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প্রথম পরিট্ছেদ—মহোভোিট্েি যুট্েি 

সসট্ োট্দযোগ 

  

এক্ষচ্ছর্ উচ্ছদযাগপচ্ছবথি সমাচ্ছ াি ায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 

সমাচ্ছে অপিাধী আচ্ছে। ম ুষযগর্ পিস্পচ্ছিি প্রচে অপিাধ সবথদাই কচিচ্ছেচ্ছে। সসই 

অপিাচ্ছধি দম  সমাচ্ছে একচি মূখ্য কাযথ। িাে ীচে িােদণ্ড বযবস্থাশাস্া্র ধর ধমথশাস্া্র ধর আই  

আদা ে সকচ্ছ িই একচি মুখ্য উচ্ছেশাস্য োই। 

অপিাধীি পচ্ছক্ষ চকরূপ বযবহাি কচিচ্ছে হইচ্ছব,  ীচেশাস্াচ্ছ্র ধর েৎসম্বচ্ছি দুইচি মে 

আচ্ছে। এক মে এই সয :—দচ্ছণ্ডি িািা অথথাৎ ব প্রচ্ছয়াচ্ছগি িািা সদাচ্ছষি দম  কচিচ্ছে 

হইচ্ছব—আি একচি মে এই সয, অপিাধ ক্ষমা কচিচ্ছব। ব  এবং ক্ষমা দুইচি পিস্পি 

চবচ্ছিাধী—কাচ্ছেই দুইচি মে যথাথথ হইচ্ছে পাচ্ছি  া। অথি দুইচিি মচ্ছধয একচি সয 

এচ্ছকবাচ্ছি পচিহাযথ, এম  হইচ্ছে পাচ্ছি  া। সক  অপিাধ ক্ষমা কচিচ্ছ  সমাচ্ছেি ধ্বংস 

হয়, সক  অপিাধ দচণ্ডে কচিচ্ছ  ম ুষয পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অেএব ব  ও ক্ষমাি সামঞ্জসয 

 ীচেশাস্াচ্ছ্র ধরি মচ্ছধয একচি অচে কচি  েত্ত্ব। আধুচ ক সুসভয ইউচ্ছিাপ ইহা সামঞ্জচ্ছসয 

অদযাচপ সপ ৌঁচেচ্ছে পাচিচ্ছ    া। ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছগি খ্রীষ্টধমথ বচ্ছ , সক  অপিাধ ক্ষমা 

কি; োহাচদচ্ছগি িাে ীচে বচ্ছ , সক  অপিাধ দচণ্ডে কি। ইউচ্ছিাচ্ছপ ধমথ অচ্ছপক্ষা 

িাে ীচে প্রব , এে য ক্ষমা ইউচ্ছিাচ্ছপ  ুপ্তপ্রায়, এবং বচ্ছ ি প্রব  প্রোপ। 

ব  ও ক্ষমাি যথাথথ সামঞ্জসয এই উচ্ছদযাগপবথমচ্ছধয প্রধা  েত্ত্ব। শ্রীকৃেই োহাি 

মীমাংসক, প্রধা েঃ শ্রীকৃেই উচ্ছদযাগপচ্ছবথি  ায়ক। ব  ও ক্ষমা উভচ্ছয়ি প্রচ্ছয়াগ সম্বচ্ছি 

চেচ  সযরূপ আদশাস্থ কাযথেঃ প্রকাশাস্ কচিয়াচ্ছে , োহা আমিা পূচ্ছবথ সদচখ্য়াচে। সয োৌঁহাি 

চ চ্ছেি অচ ষ্ট কচ্ছি, চেচ  োহাচ্ছক ক্ষমা কচ্ছি , এবং সয স াচ্ছকি অচ ষ্ট কচ্ছি, চেচ  

ব প্রচ্ছয়াগপূবথক োহাি প্রচে দণ্ডচবধা  কচ্ছি । চকন্তু এম  অচ্ছ ক স্থচ্ছ  ঘচ্ছি, সযখ্াচ্ছ  
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চিক এই চবধা  অ ুসাচ্ছি কাযথ িচ্ছ   া, অথবা এই চবধা া ুসাচ্ছি ব  চক ক্ষমা প্রচ্ছযােয, 

োহাি চবিাি কচি  হইয়া পচ্ছে। মচ্ছ  কি, সকহ আমাি সম্পচত্ত কাচেয়া  ইয়াচ্ছে। 

আপ াি সম্পচত্ত উোি সামাচেক ধমথ। যচদ সকচ্ছ ই আপ াি সম্পচত্ত উোচ্ছি পিাুুখ্ 

হয়, েচ্ছব সমাে অচিচ্ছি চবধ্বি হইয়া যায়। অেএব অপহৃে সম্পচত্তি উোি কচিচ্ছে 

হইচ্ছব। এখ্ কাি চদচ্ছ  সভয সমাে সকচ্ছ , আই  আদা চ্ছেি সাহাচ্ছযয, আমিা আপ  

আপ  সম্পচত্তি উোি কচিচ্ছে পাচি। চকন্তু যচদ এম  ঘচ্ছি সয, আই -আদা চ্ছেি সাহাযয 

প্রাপয  চ্ছহ, সসখ্াচ্ছ  ব প্রচ্ছয়াগ ধমথসঙ্গে চক  া? ব  ও ক্ষমাি সামঞ্জসয সম্বচ্ছি এই 

সক  কূি েকথ উচিয়া থাচ্ছক। কাযথেঃ প্রায় সদচখ্চ্ছে পাই সয, সয ব বান্, সস ব প্রচ্ছয়াচ্ছগি 

চদচ্ছকই যায়। সয দুবথ , সয ক্ষমাি চদচ্ছকই যায়। চকন্তু সয ব বান্, অথি ক্ষমাবান্, োহাি 

চক কিা কেথবয, অথথাৎ আদশাস্থ পুরুচ্ছষি এরূপ স্থচ্ছ  চক কেথবয? োহাি মীমাংসা 

উচ্ছদযাগপচ্ছবথি আিচ্ছেই আমিা কৃেবাচ্ছকয পাইচ্ছেচে। 

ভিসা কচি, পািচ্ছকিা সকচ্ছ ই োচ্ছ   সয, পাণ্ডচ্ছবিা দূযেক্রীোয় শাস্কুচ ি চ কি 

হাচিয়া এই পচ্ছর্ বাধয হইয়াচেচ্ছ   সয, আপ াচদচ্ছগি িােয দুচ্ছযথাধ চ্ছক সম্প্রদা  কচিয়া 

িাদশাস্ বষথ ব বাস কচিচ্ছব । েৎপচ্ছি এক বৎসি অজ্ঞােবাস কচিচ্ছব ; যচদ অজ্ঞােবাচ্ছসি 

ঐ এক বৎসচ্ছিি মচ্ছধয সকহ োৌঁহাচদচ্ছগি পচিিয় পায়, েচ্ছব োৌঁহািা িােয পু বথাি প্রাপ্ত 

হইচ্ছব   া, পু বথাি িাদশাস্ বষথ ে য ব গম  কচিচ্ছব । চকন্তু যচদ সকহ পচিিয়  া পায়, 

েচ্ছব োৌঁহািা দুচ্ছযথাধচ্ছ ি চ কি আপ াচদচ্ছগি িােয পু ঃপ্রাপ্ত হইচ্ছব । এক্ষচ্ছর্ োৌঁহািা 

িাদশাস্ বষথ ব বাস সমূ্পর্থ কচিয়া, চবিািিাচ্ছেি পুিীমচ্ছধয এক বৎসি অজ্ঞােবাস সম্পন্ন 

কচিয়াচ্ছে ; ঐ বৎসচ্ছিি মচ্ছধয সকহ োৌঁহাচদচ্ছগি পচিিয় পায়  াই। অেএব োৌঁহাি 

দুচ্ছযথাধচ্ছ ি চ কি আপ াচদচ্ছগি িােয পাইবাি  যায়েঃ ও ধমথেঃ অচধকািী। চকন্তু 

দুচ্ছযথাধ  িােয চিিাইয়া চদচ্ছব চক?  া চদবািই সোব া। যচদ  া সদয়, েচ্ছব চক কিা 

কেথবয? যুে কচিয়া োহাচদগচ্ছক বধ কচিয়া িাচ্ছেযি পু রুোি কিা কেথবয চক  া? 

অজ্ঞােবাচ্ছসি বৎসি অেীে হইচ্ছ  পাণ্ডচ্ছবিা চবিািিাচ্ছেি চ কি পচিচিে হইচ্ছ  । 

চবিািিাে োৌঁহাচদচ্ছগি পচিিয় পাইয়া অেযন্ত আ চিে হইয়া আপ াি ক যা উত্তিাচ্ছক 

অেুথ পুত্র অচভম ুযচ্ছক সম্প্রদা  কচিচ্ছ  । সসই চববাহ চদচ্ছে অচভম ুযি মােু  কৃে ও 
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ব চ্ছদব ও অ যা য যাদচ্ছবিা আচসয়াচেচ্ছ  । এবং পাণ্ডবচদচ্ছগি শ্বশুি ্রুপপদ এবং অ যা য 

কুিুম্বগর্ও আচসয়াচেচ্ছ  । োৌঁহািা সকচ্ছ  চবিািিাচ্ছেি সভায় আসী  হইচ্ছ , পাণ্ডব-

িাচ্ছেযি পু রুোি প্রসঙ্গিা উত্থাচপে হই ।  ৃপচেগর্ “শ্রীকৃচ্ছেি প্রচে দৃচষ্টপাে কচিয়া 

সম  াব ম্ব  কচিচ্ছ  ।” েখ্  শ্রীকৃে িাোচদগচ্ছক সচ্ছম্বাধ  কচিয়া অবস্থা সক  বুঝাইয়া 

বচ চ্ছ  । যাহা যাহা ঘচিয়াচ্ছে, োহা বুঝাইয়া, োিপি বচ চ্ছ  , “এক্ষচ্ছর্ সক িব ও 

পাণ্ডবগচ্ছর্ি পচ্ছক্ষ যাহা চহেকি, ধমথয, যশাস্স্কি ও উপযুক্ত, আপ ািা োহাই চিন্তা 

করু ।” 

কৃে এম  কথা বচ চ্ছ    া সয, যাহাচ্ছে িাচ্ছেযি পু রুোি হয়, োহািই সিষ্টা 

করু । সক   া, চহে, ধমথ, যশাস্ হইচ্ছে চবচেন্ন সয িােয, োহা চেচ  কাহািও প্রাথথ ীয় 

চবচ্ছবি া কচ্ছি   া। োই পু বথাি বুঝাইয়া বচ চ্ছেচ্ছে , “ধমথিাে যুচধচষ্ঠি অধমথাগে 

সুিসাম্রােযও কাম া কচ্ছি   া, চকন্তু ধমথাথথসংযুক্ত একচি গ্রাচ্ছমি আচধপচ্ছেযও অচধকেি 

অচভ াষী হইয়া থাচ্ছক ।” আমিা পূচ্ছবথ বুঝাইয়াচে সয, আদশাস্থ ম ুষয সন্নযাসী হইচ্ছ  

িচ চ্ছব  া—চবষয়ী হইচ্ছে হইচ্ছব। চবষয়ীি এই প্রকৃে আদশাস্থ। অধমথাগে সুিসাম্রােযও 

কাম া কচিব  া, চকন্তু ধমথেঃ আচম যাহাি অচধকািী, োহাি এক চে ও বঞ্চকচ্ছক োচেয়া 

চদব  া; োচেচ্ছ  সকব  আচম একা দুঃখ্ী হইব, এম   চ্ছহ, আচম দুঃখ্ী  া হইচ্ছেও পাচি, 

চকন্তু সমােচবধ্বংচ্ছসি পথাব ম্ব রূপ পাপ আমাচ্ছক স্পশাস্থ কচিচ্ছব। 

োিপি কৃে সক িবচদচ্ছগি স াভ ও শাস্িো, যুচধচষ্ঠচ্ছিি ধাচমথকো এবং ইৌঁহাচদচ্ছগি 

পিস্পি সম্বি চবচ্ছবি াপূবথক ইচেকেথবযো অবধাির্ কচিচ্ছে িােগর্চ্ছক অ ুচ্ছিাধ 

কচিচ্ছ  । চ চ্ছেি অচভপ্রায়ও চকেু বযক্ত কচিচ্ছ  । বচ চ্ছ  , যাহাচ্ছে দুচ্ছযথাধ  যুচধচষ্ঠিচ্ছক 

িােযাধথ প্রদা  কচ্ছি —এইরূপ সচিি চ চমত্ত সকা  ধাচমথক পুরুষ দূে হইয়া োৌঁহাি চ কি 

গম  করু । কৃচ্ছেি অচভপ্রায় যুে  চ্ছহ, সচি। চেচ  এেদূি যুচ্ছেি চবরুে সয, অধথিােয 

মাত্র প্রাচপ্তচ্ছে সন্তুষ্ট থাচকয়া সচিস্থাপ  কচিচ্ছে পিামশাস্থ চদচ্ছ  , এবং সশাস্ষ যখ্  যুে 

অ ঙ্ঘ ীয় হইয়া উচি , েখ্  চেচ  প্রচেজ্ঞা কচিচ্ছ   সয, চেচ  সস যুচ্ছে স্বয়ং অ্র ধরধাির্ 

কচিয়া  িচ্ছশাস্াচর্েচ্ছরাে বৃচে কচিচ্ছব   া। 
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কৃচ্ছেি বাকযাবসাচ্ছ  ব চ্ছদব োৌঁহাি বাচ্ছকযি অ ুচ্ছমাদ  কচিচ্ছ  , যুচধচষ্ঠিচ্ছক 

দূযেক্রীোি ে য চকেু চ িা কচিচ্ছ  , এবং সশাস্চ্ছষ বচ চ্ছ   সয, সচি িািা সম্পাচদে 

অথথই অথথকি হইয়া থাচ্ছক, চকন্তু সয অথথ সংগ্রাম িািা উপাচেথে, োহা অথথই  চ্ছহ। 

সুিাপায়ী ব চ্ছদচ্ছবি এই কথাগুচ  সসার্াি অক্ষচ্ছি চ চখ্য়া ইউচ্ছিাচ্ছপি ঘচ্ছি ঘচ্ছি িাচখ্চ্ছ  

ম ুষযোচেি চকেু মঙ্গ  হইচ্ছে পাচ্ছি। 

ব চ্ছদচ্ছবি কথা সমাপ্ত হইচ্ছ , সােযচক গাচ্ছত্রাত্থা  কচিয়া (পািক সদচখ্চ্ছব , সস 

কাচ্ছ ও “Parliamentary procedure” চে ) প্রচেবক্তৃো কচিচ্ছ  । সােযচক চ চ্ছে 

মহাব বান্ বীিপুরুষ, চেচ  কৃচ্ছেি চশাস্ষয এবং মহাভািচ্ছেি যুচ্ছে পাণ্ডবপক্ষীয় বীিচদচ্ছগি 

মচ্ছধয অেুথ  ও অচভম ুযি পচ্ছিই োৌঁহাি প্রশাস্ংসা সদখ্া যায়। কৃে সচিি প্রিাব কিায় 

সােযচক চকেু বচ চ্ছে সাহস কচ্ছি   াই, ব চ্ছদচ্ছবি মুচ্ছখ্ ঐ কথা শুচ য়া সােযচক কু্রে 

হইয়া ব চ্ছদবচ্ছক ক্লীব কাপুরুষ ইেযাচদ বাচ্ছকয অপমাচ ে কচিচ্ছ  । দূযেক্রীোি ে য 

ব চ্ছদব যুচধচষ্ঠিচ্ছক সযিুকু সদাষ চদয়াচেচ্ছ  , সােযচক োহাি প্রচেবাদ কচিচ্ছ  , এবং 

আপ াি অচভপ্রায় এই প্রকাশাস্ কচিচ্ছ   সয, যচদ সক িচ্ছবিা পাণ্ডবচদগচ্ছক োহাচ্ছদি 

পপেৃক িােয সমি প্রেযপথর্  া কচ্ছি , েচ্ছব সক িবচদগচ্ছক সমূচ্ছ  চ মূথ  কিাই কেথবয। 

োিপি বৃে ্রুপপচ্ছদি বক্তৃো। ্রুপপদও সােযচকি মোব ম্বী। চেচ  যুোথথ উচ্ছদযাগ 

কচিচ্ছে, পস য সংগ্রহ কচিচ্ছে এবং চমত্রিােগচ্ছর্ি চ কি দূে সপ্রির্ কচিচ্ছে পাণ্ডবগর্চ্ছক 

পিামশাস্থ চদচ্ছ  । েচ্ছব চেচ  এম ও বচ চ্ছ   সয, দুচ্ছযথাধচ্ছ ি চ কচ্ছিও দূে সপ্রির্ কিা 

হউক।  

পচিচ্ছশাস্চ্ছষ কৃে পু বথাি বক্তৃো কচিচ্ছ  । ্রুপপদ প্রািী  এবং সম্বচ্ছি গুরুে , এই 

ে য কৃে স্পষ্টেঃ োৌঁহাি কথায় চবচ্ছিাধ কচিচ্ছ    া। চকন্তু এম  অচভপ্রায় বযক্ত কচিচ্ছ   

সয, যুে উপচস্থে হইচ্ছ  চেচ  স্বয়ং সস যুচ্ছে চ চ থপ্ত থাচকচ্ছে ইো কচ্ছি । চেচ  বচ চ্ছ  , 

“কুরু ও পাণ্ডবচদচ্ছগি সচহে আমাচদচ্ছগি েু য সম্বি, োৌঁহািা কখ্  মযথাদা ঙ্ঘ পূবথক 

আমাচদচ্ছগি সচহে অচশাস্ষ্ট বযবহাি কচ্ছি   াই। আমিা চববাচ্ছহ চ মচিে হইয়া এস্থাচ্ছ  

আগম  কচিয়াচে, এবং আপচ ও সসই চ চমত্ত আচসয়াচ্ছে । এক্ষচ্ছর্ চববাহ সম্পন্ন 

হইয়াচ্ছে, আমিা পিমাহ্লাচ্ছদ চ ে চ ে গৃচ্ছহ প্রচেগম  কচিব।” গুরুে চ্ছক ইহাি পি 
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আি চক ভৎথস া কিা যাইচ্ছে পাচ্ছি? কৃে আিও বচ চ্ছ   সয, “যচদ দুচ্ছযথাধ  সচি  া 

কচ্ছি, োহা হইচ্ছ  অচ্ছগ্র অ যা য বযচক্তচদচ্ছগি চ কি দূে সপ্রির্ কচিয়া পশ্চাৎ 

আমাচদগচ্ছক আহ্বা  কচিচ্ছব ,” অথথাৎ “এ যুচ্ছে আচসচ্ছে আমাচদচ্ছগি বে ইো  াই।” 

এই কথা বচ য়া কৃে িািকা িচ য়া সগচ্ছ  । 

আমিা সদচখ্ াম সয, কৃে যুচ্ছে চ োন্ত চবপক্ষ, এম  চক, েজ্জ য অধথিােয 

পচিেযাচ্ছগও পাণ্ডবচদগচ্ছক পিামশাস্থ চদয়াচেচ্ছ  । আিও সদচখ্ াম সয, চেচ  সক িব 

পাণ্ডবচদচ্ছগি মচ্ছধয পক্ষপােশূাস্ য, উভচ্ছয়ি সচহে োৌঁহাি েু য সম্বি স্বীকাি কচ্ছি । পচ্ছি 

যাহা ঘচি , োহাচ্ছে এই দুই কথািই আিও ব বৎ প্রমার্ পাওয়া যাইচ্ছেচ্ছে। 

এচদচ্ছক উভয় পচ্ছক্ষি যুচ্ছেি উচ্ছদযাগ হইচ্ছে  াচগ , সস া সংগৃহীে হইচ্ছে  াচগ  

এবং িােগচ্ছর্ি চ কি দূে গম  কচিচ্ছে  াচগ । কৃেচ্ছক যুচ্ছে বির্ কচিবাি ে য অেুথ  

স্বয়ং িািকায় সগচ্ছ  । দুচ্ছযথাধ ও োই কচিচ্ছ  । দুই েচ্ছ  এক চদচ্ছ  এক সমচ্ছয় কৃচ্ছেি 

চ কি উপচস্থে হইচ্ছ  । োহাি পি যাহা ঘচি , মহাভািে হইচ্ছে োহা উেৃে 

কচিচ্ছেচে:— 

“বাসুচ্ছদব েৎকাচ্ছ  শাস্য়া  ও চ দ্রাচভভূে চেচ্ছ  । প্রথচ্ছম িাো দুচ্ছযথাধ  োৌঁহাি 

শাস্য় গৃচ্ছহ প্রচ্ছবশাস্ কচিয়া োৌঁহাি মিকসমীপ যি প্রশাস্ি আসচ্ছ  উপচ্ছবশাস্  কচিচ্ছ  । 

ইন্দ্র ি  পশ্চাৎ প্রচ্ছবশাস্পূবথক চব ীে ও কৃোঞ্জচ  হইয়া যাদবপচেি পদে সমীচ্ছপ 

সমাসী  হইচ্ছ  । অ ন্তি বৃচে ি  োগচিে হইয়া অচ্ছগ্র ধ ঞ্জয় পচ্ছি দুচ্ছযথাধ চ্ছক 

 য় চ্ছগািি কচিবামাত্র স্বাগে প্রশ্ন সহকাচ্ছি সৎকািপূবথক আগম  সহেু চেজ্ঞাসা 

কচিচ্ছ  । 

দুচ্ছযথাধ  সহাসয বদচ্ছ  কচহচ্ছ  , ‘সহ যাদব! এই উপচস্থে যুচ্ছে আপ াচ্ছক সাহাযয 

দা  কচিচ্ছে হইচ্ছব। যচদও আপ াি সচহে আমাচ্ছদি উভচ্ছয়িই সমা  সম্বি ও েু য 

সস হৃদ; েথাচপ আচম অচ্ছগ্র আগম  কচিয়াচে। সাধুগর্ প্রথমাগে বযচক্তি পক্ষই অব ম্ব  

কচিয়া থাচ্ছক ; আপচ  সাধুগচ্ছর্ি সশ্রষ্ঠ ও মা  ীয়; অেএব অদয সসই সদািি প্রচেপা   

করু ।’  
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কৃে কচহচ্ছ  , ‘সহ কুরুবীি! আপচ  সয অচ্ছগ্র আগম  কচিয়াচ্ছে , এ চবষচ্ছয় আমাি 

চকেু মাত্র সংশাস্য়  াই; চকন্তু আচম কুন্তীকুমািচ্ছক অচ্ছগ্র  য় চ্ছগািি কচিয়াচে, এই চ চমত্ত 

আচম আপ াচ্ছদি উভয়চ্ছকই সাহাযয কচিব। চকন্তু ইহা প্রচসে আচ্ছে, অচ্ছগ্র বা চ্ছকিই 

বির্ কচিচ্ছব, অেএব অচ্ছগ্র কুন্তীকুমাচ্ছিি বির্ কিাই উচিে।’ এই বচ য়া ভগবান্ 

যদু ি  ধ ঞ্জয়চ্ছক কচহচ্ছ  —‘সহ সক চ্ছন্তয়! অচ্ছগ্র সোমািই বির্ গ্রহর্ কচিব। আমাি 

সমচ্ছযাো  ািায়র্  াচ্ছম এক অবুথদ সগাপ, এক পচ্ছক্ষি পসচ ক পদ গ্রহর্ করুক। আি 

অ য পচ্ছক্ষ আচম সমিপিাুুখ্ ও চ ি্র ধর হইয়া অবস্থা  কচি, ইহাি মচ্ছধয সয পক্ষ সোমাি 

হৃদযেি, োহাই অব ম্ব  কচি।’  

ধ ঞ্জয় অিাচেমদথ  ে াদথ  সমিপিাুুখ্ হইচ্ছব , শ্রবর্ কচিয়াও োৌঁহাচ্ছি বির্ 

কচিচ্ছ  । েখ্  িাো দুচ্ছযথাধ  অবুথদ  ািায়র্ী সস া প্রাপ্ত হইয়া কৃেচ্ছক সমচ্ছি পিাুুখ্ 

চবচ্ছবি া কিেঃ প্রীচেি পিাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইচ্ছ  ।”  

উচ্ছদযাগপচ্ছবথি এই অংশাস্ সমাচ্ছ াি া কচিয়া আমিা এই কয়চি কথা বুচঝচ্ছে পাচি। 

প্রথম—যচদও কৃচ্ছেি অচভপ্রায় সয, কাহািও আপ াি ধমথাথথসংযুক্ত অচধকাি 

পচিেযাগ কিা কেথবয  চ্ছহ, েথাচপ বচ্ছ ি অচ্ছপক্ষা ক্ষমা োৌঁহাি চবচ্ছবি ায় এে দূি 

উৎকৃষ্ট সয, ব প্রচ্ছয়াগ কিাি অচ্ছপক্ষা অচ্ছধথক অচধকাি পচিেযাগ কিাও ভা । 

চিেীয়—কৃে সবথত্র সমদশাস্থী। সাধাির্ চবশ্বাস এই সয, চেচ  পাণ্ডবচদচ্ছগি পক্ষ, এবং 

সক িবচদচ্ছগি চবপক্ষ। উপচ্ছি সদখ্া সগ  সয, চেচ  উভচ্ছয়ি মচ্ছধয সমূ্পর্থরূচ্ছপ 

পক্ষপােশূাস্ য। 

েৃেীয়—চেচ  স্বয়ং অচিেীয় বীি হইয়াও যুচ্ছেি প্রচে চবচ্ছশাস্ষ প্রকাচ্ছি চবিাগযুক্ত। 

প্রথচ্ছম যাহাচ্ছে যুে  া হয়, এইরূপ পিামশাস্থ চদচ্ছ  , োিপি যখ্  যুে চ োন্তই উপচস্থে 

হই , এবং অগেযা োৌঁহাচ্ছক এক পচ্ছক্ষ বির্ হইচ্ছে হই , েখ্  চেচ  অ্র ধরেযাচ্ছগ 

প্রচেজ্ঞাবে হইয়া বির্ হইচ্ছ  । এরূপ মাহাত্ম্য আি সকা  ক্ষচত্রচ্ছয়িই সদখ্া যায়  া, 

চেচ্ছেচন্দ্রয় এবং সবথেযাগী ভীচ্ছেিও  চ্ছহ। 

আমিা সদচখ্ব সয, যাহাচ্ছে যুে  া হয়, েজ্জ য কৃে ইহাি পচ্ছিও অচ্ছ ক সিষ্টা 

কচিয়াচেচ্ছ  । আশ্চচ্ছযথি চবষয় এই সয, চযচ  সক  ক্ষচত্রচ্ছয়ি মচ্ছধয যুচ্ছেি প্রধা  শাস্রু, 
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এবং চযচ  একাই সবথত্র সমদশাস্থী, স াচ্ছক োৌঁহাচ্ছকই এই যুচ্ছেি প্রধা  পিামশাস্থদাো, 

অ ুষ্ঠাো এবং পাণ্ডবপচ্ছক্ষি প্রধা  কুিক্রী বচ য়া চস্থি কচিয়াচ্ছে। কাচ্ছেই এে সচবিাচ্ছি 

কৃেিচিত্র সমাচ্ছ াি াি প্রচ্ছয়াে  হইয়াচ্ছে। 

োিপি, চ ি্র ধর কৃেচ্ছক  ইয়া অেুথ  যুচ্ছেি সকান্ কাচ্ছযথ চ যুক্ত কচিচ্ছব , ইহা চিন্তা 

কচিয়া, কৃেচ্ছক োৌঁহাি সািথয কচিচ্ছে অ ুচ্ছিাধ কচিচ্ছ  । ক্ষচত্রচ্ছয়ি পচ্ছক্ষ সািথয অচে 

সহয় কাযথ। যখ্  মদ্রিাে শাস্ য কচ্ছর্থি সািথয কচিবাি ে য অ ুরুে হইয়াচেচ্ছ  , েখ্  

চেচ  বে িাগ কচিয়াচেচ্ছ  । চকন্তু আদশাস্থপুরুষ অহঙ্কািশূাস্ য। অেএব কৃে অেুথচ্ছ ি 

সািথয েখ্ ই স্বীকাি কচিচ্ছ  । চেচ  সবথচ্ছদাষশূাস্ য এবং সবথগুর্াচতে। 
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রিেীয় পরিট্ছেদ—সঞ্জয়যো  

উভয় পচ্ছক্ষি যুচ্ছেি উচ্ছদযাগ হইচ্ছে থাকুক। এচদচ্ছক ্রুপপচ্ছদি পিামশাস্থা ুসাচ্ছি 

যুচধচষ্ঠিাচদ ্রুপপচ্ছদি পুচ্ছিাচহেচ্ছক ধৃেিাচ্ছেি সভায় সচিস্থাপচ্ছ ি মা চ্ছস সপ্রির্ 

কচিচ্ছ  , চকন্তু পুচ্ছিাচহে মহাশাস্য় কৃেকাযথ হইচ্ছে পাচিচ্ছ    া। সক   া, চব া যুচ্ছে 

সূিযগ্রচ্ছবধয ভূচমও প্রেযপথর্ কিা দুচ্ছযথাধ াচদি অচভপ্রায়  চ্ছহ। এচদচ্ছক যুচ্ছে ভীমােুথ  ও 

কৃেচ্ছক[1] ধৃেিাচ্ছেি বে ভয়; অেএব যাহাচ্ছে পাণ্ডচ্ছবিা যুে  া কচ্ছি, এম  পিামশাস্থ 

চদবাি ে য ধৃেিাে আপ াি অমােয সঞ্জয়চ্ছক পাণ্ডবচদচ্ছগি চ কি সপ্রির্ কচিচ্ছ  । 

“সোমাচ্ছদি িােযও আমিা অধমথ কচিয়া কাচেয়া  ইব, চকন্তু সোমিা েজ্জ য যুেও 

কচিও  া, সস কােিা ভা   চ্ছহ,” এরূপ অসঙ্গে কথা চবচ্ছশাস্ষ চ  থজ্জ বযচক্ত  চহচ্ছ  মুখ্ 

িুচিয়া বচ চ্ছে পাচ্ছি  া। চকন্তু দূচ্ছেি  জ্জা  াই। অেএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আচসয়া দীঘথ 

বক্তৃো কচিচ্ছ  । বক্তৃোি স্থূ মমথ এই সয, “যুে বে গুরুেি অধমথ, সোমিা সসই অধচ্ছমথ 

প্রবৃত্ত হইয়াে, অেএব সোমিা বে অধাচমথক!” যুচধচষ্ঠি, েদুত্তচ্ছি অচ্ছ ক কথা বচ চ্ছ  , 

েন্মচ্ছধয আমাচ্ছদি সযিুকু প্রচ্ছয়াে ীয়, োহা উেৃে কচিচ্ছেচে। 

“সহ সঞ্জয়! এই পৃচথবীচ্ছে সদবগচ্ছর্িও প্রাথথ ীয় সয সমি ধ  সম্পচত্ত আচ্ছে, 

েৎসমুদায় এবং প্রাোপেয স্বগথ এবং ব্রহ্মচ্ছ াক এই সক ও অধমথেঃ  াভ কচিচ্ছে আমাি 

বাস া  াই। যাহা হউক, মহাত্ম্া কৃে ধমথপ্রদাো,  ীচেসম্পন্ন ও ব্রাহ্মর্গচ্ছর্ি উপাসক। 

উচ  সক িব ও পাণ্ডব উভয় কুচ্ছ িই চহতেষী এবং বহুসংখ্যক মহাব পিাক্রান্ত 

ভূপচেগর্চ্ছক শাস্াস  কচিয়া থাচ্ছক । এক্ষচ্ছর্ উচ ই ব ু  সয, যচদ আচম সচিপথ পচিেযাগ 

কচি, োহা হইচ্ছ  চ ি ীয় হই, আি যচদ যুচ্ছে চ বৃত্ত হই, োহা হইচ্ছ  আমাি স্বধমথ 

পচিেযাগ কিা হয়, এ স্থচ্ছ  চক কেথবয। মহাপ্রভুি চশাস্চ ি  প্তা এবং সিচদ, অিক, বৃচে, 

সভাে, কুকুি ও সৃঞ্জয়বংশাস্ীয়গর্ বাসুচ্ছদচ্ছবি বুচেপ্রভাচ্ছবই শাস্রু দম পূবথক সুহৃদ গর্চ্ছক 

আ চিে কচিচ্ছেচ্ছে । ইন্দ্রক উগ উগ্রচ্ছস  প্রভৃচে বীি সক  এবং মহাব পিাক্রান্ত ম স্বী 

সেযপিায়র্ যাদবগর্ কৃে কেৃথক সেেই উপচদষ্ট হইয়া থাচ্ছক । কৃে ত্রাো ও কেথা 
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বচ য়া কাশাস্ীশ্বি বভ্রূ উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াচ্ছে ; গ্রীোবসাচ্ছ  ে দো  সযম  প্রোচদগচ্ছক 

বাচিদা  কচ্ছি, েদ্রূপ বাসুচ্ছদব কাশাস্ীশ্বিচ্ছক সমুদায় অচভ চষে দ্রবয প্রদা  কচিয়া 

থাচ্ছক । কমথচ শ্চয়জ্ঞ সকশাস্ব ঈদৃশাস্ গুর্সম্পন্ন, ইচ  আমাচ্ছদি চ োন্ত চপ্রয় ও সাধুেম, 

আচম কদাি ইৌঁহাি কথাি অ যথািির্ কচিব  া।” 

বাসুচ্ছদব কচহচ্ছ  , “সহ সঞ্জয়! আচম চ িন্তি পাণ্ডবগচ্ছর্ি অচব াশাস্, সমৃচে ও চহে 

এবং সপুত্র িাো ধৃেিাচ্ছেি অভুযদয় বাস া কচিয়া থাচক। সক িব ও পাণ্ডবগচ্ছর্ি পিস্পি 

সচি সংস্থাপ  হয়, ইহা আমাি অচভচ্ছপ্রে, আচম উহাচদগচ্ছক ইহা বযেীে আি সকা  

পিামশাস্থ প্রদা  কচি  া। অ যা য পাণ্ডবগর্চদচ্ছগি সমচ্ছক্ষ িাো যুচধচষ্ঠচ্ছিি মুচ্ছখ্ও অচ্ছ ক 

বাি সচি সংস্থাপচ্ছ ি কথা শুচ য়াচে; চকন্তু মহািাে ধৃেিাে ও োৌঁহাি পুত্রগর্ সাচেশাস্য় 

অথথচ্ছ াভী, পাণ্ডবগচ্ছর্ি সচহে োৌঁহাি সচি সংস্থাপ  হওয়া চ োন্ত দুষ্কি, সুেিাং চববাদ 

সয ক্রমশাস্ঃ পচিবচধথে হইচ্ছব, োহাি আশ্চযথ চক? সহ সঞ্জয়! ধমথিাে যুচধচষ্ঠি ও আচম 

কদাি ধমথ হইচ্ছে চবিচ ে হই  াই, ইহা োচ য়া শুচ য়াও েুচম চক চ চমত্ত 

স্বকমথসাধচ্ছ াদযে উৎসাহসম্পন্ন স্বে -পচিিা ক িাো যুচধচষ্ঠিচ্ছক অধাচমথক বচ য়া 

চ চ্ছদথশাস্ কচিচ্ছ ?”  

এই পযথন্ত বচ য়া শ্রীকৃে ধচ্ছমথি বযাখ্যায় প্রবৃত্ত হইচ্ছ  । এই কথািা কৃেিচিচ্ছত্র বে 

প্রচ্ছয়াে ীয়। আমিা বচ য়াচে, োৌঁহাি েীবচ্ছ ি কাে দুইচি—ধমথিােয-সংস্থাপ  এবং 

ধমথপ্রিাি। মহাভািচ্ছে োৌঁহাি কৃে ধমথিােয সংস্থাপ  সচবিাচ্ছি বচর্থে হইয়াচ্ছে। চকন্তু 

োৌঁহাি প্রিাচিে ধচ্ছমথি কথা প্রধা েঃ ভীেপচ্ছবথি অন্তগথে গীো-পবথাধযাচ্ছয়ই আচ্ছে। এম  

চবিাি উচিচ্ছে পাচ্ছি সয, গীোয় সয ধমথ কচথে হইয়াচ্ছে, োহা গীোকাি কৃচ্ছেি মুচ্ছখ্ 

বসাইয়াচ্ছে  বচ্ছি, চকন্তু সস ধমথ সয কৃে-প্রিাচিে, চক গীচেকাি-প্রর্ীে, োহাি চস্থিো 

চক? সস ভাগযক্রচ্ছম আমিা গীো-পবথাধযায় চভন্ন মহাভািচ্ছেি অ যা য অংচ্ছশাস্ও কৃেদত্ত 

ধচ্ছমথাপচ্ছদশাস্ সদচখ্চ্ছে পাই। যচদ আমিা সদচখ্ সয, গীোয় সয অচভ ব ধমথ বযাখ্যাে হইয়াচ্ছে 

আি মহাভািচ্ছেি অ যা য অংচ্ছশাস্ কৃে সয ধমথ বযাখ্যা কচিচ্ছেচ্ছে , ইহাি মচ্ছধয একো 

আচ্ছে োহা হইচ্ছ  আমিা বচ চ্ছে পাচি সয, এই ধমথ কৃেপ্রর্ীে এবং কৃেপ্রিাচিেই বচ্ছি। 

মহাভািচ্ছেি ঐচেহাচসকো যচদ স্বীকাি কচি, আি যচদ সদচখ্ সয, মহাভািেকায় সয 
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ধমথবযখ্যা সয স্থাচ্ছ  স্থাচ্ছ  কৃচ্ছে আচ্ছিাপ কচিয়াচ্ছে , োহা সবথত্র এক প্রকৃচেি ধমথ, যচদ 

পু শ্চ সদচখ্ সয, সসই ধমথ প্রিচ ে ধমথ হইচ্ছে চভন্নপ্রকৃচেি ধমথ, েচ্ছব বচ ব, এই ধমথ 

কৃচ্ছেিই প্রিাচিে। আবাি যচদ সদচখ্ সয গীোয় সয ধমথ সচবিাচ্ছি এবং পূর্থোি সচহে 

বযাখ্যাে হইয়াচ্ছে, োহাি সচহে ঐ কৃেপ্রিাচিে ধচ্ছমথি সচ্ছঙ্গ ঐকয আচ্ছে, উহা োহািই 

আংচশাস্ক বযাখ্যা মাত্র, েচ্ছব বচ ব সয, গীচ্ছোক্ত ধমথ যথাথথই কৃেপ্রর্ীে বচ্ছি। 

এখ্  সদখ্া যাউক, কৃে এখ্াচ্ছ  সঞ্জয়চ্ছক চক বচ চ্ছেচ্ছে । 

“শুচি ও কুিুম্বপচিপা ক হইয়া সবদাধযয়  কিেঃ েীব যাপ  কচিচ্ছব, এইরূপ 

শাস্া্র ধরচ চদথষ্ট চবচধ চবদযমা  থাচকচ্ছ ও ব্রাহ্মর্গচ্ছর্ি  া া প্রকাি বুচে েচন্ময়া থাচ্ছক। সকহ 

কমথবশাস্েঃ সকহ বা কমথ পচিেযাগ কচিয়া একমাত্র সবদজ্ঞা  িািা সমাক্ষ  াভ হয়, এইরূপ 

স্বীকাি কচিয়া থাচ্ছক ; চকন্তু সযম  সভাে   া কচিচ্ছ  েৃচপ্ত াভ হয়  া, েদ্রূপ কমথা ুষ্ঠা  

 া কচিয়া সকব  সবদজ্ঞ হইচ্ছ  ব্রাহ্মর্গচ্ছর্ি কদাি সমাক্ষ াভ হয়  া। সয সমি চবদযা 

িািা কমথ সংসাধ  হইয়া থাচ্ছক, োহাই ি বেী; যাহাচ্ছে সকা  কমথা ুষ্ঠাচ্ছ ি চবচধ  াই, 

সস চবদযা চ োন্ত চ ষ্ফ । অেএব সযম  চপপাসােথ বযচক্তি ে  পা  কচিবামাত্র চপপাসা 

শাস্াচন্ত হয়, েদ্রূপ ইহকাচ্ছ  সয সক  কচ্ছমথি ি  প্রেযক্ষ হইয়া থাচ্ছক, োহািই অ ুষ্ঠা  

কিা কেথবয। সহ সঞ্জয়! কমথবশাস্েঃই এইরূপ চবচধ চবচহে হইয়াচ্ছে; সুেিাং কমথই 

সবথপ্রধা । সয বযচক্ত কমথ অচ্ছপক্ষা অ য সকা  চবষয়চ্ছক উৎকৃষ্ট চবচ্ছবি া কচিয়া থাচ্ছক, 

োহাি সমি কমথই চ ষ্ফ  হয়। 

“সদখ্, সদবগর্ কমথবচ্ছ  প্রভাবসম্পন্ন হইয়াচ্ছে ; সমীির্ কমথবচ্ছ  সেে সঞ্চির্ 

কচিচ্ছেচ্ছে ; চদবাকি কমথবচ্ছ  আ সযশূাস্ য হইয়া অচ্ছহািাত্র পচি্মর্ কচিচ্ছেচ্ছে ; িন্দ্রমা 

কমথবচ্ছ   ক্ষত্রমণ্ড ী-পচিবৃে হইয়া মাসাধথ উচদে হইচ্ছেচ্ছে , হুোশাস্  কমথবচ্ছ  

প্রোগচ্ছর্ি কমথসংসাধ  কচিয়া চ িবচেন্ন উত্তাপ প্রদা  কচিচ্ছেচ্ছে ; পৃচথবী কমথবচ্ছ  

চ োন্ত দুভথি ভাি অ ায়াচ্ছসই বহ  কচিচ্ছেচ্ছে ; সরােস্বেী সক  কমথবচ্ছ  প্রাচর্গচ্ছর্ি 

েৃচপ্তসাধ  কচিয়া সচ  িাচশাস্ ধাির্ কচিচ্ছেচ্ছে ; অচমেব শাস্া ী সদবিাে ইন্দ্র সদবগচ্ছর্ি 

মচ্ছধয প্রাধা য  াভ কচিবাি চ চমত্ত ব্রহ্মিচ্ছযথি অ ুষ্ঠা  কচিয়াচেচ্ছ  । চেচ  সসই কমথবচ্ছ  

দশাস্ চদক্ ও  চ্ছভামণ্ড  প্রচেধ্বচ ে কচিয়া বাচিবষথর্ কচিয়া থাচ্ছক  এবং অপ্রমত্তচিচ্ছত্ত 
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সভাগাচভ াষ চবসেথ  ও চপ্রয়বস্তু সমুদায় পচিেযাগ কচিয়া সশ্রষ্ঠত্ব াভ এবং দম, ক্ষমা, 

সমো, সেয ও ধমথ প্রচেপা  পূবথক সদবিােয অচধকাি কচিয়াচ্ছে । ভগবান্ বৃহস্পচে 

সমাচহে হইয়া ইচন্দ্রয়চ চ্ছিাধপূবথক ব্রহ্মিচ্ছযথি অ ুষ্ঠা  কচিয়াচেচ্ছ  ; এই চ চমত্ত চেচ  

সদবগচ্ছর্ি আিাযথপদ প্রাপ্ত হইয়াচ্ছে । রুদ্র, আচদেয, যম, কুচ্ছবি, গিবথ, যক্ষ, অপ্সি, 

চবশ্বাবসু ও  ক্ষত্রগর্ কমথপ্রভাচ্ছব চবিাচেে িচহয়াচ্ছে ; মহচষথগর্ ব্রহ্মচবদযা, ব্রহ্মিযথ ও 

অ যা য চক্রয়াক াচ্ছপি অ ুষ্ঠা  কচিয়া সশ্রষ্ঠত্ব াভ কচিয়াচ্ছে ।”  

কমথবাদ কৃচ্ছেি পূচ্ছবথও প্রিচ ে চে , চকন্তু সস প্রিচ ে মো ুসাচ্ছি পবচদক 

চক্রয়াকাণ্ডই কমথ। ম ুষযেীবচ্ছ ি সমি অ ুচ্ছষ্ঠয় কমথ, যাহাচ্ছক পাশ্চাচ্ছত্তযিা Duty, বচ্ছ  —

সস অচ্ছথথ সস প্রিচ ে ধচ্ছমথ “কমথ” শাস্ব্দ বযবহৃে হইে  া। গীোচ্ছেই আমিা সদচখ্, কমথ 

শাস্চ্ছব্দি পূবথপ্রিচ ে অথথ পচিবচেথে হইয়া, যাহা কেথবয, যাহা অ ুচ্ছষ্ঠয়, যাহা Duty, 

সাধাির্েঃ োহাই কমথ  াম প্রাপ্ত হইয়াচ্ছে। আি এইখ্াচ্ছ  হইচ্ছেচ্ছে। ভাষাগে চবচ্ছশাস্ষ 

প্রচ্ছভদ আচ্ছে—চকন্তু মমথাথথ এক। এখ্াচ্ছ  চযচ  বক্তা, গীোচ্ছেও চেচ ই প্রকৃে বক্তা, এ 

কথা স্বীকাি কিা যাইচ্ছে পাচ্ছি। 

অ ুচ্ছষ্ঠয় কচ্ছমথি যথাচবচহে চ বথাচ্ছহি অথথাৎ চিউচিি সম্পাদচ্ছ ি  ামান্তি 

স্বধমথপা  । গীোি প্রথচ্ছমই শ্রীকৃে স্বধমথপা চ্ছ  অেুথ চ্ছক উপচদষ্ট কচিচ্ছেচ্ছে । 

এখ্াচ্ছ ও কৃে সসই স্বধমথপা চ্ছ ি উপচ্ছদশাস্ চদচ্ছেচ্ছে । যথা, 

“সহ সঞ্জয়! েুচম চক চ চমত্ত ব্রাহ্মর্, ক্ষচত্রয় ও পবশাস্য প্রভৃচে সক  স াচ্ছকি ধমথ 

সচবচ্ছশাস্ষ জ্ঞাে হইয়াও সক িবগচ্ছর্ি চহেসাধ  মা চ্ছস পাণ্ডবচদচ্ছগি চ গ্রহ সিষ্টা কচিচ্ছেে? 

ধমথিাে যুচধচষ্ঠি সবদজ্ঞ, অশ্বচ্ছমধ ও িােসূয়চ্ছজ্ঞি অ ুষ্ঠা কেথা। যুেচবদযায় পািদশাস্থী এবং 

হিযশ্বিথিা চ্ছ  সুচ পুর্। এক্ষচ্ছর্ যচদ পাণ্ডচ্ছবিা সক িবগচ্ছর্ি প্রার্চহংসা  া কচিয়া 

ভীমচ্ছস চ্ছক সান্ত্ব া কিেঃ িােয াচ্ছভি অ য সকা  উপায় অবধাির্ কচিচ্ছে পাচ্ছি , 

োহা হইচ্ছ  ধমথিক্ষা ও পুর্যকচ্ছমথি অ ুষ্ঠা  হয়। অথবা ইৌঁহািা যচদ ক্ষচত্রয়ধমথ 

প্রচেপা  পূবথক স্বকমথ সংসাধ  কচিয়া দুিদৃষ্টবশাস্েঃ মৃেুযমুচ্ছখ্ চ পচেে হ , োহাও 

প্রশাস্ি। সবাধ হয়, েুচম সচিসংস্থাপ ই সশ্রয়সাধ  চবচ্ছবি া কচিচ্ছে; চকন্তু চেজ্ঞাসা কচি, 
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ক্ষচত্রয়চদচ্ছগি যুচ্ছে ধমথিক্ষা হয়, চক যুে  া কচিচ্ছ  ধমথিক্ষা হয়? ইহাি মচ্ছধয যাহা সশ্রষ্ঠ 

বচ য়া চবচ্ছবি া কচিচ্ছব, আচম োহািই অ ুষ্ঠা  কচিব।” 

োি পি শ্রীকৃে িেুবথচ্ছর্ি ধমথকথচ্ছ  প্রবৃত্ত হইচ্ছ  । গীোি অষ্টাদশাস্ অধযাচ্ছয় ব্রাহ্মর্, 

ক্ষচত্রয়, পবশাস্য, শূাস্চ্ছদ্রি সযরূপ ধমথ কচথে হইয়াচ্ছে—এখ্াচ্ছ ও চিক সসইরূপ। এইরূপ 

মহাভািচ্ছে অ যত্রও ভূচি ভূচি প্রমার্ পাওয়া যায় সয, গীচ্ছোক্ত ধমথ, এবং মহাভািচ্ছেি 

অ যত্র কচথে কৃচ্ছোক্ত ধমথ এক। অেএব গীচ্ছোক্ত ধমথ সয কৃচ্ছোক্ত ধমথ—সস ধমথ সয 

সকব  কৃচ্ছেি  াচ্ছম পচিচিে, এম   চ্ছহ—যথাথথই কৃেপ্রর্ীে ধমথ, ইহা এক প্রকাি চসে। 

কৃে সঞ্জয়চ্ছক আিও অচ্ছ ক কথা বচ চ্ছ  । োহাি দুই একিা কথা উেৃে কচিব। 

ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছগি চবচ্ছবি ায় পিিােযাপহির্ অচ্ছপক্ষা সগ িচ্ছবি কমথ চকেুই  াই। 

উহাি  াম “Conquest,” “Glory,” “Extension of Empire” ইেযাচদ ইেযাচদ। সযম  

ইংচ্ছিচেচ্ছে, ইউচ্ছিাপীয় অ যা য ভাষাচ্ছেও চিক সসইরূপ পিিােযাপহিচ্ছর্ি গুর্া ুবাদ। 

শুধু এক “Glorie” শাস্চ্ছব্দি সমাচ্ছহ মুগ্ধ হইয়া প্রুচষয়াি চিেীয় সেড্রীক ীক চে  বাি ইউচ্ছিাচ্ছপ 

সমিা   জ্বাচ য়া  ক্ষ  ক্ষ ম ুচ্ছষযি সবথ াচ্ছশাস্ি কাির্ হইয়াচেচ্ছ  । ঈদৃশাস্ রুচধিচপপাসু 

িাক্ষস চভন্ন অ য বযচক্তি সহচ্ছেই সবাধ হয় সয, এইরূপ “Glorie” ও েস্কিোচ্ছে প্রচ্ছভদ 

আি চকেুই  াই—সকব  পিিােযাপহািক বে সিাি, অ য সিাি সোি সিাি।[ 2] চকন্তু এ 

কথািা ব া বে দায়, সক   া, চদচিেচ্ছয়ি এম ই একিা সমাহ আচ্ছে সয, আযথ 

ক্ষচত্রচ্ছয়িাও মুগ্ধ হইয়া অচ্ছ ক সময় ধমথাধমথ ভুচ য়া যাইচ্ছে । ইউচ্ছিাচ্ছপ সকব  

Diogenes মহাবীি আচ্ছ কেণ্ডিচ্ছক বচ য়াচেচ্ছ  , “েুচম এক ে  বে দসুয মাত্র।” 

ভািেবচ্ছষথও শ্রীকৃে পিিােযচ্ছ া ুপ িাোচদগচ্ছক োই বচ চ্ছেচ্ছে ,—োৌঁহাি মচ্ছে সোি 

সিাি  ুকাইয়া িুচি কচ্ছি, বে সিাি প্রকাচ্ছশাস্য িুচি কচ্ছি। চেচ  বচ চ্ছেচ্ছে , 

“েস্কি দৃশাস্য বা অদৃশাস্য হইয়া হিাৎ সয সবথস্ব অপহির্ কচ্ছি, উভয়ই চ ি ীয়। 

সুেিাং দুচ্ছযথাধচ্ছ ি কাযথও একপ্রকাি েস্কিকাযথ বচ য়া প্রচেপন্ন কিা যাইচ্ছে পাচ্ছি।” 

এই েস্কিচদচ্ছগি হাে হইচ্ছে চ েস্ব িক্ষা কিাচ্ছক কৃে পিম ধমথ চবচ্ছবি া কচ্ছি । 

আধুচ ক  ীচেজ্ঞচদচ্ছগিও সসই মে। সোি সিাচ্ছিি হাে হইচ্ছে চ েস্ব িক্ষাি ইংচ্ছিচে  াম 

Justice; বে সিাচ্ছিি হাে হইচ্ছে চ েস্ব িক্ষাি  াম Patriotism। উভচ্ছয়িই সদশাস্ীয়  াম 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (পঞ্চম খণ্ড) ।         প্রবন্ধ 

 14 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

স্বধমথপা  । কৃে বচ েচ্ছে , “এই চবষচ্ছয়ি ে য প্রার্ পযথন্ত পচিেযাগ কচিচ্ছে হয়, 

োহাও শ্লাঘ ীয়, েথাচপ পপেৃক িাচ্ছেযি পু রুোিচ্ছর্ চবমুখ্ হওয়া সকা  ক্রচ্ছমই উচিে 

 চ্ছহ।” 

কৃে সঞ্জচ্ছয়ি ধচ্ছমথি ভণ্ডাচম শুচ য়া সঞ্জয়চ্ছক চকেু সঙ্গে চেিস্কািও কচিচ্ছ  । 

বচ চ্ছ  , “েুচম এক্ষচ্ছর্ িাো যুচধচষ্ঠিচ্ছক ধচ্ছমথাপচ্ছদশাস্ প্রদা  কচিচ্ছে অচভ াষী হইয়াে, 

চকন্তু েৎকাচ্ছ  (যখ্  দুঃশাস্াস  সভামচ্ছধয সদ্র পদীি উপি অশ্রাবয অেযািাি কচ্ছি) 

সভামচ্ছধয দুঃশাস্াস চ্ছক ধচ্ছমথাপচ্ছদশাস্ প্রদা  কি  াই।” কৃে সিিািি চপ্রয়বাদী, চকন্তু 

চপ্রয়বাদী, চকন্তু যথাথথ সদাষকীেথ কাচ্ছ  বে স্পষ্টবক্তা। সেযই সবথকাচ্ছ  োৌঁহাি চ কি 

চপ্রয়। 

সঞ্জয়চ্ছক চেিস্কাি কচিয়া, শ্রীকৃে প্রকাশাস্ কচিচ্ছ   সয, উভয় পচ্ছক্ষি চহে সাধ াথথ 

স্বয়ং হচি া  গচ্ছি গম  কচিচ্ছব । বচ চ্ছ  , “যাহাচ্ছে পাণ্ডবগচ্ছর্ি অথথহাচ   া হয়, এবং 

সক িচ্ছবিাও সচি সংস্থাপচ্ছ  সম্মে হ , এক্ষচ্ছর্ েচিষচ্ছয় চবচ্ছশাস্ষ যত্ন কচিচ্ছে হইচ্ছব। োহা 

হইচ্ছ , সুমহৎ পুর্যকচ্ছমথি অ ুষ্ঠা  হয়, এবং সক িবগর্ও মৃেুযপাশাস্ হইচ্ছে চবমুক্ত হইচ্ছে 

পাচ্ছি ।” 

স াচ্ছকি চহোথথ, অসংখ্য ম ুচ্ছষযি প্রার্িক্ষাথথ, সক িচ্ছবিও িক্ষাথথ, কৃে এই দুষ্কি 

কচ্ছমথ স্বয়ং উপযািক হইয়া প্রবৃত্ত হইচ্ছ  । ম ুষযশাস্চক্তচ্ছে দুষ্কি কমথ, সক   া, এক্ষচ্ছর্ 

পাণ্ডচ্ছবিা োৌঁহাচ্ছক বির্ কচিয়াচ্ছে; এে য সক িচ্ছবিা োৌঁহাি সচ্ছঙ্গ শাস্রুবৎ বযবহাি 

কচিবাি অচধকাি প্রাপ্ত হইয়াচ্ছে। চকন্তু স াকচহোথথ চেচ  চ ি্র ধর হইয়া শাস্রুপুিীমচ্ছধয 

প্রচ্ছবশাস্ কিাই সশ্রয় চবচ্ছবি া কচিচ্ছ  । 

  

———————— 

1 চবপচ্ছক্ষিাও সয এক্ষচ্ছর্ কৃচ্ছেি সবথপ্রাধা য স্বীকাি কচিচ্ছে , োহাি অচ্ছ ক প্রমার্ 

উচ্ছদযাগপচ্ছবথ পাওয়া যায়। ধৃেিাে পাণ্ডচদচ্ছগি অ যা য সহাচ্ছয়ি  াচ্ছমাচ্ছেখ্ কচিয়া 

পচিচ্ছশাস্চ্ছষ বচ য়াচেচ্ছ  , “বৃচেচসংহ কৃে যাৌঁহাচদচ্ছগি সহায়, োৌঁহাচদচ্ছগি প্রোপ সহয 

কিা কাহাি সাধয?” (২১ অধযায়) পু শ্চ বচ চ্ছেচ্ছে , “সসই কৃে এক্ষচ্ছর্ পাণ্ডবচদগচ্ছক 

িক্ষা কচিচ্ছেচ্ছে । সকান্ শাস্রু চবেয়াচভ াষী হইয়া পিিথযুচ্ছে োৌঁহাি সম্মুখ্ী  হইচ্ছব? সহ 
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সঞ্জয়! কৃে পাণ্ডবাথথ সযরূপ পিাক্রম প্রকাশাস্ কচ্ছি , োহা আচম শ্রবর্ কচিয়াচে। োৌঁহাি 

কাযথ অ ুক্ষর্ স্মির্ কিেঃ আচম শাস্াচন্ত াচ্ছভ বচঞ্চে হইয়াচে; কৃে যাৌঁহাচদচ্ছগি অগ্রর্ী, 

সকান্ বযচক্ত োৌঁহাচদচ্ছগি প্রোপ সহয কচিচ্ছে সমথথ হইচ্ছব? কৃে অেুথচ্ছ ি সািথয স্বীকাি 

কচিয়াচ্ছে  শুচ য়া ভচ্ছয় আমাি হৃদয় কচম্পে হইচ্ছেচ্ছে।” আি এক স্থাচ্ছ  ধৃেিাে 

বচ চ্ছেচ্ছে  চকন্তু “সকশাস্বও অধৃষয, স াকত্রচ্ছয়ি অচধপচে এবং মহাত্ম্া। চযচ  সবথচ্ছ াচ্ছক 

একমাত্র বচ্ছির্য, সকান্ ম ুষয োৌঁহাি সম্মুচ্ছখ্ অবস্থা  কচিচ্ছব?” এইরূপ অচ্ছ ক কথা 

আচ্ছে। 

2 েচ্ছব সযখ্াচ্ছ  সকব  পচ্ছিাপকািাথথ পচ্ছিি িােয হিগে কিা যায়, সসখ্াচ্ছ   াচক 

চভন্ন কথা হইচ্ছে পাচ্ছি। সসরূপ কাচ্ছযথি চবিাচ্ছি আচম সক্ষম  চহ-চ্ছক   া, িাে ীচেজ্ঞ 

 চহ। 
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েৃেীয় পরিট্ছেদ—যো সরন্ধ 

  

এইখ্াচ্ছ  সঞ্জয়যা -পবথাধযায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যা -পবথাধযাচ্ছয় সশাস্ষ ভাচ্ছগ সদখ্া যায়, 

কৃে হচি া যাইচ্ছে প্রচেশ্রুে হইচ্ছ  , এবং বািচবক োহাি পচ্ছিই চেচ  হচি ায় গম  

কচিচ্ছ   বচ্ছি। চকন্তু সঞ্জয়যা -পবথাধযায় ও ভগবদ যা -পবথাধযাচ্ছয়ি মচ্ছধয আি চে চি 

পবথাধযায় আচ্ছে; “প্রোগি”, “স ৎসুোে”, এবং “যা সচি”। প্রথম দুইচি প্রচক্ষপ্ত, 

েচিষচ্ছয় সকা  সচ্ছিহ  াই। উহাচ্ছে মহাভািচ্ছেি কথাও চকেুই  াই—অচে উৎকৃষ্ট ধমথ ও 

 ীচেকথা আচ্ছে। কৃচ্ছেি সকা  কথাই  াই, সুেিাং ঐ দুই পবথাধযাচ্ছয় আমাচ্ছদি সকা  

প্রচ্ছয়াে   াই। 

যা সচি-পবথাধযাচ্ছয় সঞ্জয় হচি ায় চিচিয়া আচসয়া ধৃেিােচ্ছক যাহা বচ চ্ছ  , এবং 

েচ্ছ্রবচ্ছর্ ধৃেিাে দুচ্ছযথাধ  এবং অ যা য সক িবগচ্ছর্ সয বাদা ুবাদ হই , োহাই কচথে 

আচ্ছে। বক্তৃো সক  অচে দীঘথ, পু রুচক্তি অেযন্ত বাহু যচবচশাস্ষ্ট এবং অচ্ছ ক সমচ্ছয় 

চ ষ্প্রচ্ছয়াে ীয়। কৃচ্ছেি প্রসঙ্গ, ইহাি দুই স্থাচ্ছ  আচ্ছে। 

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশাস্ত্তম অধযাচ্ছয়। ধৃেিাে অচেচবিাচ্ছি অেুথ বাকয সঞ্জয়—মুচ্ছখ্ শুচ য়া, 

আবাি হিাৎ সঞ্জয়চ্ছক চেজ্ঞাসা কচিচ্ছেচ্ছে , “বাসুচ্ছদব ও ধ ঞ্জয় যাহা কচহয়াচ্ছে , োহা 

শ্রবর্ কচিবাি চ চমত্ত উৎসুক হইয়াচে, অেএব োহাই কীেথ  কি।” 

েদুত্তচ্ছি, সঞ্জয়, সভােচ্ছ  সয সক  কথাবােথা হইয়াচে , োহাি চকেুই  া বচ য়া, 

এক আষাচ্ছে গ উগ আিে কচিচ্ছ  । বচ চ্ছ   সয, চেচ  পাচিচপ পাচিচপ,—অথথাৎ সিাচ্ছিি 

মে; পাণ্ডবচদচ্ছগি অন্তঃপুিমচ্ছধয অচভম ুয প্রভৃচেিও অগময স্থাচ্ছ  গম  কচিয়া 

কৃোেুথচ্ছ ি সাক্ষাৎকাি  াভ কচ্ছি । সদচ্ছখ্ , কৃোেুথ  মদ খ্াইয়া উন্মত্ত। অেুথ , সদ্র পদী 

ও সেযভামাি পাচ্ছয়ি উপি পা চদয়া বচসয়া আচ্ছে । কথাবােথা  ূে  চকেুই হই   া। 

কৃে সকব  চকেু দচ্ছেি কথা বচ চ্ছ  ,—বচ চ্ছ  , “আচম যখ্  সহায়, েখ্  অেুথ  

সক চ্ছক মাচিয়া সিচ চ্ছব।” 
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োি পি অেুথ  চক বচ চ্ছ  , সস কথা এখ্াচ্ছ  আি চকেু  াই, অথি ধৃেিাে োহা 

শুচ চ্ছে িাচহয়াচেচ্ছ  । অষ্টপঞ্চাশাস্ত্তম অধযাচ্ছয়ি সশাস্চ্ছষ আচ্ছে, “অ ন্তি মহাবীি চকিীিী 

োৌঁহাি (কৃচ্ছেি) বাকয সক  শুচ য়া স ামহষথর্ বি  প্রচ্ছয়াগ কচিচ্ছে  াচগচ্ছ  ।” এই 

কথায় পািচ্ছকি এম  মচ্ছ  হইচ্ছব সয, বুচঝ ঊ ষচষ্টেম অধযাচ্ছয় অেুথ  যাহা বচ চ্ছ  , 

োহাই কচথে হইচ্ছেচ্ছে। সস চদক্ চদয়া ঊ ষচষ্টেম অধযায় যায়  াই। ঊ ষচষ্টেম অধযাচ্ছয় 

ধৃেিাে দুচ্ছযথাধ চ্ছক চকেু অ ুচ্ছযাগ কচিয়া সচি স্থাপ  কচিচ্ছে বচ চ্ছ  । ষচষ্টেম অধযাচ্ছয় 

দুচ্ছযথাধ  প্রেুযত্তচ্ছি বাপচ্ছক চকন্তু কো কো শু াইয়া চদ । একষচষ্টেম অধযাচ্ছয় কর্থ 

আচসয়া মাচ্ছঝ পচেয়া বক্তৃো কচিচ্ছ  । ভীে োৌঁহাচ্ছক উত্তম মধযম িকম শু াইচ্ছ  । 

কসর্থ ভীচ্ছে বাচধয়া সগ । চিষচষ্টেচ্ছম দুচ্ছযথাধচ্ছ  ভীচ্ছে বা চধয়া সগ । চত্রষচষ্টেচ্ছম ভীচ্ছেি 

বক্তৃো। িেুঃষচষ্টেচ্ছম বাপ সবিায় আবাি বাচধ । পচ্ছি, এে কাচ্ছ ি পি আবাি হিাৎ 

ধৃেিাে চেজ্ঞাসা কচিচ্ছ   সয, অেুথ  চক বচ চ্ছ  ? েখ্  সঞ্জয় সসই অষ্টপঞ্চাশাস্েম 

অধযাচ্ছয়ি চেন্ন সূত্র সযাো চদয়া অেুথ বাকয বচ চ্ছে  াচগচ্ছ  । সবাধ কচি, সকা  পািচ্ছকিই 

এখ্  সংশাস্য়  াই সয, ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধযায়গুচ  প্রচক্ষপ্ত। এই কয় অধযাচ্ছয় 

মহাভািচ্ছেি চক্রয়া এক পদও অগ্রসি হইচ্ছেচ্ছে  া। এই অধযায়গুচ  বে স্পষ্টেঃ প্রচক্ষপ্ত 

বচ য়া ইহাি উচ্ছেখ্ কচি াম। 

সয সক  কািচ্ছর্ এই েয় অধযায়চ্ছক প্রচক্ষপ্ত ব া যাইচ্ছে পাচ্ছি, অষ্টপঞ্চাশাস্ত্তম 

অধযায়চ্ছকও সসই কািচ্ছর্ প্রচক্ষপ্ত ব া যাইচ্ছে পাচ্ছি—পিবেথী এই অধযায়গুচ  প্রচক্ষচ্ছপ্তি 

উপি প্রচক্ষপ্ত। অষ্টপঞ্চাশাস্ত্তম অধযায় সম্বচ্ছি আিও ব া যাইচ্ছে পাচ্ছি সয, ইহা সকব  

অপ্রাসচঙ্গক এবং অস ংগ্ন এম   চ্ছহ, পূচ্ছবথাক্ত কৃেবাচ্ছকযি সমূ্পর্থ চবচ্ছিাধী। এই সক  

বৃত্তাচ্ছন্তি চকেু মাত্র প্রসঙ্গ অ ুক্রমচর্কাধযাচ্ছয় বা পবথসংগ্রহাধযাচ্ছয়  াই। সবাধ হয়, সকা  

িচসক স খ্ক, অসুিচ পাে  সশাস্ চি এবং সুিচ পাচে ী সুিা, উভচ্ছয়িই ভক্ত; একত্র উভয় 

উপাসযচ্ছক সদচখ্বাি ে য অষ্টপঞ্চাশাস্ত্তম অধযায়চি প্রচক্ষপ্ত কচিয়াচ্ছে ।  

যা সচি-পবথাধযাচ্ছয় এই সগ  কৃেসম্বিীয় প্রথম প্রসঙ্গ। চিেীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষচষ্টেম 

হইচ্ছে সপ্তচেেম পযথন্ত িাচি অধযাচ্ছয়। এখ্াচ্ছ  সঞ্জয় ধৃেিাচ্ছেি চেজ্ঞাসা মচ্ছে কৃচ্ছেি 

মচহমা কীেথ  কচিচ্ছেচ্ছে । সঞ্জয় এখ্াচ্ছ  পূচ্ছবথ যাৌঁহাচ্ছক মদযপাচ্ছ  উন্মত্ত বচ য়া বর্থ া 
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কচিয়াচেচ্ছ  , এক্ষচ্ছর্ োৌঁহাচ্ছকই েগদীশ্বি বচ য়া বর্থ া কচিচ্ছেচ্ছে । সবাধ হয় ইহাও 

প্রচক্ষপ্ত। প্রচক্ষপ্ত হউক  া হউক, ইহাচ্ছে আমাচ্ছদি সকা  প্রচ্ছয়াে   াই। যচদ অ য কািচ্ছর্ 

কৃচ্ছেি ঈশ্বিচ্ছত্ব আমাচ্ছদি চবশ্বাস থাচ্ছক, েচ্ছব সঞ্জয়বাচ্ছকয আমাচ্ছদি প্রচ্ছয়াে  চক? আি 

যচদ সস চবশ্বাস  া থাচ্ছক, েচ্ছব সঞ্জয়বাচ্ছকয এম  চকেু  াই সয, োহাি বচ্ছ  আমাচদচ্ছগি 

সস চবশ্বাস হইচ্ছে পাচ্ছি। অেএব সঞ্জয়বাচ্ছকযি সমাচ্ছ াি া আমাচ্ছদি চ ষ্প্রচ্ছয়াে ীয়। 

কৃচ্ছেি মা ুষ—িচিচ্ছত্রি সকা  কথাই োহাচ্ছে আমিা পাই  া। োহাই আমাচ্ছদি 

সমাচ্ছ ািয। 

এইখ্াচ্ছ  যা সচি পবথাধযায় সমাপ্ত হই । 
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চেুথথ পরিট্ছেদ—শ্রীকৃট্ষ্ণি হরি ো-যোত্রোি 

প্রিোব 

শ্রীকৃে, পূবথকৃে অঙ্গীকািা ুসাচ্ছি সচি স্থাপ াথথ সক িবচদচ্ছগি চ কি যাইচ্ছে প্রস্তুে 

হইচ্ছ  । গম কাচ্ছ  পাণ্ডচ্ছবিা ও সদ্র পদী, সকচ্ছ ই োৌঁহাচ্ছক চকেু চকেু বচ চ্ছ  । শ্রীকৃেও 

োৌঁহাচদচ্ছগি কথাি উত্তি চদচ্ছ  । এই সক  কচ্ছথাপকথ  অবশাস্য ঐচেহাচসক বচ য়া গ্রহর্ 

কিা যায়  া। েচ্ছব কচব ও ইচেহাসচ্ছবত্তা সয সক  কথা কৃচ্ছেি মুচ্ছখ্ ব াইয়াচ্ছে , োহাি 

িািা বুঝা যায় সয, কৃচ্ছেি পচিিয় চেচ  অবগে চেচ্ছ  । ঐ সক  বক্তৃো হইচ্ছে আমিা 

চকেু চকেু উেৃে কচিব। 

যুচধচষ্ঠচ্ছিি কথাি উত্তচ্ছি কৃে এক স্থাচ্ছ  বচ চ্ছেচ্ছে , “সহ মহািাে, ব্রহ্মিযথাচদ 

ক্ষচত্রচ্ছয়ি পচ্ছক্ষ চবচ্ছধয়  চ্ছহ। সমুদায় আশ্রমীিা ক্ষচত্রচ্ছয়ি পভক্ষািির্ চ চ্ছষধ কচিয়া 

থাচ্ছক । চবধাো সংগ্রাচ্ছম েয় াভ বা প্রার্পচিেযাগ ক্ষচত্রচ্ছয়ি চ েযধমথ বচ য়া চ চ্ছদথশাস্ 

কচিয়াচ্ছে ; অেএব দী ো ক্ষচত্রচ্ছয়ি পচ্ছক্ষ চ োন্ত চ ি ীয়। সহ অিাচেচ পাে  

যুচধচষ্ঠি! আপচ  দী ো অব ম্ব  কচিচ্ছ , কখ্ ই স্বীয় অংশাস্  াভ কচিচ্ছে পাচিচ্ছব   া। 

অেএব চবক্রম প্রকাশাস্ কচিয়া শাস্রুগর্চ্ছক চব াশাস্ করু ।”  

গীোচ্ছেও অেুথ চ্ছক কৃে এইরূপ কথা বচ য়াচ্ছে  সদখ্া যায়। ইহা হইচ্ছে সয চসোচ্ছন্ত 

উপচস্থে হওয়া যায়, োহা পূচ্ছবথ বুঝা  চগয়াচ্ছে। পু শ্চ ভীচ্ছমি কথাি উত্তচ্ছি বচ চ্ছেচ্ছে , 

“ম ুষয পুরুষকাি পচিেযাগপূবথক সকব  পদব বা পদব পচিেযাগপূবথক সকব  পুরুষকাি 

অব ম্ব  কচিয়া েীব  ধাির্ কচিচ্ছে পাচ্ছি  া। সয বযচক্ত এইরূপ কৃেচ শ্চয় হইয়া কচ্ছমথ 

প্রবৃত্ত হয়, সস কমথ চসে  া হইচ্ছ  বযচথে বা কমথ চসে হইচ্ছ  সন্তুষ্ট হয়  া। 

গীোচ্ছেও এইরূপ উচক্ত আচ্ছে।* অেুথচ্ছ ি কথাি উত্তচ্ছি কৃে বচ চ্ছেচ্ছে , 
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“উবথি সক্ষচ্ছত্র যথাচ য়চ্ছম হ িা   বীেবপ াচদ কচিচ্ছ ও বষথা বযেীে কখ্ ই 

িচ্ছ াৎপচত্ত হয়  া। পুরুষ যচদ পুরুষকাি সহকাচ্ছি োহাচ্ছে ে  সসি  কচ্ছি, েথাচপ 

পদবপ্রভাচ্ছব উহা শুষ্ক হইচ্ছে পাচ্ছি। অেএব প্রািী  মহাত্ম্াগর্ পদব ও পুরুষকাি উভয় 

একত্র চমচ ে  া হইচ্ছ  কাযথচসচে হয়  া বচ য়া চস্থি কচিয়াচ্ছে । আচম যথাসাধয 

পুরুষকাি প্রকাশাস্ কচিচ্ছে পাচি; চকন্তু পদব কচ্ছমথি অ ুষ্ঠাচ্ছ  আমাি চকেুমাত্র ক্ষমো 

 াই।” 

এ কথাি উচ্ছেখ্ আমিা পূচ্ছবথ কচিয়াচে। কৃে এখ্াচ্ছ  সদবত্ব এচ্ছকবাচ্ছি অস্বীকাি 

কচিচ্ছ  । সক   া, চেচ  মা ুষী শাস্চক্তি িািা কমথসাধচ্ছ  প্রবৃত্ত। ঐশাস্ী শাস্চক্তি িািা 

কমথসাধ  ঈশ্বচ্ছিি অচভচ্ছপ্রে হইচ্ছ , অবোচ্ছিি সকা  প্রচ্ছয়াে  থাচ্ছক  া। 

অ যা য বক্তাি কথা সমাপ্ত হইচ্ছ , সদ্র পদী কৃেচ্ছক চকেু বচ চ্ছ  । োৌঁহাি বক্তৃোয় 

এম  একিা কথা আচ্ছে সয, ্র ধরীচ্ছ াচ্ছকি মুচ্ছখ্ োহা অচে চবস্ময়কি। চেচ  বচ চ্ছেচ্ছে — 

“অবধয বযচক্তচ্ছক বধ কচিচ্ছ  সয পাপ হয়, বধয বযচক্তচ্ছক বধ  া কচিচ্ছ ও সসই পাপ 

হইয়া থাচ্ছক।” 

এই উচক্ত ্র ধরীচ্ছ াচ্ছকি মুচ্ছখ্ চবস্ময়কি হইচ্ছ ও স্বীকাি কচিচ্ছে হইচ্ছব সয, বহু বৎসি 

পূচ্ছবথ বঙ্গদশাস্থচ্ছ  আচম সদ্র পদীিচিচ্ছত্রি সযরূপ পচিিয় চদয়াচে াম, োহাি সচ্ছঙ্গ এই 

বাচ্ছকযি অেযন্ত সুসঙ্গচে আচ্ছে। আি ্র ধরীচ্ছ াচ্ছকি মুচ্ছখ্ ভা  শু াক্  া শু াক্, ইহা সয 

প্রকৃে ধমথ, এবং কৃচ্ছেিও সয এই মে ইহাও আচম েিাসিবচ্ছধি সমাচ্ছ াি াকাচ্ছ  ও 

অ য সমচ্ছয় বুঝাইয়াচে। 

সদ্র পদীি এই বক্তৃোি উপসংহািকাচ্ছ  এক অপূবথ কচবত্ব-চ্ছক শাস্  আচ্ছে। োহা 

উেৃে কিা যাইচ্ছেচ্ছে। 

“অচসোপাঙ্গী ্রুপপদ চি ী এই কথা শুচ য়া কুচি াগ্র, পিম িমর্ীয়, 

সবথগিাচধবাচসে, সবথ ক্ষর্সম্পন্ন, মহাভুেগসদৃশাস্ সকশাস্ক াপ ধাির্ কচিয়া 

অশ্রুপূর্থচ্ছ ািচ্ছ  দী  য়চ্ছ  পু িায় কৃেচ্ছক কচহচ্ছে  াচগচ্ছ  , সহ ে াদথ ! দুিাত্ম্া 

দুঃশাস্াস  আমাি এই সকশাস্ আকষথর্ কচিয়াচে । শাস্রুগর্ সচিস্থাপচ্ছ ি মে প্রকাশাস্ কচিচ্ছ  

েুচম এই সকশাস্ক াপ স্মির্ কচিচ্ছব। ভীমােুথ  দীচ্ছ ি  যায় সচি স্থাপচ্ছ  কৃেসংক উগ 
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হইয়াচ্ছে ; োহাচ্ছে আমাি চকেুমাত্র ক্ষচে  াই, আমাি বৃে চপো মহািথ পুত্রগর্ 

সমচভবযাহাচ্ছি শাস্রুগচ্ছর্ি সচহে সংগ্রাম কচিচ্ছব , আমাি মহাব  পিাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র 

অচভম ুযচ্ছি পুিস্কৃে কচিয়া সক িবগর্চ্ছক সংহাি কচিচ্ছব। দুিাত্ম্া দুঃশাস্াসচ্ছ ি শাস্যাম  বাহু 

চেন্ন, ধিােচ্ছ  চ পচেে ও পাংশু ুচিে  া সদচখ্চ্ছ  আমাি শাস্াচন্ত াচ্ছভি সোব া 

সকাথায়? আচম হৃদয়চ্ছক্ষচ্ছত্র প্রদীপ্ত পাবচ্ছকি  যায় সক্রাধ স্থাপ  পূবথক ত্রচ্ছয়াদশাস্ বৎসি 

প্রেীক্ষা কচিয়াচে। এক্ষচ্ছর্ সসই ত্রচ্ছয়াদশাস্ বৎসি অচেক্রান্ত হইয়াচ্ছে, েথাচপ োহা 

উপশাস্চমে হইবাি চকেুমাত্র উপায় সদচখ্চ্ছেচে  া; আচে আবাি ধমথপথাব ম্বী বৃচ্ছকাদচ্ছিি 

বাকযশাস্চ্ছ য আমাি হৃদয় চবদীর্থ হইচ্ছেচ্ছে। 

“চ চবেচ েচম্ব ী আয়েচ্ছ াি া কৃো এই কথা কচহয়া বাষ্পগদ্গদস্বচ্ছি 

কচম্পেকচ্ছ বচ্ছি ক্রি  কচিচ্ছে  াচগচ্ছ  , দ্রবীভূে হুোশাস্চ্ছ ি  যায় অেুযে স ত্রেচ্ছ  

োৌঁহাি ি যুগ  অচভচষক্ত হইচ্ছে  াচগ । েখ্  মহাবাহু বাসুচ্ছদব োৌঁহাচ্ছি সান্ত্ব া কিেঃ 

কচহচ্ছে  াচগচ্ছ  , সহ কৃচ্ছে! েুচম অচে অ উগ চদ  মচ্ছধযই সক িব মচহ াগর্চ্ছক সিাদ  

কচিচ্ছে সদচখ্চ্ছব। েুচম সযম  সিাদ  কচিচ্ছেে, কুরুকু কাচম ীিাও োহাচ্ছদি জ্ঞাচে 

বািবগর্ চ হে হইচ্ছ  এইরূপ সিাদ  কচিচ্ছব। আচম যুচধচষ্ঠচ্ছিি চ চ্ছয়াগা ুসাচ্ছি ভীমােুথ  

 কু  সহচ্ছদব সমচভবযাহাচ্ছি সক িবগচ্ছর্ি বধসাধচ্ছ  প্রবৃত্ত হইব। ধৃেিােে য়গর্ 

কা চ্ছপ্রচিচ্ছেি  যায় আমাি বাচ্ছকয অ াদি প্রকাশাস্ কচিচ্ছ  অচিিাৎ চ হে ও শৃাস্গা  

কুক্কুচ্ছিি ভক্ষয হইয়া ধিােচ্ছ  শাস্য়  কচিচ্ছব। যচদ চহমবান্ প্রিচ ে, সমচদ ী উৎচক্ষপ্ত ও 

আকাশাস্মণ্ড   ক্ষৎসমূচ্ছহি সচহে চ পচেে হয়, েথাচপ আমাি বাকয চমথযা হইচ্ছব  া। সহ 

কৃচ্ছে! বাষ্প সংবির্ কি, আচম সোমাচ্ছি যথাথথ কচহচ্ছেচে, েুচম অচিিকা  মচ্ছধযই স্বীয় 

পচেগর্চ্ছক শাস্রু সংহাি কচিয়া িােয াভ কচিচ্ছে সদচখ্চ্ছব।” 

এই উচক্ত সশাস্াচর্েচপপাসুি চহংসাপ্রবৃচত্তেচ ে বা কু্রচ্ছেি সক্রাধাচভবযচক্ত  চ্ছহ। চযচ  

সবথত্রগামী সবথকা বযাপী বুচেি প্রভাচ্ছব, ভচবষযচ্ছে যাহা হইচ্ছব, োহা স্পষ্ট 

সদচখ্চ্ছেচেচ্ছ  , োৌঁহাি ভচবষযদুচক্ত মাত্র। কৃে চব ক্ষর্ োচ চ্ছে  সয, দুচ্ছযথাধ  িােযাংশাস্ 

প্রেযপথর্পূবথক সচি স্থাপ  কচিে কদাচপ সম্মে হইচ্ছব  া। ইহা োচ য়াও সয চেচ  

সচিস্থাপ াথথ সক িব-সভায় গমচ্ছ ি ে য উচ্ছদযাগী, োহাি কাির্ এই সয, যাহা অ ুচ্ছষ্ঠয়, 
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োহা চসে হউক বা  া হউক, কচিচ্ছে হইচ্ছব। চসচে ও অচসচে েু য জ্ঞা  কচিচ্ছে হইচ্ছব। 

ইহাই োৌঁহাি মুখ্চবচ গথে গীচ্ছোক্ত অমৃেময় ধমথ। চেচ  চ চ্ছেই অেুথ চ্ছক চশাস্খ্াইয়াচ্ছে  

সয, 

চসেযচসচ্ছেযাঃ সচ্ছমা ভূত্ম্া সমত্ম্ং সযাগ উিযচ্ছে। 

সসই  ীচেি বশাস্বেথী হইয়া, আদশাস্থচ্ছযাগী ভচবষযৎ োচ য়াও সচিস্থাপচ্ছ ি সিষ্টায় 

সক িব-সভায় িচ চ্ছ  । 

  

————-  

* চসেযচসচ্ছেযাঃ সচ্ছমা ভূত্বা সমত্বং সযাগ উিযচ্ছে || ২ | |  ৪৮ 
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পঞ্চম পরিট্ছেদ—যোত্রো 

যাত্রাকাচ্ছ  শ্রীকৃচ্ছেি সমি বযবহািই ম ুচ্ছষযাপচ্ছযাগী এবং কাচ্ছ াচিে। চেচ  

“সিবেী  ক্ষত্রযুক্ত কাচেথকমাসীয় চদচ্ছ  পমত্র মুহূচ্ছেথ সক িব-সভায় গম  কচিবাি বাস ায় 

সুচবশ্বি ব্রাহ্মর্গচ্ছর্ি মাঙ্গ য পুর্যচ চ্ছঘথাষ শ্রবর্ ও প্রােঃকৃেয সমাপ  পূবথক ্া  ও 

বস ভূষর্ পচিধা  কচিয়া সূযথ ও বচিি উপাস া কচিচ্ছ  ; এবং বৃষ াঙু্গ  দশাস্থ , 

ব্রাহ্মর্গর্চ্ছক অচভবাদ , অচগ্ন প্রদচক্ষর্ ও ক যার্কি দ্রবয সক  সিশাস্থ পূবথক” যাত্রা 

কচিচ্ছ  । 

শ্রীকৃে গীোয় সয ধমথ প্রিাচিে কচিয়াচ্ছে , োহাচ্ছে েৎকাচ্ছ  প্রব  কামযকমথপিায়র্ 

সয পবচদক ধমথ, োহাি চ িাবাদ আচ্ছে। চকন্তু োই বচ য়া চেচ  সবদপিায়র্ ব্রাহ্মর্গর্চ্ছক 

কখ্ ও অবমা  া কচিচ্ছে   া। চেচ  আদশাস্থ ম ুষয, এই ে য েৎকাচ্ছ  ব্রাহ্মর্চদচ্ছগি 

প্রচে সয বযবহাি উচিে চে , চেচ  োহাই কচিচ্ছে । েখ্ কাি ব্রাহ্মচ্ছর্িা চবিান্, 

জ্ঞা বান্, ধমথাত্ম্া, এবং অস্বাথথপি হইয়া সমাচ্ছেি মঙ্গ সাধচ্ছ  চ িে চেচ্ছ  , এে য 

অ য বচ্ছর্থি চ কি, পূো োৌঁহাচ্ছদি  যাযয প্রাপয। কৃেও সসই ে য োৌঁহাচদগচ্ছক 

উপযুক্তরূপ পূো কচিচ্ছে । উদাহির্স্বরূপ, পচথমচ্ছধয ঋচষগচ্ছর্ি সমাগচ্ছমি বর্থ া উেৃে 

কচিচ্ছেচে। 

“মহাবাহু সকশাস্ব এইরূচ্ছপ চকয়েূি গম  কচিয়া পচ্ছথি উভয় পাচ্ছশ্বথ ব্রহ্মচ্ছেচ্ছে 

োজ্ব যমা  কচেপয় মহচষথচ্ছি সিশাস্থ  কচিচ্ছ  । চেচ  োৌঁহাচদগচ্ছক সদচখ্বামাত্র অচেমাত্র 

বযগ্রোসহকাচ্ছি িথ হইচ্ছে অবেীর্থ হইয়া অচভবাদ পূবথক চেজ্ঞাসা কচিচ্ছ  , সহ 

মহচষথগর্ ! সমুদায় স াচ্ছকি কুশাস্ ? ধমথ উত্তমরূচ্ছপ অ ুচষ্ঠে হইচ্ছেচ্ছে? ক্ষচত্রয়াচদ বর্থত্রয় 

ব্রাহ্মর্গচ্ছর্ি শাস্াসচ্ছ  অবস্থা  কচিচ্ছেচ্ছে? আপ ািা সকাথায় চসে হইয়াচ্ছে ? সকাথায় 

যাইচ্ছে বাস া কচিচ্ছেচ্ছে ? আপ াচ্ছদি প্রচ্ছয়াে  চক? আমাচ্ছি আপ াচ্ছদি সকান্ কাযথ 

অ ুষ্ঠা  কচিচ্ছে হইচ্ছব? এবং আপ ািা চক চ চমত্ত ধির্ীেচ্ছ  অবেীর্থ হইয়াচ্ছে ? “েখ্  

মহাভাগ োমদগ্নয কৃেচ্ছক আচ ঙ্গ  কচিয়া কচহচ্ছ  , সহ মধুসূদ ! আমাচ্ছদি মচ্ছধয সকহ 
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সকহ সদবচষথ, সকহ সকহ বহুশ্রুে ব্রাহ্মর্, সকহ সকহ িােচষথ এবং সকহ সকহ েপস্বী। আমিা 

অচ্ছ ক বাি সদবাসুচ্ছিি সমাগম সদচখ্য়াচে; এক্ষচ্ছর্ সমুদায় ক্ষচত্রয়, সভাসদ ভূপচে ও 

আপ াচ্ছি অবচ্ছ াক  কচিবাি বাস ায় গম  কচিচ্ছেচে। আমিা সক িবসভামচ্ছধয 

আপ াি মুখ্চবচ গথে ধমথাথথযুক্ত বাকয শ্রবর্ কচিচ্ছে অচভ াষী হইয়াচে। সহ যাদবচ্ছশ্রষ্ঠ! 

ভীে, সদ্রার্, চবদুি প্রভৃচে মহাত্ম্াগর্ এবং আপচ  সয সেয ও চহেকি বাকয কচহচ্ছব , 

আমিা সসই সক  বাকয শ্রবচ্ছর্ চ োন্ত সক েূহ াক্রান্ত হইয়াচে। 

“এক্ষচ্ছর্ আপচ  সত্বচ্ছি কুরুিাচ্ছেয গম  করু ; আমিা েথায় আপ াচ্ছি সভামণ্ডচ্ছপ 

চদবয আসচ্ছ  আসী  ও সেেঃপ্রদীপ্ত সদচখ্য়া পু িায় আপ াি সচহে কচ্ছথাপকথ  

কচিব।” 

এখ্াচ্ছ  ইহাও বক্তবয সয, এই োমদগ্নয পিশুিাম কৃচ্ছেি সমসামচয়ক বচ য়া বচর্থে 

হইয়াচ্ছে । িামায়চ্ছর্ আবাি চেচ  িামিচ্ছন্দ্রি সমসামচয়ক বচ য়া বচর্থে হইয়াচ্ছে । অথি 

পুিাচ্ছর্ চেচ  িাম কৃে উভচ্ছয়িই পূবথগামী চবেুি অবোিান্তি বচ য়া খ্যাে। পুিাচ্ছর্ি 

দশাস্াবোিবাদ কে দূি সঙ্গে োহা আমিা গ্রন্থান্তচ্ছি চবিাি কচিব।  

এই হচি াযাত্রাি বর্থ ায় ো া যায় সয, কৃে চ চ্ছেও সাধাির্ প্রোি চ কচ্ছিও পূেয 

চেচ্ছ  । হচি াযাত্রাি বর্থ া আিও চকেু উেৃে কচি াম। 

“সদবকী ি  সবথশাস্সযপচিপূর্থ অচে িময সুখ্াস্পদ পিম পচবত্রশাস্াচ ভব  এবং অচে 

মচ্ছ াহি ও হৃদয়চ্ছোষর্ বহুচবধ গ্রামযপশু সিশাস্থ  কিেঃ চবচবধ পুি ও িােয অচেক্রম 

কচিচ্ছ  । কুরুকু সংিচক্ষে চ েযপ্রহৃষ্ট অ ুচিগ্ন বযস িচহে পুিবাচসগর্ কৃেচ্ছক দশাস্থ  

কচিবাি মা চ্ছস উপপ্লবয  গি হইচ্ছে পচথমচ্ছধয আগম  কচিয়া োৌঁহাি পথ প্রেীক্ষা 

কচিচ্ছে  াচগ । চকয়ৎক্ষর্ পচ্ছি মহাত্ম্া বাসুচ্ছদব সমাগে হইচ্ছ  োহািা চবধা া ুসাচ্ছি 

োৌঁহাি পূো কচিচ্ছে  াচগ । 

“এচদচ্ছক ভগবান্ মিীচিমা ী স্বীয় চকির্ো  পচিেযাগ কচিয়া স াচহে কচ্ছ বি 

ধাির্ কচিচ্ছ  অিাচেচ পাে  মধুসূদ  বৃকস্থচ্ছ  সমুপচস্থে হইয়া সত্বচ্ছি িথ হইচ্ছে 

অবেির্পূবথক যথাচবচধ সশাস্ ি সমাপ াচ্ছন্ত িথাশ্বচ্ছমািচ্ছ  আচ্ছদশাস্ কচিয়া সিযাি উপাস া 

কচিচ্ছে  াচগচ্ছ  । দারুক কৃচ্ছেি আজ্ঞা ুসাচ্ছি অশ্বগর্চ্ছক িথ হইচ্ছে মুক্ত কিেঃ 
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শাস্া্র ধরা ুসাচ্ছি োহাচ্ছদি পচিিযথা ও গাত্র হইচ্ছে সমুদায় সযাক্ত্রাচদ সমাি  কচিয়া 

োহাচদগচ্ছক পচিেযাগ কচি  মহাত্ম্া মধুসূদ  সিযা সমাপ াচ্ছন্ত স্বীয় সমচভবযাহাচ্ছি 

ে গর্চ্ছক কচহচ্ছ  , সহ পচিিািকবগথ! অদয যুচধচষ্ঠচ্ছিি কাযথা ুচ্ছিাচ্ছধ এই স্থাচ্ছ  িে ী 

অচেবাচহে কচিচ্ছে হইচ্ছব। েখ্  পচিিািকগর্ োৌঁহাি অচভপ্রায় অবগে হইয়া 

ক্ষর্কা মচ্ছধয পিমণ্ডপ চ মথার্ ও চবচবধ সুচমষ্ট অন্নপা  প্রস্তুে কচি । অ ন্তি সসই গ্রামস্থ 

স্বধমথাব ম্বী আযথ কু ী  ব্রাহ্মর্ সমুদায় অিাচেকু কা ান্তক মহাত্ম্া হৃষীচ্ছকচ্ছশাস্ি সমীচ্ছপ 

আগম পূবথক চবধা া ুসাচ্ছি োৌঁহাি পূো ও আশাস্ীবথাদ কচিয়া স্ব স্ব ভবচ্ছ  আ য়  কচিচ্ছে 

বাস া কচিচ্ছ  । ভগবান্ মধুসূদ  োৌঁহাচ্ছদি অচভপ্রাচ্ছয় সম্মে হইচ্ছ   এবং োৌঁহাচদগচ্ছক 

অিথ পূবথক োৌঁহাচ্ছদি ভবচ্ছ  গম  কচিয়া োৌঁহাচদচ্ছগি সমচভবযাহাচ্ছি পু িায় স্বীয় 

পিমণ্ডচ্ছপ আগম  কচিচ্ছ  । পচ্ছি সসই সমুদায় ব্রাহ্মর্গচ্ছর্ি সমচভবযাহাচ্ছি সুচমষ্ট 

দ্রবযোে সভাে  কচিয়া পিম সুচ্ছখ্ যাচম ী যাপ  কচিচ্ছ  । 

ইহা চ োন্তই মা ুষিচিত্র, চকন্তু আদশাস্থ ম ুচ্ছষযি িচিত্র।  

সদখ্া যাইচ্ছেচ্ছে সয, সদবো বচ য়া সকহ োৌঁহাচ্ছক পূো কচিচ্ছেচ্ছে, এম  কথা  াই। 

েচ্ছব সশ্রষ্ঠ ম ুষয সযরূপ পূো পাইবাি সোব া, োহাই চেচ  পাইচ্ছেচ্ছে , এবং আদশাস্থ 

ম ুচ্ছষযি স াচ্ছকি সচ্ছঙ্গ সযরূপ বযবহাি কিা সেব, চেচ  োহাই কচিচ্ছেচ্ছে । 
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ষষ্ঠ পরিট্ছেদ—হরি োয় প্রথম রদবস 

কৃে আচসচ্ছেচ্ছে  শুচ য়া, যুে ধৃেিাে োৌঁহাি অভযথথ া ও সম্মাচ্ছ ি ে য বে সবশাস্ী 

িকম উচ্ছদযাগ আিে কচিচ্ছ  ।  া ািত্নসমাকীর্থ সভা সক  চ মথার্ কিাইচ্ছ  , এবং 

োৌঁহাচ্ছক উপচ্ছ  ক  চদবাি ে য অচ্ছ ক হিযশ্বিথ, দাস, “অোোপেয শাস্েসংখ্যক 

দাসী,” সমষ, অশ্বেিী, মচর্মাচর্কয ইেযাচদ সংগ্রহ কচিচ্ছে  াচগচ্ছ  । 

চবদুি সদচখ্য়া শুচ য়া বচ চ্ছ  , “ভা , ভা । েুচম সযম  ধাচমথক, সেম ই বুচেমান্। 

চকন্তু িত্নাচদ চদয়া কৃেচ্ছক িকাইচ্ছে পাচিচ্ছব  া। চেচ  সয ে য আচসচ্ছেচ্ছে , োহা 

সম্পাদ  কি; োহা হইচ্ছ ই চেচ  সন্তুষ্ট হইচ্ছব —অথথপ্রচ্ছ াচভে হইয়া সোমাি বশাস্ 

হইচ্ছব   া।” 

ধৃেিাে ধূেথ, এবং চবদুি সি ; দুচ্ছযথাধ  দুই। চেচ  বচ চ্ছ  , “কৃে পূে ীয় বচ্ছি, 

চকন্তু োৌঁহাি পূো কিা হইচ্ছব  া। যুে ে োচেব  া; েচ্ছব োৌঁি সমাদচ্ছি কাে চক? স াচ্ছক 

মচ্ছ  কচিচ্ছব, আমিা ভচ্ছয়ই বা োৌঁহাি সখ্াশাস্াচ্ছমাদ কচিচ্ছেচে। আচম েদচ্ছপক্ষা সৎ পিামশাস্থ 

চস্থি কচিয়াচে। আমিা োৌঁহাচ্ছক বাৌঁচধয়া িাচখ্ব। পাণ্ডচ্ছবি ব  বুচে কৃে, কৃে আিক 

থাচকচ্ছ  পাণ্ডচ্ছবিা আমাি বশাস্ীভূে থাচকচ্ছব।” 

এই কথা শুচ য়া ধৃেিােও পুত্রচ্ছক চেিস্কাি কচিচ্ছে বাধয হইচ্ছ  । সক   া, কৃে 

দূে হইয়া আচসচ্ছেচ্ছে । কৃেভক্ত ভীে দুচ্ছযথাধ চ্ছক কেকগুচ্ছ া কিূচক্ত কচিয়া সভা 

হইচ্ছে উচিয়া সগচ্ছ  । 

 াগচিচ্ছকিা, এবং সক িচ্ছবিা বহু সম্মাচ্ছ ি সচহে কৃেচ্ছক কুরুসভায় আ ীে 

কচিচ্ছ  । োৌঁহাি ে য সয সক  সভা চ চমথে ও িত্নোে িচক্ষে হইয়াচে , চেচ  েৎপ্রচে 

দৃচষ্টপােও কচিচ্ছ    া। চেচ  ধৃেিােভবচ্ছ  গম  কচিয়া কুরুসভায় উপচ্ছবশাস্ পূবথক, সয 

সযম  সযাগয, োহাি সচ্ছঙ্গ সসইরূপ সৎসোষর্ কচিচ্ছ  । পচ্ছি সসই িােপ্রাসাদ পচিেযাগ 

কচিয়া দী বিু এক দী ভবচ্ছ  িচ চ্ছ  । 
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চবদুি, ধৃেিাচ্ছেি এক িকম ভাই। উভচ্ছয়িই বযাসচ্ছদচ্ছবি ঔিচ্ছস েন্ম। চকন্তু ধৃেিাে 

িাো চবচিত্রবীচ্ছযথি সক্ষত্রে পুত্র; চবদুি োহা  চ্ছহ। চেচ , চবচিত্রবীচ্ছযথি দাসী এক পবশাস্যাি 

গচ্ছভথ েচন্ময়াচেচ্ছ  । োৌঁহাচ্ছক চবচিত্রবীচ্ছযথি সক্ষত্রে ধচিচ্ছ ও, োৌঁহাি োচে চ র্থয় হয়  া। 

সক   া, ব্রাহ্মচ্ছর্ি ঔিচ্ছস, ক্ষচত্রচ্ছয়ি সক্ষচ্ছত্র, পবশাস্যাি গচ্ছভথ োৌঁহাি েন্ম।[1] চেচ  সামা য 

বযচক্ত চকন্তু পিম ধাচমথক। কৃে িােপ্রাসাদ েযাগ কচিয়া োৌঁহাি বােীচ্ছে চগয়া, োৌঁহাি 

চ কি আচেথয গ্রহর্ কচিচ্ছ  । সসই ে য, আচেও এ সদচ্ছশাস্ “চবদুচ্ছিি খ্ুদ,” এই বাকয 

প্রিচ ে আচ্ছে। পাণ্ডবমাো কুন্তী, কৃচ্ছেি চপেৃষবসা, সসইখ্াচ্ছ  বাস কচিচ্ছে । 

ব গম কাচ্ছ  পাণ্ডচ্ছবিা োৌঁহাচ্ছক সসইখ্াচ্ছ  িাচখ্য়াচেচ্ছ  । কৃে কুন্তীচ্ছক প্রর্াম কচিচ্ছে 

সগচ্ছ  । কুন্তী পুত্রগর্ ও পুত্রবধুি দুঃচ্ছখ্ি চববির্ স্মির্ কচিয়া কৃচ্ছেি চ কি অচ্ছ ক 

কাৌঁদাকািা কচিচ্ছ  । উত্তচ্ছি কৃে যাহা বচ চ্ছ  , োহা অমূ য। সয বযচক্ত ম ুষয-িচিচ্ছত্রি 

সবথপ্রচ্ছদশাস্ সমূ্পর্থরূচ্ছপ অবগে হইয়াচ্ছে, সস চভন্ন আি সকহই সস কথাি অমূ যত্ব বুচঝচ্ছব 

 া। মূচ্ছখ্থি ে কথাই  াই। শ্রীকৃে বচ চ্ছেচ্ছে , 

“পাণ্ডবগর্, চ দ্রা, েন্দ্রা, সক্রাধ, হষথ, কু্ষধা, চপপাসা, চহম, সি দ্র পিােয় কচিয়া 

বীচ্ছিাচিে সুচ্ছখ্ চ িে িচহয়াচ্ছে । োৌঁহািা ইচন্দ্রয়সুখ্ পচিেযাগ কচিয়া বীচ্ছিাচিে সুচ্ছখ্ 

সন্তুষ্ট আচ্ছে ; সসই মহাব পিাক্রান্ত মচ্ছহাৎসাহসম্পন্ন বীিগর্ কদাি অচ্ছ উগ সন্তুষ্ট হচ্ছয়  

 া। বীিবযচক্তিা হয় অচেশাস্য় সক্লশাস্,  া হয় অেুযৎকৃষ্ট সুখ্ সচ্ছোগ কচিয়া থাচ্ছক ; আি 

ইচন্দ্রয়সুখ্াচভ াষী বযচক্তগর্ মধযাবস্থাচ্ছেই সন্তুষ্ট থাচ্ছক; চকন্তু উহা দুঃচ্ছখ্ি আকি; 

িােয াভ বা ব বাস সুচ্ছখ্ি চ দা ।”  

“িােয াভ বা ব বাস”[ 2] এ কথা ে আধুচ ক চহিু বুচ্ছঝ  া। বুচঝচ্ছ , এে দুঃখ্ 

থাচকে  া। সয চদ  বুচঝচ্ছব, সস চদ  আি দুঃখ্ থাচকচ্ছব  া। চহিু  পুিাচ্ছর্চেহাচ্ছস এম  

কথা থাচকচ্ছে আমিা চক  া, সমম সাচ্ছহবচ্ছদি স খ্া  চ্ছব  পচেয়া চদ  কািাই,  া হয় 

সভা কচিয়া পাৌঁি েচ্ছ  েুচিয়া পাচখ্ি মে চকচিি চমচিি কচি। 

কৃে কুন্তীচ্ছক আিও বচ চ্ছ  , “আপচ  োহাচদগচ্ছক শাস্রুচব াশাস্ কচিয়া সক  

স াচ্ছকি আচধপেয ও অেু  সম্পচত্ত সভাগ কচিচ্ছে সদচখ্চ্ছব ।”  
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অেএব কৃে চ চশ্চে োচ চ্ছে  সয, সচি হইচ্ছব  া—যুে হইচ্ছব। েথাচপ সচি স্থাপ  

ে য হচি ায় আচসয়াচ্ছে ; সক   া, সয কমথ অ ুচ্ছষ্ঠয়, োহা চসে হউক বা  া হউক, 

োহাি অ ুষ্ঠা  কচিচ্ছে হয়, ি ািচ্ছ  অ াসক্ত হইয়া কেথবয সাধ  কচিচ্ছে হয়। ইহাচ্ছকই 

চেচ  গীোয় কমথচ্ছযাগ বচ য়া বুঝাইয়াচ্ছে । যুচ্ছেি অচ্ছপক্ষা সচি ম ুচ্ছষযি চহেকি; এই 

ে য সচিস্থাপ  অ ুচ্ছষ্ঠয়। চকন্তু যখ্  যথাসাধয সিষ্টা কচিয়া সচিস্থাপ  কচিচ্ছে পাচিচ্ছ   

 া, েখ্  কৃেই আবাি যুচ্ছে বীেশ্রে অেুথচ্ছ ি প্রধা  উৎসাহদাো ও সহায়। সক   া, 

যখ্  সচি অসাধয েখ্  যুেই অ ুচ্ছষ্ঠয় ধমথ। অেএব সয কমথচ্ছযাগ চেচ  গীোয় উপচদষ্ট 

কচিয়াচ্ছে , চেচ  চ চ্ছেই োহাচ্ছে প্রধা  সযাগী। োৌঁহাি আদশাস্থ িচিত্র পুঙ্খা ুপুঙ্খ 

সমাচ্ছ ািচ্ছ  আমিা প্রকৃে ম ুষযত্ব চক, োহা বুচঝচ্ছে পাচিব বচ য়াই এে প্রয়াস 

পাইচ্ছেচে। 

কৃে, কুন্তীি চ কি হইচ্ছে চবদায় হইয়া পু বথাি সক িব-সভায় গম  কচিচ্ছ  । 

সসখ্াচ্ছ  সগচ্ছ , দুচ্ছযথাধ  োৌঁহাচ্ছক সভােচ্ছ ি ে য চ মির্ কচিচ্ছ  । চেচ  োহা গ্রহর্ 

কচিচ্ছ    া। দুচ্ছযথাধ  ইহাি কাির্ চেজ্ঞাসা কচিচ্ছ  । কৃে প্রথচ্ছম োৌঁহাচ্ছক স  চকক 

 ীচেিা স্মির্ কিাইয়া চদচ্ছ  । বচ চ্ছ  , “দূেগর্ কাযথসমাধা াচ্ছন্ত সভাে  ও পূো গ্রহর্ 

কচিয়া থাচ্ছক; অেএব আচম কৃেকাযথ হইচ্ছ ই আপ াি পূো গ্রহর্ কচিব।” দুচ্ছযথাধ  

েবুও োচ্ছে  া; আবাি পীোপীচে কচি । েখ্  কৃে বচ চ্ছ  , 

“স াচ্ছক হয় প্রীচেপূবথক অথবা চবপন্ন হইয়া অচ্ছ যি অন্ন সভাে  কচ্ছি। আপচ  প্রীচে 

সহকাচ্ছি আমাচ্ছি সভাে  কিাইচ্ছে বাস া কচ্ছি   াই; আচমও চবপদ গ্রি হই  াই, েচ্ছব 

চক চ চমত্ত আপ াি অন্ন সভাে  কচিব?”  

সভােচ্ছ ি চ মির্ গ্রহর্ একিা সামা য কমথ; চকন্তু আমাচ্ছদি পদচ ক েীব , সিিািি 

কেকগু া সামা য কচ্ছমথি সমবায় মাত্র। সামা য কচ্ছমথি ে য একিা  ীচে আচ্ছে অথবা 

থাকা উচিে। বৃহৎ কমথ সকচ্ছ ি  ীচেি সয চভচত্ত, কু্ষদ্র কমথ সকচ্ছ ি  ীচেিও সসই চভচত্ত। 

সস চভচত্ত ধমথ। েচ্ছব উন্নেিচিত্র ম ুচ্ছষযি সচ্ছঙ্গ কু্ষদ্রচ্ছিোি এই প্রচ্ছভদ সয, কু্ষদ্রচ্ছিো ধচ্ছমথ 

পিাুুখ্  া হইচ্ছ ও, সামা য চবষচ্ছয়  ীচেি অ ুবেথী হইচ্ছে সক্ষম হচ্ছয়   া, সক   া, 

 ীচেি চভচত্ত চেচ  অ ুসিা  কচ্ছি   া। আদশাস্থ ম ুষয এই কু্ষদ্র চবষচ্ছয়ও  ীচেি চভচত্ত 
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অ ুসিা  কচিচ্ছ  । সদচখ্চ্ছ   সয, এই চ মির্ গ্রহর্ সি ো ও সচ্ছেযি চবরুে হয়। 

অেএব দুচ্ছযথাধ চ্ছক সি  ও সেয উত্তি চদচ্ছ  , স্পষ্ট কথা পরুষ হইচ্ছ ও োহা বচ চ্ছে 

সঙ্কুচিে হইচ্ছ    া। সযখ্াচ্ছ  অকপি বযবহাি ধমথা ুমে হয়, সসখ্াচ্ছ ও োহা পরুষ বচ য়া 

আমিা পিাুুখ্। এই ধমথচবরুে  জ্জা অচ্ছ ক সমচ্ছয় আমাচদগচ্ছক কু্ষদ্র কু্ষদ্র অধচ্ছমথ 

চবপন্নও কচ্ছি। 

কৃে োি পি কুরুসভা হইচ্ছে উচিয়া চবদুচ্ছিি ভবচ্ছ  গম  কচিচ্ছ  ।  

চবদুচ্ছিি সচ্ছঙ্গ িাচত্রচ্ছে োৌঁহাি অচ্ছ ক কচ্ছথাপকথ  হই । চবদুি োৌঁহাচ্ছক বুঝাইচ্ছ   

সয, োৌঁহাি হচি ায় আসা অ ুচিে হইয়াচ্ছে; সক   া, দুচ্ছযথাধ  সকা  মচ্ছেই সচি স্থাপ  

কচিচ্ছব  া। কৃচ্ছেি উত্তি হইচ্ছে চকয়দংশাস্ উেৃে কচিচ্ছেচে। 

“চযচ  অশ্বকুঞ্জিিথসমচ্ছবে চবপযথি সমুদায় পৃচথবী মৃেুযপাশাস্ হইচ্ছে চবমুক্ত কচিচ্ছে 

সমথথ হ , োহাি উৎকৃষ্ট ধমথ াভ হয়।” 

ইউচ্ছিাচ্ছপি প্রচে িােপ্রাসাচ্ছদ এই কথাগুচ  স্বর্থাক্ষচ্ছি চ চখ্য়া িাখ্া উচিে। চসম াি 

িােপ্রাসাচ্ছদও বাদ পচ্ছে  া। কৃে পু শ্চ বচ চ্ছেচ্ছে , 

“সয বযচক্ত বযস গ্রি বািব মুক্ত কচিবাি চ চমত্ত যথাসাধয যত্নবান্  া হ , পচণ্ডেগর্ 

োৌঁহাচ্ছি  ৃশাস্ংস বচ য়া কীেথ  কচ্ছি । প্রাজ্ঞ বযচক্ত চমচ্ছত্রি সকশাস্ পযথন্ত ধাির্ কচিয়া 

োহাচ্ছক অকাযথ হইচ্ছে চ বৃত্ত কচিবাি সিষ্টা কচিচ্ছব । * * * * যচদ চেচ  (দুচ্ছযথাধ ) 

আমাি চহেকি বাকয শ্রবর্ কচিয়াও আমাি প্রচে শাস্ঙ্কা কচ্ছি , োহাচ্ছে আমাি চকেু মাত্র 

ক্ষচে  াই; প্রেুযে আত্ম্ীয়চ্ছক সদুপচ্ছদশাস্ প্রদা  চ বি  পিম সচ্ছন্তাষ ও আ ৃর্য  াভ 

হইচ্ছব। সয বযচক্ত োচেচ্ছভদ সমচ্ছয় সৎপিামশাস্থ প্রদা   া কচ্ছি, সস বযচক্ত কখ্ ও আত্ম্ীয় 

 চ্ছহ।” 

ইউচ্ছিাপীয়চদচ্ছগি চবশ্বাস, কৃে সকব  পি্র ধরী ুব্ধ পাচপষ্ঠ সগাপ; এ সদচ্ছশাস্ি স াচ্ছকি 

কাহািও বা সসইরূপ চবশ্বাস, কাহািও চবশ্বাস সয, চেচ  ম ুষযহেযাি ে য অবেীর্থ, 

কাহািও চবশ্বাস, চেচ  “িক্রী”—অথথাৎ স্বাচভ াষচসচে ে য কুিক্র উপচস্থে কচ্ছি । চেচ  

সয এ সক   চ্ছহ —চেচ  সয েৎপচিবচ্ছেথ স াকচহতেষীি সশ্রষ্ঠ, জ্ঞাচ চ্ছশ্রষ্ঠ, ধচ্ছমথাপচ্ছদষ্টাি 

সশ্রষ্ঠ, আদশাস্থ ম ুষয—ইহাই বুঝাইবাি ে য এই সক  উেৃে কচিচ্ছেচে। 
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—————–  

1 মহাভািেীয়  ায়কচদচ্ছগি সকচ্ছ িই োচে সম্বচ্ছি এইরূপ সগা চ্ছযাগ। 

পাণ্ডবচদচ্ছগি সম্বচ্ছি এইরূপ সগা চ্ছযাগ। পাণ্ডবচদচ্ছগি প্রচপোমহী, সেযবেী, দাসক যা। 

ভীচ্ছেি মাি োচে  ুকাইবাি সবাধ হয় চবচ্ছশাস্ষ প্রচ্ছয়াে  চে , এে য চেচ  গঙ্গা ি । 

ধৃেিাে ও পাণু্ড ব্রাহ্মচ্ছর্ি ঔিচ্ছস, ক্ষচত্রয়াি গভথোে। বযাস চ চ্ছে সসই ধীবি চি ীি 

কা ী পুত্র। অেএব পাণু্ড ও ধৃেিাচ্ছেি োচে সম্বচ্ছি এে সগা চ্ছযাগ সয, এখ্ কাি চদচ্ছ , 

োৌঁহািা সবথোচেি অপাংচ্ছক্তয় হইচ্ছে । পাণু্ডি পুত্রগর্, কুন্তীি গভথোে বচ্ছি, চকন্তু বাচ্ছপি 

সবিা  চ্ছহ ; পাণু্ড চ চ্ছে পুচ্ছত্রাৎপাদচ্ছ  অক্ষম। োৌঁহািা ইন্দ্রাচদি ঔিস পুত্র বচ য়া 

পচিচিে। এচদচ্ছক সদ্রার্ািাচ্ছযথি চপো ভিিাে ঋচষ, চকন্তু মা একিা ক সী; ক সীি 

গভথধাির্ যাৌঁহাচ্ছদি চবশ্বাস  া হইচ্ছব, োৌঁহািা সদ্রাচ্ছর্ি মােৃকু  সম্বচ্ছি চবচ্ছশাস্ষ সচিহা  

হইচ্ছব । পাণ্ডবচদচ্ছগি চপো সম্বচ্ছি যে সগা চ্ছযাগ, কর্থ সম্বচ্ছিও েে-চ্ছবশাস্ীি ভাগ চেচ  

কা ী । সদ্র পদী ও ধৃষ্টদুযচ্ছেি বাপ মা সক, সকহ বচ চ্ছে পাচ্ছি  া; োৌঁহািা যচ্ছজ্ঞাদূ্ভে। 

এ সমচ্ছয় চকন্তু, চববাহ সম্বচ্ছি সকা  সগা চ্ছযাগ চে   া। অ ুচ্ছ াম প্রচেচ্ছ াম 

চববাচ্ছহি কথা বচ চ্ছেচে  া। অচ্ছ ক ঋচষি ধমথপত্নীও ক্ষচত্রয়ক যা চেচ্ছ  ; যথা, 

অগিযপত্নী স াপামুদ্রা, ঋষযশৃাস্চ্ছঙ্গি ্র ধরী শাস্ান্তা, ঋিীকভাযথা, েমদচগ্নি ভাযথা (চ্ছকহ সকহ 

বচ্ছ   পিশুিাচ্ছমি ভাযথা) সির্ুকা ইেযাচদ। এম ও কথা আচ্ছে সয, পিশুিাম পৃচথবী 

ক্ষচত্রয়শূাস্ য কচিচ্ছ , ব্রাহ্মর্চদচ্ছগি ঔিচ্ছস পিবেথী ক্ষচত্রচ্ছয়িা েচন্ময়াচেচ্ছ  । পক্ষান্তচ্ছি 

ব্রাহ্মর্ক যা সদবযা ী, ক্ষচত্রয় যযাচেি ধমথপত্নী। আহািাচদ সম্বচ্ছি সকা  বাৌঁধাবাৌঁচধ চে  

 া, োহাও ইচেহাচ্ছস পাওয়া যায়। ব্রাহ্মর্, ক্ষচত্রয়, পবশাস্য, পিস্পচ্ছিি অন্নচ্ছভাে  

কচিচ্ছে । 

  

2 চম িচ্ছ ি কু্ষদ্রচ্ছিো সয়োন্ বচ য়াচে  সয, স্বচ্ছগথ দাসচ্ছত্বি অচ্ছপক্ষা বিং  িচ্ছক 

িােত্ব সশ্রয়ঃ। আচম োচ  সয, আমাি এম  পািক অচ্ছ ক আচ্ছে , যাৌঁহািা এই কু্ষচ্ছদ্রাচক্তি 

সচ্ছঙ্গ উপচিচ চখ্ে মহেী বার্ীি সকা  প্রচ্ছভদ সদচখ্চ্ছব   া। োৌঁহাচদচ্ছগি ম ুষযত্ব সম্বচ্ছি 

আচম সমূ্পর্থরূচ্ছপ আশাস্াশূাস্ য  ঘুচ্ছিো, পচ্ছিি প্রভুত্ব সহয কচিচ্ছে পাচ্ছি  া। মহাত্ম্া, 
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কেথবযা ুচ্ছিাচ্ছধ োহা পাচ্ছি , চকন্তু মহাত্ম্া োচ্ছ   সয, মহাদুঃখ্ বা মহাসুখ্ বযেীে, োৌঁহাি 

বহুচবিািাকাচির্ী চিত্তবৃচত্ত সক  স্ফূচেথপ্রাপ্ত হইচ্ছে পাচ্ছি  া। 
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সপ্তম পরিট্ছেদ—হরি োয় রিেীয় রদবস 

পিচদ  প্রাচ্ছে স্বয়ং দুচ্ছযথাধ  ও শাস্কুচ  আচসয়া শ্রীকৃেচ্ছক চবদুিভব  হইচ্ছে 

সক িবসভায়  ইয়া সগচ্ছ  । অচে মহেী সভা হই ।  ািদাচদ সদবচষথ, এবং েমদচগ্ন 

প্রভৃচে ব্রহ্মচষথ েথায় উপচস্থে হইচ্ছ  । কৃে পিম বাচিোি সচহে দীঘথ বক্তৃোয় 

ধৃেিােচ্ছক সচিস্থাপচ্ছ  প্রবৃচত্ত চদচ্ছে  াচগচ্ছ  । ঋচষগর্ও সসইরূপ কচিচ্ছ  । চকেুচ্ছে 

চকেু হই   া। ধৃেিাে বচ চ্ছ  , “আমাি সাধয  চ্ছহ, দুচ্ছযথাধ চ্ছক ব ।” দুচ্ছযথাধ চ্ছক 

কৃে, ভীে, সদ্রার্ প্রভৃচে অচ্ছ ক প্রকাি বুঝাইচ্ছ  । সচি স্থাপ  দূচ্ছি থাক, দুচ্ছযথাধ  

কৃেচ্ছক কো কো শু াইয়া চদচ্ছ  । কৃেও োহাি উপযুক্ত উত্তি চদচ্ছ  । দুচ্ছযথাধচ্ছ ি 

দুশ্চচিত্র ও পাপািির্ সক  বুঝাইয়া চদচ্ছ  । কু্রে হইয়া দুচ্ছযথাধ  উচিয়া সগচ্ছ  । 

েখ্  কৃে, যাহা সমি পৃচথবীি িাে ীচেি মূ সূত্র, েদ ুসাচ্ছি কাযথ কচিচ্ছে 

ধৃেিােচ্ছক পিামশাস্থ চদচ্ছ  । িােশাস্াসচ্ছ ি মূ সূত্র এই সয, প্রোিক্ষাথথ দুষৃ্কেকািীচ্ছক 

দচণ্ডে কচিচ্ছব। অথথাৎ অচ্ছ চ্ছকি চহোথথ এচ্ছকি দণ্ড চবচ্ছধয়। সমাচ্ছেি িক্ষাথথ হেযাকািীি 

বধ চবচহে। যাহাচ্ছক বে  া কচি  োহাি পাপািিচ্ছর্ বহুসহর প্রার্ীি প্রার্সংহাি হইচ্ছব, 

োহাচ্ছক বে কিাই জ্ঞা ীি উপচ্ছদশাস্। ইউচ্ছিাপীয় সমি িাো ও িােমিী পিামশাস্থ কচিয়া 

এই ে য খ্রীঃ ১৮১৫ অচ্ছব্দ  াচ্ছপাচ্ছ য় চ্ছক যাবজ্জীব  আবে কচিয়াচেচ্ছ  । এই ে য 

মহা ীচেজ্ঞ কৃে ধৃেিােচ্ছক পিামশাস্থ চদচ্ছ   সয, দুচ্ছযথাধ চ্ছক বাৌঁচধয়া পাণ্ডবচদচ্ছগি সচহে 

সচি করু । চেচ  চ চ্ছে, সমি যদুবংচ্ছশাস্ি িক্ষাথথ, কংস মােু  হইচ্ছ ও োহাচ্ছক বধ 

কচিচ্ছে বাধয হইয়াচেচ্ছ  । চেচ  সস উদাহির্ও চদচ্ছ  । ব া বাহু য সয, এ পিামশাস্থ 

গৃহীে হই   া। 

এচদচ্ছক দুচ্ছযথাধ  রুষ্ট হইয়া কৃেচ্ছক আবে কচিবাি ে য কচ্ছর্থি সচ্ছঙ্গ পিামশাস্থ কচিচ্ছে 

 াচগচ্ছ  । 

সােযচক, কৃেবমথা প্রভৃচে কৃচ্ছেি জ্ঞাচেবগথ সভায় উপচস্থে চেচ্ছ  । সােযচক কৃচ্ছেি 

চ োন্ত অ ুগে ও চপ্রয়; অ্র ধরচবদযায় অেুথচ্ছ ি চশাস্ষয, এবং প্রায় অেুথ েু য বীি। ইচঙ্গেজ্ঞ 
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মহাবুচেমান্ সােযচক এই মির্া োচ চ্ছে পাচিচ্ছ  । চেচ  অ যেি যাদববীি কৃেবমথাচ্ছক 

সতস য পুিিাচ্ছি প্রস্তুে থাচকচ্ছে বচ য়া কৃেচ্ছক এই মির্া ো াইচ্ছ  । এবং সভামচ্ছধয 

প্রকাচ্ছশাস্য ইহা ধৃেিাে প্রভৃচেচ্ছক ো াইচ্ছ  । শুচ য়া চবদুি ধৃেিােচ্ছক বচ চ্ছ  , 

“সযম  পেঙ্গগর্ পাবচ্ছক পচেে হইয়া চব ষ্ট হয়, ইহাচ্ছদি দশাস্াও চক সসইরূপ হইচ্ছব 

 া? সসইরূপ ে াদথ  ইো কচিচ্ছ  যুেকাচ্ছ  সক চ্ছকই শাস্ম সদচ্ছ  সপ্রির্ কচিচ্ছব ।” 

ইেযাচদ। 

পচ্ছি কৃে যাহা বচ চ্ছ  , োহা যথাথথই আদশাস্থ পুরুচ্ছষি উচক্ত। চেচ  ব শাস্া ী, 

সুেিাং সক্রাধশূাস্ য এবং ক্ষমাশাস্ী । চেচ  ধৃেিােচ্ছক বচ চ্ছ  , 

“শুচ চ্ছেচে, দুচ্ছযথাধ  প্রভৃচে সকচ্ছ  কু্রে হইয়া আমাচ্ছক ব পূবথক চ গৃহীে কচিচ্ছব । 

চকন্তু আপচ  অ ুমচে কচিয়া সদখ্ু , আচম ইৌঁহাচদগচ্ছক আক্রমর্ কচি, চক ইৌঁহািা আমাচ্ছক 

আক্রমর্ কচ্ছি । আমাি এরূপ সামথথয আচ্ছে, সয আচম একাকী ইৌঁহাচদগচ্ছক সক চ্ছক 

চ গৃহীে কচিচ্ছে পাচি। চকন্তু আচম সকা  প্রকাচ্ছিই চ চিে পাপে ক কমথ কচিব  া। 

আপ াি পুচ্ছত্রিাই পাণ্ডবগচ্ছর্ি অচ্ছথথ স া ুপ হইয়া স্বাথথ্ষ্ট হইচ্ছব । বস্তুেঃ ইৌঁহািা 

আমাচ্ছক চ গৃহীে কচিচ্ছে ইো কচিয়া যুচধচষ্ঠিচ্ছক কৃেকাযথ কচিচ্ছেচ্ছে । আচম অদযই 

ইৌঁহাচদগচ্ছক ও ইৌঁহাচদচ্ছগি অ ুিিগর্চ্ছক চ গ্রহর্ কচিয়া পাণ্ডবগর্চ্ছক প্রদা  কচিচ্ছে পাচি। 

োহাচ্ছে আমাচ্ছক পাপভাগী হইচ্ছেও হয়  া। চকন্তু আপ াি সচন্নধাচ্ছ  ঈদৃশাস্ সক্রাধ ও 

পাপবুচেেচ ে গচহথে কাচ্ছযথ প্রবৃত্ত হইব  া। আচম অ ুজ্ঞা কচিচ্ছেচে সয, দু থীচেপিায়র্গর্ 

দুচ্ছযথাধচ্ছ ি ইো ুসাচ্ছি কাযথ করুক।”* 

এই কথাি পি ধৃেিাে দুচ্ছযথাধ চ্ছক িাকাইয়া আ াইচ্ছ  , এবং োৌঁহাচ্ছক অচেশাস্য় 

কিূচক্ত কচিয়া ভৎথস া কচিচ্ছ  । বচ চ্ছ  , 

“েুচম অচে  ৃশাস্ংস, পাপাত্ম্া ও  ীিাশাস্য়; এই চ চমত্তই অসাধয, অযশাস্স্কি, 

সাধুচবগচহথে, পাপািিচ্ছর্ সমুৎসুক হইয়াে। কু পাংশু  মূচ্ছেি  যায় দুিাত্ম্াচদচ্ছগি সচহে 

চমচ ে হইয়া চ োন্ত দুধথষথ ে াদথ চ্ছক চ গ্রহ কচিচ্ছে ইো কচিচ্ছেে। সযম  বা ক 

িন্দ্রমাচ্ছক গ্রহর্ কচিচ্ছে উৎসুক হয়, েুচমও সসইরূপ ইন্দ্রাচদ সদবগচ্ছর্ি দুিাক্রময সকশাস্বচ্ছক 

গ্রহর্ কচিবাি বাস া কচিচ্ছেে। সদব, ম ুষয, গিবথ, অসুি ও উিগগর্ যাৌঁহাি সংগ্রাম 

http://www.bengaliebook.com/


বরিমচন্দ্র চট্টোপোধ্যোয়  । কৃষ্ণচরিত্র (পঞ্চম খণ্ড) ।         প্রবন্ধ 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সহয কচিচ্ছে সমথথ হয়  া; েুচম চক, সসই সকশাস্চ্ছবি পচিিয় পাও  াই? বৎস! হিিািা 

কখ্  বায়ু গ্রহর্ কিা যায়  া; পাচর্ে  িািা কখ্  পাবক স্পশাস্থ কিা যায়  া; মিক িািা 

কখ্  সমচদ ী ধাির্ কিা যায়  া; এবং ব িািাও কখ্  সকশাস্বচ্ছক গ্রহর্ কিা যায়  া।” 

োিপি চবদুিও দুচ্ছযথাধ চ্ছক ঐরূপ ভৎথস া কচিচ্ছ  । চবদুচ্ছিি বাকযাবসাচ্ছ , 

বাসুচ্ছদব উচ্চহাসয কচিচ্ছ  , পচ্ছি সােযচক ও কৃেবমথাি হি ধাির্পূবথক কুরুসভা হইচ্ছে 

চ ষ্ক্রান্ত হইচ্ছ  । 

এই পযথন্ত মহাভািচ্ছে আখ্যাে ভগবদ যা -বৃত্তান্ত, সুসঙ্গে ও স্বাভাচবক; সকা  

সগা চ্ছযাগ  াই। অচেপ্রকৃে চকেুই  াই ও অচবশ্বাচ্ছসি কাির্ও চকেু  াই। চকন্তু 

অঙু্গচ কণূ্ডয় -চ পীচেে প্রচক্ষপ্তকািীি োচে সগাষ্ঠী ইহা কদাি সহয কচিচ্ছে পাচ্ছি  া। 

এম  একিা মহিযাপাচ্ছিি চভেি একিা অত সচগথক অদু্ভে কাণ্ড  া প্রচবষ্ট কিাইচ্ছ  কৃচ্ছেি 

ঈশ্বিত্ব িক্ষা হয় পক? সবাধ কচি, এইরূপ ভাচবয়া চিচন্তয়া োৌঁহািা, কৃচ্ছেি হাসয ও 

চ ষ্ক্রাচন্তি মচ্ছধয একিা চবশ্বরূপ প্রকাশাস্ প্রচক্ষপ্ত কচিয়াচ্ছে । এই মহাভািচ্ছেি ভীেপচ্ছবথি 

ভগবদ্গীো-পবথাধযাচ্ছয় োহা প্রচক্ষপ্ত হউক বা  া হউক) আি একবাি চবশ্বরূপপ্রদশাস্থ  

বচর্থে আচ্ছে। সসই চবশ্বরূপ-বর্থ ায় আি এই বর্থ ায় চক চবস্ময়কি প্রচ্ছভদ! গীোি 

একাদচ্ছশাস্ি চবশ্বরূপবর্থ া প্রথম সশ্রর্ীি কচবি িি া; সাচহেয-েগৎ খ্ুৌঁচেয়া সবোইচ্ছ  

সেম  আি চকেু পাওয়া দু থভ। আি ভগবদ যা -পবথাধযাচ্ছয় এই চবশ্বরূপবর্থ া যাৌঁহাি 

িচিে, কাবযিি া োৌঁহাি পচ্ছক্ষ চবেম্ব া মাত্র। ভগবদ্গীোি একাদচ্ছশাস্ পচে সয, ভগবান্ 

অেুথ চ্ছক বচ চ্ছেচ্ছে , “সোমা বযচেচ্ছিচ্ছক আি সকহই ইহা পূচ্ছবথ চ িীক্ষর্ কচ্ছি  াই।” 

চকন্তু েৎপূচ্ছবথই এখ্াচ্ছ  দুচ্ছযথাধ াচদ সক িবসভাস্থ সক  স াচ্ছকই চবশ্বরূপ চ িীক্ষর্ কচি । 

ভগবান্ গীোি একাদচ্ছশাস্, আিও বচ চ্ছেচ্ছে , “সোমা বযচেচ্ছিচ্ছক ম ুষযচ্ছ াচ্ছক আি 

সকহই সবদাধযয় , যজ্ঞা ুষ্ঠা , দা , চক্রয়াক াপ,  য় ও অচে কচ্ছিাি েপসযা িািা 

আমাি ঈদৃশাস্ রূপ অবচ্ছ াক  কচিচ্ছে সমথথ হয়  া।” চকন্তু কুকচবি হাচ্ছে পচেয়া, এখ্াচ্ছ  

চবশ্বরূপ যাি োি প্রেযক্ষীভূে হই । গীোয় আিও কচথে হইয়াচ্ছে, “অ  যসাধাির্ 

ভচক্ত প্রদশাস্থ  কচিচ্ছ ই আমাচ্ছদি এইরূচ্ছপ জ্ঞাে হইচ্ছে পাচ্ছি, এবং আমাচ্ছি দশাস্থ  ও 
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আমাচ্ছে প্রচ্ছবশাস্ কচিচ্ছে সমথথ হয়।” চকন্তু এখ্াচ্ছ  দুষৃ্কেকািী পাপাত্ম্া ভচক্তশূাস্ য শাস্রুগর্ও 

োহা চ িীক্ষর্ কচি । 

চ ষ্প্রচ্ছয়ােচ্ছ  সকা  কমথ মূখ্থও কচ্ছি  া, চযচ  চবশ্বরূপী, োৌঁহাি ে কথাই  াই। এখ্াচ্ছ  

চবশ্বরূপ প্রকাচ্ছশাস্ি চকেুমাত্র প্রচ্ছয়াে  হয়  াই। দুচ্ছযথাধ াচদ ব প্রচ্ছয়াচ্ছগি পিামশাস্থ 

কচিচ্ছেচে , ব প্রচ্ছয়াচ্ছগি সকা  উদযম কচ্ছি  াই। চপো ও চপেৃবয কেৃথক চেিস্কৃে হইয়া 

দুচ্ছযথাধ  চ রুত্তি হইয়াচে । ব প্রকাচ্ছশাস্ি সকা  উদযম কচিচ্ছ ও, সস ব  চ চশ্চে বযথথ 

হইে, ইহা কৃচ্ছেি অচ্ছগািি চে   া। চেচ  স্বয়ং এোদৃশাস্ ব শাস্া ী সয, ব  িািা সকহ 

োৌঁহাি চ গ্রহ কচিচ্ছে পাচ্ছি  া। ধৃেিাে ইহা বচ চ্ছ  , চবদুি বচ চ্ছ  , এবং কৃে চ চ্ছেও 

বচ চ্ছ  । কৃচ্ছেি চ চ্ছেি ব  আত্ম্িক্ষায় প্রিুি  া হইচ্ছ ও সকা  শাস্ঙ্কা চে   া, সক   া, 

সােযচক কৃেবমথা প্রভৃচে মহাব পিাক্রান্ত বৃচেবংশাস্ীচ্ছয়িা োৌঁহাি সাহাযয ে য উপচস্থে 

চেচ্ছ  । োহাচদচ্ছগি পস যও িােিাচ্ছি সযাচেে চে । দুচ্ছযথাধচ্ছ ি পস য উপচস্থে থাকাি 

কথা চকেু সদখ্া যায়  া। অেএব ব িািা চ গ্রচ্ছহি সিষ্টা ি বেী হইবাি সকা  সোব া 

চে   া। সোব াি অভাচ্ছবও ভীে হ , কৃে এরূপ কাপুরুষ  চ্ছহ । চযচ  চবশ্বরূপ, োৌঁহাি 

এরূপ ভচ্ছয়ি সোব া  াই। অেএব চবশ্বরূপ প্রকাচ্ছশাস্ি সকা  কাির্ চে   া। এ অবস্থায় 

কু্রে বা দাচেক বযচক্ত চভন্ন শাস্রুচ্ছক ভয় সদখ্াইবাি সিষ্টা কচ্ছি  া। চযচ  চবশ্বরূপ, চেচ  

সক্রাধশূাস্ য এবং দেশূাস্ য। 

অেএব, এখ্াচ্ছ  চবশ্বরূচ্ছপি কথািা কুকচবি প্রর্ীে অ ীক উপ যাস বচ য়া েযাগ 

কিাই চবচ্ছধয়। আচম পু ঃ পু ঃ সদখ্াইয়াচে, মা ুষী শাস্চক্ত অব ম্ব  কচিয়া কৃে কমথ 

কচ্ছি , ঐশাস্ী শাস্চক্ত িািা  চ্ছহ। এখ্াচ্ছ  োহাি বযচেক্রম হইয়াচে , এরূপ চবচ্ছবি া 

কচিবাি সকা  কাির্  াই। 

কুরুসভা হইচ্ছে কৃে কুন্তীসোষচ্ছর্ সগচ্ছ  । সসখ্া  হইচ্ছে চেচ  উপপ্লবয  গচ্ছি, 

সযখ্াচ্ছ  পাণ্ডচ্ছবিা অবস্থা  কচিচ্ছেচেচ্ছ  , েথায় যাত্রা কচিচ্ছ  । যাত্রাকাচ্ছ  কর্থচ্ছক 

আপ াি িচ্ছথ েুচ য়া  ইচ্ছ  । 

যাহািা কৃেচ্ছক চ গ্রহ কচিবাি ে য পিামশাস্থ কচিচ্ছেচে , কর্থ োহাি মচ্ছধয। েচ্ছব 

কর্থচ্ছক কৃে স্বিচ্ছথ আচ্ছিাহর্ কিাইয়া িচ চ্ছ   সক , োহা পিপচিচ্ছেচ্ছদ বচ ব। সস 
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কথায় কৃেিচিত্র পচিস্ফুি হয়। সাম ও দণ্ড ীচেচ্ছে কৃচ্ছেি  ীচেজ্ঞো সদচখ্য়াচে। এক্ষচ্ছর্ 

সভদ  ীচেচ্ছে োৌঁহাি পািদচশাস্থো সদচখ্ব। সসই সচ্ছঙ্গ ইহাও সদচখ্ব সয, কৃে আদশাস্থ পুরুষ 

বচ্ছি, সক   া, োৌঁহাি দয়া, েীচ্ছবি চহেকাম া, এবং বুচে, সক ই স াকােীে। 

  

———————–  

* কা ীপ্রসন্ন চসংচ্ছহি প্রকাচশাস্ে অ ুবাদ প্রশাস্ংচসে, এ ে য সিিািি আচম মূচ্ছ ি 

সচহে অ ুবাদ  া চম াইয়াই অ ুবাদ উেৃে কচিয়াচে। চকন্তু কৃচ্ছেি এই উচক্তচ্ছে চকেু 

অসঙ্গচে ঐ অ ুবাচ্ছদ সদখ্া যায়, যথা, সয কাচ্ছযথি ে য পাপভাগী হইচ্ছে হয়  া এক স্থাচ্ছ  

বচ য়াচ্ছে , সসই কাযথচ্ছক কয় েত্র পচ্ছি পাপবুচেেচ ে বচ চ্ছেচ্ছে । এে য মূচ্ছ ি সচ্ছঙ্গ 

চম াইয়া সদচখ্ াম। মূচ্ছ  েে অসঙ্গচে সদখ্া যায়  া। মূ  উেৃে কচিচ্ছেচে 

িােচ্ছন্নচ্ছে যচদ কু্রো মাং চ গৃিীয়ুচ্ছিােসা। 

এচ্ছে বা মামহং পব া  ুো ীচহ পাচথথব || 

এোন্ চহ সবথান্ সংিোচন্নন্তুমহমূযৎসচ্ছহ। 

  িাহং চ চিেং কমথ কুযথাং পাপং কথঞ্চ  || 

পাণ্ডবাচ্ছথথ চহ  ুভযন্তঃ স্বাথথান্ হাসযচন্ত সে সুোঃ।  

এচ্ছে সিচ্ছদবচমেচন্ত কৃেকাচ্ছযথা যুচধচষ্ঠিঃ || 

অতদযব হযহচ্ছম াংশ্চ সয পি া  ু ভািে। 

চ গৃহয িােন্ পাচ্ছথথচ্ছভযা দদযাং চকং দুষৃ্কেঃ ভচ্ছবৎ || 

ইদন্তু   প্রবচ্ছেথয়ং চ চিেং কমথ ভািে। 

সচন্নচ্ছধ  সে মহািাে সক্রাধেং পাপবুচেেম্ || 

এষ দুচ্ছযথাধচ্ছ া িােন্ যচ্ছথেচে েথাস্তু েৎ। 

অহন্ত সবথাংি য়া  ুো াচম সে  ৃপ || 

“চকং দুষৃ্কেং ভচ্ছবৎ” ইচে বাচ্ছকযি অথথ চিক “পাপভাগী হইচ্ছে হয়  া,” এমে  চ্ছহ। 

কথাি ভাব ইহাই বুঝা যাইচ্ছেচ্ছে সয, “দুচ্ছযথাধ  আমাচ্ছক বে কচিবাি সিষ্টা কচিচ্ছেচ্ছে; 

আচম যচদ োহাচ্ছক এখ্  বাৌঁচধয়া  ইয়া যাই, োহা হইচ্ছ  চক এম  মি কাে হয়?” 

দুচ্ছযথাধ চ্ছক বে কিা মি কাে হয়  া, সক   া, অচ্ছ চ্ছকি চহচ্ছেি ে য একে চ্ছক 
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পচিেযাগ কিা সশ্রয় বচ য়া কৃে স্বয়ংই ধৃেিােচ্ছক পিামশাস্থ চদয়াচ্ছে  সয, ইহাচ্ছক বে 

কি। েচ্ছব কৃে এক্ষচ্ছর্ স্বয়ং এ কাে কচিচ্ছ  সক্রাধবশাস্েঃই চেচ  ইহা কচিচ্ছেচ্ছে , ইহা 

বুঝাইচ্ছব। সক   া, এেক্ষর্ চেচ  চ চ্ছে োহাচ্ছক বে কচিবাি অচভপ্রায় কচ্ছি   াই। সক্রাধ 

যাহাচ্ছে প্রবচেথে কচ্ছি, োহা পাপবুচেেচ ে, সুেিাং আদশাস্থ পুরুচ্ছষি পচ্ছক্ষ চ চিে ও 

পচিহাযথ কমথ। 
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অষ্টম পরিট্ছেদ—কৃষ্ণকর্থসংবোদ 

  

কৃে সবথভূচ্ছে দয়াময়। এই মহাযুেেচ ে সয অসংখ্য প্রাচর্ক্ষয় হইচ্ছব, োহাচ্ছে আি 

সকা  ক্ষচত্রয় বযচথে  চ্ছহ, সকব  কৃেই বযচথে। যখ্  প্রথম চবিাি  গচ্ছি যুচ্ছেি প্রিাব 

হয়, েখ্  কৃে যুচ্ছেি চবরুচ্ছে মে চদয়াচেচ্ছ  । অেুথ  োৌঁহাচ্ছক যুচ্ছে বির্ কচিচ্ছে সগচ্ছ , 

কৃে এ যুচ্ছে অ্র ধর ধচিচ্ছব   া ও যুে কচিচ্ছব   া প্রচেজ্ঞা কচিচ্ছ  । চকন্তু োহাচ্ছেও যুে 

বি হই   া। অেএব উপায়ান্তি  া সদচখ্য়া ভিসাশূাস্ য হইয়াও, সচি স্থাপচ্ছ ি ে য 

ধৃেিাে-সভায় সগচ্ছ  । োহাচ্ছেও চকেু হই   া, প্রাচর্হেযা চ বাির্ হয়  া। েখ্  

িাে ীচেজ্ঞ কৃে ে সমূচ্ছহি িক্ষাথথ উপায়ন্তি উদ্ভাবচ্ছ  প্রবৃত্ত হইচ্ছ  । 

কর্থ মহাবীিপুরুষ। চেচ  অেুথচ্ছ ি সমকক্ষ িথী। োৌঁহাি বাহুবচ্ছ ই দুচ্ছযথাধ  

আপ াচ্ছক ব বান্ মচ্ছ  কচ্ছি । োৌঁহাি বচ্ছ ি উপি চ ভথি কচিয়াই প্রধা েঃ চেচ  

পাণ্ডবচদচ্ছগি সচ্ছঙ্গ যুে কচিচ্ছে প্রবৃত্ত। কচ্ছর্থি সাহাযয  া পাইচ্ছ  চেচ  কদাি যুচ্ছে প্রবৃত্ত 

হইচ্ছব   া। কর্থচ্ছক োহাি শাস্রুপচ্ছক্ষি সাহাচ্ছযয প্রবৃত্ত সদচখ্চ্ছ ই অবশাস্যই চেচ  যুে হইচ্ছে 

চ বৃত্ত হইচ্ছব । যাহাচ্ছে োহা ঘচ্ছি, োহা কচিবাি ে য কর্থচ্ছক আপ াি িচ্ছথ েুচ য়া 

 ইচ্ছ  । চবিচ্ছ  কচ্ছর্থি সচ্ছঙ্গ কচ্ছথাপকথ  আবশাস্যক। 

কৃচ্ছেি এই অচভপ্রায় চসচেি উপচ্ছযাগী অচ্ছ যি অজ্ঞাে সহে উপায়ও চে । 

কর্থ অচধিথ ামা সূচ্ছেি পুত্র বচ য়া পচিচিে। বস্তুেঃ চেচ  অচধিচ্ছথি পুত্র  চ্ছহ —

পাচ েপুত্র মাত্র। োহা চেচ  োচ চ্ছে   া। োৌঁহাি চ ে েন্মবৃত্তান্ত চেচ  অবগে চেচ্ছ   

 া। চেচ  সূেপত্নী িাধাি গভথোে  া হইয়া, কুন্তীি গভথোে, সূচ্ছযথি ঔিচ্ছস োৌঁহাি েন্ম। 

েচ্ছব কুন্তীি ক যাকাচ্ছ  োৌঁহাি েন্ম হইয়াচে  বচ য়া কুন্তী, পুত্র ভূচমষ্ঠ হইবাি পচ্ছিই 

োৌঁহাচ্ছক পচিেযাগ কচিয়াচেচ্ছ  । বস্তুেঃ চেচ  যুচধচষ্ঠিাচদ পাণ্ডবগচ্ছর্ি সচ্ছহাদি ও সেযষ্ঠ 

্াো। এ কথা কুন্তী চভন্ন আি সকহই োচ ে  া। আি কৃে োচ চ্ছে ; োৌঁহাি অচ্ছ  চকক 

বুচেি চ কচ্ছি সক  কথাই সহচ্ছে প্রচেভাে হইে। কুন্তী োৌঁহাি চপেৃষবসা; সভােিােগৃচ্ছহ 

এ ঘি া হয়, অেএব কৃচ্ছেি ম ুষযবুচেচ্ছেই ইহা োচ চ্ছে পািা অসেব  চ্ছহ। 
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কৃে এই কথা এক্ষচ্ছর্ িথারূে কর্থচ্ছক শু াইচ্ছ  । বচ চ্ছ  , 

“শাস্া্র ধরচ্ছজ্ঞিা কচ্ছহ , চযচ  সয ক যাি পাচর্গ্রহর্ কচ্ছি , চেচ ই সসই ক যাি সচ্ছহাে ও 

কা ী পুচ্ছত্রি চপো। সহ কর্থ! েুচমও সোমাি ে  ীি ক যাকা াবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াে, 

েচন্নচমত্ত েুচম ধমথেঃ পুত্র; অেএব ি , ধমথশাস্াচ্ছ্র ধরি চবরুচ্ছেও* েুচম িাচ্ছেযশ্বি হইচ্ছব।” 

চেচ  কর্থচ্ছক বুঝাইয়া চদচ্ছ   সয, চেচ  সেযষ্ঠ, এ ে য চেচ ই িাো হইচ্ছব , অপি পঞ্চ 

পাণ্ডব োৌঁহাি আজ্ঞা ুবেথী হইয়া োৌঁহাি পচিিযথায় চ যুক্ত থাচকচ্ছব। 

কৃচ্ছেি এই পিামশাস্থ সবথেচ্ছ ি ধমথবুচেকি ও চহেকি। প্রথমেঃ কচ্ছর্থি পচ্ছক্ষ 

চহেকি, সক   া, চেচ  িাচ্ছেযশ্বি হইচ্ছব , এবং োৌঁহাি পচ্ছক্ষ ধমথা ুমে, সক   া, 

্ােৃগচ্ছর্ি প্রচে শাস্রুভাব পচিেযাগ কচিয়া চমত্রভাব অব ম্ব  কচিচ্ছব । ইহা দুচ্ছযথাধ াচদি 

পচ্ছক্ষও পিম চহেকি, সক   া, যুে হইচ্ছ  োৌঁহািা সকব  িােয্ষ্ট  চ্ছহ, সবংচ্ছশাস্ 

চ পােপ্রাপ্ত হইবািই সোব া। যুে  া হইচ্ছ  োৌঁহাচ্ছদি প্রার্ও বোয় থাচকচ্ছব, িােযও 

বোয় থাচকচ্ছব, সকব  পাণ্ডচ্ছবি ভাগ চিিাইয়া চদচ্ছে হইচ্ছব। ইহাচ্ছে পাণ্ডবচদচ্ছগিও চহে 

ও ধমথ, সক   া যুেরূপ  ৃশাস্ংস বযাপাচ্ছি প্রবৃত্ত  া হইয়া, আত্ম্ীয় স্বে  জ্ঞাচে বধ  া 

কচিয়াও, স্বিােয কচ্ছর্থি সচহে সভাগ কচিচ্ছব । আি এ পিামচ্ছশাস্থি পিম ধমথযো ও 

চহেকাচিো এই সয, ইহা িািা অসংখ্য ম ুষযগচ্ছর্ি প্রার্ িক্ষা হইচ্ছে পাচিচ্ছব। 

কর্থও কৃচ্ছেি কথাি উপচ্ছযাচগো স্বীকাি কচিচ্ছ  । চেচ ও বুচঝয়াচেচ্ছ   সয, এ 

যুচ্ছে দুচ্ছযথাধ াচদি িক্ষা  াই। চকন্তু কৃচ্ছেি কথায় সম্মে হইচ্ছ  োৌঁহাচ্ছক সকা  সকা  

গুরুেি অপিাচ্ছধ অপিাধী হইচ্ছে হয়। অচধিথ ও িাধা োৌঁহাচ্ছক প্রচেপা   কচিয়াচ্ছে। 

োহাচ্ছদি আশ্রচ্ছয় থাচকয়া চেচ  সূেবংচ্ছশাস্ চববাহ কচিয়াচ্ছে , এবং সসই ভাযথা হইচ্ছে 

োৌঁহাি পুত্র সপ ত্রাচদ েচন্ময়াচ্ছে। োহাচদগচ্ছক সকা  মচ্ছেই কর্থ পচিেযাগ কচিচ্ছে পাচ্ছি  

 া। আি চেচ  ত্রচ্ছয়াদশাস্ বৎসি দুচ্ছযথাধচ্ছ ি আশ্রচ্ছয় থাচকয়া িােযচ্ছভাগ কচিয়াচ্ছে ; 

দুচ্ছযথাধ  োৌঁহািই ভিসা কচ্ছি ; এখ্  দুচ্ছযথাধ চ্ছক পচিেযাগ কচিয়া পাণ্ডবপচ্ছক্ষ সগচ্ছ  

স াচ্ছক োৌঁহাচ্ছক কৃেঘ্ন, পাণ্ডবচদচ্ছগি ঐশ্বযথচ্ছ া ুপ বা োহাচ্ছদি ভচ্ছয় ভীে কাপুরুষ 

বচ চ্ছব। এই ে য কর্থ সকা  মচ্ছেই কৃচ্ছেি কথায় সম্মে হইচ্ছ    া। 
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কৃে বচ চ্ছ  , “যখ্  আমাি কথা সোমাি হৃদয়ঙ্গম হই   া, েখ্  চ শ্চয়ই এই 

বসুিিাি সংহািদশাস্া সমুপচস্থে হইয়াচ্ছে।”  

কর্থ উপযুক্ত উত্তি চদয়া, কৃেচ্ছক গাে আচ ঙ্গ  কচিয়া চবষণ্ণভাচ্ছব চবদায় গ্রহর্ 

কচিচ্ছ  । 

কৃেিচিত্র বুচঝবাি ে য কর্থিচিচ্ছত্রি চবিাচিে সমাচ্ছ াি াি প্রচ্ছয়াে   াই; এে য 

আচম েৎসম্বচ্ছি চকেু বচ  াম  া। কর্থিচিত্র অচে মহৎ ও মচ্ছ াহি।  

  

———————–  

* “চবরুচ্ছে”ও এই পদচি কা ীপ্রসন্ন চসংচ্ছহি অ ুবাচ্ছদ আচ্ছে, চকন্তু ইহা এখ্াচ্ছ  

অসঙ্গে বচ য়া সবাধ হয়। আমাি কাচ্ছে মূ  মহাভািে যাহা আচ্ছে, োহাচ্ছে সদচখ্ াম, 

চ গ্রহাধথমর্াশাস্া্র ধরার্াম্ আচ্ছে। সবাধ হয় চ গ্রহাথথমশাস্া্র ধরার্াম্ হইচ্ছব। োহা হইচ্ছ  অথথ সঙ্গে 

হয়।  

এই অংশাস্ োপা হওয়াি পি োচ চ্ছে পাচি াম সয, ইহাি অ যেি পািও আচ্ছে, 

যথা-“চ গ্রহােমথশাস্া্র ধরার্াম্।” এ স্থচ্ছ  চ গ্রহ অচ্ছথথ মযথাদা। যথা-  

“চ গ্রচ্ছহা ভৎথসচ্ছ হচপ সযাৎ মযথাদায়াঞ্চ বিচ্ছ ।”-ইচে সমচদ ী। 

“চ গ্রচ্ছহা ভৎথসচ্ছ  সপ্রাচ্ছক্তা মযথাদায়াঞ্চ বিচ্ছ ।”-ইচে চবশ্ব। 

“চ য়চ্ছম  চবচধ া গ্রহর্ং চ গ্রহঃ।”-ইচে চিন্তামচর্ঃ। 
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 বম পরিট্ছেদ—উপসংহোি 

  

কৃে উপপ্লবয  গচ্ছি চিচিয়া আচসচ্ছ  যুচধচষ্ঠিাচদ চেজ্ঞাসা কচিচ্ছ  , েুচম হচি াপুচ্ছি 

চক কচিয়াচেচ্ছ  ব । 

কৃে, চ চ্ছে যাহা বচ য়াচেচ্ছ  , এবং অচ্ছ য যাহা বচ য়াচে , োই বচ চ্ছে 

 াচগচ্ছ  । চকন্তু সসই সক  বক্তৃোি পূবথ পূবথ অধযাচ্ছয় সযরূপ বর্থ া সদচখ্য়াচে, এখ্াচ্ছ  

োহাি সচহে চম   াই। চকেুি সচ্ছঙ্গ চকেু চমচ্ছ   া। চমচ চ্ছ  দীঘথ পু রুচক্ত ঘচিে। োহা 

হইচ্ছে উোি পাইবাি ে য সকা  মহাপুরুষ চকেু  ূে  িকম বসাইয়া চদয়াচ্ছে  সবাধ 

হয়।  

এইখ্াচ্ছ  ভগবদ যা -পবথাধযায় সমাপ্ত। োিপি পস যচ যথার্-পবথাধযায়। ইহাচ্ছে 

চবচ্ছশাস্ষ কথা চকেু  াই। কেকগু া সম চ ক কথা আচ্ছে; কেকগু া কথা অচ্ছম চ ক বচ য়া 

সবাধ হয়; কৃেসম্বিীয় কথা বে অ উগ। কৃচ্ছেি ও অেুথচ্ছ ি পিামশাস্থা ুসাচ্ছি, পাণ্ডচ্ছবিা 

ধৃষ্টদুযেচ্ছক সস াপচে চ যুক্ত কচিচ্ছ  , এবং ব িাম মদ খ্াইয়া আচসয়া, কৃেচ্ছক চকেু 

চমষ্ট ভৎথস া কচিচ্ছ  , সক   া, চেচ  কুরুপাণ্ডবচ্ছক সমা  জ্ঞা  কচ্ছি   া। কুরুসভায় 

যাহা ঘচিয়াচে , সস কথাও চকেু হই । ইহা চভন্ন আি চকেু  াই। 

োহাি পি উ ূকদূোগম -পবথাধযায়। এচি চ োন্ত অচকচঞ্চৎকি। ইহাচ্ছে আি চকেুই 

 াই, সকব  উভয় পচ্ছক্ষি গাচ গা াে। দুচ্ছযথাধ , শাস্কুচ  প্রভৃচেি পিামচ্ছশাস্থ উ ূকচ্ছক 

পাণ্ডবচদচ্ছগি চ কি পািাইচ্ছ  । উচ্ছেশাস্য আি চকেুই  চ্ছহ, সকব  পাণ্ডবচদগচ্ছক ও কৃেচ্ছক 

খ্ুব গাচ গা াে কিা। উ ূক আচসয়া েয় ে চ্ছকই খ্ুব গাচ গা াে কচি । পাণ্ডচ্ছবিা 

উত্তচ্ছি খ্ুবই গাচ গা াে কচিচ্ছ  । কৃে বে চকেু বচ চ্ছ    া, োৌঁহাি  যায় সিাষামষথশূাস্ য 

বযচক্ত গা াগা াে কচ্ছি  া, বিং একিা িাগািাচগ বাোবাচে যাহাচ্ছে  া হয়, এই 

অচভপ্রাচ্ছয় পাণ্ডচ্ছবিা উত্তি কচিবাি আচ্ছগই চেচ  উ ূকচ্ছক চবদায় কচিবাি সিষ্টা কচিচ্ছ  । 

বচ চ্ছ  , “েুচম শাস্ীঘ্র গম  কচিয়া দুচ্ছযথাধ চ্ছক কচহচ্ছব—পাণ্ডচ্ছবিা সোমাি বাকয শ্রবর্ ও 
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োহাি যথাথথ অথথ গ্রহর্ কচিয়াচ্ছে । এক্ষচ্ছর্ সোমাি সযরূপ অচভপ্রায় োহাই হইচ্ছব।” 

অথি গাচ গা ােিা কৃোেুথচ্ছ ি ভাচ্ছগই সবশাস্ী সবশাস্ী িকম হইয়াচে ।  

চকন্তু উ ূচ্ছকি দুবুথচে, উ ূক োচ্ছে  া। আবাি গাচ গা াে আিে কচি ।  া হইচ্ছব 

সক ? ইচ  দুচ্ছযথাধচ্ছ ি সচ্ছহাদি। েখ্  পাণ্ডচ্ছবিা এচ্ছক এচ্ছক উ ূচ্ছকি উত্তি চদচ্ছ  । 

উ ূকচ্ছক সুদ সচ্ছমে আস  চিিাইয়া চদচ্ছ  । কৃেও একিা কথা বচ চ্ছ  , “আচম 

অেুথচ্ছ ি সািথয স্বীকাি কচিয়াচে বচ য়া যুে কচিব  া, ইহা মচ্ছ  চস্থি কচিয়া ভীে 

হইচ্ছেে  া; চকন্তু সযম  হুোশাস্চ্ছ  েৃর্ সক  ভস্মসাৎ কচ্ছি, েদ্রূপ আচমও িিম কাচ্ছ  

সক্রাধভচ্ছি সমি পাচথথবগর্চ্ছক সংহাি কচিব সচ্ছিহ  াই।” 

উ ূকদূোগম -পবথাধযাচ্ছয় মহাভািচ্ছেি কাচ্ছযথি পচ্ছক্ষ চকেুমাত্র প্রচ্ছয়াে   াই। 

ইহাচ্ছে িি াি প পুর্য বা কচবত্ব  াই। এবং সকা  সকা  স্থাচ্ছ  মহাভািচ্ছেি অ যা যাংচ্ছশাস্ি 

সচহে চবরুেভাবাপন্ন; অ ুক্রমচর্কাধযাচ্ছয় সঞ্জয় এবং কৃচ্ছেি সদ চ্ছেযি কথা আচ্ছে, চকন্তু 

উ ূকদূচ্ছেি কথা  াই। এই সক  কািচ্ছর্ ইহাচ্ছক আচদমিিান্তগথে চবচ্ছবি া কচি  া। 

ইহাি পি িথাচেিথসংখ্যান্, এবং েৎপচ্ছি অচ্ছম্বাপাখ্যা -পবথাধযায়। এ সকচ্ছ  

কৃেবৃত্তান্ত চকেুই  াই। এইখ্াচ্ছ  উচ্ছদযাপবথ সমাপ্ত। 
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