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প্রথম পরিট্ছেদ—কংসবধ্ 

  

এচদচ্ছক কংচ্ছসি চনকট সংবাদ পঁহুচিল যে, বৃন্দাবচ্ছন কৃে বলিাম তচতিয় বলিালী 

হইয়াচ্ছিন। পূতনা হইচ্ছত তচিষ্ট পেথন্ত কংসানুিি সকলচ্ছক চনহত কচিয়াচ্ছিন। যদবচষথ 

নািদ চিয়া কংসচ্ছক বচলচ্ছলন, কৃে-িাম বসুচ্ছদচ্ছবি পুত্র। যদবকীি তষ্টমির্থজা বচলয়া 

যে কনযাচ্ছক কংস চনহত কচিয়াচিচ্ছলন, যস নন্দ—েচ্ছিাদাি কনযা। বসুচ্ছদব সন্তান 

পচিবচতথত কচিয়া কৃেচ্ছক নন্দালচ্ছয় যিাপচ্ছন িাচিয়াচ্ছিন। ইহা শুচনয়া কংস র্ীত   ্ু্ 

হইয়া বসুচ্ছদবচ্ছক চতিস্কৃত কচিচ্ছলন, এবং তাঁহাি বচ্ছধ উদযত হইচ্ছলন; এবং িাম-কৃেচ্ছক 

আচনবাি জনয ত্ুিনামা এক জন োদবপ্রধানচ্ছক বৃন্দাবচ্ছন যপ্রিণ কচিচ্ছলন। এ চদচ্ছক 

কংস আপনাি চবিযাত বলবান্ মল্লচদচ্ছিি িািা িাম-কৃচ্ছেি বধসাধচ্ছনি তচর্প্রাচ্ছয় ধনুমথি 

নাচ্ছম েচ্ছেি তনুষ্ঠান কচিচ্ছলন। িামকৃে ত্ূি কতৃথক তথায় আনীত হইয়া[1] িঙ্গর্ূচমচ্ছত 

প্রচ্ছবিপূবথক কংচ্ছসি চিচক্ষত হস্তী কুবলয়াপীড়চ্ছক   লব্ধপ্রচতষ্ঠ মল্ল িাণুি   মুচষ্ঠকচ্ছক 

চনহত কচিচ্ছলন। ইহা যদচিয়া কংস নন্দচ্ছক যলৌহময় চনিচ্ছড় তবরু্ কচিবাি এবং 

বসুচ্ছদবচ্ছক চবনাি কচিবাি জনয আচ্ছদি কচিয়া কৃে-বলিামচ্ছক তাড়াইয়া চদবাি আো 

কচিচ্ছলন। তিন যে মচ্ছঞ্চ মল্লেু্ যদচিবাি জনয তনযানয োদচ্ছবি সচহত কংস উপচবষ্ট 

চিচ্ছলন, কৃে লম্ফপ্রদান-পূবথক তদুপচি আচ্ছিাহণ কচিয়া কংসচ্ছক ধচিচ্ছলন এবং তাঁহাচ্ছক 

যকচ্ছিি িািা আকষথণ কচিয়া িঙ্গর্ূচ্ছম চনপাচতত   তাঁহাচ্ছক চনহত কচিচ্ছলন। পচ্ছি 

বসুচ্ছদবচ্ছক যদবকী প্রর্ৃচত গুরুজনচ্ছক েথাচবচহত বন্দনা কচিয়া কংচ্ছসি চপতা উ্রসচ্ছসনচ্ছক 

িাচ্ছজয তচর্চ্ছষক কচিচ্ছলন। চনচ্ছজ িাজা হইচ্ছলন না। 

হচিবংি   পুিাণ সকচ্ছল এইরূপ কংসবৃত্তান্ত কচথত হইয়াচ্ছি। কংসবধ ঐচতহাচসক 

ঘটনা বচ্ছট, চকন্তু তচিষয়ক এই চববিণ ঐচতহাচসকতািূনয। ইহাচ্ছত চবশ্বাস কচিচ্ছত যিচ্ছল, 

তচতপ্রকৃত বযাপাচ্ছি চবশ্বাস কচিচ্ছত হয়। প্রথমতঃ যদবচষথ নািচ্ছদি তচস্তচ্ছবে  চবশ্বাস কচিচ্ছত 

হয়। তাি পি যসই দদববাণীচ্ছত চবশ্বাস কচিচ্ছত হয়, যকন না, কংচ্ছসি র্য় যসই 

দদববাণীস্মৃচত হইচ্ছত উৎপন্ন। তাহা িাড়া, দুইচট যিাপবালক আচসয়া চবনা েুচ্ছ্ সর্ামচ্ছধয 
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মথুিাচধপচতচ্ছক চবনষ্ট কচিচ্ছব, ইহা ত সহচ্ছজ চবশ্বাস কিা োয় না। ততএব যদিা োউক 

যে, সবথপ্রািীন ্রসন্থ মহার্ািচ্ছত এই চবষয় চক আচ্ছি। মহার্ািচ্ছতি সর্াপচ্ছবথ জিাসন্ধবধ-

পবথাধযাচ্ছয় কৃে চনচ্ছজ চনচ্ছজি পূবথবৃত্তান্ত েুচধচষ্ঠচ্ছিি চনকট বচলচ্ছতচ্ছিন — 

“চকয়ৎকাল ততীত হইল কংস[2] োদবিণচ্ছক পিার্ূত কচিয়া সহচ্ছদবা   তনুজা 

নাচ্ছম বাহথদ্রচ্ছথি দুই কনযাচ্ছক চববাহ কচিয়াচিল। ঐ দুিাত্মা স্বীয় বাহুবচ্ছল োচতবিথচ্ছক 

পিাজয় কিতঃ সবথাচ্ছপক্ষা প্রধান হইয়া উচিল। যর্াজবংিীয় বৃ্ ক্ষচত্রয়িণ মূতমচত 

কংচ্ছসি যদৌিাচ্ছত্ময সাচতিয় বযচথত হইয়া োচতবিথচ্ছক পচিতযাি কচিবাি চনচমত্ত আমাচ্ছক 

তনুচ্ছিাধ কচিচ্ছলন। আচম তৎকাচ্ছল ত্ূিচ্ছক আহুক—কনযা প্রদান কচিয়া োচতবচ্ছিথি 

চহতসাধনাথথ বলর্দ্র সমচর্বযাহাচ্ছি কংস   সুনামাচ্ছক সংহাি কচিলাম।”  

ইহাচ্ছত কৃে বলিাম বৃন্দাবন হইচ্ছত আনীত হ য়াি কথা চকিুমাত্র নাই। বিং এমন 

বুঝাইচ্ছতচ্ছি যে, কংসবচ্ছধি পূবথ হইচ্ছতই কৃে বলিাম মথুিাচ্ছত বাস কচিচ্ছতন। কৃে 

বচলচ্ছতচ্ছিন যে, বৃ্ োদচ্ছবিা োচতবিথচ্ছক পচিতযাি কচিবাি চন চমত্ত তাঁহাচ্ছক তনুচ্ছিাধ 

কচিয়াচিচ্ছলন, তথথাৎ পলাইয়া আত্মিক্ষা কচিচ্ছত পিামিথ চদয়াচিচ্ছলন। কৃে তাহা না 

কচিয়া োচতচদচ্ছিি মঙ্গলাথথ কংসচ্ছকই বধ কচিচ্ছলন। ইহাচ্ছত বলিাম চর্ন্ন আি যকহ 

তাঁহাি সহায় চিল চক না, ইহা প্রকাি নাই। চকন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা োইচ্ছত পাচিচ্ছতচ্ছি যে, 

তনযানয োদবিণ প্রকাচ্ছিয তাঁহাচ্ছদি সাহােয করুন বা না করুন, কংসচ্ছক যকহ িক্ষা 

কচিচ্ছত যিষ্টা কচ্ছিন নাই। কংস তাঁহাচ্ছদি সকচ্ছলি উপি ততযািাি কচিত, এ জনয বিং, 

যবাধ হয়, তাঁহািাই িাম-কৃচ্ছেি বলাচধকয যদচিয়া তাঁহাচদিচ্ছক যনতৃচ্ছবে  সং্াপন কচিয়া 

কংচ্ছসি বধসাধন কচিয়াচিচ্ছলন। এইটুকু চর্ন্ন আি চকিু ঐচতহাচসক তত্ত্ব পা য়া োয় না। 

আি ঐচতহাচসক তত্ত্ব ইহা পা য়া োয় যে, কৃে কংসচ্ছক চনহত কচিয়া কংচ্ছসি চপতা 

উ্রসচ্ছসনচ্ছকই োদবচদচ্ছিি আচধপচ্ছতয সং্াচপত কচিয়াচিচ্ছলন। যকন না, মহার্ািচ্ছত  

উ্রসচ্ছসনচ্ছক োদবচদচ্ছিি তচধপচত স্বরূপ বচণথত যদচিচ্ছত পা য়া োয়। এ যদচ্ছিি 

চিিপ্রিচলত িীচত   নীচত এই যে, যে িাজাচ্ছক বধ কচিচ্ছত পাচ্ছি, যসই তাহাি িাজযচ্ছর্ািী 

হয়। কংচ্ছসি চবচ্ছজতা কৃে তনায়াচ্ছসই মথুিাি চসংহাসন তচধকৃত কচিচ্ছত পাচিচ্ছতন; 

চকন্তু চতচন তাহা কচিচ্ছলন না, যকন না, ধমথতঃ যস িাজয উ্রসচ্ছসচ্ছনি। উ্রসচ্ছসনচ্ছক পদিুযত 
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কচিয়াই কংস িাজা হইয়াচিল। ধমথই কৃচ্ছেি চনকট প্রধান, চতচন দিিবাবচধই ধমথাত্মা। 

ততএব োহাি িাজয, তাহাচ্ছকই চতচন িাজয প্রধান কচিচ্ছলন। আমিা পচ্ছি যদচিব যে, 

চতচন প্রকাচ্ছিয বচলচ্ছতচ্ছিন যে, োহাচ্ছত পচিচহত, তাহাই ধমথ। এিাচ্ছন যঘািতি ততযািািী 

কংচ্ছসি বচ্ছধ সমস্ত োদবিচ্ছণি চহতসাধন হয়, এইজনয চতচন কংসচ্ছক বধ কচিয়াচিচ্ছলন—

ধমথাথথ মাত্র। বধ কচিয়া করুণহৃদয় আদিথপুরুষ কংচ্ছসি জনয চবলাপ কচিয়া চিচ্ছলন, 

এমন কথা ্রসচ্ছন্থ চলচিত আচ্ছি। এই কংসবচ্ছধ আমিা প্রথচ্ছম প্রকৃত ইচতহাচ্ছসি সাক্ষাৎ 

পাই এবং এই কংসবচ্ছধই যদচি যে, কৃে পিম বলিালী, পিম কােথদক্ষ, পিম নযায়পি, 

পিম ধমথাত্মা, পিচহচ্ছত িত, এবং পচ্ছিি জনয কাতি। এইিান হইচ্ছত যদচিচ্ছত পাই যে, 

চতচন আদিথ মানুষ। 

  

———————–  

1 পচথমচ্ছধয কুব্জা-ঘচটত বযাপািটা আচ্ছি। চবেুপুিাচ্ছণ চনন্দনীয় কথা চকিু নাই। কুব্জা 

আপনাচ্ছক সুন্দিী হইচ্ছত যদচিয়া কৃেচ্ছক চনজ মচন্দচ্ছি োইচ্ছত তনুচ্ছিাধ কচিচ্ছলন, কৃে 

হাচসয়াই তচ্ি। চবেুপুিাচ্ছণ এই পেথন্ত। কৃচ্ছেি এ বযবহাি মানচ্ছবাচিত   সজ্জচ্ছনাচিত। 

চকন্তু র্ািবতকাি   ব্রহ্মবববতথকাি তাহাচ্ছত সন্তুষ্ট নচ্ছহন, কুব্জাি হিাৎ র্চতিরি হিাৎ 

পুিস্কাি চদয়াচ্ছিন, যিষ োত্রায় কুব্জাপাটিাণী! 

আমিা এইিান হইচ্ছত র্ািবচ্ছতি চনকট চবদায় ্রসহণ কচিলাম। তাহাি কািণ, 

র্ািবচ্ছত ঐচতহাচসক কথা চকিুই পা য়া োয় না; োহা পা য়া োয়, তাহা চবেুপুিাচ্ছণ  

আচ্ছি। তদচতচিতির োহা পা য়া োয়, তাহা তচতপ্রকৃত উপনযাস মাত্র। তচ্ছব র্ািবতকচথত 

বালযলীলা তচত প্রচস্ বচলয়া, আমিা র্ািবচ্ছতি যস তংচ্ছিি পচিিয় চদচ্ছত বাধয 

হইয়াচি। এক্ষচ্ছণ র্ািবচ্ছতি চনকট চবদায় ্রসহণ কচিচ্ছত পাচি। 

2 কালীপ্রসন্ন চসংহ মচ্ছহাদচ্ছয়ি তনুবাদ এিাচ্ছন উ্ৃত কচিলাম, চকন্তু বচলচ্ছত বাধয, 

এই তনুবাচ্ছদ আচ্ছি “দানবিাজ কংস।” মূচ্ছল তাহা নাই, েথা- কসযচিত্ত্বথ কালসয কংচ্ছসা 

চনমথথয োদবান্। 

সুতিাং “দানবিাজ” িব্দ তুচলয়া চদয়াচি। 
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রিতীয় পরিট্ছেদ—রিক্ষো 

পুিাচ্ছণ কচথত হইয়াচ্ছি যে, কংসবচ্ছধি পি কৃে বলিাম কািীচ্ছত সান্দীপচন ষচষি 

চনকট চিক্ষাচ্ছথথ িমন কচিচ্ছলন, এবং িতুঃষচষ্টচদবসমচ্ছধয িস্ত্রচবদযায় সুচিচক্ষত হইয়া 

গুরুদচক্ষণা প্রদানাচ্ছন্ত মথুিায় প্রতযািমন কচিচ্ছলন। 

কৃচ্ছেি চিক্ষা সম্বচ্ছন্ধ ইহা িাড়া আি চকিু পুিাচ্ছণচতহাচ্ছস পা য়া োয় না। নন্দালচ্ছয় 

তাঁহাি যকান প্রকাি চিক্ষা হ য়াি যকান প্রসঙ্গ যকান ্রসচ্ছন্থ পা য়া োয় না। তথি নন্দ 

জাচতচ্ছত দবিয চিচ্ছলন, দবিযচদচ্ছিি যবচ্ছদ তচধকাি চিল। দবিযালচ্ছয় তাঁহাচদচ্ছিি যকান  

প্রকাি চবদযাচিক্ষা না হ য়া চবচিত্র বচ্ছট। যবাধ হয়, চিক্ষাি সময় উপচ্ত হইবাি পূচ্ছবথই 

চতচন নন্দালয় হইচ্ছত মথুিায় পুনিানীত হইয়াচিচ্ছলন। পূবথ-পচিচ্ছেচ্ছদ মহার্ািত হইচ্ছত 

যে কৃেবাকয উ্ৃত কিা চিয়াচ্ছি, তাহা হইচ্ছত এরূপ তনুমানই সঙ্গত যে, কংসবচ্ছধি 

তচ্ছনক পূবথ হইচ্ছতই চতচন মথুিায় বাস কচিচ্ছতচিচ্ছলন, এবং মহার্ািচ্ছতি সর্াপচ্ছবথ 

চিশুপালকৃত কৃেচনন্দায় যদিা োয় যে, চিশুপাল তাহাচ্ছক কংচ্ছসি তন্নচ্ছর্াজী বচলচ্ছতচ্ছি— 

“েসয িাচ্ছনন ধমথে র্ুতিরমন্নং বলীয়সঃ। 

স িাচ্ছনন হতঃ কংস ইচ্ছতযতন্ন মহাদু্ভতং | | ”  

মহার্ািতম্, সর্াপবথ, ৪০ তধযায়ঃ। 

ততএব যবাধ হয়, চিক্ষাি সময় উপচ্ত হইচ্ছত না হইচ্ছতই কৃে মথুিায় আনীত 

হইয়াচিচ্ছলন। বৃন্দাবচ্ছনি যিাপীচদচ্ছিি সচ্ছঙ্গ ্রসচথত দকচ্ছিািলীলা যে উপনযাস মাত্র, ইহা 

তাহাি তনযতি প্রমাণ। 

মথুিাবাসকাচ্ছল  তাঁহাি চকরূপ চিক্ষা হইয়াচিল, তাহাি  যকান চবচিষ্ট চববিণ নাই। 

যকবল সান্দীপচন মুচনি চনকট িতুঃষচষ্ট চদবস তস্ত্রচিক্ষাি কথাই আচ্ছি। োঁহািা কৃেচ্ছক 

ঈশ্বি বচলয়া জাচ্ছনন, তাঁহাচ্ছদি মচ্ছধয যকহ যকহ বচলচ্ছত পাচ্ছিন, সবথে ঈশ্বচ্ছিি আবাি 

চিক্ষাি প্রচ্ছয়াজন চক? ফলতঃ কৃে ঈশ্বচ্ছিি তবতাি হইচ্ছল  মানবধমথাবলম্বী এবং মানুষী 

িচতির িািাই সকল কােথ সম্পন্ন কচ্ছিন, এ কথা আমিা পূচ্ছবথ বচলয়াচি এবং এক্ষচ্ছণই 
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তাহাি র্ূচি র্ূচি প্রমাণ যদিাইব। মানুষী িচতির িািা কমথ কচিচ্ছত যিচ্ছল, চিক্ষাি িািা যসই 

মানুষী িচতিরচ্ছক তনুিীচলত এবং স্ফূচিত কচিচ্ছত হয়। েচদ মানুষী িচতির যসই স্বতঃস্ফূচিত 

হইয়া সবথকােথসাধনক্ষম হয়, তাহা হইচ্ছল যস ঐিী িচতির-মানুষী িচতির নচ্ছহ। কৃচ্ছেি যে 

মানুষী চিক্ষা হইয়াচিল, তাহা এই সান্দীপচনবৃত্তান্ত চর্ন্ন আি  প্রমাণ আচ্ছি। চতচন সম্রস 

যবদ তধযয়ন কচিয়াচিচ্ছলন। মহার্ািচ্ছতি সর্াপচ্ছবথ তঘথাচর্হিণ-পবথাধযাচ্ছয় কৃচ্ছেি 

পূজযতা চবষচ্ছয় র্ীষ্ম একচট যহতু এই চনচ্ছদথি কচিচ্ছতচ্ছিন যে, কৃে চনচিল 

যবদচ্ছবদাঙ্গপািদিথী। তাদৃি যবদচ্ছবদাঙ্গোনসম্পন্ন চিতীয় বযচতির দুলথর্। 

“যবদচ্ছবদাঙ্গচবোনাং বলং িাপযচধকং তথা। 

নৃণাং যলাচ্ছক চহ যকাহচ্ছনযাহচস্ত চবচিষ্টঃ যকিবাদৃচ্ছত || 

মহার্ািতম্, সর্াপবথ, ৩৮ তধযায়ঃ। 

মহার্ািচ্ছত কৃচ্ছেি যবদেতা সম্বচ্ছন্ধ এইরূপ আি  র্ূচি র্ূচি প্রমাণ পা য়া োয়। 

এই যবদেতা স্বতঃলব্ধ  নচ্ছহ। িাচ্ছন্দািয উপচনষচ্ছদ প্রমাণ পাইয়াচি যে, চতচন আচঙ্গিস-

বংিীয় যঘাি ষচষি চনকট তধযয়ন কচিয়াচিচ্ছলন। 

যস সময় যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষচত্রয়চদচ্ছিি উচ্চচিক্ষাি উচ্চাংিচ্ছক তপসযা বচলত। যেষ্ঠ 

িাজচষথিণ যকান সমচ্ছয় না যকান সমচ্ছয় তপসযা কচিয়াচিচ্ছলন, এইরূপ কথা প্রায় পা য়া 

োয়। আমিা এক্ষচ্ছণ তপসযা তচ্ছথথ োহা বুচঝ, যবচ্ছদি তচ্ছনক ্াচ্ছনই যদিা োয় যে, 

তপসযাি প্রকৃত তথথ তাহা নচ্ছহ। আমিা বুচঝ, তপসযা তচ্ছথথ বচ্ছন বচসয়া িকু্ষ বুচজয়া চনশ্বাস 

রু্ কচিয়া পানাহাি তযাি কচিয়া ঈশ্বচ্ছিি ধযান কিা। চকন্তু যদবতাচদচ্ছিি মচ্ছধয যকহ 

যকহ এবং মহাচ্ছদব  তপসযা কচিয়াচিচ্ছলন, ইহা  যকান যকান ্রসচ্ছন্থ পা য়া োয়। 

চবচ্ছিষতঃ িতপথব্রাহ্মচ্ছণ আচ্ছি যে, স্বয়ং পিব্রহ্ম চসসৃকু্ষ হইচ্ছল তপসযাি িািাই সৃচষ্ট 

কচিচ্ছলন, েথা— 

যসাহকাময়ত। বহুঃ সযাং প্রজাচ্ছয়চ্ছয়চত। স তচ্ছপাহতপযত। স তপস্তপ্তবা ইদং 

সবথমসৃজত।[1] তথথ,—“চতচন ইো কচিচ্ছলন, আচম প্রজাসৃচষ্টি জনয বহু হইব। চতচন 

তপসযা কচিচ্ছলন। তপসযা কচিয়া এই সকল সৃচষ্ট কচিয়াচিচ্ছলন।” 
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এ সকল ্াচ্ছন তপসযা তচ্ছথথ এই িকমই বুচঝচ্ছত হয় যে, চিত্ত সমাচহত কচিয়া 

আপনাি িচতির সকচ্ছলি তনুিীলন   স্ফুিণ কচিয়াচিচ্ছলন। মহার্ািচ্ছত কচথত আচ্ছি যে, 

কৃে দি বৎসি চহমালয় পবথচ্ছত তপসযা কচিয়াচিচ্ছলন। মহার্ািচ্ছতি ঐচিক পচ্ছবথ চলচিত 

আচ্ছি যে, তশ্বত্থামাপ্রেুতির ব্রহ্মচিিা তচ্ছস্ত্রি িািা উত্তিাি ির্থপাচ্ছতি সম্ভাবনা হইচ্ছল, কৃে 

যসই মৃতচিশুচ্ছক পনুরুজ্জীচবত কচিচ্ছত প্রচতোরূত হইয়াচিচ্ছলন, এবং তিন তশ্বত্থামাচ্ছক 

বচলয়াচিচ্ছলন যে, তুচম আমাি তচ্ছপাবল যদচিচ্ছব। 

আদিথ মনুচ্ছষযি চিক্ষা আদিথ চিক্ষাই হইচ্ছব। ফল  যসইরূপ যদচি। চকন্তু যসই প্রািীন 

কাচ্ছলি আদিথ চিক্ষা চকরূপ চিল, তাহা চকিুই জাচনচ্ছত পািা যিল না, ইহা বড় দুঃচ্ছিি 

চবষয়। 

  

—————————-  

1 ২ বল্লী, তনুবাক। 
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তৃতীয় পরিট্ছেদ—জিোসন্ধ 

  

সকল সমচ্ছয়ই যদিা োয় যে, র্ািতবচ্ছষথ, তন্ততঃ র্ািতবচ্ছষথি উত্তিাচ্ছধথ এক এক 

জন সম্রাট্ চিচ্ছলন, তাঁহাি প্রাধানয তনয িাজিণ স্বীকাি কচিত। যকহ বা কিদ, যকহ বা 

আোনুবতথী, এবং েু্কাচ্ছল সকচ্ছলই সহায় হইত। ঐচতহাচসক সমচ্ছয় িন্দ্রগুপ্ত, 

চব্মাচদতয, তচ্ছিাক, মহাপ্রতাপিালী গুপ্তবংিীচ্ছয়িা, হষথবধথন চিলাচদতয এবং আধুচনক 

সময় পািান   যমািল—ইঁহািা এইরূপ সম্রাট্ চিচ্ছলন। চহন্দুিাজযকাচ্ছল তচধকাংি সময়ই 

এই আচধপতয মিদাচধপচতিই চিল। আমিা যে সমচ্ছয়ি বণথনায় উপচ্ত, যস সমচ্ছয়  

মিদাচধপচত উত্তি—র্ািচ্ছত সম্রাট্। এই সম্রাট্ চবিযাত জিাসন্ধ। তাঁহাি বল   প্রতাপ 

মহার্ািচ্ছত, হচিবংচ্ছি   পুিাণ সকচ্ছল তচতিয় চবস্তাচ্ছিি সচহত বচণথত হইয়াচ্ছি। কচথত 

হইয়াচ্ছি যে, কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি েুচ্ছ্ সমস্ত ক্ষচত্রয়িণ একত্র হইয়াচিল। চকন্তু কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি 

েুচ্ছ্  উর্য় পচ্ছক্ষি যমাচ্ছট তষ্টাদি তচ্ছক্ষৌচহণী যসনা উপচ্ত চিল, যলিা আচ্ছি। একা 

জিাসচ্ছন্ধি চবংিচত তচ্ছক্ষৌচহণী যসনা চলচিত হইয়াচ্ছি। 

কংস এই জিাসচ্ছন্ধি জামাতা। কংস তাঁহাি দুই কনযা চববাহ কচিয়াচিচ্ছলন। 

কংসবচ্ছধি পি তাঁহাি চবধবা কনযািয় জিাসচ্ছন্ধি চনকট চিয়া পচতহন্তাি দমনাথথ যিাদন 

কচ্ছিন। জিাসন্ধ কৃচ্ছেি বধাথথ মহাবসনয লইয়া আচসয়া মথুিা তবচ্ছিাধ কচিচ্ছলন। 

জিাসচ্ছন্ধি তসংিয দসচ্ছনযি তুলনায় োদবচদচ্ছিি দসনয তচত তল্প। তথাচপ কৃচ্ছেি 

যসনাপচতবে গুচ্ছণ োদচ্ছবিা জিাসন্ধচ্ছক চবমুি কচিয়াচিচ্ছলন। চকন্তু জিাসচ্ছন্ধি বলক্ষয় কিা 

তাঁহাচ্ছদি তসাধয। যকন না, জিাসচ্ছন্ধি দসনয তিণয। ততএব জিাসন্ধ পুনঃপুনঃ আচসয়া 

মথুিা তবচ্ছিাধ কচিচ্ছত লাচিল। েচদ  যস পুনঃপুনঃ চবমুিীকৃত হইল, তথাচপ এই 

পুনঃপুনঃ আ্মচ্ছণ োদবচদচ্ছিি গুরুতি তশুর্ উৎপাদচ্ছনি সম্ভাবনা হইল। োদবচদচ্ছিি 

কু্ষদ্র দসনয পুনঃপুনঃ েুচ্ছ্ ক্ষয় হইচ্ছত লাচিচ্ছল তাঁহািা দসনযিূনয হইবাি উপ্ম হইচ্ছলন। 

চকন্তু সমুচ্ছদ্র যজায়াি-র্াটাি নযায় জিাসচ্ছন্ধি তিাধ দসচ্ছনযি ক্ষয়বৃচ্ চকিু জাচনচ্ছত পািা 

যিল না। এইরূপ সপ্তদি বাি আ্ান্ত হ য়াি পি, োদচ্ছবিা কৃচ্ছেি পিামিথানুসাচ্ছি 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (তৃতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 9 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মথুিা তযাি কচিয়া দুিা্ময প্রচ্ছদচ্ছি দুিথচনমথাণপূবথক বাস কচিবাি তচর্প্রায় কচিচ্ছলন। 

ততএব সািিিীপ িািকায় োদবচদচ্ছিি জনয পুিী চনমথাণ হইচ্ছত লা চিল এবং দুিাচ্ছিাহ 

দিবতক পবথচ্ছত িািকা িক্ষাচ্ছথথ দুিথচ্ছেণী সং্াচপত হইল। চকন্তু তাঁহািা িািকা োইবাি 

পূচ্ছবথই জিাসন্ধ তষ্টাদি বাি মথুিা আ্মণ কচিচ্ছত আচসচ্ছলন। 

এই সমচ্ছয় জিাসচ্ছন্ধি উচ্ছত্তজনায় আি এক প্রবল িত্রু কৃেচ্ছক আ্মণ কচিবাি 

জনয উপচ্ত হইল। তচ্ছনক ্রসচ্ছন্থই যদিা োয় যে প্রািীনকাচ্ছল র্ািতবচ্ছষথ ্াচ্ছন ্াচ্ছন 

েবনচদচ্ছিি িাজবে  চিল। এক্ষণকাি পচিচ্ছতিা চস া্ন্ত কচিয়াচ্ছিন যে প্রািীন ্রসীকচদিচ্ছকই 

র্ািতবষথীচ্ছয়িা েবন বচলচ্ছতন। চকন্তু এই চস া্ন্ত চবশু্ চক না, তচিষচ্ছয় তচ্ছনক সচ্ছন্দহ 

আচ্ছি। যবাধ হয়, িক, হূণ, ্রসীক প্রর্ৃচত তচহন্দু সর্য জাচতমাত্রচ্ছকই েবন বচলচ্ছতন। 

োহাই হউক, ঐ সমচ্ছয়, কালেবন নাচ্ছম একজন নাচ্ছম একজন েবন িাজা র্ািতবচ্ছষথ 

তচত প্রবলপ্রতাপ হইয়া উচিয়াচিচ্ছলন। চতচন আচসয়া সবসচ্ছনয মথুিা তবচ্ছিাধ কচিচ্ছলন। 

চকন্তু পিমসমিিহসযচবৎ কৃে তাঁহাি সচহত সবসচ্ছনয েু্ কচিচ্ছত ইো কচিচ্ছলন না। যকন 

না, কু্ষদ্র োদবচ্ছসনা তাঁহাি সচহত েু্ কচিয়া তাঁহাচ্ছক চবমুি কচিচ্ছল , সংিযায় বড় তল্প 

হইয়া োইচ্ছব। হতাবচিষ্ট োহা থাচকচ্ছব, তাহািা জিাসন্ধচ্ছক চবমুি কচিচ্ছত সক্ষম হইচ্ছত 

না পাচ্ছি। আি ইহা  পশ্চাৎ যদচিব যে, সবথর্ূচ্ছত দয়াময় কৃে প্রাচণহতযা পচ্ছক্ষ ধমথ 

প্রচ্ছয়াজন বযতীত তনুিাি প্রকাি কচ্ছিন না। েু্ তচ্ছনক সমচ্ছয়ই ধমথানুচ্ছমাচদত, যস সমচ্ছয় 

েুচ্ছ্ তপ্রবৃত্ত হইচ্ছল, ধচ্ছমথি হাচন হয়, িীতায় কৃে এই মতই প্রকাি কচিয়াচ্ছিন। এবং 

এিাচ্ছন  কালেবন এবং জিাসচ্ছন্ধি সচহত েু্ ধমথ েু্। আত্মিক্ষাচ্ছথথ এবং স্বজনিক্ষাচ্ছথথ, 

প্রজািচ্ছণি িক্ষাচ্ছথথ েু্ না কিা যঘািতি তধমথ। চকন্তু েচদ েু্ কচিচ্ছতই হইল, তচ্ছব েত 

তল্প মনুচ্ছষযি প্রাণহাচন কচিয়া কােথ সম্পন্ন কিা োয়, ধাচমথচ্ছকি তাহাই কতথবয। আমিা 

মহার্ািচ্ছতি সর্াপচ্ছবথ জিাসন্ধবধ-পবথাধযাচ্ছয় যদচিব যে, োহাচ্ছত তনয যকান মনুচ্ছষযি 

জীবন হাচন না হইয়া জিাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃে তাহাি সদুপায় উদূ্ভত কচিয়াচিচ্ছলন। 

কালেবচ্ছনি েুচ্ছ্  তাহাই কচিচ্ছলন। চতচন সবসচ্ছনয কালেবচ্ছনি সম্মুিীন না হইয়া 

কালেবচ্ছনি বধাথথ যকৌিল তবলম্বন কচিচ্ছলন। একাকী কালেবচ্ছনি চিচবচ্ছি চিয়া 

উপচ্ত হইচ্ছলন। কালেবন তাঁহাচ্ছক চিচনচ্ছত পাচিল। কৃেচ্ছক ধচিবাি জনয হাত 
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বাড়াইচ্ছল, কৃে ধিা না চদয়া পলায়ন কচিচ্ছলন। কালেবন তাঁহাি পশ্চা া্চবত হইল। 

কৃে যেমন যবচ্ছদ বা েু্চবদযায় সুপচিত, িািীচিক বযায়াচ্ছম  ত্রূপপ সুপািি। আদিথ 

মনুচ্ছষযি এইরূপ হ য়া উচিত, আচম “ধমথতচ্ছত্ত্ব” যদিাইয়াচি। ততএব কালেবন কৃেচ্ছক 

ধচিচ্ছত পাচিচ্ছলন না। কৃে কালেবন কতৃথক তনুসৃত হইয়া এক চিচিগুহাি মচ্ছধয প্রচ্ছবি 

কচিচ্ছলন। কচথত আচ্ছি, যসিাচ্ছন মুিুকুন্দ নাচ্ছম এক ষচষ চনচদ্রত চিচ্ছলন। কালেবন 

গুহান্ধকািমচ্ছধয কৃেচ্ছক যদচিচ্ছত না পাইয়া, যসই ষচষচ্ছকই কৃেভ্রচ্ছম পদাঘাত কচিল। 

পদাঘাচ্ছত উচন্নদ্র হইয়া ষচষ কালেবচ্ছনি প্রচত দৃচষ্টপাত কচিবামাত্র কালেবন র্স্মীর্ূত 

হইয়া যিল। 

এই তচতপ্রকৃত বযাপািটাচ্ছক আমিা চবশ্বাস কচিচ্ছত প্রস্তুত নচহ। ্ূল কথা এই বুচঝ 

যে, কৃে যকৌিলাবলম্বনপূবথক কালেবনচ্ছক তাহাি দসনয হইচ্ছত দূচ্ছি লইয়া চিয়া, যিাপন 

্াচ্ছন তাহাি সচ্ছঙ্গ দিিথয েু্ কচিয়া তাহাচ্ছক চনহত কচিয়াচিচ্ছলন। কালেবন চনহত 

হইচ্ছল, তাহাি দসনয সকল র্ঙ্গ চদয়া মথুিা পচিতযাি কচিয়া যিল। তাহাি পি জিাসচ্ছন্ধি 

তষ্টাদি আ্মণ,—যস বাি  জিাসন্ধ চবমুি হইল। 

উপচ্ছি যেরূপ চববিণ চলচিত হইল, তাহা হচিবংচ্ছি   চবেুচদপুিাচ্ছণ আচ্ছি। 

মহার্ািচ্ছত জিাসচ্ছন্ধি যেরূপ পচিিয় কৃে স্বয়ং েুচধচষ্ঠচ্ছিি কাচ্ছি চদয়াচ্ছিন, তাহাচ্ছত এই 

তষ্টাদি বাি েুচ্ছ্ি যকান কথাই নাই। জিাসচ্ছন্ধি সচ্ছঙ্গ যে োদবচদচ্ছিি েু্ হইয়াচিল, 

এমন কথা  স্পষ্টতঃ নাই। োহা আচ্ছি, তাহাচ্ছত যকবল এইটুকু বুঝা োয় যে, জিাসন্ধ 

মথুিা একবাি আ্মণ কচিচ্ছত আচসয়াচিচ্ছলন। চকন্তু হংস নামক তাঁহাি তনুিত যকান 

বীি বলচ্ছদব কতৃথক চনহত হ য়ায় জিাসন্ধ দুঃচিত মচ্ছন স্ব্াচ্ছন প্র্ান কচিয়াচিচ্ছলন। 

যসই ্ান আমিা উ্ৃত কচিচ্ছতচি — 

“চকয়ৎকাল ততীত হইল, কংস োদবিণচ্ছক পিার্ূত কচিয়া সহচ্ছদবা   তনুজা 

নাচ্ছম বাহথদ্রচ্ছথি দুই কনযাচ্ছক চববাহ কচিয়াচিল। ঐ দুিাত্মা স্বীয় বাহুবচ্ছল োচতবিথচ্ছক 

পিাজয় কিতঃ সবথাচ্ছপক্ষা প্রধান হইয়া উচিল। যর্াজবংিীয় বৃ্ ক্ষচত্রয়িণ মূতমচত 

কংচ্ছসি যদৌিাচ্ছত্ময সাচতিয় বযচথত হইয়া োচতবিথচ্ছক পচিতযাি কচিবাি চনচমত্ত আমাচ্ছক 

তনুচ্ছিাধ কচিচ্ছলন। আচম তৎকাচ্ছল ত্ূিচ্ছক আহুককনযা প্রদান কচিয়া োচতবচ্ছিথি 
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চহতসাধানাথথ বলর্দ্র সমচর্বযাহাচ্ছি কংস   সুনামাচ্ছক সংহাি কচিলাম। তাহাচ্ছত কংসর্য় 

চনবাচিত হইল বচ্ছট, চকন্তু চকিুচদন পচ্ছিই জিাসন্ধ প্রবল পিা্ান্ত হইয়া উচিল। তিন 

আমিা োচত বনু্ধিচ্ছণি সচহত একত্র হইয়া পিামিথ কচিলাম যে, েচদ আমিা িত্রুনািক 

মহাস্ত্র িািা চতন িত বৎসি তচবোম জিাসচ্ছন্ধি দসনয বধ কচি, তথাচপ চনঃচ্ছিচষত 

কচিচ্ছত পাচিব না। যদবতুলয যতজস্বী মহাবলপিা্ান্ত হংস   চিম্বক নামক দুই বীি 

তাহাি তনুিত আচ্ছি; উহািা তস্ত্রাঘাচ্ছত কদাি চনহত হইচ্ছব না। আমাি চনশ্চয় যবাধ 

হইচ্ছতচ্ছি, এই দুই বীি এবং জিাসন্ধ এই চতন জন একত্র হইচ্ছল চত্রর্ুবন চবজয় কচিচ্ছত 

পাচ্ছি। যহ ধমথিাজ! এই পিামিথ যকবল আমাচদচ্ছিি তচর্মত হইল এমত নচ্ছহ, তনযানয 

র্ূপচতিণ  উহাচ্ছত তনুচ্ছমাদন কচিচ্ছবন। 

হংস নাচ্ছম সুচবিযাত এক নিপচত চিচ্ছলন। বলচ্ছদব তাঁহাচ্ছক সং্রসাচ্ছম সংহাি কচ্ছিন। 

চিম্বক যলাকমুচ্ছি হংস মচিয়াচ্ছি, এই কথা েবণ কচিয়া নামসাদৃিযপ্রেুতির তাহাি সহিি 

হংস চনধন প্রাপ্ত হইয়াচ্ছি বচলয়া চ্ি কচিল। পচ্ছি হংস চবনা আমাি জীবন ধািচ্ছণ 

প্রচ্ছয়াজন নাই, এই চবচ্ছবিনা কিতঃ েমুনায় চনমগ্ন হইয়া প্রাণতযাি কচিল। এ চদচ্ছক তৎ-

সহিি হংস  পিম প্রণয়াস্পদ চিম্বচ্ছক আপন চমথযা মৃতুযসংবাদ েবচ্ছণ প্রাণতযাি কচিচ্ছত 

েবণ কচিয়া েৎপচ্ছিানাচস্ত দুঃচিত হইয়া েমুনাজচ্ছল আত্মসমপথণ কচিল। জিাসন্ধ এই 

দুই বীি পুরুচ্ছষি চনধনবাতথা েবচ্ছণ েৎপচ্ছিানাচস্ত দুঃচিত   িূনযমনা হইয়া স্বনিচ্ছি প্র্ান 

কচিচ্ছলন। জিাসন্ধ চবমনা হইয়া স্বপুচ্ছি িমন কচিচ্ছল পি আমিা পিমাহ্লাচ্ছদ মথুিায় বাস 

কচিচ্ছত লাচিলাম। 

চকয়চিনান্তি পচতচবচ্ছয়াি-দুঃচিনী জিাসন্ধনচন্দনী স্বীয় চপতাি সমীচ্ছপ আিমন 

পূবথক আমাি পচতহন্তাচ্ছক সংহাি কি’ বচলয়া বািংবাি তাঁহাচ্ছক তনুচ্ছিাধ কচিচ্ছত 

লাচিচ্ছলন। আমিা পূচ্ছবথই জিাসচ্ছন্ধি বলচব্চ্ছমি চবষয় চ্ি কচিয়াচিলাম, এক্ষচ্ছণ তাহা 

স্মিণ কিতঃ সাচতিয় উৎকচিত হইলাম। তিন আমিা আমাচ্ছদি চবপুল ধনসম্পচত্ত 

চবর্াি কিতঃ সকচ্ছল চকিু চকিু লইয়া প্র্ান কচিব, এই চ্ি কচিয়া স্ব্ান পচিতযাি 

পূবথক পচশ্চমচদচ্ছক পলায়ন কচিলাম। ঐ পচশ্চম যদচ্ছি দিবচ্ছতাপচ্ছিাচর্ত পিম িমণীয় 

কুি্লীনাম্নী পুিীচ্ছত বাস কচিচ্ছতচি—তথায় এরূপ দুিথসংস্কাি কচিয়াচি যে, যসিাচ্ছন 
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থাচকয়া বৃচেবংিীয় মহািচথচদচ্ছিি কথা দূচ্ছি থাকুক, স্ত্রীচ্ছলাচ্ছকিা  তনায়াচ্ছস েু্ কচিচ্ছত 

পাচ্ছি। যহ িাজন্! এক্ষচ্ছণ আমিা তকুচ্ছতার্চ্ছয় ঐ নিিীমচ্ছধয বাস কচিচ্ছতচি। মাধবিণ 

সমস্ত মিধচ্ছদিবযাপী যসই সবথচ্ছেষ্ঠ দিবতক পবথত যদচিয়া পিম আহ্লাচদত হইচ্ছলন। যহ 

কুরুকুলপ্রদীপ! আমিা সামথথযেুতির হইয়া  জিাসচ্ছন্ধি উপদ্রবর্চ্ছয় পবথত আেয় 

কচিয়াচি। ঐ পবথত দদচ্ছঘথয চতন যোজন, প্রচ্ছ্ এক যোজচ্ছনি তচধক এবং একচবংিচত 

িৃঙ্গেুতির। উহাচ্ছত এক এক যোজচ্ছনি পি িত িত িাি এবং ততুযৎকৃষ্ট উন্নত যতািণ 

সকল আচ্ছি। েু্দুমথদ মহাবলপিা্ান্ত ক্ষচত্রয়িণ উহাচ্ছত সবথদা বাস কচিচ্ছতচ্ছিন। যহ 

িাজন্! আমাচ্ছদি কুচ্ছল তষ্টাদি সহস্র ভ্রাতা আচ্ছি। আহুচ্ছকি একিত পুত্র, তাহািা 

সকচ্ছলই তমিতুলয। িারুচ্ছদে   তাঁহাি ভ্রাতা, ি্চ্ছদব, সাতযচক, আচম, বলর্দ্র, 

েু চ্বিািদ িাম্ব—আমিা এই সাত জন িথী; কৃতকমথা, তনাবৃচষ্ট, সমীক, সচমচতঞ্জয়, 

কক্ষ, িঙ্কু   কুচন্ত, এই সাত জন মহািথ, এবং তন্ধকচ্ছর্াচ্ছজি দুই বৃ্ পুত্র   িাজা এই 

মহাবলপিা্ান্ত দৃতকচ্ছলবি দি জন মহাবীি,—ইঁহািা সকচ্ছলই জিাসন্ধাচধকৃত মধযম 

যদি স্মিণ কচিয়া েদুবংিীয়চদচ্ছিি সচহত চমচলত হইয়াচ্ছিন।” 

এই জিাসন্ধবধ-পবথাধযায় প্রধানতঃ যমৌচলক মহার্ািচ্ছতি তংি বচলয়া আমাি 

চবশ্বাস। দুএকটা কথা প্রচক্ষপ্ত থাচকচ্ছত পাচ্ছি, চকন্তু তচধকাংিই যমৌচলক। েচদ তাহা সতয 

হয়, তাহা হইচ্ছল, কৃচ্ছেি সচহত জিাসচ্ছন্ধি চবচ্ছিাধ-চবষচ্ছয় উপচি উতির বৃত্তান্তই প্রামাচণক 

বচলয়া আমাচদিচ্ছক ্রসহণ কচিচ্ছত হইচ্ছব। যকন না, পূচ্ছবথ বুঝাইয়াচি যে, হচিবংি এবং 

পুিাণ সকচ্ছলি তচ্ছপক্ষা মহার্ািচ্ছতি যমৌচলকাংি তচ্ছনক প্রািীন। েচদ এ কথা েথাথথ হয়, 

তচ্ছব জিাসন্ধকৃত তষ্টাদি বাি মথুিা আ্মণ এবং তষ্টাদি বাি তাহাি পিার্ব, এ 

সমস্তই চমথযা িল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইচ্ছত পাচ্ছি যে, একবািমাত্র যস মথুিা আ্মচ্ছণ 

আচসয়াচিল এবং চনষ্ফল হইয়া প্রতযাবতথন কচিয়াচিল। চিতীয়বাি আ্মচ্ছণি সম্ভাবনা 

চিল, চকন্তু কৃে যদচিচ্ছলন যে, িতুচদথচ্ছক সমতল র্ূচমি মধযবতথী মথুিা নিিীচ্ছত বাস 

কচিয়া জিাসচ্ছন্ধি তসংিযবসনযকৃত পুনঃপুনঃ তবচ্ছিাধ চনষ্ফল কিা তসম্ভব। ততএব 

যেিাচ্ছন দুিথচনমথাণপূবথক দুিথােচ্ছয় কু্ষদ্র যসনা িক্ষা কচিয়া জিাসন্ধচ্ছক চবমুি কচিচ্ছত 

পাচিচ্ছবন, যসইিাচ্ছন িাজধানী তুচলয়া লইয়া যিচ্ছলন। যদচিয়া জিাসন্ধ আি যস চদচ্ছক 
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যঘঁচষচ্ছলন না। জয়-পিাজচ্ছয়ি কথা ইহাচ্ছত চকিুই নাই। ইহাচ্ছত যকবল ইহাই বুঝা োয় 

যে, েু্চ্ছকৌিচ্ছল কৃে পািদিথী, চতচন পিম িাজনীচতে এবং তনথথক মনুষযহতযাি চনতান্ত 

চবচ্ছিাধী। আদিথ মনুচ্ছষযি সমস্ত গুণ তাঁহাচ্ছত ্মিঃ পচিস্ফুট হইচ্ছতচ্ছি। 
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চতুথথ পরিট্ছেদ—কৃট্ষ্ণি রববোহ 

কৃচ্ছেি প্রথম র্ােথা রুচিণী। ইচন চবদর্থিাচ্ছজযি তচধপচত র্ীষ্মচ্ছকি কনযা। চতচন 

তচতিয় রূপবতী এবং গুণবতী শুচনয়া কৃে র্ীষ্মচ্ছকি চনকট রুচিণীচ্ছক চববাহাথথ প্রাথথনা 

কচিয়াচিচ্ছলন। রুচিণী  কৃচ্ছেি তনুিতিরা হইয়াচিচ্ছলন। চকন্তু র্ীষ্মক কৃেিত্রু জিাসচ্ছন্ধি 

পিামচ্ছিথ রুচিণীচ্ছক কচৃ্ছে সমপথণ কচিচ্ছত তসম্মত হইচ্ছলন। চতচন কৃেচ্ছিষক চিশুপাচ্ছলি 

সচ্ছঙ্গ রুচিণীি চববাহ চ্ি কচিয়া চদনাবধািণপূবথক সমস্ত িাজিণচ্ছক চনম্ত্রণণ কচিচ্ছলন। 

োদবিচ্ছণি চনম্ত্রণণ হইল না। কৃে চ্ি কচিচ্ছলন, োদবচদিচ্ছক সচ্ছঙ্গ লইয়া র্ীষ্মচ্ছকি 

িাজধানীচ্ছত োইচ্ছবন এবং রুচিণীচ্ছক তাঁহাি বনু্ধবচ্ছিথি তসম্মচতচ্ছত  ্রসহণ কচিয়া চববাহ 

কচিচ্ছবন। 

কৃে তাহাই কচিচ্ছলন। চববাচ্ছহি চদন রুচিণী যদবািাধনা কচিয়া যদবমচন্দি হইচ্ছত 

বাচহি হইচ্ছল পি, কৃে তাঁহাচ্ছক লইয়া িচ্ছথ তুচলচ্ছলন। র্ীষ্মক   তাঁহাি পুত্রিণ এবং 

জিাসন্ধ প্রর্ৃচত র্ীষ্মচ্ছকি চমত্রিাজিণ কৃচ্ছেি আিমনসংবাদ শুচনয়াই এইরূপ একটা কাি 

উপচ্ত হইচ্ছব বুচঝয়াচিচ্ছলন। ততএব তাঁহািা প্রস্তুত চিচ্ছলন। দসনয লইয়া সকচ্ছল কৃচ্ছেি 

পশ্চাৎ ধাচবত হইচ্ছলন। চকন্তু যকহই কৃেচ্ছক   োদবিণচ্ছক পিার্ূত কচিচ্ছত পাচিচ্ছলন 

না। কৃে রুচিণীচ্ছক িািকায় লইয়া চিয়া েথািাস্ত্র চববাহ কচিচ্ছলন। 

ইহাচ্ছক ‘হিণ’ বচ্ছল। হিণ তচ্ছথথ কনযাি প্রচত যকানরূপ ততযািাি বুঝায় না। কনযাি 

েচদ পাত্র তচর্মত হয়, এবং যস চববাচ্ছহ যস সম্মত থাচ্ছক, তচ্ছব তাহাি প্রচত চক ততযািাি? 

রুচিণী-হিচ্ছণ  যস যদাষ ঘচ্ছট নাই, যকন না, রুচিণী কৃচ্ছে তনুিতিরা, এবং পচ্ছি যদিাইব 

যে, কৃোনুচ্ছমাচদত তজুথনকৃত সুর্দ্রাহিচ্ছণ  যস যদাষ ঘচ্ছট নাই। তচ্ছব এরূপ কনযাহিচ্ছণ 

যকান প্রকাি যদাষ আচ্ছি চক না, তাহাি চবচ্ছিষ চবিাি আবিযক, এ কথা আমিা স্বীকাি 

কচি। আমিা যস চবিাি সুর্দ্রাহিচ্ছণি সময় কচিব। যক না, কৃে চনচ্ছজই যস চবিাি যসই 

সময় কচিয়াচ্ছিন। ততএব এক্ষচ্ছণ যস চবষচ্ছয় যকান কথা বচলব না। 
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তচ্ছব ইহাি চর্তি আি একটা কথা আচ্ছি। যস কাচ্ছল ক্ষচত্রয়িাজিচ্ছণি চববাচ্ছহি দুইচট 

প্চত প্রিস্ত চিল;—এক স্বয়ংবি চববাহ, আি এক হিণ। কিন  কিন  এক চববাচ্ছহ 

দুই িকম ঘচটয়া োইত, েথা—কাচিিাজকনযা তচম্বকাচদি চববাচ্ছহ। ঐ চববাচ্ছহ স্বয়ংবি 

হয়। চকন্তু আদিথ ক্ষচত্রয় যদবব্রত র্ীষ্ম, স্বয়ংবি না মাচনয়া, চতনচট কনযাই কাচড়য়া লইয়া 

যিচ্ছলন। আি কনযাি স্বয়ংবিই হউক, আি হিণই হউক, কনযা একজন লার্ কচিচ্ছল, 

উ্তস্বর্াব িণচপ্রয় ক্ষচত্রয়িণ একটা েু্চব্রসহ উপচ্ত কচিচ্ছতন। ইচতহাচ্ছস 

যদ্রৌপদীস্বয়ংবচ্ছি এবং কাচ্ছবয ইন্দুমতীস্বয়ংবচ্ছি যদচিচ্ছত পাই যে, কনযা হৃতা হয় নাই, 

তথাচপ েু্ উপচ্ত। মহার্ািচ্ছতি যমৌচলক তংচ্ছি রুচিণী যে হৃতা হইয়াচিচ্ছলন, এমন 

কথাটা পা য়া োয় না। 

চিশুপালবধ-পবথাধযাচ্ছয় কৃে বচলচ্ছতচ্ছিন — 

রুচিণযামসয মূতসয প্রাথথনাসীনু্মমূষথতঃ। 

ন ি তাং প্রাপ্তবান্ মূতঃিূচ্ছদ্রা যবদশ্রুতীচমব|| 

চিশুপালবধপবথাধযাচ্ছয়, ৪৫ তঃ, ১৫ যলাকঃ। 

চিশুপাল উত্তি কচিচ্ছলন — 

মৎপূবথাং রুচিণীং কৃে সংসৎসু পচিকীতথয়ন্। 

চবচ্ছিষতঃ পাচথথচ্ছবষু ব্রীড়াং ন কুরুচ্ছষ কথম্ || 

মনযমাচ্ছনা চহ কঃ সৎসু পুরুষঃ পচিকীতথচ্ছয়ৎ। 

তনযপূবথাং চস্ত্রয়ং জাতু বে দচ্ছনযা মধুসূদন || 

চিশুপালবধপবথাধযাচ্ছয়, ৪৫ তঃ, ১৮-১৯ যলাকঃ। 

ইহাচ্ছত এমন চকিুই নাই যে, তাহা হইচ্ছত বুচঝচ্ছত পাচিব যে, রুচিণী হৃতা 

হইয়াচিচ্ছলন, বা তজ্জনয যকান েু্ হইয়াচিল। তাি পি উচ্ছদযািপচ্ছবথ আি এক ্াচ্ছন 

আচ্ছি,— 

যো রুচিণীচ্ছমকিচ্ছথণ যর্াজান্ উৎসাদয িােঃ সমচ্ছি প্রসহয। 

উবাহ র্ােথাং েিসা জ্বলন্তীং েসযাং জচ্ছে যিৌচিচ্ছণচ্ছয়া মহাত্মা|| 

ইহাচ্ছত েুচ্ছ্ি কথা আচ্ছি, চকন্তু হিচ্ছণি কথা নাই। 
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আি এক ্াচ্ছন রুচিণীহিণবৃত্তান্ত আচ্ছি। উচ্ছদযািপচ্ছবথ দসনযচনেথাণ সমচ্ছয় রুচিণীি 

ভ্রাতা রুিী পািবচদচ্ছিি চিচবচ্ছি আচসয়া উপচ্ত হইচ্ছলন। তদুপলচ্ছক্ষ কচথত হইচ্ছতচ্ছি — 

“বাহুবলিচবথত রুিী পূচ্ছবথ ধীমান্ বাসুচ্ছদচ্ছবি রুচিণীহিণ সহয কচিচ্ছত না পাচিয়া, 

‘আচম কৃেচ্ছক চবনষ্ট না কচিয়া কদাি প্রচতচনবৃত্ত হইব না’, এইরূপ প্রচতোপূবথক প্রবৃ্ 

র্ািীিথীি নযায় যবিবতী চবচিত্র আয়ুধধাচিণী িতুিচঙ্গণী যসনা সমচর্বযাহাচ্ছি তাঁহাি প্রচত 

ধাবমান হইয়াচিচ্ছলন। পচ্ছি তাঁহাি সচন্নচহত হইবামাত্র পিাচজত   লচজ্জত হইয়া 

প্রচতিমন কচিচ্ছলন। চকন্তু যে ্াচ্ছন বাসুচ্ছদবকতৃথক পিাচজত হইয়াচিচ্ছলন, তথায় 

যর্াজকট নামক প্রর্ূত দসনয   িজবাচজসম্পন্ন সুচবিযাত এক নিি সং্াপন 

কচিয়াচিচ্ছলন। এক্ষচ্ছণ যসই নিি হইচ্ছত যর্াজিাজ রুিী এক তচ্ছক্ষৌচহণী যসনা 

সমচর্বযাহাচ্ছি সবে চ্ছি পািবিচ্ছণি চনকট আিমন কচিচ্ছলন এবং পািবিচ্ছণি তোতসাচ্ছি 

কৃচ্ছেি চপ্রয়ানুষ্ঠান কচিবাি চনচমত্ত কবি, ধনু, তলবাি, িড়্গ   িিাসন ধািণ কচিয়া 

আচদতযসঙ্কাি ধ্বচ্ছজি সচহত পািববসনযমিলী মচ্ছধয প্রচবষ্ট হইচ্ছলন।” 

এই কথা উচ্ছদযািপচ্ছবথ ১৫৭ি তধযাচ্ছয় আচ্ছি। ঐ তধযাচ্ছয়ি নাম রুচিপ্রতযািযান। 

মহার্ািচ্ছতি যে পবথসং্রসহাধযাচ্ছয়ি কথা পূচ্ছবথ বচলয়াচি, তাহাচ্ছত চলচিত আচ্ছি যে, 

উচ্ছদযািপচ্ছবথ ১৮৬ তধযায়, এবং ৬৬৯৮ যলাক আচ্ছি। 

“উচ্ছদযািপবথচনচদথষ্টং সচন্ধচব্রসহচমচেতম্। 

তধযায়ানাং িতং যপ্রাতিরং ষড়িীচতমথচষথণা || 

যলাকানাং ষট্ সহস্রাচণ তাবচ্ছন্তযব িতাচন ি। 

যলাকাশ্চ নবচতঃ যপ্রাতিরাস্তবথবাচ্ছষ্টৌ মহাত্মনা | | ”  

মহার্ািতম্, আচদপবথ। 

এক্ষচ্ছণ মহার্ািচ্ছত ১৯৭ তধযায় পা য়া োয়। ততএব ১১ তধযায় পবথসং্রসহাধযায় 

সঙ্কচলত হ য়াি পচ্ছি প্রচক্ষপ্ত হইয়াচ্ছি। এক্ষচ্ছণ উচ্ছদযািপচ্ছবথ ৭৬৫৭ যলাক পা য়া োয়। 

ততএব প্রায় এক হাজাি যলাক প্রচক্ষপ্ত হইয়াচ্ছি। প্রচক্ষপ্ত এই একাদি তধযায়   সহস্র 

যলাক যকান্ গুচল? প্রথচ্ছমই যদচিচ্ছত হয় যে, উচ্ছিযািপবথান্তিথত যকান্ বৃত্তান্তগুচল 

পবথসং্রসহাধযাচ্ছয় ধৃত হয় নাই। এই রুচিসমািম বা রুচিপ্রতযািযান পবথসং্রসহাধযাচ্ছয় ধৃত 
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হয় নাই। ততএব ঐ ১৫৭ তধযায় প্রচক্ষপ্ত একাদি তধযাচ্ছয়ি মচ্ছধয একচট, ইহা 

চবিািসঙ্গত। এই রুচিপ্রতযািযান পবথাধযাচ্ছয়ি সচ্ছঙ্গ মহার্ািচ্ছতি যকান সম্বন্ধ নাই। রুিী 

সবসচ্ছনয আচসচ্ছলন এবং তজুথন কতৃথক পচিতযতির হইচ্ছলন, পশ্চাৎ দুচ্ছেথাধন কতৃথক  

পচিতযতির হইচ্ছলন, পশ্চাৎ স্ব্াচ্ছন িচলয়া যিচ্ছলন, ইহা চর্ন্ন মহার্ািচ্ছতি সচ্ছঙ্গ তাঁহাি 

আি যকান সম্বন্ধ নাই। এই দুইচট লক্ষণ একচত্রত কচিয়া চবিাি কচিয়া যদচিচ্ছল, তবিয 

বুচঝচ্ছত হইচ্ছব যে, ১৫৭ তধযায় প্রচক্ষপ্ত, কাচ্ছজই রুচিণীহিণ বৃত্তান্ত মহার্ািচ্ছত প্রচক্ষপ্ত। 

ইহাি তনযতি প্রমাণ এই যে, চবেুপুিাচ্ছণ আচ্ছি যে, মহার্ািচ্ছতি েুচ্ছ্ি পূচ্ছবথই রুিী 

বলিাম কতৃথক তক্ষ্ীড়াজচনত চববাচ্ছদ চনহত হইয়াচিচ্ছলন। রুচিণীচ্ছক চিশুপাল কামনা 

কচিয়াচিচ্ছলন, ইহা সতয এবং চতচন রুচিণীচ্ছক চববাহ কচিচ্ছত পান নাই—কৃে তাঁহাচ্ছক 

চববাহ কচিয়াচিচ্ছলন, ইহা  সতয। চববাচ্ছহি পি একটা েু্ হইয়াচিল। চকন্তু ‘হিণ’ কথাটা 

যমৌচলক মহার্ািচ্ছত যকাথা  নাই। হচিবংচ্ছি   পুিাচ্ছণ আচ্ছি। 

চিশুপাল র্ীষ্মচ্ছক চতিস্কাচ্ছিি সময় কাচিিাচ্ছজি কনযাহিণ জনয তাঁহাচ্ছক িাচল 

চদয়াচিচ্ছলন। চকন্তু কৃেচ্ছক চতিস্কাচ্ছিি সময় রুচিণীহিচ্ছণি যকান কথা  তুচ্ছলন নাই। 

ততএব যবাধ হয় না যে, রুচিণী হৃতা হইয়াচিচ্ছলন। পূচ্ছবথা্ৃত কচ্ছথাপকথচ্ছন ইহাই সতয 

যবাধ হয় যে, চিশুপাল রুচিণীচ্ছক প্রাথথনা কচিয়াচিচ্ছলন, চকন্তু র্ীষ্মক রুচিণীচ্ছক কৃেচ্ছকই 

সম্প্রদান কচিয়াচিচ্ছলন। তাি পি তাঁহাি পুত্র রুিী চিশুপাচ্ছলি পক্ষ হইয়া চববাদ উপচ্ত 

কচিয়াচিচ্ছলন। রুিী তচতিয় কলহচপ্রয় চিচ্ছলন। তচনরুচ্ছ্ি চববাহকাচ্ছল দূযচ্ছতাপলচ্ছক্ষ 

বলিাচ্ছমি সচ্ছঙ্গ কলহ উপচ্ত কচিয়া চনচ্ছজই চনহত হইয়াচিচ্ছলন। 
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পঞ্চম পরিট্ছেদ—নিকবধ্োরদ 

  

কচথত হইয়াচ্ছি, নিকাসুি নাচ্ছম পৃচথবীি এক পুত্র চিল। প্রাগ চ্ছজযাচতচ্ছষ তাহাি 

িাজধানী। যস ততযন্ত দুচবথনীত চিল। ইন্দ্র স্বয়ং িািকায় আচসয়া তাহাি নাচ্ছম কৃচ্ছেি 

চনকট নাচলি কচিচ্ছলন। তনযানয দুষ্কচ্ছমথি মচ্ছধয নিক ইন্দ্র চবেু প্রর্ৃচত আচদতযচদচ্ছিি 

মাতা তচদচতি কুিল িুচি কচিয়া লইয়া চিয়াচিল। কৃে ইচ্ছন্দ্রি চনকট নিকবচ্ছধ প্রচতশ্রুত 

হইয়া প্রাগ চ্ছজাচতষপুচ্ছি চিয়া নিকচ্ছক বধ কচিচ্ছলন। নিচ্ছকি যষাল হাজাি কনযা চিল, 

তাহাচদচ্ছিি সকলচ্ছক লইয়া আচসয়া চববাহ কচিচ্ছলন। নিকমাতা পৃচথবী নিকাপহৃত 

তচদচতকুিল লইয়া আচসয়া কৃেচ্ছক উপহাি চদচ্ছলন; এবং বচলয়া যিচ্ছলন যে, কৃে েিন 

বিাহ তবতাি হইয়াচিচ্ছলন, তিন পৃচথবীি উ া্িজনয বিাচ্ছহি যে স্পিথ, যসই স্পচ্ছিথ 

পৃচথবী ির্থবতী হইয়া নিকচ্ছক প্রসব কচিয়াচিচ্ছলন। 

সমস্তই তচতপ্রকৃত এবং সমস্তই তচত চমথযা। চবেু বিাহরূপ ধািণ কচ্ছিন নাই, 

প্রজাপচত পৃচথবীি উ া্চ্ছিি জনয বিাহরূপ ধািণ কচিয়াচিচ্ছলন, ইহাই যবচ্ছদ আচ্ছি। 

কৃচ্ছেি সমচ্ছয়, নিক প্রাগ চ্ছজযাচতচ্ছষি িাজা চিচ্ছলন না—র্িদত্ত প্রাগ চ্ছজযাচতচ্ছষি িাজা 

চিচ্ছলন। চতচন কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি েুচ্ছ্ তজুথনহচ্ছস্ত চনহত হন। ফলতঃ ইচ্ছন্দ্রি িািকা িমন, 

পৃচথবীি ির্থাধান এবং একজচ্ছনি যষাড়ি সহস্র কনযা ইতযাচদ সকলই তচতপ্রকৃত 

উপনযাস মাত্র। কৃচ্ছেি যষাড়ি সহস্র মচহষী থাকা  এই উপনযাচ্ছসি তংিমাত্র এবং চমথযা 

িল্প, ইহা পািকচ্ছক আি বচলচ্ছত হইচ্ছব না। 

এই নিকাসুিবধ হইচ্ছত চবেুপুিাচ্ছণি মচ্ছত পাচিজাত হিচ্ছণি সূত্রপাত। কৃে চদচতি 

কুিল লইয়া তচদচতচ্ছক চদবাি জনয সতযর্ামা সমচর্বযাহাচ্ছি ইন্দ্রালচ্ছয় িমন কচিচ্ছলন। 

যসিাচ্ছন সতযর্ামা পাচিজাত কামনা কিায় পাচিজাত বৃক্ষ লইয়া ইচ্ছন্দ্রি সচ্ছঙ্গ কৃচ্ছেি েু্ 

বাচধল। ইন্দ্র পিাস্ত হইচ্ছলন। হচিবংচ্ছি ইহা চর্ন্নপ্রকাচ্ছি চলচিত আচ্ছি। চকন্তু েিন আমিা 

চবেুপুিাণচ্ছক হচিবংচ্ছিি পূবথিামী ্রসন্থ চবচ্ছবিনা কচি, তিন এিাচ্ছন চবেুপুিাচ্ছণিই 

তনুবতথী হইলাম। উর্য় ্রসন্থকচথত বৃত্তান্তই ততযদু্ভত   তচতপ্রকৃত। েিন আমিা ইন্দ্র, 
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ইন্দ্রালয় এবং পাচিজাচ্ছতি তচস্তবে  সম্বচ্ছন্ধই তচবশ্বাসী, তিন এই সমস্ত 

পাচিজাতহিণবৃত্তান্তই আমাচ্ছদি পচিহােথ। 

ইহাি পি বাণাসুিবধবৃত্তান্ত। তাহা  ঐরূপ তচতপ্রকৃত তদু্ভতবযাপাি—পচিপূণথ, 

এজনয তাহা  আমিা পচিতযাি কচিচ্ছত বাধয। তাহাি পি যপৌণ্ড্র বাসুচ্ছদববধ এবং 

বািাণসীদাহ। ইহাি কতকটা ঐচতহাচসকতা আচ্ছি যবাধ হয়। যপৌণ্ড্রচদচ্ছিি িাজা 

ঐচতহাচসক, এবং যপৌণ্ড্র জাচতি কথা ঐচতহাচসক এবং তবনচতহাচসক সমচ্ছয়  চবচবধ 

যদিী চবচ্ছদিী ্রসচ্ছন্থ পা য়া োয়। িামায়চ্ছণ তাহাচদিচ্ছক দাচক্ষণাচ্ছতয যদিা োয়, চকন্তু 

মহার্ািচ্ছতি সমচ্ছয় তাহািা আধুচনক বাঙ্গালাি পচশ্চমর্ািবাসী। কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি েুচ্ছ্ 

যপৌচ্ছণ্ড্রিা উপচ্ত চিল। মহার্ািচ্ছত তাহািা তনােথ জাচতি মচ্ছধয িচণত হইয়াচ্ছি। 

দিকুমািিচিচ্ছত  তাহাচদচ্ছিি কথা আচ্ছি এবং একজন দিচনক পচিব্রাজক তাহাচদিচ্ছক 

বাঙ্গালা যদচ্ছি ্াচপত যদচিয়া চিয়াচ্ছিন। চতচন তাহাচদচ্ছিি িাজধানী যপৌণ্ড্রবধথচ্ছন  

চিয়াচিচ্ছলন, কৃচ্ছেি সমচ্ছয় চেচন যপৌণ্ড্রচদচ্ছিি িাজা চিচ্ছলন, তাঁহাি  নাম বাসুচ্ছদব। 

বাসুচ্ছদব িচ্ছব্দি তচ্ছনক তথথ হয়। চেচন বসুচ্ছদচ্ছবি পুত্র, চতচন বাসুচ্ছদব। এবং চেচন 

সবথচনবাস তথথাৎ সবথর্ূচ্ছতি বাস্ান, চতচন  বাসুচ্ছদব। ততএব চেচন ঈশ্বচ্ছিি তবতাি, 

চতচনই প্রকৃত বাসুচ্ছদব নাচ্ছমি তচধকািী। এই যপৌণ্ড্রক বাসুচ্ছদব প্রিাি কচিচ্ছলন যে, 

িািকাচনবাসী বাসুচ্ছদব, জাল বাসুচ্ছদব; চতচন চনচ্ছজই প্রকৃত বাসুচ্ছদব—ঈশ্বিাবতাি। চতচন 

কৃেচ্ছক বচলয়া পািাইচ্ছলন যে, তুচম আমাি চনকচ্ছট আচসয়া, িঙ্খ-ি্-িদা-পদ্মাচদ যে 

সকল চিচ্ছে আমািই প্রকৃত তচধকাি, তাহা আমাচ্ছকই চদচ্ছব। কৃে ‘তথাস্তু’ বচলয়া 

যপৌণ্ড্রিাচ্ছজয িমন কচিচ্ছলন এবং ি্াচদ তস্ত্র যপৌণ্ড্রচ্ছকি প্রচত চক্ষপ্ত কচিয়া তাহাচ্ছক চনহত 

কচিচ্ছলন। বািাণসীি তচধপচতিণ যপৌচ্ছণ্ড্রচ্ছকি পক্ষ হইয়াচিল, এবং যপৌণ্ড্রচ্ছকি মৃতুযি 

পচ্ছি  কৃচ্ছেি সচ্ছঙ্গ িত্রুতা কচিয়া, েু্ কচিচ্ছতচিল। এজনয চতচন বািাণসী আ্মণ 

কচিয়া িত্রুিণচ্ছক চনহত কচিচ্ছলন এবং বািাণসী দগ্ধ কচিচ্ছলন। 

এ ্চ্ছল িত্রুচ্ছক চনহত কিা তধমথ নচ্ছহ, চকন্তু নিিদাহ ধমথানুচ্ছমাচদত নচ্ছহ। পিম 

ধমথাত্মা কৃচ্ছেি িািা এরূপ কােথ যকন হইয়াচিল, তাহাি চবশ্বাসচ্ছোিয চববিণ চকিু পা য়া 

োয় না। চবেুপুিাচ্ছণ যলিা আচ্ছি যে, কাচিিাজ কৃেহচ্ছস্ত চনহত হইচ্ছল, তাঁহাি পুত্র 
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মহাচ্ছদচ্ছবি তপসযা কচিয়া কৃচ্ছেি বচ্ছধি চনচমত্ত “কৃতযা উৎপন্ন হউক,” এই বি প্রাথথনা 

কচিচ্ছলন। কৃতযা তচর্িািচ্ছক বচ্ছল। তথথাৎ েে হইচ্ছত িিীিচবচিষ্টা তচ্ছমাঘ যকান িচতির 

উৎপন্ন হইয়া িত্রুি বধসাধন কচ্ছি। মহাচ্ছদব প্রাচথথত বি চদচ্ছলন। কৃতযা উৎপন্ন হইয়া 

র্ীষণ মূচতথধািণপূবথক কৃচ্ছেি বধাথথ ধাবমান হইল। কৃে সুদিথন ি্চ্ছক আো কচিচ্ছলন 

যে, তুচম এই কৃতযাচ্ছক সংহাি কি। দবেবিচ্ছ্ি প্রর্াচ্ছব মাচ্ছহশ্বিী কৃতযা চবধ্বস্তপ্রর্াবা 

হইয়া পলায়ন কচিল। ি্  পশ্চা া্চবত হইল। কৃতযা বািাণসী নিি মচ্ছধয প্রচ্ছবি 

কচিল। ি্ানচ্ছল সমস্ত পুিী দগ্ধ হইয়া যিল। ইহা তচতিয় তবনসচিথক   তচবশ্বাসচ্ছোিয 

বযাপাি। হচিবংচ্ছি যপৌণ্ড্রকবচ্ছধি কথা আচ্ছি, চকন্তু বািাণসীদাচ্ছহি কথা নাই। চকন্তু ইহাি 

চকচঞ্চৎ প্রসঙ্গ মহার্ািচ্ছত আচ্ছি। ততএব বািাণসীদাহ তবনচতহাচসক বচলয়া পচিতযাি 

কচিচ্ছত পাচিলাম না। তচ্ছব চক জনয বািাণসীদাহ কচিচ্ছত কৃে বাধয হইয়াচিচ্ছলন, তাহাি 

চবশ্বাসচ্ছোিয কািণ চকিু জানা োয় না। 

যে সকল েুচ্ছ্ি কথা কথা বলা যিল, তচদ্ভন্ন উচ্ছদযািপচ্ছবথ ৪৭ তধযাচ্ছয় তজুথনবাচ্ছকয 

কৃেকৃত িান্ধািজয়, পািযজয়, কচলঙ্গজয়, িাল্বজয় এবং একলচ্ছবযি সংহাচ্ছিি প্রসঙ্গ 

আচ্ছি। ইহাি মচ্ছধয িাল্বজয়বৃত্তান্ত মহার্ািচ্ছতি বনপচ্ছবথ আচ্ছি। ইহা চর্ন্ন আি কয়চটি 

যকান চবস্তাচিত চববিণ আচম যকান ্রসচ্ছন্থ পাইলাম না। যবাধ হয়, হচিবংি   পুিাণ সকল 

সং্রসচ্ছহি পূচ্ছবথ এই সকল েু্-চবষয়ক চকম্বদন্তী চবলুপ্ত হইয়াচিল। হচিবংচ্ছি   র্ািবচ্ছত 

তচ্ছনক নূতন কথা আচ্ছি, চকন্তু মহার্ািচ্ছত বা চবেুপুিাচ্ছণ তাহাি যকান প্রসঙ্গ নাই বচলয়া 

আচম যস সকল পচিতযাি কচিলাম। 
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ষষ্ঠ পরিট্ছেদ—িোিকোবোস-সযমন্তক 

  

িািকায় কৃে িাজা চিচ্ছলন না। েত দূি বুচঝচ্ছত পািা োয়, তাহাচ্ছত যবাধ হয় যে, 

ইউচ্ছিাপীয় ইচতহাচ্ছস োহাচ্ছক Oligarchy বচ্ছল, োদচ্ছবিা িািকায় তাহাই চিচ্ছলন। তথথাৎ 

তাঁহািা সমাচ্ছজি তচধনায়ক চিচ্ছলন, চকন্তু তাঁহািা পিস্পি সকচ্ছল সমানস্পধথী। 

বচ্ছয়াচ্ছজযষ্ঠচ্ছক আপনাচদচ্ছিি মচ্ছধয প্রধান চবচ্ছবিনা কচিচ্ছতন, যসই জনয উ্রসচ্ছসচ্ছনি িাজা 

নাম। চকন্তু এরূপ প্রধান বযচতিরি কােথতঃ বড় কতৃথবে  থাচকত না। যে বুচ্চব্চ্ছম প্রধান, 

যনতৃবে  তাহািই ঘচটত। কৃে োদবচদচ্ছিি মচ্ছধয বলবীেথ বুচ্চব্চ্ছম সবথচ্ছেষ্ঠ, এই জনযই 

চতচন োদবচদচ্ছিি যনতৃস্বরূপ চিচ্ছলন। তাঁহাি ত্রসজ বলিাম এবং কৃতবমথা প্রর্ৃচত তনযানয 

বচ্ছয়াচ্ছজযষ্ঠ োদবিণ  তাঁহাি বিীর্ূত চিচ্ছলন। কৃে  সবথদা তাঁহাচদচ্ছিি মঙ্গলকামনা 

কচিচ্ছতন। কৃে হইচ্ছতই তাঁহাচদচ্ছিি িক্ষা সাচধত হইত এবং কৃে বহুিাজযচবচ্ছজতা 

হইয়া  োচতবিথচ্ছক না চদয়া আপচন যকান ঐশ্বেথচ্ছর্াি কচিচ্ছতন না। চতচন সকচ্ছলি প্রচত 

তুলযপ্রীচতসম্পন্ন চিচ্ছলন। সকচ্ছলিই চহতসাধন কচিচ্ছতন। োচতচদচ্ছিি প্রচত আদিথ 

মনুচ্ছষযি যেরূপ বযবহাি কতথবয, তাহা চতচন কচিচ্ছতন। চকন্তু োচতর্াব চিিকালই সমান। 

তাঁহাি বলচব্চ্ছমি র্চ্ছয় োচতিা তাঁহাি বিীর্ূত চিল বচ্ছট, চকন্তু তাঁহাি প্রচত যিষিূনয 

চিল না। এ চবষচ্ছয় কৃে স্বয়ং োহা নািচ্ছদি কাচ্ছি বচলয়াচিচ্ছলন, র্ীষ্ম তাহা নািচ্ছদি মুচ্ছি 

শুচনয়া েুচধচষ্ঠিচ্ছক বচলয়াচিচ্ছলন। কথাগুচল সতয হউক চমথযা হউক, যলাকচিক্ষাচ্ছথথ আমিা 

তাহা মহার্ািচ্ছতি িাচন্তপবথ হইচ্ছত উ্ৃত কচিচ্ছতচি,— 

“োচতচদিচ্ছক ঐশ্বচ্ছেথি তধথাংি প্রদান   তাহাচদচ্ছিি কটুবাচ্ছকয েবণ কচিয়া 

তাহাচদচ্ছিি দাচ্ছসি নযায় তব্ান কচিচ্ছতচি। বচেলার্াথথী বযচতির যেমন তিচণ কাষ্ঠচ্ছক 

মচথত কচিয়া থাচ্ছক, ত্রূপপ োচতবচ্ছিথি দুবথাকয চনিন্তি আমাি হৃদয় দগ্ধ কচিচ্ছতচ্ছি। 

বলচ্ছদব বল, িদ সুকুমািতা এবং আমাি আত্মজ প্রদুযম্ন যসৌন্দেথ—প্রর্াচ্ছব জনসমাচ্ছজ 

তচিতীয় বচলয়া পচিিচণত হইয়াচ্ছিন। আি তন্ধক   বৃচেবংিীচ্ছয়িা  মহাবলপিা্ান্ত, 

উৎসাহসম্পন্ন   তধযবসায়িালী; তাঁহািা োহাি সহায়তা না কচ্ছিন, যস চবনষ্ট হয় োহািা 
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সহায়তা কচ্ছিন, যস তনায়াচ্ছস তসামানয ঐশ্বেথ লার্ কচিয়া থাচ্ছক। ঐ সকল বযচতির আমাি 

পক্ষ থাচকচ্ছত  আচম তসহায় হইয়া কালোপন কচিচ্ছতচি। আহুক   ত্ূি আমাি পিম 

সুহৃৎ, চকন্তু ঐ দুই জচ্ছনি মচ্ছধয একজনচ্ছক যেহ কচিচ্ছল, তচ্ছনযি য্াচ্ছধািীপন হয়; 

সুতিাং আচম কাহাি  প্রচত যেহ প্রকাি কচি না। আি চনতান্ত যসৌহাদথবিতঃ উহাচদিচ্ছক 

পচিতযাি কিা  সুকচিন। ততঃপি আচম এই চ্ি কচিলাম যে, আহুক   ত্ূি োহাি 

পক্ষ, তাহাি দুঃচ্ছিি পচিসীমা নাই, আি তাঁহািা োহাি পক্ষ নচ্ছহন, তাহা তচ্ছপক্ষা  

দুঃিী আি যকহই নাই। োহা হউক, এক্ষচ্ছণ আচম দূযতকািী সচ্ছহাদিিচ্ছয়ি মাতাি নযায় 

উর্চ্ছয়িই জয় প্রাথথনা কচিচ্ছতচি। যহ নািদ! আচম ঐ দুই চমত্রচ্ছক আয়ত্ত কচিবাি চনচমত্ত 

এইরূপ কষ্ট পাইচ্ছতচি।” 

এই কথাি উদাহিণস্বরূপ সযমন্তক মচণি বৃত্তান্ত পািকচ্ছক উপহাি চদচ্ছত ইো কচি। 

সামন্তক মচণি বৃত্তান্ত তচতপ্রকৃত পচিপূণথ। তচতপ্রকৃত তংি বাদ চদচ্ছল যেটুকু থাচকচ্ছব, 

তাহা  কত দূি সতয, বলা োয় না। োহা হউক, ্ূল বৃত্তান্ত পািকচ্ছক শুনাইচ্ছতচি। 

সত্রাচজত নাচ্ছম এক জন োদব িািকায় বাস কচিচ্ছতন। চতচন একচট তচত উ্জ্বলল 

সবথজনচ্ছলার্নীয় মচণ প্রাপ্ত হইয়াচিচ্ছলন! মচণি নাম সযমন্তক। কৃে যসই মচণ যদচিয়া 

চবচ্ছবিনা কচিয়াচিচ্ছলন যে, ইহা োদবাচধপচত উ্রসচ্ছসচ্ছনিই যোিয। চকন্তু োচতচবচ্ছিাধ-

র্চ্ছয় সত্রাচজচ্ছতি চনকট মচণ প্রাথথনা কচ্ছিন নাই। চকন্তু সত্রাচজত মচ্ছন র্য় কচিচ্ছলন যে, 

কৃে এই মচণ িাচহচ্ছবন। িাচহচ্ছল চতচন িাচিচ্ছত পাচিচ্ছবন না, এই র্চ্ছয় মচণ চতচন চনচ্ছজ 

ধািণ না কচিয়া আপনাি ভ্রাতা প্রচ্ছসনচ্ছক চদয়াচিচ্ছলন। প্রচ্ছসন যসই মচণ ধািণ কচিয়া 

এক চদন মৃিয়ায় চিয়াচিচ্ছলন। বনমচ্ছধয একটা চসংহ তাঁহাচ্ছক হত কচিয়া যসই মচণ মুচ্ছি 

কচিয়া লইয়া িচলয়া োয়। জাম্ববান্ চসংহচ্ছক হত কচিয়া যসই মচণ ্রসহণ কচ্ছি। জাম্ববান্ 

একটা র্লু্লক। কচথত আচ্ছি যে, যস যত্রতােুচ্ছি িাচ্ছমি বানিচ্ছসনাি মচ্ছধয থাচকয়া িাচ্ছমি 

পচ্ছক্ষ েু্ কচিয়াচিল। 

এ চদচ্ছক প্রচ্ছসন চনহত এবং মচণ তন্তচহথত জাচনচ্ছত পাচিয়া িািকাবাসী যলাচ্ছক 

এইরূপ সচ্ছন্দহ কচিল যে, কৃচ্ছেি েিন এই মচণ লইবাি ইো চিল, তিন চতচনই 

প্রচ্ছসনচ্ছক মাচিয়া মচণ ্রসহণ কচিয়া থাচকচ্ছবন। এইরূপ যলাকাপবাদ কৃচ্ছেি তসহয হ য়ায় 
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চতচন মচণি সন্ধাচ্ছন বচহিথত হইচ্ছলন। যেিাচ্ছন প্রচ্ছসচ্ছনি মৃতচ্ছদহ যদচিচ্ছলন, যসইিাচ্ছন 

চসংচ্ছহি পদচিে যদচিচ্ছত পাইচ্ছলন। তাহা সকলচ্ছক যদিাইয়া আপনাি কলঙ্ক তপনীত 

কচিচ্ছলন। পচ্ছি চসংচ্ছহি পদচিোনুসিণ কচিয়া র্লু্লচ্ছকি পদচিে যদচিচ্ছত পাইচ্ছলন। যসই 

পদচিে ধচিয়া িচ্ছতথি মচ্ছধয প্রচ্ছবি কচিচ্ছলন। তথায় জাম্ববাচ্ছনি পুত্রপাচলকা ধাত্রীি হচ্ছস্ত 

যসই সযমন্তক মচণ যদচিচ্ছত পাইচ্ছলন। পচ্ছি জাম্ববাচ্ছনি সচ্ছঙ্গ েু্ কচিয়া তাহাচ্ছক পিার্ব 

কচিচ্ছলন। তিন জাম্ববান্ তাঁহাচ্ছক সযমন্তক মচণ চদল, এবং আপনাি কনযা জাম্ববতীচ্ছক 

কৃচ্ছে সম্প্রদান কচিল। কৃে মচণ লইয়া িািকায় আচসয়া মচণ সত্রাচজতচ্ছকই প্রতযপথণ 

কচিচ্ছলন। চতচন পিস্ব কামনা কচিচ্ছতন না। চকন্তু সত্রাচজত, কৃচ্ছেি উপি তর্ূতপূবথ কলঙ্ক 

আচ্ছিাচপত কচিয়াচিচ্ছলন, এই র্চ্ছয় র্ীত হইয়া কৃচ্ছেি তুচষ্টসাধনাথথ আপনাি কনযা 

সতযর্ামাচ্ছক কৃচ্ছে সম্প্রদান কচিচ্ছলন। সতযর্ামা সবথজনপ্রাথথনীয় রূপবতী কনযা চিচ্ছলন। 

এজনয চতন জন প্রধান োদব, তথথাৎ িতধবা,া, মহাবীি কৃতবমথা এবং কৃচ্ছেি পিম র্তির 

  সুহৃৎ ত্ূি ঐ কনযাচ্ছক কামনা কচিয়াচিচ্ছলন। এক্ষচ্ছণ সতযর্ামা কৃচ্ছে সম্প্রদত্তা 

হ য়ায় তাঁহািা আপনাচদচ্ছিক ততযন্ত তপমাচনত চবচ্ছবিনা কচিচ্ছলন এবং সত্রাচজচ্ছতি 

বচ্ছধি জনয ষড়ে্ত্রণ কচিচ্ছলন। ত্ূি   কৃতবমথা িতধবা,াচ্ছক পিামিথ চদচ্ছলন যে, তুচম 

সত্রাচজতচ্ছক বধ কচিয়া তাহাি মচণ িুচি কি। কৃে যতামাচ্ছদি েচদ চবরু া্িিণ কচ্ছিন, 

তাহা হইচ্ছল, আমিা যতামাি সাহােয কচিব। িতধবা,া সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃে 

বািণাবচ্ছত িমন কচিচ্ছল, সত্রাচজতচ্ছক চনচদ্রত তব্ায় চবনাি কচিয়া মচণ িুচি কচিচ্ছলন। 

সতযর্ামা চপতৃবচ্ছধ যিাকাতুিা হইয়া কৃচ্ছেি চনকট নাচলি কচিচ্ছলন। কৃে তিন 

িািকায় প্রতযািমন কচিয়া, বলিামচ্ছক সচ্ছঙ্গ লইয়া, িতধবা,াি বচ্ছধ উচ্ছদযািী হইচ্ছলন। 

শুচনয়া িতধবা,া কৃতবমথা ত্ূচ্ছিি সাহােয প্রাথথনা কচিচ্ছলন। তাঁহািা কৃে বলিাচ্ছমি সচহত 

িত্রুতা কচিচ্ছত তস্বীকৃত হইচ্ছলন। তিন িতধবা,া তিতযা ত্ূিচ্ছক মচণ চদয়া দ্রুতিামী 

যঘাটচ্ছক আচ্ছিাহণ পূবথক পলায়ন কচিচ্ছলন। কৃে বলিাম িচ্ছথ োইচ্ছতচিচ্ছলন, িথ 

যঘাটকচ্ছক ধচিচ্ছত পাচিল না। িতধবা,াি তচশ্বনী  পথক্লান্তা হইয়া প্রাণতযাি কচিল। 

িতধবা,া তিন পাদিাচ্ছি পলায়ন কচিচ্ছত লাচিল। নযায়েু্পিায়ণ কৃে তিন িচ্ছথ 

বলিামচ্ছক িাচিয়া স্বয়ং পাদিাচ্ছি িতধবা,াি পশ্চাৎ ধাচবত হইচ্ছলন। কৃে দুই য্াি চিয়া 
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িতধবা,াি মস্তকচ্ছেদন কচিচ্ছলন। চকন্তু মচণ তাঁহাি চনকট পাইচ্ছলন না। চফচিয়া আচসয়া 

বলিামচ্ছক এই কথা বচলচ্ছল বলিাম তাঁহাি কথায় চবশ্বাস কচিচ্ছলন না। র্াচবচ্ছলন, মচণি 

র্াচ্ছি বলিামচ্ছক বচঞ্চত কচিবাি জনয কৃে চমথযা কথা বচলচ্ছতচ্ছিন। বলিাম বচলচ্ছলন, 

“চধক্ যতামায়! তুচম এমন তথথচ্ছলার্ী! এই পথ আচ্ছি, তুচম িািকায় িচলয়া ো ; আচম 

আি িািকায় োইব না।” এই বচলয়া চতচন কৃেচ্ছক তযাি কচিয়া চবচ্ছদহ নিচ্ছি চিয়া চতন 

বৎসি বাস কচিচ্ছলন। এচদচ্ছক ত্ূি  িািকা তযাি কচিয়া পলায়ন কচিচ্ছলন। পচ্ছি 

োদবিণ তাঁহাচ্ছক তর্য় চদয়া পুনবথাি িািকায় আনাইচ্ছলন। কৃে তিন এক চদন সমস্ত 

োদবিণচ্ছক সমচ্ছবত কচিয়া ত্ূিচ্ছক বচলচ্ছলন যে, সযমন্তক মচণ যতামাি চনকট আচ্ছি, 

আমিা তাহা জাচন। যস মচণ যতামািই থাক্, চকন্তু সকলচ্ছক একবাি যদিা । ত্ূি 

র্াচবচ্ছলন, আচম েচদ তস্বীকাি কচি, তাহা হইচ্ছল সন্ধান কচিচ্ছল, আমাি চনকট মচণ 

বাচহি হইচ্ছব। ততএব চতচন তস্বীকাি না কচিয়া মচণ বাচহি কচিচ্ছলন। তাহা যদচিয়া 

বলিাম এবং সতযর্ামা যসই মচণ লইবাি জনয তচতিয় বযস্ত হইচ্ছলন। চকন্তু সতযপ্রচতে 

কৃে যসই মচণ বলিাম বা সতযর্ামা কাহাচ্ছক  চদচ্ছলন না, আপচন  লইচ্ছলন না, 

ত্ূিচ্ছকই প্রতযপথণ কচিচ্ছলন। * 

এই সযমন্তকমচণবৃত্তাচ্ছন্ত  কৃচ্ছেি নযায়পিতা, স্বাথথিূনযতা, সতযপ্রচতেতা এবং 

কােথদক্ষতা তচত পচিস্ফুট। চকন্তু উপনযাসটা সতযমূলক বচলয়া যবাধ হয় না। 

  

—————-  

* এইরূপ চবেুপুিাচ্ছণ আচ্ছি। হচিবংি বচ্ছলন, কৃে আপচনই মচণ ধািণ কচিচ্ছলন। 
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সপ্তম পরিট্ছেদ—কৃট্ষ্ণি বহুরববোহ 

এই সমযন্তক মচণি কথায় কৃচ্ছেি বহুচববাচ্ছহি কথা আপনা হইচ্ছতই আচসয়া 

পচড়চ্ছতচ্ছি। চতচন রুচিণীচ্ছক পূচ্ছবথ চববাহ কচিয়াচিচ্ছলন, এক্ষচ্ছণ এক সমযন্তক মচণি 

প্রর্াচ্ছব আি দুচট র্ােথা জাম্ববতী এবং সতযর্ামা, লার্ কচিচ্ছলন। ইহাই চবেুপুিাণ বচ্ছলন, 

হচিবংি এক দপিা উপি চিয়া থাচ্ছকন,—চতচন বচ্ছলন, দুইচট না, িাচিচট। সত্রাচজচ্ছতি 

চতনচট কনযা চিল,—সতযর্ামা, প্রস্বাচপনী এবং ব্রচতনী। চতনচটই চতচন েীকৃচ্ছে তপথণ 

কচিচ্ছলন। চকন্তু দুই িাচিটায় চকিু আচসয়া োয় না—যমাট সংিযা নাচক যষাল হাজাচ্ছিি 

উপি। এইরূপ যলাকপ্রবাদ। চবেুপুিাচ্ছণ ৪ তংচ্ছি আচ্ছি, “র্িবচ্ছতাহপযত্র 

মতথযচ্ছলাচ্ছকহবতীণথসয যষাড়িসহস্রাচ্ছণযচ্ছকাত্তিিতা—চধকাচন স্ত্রীণামর্বন্।”[1] কৃচ্ছেি 

যষাল হাজাি এক িত এক স্ত্রী। চকন্তু ঐ পুিাচ্ছণি ৫ তংচ্ছিি ২৮ তধযাচ্ছয় প্রধানাচদচ্ছিি 

নাম কচিয়া পুিাণকাি বচলচ্ছতচ্ছিন, রুচিণী চর্ন্ন “তনযাশ্চ র্ােথাঃ কৃেসয বর্ূবুঃ সপ্ত 

যিার্নাঃ।” তাি পি, “যষাড়িাসন্ সহস্রাচণ স্ত্রীণামনযাচন িচ্ণঃ।” তাহা হইচ্ছল, দাঁড়াইল 

যষাল হাজাি সাত জন। ইহাি মচ্ছধয যষাল হাজাি নিককনযা। যসই আষাচ্ছত িল্প বচলয়া 

আচম ইচতপূচ্ছবথই বাদ চদয়াচি। 

িল্পটা কত বড় আষাচ্ছত, আি এক িকম কচিয়া বুঝাই। চবেুপুিাচ্ছণি িতুথথ তংচ্ছিি 

ঐ পঞ্চদি তধযাচ্ছয় আচ্ছি যে, এই সকল স্ত্রীি িচ্ছর্থ কৃচ্ছেি এক লক্ষ আিী হাজাি পুত্র 

জচ্ছন্ম। চবেুপুিাচ্ছণ কচথত হইয়াচ্ছি যে, কৃে এক িত পঁচিি বৎসি র্ূতচ্ছল চিচ্ছলন। চহসাব 

কচিচ্ছল, কৃচ্ছেি বৎসচ্ছি ১৪৪০চট পুত্র,   প্রচতচদন িাচিচট পুত্র জচন্মত। এ ্চ্ছল এইরূপ 

কল্পনা কচিচ্ছত হয় যে, যকবল কৃচ্ছেি ইোয় কৃেমচহষীিা পুত্রবতী হইচ্ছতন। 

এই নিকাসুচ্ছিি যষাল হাজাি কনযাি আষাচ্ছত িল্প িাচড়য়া চদই। চকন্তু তচদ্ভন্ন আট 

জন “প্রধানা” মচহষীি কথা পা য়া োইচ্ছতচ্ছি। এক জন রুচিণী। চবেুপুিাণকাি 

বচলয়াচ্ছিন, আি সাত জন। চকন্তু ৫ তংচ্ছিি ২৮ তধযাচ্ছয় নাম চদচ্ছতচ্ছিন আট জচ্ছনি, 

েথা— 
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“কাচলন্দী চমত্রচবন্দা ি সতযা নাগ্নচজতী তথা। 

যদবী জাম্ববতী িাচপ যিাচহণী কামরূচপণী || 

মদ্রিাজসুতা িানযা সুিীলা িীলমিনা। 

সাত্রাচজতী সতযার্ামা লক্ষ্মণা িারুহাচসনী | | ”  

১। কাচলন্দী 

২। চমত্রচবন্দা 

৩। নগ্নচজৎকনযা সতযা 

৪। জাম্ববতী 

৫। যিাচহণী (ইচন কামরূচপণী) 

৬। মদ্রিাজসুতা সুিীলা 

৭। সত্রাচজতকনযা সতযর্ামা 

৮। লক্ষ্মণা 

  

রুচিণী লইয়া নয় জন হইল। আবাি ৩২ তধযাচ্ছয় আি এক প্রকাি। কৃচ্ছেি 

পুত্রিচ্ছণি নামকীতথন হইচ্ছতচ্ছি — 

প্রদুযম্নাদা হচ্ছিঃ পুত্রা রুচিণযাঃ কচথতাস্তব। 

র্ানুং দর্মচিকবঞ্চব সতযার্ামা বযজায়ত || ১| |  

দীচপ্তমান্ তাম্রপক্ষাদযা যিাচহণযাং তনয়া হচ্ছিঃ। 

বর্ূবুজথাম্বুবতযাঞ্চ িাম্বাদযা বাহুিাচলনঃ || ২| |  

তনয়া র্দ্রচবন্দাদযা নাগ্নচজতযাং মহাবলাঃ। 

সং্রসামচজৎপ্রধানাস্তু দিবযায়াস্ত্বর্বন্ সুতাঃ || ৩| |  

বৃকদযাস্তু সুতা মাদ্রযাং িাত্রবৎপ্রমুিান্ সুতান্। 

তবাপ লক্ষ্মণা পুত্রাঃ কাচলন্দযাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ || ৪| |  

এই তাচলকায় পা য়া যিল, রুচিণী িাড়া, 

১। সতযর্ামা ( ৭)  

৩। জাম্ববতী ( ৪)  
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৪। নাগ্নচজতী ( ৩)  

২। যিাচহণী ( ৫)  

৫। দিবযা ( ২)  

৬। মাদ্রী ( ৬)  

৭। লক্ষ্মণা ( ৮)  

৮। কাচলন্দী ( ১)  

চকন্তু ৪থথ তংচ্ছিি ১৫ তধযাচ্ছয় আচ্ছি, “তাসাঞ্চ রুচিণী-সতযর্ামাজাম্ববতী-

জালহাচসনীপ্রমুিা তচ্ছষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ।” এিাচ্ছন আবাি সব নাম পা য়া যিল না, নূতন 

নাম “জালহাচসনী” একটা পা য়া যিল। এই যিল চবেুপুিাচ্ছণ। হচিবংচ্ছি আি  

যিালচ্ছোি। 

হচিবংচ্ছি আচ্ছি;— 

মচহষীঃ সপ্ত কলযাণীস্তচ্ছতাহনযা মধুসূদনঃ। 

উপচ্ছষচ্ছম মহাবাহুগুথচ্ছণাচ্ছপতাঃ কুচ্ছলাগতাতাঃ || 

কাচলন্দীং চমত্রচবন্দাঞ্চ সতযাং নাগ্নচজতীং তথা। 

সুতাং জাম্ববতশ্চাচপ যিাচহনীং কামরূচপণীম্ || 

মদ্রিাজসুতাঞ্চাচপ সুিীলাং র্দ্রচ্ছলািনাম্। 

সাত্রাচজতীং সতযর্ামাং লক্ষ্মণাং জালহাচসনীম্। 

দিবযসয ি সুতাং তম্বীং রূচ্ছপণাপ্সিসাং সমাং || 

১১৮ তধযাচ্ছয়, ৪০-৪৩ যলাকঃ। 

এিাচ্ছন পা য়া োইচ্ছতচ্ছি যে, লক্ষ্মণাই জালহাচসনী। তাহা ধচিয়া  পাই,— 

১। কাচলন্দী 

২। চমত্রচবন্দী 

৩। সতযা 

৪। জাম্ববৎ-সুতা 

৫। যিাচহণী 
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৬। মাদ্রী সুিীলা 

৭। সত্রাচজতকনযা সতযর্ামা 

৮। জালহাচসনী লক্ষ্মণা 

৯) দিবযা 

  

্চ্ছমই েীবৃচ্-রুচিণী িাড়া নয় জন হইল। এ যিল ১১৮ তধযাচ্ছয়ি তাচলকা। 

হচিবংচ্ছি আবাি ১৬২ তধযাচ্ছয় আি একচট তাচলকা আচ্ছি, েথা— 

তচ্ছষ্টৌ মচহষযঃ পুচত্রণয ইচত প্রাধানযতঃ স্মৃতাঃ। 

সবথা বীিপ্রজাবশ্চব তাস্বপতযাচন যম িৃণু || 

রুচিণী সতযর্ামা ি যদবী নাগ্নচজতী তথা। 

সুদত্তা ি তথা দিবযা লক্ষ্মণ জালহাচসনী || 

চমত্রচবন্দা ি কাচলন্দী জাম্ববতযথ যপৌিবী। 

সুর্ীমা ি তথা মাদ্রী * * * 

ইহাচ্ছত পা য়া যিল, রুচিণী িাড়া, 

(১) সতযর্ামা 

(২) নাগ্নচজতী 

(৩) সুদত্তা 

(৪) দিবযা 

(৫) লক্ষ্মণা জালহাচসনী 

(৬) চমত্রচবন্দা 

(৭) কাচলন্দী 

(৮) জাম্ববতী 

(৯) যপৌিবী 

(১০) সুর্ীমা 

(১১) মাদ্রী 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (তৃতীয় খণ্ড)।         প্রবন্ধ 

 29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হচিবংিকাি ষচষ িাকুি, আট জন বচলয়া রুচিণী সচ্ছমত বাি জচ্ছনি নাম চদচ্ছলন। 

তাহাচ্ছত  ক্ষান্ত নচ্ছহন। ইহাচ্ছদি এচ্ছক এচ্ছক সন্তানিচ্ছণি নামকীতথচ্ছন প্রবৃত্ত হইচ্ছলন। তিন 

আবাি বাচহি হইল— 

(১২) সুচ্ছদবা। 

(১৩) উপাসঙ্গ 

(১৪) যকৌচিকী 

(১৫) সুতচ্ছসামা 

(১৬) যেৌচধচষ্ঠিী।[2 ]  

এিাড়া পূচ্ছবথ সত্রাচজচ্ছতি আি দুই কনযা ব্রচতনী এবং প্রস্বাচপনীি কথা বচলয়াচ্ছিন। 

এ িাড়া মহার্ািচ্ছতি নূতন দুইচট নাম পা য়া োয়—িান্ধািী   দহমবতী।# সকল নামগুচল 

একত্র কচিচ্ছল, প্রধানা মচহষী কতকগুচল হয় যদিা োউক। মহার্ািচ্ছত আচ্ছি,— 

  

(১) রুচিণী (৪) দিবযা 

(২) সতযর্ামা (৫) দহমবতী 

(৩) িান্ধািী (৬) জাম্ববতী 

মহার্ািচ্ছত আি নাম নাই, চকন্তু “তনযা” িব্দটা আচ্ছি। তাি পি চবেুপুিাচ্ছণি ২৮ 

তধযাচ্ছয় ১, ২, ৩, িাড়া এই কচ্ছয়কটা নাম  পা য়া োয়। 

(৭) কাচলন্দী (১০) যিাচহণী 

(৮) চমত্রচবন্দা (১১) মাদ্রী 

(৯) সতযা নাগ্নচজতী (১২) লক্ষ্মাণা জালহাচসনী 

চবেুপুিাচ্ছণি ৩২ তধযাচ্ছয় তদচতচিতির পা য়া োয়, দিবযা। তাঁহাি নাম উপচ্ছি যলিা 

আচ্ছি। তাি পি হচিবংচ্ছিি প্রথম তাচলকা ১১৮ তধযাচ্ছয়, ইহা িাড়া নূতন নাম নাই, চকন্তু 

১৬২ তধযাচ্ছয় নূতন পা য়া োয়। 

(১৩) কাচলন্দী 

(১৪) যিাচহণী 

(১৫) সর্ীমা 
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এবং ঐ তধযাচ্ছয় সন্তানিণনায় পাই,  

(১৬) সুচ্ছদবা 

(১৭) উপাসঙ্গ 

(১৮) যকৌচিকী 

(১৯) সুতচ্ছসামা 

এবং সতযর্ামাি চববাহকাচ্ছল কৃচ্ছে সম্প্রদত্তা, 

(২০) যেৌচধচষ্ঠিী 

(২১) ব্রতনী। 

(২২) প্রস্বাচপনী। 

আট জচ্ছনি জায়িায় ২২ জন পা য়া যিল। উপনযাসকািচদচ্ছিি িুব হাত িচলয়াচিল, 

এ কথা স্পষ্ট। ইহাি মচ্ছধয ১৩ হইচ্ছত ২২ যকবল হচিবংচ্ছি আচ্ছি। এই জনয ঐ ১০ জনচ্ছক 

তযাি কিা োইচ্ছত পাচ্ছি। তবু থাচ্ছক ১২ জন। িান্ধািী   দহমবতীি নাম মহার্ািচ্ছতি 

যমৌসলপবথ চর্ন্ন আি যকাথা  পা য়া োয় না। যমৌসলপবথ যে মহার্ািচ্ছত প্রচক্ষপ্ত, তাহা 

পচ্ছি যদিাইব। এজনয এই দুই নাম  পচিতযাি কিা োইচ্ছত পাচ্ছি। বা চক থাচ্ছক ১০ 

জন।  

জাম্ববতীি নাম চবেুপুিাচ্ছণি ২৮ তধযাচ্ছয় যলিা আচ্ছি,— 

“যদবী জাম্ববতী িাচপ যিাচহণী কামরূচপনী।” 

হচিবংচ্ছি এইরূপ,— 

“সুতা জাম্ববতশ্চাচপ যিাচহণী কামরূচপণী।” 

ইহাি তচ্ছথথ েচদ বুঝা োয়, জাম্ববৎসুতাই যিাচহণী, তাহা হইচ্ছল তথথ তসঙ্গত হয় না, 

এবং যসই তথথই সঙ্গত যবাধ হয়। ততএব জাম্ববতী   যিাচহণী একই। বাচক থাচকল ৮ 

জন।  

সতযর্ামা   সতযা  এক। তাহাি প্রমাণ উ্ৃত কচিচ্ছতচি। 

সত্রাচজতবচ্ছধি কথাি উত্তচ্ছি 

“কৃেঃ সতযর্ামামমষথতাম্রচ্ছলািনঃ প্রাহ, সচ্ছতয, মবমষাবহাসনা।” 
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তথথাৎ কৃে য্াধািতির যলািচ্ছন সতযর্ামাচ্ছক বচলচ্ছলন, “সচ্ছতয! ইহা আমািই 

তবহাসনা।” পুনশ্চ পঞ্চমাংচ্ছিি ৩০ তধযাচ্ছয়, পাচিজাতহিচ্ছণ কৃে সতযর্ামাচ্ছক 

বচলচ্ছতচ্ছিন,— 

“সচ্ছতয! েথা বে চমতুযতিরং বে য়া কৃোসকৃৎচপ্রয়ম্।” 

আবিযক হইচ্ছল, আি  র্ূচি র্ূচি প্রমাণ যদ য়া োইচ্ছত পাচ্ছি। ইহা েচ্ছথষ্ট। 

ততএব এই দি জচ্ছনি মচ্ছধয, সতযা সতযর্ামািই নাম বচলয়া পচিতযাি কচিচ্ছত 

হইল। এিন আট জন পাই। েথা— 

১। রুচিণী ৫। কাচলন্দী 

২। সতযর্ামা ৬। চমত্রচবন্দা 

৩। জাম্ববতী ৭। মাদ্রী 

৪। দিবযা ৮। জালহাচসনী লক্ষ্মণা 

ইহাি মচ্ছধয পাঁি জন—দিবযা, কাচলন্দী, চমত্রচবন্দা, লক্ষ্মণা   মাদ্রী সুিীলা—ইঁহািা 

তাচলকাি মচ্ছধয আচ্ছিন মাত্র। ইঁহাচ্ছদি কিন  কােথচ্ছক্ষচ্ছত্র যদচিচ্ছত পাই না। ইঁহাচ্ছদি কচ্ছব 

চববাহ হইল, যকন চববাহ হইল, যকহ চকিু বচ্ছল না। কৃেজীবচ্ছন ইঁহাচ্ছদি যকান সংস্পিথ 

নাই। ইঁহাচ্ছদি পুচ্ছত্রি তাচলকা কৃেপুচ্ছত্রি তাচলকাি মচ্ছধয চবেুপুিাণকাি চলচিয়াচ্ছিন 

বচ্ছট, চকন্তু তাঁহাচদিচ্ছক তিন  কমথচ্ছক্ষচ্ছত্র যদচি না। ইঁহািা কাহাি কনযা, যকান্ 

যদিসম্ভূতা, তাহাি যকান কথা যকাথা  নাই। যকবল, সুিীলা মদ্রিাজকনযা, ইহাই আচ্ছি। 

কৃচ্ছেি সমসামচয়ক মদ্রিাজ, নকুল সহচ্ছদচ্ছবি মাতুল, কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি চবিযাত িথী িলয। 

চতচন   কৃে কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্র সপ্তদি চদন, পিস্পচ্ছিি িত্রুচ্ছসনা মচ্ছধয তবচ্ত। তচ্ছনক বাি 

তাঁহাচ্ছদি সাক্ষাৎ হইয়াচ্ছি। কৃে সম্বন্ধীয় তচ্ছনক কথা িলযচ্ছক বচলচ্ছত হইয়াচ্ছি, িলয 

সম্বন্ধীয় তচ্ছনক কথা কৃেচ্ছক বচলচ্ছত হইয়াচ্ছি। কৃে সম্বন্ধীয় তচ্ছনক কথা িলযচ্ছক শুচনচ্ছত 

হইয়াচ্ছি, িলয সম্বন্ধীয় তচ্ছনক কথা কৃেচ্ছক  শুচনচ্ছত হইয়াচ্ছি। এক পলক জনয চকিুচ্ছতই 

প্রকাি নাই যে, কৃে িচ্ছলযি জামাতা বা র্চিনীপচত, বা তাদৃি যকান সম্বন্ধচবচিষ্ট। 

সম্বচ্ছন্ধি মচ্ছধয এইটুকু পাই যে, িলয কণথচ্ছক বচলয়াচ্ছিন, ‘তজুথন   বাসুচ্ছদবচ্ছক এিনই 

চবনাি কি’। কৃে  েুচধচষ্ঠিচ্ছক িলযবচ্ছধ চনেুতির কচিয়া তাহাি েমস্বরূপ হইচ্ছলন। কৃে 
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যে মাদ্রীচ্ছক চববাহ কচিয়াচিচ্ছলন, ইহা সমূ্পণথ চমথযা বচলয়াই যবাধ হয়। দিবযা, কাচলন্দী, 

চমত্রচবন্দা এবং লক্ষ্মণাি কুলিীল, যদি এবং চববাহবৃত্তান্ত চকিুই যকহ জাচ্ছন না। তাঁহািা  

কাচ্ছবযি তলঙ্কাি, যস চবষচ্ছয় আমাি সংিয় হয় না। 

যকন না, যকবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী, যিাচহণী   সতযর্ামাচ্ছক  ঐরূপ যদচি। 

জাম্ববতীি সচ্ছঙ্গ কাচলন্দী প্রর্ৃচতি প্রচ্ছর্দ এই যে, তাঁহাি পুত্র িাচ্ছম্বি নাম, আি পাঁি জন 

োদচ্ছবি সচ্ছঙ্গ মচ্ছধয মচ্ছধয যদিা োয়। চকন্তু িাম্ব কােথচ্ছক্ষচ্ছত্র তবতীণথ, যকবল এক 

লক্ষ্মণাহিচ্ছণ। লক্ষ্মণা দুচ্ছেথাধচ্ছনি কনযা। মহার্ািত যেমন পািবচদচ্ছিি জীবনবৃত্ত, যতমচন 

যকৌিবচদচ্ছিি  জীবনবৃত্ত। লক্ষ্মণাহিচ্ছণ েচদ চকিু সতয থাচকত, তচ্ছব মহার্ািচ্ছত 

লক্ষ্মণাহিণ থাচকত। তাহা নাই। লক্ষ্মণাহিণ চর্ন্ন েদুবংিধ্বংচ্ছস  িাচ্ছম্বি নায়কতা যদিা 

োয়। চতচনই যপচ্ছট মুসল জড়াইয়া যমচ্ছয় সাচজয়াচিচ্ছলন। আচম এই ্রসচ্ছন্থি সপ্তম িচ্ছি 

বচলয়াচি যে, এই যমৌসলপবথ প্রচক্ষপ্ত। মুসল-ঘচটত বৃত্তান্তটা তচতপ্রকৃত, এজনয 

পচিতযাজয। জাম্ববতীি চববাচ্ছহি পচ্ছি সুর্দ্রাি চববাহ—তচ্ছনক পচ্ছি। সুর্দ্রাি যপৌত্র 

পচিচক্ষৎ তিন ৩৬ বৎসচ্ছিি, তিন েদুবংিধ্বংস। সুতিাং েদুবংিধ্বংচ্ছসি সময় িাম্ব 

প্রািীন। প্রািীন বযচতিরি িচর্থণী সাচজয়া ষচষচ্ছদি িকাইচ্ছত ো য়া তসম্ভব। জাম্ববতী চনচ্ছজ 

র্লু্লককনযা, র্লু্লকী। র্লু্লকী কৃের্ােথা বা যকান মানুচ্ছষি র্ােথা হইচ্ছত পাচ্ছি না। এই জনয 

যিাচহণীচ্ছক কামরূচপণী বলা হইয়াচ্ছি। কামরূচপণী যকন না, র্লু্লকী হইয়া  মানবরূচপণী 

হইচ্ছত পাচিচ্ছতন। কামরূচপণী র্লু্লকীচ্ছত আচম চবশ্বাসবান্ নচহ, এবং কৃে র্লু্লককনযা 

চববাহ কচিয়াচিচ্ছলন, তাহা  চবশ্বাস কচিচ্ছত পাচি না। 

সতযর্ামাি পুত্র চিল শুচন, চকন্তু তাঁহািা যকান কােথচ্ছক্ষচ্ছত্র উপচ্ত নচ্ছহন। তাঁহাি 

প্রচত সচ্ছন্দচ্ছহি এই প্রথম কািণ। েচ্ছব সতযর্ামা চনচ্ছজ রুচিণীি নযায় মচ্ছধয মচ্ছধয 

কােথচ্ছক্ষচ্ছত্র উপচ্ত বচ্ছট। তাঁহাি চববাহবৃত্তান্ত  সচবস্তাচ্ছি আচ্ছলািনা কিা চিয়াচ্ছি। 

মহার্ািচ্ছতি বনপচ্ছবথি মাকথচ্ছিয়সমসযা-পবথাধযাচ্ছয় সতযর্ামাচ্ছক পা য়া োয়। ঐ 

পবথাধযায় প্রচক্ষপ্ত; মহার্ািচ্ছতি বনপচ্ছবথি সমাচ্ছলািনাকাচ্ছল পািক তাহা যদচিচ্ছত 

পাইচ্ছবন। ঐিাচ্ছন যদ্রৌপদীসতযর্ামা সংবাদ বচলয়া একচট কু্ষদ্র পবথাধযায় আচ্ছি, তাহা  
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প্রচক্ষপ্ত। মহার্ািতীয় কথাি সচ্ছঙ্গ তাহাি যকান সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীি প্রচত স্ত্রীি চকরূপ 

আিিণ কতথবয, তৎসম্বন্ধীয় একচট প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটাি লক্ষণ আধুচনক। 

তাি পি উচ্ছদযািপচ্ছবথ  সতযর্ামাচ্ছক যদচিচ্ছত পাই—োনসচন্ধ-পবথাধযাচ্ছয়। যস ্ান  

প্রচক্ষপ্ত, োনসচন্ধ-পবথাধযাচ্ছয়ি সমাচ্ছলািনা কাচ্ছল যদিাইব। কৃে, কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি েুচ্ছ্ বিণ 

হইয়া উপপ্লবয নিচ্ছি আচসয়াচিচ্ছলন—েু্োত্রায় সতযর্ামাচ্ছক সচ্ছঙ্গ আচনবাি সম্ভাবনা 

চিল না, এবং কুরুচ্ছক্ষচ্ছত্রি েুচ্ছ্ যে সতযর্ামা সচ্ছঙ্গ চিচ্ছলন না, তাহা মহার্ািত পচড়চ্ছলই 

জানা োয়। েু্পবথ সকচ্ছল এবং তৎপিবতথী পবথ সকচ্ছল যকাথা  আি সতযর্ামাি কথা 

নাই। 

যকবল কৃচ্ছেি মানবলীলাসম্বিচ্ছণি পি, যমৌসলপচ্ছবথ সতযর্ামাি নাম আচ্ছি। চকন্তু 

যমৌসলপবথ  প্রচক্ষপ্ত, তাহা  পচ্ছি যদিাইব। 

ফলতঃ মহার্ািচ্ছতি যে সকল তংি চনঃসচ্ছন্দচ্ছহ যমৌচলক বচলয়া স্বীকাি কিা োইচ্ছত 

পাচ্ছি, তাহাি যকাথা  সতযর্ামাি নাম নাই। প্রচক্ষপ্ত তংি সকচ্ছলই আচ্ছি। সতযর্ামা 

সম্বন্ধীয় সচ্ছন্দচ্ছহি এই চিতীয় কািণ। 

তাি পি চবেুপুিাণ। চবেুপুিাচ্ছণ ইঁহাি চববাহবৃত্তান্ত সযমন্তক মচণি উপািযানমচ্ছধয 

আচ্ছি। যে আষাচ্ছত িচ্ছল্প কৃচ্ছেি সচ্ছঙ্গ র্লু্লকসুতাি পচিণয়, ইঁহাি সচ্ছঙ্গ পচিণয় যসই 

আষাচ্ছত িচ্ছল্প। তাি পি কচথত হইয়াচ্ছি যে, এই চববাচ্ছহি জনয যিষচবচিষ্ট হইয়া িতধবা,া 

সতযর্ামাি চপতা সত্রাচজতচ্ছক মাচিয়াচিচ্ছলন। কৃে তিন বািণাবচ্ছত, জতুিৃহদাহপ্রবাদ 

জনয পািবচদচ্ছিি তচ্ছবা,ষচ্ছণ চিয়াচিচ্ছলন। যসইিাচ্ছন সতযর্ামা তাঁহাি চনকট নাচলি কচিয়া 

পািাইচ্ছলন। কথাটা চমথযা। কৃে তিন বািণাবচ্ছত োন নাই—যিচ্ছল মহার্ািচ্ছত থাচকত। 

তাহা নাই। এই সকল কথা সচ্ছন্দচ্ছহি তৃতীয় কািণ। 

তাি পি, চবেুপুিাচ্ছণ সতযর্ামাচ্ছক যকবল পাচিজাতহিণবৃত্তাচ্ছন্ত পাই। যসটা 

তবনসচিথক তলীক বযাপাি; প্রকৃত   চবশ্বাসচ্ছোিয ঘটনায় তাঁহাচ্ছক চবেুপুিাচ্ছণ যকাথা  

পাই না। সচ্ছন্দচ্ছহি এই িতুথথ কািণ। 

মহার্ািচ্ছত আচদপচ্ছবথ সম্ভব-পবথাধযাচ্ছয় সপ্তষচি তধযাচ্ছয়ি নাম ‘তংিাবতিণ’। 

মহার্ািচ্ছতি নায়কনাচয়কািণ যক যকান্ যদব যদবী তসুি িাক্ষচ্ছসি তংচ্ছি জচন্ময়াচিল, 
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তাহাই ইহাচ্ছত চলচিত হইয়াচ্ছি। যিষ র্াচ্ছি চলচিত আচ্ছি যে, কৃে নািায়চ্ছণি তংি, 

বলিাম যিষ নাচ্ছিি তংি প্রদুযম্ন সনৎকুমাচ্ছিি তংি, যদ্রৌপদী িিীি তংি, কুন্তী   মাদ্রী 

চসচ্   ধৃচতি তংি। কৃেমচহষীিণ সম্বচ্ছন্ধ যলিা আচ্ছি যে, কৃচ্ছেি যষাড়ি সহস্র মচহষী 

তপ্সিািচ্ছণি তংি এবং রুচিণী লক্ষ্মী যদবীি তংি। আি যকান  কৃেমচহষীি নাম নাই। 

সচ্ছন্দচ্ছহি এই পঞ্চম কািণ। সচ্ছন্দচ্ছহি এ কািণ যকবল সতযর্ামা সম্বচ্ছন্ধ নচ্ছহ। রুচিণী 

চর্ন্ন কৃচ্ছেি সকল প্রধানা মচহষীচদচ্ছিি প্রচত বচ্ছতথ। নিচ্ছকি যষাড়ি সহস্র কনযাি 

তবনসচিথক কথাটা িাচড়য়া চদচ্ছল, রুচিণী চর্ন্ন কৃচ্ছেি আি যকান  মচহষী চিল না, ইহাই 

মহার্ািচ্ছতি এই তংচ্ছিি িািা প্রমাচণত হয়।  

র্লু্লকচ্ছদৌচহত্র িাম্ব সম্বচ্ছন্ধ োহা বচলয়াচি, তাহা বাদ চদচ্ছল, রুচিণী চর্ন্ন আি যকান  

কৃেমচহষীি পুত্র যপৌত্র কাহাচ্ছক  যকান কমথচ্ছক্ষচ্ছত্র যদিা োয় না। রুচিণীবংচ্ছিই িাজা 

হইল—আি কাহাি  বংচ্ছিি যকহ যকাথা  িচহল না। 

এই সকল কািচ্ছণ আমাি িুব সচ্ছন্দহ যে, কৃচ্ছেি একাচধক মচহষী চিল না। এমন 

হইচ্ছত  পাচ্ছি, চিল। তিনকাি এই িীচতই চিল। পঞ্চ পািচ্ছবি সকচ্ছলিই একাচধক 

মচহষী চিল। আদিথ ধাচমথক র্ীষ্ম, কচনষ্ঠ ভ্রাতাি জনয কাচিিাজাি চতনচট কনযা হিণ 

কচিয়া আচনয়াচিচ্ছলন। একাচধক চববাহ যে কৃচ্ছেি তনচর্মত, এ কথাটা  যকাথা  নাই; 

আচম  চবিাচ্ছি যকাথা  পাই নাই যে, পুরুচ্ছষি একাচধক চববাহ সকল তব্াচ্ছত তধমথ। 

ইহা চনচশ্চত বচ্ছট যে, সিিািি তকািচ্ছণ পুরুচ্ছষি একাচধক চববাহ তধমথ। চকন্তু সকল 

তব্াচ্ছত নচ্ছহ। োহাি পত্ন্ী কুষ্ঠ্রসস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, যস যকান মচ্ছতই সংসািধচ্ছমথি 

সহায়তা কচিচ্ছত পাচ্ছি না, তাহাি যে দািান্তপচি্রসহ পাপ, এমন কথা আচম বুচঝচ্ছত পাচি 

না। োহাি স্ত্রী ধমথভ্রষ্টা কুলকলচঙ্কনী, যস যে যকন আদালচ্ছত না চিয়া চিতীয় বাি 

দািপচি্রসহ কচিচ্ছত পাচিচ্ছব না, তাহা আমাচ্ছদি কু্ষদ্র বুচ্চ্ছত আচ্ছস না। আদালচ্ছত যে 

যিৌিববৃচ্ হয়, তাহাি উদাহিণ আমিা সর্যতি সমাচ্ছজ যদচিচ্ছত পাইচ্ছতচি। োহাি 

উত্তিাচধকািীি প্রচ্ছয়াজন, চকন্তু স্ত্রী বন্ধযা, যস যে যকন দািান্তি ্রসহণ কচিচ্ছব না, তা বুচঝচ্ছত 

পাচি না। ইউচ্ছিাপ চেহুদাি চনকট চিচিয়াচিল যে, যকান তব্াচ্ছতই দািান্তি ্রসহণ কচিচ্ছত 

নাই। েচদ ইউচ্ছিাচ্ছপি এ কুচিক্ষা না হইত, তাহা হইচ্ছল, যবানাপাচটথ চ্ছক জচ্ছসফাইচ্ছনি 
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বজথনরূপ তচত যঘাি নািকী পাতচ্ছক পচতত হইচ্ছত হইত না; তষ্টম যহন্ িীচ্ছক কথায় কথায় 

পত্ন্ীহতযা কচিচ্ছত হইত না। ইউচ্ছিাচ্ছপ আচজ কাচল সর্যতাি উ্জ্বললাচ্ছলাচ্ছক এই কািচ্ছণ 

তচ্ছনক পত্ন্ীহতযা, পচতহতযা হইচ্ছতচ্ছি। আমাচ্ছদি চিচক্ষত সম্প্রদাচ্ছয়ি চবশ্বাস, োহাই 

চবলাতী, তাহাই িমৎকাি, পচবত্র, যদাষিূনয, ঊধথাধঃ িতুদথি পুরুচ্ছষি উ া্চ্ছিি কািণ। 

আমাি চবশ্বাস, আমিা যেমন চবলাচ্ছতি কাচ্ছি তচ্ছনক চিচিচ্ছত পাচি, চবলাত  আমাচ্ছদি 

কাচ্ছি তচ্ছনক চিচিচ্ছত পাচ্ছি। তাহাি মচ্ছধয এই চববাহতত্ত্ব একটা কথা। 

কৃে একাচধক চববাহ কচিয়াচিচ্ছলন চক না, যস চবষচ্ছয় যকান িণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা 

যদচিয়াচি। েচদ কচিয়া থাচ্ছকন, তচ্ছব যকন কচিয়াচিচ্ছলন, তাহাি  যকান চবশ্বাসচ্ছোিয 

ইচতবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাচ্ছক সযমন্তক মচণ উপহাি চদল, যস সচ্ছঙ্গ সচ্ছঙ্গ তমচন একচট 

কনযা উপহাি চদল, ইহা চপতামহীি উপকথা। আি নিকিাজাি যষাল হাজাি যমচ্ছয়, ইহা 

প্রচপতামহীি উপকথা। আমিা শুচনয়া িুসী—চবশ্বাস কচিচ্ছত পাচি না।  

  

————————–  

1 চবেুপুিাণ, ৪ তং, ১৫ ত,  ১৯।  

  

2 ইঁহািা  প্রধানা তচ্ছষ্টি চর্তি িচণত হইয়াচ্ছিন। ‘তাসামপতযানযষ্টানাং র্িবন্ 

প্রব্রবীচ্ছত যম।’ ইহাি উত্তচ্ছি এ সকল মচহষীি তপতয কচথত হইচ্ছতচ্ছি। 

# রুচিণী বে থ িান্ধািী দিবযা দহমবতীতযচপ। 

যদবী জাম্ববতী দিব চবচবশুজথাতচ্ছবদসম্ || 

যমৌসলপবথ, ৭ তধযায়। 
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