচ্ছেন, “মহার্য়! চযচন এই চবস্তীণথ র্িাসন আকষথণ কচিচ্ছতচ্ছেন, ইচনই 

অজুথন, তাহাচ্ছত আি সচ্ছিহ নাই। আি চযচন বাহুবচ্ছল বৃ্ষণ উৎপািনপূবথক চনভথচ্ছয় 

িাজমণ্ডচ্ছল প্রচবষ্ট হইচ্ছতচ্ছেন, ইাঁহাি নাম বৃচ্ছকাদি। ইতয,াচদ। ইহাি পচ্ছি সা্ষণাৎ হইচ্ছল 

যখন তাাঁহাচ্ছক যুচিচিি চজোসা কচিয়াচেচ্ছলন, “চক প্রকাচ্ছি তুচম আমাচদ্চ্ছক চিচনচ্ছল?” 

তাহাচ্ছত চতচন উত্তি 

কচিয়াচেচ্ছলন, “ভস্মাোচদত বচি চক লুকান থাচ্ছক?” পাণ্ডবচদ্চ্ছক দ্সই েমচ্ছবচ্ছর্ 

চিচনচ্ছত পািা অচত কচঠন, আি দ্কহ দ্য চিচনচ্ছত পাচ্ছি নাই, তাহা চবস্ময়কি নচ্ছহ, কৃষ্ণ 

দ্য চিচনচ্ছত পাচিয়াচেচ্ছলন— স্বাভাচবক মানুষবুচদ্ধচ্ছতই চিচনয়াচেচ্ছলন— ইহাচ্ছত দ্কবল 

ইহাই বুয়ায় দ্য, অনয,ানয, মনুষয,াচ্ছপ্ষণা চতচন তীক্ষ্ণবুচদ্ধ চেচ্ছলন। মহাভািতকাি এ কথািা 

দ্কাথাও পচিষ্কাি কচিয়া বচ্ছলন নাই, চকন্তু কৃচ্ছষ্ণি কাচ্ছযথ সবথত্র দ্দচখচ্ছত পাই দ্য, চতচন 

মনুষয,বুচদ্ধচ্ছত কাযথ কচ্ছিন বচ্ছি, চকন্তু চতচন সবথাচ্ছপ্ষণা তীক্ষ্ণবুচদ্ধ মনুষয,। এই বুচদ্ধচ্ছত 

দ্কাথাও চের দ্দখা যায় না। অনয,ানয, বৃচত্তি নয,ায় চতচন বুচদ্ধচ্ছতও আদর্থ মনুষয,। 

অনন্তি অজুথন ল্ষণয, চবাঁচিচ্ছল সমা্ত িাজাচদচ্ছ্ি সচ্ছগিত তাাঁহাি বড় চববাদ বাচিল। 

অজুথন চভ্ুষণকব্রাহ্মণচ্ছবর্িািী। একজন চভ্ুষণক ব্রাহ্মণ বড় বড় িাজাচদচ্ছ্ি মুচ্ছখি গ্রাস 

কাচড়য়া লইয়া যাইচ্ছব, ইহা তাাঁহাচদচ্ছ্ি সহয, হইল না। তাাঁহািা অজুথচ্ছনি উপি আমমণ 

কচিচ্ছলন। যত দূি যুদ্ধ হইয়াচেল, তাহাচ্ছত অজুথনই জয়ী হইয়াচেচ্ছলন। এই চববাদ কৃচ্ছষ্ণি 

কথায় চনবািণ হইয়াচেল। মহাভািচ্ছত এইিুকু কৃচ্ছষ্ণি প্রথম কাজ। চতচন চক প্রকাচ্ছি চববাদ 

চমিাইয়াচেচ্ছলন, দ্সই কথািা বলাই আমাচ্ছদি উচ্ছের্য,। চববাদ চমিাইবাি অচ্ছনক উপায় 

চেল। চতচন চনচ্ছজ চবখয,াত বীিপুরুষ, এবং বলচ্ছদব, সাতয,চিক প্রভৃচত অচিতীয় বীচ্ছিিা 

তাাঁহাি সহায় চেল। অজুথন তাাঁহাি আত্মীয়—চপতৃষবসাি পুত্র। চতচন যাদবচদ্চ্ছক লইয়া 

সমিচ্ছ্ষণচ্ছত্র অজুথচ্ছনি সাহাচ্ছযয, নাচমচ্ছল, তখনই চববাদ চমিাইয়া যাইচ্ছত পাচিত। ভীম 

তাহাই কচিয়াচেচ্ছলন। চকন্তু কৃষ্ণ আদর্থ িাচমথক, যাহা চবনা যুচ্ছদ্ধ স্পন্ন  হইচ্ছত পাচ্ছি, 

তাহাি জনয, চতচন কখনও যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হচ্ছয়ন নাই। মহাভািচ্ছতি দ্কান স্থাচ্ছনই ইহা নাই 

দ্য, কৃষ্ণ িমথাথথ চভ্ন  অনয, কািচ্ছণ যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়াচ্ছেন। আত্মি্ষণাথথ ও পচ্ছিি ি্ষণাথথ যুদ্ধ 

িমথ, আত্মি্ষণাথথ বা পচ্ছিি ি্ষণাথথ যুদ্ধ না কিা পিম অিমথ। আমিা বাগিতাচল জাচত, আচজ 
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সাত র্ত বৎসি দ্সই অিচ্ছমথি ফলচ্ছভা্ কচিচ্ছতচে। কৃষ্ণ কখনও অনয, কািচ্ছণ যুদ্ধ কচ্ছিন 

নাই। আি িমথস্থাপনজনয, তাাঁহাি যুচ্ছদ্ধ আপচত্ত চেল না। দ্যখাচ্ছন যুদ্ধ চভ্ন  িচ্ছমথি উ্ন চত 

নাই, দ্সখাচ্ছনও যুদ্ধ না কিাই অিমথ। দ্কবল কার্ীিাম দাস বা কথকঠাকুিচ্ছদি কচথত 

মহাভািচ্ছত যাাঁহাচ্ছদি অচিকাি, তাাঁহাচ্ছদি চবশ্বাাস, কৃষ্ণই সকল যুচ্ছদ্ধি মূল; চকন্তু মূল 

মহাভািত বুচদ্ধপূবথক পচড়চ্ছল এরূপ চবশ্বাাস থাচ্ছক না। তখন বুচয়চ্ছত পািা যায় দ্য, িমথাথথ 

চভ্ন  কৃষ্ণ কখনও কাহাচ্ছকও যুচ্ছদ্ধ প্রবৃচত্ত দ্দন নাই চনচ্ছজও িমথাথথ চভ্ন  যুদ্ধ কচ্ছিন নাই। 

এখাচ্ছনও কৃষ্ণ যুচ্ছদ্ধি কথা মচ্ছনও আচনচ্ছলন না। চতচন চববদমান ভূপালবৃিচ্ছক 

বচলচ্ছলন, “ভূপালবৃি! ইাঁহািাই িাজকুমািীচ্ছক িমথতঃ লাভ কচিয়াচেচ্ছলন, দ্তামিা ্ষণান্ত 

হও, আি যুচ্ছদ্ধ প্রচ্ছয়াজন নাই।” ‘িমথতঃ’! িচ্ছমথি কথািা ত এত্ষণণ কাহািও মচ্ছন পচ্ছড় 

নাই। দ্স কাচ্ছলি অচ্ছনক ্ষণচত্রয় িাজা িমথভীত চেচ্ছলন, রুচিপূবথক কখন অিচ্ছমথ প্রবৃত্ত 

হইচ্ছতন না। চকন্তু এ সমচ্ছয় িা্ান্ধ হইয়া িচ্ছমথি কথািা ভুচলয়া চ্য়াচেচ্ছলন। চকন্তু চযচন 

প্রকৃত িমথাত্মা, িমথবুচদ্ধই যাাঁহাি জীবচ্ছনি উচ্ছের্য,, চতচন এ চবষচ্ছয়ি িমথ দ্কান্ পচ্ছ্ষণ, 

তাহা ভুচ্ছলন নাই। িমথচবস্মৃতচদচ্ছ্ি িমথস্মিণ কচিয়া দ্দওয়া, িমথানচভেচদ্চ্ছক িমথ 

বুয়াইয়া দ্দওয়াই, তাাঁহাি কাজ। 

ভূপালবৃিচ্ছক কৃষ্ণ বচলচ্ছলন, “ইাঁহািাই িাজকুমািীচ্ছক িমথতঃ লাভ কচিয়াচেচ্ছলন, 

অতএব আি যুচ্ছদ্ধ প্রচ্ছয়াজন নাই।” শুচনয়া িাজািা চনিস্ত হইচ্ছলন। যুদ্ধ ফুিাইল। পাণ্ডচ্ছবিা 

আশ্রচ্ছম দ্্চ্ছলন। 

এ্ষণচ্ছণ ইহা বুয়া যায় দ্য, যচদ একজন বাচ্ছজ দ্লাক দৃপ্ত িাজ্ণচ্ছক িচ্ছমথি কথািা 

স্মিণ কচিয়া চদত, তাহা হইচ্ছল দৃপ্ত িাজ্ণ কখনও যুদ্ধ হইচ্ছত চবিত হইচ্ছতন না। চযচন 

িচ্ছমথি কথািা স্মিণ কচিয়া চদচ্ছলন, চতচন মহাবলর্ালী এবং দ্্ৌিবাচিত। চতচন োন, িমথ 

ও বাহুবচ্ছল সকচ্ছলি প্রিান হইয়াচেচ্ছলন। সকল বৃচত্তগুচলই স্ূপনণথরূচ্ছপ অনুর্ীচলত 

কচিয়াচেচ্ছলন, তাহািই ফল এই প্রািানয,। সকল বৃচত্তগুচল অনুর্ীচলত না হইচ্ছল, দ্কহই 

তাদৃর্ ফলদাচয়নী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি িািা িমথত্ত্ব পচিফুটুি হইচ্ছতচ্ছে। 

  

———————— 
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* পূচ্ছবথ বচলয়াচে দ্য, মহাভািচ্ছতি পবথসংগ্রহািয,াচ্ছয় কচথত হইয়াচ্ছে দ্য, 

অনুমমচণকািয,াচ্ছয় বয,াসচ্ছদব ১৫০ দ্লাচ্ছক মহাভািচ্ছতি সংচ্ষণপ্ত চববিণ িচিত 

কচিয়াচ্ছেন। ঐ অনুমমচণকাি সংচ্ষণপ্ত চববিচ্ছণ দ্রৌপদীস্বয়ংবচ্ছিি কথা আচ্ছে, চকন্তু পঞ্চ 

পাণ্ডচ্ছবি সচ্ছগিত দ্য তাাঁহাি চববাহ হইয়াচেল, এমন কথা নাই। অজুথনই তাাঁহাচ্ছক লাভ 

কচিয়াচেচ্ছলন, এই কথাই আচ্ছে। 

“সমবাচ্ছয় তচ্ছতা িােং কনয,াং ভত্বথস্বয়ংবিাম্। 

প্রাপ্তবানজুথনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কমথ সুদুষ্কিম্ | | ” ১২৫ | |  
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রিতীয় পরিট্ছেদ—কৃষ্ণ-যুরধ্রিি-সংবোদ 

  

অজুথন ল্ষণয, চবাঁচিয়া, িাজ্চ্ছণি সচহত যুদ্ধ সমাপন কচিয়া ভ্রাতৃ্ণ সমচভবয,াহাচ্ছি 

আশ্রচ্ছম ্মন কচিচ্ছলন। িাজ্ণও স্ব স্ব স্থাচ্ছন ্মন কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। এ্ষণচ্ছণ কৃচ্ছষ্ণি 

চক কিা কতথবয, চেল? দ্রৌপদীি স্বয়ংবি ফুিাইল, উৎসব যাহা চেল, তাহা ফুিাইল, 

কৃচ্ছষ্ণি পাঞ্চাচ্ছল থাচকবাি আি দ্কান প্রচ্ছয়াজন চেল না। এ্ষণচ্ছণ স্বস্থাচ্ছন চফচিয়া দ্্চ্ছলই 

হইত। অনয,ানয, িাজ্ণ তাহাই কচিচ্ছলন, চকন্তু কৃষ্ণ তাহা না কচিয়া, বলচ্ছদবচ্ছক সচ্ছগিত 

লইয়া, দ্যখাচ্ছন ভা্থবকমথর্ালায় চভ্ুষণকচ্ছবর্িািী পাণ্ডব্ণ বাস কচিচ্ছতচেচ্ছলন, দ্সইখাচ্ছন 

চ্য়া যুচিচিচ্ছিি সচ্ছগিত সা্ষণাৎ কচিচ্ছলন। 

দ্সখাচ্ছন তাাঁহাি চকেু কাজ চেল না—যুচিচিচ্ছিি সচ্ছগিত তাাঁহাি পূচ্ছবথ কখন সা্ষণাৎ বা 

আলাপ চেল না, দ্কননা মহাভািতকাি চলচখয়াচ্ছেন দ্য, “বাসুচ্ছদব যুচিচিচ্ছিি চনকি 

অচভ্মন ও িিণবিন পূবথক আপনাি পচিিয় প্রদান কচিচ্ছলন।” বলচ্ছদবও ঐরূপ 

কচিচ্ছলন। যখন আপনাি পচিিয় প্রদান কচিচ্ছত হইল, তখন অবর্য, ইহা বুচয়চ্ছত হইচ্ছব 

দ্য, পূচ্ছবথ পিস্পচ্ছিি সচহত তাাঁহাচদচ্ছ্ি সা্ষণাৎ বা আলাপ চেল না। কৃষ্ণ-পাণ্ডচ্ছব এই 

প্রথম সা্ষণাৎ। দ্কবল চপতৃষবসাি পুত্র বচলয়া কৃষ্ণ তাাঁহাচদ্চ্ছক খুাঁচজয়া লইয়া তাাঁহাচদচ্ছ্ি 

সচহত আলাপ কচিয়াচেচ্ছলন। কাজিা সািািণ-চ্ছলৌচকক-বয,বহাি-অনুচ্ছমাচদত হয় নাই। 

দ্লাচ্ছকি প্রথা আচ্ছে বচ্ছি দ্য, চপচসত বা মাচসত ভাই যচদ একিা িাজা বা বড়চ্ছলাক হয়, 

তচ্ছব উপযািক হইয়া তাহাচ্ছদি সচ্ছগিত আলাপ কচিয়া আইচ্ছস। চকন্তু পাণ্ডচ্ছবিা তখন 

সামানয, চভ্ুষণক মাত্র, তাাঁহাচদচ্ছ্ি সচহত সা্ষণাৎ কচিয়া কৃচ্ছষ্ণি দ্কান অভীষ্টই চসদ্ধ 

হওয়াি স্ভবাবনা চেল না। আলাপ কচিয়া কৃষ্ণও দ্য দ্কান দ্লৌচকক অভীষ্ট চসদ্ধ কচিচ্ছলন, 

এমন দ্দখা যায় না। চতচন দ্কবল চবনয়পূবথক যুচিচিচ্ছিি সচ্ছগিত সদালাপ কচিয়া তাাঁহাি 

মগিতলকামনা কচিয়া চফচিয়া আচসচ্ছলন। এবং তাি পি পাণ্ডবচদচ্ছ্ি চববাহসমাচপ্ত পযথন্ত 

পাঞ্চাচ্ছল আপন চর্চবচ্ছি অবস্থান কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। চববাহ সমাপ্ত হইয়া দ্্চ্ছল, চতচন 

“কৃতদাি পাণ্ডবচদচ্ছ্ি দ্যৌতুক স্বরূপ চবচিত্র দবদুযথ মচণ, সুবচ্ছণথি আভিণ, নানা দ্দর্ীয় 
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মহার্থ বসন, িমণীি র্যয,া, চবচবি ্ৃহসামগ্রী, বহুসংখয,ক দাসদাসী, সুচর্চ্ষণত ্জবৃি, 

উৎকৃষ্ট দ্র্ািকাবলী, অসংখয, িথ এবং দ্কাচি দ্কাচি িজত কাঞ্চন দ্শ্রণীবদ্ধ কচিয়া দ্প্রিণ 

কচিচ্ছলন।” এ সকল পাণ্ডবচদচ্ছ্ি তখন চেল না, দ্কন না, তখন তাাঁহািা চভ্ুষণক এবং 

দুিবস্থাপ্ন । অথি এসকচ্ছল তখন তাাঁহাচ্ছদি চবচ্ছর্ষ প্রচ্ছয়াজন, দ্কন না, তাাঁহািা 

িাজকনয,াি পাচণগ্রহণ কচিয়া ্ৃহী হইয়াচ্ছেন। সুতিাং যুচিচিি “কৃষ্ণচ্ছপ্রচিত রবয,সামগ্রী 

সকল আহ্লাদ পূবথক গ্রহণ কচিচ্ছলন।” চকন্তু কৃষ্ণ তাাঁহাচদচ্ছ্ি সচ্ছগিত আি সা্ষণাৎ না কচিয়া 

স্বস্থাচ্ছন ্ মন কচিচ্ছলন। তািপি চতচন পাণ্ডবচদ্চ্ছক আি দ্খাাঁচ্ছজন নাই। পাণ্ডচ্ছবিা িাজয,ািথ 

প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রচ্ছস্থ ন্িচনমথাণপূবথক বাস কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। দ্য প্রকাচ্ছি পুনিায় 

পাণ্ডবচদচ্ছ্ি সচহত তাাঁহাি চমলন হইল, তাহা পচ্ছি বচলব। 

চবস্মচ্ছয়ি চবষয় এই দ্য, চযচন এইরূপ চনঃস্বাথথ আিিণ কচিচ্ছতন, চযচন 

দুিবস্থাগ্রস্তমাচ্ছত্রিই চহতানুসন্ধান কিা চনজ জীবচ্ছনি ব্রতস্বরূপ কচিয়াচেচ্ছলন, পা্াত্তয, 

মূচ্ছখথিা এবং তাাঁহাচ্ছদি চর্ষয,্ণ দ্সই কৃষ্ণচ্ছক কুকমথানুিত, দুিচভসচন্ধযু্ত  মূি এবং 

পাপািািী বচলয়া, চস্থি কচিয়াচ্ছেন। ঐচতহাচসক তচ্ছ্ত্বি চবচ্ছলষচ্ছণি র্চ্ত  বা তাহাচ্ছত শ্রদ্ধা 

এবং যত্ন না থাচকচ্ছল, এইরূপ র্িাই স্ভবব। স্থূল কথা এই, চযচন আদর্থ মনুষয,, তাাঁহাি 

অনয,ানয, সিৃচত্তি নয,ায় প্রীচতবৃচত্তও পূণথচবকচর্ত ও ফুটূচতথপ্রাপ্ত হওয়াই স্ভবব। শ্রীকৃষ্ণ, 

যুচিচিচ্ছিি প্রচত দ্য বয,বহাি কচিচ্ছলন তাহা অচ্ছনচ্ছকিই পূবথবচিথত সখয,স্থচ্ছল কিা স্ভবব। 

যুচিচিি কুিুম্ব; যচদ কৃচ্ছষ্ণি সচ্ছগিত পূবথ হইচ্ছত তাাঁহাি আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাচকত, 

তাহা হইচ্ছল চতচন দ্য বয,বহাি কচিচ্ছলন, তাহা দ্কবল ভরজচ্ছনাচিত বচলয়াই ্ষণান্ত হইচ্ছত 

পাচিতাম—দ্বর্ী বচলবাি অচিকাি থাচকত না। চকন্তু চযচন অপচিচিত এবঞ্চ দচির ও 

হীনাবস্থাপ্ন  কুিম্বচ্ছক খুাঁচজয়া লইয়া, আপনাি কাযথ ্ষণচত কচিয়া, তাহাি উপকাি কচ্ছিন, 

তাাঁহাি প্রীচত আদর্থ প্রীচত। কৃচ্ছষ্ণি এই কাযথচি ্ুষণর কাযথ বচ্ছি, চকন্তু ্ুষণর ্ুষণর কাচ্ছযথই 

মনুচ্ছষয,ি িচিচ্ছত্রি যথাথথ পচিিয় পাওয়া যায়। একিা মহৎ কাযথ বদ মাচ্ছয়চ্ছসও দ্িষ্টািচিত্র 

কচিয়া কচিচ্ছত পাচ্ছি, এবং কচিয়া থাচ্ছক। চকন্তু যাাঁহাি দ্োি কাজগুচলও িমথাত্মাি 

পচিিায়ক, চতচন যথাথথ িমথাত্মা। তাই, আমিা মহাভািচ্ছতি আচ্ছলািনায়ও 1] কৃষ্ণকৃত 

দ্োি বড় সকল কাচ্ছযথি সমাচ্ছলািনাি প্রবৃত্ত হইয়াচে। আমাচ্ছদি দুভথা্য, এই দ্য, আমিা 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (চতুর্থ খণ্ড) ।         প্রবন্ধ 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এ প্রণালীচ্ছত কখন কৃষ্ণচ্ছক বুচয়বাি দ্িষ্টা কচি নাই। তাহা না কচিয়া কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি মচ্ছিয, 

দ্কবল “অশ্বাত্থামা হত ইচত ্জঃ” এই কথাচি চর্চখয়া িাচখয়াচে। অথথাৎ যাহা সতয, এবং 

ঐচতহাচসক, তাহাি দ্কান অনুসন্ধান না কচিয়া, যাহা চমথয,া এবং কচিত, তাহািই উপি 

চনভথি কচিয়া আচে। “অশ্বাত্থামা হত ইচত ্জঃ” 2] কথাি বয,াপািিা দ্য চমথয,া, তাহা 

দ্রাণবি—পবথািয,ায় সমাচ্ছলািনাকাচ্ছল আমিা প্রমাণীকৃত কচিব। 

দববাচহক পচ্ছবথ কৃষ্ণ সম্বচ্ছন্ধ একিা তামাসাি কথা বয,াচ্ছসা্ত  বচলয়া কচথত হইয়াচ্ছে। 

তাহা আমাচদচ্ছ্ি সমাচ্ছলািয, চবষচ্ছয়ি অন্ত্থত না হইচ্ছলও তাহাি চকচঞ্চৎ উচ্ছখ কখ কিা 

আবর্য,ক চবচ্ছবিনা কচিলাম। দ্রুপদিাজ, কনয,াি পঞ্চ স্বামী হইচ্ছব শুচনয়া তাহাচ্ছত আপচত্ত 

কচিচ্ছতচ্ছেন। বয,াস তাাঁহাি আপচত্ত খণ্ডন কচিচ্ছতচ্ছেন। খণ্ডচ্ছনাপলচ্ছ্ষণ চতচন দ্রুপদচ্ছক একচি 

উপাখয,ান শ্রবণ কিান। উপনয,াসচি বড় অদু্ভত বয,াপাি। উহাি স্থূল তাৎপযথ এই দ্য, ইন্দ্র 

একদা ্গিতাজচ্ছল একচি দ্িারুদয,মানা সুিিী দর্থন কচ্ছিন। তাাঁহাচ্ছক চজোসা কচ্ছিন দ্য, 

“তুচম দ্কন কাাঁচদচ্ছতে?” তাহাচ্ছত সুিিী উত্তি কচ্ছি দ্য, “আইস, দ্দখাইচ্ছতচে।” এই 

বচলয়া দ্স ইন্দ্রচ্ছক সচ্ছগিত লইয়া দ্দখাইয়া চদল দ্য, এক যুবা এক যুবতীি সচ্ছগিত পার্মীড়া 

কচিচ্ছতচ্ছে। তাহািা ইচ্ছন্দ্রি যচ্ছথাচিত সম্মান না কিায় ইন্দ্র মুদ্ধ হইচ্ছলন। চকন্তু দ্য যুবা 

পার্মীড়া কচিচ্ছতচেচ্ছলন, চতচন স্বয়ং মহাচ্ছদব। ইন্দ্রচ্ছক মুদ্ধ দ্দচখয়া চতচনও মুদ্ধ হইচ্ছলন 

এবং ইন্দ্রচ্ছক এক ্চ্ছতথি চভতি প্রচ্ছবর্ কচিচ্ছত বচলচ্ছলন। ইন্দ্র ্ চ্ছতথি চভতি প্রচ্ছবর্ কচিয়া 

দ্দচখচ্ছলন, দ্সখাচ্ছন তাাঁহাি মত আি িাচিচি ইন্দ্র আচ্ছেন! দ্র্ষ মহাচ্ছদব পাাঁি জন ইন্দ্রচ্ছক 

ডাচকয়া বচলচ্ছলন দ্য, “দ্তামিা চ্য়া পৃচথবীচ্ছত মনুষয, হও।” দ্সই ইচ্ছন্দ্রিাই আবাি 

মহাচ্ছদচ্ছবি কাচ্ছে প্রাথথনা কচিচ্ছলন দ্য, “ইন্দ্রাচদ পঞ্চচ্ছদব চ্য়া আমাচদ্চ্ছক দ্কান মানুষীি 

্চ্ছভথ উৎপ্ন  করুন”!!! দ্সই পাাঁি জন ইন্দ্র ইন্দ্রাচদি ঔিচ্ছস পঞ্চ পাণ্ডব হইচ্ছলন। 

চবনাপিাচ্ছি দ্মচ্ছয়িাচ্ছক মহাচ্ছদব হুকুম চদচ্ছলন দ্য, “তুচম চ্য়া ইহাচদচ্ছ্ি পত্নী হও।” দ্স 

দ্রৌপদী হইল। দ্স দ্য দ্কন কাাঁচদয়াচেল, তাহাি আি খবি নাই। অচিকতি িহচ্ছসয,ি চবষয় 

এই দ্য, নািায়ণ এই কথা শুচনবামাত্রই আপনাি মাথা হইচ্ছত দুই্াচে িুল উপড়াইয়া 

দ্ফচলয়া চদচ্ছলন। এক্াচে কাাঁিা, এক্াচে পাকা। পাকা-্ােচি বলিাম হইচ্ছলন, কাাঁিা-

্ােচি কৃষ্ণ হইচ্ছলন!!!  
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বুচদ্ধমান্ পাঠকচ্ছক দ্বাি হয় বুয়াইচ্ছত হইচ্ছব না দ্য, এই উপাখয,ানচি, আমিা যাহাচ্ছক 

মহাভািচ্ছতি তৃতীয় স্তি বচলয়াচে, তদন্ত্থত। অথথাৎ ইহা মূল মহাভািচ্ছতি দ্কান অংর্ 

নচ্ছহ। প্রথমতঃ, উপাখয,ানচিি িিনা এবং ্ঠন এখনকাি বাগিতালাি সবথচনম্নচ্ছশ্রণীি 

উপনয,াসচ্ছলখকচদচ্ছ্ি প্রণীত উপনয,াচ্ছসি িিনা ও ্ঠন অচ্ছপ্ষণাও চনকৃষ্ট। মহাভািচ্ছতি 

প্রথম ও চিতীয় স্তচ্ছিি প্রচতভার্ালী কচব্ণ এরূপ উপাখয,ানসৃচষ্টি মহাপাচ্ছপ পাপী হইচ্ছত 

পাচ্ছিন না। চিতীয়তঃ মহাভািচ্ছতি অনয,ানয, অংচ্ছর্ি সচ্ছগিত ইহাি দ্কান প্রচ্ছয়াজনীয় সম্বন্ধ 

নাই। এই উপাখয,ানচিি সমুদায় অংর্ উঠাইয়া চদচ্ছল, মহাভািচ্ছতি দ্কান কথাই অস্পষ্ট, 

অথবা দ্কান প্রচ্ছয়াজনই অচসদ্ধ থাচকচ্ছব না। দ্রুপদিাচ্ছজি আপচত্তখণ্ডনজনয, ইহাি দ্কান 

প্রচ্ছয়াজন নাই; দ্কন না, ঐ আপচত্ত বয,াচ্ছসা্ত  চিতীয় একচি উপাখয,াচ্ছনি িািা খচণ্ডত 

হইয়াচ্ছে। চিতীয় উপাখয,ান ঐ অিয,াচ্ছয়ই আচ্ছে। তাহা সংচ্ষণপ্ত এবং সিল এবং আচদম 

মহাভািচ্ছতি অন্ত্থত হইচ্ছল হইচ্ছত পাচ্ছি। প্রথচ্ছমা্ত  উপাখয,ানচি ইহাি চবচ্ছিািী। দুইচিচ্ছত 

দ্রৌপদীি পূবথজচ্ছেি চভ্ন  চভ্ন  প্রকাি পচিিয় আচ্ছে। সুতিাং একচি দ্য প্রচ্ষণপ্ত, তচিষচ্ছয় 

দ্কান সচ্ছিহ নাই। এবং যাহা উপচ্ছি বচলয়াচে, তাহাচ্ছত প্রথচ্ছমা্ত  উপাখয,ানচিই বচলয়া 

চসদ্ধান্ত কচিচ্ছত হয়। তৃতীয়তঃ, প্রথচ্ছমা্ত  উপাখয,ান মহাভািচ্ছতি অনয,ানয, অংচ্ছর্ি 

চবচ্ছিািী। মহাভািচ্ছতি সবথত্রই কচথত আচ্ছে, ইন্দ্র এক। এখাচ্ছন ইন্দ্র পাাঁি। মহাভািচ্ছতি 

সবথত্রই কচথত আচ্ছে দ্য, পাণ্ডচ্ছবিা িমথ, বায়ু, ইন্দ্র, অচশ্বানীকুমািচদচ্ছ্ি ঔিসপুত্র মাত্র। 

এখাচ্ছন সকচ্ছলই এক একজন ইন্দ্র। এই চবচ্ছিাচ্ছিি সামঞ্জচ্ছসয,ি জনয, উপাখয,ানিিনাকািী 

্দথভ চলচখয়াচ্ছেন দ্য, ইচ্ছন্দ্রিা মহাচ্ছদচ্ছবি চনকি প্রাথথনা কচিচ্ছলন “ইন্দ্রাচদই আচসয়া 

আমাচদ্চ্ছক মানুষীি ্চ্ছভথ উৎপ্ন  করুন।” জ্চিজয়ী গ্রন্থ মহাভািত এরূপ ্দথচ্ছভি 

দ্লখনীপ্রসূত নচ্ছহ, উহা চনচ্ত। 

এই অশ্রচ্ছদ্ধয় উপাখয,ানচিি এ স্থচ্ছল উচ্ছখ কখ কিাি আমাচদচ্ছ্ি প্রিান উচ্ছের্য, এই 

দ্য, চক প্রণালী অবলম্বন কচিয়া আমিা মহাভািচ্ছতি চতনচি স্তি ভা্ কচিচ্ছতচে ও কচিব, 

তাহা উদাহিচ্ছণি িািা পাঠকচ্ছকই বুয়াই। তাোড়া একিা ঐচতহাচসক ত্ত্বও ইহা িািা 

স্পষ্টীকৃত হয়। দ্য চবষু্ণ, দ্বচ্ছদ সূচ্ছযথি মূচতথচবচ্ছর্ষ মাত্র, পুিাচ্ছণচতহাচ্ছসি উচ্চস্তচ্ছি চযচন 

সবথবয,াপক শশ্বাি, চতচন চক প্রকাচ্ছি পিবতথী হতভা্য, দ্লখকচদচ্ছ্ি হচ্ছস্ত দাচড়, দ্্াাঁপ, 
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কাাঁিা িুল, পাকা িুল প্রভৃচত ঐশ্বাযথ প্রাপ্ত হইচ্ছলন, এই সকল প্রচ্ষণপ্ত উপাখয,াচ্ছনি িািা 

তাহা বুয়া যায়। এই সকল প্রচ্ষণপ্ত উপাখয,াচ্ছন চহিুিচ্ছমথি অবনচতি ইচতহাস পচড়চ্ছত 

পাই। তাই এই স্থাচ্ছন ইহা উচ্ছখ কখ কচিলাম। দ্কান কৃষ্ণচ্ছিষী দর্ব িািা এই উপাখয,ান 

িচিত হইয়া মহাভািচ্ছত প্রচ্ষণপ্ত হইয়াচ্ছে, এমন চবচ্ছবিনাও কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। দ্কন না, 

এখাচ্ছন মহাচ্ছদবই সবথচনয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নািায়চ্ছণি একচি দ্কর্ মাত্র। মহাভািচ্ছতি 

আচ্ছলািনায় কৃষ্ণবাদী এবং দর্বচদচ্ছ্ি মচ্ছিয, এইরূপ অচ্ছনক চববাচ্ছদি চিি দ্দচখচ্ছত পাই। 

এবং দ্য সকল অংচ্ছর্ দ্স চিি পাই, তাহাি অচিকাংর্ই প্রচ্ষণপ্ত বচলয়া দ্বাি কচিবাি 

কািণ পাই। যচদ এ কথা যথাথথ হয়, তচ্ছব ইহাই উপলচি কচিচ্ছত হইচ্ছব দ্য, এই চববাদ 

আচদম মহাভািচ্ছতি প্রিাচ্ছিি অচ্ছনক পচ্ছি উপচস্থত হইয়াচেল। অথথাৎ যখন চর্চ্ছবাপাসনা 

ও কৃচ্ছষ্ণাপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন চববাদও দ্র্ািতি হইয়াচেল। মহাভািতপ্রিাচ্ছিি 

সমচ্ছয় বা তাহাি পিবতথী প্রথম কাচ্ছল এতদুভচ্ছয়ি মচ্ছিয, দ্কান উপাসনাই প্রবল চেল না। 

দ্স সময়িা দ্বচ্ছদি দ্দবতাি প্রবলতাি সময়। যত উভচ্ছয়ই প্রবল হইল, তত চববাদ 

বাচিল—তত মহাভািচ্ছতি কচ্ছলবি বৃচদ্ধ পাইচ্ছত লাচ্ল। উভয় পচ্ছ্ষণিই অচভপ্রায়, 

মহাভািচ্ছতি দ্দাহাই চদয়া আপনাি দ্দবতাচ্ছক বড় কচ্ছিন। এই জনয, দর্চ্ছবিা 

চর্বমাহাত্ময,সূিক িিনা সকল মহাভািচ্ছত প্রচ্ষণপ্ত কচিচ্ছত লাচ্ল।  3] তদুত্তচ্ছি দবষ্ণচ্ছবিা 

চবষু্ণ বা কৃষ্ণমাহাত্ময,সূিক দ্সইরূপ িিনা সকল গুাঁচজয়া চদচ্ছত লাচ্চ্ছলন। অনুর্াসন-পচ্ছবথ 

এই কথাি কতকগুচল উত্তম উদাহিণ পাওয়া যায়। ইো কচিচ্ছল, পাঠক পচড়য়া 

দ্দচখচ্ছবন। প্রায় সকলগুচলচ্ছতই একিু একিু ্দথচ্ছভি ্াত্রচ্ছসৌিভ আচ্ছে।  

  

————————-  

1 হচিবংর্ ও পুিাণ সকচ্ছল চবশ্বাাসচ্ছযা্য, কথা পাওয়া যায় না বচলয়া পূচ্ছবথ ইহা পাচি 

নাই। 

2 পচ্ছি দ্দচখব, “অশ্বাত্থামা হত ইচত ্জঃ” এই বুচলিাই মহাভািচ্ছত নাই। ইহা 

কথকঠাকুচ্ছিি সংস্কৃত। 

3 দ্সইগুচল অবলম্বন কচিয়া মূি প্রভৃচত পা্াত্তয, পচণ্ডত্ণ কৃষ্ণচ্ছক দর্ব বচলয়া 

প্রচতপ্ন  কচিয়াচ্ছেন। 
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তৃতীয় পরিট্ছেদ—সুভরোহিণ 

  

দ্রৌপদীস্বয়ংবচ্ছিি পি, সুভরাহিচ্ছণ কৃচ্ছষ্ণি সা্ষণাৎ পাই। সুভরাি চববাচ্ছহ কৃষ্ণ যাহা 

কচিয়াচেচ্ছলন, ঊনচবংর্ র্তাব্দীি নীচতচ্ছেিা তাহা বড় পেি কচিচ্ছবন না। চকন্তু ঊনচবংর্ 

র্তাব্দীি নীচতর্াচ্ছেি উপি, একিা জ্দীশ্বাচ্ছিি নীচতর্াে আচ্ছে— তাহা সকল র্তাব্দীচ্ছত, 

সকল দ্দচ্ছর্ খাচিয়া থাচ্ছক। কৃষ্ণ যাহা কচিয়াচেচ্ছলন, তাহা আমিা দ্সই চিিস্থায়ী অভ্রান্ত 

জা্চতক নীচতি িািাই পিী্ষণা কচিব। এ দ্দচ্ছর্ অচ্ছনচ্ছকই একব্বচি ্চ্ছজি মাচ্ছপ 

লাচ্ছখিাজ বা দ্জাত জমা প্রাপ্ত হইয়াচেচ্ছলন; জমীদাচ্ছিিা এখনকাি দ্োি সিকাচি ্চ্ছজ 

মাচপয়া তাহাচদচ্ছ্ি অচ্ছনক ভূচম কাচড়য়া লইয়াচ্ছে। দ্তমচন ঊনচবংর্ র্তাব্দীি দ্য দ্োি 

মাপকাচি হইয়াচ্ছে, তাহাি জ্বালায় আমিা ঐচতহাচসক দপতৃক স্পনচত্ত সকলই 

হািাইচ্ছতচে, ইহা অচ্ছনক বাি বচলয়াচে। আমিা এ্ষণচ্ছণ দ্সই একব্বচি ্জ িালাইব। 

কৃষ্ণভচ্ছ্ত িা বচলচ্ছত পাচ্ছিন, এরূপ একিা চবিাচ্ছি প্রবৃত্ত হইবাি আচ্ছ্, চস্থি কি দ্য, 

এই সুভরাহিণবৃত্তান্ত মূল মহাভািচ্ছতি অন্ত্থত, চক প্রচ্ষণপ্ত। যচদ ইহা প্রচ্ষণপ্ত এবং 

আিুচনক বচলয়া দ্বাি কচিবাি দ্কান কািণ থাচ্ছক, তচ্ছব দ্সই কথা বচলচ্ছলই সব দ্্াল 

চমচিল—এত বা্াড়ম্বচ্ছিি প্রচ্ছয়াজন নাই। অতএব আমিা বচলচ্ছত বািয, দ্য, সুভরাহিণ 

দ্য মূল মহাভািচ্ছতি অংর্, ইহা দ্য প্রথম স্তচ্ছিি অন্ত্থত, তচিষচ্ছয় আমাচ্ছদি দ্কান সংর্য় 

নাই। ইহাি প্রসগিত অনুমমচণকািয,াচ্ছয় এবং পবথসংগ্রহািয,াচ্ছয় আচ্ছে। ইহাি িিনা অচত 

উচ্চচ্ছশ্রণীি কচবি িিনা। চিতীয় স্তচ্ছিি িিনাও সিিািি অচত সুিি। তচ্ছব প্রথম স্তি ও 

চিতীয় স্তচ্ছি িিনা্ত একিা প্রচ্ছভদ এই দ্য, প্রথম স্তচ্ছিি িিনা সিল ও স্বাভাচবক চিতীয় 

স্তচ্ছিি িিনায় অলঙ্কাি ও অতুয,চ্ত ি বড় বাহুলয,। সুভরাহিচ্ছণি িিনাও সিল ও 

স্বাভাচবক, অলঙ্কাি ও অতুয,চ্ত ি দ্তমন বাহুলয, নাই। সুতিাং ইহা প্রথমস্তি-্ত—চিতীয় 

স্তচ্ছিি নচ্ছহ। আি আসল কথা এই দ্য, সুভরাহিণ মহাভািত হইচ্ছত তুচলয়া লইচ্ছল, 

মহাভািত অস্ূপনণথ হয়। সুভরা হইচ্ছত অচভমনুয,, অচভমনুয, হইচ্ছত পচিচ্ষণৎ, পচিচ্ষণৎ 
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হইচ্ছত জনচ্ছমজয়। ভরাজুথচ্ছনি বংর্ই বহু র্তাব্দী িচিয়া ভািচ্ছত সাম্রাজয, র্াচসত 

কচিয়াচেল— দ্রৌপদীি বংর্ নচ্ছহ। বিং দ্রৌপদীস্বয়ংবি বাদ দ্দওয়া যায়, তবু সুভরা নয়। 

দ্রৌপদীি নয,ায় সুভরাচ্ছকও সাচ্ছহবিা উড়াইয়া চদয়াচ্ছেন। লাচ্ছসন্ বচ্ছলন,—

যাদবসম্প্রীচতরূপ দ্য মগিতল, তাহাই সুভরা। দ্ববি সাচ্ছহচ্ছবি আপচত্ত ইহাি অচ্ছপ্ষণা 

গুরুতি। চতচন দ্কন কৃষ্ণভচ্নী সুভরাি মানবীত্ব অস্বীকৃত কচ্ছিন, ত্জননয, যজুচ্ছবথচ্ছদি 

মািয,চিনীর্াখা ২৩ অিয,াচ্ছয়ি ১৮ কচণ্ডকাি ৪থথ মত্রিতচি উদৃ্ধত কচিচ্ছত হইচ্ছতচ্ছে। 

“দ্হ অচ্ছম্ব! দ্হ অচম্বচ্ছক! দ্হ অম্বাচলচ্ছক! দ্দখ, এই অশ্বা এ্ষণচ্ছণ চিিকাচ্ছলি জনয, চনচরত 

হইয়াচ্ছে, আচম কাচ্পনলাবাচসনী সুভরা হইয়াও স্বয়ং ইহাি সমীচ্ছপ (পতীচ্ছত্ব বিণ 

কিণাথথ) সমা্ত হইয়াচে, এ চবষচ্ছয় আমাচ্ছক দ্কহই চনচ্ছয়া্ কচ্ছি নাই।” [ 1 ]  

“Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, therefore, would 

seem to be the wife of the King of that district.” &c. 

সায়নািাযথ কাচ্পনলবাচসনীি এইরূপ অথথ কচ্ছিন— “কাচ্পনলর্চ্ছব্দন লয,াচ্ছর্য,া 

বেচবচ্ছর্ষ উিয,চ্ছত” চকন্তু দ্ববি সাচ্ছহচ্ছবি চবশ্বাাস দ্য, চতচন সায়নািাচ্ছযথি অচ্ছপ্ষণা সংস্কৃত 

বুচ্ছয়ন ভাল, অতএব চতচন এ বয,াখয,া গ্রাহয, কচ্ছিন না, তাহা না-ই করুন, চকন্তু 

কাচ্পনলবাচসনী দ্কান েীি নাম সুভরা চেল বচলয়া কৃষ্ণভচ্নীি নাম দ্কন সুভরা হইচ্ছত 

পাচ্ছি না, তাহা বুচয়চ্ছত পাচিলাম না। দ্য িাজাই অশ্বাচ্ছমি যে করুন, তাাঁহািই মচহষীচ্ছক 

এই মত্রিত পাঠ কচিচ্ছত হইচ্ছব, তাাঁহাচ্ছকই বচলচ্ছত হইচ্ছব, ৺“আচম কাচ্পনলবাচসনী সুভরা”। 

সুভরা র্চ্ছব্দ সামশ্রয়ী মহার্য় এই অথথ কচ্ছিন,—কলয,াণী অথথাৎ দ্সৌভা্য,বতী। মহীিি 

বচ্ছলন,—কাচ্পনলন্িীি মচহলা্ণ অচতর্য় রূপলাবণয,বতী। অতএব এই মচ্ছত্রিতি অথথ এই 

দ্য, “আচম দ্সৌভা্য,বতী ও রূপলাবণয,বতী হইয়াও এই অচ্ছশ্বাি চনকি সমা্ত হইয়াচে।” 

অতএব বুচয়চ্ছত পাচি না দ্য, এই মচ্ছত্রিতি বচ্ছল কৃষ্ণভচ্নী অজুথনপত্নী সুভরাি পচিবচ্ছতথ 

দ্কন একজন পাঞ্চালী সুভরাচ্ছক কিনা কচিচ্ছত হইচ্ছব। যুচিচিি অশ্বাচ্ছমি যে 

কচিয়াচেচ্ছলন, এবং তাাঁহাি বহুপূবথবতথী িাজ্ণও অশ্বাচ্ছমি যে কচিয়াচেচ্ছলন, ইহাই 

মহাভািচ্ছত এবং অনয,ানয, প্রািীন গ্রচ্ছন্থ পাওয়া যায়। অতএব ইহাই স্ভবব দ্য, অশ্বাচ্ছমি 

যচ্ছেি এই যজুমথত্রিত কৃষ্ণ-পাণ্ডচ্ছবি অচ্ছপ্ষণা প্রািীন। এখন দ্যমন দ্লাচ্ছক আিুচনক 
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দ্লখকচদচ্ছ্ি কাবয,গ্রন্থ হইচ্ছত পুত্রকনয,াি নামকিণ কচিচ্ছতচ্ছে, 2] দ্তমচন দ্স কাচ্ছলও দ্বদ 

হইচ্ছত দ্লাচ্ছকি পুত্রকনয,াি নাম িাখা অস্ভবব নচ্ছহ। এই মত্রিত হইচ্ছতই কাচর্িাজ আপনাি 

চতনচি কনয,াি নাম অম্বা, অচম্বকা, অম্বাচলকা িাচখয়া থাচকচ্ছবন, এবং এইরূচ্ছপই 

কৃষ্ণভচ্নী সুভরািও নামকিণ হইয়া থাচকচ্ছব। এই মচ্ছত্রিত এমন চকেু দ্দচখ না দ্য, ত্জননয, 

কৃষ্ণভচ্নী সুভরা দ্কহ চেচ্ছলন না, এমন কথা অনুমান কিা যায়। অতএব আমিা 

সুভরাহিচ্ছণি চবিাচ্ছি প্রবৃত্ত হইব। 

এ্ষণচ্ছণ, সুভরাহিচ্ছণি দনচতক চবিাচ্ছি প্রবৃত্ত হইবাি আচ্ছ্ পাঠচ্ছকি চনকি একিা 

অনুচ্ছিাি আচ্ছে। চতচন কার্ীদাচ্ছসি গ্রচ্ছন্থ অথবা কথচ্ছকি চনকি, অথবা চপতামহীি মুচ্ছখ, 

অথবা বাগিতালা নািকাচদচ্ছত দ্য সুভরাহিণ পচড়য়াচ্ছেন বা শুচনয়াচ্ছেন, তাহা অনুগ্রহপূবথক 

ভুচলয়া যাউন। অজুথনচ্ছক দ্দচখয়া সুভরা অনগিতর্চ্ছি বয,চথত হইয়া উেত্ত হইচ্ছলন, সতয,ভামা 

মিয,বচতথনী দূতী হইচ্ছলন, অজুথন সুভরাচ্ছক হিণ কচিয়া লইয়া দ্্চ্ছল যাদবচ্ছসনাি সচ্ছগিত 

তাাঁি দ্র্ািতি যুদ্ধ হইল, সুভরা তাাঁহাি সািচথ হইয়া ্্নমাচ্ছ্থ তাাঁহাি িথ িালাইচ্ছত 

লাচ্চ্ছলন— দ্স সকল কথা ভুচলয়া যান। এ সকল অচত মচ্ছনাহি কাচহনী বচ্ছি, চকন্তু মূল 

মহাভািচ্ছত ইহাি চকেুই নাই। ইহা কার্ীিাম দাচ্ছসি গ্রচ্ছন্থই প্রথম দ্দচখচ্ছত পাই, চকন্তু এ 

সকল তাাঁহাি সৃচষ্ট চক তাাঁহাি পিবতথী কথকচদচ্ছ্ি সৃচষ্ট, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত 

মহাভািচ্ছত দ্য প্রকাি সুভরাহিণ কচথত হইয়াচ্ছে, তাহাি স্থূলমমথ বচলচ্ছতচে। 

দ্রৌপদীি চববাচ্ছহি পি পাণ্ডচ্ছবিা ইন্দ্রপ্রচ্ছস্থ সুচ্ছখ িাজয, কচিচ্ছতচেচ্ছলন, দ্কান কািচ্ছণ 

অজুথন িাদর্ বৎসচ্ছিি জনয, ইন্দ্রপ্রস্থ পচিতয,া্পূবথক চবচ্ছদচ্ছর্ ভ্রমণ কচ্ছিন। অনয,ানয, 

দ্দর্পযথিনানন্তি দ্র্চ্ছষ চতচন িািকায় উপচস্থত হচ্ছয়ন। তথায় যাদচ্ছবিা তাাঁহাি চবচ্ছর্ষ 

সমাদি ও সৎকাি কচ্ছিন। অজুথন চকেু চদন দ্সখাচ্ছন অবচস্থচত কচ্ছিন। একদা যাদচ্ছবিা 

দিবতক পবথচ্ছত একিা মহান্ উৎসব আি্ভব কচ্ছিন। দ্সখাচ্ছন যদুবীচ্ছিিা ও যদুকুলাগিতনা্ণ 

সকচ্ছলই উপচস্থত হইয়া আচ্ছমাদ আহ্লাদ কচ্ছিন। অনয,ানয, েীচ্ছলাকচদচ্ছ্ি মচ্ছিয, সুভরাও 

উপচস্থত চেচ্ছলন। চতচন কুমািী ও বাচলকা। অজুথন তাাঁহাচ্ছক দ্দচখয়া মু্ধ  হইচ্ছলন। কৃষ্ণ 

তাহা জাচনচ্ছত পাচিয়া অজুথনচ্ছক বচলচ্ছলন, “সচ্ছখ! বনিি হইয়াও অনগিতর্চ্ছি িঞ্চল 
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হইচ্ছল?” অজুথন অপিাি স্বীকাি কচিয়া, সুভরা যাহাচ্ছত তাাঁহাি মচহষী হন, তচিষচ্ছয় 

কৃচ্ছষ্ণি পিামর্থ চজোসা কচিচ্ছলন। কৃষ্ণ দ্য পিামর্থ চদচ্ছলন তাহা এই : — 

দ্হ অজুথন! স্বয়ংবিই ্ষণচত্রয়চদচ্ছ্ি চবচ্ছিয়, চকন্তু েীচ্ছলাচ্ছকি প্রবৃচত্তি কথা চকেুই বলা 

যায় না, সুতিাং তচিষচ্ছয় আমাি সংর্য় জচেচ্ছতচ্ছে। আি িমথর্ােকাচ্ছিিা কচ্ছহন, 

চববাচ্ছহাচ্ছেচ্ছর্ বলপূবথক হিণ কিাও মহাবীি ্ষণচত্রয়চদচ্ছ্ি প্রর্ংসনীয়। অতএব 

স্বয়ংবিকাচ্ছল উপচস্থত হইচ্ছল তুচম আমাি ভচ্নীচ্ছক বলপূবথক হিণ কচিয়া লইয়া যাইচ্ছব; 

কািণ, স্বয়ংবিকাচ্ছল দ্স কাহাি প্রচত অনুি্ত  হইচ্ছব, দ্ক বচলচ্ছত পাচ্ছি?” 

এই পিামচ্ছর্থি অনুবতথী হইয়া অজুথন প্রথমতঃ যুচিচিি ও কুন্তীি অনুমচত আচনচ্ছত 

দূত দ্প্রিণ কচ্ছিন। তাাঁহাচদচ্ছ্ি অনুমচত পাইচ্ছল, একদা, সুভরা যখন দিবতক পবথতচ্ছক 

প্রদচ্ষণণ কচিয়া িািকাচভমুচ্ছখ যাত্রা কচিচ্ছতচেচ্ছলন, তখন তাাঁহাচ্ছক বলপূবথক গ্রহণ কচিয়া 

িচ্ছথ তুচলয়া অজুথন প্রস্থান কচিচ্ছলন। 

এখন, আচজকাচলকাি চদচ্ছন যচদ দ্কহ চববাচ্ছহাচ্ছেচ্ছর্ কাহািও দ্মচ্ছয় বলপূবথক 

কাচড়য়া লইয়া প্রস্থান কচ্ছি, তচ্ছব দ্স সমাচ্ছজ চনচিত এবং িাজদচ্ছণ্ড দচণ্ডত হইবাি দ্যা্য, 

সচ্ছিহ নাই। এবং এখনকাি চদচ্ছন দ্কহ যচদ অপি কাহাচ্ছক বচ্ছল, “মহার্য়! যখন আমাি 

ভচ্নীচ্ছক চববাহ কচিচ্ছত আপনাি ইো হইয়াচ্ছে, তখন আপচন উহাচ্ছক কাচড়য়া লইয়া 

পলায়ন করুন, ইহাই আমাি পিামর্থ”, তচ্ছব দ্স বয,চ্ত ও জনসমাচ্ছজ চনিনীয় হইচ্ছব, 

তাহাি সচ্ছিহ নাই। অতএব প্রিচলত নীচতর্াোনুসাচ্ছি (চ্ছস নীচতর্াচ্ছেি চকেুমাত্র দ্দাষ 

চদচ্ছতচে না,) কৃষ্ণাজুথন উভচ্ছয়ই অচতর্য় চনিনীয় কাযথ কচিয়াচেচ্ছলন, সচ্ছিহ নাই। 

দ্লাচ্ছকি িচ্ছ্ষণ িূলা চদয়া কৃষ্ণচ্ছক বাড়ান যচদ আমাি উচ্ছের্য, হইত, তচ্ছব 

সুভরাহিণপবথািয,ায় প্রচ্ষণপ্ত বচলয়া, চকম্বা এমনই একিা চকেু জুয়ািুচি কচিয়া, এ কথািা 

বাদ চদয়া যাইতাম। চকন্তু দ্স সকল পথ আমাি অবলম্বনীয় নচ্ছহ। সতয, চভ্ন  চমথয,া 

প্রর্ংসায়, কাহািও মচহমা বাচড়চ্ছত পাচ্ছি না এবং িচ্ছমথি অবনচত চভ্ন  উ্ন চত হয় না। 

চকন্তু কথািা একিু তলাইয়া বুচয়চ্ছত হইচ্ছব। দ্কহ কাহািও দ্মচ্ছয় কাচড়য়া লইয়া চ্য়া 

চববাহ কচিচ্ছল, দ্সিা দ্দাষ বচলয়া ্চণচ্ছত হয় দ্কন? চতন কািচ্ছণ। প্রথমতঃ, অপহৃতা 

কনয,াি উপি অতয,ািাি হয়। চিতীয়তঃ কনয,াি চপতা মাতা ও বনু্ধবচ্ছ্থি উপি অতয,ািাি। 
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তৃতীয়তঃ সমাচ্ছজি উপি অতয,ািাি। সমাজি্ষণাি মূলসূত্র এই দ্য, দ্কহ কাহািও উপি 

অববি বলপ্রচ্ছয়া্ কচিচ্ছত পাচিচ্ছব না। দ্কহ কাহািও উপি অববি বলপ্রচ্ছয়া্ কচিচ্ছলই 

সমাচ্ছজি চস্থচতি উপি আর্াত কিা হইল। চববাহাচথথকৃত কনয,াহিণচ্ছক চনিনীয় কাযথ 

চবচ্ছবিনা কচিবাি এই চতনচি গুরুতি কািণ বচ্ছি, চকন্তু তচদ্ভ্ন  আি িতুথথ কািণ চকেু 

নাই। 

এখন দ্দখা যাউক, কৃচ্ছষ্ণি এই কাচ্ছজ এই চতন জচ্ছনি মচ্ছিয, দ্ক কতদূি অতয,ািাি 

প্রাপ্ত হইয়াচেচ্ছলন। প্রথমতঃ, অপহৃতা কনয,াি উপি কতদূি অতয,ািাি হইয়াচেল দ্দখা 

যাক। কৃষ্ণ তাাঁহাি দ্জয,ি ভ্রাতা এবং বংচ্ছর্ি দ্শ্রি। যাহাচ্ছত সুভরাি সবথচ্ছতাভাচ্ছব মগিতল 

হয়, তাহাই তাাঁহাি কতথবয,— তাহাই তাাঁহাি িমথ—ঊনচবংর্ র্তাব্দীি ভাষায় তাহাই তাাঁহাি 

“Duty” এখন েীচ্ছলাচ্ছকি পচ্ছ্ষণ প্রিান মগিতল— সবথাগিতীণ মগিতল বচলচ্ছলও হয়— সৎপাত্রস্থ 

হওয়া। অতএব সুভরাি প্রচত কৃচ্ছষ্ণি প্রিান “চডউচি”— চতচন যাহাচ্ছত সৎপাত্রস্থা হচ্ছয়ন, 

তাহাই কিা। এখন, অজুথচ্ছনি নয,ায় সৎপাত্র কৃচ্ছষ্ণি পচিচিচত বয,চ্ত চদচ্ছ্ি মচ্ছিয, চেল না, 

ইহা দ্বাি হয় মহাভািচ্ছতি পাঠকচদচ্ছ্ি চনকি কষ্ট পাইয়া প্রমাণ কচিচ্ছত হইচ্ছব না। 

অতএব চতচন যাহাচ্ছত অজুথচ্ছনি পত্নী হইচ্ছবন, ইহাই সুভরাি মগিতলাথথ কৃচ্ছষ্ণি কিা কতথবয,। 

তাাঁহাি দ্য উচ্ত  উদৃ্ধত কচিয়াচে, তাহাচ্ছতই চতচন দ্দখাইয়াচ্ছেন, বলপূবথক হিণ চভ্ন  অনয, 

দ্কান প্রকাচ্ছি এই কতথবয, সািন হইচ্ছত পাচিত চকনা, তাহা সচ্ছিহস্থল। দ্যখাচ্ছন ভাচবফল 

চিিজীবচ্ছনি মগিতল, দ্সখাচ্ছন দ্য পচ্ছথ সচ্ছিহ, দ্স পচ্ছথ যাইচ্ছত নাই। দ্য পচ্ছথ মগিতলচসচদ্ধ 

চনচ্ত, দ্সই পচ্ছথই যাইচ্ছত হয়। অতএব কৃষ্ণ, সুভরাি চিিজীবচ্ছনি পিম শুভ সুচনচ্ত 

কচিয়া চদয়া, তাহাি প্রচত পিম িমথানুমত কাযথই কচিয়াচেচ্ছলন— তাহাি প্রচত দ্কান 

অতয,ািাি কচ্ছিন নাই। 

এ কথাি প্রচত দুইচি আপচত্ত উত্থাচপত হইচ্ছত পাচ্ছি। প্রথম আপচত্ত এই দ্য, আমাি 

দ্য কাচ্ছজ ইো নাই, দ্স কাজ আমাি পচ্ছ্ষণ মগিতলকি হইচ্ছলও, আমাি উপি বলপ্রচ্ছয়া্ 

কচিয়া দ্স কাচ্ছযথ প্রবৃত্ত কচিবাি কাহািও অচিকাি নাই। পুচ্ছিাচহত মহার্য় মচ্ছন কচ্ছিন 

দ্য, আচম যচদ আমাি সবথস্ব ব্রাহ্মণচ্ছক দান কচি, তচ্ছব আমাি পিম মগিতল হইচ্ছব। চকন্তু 

তাাঁহাি এমন দ্কান অচিকাি নাই দ্য, আমাচ্ছক মািচপি কচিয়া সবথস্ব ব্রাহ্মণচ্ছক দান 
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কিান। শুভ উচ্ছেচ্ছর্য,ি সািন জনয, চনিনীয় উপায় অবলম্বন কিাও চনিনীয়। ঊনচবংর্ 

র্তাব্দীি ভাষায় ইহাি অনুবাদ এই দ্য, “The end does not sanctify the means.” 

এ কথাি দুইচি উত্তি আচ্ছে। প্রথম উত্তি এই দ্য, সুভরাি দ্য অজুথচ্ছনি প্রচত অচনো 

বা চবিচ্ত  চেল, এমত চকেুই প্রকার্ নাই। ইো অচনো চকেুই প্রকার্ নাই। প্রকার্ 

থাচকবাি স্ভবাবনা বড় অি। চহিুি র্চ্ছিি কনয,া— কুমািী এবং বাচলকা—পাত্রচবচ্ছর্চ্ছষি 

প্রচত ইো বা অচনো বড় প্রকার্ কচ্ছি না। বাস্তচবক, তাহাচ্ছদি মচ্ছনও দ্বাি হয়, 

পাত্রচবচ্ছর্চ্ছষি প্রচত ইো অচনো বড় জচ্ছেও না, তচ্ছব দ্িচ্ছড় দ্মচ্ছয় র্চ্ছি পুচষয়া িাচখচ্ছল 

জচেচ্ছত পাচ্ছি। এখন, যচদ দ্কান কাচ্ছজ আমাি ইো বা অচনো চকেুই নাই থাচ্ছক, যচদ 

দ্সই কাজ আমাি পচ্ছ্ষণ পিম মগিতলকি হয়, আি দ্কবল চবচ্ছর্ষ প্রবৃচত্তি অভাচ্ছব বা 

ল্জনাবর্তঃ বা উপায়াভাববর্তঃ আচম দ্স কাযথ স্বয়ং কচিচ্ছতচে না, এমন হয়, আি যচদ 

আমাি উপি একিু বলপ্রচ্ছয়াচ্ছ্ি ভাণ কচিচ্ছল দ্সই পিম মগিতলকি কাযথ সুচসদ্ধ হয়, তচ্ছব 

দ্স বলপ্রচ্ছয়া্ চক অিমথ? মচ্ছন কি, একজন বড় র্চ্ছিি দ্েচ্ছল দুিবস্থায় পচড়য়াচ্ছে, দ্তামাি 

কাচ্ছে একচি িাকচি পাইচ্ছল খাইয়া বাাঁচ্ছি, চকন্তু বড় র্ি বচলয়া তাহাচ্ছত দ্তমন ইো নাই, 

চকন্তু তুচম তাহাচ্ছক িচিয়া লইয়া চ্য়া িাকচিচ্ছত বসাইয়া চদচ্ছল আপচত্ত কচিচ্ছব না, বিং 

সপচিবাচ্ছি খাইয়া বাাঁচিচ্ছব। দ্স স্থচ্ছল তাহাি হাত িচিয়া িাচনয়া লইয়া চ্য়া দুচ্ছিা িমক 

চদয়া তাহাচ্ছক দফ তিখানাচ্ছত বসাইয়া দ্দওয়া চক দ্তামাি অিমথািিণ বা পীড়ন কিা 

হইচ্ছব? সুভরাি অবস্থাও চঠক তাই। চহিুি র্চ্ছিি কুমািী দ্মচ্ছয়, বুয়াইয়া বচলচ্ছল, চক 

“এচ্ছসা দ্্া” বচলয়া ডাচকচ্ছল, বচ্ছিি সচ্ছগিত যাইচ্ছব না। কাচ্ছজই িচিয়া লইয়া যাওয়াি ভাণ 

চভ্ন  তাহাি মগিতলসািচ্ছনি উপায়ান্তি চেল না। 

“আমাি দ্য কাচ্ছজ ইো নাই, দ্স কাজ আমাি পচ্ছ্ষণ পিম মগিতলকি হইচ্ছলও, আমাি 

প্রচত বলপ্রচ্ছয়া্ কচিয়া দ্স কাচ্ছজ প্রবৃত্ত কচিবাি কাহািও অচিকাি নাই।” এই আপচত্তি 

দুইচি উত্তি আচ্ছে, আমিা বচলয়াচে। প্রথম উত্তি, উপচ্ছি বুয়াইলাম। প্রথম উত্তচ্ছি আমিা 

ঐ আপচত্তি কথািা যথাথথ বচলয়া স্বীকাি কচিয়া লইয়া উত্তি চদয়া চে। চিতীয় উত্তি এই 

দ্য, কথািা সকল সমচ্ছয় যথাথথ নয়। দ্য কাচ্ছযথ আমাি পিম মগিতল, দ্স কাচ্ছযথ আমাি 

অচনো থাচকচ্ছলও বলপ্রচ্ছয়া্ কচিয়া আমাচ্ছক তাহাচ্ছত প্রবৃত্ত কচিচ্ছত দ্য কাহািও 
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অচিকাি নাই, এ কথা সকল সমচ্ছয় খাচ্ছি না। দ্য দ্িা্ীি দ্িা্প্রভাচ্ছব প্রাণ যায়, চকন্তু 

ঔষচ্ছি দ্িা্ীি স্বভাবসুলভ চবিা্বর্তঃ দ্স ঔষি খাইচ্ছব না, তাহাচ্ছক বলপূবথক ঔষি 

খাওয়াইচ্ছত চিচকৎসচ্ছকি এবং বনু্ধবচ্ছ্থি অচিকাি আচ্ছে। সাংর্াচতক চবচ্ছফুটািক দ্স 

ইোপূবথক কািাইচ্ছব না— দ্জাি কচিয়া কাচিবাি ডা্ত াচ্ছিি অচিকাি আচ্ছে। দ্েচ্ছল 

দ্লখাপড়া চর্চখচ্ছব না, দ্জাি কচিয়া দ্লখাপড়া চর্খাইবাি অচিকাি চর্্ষণক ও চপতা মাতা 

প্রভৃচতি আচ্ছে। এই চববাচ্ছহি কথাচ্ছতই দ্দখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমাি চক কুমািী যচদ অনুচিত 

চববাচ্ছহ উদয,ত হয়, বলপূবথক তাহাচ্ছক চনবৃত্ত কচিচ্ছত চক চপতা মাতাি অচিকাি নাই? 

আচজও সভয, ইউচ্ছিাপীয় জাচতচদচ্ছ্ি মচ্ছিয, কনয,াি চববাচ্ছহ দ্জাি কচিয়া সৎপাচ্ছত্র 

কনয,াদান কিাি প্রথা আচ্ছে। যচদ পচ্ছনি বৎসচ্ছিি দ্কান চহিুি দ্মচ্ছয় দ্কান সুপাচ্ছত্র আপচত্ত 

উপচস্থত কচ্ছি, তচ্ছব দ্কান্ চপতা মাতা দ্জাি কচিয়া তাহাচ্ছক সৎপাত্রস্থ কচিচ্ছত আপচত্ত 

কচিচ্ছবন? দ্জাি কচিয়া বাচলকা কনয,া সৎপাত্রস্থ কচিচ্ছল চতচন চক চনিনীয় হইচ্ছবন? যচদ 

না হন, তচ্ছব সুভরাহিচ্ছণ কৃচ্ছষ্ণি অনুমচত চনিনীয় দ্কন? 

এই দ্্ল প্রথম আপচত্তি দুই উত্তি। এখন চিতীয় আপচত্তি চবিাচ্ছি প্রবৃত্ত হই। 

চিতীয় আপচত্ত এই হইচ্ছত পাচ্ছি দ্য, ভাল, স্বীকাি কিা দ্্ল দ্য, কৃষ্ণ সুভরাি 

মগিতলকামনা কচিয়াই, এই পিামর্থ চদয়াচেচ্ছলন— চকন্তু বলপূবথক হিণ চভ্ন  চক তাাঁহাচ্ছক 

অজুথনমচহষী কচিবাি জনয, অনয, উপায় চেল না? স্বয়াম্বচ্ছি দ্যন ভয় চেল, দ্যন মূঢ়মচত 

বাচলকা দ্কবল মুখ দ্দচখয়া ভুচলয়া চ্য়া দ্কান অপাচ্ছত্র বিমালয, দ্দওয়াি স্ভবাবনা চেল, 

চকন্তু উপায়ান্তি চক চেল না? কৃষ্ণ চক অজুথন বাসুচ্ছদব প্রভৃচত কতৃথপচ্ছ্ষণি কাচ্ছে কথা 

পাচড়য়া িীচতমত সম্বন্ধ চস্থি কচিয়া তাাঁহাচদ্চ্ছক চববাচ্ছহ সম্মত কচিয়া কনয,া সম্প্রদান 

কিাইচ্ছত পাচিচ্ছতন। যাদচ্ছবিা কৃচ্ছষ্ণি বর্ীভূত; দ্কহই তাাঁহাি কথায় অমত কচিত না। 

এবং অজুথন সুপাত্র, দ্কহই আপচত্ত কচিত না, তচ্ছব না হইল দ্কন? 

এখনকাি চদনকাল হইচ্ছল, এ কাজ সহচ্ছজ হইত। চকন্তু ভরাজুথচ্ছনি চববাহ িাচি হাজাি 

বৎসি পূচ্ছবথ র্চিয়াচেল, তখনকাি চববাহপ্রথা এখনকাি চববাহপ্রথাি মত চেল না, দ্সই 

চববাহপ্রথা না বুচয়চ্ছল কৃচ্ছষ্ণি আদর্থ বুচদ্ধ ও আদর্থ প্রীচত আমিা স্ূপনণথরূচ্ছপ বুচয়চ্ছত 

পাচিব না। 
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মনুচ্ছত আচ্ছে, চববাহ অষ্টচবি, (১) ব্রাহ্ম, (২) দদব, (৩) আযথ, (৪) প্রাজাপতয,, (৫) 

আসুি, (৬) ্ান্ধবথ, (৭) িা্ষণস ও (৮) দপর্াি। এই মমািয়িা পাঠক মচ্ছন িাচখচ্ছবন। 

এই অষ্টপ্রকাি চববাচ্ছহ সকল বচ্ছণথি অচিকাি নাই। ্ষণচত্রচ্ছয়ি দ্কান্ দ্কান্ চববাচ্ছহ 

অচিকাি, দ্দখা যাউক। তৃতীয় অিয,াচ্ছয়ি ২৩ দ্লাচ্ছক কচথত হইয়াচ্ছে, 

ষড়ানুপূবথয,া চবপ্রসয, ্ষণত্রসয, িতুচ্ছিাহ বিান্। 

ইহাি িীকায় কুখূ কিভট্ট দ্লচ্ছখন, “্ষণচত্রয়সয, অবিানুপচিতনানাসুিাদীং্তুিঃ।” 

তচ্ছবই ্ষণচত্রচ্ছয়ি পচ্ছ্ষণ, দ্কবল আসুি, ্ান্ধবথ, িা্ষণস, ও দপর্াি, এই িাচি প্রকাি চববাহ 

দবি। আি সকল অববি। 

চকন্তু ২৫ দ্লাচ্ছক আচ্ছে— 

দপর্াি্াসুিব্ব ন কতথচ্ছবয,ৌ কদািন|| 

দপর্াি ও আসুি চববাহ সকচ্ছলিই অকতথবয,। অতএব ্ষণচত্রয় পচ্ছ্ষণ দ্কবল ্ান্ধবথ ও 

িা্ষণস, এই চিচবি চববাহই চবচহত িচহল। 

তেচ্ছিয,, বিকনয,াি উভচ্ছয় পিস্পি অনুিা্ সহকাচ্ছি দ্য চববাহ হয়, তাহাই ্ান্ধবথ 

চববাহ। এখাচ্ছন সুভরাি অনুিা্ অভাচ্ছব দ্স চববাহ অস্ভবব, এবং দ্সই চববাহ 

“কামস্ভবব”, সুতিাং পিম নীচতে কৃষ্ণাজুথচ্ছনি তাহা কখনও অনুচ্ছমাচদত হইচ্ছত পাচ্ছি 

না। অতএব িা্ষণস চববাহ চভ্ন  অনয, দ্কান প্রকাি চববাহ র্াোনুসাচ্ছি িমথয, নচ্ছহ ও ্ষণচত্রচ্ছয়ি 

পচ্ছ্ষণ প্রর্স্ত নচ্ছহ; অনয, প্রকাি চববাচ্ছহিও স্ভবাবনা এখাচ্ছন চেল না। বলপূবথক কনয,াচ্ছক 

হিণ কচিয়া চববাহ কিাচ্ছক িা্ষণস চববাহ বচ্ছল। বস্তুতঃ র্াোনুসাচ্ছি এই িা্ষণস চববাহই 

্ষণচত্রচ্ছয়ি পচ্ছ্ষণ একমাত্র প্রর্স্ত চববাহ। মনুি ৩ অ, ২৪ দ্লাচ্ছক আচ্ছে— 

িতুচ্ছিা ব্রাহ্মণসয,াদয,ান্ প্রর্স্তান্ কবচ্ছয়া চবদুঃ। 

িা্ষণসং ্ষণচত্রয়বসয,কমাসুিং দবর্য,রূ্রচ্ছয়াঃ|| 

দ্য চববাহ িমথয, ও প্রর্স্ত, আপনাি ভচ্নীি ও ভচ্নীপচতি দ্্ৌিবাথথ চনজকুচ্ছলি 

দ্্ৌিবাথথ, কৃষ্ণ দ্সই চববাচ্ছহি পিামর্থ চদচ্ছত বািয, চেচ্ছলন। অতএব কৃষ্ণ অজুথনচ্ছক দ্য 

পিামর্থ চদয়াচেচ্ছলন, তাহাচ্ছত তাাঁহাি পিম র্ােেতা, নীচতেতা, অভ্রান্তবুচদ্ধ এবং 

সবথপচ্ছ্ষণি মানসম্ভ্রম ি্ষণাি অচভপ্রায় ও চহচ্ছতোই দ্দখা যায়।  
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দ্কহ দ্কহ বচলচ্ছত পাচ্ছিন, এখাচ্ছন মনুি দ্দাহাই চদচ্ছল িচলচ্ছব না। মহাভািচ্ছতি 

যুচ্ছদ্ধি সমচ্ছয় মনুসংচহতা চেল, ইহাি প্রমাণ চক? কথা নয,াযয, বচ্ছি, তত প্রািীনকাচ্ছল 

মনুসংচহতা সঙ্কচলত হইয়াচেল চক না, দ্স চবষচ্ছয় বাদ প্রচতবাদ হইচ্ছত পাচ্ছি। তচ্ছব 

মনুসংচহতা পূবথপ্রিচলত িীচত-নীচতি সঙ্কলন মাত্র, ইহা পচণ্ডতচদচ্ছ্ি মত। যচদ তাহা হয়, 

তচ্ছব যুচিচিচ্ছিি িাজত্বকাচ্ছল ঐরূপ চববাহপদ্ধচত প্রিচলত চেল, ইহা চবচ্ছবিনা কিা যাইচ্ছত 

পাচ্ছি। নাই পারুক—মহাভািচ্ছতই এ চবষচ্ছয় চক আচ্ছে, তাহাই দ্দখা যাউক। এই 

সুভরাহিণ-পবথািয,াচ্ছয়ই দ্স চবষচ্ছয় চক প্রমাণ পাওয়া যায়, দ্দখা যাউক। বড় দ্বর্ী খুাঁচজত 

হইচ্ছব না। আমিা পাঠকচদচ্ছ্ি চনকি দ্য উত্তি চদচ্ছতচে, কৃষ্ণ চনচ্ছজই দ্সই উত্তি 

বলচ্ছদবচ্ছক চদয়াচেচ্ছলন। অজুথন সুভরাচ্ছক হিণ কচিয়া লইয়া চ্য়াচ্ছে, শুচনয়া যাদচ্ছবিা 

মুদ্ধ হইয়া িণস্জনা কচিচ্ছতচেচ্ছলন। বলচ্ছদব বচলচ্ছলন, অত ্ণ্ডচ্ছ্াল কচিবাি আচ্ছ্, 

কৃষ্ণ চক বচ্ছলন শুনা যাউক। চতচন িুপ কচিয়া আচ্ছেন। তখন বলচ্ছদব কৃষ্ণচ্ছক সচ্ছম্বািন 

কচিয়া, অজুথন তাাঁহাচ্ছদি বংচ্ছর্ি অপমান কচিয়াচ্ছে বচলয়া িা্ প্রকার্ কচিচ্ছলন, এবং 

কৃচ্ছষ্ণি অচভপ্রায় চক, চজোসা কচিচ্ছলন। কৃষ্ণ উত্তি কচিচ্ছলন— 

“অজুথন আমাচদচ্ছ্ি কুচ্ছলি অবমাননা কচ্ছিন নাই, বিং সমচিক সম্মান ি্ষণাই 

কচিয়াচ্ছেন। চতচন দ্তামাচদ্চ্ছক অথথলুি মচ্ছন কচ্ছিন না বচলয়া অথথিািা সুভরাচ্ছক গ্রহণ 

কচিচ্ছত দ্িষ্টাও কচ্ছিন নাই। স্বয়ংবচ্ছি কনয,া লাভ কিা অতীব দুরূহ বয,াপাি, এই জনয,ই 

তাহাচ্ছত সম্মত হন নাই, এবং চপতা মাতাি অনুমচত গ্রহণপূবথক প্রদত্তা কনয,াি পাচণগ্রহণ 

কিা দ্তজস্বী ্ষণচত্রচ্ছয়ি প্রর্ংসনীয় নচ্ছহ। অতএব আমাি চন্য় দ্বাি হইচ্ছতচ্ছে, কুন্তীপুত্র 

িনঞ্জয় উ্ত  দ্দাষ সমস্ত পযথাচ্ছলািনা কচিয়া বলপূবথক সুভরাচ্ছক হিণ কচিয়াচ্ছেন। এই 

সম্বন্ধ আমাচ্ছদি কুচ্ছলাচিত হইয়াচ্ছে, এবং কুলর্ীল চবদয,া ও বুচদ্ধস্পন্ন  পাথথ বলপূবথক 

হিণ কচিয়াচ্ছেন বচলয়া সুভরাও যর্চস্বনী হইচ্ছবন, সচ্ছিহ নাই।” 

এখাচ্ছন কৃষ্ণ ্ষণচত্রচ্ছয়ি িাচি প্রকাি চববাচ্ছহি কথা বচলয়াচ্ছেন; — 

১। অথথ (বা শুল্ক) চদয়া চববাহ কিা যায় (আসুি)। 

২। স্বয়ংবি 

৩। চপতা মাতা কতৃথক প্রদত্তা কনয,াি সচহত চববাহ (প্রাজাপতয,)। 
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৪। বলপূবথক হিণ (িা্ষণস)। 

ইহাি মচ্ছিয, প্রথমচিচ্ছত কনয,াকুচ্ছলি অকীচতথ ও অযর্, ইহা সবথবাচদসম্মত। চিতীচ্ছয়ি 

ফল অচনচ্ত। তৃতীচ্ছয়, বচ্ছিি অচ্ছ্ৌিব। কাচ্ছজই িতুথথই এখাচ্ছন একমাত্র চবচহত চববাহ। 

ইহা কৃচ্ছষ্ণাচ্ত চ্ছতই প্রকার্ আচ্ছে। 3 ]  

ভিসা কচি, এমন চনচ্ছবথাি দ্কহই নাই দ্য, চসদ্ধান্ত কচ্ছিন দ্য, আচম িা্ষণস চববাচ্ছহি 

প্ষণ সমথথন কচিচ্ছতচে। িা্ষণস চববাহ অচত চনিনীয়, দ্স কথা বচলয়া স্থান নষ্ট কিা 

চনষ্প্রচ্ছয়াজন। তচ্ছব দ্স কাচ্ছল দ্য ্ষণচত্রয়চদচ্ছ্ি মচ্ছিয, ইহা প্রর্ংচসত চেল, কৃষ্ণ তাহাি 

দায়ী নচ্ছহন। আমাচদচ্ছ্ি মচ্ছিয, অচ্ছনচ্ছকি চবশ্বাাস দ্য, “চিফমথিই” আদর্থ মনুষয,, এবং 

কৃষ্ণ যচদ আদর্থ মনুষয,, তচ্ছব মালাবাচি িিচ্ছনি চিফমথর্ হওয়াই তাাঁহাি উচিত চেল, এবং 

এই কুপ্রথাি প্রশ্রয় না চদয়া দমন কিা উচিত চেল। চকন্তু আমিা মালাবাচি ঢংিাচ্ছক আদর্থ 

মনুচ্ছষয,ি গুচ্ছণি মচ্ছিয, ্চণ না, সুতিাং এ কথাি দ্কান উত্তি দ্দওয়া আবর্য,ক চবচ্ছবিনা 

কচি না। 

আমিা বচলয়াচে দ্য, বলপূবথক হিণ কচিয়া দ্য চববাহ, তাহা চতন কািচ্ছণ চনিনীয়; 

(১) কনয,াি প্রচত অতয,ািাি, (২) তাহাি চপতৃকুচ্ছলি প্রচত অতয,ািাি, (৩) সমাচ্ছজি প্রচত 

অতয,ািাি। কনয,াি প্রচত দ্য দ্কান অতয,ািাি হয় নাই, বিং তাহাি পিম মগিতলই সাচিত 

হইয়াচেল, তাহা দ্দখাইয়াচে। এ্ষণচ্ছণ তাহাি চপতৃকুচ্ছলি প্রচত দ্কান অতয,ািাি হইয়াচ্ছে 

চকনা, দ্দখা যাউক। চকন্তু আি স্থান নাই, সংচ্ছ্ষণচ্ছপ কথা দ্র্ষ কচিচ্ছত হইচ্ছব। যাহা 

বচলয়াচে, তাহাচ্ছত সকল কথাই দ্র্ষ হইয়া আচসয়াচ্ছে। 

কনয,াহিচ্ছণ তৎচপতৃকুচ্ছলি উপি দুই কািচ্ছণ অতয,ািাি র্চ্ছি। (১) তাাঁহাচদচ্ছ্ি কনয,া 

অপাচ্ছত্র বা অনচভচ্ছপ্রত পাচ্ছত্র হস্ত্ত হয়। চকন্তু এখাচ্ছন তাহা র্চ্ছি নাই। অজুথন অপাত্রও 

নচ্ছহ, অনচভচ্ছপ্রত পাত্রও নচ্ছহ। (২) তাাঁহাচদচ্ছ্ি চনচ্ছজি অপমান। চকন্তু পূচ্ছবথ যাহা উদৃ্ধত 

কচিয়াচে, তাহাি িািা প্রমাণীকৃত হইয়াচ্ছে দ্য, ইহাচ্ছত যাদচ্ছবিা অপমাচনত হইয়াচ্ছেন 

চবচ্ছবিনা কচিবাি দ্কান কািণ চেল না। এ কথা যাদবচ্ছশ্রি কৃষ্ণই প্রচতপ্ন  কচিয়াচ্ছেন, 

এবং তাাঁহাি দ্সকথা নয,ায়সগিতত চবচ্ছবিনা কচিয়া অপি যাদচ্ছবিা অজুথনচ্ছক চফিাইয়া 
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আচনয়া সমাচ্ছিাহপূবথক তাাঁহাি চববাহকাযথ স্পন্ন  কচিয়াচেচ্ছলন। সুতিাং তাাঁহাচ্ছদি প্রচত 

অতয,ািাি হইয়াচেল, ইহা বচলবাি আমাচ্ছদি আি আবর্য,কতা নাই। 

(৩) সমাচ্ছজি প্রচত অতয,ািাি। দ্য বলচ্ছক সমাজ অববি বল চবচ্ছবিনা কচ্ছি, 

সমাজমচ্ছিয, কাহািও প্রচত দ্সই বল প্রযু্ত  হইচ্ছলই সমাচ্ছজি প্রচত অতয,ািাি হইল, চকন্তু 

যখন তাৎকাচলক আযথসমাজ ্ষণচত্রয়কৃত এই বলপ্রচ্ছয়া্চ্ছক প্রর্স্ত ও চবচহত বচলত, তখন 

সমাচ্ছজি আি বচলবাি অচিকাি নাই দ্য, আমাি প্রচত অতয,ািাি হইল। যাহা সমাজসম্মত, 

তদ্দ্বািা সমাচ্ছজি উপি দ্কান অতয,ািাি হয় নাই। 

আমিা এই ত্ত্ব এত সচবস্তাচ্ছি চলচখলাম, তাহাি কািণ আচ্ছে। সুভরাহিচ্ছণি জনয, 

কৃষ্ণচ্ছিষীিা কৃষ্ণচ্ছক কখনও ্ াচল দ্দন নাই। ত্জননয, কৃষ্ণপ্ষণ সমথথচ্ছনি দ্কান আবর্য,কতা 

চেল না। আমাি দ্দখাইবাি উচ্ছের্য, এই দ্য, চবলাত হইচ্ছত দ্য দ্োি মাপকাচিচি আমিা 

িাি কচিয়া আচনয়াচে, দ্স মাপকাচিচ্ছত মাচপচ্ছল, আমাচদচ্ছ্ি পূবথপুরুষা্ত অতুল 

স্পনচত্ত অচিকাংর্ই বাচ্ছজয়াপ্ত হইয়া যাইচ্ছব। আমাচদচ্ছ্ি দ্সই একব্বচি ্জ বাচহি কিা 

িাই। 

  

——————–  

1 শ্রীযু্ত  সতয,ব্রত সামশ্রয়ী কৃত অনুবাদ। 

2 যথা- প্রমীলা, মৃণাচলনী ইতয,াচদ। 

3 মহাভািচ্ছতি অনুর্াসন-পচ্ছবথ দ্য চববাহত্ত্ব আচ্ছে, তাহাি আমিা দ্কান উচ্ছখ কখ 

কচিলাম না, দ্কন না, উহা প্রচ্ষণপ্ত। দ্সখাচ্ছন িা্ষণস চববাহ ভীষ্ম কতৃথক চনচিত ও চনচষদ্ধ 

হইয়াচ্ছে। চকন্তু ভীষ্ম স্বয়ং কতথবয,াকতথবয, চবচ্ছবিনা চস্থি কচিয়া, কাচর্িাচ্ছজি চতনচি কনয,া 

হিণ কচিয়া আচনয়াচেচ্ছলন। সুতিাং ভীচ্ছষ্মি িা্ষণস চববাহচ্ছক চনচিত ও চনচষদ্ধ বলা স্ভবব 

নচ্ছহ। ভীচ্ছষ্মি িচিত্র এই দ্য, যাহা চনচষদ্ধ ও চনচিত, তাহা চতচন প্রাণাচ্ছন্তও কচিচ্ছতন না। 

দ্য কচব তাাঁহাি িচিত্র সৃষ্ট কচিয়াচ্ছেন, দ্স কচব কখনই তাাঁহাি মুখ চদয়া এ কথা বাচহি 

কচ্ছিন নাই। 
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চতুর্থ পরিট্ছেদ—খোণ্ডবদোহ 

  

সুভরাহিচ্ছণি পচ্ছি খাণ্ডবদাচ্ছহ কৃচ্ছষ্ণি দর্থন পাই। পাণ্ডচ্ছবিা খাণ্ডবপ্রচ্ছস্থ বাস 

কচিচ্ছতন। তাাঁহাচদচ্ছ্ি িাজিানীি চনকি খাণ্ডব নাচ্ছম এক বৃহৎ অিণয, চেল কৃষ্ণাজুথন তাহা 

দ্ধ  কচ্ছিন। তাহাি বৃত্তান্তচি এই। ্িিা বড় আষাচ্ছঢ় িকম। 

পূবথকাচ্ছল দ্শ্বাতচক নাচ্ছম একজন িাজা চেচ্ছলন। চতচন বড় যাচেক চেচ্ছলন। চিিকালই 

যে কচ্ছিন। তাাঁহাি যে কচিচ্ছত কচিচ্ছত ঋচত্বক্ ব্রাহ্মচ্ছণিা হয়িাণ হইয়া দ্্ল। তাহািা 

আি পাচ্ছি না— সাফ জবাব চদয়া সচিয়া পচড়ল। িাজা তাহাচদ্চ্ছক পীড়াপীচড় কচিচ্ছলন— 

তাহািা বচলল, “এ িকম কাজ আমাচ্ছদি িািা হইচ্ছত পাচ্ছি না— তুচম রুচ্ছরি কাচ্ছে যাও।” 

িাজা রুচ্ছরি কাচ্ছে দ্্চ্ছলন— রুর বচলচ্ছলন, “আমিা যে কচি না— এ কাজ ব্রাহ্মচ্ছণি। 

দুবথাসা এক জন ব্রাহ্মণ আচ্ছেন, চতচন আমািই অংর্— আচম তাাঁহাচ্ছক বচলয়া চদচ্ছতচে।” 

রুচ্ছরি অনুচ্ছিাচ্ছি, দুবথাসা িাজাি যে কচিচ্ছলন। দ্র্ািতি যে— বাি বৎসি িচিয়া 

মমা্ত অচিচ্ছত রৃ্তিািা। চর্ খাইয়া অচিি Dyspepsia উপচস্থত। চতচন ব্রহ্মাি কাচ্ছে চ্য়া 

বচলচ্ছলন, “ঠাকুি! বড় চবপদ, খাইয়া খাইয়া র্িীচ্ছিি বড় গ্লাচন উপচস্থত হইয়াচ্ছে, এখন 

উপায় চক?” ব্রহ্মা দ্য িকম ডা্ত াচি কচিচ্ছলন তাহা Similia Similibus Curanter চহসাচ্ছব। 

চতচন বচলচ্ছলন, “ভাল , খাইয়া যচদ পীড়া হইয়া থাচ্ছক, তচ্ছব আিও খাও। খাণ্ডব বনিা 

খাইয়া দ্ফল—পীড়া আিাম হইচ্ছব।” শুচনয়া অচি খাণ্ডব বন খাইচ্ছত দ্্চ্ছলন। িাচি চদচ্ছক 

হু হু কচিয়া জ্বচলয়া উচঠচ্ছলন। চকন্তু বচ্ছন অচ্ছনক জীবজন্তু বাস কচিত— হাতীিা শুাঁচ্ছড় 

কচিয়া জল আচনল, সাচ্ছপিা ফণা কচিয়া জল আচনল, এই িকম বনবাসী পশুপচ্ষণ্ণ 

চমচলয়া আগুন চনবাইয়া চদল। আগুন সাত বাি জ্বচলচ্ছলন, সাত বাি তাহািা চনবাইল। 

অচি তখন ব্রাহ্মচ্ছণি রূপ িািণ কচিয়া কৃষ্ণাজুথচ্ছনি সম্মুচ্ছখ চ্য়া উপচস্থত হইচ্ছলন। 

বচলচ্ছলন, “আচম বড় দ্পিুক, বড় দ্বর্ী খাই, দ্তামিা আমাচ্ছক খাওয়াইচ্ছত পাি?” তাাঁহািা 

স্বীকৃত হইচ্ছলন। তখন চতচন আত্মপচিিয় চদয়া দ্োি িকচ্ছমি প্রাথথনা জানাইচ্ছলন— “খাণ্ডব 

বনচি খাব। খাইচ্ছত চ্য়াচেলাম, চকন্তু ইন্দ্র আচসয়া বৃচষ্ট কচিয়া আমাচ্ছক চনবাইয়া 
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চদয়াচ্ছে— খাইচ্ছত দ্দয় নাই।” তখন কৃষ্ণাজুথন অে িচিয়া বন দ্পাড়াইচ্ছত দ্্চ্ছলন। ইন্দ্র 

আচসয়া বৃচষ্ট কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন, অজুথচ্ছনি বাচ্ছণি দ্িাচ্ছি বৃচষ্ট বন্ধ হইয়া দ্্ল। দ্সিা চক 

িকচ্ছম হয়, আমিা কচলকাচ্ছলি দ্লাক তাহা বুচয়চ্ছত পাচি না। পাচিচ্ছল, অচতবৃচষ্টচ্ছত ফসল 

ি্ষণাি একিা উপায় কিা যাইচ্ছত পাচিত। যাই দ্হাক—ইন্দ্র িচিয়া যুদ্ধ আি্ভব কচিচ্ছলন। 

সব দ্দবতা অে লইয়া তাাঁহাি সহায় হইচ্ছলন। চকন্তু অজুথনচ্ছক আাঁচিয়া উচঠবাি দ্যা নাই। 

ইন্দ্র পাহাড় েুাঁচড়য়া মাচিচ্ছলন—অজুথন বাচ্ছণি দ্িাচ্ছি পাহাড় কাচিয়া দ্ফচলচ্ছলন। (চবদয,ািা 

এখনকাি চদচ্ছন জানা থাচকচ্ছল দ্িইল ওচ্ছয় িচ্ছনল কচিবাি বড় সুচবিা হইত।) দ্র্ষ ইন্দ্র 

বজ্রপ্রহাচ্ছি উদয,ত— তখন দদববাণী হইল দ্য, ইহািা নিনািায়ণ প্রািীন ঋচষ।* 

দদববাণীিা বড় সুচবিা— দ্ক বচলল, তাি চঠকানা নাই— চকন্তু বচলবাি কথািা প্রকার্ হইয়া 

পচ্ছড়। দদববাণী শুচনয়া দ্দবতািা প্রস্থান কচিচ্ছলন। কৃষ্ণাজুথন স্বেচ্ছি বন দ্পাড়াইচ্ছত 

লাচ্চ্ছলন। আগুচ্ছনি ভচ্ছয় পশুপ্ষণী পলাইচ্ছতচেল, সকলচ্ছক তাাঁহািা মাচিয়া দ্ফচলচ্ছলন। 

তাহাচ্ছদি দ্মদ মাংস খাইয়া অচিি মিাচি ভাল হইল—চবচ্ছষ চবষ্ষণয় হইল—চতচন 

কৃষ্ণাজুথনচ্ছক বি চদচ্ছলন, পিাভূত দ্দবতািা আচসয়াও বি চদচ্ছলন। সকল প্ষণ খুসী হইয়া 

র্চ্ছি দ্্চ্ছলন। 

এরূপ আষাচ্ছঢ় ্চ্ছিি উপি বুচনয়াদ খাড়া কচিয়া ঐচতহাচসক সমাচ্ছলািনায় প্রবৃত্ত 

হইচ্ছল, দ্কবল হাসয,াস্পদ হইচ্ছত হয়—অনয, লাভ নাই। আি আমাচ্ছদি যাহা সমাচ্ছলািয,—

অথথাৎ কৃষ্ণিচিত্র,—তাহাি ভালমি দ্কান কথাই ইহাচ্ছত নাই। যচদ ইহাি দ্কান 

ঐচতহাচসক তাৎপযথ থাচ্ছক, তচ্ছব দ্সিুকু এই দ্য, পাণ্ডবচদচ্ছ্ি িাজিানীি চনকচ্ছি একিা 

বড় বন চেল, দ্সখাচ্ছন অচ্ছনক চহংস্র পশু বাস কচিত, কৃষ্ণাজুথন তাহাচ্ছত আগুন লা্াইয়া, 

চহংস্র পশুচদ্চ্ছক চবনষ্ট কচিয়া জগিতল আবাদ কচিবাি দ্যা্য, কচিয়াচেচ্ছলন। কৃষ্ণাজুথন যচদ 

তাই কচিয়াচেচ্ছলন, তাহাচ্ছত ঐচতহাচসক কীচতথ বা অকীচতথ চকেুই দ্দচখ না। সুিিবচ্ছনি 

আবাদকািীিা চনতয, তাহা কচিয়া থাচ্ছক। 

আমিা স্বীকাি কচি দ্য, এ বয,াখয,ািা চনতান্ত িাল বয়স হুইলচি িিচ্ছণি হইল। চকন্তু 

আমিা দ্য এরূপ একিা তাৎপযথ সূচিত কচিচ্ছত বািয, হইলাম, তাহাি কািণ আচ্ছে। 

খাণ্ডবদাহিা অচিকাংর্ তৃতীয় স্তিান্ত্থত হইচ্ছত পাচ্ছি, চকন্তু স্থূল র্িনাি দ্কান সূিনা দ্য 
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আচদম মহাভািচ্ছত নাই, এ কথা আমিা বচলচ্ছত প্রস্তুত নচহ। পবথসংগ্রহািয,াচ্ছয় এবং 

অনুমমচণকািয,াচ্ছয় ইহাি প্রসগিত আচ্ছে। এই খাণ্ডবদাহ হইচ্ছত সভাপচ্ছবথি উৎপচত্ত। এই 

বনমচ্ছিয, ময়দানব বাস কচিত। দ্সও পুচড়য়া মচিবাি উপমম হইয়াচেল। দ্স অজুথচ্ছনি 

কাচ্ছে প্রাণ চভ্ষণা িাচহয়াচেল ; অজুথনও র্িণা্তচ্ছক ি্ষণা কচিয়াচেচ্ছলন। এই উপকাচ্ছিি 

প্রতুয,পকাি জনয, ময়দানব পাণ্ডবচদচ্ছ্ি অতুয,ৎকৃষ্ট সভা চনমথাণ কচিয়া চদয়াচেচ্ছলন। দ্সই 

সভা লইয়া সভাপচ্ছবথি কথা। 

এখন সভাপবথ অষ্টাদর্ পচ্ছবথি এক পবথ। মহাভািচ্ছতি যুচ্ছদ্ধি বীজ এইখাচ্ছন। ইহা 

এচ্ছকবাচ্ছি বাদ দ্দওয়া যায় না। যচদ তা না যায়, তচ্ছব ইহাি মচ্ছিয, কতিুকু ঐচতহাচসক 

ত্ত্ব চনচহত থাচকচ্ছত পাচ্ছি, তাহা চবিাি কচিয়া দ্দখা উচিত। সভা এবং তদুপলচ্ছ্ষণ 

িাজসূয় যেচ্ছক দ্মৌচলক এবং ঐচতহাচসক বচলয়া গ্রহণ কিাি প্রচত দ্কানই আপচত্ত দ্দখা 

যায় না। যচদ সভা ঐচতহাচসক হইল, তচ্ছব তাহাি চনমথাতা এক জন অবর্য, থাচকচ্ছব। মচ্ছন 

কি, দ্সই কাচি্ি বা এচঞ্জচনয়চ্ছিি নাম ময়। হয়ত দ্স অনাযথবংর্ীয়—এজনয, তাহাচ্ছক 

ময়দানব বচলত। এমন হইচ্ছত পাচ্ছি দ্য, দ্স চবপ্ন  হইয়া অজুথচ্ছনি সাহাচ্ছযয, জীবন লাভ 

কচিয়াচেল, এবং কৃতেতাবর্তঃ এই এচঞ্জচনয়িী কাজিুকু কচিয়া চদয়াচেল। যচদ ইহা 

প্রকৃত হয়, তচ্ছব দ্স দ্য চকরূচ্ছপ চবপ্ন  হইয়া অজুথনকৃত উপকাি প্রাপ্ত হইয়াচেল, দ্স কথা 

দ্কবল খাণ্ডবদাচ্ছহই পাওয়া যায়। অবর্য, স্বীকাি কচিচ্ছত হইচ্ছব দ্য, এ সকলই দ্কবল 

অন্ধকাচ্ছি চঢল মািা। তচ্ছব অচ্ছনক প্রািীন ঐচতহাচসক ত্ত্বই এইরূপ অন্ধকাচ্ছিও চঢল। 

হয়ত, ময়দানচ্ছবি কথািা সমুদায়ই কচবি সৃচষ্ট। তা যাই দ্হৌক, এই উপলচ্ছ্ষণ কচব 

দ্য ভাচ্ছব কৃষ্ণাজুথচ্ছনি িচিত্র সংস্থাচপত কচিয়াচ্ছেন, তাহা বড় মচ্ছনাহি। তাহা না চলচখয়া 

থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া অজুথনচ্ছক বচলচ্ছলন, “আপচন আমাচ্ছক পচিত্রাণ 

কচিয়াচ্ছেন, অতএব আো করুন, আপনাি চক প্রতুয,পকাি কচিব?” অজুথন চকেু 

প্রতুয,পকাি িাচহচ্ছলন না, দ্কবল প্রীচত চভ্ষণা কচিচ্ছলন। চকন্তু ময়দানব োচ্ছড় না; চকেু 

কাজ না কচিয়া যাইচ্ছব না। তখন অজুথন তাাঁহাচ্ছক বচলচ্ছলন,— 

“দ্হ কৃতে! তুচম আস্ন মৃতুয, হইচ্ছত ি্ষণা পাইয়াে বচলয়া আমাি প্রতুয,পকাি কচিচ্ছত 

ইো কচিচ্ছতে, এই চনচমত্ত দ্তামাি িািা দ্কান কমথ স্পন্ন  কচিয়া লইচ্ছত ইো হয় না।” 
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ইহাই চনষ্কাম িমথ ; খ্রীষ্টান ইউচ্ছিাচ্ছপ ইহা নাই। বাইচ্ছবল দ্য িমথ অনুোত হইয়াচ্ছে, 

স্ব্থ বা শশ্বাি-প্রীচত তাহাি কাময,। আমিা এ সকল পচিতয,া্ কচিয়া পা্াত্তয, গ্রন্থ হইচ্ছত 

দ্য িমথ ও নীচত চর্্ষণা কচিচ্ছত যাই, আমাচ্ছদি চবচ্ছবিনায় দ্সিা আমাচ্ছদি দুভথা্য,। 

অজুথনবাচ্ছকয,ি অপিাচ্ছিথ এই চনষ্কাম িমথ আিও স্পষ্ট হইচ্ছতচ্ছে। ময় যচদ চকেু কাজ কচিচ্ছত 

পাচিচ্ছল মচ্ছন সুখী হয়, তচ্ছব দ্স সুখ হইচ্ছত অজুথন তাহাচ্ছক বচঞ্চত কচিচ্ছত অচনেুক। 

অতএব চতচন বচলচ্ছত লাচ্চ্ছলন,— 

“দ্তামাি অচভলাষ দ্য বয,থথ হয়, ইহাও আমাি অচভচ্ছপ্রত নচ্ছহ। অতএব তুচম কৃচ্ছষ্ণি 

দ্কান কমথ কি, তাহা হইচ্ছলই আমাি প্রতুয,পকাি কিা হইচ্ছব।” 

অথথাৎ, দ্তামাি িািা যচদ কাজ লইচ্ছত হয়, তচ্ছব দ্সও পচ্ছিি কাজ। আপনাি কাজ 

লওয়া হইচ্ছব না। 

তখন ময় কৃষ্ণচ্ছক অনুচ্ছিাি কচিচ্ছলন—চকেু কাজ কচিচ্ছত আচ্ছদর্ কি। ময় 

“দানবকুচ্ছলি চবশ্বাকমথা”—বা িীফ এচঞ্জচনয়ি। কৃষ্ণও তাাঁহাচ্ছক আপনাি কাজ কচিচ্ছত 

আচ্ছদর্ কচিচ্ছলন না। বচলচ্ছলন, “যুচিচিচ্ছিি একিা সভা চনমথাণ কি। এমন সভা ্চড়চ্ছব, 

মনুচ্ছষয, দ্যন তাহাি অনুকিণ কচিচ্ছত না পাচ্ছি।”  

ইহা কৃচ্ছষ্ণি চনচ্ছজি কাজ নচ্ছহ—অথি চনচ্ছজি কাজ বচ্ছি। আমিা পূচ্ছবথ বচলয়াচে, 

কৃষ্ণস্বজীবচ্ছন দুইচি কাযথ উচেষ্ট কচিয়াচেচ্ছলন—িমথপ্রিাি এবং িমথিাজয,সংস্থাপন। 

িমথপ্রিাচ্ছিি কথা এখনও বড় উচ্ছঠ নাই। এই সভা চনমথাণ িমথিাজয,সংস্থাপচ্ছনি প্রথম সূত্র। 

এইখাচ্ছনই তাাঁহাি এই অচভসচন্ধি প্রথম পচিিয় পাওয়া যায়। যুচিচিচ্ছিি সভা চনমথাণ 

হইচ্ছত দ্য সকল র্িনাবলী হইল, দ্র্চ্ছষ তাহা িমথিাজয,সংস্থাপচ্ছন পচিণত হইল। 

িমথিাজয,সংস্থাপন, জ্চ্ছতি কাজ ; চকন্তু যখন তাহা কৃচ্ছষ্ণি উচ্ছের্য,, তখন এ 

সভাসংস্থাপন তাাঁহাি চনচ্ছজি কাজ। 

্ত অিয,াচ্ছয় সমাজসংস্কিচ্ছণি কথািা উচঠয়াচেল। আমিা বচলয়াচে দ্য, চতচন 

সমাজসংস্থাপন বা Social Reformer হইবাি প্রয়াস পান নাই। দ্দচ্ছর্ি দনচতক এবং 

িাজবনচতক পুনজথীবন (Moral and Political Regeneration), িমথপ্রিাি এবং 

িমথিাজয,সংস্থাপন, ইহাই তাাঁহাি উচ্ছের্য,। ইহা র্চিচ্ছল সমাজসংস্কাি আপচন র্চিয়া উচ্ছঠ—
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ইহা না র্চিচ্ছল সমাজসংস্কাি দ্কান মচ্ছতই র্চিচ্ছব না। আদর্থ মনুষয, তাহা জাচনচ্ছতন,—

জাচনচ্ছতন, ্ াচ্ছেি পাি না কচিয়া দ্কবল একিা ডাচ্ছল জল দ্সচিচ্ছল ফল িচ্ছি না। আমিা 

তাহা জাচন না–আমিা তাই সমাজসংস্কিণচ্ছক একিা পৃথক চজচনস বচলয়া খাড়া কচিয়া 

্ণ্ডচ্ছ্াল উপচস্থত কচি। আমাচ্ছদি খয,াচতচপ্রয়তাই ইহাি এক কািণ। সমাজসংস্কািক 

হইয়া দাাঁড়াইচ্ছল হঠাৎ খয,াচতলাভ কিা যায়—চবচ্ছর্ষ সংস্কিণপদ্ধচতিা যচদ ইংচ্ছিচজ 

িিচ্ছনি হয়। আি যাি কাজ নাই, হুজুক তাি বড় ভাল লাচ্ছ্। সমাজসংস্কিণ আি চকেুই 

হউক বা না হউক, একিা হুজুক বচ্ছি। হুজুক বড় আচ্ছমাচ্ছদি চজচনস। এই সম্প্রদাচ্ছয়ি 

দ্লাকচদ্চ্ছক আমিা চজোসা কচি, িচ্ছমথি উ্ন চত বয,তীত সমাজসংস্কাি চকচ্ছসি দ্জাচ্ছি 

হইচ্ছব। িাজবনচতক উ্ন চতিও মূল িচ্ছমথি উ্ন চত। অতএব সকচ্ছল চমচলয়া িচ্ছমথি উ্ন চতচ্ছত 

মন দাও। তাহা হইচ্ছল আি সমাজসংস্কিচ্ছণি পৃথক্ দ্িষ্টা কচিচ্ছত হইচ্ছব না। তা না 

কচিচ্ছল, চকেুচ্ছতই সমাজসংস্কাি হইচ্ছব না। তাই আদর্থ মনুষয, মালাবাচি হইবাি দ্িষ্টা 

কচ্ছিন নাই। 

  

———————— 

* পাঠক দ্দচখয়াচ্ছেন, এক স্থাচ্ছন কৃষ্ণ চবষু্ণি দ্কর্; এখাচ্ছন প্রািীন ঋচষ, আবাি 

দ্দচখব, চতচন চবষু্ণি অবতাি। এ কথাি সামঞ্জসয,চ্ছিষ্টায় বা খণ্ডচ্ছন আমাচ্ছদি দ্কান 

প্রচ্ছয়াজন নাই। কৃষ্ণিচিত্রই আমাচ্ছদি সমাচ্ছলািয,। 
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পঞ্চম পরিট্ছেদ—কৃট্ষ্ণি মোনরবকতো 

কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি এই সমাচ্ছলািনায় আচম কৃচ্ছষ্ণি দ্কবল মানুষী প্রকৃচতিই সমাচ্ছলািনা 

কচিচ্ছতচে। চতচন শশ্বাি চক না, তাহা আচম চকেু বচলচ্ছতচে না। দ্স কথাি সচ্ছগিত পাঠচ্ছকি 

দ্কান সম্বন্ধ নাই। দ্কন না, আমাি যচদ দ্সই মত হয়, তবু আচম পাঠকচ্ছক দ্স মত গ্রহণ 

কচিচ্ছত বচলচ্ছতচে না। গ্রহণ কিা না কিা, পাঠচ্ছকি চনচ্ছজি বুচদ্ধি ও চিচ্ছত্তি উপি চনভথি 

কচ্ছি, অনুচ্ছিাি িচ্ছল না। স্ব্থ দ্জলখানা নচ্ছহ—তাহাি দ্য একচি দব ফিক নাই, এ কথা 

আচম মচ্ছন কচি না। িমথ এক বস্তু বচ্ছি, চকন্তু তাহাি চনকচ্ছি দ্পৌচেবাি অচ্ছনক পথ আচ্ছে—

কৃষ্ণভ্ত  এবং খ্রীষ্টীয়ান উভচ্ছয়ই দ্সখাচ্ছন দ্পৌাঁচেচ্ছত পাচ্ছি।* অতএব দ্কহ কৃষ্ণিমথ গ্রহণ 

না কচিচ্ছল, আচম তাাঁহাচ্ছক পচতত মচ্ছন কচিব না, এবং ভিসা কচি দ্য, কৃষ্ণচ্ছিষী বা 

প্রািীন দবষ্ণচ্ছবি দল আমাচ্ছক চনিয়্ামী বচলয়া ভাচবচ্ছবন না। 

আমাচ্ছদি এখন বচলবাি কথা এই, আমিা তাাঁহাি মানুষী প্রকৃচতি মাত্র সমাচ্ছলািন 

কচিচ্ছতচে। আমিা তাাঁহাচ্ছক আদর্থ মনুষয, বচলয়াচে। ইহাচ্ছত তাাঁহাি মনুষয,াতীত দ্কান 

প্রকৃচত থাচকচ্ছলও তাহাি চবকার্ মাত্র প্রচতচষদ্ধ হইল। বচলয়াচে, এমন হইচ্ছত পাচ্ছি দ্য, 

শশ্বাি দ্লাকচর্্ষণাথথ আদর্থমনুষয, স্বরূপ দ্লাকালচ্ছয় জেগ্রহণ কচ্ছিন। যচদ তাই হয়, তচ্ছব 

চতচন দ্কবল মানুচষক র্চ্ত চ্ছত, জ্চ্ছত দ্কবল মানুচষক কাযথ কচিচ্ছবন। চতচন কখনও দ্কান 

দ্লাকাতীত র্চ্ত ি িািা দ্কান দ্লৌচকক বা অচ্ছলৌচকক কাযথ চনবথাহ কচিচ্ছবন না। দ্কন না, 

মনুচ্ছষয,ি দ্কান অচ্ছলৌচকক র্চ্ত  নাই। চযচন তাহাি আশ্রয় কচিয়া স্বকাযথ সািন কচিচ্ছলন, 

চতচন আি মনুচ্ছষয,ি আদর্থ হইচ্ছত পাচিচ্ছলন না। দ্য র্চ্ত  মনুচ্ছষয,ি নাই, তাহাি অনুকিণ 

মনুষয, কচিচ্ছব চক প্রকাচ্ছি?# 

অতএব শ্রীকৃষ্ণ শশ্বাচ্ছিি অবতাি হইচ্ছলও তাাঁহাি দ্কান অচ্ছলৌচকক র্চ্ত ি চবকার্ বা 

অমানুষী কাযথচসচদ্ধ স্ভবচ্ছব না। মহাভািচ্ছতি দ্য সকল অংচ্ছর্ কৃচ্ছষ্ণি অচ্ছলৌচকক র্চ্ত ি 

আচ্ছিাপ আচ্ছে, তাহা অমূলক এবং প্রচ্ষণপ্ত চক না, দ্স কথাি চবিাি আমিা যথাস্থাচ্ছন 

কচিব। এ্ষণচ্ছণ আমাচদচ্ছ্ি ব্ত বয, এই দ্য, কৃষ্ণ দ্কাথাও আপনাচ্ছক শশ্বাি বচলয়া পচিিয় 
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দ্দন না।! দ্কাথাও এমন প্রকার্ কচ্ছিন নাই দ্য, তাাঁহাি দ্কান প্রকাি অমানুচষক র্চ্ত  

আচ্ছে। দ্কহ তাাঁহাচ্ছত শশ্বািত্ব আচ্ছিাপ কচিচ্ছল, তখন চতচন দ্স কাথি অনুচ্ছমাদন কচ্ছিন 

নাই, বা এমন দ্কান আিিণ কচ্ছিন নাই, যাহাচ্ছত তাহাচ্ছদি দ্সই চবশ্বাাস দৃঢ়ীকৃত হইচ্ছত 

পাচ্ছি। বিং এক স্থাচ্ছন চতচন স্পষ্টই বচলয়াচ্ছেন, “আচম যথাসািয, পুরুষকাি প্রকার্ কচিচ্ছত 

পাচি, চকন্তু দদচ্ছবি অনুিাচ্ছন আমাি চকেুমাত্র ্ষণমতা নাই।”! !  

চতচন যত্নপূবথক মনুচ্ছষয,াচিত আিাি বয,বহাচ্ছিি অনুিান কচ্ছিন। যাহাি মচ্ছন থাচ্ছক দ্য, 

আচম একিা দ্দবতা বচলয়া পচিচিত হইব, দ্স একিু মনুচ্ছষয,াচিত আিাচ্ছিি উপি িচ্ছড়, 

কৃচ্ছষ্ণ দ্স ভাব দ্কাথাও লচ্ষণত হয় না। এই সকল কথাি উদািহণস্বরূপ চতচন খাণ্ডবদাচ্ছহি 

পি যুচিচিিাচদি চনকি চবদায় গ্রহণ কচিয়া, যখন িািকা যাত্রা কচ্ছিন, তখন চতচন দ্যরূপ 

আিিণ কচিয়াচেচ্ছলন, তাহাি বণথনা উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে। উহা অতয,ন্ত মানুচষক। 

“দবর্্পনায়ন কচহচ্ছলন, ভ্বান্ বাসুচ্ছদব পিম প্রীত পাণ্ডব্ণ কতৃথক অচভপূচজত 

হইয়া চকয়চেন খাণ্ডবগ্রচ্ছস্থ বাস কচিচ্ছলন। পচিচ্ছর্চ্ছষ চপতৃদর্থচ্ছন সাচতর্য় উৎসুক হইয়া 

স্বভবচ্ছন ্মন কচিচ্ছত চনতান্ত অচভলাষী হইচ্ছলন। চতচন প্রথমতঃ িমথিাজ যুচিচিিচ্ছক 

আমত্রিতণ কচিয়া প্াৎ স্বীয় চপতৃষবসা কুন্তী দ্দবীি িিণবিনা কচিচ্ছলন। তখন বাসুচ্ছদব, 

সা্ষণাৎকিণমানচ্ছস স্বীয় ভচ্নী সুভরাি সমীচ্ছপ উপচস্থত হইয়া, অথথযু্ত  যথাথথ চহতকি 

অিা্ষণি ও অখণ্ডনীয় বাচ্ছকয, তাাঁহাচ্ছক নানাপ্রকাি বুয়াইচ্ছলন। ভরভাচষণী ভরাও তাাঁহাচ্ছক 

জননী প্রভৃচত স্বজনসমীচ্ছপ চবোপনীয় বাকয, সমুদায় কচহয়া চদয়া বািংবাি পূজা ও 

অচভবাদন কচিচ্ছলন। বৃচষ্ণবংর্াবতংস কৃষ্ণ তাাঁহাি চনকি চবদায় লইয়া দ্রৌপদী ও 

দ্িৌচ্ছময,ি সচহত সা্ষণাৎ কচিচ্ছলন। দ্িৌময,চ্ছক যথাচবচি বিন ও দ্রৌপদীচ্ছক স্ভবাষণ ও 

আমত্রিতণ কচিয়া অজুথনসমচভবয,াহাচ্ছি তথা হইচ্ছত যুচিচিিাচদ ভ্রাতৃিতুষ্টচ্ছয়ি চনকি উপচস্থত 

হইচ্ছলন। তথায় ভ্বান্ বাসুচ্ছদব পঞ্চপাণ্ডবকতৃথক দ্বচষ্টত হইয়া অমি্ণ—পচিবৃত 

মচ্ছহচ্ছন্দ্রি নয,ায় দ্র্াভা পাইচ্ছত লাচ্চ্ছলন। 

তৎপচ্ছি কৃষ্ণ যাত্রাকাচ্ছলাচিত কাযথ কচিবাি মানচ্ছস স্নানাচ্ছন্ত অলঙ্কাি পচিিান কচিয়া 

মালা জপ, নমস্কাি ও নানাচবি ্ন্ধরবয, িািা দ্দব ও চিজ্চ্ছণি পূজা সমািা কচিচ্ছলন। 

চতচন মচ্ছম মচ্ছম তৎকাচ্ছলাচিত সমস্ত কাযথ সমািা কচিয়া স্বপুি ্মচ্ছনাচ্ছদয,াচ্ছ্ 
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বচহঃক্ষণায় চবচন্থত হইচ্ছলন। স্বচস্তবািক ব্রাহ্মণ্ণ দচিপাত্র স্থলপু্প  ও অ্ষণত প্রভৃচত 

মাগিতলয, বস্তু হচ্ছস্ত কচিয়া তথায় উপচস্থত চেচ্ছলন। বাসুচ্ছদব তাাঁহাচদ্চ্ছক িনদানপূবথক 

প্রদচ্ষণণ কচিচ্ছলন। পচ্ছি অতুয,ৎকৃষ্ট চতচথন্ষণত্রযু্ত  মুহূচ্ছতথ ্দা িম অচস র্াগিতথ প্রভৃচত 

অের্েপচিবৃত ্রুড়চ্ছকতন বায়ুচ্ছব্্ামী কাঞ্চনময় িচ্ছথ আচ্ছিাহণ কচিয়া স্বপুচ্ছি ্মন 

কচিচ্ছতচ্ছেন, এমন সমচ্ছয় মহািাজ যুচিচিি দ্স্নহপিতত্রিত হইয়া দ্সই িচ্ছথ আচ্ছিাহণপূবথক 

দারুক সািচথচ্ছক তৎস্থান হইচ্ছত স্থানান্তচ্ছি উপচ্ছবর্ন কিাইয়া স্বয়ং সািচথ হইয়া বল ্ া 

গ্রহণ কচিচ্ছলন। মহাবাহু অজুথনও তাহাচ্ছত আচ্ছিাহণ কচিয়া স্বণথদণ্ডচবিাচজত দ্শ্বাত িামি 

গ্রহণপূবথক শ্রীকৃষ্ণচ্ছক বীজন কিতঃ প্রদচ্ষণণ কচিচ্ছলন। মহাবলপিামান্ত ভীমচ্ছসন নকুল 

এবং সহচ্ছদব, ঋচত্বক্ ও পুচ্ছিাচহত্ণ সমচভবয,াহাচ্ছি তাাঁহাি অনু্মন কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। 

র্ত্রুবলান্তক বাসুচ্ছদব যুচিচিিাচদ ভ্রাতৃ্ণ কতৃথক অনু্ময,মান হইয়া চর্ষয,্ণানু্ত গুরুি 

নয,ায় দ্র্াভা পাইচ্ছত লাচ্চ্ছলন। চতচন অজুথনচ্ছক আমত্রিতণ ও ্াঢ় আচলগিতন, যুচিচিি ও 

ভীমচ্ছসনচ্ছক পূজা এবং নকুল ও সহচ্ছদবচ্ছক স্ভবাষণ কচিচ্ছলন। যুচিচিি ভীমচ্ছসন ও অজুথন 

তাাঁহাচ্ছক আচলগিতন এবং নকুল ও সহচ্ছদব তাাঁহাচ্ছক অচভবাদন কচিচ্ছলন। তৎপচ্ছি মচ্ছম 

মচ্ছম অিথ দ্যাজন ্মন কচিয়া র্ত্রুচনসূদন কৃষ্ণ যুচিচিিচ্ছক আমত্রিতণ কিতঃ প্রচতচনবৃত্ত 

হউন বচলয়া তাাঁহাি পাদিয় গ্রহণ কিচ্ছলন। িমথিাজ যুচিচিি িিণপচতত পচততপাবন 

কমলচ্ছলািন কৃষ্ণচ্ছক উত্থাচপত কচিয়া তাাঁহাি মস্তকাঘ্রাণপূবথক স্বভবচ্ছন ্মন কচিচ্ছত 

অনুমচত কচিচ্ছলন। তখন ভ্বান্ বাসুচ্ছদব পাণ্ডব্চ্ছণি সচহত যথাচবচি প্রচতো কিতঃ 

অচত কচ্ছষ্ট তাাঁহাচদ্চ্ছক প্রচতচনবৃত্ত কচিয়া অমিাবতীপ্রচস্থত মচ্ছহচ্ছন্দ্রি নয,ায় িািাবতী 

প্রচত্মন কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। পাণ্ডব্ণ যত্ষণণ কৃষ্ণচ্ছক দ্দচখচ্ছত পাইচ্ছলন, তত্ষণণ 

তাাঁহািা চনচ্ছমষরূ্নয, নয়চ্ছন তাাঁহাচ্ছক চনিী্ষণণ ও মচ্ছন মচ্ছন তাাঁহাি অনু্মন কচিচ্ছত 

লাচ্চ্ছলন। কৃষ্ণচ্ছক দ্দচখয়া তাাঁহাচদচ্ছ্ি মন পচিতৃপ্ত না হইচ্ছত হইচ্ছতই চতচন তাাঁহাচদচ্ছ্ি 

দৃচষ্টপচ্ছথি বচহভূথত হইচ্ছলন। তখন পাণ্ডব্ণ কৃষ্ণদর্থচ্ছন চনতান্ত চনিার্ হইয়া তচিষচয়ণী 

চিন্তা কচিচ্ছত কচিচ্ছত স্বপুচ্ছি প্রচতচনবৃত্ত হইচ্ছলন। দ্দবকীনিন কৃষ্ণও অনু্ামী মহাবীি 

সচহত এবং দারুক সািচথি সচহত দ্ব্বান্ ্রুচ্ছড়ি নয,ায় সত্বচ্ছি িািকাপুচ্ছি সমুপচস্থত 

হইচ্ছলন। িমথিাজ যুচিচিি ভ্রাতৃ্ণ সমচভবয,াহাচ্ছি সুহৃ্জননপচিবৃত হইয়া স্বপুচ্ছি প্রচ্ছবর্ 
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কচিচ্ছলন, এবং ভ্রাতা পুত্র ও বনু্ধচদ্চ্ছক চবদায় চদয়া দ্রৌপদীি সচহত আচ্ছমাদ প্রচ্ছমাচ্ছদ 

কালচ্ছ্ষণপ কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। এ চদচ্ছক কৃষ্ণও পিম আহ্লাচদতচিচ্ছত্ত িািকাপুচ্ছি প্রচ্ছবর্ 

কচিচ্ছলন। উগ্রচ্ছসন প্রভৃচত যদুচ্ছশ্রি্ণ তাাঁহাি পূজা কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। বাসুচ্ছদব পুিপ্রচ্ছবর্ 

কচিয়া অচ্ছগ্র বৃদ্ধ চপতা, আহুক ও যর্চস্বনী মাতাচ্ছক, পচ্ছি বলভরচ্ছক অচভবাদন কচিচ্ছলন। 

অনন্তি চতচন প্রদুয,ম্ন র্াম্ব চনর্ঠ িারুচ্ছদষ্ণ ্দ অচনরুদ্ধ ও ভানুচ্ছক আচলগিতন কচিয়া 

বৃদ্ধ্চ্ছণি অনুমচত গ্রহণপূবথক রুচিণীি ভবচ্ছন উপচস্থত হইচ্ছলন। ”  

  

————————— 

* “িমথি অসংখয, িাি। দ্য দ্কান প্রকাচ্ছি হউক, িচ্ছমথি অনুিান কচিচ্ছল উহা কদাচপ 

চনষ্ফল হয় না।”-মহাভািত, র্াচন্তপবথ, ১৭৪ অ।  

# “We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting 
him where he can be no example to us at all. Let no fear losing the dear great truth 
of the divinity of Jesus make you lose the dear great truth of the humanity of 
Jesus. He took upon himself our nature; as a man of the like passions, he fought 
that terrible fight in the wildereness; year by year, as an innocent man, was he 
persecuted by narrow-hearted Jews; and his was a humanity whose virtue was 
pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature; a 
humanity which, though given up to death on the cross, expressed all that is within 
the capacity of our own humanity; and if we really follow him we shall be holy 
even as he is holy.” 
Sermon by Dr. Brookly, delivered at Trinity Church, Boston, March 29th, 1885. 

শ্রীকৃষ্ণ সম্বচ্ছন্ধ আচম চঠক এই কথা বচল। 

! দ্য দুই এক স্থাচ্ছন এরূপ কথা আচ্ছে, দ্স সকল অংর্ দ্য প্রচ্ষণপ্ত, তাহাও যথাস্থাচ্ছন 

আমিা প্রমাণীকৃত কচিব। 

!! অহং চহ তৎ কচিষয,াচম পিং পুরুষকািতঃ। 

দদবং তু ন ময়া র্কয,ং কমথ কতুথং কথঞ্চন || 

উচ্ছেয,া্পবথ, ৭৮ অিয,ায়। 
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ষি পরিট্ছেদ—জিোসন্ধবট্ধ্ি পিোমর্থ 

  

এ চদচ্ছক সভাচনমথাণ হইল। যুচিচিচ্ছিি িাজসূয় যে কচিবাি প্রস্তাব হইল। সকচ্ছলই 

দ্স চবষচ্ছয় মত কচিল চকন্তু যুচিচিি কৃচ্ছষ্ণি মত বয,তীত তাহাচ্ছত প্রবৃত্ত হইচ্ছত অচনেুক—

দ্কন না, কৃষ্ণই নীচতে। অতএব চতচন কৃষ্ণচ্ছক আচনচ্ছত পাঠাইচ্ছলন। কৃষ্ণও 

সংবাদপ্রাচপ্তমাত্র খাণ্ডবপ্রচ্ছস্থ উপচস্থত হইচ্ছলন। 

িাজসূচ্ছয়ি অনুিান সম্বচ্ছন্ধ যুচিচিি কৃষ্ণচ্ছক বচলচ্ছতচ্ছেন:— 

“আচম িাজসূয় যে কচিচ্ছত অচভলাষ কচিয়াচে। ঐ যে দ্কবল ইো কচিচ্ছলই 

স্পন্ন  হয় এমত নচ্ছহ। দ্য রূচ্ছপ উহা স্পন্ন  হয়, তাহা দ্তামাি সুচবচদত আচ্ছে। দ্দখ, দ্য 

বয,চ্ত চ্ছত সকলই স্ভবব, দ্য বয,চ্ত  সবথত্র পূজয,, এবং চযচন সমুদায় পৃচথবীি শশ্বাি, দ্সই 

বয,চ্ত ই িাজসুয়ানুিাচ্ছনি উপযু্ত  পাত্র।” 

কৃষ্ণচ্ছক যুচিচিচ্ছিি এই কথাই চজোসয,। তাাঁহাি চজোসয, এই দ্য—“আচম চক 

দ্সইরূপ বয,চ্ত ? আমাচ্ছত চক সকলই স্ভবব? আচম চক সবথত্রই পূজয,, এবং সমুদায় পৃচথবীি 

শশ্বাি?” যুচিচিি ভ্রাতৃ্চ্ছণি ভুজবচ্ছল একজন বড় িাজা হইয়া উচঠয়াচ্ছেন বচ্ছি, চকন্তু চতচন 

এমন একিা দ্লাক হইয়াচ্ছেন চক দ্য, িাজসূচ্ছয়ি অনুিান কচ্ছিন? আচম কত বড় দ্লাক, 

তাহাি চঠক মাপ দ্কহই আপনা আপচন পায় না। দাচ্ভবক ও দুিাত্মা্ণ খুব বড় 

মাপকাচঠচ্ছত আপনাচ্ছক মাচপয়া আপনাি মহ্ত্ব সম্বচ্ছন্ধ কৃতচন্য় হইয়া সন্তুষ্টচিচ্ছত্ত বচসয়া 

থাচ্ছক, চকন্তু যুচিচিচ্ছিি নয,ায় সাবিান ও চবনয়স্পন্ন  বয,চ্ত ি তাহা স্ভবব নচ্ছহ। চতচন মচ্ছন 

মচ্ছন বুচয়চ্ছতচ্ছেন বচ্ছি দ্য, আচম খুব বড় িাজা হইয়াচে, চকন্তু আপনাি কৃত আত্মমাচ্ছন 

তাাঁহাি বড় চবশ্বাাস হইচ্ছতচ্ছে না। চতচন আপনাি মচত্রিত্ণ ও ভীমাজুথনাচদ অনুজ্ণচ্ছক 

ডাচকয়া চজোসা কচিয়াচেচ্ছলন,—“দ্কমন, আচম িাজসূয় যে কচিচ্ছত পাচি চক?” তাাঁহািা 

বচলয়াচ্ছেন—“হা, অবর্য, পাি। তুচম তাি দ্যা্য, পাত্র।” দ্িৌময, দিপায়নাচদ ঋচষ্ণচ্ছক 

ডাচকয়া চজোসা কচিয়াচেচ্ছলন, “দ্কমন, আচম চক িাজসূয় পাচি?” তাাঁহািাও 

বচলয়াচেচ্ছলন, “পাি। তুচম িাজসূয়ানুিাচ্ছনি উপযু্ত  পাত্র।” তথাচপ সাবিান 1] 
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যুচিচিচ্ছিি মন চন্ন্ত হইল না। অজুথন হউন, বয,াস হউন,—যুচিচিচ্ছিি চনকি পচিচিত 

বয,চ্ত চদচ্ছ্ি মচ্ছিয, চযচন সবথাচ্ছপ্ষণা দ্শ্রি, তাাঁহাি কাচ্ছে এ কথাি উত্তি না শুচনচ্ছল 

যুচিচিচ্ছিি সচ্ছিহ যায় না। তাই “মহাবাহু সবথচ্ছলাচ্ছকাত্তম” কৃচ্ছষ্ণি সচহত পিামর্থ কচিচ্ছত 

চস্থি কচিচ্ছলন। ভাচবচ্ছলন, “কৃষ্ণ সবথে ও সবথকৃৎ, চতচন অবর্য,ই আমাচ্ছক সৎপিামর্থ 

চদচ্ছবন।” তাই চতচন কৃষ্ণচ্ছক আচনচ্ছত দ্লাক পাঠাইয়াচেচ্ছলন, এবং কৃষ্ণ আচসচ্ছল তাই 

তাাঁহাচ্ছক পূচ্ছবথাদৃ্ধত কথা চজোসা কচিচ্ছতচ্ছেন। দ্কন তাাঁহাচ্ছক চজোসা কচিচ্ছতচ্ছেন, তাহাও 

কৃষ্ণচ্ছক খুচলয়া বচলচ্ছতচ্ছেন। 

“আমাি অনয,ানয, সুহৃদ ্ ণ আমাচ্ছক ঐ যে কচিচ্ছত পিামর্থ চদয়াচ্ছেন, চকন্তু আচম 

দ্তামাি পিামর্থ না লইয়া উহাি অনুিান কচিচ্ছত চন্য় কচি নাই। দ্হ কৃষ্ণ! দ্কান দ্কান 

বয,চ্ত  বনু্ধতাি চনচমত্ত দ্দাচ্ছষাচ্ছঘাষণ কচ্ছিন না। দ্কহ দ্কহ স্বাথথপি হইয়া চপ্রয়বাকয, 

কচ্ছহন। দ্কহ বা যাহাচ্ছত আপনাি চহত হয়, তাহাই চপ্রয় বচলয়া দ্বাি কচ্ছিন। দ্হ মহাত্মন! 

এই পৃচথবী মচ্ছিয, উ্ত  প্রকাি দ্লাকই অচিক, সুতিাং তাহাচ্ছদি পিামর্থ লইয়া দ্কান 

কাযথ কিা যায় না। তুচম উ্ত  দ্দাষিচহত ও কাম-চ্ছমাি-চববচজথত; অতএব আমাচ্ছক যথাথথ 

পিামর্থ প্রদান কি।” 

পাঠক দ্দখুন, কৃচ্ছষ্ণি আত্মীয়্ণ যাাঁহািা প্রতয,হ তাাঁহাি কাযথকলাপ দ্দচখচ্ছতন, 

তাাঁহািা কৃষ্ণচ্ছক চক ভাচবচ্ছতন। 2] আি এখন আমিা তাাঁহাচ্ছক চক ভাচব। তাাঁহািা জাচনচ্ছতন, 

কৃষ্ণ কাম-চ্ছমাি-চববচজথত, সবথাচ্ছপ্ষণা সতয,বাদী, সবথচ্ছদাষিচহত, সবথচ্ছলাচ্ছকাত্তম, সবথে 

ও সবথকৃৎ,—আমিা জাচন, চতচন ল্পনি, ননীমাখনচ্ছিাি, কুিমী, চমথয,াবাদী, চিপুবর্ীভূত 

এবং অনয,ানয, দ্দাষযু্ত । চযচন িচ্ছমথি িিমাদর্থ বচলয়া প্রািীন গ্রচ্ছন্থ পচিচিত, তাাঁহাচ্ছক দ্য 

জাচত এ পচ্ছদ অবনত কচিয়াচ্ছে, দ্স জাচতি মচ্ছিয, দ্য িমথচ্ছলাপ হইচ্ছব, চবচিত্র চক? 

যুচিচিি যাহা ভাচবয়াচেচ্ছলন, চঠক তাহাই র্চিল; দ্য অচপ্রয় সতয,বাকয, আি দ্কহই 

যুচিচিিচ্ছক বচ্ছল নাই, কৃষ্ণ তাহা বচলচ্ছলন। চমষ্ট কথাি আবিণ চদয়া যুচিচিিচ্ছক চতচন 

বচলচ্ছলন, “তুচম িাজসূচ্ছয়ি অচিকািী নও, দ্কন না, সম্রাট্ চভ্ন  িাজসূচ্ছয়ি অচিকাি হয় 

না, তুচম সম্রাি নও। ম্িাচিপচত জিাসন্ধ এখন সম্রাট্। তাহাচ্ছক জয় না কচিচ্ছল তুচম 

িাজসূচ্ছয়ি অচিকািী হইচ্ছত পাি না ও স্পন্ন  কচিচ্ছত পাচিচ্ছব না।”  

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (চতুর্থ খণ্ড) ।         প্রবন্ধ 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যাাঁহািা কৃষ্ণচ্ছক স্বাথথপি ও কুিমী ভাচ্ছবন, তাাঁহািা এই কথা শুচনয়া বচলচ্ছবন, “এ 

কৃচ্ছষ্ণি মতই কথািা হইল বচ্ছি। জিাসন্ধ কৃচ্ছষ্ণি পূবথর্ত্রু, কৃষ্ণ চনচ্ছজ তাাঁহাচ্ছক আাঁচিয়া 

উচঠচ্ছত পাচ্ছিন নাই; এখন সুচ্ছযা্ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবচদচ্ছ্ি িািা তাহাি বি-সািন 

কচিয়া আপনাি ইষ্টচসচদ্ধি দ্িষ্টায় এই পিামর্থিা চদচ্ছলন।”  

চকন্তু আিও একিু কথা বাচক আচ্ছে। জিাসন্ধ সম্রাট্, চকন্তু দতমুিলগিতগ্  বা প্রথম 

দ্নচ্ছপাচলয়চ্ছনি নয,ায় অতয,ািািকািী সম্রাট্। পৃচথবী তাহাি অতয,ািাচ্ছি প্রপীচড়ত। জিাসন্ধ 

িাজসূয়যোথথ প্রচতো কচিয়া, “বাহুবচ্ছল সমস্ত ভূপচত্ণচ্ছক পিাজয় কচিয়া চসংহ দ্যমন 

পবথতকিি-মচ্ছিয, কচি্ণচ্ছক বদ্ধ িাচ্ছখ, দ্সইরূপ তাাঁহাচদ্চ্ছক চ্চিদুচ্ছ্থ বদ্ধ িাচখয়াচ্ছে।” 

িাজ্ণচ্ছক কািাবদ্ধ কচিয়া িাখাি আি এক ভয়ানক তাৎপযথ চেল। জিাসচ্ছন্ধি অচভপ্রায়, 

দ্সই সমানীত িাজ্ণচ্ছক যেকাচ্ছল দ্স মহাচ্ছদচ্ছবি চনকি বচল চদচ্ছব। পূচ্ছবথ দ্য যেকাচ্ছল 

দ্কহ কখনও নিবচল চদত, তাহা ইচতহাসে পাঠকচ্ছক বচলচ্ছত হইচ্ছব না। 3] কৃষ্ণ 

যুচিচিিচ্ছক বচলচ্ছতচ্ছেন, 

“দ্হ ভিতকুলপ্রদীপ! বচলপ্রদানাথথ সমানীত ভূপচত্ণ দ্প্রাচ্ষণপ্ত ও প্রমৃষ্ট হইয়া 

পশুচদচ্ছ্ি নয,ায় পশুপচতি ্ৃচ্ছহ বাস কিতঃ অচত কচ্ছষ্ট জীবন িািণ কচিচ্ছতচ্ছেন। দুিাত্মা 

জিাসন্ধ তাাঁহাচদ্চ্ছক অচিিাৎ দ্েদন কচিচ্ছব, এই চনচমত্ত আচম তাহাি সচহত যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত 

হইচ্ছত উপচ্ছদর্ চদচ্ছতচে। ঐ দুিাত্মা ষড়র্ীচত জন ভূপচতচ্ছক আনয়ন কচিয়াচ্ছে, দ্কবল 

িতুদথর্ জচ্ছনি অপ্রতুল আচ্ছে; িতুদথর্ জন আনীত হইচ্ছলই ঐ নৃপািম উহাচ্ছদি সকলচ্ছক 

এককাচ্ছল সংহাি কচিচ্ছব। দ্হ িমথাত্মন্! এ্ষণচ্ছণ দ্য বয,চ্ত  দুিাত্মা জিাসচ্ছন্ধি ঐ মূি কচ্ছমথ 

চবঘ্ন উৎপাদন কচিচ্ছত পাচিচ্ছবন, তাহাি যচ্ছর্ািাচর্ ভূমণ্ডচ্ছল দ্দদীপয,মান হইচ্ছব, এবং চযচন 

উহাচ্ছক জয় কচিচ্ছত পাচিচ্ছবন, চতচন চন্য় সাম্রাজয, লাভ কচিচ্ছবন।”  

অতএব জিাসন্ধবচ্ছিি জনয, যুচিচিিচ্ছক কৃষ্ণ দ্য পিামর্থ চদচ্ছলন, তাহাি উচ্ছের্য,, 

কৃচ্ছষ্ণি চনচ্ছজি চহত নচ্ছহ;—যুচিচিচ্ছিিও যচদও তাহাচ্ছত ইষ্টচসচদ্ধ আচ্ছে, তথাচপ তাহাও 

প্রিানতঃ ঐ পিামচ্ছর্থি উচ্ছের্য, নচ্ছহ; উহাি উচ্ছের্য, কািারুদ্ধ িাজমণ্ডলীি চহত-

জিাসচ্ছন্ধি অতয,ািািপ্রপীচড়ত ভািতবচ্ছষথি চহত-সািািণ দ্লাচ্ছকি চহত। কৃষ্ণ চনচ্ছজ তখন 

দিবতচ্ছকি দুচ্ছ্থি আশ্রচ্ছয়, জিাসচ্ছন্ধি বাহুি অতীত এবং অচ্ছজয়; জিাসচ্ছন্ধি বচ্ছি তাাঁহাি 
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চনচ্ছজি ইষ্টাচনষ্ট চকেুই চেল না। আি থাচকচ্ছলও, যাহাচ্ছত দ্লাকচহত সাচিত হয়, দ্সই 

পিামর্থ চদচ্ছত চতচন িমথতঃ বািয,—দ্স পিামচ্ছর্থ চনচ্ছজি দ্কান স্বাথথচসচদ্ধ থাচকচ্ছলও দ্সই 

পিামর্থ চদচ্ছত বািয,। এই কাচ্ছযথ দ্লাচ্ছকি চহত সাচিত হইচ্ছব বচ্ছি, চকন্তু ইহাচ্ছত আমািও 

চকেু স্বাথথচসচদ্ধ আচ্ছে,—এমন পিামর্থ চদচ্ছল দ্লাচ্ছক আমাচ্ছক স্বাথথপি মচ্ছন কচিচ্ছব—

অতএব আচম এমন পিামর্থ চদব না;—চযচন এইরূপ ভাচ্ছবন, চতচনই যথাথথ স্বাথথপি এবং 

অিাচমথক, দ্কন না, চতচন আপনাি মযথাদাই ভাচবচ্ছলন, দ্লাচ্ছকি চহত ভাচবচ্ছলন না। চযচন 

দ্স কলঙ্ক সাদচ্ছি মস্তচ্ছক বহন কচিয়া দ্লাচ্ছকি চহতসািন কচ্ছিন, চতচনই আদর্থ িাচমথক। 

শ্রীকৃষ্ণ সবথত্রই আদর্থ িাচমথক। 

যুচিচিি সাবিান বয,চ্ত , সহচ্ছজ জিাসচ্ছন্ধি সচ্ছগিত চববাচ্ছদ িাচজ হইচ্ছলন না। চকন্তু 

ভীচ্ছমি দৃপ্ত দ্তজস্বী ও অজুথচ্ছনি দ্তচ্ছজা্ভথ বাচ্ছকয,, ও কৃচ্ছষ্ণি পিামচ্ছর্থ তাহাচ্ছত দ্র্চ্ছষ 

সম্মত হইচ্ছলন। ভীমাজুথন ও কৃষ্ণ এই চতন জন জিাসন্ধ-জচ্ছয় যাত্রা কচিচ্ছলন। যাহাি 

অ্চণত দ্সনাি ভচ্ছয় প্রবল পিামান্ত বৃচষ্ণবংর্ দিবতচ্ছক আশ্রয় গ্রহণ কচিয়াচেচ্ছলন, চতন 

জন মাত্র জয় কচিচ্ছত যাত্রা কচিচ্ছলন, এ চকরূপ পিামর্থ? এ পিামর্থ কৃচ্ছষ্ণি, এবং এ 

পিামর্থ কৃচ্ছষ্ণি আদর্থিচিত্রানুযায়ী। জিাসন্ধ দুিাত্মা, এজনয, দ্স দণ্ডনীয়, চকন্তু তাহাি 

দসচনচ্ছকিা চক অপিাি কচিয়াচ্ছে দ্য, তাহাি দসচনকচদ্চ্ছক বচ্ছিি জনয, দসনয, লইয়া 

যাইচ্ছত হইচ্ছব? এরূপ সবসনয, যুচ্ছদ্ধ দ্কবল চনিপিািীচদচ্ছ্ি হতয,া, আি হয়ত অপিািীিও 

চনষৃ্কচত; দ্কন না জিাসচ্ছন্ধি দসনয,বল দ্বর্ী, পাণ্ডববসনয, তাহাি সমক্ষণ না হইচ্ছত পাচ্ছি। 

চকন্তু তখনকাি ্ষণচত্রয়্চ্ছণি এই িমথ চেল দ্য, দিিথয, যুচ্ছদ্ধ আহূত হইচ্ছল দ্কহই চবমুখ 

হইচ্ছতন না।* অতএব কৃচ্ছষ্ণি অচভসচন্ধ এই দ্য, অনথথক দ্লাক্ষণয় না কচিয়া, তাাঁহািা 

চতন জন মাত্র জিাসচ্ছন্ধি সম্মুখীন হইয়া তাহাচ্ছক দিিথয, যুচ্ছদ্ধ আহূত কচিচ্ছবন—চতন 

জচ্ছনি মচ্ছিয, একজচ্ছনি সচ্ছগিত যুচ্ছদ্ধ দ্স অবর্য, স্বীকৃত হইচ্ছব। তখন যাহাি র্ািীচিক বল, 

সাহস ও চর্্ষণা দ্বর্ী, দ্সই চজচতচ্ছব। এ চবষচ্ছয় িাচি জচ্ছনই দ্শ্রি। চকন্তু যুদ্ধ সম্বচ্ছন্ধ 

এইরূপ সঙ্কি কচিয়া তাাঁহািা স্নাতক ব্রাহ্মণচ্ছবচ্ছর্ ্ মন কচিচ্ছলন। এ েমচ্ছবর্ দ্কন, তাহা 

বুয়া যায় না। এমন নচ্ছহ দ্য, দ্্াপচ্ছন জিাসন্ধচ্ছক িচিয়া বি কচিবাি তাাঁহাচ্ছদি সঙ্কি 

চেল। তাাঁহািা র্ত্রুভাচ্ছব, িািস্থ দ্ভিী সকল ভি কচিয়া, প্রাকাি দিতয, িূণথ কচিয়া 
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জিাসন্ধসভায় প্রচ্ছবর্ কচিয়াচেচ্ছলন। অতএব দ্্াপন উচ্ছের্য, নচ্ছহ। েমচ্ছবর্ কৃষ্ণাজুথচ্ছনি 

অচ্ছযা্য,। ইহাি পি আিও একচি কাণ্ড, তাহাও দ্র্ািনীয় ও কৃষ্ণাজুথচ্ছনি অচ্ছযা্য, বচলয়াই 

দ্বাি হয়। জিাসচ্ছন্ধি সমীপবতথী হইচ্ছল ভীমাজুথন “চনয়মস্থ” হইচ্ছলন। চনয়মস্থ হইচ্ছল কথা 

কচহচ্ছত নাই। তাাঁহািা দ্কান কথাই কচহচ্ছলন না। সুতিাং জিাসচ্ছন্ধি সচ্ছগিত কথা কচহবাি 

ভাি কৃচ্ছষ্ণি উপি পচড়ল। কৃষ্ণ বচলচ্ছলন, “ইাঁহািা চনয়মস্থ, এ্ষণচ্ছণ কথা কচহচ্ছবন না; 

পূবথিাত্র অতীত হইচ্ছল আপনাি সচহত আলাপ কচিচ্ছবন।” জিাসন্ধ কৃচ্ছষ্ণি বাকয, শ্রবণান্তি 

তাাঁহাচদ্চ্ছক যোলচ্ছয় িাচখয়া স্বীয় ্ৃচ্ছহ ্মন কচিচ্ছলন, এবং অিথিাত্র সমচ্ছয় পুনিায় 

তাাঁহাচ্ছদি সমীচ্ছপ সমুপচস্থত হইচ্ছলন। 

ইহাও একিা কল দ্কৌর্ল। কল দ্কৌর্লিা বড় চবশুদ্ধ িকচ্ছমি নয়—িাতুিী বচ্ছি। 

িমথাত্মাি ইহা দ্যা্য, নচ্ছহ। এ কল দ্কৌর্ল চফচকি ফিীি উচ্ছের্য,িা চক? দ্য কৃষ্ণাজুথনচ্ছক 

এত চদন আমিা িচ্ছমথি আদচ্ছর্থি মত দ্দচখয়া আচসচ্ছতচে, হঠাৎ তাাঁহাচ্ছদি এ অবনচত 

দ্কন? এ িাতুিীি দ্কান যচদ উচ্ছের্য, থাচ্ছক, তাহা হইচ্ছলও বুচয়চ্ছত পাচি দ্য, হাাঁ 

অভীষ্টচসচদ্ধি জনয,, ইাঁহািা এই দ্খলা দ্খচলচ্ছতচ্ছেন, কল দ্কৌর্ল কচিয়া র্ত্রুচনপাত 

কচিচ্ছবন বচলয়াই এ উপায় অবলম্বন কচিয়াচ্ছেন। চকন্তু তাহা হইচ্ছল ইহাও বচলচ্ছত বািয, 

হইব দ্য, ইাঁহািা িমথাত্মা নচ্ছহন, এবং কৃষ্ণিচিত্র আমিা দ্যরূপ চবশুদ্ধ মচ্ছন কচিয়াচেলাম, 

দ্সরূপ নচ্ছহ। 

যাাঁহািা জিাসন্ধ-বি-বৃত্তান্ত আচ্ছদয,াপান্ত পাঠ কচ্ছিন নাই, তাাঁহািা মচ্ছন কচিচ্ছত 

পাচ্ছিন, দ্কন, এরূপ িাতুিীি উচ্ছের্য, ত পচড়য়াই িচহয়াচ্ছে। চনর্ীথকাচ্ছল, যখন 

জিাসন্ধচ্ছক চনঃসহায় অবস্থায় পাইচ্ছবন, তখন, তাহাচ্ছক হঠাৎ আমমণ কচিয়া বি কিাই 

এ িাতুিীি উচ্ছের্য,। তাই ইাঁহািা যাহাচ্ছত চনর্ীথকাচ্ছল তাহাি সা্ষণাৎ লাভ হয়, এমন 

একিা দ্কৌর্ল কচিচ্ছলন। বাস্তচবক, এরূপ দ্কান উচ্ছের্য, তাাঁহাচ্ছদি চেল না, বৃত্তান্ত এরূপ 

দ্কান কাযথ তাাঁহািা কচ্ছিন নাই। চনর্ীথকাচ্ছল তাাঁহািা জিাসচ্ছন্ধি সা্ষণাৎ লাভ 

কচিয়াচেচ্ছলন বচ্ছি, চকন্তু তখন জিাসন্ধচ্ছক আমমণ কচ্ছিন নাই—আমমণ কচিবাি দ্কান 

দ্িষ্টাও কচ্ছিন নাই। চনর্ীথকাচ্ছল যুদ্ধ কচ্ছিন নাই—চদনমাচ্ছন যুদ্ধ হইয়াচেল। দ্্াপচ্ছন যুদ্ধ 

কচ্ছিন নাই—প্রকাচ্ছর্য, সমস্ত দ্পৌিব্থ ও ম্িবাসীচদচ্ছ্ি সমচ্ছ্ষণ যুদ্ধ হইয়াচেল। এমন 
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এক চদন যুদ্ধ হয় নাই, দ্িৌে চদন এমন যুদ্ধ হইয়াচেল, চতন জচ্ছন যুদ্ধ কচ্ছিন নাই, এক 

জচ্ছন কচিয়াচেচ্ছলন। হঠাৎ আমমণ কচ্ছিন নাই—জিাসন্ধচ্ছক ত্জননয, প্রস্তুত হইচ্ছত চবচ্ছর্ষ 

অবকার্ চদয়াচেচ্ছলন—এমন চক, পাচ্ছে যুচ্ছদ্ধ আচম মািা পচড়, এই ভাচবয়া যুচ্ছদ্ধি পূচ্ছবথ 

জিাসন্ধ আপনাি পুত্রচ্ছক িাচ্ছজয, অচভচ্ছষক কচিচ্ছলন, তত দূি পযথন্ত অবকার্ চদয়াচেচ্ছলন। 

চনিে হইয়া জিাসচ্ছন্ধি সচ্ছগিত সা্ষণাৎ কচিয়াচেচ্ছলন। লুকািুচি চকেুই কচ্ছিন নাই, জিাসন্ধ 

চজোসা কচিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাচদচ্ছ্ি যথাথথ পচিিয় চদয়াচেচ্ছলন। যুদ্ধকাচ্ছল জিাসচ্ছন্ধি 

পুচ্ছিাচহত যুদ্ধজাত অচ্ছগিতি দ্বদনা উপর্চ্ছমি উপচ্ছযা্ী ঔষি সকল লইয়া চনকচ্ছি 

িচহচ্ছলন, কৃচ্ছষ্ণি পচ্ছ্ষণ দ্সরূপ দ্কান সাহাযয, চেল না, তথাচপ “অনয,ায় যুদ্ধ” বচলয়া 

তাাঁহািা দ্কান আপচত্ত কচ্ছিন নাই। যুদ্ধকাচ্ছল জিাসন্ধ ভীমকতৃথক অচতর্য় পীডয,মান 

হইচ্ছল, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমচ্ছক তত পীড়ন কচিচ্ছত চনচ্ছষি কচিয়াচেচ্ছলন। যাাঁহাচ্ছদি এইরূপ 

িচিত্র, এই কাচ্ছযথ তাাঁহািা দ্কন িাতুিী কচিচ্ছলন? এ উচ্ছের্য,রূ্নয, িাতুিী চক স্ভবব? অচত 

চনচ্ছবথাচ্ছি, দ্য র্ঠতাি দ্কান উচ্ছের্য, নাই, তাহা কচিচ্ছল কচিচ্ছত পাচ্ছি; চকন্তু কৃষ্ণাজুথন, 

আি যাহাই হউন, চনচ্ছবথাি নচ্ছহন, ইহা র্ত্রুপ্ষণও স্বীকাি কচ্ছিন। তচ্ছব এ িাতুিীি কথা 

দ্কাথা হইচ্ছত আচসল? যাহাি সচ্ছগিত এই সমস্ত জিাসন্ধ-পবথািয,াচ্ছয়ি অবনকয,, দ্স কথা 

ইহাি চভতি দ্কাথা হইচ্ছত আচসল। ইহা চক দ্কহ বসাইয়া চদয়াচ্ছে? এই কথাগুচল চক 

প্রচ্ষণপ্ত? এই দব এ কথাি আি দ্কান উত্তি নাই। চকন্তু দ্স কথািা আি একিু ভাল কচিয়া 

চবিাি কচিয়া দ্দখা উচিত। 

আমিা দ্দচখয়াচে দ্য, মহাভািচ্ছত দ্কান স্থাচ্ছন দ্কান একচি অিয,ায়, দ্কান স্থাচ্ছন দ্কান 

একচি পবথািয,াচ্ছয় প্রচ্ষণপ্ত। যচদ একচি অিয,ায়, চক একচি পবথািয,ায় প্রচ্ষণপ্ত হইচ্ছত পাচ্ছি, 

তচ্ছব একচি অিয,ায় চক একচি পবথািয,াচ্ছয়ি অংর্চবচ্ছর্ষ বা কতক দ্লাক তাহাচ্ছত প্রচ্ষণপ্ত 

হইচ্ছত পাচ্ছি না চক? চবচিত্র চকেুই নচ্ছহ। বিং প্রািীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকচ্ছলই এইরূপ ভূচি 

ভূচি হইয়াচ্ছে, ইহাই প্রচসদ্ধ কথা। এই জনয,ই দ্বদাচদি এত চভ্ন  চভ্ন  র্াখা, িামায়ণাচদ 

গ্রচ্ছন্থি এত চভ্ন  চভ্ন  পাঠ, এমন চক, র্কুন্তলা দ্মর্দূত প্রভৃচত আিুচনক (অচ্ছপ্ষণাকৃত 

আিুচনক) গ্রচ্ছন্থিও এত চবচবি পাঠ। সকল গ্রচ্ছন্থিই দ্মৌচলক অংচ্ছর্ি চভতি এইরূপ এক 
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একিা বা দুই িাচিিা প্রচ্ষণপ্ত দ্লাক মচ্ছিয, মচ্ছিয, পাওয়া যায়—মহাভািচ্ছতি দ্মৌচলক 

অংচ্ছর্ি চভতি তাহা পাওয়া যাইচ্ছব, তাহাি চবচিত্র চক? 

চকন্তু দ্য দ্লাকিা আমাি মচ্ছতি চবচ্ছিািী, দ্সইিাই দ্য প্রচ্ষণপ্ত বচলয়া আচম বাদ চদব, 

তাহা হইচ্ছত পাচ্ছি না। দ্কান্ চি প্রচ্ষণপ্ত—দ্কান্ চি প্রচ্ষণপ্ত নচ্ছহ, তাহাি চনদর্থন দ্দচখয়া 

পিী্ষণা কিা িাই। দ্যিাচ্ছক আচম প্রচ্ষণপ্ত বচলয়া তয,া্ কচিব, আমাচ্ছক অবর্য, দ্দখাইয়া 

চদচ্ছত হইচ্ছব দ্য, প্রচ্ষণচ্ছপ্তি চিি হইত উহাচ্ছত আচ্ছে, চিি দ্দচখয়া আচম উহাচ্ছক প্রচ্ষণপ্ত 

বচলচ্ছতচে। 

অচত প্রািীন কাচ্ছল যাহা প্রচ্ষণপ্ত হইয়াচেল, তাহা িচিবাি উপায়, আভয,ন্তচিক প্রমাণ 

চভ্ন  আি চকেুই নাই। আভয,ন্তচিক প্রমাচ্ছণি মচ্ছিয, একচি দ্শ্রি প্রমাণ—অসগিতচত, অবনকয,। 

যচদ দ্দচখ দ্য, দ্কান পুাঁচথচ্ছত এমন দ্কান কথা আচ্ছে দ্য, দ্স কথা গ্রচ্ছন্থি আি সকল 

অংচ্ছর্ি চবচ্ছিািী, তখন চস্থি কচিচ্ছত হইচ্ছব দ্য, হয় উহা গ্রন্থকাচ্ছিি বা চলচপকাচ্ছিি 

ভ্রমপ্রমাদবর্তঃ র্চিয়াচ্ছে, নয় উহা প্রচ্ষণপ্ত। দ্কান্ চি ভ্রমপ্রমাদ, আি দ্কান্ চি প্রচ্ষণপ্ত, 

তাহা সহচ্ছজ চনরূপণ কিা যায়। যচদ িামায়চ্ছণি দ্কান কচপচ্ছত দ্দচখ দ্য, দ্লখা আচ্ছে দ্য, 

িাম ঊচর্চমথলাচ্ছক চববাহ কচিচ্ছলন, তখনই চসদ্ধান্ত কচিব দ্য, এিা চলচপকাচ্ছিি ভ্রমপ্রমাদ 

মাত্র। চকন্তু যচদ দ্দচখ দ্য, এমন দ্লখা আচ্ছে দ্য, ঊচমথলাচ্ছক চববাহ কিায় ল্ষ্মণচ্ছণি সচ্ছগিত 

চববাদ উপচস্থত হইল, তািপি িাম, ল্ষ্মণণচ্ছক ঊচমথলা োচড়য়া চদয়া চমট্ মাট্ কচিচ্ছলন, 

তখন আি বচলচ্ছত পাচিব না দ্য, এ চলচপকাি বা গ্রন্থকাচ্ছিি ভ্রমপ্রমাদ—তখন বচলচ্ছত 

হইচ্ছব দ্য, এিুকু দ্কান ভ্রাতৃচ্ছসৌহাদথিচ্ছস িচসচ্ছকি িিনা, ঐ পুচথচ্ছত প্রচ্ষণপ্ত হইয়াচ্ছে। 

এখন, আচম দ্দখাইয়াচে দ্য, জিাসন্ধবিপবথািয,াচ্ছয়ি দ্য কয়িা কথা আমাচ্ছদি এখন 

চবিাযথ, তাহা ঐ পবথািয,াচ্ছয়ি আি সকল অংচ্ছর্ি স্ূপনণথ চবচ্ছিািী। আি ইহাও স্পষ্ট দ্য, 

ঐ কথাগুচল এমন কথা নচ্ছহ দ্য, তাহা চলচপকাচ্ছিি বা গ্রন্থকাচ্ছিি ভ্রমপ্রমাদ বচলয়া চনচদথষ্ট 

কিা যায়। সুতিাং ঐ কথাগুচলচ্ছক প্রচ্ষণপ্ত বচলবাি আমাচ্ছদি অচিকাি আচ্ছে। 

ইহাচ্ছদি পাঠক বচলচ্ছত পাচ্ছিন দ্য, দ্য এই কথাগুচল প্রচ্ষণপ্ত কচিল, দ্সই বা এমন 

অসংলি কথা প্রচ্ষণপ্ত কচিল দ্কন? তাহািই বা উচ্ছের্য, চক? এ কথািাি মীমাংসা আচ্ছে। 

আচম পুনঃ পুনঃ বুয়াইয়াচে দ্য, মহাভািচ্ছতি চতন স্তি দ্দখা যায়। তৃতীয় স্তি নানা 
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বয,চ্ত ি ্চঠত। চকন্তু আচদম স্তি এক হাচ্ছতি এবং চিতীয় স্তিও এক হাচ্ছতি। এই দুই 

জচ্ছনই দ্শ্রি কচব, চকন্তু তাাঁহাচ্ছদি িিনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ চভ্ন  চভ্ন  প্রকৃচতি, দ্দচখচ্ছলই দ্িনা 

যায়। চযচন চিতীয় স্তচ্ছিি প্রচ্ছণতা, তাাঁহাি িিনাি কতকগুচল ল্ষণণ আচ্ছে, যুদ্ধপবথগুচলচ্ছত 

তাাঁহাি চবচ্ছর্ষ হাত আচ্ছে—ঐ পবথগুচল অচিকাংর্ই তাাঁহাি প্রণীত, দ্সই সকল 

সমাচ্ছলািনকাচ্ছল ইহা স্পষ্ট বুয়া যাইচ্ছব। এই কচবি িিনায় অনয,ানয, ল্ষণচ্ছণি মচ্ছিয, একচি 

চবচ্ছর্ষ ল্ষণণ এই দ্য, ইচন কৃষ্ণচ্ছক িতুিিূড়ামচণ সাজাইচ্ছত বড় ভালবাচ্ছসন। বুচদ্ধি 

দ্কৌর্ল, সকল গুচ্ছণি অচ্ছপ্ষণা ইাঁহাি চনকি আদিণীয়। এরূপ দ্লাক এ কাচ্ছলও বড় দুলথভ 

নয়। এখনও দ্বাি হয়, অচ্ছনক সুচর্চ্ষণত উচ্চ দ্শ্রণীি দ্লাক আচ্ছেন দ্য, দ্কৌর্লচবদ 

বুচদ্ধমান্ িতুিই তাাঁহাচ্ছদি কাচ্ছে মনুষয,চ্ছত্বি আদর্থ। ইউচ্ছিাপীয় সমাচ্ছজ এই আদর্থ বড় 

চপ্রয়—তাহা হইচ্ছত আিুচনক Diplomacy চবদয,াি সৃচষ্ট। চবস্মাক্থ একচদন জ্চ্ছতি প্রিান 

মনুষয, চেচ্ছলন। দ্থচমষ্টচিচ্ছসি সময় হইচ্ছত আজ পযথন্ত যাাঁহািা এই চবদয,ায় পিু, তাাঁহািাই 

ইউচ্ছিাচ্ছপ মানয,—‘ Francis d’ Assisi বা Imitation of Christ” গ্রচ্ছন্থি প্রচ্ছণতাচ্ছক দ্ক চিচ্ছন? 

মহাভািচ্ছতি চিতীয় কচবিও মচ্ছন দ্সইরূপ িিমাদর্থ চেল। আবাি কৃচ্ছষ্ণি শশ্বািচ্ছত্ব তাাঁহাি 

স্ূপনণথ চবশ্বাাস। তাই চতচন পুরুচ্ছষাত্তমচ্ছক দ্কৌর্লীি দ্শ্রি সাজাইয়াচ্ছেন। চতচন চমথয,া 

কথাি িািা দ্রাণহতয,া সম্বচ্ছন্ধ চবখয,াত উপনয,াচ্ছসি প্রচ্ছণতা। জয়রথবচ্ছি সুদর্থনিচ্ছম িচব 

আোদন, কণথাজুথচ্ছনি যুচ্ছদ্ধ অজুথচ্ছনি িথিম পৃচথবীচ্ছত পুচতয়া দ্ফলা, আি দ্র্াড়া বসাইয়া 

দ্দওয়া, ইতয,াচদ কৃষ্ণকৃত অদু্ভত দ্কৌর্চ্ছলি চতচনই িিচয়তা। এ্ষণচ্ছণ ইহাই বচলচ্ছল যচ্ছথষ্ট 

হইচ্ছব দ্য, জিাসন্ধবি-পবথািয,াচ্ছয় এই অনথথক এবং অসংলি দ্কৌর্লচবষয়ক প্রচ্ষণপ্ত 

দ্লাকগুচলি প্রচ্ছণতা তাাঁহাচ্ছকই চবচ্ছবিনা হয়, এবং তাাঁহাচ্ছক এ সকচ্ছলি প্রচ্ছণতা চবচ্ছবিনা 

কচিচ্ছল উচ্ছের্য, সম্বচ্ছন্ধ আি বড় অন্ধকাি থাচ্ছক না। কৃষ্ণচ্ছক দ্কৌর্লময় বচলয়া প্রচতপ্ন  

কিাই তাাঁহাি উচ্ছের্য,। দ্কবল এইিুকুি উপি চনভথি কচিচ্ছত হইচ্ছল হয়ত আচম এত কথা 

বচলতাম না। চকন্তু জিাসন্ধবি-পবথািয,াচ্ছয় তাাঁি হাত আিও দ্দচখব।  

  

—————— 

1 পাণ্ডব পাাঁি জচ্ছনি িচিত্র বুচদ্ধমান্ সমাচ্ছলািচ্ছক সমাচ্ছলািনা কচিচ্ছল দ্দচখচ্ছত 

পাইচ্ছবন দ্য, যুচিচিচ্ছিি প্রিান গুণ, তাাঁহাি সাবিানতা। ভীম দুঃসাহসী, “দ্্াাঁয়াি” অজুথন 
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আপনাি বাহুবচ্ছলি দ্্ৌিব-জাচনয়া চনভথয় ও চনচ্ন্ত, যুচিচিি সাবিান। এ জ্চ্ছত 

সাবিানতাই অচ্ছনক স্থাচ্ছন িমথ বচলয়া পচিচিত হয়। কথািা এখাচ্ছন অপ্রাসচগিতক হইচ্ছলও, 

বড় গুরুতি কথা বচলয়াই এখাচ্ছন ইহাি উত্থাপন কচিলাম। এই সাবিানতাি সচ্ছগিত 

যুচিচিচ্ছিি দুয,তানুিা্ কতিুকু সগিতত, তাহা দ্দখাইবাি এ স্থান নচ্ছহ। 

2 যুচিচিচ্ছিি মুখ হইচ্ছত বাস্তচবক এই কথাগুচল বাচহি হইয়াচেল, আি তাহাই দ্কহ 

চলচখয়া িাচখয়াচ্ছে, এমত নচ্ছহ। দ্মৌচলক মহাভািচ্ছত তাাঁহাি চকরূপ িচিত্র প্রিাচিত 

হইয়াচেল, ইহাই আমাচ্ছদি আচ্ছলািয,। 

3 দ্কহ কদাচিৎ চদত-সামাচজক প্রথা চেল না। কৃষ্ণ এক স্থাচ্ছন বচলচ্ছতচ্ছেন, “আমিা 

কখন নিবচল দ্দচখ নাই।” িাচমথক বয,চ্ত িা এ ভয়ানক প্রথাি চদক্ চদয়া যাইচ্ছতন না। 

4 কালযবন ্ষণচত্রয় চেল না। 
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সপ্তম পরিট্ছেদ—কৃষ্ণ-জিোসন্ধ-সংবোদ 

  

চনর্ীথকাচ্ছল যো্াচ্ছি জিাসন্ধ স্নাতকচ্ছবর্িািী চতন জচ্ছনি সচ্ছগিত সা্ষণাৎ কচিয়া 

তাাঁহাচদচ্ছ্ি পূজা কচিচ্ছলন। এখাচ্ছন চকেুই প্রকার্ নাই দ্য, তাাঁহািা জিাসচ্ছন্ধি পূজা গ্রহণ 

কচিচ্ছলন চক না। আি এক স্থাচ্ছন আচ্ছে। মূচ্ছলি উপি আি একজন কাচি্চি কিায় এই 

িকম দ্্ালচ্ছযা্ র্চিয়াচ্ছে। 

তৎপচ্ছি দ্সৌজনয,-চবচনমচ্ছয়ি পি জিাসন্ধ তাাঁহাচদ্চ্ছক বচলচ্ছত লাচ্চ্ছলন, “দ্হ 

চবপ্র্ণ! আচম জাচন, স্নাতকব্রতিািী ব্রাহ্মণ্ণ সভা্মন সময় চভ্ন  কখন মালয,* বা 

িিন িািণ কচ্ছিন না। আপনািা দ্ক? আপনাচ্ছদি বে ি্ত বণথ; অচ্ছগিত পু্প মালয, ও 

অনুচ্ছলপন সুচ্ছর্াচভত; ভূচ্ছজ জয,াচিি লচ্ষণত হইচ্ছতচ্ছে, আকাি দর্থচ্ছন ্ষণত্রচ্ছতচ্ছজি স্পষ্ট 

প্রমাণ পাওয়া যাইচ্ছতচ্ছে; চকন্তু আপনািা ব্রাহ্মণ বচলয়া পচিিয় চদচ্ছতচ্ছেন, অতএব সতয, 

বলুন, আপনািা দ্ক? িাজসমচ্ছ্ষণ সতয,ই প্রর্ংসনীয়। চক চনচমত্ত আপনািা িাি চদয়া প্রচ্ছবর্ 

না কচিয়া, চনভথচ্ছয় দিতক পবথচ্ছতি রৃ্গিত ভি কচিয়া প্রচ্ছবর্ কচিচ্ছলন? ব্রাহ্মচ্ছণিা বাকয, িািা 

বীযথ প্রকার্ কচিয়া থাচ্ছকন, চকন্তু আপনািা কাযথ িািা উহা প্রকার্ কচিয়া চনতান্ত 

চবরুদ্ধানুিান কচিচ্ছতচ্ছেন। আিও, আপনািা আমাি কাচ্ছে আচসয়াচ্ছেন, আচমও চবচিপূবথক 

পূজা কচিয়াচে, চকন্তু চক চনচমত্ত পূজা গ্রহণ কচিচ্ছলন না? এ্ষণচ্ছণ চক চনচমত্ত আ্মন 

কচিয়াচ্ছেন বলুন।”  

তদুত্তচ্ছি কৃষ্ণ চস্ন্ধ ্্ভবীিস্বচ্ছি (চ্ছমৌচলক মহাভািচ্ছত দ্কাথাও দ্দচখ না দ্য, কৃষ্ণ িঞ্চল 

বা রুষ্ট হইয়া দ্কান কথা বচলচ্ছলন, তাাঁহাি সকল চিপুই বর্ীভূত) বচলচ্ছলন, “দ্হ িাজন্! 

তুচম আমাচদ্চ্ছক স্নাতক ব্রাহ্মণ বচলয়া দ্বাি কচিচ্ছতে, চকন্তু ব্রাহ্মণ, ্ষণচত্রয়, দবর্য,, এই 

চতন জাচতই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ কচিয়া থাচ্ছকন। ইাঁহাচ্ছদি চবচ্ছর্ষ চনয়ম ও অচবচ্ছর্ষ চনয়ম 

উভয়ই আচ্ছে। ্ষণচত্রয় জাচত চবচ্ছর্ষ চনয়মী হইচ্ছল স্পনচত্তর্ালী হয়। পু্প িািী চন্য়ই 

শ্রীমান্ হয় বচলয়া আমিা পু্প িািণ কচিয়াচে। ্ষণচত্রয় বাহুবচ্ছলই বলবান্, বা্ীযথর্ালী 

নচ্ছহন; এই চনচমত্ত তাাঁহাচ্ছদি অপ্র্ল ভ বাকয, প্রচ্ছয়া্ কিা চনিথাচিত আচ্ছে।”  
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কথাগুচল র্াচ্ছো্ত  ও িতুচ্ছিি কথা বচ্ছি, চকন্তু কৃচ্ছষ্ণি দ্যা্য, নচ্ছহ, সতয,চপ্রয় িমথাত্মাি 

কথা নচ্ছহ। চকন্তু দ্য েমচ্ছবর্ িািণ কচিয়াচ্ছে, তাহাচ্ছক এইরূপ উত্তি কাচ্ছজই চদচ্ছত হয়। 

েমচ্ছবর্িা যচদ চিতীয় স্তচ্ছিি কচবি সৃচষ্ট হয়, তচ্ছব এ বাকয,গুচলি জনয, চতচনই দায়ী। 

কৃষ্ণচ্ছক দ্য িকম িতুিিূড়ামচণ সাজাইচ্ছত চতচন দ্িষ্টা কচিয়াচ্ছেন, এই উত্তি তাহাি অগিত 

বচ্ছি। চকন্তু যাহাই হউক, দ্দখা যাইচ্ছতচ্ছে দ্য, ব্রাহ্মণ বচলয়া েলনা কচিবাি কৃচ্ছষ্ণি দ্কান 

উচ্ছের্য, চেল না। ্ষণচত্রয় বচলয়া আপনাচদ্চ্ছক চতচন স্পষ্টই স্বীকাি কচিচ্ছতচ্ছেন। দ্কবল 

তাহাই নচ্ছহ, তাাঁহািা র্ত্রুভাচ্ছব যুদ্ধাচ্ছথথ আচসয়াচ্ছেন, তাহাও স্পষ্ট বচলচ্ছতচ্ছেন। 

“চবিাতা ্ষণচত্রয়্চ্ছণি বাহুচ্ছতই বল প্রদান কচিয়াচ্ছেন। দ্হ িাজন্! যচদ দ্তামাি 

আমাচ্ছদি বাহুবল দ্দচখচ্ছত বাসনা থাচ্ছক, তচ্ছব অদয,ই দ্দচখচ্ছত পাইচ্ছব, সচ্ছিহ নাই। দ্হ 

বৃহরথনিন! বীি বয,চ্ত ্ণ র্ত্রু্ৃচ্ছহ অপ্রকার্য,ভাচ্ছব এবং সুহৃদ ্ ৃচ্ছহ প্রকার্য,ভাচ্ছব প্রচ্ছবর্ 

কচিয়া থাচ্ছকন। দ্হ িাজন্! আমিা স্বকাযথসািনাথথ র্ত্রু্ৃচ্ছহ আ্মন কচিয়া তেত্ত পূজা 

গ্রহণ কচি না; এই আমাচ্ছদি চনতয,ব্রত।” 

দ্কান দ্্াল নাই—সব কথাগুচল স্পষ্ট। এইখাচ্ছন অিয,ায় দ্র্ষ হইল, আি সচ্ছগিত সচ্ছগিত 

েমচ্ছবচ্ছর্ি দ্্ালচ্ছযা্িা চমচিয়া দ্্ল। দ্দখা দ্্ল দ্য, েমচ্ছবচ্ছর্ি দ্কান মাচ্ছন নাই। 

তািপি, পি-অিয,াচ্ছয় কৃষ্ণ দ্য সকল কথা বচলচ্ছতচ্ছেন, তাহা স্ূপনণথরূচ্ছপ চভ্ন  প্রকাি। 

তাাঁহাি দ্য উ্ন ত িচিত্র এ পযথন্ত দ্দচখয়া আচসয়াচে, দ্স তাাঁহািই দ্যা্য,। পূবথ অিয,াচ্ছয় এবং 

পি-অিয,াচ্ছয় বচণথত কৃষ্ণিচিচ্ছত্র এত গুরুতি প্রচ্ছভদ দ্য, দুই হাচ্ছতি বণথন বচলয়া চবচ্ছবিনা 

কচিবাি আমাচ্ছদি অচিকাি আচ্ছে। 

জিাসচ্ছন্ধি ্ ৃহচ্ছক কৃষ্ণ তাাঁহাচ্ছদি র্ত্রু্ৃহ বচলয়া চনচ্ছদথর্ কিাচ্ছত, জিাসন্ধ বচলচ্ছলন, 

“আচম দ্কান সমচ্ছয় দ্তামাচ্ছদি সচহত র্ত্রুতা বা দ্তামাচ্ছদি অপকাি কচিয়াচে, তাহা 

আমাি স্মিণ হয় না। তচ্ছব চক চনচমত্ত চনিপিাচ্ছি দ্তামিা আমাচ্ছক র্ত্রু োন কচিচ্ছতে?” 

উত্তচ্ছি, জিাসচ্ছন্ধি সচ্ছগিত কৃচ্ছষ্ণি যথাথথ দ্য র্ত্রুতা, তাহাই বচলচ্ছলন। তাাঁহাি চনচ্ছজি 

সচ্ছগিত জিাসচ্ছন্ধি দ্য চববাদ, তাহাি চকেুমাত্র উত্থাপন কচিচ্ছলন না। চনচ্ছজি সচ্ছগিত চববাচ্ছদি 

জনয, দ্কহ তাাঁহাি র্ত্রু হইচ্ছত পাচ্ছি না, দ্কন না, চতচন সবথত্র সমদর্থী, র্ত্রুচমত্র সমান 

দ্দচ্ছখন। চতচন পাণ্ডচ্ছবি সুহৃদ এবং দ্কৌিচ্ছবি র্ত্রু, এইরূপ দ্লৌচকক চবশ্বাাস। চকন্তু 
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বাস্তচবক দ্মৌচলক মহাভািচ্ছতি সমাচ্ছলািচ্ছন আমিা মমর্ঃ দ্দচখব দ্য, চতচন িচ্ছমথি প্ষণ, 

এবং অিচ্ছমথি চবপ্ষণ; তচদ্ভ্ন  তাাঁহাি প্ষণাপ্ষণ চকেুই নাই। চকন্তু দ্স কথা এখন থাক। 

আমিা এখাচ্ছন দ্দচখব দ্য, কৃষ্ণ উপযািক হইয়া জিাসন্ধচ্ছক আত্মপচিিয় চদচ্ছলন, চকন্তু 

চনচ্ছজি সচ্ছগিত চববাচ্ছদি জনয, তাাঁহাচ্ছক র্ত্রু বচলয়া চনচ্ছদথর্ কচিচ্ছলন না। তচ্ছব দ্য 

মনুষয,জাচতি র্ত্রু, দ্স কৃচ্ছষ্ণি র্ত্রু। দ্কন না, আদর্থ পুরুষ সবথভূচ্ছত আপনাচ্ছক দ্দচ্ছখন, 

তচদ্ভ্ন  তাাঁহাি অনয, প্রকাি আত্মোন নাই। তাই চতচন জিাসচ্ছন্ধি প্রচ্ছর উি উত্তচ্ছি, জিাসন্ধ 

তাাঁহাি দ্য উপকাি কচিয়াচেল, তাহাি প্রসগিত মাত্র না কচিয়া সািািচ্ছণি দ্য অচনষ্ট 

কচিয়াচ্ছে, দ্কবল তাহাই বচলচ্ছলন। বচলচ্ছলন দ্য, তুচম িাজ্ণচ্ছক মহাচ্ছদচ্ছবি চনকি বচল 

চদবাি জনয, বিী কচিয়া িাচখয়াে। তাই, যুচিচিচ্ছিি চনচ্ছয়া্মচ্ছম, আমিা দ্তামাি প্রচত 

সমুদয,ত হইয়াচে। র্ত্রুতািা বুয়াইয়া চদবাি জনয, কৃষ্ণ জিান্ধচ্ছক বচলচ্ছতচ্ছেন : — 

“দ্হ বৃহরথনিন! আমাচদ্চ্ছক ত্বৎকৃত পাচ্ছপ পাপী হইচ্ছত হইচ্ছব, দ্যচ্ছহতু আমিা 

িমথিািী এবং িমথি্ষণচ্ছণ সমথথ।”  

এই কথািাি প্রচত পাঠক চবচ্ছর্ষ মচ্ছনাচ্ছযা্ী হইচ্ছবন, এই ভিসায় আমিা ইহা পুরু 

অ্ষণচ্ছি চলচখলাম। এখন, পুিাতন বচলয়া দ্বাি হইচ্ছলও, কথািা অচতর্য় গুরুতি! দ্য 

িমথি্ষণচ্ছণ ও পাচ্ছপি দমচ্ছন স্ষণম হইয়াও তাহা না কচ্ছি, দ্স দ্সই পাচ্ছপি সহকািী। 

অতএব ইহচ্ছলাচ্ছক সকচ্ছলিই সািয,মত পাচ্ছপি চনবািচ্ছণি দ্িষ্টা না কিা অিমথ। “আচম ত 

দ্কান পাপ কচিচ্ছতচে না, পচ্ছি কচিচ্ছতচ্ছে, আমাি তাচ্ছত দ্দাষ চক?” চযচন এইরূপ মচ্ছন 

কচিয়া চনচ্ন্ত হইয়া থাচ্ছকন, চতচনও পাপী। চকন্তু সিিািি িমথাত্মািাও তাই ভাচবয়া 

চনচ্ন্ত হইয়া থাচ্ছকন। এই জনয, জ্চ্ছত দ্য সকল নচ্ছিাত্তম জেগ্রহণ কচ্ছিন, তাাঁহািা এই 

িমথি্ষণা ও পাপচনবািণব্রত গ্রহণ কচ্ছিন। র্াকয,চসংহ, চযশুখ্রীষ্ট প্রভৃচত ইহাি উদাহিণ। 

এই বাকয,ই তাাঁহাচ্ছদি জীবনিচিচ্ছতি মূলসূত্র। শ্রীকৃচ্ছষ্ণিও দ্সই ব্রত। এই মহাবাকয, স্মিণ 

না িাচখচ্ছল তাাঁহাি জীবনিচিত বুয়া যাইচ্ছব না। জিাসন্ধ কংস চর্শুপাচ্ছলি বি, 

মহাভািচ্ছতি যুচ্ছদ্ধ পাণ্ডবপচ্ছ্ষণ কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃচ্ছষ্ণি এই সকল কাযথ এই মূলসূচ্ছত্রি 

সাহাচ্ছযয,ই বুয়া যায়। ইহাচ্ছকই পুিাণকাচ্ছিিা “পৃচথবীি ভািহিণ” বচলয়াচ্ছেন। খ্রীষ্টকৃত 

হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপচনবািণ ব্রচ্ছতি নাম িমথপ্রিাি। িমথপ্রিাি 
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এই প্রকাচ্ছি হইচ্ছত পাচ্ছি ও হইয়া থাচ্ছক; এক, বাকয,তঃ অথথাৎ িমথসম্বন্ধীয় উপচ্ছদচ্ছর্ি 

িািা; চিতীয়, কাযথতঃ অথথাৎ আপনাি কাযথসকলচ্ছক িচ্ছমথি আদচ্ছর্থ পচিণত কিচ্ছণি িািা। 

খ্রীষ্ট, র্াকয,চসংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই চিচবি অনুিানই কচিয়াচেচ্ছলন। তচ্ছব র্াকয,চসংহ ও 

খ্রীষ্টকৃত িমথপ্রিাি, উপচ্ছদর্প্রিান; কৃষ্ণকৃত িমথপ্রিাি কাযথপ্রিান। ইহাচ্ছত কৃচ্ছষ্ণিই 

প্রািানয,, দ্কন না, বাকয, সহজ, কাযথ কচঠন এবং অচিকতি ফচ্ছলাপিায়ক। চযচন দ্কবল 

মানুষ, তাাঁহাি িািা ইহা সুস্পন্ন  হইচ্ছত পাচ্ছি চক না, দ্স কথা এ্ষণচ্ছণ আমাচ্ছদি চবিাযথ 

নচ্ছহ। 

এইখাচ্ছন একিা কথাি মীমাংসা কিা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-চর্শুপালাচদি বচ্ছিি 

উচ্ছখ কখ কচিলাম, এবং জিাসন্ধচ্ছক বি কচিবাি জনয,ই কৃষ্ণ আচসয়াচ্ছেন বচলয়াচে; চকন্তু 

পাপীচ্ছক বি কিা চক আদর্থ মনুচ্ছষয,ি কাজ? চযচন সবথভূচ্ছত সমদর্থী, চতচন পাপাত্মাচ্ছকও 

আত্মবৎ দ্দচখয়া, তাহািও চহতাকাঙ্ক্ষাী হইচ্ছবন না দ্কন? সতয, বচ্ছি, পাপীচ্ছক জ্চ্ছত 

িাচখচ্ছল জ্চ্ছতি মগিতল নাই, চকন্তু তাহাি বিসািনই চক জ্ৎ উদ্ধাচ্ছিি একমাত্র উপায়? 

পাপীচ্ছক পাপ হইত চবিত কচিয়া, িচ্ছমথ প্রবৃত্ত চদয়া, জ্চ্ছতি এবং পাপীি উভচ্ছয়ি মগিতল 

এককাচ্ছল চসদ্ধ কিা তাহাি অচ্ছপ্ষণা উৎকৃষ্ট উপায় নয় চক? আদর্থ পুরুচ্ছষি তাহাই 

অবলম্বন কিাই চক উচিত চেল না? চযশু, র্াকয,চসংহ ও দিতনয, এইরূচ্ছপ পাপীি উদ্ধাচ্ছিি 

দ্িষ্টা কচিয়াচেচ্ছলন। 

এ কথাি উত্তি দুইচি। প্রথম উত্তি এই দ্য, কৃষ্ণিচিচ্ছত্র ও িচ্ছমথিও অভাব নাই। তচ্ছব 

দ্্ষণত্রচ্ছভচ্ছদ ফলচ্ছভদও র্চিয়াচ্ছে। দুচ্ছযথািন ও কণথ, যাহাচ্ছত চনহত না হইয়া িমথপথ 

অবলম্বনপূবথক জীবচ্ছন ও িাচ্ছজয, বজায় থাচ্ছক, দ্স দ্িষ্টা চতচন সািয,মচ্ছত কচিয়াচেচ্ছলন, 

এবং দ্সই কাযথ সম্বচ্ছন্ধই বচলয়াচেচ্ছলন, পুরুষকাচ্ছিি িািা যাহা সািয,, তাহা আচম কচিচ্ছত 

পাচি; চকন্তু দদব আমাি আয়ত্ত নচ্ছহ। কৃষ্ণ মানুষী র্চ্ত ি িািা কাযথ কচিচ্ছতন, ত্জননয, 

যাহা স্বভাবতঃ অসািয,, তাহাচ্ছত যত্ন কচিয়াও কখন কখন চনষ্ফল হইচ্ছতন। চর্শুপাচ্ছলিও 

র্ত অপিাি ্ষণমা কচিয়াচেচ্ছলন। দ্সই ্ষণমাি কথািা অচ্ছলৌচকক উপনয,াচ্ছস আবৃত হইয়া 

আচ্ছে। যথাস্থাচ্ছন আমিা তাহাি তাৎপযথ বুচয়চ্ছত দ্িষ্টা কচিব। কংসবচ্ছিি কথা পূচ্ছবথ 

বচলয়াচে। 
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পাইচ্ছলট্ চ্ছক খ্রীচষ্টয়ান কিা, খ্রীচ্ছষ্টি পচ্ছ্ষণ যত দূি স্ভবব চেল, কংসচ্ছক িমথপচ্ছথ 

আনয়ন কিা কৃচ্ছষ্ণি পচ্ছ্ষণ তত দূি স্ভবব। জিাসন্ধ সম্বচ্ছন্ধও তাই বলা যাইচ্ছত পাচ্ছি। 

তথাচপ জিাসন্ধ সম্বচ্ছন্ধ কৃচ্ছষ্ণি দ্স চবষচ্ছয়ি একিু কচ্ছথাপকথন হইয়াচেল। জিাসন্ধ 

কৃচ্ছষ্ণি চনকি িচ্ছমথাপচ্ছদর্ গ্রহণ কিা দূচ্ছি থাকুক, দ্স কৃষ্ণচ্ছকই িমথচবষয়ক একচি দ্লক্ িি 

শুনাইয়া চদল, যথা— 

“দ্দখ, িমথ বা অচ্ছথথি উপর্াত িািাই মনঃপীড়া জচ্ছে। চকন্তু দ্য বয,চ্ত  ্ষণচত্রয়কুচ্ছল 

জেগ্রহণ কচিয়া িমথে হইয়াও চনিপিাচ্ছি দ্লাচ্ছকি িমথাচ্ছথথ উপর্াত কচ্ছি, তাহাি 

ইহকাচ্ছল অমগিতল ও পিকাচ্ছল নিচ্ছক ্মন হয়, সচ্ছিহ নাই।” ইতয,াচদ। 

এ সব স্থচ্ছল িচ্ছমথাপচ্ছদচ্ছর্ চকেু হয় না। জিাসন্ধচ্ছক সৎপচ্ছথ আচনবাি জনয, উপায় 

চেল চক না, তাহা আমাচ্ছদি বুচদ্ধচ্ছত আচ্ছস না। অচতমানুষকীচতথ একিা প্রিাি কচিচ্ছল, যা 

হয়, একিা কাণ্ড হইচ্ছত পাচিত। দ্তমন, অনয,ানয, িমথপ্রিািকচদচ্ছ্ি মচ্ছিয, অচ্ছনক দ্দচখ, 

চকন্তু কৃষ্ণিচিত্র অচতমানুষী র্চ্ত ি চবচ্ছিািী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত োড়াইয়া, দ্িা্ ভাল কচিয়া, 

বা দ্কান প্রকাি বুজ রুচক দ্ভল চকি িািা িমথপ্রিাি বা আপনাি দ্দবত্বস্থাপন কচ্ছিন নাই। 

তচ্ছব ইহা বুচয়চ্ছত পাচি দ্য, জিাসচ্ছন্ধি বি কৃচ্ছষ্ণি উচ্ছের্য, নচ্ছহ; িচ্ছমথি ি্ষণা অথথাৎ 

চনচ্ছদথাষী অথি প্রপীচড়ত িাজ্চ্ছণি উদ্ধািই তাাঁহাি উচ্ছের্য,। চতচন জিাসন্ধচ্ছক অচ্ছনক 

বুয়াইয়া পচ্ছি বচলচ্ছলন, “আচম বসুচ্ছদবনিন কৃষ্ণ, আি এই দুই বীিপুরুষ পাণু্ডতনয়। 

আমিা দ্তামাচ্ছক যুচ্ছদ্ধ আহ্বান কচিচ্ছতচে, এ্ষণচ্ছণ হয় সমস্ত ভূপচত্ণচ্ছক পচিতয,া্ কি, 

না হয় যুদ্ধ কচিয়া যমালচ্ছয় ্ মন কি।” অতএব জিাসন্ধ িাজ্ণচ্ছক োচড়য়া চদচ্ছল, কৃষ্ণ 

তাহাচ্ছক চনষৃ্কচত চদচ্ছতন। জিাসন্ধ তাহাচ্ছত সম্মত না হইয়া যুদ্ধ কচিচ্ছত িাচহচ্ছলন, সুতিাং 

যুদ্ধই হইল। জিাসন্ধ যুদ্ধ চভ্ন  অনয, দ্কানরূপ চবিাচ্ছি যথাথথয, স্বীকাি কচিবাি পাত্র চেচ্ছলন 

না। 

চিতীয় উত্তি এই দ্য, চযশু বা বুচ্ছদ্ধি জীবনীচ্ছত যতিা পচতচ্ছতাদ্ধাচ্ছিি দ্িষ্টা দ্দচখ, 

কচৃ্ছষ্ণি জীবচ্ছন ততিা দ্দচখ না, ইহা স্বীকাযথ। চযশু বা র্াচ্ছকয,ি বয,বসায়ই িমথপ্রিাি। কৃষ্ণ 

িমথপ্রিাি কচিয়াচ্ছেন বচ্ছি, চকন্তু িমথপ্রিাি তাাঁহাি বয,বসায় নচ্ছহ; দ্সিা আদর্থ পুরুচ্ছষি 

আদর্থ—জীবনচনবথাচ্ছহি আনুষচগিতক ফল মাত্র। কথািা এই িকম কচিয়া বলাচ্ছত দ্কহই না 
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মচ্ছন কচ্ছিন দ্য, চযশু খ্রীষ্ট বা র্াকয,চসংচ্ছহি, বা িমথপ্রিাি বয,বসাচ্ছয়ি চকেুমাত্র লার্ব 

কচিচ্ছত ইো কচি। চযশু এবং র্াকয, উভয়চ্ছক আচম মনুষয,চ্ছশ্রি বচলয়া ভচ্ত  কচি, এবং 

তাাঁহাচ্ছদি িচিত্র আচ্ছলািনা কচিয়া তাহাচ্ছত োনলাভ কচিবাি ভিসা কচি। িমথপ্রিািচ্ছকি 

বয,বসায় (বয,বসায় অচ্ছথথ এখাচ্ছন দ্য কচ্ছমথি অনুিাচ্ছন আমিা সবথদা প্রবৃত্ত) আি সকল 

বয,বসায় হইচ্ছত দ্শ্রি বচলয়া জাচন। চকন্তু চযচন আদর্থ মনুষয,, তাাঁহাি দ্স বয,বসায় হইচ্ছত 

পাচ্ছি না। কািণ, চতচন আদর্থ মনুষয,, মানুচ্ছষি যত প্রকাি অনুচ্ছিয় কমথ আচ্ছে, সকলই 

তাাঁহাি অনুচ্ছিয়। দ্কান কমথই তাাঁহাি “বয,বসায় নচ্ছহ”, অথথাৎ অনয, কচ্ছমথি অচ্ছপ্ষণা প্রিানত্ব 

লাভ কচিচ্ছত পাচ্ছি না। চযশু বা র্াকয,চসংহ আদর্থ পুরুষ নচ্ছহন, চকন্তু মনুষয,চ্ছশ্রি। মনুচ্ছষয,ি 

দ্শ্রি বয,বসায় অবলম্বনই তাাঁহাচ্ছদি চবচ্ছিয়, এবং তাহা অবলম্বন কচিয়া তাাঁহািা 

দ্লাকচহতসািন কচিয়া চ্য়াচ্ছেন। 

কথািা দ্য আমাি সকল চর্চ্ষণত পাঠক বুচয়য়াচ্ছেন, এমন আমাি দ্বাি হয় না। 

বুচয়বাি একিা প্রচতবন্ধক আচ্ছে। আদর্থ পুরুচ্ছষি কথা বচলচ্ছতচে। অচ্ছনক চর্চ্ষণত পাঠক 

“আদর্থ” র্ব্দচি “ Ideal” র্চ্ছব্দি িািা অনুবাদ কচিচ্ছবন। অনুবাদও দূষয, হইচ্ছব না। এখন, 

একিা “Christian Ideal” আচ্ছে। খ্রীচষ্টয়াচ্ছনি আদর্থ পুরুষ চযশু। আমিা বালয,কাল হইচ্ছত 

খ্রীচষ্টয়ান জাচতি সাচহতয, অিয,য়ন কচিয়া দ্সই আদর্থচি হৃদয়গিতম কচিয়াচে। আদর্থ 

পুরুচ্ছষি কথা হইচ্ছলই দ্সই আদচ্ছর্থি কথা মচ্ছন পচ্ছড়। দ্য আদর্থ দ্সই আদচ্ছর্থি সচ্ছগিত 

চমচ্ছল না, তাহাচ্ছক আদর্থ বচলয়া গ্রহণ কচিচ্ছত পাচি না। খ্রীষ্ট পচতচ্ছতাদ্ধািী; দ্কান 

দুিাত্মাচ্ছক চতচন প্রাচ্ছণ নষ্ট কচ্ছিন নাই, কচিবাি ্ষণমতাও িাচখচ্ছতন না। র্াকয,চসংহ বা 

দিতচ্ছনয, আমিা দ্সই গুণ দ্দচখচ্ছত পাই, এজনয, ইাঁহাচদ্চ্ছক আমিা আদর্থ পুরুষ বচলয়া 

গ্রহণ কচিচ্ছত প্রস্তুত আচে। চকন্তু কৃষ্ণ পচততপাবন নাম িচিয়াও, প্রিানতঃ পচতত—

চনপাতী বচলয়াই ইচতহাচ্ছস পচিচিত। সুতিাং তাাঁহাচ্ছক আদর্থ পুরুষ বচলয়াই আমিা হঠাৎ 

বুচয়চ্ছত পাচি না। চকন্তু আমাচ্ছদি একিা কথা চবিাি কচিয়া দ্দখা উচিত। এই Christian 

Ideal চক যথাথথ মনুষয,চ্ছত্বি আদর্থ? সকল জাচতি জাতীয় আদর্থ চক দ্সইরূপই হইচ্ছব? 

এই প্রচ্ছর উ আি একিা প্রর উ উচ্ছঠ—চহিুি আবাি জাতীয় আদর্থ আচ্ছে না চক? Hindu 

Ideal আচ্ছে না চক? যচদ থাচ্ছক, তচ্ছব দ্ক? কথািা চর্চ্ষণত চহিুমণ্ডলীমচ্ছিয, চজোসা হইচ্ছল 
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অচ্ছনচ্ছকিই মস্তককণূ্ডয়চ্ছন প্রবৃত্ত হইবাি স্ভবাবনা। দ্কহ হয়ত জিাবল্কলিািী শুভ্র্মশ্রুগগু্ফ 

চবভূচষত বয,াস বচর্িাচদ ঋচষচদ্চ্ছক িচিয়া িানািাচন কচিচ্ছবন, দ্কহ হয়ত বচলয়া 

বচসচ্ছবন, “ও োই ভস্ম নাই।” নাই বচ্ছি সতয,, থাচকচ্ছল আমাচ্ছদি এমন দুদথর্া হইচ্ছব 

দ্কন? চকন্তু একচদন চেল। তখন চহিু পৃচথবীি দ্শ্রষ্ট জাচত। দ্স আদর্থ চহিু দ্ক? ইহাি 

উত্তি আচম দ্যরূপ বুচয়য়াচে, তাহা পূচ্ছবথ বুয়াইয়াচে। িামিন্দ্রাচদ ্ষণচত্রয়্ণ দ্সই 

আদর্থপ্রচতমাি চনকিবতথী, চকন্তু যথাথথ চহিু আদর্থ শ্রীকৃষ্ণ। চতচনই যথাথথ মনুষয,চ্ছত্বি 

আদর্থ—খ্রীষ্ট প্রভৃচতচ্ছত দ্সরূপ আদচ্ছর্থি স্ূপনণথতা পাইবাি স্ভবাবনা নাই। 

দ্কন, তাহা বচলচ্ছতচে। মনুষয,ত্ব চক, িমথতচ্ছ্ত্ব তাহা বুয়াইবাি দ্িষ্টা পাইয়াচে। 

মনুচ্ছষয,ি সকল বৃচত্তগুচলি স্ূপনণথ ফুটূচতথ ও সামঞ্জচ্ছসয, মনুষয,ত্ব। যাাঁহাচ্ছত দ্স সকচ্ছলি িিম 

ফুটূচতথ ও সামঞ্জসয, পাইয়াচ্ছে, চতচনই আদর্থ মনুষয,। খ্রীচ্ছষ্ট তাহা নাই—শ্রীকৃচ্ছষ্ণ তাহা আচ্ছে। 

চযশুচ্ছক যচদ দ্িামক সম্রাট্ চয়হুদাি র্াসনকতৃথচ্ছত্ব চনযু্ত  কচিচ্ছতন, তচ্ছব চক চতচন সুর্াসন 

কচিচ্ছত পাচিচ্ছতন? তাহা পাচিচ্ছতন না—দ্কন না, িাজকাচ্ছযথি জনয, দ্য সকল বৃচত্তগুচল 

প্রচ্ছয়াজনীয়, তাহা তাাঁহাি অনুর্ীচলত হয় নাই। অথি এরূপ িমথাত্মা বয,চ্ত  িাচ্ছজয,ি 

র্াসনকতথা হইচ্ছল সমাচ্ছজি অনন্ত মগিতল। প্ষণান্তচ্ছি শ্রীকৃষ্ণ দ্য সবথচ্ছশ্রি নীচতে, তাহা 

প্রচসদ্ধ। দ্শ্রি নীচতে বচলয়া চতচন মহাভািচ্ছত ভূচি ভূচি বচণথত হইয়াচ্ছেন, এবং যুচিচিি 

বা উগ্রচ্ছসন র্াসনকাচ্ছযথ তাাঁহাি পিামর্থ চভ্ন  দ্কান গুরুতি কাজ কচিচ্ছতন না। এইরূপ 

কৃষ্ণ চনচ্ছজ িাজা না হইয়াও প্রজাি অচ্ছর্ষ মগিতলসািন কচিয়াচেচ্ছলন—এই জিাসচ্ছন্ধি 

বচি্চ্ছণি মুচ্ত  তাহাি এক উদাহিণ। পুন্, মচ্ছন কি, যচদ চয়হুদীিা দ্িামচ্ছকি 

অতয,ািািপীচড়ত হইয়া স্বািীনতাি জনয, উচত্থত হইয়া, চযশুচ্ছক দ্সনাপচতচ্ছত্ব বিণ কচিত, 

চযশু চক কচিচ্ছতন? যুচ্ছদ্ধ তাাঁহাি র্চ্ত ও চেল না, প্রবৃচত্তও চেল না। “কাইসচ্ছিি পাওনা 

কাইসিচ্ছক দাও” বচলয়া চতচন প্রস্থান কচিচ্ছতন। কৃষ্ণও যুচ্ছদ্ধ প্রবৃচত্তরূ্নয,—চকন্তু িমথাথথ 

যুদ্ধও আচ্ছে। িমথাথথ যুদ্ধ উপচস্থত হইচ্ছল অ্তয,া প্রবৃত্ত হইচ্ছতন। যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হইচ্ছল চতচন 

অচ্ছজয় চেচ্ছলন। চযশু অচর্চ্ষণত, কৃষ্ণ সবথর্ােচবৎ। অনয,ানয, গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। 

উভন্ধেই শ্রেষ্ঠ ধার্ম িক ও ধম িজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথাথ ি আদর্ ি মনুষ্য—“Christian Ideal” 

অন্ধপক্ষা “Hindu Ideal” দ্শ্রি। 
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শদৃর্ সবথগুণস্পন্ন  আদর্থ মনুষয, কাযথচবচ্ছর্চ্ছষ জীবন সমপথণ কচিচ্ছত পাচ্ছিন না। 

তাহা হইচ্ছল, ইতি কাযথগুচল অননুচিত, অথবা অসামঞ্জচ্ছসয,ি সচহত অনুচিত হয়। দ্লাক 

িচিত্রচ্ছভচ্ছদ, অবস্থাচ্ছভচ্ছদ, চর্্ষণাচ্ছভচ্ছদ চভ্ন  চভ্ন  কমথ ও চভ্ন  চভ্ন  সািচ্ছনি অচিকািী; 

আদর্থ মনুষয,, সকল দ্শ্রণীিই আদর্থ হওয়া উচিত। এই জনয, শ্রীকৃচ্ছষ্ণি, র্াকয,চসংহ, চযশু 

বা দিতচ্ছনয,ি নয,ায় স্ন য,াস গ্রহণপূবথক িমথ প্রিাি বয,বসায়স্বরূপ অবলম্বন কিা অস্ভবব। 

কৃষ্ণ সংসািী, ্ৃহী, িাজনীচতে, দ্যাদ্ধা, দণ্ডপ্রচ্ছণতা, তপস্বী, িমথপ্রিািক; সংসািী ও 

্ৃহীচদচ্ছ্ি, িাজাচদচ্ছ্ি, দ্যাদ্ধাচদচ্ছ্ি, িাজপুরুষচদচ্ছ্ি, তপস্বীচদচ্ছ্ি, িমথচ্ছবত্তাচদচ্ছ্ি 

এবং একািাচ্ছি সবথাগিতীণ মনুষয,চ্ছত্বি আদর্থ। জিাসন্ধাচদি বি আদর্থিাজপুরুষ ও 

দণ্ডপ্রচ্ছণতাি অবর্য, অনুচ্ছিয়। ইহাই Hindu Ideal । অস্ূপনণথ দ্য দ্বৌদ্ধ বা খ্রীষ্ট িমথ, তাহাি 

আদর্থ পুরুষচ্ছক আদর্থ স্থাচ্ছন বসাইয়া, স্ূপনণথ দ্য চহিুিমথ, তাহাি আদর্থ পুরুষচ্ছক আমিা 

বুচয়চ্ছত পাচিব না। 

চকন্তু বুচয়বাি বড় প্রচ্ছয়াজন হইয়াচ্ছে, দ্কন না, ইহাি চভতি আি একিা চবস্ময়কি 

কথা আচ্ছে। চক খ্রীষ্টিমথাবলম্বী ইউচ্ছিাচ্ছপ, চক চহিুিমথাবলম্বী ভািতবচ্ছষথ, আদচ্ছর্থি চঠক 

চবপিীত ফল ফচলয়াচ্ছে। খ্রীষ্টীয় আদর্থ পুরুষ, চবনীত, চনিীহ, চনচবথচ্ছিািী স্ন য,াসী; 

এখনকাি খ্রীচষ্টয়ান চঠক চবপিীত। ইউচ্ছিাপ এখন ঐচহক সুখিত সর্ে দ্যাদৃ্ধবচ্ছ্থি চবস্তীণথ 

চর্চবি মাত্র। চহিুিচ্ছমথি আদর্থ পুরুষ সবথকমথকৃৎ—এখনকাি চহিু সবথকচ্ছমথ অকমথা। এরূপ 

ফলববপিীতয, র্চিল দ্কন? উত্তি সহজ,—দ্লাচ্ছকি চিত্ত হইচ্ছত উভয় দ্দচ্ছর্ই দ্সই প্রািীন 

আদর্থ লুপ্ত হইয়াচ্ছে। উভয় দ্দচ্ছর্ই এককাচ্ছল দ্সই আদর্থ একচদন প্রবল চেল—প্রািীন 

খ্রীচষ্টয়ানচদচ্ছ্ি িমথপিায়ণতা ও সচহষু্ণতা, ও প্রািীন চহিু িাজ্ণ ও িাজপুরুষ্চ্ছণি 

সবথগুণবত্তা তাহাি প্রমাণ। দ্য চদন দ্স আদর্থ চহিুচদচ্ছ্ি চিত্ত হইচ্ছত চবদূচিত হইল—দ্য 

চদন আমিা কৃষ্ণিচিত্র অবনত কচিয়া লইলাম, দ্সই চদন হইচ্ছত আমাচদচ্ছ্ি সামাচজক 

অবনচত। জয়চ্ছদব দ্্াাঁসাইচ্ছয়ি কৃচ্ছষ্ণি অনুকিচ্ছণ সকচ্ছল বয,স্ত—মহাভািচ্ছতি কৃষ্ণচ্ছক দ্কহ 

স্মিণ কচ্ছি না। এখন আবাি দ্সই আদর্থ পুরুষচ্ছক জাতীয় হৃদচ্ছয় জা্চিত কচিচ্ছত হইচ্ছব। 

ভিসা কচি, এই কৃষ্ণিচিত্র বয,াখয,ায় দ্স কাচ্ছযথি চকেু আনুকূলয, হইচ্ছত পাচিচ্ছব। 
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জিাসন্ধবচ্ছিি বয,াখয,ায় এ সকল কথা বচলবাি তত প্রচ্ছয়াজন চেল না, প্রসগিততঃ এ 

ত্ত্ব উত্থাচপত হইয়াচ্ছে মাত্র। চকন্তু এ কথাগুচল এক স্থাচ্ছন না এক স্থাচ্ছন আমাচ্ছক বচলচ্ছত 

হইত। আচ্ছ্ বচলয়া িাখায় দ্লখক পাঠক উভচ্ছয়ি পথ সু্ম হইচ্ছব। 

  

—————— 

* চলচখত আচ্ছে দ্য, মালয, তাাঁহািা একজন মালাকাচ্ছিি চনকি বলপূবথক কাচড়য়া 

লইয়াচেচ্ছলন। যাাঁহাচ্ছদি এত ঐশ্বাযথ দ্য, িাজসূচ্ছয়ি অনুিাচ্ছন প্রবৃত্ত, তাাঁহাচ্ছদি চতন েড়া 

মালা চকচনবাি দ্য কচড় জুচিচ্ছব না, ইহা অচত অস্ভবব। যাাঁহািা কপিদুয,তাপহৃত িাজয,ই 

িমথানুচ্ছিাচ্ছি পচিতয,া্ কচিচ্ছলন, তাাঁহািা দ্য ডাকাচত কচিয়া চতন েড়া মালা সংগ্রহ 

কচিচ্ছবন, উহা অচত অস্ভবব। এ সকল চিতীয় স্তচ্ছিি কচবি হাত। দৃপ্ত ্ষণত্রচ্ছতচ্ছজি বণথনায় 

এ সকল কথা দ্বর্ সাচ্ছজ। 
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অষ্টম পরিট্ছেদ—ভীম-জিোসট্ন্ধি যুদ্ধ 

আমিা এ পযথন্ত কৃষ্ণিচিত্র যত দূি সমাচ্ছলািনা কচিয়াচে, তাহাচ্ছত মহাভািচ্ছত 

কৃষ্ণচ্ছক দ্কাথাও চবষু্ণ বচলয়া পচিচিত হইচ্ছত দ্দচখ নাই। দ্কহ তাাঁহাচ্ছক চবষু্ণ বচলয়া 

সচ্ছম্বািন বা চবষু্ণোচ্ছন তাাঁহাি সচ্ছগিত কচ্ছথাপকথন কচ্ছি নাই। তাাঁহাচ্ছকও এ পযথন্ত 

মনুষয,র্চ্ত ি অচতচি্ত  র্চ্ত চ্ছত দ্কান কাযথ কচিচ্ছত দ্দচখ নাই। চতচন চবষু্ণি অবতাি হউন 

বা না হউন কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি স্থূল মমথ মনুষয,ত্ব, দ্দবত্ব নচ্ছহ, ইহা আমিা পুনঃ পুনঃ বুয়াইয়াচে। 

চকন্তু ইহাও স্বীকাি কচিচ্ছত হয় দ্য, ইহাি পচ্ছি মহাভািচ্ছতি অচ্ছনক স্থাচ্ছন তাাঁহাচ্ছক 

চবষু্ণ বচলয়া সচ্ছম্বাচিত এবং পচিচিত হইচ্ছত দ্দচখ। অচ্ছনচ্ছক চবষু্ণ বচলয়া তাাঁহাি উপাসনা 

কচিচ্ছতচ্ছে দ্দচখ; এবং কদাি কখনও তাাঁহাচ্ছক দ্লাকাতীতা দবষ্ণবী র্চ্ত চ্ছত কাযথও কচিচ্ছত 

দ্দচখ; এ পযথন্ত তাহা দ্দচখ নাই, চকন্তু এখনই দ্দচখব। এই দুইচি ভাব পিস্পি চবচ্ছিািী 

চক না? 

যচদ দ্কহ বচ্ছলন দ্য, এই দুইচি ভাব পিস্পি চবচ্ছিািী নচ্ছহ, দ্কন না, যখন দদব 

র্চ্ত ি বা দ্দবচ্ছত্বি দ্কান প্রকাি চবকাচ্ছর্ি দ্কান প্রচ্ছয়াজন নাই, তখন কাচ্ছবয, বা ইচতহাচ্ছস 

দ্কবল মনুষয,ভাব প্রকচিত হয়, আি যখন তাহাি প্রচ্ছয়াজন আচ্ছে, তখন দদবভাব প্রকচিত 

হয়, তাহা হইচ্ছল আমিা বচলব দ্য, এই উত্তি যথাথথ হইল না। দ্কন না, চনষ্প্রচ্ছয়াজচ্ছনই 

দদবভাচ্ছবি প্রকার্ অচ্ছনক সমচ্ছয় দ্দখা যায়। এই জিাসন্ধবি হইচ্ছতই দুই একিা উদাহিণ 

চদচ্ছতচে। 

জিাসন্ধবচ্ছিি পি কৃষ্ণ ও ভীমাজুথন জিাসচ্ছন্ধি িথখানা লইয়া তাহাচ্ছত 

আচ্ছিাহণপূবথক চনষ্ক্রান্ত হইচ্ছলন। দ্দবচনচমথত িথ, তাহাচ্ছত চকেুি অভাব নাই। তবু খামখাই 

কৃষ্ণ ্রুড়চ্ছক স্মিণ কচিচ্ছলন, স্মিণমাত্র ্রুড় আচসয়া িচ্ছথি িূড়ায় বচসচ্ছলন। ্রুড় 

আচসয়া আি দ্কান কাজ কচিচ্ছলন না, তাাঁহাচ্ছত আি দ্কান প্রচ্ছয়াজনও চেল না। কথািািও 

আি দ্কান প্রচ্ছয়াজন দ্দখা যায় না, দ্কবল মায় হইচ্ছত কৃচ্ছষ্ণি চবষু্ণত্ব সূচিত হয়। 
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জিাসন্ধচ্ছক বি কচিবাি সময় দ্কান দদব র্চ্ত ি প্রচ্ছয়াজন হইল না, চকন্তু িচ্ছথ িচড়বাি 

দ্বলা হইল! 

আবাি যুচ্ছদ্ধি পূচ্ছবথ, অমচন একিা কথা আচ্ছে। জিাসন্ধ যুচ্ছদ্ধ চস্থিসংকি হইচ্ছল কৃষ্ণ 

চজোসা কচিচ্ছলন, 

“দ্হ িাজন! আমাচ্ছদি চতন জচ্ছনি মচ্ছিয, কাহাি সচহত যুদ্ধ কচিচ্ছত ইো হয় বল? 

দ্ক যুদ্ধ কচিচ্ছত স্জনীভূত হইচ্ছব?” জিাসন্ধ ভীচ্ছমি সচ্ছগিত যুদ্ধ কচিচ্ছত ইো প্রকার্ 

কচিচ্ছলন। অথি ইহাি দুই েত্র পূচ্ছবথই দ্লখা আচ্ছে দ্য, কৃষ্ণ জিাসন্ধচ্ছক যাদব্চ্ছণি অবিয, 

স্মিণ কচিয়া ব্রহ্মাি আচ্ছদর্ানুসাচ্ছি স্বয়ং তাাঁহাি সংহাচ্ছি প্রবৃত্ত হইচ্ছলন না। 

ব্রহ্মাি এই আচ্ছদর্ চক, তাহা মহাভািচ্ছতি দ্কাথাও নাই। পিবতথী গ্রচ্ছন্থ আচ্ছে। এখন 

পাঠচ্ছকি চবশ্বাাস হয় না চক দ্য, এইগুচল আচদম মহাভািচ্ছত মূচ্ছলি উপি পিবতথী 

দ্লখচ্ছকি কাচি্চি? আি কৃচ্ছষ্ণি চবষু্ণত্ব চভতচ্ছি চভতচ্ছি খাড়া িাখাি ইহাি উচ্ছের্য,? 

আচদম স্তচ্ছিি মূচ্ছল কৃষ্ণচবষু্ণচ্ছত দ্কানরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট কচিয়া চলচখয়া দ্দওয়া হয় নাই, 

দ্কন না, কৃষ্ণিচিত্র মনুষয,িচিত্র; দ্দবিচিত্র নচ্ছহ। যখন ইহাচ্ছত কৃচ্ছষ্ণাপাসক চিতীয় স্তচ্ছিি 

কচবি হাত পচড়ল, তখন এিা বড় ভুল বচলয়া দ্বাি হইয়াচেল সচ্ছিহ নাই। পিবতথী 

কচবকিনািা তাাঁহাি জানা চেল, চতচন অভাব পূিণ কচিয়া চদচ্ছলন। 

এইরূপ, দ্যখাচ্ছন বন্ধনচবমু্ত  ্ষণচত্রয় িাজ্ণ কৃষ্ণচ্ছক িমথি্ষণাি জনয, িনয,বাদ 

কচিচ্ছতচ্ছেন, দ্সখাচ্ছনও, দ্কাথাও চকেু নাই, খামকা তাাঁহািা কৃষ্ণচ্ছক “চবচ্ছষ্ণা” বচলয়া 

সচ্ছম্বািন কচিচ্ছতচ্ছেন। এখন ইচতপূচ্ছবথ দ্কাথাও দ্দখা যায় না দ্য, চতচন চবষু্ণ বা তদথথক 

অনয, নাচ্ছম সচ্ছম্বাচিত হইয়াচ্ছেন। যচদ এখন দ্দচখতাম দ্য, ইচতপূচ্ছবথ  কৃষ্ণ এরূপ নাচ্ছম 

মচ্ছিয, মচ্ছিয, অচভচহত হইয়া আচসচ্ছতচ্ছেন, তাহা হইচ্ছল বুচয়তাম দ্য, ইহাচ্ছত অসগিতত বা 

অবনসচ্থক চকেুই নাই, দ্লাচ্ছকি এমন চবশ্বাাস আচ্ছে বচলয়াই ইহা হইল। যচদ এমন 

দ্দচখতাম দ্য, এই সমচ্ছয় কৃষ্ণ অচ্ছলৌচকক কাজ কচিয়াচ্ছেন, তাহা দ্দবতা চভ্ন  মনুচ্ছষয,ি 

সািয, নচ্ছহ, তাহা হইচ্ছলও হঠাৎ এ “চবচ্ছষ্ণা!” সচ্ছম্বািচ্ছনি উপচ্ছযাচ্তা বুচয়চ্ছত পাচিতাম। 

চকন্তু কৃষ্ণ দ্তমন চকেুই কাজ কচ্ছিন নাই। চতচন জিাসন্ধচ্ছক বি কচ্ছিন নাই—

সবথচ্ছলাকসমচ্ছ্ষণ ভীম তাাঁহাচ্ছক বি কচিয়াচেচ্ছলন। দ্স কাচ্ছযথি প্রবতথক কৃষ্ণ বচ্ছি, চকন্তু 
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কািাবাসী িাজ্ণ তাহাি চকেুই জাচ্ছনন না। অতএব কৃচ্ছষ্ণ অকস্মাৎ িাজ্ণ কতৃথক এই 

চবষু্ণত্ব আচ্ছিাপ কখন ঐচতহাচসক বা দ্মৌচলক হইচ্ছত পাচ্ছি না। চকন্তু উহা ঐ ্রুড় স্মিণ 

ও ব্রহ্মাি আচ্ছদর্ স্মিচ্ছণি সচ্ছগিত অতয,ন্ত সগিতত, জিাসন্ধবচ্ছিি আি দ্কান অংচ্ছর্ি সচ্ছগিত 

সগিতত নচ্ছহ। চতনচি কথা এক হাচ্ছতি কাচি্চি—আি চতনিা কথাই মূলাচতচি্ত । দ্বাি 

হয়, ইহা পাঠচ্ছকি হৃদয়গিতম হইয়াচ্ছে। 

যাাঁহািা বচলচ্ছবন, তাহা হয় নাই, তাাঁহাচদচ্ছ্ি এ কৃষ্ণিচিত্র সমাচ্ছলািনাি অনুবতথী 

হইবাি আি দ্কান ফল দ্দচখ না। দ্কন না, এ সকল চবষচ্ছয় অনয, দ্কান প্রকাি প্রমাণ 

সংগ্রচ্ছহি স্ভবাবনা নাই। আি এই সমাচ্ছলািনায় যাাঁহাচ্ছদি এমন চবশ্বাাস হইয়াচ্ছে দ্য, 

জিাসন্ধবি মচ্ছিয, কৃচ্ছষ্ণি এই চবষু্ণত্বসূিনা পিবতথী কচব—প্রণতী ও প্রচ্ষণপ্ত, তাাঁহাচ্ছদি 

চজোসা কচি, তচ্ছব কৃচ্ছষ্ণি েমচ্ছবর্ ও কপিািািচবষয়ক দ্য কচ্ছয়কচি কথা এই এই 

জিাসন্ধ-পবথািয,াচ্ছয় আচ্ছে, তাহাও ঐরূপ প্রচ্ষণপ্ত বচলয়া পচিতয,া্ কচিব না দ্কন? দুই 

চবষয়ই চঠক একই প্রমাচ্ছণি উপি চনভথি কচ্ছি। 

বস্তুতঃ এই দুই চবষয় একত্র কচিয়া দ্দচখচ্ছল দ্বর্—বুয়া যাইচ্ছব দ্য, জিাসন্ধবি-

পবথািয,াচ্ছয় পিবতথী কচবি চবল্ষণণ কাচি্চি আচ্ছে, এবং এই সকল অসগিতচত তাহািই 

ফল। দুই কচবি দ্য হাত আচ্ছে, তাহাি আি এক প্রমাণ চদচ্ছতচে। 

জিাসচ্ছন্ধি পূবথবৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুচিচিচ্ছিি কাচ্ছে চববৃত কচিচ্ছলন, ইহা পূচ্ছবথ বচলয়াচে। 

দ্সই সচ্ছগিত, কৃচ্ছষ্ণি সচহত জিাসচ্ছন্ধি কংসবিজচনত দ্য চবচ্ছিাি, তাহািও পচিিয় চদচ্ছলন। 

তাহা হইচ্ছত চকেু উদৃ্ধতও কচিয়াচে। তাহাি পচ্ছিই মহাভািতকাি চক বচলচ্ছতচ্ছেন, শুনুন। 

“দবর্্পনায়ন কচহচ্ছলন, নিপচত বৃহরথ ভাযথািয় সমচভবয,াহাচ্ছি তচ্ছপাবচ্ছন বহুচদবস 

তচ্ছপাহনুিান কচিয়া স্বচ্ছ্থ ্মন কচিচ্ছলন। তাাঁহািা জিাসন্ধ ও িণ্ডচ্ছকৌচর্চ্ছকা্ত  সমুদায় 

বি লাভ কচিয়া চনষ্কণ্টচ্ছক িাজয, র্াসন কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। ঐ সমচ্ছয় ভ্বান্ বাসুচ্ছদব 

কংস নিপচতচ্ছক সংহাি কচ্ছিন। কংসচনপাত চনবন্ধন কৃচ্ছষ্ণি সচহত জিাসচ্ছন্ধি দ্র্ািতি 

র্ত্রুতা জচেল।” 
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এ সকলই ত কৃষ্ণ বচলয়াচ্ছেন—আিও সচবস্তাি বচলয়াচ্ছেন—আবাি দ্স কথা দ্কন? 

প্রচ্ছয়াজন আচ্ছে। মূল মহাভািতপ্রচ্ছণতা অদু্ভতিচ্ছস বড় িচসক নচ্ছহন—কৃষ্ণ অচ্ছলৌচকক 

র্িনা চকেুই বচলচ্ছবন না। দ্স অভাব এখন পূচিত হইচ্ছত িচলল। দবর্্পনায়ন বচলচ্ছতচ্ছেন,— 

“মহাবল পিামান্ত জিাসন্ধ চ্চিচ্ছশ্রণী মচ্ছিয, থাচকয়া কৃচ্ছষ্ণি বিাচ্ছথথ এক বৃহৎ ্দা 

এচ্ছকানর্ত বাি রূ্ণথায়মান কচিয়া চনচ্ছ্ষণপ কচিল। ্ দা মথুিাচস্থত অদু্ভত কমথঠ বাসুচ্ছদচ্ছবি 

এচ্ছকানর্ত দ্যাজন অন্তচ্ছি পচতত হইল। দ্পৌি্ণ কৃষ্ণসমীচ্ছপ ্ দাপতচ্ছনি চবষয় চনচ্ছবদন 

কচিল। তদবচি দ্সই মথুিাি সমীপবতথী স্থান ্দাবসান নাচ্ছম চবখয,াত হইল।” 

এখনও যচদ দ্কান পাঠচ্ছকি চবশ্বাাস থাচ্ছক দ্য, বতথমান জিাসন্ধবি—পবথািয,াচ্ছয়ি 

সমুদায় অংর্ই মূল মহাভািচ্ছতি অন্ত্থত এবং একবয,চ্ত  প্রণীত, এবং কৃষ্ণাচদ যথাথথই 

েমচ্ছবচ্ছর্ চ্চিব্রচ্ছজ আচসয়াচেচ্ছলন, তচ্ছব তাাঁহাচ্ছক অনুচ্ছিাি কচি, চহিুচদচ্ছ্ি 

পুিাচ্ছণচতহাস মচ্ছিয, ঐচতহাচসক তচ্ছ্ত্বি অনুসন্ধান পচিতয,া্ কচিয়া অনয, র্াচ্ছেি 

আচ্ছলািনায় প্রবৃত্ত হউন। এচদচ্ছক চকেু হইচ্ছব না। 

অতঃপি, জিাসন্ধবচ্ছিি অবচর্ষ্ট কথাগুচল বচলয়া এ পবথািয,াচ্ছয়ি উপসংহাি কচিব; 

দ্স সকল খুব দ্সাজা কথা। 

জিাসন্ধ যুদ্ধাথথ ভীমচ্ছক মচ্ছনানীত কচিচ্ছল, জিাসন্ধ “যর্স্বী ব্রাহ্মণ কতৃথক কৃত-

স্বস্তয,য়ন হইয়া ্ষণত্রিমথানুসাচ্ছি বমথ ও চকিীি পচিতয,া্ পূবথক” যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হইচ্ছলন। “তখন 

যাবতীয় পুিবাসী ব্রাহ্মণ ঐচত্রয় দবর্য, রূ্র বচণতা ও বৃদ্ধ্ণ তাাঁহাচ্ছদি সংগ্রাম দ্দচখচ্ছত 

তথায় উপচস্থত হইচ্ছলন। যুদ্ধচ্ছ্ষণচ্ছত্র জনতা িািা সমাকীণথ হইল।” “িতুদথর্ চদবস যুদ্ধ 

হইল!” (যচদ সতয, হয়, দ্বাি হয় তচ্ছব মচ্ছিয, মচ্ছিয, অবকার্মত যুদ্ধ হইত) িতুদথর্ চদবচ্ছস 

“বাসুচ্ছদব জিাসন্ধচ্ছক িান্ত দ্দচখয়া ভীমকমথা ভীমচ্ছসনচ্ছক সচ্ছম্বািন কচিয়া কচহচ্ছলন, দ্হ 

দ্কৌচ্ছন্তয়! িান্ত র্ত্রুচ্ছক পীড়ন কিা উচিত নচ্ছহ; অচিকতি পীডয,মান হইচ্ছল জীবন 

পচিতয,া্ কচ্ছি। অতএব ইচন দ্তামাি পীড়নীয় নচ্ছহন। দ্হ ভিতষথভ, ইাঁহাি সচহত বাহুযুদ্ধ 

কি।” (অথথাৎ দ্য র্ত্রুচ্ছক িমথতঃ বি কচিচ্ছত হইচ্ছব, তাহাচ্ছকও পীড়ন কতথবয, নচ্ছহ।) ভীম 

জিাসন্ধচ্ছক পীড়ন কচিয়াই বি কচিচ্ছলন। ভীচ্ছমি িমথোন কৃচ্ছষ্ণি তুলয, হইচ্ছত পাচ্ছি না। 
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তখন কৃষ্ণাজুথন ও ভীম কািাবদ্ধ মহীপাল্ণচ্ছক চবমু্ত  কচিচ্ছলন। তাহাই 

জিাসন্ধবচ্ছিি একমাত্র উচ্ছের্য,। অতএব িাজ্ণচ্ছক মু্ত  কচিয়া আি চকেুই কচিচ্ছলন 

না, দ্দচ্ছর্ িচলয়া দ্্চ্ছলন। তাাঁহািা Annexationist চেচ্ছলন না—চপতাি অপিাচ্ছি পুচ্ছত্রি 

িাজয, অপহিণ কচিচ্ছতন না, তাাঁহািা জিাসন্ধচ্ছক চবনষ্ট কচিয়া জিাসন্ধপুত্র সহচ্ছদবচ্ছক 

িাচ্ছজয, অচভচষ্ত  কচিচ্ছলন। সহচ্ছদব চকেু নজি চদল, তাহা গ্রহণ কচিচ্ছলন। কািামু্ত  

িাজ্ণ কৃষ্ণচ্ছক চজোসা কচিচ্ছলন, 

“এ্ষণচ্ছণ এই ভৃতয,চদ্চ্ছক চক কচিচ্ছত হইচ্ছব অনুমচত করুন।”  

কৃষ্ণ তাাঁহাচদ্চ্ছক কচহচ্ছলন, “িাজা যুচিচিি িাজসূয় যে কচিচ্ছত অচভলাষ 

কচিয়াচ্ছেন, আপনািা দ্সই সাম্রাজয,-চিকীষুথ িাচমথচ্ছকি সাহাযয, কচ্ছিন, ইহাই প্রাথথনা।” 

যুচিচিিচ্ছক দ্কন্দ্রচস্থত কচিয়া িমথিাজয, সংস্থাপন কিা, কৃচ্ছষ্ণি এ্ষণচ্ছণ জীবচ্ছনি 

উচ্ছের্য,। অতএব প্রচত পচ্ছদ চতচন তাহাি উচ্ছদয,া্ কচিচ্ছতচ্ছেন। 

এই জিাসন্ধবচ্ছি কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি চবচ্ছর্ষ মচহমা প্রকার্মান—চকন্তু পিবতথী দ্লখকচদচ্ছ্ি 

দ্দৌিাচ্ছত্ময, ইহা বড় জচিল হইয়া পচড়য়াচ্ছে। ইহাি পি চর্শুপালবি। দ্সখাচ্ছন আিও 

্ণ্ডচ্ছ্াল। 
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নবম পরিট্ছেদ—অর্থোরভহিণ 

যুচিচিচ্ছিি িাজসূয় যে আি্ভব হইল। নানাচদক্ চ্ছদর্ হইচ্ছত আ্ত িাজ্ণ, ঋচষ্ণ, 

এবং অনয,ানয, দ্শ্রণীি দ্লাচ্ছক িাজিানী পূচিয়া দ্্ল। এই বৃহৎ কাচ্ছযথি সুচনবথাহ জনয, 

পাণ্ডচ্ছবিা আত্মীয়ব্থচ্ছক চবচ্ছর্ষ চবচ্ছর্ষ কাচ্ছযথ চনযু্ত  কচিচ্ছলন। দুঃর্াসন দ্ভাজয, রচ্ছবয,ি 

ত্ত্বাবিাচ্ছন, সঞ্জয় পচিিযথায়, কৃপািাযথ িত্নি্ষণায় ও দচ্ষণণাদাচ্ছন, দুচ্ছযথািন 

উপায়নপ্রচতগ্রচ্ছহ, ইতয,াচদ রূচ্ছপ সকলচ্ছকই চনযু্ত  কচিচ্ছলন। শ্রীকৃষ্ণ দ্কান্ কাচ্ছযথ চনযু্ত  

হইচ্ছলন? দুঃর্াসনাচদি চনচ্ছয়াচ্ছ্ি সচ্ছগিত শ্রীকৃচ্ছষ্ণি চনচ্ছয়াচ্ছ্ি কথাও দ্লখা আচ্ছে। চতচন 

ব্রাহ্মণ্চ্ছণি পাদপ্র্ষণালচ্ছন চনযু্ত  হইচ্ছলন। 

কথািা বুয়া দ্্ল না। শ্রীকৃষ্ণ দ্কন এই ভৃচ্ছতয,াপচ্ছযা্ী কাচ্ছযথ চনযু্ত  হইয়াচেচ্ছলন? 

তাাঁহাি দ্যা্য, চক দ্কান ভাল কাজ চেল না? না, ব্রাহ্মচ্ছণি পা দ্িায়াই বড় মহৎ কাজ? 

তাাঁহাচ্ছক আদর্থপুরুষ বচলয়া গ্রহণ কচিয়া চক পািক ব্রাহ্মণঠাকুিচদচ্ছ্ি পাদপ্র্ষণালন 

কচিয়া দ্বড়াইচ্ছত হইচ্ছব? যচদ তাই হয়, তচ্ছব চতচন আদর্থপুরুষ নচ্ছহন, ইহা আমিা 

মু্ত কচ্ছে বচলব। 

কথািাি অচ্ছনক িকম বয,াখয,া কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি। ব্রাহ্মণ্চ্ছণি প্রিাচিত এবং 

এখনকাি প্রিচলত বয,াখয,া এই দ্য, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্চ্ছণি দ্্ৌিব বাড়াইবাি জনয,ই সকল 

কাযথ পচিতয,া্ কচিয়া এইচিচ্ছত আপনাচ্ছক চনযু্ত  কচিয়াচেচ্ছলন। এ বয,াখয,া অচত অশ্রচ্ছদ্ধয় 

বচলয়া আমাচদচ্ছ্ি দ্বাি হয়। শ্রীকৃষ্ণ অনয,ানয, ্ষণচত্রয়চদচ্ছ্ি নয,ায় ব্রাহ্মণচ্ছক যথাচ্ছযা্য, 

সম্মান কচিচ্ছতন বচ্ছি, চকন্তু তাাঁহাচ্ছক দ্কাথাও ব্রাহ্মচ্ছণি দ্্ৌিব প্রিাচ্ছিি জনয, চবচ্ছর্ষ বয,স্ত 

দ্দচখ না। বিং অচ্ছনক স্থাচ্ছন তাাঁহাচ্ছক চবপিীত পথ অবলম্বন কচিচ্ছত দ্দচখ। যচদ বনপচ্ছবথ 

দুবথাসাি আচতথয, বৃত্তান্তিা দ্মৌচলক মহাভািচ্ছতি অন্ত্থত চবচ্ছবিনা কিা যায়, তাহ হইচ্ছল 

বুচয়চ্ছত হইচ্ছব দ্য, চতচন িকম-সকম কচিয়া ব্রাহ্মণঠাকুিচদ্চ্ছক পাণ্ডবচদচ্ছ্ি আশ্রম 

হইচ্ছত অিথিন্দ্র প্রদান কচিয়াচেচ্ছলন। চতচন দ্র্ািতি সাময,বাদী। ্ীচ্ছতা্ত  িমথ যচদ 

কৃচ্ছষ্ণা্ত  িমথ হয়, তচ্ছব 
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চবদয,াচবনয়্পনচ্ছ্ন  ব্রাহ্মচ্ছণ ্চব হচস্তচন। 

শুচন দিব শ্বাপাচ্ছক ি পচণ্ডতাঃ। সমদচর্থনঃ || ৫ | |  ১৭ 

তাাঁহাি মচ্ছত ব্রাহ্মচ্ছণ, দ্্ারুচ্ছত, হাচতচ্ছত, কুকুচ্ছি ও িণ্ডাচ্ছল সমান দ্দচখচ্ছত হইচ্ছব। 

তাহা হইচ্ছল ইহা অস্ভবব দ্য, চতচন ব্রাহ্মচ্ছণি দ্্ৌিব বৃচদ্ধি জনয, তাাঁহাচ্ছদি পদপ্র্ষণালচ্ছন 

চনযু্ত  হইচ্ছবন। 

দ্কহ দ্কহ বচলচ্ছত পাচ্ছিন, কৃষ্ণ যখন আদর্থ পুরুষ, তখন চবনচ্ছয়ি আদর্থ দ্দখাইবাি 

জনয,ই এই ভৃতয,কাচ্ছযথি ভাি গ্রহণ কচিয়াচেচ্ছলন। চজোসয,, তচ্ছব দ্কবল ব্রাহ্মচ্ছণি 

পাদপ্র্ষণালচ্ছনই চনযু্ত  দ্কন? বচ্ছয়াবৃদ্ধ ্ষণচত্রয়্চ্ছণিও পাদপ্র্ষণালচ্ছন চনযু্ত  নচ্ছহন দ্কন? 

আি ইহাও ব্ত বয, দ্য, এইরূপ চবনয়চ্ছক আমিা আদর্থ চবনয় বচলচ্ছত পাচি না। এিা 

চবনচ্ছয়ি বড়াই।  

অচ্ছনয, বচলচ্ছত পাচ্ছিন দ্য, কৃষ্ণিচিত্র সমচ্ছয়াপচ্ছযা্ী। দ্স সমচ্ছয় ব্রাহ্মণ্চ্ছণি প্রচত 

ভচ্ত  বড় প্রবল চেল; কৃষ্ণ িূতথ, পর্াি কচিবাি জনয, এইরূপ অচ্ছলৌচকক ব্রহ্মভচ্ত  

দ্দখাইচ্ছতচেচ্ছলন। 

আচম বচল, এই দ্লাকচি প্রচ্ষণপ্ত। দ্কন না, আমিা এই চর্শুপালবি-পবথািয,াচ্ছয়ি অনয, 

অিয,াচ্ছয় (চ্ছিৌয়াচখ কচ্ছর্) দ্দচখচ্ছত পাই দ্য, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্চ্ছণি পাদপ্র্ষণালচ্ছন চনযু্ত  না 

থাচকয়া চতচন ্ষণচত্রচ্ছয়াচিত ও বীচ্ছিাচিত কাযথান্তচ্ছি চনযু্ত  চেচ্ছলন। তথায় চলচখত আচ্ছে, 

“মহাবাহু বাসুচ্ছদব র্ঙ্খ, িম ও ্দা িািণ পূবথক সমাপন পযথন্ত ঐ যে ি্ষণা 

কচিয়াচেচ্ছলন।” হয়ত দুইিা কথাই প্রচ্ষণপ্ত। আমিা এ পচিচ্ছেচ্ছদ এ কথাি দ্বর্ী 

আচ্ছিালন আবর্য,ক চবচ্ছবিনা কচি না। কথািা দ্তমন গুরুতি কথা নয়। কৃষ্ণিচিত্র সম্বচ্ছন্ধ 

মহাভািতীয় উচ্ত  অচ্ছনক সমচ্ছয়ই পিস্পি অসগিতত, ইহা দ্দখাইবাি জনয,ই এতিা 

বচললাম। নানা হাচ্ছতি কাজ বচলয়া এত অসগিতচত। 

এই িাজসূয় যচ্ছেি মহাসভায় কৃষ্ণ কতৃথক চর্শুপাল নাচ্ছম প্রবল পিামান্ত মহািাজা 

চনহত হচ্ছয়ন। পাণ্ডবচদচ্ছ্ি সংচ্ছলষ মাচ্ছত্র থাচকয়া কৃচ্ছষ্ণি এই এক মাত্র অে িািণ 

বচলচ্ছলও হয়। খাণ্ডবদাচ্ছহি যুদ্ধিা আমিা বড় দ্মৌচলক বচলয়া িচি নাই, ইহা পাঠচ্ছকি 

স্মিণ থাচকচ্ছত পাচ্ছি। 
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চর্শুপালবি-পবথািয,াচ্ছয় একিা গুরুতি ঐচতহাচসক ত্ত্ব চনচহত আচ্ছে। বচলচ্ছত দ্্চ্ছল, 

দ্তমন গুরুতি ঐচতহাচসক ত্ত্ব মহাভািচ্ছতি আি দ্কাথাও নাই। আমিা দ্দচখয়াচে দ্য, 

জিাসন্ধবচ্ছিি পূচ্ছবথ, কৃষ্ণ দ্কাথাও দ্মৌচলক মহাভািচ্ছত, দ্দবতা বা শশ্বািাবতাি-স্বরূপ 

অচভচহত বা স্বীকৃত নচ্ছহন। জিাসন্ধবচ্ছি, দ্স কথািা অমচন অফুটুি িকম আচ্ছে। এই 

চর্শুপালবচ্ছিই প্রথম কৃচ্ছষ্ণি সমসামচয়ক দ্লাক কতৃথক চতচন জ্দীশ্বাি বচলয়া স্বীকৃত। 

এখাচ্ছন কুরুবংচ্ছর্ি তাৎকাচলক দ্নতা ভীষ্মই এই মচ্ছতি প্রিািকতথা। 

এখন ঐচতহাচসক স্থূল প্রর উিা এই দ্য, যখন দ্দচখয়াচে দ্য, কৃষ্ণ তাাঁহাি জীবচ্ছনি 

প্রথমাংচ্ছর্ শশ্বািাবতাি বচলয়া স্বীকৃত নচ্ছহন, তখন জাচনচ্ছত হইচ্ছব, দ্কান্ সমচ্ছয় চতচন 

প্রথম শশ্বাি বচলয়া স্বীকৃত হইচ্ছলন? তাাঁহাি জীচবতকাচ্ছলই চক শশ্বািাবতাি বচলয়া স্বীকৃত 

হইয়াচেচ্ছলন? দ্দচখচ্ছত পাই বচ্ছি দ্য, এই চর্শুপালবচ্ছি, এবং তৎপিবতথী মহাভািচ্ছতি 

অনয,ানয, অংচ্ছর্ চতচন শশ্বাি বচলয়া স্বীকৃত হইচ্ছতচ্ছেন। চকন্তু এমন হইচ্ছত পাচ্ছি দ্য, 

চর্শুপালবি-পবথািয,ায় এবং দ্সই দ্সই অংর্ প্রচ্ষণপ্ত। এ প্রচ্ছর উি উত্তচ্ছি দ্কান্ প্ষণ 

অবলম্বনীয়? 

এ কথাি আমিা এ্ষণচ্ছণ দ্কান উত্তি চদব না। ভিসা কচি, মমর্ঃ উত্তি আপচনই 

পচিফুটুি হইচ্ছব। তচ্ছব ইহা ব্ত বয, দ্য, চর্শুপালবি-পবথািয,ায় যচদ দ্মৌচলক মহাভািচ্ছতি 

অংর্ হয়, তচ্ছব এমন চবচ্ছবিনা কিা যাইচ্ছত পাচ্ছি দ্য, এই সমচ্ছয়ই কৃষ্ণ শশ্বািচ্ছত্ব প্রচতচিত 

হইচ্ছতচেচ্ছলন। এবং এ চবষচ্ছয় তাাঁহাি স্বপ্ষণ চবপ্ষণ দুই প্ষণ চেল। তাাঁহাি প্ষণীয়চদচ্ছ্ি 

প্রিান ভীষ্ম, এবং এবং পাণ্ডচ্ছবিা। তাাঁহাি চবপ্ষণচদচ্ছ্ি এক জন দ্নতা চর্শুপাল। 

চর্শুপালবি বৃত্তাচ্ছন্তি স্থূল মমথ এই দ্য, ভীষ্মাচদ দ্সই সভামচ্ছিয, কৃচ্ছষ্ণি প্রািানয, স্থাপচ্ছনি 

দ্িষ্টা পান। চর্শুপাল তাহাি চবচ্ছিািী হন। তাহাচ্ছত তুমুল চববাচ্ছদি দ্যা্াড় হইয়া উচ্ছঠ। 

তখন কৃষ্ণ চর্শুপালচ্ছক চনহত কচ্ছিন, তাহাচ্ছত সব দ্্াল চমচিয়া যায়। যচ্ছেি চবঘ্ন চবনষ্ট 

হইচ্ছল যে চনচবথচ্ছঘ্ন চনবথাহ হয়। 

এ সকল কথাি চভতি যথাথথ ঐচতহাচসকতা চকেুমাত্র আচ্ছে চক না, তাহাি মীমাংসাি 

পূচ্ছবথ বুচয়চ্ছত হয় দ্য, এই চর্শুপালবি-পবথািয,ায় দ্মৌচলক চক না? এ কথাি উত্তি বড় 

সহজ নচ্ছহ। চর্শুপালবচ্ছিি সচ্ছগিত মহাভািচ্ছতি স্থূল র্িনাগুচলি দ্কান চবচ্ছর্ষ সম্বন্ধ আচ্ছে, 
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এমন কথা বলা যায় না। চকন্তু তা না থাচকচ্ছলই দ্য প্রচ্ষণপ্ত বচলচ্ছত হইচ্ছব, এমন নচ্ছহ। 

ইহা সতয, বচ্ছি দ্য, ইচতপূচ্ছবথ অচ্ছনক স্থাচ্ছন চর্শুপাল নাচ্ছম প্রবল পিামান্ত এক জন িাজাি 

কথা দ্দচখচ্ছত পাই। পিভাচ্ছ্ দ্দচখ, চতচন নাই। মচ্ছিয,ই তাাঁহাি মৃতুয, হইয়াচেল। পাণ্ডব-

সভায় কৃচ্ছষ্ণি হচ্ছস্ত তাাঁহাি মৃতুয, হইয়াচেল, ইহাি চবচ্ছিািী দ্কান কথা পাই না। 

অনুমমচণকািয,াচ্ছয় এবং পবথসংগ্রহািয,াচ্ছয় চর্শুপালবচ্ছিি কথা আচ্ছে। আি িিনাবলী 

দ্দচখচ্ছলও চর্শুপালবিপবথািয,ায়চ্ছক দ্মৌচলক মহাভািচ্ছতি অংর্ বচলয়াই দ্বাি হয় বচ্ছি। 

দ্মৌচলক মহাভািচ্ছতি আি কয়চি অংচ্ছর্ি নয,ায়, নািকাংচ্ছর্ ইহাি চবচ্ছর্ষ উৎকষথ আচ্ছে। 

অতএব ইহাচ্ছক অচ্ছমৌচলক বচলয়া এচ্ছকবাচ্ছি পচিতয,া্ কচিচ্ছত পাচিচ্ছতচে না। 

তা না পাচি, চকন্তু ইহাও স্পষ্ট দ্বাি হয় দ্য, দ্যমন জিাসন্ধবি-পবথািয,াচ্ছয় দুই হাচ্ছতি 

কাচি্চি দ্দচখয়াচে, ইহাচ্ছতও দ্সই িকম। বিং জিাসন্ধবচ্ছিি অচ্ছপ্ষণা দ্স দবচিত্রয, 

চর্শুপালবচ্ছি দ্বর্ী। অতএব আচম এই চসদ্ধান্ত কচিচ্ছত বািয, দ্য, চর্শুপালবি স্থূলতঃ 

দ্মৌচলক বচ্ছি, চকন্তু ইহাচ্ছত চিতীয় স্তচ্ছিি কচবি বা অনয, পিবতথী দ্লখচ্ছকি অচ্ছনক হাত 

আচ্ছে। 

এ্ষণচ্ছণ চর্শুপালবি বৃত্তান্ত সচবস্তাচ্ছি বচলব। 

আচজকাি চদচ্ছনও আমাচদচ্ছ্ি দ্দচ্ছর্ একচি প্রথা প্রিচলত আচ্ছে দ্য, দ্কান সম্ভ্রান্ত 

বয,চ্ত ি বাড়ীচ্ছত সভা হইচ্ছল সভাস্থ সবথপ্রিান বয,চ্ত চ্ছক স্রক্ িিন দ্দওয়া হইয়া থাচ্ছক। 

ইহাচ্ছক “মালািিন” বচ্ছল। ইহা এখন পাচ্ছত্রি গুণ দ্দচখয়া দ্দওয়া হয় না, বংর্মযথাদা 

দ্দচখয়া দ্দওয়া হয়। কুলীচ্ছনি বাড়ীচ্ছত দ্্ািীপচতচ্ছকই মালািিন দ্দওয়া হয়। দ্কন না, 

কুলীচ্ছনি কাচ্ছে দ্্ািীপচত বংর্ই বড় মানয,। কৃচ্ছষ্ণি সমচ্ছয় প্রথািা একিু চভ্ন  প্রকাি চেল। 

সভাস্থ সবথপ্রিান বয,চ্ত চ্ছক অর্থ প্রদান কচিচ্ছত হইত। বংর্মযথাদা দ্দচখয়া দ্দওয়া হইত না, 

পাচ্ছত্রি চনচ্ছজি গুণ দ্দচখয়া দ্দওয়া হইত। 

যুচিচিচ্ছিি সভাি অর্থ চদচ্ছত হইচ্ছব—দ্ক ইহাি উপযু্ত  পাত্র? ভািতবষথীয় সমস্ত 

িাজ্ণ সভাস্থ হইয়াচ্ছেন, ইহাি মচ্ছিয, সবথচ্ছশ্রি দ্ক? এই কথা চবিাযথ। ভীষ্ম বচলচ্ছলন, 

“কৃষ্ণই সবথচ্ছশ্রি। ইাঁহাচ্ছক অর্থ প্রদান কি।” 
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প্রথম যখন এই কথা বচ্ছলন, তখন ভীষ্ম দ্য কৃষ্ণচ্ছক দ্দবতা চবচ্ছবিনাচ্ছতই সবথচ্ছশ্রি 

চস্থি কচিয়াচেচ্ছলন, এমন ভাব চকেুই প্রকার্ নাই। কৃষ্ণ “দ্তজঃ বল ও পিামম চবষচ্ছয় 

দ্শ্রি” বচলয়াই তাাঁহাচ্ছক অর্থদান কচিচ্ছত বচলচ্ছলন। ্ষণত্রগুচ্ছণ কৃষ্ণ ্ষণচত্রয়্চ্ছণি দ্শ্রি, এই 

জনয,ই অর্থ চদচ্ছত বচলচ্ছলন। এখাচ্ছন দ্দখা যাইচ্ছতচ্ছে, ভীষ্ম কৃচ্ছষ্ণি মনুষয,িচিত্রই 

দ্দচখচ্ছতচ্ছেন। 

এই কথানুসাচ্ছি কৃষ্ণচ্ছক অর্থ প্রদত্ত হইল। চতচনও তাহা গ্রহণ কচিচ্ছলন। ইহা 

চর্শুপাচ্ছলি অসহয, হইল। চর্শুপাল ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবচদ্চ্ছক এককালীন চতিস্কাি 

কচিয়া দ্য ব্ত ৃতা কচিচ্ছলন, চবলাচ্ছত পাচ্ছলথচ্ছমণ্ট মহাসভায় উহা উ্ত  হইচ্ছল উচিত দচ্ছি 

চবকাইত। তাাঁহাি ব্ত ৃতাি প্রথম ভাচ্ছ্ চতচন যাহা বচলচ্ছলন, তাাঁহাি বাচমিততা বড় চবশুদ্ধ 

অথি তীব্র। কৃষ্ণ িাজা নচ্ছহন, তচ্ছব এত িাজা থাচকচ্ছত চতচন অর্থ পান দ্কন? যচদ স্থচবি 

বচলয়া তাাঁহাি পূজা কচিয়া থাক, তচ্ছব তাাঁি বাপ বসুচ্ছদবচ্ছক পজূা কচিচ্ছল না দ্কন? চতচন 

দ্তামাচ্ছদি আত্মীয় এবং চপ্রয়চিকীষুথ বচলয়া চক তাাঁি পূজা কচিয়াে? শ্বাশুি দ্রুপদ থাকচ্ছত 

তাাঁচ্ছক দ্কন? কৃষ্ণচ্ছক আিাযথ 1] মচ্ছন কচিয়াে? দ্রাণািাযথ থাচকচ্ছত কৃচ্ছষ্ণি অিথনা দ্কন? 

ঋচত্বক্ বচলয়া চক তাাঁহাচ্ছক অর্থ দাও? দ্বদবয,াস থাচকচ্ছত কৃষ্ণ দ্কন? 2] ইতয,াচদ। 

মহািাজ চর্শুপাল কথা কচহচ্ছত কচহচ্ছত অনয,ানয, বামিতীি নয,ায় ্িম হইয়া উচঠচ্ছলন, 

তখন লচজক োচড়য়া দ্িিচিচ্ছক উচঠচ্ছলন, চবিাি োচড়য়া চদয়া ্াচল চদচ্ছত আি্ভব 

কচিচ্ছলন। পাণ্ডবচদ্চ্ছক োচড়য়া কৃষ্ণচ্ছক িচিচ্ছলন। অলঙ্কাির্াে চবল্ষণণ বুচয়চ্ছতন,—

প্রথচ্ছম “চপ্রয়াচিকীষুথ” “অপ্রাপ্তল্ষণণ” ইতয,াচদ িুট্ চকচ্ছত িচিয়া, দ্র্ষ “িমথভ্রষ্ট” “দুিাত্মা” 

প্রভৃচত বড় বড় ্াচলচ্ছত উচঠচ্ছলন। পচিচ্ছর্চ্ছষ Climax—কৃষ্ণ রৃ্তচ্ছভাজী কুক্কুুি, 

দািপিগ্রহকািী িীব 3] ইতয,াচদ। ্াচলি একচ্ছর্ষ কচিচ্ছলন। 

শুচনয়া, ্ষণমাগুচ্ছণি পিমািাি, পিমচ্ছযা্ী, আদর্থ পুরুষ দ্কান উত্তি কচিচ্ছলন না। 

কৃচ্ছষ্ণি এমন র্চ্ত  চেল দ্য, তেচ্ছণ্ডই চতচন চর্শুপালচ্ছক চবনষ্ট কচিচ্ছত স্ষণম—পিবতথী 

র্িনায় পাঠক তাহা জাচনচ্ছবন। কৃষ্ণও কখন দ্য এরূপ পরুষবিচ্ছন চতিস্কৃত হইয়াচেচ্ছলন, 

এমন দ্দখা যায় না। তথাচপ চতচন এ চতিস্কাচ্ছি ভ্রূচ্ছ্ষণপও কচিচ্ছলন না। ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছ্ি 
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মত ডাচকয়া বচলচ্ছলন না, “চর্শুপাল! ্ষণমা বড় িমথ, আচম দ্তামায় ্ষণমা কচিলাম।” 

নীিচ্ছব র্ত্রুচ্ছক ্ষণমা কচিচ্ছলন। 

কমথকতথা যুচিচিি আহূত িাজাি দ্মাি দ্দচখয়া তাহাচ্ছক সান্ত্বনা কচিচ্ছত দ্্চ্ছলন—

যেবাড়ীি কমথকতথাি দ্যমন দস্তুি। মিুিবাচ্ছকয, কৃচ্ছষ্ণি কুৎসাকািীচ্ছক তুষ্ট কচিবাি দ্িষ্টা 

কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন। বুড়া ভীষ্ম দ্লৌহচনচমথত—তাাঁহাি দ্সিা বড় ভাল লাচ্ল না। বুড়া স্পষ্টই 

বচলল, “কৃচ্ছষ্ণি অিথনা যাহাি অনচভমত, এমন বয,চ্ত চ্ছক অনুনয় বা সান্ত্বনা কিা 

অনুচিত।”  

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদথথযু্ত  বাকয,পি্পনিায়, দ্কন চতচন কৃচ্ছষ্ণি অিথনাি পিামর্থ 

চদয়াচ্ছেন, তাহাি দকচফয়ৎ চদচ্ছত লাচ্চ্ছলন। আমিা দ্সই বাকয,গুচলি সািভা্ উদৃ্ধত 

কচিচ্ছতচে, চকন্তু তাহাি চভতি একিা িহসয, আচ্ছে, আচ্ছ্ দ্দখাইয়া চদই। কতকগুচল 

বাচ্ছকয,ি তাৎপযথ এই দ্য, আি সকল মনুচ্ছষয,ি, চবচ্ছর্ষতঃ ্ষণচত্রচ্ছয়ি দ্য সকল গুণ থাচ্ছক, 

দ্স সকল গুচ্ছণ কৃষ্ণ সবথচ্ছশ্রি। এই জনয, চতচন অচ্ছর্থি দ্যা্য,। আবাি তািই মাচ্ছয় 

কতকগুচল কথা আচ্ছে, তাহাচ্ছত ভীষ্ম বচলচ্ছতচ্ছেন দ্য, কৃষ্ণ স্বয়ং জ্দীশ্বাি, এই জনয, কৃষ্ণ 

সকচ্ছলি অিথনীয়। আমিা দুই িকম পৃথক্ পৃথক্ দ্দখাইচ্ছতচে, পাঠক তাহাি প্রকৃত 

তাৎপযথ বুচয়চ্ছত দ্িষ্টা করুন। ভীষ্ম বচলচ্ছলন, 

“এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাচ্ছক কৃষ্ণ দ্তচ্ছজাবচ্ছল 

পিাজয় কচ্ছিন না।” 

এ দ্্ল মনুষয,ত্ববাদ—তাি পচ্ছিই দ্দবত্ববাদ— 

“অিুয,ত দ্কবল আমাচদচ্ছ্ি অিথনীয় এমত নচ্ছহ, দ্সই মহাভুজ চত্রচ্ছলাকীি পূজনীয়। 

চতচন যুচ্ছদ্ধ অসংখয, ্ষণচত্রয়বচ্ছ্থি পিাজয় কচিয়াচ্ছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাাঁহাচ্ছতই 

প্রচতচিত িচহয়াচ্ছে।” 

পুন্, মনুষয,ত্ব— 

“কৃষ্ণ জচেয়া অবচি দ্য সকল কাযথ কচিয়াচ্ছেন, দ্লাচ্ছক মৎসচ্ন িাচ্ছন পুনঃ পুনঃ 

তৎসমুদায় কীতথন কচিয়াচ্ছে। চতচন অতয,ন্ত বালক হইচ্ছলও আমিা তাাঁহাি পিী্ষণা কচিয়া 

থাচক। কৃচ্ছষ্ণি দ্র্ৌযথ, বীযথ, কীচতথ ও চবজয় প্রভৃচত সমস্ত পচিোত হইয়া”— 
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পচ্ছি সচ্ছগিত সচ্ছগিত দ্দবত্ববাদ, 

দ্সই ভূতসুখাবহ জ্দচিথত অিুয,চ্ছতি পূজা চবিান কচিয়াচে।” 

পুন্, মনুষয,ত্ব, পচিষ্কাি িকম— 

“কৃচ্ছষ্ণি পূজয,তা চবষচ্ছয় দুচি দ্হতু আচ্ছে; চতচন চনচখল দ্বদচ্ছবদাগিত—পািদর্থী ও 

সমচিক বলর্ালী। ফলতঃ মনুষয,চ্ছলাচ্ছক তাদৃর্ বলবান্ এবং দ্বদচ্ছবদাগিতস্পন্ন  চিতীয় 

বয,চ্ত  প্রতয,্ষণ হওয়া সুকচঠন। দান, দা্ষণয,, ্রুগত, দ্র্ৌযথ, ল্জনা, কীচতথ, বুচদ্ধ, চবনয়, অনুপম 

শ্রী, দিযথ ও সচ্ছন্তাষ প্রভৃচত সমুদায় গুণাবলী কৃচ্ছষ্ণ চনয়ত চবিাচজত িচহয়াচ্ছে। অতএব 

দ্সই সবথগুণস্পন্ন  আিাযথ, চপতা ও গুরুস্বরূপ পূজাহথকৃচ্ছষ্ণি প্রচত ্ষণমা প্রদর্থন দ্তামাচ্ছদি 

সবথচ্ছতাভাচ্ছব কতথবয, চতচন ঋচত্বক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, িাজা এবং চপ্রয়পাত্র। এই চনচমত্ত 

অিুয,ত অচিথত হইয়াচ্ছেন। 4 ]  

পুন্ দ্দবত্ববাদ, 

“কৃষ্ণই এই িিািি চবচ্ছশ্বাি সৃচষ্ট-চস্থচত-প্রলয়কতথা, চতচনই অবয,্ত  প্রকৃচত, সনাতন, 

কতথা, এবং সবথভূচ্ছতি অিীশ্বাি, সুতিাং পিমপূজনীয়, তাহাচ্ছত আি সচ্ছিহ চক? বুচদ্ধ, 

মন, মহ্ত্ব, পৃচথবয,াচদ পঞ্চ ভূত, সমুদায়ই একমাত্র কৃচ্ছষ্ণ প্রচতচিত আচ্ছে। িন্দ্র, সূযথ, গ্রহ, 

ন্ষণত্র, চদক্ চবচদক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃচ্ছষ্ণ প্রচতচিত আচ্ছে। ইতয,াচদ।” 

ভীষ্ম বচলয়াচ্ছেন, কৃচ্ছষ্ণি পূজাি দুইচি কািণ—(১) চযচন বচ্ছল সবথচ্ছশ্রি, (২) তাাঁহাি 

তুলয, দ্বদচ্ছবদাগিতপািদর্থী দ্কহ নচ্ছহ। অচিতীয় পিামচ্ছমি প্রমাণ এই গ্রচ্ছন্থ অচ্ছনক দ্দওয়া 

চ্য়াচ্ছে। কৃচ্ছষ্ণি অচিতীয় পিামচ্ছমি প্রমাণ এই গ্রচ্ছন্থ অচ্ছনক দ্দওয়া চ্য়াচ্ছে। কৃচ্ছষ্ণি 

অচিতীয় দ্বদেতাি প্রমাণ ্ীতা। যাহা আমিা ভ্বদ্গীতা বচলয়া পাঠ কচি, তাহা কৃষ্ণ-

প্রণীত নচ্ছহ। উহা বয,াস-প্রণীত বচলয়া খয,াত—“দবয়াচসকী সংচহতা” নাচ্ছম পচিচিত। উহাি 

প্রচ্ছণতা বয,াসই হউন আি দ্যই হউন, চতচন চঠক কৃচ্ছষ্ণি মুচ্ছখি কথাগুচল দ্নাি কচিয়া 

িাচখয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন কচ্ছিন নাই। উহাচ্ছক দ্মৌচলক মহাভািচ্ছতি অংর্ বচলয়াও আমাি 

দ্বাি হয় না। চকন্তু ্ ীতা কৃচ্ছষ্ণি িমথমচ্ছতি সঙ্কলন, ইহা আমাি চবশ্বাাস। তাাঁহাি মতাবলম্বী 

দ্কান মনীষী কতৃথক উহা এই আকাচ্ছি সঙ্কচলত, এবং মহাভািচ্ছত প্রচ্ষণপ্ত হইয়া প্রিাচিত 

হইয়াচ্ছে, ইহাই সগিতত বচলয়া দ্বাি হয়। এখন বচলবাি কথা এই দ্য, ্ ীচ্ছতা্ত  িমথ যাাঁহাি 
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প্রণীত, চতচন স্পষ্টতঃই অচিতীয় দ্বদচবৎ পচণ্ডত চেচ্ছলন। িমথ সম্বচ্ছন্ধ চতচন দ্বদচ্ছক সচ্ছবথাচ্চ 

স্থাচ্ছন বসাইচ্ছতন না—কখন বা দ্বচ্ছদি একিু একিু চনিা কচিচ্ছতন। চকন্তু তথাচপ অচিতীয় 

দ্বদে বয,তীত অচ্ছনয,ি িািা ্ীচ্ছতা্ত  িমথ প্রণীত হয় নাই, ইহা দ্য ্ীতা ও দ্বদ উভয়ই 

অিয,য়ন কচ্ছি, দ্স অনায়াচ্ছসই বুচয়চ্ছত পাচ্ছি। 

চযচন এইরূপ, পিামচ্ছম ও পাচণ্ডচ্ছতয,, বীচ্ছযথ ও চর্্ষণায়, কচ্ছমথ ও োচ্ছন, নীচতচ্ছত ও 

িচ্ছমথ, দয়ায় ও ্ষণমায়, তুলয,রূচ্ছপই সবথচ্ছশ্রি, চতচনই আদর্থ পুরুষ। 

  

————————–  

1 কৃষ্ণ, অচভমনুয,, সাতয,চক প্রভৃচত মহািথীি, এবং কদাচপ স্বয়ং অজুথচ্ছনিও 

যুদ্ধচবদয,াি আিাযথ। 

2 অতএব কৃষ্ণ চবখয,াত দ্বদে, ইহা স্বীকৃত হইল। 

3 কৃষ্ণ অনপতয, নচ্ছহন-তচ্ছব ইচন্দ্রয়পিায়ণ বয,চ্ত িা চজচ্ছতচন্দ্রয়চ্ছক এইরূপ ্াচল 

দ্দয়। 

4 প্রথম অিয,াচ্ছয় যাহা বচলয়াচে-অনুর্ীলনিচ্ছমথি িিমাদর্থ শ্রীকৃষ্ণ, এই ভীচ্ছষ্মাচ্ত চ্ছত 

তাহা পচিষৃ্কত হইচ্ছতচ্ছে। 
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দর্ম পরিট্ছেদ—রর্শুপোলবধ্ 

  

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত কচিয়া, চর্শুপালচ্ছক চনতান্ত অবো কচিয়া বচলচ্ছলন, “যচদ কৃচ্ছষ্ণি 

পূজা চর্শুপাচ্ছলি চনতান্ত অসহয, দ্বাি হইয়া থাচ্ছক, তচ্ছব তাাঁহাি দ্যরূপ অচভরুচি হয়, 

করুন।” অথথাৎ “ভাল না লাচ্ছ্, উচঠয়া যাও।” 

পচ্ছি মহাভািত হইচ্ছত উদৃ্ধত কচিচ্ছতচে:— 

“কৃষ্ণ অচিথত হইচ্ছলন দ্দচখয়া সুনীথনামা এক মহাবল পিামান্ত বীিপুরুষ দ্মাচ্ছি 

ক্পনাচিতকচ্ছলবি ও আি্ত চ্ছনত্র হইয়া সকল িাজ্ণচ্ছক সচ্ছম্বািনপূবথক কচহচ্ছলন, ‘আচম 

পূচ্ছবথ দ্সনাপচত চেলাম, সম্প্রচত যাদব ও পাণ্ডবকুচ্ছলি সমূচ্ছলােূলন কচিবাি চনচমত্ত অদয,ই 

সমিসা্চ্ছি অব্াহন কচিব।” দ্িচদিাজ চর্শুপাল, মহীপাল্চ্ছণি অচবিচলত উৎসাহ 

সির্থচ্ছন দ্প্রাৎসাচহত হইয়া যচ্ছেি বয,ার্াত জোইবাি চনচমত্ত তাহাচদচ্ছ্ি সচহত মত্রিতণা 

কচিচ্ছত লাচ্চ্ছলন, যাহাচ্ছত যুচিচিচ্ছিি অচভচ্ছষক এবং কৃচ্ছষ্ণি পূজা না হয়, তাহা 

আমাচদচ্ছ্ি সবথচ্ছতাভাচ্ছব কতথবয,। িাজািা চনচ্ছবথদ প্রযু্ত  দ্মািপিবর্ হইয়া মত্রিতণা 

কচিচ্ছতচ্ছেন দ্দচখয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুচয়চ্ছত পাচিচ্ছলন দ্য, তাাঁহািা যুদ্ধাথথ পিামর্থ 

কচিচ্ছতচ্ছেন।”  

িাজা যুচিচিি সা্িসদৃর্ িাজমণ্ডলচ্ছক দ্িাষপ্রিচলত দ্দচখয়া প্রােতম চপতামহ 

ভীষ্মচ্ছক সচ্ছম্বািন কচিয়া কচহচ্ছত লাচ্চ্ছলন, “দ্হ চপতামহ! এই মহান্ িাজসমুর 

সংচ্ছ্ষণাচভত হইয়া উচঠয়াচ্ছে, এ্ষণচ্ছণ যাহা কতথবয, হয়, অনুমচত করুন।”  

চর্শুপালবচ্ছিি ইহাই যথাথথ কািণ। চর্শুপালচ্ছক বি না কচিচ্ছল চতচন িাজ্চ্ছণি 

সচহত চমচলত হইয়া যে নষ্ট কচিচ্ছতন। চর্শুপাল আবাি ভীষ্মচ্ছক ও কৃষ্ণচ্ছক কতকগুলা 

্াচল্ালাজ কচিচ্ছলন। 

ভীষ্মচ্ছক ও কৃষ্ণচ্ছক এবাচ্ছিও চর্শুপাল বড় দ্বচর্ ্াচল চদচ্ছলন। “দুিাত্মা”, “যাহাচ্ছক 

বালচ্ছকও রৃ্ণা কচ্ছি,” “দ্্াপাল,” “দাস” ইতয,াচদ। পিম দ্যা্ী শ্রীকৃষ্ণ পুনবথাি তাহাচ্ছক 

্ষণমা কচিয়া নীিব হইয়া িচহচ্ছলন। কৃষ্ণ দ্যমন বচ্ছলি আদর্থ, ্ষণমাি দ্তমচন আদর্থ। ভীষ্ম 
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প্রথচ্ছম চকেু বচলচ্ছলন না, চকন্তু ভীম অতয,ন্ত মুদ্ধ হইয়া চর্শুপালচ্ছক আমমণ কচিবাি 

জনয, উচত্থত হইচ্ছলন। ভীষ্ম তাাঁহাচ্ছক চনিস্ত কচিয়া চর্শুপাচ্ছলি পূবথবৃত্তান্ত তাাঁহাচ্ছক শুনাইচ্ছত 

লাচ্চ্ছলন। এই বৃত্তান্ত অতয,ন্ত অস্ভবব, অবনসচ্থক ও অচবশ্বাাসচ্ছযা্য,। দ্স কথা এই— 

চর্শুপাচ্ছলি জেকাচ্ছল তাাঁহাি চতনচি ি্ুষণ ও িাচিচি হাত হইয়াচেল, এবং চতচন 

্দথচ্ছভি মত িীৎকাি কচিয়াচেচ্ছলন। এরূপ দুলথ্ষণণযু্ত  পুত্রচ্ছক তাাঁহাি মাতাচপতা 

পচিতয,া্ কিাই দ্শ্রয় চবচ্ছবিনা কচিল। এমন সমচ্ছয়, দদববাণী হইল। দ্স কাচ্ছল যাাঁহািা 

আষাচ্ছঢ় ্ি প্রস্তুত কচিচ্ছতন, দদববাণীি সাহাযয, চভ্ন  তাাঁহািা ্ি জমাইচ্ছত পাচিচ্ছতন 

না। দদববাণী বচলল, “দ্বর্ দ্েচ্ছল, দ্ফচলয়া চদও না, ভাল কচিয়া প্রচতপালন কি; যচ্ছমও 

ইহাি চকেু কচিচ্ছত পাচিচ্ছব না। তচ্ছব চযচন ইহাচ্ছক মাচিচ্ছবন, চতচন জচেয়াচ্ছেন।” কাচ্ছজই 

বাপ মা চজোসা কচিল, “বাো দদববাণী, দ্ক মাচিচ্ছব নামিা বচলয়া দাও না?” এখন 

দদববাণী যচদ এত কথাই বচলচ্ছলন, তচ্ছব কৃচ্ছষ্ণি নামিা বচলয়া চদচ্ছলই দ্্াল চমচিত। 

চকন্তু তা হইচ্ছল ্চ্ছিি Plot—interest হয় না। অতএব চতচন দ্কবল বচলচ্ছলন, “যাি 

দ্কাচ্ছল চদচ্ছল দ্েচ্ছলি দ্বর্ী হাত দুইিা খচসয়া যাইচ্ছব, আি দ্বর্ী দ্িাখিা চমলাইয়া যাইচ্ছব, 

দ্সই ইহাচ্ছক মাচিচ্ছব।” 

কাচ্ছজ কাচ্ছজই চর্শুপাচ্ছলি বাপ দ্দচ্ছর্ি দ্লাক িচিয়া দ্কাচ্ছল দ্েচ্ছল চদচ্ছত লাচ্চ্ছলন। 

কাহািও দ্কাচ্ছল দ্্চ্ছল দ্েচ্ছলি দ্বর্ী হাত বা দ্িাখ রু্চিল না। কৃষ্ণচ্ছক চর্শুপাচ্ছলি সমবয়স্ক 

বচলয়াই দ্বাি হয়; দ্কন না, উভচ্ছয়ই এক সমচ্ছয় রুচিণীচ্ছক চববাহ কচিবাি উচ্ছমদাি 

চেচ্ছলন, এবং দদববাণীি জেগ্রহণ কচিয়াচ্ছেন’ কথাচ্ছতও ঐরূপ বুয়ায় চকন্তু তথাচপ কৃষ্ণ 

িািকা হইচ্ছত দ্িচদচ্ছদচ্ছর্ চ্য়া চর্শুপালচ্ছক দ্কাচ্ছল কচিচ্ছলন। তখনই চর্শুপাচ্ছলি দুইিা 

হাত খচসয়া দ্্ল, আি একিা দ্িাখ চমলাইয়া দ্্ল। 

চর্শুপাচ্ছলি মা কৃচ্ছষ্ণি চপসীমা। চপসীমা কৃষ্ণচ্ছক জবিদস্তী কচিয়া িচিচ্ছলন, “বাো! 

আমাি দ্েচ্ছল মাচিচ্ছত পাচিচ্ছব না।” কৃষ্ণ স্বীকাি কচিচ্ছলন, চর্শুপাচ্ছলি বচ্ছিাচিত র্ত 

অপিাি চতচন ্ষণমা কচিচ্ছবন। 

যাহা অবনসচ্থক, তাহা আমিা চবশ্বাাস কচি না। দ্বাি কচি, পাঠচ্ছকিাও কচ্ছিন না। 

দ্কান ইচতহাচ্ছস অবনসচ্থক বয,াপাি পাইচ্ছল তাহা দ্লখচ্ছকি বা তাাঁহাি পূবথ্ামীচদচ্ছ্ি 
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কিনাপ্রসূত বচলয়া সকচ্ছলই স্বীকাি কচিচ্ছবন। ্ষণমাগুচ্ছণি মাহাত্ময, বুচ্ছয় না, এবং 

কৃষ্ণিচিচ্ছত্রি মাহাত্ময, বুচ্ছয় না, এমন দ্কান কচব, কৃচ্ছষ্ণি অদু্ভত ্ষণমার্ীলতা বুচয়চ্ছত না 

পাচিয়া, দ্লাকচ্ছক চর্শুপাচ্ছলি প্রচত ্ষণমাি কািণ বুয়াইবাি জনয, এই অদু্ভত উপনয,াস 

প্রস্তুত কচিয়াচ্ছেন। কাণা কাণাচ্ছক বুয়ায়, হাতী কুচ্ছলাি মত। অসুিবচ্ছিি জনয, দ্য কৃষ্ণ 

অবতীণথ চতচন দ্য অসুচ্ছিি অপিাি পাইয়া ্ষণমা কচিচ্ছবন, ইহা অসগিতত বচ্ছি। কৃষ্ণচ্ছক 

অসুিবিাথথ অবতীণথ মচ্ছন কচিচ্ছল, এই ্ষণমাগুণও বুয়া যায় না, তাাঁহাি দ্কান গুণই বুয়া 

যায় না। চকন্তু তাাঁহাচ্ছক আদর্থ পুরুষ বচলয়া ভাচবচ্ছল, মনুষয,চ্ছত্বি আদচ্ছর্থি চবকার্ জনয,ই 

অবতীণথ, ইহা ভাচবচ্ছল, তাাঁহাি সকল কাযথই চবর্দরূচ্ছপ বুয়া যায়। কৃষ্ণিচিত্রস্বরূপ 

িত্নভাণ্ডাি খুচলবাি িাচব এই আদর্থপুরুষত্ত্ব। 

চর্শুপাচ্ছলি দ্্ািাকতক কিূচ্ত  কৃষ্ণ সহয, কচিয়াচেচ্ছলন, বচলয়াই দ্য কৃচ্ছষ্ণি 

্ষণমাগুচ্ছণি প্রর্ংসা কচিচ্ছতচে, এমত নচ্ছহ। চর্শুপাল ইচতপূচ্ছবথ কৃচ্ছষ্ণি উপি অচ্ছনক 

অতয,ািাি কচিয়াচেল। কৃষ্ণ প্রাগ চ্ছজয,াচতষপুচ্ছি ্ মন কচিচ্ছল দ্স সময় পাইয়া, িািকা দ্ধ  

কচিয়া পলাইয়াচেল। কদাচিৎ দ্ভাজিাজ দিবতক চবহাচ্ছি দ্্চ্ছল দ্সই সমচ্ছয় চর্শুপাল 

অচ্ছনক যাদবচ্ছক চবনষ্ট ও বদ্ধ কচিয়াচেল। বসুচ্ছদচ্ছবি অশ্বাচ্ছমচ্ছিি দ্র্াড়া িুচি কচিয়াচেল। 

এিা তাৎকাচলক ্ষণচত্রয়চদচ্ছ্ি চনকি বড় গুরুতি অপিাি বচলয়া ্ণয,। এ সকলও কৃষ্ণ 

্ষণমা কচিয়াচেচ্ছলন। আি দ্কবল চর্শুপাচ্ছলিই দ্য চতচন দবিািিণ ্ষণমা কচিয়াচেচ্ছলন 

এমত নচ্ছহ। জিাসন্ধও তাাঁহাচ্ছক চবচ্ছর্ষরূচ্ছপ পীচড়ত কচিয়াচেল। স্বতঃ দ্হৌক, পিতঃ 

দ্হৌক, কৃষ্ণ দ্য জিাসচ্ছন্ধি চনপাত সািচ্ছন স্ষণম, তাহা দ্দখাইয়াচে। চকন্তু যত চদন না 

জিাসন্ধ িাজমণ্ডলীচ্ছক আবদ্ধ কচিয়া পশুপচতি চনকি বচল চদচ্ছত প্রস্তুত হইল, তত চদন 

চতচন তাহাি প্রচত দ্কান প্রকাি দবিািিণ কচিচ্ছলন না। এবং পাচ্ছে যুদ্ধ হইয়া দ্লাক্ষণয় 

হয় বচলয়া, চনচ্ছজ সচিয়া চ্য়া দিবতচ্ছকি ্ড় বাাঁচিয়া িচহচ্ছলন। দ্সইরূপ যত চদন 

চর্শুপাল দ্কবল তাাঁহািই র্ত্রুতা কচিয়াচেল, তত চদন কৃষ্ণ তাহাি দ্কান প্রকাি অচনষ্ট 

কচ্ছিন নাই। তািপি যখন দ্স পাণ্ডচ্ছবি যচ্ছেি চবঘ্ন ও িমথিাজয, সংস্থাপচ্ছনি চবঘ্ন কচিচ্ছত 

উদুয,্ত  হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাচ্ছক বি কচিচ্ছলন। আদর্থ পুরুচ্ছষি ্ষণমা, ্ষণমাপিায়ণতাি 

আদর্থ, এজনয, দ্কহ তাাঁহাি অচনষ্ট কচিচ্ছল চতচন তাহাি দ্কান প্রকাি দবিসািন কচিচ্ছতন 
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না, চকন্তু আদর্থ পুরুষ দণ্ডপ্রচ্ছণতািও আদর্থ, এজনয, দ্কহ সমাচ্ছজি অচনষ্ট সািচ্ছন উদয,ত 

হইচ্ছল, চতচন তাহাচ্ছক দচণ্ডত কচিচ্ছতন। 

কৃচ্ছষ্ণি ্ষণমাগুচ্ছণি প্রসগিত উচঠচ্ছল কণথ দুচ্ছযথািন প্রচত চতচন দ্য ্ষণমা প্রকার্ 

কচিয়াচেচ্ছলন, তাহাি উচ্ছখ কখ না কচিয়া থাকা যায় না। দ্স উচ্ছদয,া্পচ্ছবথি কথা, এখন 

বচলবাি নয়। কণথ দুচ্ছযথািন দ্য অবস্থায় তাাঁহাচ্ছক বন্ধন কচিবাি উচ্ছদয,া্ কচিয়াচেল, দ্স 

অবস্থায় আি কাহাচ্ছক দ্কহ বন্ধচ্ছনি উচ্ছদয,া্ কচিচ্ছল দ্বাি হয় চযশু চভ্ন  অনয, দ্কান 

মনুষয,ই মাজথনা কচিচ্ছতন না। কৃষ্ণ তাহাচ্ছদি ্ষণমা কচিচ্ছলন, পচ্ছি বনু্ধভাচ্ছব কচ্ছণথি সচ্ছগিত 

কচ্ছথাপকথন কচিচ্ছলন, এবং মহাভািচ্ছতি যুচ্ছদ্ধ তাহাচ্ছদি চবরুচ্ছদ্ধ কখন অে িািণ 

কচিচ্ছলন না। 

ভীচ্ছষ্ম ও চর্শুপাচ্ছলি আিও চকেু বকাবচক হইল। ভীষ্ম বচলচ্ছলন, “চর্শুপাল কৃচ্ছষ্ণি 

দ্তচ্ছজই দ্তজস্বী, চতচন এখনই চর্শুপাচ্ছলি দ্তচ্ছজাহিণ কচিচ্ছবন।” চর্শুপাল জ্বচলয়া 

উচঠয়া ভীষ্মচ্ছক অচ্ছনক ্ালা্াচল চদয়া দ্র্চ্ছষ বচলল, “দ্তামাি জীবন এই ভূপাল্চ্ছণি 

অনুগ্রহািীন, ইাঁহািা মচ্ছন কচিচ্ছলই দ্তামাি প্রাণসংহাি কচিচ্ছত পাচ্ছিন।” ভীষ্ম তখনকাি 

্ষণচত্রয়চদচ্ছ্ি মচ্ছিয, দ্শ্রি দ্যাদ্ধা—চতচন বচলচ্ছলন, “আচম ইহাচদ্চ্ছক তৃণতুলয, দ্বাি কচি 

না।” শুচনয়া সমচ্ছবত িাজমণ্ডলী ্চজথয়া উচঠয়া বচলল, “এই ভীষ্মচ্ছক পশুবৎ বি কি 

অথবা প্রদীপ্ত হুতার্চ্ছন দ্ধ  কি।” ভীষ্ম উত্তি কচিচ্ছলন, “যা হয় কি,  আচম এই 

দ্তামাচ্ছদি মস্তচ্ছক পদাপথণ কচিলাম।” 

বুড়াচ্ছক দ্জাচ্ছিও আাঁচিবাি দ্যা নাই, চবিাচ্ছিও আাঁচিবাি দ্যা নাই। ভীষ্ম তখন 

িাজ্ণচ্ছক মীমাংসাি সহজ উপায়িা দ্দখাইয়া চদচ্ছলন। চতচন যাহা বচলচ্ছলন, তাহাি স্থূল 

মমথ এই;—“ ভাল কৃচ্ছষ্ণি পূজা কচিয়াচে বচলয়া দ্তামিা দ্্াল কচিচ্ছতে; তাাঁহাি দ্শ্রিত্ব 

মাচনচ্ছতে না। দ্্াচ্ছল কাজ চক, চতচন ত সম্মুচ্ছখই আচ্ছেন—একবাি পিী্ষণা কচিয়া দ্দখ 

না? যাাঁহাি মিণকণূ্ডচত থাচ্ছক, চতচন একবাি কৃষ্ণচ্ছক যুচ্ছদ্ধ আহ্বান কচিয়া দ্দখুন না?” 

শুচনয়া চক চর্শুপাল িুপ কচিয়া থাচকচ্ছত পাচ্ছি? চর্শুপাল কৃষ্ণচ্ছক ডাচকয়া বচলল, 

“আইস, সংগ্রাম কি, দ্তামাচ্ছক যুচ্ছদ্ধ আহ্বান কচিচ্ছতচে।” 
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এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কচহচ্ছলন। চকন্তু চর্শুপাচ্ছলি সচ্ছগিত নচ্ছহ। ্ষণচত্রয় হইয়া কৃষ্ণ 

যুচ্ছদ্ধ আহূত হইয়াচ্ছেন, আি যুচ্ছদ্ধ চবমুখ হইবাি পথ িচহল না; এবং যুচ্ছদ্ধিও িমথতঃ 

প্রচ্ছয়াজন চেল। তখন সভাস্থ সকলচ্ছক সচ্ছম্বািন কচিয়া চর্শুপালকৃত পূবথপিাি সকল 

একচি একচি কচিয়া চববৃচত কচিচ্ছলন। তাি পি বচলচ্ছলন, “এত চদন ্ষণমা কচিয়াচে। 

আজ ্ষণমা কচিব না।”  

এই কৃচ্ছষ্ণাচ্ত  মচ্ছিয, এমন কথা আচ্ছে দ্য, চতচন চপতৃষবসাি অনুচ্ছিাচ্ছিই তাহাি এত 

অপিাি ্ষণমা কচিয়াচ্ছেন। ইচতপূচ্ছবথই যাহা বচলয়াচে, তাহা স্মিণ কচিয়া হয়ত পাঠক 

চজোসা কচিচ্ছবন, এ কথািাও প্রচ্ষণপ্ত? আমাচ্ছদি উত্তি এই দ্য, ইহা প্রচ্ষণপ্ত হইচ্ছলও 

হইচ্ছত পাচ্ছি, চকন্তু প্রচ্ষণপ্ত চবচ্ছবিনা কচিবাি দ্কান প্রচ্ছয়াজন দ্দচখ না। ইহাচ্ছত 

অবনসচ্থকতা চকেুই নাই; বিং ইহা চবচ্ছর্ষরূচ্ছপ স্বাভাচবক ও স্ভবব। দ্েচ্ছল দুিন্ত, 

কৃষ্ণচ্ছিষী; কৃষ্ণও বলবান্ মচ্ছন কচিচ্ছল চর্শুপালচ্ছক মাচেি মত চিচপয়া মাচিচ্ছত পাচ্ছিন, 

এমন অবস্থায় চপসী দ্য ভ্রাতু্প ুত্রচ্ছক অনুচ্ছিাি কচিচ্ছবন ইহা খুব স্ভবব। ্ষণমাপিায়ণ কৃষ্ণ 

চর্শুপালচ্ছক চনজ গুচ্ছণই ্ষণমা কচিচ্ছলও চপসীি অনুচ্ছিাি স্মিণ িাচখচ্ছবন, ইহা খুব স্ভবব। 

আি চপতৃষবসাি পুত্রচ্ছক বি কিা আপাতত চনিনীয় কাযথ, কৃষ্ণ চপসীি খাচতি চকেুই 

কচিচ্ছলন না, এ কথািা উচঠচ্ছতও পাচিত। দ্স কথাি একিা দকচফয়ৎ দ্দওয়া িাই। এ জনয, 

কৃচ্ছষ্ণি এই উচ্ত  খুব সগিতত। 

তাি পচ্ছিই আবাি একিা অবনসচ্থক কাণ্ড উপচস্থত। শ্রীকৃষ্ণ, চর্শুপাচ্ছলি বি জনয, 

আপনাি িমাে স্মিণ কচিচ্ছলন। স্মিণ কচিবা মাত্র িম তাাঁহাি হাচ্ছত আচসয়া উপচস্থত 

হইল। তখন কৃষ্ণ িচ্ছমি িািা চর্শুপাচ্ছলি মাথা কাচিয়া দ্ফচলচ্ছলন।  

দ্বাি কচি, এ অবনসচ্থক বয,াপাি দ্কান পাঠচ্ছকই ঐচতহাচসক র্িনা বচলয়া গ্রহণ 

কচিচ্ছলন না। চযচন বচলচ্ছবন, কৃষ্ণ শশ্বািাবতাি, শশ্বাচ্ছি সকচ্ছলই স্ভবচ্ছব, তাাঁহাচ্ছক চজোসা 

কচি, যচদ িচ্ছমি িািা চর্শুপালচ্ছক বি কচিচ্ছত হইচ্ছব, তচ্ছব দ্স জনয, কৃচ্ছষ্ণি মনুষয,র্িীি 

িািচ্ছণি চক প্রচ্ছয়াজন চেল? িম ত দ্িতনাচবচর্ষ্ট জীচ্ছবি নয,ায় আোমত যাতায়াত কচিচ্ছত 

পাচ্ছি দ্দখা যাইচ্ছতচ্ছে, তচ্ছব দবকুে হইচ্ছতই চবষু্ণ তাহাচ্ছক চর্শুপাচ্ছলি চর্িচ্ছেদ জনয, 

পাঠাইচ্ছত পাচ্ছিন নাই দ্কন? এ সকল কাচ্ছজি জনয, মনুষয,-র্িীি গ্রহচ্ছণি প্রচ্ছয়াজন চক? 
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শশ্বাি চক আপনাি দনসচ্থক চনয়চ্ছম বা দ্কবল ইো মাত্র একিা মনুচ্ছষয,ি মৃতুয, র্িাইচ্ছত 

পাচ্ছিন না দ্য, ত্জননয, তাাঁহাচ্ছক মনুষয,চ্ছদহ িািণ কচিচ্ছত হইচ্ছব? এবং মনুষয,-চ্ছদহ িািণ 

কচিচ্ছলও চক চতচন এমনই হীনবল হইচ্ছবন দ্য, স্বীয় মানুষী র্চ্ত চ্ছত একিা মানুচ্ছষি সচ্ছগিত 

আাঁচিয়া উচঠচ্ছত পাচিচ্ছবন না, ঐর্ী র্চ্ত ি িািা দদব অেচ্ছক স্মিণ কচিয়া আচনচ্ছত হইচ্ছব? 

শশ্বাি যচদ এরূপ অির্চ্ত মান্ হন, তচ্ছব মানুচ্ছষি সচ্ছগিত তাাঁহাি তফাৎ বড় অি। 

আমিাও কৃচ্ছষ্ণি শশ্বািত্ব অস্বীকাি কচি না—চকন্তু আমাচ্ছদি মচ্ছত কৃষ্ণ মানুষী র্চ্ত  চভ্ন  

অনয, র্চ্ত ি আশ্রয় গ্রহণ কচিচ্ছতন না এবং মানুষী র্চ্ত ি িািাই সকল কাযথই স্পন্ন  

কচিচ্ছতন। এই অবনসচ্থক িমাে স্মিণবৃত্তান্ত দ্য অলীক ও প্রচ্ষণপ্ত, কৃষ্ণ দ্য মানুষযুচ্ছদ্ধই 

চর্শুপালচ্ছক চনহত কচিয়াচেচ্ছলন, তাহাি প্রমাণ মহাভািচ্ছতই আচ্ছে। উচ্ছদয,া্পচ্ছবথ িৃতিা্ 

চর্শুপালবচ্ছিি ইচতহাস কচহচ্ছতচ্ছেন, যথা— 

“পূচ্ছবথ িাজসূয় যচ্ছে, দ্িচদিাজ ও করূষক প্রভৃচত দ্য সমস্ত ভূপাল সবথপ্রকাি 

উচ্ছদয,া্চবচর্ষ্ট হইয়া বহুসংখয,ক বীিপুরুষ সমচভবয,াহাচ্ছি একত্র সমচ্ছবত হইয়াচেচ্ছলন, 

তেচ্ছিয, দ্িচদিাজতনয় সূচ্ছযথি নয,ায় প্রতাপর্ালী, দ্শ্রি িনুিথি ও যুচ্ছদ্ধ অচ্ছজয়। ভ্বান্ 

কৃষ্ণ ্ষণণকাল মচ্ছিয, তাাঁহাি পিাজয় কচিয়া ্ষণচত্রয়্চ্ছণি উৎসাহ ভগিত কচিয়াচেচ্ছলন; এবং 

করূষিাজপ্রমুখ নচ্ছিন্দ্রব্থ দ্য চর্শুপাচ্ছলি সম্মান বজথন কচিয়াচেচ্ছলন, তাাঁহািা চসংহস্বরূপ 

কৃষ্ণচ্ছক িথারূঢ় চনিী্ষণণ কচিয়া দ্িচদপচতচ্ছি পচিতয,া্পূবথক ্ুষণর মৃচ্ছ্ন্দ্র নয,ায় পলায়ন 

কচিচ্ছলন, চতচন তখন অবলীলামচ্ছম চর্শুপাচ্ছলি প্রাণসংহািপূবথক পাণ্ডব্চ্ছণি যর্ বা মান 

বদ্ধথন কচিচ্ছলন।”—১২ অিয,ায়। 

এখাচ্ছন ত িচ্ছমি দ্কান কথা দ্দচখচ্ছত পাই না। দ্দচখচ্ছত পাই, কৃষ্ণচ্ছক িথারূঢ় হইয়া 

িীচতমত মানুচষক সংগ্রাচ্ছম প্রবৃত্ত হইচ্ছত হইয়াচেল। এবং চতচন মানুষযুচ্ছদ্ধই চর্শুপাল ও 

তাহাি অনুিিব্থচ্ছক পিাভূত কচিয়াচেচ্ছলন। দ্যখাচ্ছন এক গ্রচ্ছন্থ একই র্িনাি দুই প্রকাি 

বণথনা দ্দচখচ্ছত পাই—একচি দনসচ্থক, অপিচি অবনসচ্থক, দ্সখাচ্ছন অবনসচ্থক বণথনায় 

অগ্রাহয, কচিয়া দনসচ্থকচ্ছক ঐচতহাচসক বচলয়া গ্রহণ কিাই চবচ্ছিয়। চযচন পুিাচ্ছণচতহাচ্ছসি 

মচ্ছিয, সচ্ছতয,ি অনুসন্ধান কচিচ্ছবন, চতচন দ্যন এই দ্সাজা কথািা স্মিণ িাচ্ছখন। নচহচ্ছল 

সকল পচিশ্রমই চবফল হইচ্ছব। 
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চর্শুপালবচ্ছিি আমিা দ্য সমাচ্ছলািনা কচিলাম, তাহাচ্ছত উ্ত  র্িনাি স্থূল 

ঐচতহাচসক ত্ত্ব আমিা এইরূপ দ্দচখচ্ছতচে। িাজসূচ্ছয়ি মহাসভায় সকল ্ষণচত্রচ্ছয়ি 

অচ্ছপ্ষণা কৃচ্ছষ্ণি দ্শ্রিতা স্বীকৃত হয়। ইহাচ্ছত চর্শুপাল প্রভৃচত কতকগুচল ্ষণচত্রয় রুষ্ট হইয়া 

যে নষ্ট কচিবাি জনয, যুদ্ধ উপচস্থত কচ্ছি। কৃষ্ণ তাহাচদচ্ছ্ি সচহত যুদ্ধ কচিয়া তাহাচদ্চ্ছক 

পিাচজত কচ্ছিন এবং চর্শুপালচ্ছক চনহত কচ্ছিন। পচ্ছি যে চনচবথচ্ছঘ্ন সমাচপত হয়। 

আমিা দ্দচখয়াচে, কৃষ্ণ যুচ্ছদ্ধ সিিািি চবচ্ছিষচবচর্ষ্ট। তচ্ছব অজুথনাচদ যুদ্ধ্ষণম 

পাণ্ডচ্ছবিা থাচকচ্ছত, চতচন যেঘ্নচদচ্ছ্ি সচ্ছগিত যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হইচ্ছলন দ্কন? িাজসূচ্ছয় দ্য কাচ্ছযথি 

ভাি কৃচ্ছষ্ণি উপি চেল, তাহা স্মিণ কচিচ্ছলই পাঠক কথাি উত্তি পাইচ্ছবন। যেি্ষণা ভাি 

কৃচ্ছষ্ণি উপি চেল, ইহা পূচ্ছবথ বচলয়াচে। দ্য কাচ্ছজি ভাি যাহাি উপি থাচ্ছক, তাহা তাহাি 

অনুচ্ছিয় কমথ (Duty)। আপনাি অনুচ্ছিয় কচ্ছমথি সািন জনয,ই কৃষ্ণ যুচ্ছদ্ধ প্রবৃত্ত হইয়া 

চর্শুপালচ্ছক বি কচিয়াচেচ্ছলন। 
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একোদর্ পরিট্ছেদ—পোণ্ডট্বি বনবোস 

  

িাজসূয় যে সমাপ্ত হইচ্ছল, কৃষ্ণ িািকায় চফচিয়া দ্্চ্ছলন। সভাপচ্ছবথ আি তাাঁহাচ্ছক 

দ্দচখচ্ছত পাই না। তচ্ছব এক স্থাচ্ছন তাাঁহাি নাম হইয়াচ্ছে। 

দূয,তমীড়ায় যুচিচিি দ্রৌপদীচ্ছক হাচিচ্ছলন। তাি পি দ্রৌপদীি দ্কর্াকষথণ, এবং 

সভামচ্ছিয, বেহিণ। মহাভািচ্ছতি এই ভাচ্ছ্ি মত, কাবয,াংচ্ছর্ উৎকৃষ্ট িিনা জ্চ্ছতি 

সাচহচ্ছতয, বড় দুলথভ। চকন্তু কাবয, আমাচ্ছদি এখন সমাচ্ছলািনীয় নচ্ছহ-ঐচতহাচসক মূলয, চকেু 

আচ্ছে চক না পিী্ষণা কচিচ্ছত হইচ্ছব। যখন দুঃর্াসন সভামচ্ছিয, দ্রৌপদীি বেহিণ কচিচ্ছত 

প্রবৃত্ত, চনরূপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণচ্ছক মচ্ছন মচ্ছন চিন্তা কচিয়াচেচ্ছলন। দ্স অংর্ উদৃ্ধত 

কচিয়াচে:— 

“দ্্াচবি িািকাবাচসন্ কৃষ্ণ দ্্াপীজনচপ্রয়!” 

এবং দ্স সম্বচ্ছন্ধ আমাচদচ্ছ্ি যাহা বচলবাি, তাহা পূচ্ছবথ বচলয়াচে। তাি পি বনপবথ। 

বনপচ্ছবথ চতনবাি মাত্র কৃচ্ছষ্ণি সা্ষণাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডচ্ছবিা বচ্ছন চ্য়াচ্ছেন শুচনয়া 

বৃচষ্ণচ্ছভাচ্ছজিা সকচ্ছল তাাঁহাচদ্চ্ছক দ্দচখচ্ছত আচসয়াচেল—কৃষ্ণও দ্সই সচ্ছগিত 

আচসয়াচেচ্ছলন। ইহা স্ভবব। চকন্তু দ্য অংচ্ছর্ এই বৃত্তান্ত বচণথত হইয়াচ্ছে, তাহা মহাভািচ্ছতি 

প্রথম স্তি্তও নচ্ছহ, চিতীয় স্তি্তও নচ্ছহ। িিনাি সাদৃর্য, চকেুমাত্র নাই। িচিত্র্ত 

সগিতচত চকেুমাত্র নাই। কৃষ্ণচ্ছক আি দ্কাথাও িাচ্চ্ছত দ্দখা যায় না, চকন্তু এখাচ্ছন, 

যুচিচিচ্ছিি কাচ্ছে আচসয়াই কৃষ্ণ িচিয়া লাল। কািণ চকেুই নাই, দ্কহ র্ত্রু উপচস্থত নাই, 

দ্কহ চকেু বচ্ছল নাই, দ্কবল দুচ্ছযথািন প্রভৃচতচ্ছক মাচিয়া দ্ফচলচ্ছত হইচ্ছব, এই বচলয়াই 

এত িা্ দ্য, যুচিচিি বহুতি স্তব-স্তুচত চমনচত কচিয়া তাাঁহাচ্ছক থামাইচ্ছলন। দ্য কচব 

চলচখয়াচ্ছেন দ্য, কৃষ্ণ প্রচতো কচিয়াচেচ্ছলন দ্য, মহাভািচ্ছতি যুচ্ছদ্ধ চতচন অেিািণ 

কচিচ্ছবন না, এ কথা দ্স কচবি দ্লখা নয়, ইহা চনচ্ত। তাি পি এখনকাি দ্হাাঁৎকাচদচ্ছ্ি 

মত কৃষ্ণ বচলয়া বচসচ্ছলন, “আচম থাচকচ্ছল এতিা হয়!—আচম বাড়ী চেলাম না।” তখন 

যুচিচিি, কৃষ্ণ দ্কাথায় চ্য়াচেচ্ছলন, দ্সই পচিিয় লইচ্ছত লাচ্চ্ছলন। তাহাচ্ছত র্াল্ববচ্ছিি 
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কথািা উচঠল। তাহাি সচ্ছগিত কৃষ্ণ যুদ্ধ কচিয়াচেচ্ছলন, দ্সই পচিিয় চদচ্ছলন। দ্স এক অদু্ভত 

বয,পাি। দ্সৌভ নাচ্ছম তাহাি িাজিানী। দ্সই িাজিানী আকার্ময় উচড়য়া উচড়য়া দ্বড়ায়; 

র্াল্ব তাহাি উপি থাচকয়া যুদ্ধ কচ্ছি। দ্সই অবস্থায় কৃচ্ছষ্ণি সচ্ছগিত যুদ্ধ হইল। যুচ্ছদ্ধি সমচ্ছয় 

কৃচ্ছষ্ণি চবস্তি কাাঁদাকাচি। র্াল্ব একিা মায়া বসুচ্ছদব ্চড়য়া তাহাচ্ছক কৃচ্ছষ্ণি সম্মুচ্ছখ বি 

কচিল দ্দচখয়া কৃষ্ণ কাাঁচদয়া মূচেথত। এ জ্দীশ্বাচ্ছিি চিত্র নচ্ছহ, দ্কান মানুচষক বয,াপাচ্ছিি 

চিত্রও নচ্ছহ। অনুমমচণকািয,াচ্ছয় এবং পবথসংহািয,াচ্ছয় এই সকল বয,াপাচ্ছি দ্কান প্রসগিতও 

নাই। ভিসা কচি, দ্কান পাঠক এ সকল উপনয,াচ্ছসি সমাচ্ছলািনাি প্রতয,ার্া কচ্ছিন না। 

তাি পচ্ছি দুবথাসাি সচর্ষয, দ্ভাজন। দ্স দ্র্ািতি অবনসচ্থক বয,াপাি। 

অনুমমচণকািয,াচ্ছয় দ্স কথা থাচকচ্ছলও তাহাি দ্কান ঐচতহাচসক মূলয, নাই। সুতিাং তাহা 

আমাচ্ছদি সমাচ্ছলািনীয় নচ্ছহ। 

তাি পি বনপচ্ছবথি দ্র্চ্ছষি চদচ্ছক মাকথচ্ছণ্ডয়সমসয,া-পবথািয,াচ্ছয় কৃষ্ণচ্ছক দ্দচখচ্ছত পাই। 

পাণ্ডচ্ছবিা কাময,ক বচ্ছন আচসয়াচ্ছেন শুচনয়া, কৃষ্ণ তাাঁহাচদ্চ্ছক আবাি দ্দচখচ্ছত 

আচসয়াচেচ্ছলন—এবাি একা নচ্ছহ; দ্োি ঠাকুিাণীচি সচ্ছগিত। মাকথচ্ছণ্ডয়সমসয,া-পবথািয,ায় 

একখাচন বৃহৎ গ্রন্থ বচলচ্ছলও হয়। চকন্তু মহাভািচ্ছতি সচ্ছগিত সম্বন্ধ আচ্ছে, এমন কথা উহাচ্ছত 

চকেুই নাই। সমস্তিাই, প্রচ্ষণপ্ত বচলয়া দ্বাি হয়। পবথসংগ্রহািয,াচ্ছয় মাকথচ্ছণ্ডয়সমসয,া-

পবথািয,াচ্ছয়ি কথা আচ্ছে বচ্ছি, চকন্তু অনুমমচণকািয,াচ্ছয় নাই। মহাভািচ্ছতি প্রথম ও চিতীয় 

স্তচ্ছিি িিনাি সচ্ছগিত ইহাি দ্কান সাদৃর্য,ই নাই। চকন্তু ইহা দ্মৌচলক মহাভািচ্ছতি অংর্ চক 

না, তাহা আমাচ্ছদি চবিাি কচিবািও দ্কান প্রচ্ছয়াজন িাচ্ছখ না। দ্কন না, কৃষ্ণ এখাচ্ছন 

চকেুই কচ্ছিন নাই। আচসয়া যুচিচিি দ্রৌপদী প্রভৃচতচ্ছক চকেু চমষ্ট কথা বচলচ্ছলন, উত্তচ্ছি 

চকেু চমষ্ট কথা শুচনচ্ছলন। তাি পি কয় জচ্ছন চমচলয়া ঋচষ ঠাকুচ্ছিি আষাচ্ছঢ় ্ি সকল 

শুচনচ্ছত লাচ্চ্ছলন। 

মাকথচ্ছণ্ডয় কথা ফুিাইচ্ছল দ্রৌপদী সতয,ভামাচ্ছত চকেু কথা হইল। পবথসংগ্রহািয,াচ্ছয় 

দ্রৌপদী সতয,ভামাি সংবাদ ্চণত হইয়াচ্ছে; চকন্তু অনুমমচণকািয,াচ্ছয় ইহাি দ্কান প্রসগিত 

নাই। ইহা দ্য প্রচ্ষণপ্ত, তাহা পূচ্ছবথ বচলয়াচে। 
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তাহাি পি চবিািপবথ। চবিািপচ্ছবথ কৃষ্ণ দ্দখা দ্দন নাই—দ্কবল দ্র্চ্ছষ উত্তিাি চববাচ্ছহ 

আচসয়া উপচস্থত। আচসয়া দ্য সকল কথাবাতথা বচলয়াচেচ্ছলন, তাহা উচ্ছদয,া্পচ্ছবথ আচ্ছে। 

উচ্ছদয,া্পচ্ছবথ কৃচ্ছষ্ণি অচ্ছনক কথা আচ্ছে। মমর্ঃ সমাচ্ছলািনা কচিব। 
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